



مجيع احلقوق حمفوظة ملكجبة أول امبيت (ع)
كزبة الصيب م

كزبة الصيبم()1

٬ٮ ٍٔصة أ٩ٮاع( ،)2دكٕح كاصجح ،ك :ٰ٬رٌ٦ةف ،كا٪٣ؾر ،كٛ٠ةرة ا٣ٲَ٧ل،
كٛ٠ةرة اْ٣٭ةر ،كٛ٠ةرة اٞ٣ذ ،٢كوٮـ ا٣ذ٧ذٓ كاٷظىةر كا٘لـاء كاٛ٣ؽٱح،
كإ٣ةرش ا٣ذُٮع .أ٦ة وٮـ رٌ٦ةف ٚإً٩ل ٣لت(ٔ )3ىل ٪ٔ ٙ٤١٦ ٢٠ؽ أظؽ أ٦ٮر،
٪٦٭ة :رؤٱح اٜلٺؿ .ك٪٦٭ة :ا٣ذٮادؿ ثؿؤٱذ ،)4(٫أك ثعىٮؿ ا٣ن٭ةدة ٔ٤ٲ )5(٫أك
ثىعذ٪ٔ ٫ؽ اٙلة ٥٠أك اٛلٛذٰ .ك٪٦٭ة :م٭ةدة ٔؽَ٣ل( )6أك رص ٢كا٦ؿأدَل Êثأظؽ
ذٝ ،ٟ٣ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٞ٣ة٬ل زٱؽ :أك ثؼرب ا٦ؿأدَل ٔؽ٣ذَل ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل:
ٹ ٱُٕÊ ٢٧لًل ٔ٪ؽ اٜلؽكٱح ،كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٱُٕ ٢٧لًل يف أكؿ رٌ٦ةف ٹ يف
آػؿق .كٹ ٱٕ ¬٢٧ثٞٮؿ ا٣ٮاظؽ يف ٬ٺؿ مٮاؿ كٚة ٝنة( ،)7ك٠ؾا ٔ٪ؽ٩ة¬ يف ٬ٺؿ
رٌ٦ةف( .)8كٝةؿ ا٣ىةدؽ كأثٮ ظ٪ٲٛح كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص :إ ٫٩ٱٕ ٢٧ث ٫يف
ِنر ْ َ
(٬ )1ٮ يف ا٘٤٣ح :اٷ٦كةؾ ٔ ٨ا١٣ٺـ ،كٝ ٫٪٦ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صإ ّّن ًَ َذ ْر ُ
ت ل َّ
ْح ِي َص ِْ ًواّص [٦ؿٱ،]26:٥
ِِ
أم :إ٦كة ٠نة ٔ ٨ا١٣ٺـ ،كٝ ٫٪٦ٮؿ ا٪٣ةث٘ح:
ّلػػػخ إ٣ضػػػةج كػٲػػػ ٢دٕػػػؿؾ ا٤٣ضػػػًل
ػٲػػػػ ٢وػػػػٲةـ كػٲػػػػٗ ٢ػػػػٍل وػػػػةا٧ح
(ثكذةف).
( )2ثةْ٪٣ؿ إٌف أقجةث ،٫كإٹ ٚ٭ٮ ٨لء كاظؽ كأ٩ٮأ ٫زٺزح :كاصت ك٦ك٪ٮف ك٪٦ؽكب.
( )3إ٣لةب إٞ٩ةد؛ ٣ذؼؿج اٙلةاي كاٛ٪٣كةء.
( )4ك٬ٮ٦ة ظى Ê٢ث ٫ا ٥٤ٕ٣ك٣ٮ ٠ةف اٛلؼربكف ٛ٠ةر نا أك ٚكة ٝنة ،كٹ ثؽ أف ٱ١ٮف اٚلرب ٦كذ٪ؽ نا إٌف
اٛلنة٬ؽة .ك٣ٲف ¬ ٫٣ظؽ ٞ٦ؽر يف ٔؽد اٛلؼربٱٔ ٨ىل اٵوط.
( )5أمٔ :ىل ا٣ذٮادؿ.
(ٞ٣ )6ٮ(( :÷ ٫٣إذا م٭ؽ ذكا ٔؽؿ أ١لًل رأٱة اٜلٺؿ ٚىٮ٦ٮا كأُٚؿكا)) كٔٔ ٨يل #
٦س( .٫٤ثكذةف).
( )7كذٛ ٟ٣لة ركم َٔ ٨ةككس ٝةؿ :دػ٤خ اٛلؽٱ٪ح كٚٲ٭ة اثٔ ٨جةس كاث٧ٔ ٨ؿٚ ،ضةء رص ٢إٌف
ا٣ٮاٍف ٚن٭ؽ ٔ٪ؽق ٔىل ٬ٺؿ رٌ٦ةفٚ ،أرق ٢إ٣ٲ٭ًل ٞٚةٹ٠ :ةف رقٮؿ آص ÷ ٱىٮـ
ثن٭ةدة ا٣ٮاظؽ ،كٹ ٱٞج ٢يف اُٛ٣ؿ إٹ مة٬ؽٱ( .٨ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )8كذٛ ٟ٣لة ٝؽ٪٦ة ٔ ÷ ٫٪كٔٔ ٨يل  .#كظضح ا٣ىةدؽ كأيب ظ٪ٲٛح أف ا٣كًلء إذا ٠ة٩خ
٦ىعٲح  ٨٧ٚا٣جٕٲؽ أف ٱٛ٪ؿد ثة٣ؿؤٱح كاظؽ أك از٪ةف  ٨٦دكف قةاؿ اٚل ٓ٦ ٜ٤وعح اٵثىةر
كاردٛةع اٛلٮا ٓ٩كدٮٚؿ ا٣ؽكأٰ إٌف رؤٱذ ،٫كأ٦ة إذا ٠ة٩خ ٤٤ْ٦ح ثة٣كعةب ٚٺ ٱجٕؽ أف ٱٛ٪ؿد
ا٣ٮاظؽ ثة٣ؿؤٱح٪٤ٝ .ةً :ف دٛى ٢اٵػجةرٝ .ة٣ٮا :ٱكذعٲ ٢قٞٮط اٚلُٲت  ٨٦اٛل٪رب ٱٮـ ا٘لٕ٧ح كٱ٢ٞ٪
=

ا٘٣ٲ ،)1(٥ٹ يف ا٣ىعٮ ٚٺ ٱٞج ٢إٹ ا٣ذٮادؿ ٔ٪ؽ ٞ٤ُ٦ ٥٬نة(.)2
 :كٱٕذرب يف ا٣ن٭ةدة ٪٬ة إ٣ؽا٣ح¬ كإ٣ؽد ،ٹ ْٛ٣٭ة ٚٺ ٱٕذرب ،ذ٠ؿق اٞ٣ة¬٬ل
زٱؽ كاث ٨اٚل٤ٲ .٢كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ث ٢ٱٕذرب ْٛ٣٭ة ٔ٪ؽ  ٨٦ٱٕذرب ٚٲ٭ة إ٣ؽد ،ٹ
ٔ٪ؽ  ٨٦ٱٞج ٢ا٣ٮاظؽ .كٱىط ٪٬ة أف ٱ ¬٢ٞ٪رصٺف ٔ ٨رصَ٤ل  ٢٠كاظؽ ٔ ٨كاظؽ،
ٹ ً٠ل يف اٷرٔةء.
ك٪٦٭ةً٠ :لؿ مٕجةف زٺزَل ٱٮ ٦نةٚ ،ٲضت وٲةـ اٙلةدم كا٣سٺزَل.
ك٪٦٭ةٝ :ٮؿ اٞ٣ة٬ل أك اٛلٛذٰ( :)3وط ٔ٪ؽم رؤٱح اٜلٺؿ إذا ٠ةف ٦ٮا ٞٚنة¬ يف
اٛلؾ٬ت ،ٹ إف ٝةؿ :رأٱخ اٜلٺؿ ٚ٭ٮ ٍ٘٠لق.
 ٨٦ :رأل ٬ٺؿ رٌ٦ةف أك مٮاؿ كظؽق وةـ أك أُٚؿ رس نا¬ ٣بٺ ٱذ٭،٥
كٹ ٱ١ذ ٥ا٣ؿؤٱح( .)4كٝةؿ اٙلك :٨ٹ ٱىٮـ يف أك ،٫٣ث ٢ٱُٛؿ  ٓ٦ا٪٣ةس .كٝةؿ
أثٮ ظ٪ٲٛح( )5ك٦ة :ٟ٣ٹ ٱُٛؿ يف آػؿق ،ث ٢ٱىٮـ  ٓ٦ا٪٣ةس.
¬ :كإذا ٗ٬ ٥ٺؿ رٌ٦ةف اقذعت وٮـ ٱٮـ ا٣سٺزَل  ٨٦مٕجةف(.)6
كإف ٗ٬ ٥ٺؿ مٮاؿ كصت وٮـ ا٣سٺزَل  ٨٦رٌ٦ةف .كإف ٗ٧خ م٭ٮر
٦ذٞؽ٦ح( )7كا٣ذجف أكؿ رٌ٦ةف أك آػؿق رصٓ إٌف ا٣ذعؿم كٗ٤جح ا ٨ْ٣ث١رب
اٚلرب كاظؽ دكف ٍٗلقٚ ،٭١ؾا اٜلٺؿ٪٤ٝ .ة :أثىةر أ ٢٬ا٘لة٤٠ ٓ٦٭ة مةػىح إ٣ٲٚ ٫ٺ ٥لٛٯ ،ثؼٺؼ
اٜلٺؿ ٞٚؽ ٱٕؿض ا٣ن ٜٛكٱ١ذ ٰٛثٕي ا٪٣ةس ثؿؤٱح ٍٗلقٚ ،ةٚرتٝة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )1ٹظذًلؿ ػٛةاٍٗ ٨ٔ ٫لق.
( )2قٮاء ٠ةف يف ٬ٺؿ مٮاؿ أك ٬ٺؿ رٌ٦ةف.
( )3ك٣ٮ ٤ٞ٦ؽ نا.)Í( .
ا٦ؿأة ،كٝٮاق قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ .كٱْ٪ؿ يف ذ .ٟ٣ٹ ْ٩ؿ ،ث ٢ٱىط¬؛ ٵ٣ ٫٩ٲف ثع ٥١ظٞٲٞح.
Ê
(*) ك٣ٮ
ك٦س ٨ٔ ٫٤اٜلج .٢كيف ظةمٲح ا٣كعٮٍف  :ٹ ثؽ أف ٱ١ٮف ذ٠ؿ نا.
(*) ٚإف دٕةرض اٙلة ٥٠كاٛلٛذٰ ٚةٛلسجخ أكٌف.)Í( .
(٘ )4لٮاز أف ٱ ٥ٌ٪إ٣ٲٍٗ ٫لق ٫٪١٣ ،ٱٞٮؿ :رص ٢رأل اٜلٺؿ( .كاث.)٢
( )5يف ا٣ـ٬ٮر ٔ ٨أوعةب أيب ظ٪ٲٛح ٹ ٔ.٫٪
( )6ك٬ٮ ٱٮـ ا٣ن.ٟ
( )7م٭ؿاف ٚىةٔؽ نا.

اٜلٺؿ كدأػؿ(ٗ )1ؿكث ٫يف أكؿ ا٣ن٭ؿ؛ ٵ ٫٩إذا ٗؿب ثٕؽ ذ٬ةب ا٣ن ٜٛاٵثٲي
ٚ٭ٮ اث٣ ٨ٲ٤ذَل ،كإف ٗؿب ثٕؽ ا٣ن ٜٛاٵٖلؿ ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص٬ :ٮ اث٣ ¬٨ٲ٤ح ،كٝةؿ
ا٣ىةدؽ كا٪٣ةرص كا٣ؽأٰ كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ٬ :ٮ اث٣ Ð٨ٲ٤ذَل( .)2كٱٕذرب ثً١لؿ ا٣جؽر
كاقذؽارد ٫يف ٣ٲ٤ح راثٓ ٍٔص؛ ٵ ٫٩اٵٗ٤ت.
 :كإذا راٰ اٜلٺؿ يف ٱٮـ ا٣نٚ ٟجٕؽ ا٣ـكاؿ( )3ٹ ظ ،٫٣ ٥١ك٠ؾا
كاٜلةدم كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب َة٣ت كأيب إ٣جةس كأيب ظ٪ٲٛح
¬
ٝج٪ٔ )4(٫٤ؽ اٞ٣ةق٥
كا٣نة ،)5(ٰٕٚكٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا٪٣ةرص :إ٣ ٫٩ٲٮٚ ،٫٦ٲضت
اٷ٦كةؾ إف ٠ةف يف أكؿ رٌ٦ةف أك اُٛ٣ؿ إف ٠ةف يف آػؿق.
 :كوٮـ¬ ٱٮـ ا٣ن ٟيف أكؿ رٌ٦ةف أكٌف  ٨٦إُٚةرق ،كٱ١ٮف ث٪ٲح
ٍ٦صكَح ،ك٬ٮ ظٲر ٠ةف ٗٲ نًل ،ٹ إف ٠ةف وعٮ ناٚ ،إف  ُٓٝا٪٣ٲح ٚٲ ٨٦ ٫رٌ٦ةف أز٥
كأصـأق إف ثةف ٚ ،٫٪٦إف ٩ٮل وٲة ٫٦إف ٠ةف  ٨٦رٌ٦ةف كًف ٱـد ٔىل ذ ٟ٣ز ٥ثةف ٨٦
ٛ٩ٺ( ،)6ػٺؼ اٛلٕذـ٣ح( .)7ك٠ؾ ٟ٣يف ا٣ـ٠ةة كيف ا٣ىٺة إذا ٩ٮل
مٕجةف ك ٓٝن ¬
ٌٝةء٬ة إف ٠ة٩خ ٔ٤ٲٚ .)8(٫إف ٩ٮل وٲة ٨٦ ٫٦رٌ٦ةف أك ٌٝةء ًف ٣لـا¬ ٨ٔ ٫أ٦لًل؛

( )1يف (ب) :كثآػؿ.
(ٞ٣ )2ٮ(( :÷ ٫٣إذا ٗؿب اٜلٺؿ ٝج ٢ا٣نٚ ٜٛ٭ٮ ٤٣ٲ٤ح ،كإف ٗؿب ثٕؽ ا٣نٚ ٜٛ٭ٮ ٤٣ٲ٤ذَل)).
ٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :إف وط اٚلرب ٖلٔ ٢ىل ا٣ن ¬ٜٛاٵثٲيٝ .ةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ثٝ ٢ؽ ػرب٩ة ذٟ٣
كقرب٩ةق ٚٮصؽ٩ةق  ٨٦أٝٮل اٵ٦ةرات ٔىل ٦ة ذ٠ؿق ا٣ؿقٮؿ ÷( .ثكذةف).
( )3زكاؿ اْ٣٭ٍلة.)Í( .
(٦ )4ذأػؿ نا ٔ ٨ا٣ن٧ف.
( )5ث ٢ٱ١ٮف  ٨٦ا٤٣ٲ٤ح اٛلكذٞج٤ح.
( )6اٞ٣ٲةس أ ٫٩ٱسةب ٣ذأ٬ج ٫كاقذٕؽادق ُ٤٣ةٔح ،ٹ أ ٫٩ٱ١ٮف ٛ٩ٺن.
(٪ٕٚ )7ؽ ٥٬ٱسةب زٮاب ٚؿٱٌح ً٠ل دٞؽـ ٜل ٥يف ا٣ىٺة يف ثةب اٌٞ٣ةء.
( )8أ٦ة ا٣ـ٠ةة ٚذجٞٯ ٔىل  .]1[٫١٤٦ك ِٛ٣ظةمٲح :ٱٕٚ ٰ٪ذ١ٮف  ٛ٩ن
ٺ ،كا٣جٲةف ث٪ةء ٔىل أ ُٓٝ ٫٩ثة٪٣ٲح ٨٦
دكف رشطٚ ،أ٦ة ٣ٮ رشط ٞٚؽ دٞؽـ يف ا٣ـ٠ةة أف اٍٞٛ٣ل ٱؿد٬ةٚ ،ٺ د١ٮف ٛ٩ٺن .ك(.)Í

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

[ ]1ٱٕ :ٰ٪يف ا٣ذٕضٲ.٢

ٵص ٢ا٣ذؼٲٍل( .)1كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٱ١ؿق وٮـ ٱٮـ ا٣ن ،ٟإٹ أف ٱ٪ٮٱ٩ ٨ٔ ٫ؾر أك
ٌٝةء أك دُٮع صةزٚ ،إف ثةف  ٨٦رٌ٦ةف أصـاق ٔ .)2(٫٪كٝةؿ ا٣نة ٰٕٚكأٖلؽ ث٨
ٔٲكٯ :إ ٫٩ٱ١ؿق إٹ أف ٱىةدؼ وٮ ٦نة ٠ةف ٱىٮ ،٫٦كا١٣ؿا٬ح ٔ٪ؽ ا٣نةٰٕٚ
٤٣عْؿ؛ ٚٺ ٣لـٱ ٫إذا ثةف  ٨٦رٌ٦ةف .كٝةؿ اث ٨ظ٪ج :٢إف وٮ ٫٦كاصت.
¬ :كإذا ثةف يف ٱٮـ ا٣ن ٟأ ٨٦ ٫٩رٌ٦ةف ٝ ٨٧ٚؽ أُٚؿ ٱ٤ـ٫٦
اٷ٦كةؾ( ،)3كً ٨٦ف ٱُٛؿ ٩ٮل ا٣ىٮـ كأصـاق ك٣ٮ ٠ةف ٝؽ ٩ٮاق ٍٔٗ ٨لق.
¬٩ ٨٦ :ٮل ا٣ىٲةـ يف رٌ٦ةف ٍٔٗ ٨لق ًف ٣لـا¬ ٨ٔ ٫أ٦لًل( )4ك٣ٮ ٠ةف
٦كةٚؿ نا ،إٹ أف ٱ٪ٮٱٝ ٫ج ٢ا٘٣ؿكب ٔ ٨رٌ٦ةف أصـاق؛ ٵف ٩ٲذ ٫اٵكٌف ٠ٺ ٩ٲح.
ٝةؿ قٲؽ٩ة ًٔلد ا٣ؽٱ :٨ك٠ؾا ٱأيت يف ا٪٣ؾر اٛلَٕل ،كآص أٔ .٥٤كٝةؿ أثٮ ٱٮقٙ
كٞل٧ؽ :إ ٫٩ٱ ٨ٔ ٓٞرٌ٦ةف  ٞ٤ُ٦نة .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :إف ٠ةف يف اٙلِص ك٨ٔ ٓٝ
رٌ٦ةف ،كإف ٠ةف يف ا٣كٛؿ كًٔ ٓٝل ٩ٮاق.
¬ :ك٣ىعح ا٣ىٮـ رشكط قذح ،ك :ٰ٬إقٺ يـ ا٣ىةا ،٥كَ٭ةر يد٨٦ ٫
اٙلٲي كاٛ٪٣ةس ،كأف ٹ ٥لنٯ ٔىل ٛ٩ك ٫ا٣ذ ٨٦ ٙ٤ا٣ىٮـ ،كٹ ٔىل ٍٗلق اِ٣صر
ي
كاٷ٦كةؾ ٔ ٨اٛلُٛؿات.
٠ةٙلة ٢٦كاٛلؿًٓ ،كأٹ ٱ١ٮف ً٦ل ٤لؿـ وٮ٠ ٫٦ةٕ٣ٲؽٱ،٨
كا٣كةدس :ا٪٣ٲ يح ،ػٺؼ زٚؿ كُٔةء كٝلة٬ؽ(.)5
 :ك٣لت¬ إًةٚذ ٫ثة٪٣ٲح إٌف قجج ٨ٕ٠ ،٫ا٪٣ؾر أك اٌٞ٣ةء أك اٛ١٣ةرة
ك٩عٮ٬ة ،كيف وٮـ رٌ٦ةف¬ أ ،)6(٫٪٦ ٫٩ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح( ،)7ٹ أٚ ٫٩ؿض ٚٺ
(ٚ )1إف ٝةؿ :كإٹ ٚ٭ٮ ٌٝةء ٠ةف ٌٝةء إذا ًف ٱ ٨٦ ٨١رٌ٦ةف.)Í( .
(٪٤ٝ )2ة :ث٪ةء ٔىل ٦ؾ٬ج ٫أ٦ ٫٩ذَٕل يف ٛ٩ك ٫كٹ ٱٛذٞؿ إٌف ا٣ذٕٲَل( .ثكذةف) .ث ٢ٱ٪ٔ ٰٛ١ؽق
إَٺؽ ٩ٲح ا٣ىٮـ ،ك٦جٔ ٰ٪ىل أ ٫٩ٹ ٱـاظ ٥رٌ٦ةف يف اٙلِص ،ٹ يف ا٣كٛؿ ٚٲٛ ٓٞلة ٩ٮاق.
أك رشط ،كٝؽ رصح ث ٫اثُ ٨لؿاف
( )3كٱ ُٓٞثة٪٣ٲح؛ إذ ٹ ٱ ٰٛ١اٷ٦كةؾ  ٨٦دكف ٤ٝ .ُٓٝخ¬ :
يف رشح اٵزًلر.
( )4أ٦ة رٌ٦ةف ٕ٤ٚؽـ ا٪٣ٲح ،كأ٦ة ٍٗلق ٚٶ ٫٩ٹ ٱـاظ ٥رٌ٦ةف ٍٗلق.
( )5كا٣ـ٬ؿم.
( )6ٵ ٫٩إذا ًف ٱَٕل ٤ٚٲف ٩ةكٱ نة( .ثكذةف) .كٔ ٨ا٣كٲؽ ا٣نة :ٰ٦إذا ٩ٮاق ًٔل ٔ٤ٲ ٫أصـاق.
(ٚ )7ذ٪ٔ ٰٛ١ؽق ٩ٲح ا٣ىٮـ .ٍٞٚ

ِلت( ،)1ث ٢ٱكذعت ً١٣لؿ ا٣سٮاب ً٠ل يف ٩ٲح ا٣ىٺة .كٝةؿ ثٕي أوعةب
ا٣نةِ :)2(ٰٕٚلت ٩ٲح اٛ٣ؿض(.)3
ٝ :ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل٩ ٨٦ :ٮل يف رٌ٦ةف أ ٫٩ٱىٮـ ٚؿً نة كاصج نة كًف ٱ٪ٮق
 ٨٦رٌ٦ةف كٹ ٍٗ ٨٦لق ٚإف ٠ةف ٔ٤ٲ ٫وٮـ كاصت ٍٗل رٌ٦ةف ًف ٣لـق ٔ٨
أ٦لًل( ،)4كإف ًف ٱٚ ٨١إ٣ ٫٩لـٱ ٨ٔ )5(¬٫رٌ٦ةف(.)6
¬ :كِلت ا٪٣ٲح ٝج ٢اٛ٣ضؿ يف وٮـ اٌٞ٣ةء كاٛ١٣ةرات كا٪٣ؾر ٍٗل
اٛلَٕل( )7كٚة ٝنة ،ٹ يف وٮـ رٌ٦ةف كا ٢ٛ٪٣كا٪٣ؾر اٛلَٕل ٚذضـم إٌف ٝج¬٢
ا٘٣ؿكب( .)8كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ ظ٪ٲٛحِ :لـم إٌف ا٣ـكاؿ .كٝةؿ ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ
ثةٓص٣ :لت أف د١ٮف ٝج ٢اٛ٣ضؿ.
( )1كذ ٟ٣ٵ ٫٩إذا ٩ٮل أ ٨٦ ٫٩رٌ٦ةف ٚٺ رٌ٦ةف إٹ ٚؿض( .ثكذةف).
( )2اٛلؿكزم.
(٪٤ٝ )3ة٩ :ٲح رٌ٦ةف دٌ٪٧ذ( .٫ثكذةف).
( )4ٱٞةؿ٣ :لـا ٨ٔ ¬٫رٌ٦ةف؛ ٵف ا٣ٮٝخ ٹ ٱى٤ط ٌٞ٤٣ةء ً٠ل يف ا٣ىٺة .ك٦س ٫٤يف ا١٣ٮا٠ت يف
اٙلش ٔ ٨اٞٛ٣ٲٔ ٫يل ،كاٵوط أ ٫٩ٹ ثؽ ٩ ٨٦ٲح اْ٣٭ؿ أك ٩عٮق يف ا٣ىٺة؛ ٚٺ ثؽ ٩ ٨٦ٲح
رٌ٦ةف( .ظسٲر) .كيف دٕ٤ٲ ٜا٣ذؾ٠ؿة يف ثةب وٛح ا٣ىٺة ٦ة ٤ٚ :٫ْٛ٣ٮ ث٪ٔ ٖ٤ؽ ا٣ـكاؿ
كوىل أرثٓ رٕ٠ةت ٱ٪ٮم ُلة ًٔل ٔ٤ٲٚ ٫إ ٫٩ٱ ٨ٔ ٓٞاْ٣٭ؿ ٔ٪ؽ ا٘ل٧ٲٓ ،إٹ ٔىل ٝٮؿ اٷ٦ة٦ٲح:
إف كٝخ ا٣ىٺدَل ٱؽػ ٢ثة٣ـكاؿ كإف ًف ٱىط إُ٣ص ٔٞٲت ا٣ـكاؿ.
(*) كّة٬ؿ ٠ٺ٦٭ٚ Ê٥ٲًل دٞؽـ أ٣ ٫٩لـم ٔ ٨اٵداء؛ ٵف ذ ٟ٣ا٣ٮٝخ ٹ ٱى٤ط إٹ ٣ٶداء .كِٛ٣
ظةمٲح :كاٛلٞؿر أ٣ ٫٩لـم٠ ،ة٣ىٺة يف ا٣ٮٝخ اٛلذ٧عي.
(*) ٣رتددق ثٲ٪٭ًل( .ثكذةف).
( )5يف (د) :كإف ًف ٱ ٢ٕ٤ٚ ٨١أ٣ ٫٩لـٱ.٫
( )6ك٬ؾا ٥لة٦ ٙ٣ة ذ٠ؿق يف اٛ٣ؿع اٵكؿ ،كاٛلؾ٬ت أ ٫٩ٹ ثؽ ٩ ٨٦ٲح رٌ٦ةف.
(.ٍٞٚ )7
( )8كد ¬ُٕٙ٪ا٪٣ٲحٚ ،ٲىٍل وةا نًل  ٨٦أكؿ ا٪٣٭ةر ٨٧٠ ،أدرؾ ا٣ؿ٠ٮع .اٛلؼة :ٙ٣ث ٨٦ ٢كٝخ ا٪٣ٲح؛ إذ ًف
دىعت أك ،٫٣كٱكذعٲ ٢دٕٞ٤٭ة ثةٛلة٬ل٪٤ٝ .ة :ٹ ٱذجٕي؛ ٚأصـأت  ٢٠ ٓ٦صـء ( .٫٪٦ثعؿ).
(*) فرع٣ :ٮ دكعؿ ٤٣ىٮـ أك رشب ٣ؽ ٓٚإُ٣ل ١لةر نا أك ا٦ذ ٨٦ ٓ٪اٵ ٢٠كاٍ٣صب كا٘لًلع
ٟلةٚح اٛ٣ضؿ ٠ةف ذ٩ ٟ٣ٲح ٤٣ىٮـً٠ ،ل  ٫٤ٞ٩ا٣ؿا ٨ٔ ٰٕٚأيب إ٣جةس ا٣ؿكٱةٌلٝ ،ةؿ :ك٬ٮ اٙلٜ
إف ػُؿ ثجة ٫٣ا٣ىٮـ ثة٣ىٛةت اٛلٕذربة.

٩ ٨٦ :ٮل ا٣ىٲةـ ٝج ٢اٛ٣ضؿ ٔ ٨اٌٞ٣ةء أك ا٪٣ؾر ٍٗل اٛلَٕل ٚ٭٫٣ ٢
رٝ ٫ٌٚج٤َ ٢ٮع اٛ٣ضؿ؟ ٝٲ :)1(٢ٱىط ً٠ل¬ يف ٩ٲح ا٣ىٺة .كاٵٝؿب أ ٫٩ٹ
ٱىط؛ ٵٝ ٫٩ؽ ٣ـ ٫٦ظً٠ ٫٧١ل يف ٩ٲح اٷظؿاـ( )2إذا ٪٤ٝة :ٹ ٣لت ٕ٦٭ة ا٣ؾ٠ؿ،
ثؼٺؼ ٩ٲح ا٣ىٺة ٚإ ٫٩ٹ ٱ٤ـ ٫٦ظ٧١٭ة ث٧ضؿد ا٪٣ٲح ،ث ٓ٦ ٢ا٣ذ١جٍلة.
ا٪٣ٲح  ٢١٣ٱٮـ( .)3كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٛل٭ؽم
É
 :ك٣لت ِلؽٱؽ
كاٛلذٮ ٢٠كاٛلُ٭ؿ ك٦ة :ٟ٣إذا ٩ٮل وٮـ ا٣ن٭ؿ  ٫٤٠أصـأد٬ ٫ؾق ا٪٣ٲح(.)4
¬ :كدىط ا٪٣ٲح  ٨٦أكؿ ا٤٣ٲ ،٢كٹ ٱِص اٵ ٢٠ثٕؽ٬ة( )5كٹ ا٘لًلع(.)6
 :ككٝخ ا٣ىٮـ ٤َ ٨٦ٮع¬ اٛ٣ضؿ ٔ٪ؽ اٵ٠سؿ ،كٝةؿ اثٔ ٨جةس()7
كاٙلك ٨ث ٨وة٣ط كأثٮ ٦ٮقٯ اٵمٕؿم كاٵٔ٧ل كأثٮ ث١ؿ ثٔ ٨ٲةش٨٦ :
َ٤ٮع ا٣ن٧ف( .)8كآػؿق ٗؿكُلة إصًلٔ نة.

( )1كٝٮاق اٷ٦ةـ اٙلك ٨ثٔ ٨ـ ا٣ؽٱ # ٨يف اٛ٣ذةكل ،كاقذْ٭ؿ  #ثٮصٮق .ك٦س٨ٔ ٫٤
اٛلٛذٰ.
(ٚ )2ٲْ٩ ٫ؿ¬؛ إذ ًف ٱُص وةا نًل ث٪ٲح ا٣ىٮـ ،ثؼٺؼ ٩ٲح اٷظؿاـ ٞٚؽ وةر ٞلؿ ٦نةٚ ،ةٚرتٝةٛ٦( .ذٰ).
 ٓ٦ا٣ذ٤جٲح¬ أك ا٣ذ٤ٞٲؽ.
( )3كذ ٟ٣ٵف  ٢٠ٱٮـ ٔ٦ ٢٧كذٔ ٢ٞىل اٛ٩ؿادق ،كٝؽ ٝةؿ ÷(( :اٵًٔلؿ ثة٪٣ٲةت)).
كظضذ٭ ٥أف ا٣ن٭ؿ  ٫٣رثٍ كظٚ ،٢ؿثُ ٫ثة٪٣ٲح ،كظ ٫٤ثةٌٞ٩ةء أٱة ٫٦ٱٮـ اُٛ٣ؿٚ ،أمج ٫ا٣ٲٮـ
ا٣ٮاظؽ  ٨٦ظٲر إف رثُ ٫ثة٪٣ٲح كظ ٫٤ثؽػٮؿ ا٤٣ٲ٪٤ٝ .٢ةً :ف ٱٕؿض يف ا٣ٲٮـ ٦ة ٱ،٫ُٕٞ
ثؼٺؼ ا٣ن٭ؿ ٕٚؿكض ا٤٣ٲٝ ٢ةَٓ ٤٣ىٮـ( .ثكذةف).
( )4كا٘لة ٢٬اُ٣صؼ ٱٛٲؽق اٚلٺؼ .)Í( .ك ِٛ٣ظةمٲح ا٣كعٮٍف  :Éك٬ ٢ٕ٣ؾا يف ظ٫٣ ٨٦ ٜ
٦ؾ٬ت ،كأ٦ة ا٘لة ٢٬اُ٣صؼ ٚإ ٫٩ٱٛٲؽق ذٚ ،ٟ٣ٺ ٣لت ٔ٤ٲ ٫أف ٱٌٞص( .ثة.)ِٛ٤٣
َْ
َّي مَ ُ
اْليْ ُط ْاْلَبْ َي ُض و َِي ْ َ
س ُه ْ َ
(ٞ٣ )5ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َخ ََّّت يَتَ َب َّ َ
اْليْ ِط اْل ْش َِدِّص [ا٣جٞؿة.]187
(ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )6كٝةؿ اٛلؿكزم٣ :لؽد٬ة ،إٹ أٝ ٫٩ؽ رصٓ ٔٞ٦ ٨ة٣ذ( .٫ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )7كٔةانح.
(ٝ )8ةؿ يف اٜلؽاٱح :كٝؽ اٞ٩ؿض ػٺٚ٭ ٥كوةر اٳف إصًلٔ نة .ك٦س ٫٤يف ا٣ـ٬ٮر.

¬ :ك٩ؽب ٤٣ىةا ٥ا٣كعٮر( ،)1كدأػٍلق٦ ،ة ًف ٱن ٟيف َ٤ٮع اٛ٣ضؿ
و
ظٲ٪بؾٚ ،إف ٚ ٢ٕٚةٵو٬ ٢ٮ ا٤٣ٲ٦ ٢ة ًف ٱذجَل ػٺ .٫ٚكٹ ٣لٮز اُٛ٣ؿ ٔ٪ؽ
ٚٲ١ؿق
ا٣ن ٟيف ا٘٣ؿكبٚ ،إف ٣ ٢ٕٚـ ٫٦اٌٞ٣ةء إٹ أف ٱٕ )2(٥٤ا٘٣ؿكب أك ٱْ)3(¨٫٪
ٔىل اٚلٺؼ ً٠ل يف دػٮؿ كٝخ ا٣ىٺة.
¬ ٓ٤َ ٨٦ :اٛ٣ضؿ ك٬ٮ ٟلة ٍ٣ٵ ٫٤٬أك يف ٱؽق َٕةـ أك رشاب ٤ٕٚٲ ٫أف
ٱذ٪عٯ كٱ٦ ٰٞ٤ة يف  ،٫٧ٚكٱىط وٮ ،)4(٫٦Êػٺؼ زٚؿ كأيب ٱٮقٚ ،)5(ٙإف اقذ٧ؿ
ٔىل ظة ٫٣ثُ ٢وٮ ٫٦إصًلٔ نة ،ذ٠ؿق يف اٍ٣صح ،كٝٲ :٢إف ٚٲ ٫ػٺؼ اٙلك ٨كُٔةء
كداكد .كاٛلؿاد ثؾ¬ٚ ٟ٣ٲ٠ ٨٧ةف ٔىل رأس صج ٢و
ٔةؿ ثعٲر ٱنة٬ؽ أكؿ اٛ٣ضؿ ،ٹ
٠ ٨٦ةف يف ٦ٮًٓ ٪٦ؼٛي أك ق ٓ٧اٛلؤذف( )6ك٬ٮ ٠ؾٞٚ ٟ٣ؽ ثُ ٢وٮ.)7(٫٦
¬ :كٱكذعت ٤٣ىةا ٥أف ٱـٱؽ يف ٔجةدد ٫كيف ٝؿاءد ٫كدكجٲع ٫كذ٠ؿق؛ ٵف
زٮاث٦ ٫ذٌةٔٚ ٙٲ٘ذ ،٥٪كأف ٤لرتز  ٨٦اٛلُٛؿات ٣بٺ ٱك٭ٮ ،ك٦ ٨٦ةء اٛلٌٌ٧ح
كاٹقذ٪نةؽ ٚٺ ٱجةٚ ٖ٣ٲ٭ًل ،كٱكذٞيص( )8يف ػؿكج اٛلةء ثٕؽً٬ل ث٘ة٣ت ّ.)9(٫٪
كأف ٱؽ ٨٬كٱذض٧ؿ ،ذ٠ؿق يف ا٣جعؿ .كأف ٱكذةؾ ٍ٘٠لق ،كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٱ١ؿق  ٫٣ثٕؽ
ا٣ـكاؿ ،كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص :ٱ١ؿق ثة٣ؿَتٝ ،ةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل
( )1ك٤لى ٢ث١سٍل اٛلأ٠ٮؿ كث٤ٞٲ ،٫٤كثةٛلةء أٱٌ نة ،كٱؽػ ٢كٝذ٪٣ ٫ى ٙا٤٣ٲ.٢
( )2يف (د)٦ :ة ًف ٱٕ.٥٤
( )3يف ا٘٣ٲ ٥ادٛة ٝنة .)Í( .كيف ا٣ىعٮ ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص.
( )4كٔ ٨اٜلج :٢أ ٫٩ك٣ٮ د٪عٯ ٞٚؽ ثُ ٢وٮ٫٦؛ ٵ ٫٩ٹ ٱ ٫٪١٧ا٣ذ٪عٰ إٹ كٝؽ ثةف اٛ٣ضؿ.ا٬ػ
٬ؾا اٞ٣ٮؿ صٕ ٫٤يف ا٣جعؿ ٵيب ٱٮق.ٙ
َ
َّ
َ
َ
َ
( )5ظضذ٪ة ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َو ُُكُِا َو ْ َ
اْشبُِا َخ ََّّت يتبَّيّص..اٳٱح كإذا أثٲط  ٫٣اٵ ٢٠إٌف ا٣ذجَل ٠ةف دةر ٠نة
ثٕؽ اٛ٣ضؿ .كظضذ٭ ٥أف ا٪٣ـع صًلع؛ ٤٣ذ٤ؾذ ث٪٤ٝ .٫ة :ث٬ ٢ٮ دؿؾ ٤٣ضًلع كإف د٤ؾذ ،كا٣رتؾ
ٞ٩ٲي اً٠ ،٢ٕٛ٣ل ٣ٮ ٝةؿ :كآص ٹ صةٕ٦ذ٭ة ك٬ٮ ٦ٮ٣ش ز٩ ٥ـع ًف ٤ل٪ر( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )6يف أكؿ اٛ٣ضؿ ٝج ٢ا٩ذنةرق.
( )7كٝؽ ركم ٔ ٨اٷ٦ةـ ٤لٲٯ  #أ ٫٩ٹ ٱٛكؽ وٮ ٫٦ك٣ٮ أذف٩( .ضؿم).
( )8كصٮث نة.)Í( .
( )9كٔ ٨أيب ِ٦ص :زٺث ٦ؿات ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٘٠ك ٢ا٪٣ضةقح٤ٝ .خ :كيف ٬ؾا ْ٩ ٫٤٠ؿ.
(ٗٲر)ٝ .ةؿ يف ٬ة٦ن :٫ث ٢ا٣ٮاصت ثؾؿ اٛلةء ظذٯ ٱذٲ Ê٨ٞأً ٫٩ف ٱج ٜإٹ ٦ة ٱٕٛٯ ٔ.٫٪

كثةٛلج٤ٮؿ أٱٌ نة .كأف ٱؽٔٮ ٔ٪ؽ إُٚةرق( ،)1كأف ٱُٛؿ ٝج ٢ا٣ىٺة إذا ٠ةف ا٘لٮع
ٱن٘٪ٔ ٫٤٭ة(ٝ ،)2ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ¬٫يل :ك٣ٮ ٚةدذ ٫ا٘لًلٔح ككٝخ اٹػذٲةر .كإف ٠ةف ٹ
ٱن٘ ٫٤ا٘لٮع ٞٚةؿ اٞ٣ةق :٥ٱٞؽـ¬ ا٣ىٺة ،كٝةؿ أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ٥ :لٍل ثٲ٪٭ًل .كأف
ٱٕذ ٙ١إٍ٣ص اٵكاػؿ  ٨٦رٌ٦ةف .÷ ٫٤ٕٛ٠
¬  :كٱ١ؿق ٌ٦ ٫٣ةصٕح أ ،٫٤٬كا٣ذٞجٲ ٢كا٧٤٣ف كاٛلٕةٞ٩ح كا ،٥ٌ٣قٲًل
إذا ٠ةف مةث نة ،كإف أٔ ٨٦ىل ٛ٩ك ٫اٛلعْٮر ًف ٱ١ؿق  ٫٣ذ ،ٟ٣ذ٠ؿق يف اٍ٣صح .كأف
ٱىجط ص٪ج نة( ،)3كأف ٤لذض ٥إذا ػيش ا ،ٌٕٙ٣كأف ٱىٮـ اٌ٣ٲ ٛ٩ ٙن
ٺ ثٍ٘ل إذف
اٛلٌٲ ،)4(ٙكأف ٱٮاو ٢ثَل ٱٮَ٦ل ثة٣ىٲةـٚ ،إف ٝىؽ ا٣ٮوةؿ أز ٥كأصـÊاق.
كأف ٱ ٌٖ٧ا ،)5(ٟ٤ٕ٣ك٬ٮ ا٤٣جةف ا٣نعؿمٝ ،ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ك٠ؾا¬ ا٣ن،ٓ٧
كٝةؿ أثٮَة٣ت :ٹ ٱ١ؿق(ٝ .)6ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص¬ كاٛل٪ىٮر ثةٓص :ك٠ؾا ٦ ٢٠ة ٫٣
َٕ ،)7(٥كٝةؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ :ٹ ٱ١ؿق.

(ٛ )1لة ركل أثٮ ٬ؿٱؿة ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷ أ٠ ٫٩ةف ٱٞٮؿ(( :ا٤٣٭ ٟ٣ ٥و٧خ ،كٔىل رزٟٝ
أُٚؿتٚ ،ةٗٛؿ ٍف ٦ة ٝؽ٦خ ك٦ة أػؿت)) .كركم ٍٗل ذ( .ٟ٣ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(*) ٝةؿ يف اٵذ٠ةر :كٱ١ٮف ٬ؾا ا٣ؽٔةء ٔٞٲت اُٛ٣ؿ ،كٝٲٝ :٢ج( .٫٤ركًح ٪ٕ٦ٯ).
(ٝ )2ةؿ ٦ٮٹ٩ة  :É #كإذا أ ٨١٦دٕضٲ ٢اٷُٚةر ثيشء ٱكٍل ٹ ٱن٘ ٨ٔ ٢أكؿ ا٣ٮٝخ ٚؾٟ٣
٦كذعت؛ ٣ٮركد اٳزةر ثذٕضٲ ٢اٷُٚةرٞ٠ ،ٮ(( :÷ ٫٣أظت ٔجةد آص إ٣ٲ ٫أرسٔ٭٥
ُٚؿ نا))( .رشح أز٬ةر).
( )3كذ ٟ٣ٵ ٫٩دؿؾ اٵظٮط؛ ٵف  ٨٦اً٤ٕ٣لء ٝ ٨٦ةؿ :ٱُٛؿ ثؾً٠ ٟ٣ل ٱأيت( .ثكذةف).
( )4كذٞ٣ ٟ٣ٮ٩ ٨٦(( :÷ ٫٣ـؿ ٔىل ٝٮـ ٚٺ ٱىٮ ٨٦دُٮٔ نة إٹ ثإذ١لٝ .))٥ةؿ  :#كٵ٫٩
ٱ١ٮف ُٚؿق أدػ ٢يف اٛلَصة ٔ٤ٲ٭٥؛ ٵ١ل٤ ٥لجٮف ٠ؿا٦ذ ،٫كٝؽ ٝةؿ ÷(( :إف ٨٦
٦ٮصجةت اٛل٘ٛؿة إدػة ٟ٣اَ٣صكر ٔىل أػٲ ٟاٛلك( .))٥٤ثكذةف).
( )5ثةٛ٣ذط :ا٤٣جةف ،كثةَ١٣ص :اٛلىُ١ٯ.
( )6ٵ ٫٩ٹ ٱذٛذخٝ ،ةؿ  :#ك٠ٺً٬ل صٲؽ ٹ ٗجةر ٔ٤ٲ ،٫ػٺ أف ٦ة ٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص أكٌف؛ ٵف ا٘٣ة٣ت
ٚٲًل ٔ ٟ٤يف ا ٥ٛ٣دٛذخ اٵصـاء ،كاٵظٮط يف إ٣جةدة ا٣جٕؽ ًٔل ٱنٮُلة( .ثكذةف).
( )7إٹ ٙلةصح¬ ٌٖ٧٠ ،اٛلؿأة ٤ُٛ٣٭ة.

¬ :كاٛلعجٮس يف ٦ٮًٓ  ٥٤ْ٦إذا ٠ةف  ٓ٦ا٣ج٘ةة وةـ ثىٮ٦٭ )1(٥كأُٚؿ
ثُٛؿ ،٥٬كإف ٠ةف  ٓ٦اٛ١٣ةر أك ا٧٤ْ٣ح أك ٚكةؽ ا٣ذُصٱط ٚإف ظى ٫٣ ٢دٮادؿ يف
ذ ٢٧ٔ ٟ٣ث ،)2(٫كإف ًف ٚعٲر ٹ ٱ٧ٲـ ثَل ا٤٣ٲ ٢كا٪٣٭ةر ٱٕؾر يف ا٣ذأػٍل ظذٰ
ٱ ٨١٧ز ٥ٱٌٞص¬ ،كٝةؿ اٵٍ٦ل ٔيل :ٹ ٌٝةء ٔ٤ٲ .)3(٫كظٲر ٱ٧ٲـ ثٲ٪٭ًل كٹ ٱ٧ٲـ
ثَل ا٣ن٭ٮر( )4ٱٕؾر يف ا٣ذأػٍل أٱٌ نة ظذٯ ٱٕ ٥٤كصٮث )5(٫أداء أك ٌٝةء .كإف ٠ةف
ٱ٧ٲـ ثَل ا٣ن٭ٮر ٚإف ًف ٤لى ٨ّ ٫٣ ٢يف رٌ٦ةف أػؿ ا٣ىٮـ ظذٯ ٱذٲ ٨ٞكصٮث ٫أداء
أك ٌٝةء( ،)6كإف ظىٚ ٨ّ ٫٣ ٢ٲ ٫كصت وٮ ،٫٦كٱكذعت¬  ٫٣أف ٱأيت ث٪ٲح
ٍ٦صكَح ث١ٮ ٫٩أداء كإٹ ٌٞٚةء ،كأف ٱ٪ٮم ٝج ٢اٛ٣ضؿ ،ك٣لـٱ ٫وٲة ،٫٦إٹ أف ٱٕ٥٤
أ ٫٩وةـ ٝج ٢رٌ٦ةف ًف ٣لـق ،ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف ا٣نة .)7(ٰٕٚكإف كا ٜٚوٲة ٫٦يف
مٮاؿ ًٝص ٱٮ ٦نة ثؽؿ ٱٮـ اُٛ٣ؿ إف ٠ةف ٔؽد ا٣ن٭ؿٱ ٨قٮاء ،كإف ٞ٩ه مٮاؿ ًٝص

( )1ٵف ػربٞ٦ ٥٬جٮؿ إذا ٠ةف ٚكٞ٭ ٥ثة٣جٰ٘ ( .ٍٞٚثكذةف).
( )2كٞ٣ةا ٢أف ٱٞٮؿ :ك٠ؾا إذا ظى ٨ّ ٫٣ ٢ثٞٮٜل٥؛ ٵٝ ٫٩ؽ وةر ٕ٦ؾكر نا٤ٔ ٥ٗ ٨٧٠ ،ٲ٫
ا٣ن٭ؿ ك٩عٮقٚ ،ٲ١ٮف ػربٝ ٥٬ؿٱ٪ح .كيف رشح اٵز٬ةر ٦ة ٱؤدم ٪ٕ٦ٯ ٬ؾا.)Í( .
( )3ٵٝ ٫٩ؽ قٚ ٫٪ٔ ٍٞؿض ا٣ىٮـ؛ إذ ٹ ٱىط د٤١ٲ٦ ٙة ٹ يٱ ٍٕ ى( .٥٤ثكذةف)٪٤ٝ .ة :ث ٢ٱٙ٤١
ٌٝةء ٦ة ًف ٱذ٠ ٫٤ٕٚ ٨٦ ٨١٧ةٙلةاي( .رشح أزًلر) (.)Í
( )4كأ٦ة إذا ًف ٱ٧ٲـ ثَل ا٤٣ٲ ٢كا٪٣٭ةر كٹ ا٣ن٭ٮر ٚإ ٫٩ٱك ٫٪ٔ ٍٞا٣ذ٤١ٲ( .ٙز٬ٮر)ٝ .ةؿ ا٣كٲؽ
أٖلؽ ا٣نة :ٰ٦ك٬ؾا إذا اقذ٧ؿ إٌف اٛلٮت .)Í( .كٱٮ٪ل ثةٛ١٣ةرة( .قًلع قعٮٍف)
(.)Í
( )5أك ٱ٘٤ت يف ّ( .٫٪مة.)Í( )ٰ٦
( )6كذ ٟ٣ثأف ٱٌ٧ص ٔ٤ٲ ٫أظؽ ٍٔص م٭ؿ نا ٚٲىٮـ ا٣سةٌل ٍٔص أداء إذا ٠ةف كإٹ ٌٞٚةء.
(ثكذةف).
( )7ظضذ٪ة ً٠ل ٣ٮ وىل ٝج ٢دػٮؿ ا٣ٮٝخ .كظضذ٤٠ ٫ٮ ك ٙٝا٣ٲٮـ ا٣سة ٨٦ثة٣ذعؿم٪٤ٝ .ة :رد
ا٣ىٮـ إٌف ا٣ىٺة أكٌف  ٨٦ظٲر إف  ٢٠كٝخ ٱى٤ط ٜلًل ،كٵ٩ة ٣ٮ أكصج٪ة ٔ٤ٲ ٫اٷٔةدة يف
اٙلش ًف ٱأ ٨٦أف ٤لى٣ ٢جف يف ا٣ك٪ح اٵػؿل ٠ةٵكٌف ،كٵف اٷ٦ة٦ٲح ٱٞٮ٣ٮف :اٛلؿكر
ثةٛلنٕؿ ٣لـم ً ٨٦ف ٱ ٙٞثٕؿٚحٚ ،ىةر كصٮث ٫اصذ٭ةدٱ نة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤

ٱٮَ٦ل ،كإف ٞ٩ه رٌ٦ةف(ٚ )1ٺ ٨لء ٔ٤ٲ .٫كإف كا ٜٚوٲة ٫٦م٭ؿ اٙلضح ًٝص
أرثٕح أٱةـ ثؽؿ إ٣ٲؽ كأٱةـ¬ ا٣ذٍصٱ )2(ٜإف قةكل ٔؽدق ٔؽد رٌ٦ةف ،كإف زاد ٔىل
رٌ٦ةف ًٝص زٺزح أٱةـ ،كإف ٞ٩ه ًٔٝ ٫٪ص ٗلكح أٱةـ ،ذ٠ؿ ذ ¬ٟ٣أثٮ إ٣جةس كأثٮ
َة٣ت .كٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص( )3ٱٌٞص ٱٮ ٦نة ٔ ٨ٱٮـ إ٣ٲؽ .ٍٞٚ

( )1ككيف مٮاؿ.
(ٝ )2ةؿ يف ا١٣ٮا٠ت :إف أٱةـ ا٣ذٍصٱٟ ٜلذٚ ٙ٤ٲ٭ةٚ ،ٺ ٱٌٞٲ٭ة إذا ٝؽ ٚؿغ .ٱٞةؿ :ا٣ىٮـ ٚٲ٭ة
ٌٝةء ،ك٬ٮ إً٩ل ٱٌٞص اٵوٕ٣ ٢ؽـ وعح ٌٝةا ،٫ٹ أ ٫٩ٱٌٞص اٌٞ٣ةء( .مة.)ٰ٦
( )3إف وٮـ أٱةـ ا٣ذٍصٱ٣ ٜلٮز ك٣لـئ.

فصل [يف ثيبى هب يفسد الصىم]

كٱٛكؽ ا٣ىٮـ ثأظؽ أ٦ٮر زٺزح:
اٵكؿ٦ ٢٠ :ة كو ٢ا٘لٮؼ( )1صةرٱ نة يف اٙل ٨٦ ٜ٤ػةرصً٦ ٫ل ٱ٨١٧
اٹظرتاز  ،٫٪٦ٹ  ٨٦إَ٣ل .Êك٣ٮ ٩ةقٲ نة ،ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ
كا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ،ٰٕٚك٣ٮ ١٦ؿ ٬نة ث ٢ٕٚ ٫٣ ٰٞأك ٓلَ١ل ،ػٺؼ أظؽ
ٝٮٍف ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف ا٣نةٚ ،ٰٕٚإف ًف ٱج ٢ٕٚ ٫٣ ٜكٹ ٓلَ١ل ًف ٱٛكؽ¬ وٮ،٫٦
ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح .ك٣ٮ ٠ةف ً٦ل ٹ ٱؤ ¬٢٠كٹ ٱٍصب يف إ٣ةدة ٠ةٙلىةة ك٩عٮ٬ة،
ػٺؼ أيب َ٤عح كاٙلك ٨ث ٨وة٣ط .ك٣ٮ ٦ ¬٨٦ةء اٛلٌٌ٧ح كاٹقذ٪نةؽ ثٍ٘ل
اػذٲةرق؛ ٵ ٫٩اػذةر قجج ،٫كٝةؿ أٖلؽ كإقعةؽ كأظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص :ٹ ٱٛكؽ
 ٞ٤ُ٦نة ،كٝةؿ ا٣ىةدؽ :ٹ ٱٛكؽ إذا ٠ةف يف كًٮء ا٣ىٺة ،كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل :ٹ
ٱٛكؽ إذا ٠ةف يف إظؽل ا٣سٺث( )2يف كًٮء ا٣ىٺة( .)3ك٣ٮ ٠ةف  ٨٦د٨٬
قٕٮط ثة٪٣٭ةر ك٩ـؿ يف ٱٮ¬ ،)4(٫٦ٹ إف ٠ةف ثة٤٣ٲ ٢ز٩ ٥ـؿ ثة٪٣٭ةر ٚٺ ٱِص.
¬ :كإذا ٩ـؿ ٦ة ث ٰٞثَل اٵق٪ةف َٕ ٨٦ةـ أك ٍٗلق ٚإ ٫٩ٱٛكؽ ،إٹ أف
ٱ١ٮف ٱكٍل نا ٹ ٱ ٨١٧ثؾ )5(٫٣كظؽق ٔ .٫٪ٔ ٰٛكٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٱٕٛٯ ٔٝ ٨ؽر
إ٣ؽقح ًٚل دكف.
وٮ ،)6(٫٦ػٺؼ
¬ :كإذا أػؿج رٱٔ ٫ٞىل َؿؼ ٣كة ٫٩ز ٥اثذً ٫ٕ٤ف ٱٛكؽ Ê
( )1كا٘لٮؼ  ٨٦ز٘ؿة ا٪٣عؿ إٌف اٛلسة٩ح[٪٬ ]1ة ،ثؼٺؼ ا٣ؿًةع ٚ٭ٮ ٦كذٞؿ¬ إُ٣ةـ كاٍ٣صاب.
(*) ك٬ٮ اٛلٕؽة.Ê
( )2ٱٕ :ٰ٪ا٘٣ؿٚةت.
( )3كظضح زٱؽ أ٦ ٫٩أذكف يف اٛلٍصكع ٹ ٚٲًل زاد ٔ٤ٲ٪٣ .٫ة ٦ة ٦ؿ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )4كٔ ٨اٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿ :ٹ ٚؿؽ.
(*) ٚٲٛكؽ¬.
( )5كٹ ازدرادق.
(ٚ )6إف دٕؽاق أٚكؽ ك٣ٮ ٠ةف يف اٜلٮاء ٦ذى ن
ٺ ث٫؛ ٵف ٝؽ ػؿج ٔ٦ ٨ٮًٕ .٫كٝةؿ اٷ٦ةـ ٔـ
ا٣ؽٱ :٨ٹ ٱٛكؽ¬ ٦ة داـ ٦ذى ن
ٺ ث.٫
(*) كإً٩ل ًف ٱٛكؽ ٵً ٫٩ف ٱٛ٪ى٦ ٨ٔ ٢ٮًٕ ،٫ك٬ٮ ا٤٣كةفٗ( .ٲر).

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

[ ]1كيف دٕ٤ٲ ٜا٣ذؾ٠ؿة٦ :كذٞؿ َٕة ٫٦كرشاث.)Í( .٫

اٵقذةذ ،كإف أػؿص ٫إٌف ػةرج مٛةد )1(٫أك إٌف ٱؽق ز ٥اثذ ٫ٕ٤أٚكؽ¬ ،ػٺؼ أيب
ِ٦ص .ك١٬ؾا ٚٲًل ػؿج ٔ ٫٪٦ىل ا٣كٮاؾ أك ٔىل اٛ٣ذ٤ح ز ٥اثذ .)2(٫ٕ٤كإف اثذَ ٓ٤ؿؼ
ػٲٍ كثَ ٰٞؿ ٫ٚػةرص نة أٚكؽ ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح ،كٹ ِلـٱ ٫ا٣ىٺة ك٬ٮ ٠ؾٟ٣؛
٪٣ضةقح داػ ٢اٚلٲٍ(.)3
 :كإذا اثذ ٓ٤ا٪٣ؼة٦ح ٝج ٢ػؿكص٭ة إٌف اً ٥ٛ٣ف ٱِصق¬ ،كإف ٠ةف ثٕؽ
ػؿكص٭ة إ٣ٲ ٫أك ػؿج ٨لء  ٨٦اٰٞ٣ء إٌف  ٫٧ٚز ٥رصٓ ٚإف ٠ةف ػؿكص٭ًل أك
رصٮٔ٭ًل ثةػذٲةرق ثُ ٢وٮ ،)4(Ê٫٦كإف ًف ٥لرت أم اٵ٦ؿٱً ٨ف ٱِصق¬ .ك٠ؾا إذا دٕ٧ؽ
اٰٞ٣ء كًف ٱؿصٓ ٨ ٫٪٦لء  ٨٦اً ٥ٛ٣ف ٱِصق¬ ،ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛح
كا٣نةٝ .ٰٕٚةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :كٱٕذرب يف¬ ا ٥ٛ٣ثًل ٱى ٫٤اٛلةء ٔ٪ؽ اٛلٌٌ٧ح،
كٝةؿ ا٘٣ـاٍف :ثًل ػؿج ٔٞ ٨ل ٢اٚلةء اٛلٕض٧ح(.)5
ا٣سةٌل :ا٣ٮطء يف أم ٚؿج ،ك٬ٮ ٦ة ٱٮصت ا٘٣ك ،٢ك٣ٮ ًف ٱ٪ـؿ ،ك٣ٮ ٩ةقٲ نة¬،
ػٺؼ  ٨٦دٞؽـ يف اٵ٩ ٢٠ةقٲ نة .كٱٕذرب يف اٚل٪سٯ ثًل¬ ٱٮصت ا٘٣ك٤ٔ ٢ٲ.)6(٫
( )1ثعٲر¬ ٣ٮ اُ٩ج ٜمٛةد١٣ ٫ةف  ٨٦ػةرج.
( )2أٚكؽ.)Í( .
( ٫٤ٕ٣ )3إذا كو ٢اٚلٲٍ اٛلٕؽةٛ٦( .ذٰ) ك(.)Í
( )4ٵ ٫٩إذا اػذةر ا٣ؿصٮع ٞٚؽ اػذةر ا ،٢ٕٛ٣كإف اػذةر اٚلؿكج ٞٚؽ اػذةر ا٣كجت( .ثكذةف).
( )5كظةو ٢ا¬١٣ٺـ يف اٰٞ٣ء أ ٫٩إف ًف ٱؿصٓ ٨ ٫٪٦لء ًف ٱٛكؽ  ٞ٤ُ٦نة ،كإف رصٓ ٨ ٫٪٦لء ثةػذٲةر
ا٣ىةا ٥أٚكؽ ¬ ٞ٤ُ٦نة ،كثٍ٘ل اػذٲةرق ٱٛكؽ¬ إف دٕ٧ؽ¬ اٰٞ٣ء؛ ٹػذٲةر قجت اٷُٚةر ،كإف ًف ٱذٕ٧ؽ
اٰٞ٣ء ث ٢اثذؽرق ًف ٱٛكؽ¬؛ ٵً ٫٩ف ٱى ٢إٌف صٮ ٫ٚث ٫٤ٕٛكٹ قجج .٫ك٬ؾا  ٫٤٠إذا رصٓ ٦ ٨٦ٮًٓ
ا٣ذُ٭ٍل ،ك٬ٮ ا ،٥ٛ٣كأ٦ة  ٨٦اٙل ٨٦ ٜ٤داػٚ ٫٤ٺ ٱِص ك٣ٮ دٕ٧ؽ .)Í( .كٝؽ ٝٲ ٢يف ا٣ؾثةب :ٹ
ٱٛكؽ وٮ ٫٦ك٣ٮ ٝىؽ دػٮ٫٣؛ ٵ ٫٩قجت كا٣ؾثةب ٦جةرش٪٤ٝ .ة :ٹ ظٛ ¬٥١لجةرشة ا٣ؾثةب ً٠ل يف
َ ٢ٛكًٕخ ٔ٪ؽق اٙلةً٪ح ق نًل ٍٚصث ٫أك ٩عٮ ذ( .ٟ٣ظةمٲح قعٮٍف).
( )6كا٣ؾم ٱٮصج ٫أف ٤لى٦ ٢ٺٝةة ػذة٩ٲ ٓ٦ ٫ا٣ؾ٠ؿ كاٵ٩سٯ ،ٹ أظؽً٬ل ٍٞٚ؛ ٹصذًلع ٦ٮصت
ك٦ك ٍٞظَل ٱٞؽر أ ٫٩ذ٠ؿ يف ظةؿ كأ٩سٯ يف ظةؿ.
(*) كيف اٷ٩ـاؿ كص٭ةف ،رصط اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ا٣ٮصٮب( .ثعؿ ،كدٱجةج ،كثٲةف  ٨٦ا٘٣ك .)٢كرصط
ا٣ٮصٮب ،ك٬ٮ اٛل٪ةقت ٞ٤٣ٮأؽ ،كاػذةرق قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ .ك٬ؾا ظٲر
Ê
اٷ٦ةـ ٔـ ا٣ؽٱٔ # ٨ؽـ
اٷ٩ـاؿ  ٨٦أظؽً٬ل¬ أك  ٨٦ا٣ؽثؿ .كيف ا٣جعؿ :ا٣ؽثؿ ٣ٲف¬ ث٧ع٤٣ ٢ن٭ٮة.
(*) إذا أيت يف ا٣ؽثؿ أك أدٯ كأيت  ٞ٤ُ٦نة كصة ٫ٕ٦ذ٠ؿ وعٲط.)Í( .

ا٣سة٣ر :إ٩ـاؿ اٛل٣ ٰ٪ن٭ٮة( )1يف ا٣ٲْٞح( )2ك٣ٮ ٔٛ ٨لف أك ً ٥أك دٞجٲ ٢كٚة ٝنة،
ك٠ؾا ْٔ٩ ٨ؿ ٣ن٭ٮة ،Éػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ،ٰٕٚك٠ؾا ٔ١ٚ¬ ٨ؿ ،ػٺ ٚنة ٜلًل
كأظؽ اظذًلٍف ا٣كٲؽٱ .٨كٹ ٛ٠ةرة يف ذ.)3(٫٤٠ ٟ٣
 :كٹ ٱٛكؽÊق اٷ٦ؾاء ٣ن٭ٮة ،ػٺؼ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كأظؽ ٝٮٍف
ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة ٰٕٚك٦ة .ٟ٣كٹ  ٌٖ٦إُ٣ةـ يف ا ٥ٛ٣ك٣ٮ كو٫٧َٕ ¬٢
إٌف ظ ،٫ٞ٤ػٺؼ اٙلٞٲ ،ٰ٪ركاق ٔ ٨اٛلؤٱؽ ثةٓص.
 :كٹ ٱٛكؽق¬ ا١٣ع ٢كا٣ؾركر( )4يف إَ٣ل ك٣ٮ صؿل يف اٙل ،ٜ٤ػٺؼ
اث ٨أيب ٣ٲىل كاث ٨مرب٦ح .كٹ وت¬ ا٣ؽ ٨٬يف اٵذف ك٣ٮ كو ٢ا٣ؽ٦ةغ( ،)5ػٺؼ
أيب ظ٪ٲٛح( ،)6ك٠ؾا يف ثةَ¬ ٨اٷظ٤ٲ ،٢ػٺؼ ا٣نة .ٰٕٚكٹ اٙلضة٦Êح ،ػٺؼ أٖلؽ
كإقعةؽ .كٹ ا٘٣ٮص Êيف اٛلةء ،كٹ ٦ة كو Ê٢ا٘لٮؼ ٍٗ ٨٦ل اٙل٠ ٜ٤ةٙل٪ٞح(،)7
ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ،ٰٕٚك٠ة٪ُٕ٣ح¬ ا٣ذٰ كو٤خ صٮ ٫ٚك٣ٮ اقذٞؿت ٚٲ،٫
اٹ٩ذىةر :ك٣ٮ أ٪٦ٯ  ٨٦ظ ٟذ٠ؿق ٚكؽ وٮ٫٦؛ ٵف ذ٦ ٟ٣جةرشة( .ز٬ٮر،
¬
(ٝ )1ةؿ يف
كثكذةف) .كٔ ٨ا٣نة :ٰ٦ٹ ٱٛكؽ.
(*) ك٣ٮ أ٪٦ٯ ثٕؽ َ٤ٮع اٛ٣ضؿ ٔ ٨صًلع ٝجٚ ٫٤ٮص٭ةف ،أوع٭ًل ٹ ٱٛكؽ¬( .ثعؿ ٪ٕ٦ٯ).
( )2ثةٙلؿ٠ةت ا٣سٺث.
( )3ٱٕ :ٰ٪كصٮث نة ،ٹ ٩ؽث نة ٚكٲأيت.
(٤ٝ )4خ :كاْ٣ة٬ؿ¬ -كآص أٔ -٥٤أف اٛلؿاد ثًل ٩ـؿ  ٨٦ا٣ؽ٦ةغ كإَ٣ل كاٵ ٙ٩كاٵذف ٦ة ٱ٪ـؿ ٨٦
اٌٛ٣ٺت اٙلةدزح ٚٲ٭ة إٌف اٙلٚ ،ٜ٤ٺ ٱِص ،إٹ أف ٥لؿج إٌف ٞل ٢ا٣ذُ٭ٍل كٱؿصٓ ث ٫٤ٕٛأك
قجج ٫أٚكؽٍٗ ٨٦ ،ل ٚؿؽ ثَل ا٪٣ؼة٦ح كٍٗل٬ة( .د٧١ٲ.)٢
(*) ٱٕ٦ :ٰ٪ة ٱؾر يف إَ٣ل ٠ة٣ىرب كا٣ذن ٥ك٩عٮً٬ل .ظضذ٪ة أ٠ ÷ ٫٩ةف ٱ١ذع ٢ثةٵز٧ؽ
ك٬ٮ وةا .٥كظضح اث ٨أيب ٣ٲىل كاث ٨مرب٦ح ٝٮ(( :÷ ٫٣اُٛ٣ؿ ً٦ل دػ ))٢كإذا كصؽ
َٕٞٚ ٫٧ؽ دػ٪٤ٝ .٢ة :ٹ ٩ك٥٤؛ ٵف إَ٣ل ٣ٲكخ ثٛ٪٧ؾ ،ق٪٧٤ة ٧ٚؼىٮص ث.÷ ٫٤ٕٛ
(ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(٦ )5ة ًف ٱ٪ـؿ ا٘لٮؼٚ ،إف ٩ـؿ أٚكؽ٬( .ة٦ل ثعؿ) .إذا صؿل يف اٙل( .ٜ٤قًلع) (.)Í
( )6ظضذ ٫أف ا٣ؽ٦ةغ ٝلٮؼ ١ٚةف ٠ة٣جُ .٨كظضح ا٣نة ٰٕٚيف اٷظ٤ٲ٠ ٢ؾ٪٤ٝ .ٟ٣ةٝ :ةؿ ÷:
((اُٛ٣ؿ ً٦ل دػ ))٢كا٣كةث ٜإٌف اٛ٣٭٦ ٨٦ ٥ٮًٓ ٟلىٮص ،ك٬ٮ ا( .٥ٛ٣ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )7إدػةؿ ا٣ؽكاء  ٨٦ا٣ؽثؿ.

ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح ،ك٣ٮ َٕٛ٩¬ ٨ك ٫أك ٍَٕٗ ٫٪لق ثؿًةق ،ػٺؼ ا٣نة .ٰٕٚكٹ ثًل
كو ٢ا٘لٮؼ  ٨٦دكاء ا٪ُٕ٣ح ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة.ٰٕٚ
٦كأ٣ح :كٹ ٱٛكؽق ٦ة ٩ـؿ يف اٙل ٜ٤ٹ  ٨٦ػةرج ٠ة٣ؿٱ ¬ٜك٣ٮ ٠سؿ ٫٪١٣ ،ٱ١ؿق،
ك٠ة٣ج )1(٥٘٤اٛلٕذةد  )2(٫٪٦ك٣ٮ ٠سؿ( ،)3ٹ ا٪٣ةدر(ٚ ٫٪٦ )4ٲٛكؽق(ٝ ،)5ةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ظك :٨إذا ٠سؿ ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ك٣ٮ ًف ٱ١سؿ .كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٹ ٱٛكؽق
ا٣ج ٞ٤ُ٦ ٥٘٤نة.
¬ :كٹ ٱٛكؽق ٦ة دٕؾر اٹظرتاز(٠ ٫٪٦ )6ة٣ؽػةف ك٣ٮ ٠سؿ ،ك٣ٮ دٕ٧ؽق،
ك٠ة٘٣جةر ٦ة ًف ٱ١سؿ أك ٣لذ )7(ٓ٧يف  ٫٧ٚز ٥ٱجذ ،٫ٕ٤ٹ ٦ة اصذ٤ٝ ٨٦ ٓ٧ٲ ٫٤يف اٙلٜ٤
ظذٯ ٠سؿ¬ ز٩ ٥ـؿ ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق .ٙك٠ة٣ؾثةب كاٙلىةة كا٣ربدة كُٝؿة اٛلُؿ،
إٹ أف ٱٛذط ٣ ٫٧ٚؾ ٟ٣ك٣ٮ دػٍٗ ٢ل ٦ة ٝىؽق ٚٲٛكؽق .كإف دٕ٧ؽ ٚذط  ٫٧ٚٹ
٣يشء ز ٥دػ٨ ٢لء  ٨٦ذً ٟ٣ف ٱٛكؽقٔ Êىل اٵوط ،ػٺؼ ثٕي ٩كغ
( )1ٱْ٪ؿ¨؛ ٚإف ّة٬ؿ اٵز٬ةر أ ٫٩ٹ ٱكذس٪ٯ إٹ ا٣ؿٱ.ٜ
( )2أم ٨٦ :ا٣ىةا.٥
( )3ك٬ٮ ٦ة زاد ٔىل اٛلٕذةد( .رشح ٦ؾا٠ؿة) .كٝةؿ اٞ٣ة٬ل ٔجؽآص ا٣ؽكارم :إف ا١٣سٍل ٦ة زاد
ٔىل ا٣ؿٱ ٜا٘لةرم يف إ٣ةدة ،كا٣ٲكٍل دك.٫٩
( )4أراد ثة٪٣ةدر  ٨٦ٹ ٱأدٲ ٫ا٣ج ٥٘٤إٹ يف ا٪٣ةدر ٚٺ ٱٛكؽ إذا ٠ةف ٱكٍل نا( .وٕٲرتم)ٝ .ةؿ قٲؽ٩ة:
كٚٲْ٩ ٫ؿ؛ ٵف  ٨٦ا٪٣ةس  ٨٦ٹ دٕؿؼ ٔ ٫٣ةدة يف ذ ،ٟ٣كٵف ٬ؾا ٱؤدم إٌف اػذٺؼ
اٛلُٛؿاتٚ ،ٲُٛؿ مؼه ثًل ٹ ٱُٛؿ ثٍٗ ٫لقٚ ،ةٵكٌف أف ا٣ٲكٍل ٝؽر رٱ ٜا ٥ٛ٣اٛلُؿد يف
إ٣ةدةٚ ،ـٱةدة ٬ؾا اٞ٣ؽر ٔىل رٱ ٜا ٥ٛ٣ٱكٍل ،كأ٠سؿ ٠ ٫٪٦سٍلٝ .ةؿ قٲؽ٩ة :كاٛلؿاد ثة٣ج٦ ٥٘٤ة ًف
ٱ ٨٦ ٨١اٛلٕؽةٚ ،أ٦ة ٦ة ٠ةف ٪٦٭ة ٚإ ٫٩ٱُٛؿ ٔ٪ؽ٩ة ٤ٝٲ ن
ٺ ٠ةف أـ ٠سٍل نا إذا ٠ةف ػؿكص٫
كرصٮٔ ٫ثةػذٲةرق أك أظؽً٬ل؛ ٵ ٨٦ ٫٩ثةب اٰٞ٣ء( .دٱجةج).
( )5ثسٺزح رشكط :أف ٱ١ٮف ٩ةدر نا ٠سٍل نا ٦ذٕ٧ؽ نا.
( )6كذ٠ؿ قٲؽ٩ة أ ٫٩ٹ ٣لٮز ٤٣ىةا ٥رشب ا٣ذذ٨؛ ٵ ٫٩ٱُٕ٪ص ُٝ ٫٪٦ؿاف .ك٠ؾا ٍٗلق ً٦ل ٱٍصب ٔىل
وٛذ٫؛ ٵ ٫٩ٱ ٨١٧اٹظرتازٔ( .ة٦ؿ) .كّة٬ؿ ا¬ٛلؾ٬ت ػٺ٫ٚ؛ ٵ ٫٩ٹ ٣لذ٣ ٓ٧ؿَٮثح اٙلٜ٤
كا ،٥ٛ٣كٹ ٱٕٞ٪ؽ ٦ ٫٪٦ة ذ٠ؿ إف ق ٥٤إٹ  ٓ٦ا٣جٞةء كاٹصذًلع ً٠ل ٱ ٨٦ ٓٞقةاؿ ا٣ؽػةف.
( )7كا٣ؾم¬ ٱ ٨١٧اٹظرتاز ٦ ٫٪٦ة اصذ ٨٦ ٓ٧ا٘٣جةر يف ا ٥ٛ٣ك٠ةف ٱ ٨١٧إػؿاص ٫ثجى ٜأك ثٲؽق.
(دٱجةج)ٕٚ .ىل ٬ؾا ٣ٮ ازدردق ثٕؽ اٷ١٦ةف أٚكؽ ٚذأ.)Í( .٢٦

ا٣ذؾ٠ؿة( .)1كً٠ل ٱجٞٯ ٦ ٨٦ةء اٛلٌٌ٧ح كاٹقذ٪نةؽ ثٕؽ اٹصذ٭ةد يف إػؿاص.٫
¬ :كٹ ٱٛكؽق اٷ٣لةر يف اٙل٠ ٜ٤ؿ ٬نة إٹ أف ٱجذ ٫ٕ٤أك ٱجٞٯ ٓ ٫٪٦لَ١ل،
ك٠ؾا صًلع اٛل١ؿ٬ح( )2ظٲر ًف ٱج٪٦ ٜ٭ة  ٢ٕٚكٹ ٓلَ١ل ،ك٠ؾا صًلع ا٪٣ةا٧ح
ظٲر ًف دٕ ،)3(٥٤ك٠ؾا صًلع اٛلض٪ٮ٩ح ص٪ٮ ٩نة َةرا نة( )4كًف دٕ ٥٤ث ،)5(٫أك ٔ٧٤خ
كًف ٱج٪٦ ٜ٭ة ٓلَ١ل(.)6
¬ :كٹ ٱٛكؽق اٹظذٺـ إصًلٔ نة ،كٹ  ٨٦أوجط ص٪ج نة ،ػٺؼ اٙلك.٨
ك٠ؾا إذا َ٭ؿت اٙلةاي أك اٛ٪٣ةس يف ا٤٣ٲ ٢كًف د٘ذك ٢إٹ يف ا٪٣٭ةر ،كٹ ٦ة
ٔؿض يف ا٪٣٭ةر  ٨٦اُ٣صع كاٷًٗلء كا٘ل٪ٮف إذا ًف ٱ٦ ٫٪٦ ٨١ة ٱٛكؽ ا٣ىٮـ،
ػٺؼ ا٪٣ةرص( .)7كٹ ث٪ٲح إٚكةدق( ،)8ػٺؼ ا٣نة .ٰٕٚكٹ ث٠ ٢ٕٛجٍلة(،)9
ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص(.)10
¬ً ٨٦ :ف ٱ ٫٪١٧إٞ٩ةذ ا٘٣ؿٱ ٜإٹ ثأف ٱُٛؿ أك ٱ ُٓٞا٣ىٺة كصت ٔ٤ٲ٫
ذ ،)11(ٟ٣ك٠ؾا ٱأيت يف إٞ٩ةذ قةاؿ اٙلٲٮا٩ةت اٛلعرت٦ح ،كآص أٔ.٥٤
( )1كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر.
( )2ك٣ٮ أ٪٦خ؛ ٵف اٷ٪٦ةء رضكرم ٹ ٱ ٨١٧د.)Í( .٫ٕٚ
( )3ٱٛ٭٬ ٨٦ ٥ؾق إ٣جةرة ك٣ٮ ظى٪٦ ٢٭ة  ،٢ٕٚك٠ؾا ٔجةرة رشح اٵز٬ةر .كاٛلؼذةر أ Ê٫٩إذا
ظى ٢ٕٚ ٢أٚكؽ ،كآص أٔ( .٥٤مة.)ٰ٦
( )4أم :ثٕؽ ا٪٣ٲح ،ذ٠ؿق يف ا١٣ٮا٠ت .أك ٝج٤٭ة كأٚةٝخ ثٞٲح ا٣ٲٮـ ك٩ٮت يف كٝخ ٱذكٓ ٪٤٣ٲح
ٝج ٢ا٘٣ؿكب.ا٬ػ ك٣ٮ ظى ٢اٷ٪٦ةء.
( )5كّة٬ؿ¬ رشح اٵز٬ةر أ ٫٩ٹ ٚؿؽ ثَل ا ٥٤ٕ٣كا٘ل٭ ٢إف ًف ٱجٜ ٜلة .٢ٕٚ
وٮاث :٫كًف ٱجٜ ٜلة ٢ٕٚ؛ ٵف ا٣ذَ١٧ل ٪٦٭ة ٹ أزؿ  ،٫٣كأ٦ة ٣ٮ ثٜ ٰٞلة  ٢ٕٚأٚكؽ ً٠ل ٣ٮ
¬
()6
أ٤٠خ( .مة.)ٰ٦
(ٞٚ )7ةؿ :إف اُ٣صع كا٘ل٪ٮف كاٷًٗلء ٱٛكؽ  ٞ٤ُ٦نة.
( )8أم :ر.٫ٌٚ
(٦ )9ة ًف د ٨١ردة.)Í( .
(ٝ )10ةؿ  :#ك٠ٺٞ ٫٦ل٧ٮؿ ٔىل أف ا١٣جٍلة ً٦ل ٱُٛؿ ُلة٩ ،عٮ رشب اٚل٧ؿ كا٣ـ٩ة ،ٹ ٍٗل
ذ ،ٟ٣ث ٢ٱ٪عجٍ زٮاث( .٫ثكذةف).
( )11كٱْ٪ؿ ٣ٮ ًف ٱٞ٪ؾ ا٘٣ؿٱ ٢٬ ٜٱٛكؽ وٮ ٫٦أـ ٹ؟ ٝةؿ اٛلٛذٰ :ظ٠ ٫٧١ؿًٲٓ أك صَ٪لٚ ،إذا
=

 ٨٦ :أٚكؽ وٮ ٫٦يف رٌ٦ةف ٔ٧ؽ نا ٍ٘٣ل ٔؾر ٚك ،)1(ٜك٣ـ٫٦
اٷ٦كةؾ( )2كا٣ذٮثح كاٌٞ٣ةءٚ ،أ٦ة اٛ١٣ةرة٪ٚؽب¬( )3ٹ كصٮب ٔ٪ؽ زٱؽ ثٔ ٨يل
كا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف اٞ٣ةق ٥كاٜلةدم كاٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر
ثةٓص .كٔىل أظؽ ٝٮٍف اٞ٣ةق ٥كأثٮ َة٣ت أ١لة ِلت يف ا٣ٮطء  ٞ٤ُ٦نة ،كيف اٵ٢٠
إذا ٠ةف ٔ٧ؽ نا .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛحِ :لت يف ا٣ٮطء يف اٛ٣ؿج ٔ٧ؽ نا ،كيف اٵ٧ٔ ٢٠ؽ نا
ٚٲًل ٱ٘ذؾل ث .٫كٝةؿ ٦ةِ :ٟ٣لت يف  ٢٠إُٚةر ٞلْٮر(.)4
 :كاٛ١٣ةرة ٔ ٰ٬ذ ٜرٝجح ،أك وٮـ م٭ؿٱ٦ ٨ذذةثَٕل ،أك إَٕةـ قذَل
٦ك١ٲ ٪نة٥ ،لٍل ثَل ذ٪ٔ ٟ٣ؽ اٞ٣ةق ٥كأيب َة٣ت ك٦ة .ٟ٣كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح
كا٣نة :ٰٕٚث٦ ٢ؿدج نة¬ ٠ؾ ،ٟ٣كثٝ ٫ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٔىل ٝٮؿ  ٨٦أكصج٭ة أك أراد
اٹظذٲةط.
 :كا٣ىةا٧ح إذا صٮٕ٦خ ُ٦ةكٔح ٚةٛ١٣ةرة ٔ٤ٲ٭ة( ،)5ك١٦ؿ٬ح ثٜ ٰٞلة
كٱ ٨١٧اٛ٣ؿؽ ثٲ٪٭ًل ثأف اٛلؤزؿ يف ا٣ؿًٲٓ
¬
ًف ٱىط وٮ ٓ٦ ٫٦ػنٲح اِ٣صر ١ٚؾا ٪٬ة.
كا٘لَ٪ل ٬ٮ ٛ٩ف ا٣ىٮـ ،ك٬ٮ ٤ٕٚ٭ة ،ثؼٺؼ ٬ؾا ٚذأ .٢٦كٝؽ ٝة٣ٮا ٢ٕٚ :ا١٣جٍلة ٠ةٞ٣ذ٢
ك٩عٮق ٹ ٱٛكؽ ا٣ىٮـٚ ،جةٵكٌف دؿؾ إٞ٩ةذ ا٘٣ؿٱ( .ٜمة .)ٰ٦ك٦س ٨ٔ ٫٤ا٣ذ٭ة.ٰ٦
(ٝ )1ٲةق نة ٔىل دؿؾ ا٣ـ٠ةةٗ( .ٲر)٪٤ٝ .ة٬ :ٮ ٹ ٱٛك ٜثةٞ٣ٲةس ٚٲْ٪ؿ .كرأٱخ يف ظٮا٨ل دؾ٠ؿة
ا٣كٲؽ أٖلؽ ثٔ ٨يل ا٣نة ٰ٦أ ٫٩ٱٛك ٜإصًلٔ نةٕٚ .ىل ٬ؾا ٬ٮ ا٣ؽ٣ٲ ،٢كٵ١لٝ ٥ة٣ٮا :ٱٞذ ٢إذا
دٕ٧ؽ ،كاٙلؽ دٹ٣ح اٛ٣ك.ٜ
(١٣ )2ٮ ٫٩أُٚؿ ٍ٘٣ل ٔؾرٚ ،ة٣ٮاصت ا٣ذنج ٫ثة٣ىةاَ٧ل ،كٞ٣ٮ٣ ÷ ٫٣ؿص ٢كٔ ٓٝىل ا٦ؿأد٫
يف ١لةر رٌ٦ةف(( :إف ٚضؿ ّ٭ؿؾ ٚٺ ٱٛضؿ ثُ( .))ٟ٪ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )3كذ ٟ٣ٵ ٫٩صةء رص ٢إٌف رقٮؿ آص ÷ ٞٚةؿ :إٌل أُٚؿت ٱٮ ٦نة  ٨٦م٭ؿ رٌ٦ةفٞٚ ،ةؿ
(( :٫٣اقذ٘ٛؿ آص كو ٥ٱٮ ٦نة ١٦ة ))٫٩كًف ٱٮصت اٛ١٣ةرة ،ك٤ل٤٧ٮف ظؽٱر اٵٔؿايب ا٣ؾم
قٲأيت ٔىل اٹقذعجةب؛ ٞ٣ٮ ٫٤٠(( :÷ ٫٣أ٩خ كٔٲة ))ٟ٣كًف ٱأ٦ؿق ثةٷػؿاج ٦ذٯ
ٓل ،٨١أك أ٠ ٫٩ةف ْ٦ة٬ؿ نا( .ثكذةف).
(٠ )4ضًلع ٍٗل زكصذ ،٫إٹ ٦ة أثٲط ٠ةٛلكةٚؿ ك٩عٮق .ك ِٛ٣ا٣جعؿ٦ :ة ٟ٣كاٷ٦ة٦ٲح :ٹ ٱٮصج٭ة
ُٛ٦ؿ إٹ ظٲر ٱ١ٮف ٕ٦ىٲح( .ث.)٫ْٛ٤
( )5ٱٕٔ :ٰ٪ىل ٝٮؿ  ٨٦أكصج٭ة .كإً٩ل ٠ة٩خ ٔ٤ٲ٭ة ٞ٣ٮ ٨٦(( :÷ ٫٣أُٚؿ يف رٌ٦ةف ثة٘لًلع
٤ٕٚٲ٦ ٫ة ٔىل اٛلْة٬ؿ)) ٱٕ ٨٦ ٰ٪اٛ١٣ةرة ،كا٣ـكصح ٝؽ أُٚؿت ثة٘لًلع( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
=

 ٢ٕٚأك ٓلَ١ل ٕٚىل  ٨٦صةٕ٦٭ة .)1(Éكٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كا٣نة :ٰٕٚإ١لة ٔىل ٨٦
صةٕ٦٭ة ك٣ٮ ُ٦ ٰ٬ةكٔح(.)2
 :ك٠ ٨٦ؿر ا٣ٮطء يف ٱٮـ كاظؽ ٚةٛ١٣ةرة كاظؽÊة ،كٝةؿ أٖلؽ :د١ؿر .كيف
أٱةـ  ٨٦رٌ٦ةف كاظؽ  ٢١٣ٱٮـ¬ ٛ٠ةرة ،كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كأثٮ ظ٪ٲٛحٛ٠ :ةرة
كاظؽة  ٢١٤٣إٹ أف ٱذؼ ٢٤ا٣ذٍٛ١ل.
 ٨٦ :أُٚؿ ثةٵ٧ٔ ٢٠ؽ نا ز ٥صة ٓ٦يف ٱٮٚ ٫٦ٺ ٛ٠ةرة٤٣ Êضًلع ،ػٺؼ أيب
ظ٪ٲٛح ،كإف أُٚؿ ثةٵ ٢٠أك ا٘لًلع ٔ٧ؽ نا ز ٥دٕٞج ٫يف ٱٮ٦ ٫٦ة ٱجٲط  ٫٣اُٛ٣ؿ ٨٦
٦ؿض أك ظٲي أك قٛؿ ٞٚةؿ اٞ٣ةق ٥ك٦ة :ٟ٣ٹ دك Êٍٞاٛ١٣ةرة ،كٝةؿ اٷ٦ةـ
٤لٲٯ :دك ،ٍٞكٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :دك ٍٞيف اٛلؿض كاٙلٲي ،ٹ يف ا٣كٛؿ ،كٝةؿ
اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨إ ٫٩ٱأيت ذٔ ٟ٣ىل ٝٮؿ اٹثذؽاء كاٹ٩ذ٭ةء(.)3
¬ ٨٦ :أُٚؿ ٍ٘٣ل ٔؾر ز ٥دةب ز ٥أُٚؿ زة٩ٲ نة يف ذ ٟ٣ا٣ٲٮـ ٍ٘٣ل ٔؾر ًف
ٱ ُٓٞثٛك ٫ٞيف ا٣سةٌل؛ ٵف اٙلؿ٦ح ٝؽ ًٕٛخ ثةُٛ٣ؿ اٵكؿٚ .إف ًف ٱٝ ٨١ؽ دةب
ٚةُٛ٣ؿ ا٣سةٌل يف ظ ٥١ا١٣جٍلة يف ظ ،٫ٞث٪ٕ٧ٯ أ ٫٩ٱىٞٔ ٫٤ةُلة ٕ٣ؽـ زٮاث ،٫ٹ
أ١لة ٠جٍلة ظٞٲٞح؛ ٚٺ ٱ٪ذٞي Êكًٮؤق ُلة ،ذ٠ؿق اٛل٭ؽم أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ ،كٝةؿ
(*) كٔ٤ٲٛ٪٣ ٫كٔ .)Í( .٫ىل ٝٮؿ  ٨٦أكصج٭ة أك ٩ؽث نة.)Í( .
(ٚ )1إف أػؿصذ٭ة رصٕخ إف ٩ٮت ا٣ؿصٮع .ك٬ؾا ٦جٔ ٰ٪ىل كصٮب اٛ١٣ةرة.
(*) ٔىل ٛ٩ك ،٫ٹ ٔ٤ٲ٭ة ٚٺ ٨لء .ٱٞةؿ٬ :ٺ ٠ةف ٠ةٙلش ٚٲ٤ـٛ٠ ٫٦ةرة ٔ ٫٪كٛ٠ةرة ٔ٪٭ة؟
اٞ٣ٲةس أ ٫٩ٱ١ٮف ٠ؾ( .ٟ٣مة.)Í( )ٰ٦
(*) اٛلؾ٬ت أف اٛ١٣ةرة ٔ٤ٲ٭ة  ٞ٤ُ٦نة ،إٹ أ١لة دؿصٓ ٔىل اٛل١ؿق ثًل ق٧٤خ  ٨٦اٛ١٣ةرة ،كأ٦ة ٦ة
ق ٥٤اٛل١ؿق ٔ٪٭ة ثٍ٘ل أ٦ؿ٬ة ٍ٘ٚل ٝلـ ٜلة ٨٦( .ػٍ قٲؽم اٙلكَل ث ٨اٞ٣ةق.)# ٥
(*) كٹ ٤لذةج¬ إٌف إذ١لة.ا٬ػ كٝٲ٤ :٢لذةج.ا٬ػ ك٬ؾا ٦جٔ ٰ٪ىل كصٮب اٛ١٣ةرة.
( )2كظضح ا٣نة ٰٕٚكاٷ٦ةـ ٤لٲٯ أ ÷ ٫٩أ٦ؿ اٛلضة ٓ٦كًف ٱٮصت ٔىل اٛلؿأة مٲب نة( .ثكذةف
ث.)٫ْٛ٤
( )3كٱذٞٛٮف أ ٫٩ٱأز ٢٬ ٨١٣ ،٥د١ٮف ٠جٍلة؟ ٤ٕ٣٭ة د١ٮف ٠جٍلة أذجةر نا ثعةؿ ا( .٢ٕٛ٣مة.)ٰ٦
(*) كًٕ ¬٫ٛيف اٵز٬ةر.

اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙث ٢ٱ٪ذٞي كًٮؤق ُلة(.)1
 :كػرب اٛلضة )2(ٓ٦يف ١لةر رٌ٦ةف ٝؽ دؿ ٔىل أظ١ةـ ٍٔصة ذ٠ؿ٬ة يف
اٹ٩ذىةر :أ٣ ٫٩لٮز إّ٭ةر ا٘لـع ٔ٪ؽ ا٪٣ؽـ  ٨٦اٛلٕىٲح( ،)3كأف اٛلٛذٰ ٱكذٛى٢
ٝل ٢٧قؤاؿ ا٣كةا ،)4(٢كأف اٛ١٣ةرة كاصجح( ،)5كأ٦ؿ ا٣ؿقٮؿ ÷ ثأ٦ ٢٠ة
أُٔةق إ٦ة ػةص ٚٲ ٫أك ز ٥دجٞٯ اٛ١٣ةرة ٔ٤ٲ .٫كأ١لة ٔىل ا٣رتدٲت .كأ٣ ٫٩لٮز
إٔة٩ح ٣ ٨٦ـ٦ ٫٦س ٢ذ ٨٦ ٟ٣ثٲخ اٛلةؿ إذا دةب ،ػٺؼ ٦ة ذ٠ؿق أ٢٬
اٛلؾ٬ت( .)6كأ ٫٩ٱٕ ٢٧ثة ٨ْ٣يف ظٞٮؽ آص دٕةٌف؛ ٵٝ ÷ ٫٩جٝ ٢ٮؿ ا٣ؿص٢
يف أٍٞٚ ٫٩ل .كأف ا٣ذربع ثعٞٮؽ آص ٹ ٱىط؛ ٵ٦ ٫١٤٦ ٫٩ة أُٔةق كًف ٥لؿص.٫٪ٔ ٫
( )1ٵ ٫٩داػ ٢يف ظؽ ا١٣جٍلة ،ك٦ ٰ٬ة زاد ٔٞةُلة ٔىل زٮاب وةظج٭ة؛ ٕٚىل ٬ؾا يف اٛ٣كةؽ ٢ٕٚ
أد٩ٯ ٕ٦ىٲح ٱٞ٪ي كًٮء( .٥٬مة.)ٰ٦
( )2ك٬ٮ أف أٔؿاثٲ نة صةء إٌف ا٪٣جٰ ÷ ٱِصب وؽرق ك٥ل٧ل كص٭ ٫كٱٞٮؿ١٤٬ :خ كأ١٤٬خ،
ٞٚةؿ ÷(( :كٱ٦ ٟ٤ةٟ٣؟)) ٞٚةؿ :كٕٝخ ٔىل ا٦ؿأيت كأ٩ة وةا ٥يف رٌ٦ةفٞٚ ،ةؿ ٫٣
ا٣ؿقٮؿ ÷(( :أٔذ ٜرٝجح))ٞٚ ،ةؿ :ٹ أصؽ٬ةٞٚ ،ةؿ (( :٫٣و ٥م٭ؿٱ٦ ٨ذذةثَٕل))ٞٚ ،ةؿ:
 ٨٦ا٣ىٮـ أدٲخٞٚ .ةؿ(( :إَٔ ٥قذَل ٦ك١ٲ ٪نة))ٞٚ ،ةؿ :ٹ ٨لء ٍف أدىؽؽ ثٚ .٫ك١خ رقٮؿ
آص ÷ ز ٥أ٦ؿ  ٫٣ثٕؿؽ ٓ ٨٦لؿ ٞٚةؿ(( :ػؾ ٬ؾا كدىؽؽ ثٞٚ ،))٫ةؿ :ٱة رقٮؿ آص ،كا٣ؾم
ثٕس ٟثةٙل٩ ٜجٲ نة ٦ة ثَل ٹثذٲ٭ة أظؽ أظٮج إ٣ٲ ٰ٪٦ ٫ك ٨٦أ ٢٬ثٲذٌٰٚ ،ع ٟرقٮؿ آص ÷
ظذٯ ثؽت أ٩ٲةث ٫كٝةؿ ٫٤٠(( :أ٩خ كٔٲة( .))ٟ٣ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )3كذ ٟ٣ٵ ٫٩صةء ك٬ٮ ٱِصب وؽرق ك٥ل٧ل كص٭ ٫كًف ٱ١٪ؿق ÷( .ثكذةف).
( )4ٵٝ ÷ ٫٩ةؿ(( :كٱ٦ ٟ٤ةٟ٣؟)).
( )5كٚٲ٦ ٫ة ٦ؿ  ٨٦ا٘لٮاب ٔىل ٝ ٨٦ةؿ ثة٣ٮصٮب.
( )6ٱٕ :ٰ٪يف ا٘٣ةرـ[ ،]1كٹ كص٫٣ ٫؛ ٵف ثٲ٪٭ًل ٚؿ ٝنة ،ك٬ٮ أٔ ٫٩ىص ٪٬ة ثٍ٘ل ٦ةؿ ٚٲٕةف ،كيف ٦كأ٣ح
ا٘٣ةرـ ٔىص ثٛ٪ف اٛلةؿ( .قًلع قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ) .كٱ٤ــ ٔىل ٬ؾا اٛ٣ؿؽ أف ٝ ٨٦ذٝ ٢ذ ن
ٺ ٔ٧ؽ نا
كَ٤جخ  ٫٪٦ا٣ؽٱح أ ٫٩ٱٕةف؛ ٵٔ ٫٩ىص ثٍ٘ل ٦ةؿ٬( .ج٤٦ ٫٤ٕ٣ .)٢ذــ ،كٝؽ ذ٠ؿق اٷ٦ةـ رشؼ
ا٣ؽٱ ،# ٨كٝؿرق إ٦ة٪٦ة اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص إقًلٔٲ .٢كرصح يف ا٣ٮاث ٢أ ٫٩ٱٕةف.)Í( .

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

[ ]1ك ِٛ٣ظةمٲحٚ :ٲ٣ ٨٧ـ ٫٦دٱ ٨يف ٕ٦ىٲح آص.ا٬ػ كٝؽ أصةب اٷ٦ةـ رشؼ ا٣ؽٱ٬ ٨ٔ # ٨ؾا كأ ٫٩ٹ
ٱ٤ــ ٬ ٨٦ؾا صٮاز اٷٔة٩ح ٛل٣ ٨ـ ٫٦دٱ ٨يف ٕ٦ىٲح.

كأف إػؿاج اٛ١٣ةرة ٦ؤػؿ ٔٞٛ٩ ٨ح إ٣ٲةؿ( .)1كأف اٛلؿأة ٹ ٛ٠ةرة ٔ٤ٲ٭ة()2؛
ٵً ÷ ٫٩ف ٥لرب ٔ٪٭ة ثيشء ،ك٬ٮ يف ٞل ٢ا٣ذٕ٤ٲ .٥كأف َٕ ٥ا٣كذَل اٛلكَ١ل
٬ٮ زٺزٮف وةٔ نة ،ك٬ٮ ّة٬ؿ ٝٮؿ اٜلةدم كا٪٣ةرص كاٵٍ٦ل اٙلكَل ،كٝةؿ أثٮ
َة٣ت كأثٮ إ٣جةس :إ ٫٩قذٮف Êوةٔ نة( ،)3كٝةؿ ا٣نة ٰٕٚك٦ة :ٟ٣إٗ ٫٩لكح ٍٔص
وةٔ نة.

( )1ث٪ةء ٔىل أف اٛ١٣ةرة ثةٝٲح يف ذ٦ذ.٫
اٛلؾ٬ت د٪ؽب يف ظٞ٭ة إذا ٠ة٩خ ُ٦ةكٔح.
¬
()2
( )3ٵف زكصذ ٫أٔة٩ذ ٫ث٧س٦ ٢ة أٔة ٫٩ث ٫ا٪٣جٰ ÷.

فصل [فيوي جيىش له الفطس وأحكبهه]

٣لٮز اُٛ٣ؿ ٣سًل٩ٲح:
اٵكؿ :اٛلكةٚؿ¬ ٦ذٯ ػؿج  ٨٦اٛلٲٔ ٢ةز ٦نة ٔىل قٛؿ اُٞ٣ص ا٣ؾم دٞؽـ اٚلٺؼ
ٚٲ .٫كٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص(٦ )1ذٯ ػؿج  ٨٦ث٤ؽق ٔةز ٦نة ٔىل ذ٪٤ٝ .ٟ٣ة :ك٣ٮ ًف ٥لل
ِ٦صة كٹ دٕج نة ،ك٣ٮ أٝةـ¬ يف ٦ٮًٓ دكف ٍٔص ٦ة داـ ٱُٞص ا٣ىٺة ،ك٣ٮ أ٩نة¬ ا٣كٛؿ
ثٕؽ اٛ٣ضؿ ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ،ٰٕٚك٣ٮ ٝىؽ ثكٛؿق صٮاز اُٛ٣ؿ  ٍٞٚأك
ا٣ٮطء .كٱكذعت¬ ا٣ىٲةـ اٛ٣ؿض يف ا٣كٛؿ( ،)2ٹ اٚ ٢ٛ٪٣ٲ١ؿق(.)3
¬ٔ ٨٦ :ــ ٔىل ا٣كٛؿ كػؿج ٔ ٨اٛلٲٚ ٢أُٚؿ ز ٥ثؽل ٚ ٫٣ؿصٓ ًف ٱ٤ـ٫٦
اٷ٦كةؾ(.)4
¬ :إذا كو ٢اٛلكةٚؿ ث٤ؽق أك دار إٝة٦ذٝ ٫ج ٢ٱُٛؿ ٣ـ ٫٦إدًلـ ا٣ىٮـ،
ثؼٺؼ ا١٣ةٚؿ إذا أق ٥٤كا٣ىجٰ إذا ث ٖ٤كاٛلض٪ٮف( )5إذا ٔ ٢ٞيف ثٕي ا٣ٲٮـ
ٚٺ ٱ٤ـ٦٭ ٥اٷ٦كةؾ؛ ٵف أك ٫٣قة٪ٔ ٍٝ٭ٚ ٥ٺ ٱذجٕي ٔ٤ٲ٭ ،٥ك٠ؾا اٙلةاي
إذا َ٭ؿت.
ا٣سةٌل :اٛلؿٱي ك ٨٦يف ظ )6(٫٧١ظٲر ٥لنٯ  ٨٦وٮ ٫٦ظؽكث ٔ٤ح أك
زٱةدٔلة أك اقذ٧ؿار٬ة(ٚ )7ٲكذعت  ٫٣اُٛ٣ؿٚ ،إف وةـ أصـأق ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص¬
كأثٮ َة٣ت ،كإف ػيش ا٣ذ ٨٦ ٙ٤ا٣ىٮـ كصت¬ اُٛ٣ؿٚ ،إف وةـ ًف ٣لـق¬ إذا
( )1ا٣ؾم ٦ؿ يف وٺة ا٣كٛؿ.
َ
ْي م ُ
(ٞ٣ )2ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َوأَ ْن ثَ ُص ُ
ِمِا َخ ْ ٌ
س ْهّص [ا٣جٞؿة.]184
(ٞ٣ )3ٮ٣(( :÷ ٫٣ٲف  ٨٦ا٣رب ا٣ىٲةـ يف ا٣كٛؿ)).
( )4ث ٢ٱ٪ؽب.)Í( .
( )5ك٬ؾا يف ¬اٛلض٪ٮف اٵويل [ا٣ؾم ٝج ¬٢ا٣ج٤ٮغ] ،كأ٦ة يف اُ٣ةرئ ٚٲضت اٷ٦كةؾ كٱ٪ٮم ا٣ىٮـ
ظٲر ًف ٱٝ ٨١ؽ أُٚؿ ،كظٲر ٝؽ أُٚؿ ٱكذعت اٷ٦كةؾ ك٣لت اٌٞ٣ةء٠( .ٮا٠ت).
( )6كا٣ؾم يف ظ ٥١اٛلؿٱي ٥ ٨٦لنٯ ظؽكث ٔ٤ح ك٬ٮ وعٲط .)Í( .ك٣ٮ يف اٛلكذٞجÉ٢
٠ة٣كؽـ( .ز٬ٮر) .كٱ ٰٛ١ا ¬٨ْ٣يف ظىٮؿ اِ٣صر.
( )7أك ثٍء ثؿا٭ة.)Í( .

د ،ٙ٤كإف ق ٥٤صةء ٔىل ٝٮؿ اٹثذؽاء كاٹ٩ذ٭ةء¬(ٚ .)1إف ًف ٥لل رضر نا ٍٝ
٣لـ  ٫٣اُٛ٣ؿ ٛلضؿد اٛلؿض ،ػٺؼ ٦ة ٟ٣كا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل.
٣ػ¬ ٥
ا٣سة٣ر :وةظت إُ٣ل ا٣ؾم ٹ ٱىرب ٔ ٨اٛلةءٚ ،ٲضٮز  ٫٣اُٛ٣ؿ( )2ثةٛلةء
كٍٗلق.
ا٣ؿاثٓ :ا٣نٲغ ا١٣جٍل إ٣ةصـ ٔ ٨ا٣ىٮـ.
اٚلة٦ف :اٛلؿأة اٙلة ٢٦إذا ػنٲخ رضر ك٣ؽ٬ة  ٨٦وٮ٦٭ة ٣ـ٦٭ة اُٛ٣ؿٚ ،إف
وة٦خ ًف ٣لـ٬ة¬(.)3
ا٣كةدس :اٛلؿأة اٛلؿًٕح إذا ػنٲخ رضر ك٣ؽ٬ة( ٨٦ )4وٮ٦٭ة ٚٲ٤ـ٦٭ة
اُٛ٣ؿ ،كإف وة٦خ ًف ٣لـا٭ة¬ .ك ٨٦صةز  ٫٣اُٛ٣ؿ صةز  ¬٫٣ا٣ٮطء .كٱٕذرب يف ػنٲح
( )1ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ظك ،٨كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮقٚ :ٙٲْ٩ ٫ؿ ،كاٞ٣ٲةس اٷز ٥كٔؽـ اٷصـاء؛ إذ وٮ٫٦
يف أكؿ ا٣ٲٮـ ٞلْٮر ٠ىٮـ اٙلةايٗ( .ٲر ،كرشح ُلؿاف).
(*) كيف ا٣جعؿ :ٹ ٣لـٱ Ð٫كإف ق .٥٤ك٬ٮ اٛلؾ٬ت.
( )2كٱؽػ ٢يف صٮاز اٷُٚةر ٚلنٲح اِ٣صر ٠ ٨٦ةف ٱـكاؿ اٵًٔلؿ ا٣نةٝح ٚإ ٫٩إذا ػيش اِ٣صر
 ٨٦ا٣ىٮـ ٔ٪ؽ ٦ـاك٣ذ٭ة صةز  ٫٣اٷُٚةر ك٣ٮ ٠ة٩خ  ٨٦اٵًٔلؿ اٛلجةظح ،كٹ ٱ٤ـ ٫٦دؿؾ ذٟ٣
ا ٢٧ٕ٣ٵص ٢ا٣ىٮـ( .ظةمٲح قعٮٍف  ْٛ٣نة) (.)Í
( )3كد ٌ ٫٪٧إذا ظى ٢يف ا٣ىجٰ رضر أك د ٙ٤ثكجت وٲة٦٭ة ،كٱ١ٮف ٔىل إ٣ة٤ٝحٗ( .ٲر،
ك٠ٮا٠ت) ٓ٦ Í .ا٘ل٭ ،٢كأ٦ة  ٓ٦ا٦ ٨٧ٚ ٥٤ٕ٣ةٜلة.)Í( .
( )4ث ٢ك٣ٮ ٦كذأصؿة( .ظًلَٰ) (.)Í
(*) ٚإف ق ٥٤ا٘لَ٪ل صةء ٔىل ٝٮؿ اٹثذؽاء كاٹ٩ذ٭ةء .ك٦س ٨ٔ ٫٤ا٣نة .ٰ٦كٔ ٨اٛلٛذٰ¬ :ٹ ٣لـ٦لة
ك٣ٮ ق٥٤؛ إذ ٬ٮ ظٍ٘٤٣ ٜل ٚٺ ٱأيت اٹثذؽاء كاٹ٩ذ٭ةء .ك٦س ٫٤يف ظةمٲح ا٣كعٮٍف.
(*) ٱٞةؿ٣ ٢٬ :لت ٔ٤ٲ٭ة أف د٦ ٢ٕٛة ٱ ٓ٪٧دِصرق ٕ٣ؽـ ا٣ؿًةع ٚٲ٭ة٠ ،أف دكٞٲ٣ ٫ج ٨ا٣كةا٧ح
أك ٍٗلق ٱؿكٱ -٫أـ ٹ؟ ٝةؿ قٲؽ٩ة وةرـ ا٣ؽٱ ٨إثؿا٬ٲ ٥ث٤ ٨لٲٯ ا٣كعٮٍف[ :]1ٹ ٱؿػه ٜلة
يف اٷُٚةر  ٓ٦ذ .ٟ٣كٝةؿ ٍٗلق :ثٛ٩ ٢ف¬ ا٣ؿًةع ٦ؿػه ٣ٸُٚةر ك٣ٮ أ٪١٦٭ة  ٢ٕٚذ،ٟ٣
 ٫٪١٣ٱكذعت .ك٦س ٨ٔ ٫٤اٜلج.٢

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

[ ِٛ٣ ] 1ظةمٲح ا٣كعٮٍف :ك ٢ٕ٣اٛلؿاد يف ظ ٜاٛلؿًٕح ظٲر ٹ ٱٮصؽ ٦ة ٱٞٮـ ٞ٦ةـ ا٣ؿًةع  ،٢ُٛ٤٣أ٦ة ٣ٮ
كصؽ ٦ة ٱٞٮـ ٞ٦ةـ ا٣ؿًةع ثعٲر ٹ ٱذِصر  ٫ٕ٦ثرتؾ ا٣ؿًةع ٚٺ دؿػٲه.

اِ٣صر كا٣ذ ٙ٤ثة.¬٨ْ٣
ا٣كةثٓ :اٛلضؿكح إذا ّ ٨أف صؿظ ٫ٹ ٱ٪ؽ ٓ٦ ٢٦ا٣ىٮـ أك ٱُٮؿ ثٞةؤق.
ا٣سة :٨٦اٛل١ؿق ٔىل اُٛ٣ؿ ثِصب أك ظجف ٝلعَٛلٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ:
كٹ ٱ ٰٛ١يف اٷ٠ؿاق ػنٲح اِ٣صر؛ ٵف اُٛ٣ؿ ٞ ٢ٕٚلْٮر ،كٝةؿ اٞٛ٣٭ةء ٞل٧ؽ ث٨
ق٤ٲًلف كظك ٨كٱٮق :ٙث ٢ٱÊٰٛ١؛ ٵ ٫٩دؿؾ كاصت ً٠ل يف اٛلؿض ك٩عٮق.
ٝذ ٢إذا ٠ةف
¨ :ك ٨٦أ٠ؿق ٔىل اُٛ٣ؿ ٚلٮؼ اٞ٣ذ ٢اقذعت  ٫٣ا٣ىٮـ ك٣ٮ ¬
٠ل ٨ٱٞذؽل ث ،٫ٹ إف ًف ٱ٠ ٨١ؾ .)1(ٟ٣كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ث ٢ٱكذعت  ٞ٤ُ٦نة.
¬ :ك ٨٦أُٚؿ ٕ٣ؾر ٤ٕٚٲ ٫اٌٞ٣ةء ٦ذٯ أ ،٫٪١٦كٹ ٚؽٱح ٔ٤ٲ ،٫ػٺؼ
ا٪٣ةرص( )2يف اٛلكةٚؿ كاٙلة ٢٦كاٛلؿًٓٚ .إف دٕؾر ٔ٤ٲ ٫اٌٞ٣ةء ٤ٕٚٲ ٫اٛ١٣ةرة
ْلؿج  ٨٦ز٤ر دؿ٠ذ ٫إذا أك٩ل ُلة ،إٹ ظٲر ٠ةف آٱك نة  ٨٦زكاؿ ٔؾرق  ٨٦كٝخ
اُٛ٣ؿ ٚإ٥ ٫٩لؿج اٛ١٣ةرة يف ظٲةد ،٫كإف ًف أػؿص٭ة كارز ٨٦ )3(٫رأس اٛلةؿ ك٣ٮ
ٱٮص ُلة٤ٚ .ٮ أػؿج اٛ١٣ةرة ٔ٪ؽ اٷٱةس ز ٥زاؿ ٔؾرق ٞٚةؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ :ٹ
ًف
ً
٨لء ٔ٤ٲ ،٫كٝةؿ اٞ٣ة٬ل صٕٛؿ :ٱ٤ـ ¬٫٦اٌٞ٣ةء(.)4
 :كاٛ١٣ةرة ٩ى ٙوةع  ٨٦أم ظت( ٢٠ ٨ٔ )5ٱٮـ ،ذ٠ؿق أثٮ إ٣جةسÉ
كأثٮ َة٣ت .كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح٩ :ى ٙوةع  ٨٦ا٣رب أك وةع ٍٗ ٨٦لق.
كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص٦ :ؽ  ٨٦ا٣رب أك ٦ؽاف ٍٗ ٨٦لق .كٝةؿ ا٣نة٦ :ٰٕٚؽ  ٨٦ا.٢١٣
(ٚ )1ٲعؿـ¬٠( .ٮا٠ت ٪ٕ٦ٯ) ِٛ٣ .ا١٣ٮا٠ت :كّة٬ؿ ٠ٺـ ا١٣ذةب أ٤ ٫٩لْؿ ا٣ىٮـ  ٓ٦ػنٲح
ا٣ذ٪ٔ ٙ٤ؽ اٷ٠ؿاق ً٠ل يف اٛلؿٱي ،ك٬ؾا ٱكذٞٲٔ ٥ىل ٝٮؿ اٜلؽكٱح إذا ٠ةف ٬ؾا اٛل١ؿق ٠ل ٨ٹ
ٱٞذؽل ث( .٫ثة.)ِٛ٤٣
( )2يف اٛ٣ؽٱح .ٍٞٚ
( )3ظٲر ٹ ك٪ل.)Í( .
( )4كيف اٵزًلر :Ðأ ٫٩إف أُٚؿ ٕ٣ؾر ٦أٱٮس زٛ٠ ٥ؿ ز ٥زاؿ ٔؾرق ًف ٱ٤ـ ٫٦اٌٞ٣ةء ،كإف أُٚؿ ٕ٣ؾر
٦ؿصٮ ز ٨ّ ٥اٷٱةس زٛ٠ ٥ؿ ز ٥زاؿ ٔؾرق ٣ـ ٫٦اٌٞ٣ةء يف كٝذ٠ ،٫ةٙلش .آص أٔ.٥٤
(*)  ٨٧٠ظضش ٕ٣ؾر ٦أٱٮس ز ٥زاؿ ٔؾرق.)Í( .
(ٓ )5ل٤ٲ ١نة ٹ إثةظح.)Í( .

ك١٬ؾا اٚلٺؼ يف ٛ٠ةرة ا٣ىٺة ٔٗ ٢٠ ٨لف و٤ٮات( )1إذا أك٩ل ُÊلة ،كإٹ
¬
ٚة٣ٮاصت ٚٲ٭ة اٌٞ٣ةء  ٍٞٚإذا أ.٨١٦
¬ ٨٦ :أُٚؿ ٕ٣ؾر ز ٥زاؿ ٔؾرق يف ثٞٲح ٱٮ ٫٦اقذعت  ٫٣اٷ٦كةؾ د ٕٚنة
٤٣ذ٭٧ح( .)2كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٹ ٱكذعت .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح٣ :لت .ك١٬ؾا يف
اٙلةاي إذا َ٭ؿت ،كا١٣ةٚؿ إذا أق ،٥٤كا٣ىجٰ إذا ث ،ٖ٤كاٛلض٪ٮف( )3إذا أٚةؽ،
ٱكذعت ٜل ٥اٷ٦كةؾ إف ًف ٱٝ ٨١ؽ¬ أُٚؿكا( ،)4كاٌٞ٣ةء( )5إف ٠ة٩ٮا ٝؽ أُٚؿكا.
كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ٣ :لت ٌٝةء ا٣ٲٮـ ا٣ؾم أقٚ ٥٤ٲ.٫
 ٨٦ :أُٚؿ ٕ٣ؾر ك٣ٮ ٩ةقٲ نة ٤ٕٚٲ ٫اٷ٦كةؾ يف وٮـ رٌ٦ةف ،ك٠ؾا يف¬
ا٪٣ؾر اٛلَٕل ،ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص( .)6ٹ يف ا٪٣ؾر ٍٗل اٛلَٕل كاٌٞ٣ةء كاٛ١٣ةرات
ٚٺ ٱ٤ــ ا¬ ٷ٦كةؾ كٚة ٝنة ٓ٦ ،أ ٫٩ٹ ٣لٮز  ٫٣اٷُٚةر ٍ٘٣ل ٔؾر ،ػٺؼ ا٘لٮٱ،)7(ٰ٪
كٹ ٱÊ ُٓٞثٛك ،٫ٞػٺؼ ْلؿٱش اٞ٣ةًٲَل زٱؽ كأيب ِ٦ص( .)8كٚٲْ٩ ٫ؿ¬(.)9
(٩ )1ى ٙوةع.
( )2ٱٞةؿٚ :٭ٺ كصت د ٕٚنة ٤٣ذ٭٧ح .ٱٞةؿ :ا٣ذ٭٧ح ا٣ذٰ ٣لت دٕٚ٭ة ٦ة ٠ةف ٱؤدم إٌف اٷز،٥
٧٠عةدزح اٛلعؿـ يف اُ٣ؿٱ.ٜ
(*) ثٕؽـ ا٣ؿٗجح يف ا٣سٮاب.
( )3اٵويل ،ٹ اُ٣ةرئ ٚٲضت¬ ٔ٤ٲ ٫اٷ٦كةؾ إف ًف ٱٝ ٨١ؽ أُٚؿ ،كاٌٞ٣ةء إف ٠ةف ٝؽ أُٚؿ.
( )4ث ٢ٱ٪ؽب ٜل ٥اٷ٦كةؾ  ٞ٤ُ٦نة ،رصح ث ٫يف ثٕي اٙلٮا٨ل.)Í( .
( )5ٱكذعت .كص ٫اٹقذعجةب أٝ ٫٩ؽ وةر ٟلةَج نة يف ثٕي ا٣ٲٮـ( .ثكذةف).
(*) كصٮث نة يف اٙلةاي كاٛ٪٣كةء كاٛلض٪ٮف اُ٣ةرئ٦ ،كذعت يف ٍٗل.)Í( .٥٬
( )6ٱٕٚ :ٰ٪ٺ ٣لت كٹ ٱكذعتٝ ،ةؿ :ٵ ٫٩ٹ ظؿ٦ح ٍ٘٣ل رٌ٦ةف٪٤ٝ .ة٦ :ة أكصج ٫اٷ٩كةف ٔىل
ٛ٩كٚ ٫ؿع ٔىل ٦ة أكصج ٫آص ٔ٤ٲ ٫ك٦نج ٫ث( .٫ثكذةف).
(١٬ )7ؾا ذ٠ؿ أف ا٣ٮاصت إذا ٠ةف ٍٗل َٕ٦ل صةز إُٚةرق ،كٝٮاق اٞٛ٣ٲ ٫ظك( .٨ثكذةف).
( )8يف ا٪٣ؾر اٛلَٕل كاٌٞ٣ةء٠( .ٮا٠ت) .ك ِٛ٣ا٣ذؾ٠ؿةٝ :ةؿ اٞ٣ة٬ل :كٱٛك ٜإذا أُٚؿ ٍ٘٣ل
ٔؾر ٚٲ٭ًل.ا٬ػ ٝٮٚ« :٫٣ٲ٭ًل» ٱٕ ٰ٪يف اٌٞ٣ةء كا٪٣ؾر اٛلَٕل ،ك٬ؾا ذ٠ؿق اٞ٣ة٬ل زٱؽ كأثٮ
ِ٦ص ٔىل أو ٢اٜلةدم ٝ #ٲةق نة ٔىل رٌ٦ةف؛ ٵ ٫٩ٱٛك ٜثةٞ٣ٲةس٠( .ٮا٠ت  ْٛ٣نة).
( )9ٵف ا٣ذٛكٲ ٜٹ ٱ١ٮف إٹ ثؽ٣ٲٝ .ُٰٕٝ ٢ةؿ ٦ :#ة ذ٠ؿق اٞ٣ةًٲةف  ٨٦أ٠ٲةق٭ًل ،ك٣ٲف
=

 ٨٦ :دؿؾ وٮـ رٌ٦ةف أك ثٌٍٕ٘٣ ٫ل ٔؾر اقذعٺٹن أك اقذؼٛة ٚنة
ٛ٠ؿ كوةر ٦ؿدؽ نا ،كٹ ٌٝةء¬ ٔ٤ٲ ٫ثٕؽ ا٣ذٮثح ،ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كأيب
ظ٪ٲٛح كا٣نةٝ .ٰٕٚةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ك٠ؾا اٚلٺؼ يف ا١٣ةٚؿ اٛلذأكؿ إذا دةب.
كإف ٠ةف دؿ٤٣ ٫٠ىٮـ ٓلؿد نا ٚ ٍٞٚك)1(ٜ
ٌٞ٣ةء ٔ ٢٠ ٨ٱٮـ
Ê
ك٣ـ٦ذ ٫ا٣ذٮثح كا
¬
ٱٮ ٦نة .كٝةؿ اث ٨اٛلكٲت :م٭ؿ نا .كٝةؿ ا٪٣ؼٰٕ :زٺزح آٹؼ ٱٮـ .كٝةؿ اٵقذةذ
كأظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص :ٹ ٌٝةء ٔ٤ٲ.)2(٫
 :ك ٨٦ص ٨رٌ٦ةف  ٫٤٠أك ثٌٕ ٫أك أٔٮا ٦نة ٠سٍلة ثٕؽ ٦ة ٠ةف ثة ٘٣نة
ٔة ٝن
ٺ(٣ )3ـٌٝ ٫٦ةء Êا٣ىٮـ(٦ )4ذٯ أ ،)5(٫٪١٦ػٺؼ ا٪٣ةرص كا٣نة .ٰٕٚكٝةؿ
٤٣٭ةدم  ،#ك٬ٮ ػُأ ٔىل اٛلؾ٬ت ،كإٝؽاـ ٔىل ا٣ذٛكٲٍٗ ٨٦ ٜل ثىٍلة كٹ دٹ٣ح ٝةَٕح،
كٛ٬ ٰ٬ٮة ك٦ٲَ ٨ٔ ٢ؿٱ ٜاٙل ٜا٣ٮاًط( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(*) ٝةؿ يف ا٣جعؿ ٨٦ :أُٚؿ ا٣ن٭ؿ ٕ٣ؾر ٦ؿصٮ ًٚلت ٚ ٫٪٦ٺ ٌٝةء كٹ ٚؽٱح؛ إذ ًف ٱذ٨٦ ٨١٧
أداء كٹ ٌٝةء ٚٺ كصٮب [كاػذةرق يف اٹ٩ذىةر ٔ ٨أا٧ح إ٣رتة كاٛ٣ؿٱَٞل] .كٝٲ :٢ٱٛؽل¬
ٔ٠ ٫٪ةٜل.٥ا٬ػ ك٬ٮ ّة٬ؿ رشح اٹز٬ةر يف ٝٮ :# ٫٣أك أٱف ٌٔٝ ٨ةء ٦ة أُٚؿق.
(ٔ ٫٤ٕ٣ )1ىل اٞ٣ٮؿ ثة٣ذٛكٲ ٜثةٞ٣ٲةس ،ذ٠ؿق يف ا٘٣ٲر.
( )2ٵٝ ٫٩ؽ ٛ٠ؿ ٔىل ٦ؾ٬ج ،٫ٱٕ :ٰ٪ا٪٣ةرص؛ ٵ ٫٩ٹ ٱسجخ ٪٦ـ٣ح ثَل اٛل٪ـ٣ذَل.
( )3ٱٕٚ :ٰ٪أ٦ة ٦ة ٠ةف ٝ ٨٦ج ٢ا٣ذ٤١ٲ ٙكاقذ٧ؿ ٚٺ ٌٝةء ٔ٤ٲ٫؛ ٵً ٫٩ف ٥لةَت ث ٫كٝخ اٵداء،
ا٘ل٪ٮف اُ٣ةرئ ٵ ٨٦ ٫٩ص٪ف اٛلؿض ،كٝؽ ٝةؿ
¬
كاٌٞ٣ةء ٚؿع اٚلُةب .كإً٩ل ٣ــ اٌٞ٣ةء يف
َ
َ
ُ َ
دٕةٌفْ :صفع َِّدةٌ و ِْي أيَّا ٍم أخ َرّص ،ثؼٺؼ ا٣ىٺة ٚٲك ¬ٍٞاٌٞ٣ةء؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣رٓٚ
ا ٨ٔ ٥٤ٞ٣زٺزح  ..اٚلرب))( .ثكذةف ث .)٫ْٛ٤كٔ ٨اٛلٛذٰ :أ٦ة ٝٮٜل :٥إف ا٘ل٪ٮف كاٷًٗلء
٦ؿض ٚٲٌٞٲةف ٌٕٚٲٙ؛ إذ ٹ ػُةب ٔىل زاا ٢ا ،٢ٕٞ٣ثؼٺؼ اٛلؿٱيٚ ،ٲْ٪ؿ يف كص٫
ا٣ٮصٮب .كاٌٞ٣ةء ٔ٪ؽ٦ة ثأ٦ؿ صؽٱؽٛ٦( .ذٰ)ٝ .ةؿ ا٣نةٚ :ٰ٦ٺ ٚؿؽ ثَل أويل كَةرئ؛
ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ر ٓٚا )).. ٥٤ٞ٣إ٣غ ،كٝٮٜل ٨٦ :٥ص٪ف اٛلؿض دٔٮل ٚذأ.٢٦ا٬ػ إٹ أف
ٱٞةس ٔىل ا٪٣ةا٣ ٥ٮ ٩ةـ ٱٮَ٦ل ٦س ن
ٺ ٚإ٣ ٫٩لت ٔ٤ٲ ٫اٌٞ٣ةء ،ككص ٫ا٣نج ٫ثٲ٪٭ًل ّة٬ؿ٨ٔ( .
ا٣كٲؽ وٺح ث ٨أٖلؽ ث٦ ٨٭ؽم).
( )4ثؼٺؼ ا٣ىٺة ٚٺ ٌٝةء¬ ٔ٤ٲ ،٫كأ٦ة ا٣ك١ؿاف ٚٲٌٞص ا٣ىٺة كا٣ىٮـ  ٕ٦نة ٨١٣ ،ٱٞةؿ٣ :ٮ
وةـ ا٣ك١ؿاف يف ظةؿ ق١ؿق ٣ ٢٬لـٱ ٫أـ ٹ؟ ٱٞةؿ٣ :لـٱ٠ ٫ة٣ىٺة.
(ٚ )5إف اقذ٧ؿ ٔ٤ٲ ٫ظذٯ ٦ةت كصجخ¬ ٔ٤ٲ ٫اٛ٣ؽٱح؛ ٵف زكاؿ أ ٢ٕٞ٣ةرض ث٪٧ـ٣ح اٛلؿض.
ككصؽ ٔ ٨ػٍ ظسٲر أ ٫٩ٹ ٨لء ٔ٤ٲ٤ٚ ٫ٲْ٪ؿ.

أثٮ ظ٪ٲٛح٣ :لت اٌٞ٣ةء إف ص ٨ثٕي ا٣ن٭ؿ ٹ .٫٤٠
٤له(ٔ )1ؽد ٦ة ٚةد ٨٦ ٫رٌ٦ةف(٤ٕٚ )2ٲ ٫اٌٞ٣ةء ثة٣ذعؿم
¬ :كً ٨٦ف
ً
ظذٯ ٱْ ٨أٝ ٫٩ؽ اقذ٘ؿؽ ٦ة ٔ٤ٲ ،٫ك٩ؽب  ٫٣ا٣ـٱةدة اظذٲةَ نة ث٪ٲح ٍ٦صكَح(،)3
ٚإف ٔؿؼ كٝخ ث٤ٮٗ ٫كًف ٱ ٨١وةـ مٲب نة كصت ٔ٤ٲ ٫ا ٥٤ٕ٣ثةٹقذ٘ؿاؽ.
¬ :ك ٨٦دػ ٢يف وٮـ دُٮٔ نة ز ٥أٚكؽق ٚٺ إز٤ٔ ٥ٲ ٫كٹ ٌٝةء ،ػٺؼ
زٱؽ ثٔ ٨يل كأيب ظ٪ٲٛح(.)4
كٱكذعت ا٣ذذةÊثٓ يف اٌٞ٣ةء( ،)5كإف ٚؿ ٫ٝصةز( ،)6ػٺؼ ا٪٣ةرص.
كٝةؿ ا٣نة٣ :ٰٕٚلت ا٣ذذةثٓ إف ٚةد٦ ٫ذذةثٕ نة ٹ إف ٚةد٦ ٫ذٛؿ ٝنة.
ً ٨٦ف ٱٞي ٦ة ٚةد ¬٫ظذٯ دػ٤ٔ ٢ٲ ٫رٌ٦ةف ا٣سةٌل(٤ٕٚ )7ٲ ٫اٌٞ٣ةء
 ٨٦ثٕؽ كاٛ١٣ةرة ٔ ٢٠ ٨ٱٮـ¬ ٩ى ٙوةع ،ذ٠ؿق يف اٵظ١ةـ كأظؽ ٝٮٍف أيب
َة٣ت كاٛل٪ىٮر ثةٓص .كٝةؿ يف اٛل٪ذؼت كزٱؽ ثٔ ٨يل كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ
ِلت اٛ١٣ةرة ،ث ٢دكذعت٤ٚ .ٮ ظةؿ ٔ٤ٲ ٫أٔٮاـ ٠سٍلة ٚةٛ١٣ةرة كاظؽة¬ ،كٝةؿ
ثٕي أوعةب ا٣نة :ٰٕٚثٔ ٢١٣ ٢ةـ ٛ٠ةرة .كً ٨٦ف ٱٞي ٦ة ٚةد ٫إٌف آػؿ ٱٮـ
 ٨٦مٕجةف ز٦ ٥ةت يف ذ ٟ٣ا٣ٲٮـ(٣ ٰٛٚ )8ـكـ اٛ١٣ةرة ٔ٤ٲ ٫اظذًلٹف ،اٵرصط
ٔؽ ،٫٦ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲٞ Ê٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ.
( )1يف (د)٤ :لُص.
( )2ك٠ؾا ا٣ىٺة كا٣ـ٠ةة.)Í( .
(٤٣ )3ـااؽ ٔىل اٛلذٲ ،٨ٞكأ٦ة اٛلْ٪ٮف ٪ٚٲذُٞ٦ ٫ٮٔح ٠ةٛلٕ٤ٮـ ،كإً٩ل اٛلٍصكَح يف اٛلن١ٮؾ .)Í( .ٍٞٚ
(ٝ )4ٲةق نة ٔىل اٙلش.
( )5إٹ أف ٹ ٱجٞٯ  ٨٦إ٣ةـ إٹ ٦ة ٱكٓ اٌٞ٣ةء إٌف دػٮؿ إ٣ةـ ا٣سةٌل كصجخ¬ اٛلٮاٹة.
(ٚ )6إف ٝٲ :٢ا٣ٮاصجةت ٔىل اٛ٣ٮر١ٚ ،ٲ ٙأصـدٜ ٥ل ٥ا٣ذٛؿٱٜ؟ ٞٚٲ :٢اٛلؿاد ث ٫أ٣ ٫٩لـٱ ٫ٹ أ٫٩
٣لٮز .كٝٲ :٢إف ٌٝةء ا٣ىٮـ ٔىل ا٣رتاÊػٰ .كيف ظةمٲح¬ :ػةص ٚٲ ،٫كركم أف ٔةانح ٠ة٩خ
دٌٞص يف مٕجةف( .ثؿ٬ةف).
( )7كاٛلٕذرب أكؿ صـء .)Í( .٫٪٦
(ٝ )8جٗ ٢ؿكب Êم٧ف آػؿ ٱٮـ  .٫٪٦كيف ثٕي اٙلٮا٨ل :ثٕؽ َ٤ٮع ٚضؿ آػؿ ٱٮـ  .٫٪٦كِٛ٣
ظةمٲح ا٣كعٮٍفٝ :ج٤َ ٢ٮع ٚضؿ رٌ٦ةف.

كٹ ٣لـئ اٌٞ٣ةء يف ٱٮ ٰ٦إ٣ٲؽٱ )1(٨كٚة ٝنة ،ك٠ؾا يف أٱةـ¬ ا٣ذٍصٱ،ٜ
ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛلؿدًص كأظؽ ٝٮٍف إ٣جةس.
 ٨٦أ٦ؿ ٍٗلق ٱىٮـ ٌٔٝ ٫٪ةء  ٰٛٚظٲةد ٫ٹ ٱىط كٚة ٝنة ،كثٕؽ ٦ٮد٫
ٹ ٱىط¬ ٔ٪ؽ زٱؽ ثٔ ٨يل كاٞ٣ةق ٥كأيب َة٣ت كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نة .ٰٕٚكٝةؿ
ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣ٮايف :ٱىط.
ٚإف َٔل اٛلٮ٪ل أ ٫٩ٱىةـ ٔ ٫٪أك ٱٛ١ؿ ٔ ٫٪ا٦ذس ٢ا٣ٮ¬٪ل ٦ة أ٦ؿق ث،٫
ٔيل وٮـ ػ٤ى ٢٧ٔ »٫٪٦ ٰ٪ا٣ٮ٪ل ث٧ؾ٬ت ٛ٩ك ٫يف ذٚ .)2(ٟ٣أ٦ة
كإف ٝةؿٌ « :
ا٣ىٺة ٚٺ دىط ا٪٣ٲةثح( )3يف ٌٝةا٭ة  ٞ٤ُ٦نة ،ػٺؼ ا٣ىةدؽ ثٕؽ اٛلٮت(.)4
¬ً٦ ٨٦ :ص ٔ٤ٲ ٫رٌ٦ةف أك ثٌٕ ٫كًف ٱذ ٨٦ ٨١٧وٮ ٫٦أداء كٹ
ٌٝةء ٤ٕ٣ح ث ٫ظذٯ ٦ةت ٤ٕٚٲ ٫أف ٱٮ٪ل ثةٛ١٣ةرة ٔ ٨ا٣ىٮـ ،ػٺؼ ا٪٣ةرص
كاٛ٣ؿٱَٞل.

( )1ٵف اٌٞ٣ةء ٚٲ٭ًل ٩ةٝه كاٛ٣ةاخ ٠ة٢٦؛ ٤ٚؾا كا ٜٚاٛلؤٱؽ ثةٓص .#
( )2كيف اٵز٬ةر¬ :إذا ٝةؿٔ« :يل وٮـ» ٖلٔ ٢ىل ا٣ذٍٛ١ل.
( )3ك٠ٺـ اٵز٬ةر يف ا٣ٮوةٱة ٱٌٞص ثٮصٮب اٹ٦ذسةؿ ٦ة ًف ٱٕؿؼ ٝ ٫٣ىؽ .ك(.)Í
( )4كاٷ٦ة٦ٲح .ك٦ؾ٬ت صًلٔح  ٨٦أ ٢٬ا٣جٲخ  %ك ٨٦مٲٕذ٭ ٥ك ٨٦اٛلعؽزَل أف ٬ؽاٱة
اٵًٔلؿ دج ٖ٤اٵظٲةء كاٵ٦ٮات ،ك٠ةف ٔةثؽ ز٦ة ٫٩إثؿا٬ٲ ٥ا١٣ٲٔ ٰٕ٪ةدت ثؿ٠ةد ٫ٱ٢ٕٛ
ذ ،ٟ٣كٱؿكم ٚٲ ٫أظةدٱر ٠سٍلة( .رشح ٬ؽاٱح).

فصل [يف الٌرز ثبلصىم]

ك٣ىعح ا٪٣ؾر ثة٣ىٮـ رشكط أرثٕح:
اٵكؿ :أف ٱ١ٮف ا٪٣ةذر  ٛ٤١٦نة ٦ك ٤نًل ٟلذةر نا٤ٚ ،ٮ ٩ؾر اٛلك ٥٤ز ٥اردؽ ثُÊ ٢
٩ؾرق
قٮاء ٠ةف  ٞ٤ُ٦نة( )1أك  ٞ٤ٕ٦نة ثٍصط.

ا٣سةٌل :أف ٱ ِٛ٤ثٚ ،)2(٫ٺ ٱىط¬ ثة٪٣ٲح كظؽ٬ة ،ػٺؼ ٦ة.ٟ٣
ا٣سة٣ر :أف ٱ١ٮف ا٪٣ؾر ثًل ٱ ٨١٧وٮ ،٫٦ٹ ثًل ٱذٕؾر ٠ٲٮـ ٝؽ ً٦ص ،أك قَ٪ل
٠سٍلة ٱٕ ٥٤أ١لة دـٱؽ ٔىل ٔ٧ؿق( ،)3أك ٱٮصت ٦ة ٬ٮ كاصت ٔ٤ٲ ٫ثإ٣لةب آص
دٕةٌف( )4ثٕؽ كصٮث )5(Ê٫أك ثإ٣لةب ٛ٩ك ،٫إٹ أف ٱٞىؽ ٦س٣ ٫٤ـ.¬٫٦
ا٣ؿاثٓ :أف ٱ٪ؾر ثًل ٱىط ا٣ىٮـ ٚٲٚ ،٫ٺ ٱىط ا٪٣ؾر ثىٲةـ ا٤٣ٲ ،٢كٹ ثىٲةـ
اٛلؿأة أٱةـ ظٲٌ٭ة(ٚ ،)6أ٦ة أٱةـ ٔةدٔلة ٚإف ٤ُ٦٭ة اٙلٲي ٚٲ٭ة ٣ـ٦٭ة ،كإف أدة٬ة
ٚٲ٭ة ٞٚةؿ أثٮ ِ٦ص :ٱ٤ـ٦٭ة¬ ٌٝةؤ٬ة( ،)7كٝةؿ اٵقذةذ :ٹ ٱ٤ـ٦٭ة.
ك٣ٲف  ٨٦رشط ا٪٣ؾر أف ٱٞٮؿ¬ٓ :ص ،ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كأظؽ ٝٮٍف أيب َة٣ت.
ٱحٚ ،ٲىط  ٨٦اٛل٤٧ٮؾ ا٪٣ؾر ثة٣ىٮـ،
كٹ ا٪٣ٲح¬ ،ػٺؼ ا٪٣ةرص كاٛلذَ٧٤١ل .كٹ اٙلؿ Ê
(٬ )1ٺ ٝٲ ٢يف اٛلُ٥ :ٜ٤لةَت ث ٫كٱك ٍٞثةٷقٺـ ٹ ثٛ٪ف ا٣ؿدة ٚٲْ٪ؿ .اْ٣ة٬ؿ أ٠ ٫٩ؾ.ٟ٣
(مة.)ٰ٦
( )2أك ٦ة يف ظ٠ ،٫٧١ة١٣ذةثح  ٓ٦ا٪٣ٲح.)Í( .
( )3كٔ٤ٲٛ٠ ٫ةرة ٱَ٧ل.)Í( .
( )4كٔ٤ٲٛ٠ ٫ةرة ٱَ٧ل.)Í( .
( )5ٱْ٪ؿ ٜ ٢٬لؾق اْٛ٤٣ح ٚةاؽة[( .]1مةٝ .)ٰ٦ةؿ يف ا١٣ٮ٠ت :كاٵٝؿب يف كص٭ ٫أ ٫٩أكصج٫
ٔىل ٛ٩ك ٫ثة٪٣ؾر ٝج ٢كصٮث٤ٔ ٫ٲ ٫ثإ٣لةب آص؛ ٵ ٫٩ٹ ٣لت إٹ ثؽػٮ ٢٠ ٫٣ٱٮـ كٝذٚ ،٫ٲىط
ا٪٣ؾر٦ ٨١٣ ،ذٯ دػ ٢رٌ٦ةف كوةر كاصج نة ثإ٣لةب آص دٕؾر ٔ٤ٲ ٫وٮ ٨ٔ ٫٦ا٪٣ؾر ٣ذٞؽٱ٥
وٮـ رٌ٦ةفٚ ،ٲ٤ـٌٝ ٫٦ةؤق٠( .ٮا٠ت  ْٛ٣نة).
( )6كٔ٤ٲ٭ة¬ ٛ٠ةرة ٱَ٧ل؛ ٵ١لة ٩ؾرت ث٧عْٮر.
( )7كذ ٟ٣ٵف ٔ٪ؽق أف ا٪٣ؾر ٝؽ إٞ٩ؽ؛ ٘لٮاز أف ٱ٤ُ٧٭ة ا٣ؽـ ٚٲ٭ة .كأ٦ة ٠ٺـ اٵقذةذ ٚأػؾق ا٣ٮا٣ؽ
ٝ ٨٦ ٫٣ٮٚ ٫٣ٲ٩ ٨٧ؾرت ثىٮـ ق٪ح ٕ٦ٲ٪ح :إ١لة ٹ دٌٞص أٱةـ ظٲٌ٭ة( .ثكذةف).

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

[ٚ ]1ةاؽٔلة ٦ة قٲأيت يف اٛلكأ٣ح ا٣كةدقح ٍٔص[ .كيف اٛلكأ٣ح ا٣ذةقٕح ٪٬ ٨٦ة] ،ك ِٛ٣ظةمٲح :كٱؤٱؽ ٠ٺـ ا٣جٲةف ٪٬ة
٦ة قٲأيت ٚٲ٩ ٨٧ٮل ق٪ح ٕ٦ٲ٪ح ٣ـ ٫٦ا٣ذذةثٓ كٌٝةء رٌ٦ةف ٨٦( .ػٍ قٲؽ٩ة ظك.)٨

 ٨١٣ٹ ٱىٮـ إٹ ثإذف قٲؽق أك ثٕؽ ٔذ ،٫ٞكإف ٦ةت ٝجٚ ٫٤ٺ ٨لء¬ ٔ٤ٲ.٫
¬٩ ٨٦ :ؾر ثىٮـ ٱٮَ٦ل يف ٱٮـ ٣ـ ¬٫٦ٱٮـ  ،)1(ٍٞٚثؼٺؼ ا٪٣ؾر
ثعضذَل أك أ٠سؿ يف ٔةـ كاظؽ ٚٲ٤ـ ٫٦ا٢١٣؛ ٵ ٫٩ٱ ٢ٕٚ ٨١٧ا ٨١٣ ٢١٣اٍ٣صع
ٚ ،ٓ٪٦ٲعش ٔ ¬٢٠ةـ ظضح٤ٚ ،ٮ ٦ةت ز ٥ظضش ٔ ٫٪كوٲ ٫صًلٔح يف ٔةـ كاظؽ
ٚةٵٝؿب وعذ.)2(٫
¬
٩ ٨٦ؾر ثىٲةـ إ٣ٲؽٱ ٨أك أٱةـ ا٣ذٍصٱ ٜوط ٩ؾرق ،)3(Êػٺؼ
ا٪٣ةرص كا٣ىةدؽ كاٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣نة ،ٰٕٚكٱُٛؿ٬ة كٱٌٞص ثٕؽ¬٬ةٚ ،إف وة٦٭ة
ًف ِلـا¬ ،٫ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛلؿدًص كأيب إ٣جةس كأيب ظ٪ٲٛحٚ .أ٦ة ا٪٣ؾر اٛلُٜ٤
كاٌٞ٣ةء ٚٺ ٱىط يف ٱٮ ٰ٦إ٣ٲؽٱ ٨كٚة ٝنة ،كيف أٱةـ ا٣ذٍصٱٔ ٜىل ٬ؾا اٚلٺؼ.
( )1كٔ٤ٲٛ٠¬ ٫ةرة ٱَ٧ل ٛ٣ٮات ٩ؾرق اٳػؿ .كٝٲ :٢ٹ ٨لء ٔ٤ٲ( .٫رٱةض) .كٱىٮـ ٱٮ ٦نة ً٠ل ٬ٮ
رصٱط ا١٣ذةب( .مة.)ٰ٦
(*) ٱْ٪ؿٚ ،إ ٫٩قٲأيت يف ثةب ا٪٣ؾر أف ا ٢ٕٛ٣إذا ٠ةف ٍٗل ٞ٦ؽكر أ ٫٩ٹ ٱٕٞ٪ؽ ا٪٣ؾر كٱ٤ـٛ٠ ٫٦ةرة
ٱَ٧ل.
(*) كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٹ ٱ ٢ٕٚ ٫٪١٧ا ٢١٣يف ٱٮـ( .ثكذةف).
(٬ ٨١٣ )2ؾا يف اٙلشٚ ،أ٦ة يف ا٣ىٮـ ٣ٮ أك٩ل ثسٺزَل ٱٮ ٦نة أك ٩عٮ٬ة  ٢٬ٱىط  ٨٦ا٣ٮٍف أف
ٱكذأصؿ زٺزَل مؼى نة ٱىٮ٦ٮف ٱٮ ٦نة كاظؽ نا؟ ٝةؿ يف اٛ١٣ةٱح¬ :ٱىط ،كٝةؿ أثٮ صٕٛؿ :ٹ
ٱىط .ك٦س ٨ٔ ٫٤اٷ٦ةـ ٔـ ا٣ؽٱ .# ٨كٝٮاق ا٣نة ،ٰ٦كٝٮل ظسٲر اٵكؿ.
(*) إف ٝٲ :٢ا٪٣ةات ٚؿع ٔ ٨اٛل٪ٮب ًٔ١ٚ ،٫٪ل ٹ ٱىط  ٨٦اٵو ٢ٹ ٱىط ٚ ٨٦ؿٔٚ ،٫ٲْ٪ؿ،
ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر يف ٝٮ ٫٣يف أكؿ ا٣ٮ٠ة٣ح« :ك٦ة ٣ٲف ٣ٶو ٢دٮ٣ٲ ٫ثٛ٪ك ،»٫إٹ ٦ة اقذس٪ةق يف
ٗة٣ج نة ،كأٱٌ نة ٝؽ ٩ىٮا ٔىل أ ٫٩ٹ ٱىط أف ٱكذأصؿ ٍٔصة ٱىٮ٦ٮف ٱٮ ٦نة ٍٔٔ ٨صة أٱةـ ٔ٨٧
أك٩ل ث ،٫كأٱٌ نة ٝؽ صٕ٤ٮا يف ثةب ا٪٣ؾرً
ا٪٣ؾر ثأ ٙ٣ظضح ٍٗل ٞ٦ؽكر٤ٚ ،ٮ ٠ةف ٱىط يف
ى
إ٣ةـ ا٣ٮاظؽ أ٠سؿ  ٨٦ظضح ٞ٣ة٣ٮا٤ :لش يف ظٲةد٦ ٫ة أ ٨١٦كٱٮ٪ل ثًل ثٚ ،ٰٞٺ ٱ١ٮف ظٲ٪بؾو
ٍٗل ٞ٦ؽكر ٚذأ ،٢٦كآص أٔ( .٥٤ٱؿكل ٔ ٨ا٣نة .)ٰ٦أ٦ة ا٣ٮص ٫اٵػٍل ٚٺ ٱكذٞٲ٥
اٹقذن٭ةد ث٫؛ ٵ ٫٩ٹ ٱ٤ـ ٫٦اٷٱىةء إٹ ثًل كصت ٔ٤ٲ ٫يف ظةؿ ظٲةد ،٫ك٬ٮ ٹ ٣لت إٹ ٦ة
ٱؽػّ ٢لخ ٞ٦ؽكرق ،كآص أٔ.٥٤
( ٞ٤ُ٦ )3نة :قٮاء ٠ةف ٩ةصـ نا أك  ٞ٤ٕ٦نة.)Í( .

¬٩ ٨٦ :ؾر ثىٮـ أ٦ف ًف ٱىط( ،)1إٹ أف ٱؿٱؽ ا٣ٲٮـ ا٣ؾم ٦س ٢أ٦ف ٣ـ.٫٦
٩ ٨٦ؾر ثىٮـ ٱٮـ َٕ٦ل أك م٭ؿ َٕ٦ل ز٦ ٥ةت ٝج ٢ٱىٚ ٫٤ٺ ٨لء¬
ٔ٤ٲ ،)2(٫كٝةؿ اٵقذةذ :ٱ٤ـ ٫٦اٷٱىةء ثةٛ١٣ةرة ٔ .٫٪ك٠ؾا ظٲر¬ ٱ١ٮف ا٪٣ؾر يف
ا٣ؾ٦ح ك٦ةت ٝجٌ٦ ٢ص ٨لء  ،)3(٫٪٦كإف ٦ةت ثٕؽ ٌ٦ٲ ٫أك ثٌٕ٣ ٫ـ ٫٦اٷ¬ٱىةء
ثةٛ١٣ةرة ًٔل ً٦ص .)4(٫٪٦
ك٩ ٨٦ؾر ثىٮـ ٱٮـ ٱٞؽـ زٱؽ ٞٚؽـ ٣ٲ ن
ٺ ٚٺ ٨لء¬ ٔ٤ٲ ،٫ث ٢ٱكذعت
 ٫٣وٲةـ زة٩ٲ ،٫كإف ٝؽـ ١لةر نا ًف ٱُٛؿ ٚٲ٣ ٫ـ ٫٦وٲة ،)5(٫٦Êكٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص
ٱٌٞص ٱٮ ٦نة؛ ٵ ٫٩ٱٮصت دجٲٲخ ا٪٣ٲح .كإف ٝؽـ ١لةر نا ٝؽ أٚ ٢٠ٲٞٚ ٫ةؿ اٛلؿ¬دًص
كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٨لء ٔ٤ٲ ،)6(٫كٝةؿ أثٮ ٱٮق ٙكزٚؿ كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ٱ٤ـٌٝ ٫٦ةء
ٱٮـ ٔ .٫٪كاٵٝؿب ا٣ذٛ٤ٲ ٜثَل اٞ٣ٮَ٣لٚ ،عٲر ٱٞٮؿٔ« :يل وٲةـ ٱٮـ ٱٞؽـ
زٱؽ» ٱ٤ـ ٫٦اٌٞ٣ةء؛ ٵف ا٪٣ؾر ٝؽ إٞ٩ؽ ثة ،ِٛ٤٣كظٲر ٱٞٮؿ٦« :ذٯ ٝؽـ زٱؽ
ٕٚيل وٲةـ ذ ٟ٣ا٣ٲٮـ» ٹ ٱ٤ـ ٫٦اٌٞ٣ةء()7؛ ٵ ٫٩ٹ ٱ٤ـ ٫٦ا٪٣ؾر إٹ ثٕؽ ظىٮؿ
( )1ٵٍٗ ٫٩ل ٞ٦ؽكر ،كٔ٤ٲٛ٠ ٫ةرة Êٱَ٧ل٬( .ة٦ل ثعؿ) (.)Í
(*) ٚإف ٩ؾر ث٪ى ٙٱٮـ ٣ـ ٫٦ٱٮـ ٠ة.٢٦
(ٝ )2ٲ :٢كٔ٤ٲٛ٠ ٫ةرة ٱَ٧ل .كٝٲ :٢ٹ ٨لء¬ ٔ٤ٲ( .٫رٱةض ٠ ٨٦ذةب ا٪٣ؾر).
( )3قٲأيت ٚٲ٩ ٨٧ؾر ثةٙلش  ٞ٤ُ٦نة ٚأدر ٫٠اٛلٮت ٝج ٢ا٣ذ ٨١٧أ ٫٩ٱٮ٪ل ثٝ ،٫ةؿ :ٵ ٫٩وةر كاصج نة
ٔ٤ٲ ٫يف ذ٦ذ ،٫ثؼٺؼ اٛلَٕل إذا ٦ةت ٝجٝ ٢لٰء كٝذٚ ٫ٺ ٨لءٚ ،٭ؾا ٱٌٞص ثٮصٮب اٷٱىةء
 ٞ٤ُ٦نة يف اٛلُٚ ،ٜ٤ٲع.ٜٞ
(ٛ٠ )4ةرة وٮـ.)Í( .
(*) كّة٬ؿق قٮاء ٓل ٫٤ٕٚ ٨٦ ٨١أـ ٹ ثأف ٱ١ٮف ٦ؿٱٌ نة أك ٩عٮق .كيف ظةمٲح ا٣كعٮٍف ٔىل
ٝٮ« :٫٣ك٦ذٯ دٕؾر» ٦ة  :٫ْٛ٣ثٕؽ ا٣ذ.Ê٨١٧
و
ظٲ٪بؾ ٝؽ دَٕل.
( )5كٹ ٤لذةج إٌف Êدجٲٲخ ا٪٣ٲح؛ ٵف ا٪٣ؾر
( )6ث ٢ٱكذعت  ٫٣وٮـ زة٩ٲ( .٫ثؿ٬ةف).
(*) كٔ٤ٲٛ٠ ٫ةرة ٱَ٧ل؛ ٵ٩ ٫٩ؾر ثًل ٱٞؽر ٔ٤ٲ .٫كا٣ىعٲط ٹ ٛ٠ةرة ٔ٤ٲ.)Í( .٫
كٔيل( .مة .)ٰ٦ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر يف ٝٮ :٫٣كإٹ ًٝص ٦ة
( )7كاٛلؼذةر¬ أ ٫٩ٹ ٚؿؽ ثَل ٦ذٯ
ِف
ٱىط ٚ ٫٪٦ٲ ٫اٷ٩نةء.

اٍ٣صط ،ك٬ٮ ٝؽكـ زٱؽ ،ك٬ٮ ٹ ٱىط ا٪٣ؾر ثىٮـ ٱٮـ ٝؽ أٚ ٢٠ٲ.)1(٫
¬٩ ٨٦ :ؾر ثىٮـ ٬ؾق ا٣ك٪ح(٣ )2ـ ٫٦وٮـ ٦ة ث٪٦ ٰٞ٭ة( ،ٍٞٚ )3إٹ أف
ٱؿٱؽ ق٪ح ٠ة٤٦ح وة٦٭ة ٔىل ٦ة ٔل ٢م٭ٮر٬ة ،إٹ ٦ة وة ٨٦ ٫٦ثٌٕٚ ٫ٲٮٚٲ٫
زٺزَل ٱٮ ٦نة( .)4كإف ٩ؾر وٲةـ ق٪ح ٍٗل ٕ٦ٲ٪ح وةـ زٺزًلاح كقذَل ٱٮ ٦نة إف
وة٦٭ة أٱة ٦نة ٦ذٛؿٝح¬( ،)5كإف وة٦٭ة م٭ٮر نا ٚعٲر ٱجؽأ ا٣ن٭ؿ  ٨٦أك ٫٣ٱىٮ٫٦
ٔىل ٦ة ٦ل ،٢كظٲر ٱجذؽٱ ٨٦ ٫ثٕي م٭ؿ ٱ ٫٤٧١زٺزَل ٱٮ ٦نة  ٨٦ا٣ن٭ؿ ا٣ؾم
ٱ٤ٲ ٫إف وةـ ثٌٕ ،٫كإف وةـ ا٠ ٢١٣ةف ٔىل ٦ة ٦ل ٢كٱٮيف ا٣ن٭ؿ اٵكؿ ٨٦
ا٣ن٭ؿ ا٣سة٣ر ،إٹ أف ٱىٮ١ٚ ٫٤٠ ٫٦ة٣سةٌل ،ك٠ؾ٦ ٟ٣ة ثٕؽق.
٩ ٨٦ؾر ثىٲةـ ا٣ؽ٬ؿ ٚإف أراد ا٣ؽ٬ؿ ً ٫٤٠ف ٱىط ك٣ـ٦ذٛ٠ ¬٫ةرة
ٱَ٧ل؛ ٵ٩ ٫٩ؾر ثًل ٹ ٱٞؽر ٔ٤ٲٝ ،٫ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ك٠ؾا إف ًف ٱ٩ ٫٣ É٨١ٲح .كإف
أراد ٔ٧ؿق( )6وط ٩ؾ¬رق ك٣ـ ٫٦ا٣ىٲةـ ،ك٦ة أُٚؿ ٚٲٕ٣ ٫ؾر أك ٍ٘٣ل ٔؾر ٛ٠ؿ
ٔ)7(٫٪؛ ٣ذٕؾر ٌٝةا .٫كٝةؿ اٛلؿدًص كٔيل ػ٤ٲ :٢إذا وةـ أٱةـ ا٣جٲي ٢٠ ٨٦
( )1إف ٤ٝخّ :ة٬ؿق أ ٫٩إذا ًف ٱٝ ٨١ؽ أٚ ٢٠ٲ٣ ٫ـ ،٫٦كٚٲ ٫دٞؽـ اٛلٍصكط ٔىل رشَٛ٦( .٫ذٰ) .ك٢ٕ٣
أ ٢٬اٛلؾ٬ت ٹ ٣لٕ٤ٮ ٫٩رشط دؿدت ،كإً٩ل ٬ٮ ٠ة١٣ةمٚ ٙذأ( .٢٦مة.)ٰ٦
( )2ك٠ؾا ا٣ن٭ؿ٩( .ضؿم).)Í( .
( )3كذ ٟ٣ٵف ا٣ذٕؿٱ ٙٱٞذٌص اٛلٕ٭ٮد ،كٹ ٔ٭ؽ ٬٭٪ة إٹ ق٪ح ا٣ذةرٱغ  ٨٦اٜلضؿة ا٪٣جٮٱح،
ٚٲ٤ـ٦ ٫٦ة ث٪٦ ٰٞ٭ة ك٣ٮ  ،٢ٝكأكٜلة اٛلعؿـ إٹ ٕ٣ؿؼ ثؼٺ ٫ٚأك ٱٞىؽ ٍٗلق( .ثكذةف).
( ٨٦ )4ا٣ن٭ؿ ا٣سة٣ر ٍٔص.)Í( .
( )5كاػذةر يف ا٣جعؿ أف ا٣ك٪ح اٛلُٞ٤ح ٠ةٛلٕٲ٪ح ٣لت ا٣ذذةثٓٝ ،ةؿ :إذ ٹ ٱك٧ٯ اٛلذٛؿؽ ق٪ح ٹ ٘٣ح
كٹ ٔؿ ٚنة ،ك٠ة٣ن٭ؿ٤ٝ .خ :ٹ ٩ك ٥٤يف ا٣ن٭ؿ اٛلُ٬( .ٜ٤ة٦ل ثعؿ) .اٛلؼذةر ا٣جٲةف.
( )6أم :ثٞٲح ٔ٧ؿق.
(ٛ٠ )7ةرة وٮـ.)Í( .
(*) ٝةؿ يف ا٣رب٬ةف ٔ ٨ا١٣ةيف :كٹ ٨لء ٔ٤ٲ ٫ٵٱةـ إ٣ٲؽٱ ٨كا٣ذٍصٱ ٜكاٙلٲي؛ ٵ١لة
ا٣ٮا٣ؽ  ،ªكاٞ٣ٲةس أ٣ ٫٩لت ا٣ذٍٛ١ل ٔ ٨إ٣ٲؽٱ ٨كأٱةـ ا٣ذٍصٱ٪ٔ ٜؽ٩ة،
¬
٠ةٛلكذس٪ةقٝ .ةؿ
ػٺؼ ا٪٣ةرص كا٣ىةدؽ كاٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣نة ،ٰٕٚكٔ ٨أٱةـ اٙلٲي ،ػٺؼ اٵقذةذ ،كٔ٨
رٌ٦ةف ،ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح كاث ٨أيب اٛ٣ٮارس( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤

م٭ؿ ٛ٠ةقٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إٹ أف ٱ٪ٮم وٲةـ ٔ٧ؿق اً ٢١٣ف ِلـا.)1(٫
كٔىل ٝٮؿ ا٣ىةدؽ كا٣نة ٰٕٚإذا أػؿج ٛ٠ةرة ٱَ٧ل ٔ٩ ٨ؾرق أصـاق.
ك٩ ٨٦ؾر وٮـ و
م٭ؿ ٱٮـ ٱذؼ٤ه ٠ ٨٦ؾا زْ ٥ل٤ه  ٫٪٦يف آػؿ ٱٮـ ٨٦
مٕجةف أك  ٨٦رصت كٝؽ ٠ةف ٩ؾر وٲةـ مٕجةفٚ -إ ٫٩ٱٞؽـ¬ ٔ٤ٲ ٫وٲةـ رٌ٦ةف
كا٪٣ؾر اٛلَٕل ز ٥ٱىٮـ ا٣ن٭ؿ اٛل٪ؾكر ث ٨٦ ٫ثٕؽ؛ ٵ ٫٩يف ا٣ؾ٦ح ٍٗل َٕ٦ل(ٚ .)2إف
ٝةؿ ٨٦« :ٱٮـ ٱذؼ٤ه ٠ ٨٦ؾا» ٚعٲر ًف ٱىةدؼ ٱٮ ٦نة ٹز٦ة  ٫٣ٱىٮـ م٭ؿ نا ٨٦
ٱٮـ ٱذؼ٤ه ،كظٲر ظى ٢رشَ ٫يف أكؿ م٭ؿ ٝؽ ٠ةف ٩ؾر ث ٫ٹ ٱىط ٩ؾرق(،)3
د ٟ٤اٵٱةـ .ٍٞٚ
كإف ظىٝ ٢ج ٫٤ثٲٮـ أك أٱةـ وةـ Ê
٣ـ٦٭ة ٌٝةؤق(،)4
Ð
٩ ٨٦ؾرت وٮـ ٱٮـ ٱٞؽـ زٱؽ ٞٚؽـ يف ٱٮـ ظٲٌ٭ة
ٕٚيل وٮـ ذ ٟ٣ا٣ٲٮـ» زٝ ٥ؽـ يف ٱٮـ ظٲٌ٭ة ٚٺ ٨لء
كإف ٝة٣خ٦« :ذٯ ٝؽـ زٱؽ ٌ
ٔ٤ٲ٭ة ،ك١٬ؾا ٚٲٝ ٨٧ةؿ٦« :ذٯ ٝؽـ زٱؽ ٕٚيل وٲةـ ذ ٟ٣ا٣ٲٮـ» زٝ ٥ؽـ يف رٌ٦ةف
()5
ٔيل وٮـ ٱٮـ ٱٞؽـ زٱؽ» ز٥
أك يف ٱٮـ ٝؽ ٩ؾر ثىٲةٚ ٫٦ٺ ٱ٤ـ٨ ٫٦لء  ،كإف ٝةؿٌ « :
ٝؽـ يف رٌ٦ةف ٤ٕٚٲٌٝ ٫ةء Êٱٮـ ثؽ٫٣؛ ٵ٩ ٫٩ؾر ثٝ ٫ج ٢ٱٮصج ٫آص ٔ٤ٲ ،٫كٚٲ ٫اٚلٺؼ
ا٣ؾم ٱأيت ٚٲ٩ ٨٧ؾر ثىٮـ ق٪ح ٕ٦ٲ٪ح .كإف ٝؽـ يف ٱٮـ ٝؽ ٩ؾر ثىٲة ٫٦وة٨ٔ ٫٦
اٛلذٞؽـ  ٨٦ا٪٣ؾرٱ ،٨كٹ ٨لء ٧٤٣ذأػؿ يف ا.)6(ِٛ٤٣
¬
( )1أم :أٱةـ ا٣جٲي.
ٮَٕ٦ل؛ كٜلؾا ٱ٪ٮم ك٣ٮ يف ا٪٣٭ةر ،كٱىط ا٪٣ؾر ث٫؛ ٵ ٫٩يف ظ ٨٦ ٥١أراد ٍٗل ٦ة كصت ٚٲ،٫
Ê
( )2ث٬ ٢
كإً٩ل ٝؽـ مٕجةف كرٌ٦ةف ٹقذعٞةٝ٭ًل ذ ٟ٣ا٣ىٮـ ٚٲ ٫٪١٣ ،٫ٹ ٱٕؿؼ دٕٲ ٫٪إٹ ثة٣ذؼ٤ه.
ك٠ؾا ٣ٮ ٝةؿ :ٱٮـ ٱٞؽـ زٱؽ ٫٪١٣ ،ٹ ٱٕؿؼ دٕٲٲ ٫٪إٹ ثٞؽكـ زٱؽ ،كرصح ث ٫يف ا١٣ٮا٠ت يف أكؿ
ثةب ا٪٣ؾرٚ ،ٲٌٞص ا٣ن٭ؿ يف ٍٗل ٦ة كصت ٚٲ ٫ا٣ىٮـ كاٷُٚةر.)Í( .
(٬ ٢ٕ٣ )3ؾا ٱكذٞٲٔ ٥ىل ا٣ذٛ٤ٲ ٜا٣ؾم ٦ؿ ٞ٤٣ة٬ل ª؛ ٵً ٫٩ف ٱٕٞ٪ؽ ٩ؾرق إٹ ٱٮـ ْل٤ه ،كأ٦ة
ٔىل ٝةٔؽة اٷ٦ةـ اٛل٭ؽÊم  #كٍٗلق ٚةٞ٣ٲةس أ ٫٩ٱٌٞص ثؽؿ ٩ؾرق ٦س ٫٤يف ٍٗل كاصت
ا٣ىٮـ ،ك٠ؾا يف ا١٣ٮا٠ت؛ ٵ ٫٩أراد ٍٗل ٦ة كصجٚ ٫ٲ.٫
( )4كّة٬ؿ اٵز٬ةر ػٺ¬٫ٚ؛ ٵ ٫٩ٹ ٱىط ٪٦٭ة ٚٲ ٫اٷ٩نةء.
(٬ )5ؾا ٔ ٫٤٠ىل ا٣ذٛ٤ٲ ٜا٣ؾم دٞؽـ ٞ٤٣ة٬ل  .ªكاٛلؾ٬ت ٱ٤ـٌٝ ¬٫٦ةؤق.
( )6كذ ٟ٣ٵ ٫٩أكصج ٫كٝؽ وةر كاصج نة ٔ٤ٲ ٫ثةٵكؿ ،ك٣ٮ ًف ٱٝ ٨١ؽ ٔ ٥٤ذ ٟ٣ظةؿ ٩ؾرق ٚ٭ٮ
=

ٔيل وٮـ ٱٮـ ٱٞؽـ
ٔيل وٮـ ٱٮـ ٱٞؽـ زٱؽ ،كٝةؿٌ :
ٝ ٨٦ةؿٌ :
ٔ٧ؿك ،زٝ ٥ؽ٦ة يف ٱٮـ كاظؽ -وة ٨ٔ ٫٦ا٪٣ؾر اٵكؿ( )1كٹ ٨لء ٤٣سةٌل(.)2
ٕٚيل
ٕٚيل وٮـ ٱٮـ ٱٞؽـ ،زٝ ٥ةؿ :ك٦ذٯ ٝؽـ ٔ٧ؿك ٌ
كإف ٝةؿ٦ :ذٯ ٝؽـ زٱؽ ٌ
ٔ ٨٧قجٝ ٜؽك٫٦
وٲةـ ٱٮـ ٱٞؽـ ،زٝ ٥ؽ٦ة يف ٱٮـ كاظؽ ًف ٱُٛؿ ٚٲ -٫وةِ ٫٦ف
٪٦٭ًل كٹ ٨لء ٔ٤ٲ٧٤٣ ٫ذأػؿ ،كإف ٝؽ٦ة يف كٝخ كاظؽ وة٪ٔ ٫٦٭ًل  ٕ٦نة()3
كأصـأق .كإف ٠ةف ٝؽ أُٚؿ ٝج ٢اٞ٣ؽكـ ٚٺ ٨لء¬ ٔ٤ٲ.)4(٫
¬٩ ٨٦ :ؾر وٮ ٦نة ٕ٦ٲ ٪نة ٠ن٭ؿ َٕ٦ل( )5أك ٩عٮق ٣ـ ٫٦وٲة٦ ٫٦ذذةثٕ نة،
ك٦ة ٚةدٌٝ ٫٪٦ ٫ةق ً٠ل يف رٌ٦ةف قٮاء(.)6
¬٩ ٨٦ :ؾر وٮ ٦نة  ٞ٤ُ٦نة ٍٗل َٕ٦ل ٚإف ٩ٮل ا٣ذذةثٓ ٚٲ ٫أك  ِٛ٣ث ٫يف
٩ؾرق(٣ )7ـ ٫٦كٚة ٝنة٤ٚ ،ٮ ٚؿ ٫ٝٹ ٕ٣ؾر ٣ـ ٫٦إٔةدد٦ ٫ذذةثٕ نة ،كإف ٠ةف ٕ٣ؾر ٹ
ٱؿصٯ زكا ٫٣أصـاق ك٣ٮ زاؿ إ٣ؾر  ٨٦ثٕؽ ،كإف ٠ةف ٕ٣ؾر( )8ٱؿصٯ زكا)9(٫٣
ٱذجَل  ٨٦ثٕؽ ،كقجٲ ٫٤قجٲ٠ ٨٦ ٢ؿر ا٪٣ؾر يف وٮـ ٱٮـ َٕ٦ل .ك١٬ؾا يف اٛلكأ٣ح ا٣سة٩ٲح.
(ثكذةف).
(*) كٝٲةس اٛلؾ٬Êت أف ٱٌٞص ٱٮ ٦نة ٧٤٣ذأػؿ اٛل٪ؾكر ثً٠ ،٫ل دٞؽـ ٚٲ ٨٧أراد ثة٪٣ؾر ٍٗل ٦ة كصت
ٚٲ ٫يف ا٣ىٮردَل  ٕ٦نة .ك٬ٮ ٠ٺـ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  #يف رشح اٵز٬ةر.
(*) كٝٲ :٢ظىٮٹن ٹ  ْٛ٣نة( .قًلع ذ٩ٮيب).
( )1ظىٮٹ¬ن.
( )2كٝةؿ يف ا٣جعؿ Êكرشح اٛ٣ذط :ٱٌٞص ٣ٴػؿ.
( )8ٵ ٫٩أكصج ٫ثٕؽ كصٮث( .٫قًلع قٲؽ٩ة ظكَل اٛلضة٬ؽ).
( )3ث ٢ٱ٪ٮٱ¬ ٫ٵظؽً٬ل كٱٌٞص¬ ٣ٴػؿ .ك٦س ٫٤يف رشح اٛ٣ذط.
( )4كٱ٤ـٛ٠ ٫٦ةرة ٱَ٧ل .كيف ٬ة٦ل رشح اٵز٬ةر :ٹ ٛ٠ةرة ٔ٤ٲ.)Í( .٫
(٩ )5عٮ رصت ٬ؾاٛ( .لٓ ،كدؾ٠ؿة ،كظٛٲِ ،كٚذط) .كيف رشح اٵزًلر¬ :ٱذَٕل أكؿ رصت كإف ًف
ٱ٬ :٢ٞؾا .ك٦س ٫٤يف ا٪٣ضؿم.
( )6إٹ يف اٛ٣كٚ ٜٺ ٱٛكً٠ ¬ٜل دٞؽـ يف اٛلكأ٣ح اٚلة٦كح ٚ ٨٦ى٣ :٢لٮز اُٛ٣ؿ ٣سًل٩ٲح.
( ٓ٦ )7اٞ٣ىؽ¬.
( )8ك ٨٦إ٣ؾر ا٪٣كٲةف .كٝٲ٣ :٢ٲف ثٕؾر.)Í( .
(٠ )9ةٛلؿض اٛلؿصٮ.)Í( .

ٚإف ًف ٱـؿ أصـأق( ،)1كإف زاؿ ٞٚةؿ يف اٵظ١ةـ كاٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ ٣لـٱ ،٫كٝةؿ يف
اٛل٪ذؼت٣ :لـا ،٫كٝةؿ أثٮ إ٣جةس¬ كأثٮ َة٣ت٣ :لـا ٫إذا ٠ةف إ٣ؾر ٹ ٱ٫٪١٧
ا٣ذذةثٓ ٠ ٫ٕ٦ةٛلؿض( ،)2كإف ٠ةف ٱ٠ ٫ٕ٦ ٫٪١٧ة٣كٛؿ ًف ٣لـا¬ )3(٫إٹ إذا ٠ةف
٥لنٯ اِ٣صر .كإف ٠ةف إ٣ؾر ٬ٮ اٙلٲي ٚعٲر ٱ٪١٧٭ة دكذأ ٙ٩ا٣ىٲةـ ٫٤٠
٭ة( ،)4كظٲر ٱ١ٮف ا٣ىٲةـ ٠سٍل نا ٹ
ثٕؽ ٬ؾق اٙلٲٌح كٝج ٢اٙلٲٌح ا٣سة٩ٲح ٹ ٣لـا ¬
ٱ٪١٧٭ة وٲة ٫٤٠ ٫٦ثَل اٙلٲٌذَل ٣لـا٭ة¬ ٦ذٛؿ ٝنة( .)5كظٲر ٣لٮز  ٫٣ا٣ج٪ةء ٔىل ٦ة
ٝؽ وةـ ٦ذٛؿ ٝنة ٕ٤٣ؾر ٧ٚذٯ زاؿ ٔؾرق وةـ ا٣جةٚ ٰٝٮر ناٚ ،إف ٠ةف يف ا٤٣ٲ٩ ٢ٮل
ا٣ىٲةـ( ،)6كإف ٠ةف يف ا٪٣٭ةر ٔ ٨ٔ ٫٣ ٰٛثٞٲح ٱٮ ،)7(ٍٞٚ ٫٦كإف دؿاػٯ
اقذأ ٙ٩ا٣ىٲةـ  ٨٦ ٫٤٠أك٦ ¬٫٣ذذةثٕ نة.
¬ :كإف ًف ٱ٪ٮ ا٣ذذةثٓ يف ٩ؾرق كٹ  ِٛ٣ث ٰٛٚ ٫اٵٱةـ ٩عٮ إٍ٣ص أك أ٠سؿ
٪٦٭ة أك أ ٢ٝٹ ٣لت ا٣ذذةثٓ ٚٲ ٫كٚة ٝنة ،كيف ا٣ك٪ح ٹ ٣لت¬ أٱٌ نة ،ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف
اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كيف ا٣ن٭ؿ كاٵقجٮع ٹ ٣لت¬ ٔ٪ؽ أيب َة٣ت كاٛل٪ىٮر ثةٓص ،كٝةؿ
اٛلؤٱؽ ثةٓص٣ :لت( ،)8كٝةؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ٣ :لت إف ٝةؿ٠ :ة٦ٺن ،ٹ إف ًف ٱ.٢ٞ
كظٲر ًف ٱ٪ٮ ا٣ذذةثٓ كٹ  ِٛ٣ث ٫كٹ ٬ٮ ً٦ل ٣لت ٚٲ ٫ا٣ذذةثٓ  ٫٪١٣أكصت
اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ
Ê
ٔىل ٛ٩ك ٫ا٣ذذةثٓ كصٕ٩ ٫٤ؾر نا زة٩ٲ نة(ٞٚ )9ةؿ
ٱىط ا٪٣ؾر ث٫؛ ٵ ٫٩وٛح ٤٣ىٮـ ٚٺ ٱىط ا٪٣ؾر ُلة كظؽ٬ة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ث٢
( )1كٛ٠ؿ ٔ ٨وٮـ ٦ة ث ٫٪٦ ٰٞإذا دٕؾر ٔ٤ٲ٫؛ أذجةر نا ثةٹ٩ذ٭ةء ،كٱ٤ـٛ٠ ٫٦ةرة ٱَ٧ل.)Í( .
( )2كاٷ٠ؿاق.)Í( .
( )3ا٣ذٛؿٱ.ٜ
( )4ا٣ذٛؿٱ.ٜ
ثخ ٦[ ٨٦ؽة (٩غ)] اٷٱةس( .رشح أز٬ةر ٪ٕ٦ٯ).
( )5ك٣ٮ ٝؿ ¬
(ٝ )6ج ٢اٛ٣ضؿ¬؛ ٣ٮصٮب دجٲٲخ ا٪٣ٲح.
( )7ٹمرتاط دجٲٲخ ا٪٣ٲح.
(٤ٝ )8خ :ك٬ٮ ٝٮم.
(٩ )9عٮ أف ٱ٪ؾر ثٍٕصة أٱةـ ز ٥ٱٞٮؿ ثٕؽ ذ٦ :ٟ٣ذذةثٕحٚ ،ٺ ٣لت ا٣ذذةثٓ ٦ة ًف ٱٮصج ٫ظةؿ اِٛ٤٣
ك٣ٮ ثة٪٣ٲح.

ٱىط؛ ٵف ص٪ك ٫يف اٍ٣صع كاصت( .)1ك١٬ؾا¬ اٚلٺؼ ٚٲ ٨٧أكصت ٔىل ٛ٩ك٫
ا٣ذذةثٓ يف ٌٝةء رٌ٦ةف ،أك ٠ٮف ا٣ؿٝجح ا٣ذٰ ٱٛ١ؿ ُلة(٦ )2ؤ٪٦ح ق٤ٲ٧ح.
٩ ٨٦ؾر وٲةـ م٭ؿٱ ٨يف ا٣ؾ٦ح وة٦٭ًل ٠ٲ ¬ٙمةء(٪ٔ )3ؽ أيب َة٣ت
كاٛل٪ىٮر ثةٓص ،كٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٱ٤ـ ٫٦ا٣ذذةثٓ يف  ٢٠م٭ؿ ،كيف اٛلٮٹة ثَل
ا٣ن٭ؿٱٝ ٨ٮٹف ٔىل أوٝ :٫٤ةؿ اٵقذةذ٣ :لت ،كٝةؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ :ٹ ٣لت.
¬ :ك ٨٦أكصت وٮـ م٭ؿ يف ا٣ؾ٦ح ٚإف وة ٨٦ ٫٦أكؿ م٭ؿ إٌف آػؿق
أصـاق ك٣ٮ ٠ةف ٩ةٝى نة ،كإف وة ٨٦ ٫٦ثٕي م٭ؿ أك ٚؿ ٫ٝأ ٢٧٠زٺزَل ٱٮ ٦نة.
¬٩ ٨٦ :ؾر وٲةـ م٭ؿ أك ٩عٮق ٦ذٛؿ ٝنة ز ٥وة٦ ٫٦ذذةثٕ نة أصـأق¬( ،)4ذ٠ؿق يف
اٹ٩ذىةر كا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل؛ ٵف ذ ٟ٣زٱةدة وٛح ،ك ٰ٬ٹ ٓل.)5(ٓ٪
¬٩ ٨٦ :ؾر وٲةـ ق٪ح ٕ٦ٲ٪ح وة٦٭ة ٦ذذةثٕ نة ،ك٦ة ٚةت ٪٦٭ة ٌٝةق ً٠ل يف
رٌ٦ةف ،كٱٌٞص م٭ؿ نا ثؽٹن ٔ ٨رٌ٦ةف ٔ٪ؽ اٜلةدم كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب َة٣ت؛ ٵ٫٩
أكصجٔ ٫ىل ٛ٩كٝ ٫ج ٢إ٣لةب آص دٕةٌف ٔ٤ٲٚ ٫ٲىط¬ ٩ؾرق ث ،٫إٹ أف ٱكذس٪ٲ ٫ثة٪٣ٲح ًف
ٱ٤ـ .٫٦كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح كاث ٨أيب اٛ٣ٮارس :ٹ ٱ٤ـ ٫٦اٌٞ٣ةء ٔ٨
رٌ٦ةف  ٞ٤ُ٦نة( .)6ك٣لت ٌٝةء أٱةـ Êإ٣ٲؽٱ ٨كا٣ذٍصٱ ،ٜػٺؼ ا٪٣ةرص كا٣ىةدؽ
كاٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣نة .ٰٕٚك٣لت ٌٝةء Êأٱةـ اٙلٲي ،ػٺؼ اٵقذةذ.
٩ ٨٦ؾر وٲةـ أ٠سؿ اٵٱةـ أك ٱة ٦نة ٠سٍلة ٞٚةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل :ٱ٤ـ٫٦
(٠ )1ىٮـ اٛ١٣ةرة يف اْ٣٭ةر كاٞ٣ذ.٢
(ْ٤٣ )2٭ةر أك ا٣ٲَ٧ل ،ٹ اٞ٣ذ٢؛ ٵ ٫٩كاصت ثة٪٣ه.
( )3ٵ ٫٩ٹ َٔل كٹ ٩ٮل ا٣ذذةثٓ.
(ً٠ )4ل ٣ٮ ٩ؾر أف ٱىيل رٕ٠ذَل ٕٝ ٨٦ٮد ٚىٺً٬ل ٝ ٨٦ٲةـ أصـاق.
(*) كٹ ٱٞةؿ ¬ :إف ٣ؾ ٟ٣أو ن
ٺ يف ا٣ٮصٮب٠ ،ذٛؿٱ ٜا٣سٺث كا٣كجٓ يف ا٣ذ٧ذٓ؛ ٵف ذ ٟ٣ظ٥١
٩ةدر ،كاٵظ١ةـ دذٕ ٜ٤ثة٘٣ة٣ت ٹ ثة٪٣ةدرٛ٦( .ذٰ).
( )5اٷصـاء.
( )6ٵف رٌ٦ةف ٝؽ كصت ثإ٣لةب آص ،كإ٣لةث ٫زة٩ٲ نة ٹ ٱٛٲؽ أ٠سؿ  ٨٦ا٣ذأ٠ٲؽ( .ثكذةف).

قجٕح ،كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛحٍٔ :صة ،كٝةؿ اٛلؿدًص :ٱىٮـ ٔة¬ ٦نة(.)1
¬٩ ٨٦ :ؾر وٮـ ٱٮـ ٱٞؽـ زٱؽ أثؽا ٞٚؽـ ٱٮـ اٹزَ٪ل ٣ـ ٢٠ ٫٦ازَ٪ل إٌف
٦ٮد ،٫ك٦ة ٚةدٌٝ ٫ةق( ،)2ك٦ة وةدؼ إ٣ٲؽٱ ٨أك أٱةـ ا٣ذٍصٱٌٝ ٜةق¬ ٔىل اٚلٺؼ،
ك٦ة ٠ةف يف رٌ٦ةف  ٨٦أزةَ٩ل ٌٝةق¬ ٔىل اٚلٺؼ ا٣ؾم ٦ؿ يف ا٣ك٪ح اٛلٕٲ٪ح.
٤ٚٮ أراد وٲةـ م٭ؿٱٛ٠ ٨ٔ ٨ةرة ّ٭ةر أك ٝذٞٚ ٢ٲ :٢إ ٫٩ٱٌٞص ٦ة ٚٲ٭ًل
ٱىٮـ ٦ة ٚٲ٭ًل  ٨٦اٵزةَ٩ل ٔ ٨ا٪٣ؾر(،)3
É
 ٨٦اٵزةَ٩ل ٔ ٨ا٪٣ؾر .كاٵٝؿب أ٫٩
كٱىٮـ ثؽٜلة يف آػؿ ا٣ن٭ؿٱ٦ ٨ذى ن
ٺ ُلًل ،كٱ١ٮف ذٔ ٟ٣ؾر نا  ٫٣يف ا٣ذٛؿٱٜ
٣ىٮـ اٛ١٣ةرة.
ٚ :إف ا٣ذجف٤ٔ Êٲ ٫ا٣ٲٮـ ا٣ؾم ٝؽـ ٚٲ ٫زٱؽ وةـ ٱٮ ٦نة( )4ثٕؽ ٔ ٫٧٤ثٞؽك٫٦
٦جٲذح()5

ٱ٪ٮم ث ٫اٌٞ٣ةء ٔ ٨ا٣ٲٮـ ا٣ؾم ٝؽـ ٚٲ ،٫كٱكذعت أف ٣لٕ٤٭ة

ٍ٦صكَح()6

ثأ ٫٩أداء إف ٠ةف ٝؽـ ٚٲ ٫كإٹ ٌٞٚةء( ،)7ػنٲح أف ٱىةدؼ ٱٮـ

ث٪ٲح

( )1ٵ ٫٩أ٠سؿ ٦ة ٝٲ( .٢ثكذةف) .كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر يف إ٣ذ.ٜ
( )2كد٤ـ ٫٦اٛ٣ؽٱح إذا ظةؿ ٔ٤ٲ ٫اٹزَ٪ل ٠ؿٌ٦ةف( .ظةمٲح دؾ٠ؿة) .كيف ثٕي¬ اٙلٮا٨ل :ٹ
د٤ـ ٫٦إٹ ثٌ٧ص ق٪ح ٠ة٣ن٭ؿ.
(٤ٚ )3ٮ وة ٨ٔ ٫٦اٛ١٣ةرة ًف ٣لـق ٔ Ê٨أ٦لًل ،ٹ ٔ ٨اٛ١٣ةرة كٹ ٔ ٨ا٪٣ؾر٦ ،ة ًف ٱ٪ٮق ٔ ٨ا٪٣ؾر يف ثٞٲح
ٱٮ٪ٔ ٫٦ؽ٩ةً٠ ،ل ٣ٮ ٩ؾر ٱٮ ٦نة يف رٌ٦ةف ٍٔٗ ٨لق ٨٦( .ػٍ قٲؽ٩ة إثؿا٬ٲ ٥ظسٲر) (.)Í
(ٌٝ )4ةء ٔ ٨اٛ٣ةاخ يف اٵقجٮع اٵكؿ ظٲر ٠ةف وةا نًل ٚٲ ،٫كٱىٮـ آػؿ اٵقجٮع ثٕؽ ٔ،٫٧٤
ك٬ٮ ا٣ؾم ٝج ٢ٱٮـ ٔ ٫٧٤إف ًف ٱؽػ ٢يف ا٣ذضٮٱـ ،كإٹ وة٬ ٫٦ٮ.)Í( .
( )5كصٮث نة¬ .كإً٩ل كصت ا٣ذجٲٲخ ٪٬ة ثؼٺؼ ٦ة دٞؽـ يف ٝٮ« :٫٣ك٩ؽب ا٣ذجٲٲخ كاٍ٣صط»؛ ٵ٫٩
ظى٪٬ ٫٣ ٢ةؾ ّ ،٨ثؼٺؼ ٪٬ةٚ ،ةٚ٭ ٥اٛ٣ؿؽ( .كاث.)٢
(ٝ )6ةؿ ا٣ٮا٣ؽ  :ªكإً٩ل ٪٤ٝة :ٱكذعت كٹ ٣لت ٵً ٫٩ف ٱٕ ٥٤كصٮب اٵداء ٔ٤ٲ ٫يف ذٟ٣
ا٣ٲٮـ ،ك٣ٮ أػؿ وٮ ٫٪ٔ ٫٦أصـاق( .ثكذةف).
(*) كاٛلؼذةر كصٮب اٍ٣صط.
(٬ )7ؾا ٱكذٞٲ ٥إذا ًف ٱٕ ٥٤ثةٞ٣ؽكـ إٹ يف اٵقجٮع ا٣سةٌل  ٨٦ٱٮـ ٝؽـٚ ،ٲكذٞٲ ٥أف ٱ١ٮف أداء أك ٌٝةء،
كأ٦ة إذا ٔ ٥٤يف آػؿ اٵقجٮع ٚٺ ٱ١ٮف إٹ ٌٝةء ٚذأ .٢٦كٝؽ ٱ١ٮف أداء  ٍٞٚظٲر دػ ٢ا٣ٲٮـ
ا٣ؾم أػرب ٚٲ ٫يف ا٣ذضٮٱـ ،كٹ ٱىط أف ٱ١ٮف ٌٝةء؛ ٕ٣ؽـ ا٣ذجٲٲخ ٚذأ( .٢٦مة.)Í( )ٰ٦

اٞ٣ؽكـ( .)1كإذا ٠ةف يف اٵقجٮع ا٣سةٌل وةـ ٦س ٢ذ ٟ٣ا٣ٲٮـ ا٣ؾم ٔ ٥٤ثٚ ٫ٲ ٫ث٪ٲح
ٍ٦صكَح ً٠ل ٦ؿ ،ز ٥ٱكذ٧ؿ ٔىل وٲةـ ذ ٟ٣ا٣ٲٮـ يف  ٢٠أقجٮع ً٠ل ٦ؿ٬ .ؾا إذا
ا٣ذجف ٔ٤ٲ ٫ٱٮـ ٔ ٥٤ثٞؽكٝ ٢٬ ٫٦ؽـ يف ذ ٟ٣ا٣ٲٮـ أك ٝج ،٫٤كإف ٔ ٥٤أٝ ٫٩ؽـ ٝج٫٤
 ٨١٣ا٣ذجف يف أم ٱٮـ ٚإ ٫٩ٱىٮـ يف اٵقجٮع ا٣سةٌل ا٣ٲٮـ اٵكؿ ٝج ٢ا٣ٲٮـ ا٣ؾم
ٔ ٥٤ثٚ ٫ٲ ،٫ز ٥ٱكذ٧ؿ ٔىل وٲة ٫٦يف  ٢٠أقجٮع ً٠ل ٦ؿ ،كٝةؿ يف ا٣ذؾ٠ؿة كاٙلٛٲِ:
إ ٫٩ٱٞ٭ٞؿ يف اٵٱةـٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ظك ٨كٱٮق :ٙكٹ ٱٕؿؼ

كص٭)2(٫

كٹ

ٝةا.)3(٫٤

( )1وٮاثٍٗ :٫ل ٱٮـ اٞ٣ؽكـ.
(ٝ )2ةؿ يف ا٘٣ٲر :ككص٭ ٫أ ٫٩ٱذٲ ٓ٦ ٨ٞاٞ٣٭ٞؿل اٷدٲةف ثجٕي ا٣ٮاصت ٔ٤ٲ٬ ٨٦ ٫ؾا ا٣ىٮـ
اٛلؤثؽ يف كٝذ ،٫ثٲةف ذ :ٟ٣أ ٫٩إذا ٝ٭ٞؿ دٲ ٨ٞيف  ٢٠قجٕح أٱةـ ٱىٮ٦٭ة  ٨٦قجٕح أقةثٲٓ أٝ ٫٩ؽ
وةـ أظؽ٬ة أداء ،ك٣ٲف ٠ؾ ٟ٣إذا ًف ٱٞ٭ٞؿٗ( .ٲر).
(ٝ )3ةا ٫٤اٞ٣ة٬ل ظكَل  ٨٦أوعةب ا٣نة.ٰٕٚ

فصل [يف االػزكبف]

٣ٺٔذ١ةؼ رشكط أرثٕح:
اٵكؿ :ا٪٣ٲح¬ ٝج ٢اٛ٣ضؿ؛ ٣بٺ ٥ل٤ٮ صـء  ٨٦ا٪٣٭ةر ٔ )1(٫٪ك٬ٮ ٹ ٱذجٕي .كٝةؿ
اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إذا دػ ٢اٛلكضؽ ٝج ٢اٛ٣ضؿ ز٩ ٥ٮل اٹٔذ١ةؼ ثٕؽق دُٮٔ نة أك
ٔ٩ ٨ؾر َٕ٦ل أصـاق ً٠ل يف ا٣ىٮـٚ .إف ٩ٮل اٹٔذ١ةؼ ٝج ٢اٛ٣ضؿ ز ٥ػؿج ٕ٣ؾر()2
أصـاق(.)3
ا٣سةٌل :ا٣ىٮـ ٔ ٨أم وٮـ ٠ةفٚ ،ٺ ٱىط أذ١ةؼ ا٤٣ٲ ٢كظؽق .كٝةؿ
ا٣نة ٰٕٚكاٛل٭ؽم كاث٦ ٨كٕٮد كاٙلك :٨ٱىط اٹٔذ١ةؼ ٍٗ ٨٦ل وٮـ إذا ٠ةف
دُٮٔ نة ،كإف أكصج ٫دػ ٢ا٣ىٮـ ٚٲ ٫دجٕ نة .)4(٫٣
ا٣سة٣ر :دؿؾ ا٘لًلع ظة.٫٣
ا٣ؿاثٓ :ا٤٣جر( )5يف أم ٦كضؽ( .)6كا٪٣كةء يف¬ ذ٠ ٟ٣ة٣ؿصةؿ( .)7كٝةؿ زٱؽ
ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص :ٱىط أذ١ةؼ اٛلؿأة يف ٦كضؽ( )8دار٬ة.
كأ ٢ٝاٹٔذ١ةؼ Éٱٮـ( .)9كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٱىط ٝؽر ٦ة ٱُ٧ب ٨يف
( )1أم ٨ٔ :اٹٔذ١ةؼ.
( )2كَ ٓ٤اٛ٣ضؿ ك٬ٮ ػةرج.
كّة٬ؿ اٵز٬ةر ػٺ .٫ٚكٝٮل يف ا٘٣ٲر ٠ٺـ
¬
( ٫٤ٕ٣ )3ٱكذٞٲٔ ٥ىل ٝٮؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط،
اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط ظٲر ٠ةف ٕ٦ذ ٛ١نة ا٤٣ٲ ٓ٦ ٢ا٪٣٭ةر أك ثٕي ا٤٣ٲ.٢ا٬ػ يف رشح اٵز٬ةر:
 ٨٦أكؿ ا٤٣ٲ.٢
(ً)4ف ٱٮصؽ ٬ؾا اٞ٣ٲؽ يف ا٣ـ٬ٮر ٤٣نة ،ٰٕٚث ٢اٛلٮصٮد ٔ ٫٪ظٲر أكصت اٹٔذ١ةؼ وةا نًل.
(ٝ )5ةؿ اٛلٛذٰ :ا٤٣جر ٦ة٬ٲح اٹٔذ١ةؼ ،ك٠ٮ ٫٩يف اٛلكضؽ رشط.
(٤ٚ )6ٮ ٩ؾر ثةٔذ١ةؼ ز ٥ا١٩ن ٙأف ٹ ٦كضؽ كصت ٔ٤ٲ Ê٫أف ٱنرتم ٔؿوح ثًل ٹ ٣لع ٙز٥
ٱكج٤٭ة ٦كضؽ نا ،كٹ ٱٞةؿ :إ ٨٦ ٫٩ثةب ّلىٲ ٢رشط ا٣ٮاصت ٣ٲضت ٹ ٣لت؛ إذ ٝؽ كصت
اٹٔذ١ةؼ ٔ٤ٲ ،٫ثؼٺؼ ٦ة قٲأيت يف اٙلش( .مة.)ٰ٦
( ٫٪١٣ )7ٱ١ؿق ،ٹ قٲًل ٤٣نةثح.
( )8ثٛذط ا٘لٲ ،٥ذ٠ؿق يف ا٣ىعةح.
(ٝ )9ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙكٱكذعت أف ٱ٪ٮم كإف ًف ٱىط؛ ٣ٲأػؾ ثٞٮؿ ا٣نة( .ٰٕٚثكذةف).
كْ٩ؿق يف ا٘٣ٲر ظٲر ٝةؿ :كٚٲْ٩ ٫ؿ  ٓ٦اٞ٣ٮؿ ثإوةثح اٛلضذ٭ؽ كٔؽـ اٵمج ٫يف اٛلكأ٣ح
اٛلؼذٚ ٙ٤ٲ٭ة( .ث.)٫ْٛ٤

اٛلكضؽٝ ،ٲ :٢كيف ظةؿ ٦ؿكرق أٱٌ نة .ك٩ ٨٦ؾر ثةٹٔذ١ةؼ يف ٦كضؽ َٕ٦ل ٞٚةؿ
اٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ ِ٦ص :ٱذَٕل ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ ٰ ٱذَٕل(.)1
¬ :ك ٨٦أذ ٙ١م٭ؿ نا أك ٩عٮق ٚعٲر ٱ١ٮف ٦ذى ن
ٺ ٣ٲ ٫٤ك١لةرق ٱٛ١ٲ٫
٩ٲح كاظؽة يف أك٣ ٫٣ٺٔذ١ةؼ ،كٱ٪ٮم ا٣ىٲةـ  ٢١٣ٱٮـ ،كظٲر ٱ١ٮف ا٪٣٭ةر
دكف ا٤٣ٲ ٢ٹ ثؽ  ٨٦ا٪٣ٲح  ٢١٣ٱٮـ.
كٱٛكؽ اٹٔذ١ةؼ ثأظؽ أ٦ٮر أرثٕح:
اٵكؿ٦ :ة ٱٛكؽ ا٣ىٮـ  ٨٦اٵ ٢٠ك٩عٮق إذا ٠ةف ١لةر نا٤ٚ ،ٮ ٠ةف ٝج٣ ٫٤ٲ٤ح
 ٍٞٚثُ٤خ ٫ٕ٦؛ إذ ٹ ٱىط ا٤٣ٲ ٢إٹ  ٓ٦ٱٮـ ٝج ٫٤أك ¬ثٕؽق.
ا٣سةٌل :اٚلؿكج  ٨٦اٛلكضؽ(ٍ٘٣ )2ل ٔؾر ك٣ٮ .٢ٝ
ا٣سة٣ر :ا٣ٮطء يف اٛ٣ؿج ك٣ٮ ًف ٱ٪ـؿ ،أك يف ٍٗلق إذا أ٩ـؿ.
ا٣ؿاثٓ :إ٩ـاؿ اٛل ٰ٪يف ا٣ٲْٞح ٔ ٨م٭ٮة قٮاء ٠ةف ٣ٲ ن
ٺ أك ١لةر نا( .)3كإذا ثُ٢
أذ١ةؼ ا٤٣ٲ ٢ك٬ٮ كاصت ًف ٱىط ٌٝةؤق إٹ  ٓ٦ٱٮـ ٝج ٫٤أك ثٕؽق( .)4كإذا
كَئ ٩ةقٲ نة ٛٚٲ ٫اٚلٺؼ(ً٠ )5ل يف ا٣ىٮـ.
¬ ٨٦ :أراد اٹٔذ١ةؼ ثة٪٣٭ةر دػ ٢اٛلكضؽ ٝج ٢اٛ٣ضؿ ،ك ٨٦أرادق
( )1كيف ا٣جعؿ :ٹ ٱذَٕل إٹ يف اٛلكضؽ اٙلؿاـ[]1؛ ٵف  ٫٣أو ن
ٺ يف ا٣ٮصٮب؛ ٣ؽػٮُ٤٣ ٫٣ٮاؼ،
ٚٲذَٕل( .ثعؿ[ .)]2كاٛ٣ؿؽ ثٲ ٫٪كثَل ا٣ىٺة أف اٹٔذ١ةؼ  ٨٦رشَ ٫اٛلكضؽ ،ثؼٺؼ
ا٣ىٺة٩( .ضؿم) .ٱْ٪ؿ.
( )2ث ٢١ا٣جؽف.)Í( .
( )3ك٬ؾا ٚةاؽد ،٫كإٹ ٞٚؽ دػ ٢يف ٚكةد ا٣ىٮـ.
( )4ك٣ ٢٬لت ٔ٤ٲ ٫أذ١ةؼ ا٪٣٭ةر  ٓ٦ا٤٣ٲ ٢أـ ا٣ىٮـ ٍٞٚ؟ ٱْ٪ؿ( .ظسٲر) .اٞ٣ٲةس¬ أ ٫٩ٹ ثؽ
 ٨٦اٹٔذ١ةؼ ،كإٹ ٣ــ أف ٱىط أذ١ةؼ ا٤٣ٲ ٓ٦ ٢وٮـ ٱٮـ ٝج ٫٤أك ثٕؽق ٍٗ ٨٦ل أذ١ةؼ
ٚٲ ،٫كاْ٣ة٬ؿ أ ٫٩ٹ ٝةا ٢ث ٨٦ ٫أ ٢٬اٛلؾ٬ت( .مة.)ٰ٦
( )5ٱجُ.)Í( .٢

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

[ ]1كٝٲ :٢ٹ¬ ٚؿؽ.

[ ِٛ٣ ]2ا٣جعؿ٤ٝ :خ :ث ٢إذ ٣ؽػٮ ٫٣أو ٢يف ا٣ٮصٮب.

ثة٤٣ٲ ٓ٦[ ٢ا٪٣٭ةر]( )1دػٝ ٢جٗ ٢ؿكب ا٣ن٧ف ،كٹ ٥لؿج إٹ ثٕؽ ا٘٣ؿكب يف
ا٣ىٮردَل  ٕ٦نة؛ إذ ٹ ٱذجٕي ا٪٣٭ةر ،كٹ ٱذ ٥ا٤٣ٲ ٢إٹ ثة٪٣٭ةر ،كٱىط دجٕٲي
ا٤٣ٲ ٢ظٲر ادى ٢ثة٪٣٭ةر.
¬٩ ٨٦ :ؾر أذ١ةؼ ٦ؽة ٕ٦ٲ٪ح ٠ن٭ؿ أك ٩عٮق ٣ـ٦ ٫٦ذذةثٕ نة ،ك٦ة ٚةت
 ٫٪٦أك ٚكؽ ٌٝةق ً٠ل يف رٌ٦ةف .ك ٨٦أكصت أذ١ة ٚنة يف ا٣ؾ٦ح  ٰٛٚا٣ن٭ؿ()2
٣لت ا٣ذذةثٓ()3؛ ٵف ا٤٣ٲةٍف دؽػٚ ٢ٲ٤ٚ ،)4(٫ٮ اقذس٪ة٬ة ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٨
ق٤ٲًلف :ٱك )5(ٍٞا٣ذذةثٓ ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :ٹ ٱك .)6(¬ٍٞكيف اٵٱةـ
ٍٕ٠ص أك أ٠سؿ أك أ ٢ٝٹ ٣لت ¬ا٣ذذةثٓ ك٣ٮ دػ٤خ ا٤٣ٲةٍف ٚٲ٭ة ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح
كاث ٨أيب اٛ٣ٮارس(.)7
¬٩ ٨٦ :ؾر أذ١ةؼ ٱٮـ وط كًف دؽػٚ ٢ٲ٣ ٫ٲ٤ذ .٫ك٩ ٨٦ؾر أذ١ةؼ ٣ٲ٤ح
ًف ٱىط؛ ٵ ٫٩ٹ ٱؽػٚ ٢ٲ٭ة ٱٮ٦٭ة .ك٩ ٨٦ؾر أذ١ةؼ ٱٮَ٦ل أك أ٠سؿ دػ٤خ ٚٲ٭ة
٣ٲة٣ٲ٭ة ،كإف ٩ؾر أذ١ةؼ ٣ٲ٤ذَل أك أ٠سؿ دػ ٢يف ٣ ٢٠ٲ٤ح ٱٮ٦٭ة؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌف:
ََ َ
ْصخَ ََلخَةِ َأيَّ
ث ََلَ
الّص [٦ؿٱ ]10٥ك٬ٮ يف ٝىح كاظؽة(.)8
َل
خ
ْص
كٝٮ:٫٣
]
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كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٱؽػ٦ ٢ة دٮقٍ  ٨٦ذٚ ، ٟ٣ٲؽػ ٢ثَل ا٣ٲٮَ٦ل ٣ٲ٤ح ،كثَل
(٦ )1ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل ٝةؿ يف (ب) :وط ٩كؼح.
( )2كاٵقجٮع كا٣ك٪ح.
(٤ٚ )3ٮ ٚؿؽ¬ ًف ٱكذأٙ٩؛ ٵ ٫٩ٹ ٣لت اٹقذب٪ةؼ إٹ ظٲر كصت ا٣ذذةثٓ ثة٪٣ٲح( .قًلع قٲؽ٩ة
ٞل٧ؽ ث ٨ركاع).
( )4ٱٕٚ :ٰ٪٭ٰ ٦ٮاو٤ح ثٲ ،٫٪ثؼٺؼ ا٣ىٮـ ٚ٭ٰ ٚةرٝح ثٲ( .٫٪ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )5ٵٝ ٫٩ؽ ظى ٢ا٣ذٛؿٱ ٜكزا٣خ ا٤ٕ٣ح ،ك ٰ٬دػٮؿ ا٤٣ٲةٍف( .ثكذةف).
( )6ٵف اٛلذةثٕح ٝؽ كصجخ ثٛ٪ف اٚ ،ِٛ٤٣إذا ػؿصخ ا٤٣ٲةٍف ث ٰٞا٣ٮاصت اٳػؿ( .ثكذةف).
( )7ٱٕٞٚ ٰ٪ةٹ٣ :لت ا٣ذذةثٓ ٚٲ٭ة إٹ أف ٱ٪ٮم ا٣ذٛؿٱ٪٤ٝ .ٜة :اٹق ٥ٱ٤ٔ ٜ٤ُ٪ٲ٭ة  ٢٬دٛؿٝخ أك
ادى٤خ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
َ َ َ َ َ َّ َّ
ْ
َ
ً
( )8ٱٕٝ :ٰ٪ىح ز٠ؿٱة  #ظٲر ٝةؿ آصْ :صخَلخة أيا ٍم إَِّل رمزاّص [آؿ ٔ٧ؿاف ]41كٝةؿ يف آٱح:
ََ َ ََ
ال َشِِ ًّياّ10ص [٦ؿٱ( .]10٥ثكذةف).
ْصخَلث َل ٍ
( )9يف (ب) :ثَل ذ.ٟ٣

ا٤٣ٲ٤ذَل ٱٮـ٪٤ٝ .ة :إٹ ٦ة اقذس٪ةق يف ذ ٫٤٠ ٟ٣ثة ِٛ٤٣أك ثة٪٣ٲح ٚإ٥ ٫٩لؿج٨١٣ ،Ê
ظٲر ٥لؿج ثٕي اٵٱةـ ْلؿج ٣ٲة٣ٲ٭ة ٕ٦٭ة ،كظٲر ٥لؿج ا٤٣ٲةٍف ٹ ْلؿج أٱة٦٭ة
ٕ٦٭ة  ٞ٤ُ٦نة()1؛ ٵف ا٪٣٭ةر ٱىط كظؽق.
٤ٚٮ ٩ؾر أذ١ةؼ ٍٔصة أٱةـ أك أ٠سؿ أك أ ٢ٝوط أف ٱكذس ٰ٪ا٤٣ٲةٍف أك
ثٌٕ٭ة ،أك ثٕي اٵٱةـ ،ٹ ٤٠٭ة .كإف ٩ؾر ٍٔص ٣ٲةؿ أك أ٠سؿ أك أ ٢ٝدػ٤خ ٚٲ٭ة
اٵٱةـ ،كٱىط¬ أف ٱكذس ٰ٪ثٕي اٵٱةـ( ،)2كأ٦ة ٤٠٭ة ٞٚةؿ يف اٵظ١ةـ كاٛل٪ىٮر
ثةٓص )3(:ٱىط أٱٌ نة؛ ٵ ٫٩اقذس٪ٯ ٍٗل ٦ة  ِٛ٣ث ،٫كٱجُ٩ ٢ؾرق ،كٝةؿ أثٮ َة٣ت:
ٹ ٱىط¬ اقذس٪ةؤق؛ ٵ ٫٩ٱكذ٘ؿؽ ٩ؾرقٚ .إف اقذس٪ٯ ا٤٣ٲةٍف ٤٠٭ة ٞٚٲ :٢إ ٫٩ٱ١ٕ٪ف
٬ؾا اٚلٺؼٕٚ ،ىل ٝٮؿ اٵظ١ةـ كاٛل٪ىٮر ثةٓص ٹ ٱىط؛ ٵ ٫٩اقذس٪ٯ ٦ ٢٠ة
 ِٛ٣ث ،٫كٔىل ٝٮؿ أيب َة٣ت ٱىط ا¬قذس٪ةؤق؛ ٵ ٫٩ٹ ٱكذ٘ؿؽ ٩ؾرق؛ ٣جٞةء اٵٱةـ.
¬ :كٱىط اقذس٪ةء ثٕي ٦ة أكصج ٫ك٣ٮ أ٠سؿق ،ٹ  ،٫٤٠كقٮاء اقذس٪ةق
ثة ِٛ٤٣أك ثة٪٣ٲح( ٨٧ٚ .)4أكصت م٭ؿ نا وط اقذس٪ةء ا٤٣ٲةٍف ٤٠٭ة أك ثٌٕ٭ة ،أك
ثٕي اٵٱةـ ك٣ٮ أ٠سؿ٬ة ،ٹ ٤٠٭ة .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كاث ٨أيب اٛ٣ٮارس :ٹ ٱىط
اٹقذس٪ةء ثة٪٣ٲح ً٦ل  ِٛ٣ث)5(٫كٹ  ٨٦ا٣ن٭ؿ(.)6
( )1قٮاء اقذس٪ة٬ة ٤٠٭ة أك ثٌٕ٭ة ،كقٮاء أػؿج ا٤٣ٲةٍف ثة ِٛ٤٣أك ثة٪٣ٲح ٨٦( .ػٍ ا٣ج١ؿم).
كقٮاء كصجخ ثة ِٛ٤٣أك ثة٣ذجٕٲح.
( )2ادٛة ٝنة.
( )3كا١٣ؿػٰ.
( )4إٹ ٔ ¬٨٦ؽد ٪٦ىٮص ٚٺ ٱىط ثة٪٣ٲح ً٠ل قٲأيت يف اٵٱًلف.
( )5كٝٮل ا٣نةٔ ٰ٦ؽـ¬ وعح اٹقذس٪ةء ثة٪٣ٲح  ٨٦إ٣ؽد اٛل٪ىٮص ً٠ل ٱأيت.
(ٝ )6ة٣ٮا :ٵف ا٪٣ٲح ٹ دىةدـ ا ،ِٛ٤٣كٵف ا٣ن٭ؿ اق٣ ٥ٶٱةـ كا٤٣ٲةٍفٚ ،إذا كو ٢ا٠ ِٛ٤٣ةف ٠أ٫٩
أكصت ثة ِٛ٤٣ا٤٣ٲةٍف كاٵٱةـٚ ،ٺ ٱ١ٮف ٣ذؼىٲه ٦ة أَ ْٛ٣ ٫ٞ٤نة ثة٪٣ٲح ٪ٕ٦ٯ؛ ٵف ظ ٥١اِٛ٤٣
آ٠ؽ  ٨٦ظ ٥١ا٪٣ٲح ،ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ  ِٛ٣ثةٵٱةـ ٚإ٤ ٫٩لذ ٢٧دػٮؿ ا٤٣ٲةٍف ٚٲ٭ة ك٤لذ ٢٧ػٺ٫ٚ؛
٤ٚ٭ؾا صةز إػؿاص٭ة ثة٪٣ٲح ،ك٬ؾا ٬ٮ اٛ٣ؿؽ ثَل ا٣ن٭ؿ كاٵٱةـ٪٤ٝ .ة :اٵًٔلؿ ثة٪٣ٲةتٚ ،ة٪٣ٲح ٜلة
دأزٍل يف اٵٛ٣ةظٚ ،ذضٕ ٢إ٣ةـ ػةو نة كاٙلٞٲٞح ٝلةز نا ،ذ٠ؿق يف اٹ٩ذىةر .ك٦س ٫٤يف ا٣سة٣سح ٍٔصة
 ٨٦اٛلٮًٓ ا٣سة٣ر ٠ ٨٦ذةب إ٣ذ ٜيف ا( .ٓ٧٤٣ثكذةف ث.)٫ْٛ٤

 ِٛ٣ ٨٦¬ :ثةٵٱةـ كا٤٣ٲةٍف( )1يف ٩ؾرق وط أف ٱكذس ٰ٪ثٕي اٵٱةـ
كثٕي ا٤٣ٲةٍف ،ٹ  ٢٠اٵٱةـ ،كأ٦ة  ٢٠ا٤٣ٲةٍف ٚٲ١ٕ٪ف ٚٲ ٫اٚلٺؼ ا٣ؾم ٦ؿ(.)2
٤ٚ¬ :ٮ ٩ؾر أذ١ةؼ ٍٔصٱ ٨ٱٮ ٦نة كٍٔصٱ٣ ٨ٲ٤ح ٣ـ ٫٦أرثٕٮف ٱٮ ٦نة
ث٤ٲة٣ٲ٭ة ،إٹ إف أراد ٣ٲةٍف اٵٱةـ ا٣ذٰ ٩ؾر ُلة ٠ة٩خ ٍٔصٱ ٨ٱٮ ٦نة ث٤ٲة٣ٲ٭ة.
¬٩ ٨٦ :ؾر أذ١ةؼ ا٘لٕ٧ح ٣ـٕ ٢٠ ٫٦لٕح( ،)3إٹ أف ٱؿٱؽ ٕلٕح ٕ٦ٲ٪ح
أك ٕلٕح ١٪٦ؿة وعخ ٩ٲذ .٫ك٠ؾا يف اٚل٧ٲف كيف ا٣كجخ كٍٗلق ،ك٠ؾا يف إ٣ٲؽ،
 ٫٪١٣ٱٌٞٲ ٫يف ٍٗلق .كإذا ٚةدذ ٫ا٘لٕ٧ح اٛلٕٲ٪ح ٌٝة٬ة يف أم ٱٮـ مةء٨١٣ ،
ٱكذعت أف ٱٌٞٲ٭ة يف ٕلٕح أػؿل ،ذ٠ؿق اٜلةدمٞٚ ،ٲ :٢ٱؤػؾ ٬ ٨٦ ٫٣ؾا أف
اٌٞ٣ةء ٔىل ا٣رتاػٰ( ،)4كٝٲ :٢إ ٫٩دؿاػٯ¬ ٘٣ؿض أٚ ٢ٌٚٲضٮز.
 ٨٦ :أكصت أذ١ةؼ رٌ٦ةف َٕ٦ل زٚ ٥ةدٌٝ )5(٫ةق ثىٲةـ ٛ٦ؿد ٤ٚ ،٫٣ٮ
ٌٝةق يف رٌ٦ةف أك يف وٮـ كاصت ٔ٤ٲً ٫ف ٣لـق¬ ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ث٢
٣لـٱ .٫ك٦ ٨٦ةت كٔ٤ٲ ٫أذ١ةؼ كاصت أك٩ل ثأف ٱٕذٍٗ ٫٪ٔ ٙ١لقٚ ،ذىط¬ ا٪٣ٲةثح
ٚٲ ،٫ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ،ٰٕٚكد١ٮف أصؿد ٨٦ ¬٫ز٤ر دؿ٠ذ.)6(٫
( )1ثأف ٝةؿٍٔ :صة أٱةـ ث٤ٲة٣ٲ٭ة.
( )2ٱٕٕٚ :¬ ٰ٪ىل ٝٮؿ أيب َة٣ت ٱىط اٹقذس٪ةء؛ ٵ ٫٩ٹ ٱكذ٘ؿؽ ٩ؾرق؛ ٣جٞةء اٵٱةـ .كٔىل ٝٮؿ
اٵظ١ةـ كاٛل٪ىٮر ثةٓص ٹ ٱىط؛ ٵ ٫٩اقذس٪ٯ ٦ة  ِٛ٣ث ٫٪١٣ .٫ٱٞةؿ :إً ٫٩ف ٱكذسٕ ٨لٲٓ ٦ة
 ِٛ٣ث ،٫ث ٢ثٌٕ ،٫ك٬ٮ ا٤٣ٲةٍفٚ ،ٲْ٪ؿ ٚٲ ٢٬ ٫ٱكذٞٲٔ ٥ىل ٝٮؿ اٵظ١ةـ أـ ٹ( .ثكذةف
ثٝ .)٫ْٛ٤ةؿ ا٣كٲؽ أٖلؽ ا٣نة :ٰ٦ٹ ٱكذٞٲٔ ٥ىل ٝٮؿ اٵظ١ةـ ،ث ٢ٱىط اٹقذس٪ةء ادٛة ٝنة؛
ٵ ٫٩ثٕي اٛلٛ٤ٮظ ث٫؛ إذ ٝؽ ُ ِٛ٣لًل ٕلٲٕ نة.ا٬ػ ٠ٺـ ا٣نة٦ ٰ٦س٠ ٢ٺـ ا٣جكذةف ،كإً٩ل ْ٩ؿق
يف ا٣جكذةف كا٣نة ٰ٦صــ ثؾ ٨٦( .ٟ٣ػٍ قٲؽ٩ة ظك.)¦ ٨
( )3ٵف اق ٥ا٘ل٪ف اٛلٕؿؼ ثة٣ٺـ ٱٞذٌص ا٧ٕ٣ٮـ إٹ ٞ٣ؿٱ٪ح.
(٬ )4ٺ ٝٲٚ :٢ٮرق ا٣ك٪ح ً٠ل ٱؿمؽ إ٣ٲ ٫صٮاب ا٣ذ٭ة ،ٰ٦ك٬ٮ ا٣ؾم ٱٛ٭ٝ ٨٦ ٥ٮ :٫٣ك٩ؽب
ا٣ٮٹء؛ ٵف إ٣ةـ ٚٮرق ،كٝؽ ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق ا٣كعٮٍف ،كٝٲٚ :٢ٮرق اٵقجٮعٛ٦( .ذٰ).
( )5ٱٕٚ :ٰ٪ةد ٫اٹٔذ١ةؼ ٚ ،ٍٞٚإف ٚةد ٫اٹٔذ١ةؼ كا٣ىٮـ وط¬ اٹٔذ١ةؼ يف وٮـ اٌٞ٣ةء.
(دٕ٤ٲ ٜاٞٛ٣ٲ ٫ظك .)٨ك٦س ٫٤يف ا٣ؿٱةض كا٣ىٕٲرتم.
 ٨٧رأس اٛلةؿ .كإ٣ؾر اٛلأٱٮس ٍٗل ٦ؿض اٛلٮت،
( )6ظٲر ًف ٱرتٕ٣ ٫٠ؾر ٦أٱٮس[ ،]1كإٹ ¬ ٚ
كإٹ  ٨٧ٚا٣س٤ر .كٝٲ¬ :٢أ٦ة إذا ٠ةف ٩ؾرق ك٬ٮ ٹ ٱٞؽر ٔ٤ٲ٤ٕٚ ٫ٲٛ٠ ٫ةرة ٱَ٧ل( .مة.)ٰ٦

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

[ ]1إذ  ٫٣أف ٱكذأصؿ يف ظٲةد ٓ٦ ٫إ٣ؾر اٛلأٱٮس ٠ةٙلش.)Í( .

¬ :كٱىط ٩ؾر اٛل١ةدت ثة٣ىٮـ كثةٹٔذ١ةؼ ،كٹ ٱ ٫ٕ٪٧قٲؽق ٨٦
 . )1(٫٤ٕٚكأ٦ة إ٣جؽ كاٵ٦ح كاٛلؽثؿة كأـ ا٣ٮ٣ؽ كا٣ـكصح(٤٤ٚ )2ـكج كا٣كٲؽ()3
اٛل ٨٦ ٓ٪ا٣ذُٮع ،ك٣ٮ أذف ث ٫٤ٚ ٫ا٣ؿصٮع ك٣ٮ ثٕؽ دػٮٜلٚ ٥ٲ .)4(٫كإذا ٤ٕٚٮا ٓ٦
اٛلً ٓ٪ف ٱىط؛ ٵ١لٔ ٥ةوٮف ث .٫كأ٦ة ٦ة أكصجٮق ٚإف ًف ٱأذف ٜل ٥ثةٷ٣لةب كٹ
ثة ٫٤ٚ ٢ٕٛ٣اٛل ،ٓ٪إٹ ٚٲًل أكصجذ ٫ا٣ـكصح ٝج ٢أف ٱذـكص٭ة( ،)5أك ٦ة أكصج٫
اٛل٤٧ٮؾ ٝج ٟ٤٦ ٢قٲؽق  ٫٣ك٠ةف ثإذف قٲؽق اٵكؿ( ،)6كإف أذف ٜل ٥ثةٷ٣لةب
كثةٚ ٢ٕٛ٣ٺ رصٮ¬ع  ٫٣ثٕؽ اٷ٣لةب ،كإف أذف ٜل ٥يف اٷ٣لةب ٚ ٍٞٚإف ٠ةف ٕ٦ٲ ٪نة
ٚٺ رصٮع  ٫٣ثٕؽ اٷ٣لةب ،كإف ٠ةف ٍٗل َٕ٦ل ٚٺ رصٮ¬ع  ٫٣أٱٌ نة إٹ ٔىل اٞ٣ٮؿ
ثأف ا٣ٮاصجةت ٔىل ا٣رتاػٰ( .)7كإف أذف ٜل ٥ث٦ ٢ٕٛة ٝؽ أكصجٮق ثٍ٘ل إذٚ ٫٩ٺ
رصٮع ٚ ٫٣ٲًل ٝؽ دػ٤ٮا ٚٲ ٨٦ ٫اٵٱةـ ،كأ٦ة ٚٲًل ثٕؽق ٚإف ٠ةف ا٪٣ؾر ٕ٦ٲ ٪نة أك
٦ذذةثٕ نة ٚٺ رصٮع  ٫٧٤ٔ ٓ٦ ٫٣ثة٣ذذةثٓ( )8أك ا٣ذٕٲَل ،كإف ًف ٱ٠ ٨١ؾ٫٤ٚ ٟ٣
ا٣ؿصٮع ٚٲ .)9(٫كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كأثٮ ِ٦ص :إف ٤٣كٲؽ ا٣ؿصٮع  ٞ٤ُ٦نة ،ٹ ٤٣ـكج.
¬ :ك٣لٮز ٕ٧٤٣ذ ٙ١أف ٥لؿج  ٨٦اٛلكضؽ ٛ٣ؿض إَ٣ل

كٛ٣ؿض()10

(٦ )1ة ًف ٱٌٕ ٨ٔ ¬ٙا٣ذ١كت .ٵف  ٫٣ظ ٞنة يف ّلىٲ ٢اٛلةؿ.
( )2كإذا ٠ة٩خ ا٣ـكصح أ٦ح ٚٺ ثؽ  ٨٦إذف ا٣كٲؽ كا٣ـكج ٕلٲٕ نةٚ ،إف أذف أظؽً٬ل ٠ةف ٣ٴػؿ
اٛلٛ( .ٓ٪لٕح) (.)Í
(٤ٚ )3ٮ ٠ةف إ٣جؽ ثَل ازَ٪ل ٚٺ ثؽ¬  ٨٦إذ١لًل ٕلٲٕ نةٚ ،إف أذف أظؽً٬ل ًف ٱىط إٹ يف ٩ٮثذ.٫
(ز٬ؿة) .إٹ أف ٱٌٕ ٨ٔ ٙاٚلؽ٦ح ًف ٱىط  ٞ٤ُ٦نة.)Í( .
( )4ك٣ٮ أكصجٮقً٠ Êل اػذةرق يف ا٘٣ٲر.
(*) ٦ة ًف ٱ ٨١ظضح أك ٔ٧ؿة -ٵ٣ ٫٩لت ثة٣ذ٤جف ثٚ -٫ٺ ٱؿصٓٗ( .ٲر) (.)Í
(ّ )5ة٬ؿق ك٣ٮ ثٍ٘ل إذف ا٣ـكج اٵكؿ.)Í( .
( )6كٱ١ٮف ٔٲج نة ٱؿد ث ٫إ٣جؽ.)Í( .
( )7ث ٢ٹ ٚؿؽ؛ ٵ ٫٩ٹ ٱ ٓ٪٧إ٣جؽ  ٨٦كاصت.)Í( .
( ٨١٣ )8ٱٞةؿٝ :ؽ ق ٍٞظ ٫ٞكإف ص٭.)Í( .٢
( )9ث٣ ٢ٲف¬  ٫٣ا٣ؿصٮعٛ٦( .ذٰ) .ك٬ٮ اٛلؼذةر.
( )10اٵ ٙ٣زةثخ يف ثٕي ا٪٣كغ ،كأ٠سؿ ٩كغ ا٣جٲةف« :كٛ٣ؿض اٛ١٣ةٱح» ثٍ٘ل أ.ٙ٣

اٛ١٣ةٱح ،ك٪٧٤٣ؽكب ،كٛلة اظذةج إ٣ٲ ٨٦ ٫اٛلجةظةتٌٞ٠ ،ةء ظٮااض ٨٦ ٫ا٣كٮؽ أك
ٍٗ ٨٦لق ،ك٣ٲأ٦ؿ أ ٫٤٬كٱ٪٭ة .٥٬ك ٫٣إٞ٣ٮد يف ػؿكصٛ ٫لة اظذةج إٌف إٞ٣ٮد ٚٲ ٫كٛلة
صؿت إ٣ةدة ٚٲ ٫ثةٕٞ٣ٮد ٠ةٵ ٢٠ك٩عٮق( ،)1ٹ ٍ٘٣ل ذ٤ٚ ،ٟ٣ٮ ٕٝؽ ٚكؽ أذ١ة.٫ٚ
¬ :كإذا ػؿج ٌٞ٣ةء ظةصح ًف ٱجٕؽ  ٓ٦كصٮد ١٦ةف أٝؿب ٱى٤ط ٣ؾٟ٣
رشٔ نة كٔةدة( .)2ك ٫٣اٚلؿكج ٣ٶذاف يف اٛلبؾ٩ح اٛلٕذةدة ك٣ٮ َةؿ وٕٮد٬ة(.)3
 :كإذا ػؿج ٙلةصح أك ٔؾر ًف ٱؿصٓ إٌف ٦كضؽق اٵكؿ  ٓ٦كصٮد
٦كضؽ أٝؿب  )4(٫٪٦إٹ إذا ٠ةف ٗ ٫٣ؿض يف اٵكؿ .ك٠ؾا إذا ٠ة٩خ ظةصذ ٫يف
٦كضؽ ٚإ ٫٩ٱٚ ¬ٙٞٲ ،٫كٹ ٱؿصٓ¬ إٌف اٵكؿ إٹ إذا ٚ ٫٣ٲٗ ٫ؿض(ٚ ،)5إف رصٓ إٌف
اٵكؿ ٍ٘٣ل ٗؿض ٚكؽ أذ١ة .٫ٚÊكا٪٣كٲةف(٪ٔ )6ؽ اٚلؿكج أك ا٣ؿصٮع ٱ١ٮف
ٔؾر نا( ،)7كٹ ٥لؿج ٣ىٺة ا٘لٕ٧ح إٹ ٦ذٯ ٔؿؼ أ ٫٩ٱىةدؼ أكٜلة(.)8
( )1اٞ٣ؿاءة ٔىل ا٣نٲغ.)Í( .
(ٚ )2ةٍ٣صع ا٣جٕؽ ٔٝ ٨ؽر ٪ٚةء اٛلكضؽ ً٠ل دٞؽـ يف ثةب ٌٝةء اٙلةصح ،كإ٣ةدة ظٲر ٱ١ٮف ز٧ح
ٞل ٢ٱٕذةد ٌٞ٣ةء اٙلةصح ٚٲ.٫
(ٞ ٢ٕٛ٠ )3ل٧ؽ ث ٨ػ٤ٲٛح .ركم ٔ ٨اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ػ٤ٲٛح أ٠ ٫٩ةف ٱؤذف ٛ٤٣ضؿ ك٬ٮ ػةرج
اٛلكضؽ؛ ٵ٠ ٫٩ةف ٱٍصع اٹٔذ١ةؼ ٝج ٢اٛ٣ضؿ.
( ،Î )4كّة٬ؿ اٵز٬ةر ػٺ.)Í( .٫ٚ
( )5ك٣ٮ اٵ٤ٌٚٲح.)Í( .
(٣ )6ٺٔذ١ةؼ.
(ٝ )7ةؿ يف ا٣ـ٬ٮر :ٵف ا٪٣كٲةف ٔؾر ،ك ٫٣أف ٥لؿج ٕ٤٣ؾر .كٞ٣ٮٛٔ(( :÷ ٫٣ة ٔ ٨أ٦ذٰ
اٚلُأ كا٪٣كٲةف))( .ثكذةف).
(*) ػٺؼ أظؽ¬ ٝٮٍف ا٣نة ،ٰٕٚك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
(*)  ،Îكّة٬ؿ اٵز٬ةر ػٺ.)Í( .٫ٚ
(٬ ٢ٕ٣ )8ؾا إذا ٠ة٩خ يف ٍٗل اٛلكضؽ ٔىل اٞ٣ٮؿ ثىعذ٭ة ،كإٹ صةز ك٣ٮ ٝج ٢كٝذ٭ة؛ إذ ٱ٪ؽب
ا٣ذجٍ١ل إ٣ٲ٭ة.
ث ٫٣ ٢ا٣ذجٍ١ل؛ ٵ٪٦ ٫٩ؽكب إ٣ٲ ٫كٝؽ ظى.٢
(*) ٱٕ :ٰ٪ٱؽرؾ اٚلُجح كا٣ىٺة( .رشح) .كٝٲ¬ :٢
كٝؿرق ا٣نة ٰ٦ك٣ٮ إٌف ٍٗل ٦كضؽ ظٲر ٬ٮ ٦ؾ٬ج .)Í( .٫ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.

¬ :كإذا ا١لؽـ اٛلكضؽ أك ػةؼ ٚٲ )1(٫صةز  ٫٣اٹ٩ذٞةؿ إٌف أٝؿب ٦كضؽ
إ٣ٲ .٫ك ٫٣اٚلؿكج ٧٤٣ؿض أك ٤٣ذ٧ؿٱي(.)2
¬ :كإذا ظةًخ اٛلٕذٛ١ح أك ٛ٩كخ( )3أك َؿأت ٔ٤ٲ٭ة إ٣ؽة ٤ٕٚٲ٭ة
اٚلؿكج( )4ظذٯ دُ٭ؿ أك دٌٞ٪ص ٔؽٔلة ز ٥دٕٮد ٣ذًلـ أذ١ةٚ٭ة ا٣ٮاصت ٨١٣ ،ظٲر
ٱ١ٮف ٩ؾر٬ة ٕ٦ٲ ٪نة([ )5أك ٦ذذةثٕ نة]( )6دؿصٓ إٌف أٝؿب ٦كضؽ(ٚ )7ٮر ناٚ ،إف ٠ة٩خ
يف ٣ٲً ٢ف دؿاخ قةٔح()8؛ ٵف ا٤٣ٲ ٢ٱذجٕي ،كإف ٠ة٩خ يف ١لةر دػ٤خ اٛلكضؽ ٝج٢
ا٘٣ؿكب( ،)9كٹ ٱِص دؿاػٲ٭ة ثٕي ا٪٣٭ةر()10؛ ٵ ٫٩ٹ ٱذجٕي .كظٲر ٱ١ٮف
٩ؾر٬ة ٍٗل َٕ٦ل( )11ك٬ٮ ٦ذذةثٓ ١ٚؾا أٱٌ نة ٔىل ٝٮ٪٣ة :إف ذٔ ٟ٣ؾر ٱجٲط¬ ا٣ذٛؿٱ.ٜ
( )1كػيش اِ٣صرٛ٦( .ذٰ) ( .)Íكٝٲ :٢كإف ًف ٥لل رضر نا؛ ٵ٥ ٫٩لؿج ٕ٤٣ؾر .ك٦س٨ٔ ٫٤
ا٣نةٝ :ٰ٦ةؿ :أك دكف اِ٣صر؛ ٵ١لة دجٲع ٫اٙلةصح ا٣ذٰ دٕؿض ك٣ٮ ٦جةظح.
( )2ظٲر ٱذٮص٤ٔ ٫ٲ.٫
( )3ثٛذط ا٪٣ٮف كاٛ٣ةء ٨٦( .ػٍ قٲؽم اٙلكَل ث ٨اٞ٣ةق .)# ٥كيف اٞ٣ة٦ٮس :ثٌ ٥ا٪٣ٮف
كَ٠ص اٛ٣ةء .ك ِٛ٣ظةمٲح :ثة٤٣ ٥ٌ٣عٲي ،كثةٛ٣ذط ٛ٪٤٣ةسٝ( .ة٦ٮس) .كٝٲ :٢ثة٣ٮص٭َل،
ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف رشح قٕؽ ا٣ؽٱ.٨
( )4كذ ٟ٣ٵف اٙلٲي ٦ة ٨٦ ٓ٩ا٤٣جر يف اٛلكضؽ كٱ٪ةيف ا٣ىٮـ ،كأ٦ة َؿك إ٣ؽة ٞ٤ٚٮ ٫٣دٕةٌف:
ََ ََ ُ
َُْ
ْص َح َ َ ْ
ص ُِ َّي خَلخة ك ُرو ٍءّص اٳٱح [ا٣جٞؿةٝ ،]228ةؿ  :#كا٣رتثه ٬ٮ ا٣ٮٝٮؼ يف
َت َّبص َي بِأجف ِ
ا٣جٲٮت( .ثكذةف).
( )5أك يف ظ٠ ،¬٫٧١ن٭ؿ أك أقجٮع أك ق٪ح٠( .ٮا٠ت).
(*) أك ٦ذذةثٕ نة¬.
(٦ )6ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل ( ٨٦ج ،د).
( )7كٔىل ٦ة دٞؽـ يف اٙلةمٲح دؿصٓ إٌف¬ ٦كضؽ٬ة [اٛلكضؽ (٩غ)] اٵكؿ.
( ٨١٣ )8ظٲر¬ ٱ ٨١٧اٹظرتاز  ٨٦اٙلٲي يف د ٟ٤اٛلؽة ٱجُ ٢أذ١ةٚ٭ة  ٨٦أك ٞ٤ُ٦ ٫٣نة :قٮاء
رصٕخ أـ ًف دؿصٓ ،كإف دٕؾر اٹظرتاز ُ٣ٮؿ اٛلؽة ٱ١ٮف ٔىل ا٣ذٛىٲ ٢اٛلذٞؽـ ،إٹ ظٲر
دؿاػٯ يف ا٤٣ٲٍ٘٣ ٢ل ٔؾر ثٕؽ أف َ٭ؿت ٚإ ٫٩ٱجُ ٢أذ١ةٚ٭ة  ٨٦أكٚ ٫٣ذكذأ ،ٙ٩ثؼٺؼ ٦ة
دٞؽـ ٚذجُ ٢د ٟ٤ا٤٣ٲ٤ح ٠( .ٍٞٚٮا٠ت) ك(.)Í
( )9كصٮث نة ،كإٹ ثُ٤خ د ٟ٤ا٤٣ٲ٤ح٠( .ٮا٠ت).
( ٨١٣ )10ٱكذعت ٔؽـ دؿاػٲ٭ة.
( )11كٹ يف¬ ظ.٫٧١

كظٲر ٱ١ٮف ٩ؾر٬ة ٍٗل َٕ٦ل كٹ ٦ذذةثٓ ٣لٮز ٜلة ا٣رتاػٰ( )1يف إدًل ٓ٦ ٫٦إ٣ــ
ٔىل .٫٤ٕٚ
¬ :كإذا ػؿج  ٨٦اٛلكضؽ( )2ث ٢١ثؽ )3(¬٫٩ٹ ٕ٣ؾر ٚكؽ أذ١ة،)4(٫ٚ
ك٣ٮ ٙلْح .كٱكذٮم ٚٲ ٫اٹٔذ١ةؼ ا٣ٮاصت كا .٢ٛ٪٣ك٣ٮ ٠ةف رشط اٚلؿكج ٔ٪ؽ
٩ؾرق ،ػٺؼ ا٣نة ٓ٦ ٰٕٚاٍ٣صط .كٝة٣خ اٙلٛ٪ٲح٣ :لٮز اٚلؿكج يف اٍ٘٣ ٢ٛ٪٣ل
ٔؾر إذا ٠ةف أ٠سؿ ا٣ٲٮـ يف اٛلكضؽ.
¬ :ك٣ٲف  ٫٣أف ٱ٪ذ٦ ٨٦ ٢ٞكضؽق إٌف ٦كضؽ ٍٗلق إٹ ٕ٣ؾر أك ٙلةصح،
كٍ٘٣لً٬ل ٱٛكؽ أذ١ة ٫ٚث٧ىٍلق ثَل اٛلكضؽٱ )5(٨ك٣ٮ  .٢ٝكٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ
ِ٦ص٣ :لٮز إذا ًف ٱَٕل اٵكؿ ٔ٪ؽ ٩ؾرق .كٝةؿ أثٮ ٱٮق ٙكٞل٧ؽ٣ :لٮز  ٞ٤ُ٦نة.
 :كإذا ػؿج ٕ٣ؾر أك ظةصح صةز ك٣ٮ َةؿ ػؿكص ،٫كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣جعٲجط :ٹ ثؽ أف ٱ١ٮف أ٠سؿ ٱٮ ٫٦يف اٛلكضؽ ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف:
إ٣ربة ثُؿيف ا٣ٲٮـ إذا ٠ةف ٚٲ٭ًل يف اٛلكضؽ ًف ٱِص اٚلؿكج ،كٝٲ :)6(٢إ٣ربة
ثأك ،ٍٞٚ ٫٣كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ٹ ثؽ  ¬٨٦أ٠سؿق َ ٓ٦ؿٚٲح(.)7
¬ :ك٣لت ٔ٤ٲ ٫كٔىل ٍٗلق ا٣ذعؿز ٝ ٢٠ ٨٦جٲط( ،)8ك ٢٠ ٨٦ػىٮ٦ح
(ٔ )1ىل اٞ٣ٮؿ ثأف ا٣ٮاصجةت ٔىل ا٣رتاػٰ.
(ٟ )2لذةر نا.
( )3كٔ ٨قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ :أك أ٠سؿق.
( )4مسأمة ٝ :ةؿ يف ا٣ـكااؽ :كإذا زاد ٔىل زٺث ٗكٺت يف ا٣ٮًٮء ثُ ٢أذ١ة ٫ٚإذا ٠ةف ٱٕ٥٤
ذٍٗ ٟ٣ل قةق ٔ( .٫٪ظٛٲِ) ( .)Íأك دػ ٨٦ ٢أثٕؽ ثةب يف اٛلكضؽ ثُ ٢أذ١ة ،٫ٚذ٠ؿق
يف ا١٣ةيف .)Í( .كٔ ٨ا٣نة :ٰ٦اْ٣ة٬ؿ أ ٫٩ٱٕٛٯ.
(ٝ )5ةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  :#أ٦ة اٛلذىٺف¬ ٚٲضٮز؛ إذ ٬ٮ ٠ةٛلذ ٢ٞ٪يف ا٣ـكاٱة .كيف ظ٥١
اٛلذىَ٤ل ٦ة ٹ ٱ١ٮف ثٲ٪٭ًل ٦ة ٱذكٓ ٤٣ؿصٝ ٢ةا نًل( .ثكذةف ث .)٫ْٛ٤ك٬ؾا ث٪ة نء ٔىل أف صؽار
اٛلكضؽ ا٣ؾم ٬ٮ ٚٲ ٫كا٣سةٌل ٦كجٺف ،كإٹ ٠ةف أ٠سؿ ً٦ل ٱكٓ ا٣ؿصٝ ٢ةا نًل.)Í( .
( )6ثٕي اٛلؾا٠ؿٱ.٨
( )7ك٠ؾا يف ا٤٣ٲ ٢ٹ ثؽ  ٨٦أ٠سؿق  ٓ٦اُ٣ؿَٚل.)Í( .
(*) ٠ة٣كٮـ.
( )8ظٲر ٱ٘٤ت يف ا ٨ْ٣ظىٮ.)Í( .٫٣

يف ٍٗل ظ ،ٜك ٨٦اٛلضةد٣ح يف ا٣جةَ ،٢كأ٦ة يف اٙلٚ ٜإف ٝىؽ ُلة ا٤ٕ٣ٮ ٔىل
وةظجً ٫ف ٣لـ ،كإف ٝىؽ ُلة اٷرمةد إٌف اٙل ٜصةز ٦ة ًف ٣لؿح ٤ٝت وةظج )1(٫إف
٠ةف  ٨٦أ ٢٬ا٣ؽٱ ،٨ٹ اٛلؼة.)2(ٙ٣
¬ :ك٩ؽب  ٫٣اٹمذ٘ةؿ ثةٕ٣جةدة كاُ٣ةٔةت( )3كأف ٱرتؾ اٛلجةح( )4إٹ ٦ة
اظذةج إ٣ٲ ٫ػؿج ٩ ٫٣ؽث نة ،كإف  ٫٤ٕٚيف اٛلكضؽ صةز إذا ًف ٱٚ ٨١ٲ ٫أذٱح.
¬ :ك٩ ٨٦ؾر أف ٹ ٱٍٗ ٥٤١لق يف أذ١ة ٫ٚأك يف ٍٗلق ٚإف ٔؿض ٨٦ ٫٣
ا١٣ٺـ ٦ة ٬ٮ ٦جةح ٠ةف ٟلٍل نا ثَل ا١٣ٺـ كا٣ك١ٮت؛ ٵف ا٪٣ؾر ثةٛلجةح ٹ ٱىط¬ ٔ٪ؽ
اٜلؽكٱح ،ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص .كإف ٔؿض  ٨٦ا١٣ٺـ ٦ة ٬ٮ كاصت()5
٤ٕٚٲ ٫أف ٱذ ،٥٤١كد٤ـٛ٠ ٫٦ةرة Êٱَ٧ل؛ ٵ٩ ٫٩ؾر ث٧عْٮر ،ػٺؼ ا٪٣ةرص كا٣نةٰٕٚ
يف اٛ١٣ةرةٚ ،إف ًف ٱذ ٥٤١أز ٥كٹ ٛ٠ةر¬ة ٔ٤ٲ ،٫ػٺؼ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل .كإف
ٔؿض  ٨٦ا١٣ٺـ ٦ة ٬ٮ ٞلْٮر ٤ٕٚٲ ٫ا٣ٮٚةء ث٪ؾرقٚ ،إف د٣ ٥٤١ـ٦ذٛ٠ ٫ةرة ٱَ٧ل
ٛ٣ٮات ٦ة ٩ؾر ث .٫كإف ٔؿض  ٨٦ا١٣ٺـ ٦ة ٬ٮ ٪٦ؽكب ١ٚةٛلجةح( .)6كإف ٔؿض ٦ة
٬ٮ ١٦ؿكق ٠ ٫٤ٕ٤ٚةٛلعْٮر¬()7؛ ٵ٩ ٫٩ؾر ثة٣ك١ٮت ٔ ،٫٪ك٬ٮ ٪٦ؽكب ،ك ٫٣أو٢
( )1إذا ٠ةف يف اٛلكةا ٢اٹصذ٭ةدٱح ،ٹ إذا ٠ةف  ٨٦اٛلكةا ٢ا٧٤ٕ٣ٲح صةز ك٣ٮ صؿح ٤ٝت وةظج.)Í( .٫
( )2يف أوٮؿ ا٣ؽٱ.٨
(*) اٛلجذؽع ٚٲضٮز ك٣ٮ صؿح وؽرق.)Í( .
( )3إ٣جةدة٦ :ة اٚذٞؿت إٌف ا٪٣ٲح ،كاُ٣ةٔح٦ :ة ًف دٛذٞؿ إ٣ٲ٭ة ،ك ٰ٬أٔ.٥
(*) ٝةؿ يف ا٣جعؿ :كدرس ا ٥٤ٕ٣كاٞ٣ؿآف أ ٨٦ ٢ٌٚا٣ذ٢ٛ٪؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣أ ٢ٌٚا٣ؾ٠ؿ
اٞ٣ؿآف)) .كاػذةر اٷ٦ةـ ٤لٲٯ أف درس ا ٥٤ٕ٣أ ٨٦ ¬٢ٌٚاٞ٣ؿآف؛ ٵف درس اٞ٣ؿآف ٔ،٢٧
كا ٥٤ٔ ٥٤ٕ٣كٔ ،٢٧كا ٥٤ٕ٣أ ٨٦ ٢ٌٚا.٢٧ٕ٣
( )4كذ٣ ٟ٣ٲذ٧عي ا٣ٮٝٮؼ ٞ٤٣ؿثح .ك٩ؽب  ٫٣درس ا ٥٤ٕ٣كاٞ٣ؿآف ،ك٬ٮ أكٌف  ٨٦ا٣ذ٢ٛ٪
ثة٣ىٺة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(٠ )5ؿد ا٣كٺـ كاٵ٦ؿ ثةٛلٕؿكؼ كا٪٣٭ٰ ٔ ٨اٛل١٪ؿ( .ثكذةف).
(٬ )6ؾا ك٦ة ثٕؽق إٌف آػؿ اٛلكأ٣ح ٣ىةظت ا١٣ذةب( .ثكذةف).
( )7ك٦س٬ ٢ؾا يف رشح اٛ٣ذط يف ا٪٣ؾر .كٝٮاق قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ.)Í( .
(*) كٔ ٨اٛلٛذٰ أف اٛل١ؿكق ٠ةٛلجةح .ك٦س ٨ٔ ٫٤اٜلج.٢

يف ا٣ٮصٮب ،ك٬ٮ ا٣ك١ٮت ٔ ٨اٛلعْٮر ،كآص أٔ.٥٤
¬ :كٱكذعت وٲةـ ا٣ؽ٬ؿ ٛل ٨أَة ٫ٝكًف ٱِصق( )1كأُٚؿ إ٣ٲؽٱ ٨كأٱةـ
ا٣ذٍصٱ .ٜك٠ؿ ٫٬ا٪٣ةرص .كظؿ٦ذ ٫اٷ٦ة٦ٲح .كٱكذعت وٮـ اٛلعؿـ ،كرصت،
كمٕجةف ،كٱٛى ¬٢ثٲ ٫٪كثَل رٌ٦ةف( )2ثُٛؿ ٱٮـ إذا ًف ٱ ٨١ٱٮـ م .ٟكٱكذعت
وٲةـ أٱةـ ا٤٣ٲةٍف ا٣جٲي ،ك٠ؾا قذح أٱةـ  ٨٦زةٌل مٮاؿ( ،)3ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح.
كٱكذعت وٮـ أكؿ ٗلٲف  ٨٦ا٣ن٭ؿ كآػؿ¬ ٗلٲف  ٫٪٦كأرثٕةء ٦ذٮقٍ  ،٫٪٦ػٺؼ
¬
أيب ظ٪ٲٛح ٚٲ٭ًل( .)4كٱكذعت وٮـ اٹزَ٪ل كاٚل٧ٲف ،كٱٮـ دةقٓ كٔةرش ٨٦
اٛلعؿـ ،كٱكذعت أف ٱىيل ٚٲ٦ )5(٫س ٢وٺة إ٣ٲؽ( ،)6كٱٞؿأ ٚٲ٬ ٢ٝ )7(٫ٮ آص
أظؽ أ٦ ٙ٣ؿة أك ٦ةاح ٦ؿة .كدكٓ ذم اٙلضح أك ٱٮـ ٔؿٚح(٤٣ )8عةج كٍ٘٣لق ،ػٺؼ
ا٣نة ٰٕٚيف اٙلةج( .)9كزةٍٔ ٨٦ص  ٨٦ذم اٙلضح( ،)10كٱكذعت أف ٱىيل ٚٲ ٫يف
( ٨ٔ )1كاصت أك ٨لء أ ٨٦ ٫٪٦ ٢ٌٚا٣ىٲةـ كٍٗلق.)Í( .
( )2كيف اٵ٩ٮار :ٱى ٫٤ثؿٌ٦ةف .ك٠ؾا يف ا٣ذؾ٠ؿة.
( )3ك ٢٬ٱ٪ؽب¬ ك٣ٮ ًف ٱى ٥رٌ٦ةف ٕ٣ؾر ،أك ث ٖ٤يف آػؿ ٱٮـ  ٨٦رٌ٦ةف؟ ٱْ٪ؿ( .ظةمٲح
قعٮٍف)ّ .ة٬ؿ اٵظةدٱر ا٣ٮاردة يف وٲة٦٭ة امرتاط وٲةـ رٌ٦ةف؛ ٚلرب ٦ك٨٦(( :٥٤
وةـ رٌ٦ةف كأدجٕ ٫قذ نة  ٨٦مٮاؿ ٠ةف ٠ىٲةـ ا٣ؽ٬ؿ)) ،كآص أٔ .٥٤ك٦س ٨ٔ ٫٤اٛلٛذٰ .كٝٲ٢
ٱكذعت؛ ٵف اٙلؽٱر ٧٤٣جة٘٣ح .كٝٮاق ا٣ذ٭ة.ٰ٦
Ê
ٔ ٨اٛلٛذٰ أٱٌ نة:
(*) ٦ذٮا٣ٲح.)Í( .
( )4أم :يف اٵرثٕةء كاٚل٧ٲف.
( )5أم :يف إ٣ةرش.)Í( .
( )6قٮاء.
(*) ككٝذ٭ة.
( )7أم :يف ا٣ٲٮـ.
( )8إف اٝذُص ٔ٤ٲ.٫
(ٞٚ )9ةؿ :ٱ١ؿق ٤٣عةج ٣بٺ ٱٌٕ ٨ٔ ٙا٣ؽٔةء ،كٵ ÷ ٫٩أُٚؿ ٱٮـ ٔؿٚح٪٤ٝ .ةً :ف ٱٛى٢
اٚلرب( .ثكذةف).
( )10ك٬ٮ ٱٮـ ٗؽٱؿ ػ٥؛ ٵ ٫٩ٱٮـ ٔٲؽ ٧٤٣كَ٧٤ل ،كٵ ٫٩ا٣ؾم كرد ٚٲ ٫اٙلؽٱر اٛلن٭ٮر يف
كٹٱح أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل ٔيل .#

ا٣ىعؿاء رٕ٠ذَل ،ٱٞؿأ يف  ٢٠رٕ٠ح اٛ٣ةّلح ٦ؿة ،كآٱح ا١٣ؿ٧ل ٍٔص نا ،كقٮرة
اٞ٣ؽر ٍٔص نا ،ك٬ ٢ٝٮ آص أظؽ ٍٔصٱ٦ ٨ؿة( ،)1ركاق يف ا١٣ةيف ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷
كٔٔ ٨يل  #كٔ ٨ا٣كةدة.
كا٣ىةا ٥اٛلذُٮع أٍ٦ل ٛ٩كٚ ،٫ٲضٮز¬  ٫٣اُٛ٣ؿ( ،)2ػٺؼ زٱؽ ث٨
ٔيل كأيب ظ٪ٲٛح ،ك٣ٮ ٠ةف  ِٛ٣ث٪ٲذ ،)3(٫إٹ أف ٱؿٱؽ ُلة اٷ٣لةب ٣ـ.)4(٫٦
كٱكذعت  ٫٣اُٛ٣ؿ إذا قأٍٗ ٫٣لق( .)5كٝةؿ ا٪٣ةرص :إف ٩ٮاق ٝج ٢اٛ٣ضؿ ٫٤ٚ
رٝ ٫ٌٚج ٢اٛ٣ضؿ ٹ ثٕؽق ،كإف ٩ٮاق ثٕؽ اٛ٣ضؿ  ٫٤ٚرٝ ٫ٌٚج ٢ا٣ـكاؿ ٹ ثٕؽق.
كٱ١ؿق دٕ٧ؽ ا٘لٕ٧ح كظؽ٬ة( )6ثىٮـ ٍٗل كاصت ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح.
¬ :ك٣ٲ٤ح اٞ٣ؽر ثةٝٲح ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح .كق٧ٲخ ثؾ ٟ٣ٵ١لة دٞؽر ٚٲ٭ة
اٳصةؿ كاٵرزاؽ .ك ٰ٬يف ا ٢ٌٛ٣قٮاء  ٨٦أكٜلة إٌف آػؿ٬ة .كٔٺ٦ذ٭ة أ١لة
َٞ٤ح ٹ ظةرة كٹ ثةردة ،كٹ ٱؿ٦ٯ ٚٲ٭ة ث٪ض ،٥كدىجط ا٣ن٧ف يف ٱٮ٦٭ة
ٖلؿاء(ًٕ )7ٲٛح ،كٚٲ٭ة دك ٥٤اٛلٺا١ح ٔىل اٛلؤَ٪٦ل ،كٔٺ٦ح قٺـ اٛلٺا١ح ٚٲ٭ة
أ ٫٩ٱؿدٕؽ ا٣ٲْٞةف كٱ٪ذج ٫ا٪٣ةا ،٥ك ٰ٬د١ٮف يف إظؽل ا٤٣ٲةٍف إٍ٣ص( )8اٵكاػؿ
( )1كيف اٷرمةدٍٔ :ص نا.
( )2يف ٍٗل ٦ة كرد ٚٲ ٫أزؿ ػةص( .ظةمٲح قعٮٍف) ( ِٛ٣ .)Íظةمٲح ا٣كعٮٍف :كٱ١ؿق  ٫٣اٷُٚةر
ثٕؽ ا٣ـكاؿ ،كٝج ٢ا٣ـكاؿ كثٕؽق يف اٵٱةـ اٛلؼىٮوح ثأزؿ ػةص( .ثة.)Í( )ِٛ٤٣
( )3أم٩ :ٲح ا٣ىٮـ.
( )4ٱْ٪ؿ يف ¬٬ؾا؛ ٚإف  ِٛ٣ا٪٣ٲح أك  ِٛ٣اٷرادة ٣ٲف  ٨٦أٛ٣ةظ ا٪٣ؾر.
(ٝ )5ج ٢ا٣ـكاؿ ،ٹ ثٕؽق ٚٲ١ؿق ٤٣كةا ٢كاٛلكؤكؿ٩( .ضؿم) .ك ِٛ٣ا١٣ٮا٠ت :كٔٔ ٨يل #
أ ٫٣ ٫٩اُٛ٣ؿ ٝج ٢ا٣ـكاؿ ٹ ثٕؽق( .ثة.)ِٛ٤٣
( )6كا٣كجخ كاٵظؽ٬( .ة٦ل ٬ؽاٱح)ٞ٣ .ٮ(( :÷ ٫٣ٹ دىٮ٦ٮا ا٣كجخ إٹ ٚٲًل ٚؿً ٫آص
ٔ٤ٲ .))٥١كيف ظةمٲح :كظؽٱر ا٪٣٭ٰ ٔ ٨وٮـ ٱٮـ ا٣كجخ ٪٦كٮخ.
(*) إٹ أف دىةدؼ ٱٮ ٦نة رشع وٮ٠ ٫٦ٲٮـ ٔؿٚح كٔةمٮراء ٚٺ ٠ؿا٬ح Êيف وٮ.٫٦
( )7كيف ا١٣ٮا٠ت :وٛؿاء .كيف ثٲةف ا٧ٕ٣ؿاٌل كاٹ٩ذىةر كا٣جعؿ :ثٲٌةء ٹ مٕةع ٜلة.
( )8كيف اٵز¬٬ةر :كد٤ذ٧ف ٣ٲ٤ح اٞ٣ؽر يف دكٓ ٍٔصة كيف اٵٚؿاد ثٕؽ إٍ٣صٱ ٨٦ ٨رٌ٦ةف.

 ٨٦رٌ٦ةف ،كٝٲ :)1(٢يف أظؽ أكدةر٬ة( ،)2كٝةؿ اٞ٣ةق ٥كاٛلؤٱؽ ثةٓص٣ ٰ٬ :ٲ٤ح
زة٣ر أك قةثٓ كٍٔصٱٝ .٨ةؿ أثٮ ِ٦ص¬ :ك ٰ٬ٹ دكذ٧ؿ يف ٣ٲ٤ح كاظؽة  ٢٠ق٪ح،
ثْ ٢لذ٤ٚ ،ٙ٤ٮ ٝةؿٔ :جؽق ظؿ يف ٣ٲ٤ح اٞ٣ؽر ،ك٠ةف يف ا٣ٲٮـ اٙلةدم كإٍ٣صٱ-٨
ًف ٱ ُٓٞثٕذ ٫ٞإٌف آػؿ ٣ٲ٤ح  ٨٦رٌ٦ةف يف ا٣ك٪ح ا٣سة٩ٲح؛ ٘لٮاز أ١لة ٠ة٩خ يف ا٣ك٪ح
اٵكٌف يف ٣ٲ٤ح اٙلةدم كٍٔصٱ ٨كأ١لة يف ا٣ك٪ح ا٣سة٩ٲح يف ٣ٲ٤ح ا٣ذةقٓ كٍٔصٱ،٨
كآص أٔ.٥٤

( )1ا٣نة ٰٕٚكأثٮ ٬ؿٱؿة( .ثكذةف ثة.)ِٛ٤٣
( )2كًف ٱؾ٠ؿ ٣ٲ٤ح دةقٓ ٍٔص.

كزبة احلح
كزبة احل ح

ٱنرتط ٣ىعذ :٫ا٣ج٤ٮغ

كا)1(٢ٕٞ٣

كاٷقٺـ .كٱنرتط ٣ٮصٮث ٫اٙلؿٱح

كاٹقذُةٔح  ٓ٦اٍ٣صكط اٵك٣ح( .)2كرشكط اٹقذُةٔح ٗلكح:
اٵكؿ :ا٣ـاد ٛل ٨ثٕؽ(ٝ ،)3ةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٤لٲٯ ا٣جعٲجط كظك :٨ك٬ٮ  ٨٦ثٲ ٫٪كثَل
اٵٝؿب( )4إ٣ٲ١٦ ٨٦ ٫ح أك ا٘لج٦ ٢كةٚح ا٣كٛؿ(ٔ )5ىل اٚلٺؼ ٚٲ٭ة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ٬ :ٮ  ٨٦كراء اٛلٮاٝٲخ .ك٬ٮ أف ٱ١ٮف ٱ ٟ٤٧ك٣ٮ  ٨٦ق ٙ٤زااؽ نا
ٔىل ٦ة ٱكذس٪ٯ¬

٤ٛ٧٤٣ف()6

ٛ٠ةٱذ٬ ٫ٮ ك ٨٦د٤ـ¬٫٦

ٞٛ٩ذ)7(٫

ٛلؽة ذ٬ةث٤٣ ٫عش

كرصٮٔٝ ،)8(٫ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :كزٱةدة ٔىل ذ٦ ٟ٣ة ٱٛ١ٲ٭ ٥إٌف ا٣ؽػ،٢
ٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ك٬ٮ ّة٬ؿ ا ،ٓ٧٤٣كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ظك ٨كٱٮق :Êٙٹ ٱنرتط ذ.ٟ٣
ٝةؿ ا٪٣ةرص :كٱكذس٪ٯ ٠ ٫٣ذج ٫ا٣ذٰ ٤لذةص٭ة ٛ٤٣ذٮل كا٣ذؽرٱف(٪٤ٝ .)9ة :كإف ٠ةف
كظؽق أذرب ٛ٠ ٫٣ةٱذ٣ ٫ؾ٬ةث ٫ك٣ؿصٮٔ ،٫إٹ أف ٱ١ٮف  ٫٣وٕ٪ح ٱ ٫٪١٧أف ٱٕٲل ٚٲ٭ة
يف َؿٱٞح أذربت ٛ٠ةٱذ٣ ٫ؾ٬ةث ،٫ٹ ٣ؿصٮٔٚ ٫ىٕ٪ذ ¬٫دٛ١ٲ ،٫ػٺؼ ا١٣ةيف.
( )1ٱٕٚ ٰ٪ٺ ٱىط  ٨٦ا٣ىجٰ كاٛلض٪ٮف ،كٹ ٱ٤ـ٦٭ًل؛ ٣ؿ ٓٚا٪ٔ ٥٤ٞ٣٭ًل.
(ٍٗ )2ل اٷ¬قٺـ ٤٤ٚىعح .)Í( .ٍٞٚ
( )3أ٦ة ا٣ـاد كاٵ ٨٦كوعح ا٣جؽف ٚذنرتط¬ ك٣ٮ ٝؿثخ اٛلكةٚح ك٣ٮ دكف ا٣ربٱؽً٠ ،ل ذ٠ؿق يف
ا٣جعؿ كا٣ـ٬ٮر ،كأ٦ة ا٣ؿاظ٤ح  ٨٧٤ٚثٲ ٫٪كثَل اٵثٕؽ ٦كةٚح ثؿٱؽ ً٠ل ٱأيت.)Í( .
(*) ٔ١٦ ٨ح.
( )4وٮاث :٫اٵثٕؽ( .دؾ٠ؿة) (.)Í
( )5كّة٬ؿ اٵز٬ةر ٛ٠ةٱح ٚةً٤ح ك٣ٮ ٝؿب¬.
( )6ك٦س ٫٤يف ا٣جعؿ .كيف رشح اٵزًلر كرشح اٵز٬ةر٦ :ة ٱكذس٪ٯ ٍٞٛ٤٣ل ،ك٬ٮ ٦ة ٤لذةصً٠ ٫ل يف ا٣ـ٠ةة.
( )7كيف اٵز٬ةرًٔ :ل اقذس ٫٣ ٰ٪كٕ٤٣ٮؿٝ .ةؿ يف رشظ :٫ك٬ٮ ا٣ـكصةت كأكٹدق ا٣ى٘ةر كأثٮاق
إ٣ةصـاف ،ٹ ٔ ٨٦ؽا( .٥٬ث.)٫ْٛ٤
( )8كٹ ٣لت¬ ٔ٪ؽ٩ة أف ٱجٞٯ  ٫٣ثٕؽ رصٮٔ٦ ٫ةؿ كٹ ًٲٕح( .رشح أز٬ةر) .كٔ ٨اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ٹ
٣لت ٔ٤ٲ ٫ثٲٓ اٌ٣ٲٕح ٵص ٢اٙلش .ٱٕ٣ :ٰ٪بٺ ٱؿصٓ ٱذ ٙٛ١ا٪٣ةس٩( .ضؿم).
( )9كاٛلُةٕ٣ح.

ٱٕٮؿ ٔىل ا٣كؤاؿ( )1ك٣ٮ ٠ةف ٱٕذةدق ،ػٺؼ ٦ة.)2(ٟ٣
¬
كٹ
¬ :كإف ظش اٍٞٛ٣ل يف ظةؿ ػؽ٦ذٍ٘٣ ٫لق أك ٔ٪ؽ ّلٍٗ ٢٧لق ٦ؤ٩ذ٫
أصـاق ،كٹ ٱٞةؿ :إٝ ٫٤ٕٚ ٫٩ج٣ ٢لت ٔ٤ٲ٫؛ ٵ٦ ٫٩ذٯ أظؿـ ث ٫وةر كاصج نة ٔ٤ٲ.٫
¬ :كٱٕذرب ظىٮؿ رشكط اٹقذُةٔح إٌف كٝخ اٙلش ثعٲر ٱ٤ ¬٫٪١٧لش
كٱٕٮد( .)3كٝٲ :٢ٹ ٔربة ثةٕ٣ٮد٤ٚ .ٮ د ٙ٤اٛلةؿ أك أد ٫ٛ٤أك أػؿصٝ ٫١٤٦ ٨ٔ ٫ج٢
ٌ٦ص ذ ٟ٣ا٣ٮٝخ ًف ٱ٤ـ ٫٦اٙلش ،ذ٠ؿق أثٮ ¬َة٣ت كأثٮ صٕٛؿ .كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص٦ :ذٯ

( )1كٹ ٔىل ًٲةٚح أ ٢٬ا٣ٮثؿ.)Í( .
(ٞٚ )2ةؿ :ٱٕٮؿ ٔ٤ٲ٭ة [أمٔ :ىل اٙلؿٚح] كٔىل ا٣كؤاؿ إف ٠ةف ٱٕذةدق ذا٬ج نة كآٱج نة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )3ك ٨٦ػٍ¬ قٲؽم اٙلكَل ث ٨اٞ٣ةق٦ # ٥ة  :٫ْٛ٣ا٣ىعٲط أ ٫٩إف كصؽ اٛلةؿ يف أم٭ؿ اٙلش
ٚ٭ٮ كاصت ٔ٤ٲ ٫كصٮث نة ٌ٦ٲ ٞنة ٫٪١٣ ،إذا د ٙ٤اٛلةؿ ٝجٌ٦ ٢ص ذً ٟ٣ف ٣لت ٔ٤ٲ ٫اٷٱىةء،
ك٬ٮ ٚةاؽة اٚلٺؼ ثٲ٪٪ة كثَل اٛلؤٱؽ ثةٓص .ك٦س ٨ٔ ٫٤ا٣نة.ٰ٦
(*) يف أم٭ؿ اٙلش( .دؾ٠ؿة).
(*) يف اٛلكأ٣ح زٺزح أٝٮاؿ :اٵكؿ :اٛلؾ٬ت ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ظك ٨كٍٗلق أ ٫٩ٹ ٣لت اٙلش إٹ إذا
د١ة٤٦خ رشكط اٹقذُةٔح يف أم٭ؿق ٦ؽة ٱٚ ٨١٧ٲ٭ة ا٣ؾ٬ةب كإ٣ٮد ز ٥ٱذٌٲ٤ٔ ٜٲ٨٦ ٫
ٝةث٤ح ،كأ٦ة إذا ٦ةت ٝج ٢ذ ٟ٣أك د ٙ٤اٛلةؿ ًف ٣لت ٔ٤ٲ ٫اٷٱىةء.
ا٣سةٌل :أ١لة إذا د١ة٤٦Éخ يف أم٭ؿق كصت إ٣ــ ٌ٦ٲ ٞنة كًف ٣لـ ا٣ذأػٍل ،كأ٦ة اٷٱىةء ٚٺ ٣لت
ٔ٤ٲ ٫إٹ إذا ث ٰٞاٛلةؿ اٛلؽة ا٣ذٰ ٱٚ ٨١٧ٲ٭ة ا٣ؾ٬ةب كإ٣ٮدٚ ،ٲضت ٔ٤ٲ ٫اٷٱىةء ،كأ٦ة إذا
د ٙ٤اٛلةؿ ٝجٌ٦ ٢ص د ٟ٤اٛلؽة أك أدٚ ٫ٛ٤ٺ ٨لء¬ ٔ٤ٲ ٫كٹ ٣لت ٔ٤ٲ ٫اٷٱىةء ،كإً٩ل ٥لةَت
ثةٕ٣ــ أكٹن  .ٍٞٚك٬ؾا ٱؿكل ٔ ٨اٷ٦ةـ ٔـ ا٣ؽٱ ٨ك٤لٲٯ ٖلٲؽ ،كاػذةرق اٛلٛذٰ.
ا٣سة٣ر٧٤٣ :ؤٱؽ ثةٓص أف رشكط اٹقذُةٔح إذا د١ة٤٦خ قةٔح كصت إ٣ــ كاٷٱىةء إذا
٦ةت أك د ٙ٤اٛلةؿ.
ا٣ؿاثٓ٦ :ؿكم ٔ ٨قٲؽ٩ة ٔٲكٯ ذٔٛةف  ªأ ٫٩إذا ٓل ٨٦ ٨١اٛلةؿ يف أكؿ مٮاؿ ٦س ن
ٺ ٚٺ ثؽ
أف ٱكذ٧ؿ اٛلةؿ ظذٯ ٱؿصٓ اٙلةج  ٨٦اٙلشٚ ،إف اقذ٧ؿ  ٫ٕ٦ذ ٟ٣اٛلةؿ كصت ٔ٤ٲ ٫اٙلش يف
إ٣ةـ اٞ٣ةث ،٢كإف ٦ةت ٝج ٫٤ك٣ٮ يف قٛؿ اٙلش ًف ٣لت ٔ٤ٲ ٫اٷٱىةء ،كإف ًف ٱَص ظذٯ صةء
إ٣ةـ ا٣سة٣ر ا٩ذ ٢ٞإٌف ا٣ؾ٦ح ٚٲضت ٔ٤ٲ ٫اٷٱىةء ث ،٫كآص أٔ.٥٤

٤٧٠خ  ٫٣اٍ٣صكط ك٣ٮ قةٔح ٞٚؽ ٣ـ ٫٦اٙلش ٦ذٯ أ ،٫٪١٦كإٹ أك٩ل ث.)1(٫
ا٣سةٌل :ا٣ؿاظ٤ح(ٛ )2ل ٨ثٕؽ ً٠ل ٦ؿ(ٚ ،)3ٲنرتط  ٫٣ا٣ؿاظ٤ح  ١٤٦نة أك ٠ؿاء أك
ا٣كٛٲ٪ح يف ا٣جعؿ ك٣ٮ ٠ةف ٝةدر نا¬ ٔىل اٛليش ،ػٺؼ اث ٰ٪اٜلةدم كأظؽ ٝٮٍف
ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف اٞ٣ةق ٥يف اٞ٣ةدر ٔىل اٛليش.
ا٣سة٣ر :وعح ا٣جؽف ،ك٬ٮ أف ٱ ¬٫٪١٧ٱكذٞٲ ٥را٠ج نة ٔىل ا٣ؿاظ٤ح ٝةٔؽ ناٍٗ ٨٦ل
٠لك ،ٟك٣ٮ اظذةج إ٣ٲ٪ٔ )4(٫ؽ ا٤ُ٣ٮع كا٪٣ـكؿ(ٚ ،)5إف ًف ٱ ٫٪١٧ا٣ؿ٠ٮب إٹ يف
ٞل ٢٧امرتط ٚ ،٫٣إف ًف ٱ ٫٪١٧ا٣ؿ٠ٮب إٹ ث٧٧ك ٟأك ٌُ٦ضٕ نة ًف ٣لت ¬ٔ٤ٲ.)6(٫
كإذا ًف ٱ ٫٪١٧اٙلش إٹ ثذٕت ا٣ج٭ةا ٥زااؽ نا ٔىل اٛلٕذةد اٛلكذعك٨
ٞٚةؿ ٝة٬ل اٌٞ٣ةة :ٹ ٣لت اٙلش( ،)7كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ث٣ ٢لت¬ ٠ة٘ل٭ةد(،)8
كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ٹ ٣لجةف  ٕ٦نة(.)9
( )1ٵ ٫٩مج ٟ٤٦ ٫اٛلةؿ ثؽػٮؿ رٌ٦ةف ٔىل اٙلةاي ثأ ٫٩قجت ا٣ٮصٮب ك٣ٮ  ٫١٤٦يف ٍٗل
أم٭ؿ اٙلش كٚةت اٛلةؿ ٔٞٲت ( .٫١٤٦ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )2رظ ن
ٺ ٱ٤ٲ ¬ٜث( .٫ثعؿ) .ك٠ؾ ٟ٣يف ا٣ؾرٱٕح ،كْٛ٣٭ة :وةٙلح ٛلس.٫٤
( )3ثؿٱؽ نا ً٠ل يف ا٘٣ٲر.
(*) اٛلؾ٬ت¬ ٣ٲف ً٠ل ٦ؿ ،ث ٢دنرتط ا٣ؿاظ٤ح ٛل ٨ثٲ ٫٪كثَل اٵثٕؽ ١٦ ٨٦ح أك ٔؿٚح ثؿٱؽ
ٚىةٔؽا( .قًلع).
( )4أم :إٌف  ٨٦ٱٕٲً ٫٪ف ٱك ٫٪ٔ ٍٞاٙلش( .رشح أز٬ةر ٪ٕ٦ٯ).
( )5كد١ٮف أصؿة اٛل٧كٕ ٨٦ ٟل٤ح اٍ٣صكط .)Í( .كد١ٮف رشط كصٮب.)Í( .
( )6ك٣ٮ كصؽ ا٣ـاد كا٣ؿاظ٤ح.
( )7ظضذ ٫أف  ٢٠كاصت ٹ ٱ ٫٤ٕٚ ٨١٧إٹ ثٝ ٢ٕٛجٲط ٚإ ٫٩ٱك .ٍٞكظضح اٛلؤٱؽ ثةٓص أ ٫٩ٹ ٝةا٢
ثكٞٮط ا٘ل٭ةد ثؾ١ٚ ،ٟ٣ؾ ٟ٣اٙلش ،ث٬ ٢ٮ أكٌف؛ ٵف إدٕةب ا٣ج٭ةا ٥يف اٙلؿب أ٠سؿ.
كظضح اٷ٦ةـ ٤لٲٯ أف ا٣ٮاصت  ٨٦ظ ٫ٞأف ٱ١ٮف ظك ٪نة ،ك ٨٦ظ ٜاٙلك ٨أف ٱ١ٮف ٦ذٕؿٱ نة
ٔ ٨قةاؿ كصٮق اٞ٣جطٚ ،إذا اٝرتف ثة٣ٮاصت ٩ٮع  ٨٦اٞ٣جٲط ق ٍٞكصٮث( .٫ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( ِٛ٣ )8ا٣ؿٱةض ا٣ـا٬ؿة ٞٛ٤٣ٲ ٫ٱٮقٝ :ٙٮ٠« :٫٣ة٘ل٭ةد» ٬ؾا ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص ٨١٣ ،أرتً ٫اث٨
دأٰ ثأف ٝةؿ :إف ا٘ل٭ةد رشع ٚٲ ٫د ٙ٤اٛ٪٣ٮس ٹ اٙلش ،كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ثٖ ٨لـة :إذا ٠ةف
ا٘ل٭ةد أك اٙلش ٤لى ٫ٕ٦ ٢دٕت ا٣ج٭ةا ٥ا٣ذٕت ا٣ـااؽ ٔىل اٛلٕذةد قُٞة ٕلٲٕ نة.)٫٪٦( .
( )9ا٘ل٭ةد كاٙلش.

 ٨٦ثؾؿ ٍٗ ٫٣لق ٦ةٹن ٣ٲعش ث ٫أك ٱذع٦ ٢٧ؤ٩ذ ٫يف اٙلش ًف ٱ٤ـٝ ¬٫٦جٮ٫٣
 ٨٦ك٣ؽق( )1أك  ٨٦ا٣ـ٠ةة ك٩عٮ٬ة( )2أك  ٨٦ثٲخ اٛلةؿ( .)3كٝةؿ ا٪٣ةرص
إٹ ¬
كا٣نة ٰٕٚكا٣ٮايف٣ :لت اٞ٣جٮؿ .ك١٬ؾا(ٚ )4ٲ ٨٧ثؾؿ ٍٗ ¬٫٣لق أف ٤لش ٔ٪ٔ ٫٪ؽ دٕؾرق
 ،٫٪٦أك ٱٌٞص دٱ ،٫٪أك ٦لت  ٫٣زٮث نة ٣ٲىيل ٚٲ ،٫أك َٕة ٦نة ٣ٲأ٣ ٫٤٠ٲىٮـ اٛ٣ؿض.
ا٣ؿاثٓ :أ ٨٦اُ٣ؿٱٔ )5(ٜىل اٛ٪٣ف كاٛلةؿ( )6كاٛ٣ؿج ،ك٬ٮ أف ٱ١ٮف ا٘٣ة٣ت ٨٦
ظة ٫٣ا٣كٺ٦ح ثعٲر ٹ ٱٕؽ ٟلةَؿ نا ،إٹ ٦ة ٱٕذةد يف اُ٣ؿٱ ٨٦ ٜا٘لجة ك٩عٮق
ٱ)7(ٓ٪٧؛ ٕ٣ؽـ ِ٦صد ،)8(٫ػٺؼ ا٣نة .ٰٕٚكا٣جعؿ ٠ة٣رب ٔ٪ؽ٩ةٚ ،ٲضت¬ ر٠ٮث٫
¬
ٚٺ
إذا أ ،٨١٦ػٺؼ ا٣نة .)9(ٰٕٚكٝةؿ يف رشح اٷثة٩ح كأثٮ ظ٪ٲٛح ،ك٬ٮ ٦ؿكم ٔ٨
(ّ )1ة٬ؿ¬ق ك٣ٮ ٠ةف ا٣ٮ٣ؽ ٠ةٚؿ نا .كاٵـ ٠ةٵب.
(*) أكؿ درصح.)Í( .
(*) كيف ا٣رباَ٬ل :إذا ٠ةف ٝؽ كصت ٔ٤ٲ ٫ز ٥اٚذٞؿ .كّة٬ؿ ٠ٺـ أ ٢٬اٛلؾ٬ت¬ اٷَٺؽ؛ ٵف
٦ة ٫٣يف ظ ٥١اٛل٤٧ٮؾ ٵثٲ٫؛ ٤٣ؼرب.
(٤ٝ )2خ :أ٦ة ٍٗ ٨٦ل ا٣ٮ٣ؽ ٛٚٲْ٩ ٫ؿÊ؛ ٵف ّلىٲ ٢رشط ا٣ٮاصت ٣ٲضت ٹ ٣لتٗ( .ٲر).
كٱٛؿؽ ثَل ٬ؾا كثَل ٦ة ٦ؿ يف ٝٮٝ :٫٣جٮؿ اٛلةء ٤٣ٮًٮء ثأٛ ٫٩لة ٣لت ٔ٤ٲ ٫اٙلش ٪٬ة ،ك٪٬ةؾ ٝؽ
كاٛلؾ٬ت أ ٫٩ٹ ٣لت كقٮاء ٠ةف
Ê
كصجخ ٔ٤ٲ ٫ا٣ىٺة ،إٹ أف ٱ١ٮف ٝؽ ٣ـ ٫٦ز ٥اٚذٞؿ.ا٬ػ
اٙلش ٝؽ كصت ٔ٤ٲ ٫ز ٥اٚذٞؿ أـ ٹ ،كإٹ ٣ــ ا٣ذ١كت إف ًف  ٢ٞ٩ثؾ.)Í( .ٟ٣
( )3كاٛلؾ٬ت أ ٫٩ٹ٣ Êلت ٝجٮؿ ا٣ـاد  ٨٦اٷ٦ةـ إٹ أف ٱ١ٮف ك٣ؽ نا.)Í( .
( )4اٚلٺؼ.
( )5ك٣ٮ ٝؿب.)Í( .
( )6ٱٕ٦ :ٰ٪ة ٫٣ا٣ؾم ٬ٮ ا٣ـاد ،ٹ ٦ةؿ ا٣ذضةرة؛ إذ ٱ ٨١٧دؿ .)Í( .٫٠كٹ ٣لت ثؾؿ اٛلةؿ ا٣ـااؽ ٔىل
اٛلٕذةد ٣ٲأ ٨٦يف َؿٱ ،٫ٞثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ أ ٨١٦ا٣ٮوٮؿ َ ٨٦ؿٱ ٜأثٕؽ كصت.)Í( .
(ٚ )7إف َ٤جٮا زااؽ نا ٔىل اٛلٕذةد ق ٍٞاٙلش ظذٯ دسجخ ٜل ٥إ٣ةدة يف ق٪ذَل ،أك يف ق٪ح كأػؾت
٦ؿدَل َ ٨٦ةاٛح  ٨٦ا٪٣ةس ٱٕذرب ُل ٥يف إ٣ةدة.)Í( .
( )8كأٱٌ نة ٞٚؽ ٱجؾؿ اٛلةؿ ٣ذعىٲ ٢إ٣جةدة ٠ة١٣ؿاء .كظضح ا٣نة ٰٕٚأ٠ ٫٩ةٚلٮؼ ٔىل اٛلةؿ ،كٵ٫٩
ػَصاف ٹ ٞ٦ةث٪٤ٝ .٫٣ ٢ةٗ :ؿـ ٞ٦ؽر ٠ة٣ى٤ط١ٚ ،ةف ٕ ٨٦ل٤ح ا٣ـاد( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
ُ َ َّ
ب َو ْاْلَ ْ
َّْ
َُ ُّ ُ ْ
د ِرّص [ٱٮ٩ف ،]22كٵف ا٣كٛٲ٪ح د٪ـؿ
( )9ظضذ٪ة ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صَِ اَّلِي يص ِْيزه ِِف ام ِ
٪٦ـ٣ح ا٣ؿاظ٤ح .كظضذ ٫أف ا٣جعؿ ٟلٮؼ ٚٲنج ٫اُ٣ؿٱ ٜاٛلؼٮؼ٪٤ٝ .ة :ٹ ٱِص  ٓ٦د٘٤ٲت
ا٣كٺ٦ح؛ ٹٔذٲةد ا٪٣ةس( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤

ا٣كٲؽٱ :٨إف أ ٨٦اُ٣ؿٱ ٜرشط يف اٵداء ٹ يف ا٣ٮصٮب(.)1
اٚلة٦ف :اٞ٣ةاؽ¬ كأصؿد )2(٫يف ظ ٜاٵٔ٧ٯ .كٔىل أظؽ ٝٮٍف أيب ظ٪ٲٛح ٹ
٣لت اٙلش ٔىل اٵٔ٧ٯ.
 :كأ٦ة اٛلعؿـ يف ظ ٜاٛلؿأة كاٚل٪سٯ ظٲر ً٬ل ٔىل ٦كةٚح ا٣كٛؿ إٌف
اٵثٕؽ ١٦ ٨٦ح( )3أك ا٘لجٞٚ ٢ةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كاٛلؤٱؽ ثةٓص كاٙلٞٲ ٰ٪كا٣ٮايف،
كركاق أثٮ ِ٦ص ٔ ٨اٜلةدم :إ ٫٩رشط¬ يف اٵداء( ،)4كٝةؿ أثٮ َة٣ت كأظؽ ٝٮٍف
ا٪٣ةرص كٝؽٱٝ ٥ٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كا٣ؽأٰ ،كػؿص ٫ا٣كٲؽاف ٤٣٭ةدم :إ ٫٩رشط
٤٣ٮصٮب( ،)5كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚإٍٗ ٫٩ل رشط ٚٲ٭ًل.
( :)6ك٠ ٨٦ة٩خ ذات ػؽـ كصٮار ػؿصخ ٕ٦٭ ٥كٜ ٥٬لة ٠ةٛلعؿـ،
ذ٠ؿق اٞ٣ةق ٥كاٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَلٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ:
ك٠ؾا  ٰ٬د١ٮف ٠ةٛلعؿـ ٛل ٨ػؿج ٕ٦٭ة  ٨٦ا٪٣كةء.
¬ :كاٛلعؿـ ٬ٮ ا٣ـكج أك ٤ ٨٦لؿـ ٔ٤ٲ١٩ ٫ةظ٭ة ٪٣كت أك قجت( )7أك
رًةع إذا ٠ةف ٦ك ٤نًل ٦ؤٓل ٪نة(٤ٔ )8ٲ٭ة ك٣ٮ وٍ٘ل نا ٠لٲـ نا .ك٬ؾا يف ظ ٨٦ ٜٱؿٗت
ٚٲ٭ة ،ٹ إ٣ضٮز ا٣ذٰ ٹ ٱؿٗت ٚٲ٭ة ٚٺ ٱنرت¬ط ٜلة اٛلعؿـ ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح.
كٱذٞٛٮف يف قٛؿ اٛلؿأة ٤٣ذضةرة أك ا٪٣ـ٬ح أ ٫٩ٹ ٣لٮز Êإٹ ث٧عؿـ ،كيف قٛؿ٬ة
( )1كاٵز٬ةر ػٺ.٫ٚ
( )2ك ٰ٬رشط يف ا٣ٮصٮب.)Í( .
( )3كيف ظةمٲح¬ ا٣كعٮٍف :كٱٕذرب اٛلعؿـ يف ظ ٜا٣نةثح اٛل١ٲح أٱٌ نة؛ ٵف اٛلكةٚح إٌف ا٘لج ٢ثؿٱؽ،
ٹ  ٨٦أ٪٦ ٢٬ٯ إٹ ٚلٮؼ( .ظةمٲح قعٮٍف).
( )4كظضذ٭ ٥أف رشااٍ ا٣ٮصٮب ٝؽ ٤٧٠خ يف ظٞ٭ة ٨١٣ ،اٍ٣صع ٕ٪٦٭ة  ٨٦اٙلش إٹ ث٧عؿـ؛
ٛلة ٤لى ٢ث ٨٦ ٫ظ ِٛا٣جٌٓ كإزا٣ح ا٣ذ٭٧ح ك٦ ُٓٝٮاد ا٣ؿٱجح ،ٹ ١٣ٮ ٨٦ ٫٩اٹقذُةٔح.
(ثكذةف).
( )5كٝٮاق اٷ٦ةـ رشؼ ا٣ؽٱ.٨
(ّ )6ة٬ؿ ٠ٺـ أ ٢٬اٛلؾ٬ت¬ ػٺؼ ٬ؾا اٛ٣ؿع.
(٠ )7ـكج أ٦٭ة أك ث٪ذ٭ة أك أب زكص٭ة أك اث٠( .٫٪ٮا٠ت).
( )8ك٣ٮ ٚةق ٞنة أك ٔجؽ نا.)Í( .

٤٣ٮاصت( )1أك ٔ٪ؽ اٚلٮؼ أك اٜلضؿة أ ٫٩ٹ ٱنرتط¬ ٚٲٞ ٫لؿـ .كٱذٞٛٮف يف اٵ٦ح
كاٛلؽثؿة كأـ ا٣ٮ٣ؽ أ ٫٩ٹ ¬ٱٕذرب ٚٲ٭ ٨اٛلعؿـ( .)2كإذا ظضخ اٛلؿأة ثٍ٘ل ٞلؿـ
٬ة.
أز٧خ كأصـا ¬
 :كإذا ا٦ذ ٓ٪اٛلعؿـ  ٨٦اٚلؿكج ٕ٦٭ة ٚٺ ٨لء ٔ٤ٲ٫؛ إذ ٹ ٣لت ٤ٔÊٲ ،٫كإف
َ٤ت ٪٦٭ة اٵصؿة أك اٞٛ٪٣ح ٣ ٫٣ـ٦٭ة ذ¬ .)3(ٟ٣كٝةؿ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا٪٣ةرص :إ٫٩
ٱ٤ـ ٫٦اٚلؿكج ٕ٦٭ة ظٲر دَٕل ٔ٤ٲ ،٫كٹ ّل ٫٣ ٢اٵصؿة .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٱ٤ـ٦٭ة
اٙلش إذا ا٦ذ ٓ٪اٛلعؿـ إٹ ثأصؿة .كاٚلٺؼ يف أصؿة اٛلعؿـ ٠ةٚلٺؼ ٚٲ ٢٬ ٫رشط
يف ا٣ٮصٮب¬ أك يف اٵداء ،كٝٲ :)4(٢إ١لة رشط يف ا٣ٮصٮب كٚة ٝنة.
 :كً ٨٦ف ٱٜ ٨١لة ٞلؿـ أك ا٦ذ٣ ٓ٪ػ ٥ٱ٤ـ٦٭ة Êدـكج(٥ ٨٦ )5لؿج ٕ٦٭ة،
( )1كّة٬ؿ اٵز٬ةر¬ أذجةر اٛلعؿـ يف قةاؿ ا٣ٮاصجةت ٠ؿد اٛل٘ىٮب كٍٗلق يف ٝٮ :٫٣كٱٕذرب يف
 ٢٠أقٛةر٬ة ،كًف ٱكذس ى ٨ذ ٟ٣يف ٗة٣ج نة.
( ٓ٦ )2اٵ٦ةف ٔ٤ٲ٭.)Í( .٨
( )3ٱٞةؿ٣ :ٮ َ٤ت أصؿة ٠سٍلة زااؽة ٔىل ٦ة ٱذ٘ةث ٨ث ٫ا٪٣ةس ٣ ٢٬لت ٔ٤ٲ٭ة ٓ ٓ٦ل٪١٭ة  ٨٦ذٟ٣
كٔؽـ اٷصعةؼ ُلة ،أك ٹ ٣لت ً٠ل ٹ ٣لت ثة٣ـٱةدة ٔىل ٕ٦ذةد ا٣ؿوؽ؟ (٩ضؿم)ٝ .ةؿ
اٞ٣ة٬ل ٔجؽآص ا٣ؽكارمِ :لت ا٣ـٱةدة ٦ة ًف ْلل رضر نا .كاٛ٣ؿؽ ثٲ ٫٪كثَل ٕ٦ذةد ا٣ؿوؽ أف
ٕ٦ذةد ا٣ؿوؽ ٱك ٥٤ثٍ٘ل رًةق؛ ٵ٠ ٫٩ة٘٣ىتٚ ،ة٣ـٱةدة ١٪٦ؿ ،ثؼٺؼ ٬ؾا ٤ٚٲف ٠ؾ،ٟ٣
ذ٠ؿ ٪ٕ٦ٯ ذ٤ ٟ٣لٲٯ ٖلٲؽ يف ا٣ٮاث.)Í( .٢
(*) ٱٕ :ٰ٪ٵف ٦ة ٹ ٱذ ٥ا٣ٮاصت إٹ ث٣ ٫لت ٠ٮصٮثٍ٠ ،٫صاء اٛلةء ٤٣ٮًٮء( .ثكذةف).
( )4ا٣جذٰ كثٕي ا٪٣ةرصٱح.
( )5كٝٲ٤ :٢لذ ٢٧أف ٣لت ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأ ٫٩رشط يف اٵداء٤ُ٠ ،ت اٛلةء ٤٣ىٺة ،ك٤لذ ٢٧أف ٹ
٣لت٠ ،ة٣ذ١كت ٌٞ٣ةء ا٣ؽٱ( .٨ثكذةف ث .)٫ْٛ٤كاػذةر يف ا٘٣ٲر اٹظذًلؿ اٵػٍل .كإً٩ل ًف
ٱ٤ـ٦٭ة ا١٪٣ةح ٵصٔ ٫٤ىل ٝٮؿ  ٨٦صٕ ٢اٛلعؿـ رشط أداء ٵ٩ة ٞ٩ٮؿ :إً٩ل ٣لت ّلىٲ ٫٤ظٲر
ٹ ٱ٤ــ ا٣نؼه ثكجت ّلىٲ ٫٤كاصجةت ٹ ٱذ ٨٦ ٨١٧اٚلؿكج ٪٦٭ة ،ك٪٬ة ٱ٤ــ ٤٣ـكج
كاصجةت ٠سٍلة ،كٹ ٱ٪١٧٭ة ا٣ذؼ٤ه ٪٦٭ة إٹ ثةػذٲةرق؛ ٤ٚؾً ٟ٣ف ٣لت ٔ٤ٲ٭ة ،كآص أٔ.٥٤
 ٨١٣ٱٞةؿ٣ :ٮ أ٪١٦٭ة أ١لة دؿًٓ وجٲة يف اٙلٮَ٣ل ز٦ ٥ذٯ ث ٖ٤قةر ُلة ٣ ٢٬لت ّلىٲٓ٦ ٫٤
أف ٦ة ٱ٤ـ٦٭ة ٨لء  ٨٦ا٣ٮاصجةت ا٣ذٰ ذ٠ؿت؟ ك٠ؾا ٣ٮ ٚؿً٪ة أف ٦ة ٚٲ٭ة ٣ج ٨ك٠ةف يف أ٦٭ة أك
أػذ٭ة ٣ ٢٬لت؟

ػٺؼ ا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛح .كٝٲ٣ :)1(٢لت ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأ ٫٩رشط يف اٵداء(.)2
 ٨٦ :ظِصٔلة ا٣ٮٚةة ٝج ٢كصٮد٬ة ٧٤٣عؿـ ٣ـ٦٭ة¬ أف دٮ٪ل ثةٙلش ٔىل
اٞ٣ٮؿ ثأ ٫٩رشط يف اٵداء ،ٹ ٔىل اٞ٣ٮؿ اٳػؿ.
¬ :كٱىط ظش إ٣جؽ( ،)3ك٦ذٯ ٔذ٣ ٜـ ٫٦اٙلش زة٩ٲ نة ،ػٺؼ ا٪٣ةرص(.)4
 :ك٦ذٯ ٤٧٠خ رشكط اٹقذُةٔح ٤٣عش كصت٪ٔ ٨١٣ ،ؽ اٞ٣ةق ٥كأيب
َة٣ت كاٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣نة ٰٕٚأٔ ٫٩ىل ا٣رتاػٰ ٦ة ًف ٱْٚ ٨ٮد ٫ث٧ٮت أك ٍٗلق،
كٔ٪ؽ اٜلةدم كاٛلؤٱؽ ثةٓص أٔ ٫٩ىل اٛ٣ٮÊر إٹ أف ٱٕؿض ٦ة ٬ٮ أ ٫٪٦ ٥٬كصت¬ دٞؽٱ٫٧
 ٓ٦إ٣ــ ٔىل  ٢ٕٚاٙلش ٦ذٯ أ .٨١٦كاٵ ٥٬أظؽ زٺزح أ٦ٮر:
اٵكؿ :أف ٱٌُؿ إٌف ا١٪٣ةح ٚٲؼنٯ ا٣ٮٝٮع يف اٛلعْٮر( )5إف ًف ٱذـكج ثًل
 ٨٦ ٫ٕ٦اٛلةؿ.
كا٣سةٌل :أف ٱ١ٮف ٔ٤ٲ ٫دٱ ٨ٳد ٰ٦ك٦ة ٫٣ٱ٤٣ ٰٛ١عش أك ٤٣ؽٱٞٚ ،٨ؽ كصت¬
ٔ٤ٲ ٫اٙلش -ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ٨١٣ -ٰٕٚٱٞؽـ ا٣ؽٱ ٨إف َٮ٣ت ث ٫أك ٠ةف
زجٮد ٫ثٍ٘ل رًة أٝ .Ê٫٤٬ةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ :ك٠ؾا¬ يف اٛلؤص ٢إذا ٠ةف
٤ل ٢أصٝ ٫٤جٔ ٢ٮدق  ٨٦اٙلش كٱٕؿؼ أف وةظج ٫ٱُ٤ج .)6(٫كأ٦ة اٛلْةًف ا٣ذٰ ٹ
ٱٞؽ٦٭ة أٱٌ نة ،كٝةؿ
¬
ٱٕؿؼ أ٤٬٭ة كا٣ـ٠ةة إذا ٠ة٩خ دٱ ٪نة ٔ٤ٲٞٚ ٫ةؿ أثٮ ِ٦ص:
اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٱٞؽـ اٙلش.
¬ :كإذا ٝؽـ اٙلش ٔىل ا٣ؽٱ ٨أز ٥كأصـأً٠ ،ل إذا ظش ثًلؿ ظؿاـ أك ٔىل
( )1اث ٨أوٛ٭ةف.
( )2كأمةر إٌف ٝٮة ٬ؾا يف دٕ٤ٲ ٜا٣ؽكارم ،ك٬ٮ ٝٲةس ٝٮؿ أ ٢٬اٛلؾ٬ت يف رشكط اٵداء؛ ٵ١ل٥
أكصجٮا ّلىٲ٤٭ة ،كآص أٔٚ .٥٤ةٞ٣ٲةس أف ٱ٤ـ٦٭ة ا٣ـكاصح٬( .ج.)٢
(ٛ٩ )3ٺن.)Í( .
(ٞٚ )4ةؿٝ :ؽ أصـاق.
( )5ك٣ٮ ثةْ٪٣ؿ أك ا٧٤٣ف.)Í( .
( )6أك ٹ ٱؿ٫ل ثذأػٍلق.)Í( .

ٕل ٢ظؿاـ أك يف زٮب ٘٦ىٮب ،كً٠ل ٣ٮ اقذؤصؿ اٍٞٛ٣ل ٤٣عش ٍٔٗ ٨لق يف ق٪ح
ٕ٦ٲ٪ح ز ٥ظش ٚٲ٭ة ٛ٪٣ك ٫أز ٥كأصـأÊق(.)1
ا٣سة٣ر :دَٕل ا٘ل٭ةد ٔ٤ٲ٫؛ ثأف ٱُ٤ج ٫اٷ٦ةـ أك ٱٕؿؼ أ ٫٩ٹ ٱكذ٘،)2(٫٪ٔ ٰ٪
ٚٲٞؽ ٫٦كٱٮ٪ل ثةٙلش .ك٠ؾا ٚٲ٣ ٨٧ـ ٫٦اٞ٣ٮد ٝؽ ٫٦كأك٩ل ثةٙلش ٔ.٫٪
¬ ٨٦ :دَٕل ٔ٤ٲ ٫اٞ٣ٮد كا٘ل٭ةد كاٙلش ٝؽـ ا٘ل٭ةد إف ٠ةف يف كرزح
اٛلٞذٮؿ وٍ٘ل أك ٗةات كأك٩ل ثةٙلش ٔ ،)3(٫٪كإف ٠ة٩ٮا ٠جةر نا ظةرضٱٝ )4(٨ؽـ
اٞ٣ٮد ،إٹ أف ٱ١ٮف يف ٝذ ٫٤رضر ٔىل اٛلكَ٧٤ل أك ٔىل أ ٢٬ا٪٣ةظٲح( )5صةز
دأػٍل اٞ٣ٮد(٧٤٣ )6ى٤عح إ٣ة٦ح( ،)7ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ¬ ثةٓص ،كٝةؿ ا٪٣ةرص كأثٮ َة٣ت:
ٹ ٣لٮز دأػٍلق إٹ ثؿًة أ ٫٤٬ا.٢١٣
 :ك٣ ٨٦ـ ٫٦اٙلش ظش ثٛ٪كٚ ،٫إف ظضش ٍٗلق ٍ٘٣ل ٔؾر أك ٕ٣ؾر ٱؿصٯ
زكا ٫٣كزاؿ ًف ٣لـا¬ .)8(٫ك٠ؾا يف ظش¬ ا ،٢ٛ٪٣ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح ٚٲ .)9(٫كإف ًف ٱـؿ
( )1إذا ٠ة٩خ اٷصةرة وعٲعح ،ٹ إذا ٠ة٩خ ٚةقؽة ٚٺ ٱأز ٥ثٛ٪ف اٙلش ،ث٣ ٢لت ٔ٤ٲ ٫إذا ًف
ٱٝ ٨١ؽ ظش ٔٛ٩ ٨كً٠ ٫ل قٲأيت[٬( .]1ج.)Í( )٢
(*) ٠ةٵصٍل اٚلةص إذا ٔٛ٪٣ ٢٧ك ٧ٔ ٫ن
ٺ أك ٍ٘٣ل اٛلكذأصؿ.
(* ) كذ ٟ٣ٵٔ ٫٩ىص ثٍ٘ل ٦ة أَةع ثٕٚ ،٫ىص ثرتؾ اٌٞ٣ةء ،كأَةع ث ٢ٕٛاٙلش .ك٠ؾ ٟ٣يف
و
ٔةص ثةقذًٕلٜلًل ،كُ٦ٲٓ ث٧ىٍلق يف اٛلٮآً ا٣ذٰ ٱ ٙٞأك ٱُٮؼ أك
ا٘ل ٢٧كا٣سٮب ٚإ٫٩
ٱكٕٯ ٚٲ٭ة( .ثكذةف).
( )2أك ٔ٦ ٨ة ٫٣ظٲر ٣لٮز ٣ٸ٦ةـ اٹقذٕة٩ح ث.)Í( .٫
( )3كا٣ؽٱح.)Í( .
( )4يف ا٣ربٱؽ .كٝٲ :٢إذا ٠ة٩ٮا ٤لِصكف ٝجٔ ٢ٮدق.)Í( .
( )5ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط.
( )6ظٲر ٠ةف ثإذف اٷ٦ةـ.)Í( .
( )7يف ٬ؾا¬ اٛلٮًٓ ،ٹ يف ٍٗلق ٚرتصط اٚلةوح ٔىل إ٣ة٦ح.
( )8كٚة ٝنة.
( )9ظضذ٪ة أٝ ٫٩ةدر ٔىل اٙلش ٚٺ ٱكذ٪ٲت ٠ةٛ٣ؿض ،كظضذ ٫أف ا٦ ٢ٛ٪٣جٔ ٰ٪ىل ا٣ذكة ٢٬كادكةع
اٛلك٠ ٟ٤ة٣ىٺة ٕٝ ٨٦ٮد٪٤ٝ .ةً :ف ٱٮقٓ ثةٹقذ٪ةثح ،ث ٢ثرتؾ اٞ٣ٲةـ ،ك٠ؾ ٟ٣اٙلش( .ثكذةف).
-------------------------

[ٝ ]1جٲٝ ٢ٮ :٫٣كٹ دٛ٪كغ ث٧ٮت اٛلة .ٟ٣يف اٵز٬ةر يف اٷصةرة« :ك١٩ةح  ٨٦ٱٕ٪٧٭ة ا٣ـكج»ٝ ،ةؿ يف ظةمٲح
٪٬ةؾ :كأ٦ة إذا ٠ة٩خ اٷصةرة ٚةقؽة كأ ٨١٦اٵصٍل اٙلش ٛ٪٣ك ٫كصت ٔ٤ٲ ٫اٛ٣كغ.)Í( .

إ٣ؾر ١ٚؾا¬ ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأظؽ ٝٮٍف أيب َة٣ت كا٣نة ،ٰٕٚكٝةؿ أثٮ إ٣جةس كاث٪ة
اٜلةدم كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح٣ :لـأ ٨٧ٚ .٫ؿض ٦ ٫٣ة ٱ ٨٦ ٫ٕ٪٧اٙلش ثٛ٪ك٫
٧٠ؿض أك ظجف أك ػٮؼ أك ٔؽـ ٞلؿـ(ٕٚ )1ىل اٞ٣ٮؿ اٵكؿ ٹ ٱىط ٫٪٦Ê
ا٣ذعضٲش ظذٯ ٱٲأس  ٨٦زكاؿ ٔؾرق( ،)2كٔىل اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل ٣لت( ،)3ذ٠ؿق يف
اٍ٣صح ،ك٬ٮ ٔىل ٦ة ٱ١٪ن ٨٦ ٙثٕؽ.
كإف ٠ةف إ٣ؾر ٹ ٱؿصٯ زكا ٫٣كصت ا٣ذعضٲشٚ ،إف ًف ٱـؿ إ٣ؾر أصـاق،
كإف زاؿ  ٨٦ثٕؽ ٕٚىل ٬ؾا اٚلٺؼ(.)4
كاٙلش ا٠ ¬٢ٛ٪٣ةٛ٣ؿض يف وعح ا٪٣ٲةثح ٚٲ ٫كٔؽ٦٭ة.
¬ :ك٣ٲف ٤٣ؿص ٓ٪٦ ٢زكصذ ٨٦ ٫ظضح اٷقٺـ ثٕؽ كصٮُلة ٔ٤ٲ٭ة
ك٦كةٔؽة اٛلعؿـ ٜلةً٠ ،ل ٹ ٱٕ٪٧٭ة ٌٝ ٨٦ةء ا٣ؽٱ ،٨ك ٨٦ا٣ىٺة اٛ٣ؿض( )5يف
أكؿ ا٣ٮٝخ ،ك ٨٦ا٣ىٮـ اٛ٣ؿض يف ا٣كٛؿ ،ك ٨٦وٮـ اٌٞ٣ةء( ،)6ك ٨٦وٮـ ٦ة
٩ؾرت ثٝ ٫ج ٢ٱذـكص٭ة ،ك ٨٦وٮـ ٛ٠ةرة ٱَ٧ل ظ٪سخ ٚٲ٭ة ثٍ٘ل اػذٲةر٬ة ،أك
ثةػذٲةر٬ة ٝج ٢ٱذـكص٭ة¬ ،ٹ ثٕؽ ،ك ٨٦وٮـ ٛ٠ةرة ٝذ ٢اٚلُأٚ ،أ٦ة ا٧ٕ٣ؽ
( )1ٱْ٪ؿ ٔ ٢٬ؽـ اٛلعؿـ ٔؾر يف ا٣ذعضٲش ٔ ٨اٛلؿأة؟ ك٬ٺ ٝٲ :٢د٪ذْؿ إٌف ٦ؽة اٷٱةس كّلش
ٍٗ ٨٦ل ٞلؿـ .كيف ثٕي اٙلٮا٨ل ٔ ٨دٕ٤ٲ ٜاٞٛ٣ٲٔ ٫يل :أ٣ ٫٩لٮز ٜلة ا٣ذعضٲش ٔ ٓ٦ؽـ
اٛلعؿـ أك ا٦ذ٪ةْٔٚ .٫ة٬ؿق أ ٫٩ٹ ٣لت ٔ٤ٲ٭ة ا٩ذْةر اٷٱةس.)Í( .
( )2كٱ٤ع ٜث ةٕ٣ؾر اٛلأٱٮس زٺث ٦كةا :٢اٵكٌف :اٛلؿأة إذا ًف ٱٜ ٨١لة ٞلؿـ كٗ٤ت ٔىل ّ٪٭ة أ٫٩
ٹ ٤لىٜ ٢لة ٞلؿـ ظذٯ اٛلٮت ،أك ًف ٱكةٔؽ٬ة اٛلعؿـ ٠ؾ.ٟ٣
ا٣ىٮرة ا٣سة٩ٲح :اٚلةا ٙإذا ٗ٤ت ٔىل ّ ٫٪أ ٫٩ٹ ٤لى ٫٣ ٢أ٦ةف ظذٯ اٛلٮت.
ا٣سة٣سح :اٍٞٛ٣ل إذا ٠ةف ٨ ٫٣لء  ٨٦اٛلةؿ ٤لش ث ٫كٹ ٱٛ١ٲ٤٣ ٫ـاد إذا ظش ثٛ٪ك ،٫ك٬ؾا ثٕؽ
كصٮث٬ ٰٛٚ .٫ؾق ا٣سٺث اٛلكةا ٢إذا ٗ٤ت ٔىل ا ٨ْ٣أ ٫٩ٹ ٱـكؿ إ٣ؾر صةز ا٣ذعضٲش.
(دٕ٤ٲ ٜاٞٛ٣ٲٔ ٫يل) (ٚ .)Íإف زاؿ إ٣ؾر صةء اٚلٺؼ.ا٬ػ ٱٕٲؽ ٔىل اٛلؾ٬ت.)Í( .
( )3ٱْ٪ؿ يف ا٣ٮصٮب.
اٛلؾ٬ت ٱٕٲؽ .كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر ثٞٮ :٫٣كٱٕٲؽ إف زاؿ.
¬
()4
( )5كركادج٭ة .كّة٬ؿ اٵز٬ةر ػٺ.)Í( .٫ٚ
(ٝ )6ٲ :٢ك٣ٮ ٚةت ٍ٘٣ل ٔؾر.)Í( .

اٛل)1(ٓ٪؛ ٚأ٦ة ظش ا ٢ٛ٪٣أك اٛ٣ؿض ظٲر ٣ٲف ٜلة ٞلؿـ أك ٠لذٕ٪٦ ٫٤ٚ ٓ٪٭ة ،٫٪٦
¬ ٫٤ٚ
كإف أظؿ٦خ ث٤ٔ ٫ٌٞ٩ ٫٤ٚ ٫ٲ٭ة ثةٞ٣ٮؿٌٞ٪٠ -خ إظؿا -)2(ٟ٦أك ثة،٢ٕٛ٣
٠ذع٤ٲ٤٭ة ث٧عْٮر( ٨٦ )3مَ ٥ٲت( )4أك ٝه ّٛؿ أك دٞجٲ )5(٢أك ٩عٮ ذ،)6(ٟ٣
ٚإف ٕ٪٦٭ة كًف ٱٞ٪ي إظؿا٦٭ة ٠ة٩خ ٞلُصة¬( )7ظذٯ ٱ٤ٔ ٫ٌٞ٪ٲ٭ة أك د.ٰ٬ ٫ٌٞ٪
¬ :كإ٣جؽ إذا أظؿـ ثٍ٘ل إذف قٲؽق  ٫ٕ٪٦ ٫٤ٚكٞ٩ي إظؿا ٞ٤ُ٦ ٫٦نة(،)8
كٱ٤ـ ٫٦اٜلؽم يف ذ٦ح إ٣جؽ؛ ٵ٦ ٫٩ذٕؽ ثإظؿاٚ .٫٦أ٦ة ا٣ـكصح ظٲر ٣ـكص٭ة
ٞ٩ي إظؿا٦٭ة ٚةٜلؽم ٔ٤ٲ٭ة ظٲر ٦ ٰ٬ذٕؽٱح ث٩ ،٫عٮ أف ّلؿـ ثعضح ا ٢ٛ٪٣ثٕؽ
 ٓ٪٦زكص٭ةٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :أك ثٍ٘ل ¬إذ .٫٩أك ّلؿـ ثعضح اٛ٣ؿض
ٓ٦

ٔ٧٤٭ة()9

ثٕؽـ اٛلعؿـ أك ثة٦ذ٪ةٔ ،٫كثأ ٫٩رشط .كظٲر ٹ د١ٮف ٦ذٕؽٱح

ٱ١ٮف اٜلؽم ٔىل  ٨٦قج ¬ٜثٞ٪ي إظؿا٦٭ة ٪٦٭ة أك  ٨٦زكص٭ة( ،)10كذٟ٣
ظٲر ِل٭ ٢ا٦ذ٪ةع اٛلعؿـ أك ٠ٮ ٫٩رشَ نة .كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :إ٤ٔ ٫٩ٲ٭ة يف
( )1ٵ١لة ٣ٲكخ ثٮاصجح ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ظك٠( .٨ٮا٠ت) .كٝٲٍٗ ٨٦ :٢ل ٚؿؽ¬ ثَل  ٨٦ٱٞٮؿ
ثٮصٮُلة أك ٤ٛ٩٭ة.
(*) ٔىل اٞ٣ٮؿ ثٮصٮُلة ،كٔىل اٛلؾ٬ت يف ٝذ ٢اٵوٛ٣ ٢ؿٔ.)Í( .٫
( )2كٹ ٤لذةج إٌف ٩ٲح ُ٠صٱط اُ٣ٺؽ( .قًلع قٲؽ٩ة ظك.)Í( )¦ ٨
(٩ ٓ٦ )3ٲح اٞ٪٣يٚ .)Í( .إف ًف ٱ٪ٮ اٞ٪٣ي ٣ـ٦ذ ٫اٛ٣ؽٱح.)Í( .
( )4أك ٦ك.٫
(٣ )5ن٭ٮة¬.
(٩ ٓ٦ )6ٲح اٞ٪٣ي يف ا.)Í( .٢١٣
( )7يف (د)٠ :ةٛلعُصة.
( )8قٮاء ٔ ٥٤ثٮصٮب اٛلؤاذ٩ح أـ ٹ ،كقٮاء ظش ٚؿً نة أك  ٛ٩ن
ٺ.
( )9أك ّ٪٭ة.)Í( .
ٕؽد اٜلؽمٚ ،إف ا٣ذجف [ ٨٦اٵوٚ ]٢ٺ ٬ؽم¬؛
(ٚ )10إف اد ٜٛاٞ٪٣ي  ٨٦ا٣ـكج كا٣ـكصح د ¬
٪ىٛةف.
¬
ٵف اٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح ،كٹ ّلٮٱٔ ٢ىل ٤ٔ ٨٦ٲ ٫اٙلٚ .ٜإف ٔ ٥٤ز ٥ا٣ذجف ٚ
(*) ك٣ٲف ٜلة ٞ٩ي إظؿا٦٭ة ثٛ٪ك٭ة إٹ ثٕؽ ٜ ٫ٕ٪٦لة٠( .ٮا٠ت) .كٔىل اٛلؾ٬ت أف ٜلة اٞ٪٣ي؛
ٵ١لة ٞلُصة  ٨٦ص٭ح اٍ٣صع.)Í( .

ا .)1(٢ٛ٪٣كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :إ٤ٔ ٫٩ٲ٭ة يف ا.٢١٣
٪٤ٝة :كإذا ثٕر ثةٜلؽم ٔ٪٭ة( )2اقذعت  ٫٣أذـاٜلة إٌف كٝخ ذثع ،)3(٫ٹ إف
أ٦ؿ ثٍصاا١٦ ٨٦ ٫ح( .)4ك٦ذٯ أ ٨١٦ا٣ـكصح ٦ ٢ٕٚة أظؿ٦خ ث ٫إ٦ة ثإذف ٨٦
زكص٭ة يف ا ٢ٕٛ٣أك ثأف دجَل ٣ -٫٪٦ـ٦٭ة ¬ ٫٤ٕٚك٧ٔ ٢ٕٚؿة( )5أٱٌ نة إذا ٠ة٩ة يف
ق٪ح أػؿل؛ ٵ١لة ٚ ٨٧٠ةت ظض ،)6(٫ذ٠ؿق أثٮ َة٣ت كأثٮ ظ٪ٲٛح ،ثؼٺؼ
اٛلعُص ٚٺ ٔ٧ؿة ٔ٤ٲ٦ ٫ذٯ أ ،٫٪١٦ذ٠ؿق أثٮ َة٣تٞٚ ،ٲ :٢إف ٝ ٫٣ٮَ٣ل يف
اٝ :)7(٢١٣ٮؿ  ٓ٦أيب ظ٪ٲٛح إ١لة د٤ــ اٛلعُص ا٧ٕ٣ؿة ،كٝٮؿ ٹ.
¬  ٨٦ :ث ٖ٤أك ٔذ ٜأك أقٝ ٥٤ج ٢ٱٮـ ٔؿٚح أك ٚٲ ٫أك ٣ٲ٤ح ا٪٣عؿ ثعٲر
ٱ ٫٪١٧اٷظؿاـ كا٣ٮٝٮؼ ثٕؿٚح دَٕل ٔ٤ٲٔ ٫٤ٕٚ ٫ىل اٞ٣ٮؿ ثأٔ ٫٩ىل اٛ٣ٮر ،ك٤لؿـ
١٦ ٨٦ة ٫٩إذا ٠ةف داػ ٢اٛلٲٞةت ،كإف أظؿـ ١٦ ٨٦ح ٚ٭ٮ أ.)8(٢ٌٚ
( )1كٔ٤ٲ ٫يف اٛ٣ؿض.
( )2ك٬ٮ مةة أك ٍٔص ثؽ٩ح أك قجٓ ثٞؿة.
( )3ككص ٫اٹقذعجةب أ١لة ٠ةٛلنج٭ح ثةٛلعؿـ١ٚ ،أ١لة ٞلؿ٦ح ثة٣كٮؽ[.]1
( )4ٵ ٫٩ٹ ٱكذعت ا٣ذنج ٫ثةٛلعؿـ إٹ  ٓ٦ا٣جٕر ثةٜلؽم.
( )5ٹ ٔ٧ؿة ٔىل اٛلؾ٬ت ٠ةٛلعُص قٮاء.)Í( .
( )6ك٬ؾا ٔىل ٝٮؿ أيب َة٣ت ،كأ٦ة اٛلؾ٬ت¬ ٚٺ ٚؿؽ ثَل اٛلعُص ك٬ؾاٚ ،ٺ ٔ٧ؿة .ك٠ؾا ٚ ٨٦ةت
ظضٗ( .٫ٲر ٚ ٨٦ى ٢اٷظىةر) .ك٦س٤٣ ٫٤٭ج ٢كاٛلٛذٰ ،كٝٮاق ا٣نة.)Í( .ª ٰ٦
( )7ٱٕ :ٰ٪يف ٬ؾق اٛلكأ٣ح كيف اٛلعُص ،كٱ٠ ٢ٞ٪ٺ٦ ٢٠ ٨٦ ٫٦كأ٣ح إٌف ا٣سة٩ٲح .كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٨
ق٤ٲًلف :إف اٛلعُص ّل ٢٤ثةٜلؽم  ،٫٪٦كّ ٰ٬ل٤٤خ ثةٜلؽم  ٨٦ا٣ـكج٤ٚ ،ٮ ٠ةف ٪٦٭ة قُٞخ ٔ٪٭ة
ا٧ٕ٣ؿة .كٝٲ :٢إ١لة ٪٬ة ٚ ٨٧٠ةت ظضٚ ،٫إ ٫٩ٱٌٓ إظؿأ ٫٦ىل ٔ٧ؿة ،كً ٰ٬ف دذ ٨٦ ٨١٧ا٧ٕ٣ؿة،
ثّ ٢ل٤٤خ ثةٜلؽمٚ ،ذ٤ـ٦٭ة ا٧ٕ٣ؿة ٦ذٯ أ٪١٦٭ة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(٬ )8ؾا ٱكذٞٲ ٥إذا ٠ةف داػ ٢اٙلؿـ ٔىل ٦ة قٲأيت ،كأ٦ة ٔىل ٠ ٨٦ةف ػةرج اٙلؿـ ٚع ٫٧١ظ٥١
أ ٢٬اٛلٮاٝٲخ؛ ٵف ٦ٲٞةد ٫دارق ،أم٦ :ٮًٕ٠( .٫ٮا٠ت) (.)Í

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

[ ِٛ٣ ] 1ا٣ؽٱجةج :ٵف اٹقذعجةب  ٓ٦قٮؽ اٜلؽم ٠ةف  ٨٦ظٲر إ ٫٩ٱنج ٨٦ ٫ٱكٮؽ  ٨٦اٛلعؿَ٦ل١ٚ ،ة٩خ

 ٓ٦ا٣كٮؽ ٠ةٛلعؿ٦ح.

¬ :كإذا أق ٥٤ا٣ؾ ٰ٦أك ث ٖ٤ا٣ىجٰ كٝؽ أظؿ٦ة ٚٺ ظ ٥١ٷظؿا٦٭ًل.
كأ٦ة إ٣جؽ إذا ٔذ ٜكٝؽ أظؿـ ٚإ ٫٩ٱٌ٧ص ٚٲ ،)1(٫كٹ ٣لـٱ ٨ٔ ¬٫ظضح اٷقٺـ،
ػٺؼ ا٪٣ةرص .كٝةؿ ا٣نة٣ :ٰٕٚلـٱ ٫إذا ٔذٝ ٜج ٢ا٣ٮٝٮؼ ٹ ثٕؽق.
¬ ٨٦ :امرتل أ٦ح ٝؽ أظؿ٦خ ثإذف قٲؽ٬ة اٵكؿ ًف ٱٞ٪ي إظؿا٦٭ة،
كٱ١ٮف ٔٲج نة ٚٲ٭ة( )2إذا َة٣خ ٦ؽة اٷظؿاـ كص٭ ٫٤اٛلنرتم ،كإف ٠ةف ثٍ٘ل إذف
قٲؽ٬ة اٵكؿ ٤٤ٚسةٌل .٫ٌٞ٩
¬ :كٹ ٣لت اٙلش إٹ ٦ؿة كاظؽة  ،ٍٞٚإٹ إذا اردؽ ثٕؽ اٙلش ز ٥أق٥٤
ٚإ ٫٩ٱٕٲؽ اٙلش كصٮث نة( ،)3ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كاٞ٣ة٬ل زٱؽ كأثٮ
ظ٪ٲٛح ،ػٺؼ ا٣نة .)4(ٰٕٚك١٬ؾا ٚٲ ٨٧وىل ز ٥اردؽ ز ٥أق ٥٤يف كٝخ دٟ٤
ا٣ىٺة(.)5
ك ٨٦ظش ك٬ٮ ٠ةٚؿ دُص٤ل نة أك دأكٱ ن
ٺ ز ٥أق٣ ٥٤ـ ٫٦اٙلش.Ê

( )1ك٣ٮ أصٍلا ًف ٱٛكغ¬ٚ ،إف ٚكغ ٣ـ ٫٦اٷدًلـ ٠ةٵصٍل إذا ٚكؽ إظؿا( .٫٦ظسٲر) .كٝٲ :٢ٹ
ٱىط  ٫٪٦اٛ٣كغ ثٕؽ د٤جك.٫
( )2إذا ٠ةف ٱٞ٪ه اٞ٣ٲ٧ح ثةْ٪٣ؿ إٌف ٗؿض اٛلنرتم ،كٱأيت ٦س ٫٤يف اٹٔذ١ةؼ.)Í( .
( )3إف اقذُةع اقذُةٔح صؽٱؽة؛ إذ ٝؽ ثُ ٢اٙلش ٚىةر ٠ةٵويل( .ثعؿ) .كٔ ٨اٛلٛذٰ :ٹ
ٱنرتطٚ ،ٲضت ٔ٤ٲ ٫ثةٹقذُةٔح اٵكٌف.)Í( .
( )4كاػذةرق وةظت اٵزًلر ،كثٝ ٫ةؿ اٞ٣ةق ٥كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ؛ ٵف ا٣ؿدة إً٩ل ّلجٍ ا ٢٧ٕ٣إذا ادى٢
َ
ُلة اٛلٮت ً٠ل ٝةؿ دٕةٌفْ :ص َذ َي ُى ْ
ت َو َُ َِ َكف ٌِرّص [ا٣جٞؿةٝ .]218ةؿ يف ا٣جعؿ :ك٬ٮ اٵوط ٔىل
اٞ٣ٮؿ ثةٛلٮاز٩ح( .رشح ٚذط).

( )5ثؼٺؼ¬ ا٣ىٮـ كا٣ـ٠ةة ٚإ ٫٩ٹ كٝخ ٜلًل ٣لت إٔةدٔلًل ٚٲ( .٫ٱ٪جٰٕ ،كظةمٲح قعٮٍف).

فصل [يف ثيبى أشهس احلح وهىاليذ اإلحسام وهب يٌؼمد ثه اإلحسام]

كأم٭ؿ اٙلش  ٰ٬مٮاؿ كذك إٞ٣ؽة كإٍ٣ص اٵكؿ  ٨٦ذم اٙلضح إٌف آػؿ¬
ا٣ٲٮـ إ٣ةرش ،ػٺؼ ا٣نة ٰٕٚيف إ٣ةرش٪٤ٝ .ة ٨٧ٚ :أظؿـ(ٚ )1ٲ ٫وط¬
إظؿا )2(٫٦كاقذ٧ؿ ٔ٤ٲ ٫إٌف ا٣ك٪ح ا٣سة٩ٲحٝ .ةؿ يف ا٣ذٞؿٱؿ :كٱ١ٮف ٦كٲب نة
٦ذٕؽٱة()3؛ ٵ ٫٩أظؿـ يف كٝخ ٹ ٱٚ ٫٪١٧ٲ ٢ٕٚ ٫اٙلش يف ق٪ذ.٫
 :ك ٨٦أظؿـ ثةٙلش يف ٍٗل أم٭ؿ اٙلش وط¨ كٱأز .)4(٥كٝةؿ ا٣نةٰٕٚ
كا٪٣ةرص :ٹ ٱىط اٙلش ،ث ٢ٱٌٕٔ ٫ىل ٔ٧ؿة(.)5
 :ك٦ٮاٝٲخ اٷظؿاـ قجٕح:
اٵكؿ :ذك اٙل٤ٲٛح ٵ ٢٬اٛلؽٱ٪ح ،ك٬ٮ ثةٞ٣ؿب ٪٦٭ةٔ ،ىل قذح أ٦ٲةؿ ،ك٬ٮ
أثٕؽ اٛلٮاٝٲخ ١٦ ٨٦حٔ ،ىل ٍٔص ٦ؿاظ٪٦ ٢٭ة.
ا٣سةٌل:

ا٘لعٛح()6

ٵ ٢٬ا٣نةـ( ،)7ك٬ٮ ثٕؽ اٵكؿ يف ا٣جٕؽ ١٦ ٨٦ح(،)8

( )1ٱْ٪ؿ يف ٬ؾاٚ ،إف ٠ةف ٱؿٱؽ ٔىل اٛلؾ٬ت ٚةٛلؾ٬ت أ ٫٩ٱىط اٷظؿاـ يف ٍٗل أم٭ؿ اٙلش ،ك٦ة  ٫ٕ٪٦إٹ
ا٣نة ،ٰٕٚكإف ٠ةف ٱؿٱؽ ٔىل أٚ ٫٩ةاؽة اٚلٺؼ ٚة٣نةٝ ٰٕٚةؿ٣ :ٲف  ٨٦أم٭ؿ اٙلشٚ ،ٲْ٪ؿ( .ظسٲر).
(ٝ )2ٲ :٢ك٣ٮ ثٕ٧ؿة ا٣ذ٧ذٓ كٱسجخ إٌف ا٣ك٪ح اٞ٣ةث٤ح؛ ٵٕ ٫٩لٕ٭ًل ٔةـ كاظؽ[ ٨٦( .]1ػٍ
اٙلًلَٰ) .ك٦س ٨ٔ ٫٤ا٣نة.)Í( .ٰ٦
اٛلعْٮر.)Í( .
( )3ٱٞةؿ :ٹ إقةءة ٔ ٓ٦ؽـ ػنٲح ا٣ٮٝٮع يف
َ ْ
َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ
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َ
ّ
ُ
َ
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َ
( )4أ٦ة ا٣ىعح ٞ٤ٚٮ ٫٣دٕةٌفْ :صيصألًِم ع ِي اْلَِنةِ كل ِِه مِارِيت ل ِنٌ ِ
اس واْل ِجّص [ا٣جٞؿة،]189
ٚأٚةد ٬ؾا اْ٣ة٬ؿ أف اٷظؿاـ ٱىط يف ٕلٲٓ اٵم٭ؿ .كأ٦ة اٷزٚ ٥ٶف اٷ٩كةف ٹ ٱأ ٨٦أف ٱٞؽـ
ٔىل ٞلْٮر ُ٣ٮؿ ٦ؽة اٷظؿاـ( .ثكذةف  ْٛ٣نة).
(*) كّة٬ؿ اٵز٬ةر ٔؽـ ا٣ذأزٲ.)Í( .٥
( )5ظضذ٭ًل أف اٙلش ٔجةدة ٦ؤٝذٚ ،٫إذا أظؿـ ُلة يف ٍٗل كٝذ٭ة ًف ٱٕٞ٪ؽ ٜلة كإٞ٩ؽ ٦ة ٬ٮ  ٨٦ص٪ك٭ة،
 ٨٧٠أظؿـ ثةٛ٣ؿٱٌح ٝج ٢دػٮؿ كٝذ٭ة ٚإ١لة دٕٞ٪ؽ ٩ة٤ٚح٪٣ .ة ٝٲةس كٝذٔ ٫ىل ١٦ة( .٫٩ثكذةف).
(ٝ )6ةؿ يف اٹ٩ذىةر :ثٌ ٥ا٘لٲ ،٥ك٠ة٩خ دك٧ٯ ٦٭ٲٕح ٨١٣ ،ا٣كٲ ٢اصذع ٙأ٤٬٭ة ٚك٧ٲخ
صعٛح( .ز٬ٮر).
( )7كاٛل٘ؿب كُ٦ص كاٵ٩ؽ٣ف.
(ٔ )8ىل زٺث ٦ؿاظ١٦ ٨٦ ٢ح ،كٝٲ :٢قجٓ ،كٝٲ :٢قخ ،كٝٲ :٢زًلف.
-------------------------

[ ]1ثةْ٪٣ؿ إٌف ا٣ن٭ٮر.

كثةٝٲ٭ة ٔىل قٮاءٔ ،ىل ٦كةٚح ٣ٲ٤ذَل ١٦ ٨٦ح ،ذ٠ؿق يف ا٣جعؿ.
ا٣سة٣رٝ :ؿف اٛل٪ةزؿ( )1ٵ٩ ٢٬ضؽ.
ا٣ؿاثٓ :ٱ )2(٥٤٧٤ٵ ٢٬ا٣ٲ.٨٧
اٚلة٦ف :ذات ٔؿؽ ٵ ٢٬إ٣ؿاؽٚ .٭ؾق اٚل٧كح ٦ٮاٝٲخ ٛل ٨كٝذخ  ٫٣إذا
كرد٬ة كٛل ٨كرد٬ة  ٨٦قةاؿ أ ٢٬ا٘ل٭ةت .ك ٨٦كركد ثٲ٪٭ة أظؿـ إذا ظةذل
أٝؿُلة إ٣ٲٚ ،)3(٫إف ا٣ذجف ٔ٤ٲٞ ٫لةذادّ ٫لؿل كٔ ٢٧ثْ.)4(٫٪
ا٣كةدس٣ :ك١ةف اٛلٮاٝٲخ ك ٨٦ٱ١ٮف داػ٤٭ة إٌف اٙلؿـ ٧ٚٲٞةٔل٥
٦كة٪٠٭ ٢٬ ٨١٣ ،)5(٥ٱذعذ٤ٔ ٥ٲ٭ ٥اٷظؿاـ ٪٦٭ة؟ ٝةؿ يف اٛل٪ذؼت كاٞ٣ةق٥
كا٣نة :ٰٕٚٱذعذ٪٦ ٥٭ةٚ ،ٺ ٣لٮز¬ ٜلٝ ٥لةكزٔلة ثٍ٘ل إظؿاـ( ،)6كٝةؿ أثٮ إ٣جةس
كأوعةب أيب ظ٪ٲٛح :ٹ ٱذعذ٤ٔ ٥ٲ٭٪٦ ٥٭ة ،ث٣ ٢لٮز ٜل ٥اٛلضةكرة ثٍ٘ل إظؿاـ ٦ة
ًف ٱؽػ٤ٮا اٙلؿـ اٛلعؿـ .ك٬ؾا( )7إذا أرادكا ا٣ؽػٮؿ ٪٣ك ٨٦ ٟظش أك ٔ٧ؿة،
( )1ك ٰ٬دك٧ٯ اٳف كادم ا٣كٲ.٢
( )2ك٬ٮ اٛلٞةث٤٣ ٢كٕؽٱح.
(ٔ )3ؿً نة¬ كإف ثٕؽ.ا٬ػ ٵف ٝلةكزة ا٣ك٧خ ٧٠ضةكزة اٛلٲٞةت .ك٦س ٨ٔ ٫٤ا٣ىٕٲرتم ،كإف ٠ةف
ٝؽ ذ٠ؿ اٞ٣ة٬ل ٔجؽآص ا٣ؽكارم ٚٲ ٫اظذًلٹف ٚةٛلٞؿر ٠ٺـ ا٣ىٕٲرتم.
(ٚ )4إف ًف ٱٛؽق ا٣ذعؿم ّ ٪نة كصت ¬ٔ٤ٲ ٫أف ٤لؿـ ٦ ٨٦ؿظ٤ذَل إٌف ١٦ح؛ ٵ١لة أ ٢ٝاٛلٮاٝٲخ.
(ركًح ٩ٮكم).
(*) ٱٞةؿ٤ٚ :ٮ ا١٩ن ٫٣ ٙثٕؽ أف صةكز أٝؿُلة إ٣ٲ ٫ثٍ٘ل إظؿاـ ثٕؽ أف ٝؽ ّلؿل كٔ ٢٧ثْ٢٬ ٫٪
ٱك ٫٪ٔ ٍٞا٣ؽـ ٵص ٢ا٣ذعؿم أك إ٣ربة ثةٹ١٩نةؼ؟  ٥ٕ٩ٱك ٍٞاٷز ٥كٱ٤ــ ا٣ؽـ ،كآص
أٔٛ٦( .٥٤ذٰ) (.)Í
( )5ك٬ٮ ٦ٮًٕ ٫ك٣ٮ كقٍ ا٣ج٤ؽ.)Í( .
(٤ٚ )6ٮ صةكزق ٚ٭٤ٔ ٢ٲ٨ ٫لء أـ ٹ؟ ك٣ٮ ػؿج ٚ٭ ٢ٱأيت ٠ٺـ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط كا٣كٲؽ ٤لٲٯ
ث ٨اٙلكَل؟ أصةب يف ظةمٲح ا٣كعٮٍف أ ٫٩ٱأز ٥كٹ ٱ٤ــ دـ .كيف ٬ة٦ل رشح اٵز٬ةرٚ :إف
صةكزك٬ة كًف ٤لؿ٦ٮا ٪٦٭ة ٣ـ٦٭ ٥دـ.)Í( .
( )7أم :اٚلٺؼ.

ٚأ٦ة إذا أرادكا ا٣ؽػٮؿ ٍ٘٣ل ٩كٚ ٟٺ إظؿاـ ٔ٤ٲ٭ ٥كٚة ٝنة( ،)1ذ٠ؿق¬ يف ا٣ذٞؿٱؿ.
ا٣كةثٓ( :)2ٵ١٦ ٢٬ح٧ٚ ،ٲٞةٔل ٥اٙلؿـ اٛلعؿـ ٤٣عش( ،)3كاٙل٧ٕ٤٣ ٢ؿة(.)4
ٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :كذ٩ ٟ٣ؽب( ٨٧ٚ ،)5ػةٚ ٙ٣ٲٚ ٫ٺ ٨لء ٔ٤ٲ .٫كٝةؿ
اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :ث ٢كصٮب( ٨٧ٚ ،)6ػة٣ ٙ٣ـ ٫٦دـ(.)7
¬ :ك ٨٦كرد أظؽ ٬ؾق اٛلٮاٝٲخ ٱؿٱؽ ٝلةكزد ٫إٌف ١٦ح أك اٙلؿـ ٚإف ٠ةف
ٱؿٱؽ ٩ك ١نة ظض نة أك ٔ٧ؿة ًف ٣لـ ٝ ٫٣لةكزة اٛلٲٞةت إٹ ثإظؿاـ كٚة ٝنة( ،)8كإف ٠ةف
ٱؿٱؽ ظةصح ٍٗل ا٪٣ك١ٚ ٟؾا ٔ٪ؽ٩ة¬ ٱ٤ـ ٫٦اٷظؿاـ :إ٦ة ٞ٦ٲؽ نا ثعش أك ٔ٧ؿة ،أك
 ٞ٤ُ٦نة ٚٲٌٕٔ ٫ىل أ٦لًل مةء كٹ ٣لـٱ ٨ٔ ٫ظضح اٷقٺـ .كٝةؿ ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف
أيب إ٣جةس كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة٣ :ٰٕٚلٮز ا٣ؽػٮؿ ثٍ٘ل إظؿاـٝ .ةؿ اٷ٦ة¬ـ ٤لٲٯ :إٹ
إ٦ةـ اٛلكَ٧٤ل( )9إذا ٙل ٜاٛ١٣ةر( )10إٌف اٙلؿـ ٚٲضٮز  ٫٣ا٣ؽػٮؿ ٔ٤ٲ٭ ٥ثٍ٘ل
( )1ٵف ٔ٤ٲ٭ ٥ظؿص نة ك٦نٞحٗ( .ةٱح).
( )2كٝؽ ٕلٓ اٛلٮاٝٲخ ا٣كٲؽ إ٣ٺ٦ح اٛل٭ؽم ث ٨أٖلؽ ث ٨وٺح ث ٨اٜلةدم ث ٨اٷ٦ةـ إثؿا٬ٲ ٥ث٨
دةج ا٣ؽٱ ٨يف ٝٮ:٫٣
 ٨٦ذم اٙل٤ٲٛح ٬ػ ٢قػة ٨٠ٱسػؿب

كاٛل٪ضػػؽكف إذا أ٤٬ػػٮا ٦ػػٝ ٨ػػؿف

كذات ٔػػػؿؽ ٕ٤٣ػػػؿاؽ كصعٛػػػح

٤٣نػػةـ ٚػػةٚ٭ ٥كٱ٤٧٤ػػ٤٣ ٥ػػٲ( .٨٧كاث.)٢

ك٠ؾ ٟ٣ا٣جٲخ ا٣نػؿٱ٦ ٙلػ٦ ٢ػ٨

يف ١٦ح ا٣جٲػخ اٛلعػؿـ ٝػؽ قػ٨١

(٩ )3ؽثػ نة¬.
( )4كصٮث نة.)Í( .
(٠ )5ٺـ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط ٝٮم يف اٙلش ًٕٲ ٙيف ا٧ٕ٣ؿة.)Í( .
( )6كاػذةر اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم ٧٤٣ #ؾ٬ت ٠ٺـ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط يف اٙلش ،ك٠ٺـ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ
يف ا٧ٕ٣ؿة.)Í( .
(٤ٝ )7خ :أ٦ة ا٣ؽـ ٛٚٲْ٩ ٫ؿ ،إٹ أف ٱؿٱؽ ظٲر ػؿج ١٦ ٨٦ح ٤٣ٮٝٮؼ كأظؿـ ٦ة ثٲ٪٭ة كثَل
ا٘لج( .٢ثعؿ) .ٵ ٫٩ث٪٧ـ٣ح  ٨٦صةكز اٛلٲٞةت إٌف اٙلؿـ ثٍ٘ل إظؿاـ.
(ٙ )8لؽٱر اثٔ ٨جةس« :ٹ ٱؽػ١٦ ٢ح أظؽ إٹ ٞلؿـ» أػؿص ٫ا٣جٲ٭ً( .ٰٞٲةء ذكم اٵثىةر).
( )9أك  ٨٦ٱٞٮـ ٞ٦ة.)Í( .٫٦
( )10أك ا٣ج٘ةة.)Í( .

إظؿاـ .ك ٢ٕ٣ص٪ؽ¬ق ٠ؾ ٟ٣أٱٌ نةٝ .ةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :ك٠ؾا إ٣جؽ إذا ًف ٱأذف
 ٫٣قٲؽق ثةٷظؿاـ( ،)1ك٠ؾا اٛل١ةدت إذا ًف ٱأذف  ٫٣قٲؽق( ،)2ك٠ؾا إ٣جؽ اٛلٮٝٮؼ،
ك٠ؾا  ٨٦ث٤ٔ ٰٞٲَ ٫ٮاؼ ا٣ـٱةرة(.)3
¬ :كاٛل ٰ١إذا ػؿج  ٨٦اٛلٲٞةت ز ٥رصٓ ٱؿٱؽ ١٦ح أك اٙلؿـ ٣ـٍ٘٠ ٫٦لق،
إٹ  ٨٦ٱ١سؿ  ٫٪٦ا٣رتدد ثة٣ؽػٮؿ كاٚلؿكج ٠ةٙلُةثَل كاٙلنةمَل كاٙلًلَ٣ل
ك٩عٮٚ ٥٬ٺ إظؿاـ ٔ٤ٲ٭ ٥قٮاء ٠ة٩ٮا  ٨٦أ١٦ ٢٬ح أك ٠ل ٨ػةرج اٛلٮاٝٲخٝ .ةؿ
اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :كذ ٟ٣ظٲر ٱؽػ ٢يف ا٣ن٭ؿ زٺث ٦ؿات ،كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ:
ث ٢يف ا٣ن٭ؿ ٦ؿة(.)4
٠ ٨٦ :ةف كَ ٫٪ثَل اٛلٲٞةت ك١٦ح(ٚ )5ؼؿج ٔ ٨اٛلٲٞةت ز ٥رصٓ
ٱؿٱؽ ١٦ح أك اٙلؿـ ٙلةصح ٚإف ٪٤ٝة :إف دٮقٍ ا٣ٮَ ٨ٱ ُٓٞظ ٥١ا٣كٛؿ ٚٺ
إظؿاـ ٔ٤ٲ ،)6(٫كإف ٪٤ٝة :إ ٫٩ٹ ٱ٣ ٫ُٕٞـ ٫٦اٷظؿاـ  ٨٦اٛلٲٞةتٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ظك :٨كإف ٩ٮل إٝة٦ح ٍٔصة أٱةـ يف كَ ٫٪ز ٥ٱؽػ١٦ ٢ح ٚٺ إظؿاـ ٔ٤ٲ.)7(٫
 :ك٠ ٨٦ةف كَ ٫٪ػةرج اٛلٲٞةت ٚإذا أراد ا٣ؽػٮؿ إٌف داػ ٢اٛلٲٞةت دكف
( )1ث ٢ٹ ¬ٚؿؽ ك٣ٮ أذف ًف ٱذعذ٤ٔ ٥ٲ ٫اٷظؿاـ ٔىل ٦ة .Í
(*) ث ٢ٹ ٚؿؽ.)Í( .
( )2ث ٢ك٣ٮ أذف  ٫٣قٲؽق.)Í( .
( )3أك ثٌٕ ،٫أك قٰٕ ا٧ٕ٣ؿة أك ثٌٕ ،٫أك اٙل ٜ٤أك ا٣ذٞىٍل يف ا٧ٕ٣ؿة أٱٌ نة.)Í( .
( )4اٞ٣ٲةس ٦ة ٱك٧ٯ¬ داا نًل ٔؿ ٚنة[.]1ا٬ػ ٤لؿـ أكؿ ٦ؿة[ ،]2كإف ًف ٤لؿـ ٤ٕٚٲ ٫دـ كإظؿاـ¬.
(ٛ٦ذٰ) .ك٦س ٨ٔ ٫٤اٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿ ا٣ؾ٦ةرم ¦.
( )5أك اٙلؿـ.
(ٝ )6ةؿ يف رشح¬ اثُ ٨لؿاف :كّة٬ؿ ٔجةرة اٵزًلر أ ٫٩ٱ٤ـ ٫٦اٷظؿاـ؛ إذ ٱىؽؽ ٔ٤ٲ ٫أٝ ٫٩لةكز
٧٤٣ٲٞةت إٌف اٙلؿـ .ك٬ٮ ّة٬ؿ ٔجةرة اٵز٬ةر ٨٦( .ػٍ ٦ٮٹ٩ة اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص .)#
( )7كّة٬ؿ¬ اٛلؾ٬ت أف اٛلةر ثٮَ ٫٪كا٪٣ةكم ٣ٸٝة٦ح يف كٍَٔ ٫٪ص نا ٱ٤ـ ٫٦اٷظؿاـ ،ك٬ٮ ّة٬ؿ
اٵز٬ةر؛ إذ ٱىؽؽ ٔ٤ٲ ٫أٝ ٫٩لةكز ٧٤٣ٲٞةت إٌف اٙلؿـ.

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

[ ]1كٱسجخ ث٧ؿدَل( .ظةمٲح قعٮٍف) (.)Í
[.)Í( .ٍٞٚ ]2

اٙلؿـ ٚٺ إظؿ¬اـ ٔ٤ٲ ،٫ز ٥إذا ث ٫٘٤كأراد دػٮؿ ١٦ح أك اٙلؿـ ٙلةصح ٚٺ إظؿاـÊ
ٔ٤ٲ ،)1(٫ذ٠ؿق يف ا١٣ةيف ،كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ث ٢ٱ٤ـٚ .٫٦إف ٠ةف ٩ٮل ا٣ؽػٮؿ إٌف
اٛلٮًٓ ا٣ؾم أرادق ٣ٲٚ ٙٞٲ ٫أٱة ٦نة ز ٥ٱؽػ١٦ ٢ح ٙلةصح ٚإف ٠ة٩خ اٵٱةـ ٍٔص نا أك
أ٠سؿ ٚٺ إظؿاـ ٔ٤ٲ ،٫كإف ٠ة٩خ أ٣ ٢ٝـ ٫٦اٷظؿاـ ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ظك ،٨كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٱٮق :ٙث ٢ٱ٤ـ ¬٫٦اٷظؿاـ  ٞ٤ُ٦نة.
 :ك ٨٦أراد دػٮؿ ١٦ح ٪٣كٚ )2(ٟضةكز اٛلٲٞةت ثٍ٘ل إظؿاـ ٤ٕٚٲ ٫أف
ٱؿصٓ ك٤لؿـ  ٨٦اٛلٲٞةت كٱؿٱ ٜد ٦نة¬ ٩ؽث نة ،إٹ إف ٠ةف ٝؽ ث ٖ٤اٙلؿـ ز ٥رصٓ ٣ٸظؿاـ
 ٨٦اٛلٲٞةت ٞٚؽ ٣ـ ٫٦ا٣ؽـ ،Êذ٠ؿق يف ا١٣ةيف( ،)3كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ ٱ٤ـ٫٦
ك٣ٮ ٝؽ كو١٦ ٢ح .كإف رصٓ إٌف اٛلٲٞةت ثٕؽ أف ٝؽ أظؿـ داػٞٚ ٫٤ؽ ٣ـ¬ ٫٦ا٣ؽـ،
ػٺؼ ا٪٣ةرص كا٣نة ٰٕٚكاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط ،كإف ًف ٱؿصٓ إٌف اٛلٲٞةت كأظؿـ
داػ٣ ٫٤ـ ٫٦ا٣ؽـ¬ ،كإف ًف ٤لؿـ ٞٚؽ ٣ـ ٫٦ا٣ؽـ¬( )4كاٷظؿاـٚ ،إف أظؿـ ثٕؽ ذ ٟ٣يف
ق٪ذ٬ ٫ؾق إٌف كٝخ اٙلش( )5أصـأق ًٔل ٣ـ ٫٦كًٔل ٩ٮاق(ٍٗ )6لق( ،)7ك٣ٮ ًف ٱ٪ٮق ًٔل ٣ـ٫٦
ٝ ٨٦ج ،)8(٢ك٣ٮ ٠ةف ثٕؽ رصٮٔ ٫إٌف ث٤ؽق ،ذ٠ؿق يف اٍ٣صح Éكاٵٍ٦ل اٙلكَل .كٝةؿ يف
( )1إٹ أف ٱؿٱؽ أف ٱؽػ٪٣ ٢ك ٟأظؿـ ٦ ٨٦ٮًٕ.)Í( .٫
( )2أك ٍٗلق.
( )3كذ ٟ٣ٵ ٫٩إذا ثٞٚ ٫٘٤ؽ ّلٞٞخ  ٫٪٦اٷقةءة ٤ٚــ ا٣ؽـ( .ثكذةف).
( )4ظٲر ٝؽ د¬ػ ٢اٙلؿـ.
( )5كاٛلٞؿر  ٨٦ا٣ٮٝخ إٌف ا٣ٮٝخ ً٠ل ٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر .كاٛلؼذةر إٌف¬ آػؿ كٝخ ا٣ٮٝٮؼ ثعش
أك ٔ٧ؿة.
(*) ٔجةرة ا١٣ٮا٠ت :إٌف آػؿ كٝخ ا٣ٮٝٮؼ ٚٲ٭ة.
(ّ )6ة٬ؿق ك٣ٮ¬ أصٍل نا ٚٲضـئ[ ،]1ك٦س ٨ٔ ٫٤قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ ،ػٺؼ ٦ة يف ظةمٲح ا٣كعٮٍف.
( )7ك٣ٮ ظضح اٷقٺـ.)Í( .
( )8ك٬ٮ اٷظؿاـ.

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

[ ]1ظٲر رصٓ إٌف اٛلٲٞةت كأظؿـ .)Í( .٫٪٦

ا٣جٲةف :إف ا٣كٛؿ ا٣سةٌل ٠ة٣ك٪ح ا٣سة٩ٲح .كإف ٠ةف إظؿا٬ ٫٦ؾا يف ق٪ح أػؿل ٣ـ ٫٦دـ زةف
٣ذأػٍل اٷظؿاـ ٔ ٨ق٪ذ ،)1(٫كٹ ٣لـأً ٫ل ٠ةف ٣ـ ٫٦إٹ إذا ٩ٮاق ¬ٔ ٫٪كظؽق ،ٹ إذا ٩ٮاق
ٔ ٨ظضح اٷقٺـ أك ٍٗل٬ة ٚٺ ٱؽػٚ ٢ٲ ،٫ػٺؼ ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة.ٰٕٚ
 :كإذا دػ ٢ا٣ؾ١٦ ٰ٦ح ز ٥أقٚ ٥٤ٺ دـ ¬ٔ٤ٲ ،٫ػٺؼ ا٣نة .ٰٕٚكأ٦ة
إ٣جؽ إذا دػ٤٭ة ثٍ٘ل إظؿاـ زٔ ٥ذٞٚ ٜةؿ يف ا١٣ةيف :ٱ٤ـ ٫٦دـ( ،)2كٝةؿ يف
ا٣ٮايف :ٹ¬ ٱ٤ـ.)3(٫٦
 :كاٷظؿاـ ٱٕٞ٪ؽ ثة٪٣ٲح ٨ ٓ٦لء  ٨٦ذ٠ؿ آص دٕةٌف :د٤جٲح أك دكجٲع نة أك
ٔل٤ٲ ن
كقٮاء قةر  ٫ٕ٦أك دأػؿ
¬
ٺ أك د١جٍل نا أك ٍٗلق( ،)4أك  ٓ٦د٤ٞٲؽ اٜلؽم(،)5
ٔ ،٫٪ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح ظٲر دأػؿ ٔ .٫٪كأ٦ة ثة٪٣ٲح كظؽ٬ة ٞٚةؿ اٞ٣ةق ٥كاٛلؤٱؽ
ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣نة :ٰٕٚٱٕٞ٪ؽ أٱٌ نة ،كٝةؿ أثٮ َة٣ت¬ كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ
ٱٕٞ٪ؽ ،كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل :ٱٕٞ٪ؽ ك٣لت دـ ٣رتؾ ا٣ؾ٠ؿ.
كإذا ٪٤ٝة٣ :لت ا٣ؾ٠ؿ  ٓ٦ا٪٣ٲح ٚ٭ ٢ٱ٤ــ اٵػؿس( )6ٱأ٦ؿ  ٨٦ٱؾ٠ؿ ٔ٫٪؟ ٝةؿ
أثٮ إ٣جةس¬٣ :لت( ،)7كٝةؿ اٞ٣ةق ٥كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٣لت.
( )1كاٛلؼذةر ٹ دـ ٔ٤ٲُ( .٫لؿاف) (.)Í
( )2كاػذةرق يف رشح اٛ٣ذط.
( )3ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
( )4كّة٬ؿ¬ اٵز٬ةر ا٣ذ٤جٲح  ،ٍٞٚكإً٩ل ٬ؾا ٔىل ٝٮؿ أيب إ٣جةس ً٠ل يف رشح اٵز٬ةر.
اٵز٬ةر أ ٫٩ٹ ٱٕٞ٪ؽ إٹ ثة٪٣ٲح ٞ٦ةر٩ح ٣ذ٤جٲح أك د٤ٞٲؽٚ ،ٺ ٣لـئ ثة٣ذكجٲط
(*) اٛلؾ٬ت ٦ة يف É
ك٩عٮق .كإً٩ل ٬ؾا ٔىل ٝٮؿ أيب إ٣جةس.
(٤ٚ )5ٮ ٝؽـ ا٣ذ٤ٞٲؽ ٔىل ا٪٣ٲح ًف ٣لـا.)Í( .٫
( )6اُ٣ةرئ.
٥لٍل ثٲ٪٭ًل[ ،]1ك٬ٮ
( )7ثأصؿة أك دربٔ نة إف دٕؾر ا٣ذ٤ٞٲؽ ،كإٹ ٚة٣ٮاصت ا٣ذ٤ٞٲؽٔ( .ة٦ؿ) .كٝٲ¬ :٢
اٛلؼذةر ٧٤٣ؾ٬ت.
(*) كٹ ٱٞةؿ :ٹ ٨لء ٔ٤ٲ٠ ٫أذ٠ةر ا٣ىٺة؛ ٵ ٫٩ٱٛؿؽ ثٲ٪٭ًل  ٨٦ظٲر إ ٫٩ٹ ٱىط اٹقذ٪ةثح
ٚٲ٭ة ،ثؼٺؼ اٙلش ٚٲكذ٪ٲت ٛلة دٕؾر ٔ٤ٲٚ ٫٪٦ ٫ةٚ٭( .٥إ٦ٺء مة.)Í( )¦ ٰ٦

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

[ ]1أم :ثَل ا٣ذ٤ٞٲؽ كا٪٣ٲةثح.

¬ :كإذا ٠ةف اٛلعؿـ أصٍل نا ٍٔٗ ٨لق ٩ٮل إظؿا ،)1(٫٪ٔ ٫٦كيف ا٣ذ٤جٲح
٥لٍل ثَل أف ٱ٤جٰ ٔ ٫٪أك  ٞ٤ُ٦نة.
ك٩ ٨٦ٮل ٩ك ١نة ز٣ ٥جٯ ثٍ٘لق ٣ـ٦ ٫٦ة ٩ٮÊاق ٹ ٦ة ٣جٯ ث.٫
كٹ ِلت ا٪٣ٲح إٹ ٔ٪ؽ¬ اٷظؿاـ ،ٹ ثٕؽق ٔ٪ؽ قةاؿ اٵر٠ةف(٨١٣ ،)2
ٱكذعت؛ ١٣سؿة ا٣سٮاب.
ٔ٧ة
 :ك ٨٦أظؿـ ٚإف ٩ٮاق ٙلش أك ٧ٕ٣ؿة ٚؿض أك  ٢ٛ٩أك ٩ؾر أصـاق¬ ِف

٩ٮاق ٨١٣ ،ٹ ٱ ٨ٔ ٓٞظضح اٷقٺـ إٹ ظٲر¬ ٩ٮا٬ة( .)3كٝةؿ ا٣نة )4(ٰٕٚكأثٮ
ِ٦ص :ٱ٪ٔ ٓٞ٭ة ظٲر ٩ٮل اٙلش  ٞ٤ُ٦نة أك ظش ا٪٣ؾر أك ظش ا .٢ٛ٪٣كٝةؿ
اٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٱ٪ٔ ٓٞ٭ة ظٲر ٩ٮل اٙلش  ٞ٤ُ٦نة.
كأ٦ة إذا ٩ٮل اٷظؿاـ  ٞ٤ُ٦نة كًف ٱٞٲؽق ثيشء ٚإ ٫٩ٱٌٕٔ ٫ىل ٦ة مةء ٨٦ Êظش
أك ٔ٧ؿة ،كٹ ٣لـا ٨ٔ¬ ٫ظضح اٷقٺـ( ،)5ػٺؼ ا٣نة.ٰٕٚ
 :ك ٨٦أظؿـ ثةٙلش  ٞ٤ُ٦نة اٝذًص اٷٚؿاد .ك٩ ٨٦ٮل اٙلش اٛ٣ؿض
أصـاق ٔ Ê٨ظضح اٷقٺـ إف ًف ٱ٤ٔ ٨١ٲ ٫ظضح ٩ؾر ،كإف ٠ةف ٔ٤ٲ ٫ظضح اٷقٺـ
كظضح ٩ؾر ك ٨ٔ ٓٝظضح اٷقٺـ( ،)6ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص( ،)7كٝؽ ذ٠ؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل
يف وٮـ رٌ٦ةف أ ٫٩إذا ٩ٮل ا٣ىٲةـ ٚؿً نة ك٠ةف ٔ٤ٲ ٫وٮـ ٩ؾر ًف ٣لـق ٔ ٨أ٦لًل؛

( )1يف (د)٩ :ٮل إظؿا ٨٧ٔ ٫٦ظش ٔ.٫٪
( )2يف (د) :ٹ ثٕؽق ٠كةاؿ اٵذ٠ةر.
( )3إٹ اٛ٣ؿض ٚٲٕٲ ٫٪اثذؽاء ك٣ٮ ٩ؾر نا.
( )4يف ا٣جكذةف ٦ة  :٫ْٛ٣كٔ٪ؽ ا٣نة ٢٠ ٰٕٚظش ٱٮ٩ ٨ٔ ٓٝؾر أك  ٢ٛ٩كًف ٱ ٢ٕٛظضح اٷقٺـ
ٚإ ٫٩ٱُ٪صؼ إ٣ٲ٭ة؛ ٵ١لة أػه ك ٫٣أ٣ــ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )5كًف ٣لـق ٛ٤٣ؿض ٹظذًلؿ ا.)Í( .٢ٛ٪٣
( )6ث ٢ٹ ثؽ  ٨٦ا٣ذ٧ٲٲـ.)Í( .
( )7ك ْ٩ؿق اٷ٦ةـ يف ا٘٣ٲر .كص ٫اْ٪٣ؿ ٠ٮ١لًل ٚؿًَل ،ك ٨٦رشط اٛ٣ؿض أف ٱٕٲ ٫٪اثذؽاء،
ٚٲىٍل ٠ةٷظؿاـ اٛلُ ٜ٤ٱٌٕٔ ٫ىل ٦ة مةء.

ٚٲأيت ٪٬ة¬ ٦س.)1(٫٤
 :كإف ٩ٮل اٷظؿاـ ٔ ٨ظضح اٷقٺـ كظضح ا٪٣ؾر  ٕ٦نة ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص:
٣لـٱ ٨ٔ ٫ظضح اٷقٺـ( ،)2كٝةؿ أثٮ صٕٛؿ :ٱىط ٜلًل  ٕ٦نة ،ك ٫٤ٕ٣ٱؿٚي أظؽً٬ل،
كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل¬ :ٹ ٣لـم ٵ٦لًل .ك ٫٤ٕ٣ٱٌٕٔ ٫ىل ظضح ٍٗلً٬ل(.)3
¬ :ك٩ ٨٦ٮل اٷظؿاـ ٦س ٢إظؿاـ زٱؽ وطٚ ،إف ثةف  ٫٣إظؿاـ زٱؽ ٔ٢٧
ث ،)4(٫كإف ٠ةف  ٞ٤ُ٦نة ٠ةف ٬ؾا  ٞ٤ُ٦نة أٱٌ نة ،ٱٌٕٔ ٫ىل ٦ة مةء( )5ك٣ٮ ػة٦ ٙ٣ة
كًٓ زٱؽ إظؿا٤ٔ ٫٦ٲ .٫كإف ا٣ذجف ٔ٤ٲ ٫إظؿاـ زٱؽ ٠ةف ٩ ٨٧٠يس ٦ة أظؿـ .)6(٫٣
 :ك٩ ٨٦يس ٦ة أظؿـ ٚ :٫٣إف ٔ ٥٤أ ٫٩أظؿـ ثعضح اٷقٺـ  ٨١٣ا٣ذجف
ٔ٤ٲ ٢٬ ٫إٚؿاد أك ٝؿاف أك ٓلذٓ َةؼ كقٕٯ(٦ )7س٪ٲ نة ٩ؽث نة(٩ )8ةكٱ نة ٦ة أظؿـ ٫٣؛
٘لٮاز أٝ ٫٩ةرف ،كا٪٣ٲح ٦ )9(٫٣كذعجح ٍٗل كاصجح ،ز ٥ٱجذؽئ( )10اٷظؿاـ ثعضح
اٷقٺـ ،ك٣لٕ٩ ٢ٲذٍ٦ ٫صكَح( )11ثأف ٹ ٱ١ٮف ٞلؿ ٦نة ثةٙلش ٝ ٨٦ج٢؛ ٣بٺ
٠ٺـ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل ٝٮم ٪٬ة ،ٹ يف ا٣ىٮـ ٚٲضـٱ ٨ٔ ٫رٌ٦ةف؛ ٵف ا٣ىٮـ ٹ ٱىط ٍ٘٣ل رٌ٦ةف
(ٝ )1ٲ¬ :٢
يف كٝذ ،٫ثؼٺؼ اٙلش ٚ٭ٮ ٱىط  ٢ٕٚأ٦لًلٚ ،ٺ ٣لـٱ ٨ٔ ٫أ٦لًل؛ ٵ ٫٩ٱنرتط دٕٲَل اٛ٣ؿض يف اٹثذؽاء.
(*) ك ٫٤ٕ٣ذ٠ؿ ٬ؾا دٛؿٱٕ نة ٔىل ٠ٺـ اٛلؤٱؽ ثةٓص كإف ٠ةف ٹ ٱٞٮؿ ث[ ٫اٞٛ٣ٲٔ ٫يل]٠( .ٮا٠ت).
(*) ٵ ٫٩ٱرتدد ثٲ٪٭ًل ٚٲ١ٮف ٠ةٛلُٚ ،ٜ٤ٲٌٕٔ ٫ىل ٦ة مةء.
( )2كذ ٟ٣ٵ١لة أٝٮل ،كاػذةر يف ا٣رب٬ةف ٝٮؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل( .ثكذةف).
(ٛ٩ )3ٺن ،أك ٔ٧ؿة.)Í( .
( )4ك٣لـا ٨ٔ ٫ظضح Éاٷقٺـ إف ٠ةف أظؿـ زٱؽ ُلة.
( )5ذ٠ؿ ٬ؾق اٛلكأ٣ح اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ،ك٠ؾا إف¬ ًف ٤لؿـ زٱؽ ٠ةف ٠ةٷظؿاـ اٛلُ( .ٜ٤ذكٱؽ).
(*)  ٨٦ظش أك ٔ٧ؿة  ٛ٩ن
ٺ (.)Í
( )6ك٣لـٱٛ٤٣ ٫ؿض ٦ة ا٣ذجف ٩ٮًٔ٠ ٫ل يف اٵز٬ةر.
( )7كصٮث نة.
( )8ث ٢كصٮث نة ٔ٪ؽ  ٨٦صٕ ٢ا٣كٮؽ ٩ك ١نة؛ إذ ٝؽ ٤ل ٢٧ا١٣ذةب ٔ٤ٲ ٫كإف ٠ةف ػٺؼ اٛلؾ٬ت.
( )9أم٤٣ :نؼه.
(٣ ٢٬ )10ٺقذب٪ةؼ ٚةاؽة؟ ( ٨٦ػٍ قٲؽ٩ة ظك.)ª ٨
(ٚ )11إف ًف ٱٍصطٚ Êةٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح.

ٱؽػ ٢ظضح ٔىل ظضح ،ز ٥ٱأيت ثأًٔلؿ اٙلش(٤٠ )1٭ة ٠ةٛلذ٧ذٓ ،كٔ٤ٲ ٫ثؽ٩ح()2؛
٘لٮاز أ٠ ٫٩ةف ٝةر ٩نة( ،)3كمةة؛ ٣رتؾ قٮؽ ا٣جؽ٩ح( )4أك ٣رتؾ ا٣ذٞىٍل( )5إف ٠ةف
٦ذ٧ذٕ نة .ك ٫٣اٵ ٨٦ ٢٠ا٣جؽ٩ح( )6ٹ  ٨٦ا٣نةة .كإف ا٣ذجف ٔ٤ٲ ٢٬ ٫أظؿـ ثعضح
أك ثٕ٧ؿة أك ثٛؿض أك ٞٚ )7(٢ٛ٩ةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كاٞ٣ة٬ل زٱؽ كاٵٍ٦ل اٙلكَل :إ٫٩
ٱٌٕٔ ٫ىل ٦ة مةء كٹ دـ ٔ٤ٲ ،٫كركاق يف ا٣ذٞؿٱؿ ٔ ٨اٜلةدم .كٝةؿ أثٮ إ٣جةس¬
كأثٮ َة٣ت :إ٠ ٫٩ةٵكؿ ٱٚ ٢ٕٛٲ٠ ٫ؾ٤ ٫٪١٣ ،ٟ٣لؿـ ثةٙلش ثٍصط أف ٹ ٱ١ٮف
ٞلؿ ٦نة ثعضح كٹ ٔ٧ؿة( )8يف اٙلةؿ .كٹ ٣لـا¬ ٨ٔ ٫ظضح اٷقٺـ( .)9ك٣ٲف ¬٫٣
( )1ك٬ٮ يف رشح اٵز٬ةر ،ك :٫ْٛ٣ز ٥إذا ٚؿغ  ٨٦ا٣كٰٕ ٣ـ ٫٦أف ٱكذأ٩ ٙ٩ٲح ٕ٦ٲ٪ح ٤٣عش ..إ٣غ.)Í( .
( )2كٝٲ :٢ٹ دـ ٔ٤ٲ٫؛ ٵف اٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح.)Í( .
( )3ك٬ؾا ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ظكٔ ٨ىل أو ٢ا٣كةدة؛ ٵ١لٔ ٥ة٤٦ٮق يف ٬ؾق اٛلكأ٣ح ثةٵٗ ِ٤كاٵظٮط.
كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙإ ٫٩ٹ ٱ٤ـ ٫٦إٹ دـ كاظؽ؛ ٵف اٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح٠( .ٮا٠ت  ْٛ٣نة).
(ٔ ٫٤ٕ٣ )4ىل ٝٮؿ ا٣كٲؽٱ :٨إ٩ ٫٩ك٣ ٟلرب ثة٣ؽـ ،ٹ ٔىل ٝٮ٪٣ة :إ ٫٩رشط.)Í( .
(ٝ )5ةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم :كٝؽ ق ¬ٍٞاٙل ٜ٤كا٣ذٞىٍل  ٓ٦ا٤٣جف ،ك٠ؾا ٱك ٫٪ٔ ٍٞا٣ؽـ ،ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق
يف ا٘٣ٲر.)Í( .
( )6ٵ١لة إ٦ة ٔٝ ٨ؿاف أك ٓلذٓ  ،ٍٞٚك ٫٣اٵ٪٦ ٢٠٭ة.
]
1
[
( )7اٛلؿاد ا٣ذجف ٔ٤ٲ ٢٬ ٫أظؿـ ثعش أك ٔ٧ؿة ،كا٣ذجف أٱٌ نة  ٢٬ذ ٟ٣اٙلش أك ا٧ٕ٣ؿة ٚؿض
أك  ،٢ٛ٩ك٪ٕ٦ةق يف ا٣ذؾ٠ؿة( .قًلع قٲؽ٩ة ظك .)ª ٨ك ِٛ٣ا٣ذؾ٠ؿة :ٹ إف ص٭٢٬ ٢
ثٛؿض أك  ٢ٛ٩ظش أك ٔ٧ؿةٝ .ٮ« :٫٣ٹ إف ص٭ ٢إ٣غ» ٬ؾا ٦كذٞٲ ٥أ ٫٩ٹ ٣لـٱ ٨ٔ ٫ظضح
اٷقٺـ٠( .ٮا٠ت  ْٛ٣نة ،كوٕٲرتم) (.)Í
( )8ٱْ٪ؿ يف ا٧ٕ٣ؿة؛ ٞٚؽ  ٢ٕٚأًٔلٜلة كًف ٱج ٜإٹ ا٣ذٞىٍل ً٠ل ٦ؿ .)Í( .ككص٠ ٫ٺـ ا١٣ذةب٣ :بٺ
ٱ١ٮف ٦ؽػ ن
ٺ ٩ك ١نة ٔىل ٩ك ،ٟكأ٦ة ٠ٮ ٫٩ٱأيت ُلؾق ا٪٣ٲح ٹ يف اُ٣ؿؼ اٵكؿ ٚٶ ٫٩ا٣ذجف ٔ٤ٲ٪٬ ٫ة
ٝ ٢٬ؽ ٠ةف أظؿـ ثعضح أك ٔ٧ؿةٚ ،ةظذةج إٌف ٬ؾق ا٪٣ٲح ،كيف اُ٣ؿؼ اٵكؿ ًف ٱ ٓٞا٤٣جف إٹ يف
وٛح اٙلش ٛ١ٚ ،ٍٞٚٯ أف ٱٍصط ٔؽـ ٠ٮٞ ٫٩لؿ ٦نة ثةٙلش ،كآص أٔ.٥٤
(*) ك ِٛ٣ا١٣ٮا٠ت ٝٮ« :٫٣ث٪ٲح ٍ٦صكَح» ٣بٺ ٱؽػ ٢ظضح ٔىل ظضح أك ٔىل ٔ٧ؿة؛ ٵ ٫٩ث٪٦ ٰٞ٭ة
 ٫٩ٹ ظةصح ٞ٣ٮ:٫٣
ا٣ذٞىٍل ،ك٬ٮ ٩ك ٟكاصت ،ك٬ؾا ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ظك ٨كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙإ ¬
كٹ ٕ٦ذ٧ؿ نا؛ ٵٝ ٫٩ؽ ظ ٨٦ ٢أ٠سؿ ٞلْٮرات إظؿاـ ا٧ٕ٣ؿة ثة٣كٰٕ( .ثة.)ِٛ٤٣
(*) ٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙٹ ٪ٕ٦ٯ ٞ٣ٮ« :É٫٣كٹ ٔ٧ؿة»؛ ٵٝ ٫٩ؽ ظ٪٦ ٢٭ة ثة٣كٰٕ ٨٦( .ػٍ قٲؽ٩ة
إثؿا٬ٲ ٥ظسٲر) .كًف ٱج٤ٔ ٜٲ ٫إٹ ا٣ذٞىٍل ،كٹ كٝخ  ،٫٣كآص أٔ.)Í( .٥٤
( )9كٝٲ٣ :٢لـٱ ٨ٔ ٫ظضح اٷقٺـ؛ إذ ٝؽ اثذؽأ ثةٹقذب٪ةؼ( .ظسٲر) .كٝؿرق ا٣نة ٰ٦كا٣ذ٭ة.ٰ٦
-------------------------

[ ]1يف ٬ة٦ل (ج ،د) :أك ا٣ذجف.

أف ٱذعؿل كٹ ٱٕ ٢٧ثْ ،٫٪ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف ا٣نةٝ .ٰٕٚةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم أٖلؽ
ث٤ ٨لٲٯ :ك٠ؾا يف¬ ا٣ىٺة إذا م٩ ٢٬ ٟٮل اْ٣٭ؿ أك إُ٣ص ،أك ٩ ٢٬ٮل اٵداء
أك اٌٞ٣ةء ٚٺ ٱٕ ٢٧ثة ،٨ْ٣كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙث ٢ٱٕ ٢٧ث.)1(٫
¬  :ك ٨٦ثٕر ُلؽم كأ٦ؿ ثذ٤ٞٲؽق يف كٝخ َٕ٦ل وةر ٞلؿ ٦نة يف ذٟ٣
ا٣ٮٝخ إذا ٩ٮل اٷظؿاـ ٚٲ ،٫ٹ ٝج٫٤؛ ٚٺ ٱىط دٞؽٱ ٥ا٪٣ٲح ٍٗ ٨٦ل ذ٠ؿ(ٔ )2ىل
ا٣ذ٤ٞٲؽ ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ.
 :ك ٨٦أظؿـ ثعضذَل( )3أك أ٠سؿ أك ثٕ٧ؿدَل أك أ٠سؿ(٣ )4ـ ٫٦ا،Ê٢١٣
كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚكاظؽة ٪٤ٝ .ٍٞٚة :ز ٥ٱؿٚي ا٣ـااؽ ٔىل كاظؽة ،كٔ٤ٲ ٫يف¬ ٢٠
٩ك )5(ٟر ٫ٌٚدـ ،كٱٌٞص اٛلؿٚٮض ثإظؿاـ صؽٱؽ يف اٞ٣ةث٤ح إف ٠ةف ظض نة ،كإف
٠ةف ٔ٧ؿة ٚجٕؽ أٱةـ ا٣ذٍصٱ ٜإف ٠ةف يف أم٭ؿ اٙلش ،كإف ٠ةف يف ٍٗل٬ة ٚجٕؽ
ٚؿاٗ ٨٦ ٫اٵكٌف .كإف ًٝص ا٧ٕ٣ؿة يف أم٭ؿ اٙلش أك يف أٱةـ ا٣ذٍصٱ ٜأصـأد٫
ك٣ـ ٫٦دـ .)6(Êكإذا ٠ةف إظؿا ٫٦ثة٧ٕ٣ؿدَل يف أم٭ؿ اٙلش أك يف أٱةـ ا٣ذٍصٱ٣ ٜـ٫٦
٧ٔ ٢١٣ؿة دـ؛ ٚعٲر أظؿـ ثٕ٧ؿدَل يف أم٭ؿ اٙلش ز ٥رٚي إظؽاً٬ل زٌٝ ٥ة٬ة
يف أم٭ؿ اٙلش ٱ٤ـ ¬٫٦أرثٕح د٦ةء(.)7
 :كإذا أظؿـ ثعضح كٔ٧ؿة  ٕ٦نة ٠ةف ٝةر ٩نة ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأف اٞ٣ؿاف ٹ
( )1ك٬ٮ ٝٲةس ٠ٺـ اٵز٬ةر يف ٝٮ :٫٣يف أثٕةض ٹ ٱؤٔ ٨٦ٮد ا٣نٚ ٟٲ٭ة ،كيف ٝٮ :٫٣كٱٰٛ١
ا ٨ْ٣يف أداء اٛ٦( .ٰ٪ْ٣ذٰ).
( )2ا٣ذ٤جٲح ¬ٹ ٍٗل.
(ٛ٩ )3ٺن( .ظةمٲح قعٮٍف) (.)Í
(ٛ٩ )4ٺن.
( )5ٱٕ :ٰ٪ظض نة أك ٔ٧ؿة.
(٬ )6ؾا يف أٱةـ ا٣ذٍصٱ ،ٜكأ٦ة يف أم٭ؿ اٙلش ٚٲْ٪ؿ ٚٲ٫؛ ٵف اٛلٞؿر أف ا١٣ؿا٬ح ٚٲ٭ة ٤٣ذ٪ـٱٚ ،٫ٺ
دـ.)Í( .
( )7د٦ةف ٷظؿا ٫٦ثة٧ٕ٣ؿدَل ،كدـ ٤٣ؿٚي ،كدـ ٌٞ٤٣ةء( .ثكذةف)٦ .كذٞٲ ٥إذا ك ٓٝاٷظؿاـ
كاٌٞ٣ةء ا٘ل٧ٲٓ يف أٱةـ ا٣ذٍصٱ ،ٜكإٹ ٚؽـ ٤٣ؿٚي ( .ٍٞٚقٲؽ٩ة ظك.)Í( )٨

٤لذةج إٌف ٩ٲذ ،)1(٫كٔىل اٞ٣ٮؿ ثأ٤ ¬٫٩لذةج إٌف ٩ٲذ ٫ٱؿٚي¬ إظؽاً٬ل ً٠ل دٞؽـ ،ك٫٤ٕ٣
ظٲر ٱ١ٮف ا٣ٮٝخ ٦ذكٕ نة ٜلًل  ٕ٦نةٚ ،أ٦ة ظٲر ًةؽ كٝخ اٙلش

ٚٲٞؽ)2(٫٦

كٱؿٚي ا٧ٕ٣ؿة ً٠ل يف اٞ٣ةرف إذا ًةؽ ٔ٤ٲ ٫ا٣ٮٝخ.
كا٣ؿٚي ٱ١ٮف ثة٪٣ٲح¬ ٔ٪ؽ٩ة ،كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ثةٍ٣صكع يف أظؽ ا٪٣كَ١ل
ٱؿدٛي ا٣سةٌل.
ٝ :ةؿ يف ا٣جعؿ :كإذا ػٍل يف إظؿا ٫٦ثَل ظضح كٔ٧ؿة ٠ةف ً٠ل إذا أَٜ٤
إظؿاٚ ،)3(٫٦ٲٌٕٔ ٫ىل ٦ة مةء ،كٱ١ٮف ٛ٩ٺن.
 :ك ٨٦أظؿـ ثًل ٱٕ ٥٤أ ٫٩ٹ ٱٞؽر ٔ٤ٲ٩ ٫عٮ أ ٙ٣ظضح ٣ػ ٥ٱىطÊ
و
ٔةص ث.٫
إظؿا)4(٫٦؛ ٵ٫٩
Êك ٨٦أظؿـ ث٪ك ٟثٕؽ ٩ك ٟوط ذٚ ،ٟ٣إف أظؿـ ثعضح ثٕؽ ظضح أك
ثٕ٧ؿة ثٕؽ ٔ٧ؿة رٚي اٵػؿل ً٠ل دٞؽـ( ،)5كإف أظؿـ ثٕ٧ؿة ثٕؽ ظضح رٚي
(ٝ )1ةؿ يف ا٘٣ٲر ٦ة ٝ :٫ْٛ٣ةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :ك٣ٮ أظؿـ ثأظؽ ا٪٣كَ١ل كأدػ ٢ا٣سةٌل
ثٕؽ ذً ٟ٣ف ٱٝ ٨١ةر ٩نةٚ ،أ٦ة ٣ٮ أظؿـ ثعضح كٔ٧ؿة  ٕ٦نة كًف ٱٞىؽ اٞ٣ؿاف ٚةٵٝؿب أٝ ٫٩ؽ
وةر ٝةر ٩نة؛ ٵ ٫٩ٹ ٪ٕ٦ٯ ٞ٤٣ؿاف قٮل اٷظؿاـ ُلًل.
كاٵكٌف ا٣ذؼٲٍل ك٣ٮ ًةؽ ا٣ٮٝخ .كٚؿؽ اٷ٦ةـ رشؼ ا٣ؽٱ ٨ثأف اٞ٣ةرف ٝىؽق يف
¬
(٩ )2ؽث نة.
اٵو ٢اٙلش ،ثؼٺؼ اٷظؿاـ ٪٬ة ٚإف اٞ٦ ٢١٣ىٮد.
( )3ك٬ٮ ٱٞةؿ :إ١ل ٥ٱٞٮ٣ٮف :إف ا٣ذؼٲٍل يف ٩ٲح إ٣جةدات ٦جًُ٠ ٢ل ذ٠ؿكا يف ا٣ٮًٮء كا٣ىٲةـ ًٚل
اٛ٣ؿؽ؟ (قعٮٍف) .كٱ ٨١٧اٛ٣ؿؽ كاػذٲةر ٠ٺـ ا٣جعؿ؛ ٵف اٷظؿاـ ٱىط  ٞ٤ُ٦نة ٍٗ ٨٦ل
دٕ٤ٲ ٜثيشء ،ثؼٺؼ ا٣ىٺة كٍٗل٬ة ٚٺ ٱىط اٷظؿاـ ُلة  ٞ٤ُ٦نة ،ث ٢ٹ ثؽ  ٨٦دٕٲَل ٦ة
أظؿـ  ،٫٣ك٬ٮ ٪٬ة ٝؽ صــ ثةٷظؿاـ ،كإً٩ل ػٍل يف اٛلذٕٚ ،ٜ٤ةٚرتٝة ٨ٔ( .ا٣كٲؽ أٖلؽ
ا٣نة .)ٰ٦كٝؽ ركم ٔ ٨اٛلٛذٰ اػذٲةر ٦ة يف ا٣جعؿ.
(*) كٔ ٨ا٣ذ٭ة :¬ٰ٦ا٣ذؼٲٍل ٦ة ٨٦ ٓ٩وعح اٷظؿاـٚ ،ٺ ٱ٨ ٓٞلء ٠كةاؿ إ٣جةدات .ك٦س٨ٔ ٫٤
ظسٲر كاٛلٛذٰ.
( )4كْ٩ؿق يف ٩كؼح ثٲةف ظسٲر .ك ٫٤ٕ٣ٱٞٮؿ :ٱ٤ـ ٫٦اٛلٌص يف أظؽً٬ل كٱؿٚي اٳػؿ.
(٤ٚ )5ٮ رٚي ٍٗل ا٣ؽػٲ٠ ٢ةف ً٠ل ٣ٮ¬ ًف ٱؿٚي ٔىل اٞ٣ٲةس ا٘ليلٕ٦( .ٲةر ٪ٕ٦ٯ).
(*) ٚإف ص٭ ٢ا٣كةثٝ ٜةؿ اٛلؤٚ :ٙ٣ةٞ٣ٲةس رٌٚ٭ًل كٱذع ٢٤ثٕ٧ؿةٚ( .ذط).

ا٧ٕ٣ؿة ،كإف أظؿـ ثعضح ثٕؽ ٔ٧ؿة رٚي اٙلضح إف ٠ةف يف كٝخ اٙلش قٕح ،ز٥
ٱأيت ُلة ثٕؽ ا٧ٕ٣ؿة ثإظؿاـ صؽٱؽ ،كإف ػيش ٚٮت اٙلش ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ¬ثةٓص كاٛل٪ىٮر
ثةٓص٠ :ؾا أٱٌ نة ٱؿٚي اٙلضح( )1كٱأيت ُلة يف اٞ٣ةث٤ح ،كٝةؿ اٵٍ٦ل اٙلكَل :ٱؿٚي
ا٧ٕ٣ؿة كٱكذ٧ؿ يف اٙلضح .كٝةؿ أثٮ صٕٛؿ :ٱىٍل ٝةر ٩نة ٥٤ٚ ،ٱٕذرب ٩ٲح اٞ٣ؿاف ٦س٢
ٝٮؿ أيب ظ٪ٲٛح ،كركل يف ا٣ذٞؿٱؿ ٔ ٨اٞ٣ةق ٥كاٜلةدم كا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص أف
اٞ٣ؿاف ٹ ٤لذةج إٌف ٩ٲذ ،٫كٝةؿ يف ا :ٓ٧٤٣إ٤ ¬٫٩لذةج إٌف ٩ٲذ.)2(٫
( ٨٦ :)3اقذؤصؿ ٔىل ظضذَل ٣نؼىَل ز ٥أظؿـ ُلًل  ٕ٦نة وط
إظؿا٪ٔ ٫٦٭ًل( )4ز ٥ٱٕٲ ٨ٔ ٫٪أظؽً٬ل .كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٹ ٱىط ٔ٪٭ًل ،ث ٢ٱ١ٮف
ٛ٪٣ك.٫
كإف أظؿـ ٔ ٨أظؽً٬ل ٹ ثٕٲ ٫٪وط كٔٲ ٫٪ٵ٦لًل مةء( .)5كٝةؿ أثٮ ٱٮق:ٙ
ٱ١ٮف ٛ٪٣ك ،)6(٫ذ٠ؿ ذ ٫٤٠ ٟ٣يف ا٣جعؿ.

( )1ٵ١لة دػٲ ٢ثٕؽ ا٧ٕ٣ؿة( .ثكذةف).
( )2يف (د) :إٌف ٩ٲح.
(٬ )3ؾا اٛلكأ٣ح ٦كٮدة يف ا٣جعؿ ٚٺ ْل٤ٮ  ٨٦اْ٪٣ؿ.
( )4كذً٠ ٟ٣ل ٱىط أف ٤لؿـ ُلًل ٛ٪٣ك ٫ز ٥ٱَٕل( .ثكذةف) .ك٬ؾا اٛلكأ٣ح ٦كٮدة يف ا٣جعؿ؛ إذ
اْ٣ة٬ؿ ٚٲ٭ة أ٣ ٫٩لـٱًٔ ٫ل اقذؤصؿ ٔ٤ٲ ،٫كّة٬ؿ اٵز٬ةر ػٺؼ ذ ،ٟ٣كآص أٔ.)Í( .٥٤
(*) اٞ٣ٲةس أ ٫٩ٹ ٱٕٞ٪ؽ إظؿا ٫٦ٵ٦لًل ،ك ٫٤ٕ٣ٱىٍل ٠ةٛلُٚ ¬ٜ٤ٲٌٕٔ ٫ىل ٦ة مةء ،كٹ ٱكذعٜ
أصؿة؛ ٕ٣ؽـ اٷصـاء ،كآص أٔ.)Í( .٥٤
( )5اٛلؼذةر أ ٫٩ٹ ٱىط ا٣ذٕٲَل ،ث ٢ٱىٍل ٠ةٷظؿاـ اٛلُ ،ٜ٤كٹ ٱكذع ٜأصؿة.)Í( .
(ٛ٩ )6ٺن.

فصل [يف ثيبى هب ًهي ػٌه احملسم]

١لٰ اٛلعؿـ ٔ ¬٨أمٲةء٪٦ ،٭ة :ا٣ؿٚخ ،ك٬ٮ ا٘لًلع كا ِٛ٤٣اٞ٣جٲط ،كٔ٨
اٛ٣كٮؽ( )1كا ٥٤ْ٣كا٣ذٕؽم كاٛلضةد٣ح ثة٣جةَ٢؛ ٵ ٫٩يف ظةؿ َةٔحٚ ،ة٪٣٭ٰ ٫٣
آ٠ؽ ٍٗ ٨٦لق(.)2
ك٪٦٭ةٞٔ :ؽ ا١٪٣ةح( ٫٣ )3أك ٍ٘٣لق إ٣لةث نة أك ٝجٮٹن أك ك٠ة٣ح( )4أك ٌٚٮٹن(.)5
ك٪٦٭ة :ا٣ذُٲت( ،)6كدٕ٧ؽ م ،٫٧كاقذًٕلؿ ٦ة ٚٲَ ٫ٲت أك ٦ك ٫إذا ٠ةف ٱٕ ٜ٤ر٤ل٫
ي
كدػٮؿ قٮؽ إُ٣ةرٱ ٨كظٮا٩ٲذ٭ٙ ٥لةصح،
٦ف ٦ة إُٞ٩خ رااعذ،٫
ثٲؽق .ك٣لٮز ّ ٫٣ف
كٱ١ؿق ٍ٘٣ل ظةصح ،كٱكذعت  ٫٣قؽ¬ أ ٫ٛ٩يف د ٟ٤اٙلةؿ كٹ ٣لت ٨١٣ ،ٹ ٱذٕ٧ؽ م٥
اُ٣ٲت .ك٣لٮز  ٫٣ثٲٓ اُ٣ٲت كرشاؤق ،كٖل ٫٤يف ٝٮارٱؿق( )7ك٩عٮ٬ة(.)8
ك٪٦٭ة :ا١٣ع ٢ثًل ٚٲ ٫زٱ٪ح ،ذ٠ؿق اٜلة¬دم .كٝةؿ اٞ٣ةق :٥ثًل ٚٲَ ٫ٲت.
(ٝ )1ةؿ يف ا١٣نةؼ٬ :ٮ اٚلؿكج  ٨٦ظؽكد اٍ٣صٱٕح ،كٝٲ :٢ا٣ذكةب كا٣ذ٪ةثـ ثةٵٞ٣ةب.
(٬ )2ؾا ٪٦٭ٰ ٔ ٫٪اٛلعؿـ كٍٗلق  ٫٪١٣ ،يف ظ ٜاٛلعؿـ آ٠ؽ؛ ٵ ٫٩يف ظةؿ َةٔح ٚٺ ٱ٤جك٭ة
ََ ََ َ ََ ُ ُ َ ََ
َ
ج َدال ِِف
ثٕ٧ىٲح ،كٵف آص دٕةٌف ٝؽ ػى ٫ثة٣ؾ٠ؿ ثٞٮ ٫٣دٕةٌفْ :صفَل رفح وَّل فصِق وَّل ِ
َْ
اْل ِ ّجّص [ا٣جٞؿة٠( .]197ٮا٠ت).
(ٚ )3ٲ١ٮف ثةَ ن
ٺ إذا ٠ةف ٔةٛل نةٚ ،ةقؽ نا  ٓ٦ا٘ل٭.)Í( .٢
(*) كأ٦ة اٚلُجح ٚذىط كد١ؿق ٠ؿا٬ح د٪ـٱ ،٫ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.)Í( .
( )4ٱٕ :ٰ٪ٹ ٱىط أف ٱ١ٮف ك٠ٲ ن
ٺ ظةؿ ٠ٮٞ ٫٩لؿ ٦نة ،ٹ ظةؿ دٮ٠ٲٚ ٫٤ٲىط¬ أف ٱٮ ٢٠ك٬ٮ ٞلؿـ ٨٦
ٱذـكج  ٫٣إذا ظ٬( .٢ة٦ل رشح أز٬ةر) ( .)Íكٝؽ ٔ ٢٤كص٭٪٬ ٫ةؾ يف اٙلةمٲح.
( )5كٱٕذرب إظٺؿ  ٨٦إ٣ٲ ٫إصةزة ٔٞؽ ا١٪٣ةح ظةؿ اٷصةزة أٱٌ نة٤ٚ ،ٮ ك ٓٝإٞ٣ؽ ك٬ٮ ظٺؿ كًف
ّلى ٫٪٦ ٢اٷصةزة إٹ كٝؽ أظؿـ ًف دىط  ٫٪٦اٷصةزة ،قٮاء ٠ةف ا٣ٮٍف أك أظؽ ا٣ـكصَل٤ٚ .ٮ
ْل ٢٤اٷظؿاـ ٪٦٭ ٥ثٕؽ إٞ٣ؽ كٝج ٢اٷصةزة ككٕٝخ اٷصةزة ثٕؽ اٷظٺؿ وط ذ.ٟ٣
(ظةمٲح قعٮٍف) .كٝؿرق ا٣نةرح.)Í( .
( )6ك٣ٮ اُ٩جٞخ ظةقح ا٣نً ٥ف دك ٍٞاٛ٣ؽٱح ،ك٬ؾا إذا دٕ ٜ٤ث ،٫كإٹ أز.)Í( .ٍٞٚ ٥
(ٝ )7ةؿ يف ا٣جعؿ :إذا ٠ة٩خ ٟلذٮ٦ح ،ٹ ١٦نٮٚح أك يف َؿؼ زٮث ٫أك ًٔل٦ذٚ ٫ذ٤ــ( .ثٝ .)٫ْٛ٤ةؿ
كاٛلؾ٬ت أ ٫٩ٹ ٱ٤ـ٨ ٫٦لء إٹ أف ٱٕ ٜ٤ث٨ ٫لء.
¬
يف ٬ة٦ن:٫
ضكح ،كٱٕٛٯ ٔٝ ٨لةكرٔلة
(٩ )8ٮاٚش اٛلك ،ٟك ٰ٬ص٤ؽة د ٓ٦ ُٓٞاٛلكٗ ٨٦ ٟـا ،٫٣كÊ ٩ ٰ٬
٧٤٣ك٧٠ ،ٟضةكرة ا٪ٕ٣ت اٛلذٍ٘ل( .ز٬ٮر) (.)Í

ك٪٦٭ة٣ :جف اٙلؿٱؿ ك٦ة وجٖ ثـٔٛؿاف أك كرس أك ٔىٛؿ ك٣ٮ ٠ة٩خ¬ ا٦ؿأة،
ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص ٚٲ٭ة.
ك٪٦٭ة٣ :جف اٙليل كػةد ٥ا٣ؾ٬ت( )1ك٣ٮ ٠ة٩خ ا٦Êؿأة ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح
كا٣نةٚ ٰٕٚٲ٭ة.
ك٪٦٭ة :ا٣ؽ ٨٬ثًل ٚٲَ ٫ٲت .ك٣لٮز ثة¬٣ك .)2(٨٧كأ٦ة ثة٣ـٱخ ك٩عٮق( )3ظٲر
ٹ َٲت ٚٲ ¬٫ٕ٪٧ٚ ٫اٜلةدم( ،)4كأصةزق أثٮ َة٣ت كاٛلؿدًص كاٛل٪ىٮر ثةٓص .كٹ
ٚؽٱح يف ا٣ؽ ٨٬ك٣ٮ ظؿـ إٹ أف ٱ١ٮف ُ٦ٲجة.Ê
ك٪٦٭ة٣ :جف اٛلعٲٍ(٤٣ )5ؿص ،٢ٹ ٧٤٣ؿأة كاٚل٪سٯ(٤ٚ .)6ٮ ٣جك٩ ٫ةقٲ نة أك
صة ٬ن
ٺ ٣ذعؿٱ ٫٧مػٞػ¬ )7(٫كأػؿص ٫إذا ًف ٱٍٗ ٨٦ ٫٪١٧ل م ٜإٹ ثذُ٘ٲح ٨لء ٨٦
رأق .٫كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚٹ ٱن.٫ٞ
كٹ دـ ٔىل ا٪٣ة٧ل كا٘لة٪ٔ ٢٬ؽ اٜلةدم كا٪٣ةرص كاٛل٪ىٮر ثةٓص ،ػٺؼ¬
اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب َة٣ت كأيب إ٣جةس .ك٬ؾا اٚلٺؼ يف ٣جةس اٛلؼٲٍ كيف اُ٣ٲت
ٍٞٚ؛ ٣ٮركد اٚلرب ٚٲ٭ًل( ،)8ٹ يف ٍٗلً٬ل ٚةٕ٣ة٦ؽ كا٪٣ة٧ل كا٘لة ٢٬قٮاء.
( )1ٹ اٌٛ٣ح كإٞ٣ٲ.)Í( .ٜ
( ٨١٣ )2ٱٞةؿ :إذا ًٝص إ٣ؿؼ أف ا٣ك ٨٧زٱ٪ح ً٠-ل ٬ٮ ٔةدة أ٠سؿ اٞ٣جةا -٢ظؿـ ،كآص أٔ.٥٤
(٬ة٦ل د٧١ٲ.)٢
(*) كٚة ٝنة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )3ا٣ك٤ٲٍ( .ثكذةف).
( )4ٵ ٫٩زٱ٪ح( .ثكذةف).
( )5ثةٛل٭٤٧ح؛ ٣ٲؽػ ٢ا٣ؽرع ك٦ ٢٠ة ٤لٲٍ ثة٣جؽف.
( )6اٛلؼذةر¬ أف ظ٧١٭ة ظ ٥١ا٣ؿص٢؛ د٘٤ٲج نة ٘لة٩ت اٙلْؿ ،إٹ أ١لة إذا ٤ٕٚذٚ ٫ٺ ٨لء ٔ٤ٲ٭ة؛
ٕ٣ؽـ ّل٠ ٜٞٮ١لة رصٺن .ك٦سٛ٧٤٣ ٫٤ذٰ.
(٦ )7ة ًف ٣لع ٙث .)Í( .٫كٝٲ :٢ك٣ٮ أصع .ٙكاٛلؼذةر اٵكؿ؛ ٵ ٫٩ٱجٲع٦ ٫ة ٱجٲط دؿؾ
ا٣ٮاصت ،ك٣ٲف ً٠ل ٱأيت يف ثةب اٷ٠ؿاق ،كآص أٔ( .٥٤قٲؽ٩ة ظك.)¦ ٨
( )8ك٬ٮ ٝٮٛ ÷ ٫٣ل ٨أظؿـ يف صجح ك٬ٮ ٦ذٌ٧غ ثةٚل٤ٮؽ[(( :]1ا٩ـع ٔ ٟ٪ا٘لجح كاٗك٢
ٔ ٟ٪أزؿ اٚل٤ٮؽ)) ،كًف ٱأ٦ؿق ثةٛ٣ؽٱح ،ك٬ؾا ظضح ٞ٤٣ٮؿ اٵكؿ( .ثكذةف).

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

[ ]1ك٬ٮ َٲت ٕ٦ؿكؼ ٦ؿ٠ت ٱذؼؾ  ٨٦ا٣ـٔٛؿاف كٍٗلق  ٨٦أ٩ٮاع اُ٣ٲت ،كد٘٤ت ٔ٤ٲ ٫اٙل٧ؿة كا٣ىٛؿة١( .لةٱح).

ك٪٦٭ة :دُ٘ٲح ا٣ؿص٣ ٢ؿأق ٫أك ثٌٕ )1(٫ثًل ٱكذٞؿ ٔ٤ٲ٦ ٨٦ )2(٫ةء أك ًٔل٦ح أك
٪٤ٝكٮة أك ثؿ٩ف( ،)3كً٬ل أمؽ ّلؿٱ نًل؛ ٵ١لًل ٟلٲٍ .ك٠ؾا ٹ¬ ٣لٮز ثة٣ٲؽ ظٲر
دكذٞؿ ٔ٤ٲ ،)4(٫ػٺؼ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل كأوعةب ا٣نةٚ .ٰٕٚإف ًف
دكذٞؿ ٔ٤ٲ ٫صةز٪ٕ٠¬ ،ؽ ظ٣ ٫١ؿأق ٫أك ٦كع٤٣ ٫ٮًٮء أك د٘٤٣ ٫١٣ك ،٢كٔ٪ؽ
٩ٮ ٫٦كاًُضةٔٚ ٫ٲٕٛٯ¬ ًٔل دُ٘ٯ  ٫٪٦ثةٵرض(ٝ .)5ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :أك ثسٮث٫
ظةؿ ٩ٮٚ ،٫٦إذا ا٩ذج ٫ر ٫ٕٚكٹ ٨لء ٔ٤ٲ.)6(٫
ك٪٦٭ة٣ :جف ا٣ؿص٢

٤٣ؼَٛل()7

أك ا٘لٮرثَل أك اَ٤ٕ٪٣ل إذا ٗ٧ؿا ٕ٠جٰ

اٍ٣صاؾ؛ ٵف ذٟ ٟ٣لٲٍ ،ٹ أ ٫٩ٵص ٢دُ٘ٲح إ١٣جَلٚ ،إف ًف ٱ٘٧ؿا إ١٣جَل ،أك
٪٦ ُٓٝ٭ًل ّ ٨٦لخ إ١٣ت إٌف أٔٺً٬ل  ٨٦أظؽ ا٘لة٩جَل( -)8صةز ٣جك٭ًل¬(،)9
ذ٠ؿق يف اٍ٣صح .كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :إذا ٚ ُٓٝٮؽ إ١٣ت ٝؽر
( )1كظؽق ٦ة ٱجَل أزؿق يف ا٣ذؼةَت.)Í( .
كعٮٍف ٦ة  :٫ْٛ٣كٹ ٚؿؽ ثَل أف دكذٞؿ ا٣ذُ٘ٲح أـ ٹ ٔىل اٵوط  ٨٦اٛلؾ٬ت.
¬
( )2كيف ظةمٲح ا٣
ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
(ٝ )3ةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ٬ :#ٮ ًٔل٦ح َٮٱ٤ح ٱ٤جك٭ة أ ٢٬ا٣ـ٬ؽ كإ٣جةدة يف وؽر اٷقٺـ .كٝةؿ
يف وعةح ا٘لٮ٬ؿم٪٤ٝ ٰ٬ :كٮة َٮٱ٤ح ،ك٠ةف ا٪٣كةؾ ٱ٤جكٮ١لة يف وؽر اٷقٺـ.
(ٝ )4ؽر قجعةف آص.)Í( .
( )5أك كقةدة ّلخ رأق ،٫أك زٮثّ ٫لخ رأقٚ ٫ٺ ٱِص¬.
( )6كّة٬ؿ¬ ٠ٺـ أ ٢٬اٛلؾ٬ت ػٺؼ ٠ٺـ اٛل٪ىٮر ثةٓص ٚ ،#ذضت اٛ٣ؽٱح ٨١٣ ،ٹ إز٥
ٔ٤ٲ.٫ا٬ػ إٹ أف ٹ ٱجٞٯ ً٠ ٢ٕٚ ٫٣ل دٞ٤ٲ ٫ا٣ؿٱط ك٩عٮ٬ة ٔ٤ٲ ٫كأزاٚ ٫٣ٮر نا ٚٺ ٨لء¬ ٔ٤ٲ ،٫كآص
أٔ.٥٤
( )7كذٞ٣ ٟ٣ٮ« :÷ ٫٣كٹ اٚلَٛل» ،كٝؽ ٦ؿٝ .ةؿ  :#كاٚل ٙٱ١ٮف إٌف ٩ى ٙا٣كةؽ،
كا٘لٮرب إٌف ٚٮؽ ا٣ؿ٠جح ،كإ٪٣ٺف ا٤٣ؾاف ٱٍصع ٚٲ٭ًل اٍ٣صاؾ .كأ٦ة اٛلؿأة ٚإف ٜلة ٣جف
ذٟ٣؛ ٵف ٜلة ٣جف اٛلؼٲٍ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )8ث٠ ٨٦ ٢ٺ¬ ا٘لة٩جَل ،ك٬ٮ ا٣ىعٲط.
( )9كذٞ٣ ٟ٣ٮٚ(( :÷ ٫٣ٲُٕٞ٭ًل ظذٯ ٱ١ٮ٩ة أق ٨٦ ٢ٛإ١٣جَل))( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤

درٛ٠ ٢ٕ٩ ٢٠ ٨٦ )1(٥٬ةق.
ك٪٦٭ة٣ :جف ا٣ؿصَ٤٣ ٢صاكٱ٢؛ ١٣ٮٞ ٫٩لٲُ نة ثجٕي ثؽٚ ،٫٩إذا ًف ٣لؽ ٦ة ٱذـر ث٫
١٩ف اَ٣صاكٱ ٢كاظذــ ثٚ ،٫إف ًف ٱكرتق ٚذٚ ،٫ٞإف ٠ةف ٹ ٱكرتق صةز ٣ ٫٣جك٫
ا٣ؽـ( ،)2ػٺؼ ا٪٣ةرص كا٣نة ٰٕٚيف ا٣ؽـٚ .أ٦ة ا٧ٞ٣ٲه إذا اًُؿ إٌف ٣جك٫
ك٣ـ¬ ٫٦
ٚإ ٫٩ٱ٤ـ ¬٫٦ا٣ؽـ كٚة ٝنة .كإف اردؽل ث ٰ٧١ا٧ٞ٣ٲه أك ثضة٩جٲ ٫صةز¨؛ ٵف اٛل٪٧ٮع ٫٪٦
٬ٮ ٦ة ٠ةف ٞلٲُ نة ثة٣جؽف أك ثةٌٕ٣ٮ ك٣ٮ ًف ٱٚ ٨١ٲ ٫ػٲةط( .)3ك٠ؾا اٛ٣ؿك ك٩عٮق إذا
١٩ك ٫كاردؽل ث ٫صةز.
ك٪٦٭ة :دُ٘ٲح اٛلؿأة ٣ٮص٭٭ة( )4ثًل ٱ٪ة ٨٦ ٫٣ثؿ ٓٝأك ٞ٩ةب أك ٍٗلً٬ل ،كٱٕٛٯ¬
ٜلة ًٔل ٱذُ٘ٯ  ٨٦ا٣ٮص ٫ثكرت ا٣ؿأس ا٣ؾم ٹ ٱ ٨١٧إٹ ث .)5(٫كاٵ٦ح ك٩عٮ٬ة
يف ذ٠ ٟ٣ةٙلؿة ،كأ٦ة اٚل٪سٯ ٚٲُٰ٘ رأق)6(Ê٫؛ ٘لٮاز أٔ ٫٩ٮرة ،كٱ١ن ٙكص٭،٫
كٹ ٱ٤ـ ¬٫٦ا٣ؽـ إٹ ثذُ٘ٲح رأق ٫ككص٭ ٕ٦ ٫نة( ،)7ذ٠ؿ ذ ٟ٣يف ا٣جعؿ.
ك٪٦٭ة :ا٣ذؽاكم ثًل ٚٲَ ٫ٲت ،كأ٦ ٢٠ة ٚٲ ٫زٔٛؿاف ثٞٲخ  ٫٣رااعح(.)8
( )1كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٱٕ ُٓٞلٲٓ ٦ة ٔىل  ٙ٠اٞ٣ؽـ ،ٱٕ ٰ٪ظذٯ ٱىٍل ٠ة ٢ٕ٪٣إ٣ؿثٲح( .رشح
ُلؿاف) .ك ِٛ٣ا٣ـ٬ٮر .كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٱ ٨٦ ُٓٞأق ٢ٛإ١٣جَل ،ك٬ٮ ٕلٲٓ ٦ة
ٔىل ا ٙ١٣كٱجٲ٫٪؛ ٵٟ ٫٩لٲٍ( .ث.)٫ْٛ٤
( )2يف (د) :كٔ٤ٲ ٫دـ.
(ٔ )3جةرة ا٣جعؿ :كاٛل٪كٮج كاٛل٤ى٠ ٜة٣ؽرع؛ إذ ٬ٮ ٔىل ٬ٲبح اٛلؼٲٍ .ك ِٛ٣اٛ٣ذط :أك ٤لٲٍ
ثجٕي ك٣ٮ درٔ نة[ ]1أك صؿاث نة .كّة٬ؿ اٵز٬ةر ػٺ.٫ٚ
( )4أك ثٌٕ.)Í( .٫
( )5كاٞ٣ٲةس ٣ـكـ ا٣ؽـ  ٞ٤ُ٦نة ،كإً٩ل ٱك ٍٞاٷز.٥
( )6ٱٞةؿ :دُ٘ٲح ا٣ؿأس ٞلْٮرة؛ ٣ذضٮٱـ ٠ٮ ٫٩رص ن
ٺٚ ،ٲْ٪ؿ١ٚ .أ ٫٩ٱنٍل إٌف أف اٛلعؿـ ثةٵوة٣ح
أٗ( .ِ٤مة .)ٰ٦ك٬ٮ ٠ن ٙرأس اٛلؿأة.
( )7أك ثٌٕ٭ًل¬.
( )8كذ ٟ٣ٵف اٛلٞىٮد  ٨٦اُ٣ٲت ا٣ؿااعح٧ٚ ،٭ًل ثٞٲخ ظؿـ ،كإف ٔؽ٦خ صةز( .ثكذةف).

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

[ ]1ك ٫٤ٕ٣إ¬ذا ٠ةف ٱك٧ٯ ٹثك نة ،كإٹ ٚٺ.ا٬ػ كقٲأيت يف ا٣جٲةف يف ٚى٦ ٢ٮصجةت اٛ٣ؽٱح أف ٣جف ا٣ؽرع
ٱٮصت اٛ٣ؽٱح.

ك٪٦٭ة٣ :جف اٛلُٲت ك٣ٮ ٝ ٨٦ج ٢إظؿا ،٫٦ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نةٚ .ٰٕٚأ٦ة
اٛ٣ٮا ٫٠اٛلأ٠ٮ٣ح ٠ة٣كٛؿص ٢كاٵدؿج ك٩عٮق(ٚ )1ٲضٮز م٧٭ة؛ ٵف اٛلٞىٮد ٪٦٭ة
اٵ ،٢٠ك٬ٮ ٹ ٱ ٨٦ ٨١٧دكف م٧٭ة(.)2
¬ :كُ٣ ٨٦ؼ ٫اٍ٘٣ل ثةُ٣ٲت أٞ٣ةق ٔٛ٩ ٨كٚ ٫ٮر نا( ،)3كاٛ٣ؽٱح ٔىل ٨٦
ُ٣ؼ )4(٫ث ،٫كإف أٞ٣ذ ٫ا٣ؿٱط ٔ٤ٲ ٫أزاٛ٩ ٨ٔ ٫٣كٚ ٫ٮر نا كٹ ٨لء ٔ٤ٲ ،)5(٫كإف دؿاػٯ
يف إزا٣ذ٣ )6(٫ـ٦ذ ٫اٛ٣ؽٱح ،كإف ًف ٱ ٫٪١٧إزا٣ذ ٫٪ٔ ٫إٹ ثةٛلةء ك٬ٮ ٤لذةص٤٣ ٫ٮًٮء
أزا ٫٣ث ¬٫كدٲ .)7(٥٧كظٲر ٱذٕ٧ؽ م ٥اُ٣ٲت ٱأز ٥كٹ دـ ٔ٤ٲ Ê٫إذا ًف ٱكذٕ.)8(٫٤٧
ك٪٦٭ة :م ٥ا٣ؿٱةظَل ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح.
ك٪٦٭ة٣ :جف اٛلجؼؿ ثةٕ٣ٮد أك ٩عٮق( )9كإٞ٣ٮد ٔ٤ٲ.٫
ك٪٦٭ة :اٚلٌةب( ،)10ػٺؼ ا٣نة.ٰٕٚ
( )1ٱٕ :ٰ٪ا٣ذٛةح كاٵصةص كاٚلٮخ كٍٗل ذ ٨٦ ٟ٣اٛ٣ٮا ٫٠ا٣ذٰ ٹ دٕؽ َٲج نة يف إ٣ةدة كٹ ٱذؼؾ
٪٦٭ة اُ٣ٲتٚ ،ٲضٮز أ٤٠٭ة كم٧٭ة ،كوجٖ ا٣سٮب ٪٦٭ة ك٣جك( .٫ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(ٚ )2ضةز ¬م٧٭ة  ٞ٤ُ٦نة.
( )3ثآ٣ح ،أك ٱأ٦ؿ ٍٗلق ظٺٹنٔ( .ة٦ؿ) ()Í
( )4ظٲر ًف ٱٛؿط يف ظٛ٩ ِٛك( .٫ثعؿ)ٚ .إف ٚؿط دٕؽدت.)Í( .
( )5ظٲر ًف ٱٛؿط.
( )6كٝذ نة ٱ ٫٪١٧إزا٣ذٚ ٫ٲ.)Í( .٫
( )7كإف ٠ةف ٔىل ثؽ٩ ٫٩ضةقح كَٲت ٝؽـ ٗك ٢ا٪٣ضةقح؛ إذ ٓ ٰ٬ل ٨٦ ٓ٪وعح ا٣ىٺة.
(ٗٲر) .كٚٲْ٩ ٫ؿ ،كٝؽ ٱٞةؿ :إف ا٣ىٺة دىط  ٓ٦ا٪٣ضةقح ،كثٞةء اُ٣ٲت ٞلْٮرٚ ،ٲضت
دٞؽٱٔ ٫٧ىل ا٪٣ضةقح.)Í( .
(*) ٵف ٤٣ٮًٮء ثؽٹن( .ثؿ٬ةف).
( )8ثعٲر ٱٕ ٜ٤ر٤ل.)Í( .٫
( )9كٹ ٨لء يف ٣جف اٛلجؼؿ إٹ أف ٱٕ ٜ٤ثجؽ٨ ٫٩لء  ٨٦رٱط اٛلجؼؿ ،كآص أٔ.٥٤
(*) ٹ ثةٛلةإح كا٤٣جةف كا٘لةكم ك٩عٮ٬ة( .ز٬ٮر) (.)Í
( )10ٱٕ :¬ٰ٪ثةٙل٪ةء ،كأ٦ة اٚلٌت ثة٣كٮاد ً٠ل دٕذةدق ا٪٣كةء ٚ٭٬ ٢ٮ ٠ةٙل٪ةء؟ (ظةمٲح قعٮٍف).
ٔ ٨ا٣ؾكٱؽ :أ ٫٩ٹ ػٌة¬ب إٹ ثةٙل٪ةء .ٍٞٚ

ك٪٦٭ة :د٤ٞٲ ٥اٵّٛةر.
ك٪٦٭ة :اوُٲةد ا٣ىٲؽ ا٣ربم( ،)1كٝذ ،٫٤كإٚـأ ،٫كاٷمةرة إ٣ٲ ،٫كاٷٔة٩ح
ٔ٤ٲ ،٫كا٣ؽٹ٣ح ٔ٤ٲ ،٫كأٙ ٢٠ل ٫٧ك٣ج ٫٪كق ،٫٪٧كأػؾ وٮ ،)2(٫ٚكثٲٕ،٫
كرشاؤق ،كإ٦كة ٫٠يف ٱؽق أك يف ٪٦ـٚ ،٫٣ٲضت¬ إرقة ٫٣إذا أ ،٫٪١٦ػٺؼ أيب
ظ٪ٲٛح كا٣ٮايف ٚٲًل ٠ةف يف ٪٦ـ .٫٣كٕ ٨٦ل٤ح ذ ٟ٣ا٘لؿاد كا٪٣ع )3(٢كص٤ؽ ا٣ىٲؽ
كثٲٌٝ .٫ةؿ يف ا٣جعؿ( )4كاٙلٛٲِ :ك٦ ٢٠ة ٠ةف ٚ .٫٪٦ٲؽػ ٢يف ٬ؾا اٙلؿٱؿ
كإ٣ك .٢ك٥لؿج ٔ ٫١٤٦ ٨ذ ٫٤٠ ٟ٣ثةٷظؿاـٚ ،إف أد٦ ٫ٛ٤ذً ٙ٤ف ٱٌ ،٫٪٧كإف
أػؾق اٍ٘٣ل ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إ¬ ٫٩ٱ ،)5(٫١٤٧كٝةؿ ا٪٣ضؿاٌل( :)6ٹ
ٱ .٫١٤٧كإذا ظ ٢اٛلعؿـ ك٬ٮ ثةؽ ًف ٱأػؾق اٍ٘٣ل(ٔ )7ةد ٤ٔÊ ٫١٤٦ٲ .٫ك٦ة اوُةدق
٠ت ٝٮ« :٫٣كٔٝ ٨ذ ٢ا٣ىٲؽ» ٱٕ ٰ٪وٲؽ ا٣رب ،كقٮاء ٠ةف ٦أ٠ٮٹن أك ٍٗل
( )1ك ِٛ٣ا١٣ٮا ¬
٦أ٠ٮؿٚ ،أ٦ة وٲؽ ا٣جعؿ ٚ٭ٮ ظٺؿ ٧٤٣عؿـ .كٱٕذرب ثة٣ذٛؿٱغ يف ٠ٮف ا٣ىٲؽ ثعؿٱ نة أك ثؿٱ نة،
ذ٠ؿق يف ا١٣نةؼ( .ثة.)ِٛ٤٣
( )2ك٠ؾا ٤لؿـ اٹ٩ذٛةع ثض٤ؽق كوٮ ،٫ٚكٹ ٱٮصت اٛ٣ؽٱح .ك ٫٤ٕ٣ٱٮصت أ ٢٠وٲؽ ا٣رب اٛ٣ؽٱح¬
ك٣ٮ ٠ةف ٞلؿ ٦نة ٍ٘٣ل اٷظؿاـ٠ ،أف ٱ١ٮف ا٣ىٲؽ ٦ٲذح أك ٠ةف ً٦ل ٱىُةد كٹ ٤ل ٢أ٠ ٫٤٠ةٛ٣٭ؽ
ك٩عٮق ،كٝؽ أمةر إ٣ٲ ٫يف ا٣جعؿ( .ظةمٲح قعٮٍف  ْٛ٣نة) (.)Í
( )3كٱ ٨١٧أف¬ ا٪٣ع ٢كا٣ؽكد ٣ٲكة  ٨٦ا٣ىٲؽ ٔؿ ٚنة ،كٹ ً٬ل ً٦ل ٱؤ٬( .٢٠ة٦ل ٬ؽاٱح) .كٹ
ٱ٤ــ ٚؽٱح ٣ٶ ،٢٠كأ٦ة ٞ٤٣ذٚ ٢ذ٤ــ كٹ ٠ٺـ.)Í( .
(٤ٝ )4خ٪ٕ٦ ¬:ٯ ٠ٺـ ا٣جعؿ٦ :ة ٠ةف صـء نا  ٫٪٦ظٞٲٞح ٠ض٤ؽق ،أك ٦ذى ن
ٺ ث٠ ٫ىٮ ،٫ٚأك ٱؤكؿ إ٣ٲ٫
٠جٲٌ -٫ظؿـ ،ٹ ا٤٣ج ٨كإ٣ك ٢كا٣ك ٨٧كاٙلؿٱؿ ثٕؽ اٛ٩ىةٚ ٫٣ٺ ٤لؿـ¬ ،كٝؽ ًٕ٠ ٙٺـ
ا٣جٲةفٛ٦( .ذٰ) .كٝؿرق ا٣نة .ٰ٦ك٦س٠ ٢ٺـ ا٣جٲةف يف ظةمٲح ا٣كعٮٍف ،كاػذةرق.ا٬ػ ٚٲعؿـ
اٹ٩ذٛةع ثة٘ل٤ؽ كٹ ٚؽٱح ٚٲ .)Í( .٫ك٠ؾا ا٣ىٮؼ( .ظةمٲح قعٮٍف) (.)Í
٣لت( .ز٬ٮر) .كٝٲ :٢ٹ ٣لت ٨٧٠ ،أػؾ مٲب نة رٗت ٔ٦ ٫٪ة.٫١٣
( )5ك٣ ٢٬لت ٚٲ ٫اٚل٧ف؟ ٝٲ¬ :٢
(٬ )6ٮ ا٣نٲغ ٞلٲٰ ا٣ؽٱٞ ٨ل٧ؽ ث ٨أٖلؽ ا٪٣ضؿاٌل ،كا٣ؽ ا٣نٲغ ُٔٲح.
( )7ك٠ؾا ٣ٮ أػؾق¬ اٍ٘٣ل ٦٭ًل ًف ٱذ]1[٫ٛ٤؛ ٵ ٫٩ٱجٞٯ ٚ ٫٣ٲ ٫ظ ٜٱٕٲؽ ٚ ٫١٤٦ٲ٦ ٫ذٯ ظ( .٢مة.)ٰ٦
ك٦س ٫٤يف رشح اٵزًلر.

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

[ ]1ك٪ٕ٦ٯ اٷدٺؼ ظك نة ٹ ظ ١نًلٕ٦( .ٲةر ٪ٕ٦ٯ) ك(.)Í

اٛلعؿـ أك امرتاق ًف ٱ ،٫١٤٧كٔ٤ٲ ٫رد¬ ٦ة رشاق ٛلة ،)1(٫١٣كإرقةؿ¬ ٦ة اوُةد ٔىل
كص٤ ٫لذٍٗ ٨٦ ِٛلق ،ك٠ؾا يف ثٲٌ Ê٫ك٦ة ك٣ؽق  .٫ٕ٦كإف أد ٫ٛ٤ظٺؿ ً٫٪٧
اٛلعؿـ ثة٘لـاء ،كإف أػؾق ظٺؿ )2(¬٫١٤٦ ٫٪٦؛ ٵ ٫٩و
ثةؽ ٔىل اٷثةظح يف ظ ٫ٞإذا
٠ةف  ٨٦اٙل ،٢كٱ٤ــ اٛلعؿÊـ ا٘لـاء ٦ذٯ د ٙ٤ا٣ىٲؽ(.)3
ك٪٦٭ةٝ :ذ ٢ا٤٧ٞ٣ح  ٫٪٦أك ٞ ٨٦لؿـ قٮاق؛ ٵ١لة دٮ٣ؽ  ٨٦ثؽ .)4(٫٩ك٠ؾا
َؿظ٭ة ٹ ٣لٮزٚ ،أ٦ة ٩ـٔ٭ة ٦ ٨٦ٮًٓ إٌف ٦ٮًٓ  ٨٦ثؽ ٫٩أك زٮثٚ ٫ٲضٮز¬(.)5
ك٪٦٭ةٝ :ذ ٢ا٣كجةع ا٣ذٰ ٹ دِصٚ ،أ٦ة ٦ة ٱِص ٪٦٭ة ك٣ٮ ثة٣ج٭ةاٞٚ ٥ةؿ أثٮ
إ٣جةس٣ :لٮز¬ ٝ ٫٣ذ ،٫٤كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ َة٣ت :ٹ ٣لٮز إٹ دٚةٔ نة ٔ ٫٪أك ٔ٨
ٍٗلق.
٣ ٫٤٠ن٭ٮة.
ك٪٦٭ة :ا٣ذٞجٲ ٢كا٧٤٣ف كا ٥ٌ٣كاٛلٌةصٕح كاْ٪٣ؿ إذا ٠ةف ذÉ ٟ٣
كٝةؿ اٞ٣ة٬ل صٕٛؿ :ٹ ٣لٮز ٛ ٫٣لف اٛلؿأة إٹ ٙلةصح ٍٗ ٨٦ل م٭ٮة.
ك٪٦٭ة :صـ مٕؿ ٛ٩ك ٫أك مٕؿ ٞلؿـ ٍٗلق ٍ٘٣ل ٔؾرٚ ،إذا صـ ٞلؿـ أك ظٺؿ مٕؿ
ٞلؿـ ثةػذٲةرً٬ل  ٕ٦نة ٚةٛ٣ؽٱح ٔىل اٛلضـكز ،كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯٔ :ىل ا٘لةز ،كٝةؿ
( )1ٱْ٪ؿٞٚ ،ؽ ذ٠ؿكا أ١لة ّلؿـ ا٣ؽٹ٣ح كا٣ذكجٲت  ٨٦اٛلعؿـ ،كردق ٪٬ة دكجٲتٚ ،ةٞ٣ٲةس ٱؿا٫ل
٦ة ٫١٣يف إرقة.٫٣ا٬ػ ٝؿر ا٣جٲةف؛ ٵ ٫٩ثةؽ ٔىل ٦ ٟ٤٦ة.٫١٣
(*) كّة٬ؿق ك٣ٮ د ٙ٤ثٕؽ ردق ٛلةٚ ٫١٣ٺ ٨لء ٔ٤ٲ.)Í( .٫
(*) كٝؽ رد ÷ ظًلر ا٣ٮظل ٛلة.٫١٣
(٬ )2ٺ ٝٲ٣ :٢لت ٔ٤ٲ ٫اقذٛؽاؤق كٱؿقٚ ٫٤ٲْ٪ؿ .ث٬ ٢ٮ ٠ؾ ٟ٣ظٲر ٝؽ ٝجٌ ،٫ٹ ٝج ٢اٞ٣جي
ٚٺ ٨لء( .مة .)ٰ٦كٝؿر ا٣جٲةف.
( )3ك٣ٮ ًف ¬ٱذ ٙ٤إٹ ثٕؽ  ٟٚإظؿا.٫٦
(*) إذا ٠ةف ٝؽ ٓل ٨٦ ٨١إرقة ،٫٣كإٹ ٚٺ ٨لء ٔ٤ٲ.٫ا٬ػ ٱْ٪ؿٞٚ ،ؽ ٣ـ ٫٦ا٘لـاء ثٞجي ا٣ىٲؽ.
( )4ثؼٺؼ¬ ا٣ربٗٮث ٚٲضٮز ٝذ( .٫٤ثكذةف).
( ٓ٦ )5اقذٮاء اٛلٮًَٕل أك إٌف أٔىل.)Í( .
(*) ٝٲ :٢ك¬ٹ ٣لٮز  ٫٤ٞ٩ ٫٣إٌف ٍٗلقٗ( .ٲر) .ك٣ٮ ر٬ل .)Í( .كٝٲ :٢إٹ أف ٱؿ٫ل ك٠ةف ٞلؿ ٦نة.
(*) ٹ  ٨٦ثؽ ٫٩إٌف زٮثٚ ٫ٺ ٣لٮز ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق .)Í( .ٙٹ ٣ٮ قُٞخ ا٤٧ٞ٣ح [ ٫٪٦ثٍ٘ل
 ٫٤ٕٚكٹ قججٚ ])Í( .٫ٺ ػٺؼ أ ٫٩ٹ ٣لت إٔةدٔلة إٌف ا٣جؽف ،ذ٠ؿق يف ا١٣ةيف.)Í( .

اٞٛ٣ٲ٭ةف ٤لٲٯ ا٣جعٲجط كٔيلٔ :ىل ٢٠ Êكاظؽ ٪٦٭ًل ٚؽٱح( .)1كإف ٠ة٩ة  ٕ٦نة
١٦ؿَ٬ل(ٚ )2ةٛ٣ؽٱح ٔىل اٛل١ؿق¬(ٜ )3لًل .كإف ٠ةف ا٘لةز ٟلذةر نا كاٛلضـكز ١٦ؿ ٬نة
ٚةٛ٣ؽٱح ٔىل¬ ا٘لةز( ،)4كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛحٔ :ىل اٛلضـكز ،كٔىل ا٘لةز وؽٝح .كٝةؿ يف
ا١٣ةيف :إ١لة ٔىل اٛلضـكز ،كٱؿصٓ ُلة ٔىل ا٘لةز .كيف ا١ٕ٣ف ٔىل اٛلضـكز¬(.)5
ك٪٦٭ة٨ ُٓٝ :لء  ٨٦ص٤ؽق أك أق٪ة.)6(٫٩
ك٪٦٭ة ُٓٝ :مضؿ اٙلؿـ إٹ ٦ة اقذس ،ٰ٪ك٬ٮ :ا٣ٲةثف ،ك٦ة ٱؤذم ،ك٬ٮ ٦ة ٫٣
مٮؾ( ،)7ك٠ؾا اٷذػؿ( ،)8كا٣كٮاؾ( ،)9ك٦ة ٱ٪جذ ٫ا٪٣ةس  ٨٦ا٣ـركع( )10ك٩عٮ٬ة
ً٦ل ٱ ُٓٞيف ا٣ك٪ح( ،)11ٹ ٦ة أو ٫٤زةثخ(ٚ )12ٺ ٤ل ،٢ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح .كإ٣ربة
ثأو ٢ا٣نضؿةٚ :إذا ٠ةف يف اٙلؿـ ظؿ٦خ ك٣ٮ ٠ةف ٚؿٔ٭ة يف اٙل ،٢كإف ٠ةف يف اٙل٢
ظ٤خ ك٣ٮ ٠ةف ٚؿٔ٭ة يف اٙلؿـ .كاٙلٺؿ كاٛلعؿـ يف ذ ٟ٣قٮاء .ك٣لٮز أػؾ ٚؿكع
( )1ٵف ظٞٮؽ آص دذ١ؿرٛ١٠ ،ةرة ٝذ ٢اٚلُأ( .ثكذةف).
( )2كا٣ؾم ٱٞؿر يف ٦كأ٣ح صـ ا٣نٕؿ أف اٛل١ؿق إذا ث٣ ٢ٕٚ ٫٣ ٰٞـ٦ذ ٫كٱؿصٓ ٔىل اٛل١ؿقٚ ،إذا
٠ةف ا٘لةز كاٛلضـكز ١٦ؿَ٬ل ٚإف ثٜ ٰٞلًل ٣ ٢ٕٚـ٦ذ٭ًل اٛ٣ؽٱح ،كدٕؽد ،كٱؿصٕةف ٔىل اٛل١ؿق،
كإف ًف ٱجٜ ٜلًل ٣ ٢ٕٚــ اٛل١ؿق ٜلًل اٛ٣ؽٱح ،كٹ دٕؽد.
(ً٠ )3ل ٝة٣ٮا يف ا٣ـكج إذا كَئ ا٣ـكصح.
( )4كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٹ ٧٤٣ ٢ٕٚعؿـ ،كً٠ل ٣ٮ زاؿ ثٛ٪ك( .٫ثكذةف).
( )5اٵكٌف أ١لة ٔىل ا٘لةز كٱؿصٓ ُلة ٔىل اٛلضـكز.
( )6ك٣ٮ ٦ؤذ.)Í( .
( )7ك٠ؾا ٦ة ¬ٱ ٨٦ ٓ٪٧ا٣ـرع أك اُ٣ؿٱ٣ ٜلٮز  ،٫ُٕٝذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف ا٣ـ٬ٮر.
( )8اٷذػؿ :ظنٲل َٲت ا٣ؿااعح ،دك ٙٞث ٫ا٣جٲٮت ٚٮؽ اٚلنت.
(*) ك ٨٦اٛلكذس٪ٯ ٦ة ٱ ٨٦ ُٓٞا٪ٕ٣ت ٷوٺظ.)Í( .٫
( )9كيف ا٣جعؿ أف ا٣كٮاؾ ٍٗل ٦كذس٪ٯ.)Í( .
(ٚ )10إف ٩جخ ثٛ٪ك٣ ٢٬ ٫لٮز ٫ٕ٤ٝ؟ اٵٝؿب¬ ا٘لٮاز ،كآص أٔ .٥٤كثؼٍ اٛلٛذٰ كصؽت ٦ة
 :٫ْٛ٣ثأز٬ةر اٞٛ٣ٲٔ ٫يل ا٣نْجٰ ٔىل  ِٛ٣ا٣نضؿ :ٹ ا٣ـرع ٚٺ ٨لء ٚٲ ،٫كيف اٍ٣صح:
اٙلنٲل دكف ا٣ـرع؛ ٵً٦ ٫٩ل ٱ٪جخ ٹ ً٦ل ٱ٪جخ ثٛ٪ك.٫
( )11ٹ ٔربة ثة٣ك٪ح ،ث ٢إ٣ربة¬ ثة٣جٞةء كٔؽ( .٫٦كاث.)٢
( )12أك ثٕي ٔؿك ٫ٝيف اٙلؿـ كثٌٕ ٫يف اٙل ٢ظؿـ؛ د٘٤ٲج نة ٘لة٩ت اٙلْؿ.)Í( .

اٌٞ٣ت كا١٣ؿاث ،كأ٦ة أوٮٜلًل ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط٣ :لٮز( ،)1كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٔيل :ٹ ٣لٮز¬(.)2
ك٪٦٭ة :رٰٔ ظنٲل اٙلؿـ(٧٤٣ )3عؿـ كاٙلٺؿ أٱٌ نة ،إٹ ٦ة أػؾد ٫ا٣ؽاثح
ظةؿ قٍل٬ة ً٦ل ٱذٕؾر اٹظرتاز  .)4(٫٪٦كٝةؿ ا٣نة ٰٕٚكاٷ٦ةـ ٤لٲٯ٣ :لٮز Ðرٔٲ.٫
كٝةؿ يف اٛل٪ذؼت كأظؽ ٝٮٍف اٞ٣ةق٣ :٥لٮز اٹظذنةش  .٫٪٦كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص:
٣لٮز اٹظذنةش ٍ٘٣ ٫٪٦ل أ ٢٬اٙلؿـ.
¬ :كإذا ذثط اٛلعؿـ وٲؽ نا ٚ٭ٮ ٦ٲذح( ،)5ك٠ؾا إذا َ٠ص ثٲًٌ )6(٫ف ٤ل٢
أٚ ،٫٤٠إف اًُؿ إٌف أٙ ٢٠لٞ ٫٧لؿـ ٝؽـ اٛلٲذح ٔ٤ٲ ٫إف ًف ٱِصق أ٤٠٭ة()7؛ ٵ١لة
٦ٲذح ،ك٬ؾا ٦ٲذح كوٲؽٚ ،عؿـ  ٨٦كص٭َل .كإف اًُؿ إ٣ٲ ٫ظٺؿ ٚإف ٠ةف ٨٦
(٤ٝ )1خ :كٚٲْ٩ ٫ؿ؛ ٵ ٫٩ٱؿاد ُلًل ا٣جٞةء( .ثعؿ).
(*) كاػذةرق اٷ٦ةـ رشؼ ا٣ؽٱ.# ٨
( )2إٹ إذا ث ٖ٤إٌف ظؽ ٹ ٱ٪ذ ٓٛثٚ ٫ٲىٍل ٠ة٣نضؿ ا٣ٲةثف.)Í( .
(*) ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
( )3كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣ٹ ٥لذىل ػٺ٬ة)) ،كٹ ٩ؿٱؽ ثةٚلٺ إٹ اٙلنةال ا٪٣ةثذح يف اٙلؿـ .كظضح
ا٣نة ٰٕٚكاٷ٦ةـ ٤لٲٯ ٦ة ركم ٔ ÷ ٫٪أٝ ٫٩ةؿ(( :ٹ ٥لذىل ػٺ٬ة إٹ رٰٔ ا٣ؽكاب)) ،كٵف
اث٧ٔ ٨ؿ رٔٯ ظًلرق يف اٙلؿـٚ ،ؿآق ا٣ؿقٮؿ ÷  ٥٤ٚٱ١٪ؿ ٔ٤ٲ .٫كركم أف ا٣ىةدؽ أك ا٣جةٝؿ
٠ةف ٱؿٔٯ ٗ ٫٧٪يف اٙلؿـ( .ثكذةف ثٝ .)٫ْٛ٤ٮ :٫٣ٹ ٥لذىل ػٺ٬ة ،أم :ٹ ٣لـ كٹ ٱ ،ُٓٞذ٠ؿق يف
ا٣ؽٱٮاف كا٣ن٧فٝ .ةؿ يف ا٪٣٭ةٱح :كاٚلىل ٞ٦ىٮر ،ك٬ٮ ا٪٣جةت ا٣ؿَت ا٣ؿٝٲ٦ ٜة داـ رَج نةٚ ،إذا
ٱجف ٚ٭ٮ ظنٲل ،كاػذٺؤق .٫ُٕٝ
كاٛلؾ٬ت د٤ــ اٞ٣ٲ٧ح كٹ إز.٥
¬
()4
( )5كٱ١ٮف ٩ضك نة ،ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف رشح ا٪٣ضؿم ،كأ٦ة ا٣جٲي ٚإ ٫٩ٱ١ٮف َة٬ؿ نا كإف ظؿـ٠ ،ؾا
ذ٠ؿ.)Í( .
( )6كٝؽ ٝٲ :٢اٛلؾ٬ت¬ ػٺً٠ ]1[٫ٚل ٣ٮ َ٠ص٬ة ٠ةٚؿ ،ك٦س٣ ٫٤ٸ٦ةـ ٔـ ا٣ؽٱ ٨ث ٨اٙلكٛ٦( .٨ذٰ).
(ٚ )7إف ٠ة٩خ دِصق صةز  ٫٣أ٦ ٢٠ة ذثع ٫اٛلعؿـ؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َو َوا َج َع َل َعنَيْ ُ
س ْه ِف ّ
ِيي
ال
ِ
ِ
و ِْي َخ َرجّص [اٙلش ،]78كاٛلِصة ظؿج ،كٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َو ََّل َت ْل ُجنُِا َأجْ ُف َص ُ
س ْهّص [ا٪٣كةء.]29
ٍ
(ثكذةف).

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

[ ]1ٱٕٚ :ٰ٪ٲع٤٣ ٢عٺؿ.

اٛلٲذح ٔ٤ٲ٫؛ ٵ٫٩
Ê
وٲؽ اٙل ٢ػٍل ثٲ ٫٪كثَل اٛلٲذح ،كإف ٠ةف  ٨٦وٲؽ اٙلؿـ ٝؽـ
٧ٌ٦ٮف ٹ  .ٰ٬كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص٥ :لٍل ثٲ٪٭ًل.
¬ :إذا ذثط اٙلٺؿ وٲؽ نا  ٨٦اٙلؿـ ٚ٭ٮ ظؿاـ ٔىل اٛلعؿـ كاٙلٺؿٚ ،إف
اًُؿ إ٣ٲٞ ٫لؿـ ٝؽـ اٛلٲذح ٔ٤ٲ ،)1(٫كإف اًُؿ إ٣ٲ ٫ظٺؿ ١ٚؾا ٔ٪ؽ¬ اٜلؽكٱح(،)2
كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص٥ :لٍل ثٲ٪٭ًل .كقٮاء وةدق  ٨٦اٙلؿـ أك َؿدق  ٫٪٦ز ٥وةدق ػةرج
اٙلؿـ أك َؿدق  ٨٦اٙل ٢إٌف اٙلؿـ ز ٥وةدق  ،٫٪٦ك٠ؾا إذا وةدق  ٨٦اٙل ٢ز ٥دػ٢
Ê
ٱـكؿ
ث ٫اٙلؿـ ظٲ نة ٚإ ٫٩ٱـكؿ  ،٫٪ٔ ٫١٤٦ك٤لؿـ أ ،٫٤٠كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٹ
 ،)3(٫١٤٦ث٤ ٢لؿـ أ .٫٤٠كإف ذثع ٫ػةرج اٙلؿـ ز ٥أدػٙ ٫٤ل نًل ٚ٭ٮ ظٺؿ¬(.)4
٤ٚ :ٮ دػ ٢وٲؽ ٠ل٤ٮؾ إٌف اٙلؿـ ز ٥أد٦ ٫ٛ٤ذ ٙ٤أك ذثع٤٣ ٫٪٧ً ٫عؿـ،
ٹ ٛل٠ ٨ةف ٱ ،٫١٤٧كظؿـ أ .٫٤٠كٔىل ٝٮؿ ا٣نة ٰٕٚٱٌٛ ٫٪٧لة ،٫١٣ك٤لؿـ أ.٫٤٠
كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :ٱٌٝ ¬٨٧ٲ٧ذٛ ٫لة )5(٫١٣كٝٲ٧ح ٤٣عؿـ.
¬ :ك٣لٮز ٧٤٣عؿـ كٍٗلق ٝذ ٢اٛ٣أرة كاٙلؽأة كا٘٣ؿاب كا٤١٣ت إٞ٣ٮر كاٙلٲح
كإٞ٣ؿب ك٣ٮ يف اٙلؿـ .ك٠ؾا ٚٲًل ػيش رضرق  ٨٦ا١٣ذةف كا٣ـ٩ةٍ٩ل كا٣ج ٜكا٣رباٗٲر
كقةاؿ ا٣كجةÊع اٌ٣ةرة ،كٚٲ٭ة اٚلٺؼ اٛلذٞؽـ ثَل ا٣كٲؽٱ ٨كأيب إ٣جةس .كاٛلؿاد ثةٙلٲح
إذا ػؿصخ  ٨٦ثٲذ٭ة ،ٹ ٚٲٚ ٫ٺ ٣لٮز( ،)6أمةر إ٣ٲ ٫يف ا٣ـٱةدات ،كذ٠ؿق يف دٕ٤ٲٞ٭ة.
 :كُٔ ٫٣ص¬ ا٣ؽ٦ة٦ٲ ،٢كإػؿاج ا٣نٮؾ  ٨٦صكؽق ،كاٙلضة٦ح كاٛ٣ىؽ.
كٹ ٨لء يف إػؿاج ا٣ؽـٚ ،إف أزاؿ ثؾ ٟ٣مٲب نة  ٨٦ص٤ؽق أك مٕؿق كصت¬ ٚٲ ٫دـ إذا
( )1ٵ٤ ٫٩لؿـ ٔ٤ٲ ٨٦ ٫كص٭َل٠ :ٮ٦ ٫٩ٲذح ك٠ٮ ٫٩وٲؽ نا( .ثكذةف).
( )2ٹػذىةو ٫ثةًٌ٣لف.
( )3ك٦س ٫٤يف اٜلؽاٱح ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر ،ك٦س ٫٤يف رشح اٛ٣ذط.
( )4ٱٕ٤٣ :ٰ٪عٺؿ ،ٹ ٛل٬ ٨ٮ ٞلؿـ.)Í( .
( )5ٵً ٫٩ف ٥لؿج ٔ ٫١٤٦ ٨ثؽػٮؿ اٙلؿـ.)Í( .
( )6كيف ا٣جعؿ¬٣ :لٮز ٝىؽ٬ة إٌف أك٠ةر٬ة ٨٦( .ا٘ل٪ةٱةت) .ك ِٛ٣ظةمٲح :كّة٬ؿ ٠ٺـ أيب
إ٣جةس ٹ ٚؿؽ.
¬

ثةف أزؿق ثٍ٘ل دأ ،)1(٢٦كإف ًف ٱج ٨إٹ ثذأٚ ٢٦ىؽٝح ٩ى ٙوةع .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح
كا٣نة :ٰٕٚٹ ٨لء يف ا٘ل٤ؽ ،ث ٢يف ا٣نٕؿ.
 :ك ٫٣أف¬ ٱ٤جف ػةد ٥اٌٛ٣ح كاٛلىجٮغ ثة٣كٮاد ،كأف ٱكذةؾ()2كٱ٘ك٢
صكؽق كرأقٚ ،٫ٲىت ٔ٤ٲ ٫اٛلةء كٱؽ ،٫١٣كٹ ٱ٘٧ك ٫يف اٛلةء ثعٲر ٱكذٞؿ
ٔ٤ٲ .)3(٫كأصةز  ٫٣ا٣نةٖ ٰٕٚل ٢اٛلذةع ٔىل رأق .٫ك ٫٣أف ٱكذْ ٢ثةًٕ٣لرٱةت
كاٛلعة ٢٦كاٛل٪ةزؿ ك٣ٮ أوةب ذ ٟ٣رأق ٫إذا ًف ٱكذٞؿ ٔ٤ٲ.)4(٫
¬ :ك ٫٣أف ٤لذــ ثة١٣ٲف ك٩عٮق( ،)5كأف ٱٕىت صجٲ ٫٪ثؼؿٝح إٌف ٛٝةق،
ذ٠ؿق اٞ٣ةق ٥كأثٮ َة٣ت ،ك٬ٮ ٱؽؿ ٔىل صٮاز دُ٘ٲح اٙلؾٚح( )6ك٦ة ٤لةذ٦لة ٨٦
اٛٞ٣ةء( .)7ك ٫٣أف ٱجٲٓ زٲةث ٫أك ٦لج٭ةٚ ،إف ٔؿؼ أف ٚٲ٭ة مٲب نة  ٨٦ا ٢٧ٞ٣دىؽؽ
ثٞؽرق( .)8ك ٫٣أف ٱ٘ك٤٭ةٚ ،إف ٔ ٥٤أف ُلة مٲب نة  ٨٦اٝ ٢٧ٞ٣ؽ د ٙ٤أك ق٪ٔ ٍٞ٭ة
دىؽؽ ثٞؽرق ،ك٠ؾا إف د ٙ٤ثة٘٣ك٨ ٢لء  ٨٦ذكات اٛلةء يف اٙلؿـ ،ٹ يف اٙلٚ ٢ٺ
٨لء ٚٲ٫؛ ٵ ٫٩وٲؽ ثعؿ ٣لٮز ٝذ٤٣ ٫٤عةصح كاٹ٩ذٛةع ث ،٫قٮاء ٠ةف ٦أ٠ٮٹن أك ٍٗل
٦أ٠ٮؿ ،ذ٠ؿق يف¬ ا١٣نةؼٝ ،ةؿ ٚٲ :٫كٱٕذرب¬ ثة٣ذٛؿٱغ يف ٠ٮ ٫٩ثؿٱ نة أك ثعؿٱ نة.
¬ :ك ٫٣ذثط اٵٕ٩ةـ كا٣ؽصةج ك٣ٮ دٮظنخ ،ٹ ا٣ٮظيش ك٣ٮ دأ،٢٬
٠عًلر ا٣ٮظل كثٞؿد ٫كاْ٣جٰ كا٣ٮٔ ٢كإ٪٣ة٦ح كاُ٣ٲٮر ا٣ٮظنٲح( )9ك٩عٮ
( ٓ٦ )1اٞ٣ؿب اٛلٕذةد.)Í( .
( )2ٵ ٫٩ٹ ٱـٱ ٢مٲب نة  ٨٦ا٘لكؽ ،كٞ٣ٮ ٨٦(( :÷ ٫٣أَةؽ ا٣كٮاؾ  ٓ٦اُ٣٭ٮر ٚٺ ٱؽٔ))٫
كًف ٱٛى ٢ثَل ظة٣ح كظة٣ح .كٝةؿ اث٧ٔ ٨ؿ :ٹ ثأس ثة٣كٮاؾ ٧٤٣عؿـ( .ثكذةف).
( )3كٝؽ دٞؽـ¬ أ ٫٩ٹ ٱٕٛٯ اقذٞؿ أـ ًف ٱكذٞؿ ،ك٦س ٫٤يف ظةمٲح ا٣كعٮٍف.
( )4كٔ٤ٲ٦ ٫ة ٦ؿ ٤٣كعٮٍف ،ك٬ٮ اٛلؼذةر.)Í( .
( )5ٱٕ ٰ٪اٛلُٞ٪ح .كٹ ٱذٮ ٥٬أ٠ ٫٩ل٪ٮع  ٨٦ا١٣ٲف ٵٞ ٫٩لٲٍ؛ إذ ٣ٲف ثأ٠سؿ ٞٔ ٨٦ؽ اٷزار ٔىل
كقُ( .٫ثكذةف).
( )6ٵ١لة  ٨٦ا٣ٮص.)Í( .٫
( )7اٛلؾ٬ت¬ ػٺٚ ،٫ٚٺ ٱٕىتٚ ،ذضت اٛ٣ؽٱح ظٲر ُٗٯ مٲب نة  ٨٦ا٣ؿأس .كٝؽ ذ٠ؿ ٦س٫٤
اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق.)Í( .ٙ
( )8إف ٗ٤ت ا ٨ْ٣ث٧ٮد.)Í( .٫
( )9كٹ أ٬يل يف اُ٣ٲٮر إٹ ا٣ؽصةج  ،ٍٞٚذ٠ؿق يف ا١٣ٮا٠ت .كٹ أ٬يل يف ا٣كجةع إٹ اٜلؿ
كا٤١٣ت( .رشح ثعؿ).

ذ ،ٟ٣ك٣ٮ ٍٗل ٦أ٠ٮؿ ،ك٦ ٢٠ة ٱٛؿخ يف ا٣رب كظنٲ نة ك٣ٮ ٠ةف ٝؽ ٱٕٲل يف ا٣جعؿ
٠ةٍُ٣ل ٚ٭ٮ ٞلؿـٚ ،إف دٮ٣ؽ ٨لء  ٨٦ذ ٟ٣ثَل كظيش كأ٬يل ٚةٕ٣ربة ٚٲ ٫ثأ.)1(٫٦
¬ :كٹ ٣لٮز ٤٣عٺؿ أػؾ ا٘لؿاد  ٨٦اٙلؿـ ،ػٺؼ اٵٍ٦ل اٙلكَل.
كأ٦ة أػؾ ا٣رتاب كاٙلضةرة  ٨٦اٙلؿـ إٌف اٙلٞٚ ٢ةؿ يف اٹ٩ذىةر [كاٛلؤٱؽ
٣لٮز( )3ك٣لت ردق( ،)4كٝةؿ اٷ٦ةـ
¬
ثةٓص]( )2كثٕي أوعةب ا٣نة :ٰٕٚٹ
٤لٲٯ(٣ :)5لٮز ٠إػؿاج ا٣رتاب  ٨٦اٛلكضؽ.
ك٩ ٫٣ـع اٞ٣ؿاد  ٨٦ا٣جٍٕل كٍٗلق ،ٹ اٙل ،٥٤ذ٠ؿق ا٪٣ةرصٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٨
ق٤ٲًلف :ٵف اٙل ٥٤ٹ د٪ـع إٹ ثٞذ٤٭ة .ك ٢ٕ٣اٛلؿاد ظٲر  ٰ٬ٹ دِص.
ك٣ٲف ٝ ٫٣ذ ٢اٞ٣ؿاد ،ػٺؼ أيب Êظ٪ٲٛح ،كٹ ٝذ ٢ا٘لؿاد كا٣جٕٮض كا)6(٢٧٪٣
إذا ًف ٱِص ،كإذا ٝذ ٢مٲب نة  ٨٦ذ ٟ٣ظٲر ٤لؿـ ٔ٤ٲ ٫دىؽؽ¬ ثٞؽر ٝٲ٧ذ٣ ٫ٮ ٠ةف
ٱؤ ،٢٠ذ٠ؿق أثٮ َة٣ت.
¬ :كظؽ اٙلؿـ اٛلعؿـ( ٨٦ )7ص٭ح اٛلؽٱ٪ح زٺزح أ٦ٲةؿ ،كَ ٨٦ؿٱٜ
ا٣ٲ ٨٧قجٕح ،كَ ٨٦ؿٱ ٜإ٣ؿاؽ دكٕح ،كَ ٨٦ؿٱ ٜصؽة ٍٔصة ،كَ ٨٦ؿٱٜ
اُ٣ةا ٙكا٘لج ٢أظؽ ٍٔص ٦ٲ ن
ٺ .كٱ ٓ٪٧اٛ١٣ةر  ¬٨٦دػٮ ،٫٣ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح
كظؽ ١٦ح ٞٔ ٨٦جح اٛلؿٱف إٌف ٔٞجح ذم َٮم.
كظؽ ٪٦ٯ  ٨٦إٞ٣جح إٌف كادم ٞلَص(.)8
(ٚ )1إف ا٣ذجف ٚةٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح .)Í( .يف ا٘لـاء ،ٹ يف ا٣ذعؿٱٚ ٥ٲ٘٤ت ا٣ذعؿٱ.)Í( .٥
(٦ )2ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل ( ٨٦ب).
(٪٤ٝ )3ة :ٹ د٣ٲ٤( .٢لؿ).
( )4كا٣ىعٲط أ ٫٩ٹ ٣لت؛ إذ ذٟ ٟ٣لىٮص ثة٣ىٲؽ كا٣نضؿ.)Í( .
( Ï )5ظسٲر كراكع.
( )6ٱٕ :ٰ٪ا٣ك٤ٲًل٩ٲح ا٣ذٰ ٹ دِص ،كأ٦ة ا ٢٧٪٣ا٣ذٰ دِص ٚٲضٮز ٝذ٤٭ة اثذؽاء .كا٣ك٤ٲًل٩ٲح ذات
اٵرص ٢اُ٣ٮاؿ( .رشح ذكٱؽ ٪ٕ٦ٯ).
كَػػػػة ٔػػػػؿاؽ ٱػػػػة ٚذػػػػٯ ٚذػػػػأ٦ٺ
( )7ك٤٣عػػػػؿـ ا٣ذعؽٱػػػػؽ صػػػػٲُ٣ ٥ٲجػػػػح
ك٬ػػػػةء ككاك َػػػػةاٝ ٙػػػػؽ ّلىػػػػٺ
كزام ٱػػػػػػػًلٌل كٱػػػػػػػةء ٘لػػػػػػػؽة
( )8كأ٦ة ّلؽٱؽ ا٘لجٚ ٢٭ٮ  ٨٦زٮثح إٌف ٧٩ؿة إٌف ٔؿ٩ح إٌف ذم اٛلضةزٛ( .لٕح).

فصل يف صفخ احلح

ٱكذعت ٛل ٨أرادق أف ٣لؽد ا٣ذٮثح( )1كٱذؼ٤ه  ٢٠ ٨٦ظ٤ٔ ٜٲ٦ ٫ٮقٓٚ ،أ٦ة
اٛلٌٲٚ ٜٮاصت .كأف ٱـكر أرظة ٫٦كأكدادق ،كٱُٲت ٛ٩ٮق٭ ،٥كٱذع٪٦ ٢٤٭،٥
كٱكذض٤ت دٔةء ،٥٬كٱكذٮدٔ٭ .٥كأف ٣لٕ ٢زادق  ٨٦أَٲت ٠كج ،)2(٫كٱىيل
رٕ٠ذَل ٔ٪ؽ ػؿكص ،٫كٱـٱؽ يف دٔةاً٠ ٫ل يف  ٢٠قٛؿ.
ٚ :إذا كو ٢اٛلٲٞةت ٩ؽب  ٥٤ٝ ٫٣أّٛةرق ،ك٩ذ ٙمٕؿ إثُ ،٫كظٔ ٜ٤ة٩ذ،٫
كا٘٣ك٣ ٢ٸظؿاـ .كٔىل أظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص أ٣ ٫٩لت ا٘٣ك٪٤ٝ .٢ةٚ :إف ًف ٣لؽ اٛلةء
دٲ ،)3(٥٧ك٣جف زٮيب إظؿاٍٗ ٫٦ل ُ٦ٲجَل ،ك ٫٣أف¬ ٱـٱؽ ٔ٤ٲ٭ًل ،كأف ٱ٪ذ ٢ٞإٌف
ٍٗلً٬ل ،كأف ٱجٲٕ٭ًل .كٱذٮػٯ إظؿاٞٔ ٫٦ٲت وٺة ٚؿضٚ ،إف ًف وىل رٕ٠ذَل،
كٝةؿ ا٪٣ةرص :قذ نة .كأف ٱ٤جؽ مٕؿق ثن ٓ٧أك ٍٗلق ٣ٸظؿاـ(،)5(÷ ٫٤ٕٛ٠ ،)4
ذ٠ؿق يف ا٣جعؿ ،ز٤ ٥لؿـ ك٦لٞٔ ٢ٲجٚ ،٫ٲٞٮؿ اٛلٛؿد :ا٤٣٭ ٥إٌل أرٱؽ اٙلش( ،)6كٱٞٮؿ
اٞ٣ةرف :ا٤٣٭ ٥إٌل أرٱؽ اٞ٣ؿاف ثَل اٙلش كا٧ٕ٣ؿة ،كٱٞٮؿ اٛلذ٧ذٓ :ا٤٣٭ ٥إٌل أرٱؽ
( )1ك ٢ٕ٣ا٣ٮص ٫أف ا٣كٛؿ ً٦ل ٥لةؼ ٔ٪ؽق اٛلٮت كٱن ٜٛأف ٹ ٱٕٮد١ٚ ،ةف ٠ةٛلؿض يف
اقذعجةب ِلؽٱؽ ا٣ذٮثح( .وٕٲرتم).
(*) ظٲر ًف ٱٕ ٥٤إػٺٹن ثٮاصت كٹ ٝ ٢ٕٚجٲط ،كإٹ كصجخ.)Í( .
( )2كاػذ ٙ٤يف أَٲت اٛل١ةقتٞٚ ،ٲ :٢ا٣ـرأح؛ ٵف آص دٕةٌف اػذةر٬ة ٳدـ  ،#كٵ١لة
أدػ ٢يف ا٣ذٮ .٢٠كٝٲ :٢اٛل٭٪ح؛ ٵ١لة َؿٱٞح ا٪٣جٰ إدرٱف  #ك٩ٮح كداكد كٍٗل.% ٥٬
كٝٲ :٢ا٣ذضةرة؛ ٵ١لة َؿٱٞح ٞل٧ؽ ÷ ،كٵ١لة أمؽ ظؿص نة يف ا٣ؽٱ ،٨ٹ ٱـاؿ وةظج٭ة يف
ص٭ةد ٛ٩ك٩( .٫ضؿم).
( )3ٵف ا٣ذٲ ٥٧إذا ٩ةب ٔ ٨ا٘٣ك ٢ا٣ٮاصت ٩ةب ٔ ٨اٛلك٪ٮف[ ]1أكٌف كأظ( .ٜثكذةف) .كٔ٨
ا٣نة :ٰ٦إذا ٠ةف ٤٣ىٺة ،ٹ ثؽٹ ٔ٦ ٨ك٪ٮف[.)Í( .]2
(*) ٤٣ىٺة¬( .رشح أز٬ةر) (.)Í
(٣ )4بٺ ٱذكة٨ ٫٪٦ ٍٝلء.
( )5كذ ٟ٣ٵ٣ ٫٩جؽ رأق ٫ثٕؽ إظؿا( .٫٦ثكذةف).
( )6اٵكٌف أف ٱٞٮؿ :ا٤٣٭ ٥إٌل ٞلؿـ  ٟ٣إ٣غ( .مة.)Í( )ٰ٦
-------------------------

[٤ٝ ]1خ :كٚٲْ٩ ٫ؿ؛ إذ ٱ٪ةيف ا٣ذْ٪ٲ.ٙ
[ ]2ٵف ٗ ٢٠كٍ٦ ٢صكع إذا دٕؾر ثةٛلةء ًف ٱٍصع  ٫٣ا٣ذٲ٠ ٥٧ة٘لٕ٧حٗ .ة٣ج نة اظرتاز  ٨٦اٛلٲخ ٚإ ٫٩ٱٲ.٥٧

ا٧ٕ٣ؿة ٦ذ٧ذٕ نة ُلة إٌف اٙلش .ز ٥ٱٞٮؿٚ :ٲَص ذٍ ٟ٣ف ،كدٞج ،ٰ٪٦ ٫٤كٞليل ظٲر
ظجكذ ،ٰ٪ٱٕ ٰ٪إذا أظُص ٓ٦ ،أ ٫٩ٹ ٱٛٲؽق ذ ٨١٣ ،ٟ٣ث ٰٞا٪٣ؽب( .)1كٔىل أظؽ
ٝٮٍف ا٣نة ٰٕٚأ ٫٩ٹ ٣لت ٔ٤ٲ ٫دـ اٷظىةر إذا ٝة .٫٣ز ٥ٱٞٮؿ :أظؿـ  ٟ٣ث١ؾا
مٕؿم كثٍصم كٙل ٰ٧ك٦ة أ٤ٝخ( )2اٵرض ٣ ،ٰ٪٦جٲ ٟا٤٣٭٣ ٥جٲ٣ ،ٟجٲ ٟٹ
رشٱ٣ ٟ٣ ٟجٲ ،ٟإف اٙل٧ؽ كا٧ٕ٪٣ح  ٟ٣كاٛل ،)3(ٟ٤ٹ رشٱ٬ .ٟ٣ ٟؾق د٤جٲح
ا٪٣جٰ ÷ٚ ،ٲ١ؿق اٞ٪٣ىةف ٪٦٭ة ،كٱكذعت ا٣ـٱةدة ٔ٤ٲ٭ة .ك٣لٮز يف ٝٮ« :٫٣إف
اٙل٧ؽ  »ٟ٣ثٛذط إف( )4كثَ١ص٬ة(.)5
 :ك٩ؽب إّ٭ةر ا٣ذ٤جٲح()6؛ ٵ١لة مٕةر اٙلش .ز ٥ٱكٍل ٦٭ ٤ن
ٺ ١٦رب نا
٦كذ٘ٛؿ نا ٝةرا نة ،كً٤٠ل ٔٺ ٩نـ نا  ٨٦اٵرض ٠رب ،كً٤٠ل ا٩عؽر ٣جٯ ،كٱ١ؿر ا٣ذ٤جٲح
( )1ٱٕ :ٰ٪أ٠ ٫٩ةف يف اٵو ٢ٹ ٣لٮز ا٣ذع ٢٤إٹ ثةٹمرتاط ،ز٩ ٥كغ ا٣ٮصٮب كث ٰٞاٛلك٪ٮف
ٜلؾا اٙل ،٥١ز ٥زجخ اٙلٞٚ ٓ٦ ٥١ؽقً٠ ،ل أف ٗك ٢ٱٮـ ا٘لٕ٧ح رشع ٵص ٢ا٣ؿكااط ا١٣ؿ٦لح
ٔ٪ؽ اٹزدظةـ ز ٥اقذ٧ؿ ذٞٚ ٓ٦ ٟ٣ؽق( .رشح ٦ؾا٠ؿة).
( )2أمٖ :ل٤خ.
( )3ٱكذعت كٛٝح ُ٣ٲٛح ٔ٪ؽ ٝٮ :٫٣كاٛل.ٟ٤
(ٝ )4ةؿ ٚ :#ةٛ٣ذط ٔىل ٪ٕ٦ٯ ا٣ذٕ٤ٲ٠ ،٢أٝ ٫٩ةؿ :ٵف اٙل٧ؽ كا٧ٕ٪٣ح  ،ٟ٣كاَ١٣ص ٔىل ٪ٕ٦ٯ
اٹثذؽاء٠ ،أٝ ٫٩ةؿ٣ :جٲ ٟكاٙل٧ؽ كا٧ٕ٪٣ح ٝ .ٟ٣ةؿ :كاَ١٣ص أكٌف؛ ٵ١لة إذا ٠ة٩خ ١٦كٮرة
ٚ٭ًل ٕل٤ذةف ،كإف ٠ة٩خ ٛ٦ذٮظح ٚ٭ٮ ٕل٤ح كاظؽة( .ثكذةف) .كدَ١ص[ ]1يف ٞ٦ةـ ا٣ذْٕٲٝ ،٥ة٫٣
اٛلٮًط يف رشح ثة٩خ قٕةد.
( )5كاٵظك ٨اَ١٣ص.
( )6يف (د) :ك٩ؽب ا٘ل٭ةر ثة٣ذ٤جٲح.
كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣أدةٌل صربٱٞٚ ٢ةؿ :ٱة ٞل٧ؽ٦ ،ؿ أوعةث ٟثأف ٱؿٕٚٮا أوٮأل ٥ثة٣ذ٤جٲح؛
ٚإ١لة  ٨٦مٕةاؿ اٙلش)) .كٔ ٨أيب ث١ؿ أف ا٣ؿقٮؿ ÷ قب ٢أم اٙلش أ٢ٌٚ؟ ٞٚةؿ:
«إ٣ش كا٣سش» .ك٪ٕ٦ٯ إ٣ش :ر ٓٚا٣ىٮت ثة٣ذ٤جٲح ،كا٣سش :إراٝح ا٣ؽ٦ةء ٤٣٭ؽم كاٌ٣عةٱة؛
َ
اء ََّجَّ ً
صاتِ َو ً
ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َوأً ْ َز ْْلَا و َِي ال ْ ُى ْع ِ َ
اجاّ14ص [ا٪٣جأ]( .ثكذةف).

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

[ ِٛ٣ ]1رشح ا٣ذُصٱط :ك٬ٮ أرصط؛ ٵف ا١٣ٺـ ظٲ٪بؾ ٕل٤ذةف ٹ ٕل٤ح كاظؽة ،كد١سٍل ا٘ل ٢٧يف ٞ٦ةـ
ا٣ذْٕٲ٤ُ٦ ٥ٮبٝ ،ة ٫٣اٛلٮًط يف رشح «ثة٩خ قٕةد».

٦ةمٲ نة كرا٠ج نة كٔٞٲت ا٪٣ٮـ كا٣ى٤ٮات كيف اٵقعةر ،ك٠ؾا اٛلعُص ٱ٤جٰ ظذٯ
٤ل ٨٦ ٢إظؿا٩ ٫٦ؽث نة(.)1
 :كإذا كو ٢اٙلؿـ ٩ؽب  ٫٣ا٘٣كٝ ٢ج ٢دػٮ ٫٣إف أ ،٨١٦كإف ًف ٚجٕؽق،
كٔىل أظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص أف ا٘٣ك ٢كاصت .ز ٥ٱٞٮؿ :ا٤٣٭٬ ٥ؾا ظؿ ٟ٦كأٟ٪٦
ا٣ؾم اػرتد٪٣ ٫جٲ ٟٱٕ :ٰ٪إثؿا٬ٲ _ ٥كٝؽ أدٲ٪ةؾ راصَل .ز ٥ٱ٘ذك٣ ٢ؽػٮؿ
١٦ح ٩ؽث نة .ك٥لٍل اٛلٛؿد كاٞ٣ةرف( )2ثَل دٞؽٱَ ٥ٮاؼ اٞ٣ؽكـ كا٣كٰٕ كثَل دأػٍلً٬ل
إٌف أف ٱٕٮد ٪٦ ٨٦ٯ ٱٮـ ا٪٣عؿ ،كدٞؽٱ٧٭ة أ ¬.٢ٌٚكٱٞٮؿ ٔ٪ؽ ْ٩ؿق إ١٣جح :ا٤٣٭٥
ا٣جٲخ ثٲذ ،ٟكإ٣جؽ ٔجؽؾ ،كاٙلؿـ ظؿ ،ٟ٦ك٬ؾا ٞ٦ةـ إ٣ةاؾ ث ٨٦ ٟا٪٣ةر ،ا٤٣٭٥
ٚأٔؾٌل ٔ ٨٦ؾاث ،ٟكاػذى ٰ٪ثةٵصـؿ  ٨٦زٮاث ،)3(ٟككا٣ؽم ك٦ة ك٣ؽا،
كاٛلكَ٧٤ل كاٛلكً٤لت ،ٱة صجةر اٵرًَل كا٣كًلكات.
 :كإذا أراد دٞؽٱ ٥اُ٣ٮاؼ كا٣كٰٕ ػ٤ٕ٩ ٓ٤ٲ٩ ٫ؽث نة ٣ؽػٮؿ اٛلكضؽ(،)4
كاٗذكُ٤٣ ٢ٮاؼ ٩ؽث نة ،ك٣لت أف ٱ١ٮف ٦ذٮًب نةٚ ،ٲجؽأ  ٨٦اٙلضؿ اٵقٮد
كصٮث نة( ،)5ذ٠ؿق ا٪٣ةرص كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ ،كٝةؿ ا٣كٲؽ¬ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل٩ :ؽث نة(،)6
كٱٞج ٫٤ث٩ ٫٧ٛؽث نة إف أ ،٫٪١٦كٱكذ ٫٧٤ثٲؽق ٩ؽث نة ز ٥ٱ٧كط ُلة كص٭ ،٫ز ٥ٱأػؾ ٔ٨
ٱَ٧ل ٛ٩ك ٫ك٣لٕ ٢ا٣جٲخ ٔ ٨ٱكةرق٤ٚ ،ٮ ٔ١ف ًف ٱىط¬ٚ ،إذا كو ٢ا٣جةب ٝةؿ
ٔ٪ؽق( :)7ا٤٣٭ ٥ا٣جٲخ ثٲذ ،ٟكاٙلؿـ ظؿ... ٟ٦إ٣غ .ز ٥ٱأيت ا٣ؿ ٨٠إ٣ؿاٰٝ
(ٝ )1ةؿ أثٮ َة٣ت :ٱٕ :ٰ٪إذا ٠ةف قةاؿ نا .كٝةؿ اٵٍ٦ل¬ اٙلكَل :ك٣ٮ ٠ةف كا ٛٝنةٝ .ةؿ يف اٍ٣صح:
ٱكذعت د١ؿٱؿ ا٣ؾ٠ؿ ٧٤٣عؿـ ً٤٠ل ا٩ذ ٨٦ ٢ٞظةؿ إٌف ظةؿ يف اٙلشً٠ ،ل ٱ١ؿر اٛلىيل ا٣ذ١جٍل
ً٤٠ل ا٩ذ ٨٦ ٢ٞر ٨٠إٌف ر( .٨٠رشح ٦ؾا٠ؿة).
( )2أ٦ة َٮاؼ ا٧ٕ٣ؿة كقٕٲ٭ة ٚٲضت دٞؽٱ٧٭ًل ٔىل اٞ٣ةرف إذا كرد ١٦ح ٝج ٢كركد ا٘لج.٢
(ٔة٦ؿ) (.)Í
ٔيل  ٨٦زٮاث٩( .ٟكؼح)..
( )3كأصـؿ ِف
( )4ث٪ةء ٔىل َ٭ةرٔلًل ،كإٹ كصت.
( )5ٵف ا٣ؿقٮؿ ÷ اثذؽأ ثةُ٣ٮاؼ  ٫٪٦كٝةؿ(( :ػؾكا ٔ٪٦ ٰ٪ةق( .))٥١١ثكذةف).
( )6ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
(ٝ )7ةا نًل كا ٛٝنة.

ٚٲكذ ٫٧٤ثٲؽق إف أٚ ،٨١٦إذا أدٯ اٙلضؿ ٝةؿ يف قٍلق :رب اٗٛؿ كارظ ،٥كِلةكز
ًٔل دٕ ،٥٤إ ٟ٩أ٩خ اٵٔـ اٵ٠ؿـ .ز ٥ٱأيت ا٣ؿ ٨٠ا٣نةٚ ٰ٦ٲكذً٠ ٫٧٤ل ٦ؿ ،ز ٥ٱ٧ؿ
ثةٛلكذضةر( ،)1ز ٥ٱأيت ا٣ؿ ٨٠ا٣ٲًلٌل ٚٲكذً٠ ٫٧٤ل ٦ؿ .كاٹقذٺـ ٩ ¬٫٤٠ؽب إف
أ ،٫٪١٦كإٹ أمةر إ٣ٲ ٫ثٲؽق يف ا ٢١٣ك٦كط ُلة كص٭ ،٫كٝٲ :٢ٱٞج٤٭ة .كٱٞٮؿ ٔ٪ؽ
اٹقذٺـ  :)2(٫٤٠رث٪ة آد٪ة يف ا٣ؽ٩ٲة ظك٪ح كيف اٳػؿة ظك٪ح ك٪ٝة ٔؾاب ا٪٣ةر .ز٥
ٱى ٢اٙلضؿ اٵقٮد كد ٫٣ ٥مٮط ،ز ٥ٱ٠ ٢ٕٛؾ ٟ٣ظذٯ ٱذ ٫٣ ٥قجٕح أمٮاطٚ ،إذا
كو ٢اٛلكذضةر يف ا٣نٮط ا٣كةثٓ ثكٍ ٔىل ا٣جٲخ ٱؽٱ ،٫كأ٣ى ٜث ٫ثُ ٫٪كػؽٱ،٫
ثؾ٩ج)3(٫

يف ذٟ٣

أٝؿ
كٝةؿ :ا٤٣٭ ٥ا٣جٲخ ثٲذ ٟإٌف آػؿقٝ .ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓصٌ ٨٦ :
اٛل١ةف(ٛٗ )4ؿ آص  ٫٣إف مةء آص .ك٣لٮز اُ٣ٮاؼ را٠ج نة ٠ ٓ٦ؿا٬ح ،ك٣لٮز ا٣جٕؽ ٨٦

ا٣جٲخ ك٣ٮ يف ّ ٢اٛلكضؽ ك ٨٦كراء ز٦ــ ،ك٣ٮ ٔىل قُٮح اٛلكضؽ ،ذ٠ؿق يف
ا٣جعؿ ،ٹ  ٨٦ػػةرج Éاٛلكضؽ ٚٺ ٱىط .كٱكذعت اٞ٣ؿب  ٨٦ا٣جٲخ كٕ ٨٦ل٤ذ٫
اٙلضؿ كا٣ؽ٠ةف( )5ا٣ؾم ظٮ٣ٲٚ ،٫ٲُٮؼ  ٨٦كراا٭ًل ،كٱؿ٩ ٢٦ؽث نة يف ا٣سٺزح
اٵمٮاط اٵك٣ح ٬ ٨٦ؾا اُ٣ٮاؼ  ،ٍٞٚٹ ٍٗ ٨٦لق ظذٯ ا ،٢ٛ٪٣كٱ٧يش يف اٵرثٕح
اٳػؿة٤ٚ ،ٮ دؿؾ ا٣ؿ ٢٦يف ٦ٮًًٕ ٫ف ٱٚ ٫ٌٞٲًل ثٕؽق.
 :كٱىيل رٕ٠ذَل ٔٞٲت َ ٢٠ٮاؼ :كصٮث نة¬( )6يف اُ٣ٮاؼ ا٣ٮاصت،
ك٬ٮ ٦ة أظؿـ  ٫٣ك٣ٮ ٛ٩ٺن ،ك٩ؽث نة يف ا ،٢ٛ٪٣ك٬ٮ ٦ة ًف ٤لؿـ  .٫٣كٔىل أظؽ ٝٮٍف
ا٣نة ٰٕٚكأيب صٕٛؿ أ١لًل ٩ؽب يف ا .٢١٣ك٦ٮًٕ٭ًل كراء ٞ٦ةـ إثؿا٬ٲ÷ ٥
( )1ك٬ٮ ٝجةؿ ثةب إ١٣جح  ٨٦ص٭ح اٛل٘ؿب كٝؿٱت إٌف ص٭ح ا٣ٲ .٨٧كاٛل٤ذــ :ثَل اٙلضؿ اٵقٮد
كا٣جةب.
( )2يف (٬ػ) :ك٦ة دٕؾر اقذٺ٣ ٫٦ـٖلح أك ٍٗل٬ة أمةر إ٣ٲ ٫ثٲؽق ا٣ٲ٪٧ٯٝ ،ةا ن
ٺ ٔ٪ؽ اٹقذٺـ  ... ٫٤٠إ٣غ.
( )3ٱؾ٠ؿ ذ٩ٮث ٫يف ٛ٩ك ٫ٹ ث٤كة ،٫٩كٱذِصع إٌف آص دٕةٌف يف ٗٛؿا١لة.
(ٔ )4ىل ص٭ح ا٣ذٮثح.
( )5ك٬ٮ ا٣ج٪ةء ا٣ؾم ٔ٤ٲ٠ ٫كٮة ا٣جٲخ.
( )6ص٭ؿ نا كٚؿادل.)Í( .

٩ؽث نة ،كإف وٺً٬ل يف ٍٗلق صةز¨ ،ػٺؼ ٦ة ،)1(ٟ٣كإف ٩كٲ٭ًل( )2وٺً٬ل ظٲر
ذ٠ؿً٬ل ك٣ٮ يف ث٤ؽق(ٝ ،)3ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ¬٫يل ٞ٤ُ٦ :نة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك٦ :٨ة دا٦خ أٱةـ
ا٣ذٍصٱٜ؛ ٵ١لة كٝذ٭ًل ،ٹ ثٕؽ٬ة إٹ إذا دؿ٠٭ًل ٔ٧ؽ نا ٌٝةً٬ل .ك٩ؽب دػٮؿ ز٦ــ
كاٹَٺع ٔىل ٦ةا٭ة كاٍ٣صب  ،)4(٫٪٦ك٣لٮز أ¬ػؾق كٖل.٫٤
¬ :ز٥ ٥لؿج إٌف ا٣ىٛة  ٨٦ثَل اٹقُٮا٩ذَل ٩ؽث نةٚ ،إذا كو ٢ا٣ىٛة اقذٞج٢
إ١٣جح كدٔة ثًل مةء كقجط ك ٢٤٬كوىل ٔىل ا٪٣جٰ كآ ٫٣كٝؿأ اٙل٧ؽ كا٣ى٧ؽ
كاٛلٕٮذدَل كآٱح ا١٣ؿ٧ل كآػؿ [قٮرة] اٙلٍص كا٣ؽٔةء اٛلأزٮر( ٢٠ ،)5ذ٩ ٟ٣ؽب،
ز ٥ٱ٪ـؿ ٔٚ ٫٪إذا ظةذل اٛلٲ ٢اٵػِص(٬ )6ؿكؿ ٩ؽث نة ظذٯ ٤لةذم اٛلٲ ٢ا٣سةٌل ،ز٥
ٱ٧يش ظذٯ ٱى ٢اٛلؿكة ٚٲؽٔٮ ٔ٤ٲ٭ة ً٠ل دٔة ٔىل ا٣ىٛة( )7كد ٫٣ ٥مٮط ،ز ٥ٱٕٮد
إٌف ا٣ىٛة ٠ؾ ،ٟ٣ز ٥إٌف اٛلؿكة ٠ؾ ٟ٣ظذٯ ٱذ ٫٣ ٥قجٕح أمٮاط ،ك٬ؾا ا٣كٰٕ
كاصت كٚة ٝنة ،كإف ٚةت( )8صربق دـ¬ ،كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٹ ٣لربق ٨لء( .)9ك٣لـئ
را٠ج نة ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح .ك١ٔ ٨٦كٚ ٫جؽأ  ٨٦اٛلؿكة إٌف ا٣ىٛة أ٘٣ٯ اٵكؿ.Ê
(ٞٚ )1ةؿ :ٱٕٲؽً٬ل ٚٲ ،٫كإف رصٓ إٌف ثٲذ ٫صرب ثؽـ( .ثكذةف).
( )2أم :دؿ٠٭ًل ٔ٧ؽ نا أك ق٭ٮ نا.)Í( .
( )3كإف ٦ةت ٝج٤ٕٚ ٢٭ًل ٣ــ دـ ٱٮ٪ل ث .٫كٔ ٨ا٣ؽكارم¬ :ٹ ٨لء ٔ٤ٲ٫؛ إذ ً٬ل ٍٗل ٩ك.ٟ
(ٝ )4ةؿ يف ا٣ـ٬ٮر :كٱ١ؿق اٹقذ٪ضةء ٦ ٨٦ةء ز٦ــ .كيف اٜلؽاٱح  :Êٹ ٱ١ؿق ،كإً٩ل ٬ٮ ٔىل ٝٮؿ
ثٕي أوعةب ا٣نة.ٰٕٚ
( )5ك٬ٮ أف ٱٞٮؿ :ٹ إ ٫٣إٹ آص كظؽق ٹ رشٱُ٩ ،٫٣ ٟص ٔجؽق ،ك٬ــ اٵظـاب كظؽق ٹ
رشٱ ،٫٣ ٟكأم٭ؽ أف ٞل٧ؽ نا ٔجؽق كرقٮ ،÷ ٫٣ا٤٣٭ ٥اٗٛؿ ٍف ذ٩ٮيب ،كِلةكز ٔ٨
ػُٲبذٰ ،كٹ دؿدٌل ػةاج نة ،ٱة أ٠ؿـ اٵ٠ؿَ٦ل ،كاصٕ ٰ٪٤يف اٳػؿة  ٨٦اٛ٣ةاـٱ .٨ركاق يف
ا ٨ٔ ٓ٧٤٣اٜلةدم ( .#ثكذةف).
( )6ك٬ٮ ٠ؽٔة٦ح وٍ٘لة ٦ىجٮغ ثؼِصة٤٦ ،ى ٜإٌف صؽار اٙلؿـ( .دٱجةج).
(ٝ )7ةؿ  :#كاٵٝؿب¬ أف ٬ؾا ا٣ؽٔةء إً٩ل ٱ٪ؽب يف اثذؽاا ٫ٹ يف  ٢٠مٮط ،ك٤٣ؿص ٢ٹ ٧٤٣ؿأة.
(رشح أز٬ةر ثٚ .)٫ْٛ٤إف  ٢ٕٚيف  ٢٠مٮط ٣ـ ٫٦دـ ٤٣ذٛؿٱ.)Í( .ٜ
(ٝ )8ٲ :٢ثؼؿكج أٱةـ ا٣ذٍصٱ ،ٜكٝٲ :٢ثةٚلؿكج  ٨٦اٛلٲٞةت ،كٝٲ¬ :٢ث٤عٮؽ أ.٫٤٬ا٬ػ ظٲر ٠ةف
 ٫٣أ ،٢٬كإٹ ٔةد  ٞ٤ُ٦نة.)Í( .
(ُ٠ )9ٮاؼ ا٣ـٱةرة.

¬ :كاٛلؿأة( )1يف ذ٠ ٟ٣ة٣ؿص ٢إٹ أ١لة ٹ ٔلؿكؿ يف َٮاٚ٭ة كقٕٲ٭ة،
كٹ دـاظ ٥ا٣ؿصةؿ ،كٹ دكذ ٥٤اٵر٠ةف يف ا٣ـٖلح ،ث ٢دنٍل إ٣ٲ٭ة ،كْلٛي وٮٔلة يف
ا٣ذ٤جٲح ،كد ٙٞيف أق ٢ٛا٣ىٛة كاٛلؿكة كٹ دىٕؽً٬ل(ً٠ )2ل ٱىٕؽً٬ل ا٣ؿص٩ ٢ؽث نة،
ذ٠ؿق أثٮ ¬إ٣جةس .كٝةؿ ا٪٣ةرص :ث ٢ٱىٕؽاف ٠ٺً٬ل .كٝةؿ أثٮ َة٣ت :ٹ وٕٮد ٜلًل.
ٚ :إذا ٠ةف ٱٮـ ا٣رتكٱح قةر ٤٦جٲ نة إٌف ٪٦ٯ ،كوىل إُ٣صٱُ ٨لة
كإ٣نةاَل( ،)3كثةت ُلة ،كوىل ُلة اٛ٣ضؿ ٢٠ ،ذ٩ ٟ٣ؽب .ز ٥ٱكٍل إٌف ٔؿٚح وةا نًل
٩ؽث نة ،ػٺؼ ا٣نةٚ ،)4(ٰٕٚٲ٪ـؿ ُلة إٌف كٝخ اْ٣٭ؿ ،ز٣ ٥ل ٓ٧ثَل اْ٣٭ؿ¬ كإُ٣ص
دٞؽٱ نًل(٩ )5ؽث نة ،ز ٥ٱُ ٙٞلة ذا٠ؿ نا دأٲ نة ٛ٪٣ك ٫ك٧٤٣ؤَ٪٦ل كاٛلؤ٪٦ةت .كٔ ٢٠ؿٚح
٦ٮًٓ ٤٣ٮٝٮؼ ،إٹ ثُٔ ٨ؿ٩ح ٚٺ ٣لـم¬ ا٣ٮٝٮؼ ث ،)6(٫كٝةؿ ٦ة٣ :ٟ٣لـم ك٣لت
دـ .ك٩ؽب  ٫٣ا٣ؽ٩ٮ ٦ ٨٦ٮ ٙٝا٪٣جٰ ÷ ،ك٬ٮ ثَل ا٣ىؼؿات(.)7
 :ككٝخ ا٣ٮٝٮؼ  ٨٦ا٣ـكاؿ( )8إٌف َ٤ٮع اٛ٣ضؿ .ك٣لـئ اٛلؿكر()9
( )1كاٚل٪سٯٗ( .ةٱح) .كاٵ٦ح اٛلأذكف ٜلة.
( )2ك٣ٮ ػ٤ذة.)Í( .
( )3دٮٝٲذ نة¨[٤ٝ .]1خ :ٹ ٩ك ،٥٤كا٣ىعٲط إٔ ٫٩لٓ دأػٍلٛ٦( .ذٰ).

( )4ث٪ةء ٔىل أو ٫٤أ ٫٩ٱ١ؿق وٲةـ ٱٮـ ٔؿٚح ٤٣عضٲش( .ثكذةف).
(٬ )5ؾا إف ¬أراد ا٘لٚ ٓ٧ة٣ذٞؽٱ ٥يف ظ ٫ٞأ ،٢ٌٚكإٹ ٚة٣ذٮٝٲخ أً٠ ٢ٌٚل يف ا٣جعؿ.)Í( .
(*) كيف ا٣جعؿ دٮٝٲذ نة ،ك٬ٮ اٵ.)Í( .٢ٌٚ
( )6ظضذ٪ة ٝٮٔ« :÷ ٫٣ؿٚح ٤٠٭ة ٦ٮ ٙٝإٹ كادم ٔؿ٩ح» كٝٮ ٨٦« :÷ ٫٣أٚةض ٨٦
ٔؿ٩ح ٚٺ ظش  .»٫٣كظضح ٦ةٝ ٟ٣ٮٔ« :÷ ٫٣ؿٚح ٤٠٭ة ٦ٮ ٙٝكاردٕٛٮا ٔ ٨ثُٔ ٨ؿ٩ح»
كًف ٱ :٢ٞإٍٗ ٫٩ل ٝلـ٤ٚ ،٭ؾا ٣لـم ،كٔ٤ٲ ٫دـ؛ ٪٤٣٭ٰ٪٤ٝ .ة :اٹقذس٪ةء رصٱط؛ ٵ ٫٩أػرب أف
ٔ ٢٠ؿٚح ٣لـم ز ٥اقذس٪ٯ ،كاٹقذس٪ةء داؿ ٔىل اٛلؼةٛ٣ح( .ثكذةف).
()7ٱٕ ٰ٪ا٣كٮد ٔ٪ؽ صج ٢ا٣ؿٖلح؛ ٵف آدـ  #ك ٨٦ثٕؽق  ٨٦اٵ٩جٲةء كا٣ؿقٮؿ ك ٨٦ثٕؽق ٨٦
ا٣ىعةثح كا٣ذةثَٕل كٛٝٮا ٔ٪ؽ٬ة( .ثكذةف).
( )8كٝخ اْ٣٭ؿ.)Í( .
(٤ٚ )9ٮ ٦ؿ ثَ ٫ةاؿ ،ثٲي  ٫٣ا٣كعٮٍف .كيف ثٕي اٙلٮا٨ل :ٹ ٣لـم؛ ٵ ٫٩ٹ ثؽ أف دكذٞؿ
ٝٮاا٦ ]2[٥ة ٬ٮ ٔ٤ٲٔ ٫ىل ٦ٮًٓ ا٣ٮٝٮؼ ،ك٬ؾا ٬ٮ اٞ٣ٮم.)Í( .
-------------------------

[ ]1ظٲر ٦ؾ٬ج ٫ا٣ذٮٝٲخ.)Í( .
[ ]2يف ٬ة٦ل ظةمٲح ا٣كعٮٍف :أف دكذٞؿ ٝٮاا ٫٧أك ٝٮاا٦ ٥ة ٬ٮ ٔ٤ٲ.٫

ٔ ٨ا٣ٮٝٮؼ ،ك٣ٮ را٠ج نة ك٩ةا نًل كٝل٪ٮ ٩نة كق١ؿاف ،ك٣ٮ ٔىل ٕل٘٦ ٢ىٮب أك يف
زٮب ٘٦ىٮب .ك٣لـئ ثة٤٣ٲ ٢كظؽق ،كثة٪٣٭ةر كظؽق ٨١٣ ،ا٘ل ٓ٧ثٲ٪٭ًل أ،٢ٌٚ
ٚة٣ٮاصت ٔىل  ٨٦ك ٙٝثة٪٣٭ةر أف ٱكذ ٢٧١أصـاء ا٪٣٭ةر؛ ٚذ٘ؿب ا٣ن٧ف ك٬ٮ
ٚٲ٤ٚ ،٫ٮ أٚةض ٝ ٫٪٦ج ٢ا٘٣ؿكب ٣ـ ٫٦دـ¬ ،ػٺؼ ا٪٣ةرص ،إٹ أف ٱؿصٓ إ٣ٲٝ ٫ج٢
ا٘٣ؿكب ز ٥ٱٛٲي ثٕؽق ق ٍٞا٣ؽـ ،ػٺؼ¬ ا٣ٮايف( .)1كٱكذعت اٷٚةًح ٨٦
ثَل اَ٧٤ٕ٣ل  ٓ٦ا٣ذ٤جٲح كاٹقذ٘ٛةر كا٣ك١ٲ٪ح كا٣ٮٝةر ،كٱذض٪ت اٛلـاٖلح.
 :ز ٥ٱكٍل إٌف اٛلـدٛ٣ح ٚٲىيل ُلة اٛل٘ؿب كإ٣نةء كصٮث نة(ٚ ،)2ٺ ٣لـٱة٫٩
يف ٍٗل٬ة ،كٱ٤ـ ٫٦دـ ،إٹ إذا ػيش ٚٮٔلًل وٺً٬ل يف ٍٗل٬ة( ،)3كإذا كو٤٭ة كيف
ا٣ٮٝخ ثٞٲح ٣ـ٦ذ ٫اٷٔةÊدة( .)4كٝةؿ ا٣نة٣ :ٰٕٚلـٱة ٫٩يف ٍٗل٬ة  ٞ٤ُ٦نة.
كا٘ل ٓ٧ثٲ٪٭ًل¬ ٚٲ٭ة كاصت( ،)5ػٺؼ ا٣نة.......................... ،ٰٕٚ
(ٝ )1ٲ :٢أ٦ة ٣ٮ ػؿج ٙلةصح كرصٓ كأٚةض ثٕؽ ا٘٣ؿكب ًف ٣لت ا٣ؽـ كٚة ٝنة.ا٬ػ كاٛلؼذةر ٣ـكـ
ا٣ؽـ  ٞ٤ُ٦نة.)Í( .
(*) ٞٚةؿ :ٹ ٱك ٫٪ٔ ٍٞا٣ؽـٗ( .ٲر).
(ٕ )2لٓ دأػٍل.)Í( .
( )3كٱ٤ــ دـ ٔىل ٦ة ٝؿرق اٷ٦ةـ يف ا٘٣ٲر.)Í( .
( )4ظٲر ً٬ل ٩ك ٟيف ظ ،٫ٞٹ  ٨٦أظؿـ ثٕؽ أف وٺً٬ل ٚٺ إٔةدة ٔ٤ٲٜ ٫لًل كٹ دـ؛ ٵ١لًل ٣ٲكة
و
ظٲ٪بؾ( .ا٦ٺء قعٮٍف ،كم١ةٱؾم ،كٛ٦ذٯ) .كاقذن ٫٤١قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ ا٣ؾ٦ةرم،
٩ك ١نة ٔ٤ٲ٫
كٝٲ¬ :٢اٵّ٭ؿ كصٮب اٷٔةدةٚ ،إذا ػؿج كٛلة ٱٕؽ كصت ٔ٤ٲ ٫دـ .كاٛ٣ؿؽ ثَل اٙلةاي
كاٛ٪٣كةء ك ٨٦أظؿـ يف د ٟ٤ا٤٣ٲ٤ح أف ا٣ىٺة ٔىل اٙلةاي ك٩عٮ٬ة قةُٝح  ٨٦اٵو٢؛ ك٣ؾا
ًف ٣لت ا٣ؽـ ،ثؼٺؼ اٛلعؿـ ٚ٭ٮ ٟلةَت ُلةٚ ،إذا أظؿـ ا١٩نٔ ٙؽـ وعح وٺد٫؛ ٵ٫٩
٣لت أف ٱأيت ُلة ٕلٓ دأػٍل( .قًلع مة.)Í( )ٰ٦
(*) كٹ دـ ٔ٤ٲ ٓ٦ ٫اٷٔةدة.)Í( .
(*) ٚإف ًف ٱٕؽ ٣ ٢٬لت اٌٞ٣ةء؟ ا٘لٮاب أ٣ ٫٩لت اٌٞ٣ةء ٠ةٛلذٲ ٥٧إذا كصؽ اٛلةء كيف ا٣ٮٝخ
ثٞٲح ،إٹ أف ٱرتؾ اٷٔةدة صة ٬ن
ٺ ٚٺ ٌٝةءٛ٦( .ذٰ) ( .)Íكٹ ٱٞةؿ :ٹ ٱِص اٛلذعؿم ثٞةء
ا٣ٮٝخ؛ ٵ١لة دؿ٠خ اٷٔةدة ٚٲ ٫ٵ ٫٩ٹ ٱأٚ ٨٦ٲ٭ة ،ثؼٺؼ ٦ة ٪٬ة.
( )5كا٘ل ٓ٧أف ٱىيل¬ اٛل٘ؿب يف ٦ـدٛ٣ح ثٕؽ دػٮؿ كٝخ إ٣نةء .ك٣ٮ وىل اٛل٘ؿب أكؿ ا٤٣ٲ٢
كإ٣نةء آػؿق ٞٚؽ وؽؽ ٔ٤ٲ ٫إٔ ٫٩لٓ ٚٲْ٪ؿ يف ا٣ذٛؿٱٕ٣[ ٜؾر][]1؛ ٵ ٫٩إذا وىل اٛل٘ؿب ٝج٢
دػٮؿ ا٣ٮٝخ أك اٛلـدٛ٣ح ًف ٱىط اٛل٘ؿب كٹ إ٣نةء؛ ٣ٮصٮب ا٣رتدٲت( .قًلع ٔة٦ؿ) (.)Í
-------------------------

[٦ ]1ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل ٬ ٨٦ة٦ل رشح اٵز٬ةر.

دـ(.)1
٤ٚٮ ٚؿؽ ثٲ٪٭ًل ٣ـ¬ ٫٦
كٱجٲخ ُلة كصٮث نةٚ ،إف ٚةد٣ ٫ـ ٫٦دـ .كٝةؿ اٛل٪ىٮر¬ ثةٓص :د٦ةف؛ ٛ٣ٮات اٛلجٲخ
كٛ٣ٮات ا٣ىٺة ُلة( .)2كٝةؿ يف رشح اٷثة٩ح :إف اٛلجٲخ ُلة ٦كذعت.
ٚإذا وىل اٛ٣ضؿ ُلة ػؿج ٪٦٭ة ٝج٤َ ٢ٮع ا٣ن٧ف(ٚ ،)3إف َٕ٤خ ٝج٢
ػؿكصٞٚ ٫ةؿ يف ا٣جٲةف :ٱ٤ـ ¬٫٦دـ( ،)4كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ ٱ٤ـ .٫٦ز ٥ٱ٧ؿ
ثةٛلنٕؿ كصٮث نة¬( ،)5كٝةؿ ا٪٣ةرص كا٣نة٩ :ٰٕٚؽث نة .كا٣ؾ٠ؿ ٚٲ ٫كاصت ،كٝةؿ أثٮ
ظ٪ٲٛح كا٣نة ٰٕٚكاٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ق٪ح¬ .كٱ٧ؿ ثٮادم ٞلَص ظسٲس نة¬ ٩ؽث نة ،كٝةؿ ُٔٲح:
كصٮث نة ،كإذا دؿ٣ ٫٠ـ ٫٦دـ.
ٚ :إذا كو٪٦ ٢ٯ ظٍ ُلة رظ ٫٤ز ٥ر٦ٯ ٕلؿة إٞ٣جح ثكجٓ ظىٲةت
كصٮث نة¨ )6(٢٠ ،ظىةق كظؽ٬ة(٤ٚ ،)7ٮ ٕلٕ٭ة أك ثٌٕ٭ة ًف ٣لـق¬ ٦ة ٕلٓ( ،)8كٱ١رب ٓ٦
 ٢٠ظىةة ٪٦٭ة ٩ؽث نة ،كٱ ¬ُٓٞا٣ذ٤جٲح ٔ٪ؽ أكؿ ظىةة ٪٦٭ة ،ٹ ٝج ٢ذ٩ ٟ٣ؽث نة .كٝةؿ
ا٣نة ٰٕٚك٦ة :ٟ٣ٱُٕٞ٭ة ٔ٪ؽ ا٣ٮٝٮؼ ثٕؿٚح .ك٩ؽب أف ٱ١ٮف اٙلىص ٦ ٨٦ـدٛ٣ح،
كأف ٱ٘ك٤٭ة( ،)9كأف ٱ١ٮف ٦ذٮًب نة( )10ظةؿ ر٦ٲ٠ ٫عةؿ قٕٲ ،٫كأف ٱؿ ٰ٦ثٲ٧ٲ،٫٪
كٱٞىؽ ثؿ٦ٲ ٫اٛلٮًٓ¬ اٛلٕذةد ظٮؿ ا٘ل٧ؿة كصٮث نة ،ك٬ٮ ٦ٮًٓ اٙلىص ،كقٮاء
( )1ك٣ٮ ٚؿؽ ثٲ٪٭ًل ٕ٣ؾر.)Í( .
(٪٤ٝ )2ة :كدـ زة٣ر ٛ٣ٮات ا٘لٓ٧؛ إذ ٬ٮ ٩ك( .ٟرشح ٚذط) .كْ٩ؿق يف ثٕي اٙلٮا٨ل .ك٢ٕ٣
كص٭٠ ٫ٮف ا٘ل ٓ٧وٛح.)Û( .
( )3ك٣ٮ ٣ٲٺن.)Í( .
(ً٠ )4ل يف اٵز٬ةر كرشظ.٫
(*) ٕٚىل ٬ؾا ٣ٮ ثةت يف ٍٗل ٦ـدٛ٣ح ٣ـ ٫٦زٺزح د٦ةء :دـ ٣رتؾ اٛلجٲخ ،كدـ ٣رتؾ اٛلؿكر ،كدـ
٣رتؾ ا٣ؽٝ .)Í( .ٓٚٲ :٢كدـ ٣رتؾ ٕلٓ إ٣نةاَل .)Í( .كدـ ٛ٣ٮات ا٣ىٺة.
( )5ثٕؽ َ٤ٮع اٛ٣ضؿ٤ٚ ،Éٮ ٦ؿ ثٝ ٫ج٤َ ٢ٮع اٛ٣ضؿ أك ثٕؽ َ٤ٮع ا٣ن٧ف ٣ـ ٫٦دـ.)Í( .
( )6يف (د) :ث.٢١
( )7كإ٣ربة يف دٛؿٱٞ٭ة ثؼؿكص٭ة  ٨٦ٱؽق ك٣ٮ كٕٝخ دٕٚح ،ٹ ا١ٕ٣ف.)Í( .
( )8كٹ ٔ ٨كاظؽة.)Í( .
( )9ك٬ؾا ٱؽؿ ٔىل اقذعجةب ا٣ذٞـز ،كٝؽ ركل اٜلةدم  #أ ÷ ٫٩أ٦ؿ ث٘ك٤٭ة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )10ك٣ٮ ثة٣ذٲ.)Í( .٥٧

أوةُلة أك أوةثٚ ،٫إف ٝىؽ ا٘ل٧ؿة ثٕٲ٪٭ة ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط٣ :لـا ،)1(٫كٝةؿ
اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٹ ٣لـا¬ .)2(٫كإف ٝىؽ ٍٗلً٬ل¬ ًف ٣لـا ٫ك٣ٮ أوةُلًل.
كٔٞؽ(٦ )3ة يٱ ٍؿ ى٦ٯ ث٬ ٫ٮ  ٢٠ظضؿ َة٬ؿ ٦جةح ًف يٱ ٍؿ ىـ ث٫؛ ٚٺ ٣لـم¬ ثٍ٘ل اٙلضؿ،
كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ ظ٪ٲٛح٣ :لـم ثًل ٬ٮ  ٨٦ص٪ف اٵرض ٠ة٣نضؿ كاٛلؽر
كا١٣ع ٢ك٩عٮق ،كٹ ٣لـم ثةٛل٘ىٮب ،كٹ ٣لـم ثةٛلذ٪ضف ،ذ٠ؿق¬ اٛل٭ؽم ،كٝةؿ
٣لـئ ثًل ٝؽ ر ٰ٦ث ،٫ذ٠ؿق اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٵٍ٦ل
¬
ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل٣ :لـئ .كٹ
اٙلكَل ،كٝةؿ يف ا١٣ةيف كأوعةب ا٣نة٣ :ٰٕٚلـم.
 ٨٦ :ر٦ٯ اٛلٮًٓ اٛلٕذةد ٚأوةب إ٩كة ٩نة ز ٥ا٩ؽٕٚخ اٙلىةة إٌف ذٟ٣
اٛلٮًٓ اٛلٕذةد أصـاق¬ ،إٹ أف ٱ١ٮف ا٩ؽٚةٔ٭ة إ٣ٲ ٫ث ٨٦ ٢ٕٛاٷ٩كةف ًف ٣لـق¬ ،كإف
ا٣ذجف ظةٜلة ٚٮص٭ةف :رصط اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ٔؽـ¬ اٷصـاء(.)4
 :كأكؿ كٝخ ر٬ ٰ٦ؾا ا٣ٲٮـ ٤َ ٨٦ٮع اٛ٣ضؿ ،إٹ ٧٤٣ؿأة( )5كإٌ٣ٲٙ
كاٚلةا٩ ٨٧ٚ )6(ٙى ٙا٤٣ٲ .)7(٢كأ٦ة آػؿق ٞٚةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ا٣ـكاؿ ،كٝةؿ يف
( )1ك٦س ٫٤يف ا٣جعؿٝ .ةؿ يف رشح اٵزًلر :ك٬ٮ اٵوطٝ .ةؿ يف رشح ا٣ؾكٱؽ :ك٬ٮ ّة٬ؿ ا٪٣ىٮص.
ك ِٛ٣ا٣جعؿ :كاٞ٣ىؽ إوةثح ا٘ل٭ح ٹ إَ٣لٚ ،إف أوةب إَ٣ل أصـاق( .ثعؿ ث.)٫ْٛ٤
(*) كٝٮاق ا٣نةٰ٦؛ ٵف أًٔلؿ اٙلش ٹ دٛذٞؿ إٌف ا٪٣ٲح.
( )2ك ِٛ٣ا٣ـ٬ؿةٝ :ٮ« :٫٣إوةثح ا٘ل٧ؿة» ٱٕ٦ ٰ٪ٮًٓ ا٘ل٧ؿة ،ك٬ٮ ظٮاٍف ا٥٤ٕ٣؛ ٵ ٫٩ٹ ٱؿٰ٦
ٛ٩ف ا ،٥٤ٕ٣ك٣ٮ ر٦ةق ًف ٣لـق( .ز٬ؿة).
(*) ٵً ٫٩ف ٱٞىؽ اٛلؿ٦ٯ ،كاٛلؿ٬ ٰ٦ٮ اٞ٣ؿار ٹ ا٣ج٪ةء اٛل٪ىٮب .كيف ٦٭ؾب ا٣نة٦ ٰٕٚة ٱؽؿ
ٔىل ٦س ٢ذٗ( .ٟ٣ٲر).
( )3أم :ظؽ.
(١٬ )4ؾا يف ا٣رب٬ةف كا٣ـ٬ٮر ،كا٣ؾم يف ٬ؾا اٛلٮًٓ  ٨٦اٹ٩ذىةر :اٛلؼذةر اٷصـاء؛ ٵف اْ٣ة٬ؿ ٚٲًل
 ٫٤ٕٚأ ٫٩ٱك ٍٞاٛ٣ؿض ،كٔ ٨١٣ؿض ٔةرض ٍٗل ٦ذع ،ٜٞكاٵو٬ ٢ٮ ا٣ىعح( .ثكذةف).
( )5كٞلؿ٦٭ة.)Í( .
( )6كاٛلٕؾكر.)Í( .
]
1
[
( )7كٱ٤ـ٦٭ ¬٥د٦ةفٕ٣ :ؽـ اٛلجٲخ ث٧ـدٛ٣ح  ،كٕ٣ؽـ اٛلؿكر ثةٛلنٕؿ( .ذكٱؽ) .كا٣رتػٲه إً٩ل
٬ٮ يف ا٘لٮاز ٹ يف قٞٮط ا٣ؽـ٠( .ٮا٠ت) .كٝٲ :٢ٹ دـ ٪٤٣٭ٰ ،ك٬ٮ ظؽٱر أـ ق٧٤ح؛ إذ ًف
ٱ٤ـ٦٭ة ÷ ثة٣ؽـ .ك٦س ٨ٔ ٫٤ا٣ؽكارم ،كٝؿرق اٛلٛذٰ كا٣كعٮٍف.
-------------------------

[ ]1ظٲر ًف ¬ٱجٲذٮا أ٠سؿ ا٤٣ٲ.٢

ا٣جٲةف :ا٘٣ؿكب ،كٝةؿ يف ا٣ٮايف كاث ٨أيب اٛ٣ٮارس٤َ :ٮع¬ ٚضؿ زة٩ٲ.٫
ز ٥ٱٌعٰ ثٕؽ وٺة إ٣ٲؽٚ ،أ٦ة اٜلؽم ٚٲضٮز ذثعٝ ٫ج ٢ا٣ىٺة كثٕؽ٬ة إذا ٠ةف
ثٕؽ اٛ٣ضؿ .كٱأً ٨٦ ٢٠عٲذ ٫ك٬ؽٱ٦ ٫ة مةء ،كٱُٕ ٨٦ ٥مةء ،إٹ ٦ة ٩ؾ¬ر ث٬ ٫ؽٱ نة أك
أًعٲح(ٚ )1ٺ ٱأ ،٫٪٦ ٢٠أمةر إ٣ٲ ¬٫يف اٍ٣صح ،كذ٠ؿق اٜلةدم .كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٹ ٱأ٢٠
اٞ٣ةرف كاٛلذ٧ذٓ ٬ ٨٦ؽ٦لًل .كٝةؿ ُٔٲح :ٹ ٣لٮز ٬ ٨٦ؽم اٛلذ٧ذٓ.
 :ز٤ ٥ل ٜ٤رأق ٫أك ٱُٞصق  ،٫٤٠كٹ ٤ل ٜ٤ثٌٕ ٫كٱُٞص ثٌٕ٨٧ٚ ،٫
٠ةف أو ٓ٤أك  ٫٣ظؾٚح ٹ ٱ ٨١٧دٞىٍل٬ة دَٕل ٔ٤ٲ Ê٫اٙل ،)2(ٜ٤كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل:
إف اٙلؾٚح ٱٕٛٯ ٔ٪٭ة .ك ٫٤ٕ٣ٱؿٱؽ¬ ا٣ىؽَٗل؛ ٵ١لًل  ٨٦ا٣ٮص .٫كأ٦ة اٵذ٩ةف ٞٚةؿ
يف اٍ٣صح٣ :لت ظ٦ ٜ٤ة ٔ٤ٲ٭ًل  ٨٦ا٣نٕؿ ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :ٹ
٣لت( ،)3كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل٣ :لت ظٞ٤٭ًل( )4ك٣ٮ ًف ٱ٤ٔ ٨١ٲ٭ًل مٕؿ .كٹ ٱ١ٮف
ظٞ٤٭ًل ٦ة ٕ٩نة  ٨٦دٞىٍل ثة ٰٝا٣ؿأس( .)5كٱ١ٮف ا٣ذٞىٍل ٝؽر أ٤٧٩ح ًٚل ٚٮؽ(.)6
ٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :كٹ ٱ١ٮف ٔىل كص ٫ا٣ـٱ٪ح(.)7
 :ك٬ٮ ٩ك ٟكاصت ٔىل أظؽ ٝٮٍف أيب َة٣ت كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص
كاٞ٣ة٬ل زٱؽ ،كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كأظؽ ٝٮٍف¬ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأظؽ ٝٮٍف أيب َة٣ت :ٹ
٣لتٕٚ .ىل اٞ٣ٮؿ اٵكؿ ٣لٮز دٞؽٱٔ ٫٧ىل ا٣ؿ ،ٰ٦كٱ ٓٞاٷظٺؿ ثأ٦لًل ٝؽ،٫٦
كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٹ ٤ل ٢إٹ ُلًل  ٕ٦نة .كٔىل اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل ٣لت دٞؽ¬ٱ ٥ا٣ؿ٤ٔ ٰ٦ٲ٫
( )1أ٦ة اٵًعٲح  ٫٤ٚأف ٱأ٪٦ ٢٠٭ة ك٣ٮ أكصج٭ة٬( .ؽاٱح) .كٝٮاق قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ .كيف ا٣جٲةف يف ¬
ثةب
اٵًعٲح :ك٬ؾا ظٲر ًف ٱٮصج٭ة ٔىل ٛ٩ك ،٫كأ٦ة ظٲر أكصج٭ة ٚٺ ٱأ٪٦ ٢٠٭ة مٲب نةً٠ ،ل يف
اٜلؽم إذا أكصج( .٫ث.)٫ْٛ٤
( )2يف ا٧ٕ٣ؿة.)Í( .
( )3كاػذةرق اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  #يف اٵ١لةر [اٵز٬ةر (٩غ)] .ك٬ٮ ا٣ؾم ٔ٤ٲ٠ ٫ةٚح ا٪٣ةس اٳف.
( )4يف ا٧ٕ٣ؿة.)Í( .Ê
( )5ث ٢ٱ١ٮف ٟلٍل نا.)Í( .
(ٚ )6ٲ ¬٫٣ ٨٧مٕؿ َٮٱ ،٢أك دك١لة ٚٲ ٨٧مٕؿق دكف ذ( .ٟ٣رشح ذكٱؽ) (.)Í
(*) ٵف اٛلٞىٮد ٦ة ٱؿل أزؿق ،كٹ ٤لى ٢إٹ ثؾ( .ٟ٣ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )7كٝٲ :٢ٹ¬ ٚؿؽ.

ٚٲ ٓٞاٷظٺؿ ث ،٫كإف ٝؽـ اٙل٤ٔ ٜ٤ٲ٣ ٫ـ ٫٦دـ¬.
كاٙل ٜ٤أ ٨٦ ¬٢ٌٚا٣ذٞىٍل( ،)1إٹ يف اٛلؿأة ٚة٣ذٞىٍل أ .٢ٌٚكيف اٛلذ٧ذٓ
ا٣ذٞىٍل ٧ٕ٤٣ؿة أ ٢ٌٚز٤ ٥ل٤٣ ٜ٤عش.
كٱكذعت د ٨ٚا٣نٕؿ(ً٠ )2ل يف اٵّٛةر.
 :ك ٨٦دؿؾ اٙل ٫٤ٕٚ )3(ٜ٤أٱً٪ل ذ٠ؿقٚ ،ٺ ١٦ةف  ٫٣كٹ كٝخ ،ذ٠ؿق¬ يف
ا٣جعؿ كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط ،كٝةؿ ا٪٣ةرص١٦ :ة ٫٩اٙلؿـ ،كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص:
كٝذ ٫أٱةـ ا٪٣عؿ ٨٧ٚ ،أػؿق ٔ٪٭ة ٣ـ ٫٦دـ.
ك٣لـم ٩ذ ٙا٣نٕؿ ك٣ٮ ثة٪٣ٮرة كا٣ـر٩ٲغ( ٨١٣ ،)4اٙل ٜ٤أ .٢ٌٚكً ٨٦ف
ٱٔ ٨١ىل رأق ٫مٕؿ كصت إ٦ؿار اٛلٮقٯ ٔىل رأق.)5(٫
ك٥لذه ُلؾا ا٣ٲٮـ رٕ ٰ٦لؿة إٞ٣جح كوٺة إ٣ٲؽ كصٮث نة ،كا٣ؾثط كاٙل٩ ٜ٤ؽث نة،
كٱكذعت دؿدٲج٭ة ٠ؾ.ٟ٣
 :ز ٥ٱؽػ١٦ ٢ح يف ٬ؾا ا٣ٲٮـ أك ثٕؽق يف أٱةـ ا٣ذٍصٱٚ ٜٲُٮؼ ٞ٤٣ؽكـ
كٱكٕٯ إف ٠ة٩ة ثةٝٲَل ٔ٤ٲ ،٫ز ٥ٱُٮؼ ٤٣ـٱةرة ثٍ٘ل رٚ ،٢٦ٺ ّل ٫٣ ٢ا٪٣كةء إٹ ثٕؽق¬

( )1كذ ،÷ ٫٤ٕٛ٣ ٟ٣ك٣ٲف ٱ ٢ٕٛإٹ اٵ ،٢ٌٚكٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣رظ ٥آص اٛلعَٞ٤ل،
ٝة٣ٮا :ٱة رقٮؿ آص ،كاٛلُٞصٱٝ ،٨ةؿ :رظ ٥آص اٛلعَٞ٤لٝ ،ة٣ٮا :ٱة رقٮؿ آص ،كاٛلُٞصٱ،٨
ٝةؿ :رظ ٥آص اٛلعَٞ٤لٝ ،ة٣ٮا :ٱة رقٮؿ آص ،كاٛلُٞصٱٝ ،٨ةؿ يف ا٣ؿاثٕح :كاٛلُٞصٱ.))٨
ٚؽؿ ٔىل أف اٙل ٜ٤أ٪٤ٝ .٢ٌٚة :إٹ يف اٛلؿأة ٚة٣ذٞىٍل أ٢ٌٚ؛ ٞ٣ٮ٣(( :÷ ٫٣ٲف ٔىل
ا٪٣كةء ظ ٜ٤ك ٨١٣ا٣ذٞىٍل)) ركاق اث٧ٔ ٨ؿٝ .ةؿ  :#كٵف مٕٮر ٨٬صًلؿ ،كإزا٣ذ٭ة
ثةٙل٦ ٜ٤س٤ح ٚٺ ٱؤ٦ؿف ث( .٫ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(ٞ٣ )2ٮ٦(( :÷ ٫٣ة أثَل  ٨٦اٙلٰ ٚ٭ٮ ٦ٲخ)) ،ك٦ ٢٠ٲخ ٚإ ٫٩ٱؽ( .٨ٚثكذةف).
(ٔ )3ىل ٝٮؿ  ٨٦صٕ٩ ٫٤ك ١نة .كٔ٪ؽ٩ة يف ا٧ٕ٣ؿة.)Í( .
( )4كٝٲ :٢ٹ¬ ٣لـم؛ ٵ ٫٩ٹ ٱك٧ٯ ظة ٞ٣نة كٹ ُٞ٦ص نا .ك٦س ٫٤يف ا٘٣ٲر كا٪٣ضؿم ،ك٬ٮ ّة٬ؿ
اٵز٬ةر يف ا٧ٕ٣ؿة.)Í( .
(*) كذ ٟ٣ٵف اٛلٞىٮد اٷزا٣ح ٤٣نٕؿ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )5يف ا٧ٕ٣ؿة.)Í( .

 ٞ٤ُ٦نة( ،)1كٝؽ ٠ةف ظ٦ ٢٠ ٫٣ ٢ة ظؿـ ثةٷظؿاـ ثٕؽ ا٣ؿ ٰ٦إٹ ا٪٣كةء.
ككٝخ َٮاؼ ا٣ـٱةرة ٱٮـ ا٪٣عؿ -كدٞؽٱٚ ٫٧ٲ ٫أ -٢ٌٚإٌف آػؿ أٱةـ ا٣ذٍصٱ،ٜ
 ٨٧ٚأػؿق ٔ٪٭ة ٣ـ ٫٦دـ¬ ،كٹ ثؽ  ٞ٤ُ٦ ٫٤ٕٚ ٨٦ ٫٣نة( .)2ك ٨٦أػؿ رٕ ٰ٦لؿة إٞ٣جح
إٌف ثٕؽ َٮاؼ ا٣ـٱةرة ٣ـ ٫٦دـ( ،)3ذ٠ؿق يف ا٣ذٞؿٱؿ كاٛل٪ىٮر ثةٓصٝ .ةؿ ا٣كٲؽ¬ ٤لٲٯ
ث ٨اٙلكَل :كٝؽ ك ٓٝاٷظٺؿ ثةُ٣ٮاؼ.
كإذا ٠ةف زةٌل ا٪٣عؿ ر٦ٯ ا٘ل٧ؿات ا٣سٺث قجٕ نة قجٕ نةٚ ،ٲجؽأ ثض٧ؿة
اٚلٲ )4(ٙا٣ذٰ كقٍ ٪٦ٯ ،ز ٥ا٣ذٰ د٤ٲ٭ة ،زٕ ٥لؿة إٞ٣جح ،كصٮث نة يف ا٣ؿ¬ٰ٦
كا٣رتدٲت( ،)5ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح يف ا٣رتدٲت .كٱ٪ؽب أف ٱ١ٮف ٦ذٮًب نة ،كأف ٱ١رب
ك٦ل ٢٠ ٓ٦ ٢٤ظىةة ،كٱ ٙٞكٱؽٔٮ ٔ٪ؽ ا٘ل٧ؿة اٵكٌف كا٣سة٩ٲح( ،)6ٹ ٔ٪ؽ ا٣سة٣سح.
ككٝخ ا٣ؿ ٰ٦يف ٬ؾا ا٣ٲٮـ كيف ا٣ٲٮـ ا٣ؾم ثٕؽق  ٨٦ا٣ـكاؿÊ؛ كٝةؿ ا٪٣ةرص:
 ٨٦اٛ٣ضؿ ،كآػؿق ا٘٣ؿكب ٔىل ٝٮؿ ا٣جٲةف أك اٛ٣ضؿ¬ ٔىل ٝٮؿ ا٣ٮايف .ز ٥إذا ٠ةف
زة٣ر ا٪٣عؿ ر٦ٯ ا٘ل٧ؿات ا٣سٺث ً٠ل ر٦ة٬ة أكٹن ،ككٝذ٠ ٫ؾ.)7(ٟ٣
( )1قٮاء ثٞٲخ أٱةـ ا٣ذٍصٱ ٜأـ ٹ ،كقٮاء ٝؽ ر٦ٯ أـ ٹ.
( )2قٮاء ٙل ٜثأ ٫٤٬أـ ٹ.]1[)Í( .
(*) ٱٕ :ٰ٪ك٣ٮ دؿاػٯ٦ ،ة ًف ٱُٞ٤٣ ٙؽكـ أك٤٣ٮداع ٚٲ.)Í( .٫٪ٔ ٓٞ
 ٫٩ٹ ٱ٤ـ٫٦؛ ٵ١ل ٥صٕ٤ٮا كٝخ َٮاؼ ا٣ـٱةرة ٨٦
(ٝ )3ةؿ ٦ٮٹ٩ة  :#كّة٬ؿ ٠ٺـ أوعةث٪ة أ ¬
ٚضؿ ا٪٣عؿٚ ،ؽؿ ٔىل أ ٫٩ثٕؽ ٚضؿ ا٪٣عؿ ٟلٍل ثَل ا٣ؿ ٰ٦أك ا٣ؾثط أك ا٣ذٞىٍل -ٱٕٔ ٰ٪ىل
ٝٮ٪٣ة :إ٩ ٫٩كٝ -ٟةؿ :أك َٮاؼ ا٣ـٱةرة ٨١٣ ،ا٣رتدٲت ٪٦ؽكب٩( .ضؿم).
( )4ك ٰ٬ا٣ذٰ دك٧ٯ ٕلؿة ا٣ؽ٩ٲة( .رشح ٚذط) .أم :ا٣ؽا٩ٲح ،ٱٕ ٰ٪اٞ٣ؿٱجح.
( )5كٹ دـ ٣رتؾ ا٣رتدٲت .)Í( .ٵ٣ ٫٩ٲف ثٍصط كٹ ٩ك.ٟ
(ٝ )6ةؿ ٚ :#إذا ٚؿع  ٨٦اٵكٌف دٞؽـ ٔ٪٭ة كصٕ٤٭ة ٔىل ٱكةرق كك ٙٝثعٲر ٹ ٱ٪ة ٫٣اٙلىص
ٱؽٔٮ آص ثٞؽر ٝؿاءة قٮرة ا٣جٞؿة ،كٱؽٔٮ ٔ٪ؽ ا٣سة٩ٲح ٠ؾ ،ٟ٣ٹ ٔ٪ؽ ا٣سة٣سح؛ ٌ٣ٲ ٜاٛل١ةف.
(ثكذةف ث .)٫ْٛ٤كاٝذؽاء ثؿقٮؿ آص( .ز٬ٮر) .كيف ا٣ـ٬ٮرٝ :ؽر قٮرة اٷػٺص أك
اٛ٣ةّلح.)Í( .
(٬ )7ؾا د١ؿار؛ إذ ٝؽ دٞؽـ :كيف ا٣ٲٮـ ا٣ؾم ثٕؽق.

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

[ ]1يف (د)١٬ )Û( :ؾا ثٍ٘ل ُٞ٩ح.

 :ك ٨٦أراد اٛ٪٣ؿ يف ٬ؾا ا٣ٲٮـ ا٣سة٣ر دؿؾ ثة ٰٝاٙلىص ،ك ٰ٬إظؽل
كٍٔصكف ظىةة ،كإف ث ٰٞإٌف ا٣ٲٮـ ا٣ؿاثٓ -ك٬ٮ آػؿ أٱةـ ا٣ذٍصٱ -ٜر٦ٯ ا٘ل٧ؿات
ا٣سٺث ثجة ٰٝاٙلىص ً٠ل ر٦ة٬ة أكٹن .ككٝخ ا٣ؿٚ ٰ٦ٲ ¬٨٦ ٫اٛ٣ضؿ إٌف ا٘٣ؿكب٫٪١٣ ،
ٱ١ؿق ٝج٤َ ٢ٮع ا٣ن٧ف .كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٵٍ٦ل اٙلكَل ك٦ة ٟ٣كا٣نةٰٕٚ
كا٣ٮايف :إف كٝذ ٫يف ٬ؾا ا٣ٲٮـ  ٨٦ا٣ـكاؿ ً٠ل يف ا٣ٲٮَ٦ل ا٤٣ؾٱٝ ٨ج.٫٤
ك٬ٮ ٣لت ٔ٤ٲ ٫ا٣ؿ ٰ٦يف ٬ؾا ا٣ٲٮـ إذا َ ٓ٤اٛ٣ضؿ ك٬ٮ يف ٪٦ٯ ٔةز ٦نة¬(ٔ )1ىل
ا٣ٮٝٮؼ ذ ٟ٣ا٣ٲٮـ ،ذ٠ؿق يف اٍ٣صح كاٞٛ٣ٲٔ ٫يل .كٝةؿ يف ا١٣ةيف :ثُ٤ٮع اٛ٣ضؿ
ك٬ٮ يف ٪٦ٯ .كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚث٘ؿكب ا٣ن٧ف يف أكؿ ٣ٲ٤ذ )2(٫ك٬ٮ يف ٪٦ٯ.
 :ك٦ذٯ أراد اٹُ٩صاؼ دػ١٦ ٢ح كَةؼ َٮاؼ ا٣ٮداع كصٮث نة ،إٹٔ Êىل
اٙلةاي كاٛ٪٣كةء كٚ ٨٦كؽ ظض ٫كٚ ٨٦ةت ظض ٫ك ٨٦أراد ا¬ٷٝة٦ح يف ١٦حٝ ،ةؿ
اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :كٔ ٫٣ ٨٦ ٢٠ؾر ٦ ٨٦ؿض أك ػٮؼ أك ٩عٮق( ،)3كاٛلٰ١
أٱٌ نة ،إٹ أف ٱ١ٮف ٔةز ٦نة ٔىل

اٚلؿكج()4

٣ـٝ .¬٫٦ةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :كإذا ٛ٩ؿت

اٙلةاي زَ ٥٭ؿت ٝج ٢ػؿكص٭ة ١٦ ٨٦ح(ً )5ف ٱ٤ـ٦٭ة اُ٣ٮاؼ ،ػٺؼ ثٕيÊ
أوعةب ا٣نة.)6(ٰٕٚ
كٔ٪ؽ ا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ٰٕٚأف َٮاؼ ا٣ٮداع ٦كذعت ٍٗل كاصت.
ك٠ؾا ٔ٪ؽ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ٰٕٚيف َٮاؼ اٞ٣ؽكـ.
(ٝ )1ٮٔ« :٫٣ةز ٦نة» أك ٦رتدد نا¬ ً٠ل أٚ٭٧ذٔ ٫جةرة اٵز٬ةر.
( )2أم٣ :ٲ٤ح ا٣ؿاثٓ.
اٵز٬ةر ػٺ ،٫ٚك٠ؾا يف ٬ة٦ل اٜلؽاٱح أف ظ ٥١اٛلٕؾكر ٟلةٜ ٙ٣لؤٹٚ ،ٲ٤ــ دـ
¬
( )3كّة٬ؿ
٣رت.)Í( .٫٠
( )4ك٣ٮ ثٕؽ¬ كٝخ َٮٱ ٢كيف ٍٗل أم٭ؿ اٙلش ،كٝٲ :٢إذا ٠ةف ػؿكص ٫يف أٱةـ اٙلش.
(*) ِ٦صث نة ٔ ٨ا٣ؿصٮع( .ظسٲر).
( )5ك٦ٲ٤٭ة.)Í( .
( )6ك٬ٮ ا٣ؾم أَ ٫ٞ٤يف ا٣جٲةف ٧٤٣ؾ٬ت ٝجٲٚ ٢ى ٢اٷظىةر.

ٝةؿ يف ا¬ٍ٣صح :كٱىط دٞؽٱَ ٥ٮاؼ ا٣ٮداع ٔىل ا٣ؿ .ٰ٦كٝةؿ يف ا٣جعؿ:
ٱىط  ٨٦ ٫٤ٕٚزةٌل ا٪٣عؿ إصًلٔ نة( ،)1كٹ ٱىط يف ٱٮـ ا٪٣عؿ إٹ ٔ٪ؽ ¬ثٕي
أوعةب ا٣نة.ٰٕٚ

(ٝ )1ٲ ٢ٕ٣ :٢وٮاب إ٣جةرة :زة٣ر ٱٮـ ا٪٣عؿ؛ كذ ٟ٣ٵ ف ا٣ٮداع إذا كٝ ٓٝج ٢زة٣ر ٱٮـ ا٪٣عؿ
ًف ٱ ٨١آػؿ ٩ك ٟيف اٙلشٚ ،ٺ ٣لـم؛ ٞ٣ٮٚ(( :÷ ٫٣إ ٫٩آػؿ ٩ك ٟيف اٙلش)) ،كًف ٣لٕ٫٤
آػؿ نا( .رشح ثعؿ) .كا٣ؾم ركاق يف أوٮؿ اٵظ١ةـ ُٔٔ ٨ةء كٔ ٨اثٔ ٨جةس٤ٚ :ٲ ٨١آػؿ
ٔ٭ؽق ثة٣جٲخٕٚ .ىل ٬ؾق ا٣ؿكاٱح ٱىط اُ٣ٮاؼ يف زةٌل ٱٮـ ا٪٣عؿ كٱٮـ ا٪٣عؿ ٛ٩ك٫؛ إذ ٱىط
أف ٱ١ٮف آػؿ ٔ٭ؽق ثة٣جٲخ ،ثأف ٱُٮؼ ٤٣ـٱةرة ز٤٣ ٥ٮداع ز ٥ٱٛٲي إٌف ٪٦ٯ ٧٤٣جٲخ ٚٲ٭ة
٣ٲة٣ٲ٭ة ز ٥ٱٛ٪ؿ ،ك٬ٮ ّة٬ؿ ٦ة ظ١ةق اثْٛ٦ ٨ؿ ٔ ٨اٍ٣صح.

فصل [صفخ الزوزغ]

كاٛلذ٧ذٓ ثة٧ٕ٣ؿة إٌف اٙلش ٱً٠ ٢ٕٛل ٦ؿ إٹ أ ٫٩ٱ ُٓٞا٣ذ٤جٲح ٧ٕ٤٣ؿة ٔ٪ؽ رشكٔ ٫يف
َٮاٚ٭ة( ،)1ز ٥ٱُٮؼ كٱكٕٯ ٜلة كصٮث نة ً٠ل دٞؽـ ،ز ٥ٱُٞص  ٨٦رأق ٫أك ٤ل٫ٞ٤
كصٮث نة¬ ،ػٺؼ اٞ٣ةقٚ ،٥إذا ظ ٜ٤ظ ٨٦ ٢إظؿا٦٭ة( )2ك٦ ٢ٕٚة مةء ً٦ل ٱ٫٪٦ ٓ٪٧
اٛلعؿـ ك٣ٮ قةؽ¬ ٬ؽٱ .٫كٝةؿ ا٪٣ةرص كأثٮ ظ٪ٲٛح :إذا قةؽ ٬ؽٱ ٫وةر ٝةر ٩نة(.)3
 :ز٤ ٥لؿـ ثةٙلش( )4ٱٮـ ا٣رتكٱح أك ٝج ٨٦ ٫٤اٛلكضؽ أك  ٨٦أم ١٦ح
٠أ٤٬٭ة ،كٱؤػؿ َٮاؼ اٞ٣ؽكـ كقٕٲ ٫إٌف ٱٮـ ا٪٣عؿ(٠ )5ةٛل ،ٰ١ز٥ ٥لؿج إٌف
٪٦ٯ ً٠ل دٞؽـ يف اٛلٛؿد قٮاء إٹ أ ٫٩ٱ٤ـ ٫٦اٜلؽم ،كأ ٫٤ٌٚا٣جؽ٩ح ،ز ٥ا٣جٞؿة ،ز٥
ا٣نةة( .)6كٱ١ٮف قً٠ ٫٪ل يف اٵًعٲح( .)7كِلـئ ا٣نةة ٔ ٨كاظؽ ،ٍٞٚ
كا٣جٞؿة ٔ ٨قجٕح ،كا٣جؽ٩ح ٍٔٔ ٨صة ،كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة:ٰٕٚ
ٔ ٨قجٕح .كا٣ؾ٠ٮر كاٷ٩ةث يف¬ اٵٕ٩ةـ قٮاء.

(٬ )1ؾا ّلىٲ ٢اٵػٮٱ ،٨كٝةؿ وةظت ا٣ٮايف¬ :إذا ْ٩ؿ إ١٣جح .ك٬ٮ ا٣ؾم يف اٵز٬ةر.
كةء  ٨٦اٛلعْٮرات ،كٹ ّل ٫٣ ٢ا٪٣كةء إٹ ثٕؽ اٙل ٜ٤أك
( )2اٛلٕذ٧ؿ ٤ل ٫٣ ٢ثة٣كٰٕ ٦ة ٔؽا ا¬ ٪٣
ا٣ذٞىٍل ،كا٣كٰٕ يف ظ٠ ٫ٞة٣ؿ ٰ٦يف ظ ٜاٙلةج ،كاٙل ٜ٤يف ظُ٠ ٫ٞٮاؼ ا٣ـٱةرة يف ظٜ
اٙلةج ،كآص أٔ( .٥٤رشح ٚذط) .كٔجةرة ظةمٲح ا٣كعٮٍف :ٵف ا٣كٰٕ ٕلٲٕٚ ٫ٲ٭ة ٠أكؿ
ٱذع ٢٤ثٚ ،٫ٺ ٱٞةس ٔىل دٞؽٱ٥
¬
ظىةة يف ا٣ؿ( .ٰ٦ثْٛ٤٭ة)٤ٚ .ٮ ٝؽـ اٙلٔ ٜ٤ىل ا٣كٰٕ ًف
َٮاؼ ا٣ـٱةرة ٔىل ا٣ؿٰ٦؛ ٵف ٪٦ةق ٟا٧ٕ٣ؿة ٦ؿدجح ٔىل ٬ؾا ا٣رتدٲت( .ظةمٲح قعٮٍف).
دؿدت وعح ككصٮب.)Í( .
( )3ٱٕ :ٰ٪أ ٫٩أمج ٫اٞ٣ةرف  ٨٦ظٲر إ ٫٩ٹ ٤ل ٨٦ ٢إظؿا ،٫٦كٱنج ٫اٛلذ٧ذٓ  ٨٦ظٲر إ ٫٩ٹ ثؽ ٫٣
ِ ٨٦لؽٱؽ اٷظؿاـ ثةٙلش.
( )4إف مةء .)Í( .كقٲأيت يف ا٣جٲةف يف آػؿ ٬ؾا اٛ٣ى.٢
( )5ظٲر أظؿـ ١٦ ٨٦ح أك  ٨٦أم اٙلؿـ ،كإ ِفٹ ػٍل( .ق٤ٮؾ) .ك ٫٤ٕ٣ظٲر أظؿـ  ٨٦اٛلٲٞةت
أك  ٨٦ػةرص١ٚ ٫ةٛلٛؿد ،ذ٠ؿق يف ا٣ك٤ٮؾ ٔ ٨اٞٛ٣ٲٔ ٫يل.)Í( .
ة٣نةة أٍٔ ٨٦ ٢ٌٚص ثؽ٩ح كقجٓ ثٞؿة.
¬
(ٚ )6
( )7ك٠ؾا قٺ٦ذ٭ة  ٨٦إ٣ٲٮب .كٝٲ :¬٢ٹ ٱٕذرب إٹ أف ٱٞ٪ه اٞ٣ٲ٧ح.)Í( .

 :كٱٕذرب يف اٍ٣ص٠ةء يف اٜلؽم كاٵًعٲح( )1أف ٱ١ٮ٩ٮا ٤٠٭٥
ٛ٦رتًَل أك ٦ذَ٤ٛ٪ل ،ٹ إف ٠ةف ثٌٕ٭ٛ٦ ٥رتً نة كثٌٕ٭٦ ٥ذ ٛ٪ن
ٺ ٚٺ ٣لـم¬
اٛلٛرتض( ،)2ػٺؼ ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نة .ٰٕٚكإف ٠ةف
ثٌٕ٭َ ٥ة٣ت ٙلً ٥ف ٤لـ اٛلٛرتض¬ كٹ اٛلذ ،¬٢ٛ٪ػٺؼ ا٪٣ةرص كا٣نة.ٰٕٚ
كظٲر ٛ٦ ٥٬رتًٮف ا ٢١٣ٱىط¬ ك٣ٮ اػذٚ ٙ٤ؿً٭٠ ،٥٭ؽم كإظىةر.
كٹ ٣لـئ¬ ذثط اٜلؽم ٝج ٢ٱٮـ ا٪٣عؿ ،ػٺؼ ا٣نة.)3(ٰٕٚ
ٚ :إف ًف ٣لؽ( )4مةة ٱٛ٪ؿد ُلة كٹ كصؽ  ٨٦ٱنةر ٫٠يف ثٞؿة أك ثؽ٩ح
٤ٕٚٲ ٫وٲةـ ٍٔصة أٱةـ ،زٺزح ٪٦٭ة يف أٱةـ اٙلش ،ك٩ؽب¬ أف ٱ١ٮف يف ٱٮـ ٔؿٚح
كٱٮَ٦ل ٝج ،٫٤كإف وة٦٭ة ٝج ٢ذ ٟ٣كثٕؽ ٦ة أظؿـ ثة٧ٕ٣ؿة أصـاق ،كإف أػؿ٬ة إٌف
أٱةـ ا٣ذٍصٱ)5(ٜ
صةز ،ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كأيب ظ٪ٲٛح .كإف أػؿ٬ة ٔ ٨أٱةـ
¬
ا٣ذٍصٱ ٜك٣ٮ ٱٮ ٦نة ٪٦٭ة ثُ٤خ¬ كدَٕل اٜلؽم ٔ٤ٲ ٫ٱ١ٮف يف ذ٦ذ٦ ٫ذٯ كصؽق،
كٱ٤ـ ٫٦دـ ،ذ٠ؿق يف ا .ٓ٧٤٣كإذا ٚؿغ ٪٦٭ة ٝج ٢ػؿكج أٱةـ ا٣ذٍصٱ ٜوةـ ثٕؽ٬ة
¬
قجٕح أٱةـ ثٕؽ رصٮٔ ٨٦ ٫اٙلش ،كإف وة٦٭ة يف َؿٱ Ê٫ٞأك يف ١٦ح ثٕؽ ٚؿاٗ٨٦ ٫
اٙلش أصـاق( .)6كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٣نة :ٰٕٚٹ ٱىٮ٦٭ة إٹ ثٕؽ رصٮٔ ٫إٌف
(٪ٔ )1ؽ  ٨٦أكصج٭ة.)Í( .
( )2ك٣ٮ ٬ٮ كظؽق ظٲر صٕ ٢ثٌٕ٭ة ٬ؽٱ نة كثٌٕ٭ة أًعٲح أك ٤٣ع ٥أك ٩عٮق ٠ة.)Í( .٢ٛ٪٣
(*) كٹ اٛلذ٢ٛ٪؛ ٵ ٫٩يف ظَ ٥١ة٣ت ا٤٣ع.)Í( .٥
( )3ٱٕٚ :ٰ٪ٲضـئ ٔ٪ؽق ٝج ٢اٷظؿاـ ك٣ٮ ٝج ٢أٱةـ ا٪٣عؿ٪٣ .ة أ ÷ ٫٩ذثط ٬ؽٱح ٱٮـ ا٪٣عؿ
كٝةؿ(( :ػؾكا ٔ٪٦ ٰ٪ةق( .))٥١١ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(*) يف ٬ؽم ا٣ذ٧ذٓ ٹ يف ٍٗلق.
( )4يف اٛلٲ٦[ ¬٢ٲٞ ٢ل ،]٫٤كٝٲ :٢يف ا٣ربٱؽ ،كٝٲ :٢يف ٦ٮًٕ.٫
( )5كٱ١ٮف إ٣ٲؽ ٪٦٭ة.)Í( .
( )6أ٦ة ١٦ح ْٚة٬ؿ¬ اٵز٬ةر ػٺ ٫ٚإٹ إذا أٝةـ ٔ٪ؽ ٦ة ،ٟ٣كث٪ٯ ٔ٤ٲ ٫يف رشح اٛ٣ذطٓ٦ Î .
اٹقذٲُةف.)Í( .
(*) ٝٲ :٢ا٣ؿصٮع ٬ٮ اٛ٣ؿاغ  ٨٦أًٔلؿ اٙلش ك٣ٮ وةـ يف ١٦ح ،أمةر إٌف ذ ٟ٣يف رشح اٞ٣ة٬ل زٱؽ.
َ
(رشح ٗلكًلاح ث ٨٦ ٫ْٛ٤رشح ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َو َشبْ َع ٍة إِذا َر َج ْع ُج ْهّص [ا٣جٞؿة.)]196
٦ة ٟ٣كإذا ٩ٮل اٷٝة٦ح ث١٧ح صةز أف ٱىٮ٦٭ة ٚٲ٭ة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
Ð
(*) ٝةؿ:

ث٤ؽق ك٣ٮ وة٦٭ة يف ٍٗل ث٤ؽق أك يف ١٦ح(.)1
٪٤ٝة :ك٣لت¬ اٛ٣ؿؽ ثَل ا٣سٺث كا٣كجٓ( .)2كٱكذعت ا٣ذذةÊثٓ يف ا٣سٺث كيف
ا٣كجٓ.
¬ :كإذا امرتؾ صًلٔح ٦ذ٧ذٕٮف يف ٬ؽم ٤ٔ ٢ٌٚٲ٭٣ ٥ـ٦٭ ٥إثؽا٫٣
ثٞؽر ا٣ٮاصت  ،ٍٞٚإٹ إف ٠ةف ًٲةٔ ٫ثذٛؿٱٍ ٪٦٭٣ )3(٥ـ٦٭٦ ٥س ٢اٵكؿ ظٲر
٬ٮ زااؽ ٔىل ا٣ٮاصت .كإذا أثؽ٣ٮق يف ا٣ىٮردَل  ٕ٦نة ز ٥كصؽكا اٵكؿ ٩عؿكا
أظؽً٬ل( .)4كإف ٩عؿكا اٵد٩ٯ(٪٦ )5٭ًل ك٬ٮ ا٣سةٌل دىؽٝٮا ثـااؽ ٝٲ٧ح اٵكؿ يف
( )1ٱٕ :ٰ٪إذا ث ٖ٤ث٤ؽق زٔ ٥ةد إٌف ١٦ح يف قٛؿ آػؿ ٍٗل اٵكؿ ٚإ ٫٩ٱىط وٲةٚ ٫٦ٲ٭ة( .وٕٲرتم
ٔىل ا.)ٓ٧٤٣
ٱجُ ٢أكؿ ٱٮـ  ٨٦ا٣كجٓ .ك٦سٛ٧٤٣ ٫٤ذٰ كا٣نة.ٰ٦
¬
(ٚ )2إف ًف ٱٛؿؽ ًف ٱىط وٮ .٫٦كٝٲ:٢
( )3كإذا ٚةت ثٺ دٛؿٱٍ ٚأثؽؿ ثؽ ٫٣زٔ ٥ةد اٵكؿ دَٕل ٩عؿً٬ل ،كػٍل يف إٍ٣صٱ ٨٦ ٨ا٣جؽ٩ذَل.
(قًلع) (.)Í
( )4كا٣ؾم ٝؿر أ ٫٩يف ا٣ىٮرة اٵكٌف ٥لٍل ً٠ل ذ٠ؿ ،كأ٦ة يف ا٣ىٮرة ا٣سة٩ٲح ٚٲ٪عؿ اٵكؿ؛ ٵف
ا٣سةٌل ثؽؿ ،كٝؽ كصؽ اٛلجؽؿ ٚذَٕل ٩عؿق.
( )5كظةو ٢ا١٣ٺـ أ١لًل إف ٠ة٩ة ٚؿًَل [ ٍٞٚأم :مةدَل] كٚةت اٵكؿ ز ٥أثؽ ٫٣كٔةد ػٍل يف
٩عؿ أ٦لًل مةء ،كٱذىؽؽ ث٤ٌٛح اٵ ٨٦ ٢ٌٚاٞ٣ٲ٧ح ،قٮاء ٚةت اٵكؿ ثذٛؿٱٍ أـ ثٍ٘ل
دٛؿٱٍ .كإف ٠ة٩ة َ٤ٛ٩ل ْ٩ ٍٞٚؿتٚ :إف ٚةت اٵكؿ ثذٛؿٱٍ كصت إثؽا ٫٣ث٧س ،٫٤كإذا ٔةد
اٵكؿ دَٕل ٩عؿق ٞٛ٤٣ؿاء ،كإف ٚةت ثٍ٘ل دٛؿٱٍ ًف ٣لت إثؽا٤ٚ ،٫٣ٮ أثؽ ٫٣زٔ ٥ةد اٵكؿ
٩عؿً٬ل  ٕ٦نة؛ ٵف ٝؽ دٕٞ٤خ اٞ٣ؿثح ُلًل  ٕ٦نة .كإذا ٠ةف اٵكؿ ثؽ٩ح ٍٔص٬ة كاصت كثةٝٲ٭ة ٢ٛ٩
ٚإف ٚةدخ ثذٛؿٱٍ كصت إثؽاؿ ٦س٤٭ةٚ ،إف ٔةدت اٵكٌف دٕٲ٪خ دكٕح أٔنةر٬ة ،كػٍل يف
إٍ٣صٱً٠ ٨ل دٞؽـ ،كإف ٚةدخ ٹ ثذٛؿٱٍ ًف ٣لت إٹ مةةٚ ،إف ٔةدت ا٣جؽ٩ح دٕٲ٪خ دكٕح
أٔنةر٬ة ٞٛ٤٣ؿاء؛ ٵف ٝؽ دٕٞ٤خ ُلة اٞ٣ؿثح ،كػٍل يف ا٣نةة كٍٔص ا٣جؽ٩ح ،كٱذىؽؽ ث٤ٌٛح
اٞ٣ٲ٧ح ً٠ل دٞؽـ٤ٚ ،ٮ أثؽؿ ثؽ٩ح ظٲر ا٣ٮاصت إثؽاؿ مةة زٔ ٥ةدت إ٣ٲ ٫اٵكٌف دَٕل ٩عؿً٬ل؛
ٵف ٝؽ دٕٞ٤خ اٞ٣ؿثح ثذكٕح أٔنةر٬ة ،ك٥لٍل يف إٍ٣صٱً٠ ٨ل دٞؽـ ،كٱذىؽؽ ث٤ٌٛح اٞ٣ٲ٧ح
ً٠ل دٞؽـ ،كٝؽ ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف ا٣ـ٬ٮر ،كٝؿر ٔىل قٲؽ٩ة ٞل٧ؽ ثٔ ٨يل اٛلضة٬ؽ  ªكإف ٠ةف
ّة٬ؿ ٠ٺـ اٍ٣صح ٱٮ ٥٬أ ٫٩ٱذىؽؽ ثٞٲ٧ح زااؽ ا٣جؽ٩ح ٕلٲٕ نة ٞٚؽ ٚله ثًل ذ٠ؿ٩ةق ،كآص
أٔ ٨٦( .٥٤إ٦ٺء قٲؽ٩ة إ٣ٺ٦ح ٔيل ثٝ ٨ةق ٥ا٣ك٪عةٌل  .)ªك٦س ٨ٔ ٫٤قٲؽم أٖلؽ ث٨
ٔيل ا٣نة.)Í( .ٰ٦

ٞل ،٫٤كإف ٠ةف(٬ )1ٮ اٵكؿ ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ¬٨لٲٯ :ٱذىؽٝٮف ثـااؽ ٝٲ٧ح
ا٣سةٌل أٱٌ نة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ ٣لت.
ٚ :إف ٠ةف اٜلؽم ا٣ؾم ً ٢دُٮٔ نة كً ٢ثٍ٘ل دٛؿٱٍ ٪٦٭ً ٥ف ٱ٤ـ٦٭٥
إثؽا٤ٚ ،٫٣ٮ أثؽ٣ٮق ز ٥كصؽكا اٵكؿ كصت¬ ٩عؿً٬ل  ٕ٦نة؛ ٵف اٞ٣ؿثح ٝؽ دٕٞ٤خ
ُلًل  ٕ٦نة .كإف ً ٢اٵكؿ ثذٛؿٱٍ ٪٦٭٣ ٥ـ٦٭ ٥إثؽا ٫٣ث٧سٚ ،٫٤إف كصؽكق كصت¬
٩عؿق( ،)2ٹ ا٣سةٌل()3؛ ٵ ٫٩ثؽؿ ٔ.٫٪
¬ :ك٩ذةاش اٜلؽم ٬ؽم ،ك٠ؾا وٮ ٫ٚك٣ج)4(٫٪؛ ٚٺ ٣لٮز¬ اٹ٩ذٛةع ُلًل،
ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كا٣نة٪٤ٝ .ٰٕٚة٣ :لت ظ ِٛا٣ىٮؼ كٱذىؽؽ ث ٫يف
ٞل ،٫٤كٱرتؾ ا٤٣ج ٨يف رضٔ ٫إف أ ٨١٦ثٺ رضر ،كإف ػيش إرضارق ث ٫ظ٤ت
كظ ِٛإف أ ٨١٦إٌف ٞل ،٫٤كإف ًف ثٲٓ كظ ¬ِٛز ٫٪٧إٌف ٞلٚ ،٫٤إف ًف ٱ ٨١٧ثٲٕ٫
دىؽؽ ث ¬٫كصٮث نة(ٚ ،)5إف ًف ٣لؽ ٍٞٚل نا ٱذىؽؽ ث٤ٔ ٫ٲ ٫صةز  ٫٣رشث )6(٫كٹ ٨لء
ٔ٤ٲً٠ ،٫ل ٱ ٢ٕٛاٷ٩كةف يف ٦ةؿ ٍٗلق( )7ا٘٣ةات ٔ٪ؽ ػنٲح دٔ ٫ٛ٤ىل ٬ؾق ا٣ىٛح
ٚٲضت.
¬
قٮاء ٩ؽث نة ٹ كصٮث نة( ،)8إٹ يف ا٣جٲٓ ٛلة يف ٱؽق
( )1أم :اٵد٩ٯ.
()2ك٣ٮ ٝؽ ٩عؿ ا٣سةٌل ،ذ٠ؿق ٔيل ث ٨زٱؽ ٔ ٨اثْٛ٦ ٨ؿ[ .)Í( .]1كٝٲ :٢إذا ٠ةف ٝؽ ٩عؿ ا٣سةٌل
ٝجٔ ٢ٮد اٵكؿ ًف ٣لت ٔ٤ٲ٩ ٫عؿ اٵكؿ؛ ٵ ٫٩ثؽؿ ظٞٲٞح( .قًلع) .إف ٝٲٝ :٢ؽر ٔىل اٵو٢
يف كٝذٚ ٫ٲذَٕل ٩عؿق ٠ؿكاٱح ٔيل ث ٨زٱؽ ٔ ٨اٞ٣ة٬ل ،ك٬ٮ أكٌف ،كآص أٔ.٥٤
( )3كّة٬ؿ اٵز٬ةر أ١ل٥ ٥لٍلكف يف ٩عؿ أ٦لًل مةءكا ،كٱذىؽٝٮف ث٤ٌٛح اٵ.٢ٌٚ
( )4كقٮاء ٠ةف اٜلؽم كاصج نة أك دُٮٔ نة.)Í( .
( )5إف ٣ػ¬ ٥ٱذ ٨٦ ٨١٧إٝؿاًً٠ ٫ل ٱأيت يف ا٣ٮدٱٕح.
(*) ٚإف ًف ٱذىؽؽ ٣ـٝ ٫٦ٲ٧ذةف.)Í( .
( )6إف ًف ٱٍصث ¬٫اٜلؽم٬( .ة٦ل رشح أز٬ةر)٩ .ؽث نة.)Í( .
اٵ٦ة٩ح ،ٹ يف ا٣ؿ ٨٬كا٘٣ىت ٚٲٌ( .٨٧كاث.)٢
¬
()7
( )8اٛلؾ٬ت كصٮث نة ،Éإٹ يف اٍ٣صب ٚٲ٪ؽب.)Í( .
(*) ٱٞةؿ٤ٚ :ٮ ٩ةزٔ ٫اٛلة ٟ٣كًف ٱىةد ٫ٝثأ ٫٩رشث ٫أك أ٤٣ ٫٤٠ٮص ٫ا٣ؾم ذ٠ؿ ٚة٣جٲ٪ح ٔ٤ٲ٫؛ إذ ٝؽ
أٝؿ ثةٷدٺؼ ،كاٵو ٢اًٌ٣لف ،كقٲأيت ٪ٕ٦ٯ ٬ؾا يف ا٣ٮدٱٕح إف مةء آص( .مة.)ٰ٦

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

[٤ٝ ]1خ :اٛ٣ؿاغ ً٦ل ٹ كٝخ ٠ ٫٣ؼؿكج كٝخ اٛلؤٝخٛ٦( .ذٰ) .ٱٞةؿ ٫٣ :كٝخ اػذٲةر ،ك٬ٮ أٱةـ ا٪٣عؿ،
كثٕؽ٬ة اًُؿارٚ ،ٲ١ٮف ٠ٮصٮد اٛلةء ٝج ٢ػؿكج ا٣ٮٝخ( .مة.)Í( )ٰ٦

 :كاٜلؽم ثةؽ ٔىل  ¬ٟ٤٦اٛل٭ؽم ،ػٺؼ ا٣نةٰٕٚ؛ ٚإذا ػيش¬ د ٫ٛ٤أك
ٞ٩ىة )1(٫٩يف اُ٣ؿٱ ٜصةز ثٲٕٚ ،)2(٫إف ًف ٱ ٨١٧ذثع ٫كا٩ذ ٓٛث ٫كأثؽ ٫٣ثٍ٘لق إف
¬
٠ةف كاصج نة ،ٹ إف ٠ةف  ٛ٩ن
ٚٲذىؽؽ ث ،)3(٫كإف أ ٫٪٦ ٢٠أك إَٔ٪ٗ ٥ٲ نة ً،)4(٫٪٧
¬
ٺ
ذ٠ؿ ذ ¬٫٤٠ ٟ٣اٛل٪ىٮر ثةٓص ،ركاق يف ا٣ذٞؿٱؿ ،ك٦س ٫٤يف اٍ٣صح.
¬ :كإذا ثةع اٜلؽم امرتل ثسٍٗ ٫٪٧لقٚ ،إف ث ٨٦ ٰٞز٨ ٫٪٧لء دىؽؽ ث ٫يف
ٞل ٫٤أك امرتل ث٬ ٫ؽٱ نة إف أ ٨١٦ك٣ٮ قؼ٤ح .كإف ًف ٣لؽ ٦س ٢اٵكؿ( )5ثسٚ ٫٪٧إف
٠ةف اٵكؿ ٝؽر ا٣ٮاصت زاد ٔىل ز ٫٪٧كامرتل ٦س ،٫٤كإف ٠ةف زااؽ نا ٔىل ا٣ٮاصت
ًف ٣لت ا٣ـااؽ.
¬( ٨٦ :)6قةؽ ٬ؽٱ نة ٚؿً نة أك  ٛ٩ن
ٺ  ٫٤ٚأف ٱٍصؾ ٍٗلق ٚٲ ٫إذا ٬ٮ ٱٰٛ١
اُ ٢١٣لجح أك وؽٝح ،ٹ ثة٣جٲٓ ٚٺ ٣لٮز ،ك ٫٣أف ٱ ٫٤ٛ٩ ٨٦ ٫٤ٞ٪إٌف ٚؿً ٫أك ٚؿض
ٍٗلقً٠ ،ل  ٢ٕٚا٣ؿقٮؿ ÷ ٔةـ اٙلؽٱجٲح.
¬ :كاٜلؽم يف ًًلف اٛل٭ؽم ظذٯ ٱجٞ ٖ٤ل ،٫٤كإف ٦ةت اٛل٭ؽم يف َؿٱ٫ٞ
كصت إٱىةؿ اٜلؽم إٌف ٞلٔ )7(٫٤ىل كوٲ ٫أك كارز.٫
كإٌف اٛل٭ؽم كٹٱح قٮؽ اٜلؽم كظ ٫ْٛكذثع ٫كدٛؿٱٙ ٜل ،٫٧ٹ ثٲٍٕ٘٣ ٫ل
( )1ثٚ ٢كةدق ،كأ٦ة ٞ٩ىةٚ ٫٩ٺً٠ ،ل ٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
( )2كٹ ٣لٮز ثٲٍٕ٘٣ ٫ل ٔؾر؛ ٵف ٝ ٫١٤٦ؽ ًٕ ٟ٤٧٠ ٙاٛلؽثؿ.
( )3كّة٬ؿ ٔجةرة ا٘٣ٲر ػٺؼ¬ ٬ؾا ،كأ ٫٩ٹ ٚؿؽ .كيف ظةمٲح ا٣كعٮٍف ٦ة يف ا٣جٲةف ،كْٛ٣٭ة:
ٹ ٣ٮ ٠ةف ٦ذ ٛ٪ن
ٺ ثةٜلؽم كدىؽؽ ثٚ ٫لنٲح دٚ ٫ٛ٤ٺ ٣لت ٔ٤ٲ ٫إثؽا( .٫٣ثة.)Í( )ِٛ٤٣
(ٝ )4ةؿ ا٣ٮا٣ؽ :ك ٢ٕ٣كص ٨٦ ٫ٕ٪٦ ٫اٵ٠ ٫٪٦ ٢٠ٮ ٫٩يف ٍٗل ١٦ة .٫٩كٝؽ ذ٠ؿق يف ا٣رب٬ةف.
(ثكذةف).
( )5يف اٛلٲ.¬٢
( )6ٱْ٪ؿ يف ٬ؾق اٛلكأ٣ح؛ ٚإف ٝٮأؽ أ ٢٬اٛلؾ٬ت دأثة٬ة ٚذأ .٢٦كإف ٠ةف ّة٬ؿ ا٣ؽ٣ٲً٠ ٢ل ذ٠ؿق
يف ا١٣ذةب ،كٝؿرق اٞ٣ة٬ل أٖلؽ ث ٨ظةثف ،ك٬ٮ ّة٬ؿ ا٣ذؾ٠ؿة.
(٬ )7ؾا ٱكذٞٲ ٥يف ٬ؽم ا ٞ٤ُ٦ ٢ٛ٪٣نة ،كأ٦ة يف ٬ؽم اٞ٣ؿاف كا٣ذ٧ذٓ ٚإف ٠ةف ٝؽ أظؿـ ثةٙلش
كأك٩ل ثةٷدًلـ ١ٚؾ ،ٟ٣كإف ًف ٚةٜلؽم ثةؽ ٔىل  ٫١٤٦ٱٮرث ًٔ٠ ٫٪ل ٝة٣ٮا يف اٛلذ٧ذٕح
كاٞ٣ةر٩ح ظٲر رٌٚخ ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأ١لة ٣ٲكخ ٝةر٩ح كٹ ٦ذ٧ذٕح( .مة.)Í( )ٰ٦

ٔؾر .كإذا رسؽ ثٕؽ ذثع ٫يف ٞلً ٫٤ف ٱ٤ـ٨ ٫٦لء( )1كٝؽ أصـاق ،ذ٠ؿق يف ا٣جعؿ.
كإف أ )2(٫٤٠أك ثةٔٝ ¬٨٧ً ٫ٲ٧ذ ٫ٱذىؽؽ ُلة ٪٬ةؾ.
¬ :كٹ ٤لٔ ٢٧ىل اٜلؽم إٹ ٩ذةاض ،)3(٫كٹ ٱؿ٠ت ٔ٤ٲ٬ ٫ٮ كٹ ٍٗلق
إٹ ٔ٪ؽ اِ٣صكرة ثٍصط أف ٹ ٱِصقٚ ،إف رضق( )4دىؽؽ ¬ثًل ٞ٩ه ٝ ٨٦ٲ٧ذ)5(٫
يف ٞل ،٫٤كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٹ ٣لتٝ .)6(Êةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ك٠ؾا ٣ج ٫٪إذا
اًُؿ إ٣ٲ٬ ٫ٮ أك ٍٗلق صةز رشث .)7(¬٫كٔ٪ؽ ا٪٣ةرص ك٦ة ٟ٣كا٣نة ٰٕٚكا٣ٮايف
٣لٮز ر٠ٮث ٞ٤ُ٦ ٫نة .كٔ٪ؽ أيب ظ٪ٲٛح ٹ ٣لٮز ر٠ٮث ٞ٤ُ٦ ٫نة.
 :كد٦ةء اٙلش كا٧ٕ٣ؿة ٔىل أرثٕح أرضب:
اٵكؿ :اٛ٣ؽل( )8كاٞ٣ٲ ٥كا٘لـاءات ،ك٠ؾا اٛ١٣ةرات ٍٗل دـ اٷٚكةد كٍٗل
(٦ )1ة ًف ٱٛؿط أك ٓل ٨٦ ٨١اُ٣صؼ ٚٲٌٝ ٨٧ٲ٧ذ.)Í( .٫
( )2كيف اٵز٬ةر :ك ٫٣اٵٚ ،٢٠ٲْ٪ؿ ٦ة اٛلؿاد؟ ك٤ ٫٤ٕ٣ل ¬٢٧أ ٫٩ذثط ٝج ٢كوٮٞ ٫٣لٚ ،٫٤ٲٌ٦ ٨٧ة
أٚ ٫٤٠ذأٚ ،٢٦إف وط ٠ةف ٝؿٱج نة ،ك ٰ٬دٛ٭ٔ ٫٧جةرة ا١٣ذةب يف ٝٮ٪٬ ٫٣ة :كأ٦ة ا٣جٲٓ ٚإف ثةٔ٫
ُ٦ ٨٦صؼ كٝؽ وةر ٙل نًلً٠ -ل دنٕؿ ث ٫إ٣جةرةٞٚ -ؽ أصـأق[ ،]1ككصت ٔ٤ٲ ٫رد ا٣س،٨٧
كإف ٠ةف اٛلنرتم ٍٗل ُ٦صؼ ً ٨٧اٞ٣ٲ٧ح ً٠ل ذ٠ؿ( .مة.)ٰ٦
( )3كٔ ٫ٛ٤ك٦ةءق.)Í( .
( )4ر٠ٮث نة ٦ذٕج نة.
( )5كإف ًف دٞ٪ه  ٫٤ٕ٤ٚد٤ــ اٵصؿة ،كٱُصٚ٭ة يف ُ٦صؼ اٜلؽم( .ظةمٲح قعٮٍف  ْٛ٣نة) (.)Í
(*) يف اٛلذٕت.)Í( .Ê
( )6يف ٍٗل اٛلذٕت.)Í( .
(*) ٚٲ٤ـ ٫٦اٵرش ،ك٬ؾا ٬ٮ اٛلؼذةر.
( )7إذا ػيش ا٣ذ.)Í( .ٙ٤
(*) ٱٍٕٗ ٨٦ :ٰ٪ل ًًلف ،كٔ٪ؽ٩ة ٱًٌ٠ ٫٪٧لؿ اٍ٘٣ل إذا اًُؿ إ٣ٲ.ٍٞٚ ٫
(*) يف (د) :صةز رشث ٫ث٪ٲح اًٌ٣لÊف.
( )8اٛ٣ؽٱح٦ :ة ٣ــ ث٧عْٮر ٍٗل ا٣ٮطء كٝذ ٢ا٣ىٲؽ .كاٛ١٣ةرة٦ :ة ٣ــ ثة٣ٮطء كٞ٦ؽ٦ةد ٫كثرتؾ
٩ك .ٟكا٘لـاء٦ :ة ٣ــ ثٞذ ٢ا٣ىٲؽ كإٱٺ( .٫٦ثعؿ ٪ٕ٦ٯ).
-------------------------

كاٞ٣ٲةس ٔؽـ ا٣ىعح؛ ٵ ٫٩يف وٮرة اٛلعْٮر؛ ك٣ؾا ثُ ٢إ٣ٮض ٚٲضؽد اُ٣صؼٛ٦( .ذٰ) .كأٱٌ نة ٥٤ٚ
¬
[]1
ٱ ٨١ز٧ح رصؼ.

د٦ةء اٛل٪ةقٚ ،ٟ٭ؾا ٹ كٝخ  ،٫٣ك١٦ة ٫٩اٙلؿـ.
ا٣سةٌل :د٦ةء اٛل٪ةق ٟا٣ذٰ ِلت ٣رت٠٭ةٚ ،ٲؾثع٭ة ظٲر مةء ،ذ٠ؿق اٜلةدم يف
دـ ا٣كٰٕٞٚ ،ةؿ يف ا٣ٮايف كا٣جٲةف كأثٮ صٕٛؿ كاث ٨أيب اٛ٣ٮارس كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣جعٲجط :إ ٫٩ظٲر مةء¬  ٨٦اٵرض( ،)1كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث٨
اٙلكَل :إ ٫٩ظٲر مةء  ٨٦اٙلؿـ¬  .)2(ٍٞٚكٹ كٝخ ٜلة.
ا٣سة٣ر٦ :ة ٱذٕ ٜ٤ثة٧ٕ٣ؿة كظؽ٬ة ٬ ٨٦ؽم دُٮع أك دـ إٚكةد أك إظىةر،
ٚ٭ؾا  ٫٣ز٦ةف ك١٦ةفٚ ،ـ٦ة ٫٩ثٕؽ إظؿا ٫٦ثة٧ٕ٣ؿة  ٞ٤ُ٦نة( ،)3ك١٦ة ٫٩اػذٲةرم
ك٬ٮ ١٦ح ،كاًُؿارم ك٬ٮ قةاؿ اٙلؿـٚ ،ٲضٮز¬ ذثعٚ ٫ٲٕ٤٣ ٫ؾر( ،)4كأ٦ة ٍ٘٣ل
ٔؾر ٞٚةؿ يف ا٣جٲةÊف :ٹ ٣لـٱ ،٫كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص٣ :لـٱ ٫كٔ٤ٲ ٫دـ ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف٣ :لـٱ ٫كٹ دـ ٔ٤ٲ ،٫ث ٢ٱأز.٥
ا٣ؿاثٓ٦ :ة ٱذٕ ٜ٤ثةٙلش ٬ ٨٦ؽم اٞ٣ؿاف كا٣ذ٧ذٓ كا٣ذُٮع كدـ اٷٚكةد
كاٷظىةرٚ ،٭ؾا  ٫٣ز٦ةف ك١٦ةف ،أ٦ة ا٣ـ٦ةف ٚةػذٲةرم ك٬ٮ أٱةـ ا٪٣عؿ،
كاًُؿارم ك٬ٮ ٦ة ثٕؽ٬ةٚ ،ٲضـئ ك٣لت Êدـ ٣ذأػٍلق ٔ٪٭ة( ،)5كأ٦ة ٝج٤٭ة ٚٺ
٣لـم .كأ٦ة اٛل١ةف ٚةػذٲةرم ك٬ٮ ٪٦ٯ ،كاًُؿارم ك٬ٮ قةاؿ اٙلؿـٚ ،ٲضٮز
ذثعٚ ٫ٲٕ٤٣ ٫ؾر( ،)6كأ٦ة ٍ٘٣ل ٔؾر ٛٚٲ ٫ا٣سٺزح اٵٝٮاؿ ا٣ذٰ ٦ؿت( .)7ك ٨٦ذثط
ػةرج اٙلؿـ ًف ٣لـق ،كٹ ٣لٮز¬  ٫٣اٵ ،)8(٫٪٦ ٢٠ذ٠ؿق يف اٍ٣صح .كٔ٪ؽ زٱؽ ث٨
قةاؿ اٛل٪ةقٚ ٟعٲر مةء  ٨٦اٙلؿـ اٛلعؿـ.
¬
( )1يف دـ ا٣كٰٕ .)Í( .كأ٦ة
( )2إٹ يف دـ Êا٣كٰٕ كدٛؿٱ ٜقٰٕ ا٧ٕ٣ؿة.
( )3قٮاء أظؿـ ُلة يف أم٭ؿ اٙلش أك يف ٍٗل٬ة.
دـ( .ثعؿ ،كٚذط).
( )4كٔ٤ٲ¬ ٫
(ٝ )5ٲ٣ :٢لت¬  ٢١٣دـ دـ ،كاػذةرق ا٣نة ،ٰ٦كٝةؿ ا٣ذ٭ة :ٰ٦ث ٢دـ ٔ٤ٲ٭ة ا.٢١٣
( )6كٔ٤ٲ ٫دـ¬.)Í( .
اٛلؾ٬ت ٹ ٣لـٱً٠ ٫ل ذ٠ؿ أكٹن يف ا٣جٲةف.
¬
()7
( )8ك٣لت ٔ٤ٲ ٫أف ٱذىؽؽ ث.)Í( .٫
(*) كا٣ٮصٚ ٫ٲ٦ ٫ة دٞؽـ ٔىل ٝٮ :٫٣كإف أ ٫٤٠أك ثةٔ ... ٫إ٣غ ٠ٺـ ا٣نة.ٰ٦

كا٪٣ةرص أف اٙلؿـ ٞ ٫٤٠ل٣ ٢ؾ.ٟ٣
 :ك ٨٦ذثط يف اٙلؿـ كدىؽؽ ثة٤٣ع ٥ػةرج اٙلؿـ ًف ٣لـا¬ ،)1(٫ث٢
ٱذىؽؽ ثٞٲ٧ح ا٤٣ع ٥يف اٙلؿـ ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح( .)2كا٣ذىؽؽ( )3ثة٤٣ع٬ ٥ٮ
ٔىل  ٨٦كصؽ ٍٞٚل نا  Éيف اٙلؿـ ،كٝةؿ ا٪٣ةرصٔ :ىل اٞٛ٣ؿاء ا٣كةَ٪٠ل يف اٙلؿـ .كإذا
دىؽؽ ثةٜلؽم ثٕؽ ذثع ٫صةز ،ٹ ٝج ٨١٣ ،¬٫٤اٵ ٢ٌٚأف ٱذىؽؽ ثٙ ٫ل نًل ثٕؽ
ق٤ؼ .٫ك٦ة ٝجٌ ٫اٍٞٛ٣ل  ٫١٤٦كٚ ٢ٕٚٲ٦ ٫ة مةء .كإذا دؿؾ ص٤ؽ ٦ة ذثع ٫ظذٯ
دٍ٘ل دىؽؽ ثٞٲ٧ذ .)4(Ê٫كإذا ًف ٣لؽ( ٨٦ )5ٱذىؽؽ ث٤ٔ ٫ٲ ٫ثٕؽ ذثعٝ ٫٤ٕ٤ٚ ٫ؽ¬
أصـأق(ً٠ ،)6ل ذ٠ؿ يف ا٣جعؿ أ ٫٩إذا رسؽ ثٕؽ ذثعٞٚ ٫ؽ أصـأÊق( ،)7كآص أٔ.٥٤
 :ك٦ة كصت  ٨٦Êاٛ٣ؽل كا٘لـاءات كاٞ٣ٲ ٥كاٛ١٣ةرات كدـ اٷظىةر
ٚ٭ٮ ٠ة٣ـ٠ةة ٹ ٤ل٣ ٢ىةظج ،٫كٹ ٳثةا ٫كأث٪ةا ،٫كٹ  ،ٰ٪٘٣كٹ ٬ةم ،ٰ٧كٹ
٣لٮز ثٲٕ )8(٫كٹ اٛلٕةكًح ٔ٤ٲ ،٫كٹ إُٔةء  ٨٦صـرق مٲب نة ٙ ٫٪٦ل نًل كٹ ص٤ؽ نا
ٔىل قجٲ ٢اٵصؿة .)9(٫٣
( )1ٱٕ :ٰ٪اُ٣صؼ ،كأ٦ة ا٪٣عؿ ٞٚؽ أصـاق.
( )2كيف ا٣جعؿ :اٛلؾ٬ت كأثٮ ظ٪ٲٛحٚ :إف ٩عؿ يف اٙلؿـ كٚؿؽ يف اٙل ٢أصـأ .ا٪٣ةرص كا٣نة :ٰٕٚٹ
٣لـئ إٹ يف اٞٛ٣ؿاء اٞ٣ةََ٪ل يف اٙلؿـ٪٣ .ةْ :ص ُث َّه ََمِنُّ َُا إ ََل ْاْلَيْ ِ ْ َ
ِيقّ33ص [اٙلش] ،كٝؽ ظى.٢
ِ
ت امعج ِ
( )3يف (د) :كٱذىؽؽ.
( )4إذا كصؽ ٍٞٚل نا كًف ٱذىؽؽ ث ،٫كإٹ ٚٺ¬ ٨لء ٔ٤ٲ.٫
( )5يف اٛلٲ.٢
( )6كٱ١ٮف يف ٱؽق كدٱٕح ٞٛ٤٣ؿاء؛ ٣لت ا٣جٲٓ إذا أ( .٨١٦ظٛٲِ).
(*) ٔ ٓ٦ؽـ ا٣ذ ٨٦ ٨١٧ثٲٕ.)Í( .٫
(٦ )7ة ًف ٱٛؿطٔ( .ة٦ؿ) (.)Í
(٤ٚ )8ٮ ثةع مٲب نة ٙ ٨٦ل٧٭ة ٍٞٚ ٨٦ل  ٫٤ٕ٤ٚٱأز ٥ك٣لـٱ ،٫كٱؿد  ٫٣ا٣س ،٨٧كآص أٔ( .٥٤ثؿ٬ةف).
كاٞ٣ٲةس ٔؽـ ا٣ىعح؛ ٵ ٫٩يف وٮرة اٛلعْٮر؛ ك٣ؾا ثُ٢
¬
ك٦س ٫٤يف دؾ٠ؿة ٔيل ث ٨زٱؽ.
إ٣ٮض ٚٲضؽد اُ٣صؼٛ٦( .ذٰ) .كأٱٌ نة  ٥٤ٚٱ ٨١ز٧ح رصؼ.
(ٚ )9أ٦ة ٞٛ٣ؿق ٚٲضٮز.)Í( .

¬ ٨٦ :د ٓٚاٜلؽم ٝج ٢ذثع ٫إٌف اٍٞٛ٣ل ٣ٲؾثع ٫ز ٥ٱُص ٫ٚيف ٛ٩ك ٫ثٕؽ
ا٣ؾثط صةز
 :كإذا ٚؿغ اٛلذ٧ذٓ ٧ٔ ٨٦ؿد ٫ز ٥رصٓ إٌف أ ٫٤٬كأرضب ٔ ٢ٕٚ ٨اٙلش
ٚٺ ٨لء ٔ٤ٲ٤٣É ٫عش( .)1كٝةؿ ثٕي أوعةب ا٣نةٝ :ٰٕٚؽ ٣ـ ٫٦اٙلش ث٪ٲح
ا٣ذ٧ذٓ.

( )1كٱ٤ــ دـ ٣ٸقةءة( .رشح ٚذط) .ٵ١لة يف أم٭ؿ اٙلش .كيف ا٣جعؿ :ٹ دـ ٔ٤ٲÊ٫؛ ٵف ا١٣ؿا٬ح
يف أم٭ؿ اٙلش ٤٣ذ٪ـٱ.)Í( .٫

فصل [يف شسوط الزوزغ]

ك٤٣ذ٧ذٓ رشكط ٗلكح:
اٵكؿ :أف ٱ١ٮف اٛلذ٧ذٓ ٠ل ٨ػةرج اٛلٲٞةت ،ٹ  ٨٦أ ٫٤٬كأ ٢٬داػ ٫٤إٌف ١٦ح
ٔ٪ؽ اٜلؽك¬ٱح كأيب ظ٪ٲٛح .كٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص كْلؿ٣ل٤٣ ٫٭ةدم كا٣نة ٰٕٚك٦ةٟ٣
كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ أ ٫٩ٱىط ٪٦٭ ٥ا٣ذ٧ذٓ كٹ ٬ؽم ٔ٤ٲ٭ .٥كٔىل اٞ٣ٮؿ اٵكؿ¬ ٱىط
٪٦٭ ٥ا٧ٕ٣ؿة كاٙلش٪١٣ ،٭ ٥ٱأز٧ٮف كٱ٤ـ٦٭ ٥ا٣ؽـ ثة٧ٕ٣ؿة يف أم٭ؿ اٙلش(،)1
ذ٠ؿق أثٮ َة٣ت.
٤ٚ :ٮ ػؿج اٛل ٰ١أك اٛلٲٞةيت ك٩عٮق إٌف ػةرج اٛلٲٞةت ز ٥أراد ا٣ذ٧ذٓ
ٞٚةؿ أثٮ إ٣جةس كاٵقذةذ :ٱىط¬( ،)2كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ صٕٛؿ :ٹ ٱىط.
ك١٬ؾا اٚلٺؼ ٚٲ ٫٣ ٨٧كَ٪ةف أظؽً٬ل داػ ٢اٛلٲٞةت كا٣سةٌل ػةرص ٫٣ ٢٬ ٫أف
ٱذ٧ذٓ  ٨٦كَ ٫٪اٚلةرج أـ ٹ(.)3
ا٣سةٌل :أف ٱ١ٮف إظؿا ٫٦ثة٧ٕ٣ؿة يف أم٭ؿ¬ اٙلش ،ٹ ٝج٤٭ة ك٣ٮ  ٢ٕٚثةٝٲ٭ة ٚٲ٭ة .كٝةؿ
أثٮ ظ٪ٲٛح :إذا ٠ةف أ٠سؿ أًٔلٜلة ٚٲ٭ة وط .كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚإذا ٚؿغ ٪٦٭ة ٚٲ٭ة وط.
٤ٚ :ٮ أظؿـ ثٕ٧ؿة ٝج٤٭ة(ً٤ٚ )4ل ٚؿغ ٪٦٭ة أظؿـ ثٕ٧ؿة أػؿل ٚٲ٭ة(٨٦ )5
داػ ٢اٛلٲٞةت ًف ٱ٦ ¬٨١ذ٧ذٕ نة ثأ٦لًل(ٚ .)6إف أظؿـ ثةٵكٌف يف أم٭ؿ اٙلش ٨٦
( )1كيف ا٘٣ٲر :كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ دـ ٔ٤ٲ٭ٔ ٥ىل اٞ٣ٮَ٣ل ٕلٲٕ نة ٹ ٤٣ذ٧ذٓ كٹ
ٱ٤ــ ا٣ؽـ إذا أذ٧ؿ يف أٱةـ ا٣ذٍصٱ ٜٹ يف ٍٗل٬ة.
٣ٸقةءة .كٝٲ¬ :٢
( )2ككص٭ ٫أ ٫٩صةء  ٨٦ػةرج اٛلٮاٝٲخ ١ٚةف  ٫٣ا٣ذ٧ذًٓ٠ ،ل ٣ٲف  ٫٣دػٮؿ ١٦ح ٍٗ ٨٦ل إظؿاـ.
(وٕٲرتم).
(*) كوعع ٫اثُ ٨لؿاف ،كٝٮاق اٛلٛذٰ كاٜلج.٢
( )3اٛلؾ٬ت ا٣ىعح.)Í( .
( )4أمٝ :ج ٢أم٭ؿ اٙلش.
( )5أم :يف أم٭ؿ اٙلش.
( )6كذ ٟ٣ٵف اٵكٌف ٝج ٢أم٭ؿ اٙلش ،كاٵػؿل  ٨٦داػ ٢اٛلٲٞةت( .ثكذةف).

اٛلٲٞةتً٤ٚ ،ل ٚؿغ ٪٦٭ة أظؿـ ثٕ٧ؿة أػؿل  ٨٦داػ ٢اٛلٲٞةت٠ -ةف ٦ذ٧ذٕ نةÊ
ثةٵكٌف ،كٹ ٱِصق ٦ة زاد  ٨٦ثٕؽ٬ة ٫٪١٣ ،ٱٮصت ا٣ؽـ(.)1
ا٣سة٣ر :أف ٱ١ٮف إظؿا ٫٦ثة٧ٕ٣ؿة  ٨٦اٛلٲٞةت أك ٝ ٨٦ج٫٤؛ ٤ٚٮ صةكز اٛلٲٞةت
ثٍ٘ل إظؿاـ ز ٥أظؿـ  ٨٦داػ ٫٤ثة٧ٕ٣ؿة ٠ةف ٦ذ٧ذٕ نة كٔ٤ٲ ٫دـ اٛلضةكزة ،ذ٠ؿق
اٜلةدم كأثٮ إ٣جةس ،كٝةؿ أثٮ َة٣ت :ٹ ٱ١ٮف¬ ٦ذ٧ذٕ نة( ،)2كٱ٤ـ ٫٦دـ ٧٤٣ضةكزة
كدـ ٧ٕ٤٣ؿة يف أم٭ؿ اٙلش(.)3
ك ٨٦أصةز ا٣ذ٧ذٓ  ٰ١٧٤٣كاٛلٲٞةيت ًف ٱٕذرب ٬ؾا اٍ٣صط.
ا٣ؿاثٓ :أف د١ٮف ا٧ٕ٣ؿة كاٙلش يف قٛؿ كاظؽ كق٪ح كاظؽة٤ٚ ،ٮ أذ٧ؿ يف
أم٭ؿ اٙلش ز ٥رصٓ إٌف أ )4(٫٤٬ز ٥ظش يف ق٪ذ ٫أك أٝةـ يف ١٦ح إٌف اٞ٣ةث٤ح ز٥
ظش ًف ٱ٦ ¬٨١ذ٧ذٕ نة .كإف أذ٧ؿ يف ٍٗل أم٭ؿ اٙلش ز ٥رصٓ إٌف اٛلٲٞةت( )5كأظؿـ
ثٕ٧ؿة يف أم٭ؿ اٙلش ٠ةف ٦ذ٧ذٕ نةُ Êلة .كإف أذ٧ؿ  ٨٦اٛلٲٞةت يف أم٭ؿ اٙلش ز٥
ػؿج ٔ ٨اٛلٲٞةت أك زار ٝرب ا٪٣جٰ ÷ ز ٥أظؿـ ثةٙلش  ٨٦اٛلٲٞةت ٞٚةؿ يف
اٍ٣صح كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ ٱ١ٮف ٦ذ٧ذٕ نة ،كٝةؿ ا٪٣ةرص كأثٮ
ظ٪ٲٛح كا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :ٱ١ٮف¬ ٦ذ٧ذٕ نة ،كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٱ١ٮف ٦ذ٧ذٕ نة كٹ
٬ؽم ٔ٤ٲ٫؛ ٵ ٫٩ٱ١ٮف أظؿـ ثةٙلش ٦ ٨٦ٲٞةد ٫اٛلٮًٮع  )6(٫٣يف اٵو ،٢ذ٠ؿق
(ٔ ٫٤ٕ٣ )1ىل ٝٮؿ أيب َة٣ت اٛلذٞؽـ يف أكؿ اٛ٣ى .٢كٔىل اٛلؾ٬ت ٹ ٱ٤ــ ا٣ؽـ .)Í( .إٹ
ظٲر ٠ةف إظؿا ٫٦ثة٧ٕ٣ؿة يف أٱةـ ا٣ذٍصٱ.)Í( .ٜ
( )2إٹ أف ٱٕٮد إٌف اٛلٲٞةت ٝج ٢أف ٱؽػ ٢اٙلؿـ ك٤لؿـ.)Í( .
(ٔ )3ىل اٞ٣ٮؿ ثأف ا٧ٕ٣ؿة يف أم٭ؿ اٙلش ٞلْٮرة.
()4ك٬ٮ دار ¬كَ( .٫٪م١ةٱؾم) .كيف اٛ٣ذط :ك٠ؾا دار إٝة٦ذ.٫ا٬ػ كإف ًف ٱ ٫٣ ٨١كَٞٚ ٨ٲ:٢
ٱٕذرب ثؼؿكص ٨٦ ٫اٛلٲٞةت .)Í( .كٝؿرق اٛلٛذٰ كظسٲر .كٝٲ :٢ثؼؿكص ٨٦ ٫اٛلٲ ،٢ذ٠ؿق
ٔيل ث ٨زٱؽ .كٔ ٨اٜلج :¬٢ٱىط ك٣ٮ صةكز اٛلٲٞةت ٦ة ًف ٥لؿج ِ٦صث نة ،كآص أٔ.٥٤
كاٛلؾ٬ت وعح ا٣ذ٧ذٓ إذا أظؿـ  ٨٦اٛلٲٞةت.
¬
( )5ث ٢إٌف كراء اٛلٲٞةت؛ ٣ٲ١ٮف آٚةٝٲ نة( .مة.)ٰ٦
( )6ٱٕ :ٰ٪كا٣ؾم أكصت ا٣ؽـ ٠ٮ ٫٩صٕ ٢إظؿاـ اٙلش ١٦ ٨٦ح ،ك٪٬ة ٝؽ أدٯ ث ٨٦ ٫اٛلٲٞةت.
٪٤ٝة :ث٦ ٢ٮصت اٜلؽم ا٣ذ٧ذٓ ،ك٬ؾا ٦ذ٧ذٓ ٤ٚـ( .٫٦ثكذةف).

يف ا٣ذ٪جٲ ٫كاٛل٭ؾب.
اٚلة٦ف٩ :ٲح¬ ا٣ذ٧ذٓ ٔىل ّة٬ؿ ا ٓ٧٤٣كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ كأظؽ ٝٮٍف ا٣نةٰٕٚ
كا٪٣ضؿاٌل .كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط كاٞ٣ة٬ل صٕٛؿ
كأمةر إ٣ٲ ٫اٛلؿدًص كأثٮ إ٣جةس :إف ٩ٲذٍٗ ٫ل رشط ،ث٦ ٢ذٯ ٤٧٠خ رشكَ٫
وط.

فصل [يف المبزى]

كاٞ٣ةرف ٬ٮ ٣ ٨٦ل ٓ٧ثَل ا٧ٕ٣ؿة كاٙلش يف إظؿاـ( )1كاظؽ ٨٦ ،اٛلٲٞةت،
٩ةكٱ نة ٔ¬ ٫٣ىل اٚلٺؼ اٛلذٞؽـ( ،)2كأف ٹ ¬ٱ١ٮف  ٨٦ظةرضم اٛلكضؽ اٙلؿاـ ٔىل
اٚلٺؼ اٛلذٞؽـ(ٚ .)3ٲُٮؼ كٱكٕٯ ٧ٕ٤٣ؿة ،ز٥ ٥لٍل¬ ثَل دٞؽٱَ ٥ٮاؼ اٙلش
كقٕٲ ٫أك دأػٍلً٬ل ً٠ل يف اٛلٛؿد(ٝ .)4ةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَلٚ :إف أػؿ
كٱٞؽ٦٭ًل ٔىل
¬
َٮاٚ٭ة كقٕٲ٭ة ثٕؽ كوٮ١٦ ٫٣ح إٌف ثٕؽ ا٣ٮٝٮؼ ٣ـ ٫٦دـ(،)5
َٮاؼ اٙلش كقٕٲٝ ،)6(٫ةؿ٤ٚ :ٮ ٝؽـ َٮاؼ اٙلش كقٕٲ ٫كٕٝة ٔ ¬٨ا٧ٕ٣ؿة(.)7
( )1كٹ ٱنرت¬ط أف ٱ١ٮف إظؿا ٫٦ثةٞ٣ؿاف يف أم٭ؿ اٙلش ،ث ٢ك٣ٮ يف قٛؿٱ ٨كٔةَ٦ل ،ك٬ٮ ّة٬ؿ
اٵز٬ةر.
( )2ٱٕ :ٰ٪ا٣ؾم ٝجٲٚ ٢ى١ ٢لٰ اٛلعؿـٕٚ ،ىل ٝٮؿ اِ ٓ٧٤٣لت¬ ٩ٲذ٫؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣اٵًٔلؿ
ثة٪٣ٲةت  ))...إ٣غ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(ٝ )3ةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم : #كٚٲْ٩ ٫ؿ؛ ٵف اٳٱح ًف دؿد إٹ يف ا٣ذ٧ذٓ[ ]1دكف اٞ٣ؿافٚ ،ٺ ٱىط
ٝؿاف اٛل ٰ١ادٛة ٝنة( .ثكذةف ثٝ .)٫ْٛ٤ةؿ ٤لٲٯ ٖلٲؽ :إ ٫٩ٱىط ٝؿاف اٛل ٰ١كٚة ٝنة.
(*) كً٦ل  ٨ٔ ٢ٞ٩ػٍ إ٦ة٪٦ة أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل اٛلؤٱؽ ثةٓص رب إ٣ةٛلَل أٱؽق آص يف رشح ٝل ٓ٧ا٣جعؿٱ:٨
كٱٞؿف اٳٚة ٰٝكٱذ٧ذٓ ،كٱٛؿد أ١٦ ٢٬ح ،ك٣ٲف ٜلٝ ٥ؿاف كٹ ٓلذٓ؛ ٛلة ركم ٔ ٨اث٧ٔ ٨ؿ أٝ ٫٩ةؿ:
٣ٲف ٵ١٦ ٢٬ح ٝؿاف كٹ ٓلذٓ ،كٵف رشٔٲح اٞ٣ؿاف كا٣ذ٧ذٓ ٣ٶٚة٠ ٰٝةف ٤٣رتٚٲ ٫كا٣ذؼٛٲ ٙيف
ا٣كٛؿ ،كٹ قٛؿ يف ظ ٜاٛل ٰ١كٹ دؿٚٲ ،٫ظذٯ إذا ػؿج اٛل ٨٦ ٰ١اٛلٲٞةت ٞٚؿف وط؛ ٵف
ظضذ ٫كٔ٧ؿد ٫ٱ١ٮ٩ةف ٦ذٞةر٩ذَل ٠ةٳٚة .ٰٝكأًةٚٮا إٌف أ١٦ ٢٬ح  ٨٦ٱ٤ٲ٭ ٥إٌف اٛلٲٞةت٣ ٥٤ٚ ،لـ
اٞ٣ؿاف كا٣ذ٧ذٓ ٛل ٨يف داػ ٢اٛلٲٞةت.
( )4كاٵ ٢ٌٚدٞؽٱ٧٭ًل ً٠ل ٦ؿ.
( )5ث ٢ٹ دـ ٔ٤ٲ.)Í( .٫
( )6ك٦س ٨ٔ ٫٤اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  #يف ا٘٣ٲر.
(*) كصٮث نة.
( )7كإذا كرد اٞ٣ةرف ا٘لج ٢أك ن
ٹ ز ٥ر٦ٯ ٱٮـ ا٪٣عؿ ٕلؿة إٞ٣جح ككَئ ثٕؽق ٚكؽت ٔ٧ؿد ،٫كإذا
ٚكؽت ٔ٧ؿد ٢٬ ٫ٱٛكؽ اٙلش ١٣ٮف اٷظؿاـ ُلًل؟ ٱْ٪ؿ .يف ٬ة٦ل رشح اٵز٬ةر ٦ة :٫ْٛ٣
اٛلٛ٭ٮـ ٠ ٨٦ٺ٦٭ ٥أف اٛ٣كةد ٱن٤٧٭ًل؛ ٵ ٫٩ٱٕٮد ٔىل أو ٢اٷظؿاـ( .مة.)Í( )ٰ٦

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

[ ]1كٹػذٺؼ ٦ٮًٓ اٷظؿاـ؛ ٵ ٫٩ٹ ٤لؿـ ٧ٕ٤٣ؿة إٹ  ٨٦اٙل ،٢كٹ ٤لؿـ ٤٣عش إٹ  ٨٦اٙلؿـٚ ،ٺ ٱىط
اٞ٣ؿاف ٫٪٦؛ إذ  ٨٦رشَ ٫أف ٤لؿـ ُلًل  ٕ٦نة( .رشح ثعؿ) .ٱْ٪ؿ ك٤ل.ٜٞ

كٝةؿ ُٔٲح :ث ٢ٱ١ٮف ر ٌٚنة ٧ٕ٤٣ؿة ،كٱ٤ـ ٫٦دـ كٌٝةؤ٬ةٝ .ةؿ ا٣كٲؽ¬ ٤لٲٯ ث٨
اٙلكَلٚ :إف ٝؽـ ا٣ٮٝٮؼ ٝج ٢ٱى١٦ ٢ح صةز ،ك٦ذٯ كو٤٭ة ٝؽـ َٮاؼ ا٧ٕ٣ؿة
كقٕٲ٭ة(.)1
 :كاٞ٣ةرف ٱ٤ـ ٫٦اٜلؽم ،ك٬ٮ ثؽ٩ح( .)2كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كأثٮ
ظ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚمةة.
كقٮؽ اٜلؽم ٦ ٨٦ٮًٓ( )3إظؿا )4(٫٦رشط يف وعح Éاٞ٣ؿاف ٔ٪ؽ اٜلةدم
كاٞ٣ةق٤ٚ ،٥ٮ ًف ٱك ٫ٞكًٓ إظؿأ ٫٦ىل¬ ٔ٧ؿة( .)5كٝةؿ أثٮ َة٣ت كأثٮ
إ٣جةس :قٮ٩ ٫ٝك ٟكاصت ٣لربق دـ .كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ
ظ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚإ٦ ٫٩كذعت.
¬ :ك٩ؽب  ٫٣أف ٱُ ٙٞلؽٱ ٫يف ٔؿٚح ك٦ـدٛ٣ح ك٪٦ٯ ،كأف ٱ٤ٞؽق ػ ٛنة()6
إف ٬ٮ ثؽ٩ح أك ثٞؿة ،كإف ٠ةف مةة  ٨٧ٚاٚلؿز كا٣ٮدع .كأف ٣ل ٢٤ا٣جؽ٩ح
كا٣جٞؿة( )7ثسٮب أك ٩عٮق ،كٱ١ٮف ا٘لٺؿ كاٞ٣ٺدة ٕ ٨٦ل٤ح اٜلؽم ٱذىؽؽ ُلًل.
( )1كٱ٤ــ دـ ً٠ل ٝة٣ٮا يف ا٣ؿٚي .كيف رشح اثُ ٨لؿاف :ٹ دـ ٔ٤ٲ٫؛ ٵف دٞؽٱ ٥ا٧ٕ٣ؿة كاصت
ك٣ٲف رشَ نة كٹ ٩ك ١نة.)Í( .
( )2أك ٍٔص مٲةق( .ظٛٲِ) ( .)Íأك ثٞؿة كزٺث مٲةق.)Í( .
( )3كظؽ اٛلٮًٓ ٦ة ٱكٚ ٓ٧ٲ ٫ا٘ل٭ؿ اٛلذٮقٍ .كٝٲ :٢اٛلٲ.¬٢
( )4كيف إ٣جةرة إ٦لةـ  ٨٦ظٲر إ٣ ٫٩ٮ أظؿـ ز ٥قةر ز ٥قٲ[ ٜاٜلؽم]  ٨٦ذ ٟ٣اٛلٮًٓ وط،
ً٠ ،ٟ٣ل رصح ث ٫يف ا٣رب٬ةف كا٣ـ٬ٮر ٨٦( .ػٍ اٛلٛذٰ) .كيف ٬ة٦ل رشح اٵز٬ةر
ك٣ٲف ٠ؾ ¬
٦ة  :٫ْٛ٣كٹ ٱنرتط أف ٱٞةرف قٮؽ اٜلؽم اٷظؿاـ ،ث ٢إذا ظى ٢ا٣كٮؽ ٔىل اٍ٣صكط
اٛلؾ٠ٮرة ٛ٠ٯ ،كقٮاء دٞؽـ قٮؽ اٜلؽم ٔىل اٷظؿاـ[ ]1أـ دأػؿ( .م١ةٱؾم) ك(٨ٔ )Í
ػٍ ٦ؿٗ .٥كٔ ٨اٙلًلَٰ :ٹ ٱذٞؽـ اٛلعؿـ ٔىل اٜلؽم .ك٦س ٫٤يف ظةمٲح ا٣كعٮٍف.
( )5كٹ ٱجٞٯ ٔ٤ٲ٨ ٫لء.)Í( .
(*) أك ظضح ٱذعُ ٢٤لة ،كٹ ِلـٱ ٨ٔ ٫ظضح اٷقٺـ.)Í( .
( )6أك  ٕ٩ن
ٺ ،كٱ١ٮف ٝ ٫٣ٲ٧ح .)Í( .كٝٲ :٢ٹ ٚؿؽ؛ ٵف اٛلؿاد اٷٔٺـ.
٣نةق.)Í( .
( )7ث ٢كا ¬

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

[ ]1كأظؿـ ٦ ¬٨٦ٮًٓ ا٣كٮؽ .ك ِٛ٣ظةمٲح ا٣كعٮٍف :ك٣ٮ دٞؽ٦خ ا٣جؽ٩حٚ ،إذا أظؿـ ٦ ٨٦ٮًٓ ا٣كٮؽ
صةز ك٠ةف ٝةر ٩نة( .ث.)Í( )٫ْٛ٤

ك٩ؽب إمةٔؿ ا٣جؽ٩ح  ،ٍٞٚك٬ٮ م ٜيف م ٜق٪ة٦٭ة اٵٱ )1(٨٧ظذٯ ٱؽ٦ٲ ،٫كأف
ٱ٧كط ا٣ؽـ ثإوجًٕ٠ )2(٫ل  ٫٤ٕٚا٣ؿقٮؿ ÷ .كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص٣ :لت
اٷمٕةر .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٱ١ؿق.
¬ :كإذا ػيش اٞ٣ةرف أك اٛلذ٧ذٓ ٚٮت كٝخ اٙلش رٚي ا٧ٕ٣ؿة كٝؽـ
اٙلش( ،)3كٔ٤ٲ ٫د هـ ٣ؿٌٚ٭ة كٌٝةؤ٬ة ثٕؽ أٱةـ ا٣ذٍصٱ .ٜكإذا ٩ٮل رٌٚ٭ة ز٥
ثةف قٕح ا٣ٮٝخ ٞٚؽ وط ا٣ؿٚي( .)4ك٬ؾا ٱؽؿ ٔىل أ ٫٩ٱىط رٚي إ٣جةدة

 ٢ٕٛ٣أ٪٦ ٢ٌٚ٭ة .كٱكذعت ٧٤٣٭ؽم أف ٱؾثط ٬ؽٱ ٫ثٲؽقٚ ،إف م٤ٔ ٜٲ ٫كًٓ
ٱؽق ٔىل ٱؽ ا٣ؾاثط ً٠ل يف اٵًعٲح.

(٦ )1كذٞج ن
ٺ¬ ٞ٤٣ج٤ح.
( )2ا٣ٲَصل اٛلكجعح.)Í( .
ا٣ؿٚي إذا رٚي
¬
( )3أ٦ة اٞ٣ةرف ٚٺ ٱؿٚي ،ث ٢ٱؤػؿ ا٧ٕ٣ؿة ظذٯ ٱٕٮد  ٨٦ا٘لج .٢ك ٢ٕ٣كص٫
ْلٛٲ ٛنة ٔ٤ٲ٫؛ ٣بٺ دس٪ٯ ٔ٤ٲ ٫ا٣ؽ٦ةء ك٩عٮ٬ة.
( )4كٞ٣ةا ٢أف ¬ٱٞٮؿ :إ٣ربة ثةٹ١٩نةؼ يف وعح ر ،٫ٌٚكٹ ٱٛذٞؿ إٌف رشطٛ٦( .ذٰ،
كمة .)ٰ٦ٵف ا٣ؿٚي ٍ٦صكط ثة٣ذٌٲ ،ٜكٝؽ ا١٩ن ٙػٺ.٫ٚ

فصل [يف هٌبسك احلح]

ك٪٦ةق ٟاٙلش از٪ة ٍٔص:
اٵكؿ :اٷظؿاـٚ ،ٺ ٱىط إٹ ث.٫
ا٣سةٌل :ا٣ٮٝٮؼ ثٕؿٚح ً٠ل ٦ؿٚ ،ٺ ٱذ ٥اٙلش إٹ ث ،٫كٱٛٮت ثٛٮادٚ ٫ٲٌٓ
إظؿأ ٫٦ىل ٔ٧ؿة( ،)1كٱ٤ـ ¬٫٦دـ(.)2
 :كإذا ا٣ذجف ٱٮـ ٔؿٚح ّلؿل كٔ ٢٧ثْ ٫٪كصٮث نة ،كاٵظٮط أف ٱٙٞ
ٱٮَ٦ل كصٮث نة،
Ê
ٱٮَ٦ل كٱٕ ٢٧يف  ٢٠ٱٮـ ثٞ٧ذٌةقٚ .إف ًف ٤لى ٨ّ ٫٣ ٢كٙٝ
كٱٕ ٢٧يف  ٢٠ٱٮـ ثٞ٧ذٌةق .كإذا ك ٙٝثة٣ذعؿم ز ٥ثةف  ٫٣أ ٫٩يف ا٣ٲٮـ ا٣سة ٨٦أٔةد
ا٣ٮٝٮؼ إف ث٨ ٰٞلء  ٨٦كٝذ ،٫كإف ًف أصـاق¬ ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كأظؽ ٝٮٍف اٛل٪ىٮر
ثةٓص .ك٠ؾا إذا ثةف أ ٫٩ك ٙٝيف ا٣ٲٮـ إ٣ةرش ٚإ٣ ٫٩لـٱ ،¬٫ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛحٝ .ةؿ ا٣كٲؽ
٨لء( ،)3ث ٢دأػؿ¬ اٵٱةـ يف ظ.٫ٞ
٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل كاٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :كٹ ٱ٤ـÊ ٫٦
كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص( :)4ٱ٤ـ ٫٦دـ .كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ث ٢ٱ٤ـٗ ٫٦لكح
د٦ةء()5؛ ٣رتؾ ٦جٲخ ٦ـدٛ٣ح ،كاٛلؿكر ثةٛلنٕؿ ،كاٷٚةًح ٦ ٨٦ـدٛ٣ح ثٕؽ َ٤ٮع
ا٣ن٧ف ،ك٣رتؾ رٕ ٰ٦لؿة إٞ٣جح ،ك٣رتؾ اٛلجٲخ ث٪٧ٯ يف ا٤٣ٲ٤ح اٵكٌف .ك٠ؾٟ٣
ٔ٪ؽق يف كٝٮ ٫ٚثة٣سة ٨٦ٱ٤ـ ٫٦ا٣ؽـ ٦ ٢١٣ة ٚةد٩ ٨٦ ٫ك.ٟ
ا٣سة٣رَ :ٮاؼ¬ ا٣ـٱةرةٚ ،٭ٮ ر ٨٠ٹ¬ ثؽ  ٨٧ٚ ،٫٪٦دؿ ٫٠أك مٲب نة ً ٫٪٦ف ٱٛخ
( )1كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر ثٞٮ« :٫٣كإٹ ّل ٢٤ثٕ٧ؿة ك٩عؿق» .ك ٫٤ٕ٣ٱك ٍٞدـ اٛ٣ٮات ثؽـ اٷظىةر،
كآص أٔ( .٥٤قًلع قٲؽ٩ة ظك ٨ا٣نجٲجٰ) (.)Í
(ٞ٣ )2ٮً ٨٦(( :÷ ٫٣ف ٱؽرؾ اٙلش ٤ٕٚٲ ٫دـ))٩( .ضؿم) .ك٦س ٫٤يف ا٣جعؿ يف ٚى٢
اٷظىةر.
(*) ٛ٣ٮات اٙلش يف ٔة( .٫٦كاث .)Í( .)٢كٝٲ٣ :٢ٸقةءةٚ ،ٲك٧ٯ ٛ٠ةرة.
( )3كاػذةرق اٷ٦ةـ يف ا٣جعؿ.
( )4يف أظؽ ٝٮ٣ٲ.٫
( )5كا٣كةدس ٣رتؾ ٕلٓ ا٣ىٺدَل ث٧ـدٛ٣ح.

ظض ،٫كٹ ٣لربق ا٣ؽـ ،كٹ ّل ٫٣ ٢ا٪٣كةء ظذٯ ٱ٤ٚ ،)1(٫٤ٕٛٮ ٙل ٜثأ٣ ٫٤٬ـ٫٦
ا٣ؿصٮع  ،٫٣كإذا كَئ ٝج٤ٕٚ )2(٫٤ٕٚ ٢ٲ ٫ثؽ٩ح( .)3ك٣ٲف  ٫٣أف ٱأ٦ؿ  ٨٦ٱُٮؼ
ٔ ٫٪إٹ ٦ذٯ دٕؾر ٔ٤ٲ ٫ثٛ٪ك٠ )4(٫ةٙلش.
 :ك٩ ٨٦يس َٮاؼ ا٣ـٱةرة( )5كَةؼ ٤٣ٮداع زٙ ٥ل ٜثأٚ )6(٫٤٬٭ٮ ثةؽ
ٔ٤ٲ ،٫كٝةؿ يف ا٣ذٞؿٱؿ Êكأثٮ ظ٪ٲٛح :ٱَ ٫٪ٔ ٓٞٮا٤٣ ٫ٚٮداع( .)7كإف َةؼ ٞ٤٣ؽكـ
يف أٱةـ ا٪٣عؿ ز ٥رصٓ إٌف ث٤ؽق ٝج ٢ٱُٮؼ ٤٣ـٱةرة ٚ٭ٮ ثةؽ ٔ٤ٲ ،٫كٝة٣خ اٙلٛ٪ٲح:
ٱ٤ٞ٪ت َٔ ٫٪ٮاؼ اٞ٣ؽكـ( .)8ك ٫٤ٕ٣ٱكذٞٲ ٥ظٲر ٍٗ ٨٦ ٫٤ٕٚل ٩ٲح ٞ٤٣ؽكـ(.)9
¬
 :ك٣لـم اُ٣ٮاؼ را٠ج نة ،كاٛليش أ .٢ٌٚكَ ٨٦ةؼ ظة ٦ن
ٺ ٍ٘٣لق
أصـأً٬ل  ٕ٦نة)10(Ê؛ إذ اٛلٞىٮد اٛلىٍل يف اٛل١ةف ٔىل أم كص .٫كٝةؿ ا٣نة:ٰٕٚ
(ٕ )1لٲٕ.)Í( .٫
( )2ثٕؽ ا٣ؿ.)Í( .ٰ٦
( )3كٹ د١ؿر ا٣جؽ٩ح ثذ١ؿر ا٣ٮطء ٦ة ًف ٱذؼ ٢٤ا٣ذٍٛ١ل( .مٛةء) .كيف اٛ٣ذط¬ :د١ؿر ثذ١ؿر
اٛلٮصت.)Í( .
( )4ٵصٔ ٢ؾر ٦أٱٮس.)Í( .
( )5ث ٢ك٣ٮ ¬ٔ٧ؽ نا ،كٝؿرق اٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿ ،ك٬ٮ ا٣ؾم يف ا٘٣ٲر .كٝةؿ اٞ٣ة٬ل قٕٲؽ اٜلج :٢ث ٢إذا
دؿ٧ٔ ٫٠ؽ نا ٔةد  ٫٣كٵثٕةً ،٫كٱ٤ـ ٫٦اٷٱىةء.
(َ )6ٮاؼ ا٣ٮداع ٱ ٨٦ ٫٪ٔ ٓٞظٲ٫٪؛ ٵ ٫٩ٹ كداع ٝج ٢ا٣ـٱةرة ،كأ٦ة اٞ٣ؽكـ ٚٺ ٱ ٓٞإٹ ظٲر
ٙل ٜثأ ،٫٤٬كآص أٔ.)Í( .٥٤
( )7ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
(ٝ )8ةؿ يف ا٘٣ٲر :كًف ٱؾ٠ؿ٬ة أ ٢٬اٛلؾ٬ت يف َٮاؼ اٞ٣ؽكـ ،ث ٢ذ٠ؿٔلة اٙلٛ٪ٲح ،كذ٠ؿ٬ة أ٢٬
اٛلؾ٬ت يف َٮاؼ ا٣ٮداع ٨١٣ ،ٹ ٚؿؽ ثٲ٪٭ًلٚ ٨٧ٚ ،ؿؽ ٠ةف ٟلة ٛ٣نة ٣ٸصًلع.
(*) ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
(ٝ )9ةؿ  :¬#كّة٬ؿ ٠ٺـ اث ٨أيب اٛ٣ٮارس أف َٮاؼ ا٣ٮداع ٱَ ٨ٔ ٓٞٮاؼ ا٣ـٱةرة ك٣ٮ ٩ٮل ٠ٮ٫٩
٤٣ٮداعٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙكيف ٬ؾا ثٕؽٝ .ةؿ  :#ٹ ثٕؽً٠ ،ل ٣ٮ ٩ٮاق  ٛ٩ن
ٺ[.]1
(*) ث ٢ك٣ٮ ٩ٮاق  ٫٣أك ٤٣ٮداعً٠ ،ل ٣ٮ ٩ٮاق ٛ٩ٺن.)Í( .
( )10ظٲر ٠ةف ا٣جٲخ ٔىل ٱكةرً٬ل ٕلٲٕ نة ،كإٹ أصـل ٠ ٨٦ةف ا٣جٲخ ٔىل ٱكةرق .)Í( .ٍٞٚ

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

[ ]1ٱًٕ٠ :ٰ٪ل ٣ٮ د ٢ٛ٪ثُٮاؼ ك ¬٨ٔ ٓٝا٣ٮاصت( .رشح أز٬ةر).

٣لـم أظؽً٬ل ٚ ٨١٣ ،ٍٞٚٲ ٫كص٭ةف  ٢٬ٱ٤٣ ٓٞعة ٢٦أك ٧٤٣ع٧ٮؿ(.)1
 :كاُ٣٭ةرة ٍٗل¬ رشط يف اُ٣ٮاؼ ،ػٺؼ ٦ة ٟ٣كا٣نة٪٤ٝ .ٰٕٚة :ث¬٢
٩ك ٟكاصت ٨٧ٚ ،أػ ٢ث٣ ٫ـ ٫٦إٔةدد٦ ٫ة ًف ٥لؿج  ٨٦اٛلٲٞةت(ٚ ،)2إف ػؿج
٣ـ ٫٦ثؽ٩ح إف ٠ةف ص٪ج نة أك ظةاٌ نة( ،)3كإف ٠ةف ٞلؽز نة ٚنةة .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل
كا٪٣ةرص :مةة يف ا.٢١٣
٪٤ٝة :ك٦ذٯ رصٓ إٌف ١٦ح أٔةدقٝ ،ةؿ اٞ٣ة٬ل¬ زٱؽ :كصٮث نة( ،)4كٝةؿ أثٮ صٕٛؿ:
٩ؽث نةٚ .إذا ًف ٱٝ ٨١ؽ أػؿج ا٣جؽ٩ح()5
قُٞخ ٔٝ ،٫٪ةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل
¬
ٱ٤ـ ٫٦دـ ٣ذأػٍل اُ٣ٮاؼ( ،)6كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٹ ٱ٤ـ.٫٦
كاٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ك ¬
 :كَ ٨٦ةؼ ١٦نٮؼ إ٣ٮرة أٔةد ٦ة ًف ٥لؿج ٔ ٨اٛلٲٞةت(ٚ ،)7إف ػؿج
٤ٕٚٲ ٫دـ .كَ ٨٦ةؼ يف زٮب ٩ضف ٠ؿق كأصـأÊق( ،)8كٝةؿ يف اٷثة٩ح كرشظ٭ة
( )1أظؽً٬ل ٤٣عة٢٦؛ ٵف ا ،٫٣ ٢ٕٛ٣كا٣سةٌل ٧٤٣ع٧ٮؿ؛ ٵف اٙلة٠ ٫٣ ٢٦ة٣ؿاظ٤ح( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )2ث ٢ٱٕٲؽق¬ ٦ة ًف ٱ٤ع ٜثأ ،٫٤٬ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر ،إٹ أف ٱ١ٮف ٹ أٚ ]1[٫٣ ٢٬ة٣جٲةف ٦كذٞٲً٠ ٥ل ذ٠ؿق
ٔيل ث ٨زٱؽ ،ك٦س ٨ٔ ٫٤ا٣ؾ٦ةرم .كٝٲ :٢ٱٕٲؽق¬  ٨٦ٹ أ ٞ٤ُ٦ ٫٣ ٢٬نة ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
( )3يف َٮاؼ¬ ا٣ـٱةرة ً٠ل يف اٵز٬ةر ،ٹ يف ٍٗلق ٚنةة  ٞ٤ُ٦نة.)Í( .
( )4يف َٮاؼ ا٣ـٱةرة ً٠ل يف اٵز٬ةر.)Í( .
( )5أك ا٣نةة.
( )6كٹ ٱ٤ــ ثٕؽ ٩عؿ ا٣جؽ٩ح كإٔةدة اُ٣ٮاؼ دـ دأػٍل( .رشح ٚذط) .ك٦س٠ ٢ٺـ اٛ٣ذط ٕ٣يل ث٨
زٱؽ ،ك٬ٮ ًٕٲٙ؛ إذ ٬ٮ ٠إػؿاج اٛ١٣ةرة ٝج ٢اٙل٪ر[٤ٝ .]2خ :كٝؽ ٝؽ٪٦ة أف  ٨٦أػؿ
َٮاؼ ا٣ـٱةرة ظذٯ ٌ٦خ أٱةـ ا٣ذٍصٱ٣ ٜـ ٫٦مةة ،ك٬ٮ ٪٬ة يف ظ ٥١اٛلؤػؿ كإف ًف ٱ٨١
٦ؤػؿ نا ٔىل اٙلٞٲٞحًٚ ،ل أصـأت ا٣جؽ٩ح ٔ ٨ذ ٟ٣ا٣ٮاصت ،كٝٮل ٬ؾا مٲؼ٪ة.ا٬ػ ٱٞةؿ :ث٢
ٝؽ أصـأت ظٲر أٔةدق؛ إذ اٛلٕذؽ ث٬ ٫ٮ اٳػؿ ٹ اٵكؿ ،ك٬ؾا ٬ٮ ا٣ؾم اػذةرق ا٣نة.ٰ٦
كيف ا٘٣ٲر¬ :ٱ٤ــ دـ ك٣ٮ ثٕؽ ٩عؿ ا٣جؽ٩ح.
( )7ث ٢ٱٕٲؽ ٦ة ًف ٱ٤ع ٜثأٚ .٫٤٬إف ٙل٣ ٜــ دـ.)Í( .
( )8ك٠ؾا يف ٩ضةقح ا٣جؽف اُ٣ةراح.)Í( .

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

[ ]1كاٛلؿاد ثةٵ ٢٬ا٣ٮَ( .٨م١ةٱؾم) .ك ٫٣ ٨٦كَ٪ةف ٚةٕ٣ربة ثأٝؿُلًل إٌف ١٦ح( .قًلع) (.)Í
[ ]2كيف ظةمٲح ٔ ٨ا٣نة :ٰ٦كٹ ٱٞةؿ٬ :ٮ ٠ة٣ذٍٛ١ل ٝج ٢اٙل٪ر؛ إذ اٛلٞذٌص ٬ٮ ٛ٩ف ا٣ذأػٍل.

كا٣ذٞؿٱؿ :إ٠ ٫٩ةٛلعؽث .ك٬ؾا يف َٮاؼ ا٣ـٱةرة ،كأ٦ة يف ٍٗلق ٞٚةؿ اٛل٪ىٮر
ثةٓص(٠ :)1ؾا أٱٌ نة( ،)2كٝة٣خ اٙلٛ٪ٲح كاٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف٣ :لت دـ يف
ا٘ل٪ت ،كيف اٛلعؽث وؽٝح .ٍٞٚ
¬ :ككٝخ َٮاؼ ا٣ـٱةرة ٱٮـ ا٪٣عؿ كزٺزح ثٕؽقٚ ،إف ػؿصخ ٝج)3(٫٤ٕٚ ٢
٣ـ ٫٦دـ إف ٠ةف ٍ٘٣ل ٔؾر ،ك ٓ٦إ٣ؾر ٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :ٱ٤ـ¬ ٫٦ا٣ؽـ أٱٌ نة،
كٝةؿ اٵٍ٦ل اٙلكَل :ٹ ٱ٤ـ .٫٦كٔ٤ٲٌٝ ٫ةؤق كٚة ٝنة.
 ٨٦ :ث٤ٔ ٰٞٲَ ٫ٮاؼ ا٣ـٱةرة كدٕؾر ٔ٤ٲٚ ٫٤ٕٚ ٫إ ٫٩ٱكذ٪ٲت ٍٗلق(،)4
ٚإف ٠ةف اٵصٍل ػةرج اٛلٲٞةت ٚٺ ٱؽػ ¬٢إٹ ثإظؿاـ(ً٠ )5ل دٞؽـ ،كإف ٠ةف ٨٦
داػٞٚ )6(٫٤ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :إ ٫٩ٱٕذرب أف ٱ١ٮف ٔ٤ٲ ٫ثٞٲح إظؿاـ،
٠ةٛلٕذ٧ؿ ثٕؽ ا٣كٰٕ كٝج ٢اٙل ،ٜ٤كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ ثؽ  ٨٦ ٫٣إظؿاـ(،)7
كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ ٤لذةج¬ إظؿا ٦نة.
 :كثة ٰٝاٛل٪ةق ٟٹ ٱٛٮت اٙلش ثٛٮألة ،ث٣ ٢لرب٬ة ا٣ؽـ ثٕؽ اٚلؿكج ٔ٨
اٛلٲٞةت( ،)8كٝج٣ ٫٤لت اٚ ٢ٕٛ٣ٲًل ث ٰٞكٝذ.٫
(٠ )1ٺـ اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٙلٛ٪ٲح كاٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف ٱٕٮد إٌف أو ٢اٛلكأ٣حً٠ ،ل رصح ث ٫يف ا٘٣ٲر.
( )2ا٣ؾم ٪٧٤٣ىٮر ثةٓص أ ٫٩إذا َةؼ ٞ٤٣ؽكـ أك ٤٣ٮداع ٞلؽز نة أو٘ؿ أك أ٠رب ٣ـ ٫٦دـ ،كأ٦ة يف ا٣ـٱةرة
ٚإذا َةؼ ص٪ج نة أك ظةاٌ نة ٚجؽ٩ح ،كإف ٠ةف ظؽز نة أو٘ؿ ٚنةة ً٠ل يف اٵز٬ةر .ك(.)Í
ثٌٕ٩( .٫ضؿم).
¬
( )3أك
( )4إذا ٠ةف ٕ٣ؾر ٦أٱٮس.)Í( .
( )5كٱ٪ٮم اٷظؿاـ ٛلضةكزة اٛلٲٞةت ،ٹ ٛلة اقذؤصؿ ٔ٤ٲٛ٦( .٫ذٰ) .كٝٲ٤ :٢لؿـ ثعضح أك ٔ٧ؿة
كٱؽػَ ٢ٮاؼ ا٣ـٱةرة ا٣ؾم اقذؤصؿ  ٫٣دجٕ نة ،كٹ ٱىط¬ أف ٤لؿـ  ٫٣ث٧ضؿدق؛ إذ ًف ٱٍصع
اٷظؿاـ إٹ ٙلش أك ٔ٧ؿة إصًلٔ نة( .مة.)ٰ٦
( )6أك ٠ل٣ ٨لٮز  ٫٣ا٣ؽػٮؿ ثٍ٘ل إظؿاـ.)Í( .
( )7ك ٫٤ٕ٣ٱٌٕٔ ٫ىل ٔ٧ؿة.
(٬ )8ؾا ٠ٺـ اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط ،كٝٲةس ا¬ٛلؾ٬ت أ ٫٩ٱٕٮد ٦ة ًف ٤ل ٜ٤ثأً٠ ٫٤٬ل
دٞؽـ ٔ٪٭ٚ ٥ٲ ٨٧أػ ٢ثةُ٣٭ةرة ،ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف ا٘٣ٲر ،ك٬ؾا ٚٲًل ٹ كٝخ  ،٫٣أك  ٫٣كٝخ ك٬ٮ
ثةؽٚ ،أ٦ة ٦ة ٝؽ ػؿج كٝذٚ ٫ؽـ ك٣ٮ يف ١٦ح٠ ،ةٛلجٲخ ث٧ـدٛ٣ح ،ك٣ٲةٍف ٪٦ٯ ،كا٣ؿ.)Í( .ٰ٦

صت ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة .ٰٕٚك٨٦
ا٣ؿاثَٓ :ٮاؼ اٞ٣ؽكـ(ٚ ،)1٭ٮ كا Ê
دؿ٦ ٫٤ٕٚ ٫٠ة ًف ٥لؿج ٔ ٨اٛلٲٞةت(ٚ ،)2إف ػؿج صربق ثؽـ.
¬ :كِلت اٛلٮاٹة يف اُ٣ٮاؼ ا٣ٮاصت ،ك٬ٮ ٦ة أظؿـ  ٨٧ٚ ،)3(٫٣دؿ٠٭ة
ٕ٣ؾر ٚٺ ٨لء ٔ٤ٲ٩ ،)4(٫عٮ أف ٱ٣ ُٓٞ٪ـٖلح ،أك ٍ٣صب ٦ةء ،أك ٤٣ٮًٮء إذا
أظؽث ،أك ٣ىٺة صًلٔح( ،)5أك ٹقرتاظح( ،)6أك ٣لؽ ا٣جٲخ ػة٣ٲ نة ٚٲؽػ ،٫٤أك
٣ل٭ ٢كصٮب اٛلٮاٹة( .)7كإف دؿ٠٭ة ٍ٘٣ل ٔؾر ٣ـ ٫٦دـ( .)8كٹ ٚؿؽ ثَل َٮاؼ
ا٣ـٱةرة كٍٗلق .ك٠ؾ ٟ٣يف ا٣كٰٕ.
 ٨٦ :زاد مٮَ نة زة ٪٦نة ر ٫ٌٚكٹ ٨لء ٔ٤ٲ .)9(٫ك ٨٦مَ ٢٬ ٟةؼ قذح
أك قجٕح ٚجٕؽ ػؿكص ٨٦ ٫اٛلٲٞةت( )10ٹ ٨لء ٔ٤ٲ ،٫كٝجÊ )11(٫٤ٱٕ ٢٧ثْ،)12(٫٪
( )1كٹ ٝخ ٟ ٫٣لىٮص ،ث ٢إذا َةؼ ثٕؽ أم٭ؿ اٙلش[ ]1أصـل ،ك٠ؾا ٝجٝ .)Í( .]2[٢ٲ :٢إذا
٠ةف يف ق٪ذ ٫ا٣ذٰ ظش ٚٲ٭ة .ك ٢٬ٱىط ٝج ٢اٷظؿاـ؟ ٱْ٪ؿ ٚٲٝ ،٫ٲ :٢ٹ¬ ٱىطٛ٦( .ذٰ).
( )2يف اٵز٬ةر :ك٣لت َ ٢٠ٮاؼ ٔىل َ٭ةرة كإٹ أٔةد ً ٨٦ف ٱ٤ع ٜثأ .٫٤٬كّة٬ؿق ك٣ٮ ثٕؽ
اٚلؿكج  ٨٦اٛلٲٞةت.
¬
( )3ك٣ٮ ٛ٩ٺن.)Í( .
( )4ك ٨٦إ٣ؾر ا٣ؽٔةء.)Í( .
( )5كٝٲ :٢ك٣ٮ ٚؿادل ،ك٣ٮ يف أكؿ ا٣ٮٝخ.)Í( .
(*) ٚؿض ٹ .)Í( .٢ٛ٩
(ٝ )6ؽر ٦ة ٤لذةج إ٣ٲ.)Í( .٫
( )7أك ٱ٪كٯ.)Í( .
(٦ )8ة ًف ٱكذأ.)Í( .ٙ٩
( )9قٮاء ٠ةف ٔ٧ؽ نا أك ق٭ٮ نا.)Í( .
()10اٵكٌف :ثٕؽ ٚؿاٗ ٨٦ ٫اُ٣ٮاؼ٠ ،ة٣ىٺة قٮاءٚ ،ٺ ٱٕٲؽق.)Í( .
ٺ٫٣؛ ٵف اٛ٣ؿاغ ً٦ل ٹ كٝخ ٠ ٫٣ؼؿكج كٝخ اٛلؤٝخ( .قًلع ذكيب).
( )11كٝٲ :٢ث ٢يف ػ Ê
جذىل٠ ،ة٣نةؾ يف ر( .٨٠رشح أز٬ةر) .ٵف ا٣نٮط ٱنج ٫ا٣ؿٚ ،٨٠ٲ١ٮف ٠ةٛلجذىل،
( )12اٛلجذؽأ كاٛلػ É
كاُ٣ٮاؼ ٠ة٣ؿٕ٠ح ،كاٙلش ٕلٲٕ٠ ٫ة٣ىٺة .كٝؿرق ا٣نة.)Í( .ٰ٦

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

[ ]1ك٣ٮ ٝؽ ظÊ ٨٦ ٢إظؿا.٫٦
[ ]2ثٕؽ اٷظؿاـ ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط٩( .ضؿم).

ٚإف ًف ٤لى ٨ّ ٫٣ ٢أٔةد اُ٣ٮاؼ  ٨٦أك ،)1(٫٣إٹ ظٲر ٹ ٱ ٫٪١٧ا٣ذعؿم ٚٲـٱؽ
مٮَ نة( .)2كٝةؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ :ٹ ٱٕ ٢٧ثْ ٫٪إٹ إذا ٬ٮ ٦جذىل ثة٣نً٠ ٟل يف ا٣ؿٕ٠ح.
كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كاث ٨اٚل٤ٲ :٢إ ٫٩ٱـٱؽ مٮَ نة ك٣ٮ ظى٨ّ ٫٣ ٢؛ ٵ ٫٩ٹ ٱٛكؽ
ثة٣ـٱةدة( .)3ك٬ٮ اٞ٣ٮم ،ك٦ ٢ٕ٣ة ذ٠ؿق أوعةث٪ة ٩ؽب ٹ كصٮب.
كدؿؾ مٮط أك ثٌٕ ٫أك مٮََل أك زٺزح ٱٮصت ا٣ىؽٝح٢٠ ٨ٔ :
¬
:
مٮط ٩ى ٙوةع .ك٠ؾا يف¬ زٺزح ك٩ى ،)4(ٙكيف أ٠سؿ ٪٦٭ة دـ( ،)5إٹ يف
َٮاؼ ا٣ـٱةرة ٚ٭ٮ ٞلُص( )6ثًل دؿؾ  ٫٪٦ك٣ٮ .٢ٝ
¬ ٨٦ :دػ ٢اٙلضؿ يف َٮا ٰٛٚ ٫ٚا٣ذُٮع -ك٬ٮ ٦ة ًف ٤لؿـ  -٫٣ٹ ٨لء
ٔ٤ٲ ،٫كيف ا٣ٮاصت -ك٬ٮ ٦ة أظؿـ  ٨٦ ٫٣ظش أك ٔ٧ؿة -إف اقذأ ٙ٩اُ٣ٮاؼ ٨٦
أكٚ ٫٣ٺ ٨لء ٔ٤ٲ ،)7(٫ك٬ٮ ٱؽؿ ٔىل أ ٫٩ٱىط رٚي Êإ٣جةدة ٷٔةدة أ٪٦ ٢٧٠٭ة(،)8
( )1ك ٢ٕ٣كص٭ ٫ظىٮؿ اٞ٪٣ه يف اُ٣ٮاؼ ثة٣ـٱةدة ٣ٮ ٪٤ٝة :ٱـٱؽ مٮَ نة ك٩عٮق.
(*) ث ٢ٱ٦ ¬٢ٕٛة ث٤ٔ ٰٞٲ ٍٞٚ ٫كٱجٔ ٰ٪ىل اٵ٦ ٢ٝجذؽأ أك ٦جذىل؛ ٵ١لًل قٮاء ً٠ل يف ا٣ىٺة ،ك٬ؾا
ظٲر ٔؿض ا٣ن ٟيف ظةؿ اُ٣ٮاؼ ،ٹ ثٕؽق ١ٚة٣ن ٟثٕؽ ػؿكص ٨٦ ٫ا٣ىٺة.)Í( .
(ٌ )2
٬ٺ ٣ــ دـ ٤٣ذٛؿٱ ،ٜأك ٱٞةؿ :ذٔ ٟ٣ؾر؟ ٤ٝخٔ :ؾر ً٠ل يف اٛلكأ٣ح ا٣سة٩ٲح ،كا٣ذٛؿٱ٪٬ ٜة ٬ٮ
اْ٪٣ؿ يف اٵ٦ةراتٛ٦( .ذٰ) (.)Í
(٪٤ٝ )3ةٍٗ :ل ٍ٦صكٔح( .ثعؿ) .ٱكذٞٲ ٓ٦ ٥ا٣ذٲٛ٦( .٨ٞذٰ).
( )4كيف ا٣ـ٬ٮر :دةرؾ ا٣جٕي ٠ذةرؾ اٚ ٢١٣ٲ٤ــ دـ قٮاء ٠ةف ٩ى ٛنة أك أ ٢ٝأك أ٠سؿ.ا٬ػ ث ٢اٛلؾ٬ت
٦ة يف ا٣جٲةف.
( )5اٛلؼذةر ٦ة يف اٵز٬ةر ،ك٬ٮ أ ٫٩ٹ ٱ٤ــ إٹ يف أرثٕح ٚىةٔؽا.)Í( .
(*) ٦كذٞٲ ٥يف ا٣ىؽٝح ٹ يف ا٣ؽـٚ ،إذا دؿؾ أ٠سؿ ا٣نٮط ٣ـ ٫٦وؽٝح.)Í( .
( )6اٛلؿاد٠ :ل٪ٮع  ٨٦ا٪٣كةء.
( )7كذ ٟ٣ٵ ٫٩أدٯ ثًل ٬ٮ أ ٨٦ ٢٧٠اٵكؿ .كأ ٥٤أف ٣ؽاػ ٢اٙلضؿ يف َٮا ٫ٚأرثٕح أظٮاؿ:
اٵكؿ :ٹ ٣لت دـ كٹ وؽٝح ،كذ ٟ٣يف ا ،٢ٛ٪٣ك ٓ٦اٷٔةدة ٣ٶقجٮع أك رٚي ٦ة ٝج٢
دػٮؿ اٙلضؿ .ا٣سةٌل٣ :لت ا٣ؽـ كا٣ىؽٝح  ٕ٦نة ،كذ ٟ٣ظٲر دػ ٢يف اٛلذٮقُح كًف ٱؿصٓ يف
َٮاؼ اٞ٣ؽكـ كا٣ٮاداع .ا٣سة٣ر٣ :لت دـ  ،ٍٞٚكذ ٟ٣ظٲر دػ ٥٤ٔ ٓ٦ ٢ا٪٣٭ٰ ٍ٘٣ل ٔؾر
كرصٓ إٌف ظٲر دػ ٫٪٦ ٢كاقذ٧ؿ .ا٣ؿاثٓ٣ :لت وؽٝح  ،ٍٞٚكذ ٟ٣إذا دػ ٢يف اٵكؿ أك
ا٣كةثٓ كًف ٱؿصٓ إٌف ظٲر دػ ٢يف َٮاؼ اٞ٣ؽكـ كا٣ٮداع( .ثكذةف).
( )8يف ٦ٮًٓ ٟلىٮص ٹ  ٞ٤ُ٦نة.)Í( .

كإف ًف ٱكذأٚ )1(ٙ٩إف رصٓ ٔ ٨دػٮ ٫٣كَةؼ  ٨٦كرااٞٚ ٫ؽ ظى ٢ا٣ذٛؿٱٜ
ثؽػٮٚ ،٫٣إف ٠ةف ٕ٣ؾر أك ق٭ٮ أك ص٭ٚ ٢ٺ ٨لء ٔ٤ٲ ،٫كٔ٧ؽ نا ٍ٘٣ل ٔؾر ٱ٤ـ ٫٦دـ،
كإف اقذ٧ؿ ثُ ٢ذ ٟ٣ا٣نٮطٚ ،إف ٠ةف ٬ٮ اٵكؿ ٣ـ٣ ٫٦رت ٫٠وؽٝح ،كإف ٠ةف ٬ٮ
ا٣كةثٓ ٣ـ٣ ٫٦رت ٫٠وؽٝح ،إٹ أف ٱٕٲؽق ٣ــ دـ ثة٣ذٛؿٱ ٜاٙلةو ٢ثؽػٮ ٫٣إذا ٠ةف
ٔ٧ؽ نا ٍ٘٣ل ٔؾر ،كإف ٠ةف يف اٵمٮاط اٛلذٮقُح ٚإف رصٓ ٣ـ ٫٦دـ ٤٣ذٛؿٱ ،ٜكإف ًف
ٱؿصٓ ٣ـ ٫٦وؽٝح ٣رتؾ ا٣نٮط ،كدـ ٤٣ذٛؿٱ ٜإذا ٠ةف ٔ٧ؽ نا ٍ٘٣ل ٔؾر.
ٱ١ؿق( )2اُ٣ٮاؼ يف اٵكٝةت ا٣سٺزح؛ ٵ ٫٩إ٦ة وىل ٚٲ٭ة ٔٞٲت
¬
:
اُ٣ٮاؼ ك٬ٮ ١٦ؿكق ،ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة ،)3(ٰٕٚكإٹ أػؿ
ا٣ىٺة إٌف ثٕؽ ا٣ٮٝخ اٛل١ؿكق ،كدأػٍل٬ة ١٦ؿكق٤ٚ .ٮ ٠ةف ٱٛؿغ  ٨٦اُ٣ٮاؼ
٣ـكاؿ ا٣ٮٝخ اٛل١ؿكق ٚٺ ٠ؿا٬ح( ،)4ذ٠ؿ ذ ٟ٣يف اٍ٣صح.
¬ :كٱ١ؿق( )5ا١٣ٺـ ٍٗل ا٣ؾ٠ؿ ظةؿ اُ٣ٮاؼ ،كأف ٱُٮؼ را٠ج نة أك
ظة ٦ن
ٺ ٍ٘٣لق أك ٞل٧ٮٹن .كَ ٨٦ةؼ ١٦ؿ ٬نة أصـاق.
¬ :كٱ١ؿق ٕلٓ اُ٣ٮاٚةت ظٲر ٱٮاٍف ثٲ٪٭ة كٱؤػؿ وٺٔلة ،ػٺؼ
ا٪٣ةرص كا٣نةٚ .ٰٕٚإف ٚؿؽ ثٲ٪٭ة ثىٺٔلة ٚٺ ٠ؿا٬ح ،Êذ٠ؿق يف اٍ٣صح.
كٱ١ؿق دأػٍل ا٣كٰٕ َٔ ٨ٮاؼ اٞ٣ؽكـٚ ،إف ٠سؿت اٵٱةـ يف دأػٍلق( )6أراؽ
د ٦نة ٩ؽث نة(.)7
( )1ك ٢٬ٱىٍل اٹقذب٪ةؼ ثٕؽ ا٣ذٛؿٱ ٜكاصج نة ٟلٍل نا ثٲ ٫٪كثَل ا٣ؽـ أـ ٱذعذ٤ٔ ٥ٲ ٫اٹقذب٪ةؼٚ ،إف
ًف ٱ٣ ٢ٕٛــ دـ؟ ثٲةض( .ظةمٲح قعٮٍف) .كيف ظةمٲح٣ :لت¬ ٔ٤ٲ ٫إ٣ٮد كاٹقذب٪ةؼ ٦ة ًف
ٱ٤ع ٜثأ.٫٤٬ا٬ػ كاٞ٣ٲةس أٟ ٫٩لٍل.
د٪ـٱػ.٫
¬
()2
(ٞ٣ )3ٮ(( :÷ ٫٣ٱة ثٔ ٰ٪جؽ ٪٦ةؼ ،ٹ ٓلٕ٪ٮا َةا ٛنة ٱُٮؼ ُلؾا ا٣جٲخ أم قةٔح مةء ٣ ٨٦ٲ٢
أك ١لةر))( .ثكذةف).
(ٝ )4ةؿ  ¬:#ث ٢ٱ١ؿق  ٞ٤ُ٦نة؛ ٵف اُ٣ٮاؼ ثة٣جٲخ وٺة.
( )5د٪ـٱػ¬.٫
( )6ك ٢ٕ٣أ ٢ٝا١٣سؿة زٺزح أٱةـ.)Í( .
( )7ٵف ا٣ؽـ ٱكذعت ٛل١٦ ٢ٕٚ ٨ؿك ٬نة أك دؿؾ ٪٦ؽكث نة يف اٙلش ،ذ٠ؿق يف اٍ٣صح كاٹ٩ذىةر،
كآص أٔ( .٥٤رشح ثعؿ).

اٚلة٦ف :ا٣كٰٕ¬ ثٕؽ َٮاؼ اٞ٣ؽكـ أك ثٕؽ أ٠سؿق ،ٹ ٝجٚ ¬٫٤ٺ ٣لـمٝ ،ةؿ
ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :إٹ ٕ٣ؾر(٠ )1ةٙلٲي ك٩عٮق .ك٣ٲف  ٫٣كٝخ َٕ٦ل ،ث٢
٦ذٯ دػ١٦ ٢ح ك٣ٮ ٝج ٢أم٭ؿ اٙلش ،ك٦ة داـ ٚٲ٭ة ك٣ٮ ثٕؽ أٱةـ ا٣ذٍصٱ ،ٜك٣ٮ ظ٢
 ٨٦إظؿاٚ ،٫٦إف ػؿج ٔ ٨اٛلٮاٝٲخ( )2صربق ثؽـ .كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٹ ٣لربق ٨لء.
٪٤ٝة :كٱىط¬  ٓ٦اٙلؽث(.)3
ا٣كةدس ،كا٣كةثٓ ،كا٣سة ،٨٦كا٣ذةقٓ( :)4اٷٚةًح(ٔ ٨٦ )5ؿٚح ثٕؽ ٗؿكب
ا٣ن٧ف ،كاٛلجٲخ ث٧ـدٛ٣ح ،كاٷٚةًح(٪٦ )6٭ة ٝج٤َ ٢ٮع ا٣ن٧ف ،كاٛلؿكر
ثةٛلنٕؿ ً٠ل دٞؽـ.
إ٣ةرش :ا٣ؿ ،ٰ٦ككٝذ ٫ٱٮـ ا٪٣عؿ كزٺزح أٱةـ ثٕؽق ً٠ل دٞؽـ٤ٚ ،ٮ أػؿق ٨٦
اٵكؿ إٌف ا٣سةٌل أك  ٨٦ا٣سةٌل إٌف ا٣سة٣ر أك ٠ٺً٬ل إٌف ا٣سة٣ر أك ٤٠٭ة إٌف ا٣ؿاثٓ
٣ـ ٫٦دـ( ٓ٦ )7اٌٞ٣ةء ٛلة دؿؾ( ،)8ك٠ؾا ٣ٮ دؿؾ ر ٢٠ ٰ٦ٱٮـ أك أ٠سؿق إٌف ٗؽق
ّة٬ؿ اٵز٬ةر ػٺ ٫ٚظٲر ٝةؿ :كٱنرتط ا٣رتدٲت ،كإٹ ٚؽـ.
¬
( )1ك
(ٔ )2ىل أو ،٫٤كاٛلؼذةر ٦ة ًف ٱ٤ع ٜثأ ٫٤٬إف ٠ةف  ٫٣أ ،٢٬كإٹ كصت إ٣ٮد  ٞ٤ُ٦نة.)Í( .
( )3اٵو٘ؿ كاٵ٠رب.
(٬ )4ؾق إ٣جةرة ٱك٧ٲ٭ة أ ٢٬ا٣جؽٱٓ ا ٙ٤٣كاٍ٪٣ص ،ك ٰ٬إف ٱؾ٠ؿ أمٲةء ٦ذٕؽدة ٍٗل دة٦ح اٛلٕ٪ٯ
ز ٥ٱٞةث٤٭ة ثأمٲةء ٔىل دؿدٲج٭ةٞ٠ ،ٮؿ ثٕي ا٣نٕؿاء:
٦ػػ٪٭ ٥إ٣ػػٲ٭٤ٔ ٥ػػٲ٭ٚ ٥ػػٲ٭ُ ٥لػػ٥
كصؽم ظ٪ٲ ٰ٪أ٩ٲ١ٚ ٰ٪ؿيت كٜلػٰ
(ثكذةف).
ٝٮ٪٦ :٫٣٭ ٥ٱٕٮد إٌف ا٣ٮصؽ ،كإ٣ٲ٭ ٥ٱٕٮد إٌف ٦ة ثٕؽق ،كٔ٤ٲ٭ ٥إٌف اٵَ٩ل ،كٚٲ٭ ٥إٌف ا١ٛ٣ؿ ،كُل٥
إٌف ا٣ٮ.٫٣
(٣ )5ٲكخ ث٪ك.)Í( .ٟ
( )6كاصجح ٍٗل ٩ك.)Í( .ٟ
( )7كاظؽ ٣رتؾ ا.)Í( .٢١٣
(*) كإً٩ل ٣ـ ٫٦ا٣ؽـ ٵف أداءق يف كٝذ٩ ٫ك ٟكاصت ،كٝؽ دؿ ،٫٠ك٬ٮ دؿؾ ٦ذى( .٢ثكذةف).
( )8كوٛح اٌٞ٣ةء ٠ىٛح اٵداءٚ ،ٲٌٞص ر ٢٠ ٰ٦ٱٮـ ٦جذؽأ ثض٧ؿة اٚلٲ ٙػةد نًل ثض٧ؿة إٞ٣جح.
كٝةؿ قٲؽ٩ة قٕٲؽ اٜلج :٢ٹ ٣لت¬ ا٣رتدٲت؛ ٵف ا٣رتدٲت يف اٵداء ٹ يف اٌٞ٣ةءٌٞ٠ ،ةء
ا٣ىٺة .كٝٮاق ا٣كعٮٍف .كٝؿرق ا٣نة.ٰ٦

٤ٕٚٲ ٫دـ¬ كاظؽ؛ ٵ ٫٩ادى ٢ا٣رتؾ( ،)1كقٮاء ٠ةف¬ ا٣رتؾ ٕ٣ؾر أك ٍ٘٣لق.
 :ك ٨٦دٕؾر¬ ٔ٤ٲ ٫ا٣ؿ ٰ٦ثٛ٪كٛ ٫لؿض أك ػٮؼ ىأ ى ٦ىؿ ٍٗلق ٱؿ،)2(٫٪ٔ ٰ٦
ٚإف ػؿصخ أٱةـ ا٣ذٍصٱٝ ٜج ٢ا٣ؿٚ ٰ٦ةت كصربق¬ ثؽـ ،ك٣لـم دـ كاظؽ ٣رتؾ
ا٣ؿ٦ ٫٤٠ ٰ٦ة ًف ٱذؼ ٢٤إػؿاج ا٣ؽـ( ،)3ك٠ؾا ٣ٮ دؿؾ ر ٰ٦ٱٮَ٦ل ٦ذٮا٣ٲَل أك رٰ٦
ٕلؿدَل ٦ذٮا٣ٲذَل ك٣ٮ ٠ة٩ذة¬ يف ٱٮَ٦ل٠ ،ة٣سة٣سح( )4يف ا٣سةٌل كاٵكٌف( )5يف ا٣سة٣ر،
ٚإف ٠ةف ا٣ٲٮ٦ةف ٛ٦رتَٝل ٠ةٵكؿ كا٣سة٣ر( ،)6أك ا٣سةٌل كا٣ؿاثٓ( -)7كصت د٦ةف.
ك٠ؾا( )8يف دؿؾ ٕلؿدَل أك اٵ٠سؿ  ٨٦ر ٢٠ ٰ٦كاظؽة كً٬ل(ٍٗ )9ل ٦ذٮا٣ٲذَل.
كٱٕذرب يف¬ ا٣ذٛؿٱ ٜثة٣رتؾ(٬ ٢٬ )10ٮ ٦ذٮاؿ أك ٛ٦رتؽ ،ٹ ثة٘لًلر يف ٛ٩ك٭ة(،)11
( )1ٱٕ ٰ٪ظٲر ر٦ٯ يف ٗؽق يف ٍٗل كٝخ ا٣ؿٚ ،ٰ٦إف ر٦ٯ ٚٲ ٫ك ٨ٔ ٓٝاٵداء( .ثعؿ ٪ٕ٦ٯ).
( .)Íٵف أًٔلؿ اٙلش ٹ دٛذٞؿ إٌف ٩ٲحٗ( .ٲر).
( )2ٱٕ :ٰ٪ك٣ٮ٠ Êةف إ٣ؾر ٦ؿصٮ ا٣ـكاؿ .كإً٩ل وعخ اٹقذ٪ةثح ٪٬ة  ٓ٦إ٣ؾر اٛلؿصٮ كًف دىط
يف اٙلش -ٵف كٝخ اٙلش ٦ذكٓ ككٝخ ا٣ؿ٦ ٰ٦ذٌٲٚ ،ٜإذا ػيش ٚٮد ٫٤ٚ ٫اٹقذ٪ةثح.
(ثكذةف)ٚ .إف زاؿ ٔؾرق ث٪ٯ ٔىل ٦ة  ٫٤ٕٚاٵصٍل.)Í( .
ٔؽٹ ٝؽ ر٦ٯ ٛ٪٣كِ ،٫ف
ٔةٝٺ ن
(*) كٹ ٱكذ٪ٲتِ Êفإٹ ثة٘٣نة ن
كإٹ ا٤ٞ٩ت ٔ.)Í( .٫٪
(*) ك٣ٮ ٍٗل يٞل ٍؿً ـ.)Í( .
( )3ٱٕ :ٰ٪إػؿاج دـ ا٣ذأػٍل ،ٹ دـ اٛ٣ٮات ٚٺ ٣لرب إٹ ثٕؽ ػؿكج أٱةـ ا٣ذٍصٱ.)Í( .ٜ
(ٕ )4لؿة إٞ٣جح.
(ٕ )5لؿة اٚلٲ.ٙ
( )6كر٦ٯ ا٣سةٌل.
( )7كر٦ٯ ا٣سة٣ر.
(٣ )8لت د٦ةف.
( )9أم :ا٘ل٧ؿدةف.
( )10ٹ ثة.٢ٕٛ٣
( )11كًةثٍ¬ ا٤٣ـكـ أف  ٢ٕٚ ٢٠ثَل دؿَ٠ل أكصت دَ٦ل ،ك ٢٠دؿؾ ثَل َ٤ٕٚل أكصت د ٦نة
كاظؽ نا .ك٠ؾا يف اٛلجٲخ ث٪٧ٯ .ك٣ ٢٬لت ثة ٢ٕٛ٣ثَل ا٣رتَ٠ل د٦ةف ك٣ٮ ًٝص اٛلرتكؾ يف ا٣ٲٮـ
ا٣سةٌل ،أـ اٛلؿاد ثة٤٣ـكـ ظٲر دؿؾ ثة٤١٣ٲح ،ك ٓ٦اٌٞ٣ةء ٹ ٱ٤ــ إٹ دـ ا٣ذأػٍل؟ (ظةمٲح
ٱ٤ــ دـ ا٣ذأػٍل ( .ٍٞٚمة.)ٰ٦
قعٮٍف)ٝ .ٲ¬ :٢

ػٺؼ ٦ة يف ا٘٣ٲر اٛلؽرار٩ ،عٮ أف ٱرتؾ اٵكٌف يف ا٣سةٌل كا٣سة٩ٲح يف ا٣سة٣ر ٚ٭ؾا
٣لت ٚٲ ٫د٦ةف ،كٝةؿ يف ا٘٣ٲر :دـ كاظؽ( .)1كٚٲْ٩ ٫ؿ(.)2
دؿؾ ٛ٦رتؽ ¬
 :كا٣رتدٲت ثَل ا٘لًلر ا٣سٺث كاصت¬( ،)3ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛحٚ ،إذا دؿ٫٠
ٞٚةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ :ٱ٤ـ ٫٦دـ كٹ ٱ Ê٨٦ ٓ٪٧وعح ر٦ٲ ،)4(٫كٝةؿ
اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙث ٢ٱٚ .)5(ٓ٪٧إذا دؿؾ اٵكٌف كر٦ٯ ا٣سة٩ٲح كا٣سة٣سح ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٱٮق :ٙٱ٤ـ ٫٦دـ كاظؽ( ،)6كٝةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ :ٱ٤ـ ٫٦د٦ةف:
٣رتؾ اٵكٌف ك٣رتؾ ا٣رتدٲت( .)7كإف ر٦ٯ ا٣سة٩ٲح كدؿؾ اٵكٌف كا٣سة٣سح ٞٚةؿ
اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙٱ٤ـ ٫٦دـ ،كٝةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ :ٱ٤ـ٫٦

زٺزح()8

د٦ةء ،ا٣سة٣ر ٣رتؾ ا٣ؿدٲت.
ك٣لت ا٣ؽـ ٣رتؾ أرثٓ ظىٲةت ٕ ٨٦لؿة كاظؽة يف ٱٮـ كاظؽ ،كيف
¬
:
دك١لة ٩ى ٙوةع ٔ ٢٠ ٨ظىةة  ٓ٦اٌٞ٣ةء يف أٱةـ ا٣ذٍصٱ ٜٹ ثٕؽ٬ة٤ٚ .ٮ دؿؾ
ظىةة أك زٺز نة ٕ ٨٦لؿة كاظؽة كا٣ذجكخ ر٦ٯ ٕ ¬٢٠لؿة ثًل دؿؾ(٦ )9ةدا٦خ أٱةـ
( )1كٔىل ٝٲةس ٠ٺـ اٷ٦ةـ ا٣ؾم يف اٛ٣ؿع أ ٫٩ٱ٤ـ ٫٦د٦ةف؛ ٵف ا٣رتدٲت ثَل ا٘لًلر ٔ٪ؽق ٩ك.ٟ
( )2كص ٫اْ٪٣ؿ أ ٫٩دؿؾ ٕلؿدَل ٦ذٮا٣ٲذَل؛ ٵ ٫٩إذا دؿؾ اٵكٌف يف ا٣سةٌل كر٦ة٬ة يف ا٣سة٣ر وط
ر٦ٲٜ ٫لة يف ا٣سة٣ر ،ك٣ــ دـ ٣رتؾ ر٦ٲ٭ة يف ا٣ٲٮـ ا٣سةٌل ،كٱ٤ـ ٫٦دـ و
زةف ٣رتؾ ا٣سة٩ٲح يف ا٣سة٣ر.
(*) ٝؽ أو٤ط ا٣ؾم يف ا٘٣ٲر كوةر ا١٣ٺـ كاظؽ نا.
( )3ٹ رشط.)Í( .
(٠ )4ٺـ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم ٝ #ٮم ثةْ٪٣ؿ إٌف ٔؽـ  ٓ٪٦وعح ا٣ؿ ،ٰ٦ٹ أ٣ ٫٩لت Êدـ ٣رت.٫٠
(مة.)Í( )ٰ٦
(*) ٵ٪ٔ ٫٩ؽ اٷ٦ةـ كاصت ٍٗل رشط.ا٬ػ ٝٲةق نة ٔىل ا٣ٮٹء يف اُ٣ٮاؼ.
( )5ٵ ٫٩رشط.
(ٚ )6ىةر ظ ٨٧٠ ٫٧١دؿؾ ا٪ٔ ٢١٣ؽق.
( )7اٛلؾ٬ت¬ دـ كاظؽ ٤٣رتؾ.
( )8كاٛلؾ٬ت¬ از٪ةفٛ٦( .ذٰ).
( )9كذ٣ ٟ٣ٲذٲ ٨ٞا٣ذؼ٤ه كثؿاءة ا٣ؾ٦ح( .ثكذةف).
(*) كٔ ٓ٦ ٫٤ٕ٣ؽـ ظىٮؿ ا٨ْ٣؛ إذ ٣ٮ ظى٠ ٫٣ ٢ٮ١لة  ٨٦أم ا٘لًلر كاظؽة أك أ٠سؿ ٔ ٢٧ث٫؛ إذ
ذً٦ ٟ٣ل ٱٕٚ ٢٧ٲ ٫ثة( .٨ْ٣مة.)Í( )ٰ٦

ا٣ذٍصٱ ،ٜكٱذىؽؽ ٔ ٢٠ ٨ظىةة ٪٦٭ة ث٪ى ٙوةع ٵص ٢دأػٍل٬ة(.)1
 ٨٦ :دؿؾ ظىٲةت كا٣ذجف ٔ٤ٲ٦ ٫ٮًٕ٭ة ٕ ٨٦ ٢٬لؿة أك  ٨٦صًلر
أك  ٨٦ٱٮـ أك  ٨٦أٱةـ ٣ـ ٢٠ ¬٨ٔ ٫٦ظىةة ٪٦٭ة ٩ى ٙوةع إٌف زٺزَل ظىةة؛
٘لٮاز أ ٫٩دؿؾ ٕ ٢٠ ٨٦لؿة زٺث ظىٲةت .كٝةؿ ٞل٧ؽ :إذا دؿؾ أرثٓ ظىٲةت
كصت دـ  ٞ٤ُ٦نة(٪٤ٝ .)2ة٤ٚ :ٮ قةكل( )3إُ٣ةـ ٝٲ٧ح ا٣ؽـ ػٍل ثٲ٪٭ًل¬ .ظذٯ ٱجٖ٤
اٙلىص اٛلرتكؾ إظؽل كزٺزَل ٚٲضت¬ ٚٲ٭ة دـ؛ ٵ ٫٩ٱٕ ٥٤أف ٚٲ٭ة أرثٕ نة ٕ ٨٦لؿة
كاظؽة يف ٱٮـ كاظؽٚ ،ٲضـم¬ ا٣ؽـ ٔ٪٭ة ا٘ل٧ٲٓ( .)4كإف ٛ٩ؿ يف اٛ٪٣ؿ اٵكؿ ٣ـ٫٦
دـ ثةز٪ذَل كٍٔصٱ ٨ظىةة .كٹ ٱىٍل¬ ٛ٦ؿ ٝنة ثَل دؿؾ ٕلؿدَل ثؿٕ ٰ٦لؿة ثٲ٪٭ًل
ثسٺث ظىٲةت أك دك١لة ،ث ٢ثأرثٓ ًٚل ٚٮٝ٭ة.
اٙلةدم ٍٔص :اٛلجٲخ ث٪٧ٯ(٣ )5ٲ٤ح ظةدم ٍٔص كزةٌل ٍٔص ،ك٠ؾا ٣ٲ٤ح زة٣ر
ٍٔص إذا ٗؿثخ ا٣ن٧ف ك٬ٮ ٔةزـ ٔىل اٛلجٲخ ث٪٧ٯ( ،)6ذ٠ؿق يف اٍ٣صح ،ٹ إف
( )1اْ٣ة٬ؿ أ ٫٩ٹ وؽٝح ٣ذأػٍل اٙلىص ً٠ل ٬ٮ اٛلٛ٭ٮـ  ٨٦اٵز٬ةر؛ ٵً ٫٩ف ٱؾ٠ؿق ،كإً٩ل ذ٠ؿ
ا٣ؽـ( .مة.)Í( )ٰ٦
(*) ٤ٚٮ دػ ٢ا٣ٲٮـ ا٣ؿاثٓ يف ا٣ذضٮٱـ ٣ــ ٕ ٢١٣لؿة ٦ة ذ٠ؿ ،كٹ ٣لت ا٣ذىؽؽ؛ ٵ٤ ٫٩لذ٢٧
ر٦ٲ٭ة يف ذ ٟ٣ا٣ٲٮـ ،كاٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح.)Í( .
( )2يف ٱٮـ أك ٱٮَ٦ل ،أك ٕلؿة أك صًلر.
ٍل؛ إذ ٝؽ زجخ أف ا٣ؽـ ٣لرب ا٣ؿ١ٚ ٫٤٠ ٰ٦ؾا ثٌٕ.٫
( )3ك٠ؾا ٣ٮ ًف ٱكةك ٚإ٥ ٫٩ل ¬
( )4كٹ ٨لء يف ثة ٰٝاٙلىص؛ ٵ٣ ٫٩لٮز أف د١ٮف ٦ذٮا٣ٲح ،ثأف ٱٞؽر أ ٫٩دؿؾ ا٘ل٧ؿة اٵػٍلة يف ا٣ٲٮـ
ا٣سةٌل ثً١لٜلة ،كيف ا٣ٲٮَ٦ل اٳػؿٱٕ ٢٠ ٨٦ ٨لؿة أرثٕ نة أرثٕ نة ،كذ٣ ٟ٣لت ٚٲ ٫دـ كاظؽ( .ز٬ٮر).
(ٛ )5لة ركل اثٔ ٨جةس ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷ أً ٫٩ف ٱؿػه ٵظؽ يف ٣ٲةٍف ٪٦ٯ أف ٱجٲخ ث١٧ح إٹ
ٕ٤٣جةس  ٨٦أص ٢ا٣كٞةٱح .كٔٔ ٨يل  #أ٠ ٫٩ةف ٱأ٦ؿ ثة٣جٲذٮدح يف ٪٦ٯ ،كٱ٪٭ٯ ٔ ٨اٛلجٲخ
كراء ا٘ل٧ؿة إٌف ١٦ح .كثٕر إٌف ٩ةس ٩ـ٣ٮا ػ ٙ٤إٞ٣جح ٚأدػ٤٭٪٦ ٥ٯ .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ
دـ يف دؿؾ ٣ٲةٍف ٪٦ٯ كإف أقةء دةر٠٭ة؛ ٵ٣ ٫٩ٮ ٠ةف كاصج نة ٣ٮصت ٔىل ا٣كٞةة كا٣ؿٔةة ك٣ٮ
رػه ٜل ٥يف ا٣رتؾٚ ،ة٣ؿػىح ٹ دك ٍٞا٣ؽـ ٨٧٠ ،اًُؿ إٌف دُ٘ٲح رأقً ٫ف دك٫٪ٔ ٍٞ
اٛ٣ؽٱح٪٤ٝ .ة :ٹ ٱ١ٮف رػىح إٹ  ٓ٦ا٣ٮصٮب ،كإً٩ل ًف ٱٮصت ا٣ؽـ ٔ٤ٲ٭ ٥إ٦ة ٵ٫ٞ٤ٔ ٫٩
ثؾ٠ل٭ ٥كُ٦ ٥٬ة٣جٮف ث ،٫أك ٔٛٯ ٔ٪٭ ٥كأقً٠ ٫ُٞل أق٪ٔ ٍٞ٭٬ ٥ؾا ا٪٣ك( .ٟثكذةف).
( )6كيف اٵز٬ةر :ك٬ٮ¬ ٍٗل ٔةزـ ٔىل ا٣كٛؿ.
(*) أك ٦رتددٔ .)Í( .ىل ٛ٦٭ٮـ اٵز٬ةر.

٠ةف ٔةز ٦نة ٔىل دؿؾ اٛلجٲخ ث .٫ك٣لت ا٣ؽـ ٣رت٠٭ة ٤٠٭ة أك ٣رتؾ ٣ٲ٤ذَل ٦ذٮا٣ٲذَل
٪٦٭ة أك ٣رتؾ ٣ٲ٤ح أك أ ٠سؿ٬ة ،ٹ ٣رتؾ ٩ىٛ٭ة(ًٚ )1ل دكف .ك٣لت¬ زٺزح د٦ةء ٣رتؾ
ا٤٣ٲةٍف ا٣سٺث ْ ٓ٦ل ¬٢٤إػؿاج ا٣ؽـ ثٲ٪٭ة .ك٣لت د٦ةف ٣رتؾ اٵكٌف كا٣سة٣سح أك
٣رتؾ ٣ٲ٤ذَل ٦ذٮا٣ٲذَل  ٓ٦إػؿاج ا٣ؽـ Éثٲ٪٭ًل .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ دـ يف دؿؾ ٣ٲةٍف
٪٦ٯ .كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كاٵٍ٦ل اٙلكَل ٨٦ :دؿ٠٭ة ٕ٣ؾر ٚٺ دـ ٔ٤ٲ.)2(٫
 :كأ٦ة ١لةر أٱةـ ٪٦ٯ ٞٚةؿ¬ أثٮ َة٣ت :إ٣ ٫٩ٲف ث٪ك ،)3(ٟكٝةؿ اٜلةدم
كا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص :إ٩ ٫٩ك ٟأٱٌ نةٚ ،ٲضت ا٣ٮٝٮؼ ٚٲ ٫يف ٪٦ٯٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٔيل
كٱٮق :ٙك٬ٮ ٩ك٦ ٟكذ ٢ٞثٛ٪ك ،٫ك٣ٲف ٬ٮ ٕ ٨٦ل٤ح ا٤٣ٲةٍفٚ ،ٲٕذرب ٚٲ ٨٦ ٫ا٣رتؾ
كا٘ل ٓ٧كا٣ذٛؿٱً٠ ٜل يف ا٤٣ٲةٍف قٮاء؛ إذ اٵٱةـ ٹ دٛؿؽ ثَل ا٤٣ٲةٍف يف ا٣رتؾ٩ ،عٮ أف
ٱرتؾ ا٤٣ٲ٤ح اٵكٌف كا٣سة٩ٲح كٱ ٙٞا٣ٲٮـ ا٣سةٌل ثٲ٪٭ًل ٚٺ ٣لت ٚٲ٭ًل إٹ دـ؛ ٵ١لًل
٦ذٮا٣ٲذةف .ك٠ؾ ٟ٣يف ا٤٣ٲةٍف ٹ دٛؿؽ ثَل اٵٱةـ٤ٚ ،ٮ دؿؾ ا٣ٲٮـ اٵكؿ كا٣سةٌل كثةت
ا٤٣ٲ٤ح ا٣ذٰ ثٲ٪٭ًل كصت ٜلًل دـ  ،ٍٞٚكإف دؿ٠٭ة ٕ٦٭ًل كصت د٦ةف(.)4
ا٣سةٌل ٍٔصَ :ٮاؼ ا٣ٮداع ً٠ل دٞؽـَ ٨٧ٚ ،ة ٫ٚز ٥ك ٙٝثٕؽق يف ١٦حٚ :جٕي
ٱٮ ٫٦أك ٣ٲ٤ذ ٫ٱٕٛٯ ٔ ،٫٪كأ٠سؿ  ٨٦ذ ٟ٣ٱٮصت إٔةدد٦ )5(٫ذٯ أراد اٚلؿكج ١٦ ٨٦ح
٦ة ًف ٱ٪ٮ اٷٝة٦ح ٚٲ٭ة .ك٬ٮ ُ٠ٮاؼ اٞ٣ؽكـ يف ظ ٥١دؿ ٫٠أك ثٌٕ ٫أك دٛؿٱ.٫ٞ
¬ :كٹ ٣لت ٨لء ٣رتؾ اٜلٲبةت اٛل٪ؽكثح٠ ،ة٣ؿ ٢٦يف ٦ٮًٕ ،٫كاٜلؿك٣ح
يف ا٣كٰٕ ،كاٵدٔٲح ،كاقذٺـ اٵر٠ةف ،كوٕٮد ا٣ىٛةء كاٛلؿكة(.)6
ٲ٤ــ يف دؿؾ ٩ى ٙا٤٣ٲ ٢دـ.
(٬ )1ؾا ًٕٲٙ؛ ٵف اٛلٕذرب أف ٱجٲخ أ٠سؿ ا٣ٲ¬ ٚ ،٢
( )2كٝؿرق ظسٲر .كيف ا٣جعؿ كاٜلؽاٱح٣ :لت¬ ا٣ؽـ .
( )3كذ ٟ٣ٵف ٔ٤ٲ نة ٠ #ةف ٱ٪٭ٯ ٔ ٨اٛلجٲخ كراء ا٘ل٧ؿةٚ ،ؽؿ ٔىل أف ا٪٣ك٬ ٟٮ ا٤٣ٲ .٢كٔ٨
اثٔ ٨جةس أٝ ٫٩ةؿ« :ٹ ٱجٲذ ٨أظؽ ٥٠كراء ا٘ل٧ؿة ٣ٲ ن
ٺ أٱةـ ا٣ذٍصٱ »ٜك٬ٮ دٮٝٲ ،ٙككٝٮ٫ٚ
÷ يف ا٪٣٭ةر ًف ٱ٩ ٨١ك ١نة ،ث٣ ٢ٲعؿز ا٣جٲذٮدح ٣ٲ ن
ٺ .كظضح اٳػؿٱ ٨أ ÷ ٫٩ك ٙٝيف
٪٦ٯ أٱةـ ا٣ذٍصٱ ٜث٤ٲة٣ٲ٭ة ،كٝؽ ٝةؿ(( :ػؾكا ٔ٪٦ ٰ٪ةق( .))٥١١ثكذةف).
( )4اٛلؾ٬ت¬ ٣لت دـ ٣رتؾ ٬ؾق ا٤٣ٲ٤ح.
(*) ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأف اٵٱةـ ٩ك.ٟ
( )5كيف اٵز٬ةر :ٱٕٲؽق¬  ٨٦أٝةـ ثٕؽق أٱة ٦نةٝ .ةؿ يف رشح اٵز٬ةر :كأ ٢ٝا٘ل ٓ٧زٺزح.)Í( .
( )6ك٣رتؾ رشب اٛلةء  ٨٦ز٦ــ.

 :كاٛ٣ؽٱح ٦ ٰ٬ة كصت ٔىل اٛلعؿـ ٛلة  ٨٦ ٫٤ٕٚثٕي ٞلْٮرات
اٷظؿاـ ،اظرتاز  ٨٦ثٌٕ٭ة ،ك٬ٮ ٦ة ٣لت يف ا٣ٮطء ك٩عٮق ٚ٭ٮ ٛ٠ةرة ،كً٦ل
٣لت يف ٝذ ٢ا٣ىٲؽ أك إٚـأٚ ٫٭ٮ صـاء.
 :كاٛ٣ؽٱح  ٰ٬إ٦ة دـ ٱؿٱ ،٫ٞأ٠سؿق ثؽ٩ح كأ ٫٤ٝمةة ً٠ل يف اٵًعٲح( )1أك
قجٓ ثٞؿة أك ٍٔص ثؽ٩ح ،كإٹ وٲةـ زٺزح أٱةـ ٝ-ةؿ أثٮ صٕٛؿ٦ :ذذةثٕح ،كٝةؿ
اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٹ ٣لت ¬ا٣ذذةثٓ ٚٲ٭ة -كإٹ إَٕةـ قذح ٦كةَ٠ل زٺزح أوٮاع  ٨٦أم
ظت( ،)2ك٣لٮز ك¬ًٕ٭ة يف كاظؽ .ك٬ٮ ٟلٍل ثٲ٪٭ة  ٞ٤ُ٦نة( ،)3كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح
كأثٮ صٕٛؿ كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ٥ :لٍل ظٲر ٦ ٢ٕٚٮصج٭ة ٕ٣ؾر ،كإف ٠ةف ٓلؿد نا كصت
ا٣رتدٲت ثٲ٪٭ة ٠ؾ.ٟ٣
 :كاٛ١٣ةرة ٦ ٰ٬ة ٣لت ٛ٣ٮات ٦ة أظؿـ  ٨٦ ٫٣ظش أك ٔ٧ؿة ،أك ٣رتؾ
٩ك ،ٟأك ٤٣ٮطء( )4كٞ٦ؽ٦ةد.٫
 :كا٘لـاء ٬ٮ ٦ة ٣لت ٔىل اٛلعؿـ ثٞذ ٢وٲؽ أك ثإمةرد ٫إ٣ٲ ٫أك ثؽٹ٣ذ٫
ٔ٤ٲ ٫أك ثإٚـأ.٫٣ ٫
 :كاٞ٣ٲ٧ح ٦ ٰ٬ة ٣لت ثأػؾ ٨لء  ٨٦مضؿ اٙلؿـ ،كٝٲ٧ح ٦ة ىٝذى٨٦ ٢
وٲؽ اٙلؿـ أك ىأ٠ىٙ ٨٦ ٢ل .)5(٫٧كٱكذٮم يف ذ ٟ٣اٛلعؿـ كاٙلٺؿ(.)6
( )1يف ق٪٭ة.
( )2اٛلؿاد ثةٷَٕةـ أٱً٪ل كرد يف اٙلش ا٣ذ٤٧ٲ٠ ،ٟؾا  ٨ٔ ٢ٞ٩رشح اٞ٣ة٬ل زٱؽ .كيف رشح
ا٣ؾكٱؽِ :لٮز اٷثةظح[.]1ا٬ػ كِلـئ اٞ٣ٲ٧ح اثذؽاء.)Í( .
( )3ٱٕ :ٰ٪ك٣ٮ ٦ ٢ٕٚٮصج٭ة ٍ٘٣ل ٔؾر٠ ،ة٘لـاء( .ثكذةف).
( )4كاٛلؿاد ثة٣ٮطء ٪٬ة ٍٗل اٛلٛكؽ٩ ،عٮ أف ٱ١ٮف ثٕؽ ا٣ؿ ،ٰ٦كأ٦ة اٛلٛكؽ ٚجؽ٩ذٔ ٫ىل ا٣رتدٲت.
(٠نةؼ).)Í( .
ٍٗلق.ا٬ػ أ٦ة ٣ٮ ٠ةف ٬ٮ اٞ٣ةدٚ ٢كٲأيت يف اٛ٣ؿع اٳيت يف ٦كأ٣ح :ك٦ة ٝذ ٢اٛلعؿـ ٨٦
( )5كاٞ٣ةد¬ ٢
ا٣ىٲؽ ،كٝؽ ث٪ٯ ٪٬ة ٔىل ٠ٺـ اٵٍ٦ل ٔيل ،كآص أٔ.٥٤
( )6كا٣ىٍ٘ل كاٛلض٪ٮف كا١٣ةٚؿ.)Í( .

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

[ ]1ث ٢ٹ ِلـم.)Í( .

فصل [يف ثيبى هب يىخت الفديخ وهب يىخت اجلصاء وهب يىخت الميوخ]

األول :ا٤٣جةس ،ك٬ٮ ٦ة ٤لؿـ ٔىل اٛلعؿـ ٵظؽ أ٦ؿٱ :٨إ٦ة ٣ذُ٘ٲح رأق٫
٠ةًٕ٣ل٦ح كاٛل٘ٛؿ( )1ك٩عٮً٬ل( ،)2أك ١٣ٮٞ ٫٩لٲُ نة ثة٣جؽف( )3أك ثٌٕٮ ٫٪٧ٚ ،٫٪٦
٤٣ؿأس ٠ة٪٤ٞ٣كٮة كا٣رب٩ف( ،)4ك٤٣ ٫٪٦ٲؽٱ٠ ٨ةٛٞ٣ةزٱٔ )5(٨ىل ا٣كةٔؽٱ،٨
ٚٲعؿ٦ةف ٔىل ا٣ؿص١٣ ٢ٮ١لًل ٞلٲَُل ثة٣كةٔؽٱ٨؛ ٵف ٜلًل أزرار نا ٱـر ُلة ٔىل
ا٣كةٔؽٱ ،٨كٹ ٤لؿ٦ةف ٔىل اٛلؿأة إٹ إذا ٠ةف ٚٲ٭ًل ظ٤ٲح .ك٤٣ ٫٪٦جؽف ٠ة٧ٞ٣ٲه
كا٘لجح كاٞ٣جةء( )6كا٣ؽرع( )7كاٛ٣ؿك ك٩عٮق( .)8ك٤٣ ٫٪٦ؿصَ٤ل ٠ةٚلٙ
كا٘لٮرب( )9كاَ٣صاكٱ٬ ٢١ٚ .٢ؾق اٵ٩ٮاع دٮصت اٛ٣ؽٱح ك٣ٮ ٔ٪ؽ¬ إ٣ؾر ،ك٣ٮ
٠ةف صة ٬ن
ٺ ٣ذعؿٱ ٫٧أك ٩ةقٲ نة ٷظؿأ ٫٦ىل اٚلٺؼ اٛلذٞؽـ(.)10
ٚ :إف ٣جف ذ ٫٤٠ ٟ٣يف كٝخ كاظؽ ٛٚٲٚ ٫ؽٱح كاظؽة ٍٞٚ؛ ٵف ا٤٣جةس ٫٤٠
ص٪ف ك٣ٮ د١ؿرت دُ٘ٲح ا٣ؿأس( .)11كإف ٣جك ٫يف أكٝةت ٦ذٛؿٝح  ٢١٤ٚكٝخ
ٚؽٱح ،كا٣ٮٝخ ا٣ٮاظؽ ٬ٮ ٦ة ٠ةف ٦ذى ن
ٺ يف  ،٫٤ٕٚك٦ة اٛ٩ى ٢ٕٚ ٢ثٌٕ ٨ٔ ٫ثٕي
(ٝ )1ةؿ يف م٧ف ا٤ٕ٣ٮـ :ك٬ٮ زرد ٱ٪كش  ٨٦ا٣ؽركع ْٛ٣( .نة) .كٝٲ :٢اٚلٮذة ،ك٬ٮ ّة٬ؿ
ا١٣ذةب؛ ٵف اٛلٞىٮد دُ٘ٲح ا٣ؿأس.
( )2ا٪٤ٞ٣كٮة.
( )3إذا ٠ةف ٱٕؽ ٹثك نة.
( )4ك٬ٮ ًٔل٦ح ٱ٤جك٭ة أ ٢٬ا٣ـ٬ؽ كإ٣جةدة يف وؽر اٷقٺـ( .رشح ثعؿ).
(ٛٝ )5ةز ٠ؿ٦ةف٨ :لء ٱٕ٤٣ ٢٧ٲؽٱ٤ ٨لنٯ ث ،٨ُٞد٤جك٭ًل اٛلؿأة ٤٣ربد .كرضب  ٨٦اٙليل ٤٣ٲؽٱ٨
كا٣ؿصَ٤لٝ( .ة٦ٮس).
(ُ٦ )6ص ٤لنٯ ثة.٨ُٞ٣
( )7إذا ٠ةف¬ ٱك٧ٯ ٣جك نة.
(ٞ ٢٠ )8لٲٍ ثة٣جؽف.
( )9ا٘لٮرب إٌف ٚٮؽ ا٣ؿ٠جح ،كاٚل ٙإٌف كقٍ ا٣كةؽ ،كا٘لؿ٦ٮؽ ثٲ٪٭ًل.
( )10يف ٚى١ :٢لٰ اٛلعؿـ.
( )11ظةؿ ا٤٣جف ث ٢١كاظؽ ٬ ٨٦ؾق اٵ٦ٮر.

ٚ٭ٮ يف أكٝةت ٦ذٛؿٝح ،ذ٠ؿق يف اٍ٣صح .كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك٦ :٨ة ٠ةف يف ٝل٤ف¬ كاظؽ
ٚ٭ٮ يف كٝخ كاظؽ ك٣ٮ َةؿ( ،)1ك٦ة ٠ةف يف ٝلة٣ف ٚ٭ٮ يف أكٝةت( .)2ك٦س ٫٤يف
ا١٣ةيف.
 :كإذا ْل ٢٤إػؿاج اٛ٣ؽٱح( )3ثَل ا٤٣جكَل أك ثَل ا٤٣جف ا٣ٮاظؽ كثَل
اٹقذ٧ؿار ٔ٤ٲ ٫د١ؿرت اٛ٣ؽٱح( ،)4ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح ،كٹ ٚؿؽ ثَل ٤ٝٲ É٢ا٤٣جةس
ك٠سٍلق( )5يف إ٣لةب اٛ٣ؽٱح ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح ٞٚةؿ :ٹ ِلت اٛ٣ؽٱح ٚٲ ٫إٹ ث٤جةس
ٱٮـ ٠ة ٢٦أك ٣ٲ٤ح ٠ة٤٦ح(.)6
 :كً ٨٦ةٔ ٙا٤٣جةس ٩ ٨٦ٮع كاظؽ ٛ٘٧٠ؿ ٚٮؽ ًٔل٦ح ٚٮؽ ٪٤ٝكٮة ،أك
ٝجةء ٚٮؽ صجح ٚٮؽ ٧ٝٲه ،ك٩عٮ ذ ٰٛٚ -ٟ٣كٝخ كاظؽ ٱ٤ـٚ ٫٦ؽٱح كاظؽة ،كيف
أكٝةت ٦ذٛؿٝح( )7إف ُٗٯ ا٣سةٌل ٍٗل ٦ة ُٗٯ اٵكؿ كصت ٚ ٫٣ؽÊٱح أػؿل ،كإف ًف
ٚٺ ٨لء  ٫٣إٹ إذا ظى ٢ث ٫دُ٘ٲح ٤٣ؿأس كصت ُلة ٚؽٱح(.)8
(ٚ )1ٺ د١ؿر ٦ة ًف ٱذؼ ٢٤اٷÉػؿاج أك ٩ـع ا٤٣جةس ك٩عٮق ً٠ل يف اٵز٬ةر.
( ٫٤ٕ٣ )2ظٲر ُٗٯ ثة٣سةٌل ٚٮؽ ٦ة ُٗٯ ثةٵكؿ( .رشح أزًلر) (.)Í
(ٕ )3لٲٕ٭ة ،ٹ ثٌٕ٭ة.)Í( .
( )4كٝٲ :¬٢ٹ د١ؿر  ٓ٦اٹقذ٧ؿار ،كٝؽ ذ٠ؿق ا٪٣ضؿم ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
( )5ٱٕ٤ٝ :ٰ٪ٲ ٢كٝخ ا٤٣جةس ك٠سٍلق.
( )6كدك ٫٩وؽٝح.
(ٔ )7رب ثةٵكٝةت ٔ ٨اٛلضة٣ف( .وٕٲرتم) (.)Í
(*) اٹٔذجةر ثةٛلضة٣ف ً٠ل ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ظك .)Í( .٨آ ٛ٩نة يف آػؿ اٛ٣ؿع ا٣ؾم يف اٛلكأ٣ح اٵكٌف.
( )8كذ ٟ٣ٵف اٛل ٓ٪اٍ٣صٰٔ ٦ذٕ ٜ٤ثذُ٘ٲح ا٣ؿأس( .ثكذةف).
(*) إذا ٠ةف يف ٝل٤ف ٍٗل اٵكؿ ،كإٹ ٚٺ¬ ٚؿؽ ثَل ا٣ؿأس كٍٗلق.
اٛلؼذةر ٔىل ٠ٺـ اٞٛ٣ٲ ٫ظك ٨إذا ٠ةف يف ٝل٤ف ٍٗل اٵكؿ كصجخ ،كإٹ ٚٺ ٚؿؽ ثَل ا٣ؿأس
¬
(*)
كٍٗلق؛ ٵ١لة ٩ٮع ٣ ٨٦جف اٛلؼٲٍ.ا٬ػ ك ِٛ٣رشح اٵز٬ةر :كٔىل ا٘ل٤٧ح ٚذُ٘ٲح Êا٣ؿأس
ك٣جف اٛلؼٲٍ ص٪ف كاظؽ.
كظةو :٫٤إف ًف ٱٍ٘ ا٣سةٌل إٹ ٦ة ُٗٯ اٵكؿ ٚٺ ٨لء ٤٣سةٌل ،كإف زاد يف ا٣ذُ٘ٲح ٰٛٚ
¬
(*)
ا٣ٮٝخ ا٣ٮاظؽ ٹ ٨لء ٦ة ًف ٱٛ١ؿ ،كيف اٵكٝةت كاٛلضة٣ف د٤ــ اٛ٣ؽٱح ٤٣سةٌل( .ز٬ٮر).

 :كد١ؿر اٛ٣ؽٱح ثذ١ؿر ا٤٣جةس اٛلذٛؿؽ( ،)1ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف
ا٣نة٪٤ٝ .ٰٕٚة :ك٣ٮ ٠ةف ٕ٣ؾر .Êكٝةؿ اٵٍ٦ل اٙلكَل كاث ٨أيب اٛ٣ٮارس :إذا ٣جف
ٕ٣ؾر ك٩ٮل ٦ؽاك٦ح( )2ا٤٣جةس ًف د١ؿر اٛ٣ؽٱح ثذ١ؿرق ٦ة داـ إ٣ؾر.
ك١٬ؾا ٱٕذرب ا٣ٮٝخ( )3ا٣ٮاظؽ كاٵكٝةت اٛلذٛؿٝح يف اٚلٌةب ،كيف
¬
:
اُ٣ٲت ،كيف د٤ٞٲ ٥اٵّٛةر ،كيف أٙ ٢٠ل ٥ا٣ىٲؽ ،كيف ٝه ا٣نٕؿ ،كيف ُٓٝ
ا٘ل٤ؽ ك٩عٮق(.)4
امثاينٙ :ل ٥ا٣ىٲؽ( )5إذا أ ٫٤٠اٛلعؿـ(ٚ )6ذ٤ـ ٫٦اٛ٣ؽٱ يح  ٞ٤ُ٦نة( ،)7كٝٲ ٧يح ٦ة
أ )8(٢٠إذا ٠ةف  ٨٦وٲؽ اٙلؿـ.
امثامح :اُ٣ٲت ٔىل أ٩ٮأ٤٠ ٫٭ة ك٣ٮ  ،٢ٝك٣ٮ ٕ٣ؾر ،Êك٣ٮ  ٓ٦ا٘ل٭ ٢أك
ا٪٣كٲةف ٔىل اٚلٺؼ اٛلذٞؽـ يف ا٤٣جةس .كٕ ٨٦ل٤ذ٣ ٫جةس ا٣سٮب اٛلـٔٛؿ
كاٛلٮرس ك٣ٮ ٍٗل ٦نجٚ .)9(ٓÊأ٦ة ٣جةس اٛلٕىٛؿ ٚٲعؿـ¬ إذا ٠ةف ٦نجٕ نة؛ ٵ٫٩
زٱ٪ح ،كٹ ٚؽٱح ٚٲ ،٫كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚإ٤ ٫٩ل ،٢كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛحِ :لت ٚٲ ٫اٛ٣ؽٱح.
كأ٦ة ٣جةس اٛلجؼؿ ٚٲعؿـ¬ كٱٮصت اٛ٣ؽٱح( ،)10كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كاٞٛ٣ٲ ٫ظك:٨
( )1إذا ٠ةف¬ يف ٝلة٣ف كُٗٯ ا٣سةٌل ٍٗل ٦ة ُٗٯ اٵكؿ.
( )2يف (د)٦ :ؽاك٦ذ.٫
اٛلؾ٬ت اٛلض٤ف.
¬
()3
( ٓ٤ٝ )4ا٣ك.٨
( )5ك٣ٮ ٠ةف ً٦ل ٹ ٱؤ٠ ٢٠ةٛ٣٭ؽ ك٩عٮق ،ك٠ؾا ٣ٮ ٠ةف أٞ ٫٤٠لؿ ٦نة٠ ،أف ٱ١ٮف ا٣ىٲؽ ٦ٲذح.
(.)Í
( )6كإف  ،٢ٝكأ٦ ٫٤ٝة ٱُٛؿ ا٣ىةا.)Í( .٥
( )7ك٣ٮ  ٨٦وٲؽ اٙل.٢
( ٫٤ٕ٣ )8ظٲر ٠ةف ٍٗلق ا٣ؾاثط.)Í( .
( )9ٵَ ٫٩ٲت( .ز٬ٮر) .ك ٫٤ٕ٣إذ¬ا اٛ٩ى ٨٦ ٢رااعذ٭ًل ٨لء إٌف صك.٫٧
(*) ّة٬ؿق أف اٛلـٔٛؿ كاٛلٮرس ٦ ٨٦ٮصجةت اٛ٣ؽٱح ،ك ٫٤ٕ٣ٱكذٞٲ ¬٥ظٲر ٱٛ٪ى ٨٦ ٢رااعذ٭ًل
٨لء إٌف صك.٫٧
( )10إذا اٛ٩ى.)Í( .٢

إ ٫٩ٹ ٱٮصج٭ة.
ا٣ؿاثٓ :إزا٣ح مٕؿ ٛ٩ك ٫أك مٕؿ ٞلؿـ ٍٗلقٚ ،نٕؿق  ٫٤٠ص٪ف¬ كاظؽ( )1ٱٕذرب
ٚٲ ٫اٹصذًلع( )2كاٹٚرتاؽ(ً٠ )3ل ٦ؿ .كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :إف مٕؿ ا٣ؿأس ص٪ف،
كمٕؿ ا٣جؽف ص٪ف .كٝةؿ أثٮ صٕٛؿ :إف مٕؿ إ٣ة٩ح ٦جةح.
كأ٦ ٢ٝة ٱٮصت اٛ٣ؽٱح  ٨٦ا٣نٕؿ ٬ٮ ٦ة ٱجة¬ف أزؿق ثٍ٘ل ٔ٪ةٱح ،كيف دك ٫٩وؽٝح
٩ى ٙوةع إذا ٠ةف ٹ ٱؿل إٹ ثذأ ،٢٦ك٦ة ٠ةف ٹ ٱؿل أزؿق ٛٚٲ ٫وؽٝح ٦ة
ك١٬ؾا ٚٲًل أزاؿ  ٨٦ص٤ؽق .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح:
¬
دٲَص( ،)4ك٣ٮ ٠ةف ذٕ٣ ٫٤٠ ٟ٣ؾ Éر.
ِلت اٛ٣ؽٱح يف ٝؽر رثٓ مٕؿ ا٣ؿأس ًٚل ٚٮؽ .كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚيف زٺث مٕؿات
ًٚل ٚٮؽ ،ركاق يف ا٣جعؿ(.)5
اٚلة٦ف :د٤ٞٲ ٥أّٛةر ا٣ٲؽٱ ٨كا٣ؿصَ٤ل  ٫٪٦أك ٞ ٨٦لؿـ ٍٗلق( ،)6كأ٦ ٢ٝة
ٗلكح أّٛةر ًٚل ٚٮٝ٭ة ،كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚزٺزحٝ ٨١٣ .ةؿ أثٮ
¬
ٱٮصت اٛ٣ؽٱح ٥٤ٝ ٫٪٦
ظ٪ٲٛح كاث ٨أيب اٛ٣ٮارس :إذا ٠ة٩خ ٌٔ ٨٦ٮ كاظؽ يف كٝخ كاظؽ ،كٝةؿ
اٞ٣ة٬ل زٱؽ :ٹ¬ ٚؿؽٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ¬٫يل(ًٚ :)7ل ٤٧٠خ ٚٲ ٫اٚل٧كح  ٨٦اٵكٝةت
(٤ٚ )1ٮ صـ مٕؿق كمٕؿ ٞلؿـ ٍٗلق يف ٝل٤ف كاظؽ ،أك صـ  ٓ٦مٕؿق مٕؿ ٞلؿَ٦ل أك أ٠سؿ يف
٪كَل ،كٝؽ دؿدد
ٝل٤ف كاظؽ ٱْ٪ؿ( .ظسٲر) ِٛ٣ .ظةمٲحٚ :ٲًل  ٨ٔ ٢ٞ٩اٛلٛذٰ أ١لًل ٠ة٘ل ¬
اٙلًلَٰ يف ذ٩ ٨٦( .ٟ٣كؼح قٲؽ٩ة أٖلؽ ث ٨قٕٲؽ اٜلج.)¦ ٢
( )2يف ٝل٤ف كاظؽ.
( )3يف ٝلة٣ف ٔىل اٚلٺؼ.
ٓلؿةٗ( .ةٱح).
( )4ك٣ٮ ¬
َ
َ
ُ
ْ
وش ُ
( )5ظضذ٪ة ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َوَّل َتن ِلِا ُر ُء َ
س ْهّص اٳٱح [ا٣جٞؿة٪ٚ ]196٭ٯ ٔ ٨اٙل ،ٜ٤كا٪٣٭ٰ ٱذ٪ةكؿ ٤ٝٲ٫٤
ك٠سٍلق ٨١٣ ،اٛلؼةٛ٣ح  ٨٦ا ٢ٕٛ٣إً٩ل دْ٭ؿ ٚٲًل ٱْ٭ؿ أزؿق ٣ٲ ٨١٧إ٣لةب إٞ٣ٮثح ثةٛ٣ؽٱح .كأذًلد

اٛلؼة٪٬ ٙ٣ة ٦ة دٞؽـ ٜل ٥يف ا٣ٮًٮء  ٨٦ا٣ذٞؽٱؿ يف ٦كط ا٣ؿأس ،كٝؽ ٦ؿ إثُة( .٫٣ثكذةف) (.)Í
(ٍ٘٣ )6ل ٔؾر[ .ٹ ٚؿؽ.])Í( .ا٬ػ ك ِٛ٣ظةمٲح¬ٚ :أ٦ة ٣ٮ  ٓ٤ٝاِ٣صس اٛلؤذم صةز ككصجخ
اٛ٣ؽٱح ٔىل اٛلٕٛٮؿ ث ٫ٹ ٔىل اٛ٣ةٔ ،٢إٹ أف ٱ ٫٤ٕٛثٍ٘ل اػذٲةرق ٣ـ٦خ اٛ٣ةٔ.٢
(ٝ )7ٮؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل ٬ٮ اٛلؾ٬ت ٔىل صٕ ٢اٵكٝةت ٝلة٣ف.
(*) ٬ؾا ٛ٦ؿع ٔىل ٝٮؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ( .ثكذةف).

كصجخ ٚٲ ٫اٛ٣ؽٱح كًف ٱٌ ٥إٌف ٍٗلق  ٞ٤ُ٦نة( ،)1ك٦ة ًف دٚ ٢٧١ٲ ٫اٚل٧كح ٨٦
اٵكٝةت ً ٥إٌف ٍٗلق(ً٦ )2ل ٝج ٫٤أك ثٕؽق ً٦ل ًف دٚ ٢٧١ٲ ٫اٚل٧كح أٱٌ نة ظذٯ
ِلت اٛ٣ؽٱح ،ك٦ة كصجخ ٚٲ ٫اٛ٣ؽٱح  ٥ٌ٣كٝخ إٌف كٝخ ًف ٱٌ ٥إ٣ٲ٦ ٫ة يف كٝخ
آػؿ ك٣ٮ(٬ )3ٮ دكف اٚل٧كح ،ك٦ة أػؿصخ ٔ ٫٪ا٣ىؽٝح ق ٍٞظٚ ٫٧١ٺ ٱٌ٥
إٌف ٦ة ك ٨٦ ٓٝثٕؽق .ك٦ة ًف دٚ ٢٧١ٲ ٫اٚل٧كح كٹ ً ٥إٌف ٍٗلق ٛٚٲ ٫ا٣ىؽٝح ٔ٨
ّٛ ٢٠ؿ ٩ى ٙوةع٦ ،سة٣ :٫٣ٮ ٝه زٺزح يف كٝخ( ،)4كزٺزح يف كٝخ ،كٗلكح
يف كٝخ ،كزٺزح يف كٝخ -كصت دـ يف اٚل٧كح ،كدـ يف زٺزح كزٺزح(،)5
كثٞٲخ زٺزح ثٺ ً٣ ٥لت ٚٲ٭ة ا٣ىؽٝح ،كٹ ٔربة ثة٣ذٞؽـ كا٣ذأػؿ.
¬ :كٱٕذرب يف د٤ٞٲ ٥اٵّٛةر ثةٛلٕذةد¬ًٚ ،ل ٞ٩ه  ٫٪٦كصت ٚٲ ٫ثٞؽرق ٨٦
اٛلٕذةدٝ ٰٛٚ ،ه ٩ى ٙاٛلٕذةد ّٛ ٨٦ؿ رثٓ وةع ،كيف رثٕ ٫ز ٨٧وةع .كإف
ٝه ٩ىٍٔ ٙصة أك رثٓ ٍٔصٱ ٨كصت دـ ً٠ل يف اٚلٌةب ٔىل ٝٮؿ اٞٛ٣ٲÊ٫
ظك .)6(٨ك٦ة زاد يف اٞ٣ه ٔىل اٛلٕذةد ٚإف ثةف أزؿ ا٣ـٱةدة ثٍ٘ل دأ ٢٦كصت¬ ٚٲ٭ة
دـ ،كإف ًف ٛٚٲ٭ة وؽٝح ً٠ل دٞؽـ.
( )1قٮاء ٠ة¬ف اٍ٘٣ل ٝج ٫٤أك ثٕؽق.
( )2ٱْ٪ؿ  ٢٬ا٦ ٥ٌ٣ٮٝٮؼ ٔىل اػذٲةرق ٚٲٌ ٫٧إٌف ٦ة مةء ،أك إذا اصذ٦ ٓ٧ٮصت ا٣ؽـ كصت
ٚٺ ز٧ؿة ٤٣ذؼٲٍل يف ذٟ٣؟ ً ٫٤ٕ٣ف ٱؿد ا٣ذؼٲٍل ،ث ٢اٛلؿاد ٱٌ ٥إٌف ٦ة ٝج ٫٤إف ٠ةف ٝج٨ ٫٤لء،
كإٹ ٚإٌف ٦ة ثٕؽق ،كآص أٔ ،٥٤أك إٌف ٦ة ٝج ٫٤كثٕؽق ظٲر ا ٥ٌ٣إٌف أظؽً٬ل  ٍٞٚٹ ٱٮصت د ٦نة
كًف ٱٝ ٨١ؽ دىؽؽ ٔ٨ ٨لء ٪٦٭ة.)Í( .
(*) ك٦ة أًٲ ٫٪٦ ٙثُ ٢ثةٝٲ٩( .٫ضؿم ث.)Í( )٫ْٛ٤
( )3اٵكٌف ظؾؼ ا٣ٮاك.
ٝل٤ف.
¬
()4
(ٝ )5ةؿ يف¬ رشح ا٪٣ضؿم :ك٬ؾا إذا ٠ةف يف ٝلة٣ف ،ٹ إذا ٠ةف ا٘ل٧ٲٓ يف ٝل٤ف ٚؽـ كاظؽ.
(٩ضؿم ثّ .)٫ْٛ٤ة٬ؿق كٹ ٔربة ثةٵكٝةت ،كإً٩ل إ٣ربة ثةٛلضة٣ف.
( )6كٔىل ّة٬ؿ اٍ٣صح ٣لت وةٔةف ك٩ى ،ٙك٬ٮ اٵوط ٧٤٣ؾ٬ت.
(*) ا٣ؾم ٱأيت ٝؿٱ نجة يف اٛ٣ؿع.

ا٣كةدس :اٚلٌةب ،ك٬ٮ اٙل٪ةء(ٚ ،)1٭ٮ زٱ٪ح دٮصت اٛ٣ؽٱح ٠ذ٤ٞٲ ٥اٵّٛةر،
كٱٕذرب ٚٲ ٫ا٣ٮٝخ( )2ا٣ٮاظؽ كاٵكٝةت اٛلذٛؿٝح ً٠ل ٦ؿ .كأ٦ ٢ٝة ٱٮصت  ٫٪٦اٛ٣ؽٱح
ػٌت ٗلف أوةثٓ ًٚل ٚٮٝ٭ة  ٨٦ا٣ٲؽ أك ا٣ؿص ،٢كٚٲ٭ة اٚلٺؼ ً٠ل يف اٵّٛةر ٢٬
ٱٕذرب ٠ٮ١لة ٌٔ ٨٦ٮ كاظؽ يف كٝخ كاظؽ أك ٹ ٱٕذرب¬ ذٔ ٟ٣ىل ا٣ذٛىٲ ٢اٛلذٞؽـ.
كٚٲًل دكف ٗلف أوةثٓ يف  ٢٠إوجٓ ٩ى ٙوةع إذا ػٌج٭ة ٤٠٭ة ،كإف ػٌت
ثٌٕ٭ة ٚجٞؽرق ٫٪٦؛ ٩ ٰٛٚى ٙاٷوجٓ رثٓ وةع ،Êكيف رثٕ٭ة ز ٨٧وةع.
َؿٚخ أوةثٕ٭ة(٤٠ )3٭ة ٤ٕٚٲ٭ة وةٔةف ك٩ىٔ ٙىل ّة٬ؿ ٦ة يف
ٌ ٨٧ٚ :
اٍ٣صح كا ،ٓ٧٤٣كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ¬٫ظك :٨ث ٢دـ؛ ٵف ٚٲ٭ة ٍٔصٱ ٨رثٕ نة دأيت ثؼ٧ف
ك١٬ؾا يف ػٌت ٩ىٍٔ ٙص أوةثٓ ،ك١٬ؾا¬ يف ٝه ثٕي اٛلٕذةد
¬
أوةثٓ(.)4
 ٨٦اٵّٛةر ٤٠٭ةٝ .ةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :كيف ػٌت ا٣ؿأس ٚؽٱح( ،)5كيف ػٌت
ا٤٣عٲح ٚؽٱح(ٝ .)6ٲ :٢كإذا ػٌت يف قةاؿ ثؽٝ ٫٩ؽر ٍٔص أوةثٓ(٣ )7ـ ٫٦دـ(.)8
كإً٩ل أذرب إٍ٣ص رد نا إٌف ا٣ٮقٍ  ٨٦اٵوةثٓ(.)9
( )1ٹ ا١٣ذ ٥كا٣نةذر.)Í( .
اٛلض٤ف.
¬
()2
( )3أم :أ٩ة٤٦٭ة ،ٱٕ ٢٠ ٨٦ ٰ٪أوجٓ رثٕ٭ة.)Í( .
رثٓ اٵوجٓ ثةٛلكةظح( .وٕٲرتم) .ٵف اٵ٤٧٩ح ٪٬ة ٱٕرب ُلة ٔ ٨رثٓ
( )4ٵف اٵ٤٧٩ح ا٤ٕ٣ٲة ٝؽر ¬
اٷوجٓ ،كيف ا٣ؽٱةت ٱٕربكف ُلة ٔ ٨ز٤ر اٷوجٓ ثةْ٪٣ؿ إٌف ٔٞٮد٬ة ،كيف اٚلٌت ثةْ٪٣ؿ
إٌف اٛلكةظح.)Í( .
(*) كإ٣ربة ثةٛلكةظحٚ ،إذا ٠ةف ٱأيت ٝؽر ٗلف أوةثٓ ثةٛلكةظح ٣ــ دـ ،كإٹ ٚىؽٝةت ثعكةب
ذً٠ ٟ٣ل يف ا٣ؽٱةت.)Í( .
( )5ث ٢ٹ ٨لء¬ ٵص ٢اٚلٌت ،كأ٦ة ٵص ٢ا٣ذُ٘ٲح ٚذضت¬.
اٛلؾ٬ت ػٺ٫ٚ؛ ٵف ا٤ٕ٣ح ا٣ـٱ٪ح ،كٹ زٱ٪ح يف ػٌةب ا٤٣عٲح ،كإً٩ل ذٔ ٟ٣ىل ٝٮؿ اٞ٣ة٬ل
¬
()6
كاٛلؾ٬ت ػٺ.٫ٚ
¬
٪٦ىٮر اٚلةكم،
( )7ٱّٕ :ٰ٪ة٬ؿً٬ل كثةَ٪٭ًل ٔىل ٝٮ.٫٣
(٬ )8ؾا ذ٠ؿق اٞ٣ة٬ل ٪٦ىٮر اٚلةكم( .ثكذةف)
(*) ك٦س ٫٤يف اٛ٣ذط ،كاٛلؼذةر ٹ ٨لء¬.
( )9ٵ١لٝ ٥ؽ ٝة٣ٮا٣ :لت يف ػٌت ٍٔصٱ ٨دـ ،كيف ٗلف  ٍٞٚدـ ،كيف ا٣جؽف ٱؿصٓ إٌف ا٣ٮقٍ؛
ٚٺ ٱٕ ٢٧ثٞؽر اٚل٧ف كٹ ثٍٕصٱ( .٨قًلع).

¬ :كٹ ِلت اٛ٣ؽٱح يف ٨لء  ٨٦اٙل٤ٲحٝ .ةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :كٹ
يف ا٣ؽٝ .٨٬ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨كٹ يف ٣جف Êزٲةب ا٣ـٱ٪ح ٠ةٙلؿٱؿ ك٩عٮق ،كٝةؿ أثٮ
صٕٛؿ :ثِ ٢لت ٚٲ٭ةٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :كٹ يف ا¬١٣ع ،)1(٢كٝةؿ
اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ثِ ٢لت ٚٲ.٫
 :كٹ ٨لء¬ يف ا٣ذٞجٲ ٢كا٧٤٣ف كا ٥ٌ٣كاْ٪٣ؿ كا١ٛ٣ؿ إذا ًف ّلؿؾ ٫٣
ؿة ،ك ٓ٦اٷ٪٦ةء ثؽ٩ح¬ .كٝةؿ
م٭ٮة( ،)2كّ ٓ٦لؿ٠٭ة(ِ )3لت مةة ،ك ٓ٦اٷ٦ؾاء ثٞػ ¬
زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص :مةة يف ا .٢١٣كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ ٨لء ٚٲًل دكف اٷ٪٦ةء.
 :كٹ ٨لء¬ يف م ٥ا٣ؿٱةظَل( ،)4ػٺؼ ا٣نة .)5(ٰٕٚكٝةؿ ا٪٣ةرص
كأثٮ ظ٪ٲٛح٣ :لٮز م٧٭ة.
 :ك٣لت ا٘لـاء يف ٝذ ٢اٛلعؿـ ا٣ىٲؽ ٔ٧ؽ نا( ،)6ٹ ػُأ¬( )7إٹ ٔ٪ؽ
اٞٛ٣٭ةء .كاٛلجذؽم(ٚ )8ٲ ٫كإ٣ةاؽ قٮاء¬ ،ك٣ٮ ٩ةقٲ نة¬ ٷظؿا ،٫٦ػٺؼ ا٪٣ةرص
كا٣نة .ٰٕٚكاٛل٤٧ٮؾ  ٨٦ا٣ىٲؽ كٍٗل اٛل٤٧ٮؾ قٮاء¬ ،كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٹ صـاء
يف اٛل٤٧ٮؾ .كاٛلأ٠ٮؿ كٍٗلق قٮاء¬ ،كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٹ صـاء يف ٍٗل اٛلأ٠ٮؿٝ .ةؿ
يف ا١٣ةيف ٢ٕٚ ٨٦ :)9(Êثة٣ىٲؽ ٦ة ٱٞذ )10(٫٤يف إ٣ةدة ٣ـ ٫٦ا٘لـاء ك٣ٮ ًف ٱٕ٥٤
(٦ )1ة ًف ٱٚ ٨١ٲَ ٫ٲت.)Í( .
( ٫٤ٕ٣ )2ٱؿٱؽ ا٣كةً٠ ٨٠ل يف اٵز٬ةر.)Í( .
( )3اٛلؿاد ا٣كة.)Í( .٨٠
( ٓ٦ )4اٷز.)Í( .٥
(ٞٚ )5ةؿٚ :ٲ٭ة ٚؽٱح.
( )6كا٧ٕ٣ؽ :ا٣ؾم ٱٞىؽ ثٝ ٫ذ ٢ا٣ىٲؽ  ٫٧٤ٔ ٓ٦أ ٫٩وٲؽ ،ٹ  ٓ٦اٚلُأ .كاٚلُأ :ا٣ؾم ٹ ٱٕ٥٤
أ ٫٩وٲؽ ،أك ٱٕ ٥٤أ ٫٩وٲؽ كً ٫٪١٣ف ٱؿد اٷوةثح ،ث ٢ر٦ٯ ٍٗلق ٚأوةثٚ ،٫ٺ ٨لء ٔ٤ٲ.٫
كعٮٍف ٦ة ٤ٚ :٫ْٛ٣ٮ ر٦ٯ وٲؽ نا ّ ٪نة أً٦ ٫٩ل
Ê
(ٛ٦ذٰ) .ك٦س ٫٤يف ٬ة٦ل اٜلؽاٱح .كيف ظةمٲح ا٣
ٱجةح ٝ ٫٣ذٚ ٫٤ة١٩نً٦ ٙل ٹ ٱجةح ٣ـ ٫٦ا٘لـاءٝ ٨٧٠ ،ذ ٢مؼى نة ّ ٨أ ٫٩ٱكذع٤ٔ ٜٲ ٫اٞ٣ٮد
ٚة١٩نٍٗ ٙلق( .ظةمٲح قعٮٍف  ْٛ٣نة).
(ٚ )7ٺ إز ٥كٹ صـاء.)Í( .
(ٝ ٨٦ )8ذ٦ ٫٤ؿة كاظؽة.
(ٝ )9ٮم كإف ٠ةف ٍٗل ٦ٮا٣ ٜٚٶوٮؿ ٫٪١٣ ،أذرب اْ٣ة٬ؿ ،ك٬ٮ ٞ٦ؽـ ٔىل اٵوٮؿ.
( )10ك ٢٬ٱ٤ــ ٦س ٢ذ ٟ٣يف ا٣ج٭ةا ٥كاٵ٦ٮاؿ كاٳد٦ٲَل؟ ٹ ٦ة.ٓ٩ا٬ػ ٱْ٪ؿ؛ ٚةٵو ٢ثؿاءة
=

٦ٮد٦ ،٫ة ًف ٱٕ ٥٤ظٲةد.٫
¬ :ك٠ؾا إذا ٦ةت ا٣ىٲؽ ثكجت اٛلعؿـ٩ ،عٮ أف ٱ٧ك ٫١ظذٯ ٦ةت أك
ٝذ ،٢أك ٱ٧ٮت أكٹدق ثكجت أػؾق ٵ٦٭ ،٥ك٩عٮ أف ٤لٛؿ ٤٣ىٲؽ أك ٱ٧ؽ ٫٣
مج١ح أك ٩عٮ٬ة( )1ك٣ٮ يف  ٫١٤٦أك ٦جةح ،ك٣ٮ كٚ ٓٝٲ٭ة ا٣ىٲؽ ثٕؽ ٦ة ظ٨٦ ٢
٬ٮ ظٺؿ ز ٥كٚ ٓٝٲ ٫ا٣ىٲؽ كٝؽ أظؿـ( .)2ك٬ؾا Ê
٫٤٠
إظؿا ،٫٦أك  ٢ٕٚذ ٟ٣ك ¬
ظٲر ٤٣ ٫٤ٕٚىٲؽ( ،)3ٹ إف ظٛؿ يف  ٫١٤٦أك يف ٦جةح ٍ٘٣ل ا٣ىٲؽ ز ٥كٚ ٓٝٲ٫
ا٣ىٲؽ ٚٺ ٨لء¬ ٔ٤ٲ.٫
¬ :ك٠ؾا إذا ٝذ ٫٤اٍ٘٣ل ثكجج٠ ،٫أف ٱٕٲ٤ٔ ٫٪ٲ ،٫أك ٱ٘ؿٱ٤ٔ ٫ٲ ،٫أك ٱؽ٫٣
ٔ٤ٲ ،٫أك ٱُٕٲ ٫ا٣كٺح ٣ٲٞذ )4(٫٤ث ،٫ثعٲر ٣ٮٹ  ٢ٕٚاٛلعؿـ ٬ؾا ٦ة ٝذ ٫٤اٞ٣ةد،٢
ٚٲضت ا٘لـاء ٔىل اٛلعؿـ.
ٝ :ةؿ يف ا٣جعؿِ :ف
إف ٝذ ٢اٛلعؿـ ٤٣ىٲؽ ٱٮصت ٚك ،)5(٫ٞٹ ٝذ٢
اٙلٺؿ ٣ىٲؽ اٙلؿـ ٚٺ ٱ ُٓٞث١ربق.
 :كا٣ىٲؽ ٔىل زٺزح أرضب:
ا٣ؾ٦ح .)Í( .ٱٞةؿًٚ :ل اٛ٣ؿؽ؟
( )1ظضؿ نا أك ٩ةر نا.
(ٝ )2ةؿ يف دؾ٠ؿة ٔيل ث ٨زٱؽ :إذا ٠ةف أزؿ ٪٠ ٫٤ٕٚىت ا٣نج١ح ،ٹ ظٲر ثةع ٝٮق نة  ٨٦ظٺؿ
كٝىؽ ا٣جةآ ر ٰ٦ا٣ىٲؽ ظٺٹن ٚؿ٦ةق اٛلنرتم ثٕؽ إظؿاـ ا٣جةآ ٚٺ ٨لء ٔ٤ٲ٫؛ إذ ٣ٲف أزؿ
.٫٤ٕٚ
( )3أ٦ة  ٓ٦ا٣ذٕؽم ٚكٮاء ٝىؽ أـ ٹ[ ،]1كٍٗ ٓ٦ل ا٣ذٕؽم ٹ ثؽ  ٨٦اٞ٣ىؽ ،ذ٠ؿق يف ا١٣ةيف،
كآص أٔ.٥٤
( )4كٝىؽ ثؽ ٓٚا٣كٺح ٝذ.)Í( .٫٤
( ٓ٦ )5ا٧ٕ٣ؽ .كٔ ٨ا٘لؿيب :ٱأز ٥كًف دٕؿؼ ٕ٦ىٲذ٠ ٫جٍلة أك وٍ٘لة.
(*) ٝٮم يف إ٣ةاؽ؛ ْ٣ة٬ؿ اٳٱح.

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

[ ٫٤ٕ٣ ]1يف¬ ٣ـكـ اٞ٣ٲ٧ح إذا ٠ةف  ٨٦وٲؽ اٙلؿـ ،ٹ يف ا٘لـاء ٚلؿكص ٨ٔ ٫اٞ٣ىؽ.

اٵكؿ٦ :ة زجخ ثؼرب ٔؽؿ أٝ ٫٩ؽ ظٚ ٥١ٲ ٫ا٣ك ٙ٤ثأف ٦ ٫٣س ن
ٺ  ٨٦اٵٕ٩ةـ،
ٚٲضت ٚٲ ٫ذ ٟ٣اٛلس.)1(٢
ا٣سةٌل٦ :ة ٔؿؼ أف ٦ ٫٣س ن
ٺ ٪٦٭ة ً ٨١٣ف ٤لٚ ٥١ٲ ٫ظةٚ ،٥٠ٲضت ٦س ٫٤ثٞٮؿ
ثىٍلٱٔ ٨ؽَ٣ل ك٣ٮ ٠ةف¬ أظؽً٬ل اٞ٣ةد٤٣ ٢ىٲؽ( ،)2ػٺؼ ٦ة ٟ٣كأظؽ ٝٮٍف
ا٣نة ،ٰٕٚك٬ٮ أكٌف()3؛ ٵ ٫٩ذ٠ؿ يف ا٣جعؿ أف ٝذ٤٣ ٫٤ىٲؽ ٱٮصت ٚكًٚ .)4(٫ٞل
ٔؿٚةق ٦س ن
ٺ  ٫٣كصت ٚٲ ٫ذ ٟ٣اٛلس.٢
 :كدٕذرب اٛلًلز٤ح يف اٚلٞ٤ح ك٣ٮ يف وٛح كاظؽة أك ٬ٲبح كاظؽة٠ ،ةٛليش أك
ا٣ىٮت أك اٍ٣صب٧ٚ ،س ٢إ٪٣ة٦ح كاٛ٣ٲ )5(٢ثؽ٩ح .ك٦س ٢ظًلر ا٣ٮظل كثٞؿد٫
ؿة.
ثٞؿة .ك٦س ٢اْ٣جٰ مة¬ة ،كٝٲ :٢دٲف .ك٦س ٢ا٣ٮٔ ٢مةة ،كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚثٞػ ¬
ك٦س ٢اٌ٣جٓ كا٣سٕ٤ت( )6كاٙلًل٦ح كا٧ٞ٣ؿم( )7كا٣ؿٗلح كاٙلض٤ح كا٣ؽثيس ك٬ٮ
ةةٝ .ةؿ اثٕ٦ ٨ؿؼ :ك٠ؾا اٵقؽ كا٧٪٣ؿ كاٛ٣٭ؽ كا٣ؾات ٦س٤٭ة مةة.
ا٘لٮ٣جح -مػ ¬
كاٛلؿاد ث ٫ظٲر ٤ٝذ٭ة ٍٗل ٦ؽأ ٓٚىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب َة٣ت( .)8ك٦س٢
٪ةؽ(.)10
اٍ٣لثٮع كاٌ٣ت( )9كاٵر٩ت ٔػ ¬
( )1كيف إ٣ضة٣ح :إذا ٔ ٢ٞ٩ؽؿ أ ٫٩ظ ٥١ثٔ ٫ؽٹف  ٨٦ا٣ىعةثح أك ا٣ذةثَٕل أك ٍٗلٚ ٥٬إ ٫٩ٱذَٕل
ا٣ؿصٮع إ٣ٲ ٫يف ُٔ ٢٠ص.
كٝٲ :٢ٱؤػؾ ثةٵٗٛ٦( .ِ٤ذٰ).
Ð
(*) ٚإف ٠ةف ٦ ٫٣سٺف ٞٚٲ٥ ¨:٢لٍل ٠ة٘لةٌل،
(٤ٝ )2خ¬ :ك ٢ٕ٣ذ ٟ٣ظٲر ٠ةف ٝذ٤٣ ٫٤ىٲؽ ػُأ ،أك ٔ٧ؽ نا كدةب( .رشح ُلؿاف).
( )3ٹ كص٤٣ ٫رتصٲط؛ ٵف اٛلٛؿكض إ٣ؽا٣ح ،كٹ د١ٮف إٹ ثٕؽ ا٣ذٮثح ،كٹ ٤لذةج إٌف اػذجةر
ق٪ح.)Í( .
( )4ك٣ٮ دةب ٚ٭ٮ ٤لذةج إٌف اػذجةر ق٪ح.
( )5كا٣ؿخ.)Í( .
( )6ٹ ٨لء يف اٌ٣جٓ كا٣سٕ٤ت.)Í( .
( )7ا٧ٞ٣ؿم :ظًل٦ح ذات َٮؽ ،ك ٰ٬أظك ٨اُ٣ٲٮر د٘ؿٱؽ نا ،ك ٰ٬ا٣كٕؽا٩حْ٩( .ةـ ٗؿٱت).
( )8كٔىل ٝٮؿ أيب إ٣جةس ٹ ٨لء¬ ٚٲ٭ة  ٞ٤ُ٦نة.
( )9اٍ ٣لثٮع :ص٪ف اٛ٣أر ٤ل ٢اٛ٣ٲل .كاٌ٣ت :دكٱجح دك ٨١اٛٞ٣ةر كٹ دٍصب اٛلةء( .ثكذةف).
( )10ا٪ٕ٣ةؽ :اٵ٩سٯ  ٨٦ك٣ؽ اٛلٕـ إذا امذؽت ٦ة ًف ٱذٜ ٥لة ق٪ح( .ثكذةف).

ٝةؿ يف¬ ا٣جعؿ :كٱٕذرب يف ا٘لـاء ا٣ؾ٠ؿ ثة٣ؾ٠ؿ كاٵ٩سٯ ثةٵ٩سٯ ،كا٣ىعٲط
ثة٣ىعٲط ،كاٛلٕٲت ثةٛلٕٲت إذا اقذٮٱة يف إ٣ٲت ،ٹ إف اػذٛ٤ة( .)1ك٣لـئ¬
ا٣ىعٲط ٔ ٨اٛلٕٲت ،ٹ ا١ٕ٣ف .كيف اٙلة٦ ٢٦س٤٭ة¬ ظة .)2(٢٦ك٦ة كصت ٚٲ٫
ثؽ٩ح أك ثٞؿة أك مةة  ٰٛٚك٣ؽق ك٣ؽ ٦سٔ ٫٤ىل وٛذ.Ê٫
ا٣سة٣ر٦ :ة ًف ٱٕؿؼ ٦ ٫٣سٚ ،)3(٢ذضت ٚٲٝ ٫ٲ٧ذ ،)4(٫كٱؿصٓ يف ٕ٦ؿٚذ٭ة إٌف
ٔؽَ٣ل ثىٍلٱً٠ ٨ل يف دٞٮٱ ٥اٛلٞٮ٦ةت اٛلذٛ٤ةت .كٱٕذرب ٚٲًل ٹ ٱؤ ٢٠ثٞٲ٧ذ٣ ٫ٮ
٠ةف ٱؤ ،٢٠ذ٠ؿق أثٮ ¬َة٣ت .كاٵٝؿب¬ أ ٫٩ٱٕذرب يف ٝٲ٧ح ا٣ىٲؽ( )5ثةٵ٠سؿ ٨٦
ٝٲ٧ذ ٫يف ٦ٮًٓ أػؾق أك ٦ٮد.)6(٫
¬ :إذا وةؿ ا٣ىٲؽ ٔىل اٛلعؿـ ٞٚذ ٫٤دٚةٔ نة ٔٛ٩ ٨ك ٫أك ٍٔٗ ٨لق(ٚ )7ٺ
صـاء ٔ٤ٲ ،)8(٫ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح.
Ê :كإذا أظت اٛلعؿـ إ٣ؽكؿ ٔ ٨ا٘لـاء إٌف اٷَٕةـ أك ا٣ىٲةـ ٕٚؽؿ
ا٣جؽ٩ح َٕ٦ ٥ةاح -ك٬ٮ ٗلكٮف وةٔ نة( -)9أك وٮـ ٦ةاح ٱٮـ .كٔؽؿ ا٣جٞؿة َٕ٥
( )1إٹ يف ٔٮر إَ٣ل ا٣ٲ٪٧ٯ كا٣نًلؿ ٚٺ دٛةكت ثٲ٪٭ًل.
( )2كاْ٣ة٬ؿ أ ٫٩ٹ ٚةاؽة ٔ٪ؽ أوعةث٪ة يف إ٣لةب ظة ،٢٦كإً٩ل ذ٪ٔ ٟ٣ؽ ٝ ٨٦ةؿٔ :ؽؿ اٛلسٝ ٢ٲ٧ذ ،٫ك٬ٮ
أثٮ ظ٪ٲٛح كأثٮ ٱٮقٙ؛ كٜلؾا ٝة٣ٮا :ٹ ٱؾثط ،ث ٢ٱٞٮـ ا٣ىٲؽ ك٬ٮ ثةٚلٲةر :إف مةء امرتل ُلة ٬ؽاٱة،
كإف مةء إَٔ٧٭ة اٛلكةَ٠ل ٦ ٢١٣كَ١ل ٩ى ٙوةع ،كإف مةء وةـ ٔ٩ ٢٠ ٨ى ٙوةع ٱٮ ٦نة ،كإف
٠ةف دكف ٩ى ٙوةع أػؿص ٫أك وةـ ٱٮ ٦نة( .ظًلَٰ ،ك٠ٮا٠ت ٪ٕ٦ٯ).
(٠ )3ةَ٪٣ص كا٣ٮثؿ .كٝٲ :٢إف¬ يف ا٣ٮثؿ مةة.ا٬ػ ك٠ؾا اَ٪٣ص.Êا٬ػ كٝٲ :٢ثؽ٩ح .كاٞ٣ؿد ٹ ٦س.٫٣ ٢
كاٛلؼذةر ٹ ٨لء¬ ٚٲ٫؛ ِ٣صرق.
( )4ٱٕ ٨٦ :ٰ٪إُ٣ةـ ،كٹ دؽػ ٢ا٣ؽرا٪٬ ٥٬ة٪٦( .٭ةج ٩ٮاكم كرشظ٪ٕ٦ ٫ٯ).
( )5أك ا٣نضؿ.
( )6ظٲر ٦ةت ثةَ٣صاٱح ،ٹ إف ٦ةت ثةٛلجةرشة ٞٚٲ٧ذ ٫يف ٦ٮًٓ ا٘ل٪ةٱح ك٣ٮ ٦ةت يف ٍٗل٬ة.)Í( .
(*) ظٲر اػذٛ٤ةُ( .لؿاف).
( )7أك ٔ٦ ٨ة ٫٣أك ٦ةؿ ٍٗلق.)Í( .
( )8إذا ًف ٱ٪ؽ ٓٚإٹ ثٞذ.٫٤
و
(*) ٵ ٫٩ٹ ظؿ٦ح  ٫٣ظٲ٪بؾ ٠ةٳد ٰ٦ا٣ىةا( .٢ثكذةف).
( ٨٦ )9أم ٝٮت( .رشح ٚذط).

قجَٕل أك وٮـ قجَٕل .كٔؽؿ ا٣نةة ٍَٕٔ ٥صة أك وٮـ ٍٔصة .كٹ ٣لت
ا٣ذذةثٓ( )1يف ا٣ىٲةـٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف كظك :٨ك٣لٮز ٪٬ة¬ يف اٷَٕةـ
أف ٱؽ ٓٚإٌف دكف إ٣ؽد اٛلؾ٠ٮر؛ ٵف اٛلٞىٮد ٝؽر إُ٣ةـ ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :إٔ ٫٩ىل
اٚلٺؼ ا٣ؾم يف اٛ١٣ةرات.
¬ :كيف ك٣ؽ ا٣ىٲؽ ك٣ؽ ٦س ٨٦ ٫٤ا٘لـاءٚ ،إف أظت إ٣ؽكؿ ٔ ٫٪إٌف
اٷَٕةـ أك ا٣ىٲةـ ٝؽرت ٝٲ٧ح ك٣ؽ ا٘لـاء ٝ ٨٦ٲ٧ح أ٦ ٰ٬ ٢٬ ٫٦س٩ ٢ىٛ٭ة أك
رثٕ٭ة أك ٩عٮ ذ ٟ٣كإَٔ ٥ثٞؽرق أك وةـ ٔ٩ ٢٠ ٨ى ٙوةع  ٫٪٦ٱٮ ٦نة ،كإذا
ث ٫٪٦ ٰٞدكف ٩ى ٙوةع ٚٺ وٮـ ٔ.)2(٫٪
¬ :كيف و٘ةر اُ٣ٲٮر ٠ة٘لؿاد كا٣ؽثة كاُٞ٣ة كإ٣ىةٍٚل كا٣ىٕٮة
كا٪ٞ٣ربة كإْ٣ةٱح(ٝ )3ٲ٧ذ٭ة( .)4كيف ثٲٌح إ٪٣ة٦ح وٮـ ٱٮـ أك َٕ٦ ٥كَ١لٚ ،إف
٠ة٩خ ٚةقؽة ٚٺ ٨لء¬ ٚٲ٭ة( ،)5كٝٲِ :٢لت ٝٲ٧ذ٭ة .كيف ثٲي¬ ا٣ىٲؽ ٝٲ٧ذ٭ة.
 :ك٣لت  ٓ٦ا٘لـاء ٝٲ٧ح ا٣ىٲؽ إذا ٠ةف  ٨٦اٙلؿـ(ّ ٨١٣ ،)6ة٬ؿ¬ آ٧٤٣
أ١لة ِلت ٝٲ٧ح وٲؽ اٙلؿـ  ٞ٤ُ٦نة( ،)7كّة٬ؿ اٍ٣صح كم٧ف اٍ٣صٱٕح كاث ٨أيب
اٛ٣ٮارس( )8أ١لة ٹ ِلت إٹ ٚٲًل ٠ةف ّلؿٱ ٫٧ٵص ٢اٙلؿـ ،ثعٲر ٣ٮ ٠ةف يف اٙل٢
( )1كيف ا٘٣ٲر٣ :Êلت ا٣ذذةثٓ ،ك٬ٮ اٛلؾ٬ت ،ذ٠ؿق يف ٚى ٢إٚكةد اٷظؿاـ.
( )2كيف ا١٣ٮا٠ت :كإف ٠ةف ا٣جة ٰٝÊدكف ٩ى ٙوةع أػؿص ٫أك وةـ ٱٮ ٦نة.
( )3ا٣ىٕٮة ثة٣ىةد كإَ٣ل اٛل٭٤٧ذَلٔ :ىٛٮر أوٛؿ .كا٪ٞ٣ربة ثة٪٣ٮف ثٕؽ اٞ٣ةؼ ز ٥ا٣جةء،
كثٍ٘ل ٩ٮف ث ٢ثة٣جةء اٛلنؽدة .كإْ٣ةٱح :دكٱجح أ٠رب  ٨٦اٵكزاغٝ ،ٲ ٰ٬ :٢ذ٠ؿ ا٣ٮظؿاف،
كٝٲ :٢ا٘٣ـاؿ ا٣ذٰ دنج ٫ا٘لؿاد( .ثكذةف).
(*) ا٪ٞ٣ربة ثٌ ٥اٞ٣ةؼ كق١ٮف ا٪٣ٮف كٚذط ا٣جةءَ :ةاؿ أٗرب ٠ةٕ٣ىٛٮر.
(ٚ )4إف ًف ٱٜ ٨١لة ٝٲ٧ح أػؿج ٔىل ظكت ٦ة ٱؿاق ،أ ٨٦ ٙ٠ ٫٤ٝإُ٣ةـ٠( .ٮا٠ت) (.)Í
(٦ )5ة ًف ٱٜ ٨١لة ٝٲ٧ح.)Í( .
(٦ )6ة ًف ٱ ٨١يف ١لؿ يف اٙلؿـ ًف ٱ٤ــ إٹ اٞ٣ٲ٧ح ٓ٦ .)Í( .اٚلُأ ،ٹ ا٧ٕ٣ؽ ٚٲ٤ــ ا٘لـاء
كاٞ٣ٲ٧ح.)Í( .
( )7قٮاء ٠ةف Êٱؤ ٢٠أـ ٹ.ا٬ػ ٣لٮز ٝذ ٫٤أـ ٹ .كيف ظةمٲح ٦ة  :٫ْٛ٣إذا ٠ةف ٦أ٦ٮف اِ٣صر كٍٗل
٦كذس٪ٯ.)Í( .
(ّ )8ة٬ؿ ٠ٺـ اث ٨أيب اٛ٣ٮارس إذا ٝذ ٢اٜلؿ ٚٺ ٨لء ٚٲ٠( .٫ٮا٠ت).

٘لةز ٤٣عٺؿ ذثع ٫أك ٝذ ،٫٤كذ٬ ٟ٣ٮ ٦ة ٠ةف ٱؤ ٨٦ ٢٠ا٣ىٲؽ ،ك٦ة ٠ةف ٔةدد٫
ٱٕؽك كٝذٍٗ ٫٤ل ٦ؽا .)1(ٓٚكٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚدؽػ ٢اٞ٣ٲ٧ح يف ا٘لـاء
 ٞ٤ُ٦نة(.)2
Ê :كِلت اٛ٣ؽٱح ٔىل اٛلعؿـ ٚٲًل أٙ ٨٦ ٢٠ل ٥ا٣ىٲؽ قٮاء ذثع٬ ٫ٮ Êأك
ٍٗلق ٞلؿـ أك ظٺؿ .كٝةؿ ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص كا٣نة :ٰٕٚٹ ٚؽٱح كٹ ٝٲ٧ح ٚٲًل
أ ٨٦ ٫٤٠ذثٲعح ٞلؿـ؛ ٵ١لة ٦ٲذح.
¬ :ك٦ة ٝذ ٫٤اٛلعؿـ  ٨٦ا٣ىٲؽ يف اٙلؿـ ك٣ٲف ٦ ٫٣س ٢كصت ٚٲٝ ٫ٲ٧ذةف:
ٝٲ٧ح صـاء ،كٝٲ٧ح ٵص ٢اٙلؿـ ،إف مةء إَٔ٧٭ًل كإف مةء امرتل ُلًل ٬ؽٱ نة .كٹ
وٮـ يف اٞ٣ٲ٧ح(.)3
 :كإذا ذثط اٛلعؿـ وٲؽ نا يف اٙلؿـ كأ٣ ٫٪٦ ٢٠ـ ٫٦ا٘لـاء كاٞ٣ٲ٧ح
كاٛ٣ؽٱح(ٝ ،)4ةؿ اٵٍ٦ل ٔيل :كٝٲ٧ح ٦ة أ ٢٠أٱٌ نة( ،)5كٝةؿ اٵٍ٦ل¬ اٙلكَل :ٹ
ِلت ٝٲ٧ح ٦ة أٝ ٓ٦ ٢٠ٲ٧ح ا.)6(٢١٣
٤ٚ :ٮ ٠ةف٬ Êؾا اٛلعؿـ ٝةر ٩نة ٣ـ ٫٦صـاءاف كٚؽٱذةف كٝٲ٧ح؛ ٵٞ ٫٩لؿـ
ثإظؿاَ٦ل -ثعش كثٕ٧ؿةٚ -ٲذ١ؿر ٦ة ٣لت ٵص ٢اٷظؿاـ ،ػٺؼ ٦ةٟ٣
كا٣نةٝ .ٰٕٚةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :كا٣ذ١ؿر إٌف أف ٱٛؿغ  ٨٦ا٧ٕ٣ؿة¬ ،)7(ٍٞٚ

(ٔ )1ىل أو ٢ا٣كٲؽٱ .٨كٔ٪ؽ أيب إ٣جةس ٹ ٨لء¬.
(٪٬ )2ة يف (د) :مسأمة¬ :كٱٕذرب ثٞٲ٧ح ا٣ىٲؽ يف ٦ٮًًٕ٠ ٫ل ٱٕذرب يف أ٦ٮاؿ ث ٰ٪آدـ إذا دٛ٤خ.
كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚدؽػ ٢اٞ٣ٲ٧ح يف ا٘لـاء  ٞ٤ُ٦نة.
ٱٕ ٰ٪يف اٞ٣ٲ٧ح ا٣ذٰ ٣ـ٦خ ٵص ٢اٙلؿـ ،ٹ يف اٞ٣ٲ٧ح ا٣ذٰ  ٨ٔ ٰ٬ا٘لـاء ٚٲىٮـ ٔ٪٭ة،
¬
(٫٤ٕ٣ )3
ٞٚؽ ادٔٯ أثٮ صٕٛؿ اٷصًلع ٔىل زجٮت ا٣ذؼٲٍل ثٲ٪٭ة كثَل ا٣ىٮـ.
( )4أ٦ة ا٘لـاء كاٛ٣ؽٱح ٚٶص ٢اٷظؿاـ؛ ٵف اٛلعؿـ ٠ل٪ٮع  ٨٦ا٣ىٲؽٚ ،إذا أ٣ ٫٪٦ ٢٠ـ٦ذ ٫اٛ٣ؽٱح،
ك٬ؾا ٝؽ أ٤ٚ ٢٠ـ٦ذ ٫اٛ٣ؽٱح ،كأ٦ة اٞ٣ٲ٧ح ٤٤ٚعؿـ( .ثكذةف).
( )5كٹ ٱكُٞ٭ة ٣ـكـ اٞ٣ٲ٧ح ا١٣ربل( .ثكذةف).
(ٝ )6ةؿ اٵٍ٦ل اٙلكَل :كًف أٔ ٙٝىل ٦س٦ ٢ة ذ٠ؿق ٵظؽ  ٨٦اٵا٧ح ٩ى نة كٹ ْلؿ٣ل نة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
قٕٲ٭ة.
Ê
( )7ثٕؽ

كٝةؿ اٷ٦ةـ ٔيل ثٞ ٨ل٧ؽ :إٌف أف ٤ل ٨٦ ٢إظؿا.)1(٫٦
 :كإذا¬ امرتؾ ٛ٦ؿد كٝةرف كظٺؿ يف ٝذ ٢وٲؽ  ٰٛٚاٙل ٢ٹ ٨لء ٔىل
اٙلٺؿ ،كٔىل اٛلٛؿد صـاء ،كٔىل اٞ٣ةرف صـاءاف .كيف اٙلؿـ ٔىل اٙلٺؿ ٝٲ٧ح،
كٔىل اٛلٛؿد صـاء كٝٲ٧ح ،كٔىل اٞ٣ةرف صـاءاف كٝٲ٧ح .كٝةؿ ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص:
ٹ د١ؿر اٞ٣ٲ٧ح( ،)2ثٝ ٢ٲ٧ح كاظؽة ٔ٤ٲ٭ً٠ ٥ل يف ظٞٮؽ ث ٰ٪آدـ(.)3
ٝ ٨٦ :ذ ٢وٲؽ نا ثؽٹ٣ح ٍٗلق ٚ :٫٣إف ٠ة٩ة ٞلؿَ٦ل  ٕ٦نة ٕٚىل  ¬٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل
صـاء كٝٲ٧ح أٱٌ نة( )4إذا ٠ةف يف اٙلؿـ .كإف ٠ة٩ة ظٺَ٣ل  ٰٛٚاٙل ٢ٹ ٨لء ،كا٣ىٲؽ
ٞ٤٣ةد ،٢كيف اٙلؿـ ٔىل اٞ٣ةدٝ ٢ٲ٧ح ،كأ٦ة ا٣ؽاؿ ٞٚةؿ يف اٍ٣صح :ٹ ٨لء ٔ٤ٲ ،٫كٝةؿ
اٵزر٤ٔ :ٰٝٲٝ ٫ٲ٧ح¬ .كإف ٠ةف اٞ٣ةدٞ ٢لؿ ٦نة كا٣ؽاؿ ظٺٹن  ٰٛٚاٙل ٢ٹ ٨لء ٔىل
ا٣ؽاؿ ،كٔىل اٞ٣ةد ٢صـاء ،كيف اٙلؿـ ٔىل اٞ٣ةد ٢صـاء كٝٲ٧ح ،كيف ا٣ؽاؿ اٚلٺؼ
اٵكؿ( .)5كإف ٠ةف اٞ٣ةد ٢ظٺٹن كا٣ؽاؿ ٞلؿ ٦نة  ٰٛٚاٙل ٢ٹ ٨لء ٔىل اٞ٣ةد ،٢كٔىل
ا٣ؽاؿ صـاء ،كٹ ٤ل ٢أ ٢٠ا٣ىٲؽ ،ذ٠ؿق يف ا ،)6(ٓ٧٤٣كيف اٙلؿـ ٔىل ا٣ؽاؿ صـاء¬
كٝٲ٧ح ،كٔىل اٞ٣ةدٝ ٢ٲ٧ح .كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٹ ٨لء ٔىل ا٣ؽاؿ  ٞ٤ُ٦نة.
( )1ثةٙلش.
( )2كاػذةرق يف ا٣جعؿ٪٤ٝ .ة :ظٞٮؽ آص دذ١ؿر.
( )3كٔ٪ؽ اٜلةدم ٔ #ىل  ٢٠كاظؽ ٝٲ٧ح ٠ةٛ١٣ةرة يف ٝذ ٢اٚلُأ( .ثكذةف).
(*) ك ِٛ٣ا٣جعؿ٦ :كأ٣حٝ :ةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كاٵقذةذ :كٔىل ا٘لًلٔح ٝٲ٧ح كاظؽة ٤٠ٮ ٦ـٝٮا زٮث نة،
ثؼٺؼ اٛلعؿَ٦ل؛ إذ ا٘لـاء ٠ةٛ١٣ةرة٤ٝ .خ :كّة٬ؿ ٝٮؿ Êاٜلةدم  #أف اٞ٣ٲ٧ح دذ١ؿر،
كاٵكؿ أكٌف( .ثعؿ).
( )4كٱأيت اٚلٺؼ اٛلذٞؽـ  ٢٬د١ؿر اٞ٣ٲ٧ح أـ ٝٲ٧ح كاظؽة( .ثكذةف).
(ِ )5لت ٔ٤ٲ.)Í( .٫
(ٝ )6ةؿ ٚٲ :٫ٵف ا٣ؽٹ٣ح قجت ٱؤزؿ يف ّلؿٱ ٥أ( .٫٤٠ثكذةف ث .)٫ْٛ٤كاٞ٣ٲةس¬ اٙل ،٢ك٬ٮ ّة٬ؿ ٠ٺـ
أ ٢٬اٛلؾ٬ت يف ثةب ا٣ىٲؽ ً٠ل قٲأيت ،كقٲأيت ٝؿٱج نة[٦ ]1ة ٱٞذٌص ظ٤٣ ٫٤عٺؿ ك٣ٮ ٠ةف وٲؽ
ٞلؿـ .ك٦س٪ٕ٦ ٢ةق ٔ ٨ا٣نة.ٰ٦

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

[ ]1يف ٝٮ٦ :٫٣كأ٣ح :إذا وةد اٛلعؿـ ..إ٣غ.

¬ :كإذا صؿح اٛلذ٧ذٓ وٲؽ نا يف ظةؿ إظؿا ٫٦ثة٧ٕ٣ؿة ،ز ٥صؿظ ٫زة٩ٲ نة يف
ظةؿ إظؿا ٫٦ثةٙلش ،ز٦ ٥ةت ا٣ىٲؽ ٪٦٭ًل  ٕ٦نة٣ -ـ ٫٦صـاءاف ،كإف ٦ةت ٨٦
أظؽً٬ل ٣ـ ٫٦صـاء كوؽٝح ٵص ٢ا٘لؿاظح اٵػؿل(.)1
¬ :إذا ٚـع ا٣ىٲؽ( )2ثؽٹ٣ح ٞلؿـ ٔ٤ٲ ٫أك ثإمةرد ٫إ٣ٲ ٫أك ثأػؾق  ٫٣ز٥
أرق٤ٕٚ -٫٤ٲ ٫وؽٝح ٔىل ٝؽر ٚـع ا٣ىٲؽ ،أ٠سؿ٬ة ٩ى ٙوةع( )3كأ٤ٝ٭ة وٛط
َٕ ٨٦ةـ(.)4
¬ :إذا د ٙ٤ا٣ىٲؽ أك أد ٙ٤ثكجت دٍٛ٪ل اٛلعؿـ ٣ ٫٣ـ ٫٦ا٘لـاء .ك٠ؾا إذا
د ٙ٤ثٲٌ )5(٫ثكجت دٍٛ٪لق ً٪٧٭ة .ك٠ؾا إذا ر٦ٯ ا٣ىٲؽ ٚةًُؿب ظذٯ أٟ٤٬
ثٲٌ ٫أك أكٹدق ٚإ ٫٩ٱٌ ٨٧ا٣جٲي ،كٱ٤ـ ٫٦ا٘لـاء ٤٣ىٲؽ كٵكٹدق(.)6
¬ :إذا أظٌ ٨اٛلعؿـ ثٲي اٙلضّ )7(٢لخ ا٣ؽصةصح ٚإف ٚكؽت ً٨٧
ٝٲ٧ذ٭ة( ،)8كإف دٛؿػخ ٣ـ ٫٦ظْٛ٭ة ظذٯ دى٤ط ٣ٸرقةؿ ز ٥ٱؿق٤٭ة ،كٱذىؽؽ
ٵصٚ ٢ـع ا٣ىٲؽ ثأػؾ ثٲٌ .٫كإف ٦ةدخ اٛ٣ؿاخ أك ٨لء ٪٦٭ة ٣ـ ٫٦ا٘لـاء(.)9
¬ :إذا أزاؿ اٛلعؿـ رٱل ا٣ىٲؽ ٣ـ ٫٦اٞ٣ٲةـ ث ٫ظذٯ ٱؿصٓ رٱن ٫ز٥
( )1ك ٫٤ٕ٣إذا ٠ة٩خ اٞ٣ةد٤ح ثةَ٣صاٱح ،أك ثةٛلجةرشة كدأػؿت .)Í( .كإٹ ٚٺ د٤ــ ا٣ىؽٝح.
( ٓ٦ )2اٞ٣ىؽ.)Í( .
( ٨٦ )3أم ٝٮت ً٠ل ٬ٮ اْ٣ة٬ؿ.
( )4كيف ا٣جعؿ :أٓ ٫٤ٝلؿة.)Í( .
( )5أك ثٲي ٍٗلق.
( )6أك أكٹد ٍٗلق.
(*) كإف ق٧٤خ ظْٛ٭ة ظذٯ دى٤ط.)Í( .
( )7ك٬ٮ ا٘لؿع ثٌ ٥ا٘لٲ .٥كٝٲ :٢إٞ٣ت.
( )8كذ ٟ٣ٵف قجت ٚكةد٬ة أػؾق ٜلة .كٝٮ« :٫٣ٵصٚ ٢ـع ا٣ىٲؽ ثأػؾ ثٲٌ »٫ٱٕ :ٰ٪ٹ ٵص٢
اٛ٣ؿاخ ،إٹ أف ٓلٮت ٣ـ ٫٦ا٘لـاء؛ ٵ٦ ٫٩ذٕؽ ثإ٦كة٠٭ة( .ثكذةف).
( )9ثٕؽ اٛ٩ىةٜلة ٔ ٨ا٣جٲي .كٝٲ :٢ثٕؽ ا ٥٤ٕ٣ثأف ٝؽ  ٰ٬أٚؿاخ ك٣ٮ ًف دٛ٪ى.٢
(*) ٵف ٱؽق ٱؽ ٗىت.

ٱؿق ،٫٤كٱذىؽؽ ٷٚـأ.)1(٫
¬ :إذا أػؾ اٛلعؿـ وٲؽ نا كٖل ٫٤إٌف ث٤ؽق ٣ـ ٫٦ردق كرد ٦ة ظؽث ٨٦ ٫ٕ٦
ثٲي كأكٹد إٌف ٦ٮًٕ ٫ا٣ؾم أػؾق  ،٫٪٦قٮاء ٠ةف يف اٙلؿـ أك يف اٙل ،)2(٢إٹ
اٍُ٣ل ٚةٜلٮاء ظؿز ٍٚ ٫٣لق ،٫٤إٹ ظٲر  ٫ٕ٦ثٲي ٚٲع٬ ¬٫٤٧ٮ كثٲٌ ،)3(٫كإذا
٦ةت ٨لء  ٨٦أكٹدق ٣ـ ٫٦ا٘لـاء ك٣ٮ ٠ةف ثٕؽ إظٺ ،٫٣كإف ظ٤ت ا٣ىٲؽ ً٨٧
ٝٲ٧ح اٙل٤ٲت(.)4
 :إذا دػ ٢وٲؽ اٙل ٢إٌف اٙلؿـ زٝ ٥ذ ٫٤ظٺؿ ًٚلت أكٹدق يف اٙل٢
ثكجت ٝذٛ٧ٚ ٫٤٭ٮـ ا٣جعؿ أ ٫٩ٱٌ٪٧٭)5(٥؛ ٵ ٫٩و
٦ذٕؽ ثٞذ ٢أ٦٭ ،٥كٚٲْ٩ ٫ؿ)6(Ê؛
ٵف أكٹدق ٦جةظح ،كاٛلجةح ٹ ٱٌ ،٨٧كإً٩ل ٱكذٞٲ ٥ذ ٟ٣إذا ٠ة٩خ اٵكٹد
٠ل٤ٮ٠حٚ ،ٲضت¬ ًًل١لٛ ٥لة١٣٭.)7(٥
( )1وؽٝذَل¬ :وؽٝح ٷٚـأ ،٫كوؽٝح ٪٣ذ ٙا٣ؿٱل٬( .ةصؿم).
( )2أ٦ة إذا ًف ٱ ٨٦ ٨١وٲؽ اٙلؿـ ٚةٞ٣ٲةس إرقة ٫٣يف اٛلٮًٓ ا٣ؾم ٱؤ٤ٔ ٨٦ٲ ،٫كٝؿرق ا٣نة.ٰ٦
( )3إٌف اٛلع ٢ا٣ؾم أػؾق .)Í( .٫٪٦
( )4كاٙل٤ٲت ٤لؿـ ٔ٤ٲ ٫كٔىل اٙلٺؿ ً٠ل يف ظٲةة اٙلٲٮاف ،كٱ١ٮف ٩ضك نة ،كٝٮاق ظسٲر؛ ٵ٨٦ ٫٩
كاٛلؼذةر أ ٫٩ٹ ٨لء ٚٲ٫
¬
ٚٮااؽق ٠ة٣ىٮؼ ٔىل ٠ٺـ ا٣جٲةف ا٣ؾم ٦ؿ ،كٝؽ دٞؽـ ا١٣ٺـ ٔ٤ٲ.٫
كٹ ٱ٪ضف .ك٣لٮز اقذًٕلً٠ ٫٣ل دٞؽـ( .ثعؿ) .ثٕؽ اٛ٩ىة.)Í( .٫٣
(١٬ )5ؾا أَ ٫ٞ٤يف ا٣جعؿ ،كٝ ٨١٣ؽ ذ٠ؿ اٛل٭ؽم ٞٔ #ٲج ٫أف ٬ؾا إذا ٠ةف ٞلؿ ٦نة كإٹ قٍٞ
ا٣ؾم يف اٙلٝ .٢ةؿ ا٣ٮا٣ؽ :كٚٲًل أَ ٫ٞ٤يف ا٣جعؿ ْ٩ؿ؛ ٵف أكٹدق ٦جةظح يف ظ ٜاٙلٺؿ ٹ يف
ظ ٜاٛلعؿـٕٚ ،٥ٕ٩ .ىل ٬ؾا ٱكذٮم ٠ٺـ اٛل٭ؽم ك٠ٺـ ا٣ٮا٣ؽ؛ ٹدٛةٝ٭ًل أف أكٹدق ٦جةظح يف
ظ ٜاٙلٺؿ( .ثكذةف).
( )6يف إَٺؽ ا٣ذٍْ٪ل ْ٩ؿ؛ ٵف ا٣ؾم يف ا٣جعؿ ٦ة  :٫ْٛ٣ك ٨٦ظجف وٲؽ نا يف اٙلًٚ ٢لت ٚؿػ٫
يف اٙلؿـ ً ٨٧اٛ٣ؿخ ً٠ل ٣ٮ ر٦ةق ،كيف ا١ٕ٣ف ٱٌ٪٧٭ًل ٕلٲٕ نة؛ إذ د ٙ٤ا٣ؾم يف اٙل ٢ثكجت
 ٫٤ٕٚيف اٙلؿـ٤ٝ .خ :إف ٠ةف ¬ٞلؿ ٦نة ،كإٹ ق ٍٞا٣ؾم يف اٙل( .٢ثعؿ ث.)٫ْٛ٤
( )7كاٵٝؿب أ ٫٩ٹ ٱٌ٪٧٭٥؛ ٵف وٲؽ اٙل ٢ٹ ًًلف ٚٲ٦ ٫ة داـ ٦جةظ نةً٠ ،ل ٣ٮ ٝذ ٢رص ن
ٺ ١ٚةف
قج نة يف ٦ٮت وٲؽ اٙلٚ ٢إ ٫٩ٹ ٱٌ ٫٪٧ك٣ٮ ٦ذٕؽٱ نة يف قجج.٫
(*) إذا ٠ةف اٛلة ٟ٣ظٺٹن ،كإٹ ٚٺ ًًلف.)Í( .
(*) ٣ذٕؽٱ ٫يف ا٣كجت.

 :كإذا ثةض ا٣ىٲؽ ٔىل ٚؿاش ٞلؿـ ٚأزاٜلة ٔ ٫٪زٛ٩ ٥ؿ ا٣ىٲؽ ٔ٨
ثٲٌ ٫ٵص ٢إزا٣ح اٛلعؿـ ٤٣جٲي ٛٚكؽت ًٝ ٨٧ٲ٧ذ٭ة(.)1
¬ :كإذا ٗ٧ؿ ا٘لؿاد اُ٣ؿٱ ٜكًف ٱ ٨١٧اٛلعؿـ أف ٱكٍل إٹ ٔ٤ٲٚ ٫إ٫٩
ٱٌٝ ٨٧ٲ٧ح ٦ة ٝذ ،)2(٫٪٦ ٢ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف ا٣نة.ٰٕٚ
¬ :إذا ػؿج وٲؽ اٙلؿـ إٌف اٙلٚ ٢أػؾق ظٺؿ ك٠ةف قجج نة يف ٦ٮت
أكٹدق أك ٚكةد ثٲٌ ٫يف اٙلؿـ ٚٺ ٨لء¬ ٔ٤ٲ)3(٫؛ ٵٍٗ ٫٩ل و
٦ذٕؽ( ،)4كإف أػؾق
ٞلؿـ ٣ـ ٫٦ا٘لـاء ٣ٶكٹد( )5كٝٲ٧ح ا٣جٲي.
¬ ٓ٤ٝ ٨٦ :مضؿ نا  ٨٦اٙلؿـ ٤ٕٚٲ ٫ردق( )6كٗؿق ٫كقٞٲ ٫كدٕ٭ؽق ظذٯ
ٱى٤ط ،كإذا ٱجف ًٝ ٨٧ٲ٧ذ٠ )7(٫ةٛل٘ىٮبٚ ،إف ًف ٱٝ ٫٣ ٨١ٲ٧ح دىؽؽ ثًل دٲَص.
(٤ )1ل٠ ٜٞٺ¬ـ ا٣جٲةف؛ ٞٚؽ ٝة٣ٮا :إذا ٝذ ٢ا٣ىٲؽ ٦ؽإٚح ٚٺ ٨لء ٔ٤ٲٚ ،٫ٲٞةؿ ٪٬ة :إذا ًف ٱ٫٪١٧
إزا٣ذٚ ٨٦ ٫ٮؽ ٚؿام ٫إٹ ٔىل ٬ؾق ا٣ىٛح ٚٺ ٨لء ٔ٤ٲ ،٫كإف أ ٫٪١٦ثؽك ،٨٧ً ٫٩كآص أٔ.٥٤
(مة.)Í( )ٰ٦
(*) كذ ٟ٣ٵ١لة ٚكؽت ثكجج( .٫ثكذةف)ٝ .ةؿ اٙلًلَٰ :كا٣ٮص ٫أ ٫٩وةر أ٦ة٩حٚ ،ٲٌ ٨٧ظٲر
دٌ ٨٧اٵ٦ة٩ح ،ك٠ٺـ اٙلًلَٰ ٬ٮ اٙل ٜاٛلٮاٞ٤٣ ٜٚٮأؽ( .مة.)ٰ٦
( )2ظضذ٪ة أ ٫٩أدٛ ٫ٛ٤لٕٛ٪ح ٛ٩كٚ ٫ٲًٌ٠ ٫٪٧ل ٣ٮ اًُؿ إٌف أ ٫٤٠يف اٛلؼ٧ىح .كظضح أظؽ ٝٮٍف
ا٣نة ٰٕٚأٌُ٦ ٫٩ؿ إٌف ٝذً٠ ٫٤ل ٣ٮ وةؿ ٔ٤ٲ( .٫ثكذةف).
(*) ٣ٮ ٝٲٔ ٢ىل اٛلؾ٬ت :إ١لة ًةرة؛ ٵ١لة دأ ٢٠ا٣سًلر كا٣ـراآٚ ،ٲ١ٮف ظ٧١٭ة ظ٦ ٥١ة ٱٕؽك
يف إ٣ةدة ٔىل اٚلٺؼ ،كٝؽ اػذٍل صٮاز ٝذ ٫٤كإف ًف ٱٕؽ١ٚ ،ؾا ٪٬ةً -ف ٱ ٨١ثٕٲؽ نا.
(*) ٠أ٦ ٢٠ةؿ اٍ٘٣ل ٔ٪ؽ اِ٣صكرة.
(*) كٱٕ ٢٧ثْ ،٫٪كٹ إز٤ٔ ٥ٲ.)Í( .٫
(٬ )3ؾا ٤٣ٮا٣ؽ ٚ ،ªؿؽ ثَل اٙلٺؿ كاٛلعؿـ ،كا٣ؾم يف اٹ٩ذىةر أف اٙلٺؿ أٱٌ نة ٱٌ ٨٧ا٣ٮ٣ؽ ً٠ل
٣ٮ ر٦ةق  ٨٦اٙل ٢إٌف اٙلؿـ( .ثكذةف) .ك١٬ؾا يف ا٣ـ٬ٮر٬ .ؾا وعٲط ظٲر ٔ ٥٤أف  ٫٣أكٹد نا
كٝىؽ إٌف ٝذ٤٭ ٥أك ٗ٤ت يف ّ ٫٪أ١لة ٔل ٟ٤ثؾ .ٟ٣كٝٮاق اٛلٛذٰ .كٝٲ :٢ٱٌ ٞ٤ُ٦ ٨٧نة.
(٩ )4ةّؿ ثَل ٬ؾق اٛلكأ٣ح كثَل اٛلكأ٣ذَل ا٣ذٰ ٝج٤٭ة ٨٦( .ثٲةف ظسٲر).
( )5كٝٲ٧ح اٵكٹد ٵص ٢اٙلؿـ( .ثؿ٬ةف) ( .)Íكٱ٤ـ ٫٦أٱٌ نة ا٘لـاء يف اٵـ.)Í( .
اٙلؿـ( .رشح أز٬ةر).
¬
( )6إٌف
( )7ك ٢٬ٱ ٫١٤٧ثؽ ٓٚاٞ٣ٲ٧ح أـ ٹ؟ ٝةؿ يف ا٣ـ٬ٮر :ٱجٞٯ¬ ٔىل أو ٢اٷثةظح .كٝٲ :٢ٱ ٫١٤٧ثؽ ٓٚاٞ٣ٲ٧ح.

¬ :كإذا وةد اٛلعؿـ وٲؽ نا  ٨٦اٙل ٢ز ٥أػؾق ٔ٤ٲ ٫ظٺؿ ٚإ ٫٩ٱ،)1(Ê٫١٤٧
كٔىل اٛلعؿـ وؽٝح ٷٚـأ ،٫٣ ٫ك٦ذٯ د ٙ٤ا٣ىٲؽ  ٓ٦اٙلٺؿ أك أد٬ ٫ٛ٤ٮ أك ٍٗلق
٣ــ اٛلعؿ Êـ ا٘لـاء( )2ك٣ٮ ٝؽ ظ ٨٦ ٢إظؿا ٫٦أك ٝؽ ٦ةتٚ ،ٲ١ٮف يف دؿ٠ذ.٫
¬ :كإذا رشل اٛلعؿـ وٲؽ نا  ٨٦ظٺؿ ٍٚصاؤق ثةَ ،٢كٔ٤ٲ ٫ردق¬ ٣جةإ،)3(٫
كٱذىؽؽ ٷٚـأ٤٣ ٫ىٲؽ إف ٝجٌ ،٫كإف دٝ ٙ٤ج ٢ردق ٤٣جةآ ٣ـ ٫٦ا٘لـاء كٝٲ٧ذ٫
٤٣جةآ.
¬ :كإذا ْل٤ه اٛلعؿـ وٲؽ نا ٬ ٥ٚ ٨٦ؿة أك قجٓ ز ٥دٚ ٫ٕ٦ ٙ٤ٺ ٨لء
ٔ٤ٲ٫؛ ٵٞ ٫٩لك ،)4(٨إٹ أف ٱ١ٮف ٝؽ ٓل ٨٦ ٨١إرقةٔ ٫٣ىل كص ٫ٱك ٥٤كًف ٱ٢ٕٛ
ز٦ ٥ةت ٣ـ ٫٦ا٘لـاء(.)5
¬ :ك ٨٦ر٦ٯ وٲؽ نا إٌف اٙلٚ ٢أوةثٚ ٫ٲ ٫زَ ٥ةر أك قةر إٌف اٙلؿـ ظؿـ
أػؾق( ،)6كإف ٦ةت ٚٲ ٫ظؿـ أ ،)7(٫٤٠كٹ ٨لء ٔىل ا٣ؿا .ٰ٦كإف ر٦ةق إٌف اٙلؿـ
ٚأوةث ٫زَ ٥ةر أك قةر إٌف اٙلً ٢ف ٤ل ¬٢أػؾق ،كإف ٦ةت ً)8(٫٪٧؛ ٵ ٫٩وٲؽ ظؿـ
( )1كيف ٬ؾا ْ٩ؿ( .ظسٲر) .كص ٫اْ٪٣ؿ أ ٫٩ٹ ٱ٫١٤٧؛ ٵ ٫٩ظٲ ٪و
بؾ ٞلؿـ ً٠ل ٦ؿ يف اٛلكأ٣ح ا٣سة٩ٲح
ٍٔصة ٝج٬ ٢ؾق اٛلكأ٣ح .ٓ٧٤٣
( )2كذ ٟ٣ٵ ٫٩ا٣ؾم وةدقٚ ،٭ٮ ا٣كجت يف د( .٫ٛ٤ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(ٌ )3
٬ٺ كصت اقذٛؽاؤق كٱؿقٚ ٫٤ٲْ٪ؿ .ث٬ ٢ٮ ٠ؾ ٟ٣ظٲر ٝؽ ٝجٌ ،٫ٹ ٝج ٢اٞ٣جي ٚٺ ٨لء.
(إ٦ٺء مةٝ .)ٰ٦ؽ ٦ؿ ٔ ]1[٢ٞ٩ىل ا٣جٲةف ٦س٬ ٢ؾا ،كاٛلؼذةر ا٣جٲةف ٪٬ة ك٪٬ةؾ؛ ٵ ٫٩ثةؽ ٔىل
٦ ٟ٤٦ة.٫١٣
(*) ٱْ٪ؿ إذا د ٓ٦ ٙ٤ا٣جةآ ثٕؽ ردقٝ ،ٲ :٢ٱ٤ـ ٫٦ا٘لـاء  ٫٤ٕ٣ .ٍٞٚظٲر ٝىؽ ثؿدق ٝذ ٫٤كإٹ
ٚٺ .كٛ٦٭ٮـ ا٣جٲةف ثٞٮ :٫٣كإف دٝ ٙ٤ج ٢ردق ٤٣جةآ  ..إ٣غ أ ٫٩ٹ¬ ٱ٤ـ ٫٦ا٘لـاء.
( )4ٱْ٪ؿ يف كص ٫اٷظكةف ،ٱٕ٣ ٢٬ :ٰ٪لٮز أػؾق  ٥ٚ ٨٦اٜلؿة أك ا٣كجٓ؛ ٵ١لًل ٍٗل َٛ٤١٦ل؟
٤ٝخ :ٹ د٤١ٲ٤ٔ ٙٲ٭ٚ ٥ٺ ٣لٮزٛ٦( .ذٰ).
( )5كاٞ٣ٲ٧ح¬ إذا ٬ٮ وٲؽ ظؿـ؛ ٵف وٲؽ اٙلؿـ ٹ ٚؿؽ ٚٲ ٫ثَل ا٧ٕ٣ؽ كاٚلُأ كاٛلجةرشة كا٣ذكجٲت.
()6إف ٠ةف ¬ٹ ٱ٧ٮت ٪٦٭ة ثةٛلجةرشة.
( )7ك٣ٮ ذ .)Í( .ٰ٠إف ٦ةت¬ ثةَ٣صاٱح ،ٹ ثةٛلجةرشة ٚٲعٔ( .٢ة٦ؿ).
( )8ٱٕٝ¬ :ٰ٪ٲ٧ذ.٫
-------------------------

[ ]1يف ٝٮ :٫٣ك٪٦٭ة اوُٲةدق ثٕؽ ٝٮٚ :٫٣ى١ ٢لٰ اٛلعؿـ.

ظةؿ ر٦ٲً٠ ،٫٣ ٫ل إذا ر٦ٯ ٦ك ٥٤وٲؽ نا زٛ٠ ٥ؿ ٝج ٢إوةثح ا٣ىٲؽ ٚإ ٫٩ٹ ٤لؿـ أ،٫٤٠
كإف ر٦ةق ك٬ٮ ٠ةٚؿ ز ٥أقٝ ٥٤ج ٢اٷوةثح ًف ٤ل ٢أ ،٫٤٠ذ٠ؿق يف¬ اٍ٣صح .ك٠ؾا يف
إرقةؿ ا٤١٣ت ٔىل ا٣ىٲؽ ٱٕذرب يف اٛلؿق ٢ثعةؿ اٷرقةؿ ك٣ٮ دٍ٘ل ظة ٨٦ ٫٣ثٕؽ.
¬ ٨٦ :أرق٤٠ ٢جٔ )1(٫ىل وٲؽ يف اٙلُٚ ٢ؿدق إٌف اٙلؿـ زٝ ٥ذ ،٫٤أك
أرق٤ٔ ٫٤ٲ ٫يف اٙلؿـ ُٚؿدق إٌف اٙل ٢كٝذٚ ٫٤ٲٚ -٫إ ٫٩ٱٌ ٨٧اٛلؿق٢؛ ٵف ٢ٕٚ
٤٠ج .٫٤ٕٛ٠ ٫ك٠ؾا ٱأيت¬ -كآص أٔ -٥٤إذا ر٦ٯ وٲؽ نا يف اٙل ٢ز ٥أوةث ٫يف اٙلؿـ
ثٕؽ ٦ة دػٚ ٢إ ٫٩ٱٌ .)2(٫٪٧ك٠ؾا يف ا١ٕ٣ف إذا ٠ةف ػؿكج ا٣ىٲؽ ثكجت ٨٦
ا٣ىةاؽ أك ٍٗ ٨٦لق( ،)3ٹ إف ػؿج ثٛ٪ك.٫
¬ ٨٦ :ر٦ٯ وٲؽ نا ثٌٕ ٫يف اٙلؿـ كثٌٕ ٫يف اٙلٞٚ ٢ذ .)4(¬٫٪٧ً ٫٤ك٨٦
ر٦ٯ وٲؽ نا  ٨٦اٙلؿـ إٌف اٙل ٢أك  ٨٦اٙل ٢إٌف اٙل ٢كً٦ص ا٣ك٭ٚ ٥ٮؽ اٙلؿـ ٰٛٚ
ًًل ٫٩كص٭ةف ،اٵوط¬ ٔؽ.)5(٫٦
¬ ٨٦ :ر٦ٯ وٲؽ نا ٔىل ٗى ٨يف اٙل ٢كأو ٫٤يف اٙلؿـ ًف ٱٌ،)6(٫٪٧
( )1كٱْ٪ؿ ٣ٮ ًف ٱؿق ٢ا٤١٣ت ا٣ىةاؽ  ٢٬ٱ٤ـ٫٦؟ ّة٬ؿ ٦ة يف ا٣جعؿ ٹ ٨لء ٔ٤ٲ .٫ك ِٛ٣ا٣ذؾ٠ؿة٨٦ :
اًٌ٣لف ظٲر ٣لت
É
ػىل ٤٠ج ،٫كّة٬ؿق أ٣ ٫٩لت ظ .٫ْٛك٦س ٨ٔ ٫٤ا٣نةٝ ،ٰ٦ةؿ :كاٞ٣ٲةس أ ٫٩ٱ٤ـ٫٦
ا٣ذع[ ِٛإذا ٠ةف ٔٞٮر نا] .كثٲي  ٫٣يف ظةمٲح ا٣كعٮٍف.
( )2كٹ إز.٥
(٠ )3ل ٨دٌ ٨٧ص٪ةٱذ.٫
(*) ٦ذٕؽٱ نة.
( )4د٘٤ٲج نة ٘لة٩ت اٙلْؿ ٔىل صة٩ت اٷثةظح ،كٝؽ ظ٬ ٰ١ؾا ٔ ٨ا٣ٮايف كأيب ِ٦ص ،كأرتض ثأ٫٩
ٝؽ اصذ٦ ٓ٧ٮصت ك٦ك ،ٍٞكاٙل٧٤٣ ٥١ك ٍٞيف ظ ٜآص( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(٬ )5ؾا ا٣ؾم اػذةرق اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم ٧٤٣ #ؾ٬ت؛ ٵً ٫٩ف ٱٞذ ٢وٲؽ ظؿـ .كا٣ؾم يف اٹ٩ذىةر
ظٲر ر٦ٯ  ٨٦اٙل ٢إٌف اٙلؿـ ٱٌ ٫٪٧أذجةر نا ثة ٢ٕٛ٣يف اٙلؿـٚ ،٭ٮ ً٠ل ٣ٮ ٝذ ٫٤يف اٙلؿـ ،كيف
ا٣ىٮرة ا٣سة٩ٲح ٝٮٹف ٤٣نة :ٰٕٚأظؽً٬ل :ٹ ٱٌ٨٧؛ ٵف ا٣ؿ ٰ٦كا٣ىٲؽ يف اٙل ،٢ك٦ؿكر
ا٣ك٭ ٥ٹ ٱِص .كا٣سةٌل :ٱٌ٨٧؛ ٵف ٦ؿكر ا٣ك٭ ٥يف اٙلؿـٚ ،أمج٦ ٫ة ٣ٮ ٠ةف ا٣ؿ ٰ٦يف اٙلؿـ.
كاػذةرق اٷ٦ةـ ٤لٲٯ( .ثكذةف).
(ٝ )6ةؿ  :#ٵف ا٣ؿا ٰ٦كاٛلؿ ٰ٦ك٦ؿكر ا٣ك٭٤٠ ٥٭ة يف اٙل .٢كيف ا١ٕ٣ف ٱٌ٫٪٧؛ ٵ ٫٩يف
٬ٮاء اٙلؿـ( .ثكذةف).

كيف ا١ٕ٣ف ٱٌ .٫٪٧كإذا دػ ٢ا٣ىٲؽ اٛل٤٧ٮؾ اٙلؿـ زاؿ اٛل.)1(٫٪ٔ ٟ٤
¬ :ك٦ة  ٨٦ ٓ٤ٝمضؿ اٙلؿـ زٗ ٥ؿس يف اٙلٚ ٢عؿ٦ذ ٫ثةٝٲح( ،)2كٱ٤ــ ٝةÊ٫ٕ٣
ردق ،كإف ًف ٱؿدق ظذٯ أد٦ ٫ٛ٤ذ٪٧ً ٙ٤ةق  ٕ٦نة( .)3ك ٓ٤ٝ ٨٦مضؿ نا  ٨٦اٙل٢
كٗؿق ٫يف اٙلؿـ ظؿـ أػؾ¬ق ،ػٺؼ ا٣نة .ٰٕٚكٔ٪ؽ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص أف
مضؿ اٙلؿـ ٹ ٣لت ًًل ٫٩ك٣ٮ ظؿـ أػؾق.
 :كظ ٥١اٛلؽٱ٪ح ظ١٦ ٥١ح( )4يف ّلؿٱ ٥وٲؽ٬ة كمضؿ٬ة ككصٮب
ًًل١لًل ،ذ٠ؿق يف رشح¬ اٷثة٩ح كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط ،كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص
كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ًًلف ٛلة ٚٲ٭ة كإف ظؿـ أػؾق.
 :كإذا أظؿـ إ٣جؽ ثٍ٘ل إذف قٲؽق ًٚل ٣ـ ٰٛٚ ٫٦ذ٦ذ ،)5(٫كإف ٠ةف ثإذف
( )1كاػذٍل¬ ٝٮؿ ا٣نة ٰٕٚاٛلذٞؽـ يف ٚى١ ٢لٰ اٛلعؿـ ،يف اٛلكأ٣ح ا٣سة٩ٲح .٫٪٦
(*) ك١٬ؾا يف ا٣جعؿ ٣ٸ٦ةـ ٤لٲٯ ٧٤٣ #ؾ٬ت ،كيف اٜلؽاٱح :ٹ ٱـكؿ¬ ،ك٬ٮ اٛلؼذةر.
( )2إف ًف ٱٛكؽ؛ ٵ ٫٩يف اٵو ٨٦ ٢اٙلؿـ ،ك٩جةد ٫يف اٙل ٢ٹ ٱجُ ٢ظؿ٦ذ .)Í( .٫كوٮرة ا٣ؾم
ٹ ٱٛكؽ أف ٱأػؾ ا٘٣ؿقح ٠ة٣ؿ٤لةف كا٣ٮرد ٚذجٞٯ ٔىل ظةٜلةٚ ،كٞة٬ة أك اٛلُؿ ك٠ربت.
كوٮرة ا٣ؾم ٱٛكؽ أف ٱأػؾ إ٣ٮد ٚٲ٪جخ يف ٔؿً٬ ،٫ؾا ٬ٮ اٛلؿاد ثةٛ٣كةدٕ٠ ،ٮد اٵز٢
ك٩عٮق ،ذ٠ؿق يف ا٣جعؿ.)Í( .
(*) إٹ ٦ة أػؿص ٫ا٣كٲٚ ٢ٺ ظؿ٦ح ٠ ،٫٣ة٣ىٲؽ إذا ػؿج ثٛ٪كٕ٦( .٫ٲةر) ( .)Íثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ
أػؿص٭ة اٍ٘٣ل؛ ٣ذٕؽٱ.)Í( .٫
( )3ٱْ٪ؿ  ٢٬دذٕؽد اٞ٣ٲ٧ح يف ا٣نضؿ ٠ة٣ىٲؽ؟ ٝةؿ اٛلٛذٰ :Êدذٕؽد .كٝؿرق ا٣نة .ٰ٦كٝٲ :٢ٹ
دذٕؽد  ٟ٤٧٠اٍ٘٣ل ،كآص أٔ .٥٤ك ِٛ٣ا٣جعؿ٦ :كأ٣ح :اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :كٔىل ا٘لًلٔح ٝٲ٧ح كاظؽة
٤٠ٮ ٦ـٝٮا زٮث نة ،ثؼٺؼ اٛلعؿَ٦ل؛ إذ ا٘لـاء ٠ةٛ١٣ةرة٤ٝ .خ :كّة¬٬ؿ ٝٮؿ اٜلةدم  #أف
اٞ٣ٲ٧ح دذ١ؿر .كاٵكؿ أكٌف( .ثعؿ ث.)٫ْٛ٤
(*) ٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل٤ٚ :ٮ ٠ةف ا٣نضؿ ٠ل٤ٮ ٠نة ٣ـٝ ٫٦ٲ٧ذةفٝ :ٲ٧ح ً٤٣ل ،ٟ٣كٝٲ٧ح ٤٣عؿـ؛ ٵ ٫٩ثٕؽ
إدػة ٫٣اٙلؿـ ٤لؿـ ،كٝؿرق ٔة٦ؿ ،كٝةؿ يف ظةمٲح ا٣كعٮٍف :كاٵكٌف أف ٹ ٱ٤ــ ً٤٣ل ٟ٣إٹ
ٞ٩ه اٞ٣ٲ٧ح إٹ ظٲر أد.)Í( .٫ٛ٤
(*) ٠ؿرت ٬ؾق اٛلكأ٣ح ٵص٬ ٢ؾق اٛ٣ةاؽة.
( )4كظؽ ظؿـ اٛلؽٱ٪ح ثؿٱؽ  ٢٠ ٨٦صة٩ت.)Í( .
(٬ )5ؾا ٚٲًل ٱذٕ Éٜ٤ثةٷظؿاـ يف اٛلعْٮرات ،كأ٦ة ٦ة ٱذٕ ٜ٤ثةٙلؿـ  ٨٦ا٣ىٲؽ كا٣نضؿ ٚض٪ةٱح
دٕ ٜ٤ثؿٝجذ( .]1[٫رشح ٚذط).

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

[ٚ ]1ٲك ٫٧٤أك ٚؽاق ثة ٘٣نة ٦ة ث.)Í( .ٖ٤

قٲؽق(١ٚ )1ؾا ٚٲًل ٧ٔ ٢ٕٚؽ نا ٍ٘٣ل ٔؾر٤ٚ ،ٮ أػؿج ٔ ٫٪قٲؽق ًف ٣لـا¬،)2(٫
ػٺؼ ا٣نة ،ٰٕٚك٦ة ٩ ٫٤ٕٚةقٲ نة( )3أك ٕ٣ؾر ٚة٣ٮاصت¬ ٚٲٔ ٫ىل قٲؽق(ً٠ ،)4ل إذا
أذف  ٫٣ثة١٪٣ةح أك ثة٣ذضةرةٚ ،ٲ٭ؽم قٲؽق ٔ ٫٪أك ٱُٕ ٫٪ٔ ٥أك ٱأ٦ؿق ثة٣ىٮـ،
كإف وةـ ٔٞٚ ٫٪ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط٣ :لـا ،)5(٫كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل:
ٹ ٣لـا¬ .)6(٫كإف ٚكؽ ٔ٤ٲ ٫إظؿا٣ ٫٦ـٌٝ ٫٦ةؤق ،كٹ ٱ ٫ٕ٪٧قٲؽق( .)7كإذا أظؿـ
إ٣جؽ ٝؿا ٩نة أك ٓلذٕ نة ثإذف قٲؽق ٚةٜلؽم ٔىل ا٣كٲؽ¬.
¬ :كإظؿاـ ا٣ىجٰ ٍٗل وعٲط ك٣ٮ أذف  ٫٣ك٣ٲ .٫كٱكذعت ٣ٮ٣ٲ )8(٫أف
٤ل٧ٲً٦ ٫ل ٱٮصت ا٘لـاء كاٛ٣ؽٱح كإف ٠ة٩ة ٹ ٣لجةف ٔ٤ٲ ،٫كأ٦ة اٞ٣ٲ٧ح ا٣ذٰ ِلت
٤٣عؿـ ٚ٭ٰ د٤ـٍ٘٠ ٫٦لق.
 :كد٦ةء اٙلش ٔىل رضثَل:
( )1أك أذف  ٫٣ثٕؽ إظؿا.)Í( .٫٦
( )2ٵف ا٣ذربع ثعٞٮؽ آص ٹ ٱىط.)Í( .
( )3كا٘ل٭٠ ٢ة٪٣كٲةف .كّة٬ؿ اٵز٬ةر ػٺ.)Í( .٫ٚ
( )4ثة٘٣نة ٦ة¨ ث .ٖ٤كٝٲ :٢إٌف ٝؽر ٝٲ٧ذ.ٍٞٚ ٫
(*) يف (د) :ك٦ة ٩ ٫٤ٕٚةقٲ نة أك ٕ٣ؾر ٕٚىل قٲؽق.
( )5كذ ٟ٣ٵف ثأذ ٫٣ ٫٩ثةٷظؿاـ ٝؽ ا٣ذــ ٦ة ٣ـ( .٫٦ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )6ٵف ا٪٣ٲةثح يف ا٣ىٮـ ٹ دىط( .ثكذةف).
( )7كذ ٟ٣ٵٛ ٫٩لة أذف  ٫٣ثةٵداء ٞٚؽ أذف  ٫٣ثض٧ٲٓ ٦ة ٱذجٕ ٨٦ ٫ا٘٣ؿا٦ةت[ ،]1كاٌٞ٣ةء ٕ ٨٦ل٤ح
ا٘٣ؿا٦ةت( .ثكذةف) .ك٦س٬ ٢ؾا أَ ٫ٞ٤يف ا٣جعؿ ،ك٩كج ٫يف رشظ ٫إٌف اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ،ك٦س ٫٤يف
رشح ا٣ؾكٱؽٝ .ةؿ قٲؽ٩ة :ٱْ٪ؿ؛ ٚإف اٞ٣ٲةس  ٓ٦ا٣ذٕ٧ؽ¬ اٛل.ٓ٪
 ٨ٔ ٢ٞاٛلٛذٰ أ ٫٩إذا دٕ٧ؽ اٷٚكةد  ٫٤ٚاٛلٚ ،ٓ٪ٲع.ٜٞ
(*) كا٣ؾم ¬ ٩
(ٚ )8إف ٝٲً :٢ف ٹ ٣لت؛ ٵ ٨٦ ٫٩ثةب ا٣ذٕٮٱؽ كا٣ذ٧ؿٱ٨؟ ٚة٘لٮاب أ٪٬ ٫٩ة يف ا٧ٕ٣ؿ ٦ؿة.

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

[ ]1كٱٞةؿ :إذا ٠ةف اٷذف ا٣ذـا ٦نة ٚجةٵكٌف إذا ا٣ذــ ث ْٛ٣ ٫نة ،كثسجٮت ذ ٟ٣ٱ٤ــ يف قةاؿ اٙلٞٮؽ٠ ،ةٹ٣ذـاـ
ثُٛؿة مؼه أك ز٠ةد ٫ا٣ذٰ يف ا٣ؾ٦ح أك اٛ١٣ةرة ،كثةٹ٣ذـاـ دربأ ذ٦ح اٛل٤ذــ ًٔ٠ ٫٪ل ٣ٮ امرتط اٛ١٣ٲ ٢ثؿاءة
و
كظٲ٪بؾ ٚٺ ٚؿؽ ثَل دٱ ٨آص كدٱ ٨اٳدٰ٦؛ ٤٣ذكةكم يف ٬ؾق
اٵو ،٢ك٠ؾا ٣ٮ ا٣ذــ ٔ٦ ٨ٲخ ٹ دؿ٠ح ،٫٣
اٵظ١ةـ ،كٱ٤ــ أف ا٣ؽ ٓٚا٣ذـاـ أٱٌ نة ٣ؾ ٟ٣اٙل ٜإٌف ُ٦ص ٨ٔ ٫ٚوةظج٫؛ إذ ٬ٮ أكٌف  ٨٦اٷذف كأظؿل
ٚٲع ،ٜٞكآص اٛلكذٕةفٞ( .لٍل٧ل).

اٵكؿ :ٹ ثؽؿ¬ ٔ ٫٣ىل اٚلٺؼ ،ك ٰ٬د٦ةء اٛل٪ةق ،)1(ٟذ٠ؿق اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٵٍ٦ل
اٙلكَل ،كٝةؿ اثٕ٦ ٨ؿؼ كاث ٨أيب ا٪٣ض :٥إف ٜلة ثؽٹن ،ك٬ٮ وٮـ ٍٔصة أٱةـ .ك٠ؾا
اٛل٪ىٮر ثةٓص أٱٌ نة ،كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث٨
Ê
دـ اٷ٪٦ةء كاٷ٦ؾاء ك٩عٮق( ،)2ذ٠ؿق
اٙلكَل( )3كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط كاث ٨أيب ا٪٣ض :٥إف ٜلة ثؽٹن ٦ؿدج نة :ا٣ىٲةـ ز٥
٬ؽم اٞ٣ؿاف ،كٝةؿ أثٮ َة٣ت :إف  ٫٣ثؽٹن :وٮـ ٦ةاح ٱٮـ.
¬
اٷَٕةـ .ك٠ؾا
اٛل٪ىٮر ثةٓص،
Ê
ك٠ؾا دـ ¬َ ٨٦ةؼ ص٪ج نة أك ظةاٌ نة أك ٞلؽز نة ،أك كَئ ثٕؽ ا٣ؿ ،ٰ٦ذ٠ؿق
كٝةؿ ا٪٣ضؿاٌل كاٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :إف ٣ؾ ٟ٣ثؽٹن ٦ؿدج نة :ا٣ىٲةـ ز ٥اٷَٕةـ.
ا٣سةٌل ٫٣ :ثؽؿ٦ ٫٪٧ٚ ،ة ٬ٮ ٦ؿدت ثَل مٲبَل٠ ،٭ؽم ا٣ذ٧ذٓ كاٷظىةرٚ ،إذا
دٕؾر ٔ٤ٲ ٫اٜلؽم ٪٬ةؾ أك دٕؾر اٷٛ٩ةذ ث )4(٫كصت ا٣ىٮÊـ .ك٦ ٫٪٦ؿدت ثَل زٺزح¬،
ك ٰ٬ثؽ٩ح اٷٚكةد ،كدـ اٷ٪٦ةء ك٩عٮق(ٔ )5ىل ٝٮؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط( )6ا٣ؾم
دٞؽـ( .)7كٟ ٫٪٦لٍل¬ ثَل مٲبَل ،ك ٰ٬اٞ٣ٲ٧ح( )8إف مةء أ٬ؽل ُلة كإف مةء
إَٔ٧٭ة( .)9كٟ ٫٪٦لٍل ثَل زٺزح( .)10كٚٲ٭ة ٦ة ٱذ ٜٛوٮ ٫٦كإَٕة ،٫٦ك٬ٮ
ا٘لـاء( ،)11كٚٲ٭ة ٦ة ٥لذ ٙ٤وٮ ٫٦كإَٕة ،٫٦ك ٰ٬اٛ٣ؽٱح( .)12ك٣لٮز إػؿاج
( )1كاٛلضةكز¬ة ( .ز٬ٮر) .ك٠ؾا ٚٲ٩ ٨٧ؾر أف ٱ٧يش ٚؿ٠ت( .د٧١ٲ.)Í( )٢
( )2ٱٕ[ ٰ٪ث٪عٮقّ ]:لؿؾ ا٣ن٭ٮة ٫٪١٣ ،ٱٞةؿٝ :ؽ دٞؽـ ٪٧٤٣ىٮر ثةٓص أ ٫٩ٹ ٨لء ٚٲًل دكف
اٷ٪٦ةء١ٚ ،ٲٝ ٙةؿ ٪٬ة :ٹ ثؽؿ ٣ؽـ اٷ٦ؾاء كّلؿؾ ا٣ن٭ٮة؟ ٚٲْ٪ؿ ٚٲ( .٫ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
ٝٲ :٢اٛل٪ىٮر ثةٓص إً٩ل ٬ٮ ظةؾ ٔ ٨اٛلؾ٬ت ً٠ل ذ٠ؿق يف رشح اٵز٬ةر.
(٬ )3ؾا ٠ٺـ اٞ٣ٲ[ ٢يف اٵز٬ةر] يف ٝٮٝ :٫٣ٲ :٢زٔ ٥ؽٜلة ٦ؿدج نة.
( )4أم :اٵ٦ؿ ث ٫يف اٷظىةر.
( )5اٷ٦ؾاء.
( )6كا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل كاث ٨أيب ا٪٣ض.٥
( )7كاٛلؾ٬ت ٝٮؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص.)Í( .
( )8ا٣ذٰ د٤ــ يف وٲؽ اٙلؿـ أك مضؿق.)Í( .
( )9كٹ وٮـ.
َ ٌَْ ْ َ َْ َ َ َ َْ ُ
ُ
( )10كذٞ٣ ٟ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صففِدية وِي صِ يا ٍم أو صدك ٍة أو نص ٍمّص [ا٣جٞؿة( .]196ثكذةف).
(ٕٚ )11ؽؿ ا٣جؽ٩ح ٚٲ ٫إَٕةـ ٦ةاح أك وٮ٦٭ة ،كا٣جٞؿة قجٕٮف أك وٮ٦٭ة ،كا٣نةة ٍٔصة أك
وٮ٦٭ةً٠ ،ل يف اٵز٬ةر.
( )12ك ٰ٬مةة أك إَٕةـ قذح ٦كةَ٠ل أك وٮـ زٺزح أٱةـ ً٠ل يف اٵز٬ةر.
=

ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل.
Ê
ا٣جؽ٩ح ٍٔٔ ٨ص ٚؽل ،كا٣جٞؿة ٔ ٨قجٓ(ٚ )1ؽل ،ذ٠ؿق
٦ ٨٦ :ةت كٔ٤ٲ ٫د٦ةء اٙلش ٞٚةؿ اٛل٭ؽم( )2كُٔٲح :إ١لة¬ ِلت ٨٦
رأس ٦ة ،)3(٫٣كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط( :)4إ١لة  ٨٦ز٤سٝ .٫ٲ :٢أ٦ة ٦ة كصت ٨٦
اٞ٣ٲ ٥ٵص ٢اٙلؿـ ٚ٭ٮ  ٨٦ا٣ؿأس¬(.)5
¬ :كٕل٤ح اٛلع٤ٺت  ٨٦اٷظؿاـ أظؽ ٍٔص( ،)6ك :ٰ٬ا٣ؿ ،ٰ٦أك
اٙل ،)7(ٜ٤أك َٮاؼ ا٣ـٱةرة إذا ٝؽٔ ٫٦ىل ا٣ؿ ،ٰ٦أك ٌ٦ص كٝخ ا٣ؿ ٰ٦أداء
كٌٝةء ظٲر ًف ٱؿـ ،أك ا٧ٕ٣ؿة ٚٲٚ ٨٧ةت ظض ،٫أك ذثط اٜلؽم يف اٛلعُص ،أك
وٮـ ا٣سٺث يف اٛلعُص ا٣ؾم ًف ٣لؽ اٜلؽم( ،)8أك ا٣ؿٚي ظٲر ٱٍصع ،أك
ٞ٩ي ا٣كٲؽ ٔىل ٔجؽق ،أك ٞ٩ي ا٣ـكج ٔىل زكصذ ،٫أك ا٣كٰٕ يف ا٧ٕ٣ؿة(.)9

(*) كٟ ٰ٬لةٛ٣ح ٞ٤٣ٲةس؛ ٵ١لة كردت ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷ كٔٔ ٨يل ٞ٪٦( .#ٮ٣ح ٔ ٨اٞ٣ة٬ل
٤لٲٯ ثْٛ٦ ٨ؿ .)ª
( )1كٝةؿ اٞ٣ة٬ل ٔجؽآص ا٣ؽكارم :ٹ ٣لـم إٹ ٦ة كرد ا٪٣ه ث .٫كاػذةرق اٛلٛذٰ .كٔ٨
ا٣نة :ٰ٦اْ٣ة٬ؿ اٷصـاء إٹ أف ٱؿد د٣ٲ ٢ثةٛل.ٓ٪
( )2أٖلؽ ث ٨اٙلكَل.
( )3كركاٱح زة٩ٲح ٔ ٨اٛل٭ؽم  #يف رشح اٵز٬ةر أ١لة  ٨٦ا٣س٤رٝ ،ةؿ ٚٲٚ :٫ٲْ٪ؿ يف أوط ا٣ؿكاٱذَل.
(*) أ٦ة ٣ٮ أك٩ل ثعش ٝؿا ٩نة أك ٓلذٕ نة ٚؽ٦٭ًل  ٨٦ا٣س٤ر¬٠ ،ؾا ٝٲ ،٢ك٦س ٫٤يف ظةمٲح ا٣كعٮٍف .إٹ
ظٲر ٣ــ اٙلش ٛ٩كٚ ٫إ ٫٩ٱ١ٮف  ٨٦رأس اٛلةؿ[.]1
( )4يف ٩كؼح :اٞٛ٣ٲٔ ٫يل.
( )5ادٛة ٝنة.
(٬ )6ؾق اٛلع٤ٺت ٕلٲٕ نة ٔىل اٛلؾ٬ت¬ ،إٹ اٙل٤ٚ ٜ٤ٲف ث٪كٔ ]2[ٟىل اٛلؾ٬ت ،ث٬ ٢ٮ ّل٤ٲٞ ٢لْٮر.
كاٛلؾ٬ت ػٺ ،٫ٚك٬ٮ يف ا٧ٕ٣ؿة¬ ٩ك.ٟ
¬
(ٔ )7ىل اٞ٣ٮؿ ثأ٩ ٫٩ك،ٟ
( )8يف اٛلٲ .¬٢كٝٲ :٢ا٣ربٱؽ.
( )9يف ٍٗل اٞ٣ةرف.
-------------------------

[ ِٛ٣ ] 1اٙلةمٲح يف ٩كؼح :كأ٦ة ظٲر ظش ثٛ٪ك ٫كًف ٥لؿص٭ًل ٚ٭ًل  ٨٦رأس اٛلةؿ ،كذ ٟ٣ظٲر دٛ٤خ ا٣جؽ٩ح
ثٕؽ ا٣كٮؽ أك ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأ٩ ٫٩ك .ٟكٞ٦ ٰ٬ؿرة يف ٬ة٦ل رشح اٵز٬ةر.
[ ]2يف اٙلش ،ٹ يف ا٧ٕ٣ؿة ٪ٚك.)Í( .ٟ

فصل [يف ذكس هب يفسد احلح وحكن احلح إذا فسد]

كٹ ٱٛكؽ اٙلش إٹ ا٣ٮطء( )1يف أم ٚؿج( ٨٦ )2آد ٰ٦أك ُلٲ٧ح ،يف ٝج ٢أك
دثؿ( ،)3زكصذ ٫أك ٍٗل٬ة٧ٔ ،ؽ نا أك ق٭ٮ نا( ،)4أ٩ـؿ أك ًف ٱ٪ـؿ ،اٛ٣ةٔ ٢كاٛلٕٛٮؿ
ث ،٫ك٣ٮ ٠ةف ٝلجٮث نة ٍٗل ٦كذأو ،٢ك٣ٮ ٝل٪ٮ ٩نة أك ١٦ؿ ٬نة ث ٢ٕٚ ٫٣ ٰٞأك ٓلَ١ل،
ٝج ٢ا٣ٮٝٮؼ ،أك ثٕؽق كٝج ٢رٕ ٰ٦لؿة إٞ٣جح()5
ثعىةة ،ٹ ثٕؽ٬ة ٚٺ ٱٛكؽق.
¬

ٚإف ك ٓٝا٣ٮطء ٝج ٢ا٣ؿ ٰ٦كثٕؽ دػٮؿ كٝذٞٚ ٫ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :إ ٫٩ٱٛكؽ¬ق إذا ٠ةف
يف أٱةـ ا٣ذٍصٱ ٜكٝجَ ٢ٮاؼ ا٣ـٱةرة ،كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ ٱٛكؽق إذا ٠ةف ٝؽ
دػ ٢يف ٱٮـ ا٪٣عؿ ٝؽر ٦ة ٱكٓ رٕ ٰ٦لؿة إٞ٣جحٚ .أ٦ة اٹقذ٧ذةع يف ٍٗل
اٛ٣ؿج( )6أك يف ٝج ٢اٚل٪سٯ ٚٺ ٱٛكؽ¬ق( )7ك٣ٮ أ٩ـؿ ،ذ٠ؿق يف ا٣ذٞؿٱؿ كاٞ٣ةق،٥
(٤ٚ )1ٮ أظؿـ يف ظةؿ ا٣ٮطء ٝٲ :٢ٱٕٞ٪ؽ وعٲع نة ً٠ل يف ا٣ىٮـ إف ٩ـع ٚٮر نا ،كٝٲ :٢ٹ¬ ٱٕٞ٪ؽً٠ ،ل ٹ
دٕٞ٪ؽ ا٣ىٺة  ٓ٦اٙلؽث.
(*) كا٣ؿدة¨ .كٹ ٱ٤ـ ٫٦اٷدًلـ ٚٲ٭ة؛ إذ ٝؽ ظجٍ ٔ.٫٤٧
( )2ٱى٤ط¬ ٤٣ضًلع أك ٹ ٔىل ٦ة دٞذٌ ٫أوٮؿ اٛلؾ٬ت.
(ٝ )3ةؿ يف اٹ٩ذىةر :ك٠ؾا ٣ٮ ٔ ٙ٣ىل ذ٠ؿق ػؿٝح ز ٥أك٣ش( .رشح أز٬ةر) .إذا ٠ة٩خ رٝٲٞح
ٱؽرؾ ٕ٦٭ة ٣ؾة ا٘لًلع .كٝٲ :٢ٹ¬ ٚؿؽ.
ن
صة٬ٺ.)Í( .
(ٔ )4ة ً٣ن٧ة أك
( )5أك ٍٗل٬ة Ðيف كٝذ٭ة( .رشح ٚذط) .كّة٬ؿ اٛلؾ٬ت¬ ػٺ.٫ٚ
(*) ك ِٛ٣ظةمٲح ا٣كعٮٍف ٚٲًل دٞؽـ :كٹ ٱذع ٢٤إٹ ثؿٕ ٰ٦لؿة إٞ٣جح يف ا٣ٲٮـ اٵكؿ ،ٹ ٣ٮ
ر٦ٯ ٍٗل٬ة ٚٺ ظ .٫٣ ٥١كيف ا٣ٲٮـ ا٣سةٌل كا٣سة٣ر ٹ ٱذع ٢٤أٱٌ نة إٹ ثؿٕ ٰ٦لؿة إٞ٣جح ٹ
ٍٗل٬ة( .ثْٛ٤٭ة) ( .)Íكيف رشح اٛ٣ذط ٦ة  :٫ْٛ٣ك ٫٤ٕ٣ٱٛىٚ ٢ٲٞةؿ :إف ر٦ٯ ٍٗل٬ة يف
ا٣ٲٮـ اٵكؿ ًف ٱذع ٢٤ث٫؛ ٵٍٗ ٫٩ل ٍ٦صكع رأق نة ،كإف ر٦ة٬ة يف كٝذ٭ة ّل ٢٤ث٫؛ ٵف ا٣ؿٰ٦
اٛلٍصكع ٤لى ٢ث ٫ا٣ذع( .٢٤ث.)٫ْٛ٤
( )6أك ٚٲ.¬٫
( )7كٱ٤ـ٦ ٫٦ة ٱ٤ــ يف اٷ٦ؾاء -ك٬ٮ ثٞؿة -ظٲر اقذ٧ذٓ ثةٛ٣ؿج ً٠ل ذ٠ؿق اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم #
يف رشح اٵز٬ةر.)Í( .

ػٺؼ ٦ة .ٟ٣كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ( :)1إف ا٣ٮطء ٝجَ ٢ٮاؼ
ا٣ـٱةرة كثٕؽ ا٣ؿ ٰ٦ٱٛكؽق .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :إف ا٣ٮطء ثٕؽ ا٣ٮٝٮؼ ٹ ٱٛكؽق.
كٔىل أظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة ٰٕٚإف ا٣ٮطء ٩ةقٲ نة ٹ ٱٛكؽق(.)2
 :ك٪ٕ٦ٯ ٚكةد¬ اٙلش ٪٬ة أ ٫٩ٹ ٣لـٱ ،٫كإٹ ٚع ٫٧١ثةؽ يف أمٲةء:
اٵكؿ :أ ٫٩ٱ٤ـ ٫٦دًل )3(٫٦كاٛلٌص ٚٲ ٫ك٣ٮ ٠ة¬ف أصٍل نا( .)4كٝٲ :٢ٹ ٱ٤ــ
اٵصٍل .ك٦ة  ٫٤ٕٚيف دًلٞ ٨٦ ٫٦لْٮرات اٷظؿاـ أك دؿؾ مٲب نة ٪٦ ٨٦ةق ٫١كصت
ٚٲ٦ ٫ة ٣لت¬ يف ا٣ىعٲط ،إٹ ا٣ٮطء إذا ٠ؿرق ًف د١ؿر اٛ١٣ةرة ٔ٤ٲ -)5(٫ػٺؼ
أظؽ ٝٮٍف ا٣نة¬ -)6(ٰٕٚإٹ أف ٱ١ٮف ثٕؽ إػؿاص٭ة د١ؿرت.
ا٣سةٌل :أ ٫٩ٱ٤ـٛ٠ ٫٦ةرة ،ك٩ ٰ٬عؿ ¬ثؽ٩ح .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص :مةةٚ .إف
ًف ٣لؽ ا٣جؽ٩ح( )7وةـ ٦ةاح¬ ٱٮـ ٦ذذةثٕحٚ ،إف ًف ٱٞؽر إَٔ٦ ٥ةاح ٦كَ١ل ٗلكَل
وةٔ نة إف أُٔةٓ ٥٬ل٤ٲ ١نة ،كإف إَٔ٧٭ٔ ٥ٮ٩ذَل ٣ ٫٤ٕ٤ٚلـئ( .)8كٔىل اٛلؿأة
( )1كأظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص كٞل٧ؽ ث ٨اٙلٛ٪ٲح.
( )2كٝةؿ ا٘لةصؿ ٨٦ ٰ٦ا٣نةٕٚٲح يف ٛ٠ةٱذ :٫ٹ ٚؽٱح ٔىل  ٨٦صة٩ ٓ٦ةقٲ نة .كيف اٷرمةد كرشظ ٫أف
ا٣ٮطء ٹ ٱٛكؽ اٷظؿاـ إٹ  ٓ٦ا٧ٕ٣ؽ كا ٥٤ٕ٣ثة٣ذعؿٱ٪٤ٝ .٥ةً :ف ٱٛى ٢ا٣ؽ٣ٲ( .٢رشح ُلؿاف ث.)٫ْٛ٤
(*) كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣ر ٨ٔ ٓٚأ٦ذٰ ))..اٚلرب٪٤ٝ .ة :اٷز ٥ٹ اٙل( .٥١ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )3إٹ ا٣ٮداع.)Í( .
(٬ )4ؾا ٔ٧ٮـ ٠ٺـ أ ٢٬اٛلؾ٬ت¬ ،ظ١ةق اٷ٦ةـ يف رشح اٵز٬ةر.
(*) كٹ أصؿة ]1[٫٣؛ ٵٝ ٫٩ؽ أثُٝ ٫٤٧ٔ ٢ج ٢ا٣ذك٤ٲٛ٦( .٥ذٰ) .ك٦س ٫٤يف ا١٣ٮا٠ت.
(ً٠ Î )5ل ذ٠ؿق يف رشح اٵز٬ةر ٔ ٨ا٣نٛةء.
( )6ك٬ٮ اٵٝؿب¬ ٧٤٣ؾ٬ت؛ إذ اٛ٣ةقؽ ٠ة٣ىعٲط يف ٪٦ةق ٫١كٞلْٮراد١ٚ ،٫ؾا ٛ٠ةراد( .٫ثعؿ).
ك٬ٮ ا٣ؾم يف ا٘٣ٲر كث٪ٯ ٔ٤ٲ ٫يف اٵز٬ةر يف ٝٮ٠ :٫٣ة٣ىعٲط.
(*) ّة٬ؿ ٠ٺـ اٵز٬ةر ٦س٠ ٢ٺـ أظؽ ٝٮٍف ا٣نة ،ٰٕٚك٬ٮ اٛلؾ٬ت.
( )7يف اٛلٲ.¬٢
ئ إٹ ا٣ذ٤٧ٲ ٢ٞ٩ ،ٟذ ٨ٔ ٟ٣رشح اٞ٣ة٬ل زٱؽ .ك ِٛ٣ظةمٲح :كذ٠ؿ يف
( )8اٵوط ٹ ٣لـ ¬
رشح اٞ٣ة٬ل زٱؽ أف اٛلؿاد ثةٷَٕةـ ا٣ذ٤٧ٲ ٟٹ اٷثةظح أٱً٪ل أدٯ ¬يف اٙلش.
-------------------------

[ ]1إذا ٠ة٩خ وعٲعح .)Í( .ك ِٛ٣ظةمٲحٝ :ٲ :٢كٱكذع ٜاٵصٍل ٛلة ٝج ٢اٛ٣كةد اٵصؿة إذا ٠ة٩خ
اٷصةرة ٚةقؽة أك ذ٠ؿت اٛلٞؽ٦ةت.)Í( .

اٛلعؿ٦ح اٛلٮَٮءة ثؽ٩ح ٦س ٫٤إف ٠ة٩خ ُ٦ةكٔح ،كإف ٠ة٩خ ١٦ؿ٬ح كًف ٱج٪٦ ٜ٭ة
ٓلَ١ل ٚٺ ٨لء¬ ٔ٤ٲ٭ة( ،)1كٹ ٱٛكؽ Êظض٭ة ٔىل اٵوط ،ػٺؼ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٨
٤لٲٯ كرشح اٷثة٩ح ،كإف ث٪٦ ٰٞ٭ة ٓلَ١ل ٚةٛ١٣ةرة ٔىل ا٣ٮا¬َئ( .)2كٝةؿ
ا٣نة :ٰٕٚث٤ٔ ٢ٲ٭ة  ٞ٤ُ٦نة .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ث٤ٔ ٢ٲ ٞ٤ُ٦ ٫نة٪٤ٝ .ة٤ٚ :ٮ ٠ة٩ة
١٦ؿَ٬ل  ٕ٦نة ٛ١ٚةرٔلًل ٔىل اٛل١ؿق¬ ٜلًل.
ا ٣سة٣ر :أ ٫٩ٱ٤ـٌٝ ٫٦ةء ٦ة أظؿـ  ،)3(٫٣إف ٠ةف ٛ٩ٺن  ،٫٪ٕٚك٬ٮ اٌٞ٣ةء
اٙلٞٲ ، )4(ٰٞكإف ٠ةف ظضح اٷقٺـ ٚ٭ٰ ،ٱ٤ٕٛ٭ة ٦س ٢ا٣ذٰ أٚكؽ إٚؿاد نا أك
ٝؿا ٩نة أك ٓلذٕ نة )5(Êإذا ٠ةف اٛ٣كةد ثٕؽ إظؿاـ اٛلذ٧ذٓ ثةٙلش ،كإف ٠ةف ٩ؾر نا ٚ٭ٮ،
كإف ٠ةف ٌٝةء ٚ٭ٮ ا٣ٮاصت اٵكؿ.
¬ :كٹ ٱىط أف ٱ ٢ٕٛاٌٞ٣ةء يف ق٪ذ ٫ا٣ذٰ أٚكؽ ٚٲ٭ة ظض ،)6(٫ث ٢يف
ق٪ح أػؿل .كٔىل ا٣ـكج ٦ؤ٩ح زكصذ ٫ا٣ذٰ أٚكؽ ٔ٤ٲ٭ة يف ظضح اٌٞ٣ةء إف أ٠ؿ٬٭ة
ٔىل ا٣ٮطء ،كإف ٠ة٩خ ُ٦ةكٔح ٚ٭ؽم اٌٞ٣ةء ٔ٤ٲ٭ة ظٲر ٬ٮ ٝؿاف أك ٓلذٓ ،كأ٦ة
ٞٛ٩ذ٭ة ٞٚةؿ أثٮ َة٣ت¬٤ٔ :ٲ ٫أٱٌ نة( ،)7كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص٤ٔ :ٲ٭ة٤ٚ .ٮ ٠ة٩ة ٝةرَ٩ل
( )1كٱ٤ـ ¬٫٦ثؽ٩ح ٔ٪٭ة أٱٌ نة؛ ٵُ ٢ٕٚ ٫٩لة ٞلْٮر نا ٨٧٠ ،صـ مٕؿ ٞلؿـ ك٬ٮ ٩ةا ،٥كٝؽ أمةر إ٣ٲ٫
يف ا٣ٲةٝٮدح ،ك٬ٮ وعٲط ٔىل اٛلؾ٬ت ،كٝؿرق اٛلٛذٰ.
(٥ )2لؿص٭ة ثإذ١لة .كٝٲ :٢ٹ ٤لذةج.)Í( .
(*) كٱٛكؽ ظض٭ة.
(ٚ )3إف ٠ةف¬ أصٍل نا ٚٺ ٌٝةء ٔ٤ٲ٫؛ إذ اٌٞ٣ةء ًٔل يف ا٣ؾ٦ح ،كٹ ٨لء يف ذ٦ح اٵصٍل( .ظةمٲح
قعٮٍف) .كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ث٤ٔ ٢ٲ ٫أف ٱٌٞص ٔ ٨٧أظؿـ ٔ.٫٪
(*) كٹ دنرتط اٹقذُةٔح يف اٌٞ٣ةء.)Í( .
( )4ٵ٣ ٫٩ٲف ٝج ٫٤كاصت.
]
1
[
( )5ٹ ٱكذٞٲ ٥ذ ٟ٣إٹ ظٲر أكصت ٔىل ٛ٩ك ٫ظضح ٓلذٓ ك٠ةف يف ق٪ح ٕ٦ٲ٪ح  ،كٝٮاق
ا٣ذ٭ة ،ٰ٦كإف ًف ٱ٠ ٨١ؾً ٟ٣ف ٱ٤ـ ٫٦إٹ ٌٝةء اٙلضح ٍٞٚ؛ ٵٝ ٫٩ؽ ٚؿغ  ٨٦ا٧ٕ٣ؿةٛ٦( .ذٰ).
كٝٲ :٢إف أٚكؽ ا٧ٕ٣ؿة ًٝص ٔ٧ؿة ،كإف أٚكؽ اٙلضح ًٝص ظضح.
( )6ٵ ٫٩كاصت اٹقذ٧ؿار ٛلة أٚكؽ.
(ٞٛ٩ )7ح ظِص .Êكٝٲٞٛ٩ :٢ح قٛؿ .كيف ا٣جكذةفٝ :ةؿ يف ا٣ذؼؿ٣لةت :كاٚلٺؼ ثٲ٪٭ًل يف ا٣ـااؽ
ٔىل ٞٛ٩ح اٙلِص ،كأ٦ة ٞٛ٩ح اٙلِص ٤ٕٚٲ ٫كٚة ٝنة ثٲ٪٭ًل( .ثكذةف).

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

[ ]1أك ٠ةف ٦كذأصؿ نا كًف ٱَٕل ٔ٤ٲٔ ٫ةـ اٙلش.

كأ٠ؿ٬٭ة ٔىل ا٣ٮطء ٣ـ ٫٦قجٓ¬ ثؽ٩ةت( :)1ثؽ٩ح اٜلؽم ،كثؽ٩ذةف ٷٚكةد ظض،٫
ك ٫٪ٔ ٍٞذٟ٣
Ê
كثؽ٩ذةف ٷٚكةد ظض٭ة ،كثؽ٩ذةف ٬ؽٱ نة ٔ ٫٪كٔ٪٭ة يف اٌٞ٣ةء .كٹ ٱ
ث٧ٮد ٫كٹ ث٧ٮٔلة كٹ ثُٺٝ٭ة كٹ ثة٦ذ٪ةٔ٭ة ،إٹ ٦ؤ٩ذ٭ة يف اٌٞ٣ةء ٚذك ٍٞث٧ٮٔلة
دٮص
كثة٦ذ٪ةٔ٭ة ،ك٠ؾا ا٣جؽ٩ح ا٣ذٰ ٔ٪٭ة يف اٌٞ٣ةء إذا ا٦ذٕ٪خ أك ٦ةدخ كًف
ً
ثةٌٞ٣ةء قُٞخ ٔ.)2(٫٪
¬ :إذا ظضخ ا٣ـكصح ٚجإذف زكص٭ة ٞٛ٩ذ٭ة ٔ٤ٲ ٞ٤ُ٦ ٫نة( ،)3كثٍ٘ل إذ٫٩
 ٰٛٚظضح ا٤ٔ ٢ٛ٪٣ٲ٭ة( ،)4كيف ظضح ا٪٣ؾر ٔ٤ٲ٭ة أٱٌ نة ،إٹ إف ٠ةف ا٪٣ؾر ٝ ٨٦ج٢
ا٣ـكاصح ٚ٭ٰ ٠عضح اٷقٺـ .كيف ظضح اٌٞ٣ةء إف ٠ةف اٛ٣كةد  ٨٦ا٣ـكج ٞٚؽ
دٞؽـ ،كٍٗ ٨٦لق د١ٮف¬ ٔ٤ٲ٭ة إف ٠ة٩خ ُ٦ةكٔح ،كيف اٛل١ؿ٬ح اظذًلٹف ٢٬
ٔ٤ٲ٭ة أك ٔىل ا٣ـك¬ج ً٠ل يف ظضح اٷقٺـ( .)5كإذا ٠ة٩خ يف ظضح اٷقٺـ ٞٚةؿ
( )1كٔ٤ٲ٭ة زة٪٦ح ،ك ٰ٬ثؽ٩ح ٝؿا١لة يف ا٣ك٪ح اٵكٌف.)Í( .
(ٚ )2إف أكوخ كصجخ أصؿة اٵصٍل  ٓ٦اٷٱىةء ٓ٦ ،)Í( .اٷَٺؽ .كيف ظةمٲحٚ :إف
أكوخ ٣ـٞ٦ ٫٦ؽار ٦ؤ٩ذ٭ة ٤لضش ُلة ٔ٪٭ة كٱ٦ ٨٦ ٢٧١ةٜلة( .دٕ٤ٲ ٜاٞٛ٣ٲٔ ٫يل) .كٝؿر
ظٲر أكوخ ثٞؽر ٤ٕ٦ٮـ ٨٦( .إ٦ٺء قٲؽ٩ة ٔجؽآص ث ٨ظكَل ¦) .ك٣ٮ ٝٲ :٢ٱ٤ـ٫٦
اٵ٦ ٨٦ ٢ٝؤ٩ذ٭ة أك أصؿة اٵصٍل ًف ٱجٕؽ( .قٲؽ٩ة ٔيل ث ٨أٖلؽ ث٩ ٨ةرص ¦) ك(.)Í
(*) كٱ١ٮف ٝٮ ٫٣يف ا١٣ذةب« :كًف دٮص» ٝٲؽ نا¬ ٤٣ض٧ٲٓ ً٠ل ٬ٮ ٞ٦ذًص اٞ٣ٮأؽ اٵوٮ٣ٲح( .مة.)ٰ٦
( )3ٱٕ :ٰ٪يف أم ظش ٠ةف( .ثكذةف).
( )4كذ ٟ٣ٵ١لة ٩ةمـة( .ثكذةف).
( )5ك ِٛ٣ا٘٣ٲر¬ :ثنبيه :أ٦ة ٣ٮ كَئ اٛلؿأة ٍٗل ا٣ـكج ٚإف ٠ة٩خ ُ٦ةكٔح ٚٺ إم١ةؿ أ١لة ٔ٤ٲ٭ة ،كإف
٠ة٩خ ١٦ؿ٬ح أك ٩ةا٧ح أك ٩عٮ٬ة ٚ٭ ٢ٱ٤ــ ا٣ٮاَئ ٜلة ٦ة ٱ٤ــ ا٣ـكج ٦ ٨٦ؤ٩ح اٌٞ٣ةء كا٣جؽ٩ح؟
ٚٲْ٩ ٫ؿ؛ ٵ ٫٩ٱ٤ـ ٫٦اٙلؽٚ ،إذا أ٣ـ٪٦ةق ٦ؤ٩ح اٌٞ٣ةء ٣ـٗ ٫٦ؿ٦ةف يف صك ٫٧ك٦ة .٫٣كٹ ٱ٤ـ٦٭ة ظٲر
ٹ ٜ ٢ٕٚلةٚ .أ٦ة ٣ٮ كَب٭ة ٗ ُ٤نة ٚةٵٝؿب¬ أ ٫٩ٱ٤ـ٫٦؛ إذ ا٘ل٭ ٢ٹ ٱك ٍٞث ٫ظ ٥١ا٘ل٪ةٱةت .كإذا ًف
٣لت ٔىل ا٣ٮاَئ ٨لء ٚ٭٣ ٢لت ٔىل ا٣ـكج ٦ؤ٩ح قٛؿ اٌٞ٣ةء؟ أ٦ة ا٣جؽ٩ح ٚٺ إم١ةؿ أ١لة¬ ٹ
د٤ـ ،٫٦كأ٦ة ٦ؤ٩ح ا٣كٛؿ ٚٲعذ- ٢٧ك٬ٮ اٵّ٭ؿ -أ١لة ٹ ِلت ٔ٤ٲ ،]1[٫ك٤لذ ¬٢٧أف ِلت ٔ٤ٲ]2[٫
إذا ٠ةف ا٣ؾم ٚكؽ ظضح اٷقٺـ؛ كذ ٟ٣ٵف اٌٞ٣ةء يف اٙلٞٲٞح ٬ٮ ظضح اٷقٺـ( .ث.)٫ْٛ٤
-------------------------

[٬ ]1ؾا يف اٛلؤ٩ح ٍٗل اٞٛ٪٣ح ،كأ٦ة اٞٛ٪٣ح ٚذضت ٔ٤ٲٞٛ٩ ٫ح قٛؿ؛ ٵف اٛ٣كةد ثٍ٘ل اػذٲةر٬ة.)Í( .
[ ]2يف اٞٛ٪٣ح  ،ٍٞٚٹ يف اٛلؤ٩ح ٚٺ.)Í( .

يف ا٣ذؼؿ٣لةت :إ ٫٩ٱ٤ــ ا٣ـكج ٜلة ٝؽر ٞٛ٩ح اٙلِص  ،)1(ٍٞٚكٝةؿ اٵٍ٦ل ٔيل :إف
ًف ٱَص زكص٭ة ٕ٦٭ة ٚٺ ٨لء ٔ٤ٲ ،٫كإف قةر ٕ٦٭ة ٤ٕٚٲٞٛ٩ ٫ذ٭ة ظذٯ ّلؿـ ،ز٥
ٔ٤ٲ٭ة ظذٯ ّل.٢
ا٣ؿاثٓ :اٹٚرتاؽ  ٨٦زكصذ ٫ا٣ذٰ كَب٭ة  ٨٦ثٕؽ ا٣ٮطء إٌف أف ٤لٺ¬ ٨٦
إظؿا٦٭ًل( ،)2ذ٠ؿق يف اٍ٣صح .كيف ٌٝةا٭ًل ٹ ٱىٺف ٦ٮًٓ ا٣ٮطء إٹ كً٬ل ٞلؿ٦ةف،
ذ٠ؿق يف ا٣نٛةء( ،)3ز ٥ٱٛرتٝةف  ٫٪٦ظذٯ ٤لٺ ،ذ٠ؿق اٛلؿدًص كأثٮ صٕٛؿ ،كٝةؿ
اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٞ٣ة٬ل صٕٛؿ :يف ذ ٟ٣اٛل١ةف  .ٍٞٚكاٹٚرتاؽ كاصت¬( ،)4ػٺؼ أيب
ةز.
ظ٪ٲٛح ،ك٬ٮ أف ٹ ٥ل٤ٮا كظؽً٬ل يف ٪٦ـؿ أك يف ٞل ،٢٧كإف ٠ةف ٕ٦٭ًل ٍٗلً٬ل صػ ¬
¬ ٨٦ :كرد اٛلٲٞةت ٔ٤ٲ ن
ٺ( )5وةر ٣ؿٚٲ)6(٫ٞكٹٱح ٔ٤ٲ )7(٫يف ٛ٩ك٫
كٚٲًل ٚ ،٫ٕ٦إف ٠ةف ٝؽ أظؿـ كٔؿؼ رٚٲ٦ ٫ٞة أظؿـ ٓ ٫٣ل ٫٧ثٚ ،)8(٫ٲ ٙٞث٫
اٛلٮا٤٠ ٙٝ٭ة ،كٱُٮؼ ث ،)9(٫كٱكٕٯ ث ،٫كٱؿ ،٫٪ٔ ٰ٦كٱُٮؼ ث٤٣ ٫ٮداع؛ إذ ٹ
ٔؾر ٤٣ؿٚٲ .)10(ٜكٱ ٢ٕٛذ ٟ٣ث ٫إ٦ة ٬ٮ ثٛ٪ك ٫كإٹ اقذأصؿ ٍٗلق  ،٫٣كاٵصؿة
(ٝ )1ٮم؛ ٵف ا٣ٮصٮب ٔ٤ٲ٭ة يف اٙلش .كاٛلؾ٬ت أ ٫٩ٱ٤ـٜ ٫٦لة ٞٛ٩ح¬ قٛؿ؛ ٵ ٫٩ثإذف اٍ٣صع.
(ٚ )2إف ػيش ٔ٤ٲ٭ة  ٨٦اٹٚرتاؽ ٣ ٢٬لٮز  ٫٣اٹصذًلع ُلة؟ ٤ٝخ :ٹ ٣لٮز؛ ٵف اٹصذًلع ُلة ٞلْٮر،
كاٚلٮؼ ٔ٤ٲ٭ة ٝلٮز أك ٪ْ٦ٮفٛ٦( .ذٰ) .كاٛلٞؿز أ٣ ٫٩لٮز ٜلًل اٹصذًلع إذا ػيش ٔ٤ٲ٭ة.)Í( .
(*) ثُٮاؼ ا٣ـٱةرة ٹ ثة٣ؿ.)Í( .ٰ٦
( )3كيف ا٣جعؿ٤ :لؿ٦ةف¬ ٌٞ٤٣ةء  ٨٦اٛلٲٞةت  ٞ٤ُ٦نة ،ػٺؼ أوعةب ا٣نة.ٰٕٚ
(ٝ )4ةؿ يف دٕ٤ٲ ٜاٷٚةدة :ك٬ؾا رشع كٹ ٱٕ .٢٤ك٦س ٫٤يف ا٣ـ٬ٮر.
( ٓ٦ )5زكا¬ؿ ٔ ،٫٤ٞك٬ٮ رصٱط ا٣جٲةف يف اٛلكأ٣ح ٬ؾق يف اٛ٣ؿع.
( )6كٍٗل ا٣ؿٚٲ ٜظٲر ٹ رٚٲ .٫٣ ٜكيف ثٕي اٙلٮا٨ل :ٹ كٹٱح ٍ٘٣Êل ا٣ؿٚٲ.ٜ
(*) ك٣ٮ ٔجؽ نا.
و
( )7ٱٕ :ٰ٪أ٥ ٫٩لذه رٚٲ ٫ٞث٪ٮع كٹٱح ٔ٤ٲ ٫ظٲ٪بؾ كٔىل ظ٦ ِٛة ٫٣كثٲٕ٣ ٫ٸٛ٩ةؽ ٔ٤ٲ ٫كِل٭ٲـق
إذا ٦ةت( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )8ك٣ٮ ٠ةف ا٤ٕ٣ٲ ٢أصٍل نا.)Í( .
( )9كٱىيل¬ ٔ ٫٪رٕ٠ذٰ اُ٣ٮاؼ ٠ةٵصٍل ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر ،ك٦س ٨ٔ ٫٤اٛلٛذٰ .كيف ا٣ؽٱجةج:
إٹ رٕ٠ذٰ اُ٣ٮاؼ ٚٺ ٱ٤ٕٛ٭ًل.
ٱٞةؿ  :إٕ٦ ٫٩ؾكر ٚٲكَ ٫٪ٔ ٍٞٮاؼ ا٣ٮداع ٠كةاؿ اٛلٕؾكرٱ٨؛ ٵف اٝ ٢ٕٛ٣ؽ وةر
¬
( )10كٹ
ٍ٘٣لق -ك٬ٮ ا٣ؿٚٲ -ٜكٹ ٔؾر ٠( .٫٣ٮا٠ت).

ٔىل اٛلؿٱي .ك٣ل٪ج٦ ٫ة ٣لت ٔىل اٛلعؿـ اصذ٪ةث ،٫ك٦ة اظذةج إٌف  ٫٤ٕٚثً٦ ٫ل
ٱٮصت اٛ٣ؽٱح صةز  ،٫٤ٕٚكِلت ٚٲ ٫اٛ٣ؽٱح ٦ ٨٦ةؿ اٛلؿٱي ،كإف  ٫٤ٕٚثٍ٘٣ ٫ل
ظةصح ٚةٛ٣ؽٱح ٔ٤ٲ.)1(٫
كإف ًف ٱٕؿؼ رٚٲ٦ ٫ٞة أظؿـ  ٢ٕٚ ٫٣ثً٠ ٫ل ٱ٩ ٨٦ ٢ٕٛيس ٦ة أظؿـ ً٠ )2(٫٣ل
٦ؿ .كإف أٚةؽ ٔ ٢٧ثًل ٠ةف أظؿـ .٫٣
كإف ًف ٱٝ ٨١ؽ أظؿـ اٛلؿٱي ٚإف ًف ٱٕؿؼ رٚٲ٦ ٫ٞة ٝىؽق دؿ )3(٫٠كًف ٱ٪ت¬
ٔ ،)4(٫٪كإف ٔؿؼ ٝىؽق أػؿ أ٦ؿق إٌف آػؿ اٛلٮاٝٲخ ،ك٬ٮ اٛلٲٞة¬ت اٍ٣صٰٔ(،)5
كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :آػؿ اٙل )6(Ê٢ز٤ ٥لؿـ ٔ ٫٪ثًل ٔؿؼ أ٦ ٫٩ؿٱؽ ،٫٣
كٱ٘ك٣ ٫٤ٸظؿاـ ٩ؽث نة إذا ٠ةف ٹ ٱِصق ،كٱ ٢ٕٛثً٠ ٫ل دٞؽـ .ك ٢٬ذ ٟ٣كاصت ٔ٤ٲ٫
أك ٩ؽب؟ ٚٲ ٫دؿدد ،كاٵٝؿب أ٩ ٫٩ؽب¬( ،)7كٹ ٣لت ٛلة ٚٲ ٨٦ ٫اٙلؿجٚ ،إف ٩ٮل
اٵصؿة ٚ ٫٣ةٵٝؿب¬ ا٘لٮاز(.)8
(٦ ٨٦ )1ة.٫٣
( )2إٹ يف دس ٰ٪ا٣ؽ٦ةء ٚٺ دس٪ٯ¬ ٔ٤ٲ٫؛ ٵف اٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح .إٹ أف ٱ١٪ن٠ ٙٮٝ ٫٩ةر ٩نة( .ثعؿ) (.)Í
(*) ٚإذا  ٢ٕٚثٕ٣ ٫ؾر مٲب نة ً٦ل ٱٮصت كاصج نة ٠ؽـ ًف ٱ٤ــ إٹ دـ  ،ٍٞٚكٹ ٱذ١ؿر ك٣ٮ ٝؽر أ٫٩
ٝةرف؛ ٵف اٵو ٢ا٣رباءة ،كٛلة دٞؽـ  ٨٦أ ٫٩إذا ا٣ذجف ًف ٱ٤ـ٨ ٫٦لء  ٨٦أظ١ةـ اٞ٣ؿاف؛ إذ ٨٦
رشَ ٫ا٣كٮؽ( .رشح ٚذط).
(*) كٹ ٥لؿج ٫٪ٔ Êد ٦نة إف ٦ةت؛ إذ اٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح .ك٦س ٫٤يف ا٣جعؿ .ك ٫٤ٕ٣أراد ثٞٮ« :٫٣كٹ
٥لؿج ٔ ٫٪د ٦نة» ٱٕ ٰ٪دـ ٝؿاف أك ٓلذٓ؛ ٵ٣ ٫٩لٮز أٛ٦ ٫٩ؿد كأف ا٘ل٭ ٢ك ٨٦ ٓٝص٭ذ٪ة ،ذ٠ؿ
٪ٕ٦ةق يف ٬ة٦ل ا٣ٮاث.٢
( )3كإً٩ل ٱرت ٫٠إذا ٠ةف يف ٦ٮًٓ آ ،٨٦كإٹ ٖل ٫٤إٌف ٦أٚ ،٫٪٦إف ًف ٣لؽ ٦أ ٪٦نة ظذٯ أدػ ٫٤اٙلؿـ
٠ةف  ٨٧٠دػٍ٘٣ ٢ل ٩كٔ ٟىل ٦ة دٞؽـ  ٨٦اٚلٺؼٝ ،ةؿ ا٣ٮا٣ؽ :كاٛلؿاد ظٲر ًف ٱٕ.٢ٞ
(ثكذةف) (.)Í
٤لؿـ؛ ٵف  ٫٣كٹٱح.
(ٝ )4ةؿ يف ا٣ٲةٝٮدح :ك٠ؾا ٹ ٤لؿـ ٔ ٨اٵصٍل ثٺ ػٺؼ( .ثكذةف) .كٝٲ¬ :٢
( )5يف اٳٚة.)Í( .ٰٝ
( )6يف اٛلٲٞةيت .)Í( .ٵف إ٣ؾر ٦جٲط  .٫٣ٱْ٪ؿ.
(٦ )7ة ًف ٤لؿـ¬ ثٚ ٫ٮصٮب؛ ٵٝ ٫٩ؽ ٔؿً٤٣ ٫ٮاصجةت.
(ٛ )8لة ٠ة٩خ كٹٱذٔ ٫ة٦ح٠( .ٮا٠ت) (.)Í

¬ :كاٙلش كارد ٔىل اٞ٣ٲةس إٹ يف ٬ؾق ا٪٣ٲةثح( ٨٧ٔ )1ٹ ٔ .٫٣ ٢ٞكإذا
٦ةت ٔىل إظؿاً ٫٦ف ٱٍ٘ رأق ،٫كٹ ٤ل ¬ٍ٪ثع٪ٮط ٚٲَ ٫ٲت .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح:
٣لٮز ً٠ل يف اٛلٕذؽة.
 :كإذا ظةًخ اٛلؿأة ٝج ٢إظؿا٦٭ة اٗذك٤خ ٩ؽث نة كأظؿ٦خ كٌ٦خ يف
ظض٭ة ،إٹ أ١لة دؤػؿ َٮاؼ اٞ٣ؽكـ كا¬٣كٰٕ إٌف ثٕؽ ا٣ٮٝٮؼ .كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ
ث ٨اٙلكَل٣ :لٮز ٜلة دٞؽٱ ٥ا٣كٰٕ(ٔ )2ىل اُ٣ٮاؼ .كإف ظةًخ ثٕؽ َٮاؼ
اٞ٣ؽكـ كٝج ٢ا٣كٰٕ قٕخ¬ ،كٹ دُٮؼ ٤٣ـٱةرة ظذٯ دُ٭ؿٚ ،إف ػؿصخ أٱةـ
ا٣ذٍصٱٝ ٜج ٢اُ٣٭ؿ ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :ٱ٤ـ٦٭ة ¬ا٣ؽـ( ،)3كٝةؿ اٵٍ٦ل
اٙلكَل :ٹ ٱ٤ـ٦٭ة( .)4كإف ظةًخ ثٕؽ َٮاؼ ا٣ـٱةرة ق٪ٔ ٍٞ٭ة َٮÉاؼ
ا٣ٮداع( ،)5إٹ أف دُ٭ؿ ٝج ٢ػؿ¬كص٭ة ١٦ ٨٦ح(٣ )6ـ٦٭ة ،كٹ ٱك٪ٔ ٍٞ٭ة ٍٗلق
 ٨٦اٛل٪ةق.ٟ
¬ :كإف ظةًخ كٞ ٰ٬لؿ٦ح ثٕ٧ؿة ا٣ذ٧ذٓ أػؿت اُ٣ٮاؼ كا٣كٰٕ ٜلة
(ٝ )1ٲ :٢اٙلش ٥لة ٙ٣اٞ٣ٲةس يف ٬ؾق ا٪٣ٲةثح ،كيف وعح ا٪٣ٲةثح يف أر٠ة٫٩؛ ظٲر دىط ا٪٣ٲةثح ٚٲ٭ة
ٕ٤٣ؾر  ٓ٦أ١لة ٔجةدة ثؽ٩ٲح ،كيف دٕة٠ف َٮاٚةد ،٫كيف اٞ٩ٺب  ٫٤ٛ٩كاصج نة ،ٱٕ :ٰ٪ظٲر د ٢ٛ٪ثٛ٪فÊ
اٙلش وةر ظ ٫٧١ظ ٥١ا٣ٮاصت .كظٲر قةؽ ٬ؽٱ نة ٦ذ ٛ٪ن
ٺ وةر ٠ة٣ٮاصت ،كاٛلٌص يف ٚةقؽق.
( )2كذ ٟ٣ٵ ٫٩ػةرج اٛلكضؽ٪٤ٝ .ة٬ :ٮ ٦ؿدت ٔىل اُ٣ٮاؼ( .ثكذةف).
( )3كذ٠ ٟ٣ةٷظىةر ثةٛلؿض ك٩عٮق( .ثكذةف).
( )4ٵف ٬ؾا إ٣ؾر ٱك ٍٞا٣ٮاصت ُ٠ٮاؼ ا٣ٮداع( .ثكذةف).
( ) 5ك٣ٮ أصٍلة .كيف ظةمٲح٦ :ة ًف د ٦ ٨١كذأصؿة ٚذكذ٪ٲت  ٨٦ٱُٮؼ ٔ٪٭ة.)Í( .
كوعخ اٹقذ٪ةثح كإف ًف د٤ع ٜثأ٤٬٭ة ٵف ٣ٶصٍل اٹقذ٪ةثح ٔ٪ؽ ظىٮؿ إ٣ؾر ٍٗ ٨٦ل
ٚؿؽ ثَل ٦ة  ٫٣كٝخ كٍٗلق ،كإً٩ل ٱٛرتؽ اٙلٚ ٥١ٲ ٨٧ظش ٔٛ٩ ٨ك ،٫كآص أٔ( .٥٤قٲؽ٩ة
ظك ٨ث ٨أٖلؽ ¦) (.)Í
دـ ٔ٤ٲ٭ة( .دؾ٠ؿة) .كٝٲ :٢ٱ٤ـ٦٭ة( .ذ٦ةرم).
(*) كٹ ¬
( )6ك٦ٲ٤٭ة.)Í( .
(*) ٱٕ٦ ٨٦ :ٰ٪ٲ١٦ ٢ح ،Êذ٠ؿق يف ا٣رب٬ةف ٔ ٨اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق( .ٙثكذةف ٪ٕ٦ٯ).

ظذٯ دُ٭ؿ ،إٹ أف ْلنٯ ٚٮت كٝخ اٙلش دؿ٠خ ا٧ٕ٣ؿة( )1كأظؿ٦خ ٤٣عش،
كٔ٤ٲ٭ة دـ ٣ؿٚي ا٧ٕ٣ؿة ،كدٌٞٲ٭ة ثٕؽ أٱةـ ا٣ذٍصٱ ،ٜك٦ة ٠ةف ٕ٦٭ة ٬ ٨٦ؽم
ا٣ذ٧ذٓ ٚ٭ٮ ثةؽ ٜلة( )2ظٲر رٌٚخ ا٧ٕ٣ؿةٚ ،ذضٕ ٨ٔ ٫٤دـ ا٣ؿٚي أك ٍٗلق.

(٦ )1ة ًف د٦ ٨١كذأصؿة ٚذكذ٪ٲت٠( .ٮا٠ت) .ك ِٛ٣اٛلٞىؽ اٙلك٦ :٨كأ٣حٝ :ٮٜل :٥كد٪ٮم
اٛلذ٧ذٕح رٝ ،٫ٌٚةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙإذا ٠ة٩خ أصٍلة ٤ٚ٭ة أف دكذأصؿ  ٨٦ٱٕذ٧ؿ ٔ٪٭ة؛ ٵف
دكذأصؿ  ٨٦ٱُٮؼ  ،ٍٞٚك ٰ٬دكٕٯ كّل .ٜ٤كإذا ٪٤ٝة :دكذأصؿ  ٨٦ٱٕذ٧ؿ
ذٔ ٟ٣ؾر ،كٝٲÊ :٢
ٔ٪٭ة ٚ٭ّ ٢ل ٢٤ث ٢ٕٛاٵصٍل أك ٹ؟ اٵٝؿب أ١لة ٹ ّل ٢٤إٹ ثؿٚي ا٧ٕ٣ؿة[ٚ ]1إف اقذأصؿت
 ٨٦ٱُٮؼ ٔ٪٭ة ّ ٍٞٚل٤٤خ ثةٙل ٜ٤أك ا٣ذٞىٍل( .]2[Êث.)٫ْٛ٤
(*) ٱٕ :ٰ٪رٌٚذ٭ة¬.
(*) ك١٬ؾا¬ يف اٞ٣ةر٩ح.
( )2ك٠ؾا يف ٬ؽم اٞ٣ؿاف.
(*) ٬ ٢ٕ٣ؾا ٔىل اٞ٣ٮؿ ثجُٺف ا٣ذ٧ذٓ ،كٔىل ّة٬ؿ ٠ٺـ اٛل٭ؽم  ¬#أ ٫٩ٹ ٱجُ ٢ا٣ذ٧ذٓٝ ،ةؿ
يف رشح اٛ٣ذط :ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر كاٵزًلر.

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

[ ]1ٱٕٔ :ٰ٪ىل اٞ٣ٮؿ اٵكؿ.
[ ]2ٱٕٔ :ٰ٪ىل اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل( .إ٦ٺء).

فصل يف اإلحصبز

إً٩ل ٱ١ٮف ثٕؽ اٷظؿاـ كٝج ٢ا٣ٮٝٮؼ ،ٹ ٝج٤٭ًل كٹ ثٕؽً٬ل .كيف ا٧ٕ٣ؿة ثٕؽ
اٷظؿاـ ٜلة كٝج ٢ا٣كٰٕ( .)1كأزجخ ا٣نة ٰٕٚاٷظىةر ثٕؽ ا٣ٮٝٮؼ أٱٌ نة(.)2
كأقجةث ٫أظؽ ٍٔص ،ثٌٕ٭ة ٔ٤ٞٲح -ك :ٰ٬اٛلؿض ،كإ٣ؽك ،كاُٞ٩ةع ا٣ـاد،
كاٙلجف  ٢٬ث ٢ٕٛآد ٰ٦أك  ¬٨٦ص٭ح آص دٕةٌف ٠ةُٞ٩ةع ا٣ؿٱط ٔ ٨ا٣كٛٲ٪ح،
كاٌ٣ٺؿ ٔ ٨اُ٣ؿٱ ،)3(ٜكًٲ ٜا٣ٮٝخ( -)4كثٌٕ٭ة رشٔٲح ،ك٦ :ٰ٬ٮت
اٛلعؿـ أك ٦ؿً ٫يف ظ ٜاٛلؿأة ،ك ٓ٪٦ا٣ـكج ٣ـكصذ ٫ك ٓ٪٦ا٣كٲؽ ٕ٣جؽق كأ٦ذ،)5(٫
كَؿك إ٣ؽة ٔىل اٛلؿأة ،كُ٦ة٣جح وةظت ا٣ؽٱ ٨اٙلةؿ ٛل ٨ٱ ٫٪١٧اٌٞ٣ةء كٹ
ٱجٞٯ  ٫٣زاد ،ك٠ؾا ُ٦ة٣جح اٵثٮٱ ٨إ٣ةصـٱ ٨ٔ ٨ا٣ذ١كت(ٚ ،)6ٲنذ٘٢
ثة٣ذ١كت ٔ٤ٲ٭ًل ،ك٠ؾا ُ٦ة٣جح اٷ٦ةـ  ،)7(٫٣ك ٓ٪٦ا¬ٛلكذأصؿ ٣ٶصٍل اٚلةص.
ٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙكظؽ اٚلٮ¬ؼ ػنٲح اِ٣صر ،ك٠ؾا يف ¬اٛلؿض.
 :كظ ٥١اٛلعُص أ ٫٩ٱذع ٢٤ثنةة( )8أك ثكجٓ ثٞؿة أك ثٍٕص ثؽ٩ح ك٣ٮ ٠ةف¬
( )1أك ثٌٕ ٫ك٣ٮ .)Í( .٢ٝ
(ٚ )2ٲذع ٢٤كّل ٫٣ ٢ا٪٣كةءٝ ،ةؿ :ٵ ٫٩ث ٰٞر ٨٠ٹ ٣لربق ا٣ؽـ ٚأمج ٫ا٣ٮٝٮؼ٪٤ٝ .ة :ا٣ٮٝٮؼ ٹ
ٱىط اٙلش  ٨٦دكٚ ،٫٩ةٚرتٝة( .ثكذةف).
ٱذع ٢٤ثة٣ىٮـ؛ ٣ذٕؾر إٛ٩ةذ اٜلؽم٠( .ٮا٠ت).
¬
( )3ك
( )4ث ٢ٱٌ٧ص¬ إف ٠ةف إظؿا ٫٦ثٕ٧ؿة ،كإف ٠ةف ثعش ّل ٢٤ثٕ٧ؿة .)Í( .ك٪ٕ٦ةق يف ا٣جعؿ .كٹ
ٱٞةؿ :إٍٗ ٫٩ل ٞلُص؛ ٵ٩ة ٞ٩ٮؿٝ :ؽ أظُص ًٔل أظؿـ  ،٫٣ك٬ٮ اٙلش ،كاٛليش ٧ٕ٤٣ؿة ٬ٮ ٦يش
٤٣ذع ٢٤ثةٵ ،٢٧٠ك٬ٮ ا٧ٕ٣ؿة؛ إذ ٹ ٣لـم اٜلؽم إٹ ٔ٪ؽ دٕؾر٬ة .)Í( .ٱْ٪ؿ ٦ة ٚةاؽة
٬ؾق اٙلةمٲح اٵػٍلة؟
ظٲر ٜلًل ذ ،ٟ٣كإٹ  ٨٧ٚإٞ٣يل.
¬
()5
( )6أك ًف ٱٕضـا ظٲر ٦ ٫٣ةؿ.)Í( .
(*) ٹ ٱنرت¬ط ُ٦ة٣جذ٭ة.
( )7أك ٔ ٫٧٤ثةظذٲةص ٫٣ ٫كإف ًف ٱُة٣ت.)Í( .
َ ْ ُ ْ ُْْ ََ ََْْ َ َ ْ
ْ
َ
صته ذىا اشجيَس وِي الُد ِيّ...ص إ٣غ [ا٣جٞؿةٝ ،]196ةؿ :#
( )8كذٞ٣ ٟ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صفإِن أخ ِ
ك٪ٕ٦ٯ اٳٱحٚ :إف أظُصد ٥كأردد ٥اٷظٺؿ ًٚل اقذٲَص  ٨٦اٜلؽم ،ك٬ؾا ٔىل ظؾؼ اٛلكجت
=

ٝةر ٩نة ،كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛحٔ :ىل اٞ٣ةرف مةدةفٚ .ٲأ٦ؿ ثؾثع ٫يف ١٦ح إف ٠ةف ٕ٦ذ٧ؿ نا ،أك
يف ٪٦ٯ إف ٠ةف ظةص نة ،يف أٱةـ¬ ا٪٣عؿ ٹ ٝج٤٭ة(ٚ ،)1إف ًف ٱٞؽر ٔىل ذ )2(ٟ٣وةـ
ٍٔصة أٱةـ :زٺزح( )3يف أٱةـ اٙلش أك ٝج٤٭ة ،كقجٕح ثٕؽ٬ةٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :كٹ ٤ل٢
 ٨٦إظؿا ٫٦إٹ ثىٮ٦٭ة ا .)4(٢١٣كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ثؽؿ ٔ ٨دـ
اٷظىةرٝ .ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓصٚ :إف دٕؾر ٔ٤ٲ ٫ا٣ىٮـ صةز  ٫٣ا٣ذع )5(٢٤كٱ١ٮف ا٣ؽـ
يف ذ٦ذ٦ ٫ذٯ أ٤ٚ .٫٪١٦ٮ ػؿصخ أٱةـ ا٣ذٍصٱٝ ٜج ٢ٱىٮـ ا٣سٺث ٣ـ ٫٦دـ( ،)6زٚ ٥ٲ٫
أظؽً٬ل :أ ٫٩ٱىٮـ( ،)7كا٣سةٌل :أ ٫٩ٱ٤ـ ٫٦اٜلؽم(ٚ )8ٺ ٱذع ٢٤إٹ ث،٫
¬
اظذًلٹف:
ذ٠ؿً٬ل ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل.
َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َ َْ َ َ َ ْ َ َ ْ
ج َرتّص [ا٣جٞؿة ]60كاٛلٕ٪ٯ
اْضب بِعصاك اْلجر فاجف
٣ؽٹ٣ح ا٣كجت ٔ٤ٲٞ٠ ،٫ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صذلنٌا ِ
َ ُ َْ ْ
ْ
اْضبّص ،كٔ ٨صةثؿ أٝ ٫٩ةؿ :أظُص٩ة
ِٚصب ٚةٛ٩ضؿتٚ ،عؾؼ ٝٮِٚ :٫٣صب ٣ؽٹ٣حْ :صذلنٌا ِ
 ٓ٦رقٮؿ آص ÷ يف اٙلؽٱجٲح ٪ٚعؿ٩ة ا٣جٞؿة ٔ ٨قجٕح كا٣جؽ٩ح ٍٔٔ ٨صة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(*) كٹ ٱذع  ٢٤إٹ ثٞ ٢ٕٛلْٮر ٞ ٨٦لْٮرات اٷظؿاـ ث٪ٲح ا٣ذع ٢٤ثٕؽ ا٣ؾثط٬( .ة٦ل رشح
أز٬ةر) (.)Í
( )1ٹ ثٕؽ٬ة ٚٲىط كٔ٤ٲ ٫دـ ا٣ذأػٍل.)Í( .
( )2أمً :ف ٣لؽ يف اٛلٲ.)Í( .٢
٣لت ا٣ذٛؿٱ ٜثَل ا٣سٺث كا٣كجٓ.
¬
(٦ )3ذٮا٣ٲح .كٝٲ:٢
(٠ )4ٺـ أ ٢٬اٛلؾ٬ت يف رشح اٵز٬ةر كٍٗلق أ ٫٩ٱذع ٢٤ثىٮـ ا٣سٺث ٠ةٛلذ٧ذٓ قٮاء .ك(.)Í
(*) ا٣ىعٲط أ٤Ê ٫٩لى ٢ا٣ذع ٢٤ثىٲةـ ا٣سٺث؛ إذ  ٰ٬ثؽؿ اٜلؽم.ا٬ػ  ٨١٣ٹ ٣لٮز ٢ٕٚ ٫٣
٨لء  ٨٦اٛلعْٮرات إٹ ثٕؽ ٚٮات ا٣ٮٝٮؼ .كاٛلؼذةر صٮاز ا٣ذع٤ٗ ٓ٦ ٢٤جح ا٨ْ٣
ثةقذ٧ؿار اٙلُص ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر (مة )ٰ٦ك(.)Í
(٤ٝ )5خ :ك٬ٮ ٝٮم ،إٹ أف ٠ٺـ أ ٢٬اٛلؾ٬ت ٱٞذٌص أف اٛلعُص ٹ ٱذع ¬٢٤إٹ ثةٜلؽم أك
ا٣ىٮـ أك ا٧ٕ٣ؿةٗ( .ٲر).
( )6كاٛلؼذةر ٹ دـ¬.
( )7كٹ ٱ١ٮف ّل ٫٤٤يف ٬ؾق ا٣ىٮرة -ك٬ٮ ظٲر ٚةدخ ا٣سٺث -إٹ ثةٍٕ٣ص ٤٠٭ة .كاٛلؼذةر أف
ّل٤ ٫٤٤لى ٢ثىٲةـ ا٣سٺث ً٠ل يف رشح اٵز٬ةر.)Í( .
اٵزًلر :كٹ ٱذَٕل اٜلؽم ثٛٮات ا٣سٺث ،ثؼٺؼ اٛلذ٧ذٓ؛ إذ ٹ ٝةا ٢ثؾ.ٟ٣
É
( )8كيف رشح
(رشح ُلؿاف).

¬ :كظٲر ثٕر ثةٜلؽم ٹ ٤ل ٨٦ ٢إظؿا ٫٦ظذٯ ٱؾثطٚ ،ٲأ٦ؿ ث٨٦ ٓ٦ ٫
ٱس ٜث ،٫كٱٮٝخ  ٫٣كٝذ نة ٕ٦ٲ ٪نة ٱؾثعٚ ٫ٲٚ ،٫إذا ًف ٱٕ )1(٥٤أف ٔةا ٞنة ٔة ٫ٝصةز ٫٣
ا٣ذع ٢٤يف ذ ٟ٣ا٣ٮٝخ ٨١٣ ،ٱكذعت  ٫٣اٹظذٲةط ثة٣ذأػٍل ٔٝ ٫٪ؽر ٩ىٙ
ٱٮـ(.)2
٤ٚ :ٮ ّل ٢٤ثٞ ٢ٕٛلْٮر ٝج ٢ا٣ٮٝخ كا٣ؾثط ٣ـ٦ ٫٦ة ٱ٤ــ ٔىل اٛلعؿـ يف
ذ ٟ٣ا ،٢ٕٛ٣كثٕؽً٬ل ٹ ٨لء ٔ٤ٲ ،)3(٫كثٕؽ ا٣ٮٝخ ز ٥ثةف أٝ ٫٩ج ٢ا٣ؾثط ٱ٤ـ¬٫٦
٠ؾ ٟ٣أٱٌ نة ٔىل اٵوط( ،)4كٝج ٢ا٣ٮٝخ كثٕؽ ا٣ؾثط ٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ:
ٱأيت ٔىل¬ ٝٮؿ اٹثذؽاء كاٹ٩ذ٭ةء( ،)5كٝٲ :٢ث ٢ٱ٤ـ٦ ¬٫٦ة ٱ٤ــ اٛلعؿـ( .)6كٱٌ٨٧
ا٣ؿقٮؿ ٝٲ٧ح اٜلؽم ٛلؼةٛ٣ذ .٫كاٵٝؿب أ ٫٩ٱأز ٥اٛلعؿـ كٹ ٱ٤ـ٨ ٫٦لء؛ ٵف إ٣ربة
ثة٣ؾثط( .)7كٝة٣خ اٞٛ٣٭ةء :ٹ ٣لٮز  ٫٣ا٣ذع ٢٤ظذٯ ٥لربق ٟلرب ثؾثط اٜلؽم.
¬ :كإذا زاؿ قجت اٷظىةر ٝج ٢ا٣ٮٝٮؼ ثعٲر ٱ ٫٪١٧إدرا ٫٠كصت ٔ٤ٲ٫
ك٣ٮ اظذةج إٌف ٦ؿ٠ٮب ٱنرتٱ ٫أك ٱ١رتٱ ٫إذا أ ٫٪١٦ك٣ٮ ثـااؽ ٔىل ٝٲ٧ذ ٫أك ٠ؿاء ٦س٫٤
( )1أك ا¬٨ْ٣؛ ٵف َؿٱٞح اٞٛ٦ ٥٤ٕ٣ٮدة.
(٬ )2ؾا ٱكذٞٲ¬ ٥ظٲر ٱ١ٮف ا٣ؿقٮؿ ٛ٦ٮً نة ،ٹ ظٲر ًف ٱٛ٦ ٨١ٮً نة ٚٺ ٪ٕ٦ٯ ٤٣ذأػٍل.
( )3ظٲر ٩ٮل ث ٫ا٣ذع.)Í( .٢٤
( )4كٱؿصٓ ٔىل¬ ا٣ؿقٮؿ ثًل ٣ـ ٫٦إف أػؿ ٍ٘٣ل ٔؾر؛ ٵٗ ٫٩ؿـ ٙل ٫ٞثكجج( .]1[٫كميل) .كٝٲ :٢إ٫٩
ٹ ٱؿصٓ؛ ٵ٦ ٫٩جةرش كا٣ؿقٮؿ ٦كجت ،كٹ ٨لء ٔىل اٛلكجت  ٓ٦كصٮد اٛلجةرش .ٱٞةؿ:
اٛلجةرشة كا٣ذكجٲت إً٩ل ٱٕذرباف يف ا٘ل٪ةٱةت.
( ٓ٦ )5ا٣ذٛٮٱي.)Í( .
(ٔ ٓ٦ )6ؽـ ا٣ذٛٮٱي.)Í( .
( )7كظةو ¬٢ذ ٟ٣أف ٞ٩ٮؿ :ٹ ٥ل٤ٮ إ٦ة أف ٱ١ٮف ٛ٦ٮً نة أـ ٹ ،إف ٠ةف ٛ٦ٮً نة ٚةٕ٣ربة ثة٣ؾثط
كٹ ٔربة ثة٣ٮٝخ ،كإف ٠ةف ٍٗل ٛ٦ٮض ٚةٕ٣ربة ثة٣ؾثط يف كٝذٚ ،٫إف ٝؽـ ا٣ؿقٮؿ أك أػؿ
ً ٨٧اٜلؽم كٹ ظ٣ ٥١ذع ٢٤اٛلعُص؛ ٵف ا٣ؿقٮؿ وةر ٌٚٮ٣ٲ نة( .إ٦ٺء قٲؽم أٖلؽ ث٨
ٔيل ا٣نة.)Í( )¦ ٰ٦
(*)  ٓ٦ا٣ذٛٮٱي .ٍٞٚ

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

[ ]1كٱٌ ٨٧ا٣ؿقٮؿ اٜلؽم إٹ أف ٱ١ٮف ٛ٦ٮً نة ،ك٣لـٱ ٓ٦ ٫ا٣ذٛٮٱي ،كٹ ٱؿصٓ يف ٬ؾق ا٣ىٮرةٛ٦( .ذٰ) (.)Í

٦ة ًف ٣لع ٙثعة ٫٣ظٲر ٬ٮٚ ،إف أدرؾ ا٣ٮٝٮؼ أد ٥ظض ٫كا٩ذ ٓٛثةٜلؽم ،كإف ًف
ٱؽرٚ ٫٠ةد ٫اٙلشٚ ،ٲٌٓ إظؿأ ٫٦ىل ٔ٧ؿة( )1ٱُٮؼ كٱكٕٯ ك٤ل ،ٜ٤ك٣لٕ٬ ٢ؽٱ٫
أك ٍٗلق ٔ ٨دـ اٛ٣ٮات( .)2ك١٬ؾا¬ إذا ٔؿؼ أ ٫٩ٹ ٱؽرؾ ا٣ٮٝٮؼ ٚإ ٫٩ٱ١ٮف
٠ةٛ٣ةاخ ظضٝ .)3(٫ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :كإذا ًف ٱ ٢ٕٛا٧ٕ٣ؿة ا٣ذٰ ٱذعُ ٢٤لة
ظذٯ ػؿصخ أٱةـ ا٣ذٍصٱ٣ ٜـ ٫٦دـ ٣ذأػٍل٬ة( ،)4كٱ٤ٕٛ٭ة ثٕؽ٬ة.
(٤ٚ )1ٮ دٕؾر  ٢ٕٚا٧ٕ٣ؿة  ٢٬ٱ١٪ن ٙثٞةء إ٣ؾر اٵكؿ أـ ٱىٍل ٞلُص نا ٔ٬ ٨ؾق ا٧ٕ٣ؿة؟ ٱْ٪ؿ.
أصٲت ثأ ٫٩ٱذع ٢٤ثؾثط اٜلؽم ٔ ٨ا٧ٕ٣ؿة ،كٱ٤ــ دـ ٣ذٕؾر  ٢ٕٚا٧ٕ٣ؿة؛ ٵ ٫٩إذا ٣ــ يف
اٵو -٢ك٬ٮ ٚٮات اٙلش ٰٛٚ -ا٧ٕ٣ؿة أكٌف كأظؿل (قًلع ظسٲر)[٤ .]1ل .ٜٞز٣ ٥ٮ كَئ
٣ ٢٬لت ٔ٤ٲٌٝ ٫ةء ظضح كٔ٧ؿة؟ ٤ٝخ كآص أٔ :٥٤اٷظؿاـ ٤٣عش كإً٩ل كًٕٔ ٫ىل ا٧ٕ٣ؿة،
ٚةٛ٣كةد ٷظؿاـ كاظؽ يف ا٣ذعٞٲٜ؛ ٚٺ إُ٩ةؼٛ٦( .ذٰ) (.)Í
كٹ ٱكذأ ٙ٩إظؿا ٦نة؛ ٞ٣ٮٚ ٨٦(( :÷ ٫٣ةد ٫اٙلش ٤ٚٲضٕ٤٭ة ٔ٧ؿة))( .ثكذةف
(*) ٱٕ¬ :ٰ٪
ث.)٫ْٛ٤
( )2كذٞ٣ ٟ٣ٮً ٨٦(( :÷ ٫٣ف ٱؽرؾ اٙلش ٤ٕٚٲ ٫دـ))٩( .ضؿم) .ك٦س ٫٤يف ا٣جعؿ يف ٚى٢
اٷظىةر .كٝؽ دٞؽـ يف ا٣جٲةف يف أكؿ ٚى ٢اٛل٪ةق ٟظٲر ٝةؿ :ا٣سةٌل :ا٣ٮٝٮؼ ،إٌف أف ٝةؿ:
كٱ٤ـ ٫٦دـ.ا٬ػ ٹ إم١ةؿ يف ٣ـكـ ا٣ؽـ ٵص ٢اٛ٣ٮات ،كإً٩ل اٷم١ةؿ  ٨٦ظٲر إف اٛلعُص
ٔ ٨ا٣ٮٝٮؼ إذا ّل ٢٤ثؾثط اٜلؽم ٚ٭ٝ ٢ؽ ك٬ ٓٝؾا ا٣ؽـ ٔ ٨ا٣كججَل ،أٔ ٨ٔ :ٰ٪دـ
اٷظىةر كدـ اٛ٣ٮت؛ ٵ١لً ٥ف ٱؾ٠ؿكا ٔىل اٛلعُص كاصج نة إٹ اٌٞ٣ةء ظٲر ٝة٣ٮا :كٔىل
اٛلعُص اٌٞ٣ةء ،كًف ٱٞٮ٣ٮا :كدـ اٛ٣ٮات ،كٝة٣ٮا ظٲر زاؿ ٔؾرق :كإٹ ّل ٢٤ثٕ٧ؿة ك٩عؿق.
ٝة٣ٮاٚ :إف ٠ةف ٝؽ ٩عؿق ٞٚؽ أصـاق ٔ ٨دـ اٛ٣ٮاتٚ ،٭ ٢ٱ١ٮف ٦س ٫٤دـ اٷظىةر ظٲر ٝؽ
ّل ٢٤ث٣ ٫لـٱ ٨ٔ ٫دـ اٛ٣ٮات؟ اْ٩ؿ كّل .ٜٞاْ٣ة٬ؿ أف دـ اٛ٣ٮات ٝؽ ق ٍٞثؽـ اٷظىةر أك
٩عٮ ا٣ؽـ ،ك٬ٮ ا٣ىٲةـ؛ ٵً ٫٩ف ٱؾ٠ؿ  ٓ٦ا٣ؽ٦ةء اٚل٧كح اٛلؤٝذح ،كآص أٔ( .٥٤قٲؽ٩ة اٙلك٨
ث ٨أٖلؽ ا٣نجٲجٰ  ªك ٨٦ػُ٤ٞ٩ ٫خ) (.)Í
(ٚ )3ٲ٤ــ دـ كٱٌٓ إظؿأ ٫٦ىل ٔ٧ؿة.)Í( .
كاٛلؾ٬ت أ ٫٩ٹ ٱ٤ـ٨ ٫٦لء.
¬
()4
ٱ٤ـ٨ ٫٦لء.
Ê
(*) كّة٬ؿ اٵز٬ةر ػٺ ٫ٚكأ ٫٩ٹ كٝخ ٜلةٚ ،ٺ

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

ٚٲ٤ـ ٫٦د٦ةف :دـ ٛ٣ٮات اٙلش ،كدـ ٛ٣ٮات ٬ؾق ا٧ٕ٣ؿة؛ ٵف ٝؽ ٣ـ ٫٦أف ٱذعُ ٢٤لة .ك٪ٕ٦ةق يف ظةمٲح
¬
[]1
ْٛ٭ة٤ٚ :ٮ ِلؽد ٔ٤ٲ ٫اٷظىةر ٔ٬ ٨ؾق ا٧ٕ٣ؿة ّل٪ٔ ٢٤٭ة ُلؽم آػؿ ،إٌف أف ٝةؿ :كٝٮ:٫٣
ا٣كعٮٍف ،ك¬ ٣
«٣لـٱ »٫ٱٕ٩ ٰ٪عؿ اٜلؽم ٛ٣ٮات ظش( .ثة.)Í( )ِٛ٤٣

¬ :كإذا ٠ةف اٛلعُص ٕ٦ذ٧ؿ نا كزاؿ اٙلُص ٝج ٢إظٺ٣ ٫٣ـ ٫٦اٷدًلـ
 ٞ٤ُ٦نة( -)1إذ ٹ كٝخ ٧ٕ٤٣ؿة -كا٩ذ ٓٛثةٜلؽم.
كإذا ٠ةف اٛلعُص ٦ذُٮٔ نة ثةٙلش ٣ـٌٝ ٫٦ةؤق ٦ذٯ أ.٫٪١٦
كٹ ٔ٧ؿة ٔىل اٛلعُص  ٓ٦اٌٞ٣ةء  ٞ٤ُ٦نة( ،)2ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح(.)3
¬ٚ :إف ٠ةف اٛلعُص ظش ثعؿ ٫٦كٹ ٞلؿـ ٜل٪٬ ٨ةؾ ٍٗلق ٞ ٨٠لُصات
ثإظىةرق( ،)4كٔ٤ٲ٭ ٨اٜلؽم ،كإف ٠ةف ٕ٦٭ٞ ٨لؿـ ٍٗلق رسف ٚ ،٫ٕ٦إف ٠ةف
اٛلعُص ٦ؿٱٌ نة ٤لذةج إظؽآ ٨٬لؿً٠ ٫ة٩خ ٞلُصة  ،٫ٕ٦كاٜلؽم ٔ٤ٲ٭ة ،كإ٣ٲ٫
ا٣ذٕٲَل يف أٱذ٭ ٨مةء إذا أ ،٫٪١٦كإف ًف ٝؿع ثٲ٪٭ .٨ك٬ؾا ظٲر ٠ةف ٹ زكصح
 ،٫ٕ٦كإٹ ٚ٭ٰ أػه ث ٨٦ ٫اٛلعةرـ( .)5كإف ٠ةف  ٫ٕ٦أ٦ح  )6(٫٣أك ٱ٫٪١٧
رشاؤ٬ة(ٚ )7٭ٰ أػه  ٨٦ا ٢١٣كًف ٱٞ ٨ٌ ١لُصات ثإظىةرق.

( )1كقٮاء ٠ةف اٜلؽم ٝؽ ذثط أـ ٹ ،ذ٠ؿق يف اٛ١٣ةٱح ٧٤٣ؾ٬ت( .رشح أز٬ةر ث .)٫ْٛ٤كٝٮ:٫٣
«قٮاء ٠ةف اٜلؽم ٝؽ ذثط أـ ٹ» ٱؽؿ ٔىل أ ٫٩ٹ¬ ٱ ٓٞا٣ذع ٨٦ ٢٤اٷظؿاـ ث٧ضؿد ا٣ؾثط ،ث٢
ٹ ثؽ ٞ ٢ٕٚ ٨٦لْٮر ثٕؽ ا٣ؾثط ٱ ٓٞث ٫ا٣ذع .٢٤ك ٢٬ٱنرتط أف ٱ٪ٮم ثؾ ٟ٣اٛلعْٮر
ا٣ذعٚ ٢٤ٲ ٓٞث ،٫كإذا ًف ٱ٪ٮ ث ٫ا٣ذع٣ ٢٤ـ٦ذ ٫اٛ٣ؽٱح ثعكت ذ ٟ٣اٛلعْٮر أـ ٹ ٱنرتط ،ث٢
إذا ٞ ٢ٕٚلْٮر نا ثٕؽ ا٣ؾثط ظ ٢ث٫؟ ٱْ٪ؿ ،اٵٝؿب أ ٫٩ٹ ثؽ ٝÊ ٨٦ىؽ ا٣ذع( .٢٤ظةمٲح
قعٮٍف  ْٛ٣نة).
(*) ك٣ٮ يف ٍٗل أم٭ؿ اٙلش.
ٚؿًة أك ن
ٛ٩ٺ ،إٚؿا ندا أك ٝؿا ن٩ة أك ٓلذ نٕة( .ثكذةف).
( )2ٱٕ :ٰ٪قٮاء ٠ةف ن
(ٞٚ )3ةؿ ٱٌٞص اٙلش كٔ٧ؿة إف ٠ةف ٛ٦ؿد نا ،كإف ٠ةف ٝةر ٩نة ًٝص اٙلش كٔ٧ؿدَل ،كإف ٠ةف
٦ذ٧ذٕ نة ٚة٧ٕ٣ؿة ( .ٍٞٚثكذةف).
( )4إٹ أف ٹ ٱجٞٯ ثٲ٪٭ ٨كثَل اٛلٮ ٙٝإٹ ٦ة ٱٕذةد يف ٦سٛ٦ ٫٤ةرٝح اٛلعؿـ ٛلعؿ ٫٦يف ا٣كٛؿ،
كأٝؿب ٦ة ٱٞؽر ث٦ ٫ٲ ٓ٦ ٢اٵ.)Í( .٨٦
(٤ٝ )5خ :إٹ¬ أف ٱٕؿؼ أف اٛلعؿـ أر ٨٦ ٜٚا٣ـكصحٗ( .ٲر) ٓ٦ .ٱ٧ٲ.)Í( .٫٪
(ٍٗ )6ل ٦ـكصحٚ ،إف ٠ة٩خ ٦ـكصح ١ٚة٣ؿٚٲ.ٜا٬ػ كٝٲ :٢ٹ¬ ٚؿؽ.ا٬ػ ً٠ل ٱأيت يف ا٣جٲةف يف اٵ٦ح
اٛلـكصح يف ٝٮ٦ :٫٣كأ٣ح :ك٣ٲف ٣كٲؽ اٵ٦ح ٕ٪٦٭ة.
( )7كٹ ٣لت¬ رشاء أ٦ح؛ إذ ٹ ٱٕؿؼ ظةٜلة يف ا٣ؿ( .ٜٚثعؿ ث.)٫ْٛ٤

 :كإذا ٠ةف اٛلعُص أصٍل نا ٍ٘٣لق ٚةٜلؽم ٔىل اٛلكذأصؿ  ،٫٣ذ٠ؿق يف
ا١٣ةيف كاٙلٛ٪ٲح ،كٝةؿ ا٣نة¬ٔ :ٰٕٚىل اٵصٍل( .)1كٱذٞٛٮف يف د٦ةء اٙلش ا٣ذٰ
ِلت ثٞ ٢ٕٛلْٮر أك دؿؾ كاصت أ١لة ٔىل اٵ¬صٍل .كأ٦ة ٬ؽم اٞ٣ؿاف كا٣ذ٧ذٓ
ٕٚىل اٛلكذأÊصؿ( ،)2كٝٲٔ :٢ىل اٵصٍل.

( )1كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر ثٞٮ :٫٣ك٦ة ٣ـ ٨٦ ٫٦ا٣ؽ٦ةء ٤ٕٚٲ.٫
( )2كإذا دٕؾر ٔ٤ٲ ٫اٜلؽم ٚة٣ىٮـ ٔىل اٵصٍل٩ ،ه ٔ٤ٲ ٫ثٕي أوعةب ا٣نةٛ٦( .ٰٕٚذٰ).
كٱْ٪ؿ ٔىل أو٪٤ة ،ك ٫٤ٕ٣ٱؤػؾ ٛ٦ ٨٦٭ٮـ اٵز٬ةر يف ٝٮ ٫٣يف ا٣ؽ٦ةء :إ ٫٩ٹ ٱىط  ٨٦اٵصٍل
دؿ٠ح اٛلٲخ كٹ وٮـ.ا٬ػ ك٣ٮ ٝٲ:٢
¬
ا٣ىٮـ ٚٲع .ٜٞكٝةؿ اٛلٛذٰ٤ :لذ ٢٧أف ٱ١ٮف ا٣ؽـ يف
ٱٛى ٢يف ذ ،ٟ٣ك٬ٮ إف ٠ةف اٛلكذأصؿ ى ٨ٍ ٦اٙلش  ٫٣وةـ ،كإف ٠ةف ٍٗلق ٚ٭ؾق اٵٝٮاؿً -ف

ٱجٕؽ( .مة.)ٰ٦

فصل [يف ذكس احلح ػي ادليذ واالسزئدبز له]

٦ة)3(ٟ٣

٣ ٨٦ـ ٫٦اٙلش( )1ز ٥ظِصق اٛلٮت ٤ٕٚٲ ٫اٷٱىةء ث ،)2(٫ػٺؼ
ٱٮص ثٚ ٫ٺ ٨لء ٔىل¬ كرزذ ،٫ػٺؼ ا٣نة ٰٕٚكأظؽ ٝٮٍف
كأيب ظ٪ٲٛح( ،)4كإف ًف
ً
ا٪٣ةرص(٪٤ٝ .)5ة٤ٚ :ٮ ظضش ًٔ ٫٪ف ٣لـق¬ ك٠ةف زٮاب اٵصؿة ٤٣ٮارث( .)6كٝةؿ
ٛل٪ىٮر ثةٓص كاٵٍ٦ل اٙلكَل( :)7إ٣ ٫٩لـم  ٨٦ا٣ٮ٣ؽ( )8ٹ ٍٗ ٨٦لق ،كقٮاء ظش
Ð
ا
ا٣ٮ٣ؽ ثٛ٪ك ٫أك اقذأصؿ ٍٗلقٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙك١٬ؾا اٚلٺؼ يف قةاؿ
اٞ٣ؿب ا٣ذٰ د ٨ٔ ٢ٕٛاٛلٲخ ثٍ٘ل كوٲح .٫٪٦
 :كإذا أك٩ل اٛلٲخ ثةٙلش ٔ٣ ٫٪ــ ا٣ٮارث ٨٦ Êز٤ر ا٣رت٠ح ثٕؽ ٌٝةء
ا٣ؽٱٮف ،كٝةؿ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ ٨٦ :رأس اٛلةؿ( .)9كظٲر ٹ كارث ٧٤٣ٮ٪ل
 )10(ٍٝٱ١ٮف  ٨٦رأس¬ ٦ة ،٫٣كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص ٨٦ :ز٤س.)11(٫
( )1أك َٮؼ ا٣ـٱةرة ،أك ا٣كٰٕ يف ا٧ٕ٣ؿة.)Í( .
( )2إف ٠ةف ٦ ٫٣ةؿ ٔ٪ؽ اٛلٮت ،كإٹ ٪ٚؽب ٔىل اٚلٺؼ ا٣ؾم يف ا٣ٮوةٱة( .رشح أز٬ةر ث.)٫ْٛ٤
( )3كظضذ٭ ٥أ٦ ٫٩ذٕ ٜ٤ثؾ٦ح اٙلٰ ،كٝؽ ثُ٤خ ا٣ؾ٦ح ثةٛلٮت؛ ٚٲجُ ٢ا٣ٮصٮبٚ ،ٺ ٱ٤ـ٫٦
اٷٱىةء ٨١٣ ،إذا أك٩ل ث ٫كصت ا٦ذسة ،٫٣كٱ١ٮف دُٮٔ نة؛ ٣جُٺف كصٮث( .٫ثكذةف).
( )4اٛل٪ىٮص ٔ٤ٲ٤٣ ٫عٛ٪ٲح يف ٠ذج٭ ٥أ ٫٩ٱىط ا٣ذعضٲش ثٕؽ اٛلٮت كٕ٤٣ضـ ا٣ؽاا٬ ،٥ؾا يف
اٛ٣ؿض ،ٹ يف اٚ ٢ٛ٪٣ٺ ٱنرتط إ٣ضـ .ك٤٦ ِٛ٣ذٞٯ اٵثعؿ :ظضش ٕ٣ضـ ك ٫٪ٔ ٓٝيف
اٛ٣ؿضٛ٦( .ذٰ).
َّ
ََ ْ َْ َ ْ ْ
َ
َ
َ
َ
( )5كظضذ٪ة ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوأن ميس ل ِِْلنصا ِن إَِّل وا شعّ39ص [ا٪٣ض ،]٥كٵ ٫٩ثؽٌل ٚٺ ٱ٪ذ ٢ٞإٌف
اٛلةؿ إٹ ثٮوٲح ٠ة٣ىٮـ .كظضذ٭ ٥أ ÷ ٫٩مج٭ ٫ثة٣ؽٱ ،٨كا٣ؽٱ ٨ٹ ٱك ٍٞثةٛلٮت،
ٚ٭١ؾا اٙلش٪٤ٝ .ة :ٹ ٱىط ثٍ٘ل إذٝ ٫٩ٲةق نة ٔىل ظةؿ اٙلٲةة ثٕؽ ا٣ٲأس( .ثكذةف).
( )6كزٮاب اٙلش ٣ٶصٍل( .دٕ٤ٲ ٜدؾ٠ؿة).
( )7ك٬ٮ ا٣ىعٲط؛ ْ٣ٮا٬ؿ اٵػجةر( .ظةمٲح قعٮٍف  ٨٦ا٣ٮوةٱة).
( )8ك٣ؽ ا٣ى٤ت.
( )9ظضذ٪ة أً ٫٩ف ٣لت إٹ ثة٣ٮوٲح ،ك٦ة كصت ثة٣ٮوٲح ٚ٭ٮ  ٨٦ا٣س٤ر؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣إف آص
صٕ ٥١٣ ٢ز٤ر أ٦ٮا ٥١٣زٱةدة يف أًٔل ٥١٣يف آػؿ آصة .))٥١٣كظضذ٭ ٥أ ÷ ٫٩مج٭٫
ثة٣ؽٱ١ٚ ،٨ةف  ٨٦ا٣ؿأس كإف اظذةج إٌف ا٣ٮوٲح( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(ٍٗ )10ل ا٣ـكصَل؛ إذ ٹ رد ٔ٤ٲ٭ًل.
(*) أك ٦ٮصٮد كأصةز.)Í( .
( )11ٵ ٫٩ٱٞٮؿ :ثٲخ اٛلةؿ كارث ظٞٲٞح.

 ٨٦ :أك٩ل ثةٙلش كَٔل ٦ ٫٣ٮًٕ نة ٤لضش  ٢٧ٔ ٫٪٦ث ،)1(٫ك٣ٮ ٠ةف أٝؿÊب
إٌف ١٦ح  ٨٦ث٤ؽقٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق ٫٪١٣ :ٙٱأز ٥اٛلٮ٪ل إذا ٠ةف ٱ٨٦ ٫٪١٧
ث٤ؽق( .)2كٝٲ :٢ث٤ ٢لش ٔ ٨٦ ٫٪ث٤ؽق.
كإف ًف ٱَٕل ٦ٮًٕ نة ك٣ٲف  ٫٣كَ ٨٧ٚ ٨ظٲر¬ ٦ةت إف ٔؿؼ ،كإٹ  ٨٧ٚث٤ؽ
Ê
أٝؿُلًل
ا٣ٮ٪ل( .)3كإف ٠ةف  ٫٣كَ ٫٪٧ٚ ٨إف ٦ةت ٚٲ ،٫كظٲر  ٫٣كَ٪ةف أك أ٠سؿ ٨٧ٚ
إٌف ١٦ح .كإذا ٦ةت يف ٍٗل كَ ٰٛٚ ٫٪قٛؿ اٙلش  ٨٦ظٲر ٦ةت ،Éكيف ٍٗلق
 ٨٦كَ ،)4(¬٫٪كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص ٨٦ :ظٲر ٦ةت  ٞ٤ُ٦نة ،كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح٨٦ :
كَ ٞ٤ُ٦ ٫٪نة.
 :كظٲر ٤لضش ٔ ٨٦ ٫٪كَ ٫٪ٹ ٱىط إٹ  ٫٪٦أك ٦ ٨٦ٲ ٢ث٤ؽق ،ٹ ٨٦
ٍٗلق ك٣ٮ أثٕؽ¬  .)5(٫٪٦كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٱىط ٍٗ ٨٦لق إذا ٠ة٩ة يف اٛلكةٚح إٌف
١٦ح قٮاء أك ٠ةف ٬ؾا أثٕؽ  ٨٦ث٤ؽق ،ك٬ٮ اٞ٣ٮم .ك١٬ؾا اٚلٺؼ يف ٦ٮًٓ
اٷظؿاـ إذا َٔل ٣ٶصٍل كػة.)6(ٙ٣
¬ :كإذا ػة ٙ٣ا٣ٮ٪ل يف اٛلٮًٓ ا٣ؾم أ٦ؿق ث ٫اٛلٮ٪ل أك يف ٩ٮع اٙلش
ًف ٣لـ ٔ ٨اٛلٲخ ،كد١ٮف اٷصةرة وعٲعح ،كاٵصؿة ٔىل ا٣ٮ¬٪لٝ ،ةؿ اٞ٣ة٬ل
زٱؽ٤ٚ :ٮ ق٧٤٭ة ٦ ٨٦ةؿ اٛلٮ٪ل رد٬ة اٵصٍل ٤٣ٮرزح كَة٣ت ا٣ٮ٪ل ٱك٫٣ ٥٤
٦ ٨٦ة .٫٣ك ٫٤ٕ٣ٱكذٞٲ ¬٥يف ٍٗل اٞ٪٣ؽ ،أك ٚٲٔ ٫ىل اٞ٣ٮؿ ثأ ٫٩ٱذَٕل ،ٹ ٔىل اٞ٣ٮؿ
ثأ ٫٩ٹ ٱذَٕل ٚذُٲت¬ ٣ٶصٍل ،كٱٌ ٨٧ا٣ٮ٪ل ٦ ٨٦ة٤٣ ٫٣ٮرزح.
( )1ٱٕ¬ :ٰ٪ك٣ٮ  ٨٦اٛلٲٞةت ،ك٣لـا ٨ٔ ٫ظضح اٷقٺـ ك٣ٮ ٗ٪ٲ نة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )2كاػذةر ٦ٮٹ٩ة  #أ ٫٩ٹ ٱأز.)Í( .٥
(*) ٣رت ٫٠ا٣ٮاصت؛ ٵ٠ ٫٩ةف ٣لت ٔ٤ٲ٤ ٫لش  ٨٦كَ.٫٪
( )3كٔ ٨ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل كاٞٛ٣ٲٔ ٫يل  ٨٦اٛلٲٞةت اٍ٣صٰٔٗ( .ٲر) (.)Í
( )4أ٦ة يف قٛؿ اٙلش ٚٶٝ ٫٩ؽ أدٯ ثجٕي اٚ ٢٧ٕ٣ٲج ٰ٪ثؽ٤ٔ ٫٣ٲً٠ ،٫ل ٚٲ ٨٧وىل ٝةا نًل زٔ ٥ضـ
ٚإ ٫٩ٱذ٧٭ة ٕٝ ٨٦ٮد .كأ٦ة يف ٍٗلق ٚٺ ٱج٪ٯ اٛ٣ؿض ٔىل اٛلجةح( .ثكذةف).
( )5ٱٕ¬ :ٰ٪إذا ًف ٱ٧ؿ ٦ٲ ٢كَ( .٫٪ثكذةف).
ط ٔ٪ؽ اٜلؽكٱح ٧٤٣ؼةٛ٣ح ،كٱىط ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص إف اقذٮٱة يف ا٣جٕؽ أك ػةٙ٣
( )6ٱٕٚ :ٰ٪ٺ ٱى Ê
إٌف أثٕؽ؛ ٙلىٮؿ اٛلٞىٮد( .ثكذةف).

ك٣لـم اٹقذبضةر ٤٣عش ،ػٺؼ اٙلٛ٪ٲح(ٚ ،)1ٺ ٣لـم اٛلٲخ
¬
:
ٔ٪ؽ ٥٬ك٣ٮ أك٩ل( )2ث٪٤ٝ .٫ة :ك ٫٣رشكط :أف د١ٮف اٵصؿة ٤ٕ٦ٮ٦ح( ،)3ك٩ٮع
اٙلش ٤ٕ٦ٮ ٦نة  ْٛ٣نة أك ٔؿ ٚنة ،كأف ٱ١ٮف يف كٝخ ٱ ٢ٕٚ ٨١٧اٙلش ٚٲ ٫ظٲر
ٔٲ٪خ ا٣ك٪ح ،كأف ٱ١ٮف اٵصٍل  ٛ٤١٦نة ٦ك ٤نًل( ،)4كأ٦ة ٠ٮٔ ٫٩ؽٹن ٞٚةؿ اٞ٣ةق٥
كاٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص :إ ٫٩رشط
¬

أٱٌ نة()5

٣ٸصـاء ٔ ٨اٛلٲخ ٹ ٣ىعح¬

اٷصةرة ،كٝةؿ أثٮ َة٣ت :ٹ ٱنرتطٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل¬ :كإذا َٔل اٛلٮ٪ل
ٚةق ٞنة(٤ )6لش ٔ ٫٪ا٦ذس ٢ا٣ٮ٪ل ك٣ٮ ػة٦ ٙ٣ؾ٬ج .٫كٹ ٱنرتط٠ Êٮ ٫٩ظؿ نا ،ث٢
 ،٫٣كٝةؿ اٵٍ٦ل ٔيل كاٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ك٣ٮ ٍٗل ٦أذكف
ٱىط أف ٱ١ٮف ٔجؽ نا ٦أذك ٩نة Ê
ٚ ،)7(٫٣ٲضـئ( )8ك٣ٮ ٚكؽت إصةرد٦ ٫ة ًف ٱٞ٪ي قٲؽق إظؿا .٫٦كٝة٣خ ا٣نةٕٚٲح:
( )1ظضذ٪ة أف ا٪٣ٲةثح ٚٲ ٫دىط ،كٛلة ركم ٔ ÷ ٫٪أ ٫٩ق ٓ٧رص ن
ٺ ٣جٯ ٔ ٨مرب٦حٞٚ ،ةؿ :٫٣
ك ٨٦مرب٦ح؟ ٞٚةؿ :وؽٱٍ ٜف أك أخ ٱة رقٮؿ آصٞٚ ،ةؿ (( :٫٣ظش ٔٛ٩ ٨ك ٟز ٥ظش ٔ٨
مرب٦ح))ٚ ،ؽؿ ٔىل صٮاز اٙلش ٔ ٨اٍ٘٣ل .كظضذ٭ ٥أٔ ٫٩جةدة ثؽ٩ٲح ٚٺ ٣لـم ٔٞؽ اٷصةرة
ٔىل دأدٱذ٭ة ٠ة٣ىٺة٪٤ٝ .ة :ا٣ىٺة ٹ دىط ا٪٣ٲةثح ٚٲ٭ة ثٕٞؽ إصةرة كٹ ثٍ٘ل ٔٞؽ ٚةٚرتٝة.
ٝة٣ٮا :اٵذاف دىط ٚٲ ٫ا٪٣ٲةثح ٹ اٷصةرةٚ ،٭ٺ ٠ةف اٙلش ٦س٪٤ٝ .٫٤ة :اٵذاف ٣لت ٔىل
ا٪٣ةات -إذ ٬ٮ ٚؿض ٛ٠ةٱحّ ٥٤ٚ -ل ٫٣ ٢اٵصؿة ،ثؼٺؼ اٙلش( .ثكذةف).
(ٚ )2ٺ ٱ٤ع ٜاٛلٮ٪ل ٔ٪ؽ ٥٬إٹ زٮاب اٞٛ٪٣ح ،ك ٰ٬أصؿة اٙلش ،كأ٦ة ا٦ذسةؿ كوٲذٚ ٫ٲضت ادٛةٝة.ن
( )3ٹقذعٞةؽ اٛلك٧ٯ ،ٹ ٣ٸصـاء ٚٲضـم كٱكذع ٜأصؿة اٛلس( .٢قعٮٍف) (.)Í
( )4كاٚلة٦ف :اٷ٣لةب كاٞ٣جٮؿ.)Í( .
( )5كإذا ا١٩ن ٙأف اٵصٍل ٚةقٚ ٜإف ٠ةف ٣ذٞىٍل ا٣ٮ٪ل ٔ ٨ا٣جعر ً ٨٧اٵصؿة[]1
كإ٩ـؿ ،كٹ ٣لـئ ٔ ٨اٛلٲخ ،كإف ٠ةف ٍ٘٣ل دٞىٍل ًف ٱٌ ٨٧مٲ نبة كٹ ٣لـئ ٔ ٨اٛلٲخ،
كٱكذأ ٙ٩ا٣ذعضٲش  ٨٦ا٣س٤ر.)Í( .
(*) ٕ٠ؽا٣ح إ٦ةـ ا٣ىٺة.
( )6ك٠ةف ٔةٛل نة ثٛك ٫ٞأك ٠ةف ٦ؾ٬ج.)Í( .٫أم٦ :ؾ٬ج ٫صٮاز اقذبضةر اٛ٣ةق.ٜ
(*) أك ٝلؿكح إ٣ؽا٣ح.)Í( .
(٤ٝ )7خ :ك٬ٮ ًٕٲ٤٠ ،ٙٮ اقذأصؿ ٝ ٨٦ؽ أصؿ ٛ٩ك٣ ٫ك٪ح ٕ٦ٲ٪ح( .ثعؿ ث .)٫ْٛ٤كا٘لة ٓ٦أف
 ٢٠كاظؽ ٪٦ة٠ ٫ٕٚل٤ٮ٠ح.
( )8اٛلؾ٬ت ٹ٣ Êلـم؛ ٵٝ ٫٩ؽح يف ٔؽا٣ذ.)Í( .٫
-------------------------

كاقذعٞ٭ة ظٲر ًف ٱ ٫٪٦ ٨١د٘ؿٱؿ.
¬
[]1

ٹ ٣لـم ّلضٲش إ٣جؽ .كأ٦ة ٠ٮٝ ٫٩ؽ ظش ٛ٪٣كٞٚ ٫ةؿ ا٪٣ةرص كا٣نة :ٰٕٚإ ٫٩رشط،
كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح٣ :ٲف ثٍصط( ،)1كٔ٪ؽ٩ة ٹ ٱنرتط Êإف ٠ةف ٍٞٚل نا ٹ ٱ٤ـ ٫٦اٙلش يف
اٙلةؿ ،ٹ ظٲر ٬ٮ ٹزـ  ٫٣يف اٙلةؿ ٚٺ ٣لـم ٍٔٗ ٨لق ٝج ٢أف ٤لش ٛ٪٣ك ،٫كد١ٮف¬
إصةردٚ ٫ةقؽة( )2ٱكذع ٜأصؿة ٦س ،)3(٫٤إٹ أف ٱٮ ٥٬أٝ ٫٩ؽ ظش ٛ٪٣كً ٫ف ٱكذعÊٜ
أصؿة(.)4
¬ :كإً٩ل ٣لـم ظش اٍٞٛ٣ل ٍٔٗ ٨لق ٝج ٢أف ٤لش ٛ٪٣ك ٫ظٲر د١ٮف
إصةرد ٫وعٲعح؛ ٵ ٫٩ٱى ٢ثةٞ٣ؿب ١٦ ٨٦ح ك٪٦ة٦ ٫ٕٚكذعٞح ٍ٘٣لق ٹ ٱ٫٪١٧
٤لش ٛ٪٣كٚ ،)5(٫أ٦ة ظٲر إصةردٚ ٫ةقؽة ٚٺ ٣لـم؛ ٵ ٫٩إذا ٝؿب ١٦ ٨٦ح
كأ ٫٪١٦اٙلش ٛ٪٣ك )6(٫كصت ٔ٤ٲ ،)7(٫ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲٔ ٫يل.
( )1كٹ ٱٞةؿٝ :ؽ دٞؽـ أف أثة ظ٪ٲٛح ٹ ٱٮصت اٷٱىةء؛ ٵ ٫٩إذا أك٩ل كصت اٹ٦ذسةؿ إصًلٔ نة،
ذ٠ؿق اثُ ٨لؿاف.
( )2اٞ٣ٲةس أف د١ٮف وعٲعح كإف ًف ِلـ ٔ ٨اٛلٲخ؛ ٵف إ٣ؽا٣ح رشط ٣ٸصـاء ٹ ٤٣ىعح.
( )3كٹ ٣لـئ ٔ ٨اٛلٲخ كٹ ٔٛ٩ ٨ك٫؛ ٕ٣ؽـ ا٪٣ٲح ٔٛ٩ ٨ك.)Í( .٫
( )4ك٠ؾا ٣ٮ دْ٭ؿ ثةٕ٣ؽا٣ح ز ٥دجَل ٚكٚ ٫ٞٺ ٱجٕؽ أف ٹ ٱكذع ٜمٲب نة  ٨٦اٵصؿة؛ ٣ذ٘ؿٱؿق.
(مة .)ٰ٦أك ٔ ٥٤ثةمرتاط إ٣ؽا٣ح؛ ٵ٩ ٫٩ٮع  ٨٦ا٣ذ٘ؿٱؿ ،كأ٦ة  ٓ٦ص٭ٚ ٫٤ٲْ٪ؿ( .مة.)ٰ٦
(*) ٵٟ ٫٩ل ٢ثٮاصت ،ك ٨٦أػ ٢ثٮاصت ٠ةف ٝؽظ نة يف ٔؽا٣ذ.٫
( )5كإف ظش ٛ٪٣ك ٫أز ٥كأصـاق٠( .ٮا٠ت) (.)Í
ٲر :ك٣ٮ ثٕؽ اٷظؿاـ ،كٱىٍل ٞلُص نا،
(ٝ )6ج ٢اٷظؿاـ ٔ ٨اٛلكذأصؿٛ٦( .ذٰ) .كٔ ٨ظس Ê
كٱذع ٢٤ثٕ٧ؿة[ ،]1ك٤لؿـ ثعضح ٛ٩ك ،٫كٱأيت ثة٣ذٰ اقذؤصؿ ٔ٤ٲ٭ة يف إ٣ةـ اٞ٣ةثٚ ،٢إف ٓلؿد
كاقذ٧ؿ يف ا٣ذٰ اقذؤصؿ ٔ٤ٲ٭ة أز ٥كوط .كٔ ٨ا٣كعٮٍف :ٹ دىط -أم :ٹ ِلـئ-
كٱكذع ٜأصؿة اٛلس.)Í( .٢
(٤ٚ )7ٮ ظش ٔ ٨اٛلكذأصؿ اقذع ٜأصؿة اٛلس ]2[٢كإف ٠ةف آز نًل ،ا٤٣٭ ٥إٹ أف ٱٮ ٥٬أٝ ٫٩ؽ ظش ٛ٪٣كً ٫ف
ٱكذع ٜمٲب نة  ٨٦اٵصؿةُ( .لؿاف) .ك٦س ٨ٔ ٫٤ا٣ن١ةٱؾم ،كٝؿرق ا٣نة.)Í( .ٰ٦
(*) كإف ًف ٱٛكغ اٷصةرة ،ث ٢ك٣ٮ يف¬ ا٣ىعٲعح ٣ٮ ظش ٛ٪٣ك ٫وط ك٣ٮ ٔىص.)Í( .

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

[٤ٚ ]1ٮ ٝؽ ًةؽ ا٣ٮٝخ؟
[ ]2كٹ ٣لـم ٔ ٨اٛلٲخ.)Í( .

 ٨٦ :ث٤ٔ ٰٞٲَ ٫ٮاؼ ا٣ـٱةرة ٚٺ ٱىط¬  ٫٣أف ٤لش كٹ ٱُٮؼ ٔ٨
ٍٗلق يف ق٪ذ ٫ا٣ذٰ ظش ٚٲ٭ة()1؛ ٵف كٝذ ٫و
ثةؽ( ،)2كأ٦ة يف اٞ٣ةث٤ح ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف¬ :ٱىط أف ٤لش كٱُٮؼ ٍٔٗ ٨لق ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٹ ٱىط.
كٱىط ظش Êاٛلؿأة( ٨ٔ )3ا٣ؿص ٫٪١٣ ،٢ٱ١ؿق؛ ٵ ٫٩أٞ٩ه(.)4
¬ :كٱىط اقذبضةر ا٣ٮاظؽ ثعضذَل أك أ٠سؿ إذا ٠ة٩ذة يف ا٣ؾ٦ح ،كٱجؽأ
ثأ٦لًل مةء ،ز ٥ٱ١ٮف ٣ٶػٍلٱ ٨اٚلٲةر يف اٛ٣كغ( .)5كإف ٠ة٩خ إظؽاً٬ل ٕ٦ٲ٪ح يف
ق٪ذ٤ٚ ٫ىةظت اٛلُٞ٤ح اٚلٲةر .ك٠ؾا ٣ٮ ٠ة٩خ ٕ٦ٲ٪ح( )6يف ا٣ك٪ح ا٣سة٩ٲح
٤ٚىةظج٭ة( )7اٛ٣كغ؛ ٵف ا٣ذٕضٲ٣ ٢لت .كإف ٠ة٩ذة ٕ٦ٲ٪ذَل يف ق٪ذَل وعذة()8
ك٣ىةظت اٵػٍلة اٚلٲةر ،كيف ق٪ح كاظؽة دىط اٷصةرة اٵكٌف ٹ ا٣سة٩ٲح ،كإف
( )1كيف ا٣ذ٧١ٲ :٢أ ٫٩ٱىط  ٞ٤ُ٦نة ك٣ٮ يف ق٪ذ ،٫ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
(*) ك ٫٤ٕ٣ٱكذٞٲ ٥ظٲر ػؿج  ٨٦ا٘لج ٢كيف ا٣ٮٝخ قٕح ز ٥أٚةض كر٦ٯ  ٨٦ا٪٣ى ٙاٵػٍل
ز ٥اقذؤصؿٚ ،ٺ ٱىط أف ٤لش ٍٔٗ ٨لق يف ٬ؾق ا٣ك٪ح؛ ٵف ٔ٤ٲَ ٫ٮاؼ ا٣ـٱةرة ،ككٝذ ٫و
ثةؽ.
٬ ٢ٕ٣ؾا ٦جٔ ٰ٪ىل ٩كؼح ا٣جٲةف :أف ٤لش كٱُٮؼ.
( )2كث ٰٞاْ٪٣ؿ ٣ٮ ػؿصخ أٱةـ ا٣ذٍصٱ ٜكا٣ك٪ح ثةٝٲح  ٢٬ٱىط أف ٱكذأصؿ أك ٹ؟ اٵٝؿب¬ أ٫٩
ٱىط اقذبضةرق ٤٠ٮ ٙل ٜثأ ٫٤٬ك٬ٮ ٔ٤ٲ٫؛ إذ ٹ ٞ٦ذٌص ٛ٤٣ؿؽٗ( .ٲر) .ك ٫٤ٕ٣ٱٛ٭٨٦ ٥
ا٣جٲةف يف ٝٮ :٫٣ٵف كٝذ ٫ثةؽ ،كٝؽ ٔؿؼ أف كٝخ اٵداء أٱةـ ا٣ذٍصٱ.)Í( .ٜ
( )3كاٚل٪سٯ.)Í( .
( )4إذ ٹ ر ٢٦كٹ ٬ؿك٣ح كٹ ظ٪٦ ٜ٤٭ة( .ثكذةف ث .)٫ْٛ٤كٹ د١ن ٙا٣ؿأس ،كٵ١لة د٤جف اٛلؼٲٍ.
( )5إذا ص٭٤ٮاٝ .ةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :ك٠ؾا ٣ٮ¬ ٔ٧٤ٮا ،ث٣ ٢ٮ اقذأصؿكا ٔىل ق٪ح ٦كذٞج٤ح ٍٗل
ق٪ذ٭٠ ٥ةف ٜل ٥اٛ٣كغ ٵص ٢ا٣ذٕضٲٝ ،٢ةؿ :كٔ ٨اث ٨أوٛ٭ةف ٣ٲف ٜل ٥اٛ٣كغ .كأ٦ة إذا ٠ة٩خ
اٛلٕٲ٪ح يف ٍٗل ق٪ذ ٫د ٟ٤وعخ ك ٢ٕٚا٣ؾم يف ا٣ؾ٦ح ٝج٤٭ةٚ ،إف ًف ٤ٚ٭ ٥اٛ٣كغٝ .ةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ
ث ٨اٙلكَل :أ٦ة ٣ٮ اقذأصؿكا يف ق٪ذَل ٕ٦ٲ٪ذَل ٔ ٨زٱؽ كٔ٧ؿك كًف ٱجَل ٚإ٤ ٫٩لذ ٢٧أف دٛكؽ
ىط ك٥لٍل اٵصٍلٗ( .ٲر ث.)٫ْٛ٤
اٷصةرة ،ك٤لذ ٢٧أف د ¬
(*) ٦ذٯ ثؽأ ثأظؽ٬ة.)Í( .
( )6كاٵػؿل ٞ٤ُ٦ح.
( )7أم :اٛلٕٲ٪ح.)Í( .
( )8يف ٍٗل ٬ؾق ا٣ك٪ح.

ظش ٔ ٨ا٣سة٩ٲح أز ٥كأصـأ( ،)1ك ٫٣أصؿة اٛلس .٢كإف ٔٞؽا يف ظة٣ح كاظؽة أك
ٺ( ،)2كإذا ظش ٔ ٨أظؽً٬ل أصـأ( )3ك٫٣
ا٣ذجف ظةٜلًل أك ا٣ذجف اٛلذٞؽـ ٪٦٭ًل ثُػ ¬
أصؿة اٛلس.٢
¬ :كإً٩ل ٣لٮز ٤٣ٮ٪ل إٞ٣ؽ ٤٣ك٪ح ا٣سة٩ٲح إذا ٔٲ٪٭ة اٛلٮ٪ل أك ًف ٣لؽ ٍٗل
٬ؾا اٵصٍل أك ٛلى٤عح رآ٬ة( ،)4كإف ًف ٚة٣ذٕضٲ ٢كاصت.
¬ :ك٣ٲف ٤٣ٮ٪ل أف ٱٕض٣ ٢ٶصٍل أصؿد ٫كٹ ثٌٕ٭ة ٦ ٨٦ةؿ اٛلٮ٪ل
كيف أك ًف ٣لؽ ٤ ٨٦لش إٹ ثؾ ،)5(ٟ٣كإذا
ٵٔ ٫٩ىل ػُؿ -إٹ يف ر ٨٬أك ًَ٧ل ٌٔض٤٭ة  ٫٣زً ٥ف ٱذ ٥اٙلش ٚعٲر ٔض٤٭ة ٍ٘٣ل ٔؾر ٱٌ٪٧٭ة ،كظٲر ٣لٮز ٹ
ٱٌ ،٨٧ث٤ ٢لضش زة٩ٲ نة  ٨٦ثة ٰٝا٣س٤ر( ،)6ذ٠ؿق اٛلؤ¬ٱؽ ثةٓص ،كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح
كأثٮ ِ٦ص ٨٦ :ز٤ر ثة ٰٝاٛلةؿ ،كٹ ٤لذكت ٦ة ٝؽ أػؿج ظٲر ٹ ٣لت ًًل ٫٩أك
ٹ ٱ .)7(٨١٧ك١٬ؾا اٚلٺؼ إذا ٔـؿ ا٣ٮ٪ل ٝؽر أصؿة اٙلش ث٪ٲذ ٫ز ٥د ٙ٤أك
رسؽ( ،)8كقٮاء أك٩ل اٛلٲخ ثةٙلش  ٞ٤ُ٦نة أك ثٞؽر ٤ٕ٦ٮـ ٍٗل َٕ٦ل(.)9
¬ :ك ٨٦اقذأصؿق از٪ةف أظؽً٬ل ثعضح كا٣سةٌل ثٕ٧ؿة ًف ٱ ٫٣ ٨١أف ٣لٓ٧
( )1ك٬ؾا إذا ٪٤ٝة :إف إ٣ؽا٣ح ٍٗل رشط ٚٲٛ٦( .٫ذٰ) .كأف اٛلنرتط ٔؽـ اٛ٣ك.ٜ
(*) كٹ ٱٞةؿ يف اٛ٣ةقؽة :إ ٫٩ٹ ٱ٫٪١٧؛ ٕ٣ؽـ اٛ٣كغ يف اٛ٣كةد اٛلؼذٚ ٙ٤ٲ٫؛ ٵف اٷصةرة
اٛ٣ةقؽة إًٔ ٨٦ ٙا٣ٮ٠ة٣ح كا٣جٲٓ ٚٺ ّلذةج إٌف ذ٠( .ٟ٣ٮا٠ت  ٨٦ثةب اٵظٲةء).
( )2أ٦ة  ٥٤ٔ ٓ٦اٛلذٞؽـ ز ٥ا٣ذجف ٕٚىل ا٣ذٛىٲ ٢ا٣ؾم قٲأيت يف اٷصةرة.
( )3ٵ٦ ٫٩أذكف ثةٙلش ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق ٙكاٷ٦ةـ اٛل٭ؽم ( .#ثكذةف ٪ٕ٦ٯ).
( )4كذ٩ ٟ٣عٮ ا٩ذْةر رصٚ ٢ةً٤ ٢لضض ٫أك ٩عٮ ذ( :ٟ٣ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )5أك صؿل ٔؿؼ.)Í( .
و
(٦ )6ة ًف ٱٞذك ٫٧أ ٢٬ا٣س٤ر ا٣ؾٱ ٨ٱٞكٍ ثٲ٪٭ٚ ٥ٲك ٍٞاٙلش ظٲ٪بؾ ،Êثؼٺؼ ا٣ٮرزح ٚٲكرتد
٪٦٭ٛ٦( .٥ذٰ) (.)Í
( )7ثأف ٱ١ٮف اٵصٍل كا٣ٮ٪ل ٍٞٚلٱ.٨
(ٚ )8إذا ٪٤ٝة :ٱذَٕل Êثذٕٲٲ ٫٪اقذٞةـ ٝٮٜل ٨٦ :٥ثة ٰٝا٣س٤ر ،كإف ٪٤ٝة :ٹ ٱذَٕل ثذٕٲٲ٠ ٫٪ةف
اٛلؾ٬ت ٦ة ذ٠ؿق أثٮ ِ٦ص.
(*) ٵ ٫٩ٱذَٕل ثةٕ٣ـؿ ،كٝؽ رصح ث ٫يف ا٣ـٱةدات.
( )9يف أ٤ ٫٩لضش زة٩ٲ نة  ٨٦ثة ٰٝا٣س٤ر ٔىل اٛلؾ٬ت.)Í( .

ثٲ٪٭ًل يف قٛؿ كاظؽ إٹ أف ٱأذ٩ة  .)1(٫٣ك٠ؾا إذا اقذأصؿاق ٔىل ظضذَل أك أ٠سؿ
ٚإ ٫٩ٱ٪نئ  ٢١٣ظضح قٛؿ نا ،ك٣ٲف  ¬٫٣أف ٱ٪نئ ا٣كٛؿ ٜلًل ا ٢١٣ز ٥ٱٞٲ ٥ث١٧ح
كٱأيت يف  ٢٠ق٪ح ثعضح ٔىل اٵوط¬ ،ػٺؼ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط٪٤ٝ .ة :إٹ إذا
٠ةف اٛلٮوٮف أذ٩ٮا ¬ ٫٣ثؾٝ .)2(ٟ٣ةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :ك٠ؾا ٚٲ٨٧
اقذأصؿق از٪ةف ٣ـٱةرة ٝرب رقٮؿ آص ÷ ٤ٚٲف ٕ ¬٫٣لٕ٭ًل يف قٛؿ كاظؽ إٹ أف
ٱأذ٩ة  ٫٣ثؾ.ٟ٣
 :كظٲر د١ٮف اٷصةرة ٕ٦ٲ٪ح يف ق٪ح ٚةٵصٍل ػةص ٱٞجٝ ٢ٮ ،٫٣كظٲر
د١ٮف ٍٗل ٕ٦ٲ٪ح ٚ٭ٮ ٦نرتؾ ٹ ٱٞجٝ ٢ٮ ٫٣إٹ ثجٲ٪ح ،ذ٠ؿق يف ا١٣ةيف .كٝةؿ اٞٛ٣ٲ¬٫
ٱٮق :ٙإ٦ ٫٩نرتؾ يف ا ،)3(٢١٣كثٝ ٫ةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ .ك ٫٤ٕ٣أ¬كٌف()4؛ ٵف ا٢٧ٕ٣
٤ٕ٦ٮـ ،كٝؽر اٛلؽة ٍٗل ٤ٕ٦ٮـ(.)5
 :كإذا رصٓ اٵصٍل  ٨٦ثٕي اُ٣ؿٱٕ٣ ٜؾر أك ٍ٘٣لق ٚإف ٠ة٩خ إصةرد٫
ٚةقؽة اقذع ٜأصؿة ٦سٔ ٫٤ىل ٦ة قةر( )6ك٦ة ٔٔ ٢٧ىل اٵوط .)7(Êكٝةؿ اٞٛ٣ٲ٫
٤لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ ٨لء  ٫٣إذا ًف ٱ .)8(ٙٞكإف ٠ة٩خ إصةرد ٫وعٲعح ٚإف ٠ةف ذ٠ؿ
( )1كً٬ل ظٲةف أك ٱأذ٩ةف ٤٣ٮ٪ل.)Í( .
ٜل ٥ذ ٟ٣إٹ أف ٱأذف ٜل ٥اٛلٮوٮف.)Í( .
( )2ٹ ا٣ٮ٪ل كا٣ٮرزح ٤ٚٲف ¬
( )3كِلت ا٣جٲ٪ح ٔىل اٵصٍل يف اٵر٠ةف ا٣سٺزح ،ثٲ٪ح كاظؽة؛ ٣بٺ د١ٮف ٦ؿ٠جح ،كقٮاء ٠ة٩خ¬
ا٣ك٪ح ٕ٦ٲ٪ح أـ ٹ؛ ٵف ٬ؾق إصةرة ٔىل ٔٝ .٢٧ٲ :٢ك٣ٲف ٤٣ٮ٪Êل أف ٱٞجٝ ٢ٮ ٫٣ك٣ٮ ٗ٤ت يف
ّ ٫٪وؽ( .٫ٝظةمٲح قعٮٍف).
( )4كيف اٹ٩ذىةر :اٵرصط ٝجٮؿ ٝٮ ،٫٣كآص أٔ ،٥٤ككص ٫أرصعٲذٔ ٫ؽـ إ١٦ةف إٝة٦ح ا٣جٲ٪ح ٔىل ٩ٲح
اٷظؿاـ ا٣ذٰ  ٰ٬أو ٢اٵر٠ةف ،كٹ ٔربة ٚٲ ٫ثةً٠ ِٛ٤٣ل دٞؽـ ،ك٠ؾ ٟ٣اُ٣٭ةرة ظٲر دنرتط
ٔىل رأم .كٹ ز٧ؿة ٷٝة٦ح ا٣جٲ٪ح ٔىل ثٕي اٵر٠ةف كاٛ٣ؿكض دكف ثٕي .كٝؽ دٞؽـ أف كص٫
امرتاط ٔؽا٣ذٔ ٫ىل اٛلؾ٬ت ظىٮؿ ا٣سٞح ثذأدٱح ٦ة اقذؤصؿ ٔ٤ٲُ( .٫لؿاف).
(ٚ )5ذ١ٮف ا٣جٲ٪ح ٔ٤ٲ ¬٫يف ا٣ٮص٭َل٤ٝ ،خ :ك٬ٮ ا٣ىعٲطٗ( .ٲر) .ك٣ٲف ٤٣ٮ٪ل أف ٱٞجٝ ٢ٮ٫٣
كإف ٗ٤ت يف ا ٨ْ٣وؽ.)Í( .٫ٝ
( )6كٱجٔ ٰ٪ىل قٍلق ظٲر ٱكذع ٜاٵصؿة  ٞ٤ُ٦نة قٮاء ٠ة٩خ وعٲعح أك ٚةقؽة.)Í( .
( )7كذ ٟ٣ٵف اٵصؿة دكذع ٜيف اٛ٣ةقؽة ثة ٢٧ٕ٣ٹ ثةٕٞ٣ؽ( .ثكذةف).
( )8ٵف اٛلٞؽ٦ةت دٛ٤خ ّلخ ٱؽق كًف ٱٞجي ،كا٣ٮٝٮؼ ٠ةٷٝجةض( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤

ا٣كٍل يف ٔٞؽ إصةرد ٫اقذع ٜثٞؽر ٦ة قةر ٔىل اٵوط¬ ،ػٺؼ ٝٮؿ اٜلةدم(،)1
٣ ٨١٣ٲف¬ ٤٣ٮ٪ل أف ٱؾ٠ؿ ا٣كٍل إٹ إذا ًف ٱ ٨١٧إٹ ثؾ٠ؿق .كإف ًف ٱؾ٠ؿ ا٣كٍل يف
إٞ٣ؽ ٚٺ ٨لء ٣ٶصٍل ،كٹ ٱج٪ٯ¬ ٔىل ٦ة ٝؽ قةر ظٲر ًف ٱ ٢ٕٛمٲب نة  ٨٦أر٠ةف
اٙلش اٛلٞىٮدة ،ك :ٰ٬اٷظؿاـ كا٣ٮٝٮؼ كَٮاؼ ا٣ـٱةرة ،ػٺؼ أيب إ٣جةس
كاٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف ٞٚةٹ :ٱكذع ٜكٱجٔ ٰ٪ىل ٦ة ٝؽ قةر .كإف ٠ةف ٝؽ ٤ٕٚ٭ة
اقذع ٜاٵصؿة ٤٠٭ة¬ ،كٔ٤ٲ ٫ا٣ؽ٦ةء ٛلة دؿؾ  ٨٦اٛل٪ةق .)2(ٟكإف ٠ةف ٝؽ ٢ٕٚ
ثٌٕ٭ة ٚعٲر ٝؽ أظؿـ كك ٙٝٱكذع ٜاٵصؿة ٤٠٭ة( ،)3كٱ٤ـ ٫٦أك كرزذ ٫ثٕؽق
اقذبضةر  ٨٦ٱُٮؼ ٤٣ـٱةرة( .)4كظٲر أظؿـ كًف ٱٚ ٙٞإف ٠ةف ٱ ٨١٧إدراؾ
ا٣ٮٝٮؼ ١ٚؾا أٱٌ نة( ،)5كٱكذأصؿ  ٨٦ٱجذؽ¬ئ اٷظؿاـ  ٨٦ظٲر ث ،)6(ٖ٤كإف ٠ةف
ٹ ٱ ٨١٧إدرا١ٚ ٫٠ؾا أٱٌ نة ظٲر ٠ة٩خ إصةردٍٗ ٫ل ٕ٦ٲ٪ح يف ق٪ذ ،٫كإف ٠ة٩خ
ٕ٦ٲ٪ح ٚٲ٭ة ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٤لٲٯ ا٣جعٲجط كٔيل :ٹ ٨لء ٫٣؛ ٵ ٫٩د٦ ٙ٤ة ّ ٫٤ٕٚلخ
ٱؽق ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :ث ¬٢ٱكذع ٜثٞكُ .٫كدٞكٍ اٵصؿة ٔىل ٝؽر¬
ا٣ذٕت ،كٝٲٔ :)7(٢ىل ٝؽر اٵر٠ةف ا٣سٺزح.
¬ ٨٦ :أظؿـ ثةٙلش ٛ٪٣ك ٫ز ٥دٕؾر ٔ٤ٲ ٫ا٣ذًلـ ٚإف ٠ةف ثٕؽ  ٢ٕٚاٵر٠ةف
( )1ٱٕ٪ٕٚ :ٰ٪ؽق ٹ ٨لء  ٫٣ظذٯ ٱ ٢٧١اٛلٞىٮد( .ثكذةف).
( )2ك٣ٲف ٜل ٥ظجف ٨لء  ٨٦اٵصؿة يف ٞ٦ةث٤ح ا٣ؽ٦ةء ا٣ٺز٦ح؛ ٵ١لة يف ا٣ؾ٦حٛ٦( .ذٰ) .كٔ ٨اٜلج:٢
ٜل ٥اٙلجف¬ ظذٯ ٥لؿج ٦ة ٣ـ ٨٦ ٫٦ا٣ؽ٦ةء؛ ٵف أًٔلؿ اٙلش ٩ةٝىح .كٝٮاق ا٣نة.ٰ٦
( )3ث ٢دٞكٍ.Ê
( )4ثٜ ٢ل ٥ذ ٟ٣كٹ ٱ٤ــ¬[ ،]1كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر .ك ِٛ٣ظةمٲح :ث ٢ٹ ٱ٤ـ ٫٦كٹ كرزذ.٫
دٞكٍ.
Ê
( )5ث٢
( )6كٝةؿ يف ا٣ـكااؽ :ٹ ٤لذةج إٌف اثذؽاء اٷظؿاـ ،ث ٢ٱ٤ـ ٫٦دـ اٛلضةكزة ،ك٬ٮ ا٣ؾم اػذةرق
اٷ٦ةـ رشؼ ا٣ؽٱ ،# ٨كرصح ث ٫يف ا٣ٮاث.٢
(ُٔ )7ٲح ا٪٣ضؿاٌل.

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

[ٚ ]1ٲكذأصؿ ا٣ٮ٪ل  ٨٦ٱُٮؼ ٤٣ـٱةرة.

ا٣سٺزح صةز أف ٱأ٦ؿ  ٨٦ٱذ ٥ثة ٰٝاٛل٪ةق ،)1(٫٪ٔ ٟكإف ث٨ ٰٞلء ٪٦٭ة ٚٺ ٱىط أف
ٱكذ٪ٲت ٍٗلق ٤٣ذًلـ إٹ إذا ٠ةف ٔؾرق ٦أٱٮس ا٣ـكاؿ ً٠ل يف أو ٢اٙلش.
 :كاٵصٍل ٤٣عش إذا دٕؾر ٔ٤ٲ ٫اٷدًلـ ٛلؿض أك ٦ٮت أك ٩عٮق ٚجٕؽ
اٷظؿاـ ٱ١ٮف  ٫٣ك٣ٮارز ٫أف ٱكذأصؿ  ٨٦ٱذ ٥اٙلش( ،)2كٱكذع ٜاٵصؿة ،كٝج٢
اٷظؿاـ ٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ٣ :ٲف  ٫٣كٹ ٣ٮرزذ ٫ذ ٟ٣إٹ ظٲر
رشَ ٫يف ٔٞؽ اٷصةرة ،كٝةؿ أثٮ َة٣ت كاٛلؿدًص :ثٜ ٢ل ¬٥ذ٪ٔ ٟ٣ؽ إ٣ؾر( )3إٹ
إذا ٠ةف ٪ٔ ٫٪٦ ٓ٪٦ؽ إٞ٣ؽ( ،)4كقٮاء ٠ة٩خ اٷصةرة وعٲعح أك ٚةقؽة(.)5
 ٨٦ :أك٩ل ثةٙلش كًف ٱَٕل ٩ٮٔٚ ٫إ٤ ٫٩لٔ ٢٧ىل اٵ ،٢ٝك٬ٮ اٷٚؿاد،
ٚإف اقذأصؿ ا٣ٮ٪ل ٔ٤ٲ ٫وط ،كإف اقذأصؿ ٔىل اٙلش ٍٗ ٨٦ل ثٲةف ٠ة٩خ إصةرد٫
ٚةقؽة ظٲر ٹ ٔÊؿؼ ّة٬ؿ ث٪ٮعٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يلٚ :ٲ ٢ٕٛاٵÊصٍل ٦ة مةء ٨٦
أ٩ٮاع اٙلش( ،)6ك ٫٣أصؿة ٦س٤ٔ ٫٤ٲ ٨١٣ ،٫إف ٍٗ ٢ٕٚل اٷٚؿاد ًف ٣لـ ٔ Ê٨اٛلٮ٪ل
(٬ )1ؾا يف ا٣ذٰ ٜلة Éكٝخ ٦ؤٝخ ٠ة٣ؿ ٰ٦كاٛلجٲخ ث٪٧ٯ ك٣ٲ٤ح ٦ـدٛ٣ح ،ٹ َٮاؼ اٞ٣ؽكـ[ ]1ك٩عٮق
ٚٲؤػؿ٬ة ظذٯ ٱـكؿ إ٣ؾر كإٹ صرب٬ة ثؽـ [ثٕؽ دػٮؿ ٦ٲ ٢كَ( ].)Í( .٫٪قًلع ٬ج.)Í( )٢
كّة٬ؿ ا٣جٲةف اٷَٺؽ ،ك ٫٤ٕ٣أكٌف؛ ٵف اٹقذ٪ةثح أكٌف  ٨٦ا٣جؽؿ ٨ٔ( .ا٣نة.)¦ ٰ٦
(ّ )2ة٬ؿ ٬ؾا أف اٵصٍل ٣ٮ ٠ةف  ٨٦أ١٦ ٢٬ح ٚٺ ٤لذةج إٌف إظؿاـ ،ك٣ٲف ٠ؾ .ٟ٣كيف ا٣جعؿ ٦ة
ٞٚ :٫ْٛ٣ج ٢ا٣ٮٝٮؼ ٤لؿـ¬ ادٛة ٝنة .اٛلؾ٬ت كاٛلؿاكزة  ٨٦أوعةب ا٣نة :ٰٕٚك٠ؾا ثٕؽق ٝج٢
ا٣ذع ٢٤اٵكؿ؛ ٣ٮصٮث( .٫ثعؿ ث .)٫ْٛ٤اٛلؾ٬ت¬ أ ٫٩ٹ إظؿاـ ثٕؽ ا٣ٮٝٮؼ كٝج ٢ا٣ذع٢٤
اٵكؿ٬ ٨٦( .ة٦ل ا٣جعؿ).
( )3ٵٝ ٫٩ؽ اقذع ٜثٕٞؽ اٵصؿة ا٣ذًلـ.
(ْٛ٣ )4ػ ن¬ة أك ٔؿ ٚنة.
( ٨١٣ )5ٱنرتÊط يف اٛ٣ةقؽة أف ٱ١ٮف ٝؽ قةر ٝؽر نا ٛلس ٫٤أصؿة( .م١ةٱؾم) .ك ِٛ٣ا٘٣ٲر٨١٣ :
ٱنرتط يف اٛ٣ةقؽة أف ٱ١ٮف ٝؽ قةر ثٕي ا٣كٍل[ٔ ]2ىل ٦ة اػرت٩ةق( .ث.)Í( .)٫ْٛ٤
( ٨١٣ )6ٹ ٱ٤ــ ا٣ٮ٪ل اٜلؽم يف اٞ٣ؿاف.)Í( .

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

[ ]1ك٬ؾا ا٣ذٛىٲ ٢ثَل اٛلؤٝخ كٍٗلق إً٩ل ٬ٮ ظٲر أظؿـ ٔٛ٩ ٨كً٠ ٫ل أٚ٭ ٫٧اٛلى ٙ٪يف وؽر اٛلكأ٣ح ،كأ٦ة
اٵصٍل  ٫٤ٚاٹقذ٪ةثح  ٞ٤ُ٦نة ً٠ل أٚ٭ ٫٧ا٣جٲةف يف اٛلكأ٣ح ا٣سة٩ٲح( .قٲؽ٩ة اٙلك ٨ث ٨أٖلؽ ا٣نجٲجٰ) (.)Í
[ٝ ]2ؽر نا ٛلس ٫٤أصؿة.

ك٠ة٩خ اٵصؿة ٔىل ا٣ٮ¬٪ل( ،)1كإف  ٢ٕٚاٷٚؿاد أصـل ٔ ٨اٛلٲخ ك ٫٣اٵصؿة
٦ ٨٦ةٚ ،)2(٫٣إف ٠ة٩خ( )3أ٠سؿ ً٦ل أك٩ل ث ٫اٛلٮ٪ل ٚة٣ـااؽ ٔىل ا٣ٮ٪ل ،كإف
٠ة٩خ أ٠ ٫٪٦ ٢ٝةف ً٠ل إذا ظضش ا٣ٮ٪ل ثأً٦ ٢ٝل أ٦ؿ ث ٫اٛلٮ٪ل ٔىل ٦ة ٱأيت(.)4
ك١٬ؾا ٣ٮ ٠ةف اٛلٮ٪ل َٔل ٩ٮٔ نة  ٨٦اٵ٩ٮاع كأَ ٜ٤ا٣ٮ٪ل اٷصةرة ز٢ٕٚ ٥
اٵصٍل ٦ة َٔل اٛلٮ٪ل ٚإ٣ ٫٩لـم( ،)5كا١٣ٺـ يف اٵصؿة ً٠ل ٦ؿ(.)6
¬ :كإذا  ٢ٕٚاٵصٍل ٍٗل ٦ة أ٦ؿق ث ٫ا٣ٮ٪ل(ً )7ف ٱكذع ٜأصؿة( ،)8كٹ
٣لـم ٔ ٨اٛلٲخ ك٣ٮ ٦ ٢ٕٚة أك٩ل ث٫؛ ٵ ٫٪ٔ ٫٤ٕٚ ٫٩ثٍ٘ل كٹٱح( .)9كٝةؿ ثٕي
أوعةب ا٣نة٣ :ٰٕٚلـئ .كٝةؿ يف اٛلؿمؽ :إذا  ٢ٕٚاٵصٍل أٔىل ً٦ل أ٦ؿ ث٫
اقذع ٜاٵصؿة.

(٦ ٨٦ )1ة.)Í( .٫٣
( )2أم٦ ٨٦ :ةؿ اٛلٲخ.
( )3أم :أصؿة اٛلس.٢
(٣ )4ٲف ً٠ل¬ ٱأيت؛ ٵف ٪٬ة ٝؽ أصـل ٔ ٨اٛلٲخ ك٪٬ةؾ ًف ٣لـ ٔىل ٝٮؿ أيب َة٣ت ً٠ل ٬ٮ اٛلؼذةر،
ٚةٞ٣ٲةس ٪٬ة أف ا٣ـااؽ ٔىل أصؿة اٛلس ٢ٱ١ٮف ٤٣ٮرزح ،كٚٲًل قٲأيت ٱٌ ٨٧ا٣ٮ٪ل ٕلٲٓ اٵصؿة
ثةٛلؼةٛ٣ح ٔىل ٝٮؿ أيب َة٣ت( .قًلع اثْٛ٦ ٨ؿ) (.)Í
( )5ظٲر ًف ٱُ٪صؼ إٞ٣ؽ اٛلُ ٜ٤إٌف أم اٵ٩ٮاع ٍٗل ٦ة ٔٲ ٫٪اٛلٮ٪ل ،كإٹ ٠ةف ٔ ٫٤٧ثٍ٘ل إذف.
(مة.)Í( )ٰ٦
( )6كاٷصةرة ٚةقؽة؛ ٵف  ٨٦رشَ٭ة ا٣ذٕٲَل  ْٛ٣نة أك ٔؿ ٚنة.)Í( .
( ْٛ٣ )7نة أك ٔؿ ٚنة.)Í( .
(ٝ )8ةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :إٹ أف ٱكذأصؿق ٤٣ذ٧ذٓ كًةؽ ا٣ٮٝخ ٔ ٨اٷظؿاـ ثة٧ٕ٣ؿة ٚأظؿـ
ثةٙلش أصـل كاقذع ٜاٵصؿةٗ( .ٲر) .كاٛلؼذةر أ ٫٩ٹ ٱكذع ٜإٹ أف ٱكذ٪ٲت٠( .ٮا٠ت ٪ٕ٦ٯ).
إٹ أف ¬ٱكذ٪ٲت ٧ٕ٤٣ؿة ك٤لؿـ ٤٣عش ثٕؽ اٷظؿاـ ٧ٕ٤٣ؿة ٣ٲىؽؽ ٔ٤ٲ ٫ا٣ذ٧ذٓ.
( )9إٹ إذا ٠ةف¬ اٵصٍل كارز نة أصـل ٔ ٨اٛلٲخ؛ ٵٝ ٫٩ؽ إ٩ـؿ ا٣ٮ٪ل ثةٛلؼةٛ٣حٚ ،ٲ١ٮف ٤٣ٮارث
كٹٱح( .مة ،ٰ٦كٔة٦ؿ) .كٔ ٨اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق٬ :ٙؾا ظٲر ق ٥٤مٲب نة  ٨٦ا٣رت٠ح ،كإٹ ٚٺ
 ٓ٦ ٫٤ٕ٣ا ،٥٤ٕ٣كإٹ ٚٺ ٱٕ٪ـؿٛ٦( .ذٰ).
ٱٕ٪ـؿ.ا٬ػ ٤ٝخ¬ :

¬ :كاٵصٍل ٤٣عش إف َٔل ٦ ٫٣ٮًٓ اٷ٩نةء ٤٣عش دَٕلٚ ،إف ٠ةف ٬ٮ
ٔ ،٫٪كإف ٠ةف ٍٗلق ًف ٣لـ ٔ ،٫٪كاٵصؿة ٔىل ا٣ٮ٪ل.
كَ ٨اٛلٲخ أك ظٲر ٔٲ ٫٪أصـأ Ê
كإف ًف ٱؾ٠ؿ ٦ ٫٣ٮًٓ اٷ٩نةء أ٩نأ ٦ ٨٦ٮًٓ إٞ٣ؽ ،ز ٥إف ٠ةف ٬ٮ كَ ٨اٛلٲخ أك
ٔ ،٫٪كإف ٠ةف ٍٗلق ًف ٣لـئ ٔ ،٫٪كاٵصؿة ٔىل ا٣ٮ٪ل.
ظٲر ٔٲ ٫٪أصـأ Ê
¬ :كإذا َٔل ٣ٶصٍل ٦ٮًٓ اٷظؿاـ دَٕل ٔ٤ٲٚ ،٫إف ػةً ٙ٣ف ٱكذعٜ
أصؿة( ،)1كإف ًف ٱَٕل ٦ ٫٣ٮًٓ اٷظؿاـ ٚعٲر ٚٲٔ ٫ؿؼ ّة٬ؿ ٱٕ ٢٧ث،٫
كظٲر ٹ ٔؿؼ ٚٲ٤ ٫لؿـ  ٨٦اٛلٲٞةت اٍ٣صٰٔ؛ ٤ٚٮ أظؿـ  ٨٦اٛلٲٞةت ثٕ٧ؿة ٹ
ٔ ٨اٛلٲخ ز ٥أظؿـ ٔ ٨اٛلٲخ ثةٙلش ١٦ ٨٦ح ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل( :)2ٹ ٱكذعÊٜ
أصؿة( ،)3كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ث ٢ٱكذعٞ٭ة( )4كٱ٤ـ ٫٦دـ(ً٠ ،)5ل إذا دؿؾ ٩ك ١نة.
¬ ٨٦ :اقذأصؿ ٍٗلق ٤لش ٔ ٫٪ثأصؿة زااؽة ٔىل ز٤ر ٦ة ٫٣وط ذٟ٣
كاقذعٞ٭ة اٵصٍل إف  ٢ٕٚاٙلش ٝج٦ ٢ٮت اٛلكذأصؿ  ،٫٣أك ثٕؽق كٝج ٫٧٤ٔ ٢ث،٫
أك ثٕؽ ٔ ٫٧٤ث ٫كًف ٱٕ ٥٤ثأف اٵصؿة ٚٮؽ ا٣س٤رٚ ،إف ٔ ٥٤ثؾٝ ٫٤٠ ٟ٣ج ٢اٙلش ًف
ٱكذع ٜإٹ ا٣س٤ر ،كإف ٔ ٥٤ثٕؽ  ٫٤ٕٚثٕي أر٠ةف اٙلش اقذع ٜثٞؽر ٦ة ٔ٢٧

( )1كٹ ٚؿؽ ثَل اٛلؼةٛ٣ح يف ١٦ةف اٷظؿاـ أك اٷ٩نةء.)Í( .
(*) مسأمة :اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :كإذا َٔل ٦ٲٞةت ث٤ؽق ٚأظؿـ ٍٗ ٨٦لق أصـل؛ إذ ٹ ٞ٩ه( .ثعؿ) .إذ
اٛلٮاٝٲخ قٮاء يف ا.٢ٌٛ٣
( )2يف (ب)ٞٚ :ةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٔيل كٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ .كيف (ج)ٞٚ :ةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٔيل كٱٮق .ٙكيف
(د)ٞٚ :ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ث ٨أٖلؽ.
( )3كٹ ٣لـم ٨ٔ Êاٛلٲخ ،إٹ أف ٱٕٮد إٌف اٛلٲٞةت ك٤لؿـ  ٫٪٦أصـأ[ ]1كاقذع ٜاٛلك٧ٯ ،ذ٠ؿق يف
ا٣جعؿ ،كٱ٤ــ دـ ٣ٸقةءة؛ ٷظؿا ٫٦ثة٧ٕ٣ؿة يف أم٭ؿ اٙلش[.]2
( )4ك٣لـئ ٔ ٨اٛلٲخ.
(٣ )5رتؾ اٷظؿاـ  ٨٦اٛلٲٞةت.

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

[ ]1كْ٩ؿق يف ثٲةف ظسٲر .ك ٢ٕ٣كص ٫اْ٪٣ؿ أٝ ٫٩ؽ رشؾ يف ا٣كٍل ك٣ٮ ثةٹ١٩نةؼ.

[ ]2ث ٢ٹ دـ¬.

ٝج ٢ٱٕ ٨٦ ٥٤ا٣ؿأس ،كثٞؽر ٦ة ٔ ٨٦ )1(٢٧ثٕؽ ٔ ٨٦ ٫٧٤ا٣س٤ر(.)2
ٚ¬ :إف ٠ةف اٛلكذأصؿ ٬ ٫٣ٮ ا٣ٮ٪ل ثةٞ٣ؽر ا٣ؾم أك٩ل ث ٫اٛلٮ٪ل ٓ٧ٚ
ٔ٧٤٭ًل ثأف اٵصؿة أ٠سؿ  ٨٦ا٣س٤ر ٹ ٱكذع٦ ٨٦ ٜةؿ اٛلٮ٪ل إٹ ا٣س٤ر ،كا٣ـااؽ
ٔىل ا٣ٮ٪ل .ك ٓ٦ص٭٤٭ًل ٣ؾ ٟ٣ٱكذع ٜاٵصؿة ٤٠٭ة ٦ ٨٦ةؿ اٛلٮ٪ل إف ًف ٱ٨١
 ٨٦ا٣ٮ٪ل دٛؿٱٍ يف ا٣جعر ٔ ٨ذ ،)3(ٟ٣كإف ٠ةف  ٫٪٦دٛؿٱٍ ٚة٣ـااؽ ٔ٤ٲ.٫
ك ٥٤ٔ ٓ٦ا٣ٮ٪ل كص٭ ٢اٵصٍل ثؾ ٟ٣ٱ١ٮف ا٣ـااؽ ٔىل ا٣ٮ٪ل .ك ٓ٦ص٭٫٤
كٔ ٥٤اٵصٍل ثؾ ٟ٣ٹ ٱكذع ٜاٵصٍل إٹ ا٣س٤ر ،ذ٠ؿق يف ا ٓ٧٤٣كا٣ذٞؿٱؿ ،كٝةؿ
اٞٛ٣ٲ٭ةف ظك ٨كٱٮق :ٙث ٢ٱكذع Êٜا ٨١٣ ،٢١٣ا٣ـااؽ ٔىل ا٣ٮ٪ل ،إٹ أف
ٱ١ٮف ٘٦ؿكر نا كًف ٱٛؿط يف ا٣جعر رصٓ ثٔ ٫ىل دؿ٠ح اٛلٮ٪ل.
¬ :ك ٫٤ٕ٣إً٩ل ٠ةف زااؽ اٵصؿة ٔىل ا٣ٮ٪ل ثؼٺؼ ٦ة إذا ثةع أك امرتل
٧٤٣ٲخ ث٘ج٠ ٨سٍل ٚإ ٫٩ٹ ٱىط(- )4ٵ٪٬ ٫٩ةؾ ٱ ٨١٧رد اٛلجٲٓ ،ك٪٬ة ٹ ٱ ٨١٧رد
ا١ٚ ٢٧ٕ٣ةف ا٣ـااؽ ٔىل ا٣ٮ٪ل .ك١٬ؾا يف ا٣ٮ٠ٲ ٢ثةٷصةرة(٤ٚ .)5ٮ أراد ا٣ٮ٪ل
( )1ث ٢ا¬٢١٣؛ ٵ٘٦ ٫٩ؿكر ،كٹ ٱ ٫٪١٧اٛ٣كغ ثٕؽ اٷظؿاـ؛ ٣ٮصٮب اٛلٌص.
(ٝ )2ةؿ يف رش¬ح اٵزًلر ٦ة ٪ٕ٦ةق :إذا ٠ةف اٛلكذأصؿ ٬ٮ اٛلٮ٪ل ٚٺ ٥ل٤ٮ :إ٦ة أف ٱكذأصؿ
٤٣نٲؼٮػح ك٩عٮ٬ة [اٷٕٝةد] ظٲر ٱٛ٪ؾ دُص ٨٦ ٫ٚرأس اٛلةؿ ٚإف اٵصٍل ٱكذعٕ ٜلٲٓ ٦ة
ٔٞؽ ٔ٤ٲ ٞ٤ُ٦ ٫نة ٍٗ ٨٦ل ْ٩ؿ إٌف ٦ٮت اٛلكذأصؿ أك ظٲةد ،٫أك إدًلـ اٵًٔلؿ ٝج ٢اٛلٮت أك
ثٕؽق ،كأ٦ة ظٲر ٠ةف اٹقذبضةر يف اٛلؿض اٛلؼٮؼ اٛلأٱٮس ٚإ ٫٩ٱْ٪ؿٚ :إف ٔ ٥٤اٵصٍل
ثة٣ـٱةدة ٔىل ا٣س٤ر[ٝ ]1ج ٢أف ٤لؿـ رد إٌف ا٣س٤ر[ ،]2كإف ًف ٱٕ ٥٤ظذٯ أظؿـ أك ٚؿغ ٨٦
أًٔلؿ اٙلش اقذع ٜا٘ل٧ٲٓ؛ ٵ٘٦ ٫٩ؿكر  ٨٦اٛلكذأصؿ ،كثٕؽ اٷظؿاـ ٹ ٱكذُٲٓ اٛ٣كغ؛
٣ٮصٮب اٛلٌص ٚٲًل أظؿـ .)Í( .]3[٫٣
( )3كا٘ل٭ ٢ثٮصٮب ا٣جعر ٔؾرٛ٦( .ذٰ ،كٔة٦ؿ) (.)Í
( )4كثٲي ٤٣ضٮاب يف ا٣ـ٬ٮر ،ك ِٛ٣ا٣ـ٬ٮر :ك٬ٮ ٱٞةؿًً :ف ى وعخ اٷصةرة ك٠ةف ٦ذربٔ نة ثة٣ـااؽ ك٨٦
أو ٥١٤أف  ٨٦رشل أك اقذأصؿ ثة٣ٮ٠ة٣ح أك ثة٣ٮوةٱح ثأ٠سؿ  ٨٦اٛلسً ٢ف ٱىط؟ (ث.)٫ْٛ٤
(*) أم :ٹ ٱٛ٪ؾ.
(٬ )5ؾا ٦كذٞٲ Ê٥ظٲر اقذأصؿ ا٣ٮ٠ٲٛ ٢لٮ ٫٤٠ثأ٠سؿ  ٨٦أصؿة اٛلس ،٢ٹ ظٲر أصؿ ٔ ٫٪ث٘ج٨
ٚةظل ٚإ٦ ٫٩ٮٝٮؼ.
-------------------------

[ ]1كٔ ٥٤أ ٫٩ٱؿد إٌف ا٣س٤ر.)Í( .
[ ]2كزجخ  ٫٣اٚلٲةر.
[ٚ ]3إف وط ٦ ٨٦ؿً ٫اقذع ٜاٵصٍل أصؿد ٫ا٘ل٧ٲٓ ¬ ٞ٤ُ٦نة كإف ًف ٣لـ ٔٚ ٨ؿض اٛلكذأصؿ( .قٕٲؽ ٬ج.)Í( )٢

أك ا٣ٮ٠ٲٚ ٢كغ اٷصةرة ٝج ٢دك٤ٲ ٥ا)1(٢٧ٕ٣
ٚةٵٝؿب أف  ٫٣ذ ،ٟ٣كإف ًف ٱ٢ٕٛ
¬
٠ةف ا٘٣ج٤ٔ ٨ٲ.)2(٫
¬ :كإذا ًف ً
ٱ٦ ٙة ٔٲ ٫٪اٛلٮ٪ل  ٨٦اٛلةؿ ثأصؿة اٙلش  ٨٦ث٤ؽق ظضش ٔ ٫٪ث٫

 ٨٦ظٲر ٱ ،٨١٧ك٣ٲف ٤٣ٮ٪ل أف ٱـٱؽ ٔ٤ٲ٦ ٨٦ ٫ةؿ اٛلٮ٪ل إٹ ثؿًة ا٣ٮرزح ،كٹ
 ٫٣أف ٱذضؿ ٚٲ٤٣ ٫ؿثط(٤ٚ ،)3ٮ ٠ ٢ٕٚةف ٗةوج نة()4
كٱذىؽؽ ثؿثع ،)5(٫ػٺؼ
¬

اٛلؤٱؽ ثةٓص يف ا٣ذىؽؽ ،كدجُ ٢كٹٱذ )6(٫٧٤ٔ ٓ٦ Ê٫ثٕؽـ ا٘لٮاز ،ٹ  ٓ٦ص٭.٫٤
¬ٝ ٨٦ :ةؿ ٍ٘٣لق :ظش ٔ ٰ٪ثٛ٪ك ،ٟأك ظضش ٍٔٗ ٰ٪لؾ ،كٝج ٢ذ-ٟ٣
ا٦ذس ٢أ٦ؿق كًف ٥لة ،ٙ٣كإف ًف ٱُصح  ٫٣ثيشء  ٨٦ذ ،ٟ٣ث ٢أ٦ؿق ثةٙلش ٔ ٞ٤ُ٦ ٫٪نة
ٚإف ٔؿؼ ٝىؽق ٔ ٢٧ث ،٫كإف ًف ٱٕؿؼ رصٓ إٌف إ٣ؿؼ يف ذ ٟ٣اٵ٦ؿ  ٢٬ٱؿاد ث٫
أف ٤لش ثٛ٪ك ٫أك ٱأ٦ؿ ٍٗلق ثٚ ،٫إف ًف ٱ ٨١زٔ ٥ؿؼ ٥ ٫٤ٕ٤ٚلٍل يف ذ.)7(ٟ٣
 :كإذا َٔل اٛلٮ٪ل رص ن
ٺ ٤لش ٔٚ ٫٪ةقذأصؿ ا٣ٮ٪ل ٍٗلق ٍ٘٤ٚل ٔؾر ٹ
٣لـئ اٛلٲخ ،كد١ٮف اٵصؿة ٔىل ا٣ٮ٪ل ،كٕ٣ؾر ٩عٮ ٦ٮت اٛلَٕل أك ا٦ذ٪ةٔ)8(٫

( )1أمٝ :ج ٢اٍ٣صكع يف ا.٢٧ٕ٣ا٬ػ ٤ٝخ :يف اٙلشٛ٦( .ذٰ) (.)Í
( )2أمٔ :ىل ا٣ٮ٠ٲ ٢كا٣ٮ٪ل.
( )3كاٛ٣ؿؽ ثَل ٦ةؿ اٙلش ك٦ةؿ ا٣ٲذٲ ٥أف ٦ةؿ اٙلش اٛلأ٦ٮر ثٚ ٫ٲ ٫اٹقذبضةر  ٥٤ٚٱ ٫٣ ٨١أف
ٱذضؿ ٚٲ ،٫ك٦ةؿ ا٣ٲذٲ ٥اٛلأػٮذ ٔىل اٛلذٮٍف ٚٲّ ٫لؿم ا٣ىٺح ،كاٹِلةر ٚٲ ٫وٺح( .دٱجةج).
( )4إٹ أف ٱَٕل  ٫٣ذ ٟ٣أك ٱٕؿؼ ٝ ٨٦ىؽقٛ٦( .ذٰ) (.)Í
(*) ٵً ٫٩ف ٱؤذف  ٫٣ثؾ.ٟ٣
( )5ٵ ٫٩رثط ٦ةؿ ٘٦ىٮب.
(ٚ )6ةاؽة ٨٦ :د ٓٚإٌف ٍٗلق ٦ةٹن ٣ٲعش ٔ ٫٪ث ٫ز٦ ٥ةت ا٣ؽا ٓٚثُ ٢اٵ٦ؿ؛ ٵ ٫٩ك٠ة٣ح ،كرد
اٛلأ٦ٮر اٛلةؿ إٌف ا٣ٮرزح ٤لضضٮف ٔ ٨اٛلٲخ ث ،٫إٹ أف ٱ١ٮف اٛلٲخ أًةؼ ذ ٟ٣إٌف ثٕؽ ٦ٮد٫
ٚ٭ٮ كوةٱح.)Í( .
ؿٱةضٚ :إف ًف ٱ ٨١ز٧ح ٔؿؼ كٹ مة٬ؽ ظةؿ ٚةْ٣ة٬ؿ ٚٲٝ ٨٧ةؿ« :ظش ٔ »ٰ٪أ ٫٩أراد
Ê
( )7كيف ا٣
ث ٫ثٛ٪ك ،٫كٝ ٨٦ةؿ« :ظضش ٔ٤ »ٰ٪لذ ٢٧اٵ٦ؿٱ ،٨كاُ٩صا ٫ٚإٌف اٍ٘٣ل أٝؿب .كأ٦ة إذا ٝةؿ:
«أكوٲخ إ٣ٲ ٟثةٙلش» ٚإ٥ ٫٩لٍل.)Í( .
( )8أك ٚك.٫ٞ

ٝةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٤لٲٯ ا٣جعٲجط¬ كٔيل :ٹ ٣لـم أٱٌ نة( ،)1كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ث٢
٣لـئ( .)2كٱذٞٛٮف¬ إذا ٔؿؼ أف ٝىؽ اٛلٮ٪ل اٚلٺص  ٨٦اٙلش  ٍٞٚأ٣ ٫٩لـئ
ٔ ٞ٤ُ٦ ٫٪نة(.)3
¬ :كإذا َٔل اٛلٮ٪ل ٦ةٹن ٤٣عش ز ٥د ٙ٤اٛلةؿ ثُ٤خ ا٣ٮوٲح( ،)4إٹ أف
ٱٕؿؼ ٝ ٨٦ىؽ اٛلٮ٪ل أ ٫٩ٱؿٱؽ اٚلٺص ثؾ ٟ٣اٛلةؿ أك ثٍ٘لق ظضش ٔ٨٦ ٫٪
ثة ٰٝا٣س٤ر( ،)5ٹ ثأ٠سؿ .٫٪٦
 :ك١٬ؾا إذا أك٩ل اٛلٲخ ثأف ٱٞؿأ ٔىل ٝربق ثيشء ٦ ٨٦ة ٫٣ز ٥ا٣ذجف
٦ٮًٓ ٝربقٚ :إف ٔؿؼ ٝىؽق ٔ ٢٧ث ،¬٫كإف ًف ٚةٵٝؿب أ ٫٩ٱٞؿأ يف أم
٦ٮًٓ(ٔ )6ىل ٝٮؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك ،٨ٹ ٔىل ٝٮؿ ¬اٞٛ٣ٲ٭َل ٤لٲٯ ا٣جعٲجط كٔيل(.)7
 :كإذا ػة ٙ٣ا٣ٮ٪ل يف اٛلةؿ ا٣ؾم أك٩ل ث ٫اٛلٲخ ٤٣عش ٔ ٰٛٚٲ ٫٪أك
( )1كدجُ ٢ا٣ٮوٲح.)Í( .
(ٝ )2ةؿ يف ا٣جكذةف :ٵف اٛلٲخ ٠أ ٫٩أك٩ل ثنٲبَل :اٙلش كدٕٲَل اٙلةجٚ ،إذا ثُ ٢أظؽً٬ل ًف
ٱجُ ٢اٳػؿ.
(*) كاػذةرق يف ا٣جعؿ كا٣كعٮٍف كٔة٦ؿ كا٣نة ٰ٦كاٛلٛذٰ كا٣ذ٭ة ٰ٦كاٛلذٮٔ ٢٠ىل آص.
( )3قٮاء ٠ةف ٕ٣ؾر أـ ٍ٘٣لق.
]
1
[
( )4ٱؿٱؽ ٹ ٣لت ا٣ذعضٲش  ٨٦ثة ٰٝا٣رت٠ح ،كأ٦ة ا٣ٮوٲح ٚٺ دجُ٤ٚ ،٢ٮ ر٬ل ا٣ٮرزح أك دربع
اٍ٘٣ل وط ا٣ذعضٲش كٹ د١ٮف ظة ٫٣ظةؿ ً ٨٦ف ٱٮص.)Í( .
جُ ،]2[٢ذ٠ؿق ثٕي اٛلعَٞٞلٔ( .لة.)ٰ٦
(*) إٹ أف ٱذٔ ٙ٤ىل كص ٫ٱًٌ ٨٧ف د ¬
(ٚ )5إف ًف ٱج ٨٦ ٜا٣س٤ر ٨لء ثُ٤خ¬ ا٣ٮوٲح[ٔ ]3ىل ٦ة ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص.
( )6كٔ ٨ا٣نة٬ :ٰ٦ؾا إذا ا٣ذجف ٦ٮًٕ ٫ثة٤١٣ٲح ،كإف ا٣ذجف ثَل زٺزح ٝجٮر ٝؿأ ٔ٤ٲ٭ ٥ك٩ٮل
ٔىل اٛلٮ٪ل ٪٦٭( .٥مة.)Í( )ٰ٦
(*) ك٠ؾا إذا ٔؿض ٔ ٫٣ؾر ُ٦ ٨٦ؿ أك ٩عٮق ك٬ٮ َٕ٦ل يف  ٢٠ٱٮـ صـء نا أك ٩عٮق ٕٚىل ٝٮؿ
اٞٛ٣ٲ[ ٫س] ٱٞؿأ ،كٔىل ٝٮؿ اٞٛ٣ٲ٭َل ٤لٲٯ ا٣جعٲجط كٔيل ٹ ٱٞؿأ ،كٹ ٱىط يف كٝخ
آػؿ.ا٬ػ كإ٣ؿؼ¬ أف ا٣ٮٝخ اٛلَٕل إذا ٚةت  ٫٤ٕٚاٵصٍل يف ا٣ٮٝخ ا٣سةٌل ثٛ٪ك ٫كٹ ٱٛٮت
ا ،٢٧ٕ٣كآص أٔ ،٥٤كذ٠ ٟ٣ؼذ٧ح ا٣ؽ ٨ٚك٩عٮ ذ.)Í( .ٟ٣
(ٚ )7ذجُ ٢ا¬٣ٮوٲح.
-------------------------

[ ]1أك ٹ كارث .)Í( ٫٣
[ ]2ك٤لضش ثةٕ٣ٮض.
[ ]3ظٲر ٹ ٱٕؿؼ ٝ ٨٦ىؽق ا٣ذؼ٤ه  ٨٦اٙلضح.)Í( .

ص٪ك )1(٫ٹ ٣لـئ()2
كٱٌ ،٫٪٧ذ٠ؿق اٛل٪ىٮر ثةٓصٝ ،ةؿ ٞل٧ؽ ث ٨أقٕؽ( :)3اٛلؿاد
É
ث ٫يف ظش اٚ ،٢ٛ٪٣أ٦ة يف اٛ٣ؿض ٚٲضـم( .)4ك٦س ٫٤يف اٷٚةدة كظٮامٲ٭ة.
ك١٬ؾا( )5يف قةاؿ ا٣ٮاصجةت كدٱٮف ث ٰ٪آدـ(.)6
كإف ػة ٙ٣يف ٝؽرق ٚجة٣ـٱةدة ٣لٮز ،كد١ٮف¬ ا٣ـٱةدة ٔ٤ٲ ،٫كثةٞ٪٣ىةف  ٫٪٦إف
ٔؿؼ ذٝ ٨٦ ٟ٣ىؽ اٛلٮ٪ل صةز ،كإف ًف ٞٚةؿ أثٮ¬ َة٣ت :ٹ ٣لـم كٱٌ٨٧
ا٣ٮ٪ل ،كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص٣ :لـم كٱك ٥٤ا٣جة٣ ٰٝٶصٍل ،كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح٣ :لـم
كا٣جة٤٣ ٰٝٮرزح ،كٝةؿ ا٪٣ةرص كا٣نة٣ :ٰٕٚلـم ك٤لضش ثة٣جة ٨ٔ ٰٝاٛلٲخ ظضح
أػؿل  ٨٦ظٲر ٱ.)7(٨١٧
كإف ػة ٙ٣ا٣ٮ٪ل يف اٛل١ةف ا٣ؾم َٔل اٛلٲخ أ٤ ٫٩لش ٔٚ ٫٪٦ ٫٪إف ظضش ٨٦
أٝؿب إٌف ١٦ح(٣ )8ػ٣ ٥لـ ¬اٛلٲخ كً ٨٧ا٣ٮ٪ل ،كإف ظضش  ٨٦أثٕؽ صةز ثٍصÊط

( )1أك ٩ٮٔ ٫أك وٛذ.)Í( .٫
( )2إٹ أف ٱٕؿؼ ٝ ٨٦ىؽق اٚلٺص ثؾ ٟ٣أك ٍٗلق وط ا٣ذعضٲش كأصـأت.)Í( .
(*) ك٣ٮ  ٨٦ا٣ؽرا ٥٬كا٣ؽ٩ةٍ٩ل.)Í( .
( )3اٛلؿادم.
( )4كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ¬٫ٱٮق :ٙٱٌ ٨٧ا٣ٮ٪ل ٚٲ٭ًل ٕلٲٕ نة إٹ أف ٱٕؿؼ أف ٝىؽ اٛلٮ٪ل ا٣ذؼ٤ه.
(رشح أز٬ةر ث.)٫ْٛ٤
(*) كّة٬ؿ اٵز٬ةر ٹ ٚؿؽ.)Í( .
( )5اٚلٺؼ.
( )6كٔ ٨ا٣ؽكارم  :Êأ ٫٩ٱٌ ٨٧ثةٛلؼةٛ٣ح يف ا٘ل٪ف كا٪٣ٮع كا٣ىٛح؛ ٵف ٝؽ َٔل ٬( .٫٣ة٦ل ثٲةف
 ٨٦ا٣ٮوةٱة ٔىل ٠ٺـ اٷٚةدة اٳيت) .ٱٕ :ٰ٪ثٕؽ ٝٮ٦ :٫٣كأ٣ح :إذ ا زجخ ٔىل اٛلٲخ دٱٟ ٨لذٙ٤
ٚٲ .. ٫إ٣غ ثأرثٓ ٍٔصة ٦كأ٣ح.
(*) ٱٕ :ٰ٪أف ٦ة َٔل  ٨٦ ٫٣كراء ذً ٟ٣ف ٱذَٕل ،ذ٠ؿق يف اٷٚةدة كظٮامٲ٭ة ،كاٵّ٭ؿ أ ٫٩ٱذَٕل¬.
(ٝ )7ةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ  ٢٧ٔ ٨٧ٚ :#ثأم ذ ٟ٣صة ٬ن
ٺ ٕ٦ذٞؽ نا ٣ىعذٚ ٫٭ٮ
٠ةٛلضذ٭ؽ.)Í( .
( )8أك ٦كةك.)Í( .

أف ٱ٧ؿ اٵصٍل( )1ذ ٟ٣اٛل١ةف ا٣ؾم ٔٲ ٫٪اٛلٮ٪ل أك ٦ٲ ،٫٤كٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٹ
ٱنرتط ذ.ٟ٣
كإف ػة ٙ٣ا٣ٮ٪ل يف ا٣ـ٦ةف ا٣ؾم ٔٲ ٫٪اٛلٮ٪ل ٚجة٣ذٞؽٱ٤ٔ ٥ٲ٣ ٫لٮز¬(،)2
كثة٣ذأػٍل ٔ٣ ٫٪لـم()3
كٱأز ٥إذا ٠ةف ٍ٘٣ل ٔؾر( .)4كإف ٠ة٩خ اٛلؼةٛ٣ح يف ا٣ـ٦ةف
É
 ٨٦اٵصٍل ثأف ٤لش يف ق٪ح ٍٗل ا٣ذٰ ٔٲ٪خ ً ٫٣ف ٣لـ اٛلٮ٪Êل ،كٹ ٱكذع ٜأصؿة(.)5
¬ :إذا أك٩ل اٛلٲخ ثةٙلش كٔٲ ٫٪يف أرض ٤ ٫٣لضش ُٔ ٫٪لة أك ثس٪٧٭ة ز٥
زرٔ٭ة ا٣ٮارث ٚٺ أصؿة ٔ٤ٲ ،)6(٫ث ٢ٱأز ٥إذا دؿاػٯ  ٓ٦اٷ١٦ةف.
 :كأ ٢ٌٚاٙلش ٬ٮ¬ اٷٚؿاد إذا اٌ٩ةؼ إ٣ٲ٧ٔ ٫ؿة ثٕؽ أٱةـ ا٣ذٍصٱ،)7(ٜ
كإف ًف ٚةٞ٣ؿاف أ ٢ٌٚز ٥اٷٚؿاد ز ٥ا٣ذ٧ذٓ .كٝةؿ اٞ٣ةق ٥كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ
ظ٪ٲٛح :اٞ٣ؿاف أ٤ٌٚ٭ة .كٝةؿ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا٪٣ةرص :ا٣ذ٧ذٓ أ٤ٌٚ٭ة ،ز٥
اٞ٣ؿاف ز ٥اٷٚؿاد ،كٝةؿ يف اٛل٪ذؼت كأثٮ إ٣جةس :اٷٚؿاد أ ٢ٌٚيف ظضح
اٷقٺـ ،كاٞ٣ؿاف أ ٢ٌٚيف ٍٗل٬ة.

( )1أك ٩ةاج ٫ك٣ٮ ٍ٘٣ل ٔؾر.)Í( .
( )2إٹ ٘٣ؿض يف ا٣ذأػٍل٠ ،ك٪ح ا٘لٕ٧ح أك ٩عٮ٬ة ،ذ٠ؿق ا٣ؽكارم .كٝٲ¬ :٢ك٣ٮ َٔل ز٦ة ٩نة
أ٢ٌٚ؛ ٵ٦ ٫٩كةرٔح إٌف اٚلٍل.
ئ ٬ؾا يف اٛ٣ؿض ،ٹ يف اٚ ٢ٛ٪٣ٺ ٣لـ¬ئ.
(*) ك٣لـ ¬
( )3كقٮاء¬ يف اٛ٣ؿض كأ ٢ٛ٪٣ىل اٛلؼذةر.
دجُ ٢ثة٣رتاػٰ ٍ٘٣ل ٔؾر ،كٝ ٨٦ةؿ :ا٣رتاػٰ ٦جُٚ ٢ٺ ٱىط
¬
( )4ٱٛ٭٬ ٨٦ ٥ؾا أف كٹٱذ ٫ٹ
 ٫٪٦اٹقذبضةر.
( ٞ٤ُ٦ )5نة :قٮاء ػة ٙ٣ثة٣ذٞؽٱ ٥أك ثة٣ذأػٍل( .مة.)Í( )ٰ٦
(٤ٚ )6ٮ َٔل ٩ةٝح ٦س ن
ٺ ٤٣عش ٤ ٥٤ٚلضش ُلة إٹ كٜلة أكٹدٚ ،٭٣ ٢لت ا٣ذعضٲش ُلٕ ٨لٲٕ نة؟  ٨٦ػٍ
قٲؽ٩ة أٖلؽ ثٞ ٨ل٧ؽ اٵ٠ٮع ٦ة  :٫ْٛ٣ا٣ؾم قٲأيت يف ا٣ٮوةٱة يف اقذ٘ٺؿ ا٘لؿثح اٛلٮ٩ل ُلة
٤٣عش أ١لة دُٲت ا٤٘٣ح ٤٣ٮرزح١ٚ ،ؾا ٪٬ة( .قٲؽ٩ة ٦٭ؽم رٖلح آص ٔ٤ٲ.)Í( )٫
(*) ٵف اٙلةج ًف ٱ ٟ٤٧اٵرض ً٠ل قٲأيت يف ا٣ٮوةٱة( .ثكذةف).
( )7يف ذ ٟ٣ا٣كٛؿ كد ٟ٤ا٣ك٪ح( .رشح أزًلر) .اٛلؿاد يف ثٞٲح م٭ؿ اٙلضح.)Í( .

 :كا٧ٕ٣ؿة ق٪ح¬ .كٝةؿ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا٪٣ةرص :إ١لة ِلت ٦ؿة ٠ةٙلش(.)1
 :ك ¬ٰ٬دىط يف ا٣ن٭ؿ ٦ؿار نا .كٝةؿ ا٪٣ةرص٦ :ؿة  .ٍٞٚكأ٤ٌٚ٭ة يف
رٌ٦ةف كيف رصت .ك ٰ٬إظؿاـ كَٮاؼ كقٰٕ كظ ٜ٤أك دٞىٍل( ،)2ػٺؼ
اٞ٣ةق ٥يف اٙل ٜ٤كا٣ذٞىٍل .ك ٰ٬د١ؿق يف أم٭ؿ اٙلش( )3كيف أٱةـ ا٣ذٍصٱ،)4(ٜ
كدٮصت د ٦Êنة( ،)5ػٺؼ ا٣نة.)6(ٰٕٚ
¬٩ ٨٦ :ؾر ثةٛليش أك ثة٣ٮوٮؿ إٌف ١٦ح أك إ١٣جح أك ٪٦ٯ أك اٙلؿـ أك ٦ة
داػ ٫٤وط( )7ك٣ـ ٫٦ا٣ٮوٮؿ ٙلش( )8أك ٔ٧ؿة ،كإف ٩ٮل أظؽً٬ل ٣ـ.)9(٫٦
ك٠ؾا ٣ٮ ٝةؿ٤ٔ :ٲ ٫ا٣ٮوٮؿ ك٩ٮل إٌف ١٦ح أك ٩عٮ٬ة .كإف ٩ؾر ثة٣ؾ٬ةب أك
( )1ظضذ٪ة ٦ة ركم أٝ ٫٩ٲ :٢ٱة رقٮؿ آص َ ،ا٧ٕ٣ؿة كاصجح ٦س ٢اٙلش؟ ٝةؿ(( :ٹ ،ك ٨١٣أف دٕذ٧ؿ
ْ
َّ
ػٍل  .))ٟ٣كظضذ٭ٝ ٥ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َوأث ُِّىِا ْ َ
اْل َّج َوام ُع ْى َرةَ ِلِلِّص [ا٣جٞؿةٚ ]196أ٦ؿ ثإدًل٦٭ة ،كٹ
ٱ١ٮف إدًل٦٭ة كاصج نة إٹ ك ٰ٬كاصجح٪٤ٝ .ة :ػى٭ة اٚلرب( .ثكذةف)٪٤ٝ .ة :اٳٱح إً٩ل أكصجخ
إدًلـ ا٧ٕ٣ؿة كًف دٮصت اثذؽاء٬ةٗ( .ٲر).
( )2ٱٛ٭٬ ٨٦ ٥ؾا أ ٫٩ٹ كداع ٜلة ً٠ل ٚ٭ ٫٧ثٕي أوعةب ا٣نةٔ ٨٦ ٰٕٚجةرأل ٨١٣ ،٥يف ا٣رت٦ؾم
ٔ ٨اٙلةرث ثٔ ٨جؽآص أف ا٪٣جٰ ÷ ٝةؿ ٨٦(( :ظش ٬ؾا ا٣جٲخ أك أذ٧ؿ ٤ٚٲ ٨١آػؿ ٔ٭ؽق
ثة٣جٲخ)) .صة ٓ٦أوٮؿ .ك٬ٮ يف اٷ٦ٺء ٤٣نةٔ ٰٕٚىل اٛلٕذ٧ؿ كيف ثةب اٛلٮاٝٲخ  ٨٦إ٣ضة٣ح:
 ٥ٕ٩اٛلٞٲ ٥ث٪٧ٯ ٤٣ؿ ٰ٦ٹ ٱٕٞ٪ؽ ٔ٧ؿة ٹمذ٘ة ٫٣ثة٣ؿ ٰ٦كاٛلجٲخ٩ ،ه ٔ٤ٲ ،٫ك ٫٪٦ٱؤػؾ ا٦ذ٪ةع
ظضذَل يف ٔةـ ،ك٬ٮ إصًلع ً٠ل  ٫٤ٞ٩اٞ٣ةق ٥أثٮ اُ٣ٲت.
( )3د٪ـٱ.)Í( .٫
(*) ٱٍٕ٘٣ :ٰ٪ل اٛلذ٧ذٓ كاٞ٣ةرف؛ إذ ٱنذُ٘ ٢لة ٔ ٨اٙلش يف كٝذ .٫كد١ؿق يف أٱةـ ا٣ذٍصٱٛ ٜلة ركم
ٔٔ ٨يل  #أ٠ ٫٩ؿ٬٭ة ٚٲ٭ة ،كأ٦ؿ  ٨٦أظؿـ ثة٧ٕ٣ؿة يف أٱةـ ا٣ذٍصٱ ٜأف ٱؿٌٚ٭ة كٱٌٞٲ٭ة
إذا اٌٞ٩خ أٱةـ ا٣ذٍصٱ( .ٜثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(*) ا١٣ؿا٬ح ٤٣عْؿ يف أٱةـ ا٣ذٍصٱ ،ٜك٤٣ذ٪ـٱ ٫يف أم٭ؿ اٙلش ،ذ٠ؿق ٩( .#ضؿم ٪ٕ٦ٯ)
( .)Íكاٛلؼذةر أ١لة ٤٣عْؿ يف ا ،٢١٣ذ٠ؿق اثٛ٦ ٨ذةح.
( )4ظْؿ¨.
( )5يف أٱةـ ا٣ذٍصٱ.)Í( .ٍٞٚ ٜ
(ٞٚ )6ةؿ :ٹ د١ؿق ،كظضذ ٫أف أد٣ذ٭ة ًف دٛى ٢ثَل كٝخ ككٝخ٪٣ .ة ٦ة ٦ؿ( .ثكذةف).
(ٝ )7ٲ٬ :٢ؾا اٙل٥ ٥١لذه ث ٨٧ٹ ٣لٮز  ٫٣دػٮؿ ١٦ح إٹ ثإظؿاـ ٠ةٳٚة ،ٰٝكٝؿرق ا٣كٲؽ
اٛلٛذٰ .كّة٬ؿ اٵز٬ةر اٷَٺؽ¬.
( )8ك٣لـئ ٔ ٨ظضح اٷقٺـ.)Í( .
( )9كٹ ٣لـئ ٔ ٨ظضح اٷقٺـ.)Í( .

ثةٚلؿكج إٌف ٪٬ةؾ ًف ٱ٤ـ ٫٦إٹ أف ¬ٱؿٱؽ ث ٫ا٣ٮوٮؿ إٌف ٪٬ةؾ .كٝةؿ ا٣نة:ٰٕٚ
ٱ٤ـ ٞ٤ُ٦ ٫٦نة .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٱ٤ـ ٫٦إٹ ظٲر ٩ؾر ثةٛليش أك ثة٣ٮوٮؿ إٌف
إ١٣جح أك ثٲخ آص اٙلؿاـ.
 :كظٲر ٩ؾر ثةٛليش إٌف ٪٬ةؾ ٹ ٣لٮز  ٫٣ا٣ؿ٠ٮب¬( )1إٹ ٕ٣ؾر( ،)2كٱ٤ـ٫٦
دـ( .)3كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص٣ :لٮز  ٫٣ا٣ؿ٠ٮب كٱ٤ـ ٫٦دـ .كٝةؿ
ا٣نة٣ :ٰٕٚلٮز  ٫٣ا٣ؿ٠ٮب كٹ دـ ٔ٤ٲ .٫كٝةؿ ا٣جةٝؿ كا٣نة ٰٕٚكأٖلؽ ثٔ ٨ٲكٯ
كأظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص كاٛل٭ؽم٥ :لٍل ثَل ا٣ٮٚةء ث٪ؾرق كثَل إػؿاج ٛ٠ةرة ٱَ٧ل.
كٱكذعت ٔ٪ؽ٩ة يف ٬ؾا ا٣ؽـ أف ٱ١ٮف ثؽ٩ح( )4إذا ٠ةف ا٣ؿ٠ٮب أ٠سؿ ٨٦
¬
اٛليش ،أك ثٞؿة إف اقذٮٱة ،أك مةة إف ٠ةف ٦نٲ ٫أ٠سؿ  ٨٦ر٠ٮث.٫
كٱٕذرب اٛليش ٦ ٨٦ٮًٓ ٩ؾرق ٔ٪ؽ اٜلةدم كاٞ٣ةق .)5(٥كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص٨٦ :
¬
أم ١٦ةف أظؿـ ٤ٚ .٫٪٦ٮ ٦ةت كأك٩ل ثًل ٩ؾر  ٨٦اٛليش( )6إٌف
٦ٮًٓ إظؿاٌ ٫٦
١٦ح كصت¬ ا٣ؽـ  ٨٦دؿ٠ذٕ٣ -)7(٫ؽـ ٦نٲ -٫ك٣ٮ ٦نٯ اٵصٍل ،)8(Éكٝٲ :٢إف
٦نٲ ٫ٱٞٮـ ٞ٦ةـ ٦يش اٛلٮ٪ل.
ئ ٧٤٣ؼةٛ٣ح .كٝٲ٣ :٢لـم كٔ٤ٲ ٫اٛ٣ؽٱح ٠رتؾ ٩ك( .ٟثعؿ).
( )1كٹ ٣لـ ¬
( )2ك٬ٮ اِ٣صكرة [اِ٣صر (٩غ)] .)Í( .كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر :كٱؿ٠ت ٕ٤٣ضـ.
( )3كٹ ثؽؿ¬ ٜلؾا ا٣ؽـ إصًلٔ نة٬( .ةصؿم).
كِلـئ ا٣نةة  ٞ٤ُ٦نة.
¬
()4
( )5إف ٩ؾر ثةٛليش  ٞ٤ُ٦نة ً١ٚل ذ٠ؿق اٜلةدم كاٞ٣ةقٝ ،’ ٥ةؿ يف ا٣جعؿ ٦ة ٪ٕ٦ةق :كأ٦ة إذا ٩ؾر
ثةٙلش ٦ةمٲ نة ٚٺ ٱ٤ـ ٫٦اٛليش إٹ  ٨٦ظٲر ٤لؿـ[ٔ ]1ىل اٛلؾ٬ت.)Í( .
ظذٯ ّل ٫٣ ٢ا٪٣كةء ،كيف ا٧ٕ٣ؿة ظذٯ ٤ل( .ٜ٤رشح أزًلر) .ك٪ٕ٦ةق يف ا٣جعؿ.)Í( .
(*) كٱ٧يش يف اٙلش ¬
( )6ثٕؽ ا٣ذ ٨١٧كٌ٦ص كٝخ ٱذكٓ ٤٣ؾ٬ةب كإ٣ٮد .)Í( .كإٹ ٛ١ٚةرة ٱَ٧ل .كٝٲ :٢ٹ¬ ٛ٠ةرة.
( ٨٦ )7ا٣س٤ر.)Í( .
ٱ٧ل اٵصٍل ًف ٣لـق ك٣ٮ ٕ٣ؾر .)Í( .كٹ ٱكذع ٜمٲب نة  ٨٦اٵصؿة.)Í( .
(ٚ )8إف ًف
ً
(*) كإذا رشط ٔىل اٵصٍل اٛليش ز ٥ر٠ت ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٹ ٣لـٱ¬٫؛ ٵٟ ٫٩لة ،ٙ٣كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ظك :٨إ٣ ٫٩لـم كٱ٤ـ ٫٦دـ ً٠ل إذا دؿؾ ٩ك ١نة  ٨٦اٙلش.ا٬ػ ٱٞةؿ :إف ر٠ت ٍ٘٣ل ٔؾر ٚةٞ٣ٮم
٠ٺـ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل ،كإف ٠ةف ٕ٣ؾر ٚةٞ٣ٮم ٠ٺـ اٞٛ٣ٲ ٫ظك.٨ا٬ػ اٞ٣ٲةس  ٓ٦اٍ٣صط أ ٫٩ٹ
٣لـم  ٓ٦ا٣ؿ٠ٮب ،كٹ ٱكذع ٜأصؿة.)Í( .
-------------------------

[ ]1أم ٨٦ :اٛلٲٞةت.)Í( .

¬ :ك٩ ٨٦ؾر أف ٦لؽم( )1ك٣ؽق أك ٍٗلق  ٨٦اٵظؿار( )2إٌف ١٦ح أك
٩عٮ٬ة ٚإف ٩ٮل ثؾ ٟ٣ذثع٠ ٫ةف ً٠ل إذا ٩ؾر ثؾثعٔ ٫ىل ٦ة ٱأيت ،كإف ًف ٱؿد ث٫
ذثع٠ ٫ةف ً٠ل إذا ٩ؾر ثإٱىة ٫٣إٌف ٪٬ةؾ أك ٩ؾر أف ٤لش ثٚ ،٫ٲ٤ـّ ٫٦ل٦ ¬٢٧ؤ٩ذ ٫إٌف
٪٬ةؾ(ٙ )3لش أك ٔ٧ؿة ،كيف رصٮٔ ٫إٌف ث٤ؽق(ٚ ،)4إف ا٦ذ ٓ٪ذ ٟ٣ا٣نؼه ٨٦
ا٣كٍل إٌف ٪٬ةؾ ٚٺ ٨لء¬ ٔىل ا٪٣ةذر( ،)5إٹ أف ٱكةٔؽق  ٨٦ثٕؽ كصت¨( .)6كإف
٦ةت ا٣نؼه ٝج ٢ذٚ ٟ٣ةت اٛل٪ؾكر ث ٫ككصجخ ٛ٠ةرة ٱَ٧ل ٔىل ا٪٣ةذر(.)7
كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚٹ ٨لء ٔىل ا٪٣ةذر  ٞ٤ُ٦نة(ٝ .)8ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ¬٫يل :كإف
٠ةف ا٣نؼه ٬ؾا وٍ٘ل نا(ٚ )9ٺ ٨لء ٔىل ا٪٣ةذر؛ إذ ٹ ٝؿث ٫يف إٱىة.)10(٫٣
¬ :ك٩ ٨٦ؾر أف ٦لؽم ٔجؽق أك ٚؿق )11(٫أك دارق أك ٦ة٣ ٫٣ـ ٫٦أف ٱنرتم
( )1اٷ٬ؽاء ٔجةرة ٔ ٨اٷٱىةؿٚ ،ىةر ٞ٠ٮؿ اٞ٣ةا :٢أ٬ؽٱخ إٌف ٚٺف ٠ؾا.
( )2ك٠ؾا ٔجؽ ٍٗلق ً٠ل رصح ث ٫يف اٵزًلر.
( )3ك ٫٣اٛلُة٣جح ٪٤٣ةذر ثؾ.ٟ٣
(*) كد١ٮف اٛلؤ٩ح  ٨٦ا٣س٤ر ،كٝٲ :٢د١ٮف  ٨٦رأس¬ اٛلةؿ؛ ٵ١لة ٍٗل ٕ٦ٲ٪ح٠( .ٮا٠ت).
( )4ٱْ٪ؿ ٦ة كص ٫كصٮب ٞٛ٩ح ا٣ؿصٮع؟ ٵف ٬ؾا ٔجةرة ٔ ٨اٷٱىةؿ ،كٝؽ أكو( .٫٤ز٬ٮر).
 ٫٤ٕ٣ٱٞةؿ٠ :أ٩ ٫٩ؾر ث٧ؤ٩ح ظض ٫ذ٬ةث نة كإٱةث نة .ك٪ٕ٦ةق يف ا٘٣ٲر.
( )5كٹ ٛ٠ةرة  ٓ٦ا٣جُٺف.)Í( .
]
1
( )6ك٬ٮ ٱٞةؿ¬ :أ٣ٲف ا٦ذ٪ةٔ٠ ٫ؿدق[ ؟ ًٚل كص ٫كصٮث ٨٦ ٫ثٕؽق؟ (ثكذةف).
( )7ثٕؽ ا٣ذٛ٦( .Ê٨١٧ذٰ).
( )8كظضح أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ٰٕٚأ٦ ٫٩ذٕؾرٚ ،٭ٮ ً٠ل ٣ٮ ٩ؾر ث ٟ٤٧اٍ٘٣ل٪٤ٝ .ة :ث٠ ٢ل ،٨١كٹ
٩ك ٥٤اٞ٣ٲةس ٔىل  ٟ٤٦اٍ٘٣ل؛ ٵف اٛل٪ؾكر ث ٫يف ٦كأ٣ذ٪ة ٦ؤ٩ح اٙلش ،كدٕ٤ٲٞ٭ة ثة٣ؾ٦ح ٱىط،
ثؼٺؼ  ٟ٤٦اٍ٘٣ل( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )9أك ٠ةٚؿ نا أك ٝل٪ٮ ٩نة.)Í( .
( )10ٵف ا٣ىجٰ كاٛلض٪ٮف كا١٣ةٚؿ ٹ ٝؿثح يف إٱىةٜل ٥إٌف ا٣جٲخ اٙلؿاـٕ٣ ،ؽـ وعح ا٪٣كٟ
٪٦٭٥؛ ٚٺ ٱىط Êا٪٣ؾر ثإ٬ؽاا٭( .٥رشح أزًلر).
( )11ك٣ٮ ٠ةف ا٪٣ةذر ٠ل ٨ٱكذضٲـ ذثع٭ة؛ إذ ًف ٱذٕ ٜ٤اٜلؽم اٍ٣صٰٔ إٹ ثةٵٕ٩ةـ ا٣سٺثٚ ،ٲذَٕل¬
ا٣جؽؿ( .ثعؿ ٪ٕ٦ٯ).

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

[ ]1إٹ أف ٣لؿم¬ ٔؿؼ( .مة.)ٰ٦

ث ٫أك ثس٬ ٫٪٧ؽاٱة إٌف ١٦ح أك ٪٦ٯ إف ٩ٮل أظؽً٬ل ،كإف ًف ٱ٪ٮ ٚإٌف اٙلؿـ( ،)1ذ٠ؿق يف¬
اٍ٣صح .كٝةؿ ا٪٣ةرص :ٹ ٨لء ٔ٤ٲ.٫
¬ :ك٩ ٨٦ؾر ثؾثط ٦ة ٣لٮز ذثع ٫ث١٧ح أك ٪٦ٯ أك ٩عٮً٬ل  ٨٦اٙلؿـ ٣ـ٫٦
ذ ،ٟ٣كإف ٩ؾر ثؾثع ٞ٤ُ٦ ٫نة كًف ٱٕ ٫ٞ٤ثةٙلؿـ كصت()2؛ ٵف  ٫٣أو ن
ٺ يف
ا٣ٮصٮب ،ك٬ٮ د٦ةء اٛل٪ةق ،ٟكٱذىؽؽ ث٤ع ،)3(٫٧ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ¬٫ٱٮق.ٙ
¬ :ك٩ ٨٦ؾر ثؾثط ٦ة ٹ ٣لٮز ذثع ٫يف اٙلؿـ ك٬ٮ ٣لٮز ثٲٕٕ٠ ٫جؽق
كداثذ٣ ٫ـ ٫٦أف ٱنرتم ث٬ ٫ؽاٱة( )4كٱؾثع٭ة ٪٬ةؾ ،كٹ ٱأ٪٦ ¬٢٠٭ة مٲب نة ،ذ٠ؿق
اٜلةدم .كٝةؿ ا٪٣ةرص كاٞٛ٣٭ةء :ٹ ٨لء ٔ٤ٲ.٫
كإف ٩ؾر ثؾثط ٦ة ٹ ٣لٮز ثٲٕ ٫كٹ
١٦ةدج)6(٫

ذثع)5(٫

ٛ٪٠ك ٫أك ك٣ؽق أك أص٪جٰ أك

ذثط ٠جل ٪٬ةؾ( ،)7كٱذىؽؽ
أك أـ ك٣ؽق يف اٙلؿـ أك ٩عٮق ٣ـÊ ٫٦

( )1كٝةؿ اٛلٛذٰ :ظٲر مةء.
مةء .يف دؾ٠ؿة ٔيل ث ٨زٱؽ :ٱؾثع ٫يف أÊم ٦ٮآً ا٣ؽ٩ٲة.
( )2أٱ¬ ٨
(ٔ )3ىل اٞٛ٣ؿاء¬ ٠ؽ٦ةء اٛل٪ةق ٨ٔ( .ٟاٛلٛذٰ  ٨٦ثةب ا٪٣ؾر).
(*) أٱ ٨مةء.)Í( .
( )4إذا ٠ةف ٝؽر ا٣س٤ر.)Í( .
( )5كأ٦ة إذا ٩ؾر ثؾثط ظ ٜاٍ٘٣ل  ٢٬د٤ـٝ ٫٦ٲ٧ذ٪ٔ ٫ؽ٩ة أـ ٹ؟ اْ٣ة٬ؿ ٔؽـ ا٣ٮصٮب ،ك٬ٮ
ٞلذ( .٢٧رشح آٱةت) .كٔ ٨قٲؽ٩ة إثؿا٬ٲ ٥ظسٲر :ٹ ٱ٤ـ ،¬٫٦ك ٢ٕ٣اٵٝؿب ٣ـكـ ٛ٠ةرة
ٱَ٧ل؛ ٵ٩ ٫٩ؾر ث٧عْٮر .)Í( .كيف ا٣س٧ؿات ثٕؽ أف قةؽ ا١٣ٺـ ٔىل ا٪٣ؾر ثؾثط ٦ة ٹ
٣لٮز ٦ة  :٫ْٛ٣كٱذٛؿع ٔىل ٬ؾا ٣ٮ ٩ؾر ثؾثط ٔجؽ اٍ٘٣ل أك ٚؿس اٍ٘٣ل أك مةة اٍ٘٣ل  ٢٬ٱ١ٮف
٩ؾر نا ثًل ٹ ٣لٮز  ٫٪٦ذثع ٫كٹ ثٲٕ ،٫أك ٱٞةؿ :إ ٫٩ٱجةع يف ظةؿ ٚذ٤ـٝ ٫٦ٲ٧ذ٫؟ ٚ٭ؾا ٱ٪ذٞي
ثةٛل١ةدت؛ إذ ٬ٮ ٱجةع يف ظةؿ ،كذ ٟ٣ظة٣ح إ٣ضـ٬ ،ؾا ٞل ٢اْ٪٣ؿ ،كآص أٔ.٥٤
( )6كٔذ ،ٜكإٹ ٠ةف ً٠ل دٞؽـ.)Í( .
( )7كٔ ٨اٷ٦ةـ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٞل٧ؽ ث ٨اٛل٪ىٮر ثةٓص  #أف  ٢ٕٚإثؿا٬ٲ٣ ٥ٲف ثعضح؛ ٵ ٨٦ ٫٩آص
اثذٺء  ،٫٣كا٣ؾم ٞ٩ٮؿ :إف ذثط اٹثٞ ٨لْٮر ،كا٪٣ؾر ثةٛلعْٮر ٹ ٱىطٚ ،ذ٤ـٛ٠ ٫٦ةرة ٱَ٧ل.
ٝةؿ يف رشح اٳٱةت :ك٬ٮ ٝٲةس اٛلؾ٬ت.

ث٤ع .)1(٫٧كٝةؿ ا٪٣ةرص كا٣نة :ٰٕٚٹ ٨لء ٔ٤ٲ .٫كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ ظ٪ٲٛح:
ٱ٤ـ ٫٦ذ ٟ٣يف ا٣ٮ٣ؽ دكف ٍٗلقٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙك٠ؾا ٣ٮ ًف ٱٕ ٜ٤ذ ٟ٣ثةٙلؿـ؛
ٵف أو ٢ٕٚ ٫٤إثؿا٬ٲ .# ٥ك٬ٮ ٞلذْ٪٤٣ ¬٢٧ؿ؛ ٵف  ٢ٕٚإثؿا٬ٲ٠ ٥ةف يف اٙلؿـ.
ٝةؿ يف اٍ٣صح كإف ذثط

ثؽ٩ح()2

ٚأ .٢ٌٚك١٬ؾا¬ يف  ٢٠دـ كصت أك ٬ؽم
¬

أكصجٚ ٫أٔٺق ثؽ٩ح كأد٩ةق مةة.
 :ك ٨٦صٕ٦ ٢ة ٫٣يف قجٲ ٢آص أك ٬ؽاٱة إٌف ثٲخ آص أػؿج¬ ز٤س ٫يف اٵ٦ٮر
اٛلٞؿثح إٌف آص أك يف اٜلؽاٱة إٌف ١٦ح .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأظؽ ٝٮٍف
اٞ٣ةق ٥كأظؽ ٝٮٍف اٜلةدم٥ :لؿج ٦ةٝ ،)3(٫٤٠ ٫٣ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :إٹ ٦ة ٹ ٱكذٰ٘٪
ٔ ٨٦ ٫٪ا٣سٲةب ك٩عٮ٬ة كٝٮت ٱٮـ؛ ٵف ا٪٣ؾر ثؾٞ ٟ٣لْٮر .كٝةؿ ا٪٣ةرص كأٖلؽ
ثٔ ٨ٲكٯ كا٣نة :ٰٕٚإف مةء كىف ث٪ؾرق كإف مةء أػؿج ٛ٠ةرة ٱَ٧ل.

( )1كٹ ٱأ ٫٪٦ ٢٠مٲب نة.
( )2أك ثٞؿة ،ذ٠ؿق يف أوٮؿ اٵظ١ةـ.ا٬ػ كٹ ٣لـم ا٣ذٍصٱ ٟيف ا٣جؽ٩ح أك ا٣جٞؿة ٪٬ة ،ك٣لـم
اٛلٕـ كاٵ٩سٯ ،كٱنرتط ق ٨اٵًعٲح كا٣كٺ٦ح  ٨٦إ٣ٲٮب٩( .ضؿم) (.)Í
َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ً َ ُ ُ َ َ َ ْ ْ ُ َّ ْ َ ْ
طّص [اٷرساء]29
( )3ظضذ٪ة ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َوَّل َتعل يدك وغنِمة إَِل خٌلِم َوَّل ثب ُصط َُا ُك امبص ِ
كٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صل َ ْه ي ُ َْسفُِا َول َ ْه َح ْل ُ ُ
َتواّص [اٛ٣ؿٝةف٪ٚ ،]67٭ٯ ٔ ٨اٞ٣جي كا٣جكٍ ،ك٦ؽح ٔىل ا٣ذٮقٍ
ِ
كأػؾ٩ة إػؿاج ا٣س٤ر  ٨٦ا٣ٮوٲح ظٲر ٝةؿ ÷(( :ا٣س٤ر كا٣س٤ر ٠سٍل)) ،ثضة ٓ٦أف
ْ ُ
َ ُ
ْ ُ
ذٝ ٟ٣ؿثح دٕٞ٤خ ثةٛلةؿ .كظضذ٭ٝ ٥ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صأ ْوفِا بِام ُعلِدِّص [اٛلةاؽة ]1كٝٮْ :٫٣ص َوَلُِفِا
ْ
ُ َ
ًُ ُذ َ
ور َُ ْهّص [اٙلش ]29كٝٮْ :٫٣صيُِفِن بِاْلَّذرِّص [اٷ٩كةف ]7ك٬ؾا ٔةـ ،كٝٮ٩ ٨٦(( :÷ ٫٣ؾر
٩ؾر نا قًلق ٤ٕٚٲ ٫ا٣ٮٚةء ث( .))٫ثكذةف).
ٚإف ٦ةت إ٣جؽ أك ا٣ؽاثح أك ٩عٮً٬ل ٝج ٢ا٣ذ ٨٦ ٨١٧ثٲٕ٣ ٫ـٛ٠ ٫٦ةرة ٱَ٧ل ،كثٕؽ ا٣ذ٨١٧
ٱ٤ـٝ ٫٦ٲ٧ح ذ ٟ٣كٛ٠ةرة ٱَ٧لٗ( .ٲر ،كرشح أزًلر ٪ٕ٦ٯ).

كزبة الٌكبذ

[احملسهبد هي الٌسبء]

اٛلعؿ٦ةت  ٨٦ا٪٣كةء ٞلىٮرات ،ك٦ة ٔؽا ٨٬ظٺؿ .ك٤٣ذعؿٱ ٥زٺزح
أقجةب :اٵكؿ :ا٪٣كتٚ ،ٲعؿـ ٔىل اٷ٩كةف أوٮ ٫٣كٚؿكٔ )1(٫كٚؿكع أثٮٱ٫
كأكؿ ٚؿع  ٨٦أصؽادق كصؽادٝ ٨٦ ٫ج ٢اٵب كاٵـ.
ا٣سةٌل :ا٣كجت ،ك٬ٮ رضثةف٦ :ىة٬ؿة كرًةع .أ٦ة اٛلىة٬ؿة ٚٲعؿـ ٪٦٭ة ٔىل
اٛلؿء زكصةت أوٮ ،)2(٫٣كزكصةت ٚؿكٔ ،)3(٫كأوٮؿ زكصةد ٞ٤ُ٦ ٫نة(،)4
كٚؿكع زكصةد ٫ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ أك ٦ة ٱٞٮـ ٞ٦ة ،٫٦ك٣ٮ ظؽزٮا Êثٕؽ َٺ٣ ٫ٝـكصذ٫
٪٦٭ة أك  ٨٦أكٹد٬ة ٦ة د٪ةق٤ٮا ،ك٠ؾ ٟ٣يف ظ ٜاٛلؿأة( ،)5ك٠ؾ٣ ٟ٣ٮ ظؽزخ
٣ـكصذ ٫أـ  ٨٦ا٣ؿًةع ثٕؽ َٺٜ ٫ٝلة يف اٙلٮَ٣ل أك ظؽث  ٢ُٛ٤٣أب ٨٦
ا٣ؿًةع ثٕؽ ٚكغ(١٩ )6ةح زكصذ.)7(٫
¬ :كا٣ؽػٮؿ ثة٣ـكصح ٤لؿـ أكٹد٬ة ٦ة د٪ةق٤ٮا ك٣ٮ ٠ةف يف ظةؿ
ا٣ى٘ؿ( )8أك ا٘ل٪ٮف ٪٦٭ًل أك  ٨٦أظؽً٬ل ،ك٠ؾا ا٧٤٣ف أك ا٣ذٞجٲ ٢إذا ٠ةف ٣ن٭ٮة
( )1كٱؽػٚ ٢ٲ Ê٫ا٣ٮ٣ؽ  ٨٦ا٣ـ٩ة.
ََ َْ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ّ
َ
(ٞ٣ )2ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوَّل تٌكِدِا وا ًسح ءاباؤزه وِي امن ِصاءِّص [ا٪٣كةء( .]22ثكذةف).
( )3كٱؽػٚ ٢ٲ ٫ا٣ٮ٣ؽ  ٨٦ا٣ـ٩ة .ك(.)Í
( )4قٮاء دػ ٢أـ ٹ.
( )5ٱٕٚ :ٰ٪إف  ٨٦ظؿ٦خ ٔىل ذ٠ؿ ٚإ٤ ٫٩لؿـ ٔ٤ٲ٭ة  ٨٦ص٭ذ٦ ٫س٦ ٢ة ظؿـ ٔ٤ٲ ٨٦ ٫ص٭ذ٭ة ٫٪١٣ ،ٹ¬
ٱٕذرب ٚٲ٭ة ا٣ؽػٮؿ ٵصّ ٢لؿٱ ٥أكٹد زكص٭ة ٔ٤ٲ٭ة( .ثكذةف  ْٛ٣نة).
( )6ٵ ٫٩ٹ ٱذ٭ٲأ َٺؽ ،ثؼٺؼ اٛ٣كغ.
(ٚ )7ٺ ّل ٢ٵثٲ ٨٦ ٫ا٣ؿًةع٬ Êؾا اٙلةدث ،كٱىط أف ٱؿاد ثةٍ٧ٌ٣ل ٣ـكصح اٵبٚ ،ٺ ّل ٫٣ ¬٢زكصح
اث٬ ٫٪ؾا اٙلةدث ك٣ٮ ٠ةف ٝؽ اٛ٩كغ ١٩ةظ٭ة ٔ ٨اٵب ٝج ٢ا٣ؿًةع .كاٵكؿ ٬ٮ اْ٣ة٬ؿ.
( ٓ٦ )8ا٣ىٺح.)Í( .
(*)  ٓ٦ا٣ىٺح٣ Êؾ.ٟ٣ا٬ػ كٝةؿ اٛلٛذٰ :اْ٣ة٬ؿ اٷَٺؽ ،كأ٦ة يف اٙلؽ ٚٶ ٫٩ٱؽرأ
ثة٣نج٭ةت.ا٬ػ كث٪ٯ ٔ٤ٲ ٫يف ا٣جٲةف ٚٲًل ٱأيت يف ٝٮ٦« :٫٣كأ٣ح ٨٦ :كَئ زكصذٚ ٫أٌٚة٬ة
..إ٣غ» ،كٝؽ اػذٍل ػٺٚ ٫ٚٲًل ٱأيت.

ك٣ٮ  ٨٦كراء ظةا ،)1(٢ك٠ؾا اْ٪٣ؿ إ٣ٲ٭ة ٣ن٭ٮة ٍٗ ٨٦ل ظةا ٢إٌف أم ثؽ١لة ْ٩ؿ
ظذٯ ا٣نٕؿ( ،)2ك٣ٮ  ٨٦كراء زصةصح أك ثَل اٛلةء ،ٹ يف اٛلؿآة ك٩عٮ٬ة( .)3كٝةؿ
ا٪٣ةرص :ٹ ّلؿٱ ٥إٹ ثة٣ؽػٮؿ .كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٹ ّلؿٱ ٥ثةْ٪٣ؿ .كٝةؿ أثٮ
ظ٪ٲٛح :اْ٪٣ؿ ٹ ٤لؿـ إٹ إذا ٠ةف إٌف اٛ٣ؿج(.)4
 :كْ٩ؿ ا٣ـكصح إٌف زكص٭ة ٣ن٭ٮة ٹ ٱٮصت ا٣ذعؿÉٱ ،)5(٥ػٺؼ ثٕي
أوعةب ا٣نة ،ٰٕٚك٠ؾا ٛلك٭ة  ٫٣كدٞجٲ٤٭ة ٍٗ ٨٦ل م٭ٮة  ،٫٪٦ك٠ؾا ثٕؽ اٛلٮت
إذا ٛلك٭ة أك ٝج٤٭ة أك

كَٲ٭ة()6

ٚٺ ّلؿ¬ٱ ،)7(٥كٱأز ٥ثؾ .ٟ٣ك٠ؾ ٟ٣اٚل٤ٮة

ثة٣ـكصح ٹ دٮصت Êا٣ذعؿٱ ،٥ػٺؼ ٦ة يف ا٣ـكااؽ ٔ ٨اٞ٣ةق٧ٲح.
 :Êكاٵ٦ح ٠ة٣ـكصح يف أف كطء ا٣كٲؽ ٜلة ٱٮصت ّلؿٱ ٥ث٪ةٔلة كأ٦٭ةٔلة
٦ة دؽارصٮا ٔ٤ٲ ،٫كّلؿٱ٧٭ة ٔىل آثةا ٫كأث٪ةا٦ ٫ة دؽارصٮا ،ك٠ؾا ٛلك٭ة أك دٞجٲ٤٭ة
( )1كظى٧ٗ ٫ٕ٦ ٢ـ أك أذًلد.)Í( .
(*) ٍٗل ٠سٲ.)Í( .ٙ
(*) كذ ٟ٣ٵف اٹقذ٧ذةع ُلة ٤لى ٓ٦ ٢اٙلةا ،٢ثؼٺؼ اْ٪٣ؿ ٚةٹقذ٧ذةع ث ٫ٹ ٤لىٓ٦ ٢
اٙلةا( .٢ثكذةف).
( )2إذا ٠ةف ٦ذى ن
ٺ .Êيف اٙلٲةة ( .ٍٞٚظةمٲح قعٮٍف).
(٠ )3ة٣كٲ ٙكا٣نٛؿة ا٣ىٞٲَ٤ل ،ك٩عٮ أف ٱؿل وٮرٔلة يف اٛلةء ك ٰ٬ػةرج.)Í( .
( )4ك٣ٮ أص٪جٲح.
( )5ٱٕ :ٰ٪ٹ ٱٮصت ّلؿٱٚ ٥ىٮٜلة ٔ٤ٲ.٫
(*) كاٛ٣ؿؽ ثٲ٪٭ًل أف ْ٩ؿق ٱٞذٌص أف ّلؿـ ٔىل ٛ٩كٚ ٫ىٮٜلة ،كْ٩ؿ٬ة كدٞجٲ٤٭ة ٱٞذٌص ّلؿٱ٥
اٍ٘٣ل ٔىل ا٣ـكج ،ك ٨٬ث٪ةٔلة .ك٬ؾا اٛ٣ؿؽ ٬ٮ اٵوط.
(*) ٦ة ًف دكذؽػ ٢ذ٠ؿق يف ٚؿص٭ة يف ظةؿ ٩ٮٚ ٫٦إ ٫٩ٱٞذٌص ا٣ذعؿٱ .٥كٝٲ :٢ٹ Êٱٞذٌص ا٣ذعؿٱ٥
َ ْ َ َ ُ ُ َ َ ُْ
كٹ ٱٮصت ً٠لؿ اٛل٭ؿ ،ك٦س ٫٤يف ا٣جعؿ؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صفإِن ل ًْ ثكُٔٔا دريج ًْ ب ِ َِّٓص
[ا٪٣كةءٕٚ ،]23رب ثة٣ؽػٮؿ  ٨٦ص٭ذ ،٫ك ٰ٬كإف ٤ٕٚخ ٚ٭ٮ ٍٗل داػ.٢
(ٝ )6ةؿ قٲؽ٩ة :ك٬ؾا ٱؽؿ ٔىل أف اٛلؿأة إذا ٦ةدخ ك٦ة ٜلة ٞلؿـ ٱؽػُ ٢لة اٞ٣رب زٞٔ ٥ؽ ثةث٪ذ٭ة
رص٣ ٢ٲؽػُ ٢لة اٞ٣رب ٚٺ ٱىٍل ٜلة ٞلؿ ٦نةٚ ،ٲع ٜٞذ.ٟ٣
( )7ٹردٛةع ا١٪٣ةح ثٲ٪٭ًل.ا٬ػ ثةٛلٮت.

أك اْ٪٣ؿ

إ٣ٲ٭ة()1

 ٓ٦ا٣ن٭ٮة ،ك٣ٮ ظؽزخ ث٪ةٔلة ثٕؽ ٔذٞ٭ة أك ثٲٕ٭ةٚ ،ٺ

ٱذـكص٭ ٨كٹ ٱُأ ٨٬ث.ٟ٤٧
كأ٦ة ا٣ؿًةع٦ ٢١ٚ :ة ظؿـ ثة٪٣كت ظؿـ ٦س ٨٦ ٫٤ا٣ؿًةع()2؛ ٵص ٢ا٪٣كت
كٵص ٢اٛلىة٬ؿة ،إٹ أـ

اٵخ( )3كا)4(٥ٕ٣

كصؽة اٹث ٨أـ أٚ ٫٦ٲعٺف ٨٦

ا٣ؿًةع ك٤لؿ٦ةف  ٨٦ا٪٣كت  ٞ٤ُ٦نة( ،)5كإٹ أػخ اٹث ٨٦ ٨ا٣ؿًةع كٔ٧ذ)6(٫

(ٛ )1لة ركم أف ٌٔ ٤ٲ نة ٔ٤ٲ ٫ا٣ىٺة كا٣كٺـ ٠ن ٙقةؽ صةرٱح ٚٮ٬ج٭ة  ٨٦اث ٫٪اٙلك ٨كٝةؿ :ٹ
دؽف ٪٦٭ةٚ ،إ١لة ظؿاـ ٔ٤ٲ( .ٟز٬ٮر).
(ٝ )2ةؿ يف ا٣رب٬ةف É:كًةثٍ ٦ة ٤لؿـ  ٨٦ا٣ؿًةع أف ٞ٩ٮؿ٤ :لؿـ ٔىل ا٣ؿًٲٓ ٦ؿًٕذ ،٫كزكص٭ة
وةظت ا٤٣ج ،٨كأوٮٜلًل كأزكاص٭ ،٥كٚؿكٔ٭ًل ،كأكؿ ٚؿع  ٢٠ ٨٦أوٜ ٢لًل .ك٤لؿـ ٔ٤ٲ٭ًل
رًٲٕ٭ًل كٚؿكٔ ٫كأزكاص٭( .٥ثكذةف) .كقٮاء ٠ةف اٵو ٢أك اٛ٣ؿع ٩ ٨٦كت أك رًةع.
ك ِٛ٣ظةمٲح ا٣كعٮٍف É:كًةثُ ٫أف ٱٞةؿ :ذك ا٤٣ج ٨كأٝةرث ٫و٭ؿ نا ك٩كج نة كرًةٔ نة ٤٣ؿًٲٓ
كك٣ؽق  ٨٦ا٪٣كت كا٣ؿًةع ك٦ة ظؿـ ثةٛلىة٬ؿة أٝةرب ،كأٝةرب ا٣ؿًٲٓ ٍٗل ك٣ؽق ك٩كةا٫
٣ؾم ا٤٣ج ٨كأٝةرثً٠ ٫ل ٦ؿ أصة٩تٝ .)Í( .ةؿ ا٣نةٔؿ يف ظُص ذ:ٟ٣
أٝػػػػػةرب ذم Êا٣ؿًػػػػػةٔح ثة٩ذكػػػػػةب

أصة٩ػػػػػػػػت ٦ؿًػػػػػػػػٓ إٹ ث٪ٲػػػػػػػػ٫

ك٦ؿًػػػػػػػٕح أٝةرُلػػػػػػػة ٕلٲٕػػػػػػػ نة

أٝةرثػػػػػػػػ ٫كٹ ْلىػػػػػػػػٲه ٚٲػػػػػػػػ٫

( ٨٦ )3ا٪٣كت ٚذع ٢ٵػٲ ٨٦ ٫ا٣ؿًةعٝ .ٮ« :٫٣إٹ أـ اٵخ» ٱٕ ٰ٪أف اٵخ  ٨٦ا٣ؿًةع ّل ٢أ ٫٦ا٣ذٰ
ك٣ؽد ٫ٵػٲ ٫ٵ ٨٦ ٫٦ا٣ؿًةع ،كٹ ّل ٢أـ اٵخ  ٨٦ا٪٣كت؛ ٵ١لة أـ أك ا٦ؿأة أبٝ .ٮ« :٫٣كا»٥ٕ٣
ٱٕ ٰ٪أف ا ٨٦ ٥ٕ٣ا٣ؿًةع ّل ٢أ ٫٦ا٣ذٰ ك٣ؽد ٫ٹث ٨أػٲ ٨٦ ٫ا٣ؿًةع ،كٹ ّل ٢أـ ا ٨٦ ٥ٕ٣ا٪٣كت؛
ٵ١لة صؽة أـ أب أك ا٦ؿأة صؽٝ .ٮ« :٫٣كصؽة اٹث ٨أـ أ »٫٦ٱٕ ٰ٪أف اٹث ٨٦ ٨ا٣ؿًةع ّل ٢صؽد ٫أـ
أ ٨٦ ٫٦ا٪٣كت ٵثٲ ٨٦ ٫ا٣ؿًةع ،كٹ ّل ٢صؽة اٹث ٨٦ ٨ا٪٣كت؛ ٵ١لة أـ زكصذ ،٥ٕ٩ .٫كٱ ٨١٧أ٫٩
أراد يف ا١٣ذةب أف اٵخ  ٨٦ا٪٣كت ّل ٢أ ٨٦ ٫٦ا٣ؿًةع ،ك٠ؾ ٟ٣ا ٥ٕ٣كاٹث ،٨كٱنٕؿ ثؾٝ ٟ٣ٮ٫٣
يف ا١٣ذةبٚ« :ٲعٺف  ٨٦ا٣ؿًةع» ،أم :إذا  ٨٦ ٨٬ا٣ؿًةع( .ثكذةف).
(ٝ )4ٲ :٢إً٩ل ٱىط اٹظرتاز  ٨٦كاظؽة ،ك ٰ٬أـ اٵخ  ٨٦ا٣ؿًةعٚ ،إ١لة ٹ ّل ٨٦ ٢ا٪٣كت ثعةؿ؛ ٵ١لة أـ
أك ا٦ؿأة أب ،ك٦ة ٔؽا٬ة ٞٚؽ ٤ل ٨٦ ٢ا٪٣كت يف اٛلؽٔٯ ،ك ٓ٦اػذٺؼ اٵثٮٱ ٨يف ثٕي ا٣ىٮر.
(ٔ )5ىل  ٢٠ظةؿ.
( )6ٱٕ :ٰ٪أف اٹث ٨٦ ٨ا٣ؿًةع ّل٧ٔ ٢ذ ٫ٵثٲ ،٫كٹ ّل٧ٔ ٢ح اٹث ٨٦ ٨ا٪٣كت؛ ٵ١لة أػخ
اٵب( .ثكذةف).

كصؽد ٫أـ أثٲٚ ٫ٲعٺف  ٨٦ا٣ؿًةع كٝؽ(٤ )1لؿ ٨٦ ٨٦ا٪٣كت ،كٝؽ ٤لٺف ،ك٬ٮ
يف ا٣ٮ٣ؽ اٛلؽٔٯ ثَل صًلٔح ،ك٠ؾا أػخ اٵخ ٵب  ٨٦أ )2(٫٦كأػخ اٵخ ٵـ
 ٨٦أثٲ )3(٫ظٺؿ(.)4
ا٣كجت ا٣سة٣ر :اٙلةؿ( ،)5ك٬ٮ رضثةف :اٵكؿ :ا٘لٚ ،ٓ٧ٲعؿـ ا٘ل ٓ٧ثَل
اٵػذَل( ،)6كثَل ا٧ٕ٣ح كث٪خ أػٲ٭ة( )7كإف ٩ـ٣خ ،كثَل اٚلة٣ح كث٪خ أػذ٭ة()8

كإف ٩ـ٣خ ،كقٮاء ٠ةف ذ٩ ٨٦ ٟ٣كت أك رًةع .ك٠ؾا ا٘ل ٓ٧ثَل اٵػذَل
اٛل٤٧ٮ٠ذَل يف ا٣ٮطء ثةٛل ٟ٤ٹ ٣لٮز ،ك٠ؾا يف ا٧ٕ٣ح كث٪خ أػٲ٭ة كاٚلة٣ح كث٪خ
أػذ٭ة كإف ٩ـٹ.
 ¬:كًةثٍ ّلؿٱ ٥ا٘ل :ٓ٧أف  ٢٠أ٩سٲَل ٣ٮ ٠ة٩خ إظؽاً٬ل ذ٠ؿ نا ٙلؿـ ا٣ذ٪ة٠ط
ثٲ٪٭ًل ٠ ٨٦ٺ اُ٣ؿَٚل(ٚ )9إ٤ ٫٩لؿـ ا٘ل ٓ٧ثٲ٪٭ًل يف ا١٪٣ةح كيف ا٣ٮطء ثةٛل ،ٟ٤كإف
(ٝ )1ؽ ٣ٲكخ يف ٞل٤٭ة.
(ّ )2ل٣ ٢ٶخ  ٨٦أب.
(*) ٝٮ« :٫٣ك٠ؾا أػخ اٵخ ٵب..إ٣غ» ٣ٲف ٦ؿادق اٹقذس٪ةء ،ث ٢اٷػجةر ثأ١لًل ظٺؿ  ٞ٤ُ٦نة( .ثكذةف).
(ّ )3ل ٢ٵػٲ.٫
( )4ٱٕ ٰ٪أ١لًل ٤لٺف  ٨٦ا٪٣كت ك ٨٦ا٣ؿًةع.
( )5ٱّٕ :ٰ٪لؿـ ٵص ٢اٙلةؿ ا٣ذٰ ٤ٔ ٰ٬ٲ٭ةٚ ،إذا ٚةرٝخ ٬ؾق اٙلة٣ح ظ٤خ ،ثؼٺؼ اٞ٣كَ٧ل
اٵكَ٣ل ٚإف ا٣ذعؿٱ ٥ٱذأثؽ ٚٲ٭ًل( .ز٬ٮر).
ََ ْ َْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ
ْيّص اٳٱح [ا٪٣كةء .]23كٝٮ« :٫٣كثَل ا٧ٕ٣ح كث٪خ
( )6كذٞ٣ ٟ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوأن َتٍػٔا بْي اْلرج ِ
أػٲ٭ة كإف ٩ـ٣خ ،كثَل اٚلة٣ح كث٪خ أػذ٭ة» كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣ٹ د١٪ط اٛلؿأة ٔىل
ٔ٧ذ٭ة كٹ ٔىل ػة٣ذ٭ة ،ٹ ا١٣ربل ٔىل ا٣ى٘ؿل ،كٹ ا٣ى٘ؿل ٔىل ا١٣ربل)) .كيف ظؽٱر:
((ٹ د١٪ط اٛلؿأة ٔىل ٔ٧ذ٭ة ،كٹ ا٧ٕ٣ح ٔىل ث٪خ أػٲ٭ة ،كٹ اٛلؿأة ٔىل ػة٣ذ٭ة ،كٹ اٚلة٣ح ٔىل
ث٪خ أػذ٭ة ،ٹ د١٪ط ا١٣ربل ٔىل ا٣ى٘ؿل ،كٹ ا٣ى٘ؿل ٔىل ا١٣ربل))( .ثكذةف).
( )7ػٺؼ ٔسًلف ا٣جذٰ.
( )8ػٺؼ ٔسًلف ا٣جذٰ.
( )9ك٠ؾا ٦س ن
ٺ ٣ٮ Êدـكج ٔ٧ؿك ث٪خ زٱؽ ،كزٱؽ دـكج ث٪خ ٔ٧ؿك ،ز ٢٠ ٜ٤َ ٥كاظؽ ٪٦٭ًل زكصذ٫
ثةا ٪نة أك ٦ةدة٤ٚ -ٲف ٍ٘٣لً٬ل أف ٱذـكج ثةٹث٪ذَل ٕلٲٕ نة؛ ٵف  ٢٠كاظؽة ٪٦٭ًل  ٓ٦دٞؽٱؿ أظؽً٬ل
ذ٠ؿ نا ّلؿـ ٔ٤ٲ٫؛ ١٣ٮ١لة زكصح أب؛ ٵ٩ة إذا ٚؿً٪ة ث٪خ زٱؽ ذ٠ؿ نا ظؿ٦خ ٔ٤ٲ ٫ث٪خ ٔ٧ؿك
=

٠ةف ٤لؿـ يف أظؽ اُ٣ؿَٚل ك٤ل ٢يف اُ٣ؿؼ ا٣سةٌل ٚإ٤ ٫٩ل ٢ا٘ل ٓ٧ثٲ٪٭ًل ،ػٺؼ زٚؿ
كاث ٨أيب ٣ٲىل ،كذ٩ ٟ٣عٮ ا٦ؿأة كث٪خ زكج ٠ةف ٜلة ،أك ا٦ؿأة كزكصح اث٪٭ة.
 ¬:كّلؿـ ا٣ـكصح اٚلة٦كح ك ٨٦مةر٠٭ة يف ٔٞؽ٬ة إصًلٔ نة ،إٹ ٤٣ؿقٮؿ ÷
ٚؼه ثة٣ـٱةدةٕ ،لٓ ثَل أرثٓ ٍٔصة زكصح ،ك٦ةت ÷ ٔ ٨دكٓ ،ذ٠ؿق يف ا٣جعؿ.
 ¬:ك٤لؿـ ١٩ةح اٵ٦ح ٔىل اٙلؿة  ٞ٤ُ٦نة ،ك٣ٮ ٕ٣جؽ ،ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف
ا٣نة ،)1(ٰٕٚك٣ٮ رًٲخ اٙلؿة( ،)2ػٺؼ ٦ة ،)3(ٟ٣ك٠ؾا اٵ٦ح ٔىل اٵ٦ح
٤٣عؿ ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص( ،)4كأصةزق¬ أثٮ إ٣جةس.
ٚ ¨:إف ٔٞؽ ظؿ ثعؿ وة و
كأ٦ح يف ٔٞؽ كاظؽ وط ٔٞؽ اٙلؿة ٹ اٵ٦ح ،كإف
َف ي ِف
ٔٞؽ ُلًل ٔجؽ يف ٔٞؽ وط ١٩ةظ٭ًل  ٕ٦نة ،Éػٺؼ ا٣ـكااؽ( .)5كٞٔ ٨٦ؽ ثأ٦ح ثٍ٘ل
إذف قٲؽ٬ة زٞٔ ٥ؽ ثعؿة( )6ز ٥أصةز قٲؽ اٵ٦ح وط ١٩ةح Êاٙلؿة ٹ اٵ٦ح(.)7
١٣ٮ١لة زكصح أب ،كإف ٚؿً٪ة ث٪خ ٔ٧ؿك ذ٠ؿ نا ظؿ٦خ ٔ٤ٲ ٫ث٪خ زٱؽ ١٣ٮ١لة زكصح أب
٠ؾ٤ٚ ،ٟ٣ٲذأ ،٢٦كآص أٔ .٥٤كٝؽ ذ٠ؿ ٦س٬ ٢ؾا قٲؽ٩ة إ٣ٺ٦ح اٙلك ٨ثٞ ٨ل٧ؽ اٛل٘ؿيب .ª
( )1يف إ٣جؽ .ٍٞٚ
( )2ٵف اٙلٓ ٜص.
( )3ظضح ٦ة :ٟ٣أ١لة ٝؽ أقُٞخ ظٞ٭ة ثة٣ؿًة٪٣ .ة٧ٔ :ٮـ اٚلرب( .ثكذةف).
ا٪ٕ٣خ ،كا٣ٮاظؽة ٦ـٱ٤ح  .٫٣كظضح أيب إ٣جةس ٝٮ ٫٣دٕةٌف:
( )4ظضح اٛلؤٱؽ ثةٓص :أف اٞ٣ىؽ إزا٣ح
َ َ ْ َْ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ ًْ َ ْ َ ْ َ ْ
َ ْ َ ََ َ
ُْ ْ
ْ
كتْ
َ
َ
َ
ُ
َْصووي له يصج ِطع وٌِسه طَِّل أن حٌكِح الىدصٌاتِ الىؤوٌِاتِ ف ِىي وا من
أ ْح َىاًُ ُ
س ْهّص [ا٪٣كةء ،]25:كًف ٱٛى( .٢ثكذةف).
(ٝ )5ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٵف ا٤ٕ٣ح ا٣ذٰ ٵ ص٤٭ة ظؿـ إدػةؿ اٵ٦ح ٔىل اٙلؿة  ٰ٬ظةو٤ح ظةؿ اٝرتاف
ٔٞؽً٬ل ،ك٠أف اٷ٦ةـ ٝؿرقٛ٦( .ذٰ).
( )6أك ٓل ٨٦ ٨١ظؿة ٝج ٢اٷصةزة ثُ١٩ ٢ةح اٵ٦ح.)Í( .
( )7ك٠ؾا ٣ٮ اقذُةع ١٩ ٨٦ةح ظؿة ٝج ٢اٷصةزة  ٨٦ا٣كٲؽ ًف دىط إصةزة ا٣كٲؽ ثٕؽ ذ.ٟ٣
(مٛةء ٗ٤ح ا٣ىةدم ٪ٕ٦ٯ) (.)Í
(*) كذ ٟ٣ٵف إٞ٣ؽ د ٥ثةٷصةزة كٝؽ وةرت ّلذ ٫ظؿة( .ثكذةف) .ث٪ةء ٔىل ٔؽـ إُ٩ةؼ
اٷصةزةً٠ ،ل ث٪ٯ ٔ٤ٲ ٫يف اُٛ٣ؿة ٨٦( .ثٲةف ظسٲر).
(*) ٤ٚٮ ٔٞؽ ثعؿة ٔٞؽا ٦ٮٝٮٚة ز ٥دـكج ثأ٦ح ز ٥أصٲـ ٫٤ٕ٤ٚ -ٱذ٪ـؿ ٔىل اٚلٺؼ يف إُ٩ةؼ
اٷصةزة كٔؽ٦٭ة.ا٬ػ ٔ٪ؽ٩ة أ١لة د.Êُٕٙ٪
(*) كٝٲ :٢ث ٢ٱىط ١٩ةح اٵ٦ح؛ ٵف اٷصةزة ُٕٛ٪٦حٛ٦( .ذٰ) .ٱٞةؿ :اٷصةزة ٪٬ة ٠ل٪ٮٔح ثٕؽ
إٞ٣ؽ ٔىل اٙلؿة( .مة.)ٰ٦

اِ٣صب ا٣سةٌل٤ :لؿٙ ٨٦لةؿ ٔةرض ،ك ٨٬زًلف :اٛلعؿ٦ح¬ ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح،
كاٛلٺٔ٪ح ٔىل  ٨٦ٹٔ٪٭ة ،كاٛلـكصح ك٣ٮ ١٩ةظ٭ة(ٚ )1ةقؽ نا  ٓ٦ا٘ل٭.٢
ا٣ؿاثٕح :اٛلٕذؽة ٔ١٩ ٨ةح وعٲط أك ٚةقؽ أك كطء مج٭ح( )2أك كطء ٟ٤٦
و
اقذعٺؿ إف دػ٢
٠أـ ا٣ٮ٣ؽ إذا ٔذٞخ ٨٧ٚ ،دـكج ٕ٦ذؽة اقذعٺٹن ٛ٠ؿ ،كٍٗل
ُلة ٔةٛلَل ثة٣ذعؿٱ ٥يظؽٌ ا¨ ،كٹ ٦٭ؿ كٹ ٩كت كٹ ٔؽة ،كصةَ٤٬ل ق ¬ٍٞاٙلؽ
كزجخ ا٪٣كت ككصت اٛل٭ؿ كإ٣ؽة ،ثسٺزح أم٭ؿ إف ٠ة٩خ آٱكح  ٨٦اٙلٲي ،أك
ثٮًٓ  ٢٠اٙل ٢٧إف ٠ة٩خ ظة ٦ن
ٺ كأ ٨١٦إٙلة ٫ٝث ،)3(٫كإف ًف ٱً ٨١٧ف ٱسجخ
٩كج ٫ث ،٫كٹ دٕذؽ ث ٫٣ ٫كٹ ٣ٶكؿ( ،)4ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٭ةف٤ Êلٲٯ ا٣جعٲجط كٔيل ،كٝةؿ
ا٣نٲغ ُٔٲح :دٕذؽ ثٜ ٫لًل  ٕ٦نة ،كٝةؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ :دٕذؽ ث٣ ٫ٶكؿ( ،)5ٹ ٤٣سةٌل
ٚجةٵٝؿاء ،كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :دٕذؽ ث٤٣ ٫سةٌل.
ٚإف ٠ةف ٹ ٱ ٨١٧إٙلة ٫ٝثأ٦لًل ًف دٕذؽ¬ ث ٫ٵ٦لًل.
كإف ٠ة٩خ  ٨٦ذكات اٙلٲي أذؽت ثسٺزح أٝؿاءٚ ،إف ا ُٓٞ٩ظٲٌ٭ة
ٕ٣ةرض ٚجأرثٕح أم٭ؿ Êكٍٔص ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص( ،)6كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ثأرثٓ
قَ٪ل ،ك٬ٮ ٱأيت ٔىل ٝٮؿ اٜلةدم(٪٤ٝ .)7ة :ز ٥دذٔ ٥ؽة اٵكؿ ثٕؽ ذ ،¬ٟ٣كٝةؿ
ا٣نة :ٰٕٚدٞؽـ ٔؽة اٵكؿ ،كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :دٔ ٰٛ١ؽة كاظؽة ٔ٪٭ًل  ٕ٦نةٝ .ةؿ
( )1يف (ج)١٩ :ةظ نة.
(٠ )2ة٣سًلف اٷ٦ةء كاٛلنرت٠ح .)Í( .كاٛل٘٤ٮط ُلة.)Í( .
( )3أم :ثة٣سةٌل.)Í( .
(ٚ )4إف أ ٨١٦إٙلة ٫ٝثةٵكؿ ١ٚؾا ٹ دٕذؽ ث ٫ٵ٦لًل.)Í( .
( )5ٱٕ :ٰ٪ظٲر ٙل ٜث( .٫ثكذةف).
(Î )6؛ ٵ١لة ٔؽة اقذرباء ٹ ٔؽة ظٞٲٞح.
( ٫٤ٕ٣ )7ٱنٍل إٌف ٦ة ذ٠ؿق ٔ ٨اٵٍ٦ل اٙلكَل يف ا٘٣ٲر ٛلؾ٬ت اٜلةدم  #يف ثةب اقذرباء
اٷ٦ةء :أف قٲؽ٬ة ٱرتثه أ٠سؿ ٦ؽة اٙل.٢٧
(*) ك١٬ؾا يف كطء ا٣نج٭ح.

اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙك٬ؾا ظٲر دؿٱؽ زكاصح ٍٗل ا٣سةٌل ٬ؾاٚ ،أ٦ة ٬ٮ ٚٺ دٕذؽ )1(٫٪٦

 ،٫٣ث ٢دذٔ ٥ؽة اٵكؿ  .)2(ٍٞٚكإف أرادت زكاصح اٵكؿ أذؽت¬  ٨٦ا٣سةٌل ز٥
دـكج اٵكؿ(.)3
كإف ٔ ٥٤أظؽً٬ل كص٭ ٢ا٣سةٌل ظؽ إ٣ةًف ٹ ا٘لة ،٢٬كٹ ٦٭ؿ كٹ ٩كت ٓ٦
ٔ ٥٤ا٣ـكج كٚة ٝنة ،ك ٓ٦ص٭ ٫٤كٔ٧٤٭ة ٹ ٦٭ؿ ،كٱ٤ع ¬ٜث ،)4(٫ػٺؼ اٵٍ٦ل
اٙلكَل(.)5
اٚلة٦كحٞ٤َ ٨٦ :٭ة زٺز نة -ك٣ٮ ٠ة٩ة  ٨٦أ ٢٬ا٣ؾ٦ح( -)6ظذٯ د١٪ط زكصة ٍٗلق
١٩ةظ نة وعٲع نة ك٣لةٕ٦٭ة يف ٝج٤٭ة صًلٔ نة ٱٮصت ا٘٣ك ،٢ك٣ٮ ًف ٱ٪ـÊؿ ،ػٺؼ
٦ة ،)7(ٟ٣ك٣ٮ وٍ٘ل نا ٱ ٫٪١٧ا٘لًلع( ،)8ػٺؼ ٦ة ،ٟ٣ك٣ٮ ٔجؽ نا ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح،
(٬ )1ؾا اُ٣ؿؼ ًٕٲ ٙصؽ نا.
(ٝ )2ٲ٬ :٢ؾا ٍٗل ٦كذٞٲ٥؛ ٣ٮصٮب دٞؽٱ ٥اٹقذرباء ٔىل ٔؽة اُ٣ٺؽ( .قًلع) (.)Í
( )3ك٣ٮ يف ٔؽد.Ê ٫
(*) ٬ؾا اُ٣ؿؼ وعٲط ٔىل اٛلؾ٬ت.
( )4ك٣لت اٹقذرباء.ا٬ػ كيف ظةمٲح ٔىل ٝٮ ٫٣يف رشح اٵز٬ةر[« :]1كدػُ ٢لة ا٣ـكج ٓ٦
ا٘ل٭٪٦ »٢٭ًلٚ .أٚ٭ ٥أ ٫٩ٹ اقذرباء ٥٤ٔ ٓ٦ Êأظؽً٬ل.
(ٞٚ )5ةؿ٬ :ٮ  ٠ة٣جةَ ٢إٹ يف قٞٮط اٙلؽ  ،ٍٞٚكٝةؿ :كٹ ػٺؼ يف ذ ٟ٣ثَل ٞلىيل ٦ؾ٬ت
اٞ٣ةق ٥ك٤لٲٯ ٗ( .ŉٲر).
( )6ز ٥أقً٤لٚ ،ٺ ّل ٫٣ ٢إٹ ثٕؽ زكج.)Í( .
( )7ٵف ٔ٪ؽ٩ة إ٣كٲ٤ح ا٤٣ؾة ،كٔ٪ؽق اٷ٩ـاؿ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )8كذٞ٣ ٟ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َخ ََّّت َتٌْك َِح َز ْو ًجا َد ْ َ
ْيهُّص [ا٣جٞؿة ،]230:كًف ٱٛى ٢ثَل ٠جٍل كوٍ٘ل.
كٝةؿ ٦ة :ٟ٣ٹ ثؽ أف ٱذٕ ٜ٤ثٮَب ٫اٙلؽ٪٣ .ة٦ :ة ٦ؿٝ .ةؿ  :Ê #كُ٣ ٨٦ةا ٙاٙلٲ ٢اٍ٣صٔٲح
اٛلٮصجح ٙل ٢اٛلُٞ٤ح زٺز نة أف ٱنرتم اٛلُٔ ٜ٤جؽ نا ٦ؿاٞ٬ة ز ٥ٱـكص٭ة  ،٫٪٦ز ٥دكذؽػ ٢ذ٠ؿق
إف ًف ٱ٪ذٍص ،ز٦ ٥لت إ٣جؽ ٜلةٚ ،ٲٛ٪كغ ا١٪٣ةح ،كدٕذؽ  ٨٦كَب ،٫كّلُ ٫٣ ٢لؾق اٙلٲ٤ح ،ك٣لٮز
٤ٕٚ٭ة؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣إف آص ٤لت أف دؤدٯ رػىح ً٠ل ٤لت أف دؤدٯ ٔـاا( .))٫٧ثكذةف
ث ،٫ْٛ٤كرشح ثعؿ).

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

[ ]1يف رشح ٝٮ« :٫٣كاٛل١٪ٮظح ثةَ ن
ٺ».

ك٣ٮ ٝل٪ٮ ٩نة أك  ،ٰ٬ك٣ٮ ٝلجٮث نة أك٣ش ٝؽر اٙلنٛح ،ٹ دك١لة ،ك٣ػٮ ٔ٪ٲ ٪نة Êأك ٦ك٤ٮٹن
أدػ ٢ذ٠ؿق ثأوجٕ ،٫ك٣ٮ ٞلؿ ٦نة( )1أك  ،ٰ٬أك وةا نًل أك  ،ٰ٬أك ظةاٌ نة ،ك٣ٮ ٔ ٙ٣ىل
ذ٠ؿق ثؼؿٝح( .)2كإف ٠ة٩خ ث١ؿا ٚٺ ثؽ  ٨٦إذ٬ةب Éث١ةرٔلة .ٹ يف ا٣ؽثؿ كٹ ث١٪ةح
ٚةقؽ ،ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف ا٣نة ،)3(ٰٕٚإٹ أف ٤ل ٥١ظة ٥٠ثىعذ ٫وط ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽÊ
ثةٓص( .)4كٹ ثة٣ذع٤ٲ ٢اٛل٪٭ٰ ٔ ،٫٪ك٬ٮ ا٣ٮطء ثٍ٘ل ٔٞؽ أك ثٕٞؽ ٚةقؽ ،أك ٱٕٞؽ ُلة
ٔىل أ ٫٩إذا أظ٤٭ة ٚٺ ١٩ةحٚ ،٭ٮ ٚةقؽ(ٚ .)5إف ٔٞؽ ُلة ٔىل أ ٫٩إذا أظ٤٭ة َٞ٤٭ة ٞٚةؿ
اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٙلٛ٪ٲح :ٱىط( ،)6كٝةؿ أثٮ إ٣جةس كا٣نة :ٰٕٚٹ ٱىػطٚ .)7(Êإف
دؿاًٮا ٔىل ذٝ ٟ٣ج ٢إٞ٣ؽ كًف ٱؾ٠ؿ ظة ٫٣وط¨ ك٠ؿق ،كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٹ ٱىط،
كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٱ١ؿق .ك ٫٣اٚلٲةر Êيف اُ٣ٺؽ.
 :كإذا َٞ٤٭ة ا٣سةٌل كادٔخ أٝ ٫٩ؽ كَب٭ة كأ١٩ؿ ٝجٝ ٢ٮٜلة )8(Êكظ٤خ
( )1ٱٕٞٔ ٰ٪ؽ ظٺٹن ز ٥كَئ ثٕؽ اٷظؿاـ.
( ٫٤ٕ٣ )2ظٲر اٙلةا ٢رٝٲٜ؛ إذ ا١٣سةٚح ٓل ٓ٪ذكؽ إ٣كٲ٤ح( .رشح ثعؿ) .ٵ٣ ٫٩لت ث ٫ا٘٣ك٢
كاٙلؽ ١ٚؾا اٷظٺؿ.
( )3كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ( .ز٬ٮر).
(ٔ)4ىل أو ٢اٜلؽكٱح.
( )5أم :ثةًَ٠ Ê٢ل قٲأيت يف ا٣كةثٓ  ٨٦رشكط ا١٪٣ةح ،كٝؽ رصح يف ٬ؾا اٛلٮًٓ  ٨٦اٹ٩ذىةر
ثأ ٫٩ثةَ ٢ثٺ ػٺؼ ثَل أا٧ح إ٣رتة كاٞٛ٣٭ةء؛ ٞ٣ٮ ٨ٕ٣(( :÷ ٫٣آص اٛلع ٢٤كاٛلع٢٤
 ،))٫٣كٔ(( :÷ ٫٪أٹ أدٔ ٥١٣ىل ا٣ذٲف اٛلكذٕةر؟)) ٝة٣ٮا :ثىل ٱة رقٮؿ آصٝ ،ةؿ٬(( :ٮ
اٛلع ٢٤كاٛلع( .]1[))٫٣ ٢٤ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(*) ٱٕ :ٰ٪ثةَ.Ê ٢
(ٝ )6ٮم ٔة٦ؿ ،كٝٮاق يف ا٣جعؿ.
(*) ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر يف ٝٮ« :٫٣كٱ٘٤ٮ رشط ػٺؼ ٦ٮصج ،»٫كاػذةرق يف ا٣جعؿ.
( )7ك٤لؽ  ٓ٦ا ،٥٤ٕ٣Êك٠ؾا .ٰ٬
( )8ٱٕ :ٰ٪ظٲر ادٔخ ذ٤٣ ٟ٣ذع٤ٲ ،٢ٹ ٧٤٣٭ؿ ٚٺ ٱٞجٝ ٢ٮٜلة ً٠ل ٱأيتٚ .)Í( .ذجَل ثٕؽَ٣ل أك رص٢
كا٦ؿأدَل ،كٱ١ٮف ٔىل اٛلٛةصأة أك ٔىل إٝؿار ا٣ـكج ٨٦( .ػٍ قٲؽ٩ة ٤لٲٯ ا٘لجةرم .)Í( .)ª
(*) ٵف ا٣ٮطء ٹ ٱٕؿؼ إٹ  ٨٦ص٭ذ٭ة( .رشح ُلؿاف).
-------------------------

[١٬ ] 1ؾا يف ا٣جكذةف ،كيف ا٣نٛةء(( :أٹ أػرب ٥٠ثة٣ذٲف اٛلكذٕةر؟ ٬ٮ اٛلع .))٢٤كيف ق ٨٪اث٦ ٨ةص٬(( : ٫ٮ
اٛلع ٨ٕ٣ ، ٢٤آص اٛلع ٢٤كاٛلع.))٫٣ ٢٤

٣ٶكؿ ٦ة ًف ٱْ٠ ٨ؾُلة(٤ٚ .)1ٮ ٠ة٩خ ث١ؿ نا ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٱٞجٝ ٢ٮٜلة
أٱٌ نة ،كٝةؿ أثٮ ِ٦ص¬ :ث ٢دْ٪ؿ إ٣ٲ٭ة ٔؽ٣حٚ ،إف ٝة٣خ ٰ٬« :ث١ؿ» ًف ّلٝ .٫٣ ٢ةؿ
ثةٓص :ك٠ؾا إذا ادٔخ أ١لة ٝؽ دـكصخ زكص نة آػؿ كدػُ ٢لة ظ٤خ ٣ٶكؿ
¬
اٛلؤٱؽ
إف ًف ٱْ٠ ٨ؾُلة(.)2
¨٤ٚ :ٮ أ١٩ؿت دػٮؿ ا٣سةٌل ُلة كادٔةق ٬ٮ كثَل ثً ٫ف ّل٣ ٢ٶكؿ(.)3
¨ :كإ٣ربة يف ٠ٮف ١٩ةظ٭ة ثة٣سةٌل وعٲع نة أك ٚةقؽ نا ث٧ؾ٬ج٭ة  ٰ٬كا٣سةٌل ،Éٹ
ثةٵكؿٚ ،إف اػذ٦ ٙ٤ؾ٬ج٭ة ك٦ؾ٬ت ا٣سةٌل ًف ٱىط إٹ أف ٤ل ٥١ث ٫ظة٪ٔ ٥٠ؽ دؿإٚ٭ًلÊ
إ٣ٲ.)4(٫
Ê
ا٣كةدقح:

ا١٣ةٚؿة()5

ٲح،
اٙلؿثٲح كاٛلؿدؽة كٚة ٝنة ،ك٣ٮ ٠ة٩خ اٙلؿثٲح ٠ذةث Ê

ػٺؼ ا٣نة .ٰٕٚكٹ ٱىط ا٣ذ٪ة٠ط ثَل اٛلؿدؽٱ ،٨كٹ ثٲ٪٭ ٥كثَل اٛ١٣ةر،
ػٺؼ أيب ِ٦ص( .)6ك٠ؾا اٛلضٮقٲح ٹ ّل٪٣ ٢ة( .)7كأ٦ة ا١٣ذةثٲح ا٣ؾ٦ٲح ٠ة٣ٲ٭ٮد
كا٪٣ىةرل كث ٰ٪د٘٤ت ٚٺ ّلٛ Ê٢لك ،)8(٥٤ػٺؼ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كأيب ظ٪ٲٛح
( )1ٵ٣ ٫٩لت ا ٢٧ٕ٣ثة ¬٨ْ٣ا٘٣ة٣ت يف ا١٪٣ةح ّلؿٱ نًل( .رشح ُلؿاف).
( )2أك ٝة٦خ دٔٮل ظكجح .)Í( .أم٤ٔ :ٲ٭ة.
( )3ك٠ؾا ٣ٮ ظى ٢كطء ثٕؽ ا٣ؿصٕح ا٣ذٰ زجخ  ٫٣اقذعٞةٝ٭ة ثة٣جٲ٪ح؛ ٵف ٔىل زٔ٧٭ة أف كَأق ٍٗل
٦كذ٪ؽ إٌف ١٩ةح ٛلة ٠ة٩خ دـٔ ٥أف اُ٣ٺؽ ثةا٣ ٨ٮٝٮٔٝ ٫ج ٢ا٣ؽػٮؿ( .وٕٲرتم) ك(.)Í
(*) ٵ١لة دؤػؾ ثإ١٩ةر٬ة ،كٵ١لة دٔٮل ٍ٘٣ل ٦ؽع٠( .ٮا٠ت ٪ٕ٦ٯ) .كإف ٠ةف دٔٮاق ذٟ٣
ٍ٣لاصٕ٭ة وعخ ثٲ٪ذ ٫كزجذخ اٛلؿاصٕح.)Í( .
( )4كإذا ادٔٯ ا٣ـكج ا٣سةٌل أف ا١٪٣ةح ٚةقؽ ٚأ١٩ؿد٤ٕٚ ٫ٲ ٫ا٣جٲ٪ح ،Êكإذا ادٔٯ ثٕؽ َٺ ٫ٝأف ٦ؾ٬ج ٫اٛ٣كةد
كًف دىةد ٫ٝا٣ـكصح كٹ اٵكؿ  ٫٤ٕ٤ٚٹ ٱٞج ٢إٹ ثجٲ٪ح ،Éكد١ٮف  ٨٦ثةب اٙلكجح( .ثؿ٬ةف).
( )5ك٣ٮ دأكٱٺن.)Í( .
(ٚ )6ٲًل ثَل اٛلؿدؽٱ.ٍٞٚ ٨ا٬ػ ك ِٛ٣رشح اٵز٬ةر :كٔ ٨أيب ِ٦ص أ٣ ٫٩لٮز ٧٤٣ؿدؽ ١٩ةح
اٛلؿدؽة( .ث ٨٦ ٫ْٛ٤أكؿ ٠ذةب ا١٪٣ةح).
( )7كذٛ ٟ٣لة ٦ؿ ،كٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣كٹ ٩ة٠عٰ ٩كةا٭ٝ .))٥ةؿ  :#كٹ ػٺؼ ٚٲ ٫إٹ ٔ٨
أيب زٮر كاٛلؿكزم( .ثكذةف).
(٪ٔ )8ؽ اٞ٣ةق ٥ك٤لٲٯ ك ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص كركاٱح ٔ ٨زٱؽ ثٔ ٨يل ّلؿٱ ٥ذٟ٣؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌف:
=

كا٣نةٝ ،)1(ٰٕٚةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :إذا ٠ة٩خ  ٨٦ث ٰ٪إرسااٲ ٢كًف ٱجؽ٣ٮا مٲبة يف
دٱ٪٭ ٥كٹ يف ٠ذج٭.)2(٥
 :كاٵ٦ح ا١٣ذةثٲح ٹ ٤ل ٢كَؤ٬ة ٣Éكٲؽ٬ة اٛلك ،٥٤ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح.
كٹ ٤ل ٢ا٣Êذ٪ة٠ط ثَل  ٢٤٦اٛ١٣ؿ اٛلؼذٛ٤ح ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة.ٰٕٚ
٤ٚٮ دٮ٣ؽت

ا٦ؿأة()3

ثَل ٠ذةثٲح ككز ٰ٪أك ا١ٕ٣ف ٞٚةؿ ا٣نة :ٰٕٚٱٕذرب

ثةٵب( ،)4كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ثةٵـ.
ٚ :أ٦ة ٛ٠ةر ا٣ذأكٱٞٚ ٢ةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ٤ :ل٢

ا٣ذـكج()5

٪٦٭ ٥كاٷرث

٪٦٭ ٥كأ ٢٠ذثةاع٭ ،٥كٝةؿ أثٮ ٔيل¬ :ٹ ّل ٢ذثةاع٭ ،)6(٥كركاق أثٮ ِ٦ص ٔ٨
اٜلةدم كاٞ٣ةق ٥كا٪٣ةرص١ٚ ،ؾا ٱأيت يف ٪٦ة٠عذ٭.Ê٥

ُْ ْ َ
ْ
ََ َْ ُ
ْشَكتِ َخ ََّّت يُؤو َِّيّص [ا٣جٞؿة ،]223كٍ٦ ٥٬ص٠ٮف؛ ثؽ٣ٲٝ ٢ٮ ٫٣دٕةٌف:
ْصوَّل تٌكِدِا الى ِ
ُ ْ َ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ َ
ْشكِنّ31ص [ا٣ذٮثح]ٚ ،ٮو ٙآص دٕةٌف ا٣ٲ٭ٮد كا٪٣ىةرل ثةٍ٣صؾ ٛلة ٤ٝؽكا
ْصشبداًٍ خىا ي ِ

أظجةر ٥٬يف د١ؾٱت ا٪٣جٰ ÷( .ز٬ٮر).

( )1كأٖلؽ ثٔ ٨ٲكٯ كاٵٍ٦ل اٙلكَل كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ.
(*) ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َوال ْ ُى ْ
د َص ٌَ ُ
ِيي أُوثُِا امْك َِج َ
ات و َِي َّاَّل َ
ابّص [اٛلةاؽة( .]5ز٬ٮر).

(*) ك ٨٦أصةز ١٩ةح ا١٣ذةثٲةت ًف ٱسجخ ا٣ذٮارث ثة١٪٣ةح.
ُ َ ِّ ُ َ
ٔن اىْ ََكًَ
( )2ٱْ٪ؿ؛ ٞٚؽ صؿل ا٣ذعؿٱ٪٦ ٙ٭ ٥يف ز ٨٦ا٣ؿقٮؿ ÷؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صُيصف
ِ
َ ْ ََ
اط ِػ ِّّص [اٛلةاؽةٚ ،]13ٲْ٪ؿ ٚٲ ،٫كاٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق ٙثٲي  ٫٣يف ا٣ـ٬ٮر.
خَ مٔ ِ
(٬ )3ؾا دٛؿٱٓ ٔىل أو٤٭.٥
(ٝ )4ٮم ٔىل أو٤٭ ،٥كٔىل أو٪٤ة ٚٲًل ثٲ٪٭.٥
(*) ٱْ٪ؿ ٦ة ٚةاؽة ذٔ ٟ٣ىل اٵوٮؿ؛ ٵف أثة ظ٪ٲٛح كا٣نة ٰٕٚٱىععةف ا٣ذ٪ة٠ط ثَل أ ٢٬اٛل٢٤
اٛلؼذٛ٤ح؟ كٚ ٢ٕ٣ةاؽة ذ ٟ٣أ ٫٩ظٲر أذرب ثةٵب أ١لة د١ٮف كز٪ٲحٚ ،ٺ ّلٛ ٢لك ،٥٤كٓ٦
اٹٔذجةر ثةٵـ د١ٮف ٠ذةثٲحٚ ،ذع.٢
( )5يف (ب ،ج ،د) :ا٣ذـكٱش.
( )6ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر يف ٝٮ« :٫٣كاٛلذأكؿ ٠ةٛلؿدؽ».

ا٣كةثٕح :ا٦ؿأة اٛلٞٛٮد( )1ظذٯ ٤لىٜ ٢لة ا ٥٤ٕ٣ثة٣ذٮادؿ ث٧ٮد ٫أك ثُٺ ٫ٝأك
ثؿدد ،٫أك ٤لىٜ ٢لة ا )2(٨ْ٣ثؾ ٟ٣ثن٭ةدة ٔؽَ٣لٝ ،)3(Êةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر
ثةٓص :أك ثؼرب ٔؽؿ ،كذ٠ؿق أثٮ صٕٛؿ كاٞ٣ة٬ل صٕٛؿ ٤٣٭ةدم( ،)4كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٫
٤لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ دٕ ¬٢٧ث٪ٔ ٫ؽ اٜلؽكٱح ،كقٮاء أػرب ٔ٦ ٨نة٬ؽة أك ٔٔ ٨ؽؿ
ٍٗلق مة٬ؽ ذٚ .ٟ٣أ٦ة ثةٞ٣ؿٱ٪ح اٞ٣ٮٱح( )5ا٣ذٰ ٤لىُ ٢لة اٞٚ ٨ْ٣ةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ
كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط( :)6دُٕ ٢٧لة( ،)7كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :دُٕ ٢٧لة ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ
ثةٓص ٹ ٔ٪ؽ اٜلػؽكٱح .Éك٠ؾا دٕ ٢٧ثٌ٧ص اٛلؽة اُ٣ٮٱ٤ح ٦ ٨٦ٮ٣ؽق ثعٲر ٱٕ ٥٤أ٫٩
ٹ ٱٕٲل أ٠سؿ ٪٦٭ة ،ك٦ ٰ٬ةاح كٍٔصÊكف ق٪ح( ،)8كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص٦ :ةاح كٗلكٮف
ِّ َ
ُْ ْ َ َ ُ
(ٞ٣ )1ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َوالٍدصِات ٌ ََِ اىنساءِّص [اٛلةاؽة ،]24كٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ا٦ؿأة اٛلٞٛٮد
ا٦ؿأد ٫ظذٯ ٱأدٲ٭ة ا٣جٲةف)) ،ٱٕ :ٰ٪ث٧ٮد ٫أك ردد ٫أك َٺ( .٫ٝثكذةف).

( )2ٹ ٔربة ثة ٓ٦ ٨ْ٣ا٣جٲ٪ح ثنة٬ؽٱ.)Í( .٨
( ٓ٦ )3اٙل .٥١كٝٲ :٢ٹ ٱنرتطٔ Êىل اٛلؾ٬ت.
(*) اٛلؿاد ثة٣ن٭ةدة Êظٲر أراد ُلة اٙل ،٥١كإٹ ٛ٠ٯ اٷػجةر ٍٗ ٨٦ل  ِٛ٣ا٣ن٭ةدة( .ػة٣ؽم).
إٹ أف ٱؿاد اٙل ٥١امرتط ا.)Í( .ِٛ٤٣
(*) أك ٔؽ٣ذَل  ٓ٦رص ،٢أك ٔ ٥٤اٙلة.)Í( .٥٠
( )4أػؾاق ٤٣٭ةدم ٝ ٨٦ #ٮ :٫٣ك٣لٮز ٧٤٣عُص ا٣ذع ٢٤إذا ٗ٤ت يف ّ٩ ٫٪عؿ اٜلؽمٝ .ةؿ
وةظت ا٣نٛةء :ك٬ٮ ْلؿٱش وعٲط ٕ٩ذ٧ؽق .كيف ٬ة٦ل رشح اٵز٬ةر ٚؿؽ ثَل اٛلٮًَٕل،
ٚؼؾق ٪٬ ٨٦ةؾ .ك٤ٝ :٫ْٛ٣خ ٢٧ٔ :ثة ٨ْ٣يف ا٣ذع٤ٲٛ٦( .٢ذٰ) .ك٬ٮ ٹ ٣لٮز ّل٤ٲ ٢ا١٪٣ةح
ثة ،٨ْ٣ثؼٺؼ اٛلعُص ٚٲٕ ٢٧ثةٚ ٨ْ٣ٲ .٫كٝٲ :٢ٱ ٨١٧اٛ٣ؿؽ ثٲ٪٭ًل ثأف يف ٬ؾا إثُةؿ ظٜ
اٍ٘٣ل ،ثؼٺؼ اٛلعُص٬ ٨٦( .ة٦ل رشح اٵز٬ةر).
(٠ )5أف ٱٕؿؼ ػُ ٫ثةُ٣ٺؽٛ( .لٕح).
(ٝ )6ٮم  ،ٰ١٤ٚكٝٮاق يف ا٣جعؿ.
( )7كذً٠ ٟ٣ل ٣لٮز ٧٤٣عُص أف ٱُأ إذا ّ ٨أف اٜلؽم ٝؽ ذثط( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(٬ )8ؾا ٬ٮ ا٧ٕ٣ؿ اُ٣جٲٰٕ ،أم :إ٣ةدة ا٣ذٰ أصؿا٬ة آص دٕةٌف أ ٫٩ٹ ٱٕ٧ؿ أ٠سؿ  ٨٦ذ ،ٟ٣ٹ أف
اُ٣جٓ أكصت ذٚ ،ٟ٣ؾٛ٠ ٟ٣ؿ .كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص٦ :ةاح كٗلكٮف إٌف ٦ةاذَلٞٚ .ٲً٬ :٢ل
ٝٮٹفٝ :ٮؿ٦ :ةاح كٗلكٮف ،كٝٮؿ٦ :ةاذَل .كٝٲ٪ٕ٦ :٢ةق :ٱْ٪ؿ إٌف أًٔلر أ ٢٬ا٣ٮٝخٚ :إف
=

إٌف ٦ةاذَل ،كٝةؿ اٛل٭ؽم [أٖلؽ ث ٨اٙلكَل] :د٪ذْؿ ق٪ح ز ٥ٱٛكغ اٙلة٥٠
١٩ةظ٭ة؛ د ٕٚنة ِ٤٣صر ٔ٪٭ة ً٠ل يف اَ٪ٕ٣ل( )1ك٩عٮق( ،)2كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :إف
دؿؾ ٜلة ٦ة ّلذةص ٫ا٩ذْؿت( ،)3كإف ًف ٚكغ اٙلة١٩ ٥٠ةظ٭ة إذا َ٤جذ ٫ذ.ٟ٣
 :ك٦ذٯ ظىٜ ٢لة ا ٥٤ٕ٣أك ا ٨ْ٣ثؾ ٟ٣أذؽت ظٲ٪بؾ ،إٹ أف ٤لىٚ ٢ٲ٫
دةرٱغ

٤ٕ٦ٮـ()4

صةء ٔىل اٚلٺؼ ا٣ؾم ٱأيت يف اُ٣ٺؽ ٢٬ :دٕذؽ  ٨٦كٝخ

ٔ٧٤٭ة ث ٫أك  ٨٦كٝخ كٝٮٔ.)5(٫
ٚ ¨:إف دـكصخ زٔ ٥ةد زكص٭ة اٵكؿٚ :إف ٠ةف دـك٣ل٭ة ثأ٦ةرة( )6أك ػرب
ٔؽؿ( )7أك ٌ٦ص اٛلؽة اٛلٞؽرة كأ١٩ؿ اُ٣ٺؽ كا٣ؿدة ٚ٭ٮ أكٌف ُلة إذا ظ ،ٙ٤كإف
٠ةف دـك٣ل٭ة ثٞٲةـ م٭ةدة ٔؽَ٣ل ٕٚىل ٦ٮد )8(٫رصٕخ  ،٫٣كٔىل َٺ ٫ٝأك ردد٫
كأ١٩ؿٚ :إف ٠ة٩خ [ا٣جٲ٪ح](ٝ )9ؽ ظُ ٥١لة ظةٓ ٥٠لخ ٤٣سةٌل( ،)10كإف ًف دؿإٚخÊ
٠ة٩ٮا ٹ ٱج٘٤ٮف اٛلةاح كاٚل٧كَل ا٩ذْؿ إ٣ٲ٭ة ،كإف زادكا ٔ٤ٲ٭ة ًٚلاذَل .كظضح أ ٢٬اٹ٩ذْةر ٦ة
٦ؿ  ٨٦اٳٱح كاٙلؽٱر ،كٵ١٩ ٫٩ةح ٝؽ زجخ كاقذٞؿ ٚٺ ٣لٮز ر ٫ٕٚإٹ ثٲَٞل ٤ٔ ،نًل أك ظ ١نًل
 ٨٦ص٭ح اٍ٣صع ،كٵف ٗٲجذ ٫ٹ دـٱ ٨ٔ ٫١٤٦ ٢قةاؿ أ٦ٺ١ٚ ٫٠ؾا ٔ ٨زكصذ( .٫ثكذةف
ث.)٫ْٛ٤
(*)  ٓ٦ا ٨ْ٣ث٧ٮد.)Í( .٫
( )1كٝٮاق يف ا٣جعؿ.
( )2اٛلضجٮب اٛلكذأو.٢
(ٝ )3ٮم؛ ٵً ٫٩ف ٱٛذ٭ة إٹ ا٣ٮطء ،ك٬ٮ ظ.٫٣ ٜ
( )4يف اٛلٮت ك٩عٮق.
كاٛلؾ٬ت :أف إ٣ؽة  ٨٦ث ٕؽ ا٣ىعح ٕ٤٣ة٤ٝح اٙلةا ،٢ك ٨٦ٱٮـ ا٣ٮٝٮع ٍ٘٣ل٬ة٬ ،ؾا إذا ٠ة٩خ
Ê
()5
ا٣ن٭ةدة ٦ؤرػح ،كإف ٠ة٩خ ٞ٤ُ٦ح  ٨٧ٚٱٮـ ا٣ىعح ،كٓص اٙل٧ؽ كاٛل٪ح.
(ٔ )6ىل اٞ٣ٮؿ ث.٫
(٪ٔ )7ؽ ٝ ٨٦ةؿ ثؾ.ٟ٣
( )8أك ٌ٦ص ٔ٧ؿق اُ٣جٲٰٕ.)Í( .
(٦ )9ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل ( ٨٦ب).
(٦ )10ة ًف ٣لؿظ٭ة ث٧ض٤ٔ ٓ٧ٲ.)Í( .٫

 ٰ٬كاٵكؿ إٌف اٙلة.)1(٥٠
 ¨:كظٲر ٱكذعٞ٭ة اٵكؿ ٣لت ٜلة ٔىل ا٣سةٌل ٦٭ؿ٬ة( ،)2ك٬ٮ اٵ٨٦ ٢ٝ
اٛلك٧ٯ أك ٦٭ؿ اٛلس ٢إذا دػُ ٢لة ،كٱؿصٓ ٔ٤ٲ٭ة ثًل أ٤ٔ ٫ٞٛ٩ٲ٭ة()3؛ ٵ٫٤ٕٚ ٫٩
 ٫٪ْ٣ا٣ٮصٮب ٹ دربٔ نة .كدكذربئ ا٣ـكصح  ٨٦ا٣سةٌل ً٠ل دٞؽـ(ٚ ،)4إف َٞ٤٭ة
اٵكؿ ثٕؽ ٔٮدق أك ٦ةت اقذربت  ٨٦ا٣سةٌل ز ٥أذؽت  ٨٦اٵكؿ ً٠ل دٞؽـ يف
اٛلٕذؽة إذا دـكصخ ،ك٣ٶكؿ أف ٱؿاصٕ٭ة يف ٔؽد ،٫ك ٰ٬ا٣سة٩ٲح ،ك٠ؾا يف ٔؽةÊ

(ٚ )1إف أٝؿت ثٕؽ رصٮع اٵكؿ أً ٫٩ف ٱُ ٜ٤كًف ٱؿدؽ زجذخ اٚلىٮ٦ح ثَل ا٣ـكصَل كٹ ظ٥١
ٷٝؿار٬ة؛ ٵ ٫٩ٱجُ ٢ظ ٜا٣سةٌل.)Í( .
(*) ٝةؿ يف ا١٣ٮا٠تٚ :إف ظٜ ٥١لة ثجٲ٪ذ٭ة وعخ كوط ١٩ةظ٭ة ا٣سةٌل ،كإف ًف ٤لُ ٥١لة ثُ٤خ
كثُ١٩ ٢ةظ٭ة ا٣سةٌل ،كرصٕخ ٣ٶكؿ( .ثكذةف).
( )2كذٛ ٟ٣لة ركم ٔٔ ٨يل  #أف رصٺ ٗةب ٔ ٨ا٦ؿأدٚ ٫ج٘٤٭ة أ٦ ٫٩ةت ٚذـكصخ ،ز ٥صةء
ا٣ـكج اٵكؿٞٚ ،ةؿ ٔيل  :#ٱٛؿؽ ثٲ٪٭ة كثَل ا٣ـكج ا٣سةٌل ،كدٕذؽ ثسٺث ظٲي ،كدؿد إٌف
زكص٭ة اٵكؿ ،كٜلة ا٣ىؽاؽ ثًل اقذعٚ ٨٦ ٢ؿص٭ة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
٦كأ٣ح ٨٦ ٢٠ :أ ٜٛ٩ك٬ٮ ٱْ ٨أف اٷٛ٩ةؽ كاص ت ٔ٤ٲ ٫ز ٥ا١٩نٔ ٙؽـ ا٣ٮصٮب ٚإف ٫٣
¬
()3
ك٣ٮرزذ ٫ا٣ؿصٮع ٔىل  ٨٦وةر ثٲؽق ذ ٟ٣ا٣يشء اٛل ،ٜٛ٪ٱؿد ا٣جة ،ٰٝكٱٌ ٨٧ا٣ذة ٙ٣ثٞٲ٧ذ ٫أك
٦س ،٫٤ك ٨٦ذٌٝ ٟ٣ةء دٱ ٫٪ْ٣ ٨كصٮث ٫ز ٥دجَل ٔؽـ كصٮث٤ٔ ٫ٲ ٫أك أٝ ٫٩ؽ قٚ ٫٪ٔ ٍٞإف ٫٣
ا٣ؿصٮع ثًل دٞ٦( .ٓٚىؽ ظك.)٨
(*) ذ٠ؿق اٛلؾا٠ؿكفٝ .ةؿ  :#ك٠ٺـ اٛلؾا٠ؿٱ ٨ٹ ٱكذٞٲ٥؛ ٵف ذ ٟ٣يف ٞ٦ةث٤ح دك٤ٲٛ٩ ٥ك٭ة،
ٚٺ ٱؿصٓ ٔ٤ٲ٭ة ،إٹ أف د١ٮف ٔةٛلح ٠ةف ز٩ة يف ظٞ٭ة [ٹ يف ظ ،]٫ٞكرصٓ ٔ٤ٲ٭ة ث ٢١ذ.ٟ٣
(٩ضؿم).)Í( .
(*) كاػذةر اٛلؤ٠ ٙ٣ٺـ ا٪٣ضؿم ا٣ؾم أصةب ث٤ٔ ٫ٲ ٫اٛل٭ؽم  #أ ٫٩ٹ ٱؿصٓ٤ٔ Êٲ٭ة ث٧٭ؿ كٹ
ٞٛ٩ح؛ ٵ ٫٩يف ٞ٦ة ث٤ح دك٤ٲٛ٩ ٥ك٭ة( .كاث٪٤ٝ .)٢ة :يف ٞ٦ةث٤ح ٔٮض ثةَ ،٢كاٷثةظح دجُ٢
ثجُٺف ٔٮً٭ة ٔىل ا٣ىعٲط( .ظسٲر كٔة٦ؿ) .كأصٲت ثأٝ ٫٩ؽ أثةظٜ ٫لة ّة٬ؿ اٍ٣صع،
كآص أٔ.٥٤
(ٚ )4ٲ ٨٧دـكصخ يف إ٣ؽة.

ا٣سةٌل( ،)1ك ٰ٬اٵكٌف ٨١٣ ،ٹ ٱُؤ٬ة ٚٲ٭ة( ،)2كركم ٔ ٨أيب إ٣جةس كاٞ٣ة٬ل
زٱؽ أ١لة ٹ دىط رصٕذٚ ٫ٲ٭ة( .)3كٜلة اٞٛ٪٣ح يف ٔؽة اٵكؿ¬ ٔ٤ٲ ،٫ٹ يف ٔؽة ا٣سةٌلÉ
ٔ٤ٲ ،٫كأ٦ة ٔىل اٵكؿ(ٞٚ )4ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجطِ :لت أٱٌ نة( ،)5كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ظك :٨ٹ¬( ،)6كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙإ١لة ٠ةٛلعجٮقح ا٣ذٰ ٹ ٱ٪١٧٭ة اٚلٺص،
ِلت ٞٛ٩ذ٭ة ٔىل ٛ٦٭ٮـ ٠ٺـ ا ،ٓ٧٤٣ػٺؼ اٷ٦ةـ ٔيل ثٞ ٨ل٧ؽ كاٞٛ٣ٲٔ ٫يل.
¨ كإذا ٝٲ :٢أٱ ٨دٌٓ اٛلٕذؽة ثة٣ٮًٓ كٹ د٪ذ٭ٰ ٔؽٔلة ،كأٱّ ٨لٲي
اٛلٕذؽة ثةٵٝؿاء ظٲٌ نة ٠سٍلة كٹ دٌٞ٪ص ٔؽٔلة؟ ٤ٝخ :يف اٛلٕذؽة إذا دـكصخ
كدػُ ٢لة ا٣سةٌل  ٓ٦ا٘ل٭ )7(٢ز ٥كًٕخ أك ظةًخ كّ ٰ٬لخ ا٣ـكج ا٣سةٌل،
ٚٺ ظ٣ ٥١ؾٟ٣؛ ٵٔ ٫٩ىل ػٺؼ ٦ة اٝذٌةق اٍ٣صع ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٤ Ê٫لٲٯ ا٣جعٲجط.
ك١٬ؾا يف اٛلٕذؽة ثةٵم٭ؿ.
ا٣سة٪٦ح :اٵ٦ح ٤٣عؿ إٹ ثٍصََلٔ :ؽـ ا٣ذ١٩ ٨٦ )8(٨١٧ةح ظؿة( ،)9كػنٲح
( )1اٵز٬ةر :ك ٫٣ا٣ؿصٕح ٚٲ٭ًل.
( )2كٹ ٱٕٞؽ٤ٔ Êٲ٭ة ٚٲ٭ة إف ٠ةف اُ٣ٺؽ ػ ٕ٤نة( .ز٬ٮر) .كٝٲ٣ :٢لٮز إٞ٣ؽ ،كآص أٔ.٥٤
(*) ك٠ؾا ٹ ٣لٮز اٹقذ٧ذةع أٱٌ نة ً٠ل ذ٠ؿق يف ا٣جٲةف يف ثةب اٹقذرباءٚ .)Í( .إف كَئ ٔةٛل نة
ٔـر.)Í( .
( )3أم :يف ٔؽة ا٣سةٌل.
( )4يف ٔؽة ا٣سةٌل.
(ٚ )5ٲضت ٜلة اٞٛ٪٣ح إذا ًف دؽ٣ف ثأ١لة ٞ٤ُ٦ح أك ٩عٮ ذٟ٣؛ ٵ١لة ٤٦ضأة إٌف ا٣ذـكٱش ،ثؼٺؼ ٦ة
إذا د٣كخ ٚٺ ٨لء( .قًلع).
( )6ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر :كٹ ظٜ ٜلة ٚٲ٭ة.
(*) ٵ١لة يف ظ ٥١ا٪٣ةمـة ٔٚ ٫٪ٲ٭ة٠( .ٮا٠ت).
(٪٦ )7٭ًل¨( .رشح أز٬ةر).
( )8و
ٞٛ٣ؿ أك ٍٗلق٠ ،ؽ٩ةءة ٩كج.)Í( .٫
(٦ )9ك٧٤ح ٔٛٲٛح ٛ٠ٮة ّلىٝ .)Í( .٫٪ٮّ« :٫٣لى »٫٪ٱْ٪ؿ يف ذٟ٣؛ ٵف اٹقذُةٔح ٔىل اٙلؿة
ٝؽ ظى٤خ( .ز٧ؿات).

ا٪ٕ٣خ()1

 ٨٦دؿؾ ا٣ـكاصح .كا٪ٕ٣خ ٪٬ة ٬ٮ ا٣ٮٝٮع¬ يف اٛلعْٮر( ،)2ذ٠ؿق يف

اٍ٣صح كا٣ذٞؿٱؿ كا١٣نةؼ ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط٬ :ٮ ا٣ذٕت(ٝ .)3ةؿ
اٛلؤٱؽ ثةٓص :كٱنرتط أف ٹ ٱ ٫٪١٧ا٣ذَصم أٱٌ نة ،كٝةؿ أثٮ إ٣جةس ¬:ٹ ٱنرتط.
كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٱنرتط  ٫٣إٹ ٔؽـ اٙلؿة ّلذٝ .)4(ٍٞٚ ٫ةؿ ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ
ثةٓص :ك ٨٦ظ٤خ  ٫٣اٵ٦ح اٝذُص ٔىل كاظؽة  ،)5(ٍٞٚكٝةؿ أثٮ إ٣جةس كأثٮ
ظ٪ٲٛح :ث٤ ٢ل ٫٣ ¬٢أرثٓ(.)6
( )1ثَ١ص ا٪٣ٮف .رشح أز٬ةر) .ا٪ٕ٣خ يف ا٘٤٣ح :ا٣ذٕتٚ .إف ق ٰ٧ث ٫اٛلعْٮر ٨٦ ٫٤ٕ٤ٚ
اٵقًلء ا٣ذٰ ٤ٞ٩٭ة اٍ٣صع ،كق ٰ٧ثًل ٱؤكؿ إ٣ٲ٫؛ ٛلة ٠ةف اٛلعْٮر ٱذٕت يف ٔةٝجذ ٫ق ٰ٧ث،٫
ً٠ل ق٧ٲخ اٚل٧ؿ ثةٷزٝ ،٥ةؿ ا٣نةٔؿ:
رشثػػخ اٷزػػ ٥ظذػػٯ ًػػٞٔ ٢ػػيل

٠ػػػػؾاؾ اٷزػػػػ ٥ٱػػػػؾ٬ت ثػػػػةٕٞ٣ٮؿ

( )2ا٣ـ٩ة٠ ،ؾا ٝٲ ٨ٔ ٢قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ .كٝٲ :٢اٛلعْٮر ك٣ٮ Êثةٛلٞؽ٦ةتٝ ،ة ٫٣اٛلٛذٰ كركاق ٔ٨
مٲؼ.٫
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
بوا خ ٌ
( )3ٵف آص دٕةٌف ٝةؿْ :ص َوأن ثص ُ
ْي مس ْهّص [ا٪٣كةء .]25ك٣لةب ثأف اٛلؿاد :كأف دىربكا
ِ
ٚٺ ٤لىٞ ٢لْٮر( .ز٬ٮر).

(*) اِ٣صر.
( )4ٱٕ :ٰ٪كٹ ٱنرتط ا٪ٕ٣خ كٹ ٔؽـ ا٣ذ ٨٦ ٨١٧ظؿة( .ثكذةف).
( )5ٵ٦ ٫٩ة صةز إٹ ِ٣صكرةٚ ،ةٝذُص ٔىل ٦ة ٱـٱ٤٭ة٠ ،ةٛلٲذح ،كاػذةرق يف اٵزًلرٛ٦( .ذٰ).
(*) كٝٮاق يف ا٣جعؿ كاٵزًلر.
( )6يف ا٘٣ٲر :ك٬ٮ اٛلؾ٬ت.
(*) كٱؿد ٔىل ٝٮؿ ا٣كٲؽٱ ٨قؤاؿ ،ك٬ٮ أف ٱٞةؿً :ف ٌٞ٩ة أو٤٭ًل يف ا٣ـ٠ةةٚ ،إف أثة إ٣جةس
ٱٞٮؿ :ٹ ٣لٮز ٩ىةب يف ظة٣ح ،كاٛلؤٱؽ ثةٓص٣ :لٲـق يف دٕٚح؛ ٵ ٫٩ٱىةدؼ اٞٛ٣ؿ؟ ك٣ ٫٤ٕ٣لةب
ٔىل ٝٮؿ أيب إ٣جةس ثأف ٔ٤ح ا٣ذعؿٱ٪٬ ٥ة ػنٲح أف ٱؿؽ ك٣ؽق٣ ٥٤ٚ ،لـ ذ ٓ٦ ٟ٣إ١٦ةف
اٙلؿةٚ ،إف دٕؾرت صةز كإف رؽ ك٣ؽق ،كٱكذٮم يف ذ ٟ٣ا٣ٮاظؽة كاٵ٠سؿ؛ ٵف ا٣ٮ٣ؽ رٝٲٜ
 ٞ٤ُ٦نة ،ك٣ٲف اٝذىةرق ٔىل كاظؽة ٱ ٓ٪٧رؽ ا٣ٮ٣ؽ .كأ٦ة ٔىل أو ٢اٛلؤٱؽ ثةٓص ٚٲْ٪ؿ ٚٲ.٫
(ز٬ٮر) .كأصةب ا٣كٲؽ ٔيل ثٞ ٨ل٧ؽ ث ٨أيب اٞ٣ةق ٥أف ذ٠ ٟ٣ةٛلٌُؿ إٌف َٕةـ اٍ٘٣ل ٹ
٣لٮز  ٫٣إٹ ٦ة ٱؽ ٓٚث ٫اِ٣صر.

 :كإذا كصؽ اٙلؿة كَ٤جخ  ٫٪٦أ٠سؿ ٦ ٨٦٭ؿ ٦س٤٭ة ك٬ٮ ٣لؽق ،أك ٹ
٣لؽق ك٪١٣٭ة دْ٪ؿق ث ،)1(٫أك ٠ةف ٍٞٚل نا ك ٰ٬دْ٪ؿق ث٧٭ؿ٬ةً -ف ّل ٫٣ ٢اٵ٦ح،
ػٺؼ ا٣نة ¬ٰٕٚيف ذ ،)2(٫٤٠ ٟ٣ك٠ؾا اٚلٺؼ إذا ٠ةف ّلذ ٫ظؿة َ٤ٛح أك ٗةاجح
ُٕٞ٪٦ح( )3أك دٕ٤ٝ ٜ٤ج ٫ثةٵ٦ح(.)4
 :كإذا قجٰ أظؽ ا٣ـكصَل ا١٣ةٚؿٱ ٨اٛ٩كغ¬ ١٩ةظ٭ًل( )5كٚة ٝنة ،كإف
ٱٛ٪كغ أٱٌ نة( ،)6ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح
¬
يقجٲة  ٕ٦نة ٞٚةؿ ا٪٣ةرص كا٣نة ٰٕٚكاٵزر:ٰٝ
كا١٣ةيف.
 ¬:كٞٔ ٨٦ؽ ثأػذَل  ٕ٦نة ًف ٱىط أ٦لًل٤ٚ ،ٮ ٠ة٩خ إظؽاً٬ل أ٦ح( )7أك
٠ةٚؿة أك ٞلؿ٦ح أك رًٲٕح ٚ ٫٣ةٵٝؿب أ ٫٩ٱىط¬ إٞ٣ؽ ٔىل ا٣سة٩ٲح()8؛ ٵف إٞ٣ؽ
ثٞ ٰ٬ ٨٧لؿ٦ح ٔ٤ٲ٠ ٫ٺ ٔٞؽ ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙٹ ٱىط(٪٤ٝ ،)9ةً٠ :ل ٣ٮ
( )1أم :ثة٣ـااؽ.
(٠ )2ٺـ ا٣نةٝ Êٰٕٚٮم ٧٤٣ؾ٬ت ظٲر ٹ ٣لؽ ا٣ـٱةدة ك ٰ٬دْ٪ؿق ُلة ،أك ٠ةف ٍٞٚل نا ك ٰ٬دْ٪ؿق
ث٧٭ؿ٬ة ،كٝؽ ذ٠ؿق اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  ،#كأ٦ة ا٣ىٮرة اٵكٌف ٚةٛلؼذةر ٠ٺـ ا٣جٲةف.)Í( .
( )3ٹ ٚؿؽ.
( )4أ٦ة يف ٬ؾق Êا٣ىٮر ا٣سٺث اٵػٍلة ٚةٛلؾ٬ت أ١لة ٹ ّل ٢اٵ٦ح ،كٝؽ ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣جعٲجط ٧٤٣ؾ٬ت٩( .ضؿم).
(ٝ )5ةؿ اٛلٛذٰ :كإذا دػ ٢زكصةف كً٬ل ٠ل٤ٮ٠ةف دار اٙلؿب ٝ٭ؿ نا اٛ٩كغ ا١٪٣ةح Éثٲ٪٭ًل .كٝؿرق
ا٣نة ٰ٦كا٣نةرح.
َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُْ
(*) ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صإَِّل ٌا ميهت أحٍاُكًّص [ا٪٣كةء ،]24كٝٮ ÷ ٫٣يف قجةٱة أكَةس(( :أٹ
ٹ دٮَأ ظة ٢٦ظذٯ دٌٓ)) ٚأثةح ا٣ٮطء.

( )6ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
ظؿ نا.Ê
( )7كا٣ـكج ٌ

( )8ك٬ٮ ٛ٦٭ٮـ اٵز٬ةر يف ٝٮٚ« :٫٣إف ٕلٕ٭ًل ٔٞؽ ظؿدَل أك أ٦ذَل ثُ .»٢كآص أٔ.٥٤
( )9كذ ٟ٣ٵف ٔ٤ح اٵػٮة ٝؽ ٕلٕذ٭ًل ك٣ٮ اٛ٩ؿدت إظؽاً٬ل ثٕ٤ح أػؿل ،ك ٰ٬ا٣ؿؽ أك اٛ١٣ؿ أك
ا٣ؿًةع( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤

ٔٞؽ ثأ٦ح كظؿة ،أك ثؼ٧ف إظؽا ٨٬أ٦ح أك ٠ةٚؿة أك رًٲٕح  ٫٣أك ٞلؿ٦ح ،أك
ثةز٪ذَل إظؽاً٬ل ٠ؾٚ -ٟ٣إ ٫٩ٱىط¬ ثة٣ذٰ ّل.)1(٫٣ ٢
 ¬:ك ٜ٤َ ٨٦ا٦ؿأد ٫رصٕ ٌٲ نة ًف ّل ٫٣ ٢أػذ٭ة ظذٯ دٌٞ٪ص ٔؽة اٛلُٞ٤ح.
ك٠ؾا  ٫ٕ٦ ٨٦أرثٓ  ٜ٤ُٚإظؽا ٨٬رصٕ ٌٲ نة ًف ٱذـكج ٍٗل٬ة ظذٯ ْلؿج ٔ ٨٦ؽٔلة.
ٚإف ٠ةف اُ٣ٺؽ ثةا ٪نة صةز ذ ،٫٤٠ ٟ٣ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كأيب ظ٪ٲٛح(.)2
 ¬:كّل ٢زكصةت آثةء ا٣ـكصح كأث٪ةا٭ة( ،)3كأ٦٭ةت زكصةت اٳثةء
كاٵث٪ةء كث٪ةٔل ،٨كا٘ل ٓ٧ثَل اث٪ذٰ َٔ٧ل أك ٔ٧ذَل ،أك ث٪ذٰ ػةَ٣ل( )4أك ػة٣ذَل.
¨ كٱىط أف ٱـكج ا٣ؿص ٢أثةق أرثٓ أػٮات  ٨٦ ٫٣ا٪٣كت ثٕٞؽ كاظؽ ،أك
أ ٫٦كزٺث أػٮات  ،٫٣كذ ٟ٣يف ا٣ٮ٣ؽ اٛلؽٔٯ ثَل ٗلكح رش٠ةء يف أ٦حٚ ،ٲـكج
ا٣ٮ٣ؽي أظؽى  )5(٥٬ث٪ةت اٵرثٕح اٳػؿٱ ،٨ك ٨٬أػٮات  ٨٦ ٫٣آثةا ٫ٹ  ٨٦أ ،٫٦أك
زٺز نة ٪٦٭ ٓ٦ ٨أ ٫٦ثٕؽ ٔذٞ٭ة(.)6
ٔ ٧نة ٣ىةظج ٫كاث ٨أخ ٫٣؛
 ¨:كٱىط أف ٱ١ٮف  ٢٠كاظؽ  ٨٦ا٣ؿصَ٤ل ٌ
كذ ٟ٣ظٲر زكج أػةق ٵ ٫٦صؽد ٫أـ أثٲٚ ٫ٮ٣ؽت  ٫٣اث٪ة .كٱىط أف ٱ١ٮف ٢٠
( )1يف (ب) ثٕؽ ٬ؾا :كٹ ظ٤٣ ٥١سة٩ٲح .كيف (ج) :ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كأيب ظ٪ٲٛح.
(*) كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر يف ٝٮ« :٫٣ٹ ٤ ٨٦ل ٢ك٤لؿـ ٚٲىط ٤ ٨٦ل .»٢كآص أٔ.٥٤
(ٚ )2ةاؽة ٗؿٱجح :إذا َٞ٤خ ا٦ؿأة ٞٛ٦ٮدة ك ٰ٬راثٕح ًف ٱ٤٣ ٨١ـكج أف ٱذـكج راثٕح ثٕؽ َٺٝ٭ة
ظذٯ ٱٕ ٥٤أف ٔؽٔلة ٝؽ اٌٞ٩خ ،كٹ َؿٱ ٜإٌف وعح ذ ٟ٣إٹ إٝؿار٬ة أك ث٤ٮٗ٭ة ق٨
اٷٱةسٚ ،ٲرتثه ثٕؽ ذ ٟ٣زٺزح أم٭ؿ كٱذـكج ،ذ٠ؿق يف ثٕي ٠ذت اٙلٛ٪ٲح٬ .ؾا ٔىل أو٢
أيب ظ٪ٲٛح كزٱؽ ثٔ ٨يل ،كٔ٪ؽ٩ة يف ا٣ؿصٰٕ.)Í( .
( )3ٱٕ :ٰ٪زكصح اث ٨ا٣ـكصح.
( )4كٝؽ ٕلٓ ÷ ثَل ث٪ذٰ َٔ٧ل ،كً٬ل أـ ق٧٤ح كزٱ٪ت ث٪خ صعل .كيف ا٣جكذةف أ١لًل اث٪ذة
ٔ٧ذَل ،ك٦س ٫٤يف اٵظ١ةـ.
( )5أم :أظؽ اٳثةء.
( )6ٵ١لة أـ ك٣ؽ.

كاظؽ  ٨٦ا٣ؿصَ٤ل ػةٹن ٣ىةظج٫؛ كذ ٟ٣ظٲر زكج أػذ ٫ٵثٲ ٫صؽِف ق أب أ٫٦
ٚٮ٣ؽت  ٫٣اث٪ة أك ث٪ذة.
ٔ ٧نة ٣ىةظج ٫كوةظ يج ٫ػةٹن ٫٣؛ كذٟ٣
¨ كٱىط أف ٱ١ٮف أظؽ ا٣ؿصَ٤ل ٌ

ظٲر دـكج ا٣ؿص ٢ا٦ؿأة كدـكج اث ٫٪أ٦٭ة ،ز ٥ك٣ؽ  ٢١٣كاظؽ ٪٦٭ًل ك٣ؽ(.)1

ٔ ٧نة ٤٣سةٌل كػةٹ ٫٣؛ ك٬ٮ ظٲر دـكج
 ¨:كٱىط أف ٱ١ٮف أظؽ ا٣ؿصَ٤ل ٌ
ا٣ؿص ٢ثة٦ؿأة كدـكج اث ٫٪اث٪ذ٭ة ،ز ٥ك٣ؽ  ٢١٣كاظؽ ٪٦٭ًل ك٣ؽٚ ،ةث ٨اٵب ٔ٥
ٹث ٨اٹث ٨كػةؿ  ،٫٣كاث ٨اٹث ٨اث ٨أػٲ ٫كاث ٨أػذ .٫كٱىط أف ٱ١ٮف ا٣ؿص٢
أث نة ٹث ٫٪كأػ نة ٫٣؛ ك٬ٮ ظٲر ٱنرتؾ ا٣ؿص ٢كاث ٫٪يف أ٦ح ككَٲة٬ة ٚٮ٣ؽت ك٣ؽ نا
كادٔٲةق.
 :كٱىط ١٩ةح إ٣جؽ ثعؿة( )2إذا رًٲخ ث ٫كر٬ل ث٫

أك٣ٲةؤ٬ة()3

ا ،¨٢١٣كٔ٪ؽ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص ٹ ٤لذةج رًة اٵك٣ٲةء( .)4كٱىط ١٩ةح اٙلؿة
ا ،)5(٢١٣ٹ إف ٠ىؿً ىق ثٌٕ٭٫٤ٚ ٥
Ê
ثٍ٘ل ٛ٠ؤ ٜلة إذا رًٲخ ث ٫كر٬ل أك٣ٲةؤ٬ة
اٛ٣كغ ،ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛحٞٚ ،ة٣ٮا :رًة أظؽ ٥٬ٱ.ٰٛ١
¨ كإذا ص٭ ٢ا٣ٮٍف ٔؽـ ٛ٠ةءة ا٣ـكج ز ٥٤ٔ ٥ثٕؽ إٞ٣ؽ( ٫٤ٚ )6اٛ٣كغ.
كإذا أذف ٜلة دـكج ٍٗل ٛ٠ؤ  ٫٤ٚا٣ؿصٮع ٝج ٢إٞ٣ؽ ٹ ثٕؽق.

(ٚ )1ةث ٨اٹث ٨ػةؿ ٹث ٨اٵب ،كاث ٨اٵب ٔ٫٣ ٥؛ ٵ ٫٩اث ٨أخ أثٲ ٨٦ ٫اٵب ،كآص أٔ.٥٤
(ٝ )2ةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  :#ا٣ؿؽ ٹ ٱؽػّ ٢لخ ٔؽـ اٛ١٣ةءة .ك٦س ٫٤يف اٜلؽاٱح.
( )3أ ٢٬ا٣ؽرصح( .ثكذةف) .كٔ ٨اٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿ٣ :كةاؿ اٵك٣ٲةء اٹٔرتاض Êيف اٛ١٣ةءة كإف ًف
ٱ١ٮ٩ٮا يف درصح ا٣ٮٍف؛ ٵف ٔ٤ٲ٭ٌٗ ٥ةًح يف ا٘ل٤٧ح .ك٦س ٫٤يف ا٣جعؿ كا٣س٧ؿات ،كٝؿرق
اٜلج ٢كاٜلةصؿم.
( )4ٵ١لًل ٹ ٱٕذرباف اٛ١٣ةءة يف ا٪٣كت ً٠ل قٲأيت.
( )5إذا ٠ة٩ٮا يف درصح .ث ٢ك٣ٮ يف درصةت إذا ٠ةف ٔ٤ٲ٭ٌٗ ٥ةًح.)Í( .
( )6ك٣ٮ ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ.)Í( .

 :كاٛ١٣ةءة دٕذرب يف

ا٣ؽٱ)1(Ê٨

كا٪٣كت ٝ .ٍٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ

ا٣جعٲجط( :)2ك٠ؾا ا٣ى٪ةٔÊح( )3ظٲر ِلؿم إ٣ةدة ثةٔذجةر٬ة يف ا٣ؿٕٚح كا٣ؽ٩ةءة.
كزاد أثٮ ظ٪ٲٛح اٛلةؿ( .)4كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كاٛلؿدًص :يف ا٣ؽٱ.ٍٞٚ ٨
كٱٕذرب يف ا٣ؽٱ ٨ثة٣ـكصَل ،ٍٞٚ Éكظ ٥١ا٣ىٍ٘ل ٪٦٭ًل ظ ٥١أثٲ ،)5(٫ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص.Ê
كٱٕذرب يف ا٣ؽٱ ٨ثعة٣ح إٞ٣ؽٚ ،Êإذا َؿأ اٛ٣ك ٜثٕؽق ٚٺ ػٲةر¬( ،)6كإف َؿأت
ا٣ذٮثح ثٕؽ اٛ٣ك ٜاٵويل ٕ٪٦خ اٚلٲةÊر.
 :كٱٕذرب يف ا٣ؽٱ٨

ثة٣ذكرت()7

يف اْ٣ة٬ؿ كٔؽـ اٛلضة٬ؿة Éثةٛ٣ك ،ٜٹ

ا٣ٮرع كإ٣ؽا٣ح ،ػٺؼ ا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛح .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل ك٦ة٤٦ :ٟ٣ح
( )1كا٣ٮص ٫يف أذجةر ا٣ؽٱٝ ٨ٮ(( :÷ ٫٣إذا صةء ٨٦ ٥٠دؿًٮف دٱ ٫٪كػٚ ٫ٞ٤أ٩ع١ٮق)).
كا٣ٮص ٫يف أذجةر ا٪٣كت ٝٮ(( :÷ ٫٣إ٣ؿب ثٌٕ٭ة أٛ٠ةء ٣جٕي))٤ٚ ،ٮ ًف دٕذرب ٞ٣ةؿ:
اٛلك٧٤ٮف ثٌٕ٭ ٥أٛ٠ةء ٣جٕي( .ز٬ٮر).
(ٝ )2ٮم.
(٬ )3ؾا إف دِصرُ Êلة( .رشح أز٬ةر) .ك ِٛ٣رشح اٵز٬ةرٝ :ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إف دِصر ُلةً٠ Êل
ٱذِصر ثة٪٣كت ا٣ؽٌلء أػؿصذ ٨ٔ ٫اٛ١٣ةءة ،كٱٕذرب يف  ٢٠ث٤ؽ ثٕؿٚ٭ةٝ .ةؿ ٦ٮٹ٩ة  :#ك٬ؾا ٬ٮ
اٵٝؿب ٔ٪ؽم ،كٹ ٪ٕ٦ٯ ٣ٶػؾ ثْة٬ؿ إَٺؽ أوعةث٪ة( .رشح أز٬ةر ث .)٫ْٛ٤ٵ١لٝ ٥ؽ
اظذضٮا ثٞٮ (( :÷ ٫٣إذا صةء ٨٦ ٥٠دؿًٮف دٱ ٫٪كػٚ ٫ٞ٤ـكصٮق)) ،كٹ إم١ةؿ أف
اٛل٭٪ح ا٣ؽ٩ٲبح ا٣كةُٝح ػٍٗ ٜ٤ل ٦ؿ٬لٚ ،ٺ ٣لت دـك٣لٗ( .٫ٲر ث.)٫ْٛ٤
(٣ )4ٲٮيف ٦ة أ٠ؽ اٍ٣صع  ٨٦اٛل٭ؿ( .ثعؿ).
ِّ َ َ َ ُ َ
ًَْ
ُ
(*) ٣ٲٮيف اٛل٭ؿ؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َو َءاثٔا اىنساء صسكاث َِِٓ ِِنيةّص [ا٪٣كةء٪٤ٝ .]4ة :ٹ د٣ٲٔ ٢ىل
أذجةرق ،كٕ٦ةرض ثٞٮ ٨٦(( :÷ ٫٣دؿؾ ا٣ذـكٱش ٟلةٚح اٛ٣ةٝح ٞٚؽ أقةء ثؿث ٫اٚ ))٨ْ٣إف
ْ َ ُ ُ َُ َ َ ُْ ُ ُ ْ َ ْ
اَّلل ٌَِ فظيِ ِّّص [ا٪٣ٮر( .]32ثكذةف).
آص ٱٞٮؿْ :صإِن يكُٔٔا فلصاء حغِِ ًِٓ
( )5ك٣ٮ ٦ٲذ نة .ك(.)Í
(*) ػةص يف ٬ؾا اٙل.)Í( .٥١
( )6كْ٩ؿق يف ثٲةف ظسٲر ،ك ٢ٕ٣كص٭ :٫أف ّة ٬ؿ اٵز٬ةر أف ٜلة ا٣ؿد ٦ة ًف ٱؽػُ ٢لة.ا٬ػ ك٬ٮ
اٛلؼذةر.ا٬ػ اٛلؾ٬ت ٦ة يف ا١٣ذةب.)Í( .
()7ٵف  ٓ٦ا٣ذكرت ٹ دْ٭ؿ ٌٗةًح ك٣ٮ دٲÊ ٨ٞا٣ٮٍف ٚك٩( .٫ٞضؿم).

اٷقٺـ ٚ .ٍٞٚةٛ٣ةق ٜاٛلذكرت كاٛ٣ةق ٜاٛلذأكؿ ٹ ٥لؿصةف ٨ٔ Êاٛ١٣ةءة ٔ٪ؽ٩ة.
¨ كأ٦ة ا٪٣كت ٦ ٫٤ٚؿادت ،أٔىل ا٪٣ةس ٩كج نة أكٹد ا٪٣جٰ ÷( ،)1ك٥٬
أكٹد ٚةَ٧ح  ،%ز ٥ث٪ٮ ٬ةم ،٥زٝ ٥ؿٱل ،ز ٥قةاؿ إ٣ؿب( ،)2ز ٥إ٣ض ،٥ز٥
اٛلٮاٍف( .)3كَ ٢٠جٞح ٬ ٨٦ؤٹء أٛ٠ةء ثٌٕ٭٣ ٥جٕي ،ٹ ٛلٚ ٨ٮٝ٭ .٥كإ٣ذٲٜ
٣ٲف ٛ٠ؤاٛ Êل ٨دٞؽ )4(٫٦يف اٙلؿٱح و
ثأب أك أثٮٱ ،٨ك٠ؾا ا١٣ةٚؿ إذا أق٣ ٥٤ٲف ثٛ١ؤÊ
ٛل ٨دٞؽ ٫٦يف اٷقٺـ ثأب أك أثٮٱ .٨كأ ٢٬ا٣ؾ٦ح ٔىل قٮاء يف اٛ١٣ةءة ،ذ٠ؿق
يف ا١٣ةيف ،)5(Êػٺؼ ا٣ٮايف.
 :ك٣لٮز ١٩ةح اٛ٣ةَ٧ٲح ثٍ٘ل ٚةَ )6(ٰ٧إذا رًٲخ ث ٰ٬ ٫كأك٣ٲةؤ٬ة ٤٠٭٥
ٔ٪ؽ اٞ٣ةق ٥كاٜلةدم ،Éكٔ٪ؽ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كاٛلؿدًص :ٹ ٱٕذرب رًة أك٣ٲةا٭ة،
كٔ٪ؽ اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٛلذٮ :٢٠ٹ ٣لٮز ثعةؿ؛ ٝٲةق نة ٔىل زكصةت ا٪٣جٰ ÷(.)7
(ٞ٣ )1ٮ(( :÷٫٣إف آص اوُٛٯ ٪٠ة٩ح  ٨٦ك٣ؽ إقًلٔٲ ،٢كاوُٛٯ ٪٠ ٨٦ة٩ح ٝؿٱن نة،
كاوُٛٯ ٝ ٨٦ؿٱل ث٬ ٰ٪ةم ،٥كاوُٛةٌل  ٨٦ث٬ ٰ٪ةم( .))٥ثكذةف).
( )2كإ٣ؿب ٨٦ :ٱ٪ذكت إٌف إقًلٔٲ ]1[٢ث ٨إثؿا٬ٲ .٥كإً٩ل ٠ة٩ٮا أٔىل ١٣ٮف ا٪٣جٰ ÷ ٪٦٭،٥
كاٞ٣ؿآف ٩ـؿ ٔىل ٘٣ذ٭ ،٥كٵ١ل ٥ٹ ٱكجٮف ذ٠ٮر ٥٬ا٣جةَ٘٣ل ،ثؼٺؼ إ٣ض .٥كٓص اٙل٧ؽ.
( )3ك٦ٮاٍف ث٬ ٰ٪ةم ٥أٔىل ٦ ٨٦ٮاٍف إ٣ؿب .ٱْ٪ؿ( .دٱجةج) .كٝٲ :٢قٮاء Êإذا اقذٮكا يف ا٣ؽٱ.٨
(*) كٔ ٨اٛلٛذٰ :إ٣ذٲ ٜأٔىل  ٨٦إ٣ض.٥
(*) كدٕذرب اٛ١٣ةءة يف اٛلٮاٍف يف ا٣ؽٱ ٨كا٪٣كت.)Í( .
(٬ )4ؾا ث٪ةء ٔىل أف  Éا٣ؿؽ  ٨٦ص٪ف ٔؽـ اٛ١٣ةءة ،ٹ ٕ ٨٦ل٤ح إ٣ٲٮب ً٠ل ذ٠ؿق اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم
 #كٝؿرق ٧٤٣ؾ٬ت .كٚةاؽة اٚلٺؼ :أف  ٨٦صٕٕ ٨٦ ٫٤ل٤ح إ٣ٲٮب أ٦ ٫٩ذٯ زاؿ  ٨٦ذم
اٛل٪ىت اٍ٣صٱٔ ٙةد إٌف أو ،٫٤ٹ إذا صٕٔ ٨٦ ٢ؽـ اٛ١٣ةءة.
(٤ٚ )5ٲف ٵظؽ ٪٦٭ ٥أف ٱ ٓ٪٧ظؿ٦ذ ٨٦ ٫ا٣ذـكج ثٍ٘ل ٛ٠ؤ ٪٦٭ .٥كٝةؿ يف ا٣ٮايفٕ٪٦ ٫٣ :٭ة( .ثكذةف).
( )6كا٣ٮص ٫أ ٫٩وىل آص دٕةٌف ٔ٤ٲ ٫كآ ٫٣كقٝ ٥٤ةؿ ٛ٣ةَ٧ح ث٪خ ٝٲف كٝ ٰ٬ؿمٲح(( :ا١٩عٰ أقة٦ح ث٨
زٱؽ)) ك٬ٮ ٦ٮٌف ،كدـكج ثٺؿ ٬ٺ٣ح ث٪خ ٔجؽ ا٣ؿٖل ٨ثٔ ٨ٮؼ ،كٍٗل ذ( .ٟ٣ز٬ٮر).
(ٝ )7ةؿ اٛلٛذٰ  :ªكيف اٞ٣ٲةس ْ٩ؿ.

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

[ ]1كإ٣ؿب إ٣ؿثةء  ٨٦ٱ٪ذكت إٌف ٝعُةف ث٬ ٨ٮد.

و
ٙ٠ء ،)1(Êذ٠ؿق يف ا٣ذٞؿٱؿ.
كك٣ؽ ا٣ـ٩ة ٍٗل
 ¬:ك٣لٮز زكاصح اٛ٣ةقٞح ثٍ٘ل ا٣ـ٩ة ،ٹ ثٚ ٫ٺ ٣لٮز إٹ ثٕؽ دٮثذ٭ة٤ٚ ،ٮ ٢ٕٚ
وط إٞ٣ؽ( ٓ٦ )2اٷز ،٥ػٺؼ اٙلك ٨يف ا٣ىعح( .)3ك ٨٦ ٥٤ٔ ٨٦زكصذ ٫ا٣ـ٩ة
كاٹقذ٧ؿار ٔ٤ٲ )4(٫ظؿـ ٔ٤ٲ ٫إ٦كة٠٭ة ك٦ؽا٩ةٔلةٚ ،إف أ٦ك١٭ة  ٓ٦دٲ٣ ٫٪ٞؾ٪٦ Éٟ٣٭ة
كرًةق ث )5(Ê٫وةر دٱٮز نة ٣لٮز ٝذ )6(٫٤إف ًف ٱذت ،ٹ ث٧ضؿد ا٣ذ٭٧ح ك٠ٺـ ا٪٣ةس،
ذ٠ػؿق يف ا٣ذٞؿٱؿ .Éكٝة٣خ اٙلٛ٪ٲح :ٹ ٱ٤ـَ ٫٦ٺٝ٭ة  ٞ٤ُ٦نة ،ركاق يف ا١٣ةيف.
Ê :كٱىط إٞ٣ؽ ثٝ ٨٧ؽ ز٩ٯ ُلة ٫٪١٣ ،ٹ ٣لٮز ٝج ٢دٮثذ٭ة .كٱىط()7

١٩ةح اٙلؿة ٔىل اٵ٦ح إذا رًٲخ(ٚ ،)8إف ص٭٤خ ٤ٚ٭ة اٛ٣كغ ٦ذٯ ٔ٧٤خ
( )1ك٠ؾا ٝل٭ٮؿ ا٪٣كت.)Í( .
(*) إٹ ٛلسٝ .Ê ٫٤ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق Ê:ٙك ٫٤ٕ٣أد٩ٯ ا٪٣ةس ٛ٠ةءة؛ إذ ٹ أب ٕ٦[ ٫٣ؿكؼ][ .]1كٝةؿ
اٛلى ٢ٕ٣ :ٙ٪إ٣جؽ أد٩ٯ ( .٫٪٦ثؿ٬ةف).
( )2ك٣لت ٔ٤ٲَ ٫ٺٝ٭ة .ك(.)Í
( )3أ ٥٤أف ٠ٺـ اٙلك٬ ٨ٮ ٚٲ ٨٧ز٩ٯ ُلة أ١لة ّلؿـ ٔ٤ٲ ٫أثؽ نا١ٚ ،ةف اٵكٌف صٕ ٫٤يف اٛلكأ٣ح ا٣ذٰ
ثٕؽ ٬ؾقٚ ،٭ٮ ٠ؾ ٟ٣يف ا٣رب٬ةف٠ ٨١٣ ،ٺ٬ ٫٦ؾا ٦كذٞٲٔ ٥ىل أو ٫٤أف اٛ٣ةق٪٦ ٜة.ٜٚ
(ثكذةف ثٚ .)٫ْٛ٤ٲكذٞٲ ٥ػٺ ٫ٚيف اٛلٮًَٕل  ٕ٦نة.
(ّ )4ة٬ؿ ا١٣ذةب أ ٫٩ٹ ثؽ  ٨٦اٹقذ٧ؿار ،ك٬ٮ ٞ٦ذًص ٔجةرة ا٣ذؾ٠ؿة ،كا٣ىعٲط Êأ ٫٩ٹ ٱنرتط
اٹقذ٧ؿار .ك ِٛ٣ظةمٲح :ك٣لت ٔىل ا٣ـكج دُ٤ٲٞ٭ة إذا أرصت ٔىل ا٣ـ٩ة كًف دذت .كاٛلؿاد
ثةٷرصار اٹ٦ذ٪ةع  ٨٦ا٣ذٮثح كإف ًف دٕةكد ا٣ـ٩ة ٔىل ا٣ىعٲط  ٨٦أٝٮاؿ اٛلذَ٧٤١لٚ ،إف دةثخ ًف ٣لت
دُ٤ٲٞ٭ة .كٝٲ :٢ٹ دنرتط Êا٣ذٮثح اٙلٞٲٞٲح ،ثٔ ٢ؽـ اٷرصار ٔ٤ٲ ،٫ذ٠ؿق يف ا٣جٲةف كرشح اٛ٣ذط.
( )5ٹ ٱنرتط رًةق.
( )6قٲأيت ٧٤٣ؾ٬ت أف ا٣ؽٱٮث  ٨٦ٱ ٨١٧اٍ٘٣ل ٞ ٨٦لةر ،٫٦ٹ  ٨٦ٱك١خٔ( .لة .)ٰ٦كٝؿر أف
ا٣ذؼ٤ٲح ٠ةٚٲح يف ٦ىٍلق دٱٮز نة ً٠ل ذ٠ؿق يف ا١٣ذةب ،ك١٬ؾا ٔ ٨ا٣ؽكارم ٚٲًل ٱأيت ،كآص أٔ.٥٤
( )7اٵكٌف صٕ٬ ٢ؾق ٦كأ٣ح ٦كذ٤ٞح.
( )8ك٣ٮ ٠ةف ا٣ـكج ٔجؽ نا.)Í( .

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

[٦ ]1ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل ٬ ٨٦ة٦ل رشح اٵز٬ةر.

ٚٮر نا( ،)1كٹ ٱجُ١٩ ٢ةح اٵ٦ح  ٨٦اٙلؿ( ،)2ػٺؼ اث ٨ظ٪ج.٢
 :ك٣لٮز إٞ٣ؽ ٔىل اٙلة ٨٦ ٢٦ز٩ة( ،)3ٹ

ا٣ؽػٮؿ ُلة ظذٯ دٌٓ()4

كدُ٭ؿ ٛ٩ ٨٦ةق٭ة ،ك٠ؾا اٹقذ٧ذةع ٪٦٭ة ٹ ٤ل ،)5(Ê٢ػٺؼ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ(.)6
ٝٲ :)7(٢إٹ أف ٱ١ٮف اٙل ٫٪٦ ٢٧صةز ا٣ٮطء( ،)8كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق É:ٙٹ ٚؿؽ.
كٝةؿ أثٮ إ٣جةس :ٹ ٱىط إٞ٣ؽ ُلة .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح٣ :لٮز ا٣ؽػٮؿ ُلة كٱ١ؿق.
٪٤ٝة :كإذا ٦ةت زكص٭ة

٬ؾا()9

ٝج ٢كًٕ٭ة ًف دٕذػؽ¬ ثة٣ٮًٓ()10؛ ٵ٫٩

ٍ٘٣لق( ،)11ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح .ك٠ؾا اٛل٘٤ٮط ُلة Éإذا ظج٤خ زٞ٤َ ٥٭ة زكص٭ة أك
٦ةت ًف دٕذؽ  ٫٪٦ثٮًٓ ٖل٤٭ة( ،)12ث ٢ثةٵٝؿاء  ٨٦ثٕؽ أك ثةٵم٭ؿ.
(٬ )1ؾا ٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كّة٬ؿ اٵز٬ةر أٔ ٫٩ىل ا٣رتاػٰ٦ ،Êة ًف ٓلٔ ٨١ةٛلح ثأف ٜلة اٚلٲةر
كأف ّلذ ٫أ٦ح.
(ٞ٣ )2ٮ(( :÷ ٫٣د١٪ط اٙلؿة ٔىل اٵ٦ح))ٝ .ةؿ يف اٍ٣صح ٫٪١٣ :ٱكذعت َ ٫٣ٺؽ اٵ٦ح إف
كصؽ ا٣كجٲ ٢إٌف اٙلؿة .كٝةؿ اٛلـٌل كَ٦صكؽ كاث ٨صؿٱؿ :ٱجُ١٩ ٢ةح اٵ٦ح ثٮصٮد ا٣كجٲ٢
إٌف اٙلؿةً٠ ،ل ٱجُ ٢ا٣ذٲ ٥٧ثٮصٮد اٛلةء( .ز٬ٮر).
( )3ثٕؽ ا٣ذٮثح.)Í( .
(ٞ٣ )4ٮ ٨ٕ٣(( :÷ ٫٣آص ا٣كة ٰٝثًلا ٫زرع ٍٗلق))٤ٚ .ٮ ٠ةف ٬ٮ ا٣ـاٌل كاٙلٝ ٫٪٦ ٢٧ٲ:٢
٣لٮز؛ ٵف ا٣ـرع  ،٫٣كٝٲ :٢ٹ ٣لٮز ٵ ٫٩ٹ ٱ٤ع ٜثٚ ،٫ة٣ـرع ٍ٘٣لق( .ثكذةف).
(ٝ )5ج ٢ا٣ٮًٓ ،ٹ ثٕؽق ٚٲضٮز اٹقذ٧ذةع ً٠ل ٱأيت يف اٛلٕذؽة .)Í( .يف اٛلكأ٣ح ا٣ؿاثٕح.
( )6ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
( )7أٖلؽ ثٞ ٨ل٧ؽ ٦ؿٗ.٥
( )8ٵف ا٣ـرع ( .٫٣ثكذةف).
( )9ٱٕ :ٰ٪ا٣ؾم ٔٞؽ ُلة ك ٰ٬ظة.٢٦
(*) أك َٞ٤٭ة.
Ê
ٱنرتط
( )10ث ٢دٕذؽ ثأرثٕح أم٭ؿ كٍٔص ،ذ٠ؿق ا٣نة .ٰٕٚكد١ٮف اٵم٭ؿ ثٕؽ ا٣ٮًٓ.ا٬ػ كٝٲ :٢ٹ
ذٔ ٟ٣ىل اٛلٞؿر ،ث ٨٦ ٢ٱٮـ اٛلٮت ،كآص أٔ.٥٤
( )11ك٣ٮ ٠ةف اٙل.٫٪٦ ٢٧
( )12ظٲر ًف ٱ٤ع ٜث.)Í( .٫

 :كٱىط إٞ٣ؽ

Éكا٣ؽػٮؿ()1

ث ٨٧ز٩خ ٍٗ ٨٦ل ٔؽة كٹ اقذرباء،

كٝةؿ ٦ةِ :ٟ٣لت إ٣ؽة ،كٝةؿ أثٮ صٕٛؿ( :)2ٹ ٣لٮز ا٣ؽػٮؿ ُلة ظذٯ دكذربأ
ثعٲٌح .ك٠ؾا يف اٛلـكصح إذا ز٩خ(.)3
ٱىط ١٩ةح
¬
 :كٹ

اٵ٦ح()4

ٔىل اٙلؿة  ٞ٤ُ٦نة( ،)5كٝةؿ ٦ة:ٟ٣

ٱىط( )6كٱ١ٮف ٤٣عؿة أف دٛكغ ١٩ةح ٛ٩ك٭ة إذا ص٭٤خ.
 ¬:كٱىط إٞ٣ؽ ثةٛلٕذؽة ثة٣ٮًٓ ثٕؽ ا٣ٮٹدة يف ظةؿ اٛ٪٣ةس،
كاٹقذ٧ذةع ٪٦٭ة ،ٹ ا٣ؽػٮؿ .كٝةؿ اٜلةدم :ٹ ٱىط إٞ٣ؽ ظذٯ دُ٭ؿ(.)7
 :كا٣ج٪خ  ٨٦ا٣ـ٩ة( )8كا٦ؿأة اٹث ٨٦ ٨ا٣ـ٩ة ٹ ٤ل١٩ ¬٢ةظ٭ًل(٪ٔ )9ؽ اٛلؤٱؽ
ثةٓص كأيب إ٣جةس كأيب ظ٪ٲٛح( ،)10كأصةزق ا٪٣ةرص كأثٮ َة٣ت كا٣نة٠ ٓ٦ ٰٕٚؿا٬ح.
(٦ )1ة ًف ٱْٖ ٨ل٤٭ة.)Í( .
(ٝ )2ٮم ِ ٓ٦لٮٱـ اٙل.٢٧
( )3ٱٕٚ :ٰ٪إ١لة دكذربئ ثعٲٌح ٔ٪ؽ أيب صٕٛؿ( .ثكذةف ث .)٫ْٛ٤كٔىل اٛلؾ٬ت ٹ دكذربأ ٦ة ًف
ٱْٖ ٨ل٤٭ة.)Í( .
( )4كٹ اٛل١ةدجح.
( )5رًٲخ أـ ٹ٧٤ٔ ،خ أـ ٹ.
( ِٛ٣ )6ا٣جعؿ كا٘٣ٲر كا٣ـ٬ٮر :كٔ٦ ٨ة ٟ٣أ١لة إذا رًٲخ اٙلؿة صةز .ك ِٛ٣اٍ٣صح يف ٩كؼح
 :٫٪٦كٔ٦ ٨ة :ٟ٣إذا رًٲخ اٙلؿة صةز كٜلة اٚلٲةر :إف مةءت أٝة٦خ كإف مةءت ٚكؼخ.
ٚٲع٦ ٜٞة يف ا١٣ذةب ٔ٦ ٨ة ،ٟ٣كآص أٔ.٥٤
(ٝ )7ٮ« :٫٣ظذٯ دُ٭ؿ» كذ ٟ٣ٵف اٛ٪٣ةس  ٨٦دٮاثٓ إ٣ؽة .كٝؽ اقذٌٕ ٙذ ٟ٣ظذٯ ٖلٔ ٢ىل
أف ٦ؿاد اٜلةدم ثة١٪٣ةح ا٣ٮطء؛ كذ ٟ٣ٵف اٳٱح دا٣ح ٔىل ا٘لٮاز ،كٝ ٰ٬ٮ ٫٣دٕةٌف:
َُ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ
ال أجيَٓ أن يظػ ََ ْحيَّٓص [اُ٣ٺؽ( .]4ثكذةف ،كز٬ٮر).
ْصوأوَّلت اْلْح ِ
(*) أم :ٹ ٱىط ا٣ٮطء إٹ ثٕؽ ا٣ذُ٭ؿ ،كأ٦ة إٞ٣ؽ ٚٲىط إصًلٔ نة؛ كُلؾا دأكؿ ٠ٺـ اٜلةدم .#
( )8ك٠ؾا ث٪ةٔلة ٦ة ق.)Í( .٨٤ٛ
ٞلؿـ ،ك٬ٮ ا٣ـ٩ة( .ثعؿ) (.)Í
( )9ك٤لؿـ اْ٪٣ؿ إ٣ٲ٭ًل كاٚل٤ٮة ُلًل كٛلك٭ًل؛ إذ قجت ا٣ذعؿٱِ ٥ف
ََ ُ ُ
( )10ظضذ٭ٝ ٥ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َوبِاثك ًّْص [ا٪٣كةء ،]23ك ٰ٬ث٪ذ٘٣ ٫ح .كظضح اٳػؿٱ :٨أ ٫٩ٹ ٩كت
ثٲ٪٭ًل ،كا٣ذٕٮٱ ٢إً٩ل ٬ٮ ٔىل اق ٥اٍ٣صع كأظ١ة ،٫٦كٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ا٣ٮ٣ؽ ٛ٤٣ؿاش))،
ك ٫٪١٣ٱ١ؿق ٤٣ؼٺؼ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤

ٝةؿ أثٮ صٕٛؿ :ك٠ؾا اٚلٺؼ يف إ٣ذ ٜإذا ١٤٦٭ة(ٝ .)1ٲ :٢ك٠ؾا يف د Êٓٚز٠ةد٫
إ٣ٲ٭ة( ،)2كّة٬ؿ اٍ٣صح صٮازق .كٱذٞٛٮف Êيف ٔؽـ ا٣ٮٹٱح كا٣ذٮارث كاٞٛ٪٣ح،
كإ٣ربة يف ٕ٦ؿٚح ٠ٮ١لة ٦ ٨٦ةا٫
¬
كيف زجٮت اٞ٣ىةص ثٲ٪٭ًلٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل:
ثة ٓ٦ ٨ْ٣ا٣ٮطء.
 ¬:كا٣ٮطء ٔىل زٺزح أرضب :اٵكؿ :كطء ا١٪٣ةح ا٣ىعٲط كاٛ٣ةقؽ
كاٛل ٟ٤أك مج٭ذٚ ،)3(٫٭ؾا ٱٮصت ا٣ذعؿٱ ٥إصًلٔ نة.
ا٣سةٌل :كطء ا٣ـ٩ةٚ ،ٺ ٱٮصت Êمٲب نة  ٨٦ا٣ذعؿٱ ،٥ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كأٖلؽ
كإقعةؽ كا٣سٮرم كاٵكزأٰ(ٝ .)4ةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ك٠ؾا ٛلف اٵص٪جٲح(٣ )5ن٭ٮة
٤لؿـ ث٪ةٔلة كأ٦٭ةٔلة٪٤ٝ .ة ٨٧ٚ :ز٩ٯ ثأـ ا٦ؿأد ٫أك ثةث٪ذ٭ة ًف ّلؿـ¬ ٔ٤ٲ ٫ا٦ؿأد،٫
ػٺ ٚنة ٜل ،٥ك٠ؾا ٚٲ ٨٧ز٩ٯ ثة٦ؿأة أثٲ ٫أك اث ،٫٪ػٺٚة ٜل.٥
ا٣سة٣ر :كطء ا٣نج٭ح ،ك ٰ٬ا ٍ٤٘٣كا١٪٣ةح ا٣جةَ ٓ٦ ٢ا٘ل٭ٚ ،٢٭ٮ ٱٮصت اٛل٭ؿ
كا٪٣كت كاٹقذرباء ،ٹ ا٣ذعؿٱ٪ٔ )6(Ê٥ؽ اٞ٣ةق ٥كاٜلةدم ،كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كاٛلؤٱؽ
( )1دٕذ.¨ٜ
(*) اٛلؾ٬ت أ٤ ٫٩لؿـ Êا١٪٣ةح ،كٱٕذ ٜإذا  ،٫١٤٦كٹ ٱُصؼ ٚٲ ٫ا٣ـ٠ةة٠ ،ؾا ٝؿر٬( .ج.)٢
٤ٝخ :ٱْ٪ؿ ٦ة اٛلؼىه ٜلؾق دكف ٍٗل٬ة؟ (ٛ٦ذٰ).
( )2ٹ ٱُصؼ.)Í( .
( )3كمج٭ح اٛل٪٬ ٟ٤ة اٵ٦ح اٛلنرت٠ح كاٛل١ةدجح كا٣جٲٓ اٛ٣ةقؽ[ .]1كأ٦ح اٹث ٨إذا ٔٞ٤خ[.)Í( .]2
( )4ظضذ٪ة ٝٮ (( :÷ ٫٣ٹ ٤لؿـ اٙلؿاـ اٙلٺؿ)) .كظضذ٭٦ ٥ة ركم ٔ٧ٔ ٨ؿ أ ٫٩ص٤ؽ رصٺ
كا٦ؿأة ز٩ٲة كظؿـ أف ٣ل ٓ٧ثٲ٪٭ًل يف ا١٪٣ةح ،كإذا ظؿ٦خ ثؾ ٟ٣كصت ّلؿٱ ٥اٛلىة٬ؿة٪٤ٝ .ة:
٧ٔ ٢ٕٚؿ ٣ٲف ثعضح( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )5كاْ٪٣ؿ إٌف ٚؿج اٵص٪جٲح ٣ن٭ٮة.
( )6ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.

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

[ ٓ٦ ]1اٞ٣جي.)Í( .

[ ]2كإٹ ٚٺ ّلؿـ ٔىل اٹث.٨

ثةٓص [كأثٮ َة٣ت كأٖلؽ ثٔ ٨ٲكٯ( ])1كاٞٛ٣٭ةء :إ ٫٩ٱٮصت ا٣ذعؿٱ.٥
 ¬:كٞٔ ٨٦ؽ ثة٦ؿأدَل يف ٔٞؽٱ ٨ز ٥ثة٩خ إظؽاً٬ل ٦ؿًٕح ٤٣سة٩ٲح ٕٞٚؽ
اٳػؿة ثةَٚ ،٢إف دػُ ٢لة  ٓ٦ا٘ل٭ ٢اٛ٩كغ ١٩ةح اٵكٌف(ٔ )2ىل ٝٮؿ  ٨٦أزجخ
ا٣ذعؿٱ ٥ثة.)3(ٍ٤٘٣
٤ٚ :ٮ دـكج رص ٢كاث ٫٪ا٦ؿأدَل ز ٥أدػ٤خ زكصح  ٢٠كاظؽ ٔىل ا٣سةٌل
ٺٕٚ -ىل اٞ٣ٮؿ ثٕؽـ ا٣ذعؿٱ١٩ ٥ةظ٭ًل و
ص٭ ن
ثةؽ ،Êكٱ٤ــ  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل ٦٭ؿ اٛلس٢
ٛل ٨دػُ ٢لة كاٛلك٧ٯ

٣ـكصذ)4(٫

إذا دػُ ٢لة أك ٦ةت أظؽً٬ل ،أك ٩ى ٫ٛإف

َٞ٤٭ة ،كٔىل اٞ٣ٮؿ ثسجٮت ا٣ذعؿٱ ٥ٱٛ٪كغ ١٩ةظ٭ًل ،كٱ٤ــ  ٢٠كاظؽ ٦٭ؿ اٛلس٢
ٛل ٨دػُ ٢لة ،كأ٦ة ٣ـكصذٞٚ ٫ٲ :)5(٢ٹ ٨لء؛ ٵف اٛ٣كغ  ٨٦ص٭ذ٭ة( )6ثة٣ٮطء.
كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل ٨٦ :كَبخ ٪٦٭ًل راًٲح ٤ٚ٭ة رثٓ ٦٭ؿ٬ة ٔىل زكص٭ة()7؛ ٵف
اٛ٣كغ ك ٓٝث٤ٕٛ٭ة كٍٗ ٢ٕٚل٬ة ،ك ٨٦كَبخ ١٦ؿ٬ح ٤ٚ٭ة ٩ى٦ ٙ٭ؿ٬ة،
ك٣ـكص٭ة أف ٱؿصٓ ثٔ ٫ىل ا٣ٮاَئ اٛل١ؿق ٜلة(.)8
(٦ )1ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل ( ٨٦أ).
( )2اٛلؾ٬ت ػٺ.)Í( .٫ٚ
(٪ٔ )3ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٞٛ٣٭ةء ،كٔ٪ؽ اٜلةدم  :Ê#ٹ ٱٞذٌص ا٣ذعؿٱ٦( .٥ىةثٲط).
( )4إٹ أف ٱ١ٮف ٝؽ زٱؽ يف اٛل٭ؿ ٵص ٢ا٣ج١ةرة ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إ ٫٩ٱٞ٪ه٦ Êة زٱؽ ،ثؼٺؼ ٦ة
إذا ذ٬جخ ثض٪ةٱح أك كزجح[[ ]1أك ٍٗلً٬ل]( .ز٬ٮر) .كٝؽ ْ٩ؿ ٬ؾا يف ا٣ـ٬ٮر يف اٛلٮًٓ ا٣سةٝ ،٨٦ةؿ:
ٵف إٞ٣ؽ ٠ةٞ٣جي.ا٬ػ  ٓ٦اٍ٣صط أك صؿم إ٣ؿؼ ٝج ٢إٞ٣ؽ أك ثٕؽق .كٓص اٙل٧ؽ .ك(.)Í
(ٝ )5ٮم ٔىل أو٤٭.٥
(*) أثٮ ِ٦ص.
(١٣ )6ٮ١لة ٪١٦ذٛ٩ ٨٦ ٫ك٭ة ك٣ٮ ص٭٤خ؛ ٵف يف قٞٮط اٙلٞٮؽ ٹ ٱٛرتؽ اٙلةؿ ثَل ا٥٤ٕ٣
كا٘ل٭ .٢ك٣ٮ ٚؿً٪ة أ ٨٦ ٫٩ص٭ذ٭ًل  ٕ٦نة ٚإ ٫٩ٱؿصط ٦ة ٠ةف  ٨٦ص٭ذ٭ة( .ز٬ٮر).
(ٝ )7ةؿ يف ا٣ـ٬ٮر :ٵف ا٪٣ى٣ ٙلت إف ٠ةف  ٫٪٦كٱك ٍٞإف ٠ةف ٪٦٭ةً٤ٚ ،ل ادٞٛة كصت ا٣ؿثٓ.
( )8ٵف اٛ٣كغ ك ٨٦ ٓٝص٭ذ٬( .٫ةصؿم).
-------------------------

[ ]1كٝٲ ¨:٢ٹ ٚؿؽ.ا٬ػ ك ِٛ٣ظةمٲح :كاْ٣ة٬ؿ ٠ ٨٦ٺـ أيب إ٣جةس أ ٫٩ٱٞ٪ه اٛل٭ؿ ٍٗ ٨٦ل ٚؿؽ ثَل أف
د١ٮف ا٣سٲٮثح  ٨٦كزجح أك ػؿؽ ظٲي أك ٍٗل ذ( .ٟ٣وٕٲرتم).

فصل [يف الىاليخ يف الٌكبذ]

كا٣ٮٹٱح يف ا١٪٣ةح إٌف إ٣ىجح  ٨٦ا٪٣كت اٵٝؿب ٪٦٭ ٥ز ٥اٵٝؿب ،كأٝؿُل٥
ا٣ج٪ٮف( ،)1ز ٥ث٪ٮ ٥٬كإف ٩ـ٣ٮا ٔىل ا٣رتدٲت .كٝةؿ ا٣نة ٰٕٚكأظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص
كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص :إف ا٣جَ٪ل ٣ٲكٮا ثٕىجح ،كٹ كٹٱح ٜل ،)2(٥إٹ ٠ ٨٦ةف
٪٦٭ ٥اث ٨اث )3(٥ٔ ٨أك ٩عٮق( )4كٹ ٪٬ةؾ أٝؿب  .٫٪٦كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :اٹث٨
كاٵب قٮاء(٪٤ٝ .)5ة :ز ٥اٵب¬ ،ز ٥آثةؤق اٵٝؿب ٚةٵٝؿب ،ز ٥اٵخ ٵب كأـ،
ز ٥اٵخ ٵب ،ز ٥اث ٨اٵخ ٵب كأـ ،ز ٥اث ٨اٵخ ٵب ،ز ٥ث٪ٮ٠ ٥٬ؾ- ٟ٣
كٝةؿ ا٪٣ةرص :اث ٨اٵخ ٵب كأـ أكٌف  ٨٦اٵخ ٵب -ز ٥اٵًٔلـ ٠ؾ ،ٟ٣ز٥
ث٪ٮ٠ ٥٬ؾٚ ،ٟ٣ج٪ٮا اٵًٔلـ كإف ٩ـ٣ٮا أكٌف ٥ٔ ٨٦ )6(Êاٵب كٔ ٥ا٘لؽ ،ػٺؼ

( )1ك٣ٮ  ٨٦ز٩ة.)Í( .
(*) ظضذ٪ة يف أف اث ٨اٛلؿأة أكٌف ثذـك٣ل٭ة ٠ٮف ا٣ؿقٮؿ ÷ أ٦ؿ اث ٨أـ ق٧٤ح أف ٱـكص٭ة .٫٪٦
( ٨٦ثٕي ظٮا٨ل ا ٓ٧٤٣ثة.)ِٛ٤٣
( )2ٵ٠ ٫٩ة٘لـء ٪٦٭ة ،كٝؽ زجخ أ١لة ٹ دـكج ٛ٩ك٭ة.
ََْ ُ
كدٔا
(*) كظض ذ٭ ٥أً ٫٩ف ٣لٕ٧٭ًل صؽ ٱ٪ذكجةف إ٣ٲ١ٚ ،٫ةف ٠ةث ٨اٵػخ٪٤ٝ .ةٝ :ةؿ دٕةٌفْ :صوأُ ِ
ْ ََ َ ْ ُ
اْلياَم ٌِِك ًّْص [ا٪٣ٮر ،]32ك٬ؾا اٚلُةب ٣ٶٝةرب ،كأٝؿُل ٥اٵث٪ةء ،كًف ٱٛى ٢ثَل أف
ٱ١ٮ٩ٮا ٔ ٨٦نٍلٔلة أك ٹ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤

( )3كذ ٟ٣ظٲر ٱذـكج ا٣ؿص ٢ث٪خ ٔٚ ٫٧ٲأيت ٪٦ ٫٣٭ة ك٣ؽٚ ،٭ٮ اث٪٭ة كاث ٨اث٧ٔ ٨٭ةٚ ،٭ٮ ك٣ٲ٭ة
 ٨٦ص٭ح ا٧ٕ٣ٮ٦ح كا٪٣كت ،ٹ  ٨٦ص٭ح ا٣ج٪ٮة.
(٠ )4أف ٱ١ٮف اٷ٦ةـ أك اٙلة ٨٦ ٥٠أث٪ةا٭ةٚ ،ذٞٮل كٹٱذ ٫ٵص ٢ذ ،ٟ٣كآص أٔ.٥٤
( )5إذ ٣ٲف ثٲ٪٭ًل كثٲ٪٭ة كاقُح ،ك٪٦ ٢١٣٭ًل ٔ٤ٲ٭ة ظ٪ٮ كمٞٛح٪٤ٝ .ة :اٹث ٓ٦ ٨اٵب ٔىجح ،ٹ
اٵب  ٓ٦اٹثٚ ٨ؾك ق٭ ،٥كا٣ٮٹٱح ٦ٮًٮٔح ٔىل ا٣ذٕىٲت( .ثكذةف ث .)٫ْٛ٤كأثٮ ظ٪ٲٛح
ٱٞٮؿ ثسجٮت ا٣ٮٹٱح كثأف ا٣جة٘٣ح إ٣ة٤ٝح دـكج ٛ٩ك٭ةٚ ،إذا ٔٞؽت ٛ٪٣ك٭ة وط ،أك ٔٞؽ
ا٣ٮٍف كٝؽ رًٲخ وط.
(*) ٔىل إظؽل ا٣ؿكاٱذَل ،كا٣ؿكاٱح اٵػؿل ٞ٠ٮ٪٣ة ،ك ٰ٬اٛلن٭ٮرة ٔ.٫٪
( ٞٔ )6ن
ٺ ك١٩ةظ نة كإرز نة.)Í( .

أيب إ٣جةس( ،)1ز ٥ٔ ٥اٵب ٠ؾ ،ٟ٣ز ٥أث٪ةؤق ٠ؾ ،ٟ٣ز ٥ٔ ٥ا٘لؽ ٠ؾ ،ٟ٣ز٥
أث٪ةؤق ٠ؾ.ٟ٣
ٚ :إف اد ٜٛيف أث٪ةء اٷػٮة أك أث٪ةء اٵًٔلـ أك ث ٰ٪أًٔلـ اٵب أك ا٘لؽ ٨٦
٬ٮ أٝؿب ٩كج نة -ك٬ٮ  ٨٦ٱ٪ذكت ث٪كجَل -ك٬ ٨٦ٮ أٝؿب يف ا٣ؽرج كٱ٪ذكت
ث٪كت كاظؽ٠ ،ةث ٨اث ٨اٵخ ٵب كأـ كاث ٨اٵخ ٵب ،أك اث ٨اث ٥ٔ ٨ٵب كأـ
كاث ٥ٔ ٨ٵب ٨ٕٚ -اٜلةدم ركاٱذةف :إظؽاً٬ل كا٪٣ةرص كاٵٍ٦ل ٔيل ث ٨اٙلكَل:
أف ٝؿب ا٪٣كت أكٌف ك٣ٮ ثٕؽ يف ا٣ؽرج .كا٣ؿكاٱح ا٣سة٩ٲح كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ
َة٣ت كإ٣ىٲٛؿم :أف ٝؿب ا٣ؽرج أكٌف .Êكٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كاٷ٦ةـ ٞل٧ؽ ث٨
اٛلُ٭ؿً٬ :ل قٮاء .ك١٬ؾا اٚلٺؼ يف اٛلٍلاث.
كً ٨٦ف ٱٕؿؼ دؽرٱش ٩كج ٨٦ ٫إ٣ىجةت ظذٯ ٱ٤ذٞٲة إٌف صؽ كاظؽ ثجٲ٪ح أك
م٭ؿة ٚٺ ظً٠ ،٫٣ ¬٥١ل يف اٷرث كا ،٢ٕٞ٣ذ٠ؿق يف إٞ٣ؽ.
ز ٥ثٕؽٔ ٥٬ىجح ا٣كجت(ٚ ،)2أٝؿُل ٥اٛلٕذ ،ٜزٔ ٥ىجذ ٨٦ ٫ا٪٣كت اٵٝؿب
ٚةٵٝؿب ،زٔ ٥ىجذ ٨٦ ٫ا٣كجت اٵٝؿب ٚةٵٝؿب ،كٕ٦ :٥٬ذ ٜاٛلٕذ ،ٜز٥
ٔىجذ ٨٦ ٫ا٪٣كت ،زٔ ٥ىجذ ٨٦ ٫ا٣كجت كإف ثٕؽكا ٕ٦ ٓ٦ؿٚح ا٣ذؽرٱش ً٠ل ٦ؿ،
زٕ٦ ٥ذ ٜاٵب ،زٔ ٥ىجذ٠ ٫ؾ ،ٟ٣زٕ٦ ٥ذ ٜا٘لؽ ،زٔ ٥ىجذ٠ ٫ؾ.ٟ٣
٤ٚ :ٮ ٠ةف اٛلٕذ ٜا٦ؿأة أك ٠ةف ٜلة ٠ل٤ٮ٠ح ك٤٠خ  Ê٨٦ٱـكص٭ًل( ،)3ك٬ٮ
دٕٲَل ٹ دٮ٠ٲ É٢ظٞٲٞح( ،)4كٝةؿ ا٪٣ةرص كا٣نة :ٰٕٚٱـكص٭ًل( )5كٍف ١٩ةظ٭ة،
(ٝ )1ةؿ أثٮ إ٣جةس :أًٔلـ اٵب أكٌفٝ .ةؿ أثٮ إ٣جةس :دػٮؿ ٔ ٥اٵب يف ا ٥ٕ٣دػٮؿ ٔ ٥ا٘لؽ يف
ٔ ٥اٵبٝ .ةؿ أثٮ َة٣ت٪ٕ٦ :ةق :أ ٫٩ٱٞؽـ ٔىل اث ٨ا٥ٕ٣؛ ٵف اق ٥ا ٥ٕ٣ٱنٗ( .٫٤٧ٲر).
( )2كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣ا٣ٮٹء ٙل٧ح ٤٠ع٧ح ا٪٣كت)) ،كٝؽ دٞؿر أف ا٪٣كت دكذع ٜث٫
كٹٱح ا١٪٣ةح ٚ٭١ؾا ظةؿ ا٣ٮٹء ،كً٠ل ٱكذع ٜث ٫اٛلٍلاث( .ثكذةف).
( )3ظٲر ٹ إ٦ةـ Ðكٹ ظةٛ٦( .٥٠ذٰ) .كٝٲ :٢ٹ ٚؿؽ .ك(٬ ٨٦( .)Íة٦ل رشح اٵز٬ةر).
كيف ا٣ٮاث ٢يف ١٩ةح اٛلًل٣ٲ :ٟأف كٹٱذ٭ة إٌف اٷ٦ةـ كاٙلة.٥٠
( )4ٵف  ٨٦ٹ ٱىط  ٢ٕٚ ٫٪٦ا٣يشء ث ٢١ظةؿ ٹ ٱىط  ٫٪٦ا٣ذٮ٠ٲ ٢ث٠( .٫ٮا٠ت).
( )5أم :اٛلٕذٞح كاٛل٤٧ٮ٠ح.

كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح ٰ٬ :دـكص٭ًلٚ .إف ٠ةف ٧٤٣ؿأة ٔجؽ ٚ٭ٮ ٱذـكج ٛ٪٣ك )1(Ê٫إذا
أذ٩خ ٣ػ  .٫Êكإف ٠ةف ٤٣ىٍ٘ل ٔجؽ أك أ٦ح ٚٮٹٱح ١٩ةح اٵ٦ح كاٷذف ٕ٤٣جؽ إٌف كٍف
٦ةؿ ا٣ىٍ٘ل :اٵب أك كوٲ ٫أك ا٘لؽ أك كوٲ ٫أك اٙلة ،٥٠ٹ إٌف ٔىجذ.)2(٫
ٚ :إف ًف دٮصؽ إ٣ىجح  ٨٦ا٪٣كت كٹ  ٨٦ا٣كجت ٚةٷ٦ةـ أك Êظة،٫٧٠
ٹ ٪٦ىٮÊب اٚل٧كح( ،)3ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ كا٣كٲؽ ٤لٲٯ
ث ٨اٙلكَل ٚأزجذٮا  ٫٣ا٣ٮٹٱح يف ا١٪٣ةحٝ ،ةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ك٠ؾا اٙلة٨٦ )4(Ê٥٠
ص٭ح ا٣ىٺظٲح .كثٝ ٫ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫جؽ آص ث ٨زٱؽ كاٛل٭ؽم أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ(.)5
ك١٬ؾا يف ا٣ىٍ٘لة(٪ٔ )6ؽ.٥٬
 :ككٹٱح اٷ٦ةـ كظةْ ٫٧٠لة )7(ٙ٣كٹٱح إ٣ىجح يف كصٮق٪٦ ،٭ة :أ٫٩
ٱٕذرب ٗٲجذ٭ًل ٔ ٨ا٪٣ةظٲح  ،ٍٞٚك ٰ٬اٛلٲ ،)8(٢كٝٲ :٢ا٣ربٱؽ( .)9ك٪٦٭ة :أ١لة إذا
رًٲخ ثـكج ٍٗل ٙ٠ء ٜلة ًف ٱٕرتًة٬ة( .)10ك٪٦٭ة :أ١لة إذا زكصخ ٛ٩ك٭ة أك
ك٤٠خ  ٨٦ٱـكص٭ة ّ ٌ٪نة ٪٦٭ة ٣ىعح ذ ٟ٣أك ٔىل ٦ؾ٬ت أيب ظ٪ٲٛح ًف ٱٕرتًة٬ة،

( ٨١٣ )1ٱْ٪ؿ  ٢٬دٕٲَل أك دٮ٠ٲ ٢أك كٹٱح؟
( )2يف (ب) :إ٣ىجح.
( )3أم ٨٦ :ص٭ح ا٪٣ىت ،ٹ  ٨٦ص٭ح ا٣ىٺظٲح  ٫٤ٚكٹٱح.)Í( .
( )4ٱٕ ٫٣ :ٰ٪كٹٱح.
(ّ )5ة٬ؿ ٦ة يف ا٣جعؿ ٔ ٨اٛل٭ؽم  #أ١لة دٮ ،٢٠كاٛلؼذةر ٦ة Êيف ا٣جٲةف.
(ٝ )6ٲ  :٢اٜلؽكٱح ٹ ٥لةٛ٣ٮف ٚٲ٭ة ،كأف ا٣ٮٹٱح يف ظة ٥٠ا٣ىٺظٲح إً٩ل  ٰ٬يف ظ ٜا٣ىٍ٘لة
 ،ٍٞٚكآص أٔ .٥٤كيف ا٣ٮاث ٢كرشح ٖلٲؽ يف اٌٞ٣ةء أف ا١٣جٍلة ٠ؾٛ٦( .Êٟ٣ذٰ).
( )7كيف رشح اٛ٣ذط :ٹ ٚؿؽٝ ،Êةؿ ٚٲ :٫ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
( )8ٵف اٷ٦ةـ ٩ةات ٔ ٨اٛلكَ٧٤ل ،ك٦ة ٠ةف ٧٤٣كَ٧٤ل ٚ٭ٮ ٓص ،ك٦ة ٠ةف ٓص ٚ٭ٮ ٱٕذرب ٚٲ ٫اٛلٲ.٢
(ظةمٲح ٞلٍل٧ل).
( )9كاػذةر يف رشح Éاٛ٣ذط أف ذا ا٣ٮٹٱح ٠ةٞ٣ؿٱت يف ا٘٣ٲجح اٛلُٕٞ٪ح ً٠ل ٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
( )10ٵ ٫٩ٹ ٌٗةًح ٔ٤ٲ٭ًل.

ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كٝةؿ اٙلٞٲ ٰ٪كأثٮ صٕٛؿ :ث ٢ٱٕرتًةف¬(.)1
 ¬:كظٲر ٹ إ٦ةـ كٹ ظة ٥٠دَٕل ا٣جة٘٣ح رصٺ  ٨٦اٛلكَ٧٤ل ٱـكص٭ة(.)2
 :كاٵ٦ح اٛلنرت٠ح ٹ ٱـكص٭ة إٹ ٦ٮا٣ٲ٭ة ا٤ٚ ،٢١٣ٮ ٠ةف ٚٲ٭ ٥وٍ٘ل ٚٮٍف
٦ة ٓ٦ ٫٣ثة ٰٝاٍ٣ص٠ةء .Éكٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٱ ٰٛ١أظؽ ٞ٤ُ٦ ٥٬نة( .)3كاٵ٦ح اٛلٕذٞح ٨٦
صًلٔح ٱ ٰٛ١أظؽÉ ٥٬يف دـك٣ل٭ة( ،)4كٝةؿ يف اٹ٩ذىةر :ث٤٠ ٢٭ .٥كأ٦ة اٵ٦ح كإ٣جؽ
اٛلٮٝٮَٚل ٞٚةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٱـكص٭ًل¬ ا٣ٮا ،)5(ٙٝك٦٭ؿ٬ة ٧٤٣ٮٝٮؼ ٔ٤ٲ ،٫كٝةؿ
اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ٹ دـكج إٹ ُلًل  ٕ٦نة( ،)6كٝةؿ يف ا٣جٲةف :ٱـكص٭ًل اٷ٦ةـ أك اٙلة.٥٠
( )1كٝٮاق اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم كظٛٲؽق.
(*) يف ا٣ىٮردَل ،ك٬ٮ اٵوط؛ ٵف ٔ٤ٲ٭ًل ٌٗةًح.
(*) كد١ٮف اٛل٪ةزٔح  ٨٦اٷ٦ةـ أك اٙلة ٥٠إٌف ظة ٥٠آػؿ٤ٝ .Êخ :ك٬ٮ ٝٮم ،كاػذةرق اٷ٦ةـ
رشؼ ا٣ؽٱٛ٦( .٨ذٰ).
( )2كاٷصةزة ٠ة٣ذٕٲَل٣ Êٮ ٔٞؽ ُلة ٌٚٮٍف[ ]1ك٣ٮ ٛ٪٣ك ،٫ذ٠ؿق يف ا١٣ٮا٠ت ،كٔـاق إٌف اٙلٛٲِ
كمٛةء ٗ٤ح ا٣ىةدم ،كآص أٔ.٥٤
(*) ثة ٘٣نة ٔةٝٺ ظؿ نا؛ ٵ ٫٩دٕٲَل ٤٣ٮٍف ٹ دٮ٠ٲ ٢ظٞٲٞحٚ ،ٲنرتط يف اٛلَٕل Éأف د١ةٚ ٢٦ٲ ٫رشكط
ا٣ٮٍف( .ظةمٲح قعٮٍف) .كيف ا٪٣ضؿم :ك٣ٮ ٔجؽ نا.
َ
َ ُْ ْ ُ َ َ ُْ ْ َ ُ َْ ُ ُ ْ ْ َ ُ َْ
اء بػ ٍضّص [ا٣ذٮثحٚ ،]71أزجخ ٦ ٢١٣ؤ٨٦
(*) ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوالٍؤٌِِٔن والٍؤٌِِات بػظًٓ أو ِِل
كٹٱح إٹ ٦ة ػىذ ٫دٹ٣ح .كا٣ذٕٲَل إٌف اٛلؿأة( .ثكذةف).

( )3ٱٕ ٰ٪ك٣ٮ ٠ةف ٚٲ٭ ٥وٍ٘ل ٚة١٣جٍل ٱ٠ ٰٛ١ةٵك٣ٲةء( .ثكذةف).
( )4ك٠ؾا اٛلؽٔةة.)Í( .
( )5كٱؿا٬ل اٛÊلُصؼ[ٚ . ]2إف ًف ٱؿاض أك رك٬ل  ٥٤ٚٱؿض ٞٚةؿ يف رشح ا٣ؾكٱؽ :ٹ ٱىط.
كٝةؿ يف ا٣جعؿ :ٱىط ،كٱ١ٮف إٞ٣ؽ ٦ٮٝٮٚة .ك(.)Í
(*) ٚإف دٕؽدكا ٛ٠ٯ أظؽ .٥٬كٝٲ :٢ٹ ٱ ٰٛ١أظؽ.)Í( .٥٬
( )6كاٵز٬ةر ػٺ.٫ٚ

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

[ ] 1ك ِٛ٣ظةمٲح٤ٚ :ٮ زكص٭ة اٵص٪جٰ ٍٗ ٨٦لق أك ٛ٩ ٨٦ك ٫ثٍ٘ل إذ١لة ز ٥أصةزت  ٢٬ٱىط؟ ٚٲْ٩ ٫ؿ،
اٵٝؿب ا٣ىعح ،كآص أٔ .٥٤ٵف اٷصةزة ٪٦٭ة ث٪٧ـ٣ح ا٣ؿًة .)Í( .ٍٞٚ

[ ]2كاقذٞٮاق اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم#؛ ٵف ٪٦ةٕٚ٭ة ٩( .٫٣ضؿم).

 :Êك٣ٶب( )1دـكٱش أ٦ح اث ٫٪ا٣ىٍ٘ل ،ٹ ٔجؽق؛ ٵف ٚٲ ٫د٘ؿٱ نًل  ،٫٣إٹ
أف ٱ١ٮف ٚٲ٦ ٫ى٤عح ٤٣ىٍ٘ل دـٱؽ ٔىل ِ٦صة ا٣ـكاصح صةز أٱٌة(.)2
 :ك٤٣ٮٍف كاٷ٦ةـ كاٙلة ٥٠كك٠ٲ ٢اٛلؿأة أف ٱـكص٭ة ٛ٩ ٨٦ك ٫إذا رًٲخ
ثؾ ،ٟ٣كٱٚ ٰٛ١ٲ ِٛ٣ ٫كاظؽ٠ ،ػ«زكصخ ٛ٩يس( ،»)3كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ٹ ثؽ Ê٨٦
إ٣لةب كٝجٮؿ( .)4ك٠ؾا ك٠ٲ ٢ا٣ٮٍف Éاٛلٛٮض ،ٹ ٍٗلق .كٝةؿ ا٪٣ةرص كا٣نة :ٰٕٚٹ
ٱىط أف ٱذٮٌف ٔٞؽ ا١٪٣ةح كاظؽ إٹ يف دـكٱش اث ٨اث ٫٪ث٪خ اث ٫٪أك ٔجؽق ثأ٦ذٝ .٫ةؿ
ا٪٣ةرص(ٚ :)5إف أظت أف ٱذـكص٭ة كٍٗ ٢٠لق ٱـكص.٫
 :كٹ كٹٱح ٣ىٍ٘ل كٹ ٛلؼذ ٢ا ،٢ٕٞ٣ثٛ ٢ل ٨ثٕؽً٬ل يف اٞ٣ؿبٚ ،إف
٠ةف اٛلؼذ ٢ٱٕٮد إ٣ٲ ٫٤ٞٔ ٫يف ثٕي اٵكٝةت ٚة٣ٮٹٱح  ٫٣يف ظةؿ ٔٮ¬دق٠ ،ة٣ؾم
ٱُصع( )6أك ٱ٘٧ٯ ٔ٤ٲ ،٫كا٣ك١ؿاف كاٛلج٪ش( ،)7ذ٠ؿ ذ ٟ٣يف ا٣جعؿ؛ ٵف زكاؿ
ا ٢ٕٞ٣ٱ٪ةيف ا٣ٮٹٱح ،ثؼٺؼ ٦ة إذا أظؿـ ا٣ٮٍف ٚةٷظؿاـ ٹ ٱ٪ةٚٲ٭ة(٫٤ٕ٣ ٨١٣ ،)8
( )1كقةاؿ اٵك٣ٲةء.
( )2ث٣ ٢لت ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق.)Í( .ٙ
( )3أ٦ة ٬ؾق ا٣ىٮرة ٚٺ ثؽ  ٨٦اٞ٣جٮؿ ،كا٣ؾم ٹ ٤لذةج اٞ٣جٮؿ ظٲر ٱٞٮؿ« :دـكصخ ٚٺ٩ح»؛
ٵف ٚٲ٪ٕ٦ ٫ٯ اٞ٣جٮؿٗ( .ٲر ٪ٕ٦ٯ).
( )4إٹ أف ٱٞٮؿ« :Êدـكصخ ٚٺ٩ح» ٚٺ ٤لذةج ٝجٮٹٔ( .لة .)ٰ٦ٵف ٚٲ٪ٕ٦ ٫ٯ اٷ٣لةب كاٞ٣جٮؿ،
ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف ا٘٣ٲر.
(٠ )5ٺـ ا٪٣ةرص  #ٱٕٮد إٌف اٵو.٢
(ٝ )6ةؿ ا٪٣ضؿم :ٱٕ ٰ٪اٛلُج ،ٜٹ اُ٣صع ك٩عٮق ،ك ٢ٕ٣ذ٦ ٟ٣ذٯ ٗ٤ت ٔىل ا ٨ْ٣أ ٫٩ٹ ٱٛٲ ٜيف
ٝؽر ٦ؽة ا٘٣ٲجح اٛلُٕٞ٪ح ً٠ل أصةب ثؾٚ # ٟ٣ٲ ٨٧ػ١٦ ٰٛة ،٫٩كآص أٔ.٥٤
( )7كٹ دجُ ٢كٹٱح ا٣سٺزح[ ،]1ث ٢ٱ٪ذْؿكف Êإٌف اٷٚةٝحٔ( .لة .)ٰ٦كّة٬ؿ اٵز٬ةر ٹ ٱ٪ذْؿٝ .ةؿ
قٲؽ٩ة زٱؽ  :ªكاٛلعٛٮظ ٠ٺـ ا٣ذ٭ة.)Í( .ٰ٦
( )8كاٛلؼذةر ٠ٺÊـ اٷ٦ةـ يف رشح اٵز٬ةر ،ك٬ :٫ْٛ٣ؾا إذا ػُجخ ٝج ٢أف ٤لؿـ ثةٙلش ٚأظؿـ ،كأ٦ة ٣ٮ
ػُجخ ثٕؽ أف أظؿـ كًف ٱج ٨٦ ٜاٛلؽة ٝؽر دِصر ث ٫اٛلؿأة ثةٹ٩ذْةر ٚٲٚ ٫ٺ كصÊ ٫ٹ٩ذٞةؿ كٹٱذ.٫
(ث .)٫ْٛ٤ك ِٛ٣ا٣جعؿٚ :ؿع :كإذا أظؿـ ا٣ٮٍف ا٩ذ٤ٞخ ا٣ٮٹٱح إٌف اٵٝؿب ثٕؽق ٠ةٛ١٣ؿ؛ إذ ٪٦ ٢٠٭ًل
وٛح ٦ةٕ٩ح.
-------------------------

[ ]1اٛل٘٧ٯ ٔ٤ٲ ٫ك ٨٦ثٕؽق ٱ٪ذْؿكف ،كأ٦ة اُ٣صع ٚذجُ ٢كٹٱذٔ ٫ىل ا٣ىعٲط؛ ٵ ٨٦ ٫٩ا٘ل٪ٮف ٨٦( .ػٍ قٲؽ٩ة
ظك .)Í( )ª ٨كٔ ٨اٛلٛذٰ ٦ة  :٫ْٛ٣اُ٣صع كاٷًٗلء ٦جُٺف كٹ ٱ٤ــ اٹ٩ذْةر ٠ة٪٣ةا٠ ،٥ؾا ٝؿر.

ٱْ٪ؿ يف ٦ؽة اٷظؿاـٚ ،إف ٠ة٩خ دأيت ٝؽر ٦كةٚح ا٘٣ٲجح اٛلُٕٞ٪ح ٔىل ظكت
اٚلٺؼ ٚٲ٭ة ا٩ذ٤ٞخ ا٣ٮٹٱح إٌف ٍٗلق ،كآص أٔ.٥٤
ٚ :إف ٠ةف ا٣ىجٰ أك ٟلذ ٢ا٠ ٢ٕٞ٣لٲـ نا وط أف Êٱٕٞؽ ثإذف ا٣ٮٍف أك
إصةزدٝ .٫ةؿ اٵٍ٦ل اٙلكَل كاٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :ٱٕ ٰ٪كٍف ٦ة ٫٣ٱأذف ٫٣
ثة١٪٣ةح ً٠ل ٱأذف  ٫٣ثة٣ذُصؼ ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٤لٲٯ ا٣جعٲجط كظك :٨ٱٕ ٰ٪كٍفÊ
اٛلؿأة ٱأذف ً٠ ٫٣ل ٱأ٦ؿ ٍٗلق ثة٣ذـكٱشٝ .ةؿ يف ا٣ذٞؿٱؿ ¬:كاٛل٧ٲـ ٬ٮ  ٨٦ٱٕؿؼ ٦ة
ٱذُصؼ ٚٲ ٫ك٦ة ٱذ ٥٤١ث .٫ٱٕ٬ ٢٬ :ٰ٪ٮ ٱ ٓٛ٪أك ٱِص.
 :كإذا ٔٞؽ اٌٛ٣ٮٍف يف ظةؿ و٘ؿ ا٣ٮٍف ز ٥أصةز ثٕؽ ث٤ٮًٗ ٫ف ٱىط¬؛
ٵف ا٣ٮٹٱح ٠ة٩خ ٍ٘٣لق ظة٣ح إٞ٣ؽ ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كٝةؿ يف ا٣ذؾ٠ؿة كاٛل٪ىٮر
ثةٓص :دىط إصةزدٚ .٫أ٦ة إذا دـكج اٌٛ٣ٮٍف ٣ىٍ٘ل أك ثةع ٦ة ٫٣ز ٥أصةز ثٕؽ
ث٤ٮٗٚ ٫إ ٫٩ٱىط¬(.)1
 :كٹ كٹٱح¬ ١٣ةٚؿ ٔىل ٦ك٧٤ح إصًلٔ نةٝ ،ةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :إٹ ٠ةٚؿ
ا٣ذأكٱ .)2(٢كٹ ٛلكٔ Ê٥٤ىل ٠ةٚؿة ،ػٺؼ ا٪٣ةرص ك٦ة٪٤ٝ ،ٟ٣ة :إٹ اٷ٦ةـ(ٔ )3ىل
ذ٦ٲح ٹ كٍف ٜلة ذ)4(ٰ٦؛ ٵف كٹٱذٔ ٫ة٦ح ٔىل اٛلكَ٧٤ل كا٣ؾ٦ٲَل ،كإٹ ا٣كٲؽ ٔىل
( )1كيف ا٣ىٕٲرتم :ٹ دىط  ٫٪٦اٷصةزة ك٠ؾا يف اٛلٕٲةر ،كاػذةرق اٛلٛذٰ .كاٛلؼذةر ا٣جٲةف .Ê
(*) كاٛ٣ؿؽ ثٲ٪٭ًل أف ا٣ٮٹٱح يف اٵكؿ ٠ة٩خ ٍ٘٣لق ظٞٲٞح ٹ  ،٫٣كيف ا٣سةٌل ٬ٮ اٛلة ٟ٣ظٞٲٞح٨١٣ ،
ك٣ٲ ٫ٱ٪ٮب ٔ١ٚ ،٫٪ة٩خ إصةزد ٫ثٕؽ ث٤ٮٗ٦ ٫ة ٔٞؽ ٝ ٫٣ج ٫٤وعٲعح٠( .ٮا٠ت) .ثٍصط ثٞةء ا٣ٮٍف
ظ ٌٲ نة؛ إذ ٣ٮ ٦ةت ٝج ٢ا٣ج٤ٮغ ٦ة وط  ٨٦ا٣ىجٰ اٷصةزة ً٠ل رصح ثؾ ٟ٣يف ظةمٲح ا٣كعٮٍف يف
ا٣جٲٓ ٔىل رشح ٝٮٗ« :٫٣ة٣ج نة «ثإصةزة  ٫٣ ٰ٬ ٨٦ظةؿ إٞ٣ؽ ٗة٣جة» ٞ٦ؿر ٔ٤ٲٚ ،٫٭٪ة ٦س.٫٤
( )2كاٛلؾ٬ت ػٺ.Ê٫ٚ
( )3اٛلؾ٬ت ٹ كٹٱح.٫٣ Êا٬ػ ٚذٮٍف أ٦ؿ٬ة رصٺ  ٨٦ا٣ؾ٦ٲَل[ .)Í( .]1إف ٠ة٩خ ٠جٍلة ،ٹ إف
٠ة٩خ وٍ٘لة ٚٺ ٱ ٨١٧إ١٩ةظ٭ة.ا٬ػ ٦ ٰ٬ك٧٤ح ثإقٺـ أظؽ أثٮ٦لة إف ٠ةف أق ،٥٤كإٹ ٨٧ٚ
و٤ط  ٨٦أ٤٦ ٢٬ذ٭ة.)Í( .
( )4اٛلؾ٬ت ػٺ.Ê٫ٚ

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

[ٚ ]1إف ٔؽـ ا٣ؾٔ ٰ٦ٲ٪خ  ٨٦مةءت( .مة.)Í( )ٰ٦

أ٦ذ ٫ا١٣ةٚؿة(ٚ .)1إف ًف ٱ ٨١ز ٥إ٦ةـ ك٤٠خ( )2ا٣ؾ٦ٲح ذٌ ٦ٲ نة ٱـكص٭ة ٦ك ٤نًل.
 :Êكٹ كٹٱح ٣ؾكم اٵرظةـ( ،)3ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛح(،)4
 ٨١٣ٱكذعت ٜلة دٞؽٱ٧٭ ٥ثة٣ٮ٠ة٣ح ً٠ل ٱكذعت ٹث٪٭ة أف ٱٮ ٢٠أثة٬ة .كٹ ٣ؿًٲٓ،
كٹ ٣ٮ٪ل يف اٛلةؿ أك  ٞ٤ُ٦نةٚ ،أ٦ة ا٣ٮ٪ل يف ا١٪٣ةح ١ٚؾا أٱٌ نة¬  ٓ٦كصٮد أظؽ ٨٦
ٔىجح ا٪٣كت أك ا٣كجت ،ػٺؼ ٦ة ،ٟ٣كٔ ٓ٦ؽ٦٭ٝ ٥ةؿ أثٮ إ٣جةس كاٛل٪ىٮر ثةٓص¬:
ٱ١ٮف أكٌف  ٨٦اٷ٦ةـ ،كٝةؿ أثٮ َة٣ت :ث ٢ثٕؽق ،كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ كٹٱح ٝ .٫٣ةؿ
يف ا٣جٲةف ¬:ككٹٱذٔ ٫ىل

ا٣ىٍ٘لة)5(Ê

 ،ٍٞٚكٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨كٔىل

ا١٣جٍلة()6

ثؿًة٬ة.
 ¬:كاٵك٣ٲةء ٔىل أرثٕح أرضب٪٦ :٭ ٨٦ ٥كٹٱذ ٫يف ا١٪٣ةح كا٣كٛؿ  ٕ٦نة،
اٛلعؿـ اٙلؿ اٛلك .٥٤ك٪٦٭ ٨٦ ٥ٹ كٹٱح ٚ ٫٣ٲ٭ًل  ٕ٦نة ،ك٬ٮ ا١٣ةٚؿ ٔىل
ك٬ٮ إ٣ىجح ِف
اٛلعؿـ ٔىل
اٛلك٧٤ح .ك٪٦٭ ٨٦ ٥كٹٱذ ٫يف ا٣كٛؿ ٹ يف ا١٪٣ةح ،ك :٥٬اٛلك٥٤
ِف
اٛلعؿـ .ك٪٦٭ ٨٦ ٥كٹٱذ ٫يف
ا١٣ةٚؿة ،كذكك اٵرظةـ ،كاٛلعةرـ  ٨٦ا٣ؿًةع ،كإ٣جؽ ِف
ا١٪٣ةح ٹ يف ا٣كٛؿ ،ك ٥٬إ٣ىجةت ٍٗل اٛلعةرـ ،كا٣ٮ٪ل ٔ٪ؽ ٝ ٨٦ةؿ ث.٫
 ¬:ك٩ؽب اقذنةرة اٵـ يف دـكٱش اث٪ذ٭ة ،كدٞؽٱ٥

اْ٪٣ؿ()7

إٌف كص٫

( )1إذ قجج ٫اٛل ٟ٤ٹ اٞ٣ؿب( .ثعؿ) .كاٛلؼذةر دٮ Ê٢٠ذ٦ٲ نة ٱـكص٭ة ثإذف قٲؽ٬ة( .مة.)ٰ٦
(*) ٵ ٫٩ٱـكج ثةٛل ٟ٤ٹ ثة٣ٮٹٱح ،ذ٠ؿق ا٪٣ٮكمٝ ،ةؿ :ك٠ؾا اٛل١ةدت ٱـكج أ٦ذ.٫
أ١لة دٮ ٞ٤ُ٦ ٢٠نة؛ إذ  ٨٦رشط ا٣ٮٍف أف ٱ١ٮف ٔىل ٤٦ذ٭ةٔ( .ة٦ؿ ،كٛ٦ذٰ).
( )2كاٛلؼذةر Ê
( )3اٵكٌفٍ٘٣ :ل ٔىجحÊ؛ ٣ٲؽػ ٢ذكك ا٣ك٭ةـ.
(ٚ )4ضٕٺ ٥٬ثٕؽ إ٣ىجح.
( )5إذا ٠ةف ٛلَٕل ً٠ل يف اٵز٬ةر.)Í( .
(*) كاٛلض٪ٮ٩ح.كٱنرتط اقذ٧ؿار ا٘ل٪ٮف[ ٨٦ ]1كٝخ اٷٱىةء إٌف كٝخ إٞ٣ؽ.)Í( .
( )6ك٬ؾا ٠ٺـ اٞ٣ٲ ٢يف اٵز٬ةر.
( )7ك٣لٮز.

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

[ ]1ك٠ؾا ا٣ى٘ؿ.)Í( .

اٛلؼُٮثح( ،)1كّلؿم ذات

ا٣ؽٱ)2(٨

كذات

ا)3(٢ٕٞ٣

كذات

ا٘لًلؿ()4

كا٣ج١ةرة

كا٣ٮداد(.)5
 ¬:كإذا ادٔخ ا٘٣ؿٱجح( )6أف ٹ كٍف ٜلة دٕ ٫٧٤يٝج ىًٝ ٢ٮٜلة(٦ )7ة ًف ٱْ٨
٠ؾُلة ،كإف اظذٲٍ ثذع٤ٲٛ٭ة(ٚ )8٭ٮ أظكٚ ،٨إف ا٦ذٕ٪خ ًف دـكج( .)9كإف ٔؿؼ
٩كج٭ة ثعر ٔٝ ،٫٪ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙكا٣جعر¬( )10كصٮب( )11إف ٔؿؼ أ٫٩
( )1كٛ٠ٲ٭ة .Êٍٞٚ
(*) إذا ًف دٞةر ٫٩م٭ٮة ، Éذ٠ؿق اٛل٪ىٮر ثةٓص ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٛلؾ٬ت .كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ك٣ٮ ٣ن٭ٮة.
(٩ضؿم) .كقٲأيت يف ا١٣ذةب.ا٬ػ ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵػجةر ظٲر أ٦ؿ ا٪٣جٰ ÷ ثؾ ٟ٣كًف
ٱٞٲؽق ،ذ٠ؿق اث ٨راكع.
(*) ٝةؿ أوعةث٪ة :ٱكذعت أف ٱ١ٮف ْ٩ؿق إ٣ٲ٭ة ٝج ٢اٚلُجح ظذٯ إف ٠ؿ٬٭ة دؿ٠٭ة ٍٗ ٨٦ل إٱؾاء،
ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ دؿ٠٭ة ثٕؽ اٚلُجح ،كآص أٔٝ .٥٤ةؿ أوعةث٪ة :كإذا ًف ٱ ٫٪١٧اْ٪٣ؿ اقذعت  ٫٣أف
ٱجٕر ا٦ؿأة ٱسُ ٜلة دْ٪ؿ إ٣ٲ٭ة كْلربق ،كٱ١ٮف ذٝ ٟ٣ج ٢اٚلُجح؛ ٛلة ذ٠ؿ٩ةق ٨٦( .رشح ٦ك٥٤
٪٤٣ٮكم ث.)٫ْٛ٤
(ٞ٣ )2ٮ(( :÷ ٫٣د١٪ط ا٪٣كةء ٵرثٓٛ :لةٜلة كظكج٭ة كصًلٜلة كدٱ٪٭ةٚ ،ةّٛؿ ثؾات ا٣ؽٱ٨
دؿثخ ٱؽاؾ))( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )3ٵف اٛلٞىٮد ثة١٪٣ةح َٲت اٛلٕةرشة كراظح اٛ٪٣ٮس كرٗؽ إ٣ٲل ،كذ ٟ٣ٹ ٤لىٓ٦ ٢
ٔؽـ ا( .٢ٕٞ٣ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(ٞ٣ )4ٮ(( :÷ ٫٣إً٩ل ا٪٣كةء ٕ٣تٚ ،إذا اْلؾ أظؽٕ٣ ٥٠جح ٤ٚٲكذعك٪٭ة))( .ثكذةف).
( )5أم :ظك ٨إٍ٣صة.
(*) ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ػٍل ٩كةا ٥١ا٣ٮدكد))ٝ ،ةؿ  :#كٵف  ٓ٦اٛلٮدة دؽكـ إٍ٣صة( .ثكذةف).
( )6كٍٗل٬ة.
( )7كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٹ ٱٕ ٥٤إٹ  ٨٦ص٭ذ٭ة ،كً٠ل ٱٞجٝ ٢ٮٜلة يف اٌٞ٩ةء ٔؽٔلة كظٲٌ٭ة كَ٭ةرٔلة،
كٵ١لة يف ٱؽ ٛ٩ك٭ة( .ثكذةف).
( )8كا٣ذع٤ٲ ٙإٌف  ٨٦ٱذٮٌف ٔٞؽ٬ة.
( )9إٹ أف درتؾ ا٣ٲَ٧ل ظٲةء كظن٧ح ٠ةف ٣ٸ٦ةـ أك اٙلة ٥٠أف ٱـكص٭ة.)Í( .
( )10يف (ج ،د) :كا٣جعر ٔ.٫٪
( )11ككصٮب ا٣جعر ٔىل  ٨٦ٱؿٱؽ Êا١٪٣ةح ٪٦٭ة أك  ٨٦ا٣ـكجٔ( .ة٦ؿ) .كٍْ٩لق ٝٮ :٫٣كٞٛ٩ذ٭ة
ٔىل اُ٣ة٣ت.

٠ةف ٜلة كٍف كأ١٩ؿت ،كإف ادٔخ ٦ٮد ٫أك ٗٲجذ٪ٚ ٫ؽب(ٚ ،)1إف ّ٭ؿ ٜلة كٍف ٨٦
ثٕؽي كًف د ٨١دٕؿٚ ٫ٚٺ أرتاض  ،)2(É٫٣إٹ إف دـكصخ ٍٗل ٛ٠ؤ ٧٤٤ٚؤٱؽ ثةٓص
ٝٮٹف( )3يف ثُٺف كٹٱذ ٫يف د ٟ٤اٙلةؿ(.)4
 :كإذا ٗةب ا٣ٮٍف ٗٲجح ُٕٞ٪٦ح ا٩ذ٤ٞخ ا٣ٮÊٹٱح إٌف اٵٝؿب ثٕؽق ،كٝةؿ
اٛلؤٱؽ ثةٓص كا٣نة :ٰٕٚٱ٪ٮب ٔ ٫٪اٙلة٪٤ٝ .)5(٥٠ة :كيف ثُٺف كٹٱذٝ ٫ٮٹف ٧٤٣ؤٱؽ
ثةٓص :أظؽً٬ل :دجُ .)6(¨٢كا٣سةٌل كاٞ٣ة٬ل زٱؽ :ٹ دجُ .٢كاٛ٣ةاؽة ظٲر زكص٭ة
اٙلةرض ٍٗ ٨٦ل ٛ٠ؤ  ٢٬ٱ١ٮف ٘٤٣ةات( )7أف ٱٕرتض( )8أـ ٹ ،كظٲر زكص٭ة
ا٘٣ةات( )9كرًٲخ ث ،٫كظٲر زكصة٬ة  ٕ٦نة ثؿًة٬ة  ٨٦ازَ٪ل يف كٝخ كاظؽٕٚ ،ىل
ٝٮؿ ا٣جُٺف ٱىط¬ ٔٞؽ اٙلةرض ،كٔىل ٝٮؿ ا٣جٞةء( :)10ٹ ٱىط أ٦لًل.
( )1كيف ا٘٣ٲر ٦ة ٪ٕ٦ةق :Êأ١لة دجَل؛ ٵ١لة دؽٰٔ إقٞةط ظ.٫ٞ
(ٚ )2إف ٠ة٩خ دٕ ٫٧٤كدٕؿ٠ ٫ٚةف ا١٪٣ةح ٦ٮٝٮ ٚنة.
( )3كٔ ٨اٜلؽكٱح ٹ أرتاضٔ Êىل اٞ٣ٮَ٣ل  ٞ٤ُ٦نةٔ( .ة٦ؿ) .إٹ ٌ٘٣ةًح.Ê
( )4أم :ظةؿ ٗٲجذ.٫
(*) اٵوط أف  ٫٣اٹٔرتاض ٔىل اٞ٣ٮَ٣ل  ٕ٦نة( .وٕٲرتم) ٓ٦ .اٌ٘٣ةًح.)Í( .
(٤ٝ )5خ :ك٬ٮ ٝٮم( .ثعؿ).
( )6ك٬ٮ ٝٮؿ اٜلؽكٱحٗ( .ٲر).
(٤ٚ )7ٮ ٠ة٩خ ٝؽ ّلٞٞخ ٗٲجذ ٫اٛلُٕٞ٪ح زٞٔ ٥ؽ ٜلة ا٣ٮٍف اٙلةرض أك ك٤٠خ  ٨٦ٱـكص٭ة ث٪ةء ٔىل
اٵو ٢أ ٫٩ثةؽ يف ٦كةٚح اٛلُٕٞ٪ح ،ز ٥كوٞٔ ٢ٲت إٞ٣ؽ  ٢٬ٱٕذرب اٹثذؽاء أك اٹ٩ذ٭ةء؟
ك٠ؾا يف دٕؾر اٛلٮاو٤ح ك٩عٮ٬ة( .ظةمٲح قعٮٍف)ٝ .ةؿ اٛلٛذٰ٣ :ٮ ٔٞؽ ُلة ز ٥كوٞٔ ٢ٲت
إٞ٣ؽ ُلة ثٲٮـ أك ٱٮَ٦ل أك ٩عٮ ذ ٟ٣ث٦ ٰٞٮٝٮ ٚنة ٔىل إصةزد٫؛ إذ دجَل أف ا٘٣ٲجح دكف م٭ؿ،
ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ ػ١٦ ٰٛة ٫٩زٔ ٥ؿؼ ٞٚؽ وط إٞ٣ؽٚ ،ٺ أرتاضٛ٦( .ذٰ) .ك٬ٮ ٝٮم ،Êإٹ
ٝٮ« :٫٣ث٦ ٰٞٮٝٮٚة» ؛ ٵ ٫٩ٹ ظ٣ ٥١ٸصةزة ٔ ٓ٦ؽـ اٷًةٚح؛ إذ  ٨٦رشط إٞ٣ؽ اٛلٮٝٮؼ
اٷًةٚح إٌف ا٣ٮٍف ً٠ل ٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر يف ٝٮٌ٦« :٫٣ٲ ٛنة يف اَْٛ٤٣ل» .ك(.)Í
( )8ٱٕرتض ٔىل اٛلؼذةر  ٓ٦اٌ٘٣ةًح( .مة.)Í( )ٰ٦
(ٍٗ ٨٦ )9ل ٙ٠ء.
(٤٣ )10ٮٹٱح.

¬
ٱىط
كإف ٠ةف ثٍ٘ل إذ١لة ٕٚىل ٝٮؿ ا٣جٞةء :أ٦لًل أصةزد ٫وط ،كٔىل ٝٮؿ ا٣جُٺف :ٹ
ٔٞؽ ا٘٣ةات(.)1
 :كاٛلُٕٞ٪حٚ ٰ٬ :ٮؽ ٦كةٚح م٭ؿ ثٲٮـ أك ٱٮَ٦ل ٔ٪ؽ اٜلةدم ،كٝةؿ
اٛلؤٱؽ ثةٓص :دكف م٭ؿ ثٲٮَ٦ل أك زٺزح ،كٝةؿ ا٪٣ةرص :م٭ؿ ٝ ،)2(Êٍٞٚٲ :٢كذٟ٣
٤٣ؾ٬ةب كا٣ؿصٮع ،ذ٠ؿق اثٕ٦ ٨ؿؼ ،)3(Éكٝٲ٤٣ :٢ؾ٬ةب  .ٍٞٚكٝةؿ اٛل٪ىٮر
ثةٓص٩ :ى ٙم٭ؿ يف ظ ٜا٣ؿٚٲٕح ،كيف

ا٣ؽ٩ٲح()4

زٺزح أٱةـ ،ك ٰ٬ا٣ذٰ ْلؿج

ٙلٮااض٭ة .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح( )5كا٣نة٦ :ٰٕٚكةٚح ا٣كٛؿٝ ،ةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ك٬ٮ
ا٣ىعٲط(ٚ ،)6أ٦ة أذجةر ا٣ن٭ؿ ٚ٭ٮ ّل ٥١كإرضار ُلة.
 ¬:كيف ظ ٥١ا٘٣ٲجح اٛلُٕٞ٪ح إذا ٠ةف ا٣ٮٍف ٹ ٱٕؿؼ ١٦ة ،)7(٫٩أك يف ص٭ةت
( )1كإذا ك ٢٠ز ٥ثُ٤خ كٹٱذ ٫ثة٘٣ٲج ح ثُ٤خ ا٣ٮ٠ة٣ح ،ك٬ؾق  ٨٦اٛ٣ٮااؽ٠ ،ؾا ٔ ٨اٛلٛذٰ ،كٝؿرق
ا٣نة.)Í( .ٰ٦
(٦ ٨٦ )2ٮًٓ ا٣ـكصح.)Í( .
(*) ٹ ٱـٱؽ كٹ ٱٞ٪ه.)Í( .
(*) كا٣ن٭ؿ ٦ ٨٦ٮًٓ إٞ٣ؽ٤ٚ ،ٮ ٠ةف ثَل اٵثٕؽ  ٨٦اٵك٣ٲةء كاٵٝؿب دكف م٭ؿ ،كثٲ٪٭ة -
أم :ا٣ـكصح -كثَل اٵٝؿب م٭ؿ ،ك٦ٮًٓ إٞ٣ؽ ظٲر ا٣ٮٍف اٵثٕؽٚ -ٺ ٱٕٞؽ ٔىل ٬ؾا.
(٬ج .)٢كٝةؿ ثٕي اٛلنةاغ :ا٣ن٭ؿ ٦ ٨٦ٮًٓ ا٣ـكصحٕٚ ،Êىل ٝٮ٬ ٫٣ؾا ٱىط إٞ٣ؽ  ٨٦ا٣ٮٍف
اٵثٕؽ.ا٬ػ كٵ ٫٩ٱ٤ــ ٔىل أذجةر ٦ٮًٓ إٞ٣ؽ ٣ٮ ٠ةف ا٣ٮٍف اٵثٕؽ يف ٦ٮًٓ ،كا٣ـكصح
كا٣ٮٍف اٵٝؿب يف ٦ٮًٓ آػؿ ،كػُجخ  ٨٦ا٣ٮٍف اٵثٕؽ ،كثَل ٦ٮًٓ ا٣ـكصح كا٣ٮٍف
اٵٝؿب ك٦ٮًٓ ا٣ٮٍف اٵثٕؽ م٭ؿ أف ٱٕٞؽ ٜلة ا٣ٮٍف اٵثٕؽ؛ ٵف ٦ٮًٕ٦ ٫ٮًٓ إٞ٣ؽ ،كٹ
ٝةا ٢ث٬( .٫ة٦ل ثعؿ).
( )3كٱ ٰٛ١ا ،٨ْ٣كإ٣ربة ثةٹ١٩نةؼ.)Í( .
( )4كاٍٞٛ٣لة.
( )5ٱْ٪ؿ يف ٠ٺـ أيب ظ٪ٲٛح ٚإ ٫٩ٱٞٮؿ :إف ٧٤٣ؿأة أف دـكج ٛ٩ك٭ة ،ك٠ؾا ٜلة أف دٮ٨٦ ٢٠
ٱـكص٭ة .كٝ ٫٣ ٢ٕ٣ٮَ٣ل ،أك ٱٞةؿ٬ :ؾا يف ظ ٜا٣ىٍ٘لة.
( )6كٝٮاق قٲؽم اٙلكَل ث ٨اٞ٣ةق ٥كاٞ٣ة٬ل إثؿا٬ٲ ٥ظسٲر كا٣كعٮٍف كاٛلٛذٰ ،كٓص اٙل٧ؽ.
( )7ك٣ٮ داػ ٢اٛلٲ .٢ك(.)Í

إذا َ٤ت ٚٲ٭ة ًف ٱٮصؽ إٹ يف ٝؽر ا٘٣ٲجح اٛلُٕٞ٪ح( ،)1أك ٠ةف يف ١٦ةف ٹ ٱ ٨١٧ا٣ٮوٮؿ
إ٣ٲ )2(٫كٹ أػؾ ا٣ٮ٠ة٣ح ٝ ٨١٣ ،٫٪٦ؽ ذ٠ؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص يف ٬ؾق ا٣ىٮرة أ ٫٩ٱ٪ذْؿ م٭ؿ نا(،)3
ٞٚٲ :٢إ٩ ٫٩ؽب ،كٱ١ٮف يف ا٣ىٮر ٤٠٭ة ،ذ٠ؿق أثٮ صٕٛؿ ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إ٫٩
ٝٮؿ آػؿ ٚ ،٫٣ٲ١ٮف ٝ ٫٣ٮٹف يف ا ،٢١٣كٝةؿ أثٮ ِ٦ص :إ ٫٩ظٲر ٱؿصٯ ػؿكص ٫ٱ٪ذْؿ
م٭ؿ نا ،كظٲر ٹ ٱؿصٯ ٹ ٱ٪ذْؿ .ك٬ٮ اٞ٣ٮمٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙك٬ؾا يف اٙلؿة¬ ،ٹ
يف اٵ٦ح إذا ٗةب قٲؽ٬ة ٚٺ ٱـكص٭ة إٹ ٬ٮ؛ ٵ ٫٩ظ ٫٣ ٜٹ ٜلة.
 :كإذا َ٤جخ ا٣جة٘٣ح( )4إ٣ة٤ٝح اٙلؿة دـك٣ل٭ة ٛ٠ ٨٦ؤ كا٦ذ ٓ٪ك٣ٲ٭ة:
ٚإف ٠ةف ٘ل٭ ٫٤ثٛ١ةءة ا٣ـكج ًف دجُ ٢كÊٹٱذ ٫ظذٯ ٱذٕؿؼ ظة ،)5(٫٣كإف ٠ةف ٍ٘٣ل
ذٞٚ ٟ٣ؽ كصت ٔ٤ٲ٤ٚ ،٫ٮ ٔؽؿ ٔ ٫٪إٌف ا٣ىٺة ٠ةف  ٨٧٠وىل ك٬ٮ ُ٦ة٣ت
ثة٣ؽٱ ،)6(٨كٹ دجُ ٢كٹٱذ ٫ثإظؿا٤٣ ٫٦ىٺة()7؛ ٵف ذ ٟ٣ٱكٍل ،ث ٢ثإظؿا٫٦
( ٨٦ )1إرادة Êإٞ٣ؽٛ٦( .ذٰ) .كٝٲ ٨٦ :٢ٱٮـ اٷصةثح( .ظٛٲِ).
( )2ظةؿ إٞ٣ؽ ،Êكٹ ٔربة ثُٮؿ اٛلؽة كُٝص٬ة٩( .ضؿم) .كٹ ٣لت ثؾؿ اٛلةؿ كإف .)Í( .٢ٝ
( )3كيف ا٣جعؿٚ :ؿع ¨:اٛل٪ذؼت :ك ٨٦ٹ ٱ٪ةؿ يف ظجف أك ٩عٮق ا٩ذ٤ٞخ كٹٱذٚ ٫ٮر نا .كٝٲ :٢إف ًف
ٱْ ٨ػؿكص ٫يف ا٣ن٭ؿ .كاٵكؿ أٝؿب( .ثعؿ).
( )4ٹ ا٣ىٍ٘لة ،Êك٣ٮ ػيش ٚٮات اٛلى٤عحٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :Ê٨أ٦ة إذا ٠ة٩خ وٍ٘لة ٚٺ
ٌٔ]1[٢؛ ٵ ٫٩ٹ رًة ٜلةٝ .ةؿ :ك٤لذ ٢٧أف ٱ١ٮف ٔةً ن
ٺ ٦ذٯ ٔؿؼ اٙلة٦ ٥٠ى٤عذ٭ة.
(وٕٲرتم) .كٝؿرق اٛلؤ.ٙ٣
( )5كإذا ادٔٯ ا٣ٮٍف ٔؽـ ٛ٠ةءة اٚلةَت كادٔخ أٛ٠ ٫٩ؤ ٚة٣جٲ٪ح ٔىل ا٣ٮٍفÊ؛ ٵف اْ٣ة٬ؿ اٛ١٣ةءة ،كٝؽ
أمةر إ٣ٲ ٫يف اٍ٣صح ٨١٣ ،ٱٞةؿٝ :ٮ ٫٣يف اٍ٣صح كا٣جٲةف« :إٹ ٣ذٕؿؼ ظة٥ »٫٣لة٫ٛ٣؛ ٵ١لً ٥ف ٣لٕ٤ٮا
اْ٣ة٬ؿ اٛ١٣ةءةٚ ،ٲْ٪ؿٛ٦( .ذٰ) .ك٬ٮ ٱٞةؿ :إ ٫٩إذا َ٤ت اٷ٦٭ةؿ ٣ذٕؿؼ ظة ٫٣أ٦٭ ،٢كإذا ادٔٯ
ثٕؽ ذٔ ٟ٣ؽـ اٛ١٣ةءة ثَل ثؾ٬ ٨٦( .ٟ٣ة٦ل رشح اٵز٬ةر) (.)Í
( )6كاٵكٌف أ١لة دىط وٺد Ê٫كدجُ ٢كٹٱذ٫؛ ٵ ،٢ٌٔ ٫٩ا٤٣٭ ٥إٹ أف ٱٕؿؼ أ ٫٩إذا ًٌٔ ٢ف
ٱـكص٭ة ٍٗلق ٚٺ ٱجٕؽ ثُٺف Êوٺد .٫ك٦س ٨ٔ ٫٤ا٣نة.ٰ٦
(*) إٹ آػؿ ا٣ٮٝخ ٔ٪ؽ ػنٲح اٛ٣ٮت ٚذىط Êكٹ ٌٔ ،٢إٹ أف ٥لنٯ ٚٮت ا٣ـكج ٠ةف ٔةً ن
ٺÊ
ك٣ٮ ٠ةف ٥لنٯ ٚٮت ا٣ىٺة؛ ٵ ٫٩ظ ٜٳد ،ٰ٦كآص أٔ.٥٤
( )7ث ٢دجُ ،Ê٢ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر ثٞٮ« :٫٣كثأد٩ٯ ٌٔ ٢يف اٛلٛ٤١ح اٙلؿة».
(*) إذا ٠ةف إظؿاٝ ٫٦ج٤َ ٢ج٭ة.

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

[ ]1كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر ثٞٮ :٫٣كثأد٩ٯ ٌٔ ٢يف اٛلٛ٤١ح اٙلؿة.

٤٣عش ،ذ٠ؿق اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل .ك ٫٤ٕ٣إذا ٠ةف Êثٕؽ َ٤ج٭ة ،٫٣
ٚأ٦ة ٝجٕٚ ٫٤ىل ٦ة دٞؽـ( .)1ك ٓ٦ا٦ذ٪ةٔ ٫ٱـكص٭ة اٵٝؿب Éثٕؽق ٔ٪ؽ اٜلةدم(،)2
كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ إ٣جةس كا٣نة :ٰٕٚٱـكص٭ة اٙلةٝ ،٥٠ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓصٚ :إف ًف
ٱ ٨١ز ٥ظة ٥٠ك٤٠خ  ٨٦ٱـكص٭ة .ك٠ؾا ٔىل ٝٮؿ اٜلةدم ظٲر ٹ أٝؿÊب.
¨ كا ٢ٌٕ٣ٱسجخ( )3ث٘ة٣ت اٛ ٨ْ٣ل ٨أراد دـك٣ل٭ة إذا ًف ٱ٪ة٠ؿ

ا٣ٮٍف()4

 ٨٦ثٕؽٚ ،إف ٩ة٠ؿ ٚٺ ثؽ  ٨٦ا٣ن٭ةدة إٌف اٙلةٚ :٥٠إف ٝةؿ ا٣ٮٍف ٔ٪ؽ َ٤ج٭ة
ا٣ذـكٱشٝ« :ؽ ٪٠خ زكصذ٭ة يف و٘ؿ٬ة ،كا٣ـكصٲح ثةٝٲح» كأ١٩ؿت ٠ةف ٌٔٺن
 ،٫٪٦إٹ أف ٱجَل ثؾ ،)5(ٟ٣ك٠ؾا إذا ٝةؿ :أ٩ة أزكص٭ة يف كٝخ ٍٗل ٬ؾا أك ثٕؽ
إُ٣ص أك ٦ذٯ رصٕخ أ٩ة أك رصٕخ  ٰ٬إٌف ثٲذٰٚ -ؾ.)6(٢ٌٔ ٟ٣
¨ ٚإف ا٦ذ ٨٦ ٓ٪دـك٣ل٭ة ظذٯ دؿد ظٞ٭ة ٔ٤ٲ٠ )7(٫ةف ٔةً ن
ٺ( )8كًف ٱىط
ا٣ؿد( ٫٣ )9إذا ٤ٕٚذ٣ ٫٣ ٫ٲـكص٭ة؛ ٵف ذ ٟ٣رمٮة ،كٹ ِلٮز ا٣ن٭ةدة كٹ ا١٣ذةثح
( )1ٱٕٚ ٰ٪ٲْ٪ؿ يف ٦ؽة إظؿاٝ ٥٠ ٫٦ؽر٬ة ،ز ٥ٱأيت ٚٲ ٫اٚلٺؼ ً٠ل يف ا٘٣ٲجح( .ثكذةف) .كاٛلؼذةر ٠ٺÊـ
اٷ٦ةـ يف رشح اٵز٬ةر.
(ٝ )2ٲةق نة ٔ ٢ٌٕ٤٣ىل ا٣ى٘ؿ كا٘ل٪ٮف كاٛ١٣ؿ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(٤٣ )3ٮٍف اٳػؿ.
(*) إٹ أف ٱؿصٓ ٔ ٨أ Ê٢ٌٕ٣ةدت كٹٱذ ،٫ٱٕ ٰ٪إذا ٔةد ٝج ٢إٞ٣ؽ.)Í( .
( )4اٵٝؿب.
( )5ك ٢ٕ٣ا٣ن٭ةدة ٨٦ Êثةب اٙلكجح؛ ٵف ا٣ؽٔٮل  ٨٦ا٣ٮٍف ٤٣ـكج اٵكؿ ،ك٬ٮ ٍٗل ٦ؽع( .قًلع
قٲؽ٩ة ظك.)ª ٨
( )6إٹ أف ٱ١ٮف ٔ٤ٲٌٗ ٫ةًح Êيف دـك٣ل٭ة يف ٍٗل ثٲذ٤ٚ ٫ٲف ثٌٕ.٢
( )7أمٔ :لج ِٛ٣ .٫٣ ٫ظةمٲح :ٱٕٓ ٰ٪ل ٫١٤ظٞ٭ة أك ٔلج ٫٣ ٫أك أم كصٮق ا٣ذ٤٧ٲ.ٟ
(ٝ )8ةؿ ا٣ٮا٣ؽ  : ªٵ١لة إف ٤ٕٚخ ذ١٦ ٟ٣ؿ٬ح ػٮٚة  ٨٦ا٦ذ٪ةٔ ٨٦ ٫دـك٣ل٭ة ٚ٭ٮ ثةَ،٢
كٱ١ٮف ٗ ٫ٕ٦ىجة ،كإف ٤ٕٚذ ٫راًٲح ٚ٭ٮ رمٮة؛ ٵ ٫٩يف ٞ٦ةث ٫٤كاصت ٔ٤ٲ ،٫ك٬ٮ دـك٣ل٭ة.
ك١٬ؾا ذ٠ؿ  #أ ٫٩إذا ٝةؿ :ٹ أزكص٭ة ظذٯ ٔلت ٍف ٦ةٹ أك دُٕٲ ٰ٪ظٞ٭ة ٦ ٨٦ةؿ أثٲ٭ة أك
ِلٍٕ ٢ف ٝكُ نة ٦ ٨٦٭ؿ٬ة ٠ةف ٬ؾا ٌٔ ن
ٺ ٱجُ ٢كٹٱذ ٫؛ ١٣ٮّ ٫٩ةٛل نة( .ثكذةف).
( )9ٱٕ :ٰ٪ا٣ذ٤٧ٲ.ٟ

ٔىل ذٝ .ٟ٣ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :كإذا ٔؿٚخ أ١لة د٤عٞ٭ة ِ٦صة  ٨٦ك٣ٲ٭ة إذا َ٤جذ٫
دـك٣ل٭ة ٠ةف ٔةً ن
ٺ( ،)1كصةز ٜلة أف دٮ ٨٦ ٢٠ٱـكص٭ة( .)2كاٵٝؿب أ ٫٩إذا
زكص٭ة ٌٚٮٍف( )3كا٦ذ ٓ٪ا٣ٮٍف  ٨٦إصةزدً ٫ف ٱٔ ٨١ةً ن
ٺÉ؛ ٵف إٞ٣ؽ ظ.٫٣ ٜ
 ¬:ك ٨٦زكص٭ة ك٣ٲةف ٜلة  ٨٦زكصَل( )4ك ٰ٬ثة٘٣ح ٔة٤ٝحٚ :إف ٠ة٩خ
أذ٩خ ٵظؽً٬ل أك أصةزد ٫وط ،كإف أصةزٔلًل  ٕ٦نة ثُٺ¬( ،)5كٝةؿ أثٮ ِ٦ص كاٞٛ٣ٲ٫
ظك :٨ٹ دىط إصةزٔلة ،كٜلة أف ِلٲـ أ٦لًل مةءت  ٨٦ثٕؽ(ٝ .)6ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل ¬:ك٠ؾا
و
كاظؽ ٚك١ذخ(.)7
٣ٮ ٠ة٩خ ث١ؿ نا كٔ٧٤خ ُلًل  ٕ٦نة يف ظةؿ
كإف ٠ة٩ة  ٕ٦نة ثإذ١لة  ٥٤ٔ ٨٧ٚدأػؿق ٪٦٭ًل ٚ٭ٮ ثةَ ٢ك٣ٮ ٠ةف¬ اٵكؿ ٚةقؽ نا()8

 ٓ٦ا٘ل٭ ،٢ك٣ٮ دػُ ٢لة اٳػؿ ص٭ٺ ،ػٺؼ ٦ة ،)9(ٟ٣كإف كٕٝة يف كٝخ
(٤ٚ )1ٮ ا٦ذ ٓ٪ا٣ٮٍف ػٮٚة ٔىل ٛ٩ك ٫أك ٦ةٝ ٫٣ةؿ قٲؽ٩ة ثؽر ا٣ؽٱٞ ٨ل٧ؽ ث ٨أٖلؽ ٦ؿًٗ :٥ف ٱ٨١
ٔةً ن
ٺ كٹ ٱأز ،٥كد٪ذ ٢ٞا٣ٮٹٱح إٌف ٍٗلق ٨٧٠ ،ػ١٦ ٰٛة ٫٩أك دٕؾرت ٦ٮاو٤ذ.)Í( .٫
(ٔ ٓ٦ )2ؽـ اٷ٦ةـ كاٙلة٪ٔ ٥٠ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كٔ٪ؽ٩ة ظٲر ٹ ٝؿٱت كٹ إ٦ةـ كٹ ظة.)Í( .٥٠
( )3أك كٍف أثٕؽ.
( )4يف كٝذَل.
( )5كّة٬ؿق ك٣ٮ ٠ةف أظؽً٬ل ٚةقؽ نا ،كاٵوط أف اٷصةزة د٤ع Êٜا٣ىعٲط دكف اٛ٣ةقؽ( .قعٮٍف).
كٝٲ :٢ٹ ٚؿؽ؛ ٵ١لة ٣ٲكخ إصةزة ،كإً٩ل  ٰ٬ث٪ٕ٧ٯ ا٣ؿًةٚ ،ٲجُٺف ٠ة٣ىعٲعَل.
(*) كإف ٝة٣خ :أصـت أظؽً٬ل ٍٗل َٕ٦ل ٤ٕ٤ٚ٭ة دجُ ٢اٷصةزةٚ ،ذضٲـ ثٕؽ ذٞٔ ٟ٣ؽ ٨٦
مةءت( .ظةمٲح قعٮٍف) (.)Í
( )6كٝٮاق اٛلٛذٰ.
( )7ثُٺ  ٕ٦نة.Ê
( )8كٝٲ :٢ٱُ٪صؼ اٷذف إٌف ا٣ىعٲط ،إٹ أف ٣لؿم ٔؿؼ ثةٛ٣ةقؽً٠ Êل قٲأيت يف ا٣جٲةف يف اٍ٣صط
ا٣ؿاثٓ  ٨٦رشكط ا١٪٣ةح أف إذ١لة ٱُ٪صؼ إٌف ا٣ىعٲط إٹ أف ٣لؿم ٔؿؼ ثةٛ٣ةقؽ.
(*) ظٲر صؿل ثٔ ٫ؿؼ ً٠ل ٱأيت.)Í( .
(ٞٚ )9ةؿ :إذا دػ ٢ا٣سةٌل صة٬ٺ ٚ٭ٮ أكٌف؛ إذ ا٣ؽػٮؿ أٝٮل  ٨٦إٞ٣ؽ؛ ٵف ث ٫ٱكذ ٢٧١اٛل٭ؿ
 ،٫٤٠كإٞ٣ؽ ٹ ٱٮصت إٹ ٩ى٪٤ٝ .٫ٛة :اٚلرب [ك٬ٮ ٝٮ(( :÷ ٫٣أٱًل ا٦ؿأة زكص٭ة ك٣ٲةف
ٚ٭ٰ ٣ٶكؿ ٪٦٭ًل ،كأٱًل رص ٢ثةع ثٲٕ نة  ٨٦رصَ٤ل ٚ٭ٮ ٣ٶكؿ ٪٦٭ًل))] أكٌف ،ق٪٧٤ة ٚة٣ٮطء ٹ
ٱىعط ا٣جةَ٤٠ ٢ٮ ١٩عخ يف إ٣ؽة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤

كاظؽ أك ص٭ ٢ظةٜلًل ثُٺ¨( ،)1كإف ٔ ٥٤دٞؽـ أظؽً٬ل  ٨١٣ا٣ذجف ٚعٲر ٝؽ
دػُ ٢لة أظؽً٬ل راًٲح(ٚ )2ةْ٣ة٬ؿ أ ٫٩اٛلذٞؽـ ،كٔىل ا٣سةٌل ا٣جٲ٪ح ،ك٠ؾا ظٲر
دػٺ ُلة كٔ ٥٤دٞؽـ أظؽً٬ل يف ا٣ؽػٮؿ ،كظٲر ًف ٱؽػُ ٢لة أ٦لًل  ٨٧ٚأٝؿت ٫٣
ثة٣ذٞؽـ ٱ١ٮف اٞ٣ٮؿ ٝٮ ،)3(٫٣كٔىل ا٣سةٌل ا٣جٲ٪ح( ،)4كظٲر ًف دٞؿ كٹ ٝة٦خ ثٲ٪ح
ٔ٪ؽ اٞ٣ةق ٥كاٜلةدم كا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب َة٣ت كأيب إ٣جةس
ٱجُٺف  ٕ٦نة É
كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ،ٰٕٚكٝةؿ أٖلؽ كإقعةؽ :ٱٞؿع ثٲ٪٭ًل ،كٝةؿ اٙلٞٲٰ٪
كاٵزر ٰٝكاٛل٪ىٮر ثةٓص كاٵقذةذ كاٞ٣ة٬ل زٱؽ كأثٮ ِ٦ص :إ١لة دٮٚ ،ٙٝٺ
ٱؽػُ ٢لة أ٦لًل ،كٹ دـكج ٍٗلً٬ل ظذٯ ٱُٞ٤ة٬ةٚ ،إف ا٦ذٕ٪ة َ ٨٦ٺٝ٭ة ٞٚةؿ
اٙلٞٲ :)5(ٰ٪ٱٛكغ اٙلة١٩ ٥٠ةظ٭ًل ،كٝةؿ اٵزر٣ :ٰٝلربً٬ل اٙلةٔ ٥٠ىل اُ٣ٺؽ.
كٹ ٞٛ٩ح ٜلة ٝج ٢اُ٣ٺؽ كاٛ٣كغ ٔىل أ٦لًل ،كٹ ٦٭ؿ؛ ٵ ٫٩ا٣ذجف ٤ٔ ٨٦ٲ٫
اٙل٪٦ ٜ٭ًل ،إٹ ٔىل أظؽ ٝٮٍف اٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل ثة٣ذعٮٱ٢
ٔ٤ٲ٭ًل ٚٲ٤ــ  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل ٩ىٞٛ٩ ٙح كرثٓ اٛل٭ؿ إف َ ٜ٤أك ٩ى ٫ٛإف ٦ةت أك
٦ةدخ .كأ٦ة إ٣ؽة إذا ٦ةت أظؽً٬ل ٚذضت ،كإف ٦ةدة  ٢١٤ٚكاظؽ ٪٦٭ًل ٔؽة ،إٹ
أف ٱذ٦ ٜٛٮٔلًل ٕٚؽة ٠ة٤٦ح ٦ ٨٦ٮت اٳػؿ ٪٦٭ًل ،كٹ دؿث ٪٦٭ًل إٹ ٔىل اٞ٣ٮؿ
ثة٣ذعٮٱٔ ٢ىل ٤ٔ ٨٦ٲ ٫اٙل.)6(ٜ

( )1كذ ٟ٣ٵف أظؽً٬ل ثةَ ُٕٝ ٢نة ٱٞٲ ٪نة ،ك٣ٲف أظؽً٬ل أظ ٜثة٣جُٺف  ٨٦اٳػؿ؛ إذ ٹ دؿصٲط.
(ثكذةف).
( )2ك ٰ٬ثة٘٣ح.)Í( .
( )3إذا ٠ةف اٷٝؿار يف ظةؿ ظٲةة ا٣ـكج ،كأ٦ة ثٕؽ ٦ٮدٚ ٫ٺ ٱىط Êإٝؿار٬ة؛ ٵ١لة أٝؿت ثعٜ ٜلة
كٹ ٨لء ٔ٤ٲ٭ة ،ثؼٺؼ ٦ة إذا أٝؿت يف ظةؿ اٙلٲةة ٞٚؽ أٝؿت ثعٜ ٜلة كٔ٤ٲ٭ة.
( )4كإٹ ظ٦ Ê٫٣ ٙ٤ة ٱٕ ٥٤دٞؽـ ٔٞؽق( .ثؿ٬ةف).
(ٝ )5ٮم ٔىل أو٤٭.٥
(ٚ )6رتث  ٢٠ ٨٦كاظؽ ٪٦٭ًل ٩ىٍ٦ ٙلاز٭ة( .ثؿ٬ةف).

كإف ٦ةدخ ٝج٤٭ًل كرزة٬ة ٍ٦لاث زكج ثٲ٪٭ًل( ،)1كٔىل ٝٮؿ اٵقذةذ( )2ٱ١ٮف
٣جٲخ اٛلةؿ( .)3كإف ٦ةدخ ٝج ٢أظؽً٬ل كرث ٪٦٭ة ٩ىٍ٦ ٙلاث ا٣ـكج ،كد١ٮف ٜلًل
ثع ٥١ا٣ؿاثٕح  ٢١٣كاظؽ ،كٹ ٱذـكج أ٦لًل أػذ٭ة ك٩عٮ٬ة ٝجَ ٢ٺٝ٭ة ،كّلؿـ
أ٦٭ةٔلة ٔ٤ٲ٭ًل ،كّلؿـ ٔ ٰ٬ىل آثةا٭ًل كأث٪ةا٭ًل ٔىل اٞ٣ٮَ٣ل  ٕ٦نة()4؛ ٵف أظؽً٬ل
ٔٞؽق وعٲط  ٨١٣ثُ ٢ثٕؽ اٹ٣ذجةس .ك ٨٦دػُ ٢لة ٪٦٭ًل ٚٺ ظؽِف ٔ٤ٲ ،٫كٱ٤ـٜ ٫٦لة
٩ى ٙاٛلك٧ٯ ك٩ى ٙاٵ ،)5(٢ٝكّلؿـ ٔ٤ٲ ٫ث٪ةٔلة ٔىل اٞ٣ٮؿ ثة٣ٮ ،ٙٝكأ٦ة ٔىل
اٞ٣ٮؿ ثة٣جُٺف  ٓ٧ٚا ٥٤ٕ٣ثة٣ذعؿٱ ٥ٱ١ٮف ز٩ة ،ك ٓ٦ا٘ل٭ ٢ٱ١ٮف كطء Êمج٭ح ،كٚٲ٫
اٚلٺؼ( .)6ك ىِ ٝ ٨٦فج٤٭ة ٪٦٭ًل ٣ن٭ٮة أك ٛلك٭ة أك ْ٩ؿ إ٣ٲ٭ة ٣ن٭ٮة ظؿ٦خ ٔ٤ٲ ٫ث٪ةٔلة
ٔىل اٞ٣ٮؿ ثة٣ٮ ،ٙٝٹ ٔىل اٞ٣ٮؿ Êثة٣جُٺف ،كآص أٔ.٥٤
ك ٨٦ادٔٯ ٪٦٭ًل أ ٫٩اٛلذٞؽـ ٤ٕٚٲ ٫ا٣جٲ٪ح ،Êكٔ٤ٲ٭ة ا٣ٲَ٧ل(٦ )7ة دٕٚ ،٥٤إف ظٛ٤خ
( )1ك٬ٮ ٱٮرد يف ٦كةا ٢اٛلٕةٱةة :أٱ ٨ا٦ؿأة دؿ٠خ زكصَل اقذعٞة ٩ى٦ ٙةٜلة؟ (ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )2كاٛل٪ىٮر ثةٓصٗ( .ٲر).
( )3ث٪ةق ٔىل أف اٛلةؿ إذا ا٣ذجف ثَل ٞلىٮرٱ٠ ٨ةف ٣جٲخ اٛلةؿٗ( .ٲر ،كثكذةف  ْٛ٣نة)٪٤ٝ .ةً٤ٔ :ل
ٚىةر ٩ىَٛل( .ثعؿ ٪ٕ٦ٯ).
( )4كيف ا١٣ٮا٠ت :كٹ ٱجٕؽ أف ٱسجخ ٬ؾا ا٣ذعؿٱٔ ٥ىل اٞ٣ٮؿ ثجُٺف إٞ٣ؽٱ٨؛ ٵف أظؽً٬ل
ك ٓٝوعٲع نة  ٨١٣ثُ ٢ثٕؽ ظىٮؿ ا٤٣جف .كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ ٱسجخ Êا٣ذعؿٱ .٥ك٫٤ٕ٣
ٔىل أظؽ ٝٮ٣ٲ ٫ثة٣جُٺف.ا٬ػ ٚ ٨١٣ٲْ٩ ٫ؿ .كأ٦ة ث٪ةٔلة ٚٺ ٤لؿ٤ٔ ٨٦ٲ٭ًل إٹ أف ٱ٪٦ ٓٞ٭ًل ٛلف
أك دٞجٲ ٢أك ْ٩ؿ ٣ن٭ٮة ٔىل اٞ٣ٮؿ ثة٣ٮ.ٙٝ
(*) كذ٬ت ا٣جٲةف ٔىل قٲؽ٩ة أيب اٞ٣ةق ٥ا٣ذ٭ة.ٰ٦ا٬ػ ك٬ٮ اٵكٌف؛ د٘٤ٲج نة ٘لة٩ت اٙلْؿ.
(*) ك٬ؾا ٦نÊ٢١؛ ٵف ّة٬ؿ ٠ٺـ أ ٢٬اٛلؾ٬ت ػٺ٦( .٫ٚؿٗ .)٥ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر ،ك٦س ٫٤يف
ظةمٲح ا٣كعٮٍف ،كْٛ٣٭ةٚ :ٲجُٺف ٠ةٵكٌف يف ٕلٲٓ اٵظ١ةـ .كيف ظةمٲح يف دٕ٤ٲ ٜاٞٛ٣ٲ٫
ٔيل :إذا ظ ٥١اٙلة ٥٠ثٛكغ اٛ٣ةقؽ ث ٰٞا٣ذعؿٱٚ ،٥٭ؾا ٦س٠ ٢ٺـ ا٣جٲةف( .قًلع مة.)ٰ٦
( )5كٔىل اٞ٣ٮؿ ثة٣جُٺف اٵ.)Í( .٢ٝ
(٤ ٢٬ )6لؿـ أـ ٹ.ا٬ػ ٹ ٱٞذٌص Êا٣ذعؿٱ.٥
(٤٣ )7سةٌل.

ٜلًل ٕلٲٕ نة ٠ةف اٙل٦ ٥١ة ٦ؿ  ٨٦اٚلٺؼ( ،)1كإف ٤١٩خ ٔ٪٭ًل وةرت ٠أ١لة يف
أٱؽ٦لًل  ٕ٦نة ٨٧ٚ :ظ٪٦ ٙ٤٭ًل أ ٫٩اٛلذٞؽـ ك ٢١٩ا٣سةٌل ٠ةف اٙلة ٙ٣أكٌف ُلة ،كإف ظٛ٤ة
ٕلٲٕ نة أك ١٩ٺ ٠ةف اٙل٦ ٥١ة ٦ؿ(.)2
( :)3كإذا ثةع ٌٚٮٍف ٔجؽ ٍٗلق كأٔذ ٫ٞآػؿ ٔىل ٦ةؿ ٔٞؽا ٚأ٦لًل أصةزق
اٛلة ٟ٣وط ،كإف أصةزً٬ل  ٕ٦نة( )4وط إ٣ذÊٜ؛ ٵ ٫٩أٝٮل(ٝ ،)5ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :إٹ
أف ٱ١ٮف ا٣جٲٓ  ٨٦رظٕ٤٣ ٥جؽ ٠ةف أكٌف()6؛ ٵ ٫٩ٱذٌ ٨٧وعح ا٣جٲٓ كإ٣ذ.)7(ٜ
¨٤ٚ :ٮ أٔذ ٢٠ ٫ٞكاظؽ ٪٦٭ًل ٔىل ٦ةؿ( )8ز ٥أصةزً٬ل  ٕ٦نة ،أك ٠ة٩ة ثإذ ٫٩كا٣ذجف
اٛلذٞؽـ ٪٦٭ًل ٫٤ٕ٤ٚ -ٱٕذٜ

كٱ٤ـ)9(٫٦

٩ى ٙاٛلةَ٣ل  ٕ٦نة(٤ٚ .)10ٮ أٔذ ٫ٞأظؽً٬ل

كك ٫ٛٝا٣سةٌل كً٬ل ثإذف اٛلة ٟ٣كا٣ذجف اٛلذٞؽـ ٪٦٭ًل ق٢؟ ك ٫٤ٕ٣ٱٕذٜ

إ٣جؽ()11
Ê

( ٢٬ )1ٱجُ Ê٢أك ٱٮ.ٙٝ
()2ٱٕ ٨٦ ٰ٪ا٣جُٺف أك ا٣ٮ.ٙٝ
(*) ٱجُٺف ٕلٲٕ نة.)Í( .
(٬ )3ؾا اٛ٣ؿع كاٛ٣ؿع ا٣ؿاثٓ ٚؿٔ٭ًل اٛلؤٱؽ ثةٓص ٔىل ٦كأ٣ح ا٣ٮ٣ٲَل ،ذ٠ؿق يف اٹ٩ذىةر ،كاٛ٣ؿع
ا٣سةٌل ٤٣ٮا٣ؽ  ،ªكاٛ٣ؿع ا٣سة٣ر ٝةؿ يف ا٣رب٬ةف :ذ٠ؿق يف دٕ٤ٲ ٜا٣ـٱةدات ،إٹ ٝٮ :٫٣إذا
٠ة٩خ اٜلجح ٔىل ٔٮض ْ٦٭ؿ ٚ٭ٮ ٤٣ٮا٣ؽ ( .ªثكذةف).
( )4ث ِٛ٤كاظؽ.Ê
( )5أم :رسٱٓ اٛ٪٣ٮذ.
( )6كاػذةرق ا٣ذ٭ة.ٰ٦
( )7كٝةؿ يف ا٣ىٕٲرتم Ê:ك٤لذ ٢٧أف ٱٞةؿ :إف ا٣جٲٓ إذا ٠ةف  ٨٦ذم رظً ٥ف ٱىط أ٦لًل ٔ٪ؽ أصةزٔلًل؛ ٵ٫٩
ٹ ٟلىه ٵظؽً٬ل ثة٣ىعح؛ ٵف  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل ٝؽ ظىٚ ٢ٲ ٫إ٣ذ ٜكإ٣ٮض ،إٹ أف ٱ١ٮف
إ٣ذ ٜاٛلٕٞٮد ثٍ٘ل ٦ةؿ ٚة٣جٲٓ  ٨٦ذم ا٣ؿظ ٥أكٌف؛ ٵٝ ٫٩ؽ ظىٚ ٢ٲ ٫إ٣ٮض  ٓ٦إ٣ذ.)Í( .ٜ
(ٞٔ )8ؽ نا.)Í( .
( )9أم :إ٣جؽ.
( )10كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :Êٙث ٢ٱ٤ـ ٫٦اٵ٪٦ ٢ٝ٭ًل؛ ٵف اٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح  ٨٦ا٣ـااؽ٠( .ٮا٠ت).
( )11ٵف إ٣ذ ٜأٝٮل.

كٱكٕٯ يف ٩ىٝ ٙٲ٧ذ٧٤٣ ٫ٮٝٮؼ ٔ٤ٲ ،)1(٫كآص أٔ.٥٤
ٚ :إف ثةٔ ٫اٌٛ٣ٮ٣ٲةف أك ك٬جةق  ٨٦ازَ٪ل ز ٥أصةزً٬ل  ٕ٦نة د٪ى ٙإ٣جؽ
ثٲ٪٭ًل( ،)2كإف ثةٔ ٫أظؽً٬ل كك٬ج ٫ا٣سةٌل ز ٥أصةزً٬ل وط ا٣جٲٓÊ؛ ٵ ٫٩أٝٮل ،إٹ
إذا ٠ة٩خ اٜلجح ٔىل ٔٮض ْ٦٭ؿ د٪ى ٙإ٣جؽ ثٲ٪٭ًل(.)3
 :إذا ٝجٌٚ ٢ٮ٣ٲةف ٣ؿص١٩ ٢ةح أػذَل  ٨٦ك٣ٲَل ٜلًل ز ٥أصةزً٬ل  ٕ٦نة
ثُٺ¨( ،)4كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك ٨كأثٮ ِ٦ص :دجُ ٢اٷصةزة ،ك ٫٣أف ٣لٲـ أ٦لًل مةء ٨٦
ثٕؽٚ .إف ٠ةف أ٦ؿً٬ل ثؾٚ ٟ٣عٲر كٕٝة  ٕ٦نة أك ص٭ ٢ظةٜلًل ٱجُٺف¬ ،كظٲر
دٞؽـ أظؽً٬ل ز ٥ا٣ذجف ٕٚىل اٞ٣ٮؿ ثة٣جُٺف ٱجُٺف¬( ،)5كٔىل اٞ٣ٮؿ ثة٣ٮ ٙٝٹ
ٱؽػ ٢ثأ٦لًل ،كٹ ٥لؿصةف  ٫٪٦إٹ ثُٺؽ ،ك ٢١٣كاظؽة ٩ىٞٛ٩ ٙذ٭ة كرثٓ
٦٭ؿ٬ة إف َٞ٤٭ة أك ٩ى ٫ٛإف ٦ةت ٔ٪٭ة أك ٦ةدخ ٔ ،٫٪كٱؿزةٍ٦ ٫٩لاث زكصح
ثٲ٪٭ًل ،كٹ ٍ٦لاث ٪٦ ٫٣٭ًل إٹ ٔىل اٞ٣ٮؿ ثة٣ذعٮٱ.٢
ٚ :إف ٠ة٩خ ا٣ذٰ زكص٭ة ا٣ٮ٣ٲةف وٍ٘لة ٚ٭ٰ ٠ة٣جة٘٣ح¬ اٳذ٩ح ،كٓ٦
( )1كاٛلؼذةر أ ٫٩ٱٕذ ٜكٱجٞٯ ٩ى ٙاٛلٕٛ٪ح ٧٤٣ٮٝٮؼ ٔ٤ٲ٠ ،٫ةٛلٮ٩ل ثؼؽ٦ذٍ٘٤٣ ٫ل إذا أٔذ٫ٞ
٦ة ٟ٣ا٣ؿٝجح ًٝ ٨٧ٲ٧ح اٛلٕٛ٪ح ٧٤٣ٮ٩ل ١ٚ ،٫٣ؾ٪٬ ٟ٣ة( .قًلع ٔة٦ؿ).
( )2اٛلؼذةر أ ٫٩ٹ ٱىط Êأ٦لًل ً٠ل ٣ٮ ٔٞؽ اٛلة٠ ٟ٣ؾٟ٣؛ ٹقذعة٣ح  ٟ٤٦ثَل ٦ةَ١٣ل[٨٦( .]1
ػٍ قٲؽم اٙلكَل ث ٨اٞ٣ةق .)٥ك٦س ٨ٔ ٫٤قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ ،ك٬ٮ ٝٮؿ Êاٛل٪ىٮر ثةٓص ا٣ؾم قٲأيت
إف مةء آص دٕةٌف يف ا٣جٲٓ اٛلٮٝٮؼ ثٕؽ اٙل ٥١اٚلة٦ف ٝجٲٝ ٢ٮ٦ :٫٣كأ٣ح ٨٦ :ثةع ٦ة٨٦ ٫٣
زٱؽ ز ٥ثةٔ٧ٔ ٨٦ ٫ؿك..إ٣غ.
( )3ث ٢ٹ دىط.Ê
( )4ك٦سٞٛ٤٣ ٫٤ٲٔ ٫يل يف ا٣جٲٓ يف ٝٮٚ :٫٣إف ادٞٛة ٚةٛ٣كغ.
( )5ٱْ٪ؿ يف ٬ؾا ا٣ذٛؿٱٓ٬ ،ٺ ٝٲً٠ :٢ل ٣ٮ ا٣ذجكخ ا٣ـكصح ثةٵص٪جٲحٚ ،ٺ ٥لؿصةف إٹ ثُٺؽ.
(*) ٱٞةؿ٣ :ٮ أٝؿ ثكج ٜأظؽً٬ل أك دػُ ٢لة ٚ٭ ٢ٱ١ٮف ً٠ل دٞؽـ؟ اْ٣ة٬ؿ أً٠ ٫٩ل ٦ؿ .ك٦س٨ٔ ٫٤
ا٣نة .ٰ٦ك(.)Í

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

[ ]1ٵ ٫٩ثةع ا ٢٠ ٨٦ ٢١٣كاظؽ .ك٦سٞ٤٣ ٫٤ة٬ل ٔجؽ آص ا٣ؽكارم.

ا٣ذجةس اٛلذٞؽـ ٪٦٭ًل ٱىط اٷٝؿار ٪٦٭ة ثٕؽ ث٤ٮٗ٭ة ثةٛلذٞؽـ ٪٦٭ًل(ٚ ،)1ٲٙٞ
إٞ٣ؽاف إٌف ث٤ٮٗ٭ةٚ ،إف ًف دٞؿ ٕٚىل اٚلٺؼ اٛلذٞؽـ يف ا١٣جٍلة(.)2
 ¬:كٱىط ا١٪٣ةح اٛلٮٝٮؼ ٔىل إصةزة ا٣ـكج أك ا٣ـكصح أك ا٣ٮٍف،
ػٺؼ ا٪٣ةرص كا٣نة.ٰٕٚ
 :كٹ ثؽ  ٨٦رًة ا٣جة٘٣ح إ٣ة٤ٝح ٰٛٚ ،ا٣سٲت ثة Êُٜ٪٣أك ٦ة ٱٞٮـ ٞ٦ة٩ ،٫٦عٮ
ا٣ذ٭ٲؤ ٤٣ذـكٱش أك َ٤ت اٛل٭ؿ( )3أك ٝجٌ ٫ثٕؽ ا Ê٥٤ٕ٣ثةٕٞ٣ؽ كثأ ٫٩اٛل٭ؿ ،كيف ا٣ج١ؿ
ص٭٤ذ ،)4(٫ذ٠ؿق يف
Ê
ثؾ ٟ٣أك ثة٣ك١ٮت ٔ٪ؽ ٔ٧٤٭ة ثة١٪٣ةح كثأف ٜلة اٹ٦ذ٪ةع ،ٹ إف
اٍ٣صح ،ك٠ؾا(٪ٔ )5ؽ اقذبؾا١لة يف ا١٪٣ةح .كٹ ثؽ يف وعح رًة٬ة  ٨٦أف دٕ٥٤
ثة٣ـكج ٬ ٨٦ٮ( ،)6ذ٠ؿق أثٮ ِ٦ص كأوعةب أيب ظ٪ٲٛح .ك ٫٤ٕ٣ٱٕذرب يف ٕ٦ؿٚذ٭ة
 ٫٣ثةٛلنة٬ؽة [أك ثة٣ن٭ؿة( ])7أك ثذٕؿٱٛ٭ة ٩كج ،٫ٹ ث٧ضؿد ذ٠ؿ اق ٫٧كاق ٥أثٲ٫
ٍٗ ٨٦ل ٕ٦ؿٚح .٫٣
¨ كٹ ٱِص إذا ٝةرف ق١ٮت ا٣ج١ؿ ٦ة ٹ ٱؽؿ ٔىل ٠ؿا٬ذ٭ة ً ٨٦ع ٟأك
(٤ٝ )1خ :كيف إٝؿار٬ة ثٕؽ ث٤ٮٗ٭ة ْ٩ؿٗ( .]1[Êٲر) .ٵ١لة رثًل دٞؿ ثة٣جةَ .٢كٚٲْ٩ ٫ؿ؛ ٵ ٫٩ٱ٤ــ
يف ا١٣جٍلة ٠ؾ.ٟ٣
(*) ٹ إصةزٔلة؛ ٵ١لة رثًل أصةزت ا٣جةَ( .٢رٱةض).)Í( .
(*) ٬ؾا  ٓ٦ا ٥٤ٕ٣أف أظؽً٬ل ٦ذٞؽـ ز ٥ا٣ذجف ،كإٹ ثُٺ ً٠ل دٞؽـٛ٦( .ذٰ).)Í( .
( )2اٛلؾ٬ت ا٣جُٺف.)Í( .
(٬ )3ؾا ك٦ة ثٕؽق إصةزة ثٕؽ إٞ٣ؽ.
(٪ٔ )4ؽ ا٣ك١ٮت( .ثؿ٬ةف).
( )5ق١ٮٔلة.
( )6اٛلؾ٬ت أ ٫٩Êٹ دنرتط ٕ٦ؿٚذٔ( .٫لة ،ٰ٦كمة ،ٰ٦كٔة٦ؿ).
(*) كّة٬ؿ ٠ٺـ أ ٢٬اٛلؾ٬ت Êػٺ ،٫ٚكأ١لة إذا ٝؽ رًٲخ ث ٫وط ك٣ٮ ث٧ض٭ٮؿ ،كآص أٔ.٥٤
(*) كاٛلٞؿر¨ أف ذٍٗ ٟ٣ل رشط.
(٦ )7ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل ( ٨٦ب) .ك٬ٮ يف ثٞٲح ا٪٣كغ ظةمٲح.

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

[ ]1ك٦س ٫٤يف ا٣ك٤ٮؾ ،ك٬ٮ أ ٫٩ٹ ٱىط اٷٝؿار ٪٦٭ة.)Í( .

ث١ةء ٱكٍل( )1أك ٬ؿب ٪٦ ٨٦ـؿ إٌف ٪٦ـؿ( ،)2ٹ إف ٝةر٦ ٫٩ة ٱؽؿ ٔىل ا١٣ؿا٬ح
ٚٺ ٱىط(٠ ،)3ة٣ج١ةء ا١٣سٍل أك ا ٥ُ٤٣أك اٜلؿب  ٨٦ا٣ؽار( )4أك دٞٮؿ :ٹ ظةصح
ٍف ث ٫ك٩عٮ ذ.)5(ٟ٣
 :كا٣سٲت ٨٦ ٰ٬ :ذ٬جخ ث١ةرٔلة ثٮطء( )6يف ١٩ةح وعٲط( )7أك ٚةقؽ
ثؿًة٬ة( ،)8ٹ إف ٠ة٩خ ٩ةا٧ح أك ١٦ؿ٬ح أك ٝل٪ٮ٩ح أك ق١ؿل ٚ٭ٰ ٠ة٣ج١ؿ(،)9
ك٠ؾا  ٨٦ٹ ث١ةرةٜ Éلة ػٞ٤ح أك ذ٬جخ ث١ةرٔلة ثٍ٘ل ا٣ٮطء.
كإف ذ٬جخ ثٮطء ا ٍ٤٘٣أك ا١٪٣ةح ا٣جةَ ٓ٦ ٢ا٘ل٭ٚ ٢٭ٮ ٔىل اٚلٺؼ( )10يف
زجٮت ا٣ذعؿٱ ٥ث .٫كإف ذ٬جخ ثة٣ـ٩ة ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ َة٣ت كأثٮ ظ٪ٲٛح
كأظؽ ٝٮٍف أيب إ٣جةس ك٦ة :ٟ٣إ١لة ث١ؿ ،)11(Êكٝةؿ ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف أيب
( )1كإً٩ل ٠ةف ا٣ج١ةء رًة ٵٝ ٫٩ؽ ٱ١ٮف  ٨٦اٛ٣ؿح كٝؽ ٱ١ٮف  ٨٦اٙلـفٚ ،إذا ا٣ذجف رصٓ إٌف
اٵو ،٢ك٬ٮ ا٣ك١ٮت( .ز٬ٮر).
( )2يف ا٣ؽارٗ( .ٲر) (.)Í
( )3أم :ٹ ٱٛ٪ؾٚ .)Í( .ٲجٞٯ ٦ٮٝٮ ٚنة ظذٯ دؿد.)Í( .
( )4إٌف دار أػؿل.)Í( .
( )5ٹ أرًةق.
( )6يف اٞ٣ج.)Í( .٢
( )7ك٣ٮ ٝج ٢ا٣ج٤ٮغ Êثٕؽ ا٣ىٺظٲح.
( )8ث ٢ٹ ٚؿؽ ،Êك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
( )9ذ٠ؿق يف ا٣ٲة ٝٮدح٤ٝ ،خ :كٚٲْ٩ ٫ؿٗ( .ٲر) .كّة٬ؿ اٵز٬ةر أف ا٣ٮطء يف ظةؿ ا٪٣ٮـ أك
اٷ٠ؿاق أك ا٘ل٪ٮف ٱ١ٮف ظ٧١٭ة ظ ٥١ا٣سٲت.Êا٬ػ ٵ ٫٩ثٮطء ٱٞذٌص ا٣ذعؿٱ ،٥ك٬ٮ ا١٪٣ةح
ا٣ىعٲط أك اٛ٣ةقؽ.
( )10ٱٕ ٨٧ٚ ٰ٪ٱٮصت ا٣ذعؿٱ ٥ٱسجخ ث ٫ا٣سٲٮثح ،ك ٨٦ٹ ٚٺ( .ثكذةف) .كاٛلؼذةر Êأ ٫٩إف د١ؿر
أزجخ ا٣سٲٮثح ،كإٹ ٚٺ ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
( )11ظٲر ًف ٱذ١ؿر.)Í( .
(*) ثةْ٪٣ؿ إٌف اٹقذبؾاف ، Éٹ ثةْ٪٣ؿ إٌف اٛل٭ؿ ٚسٲت يف ٕلٲٓ اٵظ١ةـ( .رشح ٬ؽاٱح) .كٝٲ:٢
ٱٕذرب يف اٛل٭ؿ ثةٕ٣ؿؼ ،Êك٠ؾا يف ا٣ذأزٍلٚ .)Í( .إف ًف ٱ ٨١زٔ ٥ؿؼ ٧ٚ٭ؿ زٲت.)Í( .

اٚلٺؼ ظٲر ًف
¬
إ٣جةس كا٣نة ٰٕٚكأثٮ ٱٮق ٙكٞل٧ؽ :ث ٢زٲتٝ .ةؿ أثٮ ِ٦ص:
ٱذ١ؿر ٪٦٭ة ا٣ـ٩ة(.)1
 ¬:كإذا زكصخ ا٣ج١ؿ كًف ٱْ٭ؿ ٪٦٭ة رًة كٹ ٠ؿا٬ح ظذٯ ٦ةت ا٣ـكج
٤ُٚجخ ٦٭ؿ٬ة كٍ٦لاز٭ة ،كادٔٯ كرزذ ٫أ١لة أ١٩ؿت ظَل ٔ٧٤خ٤ٕٚ -ٲ٭ ٥ا٣جٲ٪ح(،)2
كإف أ١٩ؿكا ٔ٧٤٭ة ثةٕٞ٣ؽ ٚة٣جٲ٪ح ٔ٤ٲ٭ة ث .٫كإف ٠ة٩خ زٲج نة ٤ٕٚٲ٭ة ا٣جٲ٪ح ثة٣ؿًة(.)3
 :كٱىط دـكÊٱش ا٣ىٍ٘لة  ٢٠ ٨٦كٍف ،ػٺؼ اٙلك ٨كَةككس كاث٨
ٔ٧ؿ كاث ٨مرب٦ح .كٝةؿ اٞ٣ةق ٨٦ :٥اٵب  ،)4(ٍٞٚكٝةؿ ا٪٣ةرص كا٣نة٨٦ :ٰٕٚ
اٵب كا٘لؽ(٪٤ٝ .ٍٞٚ )5ة :ز ٥إذا ث٘٤خ ٚٺ ػٲةر ٜÊلة يف دـكٱش اٵب( ،)6إٹ ٨٦
ٛ١ؤ ٔ٪ؽ
أصؾـ أك أثؿص أك ٝل٪ٮف ٤ٚ٭ة اٚلٲةر ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح( ،)7ك٠ؾا ٍٗل اÉ ٣
اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب َة٣ت ،ػٺؼ أيب إ٣جةس كأيب ظ٪ٲٛح ،كٜلة اٚلٲةر يف Êدـكٱش اٵخ
ك ٨٦ثٕؽق  ٨٦اٵك٣ٲةء ،كأ٦ة ا٘لؽ ٞٚةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ
ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة٬ :ٰٕٚٮ ٠ةٵب ،كٝةؿ أثٮ إ٣جةس كأثٮ َة٣ت٠ :ةٵخ¬.
(ّ )1ة٬ؿق ك٣ٮ ك ٓٝا٣ذ١ؿار يف ٝل٤ف كاظؽ.)Í( .
(*) كظؽ ا٣ذ١ؿر ٦ؿدةف.)Í( .
( )2ٵف اٵو ٢ا٣ك١ٮت( .ثكذةف).
( )3ثة.ُٜ٪٣
(*) ٵف ا٣ك١ٮت ٹ ٱ ٰٛ١يف ظٞ٭ة( .ثكذةف).
(*) قٲأيت يف اٹػذٺؼ أف ا٣جٲ٪ح ٔىل ٦ؽٰٔ اػذٺؿ رشط يف ا١٪٣ةحٚ ،ٲعٛ٦( .ٜٞذٰ) .ك٬ٺ
ٝٲ ٢أٱٌ نة :إ١ل ٥ٱؽٔٮف ثُٺف إٞ٣ؽ.ا٬ػ ٱٞةؿ ٔ٤ٲ :٫إً٩ل د١ٮف ا٣جٲ٪ح ٔىل ٦ؽٰٔ اػذٺؿ
رشط ظٲر ًف ٱ ٨١اٵؤ ٢ؽـ ظىٮؿ ذ ٟ٣اٍ٣صط ،كإٹ ٚةٞ٣ٮؿ ٝٮ ،٫٣ك٬ٮ ٪٬ة ٠ؾٟ٣؛
إذ اٵؤ ٢ؽـ ا ُٜ٪٣ثة٣ؿًةٚ ،ٺ ٱؿد ٦ة ذ٠ؿق ( .ªقًلع مة.)Í( .)ٰ٦
( )4ػٺٚ٭ ٥يف ا٣ىٍ٘لة .ٍٞٚ
( )5يف ا٣ج١ؿ .ٍٞٚ
(٬ )6ؾا إصًلع ،كٵً ÷ ٫٩ف ٥لٍل ٔةانح كٝؽ دـكص٭ة  ٨٦أثٲ٭ة وٍ٘لة( .ز٬ٮر).
( )7ظضذ ٫أف اٵب ٹ ٱذ٭ ٥يف اٛلى٤عح٪٤ٝ .ةّ :٭ؿ ثُٺف اٛلى٤عح( .ثكذةف).

¨ كػٲةر٬ة ٬ٮ ٔىل اٛ٣ٮر(٦ )1ذٯ ٔ٧٤خ ثج٤ٮٗ٭ة كدـك٣ل٭ة كأف ٜلة
اٚلٲةر ،ٹ إف ص٭٤خ أم ذٚ ٟ٣ؼٲةر٬ة و
ثةؽ .كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ
ٱٕذرب ٔ٧٤٭ة ثأف ٜلة اٚلٲةر(.)2
 :كٚكؼ٭ة ٹ ٤لذةج إٌÊف ظ ،)3(٥١ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛحٝ .ةؿ
اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجطٞ :ل ٢اٚلٺؼ  ٓ٦ا٣رتا٬ل كادٛةؽ ٦ؾ٬ج٭ًل ،ٹ  ٓ٦ا٣ذنةصؿ
أك اػذٺؼ( )4اٛلؾ٬ت ٚٺ ثؽ  ٨٦اٙل ،٥١كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ كظك:٨
إف اٚلٺؼ¬  ٓ٦ا٣ذنةصؿ( ،)5ٹ  ٓ٦ا٣رتا٬ل(ٚ )6ٺ ٤لذةج إ٣ٲ ٫كٚة ٝنة( .)7كأ٦ة يف
ا١٪٣ةح اٛ٣ةقؽ كقةاؿ إٞ٣ٮد اٛ٣ةقؽة ٞٚةؿ اٛلؾا٠ؿكف :ٹ ثؽ يف ٚكؼ٭ة٨٦ É
ا٣رتا٬ل أك اٙل ،)8(٥١كركل يف ا١٣ةيف ٔ ٨اٜلةدم كا٪٣ةرص كأيب َة٣ت كأيب
إ٣جةس أ ٫٩ٹ ٤لذةج إٌف ذ.)9(ٟ٣
( )1يف اٛلض٤ف ٦ة ًف دٕؿض.)Í( .
( )2كذ ٟ٣ٵ ٫٩إقٞةط ظٚ ،ٜٺ ٱٕذرب ٚٲ ٫ا٪٤ٝ .٥٤ٕ٣ة :إً٩ل ٱجُ ٢ػٲةر٬ة ثة٣ؿًة ،كٹ ز٧ؿة
٤٣ؿًة إٹ  ٓ٦ا ٥٤ٕ٣ثأف ٜلة اٚلٲة ر ،كً٠ل ٣ٮ كَبخ ك٩ ٰ٬ةا٧ح ٚإف ا٣ٮطء ٹ ٱجُ ٢ػٲةر٬ة؛
ٕ٣ؽـ ا١ٚ ،٥٤ٕ٣ؾا ٪٬ة( .ثكذةف).
( )3ٵٞٔ ٫٩ؽ ٔ٤ٲ٭ة يف ظةؿ ٹ كٹٱح ٜلة ٚٲٔ ٫ىل ٛ٩ك٭ةٚ ،إذا ِلؽدت كٹٱح اٚلٲةر ًف ّلذش إٌف ظ٥١
ظة٠ ٥٠ةٛلٕذٞح .كظضذ٭ ٥أف ٦ة ٬ؾا ظة٦ ٨٦ ٫٣كةا ٢اٚلٺؼ ٹ ثؽ ٚٲ ٨٦ ٫اٙلة٪٤ٝ .٥٠ةٓ٦ :
ا٣ذنةصؿ( .ثكذةف).
( )4يف (ب ،ج) :كاػذٺؼ.
( )5كاػذةرق اٷ٦ةـ يف ا٘٣ٲر.
( )6ٱٕ :ٰ٪كاد٦ ٜٛؾ٬ج٭ًل ،كإٹ ٚٺ ثؽ  ٨٦اٙل.٥١ا٬ػ ث ٢ك٣ٮ  ٓ٦اػذٺؼ Êاٛلؾ٬ت.
( )7كأ٦ة إ٣ؽة  ٨٧ٚظةؿ اٛ٣كغ  ٞ٤ُ٦نة( .ذكٱؽ) (.)Í
( )8إذا ٠ةف اٛ٣كةد ٟلذ ٛ٤نة ٚٲ.٫
(*)  ٓ٦ا٣ذنةصؿ.
( )9ٱٕ :ٰ٪ٹ ٤لذةج ٚكؼ ٫إٌف ظة٥٠؛ ٵف ّة٬ؿ ٦ؾ٬ت اٜلةدم كا٪٣ةرص أف اٛ٣ةقؽ ثةَ٢؛ ٵ٫٩
ٹ ٚةقؽ ٔ٪ؽً٬ل.

 ¨:كإذا ث٘٤خ ا٣ىٍ٘لة ثةٙلٲي زجخ ػٲةر٬ة إٌف ً٠لؿ ا٣ٲٮـ ا٣سة٣ر( ،)1ز٥
ٱجُ ٢ثرتاػٲ٭ة ثٕؽق ،كٝةؿ يف ا١٣ةيف كأثٮ ِ٦ص :ٹ ٱجُ ٢إٌف آػؿ اٙلٲٌح(.)2
 ٨٦ ¬:زكج ظؿ٦ذ٫

ا٣جة٘٣ح()3

ثٍ٘ل إذ١لة  ٨٦زٱؽ ز٧ٔ ٨٦ ٥ؿك ٝج٢

إصةزٔلة ٠ةف ٔٞؽق اٳػؿ ٚكؼة ٣ٶÊكؿ()4؛ ٵف إٞ٣ؽ اٛلٮٝٮؼ ٱىط ٚكؼ،٫
ك٠ؾا يف قةاؿ إٞ٣ٮد ،ركاق يف ا٣ذٞؿٱؿ¬ ٔ ٨اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب إ٣جةس ،كٝةؿ يف
ا٣ذؾ٠ؿة٤ :لذ ٢٧أف ٧٤٣ضٲـ أف ٣لٲـ أ٦لًل مةء.
 :Êك ٨٦دـكج ٹث ٫٪ا٣ىٍ٘ل(ٚ )5ٺ ػٲةر ٪ٔ ٫٣ؽ ث٤ٮٗ ،)6(٫كإف ٠ةف
٠جٍل نا ثٍ٘ل إذ٧ٚ ٫٩ٮٝٮؼ ٔىل إصةزد ٫ثة )7(ُٜ٪٣أك ٦ة ٱٞٮـ ٞ٦ة ،٫٦ٹ ثة٣ك١ٮت.
¨ :ك ٨٦دـكج ٹث ٫٪ا٣ىٍ٘ل ٚةٛل٭ؿ ٔىل ا٣ىجٰ Éٹ ٔىل اٵب( ،)8كٝةؿ زٚؿ
كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة :ٰٕٚإٔ ٫٩ىل اٵب٪٤ٝ .ة :إٹ أف ٱٌ ٨٧ث ٫اٵب
َٮ٣ت ثٚ ،)9(٫إف ق٦ ٨٦ ٫٧٤ةؿ اث ٫٪وط ،كإف ق٦ ٨٦ ٫٧٤ةؿ ٛ٩ك ٫كًف ٱ٪ٮً ا٣ؿصٮع
( )1كإذا أثُ٤خ ػٲةر٬ة يف ا٣ٲٮـ اٵكؿ أك ا٣سةٌل كاقذ٧ؿ زٺز نة ثُ ٢ػٲةر٬ة ،كٹ ٱٞةؿ :إ ٫٩ظٜ
ٱذضؽد.)Í( .
(٪٤ٝ )2ة ٰ٬ :ثة٘٣ح ٨٦ Êأكؿ اٙلٲيً ٨١٣ ،ف دٕ ٥٤وعذ ٫إٹ ثً١لؿ ا٣سٺث( .ثكذةف).
( )3إ٣ة٤ٝح.
(ٝ )4ٲ :٢إذا ٠ةف يف كص٭ ٫أك ٔ ٫٧٤ث١ذةب أك رقٮؿ.ا٬ػ كقٲأيت يف ا٣جٲٓ اٛلٮٝٮؼ أ ٫٩ٹ ٱنرتطÊ
ذٟ٣؛ ٵً ٫٩ف ٱ٪ربـ.
(*) ك٦س ٫٤يف ا٣جٲٓ يف ٝٮ« :٫٣كد٤ع ٜآػؿ إٞ٣ؽٱ.»٨
( )5ظؿة؛ إذ ٹ ٔ٪خ .)Í( .٫٣
( )6إف زكصٛ٠ ٫ٮة ٹ دٕةؼ ً٠ل رصح ث ٫يف ا٘٣ٲر.)Í( .
(*) ٵف ثٲؽق اُ٣ٺؽ.
( )7كذ ٟ٣ٵ٦ ٫٩ذ ،٫٪٦ ٨١٧ثؼٺؼ ا٣ج١ؿ ٚؿػه اٍ٣صع يف ظٞ٭ة ٙلٲةا٭ة( .ثكذةف).
( )8ٵف ث٧ضؿد إٞ٣ؽ ٹ ٱ٤ـ ٫٦اًٌ٣لف( .ثكذةف).
( ٨١٣ )9إف ً ٨٧ث ٫ظةؿ وعذ٠ ٫ةف  ٨٦رأس اٛلةؿ ثٕؽ ٦ٮد ،٫كإف ً ٨٧ث ٫يف ظةؿ ٦ؿض
٦ٮد٠ ٫ةف  ٨٦ا٣س٤ر ،ك٠ؾا يف قةاؿ ا٣ذربٔةت كاًٌ٣ل٩ةت.

ً ٍٝف ٱؿصٓ¬( ،)1كإف ٩ٮاق ٔ٪ؽ٦ة ً ٨٧ث ٫أك ٔ٪ؽ دك٤ٲ ٫٧كًف ٱ٪ٮً ا٣ذربع رصٓ ،كإف
٩ٮل ا٣ؿصٮع ٔ٪ؽ اًٌ٣لف ك٩ٮل ا٣ذربع ٔ٪ؽ ا٣ذك٤ٲً ٥ف ٱؿصٓ¬ ،كيف ا١ٕ٣ف ٹ ٱؿصٓ
ٔىل ّة٬ؿ إَٺؽ اٜلةدم( ،)2كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :ث ٢ٱؿصٓ.)3(Ê
 ¨:كإذا ًف ٱٌ ٨٧اٵب ثةٛل٭ؿ كقٚ :٫٪٦ ٫٧٤إف ٩ٮل ا٣ؿصٮع ٔىل ٦ةؿ ك٣ؽق
وط ك٠ةف ٝؿً نة  ،٫٣كإف ًف ٱ٪ٮق  ٫٧٤ٔ ٓ٧ٚثٕؽـ ا٣ٮصٮب ٔ٤ٲ ٫ٹ رصػٮع،)4(٫٣ Ê
ك ٫٪ّ ٓ٦ا٣ٮصٮب ٱؿصٓ(٬ )5ٮ أك كارز ٫ثٕؽق ٔىل ا٣ـكصح ثًل ق ٥٤إ٣ٲ٭ة؛ ٵً ٫٩ف ٱذربع
ث ،٫كٜلة َ٤ت زكص٭ة .ك٠ؾا ٚٲًٝ ٨٧ص ا٣ؽٱ ٨ز ٥ثةف  ٫٣قٞٮَ ٫٤ٚ ٫٪ٔ ٫أف ٱؿÊصٓ ٔىل
 ٨٦أُٔةق ،ثؼٺؼ  ٨٦أػؿج ا٣ـ٠ةة ك٩عٮ٬ة ز ٥ثةف  ٫٣قٞٮَ٭ة ٚٺ ٱؿصٓÊ؛ ٵٝ ٫٩ؽ
دٞؿب ُلة( ،)6كثؼٺؼ  ٨٦د ٓٚدٱ ٪نة ٔىل ٍٗلق ثٍ٘ل إذ ٫٩ك٩ٮل أ ٫٩ٱؿصٓ ٔ٤ٲٚ ٫إ ٫٩ٹ
ٱؿصٓ()7؛ ٕ٣ؽـ ا٣ٮٹٱح ٪ٚ ،٫٣ٲذ ٫ٹ ظٜ ٥١لة(.)8
اٞ٣ٲةس ا٣ؿصٮع ٦ة ًف ٱ٪ٮً ا٣ذربع؛ ٵف ًًلًٌ٠ ٫٩لف اٛلأذكف؛ ٛل١ةف ا٣ٮٹٱحٛ٦( .ذٰ).
Ð
()1
( )2اٙلةوٝ ٨٦ ٢ٮؿ اٜلةدم  #أف ٞ٩ٮؿ :اٛلكأ٣ح ٔىل كصٮق قجٕح ٨٧ً :كد ٓٚث٪ٲح ا٣ؿصٮع
ٚٲ٭ًل رصٓ ٨٧ً ،ث٪ٲح ا٣ؿصٮع كٹ ٩ٲح ٔ٪ؽ ا٣ؽ ٓٚرصٓ ،د ٓٚث٪ٲح ا٣ؿصٮع كٹ ٩ٲح ٔ٪ؽ اًٌ٣لف
رصٓ ثٺ إم١ةؿ ٨٧ً ،كد ٓٚثٺ ٩ٲح ٚٲ٭ًل رصٓ ٔىل اٛلؼذةر؛ ٵ٠ ٫٩ةٛلأذكف ثةًٌ٣لف ٛل١ةف
ا٣ٮٹٱح ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق Êٙيف ٬ؾا اُ٣ؿؼ :إ ٫٩ٹ ٱؿصٓ إذا ًف ٱ٪ٮً ٔ٪ؽ اًٌ٣لف .كٝؽ ٝة٣ٮا:
إذا أٔ ٜٛ٩ىل ا٣ىٍ٘ل ٦ ٨٦ةؿ ٛ٩كً ٫ف ٱؿصٓ إٹ إذا ٩ٮل ا٣ؿصٮ Éعٚ ،٭ٮ ٦س٠ ٢ٺـ اٞٛ٣ٲ٫
ٱٮق ٨٧ً .ٙكد ٓٚث٪ٲح ا٣ذربع ٚٲ٭ًل ًف ٱؿصٓ ٨٧ً ،ث٪ٲح ا٣ذربع كٹ ٩ٲح ٔ٪ؽ ا٣ؽً ٓٚف ٱؿصٓ،
د ٓٚث٪ٲح ا٣ذربع كٹ ٩ٲح ٔ٪ؽ اًٌ٣لف ًف ٱؿصٓ يف ا٣سٺزح ا٣ٮصٮق ثٺ إم١ةؿ ،كآص أٔ .٥٤كٔىل
ا٘ل٤٧ح ٚإ ٫٩ٱؿصٓ ٦ة ًف ٱ٪ٮً ا٣ذربع ٔ٪ؽ اًٌ٣لف أك ٔ٪ؽ ا٣ؽ ٨٦( .ٓٚثعؿ مة.)ٰ٦
( )3ٵف ا٣ىجٰ ًف ٱربأ ثةًٌ٣ل٩ح  ٨٦اٛل٭ؿ ،كا٣ٮٍف ٠ةٛلأذكف ثةًٌ٣ل٩ح كا٣ذك٤ٲ.٥
(*) كذ ٟ٣ٵف ذ٦ح اٛلٌ٧ٮف ٔ ٫٪ٹ دربأ ثةًٌ٣لف( .ثكذةف).
( )4ث ٫٣ ٢ا٣ؿصٮع ٦ة ًف ٱ٪ٮ ا٣ذربع.
( ٞ٤ُ٦ )5نة ٦ة ًف ٱ٪ٮ ا٣ذربع .ك(.)Í
( )6إذا ٠ةف اُ٣صؼ إٌف اٍٞٛ٣ل ،ٹ إٌف اٷ٦ةـ أك اٛلىؽؽ  ٫٤ٚا٣ؿصٮع.)Í( .
( )7كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر يف ٚى ٢اٛ١٣ة٣ح :ٹ اٛلذربع  ٞ٤ُ٦نة ،أمٚ :ٺ ٱؿصٓٔ Êىل  ٨٦ق ٥٤إ٣ٲ ٫كٹ ٔىل
 ٨٦ق.٫٪ٔ ٥٤
( )8كٝؽ ق Êٍٞا٣ؽٱ٨؛ ٵ ٫٩ٱىط Êا٣ذربع ثعٞٮؽ اٳد٦ٲَل ٔىل ٦ة ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲٔ ٫يل.

 :كإذا دـكج ٤٣ىجٰ اٵٝؿب ٔ ٨٦ىجذ ٫إ٣ٲٞٚ )1(٫ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ
َة٣ت كأثٮ إ٣جةس :ٱىط Êكدسجخ أظ١ة ،٫٦ك ٫٣اٚلٲةر ٦ذٯ ث٦ ٖ٤س ٢ا٣ىٍ٘لة،
كٝةؿ اٛلؿدًص كاٵٍ٦ل ٔيل كا٪٣ضؿاٌل ٞل٧ؽ ث ٨أٖلؽ( :)2ٱ١ٮف ٦ٮٝٮ ٚنة ٔىل
إصةزد ٫ثٕؽ ث٤ٮٕٗٞ٠ ٫ؽ اٵص٪جٰ.
 :Êكإذا ػُجخ ا٣ج١ؿ ٚة٦ذٕ٪خ ز ٥أٔٲؽ ٔ٤ٲ٭ة ا١٣ٺـ ٚك١ذخ ٠ةف
ق١ٮٔلة إذ ٩نة( ،)3كإف ٔٞؽ ٔ٤ٲ٭ة ثٕؽ ا٦ذ٪ةٔ٭ة ٧ٚٮٝٮؼ :إف

أ١٩ؿد)4(٫

ٔ٪ؽ

ٔ٧٤٭ة ث ٫ثُ ،٢كإف ق١ذخ وط(.)5
 :كإذا ادٔٯ ا٣ىجٰ ا٣ج٤ٮغ ٣ٲسجخ  ٫٣ظ ٥١اٛلُة٣جح ثعٔ ٫٣ ٜىل ٍٗلق
كأ١٩ؿق ٗؿٱٚ :٫٧إف ادٔةق ثة٣كَ٪ل ٤ٕٚٲ ٫ا٣جٲ٪ح ،ك٠ؾا ثةٷ٩جةت ٱجَل ثٕؽَ٣ل ،Êذ٠ؿق
يف اٍ٣صح ،ك٣لٮز ٤٣ن٭ٮد اْ٪٣ؿ ٤٣عةصح Êإ٣ٲ ،٫كإف ادٔةق ثةٹظذٺـ ٝجٝ ٢ٮ)6(٫٣

إذا ٠ةف ٞلذ ٧ن
ٺ ٩ ،٫٣عٮ اث ٨إٍ٣ص ،)7(Êكٝٲ :)8(٢اث ٨از٪ذٰ ٍٔصة ق٪ح ،كإف ٩ة٠ؿق
ا٘٣ؿٱ ٥يف ث٤ٮٗ٬ ٫ؾق ا٣كَ٪ل ٤ٕٚٲ )9(٫ا٣جٲ٪ح ُلة Éز ٥ٱٞجٝ ٢ٮ ٫٣يف اٹظذٺـ .كيف
( )1ك٬ٮ كٍف ١٩ةظ٣ ٫ٮ ٠ةف أ٩سٯ.)Í( .
( ُٙٔ )2ثٲةف ،ك٬ٮ ا٣ؾم دٞؽـ ذ٠ؿق يف ٞلْٮرات اٷظؿاـ.
(*) كا٣ؽ ا٣نٲغ ُٔٲح.
(٦ )3ة ًف ٱ ٨١ق١ٮٔلة أذًلد نا ٔىل اٷ١٩ةر ا٣كةثً ٜف ٱ٬ ٨١ؾا رًة( .ز٬ٮر) ( .)Íأك ػٮ ٚنة
 ٨٦ا٣ٮٍف.)Í( .
( )4أم :ردد.٫
(٧٤ٔ ٓ٦ )5٭ة ثأف ٜلة ردق.)Í( .
(ٍٗ ٨٦ )6ل ٱَ٧ل ،ذ٠ؿق يف اٷٝؿار  ٨٦ا٣ذعٛح.ا٬ػ ك٠ؾا يف ٪٦٭ةج ا٪٣ٮاكم يف رشظ ،٫ك٠ؾا
ا٘لةرٱح إذا ادٔخ اٙلٲي ٚٺ ّل .ٙ٤كيف ا٣ذؾ٠ؿة يف اٷصةرة٤ :ل ٙ٤ا٣ىجٰ .كيف ا١٣ٮا٠ت
يف اٷٝؿار ٔ ٨ا٣جعؿ ٠ٺـ ٱؽؿ ٔىل ذ.ٟ٣
(ً٠ )7ل يف اٵز٬ةر ،كٹ ٱَ٧ل ٤ٔÊٲ( .٫ظةمٲح قعٮٍف)[.]1
(٬ )8ؾا اٞ٣ٲ٤٣ ٢عٛ٪ٲح( .رشح أز٬ةر).
( )9أم :ا٣ىجٰ.
-------------------------

[ ]1ٵ ٫٩ٱؤدم إٌف ا٣ؽكر( .ركًح ٩ٮاكم).

ػع وٜ ٜلة ٔىل اٍ٘٣ل ٚ ٨٦كغ ا١٪٣ةح أك ٍٗلق ٚجة٣كَ٪ل
ا٣ىجٲح إذا ادٔخ ا٣ج٤ٮغ  ً ٣ى
دجَل ثٕؽَ٣ل ،Êكثةٷ٩جةت دجَل ثٕؽ٣ح( ،)1كثةٙلٲي أك اٹظذٺـ ٱٞجٝ ٢ٮٜلة إذا
اظذ٤٧ذ٠ ،)2(٫ج٪خ دكٓ قَ٪ل ٨١٣ ،يف اٙلٲي ػٺؼ ٱأيت يف إ٣ؽة(.)3
 :كإذا ػُجخ ا٣جة٘٣ح ٞٚة٣خ« :أر٫ل إف ر٬ل ك٣ٲٰ» ًف ٱ ٨١ذٟ٣
رًة( ،)4ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓصٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙكإ٣Éؿؼ أ ٫٩رًة ٍ٦صكط ثؿًة
ا٣ٮٍفٚ ،إذا ر٬ل وط رًة٬ةً٠ ،ل ٣ٮ ٝة٣خ :رًٲخ إف ر٬ل ك٣ٲٰ.
 :كٱىط ا٣ذٮ٠ٲ ٢ثة١٪٣ةح  ٨٦ا٣ـكج ك ٨٦ا٣ٮٍف٤ٚ ،ٮ كِ٠فٺ كاظؽ نا ثةٕٞ٣ؽ
وط ٔ٪ؽ٩ة¬ٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك É:٨ك٤لذةج إٌف إ٣لةب كٝجٮؿ ٩ ،٫٪٦عٮ ٝٮ :٫٣زكصخ ٚٺ٩ح
ٚٺ ٩نة ٔٚ ٨ٺف كٝج٤خ  ،٫٣كٝةؿ يف ا٣ذٞؿٱؿ كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط كاث ٨أيب اٛ٣ٮارس:
ث ٢ٱ ِٛ٣ ٰٛ١كاظؽ(٩ ،)5عٮ :زكصخ ٚٺ٩ح ٚٺ ٩نة ٔٚ ٨ٺف .ك١٬ؾا ٣ٮ ٠ةÊف
(ٚ )1إف ًف ِلؽ ٔؽ٣ح دْ٪ؿ إ٣ٲ٭ة ٝةؿ يف اٍ٣صح ٚٺ ٩ه ٪٣ة يف ذ ،ٟ٣كٝةؿ ٞل٧ؽ ث ٨اٙلك :٨ٱٞج٢
رصٔ ٢ؽؿ ٱْ٪ؿ إ٣ٲ٭ة( .ثكذةف) .كيف ا٣ـ٬ٮر يف ا٣ن٭ةدات :إذا ًف دٮصؽ ٔؽ٣ح ٚٺ ثؽ ٨٦
رصَ٤ل ٔؽَ٣ل.)Í( .
( )2اٛلؼذةر اٹÊظذٺـ ً٠ ٍٞٚل يف اٵز٬ةر ،ٹ اٙلٲي ٚذجَل ثٕؽ٣ح.Ê
( )3اٛلؾ٬ت يف Êاٙلٲي ٹ ٱٞجٝ ٢ٮٜلة ،ث ٢ٹ ثؽ ٔ ٨٦ؽ٣ح دن٭ؽ ثؼؿكج ا٣ؽـ يف أكؿ ا٣سٺث
كآػؿ٬ة ً٠ل يف ا٘٣ٲر.
(*) ًف ٱؾ٠ؿ يف إ٣ؽة مٲب نة  ٨٦دٔٮل ا٣ج٤ٮغ٤ ٨١٣ ،لذ ٢٧أ ٫٩أراد ٠ٺـ اٛلؤٱؽ ثةٓص يف اٹػذٺؼ
ظٲر َٔ ٜ٤ٺٝ٭ة ثعٲٌ٭ة ز ٥ادٔخ اٙلٲي ٚإ ٫٩ٱٞجٝ ٢ٮٜلة ٔىل أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص ،ٹ
ٔىل أظؽ ٝٮ٣ٲٚ ٫ذجَل ثٕؽ٣حٚ ،إذا ٝةؿ ٤٣ىٍ٘لة« :إذا ظٌخ ٚأ٩خ َة »ٜ٣ز ٥ادٔخ اٙلٲي
ٕٚىل ٬ؾا اٚلٺؼٚ ،٭ؾا ً٠ل دؿل ٔىل ثٕؽق ،ك٤لذ- ٢٧ك٬ٮ اٵٝؿب ،كٝؽ أمةر إ٣ٲ ٫يف
ا١٣ٮا٠ت -أ ٫٩أراد اٚلٺؼ ا٣ؾم يف أكؿ ثةب اٙلٲي ٢٬ :دؿل ا٣ؽـ يف ا٣ذةقٕح أك يف
إ٣ةرشة( .ثكذةف).
( )4كذ ٟ٣ٵ ٫٩كٔؽ ٪٦٭ة ثة٣ؿًة ك٣ٮ ر٬ل ا٣ٮٍف .ثؼٺؼ ٝٮٜلة« :رًٲخ» ٚ٭ٮ رًة٫٪١٣ ،
ٍ٦صكط ثؿًة ا٣ٮٍف( .ثكذةف).
( )5ا٣ؾم اػذةرق ٦ٮٹ٩ة Êاٛل٭ؽم  #أ ٫٩إذا ٝةؿ :دـكصخ ٛ٠ةق ،كإف ٝةؿ :زكصخ ٚٺ ثؽ ٨٦
اٞ٣جٮؿ.

إ٣ةٝؽ(ٌٚ )1ٮٌ ٣ٲ نة ز ٥أصةزاق وط ،كٚٲ ٫اٞ٣ٮٹف( .)2ك١٬ؾا يف ا٣ٮٍف Éإذا زكج
ٛ٩ك .)3(٫كٔ٪ؽ ا٪٣ةرص كا٣نة ٰٕٚٹ ٱىط ذ .٫٤٠ ٟ٣كٔ٪ؽ ا٣نة ٰٕٚأ ٫٩ٹ ٱىط ٨٦
ا٣ٮٍف أف ٱٮٍٗ ٢٠لق ثة٣ذـكٱش إذا ٠ةف ٍٗل اٵب كا٘لؽ.

( )1أم٦ :ذٮٍف َؿيف إٞ٣ؽ.
( )2كيف ا٘٣ٲر :ٹ ٱ ِٛ٣ ٰٛ١كاظؽ إٹ  ٨٦مؼه كاظؽ ٝؽ زجذخ  ٫٣كٹٱح اٷ٣لةب كاٞ٣جٮؿ
ٕلٲٕ نةٚ ،ٲٛ١ٲ ٫أف ٱٞٮؿ :دـكصخ ٛ٣ٺف ٚٺ٩ح؛ ٵ٤ ٫٩لى ٢ثٚ ٫ةاؽة اٞ٣جٮؿ ،ك ٰ٬اٷػجةر
ثة٣ؿًةْٚ .ة٬ؿق أ ٫٩ٹ ٱسجخ ٌٛ٤٣ٮٍف ٦س ٢ذ.ٟ٣
( )3ٱٕ ٰ٪أف  ٨٦زجذخ  ٫٣ا٣ٮٹٱح ٔىل ا٣ـكج أك ا٣ـكصح ٞ٣ؿاثح أك ٛ٠ ٟ٤٦ةق أف ٱٞٮؿ« :دـكصخ
ٛ٣ٺف ٚٺ٩ح» أك «دـكصخ ٚٺ٩ح» ظٲر ٬ٮ ا٣ـكج ،كإف ٝةؿ« :زكصخ ٚٺ٩ة ٚٺ٩ح» ٚٺ ثؽ أف
ٱٞٮؿ« :كٝج٤خ  ،»٫٣ك٣ٮ ٛ٪٣ك ٫ظٲر ٝةؿ« :زكصخ ٛ٩يس ٚٺ٩ح» ٚٺ ثؽ أف ٱٞٮؿ« :كٝج٤خ».
(٬ ٨٦ة٦ل رشح أز٬ةر) ك(.)Í

فصل[ :يف الزؼجد ثبلٌكبذ وذكس اخلطجخ]

كا١٪٣ةح ٱٞ٪ك ٫٪٧ٚ ،)1(É٥كاصت( ،)2ك٬ٮ ٔىل  ٨٦ػيش ا٣ٮٝٮع يف
اٛلعْٮر( )3إف ًف ٱذـكج ،كٔىل ً ٨٦ف ٱ ٫٪١٧ٱكذ٪ضٰ( )4كًف ٣لؽ ا٣كجٲ ٢إٌف ٟ٤٦
أ٦ح د٪ضٲ .)5(٫ك٪٦ ٫٪٦ؽكب ،ك٬ٮ ٛل ٨ػيش

ا٪ٕ٣خ()6

كأ ٨٦ ٨٦ا٣ٮٝٮع يف

اٛلعْٮر كاٷػٺؿ ثًل ٣لت ٔ٤ٲٜ ٫لة( .)7كٞ ٫٪٦لْٮر ،ك٬ٮ ث ٨٧ٱٕ٪٦ ٥٤٭ة ا٣ـ٩ة،
كظٲر ٱٞىؽ ث ٫اٛلٛةػؿة أك اٛلٌةرة ٜلة أك ٍ٘٣ل٬ة ،كظٲر ٱٕؿؼ ٛ٩ ٨٦ك ٫أ ٫٩ٹ
ٱٞٮـ ثًل ٣لت ٔ٤ٲٜ ٫لة  ٓ٦اٞ٣ؽرة ٔ٤ٲ .)8(٫ك١٦ ٫٪٦ؿكق ،ك٬ٮ ظٲر ٱٌ٧ؿ
( )1يف ظ ٜا٣ؿص ٢كاٛلؿأة( .رشح أزًلر) (.)Í
( )2كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣ٱة ٍٕ٦ص ا٣نجةب [كيف ركاٱح :ا٣نجةف]  ٨٦اقذُةع  ٥١٪٦ا٣جةءة
٤ٚٲذـكج؛ ٚإ ٫٩أٗي ٤٣جُص كأظىٛ٤٣ ٨ؿج ،كً ٨٦ف ٱكذُٓ ٤ٚٲى٥؛ ٚإف ا٣ىٮـ  ٫٣كصةء))،
ٚأ٦ؿ ثة٣ذـكٱش ٔ٪ؽ اٹقذُةٔح ،كأ٦ؿ ثة٣ىٮـ ٔ٪ؽ ٔؽ٦٭ة؛ ٣ٲعرتز ث ٨ٔ ٫اٛلٕىٲح٤ٚ ،٭ؾا
٣لت ا١٪٣ةح ٣ٲذعؿز ث ٨ٔ ٫اٛ٣ةظنح .كا٣جةءة ثةٛلؽ ،كٱٞةؿ :ا٣جةق٦ ،س ٢ا٘لةق ،ك ٰ٬ا٘لًلع،
كاٛلٕ٪ٯ ٨٦ :اقذُةع ا٘لًلع ثعىٮؿ أقجةث ٨٦ ٫اٛلةؿ كٍٗلق .كٝةؿ  ٰ٬ :#يف اٵو٢
ا٘لًلع ٨١٣ ،اٛلؿاد ُلة يف اٚلرب اٞ٣ؽرة ٔىل اٛلةؿ ا٣ؾم ٱ ٟ٤٧ث ٫ا٘لًلعٚ ،كًلق ثةق ٥قجج٫؛ ٛلة
رض اٚلىٲذَل( .ثكذةف).
٠ةف ٦ؤدٱ نة إ٣ٲٝ .٫ةؿ يف اٛلٕةًف :كا٣ٮصةء ّف
(*) ثًل ٹ ٣لع.)Í( .ٙ
( )3ك٣ٮ ثةْ٪٣ؿ.)Í( .
( )4ٱٞةؿ :إف ا٣ـكصح ٹ ٣لت ٔ٤ٲ٭ة ػؽ٦ح ا٣ـكج١ٚ ،ٲ ٙأكصجذ٤ٔ ٥ٲ ٫ا٣ذـكٱش  ٓ٦أ ٫٩ٹ ٣لت
ٔ٤ٲ٭ة ػؽ٦ذ٫؟ ٱْ٪ؿ .ك ٢ٕ٣اٛلؿاد– Êكآص أٔ -٥٤ثٮصٮثٔ ٫ىل اٛلؿء ظٲر ٗ٤ت ثَْ ٫٪ةٔذ٭ة ٫٣
يف ذٚ ،ٟ٣عٲ٪بؾ ٣لت ٔ٤ٲ ٫ا٣ذـكٱش ٕ٦ة٤٦ح  ٫٣ث٘ة٣ت ّ ٫٪ا٣ؾم وؽر .٫٣
(٪ٔ )5ؽ ٝ ٨٦ةؿ ثٮصٮثٔ ٫ىل ا٣ـكصح[٬ .]1ٺ ٝٲ٣ :٢لت إف ٗ٤ت يف ّ ٫٪أ١لة د ٢ٕٛكإف ًف ٣لت
ٔ٤ٲ٭ة ق٢؟ أٝٮؿ :ٹ ٱجٕؽ.)Í( .
( )6ٱٕ٦ :ٰ٪نٞح دؿؾ ا١٪٣ةح.
( )7ثؼ ن
ٺ أك ٠كٺن.)Í( .
(ٝ )8ةؿ  Ê:#ك٠ؾا ٤لؿـ ٔىل ا٣ـكصح إذا ٔؿٚخ ٛ٩ ٨٦ك٭ة ٔؽـ اٞ٣ٲةـ ثعٞٮؽ ا٣ـكج( .رشح
أزًلر) (.)Í

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

[ ]1ا٣نة ٰٕٚٱٞٮؿ٣ :لت ٔىل ا٣ـكصح د٪ضٲذ.٫

ا٣ذع٤ٲ ٢ز ٥ٱُ ،ٜ٤كظٲر ٱٕؿؼ أ١لة دِصر ثرت ٫٠ا٘لًلع( ،)1كث ٨٧دذ٭ ٥ثة٣ـ٩ة،
كظٲر ٱٕؿؼ أ ٫٩ٹ ٱٞؽر ٔىل اٞ٣ٲةـ ثًل ٣لت ٜلة( .)2ك٦ ٫٪٦جةح ،ك٬ٮ ٦ة ػٺ ٔ٨
ذ .)3(٫٤٠ ٟ٣كٝةؿ ا٪٣ةرص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كاٙلٛ٪ٲح :إ٪٦ ٫٩ؽكب .كٝةؿ أوعةب
ا٣نة :ٰٕٚإ١٦ ٫٩ؿكق.
¨ ٤ٚٮ ػيش ا٣ٮٝٮع يف اٛلعْٮر إف ًف ٱذـكج ،كٔؿؼ ٛ٩ ٨٦ك ٫أ ٫٩ٹ ٱٞٮـ
ٜلة ثة٣ٮاصت  ٓ٦اٞ٣ؽرة ٔ٤ٲٞٚ -٫ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙإ ٫٩ٱ٤ـ٫٦

ا٣ذَصم)4(É

إف

أ ،٫٪١٦كإف ًف وةـ ظذٯ دٌٕ ٙم٭ٮدٚ ،٫إف ًف ٱ ٫٪١٧ا٣ىٮـ أك ًف ٱس٧ؿ ٣ـ٫٦
ا٣ذـكج؛ ٵف اٚلُؿ يف دؿ ٫٠أٗ ،ِ٤كٔ٤ٲ ٫أف ٱٕــ ٔىل اٞ٣ٲةـ ثًل ٣لت ٔ٤ٲٜ ٫لة
كٱٮَٛ٩ ٨كٔ ٫ىل ذ ،ٟ٣كإف كصؽ اٵدكٱح ا٣ذٰ د ُٓٞا٣جةءة صةز أ٤٠٭ة ٔ ٓ٦ؽـ
اٚلنٲح ٧٤٣عْٮر ،ك ٓ٦اٚلنٲح ٣لت.
 ¬:كٹ ٱ٤ــ ا٣ؿص ٢أف ٱٕ ٙاث )5(٫٪كٹ ٔجؽق ثة٣ذـكٱش  ٫٣كٚة ٝنة ،ك٠ؾا
أثةق ،ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف ا٣نة ٰٕٚكاٷ٦ةـ ٤لٲٯ.
 :كاٚلُجح دٞ٪ك٪٧ٚ ،٥٭ة ٞلْٮر ا٣ذُصٱط كا٣ذٕؿٱي ،ك ٰ٬ػُجح
اٛلـكصح ،كاٛلٕذؽة َٔ ٨ٺؽ رصٰٕ ،كٝ ٨٦ؽ ػُج٭ة اٍ٘٣ل( )6كظى ٢ا٣رتا٬ل
( )1كٹ دـٌل.
(ٕ٣ )2ضـ ،أك ٞٛ٣ؿق كٔؽـ اٞ٣ؽرة ٔىل ا٣ذ١كت.)Í( .
(ٚ )3إف ٝىؽ ث ٫ا٣ك٪ح ٠ةف ٪٦ؽكث نة.)Í( .
( )4ٵف ظٞٮٝ٭ة ٔ٤ٲ ٫أ.٢ٝ
(*) كٝٮاق اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم ،كث٪ٯ ٔ٤ٲ ٫يف ا٘٣ٲر كا٪٣ضؿم.
( )5اٵكٌف «ك٣ؽق»؛ ٣ٲٕ ٥ا٣ؾ٠ؿ كاٵ٩سٯ.
(*) إٹ أف ٱذِصركا ٠ةف  ٨٦ثةب ا٣ؽكاء ٚٲضت٤ٔ Êٲ( .٫مة .)ٰ٦كقٲأيت يف ا٣جٲةف يف اٞٛ٪٣ةت
٦كأ٣ح :كا٣ؾم ٱكذع ٫ٞاٛلَٕص ٔىل ٝؿٱج ٫اٛلٮرس..ا٣غ.
(*) ك٣ٮ ٚةق ٞنة ،Êػٺؼ ا٣ـكااؽ كا٣نٛةء.
( )6كاٚلُجح ثةٛ :٥ٌ٣لة ٥لُت ث ،٫كثةَ١٣ص :ػُجح ا٪٣كةء.

ثٲ٪٭ .)1(٥ك٪٦٭ة ٞلْٮر ا٣ذُصٱط ٹ ا٣ذٕؿٱي ،ك ٰ٬ػُجح اٛلٕذؽة ٔ ٨كٚةة أك
ٕ٣ةف أك ٚكغ أك زٺث دُ٤ٲٞةتٝ ،ةؿ أثٮ َة٣ت :ك٠ؾا اٛلٕذؽة ٨ٔ Êػ ،ٓ٤كٝةؿ
يف ا٣ٮايف٤ :لؿـ ا٣ذٕؿٱي ٜلة أٱٌ نة .ك٪٦٭ة صةاـ ،ك ٰ٬ػُجح اٛ٣ةرٗح ًٔل دٞؽـ أك
اٛلؼُٮثح ٍ٘٤٣ل ٝج ٢اٛلؿاًةة.
¨ كا٣ذٕؿٱي ٬ٮ ٩عٮ ٝٮ :٫٣إ٠ ٟ٩ل ٨ٱؿٗت ٚٲ ،ٟكأ٩ة ٞلذةج إٌف
زكصح( .)2كإذا ك ٓٝإٞ٣ؽ ثٕؽ اٚلُجح اٛلعْٮرة وط¬.
 :ك٩ؽب إّ٭ةر ا١٪٣ةح( ،)3كٔٞؽق يف اٛلكضؽ( ،)4كدٞؽٱ ٥ػُجح ٝج٢
إٞ٣ؽ( ،)5كإمةٔذ ٫ثة٣ٮ٣ٲ٧ح كرضب اُ٣ج ٢ك٩عٮق(ٔ )6ىل ٍٗل أٙلةف اٛلَ٘٪ل(،)7
ٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص Éكأثٮ إ٣جةس :ك٠ؾا ثة٣ؽؼ( )8أٱٌ نة .ك ٫ٕ٪٦اٜلةدمٚ .أ٦ة ثة٪٘٣ةء -
(« )1ثٲ٪٭ًل» ٩غ.
(*) كإ٣ربة ثةٕ٣ؿؼ ٢٬ :اٚلُجح إ٣ٲ٭ة أك إٌف ك٣ٲ٭ة( .رشح أزًلر) .كٔٔ ٨يل ث ٨زٱؽ :Êك٢ٕ٣
ا٣رتا٬ل ٱ١ٮف ثَل اٚلةَت كا٣جة٘٣ح إ٣ة٤ٝح إذا ٠ةف ٛ٠ؤ نا ،كإف ٠ةف ٍٗل ٛ٠ؤ ٚؿًة٬ة كا٣ٮٍف،
كإف ٠ة٩خ وٍ٘لة ٚؿًة ك٣ٲ٭ة.ا٬ػ كأ٦ة اٵ٦ح ٚؿًة قٲؽ٬ة  ٞ٤ُ٦نة.)Í( .
(*) ٚإف ًف ٤لى ٢ا٣رتا٬ل إٹ ثَل ا٣ٮٍف كا٣ـكصح ٚ٭ٮ ٠ؿًة٬ةٔ( .ة٦ؿ).
( )2كيف رشح اثُ ٨لؿاف٬ :ؾا دُصٱط ك٣ٲف ثذٕؿٱي ،كا٣ذٕؿٱي أف ٱٞٮؿ :إذا اٌٞ٩خ ٔؽدٟ
٤ٚؿب راٗت ٚٲ.)Í( .ٟ
( )3كدٕضٲ.٫٤
( )4كإٱٞةٔ٣ ٫ٲٺن٬( .ؽاٱح)٣ .ٲ٤ح ا٘لٕ٧ح أك ٣ٲ٤ح اٹزَ٪ل.
(*) ٩ؽث نة ظٲر ٣لت أك ٱ٪ؽب ،كأ٦ة اٛل١ؿكق ٚٺ ٱ٪ؽب ،ك٤لؿـ يف اٛلعْٮر .ك(.)Í
( )5كذ ،÷ ٫٤ٕٛ٣ ٟ٣كٔ ٨اث٦ ٨كٕٮد ٔ ÷ ٫٪أ٠ ٫٩ةف إذا ١٩ط ٝةؿ(( :اٙل٧ؽ ٓص ٩ع٧ؽق
ك٩كذٕٲ ٫٪ك٩كذ٘ٛؿق ،كٕ٩ٮذ ثةٓص  ٨٦رشكر أٛ٩ك٪ة كقٲبةت أًٔل٪٣ة٦ ٨٦ ،لؽ آص ٚٺ  ،٫٣ ٢ٌ٦ك٨٦
ٱًٌٚ ٢٤ل ٬ ٨٦ ٫٣ةد ،كأم٭ؽ أف ٹ إ ٫٣إٹ آص كظؽق ٹ رشٱ ،٫٣ ٟكأف ٞل٧ؽا ٔجؽق كرقٮ ،٫٣ادٞٮا
آص ا٣ؾم دكةء٣ٮف ث ٫كاٵرظةـ إف آص ٠ةف ٔ٤ٲ ٥١رٝٲجة ،ادٞٮا آص ظ ٜدٞةد ٫كٹ ٓلٮد ٨إٹ كأ٩ذ٥
٦ك٧٤ٮف ،ٱة أ٦لة ا٣ؾٱ ٨آ٪٦ٮا ادٞٮا آص كٝٮ٣ٮا ٝٮٹ قؽٱؽا( .ثكذةف).
( )6ٱٕ :ٰ٪ا٣ى٪ش كا٣جٮؽ( .ثكذةف).
( )7ٱٕ :ٰ٪أق٤ٮُل.٥
( )8ثٛذط ا٣ؽاؿ كً٧٭ة ،كا ٥ٌ٣أ٠سؿ .كا٪٘٣ةء ثةٛلؽ :ا٤٣٭ٮ ،كثةُٞ٣صً :ؽ اٞٛ٣ؿ( .ثكذةف).

ك٬ٮ ٦ة ٱُؿب كٱؽٔٮ إٌف ا٤٣٭ٮٚ -ٺ ٣لٮز¬( ،)1قٮاء ٠ةف ثؽؼ أكَ Êج ٢أك ٦ـ٦ةر
أك وٮت ٩نٲؽ أك ٍٗلق ،كقٮاء ٠ةف يف Éك٣ٲ٧ح أك ٍٗل٬ة ،كاقذًلٔ ،٫٤ٕٛ٠ ٫ٹ
قًلٔ ٫ثٍ٘ل ٔ٪ةٱحٚ ،ٺ ٣لت Êقؽ اٵذف .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة٣ :ٰٕٚلٮز أف ٱٰ٘٪
ٛ٪٣ك ٫أك د٘ ٫٣ ٰ٪أ٦ذ ٫إذا ٠ةف ٹ ٱ٘نةق ا٪٣ةس كٹ ٱن٘ ٨ٔ ٫٤أكٝةت ا٣ى٤ٮات.
كأصةزق ٦ة ٟ٣يف إ٣ؿس .كٝةؿ ا٣نة٣ :ٰٕٚلٮز قًلٔ ٫ػٛٲح.
 :ك٣لٮز ا٪٣سةر كا٩ذ٭ةث ،)2(٫ذ٠ؿق اٞ٣ةق .٥كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٵٍ٦ل
اٙلكَل :ٱكذعت .Êكٝةؿ ا٣نة ٰٕٚك٦ة :ٟ٣ٱ١ؿق ا٩ذ٭ةث.)3(٫
كا٪٣سةر٬ :ٮ ٦ة ٱ٪سؿ ٹ٣ذٞةَ ٫يف ا٣ٮٹا ٨٦ ٥زثٲت أك ٓلؿ أك صٮز أك ق١ؿ أك
درا ٥٬أك د٩ةٍ٩ل ،ٹ ا٣سٲةب كا٣كٺح( )4ك٦ة ٹ ٱ.٢ٞ٪
 ¨:ك ٨٦أظ١ة ٫٦أ١لة ٹ ِلت اٛلٕةكًح(٤ٔ )5ٲ ،٫كأف  ٨٦كًٓ ٱؽق ٔىل
٨لء  ٫٪٦أك ك ٓٝيف ٱؽق ٔ٪ؽ دٞ٤ٲ )6(٫١٤٦ ٫كًف ٤لٍ٘٣ ٢لق أػؾق ٔ٤ٲ ،٫كأ ٫٩ٹ
ٱؤػؾ ظذٯ ٱٮًٓ ٣ٶػؾ ،كإف ٔؿؼ  ٨٦وةظج٠ ٫ؿا٬ح ا٩ذ٭ةثً ٫ف ٣لـ ،كٱٕ٢٧
ٚٲ ٫ثةٕ٣ةدة يف أػؾ  ٫٤٠أك ثٌٕ.٫
 :ك٣لٮز ٤٣ؼةَت(ْ٩ )7ؿ كص ٫اٛلؼُٮثح( )8كٛ٠ٲ٭ة¬ ،ػٺؼ اٛلؿدًص
(ٞ٣ )1ٮ ٨ٕ٣(( :÷ ٫٣آص اٛل٘ ٰ٪كاٛل٘٪ٯ .))٫٣
( )2كدٕٛٯ ا٣ذ٭ٮٱح ث ٫يف اٛلكضؽ.)Í( .
( )3ٵف ٚٲ٩ ٫ٮع د٩ةءة د٪ةيف ا٣ٮٝةر كاٛلؿكءة( .ثؿ٬ةف ،كثكذةف)٪٤ٝ .ة.÷ ٫٤ٕٚ :
(ٚ )4إف ٩سؿ ثة٣كٺح ك٩عٮق[ٚ ]1إ ٫٩ٱ٦ ٢٠ Êٟ٤٧ة كٕٝخ ٱؽق ٔ٤ٲ ٨٧٠ ،٫قٲت  ٫١٤٦رٗجح ٔ،٫٪
ث٬ ٢ؾا أكٌف( .مة .)Í( )ٰ٦كٝٲ :٢ٹ ٱ.ٟ٤٧
( )5أم :اٛل١ةٚأة.
( )6ظٲر صؿل ٔؿؼ ثة٣ذ.)Í( .ٰٞ٤
(ٝ )7ؽ دٞؽـ أ ٫٩ٱ٪ؽب  ٫٣اْ٪٣ؿٚ ،ٲْ٪ؿ يف ٝٮ« :٫٣ك٣لٮز».
( )8كاٵكٌف أف Êٱ١ٮف ٝج ٢اٚلُجح؛ ٣بٺ ٱؿل ٦ة ٱ١ؿق ثٕؽ اٚلُجح ٚٲرتؾ ٚٲؤذ٦لة٩( .ٮاكم).

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

[ ]1قةاؿ أ٦ٮاؿ اٙلؿب.

كْلؿٱش أيب َة٣ت يف اَٛ١٣ل .ك٣لٮز ٜلة اْ٪٣ؿ Éإ٣ٲ .)1(٫ك٣لٮز د١ؿار اْ٪٣ؿ ظذٯ
ٱذع ،ٜٞكذٔ ٓ٦ ٫٤٠ ٟ٣ؽـ ٞ٦ةر٩ح ا٣ن٭ٮةٚ ،أ٦ة ٕ٦٭ة ٚٺ ٣لٮز¬ ،ػٺؼ اٞٛ٣ٲ٫
ظك )2(٨كاٙلٛ٪ٲح.
 :ك٣لٮز اْ٪٣ؿ إٌف كص ٫اٵص٪جٲح  ٢١٣ظةصح ٛ٦ذٞؿة إٌف اْ٪٣ؿ إ٣ٲ٦ ،)3(٫ة ًف
دٞةر ٫٩م٭ٮةٚ ،أ٦ة ٍ٘٣ل ظةصح ٚٺ ٣لٮز ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ٰٕٚكاٷ٦ةـ ٤لٲٯ
كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجطٝ .ةؿ يف ا٣جعؿ :ك٠ؾا اْ٪٣ؿ إٌف ٛ٠ٲ٭ة ٔ٪ؽ .٥٬كٞ٦ ٓ٦ةر٩ح
ا٣ن٭ٮة(ْ٪٤٣ )4ؿ ٹ ٣لٮز Êك٣ٮ  ٨٦كراء ظةÊا ،٢ك٣ٮ إٌف ذ٠ؿ( )5أك ٞلؿـ أك ُلٲ٧ح(،)6
ٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :أك إٌف ٔٮرة ٛ٩ك .Ê٫كأ٦ة قةاؿ ثؽف اٛلؿأة ٚٺ ٣لٮز اْ٪٣ؿ Éإ٣ٲ٫
كٹ ٛلك ٫ك٣ٮ  ٨٦كراء ظةا ،٢إٹ اُ٣جٲت ك٩عٮق(ٚ )7ٲضٮز ٔ٪ؽ ػنٲح رضر٬ة إذا ًف
دٮصؽ ا٦ؿأة دى٤ط ٣ؾ ٟ٣كًف دٞةر ٫٩م٭ٮة ،ك ٓ٦ظىٮٜلة ٹ ٣لٮز ،إٹ ٔ٪ؽ ػنٲح
دٛ٤٭ة ٚٲضٮز¬ ٦ة ًف ٥لل ا٣ٮٝٮع يف اٛلعْٮر( .)8ك ٨٦اقذ٧ذٓ يف ٍٗل اٛ٣ؿج  ٨٦ذ٠ؿ أك
أص٪جٲح ٚك )9(ٜكًف ٤لؽ ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص ،ك٣لت دٕـٱؿÊق.
(ٝ )1ةؿ  :#ٵ ٫٩ٱٕضج٭ة ٦ ٫٪٦س٦ ٢ة ٱٕضج٪٦ ٫٭ة .كٝؽ أمةر ا٣نةٔؿ إٌف ٬ؾا اٛلٕ٪ٯ ثٞٮ:٫٣
٦ػػ٠ ٨ػػةف أمػػج٭٭ُ ٥لػػ ٨ػػػؽكدا
أظػػىل ا٣ؿصػػةؿ ٦ػػ ٨ا٪٣كػػةء ٦ٮإٝػػة
(ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( ، Î )2كٝٮاق اٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿٝ ،ةؿ اٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿ :إذا ػ٤ه ٤٣ٮص ٫اٛلٍصكع صةز كإف ٝةر٩خ.
( )3اٵز٬ةر :إٹ اٵرثٕح.)Í( .
(*) كذ ٨٦ ٟ٣ثٲٓ أك ٝؿض أك ٔةرٱح أك م٭ةدة أك ظ ٥١أك ٩عٮ ذ( .ٟ٣ثكذةف).
(ٝ )4ٲّ ٰ٬ :٢لؿؾ ا٣كة .٨٠كٝٲ :٢ا٣ذ٤ؾذ.Ê
(ٝ )5ةؿ  :#ك٤لؿـ اْ٪٣ؿ Êإٌف اٛلؿد  ٨٦ا٣ؾ٠ٮر ٣ن٭ٮة؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ادٞٮا اْ٪٣ؿ إٌف
ا٣ىجٲةفٚ ،إف ٚٲ٭ٙ ٥لْح  ٨٦اٙلٮر إَ٣ل)) .ك٣لٮز ٍ٘٣ل ا٣ن٭ٮةٝ ،ةؿ ٚ :#إف ػةؼ اٛ٣ذ٪ح
ظؿـ ٔ٤ٲ ٫إٔةدة اْ٪٣ؿ كد١ؿٱؿق( .ثكذةف) (.)Í
(ٝ )6ٲ :٢ك٣ٮ إٌف ظضؿ.
( )7ٱٕٞ٪٦ ٰ٪ؾ ا٘٣ؿٱ ٜكاٞ٣ةث٤ح كا٣نة٬ؽ ثة٣ؿًةع أك اٷ٩جةت( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )8ك٬ٮ ا٣ٮطء.)Í( .
( )9كّة٬ؿ اٞ٣ٮأؽ ٔؽـ ا٣ذٛكٲٜ؛ إذ ٹ ٱ١ٮف إٹ ثؽ٣ٲٝ ٢ةَٓ.)Í( .

فصل[ :يف شسوط الٌكبذ]

ك١٪٤٣ةح رشكط زًل٩ٲح :اٵكؿٞٔ :ؽ ا٣ٮٍف اٛلؿمؽ( )1أك ك٠ٲ ٫٤أك إصةزدٕٞ٣ ٫ؽ
ٍٗلق ،ك٣ٮ ٠ةف ا٣ٮٍف¬ ٚةق ٞنة( ،)2ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة،ٰٕٚ
ك٣ٮ ٠ةف أػؿس¬ ٱٛ٭ ٥اٷمةرة( .)3كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٱنرتط ا٣ٮٍف يف ا١٣جٍلة،
ثٜ ٢لة أف دـكج ٛ٩ك٭ة( )4أك دأ٦ؿ  ٨٦ٱـكص٭ة  ٢٬رص ٢أك ا٦ؿأة ،كيف ا٣ىٍ٘لة
ٱىط أف دـكص٭ة أ٦٭ة( .)5كٝةؿ ٦ة :ٟ٣ٱنرتط ا٣ٮٍف يف ا٣ؿٚٲٕح ٹ يف ا٣ؽ٩ٲبح(.)6
ٚإذا دـكصخ اٛلؿأة ثٍ٘ل كٍف ك٦ؾ٬ج٭ة  ٰ٬كا٣ـكج صٮازق ًف ٱ ٨١ٵظؽ
أرتاً٭ًل( ،)7إٹ ا٣ٮٍف¬  ٫٤ٚأف ٱٕرتض( ،)8ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص.
 ¬:كٱٕذرب يف إ٣لةب ا١٪٣ةح ثًل ٱٛٲؽ اٛل ٟ٤اٛلُ٠ ،ٜ٤ـكصخ
كأ١٩عخ( ،)9ك٠ؾا ١٤٦خ كك٬جخ كدىؽٝخ كثٕخ ك٩ؾرت ،ك٣ٮ أًةؼ إٌف
( )1ك٬ٮ ا٣جة ٖ٣إ٣ة٬( .٢ٝؽاٱح) (.)Í
ْ َْ
َ ْ ُ ُ
ََْ ُ ْ َ َ َ
كدٔا اْلياَمّص [ا٪٣ٮر ،]32ك٬ؾا
كدَْٔ بِإِذ ِن أْي َِِّٓص [ا٪٣كةءْ ]25صوأُ ِ
(ٞ٣ )2ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صفاُ ِ
ػُةب ٣ٶك٣ٲةء ،كًف ٱٛى .٢كظضذ٭ٝ ٥ٮ(( :÷ ٫٣ٹ ١٩ةح إٹ ثٮٍف ٦ؿمؽ كمة٬ؽم
ٔؽؿ)) .كاٛلؿمؽ :اٛل٧ؽكح ،كاٛ٣ةق ٜٹ ٱكذع ٜاٛلؽح٪٤ٝ .ة :ث ٢اٛلؿمؽ :ا٣جة ٖ٣إ٣ة( .٢ٝثكذةف).
( )3ك٠ؾا اٛلى٧خ.)Í( .
(*) ا٣ؾم ٱٛ٭ ٥اٍ٣صٔٲةت .كٝٲ :٢ا٣ؾم ٱٛ٭ٞٔ ٥ؽ ا١٪٣ةح.)Í( .
(ٔ ٓ٦ )4ؽـ اٵرمؽ [اٵب (٩غ)].
( )5ك٣ٮ  ٓ٦كصٮد أثٲ٭ة( .رشح آٱةت).
(ْ٪ٚ )6ؿ٬ة ٛ٪٣ك٭ة ٱ( .ٰٛ١ثكذةف).
( )7كٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٬ٮ اٛلؼذةر أ ٫٩ٹ ٱٕرتض يف إٞ٣ؽ ،كأ٦ة يف اٛ١٣ةءة ٚٲٕرتض.ا٬ػ ٱٞةؿ٬ :ٮ ظٜ
 ٫٣دٮٍف إٞ٣ؽ ،كيف إٱسةر ا ٢٧ٕ٣ث٧ؾ٬ج٭ًل إ٣ـاـ اٍ٘٣ل [أم :ا٣ٮٍف] اٹصذ٭ةد ،كاٞ٣ٲةس ا٣رتا Êٓٚإٌف
اٙلة( .٥٠قعٮٍف).
ةف كٌ ٣ٲ نة ٚإ ٫٩ٱؿا ٓٚإٌف
( )8كٹ ٱٛكؼ ٫ثٛ٪ك ،٫ث ٢ٱؿاÊ ٓٚإٌف اٙلة.٥٠ا٬ػ ك٠ؾا اٙلة ٥٠يف ٛ٩ك ٫إذا Ê ٠
ٍٗلق كٹ ٱ ٫ٌٞ٪ثٛ٪ك( .٫دٕ٤ٲٛ ٜلٓ).
(ٛ٦ )9٭ٮـ ٬ؾا أف  ِٛ٣ا١٪٣ةح كا٣ذـكٱش ٱٛٲؽ  ٟ٤٦ا٣ؿٝجح ،ك٣ٲف ٠ؾ١ٚ ،ٟ٣ةف وٮاب
إ٣جةرة :ثـكصخ كأ١٩عخ أك ٦ة ٱٛٲؽ اٛل( .ٟ٤وٕٲرتم).

ثٌٕ٭ة(٦ ،)1ة ًف ٱٞىؽ رٝجذ٭ةٚ ،إف ٠ة٩خ أ٦ح اُ٩صؼ إٌف رٝجذ٭ة ٦ة ًف ٱذٞؽـ َ٤ت
١٩ةظ٭ة أك ٱذىةدٝة أ ٫٩اٛلؿاد( ،)2كٹ ٱىط ثًل ٱٛٲؽ اٛل ٟ٤اٛلؤٝخِٛ٤٠ ،
اٷصةرة ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح ،كٹ ثًل ٹ ٱٛٲؽ اٛل٠ ،ٟ٤أثعخ كأٔؿت( )3كأَٞ٤خ.
كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٹ ٱىط إٹ ث ِٛ٤ا٣ذـكٱش أك اٷ١٩ةح .ٍٞٚ
 :كٱىط ثٞٮ« :٫٣أصـت( »)4إذا ٠ةف صٮاثة ،ذ٠ؿق يف اٛلؾا٠ؿة ،كذ٠ؿق أثٮ
و
ٛلةض ٌ٦ةؼ إ٣ٲ.٫
 »٥ٕ٩إذا ٠ة٩خ صٮاثة
َة٣ت يف ا٣جٲٓ .كثٞٮÊ « :٫٣
 :كا٣ٮ٠ٲ ٢ثةٕٞ٣ؽ إذا أ٦ؿ ٍٗلق ثٍٗ ٰٛٚ ٫ل ٞلِصق ٹ ٱىط كٚة ٝنة(،)5
كيف ٞلِصق ٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ٹ ٱىط¬ أٱٌ نة ،كٝةؿ أثٮ ِ٦ص كأثٮ صٕٛؿ :ٱىط؛
ٵ٩ ٫٩ةات ٔ ٫٪ٹ ك٠ٲ.٫٣ ٢
 :كإذا ك ٢٠ا٣ٮٍف اٛلؿأة دـكج ٛ٩ك٭ة ًف ٱىط¬ ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح ،ك٠ؾا
إذا ك ٢٠ا٦ؿأة ٍٗل٬ة ،كإف ك٤٠٭ة دٮ ٢٠رص ن
ٺ ٱـكص٭ة وط¨( .)6كإف زكصخ
زك ىصذٍ٭ة ا٦ؿأ هة ٍٗل٬ة ز ٥أصةز ا٣ٮٍفٞٚ -ةؿ اٛلؤٱؽ
اٛلؿأة ٛ٩ك٭ة ز ٥أصةز ك٣ٲ٭ة ،أك ِف
ثةٓص :ٹ ٱىػط ،)7(Êكٝةؿ اٜلةدم( )8كأثٮ إ٣جةس كاٛل٪ىٮر ثةٓص :ٱىط(.)9
( )1أم :اٛ٣ؿجٝ .ةؿ يف ا٪٣٭ةٱح :ا٣جٌٓ ٱُٔ ٜ٤ىل ا٘لًلع كا١٪٣ةح كاٛ٣ؿج.
(ٚ )2إف اػذٛ٤ة ٚة٣جٲ٪ح ٔىل اٛلة ٟ٣أ ٫٩أراد اٷ١٩ةح ،كد١ٮف ٔىل إٝؿار اٛلؽٰٔ .ك(.)Í
(٦ )3ة ًف ٣لؿ ٔؿؼ يف ا٪٣ةظٲح ِف
أف «أٔؿد »ٟث٪ٕ٧ٯ ١٤٦ذ -ٟوط ا١٪٣ةح ث.)Í( .٫
( )4إذا صؿل Êث ٫إ٣ؿؼ ،أك ٝةؿ ا٣ـكج« :دـكصخ اث٪ذٞٚ »ٟ٪ٔ ٟةؿ« :أصـت» وطٔ( .ة٦ؿ)
(.)Í
( )5كّة٬ؿ اٵز٬ةر أ٣ ٫٩ٲف ثٓ ِٛ٤ل٤ٲ.ٟ
(*) إٹ أف ٱٛٮÊض.
( )6كٚة ٝنة.
(*) كٱ١ٮف ك٠ٲٺ  ٫٣ٹ ٜلةٗ( .ٲر).
( )7ظضذٝ :٫ٮ(( :÷ ٫٣اٛلؿأة ٹ د١٪ط ٛ٩ك٭ة))( .ثكذةف).
( )8كظضح اٜلةدم :أف ا١٪٣ةح إً٩ل ٱ٪ربـ ثإصةزة ا٣ٮٍفٚ ،٭ٮ ً٠ل ٣ٮ ٔٞؽ ثٛ٪ك( .٫ثكذةف).
( )9ك٬ؾا ٔىل ٠ٺـ اٞ٣ٲ ٢يف اٵز٬ةر.

ك٠ؾا ٱأيت إذا دـكصخ ا٦ؿأة ٣ؿص ٢ثة٦ؿأة ٍٗل٬ة ز ٥أصةز ا٣ـكج( .)1كدٕذرب
ا٣ن٭ةدة يف ذ ٫٤٠ ٟ٣كيف ا١٪٣ةح اٛلٮٝٮؼ ٔ٪ؽ إٞ٣ؽ ،)2(Êكٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص:
ٔ٪ؽ اٷصةزة ،كٝةؿ اث ٨دأٰ٪ٔ :ؽً٬ل  ٕ٦نة.
 :كإً٩ل د٤ع ٜاٷصةزة إٞ٣ؽ ا٣ىعٲط ٹ اٛ٣ةقؽ¬ ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص
كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ث ٢د٤عٚ ٫ٞٲسجخ  ٫٣ظ ٥١اٛ٣ةقؽ ،كذٔ ٟ٣ةـ
يف إٞ٣ٮد ٤٠٭ة.
 :ك ٨٦زكص٭ة( )3ك٣ٲةف أك ك٠ٲٺف ثإذ١لة  ٨٦زكصَل يف كٝخ كاظؽ
ثُٺٝ ،ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ك٣ٮ ٠ةف أظؽ إٞ٣ؽٱٚ ٨ةقؽ نا( ،)4كٝةؿ اٙلٞٲ :ٰ٪ٱ١ٮفÉ
ا٣ىعٲط أكٌف(.)5
 :إذا ٝةؿ ٜلة٬« :جٲ )6(ٰ٪أك أ١٩عٲٞٚ »ٰ٪ة٣خ« :ك٬جذ ٟأك أ١٩عذ»ٟ
كأصةز ا٣ٮٍف ًف ٱىط إٹ ثؾ٠ؿ ٛ٩ك٭ة يف ْٛ٣٭ًل أك يف  ٫ْٛ٣أك ثٞؿٱ٪ح دؽؿ ٔ٤ٲ٭ة أك
ٱذىةدٝةف أ١لة اٛلؿاد.
ا٣سةٌلٝ :جٮؿ ا٣ـكج أك ك٠ٲ ٫٤أك ك٣ٲ )7(٫إذا ٬ٮ وٍ٘ل أك ٝل٪ٮف ،أك اٌٛ٣ٮٍف
ز٣ ٥لٲـ ا٣ـكج أك ك٣ٲ ٫أك ك٠ٲ ٫٤ثةٷصةزةٚ ،أ٦ة ك٠ٲ ٫٤ثةٕٞ٣ؽ إذا أصةز ٔٞؽ
اٌٛ٣ٮٍف ٚةٵٝؿب أ Ê٫٩ٱىط(٪٬ )8ة؛ ٵف اٙلٞٮؽ ٹ دٕ ٜ٤ث ٫يف ا٣ىٮردَل()9
(ٚ )1ٺ ٱىط٪ٔ Êؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كٱىط ٔ٪ؽ أيب إ٣جةس كاٛل٪ىٮر ثةٓص.
( )2ك٬ٮ اٵز٬ةر.
(٬ )3ؾق اٛلكأ٣ح د١ؿار ٛلة دٞؽـ.
( )4ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
( )5إٹ أف ٣لؿم ٔؿؼ ثةٛ٣ةقؽ ً٠-ل ٱأيت يف ا٣ؿاثٓ  ٨٦اٍ٣صكطٚ -ٲجُٺف .ك(.)Í
(*) ٔ ٓ٦ؽـ إ٣ؿؼ ثةٛ٣ةقؽ.)Í( .
( )6ك٬ؾق اٛلكأ٣ح ٔىل ٝٮؿ اٜلةدم كأيب إ٣جةس كاٛل٪ىٮر ثةٓص ،كأ٦ة ٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٚٺ
ٱىط ً٠ل دٞؽـ( .ثؿ٬ةف).
( )7ك٬ٮ كٍف ١٩ةظ٣ ٫ٮ ٠ةف أ٩سٯ .ك(.)Í
( )8إذا ٠ةف ٛ٦ٮً نة ٔىل ا٣ىعٲط( .ظسٲر) .كيف رشح اٵز٬ةرٚ :إف ًف ٱٛٮض ٝةؿ :#
ٚةٵٝؿب أ١لة دىط إصةزد ٨٦( .٫رشح ٝٮ« :٫٣أك إصةزد »٫يف ١٩ةح اٵ٦ح).
Ê
( )9ظٲر ٔٞؽ كظٲر أصةز.

ٕ٦ة ،ثؼٺؼ ا٣ٮ٠ٲ ٢ثة٣جٲٓ أك ثةٍ٣صاء إذا أصةز ٚٺ ٱىط¬؛ ٵف اٙلٞٮؽ دٕ ٜ٤ث٫
ظٲر ٱٕٞؽ ٹ ظٲر ٣لٲـ(.)1
[فرع( :])2كٱىط ٠ٮف اٞ٣ةث٬ ٢ٮ اٛلٮصت إذا أصةز ا٣ـكج .كٱٕذرب اٞ٣جٮؿ
يف اٛلض٤ف ٝج Ê٢اٷٔؿاض ثٞٮ« :٫٣دـكصخ أك ١٩عخ أك ٝج٤خ» أك ٩عٮق ك٣ٮ ًف
ٱ٬ :٢ٞؾا ا١٪٣ةح ،ػٺؼ ا٣نة.)3(ٰٕٚ
 :إذا ٝةؿ« :زكص ٰ٪ث٪ذٞٚ »ٟةؿ« :زكصخ» ،أك ٝةؿ« :دـكج ث٪ذٰ»
ٞٚةؿ« :دـكصخ أك ٝج٤خ( -»)4وط ا١٪٣ةح ،ذ٠ؿق يف ا ¬ٓ٧٤٣كا٣ذٞؿٱؿ ،كٔ٤٤ٮق
ثأ ٫٩دٮ٠ٲ ٨٦ ٢اٛلجذؽئ ٧٤٣ضٲتٚ ،ٲ١ٮف صٮاثٝ ٫جٮٹن ٤٣ذٮ٠ٲ ٢كٔٞؽ نا
١٪٤٣ةح( .)5ك٬ٮ ٱؽؿ ٔىل أ ٫٩ٱىط ث ِٛ٤كاظؽ ظٲر دٮٌف إٞ٣ؽ كاظؽ ،كٝةؿ
اٞٛ٣ٲٔ ٫يل ¬:ٵف ذ٦ ٟ٣ةض ك٦كذٞج ،٢ك٬ٮ ٱىط ا١٪٣ةح ُلًل كٚة ٝنة(.)6
و
ٌ٦ةؼ
 :Êكٱىط ا٘لٮاب ثٞٮ ٥ٕ٩« :٫٣أك ٤ٕٚخ» إذا ٠ةف صٮاثة ٛلةض
إ٣ٲ٩ ،)7(٫عٮ ٝٮ« :٫٣زكصذ ٰ٪اث٪ذٞٚ »ٟةؿ ،»٥ٕ٩« :أك ٝٮ« :٫٣دـكصخ اث٪ذٰ»
(ٕ٣ )1ؽـ دٕ ٜ٤اٙلٞٮؽ ث ،٫كٝؽ أ٦ؿ ثٔ ٫ىل ا٣ٮص ٫ا٣ؾم دٕ ٜ٤ث ٫اٙلٞٮؽ ٨١٣ .ٱ٤ــ أف ا٣ٮ٠ٲ٢
٣ٮ أًةؼ إٌف اٛلٮ ٢٠أف ٹ ٱىط رشاؤق.ا٬ػ كٝؽ ٱٞةؿ :دَٕل ثةٵوة٣ح.
(٦ )2ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل ( ٨٦ب).
( )3كٝٮ ٫٣أظٮط( .ز٬ٮر).
(*) ٝةؿ يف ا٣ؿكًحٚ :ٺ ٣لٮز ٔ٪ؽ ا٣نة ٰٕٚيف أظؽ ٝٮ٣ٲ ٫ظذٯ ٱٞٮؿٝ :ج٤خ ٬ؾا ا١٪٣ةح أك
اٷ١٩ةح أك ا٣ذـكٱش.
(٬ ٢ٕ٣ )4ؾا ٱكذٞٲ Ê٥ظٲر ٱٞٮؿ« :دـكصخ» ،ٹ إف ٝةؿٝ«Ê :ج٤خ»ٚ ،ٲْ٪ؿ.
( )5كٝجٮٹن  ٫٣أٱٌ نة٠( .ٮا٠ت).
( )6ٱٕ ٰ٪ثٲ٪٪ة كثَل ا٪٣ةرص كا٣نةٰٕٚ؛ ٵف ٔ٪ؽً٬ل ٹ ٱذٮٌف َؿيف إٞ٣ؽ كاظؽ ،كأ٦ة يف ٬ؾق ٚ٭ٮ
وعٲط ٔ٪ؽ٥٬؛ ٵ ٫٩إٞ٩ؽ ثًلض ك٦كذٞج( .٢ثكذةف).
( )7أم :إٌف ٝةا.»٥ٕ٩« ٢ا٬ػ ٚأ٦ة ٣ٮ ٠ةف ٌ٦ةٚة إٌف ٍٗلق ًف ٱىط٩ ،عٮ ٝٮ« :٫٣دـكصخ اث٪ذ»ٟ
ٚٲٞٮؿ ،»٥ٕ٩« :أك ٬ٮ ٱٞٮؿ :زكصذ ٟاث٪ذٰ» ٞٚةؿ»٥ٕ٩« :؛ ٵف «ٞ٦ »٥ٕ٩ؿرة  ِٛ٤٣ا٣كةثٜ
ٜلة ١ٚ ،أٝ ٫٩ةؿ ٥ٕ٩ :زكصذ ٰ٪اث٪ذ ،ٟك٬ؾا ٹ ٱىط .كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ٱىط؛ ٵف ٝٮ:٫٣
« »٥ٕ٩دىؽٱٛ ٜلة ٝة ٫٣ا٣ٮٍف٪ٚ ،ـؿ ٪٦ـ٣ح اٞ٣جٮؿ( .ثكذةف).

ٞٚةؿ.)1(»٥ٕ٩« :
 :Êكٱىط ا١٪٣ةح ثةٷمةرة ٠ل ٨دٕؾر٤ٔ Êٲ ٫ا١٣ٺـ( ،)2ٹ ٠ل ٨ٱ،٫٪١٧
ػٺؼ ثٕي أوعةب ا٣نة .ٰٕٚك٠ؾا ٱىط ثة١٣ذةثح Éأك ا٣ؿقة٣ح ،قٮاء ٠ة٩ة يف
ٝل٤ف أك ٝل٤كَلٛ٦ Éرتَٝلٚ ،ٲضٲت اٛل١ذٮب إ٣ٲ٪ٔ ٫ؽ ٝؿاءد١٤٣ ٫ذةب يف ظِصة
مة٬ؽٱ٤ٚ ،٨ٮ ٝؿأق كظؽق زٝ ٥ؿأق زة٩ٲ نة يف ٞلِص مة٬ؽٱ ٨كأصةب ٞٚةؿ أثٮ ِ٦ص:
ٱىػط( ،)3كٝةؿ اث ٨دأٰ :ٹ ٱىط٤ٚ .ٮ ا٦ذ٪ٔ ٓ٪ؽ ٝؿاءد ٫ز ٥أصةب ثٕؽق ًف ٱىط¬(.)4
¬
كا٣ؿقة٣ح ٝ ٰ٬ٮٛ٣ ٢ٝ :٫٣ٺف ٱـكص ٰ٪اث٪ذ ٫أك ٱذـكج اث٪ذٰٚ ،ٲٞٮؿ ا٣ؿقٮؿ ٧٤٣ؿق٢
إ٣ٲٝ :٫ةؿ ٚٺف ٠ؾاٚ ،ٲضٲت اٛلؿق ٢إ٣ٲ ٫ظٲ٪بؾ يف ٞلِص مة٬ؽٱ ،)5(٨كٹ ٤لذةجÊ
إٌف ٝجٮؿ ا٣ؿقٮؿ؛ ٵف  ِٛ٤٠ ٫ْٛ٣اٛلؿق.٢
 ¨:كا١٣ذةثح رصٱط يف ا١٪٣ةح كيف ا٣جٲٓ()6؛ ٵٞٔ ٫٩ؽ ثٲ ٫٪كثَل ٍٗلقٚ ،ٺ
٪٠ةٱح ٚٲ٭ًل ،كٹ ٱٕٮؿ ٔىل ا٪٣ٲح ٚٲ٭ًل ،ثؼٺؼ اُ٣ٺؽ كا٣ٲَ٧ل ٚ٭ٰ ٪٠ةٱح ٚٲ٭ًل؛
ٵ١لًل  ِٛ٣ثٲ ٫٪كثَل ٛ٩ك١ٚ )7(٫ةف ٪٣ٲذ ٫ظٚ ٥١ٲ٭ًل(.)8
( )1كيف ا٘٣ٲر :ك٣ ٢٬لـم يف اٞ٣جٮؿ؟ ٱْ٪ؿ[.]1
( )2ك٣ٮ  ٨٦كصٓ Êٱـكؿ.
ٱٕٞ٪ؽ .اث ٨دأٰ :كٹ ٱٞؿؤق إٹ ٔ٪ؽ
Ê
( ِٛ٣ )3ا٣جعؿٚ :إف ٝؿأ ا١٣ذةب كأٔؿض زٝ ٥ج ٢أك أكصت ًف
ا٣ن٭ٮد ،كإٹ ثُ٢؛ ٹٌٞ٩ةء ٠ٺـ ا١٣ةدت .أثٮ ِ٦ص :Êث٬ ٢ٮ ٠ةٛلذ١ؿر ٚٺ ٱجُ٦ ٢ة ًف ٱٕؿض[.]2
( )4إذا صؿل ٔؿؼ أف اٹ٦ذ٪ةع رد.)Í( .
(*) ث ٢ٱىط؛ ٵف اٹ٦ذ٪ةع ٣ٲف ثؿد.
(*) ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲٔ ٫يل٤ٝ .خ :ك٬ٮ ٝٮم وعٲطٗ( .ٲر).
( )5كٱْ٪ؿ  ٢٬دىط م٭ةدة ا٣ؿقٮؿ؟ اٵٝؿب Êا٣ىعحٛ٦( .ذٰ ،كقعٮٍف) .كٝةؿ ظسٲر :ٹ
ٱىط ً٠ل يف ا٣ن٭ةدة.
( )6ك٠ؾا يف قةاؿ اٛلٕة٦ٺت.)Í( .
( )7ٱ٤ــ يف اٚلٓ٤؛ ٵٞٔ ٫٩ؽ ثٲ ٫٪كثَل ٍٗلقٚ ،ٺ ٱىط ثة٪١٣ةٱح  ٓ٦أ ٫٩ٱىط ٚ ،Êٲْ٪ؿ.
(٤ٝ )8خ :كذٞ ٟ٣لذٗ( .٢٧ٲر) .أٝٮؿ ٢ٕ٣ :اٹظذًلؿ ٵف اُ٣ٺؽ ثٲ ٫٪كثَل ا٣ـكصح أٱٌ نةٓ٦ ،
أ ٫٩ٱؽٱ ٨يف ا٪١٣ةٱةتٛ٦( .ذٰ).
-------------------------

[ ِٛ٣ ]1ا٘٣ٲر :د٪جٲ :٫أ ٥٤أف  »٥ٕ٩« ِٛ٣ٱٞٮـ ٞ٦ةـ اٷ٣لةب ،ذ٠ؿق أوعةث٪ة٩ ،عٮ أف ٱٞٮؿ ا٣ـكجٝ :ؽ
صخ» ثٺ إم١ةؿ ،كٹ أّٚ ٨ٲ ٫ػٺ ٚنة ،ك٢٬
زك ي
زكصذ ٰ٪اث٪ذٚ ،ٟٲٞٮؿ أثٮ٬ةٞٚ ،٥ٕ٩ :ٮ ،٥ٕ٩ :٫٣ث٪٧ـ٣ح « ٌ
٣لـم يف اٞ٣جٮؿ؟ ٱْ٪ؿ.
[ ]2ا٣ىٮاب٦ :ة ًف ٱؿد ً٠ل ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲٔ ٫يل٬( .ة٦ل ثعؿ).

 :Êكا٣ٮ٠ٲ ٢يف ا١٪٣ةح ٤لذةج إٌف اٷًةٚح إٌف ٦ٮ ،)1(٫٤٠ك٠ؾٟ٣
اٌٛ٣ٮٍف( )2ككٍف ا٣ىٍ٘ل؛ ٚٮ٠ٲ ٢ا٣ٮٍف ٱٞٮؿ :زكصخ ٔٚ ٨ٺف ،كأ٦ة يف ك٠ٲ٢
ا٣ـكج ٚٺ ثؽ  ٨٦اٷًةٚح إٌف ا٣ـكج ٠ل ٨اثذؽأ إٞ٣ؽ  ٢٬ك٠ٲ ٫٤أك اٛلـكج٩ ،عٮ
ٝٮ :٫٣زكصٛ٣ ٰ٪ٺف أك زكصذٛ٣ ٟٺف أك زكصخ ٚٺ٩ة ،كأ٦ة اٛلضٲت ٪٦٭ًل ٞٚةؿ
اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ ٤لذةج إًةٚح إٌف ا٣ـكج؛ ٵٝ ٫٩ؽ زجخ أف ا٣ذـكٱش  ،٫٣كٝة٣خ
اٜلؽكٱح ¬:ٹ ثؽ أف ٱٌٲ ٙإ٣ٲ ٫أٱٌ نةٞٚ .ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إ١لة ػٺٚٲح ثٲ٪٭É٥
كثَل اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف كٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :إ١ل ٥ٹ
٥لةٛ٣ٮ٦ ٨١٣ ،٫٩ؿاد ٥٬ظٲر ًف ٱٕؿؼ أف إٞ٣ؽ ٧٤٣ٮٝ .٢٠ٲ :٢كد ٰٛ١اٛلٕؿٚح
ثأ٧٤٣ ٫٩ٮ ٢٠ك٣ٮ ًف د ٓٞإًةٚح إ٣ٲ٪ٔ ٫ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص.
¨ كإذا ٝةؿ« :زكصذٛ٣ ٟٺف» ٞٚةؿٝ« :ج٤خ ٛ٪٣يس» ًف ٱىط ٵ٦لًل( .)3ك٠ؾا
٣ٮ ٝةؿ« :زكصذٞٚ »ٟةؿٝ« :ج٤خ ٛ٣ٺف» ًف ٱىط ،كٝةؿ أثٮ ِ٦ص :ٱىط ٛ٪٣ك.)4(٫
ة٬ؽٱٔ ٨ؽَ٣ل(ٕٞ٣ )5ؽ ا١٪٣ةح  )6(٫٤٠ك٣ٮ ًف ٤لِصكً٬ل(.)7
ا٣سة٣ر :قًلع م Ê
كٝةؿ ٦ة :ٟ٣ٹ ِلت ا٣ن٭ةدة ٔ٤ٲ ٫إٹ أف ٱؿٱؽكا ٠ذ .)8(٫٧كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ
( ْٛ٣ )1نة( .دٱجةج) ( .)Íك٣ٮ ٠ةف ٦ٮ ٫٤٠يف اٛلض٤ف.)Í( .
(٤ٚ )2ٮ زكص٭ة ٌٚٮٍف ٛ٩ ٨٦كٔ ٓ٦ ٫ؽـ ا٣ٮٍف كاٙلة ٥٠كأصةزت أك ك٤٠خ  ٨٦ٱـكص٭ة٢٬ -
ٱٌٲ ٙإ٣ٲ٭ة؟ ٪٤ٝة :ٹ ٤لذةج ٨٦( .Êػٍ ظسٲر) .كٝٮاق ا٣ذ٭ة.ٰ٦
( )3كٚة ٝنة.
( )4ثٞٮٝ« :٫٣ج٤خ» ،كٱ٘٤ٮ ٝٮٛ٣« :٫٣ٺف» .كآص أٔ.٥٤
(ٕ٠ )5ؽا٣ح إ٦ةـ ا٣ىٺة.)Í( .
( )6ٱٕ ٰ٪اٷ٣لةب كاٞ٣جٮؿ.ا٬ػ ٤ٚٮ قٕ٧ٮا اٷ٣لةب ً ٍٞٚف ٱىط.)Í( .
( )7كٔ ٨اٛلؤ :ٙ٣ٹ ثؽ ٨٦ Êإم٭ةدً٬ل ً٠ل ٬ٮ ّة٬ؿ ٔجةرة ا٣جعؿ كاٵز٬ةر ،كآص أٔ( .٥٤رشح
ُلؿاف ث .)٫ْٛ٤ك ِٛ٣ظةمٲح ا٣كعٮٍف :ٱٕ ٰ٪قًلٔ٭ًل كإف ًف ٱٞىؽ إم٭ةدً٬ل ،كٝؿر اٷ٦ةـ
رشؼ ا٣ؽٱ ٨أ ٫٩ٹ ثؽ  ٨٦اٷم٭ةد ،ٱٕ ٰ٪ظٌٮر Êا٣نة٬ؽٱ ٨كقًلٔ٭ًل( .ث.)Í( )٫ْٛ٤
(*) ث ٢ٹ ثؽ  ٨٦إظٌةرً٬ل  ٓ٦ا٣كًلع.)Í( .
(ٚ )8إف ٝىؽكا ا١٣ذًلف ًف ٱىط ا١٪٣ةح كإف ظِصق ا٣ن٭ٮد ،ذ٠ؿق يف ثٲةف ا٧ٕ٣ؿاٌل.

ظ٪ٲٛح( :)1ٹ ِلت إ٣ؽا٣ح( .)2كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٱىط ثن٭ةدة ٚةقَٞل ظٲر ًف
ٱٮصؽ ٔؽٹف يف ا٣ج٤ؽ .كٱىط أف ٱ١ٮف Éا٣نة٬ؽاف  ٨٦أك٣ٲةء ا٣ـكصح قٮل إ٣ةٝؽ.
 ¬:كٱىط ثن٭ةدة رص ٢كا٦ؿأدَل( ،)3ػٺؼ ا٪٣ةرص كا٣نة،)4(ٰٕٚ
كثن٭ةدة ٔجؽٱ ،٨ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ،ٰٕٚك٣ٮ ٠ة٩ة ٔجؽ٦لًل ،Éػٺؼ اٛل٪ىٮر
ثةٓص٪٤ٝ .ة :إٹ ٔ٪ؽ ا٣ذنةصؿ ٚٲٚ ٫ٺ ٤لُ ٥١لًل(٪٤ٝ .)5ة :ك٣ٮ ٠ة٩ة Êأٔ٧ٲَل ،ٹ
أوَ٧ل٤ٚ .ٮ ك ٢٠ا٣ٮٍف أظؽ ا٣نة٬ؽٱ )6(٨ثةٕٞ٣ؽ يف ٞلِصق ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣جعٲجط :ٹ ٱىط¬( ،)7كٝةؿ أثٮ صٕٛؿ كأثٮ ِ٦ص :ث ٢ٱىط؛ ٵٕ٦ ٫٩رب ٔ.)8(٫٪
 :Êكإذا ك ٓٝإٞ٣ؽ ثةٕ٣ؿثٲح كا٣نة٬ؽاف أٔض٧ٲةف ٹ ٱٕؿٚة١لة أك ا١ٕ٣ف
ٛٚٲ ٫كص٭ةف ،رصط اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ٔؽـ ا٣ىعح.)9(Ê
 ¬:كإذا ئٞؽ ا١٪٣ةح ثن٭ةدة ٚةق ٜصةَ٤٬ل ٙلة ٫٣كصت ٔ٤ٲ ٫إٔٺ٦٭٥
ثأ٫٩

ٚةقؽ()10

ٚٲٕٲؽك ٫٩يف ٞلِص ٔؽَ٣ل إذا ٠ة٩ٮا

ٱٕذربكف()11

إ٣ؽا٣ح أك

( )1كأٖلؽ ثٔ ٨ٲكٯ كا٣ؽأٰ.
( ٞ٤ُ٦ )2نة.
(ٍٗ )3ل ا٣ـكصح.
( )4كا٣ىعٲط ٔىل ٦ؾ٬ت ا٪٣ةرص أف م٭ةدة ا٣ؿص ٢كاٛلؿأدَل دىط ٚٲًل ٔؽا اُ٣ٺؽ كرؤٱح
اٜلٺؿ كاٙلؽكد كاٞ٣ىةص ٨٦( .زكااؽ اٷثة٩ح).
( )5إذا م٭ؽا ٣كٲؽ٦لًل.
( )6كأ٦ة ٣ٮ ٠ةف ا٣ٮٍف ٔؽٹن ٚٮ ٢٠مة٬ؽ نا ٚةق ٞنة ًف دىط Êم٭ةدة ا٣ٮٍف ثٺ إم١ةؿ؛ ٵ ٫٩إف ٠ةف
٠ةٛلٕرب ًٔ ٫٪ف دىط م٭ةدة اٛ٣ةق ،]1[ٜكإف ًف ٱ٠ ٨١ةٛلٕرب ٚةٵظ١ةـ دٕ ٜ٤ثةٛلٮ.٢٠
(٩ضؿم)ٚ .ٺ دىط ،ٱٕ ٰ٪م٭ةدد.٫
( )7ٵ ٫٩ٱ١ٮف كٌ ٣ٲ نة كمة٬ؽ نا .كٝؿرق اٛلٛذٰ.
(ٚ )8ٺ دجُ ٢م٭ةدد ٫ثٕٞؽق ،ك٠أف إ٣ةٝؽ ا٣ٮٍف.
( )9ٵف اٛلٞىٮد ثة٣ن٭ةدة ٔ٤ٲٕ٦ ٫ؿٚذ ،٫كًف د( .ٓٞثؿ٬ةف)١ٚ .ة٩ة ٠ةٵوَ٧ل.
( )10ثأٚ ٫٩ةق٩( .ٜكؼح).
( )11أك أظؽً٬ل.)Í( .

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

[ ]1يف ا٣ـ٬ٮر :م٭ةدة ا٣ٮٍف.

٤ٞ٦ؽٱٛ ٨ل ٨ٱٕذرب٬ةٝ ،ةؿ أثٮ ِ٦ص :أك ٠ة٩ٮا ٱؿٱؽكف اٹظذٲةط .كاٵٝؿب أ ٫٩ٹ
٣لت ٔ٤ٲ٫؛ ٵٝ ٫٩ؽ وط إٞ٣ؽ ٔىل ٦ؾ٬ج٭ ،٥كاٹظذٲةط ٹ ٣لت.
¬
 :ك ٨٦دـكج ثٍ٘ل م٭ةدة أك ثٍ٘ل كٍف أك ثن٭ةدة ٚةقَٞل ك٦ؾ٬ج٬ ٫ٮ
كا٣ـكصح( )1صٮاز ذ ٟ٣وط¨ٚ ،إف دٍ٘ل ٦ؾ٬ج٭ًل  ٨٦ثٕؽ صةء ٔىل اٚلٺؼ يف
اٹصذ٭ةد اٵكؿ¨ كا٣سةٌل .كإف ٠ةف ٦ؾ٬ج٭ًل ٔؽـ ا٣ىعح ٧٤ٔ ٓ٧ٚ٭ًل ٱ١ٮف
ز٩ة¨( ،)2كإف دٍ٘ل ٦ؾ٬ج٭ًل  ٨٦ثٕؽ إٌف ا٣ىعح صةء ٔىل اٚلٺؼ( ،)3ك ٓ٦ص٭٤٭ًل
ثٕؽـ ا٣ىعح ٱ١ٮف ثةَٺ ٔ٪ؽ اٜلةدم كا٪٣ةرص كا٣نة ،ٰٕٚكإذا دػُ ٢لة ٓ٦
ص٭٤٭ًل ٕ٦ة ق ٍٞاٙلؽ كٙل٩ ٜكت ا٣ٮ٣ؽ ككصت اٛل٭ؿ ،ك٬ٮ اٵ ٨٦ ٢ٝاٛلك٧ٯ
ك٦٭ؿ اٛلس ،٢كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛلؾا٠ؿكف كاٛ٣ؿًٲٮف( ،)4كركاق يف ا٣ذٞؿٱؿ ٔ٨
اٜلةدم :إ ٫٩ٱ١ٮف ٚةقؽ نا ٱنج É٫ا٣ىعٲط( )5إٹ يف أظ١ةـ¬( :)6أ١لًل ٹ ٱ١ٮ٩ةف ث٫
ٞلىَ٪ل ،ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص .كٹ ّل ٢ثٛ Ê٫لٞ٤َ ٨٭ة زٺز نة ،ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف
ا٣نة ،)7(ٰٕٚكٹ ٱسجخ ٚÊٲٕ٣ )8(٫ةف ،ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص .كٹ ٣لت ث Ê٫اٷظؽاد،
ذ٠ؿق إ٣ىٲٛؿم ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ث٣ ٢لت .كأف اٚل٤ٮة ٚٲ ٫ٹ دٮصت
( )1أك صةَ٤٬ل ٹ٦ Êؾ٬ت ٜلًل.
( )2ٱٕٚ :ٰ٪ٲعؽاف .كٝةؿ ثٕي أوعةب ا٣نة ٰٕٚكاٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ٹ ظؽ؛ ٵف اٚلٺؼ مج٭ح.
كٔ٪ؽ أيب ظ٪ٲٛح إٞ٣ؽ مج٭ح ك٣ٮ ٠ةف ثةَٺن ،ركل ذ ٟ٣يف ا٣رب٬ةف( .ثكذةف).
(ٝ )3ةؿ قٲؽ٩ة[ Êاٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :]ٙك ٢ٕ٣اٵٝؿب أف ٬ؾا كٚةؽ أ١لًل ٱ٤ـ٦٭ًل اٹقذب٪ةؼ؛ ٵف ٓ٦
ٔ٧٤٭ًل ٣ٲف ثةصذ٭ةد( .ز٬ٮر ٪ٕ٦ٯ).
(*) ٝةؿ يف ا٣رب٬ةف ٬ :ؾا ا٣ؾم رصٓ إ٣ٲ ٫اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق ،ٙكإٹ ١ٚةف ٱٞٮؿ :ٱ٤ـ٦٭ًل اٹقذب٪ةؼ
كٚة ٝنة؛ ٵف ٧٤ٔ ٓ٦٭ًل ثة٣ذعؿٱً ٥ف ٱىؽر ذ ٟ٣إٞ٣ؽ ٔ ٨اصذ٭ةد( .ثكذةف).
( )4كٔ :٥٬يل  #كاثٔ ٨جةس كاث٦ ٨كٕٮد كزٱؽ ث ٨زةثخ.
( )5ك٣ٮ ثٕؽ ا .)Í( .٥٤ٕ٣ٵ ٫٩ٹ ٱنرتط يف اٛ٣ةقؽ إٹ ص٭٤٭ًل ظةؿ إٞ٣ؽ.
(٦ )6ة ًف ٤ل ٥١ثىعذ ٫ظةٚ ٥٠ٲ١ٮف ٠ة٣ىعٲط.)Í( .
( )7كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ( .ثعؿ كُلؿاف).
( )8يف (ج ،د) :كٹ ٱسجخ ث.٫

ً٠لؿ اٛل٭ؿ( ،)1ػٺؼ ا٣ذٞؿٱؿ كاٞٛ٣ٲٔ ٫جؽ آص ث ٨زٱؽ .كأ١لة ٹ ِلت ٚٲ٦ ٫ذٕح(،)2
ػٺؼ ا٣جعؿ .)3(Êكأف ٦٭ؿق اٵ ٨٦ ٢ٝاٛلك٧ٯ ك٦٭ؿ اٛلس ،)4(٢كٝةؿ ا٪٣ةرص
ك٦ة :ٟ٣اٛلك٧ٯ ،كٝةؿ ا٣نة٦ :ٰٕٚ٭ؿ اٛلس .٢كٱىط ٚٲ ¬٫اْ٣٭ةر كاٷٱٺء ،ػٺؼ
ا٣نة .ٰٕٚكإٔ٦ ٫٩ؿض ٛ٤٣كغ ٛل٤َ ٨ج٪٦ ٫٭ًل :إ٦ة ثرتاًٲ٭ًل كإٹ ٚجةٙلة.٥٠
كٱسجخ ا٣ذٮاÊرث ٚٲ ،٫ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص .كأ ٫٩ٹ ٔؽة ٚٲ ٫ثةٛلٮت ٝج٢
ا٣ؽػٮؿ( ،)5كأ ٫٩ٹ ٣لت ٚٲٞٛ٩ ٫ح ٔؽة( ،)6ذ٠ؿق اٛل٪ىٮر ثةٓصٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل
كٱٮق :ٙكٹ ٣لت¬ اٛل٭ؿ ٚٲ ٫ثةٛلٮت ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ،ػٺؼ ا٣ذٞؿٱؿ .ك٠ؾا ٱأيت يف
كصٮب ٩ى ٙاٛل٭ؿ ثةُ٣ٺؽ ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ( .)7كٹ ٱىط ٚكؼ ٫ثٕؽ ٦ٮت
أظؽً٬ل ،ػٺؼ أظؽٝ Êٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص( .)8كٱسجخ ثٕٞؽق ّلؿٱ ٥اٳثةء
كاٵ٦٭ةت( )9ك٣ٮ ٚكؼ ٫اٙلة ،٥٠ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص¬.
¨ ك ٥٤ٔ ٓ٦أظؽً٬ل ثذعؿٱ ٫٧كص٭ ٢ا٣سةٌل ٤لؽ إ٣ةًف ٹ ا٘لة ،٢٬كٹ ٦٭ؿ
كٹ ٞٛ٩ح كٹ ٍ٦لاث ،كٹ ٱ٤ع٩ ٜكت ا٣ٮ٣ؽ ثة٣ـكج  ،٫٧٤ٔ ٓ٦ث ٓ٦ ٢ص٭،٫٤
( )1كٹ ثٌٕٗ( .Ê٫ٲر).
( ٓ٦ )2اٛ٣كغ .ٹ ظٲر َٚ ٜ٤ذضت اٛلذٕح.)Í( .
( ٓ٦ )3اُ٣ٺؽ.Êا٬ػ ٹ  ٓ٦اٛ٣كغ كاٛلٮت.
( ٓ٦ )4ا٣ؽػٮؿ.)Í( .
(*) ك٬ؾا يف ا١٣جٍلة ،كأ٦ة ا٣ىٍ٘لة ك٩عٮ٬ة ٚٲ٤ــ ٜلة ٦٭ؿ اٛلسÊ٢؛ إذ ٹ ظ٣ ٥١ؿًة٬ة إذا ٠ةف
إ٣ةٝؽ ٍٗل اٵب[( .]1مة.)ٰ٦
( )5اٛلؾ٬ت ػٺ.)Í( .٫ٚ
( )6اٛلؾ٬ت ػٺ.٫ٚÊ
( )7ٹ ٨لء ٔ٪ؽ٩ة.)Í( .
( )8ك٬ٮ ا٣ىعٲط.Ê
( )9إٹ أف ٤ل Ê٥١ثة٣جُٺف ٚٺ ّلؿٱ( .٥مة.)ٰ٦

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

[ ]1ث ٢ٹ ٚؿؽ.Ê

ػٺؼ اٵٍ٦ل اٙلكَل.
ٚ :إف اػذ٦ ٙ٤ؾ٬ج٭ًل يف ذّ ٟ٣لةً٠لًٚ ،ل ظ ٥١ث ٫اٙلة ٥٠ثٲ٪٭ًل ٣ـ٦٭ًل¬
 ٕ٦نة ّة٬ؿ نا كثةَ ٪نة ،كإف ك ٓٝدػٮؿ ٝج ٢اٙل ٥١ظؽ  ٨٦ٹ ٱكذضٲـق Éإذا ٔ.)1(٥٤
كإف ٠ةف ٹ ٦ؾ٬ت ٜلًل يف ذ ٟ٣كدػٺ ٚٲّ ٫ةَ٩ل ٘لٮازق ٠ةف ذٟ٣
٠ةٹصذ٭ةد ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ Êثةٓص كأثٮ ِ٦ص كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط٤ٚ ،ٮ ًٔ٤ل ثةٚلٺؼ
ٚٲ ٨٦ ٫ثٕؽ كدؿصط ٜلًل ٔؽـ ا٣ىعح ٠ةف ٠ذٍ٘ل اٹصذ٭ةد(.)2
 ¬:كأم ا٣ـكصَل أٝؿ ثٛكةد ا١٪٣ةح كأ١٩ؿق ا٣سةٌل وط إٝؿارق ٚٲًل ٬ٮ
 ،)3(٫٣ٹ ٚٲًل ٬ٮ ٔ٤ٲ ٨٦ ٫أظ١ةـ ا١٪٣ةح.
 ¬:ك٣لت ظٌٮر ٔؽَ٣ل ٔٞؽ ١٩ةح اٛ٣كةؽ إذا ٠ةف ا٣ـكصةف ٱٕذرباف
إ٣ؽا٣ح أك أظؽً٬ل ،كد١ؿق ا٣ـٱةدة ٔىل ٔؽَ٣ل؛ ٣بٺ ٱ١ٮف ٚٲ ٫إٱ٪ةق نة ٜل ٥كٟلةُ٣ح،
كإف ٝىؽ ث ٫دْٕٲ٧٭ ٥ظؿـ( .)4كٱ١ؿق إَٔ ٢٠ة٦٭ ٥كظٌٮر كٹا٧٭ ،٥كإف
٠ةف ذ ٟ٣ٱٮ ٥٬دْٕٲ٧٭ ٥أك ٞلجذ٭ً ٥ف ٣لـ .ك ٨٦أل ٥ث٧عجذ٭ ٥كصت ٔ٤ٲ ٫دٓٚ
ا٣ذ٭٧ح ثة٣ذربم ٪٦٭ ٥أك ذ٦٭ ٥أك ٪ٕ٣٭ ٥إف ًف د٪ؽ ٓٚا٣ذ٭٧ح إٹ ث .٫كاٛلؿاد ظٲر
د١ٮف ٞلجذ٭ٛ٣ ٥كٞ٭ ،٥ٹ إف ٠ة٩خ ٵ٦ؿ آػؿ صةاـ ٚ٭ٰ صةاـة.

( )1ظةؿ إٞ٣ؽ( .قًلع) (.)Í
(*) ك ٨٦ٱكذضٲـق Êإذا ٔ ،٥٤كٹ ٱ٤ــ اٳػؿ اصذ٭ةدق.ا٬ػ ٵ ٓ٦ ٫٩ا ٨٦ ٥٤ٕ٣أظؽً٬ل ز٩ة.
(ٚ )2ٲع ٥١ثةٵكؿ.)Í( .
(ٚ )3عٲر  ٰ٬اٛلٞؿة دؤاػؾ ٚٲًل ٬ٮ ٜلة ٠ةٛل٭ؿ ،ٹ ٚٲًل ٔ٤ٲ٭ة ٠ة٣ٮطء ،كإف ادٔٯ ذ ٟ٣ا٣ـكج
ٚإ ٫٩ٱؤاػؾ ٚٲًل ٬ٮ ٠ ٫٣ة٣ؽػٮؿ٤ٚ ،٭ة  ٫ٕ٪٦ظذٯ ٱذعةً٠ل ،ٹ ٚٲًل ٬ٮ ٔ٤ٲ٠ ٫ةٛل٭ؿ ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ
ك٩عٮق( .ثؿ٬ةف).
( )4أك ًف ٱٞىؽ ك٪١٣٭ة د٤ع ٫ٞا٣ذ٭٧ح ثة٣ذْٕٲ.٥
(*) ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣إذا ٦ؽح اٛ٣ةق ٜا٬ذـ إ٣ؿش)) ،كٝٮ ٨٦(( :÷ ٫٣دٔة ْ٣ةًف ثة٣جٞةء
ٞٚؽ أٔةف ٔىل ٬ؽـ اٷقٺـ))( .ثكذةف).

ا٣ؿاثٓ :رًة اٛلـكصح ا٣جة٘٣ح إ٣ة٤ٝح اٙلؿة( ،)1كقٮاء ٠ةف رًة٬ةٝ )2(Éج٢
إٞ٣ؽ أك ثٕؽق .كٝةؿ ا٪٣ةرص كا٣نة٣ :ٰٕٚلت دٞؽٱ٤ٔ ٫٧ٲ٪٤ٝ .)3(٫ة :كإذ١لة ثÊ٫
ٱٞذٌص ا١٪٣ةح ا٣ىعٲط ٹ اٛ٣ةقؽ ،إٹ أف ِلؿم ثٔÉ ٫ةدة(.)4
اٚلة٦ف٠ :ٮ١لة ٤ٕ٦ٮ٦ح ثأظؽ أ٦ٮر زٺزح :أٝٮا٬ة اٷمةرة ،ز ٥ا٣ىٛح
٠ة١٣ربل أك ا٣ى٘ؿل أك ا٣جٲةض أك ا٣كٮاد ،ظٲر ًف ٱنةر٠٭ة ٍٗل٬ة( ٨٦ )5ث٪ةد٫
يف ذ ٟ٣إف ٝةؿ :اث٪ذٰ ،أك  ٨٦أػٮاد ٫إف ٝةؿ :أػذٰ ،أك ٩عٮ ذ ،ٟ٣ز ٥اٹق ٥إف
ًف ٱنةر٠٭ة ٍٗل٬ة ٚٲ٠ ٫ل ٨ذ٠ؿ٩ة٤ٚ .ٮ ٕلٓ ثَل دٕؿٱَٛل ٦ذ٪ةٚٲَل أذرب ثةٵٝٮÊل
٪٦٭ًل٩ ،عٮ ٝٮ« :٫٣زكصذ٬ ٟؾق ا١٣ربل» ك ٰ٬ا٣ى٘ؿل ك٤ٔ ٓٝٲ٭ة ،أك ٝةؿ:
«زكصذ ٟا١٣ربل ٚةَ٧ح» كاق٧٭ة زٱ٪ت كٔ ٓٝىل ا١٣ربل ،أك ٝةؿٚ« :ةَ٧ح
ا٣جٲٌةء» ك ٰ٬ا٣كٮداء كٔ ٓٝىل ا٣جٲٌةء(.)6
ٚ ¬:إف دٮاَأكا ٔىل زكاصح ا١٣ربل ز ٥ق٧ٮا ا٣ى٘ؿل يف إٞ٣ؽ كٓٝ
ٔىل اٛلكًلة Êيف إٞ٣ؽ(..................................................... ،)7
( )1ك٠ؾا اٛل١ةدجح Êكاٛل٧سٮؿ ُلة.ا٬ػ كيف ثٕي اٙلٮا٨ل :كأ٦ة اٛل٧سٮؿ ُلة؟ ّة٬ؿ اٵز٬ةر ا٣ىعح ،Êكْلٍل
٦ذٯ ٔذٞخ.
(*) ٝةؿ يف ٪٦٭ةج ا٪٣ٮكم :كٱكذعت اٷم٭ةد ٔىل رًة اٛلؿأة ظٲر ٱٕذرب رًة٬ة ،كٹ ٱنرتط ظٲ٪بؾ،
ٚإذا دىةدؽ ا٣ـكج كا٣ٮٍف وط ٔىل اٵوط.
( )2كظٔ ٨٦ ٥١ذ٩ ٜىٛ٭ة ك٩ىٛ٭ة ٦ٮٝٮؼ ظ ٥١اٙلؿة ،ٱٕذرب رًة٬ة .Êك(.)Í
( )3ث٪ة نء ٔىل أو٤٭ ٥أف اٛلٮٝٮؼ ٹ ٱىط.
( )4ث ٢ك٣ٮ صؿت ٔةدة.
(ٚ )5ةرٗح.)Í( .
(٤ٚ )6ٮ ٕلٓ ثَل وٛذَل ٦ذ٪ةٚٲذَل٩ ،عٮ :ا١٣ربل ا٣جٲٌةء ،ك٠ة٩خ ا١٣ربل قٮداء كا٣جٲٌةء ٰ٬
ا٣ى٘ؿل ٫٤ٕ٤ٚ -ٱٔ ٓٞىل ا١٣ربل؛ ٵف ا١٣رب ٹ ٱذٍ٘ل كا٣جٲةض ٝؽ ٱذٍ٘ل .ك٠ؾا ٣ٮ ٝةؿ« :ا٣ى٘ؿل
ا٣كٮداء» ك ٰ٬ا٣جٲٌةءٚ ،ٲٔ ٓٞىل ا٣ى٘ؿل ،كآص أٔ٠( .٥٤ٮا٠ت) .ك٤لذ ٢٧أف ٹ ٱٔ ٓٞىل أظؽً٬ل
يف ٬ؾق ا٣ىٮرة اٵػؿل ،ك٤لذ ٢٧أف ٱٔ ٓٞىل اٛلذأػؿ؛ ١٣ٮ ٫٩ثؽٹن ٔ ٨اٵكؿ( .مٲغ) .كيف ظةمٲح:
ٚإف ٠ة٩ة كوَٛل ٚةٙل٣ Ê٥١ٶكؿ ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :ٱٛكؽ ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر يف ٝٮ:٫٣
ظ ٥١ثةٵٝٮل؛ إذ ٹ أٝٮل  ٓ٦اٹقذٮاء.ا٬ػ كٝٮاق اٛلٛذٰ.
( ٓ٦ )7اٞ٣ىؽ.

كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯٔ :ىل اٛلذٮاَأ ٔ٤ٲ٭ة( .)1كإذا ٝةؿ« :زكصذ ٟأ ٰ٦أك اث٪ذٰ» كٹ
ث٪خ  ٫٣قٮا٬ة( ،)2أك «أػذٰ» كٹ أػخ  ٫٣قٮا٬ة ،أك «ث٪خ أػٰ أك ث٪خ ٔ»ٰ٧
كٹ قٮا٬ةٚ -إ ٫٩ٱىط.
 ¬:كإذا زكصٖ ٫ل ٢ا٦ؿأد ٫وط إف كًٕذ٭ة أ٩سٯ كاظؽة ٣ؽكف قذحÊ
أم٭ؿ( ،)3ذ٠ؿق أثٮ َة٣ت ،ػٺؼ اث ٨اٚل٤ٲ ،)4(٢كإف ك٣ؽت أ٩سٲَل ًف ٱىط،
كإف ك٣ؽت ذ٠ؿا كأ٩سٯ ٚةٵٝؿب أ ٫٩ٱىط Éثةٵ٩سٯ( .)5ك٠ؾا اٚلٺؼ ٣ٮ دـكج ٫٣
إف ٠ةف ذ٠ؿا أك امرتل  ٫٣أك ك٬ت .٫٣
ا٣كةدس٠ :ٮف ا٣ـكصَل  ٕ٦نة ظٺَ٣ل ظةؿ إٞ٣ؽ ،ٹ ظةؿ ا٣ذٮ٠ٲ ٢ثٚ ٫ٺ
ٱٕذرب( ،)6ذ٠ؿق اٷ٦ةـ٤ Êلٲٯ كاٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق ،)7(ٙك٠ؾا يف ظةؿ إ٣ؽة( .)8كإف ٠ةف
( ٓ٦ )1ا٣ك٭ٮ.
(*) ٝةؿ يف ثٲةف ظسٲر :ٱْ٪ؿ يف دىٮٱؿ ٬ؾا ا١٣ٺـ .كأٝٮؿ :أ٦ة ٦ة ٬ؾا ظةٚ ٫٣ٺ ٥لةٚ ٙ٣ٲ ٫ا٣كٲؽ ٤لٲٯ؛
ٵف اٛلذٮاَأ ٔ٤ٲ٭ة ًف دؾ٠ؿ ظة٣ح إٞ٣ؽ ،كإً٩ل ٱأيت ػٺ٣ ٫ٚٮ ٝةؿ« :زكصذ ٟاٛلذٮاَأ ٔ٤ٲ٭ة ٚةَ٧ح».ا٬ػ
ٱْ٪ؿ ،أ٦ة يف ٬ؾا اُ٣ؿؼ اٵػٍل  ٫٤ٕ٤ٚٱٔ ٓٞىل اٛلذٮاَأ٤ٔ Éٲ٭ة كٚة ٝنة.
(*) كذ ٟ٣ٵ ٨٦ ٫٩ا٣ٮوٚ ،ٙٲ١ٮف أٝٮل  ٨٦اٞ٤٣ت( .ثكذةف)٪٤ٝ .ة :ثٔ ٢ىل اٛلكًلة؛ ٵ١لة اٛلٛ٤ٮظ
ُلة ،كٹ ظًٌ٤٣ ٥١لاؿ يف إٞ٣ٮد.
ٚةرٗح.
¨
()2
( )3أك أ٠سؿ إذا ٔ Ê٥٤كصٮد٬ة ٔ٪ؽ إٞ٣ؽ.
(*) ٣ٲٕ ٥٤أٞٔ ٫٩ؽ ٔ٤ٲ٭ة ك٦ ٰ٬ٮصٮدة.
(ٞٚ )4ةؿ :ٹ ٱىط إٞ٣ؽ ٔىل اٙل٪٤ٝ .٢٧ةً٠ :ل ٣ٮ زكص ٫ث٪ذ نة يف ثٲخ ( .ٜ٤٘٦ثكذةف ٪ٕ٦ٯ).
( )5كإف كًٕخ أ٩سٯ كػ٪سٯ ًف ٱىط؛ ٘لٮاز أف اٚل٪سٯ أ٩سٯ( .رشح ُلؿاف) .كٔ ٨اٛلٛذٰ :ٱىط ،Êك٠ؾا
يف د٧١ٲ ٢اث ٨ظةثف.ا٬ػ كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر ثٞٮ :٫٣ٹ ٤ ٨٦ل ٢ك٤لؿـ ٚٲىط ٤ ٨٦ل.٢
( )6كاٛلؾ٬ت امرتاَ ٫ظةؿ ا٣ذٮ٠ٲ.٢
(*) كيف ا٣جعؿ٤ٝ :خ :كٚٲْ٩ ٫ؿ( .ث .)٫ْٛ٤كص ٫اْ٪٣ؿ أف إٞ٣ؽ ٦كذ٪ؽ إٌف ظةؿ ا٣ذٮ٠ٲ ،٢ك٬ٮ يف دٟ٤
اٙلةؿ ٍٗل وعٲط٦( .ؿٗ.)٥
(ٝ )7ةؿ ا٣ٮا٣ؽ :ك٬ ٢ٕ٣ؾا ٹ ٱٞ٪ي ٝٮٜل ٨٦ :٥ٹ ٱىط  ٫٪٦ا ٢ٕٛ٣ٹ ٱىط  ٫٪٦ا٣ذٮ٠ٲ٢؛ ٵف
اٛلة٪٬ ٓ٩ة ٔةرض ٱـكؿ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )8أم :ٱىط  ٨٦ا٣ٮٍف أف ٱٮ ٢٠يف أٱةـ إ٣ؽة ،كٹ ٱ ٓٞإٞ٣ؽ إٹ ثٕؽ اٌٞ٩ةا٭ة.
(*) ٱٕ ٰ٪ٱىط أف ٱٮ ٢٠يف ظةؿ إ٣ؽة  ٨٦ٱـكج ٔٝ ٫٪ؿٱجذ٦ ٫ذٯ اٌٞ٩خ ٔؽٔلة( .ثكذةف) (.)Í

إ٣ةٝؽ ٌٚٮٌ ٣ٲ نة أذرب إظٺٜلًل( )1ظةؿ إٞ٣ؽ¬ كظةؿ اٷصةزةٝ ،Êةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل٤ٚ :ٮ

ْل٪٦ ٢٤٭ًل اٷظؿاـ ثَل إٞ٣ؽ كاٷصةزة ًف ٱِص¬( .)2كإف ٠ةف إ٣ةٝؽ ك٠ٲٺ أك
إٞ٣ؽ  .)3(ٍٞٚكٱٕذرب إظٺؿ ا٣ٮٍف ظةؿ ٔٞؽق أك
¬
ٌٚٮ٣ٲة أذرب إظٺ ٫٣ظةؿ
ٔٞؽ ك٠ٲ ،٫٤ٹ ظةؿ دٮ٠Êٲ ،)4(٫٤كإف ٔٞؽ ٌٚٮٍف ٔ ٫٪أذرب

إظٺ)5(٫٣

ظةؿ

إصةزد ،٫ٹ ظةؿ ٞٔÊؽ اٌٛ٣ٮٍف( .٫٪ٔ )6كإف ٔٞؽ ا٣ٮٍف ٌٚ ٓ٦ٮٍف ٔ ٨ا٣ـكج ز٥
أصةز ا٣ـكج كٝؽ أظؿـ ا٣ٮٍف ٛٚٲ ٫دؿدد ،كاٵٝؿب¬ ٔؽـ ا٣ىعح( .)7كٝةؿ أثٮ
ظ٪ٲٛح :ٱىط ا١٪٣ةح  ٨٦اٛلعؿـ .كأ٦ة ٦ؿاصٕذ ٫كم٭ةددٔ ٫ىل ا١٪٣ةح ٚذىعةف¬.
ا٣كةثٓ :أف ٱ١ٮف ٔٞؽق  ٞ٤ُ٦نة ٹ  ٞ٤ٕ٦نة ثٍصط ٦كذٞج ،٢كٹ ٦ؤٝذ نة ثٮٝخ ٤ٕ٦ٮـ أك
ثةَ ،٢كاٛلٕ٤ٮـ
Ê
ٝل٭ٮؿٚ ،ةٛلض٭ٮؿ ١٪٠ةح اٛلعٔ ٢٤ىل أ٦ ٫٩ذٯ أظ٤٭ة ٚٺ ١٩ةحٚ ،٭ٮ
١٪٠ةح اٛلذٕح إٌف ٦ؽة ٤ٕ٦ٮ٦ح ،ك٬ٮ ثةَ ،)8(٢ػٺؼ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ
كاٷ٦ة٦ٲح( ،)9كٝةؿ زٚؿ :ٱىط إٞ٣ؽ كٱجُ ٢ذ٠ؿ اٛلؽةٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٨
( )1ٱٕ ٰ٪ا٣ـكصَل.
( )2اٛلؾ٬ت :ٱِص؛ ٵف ٝؽ ْل ٢٤كٝخ ٹ ٱىط  ٢ٕٚا٣ٮٍف ٚٲٔ( .٫ة٦ؿ).
(*) كٝٲ :٢ٱجُ ٢إٞ٣ؽ؛ ٕ٣ؽـ ا٣ىٺظٲح.
( )3كٱكذ٧ؿ إٌف ظةؿ اٷصةزة.ا٬ػ ٔىل ٠ٺـ اٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿ.
(٤ٝ )4خ :كٚٲْ٩ ٫ؿ( .ثعؿ) .ٵف إٞ٣ؽ ٦كذ٪ؽ إٌف  ٢ٕٚاٛلعؿـ يف ا٣ىٮردَل ٕلٲٕ نةٚ ،ٺ كص٫
ٛ٤٣ؿؽ ثٲ٪٭ًل( .رشح ثعؿ).
( )5أم :ا٣ٮٍف.
( )6كْ٩ؿق يف ثٲةف ظسٲر ،ك٬ٮ دٍْ٪ل ٝٮم.
(*) كٝٲ :٢ٹ ٱىط؛ ٵف اٷصةزة ٠ةمٛح.
(ٝ )7ةؿ يف ا٣رب٬ةف٧٠ :ٮد .٫كاٵٝؿب ا٣ىعح؛ ٵف ا٣ن٭ةدة دٕذرب ٔ٪ؽ إٞ٣ؽ ٹ ٔ٪ؽ اٷصةزةٛ٦( .ذٰ).
ٔ٪ؽ ٝ ٨٦ةؿ ثذعؿٱ١٩ ٥ةح اٛلذٕح.
(ٝ )8ٲ :٢كٚٲْ٩ ٫ؿ  ٓ٦ا٘ل٭ .٢ك ِٛ٣رشح اٵز٬ةرٚ :إف ٬ؾا ٱٛكؽ Ê
(٦ )9كأ٣ح :كّلؿٱ٧٭ة ّٰ٪؛ ٵص ٢اٚلٺؼ ،كإف وط رصٮع  ٨٦أثةظ٭ة ًف دُص ُٕٝٲح ٔىل
ػٺؼ ثَل اٵوٮ٣ٲَل( .ثعؿ ث .)٫ْٛ٤ٱٞةؿ :ث٬ ٢ٮ ٔ ُٰٕٝىل ٦ة ٬ٮ اٛلٞؿر يف ٦ٮإً٨٦ ٫
أوٮؿ ا٫ٞٛ٣؛ ٧ٕ٣ٮـ أد٣ح اٷصًلع.ا٬ػ كيف ٬ة٦ل اٜلؽاٱح٪ٕٚ :ؽ اٜلةدم كا٪٣ةرص كٍٗلً٬ل أ١لة
ُٕٝٲح ،كٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ كاثٔ ٨جؽ ا٣كٺـ أ١لة ّ٪ٲح.

ق٤ٲًلف :كٹ ٱسجخ  ٨٦ ٫٣أظ١ةـ ا١٪٣ةح( )1إٹ اٹقذرباء(ٝ ،)2ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق:ٙ
كّلؿٱ ٥اٛلىة٬ؿة(ٝ .)3ةؿ يف رشح اٷثة٩ح :كٱٕذرب ٚٲ ٫ا٣ٮٍف كا٣ن٭ٮد( ،)4كٝةؿ
اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙٹ(٤ٚ .)5ٮ ك ْفٝخ ا١٪٣ةح ث٧ؽة ظٲةة ا٣ـكج أك ا٣ـكصح وط ،ذ٠ؿق
يف ا٣ذؾ٠ؿة كاٙلٛٲِ( ،)6كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙٹ ٱىط¬(.)7
ا٣سة :٨٦أف ٱ ٓٞإٞ٣ؽ ٔىل ٤٠٭ة أك ٔىل ثٌٕ٭ة(ٍٗ ٨٦ )8ل اقذس٪ةء ٨لء ٪٦٭ة،
ٚإف كٔ ٓٝىل صـء ٪٦٭ة ٦نةع ًف ٱىط¬ ،ػٺؼ اٙلٛ٪ٲح كأيب ِ٦صٞٚ ،ة٣ٮا :ٱَصم
إٌف ٤٠٭ة ٠ةُ٣ٺؽ .كإف ك ٓٝإٞ٣ؽ ٔىل ٌٔٮ َٕ٦ل ٪٦٭ة ًف ٱىط ، Êكإف اقذس٪ٯ
٪٦٭ة ٌٔٮ نا ٕ٦ٲ ٪نة ًف ٱىط إٞ٣ؽ ،ػٺؼ¬ اٵقذةذٚ ،أثُ ٢اٹقذس٪ةء(.)9
 :كٹ ٱىط١٩ Êةح ا٣ن٘ةر( ،)10ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح ،ك٬ٮ ظٲر ٱٞٮؿ:
زكصذ ٟاث٪ذٰ ٔىل زكاصح اث٪ذ ،ٰ٪٦ ٟكٱ١ٮف ثٌٓ  ٢٠كاظؽة ٦٭ؿ نا ٣ٶػؿل،
كًف ٱؾ٠ؿ ٦٭ؿ قٮاق ،كإف قٜ ٰ٧لًل أك ٷظؽاً٬ل ٦٭ؿ  ٓ٦ذ٠ؿ ا٣جٌَٕل وط¬ٝ ،ةؿ
( )1ٱٕ٪ٔ ٰ٪ؽ.٥٬
( )2ثعٲٌح .ٍٞٚ
(٠ ٢ٕ٣ )3ٺـ اٞٛ٣ٲ٭َل  ٓ٦ا٘ل٭ ٨١٣ ،٢ٱـاد ٙلٮؽ ا٪٣كت ككصٮب اٛل٭ؿ ،ك٬ٮ اٵٚ ،٢ٝٲْ٪ؿ.
( ٨٦ثٲةف ظسٲر).
( )4ٱٕ٪ٔ ٰ٪ؽ.٥٬
( )5أم :ٹ ٱٕذرب ٚٲ٪ٔ ٫ؽ  ٨٦أصةزق كٍف كٹ م٭ٮد( .ثؿ٬ةف).
(٬ )6ؾا ٠ٺـ اٞ٣ٲ ٢يف اٵز٬ةر.
(ً٠ )7ل يف اٵز٬ةر.
(*) ٵ١٩ ٫٩ةح ٦ؤٝخ ،كٝؽ كرد ا٪٣٭ٰ ٔ ٨ا٣ذٮٝٲخ؛ كٵف ١٪٤٣ةح أظ١ة ٦نة زةثذح ثٕؽ اٛلٮت ٨٦
ا٣ذٮارث كٍٗلق ،كإذا كٝخ ثةٙلٲةة ٣ــ اردٛةع ا١٪٣ةح ثةردٛةٔ٭ةٚ ،ذجُ ٢د ٟ٤اٵظ١ةـٗ( .ٲر).
( )8ٵ ٫٩اٛلٞىٮد.
(ً٠ )9ل يف اٵز٬ةر.
(*) إٹ يف اقذس٪ةء ا٣جٌٓ ،كأ٦ة ٬ٮ ٚٲٛكؽ Êاقذس٪ةؤق .)Í( .إٹ أف ٱٮٝخ اٹقذس٪ةء ٚٲجُ٢
كٱىط ا١٪٣ةح ،أمٚ :ٺ ظ٣ ٥١ٺقذس٪ةء.)Í( .
(ٚ )10ةقؽ  ٓ٦ا٘ل٭ ،٢ثةَ ٓ٦ ٢ا.)Í( .٥٤ٕ٣

اٛل٪ىٮر ثةٓص :ك٣ٮ  ٢ٝاٛل٭ؿ ،)1(Êكٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :إذا ٠ةف ٝؽر ٍٔصة دراًٚ ٥٬ل ٚٮؽ.
كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٨٦ ٢٠ :ذ٠ؿ ثٌٕ٭ة ثُ١٩ ٢ةظ٭ة ك٣ٮ ذ٠ؿ اٛل٭ؿ( .)2كإذا ذ٠ؿ ثٌٓ
إظؽاً٬ل  ٍٞٚوط ١٩ةح Êا٣ذٰ ًف ٱؾ٠ؿ ثٌٕ٭ة( )3دكف ا٣ذٰ ذ٠ؿ ثٌٕ٭ة.
ٝ ٨٦ :Êةؿ ٍ٘٣لق :زكصذ ٟأ٦ذٰ ٔىل زكاصح اث٪ذ ٰ٪٦ ٟكٱ١ٮف ٦٭ؿ
اث٪ذ٦ ٟ٭ؿ أ٦ذٰ( )4أك رٝجذ٭ة( )5وط ذ.)6(ٟ٣
 ¬:ك ٨٦دـكج ا٦ؿأة ٔىل أ ٫٩ٹ ٦٭ؿ ٜلة وط إٞ٣ؽ ،Êك٣لت ٜلة ٦٭ؿ اٛلس٢
ثة٣ؽػٮؿ ،ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص يف اٛل٭ؿ( .)7كٔ٪ؽ زٱؽ ثٔ ٨يل ك٦ة ٟ٣ٹ
ٱىط إٞ٣ؽ؛ ٕ٣ؽـ ذ٠ؿ اٛل٭ؿ .ك٠ؾا ٔىل أف ٹ ٞٛ٩ح ٜلة ٔ٤ٲ ،٫أك ٔىل أف دٰ٬ ٜٛ٪
ٔ٤ٲ ،٫أك ٔىل أف ٹ ٥لؿص٭ة  ٨٦ث٤ؽ٬ة أك ثٲذ٭ة ،أك ٔىل أف أ٦ؿ ا٘لًلع أك اُ٣ٺؽ
٦س٤٭ة()8

ٵص٢

إ٣ٲ٭ةٚ -ٲىط إٞ٣ؽ Êٹ اٍ٣صطٚ ،إف ٞ٩ىخ  ٫٣مٲبة ٦ ٨٦٭ؿ
اٍ٣صط كًف ً
ٜلة ا٣ؿصٮع ثًل ٞ٩ىخ ،ػٺؼ ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف
ٱٜ ٙلة ث٠ ٫ةف ¬
اٛلؤٱؽ ثةٓص يف اٍ٣صط ا٣ؾم ٣ٲف ثًلؿ.

( )1كٱ٦ ٢٧١٭ؿ اٛلس٢؛ ٵف ا٣ذك٧ٲح ثةَ٤ح.ا٬ػ  ٓ٦ص٭ ٢ا٣ـكصح ،ٹ  ٓ٦اٚ ٥٤ٕ٣ة٣ذك٧ٲح
وعٲعحٚ ،ذٮيف ٍٔصا .ك(.)Í
( )2ك٦س٤٣ ٫٤نةٕٚٲحٝ ،ة٣ٮا :كاٛلٕ٪ٯ يف ثُٺ ٫٩ا٣ذٍصٱ ٟيف ا٣جٌٓ؛ ظٲر صٕ٦ ٢ٮرد ا١٪٣ةح
كوؽا ٝنة ٣ٶػؿلٚ ،أمج ٫دـكٱش اٛلؿأة  ٨٦رصَ٤ل.
( )3ك٣لت ٜلة ٦٭ؿ اٛلس.)Í( .٢
(ٚ )4إف كىف ٍٔص ٝٲ٧ذ٭ة ثأ٦ ٢ٝ٭ؿ ٔ٪ؽ٩ة[ ]1كإٹ كٚٲخ Êإٌف أ٦ ٢ٝ٭ؿ .ك(.)Í
( )5كٛل ٨ٱ١ٮف ٦٭ؿ اٵ٦ح ٬ة٪٬ة ظٲر أ٦٭ؿ٬ة ا٣ؿٝجح؟ ٱْ٪ؿً٠ ٫٣ ٫٤ٕ٣ ،ل Êقٲأيت ٨٦( .ثٲةف
ظسٲر) .كقٲأيت ٠ٺـ ا٣جٲةف يف ٚى :٢كإ٣جؽ ٠ةٙلؿ.
( )6ٱٞةؿٝ :ؽ ٝةرف ا٣ذـكٱش ٣ٶ٦ح ػؿكص٭ة ٔ ٟ٤٦ ٨قٲؽ٬ةٚ ،ٲ٤ــ أف ٹ ٱىط .ٱٞةؿ :ثَل إٞ٣ؽ Éكثَل
صٕ٤٭ة ٦٭ؿ نا دؿدت ذٰ٪٬؛ ٚٲىط إذ ٹ ٓل١٤٭ة إٹ ثٕؽ إٞ٣ؽ( .مة.)ٰ٦
()7ٱٕ ٰ٪ٹ ٣لت ٜلة ٦٭ؿ ظٲر رشط ٔؽٔ ٫٦ىل أظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص.
( )8أك ٞ٩ىخ  ٨٦اٛلك٧ٯ ً٠ل يف ا٘٣ٲر.)Í( .

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

[ٍٔ ]1ص ٛٝةؿ.

 ¬:كرشط اٚلٲةر يف ا١٪٣ةح ٹ ٱٛكؽق -ػٺؼ ا٣نة -ٰٕٚكٹ ٱىط
اٍ٣صط.
 :كٝ ٨٦ةؿ« :زكصذ ٟاث٪ذٰ ٔىل زكاصح اث٪ذٞٚ »ٰ٪٦ ٟةؿ« :زكصخ أك
دـكصخ أك ٝج٤خ» وط إٞ٣ؽÊاف  ٕ٦نة .ك٠ؾا ٣ٮ ٝةؿ« :زكص ٰ٪اث٪ذٔ ٟىل زكاصح
اث٪ذٰ ٞٚ »ٟ٪٦ةؿ« :زكصخ أك دـكصخ(ٚ .»)1أ٦ة إف ٝةؿ« :زكصذ ٟاث٪ذٰ ٔىل أف
دـكص ٰ٪اث٪ذٞٚ »ٟةؿ :دـكصخ(ٚ »)2إ ٫٩ٱىط اٵكÊؿ ٹ ا٣سةٌل( ،)3إٹ ٔىل أظؽ
ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓصٚ ،إف ٝةؿ اٛلضٲت« :زكصخ» ًف ٱىط¬ أ٦لًل( ،)4ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف
اٛلؤٱؽ ثةٓص .ك٠ؾا إف ٝةؿ« :زكص ٰ٪اث٪ذٔ ٟىل أف أزكصٟ

اث٪ذٰ»()5

ٞٚةؿ:

«زكصخ» وط اٵكÊؿ  ،)6(ٍٞٚكإف ٝةؿ« :دـكصخ» ًف ٱىط أ٦لًل.)7(Ê
 :ك ٨٦دـكج ثة٦ؿأة ٧ٚؤ٩ح ٤ٞ٩٭ة إٌف ث٤ؽق ٔ٤ٲ ،٫ذ٠ؿق

اٙلٞٲ)8(¬ٰ٪

٤٣٭ؽكٱح ،كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ث٤ٔ ٢ٲ٭ةٝ .ٲ :٢ك٠ؾا ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ ُلة ً٤٠ل َ٤ج٭ة
دك٤ٲٛ٩ ٥ك٭ة إ٣ٲ ٫إٌف ث٤ؽ ٬ٮ ٚٲ٭ة ٕٚىل ٬ؾا اٚلٺؼ( ،)9كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣ىعح؛ ٵف اٛلٕ٪ٯ ٝج٤خ زكاصح
Ê
( )1أك «ٝج٤خ».ا٬ػ كٝٲ :٢ٹ «ٝج٤خ» ٚٺ ٱىط.ا٬ػ كاٛلؼذةر
اث٪ذٔ ٟىل زكاصح اث٪ذٰ ٚ ،ٟ٪٦ةٞ٣جٮؿ كٛ ٓٝلة م ٫٤٧إٞ٣ؽ.
( )2أك ٝج٤خ.
(ٝ )3ٮ« :٫٣ٹ ا٣سةٌل» كذ ٟ٣ٵ٤ ٫٩لذةج إٌف ِلؽٱؽ ٔٞؽ ٞ٣ٮٔ« :٫٣ىل أف دـكص ،»ٰ٪ك٬ؾا ذ٠ؿق يف
ا٣ـٱةدات كٝٮاق اٞٛ٣ٲ٭ةف ٔيل كظك ،٨كٝةؿ يف اٷٚةدة :إ ٫٩ٱىط ا٣سةٌل أٱٌ نة ثةٞ٣جٮؿ ،ذ٠ؿق
ٚٲٝ ٨٧ةؿٞ٤َ« :ذٔ ٟىل أف درباٲٞٚ »ٰ٪ة٣خٝ« :ج٤خ»ٞٚ ،ةؿ ٚٲ٭ة :ٱىط اُ٣ٺؽ كا٣رباءٝ .ةؿ
اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙكاٙل ٥١كاظؽ يف اٛلكأ٣ذَل( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )4ٵً ٫٩ف ٱأت ثضٮاب «زكصذ»ٟ؛ ٵف صٮاثٝ« ٫ج٤خ» أك «دـكصخ».
( )5إف ٝٲ٬ :٢ؾا رشط ٦كذٞج ٢ث ِٛ٤إٞ٣ؽ كٱٛكؽق ٦ة ٱٛكؽق؛ ٵف  ٨٦رشَ ٫اٹ٩رباـ ظةٛ٦( .٫٣ذٰ).
( )6ٵٝ ٫٩ؽ ظىٚ ٢ٲ ٫اٷ٣لةب كاٞ٣جٮؿ( .وٕٲرتم).
(ٕ٣ )7ؽـ اٷ٣لةب.
(ً٠ )8ل يف اٵز٬ةر.
( )9اٛلؾ٬ت أف Êاٛلؤف ٔ٤ٲ ٫يف ٕلٲٓ اٵَؿاؼ.

ا٣جعٲجط :ث ٢ٱذٞٛٮف ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ أ١لة ٔ٤ٲ .٫كٝةؿ اث ٨ك٬ةس :إذا ك ٓٝإٞ٣ؽ
ٔ٤ٲ٭ة يف ث٤ؽ٬ة ٚةٛلؤ٩ح ٔ٤ٲ ٫كٚة ٝنة.
 :ك٦ة اظذةصذ ٫ا٣ـكصح ٙ ٨٦لةؼ ا٣ىٺة ك٦ةء ا٣ٮًٮء كٗك ٢اٙلٲي
كا٘ل٪ةثح ٚ٭ٮ ٔ٤ٲ٭ة¬( ،)1ػٺؼ أيب ِ٦ص يف ٗك ٢ا٘ل٪ةثح(.)2
 ¬:ك٤َ ٨٦ت زكصذ ٫اٚلؿكج  ٫ٕ٦إٌف ث٤ؽ آػؿ كٜلة ٗؿ٦ةء ٱُ٤جٮ١لة
ا٣ؽِف ٍٱٚ -٨٭ ٢دٞؽـ اٚلؿكج  ٓ٦ا٣ـكج أك ا٣ٮٝٮؼ ٌٞ٣ةء ا٣ؽٱ٨؟ إذا ًف ٱ٪١٧٭ة
اٌٞ٣ةء إٹ ثة٣ٮٝٮؼ كٹ أ٪١٦٭ة دكذ٪ٲت ٍٗل٬ة ٌٞ٤٣ةء ٤ٕ٤ٚ٭ة دٞؽـ اٌٞ٣ةء¬؛
ٵف  ٫٣ظؽٌ نا ،كظ ٜا٣ـكج ٹ ظؽ .)3(٫٣

(٤ٚ )1ٮ َ٤جخ اٚلؿكج ً٤٣لء ٚةٵٝؿب Êأف ٕ٪٦ ٫٣٭ة إذا ٠ةف ٱ٪١٧٭ة ّلىٲ ٫٤ثأصؿة أك ثٍ٘ل٬ة؛ ٵف
كٝٮٚ٭ة يف ثٲذ ٫ظ( .٫٣ ٜدٕ٤ٲ.)ٜ
(ٝ )2ةؿ :ٵ ٫٩ثكجج٫؛ ٪٤ٝة٬ :ٮ ٍٗل ٦ذٕؽ يف ا٣كجت؛ ٵ ٫٩اقذٮىف ظ ،٫ٞك٬ٮ ا٣ٮطء؛ كٵف ا٘٣ك٢
ٹ ٱ٤ـ٦٭ة ٵص ٢كَبٜ ٫لة  ٨٦ثٕؽٚ ،٭ٮ صةاـ  ٫٣كإف ًف د٘ذك ،٢كإً٩ل ٱ٤ـ٦٭ة ٤٣ىٺة ك٩عٮ٬ة.
(ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )3اٵكٌف يف ا٣ذٕ٤ٲ ٢أف ٱٞةؿ :ٵ ٫٩ٱ ٫٪١٧اقذٲٛةء ظ ٓ٦ ٫ٞثٞةا٭ة.ا٬ػ كيف ذ ٟ٣كٚةء ثةٙلَٞل.

فصل[ :يف هؼبشسح األشواج]

ٝةؿ اٜلةدم ٣ :#لت ٔىل ا٣ـكج اٞ٣ٲةـ ثًل ٤لذةج إ٣ٲ ٫ا٣جٲخ  ٨٦ػةرج،
كٔىل ا٣ـكصح ٦ة ٤لذةج إ٣ٲ ٫داػ )1(٢ا٣جٲخ ،كثًٝ ٫ص ا٪٣جٰ ÷ ثَل ٔيل
كٚةَ٧ح  .¢كأثٞةق اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص ٔىل ّة٬ؿق يف اٵمٲةء اٚلٛٲٛح ،ٹ
ا٣نةٝح ٚٺ د٤ـ٦٭ة ،كٖل ٫٤أثٮ َة٣ت ٔىل اٹقذعجةب Éٹ ا٣ٮصٮب( ،)2ك٬ٮ ٦ؾ٬ت
اٛلؤٱؽ ثةٓص(ٚ .)3أ٦ة اٵ٦ٮر ا٣نةٝح ٠ةُ٣ع ٨ك٩عٮق ٚٺ د٤ـ٦٭ة Êكٚة ٝنةٚ ،إف ٤ٕٚذ٭ة
ٟلذةرة ٍ٘٣ل ٔٮض ٚٺ ٨لء ٜلة ٔ٤ٲ ،٫كإف أ٠ؿ٬٭ة ٔىل ذ٣ ٟ٣ـ ٫٦أصؿٔلة(ٓ٦ )4
اٷز ،٥كإف ٤ٕٚذ٭ة ٟلذةرة َ٤ج نة ٍٕ٣صدٚ )5(٫إف ظى٦ ٢ؿاد٬ة ٚٺ ٨لء ٤ٔÊٲ ،٫كإف ًف
٤لى ٢رصٕخ ٔ٤ٲ Ê٫ثأصؿٔلة( ،)6ػٺؼ ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص.
 :Êك٤٣ـكج كَؤ٬ة يف ٝج٤٭ة ٠ٲ ٙمةء(٦ )7ذٯ و٤عخ(٣ )8ؾ ٟ٣كًف
( )1يف (أ ،ب) ٨٦ :داػ.٢
( )2ٵف أوٮٝ ٫٣ةًٲ ٫ثٕؽ٫٦؛ ٵ٩ ٫٩ه ٔىل أف اٛلؿأة ٹ ٱ٤ـ٦٭ة إرًةع ك٣ؽ٬ة إٹ ثأصؿة ،كإذا
ق ٍٞا٣ٮصٮب يف ظ ٜك٣ؽ٬ة ١ٚؾا يف ٍٗلق  ٨٦قةاؿ اٛل٪ة ٓٚأكٌف كأظ( .ٜثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(ٝ )3ةؿ [أم :اٛلؤٱؽ ثةٓص] :كًف ٱُ ٢ٞلؾا اٞ٣ٮؿ أظؽ ٍٗل ٤لٲٯ ٝ ،#ةؿ اٵٍ٦ل اٙلكَل٠ :ٺـ
اٛلؤٱؽ ثةٓص ٹ ٪ٕ٦ٯ ٫٣؛ ٵف اٜلةدم ً #ف ٱ ٫٤ٞػجُ نة كٹ صـا ٚنة ،ثٝ ٢ؽ ظ ٥١ث ٫قٲؽ
اٛلؿقَ٤ل ٣كٲؽ ا٣ٮوٲَل ٔىل قٲؽة ٩كةء إ٣ةٛلَل ،كٹ ٠ؿـ ٔىل آص دٕةٌف ٱٮازم ٠ؿ٦٭ة ،كٹ
رشؼ ٱٮازم رشٚ٭ة؛ ٚٲضت ثٞةء ٠ٺـ اٜلةدم ٔ #ىل ّة٬ؿق ،كٹ ٤٦ضئ إٌف دأكٱ ٢ظ٥١
ا٪٣جٰ ÷( .ز٬ٮر).
( )4كإف ًف دٕذؽ أػؾ اٵصؿة.)Í( .
( )5ا٣ـااؽ ٔىل ا٣ٮاصتٛ٦( .ذٰ).
( )6إذا أ٦ؿ٬ةً٠ . Êل ٱأيت يف ا٣جٲةف يف ٠ذةب اٷصةرة إف مةء آصٝ .ٲ :٢كإف ًف دٕذؽ أػؾ إ٣ٮض،
 ٨٧٠ك٬ت ٘٣ ٰ٪٘٣ؿض.ا٬ػ كٝٲ :٢ٹ ثؽ أف دٕذةد ]1[Éاٵصؿة؛ ٵ١لة ٪٦ة ،ٓٚثؼٺؼ اٜلجح
ٚ٭ٰ أٔٲةف ،كقٲأيت ٦س ٫٤يف اٷصةرة ٣كٲؽ٩ة ٔة٦ؿ.
(ٝ ٨٦ )7ج ٢أك دثؿ( .ثؿ٬ةف) (.)Í
(ٛ )8لس( .٫٤ظسٲر) (.)Í

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

[ ]1أك رشَذ٭ة .ك(.)Í

ٱِص٬ة .كا٣ىٺظٲح دٕؿؼ ثٞٮؿ ا٪٣كةء(.)1
 ¬:كٹ ٣لٮز يف دثؿ٬ة ،ػٺؼ ركاٱح ٔ٦ ٨ة ٟ٣كاث٧ٔ ٨ؿ كثٕي
اٷ٦ة٦ٲح( ،)2كٹ ظٲر ٱؿاً٬ل ٍٗلً٬ل .ك ٫٣اٹقذ٧ذةع ُلة يف أم ثؽ١لة مةء كيف أم
كٝخ مةء ٦ة ًف ٱِص٬ة؛ ٕٚىل اٙلةاي دك٤ٲٛ٩ ٥ك٭ة ،كٔىل كٍف

ا٤ُٛ٣ح()3

دك٤ٲ٧٭ة ٦ذٯ أ ٨١٦اٹقذ٧ذةع ٪٦٭ة ،ٹ ٝج٤ٚ ٫٤ٲف¬ ٔىل ا٣ـكج كٹ  ٫٣ظٌة٩ح(.)4
 ¬:ك٤٣ـكج ٕ٪٦٭ة  ٨٦اٚلؿكج  ٨٦ثٲذ ٫ك٣ٮ ٙلٌٮر ص٪ةزة أثٮ٦لة( ،)5كٱ١ؿق
ٕ٪٦ ٫٣٭ة  ٨٦زٱةرٔلًل يف اٙلٲةة( .)6كٔ٤ٲ ٫ظك ٨إٍ٣صة ٜلة ٠٭ٰ  ،٫٣كٹ ٱيسء ا٨ْ٣
ُلة ،كٹ ٱذضكف ٔ٤ٲ٭ة ،كٹ ٱً٘ٔ ٢ٛل ٹ ٱأٗ ٨٦ةا٤ذ٪٦ )7(٫٭ة .كيف ٜ ٫ٕ٪٦لة  ٨٦أ٢٠
( )1كٱ ٰٛ١يف ٕ٦ؿٚح ٠ٮف ا٣ـكصح وةٙلح ٔؽ ٣هح٤ٚ ،ٮ كَئ ثٕؽ ذٚ ٟ٣٭١٤خ ٚٺ ٨لء ٔ٤ٲ٫
كٹ ٔىل إ٣ؽ٣ Êح .أ٦ة ٣ٮ كَئ  ٨٦دكف إػجةر ٔؽ٣ح ٚإ ٫٩إذا أٌٚة٬ة ٠ة٩خ ص٪ةٱح ػُأٚ .إذا
اػذ ٙ٤ا٣ـكصةف  ٰ٬ ٢٬وةٙلح أـ ٹ ٕٚىل اٵوَ٤لٚ ،ةٜلةدم ٱٞٮؿ :اٵو ٢ا٣ى٘ؿ،
كاٛلؤٱؽ ثةٓص ٱٞٮؿ :اٵؤ ٢ؽـ اًٌ٣لف( .رشح ذكٱؽ).
(*) كٱٔ ٰٛ١ؽ٣ح.)Í( .
(*) ٵ ٫٩أ٦ؿ ٥لذه ُل ،٨كٹ ٔربة ثة٣كَ٪ل( .ثؿ٬ةف).
(ٝ )2ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙا٣ؿكاٱح ٔ٦ ٨ة ٟ٣كاث٧ٔ ٨ؿ ٠ؾب( .ز٧ؿات)[ .]1كيف اٹ٩ذىةر :اث٨
ٔ٧ؿ كاٷ٦ة٦ٲح أف ذ ٟ٣يف اٵ٦ح .كيف ا٣ـ٬ٮر :ا٣ؿكاٱح ٔ ٨اث٧ٔ ٨ؿ ك٦ةٞ ٍ٤ٗ ٟ٣لي٬ ،ؾا
 ِٛ٣ا٣ـ٬ٮر.
( )3كٍف اٛلةؿ.)Í( .
( )4ٱٕ٣ ٰ٪ٲف ٔ٤ٲ ٫إظٌةف كٹ  ٫٣كٹٱح ٔىل اٙلٌة٩ح ،كأ٦ة اٵصؿة ٚذضت ٔ٤ٲ .٫كاٞٛ٪٣ح ً٠ل
قٲأيت ،كرصح ث ٫يف اٛلٕٲةر .كاٛلؼذةر أ Ê٫٩ٹ ٨لء ٔىل ا٣ـكج  ٨٦أصؿة اٙلٌة٩ح ٔىل ٦ة ٱأيت،
ك٬ٮ ّة٬ؿ ٝٮؿ ا٣جعؿ.
( )5إٹ ٌ٘٣ةًح إذا ٙلٞذ٭ة ٚٲضٮز ٜلة اٚلؿكج ،كٹ ٣لٮز ٕ٪٦ ٫٣٭ة٬( .ة٦ل ثعؿ).
( )6كٔ ٨اٷ٦ةـ اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص ٔةدت ثؿ٠ةد :٫ث ٢ٹ ٣لٮز ٕ٪٦ ٫٣٭ة.
( )7يف (ج)ٗ ٨٦ :ةا٤ذ.٫

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

[ ِٛ٣ ]1ا٣س٧ؿاتُ٤ٗ ٨١٣ :خ ا٣ؿكاٱح ٔ٦ ٨ة ٟ٣كا٣ؿكاٱح ٔ ٨اث٧ٔ ٨ؿ.

اٛل ،)1(ٓ٪ك٠ؾا يف
٦ة ٱذأذل ثؿ٤ل٠ ٫ة٣سٮـ ك٩عٮق كص٭ةف ،رصط اٷ٦ةـ ٤لٲٯ أف Ê ٫٣
ٕ٪٦٭ة  ٨٦رشب اٚل٧ؿ إذا  ٰ٬ذ٦ٲح أك ظٛ٪ٲح( .)2ك٩ؽب ٜلة ا٣ذـٱ ٨كا٣ذُٕؿ()3

كاٹٞ٩ٲةد  ٫٣يف  ٢٠ظةؿ ،ذ٠ؿ ذ ٫٤٠ ٟ٣يف ا٣جعؿ.
 ¬:ك٣ٲف ٕ ٫٣لٓ زكصذَل يف ٪٦ـؿ إٹ ثؿًةً٬ل أك ظٲر ٹ ٣لؽ قٮاق،
كٱ١ؿق  )4(٫٣صًلع إظؽاً٬ل يف ٞلِص ا٣سة٩ٲح( )5أك يف ٪٦ـؿ ٚٲٍٗ ٫لً٬ل ك٣ٮ ٩ةاًل أك
وٍ٘ل نا ٱ ٨ُٛا ٢ٕٛ٣إٹ ٕ٤٣ؾر( ٓ٦ )6اٹصذ٭ةد يف إػٛةا.٫
¬:

كٱ١ؿق()7

ا٣ذٕؿم ظةؿ ا٘لًلع ،كاقذٞجةؿ اٞ٣ج٤ح كاقذؽثةر٬ة،

كا١٣ٺـ ظة ،)8(٫٣ػٺؼ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ٚٲ .٫كٱ١ؿق اْ٪٣ؿ إٌف ثةَٚ ٨ؿص٭ة.
كٱكذعت  ٫٣دٕ٭ؽ٬ة ثة٣ٮطء؛ ٣بٺ دٛكؽ( .)9ك٤لؿـ ٔىل ا٣ؿص ٢اقذ٪ـاؿ ٪٦ٲ٫
( )1ٵ ٫٩ٱَ١ص ا٣ن٭ٮة كٱٌٕ ٙا٘لًلع ،كٚٲ ٫ثُٺف ا٘٣ؿض( .رشح ثعؿ).
(*) ٦ة ًف ٱ ٨١دكاء.)Í( .
( )2كص٭ةف :رصط اٷ٦ةـ ٤لٲٯ أف  ٫٣اٛلÊٓ٪؛ ٪٣ضةقذ٪ٔ ٫ؽق ،كٝةؿ اٛل٭ؽم :ٹ؛ إذ ٹ ٱؤذٱ ٫يف
اٵٗ٤ت( .ثؿ٬ةف).
(ٞ٣ )3ٮٕ٤٦(( :÷ ٫٣ٮ٩ح ِ ٔ ٨٦فُ٤خ ٛ٩ك٭ة ٔىل زكص٭ة))( .ثكذةف).
( )4ظْؿ.)Í( .
(*) ّة٬ؿق ا١٣ؿا٬ح ٤٣ذ٪ـٱ ،٫كّة٬ؿ رشح اٵز٬ةر أ١لة ٤٣عْؿ¬.
( )5ٵ ٫٩قٮء أدب كٟلة٧٤٣ ٙ٣ؿكءة( .ثعؿ ٪ٕ٦ٯ)٤ٝ .خ :ٱؽؿ ٔىل اٙلْؿٛ٦( .ذٰ).
( )6كذ ٟ٣ٵف اِ٣صكرة دكٮغ ذً٠ ،ٟ٣ل دكٮغ اْ٪٣ؿ ٕ٤٣ٺج؛ ٵ١لة دؽ ٓٚظ٠ ٥١سٍل  ٨٦اٙلْؿ،
كا١٣ؿا٬ح أػ ٙظ ١نًل  ٨٦اٙلْؿ( .وٕٲرتم) .ك٬ؾا ث٪ةء ٔىل أف ا١٣ؿا٬ح ٤٣ذ٪ـٱ ،٫كاٛلؾ٬ت¬
ػٺٚ ،٫ٚٺ ٱجٲع ٫إٹ ٦ة ٱجٲط اٛلعْٮر.
( )7د٪ـٱ.¨ ٫
( )8إٹ ٦ة ٹ ٱكذ٘٪ٯ ٔ.٫٪
( )9أم :دـٌل.
(*) كٝةؿ ٦ة٣ :ٟ٣لرب ٔ٤ٲ ٫إذا َةؿ دؿٚ ،٫٠إف أثٯ ٚكغ اٙلة١٩ ٥٠ةظ٭ة .كٔٝ ٨ٮـ أ ٫٩ٱ٤ـ ٫٦يف
 ٢٠أرثٕح أٱةـ ٦ؿة( .ثؿ٬ةف).

ثٲؽق( ،)1ػٺؼ اث ٨ظ٪ج ،)2(٢ك٠ؾا اٛلؿأة.
 ¬:ك٣لٮز إ٣ـؿ ٔ ٨اَ٣صٱح ،ػٺؼ اٞ٣ةق ٥إ٣ٲةٌل ،ٹ ٔ ٨ا٣ـكصح
اٙلؿة إٹ ثؿًة٬ة ،كأصةزق اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ،كأ٦ة ا٣ـكصح اٵ٦ح ٚٲضٮز ٔ٪ؽ٩Êة؛ ٣بٺ
ٱؿؽ ك٣ؽق( ،)3كٝةؿ ا٪٣ةرص كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٣لٮز إٹ ثؿًة قٲؽ٬ة ،كٝةؿ أثٮ
ٱٮق :ٙثؿًة٬ة.
 :ك٣لٮز ٤٣ـكصح أ٦ ٢٠ة ٱ ٓ٪٧اٙلج ٢إذا ر٬ل ث ٫زكص٭ة( ،)4كأ٦ة
٤ٕٚ٭ة ٛلة ٱٛكؽ ٖل٤٭ة أك ٱكٚ :٫ُٞجٕؽ ث٤ٮٗ ٫أرثٕح أم٭ؿ ٹ

٤ل)5(¬٢

كٚة ٝنة،

كٱ٤ـ٦٭ة اًٌ٣لف ،كٝج٤٭ة ٠ؾا ٹ ٤ل ٨١٣ ،)6(٢ٹ دٌ ٨٧إذا ر٬ل زكص٭ة(.)7
( )1كأ٦ة ثٲؽ زكصذ ٫أك أ٦ذٚ ٫ٲعػ¬٢؛ إذ  ٫٣اٹقذ٧ذةع ثأم ثؽ١لة مةء.)Í( .
(ٝ )2ةؿ اث ٨ظ٪ج ٢كٔ٧ؿك ث ٨دٱ٪ةر :إ٦ ٫٩جةح؛ ٝة٣ٮا :ٵ ٫٩إػؿاج ٤ٌٚح  ٨٦ا٣جؽفٚ ،ضةز ٔ٪ؽ
اٙلةصح ٠ةٛ٣ىؽ كاٙلضة٦ح( .رشح ثعؿ).
( )3ث ٢اٵكٌف Êيف ا٣ذٕ٤ٲ ٢أف ٱٞةؿ :إف ا٤ٕ٣ٮؽ ٔ٤ٮؽ رؽ ،ك٬ؾق ا٤ٕ٣ح أكٌف؛ كٜلؾا ٝةؿ اثْٛ٦ ٨ؿ:
ٱسجخ ا٣ٮٹء ٔىل ٍ٦صكط اٙلؿٱحً٠ .ل يف ا١٣ٮا٠ت.ا٬ػ كيف ا٣ٮقٲٍ :ظؿ أو .٢كاٛ٣ةاؽة يف
صؿ ا٣ٮٹء ،ك٦س ٫٤يف رشح اٛ٣ذط ِٛ٣ :رشح اٛ٣ذط :كٱ١ٮف ا٣ٮ٣ؽ ظؿ أو ،٢كّة٬ؿ ٠ٺـ
أ ٢٬اٛلؾ٬ت أ ٫٩ٱ١ٮف ٕ٦ذ ٞنة ،Êكد١ٮف ٚةاؽة اٚلٺؼ يف ا٘لؿ ً٠ل ٱأيت( .ث.)٫ْٛ٤
( )4ٹ ٚؿؽ .ك(.)Í
(*) كذ ٟ٣أف  ٫٣ظ ٌ ٞنة يف ظج٤٭ة( .ثكذةف) .كٝٲ ¨:٢كإف ًف ٱؿض؛ ٵ ٫٩ٹ ٱسجخ  ٫٣ظ ٜإٹ ثٕؽ كصٮدق.
( )5ٵف ا٣ؿكح ٱٛ٪غ ٚٲ ٫ٵرثٕح أم٭ؿ.
(*) يف (د) :ٹ ٣لٮز.
( )6كيف ا٣جعؿ ٦ة ٚ :٫ْٛ٣ؿع ¨:اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :كإذا صةز إ٣ـؿ صةز د٘ٲٍل اُٛ٪٣ح كاٞ٤ٕ٣ح كاٛلٌ٘ح؛
إذ ٹ ظؿ٦ح ٘لًلد ،ك٘لٮاز  ٓ٪٦ا٪٣ك ٢ثةٕ٣ـؿ( .ث.)٫ْٛ٤
( )7إف ٠ةف ٝؽ صؿل ٚٲ ٫ا٣ؿكح ًف ٣لـ  ٞ٤ُ٦نة ،كدٌٚ ،٨٧ٲًل ػؿج ظ ٌٲ نة ا٣ؽٱح ك٦ٲذ نة ا٘٣ؿة .كٝج٢
صؿم ا٣ؿكح :إف ٠ةف ثإذف ا٣ـكج ًف دٌٞ٤ُ٦ ٨٧ة ،كثٍ٘ل إذ :٫٩إف ٠ةف ٝؽ ْل٪٧ً ٜ٤خ،
كإٹ ٚٺ.ا٬ػ كٝٲ :٢ٹ ًًلف ٝجٛ٩ ٢غ ا٣ؿكح كإف ًف ٱأذف.)Í( .
(*) كّة٬ؿ اٵز٬ةر Êٹ ٚؿؽ كإف ًف ٱؿض.
(*) ذ٠ؿق يف ا٣ذٞؿٱؿ كاٛلؤٱؽ ثةٓص.

 ¬:كٔىل ا٣ـكج أف ٱكٮم ثَل زكصةد ٫اٙلؿااؿ أك اٷ٦ةء ظٲر  ٨٬يف
٩ةظٲح كاظؽة(ٚ ،)1إف  ٨٠ظؿااؿ كإ٦ةء ٤٤ٚعؿة ًٕٛة ٦ة ٣ٶ٦ح()2؛ كذ ٟ٣يف
اٛلجٲخ ثة٤٣ٲ ٢كاٞ٣ٲ٤ٮ٣ح ثة٪٣٭ةر إذا ٠ةف ٱٞٲٚ ،)3(٢ٲ١ٮف ٕ٦٭ة يف ٪٦ـٜلة ك٣ٮ ٠ةف
٦ؿٱٌ نة أك ٞلؿ ٦نة أك ٝلجٮب ا٣ؾ٠ؿ أك ْ٦ة٬ؿ نا( )4أك ٦ٮ٣ٲ نة ٪٦٭ة ،ك٣ٮ ٠ة٩خ ٦ؿٱٌح
أك ٞلؿ٦ح أك ردٞةء أك صؾ٦ةء ٨١٣ ،ٱٕذـٜلة يف ٝك٧٭ة .كأ٦ة اٛلض٪ٮ٩ح ٞٚةؿ اٵٍ٦ل
ٔيل :ٹ ٝكٜ ٥لة( ،)5كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ٱٞكٜ ٥لة٦ )6(Êة ًف ٥لل ٔىل ٛ٩ك٪٦ ٫٭ة.
كٹ ٝك٤ُٛ٣ ٥ح ٹ دنذ٭ٯ .كإذا ٔذٞخ اٵ٦ح يف ٝك٧ذ٭ة أكٚة٬ة ٠ةٙلؿة ،كإف
ٔذٞخ يف ٝك ٥اٙلؿة ًف ٱـد ٤٣عؿة ظٲر ثؽأ ثةٵ٦ح.
ثؿًة،٨٬
Ê
 ¨:كاٚلٲةر إ٣ٲ ٫يف ٝؽر اٞ٣ك٧ح ٣ ٨٦ٲ٤ح إٌف قجٓ ،ٹ أ٠سؿ إٹ
كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كا٣كٲؽ ٤لٲٯ٣ :لٮز ً٠ل مةء .ك ٫٣أذـاٜل ٨ا ،)7(٢١٣ٹ دٌٛٲ٢
إظؽل از٪ذَل أك زٺث ،ػٺؼ ا٪٣ةرص(ٝ ،)8ةؿ :ٵف  ٫٣أف ٱذـكج أرثٕ نة(.)9
 ¬:كإذا أراد

ا٣كٛؿ()10

اقذىعت  ٨٦مةء ٪٦٭ ،٨كٹ د٤ـ ٫٦اٞ٣ؿٔح

ثٲ٪٭ ،٨كٹ ٌٝػةءٛ Êلً ٨ف ْلؿج ٪٦ ٫ٕ٦٭ .٨كٝةؿ ا٣نةِ :ٰٕٚلت اٞ٣ؿٔح ثٲ٪٭ٚ ،٨إف ًف
( )1اٛلٲً٠ ٢ل يف Êاٵز٬ةر.
(ٚ )2إف ٔذٞخ ٝجٚ ٢ضؿ٬ة زجخ ٜلة ٩ىٲت ظؿة ً٠ل قٲأيت.
( )3كّة٬ؿ اٵز٬ةر ا٣ذكٮٱح كإفً Êف ٱٕذؽ( .ظةمٲح قعٮٍف ٪ٕ٦ٯ) .ٱٕ ٰ٪ظٲر ٝؽ ٠ةف ٝةؿ ٔ٪ؽ
ثٌٕ٭.٨
( )4كٹ ٱؽف ٪٦٭ة.)Í( .
( )5إف ٠ة٩خ ٹ دٕ ٢ٞاٷٱٮاء.)Í( .
( )6إذا ٠ة٩خ ٠لٲـة دٕ ٢ٞاٷٱٮاء.)Í( .
(ٚ )7إذا أراد كطء إظؽا ٨٬صةز  ،٫٣كٹ ٣لت ٔ٤ٲٌٝ ٫ةء اٵػؿل إذا ًف ٱجخ ٕ٦٭ةٗ( .ٲر
ث.)Í( )٫ْٛ٤
(ٝ )8ةؿ ٫٤ٚ :أف ٱ ٢ٌٛإظؽل زكصذٲ ٫ث٤ٲ٤ذَلٚ ،ٲٕ٦ ٙٞ٭ة زٺث ٣ٲةؿ ك ٓ٦اٵػؿل ٣ٲ٤ح.
( )9كثٕؽ اٵرثٓ ٹ دٌٛٲ.٢
( )10كاٛلؿاد ثة٣كٛؿ ٪٬ة اٚلؿكج ٨٦ Êاٛلٲ ٢كإف ًف ٱ٦ ٨١كةٚح ا٣كٛؿ اٙلٞٲ .ٰٞكٝؿرق ا٣نة.ٰ٦

كصت اٌٞ٣ةء .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح٣ :لت اٌٞ٣ةء  ٞ٤ُ٦نة .كًف ٱٔ ٨١ىل ا٪٣جٰ ÷
ٕ٣ةانح( )2كزٱ٪ت()3

ٝك٧ح كٹ ٝؿٔح( ،)1ث٠ ٢ةف يٱ ىُ ْفٲت ٛ٩ٮق٭٨؛ ٞٚك٥
كظٛىح( )4كأـ ق٧٤ح( ،)5كأرصأ قٮدة( )6كأـ ظجٲجح( )7ك٦ٲ٧ٮ٩ح( )8كوٛٲح()9
كصٮٱؿٱح(.)10
 ¬:كٚ ٨٦ةت ٝك٧٭ة( )11أك ثٌٕ ٫ثٍ٘ل رًة٬ة كصت ٌٝةؤ٬ة(،)12
ك ٨٦أقُٞخ ٝك٧٭ة ٪٦٭ ٨ثؿًة زكص٭ة صةز ،ك٣ٲف  ٫٣أف ٥له ثٍٗ ٫ل٬ة ،كٜلة
ا٣ؿصٮع ٚٲًل ٱكذٞج .٢ك ٨٦ك٬جخ ٝك٧٭ة ٍ٘٣ل٬ة ٪٦٭ ٨ثؿًة زكص٭ة وط ،كٜلة
ا٣ؿصٮع يف اٛلكذٞجٚ ،٢إف ك٬جذ٣ ٫ـكص٭ة ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل( ٫٣ :)13أف ٥له ث٨٦ ٫
ُ
( )1ك ِٛ٣ا٣جعؿ٤ٝ :خ :كًف د ٨١ا٣ذكٮٱح كاصجح ٔ٤ٲ ÷ ٫ػىٮو نة؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صث ْص ِِج
َ ْ ََ ُ ُْ
اء ٌَِِّٓص اٳٱح [اٵظـاب( .]51ث.)٫ْٛ٤
ٌَ تش
( )2ث٪خ أيب ث١ؿ( .ثكذةف).
( )3ث٪خ صعل( .ثكذةف).
( )4ث٪خ ٔ٧ؿ( .ثكذةف).
( )5ث٪خ أيب أ٦ٲح اٛلؼـك( .ٰ٦ثكذةف).
( )6ث٪خ زٕ٦ح( .ثكذةف).
ُ
َ ْ ََ ُ ُْ
ْ
(*) كاٷرصةءٔ :ؽـ اٞ٣ك٧ح؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صثص ِِج ٌَ تشاء ٌَِِّٓص.
( )7ث٪خ أيب قٛٲةف( .ثكذةف).
( )8ث٪خ اٙلةرث( .ثكذةف).
( )9ث٪خ ظٲٰ ث ٨أػُت( .ثكذةف).
( )10ث٪خ اٙلةرث ٨٦ ،ث ٰ٪اٛلىُ( .ٜ٤ثكذةف).
( )11ك٠ؾا ٣ٮ ًف ٱٛخ ٝك٧٭ة ك ٨١٣ثةت  ٫ٕ٦كٕ٦٭ة ٍٗلً٬لٚ ،ٲضت ٜلة اٌٞ٣ةء؛ ٵف ٜلة ظ ٞنة يف
اٚل٤ٮة.)Í( .
(ٔ )12ىل اٛ٣ٮر  ٓ٦اٛلُة٣جح( .رشح أز٬ةر) .ث ٢كإف ًفÊدُة٣ت؛ ٵُ٦ ٫٩ة٣ت  ٨٦ص٭ح آص ظٲر
اٛ٣ةاخ ثٍ٘ل رًة٬ة٦ ،ة ًف دؤص.Ê٫٤
( )13كٝٮاق اٛلٛذٰ.

مةء  ٨٦ا٣جةٝٲةت ،كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ¬:ٹ( ،)1كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك٣ :٨لٮز إذا رًٲخ
ا٣ٮا٬جح  .)2(٫٣ك٣ٲف ٣كٲؽ Êاٵ٦ح أف ٱكٝ ٍٞك٧٭ة ثٍ٘ل رًة٬ة ،ك ٫٣إقٞةط ٞٛ٩ذ٭ة.
 :كٹ ِلت Êا٣ذكٮٱح ثَل اٷ٦ةء اٛل٤٧ٮ٠ةت  ٞ٤ُ٦ ٫٣نة ،كٹ ثَل ا٣ـكصةت
يف ا٣ٮطء ٨١٣ ،ٱَصق ٩ؽثة( ،)3كٹ يف اٛلٌةصٕح ،كٹ يف اٛلعجح؛ إذ  ٰ٬م٭ٮة ٨٦
 ٢ٕٚآص دٕةٌف ،كٹ يف ٞٛ٩ذ ٫كظ٦ ِٛة .٫٣كأ٦ة يف ا٣ـااؽ ٔىل ا٣ٮاصت  ٨٦اٞٛ٪٣ح
كا١٣كٮة ٞٚةؿ اٵٍ٦ل اٙلكَلِ :لت ا٣ذكٮٱح ٚٲ ٫أٱٌ نة ،كٝةؿ أثٮ إ٣جةس كاٞٛ٣ٲ٫
٤لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ ِلت¬ ٨١٣ ،ٱَصق ٩ؽث نةٝ .ةؿ يف ا١٣نةؼ( :)4كِلت ا٣ذكٮٱح
ثٲ٪٭ ٨يف اٷٝجةؿ كاْ٪٣ؿ كاٛلٛة٠٭ح ثة١٣ٺـ كٍٗلق.
 ¬:كإذا دـكج ٔ٤ٲ٭ ٨ا٦ؿأة آزؿ٬ة ثسٺث( )5إف ٠ة٩خ زٲج نة ،أك ثكجٓ()6

إف ٠ة٩خ ث١ؿ نا ،ز ٥ٱٕٮد إٌف ٠ ٨٦ة٩خ ٜلة ا٪٣ٮثح ٝج ٢زكاصذ .٫كإف دـكج ثس٪ذَل
 ٕ٦نة ػه  ٢٠كاظؽة ثًل دكذع ،)7(٫ٞكٱٞؽـ ا٣ج١ؿ ٪٦٭ًلٚ ،إف اقذٮٱة ٝؽـ ٨٦
مةء ٪٦٭ًل(.)8
( )1ث ٢دىٍل ٠ةٛلٕؽك٦حٛ٦( .Éذةح).
( )2كٝٮاق يف ا٣جعؿ.
(*) ٤ٝخ :ك٬ٮ اٵٝؿب ٧٤٣ؾ٬ت( .ثعؿ).
(*) كإف ًف دؿض وةرت ٠ةٛلٕؽك٦ح ً٠ل ٝة ٫٣اٷ٦ةـ ٤لٲٯ.
(ِ )3ل٪ج نة ٣ٸ٤لةش.
(ٝ )4ٮم ،كّة٬ؿ اٵز٬ةر Éػٺ.٫ٚ
(٦ )5ذٮا٣ٲحٚ ،إف ٚؿؽ اقذأ.)Í( .ٙ٩
(٦ )6ذٮا٣ٲحٚ ،إف ٚؿؽ اقذأ.)Í( .ٙ٩
( )7ظٲر ٠ة٩خ ّلذ ٫زكصح أك أ٠سؿ ٝ ٨٦ج.٢
(*) ٝةؿ يف اٷرمةد٬ É:ؾا ظٲر ٠ةف ّلذ ٫زكصحٚ ،أ٦ة ٣ٮ دـكج ا٦ؿأدَل كًف دّ ٨١لذ ٫زكصح ٚٺ
دأزٍل .ا٩ذ٭ٯٝ .ةؿ يف رشح ا٧ٕ٣ؽة :ك٬ٮ ّة٬ؿ اٙلؽٱر.
( )8ظٲر زٚة  ٕ٦نة ،كإٹ ٝؽـ  ٨٦دٞؽـ زٚةٚ٭ة ك٣ٮ دأػؿ ٔٞؽ٬ة( .ظةمٲح قعٮٍف) ( .)Íك ِٛ٣ظةمٲح:
٬ؾا ظٲر زٚة ٕ٦ة ،كإٹ كصت دٞؽٱ ٨٦ ٥دٞؽـ زٚةٚ٭ة يف ا٣ىٮردَل كٹ ٔربة ثةٕٞ٣ؽ.)Í( .

 ¨:كإذا زاد ٛل ٨دـكص٭ة ٔىل ٦ة دكذع٫ٞ

ثؿًة٬ة()1

ثُ ٢ظٞ٭ة ،٫٤٠

ٚٲٌٞٲ٭٦ ٨س ،٫٤كثٍ٘ل رًة٬ة ٹ ٱجُ ٢ظٞ٭ة ،ث ٢ٱٌٞٲ٭٦ ٨س ٢ا٣ـٱةدة .ٍٞٚ
 ¬:ك ٨٦زاد ٜلة ٔىل ٝك٧٭ة ًٝص ا٣جٮا٦ ٰٝسً٤ل زاد( ،)2ػٺؼ اٛلؤٱؽ
ثةٓص كأيب صٕٛؿ(.)3
 ¬:ك٠ ٨٦ةف ٣ـكصذ ٫ك٣ؽ ٨٦

ٍٗلق()4

ًٚلت ا٣ٮ٣ؽ  ٙ٠ا٣ـكج ٔ٨

صًلٔ٭ة( )5كصٮث نة¨  ،ذ٠ؿق يف اٍ٣صح ،كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط:
٩ؽث نة .كاٛلؿاد ظٲر ٠ةف ٝؽ كَٲ٭ة كصٮز ظج٤٭ة ك٠ةف اٙل ٢٧ٱؿث  ٨٦أػٲ ٫اٛلٲخ
أك ٤لضت أ ،٫٦كظٲر ٹ ٱؿث  ٫٪٦كاٵـ ٞلضٮثح( )6ثٍ٘لق ٹ ٪ٕ٦ٯ  .ٙ١٤٣ك٦ؽة
( )1اٛلؿاد ثة٣ؿًة َ٤ت ا٣ـٱةدة ،ٹ ا٣ك١ٮت ٚٺ ٱ١ٮف رًة .ك ِٛ٣ظةمٲح ا٣كعٮٍف :كاٛلؿاد
ثة٣ؿًة ٪٬ة َ٤ج٭ة ٤٣ـٱةدةٚ ،ٲجُ ٢ظٞ٭ة ،ٹ ٝلؿد رًة٬ة كًف دُ٤ت ،ك٤َ ٓ٦ج٭ة ٱجُ ٢ظٞ٭ة
 ٨٦ا٣ذأزٍل قٮاء ٔ٧٤خ أف َ٤ج٭ة ٱجُ ٢ظٞ٭ة  ٨٦ا٣ذأزٍل أـ ص٭٤خ( .ث .)Í( )٫ْٛ٤كٝةؿ
اٛلؤ :ٙ٣إً٩ل ٱك ٍٞإذا ٠ة٩خ ٔةٛلح ثة٣كٞٮط٬ ،ؾا ذ٠ؿق إ٦ة٪٦ة ،اقذ٪جُ ٨٦ ٫ا٣ؽ٣ٲ ،٢ك٬ٮ ٦ة
ركد ٫أـ ق٧٤ح ٝة٣خٛ :لة دػٔ ٢يل رقٮؿ آص ÷ ٚجةت ٔ٪ؽم زٺزح أٱةـ ث٤ٲة٣ٲ٭ةً٤ٚ ،ل
اٌٞ٩خ ا٣سٺث دٕٞ٤خ ثٞٚ ٫ةؿ ٜلة٣(( :ٲف ثٔ ٟىل أ٬ ٟ٤٬ٮاف ،إف مبخ قجٕخ ٟ٣
كقجٕخ ٜل ،٨كإف مبخ ز٤سخ كدرت))ٞٚ ،ة٣خ  :٫٣ز ْف٤رٚ ،س٤ر ٔ٪ؽ٬ة كدار ٔ٤ٲ٭( .٨رشح
ٚذط ث .)٫ْٛ٤كاٛلؿاد :إف مبخ قجٕخ  ٟ٣كقجٕخ ٜل ٨أ ٫٩ٱٮٚٲ٭ة قجٕة ز٤ ٥لكت ٔ٤ٲ٭ة،
ٚٲٌٞص اٵػؿ ٕلٲٓ ا٣كجٓ؛ إذ ٣ٮ ًف ٤لكت ذٞ٣ ٟ٣ةؿ :رثٕخ ٟ٣؛ إذ ًف ٱج ٨٦ ٜا٣كجٓ إٹ أرثٓ
ً٠ل ذ٠ؿق يف ا٘٣ٲر( .كاث.)٢
(ٝ )2ةؿ يف ا٘٣ٲر :ك٠ٲٛٲح اٌٞ٣ةء أف ٱ٪ٔ ٙٞؽ٬ة قخ ٣ٲةؿ ٌٝةء ك٣ٲ٤ح ٩ٮثح ،ز ٥ٱجٲخ ٔ٪ؽ٨٬
٣ٲ٤ح ٣ٲ٤ح ،ز ٥ٱٕٮد إ٣ٲ٭ة ٣ٲ٤ح ٩ٮثح كقذ نة ٌٝةء ظذٯ ٱٮٚٲ٭ة ،ز ٥ٱٞك ٥ثٲ٪٭ ٨ثٕؽ ذ٠ ٟ٣ٲٙ
مةء إٌف ا٣كجٓ أك ثة٣رتا٬ل( .ظةمٲح قعٮٍف  ْٛ٣نة) .ٱٞةؿ٬ :ٮ ظ ٜٳÉدٚ ،ٰ٦ٲضت اٌٞ٣ةء
٦ذذةثٕ نة ،ك٬ٮ ّة٬ؿ ا٣ذؾ٠ؿة .ك(.)Í
(ٞٚ )3ةٹ :إف ك ٓ٦ ٙٝثٌٕ٭ٞ٦ ٨ؽار م٭ؿ ًف ٣لت أف ٱٌٞص؛ ٣بٺ ٱ١ٮف صٮرا ٔىل صٮر( .ز٬ٮر).
( )4أك  ٫٪٦ك٠ةف اٵب ٝةدٺ ٔ٧ؽ نا.)Í( .
( )5اٛ٣ى ٢اٵكؿ.
( )6أك يف ظ ٥١اٛلعضٮثح؛ ثأف ٱ١ٮف ا٣ؿثٲت أ٩سٯ ٚرت٠خ زكص٭ة كأثٮ٦لة؛ ك٣ؾا ٝةؿ اٛلؤ :ٙ٣أك
ٹ ٩عٮ ظةصت ٜلة.ا٬ػ كٔجةرة اٛ٣ذط :كٹ ٩ةٝه ٜلة.

ا )1(ٙ١٣إٌف أف ٱجةف ٖل٤٭ة ثأظؽ أ٦ةراد ٫اٛلٕذةدة٠ ،ةٕ٣ٲةٚح( )2أك ٠رب ا٣جُ ٨أك
ظؿ٠ح اٙلٚ ،٢٧ٲسجخ ظ ،٫٧١أك إٌف أف ٱجةف

ٔؽ)3(٫٦

ثأف ّلٲي ٦ؿةٚ ،إف ًف

ّلي(ٚ )4إٌف ٌ٦ص زٺث قَ٪ل كقذح أم٭ؿ كٱٮـ(٦ ٨٦ )5ٮت ا٣ٮ٣ؽ()6؛ ٵ ٫٩إذا
كَب٭ة ثٕؽ ذ ٟ٣ز ٥صةءت ثٮ٣ؽ ظٰ(ٚ )7إف ٠ةف ٣كذح أم٭ؿ  ٨٦ا٣ٮطء ا٣سةٌل ٚ٭ٮ
 ،٫٪٦كإف صةءت ث٣ ٫ؽك١لة ٚ٭ٮ ٝ ٨٦ج٦ ٢ٮت ا٣ٮ٣ؽ.
٤ٚ ¨:ٮ ظةًخ ز ٥كَب٭ة ز ٥صةءت ثٮ٣ؽ ظٰ(٣ )8ؽكف قذح أم٭ؿ ٨٦
ا٣ٮطء ا٣سةٌل ٠ةف ا٣ٮ٣ؽ كارز نة ،كا٣ؽـ ا٣ؾم رأد ٫اقذعةًح.
 :كإذا ًف ٱ ٨ٔ ٙ١كَب٭ة كًف ّلي ظذٯ ك٣ؽت ك٣ؽ نا ظ ٌٲ نة ،أك ظةًخ ز٥
ك٣ؽت ٣ؽكف قذح أم٭ؿ  ٨٦اٙلٲي ،كا٣ٮرزح ٦ىةدٝٮف(ٔ ٫٣ )9ىل ا٣ٮطء ٝج٦ ٢ٮت
ك٣ؽ٬ة اٵكؿٚ -إف ك٣ؽت ٬ؾا اٳػؿ ٣ؽكف قذح أم٭ؿ  ٨٦ا٣ٮطء اٳػؿ ٚ٭ٮ ٨٦
ا٣ٮطء اٵكؿ¬ ،كإف ك٣ؽدٛ٣ ٫ٮؽ أرثٓ قَ٪ل  ٨٦ا٣ٮطء اٵكؿ ٚ٭ٮ  ٨٦ا٣ٮطء اٳÉػؿ؛

( )1اٛ٣ى ٢ا٣سةٌل.
( )2ثَ١ص إَ٣ل.
( )3اٛ٣ى ٢ا٣سة٣ر.
( )4اٛ٣ى ٢ا٣ؿاثٓ.
(*) كٹ دجَل ا٣ٮ٣ؽ ثيشء ً٦ل ٦ؿ( .ثؿ٬ةف).
( )5أك دكف ٱٮ Êـٛ٦( .ذٰ).
( )6اٵكٌف Ê٨٦ :ٱٮـ ا٣ٮطء ً٠ل يف ا٘٣ٲرٚ .إف ا٣ذجف كٝخ ا٣ٮطء  ٨٦ ٫٤ٕ٤ٚٱٮـ ٦ٮت ا٣ٮ٣ؽ.
(ث١ؿم) (.)Í
( )7كػؿج ٍٗ ٨٦ل ص٪ةٱح.Ê
(*) ٱٞةؿ يف ٬ؾق اٛلكأ٣ح يف اٵَؿاؼ ٕلٲٕة ظٲر ذ٠ؿ ا٣ٮًٓ ٬ٮ ظٲر كًٕذ ٫ظٲ نة ظٲةة ٹ
ٱٕٲل ٝؽر٬ة  ٨٦ك٣ؽ ٣ؽكف قذح أم٭ؿٛ٦( .ذٰ).
( )8كػؿج ٍٗ ٨٦ل ص٪ةٱح.É
( )9كّة٬ؿ ٠ٺـ اٍ٣صح ٔؽـ امرتÊاط اٛلىةدٝح .كٝٮاق اٛلٛذٰ ،ك٦س ٫٤يف رشح اٵز٬ةر.

ٚٺ ٨لء  ،٫٣كإف ك٣ؽد٣ ٫ؽكف اٵرثٓ( ٨٦ )1ا٣ٮطء اٵكؿ ك٣كذح أم٭ؿ ًٚل ٚٮٝ٭ة
 ٨٦ا٣ٮطء ا٣سةٌل ٚ٭ٮ ٞلذٚ ،٢٧ٲعٮؿ ٚÊٲ ٫يف ٍ٦لاز )2(٫كيف ظضج ،)3(٫كإف ٩ة٠ؿ
ا٣ٮرزح يف ا٣ٮطء ٝج٦ ٢ٮت ا٣ٮ٣ؽ كادٔةق ا٣ـكج ٚٺ ٍ٦لاث ٤٣ع ٢٧ظٲر ك٣ؽد٫
٣كذح أم٭ؿ( ٨٦ )4ا٣ٮطء ا٣سةٌل ،إٹ  ٨٦ا٣ـكج ٷٝؿارق ثٚ ،٫ٲك٩ ٨٦ ٫٣ ٥٤ىٲج٫
ظٲر ٬ٮ كارث ٤٣ٮ٣ؽ اٛلٲخ ٦ة ٱٞ٪ى ٫اٙل٣ ٢٧ٮ زجخ كارز نة( ،)5كإف ٠ةف ٹ
ٱٞ٪ى )6(٫مٲبة ٚٺ ٨لء ٔ ٫٣ىل ٝٮؿ أ ٢٬اٛ٣ؿااي( ،)7كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ
َة٣ت كأثٮ ظ٪ٲٛح :ث ٢ٱك ٫٣ ٥٤ظىذً٦ ٫ل كرز ٞ٤ُ٦ ٫نة(.)8

(١٬ )1ؾا يف ا ٓ٧٤٣كا٣ذؾ٠ؿة ،كوٮاث ٫ٵÊرثٓ ٚؽكف.
( )2كا٣ىعٲط أ٤ ٫٩ل ٥١ثأ ٨٦ ٫٩ا٣ٮطء ا٣سةٌلٚ ،ٺ ٱؿث مٲبة ً٠ل يف ْ٩ةاؿ٬ة( .وٕٲرتم).
(*) قٮاء وةدؽ ا٣ٮرزح ثة٣ٮطء اٵكؿ ٝج ٢اٛلٮت أك ًف ٱىةدٝٮا .)Í( .كاٞ٣ٮؿ ٝٮٓ٦ ٫٣
ٱ٧ٲ.)Í( .٫٪
( )3يف (ج) :كيف ظضج ٫كإقٞةٍَ٘٣ ٫لق.
( )4اٵٝؿب أ ٫٩ٱٕ ٢٧يف ٬ؾق ا٣ىٮر ثة٣ذعٮٱ.)Í( .٢
(٦ )5سةؿ ا٣ؾم ٱٞ٪ى ٫أف ٱ١٪ط ا٦ؿأة أػٲ ٫ك٪٦ ٫٣٭ة ك٣ؽ ،ز٦ ٥ةت ٬ؾا ا٣ٮ٣ؽ ،ز ٥صةءت ثٮ٣ؽ
٣كذح أم٭ؿ ٦ ٨٦ٮت اث ٨اٵخٚ -ةْ٣ة٬ؿ أٍٗ ٫٩ل كارثٚ ،ذُٕٯ اٵـ ا٣س٤ر كا٣جة،٥ٕ٤٣ ٰٝ
ٚإذا أٝؿ ثةٙل ٢٧ق ٫٣ ٥٤قؽس ٩ىٲج ،٫ك٬ٮ رثٓ ٦ة يف ٱؽق( .ثكذةف).
( )6ك٦سةؿ ا٣ؾم ٹ ٱٞ٪ى ٫ظٲر ا٣ٮرزح أـ كأخ ٵـ كٔٚ ،٥إذا أٝؿ ا ٥ٕ٣ثةٙلٚ ٢٧ةٞ٪٣ىةف ٔىل
اٵـ إف وةدٝذ ،٫كإف ًف دىةدٚ ٫ٝٺ ٨لء ٔ٤ٲٔ ٫ىل ٝٮؿ أ ٢٬اٛ٣ؿااي ،كٔىل ٝٮؿ أ ٢٬ا٫ٞٛ٣
ٱك ٫٣ ٥٤قؽس ٦ة يف ٱؽق؛ ٵف إٝؿارق ٱٞذٌص أف  ٫٣قؽس اٛلةؿٚ ،ٲؽ ٫٣ ٓٚقؽس ٦ة يف ٱؽق،
٬ؾا ا٣ؾم ظ٪ْٛةق  ٨٦ا٣ٮا٣ؽ ظةؿ اٷٞ٣ةء ،كيف اٹ٩ذىةر ٦ة ٱٌٞص ثؼٺؼ ٬ؾا ،كآص أٔ٥٤
ثة٣ىٮاب( .ثكذةف).
( )7ٵ ٫٩إذا ٠ةف ٹ ٱٞ٪ىً ٫ف ٱىط إٝؿارقٚ ،ٺ ٱك ٫٣ ٥٤مٲب نة ٔ٪ؽ أ ٢٬اٛ٣ؿااي( .وٕٲرتم).
( )8قٮاء ٠ةف ٱٞ٪ىٍ٦ ٨٦ ٫لاز ٫أـ ٹ( .وٕٲرتم)٩ .عٮ قؽس ٍ٦لاز ٫إف ٠ةف ٤٣ع ٢٧ا٣كؽس،
كز٤س ٫إف ٠ةف ٤٣ع ٢٧ا٣س٤ر ،ك٬ٮ ظٲر اٙل ٢٧از٪ةف( .ثؿ٬ةف).

فصل[ :يف ادلهىز]

كٱىط¬ ا١٪٣ةح ٍٗ ٨٦ل دك٧ٲح ٦٭ؿ أك ثؾ٠ؿ ٦Ê٭ؿ ٚةقؽ ،ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل
ك٦ة ٟ٣يف ا٣ىٮردَل ٕ٦ة.
 ¬:كأ ٢ٝاٛل٭ؿ ٍٔصة درا٤ٛٝ ٥٬ح( )1أك ٦ة ٱكةك٦لة َٔ ٨٦ل أك دٱ ٨أك
ٕٛ٪٦ح ك٣ٮ ػؽ٦ح ظؿ ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح( ،)2ك٣ٮ ٕٛ٪٦ح ا٣ـكج أك ٔجؽق أك أصٍلق
اٚلةص أك أص٪جٰ ر٬ل ثؾ ،)3(ٟ٣ك٣ٮ ٠ة٩خ اٛلٕٛ٪ح دٕ٤ٲ ٥وٕ٪ح صةاـة أك دٕ٤ٲ٥
و
مٕؿ ،أك ٝذ ٨٦ ٢دكذع ٜا٣ـكصح ٝذ ٨١٣ ،٫٤ٹ ٱٞذ ٫٤ا٣ـكج إٹ ث٧عِص٬ة(،)4
ذ٠ؿق أثٮ Êإ٣جةس ،كٝةؿ ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص :ك٣ٮ ًف ّلِص .ٹ ٔىل ٦ة ٹ ٣لٮز،
كٹ ٔىل ٦ة ٣لت٠ ،ذٕ٤ٲ ٥اٞ٣ؿآف أك ا ٫ٞٛ٣أك اٛ٣ؿااي( )5أك اٵوٮؿ أك ا٣ذٛكٍل
أك اٙلؽٱر ،إٹ ٔىل ٝٮؿ ٣ ٨٦لٲـ اٵصؿة ٔىل ذ.)6(ٟ٣
 ¨:كٱٕذرب يف ٝٲ٧ح إَ٣ل أك اٛلٕٛ٪ح ثٲٮـ

إٞ٣ؽ()7

يف ث٤ؽق ،كٹ ٔربة

ثـٱةدٔلة أك ٞ٩ىة١لة  ٨٦ثٕؽ ،كٹ ثٍ٘ل ث٤ؽ إٞ٣ؽ٤ٚ .ٮ ٦ةت أك د ٙ٤ذك اٛلٕٛ٪ح ٝج٢
ٝجٌ٭ة كصجخ ٝٲ٧ذ٭ة ٱٮـ إٞ٣ؽ كإف زادت أك ٞ٩ىخ  ٨٦ثٕؽ كٝج ٢ا٣ذ٠ ٙ٤ةف
ٔىل ٦ة ٱأيت يف اٛل٭ؿ( )8إذا د ٓ٦ ٙ٤ا٣ـكج زااؽ نا أك ٩ةٝى نةٚ .إف ٠ةف ا٣ذٝ ٙ٤ج٢
( )1كٹ ظؽ ٵ٠سؿق.)Í( .
( )2يف ػؽ٦ح اٙلؿ .ٍٞٚ
( )3كإٹ ٚأصؿة٦ Êسً٠ ٫٤ل ٣ٮ ٦ةت.
( )4كإٹ أز ٥كاقذع ٜاٵصؿة( .ذ٦ةرم ك٬ج .)٢ٱْ٪ؿ ٣ ٢٬لت اٞ٣ٮد إذا ٝذ ٫٤يف ٍٗل
ٞلِص٬ة[]1؟ ٞٚٮ ٫٣يف اٙلةمٲح :كاقذع ٜاٵصؿة ٵ٦ ٢ٕٚ ٫٩ة أ٦ؿ ث ٫كٹ ٱ١ٮف ٟلة ٛ٣نة ٱْ٪ؿ
ٚٲ.٫ا٬ػ ٤ل ٨٦( .ٜٞػٍ قٲؽ٩ة ظك.ª ٨
(ٚ )5ؿااي ا٣ىٺة أك ٍٗل٬ة ً٦ل ٬ٮ كاصت.
( )6اٞ٣ةق ٥ك٦ة ٟ٣كا٣نة ،ٰٕٚك٠ؾا ٔ ٨ا٪٣ةرص( .رشح ُلؿاف).
( )7أك ا٣ذك٧ٲح إف Êدأػؿت( .رشح ٦ؾا٠ؿة).)Í( .
( )8ك٬ٮ أ ٫٩ٱٌ٦ ٨٧ة قًلق ك٩ةٝى ٫ظذٯ ٱك ،٥٤كزٱةدد ٫ظٲر ص٪ٯ أك د٘٤ت.)Í( .

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

[ ]1اٛلؼذةر ٹ٣ Êلت ً٠ل ٱأيت.

ا٣ؽػٮؿ كَٞ٤٭ة ٝج ٫٤أٱٌ نة كصت ٜلة ٩ىÉ ٙاٵصؿة ا٣ذٰ ٝ ٰ٬ٲ٧ح اٛلٕٛ٪ح.
كٝةؿ ا٣نة ٰٕٚكأظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص :إف أ ٢ٝاٛل٭ؿ ٦ة ٱذ٧ٮؿ .كٝةؿ ٦ة:ٟ٣
زٺزح درا.٥٬
 ¬:كد١ؿق اٛل٘ةٹة يف اٛل٭ٮر؛ ٪٤٣٭ٰ ا٣ٮارد ٚٲ٭ة( .)1ك٠ة٩خ ٦٭ٮر ث٪ةت
ا٪٣جٰ ÷ ٗلكًلاح در.)2(٥٬
 :Êكإذا دـكص٭ة ٔىل إٛ٣ٮ ٔ ٨اٞ٣ٮد ً ٍٞٚف دىط ا٣ذك٧ٲح( ،)3كٔىل
إٛ٣ٮ ٔ ٨اٞ٣ٮد كا٣ؽٱح( )4وعخ ،كٔىل إٛ٣ٮ ٔ ٨اٞ٣ٮد  ٞ٤ُ٦نة دىط ٔىل ٝٮؿ
اٛلؤٱؽ ثةٓص :إف ا٣ؽٱح دؽػ ،٢ٹ ٔىل ٝٮؿ اٜلؽكٱح¬ :إ١لة ثةٝٲح(.)5
 :Êكإذا دـكص٭ة ٔىل أف ٤لش

ٔ٪٭ة()6

أك ٍٔٗ ٨ل٬ة وط  ٞ٤ُ٦نة(،)7

ك٣لـ٦لة اٙلش إف ٠ة٩خ ٕ٦ؾكرة( ،)8ٹ ٍٗل ٕ٦ؾكرة ،ك٣لـم اٍ٘٣ل إف ٠ةف ثإذ٫٩
ك٬ٮ ٕ٦ؾكر( ،)9كإٹ ٚٺ.
 ¬:كإف دـكص٭ة ٔىل ٦ةؿ ٍ٘٣لق كأصةز ٦ة ٫١٣أك ٠ةف ثإذ١٤٦ ٫٩ذ ،٫ك٣ـ٫٦
ٝٲ٧ذٛ ٫لة ،٫١٣كثٍ٘ل إذ ٫٩كٹ إصةزد ٫ٱ٤ـٝ ٫٦ٲ٧ذٜ ٫لة(٤ٚ ،)10ٮ  ٫١٤٦ثٕؽ إٞ٣ؽ
( )1كٔٔ ٨يل  #أٝ ٫٩ةؿ( :ٹ د٘ة٣ٮا يف اٛل٭ٮر ٚذ١ٮف ٔؽاكة)( .ثكذةف).
( )2ٱأيت ازَ٪ل كزٺزَل أكٝٲح ك٩ى ٙكرثٓ أكٝٲح ك٩ى ٙا٣سٟ ٨٧ل٤ه .)Í( .ٱأيت ٔىل ٝٲةس
٦ة ذ٠ؿ يف ٩ىةب ا٣ـ٠ةة دكٕح كزٺزَل ٝؿم نة كرثٕ نة كز ٪٧نة.
( )3إذ ٣ٲف ثًلؿ كٹ يف ظ ٥١اٛلةؿ.
( )4أك دـ اٛلٞذٮ¬ؿ.
(ً٠ )5ل ذ٠ؿكق يف ا٘ل٪ةٱةت.
( )6ظضح اٷقٺـ أك ٍٗل٬ة.
( )7قٮاء أصـل٪ٔ Ê٭ة أك ٔ ٨ذ ٟ٣اٍ٘٣ل أك ًف ٣لـ؛ ٵف اٹقذبضةر ٔىل اٙلش ٱىط ك٣ٮ ٠ةف ٹ
٣لـم( .ثؿ٬ةف ،كثكذةف).
(٦ )8أٱٮس.)Í( .
(ٔ )9ؾر نا ٦أٱٮق نة.)Í( .
( )10ٱٮـ إٞ٣ؽ.

ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ¬:ٱكٜ ٫٧٤لة( ،)1كٝةؿ اٵقذةذ :ثٝ ٢ٲ٧ذ .)2(٫ك٠ؾا ٣ٮ دـكص٭ة
ٔىل ك ٙٝأك أـ ك٣ؽ أك ٦ؽثؿ ك٬ٮ ٦ٮرس ٤ٚ٭ة ٝٲ٧ذ٤ٚ ،¬٫ٮ أَٔص  ٨٦ثٕؽ صةء ٔىل
اٚلٺؼ ثَل اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٵقذةذ ٢٬ :ٱك٥٤

اٛلؽثؿ()3

أك ٝٲ٧ذ .٫ك٠ؾا ٔىل

١٦ةدت ٚذضت ٝٲ٧ذ٤ٚ ،)4(Ê٫ٮ رصٓ يف ا٣ؿؽ صةء اٚلٺؼ ثَل اٛلؤٱؽ ثةٓص
كاٵقذةذ ٢٬ :دكذع Ê٫ٞأك ٝٲ٧ذ .)5(٫كٝةؿ ا٣نة٦ :ٰٕٚ٭ؿ اٛلس ٢يف ا.٢١٣
 :كإف دـكص٭ة ٔىل ٩ى٦ ٙة ٱ ٫١٤٧كذ٠ؿ أص٪ةق ٫وط ،كإف ًف
ٱؾ٠ؿ٬ة ًف دىط ا٣ذك٧ٲح؛ ٘ل٭ة٣ذ ،)6(٫ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ظك ،)7(٨كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٫

( )1كذ ٟ٣ٵ ٫٩اٛلٕٞٮد ٔ٤ٲ( .٫ثكذةف).
( )2ك٬ؾا اٚلٺؼ ٝج ٢د ٓٚاٞ٣ٲ٧ح ،ٹ ثٕؽ٬ة ٚةدٛةؽ أ ٫٩ٹ ٱ٤ـ ٫٦إٹ اٞ٣ٲ٧ح( .رٱةض ،ك٠ٮا٠ت،
كوٕٲرتم)ّ .ل ٜٞا٪٣كجح إٌف ٬ؾق ا١٣ذتٞٚ ،ؽ ثعسخ  ٥٤ٚٱٮصؽ ٚٲ٭ة ٬ؾا ا٣ذٛىٲ٨٦( .٢
ػٍ قٲؽ٩ة ظك .)٨كّة٬ؿ ٠ٺ٦٭Ê ٥اٷَٺؽ.
(*) ٵ١لة ٝؽ اقذعٞذ٭ة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(*) كٝٮاق ظسٲر كا٣نة.ٰ٦
( )3كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق٤ ٚ :ٙٮ أ ٫٩أَٔص ثٕؽ ٤ٕ٤ٚ٭ة ٹ دكذع ٫ٞثٕٲ٫٪؛ ٵف ثٞٛؿق ًف ٱجُ ٢ا٣ذؽثٍل،
ك ٫٣أف ٱٌٞٲ٭ة¬ إٱةق٤ٚ ،ٮ ٞ٩ىخ ٝٲ٧ذ ٨ٔ ٫ٱٮـ إٞ٣ؽ ٠ةف ٜلة ا٣جة ٰٝإذا ٌٝةق ثٞؽر ٝٲ٧ذ٫
كٝخ اٌٞ٣ةء( .ز٬ٮر).
( )4أ٦ة اٛل١ةدت كاٛلؽثؿ كأـ ا٣ٮ٣ؽ ٚإف ٔ٧٤خ ثؾ٤ٚ ٟ٣٭ة ٝٲ٧ح ٬ؤٹء ظةؿ إٞ٣ؽ ٱٕذٞٮف ،كإف
ص٭٤خ ٞٚٲ٧ذ٭ ٥ٹ ٱٕذٞٮف.ا٬ػ كٔ ٨ا٣نة :¬ٰ٦ٹ ٚؿؽ ثَل ا ٥٤ٕ٣كا٘ل٭ٚ ،٢ذكذعٝ ٜٲ٧ذٔ ٫ىل
٬ؾق ا٣ىٛح.
( )5كٝٲ :٢ٱذ ٜٛاٛلؤٱؽ ثةٓص كاٵقذةذ ٪٬ة ٔىل دك٤ٲ ٥إَ٣ل ثجُٺف ا١٣ذةثح؛ ٵف ا٣ؿصٮع يف ا٣ؿؽ
ٞ٩ي ٕٞ٤٣ؽ  ٨٦أو .٫٤كيف ظةمٲح٬ :ؾا إذا ٪٤ٝة :إف ا٣ؿصٮع يف ا٣ؿؽ ٞ٩ي ٕٞ٤٣ؽ  ٨٦ظٲ،٫٪
ٹ إذا ٪٤ٝة٬ :ٮ ٚكغ  ٨٦أوٚ ٫٤ةْ٣ة٬ؿ أٜ ٫٩لة ،كٹ ٱذٞؽر ٚٲ ٫اٚلٺؼ.
( )6ٱٕ :ٰ٪يف ا٘ل٪ف كاٞ٣ؽر( .ثكذةف).
( )7ك٠سٍل  ٨٦اٛلنةٱغ ٱٞؿركف ٠ٺـ اٞٛ٣ٲ ٫ظك ،٨كيف اٵز٬ةر :كيف ٍٗل٬ة ا٘ل٪فٞ٪٦( .ٮ٣ح ٨٦
ػٍ قٲؽ٩ة ٞل٧ؽ ا٣ؿٱ.)ٰ٧

ٱٮق :ٙث ٢دىطÊ؛ ٵ ٫٩ٱٕؿؼ  ٨٦ثٕؽ(ً٠ ،)1ل إذا دـكص٭ة ٔىل ٦٭ؿ ٦س٤٭ة أك ٔىل
٦س٦ ٢٭ؿ ٚٺ٩ح.
¨ كإذا ٪٤ٝة :ٱىط( )2ك٠ةف يف ٱؽق ٦ة ٬ٮ ك ٙٝأك ٍ٘٣لق ٚٺ ٨لء ٜلة ثؽٹن
ٔ ،)3(٫٪إٹ إف ٝةؿٔ« :ىل ٩ى٦ ٙة يف ٱؽق» كصت ٩ى٦ ٙة ٱ ٫١٤٧كٝٲ٧ح ٦ة ٹ
ٱ.٫١٤٧
¨ كإذا دنةصؿا  ٨٦ثٕؽ يف ٨لء ٱ ٫١٤٧ظٲ٪بؾٚ ،ةدٔخ أ٠ ٫٩ةف ٱ ٫١٤٧كٝخ
إٞ٣ؽ كأ١٩ؿٚ -ة٣جٲ٪ح ٔ٤ٲ٭ة؛ ٵ١لة دؽٰٔ اقذعٞة ٨٧٠ ،٫ٝأٝؿ ٍ٘٣لق ثًل يف دارق ز٥
اٛلٞؿ .)4(Ê٫٣
كصؽ ٚٲ٭ة ٨لء  ٨٦ثٕؽ كأ١٩ؿ ّف
اٛلٞؿ ٠ٮٚ ٫٩ٲ٭ة كٝخ إٝؿارقٚ -ة٣جٲ٪ح ٔىل ْف

 :كإذا دـكج ٔىل ٦ؽثؿ ك٬ٮ َٕ٦ص ٌُ٦ؿ إٌف ا١٪٣ةح وط¬( ،)5كَٕ٦ص

ٍٗل ٌُ٦ؿ ٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٱىط أٱٌ نة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٹ ٱىط¬
ٔ٤ٲ ،)6(٫ثٔ ٢ىل ٦٭ؿ يف ا٣ؾ٦ح ز ٥ٱٌٞٲ٭ة اٛلؽثؿ ٔ .٫٪ك ٨٦أصةز ثٲٓ

اٛلؽثؿ()7

أصةزق ٦٭ؿ نا  ٞ٤ُ٦نة( ،)8ك ٓ٪٦ ٨٦ثٲٕ ٓ٪٦ )9(٫ذ ٞ٤ُ٦ ٟ٣نة.
( )1كاٛلٝ ٟ٤ؽ ًجُ( .٫ثكذةف).
(ٔ )2ىل ٝٮؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق.ٙ
( )3ك٣ٮ ّ٪خ أ ٫٩ٱ ٫١٤٧ا٘ل٧ٲٓ( .ثؿ٬ةف).
( )4ٱْ٪ؿ؛ ٚإف اْ٣ة٬ؿ  ٓ٦اٛلٞؿ  ،٫٣ك٠ ٨٦ةف اْ٣ة٬ؿ ٚ ٫ٕ٦ةٞ٣ٮؿ ٝٮ.٫٣
( )5ك٣ٮ ٔىل ٔٲ ٫٪يف ٬ؾا اُ٣ؿؼ وط.
(ٚ )6إف ٣ ٢ٕٚـ٦ذٝ ٫ٲ٧ذً٠ ٫ل ٣ٮ ٔٞؽ ٔىل  ٟ٤٦اٍ٘٣ل ،ك٣لٮز ثٲٕ ٫ثٕؽ ذٜ ٟ٣لة.)Í( .
(*) ٵٍٗ ٫٩ل ٌُ٦ؿ إٌف أف ٱٕٞؽ ٔىل ٔٲ( .٫٪ثكذةف ث)٫ْٛ٤
(*) ٝةؿ يف ا٣رب٬ةف٤ٚ :ٮ ٠ة٩خ ٦ؽثؿة ك٬ٮ َٕ٦ص ٌُ٦ؿ إٌف ا١٪٣ةح ٚٲأيت ٔىل ٝٮؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣جعٲجط أ٣ ٫٩لٮز إٞ٣ؽ ٔىل ٔٲ٪٭ة ،كٔىل ٝٮؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل ٹ ٣لٮزÊ؛ ٵ١لة دـٱ ٢رضكرد ٫إذا
كَب٭ة .ك٦س ٫٤يف اٙلٛٲِ.ا٬ػ كإف ًف دـؿ رضكرد ٫صةز ،كٝٮاق ا٣نة.)Í( .ٰ٦
( )7ك٬ٮ ا٪٣ةرص كا٣نة( .ٰٕٚرشح أز٬ةر).
( )8قٮاء ٠ةف ٌُ٦ؿ نا أـ ٹ.
( )9ك٬ٮ زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ ظ٪ٲٛح( .رشح أز٬ةر).

 ¬:كاٛل٭ؿ اٛلك٧ٯ ٱكذٞؿ ثة٣ؽػٮؿ -ك٬ٮ

اٷٱٺج()1

يف اٞ٣جٝ ،٢ةؿ

اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم :أك يف ا٣ؽثؿ -Êأك ثةٚل٤ٮة ا٣ىعٲعح ،ػٺؼ ا٣نة ،ٰٕٚأك ث٧ٮت
أ٦لًل( )2ك٣ٮ ثٞذ٤٭ة  ٫٣أك ٛ٪٣ك٭ة ،أك ثٞذ ٢ا٣كٲؽ ٵ٦ذ ،٫ػٺؼ ا٣نة ٰٕٚيف ٬ؾا
اٞ٣ذ.٫٤٠ ٢
 ¬:ك٣لت ٩ى ٙاٛلك٧ٯ ثةُ٣ٺؽ ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ك٣ٮ ثٕؽ ػ٤ٮة ٚةقؽة،
ك ٰ٬ظٲر ٥ل٤ٮ ُلة ٦ ٓ٦ة ٨٦ ٓ٩ا٘لًلع  ٨٦ص٭ذ٭ة  ٞ٤ُ٦نة( ،)3أك  ٓ٦ا٦ذ٪ةٔ٭ة(،)4
أك ٦ ٓ٦ةٍٗ ٨٦ ٓ٩لً٬ل٠ ،أف ٱ١ٮ٩ة يف ٦كضؽ( ،)5أك ٕ٦٭ًل ٍٗلً٬ل ك٣ٮ ٩ةاًل أك
َٛٺ ٱ ٨ُٛا .Ê٢ٕٛ٣أك  ٨٦ص٭ذ ٫ك٬ٮ ً٦ل ٱـكؿ يف إ٣ةدة٠ ،ة٣ى٘ؿ اٛلة ٓ٩كاٛلؿض
كاٷظؿاـ كا٣ىٮـ ا٣ٮاصت( ،)6ٹ ٦ة ٹ ٱـكؿ يف اٵٗ٤ت ٠ة٘ل٪ٮف( )7كا٘لؾاـ
كا٣ربص( )8كاٛلضجٮب ٍٗل اٛلكذأو ،٢ك٠ؾا ا٣ىٍ٘ل ا٣ؾم ٱ ٫٪١٧ا٣ٮطء(-)9
ٚةٚل٤ٮة وعٲعح٤ٚ .ٮ ػٺ ثةٛلٕٲجح ٔةٛل نة ثٕٲج٭ة ٠ةف رًة ث ،)10(٫كٹ دىط¬
(ٝ )1ؽر اٙلنٛح.)Í( .
(*) ا٣ؾم ٱٮصت ا٘٣ك ٢يف ا٣سٲت ،كإذ٬ةب ا٣ج١ةرة يف ا٣ج١ؿ .)Í( .كٝةؿ اث ٨ظضؿ :دٮارم
اٙلنٛح كإف ًف دؾ٬ت ا٣ج١ةرة٠ ،أف د١ٮف ٗٮراء.
(١٩ ٨ٔ )2ةح وعٲط.)Í( .
( )3ٱؿصٯ زكا ٫٣أـ ٹ.
( )4كًف ٱ ٨١٧إصجةر٬ة.)Í( .
(*) كدىةدٝة ٔ٤ٲ ٫أك ثَل؛ ٵف اٵؤ ٢ؽ.)Í( .٫٦
(٤ٚ )5ٮ ػٺ ثـكصذ ٫يف ٦كضؽ  ٓ٦ص٭٠ ٫٤ٮ٦ ٫٩كضؽ نا ٠ة٩خ ػ٤ٮة وعٲعح( .مة.)Í( )ٰ٦
( )6ظٲر ٹ ٱجةح  ٫٣اٷُٚةر.)Í( .
( )7اٛلكذ٧ؿ ،ٹ اُ٣صع.)Í( .
( )8ك٠ؾا  ٫٣ ٨٦آ٣ح ٠جٍلة ٚإ١لة د١ٮف اٚل٤ٮة وعٲعح.)Í( .
( )9ٱٕ ٰ٪كَ ٜ٤ثٕؽ ا٣ج٤ٮغ.
( )10أ٦ة ٣ٮ ػٺ ُلة ك٬ٮ ٹ ٱٕ ٥٤أ١لة زكصذ ٢ٕ٤ٚ ٫اٚل٤ٮة ٚةقؽة¨؛ ٵ٦ ٫٩ة ٓ٩رشٰٔ.ا٬ػ كٝٲ:٢
اٚل٤ٮة وعٲعح؛ ٵ ٫٩ٱٕذرب اٹ٩ذ٭ةء٬( .ج.)٢

اٚل٤ٮة ،ذ٠ؿق اٵقذةذ ،ك٬ٮ اٵوط ،كٝةؿ يف ا٣ذؾ٠ؿة كظٮا٨ل اٷٚةدة :إ١لة
دىط( ،)1كأمةر إ٣ٲ ٫اٛلؤٱؽ ثةٓص.
 :كػ٤ٮة اٛلضجٮب اٛلكذأو ٢دٮصت اٛل٭ؿ ٹ إ٣ؽة( ،)2ذ٠ؿق أثٮ َÊة٣ت(،)3
كٝةؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ كأثٮ ٱٮق ٙكٞل٧ؽ :ٹ ٣لجةف ،كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ صٕٛؿ:
ث٣ ٢لجةف  ٕ٦نة.
¨ كإذا اػذٛ٤ة يف اٚل٤ٮة ٚة٣جٲ٪ح ٔىل ٦ؽٔٲ٭ة( ،)4كإف اػذٛ٤ة يف وعذ٭ة
ٚة٣جٲ٪ح ٔىل ٦ؽٰٔ ٚكةد٬ة( .)5كإذا أذ٬ت ث١ةرٔلة ثٍ٘ل ا٣ٮطء يف ػ٤ٮة ٚةقؽة ز٥
َٞ٤٭ة ًف ٱ٤ـ ٫٦إٹ ٩ى٦ ٙ٭ؿ٬ة()6؛ إذ ٹ دػٮؿ  ٫٪٦كٹ ص٪ةٱح ،ذ٠ؿق يف ا١٣ةيف.
¬ :كٹ ٱسجخ ٤٣ؼ٤ٮة ا٣ىعٲعح  ٨٦أظ١ةـ ا٣ؽػٮؿ إٹ ً٠لؿ

اٛل٭ؿ()7

ككصٮب ٔؽة اُ٣ٺؽ يف اْ٣ة٬ؿ ،ٹ يف ا٣جةَ ،٨ذ٠ؿق يف رشح Éاٷثة٩ح.
(ٝ )1ةؿ يف ا٘٣ٲر :كاٵٝؿب أ١لة د١ٮف وعٲعح.
(٦ )2ة ًف ٣لٮز اٙل( .٢٧مة.)Í( )ٰ٦
(ٝ )3ةؿ  :#كاٛلؾ٬ت ٝٮؿ أيب َÊة٣ت ،كٝؽ دػ ٢يف ٔ٧ٮـ اٵز٬ةر ،ك٬ٮ ٝٮ٪٣ة« :أك ٚٲ٫
ٱـكؿ»ٗ( .ٲر).
(*) ٹ ِلت إ٣ؽة ٵف ا٣ٮطء ٦ ٫٪٦ذٕؾر ،ك٣لت اٛل٭ؿ ٵ ٫٩ٹ ٱ٪١٧٭ة يف ا٣ذك٤ٲ ٥أ٠سؿ  ٨٦ذ.ٟ٣
(٠ٮا٠ت)ٝ .ةؿ ٦ٮٹ٩ة  :#كاٵٝؿب أف ٝٮؿ أيب َة٣ت ٦جٔ ٰ٪ىل أف اٛلضجٮب اٛلكذأو٢
٦ذٕؾر  ٫٪٦اٛلجةرشة ٔىل كص٣ ٫لٮز  ٫٪٦اٙل٢٧؛ إذ ٣ٮ صٮز ذ ٟ٣كصجخ إ٣ؽة ٔ٪ؽق٩( .ضؿم).
( )4كذ ٟ٣ٵف اٵؤ ٢ؽ٦٭ة( .ثكذةف).
( )5كذ ٟ٣ٵف اٵو ٢وعذ٭ة( .ثكذةف).
( )6كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق٣ :ٙلت اٛل٭ؿ؛ ٵ ٫٩أرش ا٣ج١ةرة( .ظةمٲح ز٬ٮر).
(*) كا٣ىعٲط أ ٫٩ٹ ٨لء ٵص ٢اٚل٤ٮة ،ك٣لت ٦٭ؿ٦ Êس٤٭ة ٵص ٢ا٘ل٪ةٱح ،كٝٮاق وةظت اٛ٣ذط.
كٱ٤ــ  ٓ٦ذ٩ ٟ٣ى ¬ٙاٛلك٧ٯ[ ]1ثةُ٣ٺؽ ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ .)Í( .كإف دػُ ٢لة ٣ــ
اٛلك٧ٯ[.]2
( )7يف إٞ٣ؽ ا٣ىعٲط ٓ٦ .)Í( .ا٣ذك٧ٲح ا٣ىعٲعح.)Í( .

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

[ٚ ]1إف ًف ٱكٚ ٥ةٛلذٕح.)Í( .

[ ]2إٹ أف ٱ١ٮف زٱؽ يف اٛل٭ؿ ٵص ٢ا٣ج١ةرة ا٩ذٞىخ ا٣ـٱةدة( .قٲؽ٩ة ظك.)Í( )ª ٨

كٹ ٱسجخ ٤٣ؼ٤ٮة اٛ٣ةقؽة ٨لء  ٨٦أظ١ةـ ا٣ؽػٮؿ إٹ كصٮب ٔؽة اُ٣ٺؽ
يف اْ٣ة٬ؿ ظٲر اٛلة ٓ٩رشٰٔ٠ ،ة٣ىٮـ ا٣ٮاصت كاٷظؿاـ كاٙلٲي كاٛلكضؽ،
كيف اٛلٕٲجح أٱٌ نة( ،)1ػٺؼ أيب ِ٦ص.
¨ كظٲر ِلت إ٣ؽة ثةٚل٤ٮة ا٣ىعٲعح أك اٛ٣ةقؽة ٹ دكذعٚ ٜٲ٭ة ٞٛ٩ح؛
ٵ١لة ١٪٦ؿة ٤٣ؽػٮؿٚ ،ٮصٮب إ٣ؽة يف ّة٬ؿ اٍ٣صع .ٍٞٚ
¬ :ك٤٣ؽػٮؿ أظ١ةـ ٍٔصة ،كً٠ :ٰ٬لؿ اٛل٭ؿ ،ككصٮب إ٣ؽة ،كزجٮت
اٷظىةف ،كاٷظٺؿ ،كٱس٧ؿ ا٣ؿصٕح( ،)2كٱ١ٮف رصٕح( ،)3كٱٮصت
ا٣سٲٮثح( ،)4كٱٛكؽ اٙلش( ،)5كٱٮصت ا٣ؽـ ٚٲ ،٫ك٤لؿـ ا٣ؿثٲجح(.)6
¬ :كإذا اٛ٩كغ ا١٪٣ةح ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ كاٚل٤ٮة ا٣ىعٲعح ٚجكجت ٨٦
ا٣ـكج كظؽق ٩-عٮ أف ٱؿدؽ أك ٱك )7(٥٤دك١لة -أك ثكجت ٍٗ ٨٦لً٬ل ٩-عٮ أف
( )1ٱِٕ :ٰ٪لت إ٣ؽة ثٕؽ اٚل٤ٮة ُلة( .ثكذةف).
(*) كًةثٍ ٬ؾا أف اٛلة ٓ٩اٍ٣صٰٔ ٣لت ٚٲ ٫إ٣ؽة ،كإٞ٣يل[ ]1ٹ ِلت ٚٲ.)Í( .٫
ٱذٕؾر  ٓ٦ذ ٟ٣إ٣ٲت ،كأ٦ة ٣ٮ ٠ةف إ٣ٲت ٦ة ٕ٩نة ٔ٤ٞٲ نة ٠ة٣ؿد ٜك٩عٮق ٚٺ
Ê
(*) إذا ٠ةف ا٣ٮطء ٹ
ٔؽة ً٠ل ٱأيتٗ( .ٲر).
( )2ٱٕ ٰ٪إذا َ ٜ٤ثٕؽق.
( )3كوٮرد ٫أف ٱٞٮؿ :إذا كَبذٚ ٟأ٩خ َة ،ٜ٣كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر يف ٝٮ :٫٣كا٣ذذ٧ح رصٕح يف ا٣ؿصٰٕ.
( )4ٱٕ ٰ٪ٹ ٱ١ٮف رًة٬ة إٹ ثة.ُٜ٪٣
( )5كا٣ىٮـ.
(٤ٝ )6خ :كٱٮصت ا٘٣ك ،٢كٱ ٓ٪٧اُ٣ٺؽ ا٣ك.)Í( .ٰ٪
(٬ )7ؾا إذا ثة٩خ ثٌ٧ص إ٣ؽة ،ٹ ٣ٮ ثة٩خ ثٕؿض اٷقٺـ ٔ٤ٲ٭ة ٚة٦ذٕ٪خ ٚةٛ٣كغ  ٨٦ص٭ذ٭ة[ ،]2ذ٠ؿق
اٞٛ٣ٲ ٫ظك٠( .٨ٮا٠ت ٪ٕ٦ٯ) .كيف ا٘٣ٲر إً٩ل ٱ١ٮف اٛ٣كغ ثذضؽد أ٦ؿ ،ك٪٬ة ًف ٱذضؽدٝ .ةؿ اٛلٛذٰ:
ٝؽ ِلؽد ٪٦٭ة أ٦ؿ ،ك٬ٮ ا٦ذ٪ةٔ٭ة ٔ٪ؽ  ٨٦ٱٞٮؿ :ا٣رتكؾ إٔٚةؿ .كٝٲ :٢ٹ ٚؿؽ.

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

[ ]1ا٣ؾم ٱذٕؾر  ٫ٕ٦ا٘لًلع ً٠ل ظ ٫ٞٞيف رشح اٵز٬ةر.
[ ]2كّة٬ؿ ا١٣ذةب Éأف اٛ٣كغ  ٨٦ص٭ذ ٫ك٣ٮ ٔؿض ٔ٤ٲ٭ة اٷقٺـ  ٨٦ثٕؽ إقٺٚ ٫٦ة٦ذٕ٪خٔ( .ة٦ؿ) .إذ ًف
٤لى٪٬ ٢ة إٹ اٹ٦ذ٪ةع ،ك٬ٮ ظةوٝ ٨٦ ٢ج.٢

دؿًٕ٭ة زكصح  ٫٣أك أ ٫٦أك ٩عٮ٬ة( -)1ٱ٤ـ٩ ٫٦ى٦ ٙ٭ؿ٬ة( ،)2كثكجت ٪٦٭ة
ظٞٲٞح أك ظ ١نًلٚ -ةٙلٞٲٞح ٩عٮ أف دٛكغ ٕ٣ٲت ٚٲ ،٫أك ٔ٪ؽ ث٤ٮٗ٭ة أك ٔذٞ٭ة ،أك
ٕ٣ؽـ ٛ٠ةءد ،٫أك دؿدؽ أك دك ٥٤دك ٫٩أك دؿًٕ ،٫كاٙل٩ ٥١عٮ أف ٓل )3(٫١٤أك
ثٌٕ ،٫أك ٱٛكغ ٬ٮ ٣كجت ٪٦٭ة ٕ٠ٲت ٚٲ٭ة( )4أك ٔؽـ ٛ٠ةءة  ٫٣أك ٱ١٤٧٭ة أك
ثٌٕ٭ةٚ -ٺ ٨لء ٜلة  ٨٦اٛل٭ؿ.
 :كإذا ًف دٛكغ اٵ٦ح ١٩ةظ٭ة ثٕذٞ٭ة ٚةٛل٭ؿ ٣كٲؽ٬ة يف Êا١٪٣ةح ا٣ىعٲطÊ
ك٣ٮ ٠ةف ٍٗل ٦ك٧ٯ ،Êكٝةؿ يف ا٣جعؿ كا٣ذؼؿ٣لةت :ٱ١ٮف ٜلة ظٲر ًف ٱك٥
كٔذٞخ ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ .كيف ا٣جةَ ٓ٦ ٢ا٘ل٭ ٢إف ك ٓٝا٣ؽػٮؿ ٝج ٢إ٣ذ،¨٫٤ٚ ٜ
كإف ك ٓٝثٕؽق ٤ٚ٭ة¨ .كيف اٛ٣ةقؽ  ٫٣إف ك Êٓٝا٣ؽػٮؿ ٝج ٢إ٣ذ ،ٜكإف ك ٓٝثٕؽق
ٞٚةؿ يف ا٣جٲةف :ٱ١ٮف  ٫٣أٱٌ نة ،Éكٝةؿ يف دٕ٤ٲ ٜاٷٚةدة كأثٮ إ٣جةس :ٱ١ٮف ٜلة.
ك١٬ؾا اٚلٺؼ إذا ثةٔ٭ة ثٕؽ إٞ٣ؽ كٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ٛل ٨ٱ١ٮف اٛل٭ؿ(.)5
 :Êكدك٧ٲح اٛل٭ؿ ثٕؽ إٞ٣ؽ ٠ة٣ذك٧ٲح ٚٲ ٫إذا كٕٝخ ثَل ا٣ـكصَل أك ثَل
ا٣ـكج ككٍف ٦ةؿ ا٣ىٍ٘لة( )6أك ك٠ٲ ٢ا١٣جٍلة أك ٍٗلق كأصةزت .ك٠ؾ ٟ٣ا٣ـٱةدة
يف اٛل٭ؿ( )7ثٕؽ إٞ٣ؽٚ .ٲكذٞؿ ذ ٫٤٠ ٟ٣ثة٣ؽػٮؿ أك اٛلٮت( ،)8كإف َٞ٤٭ة ٝج٢
ا٣ؽػٮؿ د٪ى ،¬ٙػٺؼ أيب إ٣جةس كأيب ظ٪ٲٛحٚ ،أثُٺق ا )9(٢١٣ثةُ٣ٺؽ ٝج٢
( )1أػذ.٫
( )2كٱؿصٓ ثٔ ٫ىل اٛلؿًٕح ،إٹ أف د١ٮف صة٤٬ح ٞلك٪ح.)Í( .
( )3اٞ٣ٲةس أف ٬ؾا  ٨٦ص٭ذ٭ة ظٞٲٞح ك ٨٦ص٭ذ ٫ظً١ل ً٠ل ٝة ٫٣يف ا٘٣ٲر ،ك٬ٮ أظؽ ٩كؼذٰ ا٣جٲةف.
( )4ٵ١لة ٠ةٛل٤ضبح  ٫٣إٌف ٚكؼ٭ةٛ( .لٕح) ٨١٣ .ٱ٤ــ يف ا١ٕ٣ف ٣ٮ ٠ةف إ٣ٲت ٚٲً٠ ٫ل ٝٲٚ ٢ٲ٭ة،
كإٹ ًٚل اٛ٣ؿؽ؟
(٤٣ )5جةآ ،إٹ يف ا٣جة٧٤٤ٚ ٢َÉنرتم.ا٬ػ إف كَبخ ثٕؽ ا٣جٲٓ.
( )6ٱْ٪ؿ ؛ ٚإف كٹٱح ا٣ذك٧ٲح إٌف كٍف ا١٪٣ةح( .قعٮٍف).
( )7إذا ٠ة٩خ ٤ٕ٦ٮ٦ح.)Í( .
( )8أك اٚل٤ٮة ا٣ىعٲعح.)Í( .
( )9ٱٕ ٰ٪اٛلك٧ٯ ثٕؽ إٞ٣ؽ كا٣ـٱةدةٚ ،إ ٫٩ٱجُ ٢ثةُ٣ٺؽ ٹ ثةٛلٮت( .ثؿ٬ةف).

ا٣ؽػٮؿ .كٝةؿ ا٪٣ةرص كا٣نة :ٰٕٚٹ د٪ى ٙا٣ـٱةدة ،ث ٢ٱ١ٮف اٜ ٢١٣لة(.)1
¬ :كإذا ٔٞؽ ا١٪٣ةح ثٍ٘ل ٦٭ؿ ٤ٚ٭ة أف ٓلذ ٨٦ ٓ٪ا٣ؽػٮؿ ظذٯ ٱكٰ٧
٦٭ؿ٬ة( )2كٱٕٲ ٫٪كٱكٜ ٫٧٤لة ،كإف دػُ ٢لة ٝج ٢ا٣ذك٧ٲح أك ثٕؽ دك٧ٲح ٚةقؽة( )3أك
ظٲر ٩يس اٛلك٧ٯ كصت ٜلة ٦٭ؿ ٦س٤٭ة ،ك٠ؾا إذا ػٺ ُلة ػ٤ٮة وعٲعح زٞ٤َ ٥٭ة،
ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص ،كٝةؿ يف رشح اٷثة٩ح(ِ :)4لت ٜلة Êاٛلذٕح .ٍٞٚ
¨ كٱٕذرب يف ٦٭ؿ اٛلس ٢ث٧٭ؿ٬ة اٵكؿ إف ٠ة٩خ ٝؽ دـكصخ ٝج ٢ذ ٟ٣زٲج نة،
أك ث١ؿ نا كٔةدٔل ٥ٹ ٱـٱؽكف ٤٣ج١ؿ ،كإف ٠ة٩ٮا ٱـٱؽكف ٜلة أقُٞخ ا٣ـٱةدة .كإف
ًف دٝ ٨١ؽ دـكصخ ٝج٬ ٢ؾا ٚج٧٭ؿ ٦س٤٭ة( ٨٦ )5أػٮألة ٵثٲ٭ة ،ز ٥ث٪ةت إػٮٔلة،
زًٔ ٥لٔلة ،ز ٥ث٪ةت أًٔل٦٭ة ،ز٠ ٥ؾ٠ ٟ٣ل٠ ٨ة٩خ ٪٦٭ ٨يف ث٤ؽ٬ة( .)6كدٕذرب
ً٦لز٤ذ٭ة ٜلة يف اٚلىةؿ ا٣ذٰ ٱـاد ٜلة يف اٛل٭ؿ أك ٱٞ٪ه ٔىل ظكت ٔةدٔل ٥يف
ث٤ؽ٬ةٚ .إف ًف ٱٮصؽ ٦س٤٭ة ٝ ٨٦ج٩ ٢كةء ٔىجةٔلة أك ًف دٕؿؼ ٦٭ٮر ٨٬رصٓ إٌف
٦٭ؿ ٦س٤٭ة ٝ ٨٦ج ٢أ٦٭ة يف ث٤ؽ٬ة(٠ )7ؾٚ ،ٟ٣إف ًف ٱٮصؽ ٚٲ٭ٚ ٨ج٧٭ؿ ٦س٤٭ة يف
(٤٠ )1٭ة؛ ٵ ١لة ٠ةٜلجح ٜلة ،ك٬ؾا إذا ٠ةف اٛلك٧ٯ ٜلة ظةؿ إٞ٣ؽ كا٣ـٱةدة ثٕؽق( .ثؿ٬ةف).
(*) يف (ج) :ث ٢د١ٮف ٜلة.
( )2إٌف ٝؽر ٦٭ؿ¬ اٛلسٚ( .]1[ٍٞٚ ٢ذط) .ٹ ٚٮؽ إٹ ثؿًة ا٣ـكج ،كٹ دكف إٹ ثؿًة ا٣ـكصح.)Í( .
( ٫٤ٕ٣ )3أراد ظٲر ٚكؽÊت ٘ل٭ة٣ح اٛل٭ؿ أك ٩عٮقٚ ،أ٦ة ٞ٣ؽرق ٠ؽكف ٍٔصة ٚكٲأيت ا١٣ٺـ ٔ٤ٲ.)Í( .٫
(*) ٱٕ :ٰ٪ثةَ٤ح.
( )4ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
( )5ٱٮـ إٞ٣ؽ.)Í( .
( )6كٱٕذرب ثةٵٝؿب ٚةٵٝؿب ٪٦٭ ٨إ٣ٲ٭ة٠( .ٮا٠ت).
( )7د٪جٲ :٫أ٦ة ٣ٮ ٠ةف ٜلة أػخ يف ث٤ؽ٬ة كأػخ يف ث٤ؽ آػؿ أػؾ ث٧٭ؿ أػذ٭ة Êا٣ذٰ يف ث٤ؽ٬ةٚ ،إف ًف
ٱٜ ٨١لة أػخ يف ث٤ؽ٬ة ث ٢يف ث٤ؽ آػؿ ٝٲٚ :٢ةٵكٌف أف ٱؤػؾ ث٧٭ؿ أػذ٭ة ك٣ٮ ٠ة٩خ يف ث٤ؽ
آػؿ؛ ٵ ٫٩أكٌف  ٨٦ا٣ؿصٮع إٌف ٩كةء ا٣ج٤ؽ اٵص٪جٲةتٗ( .ٲر ث .)٫ْٛ٤كّة٬ؿ ٝٮؿ اثْٛ٦ ٨ؿ
أف ً٦لز٤ذ٭ة ٩ ٨٦كةء ث٤ؽ٬ة أكٌف. Êا٬ػ ٬ؾا وعٲط إذا اػذٛ٤خ اٛل٭ٮر ثةػذٺؼ ا٘ل٭ةت ،كإٹ
ٚة٣ىعٲط ٠ٺـ ا٘٣ٲر( .قًلع مة.)ٰ٦
-------------------------

[ ] 1كا٣ٮص ٫يف ذ ٟ٣أ ٫٩ٱؤدم إٌف ٦ة ٹ ١لةٱح  ،٫٣كيف ذ ٟ٣إقٞةط ٙل ٜا٣ـكج ،كٹ دك ٫٩ٵ ٫٩ظٲ ٙك٦ٲٔ ٢ىل
ا٣ـكصح( .رشح ٬ؽاٱح).

ث٤ؽ٬ة(ٚ ،)1إف ًف ٱٮصؽ ٚٲ٭ة  ٰٛٚأٝؿب ث٤ؽ إ٣ٲ٭ةٚ ،إف ًف ٱٮصؽ ٜلة ٦س ٢رصٓ إٌف اصذ٭ةد¬
اٙلة ،)2(٥٠ٱٛؿض ٜلة ٔىل ٦ة ٱٕؿؼ  ٨٦ظةٜلة ك٦ة ٱ٤ٲُ ٜلة ٔىل ٔةدة أ ٢٬ث٤ؽ٬ة.
٤ٚ ¨:ٮ ٠ة٩خ ٔةدٔل ٥ٱؿػىٮف ٞ٤٣ؿٱت كٱ٘٤ٮف ٣ٶصة٩ت ظٜ ٥١لة ث٧٭ؿ
اٞ٣ؿٱت إف ٠ةف زكص٭ة ٝؿٱج نة ٜلة ،أك ث٧٭ؿ اٵصة٩ت إف ٠ةف أص٪ج ٌٲ نة .ك٠ؾا إذا ٠ة٩ٮا
ٱؿػىٮف ٛلٔ ٨ض ٢اٛل٭ؿ كٱ٘٤ٮف ٛل ٨دأص ٢ث -٫ظٜ ٥١لة ث٧٭ؿ اٛلٕض ،)3(٢ذ٠ؿ
ذ ٟ٣اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮقٝ .ٙةؿ قٲؽ٩ة :ك٠ؾا ٱأيت -كآص أٔ -٥٤إذا ٠ة٩خ ٔةدٔل٥
ٱك٧ٮف ٦٭ؿ نا ٠سٍل نا ظٲر ٹ ٱُة٣ت ث )4(٫كظٲر ٱُة٣ت ث ٫ٱك٧ٮف ٤ٝٲ ن
ٺ ٚإ٫٩
٤لٜ ٥١لة ثة٤ٞ٣ٲ ،)5(٢كإف ٠ة٩ٮا ٱك٧ٮف ا١٣سٍل ث ٢١ظةؿ َ ٢٬ٮ٣ت ث ٫أك ًف
ٱُة٣ت ظٜ ٥١لة ث.٫
 ¨:كإذا اػذ٦ ٙ٤٭ؿ اٛلس ٢كٚٲٗ ٫ة٣ت ٔ ٢٧ث ،٫كإف ًف ٱٚ ٨١جةٵ٨٦ ¬٢ٝ
ازَ٪ل ،كثة٣ٮقٍ  ٨٦زٺزح،

كثةٵ)6(٢ٝ

 ٨٦كقَُل  ٨٦أرثٕح¬( .)7كٝةؿ أثٮ

( )1كاٛلؿاد ثج٤ؽ٬ة Êا٣ؾم ٩نأت ٚٲ( .]1[٫رشح أز٬ةر ٪ٕ٦ٯ) .كٝ :٫ْٛ٣ةؿ  Ê:#كٹ ٱجٕؽ أف ٱؿاد
ثج٤ؽ٬ة ا٣ؾم ٩نأت ٚٲ( . ٫ث .)٫ْٛ٤كٝٲ :٢ث٤ؽ إٞ٣ؽ .كٝٲ :٢ث٤ؽ ا٣ؽػٮؿ .كٝٲ :٢ث٤ؽ اٵو.٢
(ٚ )2إف ًف ٱ ٨١ظةٚ ٥٠إٌف  ٨٦و٤ط ٕٞ٤٣ؽ يف ذ ٟ٣ا٣ج٤ؽ.
( )3إف ٔض ،¬٢كإٹ ٚةٛلؤص.٢
( )4كإف َٮ٣ت ًف ٣لت دك٤ٲ٫٧؛ ٵف دك٧ٲذ٠ ٫ةٛلٍصكط ثأف ٹ ٱُة٣ت.ا٬ػ ك ٫٤ٕ٣ٱؿٱؽ يف ا٣ـااؽ
ٔىل ٝؽر اٛلٕض.)Í( .٢
( )5إف َٮ٣ت ،Êكإف ًف ٱُة٣ت ظ ٥١ثة١٣سٍل( .قًلع قٲؽ٩ة ظك.)ª ٨
(*) ك ِٛ٣ا١٣ٮا٠تٕٚ :ىل ٬ؾا إذا ٠ةف ٔةدٔل ٥ٱك٧ٮف ٦٭ؿ نا ٠سٍل نا ٔ ٓ٦ؽـ اٛلُة٣جح ث ٫يف إ٣ةدة
كٱك٧ٮف ٦٭ؿ نا ٤ٝٲ ن
ٺ ظٲر ٱُة٣ت ثٚ ٫إ ٫٩ٹ ٤لٜ ٥١لؾق ا٣ذٰ ًف ٱكٜ ٥لة ٦٭ؿ إٹ

ثة٣ؾم[]2

ٱك ٥٤ك٤لِص ٵػذ٭ة أك ٩عٮ٬ة.
( )6يف (أ ،ب) :أك اٵ.٢ٝ
( )7كٝٲةس اٛلؾ٬ت ٩ى ٙاٵ ٢ٝك٩ى ٙاٵ٠سؿ ،كز٤ر ا٣سٺزح ،كرثٓ اٵرثٕح ،ز٠ ٥ؾ( .ٟ٣دكارم).
-------------------------

[ ]1ا٣ؾم ا٣ذُٞخ ٚٲ ٫ا٘٤٣ح.)Í( .

[ ِٛ٣ ]2ا١٣ٮا٠تٚ :إ ٫٩ٹ ٤لٜ ٥١لؾق ا٣ذٰ ًف ٱكٜ ٥لة ٦٭ؿ إٹ ثة٤ٞ٣ٲ.٢

ِ٦ص :ٱٕ ٢٧ثةٵ ٞ٤ُ٦ ٢ٝنة .كإذا زٱؽ يف ٦٭ؿ ٦س٤٭ة رٗجح ٚٲ٭ة ٚٺ ظ٤٣ ¬٥١ـٱةدة،
ك٠ؾا ٦ة زٱؽ ٚٲ٫

٘٣ؿض()1

قٮل اٛلٕذةد .كإً٩ل ٱسجخ اٛلس ٢ثة٣ن٭ةدة ٔ٤ٲ ٫أك

ثةٛلىةدٝح ٔ٤ٲ ،٫ٹ ثإٝؿار زكج ٦س٤٭ة أك م٭ةدد ٫ثةٛل٭ؿ ا٣ؾم ٔ٤ٲٚ ٫ٺ ٱٞج.)2(¬٢
٤ٚ ¨:ٮ ٠ةف ٦٭ؿ ٦س٤٭ة ٩ى٦ )3(ٙة ٱ ٫١٤٧زكص٭ة  ٨٦أص٪ةس ٦كًلة ظ٥١
ٜلؾق ث٪ى٦ ٙة ٱ ٫١٤٧زكص٭ة ٱٮـ دػُ Ê٢لة( ٨٦ )4د ٟ٤اٵص٪ةس ،إٹ أف ٱ١ٮف
دكف ٍٔصة درا ٥٬كٚٲخ إٍ٣صةٚ .إف ٠ةف ا٣ـكج ٹ ٱ ٟ٤٧مٲب نة  ٨٦دٟ٤
اٵص٪ةس كصجخ ٝٲ٧ح ٩ى٦ ٙة ٱ ٫١٤٧زكج اٛلس ،)5(٢ذ٠ؿ ذ ٫٤٠ ٟ٣اٷ٦ةـ
اٛل٭ؽم أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ كاٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق.ٙ
 :ك٦٭ؿ اٛلس ٢يف اٵ٦ح ٬ٮ ٍٔص¬ ٝٲ٧ذ٭ة( ،)6كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص٩ :ىٙ
ٍٔص ٝٲ٧ذ٭ة٪٤ٝ .ةٚ :إف ٞ٩ه ذٍٔ ٨ٔ ٟ٣صة درا ٥٬كٚة٬ة¨ ،كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص٬ :ٮ
ٔىل رأم اٙلة.٥٠
 :ك ٨٦ق٧ٯ ٹ٦ؿأد٦ ٫٭ؿ ٦س٤٭ة وط¨ إف ٠ةف ٤ٕ٦ٮ ٦نة( ،)7كإف ٠ةف
(٠ )1ىٕ٪ح.
( )2كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٱن٭ؽ ٔىل إٌ٦ةء ( .٫٤ٕٚثكذةف).
( )3ك٬ؾا ث٪ةء ٔىل أف دك٧ٲح ٩ى٦ ٙة ٱ ٟ٤٧دىط¨ ،كٝؽ ٦ؿ( .ثكذةف).
( )4ث٩ ٢ى٦ ٙة ٱ ٫١٤٧ٱٮـ إٞ٣ؽ( .مة .)ٰ٦ٱٞةؿ٬ :ٮ ٍٗل ٦ك٧ٯٚ ،ٺ ٱكذٞٲ ٥ٱٮـ إٞ٣ؽ.
( )5ٱٕ ٰ٪ٱٮـ دـكص٭ة[ ]1إف ٠ة٩خ اٛلس ٢كاظؽة ،كإف ٠ة٩خ از٪ذَل ٚجةٵ٪٦ ٢ٝ٭ًل ،كإف  ٨٠زٺز نة
ٚجةٵكقٍ ٪٦٭ ،٨كإف  ٨٠أرثٕة ٚجةٵ ٨٦ ٢ٝا٣ٮقَُل ،ذ٠ؿق يف ا٣رب٬ةف ،ك٬ؾا ث٪ةء ٔىل أف
دك٧ٲح ٩ى٦ ٙة ٱ ٟ٤٧دىط ،كٝؽ ٦ؿ( .ثكذةف ث.)Í( )٫ْٛ٤
( )6ك٣ٮ ٠ةف ٦٭ؿ ٦س٤٭ة ٤ٕ٦ٮ ٦نة.)Í( .
(*) ٱٮـ إٞ٣ؽ .كٝٲ :٢ٱٮـ ا٣ؽػٮؿÊ؛ ٵ ٫٩ٱٮـ اٹقذ٭ٺؾ.ا٬ػ ٱْ٪ؿ يف ا٣ذٕ٤ٲ.٢
(*) ك٣ٮ دٕؽت دٱح اٙلؿ؛ ٵ٣ ٫٩ٲف  ٨٦ثةب ًًلف ا٘ل٪ةٱةت( .مة .)ٰ٦كيف ظةمٲح :ك٣ٮ دٕؽل
ٍٔص دٱح اٙلؿة.)Í( .
( )7ك٣ٮ ٍ٘٣ل ا٣ـكصَل Êكإ٣ةٝؽٱ( .٨ثؿ٬ةف).

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

[ ]1كٝٲ :٢ٱٮـ ا٣ؽػٮؿ.)Í( .

ٝل٭ٮٹن ٚكؽت ا٣ذك٧ٲح(.)1
 :كإذا َٞ٤خ ا٣ذٰ ًف ٱك٦ ٥٭ؿ٬ة ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ اقذعٞخ اٛلذٕح(،)2
ك٠ ٰ٬كٮة ٦س٤٭ة٦ ٨٦ )3(Êس .)4(٫٤كإف ٦ةت أظؽً٬ل كرز ٫اٳػؿ Êكٹ ٦٭ؿ كٹÊ
٦ذٕح .كٝةؿ يف اٛل٪ذؼت كأثٮ ظ٪ٲٛح٣ :لت ٦٭ؿ اٛلس .٢كٔىل أظؽ ٝٮٍف اٞ٣ةق٥
كأظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص ِلت اٛلذٕح.
كإف اٛ٩كغ ا١٪٣ةح ثٲ٪٭ًل ثكجت  ٫٪٦كظؽÒق( )5أك  ٨٦اٍ٘٣ل ٞٚةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص¬:
ٹ ٨لء ٜلة( ،)6كٝةؿ أثٮ صٕٛؿِ :لت اٛلذٕح.

(ٝ )1ةؿ اٷ٦ةـ رشؼ ا٣ؽٱ :٨كا٣ذعٞٲ ٜأف ٬ؾق ا٣ذك٧ٲح دىط ظٲر ٱ١ٮف ٦٭ؿ اٛلس٤ٕ٦ ٢ٮ٦ة ك٣ٮ
ٍ٘٣ل ا٣ـكصَل ك٣ٮ ثٕؽ¬ اٛلض٤ف؛ ٵ ٫٩ٹ ص٭ة٣ح يف ذٟ٣؛ ثؽ٣ٲ ٢أ١لٝ ٥ؽ ذ٠ؿكا يف ا٣جٲٓ أ ٫٩إذا
ثةع ثًل يف ا٣ؿ ٥ٝك٠ةف ٹ ٱٕ ٥٤إٹ  ٨٦ثٕؽ ،ك٠ؾا ثٕخ ٔىل ٦ة ٝؽ ثٕخ أك ثةع ٚٺف ،كإف ًف
ٱ٤ٕ٦ ٨١ٮ٦ة يف اٙلةؿ  ٓ٦-أف اٛل٭ؿ ٱ٘ذٛؿ ٚٲ ٨٦ ٫ا٘ل٭ة٣ح ٦ة ٹ ٱ٘ذٛؿ يف ا٣س -٨٧ك٠ؾا ذ٠ؿكا
يف اٛلٌةرثح أ ٫٩إذا ٚؿض ٕ٤٣ة ٨٦ ٢٦ا٣ؿثط ٦س٦ ٢ة ٚؿض ٚٺف ٕ٣ة ٫٤٦أف ذ ٟ٣ٱىط .كأ٦ة إذا
٠ةف ٦٭ؿ اٛلسٝ ٢ل٭ٮٹ يف اٹثذؽاء كاٹ٩ذ٭ةء ٚة٣ذك٧ٲح ٍٗل وعٲعحٝ .ةؿ يف رشح اٛ٣ذط:
كذ٬ ٟ٣ٮ اٛلٛ٭ٮـ ٝ ٨٦ٮؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  #كاٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق ٙظٲر ٝؿرا ٠ٺـ اٛل٪ىٮر
ثةٓص ،كٝؽ رصح ث ٫يف ا٣جكذةف ٔ ٨ا٣رب٬ةف ،ك٦س ٫٤يف ثٕي ظٮا٨ل ا٣جٲةف( .د٧١ٲ.)٢
(*) كيف اٵزًلر :ٱىط¬ إذا ٔ ٨٦ ٥٤ثٕؽ ٧٠كأ٣ح ا٣ؿ.٥ٝ
( )2ك٣ٮ يف ١٩ةحٚ Êةقؽ( .ثعؿ).
( )3ك٣ٮ وٍ٘لة Êكصجخ ٜلة ٠كٮة وٍ٘لة ٦س٤٭ة ٦ ٨٦س .٫٤كاٛ٣ؿؽ ثَل ٬ؾا كثَل ٦ة ٱأيت يف اٛ١٣ةرة أ٫٩
ٱ٤ــ ٪٬ةؾ ٤٣ىٍ٘ل ٠ة١٣جٍل أف ا٣ٮاصت ٪٬ة ٛلَٕل ،ثؼٺؼ اٛ١٣ةرة ٚ٭ٮ ٍ٘٣ل َٕ٦ل( .قًلع مة.)ٰ٦
( )4كيف رشح اٵز٬ةر :كٍٗ ٰ٬ل ٞ٦ؽرة ثذٞؽٱؿ ،كإً٩ل ٔ ٰ٬ىل ٝؽر ظةٜلًل يف ا٣ٲكةر كاٷٔكةر.
ٝةؿ يف اٹ٩ذىةر٤ٚ :ٮ اػذ ٙ٤ظةٜلًل ٚٲعذ ٢٧أف ٱٕذرب ثعةٜلة ٠ةٛل٭ؿ ،كأف ٱٕذرب ثعة ،Ð٫٣ك٬ٮ
اٵكٌف .كٝةؿ اٞ٣ة٬ل صٕٛؿ¬ :إ١لة ٠كٮة ٦س٤٭ة ٦ ٨٦س( .٫٤ث.)٫ْٛ٤
(*) ٦ة ًف دذٕؽ ٩ى٦ ٙ٭ؿ¬ اٛلس٢؛ ٣بٺ ٱ١ٮف ظةٜلة ٔ ٓ٦ؽـ ا٣ذك٧ٲح أٔىل  ٓ٦ ٫٪٦ا٣ذك٧ٲح.
( ِٛ٣ )5اٵز٬ةر كرشظ :٫كٹ ثةٛ٣كغ  ٞ٤ُ٦نة ،أم :ٹ ٦٭ؿ ٜلة كٹ ٦ذٕح كٹ ٍ٦لاث إذا ٦ةت ثٕؽ
ا ٛ٣كغ ،كقٮاء ٠ةف اٛ٣كغ ثةٙل ٥١أك ثة٣رتا٬ل ،كقٮاء ٠ةف  ٨٦ص٭ذ ٫أك  ٨٦ص٭ذ٭ة أك ٨٦
ص٭ذ٭ًل( .ث.)٫ْٛ٤
( )6ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر يف ٝٮ :٫٣كٹ ثةٛ٣كغ  ٞ٤ُ٦نة.

فصل[ :يف األهىز الزي يفسد ادلهس ألخلهب]

كاٛل٭ؿ ٱٛكؽ ٵظؽ أ٦ٮر زٺزح :اٵكؿ٤ٞ٣ :ذ ٫ظٲر ٞ٩ه ٔٝ ٨ؽر ٍٔصة
دراٞٚ ،)1(٥٬ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ ظ .٫٣ ٥١كٔ٪ؽ٩ة أف  ٫٣ظً١لٚ ،إف
ك ٓٝدػٮؿ أك ػ٤ٮة وعٲعح كصت¬ ً٠لؿ إٍ٣صة( ،)2كإف ٦ةت أظؽً٬ل كصت
اٛلك٧ٯ( ،)3كإف َٞ٤٭ة ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ أك ٚكغ ا١٪٣ةح  ٨٦ص٭ح ا٣ـكج كظؽق أك
 ٨٦اٍ٘٣ل كصت ٩ى ٙاٛلك٧ٯ ،كٝةؿ أثٮ َة٣ت كأثٮ صٕٛؿ٩ :ى ٙإٍ٣صة.É
ا٣سةٌل٘ :ل٭ة٣ذ٩ ،٫عٮ أف ٱذـكص٭ة ٔىل ظ )4(٫٧١أك ظ٧١٭ة أك ظ ٥١زٱؽ ،أك
ٔىل ٦ة ٱ١ذكج ٫يف ٔة ٫٦أك ٦ة ٱؿز ٨٦ ٫أثٲ ،٫أك ٔىل زٮب أك ظٲٮاف ًف ٱؾ٠ؿ ص٪ك٭ًل
ك٠ةف يف ا٣ج٤ؽ  ٨٦ا٣سٲةب أص٪ةسٚ ،٭ؾق ا٣ذك٧ٲح ٠ٺ دك٧ٲح¬.
كا٣سة٣ر٣ :ىٛذ٩ ،٫عٮ أف ٱذـكج ٔىل ٦ٲذح أك دـ أك ظؿ ،أك ٝذ ٨٦ ٢ٹ دكذعٜ
ٝذ ،٫٤أك ٔىل دٕ٤ٲ ٥كاصت( )5أك ٞلْٮر(ٚ ،)6٭ؾا ٹ ظ .٫٣ ¬٥١ك٠ؾا ٔىل ٗلؿ أك
ػ٪ـٱؿ كً٬ل ٦كً٤لفٚ ،إف ٠ة٩ة ذ٦ٲَل وط ك٣ــ Êا٣ٮقٍ  ٨٦ذ٤ٚ ،)7(ٟ٣ٮ أقً٤ل أك
( )1كا٣ؽر٤ٛٝ ٥٬ح ػة٣ىح٬( .ؽاٱح).)Í( .
(*) كٹ ٚةقؽ يف ا٣ذك٧ٲح إٹ ٬ؾا ،ك٦ة ٔؽاق إ٦ة ثةَ ٢أك وعٲط.)Í( .
( )2ٵف اٙلٓ ٜص.
(*) يف (د) :إً٠لؿ إٍ٣صة.
( )3ث ٢ٱٍٔ ٢٧١صا¬ ٔىل ا٣ىعٲط.
(*) ٬ؾا ذ٠ؿق يف ا ٓ٧٤٣كاٛلؾا٠ؿكف ،ك٦س ٫٤يف ا٣ذٞؿٱؿ ٔ ٨اٛل٪ذؼت ،كركل اٞٛ٣ٲ ٫ظك٨ٔ ٨
اٛل٪ذؼت كا٪ٛ٣ٮف أ١لة ِلت Êإٍ٣صة[ٝ .]1ةؿ ا٣ٮا٣ؽٚ :ٲْ٪ؿ أم ا٣ؿكاٱذَل أوط( .ثكذةف).
( )4ثةٛل٭ٮر.
(٠ )5ذٕ٤ٲ ٥اٞ٣ؿآف(.ثؿ٬ةف).
(٠ )6ذٕ٤ٲ ٥اٜلضةء ثة٣نٕؿ( .ثؿ٬ةف).
( ٓ٦ )7اٛلعة٧٠ح إ٣ٲ٪ة.)Í( .

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

[ ]1ٵف اٛلٮت ث٪٧ـ٣ح ا٣ؽػٮؿ ،ذ٠ؿق يف ا٘٣ٲر ،كث٪ٯ ٔ٤ٲ ٫يف اٵز٬ةر.

ا٣ـكصح ٝجٝ ٢جٌ ٫اقذعٞخ ٦٭ؿ ٦س٤٭ة ذ٦ٲح إف دػُ ٢لة ٝج ٢اٷقٺـ ،كإف دػ٢
ُلة ثٕؽق ٧ٚ٭ؿ ٦س٤٭ة ٦ك٧٤ح ثٕؽ اٛ١٣ؿ(ٝ ،)1ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :¬٨ك٤لذ ٢٧أف ِلت ٜلة
ٝٲ٧ذ ،)2(٫كثٝ ٫ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص ،ك٤لذ ٢٧أف ٹ ٣لت ٜلة ٨لء ،ك٦س ٫٤يف د٪جٲ٫
ا٣نةٰٕٚ؛ ٵ٠ ٫٩أ ٫٩د ٙ٤ث٤ٕٛ٭ة ،ك٬ٮ إقٺ٦٭ة(٪٤ٝ .)3ة٤ٚ :ٮ ٠ةف ٦٭ؿ ٦س٤٭ة ذ٦ٲح
ٗلؿا أك ػ٪ـٱؿا كصت ٜلة ٝٲ٧ذ ،٫كٱٞٮ ٫٦ذ٦ٲةف ٝؽ أقً٤ل أك ٚةقٞةف ٝؽ دةثة .كإف
أق ٥٤ا٣ـكج دك١لة ٞٚةؿ أثٮ َة٣ت٣ :لت ٜلة ٦٭ؿ ٦س٤٭ة ،كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص
كاٵٍ٦ل اٙلكَلِ :لت ٜلة ٝٲ٧ذ ،٫كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح¬ كاٞٛ٣ٲ٭ةف ٤لٲٯ ث ٨أٖلؽ
كظك :٨إف ٠ةف ٕ٦ٲ ٪نة ٝجٌذ ،)4(٫كظٲر ٬ٮ يف ا٣ؾ٦ح ِلت ٜلة ٝٲ٧ذ.٫
¬ :كاٛل٭ؿ ٝجٝ ٢جٌ٤٣ ٟ٤٦ ٫ـكصح ،ػٺؼ ٦ة .)5(ٟ٣كٜلة ا٣ذُصؼ
ٚٲ )6(٫ثًل مةءت( ،)7ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص كا٣نة .ٰٕٚكإف ا٩ذ ٓٛث ٫ا٣ـكج( )8ثٍ٘ل
إذ١لة ٣ـ٠ ٫٦ؿاق ،ك٬ٮ ٧ٌ٦ٮف ٔ٤ٲ ٫ثٞٲ٧ذ ٫ٱٮـ اÉ ٕٞ٣ؽ ،كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚث٧٭ؿ
اٛلس ،٢كٝةؿ ٦ة :ٟ٣إٍٗ ٫٩ل ٧ٌ٦ٮف ٔ٤ٲ٪٤ٝ .٫ة :كٱٌ ٨٧زٱةدد ٫ا٣ذٰ ظؽزخ ٫ٕ٦
( )1ك٬ؾا ٱكذٞٲ ٥ظٲر أقً٤ل  ٕ٦نة يف ظة٣ح كاظؽة أك  ٰ٬كدػُ ٢لة يف إ٣ؽة ٔىل ٝٮؿ أيب
إ٣جةس ،ٹ ٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٞٚؽ ثة٩خ ثٛ٪ف اٷقٺـ ،إٹ  ٓ٦ا٘ل٭ٚ ٢ٲ٤ــ.
( )2ٱٮـ إٞ٣ؽ.Ê
(*) ٱٕ ٰ٪يف اُ٣ؿَٚل : Êظٲر دػُ ٢لة ذ٦ٲح أك ٦ك٧٤ح ،ك٣ٲكخ ثٞٲ٧ح ظٞٲٞح ،كإً٩ل ٬ٮ ٱذٮو٢
ُلة إٌف ٝٲ٧ح ا٣جٌٓ .ك٦س ٨ٔ ٫٤اٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿ.
( )3كٝؿرق اٛلٛذٰ كا٣نة.ٰ٦
( )4ك٥ليل ثٲ٪٭ة كثٲ ،٫٪كٹ ٣لٮز أف ٱك ٫٧٤إ٣ٲ٭ة دك٤ٲًل ،ث ٢ٱأذف ٜلة ثٞجٌ ٨٦ ٫دكف أف ٱُٕٲ٭ة.
(٠ٮا٠ت ٪ٕ٦ٯ) .كٝٲ٤ :٢ل Ê٫٤٧إ٣ٲ٭ة ٠ةٛل٘ىٮب كاٛلَصكؽ.
(ٞٚ )5ةؿ :ٹ ٱ ٟ٤٧إٹ ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ( .ثؿ٬ةف).
(ٝ )6جٝ ٢جٌ( .٫ثؿ٬ةف).
(٬ )7ؾا يف اٛلَٕل¬ ،كأ٦ة [إذا ٠ةف][ ]1يف ا٣ؾ٦ح ١ٚة٣ؽٱٛ٦( .٨ذٰ).
( )8أك ا٦ذ ٨٦ ٓ٪دك٤ٲ.٫٧

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

[٦ ]1ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل  ٨٦رشح اٵز٬ةر.

إف د ٙ٤ثذٛؿٱُ )1(٫أك ثٕؽ ِلؽد ُ٦ة٣جذ٭ة ثذك٤ٲ ،)2(٫٧كإف ًف ٚٺ ٨لء ٔ٤ٲ ٫يف
ا٣ـٱةدة ،قٮاء ٠ة٩خ ٦ذى٤ح أك ٛ٪٦ى٤ح أك ثكٕؿ ا٣كٮؽ( .)3كأ٦ة ٞ٩ىة ٫٩إذا دٙ٤
٩ةٝىة يف وٛذ )4(٫أك ٝٲ٧ذ٤ٕٚ )5(٫ٲٝ ٫ٲ٧ذ ٫ٱٮـ إٞ٣ؽ ،)6(Êإٹ ظٲر ٝؽ َة٣ج٭ة ثٞجٌ٫
كا٦ذٕ٪خ ز ٥د ٙ٤ثٍ٘ل دٛؿٱٍ ٞٚ ٫٪٦ةؿ اٜلةدم كاٛلؤٱؽ ثةٓص :ٱٌٝ ٨٧ٲ٧ذ٩ ٫ةٝى نة،
كٝةؿ يف اٍ٣صح¬ كاٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :ثٝ ٢ٲ٧ذ ٫ٱٮـ إٞ٣ؽ(.)7
¬ :إذا ٠ةف اٛل٭ؿ ثؽ٩ح أك ٩عٮ٬ة ٕ٦ٲ٪ح ز ٥ك٣ؽت ٝج ٢دك٤ٲ٧٭ة ٓ٧ٚ :ثٞةء
ا٣ٮ٣ؽ أك  ٓ٦د٧ٌ٦ ٫ٛ٤ٮ٩ة ٹ ػٲةر ٤٣ـكصح يف اٵـ؛ ٵف ا٣ٮ٣ؽ ٝؽ صرب ٞ٩ىة١لة
ثة٣ٮٹدة ،ك ٓ٦دٍٗ ٫ٛ٤ل ٧ٌ٦ٮف كثٞةء اٵـ ٱ١ٮف ٤٣ـكصح اٚلٲةر ثَل أػؾ اٵـ
أك ٝٲ٧ذ٭ة ٱٮـ إٞ٣ؽ( ،)8ك ٓ٦د ٙ٤اٵـ كثٞةء ا٣ٮ٣ؽ دأػؾ ا٣ٮ٣ؽ كٝٲ٧ح اٵـ ٱٮـ
إٞ٣ؽ ،إٹ ظٲر ا٦ذٕ٪خ ا٣ـكصح ٝ ٨٦جٌ٭ة ٚةٚلٺؼ اٵكؿ ،ك ٓ٦دٛ٤٭ًل  ٕ٦نة
( )1أك ص٪ةٱذ.)Í( .٫
( )2أك ٛ٪٣ ¬٫٤ٞ٩ك.٫
( )3أ٦ة اٛلسيل ٚٺ ٱٌ ٨٧ثكٕؿ ا٣كٮؽ ،كاٞ٣ٲ٠ ٰ٧ؾ ٟ٣إذا ٠ة٩خ إَ٣ل ثةٝٲح ٔىل وٛذ٭ة ،كإٹ
ً ٓ٦ ٨٧ا٣ذ.)Í( .ٙ٤
(*) ٱٕ :ٰ٪أك ٠ة٩خ ا٣ـٱةدة قٕؿ ا٣كٮؽ.
(٠ )4ةَ١٣ص كإ٣ٮر كاٜلـاؿ( .ثؿ٬ةف).
( )5ك٬ٮ ٝٲ.)Í( .ٰ٧
( )6ظٲر ًف دـد ٝٲ٧ذٚ ،٫إف ٠ة٩خ ٝؽ زادت كِلؽدت ُ٦ة٣جح ٚجأكٚؿ اٞ٣ٲ( .٥رشح أز٬ةر) (.)Í
( )7ك٬ؾا ٬ٮ اٵٝؿب ٔ٪ؽمٗ( .ٲر).
(*) ٱٕ :ٰ٪كًف ّلىْ ٢ل٤ٲح وعٲعح يف اٛلَٕل ،كإٹ ٞٚؽ ثؿاخ ذ٦ذ ٫ثؾ ٟ٣ادٛة ٝنة.)Í( .
(*) إف ٝةر٩خ ا٣ذك٧ٲح ٱٮـ إٞ٣ؽ ،كإٹ ٚٲٮـ ا٣ذك٧ٲح .)Í( .ك ِٛ٣ظةمٲح :أك ٱٮـ ا٣ذٕٲَل Êإف دأػؿت.
(*) كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر ثٞٮ :٫٣ك٦ة قًلق ً ٫٪٧ك٩ةٝى ٫ظذٯ ٱك.٥٤
( )8كيف دٕ٤ٲ ٜاٞٛ٣ٲ ٫ظكٝ :٨ٲ٧ذ٭ة ٱٮـ ا٣ذ ¬ٙ٤يف ٬ؾق ا٣ىٮرة ،ك ٫٤ٕ٣أكٌف ٨٦( .ثٲةف ظسٲر
كػُ .)٫ٵ٩ة ٣ٮ ٪٤ٝةٝ :ٲ٧ذ٭ة ٱٮـ إٞ٣ؽ ًف دكذع ٜا٣ٮ٣ؽ.
(*) كٔىل اٛلؾ٬ت Êٱٮـ ا٣ذ.ٙ٤

ا٣ذٛىٲ ٢اٵكؿ يف د ٙ٤اٛل٭ؿ كد ٙ٤زٱةدد.٫
 :كإذا ٠ةف اٛل٭ؿ أ٦ح ٕ٦ٲ٪ح ز ٥كَب٭ة ا٣ـكج ٝج ٢دك٤ٲ٧٭ة ًف ٤لؽ Êٓ٦
ص٭٤٣ ٫٤ذعؿٱ ،٥ك٠ؾا  ٫٧٤ٔ ٓ٦ث٪ٔ ٫ؽ اٜلةدم كأيب إ٣جةس ،كٝةؿ اٛلؤٱؽ¬ ثةٓص
كأثٮ َة٣ت٤ :لؽ٪٤ٝ .ة :ك٣لت ٦٭ؿ

اٵ٦ح()1

٤٣ـكصح أك ٩ى ٫ٛإف َٞ٤٭ة ٝج٢

ا٣ؽػٮؿٚ ،إف ك٣ؽت ً ٫٪٦ف ٱ٤عػÊ ٜث ٫ا٣ٮ٣ؽ( )2كٹ د١ٮف Êاٵ٦ح أـ ك٣ؽ  ٫٣ك٣ٮ
ٔةدت إٌف  ،)3(٫١٤٦كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ ِ٦ص كأوعةب ا٣نة :ٰٕٚٱ٤عٜ
ث ٫ا٣ٮ٣ؽ ،كٱٌٝ ٨٧ٲ٧ذ ،٫كد١ٮف أـ ك٣ؽ  ،٫٣كٱٌٝ ٨٧ٲ٧ذ٭ة٪٤ٝ .ة :ك٦ذٯ ٟ٤٦
ك٣ؽ٬ة ٬ؾا أك ثٌٕٔ ٫ذ٤ٔ ٜٲ ٫إذا دٞؽـ  )4(٫٪٦اٷٝؿار ث .)5(٫كظٲر ًف ّلج٢
اٵ٦ح ك ٰ٬زٲت ٹ ػٲةر ٤٣ـكصحٚ Éٲ٭ة؛ ٵ٣ ٫٩لت ٦٭ؿ٬ة ،كظٲر ًف ّلج ٢كٰ٬
ث١ؿ أك ظج٤خ( )6ك٦ةت ا٣ٮ٣ؽ ْلٍل ا٣ـكصح ثَل أػؾ٬ة ك٦٭ؿ٬ة ،أك ٝٲ٧ذ٭ة ٱٮـ
إٞ٣ؽ( )7كٹ ٦٭ؿ ،أك أػؾ ٦٭ؿ ٦س٤٭ة( ،)8كظٲر ظج٤خ اٵ٦ح كث ٰٞا٣ٮ٣ؽ ْلٍل
ا٣ـكصح ثَل أػؾ اٵ٦ح كك٣ؽ٬ة ك٦٭ؿ٬ة ،أك أػؾ ٝٲ٧ذ٭ة ٱٮـ ا٣ؿد Êك٦٭ؿ٬ة ،أك
(ٍٔ )1ص ٝٲ٧ذ٭ة.)Í( .
( )2ٵ ٫٩كَئ يف ٍٗل  ٟ٤٦كٹ مج٭ح ( .ٟ٤٦ثكذةف).
(ّ )3ة٬ؿق ك٣ٮ ثةٙل.)Í( .٥١
(*)  ٨١٣ٱْ٪ؿ إذا رصٕخ إ٣ٲ ٫ثع ٥١يف إ٣ٲت؛ ٵٞ٩ ٫٩ي ٕٞ٤٣ؽ  ٨٦أو.٫٤ا٬ػ ٱٞةؿِ :لؽد
اٛل ٟ٤ٹ ٱٞؿر ظ ٥١اٹقذٲٺد( .ثكذةف) .ك ِٛ٣ظةمٲح :ك٣ٮ رصٕخ ثع٥١؛ ٞ٣ٮة ٟ٤٦
ا٣ـكصح؛ ثؽ٣ٲ ٢وعح دُصٚ٭ة ٝج ٢اٞ٣جي.)Í( .
(ٝ )4ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙأك دأػؿ.)Í( .
(ٚ )5إف ًف ٱٞؿ ث٠ ٫ةف ٔىل اٚلٺؼ ٚٲ ٟ٤٦ ٨٧ك٣ؽق  ٨٦ا٣ـ٩ة  ٢٬ٱٕذ٤ٔ ¬ٜٲ ٫أـ ٹً٠ ،ل يف صٮاز
دـك٣ل ٫ثةث٪ذ ٨٦ ٫ا٣ـ٩ة ،ذ٠ؿ ذ ٟ٣اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق٠( .ٙٮا٠ت) .كيف ا٣ٮاث :٢ٹ ٱٕذ.ٜ
( ٞ٤ُ٦ )6نة.
( )7كيف ا٣جعؿ :ٱٮـ ا٣ؿد.Ê
(*) ٬ٺ ٝٲ :¬٢ٱٮـ ا٣ؿد؛ ٵف ٜلة اٛ٣ٮااؽٚ ،ذكذع ٜاٛل٭ؿ ،كٝؽ ظ ٫ٞٞيف ا٣جعؿٛ٦( .ذٰ).
( )8إذا ٠ةف ٦٭ؿ اٛلس٦ ٢سٝÊ ٢ٲ٧ذ٭ة ،ٹ أ٠سؿ؛ ٵف ٝؽ رًٲخ ثةٞ٪٣ىةف.

أػؾ ٦٭ؿ ٦س٤٭ة؛ ٵف ا٣ـكج ص٪ٯ ٔىل اٵ٦ح ثٮَب٭ة ٚسجخ اٚلٲةر  ٓ٦ثٞةء ا٣ٮ٣ؽ،
ثؼٺؼ ا٣جؽ٩ح( )1ك٩عٮ٬ة.
 ¨:كإذا َٞ٤٭ة ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ُلة( )2رصٓ ٩ ٫٣ى ٙاٵ٦ح ك٩ى ٙك٣ؽ٬ة
ك٩ى٦ ٙ٭ؿ٬ة ،كٝةؿ ا٪٣ةرص كا٣نة :ٰٕٚٹ ٱذ٪ى ٙاٛل٭ؿ كا٣ٮ٣ؽ كٍٗلً٬ل ٨٦
ا٣ـٱةدة ،ث ٢ٱ١ٮف ٤٣ـكصح٪٤ٝ ،ة :كٱٕذ ¬ٜا٣ٮ٣ؽ ثؿصٮع ٩ى٤٣ ٫ٛـكج ،كٱكٕٯ ٦ذٯ
أ٤٣ ٫٪١٦ـكصح يف ٩ىٝ ٙٲ٧ذ ٫ٱٮـ ٔذ ،ٜكٹ ٨لء ٔىل ا٣ـكج ٜلة يف ٔذ ٜا٣ٮ٣ؽ؛
ٵ ٫٩ثٍ٘ل  ،٫٤ٕٚكٹ ػٲةر ٤٣ـكصح؛ ٵف اٵ٦ح ٝؽ وةرت ٕ٦ٲجح ثةٍ٣ص٠ح ٚٲ٭ة.
 :كٱسجخ يف اٛل٭ؿ ػٲةر اٍ٣صط( )3كػٲةر إ٣ٲت كػٲةر ا٣ؿؤٱحٍٚ ،لصٓ
إٌف ٝٲ٧ذ٪ٔ ¬٫ؽ إٞ٣ؽ( )4ق٤ٲ نًل  ٨٦إ٣ٲت ،ك٬ؾا يف إ٣ٲت ا١٣سٍل ،كأ٦ة ا٣ٲكٍل -
ك٬ٮ ٝؽر ٦ة ٱذ٘ةث ٨ا٪٣ةس ث٧سٞٚ -)5(٫٤ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٞ٣ة٬ل زٱؽ كأثٮ
ً٠ل يف اٛلجٲٓ٪٤ٝ .ة :إف
ظ٪ٲٛح :ٹ دؿدق ث ،٫كٝةؿ يف ا١٣ةيف كا٣نة :ٰٕٚدؿدق ث ٫أٱٌ نة É
اٛلنرتم ٱؿصٓ إٌف ا٣س ،٨٧كٝؽ ٱ١ٮف أ٠سؿ  ٨٦اٞ٣ٲ٧ح ،كا٣ـكصح دؿصٓ إٌف ٝٲ٧ذ،٫
(ٚ )1إف ٝٲً :٢ف صٕ٤خ ا٣ٮ٣ؽ ٍٗل صةثؿ يف ٬ؾق كصةثؿ نا يف ٦كأ٣ح ا٣جؽ٩ح؟ ٚة٘لٮاب ٦ة ذ٠ؿق يف
ا١٣ذةب :أف ا٣ـكج ٪٬ة صةف ٹ ٪٬ةؾ ،ذ٠ؿق اٙلك ٨ث ٨ك٬ةس ،كأمةر إ٣ٲ ٫يف اٍ٣صحٝ .ٲ:٢
ٚٲ٤ــ أ٣ ٫٩ٮ قٕٯ يف اٷ٩ـاء ٔىل ا٣جؽ٩ح ك٩عٮ٬ة أف د١ٮف ٠٭ؾق( .ثكذةف ث .)٫ْٛ٤كيف ا٘٣ٲر:
ا٘لٮاب ا٣سةٌل  :أف اٛلكأ٣ذَل ٦ج٪ٲذةف ٔىل ا٘٣ة٣ت ٰٛٚ ،إ٣ةدة أف ا٣ٮ٣ؽ يف اٳد٦ٲَل ٹ ٣لرب،
كيف اٙلٲٮا٩ةت ٣لرب٤ٝ .خ :ك٬ؾا أٝؿب ٔ٪ؽمٗ( .ٲر ث.)٫ْٛ٤
(*) أمٚ :ٺ ص٪ةٱح ( .٫٪٦ثؿ٬ةف).
( )2كٝج ٢اٚل٤ٮة.)Í( .
( )3كٱؿصٓ يف Êػٲةر اٍ٣صط إٌف ٦٭ؿ اٛلس ،]1[٢كيف ا٣ؿؤٱح ٱؿصٓ إٌف ٝٲ٧ذ ٫ٱٮـ ا٣ذك٧ٲح.ا٬ػ ٵ١لة
ٝؽ رًٲخ ث( .٫رشح أز٬ةر).
( )4إف ٝةرف ا٣ذك٧ٲح ،كإٹ ٚٲٮـ ا٣ذك٧ٲح.)Í( .
(*) يف (د) :ٱٮـ إٞ٣ؽ.
( )5اٛلؼذةر ٦ة ٱٞ٪ه¬ اٞ٣ٲ٧ح.

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

[ ]1كٱكذع ٜثة٣ؽػٮؿ.)Í( .

كا٣ذٛةكت ٱكٍل.
¬ :كإذا ق٧ٯ ٜلة ٔجؽ نا أك أ ٦نح أك ٚؿق نة أك زٮث نة ذ٠ؿ ص٪ك ٫أك ٩عٮ
ذ )1(ٟ٣وط ككصت ٜلة ا٣ٮقٍ( ٫٪٦ )2يف ذ ٟ٣ا٣ج٤ؽ٤ٚ ،ٮ كوٛٮق ثىٛح رصٓ
يف ٕ٦ؿٚذ ٫إٌف ٔؽَ٣ل ثىٍلٱ ،٨إٹ أف ٱ١سؿكا يف

ا٣ٮو)3(ٙ

ثعٲر ًف ٱٮصؽ

كصت ٦٭ؿ اٛلس .٢كإف ق٧ٮا ٝؽر نا  ٨٦ا٣ؽرا٠ ٥٬ةف ٞ٩ ٨٦ؽ ا٣ج٤ؽٚ ،إف اػذٙ٤
ٚةٵٗ٤ت ٚ ،٫٪٦إف ًف ٱٚ ٨١ٲٗ ٫ة٣ت ٚة٣ٮقٍٚ ،إف ًف ٱٚ ٨١ٲ ٫كقٍ ٚةٵٚ ،٢ٝإف
ًف ٱ ٨١يف ا٣ج٤ؽ ٞ٩ؽه ٚجٞ٪ؽ أٝؿب ث٤ؽ ٚٲ٭ة ٞ٩ؽ ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص.É
¬ :كإف ق٧ٮا ٝؽر نا ٤ٕ٦ٮ ٦نة( ٨٦ )4أرض ا٣ـرع أك ا١٣ؿـ أك ٩عٮقٚ :إف
أًٲ ٙإٌف ٦ـرٔح ٕ٦ٲ٪ح وط ،ك ٫٤ٕ٣إف ٠ةف ٚ ٫٣ٲ٭ة ٨لء كصت  ٨٦كقُ ،٫كإف
٠ةف ٹ ٱٚ ٟ٤٧ٲ٭ة مٲب نة كصجخ ٝٲ٧ح ذ ٟ٣اٞ٣ؽر( ٨٦ )5كقٍ اٛلـرٔح .كإف ًف
ٱٌ ٙإٌف ٦ـرٔح ٕ٦ٲ٪ح ،ث ٢أَ ٜ٤ا٣ج٤ؽ(ٞٚ )6ةؿ أثٮ َة٣ت :ٱىط ،Êكٱ١ٮف ٨٦
أكقٍ ٦ة ٱ )7(ٟ٤٧يف د ٟ٤ا٣ج٤ؽ( ،)8كإف ًف ٱٚ ٟ٤٧ٲ٭ة مٲبة ٞٚٲ٧ح ا٣ٮقٍ ٪٦٭ة.
كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ دىط ا٣ذك٧ٲح .كإف ق٧ٯ ٜلة دار نا ٍٗل ٕ٦ٲ٪ح ًف ٱىط¬(،)9
(« )1أك ٩عٮ ذ »ٟ٣قةُٝح ( ٨٦أ).
(ٚ )2إف ًف ٱٮصؽ كقٍ ٚةٵد٩ٯٗ( .ةٱح) (.)Í
(ٝ )3ةؿ يف رشح ا٣ؾكٱؽ :ثأف ٱٮؤٌ ٢٠ ٙٮ  ٨٦اٙلٲٮاف ك ٢٠ػٲٍ  ٨٦ا٣سٮب ثض٧ٲٓ وٛةد٫
أك أ٠سؿ٬ة.
( )4ثة٣ؾرع.
( )5إف ًف ٣لـ ٦ة ،٫١٣كإٹ ٣ــ ٜلة ك٣ــ ا٣ـكج ً٤٣ل ٟ٣اٞ٣ٲ٧ح.)Í( .
( )6ٱٕٕ٦ ٰ٪ٲ٪ح ،ث ٢أًةؼ إٌف ا٣ج٤ؽ؛ ٵ٣ ٫٩ٮ ًف ٱٌ ٙرأق نة اد ٜٛا٣كٲؽاف ٔىل ٔؽـ وعح
ا٣ذك٧ٲح.
( )7ظٲر ًف ٥لذ ٙ٤اػذٺ ٚنة ٌ ٤٠ٲ نة؛ ثأف ٱْٕ ٥ا٣ذٛةكت؛ ثأف ٱ١ٮف ثٌٕ٭ة ٦ك٪ٯ كثٌٕ٭ة ٗٲٺ
كثٌٕ٭ة ٔ٪سؿمٚ ،ٺ ثؽ  ٨٦ا٣جٲةف كإٹ ًف دىط ا٣ذك٧ٲحٗ( .ةٱح ٪ٕ٦ٯ) .كاٛلٞؿر ٦ة يف ا٣جٲةف.
( )8ك٦ة ٱ٪كت إ٣ٲ٭ة.)Í( .
( )9ظٲر ًف ٱؾ٠ؿ ا٣ج٤ؽ ،كإٹ وعخ ا٣ذك٧ٲح كٱ٤ــ ا٣ٮقٍٔ( .ة٦ؿ).)Í( .

وط ،ذ٠ؿق يف ا١٣ةيف(.)2
ذ٠ؿق يف ا٣ٮايف ،كإف ق٧ٯ ثٲذ نة(ٍٗ )1ل َٕ٦ل ¬
 :Êك ٨٦ق٧ٯ ٦٭ؿ نا ٕ٦ٲ ٪نة ز ٥ك٬جذ ٫٣ ٫زٞ٤َ ٥٭ة ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ رصٓ ٔ٤ٲ٭ة
ث٪ىٝ ٙٲ٧ذ ٫ٱٮـ ك٬جذ)3(٫٣ ٫؛ ٵ١لة اقذ٭١٤خ ٔ٤ٲ٩ ٫ى ٫ٛثةٜلجح ،ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف
ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة ،ٰٕٚكٹ ٨لء ٜلة٤ٔ Êٲ ٫إف ٠ة٩خ اٜلجح ٓص أك ٤٣ؿظة٦ح ،كإف
٠ة٩خ ٤ُ٣ت ٍٔصد ٫كًف ّلى ٢رصٕخ ٔ٤ٲ ٫ثةٛل٭ؿ¨( ٫٤٠[ )4ظٲر ك ٓٝا٣ؽػٮؿ أك
٩ىٝ ٫ٛج ٢ا٣ؽػٮؿ( ،])5ػٺؼ ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كإف ٠ة٩خ اٜلجح ٍ٘٣ل
ذ٤ٚ ٟ٣٭ة ا٣ؿصٮÊع ٚٲ٭ة ٦ة ًف ٤لى٦ ٢ة ٱ ٓ٪٧ا٣ؿصٮع يف اٜلجح(.)6
ٚ :إف ٠ةف اٛل٭ؿ يف ذ٦ح ا٣ـكج أك ٕ٦ٲ ٪نة كٝؽ د ٙ٤ز ٥ك٬جذ ٫٣ ٫أك أثؿأد٫٪٦ ٫
زٞ٤َ ٥٭ة ٝج ٢ا٣ؽػٮؿٚ -ٺ ٱؿصٓ ٔ٤ٲ٭ة ثيشء؛ ٵ٦ ٫٩كذ٭ ٟ٤يف ذ٦ذ ،)7(٫ذ٠ؿق
أثٮ َة٣ت كأثٮ ِ٦ص كاث ٨أيب اٛ٣ٮارس ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط  :Éث ٫٣ ٢أف
( )1أم٪٦ :ـٹ يف دار ٕ٦ٲ٪ح[.)Í( .]1
( )2ٵف ا٣ذٛةكت يف ا٣جٲٮت أ ٨٦ ٢ٝا٣ذٛةكت يف ا٣ؽكر.
(*) اٛلؼذةر أ ٫٩ٹ ثؽ  ٨٦ذ٠ؿ اٞ٣ؽر كا٪٣ةظٲح ،كٹ ٚؿؽ ثَل ا٣جٲخ كا٣ؽار ً٠ل ٬ٮ ّة٬ؿٔ( .ة٦ؿ) (.)Í
كاٵكٌف أ ٫٩ٱؿصٓ ث٪ىٝ ٙٲ٧ذ ٫ٱٮـ إٞ٣ؽ إف ٝةرف ا٣ذك٧ٲح ،كإٹ ٚٲٮـ ا٣ذك٧ٲح.
¬
()3
( )4ٱٕ ٰ٪ثةٛل٭ؿ  ٫٤٠قٮاء ٠ةف ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ أك ثٕؽق؛ ٵ ٫٩إف ٠ةف ثٕؽق ْٚة٬ؿ ،كإف ٠ةف ٝج٫٤
ٚإ١لة دؿصٓ ٔ٤ٲ ٫ث É٫٤١كٱؿصٓ ٔ٤ٲ٭ة ا٣ـكج ث٪ىٝ ٙٲ٧ذ٫؛ ٵ١لة ٝؽ اقذ٭١٤ذ٤ٔ ٫ٲُ ٫لجذ٭ة ٫٣
ً٠ل ٣ٮ ك٬جذٍ٘٣ ٫لق .كدُصٚ٭ة ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ٩ةٚؾ يف ٕلٲٓ اٛل٭ؿ ك٣ٮ ا١٩ن ٙثةُ٣ٺؽ أ١لة ٹ دكذعٜ
إٹ ٩ىٞٚ ٫ٛؽ ٛ٩ؾ دُصٚ٭ة يف ٕلٲٕ١٬ ،٫ؾا يف ٠ذت أ ٢٬اٛلؾ٬ت .)Í( .ثٕؽ أف ظؾؼ ٦ة :٫ْٛ٣
ظٲر ك ٓٝا٣ؽػٮؿ أك ٩ىٝ ٫ٛج ٢ا٣ؽػٮؿ ،كْ٩ ٫٤ٕ٣ؿ  ٨٦اٛلى ،ٙ٪كآص أٔ.٥٤
(٦ )5ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل ٍٗل ٦ٮصٮد يف (ب) ،ك٬ٮ اٛلنةر إ٣ٲ ٫يف اٙلةمٲح ثٞٮ :٫٣ثٕؽ أف ظؾؼ ..إ٣غ.
(ً٠ )6ل قٲأيت ذ٠ؿق يف اٜلجح.
(*) ٚإف ظى ٢أظؽ اٛلٮا ٓ٩ثُ ٢ا٣ؿصٮع ككصت ٔ٤ٲ٭ة٩ Êىٝ ٙٲ٧ذ ٫ٱٮـ اُ٣ٺؽ٠ ،ؾا ٝؿرق ظسٲر.
(ٝ )7ة٣ٮا :كٵ٣ ٫٩ٮ اقذع ٜمٲبة ٤٣ــ أف ٱكذعٔ ٫ٞىل ٛ٩ك ،٫كٞلةؿ أف ٱ١ٮف اٷ٩كةف ٦كذع ٞنة
ٔىل ٛ٩ك( .٫ثكذةف).

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

[ ]1كٱ٤ــ ا٣ٮقٍ ٪٦ ٨٦ةزٜلة.)Í( .

ٱؿصٓ(٤ٔ )1ٲ٭ة ث٪ىٝ ٙٲ٧ذ٫؛ ٵ١لة اٛلكذ٭١٤ح  ٫٣ثةٷثؿاء( .)2كيف رصٮٔ٭ة ٔ٤ٲ٫
ا٣ذٛىٲ ٢اٵكؿ(.)3
٤ٚ :ٮ أثؿأد٩ ٨٦ ٫ى ٙاٛل٭ؿ زٞ٤َ ٥٭ة ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ اقذعٞخ ٩ىٙ
ا٪٣ى ٙا٣جةٍٞٚ ٰٝ؛ ٵف ا٣رباء ٱ٤ع ٜثةٕٞ٣ؽ١ٚ ،أً ٫٩ف ٱ ٓٞإٹ ٔىل ا٪٣ىٙ
ا٣جة .)4(ٰٝكٔىل ٝٮؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط ٹ ٨لء ٜلةÊ؛ ٵ١لة دكذع٩ ٜىٙ
ا٣جة ،ٰٝك٬ٮ ٱؿصٓ ٔ٤ٲ٭ة ث٪ى ٙا٪٣ى ٙا٣ؾم أثؿأدٚ ،)5(٫٪٦ ٫ٲذٞةوةف.
¬ :كإذا ٠ةف اٛل٭ؿ أ٦ح ٚـكصذ٭ة ا٣ـكصح ز ٜ٤َ ٥اٙلؿة زكص٭ة ٝج٢
ا٣ؽػٮؿ٠ -ةف ٟلٍل نا ثَل ٩ى ٙاٵ٦ح ك٩ى٦ ٙ٭ؿ٬ة أك ٩ىٝ ٙٲ٧ذ٭ة ٚةرٗح؛
ٵ١لة ٝؽ وةرت ٕ٦ٲجح( )6ثة٣ـكاصحٚ ،ٲ١ٮف  ٫٣اٚلٲةر ،ذ٠ؿق يف ا٣جعؿ(.)7
¬ :كإذا ثةٔخ اٛل٭ؿ زٞ٤َ ٥خ ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ز ٥رد اٛل٭ؿ ٔ٤ٲ٭ة ثٕٲت
ٚٲٚ :)8(٫جةٙل)9(٥١

رصٓ ٤٣ـكج ٩ى ،)10(٫ٛكثة٣رتا٬ل رصٓ ٔ٤ٲ٭ة ث٪ىٙ

( )1ك٬ٮ ٠ٺـ اٵز٬ةر يف ٝٮ« :٫٣ز ٥إف َٝ ٜ٤ج٣ ٫٤ـ٦٭ة ٦س٩ ٢ى ٙاٛلك٧ٯ».
( )2ٵف ا٣رباء ٠ةٞ٣جي.
( ٫٤ٕ٣ )3ظٲر¬ ٤ٕٚخ ٤ُ٣ت ٍٔصد ،٫ٹ يف اُ٣ؿؼ اٵػٍل[]1؛ ٵ ٫٩إثؿاء ،ك٬ٮ إقٞةطٚ ،ٺ
رصٮع.)Í( .
( )4ك٬ؾا ٔىل ٝٮؿ أيب َة٣ت( .ثؿ٬ةف).
( )5كاٵكٌف أف ٱٞةؿ ٰ٬ :دكذع ٜثةُ٣ٺؽ ٩ى ٙاٛل٭ؿ ،كٝؽ أثؿأد ،٫٪٦ ٫كا٣رباء ٠ةٞ٣جيٚ ،ٺ
ٜلة كٹ ٔ٤ٲ٭ة ،كاٵ٦ؿ يف ذ ٟ٣كاًط( .مة.)ٰ٦
( )6كإً٩ل ٠ة٩خ ا٣ـكاصح ٔٲج نة ٵ ٫٩ٹ ٱؤ ٨٦أف ّلجٚ ٢ذ٧ٮت ثة٣ٮٹدة أك دٞ٪ه( .ثكذةف) .كٔ٨
اٛلٛذٰ :إً٩ل ٔ ٰ٬ٲت Êٵ٤ ٫٩لى ٢ثّ ٫لؿٱ ٥اٵوٮؿ كاٛ٣ؿكع ،ك٬ٮ ٔٲت.
( )7إٹ ٝٮ٩« :٫٣ى٦ ٙ٭ؿ٬ة»  ٥٤ٚٱؾ٠ؿق يف ا٣جعؿ.
(٪ٔ ٨٦ )8ؽ ا٣ـكج.
( )9أك ا٣ؿؤٱح أك اٍ٣صط أك ٝج ٢اٞ٣جي.)Í( .
( )10ٵٚ ٫٩كغ ٕٞ٤٣ؽ  ٨٦أو.٫٤

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

[ ]1ك٬ٮ ٝٮ« :٫٣كإف ٠ة٩خ اٜلجح ٍ٘٣ل ذ »..ٟ٣ا٣غ.

ٝٲ٧ذ ٫ٱٮـ ثةٔذ .)1(٫كٔىل ٝٮؿ اٞ٣ةق ٥ك )2(٫ٕ٦ ٨٦ٱؿصٓ ث٪ى.)3(٫ٛ
 :Êكإذا ٠ةف اٛل٭ؿ دٕ٤ٲ٧٭ة وٕ٪ح أك ٩عٮ٬ة زٞ٤َ ٥٭ة ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ:
ٚجٕؽ دٕ٤ٲ٧٭ة ٱؿصٓ ٔ٤ٲ٭ة ث٪ى ٙأصؿد ،٫كٝج ٢دٕ٤ٲ٧٭ة ٱ٤ـ ٫٦دٕ٤ٲ٧٭ة(٩ )4ى٫ٛ
إف ٠ةف ٱذجٕي ،كإف ًف ٪ٚى ٙأصؿد.٫
ػٺ اقذعٞذ)5(٫
¬ :كإذا دـكص٭ة ٔىل ٬ؾا اٙلؿ أك اٚل٧ؿ ٚجةف ٔجؽ نا أك ً

إف ٠ةف  ،)6(٫٣أك ٝٲ٧ذ ٫إف ٠ةف ٍ٘٣لق( .)7كيف ا١ٕ٣ف دكذع٦ ٜ٭ؿ اٛلس.)8(٢
كٝةؿ ا٪٣ةرص كأثٮ ٱٮق :)9(ٙدكذعٝ ٜٲ٧ذ٣ ٫ٮ ٠ةف ٔجؽ نا أك ً
ػٺ.
ظؿ نا اقذعٞخ إ٣جؽ
¬ :كإذا دـكص٭ة ٔىل ٬ؾٱ ٨إ٣جؽٱٚ ٨جةف أظؽً٬ل ٌ

 )10(ٍٞٚإف ٠ة٩خ ٔةٛلح ثةٙلؿ ،كإف ص٭٤ذ )11(٫كٚٲخ  ٓ٦إ٣جؽ ٦٭ؿ

اٛلس)12(٢

( )1ٵ ٟ٤٦ ٫٩صؽٱؽ.
(*) كا٣ىعٲط¬ أف ٝٲ٧ذ ٫ٱٮـ إٞ٣ؽ يف ث٤ؽ إٞ٣ؽ.
( )2ا٪٣ةرص كأثٮ َة٣ت كا٣نة.ٰٕٚ
( )3ث٪ةء ٔىل ٦ؾ٬ج ٫أف اٛ٣كغ ثة٣رتا٬ل ٞ٩ي ٕٞ٤٣ؽ  ٨٦أو.٫٤
( ٨٦ )4كراء ظضةب إف أ ،٨١٦كإٹ ٚأصؿة ٩ى .٫ٛك ِٛ٣ا٣جكذةف :ٱٕ ٨٦ ٰ٪كراء ظضةب إذا
أ ٨١٦ا٣ذٕ٤ٲ ،٥كإٹ ٚأصؿة ٩ى( .٫ٛث )٫ْٛ٤ك(.)Í
( )5ٵف اٷمةرة أٝٮل  ٨٦إ٣جةرةٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙكإً٩ل ًف ٱ ٨١ذ Éٟ٣إٝؿار نا ثعؿٱح إ٣جؽ إ٦ة
ٵٍ٘٤٣ ٫٩ل أك ٝةؿ ذٔ ٟ٣ىل كص ٫ا٣ذـ٠ٲح كوةد ٫ٝإ٣جؽ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )6أك ٍ٘٣لق كأصةز.
( )7كًف ٣لـ.
( )8ثة٣ٮطء .)Í( .ٍٞٚ
(*) ٵف ا٣ذك٧ٲح ثةَ٤ح.
( )9كٝٲ :٢ا٣جةٝؿ.
( )10كا٣ذك٧ٲح وعٲعح ٓ٦ Éا.٥٤ٕ٣
( )11كا٣ذك٧ٲح  ٓ٦ا٘ل٭ ٢ثةَ٤ح.)Í( .
( )12إف دػ ،٢كإٹ ٚةٛلذٕح[]1؛ ٵف ا٣ذك٧ٲح ثةَ٤ح.)Í( .

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

[ ٓ٦ ]1اُ٣ٺؽ.)Í( .

إف ٞ٩ه ٔ.)1(٫٪
 :كإذا دـكص٭ة ٔىل ٨لء ٤ٕ٦ٮـ ك٨لء ٝل٭ٮؿ( )2اقذعٞخ اٛلٕ٤ٮـ
 ،ٍٞٚذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كٝةؿ اٙلٞٲ :¬ٰ٪دٮىف ٦ ٫ٕ٦٭ؿ اٛلس .)3(٢ك١٬ؾا ٱ١ٮف
ٚٲ ٨٧دـكج ا٦ؿأة ٔىل درا ٥٬أك ٌٚح ٤ٕ٦ٮ٦ح كٔىل ٩ى٦ ٙة ٱ ٟ٤٧ك٬ٮ ٝل٭ٮؿ
ا٘ل٪ف ٔىل ٝٮؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨إ ٫٩ٱٛكؽ(.)4
 :Êكإف دـكص٭ة ٔىل ٬ؾا أك ٬ؾا ٓ٧ٚ :ذ٠ؿ اٚلٲةر ٵظؽً٬ل ٦ؽة ٤ٕ٦ٮ٦ح()5

ٱىط¨ ،كٔ ٓ٦ؽـ اٚلٲةر ٱٛكؽ اٛل٭ؿ(ٝ ٨١٣ ،)6ؽ زجخ ٣ؾ )7(ٟ٣ظ ،٥١ك٬ٮ أ ٫٩ٹ
ٱـاد ٔىل اٵٔىل ٪٦٭ًل كٹ ٱٞ٪ه  ٨٦اٵد٩ٯٚ ،ذكذع ٜاٵد٩ٯ ٪٦٭ًل إف ٠ةف ٝؽر
٦٭ؿ(٦ )8س٤٭ة أك زااؽ نا ٔ٤ٲ ،٫كإٹ اٵٔىل ٪٦٭ًل إف ٠ةف ٝؽر ٦٭ؿ ٦س٤٭ة أك دكٚ ،٫٩إف
٠ةف ٚٮ ٫ٝكاٵد٩ٯ دك ٫٩كٚٲخ  ٓ٦اٵد٩ٯ ٦٭ؿ ٦س٤٭ة( ،)9كإف ٠ة٩ة قٮاء يف اٞ٣ٲ٧ح
(ٔ )1ىل ص٭ح اٛلؿاًةة ،كإٹ ٤ٚٲف ٜلة إٹ ٦٭ؿ اٛلس٢؛ ٵف ا٣ذك٧ٲح ثةَ٤ح.)Í( .
(٩ )2عٮ أ ٙ٣در ٥٬كظٲٮاف ،أك ٬ؾق ا٣ؽار ك٦ة ٚٲ٭ة ،أك ٬ؾا ا٣ى٪ؽكؽ ك٦ة ٚٲ.٫
(ٚ )3إف ٠ةف زااؽا ٔىل ٦٭ؿ اٛلس ٢اقذعٞذ ٓ٦ ٫اٛلؿاًةة ،كإٹ ٤ٚٲف ٜلة إٹ ٦٭ؿ اٛلس.)Í( .٢
( )4ػٺؼ اٞٛ٣ٲ Ê٫ٱٮق ،ٙك٬ٮ ٝٮم.
(*) كاٛلؼذةر ٝٮؿ اٞٛ٣ٲ É٫ٱٮقٙ؛ ٵ ٫٩ٱٕ ٨٦ ٥٤ثٕؽ ً٠ل دٞؽـ.)Í( .
(ٚ )5إف َٝ ٜ٤ج ٢ا٣ؽػٮؿ اقذعٞخ¬ ٩ى٦ ٙة اػذةر  ٫٣ ٨٦اٚلٲةر.
(*) يف اٛلؼذ ،ٙ٤ٹ يف اٛلكذٮم ٞٚؽ وعخ ،كّة٬ؿ ا١٣ذةب ٹ ٚؿؽ٬( .ة٦ل رشح اٵز٬ةر) (.)Í
(ٚ )6إف َٞ٤٭ة ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ٚٺ دكذع ٜإٹ اٛلذٕح.)Í( .
(*) كذ ٟ٣ٵص ٢ا٣ذؼٲٍل .ك٠ؾا ٣ٮ صٕ ٢اٚلٲةر ٘ل٧ٲٕ٭ًل ٚكؽ( .ثكذةف).
( )7يف (ب) :ثؾ.ٟ٣
(٬ )8ؾق وٮرة ٗة٣جة يف اٵز٬ةر.
( )9ٱٞةؿً :ف ٣ـ٦خ ا٣ذٮٚٲح كٝؽ رًٲخ ثأظؽً٬ل؟ ٪٤ٝةً :ف دؿض ثةٵد٩ٯ ثٕٲٚ ،٫٪ذٕٜ ٜ٤لة ثؾ٠ؿ اٵٔىل ظ،ٜ
ٚٮصت أف دج ٓ٦ ٖ٤اٵد٩ٯ ٝؽر ٦٭ؿ اٛلس٢؛ ٵف ٬ؾا ٬ٮ ا٣ٮقٍ ثَل اٵٔىل كاٵد٩ٯ( .وٕٲرتم).
(*) ك٬ؾا  ¬ٓ٦ ٫٤٠ا٣ؽػٮؿ ،كإٹ ٚةٛلذٕح ً٠ل ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط.
(*) ٚإف ص٭٦ ٢٭ؿ اٛلس ٢اقذعٞخ¬ اٵد٩ٯٛ٦( .ذٰ) .كٝٲ٩ :٢ى ٙاٵٔىل ك٩ى ٙاٵد٩ٯ ،ذ٠ؿ
ذ ٟ٣اٞ٣ة٬ل ٔجؽ آص ا٣ؽكارم.

ق ٥٤ا٣ـكج أ٦لًل مةء ٍٞٚ؛ ٵ١لة ٝؽ رًٲخ ثؾ.ٟ٣
 :Êك٦ة رشط  ٨٦إ٣ٮض ٤٣ـكصح  ٰٛٚإٞ٣ؽ ٱ١ٮف ٦٭ؿ نا  ٞ٤ُ٦نة(،)1
كٝج ٫٤ٱ١ٮف إثةظح ٱىط ا٣ؿصٮع ٚٲ ٓ٦ ٫ثٞةا ٫أك يف ٝٲ٧ذ )2(٫ثٕؽ د )3(٫ٛ٤إذا ٠ةف
يف إ٣ةدة ً٦ل ٱك٤٣ ٥٤جٞةء( ،)4كإف ٠ةف ً٦ل ٱك٣ ٥٤ٸدٺؼ(ً )5ف ٱؿصٓ ثيشء ثٕؽ
د ،)6(٫ٛ٤إٹ أف ٱ٧ذٕ٪ٮا  ٨٦زكاصذ )7(٫رصٓ ثٞٲ٧ذ .)8(٫كثٕؽ إٞ٣ؽ ٱ١ٮف ٬جح
أك ٬ؽٱح ٔىل ظكت اٙلةؿ ،أك رمٮة إف ًف ٱك٧٤ٮ٬ة  ٫٣إٹ ث.٫
¬ :ك٦ة رشط  ٨٦إ٣ٮض ٤٣ٮٍف أك ٍ٘٣لق  ٰٛٚإٞ٣ؽ ٱ١ٮف ٕ ٨٦ل٤ح ٦٭ؿ¬
ا٣ـكصح ٜلة( ،)9ذ٠ؿق اٜلةدم ،كركل يف ا١٣ةيف ٔ ٨اٞ٣ةق ٥كٔة٦ح ا٣كةدة
كاٞٛ٣٭ةء أ ٫٩ٱجُ ،٢كٝةؿ أثٮ ٱٮق :ٙإ ٫٩ٱىط ٛل ٨رشط  .٫٣كثٕؽ إٞ٣ؽ ٔىل
ظكت اٙلةؿ(ً٠ )10ل دٞؽـ ،كٝج ٫٤ٱ١ٮف إثةظح أك ٬جح ٔىل ٔٮض(٧ٌ٦ )11ؿ،
( )1ق٤٣ ٥٤جٞةء أك ٣ٸدٺؼ.
( )2أك ٦س ٫٤إف ٠ةف ٦س٤ٲ نة.
ظك نة .ك(.)Í
(ٌ )3
(٦ )4س ٢ا١٣كٮة.
(٠ )5ة ٥٪٘٣كإُ٣ةـ.
ظك نة ،ٹ ظ ١نًل.ا٬ػ كأد ٙ٤يف ا٣ٮٝخ اٛلٕذةدٔ( .ة٦ؿ)ٔ .ىل ا٣ٮص ٫ا٣ؾم Éق ٥٤ٵص.٫٤
(ٌ )6
( )7أك َ٤جٮا ٚٮؽ ٦٭ؿ Éاٛلس.٢
]
1
[
( )8إٹ أف ٱ١ٮف اٛل٧ذ٬ ٓ٪ٮ ا٣ـكج ٚٺ رصٮع ٫٣ Êيف اٷثةظح  ٓ٦ا٣ذ.ٙ٤
( )9إٹ ا٣ؾم ٱكٌ٤٣ Ð٥٤ٲةٚح ٔؿ ٚنة ٤ٚٲف  ٨٦اٛل٭ؿ ك٣ٮ ذ٠ؿ يف إٞ٣ؽ؛ إذ ٬ٮ دك٤ٲ٦ ٥ةؿ ٘٣ؿض ٤ٕ٦ٮـ،
ٱ٤ــ ٔؿٚة ٔ٪ؽٚ ،٥٬ٲ١ٮف ٣ؾ ٟ٣ا٘٣ؿض ٹ ٜلة؛ إذ ٬ٮ آ٠ؽ  ٨٦اٌ٣ٲةٚح ً٠ل ٔؿؼ ٔؿ ٚنة.
(ٚ )10ٺ دكذع ٫ٞا٣ـكصح ،كٱُٲت ٤٣ٮٍف إذا َةثخ ثٛ٩ ٫ف اٛلُٰٕ٤ٝ .خ :كٱؽؿ ٔ ٢ذ ٟ٣ظؽٱر
ٔ٧ؿك ث ٨مٕٲت ٔ ٨أثٲ ٨ٔ ٫صؽق ٝةؿٝ :ةؿ رقٮؿ آص ÷(( :أٱًل ا٦ؿأة ١٩عخ ٔىل وؽاؽ أك
ظجةء أك ٔؽة ٝجٔ ٢ى٧ح ا١٪٣ةح ٚ٭ٮ ٜلة ،ك٦ة ٠ةف ثٕؽ ٔى٧ح ا١٪٣ةح ٚ٭ٮ ٛل ٨أُٔٲ ،٫كأظ٦ ٜة أ٠ؿـ
ٔ٤ٲ ٫ا٣ؿص ٢اث٪ذ ٫أك أػذ .))٫أػؿص ٫أثٮ داكد كا٪٣كةاٰ .كٛ٦٭ٮ ٫٦أ١لة دكذع٦ ٜة ذ٠ؿ ٝج ٢إٞ٣ؽ كإف
رشط ٍ٘٣ل٬ة ،كذ ٟ٣ػٺؼ ٦ة دٞؽـ ٧٤٣ؾ٬ت ،كآص أٔ( .٥٤رشح ُلؿاف ث.)٫ْٛ٤
( )11اٵكٌف ٔىل ٗؿض.
-------------------------

[ ]1أك ٦ةت .ك (.)Í

ك٬ٮ ا٣ـكاصحٚ ،إف ٓلخ أك ا٦ذ٬ )1(ٓ٪ٮ ٪٦٭ة ٚٺ ٨لء ٚ ٫٣ٲ ،٫إٹ يف اٷثةظح ٓ٦
ثٞةا ،٫كإف ا٦ذٕ٪ٮا  ٥٬رصٓ ث ٫أك ثٞٲ٧ذ ٫إف د ،ٙ٤ػٺؼ ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف
اٛلؤٱؽ ثةٓص.
كإف ا٦ذ ٓ٪ا٣ٮٍف  ٨٦دـكٱش

ا٣جة٘٣ح()2

إ٣ة٤ٝح ا٣ؿاًٲح Éإٹ

ثٕٮض()3

ٚ٭ٮ

رمٮة(.)4
¬ :كإذا ٝةؿ« :زكصذٔ ٟىل َٺؽ ٚٺ٩ح» أك «ٔىل أ١لة َة »ٜ٣أك «كٰ٬
َةٞٚ )5(»ٜ٣ةؿ« :دـكصخ أك ٝج٤خ أك َٞ٤خ» وط ا٣ذـكÊٱش كاُ٣ٺؽ  ٕ٦نة(.)6
ك٠ؾا ٣ٮ ٝةؿ ٣ـكصذَ :٫ٺٞٔ ٟٝؽم ثٛٺ٩ح أك دـك٣لٰ ُلة٧ٚ ،ذٯ ٔٞؽ ثٛٺ٩ح
( )1كٱْ٪ؿ ٣ٮ ٦ةدخ أك ٦ةت ا٣ـكج  ٢٬ذ ٟ٣ث٧سةثح اٹ٦ذ٪ةع أـ ٹ رصٮع؟ اٵٝؿب أ Ê٫٩ٹ رصٮع
ظك نة.
يف ا٣ذةٌ ٙ٣
( )2كظؾؼ يف اٵزًلر ٝٮ ٫٣يف اٵز٬ةر« :اٛلٛ٤١ح»؛ ٵف ا٦ذ٪ةع ا٣ٮٍف يف ا٣ىٍ٘لة ٹ ٱك٧ٯ ٌٔٺن،
إٹ إذا ّ٭ؿت اٛلى٤عح ٣ٸ٦ةـ ٠ةف ٌٔٺ( .كاث.)٢
(*) ٹ ٚؿؽ ثَل ا٣ىٍ٘لة كا١٣جٍلة؛ ٵ٣ ٢٧ٔ ٫٩ٲف ٛلس ٫٤أصؿة.)Í( .
( )3يف (ب) :إٹ ثؾ ٟ٣إ٣ٮض.
( )4كاٞ٣ٲةس أٚ ،٢ٌٔ ٫٩ذجُ ٢كٹٱذ .٫كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق٦ :ٙة ٠ة٩خ إ٣ةدة Ðصةرٱح ث ٫كثرت٫٠
ّلى ٢اٌ٘٣ةًح ٔىل ا ٣ـكصح كأك٣ٲةا٭ة ٞٚؽ أصةز ذ ٨٦ ٟ٣ٱٕذ٧ؽ ٔ٤ٲ ٨٦ ٫أا٧ذ٪ة %
كمٲٕذ٭٬( .٥ج ،٢كذ٦ةرم) .كّة٬ؿ اٵز٬ةر ػٺ.)Í( .٫ٚ
( )5ٱٞةؿ٬ :ؾا ٣ٲف  ٨٦أٛ٣ةظ إٞ٣ؽ.)Í( .
(*)  ٢ٕ٣وٮرة ذ ٟ٣أف ٱ١ٮف « :٫ْٛ٣زكصذ ٟاث٪ذٰ ٔىل ٠ؾا كٚٺ٩ح َة»ٜ٣؛ ٵف ٝٮ:٫٣
«زكصذ ٟاث٪ذٰ كٚٺ٩ح َة٣ »ٜ٣ٲف  ٨٦أٛ٣ةظ إٞ٣ٮد» ٨٦( .ثٲةف ا٣ن١ةٱؾم).
(ٝ )6ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :كٱٞةس ٔىل ٬ؾا اٜلجح ٣ٮ ٝةؿ :ك٬جذ ٟقٕ٤ذٰ ٔىل ٬جح قٕ٤ذٟ
ٞٚةؿ اٳػؿٝ :ج٤خ وعخ¬ اٜلجذةف  ٕ٦نة٤ٚ .ٮ ٝةؿٔ :ىل أف ٔلت ٍف ٞٚةؿٝ :ج٤خ وعخ اٜلجح
اٵكٌف دكف ا٣سة٩ٲح؛ ٵ١لة كٔؽ( .ز٬ٮر).
(*) كأ٦ة اٛل٭ؿ ٚإف ذ٠ؿ وط ،كإٹ ٣ـ٦ ٫٦٭ؿ اٛلس ٢ثة٣ؽػٮؿ؛ ٵف اُ٣ٺؽ ٣ٲف ثًلؿٚ ،جُ٤خ
دك٧ٲذ( .٫ثكذةف ث.)Í( )٫ْٛ٤
(*) ٛلُةثٞح ا٘لٮاب ٣ٸ٣لةب( .ثكذةف).

َٞ٤خ زكصذٚ .٫إف ٝةؿ(« :)1زكصذٔ ٟىل أف دُٚ ٜ٤ٺ٩ح» ٞٚةؿٝ« :ج٤خ أك
دـكصخ» ًف دُ ٜ٤ثةٕٞ٣ؽ( ،)2ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كإذا ًف ٱُٚ ٜ٤ٺ٩ح
كٝؽ ٞ٩ىخ ٬ ٫٣ؾق ٦ ٨٦٭ؿ٬ة ٣ؾ ٟ٣اٍ٣صط رصٕخ¬ ثًل ٞ٩ىخ ،ػٺؼ ا٪٣ةرص
كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓصٚ ،إف أصةب ا٣ـكج ثٞٮٞ٤َ« :٫٣خ» ك ٓٝاُ٣ٺؽ كًف ٱىطÊ
ا٣ذـكٱش( )3إٹ ٔىل أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص.
¬ :كإذا دـكج اٛلؿٱي ث٧٭ؿ اٛلس ٢أك امرتل مٲبة ثٞٲ٧ذ ٫وط ك٣ــ ٨٦
رأس ٦ة ٫٣ك٣ٮ أ ٫٪١٦اٞ٪٣ىةف  ٨٦ذٟ٣؛ إذ ٹ ٞلةثةة ٚٲ ،٫كثٛٮؽ ٦٭ؿ اٛلس ٢أك
اٞ٣ٲ٧ح إف ًف ٱ ٫٪١٧زكاصذ٭ة إٹ ثؾ ٟ٣وط ٠ؾ ٟ٣ك٣ٮ أ ٫٪١٦زكاصح ٍٗل٬ة
ثؽك ،)4(٫٩ك٠ؾا يف اٍ٣صاء( ،)5كإف ٠ةف ٱ ٫٪١٧ث٧٭ؿ اٛلس ٢أك ثةٞ٣ٲ٧ح ٚة٣ـااؽ
ٔ٤ٲٞ )6(٫لةثةة  ٫٪٦د١ٮف  ٨٦ز٤ر دؿ٠ذ ٫ثٕؽ ٌٝةء ٦٭ؿ اٛلس ٢أك د ٓٚاٞ٣ٲ٧ح ك٦ة
ٔ٤ٲ ٨٦ ٫ا٣ؽٱٮف إذا ٦ةت  ٨٦ذ ٟ٣اٛلؿض .كٔىل ٦ؽٰٔ اٛلعةثةة ا٣جٲ٪ح¬.
٦كأ٣ح :كإذا رًٲخ ا١٣جٍلة ثؽكف ٦٭ؿ ٦س٤٭ة ٚٺ أرتاض ٣ٮ٣ٲ٭ة ،ػٺؼ أيب
¬
ظ٪ٲٛح كاٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف(.)7
 :كإذا زكصخ ا٣ىٍ٘لة ثؽكف ٦٭ؿ ٦س٤٭ة ٚعٲر اٛلـكج ٜلة أثٮ٬ة
( )1ا٣ٮٍف.
( )2ٵ ٫٩كٔؽ.
(*) كوط ا٣ذـكÊٱش.
(ٕ٣ )3ؽـ اٞ٣جٮؿ ،كاٹ٦ذسةؿ ثةُ٣ٺؽ ٹ ٱ١ٮف ٝجٮٹ.
( )4ك٠ؾا ا٣ذَصم¬؛ ٵف  ٫٣أف ٱذـكج كٱذَصل  ٨٦مةء.
( )5كٝٲ :٢أ٦ة اٍ٣صاءٚ Éٺ ٱٛ٪ؾ ا٘٣ج ٨اٛ٣ةظل يف اٛلؿض إٹ  ٨٦ا٣س٤ر ً٠ل قٲأيت( .مة.)ٰ٦
( )6ظٲر زاد ٔىل ٦ة ٱذ٘ةث ٨ا٪٣ةس ث٧س.)Í( .٫٤
( )7ٱٕٞٚ ٰ٪ةٹٜ :ل ٥اٹٔرتاض إذا ٠ةف ٔ٤ٲ٭ٌٗ ٥ةًح٪٤ٝ .ة :ٹ ٔربة ثةٌ٘٣ةًح يف ٍٗل
ا٣ذ١ةٚؤ[ ،ٱٕ ٰ٪اٛ١٣ةءة]؛ إذ ا ٞ٣ىؽ ثة١٪٣ةح رٔةٱح اٛلؿادت كا٪٣كت ،ٹ اٛلةؿ ،كً٠ل ٣ٮ
رًٲخ يف ا٣جٲٓ ك٩عٮق ث٘ج( .٨ثكذةف ث.)٫ْٛ٤

ٹ ٨لء ٜلة ٍٗل Éاٛلك٧ٯ( ،)1ػٺؼ ا٪٣ةرص كا٣نة ،ٰٕٚكظٲر اٛلـكج ٜلة ٍٗلق
٣لت ٜلة ٦Ê٭ؿ ٦س٤٭ة ثة٣ؽػٮؿ( )2أك ٩ى ٙاٛلك٧ٯ Òثةُ٣ٺؽ ٝجٝ ،)3(٫٤ةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٱٮق :)4(ٙإٹ أف ٱ١ٮف اٛلـكج ٜلة كٍف ٦ةٜلة ٠ة٘لؽ أك اٙلة ،٥٠أك اٵخ ك٩عٮق
ك٬ٮ ك٪ل كٝؽ رأل ٜلة وٺظ نة يف اٞ٪٣ىةف -وط.
¬ :كإذا زكج اٵب اث ٫٪ا٣ىٍ٘ل ثٛٮؽ ٦٭ؿ اٛلس٣ ٢ــ اٹث ٨ا٣ـااؽ(،)5
ػٺؼ ا٪٣ةرص كا٣نة.ٰٕٚ
 :كإذا ٔٞؽ ٤٣ـكج ك٠ٲ ٫٤ثـااؽ ٔىل ٦٭ؿ اٛلس ٢أك ثـااؽ ٔىل ٦ة قًلق ٫٣
٠ةف ٔٞؽق ٦ٮٝٮ ٚنة¬(ٔ )6ىل إصةزة ا٣ـكج ،ثؼٺؼ كٍف ا٣ـكصح()7؛ ٵف ا٣ٮ٠ة٣ح
إًٔ ٨٦ ٙا٣ٮٹٱح٤ٚ .ٮ دػُ )8(٢لة ا٣ـكج  ٓ٦ص٭ ٫٤ثةٛل٭ؿ ٠ةف إصةزة ٔىل ٝٮؿ
اٛلؤٱؽ ثةٓص( ،)9ٹ ٔىل ٝٮؿ¬ اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٞ٣ة٬ل زٱؽ كأيب إ٣جةس  ٫٤ٚاٛ٣كغÊ
( )1كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٹ ٱذ٭ ٥اٵب يف ّلؿم اٛلى٤عح( .ثكذةف).
(*) كٹ ٱ١ٮف ٜلة اٹٔرتاض ثٕؽ ا٣ج٤ٮغ.)Í( .
( )2كأ٦ة ثةٛلٮت ٚٺ ٩ه ،ك٣ ٫٤ٕ٣لت اٛلك٧ٯ .كيف اٛلٕٲةر :ٹ ٨لء ٜلة  ٓ٦اٛلٮت .ك٬ٮ ا٣ؾم
ٱٞذٌٲ ٫اٵز٬ةر.
( )3كاٛلؼذةر اٛلذٕحٍٞٚ Ê؛ ٵف ا٣ذك٧ٲح ٠ٺ دك٧ٲح.ا٬ػ كٝٲ :٢ٹ ٦ذٕح؛ ٣جُٺف ا١٪٣ةح .ك٢ٕ٣
٣ـكـ اٛلذٕح ٦جٔ ٰ٪ىل ا٩رباـ إٞ٣ؽ.
(ٝ )4ٮم ،كّة٬ؿ اٵز٬ةر ػٺ.٫ٚ
( )5ٵف اٵب ٍٗل ٦ذ٭ ٥يف ٦ى٤عح ك٣ؽق .كظضح ا٪٣ةرص كا٣نةً٠ ٰٕٚل ٣ٮ امرتل  ٫٣ث٘ج٨
ٚةظل٪٣ .ة٦ :ة ٦ؿ( .ثكذةف  ْٛ٣نة).
( )6ٹٕ٩ـا ٫٣ثةٛلؼةٛ٣ح.
( )7إذا ٞ٩ى٭ة ٦ ٨٦٭ؿ اٛلس ٢أك ً٦ل ق٧ذ.٫٣ ٫
(*) ٚٺ ٱ١ٮف٦ Êٮٝٮ ٚنة ٣ٮ زكص٭ة ثأً٦ ٢ٝل رًٲخ ث ٫أك ثؽكف ٦٭ؿ اٛلسً٠ ٢ل ٱأيت يف اٛلكأ٣ح ا٣سة٩ٲح
يف ٝٮ٦« :٫٣كأ٣ح :كإذا أذ٩خ ٣ٮ٣ٲ٭ة أف ٱـكص٭ة »..ا٣غ.
(*) ٹ ٚؿؽ ٔ٪ؽ٩ة ثَل كٍف ا٣ـكصح كك٠ٲ ٢ا٣ـكج يف أف إٞ٣ؽ ٦ٮٝٮؼ ً٠ل يف اٵز٬ةر.
(٬ )8ؾا ٔةاؽ إٌف وؽر اٛلكأ٣ح.
(ٚ )9ةٛلؤٱؽ ثةٓص ٹ ٱنرتط ٕ٦ؿٚح ٝؽر اٛل٭ؿ  ٞ٤ُ٦نة ،ث ٢دىط اٷصةزة ٔ٪ؽق  ٞ٤ُ٦نة ً٠ل ٱأيت  ٫٣يف
ا٣جٲٓ ،ذ٠ؿق يف ا٣ىٕٲرتم يف ٬ؾا اٛلٮًٓ  ٨٦ا١٪٣ةح.

ٔ٪ؽ.٥٬

كٱ٤ـ)1(٫٦

٦٭ؿ اٛلس ٢إذا ٠ةف أ ٨٦ ٢ٝاٛلك٧ٯ ،ٹ أ٠سؿ()2؛ ٵ١لة ٝؽ

رًٲخ ثةٛلك٧ٯ(ٚ )3ٺ دـاد ٔ٤ٲ.٫
 :كإذا أذ٩خ ا٣جة٘٣ح ثة٣ـكاصح ٚـكص٭ة ك٣ٲ٭ة ثؽكف ٦٭ؿ ٦س٤٭ة ػٍل ا٣ـكجÊ
ثَل ا٣ؽػٮؿ ُلة ٔىل ٦٭ؿ ٦س٤٭ة كثَل َٺٝ٭ة ك٩ى ٙاٛلك٧ٯ( .)4كإف ك ٢٠ا٣ٮٍف ٨٦
ٱـكص٭ة ٚـكص٭ة ثؽكف ٦٭ؿ ٦س٤٭ة

أ٠سؿ()5

ً٦ل ٱذ٘ةث ٨ا٪٣ةس ث٧س ٫٤كًف دؿض

ا٣ـكصح ثٞٚ ٫ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ إ٣جةس :ٱىط إٞ٣ؽ Êك٥لٍل ا٣ـكجً٠ Êل يف ا٣ٮٍف،
كٝةؿ أثٮ َة٣ت :ٱ١ٮف ٜلة

اٚلٲةر()6

ثَل اٛ٣كغ ثٺ ٨لء ٜلة كثَل ا٣ؿًة

ثةٛلك٧ٯٚ .إف َٞ٤٭ة ا٣ـكج ٝج ٢أف دٛكغ كصت ٩ى ٙاٛلك٧ٯ( ،)7كإف دػ٢
ُلة ٝج ٢أف دؿ٫ل ١٦ؿ٬ح أك ٩ةا٧ح كصت ٜلة ٦٭ؿ اٛÉلس ،٢كػٲةر٬ة ثةؽ يف
(ٔ )1ىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص.
( )2اٛلٞؿر أ ٫٩ٹ ٚؿؽ¬ يف كصٮب ٦٭ؿ اٛلس ٢كزجٮت اٛ٣كغ .)Í( .ك٬ؾا يف ٔٞؽ ك٠ٲ ٢ا٣ـكج،
ٹ يف اُ٣ؿؼ اٵػٍل ٚ٭ٮ ٪٦ربـ( .قٲؽ٩ة ظك.)٨
( )3أم :دك٧ٲح ا٣ٮ٠ٲ.٢
( )4ا٣ىعٲط ٹ٨ Êلء إٹ اٛلذٕح ٍٞٚ؛ ٵف ا٣ذك٧ٲح ثةَ٤ح.ا٬ػ كٝٲ :٢ٹ ٨لء؛ ٵف ا١٪٣ةح ٍٗل
٪٦ربـ.
( )5ٹ ٚؿ¨ؽ.
( )6كذ ٟ٣ٵف ا١٪٣ةح ٝؽ وط؛ ٵً ٫٩ف ٥لةٚ ٙ٣ٲ ،٫كإً٩ل ػة ٙ٣يف اٛل٭ؿ ،كً٬ل أ٦ؿاف ٦ذ٘ةٱؿاف،
كٝ ٫٪١٣ؽ دٕؽل ثةٛل٭ؿ ا٪٣ةٝه ١ٚةف ٜلة اٛ٣كغ ،كإذا ٚكؼخ ٚٺ ٨لء ٜلة؛ ٵف اٛ٣كغ صةء
ٝ ٨٦ج٤٭ة ،كإف رًٲخ ٞٚؽ أصةزت ٦ة  ،٫٤ٕٚكإف َٞ٤٭ة ٝج ٢اٛ٣كغ ٤ٚ٭ة ٩ى ٙاٛلك٧ٯ؛ ٵ٫٩
َٺؽ كارد ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ٔىل ٔٞؽ ٦كذٞؿ ٦نذٔ ٢٧ىل ٦ك٧ٯ .كأ٦ة اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ إ٣جةس
ٛٚؿٝة ثَل ك٠ٲ ٢ا٣ٮٍف كثَل ك٠ٲ ٢ا٣ـكج ثأف ك٠ٲ ٢ا٣ٮٍف ٱسجخ  ٓ٦ ٫٣ا٣ٮ٠ة٣ح كٹٱحٚ ،ة٩ربـ
إٞ٣ؽ  ٨٦ص٭ح ا٣ٮٹٱح ٹ ا٣ٮ٠ة٣ح؛ كد٣ٲ ٢ذ ٟ٣أ ٫٩ٹ ٣لٮز دٮ٠ٲ ٢اٛلؿأة؛ ٹقذ٤ـا ٫٦ا٣ٮٹٱح
ٜلة ،ثؼٺؼ ك٠ٲ ٢ا٣ـكج ٚٺ كٹٱح  ٥٤ٚ ،٫٣ٱ٪ربـ ٔٞؽق؛ ٹػذٺؿ ا٣ٮ٠ة٣ح ثةٛلؼةٛ٣ح .كٝةؿ
اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إً٩ل ٝة٣ٮا :إف ك٠ٲ ٢ا٣ـكج ٱىٍل ٌٚٮ٣ٲة ثةٛلؼةٛ٣ح ٵف ا٣ـكج ٝؽ َٔل
اٛل٭ؿ ،ك٬ؾا ًف ٱٕٲ ٫٪ا٣ٮٍف٤ٚ ،ٮ ٔٲ٠ ٫٪ة٩خ ٬ؾق ٠ذ( .ٟ٤ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )7ث ٢اٛلذٕح.)Í( .

اٛ٣كغ(.)1
 :كإذا دـكج اٵب ٹث ٫٪ا٣جة ٖ٣ثأ٠سؿ ٦ ٨٦٭ؿ اٛلس ،٢كزكج اث٪ذ ٫ا٣جة٘٣ح
ثؽكف ٦٭ؿ اٛلس ٢ثٍ٘ل إذ١لًلٚ -إف أصةزا إٞ٣ؽ كاٛل٭ؿ وعة¨ ،كإف ا٦ذٕ٪ة ثُٺ¨( ،)2كإف
أصةزا إٞ٣ؽ كق١ذة ٔ ٨اٛل٭ؿ ٧٤ٔ ٓ٧ٚ٭ًل ث ٫ٱىط¨ أٱٌ نة ،ك ٓ٦ص٭٤٭ًل ث ٫ٹ ٱىط،
ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق Êأثٮ إ٣جةس ،ك٬ٮ ٱأيت ٞ٠ٮؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :إف إصةزة ا٣جٲٓ  ٓ٦ص٭ ٢ا٣س٨٧
ٹ دىط ٨١٣ .اػذٛ٤ٮا ٪٬ةٞٚ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجطٝ :ػؽ ا٩ربـ Êإٞ٣ؽ دكف اٛل٭ؿ،
ٱٕٚ ٰ٪ٲضت ٦٭ؿ اٛلس ،)3(٢كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف كظك :٨ث ٢اٚلٲةر و
ثةؽ يف
اٛ٣كغ .ك٦س ٫٤يف ا٣ذؼؿ٣لةت .كٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص(ٝ )4ؽ وط إٞ٣ؽ كاٛل٭ؿ.
كإف أصةزا إٞ٣ؽ

ثٍصط()5

٦٭ؿ اٛلس٠ ٢ة٩خ إصةزة ٍ٦صكَح¬ ثة٣ؿًة ث٧٭ؿ

اٛلس ،)6(٢كإف ٝةٹ« :أصـ٩ة إٞ٣ؽ( )7دكف اٛل٭ؿ» ١ٚؾا أٱٌ نة ،Êكٝةؿ يف اٵظ١ةـ
كرشح ا٣ذعؿٱؿ( )8كرشح ا٣ذضؿٱؽ( :)9ث ٢ٱىط إٞ٣ؽ ك٣لت ٦٭ؿ اٛلس.٢
¨٤ٚ :ٮ دػ ٢اٹث ٨ثـكصذ ٫كزكج ا٣ج٪خ ُلة ٓ٧ٚ :ا ٥٤ٕ٣ثةٛلك٧ٯ ٱ١ٮف
إصةزة ٕٞ٤٣ؽ كاٛل٭ؿ( ،)10ك ٓ٦ا٘ل٭ ٢ث ٫ٹ ٱ١ٮف إصةزة ،ث٣ ٢لت ٦٭ؿ اٛلس ،٢كٜلًل
(ٔ )1ىل ٝٮؿ أيب َة٣ت .كاٛلؾ٬ت ػٺ.)Í( .٫ٚÊ
( )2إف رداق¬ أك صؿل ٔؿؼ أف اٹ٦ذ٪ةع رد.)Í( .
( )3ثة٣ؽػٮؿ.)Í( .
( )4يف وعح إصةزة ا٣جٲٓ  ٓ٦ص٭ ٢ا٣س.٨٧
( )5كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر.
( )6ادٛة ٝنة.
( )7كاٛلؼذةر أف إٞ٣ؽ ٱٛ٪ؾ ،ز ٥إف دػ٣ ٢ــ اٛلك٧ٯ  ٓ٦ا ٥٤ٕ٣ثةٛل٭ؿ ،كإف ٠ةف صة٬ٺ ٣ـ٦ ٫٦٭ؿ
اٛلس ،٢كإف َ٣ ٜ٤ـ٦ذ ٫اٛلذٕح.
( )8ٵيب َة٣ت.
(٧٤٣ )9ؤٱؽ ثةٓص.
( )10كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر ثٞٮ« :٫٣ك٠ةٷصةزة ا٣ذَ١٧ل ثٕؽ ا.»٥٤ٕ٣

اٛ٣كغ ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲٞ Ê٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف( ،)1كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ ٚكغ ٜلًل.
 :ك٠ؾا ٚٲ ٨٧أذ٩خ ثة٣ـكاصح ث٪ى٦ ٙ٭ؿ ٦س٤٭ة ٚـكص٭ة ا٣ٮٍف ثؿثٕ٫
كدػُ ٢لة ا٣ـكج صة٤٬ح ٤٣ذك٧ٲحٚ -إ١لة دكذع٦ ٜ٭ؿ٦ Éس٤٭ة ،كيف اٛ٣كغ اٚلٺؼ،
ٕٚىل ٝٮؿ ا٣ذؼؿ٣لةت كاٞٛ٣ٲ٭َل ٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف كظك ٨كاٛل٪ىٮر ثةٓص( )2ٱىط
اٛ٣كغ ،كٔىل ٝٮؿ اٞٛ٣ٲ٤ É٫لٲٯ ا٣جعٲجط ٹ ٚكغ( ،)3ك٣لت ٦٭ؿ اٛلس ،٢كٔىل ٝٮؿ
اٛلؤٱؽ ثةٓص ٝؽ وط إٞ٣ؽ كاٛل٭ؿ اٛلك٧ٯ.
 :كإذا أذ٩خ ٣ٮ٣ٲ٭ة أف ٱـكص٭ة ث٧٭ؿ ٦ك٧ٯ أك ثٞؽر ٤ٕ٦ٮـ أك
ث٧٭ؿ ٦س٤٭ة ٚـكص٭ة كػةٚ ٙ٣ٲًل أ٦ؿد ٫ثٞٚ )4(٫ةؿ يف ا٣جعؿ :ٱىط

إٞ٣ؽ)5(Ê

دكف اٛل٭ؿ ٔ٪ؽ إ٣رتة كاٛ٣ؿٱَٞل(ٚ ، )6ٲؼٍل ا٣ـكج ثَل ا٣ؽػٮؿ ُلة ك٦٭ؿ
اٛلس)7(٢

كثَل أف ٱُٞ٤٭ة كٱك٩ ٥٤ى ٙاٛلك٧ٯ( ، )8كٝةؿ ثٕي أوعةب

ا٣نة :ٰٕٚٹ ٱىط إٞ٣ؽ( )9؛ ٵف إذ١لة ث٠ ٫ةٛلٍصكط ثًل ذ٠ؿت ٝ .٫٣ةؿ اٷ٦ةـ
( )1ك٬ٮ ٛ٦٭ٮـ اٵز٬ةر ثٞٮ« :٫٣ثٕؽ ا.»٥٤ٕ٣
( )2كاٞ٣ة٬ل زٱؽ.
( )3كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر ثٞٮ« :٫٣أك ثؽكف ٦ة رًٲخ ث( .»٫قٲؽ٩ة ظك.)٨
( )4إٌف ٞ٩ىةف.
( )5أم :ٱٛ٪ؾ.
( )6كذ ٟ٣ٵف ا١٪٣ةح ٱىط  ٨٦دكف دك٧ٲح ،كٹ ٱٛكؽ ثٛكةد٬ة ،٥ٕ٩ .كاٚلٲةر ا٣ؾم ذ٠ؿق يف
ا١٣ذةب ٣ٲف ٠ ٨٦ٺـ ا٣جعؿ ،ث ٢ذ٠ؿق ا٣ٮا٣ؽ ٔىل أو ٢اٛلكأ٣ح( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )7إذا دػُ ٢لة صة٤٬ح.)Í( .
(ٝ )8ةؿ يف ٕ٦ٲةر ا٪٣ضؿم :ك٤٣ذك٧ٲح ظ ٥١ا٣ىعح إف َٝ ٜ٤ج ٢ا٣ؽػٮؿٚ ،ٲ٤ــ ا٪٣ى،ٙ
كظ ٥١ا٣جُٺف إف دػُ ٢لةٚ ،ٲ٤ــ ٦٭ؿ اٛلس.٢
(*) ث ٢اٛلذٕح  .)Í( .]1[ٍٞٚث ٢اٛلؼذةر أف ٹ ٦ذٕح؛ ٵ٦ ٫٩ٮٝٮؼ ظٞٲٞح.
( )9أم :ٹ ٱٛ٪ؾ.

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

[٣ ]1جُٺف ا٣ذك٧ٲح.

اٛل٭ؽم :ك٬ٮ اٵكٌف(.)1
¬ :كإذا أذ٩خ  ٫٣ٱـكص٭ة  ٨٦زٱؽ ث٪ى٦ ٙ٭ؿ ٦س٤٭ةٚ ،ـكص٭ة ٧ٔ ٨٦ؿك
ث٧٭ؿ ٦س٤٭ة كدػُ ٢لة صة٤٬ح -اقذعٞخ ٦٭ؿ ٦س٤٭ة ،كٜلة ٚكغ ا١٪٣ةح ثٕؽـ
اٷصةزة(.)2
 :Êك٤٣ـكصح أف ٓلذ ٨٦ ٓ٪ا٣ؽػٮؿ ُلة( )3ظذٯ ٱك٦ ٥٤٭ؿ٬ة( ،)4كٝةؿ
اٛل٪ىٮر ثةٓص :ث ٢دكٛ٩ ٥٤ك٭ة ٝج ٢اٛل٭ؿ ،كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٱٕؽؿ اٛل٭ؿ ز ٥دك٥٤
ٛ٩ك٭ة٤ٚ .ٮ ٠ةف ا٣ـكج َٕ٦ص نا ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯٜ É:لة أف ٓلذ ٓ٪أٱٌ نة(،)5
كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙٹ ٓلذً٠ ،ٓ٪ل إذا أص٤ذ ٫ثً ٫ف ٓلذ.ٓ٪
 :كإذا أص٤خ ث٧٭ؿ٬ة ٦ؽة ٤ٕ٦ٮ٦ح ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ز ٥دػُ ٢لة ظ٢
اٵص٪ٔ ٢ؽ زٱؽ ث٨

ٔيل()6

كاٜلةدم كاٛلؤٱؽ ثةٓص ،ػٺؼ أيب إ٣جةس Éكأيب

ظ٪ٲٛح(.)7
( )1كاٛ٣ؿؽ ثَل ٬ؾق كاٛلكأ٣ح اٛلذٞؽ٦ح ظٲر أذ٩خ ثة١٪٣ةح كًف دؾ٠ؿ ٦٭ؿا أ١لة ٪٬ةؾ أذ٩خ
ثة١٪٣ةح إذ ٩نة  ٞ٤ُ٦نة ٥٤ٚ ،ٱ٦ ٨١ٮٝٮ ٚنة إٹ ٔىل ا٣ذك٧ٲح ،ثؼٺؼ ٬ؾق ٚإ١لة أذ٩خ إذ٩ة
ٍ٦صكَة ،كإذا ًف ٱ ٓٞاٍ٣صط ًف ٱ ٓٞاٛلٍصكط ،ك٣ؾا ٠ةف ٚٲ٭ة ٦ٮٝٮٚة ظٞٲٞح.
(ٚ )2٭ٮ ٦ٮٝٮؼ ظٞٲٞح.ا٬ػ كا٣ىعٲط Êأف ٝؽ ا٩ربـ ا١٪٣ةح [ٚٺ ٚكغ .ك(ٔ ])Íىل ٠ٺـ أ٢٬
اٛلؾ٬ت يف ٕلٲٓ ا٣ىٮر ا٣ذٰ يف اٵز٬ةر[.]1ا٬ػ كاٛلكأ٣ح ٣ىةظت ا٣ذؼؿ٣لةت ،ظ١ة٬ة ٔ٫٪
يف ا١٣ٮا٠ت كا٣ـ٬ٮر ،كٝؽ اػذٍل ػٺ( .٫ٚقٲؽ٩ة ظك.)ª ٨
( )3كٞ٦ؽ٦ةد( .٫قعٮٍف) (.)Í
( )4كٜلة اٛلُة٣جح ثةٞٛ٪٣ح ،كٹ ٱٞةؿ :إ١لة ٩ةمـة ُلؾا اٹ٦ذ٪ةعٗ( .ٲر).
(٠ )5ةٛلجٲٓ ٝج ٢ا٣ذك٤ٲ.٥
( )6ككص٭ ٫أف ا٣ؽػٮؿ ٞ٦ؿر  ٫٣ك٦سجخ  ٫٣ظٲر ًف ٱكٚ ،٥أكٌف كأظؿل أف ٤ل ٢ث ٫اٵص٢؛ إذ ٬ٮ
أٝٮل  ٨٦إٞ٣ؽ ،كٱٮصت ٦ة ٹ ٱٮصت إٞ٣ؽ( .رشح ُلؿاف).
(ً٠ )7ل يف اٵز٬ةر.

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

[ ] 1ٱْ٪ؿ يف ٬ؾا؛ ٚةٵكٌف اػذٲةر ا٣جٲةف؛ ٵ٦ ٫٩ٮٝٮؼ ظٞٲٞح؛ ٵ١لة ًف دأذف ثـكاصح ٔ٧ؿك أوٺن٤ٚ ،ٲكخ
٧٠كةا ٢ا٣ذؼؿ٣لةت ٚذأ( .٢٦قًلع).

¬ :كإذا دػ ٢ثـكصذ ٫راًٲح ثة٘٣ح ٔة٤ٝح ًف ٱٜ ٨١لة أف ٓلٛ٩ ٓ٪ك٭ة ثٕؽ
ذ )1(ٟ٣ٵص ٢دك٤ٲ٦ ٥٭ؿ٬ة ،ػٺؼ أيب إ٣جةس كأيب ظ٪ٲٛح( .)2ك٠ؾا إذا دػ٢
ثة٣ىٍ٘لة أك اٛلض٪ٮ٩ح ثإذف كٍف ٦ةٜلة ٛلى٤عذ٭ةٚ ،أ٦ة ثٍ٘ل إذ ٫٩أك ٔ ٓ٦ؽـ ٦ى٤عذ٭ة
أك دػ ٢ثة١٣جٍلة ١٦ؿ٬ح أك ٩ةا٧ح أك ق١ؿل(ٚ )3ٺ ظ ،٫٣ ¬٥١ثٜ ٢لة اٹ٦ذ٪ةع(،)4
ك٣ٮٍف ا٣ىٍ٘لة أف ٱ٪ذـٔ٭ة( ،)5كإف ًف ٱ٪ذـٔ٭ة ٤ٚ٭ة ثٕؽ ث٤ٮٗ٭ة أف ٓلذ٤ٚ .ٓ٪ٮ ادٔخ
ثٕؽ ث٤ٮٗ٭ة أف دك٤ٲ ٥ك٣ٲ٭ة ٜلة ٠ةف ٍ٘٣ل ٦ى٤عح ،كٝةؿ ا٣ـكج :ث٧٤٣ ٢ى٤عحٰٛٚ -
اٵب اْ٣ة٬ؿ اٛلى٤عح ،Éكيف ٍٗلق ٔؽـ اٛلى٤عح(٪ٔ )6ؽ اٜلةدم ،ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص.
كإف ادٔخ ا١٣جٍلة أ ٫٩دػُ ٢لة ٍٗل راًٲح ٚةٞ٣ٮؿ ٝٮٜلة ،)7(Êكإف ٝة٣خ« :ق٧٤خ
( )1كٱْ٪ؿ ٣ٮ ق٧٤خ ٛ٩ك٭ة صة٤٬ح ٣سجٮت اٹ٦ذ٪ةع ٬ ٢٬ٮ  ٨٦إقٞةط اٙلٞٮؽ؟ ٝٲٜ :٢لة
اٹ٦ذ٪ةع ظَل دٕ٥٤؛ ٵ٠ ٫٩ض٭ ٢ا٣ىٍ٘لة ثأف ٜلة اٚلٲةر ثٕؽ ا٣ج٤ٮغٚ ،ٺ ٱجُ ٢كإف ٪١٦خ.
(مة .)ٰ٦كٝٲ :٢ٹ ٚؿؽ ٔ٧٤خ أك ص٭٤خ أ١لة ٹ ٓلذٓ٪؛ ٵ ٫٩إقٞةط ظٚ ٜٺ ٱٛرتؽ اٙلةؿ ثَل
ا ٥٤ٕ٣كا٘ل٭ )Í( .٢كٝؿرق ا٣ذ٭ة ،ٰ٦ك٠ؾا ٔ ٨ا٣نةرح ،كآص أٔ.٥٤
(ٝ )2ةٹ٤ٚ :٭ة أف ٓلٛ٩ ٓ٪ك٭ة؛ ٵ١لًل ٣لٕٺف اٛل٭ؿ يف ٞ٦ةث٤ح اقذ٧ؿار ا٣ٮطء( .ثؿ٬ةف).
( )3كٝؽ ٔة٤٦ٮا ا٣ك١ؿاف ٕ٦ة٤٦ح وعٲط ا ٢ٕٞ٣إٹ يف ا٣جٲٓ ،ك٠ةف اٞ٣ٲةس أف دػٮُ ٫٣لة ٓ٦
٠ٮ١لة ق١ؿل ٱ١ٮف دػٮٹن.ا٬ػ ٱٞةؿ٪٬ :ة ٕ٦ ٰ٬ةكًح ٠ة٣جٲٓ ،كآص أٔ.٥٤
( )4ظذٯ ٱَٕل ،ز ٥ظذٯ ٱك .٥٤ك٣ٲف ٜلة اٹ٦ذ٪ةع ظذٯ ٱكٰ٧؛ ٵٝ ٫٩ؽ ٣ــ ثة٣ؽػٮؿ ٦٭ؿ اٛلس.٢
(٠ٮا٠ت).)Í( .
( )5يف (ج ،د)« :ا٩ذـأ٭ة».
( )6كٝٲ :٢اٞ٣ٮؿ ٝٮٜلة  ٞ٤ُ٦نة  ،كقٲأيت ٤٣٭ةدم يف ا٣جٲٓ ٔؽـ ا٣ىٺح يف اٵب كٍٗلقِٛ٣ .
ظةمٲح :ا٣ؾم قٲأيت يف ا٣جٲٓ أف ا٣ذٛىٲٝ ٢ٮؿ أيب َة٣ت ،كأ٦ة اٜلةدم ٚٲٞٮؿ :اْ٣ة٬ؿ ٔؽـ
ا٣ىٺح يف ٍٗل ٦ة ٝؽ ذ٠ؿ  ٨٦اٍ٣صاء ك٩عٮق ،كاٛلؤٱؽ ثةٓص ٱٞٮؿ :اْ٣ة٬ؿ ا٣ىٺحٚ ،ٲْ٪ؿ يف
ّلٞٲ٬ ٜؾا ا١٣ٺـ ٪٬ة .كيف ا٣ىٕٲرتم أظةؿ ٦ة ٪٬ة ٔىل ٦ة ٱأيت  ٨٦اٚلٺؼ .كّة٬ؿ اٵز٬ةر
٪٬ة يف ٝٮ٠« :٫٣ىٍ٘لة ق٧ٯ ٜلة ٍٗل أثٲ٭ة دك »٫٩ٱٛ٭ ٥ػٺؼ ٦ة ٱأيت؛  ٨٦ظٲر إف اٛلكةكاة
يف اٵٔٮاض يف ا٣جٲٓ ك٩عٮق ٞ٦ىٮدة ،ثؼٺؼ ٪٬ة ٚإً٩ل اٛلٞىٮد ّلؿم اٛل٪ةوت ك٩عٮ٬ة،
كٜلؾا ًف ٥لٍلكا  ٨٦زكص٭ة أثٮ٬ة ٛ٠ؤا ٹ ٱٕةؼ( .مة.)ٰ٦
( )7كذ ٟ٣ٵف اٵؤ ٢ؽـ ا٣ؿًة( .ثكذةف).

ٛ٩يس ٍٗل راًٲح» ٤ٕٚٲ٭ة ا٣جٲ٪ح.)1(Ê
¬ :كإذا ق ٥٤ا٣ـكج ٦٭ؿ زكصذ ٫ز ٥دػُ ٢لة ز ٥اقذع٦ ٜة قٜ ٫٧٤لة ًف
ٱٜ ٨١لة أف ٓلذ ،ٓ٪إٹ إف ٠ة٩خ رشَخ ٔ٤ٲ ٫وعح ٦ة قٜ ٫٧٤لة ،أك ٠ة٩خ
ا٦ذٕ٪خ  ٨٦ا٣ؽػٮؿ إٹ ثٕؽ دك٤ٲ٦ ٥٭ؿ٬ة٤ٚ -٭ة أف ٓلذ.)2(ٓ٪
 :ك ٨٦زكج أ٦ذ ٫كًف ٱك٦ ٥٭ؿ٬ة ز ٥ثةٔ٭ة ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ كدػُ ٢لة
ا٣ـكج ثٕؽ ا٣جٲٓ ٠ةف اٛل٭ؿ¬ ٤٣جةآ( ،)3كٝةؿ يف ا٣ذؼؿ٣لةت٧٤٣ :نرتم(ٚ .)4إف
٠ةف ا٣جةآ ق٧ٯ ٦٭ؿ٬ة ٚ٭ٮ  ٫٣كٚة ٝنة.
 :ك٣ٲف ٤٣ـكÊصح أف ٓلذ ٨٦ ٓ٪زكص٭ة ٵص٦ ٢ة ٔ٤ٲٜ ٫لة  ٨٦اٞٛ٪٣ح
اٛلةًٲح( ،)5ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص ،كٜلة أف دُة٣ت¬ ثؾ ٟ٣كث٧٭ؿ٬ة يف ظةؿ
٩نٮز٬ة ،ػٺؼ ا٪ٛ٣ٮف كاٵقذةذ.
 ¨:ك٣ٲف ٤٣ـكصح أف ٓلذ ٨٦ ٓ٪ا٣كٛؿ  ٓ٦زكص٭ة ظٲر مةء إٹ إذا ٔؿٚخ
أ ٫٩ٱؿٱؽ ثٌ٦ ٫ةررٔلة(.)6
 :Êكإذا ظجف ا٣ـكج ثع٣ ٜـكصذ ٫أك ٍ٘٣ل٬ة ًف ٱٜ ٨١لة أف ٓلذ ٫٪٦ ٓ٪إف
٠ةف يف ٦ٮًٓ ػةؿ( )7أك ٦كذٮر ،إٹ أف ٱؿل اٙلة )8(٥٠وٺظة يف ٕ٪٦٭ة  ٫٪٦صةز.
( )1ٵ١لة ٝؽ أٝؿت ثة٣ذك٤ٲ( .٥ثكذةف).
( )2ٵف ا٣ذك٤ٲٍٗ ٥ل ٩ةٚؾ ً٠ل قٲأيت يف ا٣جٲٓ .أك ق٧٤خ ّة٩ح أٝ ٫٩ؽ قٚ ٥٤ة١٩نٔ ٙؽ٠ ٫٦ةف ٜلة
اٹ٦ذ٪ةع؛ ٵف دك٤ٲ٧٭ة ٠ةٛلٍصكط .ذ٠ؿق يف دؾ٠ؿة ٔيل ث ٨زٱؽ .كٝٲ :٢ٹ ٚؿؽ¬؛ ٵ ٫٩إقٞةط
ظٔ( .ٜلة )ٰ٦ك٦س ٨ٔ ٫٤ا٣نةرح.
(ً٠ )3ل ٣ٮ أٔذٞ٭ة.
( )4كاػذةرق يف ا٣جعؿ.
(ٛ٦ )5٭ٮ :٫٦كأ٦ة اٛلكذٞج٤ح ٤ٚ٭ة ذ ،ٟ٣كاٛلؾ٬ت¨ ٹ.ا٬ػ ك٦ ٢ٕ٣ؿاد وةظت ا٣جٲةف-كآص أٔ-٥٤
أف يف اٛلكذٞج٤ح قٲأيت ٩ه ٔىل ذُ٪٦ ٟ٣ٮ ٝنة كػٺ ٚنة.
كّل .٫ٛ٤ك٣ٲكخ ث٪ةمـة إذا َ٤جذ ٫ا٣ٲَ٧ل .كدُ٤ت ٛ٠ٲٺنٚ ،إف أٔٮز٬ة صةز ٜلة اٹ٦ذ٪ةع.
¬
()6
( )7ٱ٤ٲُ ٜلة.)Í( .
( )8ك٣ٮ  ٨٦ص٭ح ا٣ىٺظٲح( .ظةمٲح قعٮٍف  ٨٦آػؿ اُ٣ٺؽ).)Í( .

 :ك ٨٦كَئ زكصذٚ ٫أٌٚة٬ة ٚعٲر  ٰ٬وٍ٘لة ٹ دى٤ط ٤٣ٮطء
ٱٌ ٨٧ز٤ر دٱذ٭ة Éإف اقذ٧ك ٟثٮٜلة ،أك دٱذ٭ة إف ًف ٱكذ٧ك ،)1(ٟكٱ١ٮف ذٟ٣
ٔ٤ٲ ٫إف دٕ٧ؽ إٌٚةء٬ة ،كإف ًف ٕٚىل ٔة٤ٝذ .Ê٫كإف أزاؿ ث١ةرة ا٣ىٍ٘لة ٣ ٍٞٚـ٫٦
٦٭ؿ ٦س٤٭ة؛ ٵ ٫٩أرش ا٣ج١ةرة ،كٱ١ٮف ٔىل

ٔة٤ٝذ)2(٫

إف ّ٨

وٺظٲذ٭ة()3

٣ؾ ،ٟ٣ذ٠ؿق يف ا٣ذٞؿٱؿ ،ك ٢٬ٱ١ٮف ذ ٫٪٦ ٟ٣دػٮٹن ٱٮصت ٔ٤ٲ ٫اٛل٭ؿ اٛلك٧ٯ؟
اٵٝؿب أ ٫٩ٱٮصج)4(٫؛ ٵف اٛل٭ؿ اٵكؿ ٬ٮ أرش ص٪ةٱح()5؛ كٜلؾا ٠ةف ٔىل
ٔة٤ٝذ ،٫كآص أٔ.٥٤
 ¨:كظٲر  ٰ٬وةٙلح ٤٣ٮطء( )6ٹ ٨لء ٔ٤ٲ ٫إف  ٢ٕٚاٛلٕذةد ،ك٬ٮ ا٣ٮطء
يف اٛ٣ؿج ،كإف  ٢ٕٚػٺً٠ ٨٧ً )7(٫ٚل دٞؽـٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ك٣لٮز
٤٣ـكج أف ٱٛذي زكصذ ٫ا٣ج١ؿ ثأوجٕ .)8(٫ك٫٤ٕ٣

ٱٕ)9(ٰ٪

٦ة ًف ٱٚ ٓٞٲ٫

( )1كاٛلؿاد ثة٣ك٤ف Êأف ٱ١ٮف اقذ٧ؿارق أ٠سؿ  ٨٦اُٞ٩ةٔ٤ٚ ،٫ٮ اٚ ُٓٞ٩ة٣س٤ر  ٓ٦أرش ا٘لةاٛح،
ٕٚىل ٬ؾا ٱ٤ــ ز٤سة ا٣ؽٱح( .ظةمٲح قعٮٍف).
( )2إف ث ٖ٤اٞ٣ؽر ا٣ؾم ّل ٫٤٧إ٣ة٤ٝح ً٠ل ٱأيت .ك٬ٮ أرش ٦ٮًعح .Éك ِٛ٣ا٣جكذةفٝ :ةؿ ا٣ٮا٣ؽ:
كٱٕذرب أف ٱ١ٮف ٦٭ؿ اٛلسٝ ٢ؽر أرش اٛلٮًعح ،كٝؽ ذ٠ؿق  ªيف ا٘ل٪ةٱةت( .ثكذةف).
( )3إف ٝٲ٬ :٢ٺ ٠ةف وٺظ نة إف ًف ٱٛيٛ٦( .ذٰ) .ك ٫٤ٕ٣ٱٛٲؽق اٵز٬ةر؛ ٵف اٵرش يف ٩عٮ
و
كص ٫أذ٬ت
اٷٌٚةء.ا٬ػ ٱٞةؿ٦ :ة ذ٠ؿق وعٲط ظٲر  ٢ٕٚاٛلٕذةدٚ ،Êإف  ٢ٕٚدكٔ ٫٩ىل
ا٣ج١ةرة ١ٚ ٍٞٚٺـ ا١٣ذةب ٦كذٞٲ.٥
(*) يف (أ) :وٺظ٭ة.
( )4كٝٲ :٢ٹ ٱ١ٮف دػٮٹً٠ Éل قٲأيت يف اٙلؽكد إف مةء آص يف ٝٮ :٫٣وة٣ط ٤٣ٮطء ،كً٠ل دٞؽـ
يف إٚكةد[ ]1اٙلش.
( )5اٛلؼذةر أٍٗ ٫٩ل دػٮؿ ٚٺ ٱٮصت إٹ اٵرش.
(ٛ )6لس( .٫٤وٕٲرتم ،كظسٲر) (.)Í
( )7ثأف ٱٮ٣ش يف ٦ٮًٓ ا٣جٮؿ( .ثؿ٬ةف).
(ٝ)8ةؿ ٦ٮٹ٩ة¬  :#أ٦ة  ٓ٦ا٣ذ ٨٦ ٨١٧اٚذٌةً٭ة ثةٌٕ٣ٮ اٛلؼىٮص ٚٺ ٣لٮز؛ ٵ ٫٩ػٺؼ
٦ة رشع ،ك٤٣رتَت ثة٪٣ضةقح ٍٗ ٨٦ل رضكرة( .رشح أز٬ةر).
(ٔ )9جةرة ا١٣ٮا٠ت :ك٦ ٢ٕ٣ؿادق.
-------------------------

[ ]1أ٦ة يف إٚكةد اٙلش ٞٚؽ دٞؽـ أف ا٣ٮطء ٱٛكؽ اٷظؿاـ دى٤ط ٤٣ٮطء أـ ٹ ٞ٦ؿر ٔ٤ٲ٪٬ ٫ةؾ.

ص٪ةٱح(.)1
٤ٚ :ٮ اػذٛ٤ة ثٕؽ٦ة أٌٚة٬ة ٠ ٢٬ة٩خ وةٙلح ٤٣ٮطء أـ ٹ  ٫٤ٕ٤ٚٱأيت ٔىل
اٚلٺؼ ثَل اٜلةدم كاٛلؤٱؽ ثةٓصٚ ،ةٜلةدم ٱٞٮؿ :اٵوٚ ٢ٲ٭ة ا٣ى٘ؿ ،)2(Éكاٛلؤٱؽ
ثةٓص ٱٞٮؿ :اٵؤ ٢ؽـ اًٌ٣لف ،كآص أٔ.٥٤
¬ :ك ٨٦كَئ أص٪جٲح

ٗ ُ٤نة()3

٣ـ٦ ٫٦٭ؿ ٦س٤٭ةٚ ،إف أٌٚة٬ة ٣ـ٫٦

اٵرش ً٠ل ٦ؿ  ٓ٦اٛل٭ؿ ك٣ٮ ٠ة٩خ ُ٦ةكٔح)4(É؛ ٵ١لة ّ٪خ أ ٫٩ظ.٫٣ ٜ
 :Êك ٨٦ز٩ة ثة٦ؿأة ُ٦ةكٔح ٚأٌٚة٬ة ٚٺ ٨لء¬ ٜلة( ،)5ذ٠ؿق أثٮ إ٣جةس كأثٮ
صٕٛؿ ،ك٣ٮ ٦ةدخ  ٨٦ذ ،ٟ٣ك٠ ٓ٦ؿا٬ذ٭ة ك ٰ٬زٲت ٹ ٨لء ٜلة )6(Êإف ًف ٱٌٛ٭ة ،Êك٬ٮ
ٝٮؿ ا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛح ،كٝةؿ ا٣نة٣ :ٰٕٚلت اٛل٭ؿ .كإف أٌٚة٬ة ٣ـ ٫٦اٵرÊش
و
ً٠ل ٦ؿ( ،)7كإف ٠ة٩خ ث١ؿ نا كصت ٜلة ٩ى ٙاٛل٭ؿ()8؛ ٵ ٫٩و
كزاف ،إٹ إف
صةف
٠ةف ثأوجٕ ٫أك ٩عٮ٬ة كصت ٜلة ٦٭ؿ ٦س٤٭ة  ٫٤٠ٷذ٬ةب ث١ةرٔلة(ٚ ،)9إف أٌٚة٬ة
كصت اٵرش ً٠ل ٦ؿ  Êٓ٦اٛل٭ؿ أك ٩ى.٫ٛ
( )1كا٘ل٪ةٱح ظٲر ٣لت اٵرش ،إ٦ة ز٤ر ا٣ؽٱح أك ٤٠٭ة.
( ٓ٦ )2ا٣ذةرٱغ ،Êكإٹ ٚٺ ًًلف إذا ٠ة٩خ ظةؿ ا٣ذؽأٰ ٠جٍلة.
(*) ٬ؾا  ٓ٦اٷًةٚح¬ إٌف كٝخ ٦ذٞؽـ ّلذٚ ٢٧ٲ ٫ا٣ىٺح كٔؽ ،٫٦ٹ  ٓ٦اٷَٺؽ ك ٰ٬اٳف
وةٙلح ٚٲع ٥١ثأٝؿب كٝخ ،ك٬ٮ ا٣ىٺح.
( )3ك٣ٮ يف ا٣ؽثؿ.)Í( .
( )4كإف ٠ةف ػٺؼ اٵز٬ةر كرشظ.٫
( )5كذ ٟ٣ٵ١لة ٌٝخ كَؿ نا كأذةًخ م٭ٮة ،كٹ ٱٞةؿ :إ ٫٩ٹ ٱكذجةح ٚٺ ٱٛٲؽ رًة٬ة؛ ٵف
ذ ٟ٣ٱٕٮد ث ٫ا٘٣ؿض ٔ٤ٲ٭ةٚ ،كجٲ ٫٤قجٲٝ ٨٦ ٢ةؿ ٍ٘٣لق ٱ ُٓٞٱؽق اٛلذآ٤٠ح( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(ٝ )6ٮ« :٫٣ٹ ٨لء ٜلة» كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٹ ٣لذ٤ٔ ٓ٧ٲ ٫ظؽ ك٦٭ؿ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )7كيف ا٘٣ٲر كرشح اثُ ٨لؿاف :ٹ ٨لء ٔ٤ٲ٫؛ ٣ذٮ٣ؽ اٷٌٚةء ًٔل ٱٮصت اٙلؽٚ ،ىةر ٠ة٣نضح
ا٣ٮاظؽة ،ثؼٺؼ ا٣ج١ؿ ٚإف اٷٌٚةء ٚٲ٭ة ٍٗل ٦ذٮ٣ؽ ًٔل أكصت اٙلؽٚ ،٭ًل أ٦ؿاف ٦ذ٘ةٱؿاف.
( )8إف ٠ةف ٠جٍل نا ،ٹ وٍ٘ل نا ٫٤١ٚ؛ إذ ٹ ظؽ ٔ٤ٲ.)Í( .٫
( )9إذ ٹ ظؽ ٔ٤ٲ.)Í( .٫

¬ :كٱىط أف ٣لٕ ٢ا٣كٲؽ ٔذ ٜأ٦ذ٦ ٫٭ؿ نا ٜلة ،ػٺؼ ٦ةٚ ،ٟ٣إذا أرادق
ٝةؿ ٜلة« :صٕ٤خ ٔذ٦ ٟٞ٭ؿؾ» ،ز ٥دٞج ،)1(٢أك ٱٞٮؿ« :أٔذٞذٔ ٟىل أف ٱ١ٮف
ٔذ٦ ٟٞ٭ؿؾ» أك «ٔىل أف أدـكص ٟكٔذ٦ ٟٞ٭ؿؾ» ز ٥دٞج ،٢إٹ إذا ٠ة٩خ قأ٣ذ٫
ذً ٟ٣ف ّلذش إٌف ٝجٮؿٚ .إف ٝةؿ ٜلة« :أٔذٞذ ٟكصٕ٤خ ٔذ٦ ٟٞ٭ؿؾ» ٔذٞخ كٹ
٨لء ٔ٤ٲ٭ة( ،)2أك ٝة٣خ « :٫٣أٔذٔ ٰ٪ٞىل أف دـكصٞٚ »ٰ٪ةؿ« :دـكصذٔ ٟىل
ذ »ٟ٣أك «ٔىل ٔذ ٟٞكأٔذٞذٔ »)3(ٟذٞخ ثٍ٘ل ٨لÉء(٤ٚ ،)4ٮ ًف ٱ:٢ٞ
«كأٔذٞذٚ »ٟةٵٝؿب أ١لة ٹ دٕذ.¬ٜ
 ¨:كظٲر وط ٔذٞ٭ة ٦٭ؿا ٜلة ٚإ ٫٩ٱذـكص٭ة  ٨٦ك٣ٲ٭ة إف ٠ةف ٜلة كٍف ٨٦
ا٪٣كت ،كإف ًف ٱٛ٩ ٨٧ٚ ٨١ك ،)5(٫ٱٞٮؿ ثٕؽ إ٣ذٝ« :ٜؽ

دـكصذ)6(ٟ

ٔىل

ذ »ٟ٣أك «ٔىل ٔذ٤ٚ ،»ٟٞٮ ٝةؿ« :دـكصذ »ٟكًف ٱٔ« :٢ٞىل ذ »ٟ٣وط ا١٪٣ةح
ك٣ـ٦ ٫٦٭ؿ ٦س٤٭ة ،كٔ٤ٲ٭ة ٝ ٫٣ٲ٧ذ٭ة .كٹ ثؽ أف دؿ٫ل ثة٣ذـكٱش ثٕؽ ٔذٞ٭ةٚ ،ٺ
ٱ ٰٛ١رًة٬ة ٝج٤ٚ ،٫٤ٮ ا٦ذٕ٪خ  ٨٦ا٣ذـكٱش ًف ِلرب ٔ٤ٲ ،٫ث ٢د٤ـ٦٭ة

ٝÊٲ٧ذ٭ة()7

ٝ ،٫٣ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ك٠ؾا ٣ٮ ا٦ذ Êٓ٪ا٣كٲؽ( ٨٦ )8ا٣ذـكج ُلة أك ٦ةت أظؽً٬ل ٝج٫٤
( )1إف ٠ة٩خ ٠لٲـة ،كإٹ ٝج٬ ٢ٮ ٜلة.)Í( .
( )2إذا ا٦ذٕ٪خ  ٨٦ا٣ذـكٱش ،كٱ٤ـ٦ ٫٦٭ؿ٬ة إذا رًٲخ.
(ٝ )3ٮ« :٫٣كأٔذٞذ »ٟٱٕٮد إٌف ٝٮ« :٫٣دـكصذٔ ٟىل ذ »ٟ٣كإٌف ٝٮ« :٫٣أك ٔىل ٔذ.»ٟٞ
( )4ٵ ٫٩صٕ ٢ا٘لٮاب «دـكصذ ،»ٟك٠ةف ٝٮ« :٫٣كأٔذٞذ٠ »ٟٺـ ٦كذأٝ ،ٙ٩ةؿ يف ا٘٣ٲر :كٓٝ
إ٣ذةؽ ثٞٮ« :٫٣أٔذٞذ ،»ٟكًف ٱ ٓٞا٣ذـكٱش؛ ٵ ٫٩كٝ ٓٝج ٢إ٣ذ ،ٜكا٣كٲؽ ٹ ٱىط أف ٱذـكج أ٦ذ.٫
(*) ٬ؾا صٲؽ ٹ ٗجةر ٔ٤ٲ٫؛ ٵ ٫٩إذا ٝةؿ« :كأٔذٞذ »ٟك ٓٝإ٣ذٜ؛ ٵ ٫٩وؽر  ٨٦أ ٫٤٬كوةدؼ
ٞل .٫٤كًف ٱىط ا٣ذـكٱش؛ ٵٝ ٫٩ج ٢إ٣ذ ،ٜكا٣كٲؽ ٹ ٱذـكج أ٦ذ( .٫ثكذةف).
( )5كٹ ٤لذةج إٌف ٝجٮؿ.)Í( .
( )6كٹ ٤لذةج إٌف ٝجٮؿ ثٕؽ ذٟ٣؛ ٵف ا٣ذةء د.)Í( .ٰٛ١
( )7ٱٮـ إ٣ذ.)Í( .ٜ
( )8ك٦س ٫٤يف ا٣جعؿ كرشظ .٫كٔ ٨اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم ٦ة ٝ :٫ْٛ٣ةؿ  :#أ٦ة إذا ٠ةف اٹ٦ذ٪ةع ٨٦
ص٭ذٛٚ ٫ٲْ٩ ٫ؿ؛ إذ ٝؽ ر٬ل ثة١٪٣ةح ٔٮً نة ٔ٪٭ة٤ٚ ،ٲف  ٫٣أف ٱؿصٓ ًٔل رًٲٗ( .٫ٲر).
ك٬ؾا ٬ٮ اٛلؾ٬ت ،كٝؿرق اٛلٛذٰ كا٣نة.ٰ٦

ٚإ١لة د٤ـ٦٭ة ٝٲ٧ذ٭ة ٝ ،٫٣ةؿ يف اٍ٣صح :ٵ١لة ٝؽ وةرت ظٞة ٤ٔ ٫٣ٲ٭ة.
 :Êكإذا أٔذٞخ اٛلؿأة ٔجؽ٬ة ٔىل أف ٱذـكص٭ة كٝج ٢وطٚ ،إف ا٦ذ٨٦ ٓ٪
ا٣ذـكٱش ٣ـ٦ذٝ ٫ٲ٧ذٜ Ê٫لة( ،)1ػٺؼ ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص()2؛ ٵف
إ٣ٮض ٪٬ة ٣ٲف ثًلؿ ،كإف ا٦ذٕ٪خ ٚ ٫٪٦ ٰ٬ٺ ٨لء ٜلة.)3(Ê
٤ٚ ¨:ٮ ٝةؿ« :إف ٠ةف يف ٔ ٥٤آص أٌل إذا أٔذٞذ ٟدـكصذٞٚ ٟؽ صٕ٤خ
ٔذ٦ ٟٞ٭ؿؾ» ،أك «ٞٚؽ أٔذٞذٔ ٟىل أف ٱ١ٮف ٔذ٦ ٟٞ٭ؿؾ» كٝج٤خ ز ٥ا٦ذٕ٪خ
 ٨٦زكاصذ ٫دجَل ٔؽـ إ٣ذ .)4(ٜك٠ؾا يف اٛلؿأة ظٲر أٔذٞخ ٔجؽ٬ة ٔىل أف
ٱذـكص٭ة دٞٮؿ ٠ؾٚ ،ٟ٣إف ا٦ذ ٨٦ ٓ٪ا٣ـكاصح ثٜ ٰٞلة ٠ل٤ٮ ٠نة(.)5
ٚ ¨:أ٦ة ٝ ٨٦ةؿ ٣ـكصذ« :٫إف ٠ةف يف ٔ ٥٤آص إٌل إذا َٞ٤ذً ٟف دـكصٰ
ٍٗلم ٚأ٩خ َةٚ »ٜ٣ةٵٝؿب أف ٬ؾا ٹ ٱٕٚ ٥٤ٲ ٫كٝٮع اُ٣ٺؽ ظذٯ ٓلٮت
ا٣ـكصح ز ٥ٱذجَل أ١لة َٞ٤خ  ٨٦ٱٮـ َٞ٤٭ةٚ ،إذا ٠ةف ٝؽ دػُ ٢لة ثٕؽق ك٬ٮ
( )1ٱٮـ إ٣ذ.)Í( .ٜ
(*) كذٛ٣ ٟ٣ٮات ٗؿً٭ة ك٣ٮ ٠ةف ٍٗل ٦ةؿ( .ثكذةف  ْٛ٣نة).
( )2ك٦س ٫٤ذ٠ؿ يف اٹ٩ذىةرٝ ،ةؿ :ٵف ا٣ذـكٱش ظ ،٫٣ ٜثؼٺؼ اٵ٦ح ٚة٣ذـكٱش ظ٤ٔ ٜٲ٭ة ٹ ٜلة( .ثكذةف).
( )3كاٛ٣ؿؽ ثَل ٬ؾق كثَل اٵكٌف ٔىل ٠ٺـ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل أف ٬ؾا ٗؿض ك٬ٮ ا٣ـكاصح ً٠ل ٣ٮ دٓٚ
مٲبة ٝج ٢إٞ٣ؽ كا٦ذ ٓ٪ا٣ـكج  ٨٦إٞ٣ؽ ٚٺ رصٮع ٚ ٫٣ٲًل د ،ٙ٤ثؼٺؼ اٵكٌف ٚ٭ٮ ٔذٔ ٜىل
٦ةؿ ٨٧ٚ ،ز ٥ٱٌ.٨٧
( )4كِ ٩فْؿ ٬ #ؾق اٙلٲ٤ح يف ا٘٣ٲر ،كأكرد إم١ةٹن ٚٲ٭ةٝ ،ةؿً٠ :ل إذا ٝةؿ« :إذا ٠ةف ٱٕ ٥٤آص
أٌل إذا ثٕذ٭ة  ٟ٪٦ثٕذ٭ة ٞٚ ٰ٪٦ؽ ثٕذ٭ة  ٟ٪٦ثأ »ٙ٣كٝةؿ« :امرتٱخ»ٚ ،٭ؾا ٹ ٱىط ثٺ
إم١ةؿ.ا٬ػ كأصٲت ثأ١ ٫٩لٰ ٔ ٨ثٲٓ كرشط ٪٬ةؾ ٹ ٪٬ة .كٝةؿ اث ٨ظةثف :كص ٫وعذ٭ة أف
إ٣ذ٦ ٜرتدت ٔىل ٔ ٥٤آص دٕةٌف ثة٣ذـكٱش ،ٹ ٔىل ا٣ذـكٱشٚ ،إذا ظى ٢ا٣ذـكٱش ٠ن٪٣ ٙة
ٔ ٥٤آص دٕةٌفٚ ،ٲ ٓٞإ٣ذ ٜكٱ ٓٞا٣ذـكٱشٚ ،ٺ دكر ،كآص أٔ.٥٤
(*) ٬ؾق ظٲ٤ح يف إ٣ـا٦٭ة ا٣ذـكٱش ،كإٹ ثٞٲخ ٠ل٤ٮ٠ح إذا ا٦ذٕ٪خ( .ثكذةف  ْٛ٣نة).
( )5كٌْ ٩ؿق يف ا٘٣ٲر ثأ ٫٩دكر ٚٺ ٱىطٝ .ةؿ يف ا٣ٮاثٝ :٢ةؿ اٛلؤ ٙ٣أٱؽق آص دٕةٌف :اٵكٌف دجٞٲح
٠ٺ٦٭ٔ ٥ىل ّة٬ؿق يف ا١٪٣ةح كا٣جٲٓ  ٨٦أف ذ ٟ٣ٱىط؛ ٵً ٫٩ف ٱذجَل ٠ٮ ٫٩دكر نا.

ثةا ،٨أك ٠ةف رصٕٲة ك٠ةف كَؤق ٜلة ثٕؽ اٌٞ٩ةء إ٣ؽة ٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص(-)1
٤ٕٚٲٜ ٫لة ٦٭ؿ ٦س٤٭ة ،ك ٫٣أف ٱؿصٓ ثًل ٠ةف أ٤ٔ ٫ٞٛ٩ٲ٭ة؛ ٵ ٫٩دجَل ٔؽـ كصٮث٫
ٔ٤ٲ ٫ثٕؽ اٌٞ٩ةء إ٣ؽة ٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص( ،)2ٹ ٔىل ٝٮؿ¬ اٜلؽكٱح ٝ ٥٤ٚؽ
دٞ٪ي إ٣ؽة .ك٠ؾا ٣ٮ ٝةؿ« :إف ٠ةف يف ٔ ٥٤آص أ ٟ٩ٹ دـكصٰ ٚٺ٩ة ٚأ٩خ
َةً »ٜ٣ف ٱٕ ٥٤وعح َٺٝ٭ة ظذٯ ٱ٧ٮت اٛ٣ٺف أك ٓ ٰ٬لٮت أك ٱ٦ ٓٞة ٱٮصت
ا٣ذعؿٱ ٥ثٲ٪٭ًل٠ ،ـكاصذ )3(٫ثأ٦٭ة أك ثج٪ذ٭ة.
 :كإذا أثؿأت اٛلؿأة زكص٭ة ٦ ٨٦٭ؿ٬ة ٚإف ٠ةف ٦ك٧ٯ وط ا٣رباء()4

 ٞ٤ُ٦نة( ،)5كإف ٠ةف ٍٗل ٦ك٧ٯ ٚجٕؽ ا٣ؽػٮؿ ٱىط كٚةٝة إف ٠ةف ٦٭ؿ ٦س٤٭ة
٤ٕ٦ٮ٦ة ،كإف ٠ةف ٝل٭ٮٹ وط ٔ٪ؽ٩ة Êأٱٌ نة ،ػٺؼ ا٪٣ةرص كا٣نة ٰٕٚكا٣ٮايف
كْلؿٱش اٛلؤٱؽ ثةٓص .كٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ٝةؿ أثٮ إ٣جةس :ٹ ٱىط¬( )6ا٣رباء؛ ٵٝ ٫٩ج٢
كصٮث ،٫كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ث ٢ٱىط()7؛ ٵٝ ٫٩ؽ ظى ٢قجج ،٫ك٬ٮ
إٞ٣ؽً٠ ،ل يف إثؿاء اٵصٍل اٛلنرتؾ ٔ٪ؽ إٞ٣ؽ ًً ٨٦لف ٦ة ٱذ .٫ٕ٦ ٙ٤ك٬ٮ
اٞ٣ٮم(.)8
¬ ٨٦ :دـكج ا٦ؿأة ك٬ٮ ٱ ٟ٤٧أثٮ٦لة زٝ ٥ةؿ« :أ٦٭ؿد ٟأثةؾ» كٝة٣خ:
( )1إف إ٣ؽة  ٨٦ٱٮـ ا٣ٮٝٮع ،ٹ ٔىل ٝٮؿ اٜلؽكٱح :إ ٨٦ ٫٩كٝخ ا.٥٤ٕ٣
( )2ٱٕ ٰ٪يف إ٣ة٤ٝح¬ اٙلةا ،٢كأ٦ة يف ا٣ىٍ٘لة ك٩عٮ٬ة  ٨٧ٚٱٮـ اُ٣ٺؽ كٚة ٝنة.ا٬ػ ثةْ٪٣ؿ إٌف
كٝٮع اُ٣ٺؽ ،كأ٦ة ا٣ؿصٮع ثةٞٛ٪٣ح ٚٺ رصٮع.)Í( .
( )3أم :اٛ٣ٺف.
( )4إذا ٠ةف دٱ ٪نة ،ٹ ٔٲ ٪نة؛ ٵف ا٣رباء  ٨٦اٵٔٲةف ٹ ٱٞذٌص ٓل٤ٲ ١نة.)Í( .
( )5ٱٕٝ :ٰ٪ج ٢ا٣ؽػٮؿ كثٕؽق( .ثكذةف).
( )6كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر.
(ٝ )7ٮم ظسٲر كٔة٦ؿ.
(٪٤ٝ )8ة :اٛلة٪٬ ٟ٣ة ٍٗ ٫١٤٦ل ٦كذٞؿ ،ثؼٺؼ ٪٬ةؾ ٚةٚرتٝةٛ٦( .ذٰ) .ك٣ٮ ٝٲ :٢اٵصٍل ذ٦ذ٫
٦ن٘ٮ٣ح ثًٌلف إَ٣ل ثٛ٪ف إٞ٣ؽ ثؼٺؼ ٪٬ة١٣ -ةف ٬ٮ ا٣ٮص( .٫مة.)ٰ٦

«ث ٢أٚ »ٰ٦إف ثَل ٔذ ٜاٵب كٹ ٨لء ٜلة ،ككٹؤق ٣جٲخ اٛلةؿ ،كإف ثٲ٪خ أك
ٝة٦خ ا٣جٲ٪ح ظكجح ٔذٞة ٕ٦ة( ،)1ككٹء اٵب ٣جٲخ اٛلةؿ ،ككٹء اٵـ ٤٣ـكصح.
ك٠ؾا إذا ثٲ٪ةٕ Êلٲٕ نة( ،)2إٹ إف أًةٚة إٌف كٝخ كاظؽ( )3ثُ٤خ ا٣جٲ٪ذةف( )4ك٠ةف
ً٠ل إذا ًف ٱجَل أظؽً٬ل .كإذا ًف ٱجَل أظؽً٬ل ٔذ ٜاٵب( ،)5ككٹؤق ٣جٲخ¬ اٛلةؿ،
كثٞٲخ اٵـ  ٫٣إف ظ٤ٔ ٙ٤ٲ٭ة .ز ٥إف َٞ٤٭ة ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ رصٓ ٔ٤ٲ٭ة ثةٵ)6(٢ٝ

٩ ٨٦ىٝ ٙٲ٧ح اٵب( )7ك٩ىٝ ٙٲ٧ح اٵـ( ،)8كإف دػُ ٢لة ٞٚةؿ يف ا٣ذؾ٠ؿة
( )1اٵـ ثة٣جٲ٪ح كاٵب ثةٷٝؿار .كٹ ٱٞةؿ :إف اٷٝؿار ٠ةٛلٍصكط ٔىل ٝٮؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ
كأوعةب ا٣نةً٠ ٰٕٚل ٱأيت يف ٦كأ٣ح اٞ٣ىةر؛ ٵف إ٣ذ٪٬ ٜة ٝٮم اٛ٪٣ٮذ ،كاٙلٝ ٜؽ وةر ٓص
دٕةٌفٚ ،ٲٕذ٪٬ ٜة ٔىل ٝٮؿ ا٘ل٧ٲٓ ،كآص أٔ.٥٤
( )2ك٤لٔ ٢٧ىل ٔٞؽٱ ٨ثٲ٪٭ًل كطء كَٺؽ ثةا.)Í( .٨
( )3أك دىةدٝة ٔىل أً É٫٩ف ٱ ٓٞإٹ دك٧ٲح كاظؽة.
( )4كٝٲ٤ :٢ل ٥١ثجٲ٪ح ٤ٔ ٰ٬ ٨٦ٲ ٫يف اٵو.٢
( )5ثإٝؿارق.
( )6ٵ ٫٩إف ٠ةف اٵٝ ٢ٝٲ٧ح اٵب ٚ٭ٮ راد ٤٣ـااؽ ٔىل ٩ىٝ ٙٲ٧ذ ،٫كإف ٠ةف اٵ٬ ٢ٝٮ ٝٲ٧ح اٵـ ٚ٭ٮ
ٹ ٱ٤ــ ا٣ـكصح ا٣ـااؽ ٔىل ٦ة أٝؿت ث ٫إٹ ثجٲ٪ح ،ذ٠ؿ ذ ٟ٣اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق .ٙك ٫٤ٕ٣ظٲر ًف ٤Éلٛ٤ة،
ٚأ٦ة إذا ظٛ٤ة ٚٺ ٣لت إٹ اٛلذٕح٠( .ٮا٠ت).
(*) كٝةؿ قٲؽ٩ة ٤لٲٯ ٖلٲؽ :ٹ ٱكذع ٜمٲبة إذا َٞ٤٭ة ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ إٹ اٛلذٕح¬؛ ٵ١لة ٝؽ ثُ٤خ
ا٣ذك٧ٲح٤ٝ .خ :ك٬ؾا ٬ٮ اٙل ٨٦( .ٜػٍ اٛلٛذٰ)٬ .ؾا ظٲر ظٛ٤ةٚ ،إف ١٩ٺ ث ٰٞا١٣ٺـ
ٔىل أؤ( .٫٤ة٦ؿ)ً٠ .ل يف ا١٣ٮا٠ت.
( )7كدكذع ٜاٛلذٕح( .رشح أز٬ةر).
( )8كٱٞةؿ :اٵب ٔذ ٜثإٝؿارق ،كاٵـ ثةٝٲح  ٫٣يف اْ٣ة٬ؿٚ ،ٺ كص٣ ٫ؿصٮٔ .٫كٱ ٨١٧دٮصٲ٠ ٫ٺـ
ا١٣ذةب ثأف ٱٞةؿً٬ :ل ٦ذىةدٝةف ٔىل اقذعٞةؽ ا٣ـكج ٩ىٝ ٙٲ٧ح اٛل٭ؿ٬ ٨١٣ ،ٮ ٱٞٮؿ:
٩ىٝ ٙٲ٧ح اٵب ك ٰ٬دٞٮؿ٩ :ىٝ ٙٲ٧ح اٵـ ،ك٠ٮف اٵـ ثةٝٲح ّلخ ٱؽ ا٣ـكج ٹ ٱٓ٪٧
٠ٮ١لة ٝؽ ٔذٞخ يف ا٣جةَ.٨
(*) كذ ٟ٣ٵف ٝٲ٧ح اٵـ إف ٠ة٩خ أ٠سؿ ٚ٭ٮ راد ٤٣ـااؽ ٔىل ٩ىٝ ٙٲ٧ح اٵب ،كإف ٠ة٩خ أ٢ٝ
ٚ٭ٮ ٹ ٱكذع ٜا٣ـااؽ ٔىل ٩ىٛ٭ة إٹ ثجٲ٪ح( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤

كاٙلٛٲِ :دكذع٤ٔ ٜٲ Ê٫اٵٝ ٨٦ ٢ٝٲ٧ح اٵـ( )1ك٦٭ؿ اٛلس ،٢كٝةؿ يف اٹ٩ذىةر:
ٝٲ٧ح اٵب ،كٝةؿ ا٣نة٦ :ٰٕٚ٭ؿ ٦س٤٭ة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙٹ ٨لء ٜلة؛ ٵف
ٔ٪ؽ٬ة أف ٦٭ؿ٬ة أ٦٭ة كأ١لة ٝؽ ٔذٞخ ٔ٤ٲ٭ة(٤ٚ .)2ٮ ًف ٱ ٨١إ٣جؽ كاٵ٦ح أثٮٱ٨
٤٣ـكصح ٠ ٢ٕ٤ٚٺـ ا٣ذؾ٠ؿة كاٙلٛٲِ ٬ٮ اٵكٌف.)3(Ê
ٚ ¨:إف ٝةؿ :أ٦٭ؿد ٟأثةؾ ك٩ى ٙأ »ٟ٦كٝة٣خ« :ث ٢أ ٰ٦ك٩ى ٙأيب»
ٔذٞة  ٕ٦نة ،كٹ قٕةٱح ٔىل اٵب( ،)4كأ٦ة اٵـ ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙدكٕٯ يفÊ
٩ىٝ ٙٲ٧ذ٭ة ٤٣ـكج ،كٝةؿ يف ا٣ذؾ٠ؿة كاٙلٛٲِ :ٹ قٕةٱح ٔ٤ٲ٭ة .كٱ١ٮف كٹء
اٵب ٤٣ـكصح¬ ،كٝةؿ يف ا٣ذؾ٠ؿة٩ :ىٜ ٫ٛلة ك٩ى٣ ٫ٛجٲخ( )5اٛلةؿ .كأ٦ة كٹء اٹـ
ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٱ١ٮف ٜلة Êأٱٌ نة( ،)6كٔىل ٝٮؿ أ ٢٬اٛ٣ؿااي ٱ١ٮف
( )1كذ ٟ٣ٵف ا٣جٲ٪ذَل ٛلة دكةُٝذة ثُ٤خ ا٣ذك٧ٲحٍٚ ،لصٓ إٌف ٦٭ؿ ٦س٤٭ةٚ ،إف ٠ةف ٝٲ٧ح ا٣ؾم
ادٔذ ٫أٚ ٢ٝ٭ٰ ٦كُٞح ٤٣ـااؽ ٔ٤ٲ٭ة ٥٤ٚ ،دكذع ٜدٮٍٚل ٦٭ؿ اٛلس ،٢كإف ٠ة٩خ أ٠سؿ ٥٤ٚ
دكذع ٜا٣ـٱةدة ٔىل ٦٭ؿ اٛلس٢؛ ٵف ثٲ٪ذ٭ة ٝؽ قُٞخٚ ،إف اقذٮٱة ػٍل ا٣ـكجٗ( .ٲر).
(*) ٝةؿ قٲؽ٩ة ًٔلد ا٣ؽٱ :٨ك ٫٤ٕ٣ثٕؽ أف ٤ل ٙ٤ا٣ـكج ٜلة ٦ة دكذع ٜاٵـ ،كّل٦ ٫٣ ٙ٤ة ٔٞؽ
ٔىل اٵبٚ ،إف ظٛ٤ة كصت ٜلة ٦٭ؿ ٦س٤٭ة٠( .ٮا٠ت).
(*) ٱٮـ إٞ٣ؽ؛ ٵ ٫٩ا٣كجت.)Í( .
( )2كٞ٣ةا ٢أف ٱٞٮؿ :ا٣ـكج راد ٷٝؿار٬ةٚ ،آػؾ٩ةق ث٤ـكـ اٞ٣ٲ٧ح ٤َ ٓ٦ج٭ة ٧٤٣٭ؿ( .د٧١ٲ.)٢
( )3ٱٕ ٰ٪كٚة ٝنة.
( )4كذ ٟ٣ٵف ا٣ـكج راد ٜلة .كأ٦ة اٵـ ٚعضح اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙأ ٨٧٠ ٫٩أذف ٍ٣صٱ ٫١ثٕذٜ
٩ىٲج ،٫ك ٨٧٠ثةع ٩ىٔ ٙجؽق  ٨٦ذم رظٕ٤٣ ٥جؽٚ -إ ٫٩ٱكٕٯ إ٣جؽ يف ٩ىٝ ٙٲ٧ذ٤٣ ٫جةآ،
ػٺؼ ا٣ذٛؿٱٕةت .كظضح ا٣ذؾ٠ؿة :أ ٨٧٠ ٫٩أذف ٍ٣صٱ ٫١يف ٔذ ٜإ٣جؽ  ،٫٤٠ذ٠ؿق يف
ا٣رب٬ةف( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(ٝ )5ٲ :٢ٵف ا٣ـكج راد  ،٫٣كا٣ـكصح ٹ دؽٰٔ إٹ ٩ى ،٫ٛكٚٲْ٩ ٫ؿ ،كاٵكٌف أ٤٣ ٫٤٠ ٫٩ـكصح٠( .ٮا٠ت).
( )6ظٲر ثٲ٪ة يف كٝخ كاظؽ ،ٱٕ :ٰ٪أك ًف ٱجٲ٪ة ،ك٬ؾا ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٭ةف ٤لٲٯ ا٣جعٲجط كظك ،٨ك٬ٮ
ث٪ةء ٔىل أف اٵـ ٹ دكٕٯ ٤٣ـكج يف ٩ىٝ ٙٲ٧ذ٭ة ً٠ل ذ٠ؿق يف ا١٣ذةب ،كاٵكٌف أ١لة دكٕٯ ٫٣
يف ٩ىٝ ٙٲ٧ذ٭ة؛ ٵ ٨٧٠ ٫٩ثةع ٩ىٔ ٙجؽق  ٨٦رظ ٥إ٣جؽٚ ،إ ٫٩ٱكٕٯ إ٣جؽ يف ٩ىٝ ٙٲ٧ذ٫
٤٣جةآ ٔىل اٵوط ،ػٺؼ ا٣ذٛؿٱٕةتٚ ،ٲأيت ٝٮؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك٪٬ ٨ة ثٕؽـ ا٣كٕةٱح ٔىل اٵـ
=

ٜلًل  ٕ٦نة(.)1
 :كا٣ؾم ثٲؽق ٔٞؽة ا١٪٣ةح(٬ )2ٮ ا٣ـكج ،Êكإٛ٣ٮ ٬ ٫٪٦ٮ ٔ٩ ٨ىٙ
اٛل٭ؿ ظٲر َٞ٤٭ة ٝج ٢ا٣ؽػٮؿٚ ،ٲكٜ ٫٧٤لة  ٨٦ ٫٤٠ثةب اٛلٕؿكؼ ،كإف ٠ةف ٝؽ
قٜ ٫٧٤لة ًف ٱكرتد ٩ى .٫ٛكٝةؿ ٦ة ٟ٣كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة :ٰٕٚإ ٫٩ا٣ٮٍف ،كإ ٫٩ٱىط
ٔٛٮق( ٨ٔ )3اٛل٭ؿ ثٍصكط ٗلكح :أف ٱ١ٮف ٬ٮ اٵب أك ا٘لؽ ،كأف ٱ١ٮف ثٕؽ
اُ٣ٺؽ( )4كٝج ٢ا٣ؽػٮؿ( ،)5كأف د١ٮف ا٣ـكصح ث١ؿ نا( )6وٍ٘لة أك ٝل٪ٮ٩ح(.)7
٦س ٝ ٢ٮؿ ا٣ذٛؿٱٕةتٚ ،ٲ١ٮف كٹء اٵـ ٤٣ ٫٤٠ـكصح ٔىل ٬ؾا اٞ٣ٮؿ ،كأ٦ة إذا ٪٤ٝة ثأ١لة دكٕٯ
يف ٩ىٝ ٙٲ٧ذ٭ة ٤٣ـكج ٚإ ٫٩ٱ١ٮف كٹؤ٬ة ٩ىَٛل ثَل ا٣ـكج كا٣ـكصح؛ ٵف كصٮب ا٣كٕةٱح
٤٣ـكج ٠ة١٣ذةثح ٜ ٫٪٦لة يف ٩ىٛ٭ة ٔىل ٦ة ذ٠ؿق أ ٢٬اٛ٣ؿااي ،كٝؽ ذ٠ؿق يف اٙلٛٲِ كاٞٛ٣ٲ٫
ٱٮقٚ ،ٙٲ١ٮف كٹء اٵـ ٜلًل  ٕ٦نة ،كٔىل ٦ة ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط ٧٤٣ؾ٬ت أف ا٣كٕةٱح
٤٣ـكج ٹ دٮصت  ٫٣مٲب نة  ٨٦ا٣ٮٹء ،ث ٢ٱ١ٮف ا٣ٮٹء ٤٣ـكصح؛ ٵ١لة اٛلٕذٞح ٪٤٣ى ٙا٣ؾم
١٤٦ذٚ ،٫عى ٢ثٔ ٫ذ ٜا٠( .٢١٣ٮا٠ت).
(*) ٵ١لة اٛلكذ٭١٤ح ٜلة ثةٕ٣ذ ،ٜٵ١لة اٛلٕذٞح ٪٤٣ى ٙا٣ؾم ١٤٦ذ ،٫كث ٫ظىٔ ٢ذ ٜا ٢١٣ك٣ٮ
كصجخ ا٣كٕةٱح ٤٣ـكج( .ثكذةف).
(*) ً٠ل قٲأيت يف ا٣ٮٹء« :ك٣ٮ ثٕٮض أك رساٱح».)Í( .
( )1كظضذ٭ ٥أف كصٮب ا٣كٕةٱح ٤٣ـكج ٠ة١٣ذةثح ٜ ٫٪٦لة يف ٩ىٛ٭ةٚ ،ٲكذع٩ ٜى ٙكٹا٭ة.
(ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
ْ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ً
َ ْ َ ُُْ ُ
( )2إمةرة إٌف ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوإِن طيلجٍَْٔ ٌَِ قب ِو أن تٍسَْٔ وكس فصطجً لَٓ ف ِصيظة
َ ُْ َ ُ َ
َ ْ َُْ َ َ َُْ
َ ْ ُ َ َ ْ ُ
فِِصف ٌا ف َصطج ًْ إَِّل أن حػفٔن أ ْو حػف َٔ اَّلِي بِي ِسه ِ خلسة انلَِّك ِحّص [ا٣جٞؿة.]237
( )3إٛ٣ٮْٛ٣ :ح ٦نرت٠ح ثَل اٜلجح كاٷقٞةط ،ٱٞةؿ ٦ؿةٛٔ :ة ،ٱٕ ٰ٪ك٬ت ،كٱٞةؿ ٦ؿةٛٔ :ة،
َ ُْ َ ُ َ
َ َُْ
ٱٕ ٰ٪أقٝ ٨٧ٚ .ٍٞةؿ :اٛلؿاد ثٞٮ ٫٣دٕةٌفْ :صأ ْو حػف َٔ اَّلِي بِي ِسه ِ خلسة انلَِّك ِحّص ٬ٮ ا٣ـكج
صٕ ٢إٛ٣ٮ ث٪ٕ٧ٯ ك٬ت ،كٝ ٨٦ةؿ :اٛلؿاد ث ٫ا٣ٮٍف صٕ ٢إٛ٣ٮ ث٪ٕ٧ٯ اٷقٞةط( .ثؿ٬ةف).
(ٝ )4ةؿ يف اٛل٭ؾبٚ :أ٦ة ٝجٚ ٫٤ٺ ٣لٮز؛ ٵ ٫٩ٱٕؿض ثٌٕ٭ة ٤٣ذٙ٤؛ ٵ ٫٩رثًل دػُ ٢لة ٚٲذ٨٦ ٙ٤
ٍٗل ثؽؿ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(ٚ )5أ٦ة ثٕؽق ٞٚؽ د ٙ٤ثٌٕ٭ة ٣ ٥٤ٚلـ إقٞةط ثؽ( .٫٣ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(ٝ )6ةؿ يف اٛل٭ؾبٚ :أ٦ة ا٣سٲت ٚٺ ٱ ٟ٤٧إٛ٣ٮ يف ٦ةٜلة؛ ٵف ا٣ٮٍف ٹ ٱ ٟ٤٧دـك٣ل٭ة( .ثكذةف).
(ٝ )7ةؿ ٚٲٚ :٫أ٦ة ا٣جة٘٣ح إ٣ة٤ٝح ٚٺ كٹٱح ٍ٘٣ل٬ة يف ٦ةٜلة( .ثكذةف).

فصل[ :يف ػيىة الٌكبذ]

ٔٲٮب ا١٪٣ةح ا٣ذٰ ٱؿد ُلة ٞلىٮرة ٪ٔÊؽ اٵ٠سؿ(ٚ ،)1ٲنرتؾ ا٣ـكصةف يف
أرثٕح :ا٘ل٪ٮف كا٘لؾاـ كا٣ربص كا٣ؿؽ( ،)2كْلذه ا٣ـكصح ثسٺزح :اٞ٣ؿف
كا٣ؿد ٜكا ،٢ٕٛ٣ك٥لذه ا٣ـكج ثسٺزح :ا٘لت( )3كاٚله كا٣ك .٢كأ٦ة ا٪ٕ٣ح()4

ٚٺ ٱؿد ُلة ،Êػٺؼ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كزٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب
ظ٪ٲٛح كا٣نةٚ ،)5(ٰٕٚأزجذٮا ا٣ؿد ُلة ثٕؽ أف ٱؤص ٫٤اٙلة ٥٠ق٪ح م٧كٲح(٨٦ )6
كٝخ اٛلؿإٚح إ٣ٲ ٫إذا ًف ٱٝ ٨١ؽ كَب٭ة  ،ٍٝكٹ ٤لكت ٪٦٭ة أٱةـ اٛلؿض
كاٷظؿاـ  ٨٦أ٦لًل كأٱةـ ا٘٣ٲجح كا٪٣نٮزٚ ،إف ادٔٯ ثٕؽ ا٣ك٪ح أٝ ٫٩ؽ كَب٭ة ٚٲ٭ة
ٚةٞ٣ٮؿ ٝٮ ٓ٦ ٫٣ٱ٧ٲ )7(٫٪إف ٠ة٩خ زٲج نة ،كإف ٠ة٩خ ث١ؿ نا ْ٩ؿت إ٣ٲ٭ة ٔؽ٣حٚ ،إف
ٝة٣خ :إ١لة ث١ؿ ٚكغ ١٩ةظ٭ة ،كإف ٝة٣خ :إ١لة زٲت يٝجًٝ ٢ٮ ٓ٦ ٫٣ٱ٧ٲٚ ،٫٪إف ًف
٤لٚ ٙ٤كغ ا١٪٣ةحٚ .إف ٠ةف ادٔٯ ا٣ٮطء ٝج ٢اٛلؿإٚح كأ١٩ؿ ٝٮٜلة(ٝ )8جٝ ٢ٮ٫٣
 ٓ٦ٱ٧ٲ )9(٫٪يف ا٣سٲت ،كيف ا٣ج١ؿ دْ٪ؿ إ٣ٲ٭ة ٔؽ٣حٚ ،إف ٝة٣خ ٰ٬ :زٲت ٝجٝ ٢ٮ٫٣
 ٓ٦ٱ٧ٲ ،٫٪كإف ٝة٣خ ٰ٬ :ث١ؿ أص ٢ق٪ح ً٠ل ٦ؿ .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح( :)10ٹ ٱؿد
ا٣ـكج زكصذ ٫ثٕٲت؛ ٵف ثٲؽق اُ٣ٺؽ.
( )1كٝةؿ اٞ٣ة٬ل ظكَل  ٨٦أوعةب ا٣نة :ٰٕٚإ١لة ٍٗل ٪٦عُصة ،ث٦ ٢ة  ٓ٪٦دٮٝةف اٛ٪٣ف
كَ٠ص ا٣ن٭ٮة ٚإ ٫٩ٱؿد ث ٫ا١٪٣ةح( .ز٬ٮر).
( )2كٔؽـ اٛ١٣ةءة( .رشح أز٬ةر).
( )3ك٣ٮ ث٤ٕٛ٭ة.)Í( .
( )4ثةٝ( .٥ٌ٣ة٦ٮس).
( )5كاٛ٪٣ف ا٣ـ٠ٲح كأٖلؽ ثٔ ٨ٲكٯ كا٣ؽأٰ.
(٤َ ٓ٦ )6ت اٷ٦٭ةؿ  ٨٦ا٣ـكج.
( )7اٛلؼذةر ٔىل أو٤٭ ٥أف ا٣جٲ٪ح ٔ٤ٲ٫؛ ٵف اٵؤ ٢ؽـ ا٣ٮطء ً٠ل يف اٷٱٺءٛ٦( .ذٰ).
( )8إَ٪ٔ ٫٩ل.
(ٚ )9إف  ٢١٩أص( .٢ثكذةف).
( )10يف أظؽ ٝٮ٣ٲ.٫

¬ :كٹ

ٱؿد()1

ثة٣نٲؼٮػح كاٷٕٝةد ،ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٵٍ٦ل

اٙلكَل كا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل ،كٹ ثة٧ٕ٣ٯ كاٷًٗلء كإ٣نٯ )2(Éكا٣ن،)3(٢٤
كٹ ثةُ٣صع ،ػٺؼ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ )4(Êظٲر ٬ٮ ٱأيت يف  ٢٠م٭ؿ( ،)5كٹ ث١ٮ٫٩
ٱذ٘ٮط ٔ٪ؽ

ا٘لًلع()6

أك ٠ ٰ٬ؾ ،ٟ٣ػٺؼ ا١٣ةيف ،كٹ ث١ٮ٤ ٫٩لؽث( )7أك

ٱجٮؿ ظةؿ ا٘لًلع أك ٠ ٰ٬ؾ ،ٟ٣ػٺؼ ا٣ـكااؽ.
¬ :كٱٕذرب يف ا٘ل٪ٮف أف ٱـٱ ٢ا ٢ٕٞ٣كا٣ذ٧ٲٲـ  ٕ٦نة٤ٚ ،ٮ ث ٰٞا٣ذ٧ٲٲـ ٚٺ
ػٲةر( ، )8ذ٠ؿق يف ا٣جعؿٝ ،ةؿ ٚٲ :٫كٱٕذرب يف اٛلضجٮب أف ٹ ٱجٞٯ  ٨٦ذ٠ؿق ٝؽر
اٙلنٛحٚ ،إف ثٝ ٰٞؽر٬ة ٚٺ ػٲةر.
 :كا٣ؿد ثٕٲت ا١٪٣ةح ٔىل ا٣رتاػٰ¬ ٦ة ًف ٤لى ٢رًة ث ٫أك ٦ة ٱٞٮـ ٞ٦ةـ
ا٣ؿًة(٩ ،)9عٮ أف ٱٕٞؽ أك ٥ل٤ٮ أك ٱؽػُ ٢لة  ٓ٦ا ٥٤ٕ٣ثٕٲج٭ة( ،)10أك ٓل٨٦ ٫٪١
ٛ٩ك٭ة ثٕؽ ا ٥٤ٕ٣ثٕٲج ،)11(٫أك دُ٤ج٦ ٫٭ؿ٬ة ثٕؽ ٔ٧٤٭ةٚ -ٺ ػٲةر .)12(Êكٝةؿ
اٛل٪ىٮر ثةٓص كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص :إٔ ٫٩ىل اٛ٣ٮر(.)13
( )1أم :ا١٪٣ةح.
( )2ك٬ٮ ا٣ؾم ٹ ٱجُص يف ا٤٣ٲ.٢ا٬ػ وٮاث :٫يف أكؿ ا٤٣ٲ.٢
( )3ػٺؼ ٦ة.ٟ٣
( )4كاػذةرق اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم
(٤ٝ )5خ :اٹٔذجةر ثًل ٱٛ٪ؿ دٍٛ٪ل نا ث٤ٲ٘ نة( .ثعؿ) .ك٣ٮ دجةٔؽت ٩ٮثةد( .É٫ثعؿ) .ك ِٛ٣ا٣جعؿ:
٦كأ٣ح :كاُ٣صع ٔٲت ك٣ٮ دجةٔؽت ٩ٮثةدٔ .É٫ىل ػ٤ٲ :٢ٹ٪٣ .ة :دٍٛ٪لق كإ٤لةم( .٫ث.)٫ْٛ٤
(٤ٝ )6خ٬ :ؾا ٔ٪ؽم  ٨٦أْٔ ٥اٛلٛ٪ؿات كاٛل١ؽرات( .ق٤ٮؾ).
( )7أم :ظجة ٝنة.
(٦ )8ة ًف ْلل اٛلؿأة  ٫٪٦رضر نا ظةؿ ص٪ٮٗ( .٫٩ٲر).
( ٓ٦ )9ا ٥٤ٕ٣ثأف ٜلة اٚلٲةر.
( )10راصٓ إ٣ٲ٭ة ٕلٲٕة ،أم :ا٣سٺث ا٣ىٮر.
كٔ٧٤خ أف ٜلة اٚلٲةرً٠ ،ل يف اٵ٦ح إذا ٔذٞخ.ا٬ػ اٵز٬ةر :ك٦ذٯ ٔذٞخ ػٍلت٦ ،ة ًف
¬
()11
ٓلٔ ٨١ةٛلح ثةٕ٣ذ ٜكزجٮت اٚلٲةر .ك ِٛ٣ا٣جٲةف :ا٣سةٌل :ٱ ٓٞاٛ٣كغ..إ٣غ.
( )12ك٣ٮ ص٭٤خ أف ا٤ُ٣ت ٱجُ ٢اٚلٲةر.)Í( .
( )13يف (أ ،ب ،ج) :إٚ ٫٩ٮر.

ٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ك٣ـكصح Êاٛلضؾكـ كٵ٦ذ ٫أف ٓل ٨٦ ٫ٕ٪كَب٭ة ثٕؽ رًة٬ة،
ك٣ٮ ٪١٦ذ ٫زٕ٪٦ ٥ذ ٨٦ ٫ثٕؽ ٤ٚ٭ة ذ.)1(ٟ٣
¬ :كٹ ٱىط اٛ٣كغ ٚٲ ٫إٹ ثرتاًٲ٭ًل( )2أك ثع ¬٥١ظة .)3(٥٠كركل
يف ا٣ـكااؽ ٔ ٨اٜلةدم كاٞ٣ةق ٥كا٪٣ةرص أ ٫٩ٹ ٤لذةج إٌف ظ ٥١اٙلة ،٥٠كإذا ٠ةف
 ٫٣ ٨٦اٛ٣كغ ٠ل٤ٮ ٠نة ٚةٚلٲةر¬ إ٣ٲ ٫ٹ إٌف قٲؽقٚ ،ٺ ٱ١ٮف ٤٣كٲؽ أف ٱ١ؿق أ٦ذٔ ٫ىل
ا٣ؽػٮؿ ظٲر ا٣ـكج ٕ٦ٲت ٔٲجة دٕةؼ  ٫ٕ٦إٍ٣صة(.)4
¬ :كقٮاء ٠ةف إ٣ٲت ظةوٺ ٝ ٨٦ج ٢إٞ٣ؽ أك ظؽث ثٕؽق ،ػٺؼ
اٛلؤٱؽ ثةٓص ٚٲًل ظؽث ثٕؽق .كٱىط¬ ا٣ؿد ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ( ،)5ػٺؼ ّة٬ؿ ٠ٺـ
اٜلةدم .كٱىط ا٣ؿد ثًل ظؽث ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ إذا٠ Éةف إ٣ٲت ً٦ل دٕةؼ  ٫ٕ٦إٍ٣صة
٠ة٘ل٪ٮف كا٘لؾاـ كا٣ربص ،ػٺؼ اٜلةدم ،ٹ ٦ة ٹ ٱٕةؼ ٠ة٘لت ك٩عٮق.
¬ :ك ٨٦ادٔٯ إ٣ٲت يف وةظج ٫كأ١٩ؿق ٤ٕٚٲ ٫ا٣جٲ٪ح ث ٨١٣ ،٫ظٲر
اٛلٕٲت ا٣ـكج د١ٮف ا٣جٲ٪ح ثٕؽَ٣ل ،كظٲر  ٰ٬ا٣ـكصح ٱٔ ٰٛ١ؽ٣ح( ،)6ذ٠ؿق يف
( )1ٵ ٫٩ثٮَبٜ ٫لة ٱؽػ٤ٔ ٢ٲ٭ة رضر نا٤ٚ ،٭ة أف ٓلذ ٨ٔ ٓ٪ا٣ٮطء ،كأ٦ة اٛ٣كغ ثٕؽ ا٣ذَ١٧ل ٤ٚٲف ٜلة¬،
كآص أٔ .٥٤كٹ ٱ١ٮف ٩نٮز نا  ٨٦ا٣ـكصح ،كٜلة اٞٛ٪٣ح .ك(.)Í
(*) كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙإ١لة إذا ٪١٦خ  ٓ٦اً ٥٤ٕ٣ف ٣لـ ٜلة اٹ٦ذ٪ةع .كاٛ٣ؿؽ ثَل ا٣ـكصح كاٵ٦ح
أف ا٣ذَ١٧ل  ٨٦ا٣ـكصح رًة ثٕٲت ا٣ـكج ،ثؼٺؼ اٵ٦ح ٚٺ ٔٲت دؿد ث ٟ٤٦ ٫ا٣كٲؽ ٔ٤ٲ٭ة،
 ٥٤ٚٱٮو ٙذ ٟ٣ثة٣ؿًة( .وٕٲرتم).
( )2اٛلؿاد ثة٣رتا٬ل  ٓ٦ادٛةؽ ٦ؾ٬ج٭ًل أٔ ٫٩ٲت ٱؿد ث ٫ا١٪٣ةح٤ٚ ،ٮ اػذ٦ ٙ٤ؾ٬ج٭ًل ٚة٣رتا٬ل
ٔىل ٚكؼ ٫ٹ ٱىط( .ظسٲر) .)Í( .كٝٲ :٢ك٣ٮ اػذ ،ٙ٤ك٬ٮ اْ٣ة٬ؿ؛ إذ ٹ ٦ة.ٓ٩
( )3كإ٣ؽة  ٨٦ٱٮـ اٙل ،٥١ثؼٺؼ ٚكغ ا٣ىٍ٘لة  ٨٧ٚٱٮـ اٛ٣كغٔ( .ة٦ؿ) .كيف ظةمٲح ا٣كعٮٍف:
إ٣ؽة د١ٮف  ٨٦ٱٮـ اٛ٣كغ ك٣ٮ دأػؿ اٙل٠ ٥١ة٣ىٍ٘لة .ك٦س ٫٤يف اٛلٞىؽ اٙلك .٨ك(.)Í
( )4ٹ ٚؿؽ.
( )5ٱٕ :ٰ٪ثًل ظؽث ٝج ٫٤كدػ ٢صة ٬ن
ٺ( .٫٣ Êثكذةف).
]
1
( )6إذا ٠ةف إ٣ٲت Êيف إ٣ٮرة اٛلْ٘٤ح[  ،ذ٠ؿق يف ا١٣ةيف ،ك٦ ٰ٬ة ٹ ٱُ٤ٔ ٓ٤ٲ ٫اٛلعةرـ ً٠ل ٱأيت
يف ا٣ن٭ةدات ،كإٹ ٕٚؽَ٣ل ً٠ل يف ا٣ؿًةع.
-------------------------

[ّ ٨٦ ]1لخ اَ٣صة إٌف ا٣ؿ٠جح.

ا١٣ةيف كاٷٚةدة ،كقٮاء ٠ةف ٔٲج٭ة ثةَ٪ة ٚٲ٭ة أك ّة٬ؿ نا .ك٠ؾا يف اٵ٦ح اٛلنرتاة
إذا ادٔٯ اٛلنرتم أف ٚٲ٭ة مٲبة  ٨٦ذ ٟ٣ثَل ٔ٤ٲ ٫ثٕؽ٣ح( ،)1ز ٥ٱجَل ثٕؽَ٣ل أ٫٩
ٱٞ٪ه اٞ٣ٲ٧ح ،ذ٠ؿق يف ا١٣ةيف(.)2
¬ :كإذا ٠ة٩ة ٕ٦ٲجَل ٕ٦ة  ٢١٤ٚكاظؽ ٪٦٭ًل اٚلٲةر ك٣ٮ ادٔ ٜٛٲج٭ًل(،)3
ػٺؼ ثٕي أوعةب ا٣نة.ٰٕٚ
 :كإذا ك ٓٝاٛ٣كغ ثةٕ٣ٲت ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ كاٚل٤ٮة أك ثٕؽ اٚل٤ٮة ثةٛلٕٲجح
ص٭ ن
ٺ ٚٺ ٦٭ؿ ،Êكإف َٞ٤٭ة ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ٤ٚ٭ة ٩ى ¬ٙاٛلك٧ٯ( ،)4كإف ك ٓٝاٛ٣كغ
ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ  ٓ٦ا٘ل٭ ٢ثةٕ٣ٲت أك ثٕؽ ػ٤ٮة
٦٭ؿ٬ة()6

اٛلٕٲت()5

ثة٣ىعٲعح ٤ٚ٭ة

ٔ٤ٲٚ ،٫إف ًف ٱ ٨١ز٧ح دؽ٣ٲف يف ٔٲج٭ة  ٨٦أظؽ ٔ٤ٲٚ ٫ٺ رصٮع ٫٣

ثةٛل٭ؿ ،كإف ٠ةف ز٧ح دؽ٣ٲف -ك٬ٮ اٷ٦لةـ( )7ثىعذ٭ة أك ٱكأؿ ا٣ـكصح( )8أك
ك٣ٲ٭ة ٔ ٨ظةٜلة ٚٲك١خٚ -عٲر اٛلؽ٣ف ا٣ٮٍف( )9ٱؿصٓ ٔ٤ٲ ٫ثةٛل٭ؿ إف ٔ٥٤
ثٕٲج٭ة( ،)10ٹ إف ص٭٢؛ ٵٚ ٫٩ةٔ ٢قجت(ٍٗ )11ل ٦ذٕؽ ٚٲ٤ٚ ،٫ٮ اػذٛ٤ة يف ٔ٫٧٤
( )1إذا ٠ةف يف إ٣ٮرة اٛلْ٘٤ح.)Í( .
( )2كٝؽ أػؾ ٤٣٭ؽكٱح ٪٬ ٨٦ة وعح ا٣ن٭ةدة اٛلؿ٠جح.
(٦ )3ة ًف ٱ ٨١ر ًٝة ٚٺ ٚكغ إٹ  ٓ٦ا٣ذؽ٣ٲف .)Í( .أك ٔؽـ اٛ١٣ةءة.)Í( .
( )4كٹ ٱؿصٓ ث ،٫ذ٠ؿق يف ا٣جعؿ.)Í( .
(ٔ )5ٲت ٹ ٱـكؿ.
( )6ك٬ٮ اٛلك٧ٯ.)Í( .
( )7ث ٢ٹ ثؽ  Ê٨٦ا ِٛ٣ .ُٜ٪٣رشح اٵز٬ةر :كا٣ذؽ٣ٲف ٬ٮ أف ٱ ُٜ٪ثأ١لة ٍٗل ٕ٦ٲجح أك ٱكأؿ
ٚٲك١خ( .ث.)٫ْٛ٤
(٪ٔ )8ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص.
( )9كاٛلؿاد ثة٣ٮٍف ثة٪٣كت أك ا٣كجت ،ٹ اٷ٦ةـ كاٙلةٚ ،٥٠ٺ رصٮع ٔ٤ٲ٭ًل ،كّة٬ؿ¬ إَٺؽ
ا١٣ذةب دػٮؿ اٷ٦ةـ ك٩عٮق ٚٲ( .٫ظةمٲح قعٮٍف).
( )10كٔٞؽ¨( .رشح أزًلر كٚذط).
( )11ك٬ٮ إٞ٣ؽ.

ثٕٲج٭ة ٚة٣جٲ٪ح ٔىل ا٣ٮٍف ظٲر ٬ٮ ٞلؿـ( ،)1كد١ٮف ثٲ٪ذٔ ٫ىل إٝؿار ا٣ـكج ثٕؽـ
ٔ ،٫٧٤أك ثأٞ ٫٩لجٮس ٔ ٨ا٣ـكصح أك ٞ ٰ٬لجٮقح ٔ ،٫٪كظٲر ا٣ٮٍف ٍٗل ٞلؿـ
ا٣جٲ٪ح ٔىل ا٣ـكج ثأٔ ٫٩ةًف .كإذا رصٓ ا٣ـكج ٔىل ا٣ٮٍف ًف ٱؿصٓ Êا٣ٮٍف ٔىل ا٣ـكصح،
ػٺؼ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ .كظٲر اٛلؽ٣ف  ٰ٬ا٣ـكصح ٞٚةؿ أثٮ َة٣ت :ٱؿصٓ ٔ٤ٲ٭ة
إف ٠ة٩خ ظؿة ،ٹ إف ٠ة٩خ أ٦ح ،كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٱؿصٓ ٔ٤ٲ٭ة  ٞ٤ُ٦نة ،كٝةؿ أثٮ
إ٣جةس :ٹ ٱؿصٓ٤ٔ Êٲ٭ة ٞ٤ُ٦ة( .)2كظٲر اٛلؽ٣ف أص٪جٰ(ٞٚ )3ةؿ يف ا٣ذٞؿٱؿ
كاٙلٛٲِ كا٣ذؾ٠ؿة كأثٮ إ٣جةس كاٞ٣ة٬ل زٱؽ :ٹ ٱؿصٓ٤ٔ Êٲ ،)4(٫كٝةؿ يف
اٍ٣صح كاٛلؤٱؽ ثةٓص كا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل كأثٮ ِ٦ص :ٱؿصٓ ٔ٤ٲ.٫
 :ك ٨٦دـكج ثة٦ؿأة ٚجة٩خ ػ٪سٯ أ٩سٯ أك ٬ٮ ػ٪سٯ ذ٠ؿ ٚٺ ػٲةر ،)5(Êكإف
ثة٩خ ػ٪سٯ ٣جكح ٚة١٪٣ةح ثةَٚ ،¬٢إذا دػُ ٢لة صةَ٤٬ل ٤٣ذعؿٱ ٥كصت ٜلة ٩ىٙ
اٛل٭ؿ( ،)6ك٬ٮ اٵ ٨٦ ٢ٝاٛلك٧ٯ ك٦٭ؿ اٛلس ٢إف ٠ة٩خ زٲجة ،كإف ٠ة٩خ ث١ؿا كصت ٜلة
٩ى ٙذ ٟ٣اٛل٭ؿ ك٩ى ٙأرش د ٟ٤ا٘ل٪ةٱح ٔىل ذ٠ؿ( .)7كإف دػُ ٢لة ٔةٛلَل
( )1اٞ٣ٮؿ ٝٮؿ ا٣ٮٍف Êث ٢١ظةؿ( .دٱجةج) .إٹ ٚٲًل ٠ةف ّة٬ؿ ناٞ٦( .ىؽ ظك .)Í( )٨ك٠ةف ٠ل٨
٣لٮز  ٫٣اْ٪٣ؿ إ٣ٲ٭ة ٚةْ٣ة٬ؿ ا( .٥٤ٕ٣ظةمٲح قعٮٍف) (.)Í
( )2كاٛ٣ؿؽ يف ٔؽـ زجٮت ا٣ؿصٮع ٔىل ا٣ـكصح ٹ ا٣ٮٍف أف اٛلُ٤ٮب  ٨٦ا٣ٮٍف ٔٞؽ ق٤ٲ٨٦ ٥
ا٣ذ٘ؿٱؿ ،كًف ٤لى ،٢كٹ ٱُ٤ت ٪٦٭ة إٹ دك٤ٲٛ٩ ٥ك٭ة كٔؽـ اٹ٦ذ٪ةع ،كٝؽ ظى.٢
( )3ك٣ٮ ك٠ٲ ٢ا٣ـكج.
( )4إٹ ظٲر ٹ كٍف ٜلة كزكص٭ة ثذٕٲٲ٪٭ة كد٣ف رصٓ ٔ٤ٲ ¬٫؛ ٵ ٫٩ظٲ٪بؾ كٍف .ٱٞةؿ٣ :ٲف ٠ة٣ٮٍف
ٔىل ا٣ذعٞٲٜ؛ إذ ٣ٮ ٔٞؽ ثٍ٘ل أ٦ؿ ز ٥أصةزت ًف ٱٕٞ٪ؽ ،ثؼٺؼ ا٣ٮٍف اٙلٞٲٚ ،ٰٞةٚرتٝة .كيف
ا١٣ٮا٠ت :ٱىط ٪٦٭ة اٷصةزة ً٠ل دٞؽـ .ك(.)Í
( )5ٵف ٣ؾة [آ٣ح (٩غ)] اٹقذ٧ذةع ظةو ،٢ك٣ٲف إٹ زٱةدة ٌٔٮ ،ذ٠ؿق يف اٍ٣صح.
(*) كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٹ ٱذٕؾر  ٫ٕ٦اٹقذ٧ذةع كا٣ٮطء ،ك١لةٱح اٵ٦ؿ أف يف  ٢٠كاظؽ زٱةدة ٌٔٮ،
كزٱةدد ٫ٹ ْل ٢ثة٣ٮطء( .ثكذةف).
( )6اٛلؾ٬ت ٹ ٨لء.)Í( .
( )7كيف ا٣جعؿ :ٹ ٣لت¬ إٹ أرش ص٪ةٱح أ٩سٯ[]1؛ ٵ ٫٩اٛلذٲ .٨ٞكٱ١ٮف أرش دا٦ٲح ،Êذ٠ؿق يف
ا٣ـ٬ٮر( .ق٤ٮؾ) .كٝٲ٦ :٢ذٺٖلح ظٲر ٹ إٌٚةء.

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

[ ]1ٱٞةؿ ٔىل ٠ٺـ ا٣جعؿ٣ :ٮ ٠ةف ٦٭ؿ اٛلس ٢أ ٨٦ ٢ٝأرش أ٩سٯ ٚةٞ٣ٲةس ٣ـكÊٍٞٚ ٫٦؛ ٵف اٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح  ٨٦ا٣ـااؽ.

ثة٣ذعؿٱ ٥أك أظؽً٬ل ٚٺ ظؽِف  )1(Êكٹ ٦٭ؿ ٜلة إف ٠ة٩خ زٲجة ،كإف ٠ة٩خ ث١ؿا ٚؿثٓ ٦٭ؿ
اٛلس ٢ك٩ى ٙاٵرش إف دػُ ٢لة ١٦ؿ٬ح؛ ٵ١لة إف ٠ة٩خ أ٩سٯ ٚ٭ٮ زاف يف ظةؿ كصةف
يف ظةؿٚ ،ٲضت ٩ى٦ ٙ٭ؿ اٛلس ،)2(٢كإف ٠ة٩خ ذ٠ؿا ٚ٭ٮ صةفٚ ،ٲ٤ـ ٫٦اٵرش،
ٚٲضت ٩ى ٙذ .)3(٫٤٠ ٟ٣كإف ٠ة٩خ ُ٦ةكٔح ٪ٚى ٙاٵرش  .)4(ٍٞٚكاٚل٪سٯ:
ٜ ٨٦ ٰ٬لة آ٣ح ا٣ؿص ٢كآ٣ح اٛلؿأة أك ٣ٲف ٜلة إٹ زٞت ٤٣جٮؿ .ٍٞٚ
ٚ :إف ٠ةف ا٣ـكج ػ٪سٯ ٣جكح كا٣ـكصح أ٩سٯ ٚة١٪٣ةح ثةَٚ ،Ê٢إف دػُ ٢لة
صةَ٤٬ل ٕ٦ة اقذعٞخ ٩ى٦ ٙ٭ؿ ٦س٤٭ة( ،)5كذ ٟ٣ظٲر دٞؽرق أ٩سٯ(،)6
ك٩ى ٙاٛل٭ؿ ا٣ؾم ٬ٮ اٵ ،٢ٝكذ ٟ٣ظٲر دٞؽرق ذ٠ؿ نا ،ك٬ؾا إذا ٠ة٩خ
ث١ؿا( ،)7كإف ٠ة٩خ زٲجة ٪ٚى ٙاٵ.)8(ٍٞٚ ٢ٝ
كإف دػُ ٢لة ٔةٛلَل ثة٣ذعؿٱ ٥أك أظؽً٬لٚ :عٲر ُ٦ ٰ٬ةكٔح ٹ ٨لء ٜلة،)9(Ê
( )1ٵ ٫٩يف ٍٗل ٚؿج.
( )2ٱٞكٔ ٥ىل ظةَ٣ل ،كإف ٠ة٩خ ذ٠ؿ نا ٚ٭ٮ صةف ٱ٤ـ ٫٦اٵرش ٕلٲٕ ،٫ٱٞك ٥ا٘ل٧ٲٓ ٔىل ظةَ٣ل،
ٱأيت رثٓ اٛل٭ؿ ك٩ى ٙاٵرش.ا٬ػ كاٛلؾ٬ت ٣لت اٵ ٨٦ Ê٢ٝاٛل٭ؿ أك اٵرش.
( )3ك٬ٮ ٱأيت رثٓ اٛل٭ؿ ك٩ى ٙاٵرش.
(*) كا٣ذعٮٱ ٢ٱكذٞٲٔ ٥ىل ٝٮؿ ٤ ٨٦لٮؿ ٔىل ٤ٔ ٨٦ٲ ٫اٙلٚ ،ٜإف ظى٤خ ص٪ةٱح ٚأرش ص٪ةٱح
أ٩سٯ؛ ٵف اٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح .كا٣ىعٲط¬ يف ٬ؾق اٵظٮاؿ ا٘ل٧ٲٓ أف ٹ ٨لء  ٨٦اٛل٭ؿ؛ ٵف
اٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح.
( )4ٵ ٫٩ٱ٤ــ يف ظةؿ كٱك ٍٞيف ظةؿ٤ٚ ،ــ ٩ى.٫ٛا٬ػ كاٛلؾ٬ت ٹ٨ Êلء؛ ٣ذضٮٱـ٬ة أ٩سٯ،
كاٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح.
( )5أرش ٔىل ظةَ٣ل.
( )6ٵ ٫٩ٱ٤ـ٦٭ة أرش ا٣ج١ةرة ،ك٬ٮ ٦٭ؿ اٛلس.٢
( )7اٛلؾ٬ت أرش ا٣ج١ةرة .ٍٞٚا٬ػ كاٵكٌف ٣ـكـ Êاٵ٢ٝ؛ إذ ٹ ّلٮٱٔ ٢ىل ٤ٔ ٨٦ٲ ٫اٙل.ٜ
( )8كاٛلؾ٬ت ٹ ٨لء؛ إذ ٹ ص٪ةٱح.)Í( .
(٬ )9ؾا إذا ٠ة٩خ زٲج نة ،ٹ ث١ؿ نا؛ ٵ ٫٩ثٍ٘ل اٛلٕذةد[]1؛ ٵ٠ ٫٩أ ٫٩ص٪ٯ ٔ٤ٲ٭ة ثأوجٕٚ ،٫ٲضت
٩ى ،٫ٛكآص أٔ.٥٤

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

[ ]1ث ٢ا٣ٮص ¬٫أ ٟ٩إف ٝؽرت ا٣ـكج ذ٠ؿا ٚٺ ٨لء ٜلة؛ ٵ١لة ُ٦ةكٔح ،كإف ٝؽرد ٫أ٩سٯ ٣ــ ٦٭ؿ اٛلس٢؛ إذ ٹ ٱكذجةح
ثةٷثةظحٔ ،ىل ظةَ٣ل ٱ٤ــ ٩ى .٫ٛك٤لذ ٢٧أف ٱٞٮؿٝ :ؽ ٣ــ يف ظةؿ دٞؽٱؿ ا٣ـكج أ٩سٯ كق ٍٞيف ظة٣ح دٞؽٱؿق ذ٠ؿا،
كاٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح ٣ ٨٦ـكٚ ،٫٦ٲ٤ــ أف ٹ ٨لء¬ ٔ٤ٲ ،٫ك٬ٮ اٛلؼذةر ً٠ل يف ا١٣ذةب( .قٲؽ٩ة ظك.)ª ٨

كظٲر ١٦ ٰ٬ؿ٬ح ٣لت ٜلة زٺزح أرثةع ٦٭ؿ ٦س٤٭ة إف ٠ة٩خ ث١ؿ نا؛ ٵ٣ ٫٩لت ٫٤٠
يف ظةؿ ،ك٬ٮ ظٲر دٞؽرق أ٩سٯ ،ك٩ى ٫ٛيف ظةؿ ،ك٬ٮ ظٲر دٞؽرق ذ٠ؿ نا(.)1
كإف ٠ة٩خ زٲجة ٚٺ ٨لء ٜلة.
٤ٚ :ٮ ٠ة٩ة ٣جكذَل ٕلٲٕة كدػٺ صةَ٤٬ل ثة٣ذعؿٱٚ :٥إف ٠ة٩خ ا٣ـكصح زٲجة
اقذعٞخ ٔىل ا٣ـكج رثٓ اٛل٭ؿ ا٣ؾم ٬ٮ اٵ)2(٢ٝ؛ ٵ٣ ٫٩لت يف ظةؿ( )3كٱكٍٞ
يف زٺزح أظٮاؿ( ،)4كإف ٠ة٩خ ث١ؿا كصت ٜلة رثٓ ٦٭ؿ اٛلس ٢كرثٓ اٵٚ ،٢ٝؿثٓ
٦٭ؿ اٛلس ٢ظٲر دٞؽرً٬ل أ٩سٲَل( ،)5كرثٓ اٵ )6(٢ٝظٲر دٞؽرق ذ٠ؿا ك ٰ٬أ٩سٯ،
ك٩ى ٙأرش د ٟ٤ا٘ل٪ةٱح(ٔ )7ىل ذ٠ؿ؛ ٵ٣ ٫٩لت يف ظةَ٣ل :ظٲر دٞؽرً٬ل
ذ٠ؿٱ ٨أك  ٰ٬ذ٠ؿ ك٬ٮ أ٩سٯ ،كٱك ٍٞيف ظةَ٣ل( .)8كإف دػُ ٢لة ٔةٛلَل أك
أظؽً٬ل ٚإف ٠ة٩خ زٲجة ٚٺ ٨لء ٜلة ،كإف ٠ة٩خ ث١ؿ نا ٚعٲر ُ٦ ٰ٬ةكٔح ٣لت ٜلة
٩ى ٙاٵرش؛ ٵ٣ ٫٩لت اٵرش يف ظةَ٣ل :ظٲر دٞؽرً٬ل ذ٠ؿٱ ٨أك  ٰ٬ذ٠ؿ
ك٬ٮ أ٩سٯ ،كٱك ٍٞيف ظةَ٣ل( .)9كظٲر ١٦ ٰ٬ؿ٬ح ٣لت ٜلة ٩ى ٙاٵرش
كرثٓ ٦٭ؿ اٛلس ٢كز٫٪٧؛ ٵ٣ ٫٩لت اٵرش يف ظةَ٣ل( ،)10كٱك ٍٞيف ظةَ٣ل،
صةف و
( )1كاٛلؼذةر أ٣ Ê٫٩لت ٩ى ٙاٛل٭ؿ  ٞ٤ُ٦نة؛ ٵ ٫٩و
كزاف إف ٝؽر ذ٠ؿ نا ،كاٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح  ٨٦ا٣ـااؽ.
(*) ٬ٮ يف ظةؿ زاف ٹ ٨لء ٔ٤ٲ ،٫كيف ظةؿ صةفٔ ،ىل ظةَ٣ل ،ٱ٤ــ ٦ة ذ٠ؿ.
( )2اٛلؾ٬ت ٹ٨ Êلء.
( )3ظٲر دٞؽرق ذ٠ؿا ك ٰ٬أ٩سٯ.
( )4ٱٕٚ :ٰ٪ٲضت ظٲر دٞؽر ا٣ـكج ذ٠ؿا ك ٰ٬أ٩سٯ ،كٱكٚ ٍٞٲًل ٔؽا٬ة ،كٔىل ذٞٚ ٟ٣ف إٌف
آػؿ ا١٣ٺـ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )5ٵ١لة ص٪ةٱح.
( )6اٛلؾ٬ت ٹ ٨لء.)Í( .
( )7ٵ٣ ٫٩لت ٜلة اٵ ٢ٝيف ظةؿ ،ك٦٭ؿ اٛلس ٢يف ظةؿ ،كاٵرش يف ظةَ٣ل٠( .ٮا٠ت) .ٵ٣ ٫٩لت
٦٭ؿ اٛلس ٢ظٲر دٞؽرً٬ل أ٩سٲَل ،ك٩ى ٙاٵ ٢ٝظٲر دٞؽر ا٣ـكج ذ٠ؿ نا كا٣ـكصح أ٩سٯ ،ك٣لت
اٵرش ظٲر دٞؽرً٬ل ذ٠ؿٱ ٕ٦ ٨نة أك ا٣ـكصح ذ٠ؿ نا.
( )8اٵػٍلٱ.٨
( )9كً٬ل ظٲر ٠ة٩ة ا٩سٲَل أك ا٣ـكج ذ٠ؿ ك ٰ٬أ٩سٯ ،كآص أٔٔ .٥٤ىل أظؽ اٹظذًلَ٣ل اٛلؾ٠ٮرٱ٨
٣ٸ٦ةـ اٛل٭ؽم  #قةث ٞنة ٚٲ ٨٧أذ٩خ ٍ٘٣ل٬ة ثإذ٬ةب ث١ةرٔلة ثٍ٘ل اٛلٕذةد .كآص ٦ٮٹم أٔ.٥٤
( )10أ٦ة ظٲر ً٬ل أ٩سٲةف ٚٺ كص٣ ٫كٞٮَٚ ،٫ٲضت رثٓ اٛل٭ؿ؛ ٵ ٫٩ثٍ٘ل اٛلٕذةد ،ك٬ٮ ص٪ةٱح ٞلي.

ك٣لت ٦٭ؿ اٛلس ٢يف ظةؿ( )1كٱك ٍٞيف زٺزح أظٮاؿ( ،)2ك٣لت ٩ى٦ ٙ٭ؿ اٛلس٢
يف ظةؿ كٱك ٍٞيف زٺزح(ٚ ،)3ٮصٮب ا٪٣ى ٙظٲر  ٰ٬أ٩سٯ ك٬ٮ ذ٠ؿ؛ ٵ ٫٩يف
ظة٣ح صةف كيف ظة٣ح زافٚ ،ٲضت ٩ى.٫ٛ
 :ك ٨٦دـكج ا٦ؿأة ٔىل أ١لة ث١ؿا ٚٮصؽ٬ة زٲجة ٚٺ ػٲةر¬ ٚ ،٫٣إف ٠ةف
زاد ٜلة يف اٛل٭ؿ ٵص ٢ا٣ج١ةرة رصٓ ثًل زاد ٔىل ٦٭ؿ ا٣سٲت( )4إف ٠ة٩خ ا٣ج١ةرة
زا٣خ ثة٣ٮطء ،ٹ إف زا٣خ ثٍ٘لق(٤ٚ .)5ٮ اػذٛ٤ة ثًل زا٣خ  ٢ٕ٤ٚا٣جٲ٪ح ٔ٤ٲ٫؛ ٵ٫٩
ٱؽٰٔ اقذعٞةؽ ا٣ؿصٮع ٔ٤ٲ٭ة.

( )1ظٲر دٞؽرً٬ل أ٩سٲَل  ٕ٦نة.
( )2ظٲر ً٬ل ذ٠ؿاف ،أك  ٰ٬ذ٠ؿ ك٬ٮ أ٩سٯ ،أك  ٰ٬أ٩سٯ ك٬ٮ ذ٠ؿ.
(*) كاٛلؼذةر أ Ê٫٩ٹ ٦٭ؿ يف ٬ؾق اٛلكةا٤٠ ٢٭ة؛ إذ ٹ ّلٮٱٔ ٢ىل ٤ٔ ٨٦ٲ ٫اٙلٚ ،ٜإف ظى٤خ ص٪ةٱح
ٚأرش ص٪ةٱح أ٩سٯ[]1؛ ٵف اٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح ،ذ٠ؿ ٪ٕ٦ٯ ذ ٟ٣اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق.ٙا٬ػ كيف
ا٣ؿٱةض ذ٠ؿ مٲبة ٬ ٨٦ؾق ا٣ذٮصٲ٭ةت كاٹٔرتاًةت.
( )3ظٲر ً٬ل ذ٠ؿاف أك أ٩سٲةف أك  ٰ٬ذ٠ؿ ك٬ٮ أ٩سٯ.
( ٢٬ ٨١٣ )4ا٣ذٮاَؤ ٔىل ذ ٟ٣ٱ ٰٛ١أك ٱنرتط ٞ٪٤٣ىةف أف ٱٍصط يف إٞ٣ؽ؟ اٛلٛ٭ٮـ ٠ ٨٦ٺـ
اٞٛ٣ٲ ٫ظك ٨أ ٫٩إً٩ل ٱٞ٪ه إذا رشَخ ا٣ج١ةرة ،كٹ ٱ ٰٛ١ا٣ذٮاَؤ ،ك٬ٮ ٱؾ٠ؿ اظذًلٹن آػؿ
أف اٛلذٮاَأ ٔ٤ٲ٠ ٫ةٛلُ٪ٮؽ ثÊ٫؛ ٵص ٢إ٣ؿؼ( .رٱةض) كٝٮاق ا٣نة .ٰ٦ك٦س ٫٤يف ا٘٣ٲر.
(*) ٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق٬ :ٙؾا  ٓ٦اُ ُٜ٪٣لةٚ ،إف ًف ٱُٞ٪ٮا كٝ ٨١٣ؽ ٔؿؼ ذٞ٦ ٨٦ ٟ٣ةوؽ٥٬
ٚٲعذ ٢٧أ٠ ٫٩ةٛلُ٪ٮؽ¬  ،ك٤لذ ٢٧أف اٛلذٮاَأ ٔ٤ٲ ٫ٹ ظ( .٫٣ ٥١ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
كاٛلؼذةر اٞ٪٣ه قٮاء زا٣خ ا٣ج١ةرة ثة٣ٮطء أك ثٍ٘لق ٓ٦ .اٍ٣صط أك صؿل إ٣ؿؼ ثؾ،ٟ٣
¬
()5
ٝج ٢إٞ٣ؽ أك ثٕؽق.

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

[ ]1ٱٞةؿ٣ :ٮ ٠ةف ٦٭ؿ اٛلس ٢أ ٨٦ ٢ٝأرش أ٩سٯ ٚةٞ٣ٲةس¬ ٣ـكٍٞٚ ٫٦؛ ٵف اٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح  ٨٦ا٣ـااؽ.)Í( .

فصل[ :يف ثيبى هب يسرفغ ثه الٌكبذ وهب يزؼلك ثرلك]

كٱؿد ٓٛا١٪٣ةح ثَل ا٣ـكصَل ثةٛلٮت أك اُ٣ٺؽ أك اٛ٣كغ ،ك٬ٮ ٔىل زٺزح
أرضب :اٵكؿ :ٱ ٓٞاٛ٣كغ ٚٲ ٫ثةػذٲةر  ٫٣ ٨٦اٛ٣كغ كٹ ٤لذةج Êإٌف ظة،٥٠
ظؿ نا ،ػٺؼ ا٣نة ٰٕٚك٦ةٚ ،ٟ٣إذا
٠ةٵ٦ح إذا ٔذٞخ كٚكؼخ ك٣ٮ ٠ةف زكص٭ةٌ Ê

مةصؿ٬ة ا٣ـكج اٙلؿ ّلةً٠ل  ُٓٞ٣اٚلٺؼ( .)1كػٲةر٬ة ٔىل ا٣ذػؿاÊػٰ ،ػٺؼ
اٙلٞٲ ٰ٪كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ٦ ،ة ًف ٓلٛ٩ ٨٦ ٫٪١ك٭ة ٣ٮطء أك ٛÊلف أك دٞجٲ٣ )2(٢ن٭ٮة

ثٕؽ ٔ٧٤٭ة ثةٕ٣ذ ٜكثأف ٜلة اٛ٣كغ أٱٌ نة ،ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح يف ٔ٥٤
اٚلٲةر( .)3ك٠ة٣ىٍ٘لة إذا ث٘٤خ ٚؼٲةر٬ة ٚٮر نا(٦ ،)4ة ًف دٕؿض ٔ ٫٪ثٕؽ ٔ٧٤٭ةÊ
ثة٣ج٤ٮغ كثأف ٜلة اٚلٲةر ،ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص أيب ظ٪ٲٛح يف ٔ ٥٤اٚلٲةر .كٹ ّلذةج إٌÊف
ظة ،٥٠ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص أيب ظ٪ٲٛحٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجطٞ :ل ٢اٚلٺؼ ٔ ٓ٦ؽـ
اٚلٺؼ ٓ٦
¬
ا٣نضةر ،ٹ ٚ ٫ٕ٦ٺ ثؽ  ٨٦اٙل ٥١كٚة ٝنة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :إف
ا٣نضةر(ٚ ،)5ذعذةج إٌف اٙل٣ ٥١ؿ ٓٚاٚلٺؼ ٤ٚ ،)6(ٍٞٚٮ ٚكؼخ كاٌٞ٩خ
ٔؽٔلة كدـكصخ ز ٥مةصؿ ا٣ـكج اٵكؿ كّلةً٠ل ٚع ٥١ثةٛ٣كغ وط ١٩ةÊظ٭ة()7

ٔىل ٝٮؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ ،ٹ ٔىل ٝٮؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط ٔىل أو٢
( )1ٱٕ ٰ٪ظٲر اػذ٦ ٙ٤ؾ٬ج٭ًل ،كإٹ  ُٓٞ٤ٚا٣نضةر إف اد٦ ٜٛؾ٬ج٭ًل.)Í( .
( )2ك٣ٮ ص٭٤خ أف ا٣ذَ١٧ل إصةزة( .ظةمٲح قعٮٍف) (.)Í
( )3كذ ٟ٣ٵ ٫٩إقٞةط ظٚ ٜٺ ٱنرتط ٚٲ ٫ا( .٥٤ٕ٣ثكذةف).
( )4يف اٛلض٤ف.)Í( .
(ٝ )5ةؿ ٦ٮٹ٩ة  :#ك٬ٮ ا٣ؾم اػرت٩ةق يف اٵز٬ةر؛ ٵ٩ة أَ٪ٞ٤ة اٞ٣ٮؿ ثأ ٫٩ٱٛ٪كغ ٦ذٯ ٚكؼذ،٫
ك٬ؾا ٱٞذٌص أ ٫٩ٱٛ٪كغ  ٓ٦ا٣ذنةصؿ كا٣رتا٬ل ٔىل قٮاء.
( )6إٹ إ٣ؽة  ٨٧ٚٱٮـ اٛ٣كغ ،Êكٔ٪ؽ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط  ٨٦ٱٮـ اٙل.٥١
(*) ٚٲ١ٮف اٙل٪ٔ ٥١ؽ اٜلؽكٱح ٛ٣ى ٢ا٣نضةر ٹ ٣ٮٝٮع اٛ٣كغٞٚ ،ؽ ك ٨٦ ٓٝٱٮـ ٚكؼخ ،كأ٦ة
 ٓ٦ا٣رتا٬ل ٚٺ ٤لذةج إٌف ظ ٥١كٚة ٝنة٠( .ٮا٠ت).
( )7ثة٣سةٌل.

اٜلؽكٱح ٚذٕذؽ  ٨٦ثٕؽ اٙل.٥١
 ¨:كإذا َٞ٤٭ة ز ٥ث٘٤خ يف إ٣ؽة كٚكؼخ وط ٚكؼ٭ة( ،)1قٮاء ٠ةف
اُ٣ٺؽ ثةا ٪نة( )2أك رصٕٲ نة ،كإف ث٘٤خ كٝ ٰ٬ل٪ٮ٩ح ٤ٚ٭ة اٛ٣كغ ٦ذٯ ٔ٤ٞخ(.)3
ا٣سةٌل :ٱ ٓٞاٛ٣كغ ٚٲ ٫ثرتاًٲ٭ًل ،كإف دنةصؿا ٚجةٙل ٥١ثٕؽ اٛلؿإٚح ،قٮاء
ٚكؼ ٫اٙلة ٥٠أك أ٦ؿ ٍٗلق ثٛكؼ ٫ك٣ٮ ٠ةف اٛلأ٦ٮر ٬ٮ اُ٣ة٣ت ٛ٤٣كغ ،كذ ٟ٣يف
اٛ٣كغ ثةٕ٣ٲت كثٕؽـ اٛ١٣ةءة ،ك٬ٮ ٔىل ا٣رتاػٰ ٦ة ًف ٱ ٓٞث ٫رًة أك ٩عٮق( )4ثٕؽ
ا ٥٤ٕ٣ثةٕ٣ٲت أك ٔؽـ اٛ١٣ةءة كثأف ٜلة¬ اٚلٲةر ،ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح( )5يف
ٔ ٥٤اٚلٲةر .ك ٨٦ادٔٯ ٔؽـ اٛ١٣ةءة ٚة٣جٲ٪ح ٔ٤ٲÊ٫؛ ٵف اٵؤ ٢ؽـ اٛ٣كغ.
ك٠ؾا اٛ٣كغ ثةٛ٣كةد ٚإ ٫٩ٱٛذٞؿ إٌف

ا٣رتا٬ل()6

أك اٙل ،٥١كأ٦ة ثةٕ٤٣ةف

ٚٺ ثؽ  Ê٨٦اٙل.٥١
ا٣سة٣ر :ٱ ٓٞاٛ٣كغ ٚٲ ٫ثعىٮؿ قجج ،)7(ٍٞٚ ٫إٹ ٛ٣ى ٢ا٣نضةر ٚٲًل
اػذٚ ٙ٤ٲٚ ٫ٲذعةً٠لف ،كأقجةث ٫قذح :اٵكؿ :أف ٱ ٟ٤٧أظؽً٬ل وةظج )8(٫أك
صـء نا  ٫٪٦ك٣ٮ  ٢ٝثأم كص٤ٚ ،٫١٤٦ ٫ٮ زكج ث٪ذٔ ٫جؽق ز٦ ٥ةت اٛ٩كغ ،إٹ ظٲر
٦ة٦ ٫٣كذ٘ؿؽ ثة٣ؽٱٚ ٨ٺ ٱٛ٪كغ ظذٯ ٱك ٍٞا٣ؽٱ ٨ثٌٞةء أك إثؿاء.
()1كٚةاؽد :٫ر ٓٚاٌ٘٣ةًح ا٣ٮإٝح ثةُ٣ٺؽ.
( )2ٱْ٪ؿ ٦ة ٚةاؽة اٛ٣كغ  ٨٦ا٣ـكصح ثٕؽ اُ٣ٺؽ ا٣جةا٨؟ ٝٲ٣ :٢ـكـ إ٣ؽة  ٨٦ٱٮـ اٛ٣كغ.
(ٗٲر) ك٦س ٫٤يف رشح اٛ٣ذط .كٝؽ ٱٞةؿٚ :ةاؽد ٫ر ٓٚاٌ٘٣ةًح ا٣ٮإٝح ثةُ٣ٺؽ.
( )3كٔ٧٤خ¨.
(٠ )4ة٣ذَ١٧ل  ٨٦ا٣ٮطء أك ٞ٦ؽ٦ةد٣ ٫ن٭ٮة.)Í( .
( )5كذ ٟ٣ٵ ٫٩إقٞةط ظٚ ،ٜٺ ٱنرتط ٚٲ ٫ا٪٤ٝ .٥٤ٕ٣ة :إً٩ل ٱجُ ٢ػٲةر٬ة ثة٣ؿًة ،كٹ ز٧ؿة
٤ ٣ؿًة إٹ  ٓ٦ا ٥٤ٕ٣ثأف ٜلة اٚلٲةر ،كً٠ل ٣ٮ صٮٕ٦خ ٩ةا٧ح ًف ٱجُ ٢ػٲةر٬ة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( ٓ٦ )6ادٛةؽ اٛلؾ٬ت.
( )7كذ ٟ٣ٹٕٞ٩ةد اٷصًلع ٔىل ٠ٮف ٬ؾق اٵمٲةء ٦ٮصجح ٛ٤٣كغ( .ثكذةف).
( )8رٝجح ٹ ٕٛ٪٦ح.)Í( .

¨٤ٚ :ٮ زكج أ٦ذ ٨٦ ٫ظؿ زٗ ٥ةب ا٣ـكج ٚةٙلٲ٤ح أف ٱ٪ؾر ثضـء ٪٦٭ة ٔىل ا٣ـكج
ٚٲٛ٪كغ ا١٪٣ةح ،ز ٥ٱٌٞٲ ٫اٙلة ٥٠ذ ٟ٣ا٘لـء ًٔل ٔىل ا٣ـكج  ٨٦ظٞٮٝ٭ة(.)1
ا٣سةٌل :كركد ا٣ؿًةع( )2ثٲ٪٭ًل يف ظٮٍف ا٣ؿآً ٣ ٨٦ج ٨ا٦ؿأة ٱٮصت ٣ج٪٭ة
ا٣ذعؿٱٔ ٥ىل اٳػؿ٩ ،عٮ أف دؿًٓ ا ٢ُٛ٣زكصذ )3(٫أك أ٦٭ة( )4أك صؽٔلة( )5أك
أػذ٭ة( )6أك ث٪خ أػذ٭ة( )7أك ث٪خ أػٲ٭ة( ،)8أك دؿًٓ ا٤ُٛ٣ح أـ زكص٭ة( )9أك
أػذ )10(٫أك ث٪خ أػذ )11(٫أك ٩عٮ ذ.)12(ٟ٣
ا٣سة٣ر :أف ٱؿدؽ( )13أظؽ ا٣ـكصَل اٛلكَ٧٤ل ثأم قجت ٱٮصت اٛ١٣ؿٚ ،ٲٓٞ
( )1كٝؽ اقذٞؿ ا٪٣ؾر Éثٌٞةء اٙلةٚ ،٫٪ٔ ٥٠ٺ ٱ١ٮف  ٫٣ا٣ؿد ثٕؽ ذ( .ٟ٣رشح أزًلر).
(*) ٱْ٪ؿ إذا كو ٢ا٣ـكج  ٨٦ا٘٣ٲجح كرد ا٪٣ؾر  ٢٬ٱجُ٦ ٢ة ٝؽ  ٢ٕٚاٙلة ٥٠أك ٹ؟ ٱٞةؿٝ :ؽ
اقذٞؿ ا٪٣ؾر ثٌٞةء اٙلةٚ ،٫٪ٔ ٥٠ٺ ٱ١ٮف  ٫٣ا٣ؿد ثٕؽ ذ ،ٟ٣ذ٠ؿ ٪ٕ٦ٯ ذ ٟ٣يف رشح اٵزًلر
¬
ك٪ٕ٦ةق يف رشح اٛ٣ذط .ك١٬ؾا إذا ٠ةف ٤ٔÉٲ ٫دٱٍ٘٤٣ ٨ل أك ٞٛ٩ح  ٨٦ٱ٤ـ ٫٦إٛ٩ة ٫ٝأك ٩عٮ ذٟ٣
ٞٚؽ اقذٞؿ ثٌٞةء اٙلة .٥٠ك(.)Í
(*) ظٲر ا٘٣ٲجح ٣لٮز اٙلٚ ٥١ٲ٭ة.
(*) ك٬ؾا إذا ٪٤ٝة :إ ٫٩ٹ ٱىط رد ا٪٣ؾر كٝؽ  ،ٟ٤٦كإٹ ًف دٛؽ اٙلٲ٤ح؛ ٵٍٗ ٟ٤٦ ٫٩ل ٦كذٞؿ.
( )2ك٬ؾا يف ا٣ؿًةع اٛلض٤ٔ ٓ٧ٲ ،٫ك٬ٮ ٗلف رًٕةت يف اٙلٮَ٣ل ،كإٹ ٚٺ ثؽ  ٨٦اٙل( .٥١ثكذةف).
(ٚ )3ذىٍل أ ٌ ٦نة.
(ٚ )4ٲىٍل أػ نة ٜلةٗ( .ٲر).
(ٚ )5ٲىٍل ػةٜلة أك ٔ٧٭ة.
(ٚ )6ذىٍل زكصذ ٫ػة٣ح ٗ( .٫٣ٲر).
(ٚ )7ذىٍل ٔ٧ح أ.٫٦
(ٚ )8ذىٍل ػة٣ح أ.٫٦
(ٚ )9ٲىٍلاف أػٮٱ.٨
(ٚ )10ٲىٍل ػةٜلة.
(ٚ )11ٲىٍل ػةؿ أ٦٭ة.
(٠ )12أف دؿًٓ ا٣ـكصح ا١٣جٍلة ا٣ىٍ٘لة.
(ٝ )13ةؿ يف ا٣ٲةٝٮدحٚ :إف اردؽا  ٕ٦نة إٌف ٤٦ذَل ٛ٠ؿٱذَل اٛ٩كغ ١٩ةظ٭ًل ،إٹ أف ٱٕٮدا إٌف ٤٦ح
كاظؽة يف إ٣ؽة( .ز٬ٮر).

اٛ٣كغ ثٛ٪ف ا٣ؿÊدة( ٞ٤ُ٦ )1نة(٪ٔ )2ؽ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كأظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص كأيب
إ٣جةس كأيب َة٣ت كأيب ظ٪ٲٛح كاٞ٣ة٬ل زٱؽ( ،)3ك٣ٮ يف ٔؽة َٺؽ ثةا.)4(٨
كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣نة٠ :ٰٕٚؾا ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ،ٹ ثٕؽق ٚجةٌٞ٩ةء
إ٣ؽة ،ك٣ٮ ٠ة٩خ ٞ٤ُ٦ح ٚذٕذؽ ٛ٤٣كغ( ،)5كٹ ِلت ٔؽة أػؿل .كٱذٞٛٮف ظٲر
ا٣ؿدة ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ أ١لة ٹ ِلت إٹ ٔؽة Éكاظؽة ،كأ ٫٩إذا ٦ةت اٛلؿدؽ أك ٙل ٜثؽار
اٙلؿب يف إ٣ؽة أ ٫٩ٱؿز ٫اٛلك٪٦ ٥٤٭ًل ظٲر ًف د ٨١ثٕؽ َٺؽ ثةا ،٨ثؼٺؼ قةاؿ
اٛ٣كٮػةت ٚٺ ٱذٮارزةف يف إ٣ؽة .كٚةاؽة اٚلٺؼ ٪٬ة إذا رصٓ اٛلؿدؽ إٌف اٷقٺـ
يف إ٣ؽة أك ٙل ٜاٛلك ٥٤ثىةظج ٫يف ا٣ؿدة  ٢٬ٱجٞٲةف ٔىل ١٩ةظ٭ًل أـ ٹ¨(.)6
٤ٚ :ٮ اردؽا  ٕ٦نة يف ظة٣ح كاظؽة( )7أك ا٣ذجف ظةٜلًل ٚ٭ًل ٔىل ١٩ةÊظ٭ًل(،)8
٤ٚٮ رصٓ أظؽً٬ل إٌف اٷقٺـ ٠ةف ٠إقٺـ أظؽ ا٣ؾ٦ٲَل(٤ٚ ،)9ٮ رصٓ إٌف ا٣ؿدة
يف إ٣ؽة اٛ٩كغ¬ ا١٪٣ةح ثٛ٪ف رددٔ ٫ىل اٚلٺؼ.
( )1ٱٕ :ٰ٪ك٣ٮ ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ؛ ٵ١لة ٪ٕ٦ٯ ٱـكؿ ُلة ا١٪٣ةح ٠ةٛلٮت كٞ٠ج ٢ا٣ؽػٮؿ ك٠ة٣ؿًةع
ك ٟ٤٧٠أظؽً٬ل اٳػؿ .كظضح اٳػؿٱ :٨اٞ٣ٲةس ٔىل إقٺـ أظؽ ا١٣ةٚؿٱ ،٨كإذ ًف ٱٛ٪كغ
١٩ةح ٪٬ؽ ثإقٺـ أيب قٛٲةف ،كٹ ٔ١ؿ٦ح ث ٨أيب ص٭ ٢كوٛٮاف ث ٨أ٦ٲح ثإقٺـ زكصذٲ٭ًل.
٪٤ٝة٣ :ٮ ًف دج ٨إٹ ثةٕ٣ؽة ٣ــ دٞؽ٦٭ة ٔىل ا٣جٲ٪ٮ٩ح أك اقذب٪ةؼ ٔؽة أػؿل ،كٹ ٝةا ٢ثؾ،ٟ٣
ٚأ٦ة ٝىح ٪٬ؽ ٚةٛ٣كغ ثةٷقٺـ ٥لة ٙ٣اٛ٣كغ ثة٣ؿدة ً٠ل قٲأيت( .ثكذةف).
(٦ )2ؽػٮٹن ُلة أـ ٹ .كا٣ٮص ٫اٞ٣ٲةس ٔىل قةاؿ اٛ٣كٮػةت  ٨٦ا٣ؿًةع كاٛل( .ٟ٤ز٬ٮر).
( )3ٵ٣ ٫٩ٮ ًف ٱ ٓٞاٛ٣كغ إٹ ثةٌٞ٩ةء إ٣ؽة ٣ٮصجخ ٔؽة زة٩ٲح ،ك ٰ٬ٹ ِلت.
(ٚ )4ذٕذؽ ٛ٤٣كغ كٹ دج ،ٰ٪ث ٢دكذأٔ ٙ٩ؽة أػؿل( .ظسٲر) .ك٤لذ ٢٧ػٺ.]1[Ê٫ٚ
( )5كٹ دج ،ٰ٪ث ٢دكذأ ٨٦ ٙ٩ٱٮـ اٛ٣كغ٠ ،ؾا  ٨ٔ ٢ٞ٩إثؿا٬ٲ ٥ظسٲر.
(٪٤ٝ )6ةٝ :ؽ اٛ٩Êكغ ا١٪٣ةح ٚٲًل ثٲ٪٭ًل ٔ٪ؽ٩ة ،ٹ ٔ٪ؽ.٥٬
( )7إٌف ٤٦ح كاظؽة .كّة٬ؿ ا١٣ذةب Êاٷَٺؽ.
(ٚ )8إذا رصٕة  ٕ٦نة إٌف اٷقٺـ ثٞٲة ٔ٤ٲ ،٫كإف ًف ٝذٺ .ك(.)Í
(٤ٝ )9خ٬ :ٺ ٠ة٩ة ٠ةٙلؿثٲَلٔ Êىل ا٣ذٛىٲٛ٦( .٢ذٰ) .ك ِٛ٣ظةمٲح :اٛلٞؿر أ ٫٩ٱٛ٪كغ ا١٪٣ةح
ثة٣ؿصٮع[ ]2إٌف اٷقٺـٛ٦( .ذٰ).

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

[ ]1ك٬ٮ أ١لة دج.)Í( .ٰ٪
[ ]2يف ٍٗل اٛلؽػٮ٣ح.)Í( .

ٝ :ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙكإذا اردؽ أظؽً٬ل ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ ك٬ٮ يف دار اٙلؿب
ًف ٱؿز ٫ا٣سةٌل؛ ٵف ا٣ؿدة ٣ٲكخ ٠ةٛلٮت ،ك٣ٲف ذ٠ ٟ٣ة٤٣عٮؽ(.)1
 :كإذا ٤ٕٚخ ا٣ـكصح ٦ة ٱٮصت ا٣ؿدة ٝةوؽة ٛ٣كغ ا١٪٣ةح ٍٞٚ
أف ردٔلة دىط كٱ ٓٞاٛ٣كغ( ،)2كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كاٷ٦ةـ ٔيل :إ١لة
ٚةْ٣ة٬ؿ Ê
دٕةرض( )3ثٞ٪ٲي ٝىؽ٬ة(ٚ ،)4ٺ ٱٛ٪كغ ١٩ةظ٭ةٝ ،ةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم :ك٬ٮ ٝٮم(.)5
¬ :ك٦ة ك٣ؽق اٛلؿدؽاف ظ ٌٲ نة ٣ؽكف قذح أم٭ؿ  ٨٦ردٔلًل ٚ٭ٮ ٦ك٥٤؛ ٵ١لة
ٔٞ٤خ ث ٫ك٦ ٰ٬ك٧٤ح ،كا٣ىٍ٘ل ٹ ٱ٤ع ٜثأثٮٱ ٫يف ظ ٥١ا٣ؿدةٍٚ ،لز٭ًل إذا ٦ةدة
أك ٝذٺ أك ٙلٞة ثؽار اٙلؿب؛ ٵف ٍ٦لاث اٛلؿدؽ ٣ٮرزذ ٫اٛلكَ٧٤ل  ٞ٤ُ٦نة( ،)6كٝةؿ
ا٣نة :ٰٕٚإ ٫٩ٱ١ٮف ٧٤٣ىة٣ط ثٕؽ ٦ٮد .٫ك٦ة ك٣ؽاق ٣كذح أم٭ؿ ًٚل ٚٮؽ ٚع٫٧١
ظ٧١٭ًل ،كٹ ٱؿث ٪٦٭ًل(.)7
( )1كاٵوط¬ اٛلٮارزح ثٲ٪٭ًل؛ ٵٙ ٫٩لٮؽ ظٞٲٞح ،كدٕذ ٜأـ ك٣ؽق ،ك ٨٦ا٣س٤ر ٦ؽثؿق ،كٝؽ ذ٠ؿ ٬ؾا أٖلؽ
ث٦ ٨ٮقٯ إ٣جة٧ل يف رشح ا٣ؽرر .ك٦ة يف اٛ٣ؿع ٤ٚٲف ٔىل اٛلؾ٬ت( .قًلع قٕٲؽ اٜلج.)٢
( ٜ٤َ ٨٧٠ )2زكصذ ٫ثةا ٪نة يف ظةؿ ٦ؿً ٫اٛلؼٮؼ ٚةٛلؾ٬ت Êاُٞ٩ةع اٛلٮارزح.
( )3ا٣ذٕ٤ٲ ٢ثٕ٧ةرًذ٭ة ثٞ٪ٲي ٝىؽ٬ة ًٕٲ ،ٙث ٢ٵ١لة ًف دٍصح ثةٛ١٣ؿ وؽر٬ة ً٠ل ذ٠ؿق
اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم ،كٝٮاق قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ.
( )4ك٦س ٫٤يف اٜلؽاٱح ،كًٕ ٫ٛيف ا٣س٧ؿاتٝ ،ةؿٛ :لة ٚٲ ٨٦ ٫اٛل٪ةٌٝح ظٲر أزجذة ٛ٠ؿ٬ة كٔؽـ
اٹٛ٩كةخ ٨٦( .ظةمٲح ٝةؿ ٚٲ٭ة ٨٦ :ػٍ اٛلٛذٰ)٬ .ؾا ٟلةٛ ٙ٣لة يف ٬ة٦ل رشح اٵز٬ةر
ٔ ٨ا٣جعؿ أ ٫٩ٹ ٤ل٤ٔ ٥١ٲ٭ة ثةٛ١٣ؿ؛ ٵ١لة ًف دٍصح ث ٫وؽر٬ة..ا٣غ ٦ة يف ا٣جعؿٚ ،ٲعٜٞ
ا ،٢ٞ٪٣كآص أٔٞ٪٦( .٥٤ٮؿ ثةٛلٕ٪ٯ ٬ ٨٦ة٦ل رشح اٵز٬ةر).
( )5كإً٩ل ٖل٤٭ة ٔىل ذ ٟ٣مؽة ا١٣ؿا٬ٲح .ك٤ٝ :٫ْٛ٣خ :ك٠ةٷ٠ؿاق ٛ٠ؿ ا٣ـكصح ٣ذٛ٪كغ ٔ٨
ا٣ـكجٚ ،ٺ ٤ل ٥١ثٛ١ؿ٬ة كٹ ثةٛ٣كغ.
(*) كٝٮاق قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ ،كاػذةرق يف ا٣جعؿ ،ك٤ٝ :٫ْٛ٣خ :ك٠ةٷ٠ؿاق ٛ٠ؿ ا٣ـكصح ٣ذٛ٪كغ ٔ٨
ا٣ـكجٚ ،ٺ ٤ل ٥١ثٛ١ؿ٬ة كٹ ثةٛ٣كغ؛ إذ ًف دٍصح ثةٛ١٣ؿ وؽر نا ،كٝؽ رشَ ٫دٕةٌف.
(*) كٝٮاق اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص .#
( )6قٮاء ٠كجٝ ٫ج ٢ا٣ؿدة أـ ثٕؽ٬ة.
(٦ )7ة ًف ٱٕ ٥٤كصٮدق٪ٔ Éؽ ا٣ؿدة؛ ثأف ٹ ٱُأ٬ة  ٨٦ثٕؽ ،كآص أٔ.٥٤ا٬ػ أك ثعؿ٠ح أك ٩عٮ٬ة ً٦ل
٠ؾُلة ٩ةدرٚ ،٭ؾا ٔ ٥٤رشٰٔ كإف كَئ.)Í( .

ا٣ؿاثٓ :أف ٱك ٥٤أظؽ ا٣ـكصَل اٙلؿثٲَل(ٞٚ :)1ج ٢ا٣ؽػٮؿ ٱٛ٪كغ ثٛ٪ف اٷÊقٺـ،
كثٕؽق أك ثٕؽ اٚل٤ٮة( )2ا٣ىعٲعح ٱٛ٪كغ ثةٌٞ٩ةء إ٣ؽةٚ ،إذا أق ٥٤ا١٣ةٚؿ ٪٦٭ًل يف
إ٣ؽة ثٞٲة ٔىل ١٩ةظ٭ًل ،كإف رصٓ اٛلك٪٦ ٥٤٭ًل إٌف اٛ١٣ؿ يف إ٣ؽة اٛ٩كغ¬ ا١٪٣ةح
ثؿصٮٔ٫؛ ٵ ٫٩ردة .كٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٱجٞٲةف ٔىل ١٩ةظ٭ًل( .)3كٝةؿ أثٮ
ظ٪ٲٛح كٞل٧ؽ ثٔ ٨جؽآص :إ ٫٩ٱٛ٪كغ ثإقٺـ أظؽً٬ل  ٞ٤ُ٦نة(.)4
اٚلة٦ف :أف ٱكجٯ أظؽ ا٣ـكصَل اٙلؿثٲَل ٚٲٛ٪كغ ا١٪٣ةحٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٱٮق :ٙك٣ٮ ٠ة٩ة¬ ٠ل٤ٮَ٠ل ٙلؿيب؛ ٵف ا٣كجٰ ٝ ٫٣ٮة ،كْ٣ة٬ؿ ا٣ؽ٣ٲ .)5(٢ك٠ؾا إذا
يقجٲة  ٕ٦نة ك ٓٝاٛ٣كغ ،Êػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كأيب صٕٛؿ.
ا٣كةدس :أف ٱك ٥٤أظؽ ا٣ـكصَل ا٣ؾ٦ٲَلٞٚ ،ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :إف ٠ةف ٝج٢
ا٣ؽػٮؿ ك ٓٝاٛ٣كغ ثٛ٪ف اٷقٺـ ،كإف ٠ةف ثٕؽق أك ثٕؽ اٚل٤ٮة ا٣ىعٲعح
ٚجةٌٞ٩ةء إ٣ؽة كٹ ِلت ٔؽة أػؿل ،كٹ ٱٕذرب ٔؿض اٷقٺـ .كٝةؿ أثٮ
إ٣جةس( :)6إف ٠ةف ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ٚجةٌٞ٩ةء إ٣ؽة أك ثٕؿض
¬

اٷقٺـ()7

ٔىل

( )1أك دػ ٢يف ا٣ؾ٦ح( .ثعؿ)٪٤ٝ .ة :ٹ ٦ٮصت ٛ٤٣كغ ظٲ٪بؾ .ك(.)Í
( )2كّة٬ؿ اٵز٬ةر ػٺ ،٫ٚك٬ٮ اٛلؼذةر أف اٚل٤ٮة ٹ دٕذرب ٪٬ة ،ث ٢ٹ ثؽ  ٨٦ا٣ؽػٮؿ Éاٙلٞٲٰٞ
ٔىل ّة٬ؿ اٵز٬ةر كا٣ذؾ٠ؿة.ا٬ػ ٵف  ِٛ٣اٵز٬ةرٚ« :إف أق ٥٤أظؽً٬ل ٌ٦ ٓ٧ٚص ٔؽة
اٙلؿثٲح ٦ؽػٮ٣ح».
( )3إٌف اٌٞ٩ةء ٔؽة اٷقٺـ .ٍٞٚ
( )4ك٣ٮ ٝؽ دػُ ٢لة.
( )5ٱٕٝ ٰ٪ٮ ÷ ٫٣يف قجةٱة أكَةس(( :أٹ ٹ دٮَأ ظة ٢٦ظذٯ دٌٓ ،كٹ ظةا ٢ظذٯ
دكذربأ ثعٲٌح))ٚ ،أثةح ا٣ٮطء يف ٕلٲٓ ا٣كجةٱة كًف ٱٛى( .٢ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
ِّ َ
َ َ َ َ ْ َْ َ ُ ُ
ُْ ْ َ َ ُ
ْ
(*) يف اٛلكجٲةت ،ك٬ٮ ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َوالٍدصِات ٌ ََِ اىنسا ِء إَِّل ٌا ميهت أحٍاُكًّص [ا٪٣كةء،]24
ٱؿٱؽ ا٣ٺاٰ ٱكجَل كٜل ٨أزكاج يف دار اٛ١٣ؿ ٚإ١ل ٨ظٺؿ؛ ٣جٲ٪ٮ٩ح أزكاص٭ ٨ثإقٺ٦٭ِ( .٨لؿٱؽ).
(ً٠ )6ل يف اٵز٬ةر.
( )7كإ٣ؿض ٱىط  Ê٨٦أم مؼه ك٣ٮ ٠ ٨٦ةٚؿ ،ذ٠ؿ ذ ،# ٟ٣ك ٢ٕ٣ذ٣ ٟ٣ٮٝٮع اٛ٣كغ،
كأ٦ة  ُٓٞ٣ا٣نضةر ٚٺ ثؽ ٔ ٨٦ػ Éؿض اٷ٦ةـ أك اٙلة.٥٠ا٬ػ كٔ٦ ٨ؿٗ :٥اٵٝؿب أ ٫٩ٹ ثؽ أف
ٱ١ٮف  ٨٦اٷ٦ةـ أك اٙلة.٥٠

ا٣ؾم ًف ٱكٚ ٥٤ٲ٧ذ ،)1(ٓ٪كإف ٠ةف ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ(١ٚ )2ؾا أٱٌ نة،

٪١٣٭ة ِلت()3

ٔؽة أػؿل ثٕؽ اٹٛ٩كةخ( .)4كإذا َٞ٤٭ة يف إ٣ؽة اٵكٌف ك ٓٝاُ٣ٺؽ كٚة ٝنة ثٕؽ
أيب إ٣جةس .كٝةؿ أثٮ َة٣ت ٞ٠ٮؿ أيب إ٣جةس ٫٪١٣ ،ٹ
ا٣ؽػٮؿ ،ك٠ؾا ٝج٪ٔ ٫٤ؽ É
ٱٮصت إ٣ؽة اٵػؿل .كّة٬ؿ ٠ٺـ اٜلةدم ٦سٝ ٢ٮؿ أيب إ٣جةس؛ ٵٝ ٫٩ةؿ :إذا
أق٧٤خ ذ٦ٲح ٔ ٨زكج وٍ٘ل ث ٰٞا١٪٣ةح ظذٯ ٱجٚ ٖ٤ٲٕؿض ٔ٤ٲ ٫اٷقٺـ(،)5
ٚإف أقٚ ٥٤٭ًل ٔىل ١٩ةظ٭ًل ،كإف أثٯ ك ٓٝاٛ٣كغٚ .أثٞةق أثٮ إ٣جةس كأثٮ َة٣ت
ٔىل ّة٬ؿق¬()6؛ ٵف اٙل٤٣ ٜـكج ،ك٬ٮ وٍ٘ل ٹ ٱ ٫٪١٧اٷقٺـ ،كٹ ظٕ٤٣ ٥١ؽة
يف ظٚ ،٫ٞٺ ٱجُ ٢ظ ٫ٞظذٯ ٱج .ٖ٤كٖل ٫٤اٛلؤٱؽ ثةٓص ٔىل أ ٫٩ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ ،كأف
ا٣ـكج ٱ ٫٪١٧ا٘لًلع ،كأ ٫٩ث ٖ٤يف إ٣ؽة؛ إذ ٣ٮ اٌٞ٩خ ٝج ٢ث٤ٮٗ ٫ك ٓٝاٛ٣كغ.
ٝةؿ اٜلةدمٚ : Êإف أق ٥٤ا٣ؾ ٨ٔ ٰ٦زكصح وٍ٘لة ٚإ ٫٩ٱ ٓٞاٛ٣كغ ثةٌٞ٩ةء
ٔؽٔلة ،ك ٰ٬زٺزح أم٭ؿ ،إٹ أف ٱك ٥٤أظؽ أثٮ٦لة يف إ٣ؽة صؿ إقٺ٦٭ة كثٰٞ
ا١٪٣ةحٚ .أثٞةق أثٮ إ٣جةس ٔىل ّة٬ؿق أٝ Ê٫٩ج ٢ا٣ؽػٮؿ ،كٖل ٫٤اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ
( )1ٵف ٔ٧ؿ ٔؿض اٷقٺـ ٔىل ذ ٰ٦أق٧٤خ ا٦ؿأدٚ ٫ة٦ذٛٚ ٓ٪ؿؽ ثٲ٪٭ًل ثٕؽ ا٦ذ٪ةٔ ،٫كًف ٱ١٪ؿق أظؽ.
( )2أك اٚل٤ٮة.)Í( .
( )3اٵز٬ةر :كدكذأ ٙ٩اٛلؽػٮ٣ح.
(*) أم :دكذأ ٙ٩إ٣ؽة ٪ٔ ٨٦ؽ إ٣ؿض ٚة٦ذ .ٓ٪ك٠ؾا ٣ٮ ثة٩خ ثٛؿاغ إ٣ؽة ٚإ١لة دكذأٔ ٙ٩ؽÊة
أػؿل؛ ٵف إ٣ؽة ٹ دكج ٜاٛ٣ؿٝحٚ ،ذ١ٮف اٵكٌف ا٩ذْةر ناٛ( .لٕح).
(٬ )4ؾا يف ا٣ؾ٦ٲح ،ك٬ٮ ادٛةؽ ثَل ا٣كةدة ،كأ٦ة اٙلؿثٲح اٛلؽػٮ٣ح ٚٺ اقذب٪ةؼ ،كاٛ٣ؿؽ أف إ٣ؽة
اٵكٌف يف ا٣ؾ٦ٲح ٣ٲكخ ٔؽة ظٞٲٞح كإً٩ل  ٰ٬دأصٲٍٞٚ ٢؛ كٜلؾا كصت يف اٛلؽػٮ٣ح كٍٗل
اٛل ؽػٮ٣ح ،ثؼٺؼ اٙلؿثٲح ٚإ١لة ٔؽة ظٞٲٞٲح ٕ٠ؽة اُ٣ٺؽ ا٣ؿصٰٕٗ( .ٲر) (.)Í
(ٚ )5إذا ث ٖ٤ثة٩خ  ٫٪٦إ٦ة ثٕؿض اٷقٺـ ٔ٤ٲ ٫أك ثةٕ٣ؽة إف ًف ٱٕؿض ٔ٤ٲ ٫اٷقٺـ ٨١٣ ،اٛلؽػٮ٣ح
دكذأٔ ¬ٙ٩ؽة أػؿل ،ذ٠ؿ ٬ؾا يف ا٣ؿكًح .كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ دجَل إٹ ثةٕ٣ؿض دكف
اٌٞ٩ةء إ٣ؽة؛ ٵف ٝؽ اٌٞ٩خ ظٲي ٠سٍلة كًف ٱٜ ٨١لة دأزٍل.ا٬ػ ٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :كا٣ىعٲط¬
أذجةر اٙلٲي ثٕؽ ا٣ج٤ٮغ؛ ٵف اٙلٲي اٵكؿ ٌ٦خ ٔىل  ٨٦ٹ ظ١٣ ٥١ٺ( .٫٦ز٬ٮر).
( )6ك٣ٮ ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ.

َة٣ت ٔىل أٝ ٫٩ؽ ٠ةف دػ ٢أك ػٺ ُلة ك ٰ٬دى٤ط ٤٣ضًلع؛ إذ ٣ٮ ًف ٱؽػ٢
ُلة( )1ك ٓٝاٛ٣كغ ثٛ٪ف اٷقٺـ.
¬ :كإذا أق ٥٤ا٣ـكصةف اٙلؿثٲةف أك ا٣ؾ٦ٲةف ٚ٭ًل ٔىل ١٩ةظ٭ًل؛ ٵف
أ١٩عح اٛ١٣ةر وعٲعحٚ ،ٲٞؿكف ٔ٤ٲ٭ة إذا كاٞٚخ ٝٮؿ ٔةًف( ٨٦ )2اٛلكَ٧٤ل.
 :كإذا كٕٝخ اٛ٣ؿٝح ثَل ا٣ـكصَل ثةػذٺؼ ا٣ؽٱٚ ٨٭ٰ ٚكغ Êٹ
َٺؽ( .)3كٔ ٨أيب إ٣جةس ركاٱةت ٟلذٛ٤ح ،أظؽ٬ة ٦ة ركاق يف اٍ٣صح ٔ ٫٪كٔ٨
أيب ظ٪ٲٛح أ١لة إذا أق٧٤خ ا٣ـكصح دكف ا٣ـكج ا٣ؾٕٚ ٰ٦ؿض ٔ٤ٲ ٫اٷقٺـ
كا٦ذ٠ ٓ٪ةف َٺ ٝنة( ،)4كإف أق٬ ٥٤ٮ دك١لة أكاردؽ أظؽً٬ل ٚ٭ٮ ٚكغ[ .كركم
ٔ ٫٪أف ا٣ؿدة َٺؽ ،كركل يف ا٣جعؿ ٔ ٫٪أ ٫٩إذا أق ٥٤ا٣ـكج دك١لة ٠ةف
َٺ ٝنة(.])5

( )1يف (ب) :إذ ٣ٮ ًف ك ..ٓٝإ٣غ.
( )2يف ا٣ىٮرة ٹ يف اٙل.)Í( .٥١
( )3كذ ٟ٣ٵ١لة ٚؿٝح ٦ٮصج٭ة اػذٺؼ ا٣ؽٱ١ٚ ،٨ة٩خ ٚكؼ نة .كظضح أيب إ٣جةس :أف اُ٣ٺؽ
ثٲؽ ا٣ـكج ٚ ،ة٦ذ٪ةُٔ٠ ٫ٺ ،٫ٝكإف ا٦ذٕ٪خ ٠ةف ٚكؼ نة .كز٧ؿة اٚلٺؼ  ٢٬ٱ٤عٞ٭ة اُ٣ٺؽ
يف إ٣ؽة ،ك٤ ٢٬لذكت ٬ؾا اٛ٣كغ َٞ٤ح إذا زا٣خ ا٤ٕ٣ح ا٣ذٰ ٵص٤٭ة ك ٓٝاٛ٣كغ كٔٞؽ
ٔ٤ٲ٭ة؟ كٔ ٨أيب إ٣جةس :أف ا٣ؿدة َٺؽ كًف ٱٛى ،٢كٔ ٫٪أف إقٺـ ا٣ـكج دكف ا٣ـكصح
ٱ١ٮف َٺ ٝنة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )4ثةا ٪نة.
(٦ )5ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل ( ٨٦أ ،ب ،ج).

فصل[ :يف أحكبم ًكبذ الركىز هي ادلوبليك]

إ٣جؽ يف ا١٪٣ةح ٠ةٙلؿ إٹ يف أمٲةء٪٦ ،٭ة :أ٣ ٫٩لٮز ١٩ ٫٣ةح اٵ٦ح ثٍ٘ل
اٍ٣صََل( ،)1كأف ٱذـكج ثأرثٓ إ٦ةء ،ثؼٺؼ اٙلؿ ٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص( )2يف
اٵرثٓ .ك٪٦٭ة :أ ٫٩ٱىط أف ٱ١ٮف ٦٭ؿ نا ٣ـكصذ ٫إذا  ٰ٬أ٦ح( ،)3كإف ٠ة٩خ ظؿة
 ٫٤ٕ٤ٚٱىط Êإٞ٣ؽ ز ٥ٱٛ٪كغ ث١٤٧٭ة زكص٭ة( ،)4ز ٥دٕٮد ٣كٲؽق؛ ٵف اٛ٣كغ
ك ٨٦ ٓٝص٭ذ٭ة .ك٪٦٭ة :أف

٣كٲؽق()5

أف

ٱ١ؿ)6(٫٬

ٔىل ا٣ـكاصح ،ػٺؼ

ا٣نة ،ٰٕٚكقٮاء أ٠ؿٔ ٫٬ىل إٞ٣ؽ أك ٔٞؽ  ٫٣ثٍ٘ل رًةق .ك٣ٲف  ٫٣إ٠ؿأ ٫٬ىل
ا٣ؽػٮؿ ،ك ٫٣إ٠ؿاق أ٦ذ٤ٔ ٫ٲ ،٫إٹ ظٲر ا٣ـكج ٕ٦ٲت ٔٲج نة دٕةؼ  ٫ٕ٦إٍ٣صة.
٤ٚٮ أث ٜإ٣جؽ اٛلـكج ٠ةف ٣كٲؽق¬ أف ٱٕٞؽ  ٫٣ثُ٤ٛح يف اٙلٮَ٣ل ز ٥دؿًٕ٭ة زكصذ٫
أك أ٦٭ة أك أػذ٭ة أك ٩عٮ ٨٬ك٣ٮ  ٨٦ا٣ؿًةعٚ ،ٲٛ٪كغ ١٩ةح زكصذٲ .)7(٫ك٪٦٭ة:
أف ٦٭ؿ زكصذ ٫ٱ٤ــ قٲؽق ،ثؼٺؼ دٱ ٨اٛلٕة٤٦ح ظٲر أذف ُ ٫٣لة  ٰٛٚرٝجذ٫؛ ٵف

( )1أمٍٗ ٨٦ :ل ٔ٪خ ،ك٣ٮ ٓل ٨٦ ٨١ظؿة.
( )2كاٛلؾ٬ت أ١لًل Êقٮاء.)Í( .
( )3كٹ ٱٛ٪كغ ا١٪٣ةح؛ كذ ٟ٣ٵ١لة ًف ٓل٫١٤؛ ٵف اٛل٣ ٟ٤كٲؽ٬ة.
(٬ )4ؾا ْ٩ؿ ٤٣ٮا٣ؽ ¦  ،ك٬ٮ ٦كذٞٲٔ ٥ىل اٵوٮؿ ،كأَ ٜ٤يف ا٣جعؿ أ ٫٩ٱجُ ٢ا١٪٣ةح كٹ
ٱ ٟ٤٧ا٣ـكج؛ إذ ٹ ٱ ٟ٤٧ا٣جٌٓ كاٛل٭ؿ  ٕ٦نة( .ثكذةف ث .)٫ْٛ٤كٵ٦ ٫٩ة أدل دىعٲع ٫إٌف
ثُٺٚ ٫٩٭ٮ ثةَ .٢كاٛلؼذةر¬ أ ٫٩ٱىط إٞ٣ؽ زٓ ٥ل ٫١٤ز ٥ٱٛ٪كغ ٔٞٲت دًلٚ ،٫٦جٲ٪٭ًل دؿدٲت
ذ ،ٰ٪٬كٝؽ ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم( .مة .)ٰ٦كاٛ٣ةاؽة ٔىل ٠ٺـ ا٣جعؿ كا٣جٲةف ّلؿٱ٥
اٵوٮؿ ٔىل ٠ٺـ ا٣جٲةف ،دكف ٠ٺـ ا٣جعؿ.
( )5ك٣ٮ ا٦ؿأة؛ إذ ٬ٮ اٛلجةرش ٕٞ٤٣ؽ.ا٬ػ كٔ ٨قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ :Êٹ ٱىط؛ ٵ١لة ٹ دذٮٌف ١٩ةح إ٣جؽ
كٹ اٵ٦ح ،كٵ ٫٩ٹ ٱىط ا٣ذٕجٍل ٔ٪٭ة.
( )6كٚةاؽد ٫إٔٛةؼ إ٣جؽ كصؿ ا٣ٮٹء  ٨٦ك٣ؽق إ٣ٲ( .٫ثعؿ).
( )7أك ٦لت ٜلة إف ٠ة٩خ ظؿة صـء نا  ٨٦إ٣جؽٚ ،ٲٛ٪كغ ا١٪٣ةح ،ز ٥ٱؿصٓ يف اٜلجح.
(*) يف (أ ،ج) :زكصذ.٫

إ٣جؽ ٠ة٣ٮ٠ٲ٣ ٢كٲؽق يف ا ،)1(٢١٣كاٙلٞٮؽ دٕ ٜ٤ثةٛلٮ ٢٠يف ا١٪٣ةح كثة٣ٮ٠ٲ٢
يف اٛلٕة٦ٺت .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :إ ٫٩ٱ١ٮف يف رٝجذ ،)2(٫كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚيف ٠كج،)3(٫
ٚإف ًف ٱ٠ ٫٣ ٨١كت ٞٚٮٹفٝ :ٮؿ ٞ٠ٮ٪٣ة ،كٝٮؿ :يف ذ٦ذ٪٤ٝ .٫ة٤ٚ :ٮ د ٓٚا٣كٲؽ ٦٭ؿ
ا٣ـكصح كأٔذٔ ٜجؽق ز ٜ٤َ ٥إ٣جؽ زكصذٝ ٫ج ٢ا٣ؽػٮؿ رصٓ ٩ى Êٙاٛل٭ؿ ٤٣كٲؽ؛ ٵ٫٩
ٚكغ  ٨٦ ٫٣أو ،)4(٫٤كٝٲ :)5(٢إ ٫٩ٱؿصٓ ٤٣ـكج .ك٪٦٭ة :أ ٫٩ٹ ٱذـكج إٹ ثإذف
قٲؽق( )6أك ثإصةزد ٫٣ ٫ثٕؽ Éإٞ٣ؽ ،ػٺؼ ا٪٣ةرص كا٣نة ٰٕٚيف اٛلٮٝٮؼ(.)7
¬
كٔ٪ؽ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ٰٕٚأف إ٣جؽ ٹ ٱذـكج إٹ ز٪ذَل
 .ٍٞٚكٔ٪ؽ ا٣نة ٰٕٚأ ٫٩ٹ ٱ ٨٦ ٟ٤٧اُ٣ٺؽ إٹ ز٪ذَل .كٔ٪ؽ ا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛح
كا٣نة ٰٕٚأف ٔؽة اٵ٦ح ٝؿءاف .ٍٞٚ
¬ :إذا دـكج إ٣جؽ ثٍ٘ل إذف قٲؽق زٝ ٥ةؿ  ٫٣قٲؽق٠ »ٜ٤َ« :ةف
إصةزة()8؛ ٵف اُ٣ٺؽ ٚؿع ٔىل وعح ا١٪٣ةح ،ك٣ٮ ص٭ ٢ا٣كٲؽ اٙل٤ٚ .٥١ٮ
(ٚ )1٭ ٢ٱٌٲ ٙإٌف ا٣كٲؽ ٔىل ٬ؾا ا٣ذٕ٤ٲ٢؟ ٱْ٪ؿ( .مة.)ٰ٦
(*) يف اٛلٕة٤٦ح كا١٪٣ةح.
(٠ )2ؽٱ ٨اٛلٕة٤٦ح( .ثكذةف).
(٪٤ٝ )3ة :ا١٣كت ٤٣ ٟ٤٦كٲؽ ،كإذ ٫٣ ٫٩ثة١٪٣ةح ٱٞذٌص ا٣ذـا ٫٦ثةٛل٭ؿ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )4اٵكٌف يف¬ ا٣ذٕ٤ٲ ٢أف ٱٞةؿ :ٵٝ ٨٦ ٫١٤٦ ٫٩ج ،٢كٔذ ٜإ٣جؽ ٹ ٱجُ ٢ظ ٜا٣كٲؽ( .ثكذةف ٪ٕ٦ٯ).
( )5اٹقٛؿااٲ( .ٰ٪ثؿ٬ةف) .كٹ كص( .٫٣ ٫ثكذةف).
( )6إٹ أف ٣لت ٔ٤ٲ ٫ا١٪٣ةح ٚٺ ٤لذةج إٌف إذفٛ٦( .ذٰ) .كّة٬ؿ اٛلؾ٬ت أ ٫٩ٹ ثؽ  ٨٦اٷذف
 ٞ٤ُ٦نة ظٲر كصت ٔ٤ٲ ٫كظٲر ٹ¬ ٣لت( .مةرح) .ٵف يف ذٗ ٟ٣ؿا٦ح ٔىل ا٣كٲؽٔ( .لة.)ٰ٦
(*) كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣أٱًل ٔجؽ دـكج ثٍ٘ل إذف قٲؽق ٚ٭ٮ ٔة٬ؿ)) كيف ركاٱحٚ(( :٭ٮ
زاف)) ،كيف ركاٱح١٪ٚ(( :ةظ ٫ثةَ( .))٢ثكذةف).
( )7ٵ ٫٩ٹ ٱىط اٛلٮٝٮؼ ٔ٪ؽً٬ل( .ز٬ٮر).
(*) ٞ٣ٮ١٪ٚ(( :÷ ٫٣ةظ ٫ثةَ٪٤ٝ .))٢ة :ٱٍٕٗ ٰ٪ل ٩ةٚؾ إٹ ثةٷصةزة؛ ٕلٕ نة ثٲ ٫٪كثَل ػرب
ظ١ٲ ٥ث ٨ظـاـ يف اٛلٮٝٮؼ ،كٛلة ٦ؿ يف ا١٪٣ةح اٛلٮٝٮؼ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )8ك٠ؾا كٍف اٙلؿة¬ إذا ٝةؿ ٛلٞٔ ٨ؽ ثٍ٘ل إذ٠ »ٜ٤َ« :٫٩ةف إصةزة ،ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق اٷ٦ةـ ٔـ ا٣ؽٱ.# ٨ا٬ػ
ك٠ؾا إذا ٠ةف ٦ٮٝٮٚة  ٨٦ص٭ح ا٣ـكج ٠ ٜ٤ُٚةف إصةزة كَٺ ٝنة ،ذ٠ؿق يف اٙلٛٲِ .ك( .)Íكإف ٠ةف
٦ٮٝٮٚة  ٨٦ص٭ح اٛلؿأة أك ا٣ٮٍف كَ ٜ٤ا٣ـكج ٠ةف ٚكؼ نة .ك(.)Í

دـكج أرثٕة ٞٚةؿ قٲؽق ٜ٤َ« :كاظؽة كأ٦ك ٟا٣جٮا٠ »ٰٝةف إصةزة ٚ ،)1(Ê٢١٤٣إف
ٝةؿ ٜ٤َ« :كاظؽة كأرق ٢ا٣جٮاً »ٰٝف ٱىط Êأ٦ل ،)2(٨ك٠ؾا ٣ٮ ٝةؿ ٜ٤َ« :زٺز نة
كأرق ٢كاظؽة» ،إٹ أف ٱٞٮؿ « :٫٣كَٔل  ٨٦مبخ ٪٦٭ٚ »٨إ ٫٩ٱىط Êذ.)3(ٟ٣
¬ :كإذا رأل ا٣كٲؽ ٔجؽق ٱذـكج أك ٔ ٥٤ثأ ٫٩دـكج ٚك١خ ٠ةف ق١ٮد٫
إصةزة()4؛ ٵف إ٣جؽ دُصؼ ٛ٪٣كٚ ٫ٲًل ٍ٘٣لق ٚٲ ٫ظٚ ،ٜك١ٮت وةظت اٙل ٜٱكٍٞ
ظ٠ ،)5(٫ٞة٣نٛٲٓ إذا ٔ ٥٤ثةٍ٣صاء كق١خ ،ثؼٺؼ اٵ٦ح إذا دـكصخ ٚك١خ
قٲؽ٬ة ٚٺ ٱ١ٮف ق١ٮد ٫إصةزة؛ ٵ١لة ٔٞؽت(ٍ٘٣ )6ل٬ة(ٚ )7ٲًل ٍ٘٣ل٬ة(ٚ )8ٲ ٫ظ.ٜ
كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :إف ا٣ك١ٮت ٹ ٱ١ٮف إصةزة  ٞ٤ُ٦نة( .)9ك٬ٮ اٞ٣ٮم.
( )1كذ ٟ٣ٵف ٝٮ ٜ٤َ« :٫٣كاظؽة» إصةزة ٜلة ،ك«أ٦ك ٟا٣جٮا »ٰٝإصةزة ٜل( .٨ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )2كيف ثٕي اٙلٮا٨ل :أف «أرق٠ »٢ػ«َٚ ،»ٜ٤ٲ١ٮف إصةزة ٢١٤٣؛ ٵف «أرق٪٠ »٢ةٱح َٺؽ.
(*) ك ٢٬ٱ١ٮف ر ٌد نا ٕٞ٤٣ؽ ٚٺ ٣لٲـق  ٨٦ثٕؽ؟ ٱْ٪ؿ .أك ٹ ٱ١ٮف رد نا ٚذىط اٷصةزة  ٨٦ثٕؽ؟ يف
ثٕي اٙلٮا٨لٚ :ٲضٲـ ثٕؽ أك ٱٛكغ.
(*) ث ٢ٱجٞٯ ٦ٮٝٮ ٚنة.
(*) كذ ٟ٣ٵ ٫٩كإف أصةز كاظؽة ثٞٮ ٜ٤َ« :٫٣كاظؽة» ٚ٭ٰ ٝل٭ٮ٣ح( .ثكذةف).
( )3يف ا٣ىٮردَل.
( ٓ٦ )4ا ٥٤ٕ٣ثأف ق١ٮد ٫إصةزة .)Í( .كٔ ٥٤أف  ٫٣اٛ٣كغ .ك(.)Í
(ٝ )5ةؿ يف ا٘٣ٲر :ك٬ؾا ظك ،٨إٹ أ ٫٩ٱ٪ذٞي ثًل ٣ٮ زكج اٷ٩كةف ٛ٩ك ٫ثج٪خ ٍٗلق كق١خ
اٵب ٚإف ق١ٮد ٫ٹ ٱ١ٮف إصةزة ٓ٦ ،أف ا٣ـكج ٔٞؽ ٛ٪٣كٚ ٫ٲًل ٍ٘٣لق ٚٲ ٫ظ .]1[ٜكظضح
اٛلؤٱؽ ثةٓص :أف ذ٠ ٟ٣جٲٓ اٌٛ٣ٮٍفٚ ،ٺ ٱ ٰٛ١ا٣ك١ٮت يف إصةزد( .٫ثكذةف).
( )6وٮاث :٫أذ٩خ.
( )7ا٣ـكج.
( )8ا٣كٲؽ.
( )9أم :ٹ يف ا١٪٣ةح كٹ يف ا٣جٲٓ( .ز٬ٮر).

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

[ ] 1كٝؽ أصٲت ٔىل ٬ؾا ثأف ٞل ٢اٙلَٞل يف إ٣جؽ كاظؽ ،ثؼٺؼ  ٨٦زكج ٛ٩كٚ ٫٭ٮ ٌٚٮٍف ظٞٲٞح ،كٝؽ ذ٠ؿ
٪ٕ٦ٯ ٬ؾا يف ا٣ـ٬ٮر يف ٠ذةب ا٣جٲٓ.

٤ٚ :ٮ دـكج إ٣جؽ أرثٕ نة زٝ ٥ةؿ  ٫٣قٲؽق ٜ٤َ« :كاظؽة» كق١خ ٔ ٨ا٣جٮاٰٝ
٠ةف إصةزة¬ ٜل ٨ا٪ٔ ٢١٣ؽ اٜلؽكٱح( ،)1ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٚٺ ٱىط أ٦ل٪ٔ ٨ؽق.
¬ :كإذا دـكج إ٣جؽ ثٍ٘ل إذف زٝ ٜ٤َ ٥ج ٥٤ٔ ٢قٲؽق ٠ةف َٺٚ ٫ٝكؼ نة()2

ٕٞ٤٣ؽ اٛلٮٝٮؼ ،ك٠ؾا يف اٙلؿ إذا دـكج ١٩ةظ نة ٦ٮٝٮ ٚنة زٝ ٜ٤َ ٥ج ٢اٷصةزة(.)3
¬ :كإذا أذف ا٣كٲؽ ٕ٣جؽق ثة٣ـكاصح ٠ةف إذ ٩نة ثٮاظؽة ٤ٚ ،ٍٞٚٮ ٔٞؽ ثأ٠سؿ يف
ٔٞؽ كاظؽ ٚ٭ٮ ٦ٮٝٮؼ ٔىل إصةزة قٲؽق٣ ،لٲـ  ٨٦مةء ٪٦٭ )4(٨أك ٤٠٭.٨
ِلؿم ث٫
Ê
¬ :كإذف ا٣كٲؽ ٱٞذٌص ا١٪٣ةح ا٣ىعٲط ٹ اٛ٣ةقؽ ،إٹ أف
إ٣ةدة( )5زجذخ  ٫٣أظ١ةـ اٛ٣ةقؽ( ،)6كإف ًف ِلؿ ث ٫إ٣ةدة ٚ٭ٮ ثةَٚ ،Ê٢إذا دػ٢
ُلة ص٭ٺ ٠ةف ٦٭ؿ٬ة يف ذ٦ذ٦ ٫ذٯ ٔذ ،ٜإٹ أف ٱ ٫٪٦ ٓٞدؽ٣ٲف  ٰٛٚرٝجذ.٫
¬ :كإذا امرتت( )7اٙلؿة زكص٭ة ثٍ٘ل ٦٭ؿ٬ة اٛ٩كغ ا١٪٣ةحٚ ،إف ٠ةف
ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ(٤ٚ )8٭ة ٦٭ؿ٬ة ،كٝج ٫٤ٹ ٦٭ؿ ٜلة( .)9كإف امرتد ٫ث٧٭ؿ٬ة ٚإف ٠ةف
( )1كذ ٟ٣ٵف ا٣ك١ٮت ٔ ٨ا٣جٮا ٰٝإصةزة ٜل ٨أٱٌ نة( .ثكذةف) .كٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص أف ٝٮ:٫٣
«َ ٜ٤كاظؽة» إصةزة ٍ٘٣ل ٕ٦ٲ٪ح ٚٺ ٱىط أٱذ٭( .٨ثكذةف).
( )2كٝٲ :٢ٱ١ٮف َٺ ٝنة.
( )3ٱٞةؿ :إٹ إذا ٠ةف¬ ٦ٮٝٮ ٚنة ٝ ٨٦ج ٢ا٣ـكج ز٠ ٜ٤َ ٥ةف إصةزة كَٺ ٝنة ،كٝؽ ذ٠ؿ ٦س ٫٤يف اٙلٛٲِ.
( ٢ٕ٣ )4ذ ٓ٦ ٟ٣ا٣ذٕٲَل¬ ،كإٹ ًف ٱىط؛ ٵف ا٣ذٰ أصةز٬ة ٝل٭ٮ٣ح( .وٕٲرتم).
(*) كأ٦ة ا٣جٲٓ اٛلٮٝٮؼ إذا ظى٤خ اٷصةزة يف ثٌٕ ٫دكف ثٕي  ٫٤ٕ٤ٚٱىطً٠ ،ل إذا ثةع ٦ة٫٣
ك٦ةؿ اٍ٘٣ل كًف ٣لـ اٍ٘٣ل ا٣جٲٓ٠( .ٮا٠ت) .قٲأيت ٞٛ٤٣ٲ ٫ٱٮق ٙيف

ا٣جٲةف[]1

٥لة٬ ٙ٣ؾا ،كاٚلٺؼ ٚٲ ٫ٹثْٛ٦ ٨ؿ ٚٲًل ٱأيت ،كاٛلؼذةر ٠ٺـ¬ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق.ٙ
( )5أمٔ :ةدة قٲؽق .كا٣ىعٲط¬ ٔةدة أ ٢٬د ٟ٤ا٣ج٤ؽ.
( )6كإ٣ربة ث٧ؾ٬ت إ٣جؽ إذا اػذ٦ ٙ٤ؾ٬ت إ٣جؽ كا٣كٲؽ ثة٣ىعح كاٛ٣كةد.
( )7ا٣ـكصح.
( )8أك اٚل٤ٮة ا٣ىعٲعح  ٓ٦ا٣ذك٧ٲح.)Í( .
( )9ٵف اٛ٣كغ صةء  ٨٦ص٭ذ٭ة( .ثكذةف).

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

[ ]1يف ٝٮٚ :٫٣ى« :٢ك٤٣جٲٓ رشكط» يف اٛلكأ٣ح ( ٨٦ )12أكؿ اٛ٣ى ٢يف اٛ٣ؿع ا٣سةٌل.

يف ا٣جٲٓ ٦ة

ٍٗل ٦ك٧ٯ ٚةٍ٣صاء ٚةقؽ( ،)1كإف ٠ةف ٦ك٧ٯ ٚجٕؽ

ا٣ؽػٮؿ()2

ٱىط

 ٞ٤ُ٦نة( ،)3كٝج ٫٤ٱىط إذا ٬ٮ َٕ٦ل ،ز ٥دٌ ٨٧ا٣ـكصح ٣كٲؽق ٦س ٫٤أك ٝٲ٧ذ)4(٫؛
ٵ١لة اقذ٭١٤ذ ٫ثضٕ ٫٤ز ٪٧نة( ،)5كإف ٠ةف دٱ ٪نة يف ذ٦ح ا٣كٲؽ  ٨٧ٚذكات اٵ٦سةؿ
ٱىط اٍ٣صاء كد٘ؿـ ٤٣كٲؽ ٦س ،É٫٤ك ٨٦ذكات اٞ٣ٲ ٥ٱىط أٱٌ نة كد٘ؿـ ٤٣كٲؽÊ
ٝٲ٧ذ ،)6(٫كٝةؿ يف ا٣جٲةف كا٣ذؾ٠ؿة كاٵٍ٦ل اٙلكَل :ٱ١ٮف ٚةقؽ نا(.)7
 ¨:كظٲر ٱ١ٮف رشاؤ٬ة ٣ـكص٭ة ٚةقؽ نا ٹ ٓل ٫١٤إٹ ثٞجٌ ٫ثإذف قٲؽق،
ٚٲ ٓٞاٛ٣كغ ثةٞ٣جي ،كٱ٤ـ٦٭ة ٝٲ٧ح إ٣جؽ ٣كٲؽق ،ك٦٭ؿ٬ة ٜلة إف ٠ةف ثٕؽ
ا٣ؽػٮؿ ،ٹ ٝجٚ ٫٤ٲك٤ٚ .)8(ٍٞٮ ٚكغ ا٣جٲٓ اٛ٣ةقؽ رصٓ إ٣جؽ ٣كٲؽق كٝؽ د٥

(٘ )1ل٭ ٢ا٣س ،Ê ٨٧كقٮاء ٠ةف ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ أك ثٕؽق[ ،]1ذ٠ؿق اٛل٪ىٮر ثةٓص( .ثكذةف).
(*) ٵ ٫٩ٱؿصٓ إٌف ٦٭ؿ اٛلس ،٢ك٬ٮ ٥لذ.Êٙ٤
( )2أك اٚل٤ٮة ا٣ىعٲعح.)Í( .
(ٝ )3ةؿ يف ا٘٣ٲر :ك٬ؾا إذا ٠ةف ثةٝٲ نة يف ١٤٦٭ة.ا٬ػ ٤ٝخ :ك٠ةف ٤ٕ٦ٮ ٦نةٛ٦( .ذٰ).
(*) ٱٕ :ٰ٪ك٣ٮ ٍٗلَٕ٦ Êل إف ٠ةف ثةٝٲ نة ٔىل ١٤٦٭ة ،كإف ٠ةف ٝؽ ػؿج ٔ١٤٦ ٨٭ة ٚإف ٠ةف ٔؿً نة
ًف ٱىط ،كإف ٠ةف ٞ٩ؽ نا وط ث٧س[ ٫٤ٵ ٫٩ٹ ٱذَٕل]( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )4كٹ ٦٭ؿ ٜلة؛ ٵف اٛ٣كغ  ٨٦ص٭ذ٭ة.)Í( .
( )5ٱٕ :ٰ٪كاٛ٣كغ صةء  ٨٦ص٭ذ٭ةٚ ،ؿصٓ اٛل٭ؿ ٣كٲؽ إ٣جؽ ،كٝؽ اقذ٭١٤ذ٫؛ كٜلؾا ً٪٧ذ.٫
(ثكذةف).
( )6أمٝ :ٲ٧ح إ٣جؽٗ( .ٲر).
(*) ٵ ٫٩ٱىط ثٲٓ٬ Êؾا اٛل٭ؿ ٠ل٬ ٨ٮ ٔ٤ٲ١ٚ ،٫ؾا ٱىط¬ اٍ٣صاء ث٠( .٫٪٦ ٫ٮا٠ت).
( )7ث٧ض٧ٮع ٬ؾق اٵكوةؼ ا٣سٺزح ،ك ٰ٬أف ٱ١ٮف اٍ٣صاء ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ،كأف ٱ١ٮف اٛل٭ؿ يف
ذ٦ذ ،٫كأف ٱ١ٮف ٝٲ٧ٲة؛ ٵف قٞٮط اٛل٭ؿ ٱٞةرف اٍ٣صاء١ٚ ،ةف اٛل٭ؿ ا٣ؾم يف ذ٦ذ ٫ٹ دكذع٫ٞ
ا٣ـكصح ،كإذا ًف دكذعً ٫ٞف ٱىط صٕ ٫٤ز٪٧ة ٛلٞةر٩ح قٞٮَ ٫اٍ٣صاء١ٚ ،ةف ا٣ٮاصت ٔ٤ٲ٭ة ٨٦
ا٣س٬ ٨٧ٮ اٞ٣ٲ ٰ٧اٛلض٭ٮؿ ،كإٝجةً٭ة ٹ ٱىط؛ ٵٝ ٫٩ل٭ٮؿ( .ثؿاَ٬ل).
( )8ٵف اٛ٣كغ  ٨٦ص٭ذ٭ة.

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

[ ]1إٹ أف ٱ١ٮف ٦٭ؿ اٛلس٤ٕ٦ ٢ٮ ٦نة وط ثٕؽ Êا٣ؽػٮؿ ك٣ٮ ٔ ٨٦Ê ٥٤ثٕؽ ٠رب ٥ٝوعٲط ٱٞؿأ.

ٚكغ ا١٪٣ةح( )1كقٞٮط اٛل٭ؿ ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ،ذ٠ؿق يف ا٣ذٞؿÊٱؿ.
¬ :إذا دـكج إ٣جؽ ظؿة( )2ثٍ٘ل إذف قٲؽق كدػُ ٢لة ٔةٛلَل ثة٣ذعؿٱ ٥أك
أظؽً٬ل ظؽ إ٣ةًف( )3كٹ ٦٭ؿ( ،)4كصةَ٤٬ل  ٕ٦نة ٣لت اٛل٭ؿ ،ك٬ٮ اٵ٨٦ ٢ٝ
اٛلك٧ٯ ك٦٭ؿ اٛلس ،٢كٱ١ٮف يف ذ٦ذ ،٫إٹ أف ٱ ٫٪٦ ٓٞدؽ٣ٲف ثةٙلؿٱح أك ثةٷذف
 ٰٛٚرٝجذ ،)5(٫كا١٪٣ةح ٦ٮٝٮؼ ٔىل إصةزة قٲؽق ،ك )6(٫٣اٛ٣كغ ٝج ٢اٷصةزة،
كٜلة ك٣ٮ٣ٲ٭ة اٛ٣كغ ٝج ٢اٷصةزة ،ك٠ؾا ثٕؽ٬ة ٕ٣ؽـ اٛ١٣ةءة(.)7
 :كإذا دػ ٢إ٣جؽ ثـكصذٝ ٫ج ٢إصةزة قٲؽق ز ٥ظى٤خ اٷصةزة ثٕؽق ٢٬
ٺ  ٢٬ٱ٤ـ٦ ٫٦٭ؿ اٛلس)8(٢
ٱ٤ـ ٫٦اٙلؽ إذا ٠ةف ٔةٛلة ثة٣ذعؿٱ ٥أك ٹ؟ كإف ٠ةف صة ٬ن
ثة٣ٮطء اٵكؿ(ٍٗ )9ل ٦٭ؿ ا١٪٣ةح( )10أك ٹ؟ ٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ(ٚ :)11ٲ٫
ْ٩ؿ ،كٝةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ اٛلؿدًص :ٹ٣ Êلت ذ .)12(ٟ٣كاٵٝؿب
(ّ )1ة٬ؿ ا١٣ذةب Êك٣ٮ ثةٙل٤ٝ .٥١خً٠ :ل ٱىط ٦ة ٱرتدت ٔ٤ٲ ٫وعٲع نةٛ٦( .ذٰ) .كيف ا٘٣ٲر ٦ة
 :٫ْٛ٣ك٣ٮ أ١لة ٝجٌخ إ٣جؽ ز ٥ػةو٧٭ة ا٣كٲؽ ٚٲ ٫كٞ٩ي ا٣جٲٓ ثةٙل ٢ٕ٤ٚ ٥١ا١٪٣ةح ٱكذ٧ؿ
ثُٺ ٫٩ك٣ٮ ٠ةف اٛ٣كغ إثُةٹ ٛل١٤٭ة إ٣جؽ  ٨٦أو٫٤؛ ٵف ٔ٤ح اٛ٣كغ ٝؽ ظى٤خ ٝ ٨٦ج ٢اٙل٥١
ثةٛ٣كغ[[ ]1أم٤٣ :جٲٓ] ،ك٤لذ ٢٧أف دٕٮد ا٣ـكصٲح؛ ٵف ا٣ذُصؼ يف إ٣جؽ إً٩ل ظى ٢ثإثةظح
ا٣جةآ ٹ ثٛ٪ف ا٣جٲٓ ،كاٵكؿ أٝؿبٗ( .ٲر  ٨٦رشح ٝٮ :٫٣كَٺ ٫ٝكإ٣ؽة ٠ ٫٪٦ةٙلؿ).
( )2أك أ٦ح.
( )3ٵ ٫٩زاف.
( )4إٹ أف د١ٮف ث١ؿ نا ٚإ٤ ٫٩لذ ٢٧أف٣ Êلت ٩ى ٙاٛل٭ؿ ً٠ل ٣ٮ أ٠ؿق ا٣ج١ؿ( .ز٬ٮر ،كٗٲر).
(ٚ )5ٲؼٍل ا٣كٲؽ ثَل دك٤ٲ ٫٧ثض٪ةٱذ ٫كثَل دك٤ٲ ٥ا٘ل٪ةٱح ثة٘٣ح ٦ة ث٘٤خ( .ثكذةف).
( )6ٱٕ :ٰ٪إ٣جؽ( .ثكذةف).
(ٝ )7ج ٢ا٣ؿًة ٓ٦ .ا٣ذؽ٣ٲف.
( )8ك٬ٮ اٵ ٨٦ ٢ٝاٛلك٧ٯ ك٦٭ؿ اٛلس.٢
( )9اٙلةوٝ ٢ج ٢اٷصةزة.
( )10ا٣ؾم ٣ــ ثة٣ٮطء ثٕؽ اٷصةزة.
( )11ك٦سٞٛ٤٣ ٫٤ٲ ٫ٱٮق.ٙ
( )12ٵف اٷصةزة¬ دٔ ُٕٙ٪ىل إٞ٣ؽٚ ،ٲسجخ ظٚ ،٫٧١ٺ ظؽ ظٲ٪بؾ ،ٹ قٲًل ٠ ٓ٦ٮف اٙلؽ ٱؽرأ
ثة٣نج٭ةت .كيف ٕ٦ٲةر ا٪٣ضؿم ٦س٦ ٢ة ذ٠ؿق اٷ٦ةـ .#

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

[ ]1إف ٝٲ :٢دجَل ٔؽـ ظىٮٜلة؛ إذ كصٮد ا٣جٲٓ ٕ٠ؽ ٫٦ٵص ٢ظ ٥١اٙلة ٥٠ثؾٚ ،ٟ٣ذأٚ ،٢٦ٲ١ٮف اٹظذًلؿ
ا٣سةٌل ٬ٮ اٛلؼذةر( .مة.)ٰ٦

كصٮب اٙلؽ  ٓ٦ا ،٥٤ٕ٣ككصٮب ٦٭ؿ اٛلس ٓ٦ ٢اٛلك٧ٯ( ٓ٦ )1ا٘ل٭٢؛ ٵ٣ ٫٩ٮ
ر ٓٚإٌف اٙلةٝ ٥٠ج ٢اٷصةزة ٙل ٥١ثةٙلؽ( )2أك اٛل٭ؿ( ،)3كظىٮؿ اٷصةزة ٨٦
ثٕؽ ٹ ٱٍ٘ل ظ ،٫٧١كٝؽ ذ٠ؿق ٞل٧ؽ ث ٨اٙلك ٨يف ا٘لة ٢٬أ ٫٩ٱ٤ـ٦ ٫٦٭ؿ اٛلس٢
ثة٣ٮطء اٵكؿ كاٛلك٧ٯ( )4ثة٣ٮطء ا٣سةٌل ثٕؽ اٷصةزة .ك١٬ؾا ٱ١ٮف يف اٙلؿ إذا
دـكج ا٦ؿأة ١٩ةظة ٦ٮٝٮٚة كدػُ ٢لة ٝج ٢اٷصةزة ز ٥كٕٝخ اٷصةزة ثٕؽق(،)5
كٝؽ ذ٠ؿكا ٚٲ ٨٧ز٩ٯ ثة٦ؿأة( )6ز ٥دـكص٭ة أك ثأ٦ح ز١٤٦ ٥٭ة أ ٫٩ٹ ٱك٫٪ٔ Êٍٞ
اٙلؽ ،ػٺؼ أيب ٱٮق.ٙ
 :Êإذا دـكج اٙلؿ أك إ٣جؽ أ٦ح ٚأكٹد٬ة ٣ ٟ٤٦كٲؽ٬ة كٚة ٝنة( ،)7ك٣ٮ
رشط يف إٞ٣ؽ أ١ل٣ ٥ٶب ٚٺ ٱىط اٍ٣صط؛ ٵٓ ٫٩ل٤ٲٔ ٜ٤ٕ٦ ٟىل رشط(،)8
 ٫٪١٣ٱكذعت ٣كٲؽ٬ة أف ٱ ٰٛثًل رشَ ٫ثذ٤٧ٲ ٟصؽٱؽ ثٕؽ ظىٮؿ اٙل ٢٧أك
ٝج ٫٤ك٣ٮ ٝج ٢إٞ٣ؽ إذا صٕ٩ ٫٤ؾر نا( )9ٹ ٓل٤ٲ ١نة .كإف ٠ةف رشط ظؿٱذ٭ ٥وط
اٍ٣صط؛ ٵٝ ٫٩ؽ كصؽ قجت ١٤٦٭ ،٥ك٬ٮ  ٟ٤٦أ٦٭ ،)10(٥كد١ٮف ٞٛ٩ذ٭ٔ ٥ىل
كاٛلٞؿر أ ٫٩ٹ ٱ٤ــ إٹ اٛلك٧ٯ  ٓ٦اٷصةزة¬ ،كٹ ظؽ؛ إذ ٱ١٪ن ٙأ ٫٩ك ٓٝيف ١٩ةح وعٲط ،كٝؽ ذ٠ؿق
¬
()1
اٛلؤ .ٙ٣كثؽ٣ٲ٦ ٢ة ٝؿركق يف اٛ٣ٮااؽ؛ إذ اٷصةزة د ُٕٙ٪إٌف ٱٮـ إٞ٣ؽٛ٦( .ذٰ) .كٝؿرق ا٣نة.ٰ٦
( )2ظٲر ٔ.٥٤
()3ظٲر ٬ٮ صة.٢٬
كاٛلؼذةر أ ٫٩ٹ ٱ٤ـ ٫٦إٹ اٛلك٧ٯ ً٠ ٍٞٚل رصح ث ٫يف اٵزًلر.
¬
()4
( )5ز ٥دػُ ٢لة.
(٣ )6ٲف ٬ؾا ٍْ٩ل نا ٧٤٣كأ٣ح؛ ٵف اٛ٣ةرؽ ٦ٮصٮد¬ٚ ،ةٷصةزة دىعط ا١٪٣ةح  ٨٦أو ٫٤كدٛ٪ؾق،
ثؼٺؼ ظؽكث اٛل ٟ٤كا١٪٣ةح  ٨٦ثٕؽٚ ،ةٚرتٝة.
( )7كذ ٟ٣ٵف اٷصًلع ٕٞ٪٦ؽ ٔىل أف اٵكٹد ٱذجٕٮف اٵ٦٭ةت يف ا٣ؿؽ كاٙلؿٱح( .ثكذةف).
( )8ثٓ ٢ل٤ٲٕ٦ ٟؽكـ.
( )9أك كوٲح.)Í( .
( )10ٱٕ :ٰ٪ك٬ؾا ٔذٚ ٜ٤ٕ٦ ٜٲىط .كٱ١ٮ٩ٮف ٕ٦ذَٞل ]1[Ê؛ ٚٲسجخ ا٣ٮٹء ٔ٤ٲ٭٣ ٥كٲؽ اٵـ.
كٔ ٨أ ٢٬اٛ٣ؿااي أ١ل ٥أظؿار أوٮؿ[( .]2ثكذةف) .كا١٣ٺـ اٵكؿ ٵ ٢٬ا.٫ٞٛ٣
-------------------------

[ ]1كٕ٦ذٞ٭٦ ٥ة ٟ٣أ٦٭( .٥ز٬ٮر) (.)Í
[ ]2دنجٲ٭ نة ثأكٹد اٛل٘ؿكرٗ( .ٲر).

ٝؿٱج٭ ٥اٙلؿ اٛلٮرس إف ٠ةف ،كإٹ ٕٚىل ثٲخ اٛلةؿ ،ك٬ؾا ظٲر أثٮٔ ٥٬جؽ(.)1
كاٙلٲ٤ح يف إثُةؿ(٬ )2ؾا اٍ٣صط أف ٥لؿص٭ة( )3ا٣كٲؽ ٔ )4(٫١٤٦ ٨إٌف ٍٗلق ،ك٣ٮ
¬
امرتا٬ة  ٨٦ثٕؽ ٚ٭ٮ  ٟ٤٦صؽٱؽ.
 :كإذا دـكج إ٣جؽ أك اٵ٦ح( )5ثٍ٘ل إذف ا٣كٲؽ ز ٥أٔذٞة ٠ةف إ٣ذ ٜإصةÊزة
١٪٣ةظ٭ًل ،ػٺؼ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كزٚؿ ،كٹ ػٲةر٣ Êٶ٦ح()6؛ ٵً ٫٩ف ٱىط ١٩ةظ٭ة
إٹ ثٕؽ ٔذٞ٭ة٤ٚ .ٮ دػ ٢زكص٭ة ُلة ٝجٔ ٢ذٞ٭ة ص٭ٺ ٪٦٭ًل ثة٣ذعؿٱ٣ ٥ـ٦ ٫٦٭ؿ
اٛلس٣ ٢كٲؽ٬ة ،كاٛلك٧ٯ ثٕؽ إ٣ذٜ ٜلة ٔىل اٵوط(ً٠ )7ل ٦ؿ( ،)8كإف ًف ٱؽػُ ٢لة
( )1ٹ ظؿ ٤ٕٚٲ.٫
( )2كاٙلٲ٤ح يف¬ إثُةؿ اٙلٲ٤ح أف ٱٞٮؿ« :إف ٠ةف يف ٔ ٥٤آص أ ٟ٩إذا أػؿصذ٭ة[ٝ ٟ١٤٦ ٨ٔ ]1ج٤ٔ ٢ٮٝ٭ة
ظؿ ناٚ ،إف ٠ةف ٔجؽ نا ٝةؿ ذ ٟ٣قٲؽق.
ٞٚؽ ٩ؾرت ُلة ٔيل ٝج ٢إػؿاص٭ة ثكةٔح»ٛ٦( .ذٰ)٬ .ؾا إف ٠ةف ٌ
( )3كٝؽ دػ ٢يف  ِٛ٣اٚلؿكج ك ٙٝقٲؽ٬ة ٜلة( .رشح ٚذط)٤ٚ .ٮ ك ٙٝا٣جٕي ق٢؟ ٝٲ :٢ٹ ٱجُ.Ê٢
(ذ٦ةرم).
(*) ٕلٲٕ٭ة¬ ،ٹ ثٌٕ٭ة ٚٲٕذ ٜكٱَصم ،كٱكٕٯ ا٣ٮ٣ؽ[ ]2ثعىح اٛلنرتم.)Í( .
(ٝ )4ج ٢ا٤ٕ٣ٮؽ .Ê
(*) ك٣ ٢٬لت ٔىل زكج اٵ٦ح ا ٨ٔ ٙ١٣صًلٔ٭ة ثٕؽ ا٣جٲٓ إف صٮز ظج٤٭ة ٔ ٨صًلع ٝج ٫٤ظذٯ ٱذجَل
ُ ٢٬لة ٖل ٢أك ٹ؟ ا٘لٮاب :أ٣ ٫٩لت اÉٙ١٣؛ ٣بٺ ٱجُ ٢إ٣ذ٤٣ ٜعٚ .٢٧إف ًف ٱ ٙ١ق٢؟ ٱٞةؿ:
اٵو ٢ثٞةء اٛل٬( .]3[Êٟ٤ج .)٢كاقذٞؿث ٫ا٣كٲؽ وةرـ ا٣ؽٱ ٨إثؿا٬ٲ ٥ا٣ٮزٱؿ .ك(.)Í
( )5كاٛلـكج ٣ٶ٦ح أص٪جٰ ٍٗل٬ة ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص ،Êكٔ٪ؽ أيب إ٣جةس ك٣ٮ .ٰ٬
( )6كاٛلؼذةر أف ٜلة اٚلٲةر ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر يف ٝٮ« :٫٣ك٦ذٯ ٔذٞخ ػٍلت »..ا٣غ ،ك٦س٨ٔ ٫٤
ا٣كعٮٍف .كاٛلؼذةر أف ٹ ػٲةر ٜلة إذا ك ٓٝإٞ٣ؽ ثإذ١لة .)Í( .إذ ًف ٱُؿأ إ٣ذٔ ٜىل ا١٪٣ةح( .ثعؿ).
( )7كاٛلؾ٬ت ٜلة٦ Ê٭ؿ كاظؽ ،ك٬ٮ اٛلك٧ٯ ،كٱ١ٮف ٤٣كٲؽ.
( )8يف اٛ٣ؿع اٵكؿ ٝج ٢اٛلكأ٣ح ٝٮٚ :٫٣ؿع :إذا دػ ٢إ٣جؽ ..ا٣غ.
(*) ٣ىةظت ا١٣ذةب ،كاٛلؼذةر ػٺ ،٫ٚك٬ٮ ٦ة ذ٠ؿق اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  .#ك٬ٮ اٛلك٧ٯ٤٣ ٍٞٚ Êكٲؽ.
-------------------------

[ ]1يف ٬ة٦ل رشح اٵز٬ةر :إذا أردت إػؿاص٭ة.

[ٝ ]2ٲ ٓ٦ :٢اٷٔكةر ٨٦ Êا٣جةآ ،ك ٓ٦اٷٱكةر ٱٌ٧٤٣ ٨٧نرتم.
[٬ ]3ؾا  ٓ٦ا٤٣جف٤ٚ ،ٮ أدخ ث٣ ٫ؽكف قذح أم٭ؿ  ٨٦ٱٮـ ػؿكج اٛلٔ ٟ٤ذ.)Í( .ٜ

إٹ ثٕؽ ٔذٞ٭ة ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٱ١ٮف اٛل٭ؿ ٣كٲؽ٬ة أٱٌ نة ،كٝةؿ يف ا١٣ةيف¬ كأثٮ
إ٣جةس :ثٜ ٢لة.
كإ٣جؽ إذا دػ ٢ثـكصذ ٫ثٕؽ ٔذ٧ٚ ٫ٞ٭ؿ٬ة ٔ٤ٲ ،٫كٝجٔ ٢ذ ٫ٞص٭ ن
ٺ ٪٦٭ًل
ثة٣ذعؿٱ٤ٔ ٥ٲ ٫أٱٌ نة ،Êإٹ أف ٱ ٫٪٦ ٓٞدؽ٣ٲف ثةٙلؿٱح أك ثةٷذف ٕٚىل قٲؽق،)1(Ê
 ٨١٣إف أٔذٔ ٫ٞةٛلة ثًل ٣ ٢ٕٚـ ٫٦اٛل٭ؿ ثة ٘٣نة ٦ة ث ،Êٖ٤كصة ٬ن
ٺ ٱ٤ـ ٫٦إٌف ٝؽر ٝٲ٧حÊ
إ٣جؽ  ،)2(ٍٞٚكا٣جةٔ ٰٝىل إ٣جؽ.
 :كإذا ٦ةت ا٣كٲؽ ٝج ٢إصةزد١٪٣ ٫ةح ٔجؽق أك أ٦ذ ٫ثُ ¨٢كًف ٱىط ٨٦
كارز ٫أف

٣لٲـق()3

 ٞ٤ُ٦نة Kكٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٱىط إصةزة ١٩ةح إ٣جؽ  ٞ٤ُ٦نة،

ك٠ؾا يف ١٩ةح اٵ٦ح ،إٹ ظٲر ا٣ٮارث ذ٠ؿ كاظؽ(.)4
 :Êكإذا زكج ا٣ؿص ٢اث٪ذ١٦ ٨٦ ٫ةدج ٫ز٦ ٥ةت ًف ٱٛ٪كغ ا١٪٣ةح(،)5
ػٺؼ اٛلعة٦يل٪٤ٝ .ة :إٹ أف ٱٕضـ اٛل١ةدت كٱؿصٓ يف ا٣ؿؽ اٛ٩كغ¬ .ك٠ؾا إذا
امرتل اٛل١ةدت زكصذً ٫ف ٱٛ٪كغ Êا١٪٣ةح ظذٯ ٱٕذ.)6(ٜ
( ٜ٤ٕ٦ )1ثؿٝجذ.Ê ٫
( )2ٵ ٫٩دٱ ٨ص٪ةٱح.
( )3ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر يف ٝٮ٦ :٫٣كذ٧ؿ اٛل.ٟ٤
(*) ٵف  ٨٦رشط اٷصةزة أف د١ٮف ٠ل ٫٣ ٰ٬ ٨ظةؿ إٞ٣ؽ.
(*) كذ ٟ٣ٵف ػٲةر اٷصةزة ٹ ٱٮرث ً٠ل قٲأيت .كظضح أيب ظ٪ٲٛح :أف اٛلةٞٛ٦ ٓ٩ٮد يف ظٜ
إ٣جؽٚ ،ذىط اٷصةزة ،ك٠ؾا اٵ٦ح ظٲر دؿؾ اثَ٪ل ٚىةٔؽ نا؛ إذ ٣ٲف ٜلًل كَؤ٬ة ٵص٢
اٍ٣ص٠حٚ ،أ٦ة اٹث ٨ا٣ٮاظؽ ٚٺ دىط إصةزد٫؛ ٵ١لة َؿأت  ٫٣اقذجةظح دة٦ح ٔىل اقذجةظح
٦ٮٝٮٚح ٕ٪٧ٚخ اٷصةزةٝ .ةؿ  :#ك ٰ٬دٛؿٝح دٝٲٞح كْ٩ؿ ظك ،٨ػٺ أ ٫٩ٹ ٱأيت ٔىل
اٛلؾ٬ت؛ إذ ٹ ٱٮرث ػٲةر اٷصةزة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )4ٵ٤ ٫٩ل ٫٣ ٢كَؤ٬ة.
(*) ٹ ا٘لًلٔح كاٛلؿأة؛ إذ ٹ ٱىط ٪٦٭ ٥ا٣ٮطء.
(ٕ٣ )5ؽـ اقذٞؿار اٛل.ٟ٤
(*) كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر يف ٝٮ« :٫٣كث ٟ٤٧أظؽً٬ل اٳػؿ أك ثٌٕ٩ ٫ةٚؾ نا».
(ّ )6ة٬ؿق ك٣ٮ ق٧٤٭ة يف ٦ةؿ ا١٣ذةثح ،كٝٲ :٢إذا ٔذ ٜك ٰ٬ثةٝٲحٔ Êىل .٫١٤٦

¬ :كٹ ٱىط دـكٱش أـ ا٣ٮ٣ؽ إٹ ثٕؽ ٔذٞ٭ة كرًة٬ة كاٌٞ٩ةء ٔؽٔلة(،)1
ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛح .كٹ ٱىط دـكٱش اٛل١ةدجح إٹ ثؿًة٬ة(،)2
ػٺؼ ٦ة ٟ٣يف رًة٬ة٪٤ٝ .ة :ك٦٭ؿ٬ة ٜلة ،كإذا ٔذٞخ ٤ٚ٭ة اٛ٣كغ ،Êػٺؼ زٚؿ.
كإذا زكص٭ة قٲؽ٬ة ثٍ٘ل إذ١لة ٠ةف ٦ٮٝٮ ٚنة(ٔ )3ىل إصةزٔلة¬ ك٣ٮ ثٕؽ ٔذٞ٭ة )4(Êأك ٔىل
رصٮٔ٭ة يف ا٣ؿؽ .ك٣ٲف ١٧٤٣ةÊدت أف ٱذـكج إٹ ثإذف قٲؽق أك إصةزد.٫
¬ :كإذا ٔذٞخ اٛلـكصح ك ٰ٬وٍ٘لة أك ٝل٪ٮ٩ح ٤ٚ٭ة اٛ٣كغ ٦ذٯ ث٘٤خ
أك ٔ٤ٞخ( .)5كإ٣جؽ اٛلـكج إذا ٔذٚ ٜٺ ػٲةر¬  ،٫٣ػٺؼ أيب ِ٦ص.
¬ :كٹ ٣لٮز ٤٣كٲؽ أف ٱأذف ٕ٣جؽق ثٮطء أ٦ذٚ ،)6(٫إف  ٢ٕٚظؽ إ٣جؽ ٓ٦
( )1إذا ٠ةف اٛلذـكج ُلة ٍٗل قٲؽ٬ة¬ ،كأ٦ة ٬ٮ ٚٺ اقذرباء ٔ( .٫٪ثٲةف ٪ٕ٦ٯ ً٠ل ٱأيت).
( )2ك٠ؾا اٛل١ةدت ٱٕذرب رًةق.)Í( .
(٤ٚ )3ٮ ٛ٩ؾ ٔذٞ٭ة  ٢٬ٱ٪ربـ؛ ٵف ا١٣ذةثح ٝؽ ثُ٤خ؟ ٤ٝخ ٨٦( .Ê ٥ٕ٩ :ػٍ ظسٲر) .كاٛل٭ؿ .٫٣
( .)Íكْلٍل ٕ٤٣ذ.)Í( .ٜ
( ٫٤ٕ٣ )4ظٲر ٔذٞخ ثةٷٱٛةء ٚذؼٍل ثَل ا٣ؿًة كا٣ؿدٚ ،إف ٔذٞخ ثة٣ذ٪ضٲـ ٛ٩ؾ ا١٪٣ةح ً٠ل ٣ٮ
رٝخ ،ذ٠ؿق قٲؽ٩ة إثؿا٬ٲ ٥ظسٲر.ا٬ػ ٤لٚ ،ٜٞإف اٚلٲةر زةثخ  ٓ٦إ٣ذ ٜقٮاء ٠ة٩خ ١٦ةدجح
أـ ٍٗل٬ة.
(*) ٱٞةؿ٣ :ٮ ٠ةف ٜلة كٍف أٝؿب  ٨٦ا٣كٲؽ  ٢٬ٱ١ٮف ٠ؾ ٟ٣ٱٕ ٰ٪ك٣ٮ ٝؽ وةرت ا٣ٮٹٱح يف
إ١٩ةظ٭ة إٌف ٝؿٱج٭ة ،ك٩ع٩ ٨نرتط اقذ٧ؿار ا٣ٮٹٱح  ٨٦ظةؿ إٞ٣ؽ إٌف ظةؿ اٷصةزة؛ ٵف
اٷصةزة ٦كذ٪ؽة إٌف ٝج ٢زجٮت كٹٱح اٞ٣ؿٱت؟  ٫٤ٕ٣اٵكٌف¬ ٨٦( .ػٍ إثؿا٬ٲ ٥ظسٲر) .كٔ٨
قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ ٦ة  ٨١٣ :٫ْٛ٣إذا أصةزت ثٕؽ إ٣ذ ٜامرتط أف د١ٮف كٹٱح ١٩ةظ٭ة إ٣ٲ.٫ا٬ػ
٤ل٬ ٜٞؾاْٚ ،ة٬ؿ ٠ٺـ ا٣جٲةف ٹ ٚؿؽ¬؛ ٵ١لة كٝخ إٞ٣ؽ إ٣ٲ ٓ٦ ،٫أ١لة كإف ٠ة٩خ  ٫٣اٳف ٞٚؽ
اػذٛ٤خ ص٭ح ا٣ٮٹٱح .ك٦س٬ ٢ؾا ٣ٮ ٔٞؽ اٵب ٹث٪ذ ٫ا١٣جٍلة ٍٗ ٨٦ل رًة٬ة كًف ّلى٪٦ ٢٭ة
اٷصةزة ظذٯ ث ٖ٤اث٪٭ة ٚة١٣ٺـ ا١٣ٺـ( .مة .)ٰ٦ٱٕٚ ٰ٪ذىط٪٦ Ê٭ة اٷصةزة ك٣ٮ ٝؽ ا٩ذ٤ٞخ
ا٣ٮٹٱح إٌف اٹث.٨
( )5كٹ ػٲةر ٤٣ٮٍف؛ ٵ ٫٩ػٲةر م٭ٮة كٞلجح ٚأ٦ؿق إ٣ٲ٭ة ٹ إٌف ا٣ٮٍف( .ثكذةف).
ََ َْ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َْ َ ُُ
ْ
ج ًِٓ أو ٌا ميهت أحٍاجًّٓص
( )6ٵ ٫٩ٹ ثؽ ٞٔ ٨٦ؽ أك ٟ٤٦؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صإَِّل لَع أزوا ِ
[اٛلؤ٪٦ٮف( .]6ثكذةف).

ٔ ٫٧٤ثة٣ذعؿٱ ،٥ٹ  ٓ٦ص٭ ،٫٤ك٠ؾا اٵ٦ح ،كٔـر ا٣كٲؽ(.)1
¬ :كٱىط يف ١٩ةح اٵ٦ح رشط ٞٛ٩ذ٭ة ٔىل زكص٭ة ٍٗ ٨٦ل دك٤ٲ٥
٦كذؽاـ( ،)2أك ٔىل قٲؽ٬ة  ٓ٦ا٣ذك٤ٲ ٥اٛلكذؽاـ()3؛ ٵف دك٤ٲ٧٭ة ٹ ٣لت إٹ
٤٣ٮطء  .ٍٞٚك٠ؾا ٞٛ٩ح أكٹد٬ة ٱىط رشَ٭ة ٔىل ا٣ـكج ،كٱ١ٮف ٠ة٣ـٱةدة يف
اٛل٭ؿ ،ك٣ٲكخ زٱةدة ظٞٲٞٲح؛ ٵف اٞٛ٪٣ح ٝل٭ٮ٣ح ،ث٠ ٢أ٣ ٨٧ً ٫٩كٲؽ٬ة ثًل ٱ٤ـ٫٦
ٞٛ٩ ٨٦ح أكٹد٬ة( .)4ك٬ؾا ثؼٺؼ اٙلؿةٚ ،ةٕٞ٣ؽ ٔ٤ٲ٭ة ٱٮصت دك٤ٲ٧٭ة دااًل،
ٚٺ ٱىط اٍ٣صط يف ٞٛ٩ذ٭ة .كاٛل١ةدجح ٠ةٙلؿة¬؛ إذ ٹ ػؽ٦ح ٔ٤ٲ٭ة ٣كٲؽ٬ة(.)5
 :كإذا ًف ٱ ٓٞرشط يف ٞٛ٩ح اٵ٦ح ٚٺ د٤ــ ا٣ـكج( )6إٹ إذا ق٧٤خ ٫٣
دك٤ٲ نًل ٦كذؽا ٦نة ،كأ ٫٤ٝٱٮـ Êك٣ٲ٤ح(ٚ ،)7أ٦ة أ ٨٦ ٢ٝذٚ ٟ٣ٺ ٣لتٜ Êلة ٞٛ٩ح ث.٫
كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كاث ٨دأٰ :إ١لة ٠ةٙلؿة٪٤ٝ .ة :ث ٢اٙلؿة دٞكٍ ٞٛ٩ذ٭ة ٢١٣
كٝخ ق٧٤خ ٛ٩ك٭ة ٚٲ ٫إذا ٠ةف ٞ٣كُٝ ٫ٲ٧ح( ،)8كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إذا
٠ةف ز٤ر ا٤٣ٲ ٢أك ا٪٣٭ةر .ك٠ؾا يف ٩نٮز٬ة ٱك ٍٞثٞؽرق ٞٛ٩ ٨٦ذ٭ة ،كا٘٣ؽاء يف
( ٫٧٤ٔ ٓ٦ )1ثة٣ذعؿٱ.٥
( )2كذ ٟ٣ٵف ا٣ذك٤ٲ ٥اٛلكذؽاـ ٹ ٱ٤ــ ا٣كٲؽ؛ ٣ذٕ ٜ٤ظُ ٫ٞلةٚ ،ٮصٮُلة كأ ٙٝىل اػذٲةر
ا٣كٲؽ ،ك٦ة كٔ ٙٝىل اٹػذٲةر دػ ٢اٍ٣صط ٚٲ٫؛ إذ ٬ٮ رضب  ٨٦اٹػذٲةرٚ ،أ٦ة اٙلؿة ٚٺ
ٱىط اٍ٣صط يف ٞٛ٩ذ٭ة؛ ٵف إٞ٣ؽ ٔ٤ٲ٭ة ٱٮصت دك٤ٲ٧٭ة دااًل؛ ٵ ٫٩ٹ ٱذُٕ ٜ٤لة ظ ٜقٮل
ظ ٜا٣ـكجٚ ،ةٚرتٝة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )3كٱىط ا٣ؿصٮع يف اُ٣ؿَٚل ٕلٲٕ نة ،كْ٩ؿق اٛلٛذٰ ،كٝةؿ :ٱكذٞٲ ٥يف اٛلكذٞج Ê٢ٹ يف اٛلة٬ل[.]1
( )4كاًٌ٣ل٩ح ثةٛلض٭ٮؿ دىط.
( )5ث ٢اٚلؽ٦ح ٛ٪٣ك٭ة ،كٝؽ رًٲخ ثإثُةؿ ظٞ٭ة؛ ٵف ا١٪٣ةح ٹ ٱٛ٪ؾ إٹ ثؿًة٬ة( .مة.)ٰ٦
( )6ك٣ٮ ٓل ٨٦ ٨١كَب٭ة .ث ٢ك٣ٮ كَب٭ة.)Í( .
(٦ )7ذىٺف( .ظةمٲح قعٮٍف) (.)Í
( )8يف اٞ٣ٲ ،ٰ٧ك٦ة ٹ ٱذكة٦ط ث ٫يف اٛلسيل.)Í( .
(*) أم :ٹ ٱذكة٦ط ث٫؛ ٵ٦ ٫٩سيل.

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

[ ]1كٔ ٨إ٦ة٪٦ة اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص  :#ٹ ٱىط ا٣ؿصٮع يف اٛلكذٞج٢؛ ٵ ٫٩ث٧سةثح اٹ٣ذـاـ كاًٌ٣لف.

ٞ٦ةث٤ح ا٪٣٭ةر ،كإ٣نةء يف ٞ٦ةث٤ح ا٤٣ٲ ،٢كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :إ١لًل يف
ٞ٦ةث٤ح ا٪٣٭ةر(.)1
¬ :ك٣ٲف ٣كٲؽ اٵ٦ح ٕ٪٦٭ة  ٨٦اٛلجٲخ( ٓ٦ )2زكص٭ة ظٲر ٹ ػؽ٦ح ٫٣
يف ا٤٣ٲ ،٢ك ٓ٦ظةصذ ٫إٌف ػؽ٦ذ٭ة ٱٕ٪٧٭ة ،ك٣ٲف  ٓ٪٦ ٫٣زكص٭ة  ٨٦كَب٭ة(،)3
ك ٫٣ثٲٕ٭ة كا٣كٛؿ ُلة ،كزكص٭ة ٱذجٕ٭ة ٹقذٲٛةء ظ ،٫ٞك٬ٮ ا٣ٮطء.
 :ك ٨٦امرتل زكصذ ٫صةز  ٫٣كَؤ٬ة ثةٛلٍٗ ٨٦ ٟ٤ل اقذربÊاء ،ك٣لٮز
 ٫٣ثٲٕ٭ة كدـك٣ل٭ة ٍٗ ٨٦ل

اقذرباء()4

إف ًف ٱ ٨١دػُ ٢لة ٝج ٢اٍ٣صاء ك٠ةف

ٝةوؽ نا( )5ثٍصااٜ ٫لة ٤٣جٲٓ أك ا٣ذـكٱش ،كإف ًف ٱٞىؽ ذ ٟ٣إٹ ثٕؽ اٍ٣صاء كصت
اٹقذرباء ٪ٔ ٫٣ؽ اٜلؽكٱح ،ٹ ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص( .)6كإف ٠ةف ٝؽ دػُ ٢لة ٝج ٢اٍ٣صاء
ٚٺ ٱىط Êدـك٣ل٭ة إٹ ثٕؽ اٌٞ٩ةء ٔؽٔلة( ،)7كأ٦ة ثٲٕ٭ة ٞٚةؿ يف اٍ٣صح كا:ٓ٧٤٣
٠ؾا أٱٌ نة( ،)8كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٱ ٰٛ١ظٲٌح Êكاظؽة ٣ىعح ا٣جٲٓ ،كٹ
( )1كيف ا :ٓ٧٤٣يف ٞ٦ةث٤ذ٭ًلٕ Êلٲٕ نة.)Í( .
( )2كظٲر ٱك٧٤٭ة إٌف دار ا٣ـكج د١ٮف ٦ؤف ا٣ذك٤ٲ ٥كا٣ؿد ٔىل ا٣ـكج( .ظةمٲح قعٮٍف) (.)Í
( )3يف اٵكٝةت¬ اٛلٕذةدة( .دٕ٤ٲ ٜزٱةدات).
(٬ )4ؾا ٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كأ٦ة ٔىل ٝٮؿ اٜلؽكٱح ٚإذا أراد ثٲٕ٭ة أك إ١٩ةظ٭ة كصت اٹقذرباء.É
كاٛلؤٱؽ ثةٓص ٱٮا ٜٚاٜلؽكٱح يف ا٣ذـكٱش.
(*) ٬ؾا ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط ،كاػذةرق يف ا١٣ذةب؛ ٵ ٫٩امرتا٬ة ٦ـكصح ٝةوؽ نا ٤٣جٲٓٞٚ ،ؽ
امرتا٬ة ٔىل وٛح ٹ ٣لت ٕ٦٭ة اقذرباء .كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ث٣ ٢لت؛ ٵف ا٣ذـكٱش ٝؽ ثُ٢
ظَل امرتا٬ة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(٬ )5ؾا ٔىل ٦ة ٱأيت ٞٛ٤٣ٲ ٫ظك ٨يف ٚى ٢اقذرباء اٷ٦ةء يف أكؿ ٦كأ٣ح ٔٞٲت اٛ٣ى ،٢كاٛلؾ٬ت ٹ ٚؿؽ¬.
( )6ٵ ٫٩ٹ ٱٮصت اٹقذرباء ٔىل ا٪٣ؼةقَل ،ك٦سٞٛ٤٣ ٫٤ٲ ٫ظك ٨يف ٚى ٢اٹقذرباء ٚٲًل ٱأيت
ظٲر امرتا٬ة ٣جٲٕ٭ة.
(ٔ )7ؽة ٚكغ.
( )8كذ ٟ٣ٵ١لة ٦ٮَٮءة ثة١٪٣ةحٚ ،ٲ١ٮف اقذرباؤ٬ة ثً١لؿ إ٣ؽةٝ .ٲٕٚ :٢ىل ٬ؾا ٣ٮ آُٞ٩
ظٲٌ٭ة ٕ٣ةرض ا٩ذْؿت إٌف ٦ؽة اٷٱةس( .ثكذةف).

ٱُؤ٬ة اٛلنرتم ظذٯ دٌٞ٪ص ٔؽٔلة( .)1كإً٩ل كصت اقذرباؤ٬ة ٪٬ة ٠ ٓ٦ٮ١لة
ٕ٦ذؽة ٵف إ٣ؽة  ٨٦قٲؽ٬ةٚ ،٭ٮ ٣لٮز  ٫٣كَؤ٬ة(ٚ ،)2ٮصت اٹÊقذرباء(.)3
 :ك ٨٦امرتل زكصذ ٫كٝؽ ٠ة٩خ ك٣ؽت  ٫٣ظةؿ ا٣ـكصٲح ٝج ٢اٍ٣صاء
وةرت أـ ك٣ؽ  ،٫٣كظؿـ ٔ٤ٲ ٫ثٲٕ٭ة كدـك٣ل٭ة ،ركاق أثٮ إ٣جةس ٔ ٨اٵظ١ةـ،
كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص : Êٹ د١ٮف أـ ك٣ؽ  ٫٣إٹ إذا ك٣ؽت  ٫٪٦ثٕؽ ٜ ٫١٤٦لة( )4ك٣ٮ
ٔٞ٤خ ثٝ ٫ج ٢اٛل ،)5(ٟ٤كركاق أٱٌ نة ٔ ٨اٵظ١ةـ ،ك٬ٮ اٞ٣ٮم ،كٝةؿ ا٣نة:ٰٕٚ
ٹ د١ٮف أـ ك٣ؽ  ٫٣إٹ إذا ٔٞ٤خ ثة٣ٮ٣ؽ يف ٤ٚ .٫١٤٦ٮ ٠ةف ا٣ـكج ٝؽ َٞ٤٭ة ٝج٢
رشااٜ ٫لة ٚةٙل ¬٥١كاظؽ يف ٦ىٍل٬ة أـ ك٣ؽ ٔ ٫٣ىل اٚلٺؼ اٛلذٞؽـ( ،)6ك٣لٮز ٫٣
كَؤ٬ة يف ظةؿ ٔؽة َٺ ،٫ٝإٹ أف ٱ١ٮف اُ٣ٺؽ زٺز نة ٚٺ ّل ٞ٤ُ٦ ٫٣ ٢نة( )7إٹ
و
٦نرت آػؿ ٝ )8(٫٪٦ج٬ ٢ؾا(.)9
ثٕؽ زكج آػؿ ً٠ل ٦ؿ ،ك٣ٮ ٠ةف ٝؽ كَب٭ة ا٣جةآ أك
 :Êك٣لٮز ٕلٓ اٵػذَل اٛل٤٧ٮ٠ذَل يف اٛل ،ٟ٤ك ٫٣كطء إظؽاً٬ل ،ٍٞٚ
(ٔ )1ؽة ٚكغ؛ ٵ١لة ٦ٮَٮءة ثة١٪٣ةحٚ ،أمج٭خ اٙلؿة يف أف اقذرباء٬ة ثً١لؿ إ٣ؽة.
(٤ٚ )2ٮ ٠ة٩خ ٦س٤سح ًف ٣لت اٹقذرباء.)Í( .
( )3كّة٬ؿ اٵز٬ةر يف ٝٮ« :٫٣كاٛلٕذؽة» أ ٫٩ٹ اقذرباء ٔ٤ٲ٭ة؛ ٵف ا٤ٕ٣ح يف كصٮب اٹقذرباء ٔىل
ا٣جةآ ٠ٮ٦ ٫٩جٲعة ٍ٘٣لق ،ٹ ٠ٮ٤ ٫٩ل ٫٣ ٢ا٣ٮطءٚ ،ٺ اقذرباء ٪٬ة.
( )4ك٣ٮ اٵكٹد ً٦ل٣ٲ ٟثةٹقذس٪ةء ك٩عٮق( .قعٮٍف) (.)Í
( )5كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر.
(*) كٹ ٤لذةج إٌف دٔٮل؛ ٣ذٞؽـ ٚؿام.)Í( .٫
(*) كٹ ٣لٮز  ٫٣ثٲٕ٭ة ٝج ٢ا٣ٮًٓ.
(*) ٤ٚٮ امرتا٬ة ثٕؽ ػؿكج ثٕي ا٣ٮ٣ؽ كػؿج ثٞٲذ ٫ثٕؽ اٛلٝ ٟ٤ٲ :٢وةرت أـ ك٣ؽ ثؾٟ٣؛ إذ ٹ ٱسجخÊ
ظ ٥١ا٣ٮٹدة إٹ ثؼؿكج ٕلٲٕ١ٚ ،٫أف ا٣ٮًٓ ٕلٲٕ ٫ك ٓٝثٕؽ اٛل( .ٟ٤ظةمٲح قعٮٍف) (.)Í
( ٢٬ )6د١ٮف أـ ك٣ؽ أـ ٹ¨.
( )7ٹ ث١٪ةح كٹ ث.ٟ٤٧
( )8أم ٨٦ :ا٣جةآ اٵكؿ ٝج٬ ٢ؾا ا٣ؾم َٞ٤٭ة زٺز نة.
( )9اٛلنرتم ا٣ؾم ٠ةف ٜلة زكص نة.

ز ٥ٹ ّل ٫٣ ٢ا٣سة٩ٲح ظذٯ ٥لؿج اٛلٮَٮءة ٔ ٫١٤٦ ٨ثة٤١٣ٲح( ،)1ثعٲر ٹ ٱجٞٯ ٫٣
ٚٲ٭ة ظ٣ ٜلٲـ اقرتصةٔ٭ة  ،٫٣ٹ ثذـك٣ل٭ة ٚٺ ّل ٫٣ ٢أػذ٭ة ،ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل
كاٞٛ٣٭ةء .ك٠ؾا ٣ٮ كَب٭ًل  ٕ٦نة  ٓ٦ا٘ل٭ ٢ثأػٮٔلًل ز ٥ثة٩خ  ٨٦ثٕؽ ك٣ٮ ثة٣ؿًةع
ٚٺ ٤ل ٫٣ ٢ا٣ؽ٩ٮ  ٨٦أ٦لًل ٣ن٭ٮة ظذٯ ٥لؿج ا٣سة٩ٲح ٔ٠ ٫١٤٦ ٨ؾ .)2(ٟ٣ك٠ؾا ٨٦
كَئ أ٦ذً ٫ف ٤ل١٩ ٫٣ ٢ةح أػذ٭ة ظذٯ ٥لؿج اٛلٮَٮءة ٔ٠ ٫١٤٦ ٨ؾٚ ،ٟ٣إذا
ػؿصخ ٔ٠ ٫١٤٦ ٨ؾ ٟ٣كدـكج أػذ٭ة صةز  ٫٣أف ٱنرتم اٵكٌف كٱؿد٬ة إٌف
 ٨١٣ ،٫١٤٦ٹ ٱُؤ٬ة ظذٯ دجَل ا٣ـكصح .كإذا َ ٜ٤ا٣ـكصح ز ٥امرتل أػذ٭ة ًف
٤ل ٫٣ ٢كَؤ٬ة إٹ ظٲر اُ٣ٺؽ ثةا ٨أك ثٕؽ اٌٞ٩ةء ٔؽة ا٣ؿصٰٕ.
ٝ :ةؿ أثٮ إ٣جةس٠ ٨٦ :ةف  ٫٣أ٦ح ًف ٱؽف ٪٦٭ة صةز  ¨٫٣أف ٱذـكج أػذ٭ة ،ز٥
اٵػؿل(.)4
É
ٱ١ٮف ٟلٍل نا يف كطء أ٦لًل مةء( ،)3ك٦ذٯ كَئ إظؽاً٬ل ظؿ٦خ ٔ٤ٲ٫
(ٕ )1لٲٕ٭ة .كٝٲ :٢ك٣ٮ Êثٌٕ٭ة؛ ٵٝ ٫٩ؽ ظؿـ ٔ٤ٲ ٫كَؤ٬ة ثإػؿاج ثٌٕ٭ة ٩ةٚؾ نا .ك٦س ٫٤يف اٛلٕٲةر.
( )2إٹ يف اٵ٦ح كث٪ذ٭ة ٚٺ دٛٲؽ اٷزا٣ح؛ إذ ٝؽ دأثؽ ا٣ذعؿٱ( .٥دؾ٠ؿة).)Í( .
( )3ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر كا٣ذؾ٠ؿة كا٣ذٞؿٱؿ كا٣جعؿ .اٛلؼذةر¬ أ ٫٩ٹ ٱ١ٮف ٟلٍل نا يف كطء أ٦لًل مةء ،ث٤ ٢لؿـ
ٔ٤ٲ ٫كطء اٵ٦ح؛ ٵف إٞ٣ؽ ٔىل ا٣ـكصح ٠ٮَب٭ة.ا٬ػ ك ِٛ٣ظةمٲح :كاٞ٣ٲةس أ ٫٩ٹ ٱ١ٮف ٟلٍل نا يف
كطء أ٦لًل؛ ٵف ا١٪٣ةح ظٞٲٞح يف إٞ٣ؽٚ ،٭ٮ ٠ة٣ٮطء ،ث٣ ٢لٮز  ٫٣كطء ا٣ـكصح ٚ ،ٍٞٚإف كَئ
اٵ٦ح ثٕؽ٬ة كصت ٔ٤ٲ ٫أذـاؿ ا٘ل٧ٲٓ ،ركاق يف اٛ٣ذط كرشظ.)Í( .٫
(٤ٚ )4ٮ ٓل ٟ٤أ٦ح ز ٥دـكج أػؿل ز ٥ثٕؽ ا٣ذـكٱش كَئ اٵ٦ح ٚة١٩نٛخ أـ ا٣ـكصحٚ -إ ٫٩ٱٛ٪كغ ١٩ةح
ا٣ج٪خ كٱذأثؽ ّلؿٱ٧٭ة ٔ٤ٲ٫؛ ْ٣ة٬ؿ اٳٱح ،ك٣ٲف ٛلذ٧ك ٟأف ٱذ٧ك ٟثٞٮ(( :÷ ٫٣ٹ ٤لؿـ
اٙلؿاـ اٙلٺؿ))؛ إذ ٣ٲف اٛلؿاد أم ّلؿٱ٠ ٥ةف ،كإٹ ٣ــ ٚٲ ٨٧كَئ زكصذ ٫ظةاٌة أك ٩عٮق
أف ٹ ٤لؿـ ٚؿكٔ٭ة ٔ٤ٲ ،٫كٹ ٝةا ٢ث ،٫كإ ً٩ل اٛلؿاد ظٲر ٹ قجت ٤٣ٮاَئ ٤ل ٢ا٣ٮطء٠ ،ة٣ـ٩ة
كا ٍ٤٘٣ك٩عٮ ذْ٩( .ٟ٣ؿٱح) ك٦س ٨ٔ ٫٤قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ ( .)Íٱٞةؿ :إف ٠ةف ٝؽ ك ٨٦ ٓٝا٣كٲؽ
يف اٵ٦ح ٦ة ٱٮصت ّلؿٱ ٥اٵوٮؿ كاٛ٣ىٮؿ  ٨٦كطء أك ٩عٮق ٝج ٢إٞ٣ؽ ٚةٕٞ٣ؽ ٔىل ا٣ج٪خ
ثةَ ٢ٹ ٤لذةج إٌف ٚكغ ،كإف ًف ٱ٨ ٨١لء  ٨٦ذٚ ٟ٣ةٕٞ٣ؽ ٔىل ا٣ج٪خ وعٲط ،كٱذأثؽ
ا٣ذعؿٱ ٥يف اٵـ؛ ٵ١لة ٝؽ وةرت  ٨٦أوٮؿ ٞٔ ٨٦ؽ ُلة ،كاٛل٪٧ٮع ا٣ٮطء دكف اٛل٫٤ٚ ،ٟ٤
ا٣ذ ،ٟ٤٧قٮاء دٞؽـ اٛلٔ ٟ٤ىل ا١٪٣ةح أـ دأػؿٚ ،ٲْ٪ؿ يف ٠ٺـ قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ( .إٚةدة قٲؽ٩ة
ٔيل  .)Û( )ªث ٢ٱٞةؿ٠ :ٺـ اٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿ ٝ ªٲ ٥ٹ ٗجةر ٔ٤ٲ٫؛ ٵف ٦ؿادق أف
=

ٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙكإذا كَئ اٵ٦ح اٛ٩كغ ١٩ةح ا٣ـكصح(.)1
¬ :ك٣لٮز أف ٱذـكج أ٦ح اث ،٫٪ػٺؼ ٦ة ٟ٣كا٣نة٪٤ٝ .ٰٕٚة :إذا ًف ٱ٨١
اٹثٝ ٨ؽ كَب٭ة أك ٛلك٭ة أك ٝج٤٭ة أك ْ٩ؿ إ٣ٲ٭ة ٣ن٭ٮة يف ا ،٢١٣كإذا ك٣ؽت ً ٫٣ف
د ٨١أـ ك٣ؽ( ،٫٣ )2كٱٕذ ٜك٣ؽ٬ة ٛل ٟ٤أػٲ .٫٣ ٫ثؼٺؼ ٦ة إذا كَب٭ة ثٍ٘ل زكاصح
كٔٞ٤خ ٚ ٫٪٦إ ٫٩ٱكذ٭١٤٭ة كٱٌٝ ٨٧ٲ٧ذ٭ة ،كد١ٮف أـ ك٣ؽ .٫٣
ك٠ؾا ٣ٺث ٨أف ٱذـكج أ٦ح أثٲ ٫إذا ًف ٱٝ ٨١ؽ وؽر  ٨٦اٵب إ٣ٲ٭ة ٨لء ً٦ل
دٞؽـ.
 :كإذا د٣كخ اٵ٦ح ٔىل

ظؿ()3

ُف

ٚأك٢لذ٫

اٙلؿٱح()4

ٚذـكص٭ة ٛٚٲ٭ة

اٷ٩كةف إذا ٓل ٟ٤اٵ٦ح ز ٥دـكج ا٦ؿأة ٚة١٩نٛخ اٛلؿأة أ١لة ث٪خ اٵ٦ح ثٕؽ أف ك ٓٝا٣ٮطء
٣ٶ٦ح ٚة٣ٮطء ك ٓٝثٕؽ ٔٞؽ ا١٪٣ةح ٦كذ٪ؽ نا إٌف  ٟ٤٦وعٲط[ٚ ،]1٭ٮ ٱٞذٌص ا٣ذعؿٱ ،٥كأ٦ة
إٞ٣ؽ ٔىل ا٣ج٪خ ٚ٭ٮ ٝج ٢أف ٱىؽر  ٨٦اٷ٩كةف كطء كٹ ٍٗلق ً٦ل ٱٞذٌص ا٣ذعؿٱٚ ،٥ٺ كص٫
٤٣ذٍْ٪لٚ ،ذأ٦ ٢٦ٮ ٞٚنة إف مةء آص.
( )1اٵكٌف أ Ê٫٩ٹ ٱٛ٪كغ ،ث ٢ٱُ ٜ٤أك ٥لؿج اٵ٦ح ٔ ،٫١٤٦ ٨ك٬ٮ ٛ٦٭ٮـ اٵز٬ةر كا٘٣ٲر .كِٛ٣
رشح اٛ٣ذط :أك دـكج ا٦ؿأة ز ٥امرتل أػذ٭ة ز ٥كَب٭ة ٚإ ٫٩ٱٕذـٜلًل ظذٯ ٱـٱ ٢إظؽاً٬ل ٠ؾ.ٟ٣
(*) كذ ٟ٣ٵف كطء أػذ٭ة ثةٛل ٟ٤ٱ ٓ٪٧اثذؽاء ١٩ةظ٭ة١ٚ ،ؾا ٱ ٓ٪٧اقذ٧ؿارق( .ثكذةف) .اٵكٌف
أ ٫٩ٹ ٱٛ٪كغ ،ث ٢ٱـٱ ٢أظؽً٬ل ٩ةٚؾا ،ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف ا٘٣ٲر كاٵز٬ةر.
(*) كٱأيت ٔىل ٠ٺـ اٛ٣ذط أ٥ ٫٩لؿج اٵ٦ح ٍٞٚ؛ إذ ٝؽ دٕٲ٪خ ٤٣جُٺف ثةٕٞ٣ؽ ٔىل أػذ٭ة.
( )2ٵف ا٤ٕ٣ٮؽ زجخ يف ظةؿ ا٣ـكصٲح كزجٮت اٛ٣ؿاش.
( )3وٮاثٔ :٫ىل زكج؛ ٣ٲؽػ ٢إ٣جؽ.)Í( .
( )4أك اٷذف ٜلة ثة١٪٣ةح.
(*) ٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮقٝ :ٙٮؿ أوعةث٪ة «ٚأك٢لذ »٫ٱؽؿ ٔىل أف ا٣ك١ٮت ٹ ٱ١ٮف دؽ٣ٲكة( .رشح
أز٬ةر) .ظٲر ًف دكأؿ¬٠( .ٮا٠ت).

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

[ ] 1ك٣ٮ كَئ ٔةٛلة؛ ٵ ٫٩ٹ ٱ٤ــ اٙلؽ ،ك٬ؾا ٬ٮ اٛ٣ؿؽ ثَل اٵ٦ح اٛلـكصح كاٵ٦ح ا٣ذٰ  ٰ٬أـ ا٣ـكصح٣ :ـكـ
اٙلؽ يف اٛلـكصح كٹ ٩كت ،ك٬ؾق ٹ ظؽ كٱسجخ ا٪٣كت ً٠ ٓ٦لؿ اٍ٣صكط٠ ٰٛٚ ،ٺـ اٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿ ٗةٱح
اٞ٣ٮة كا٣ىعح .ث ٢ٱٞةؿ٤ :لؿ٤ٔ ٨٦ٲٕ ٫لٲٕة ّلؿٱًل ٦ؤثؽا اٵ٦ح كا٣ـكصح ا٣ذٰ  ٰ٬ث٪ذ٭ة( .قٲؽ٩ة ظكَل
ٔجؽ آص اٵ٠ٮع).

قجٕح أظ١ةـ :اٵكؿ :أ ٫٩ٱ٤ـ٦ ٫٦٭ؿ٬ة( )1إف ص٭٤خ ا٣ذعؿٱ ،٥ٹ إف ٔ٧٤ذ ٫كٰ٬
زٲتٚ ،إف ٠ة٩خ ث١ؿ نا ٞٚةؿ اٵقذةذ :ٹ ٦٭ؿ¬ ٜلة أٱٌ نة( ،)2كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣جعٲجط :ث٣ ٢لت؛ ٵ٣ ٫٩كٲؽ٬ة ،ك٬ٮ أرش ث١ةرٔلةٞٚ ،ؽ اصذ ٓ٧اٙلؽ ٔ٤ٲ٭ة
كاٛل٭ؿ ٪٬ة [يف ٬ؾا ا٣ٮطء(.])3
ا٣سةٌل :أ ٫٩ٹ ٱؿصٓ Êثةٛل٭ؿ ٔىل أظؽ ،ذ٠ؿق أثٮ َة٣ت( )4كأثٮ إ٣جةس ،كٝةؿ
اٛلؤٱؽ ثةٓص ٫٣ :ا٣ؿصٮع ٔىل قٲؽ٬ة ،كٱ١ٮف يف رٝجذ٭ة؛ ٵف دؽ٣ٲك٭ة ص٪ةٱح ٪٦٭ة.
ا٣سة٣ر :أ ٫٩ٱ٤ع ٜث٦ ٫ة ك٣ؽد٫٪٦ ٫؛ ٵ٘٦ ٫٩ؿكر.
ا٣ؿاثٓ :أ ٫٩ٱ١ٮف أكٹد٬ة أظؿار نا( )5ٵص ٢د٘ؿٱؿ٬ة ٝ .٫٣ةؿ يف ا١٣ةيف٤ٚ :ٮ ًف
ٱؽ٣ف ٔ٤ٲ ٫أظؽ ،ث ٨ّ ٢أ١لة ظؿة(٠ -)6ة٩ٮا ً٦ل٣ٲ٣ ٟكٲؽ٬ة٤ٚ .Éٮ ٠ةف ا٣ـكج
د٣كخ ثةٙلؿٱح كًف ٱأذف ٜلة قٲؽ٬ة ،كٱ٤ــ ٜلة ٦٭ؿ اٛلس ¬٢يف ظةؿ ٣ـك،٫٦
Ê
(٠ )1ٺـ ا٣جٲةف ٦كذٞٲ ٥ظٲر
ك ٰ٬ظٲر ص٭٤خ أك ٠ة٩خ ١٦ؿ٬ح  ٓ٦ص٭٤٭ًل؛ إذ ٹ ظؽ ٔ٤ٲ٭ًل  ٕ٦نة ،ك٩ى ٥٤ٔ ٓ٦ ٫ٛا٣ـكج إف
٠ة٩خ ث١ؿا .)Í( .كأ٦ة ظٲر د٣كخ ثةٙلؿٱح  ٓ٦اٷذف ٜلة  ٨٦قٲؽ٬ة ٚإف اٛل٭ؿ ٹزـ  ٞ٤ُ٦نة ،Êقٮاء
ٔ٧٤خ أف ا١٪٣ةح  ٓ٦ا٣ذؽ٣ٲف ثةٙلؿٱح وعٲط أك ٹ[ ،]1كا٣ٺزـ  ٨٦اٛل٭ؿ اٛلك٧ٯ؛ ٵف إٞ٣ؽ
وعٲط ظٲر ا٣ـكج ٔجؽ أك ظؿ  ٓ٦اصذًلع اٍ٣صََل ،كإف ٹ ٱ٠ ٨١ؾٚ ٟ٣ة١٪٣ةح ٚةقؽ؛ ٵص٢
ػٺؼ ا٣جذٰ ،كٱ٤ــ اٵ ٨٦ ٢ٝاٛلك٧ٯ ك٦٭ؿ اٛلس ٓ٦ ٢ا٣ؽػٮؿ٬ .)Í( .ؾا ٦ة ّ٭ؿ يف ٬ؾا اٛلٮًٓ
ثٕؽ ُ٦ةٕ٣ح اٵز٬ةر كرشظ ٫كظٮامٲ ٫كٞ٦ةث٤ذٔ ٫ىل ا٣جٲةف.
( )2إٹ أف د١ٮف ١٦ؿ٬ح ٚإ ٫٩ٱ٤ـ٩ ٫٦ى ]2[ٙ؛ ٵ ٫٩زاف كصةف.ا٬ػ ا٣ىعٲط أ ٫٩ٱ٤ـ ٫٦اٛل٭ؿ
٠ة٦ٺن؛ ٣كٞٮط اٙلؽ ٔ٤ٲ٭ًل[ .]3كٝؿرق إ٦ة٪٦ة ،ك٣ٮ زٲج نة .)Í( .ك٪ٕ٦ةق يف ا٣ـ٬ٮر.
(*) ٵ١لة ّلؽ ،كاٙلؽ كاٛل٭ؿ ٹ ٣لذٕ٧ةف( .ثكذةف)٤ٝ .خ :ك٬ٮ اٛلؾ٬تٗ( .ٲر).
(٦ )3ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل يف (ج).
( )4ٵٝ ٫٩ؽ اقذٮىف ٦ة يف ٞ٦ةث٤ذ ،٫ك٬ٮ ا٣ٮطء.
( )5ٷصًلع ا٣ىعةثح.
(*) إف د٣كخ ثةٙلؿٱح ٠ةف ا٣ٮ٣ؽ ظؿ أو ،٢كإف د٣كخ ثةٷذف ٕٚجؽٛ٦( .ذٰ) ك(.)Í
( )6أك د٣ف اٍ٘٣ل ٚةٵكٹد ً٦ل٣ٲ .)Í( .ٟٵف ا١٣ٺـ يف دؽ٣ٲك٭ة  ،ٍٞٚك٬ٮ رصٱط اٵز٬ةر
كوؽر اٛلكأ٣ح.
-------------------------

[ ]1يف ٬ة٦ل رشح اٵز٬ةر :قٮاء ٔ٧٤خ أف ا٣ذؽ٣ٲف ٞلؿـ أـ ٹ.
[ ٥٤ٔ ٓ٦ ]2ا٣ـكج.)Í( .
[ ٓ٦ ]3ص٭ ٢ا٣ـكج كإ٠ؿا.)Í( .٫٬

ٔجؽا كٗؿد ٫ثأ١لة ظؿة ٠ةف اٵكٹد أظؿارا¬ أٱٌ نة ،ذ٠ؿق يف اٍ٣صح ٔ ٨ا٣نة.ٰٕٚ
اٚلة٦ف :أ ٫٩ٱ٤ـٝ ٫٦ٲ٧ح اٵكٹد ٣كٲؽ اٵ٦ح؛ ٵ ٫٩اقذ٭١٤٭٤ٔ ٥ٲ ٫ثةٙلؿٱح،
كٝٲ٧ذ٭ ٥د١ٮف ٱٮـ Êا٣ٮٹدةٝ .ةؿ يف ا٣جعؿ :ك٠ؾا ٚٲ ٨٧كَئ أ٦ح ثنج٭ح ٚإ٫٩
ظؿ نا( ،)1كٱٌٝ ٨٧ٲ٧ذ٣ ٫كٲؽ٬ة.
ٱ٤ع ٜث ٫ك٣ؽ٬ة كٱ١ٮف ٌ
ا٣كةدس :أف  ٫٣ا٣ؿصٮع ثًل ٣ـٝ ٨٦ ٫٦ٲ٧ح اٵكٹد ٔىل قٲؽ٬ة؛ ٵ ٫٩ثض٪ةٱذ٭ة،
ٚٲ١ٮف يف رٝجذ٭ةٚ ،ٲؼٍل قٲؽ٬ة ثَل دك٤ٲ٧٭ة ٤٣ـكج كأػؾ ٝٲ٧ح اٵكٹد ٤٠ ٫٪٦٭ة
كثَل إ٦كة٠٭ة كٹ ٨لء ٝ ٨٦ ٫٣ٲ٧ح اٵكٹد٤ٚ .ٮ ا٦ذ ٓ٪ا٣ـكج( ٨٦ )2أػؾ٬ة ٣ـ٫٦
ٝٲ٧ح اٵكٹد ،إٹ أف ٱرتاًٲة ثرت٠٭ة ٣كٲؽ٬ة كٱك ٫٣ ٥٤زااؽ ٝٲ٧ح اٵكٹد ٔىل
ٝٲ٧ذ٭ة( )3صةز ،كٱ١ٮف ٤٣ـكج أف ٱؿصٓ ثة٣ـااؽ ٬ؾا ٔىل اٵ٦ح ٦ذٯ ٔذٞخ( )4إف
ًف ٱ١٤٧٭ة ،ٹ إف ١٤٦٭ة(ٚ )5ٺ رصٮع ٤ٔ ٫٣ٲ٭ة ثيشء؛ إذ ٹ ٱسجخ ٤٣كٲؽ دٱٔ ٨ىل
٠ل٤ٮ .ٍٝ ٫٠كإف ثةٔ٭ة قٲؽ٬ة أك أٔذٞ٭ة  ٫٧٤ٔ ٓ٧ٚثض٪ةٱذ٭ة ٹ ٨لء¬ ٝ ٨٦ ٫٣ٲ٧ح
اٵكٹد ،ك ٓ٦ص٭ ٫٤ٱؿصٓ ٔىل ا٣ـكج Éثـااؽ ٝٲ٧ح اٵكٹد ٔىل ٝٲ٧ذ٭ة.
ا٣كةثٓ :أف  ٢١٣كاظؽ  ٨٦ا٣ـكج كا٣ـكصح كقٲؽ٬ة أف ٱٛكغ ا١٪٣ةح(:)6
ٚكٲؽ٬ة ٱٛ١ٲٔ ٫ؽـ اٷصةزة( ،)7كا٣ـكصح ٜلة اٛ٣كغ ٝج ٢إصةزة قٲؽ٬ة ٹ
ثٕؽ٬ة ،كا٣ـكج  ٫٣اٛ٣كغ ٝج ٢اٷصةزة كثٕؽ٬ة أٱٌ نة ٕ٣ٲج٭ة ،ك٬ٮ ا٣ؿؽ(.)8

(٣ )1ٲف ٔىل¬ اٷَٺؽ؛ ٚٲؼؿج  ٫٪٦اٛلؿ٬ٮ٩ح كاٛلىؽٝح كاٛلجٲٕح كاٛلكجٲح.
( )2كر٬ل ا٣كٲؽ .ك(.)Í
( )3ٱٮـ اٹػذٲةر ،كٝٲ :٢إ٣ربة¬ ثٞٲ٧ذ٭ة ٱٮـ ا٣ٮًٓ .كآص أٔ.٥٤
( ٨٦ )4قٲؽ٬ة اٵكؿ.
( )5أك ثٌٕ٭ة ٔىل ا٣ىعٲط( .ظسٲر) (.)Í
(ٔ )6ىل ا٣رتاػٰ ٦ة ًف ٱىؽر  ٫٪٦رًة أك ٦ة ٣لؿم ٝلؿاق.)Í( .
( )7ث ٢ٹ ثؽ  ٨٦اٛ٣كغ؛ ٵف اٹ٦ذ٪ةع  ٨٦اٷصةزة ٹ ٱ١ٮف ٚكؼة إٹ ٕ٣ؿؼ.)Í( .
( )8ك٣ٮ ٠ةف ا٣ـكج ٔجؽ نا.)Í( .

فصل[ :يف اخزالف الصوخني]

إذا اػذ ٙ٤ا٣ـكصةف ٕٚىل ٦ؽٰٔ ا٣ـكصٲح ا٣جٲ٪ح كٔىل ١٪٦ؿ٬ة ا٣ٲَ٧ل ،ػٺؼ
أيب ظ٪ٲٛح يف ا٣ٲَ٧ل( .)1كإذا ثَل ٔ٤ٲ٭ة ثة١٪٣ةح زجخ كًف دك ٫٪ٔ ٍٞظٞٮٝ٭ة
ثإ١٩ةر٬ة ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ظك ،٨كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙإ١لة دك .¬ٍٞكٚةاؽة ا٣ؽٔٮل
 ٨٦ا٣ـكصح زجٮت اٙلٞٮؽ إذا ثٲ٪خ أك  ٢١٩ا٣ـكج ،كإ١٩ةرق َٺؽ( ،)2كإذا ًف
دجَل ٣ـ٦ذ٭ة إ٣ؽة إف أٝؿت ثة٣ؽػٮؿ أك اٚل٤ٮة ،كٹ ٞٛ٩ح¬ ٜلة ٚٲ٭ة( ،)3ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ
ثةٓص( .)4كإف ثٲ٪خ ثةٕٞ٣ؽ كاٛل٭ؿ كا٣ؽػٮؿ اقذعٞخ اٛل٭ؿ ٠ة٦ٺن ،كإف ثٲ٪خ
ثةٕٞ٣ؽ كا٣ؽػٮؿ اقذعٞخ ٦٭ؿ اٛلس ٢كٞٛ٩ح إ٣ؽة يف ا٣ىٮردَل  ٕ٦نة( ،)5كإف
ثٲ٪خ ثةٕٞ٣ؽ  ٍٞٚأك ث ٫كثةٛل٭ؿ ٞٚةؿ اث ٨ػ٤ٲ :)6(٢ٹ ٣لت ٜلة ٨لء؛ ٘لٮاز
اٛ٣كغ  ٨٦ص٭ذ٭ة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :ث٣ ٢لتٜ Êلة ٩ى ٙاٛل٭ؿ ظٲر
ثٲ٪خ ث ،٫كإٹ ٚةٛلذٕح()7؛ ٵف إ١٩ةرق ُ٠ٺ.)8(٫ٝ
( )1كظضح أيب ظ٪ٲٛح أف ٦ة ٹ ٤لٚ ٥١ٲ ٫ثة١٪٣ٮؿ ٹ ٱىط ا٣ذربع ٚٲٚ ٫ٺ ٱَ٧ل ٚٲٚ ،٫ٺ ِلت ٔ٪ؽق
يف اُ٣ٺؽ كاٰٛ٣ء كاٷٱٺء كا٣ؿصٕح كا١٪٣ةح كإ٣ذةؽ كا٣ٮٹء كا٪٣كت كاٹقذٲٺد٪٣ .ة:
ٔ٧ٮـ اٚلرب ،إٹ ٦ة ػى ٫ا٣ؽ٣ٲ٠ ٢ةٙلؽ كا٪٣كت( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )2ثٚ ٢ؿٝح٦( .ؿٗ.)Í( )٥
(*) ثٚ ٢ؿٝح¬ ( .وٕٲرتم) .ك٦س ٫٤يف ا٣ؿٱةضٚ .ٺ ّلكت ٔ٤ٲٞ٤َ ٫ح .كٝٲ :٢إ١لة ّلكت ٔ٤ٲ٫
َٞ٤ح يف اْ٣ة٬ؿ.
( )3ٵً ٫٩ف ٱسجخ ا١٪٣ةح.
( )4ٵف إٝؿار٬ة ثة٣ؽػٮؿ ٱٞج ٢يف اٙل ٜا٣ؾم ٔ٤ٲ٭ة ٹ يف ظٛ٩ ٜك٭ة.
( )5ٱٕ :ٰ٪ظٲر ثٲ٪خ ثةٕٞ٣ؽ كاٛل٭ؿ كا٣ؽػٮؿ ،كظٲر ثٲ٪خ ثةٕٞ٣ؽ كا٣ؽػٮؿ.
( ،Î )6كٝٮاق اٛلٛذٰ كٔة٦ؿ كظسٲر كا٣ذ٭ة ٰ٦كا٣نة.ٰ٦
( )7أ٦ة إذا ًف ٤لكت ٔ٤ٲٞ٤َ ٫ح ٚٲ٤ــ أف ٹ ٦ذٕح  ،Êك٬ٮ اٛلؼذةر.
( )8كّ ٢٬لكت ٔ٤ٲٞ٤َ ٫ح أـ ٹ؟ ٝةؿ يف¬ ا٣ؿٱةض :ٹ ّلكت[ .]1كٝٲ :٢إ١لة ّلكت .ك٦س٢
٠ٺـ ا٣ؿٱةض يف ا٣ىٕٲرتم.

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

[ٕٚ ]1ىل ٬ؾا ٹ ٦ذٕح¬.

 :ك ٨٦ادٔٯ ٪٦٭ًل ػ٢٤

رشط()1

يف ا١٪٣ةح ٤ٕٚٲ ٫ا٣جٲ٪ح¬ ث٪ٔ ٫ؽ

اٜلةدم؛ ٵف اْ٣ة٬ؿ ا٣ىعح ،ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓصٞٚ ،ةؿ :اٞ٣ٮؿ ٝٮ٫٣؛ ٵف اٵو٢
ٔؽـ ا١٪٣ةح٤ٚ .ٮ دـكج ث١ؿا ز ٥اػذٛ٤ة ٞٚةؿ« :ق١خ ظَل ٔ٧٤خ» كٝة٣خ:
«ث ٢أ١٩ؿت» ٚة٣جٲ٪ح ٔ٤ٲ٭ة¬ ٔ٪ؽ اٜلةدم()2؛ ٵف اٵو ٢ا٣ك١ٮت( ،)3كٝةؿ
اٛلؤٱؽ ثةٓص :ث٤ٔ ٢ٲ٫؛ ٵف اٵؤ ٢ؽـ ا١٪٣ةح()4؛ ٚةٔذرب اٜلةدم اٵو ٢ا٣سةٌل،
كأذرب اٛلؤٱؽ ثةٓص اٵو ٢اٵكؿ( ،)5ك١٬ؾا ٣ٮ ٠ةف اٛلؽٰٔ ٤٣ك١ٮت ٰ٬
ا٣ـكصح كا٣ـكج ٱٞٮؿ« :ث ٢أ١٩ؿت» .ك١٬ؾا اٚلٺؼ ٣ٮ زكص٭ة أثٮ٬ة ز٥
ٝة٣خ٪٠« :خ ٠جٍلة ٍٗل راًٲح( »)6كٝةؿ« :ث٪٠ ٢خ وٍ٘لة ٚة١٪٣ةح وعٲط»،
أك اػذٛ٤ة ٔىل ا١ٕ٣ف  ٨٦ذ.)7(ٟ٣
 :ك١٬ؾا ٣ٮ ٝةؿ ٜلة« :إف ًف دؽػيل ا٣ؽار يف ٬ؾا ا٣ٲٮـ ٚأ٩خ َة »ٜ٣أك
(٩ )1عٮ أف ٱٞٮؿ« :ثٍ٘ل كٍف» أك «ثٍ٘ل م٭ٮد» أك «م٭ٮد ٚكٞح»ٗ( .ٲر ٪ٕ٦ٯ).
( )2كزٚؿ كٝؽٱٝ ٥ٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص( .ز٬ٮر).
( )3ث ٢ٵف اٵو ٢ا٣ىعح؛ ٣بٺ ٱ٤ــ يف ا٣سٲت أف اٞ٣ٮؿ ٝٮٜلة.
( )4كْ٩ؿ ثأف ٝٲٝ :٢ؽ ثُ٬ ٢ؾا اٵو ٢ثذٞةررً٬ل ثة١٪٣ةح .ك٬ؾق اٛلكأ٣ح ٝؽ دٕ ٢٤ثذٕ٤ٲَ٤ل :أظؽً٬ل:
٬ؾا ،ك٬ٮ أف اٛلكأ٣ح إذا أق٪ؽت إٌف أوَ٤ل ٚةٜلةدم ٱؿد إٌف اٵػٍل ،كا٣سةٌل :أف اٹػذٺؼ يف
اٍ٣صط ٠ؽٔٮل اٛ٣كةد ٕل٤ح ٔ٪ؽ اٜلةدم  ،#كٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٬ٮ ٠ةٹػذٺؼ يف أو ٢إٞ٣ؽ.
ٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :كٝؽ ذ٠ؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص أ ٫٩إذا ٝةؿ« :ثٕخ وٍ٘لا» أك «١٦ؿ٬ة» ٤ٕٚٲ ٫ا٣جٲ٪ح،
ك٬ؾا يف اٷٚةدةٝ .ةؿ قٲؽ٩ة :ك ٢ٕ٣اٛ٣ؿؽ أف يف ٦كأ٣ح ا٣جٲٓ أٝؿ ث٧جةرشة ا٣جٲٓ ز ٥ادٔٯ ٚكةدق
١ٚةف ٔ٤ٲ ٫ا٣جٲ٪ح ،ثؼٺؼ ٬ؾق  ٥٤ٚدجةرش إٞ٣ؽ ،ث ٢إ٣ةٝؽ ٍٗل٬ة ،كٝؽ ذ٠ؿ ٬ؾا ا٘لٮاب يف
ظٮا٨ل اٷٚةدةٝ ،ٲٝ ٨١٣ :٢ؽ ذ٠ؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص أ ٫٩إذا ٝةؿ« :ك٬جخ كأ٩ة ٍٗل ٔة »٢ٝأف اٞ٣ٮؿ ٝٮ.٫٣
كٱ ٨١٧أف د٪ـؿ ٬ؾق اٛلكةأ ٢ىل اٞ٣ٮَ٣ل( .ز٬ٮر).
( )5أ ٥٤أف ٬ؾق ٝةٔؽة يف  ٢٠أوَ٤ل دٕةرًة أٝؿب كأثٕؽ أف اٛلؤٱؽ ثةٓص ٱؿصط اٵثٕؽ،
كاٜلةدم  #ٱؿصط اٵٝؿب( .ثكذةف  ْٛ٣نة).
( )6كقٮاء ٠ة٩خ ث١ؿ نا أـ زٲج نة.)Í( .
(٬ ٰٛٚ )7ؾق اٛلكأ٣ح ٱذ ٜٛاٛلؤٱؽ ثةٓص كاٜلةدم ٔىل وعح ا١٪٣ةح؛ ٵف اٵو ٢ا٣ى٘ؿ٨١٣ ،
اٞ٣ٮؿ ٝٮٜلة٤ٚ ،٭ة اٚلٲةر ،إٹ أف ٱجَل ا٣ـكج أف إٞ٣ؽ ك ٓٝيف ا١٣رب ،كآص أٔ.٥٤

ٝةؿٕٚ« :جؽم ظؿ» كً٦ص ا٣ٲٮـ ز ٥اػذٛ٤ة يف ا٣ؽػٮؿ٪ٕٚ ،ؽ اٜلةدم¬ اْ٣ة٬ؿ ٔؽـ
ا٣ؽػٮؿٚ ،ٲٓٞ

اُ٣ٺؽ()1

أك

إ٣ذ)2(ٜ

إٹ أف ٱجَل  ٨٦ادٔٯ ا٣ؽػٮؿ ،كٔ٪ؽ

اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح اٵؤ ٢ؽـ اُ٣ٺؽ كٔؽـ إ٣ذٚ ،ٜة٣جٲ٪ح ٔىل  ٨٦ادٔةق،
كد١ٮف ثجٲ٪ذٔ ٫ىل إٝؿار وةظج ٫ثٕؽـ ا٣ؽػٮؿ أك ٔىل أ١لة ظجكخ يف ذ ٟ٣ا٣ٲٮـ
 ٨٦أك ٫٣إٌف آػؿق ٔ ٨ا٣ؽػٮؿ.
¬ ٨٦ :زكص٭ة أػٮ٬ة أك ٩عٮق زٝ ٥ةؿ ا٣ـكج٪٠« :خ ٠جٍلة راًٲح»
كٝة٣خ« :ث٪٠ ٢خ وٍ٘لةٚ ،يل اٚلٲةر» ٚة٣جٲ٪ح ٔىل ا٣ـكج كٚة ٝنة؛ ٵف اٵو٢
ا٣ى٘ؿ( )3كٔؽـ ا١٪٣ةح(.)4
 ٨٦ :ادٔٯ ١٩ةح ا٦ؿأة ّلخ ٍٗلق ٚأ١٩ؿدٚ ٫ٺ ٱَ٧ل ٔ٤ٲ٭ة يف اٙلةؿ؛
ٵ١لة ٣ٮ أٝؿت ً ٫٣ف ٱىط إٝؿار٬ة ظذٯ دجَل ٠لّ ٰ٬ ٨لذ ،٫ذ٠ؿق اٜلةدم ،كٝةؿ أثٮ
ِ٦ص كاٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ٱ٤ ٨لٲٯ :ثِ ٢لت ٔ٤ٲ٭ة Éا٣ٲَ٧ل؛ ٵ١لة إذا أٝؿت ٠ةف إٝؿار٬ة
٦ٮٝٮ ٚنة ٹ ثةَٺنٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨كٹ دٔٮل كٹ ٱَ٧ل ٔىل ا٣ؾم ّ ٰ٬لذ٫؛
ٵ١لة ٦ة١٣ح ٛ٪٣ك٭ة ،كإٝؿارق ٔ٤ٲ٭ة ٹ ٱىط ،كٝةؿ أثٮ ِ٦ص :ث٢

دىط)5(Ê

(٤ٚ )1ٮ ٝةؿ« :إف دػ٤خ» ٚ٭ؾا كٚةؽ أف اٞ٣ٮؿ ٝٮؿ¬ ا٣كٲؽ؛ ٵف اٵو ٢أف ٹ دػٮؿ كٹ ٔذ( .ٜز٬ٮر).
(*) ٤ٚٮ ٠ةف إ٣جؽ ثَل رشٱَ١ل  ٜ٤ٕٚأظؽً٬ل ٔذ ٫ٞثة ٰٛ٪٣كاٳػؿ ثةٷزجةت ،زً٦ ٥ص ا٣ٲٮـ
كاػذٛ٤ة  ٢٬دػ ٢أـ ٹ٪ٕٚ -ؽ اٜلةدم¬  #ٱٌ ٨٧اٛلٕٔ ٜ٤ىل أ ٜ٤ٕ٧٤٣ ٰٛ٪٣ىل اٷزجةت،
كٱ١ٮف ا٣ٮٹء  ،٫٣كأ٦ة ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٞٚؽ دٲ ٨ٞكٝٮع إ٣ذٚ ،ٜٺ ٱٌ ٨٧أظؽً٬ل ٣ىةظج٫؛
ٵف اٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح ،ك ٢ٕ٣ا٣ٮٹء ٱ١ٮف ٜلًل  ٕ٦نة( .ز٬ٮر).
( )2ٵف اٵؤ ٢ؽـ ا٣ؽػٮؿ.
(٪ٔ )3ؽ اٜلةدم .#
(*)  ٓ٦ا٣ذةرٱغ Êإٌف كٝخ ٤لذ ٢٧ا٣ى٘ؿ كا١٣رب ،كإٹ ظ ٥١ثأٝؿب كٝخ.
(٪ٔ )4ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص.
(٬ )5ؾا اَ٣ص ٵيب ِ٦صٝ ،ةؿ :كٱىط رصٮٔ٭ة[ٝ ٫٪ٔ ]1ج ٢دجَل  ٨٦ا٣ـكج ا٣ؾم ّ ٰ٬لذ ،٫ك٬ؾا
رس اَ٣ص  ،٫٣كٝؽ أثُ ٢ث٧كةا٠ ٢سٍلة ٨٦( .ػٍ قٲؽ٩ة إثؿا٬ٲ ٥ظسٲر).
-------------------------

[ ]1كاٛلؼذةر ٹ Êٱىط ٝج ٢ا٣جٲ٪ٮ٩ح كثٕؽ٬ة.

ا٣ؽٔٮل( )1كا٣ٲَ٧ل ٔ٤ٲ٫؛ ٵ ٫٩إذا أٝؿ ثُ ٢ظ٪٦ ٫ٞ٭ة كاقذع ٜاٛلؽٰٔ ا٣ٲَ٧ل
ٔ٤ٲ٭ة يف اٙلةؿ ٔىل ٝٮؿ اٜلةدم.
٤ٚ :ٮ وةدٝخ اٛلؽٰٔ ًف ٱىط إٝؿار٬ة ث ٫يف اٙلةؿ ،ث٦ ٢ذٯ ثة٩خ ٠لٰ٬ ٨
ّلذ٣ ٫ـ٦٭ة ٦ة أٝؿت ث ،٫كٝج ٢ا٣جٲ٪ٮ٩ح ٜ ٫٪٦لة اٞٛ٪٣ح ٔىل ّ ٰ٬ ٨٦لذ٫؛ ٵ١لة ٞلجٮقح
ثع ،٫ٞذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ظك ،٨كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙٹ ٞٛ٩ح¬ ٜلة ٔ٤ٲ)2(٫؛ ٷ١٩ةر٬ة .٫٣
كأ٦ة ا٣ؾم أٝؿت ٚ ٫٣ذ١ٮف يف ظ٠ ٫ٞةٛلعجٮقح( ٨ٔ )3زكص٭ة ٔىل اٚلٺؼ ٚٲ٭ة(،)4
اٛلؽٰٔ كٹ ٱؿز٭ة،
كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ثِ ٢لت ٞٛ٩ذ٭ة ٔ٤ٲ .٫ك ٰ٬دؿث Ê
كٱؿز٭ة ا٣ؾمّ ٰ٬ Êلذ ٫كٹ دؿز.٫
¬ :كإذا د٪ةزع رصٺف يف ا٦ؿأة ظُ ٥١لة ٛل ٨ثَل ٪٦٭ًل ،كإف ثٲ٪ة  ٕ٦نة
كأرػة ٧٤٤ٚذٞؽـ ،كإف ِفأرخ أظؽً٬ل  ٍٞٚظُ ٫٣ ٥١لة ،كإف أَٞ٤ة  ٕ٦نة ظُ ٥١لة
ِف
ٛلّ ٰ٬ ٨لذ٫؛ ٵ ٫٩د٣ٲ ٢ا٣ذٞؽـ ،ك ٰ٬يف ٱؽ ٛ٩ك٭ة؛ ٚٺ ٱٞةؿ :إف ثٲ٪ح اٚلةرج
أكٌف .كإف ًف دّ ٨١لخ أظؽ ظٛ ٥١ل ٨أٝؿت ٪٦ ٫٣٭ًل ،كإف ًف دٞؿ ٵ٦لًل ٠ةف ً٠ل ٣ٮ
ًف ٱجٲ٪ة :إف ظٛ٤خ ٜلًل ثُٺ ،كإف ظٛ٤خ ٵظؽً٬ل ك٤١٩خ ٔ ٨ا٣سةٌل ظٛ ٥١ل٨
( )1كا٣ىعٲط أ١لة دىط ا٣ؽٔٮل ٔ٤ٲ٭ة كٔىل ا٣ـكج ا٣ذٰ ّ ٰ٬لذ ٫كّل٤ٲٛ٭ًلٚ ،إف أٝؿا أك ١٩ٺ
أك ثَل ٔىل أ١لة زكصذ ٫زجخ ١٩ةظ ،٫أم :ا٣ـكج اٛلؽٰٔ ،كإف ظٛ٤ة ْٚة٬ؿ ،كإف أٝؿ ٬ٮ
كأ١٩ؿت كًف ٱجَل اٛلؽٰٔ كظٛ٤خ ثُ١٩ ٢ةظ٭ة ٪٦٭ًل ٕلٲٕة ،كإف أٝؿت  ٰ٬أك ٤١٩خ
كظّ ٰ٬ ٨٦ ٙ٤لذٚ ٫إ١لة دٮ ٙٝظذٯ دجَل( .رشح دؾ٠ؿة) (.)Í
(ً٠ )2ل يف اٵز٬ةر يف اٷٝؿار.
( )3كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق٠ :ٙة٪٣ةمـة¬؛ ٵ١لة ٦ذٕؽٱح ثة٣كجت ،ك٬ٮ اٷٝؿار ،ك٬ؾا ٬ٮ اٛلؾ٬ت.
(د٧١ٲ.)٢
( )4ٱٕ ٰ٪يف ا٣ذٰ أ٦ك١٭ة أ٤٬٭ة كاٛلعجٮقح ثع ٜأك ثٍ٘ل ظ ٜكًف ٱ٪١٧٭ة ْل٤ه ٛ٩ك٭ةٛ٧ٚ ،٭ٮـ
٠ٺـ ا ٓ٧٤٣كا٣ذٞؿٱؿ أ١لة ٹ دكٞٛ٩ ٍٞذ٭ة ،كٝةؿ اٷ٦ةـ ٔيل كاٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ث ٢دك.ٍٞا٬ػ ك٬ؾا
٬ٮ اٞ٣ٮم ً٠ل يف اٵز٬ةر يف اٷٝؿار ،كأ٦ة اٛلعجٮقح ٚةٛلؾ٬ت كصٮب اٞٛ٪٣ح ٜلة ً٠ل يف
اٵز٬ةر كرشظ ٫يف ٝٮ« :٫٣كإ٣ةوٲح ث٪نٮز ٝ ٫٣كٍ».
(*) كيف اٵز٬ةر Êيف ٠ذةب اٷٝؿار :كٹ ظٜ ٜلة ٝج٪٦ ٫٤٭ًل .ك٠ؾا يف ا٘٣ٲر يف ٬ؾا اٛلٮًٓ.

٤١٩خ ٔ ،)1(٫٪كد١ٮف ٱ٧ٲ٪٭ة ٔىل

ا)2(ُٓٞ٣

إف ٠ة٩خ ٠جٍلة؛ ٵ ٫٩ٹ ٱىط

١٩ةظ٭ة إٹ ثؿًة٬ة ،كإف ٠ة٩خ وٍ٘لة ٕٚىل ا )3(٥٤ٕ٣ثٕؽ ث٤ٮٗ٭ة.
¬ :كإذا اػذٛ٤ة يف دك٧ٲح اٛل٭ؿ أك يف دٕٲٲ ٫٪أك يف ٝجٌٚ ٫ةٞ٣ٮؿ ٝٮؿ
ا٪٣ةيف كا٣جٲ٪ح ٔىل اٛلسجخ  ٞ٤ُ٦نة( .)4كإف اػذٛ٤ة يف وعح ا٣ذك٧ٲح ٚة٣جٲ٪ح ٔىل
٦ؽٰٔ ٚكةد٬ة .كإف اػذٛ٤ة يف ا٣ؽػٮؿ ٚة٣جٲ٪ح ٔىل ٦ؽٔٲ :٫إ٦ة ٔىل إٝؿار وةظج٫
أك ٔىل اٛلٛةصأة٤ٚ .ٮ ادٞٛة ٔىل اٚل٤ٮة كاػذٛ٤ة يف ا٣ؽػٮؿ ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص٠ :ؾا¬
أٱٌ نة ،كٝةؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ كأثٮ صٕٛؿ :إف ٠ة٩خ ث١ؿا ١ٚؾا ،كإف ٠ة٩خ زٲجة
ٚةٞ٣ٮؿ ٝٮؿ ٦ؽٔٲ.٫
¬ :كإذا اػذ ٙ٤ا٣ـكصةف يف ٝؽر اٛل٭ؿ اٛلك٧ٯ ٞٚج ٢ا٣ؽػٮؿ كثٕؽ
اُ٣ٺؽ أك اٛلٮت( )5اٞ٣ٮؿ ٝٮؿ ا٣ـكج  ٞ٤ُ٦نة( ٓ٦ )6ٱ٧ٲ ،٫٪كثٕؽ

ا٣ؽػٮؿ()7

٠ؾا أٱٌ نة ظٲر ٹ ٱٕؿؼ ٝؽر ٦٭ؿ ٦س٤٭ة ،كظٲر ٬ٮ ٱٕؿؼ ٚٲٗ ٫لكح أٝكةـ:
اٵكؿ :أف دؽٰٔ ا٣ـكصح ٝؽر ٦٭ؿ ٦س٤٭ة ك٬ٮ أٚ ٫٪٦ ٢ٝة٣جٲ٪ح ٔ٤ٲ ،)8(٫كإف
( )1كإف ٤١٩خ ٔ٪٭ًل  ٕ٦نة ًف ٤ل Ê٥١ٵ٦لًل ،إٹ أف ٱذٞؽـ ١٩ٮٜلة ٔ ٨أظؽً٬ل ك٤ل ٥١ث ٫اٙلةٝ ٥٠ج٢
١٩ٮٜلة ٔ ٨ا٣سةٌل وط اٙل٣ ٥١ٶكؿ.
( )2ثٔ ٢ىل ا.)Í( .٥٤ٕ٣
(٤ٝ )3خ ¨:اٞ٣ٲةس أف ٱ٧ٲ٪٭ة ٔىل ا ٞ٤ُ٦ ٥٤ٕ٣نة؛ ٵ١لة ٔىل  ٢ٕٚاٍ٘٣ل ،ك٬ٮ ا٣ٮٍفٛ٦( .ذٰ).
( )4قٮاء ٠ةف ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ أك ثٕؽق( .ثكذةف).
( )5ٱٕٝ :ٰ٪ج ٢اٛلٮتُٕ٦ ،ٮؼ ٔىل ٝٮٝ« :٫٣ج ٢ا٣ؽػٮؿ» ٵف اٛلٮت ث٪٧ـ٣ح ا٣ؽػٮؿ.)Í( .
( )6قٮاء ٔؿؼ ٝؽر ٦٭ؿ اٛلس ٢أـ ٹ( .رشح ٚذط).
(*) كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٹ دػٮؿ ٚٲٮصت ٦٭ؿ اٛلس ،٢كٹ ١٩ةح ٚٲٛؿض اٛل٭ؿٝ .ةؿ يف ا٣رب٬ةف :أ٦ة إذا
اػذٛ٤ة ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ كاُ٣ٺؽ ٤ٚ٭ة أف ٓلذ ٫٪٦ ٓ٪ظذٯ ٱٮيف ٦٭ؿ ٦س٤٭ة أك ٱجَل ٔ٤ٲ٭ة أ١لة ٝؽ
رًٲخ ثًل ادٔةق( .ثكذةف) (.)Í
( )7أك اٛلٮت.)Í( .
( )8كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٱؽٰٔ ػٺؼ اْ٣ة٬ؿ( .ثكذةف).
(*) ك٬ٮ ٝٮ ٫٣يف اٵز٬ةر« :كٞ٩ىة.»٫٩

ثٲ٪خ قُٞخ ٔ٪٭ Êة ا٣ٲَ٧ل( ،)1كإف ثٲ٪ة ظٜ ٥١لة ثًل ادٔخ ٖلٺ ٔىل ٔٞؽٱْ ٨ل٢٤
ثٲ٪٭ًل دػٮؿ كَٺؽ()2؛ إذ ٣ٮ ًف ٱذؼ ٢٤ثٲ٪٭ًل َٺؽ ثةا ٨ظٮؿ يف ا٣ـااؽ ككصت
٩ى ٓ٦ ٫ٛاٵ ،)3(٢ٝكإف ْل ٢٤ثٲ٪٭ًل َٺؽ ٍٗ ٨٦ل دػٮؿ كصت ٜلة ثةٕٞ٣ؽ
اٵكؿ رثٓ اٵ ٢ٝكرثٓ اٵ٠سؿ ،كثةٕٞ٣ؽ ا٣سةٌل ٩ى٬ ٙؾا ك٩ى٬ ٙؾا(٪٤ٝ .)4ة:
ٚإف أًةٚة إٌف كٝخ كاظؽ أك دىةدؽ ا٣ـكصةف أً ٫٩ف ٱ ٓٞإٹ ٔٞؽ كاظؽ ثُ٤ذة¨()5

ككصت ٦٭ؿ ٦س٤٭ة( ٓ٦ )6ٱ٧ٲ٪٭ة.
( )1اٵو٤ٲح ،ٹ اٛلؿدكدة كاٛلؤ٠ؽة.ا٬ػ ٱٞةؿ :ٹ رد¬ ٪٬ةٚ ،ٺ ٪ٕ٦ٯ ٤٣ذٞٲٲؽ إٹ ظٲر ٱىط ا٣ؿد( .مة.)ٰ٦
(*) ٵ١لة دن٭ؽ ثة٣ذعٞٲ ،¬ٜٹ إذا م٭ؽكا ٔىل اْ٣ة٬ؿ ٚإ١لة ٹ دكÊٍٞ؛ ٠أف ٱٞٲ ٥ثٲ٪ح  ٨٦ا٣يشء يف
ٱؽق أٚ ٫٣ ٫٩إ١لة ٹ دكٗ( .ٍٞٲر).
(*) اٵو٤ٲح كاٛلؤ٠ؽة.)Í( .
( )2ثةا .)Í( .٨أك رصٰٕ كٝؽ اٌٞ٩خ إ٣ؽة.)Í( .
( )3كذ ٟ٣ٵف إٞ٣ؽ ا٣سةٌل ٱ١ٮف زٱةدة يف اٛل٭ؿ اٵكؿ إف ٠ةف ٬ٮ اٵ٠سؿ ،أك ٞ٩ىة ٩نة  ٨٦اٵكؿ
إ ف ٠ةف ٬ٮ اٵ ،٢ٝك ٓ٦ا٣ذجةس اٛلذٞؽـ ٪٦٭ًل ٤لٮؿ يف ا٣ـٱةدةٚ ،ٲضت ٩ىٛ٭ة  ٓ٦اٵ،٢ٝ
(ثكذةف ث .)٫ْٛ٤كٝٲ :٢دكذع ¬ٜاٵ٠سؿ؛ ٵ ٫٩زٱةدة( .مة ،ٰ٦كظسٲر).
(*) ٬ٺ ٱٞةؿ٣ :لٮز دأػؿ اٵ ،٢ٝكاٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح ،كٹ ّلٮٱٔ ٢ىل ٤ٔ ٨٦ٲ ٫اٙل٤ٚ ،ٜٲْ٪ؿ.
(*) ٚإف ٠ةف ثأ٠سؿ ٚ٭ٮ زٱةدة[ ]1يف اٛل٭ؿ ،كإف ٠ةف ثأٚ ٢ٝ٭ٮ ٞ٩ىةف ٚ ،٫٪٦ٲعٮؿ يف ا٣ـااؽ ٪٬ة،
ٱٕ ٰ٪إف دٞؽـ كصت ،كإف دأػؿ ٚٺ ٨لءٚ ،ٲضت ٩ى ،٫ٛكآص أٔ.٥٤
( )4ٵ ٫٩إف دٞؽـ اٵ٪ٚ ٢ٝى ،٫ٛكإف دأػؿ ٚٺ ٨لء ،كإف دٞؽـ اٵ٠سؿ ٪ٚى ،٫ٛكإف دأػؿ ٚٺ
٨لءٔ ،ىل ظةَ٣ل ٱ٤ــ ٩ى ٙذ ،ٟ٣ك٬ٮ رثٓ اٵ ٢ٝكرثٓ اٵ٠سؿ.
(*) كذ ٟ٣ٵ١لة دكذع ٜثةٕٞ٣ؽ اٵكؿ يف ظةؿ ٩ى ٙاٵ ٢ٝكيف ظةؿ ٩ى ٙاٵ٠سؿ ،كثةٕٞ٣ؽ
ا٣سةٌل دكذع ٜاٵ ٫٤٠ ٢ٝيف ظةؿ كاٵ٠سؿ  ٫٤٠يف ظةؿ ،ك٬ٮ ث٪ةء ٔىل أ ٫٩دػُ ٢لة ثٕؽ إٞ٣ؽ
ا٣سةٌل؛ كٜلؾا اقذعٞخ ٩ىٛ٭ًل( .ثكذةف  ْٛ٣نة).
(*) ثة٣ؽػٮؿ أك ٦ة Éيف ظ.٫٧١
(*) ك٬ؾا ث٪ةء ٔىل أ١لًل اػذٛ٤ة ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ يف ٬ؾا إٞ٣ؽ ا٣سةٌل.
( )5كٝٲ٤ :٢ل ٥١ثجٲ٪ح ٤ٔ ٰ٬ ٨٦ٲ ٫يف اٵو ،٢ك٬ٮ ا٣ـكج.
( )6ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ.

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

[ ]1كٝةؿ يف ا٣جٲةف :ٱ٘٤ٮ كٹ ٱ١ٮف زٱةدة.

ا٣سةٌل :أف ٱؽٰٔ ا٣ـكج ٝؽر ٦٭ؿ ٦س٤٭ة ك ٰ٬أ٠سؿ ٚ ،٫٪٦ة٣جٲ٪ح ٔ٤ٲ٭ة( ،)1كإف
ثَل قُٞخ ٔ ٫٪ا٣ٲَ٧ل ،كإف ثٲ٪ة ظٜ ٥١لة ثجٲ٪ذ٭ة ٖلٺ ٔىل ٔٞؽٱً٠ ٨ل دٞؽـ ،إٹ
أف دذ١ةذثة ً٠ل ٦ؿ ثُ٤ذة ككصت ٦٭ؿ اٛلس ٓ٦ )2(٢ٱَ٧ل ا٣ـكج.
ا٣سة٣ر :أف ٱؽٔٲة ٕلٲٕة دكف ٦٭ؿ ٦س٤٭ة ٰ٬ ٨١٣ ،دؽٰٔ أ٠سؿٚ ،ة٣جٲ٪ح ٔ٤ٲ،Ê٫
كإف ثٲ٪ة ظٜ ٥١لة ً٠ل ٦ؿ.
ا٣ؿاثٓ :أف ٱؽٔٲة ٕلٲٕة ٚٮؽ ٦٭ؿ ٦س٤٭ة٪١٣ ،٭ة دؽٰٔ أ٠سؿٚ ،ة٣جٲ٪ح ٔ٤ٲ٭ة¬ ،كإف
ثٲ٪ة ظٜ ٥١لة ً٠ل ٦ؿ(.)3
اٚلة٦ف :أف دؽٰٔ ا٣ـكصح ٚٮؽ ٦٭ؿ ٦س٤٭ة ك٬ٮ دك ٢١ٚ ،)4(٫٩كاظؽ ٪٦٭ًل
٦ؽع ك٦ؽٔٯ ٔ٤ٲ ،٫أ٦لًل ثَل ظ ،٫٣ ٥١كإف ثٲ٪ة ٕلٲٕة ظٜ ٥١لةٖ Êلٺ ٔىل
ٔٞؽٱ)5(٨

ثٲ٪٭ًل دػٮؿ

كَٺؽ()6

ً٠ل ٦ؿ ،كإف د١ةذثذة ثُ٤ذة ككصت ٦٭ؿ

اٛلس ،)7(٢كإف ًف ٱجَل أ٦لًل  ٨٧ٚظ )8(ٙ٤ك ٢١٩وةظج ٫ظ ،٫٣ ٥١كإف ظٛ٤ة أك
١٩ٺ ظ ٥١ث٧٭ؿ ٦س٤٭ة¬ .كٝٲ :)9(٢إذا ١٩ٺ ١ٚأف  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل ٝؽ أٝؿ ثًل ادٔةق
( )1كذ ٟ٣ٵ١لة دؽٰٔ ػٺؼ اْ٣ة٬ؿ ،كاْ٣ة٬ؿ ( .٫ٕ٦ثكذةف).
ذعة ٙ٣أك ا١٪٣ٮؿ.
Ê
( )2ثٕؽ ا٣
(ٖ )3ل ن
ٺ ٔىل ٔٞؽٱ ٨ثٲ٪٭ًل كطء كَٺؽ ثةا.٨
( )4ك٬ٮ ٝٮ ٫٣يف اٵز٬ةرٚ« :إف ادٔخ أ٠سؿ ك٬ٮ أ.»٢ٝ
( )5إذ ٣ٮ ٖلٔ ٢ىل ٔٞؽ كاظؽ د١ةذثذة كثُ٤ذة ،ك٣ٮ ٖلٔ ٢ىل ٔٞؽٱٍٗ ٨٦ ٨ل كطء ١٣ةف ا٣سةٌل إ٦ة
ظُ نة إف ٠ةف ثأ ٢ٝأك زٱةدة إف ٠ةف ثأ٠سؿ( .ز٬ٮر).
( )6ثةا .¨ ٨أك رصٰٕ كاٌٞ٩خ إ٣ؽة.)Í( .
( ٓ٦ )7ا٣ؽػٮؿ.)Í( .
(*) ثٕؽ ا٣ذعة.)Í( .ٙ٣
( )8اٵو٤ٲح كاٛلؿدكدة ،أك اٵو٤ٲح ١٩ ٓ٦ٮؿ وةظج.)Í( .٫
(٬ )9ؾا اٞ٣ٮؿ ٤٣كٲؽ أٖلؽ ثٔ ٨يل ث ٨أيب اٛ٣ذط ا٣ؽٱ ،]1[ٰ٧٤ك٦سة ٫٣أف دؽٰٔ ا٣ـكصح أٛ٣ة
ك٦ةاذَل ،كٱؽٰٔ ا٣ـكج دكًٕلاح ،ك٦٭ؿ اٛلس ٢أٞٚ ،ٙ٣ؽ أٝؿت  ٫٣ثًلاح كأٝؿ ٜلة ثًلاذَل،
ٚٲٞ٪ه إٝؿار٬ة  ٨٦إٝؿارق ك٣لت ٜلة إظؽل ٍٔصة ٦ةاح ،كٔىل ٬ؾا ٞٚف ،كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣جعٲجط ركل ٬ؾا ٔ ٨ثٌٕ٭ ٥كًٕ( .٫ٛثكذةف).

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

[ ]1كٝربق يف ٬ضؿة ثٚ ٰ٪ةً٦ .٢ن٭ٮر يف ٠٭ةؿ ٗؿيب ذ٦ةر.

وةظجٚ ،٫إف اقذٮل(٦ )1ة أٝؿا ث ٫كصت ٦٭ؿ ٦س٤٭ة ،كإف اػذٛ٤ة أق ٍٞاٵ٢ٝ
٪٦٭ًل  ٨٦اٵ٠سؿ ،ك٦ة ثٚ :)2(٫٪٦ ٰٞإف ٠ةف زٱةدة( )3زٱؽ ٔىل ٦٭ؿ اٛلس ،٢كإف ٠ةف
ٞ٩ىة ٩نة(ٞ٩ )4ه .٫٪٦
 ¨:كظٲر ٤لٛ٤ةف ٕلٲٕة ٱجؽأ اٙلة ٥٠ثذع٤ٲ ٙأ٦لًل مةء( ،)5كٱَ٧ل ا٣ـكج
ٔىل ا ُٓٞ٣إف ٠ةف ٔٞؽ ٛ٪٣ك ،٫كإف ٠ةف ٔٞؽ ٍٗ ٫٣لق ٕٚىل ا ،٥٤ٕ٣كٱَ٧ل ا٣ـكصح
ٔىل ا ٥٤ٕ٣إف ًف ّلِص إٞ٣ؽ ،كإف ظِصدٕٚ ٫ىل ا .)6(ُٓٞ٣كٝةؿ اٵٍ٦ل اٙلكَل
كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ثٔ ٢ىل ا ٞ٤ُ٦ ُٓٞ٣نة ٚٲ٭ًل ٕلٲٕ نة.
ٚ ¨:إف ٠ةف اٛلؽٰٔ ٧٤٣٭ؿ كرزح ا٣ـكصح أك كرزح كرزذ٭ة ٔىل ا٣ـكج أك ٔىل
كرزذٚ :٫إف ٠ةف اػذٺٚ٭ ٥يف ٝؽر اٛل٭ؿ ً١ٚل ٦ؿ ،كإف اػذٛ٤ٮا يف ثٞةأ ٫ىل ا٣ـكج
أك ٔىل كرزذٚ ٫عٲر ٱؽٰٔ كرزذ٭ة مٲب نة ٕ٦ٲ٪ة( )7يف ٱؽ ا٣ـكج أك كرزذ٤ٕٚ ٫ٲ٭¬٥
( )1ك٦سةؿ اٹقذٮاء أف ٱ١ٮف ٦٭ؿ ٦س٤٭ة أٛ٣ة كدؽٰٔ أٛ٣ة ك٦ةاذَل ،كٱؽٰٔ ا٣ـكج زًلً٩لاح،
ٚج١٪ٮ٠ ٫٣أ ٫٩أٝؿ ثًل ادٔخ ،ك٬ٮ زٱةدة ٦ةاذَل ،كث١٪ٮٜلة ٠أ١لة أٝؿت ثًل ادٔةق ،ك٬ٮ ٞ٩ىةف
٦ةاذَل أٱٌ نةٚ ،٭ًل ٦كذٮٱذةف اٛلةاذةف( .ثكذةف).
(*)  ٫٤ٕ٣ٱٕ ٰ٪ثةٹقذٮاء يف اٞ٣ٲ٧ح .ٱٕ ٰ٪ظٲر ٠ةف ٝٲ٧ٲة.
( )2يف (ب) :كْ٩ؿ ٚٲًل ثٚ :٫٪٦ ٰٞإف ٠ةف  ٨٦ا٣ـٱةدة زٱؽ ٔىل ٦٭ؿ ٦س٤٭ة ،كإف ٠ةف  ٨٦اٞ٪٣ىةف
ٞ٩ه .٫٪٦
( )3ك٦سةؿ ا٣ـٱةدة أف دؽٰٔ أٛ٣ة ك٦ةاذَل كٱؽٰٔ دكًٕلاح ،ك٦٭ؿ اٛلس ٢أٞٚ ،ٙ٣ؽ أٝؿت  ٫٣ثًلاح
كأٝؿ ٜلة ثًلاذَلٚ ،ٲٞ٪ه إٝؿار٬ة  ٨٦إٝؿارق ،ك٣لت ٜلة إظؽل ٍٔصة ٦ةاح( .ز٬ٮر).
( )4ك٦سةؿ اٞ٪٣ىةف أف دؽٰٔ أظؽ ٍٔص ،ك٬ٮ ٱؽٰٔ زًل٩ٲح ،ك٦٭ؿ اٛلسٍٔ ٢صةٚ ،ج١٪ٮ٣ ٫٣ــ
دٱ٪ةر ،كث١٪ٮٜلة ٣ــ ٞ٩ىةف دٱ٪ةرٱٚ ،٨ٲك ٍٞكاظؽ ثٮاظؽ ،كٱجٞٯ كاظؽ ً٦ل أٝؿت ث ٫ٱٞ٪ه
٦ ٨٦٭ؿ اٛلس ،٢كٔىل ٬ؾا ٞٚف.
( )5كد١ٮف ا٣ٲَ٧ل ٔىل ٦ ٰٛ٩ة ادٔةق اٳػؿ.)Í( .
( )6اٞ٣ٲةس أف ٱ٧ٲ٪٭ةٔ Éىل ا ٞ٤ُ٦ ٥٤ٕ٣نة؛ ٵ١لة ٔىل  ٢ٕٚاٍ٘٣ل ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر يف ٝٮ :٫٣إٹ
ٔىل ٍٗ ٢ٕٚلق ٕٚىل ا.٥٤ٕ٣ا٬ػ كٱأيت ٦س ٫٤يف ا٣جٲٓ كاٞ٣ك٧ح.
(*) كاٛلؼذةر أ١لة ٔىل ٍٗ ٢ٕٚل٬ة ٚذ١ٮف ٔىل ا ٞ٤ُ٦ ٥٤ٕ٣نة( .مة.)ٰ٦
( )7ك٠ؾا يف ا٣ـكصح¬ ٣ٮ ادٔخ ا٣ذٕٲَلًٚ ،ل كصْ ٫لىٲه ا٣ٮرزح؟ كآص أٔ.٥٤

ا٣جٲ٪ح أ١لة ػٛ٤ذٍ٦ ٫لاز نة ٜل)1(٥؛ ٵف ٱؽ ا٣ـكج أك كرزذ ٫زةثذح ٔ٤ٲ ،٫كظٲر ٱؽٔٮف
٦٭ؿ٬ة دٱ ٪نة ٚةٞ٣ٮؿ ٝٮٜل ٥يف ثٞةأ ٫ىل ا٣ـكج؛ ٵ٣ ٫٩ٲف ز٧ح ّة٬ؿ ٱ٨٦ ٓ٪٧
ذ ،)2(ٟ٣ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف Êاٍ٣صح ،ك٦س ٫٤يف ا٣ذؾ٠ؿة يف ٠ذةب ا٣ن٭ةدات ٚٲ ٨٧ثَل
ٔىل ٨لء أ٠ ٫٩ةف ٵثٲ ٫ك٣ٲف ٔ٤ٲ ٫ٱؽ ٵظؽ أ٤ ٫٩ل ٥١ث١ٚ ،)3(٫٣ ٫ؾا ٱأيت يف
ا٣ؽٱ .٨كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙإف ٔ٤ٲ٭ ٥ا٣جٲ٪ح ثأ١لة ػٛ٤ذٜ ٫لٍ٦ ٥لاز نة(.)4
¬ :كإذا اػذٙ٤

ا٣ـكصةف()5

أك ا٘٣ؿٱ ٥كوةظت ا٣ؽٱ ٨يف ا٣ٲكةر

كاٷٔكةر ٚة٣جٲ٪ح ٔىل ٦ؽٰٔ اٷٔكةر( ،)6إٹ أف ٱٕؿؼ ّ ٨٦ة٬ؿ أظٮا٫٣
اٷٔكةر ٚةٞ٣ٮؿ ٝٮ ٓ٦ ٫٣ٱ٧ٲ .٫٪كٝةؿ يف ا٪ٛ٣ٮف :ا٣جٲ٪ح ٔىل ٦ؽٰٔ ا٣ٲكةر.
ك١٬ؾا(ٚ )7ٲ ٨٧ادٔٯ اٷٔكةر ٣ذضت ٞٛ٩ذٔ ٫ىل ٝؿٱج ٫اٛلٮرس(.)8
( )1أك أ١لة ٠ة٩خ ٓل ٫١٤إٌف أف ٦ةدخ ،كإف ٠ة٩ٮا كرزح كرزذ٭ة ثٲ٪ٮا ثؾ ٟ٣كثأف كرزذ٭ة ػٛ٤ٮق ٜل٥
ٍ٦لاز نة ،أك ٠ة٩ٮا ٱ١٤٧ٮ ٫٩إٌف أف ٦ةدٮا( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )2ثٝ ٢ؽ ٱٕؿض ٦ة ٱٛٲؽ اْ٣ة٬ؿ  ٨٦اٵ٦ةرات إ٣ؿٚٲح اٞ٣ٮٱح اٛلؿصعح ٣ٺ٩ذٞةؿ ٔ ٨اٵو،٢
َ ٜ٤َ ٨٧٠ٺ ٝنة ثةا ٪نة ٪ٗ ٓ٦ٯ ا٣ـكج ٚإف إ٣ؿؼ كإ٣ةدة صةرٱةف  ٨٦أ٦ ٫٩ذٯ ك ٓٝاٛ٣ؿاؽ ثَل
ا٣ـكصَل ًف ٱ ٨١ثؽ  ٨٦ا٣ذؼ٤ه  ٨٦اٛل٭ؿ كٍٗلق ،ٹ قٲًل  ٓ٦ظةصح ا٣ـكصح كٔؽـ اٙلةٜ ٢٦لة
ٔىل ا٣ك١ٮتٚ ،ٲ١ٮف اْ٣ة٬ؿ  ٓ٦ا٣ـكج أك كرزذ٫؛ ٵف اْ٣ة٬ؿ ٞ٦ؽـ ٔىل اٵو٬ ،٢ؾا ٪ٕ٦ٯ
٦ة أصةب ث ٫اٞ٣ة٬ل ٔجؽاٞ٣ةدر ا٣جؽرم ،كأٝؿق قٲؽ٩ة إثؿا٬ٲ ٥ػة٣ؽ ¦.
(ٍٗ ٨٦ )3ل د٧١ٲ.٢
(ٝ )4ةؿ يف ا٣رب٬ةف١٬ :ؾا أٚذٯ ث٦ ٫ؿار ناٛ ٨١٣ ،لة كٔ ٙٝىل ٠ٺـ اٍ٣صح ظةؿ ٝؿاءد٪ة ٔ٤ٲٚ ٫ٲ٫
اقذعك ٫٪كرصع( .٫ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )5اٵز٬ةر« :كا٣جٲ٪ح ٔىل ٦ؽٰٔ اٷٔكةر ٣ٸقٞةط».
( )6ٵ ٫٩ٱؽٰٔ ا٣ذأصٲ( .٢ز٬ٮر).
(*) ثٕؽ ظجك ٫ظذٯ ٗ٤ت ا ٨ْ٣ثإٚٺق ٫كٱ٧ٲ.)Í( .٫٪
(*) كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٱؿكـ إقٞةط ظ ٜكاصت ٔ٤ٲ ٫يف اٙلةؿ ،ك٬ٮ اٌٞ٣ةء .كظضح ا٪ٛ٣ٮف :أف
اٵو ٢إَ٣ص ،كا٣ٲَص و
َةر( .ثكذةف).
( )7ٱٕ ٰ٪ا٣جٲ٪ح ٔىل ٦ؽٰٔ اٷٔكةر.
( )8كدٞجٍٗ ٨٦ ٢ل ظجف ٪٬ة.)Í( .

¬ ٨٦ :دـكج ١٩ةظة ٚةقؽ نا ٤ٚ٭ة أف دؿا ٫ٕٚإٌف اٙلة٣ ٥٠ٲع ٥١ثىعذ ٫أك
ثُٺ٫٩؛ ٵف ٜلة يف ذ ٟ٣ظٞة(ٚ ،)1إف ظِص كق١خ ًف ٱ ٙ٤١اٷصةثح ،ث ٢دٞٲ٥
ا٣جٲ٪ح ٔ٤ٲ ،٫كإف ًف ٤لِص كا٦ذ ٓ٪ثٲ٪خ( )2كظ ٥١اٙلة )3(٥٠ث٧ؾ٬ج ٨١٣ ،٫ٹ
دك ٓ٧ثٲ٪ذ٭ة إٹ ظٲر م٭ؽكا ٔىل إٝؿار ا٣ـكج أ٦ ٫٩ة ٔٞؽ ٔ٤ٲ٭ة إٹ ٬ؾا إٞ٣ؽ
اٛ٣ةقؽٚ ،إف م٭ؽكا ثأٞٔ ٫٩ؽ ُلة ٚةقؽ نا ًف ٤لُ ٥١لة؛ ٵ٤ ٫٩لٔ ٢٧ىل ا٣كٺ٦ح أ٫٩
ٝؽ صؽد ٔٞؽ نا وعٲع نة ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ Êثةٓص( ،)4كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ث٤ ٢لُ ٥١لة ً٠ل
يف قةاؿ إٞ٣ٮد.
ٝ :ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :كإذا ثَل ٦ؽٰٔ وعح ا١٪٣ةح(ً )5ف ٤ل ٫٣ ٥١اٙلة ٥٠ظذٯ
ٱىٛٮا  ٫٣إٞ٣ؽ؛ ٘لٮاز أ ٫٩وعٲط ٔ٪ؽ ٥٬ٹ ٔ٪ؽ اٙلةٝ ،٥٠ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨إٹ إذا
 ٨٦ ٥٬أ ٢٬ا٣جىٍلة كاٛلٮاٞٚح يف اٛلؾ٬ت ٝج٤خ م٭ةدٔل ٥ثة٣ىعح ٝل٤٧ح.
¬ :ك ٨٦ادٔٯ أ ٫٩ك٠ٲٍ٘٣ ٢لق ثة٣ذـكٱش صةز ا ٢٧ٕ٣ثٞٮ٦ ٫٣ة ًف ٱْ٨
٠ؾثٚ ،)6(٫إف دنةصؿكا ثٕؽ ذٚ ٟ٣ةْ٣ة٬ؿ ٔؽـ ا٣ٮ٠ة٣ح كأف إٞ٣ؽ ٦ٮٝٮؼ ٔىل
اٷصةزة ،كٚ ٨٦كؼ )7(٫وط ٚكؼ٦ ٫ة ًف دسجخ ا٣ٮ٠ة٣ح.

( )1ك٬ٮ اٷظىةف ،كاٷظٺؿ ٛلٝ ٨ؽ َٞ٤٭ة زٺز نة ،كً٠لؿ اٛل٭ؿ اٛلك٧ٯ( .ثكذةف).
( )2يف كص٪٦ ¬٫ىٮب.
( )3ثٕؽ أف ٱ٪ىت Êاٙلة ٨ٔ ٥٠ا٘٣ةات  ٨٦ٱؽا.٫٪ٔ ٓٚ
( )4كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر ثٞٮ« :٫٣كاٷٝؿار ثٛكةد ١٩ةح إٹ ٍٗ ٰٛ٩ ٓ٦لق.»..
(٬ )5ؾا ٦كذٞٲٔ ٥ىل أو ٢اٛلؤٱؽ ثةٓص أف ٔ٤ٲ ٫ا٣جٲ٪ح ،كأ٦ة ٔ٪ؽ٩ة ٚةٞ٣ٮؿ ٝٮ ،Ê٫٣ك٣ٮ ثَل ًف دك٫٪ٔÊ ٍٞ
ا٣ٲَ٧ل؛ ٵ١لة ٍٗل ٞلٞٞح( .ظسٲر) .كٝٲ :٢ث ٢دك.ٍٞ
( ٓ٦ )6إ٣ؽا٣ح.)Í( .
(*) اٛلؼذةر ٹ ثؽ  Ê٨٦ا ٨ْ٣ثىؽ( .]1[٫ٝظسٲر ٪ٕ٦ٯ) .ك٦س ٫٤يف ٬ؾا ا١٣ذةب يف اِ٣صكب.
( )7يف (ب) :كٚ ٨٦كؼح ٝج ٢اٷصةزة وط ٚكؼ..٫إ٣غ.

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

[ٔ ٓ٦ ]1ؽـ إ٣ؽا٣ح.)Í( .

فصل :يف اسزرباء اإلهبء

إذا ٠ة٩خ اٵ٦ح ٦ـكصح ك٣ٮ ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ أك

ٕ٦ذؽة()1

أك ظة٦ٺ ٍٗ ٨٦ل

قٲؽ٬ة ًف ٣لت¬ اقذرباؤ٬ة؛ ٵ ٫٩ٹ ٣لٮز كَؤ٬ة ،كإف ًف د٠ ٨١ؾً ٟ٣ف ٣لـ ٛلة١٣٭ة
إػؿاص٭ة ٔ ٫١٤٦ ٨إٌف ٍٗ ٟ٤٦لق ثٮص ٫ظذٯ ٱكذربا٭ة( ٨٦ )2ثٕؽ ٦ة أراد ٤ٞ٩٭ة
ٔ ،٫١٤٦ ٨إٹ

ٕ٤٣ذ )3(ٜكا٣ٮ)4(ٙٝ

ٚٺ اقذرباء ،Êكٹ ٚؿؽ Êثَل

ا٣ىٍ٘لة()5

كٍٗل٬ة ،ػٺؼ ا٪٣ةرص يف ا٤ُٛ٣ح( .)6ك٣ٮ ٠ةف اٛلةٜ Éٟ٣لة ا٦ؿأة .كٝةؿ زٱؽ ث٨
ٔيل كاٛلؤٱؽ ثةٓص كا٣نة :ٰٕٚٹ ٣لت اٹقذرباء ٷػؿاص٭ة ٔٝ .٫١٤٦ ٨ٲ :٢إٹ إذا
٠ةف ٝؽ كَب٭ة كصت ٔ٪ؽ ،٥٬ذ٠ؿق يف ا٣جٲةف كا٣ذؾ٠ؿة كا٣نٲغ ُٔٲح ،كٝةؿ أثٮ
اقذرباؤ٬ة
Ê
صٕٛؿ -ك٬ٮ ٛ٦٭ٮـ اٍ٣صح :-ٹ ٚؿؽ .ك٠ؾا إذا أراد دـكٱش اٵ٦ح كصت
ٔ٪ؽ٩ة كا٣نة ،ٰٕٚػٺؼ ا٣ٮايف ،كٔىل أو ٢اٛلؤٱؽ ثةٓص ٝٮٹف(.)7
 :كِ ٨٦لؽد  ٫٣اٛلٔ )8(ٟ٤ىل أ٦ح ثٍصاء أك ٬جح أك إرث أك قجٰ أك
( )1إذا ٠ة٩خ إ٣ؽة ٔ ٨دػٮؿ ٹ ػ٤ٮة .كذ٠ؿ يف ا٣ؾكٱؽ ك٣ٮ ٍٗل¬ ٦ؽػٮ٣ح ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٛلؾ٬ت.
(ٝ )2ٲ :٢إٹ ا٣كٲؽ إذا ق٧٤٭ة ثض٪ةٱذ٭ة[ ،]1ك٠ؾا ثة٣نٕٛح Êإذا ٠ة٩خ ثةٙلٚ ٥١ٺ اقذرباء.
(*) ٤ٚٮ ٠ة٩خ اٛلجٲٕح ػ٪سٯ ٣جكح ق٢؟  ٫٤ٕ٣ٹ ٣لت اقذرباؤ٬ة.)Í( .
( )3ك٠ؾا ثٲٕ٭ة ٛ٩ ٨٦ك٭ة ،أك ٠ل ٨دٕذ٤ٔ ٜٲ ،٫ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ¬٫ٱٮق.ٙا٬ػ كٱأيت ٔىل ٝٮؿ اٞٛ٣ٲ٫
ظك ٨أ٣ ٫٩لت ً٠ل  ٓ٪٦ا٣ذٛؿٱ ٜثؾ ،ٟ٣ك٬ٮ اٵوط.
( )4ك٠ؾا اٵ٦ح اٛل٪ؾكر ُلة اٛلٕٔ ٜ٤ىل رشط ،ك٠ؾا اٵ٦ح اٛلٮ٩ل ُلة ٚٺ اقذرباء.)Í( .
( )5ك٣ٮ ردٞةء.)Í( .
( )6ٱٕ ٰ٪ا٣ذٰ ٹ دى٤ط ٤٣ضًلع ٚٺ ٣لت اقذرباؤ٬ة ٔ٪ؽق كاٛل٪ىٮر ثةٓص٪٤ٝ .ة٬ :ٮ دٕجؽٚ ،ٺ ٚؿؽ
ثَل  ٨٦دى٤ط ٤٣ٮطء كثَل  ٨٦ٹ؛ كٵف ا٤ٕ٣ح إثةظح ا٣جةآ ٤٣ٮطء كإف دؿاػٯ كطء
Ê
ا٣ىٍ٘لة( .ثكذةف).
( )7اٵّ٭ؿ ٪٦٭ًل ا٣ٮصٮب ٔىل اٛلـكج؛ ٵف ا٣ـكج ٹ ٱذكربئ ،ثؼٺؼ ا٣جٲٓ؛ ٵف اٛلنرتم
ٱكذربا٭ة ثٕؽ اٍ٣صاء؛ كٜلؾا كا٪ٞٚة ا٣نة ٰٕٚيف ا٣ذـكٱش كػة٪ٛ٣ة يف ا٣جٲٓ.
( )8ك٣ٮ ثةٞ٣ك٧ح .)Í( .ٹ ٞ٤٣ك٧ح.)Í( .

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

[ ] 1كٝٲ :٢ٱٛى ٢يف اٵ٦حٚ ،إف ص٪خ ٚٲًل ٱٮصت اٞ٣ىةص ٚٺ اقذرباء؛ ٵف اٚلٲةر إٌف اٛلض٤ٔ ٰ٪ٲ ،٫كإف
ص٪خ ص٪ةٱح ٹ دٮصت اٞ٣ىةص كصت اٹقذرباء؛ ٵف اٚلٲةر إٌف ا٣كٲؽ .ك(.)Í

ٍٗلق(ً )1ف ٤ل ٫٣ ٢كَؤ٬ة كٹ دـك٣ل٭ة ظذٯ ٱكذربا٭ة ،Éك٠ؾا ثٲٕ٭ة( ،)2ػٺؼ
اٛلؤٱؽ ثةٓصٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨إٹ ظٲر امرتا٬ة ٣ٲجٲٕ٭ة ٚٺ ٣لت اقذرباؤ٬ة
كٚة ٝنة( .)3ك٠ؾا يف اٛلنرت٠ح إذا أراد أظؽ اٍ٣صٱَ١ل  ٫١٤٦ ٢ٞ٩إٌف ٍٗلق ك٣ٮ إٌف
رشٱٚ ٫١إ٣ ٫٩لت اٹقذرباء ،ذ٠ؿق يف ا٣جعؿ Éكا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل .ك٠ؾا ٚٲ٨٧
أراد  Ê٢ٞ٩ثٕي أ٦ذ ٫إٌف ٍٗلق.
 :كاٙلٲ٤ح يف Êقٞٮط( )4اقذرباء اٛلنرتم ك٩عٮق أف ٦ة١٣٭ة ٱكذربا٭ة ز٥
ٱـكص٭ة ز ٥ٱجٲٕ٭ة ز ٥ٱُٞ٤٭ة ا٣ـكج ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ُلةٚ ،ٲضٮز ٧٤٣نرتمÉ
كَؤ٬ة()5؛ ٵ ٫٩امرتا٬ة ٦ـكصح ،ك٣ٮ ٠ةف اٛلنرتم ٬ٮ ا٣ـكج(.)6
 :Êكاٹقذرباء ٱ١ٮف ثن٭ؿ يف اٳٱكح( )7ٱ ٨ٔ ٙ١كَب٭ة ٚٲ ،٫أك
ثٮًٓ اٙل ٢٧يف اٙلة ٨٦ ٢٦ز٩ة( ،)8أك ثعٲٌح يف ذات اٙلٲي ،كدٕذرب اٙلٲٌح
( )1كأ٦ة ٓل ٟ٤اٵ٦ح ثةٞ٣ك٧ح ٚٺ ٤لذةج إٌف اقذرباء ٨٧ٚ ،وةرت ظىح  ٫٣اقذربأ ٤٣ٮطء أك
٩عٮق  ٨٦ٱٮـ ٓل١٤٭ة ثةٞ٣ك٧ح ،كآص أٔ( .٥٤ظةمٲح قعٮٍف  ْٛ٣نة) (.)Í
( )2كإ٣ربة ث٧ؾ٬ت ا٣جةآ يف كصٮب اٹقذرباء كٔؽ.)Í( .٫٦
( )3ث٪ةء ٔ ٫٪٦ىل أف ا٪٣ؼةقَل ٹ اقذرباء ٔ٤ٲ٭.٥
(*) كذٛ ٟ٣لة يف اٚلرب(( :أٹ ٹ دٮَأ ظة..٢٦إ٣غ)) ٓ٪٧ٚ ،ا٣ٮطء ٹ ا٣جٲٓ( .ثكذةف).
(*) اٛلؾ٬ت Êكصٮب اٹقذرباء.
( )4كٚةاؽٔلة ٪ٔ Êؽ اٜلؽكٱح قٞٮط اٹقذرباء ٔ ٨اٛلنرتم إذا أراد ثٲٕ٭ة ك٦ ٰ٬ـكصح ٚإ ٫٩ٹ ٤لذةج
إٌف اقذرباء ،ك٠ؾا ٣ٮ امرتا٬ة ك٦ ٰ٬ـكصح كَٞ٤٭ة ا٣ـكج ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ صةز  ٫٣ا٣ٮطء ٨٦
ٍٗل اقذرباء ،كٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٹ ٱْ٭ؿ ٜلة ٚةاؽة( .ظةمٲح قعٮٍف).
( )5اٛلؼذةر كصٮب اٹقذرباء ٤٣ٮطء ،ٹ ٤٣جٲٓ ٚٲضٮز ٝج ٢اُ٣ٺؽ( .قٲؽ٩ة قٕٲؽ اٜلج .)٢ك٬ٮ
ٚةاؽة اٙلٲ٤ح ٔ٪ؽ اٜلؽكٱح ،كٝؽ ذ٠ؿ ٪ٕ٦ٯ ٬ؾا يف ا٘٣ٲر.
( )6كٱُؤ٬ة ثةٛل ٟ٤ك٣ٮ يف ٔؽة َٺ ،٫ٝذ٠ؿق اٵز٬ةر.
( )7كاٛلكذعةًح ا٪٣ةقٲح ٣ٮٝذ٭ة كٔؽد٬ة أك كٝذ٭ة (.)Í
(*) كا٣ىٍ٘لة كاٌ٣٭ٲةء.)Í( .
]
(٬ )8ؾا ٤٣ٮطء ،Êٹ ٔٞؽ ا١٪٣ةح[ 1أك ا٣جٲٓ ٚٲضٮز.
(*) ذ٠ؿ ٬ؾا اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط ،كّة٬ؿ اٛلؾ٬ت¬ ػٺ ،٫ٚك٬ٮ أ ٫٩ٹ اقذرباء ٤٣جٲٓ ً٠ل ٬ٮ
رصٱط اٵز٬ةر.

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

[ ] 1ٱْ٪ؿ يف ٝٮ :٫٣ٹ ٔٞؽ ا١٪٣ةح؛ ٚةٛلٞؿر أف اٵ٦ح اٙلة ٨٦ ٢٦ز٩ة ٹ ٣لٮز إٞ٣ؽ ُلة إٹ ثٕؽ ا٣ٮًٓ ً٠ل يف
ظٮا٨ل رشح اٵز٬ةر.

 ٨٦أكٜلة إٌف آػؿ٬ة ظذٯ دُ٭ؿ كد٘ذك ٢أك دٲ ٥٧أك ٱٌ٧ص ٔ٤ٲ٭ة آػؿ كٝخ
وٺة( )1ثٕؽ٦ة َ٭ؿتٚ ،ٲضٮز ا٣جٲٓ كا٣ذـكٱش ،ٹ ا٣ٮطء ظذٯ د٘ذك ٢أك دٲ.٥٧
٤ٚٮ ا ُٓٞ٩ظٲٌ٭ة ٕ٣ةرض(ٚ )2جأرثٓ قَ٪ل ،ركاق يف ا٣ذٞؿٱؿ ٔ ٨اٜلةدم ،كٝةؿ
اٛلؤٱؽ ثةٓص :ثأرثٕح أم٭ؿ كٍٔص ،)3(Éكٝةؿ ا٪٣ةرص ك٦ة :ٟ٣ثسٺزح أم٭ؿ ،كٝةؿ أثٮ
ظ٪ٲٛح :ثك٪ذَل.
 ¨:كاٹقذرباء ٹ ٤لذةج إٌف ٩ٲح( ،)4ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص .كٹ ٱ١ذÊٰٛ
ثعٲٌح امرتا٬ة ٚٲ٭ة( ،)5ػٺؼ ا٪٣ةرص .كٱ١ذÊ ٰٛثعٲٌح ثٕؽ اٍ٣صاء كٝج٢
ٝجٌ٭ة( ،)6ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح .كٱ١ذ ¬ٰٛثعٲٌح يف ٦ؽة ػٲةرق كظؽق ،ٹ ظٲر
اٚلٲةر ٜلًل أك ٤٣جةآ.
 :كاٹقذ٧ذةع يف ٍٗل اٛ٣ؿج( )7ظةؿ اقذرباء ا٣جةآ ك٩عٮق ٹ ٱ٨٦ ٓ٪٧
وعح اٹقذرباء ،كأ٦ة اٛلنرتم ك٩عٮق ٚٺ ٣لٮز  ٫٣ذ ٟ٣يف ٦ؽة اقذربااٜ ٫لة ك٣ٮ
ث٧٤ف أك دٞجٲ ٢أك ْ٩ؿ ٣ن٭ٮة ،ذ٠ؿق يف اٵظ١ةـ كزٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ
ٞ٣ةق ٥كأثٮ َة٣ت كأثٮ إ٣جةس٣ :لٮز اٹقذ٧ذةع إذا ٠ة٩خ
¬
ثةٓص ،كٝةؿ يف اٛل٪ذؼت كا
اًُؿارم[ ،]1ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط( .ز٬ٮر) .دأػٍلا ،ذ٠ؿق يف اٍ٣صح.)Í( .
¬
()1
(ٕ٦ )2ؿكؼ أك ٍٗل ٕ٦ؿكؼ.)Í( .
( )3ك٠ؾا ٩ةقٲح ا٣ٮٝخ كإ٣ؽد أك ا٣ٮٝخ ٚجأرثٕح أم٭ؿ كٍٔص .كّة٬ؿ اٵز٬ةر ٱأثةق ،ك٬ٮ أ١لة
دكذربئ ثن٭ؿ ،ك٬ٮ اٛلؾ٬ت.)Í( .
(*) كا٣ٮص ٫أف ٬ؾق اٛلؽة ا٣ذٰ ٱذجَل ٚٲ٭ة اٙل ،٢٧ك٠ةف اٞ٣ٲةس ١٬ؾا يف إ٣ؽة إذا ا ُٓٞ٩اٙلٲي،
ََ ََ ُ
 ٨١٣اٳٱح ٕ٪٦خ ،كٝ ٰ٬ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صخَلخة ك ُصو ٍءّص [ا٣جٞؿة( .]227ز٬ٮر).
( )4كٹ ٱجُ ٢اٹقذرباء ثةٷرضاب ٦ة ًف ٱُأ ثٕؽق( .ظةمٲح قعٮٍف  ْٛ٣نة) ك( .)Íك٣ٮ اقذربأ
ٵ٦ؿ صةز أف ٱٍٗ ٢ٕٛلق٠ ،ة٣ذـكٱش كٝؽ اقذربأ ٤٣جٲٓ( .ظةمٲح قعٮٍف) (.)Í
( )5ٵ١لة ثٕي ظٲٌح( .ز٬ٮر).
( )6يف ٔٞؽ وعٲط.)Í( .
(ٚ )7أ٦ة ا٣ٮطء ٚٲ ٨٦ ¨ٓ٪٧وعح اٹقذرباء[ٚ .]2أ٦ة ا٘لٮاز ٚؾ ٟ٣صةاـ .ك(.)Í

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

[ ]1ك٬ٮ ٦ة ٱكٓ أرثٓ رٕ٠ةت.)Í( .
[ٚ ]2ٲكذأ .ٙ٩ك(.)Í

آٱكح( )1ٱٕ )2(٥٤أف ٹ ٖلٕ٦ ٢٭ة ،كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص٣ :لٮز ٦ة ًف ٱذجَل ٖل٤٭ة.
كٹ ٣لٮز ٤٣ـكج أف ٱكذ٧ذٓ  ٨٦زكصذ ٫ظٲر ٖل٤خ  ٨٦كطء مج٭ح( ،)3ك٠ؾا يف
اٵ٦ح اٛل٤٧ٮ٠ح ،ك٠ؾا اٙلة ٨٦ ٢٦ز٩ة ،ػٺؼ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل ٚٲ٭ة(.)4
 :كإذا ك ٓٝا٣جٲٓ ٝج ٢اٹقذرباء ٚ٭ٮ ٚةقؽ ،)5(Êكٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ :ث٢
ثةَ ،٢كٝةؿ ا٪٣ةرص :ٱىط  ٓ٦اٷز .٥ك٠ؾا إذا زكصخ ٨١٣ ،)6(Éا٪٣ةرص ٱٞٮؿ:
ٹ ٤ل٤٣ ٢ـكج كَؤ٬ة ظذٯ ٱكذربا٭ة.
¬ :ك ٨٦امرتل أ٦ح ز ٥أٔذٞ٭ة صةز  ٫٣أف ٱذـكص٭ة ٍٗ ٨٦ل اقذرباء،
 ٨١٣ٹ ٱؽػُ ٢لة إٹ ثٕؽ اٹقذرباء( .)7كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٹ ٣لٮز ا٣ذـكٱش ظذٯ
ٱكذربئ ،كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح٣ :لٮز ا٣ذـكٱش كا٣ؽػٮؿ ثٍ٘ل اقذرباء.
ٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ك٠ؾا¬  ٫٣أف ٱـكص٭ة ٍٗلق ٔٞٲت إ٣ذ ٜكاٍ٣صاء،
٦كأ٣حٚ ¨:أ٦ة ا٣ذٰ ٹ ٣لٮز ٖل٤٭ة ٣ى٘ؿ أك ٠رب  ٫٤ٚاٹقذ٧ذةع؛
(٣ )1ى٘ؿ أك ٠رب.ا٬ػ ك ِٛ٣ا٣جعؿ:
ْ َ َ َ َ ْ َْ َ ُُ
ْ
٧ٕ٣ٮـ ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صأو ٌا ميهت أحٍاجًّٓص [اٛلؤ٪٦ٮف( .]6ث.)٫ْٛ٤
( )2أك ٱْ.)Í( .٨
( )3أك ًف ّل .٢٧ك(.)Í
(*) ٝؽ دٞؽـ يف ا٣جٲةف :كإف ًف ّل ¬٢٧يف ٝٮ٦« :٫٣كأ٣ح :كا٣ٮطء ٔىل زٺزح أرضب» .كٔجةرة
ا٣جعؿ :ك ٨٦كَبخ ثنج٭ح ظؿة أك أ٦ح اقذربأ٬ةّ ٰ٬ ٨٦ Êلذ ٫ظْٛة ٪٤٣كت.
( )4كيف اٵز٬ةر« :كاٙلة ٢٦دكذربئ ٤٣ٮطء»ّ ،ة٬ؿق ٹ ٣ٺقذ٧ذةع.
( )5كأ٦ة اٜلجح كا٪٣ؾر كا٣ىؽٝح ٝج ٢اٹقذرباء ٚجةَ٤ح¨ ٹ ٚةقؽة.ا٬ػ ٵف أ ٢٬اٛلؾ٬ت ًف ٱؾ٠ؿكا
ٚٲ٭ة إٹ وعٲعة كثةَٺ ،ك٬ؾا ٬ٮ اٛلؼذةر .ك ِٛ٣ا٣جٲةف يف اٜلجح :كأ٦ة ٬جح اٵٔٲةف إذا ٠ة٩خ
ٚةقؽة كٝجٌ٭ة اٛلذ٭ت ثإذف ا٣ٮا٬ت ٤ٕ٤ٚ٭ة د١ٮف إثةظح¬ كٚة ٝنة( .ث ٨٦ ٫ْٛ٤أكؿ اٜلجح) .ث٪ةء
ٔىل أف ٚةقؽ اٜلجح ثةَ( .¨٢ظسٲر).
( ٓ٦ )6ا٘ل٭ ٢ٱ١ٮف ٚةقؽ نا ،كثةَ ن
ٺ  ٓ٦ا.)Í( .٥٤ٕ٣
( )7كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر ثٞٮ« :٫٣ك٣ٮ ٛلٕذٞٔ ٜٲت رشاء ك٩عٮق».
(*) ٱٞةؿ٣ :ٮ امرتل رص ٢أ٦ح ز ٥كَب٭ة ٝج ٢ٱٌ٧ص ٔ٤ٲ٭ة ظٲٌح ٚعج٤خ  ٨٦ا٣ٮطء  ٢٬ٱٓ٪٧
 ٨٦كَب٭ة أك ٹ؟ ٱْ٪ؿ .اْ٣ة٬ؿ أف ا٣ٮطء ٠لذ ،¨ ٓ٪ك ٫٤ٕ٣ٱٛ٭ ٫٧اٵز٬ةر ثٞٮ« :٫٣كٜل٥
اٹقذ٧ذةع يف ٍٗل اٛ٣ؿج إٹ ٦نرتٱ نة ك٩عٮق »..ا٣غ ،كيف اْ٣٭ةرٚ« :إف ٚ ،»ٙ٠ ٢ٕٚ٭ٮ ٱنج٫
٦ة ٪٬ة ٨٦( .ػٍ قٲؽ٩ة ظك )ª ٨ك٦س٣ ٫٤كٲؽ٩ة زٱؽ.
(*) كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر ثٞٮ :٫٣كاٛلٕذٞح ٤٣ٮطء ..ا٣غ.

كٹ ٱ ٓٞدػٮؿ إٹ ثٕؽ اٹقذرباء ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٹ ٣لٮز دـك٣ل٭ة ثٍ٘لق إٹ
ثٕؽ اٹقذرباء.
¬ :كاٵ٦ح اٛلكجٲح

٠ةٛلنرتاة()1

يف اٹقذرباء ك٣ٮ ٠ة٩خ ذات زكج،

ٚذ ٰٛ١ظٲٌح؛ ْ٣ة٬ؿ اٙلؽٱر ٚٲ٭ة(.)2
 :كٹ ٣لٮز ا٣ذٛؿٱ Éٜيف اٛل ٟ٤ثَل ا١٣جٍل كا٣ىٍ٘ل  ٨٦اٵرظةـ اٛلعةرـ
 ٨٦ا٣ؿٝٲ ٜإٹ ثةٕ٣ذ ،)3(ٜكإٹ يف اٙل ٢٧ظٲر اقذس )4(ٰ٪أك ٩ؾر ث ٫أك أ٪ل ث ٫أك
صٕٔ ٢ٮض ػ .ٓ٤كظؽ ا٣ى٘ؿ إٌف ا٣ج٤ٮغ¬( ،)5كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كأظؽ ٝٮٍف
ا٪٣ةرص :إٌف قجٓ قَ٪ل .كٝةؿ ا٣جةٝؿ كأثٮ ظ٪ٲٛح٣ :لٮز ا٣ذٛؿٱ ٞ٤ُ٦ ٜنة .كٝةؿ
ا٣نة٣ :ٰٕٚلٮز يف ٍٗل ا٣ٮا٣ؽٱ ٨كأكٹدً٬ل .كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :إذا ر٬ل ا١٣جٍل
صةز .كٝةؿ يف ا١٣ةيف :إذا ث ٓ٦ ٰٞا٣ىٍ٘ل أظؽ ا١٣جةر صةز.
٤ٚ :ٮ ك ٓٝا٣ذٛؿٱ ٜثة٣جٲٓ ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٱ١ٮف¬ ٚةقؽ نا ،كٝةؿ
ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :ثةَٺن .كٹ ٚؿؽ يف ا٣ذٛؿٱ ٜثَل  ٢٠ا٣ؿٝجح أك ثٌٕ٭ة.
كأ٦ة ا٣ذٛؿٱ ٜثٲ٪٭ ٥يف اٵثؽاف  ٓ٦ادٛةؽ اٛلٚ ٟ٤ٲضٮز¨٦ ،ة ًف ٤لى ٢ا٣ذِصر Ðث.)6(٫
( )1اٛلكجٲح  ٰ٬اٵو ،٢كا٪٣ه ٚٲ٭ة يف قجةٱة أكَةس ،كاٛلنرتاة ٞ٦ٲكح ٔ٤ٲ٭ة.
( )2ٱٕ :ٰ٪يف قجةٱة أكَةسٚ ،إً ٫٩ف ٱٛى ٢ثَل اٛلـكصح كٍٗل٬ة( .ثكذةف) .ك٬ٮ ٝٮ:÷ ٫٣
((ٹ دٮَأ ظة ٢٦ظذٯ دٌٓ ،كٹ ظةا ٢ظذٯ دكذربأ ثعٲٌح)).
( )3كا٣ٮ.)Í( .ٙٝ
]
1
[
(*) ك٠ؾا اٞ٣ك٧ح ،Êذ٠ؿق اٷ٦ةـ رشؼ ا٣ؽٱ ٨كمةرح اٛ٣ذط يف ا٣جٲٓ ،كٝةؿ يف ا٣ؾكٱؽ :ٹ
٣لٮز .ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
(ٝ )4ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف٤ ٨١٣ :ل ٥١ثجٞةا ٓ٦ ٫أ ٫٦إٌف كٝخ صٮاز ا٣ذٛؿٱ ،ٜك٬ٮ ث٤ٮغ
ا٣ىجٰ كإٚةٝح اٛلض٪ٮف٬ ،ؾا ٬ٮ اٛلؾ٬ت٩( .ضؿم) .كا٣ؾم يف ا٣جٲةف يف ا٣جٲٓ :كٹ ٱ١ٮف ¬٨٦
ا٣ذٛؿٱ ٜاٛل٪٭ٰ ٔ.٫٪
(ً٠ )5ل يف اٵز٬ةر :ظذٯ ٱج ٖ٤ا٣ىٍ٘ل.
( )6كٝٲ :٢ك٣ٮ ظى ٢ا٣ذِصر ث ،٫ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر يف ا٣جٲٓ .ك(.)Í
(*) ُ٠ٮؿ اٙلـف أك ٔؽـ ا٪٣ٮـ أك اٵ ،٢٠ٹ ٛ٩ف اٞٛ٣ؽ كا٣نٮؽ ٣ؿؤٱذ.٫
-------------------------

[ ]1ٵف ٕ٪٦٭ة ٱؤدم إٌف ٦ ٓ٪٦ة أثةظ ٫اٍ٣صع ٦ ٨٦ىٍل اٙل ٜإٌف ٦كذع( .٫ٞرشح ٚذط).

 ٨٦ :ثةع أ٦ح ز ٥اقذٞةؿ ٚٲ٭ة ٤ٕٚٲ٫

اقذرباؤ٬ة)1(É

ثٕؽ ٔٮد٬ة إٌف

 ،)2(٫١٤٦كأ٦ة اٛلنرتم ٝج ٢اٷٝة٣ح ٕٚىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٹ ٣لت( ،)3كٔىل ٝٮؿ
اٜلةدم ٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك٣ Ê:٨لت( )4كٚة ٝنة ،كٝةؿ أثٮ ِ٦ص :ٹ ٣لت .كقٮاء ٠ة٩خÊ
اٷٝة٣ح ثٕؽ ٝجٌ٭ة أك ٝج ،٫٤كركل يف ا١٣ةيف ٔ ٨زٱؽ ثٔ ٨يل كاٞ٣ةق ٥كا٪٣ةرص
كاٛلؤٱؽ ثةٓص أف اٷٝة٣ح ٝج ٢اٞ٣جي ٹ دىط ،ث ٢دجٞٯ ٔىل  ٟ٤٦اٛلنرتم.
 :كإذا ردت اٵ٦ح اٛلنرتاة ثؼٲةر اٍ٣صط أك ا٣ؿؤٱح ًف ٣لت¬
اقذرباؤ٬ة( ،)5كإف ردت

ثةٕ٣ٲت()6

أك ثةٛ٣كةد ٞٚجٝ ٢جٌ٭ة ٹ ٣لت¬ ،كثٕؽق

٣لت إف ردت ثة٣رتا٬Êل ،ٹ ثةٙل.٥١
 :كإذا ثٲٕخ أـ ا٣ٮ٣ؽ أك اٛلؽثؿة ٹ ٕ٣ؾر ز ٥ردت ٛ٤٣كةد ٕٚىل ٝٮؿ
اٜلةدم :ا٣جٲٓ ثةَٚ )7(٢ٺ دكذربأ ،كٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب َة٣ت :إٚ ٫٩ةقؽ
¬
( )1كذ ٟ٣ٵِ ٫٩لؽد ٤ٔ ٟ٤٦ ٫٣ٲ٭ة .كأ٦ة اٛلنرتم ٚٺ ٣لت ٔ٤ٲ٪ٔ ٫ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص؛ ٵ ٫٩ٹ ٱٮصت
٤٣جٲٓ ث٤٣ ٢ٮطء ،كٔىل ٝٮؿ اٜلةدم ٝ #ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك٣ :٨لت؛ ٵ ٫٩اثذؽاء ٓل٤ٲٍ٘٤٣ ٟل،
كٝةؿ أثٮ ِ٦ص :ٹ ٣لت؛ ٠ة٣ؿصٮع يف اٜلجح ٚٺ اقذرباء ٔىل اٛلذ٭ت( .ثكذةف).
( )2إذا أراد ثٲٕ٭ة أك دـك٣ل٭ة أك كَأ٬ة.
( )3ٵ١لة ٚكغ ٠ة٣ؿصٮع يف اٜلجح ٔ٪ؽق.
(ً٠ )4ل يف اٵز٬ةر.
(*) ٚأ٦ة ٣ٮ ٠ة٩خ اٷٝة٣ح  ٨٦ا٣جةآ ٧٤٣نرتم ٚٺ ٤لذةج ا٣جةآ إٌف اقذرباء؛ ٵ ٫٩ٹ  ٫٣ ٟ٤٦كٝخ
اٷٝة٣ح ،كإً٩ل ٱكذربئ ٤٣ٮط ¨ إذا أرادق؛ ٣ذضؽد  ،٫١٤٦ٹ ٷٝة٣ذ٧٤٣ ٫نرتم ،كأ٦ة اٛلنرتم[]1
ٚٺ ٤لذةج إٌف اقذرباء ً٠ل ٣ٮ رصٓ ا٣ٮا٬ت يف اٜلجح ًف ٤لذش اٛلذ٭ت إٌف اقذرباءٚ ،ٺ ٱذىٮر يف
ظٞ٭ًل ٨١٣ ،ٱٞةؿ :اٛلذ٭ت Êٹ اػذٲةر  ٫٣يف ذ ،ٟ٣ثؼٺؼ ٬ؾاٚ ،ٲْ٪ؿ .كآص أٔ.٥٤
(ّ )5ة٬ؿق ك٣ٮ ٝؽ كَب٭ة اٛلنرتم ٦ة ًف دٕ ٨١٣ ،ٜ٤ٱٞةؿٝ :ؽ Êثُ ٢ث ٫اٚلٲةر؛ ٵ ٫٩ٱجُ ٢ػٲةر
ا٣ؿؤٱح كػٲةر اٍ٣صط ثة٣ٮطء أك أم ٞ٦ؽ٦ةدٔ ٫ىل ا٣ىعٲط.ا٬ػ ٬ؾا وعٲط يف ػٲةر ا٣ؿؤٱح
كاٍ٣صط ظٲر اٚلٲةر  ٫٣كظؽق ،ٹ ٤٣جةآ كظؽقٚ ،ذأ.٢٦ا٬ػ ٚإذا كَب٭ة اٛلنرتم يف ٦ؽة ػٲةر
ا٣جةآ ٚةٞ٣ٲةس¨ أ ٫٩كطء مج٭ح ٱ٤ــ ا٣جةآ اٹقذرباء ً٠ل دٞؽـ يف ٦كأ٣ح :كا٣ٮطء ٔىل زٺزح
أرضب..ا٣غ ،كٝؽ ٝؿر يف ا٣جٲةف ٚٲًل ٱأيت يف اٛ٣ؿع ٝجٲ ٢ثةب اٛ٣ؿاش أ ٫٩ٱك ٍٞاٙلؽ ٔ٨
اٛلنرتمٚ ،ضٕ ٫٤كطء مج٭ح ،كآص أٔ ٨٦( .٥٤ػٍ قٲؽ٩ة ظك.)٨
( )6اٛلض٤ٔ ٓ٧ٲ.)Í( .¬٫
(ٚ )7ٲ٭ًل.)Í( .

 ٓ٦ا٘ل٭ ٢ثة٣ذعؿٱٚ ٥ٲضت اٹقذرباء إف ردت ثة٣رتا٬ل ،ٹ ثةٙل.٥١
¬ :ك ٨٦أراد ٬جح أ٦ذ ٫كصت اقذرباؤ٬ة ،كإذا رصٓ يف اٜلجح كصت
اقذرباؤ٬ة()1؛ ٵ ٟ٤٦ ٫٩صؽٱؽ.
¬ :كٹ ٣لت اقذرباء يف ِلؽد ا٣ٲؽ  ٓ٦ثٞةء اٛل٠ ،ٟ٤ةٳثٞح كاٛلؿ٬ٮ٩ح
كاٛلؤصؿة كاٛلٕةرة كاٛل٘ىٮثح إذا رصٕ ،٨ك٠ؾا ٚٲِ ٨٧لؽد ٔ٤ٲ٭ة ظ ٢ا٣ٮطء،
٠ة١٣ةٚؿة أق٧٤خ( ،)2كاٛلـكصح َٞ٤خ ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ،كا٣ذٰ ّلذ ٫أػذ٭ة زكصح
ٞ٤ُٚ٭ة ثةا ٪نة ،أك رسٱح ٚجةٔ٭ة ثٲٕة ٹ قجت ٚٲ٤٣ ٫ؿد.
¬ :ك ٨٦أراد رشاء أ٦ح صةز  ٫٣اْ٪٣ؿ إٌف ٦ة ٚٮؽ اَ٣صة ٪٦٭ة ك٦ة ّلخ
ا٣ؿ٠جح(٦ ،)3ة ًف دٞةر ¬٫٩م٭ٮة .كأصةزق يف ا٣ٮايف كا١٣ؿػٰ  ٓ٦ا٣ن٭ٮة.

(٤٣ )1ٮطءٚ ،ٺ ٱُؤ٬ة Éإٹ ثٕؽ اٹقذرباء.
(*) إذا أراد ثٕؽ ا٣ؿصٮع ا٣ٮطء Éأك ا٣جٲٓ أك ا٣ذ٤٧ٲ ٟأك ا٣ذـكٱش ،كأ٦ة ٛ٪٣ف ا٣ؿصٮع ٚٺ ٣لت .Ê
( )2ك٠ؾا اٛل١ةدجح إذا رصٕخ يف ا٣ؿؽ (.)Í
(ٞ٣ )3ٮ ٨٦(( :÷ ٫٣أراد رشاء صةرٱح ٤ٚٲْ٪ؿ إ٣ٲ٭ة إٹ إٌف ٔٮرٔلة ،كٔٮرٔلة ٦ة ثَل ٔٞؽ
اٷزار كر٠جذ٭ة))( .ثكذةف).
(*) ك ٢ٕ٣كص ٫ذ٠ؿ اٛلكأ٣ح ٵص ٢اٚلٺؼ اٛلؾ٠ٮر ،كإٹ ٚةٛلنرتم كٍٗلق ٔىل قٮاء يف ذ.ٟ٣

فصل :يف وطء اإلهبء الالري ال حيل وطؤهي

كٔ ٨٬ىل ٗلكح أٝكةـ:
اٵكؿ٤ :لؽ كاَب٭ ٓ٦ ٨ا ٥٤ٕ٣كا٘ل٭ ،٢كٹ ٱ٤ع ٜث ٫ا٪٣كت ،ك:٨٬
اٛل٘ىٮثح ،كاٛلٮدٔح ،كاٛلكذٕةرة ٤٣ؼؽ٦ح( ،)1كاٛلكذأصؿة( ،)2كأ٦ح ا٣ـكصح ا٣ذٰ
٣ٲكخ ٦٭ؿ٬ة أك  ٰ٬ثٕؽ ٝجٌ٭ة ،كأ٦ح اٵب كأ٦ح اٵـ ،كأ٦ذ ٫اٛلـكصح ،)3(Êكٝةؿ
اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ٹ ٤لؽ ٚٲ٭ة  ٞ٤ُ٦نة( ،)4كٹ يف أ٦ح اٵثٮٱ ٓ٦ ٨ا٘ل٭ .)5(٢ك٬ٮ أظؽ
ٝٮٍف أيب َة٣ت.
ا٣سةٌل :ٹ ٤لؽ كاَب٭ ٓ٦ ٨ا ٥٤ٕ٣كا٘ل٭ ،٢ث ٢ٱٕـر  ٓ٦ا ٥٤ٕ٣ثة٣ذعؿٱ،٥
كٱ٤ع ٜث ٫ا٪٣كت ،ك :٨٬أ٦ذ ٫اٛل١ةدجح( )6أك ا١٣ةٚؿة أك اٙلةاي أك اٛلعؿ٦ح()7

أك اٛلنرتاة ٝج ٢أف ٱكذربا٭ة ،كأ٦ح اٹث ،)8(٨كاٛلنرت٠ح ،كاٛلنرتاة ٚةقؽ نا ثٕؽ
ٝجٌ٭ة ،كأ٦ة ٝجٝ ٢جٌ٭ة ٤ٕ٤ٚ٭ة د١ٮف  ٨٦اٞ٣ك Ê٥ا٣سة٣ر( ،)9كاٛلؿ٬ٮ٩ح يف ظٜ
( )1أك  ٞ٤ُ٦نة٬( .ةصؿم).
(٤٣ )2ؼؽ٦ح.
( )3كاٛلٕذؽة.
( )4ٱٕ ٰ٪ٹ  ٓ٦ا ٥٤ٕ٣كٹ  ٓ٦ا٘ل٭ ،٢ك٬ؾق ركاٱح ا١٣ذةب كا٣رب٬ةف كا١٣ٮا٠ت ٔ ٨اٷ٦ةـ
٤لٲٯ ،كٔ ٫٪يف ا٣جعؿ أ١لة يف ظ ٜاٛلة٠ ٟ٣ةٛلؿ٬ٮ٩ح يف ظ ٜا٣ؿا٤ :٨٬لؽ  ٓ٦ا ٥٤ٕ٣ٹ  ٓ٦ا٘ل٭،٢
ك٬ٮ ١٬ؾا يف اٹ٩ذىةر ،ظٲر ٝةؿ  :#ٵف اٛل ٟ٤ثةؽ ٤٣كٲؽ كا٣ؿأ ٨١٣ ،٨٬ؿض ظٜ
ا٣ـكج كاٛلؿٔلٚ ،٨ٲعؽ  ٓ٦ا ٥٤ٕ٣ٹ  ٓ٦ا٘ل٭ٝ .٢ةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  #يف ا٣جعؿ٤ٝ :خ :كيف
اٞ٣ٲةس ْ٩ؿ؛ ٵف ا٣ؿا٦ ٨٬ة ٟ٣ك٣ٲكخ ٞلى٪حٚ ،ٺ ٤لؽ ٔ ٥٤أك ص٭( .٢ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(ٝ )5ةؿ :كٱ٤ع ٜا٪٣كت ٚٲٕذ ٜا٣ٮ٣ؽ.
( )6كاٛل٧سٮؿ ُلة( .رشح ٚذط) (.)Í
( )7ثإذ( .٫٩ز٬ٮر).)Í( .
ظؿ نا .كٝٲ :٢ٹ ٚؿؽ .ك٬ؾا إذا ًف ٱ ٨١اٹثٝ ٨ؽ كَب٭ة كٹ ٚ ٢ٕٚٲ٭ة مٲبة ٨٦
( )8إذا ٠ةف اٵب¬ ٌ
اٛلٞؽ٦ةت .)Í( .ك٦س ٫٤يف رشح اٵز٬ةر.

( )9كّة٬ؿ اٵز٬ةر أ ٫٩ٹ  ٫٣ ٟ٤٦يف رٝجذ٭ة( .ظسٲر ،كٛ٦ذٰ) .كٹ مج٭ح  ،ٟ٤٦ٱٕٚ :ٰ٪ٲعؽ  ٞ٤ُ٦نة.

ا٣ؿا ،٨٬كأ٦ح اٛل١ةدت يف ظ ٫ٞكظ ٜقٲؽق أٱٌ نة ٝجٔ ٢ذ ،٫ٞكأ٦ح اٛلٌةرثح ثٕؽ
ظىٮؿ ا٣ؿثط( ،)1كأ٦ذ ٫ا٣ؿًÊٲٕح( )2أك اٛلْة٬ؿ ٪٦٭ة( )3أك اٛلُٞ٤ح زٺز نة أك ا٣ذٰ
ّلذ ٫أػذ٭ة زكصح أك رسٱح ،ك٠ؾا ا٣ـكصح اٛلُٞ٤ح ثةا ٪نة ظٲر ا٣ذجكخ(.)4
 :ككطء اٛل١ةدجح ٱٮصت ٜلة اٚلٲةر )5(Éثَل ٚكغ ا١٣ذةثح( )6أك ا٣جٞةء ٔ٤ٲ٭ة
كٜلة ٦٭ؿ٬ة .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚٹ ػٲةر ٜلة إذا ًف دٕ٪٤ٝ .٫٪٦ ٜ٤ة :كإف
ٔٞ٤خ  ٫٪٦وةرت أـ ك٣ؽ  ٫٣دٕذ ٜثةٵقج ٨٦ ٜدك٤ٲ ٥اٛلةؿ أك ٦ٮت¬ قٲؽ٬ة .كيف
أ٦ح اٹث٣ ٨لت ٦٭ؿ٬ة إف ًف دٕ ٨٦ ٜ٤ا٣ٮطء اٵكؿ ،ك٦ذٯ ٔٞ٤خ وةرت أـ ك٣ؽ
 ،٫٣كٱٌ٨٧

ٝٲ٧ذ٭ة()7

ٹ ٝٲ٧ح ك٣ؽ٬ة؛ ٵ ٫٩ٹ ٱكذع ٜأػٮق  ٫١٤٦ك٬ٮ ظؿ

أو .٢كإف ٔٞ٤خ  ٨٦ا٣ٮطء اٵكؿ ٚٺ ٦٭ؿ ،Êػٺؼ اٵزر ٰٝكا٣ٮايف(ٚ .)8إف
(٤ٚ )1ٮ كَب٭ة أظؽً٬ل ثٕؽ ظىٮؿ ا٣ؿثط ٚٺ ظؽٚ ،أ٦ة ٝجٚ ٫٤ٲعً٤٣ ¬٢ل ،]1[ٟ٣ٹ ٕ٤٣ة٤ٚ ،٢٦ٮ كَب٭ة
ٞٚةؿ يف ا٣ذؾ٠ؿة :ٹ ٤لؽ .كٝٲ٤ :٢لؽ  ٓ٦ا ٥٤ٕ٣ٹ  ٓ٦ا٘ل٭ .٢كٝٲ٤ :٢لؽ  ٞ٤ُ٦نة( .Êثؿ٬ةف).
( )2ك ٢٬دسجخ ا٣ؿًٲٕح أـ ك٣ؽ أك ٹ؟ ٝٲةس اٛلؾ٬ت¬ أ١لة دسجخ أـ ك٣ؽ ،كٹ ٱؿدٚ ٓٛؿام٭ة إٹ ثًل
ٱؿد ٓٛثٚ ٫ؿاش أـ ا٣ٮ٣ؽ( .قًلع) .كٔىل ٦ة اػرت٩ةق ٚٲًل ٦ؿ أ ٫٩ٱؿد ٓٛثذأثٲؽ ا٣ذعؿٱٚ ،٥ٲ١ٮف¬
٦ؿدٕٛةٚ ،ٺ ٤ل ٫٣ ٢ا٣ٮطء ثٕؽ ا( .٥٤ٕ٣مة.)ٰ٦
(*) كٔ ٨اٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿ :أ٦ة أ٦ذ ٫ا٣ؿًٲٕح ٚٲعؽ  ٓ٦ا ٥٤ٕ٣كا٘ل٭.٢
( )3ٱٕ :ٰ٪ظٲر ٠ة٩خ اٵ٦ح زكصح ْٚ ٫٣ة٬ؿ ٪٦٭ة ز ٥امرتا٬ة ،ك٠ؾا ٝٮ« :٫٣أك اٛلُٞ٤ح زٺز نة».
( )4ثـكصةد ٫ز ٥كَب٭.٨
( )5ك٣ٮ ٕ٦٭ة ا٣ٮٚةءٚ ،Êٲذضؽد ٜلة اٚلٲةر  ٞ٤ُ٦نة.ا٬ػ ك٦س ٨ٔ ٫٤اٞٛ٣ٲ ٫ظك ،٨ػٺؼ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣جعٲجط ،كقٮاء ٠ة٩خ راًٲح¬ أك ١٦ؿ٬ح ،ك٦س ٫٤يف ا٣ـ٬ٮر.
( )6كا٣ىعٲط أ ٫٩ٹ ػٲةر ٜلة  ٞ٤ُ٦نة ،كٝؽ ذ٠ؿق يف اٵز٬ةر يف ا١٣ذةثح :كٱؿدق يف ا٣ؿؽ اػذٲةرق
كٹ كٚةء ٔ٪ؽق كٔضـق .ٍٞٚ
(*) كٹ ٦٭ؿ ٜلة.
( )7ٱٮـ ا٣ٮطء ك١٦ة( .٫٩ثعؿ))Í( .
( )8ظضذ٪ة :أف اٛل٭ؿ ٝؽ دػ ٢يف ٝٲ٧ذ٭ة؛ ٵف قجت كصٮُلًل كاظؽ ،ك٬ٮ ا٣ٮطء ُٓٝ ٨٧٠ ،ٱؽ
رص ٢ز٦ ٥ةت  ٨٦ذ .ٟ٣كظضذ٭ًل :أف ا٣ٮطء ٹ ٥ل٤ٮ  ٨٦ظؽ أك ٦٭ؿ ،ك٠ةٛلنرت٠ح؛ ٚإٛ ٫٩لة
ق ٍٞاٙلؽ ٔ ٨اٍ٣صٱ ٟكصت ٔ٤ٲ٩ ٫ى ٙإٞ٣ؿ ٍ٣صٱ( .٫١ثكذةف).
-------------------------

[ ]1ثإذف إ٣ة.٢٦

ا٣ذجف ٞ٤ٔ ٢٬خ  ٨٦ا٣ٮطء اٵكؿ أك  ٨٦اٳػؿ كصت ٩ى٦ ٙ٭ؿ٬ة ،ذ٠ؿق
ا٣كٲؽ ٤لٲٯ(.)1
 ¨:كيف اٵ٦ح اٛلنرت٠ح ٱ٤ــ ا٣ٮاَئ ٍ٣صٱ٩ ٫١ىٲج٦ ٨٦ ٫٭ؿ٬ة  ٞ٤ُ٦نة(،)2
كٝ ٨٦ٲ٧ذ٭ة كٝٲ٧ح ك٣ؽ٬ة إف ٔٞ٤خٞٚ ،ٲ٧ذ٭ة ٱٮـ ٔٞ٤خ ،كٝٲ٧ح ك٣ؽ٬ة ٱٮـ ك٣ؽ،
إٹ أف ٱ١ٮف رشٱٚ ٫١ٲ٭ة أثةق أك صؽق أك أػةق أك اثٚ ٫٪ٺ ٨لء ٝ ٨٦ ٫٣ٲ٧ح ا٣ٮ٣ؽ؛
إذ ٹ ٱكذع.٫١٤٦ ٜ
 :كإذا امرتؾ اٵب كاث ٫٪يف أ٦ح ٚٮ٣ؽت ك٣ؽا ٚةدٔٲةق ٙلُ ٜلًل¬  ٕ٦نة ،كٝةؿ يف
ا٣ذٛؿٱٕةت كاٙلٛ٪ٲح :ٱ٤ع ٜثةٵب كظؽق؛ ٵف ص٪جذ ٫أٝٮل( .)3ك٠ؾا إذا كَئ اٵب
كاث ٫٪أ٦ح اٹث ٨ز ٥ك٣ؽت كادٔٲةق ٚض٪جح اٹث ٨أرصط(ٚ ،)4ٲ١ٮف ا٣ٮ٣ؽ٪ٔ ٫٣ Êؽ.)5(٥٬
¨٤ٚ :ٮ كَئ اٍ٣صٱ١ةف اٵ٦ح دٞةوة يف اٛل٭ؿ إف اقذٮٱة يف اٛل ٟ٤كا٣سٲٮثح(،)6
كإٹ ً ٨٧وةظت اٵ٣ ٢ٝىةظت اٵ٠سؿ ثٞؽر ا٣ـٱةدةٚ .إف ظج٤خ كادٔٲة
اٛلؼذةر أ ٫٩ٹ ٣لت ٨لء؛ ٵف اٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح ،كٵ ٫٩ٹ ّلٮٱٔ ٢ىل ٤ٔ ٨٦ٲ ٫اٙل.ٜ
¬
()1
( )2ٱٕ :ٰ٪قٮاء ٔٞ٤خ أـ ٹ؛ ٵف اٛل٭ؿ ٣لت ثأكؿ ا٣ٮطء ،كاٹقذ٭ٺؾ ٚٲ٭ة ٱ١ٮف ثة٤ٕ٣ٮؽ؛ إذ
اٛل ٟ٤ظةوٚ ٢ٲ٭ة ٝ ٨٦ج ٢ا٣ٮطء ،ثؼٺؼ أ٦ح اٹث٨؛ كٜلؾا ٣لت ٩ىٝ ٙٲ٧ذ٭ة ٍ٣صٱ ٫١ٱٮـ
ظج٤خ ،كيف أ٦ح اٹثِ ٨لت ٝٲ٧ذ٭ة ٱٮـ ا٣ٮطء ا٣ؾم ظج٤خ  ٫٪٦ك١٦ة ٫٩أٱٌ نة ،٥ٕ٩ .كٝٲ٧ح
ك٣ؽ اٛلنرت٠ح د١ٮف ٱٮـ ك٣ؽ؛ ٵ ٫٩أٝؿب كٝخ ٱ ٨١٧دٞٮٱٚ ٫٧ٲ( .٫ثكذةف).
( ٨٦ )3ظٲر إف  ١٤٦ ٫٣نة كمج٭ح ٗ( .ٟ٤٦ٲر)٪٤ٝ .ة :ٹ ظ٣ ٥١ٶًٕ ٓ٦ ٙكصٮد اٵٝٮل ٠ة٣نٕٛح.
( )4ٵف  ١٤٦ ٫٣نة كاٵب مج٭ح  .ٟ٤٦كّة٬ؿ اٛلؾ٬ت أٜ ٫٩لًل.
(*) كٱْ٪ؿ يف اٛلكأ٣ح ٔىل اٵوٮؿ؛ ٵ ٫٩إف دٞؽـ كطء اٹثٚ ٨ٺ مج٭ح ٣ٶبٚ ،ٲعؽ ٞ٤ُ٦ة ،كإف
دٞؽـ كطء اٵب ٞٚؽ اقذ٭١٤٭ة ثة٣ٮطء اٛلٌٛص إٌف ا٤ٕ٣ٮؽٚ ،ٲع ٢٬ ٜٞٱىط  ٓ٦ا٤٣جف أك
٦ة اٙل(.٥١قًلع) .ك٣ٮ ٝٲ ¬ٓ٦ :٢ا٤٣جف ٤لذ ٢٧ك٤لذ ،٢٧كاٵو ٢ثٞةء  ٟ٤٦اٹثً -٨ف ٱجٕؽ،
كٱك ٍٞاٙلؽ ٔ ٨اٵب ٣ٺظذًلؿ ،كٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣إذا ظى ٢يف اٙلؽ  ٢ٕ٣كٔكٯ ٞٚؽ
ق ،))ٍٞأك ً٠ل ٝةؿ ،كآص أٔ( .٥٤مة.)ٰ٦
(٣ ٓ٦ )5جف اٛلذٞؽـ.
( )6ٱٕٚ :ٰ٪أ٦ة ٣ٮ ٠ة٩خ ثٲ٪٭ًل أزٺز نة ٚإ ٫٩ٱٌ ٨٧وةظت ا٣س٤ر ٣ىةظت ا٣س٤سَل قؽس ٝٲ٧ذ٭ة
كٝٲ٧ح ك٣ؽ٬ة كز٤ر ٔٞؿ٬ة ،ذ٠ؿق يف ا١٣ٮا٠ت( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤

ا٣ٮ٣ؽ(ٙ )1لُ ٜلًل كدٞةوة يف ٝٲ٧ذ٭ة كٝٲ٧ح ك٣ؽ٬ة ً٠ل ٦ؿ ،كد١ٮف أـ ك٣ؽ ٜلًلٚ ،ذٕذٜ
ث٧ٮت اٵكؿ ٪٦٭ًل()2كدكٕٯ ٤٣سةٌل يف ٝٲ٧ح ٩ىٲج٪٦ ٫٭ة ٔىل وٛذ٭ة( ،)3كٱ١ٮف
ا٣ٮ٣ؽ اث ٪نة  ٢١٣كاظؽ ٪٦٭ًل ٠ة٦ٺن ،كً٬ل  ٫٣ث٪٧ـ٣ح أب كاظؽٍٚ ،لث ٪٦٭ًل(ٍ٦ )4لاث
اث٠ ٨ة ،٢٦كً٬ل ٱؿزةف ٍ٦ ٫٪٦لاث أب ٜلًل  ٕ٦نة ،كإف ث ٰٞأظؽً٬ل  ٍٞٚز٦ ٥ةت اٹث٨
ا٣ٮ٣ؽ كرز ٫ا٣جة٪٦ ٰٝ٭ًل ٍ٦لاث أب ٠ة .٢٦ك٣لت ٤٣ٮ٣ؽ ٔىل  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل ٞٛ٩ح
كُٚؿة ٠ة٤٦ح ،ذ٠ؿق ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص ،كٝةؿ أثٮ إ٣جةس٩ :ىٛ٭ًل.Ê
¬ :كإذا ادٔٯ ا٣ٮ٣ؽ أظؽ اٍ٣صٱَ١ل ٤٤ٚسةٌل أف ٱؽٔٲ٦ ٫ذٯ مةء ،إٹ أف
ٱٕ ٥٤ثؽٔٮة رشٱ ٫٣ ٫١كًف ٱؽٔ ٫يف اٛلض٤ف( )5ثُ ٢ظ.)6(٫٪٦ ٫ٞ
 :كإً٩ل ٱ٤ع ٜا٣ٮ٣ؽ ثةٍ٣صٱَ١ل  ٕ٦نة ظٲر ٹ ٦ـÊٱح ٵظؽً٬ل ٔىل ا٣سةٌل٤ٚ ،ٮ
ظؿ نا كاٳػؿ ٔجؽ نا ٙل ٜثةٙلؿ Êكظؽق؛ ٣ٲكذٛٲؽ اٙلؿٱح( )7ككٹٱح اٵب
٠ةف أظؽً٬ل ٌ
ٔ٤ٲ .٫ك٠ؾ ٟ٣إذا ٠ةف أظؽً٬ل ٦كً٤ل كا٣سةٌل ٠ةٚؿا ٚإ ٫٩ٱ٤ع ٜثةٛلكٚ .٥٤إف ٠ةف
أظؽً٬ل ٔجؽا ٦كً٤ل كاٳػؿ ظؿا ذ٦ٲة ٞٚةؿ ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٱ٤عٜ
( ٕ٦ )1نة يف اٛلض٤ف ٝج ٢اٷٔؿاض .ك(.)Í
(*) أم :اثذؽاة ا٣ؽٔٮل يف كٝخ كاظؽ ،ك٬ؾا ظٲر ٠ة٩ة ظةرضٱٚ ،٨إف ٠ةف أظؽً٬ل ٗةاجة
ٝل٤ف اٚلرب( .رشح أز٬ةر ث.)٫ْٛ٤
¬
٫٤ٚ
(*) ٚإف ٠ةف أظؽ اٍ٣صٱَ١ل ٝل٪ٮ ٩نة ادٔٯ  ٫٣ك٣ٲ٠ ٫كةاؿ اٵظ١ةـ ٍٗل اُ٣ٺؽ ،كذ٤ٗ ٓ٦ ٟ٣جح¬
ّ ٨ا٣ٮٍف أ ،٫٪٦ ٫٩كآص أٔ( .٥٤قًلع مة.)ٰ٦
(٤ٚ )2ٮ ٦ةدة ٕلٲٕ نة [يف ظة٣ح كاظؽة] كا٣ذجف اٛلذٞؽـ[٪٦ ]1٭ًل ٝةؿ ا٣ٮا٣ؽ ٚ :ªةٵٝؿب¬ أ ٫٩ٹ
ٱٌ ٨٧أ٦لًل ٤٣سةٌل مٲبة ،إٹ ٔىل اٞ٣ٮؿ ثة٣ذعٮٱٔ ٢ىل ٤ٔ ٨٦ٲ ٫اٙلٚ ٜٲٌ ٢٠ ٨٧كاظؽ
٩ىٲت رشٱ ،٫١كٱذٞةوةف إف اقذٮٱة ،كإٹ ً ٨٧وةظت اٵ٣ ٢ٝىةظت اٵ٠سؿ ٩ىٙ
ا٣ـااؽ..ا٣غ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )3ٱٕ :ٰ٪أـ ك٣ؽ دٕذ ٜثةٛلٮت.
( )4أم ٢٠ ٨٦ :كاظؽ ٍ٦لاث اث٠ ٨ة.٢٦
(ٝ )5ج ٢اٷٔؿاض .ك(.)Í
( )6كا٣ٮص ٫أف ظ ٜاٛلذأػؿ ٱجُ ٢ثرتاػٲ ٫ثٕؽ ٔ٠ ٫٧٤ة٣نٛٲٓ.
( )7يف ا٣رب٬ةف٣ :ٲكذٛٲؽ ا٣ٮٹٱح ،كإٹ ٚ٭ٮ ظؿ ،كآص أٔ.٥٤

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

[ٚ ]1إف ٔ ٥٤اٵكؿ ز ٥ا٣ذجف ٤ٕ٤ٚ٭ة دكٕٯ ثةٵ ٨٦ ٢ٝاٙلىذَل كٱٞك ٥ثٲ٪٭ًل٬( .ج.)Í( .)٢

ثةٙلؿ ا٣ؾٰ٦؛ ٣ٲكذٛٲؽ اٙلؿٱح( ،)1كٝةؿ أثٮ َة٣ت كاٛل٪ىٮر Éثةٓص كا٣ٮايف :ٱ٤عٜ
ثةٕ٣جؽ اٛلك٥٤؛ ٣ٲكذٛٲؽ اٷقٺـ ،كٱ١ٮف ٠ل٤ٮ٠ة ٛلة ٟ٣أٝ ،)2(٫٦ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل:
أ٦ة ٣ٮ ٠ة٩خ اٵ٦ح٦ Éك٧٤ح ٙل ٜثةٙلؿ ا٣ؾ )3(ٰ٦كٚةٝة ،كوٮرة ذ ٟ٣يف أ٦ح ٦نرت٠ح
ثَل ظؿثٲَل ٚٮَبة٬ة ٕ٦ة ٚٮ٣ؽت ك٣ؽ نا ،ز ٥دػ ٢أظؽً٬ل يف ا٣ؾ٦ح كقجٰ ا٣سةٌل ز٥
أقٚ ،٥٤ٲ١ٮف ٩ىٲجٚ ٫ٲ٭ة ٚٲب نة ٛل ٨قج Êٜإ٣ٲ٠ ٫كةاؿ أ٦ٺٚ ،٫٠إف ٙل ٜا٣ٮ٣ؽ ثةٙلؿ ا٣ؾٰ٦
٠ةف ظؿا كأ ٫٦أـ ك٣ؽ ٤٣ؾ ،ٰ٦كٹ ٱٌ ٨٧مٲبة( ،)4كإف ٙل ٜا٣ٮ٣ؽ ثةٕ٣جؽ اٛلك ٥٤ثٰٞ
 ١٤٦نة(٪ٚ ،)5ىٲت ا٣ؾ ،٫٣ ٰ٦ك ٨٦قج ٜإٌف أػؾ ٩ىٲت إ٣جؽ ٚٲ ٢٬ ٫ا٣ؾ ٰ٦أك ٍٗلق
 .)6(٫١٤٦كإف ٠ةف أظؽ اٍ٣صٱَ١ل ٦لٮدٱ نة كا٣سةٌل ُ٩صا٩ٲ نة ٙلُ ٜلًل¬ ٕ٦ة(.)7
 :Êكإذا ٠ةف اٍ٣صٱ١ةف ذ٦ٲَل كاٵ٦ح ٦ك٧٤ح ٔـرا دٕـٱؿٱ)8(٨؛ ١٣ٮ١لة
٦ك٧٤ح ،ك١٣ٮ١لة ٦نرت٠حٚ ،إف ًف دٕ ٜ٤أ٦ؿا ثجٲٕ٭ة ،كإف ٔٞ٤خ وةرت أـ ك٣ؽ ٜلًل
 ٕ٦نة(ٚ ،)9ذٕذ ٜثةٌٞ٩ةء إ٣ؽة(............................................... )10
(ٝ )1ةؿ ا٣ىٕٲرتم٣ :ٲكذٛٲؽ ا٣ٮٹٱح  ٨٦اٵب ،كأ٦ة اٙلؿٱح ٚة٣ٮ٣ؽ ظؿ أو٢؛ ٵ١لًل ظةؿ ا٣ٮطء
٦ة١٣ةف ٤٣ضةرٱحٚ ،٭ٮ ظؿ ث ٢١ظةؿ ٔىل اٞ٣ٮَ٣ل ٕلٲٕ نة( .وٕٲرتم) .كاٛلؿاد ثة٣ٮٹٱح كصٮب
اٞٛ٪٣ح ٍٞٚ؛ إذ ٹ كٹٱح ١٤٣ةٚؿ ٔىل ك٣ؽق اٛلك.)Í( .٥٤
( )2كاٛلؾ٬ت أ Ê٫٩ٱ٤ع ٜثةٛلك ،٥٤كا٣ٮ٣ؽ ظؿ أو ٞ٤ُ٦ ٢نة( .وٕٲرتم).)Í( .
(ٝ )3ةؿ ٦ٮٹ٩ة  :#ك٬ؾا وعٲط؛ ٵ٣ ٫٩لذ ٫٣ ٓ٧ظْة اٙلؿٱح كاٷقٺـ( .رشح أز٬ةر ث.)٫ْٛ٤
( )4ٱٕ ٰ٪ا٣ٮ٣ؽ اٛلؽٔٯ ،كٝٲ :٢ٱٕ ٰ٪اٵب ا٣ؾٰ٦؛ ٵف رشٱٔ ٫١جؽ.
( )5ث ٢ظؿ أؤ Ê٢ىل ٦ة ٝؿرق يف رشح اٛ٣ذط كا٣ىٕٲرتم.
( )6كأ٦ة اٵ٦ح  ٥٤ٚٱؾ٠ؿ٬ة يف ٬ؾا اُ٣ؿؼ ،ك ٢ٕ٣إٗٛةٜ ٫٣لة أف اٙلؿ ا٣ؾ ٰ٦ٱؽٰٔ أ١لة أـ ك٣ؽ ٫٣
ٚذٕذ ٜثإٝؿارق ٕ٠ذ ٜأـ ا٣ٮ٣ؽ يف ٍٗل ٬ؾق ا٣ىٮرةٛ٦( .ذٰ).
(*) ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأ٠ ٫٩ل٤ٮؾ.ا٬ػ ث٬ ٢ٮ ظؿ أو.¬٢
(ٝ )7ةؿ قٲؽ٩ة ٔة ٦ؿ :كٹ دٮارث ثٲ٪٭٥؛ ٹػذٺؼ اٛل٤حٚ ،إذ ث ٖ٤كرث  ٨٦ظٲر ٥لذةر ،كأ٦ة ٝج٢
ث٤ٮٗٚ ٫إف ٦ةت ٬ٮ ٠ةف ٦ة٣ ٫٣جٲخ ٦ةٜل ،٥كإف ٦ةت أظؽ أثٮٱٚ ٫ٺ ٱؿث ٫٪٦؛ ٵف اٛل٤ح ٹ
دذجٕئ( .ة٦ؿ) .ك(.)Í
(*) كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٹ ٦ـٱح ٵظؽً٬ل ٔىل اٳػؿ ،ك٤لذ ٢٧أف ٹ ٱ٤ع ٜثأ٦لًل؛ ٣بٺ دسجخ  ٫٣أظ١ةـ
ا٣ٲ٭ٮد كا٪٣ىةرل ،ك٦ ٰ٬ذجةٱ٪ح( .ثكذةف).
( )8أم :ٱـاد يف دٕـٱؿً٬ل.
( ٓ٦ )9ا٣ؽٔٮة.Ê
( )10كدكذأٔ ٙ٩ؽة أػؿل.)Í( .

كدكٕٯ ٜلًل يف ٝٲ٧ذ٭ة(ٚ ،)1إف أقً٤ل ٠ٺً٬ل ٝج ٢اٌٞ٩ةء ٔؽٔلة ثٞٲخ ٜلًل ،ٹ إف
أق ٥٤أظؽً٬ل؛ ٣بٺ دجٞٯ أـ ك٣ؽ ٛلك ٥٤ك٠ةٚؿ(.)2
ا٣سة٣ر٤ :لؽ كاَب٭ ٓ٦ ٨ا ٥٤ٕ٣كٹ ٱ٤ع ٜث٩ ٫كت ا٣ٮ٣ؽ ،كٹ ٤لؽ  ٓ٦ا٘ل٭٢
ثة٣ذعؿٱ ٥كٱ٤ع ٜث٩ ٫كت ا٣ٮ٣ؽ( ،)3ك :٨٬اٵ٦ح اٛلٮٝٮٚح إذا كَب٭ة ا٣ٮا ٙٝأك
اٛلٮٝٮؼ ٔ٤ٲ ،٫كاٞ٤٣ٲُح( ،)4كاٛلٕ٧ؿة ٔ٧ؿل ٦ؤٝذح ،كاٛلجةظح ٤٣ٮطء أك
اٛلٕةرة()5

 ،٫٣كاٛلُٞ٤ح¬ ثةا ٪نة يف ٔؽٔلة ك٣ٮ ٠ة٩خ ظؿة( ،)6ك٠ؾا اٛلنرتاة إذا

اقذعٞخ ثٕؽ كَب٭ة .ك٣لت اٛل٭ؿ¬ يف ا ٓ٦ ٢١٣ا٘ل٭ ٢ثة٣ذعؿٱ ٨١٣ ،٥يف اٛلٮٝٮٚح
إف كَب٭ة اٛلٮٝٮؼ ٔ٤ٲٚ ٫ٺ ٦٭ؿ¬ ٔ٤ٲ)7(٫؛ ٵف ٪٦ةٕٚ٭ة  ،)8(٫٣كإف كَب٭ة ا٣ٮاٙٝ
ٚ٭ٮ ٧٤٣ٮٝٮؼ ٔ٤ٲ ،٫كأ٦ة ٝٲ٧ح ا٣ٮ٣ؽ  ٓ٦ا٘ل٭ٚ ٢عٲر ا٣ٮاَئ ا٣ٮا ٙٝد١ٮف
٧٤٣ٮٝٮؼ ٔ٤ٲ ،٫كظٲر ا٣ٮاَئ اٛلٮٝٮؼ ٔ٤ٲ ٫د١ٮف اٞ٣ٲ٧ح ٤٣ٮا ،)9(ٙٝكأ٦ة
( )1ٱٮـ إ٣ذ( .Êٜظةمٲح قعٮٍف  ٨٦إ٣ذ.)ٜ
(*) ٔىل ٝؽر اٙلىه.)Í( .
( )2ث ٢دٕذ Êٜثةٌٞ٩ةء إ٣ؽة ،كدكٕٯ ٜلًل يف ٝٲ٧ذ٭ة ،إف ًف ٱك ٥٤ا٣سةٌل يف إ٣ؽة.
( )3كٹ ثؽ  ٨٦ا٣ؽٔ Éٮة يف ٬ؤٹء ا٣سًلف اٷ٦ةء ،ك٦ىةدٝح قٲؽ اٵ٦ح أك ا٣جٲ٪ح ثة٣ٮطء٩( .ضؿم)
(ٔ .)Íىل اٷٝؿار أك اٛلٛةصأة .ك(.)Í
( )4ك٣ٮ ظؿة ٨٦ Êدار اٷقٺـ( .دؾ٠ؿة ،ككاث .)٢ك٣ٮ ٠ةف اٛل٤ذٔ ٍٞجؽ نا.)Í( .
( )5ك٠ؾا اٛلكذأصؿة ٤٣Éٮطء ً٠ل يف اٵز٬ةر.)Í( .
( ٫ ٤ٕ٣ )6إذا ٔٞؽ ُلة يف ظةؿ إ٣ؽة ،كأ٦ة ٝلؿد إ٣ؽة  ٨٦اُ٣ٺؽ ا٣جةا٤ٚ ٨ٲكخ ثنج٭ح.
( )7ث ٢ٱ٤ــ¬ كٱكٍٞ؛ ٵف اٛ٣ؿج ٹ ٥ل٤ٮ  ٨٦ظؽُف أك ٦٭ؿٔ( .ة٦ؿ).
( )8ك٬ٮ ٕ ٨٦ل٤ذ٭ة.
( )9أك كرزذ.٫
(*) ٤ٚٮ كَب٭ة ا٣ٮا ٙٝكا٣ٮٝٮؼ ٔ٤ٲٕ٦ ٫ة ٙل٩ ٜكجُ ٫لًل كدكةُٝة ًًلف ا٣ٮ٣ؽ[ ،]1ك٣ــ ا٣ٮاٙٝ
٧٤٣ٮٝٮؼ ٔ٤ٲ ٫اٛل٭ؿ ،كٹ ٨لء ٔىل اٛلٮٝٮؼ ٔ٤ٲ( .٫قٕٲؽ اٜلج.)٢
(*) كيف ا٘٣ٲر :ٹ ٨لء ٔ٤ٲ Ê٫يف اٛل٭ؿ كاٞ٣ٲ٧ح ٕلٲٕة؛ ٵ٣ ٫٩ٮ كصت ٔىل ٍٗلق اقذع٬ ٫ٞٮ.ا٬ػ
كٔ ٨اٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿ :ٱ٤ــ اٛل٭ؿ كٱكٍٞ؛ ٵف ا٣جٌٓ ٹ ٥ل٤ٮ  ٨٦ظؽ أك ٦٭ؿ.)Í( .

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

[ٔ ٫ ٤ٕ٣ ]1ىل دجٞٲح ٠ٺـ ا٣جٲةف ،كاٛلؼذةر ٹ ٨لء ٔىل اٛلٮٝٮؼ ٔ٤ٲ.٫ا٬ػ ث٣ ٢لت ٔىل ا٣ٮا٩ ٙٝىٝ ٙٲ٧ح
ا٣ٮ٣ؽ ٧٤٣ٮٝٮؼ ٔ٤ٲ.٫

 ٓ٦اٚ ٥٤ٕ٣ٲ١ٮف ك٣ؽ٬Êة ك ٛٝنة(٦ )1س ٢أ ٫٦قٮاء.
ا٣ؿاثٓ٤ :لؽ كاَب٭ ٓ٦ ٨ا ٥٤ٕ٣دكف ا٘ل٭ ،٢كٹ ٱ٤ع ٜث٩ ٫كت ا٣ٮ٣ؽ يف
اٙلةَ٣ل()2

ٕ٦ة ،ك :٨٬اٵ٦ح اٛلىؽٝح ٝجٝ ٢جٌ٭ة ٔىل ٝٮؿ ا٣كٲؽٱ،)3(É٨

كاٛلؿ٬ٮ٩ح إذا كَب٭ة اٛلؿٔلٝ ،٨ةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٤لٲٯ ا٣جعٲجط كٔيل :ك٠ؾا اٛلكذأصؿة
اٛلٌ٪٧ح( ،)4ٹ اٛلكذٕةرة اٛلٌ٪٧ح ٚٲعؽ  ٞ٤ُ٦نة(.)5
اٚلة٦ف :ٹ ٤لؽ كاَب٭ ٓ٦ ٨ا ٥٤ٕ٣كا٘ل٭ ،٢كٹ ٱ٤ع ٜث ٫ا٪٣كت يف اٙلةَ٣ل
 ٕ٦نة ،ك ٰ٬اٛلجٲٕح( )6إذا كَب٭ة ا٣جةآ ٝج ٢دك٤ٲ٧٭ةٚ ،ٲسجخ ٧٤٣نرتم Éاٚلٲةر يف
اٛ٣كغ(ٚ ،)7إذا رد٬ة ٔذ ٜك٣ؽ٬ة؛ ٷٝؿار ا٣جةآ أ ٫٩اثٝ .)8(٫٪ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص:
ك٠ؾا اٵ٦ح اٛل٪ؾكر

ُلة()9

كاٛلذىؽؽ ُلة ٝج ٢دك٤ٲ٧٭ة٪٤ٝ .ة :ك٠ؾÊا اٵ٦ح

( )1ٵ١لة ك ،ٙٝكٚٮااؽ ا٣ٮ ٙٝك.ٙٝ
( )2ا ٥٤ٕ٣كا٘ل٭.٢
( )3كٔىل ٝٮؿ اٜلةدم كأيب إ٣جةس ث ٢ٱك ٓ٦ ٍٞا ٥٤ٕ٣كا٘ل٭.٢
( )4ٵ١لة د١ٮف ٠ةٛلؿ٬ٮ٩ح .كٚٲْ٩ ٫ؿ؛ ٵف ظ ٜاٛلؿٔل ٨ٱذٕ ٜ٤ثؿٝجح ا٘لةرٱح ،كظ ٜاٛلكذأصؿ
ٱذٕ ٜ٤ثٕٛ٪٧ذ٭ةٚ ،ةٚرتٝة( .دٱجةج ٪ٕ٦ٯ).
(*) كاٛلؾ٬ت ػٺٚ ،٫ٚÊٲعؽ ٞ٤ُ٦ة  ٓ٦ا ٥٤ٕ٣كا٘ل٭.)Í( .٢
(ٝ )5ٮ ٞ٤ُ٦« :٫٣نة» ٔةٛلة أك صة٬ٺ؛ ٵف وةظج٭ة ٱأػؾ٬ة ٦ذٯ مةء( .ثؿ٬ةف)ٍٗ ٨٦ .ل رًة
اٛلٕةر ك٣ٮ ً ،٫٪٧ك٣ىةظج٭ة ارِلةٔ٭ة ،كآص أٔ.٥٤
( )6إذا ٠ةف إٞ٣ؽ¬ وعٲعة ،كإٹ وةرت أـ ك٣ؽ ٤٣جةآ.)Í( .
( )7ظٲر ٠ة٩خ ث١ؿ نا ،أك زٲج نة كٔٞ٤خ.ا٬ػ كٔ Íؽـ اٛ٣ؿؽ ً٠ل يف ا٘٣ٲر.
(*) إذا ٠ة٩خ ث١ؿ نا ،أك زٲج نة كٔٞ٤خ[.]1
( )8كٹ دىٍل أـ ك٣ؽٗ( .ةٱح).
( )9كيف ظةمٲح Êيف ٬ة٦ل رشح اٵز٬ةر :كد١ٮف اٛل٪ؾكر ُلة ٠ةٛلىؽٝح؛ ٣ىعح ا٣ذُصؼ ٚٲ٭ة
ٝجٝ ٢جٌ٭ة ،كاٛلذىؽؽ ُلة ٠ةٛلجٲٕح؛ ٕ٣ؽـ وعح ا٣ذُصؼ ٚٲ٭ة ٝج ٢اٞ٣جي.ا٬ػ ك٦س ٫٤يف
ظةمٲح ا٣كعٮٍف.

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

[ ]1كيف ا٘٣ٲر يف رشح ٝٮ« :٫٣كٱكٕٯ ث٪ىٝ ٙٲ٧ذٜ ٫لة» ٦ة ٚ :٫ْٛ٣أ٦ة اٛلجٲٕح إذا كَب٭ة ا٣جةآ ٝج ٢ا٣ذك٤ٲ٥
٧٤٤ٚنرتم اٚلٲةر ث١ؿ نا أـ زٲج نة ٔىل ّة٬ؿ إَٺٝ٭ٗ( .٥ٲر).)Í( .

اٛل٘٪ٮ٦ح( )1إذا كَب٭ة أظؽ  ٨٦ا٘٣ةَ٧٩ل(ٝ )2ج ٢اٞ٣ك٧حٍٚ ،لد٬ة ك٦٭ؿ٬ة كك٣ؽ٬ة
إف ك٣ؽت إٌف ا٪٘٣ٲ٧ح ،كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :دىٍل أـ ك٣ؽ ٫٣؛ ٚٲٌٝ ٨٧ٲ٧ذ٭ة
ك٦٭ؿ٬ة كٝٲ٧ح ك٣ؽ٬ة(.)3
¨ كأ٦ة اٛلجٲٕح ثؼٲةر ٤٣جةآ( )4إذا كَب٭ة اٛلنرتم يف ٦ؽة اٚلٲةر ،أك ٠ةف
اٚلٲةر ٧٤٣نرتم ز ٥كَب٭ة ا٣جةآ يف ٦ؽة اٚلٲةرٚ -ةٵٝؿب Êأ ٫٩إف اقذٞؿ اٛلٟ٤
ٚٲ٭ة ٤٣ٮاَئ ٚٺ ٨لء ٔ٤ٲ ،)5(٫كإف اقذٞؿ ٍ٘٣لق ٚإف ٠ةف ا٣ٮاَئ ٬ٮ ا٣جةآ ً١ٚل
دٞؽـ يف اٛلجٲٕح ٝج ٢دك٤ٲ٧٭ة( ،)6كإف ٠ةف ٬ٮ اٛلنرتم ًف ٱػعؽ¬( ،)7ك٣ـ ٫٦اٛل٭ؿ،
كًف ٱ٤ع ٜث ٫ا٪٣كت.
¬ :كاٷ٠ؿاق ٔىل ا٣ـ٩ة ٹ ٱجٲع ٫إصًلٔ نة ٨١٣ ،ظٲر ًف ٱجٓ ٫٣ ٜلَ١ل ٚٺ
إز٤ٔ ٥ٲ ٫كٹ ظؽ( ،)8كظٲر ثٓ ٫٪٦ ٰٞلَ١ل ٱأز ٥كٹ ظؽ ٔ٤ٲ ٫يف اٛلؿأة كٚةٝة(،)9
كيف ا٣ؿصٔ ٢ىل اٵوط  ،Êػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص.
(ٔ )1رب٩ة ثةٛل٘٪ٮ٦ح ٛ٤٣ؿؽ ثَل اٛل٘٪ٮ٦ح كاٛلكجٲح؛ ٵف اٛل٘٪ٮ٦ح ٝؽ د١ٮف  ٨٦ا٣ج٘ةة١ٚ ،ة٩خ أٔ.٥
( )2أك ٍٗل¬٥٬؛ ٣ٮصٮب ا٣ؿًغ.ا٬ػ ك٣ٮ ذ.ٰ٦
( )3ٱٮـ ا٣ٮٹدة.
( )4أك ٜلًل¬.
( )5كدىٍل أـ ك٣ؽ.
( )6ٱْ٪ؿ ٣ٮ ٠ةف ثٕؽ ا٣ذك٤ٲ .٥اْ٣ة٬ؿ أف اٛلؿاد ثٞٮٝ« :٫٣ج ٢دك٤ٲ٧٭ة» ٱٕ ٰ٪يف اٛلٞٲف ٔ٤ٲ٭ة،
كأ٦ة ٪٬ة ٚٺ ظؽ  ٞ٤ُ٦نة[ٝ ،]1ج ٫٤كثٕؽق؛ ٣ذضٮٱـ ٔٮد٬ة إ٣ٲ .)Í( .٫ك٬ٮ رصٱط ا٣جٲةف يف
ا٣جٲٓ يف ػٲةر اٍ٣صط ،يف اٛلكأ٣ح (ٝ ٨٦ )6ٮ :٫٣ا٣سةٌل ٍٔص :رشط اٚلٲةر.
( )7ٵف إٞ٣ؽ مج٭ح.
(*) كٝةؿ ا٣كٲؽ ٔجؽآص اٛلؤٱؽمّ :ة٬ؿ اٵز٬ةر ػٺ ،٫ٚك٬ٮ أ٤ ٫٩لؽ؛ ٵ ٫٩ٹ  ٫٣ ٟ٤٦يف رٝجذ٭ة،
كٜلؾا ٹ ٱٕذ٤ٔ ٜٲ ٫رٖل ،٫كٹ ٱن ٓٛث ٫كٹ ٚٲ.٫ا٬ػ ك٦سٛ٧٤٣ ٫٤ذٰ .كاٛلؼذةر ا٣جٲةف ٪٬ة كيف
ػٲةر اٍ٣صط يف ا٣جٲٓ.
( )8كٹ ٱسجخ¬ ا٪٣كت ك٣ٮ ق ٍٞاٙلؽ؛ ٵً٠ ٫٩ل ٣ٮ اقذؽػ٤خ ٦ةءق.)Í( .
(١٬ )9ؾا يف ا٣رب٬ةف ،كظ١ٯ يف ا٣ـ٬ٮر ٔ ٨اٛلؤٱؽ ثةٓص أ١لة ّلؽ  ٰ٬كا٣ؿص ،٢كًف ٱٛؿؽ.

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

[ ]1كٹ ٱ٤ــ اٛل٭ؿ( .ثعؿ) .كٝٲ٣ :٢لت اٛل٭ؿ .Ê

فصل[ :يف الفساش الري يثجذ هؼه الٌست]

كاٛ٣ؿاش ا٣ؾم ٱسجخ  ٫ٕ٦ا٪٣كت ٔىل رضثَل:
اِ٣صب اٵكؿٚ :ؿاش ا١٪٣ةح ،قٮاء ٠ة٩خ ا٣ـكصح ظؿة أك أ٦ح ،ك٠ؾٟ٣
ا٣ـكج( .)1ك ٫٣رشكط أرثٕح:
اٵكؿ :أف ٱ١ٮف ا٣ـكصةف ثةَ٘٣ل أك ٣لٮز ٔ٤ٲ٭ًل ا٣ج٤ٮغ٩ ،عٮ اثٍٔ ٰ٪ص
قَ٪ل(ًٚ )2ل ٚٮٝ٭ة ،ٹ دكف ا٣ذةقٕح ،كيف ا٣ذةقٕح ٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ٱ٤ع ٜث،)3(Ê٫
كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٹ ٱ٤ع ¬ٜث ،)4(٫ركاق يف ا٣جعؿ .كٔ ٫٤ٕ٣ىل اٚلٺؼ ا٣ؾم يف
اٙلٲي .ك٣ػٮ ٠ةف ا٣ـكج Éػىٲة أك ٝلجٮثة( )5أك ٔ٪ٲ ٪نة أك ٦ك٤ٮٹ(ٝ ،)6ةؿ ثٕي
أوعةب ا٣نة É:ٰٕٚٹ إف ٠ةف ُٞ٦ٮع ا٣ؾ٠ؿ كاٵ٩سٲَل.
ا٣سةٌل :أف ٱ١ٮف ا١٪٣ةح وعٲع نة ،أك ٚةقؽ نا  ٓ٦ص٭٤٭ًل ،أك ثةَٺ  ٓ٦ص٭٤٭ًل،
ك٠ؾا  ٓ٦ص٭ Ê٢ا٣ـكج( ،)7ػٺؼ اٵٍ٦ل اٙلكَل.
ا٣سة٣ر :إ١٦ةف ا٣ٮطء( )8يف ا٣ىعٲط كاٛ٣ةقؽ ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح ،كأ٦ة يف
( )1ظؿ نا أك ٔجؽ نا.
( )2كيف ظةمٲح ا٣كعٮٍف :اثٍٔ ٰ٪ص كدكٓ.)Í( .
( )3يف ا٣ـكصح.)Í( .
(*) إذ ٝؽ ّلٲي اٛلؿأة ٣ذكٓ.)Í( .
( )4يف ا٣ـكج.)Í( .
( ٨ٔ )5أ ٢٬اُ٣ت أ ٫٩إذا  ُٓٝأ٩سٲةق أك  ُٓٝذ٠ؿق أ٩ـؿ ٦ةء رٝٲٞة ٹ ٥ل ٫٪٦ ٜ٤ا٣ٮ٣ؽ ،كإف ُٓٝ
ذ٠ؿق كأ٩سٲةق ٚإ ٫٩ٱذٕؾر  ٫٪٦اٷ٩ـاؿ( .رشح ثعؿ).
( )6ٷ١٦ةف اٷ٩ـاؿ٠( .Éٮا٠ت) .ك ِٛ٣ا٣جكذةف :كذ ٟ٣ٵف ا٤ٕ٣ٮؽ ٠ل ،٨١كٹ ٔربة ثٞٮؿ أ٢٬
َ ُ َ ََ ُ َ
ْ َ
اَّلل ريق ُك داب ٍة ٌَِ ٌا ٍءّص [ا٪٣ٮر.]44
اُ٣ت :إف ٦ةءق رٝٲ ٜٹ ٥ل ٫٪٦ ٜ٤ا٣ٮ٣ؽ؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صو
ٝةؿ أوعةب ا٣نة :ٰٕٚإٹ ُٞ٦ٮع ا٣ؾ٠ؿ كاٵ٩سٲَل ٚٺ ٱٕ ٫٪٦ ٢ٞاٷظجةؿ٪٤ٝ .ة :اٛ٣ؿج إذا ٹٝٯ
اٛ٣ؿج  ٨٦ا٣ؿص ٢كاٛلؿأة ظى ٢ا٤ٕ٣ٮؽ؛ ٷ١٦ةف إٞ٣ةا ٫اٛلةء يف ا٣ؿظ( .٥ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(ٚ )7إ ٫٩ٱ٤ع ٜا٪٣كت Éكٹ ٱسجخ اٛ٣ؿاش .إذ ٹ ٚؿاش يف ا٣جةَ.٢
( )8وٮاث :٫إ١٦ةف¬ اٙل٫٪٦ ٢٧؛ ٣ٲؽػ ٢اٛلضجٮب اٛلكذأو ٢ك٩عٮق.

ا٣جةَٚ ٢ٺ ثؽ  ٨٦دىةدٝ٭ًل ٔىل ا٣ٮطء ٚٲ.)1(٫
ا٣ؿاثٌٓ٦ :ص قذح أم٭ؿ ثٕؽ إ١٦ةف ا٣ٮطءًٚ ،ل ك٣ؽدٝ ٫ج٤٭ة ٹ ٱ٤ع ٜث ٫إصًلٔ نة
إف ٠ةف ظٲ نة( ،)2ٹ إف ٠ةف ٦ٲذة ثض٪ةٱح ٚة٘٣ؿة ٤٣ـكج كاٵـ ك٣ٮ ٣ؽكف قذح أم٭ؿ
ظٲر ٱ ٨١٧أ.٫٪٦ ٫٩
¨ ٤ٚٮ اػذٛ٤ة يف ٌ٦ٲ٭ة ٚة٣جٲ٪ح ٔىل ٦ؽٰٔ اٛلٌص٤ٚ .ٮ ٔٞؽ ثة٦ؿأة ثٲ٫٪
كثٲ٪٭ة ٦كةٚح م٭ؿ ًف ٱ٤ع ٜث ٫إٹ ٦ة ك٣ؽد ٫ثٕؽ قجٕح أم٭ؿ ك٣ٮ ٝؽ َٞ٤٭ة ثٕؽ
ٌ٦ص ا٣ن٭ؿ( ،)3ٹ ٝج .٫٤كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح٦ :ة ك٣ؽد ٫ثٕؽ قذح أم٭ؿ ٙل ٜث ٞ٤ُ٦ ٫نة
ك٣ٮ ٝؽ َٞ٤٭ة ٔٞٲت إٞ٣ؽ.
اِ٣صب ا٣سةٌلٚ :ؿاش اٵ٦ح اٛل٤٧ٮ٠ح ،كرشكَ ٫أرثٕح :ث٤ٮغ ا٣كٲؽ كأ٦ذ ٫أك
إ١٦ةً٠ ٫٩ل ٦ؿ ،كظىٮؿ

ا٣ٮطء()4

يف  ٟ٤٦أك مج٭ح ٠ ،ٟ٤٦أ٦ح

اٹث)5(٨

ك٩عٮ٬ة( ،)6كٌ٦ص قذح أم٭ؿ( ٨٦ )7كٝخ ٜ )8(٫١٤٦لة ك٣ٮ ٝؽ ػؿصخ ٔ٨
Ê
ٱٰٛ١
ٚ ٫١٤٦ٲ٭ة( ،)9كأف ٱؽٰٔ ٖل٤٭ة( )10أك ك٣ؽ٬ة أٚ ،٫٣ ٫٩ٲسجخ ٚؿام٭ة ظٲ٪بؾ ،كٹ
( )1يف  ٢٠ثُٔ( .٨ة٦ؿ ،ك٬ج.)Í( .)٢
( )2كٔةش ٦ؽة أ٠سؿ ً٦ل ٱٕٲل ٚٲ٭ة ا٪٣ةٝه( .رشح ٚذط) (.)Í
(٦ )3ة ًف د ٥ٞثٲ٪ح ٔىل ٪٦ ٫ٕ٪٦٭ة أك ٕ٪٦٭ة  ٫٪٦يف د ٟ٤اٛلؽة.)Í( .
(٬ )4ؾا ٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر ظٲر ٝةؿ :ك٣ٶ٦ح ثة٣ٮطء .كٝؿر اٛلؤ ٙ٣أٱؽق آص دٕةٌف أ ٫٩ٱٰٛ١
إ١٦ةف ٠ٮف اٙل ٫٪٦ ٢٧كٹ ٱنرتط ا٣ٮطء ،ذ٠ؿق يف رشح اٛ٣ذط.
( )5ٹ ٍٗل٬ة  ٨٦ا٣كجٓ ا٣جٮا ٰٝاٛلذٞؽـ ذ٠ؿ٬ةٚ ،ٺ ٱسجخ ٜلٚ ٨ؿÉاش ٔىل اٵوط ،ث ٢ٱ٤عٜ
ا٪٣كت ٹ ٍٗل ً٠ل ذ٠ؿق يف رشح اٛ٣ذط كرشح اٵزًلر.)Í( .
( )6اٛل١ةدجح كاٛلنرت٠ح كأ٦ح اٛلٌةرثح ثٕؽ ظىٮؿ ا٣ؿثط ،ذ٠ؿق يف ا١٣ٮا٠ت.)Í( .
(٬ )7ؾا ٤٣عٮؽ ا٪٣كت ،ٹ ٣سجٮت اٛ٣ؿاش ٚٲ ]1[ٰٛ١ك٣ٮ ٠ةف ا٣ٮ٣ؽ ٣ؽكف.)Í( .
( )8اٛلؿاد :كَب.Ê ٫
(٦ ٓ٦ )9ىةدٝح اٛلنرتم( .مة .)ٰ٦إذا ٠ةف ٱ ٨١٧إٙلة ٫ٝث ،٫كإٹ ٚٺ دٕذرب ٦ىةدٝذً٠ ،٫ل قٲأيت
يف اٛلكأ٣ح ا٣سة٪٦ح ثٕؽ ٬ؾا ،قةٝ٭ة يف اٙلةمٲح ٔىل ٝٮ :٫٣كوةدٝ٭ ٥ا٣سة٣ر ٙلُ ٜل ..٥إ٣غ.
( )10إذا ًف د ٨١زكصح ٝ ٨٦ ٫٣ج ٢اٛلٚ ،ٟ٤إف ٠ة٩خ زكصح ٚٺ دنرتط ا٣ؽٔٮةٔ( .ة٦ؿ) (.)Í

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

[ ]1إذا ٠ةف ٦ذؼ ٞ٤نة ٓ٦ ،ا٣ؽٔٮة .ك (.)Í

إٝؿارق ثٮَب٭ة( ،)1ػٺؼ ا٣نة.ٰٕٚ
 :ك٦ذٯ زجخ ٚؿاش اٵ٦ح ٙل ٜثكٲؽ٬ة وةظت اٛ٣ؿاش  ٢٠ك٣ؽ د٤ؽق ٨٦
ثٕؽ ك٣ٮ ًف ٱؽٔ ،)2(Ê٫ػٺؼ ا٪٣ةرص(ٝ ،)3ةؿ :ك٣ٮ ك٣ؽت دٮأَ٦ل ٚةدٔٯ أظؽً٬ل
ٙل ٜث ٫دكف ا٣سةٌل(٪٤ٝ .)4ة :كإف ٛ٩ةق ًٔ ٫٪ف ً
ٱ٪ذ ،¬ٙػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص(.)5
¬ :كٱسجخ ٠ٮ١لة أـ ك٣ؽ إذا كًٕخ ٦ة ٱٕؿؼ أٖ ٫٩ل ٢كادٔةق ك٣ٮ
ٌ٘٦ح( ،)6ك ٰ٬ا٤٣ع٧ح ،ٹ اٞ٤ٕ٣ح ،ك ٰ٬دـ صة٦ؽ ،كإً٩ل ٤لذةج إٌف ا٣ؽٔٮة يف
اْ٣ة٬ؿ ٚ ،ٍٞٚإذا ٔؿؼ أف ا٣ٮ٣ؽ  ٫٪٦كصت ٔ٤ٲ ٫أف ٱؽٔٲ ٫كٹ ٣لٮز ٛ٩ ٫٣ٲ ،٫كإذا
ٔؿؼ أف ا٣ٮ٣ؽ ٣ٲف  ٫٪٦ثٕؽ زجٮت اٛ٣ؿاش يف اٵ٦ح كاٙلؿة صةز ٛ٩ ٫٣ٲ )7(٫كأف
( )1ظضذ٪ة :أ٣ ٫٩ٮ ٛ٠ٯ ٍٗ ٨٦ل دٔٮة ٤٣ــ ثةردٛةٔ ٫إ٣ؽة ا١٣ة٤٦ح ٠ةٙلؿة؛ ٹقذٮاء اٛ٣ؿامَل ،كإً٠لؿ
إ٣ؽة ٹ ٱ٤ـ٦٭ة ،كإً٩ل ٱ٤ـ٦٭ة ظٲٌذةف إذا ٔذٞخ أك ٦ةت قٲؽ٬ةٚ ،سجخ أف ٚؿام٭ة ٹ ثؽ ٚٲ٨٦ ٫
ا٣ؽٔٮة ،كإذ نا ٣ـ٦خ إ٣ؽة ثإػؿاص٭ة ًٔ٠ ٫١٤٦ ٨ل ٱ٤ــ اٙلؿة إذا َٞ٤خ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )2كذ٠ ٟ٣ة٣ـكصح؛ ٣سجٮت اٛ٣ؿاش كًٕ ٙا٣ؿؽ؛ إذ ٹ ٣لٮز ثٲٕ٭ة( .ثكذةف).
(ٞٚ )3ةؿ :ٹ ثؽ  ٨٦ا٣ؽٔٮة  ٢١٣ك٣ؽ د٤ؽق( .رشح أز٬ةر).
( )4ث٪ةء ٔىل أو ٫٤يف صٮاز ثٲٓ أـ ا٣ٮ٣ؽ( .ثكذةف).
( )5ظضذ :٫أ ٫٩إً٩ل ٱ٪ذ ٰٛثةٕ٤٣ةف ،كٹ ٕ٣ةف ثَل ا٣ؿص ٢كأـ ك٣ؽق .ك٦سٝ ٢ٮؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص ٔ٨
اٙلٛ٪ٲح ،كظضذ٭ :٥أف ٚ ٢ٞ٩ ٫٣ؿام٭ة إٌف ٍٗلق ثة٣ذـكٱش ٍٗ ٨٦ل أذجةر أ٦ؿ آػؿ ،ثؼٺؼ
ا٣ـكصح ٤ٚٲف ٚ ٢ٞ٩ ٫٣ؿام٭ة ٥٤ٚ ،ٱ ٰٛ٩ ٫٣ ٨١ك٣ؽ٬ة إٹ ثةٔذجةر أ٦ؿ آػؿ ،ك٬ٮ إ٤٣ةف٪٤ٝ .ة:
ٹ ٩ك ٥٤وعح ٛ٣ ٫٤ٞ٩ؿام٭ة ٦ة ًف دٕذٚ ،ٜٺ ٝٲةس ظٲ٪بؾ( .ثكذةف).
(٦ )6ذؼ ٞ٤نة ،ذ٠ؿق Êيف ا ٓ٧٤٣كاٛلؾا٠ؿة( .ثؿ٬ةف).
(*) ١٬ؾا يف اٍ٣صح ،كاٛلؾ٬ت أ١لة ٹ دىٍل أـ ك٣ؽ ثٮًٕ٭ة ،ث ٢ٹ ثؽ  ٨٦كًٓ ٦ذؼ.ٜ٤ا٬ػ ٱٞةؿ٬ :ٮ
دذجَل اٚلٞ٤ح ثٮًٓ اٛلٌ٘ح ً٠ل أٚ٭ ٫٧رشح اٵز٬ةر يف ا٣جٲٓ ٨٦( .ػٍ قٲؽ٩ة ظك)¦ ٨
( .)Íيف رشح ٝٮ« :٫٣كٹ أـ ا٣ٮ٣ؽ» ،ك« :٫ْٛ٣ككًٕذ٦ ٫ذجٲ٪ة ٚٲ ٫أزؿ اٚلٞ٤ح ٠ةٛلٌ٘ح»( .ث.)٫ْٛ٤
٣لت ٔ٤ٲ .٫ك٬ؾا يف اٙلؿة ،كأ٦ة يف اٵ٦ح ٚٺ ٱذىٮÊر ٛ٩ٲ٫؛ ٕ٣ؽـ إ٤٣ةف.
¬
( )7ث٢
(*) ٝةؿ يف ا٣نٛةء¬ :إٹ أف ٱ١ٮف ز ٥ك٣ؽ كٔ ٥٤أ٣ ٫٩ٲف  ٫٪٦كصت( .ثٲةف ث ٨٦ ٫ْٛ٤إ٤٣ةف).
(*) كيف ا٣جعؿ٦ :كأ٣ح :اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ك٣لت ٔىل ا٣ؿص ٢ا ٰٛ٪٣كاٞ٣ؾؼ ظٲر ًف ٱُأ٬ة ثٕؽ
َ٭ؿ٬ة أك مة٬ؽ٬ة دـٌل كأدخ ثٮ٣ؽ ٣كذح أم٭ؿ( .ثعؿ  ٨٦إ٤٣ةف).

ٱـكم ٦ة ٫٪ٔ ٫٣ك٣ٮ ًف ٱ٪ذ٩ ٙكجٕ٣ ٫ؽـ إ٤٣ةف ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ث ٨أٖلؽ.
¬ :ك ٨٦ ٢٠زجخ ٚؿام٭ة ٙل٩ ٜكت  ٢٠ك٣ؽ د٤ؽق ثىةظت اٛ٣ؿاش إذا
صةءت ثٛ ٫لٮًٓ اٛ٣ؿاش؛ اظرتاز نا ً٦ل ٣ٮ ٗىجخ ٔ٤ٲ ٫ز ٥ك٣ؽت ٓ٦
ا٘٣ةوت( )1ثٕؽ ٌ٦ص أرثٓ قَ٪ل(ٚ )2إ ٫٩ٹ ٱ٤ع ٜثىةظت اٛ٣ؿاش ،كٱكذٮم
ٚٲ ٫اٙلؿة كاٵ٦ح(.)3
 :كإذا ادٚ ٜٛؿامةف أك أ٠سؿ يف ظةؿ كاظؽ ٠ةٵ٦ح اٛلنرت٠ح ظٲر
كَبٮ٬ة يف َ٭ؿ كاظؽ ز ٥ك٣ؽت كادٔٮق ًٚل ك٣ؽد ٨٦ ٫ثٕؽ ٞٚةؿ يف¬ ا٣ٮايف :ٹ
ٱ٤عُ ٜل ٥إٹ أف ٱؽٔٮق؛ ٣بٺ ٤ل٤٧ٮا ٔىل ٔؽـ ا٣كٺ٦ح( ،)4ك٬ٮ كَؤ٬ة ،كٝةؿ
اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ث ٢ٱ٤عُ ٜلٍٗ ٨٦ )5(٥ل دٔٮة(.)6
(ٚ )1إف ٔةدت ثٕؽ ذٞٚ ٟ٣ةؿ ا٣ؾكٱؽ[ :]1ٱٕٮد ٚؿام٭ة .كثٲي  ٫٣اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق.ٙ
( )2أك ثٕؽ أف ٓلٌص¬ ظٲٌح ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ظك.٨ا٬ػ ٵ ٫٩ٱٕ ٥٤ػ٤ٮ ا٣ؿظ .٥كدأيت ث٣ ٫كذح أم٭ؿ
ًٚل ٚٮؽ .)Í( .كيف ا٣ؿٱةض :ك٣ٮ ثٕؽ أف ظةًخ.ا٬ػ كأ٦ة اٵ٦ح ٚٺ ٱٞجٝ ٢ٮٜلة يف
اٙلٲٌح؛ ٵف اٙل٤٣ ٜكٲؽٔ( .ة٦ؿ).
( )3ظٲر ًف ٱ ٨١٧كوٮؿ ا٣كٲؽ كا٣ـكج إ٣ٲ٭ًل يف د ٟ٤اٛلؽةٚ ،إف أٚ ٨١٦ةٛ٣ؿاش ٠ ،٫٣ة٣ـكج
ا٘٣ةات.)Í( .
( )4ٱٕ :ٰ٪كاٙلٔ ٢٧ىل ا٣كٺ٦ح كاصت ٦٭ًل أٝ .٨١٦ةؿ يف ا٘٣ٲر :كٹ ٱٞةؿ :كيف ٔؽـ إٙلة٫ٝ
ُلٖ ٥لٜ ٢لة ٔىل ٍٗل ا٣كٺ٦ح؛ ٵف ٞ٩ٮؿ :دؿصٲط صة٩ت ا٣ؿصةؿ اٵظؿار يف اٙلٔ ٢٧ىل
ا٣كٺ٦ح أكٌف  ٨٦دؿصٲط صة٩ج٭ة؛ ٞ٣ٮ٩(( :÷ ٫٣ةٝىةت ٔ ٢ٞكدٱ ،))٨ك٩عٮق( .ثكذةف
ث.)٫ْٛ٤
( )5اٵز٬ةرٝ :ٲ :٢ك٣ٮ دٕؽد.
(*) ً٠ل ٣ٮ ٠ة٩خ ٣ٮاظؽ.
( )6ككص٭ٖ ٫ل٤٭ة ٔىل ا٣كٺ٦ح؛ كٵ١لٝ ٥ؽ ٔؿًٮا أٛ٩ك٭٤٣ ٥ذ٭٧ح ثة٣ٮطء اٵكؿ كا٣ؽٔٮة.
(د٧١ٲ٪ٕ٦ ٢ٯ) ٫٪١٣ .ٱٞةؿ٤ٕ٣ :٭ة كَبخ ١٦ؿ٬ح أك ٣نج٭حٚ ،٭ٮ ٠لٖ ٨١ل٤٭ة ٔىل ا٣كٺ٦ح
ٖ ٓ٦ل٤٭.٥

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

[ ]1كٝٲ :٢ٹ ثؽ ِ ٨٦لؽٱؽ ا٣ؽٔٮة .ك( .)Íإذ ٝؽ ارد ٓٛاٛ٣ؿاش ٔ٪ؽ ا٘٣ةوت.

¬ٚ :إف ٠ةف اٛ٣ؿامةف أك ا ٣ي ٛيؿش ا١٣سٍلة ٦ؿدجح ثٌٕ٭ة ٦ذٞؽـ كثٌٕ٭ة
٦ذأػؿ٩ ،عٮ أف دذـكج اٛلٕذؽة َٔ ٨ٺؽ ٓ٦
كٍٔصٱ ٨ٱٮ ٦نة ،أك ٛ٣ٮٝ٭ة كٝؽ

أٝؿت()2

ص٭٤٭ًل()1

٤٣ذعؿٱ٣ ٥ؽكف دكٕح

أ١لة ًف ّليًٚ ،ل ك٣ؽد ٫ثٕؽ ذ ٟ٣ظٲة

كأ ٨١٦إٙلة ٫ٝثةٵكؿ كا٣سةٌل ٕ٦ة ٩عٮ أف د٤ؽق ٣كذح أم٭ؿ ًٚل ٚٮٝ٭ة  ٨٦كطء ا٣سةٌل
ٜلة ،كٵرثٓ قَ٪ل ًٚل دك١لة َ ٨٦ٺؽ اٵكؿ ٜلةٚ -إ ٫٩ٱ٤ع ٜثة٣سةٌل ،)3(Éكٝةؿ أثٮ
ظ٪ٲٛح :ثةٵكؿ( ،)4كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٱٕذرب ٚٲ ٫ثةٞ٣ةٚح(ٚ ،)5إف ًف ٱٕؿؼ ك ٙٝإٌف ث٤ٮغ
ا٣ٮ٣ؽ ز٥ ٥لذةر أ٦لًل مةء .كإف ًف ٱ ٨١٧إٙلة ٫ٝثأ٦لًل٩ -عٮ أف د٤ؽق ٣ؽكف قذح
أم٭ؿ( ٨٦ )6كطء ا٣سةٌل كٵ٠سؿ  ٨٦أرثٓ قَ٪ل َ ٨٦ٺؽ اٵكؿٚ -ٺ ٱ٤ع ٜثأ٦لًل،
كوٮرة ذ ٟ٣ظٲر ٔٞؽ ُلة ٣ؽكف م٭ؿ( )7كًف ٱؽػُ ٢لة إٹ ثٕؽ ٌ٦ص زٺث قَ٪ل
كقذح أم٭ؿ كٱٮـ(َ ٨٦ )8ٺؽ اٵكؿ ٨١٣ ،إً٩ل ٱكذعٲ ٢إٙلة ٫ٝثةٵكؿ ظٲر َٺ٫ٝ
ثةاٚ ،٨أ٦ة يف ا٣ؿصٰٕ ٚ٭ٮ ٠ل ٨١ك٣ٮ َة٣خ اٛلؽةٚ ،ٲ٤ع ٜث٫؛ ٘لٮاز أٝ ٫٩ؽ
راصٕ٭ة( .)9كإف أ ٨١٦إٙلة ٫ٝثأظؽً٬ل دكف ا٣سةٌل ٙل ٜثةٛل ٨١٧كظؽق.
ٚ ¨:إف كًٕخ ق ُٞنة ٣ؽكف قذح أم٭ؿ  ٨٦دػٮؿ ا٣سةٌل ُلة ٚةٵٝؿب أ٫٩
( )1كدػُ ٢لة¬.ا٬ػ كإٹ ٚةٕٞ٣ؽ ٹ ٦لؽـٔ Êىل ا٣ىعٲط.
(ٝ )2ج ٢إٞ٣ؽ.)Í( .
( )3ٵف ٚؿام ٫أصؽ.
( )4ٵف ٔٞؽق أوطٗ( .ٲر).
( )5ك ٰ٬اٛلنةُلح.
( )6ٱْ٪ؿ يف ٬ؾق ا٣ىٮرة؛ ٵ١لة إذا صةءت ث٣ ٫ؽكف قذح أم٭ؿ  ٨٦ثٕؽ ٌ٦ص زٺث قَ٪ل كقذح أم٭ؿ
كٱٮـ ٚ٭ٮ ٹظ ٜثةٵكؿ  ُٕٝنة؛ ٵف دكف ا٣كذح اٵم٭ؿ إف ٠ةف ثٲٮـ ٞٚؽ أدخ ث ٫ٵرثٓ قَ٪ل ،كإف
٠ةف ثأ٠سؿ  ٨٦ٱٮـ ٞٚؽ أدخ ث٣ ٫ؽكف أرثٓ قَ٪ل ،كٹ م ٓ٦ ٟذ ٟ٣ثة٤٣عٮؽ ثةٵكؿ.
( )7وٮاث٣ :٫ؽكف دكٕح كٍٔصٱ ٨ٱٮ٦ة.)Í( .
( )8ك٬ؾق اٛلكأ٣ح ظٲر ا ُٓٞ٩ظٲٌ٭ة ٕ٣ةرض؛ إذ ٣ٮ ظةًخ اٌٞ٩خ ٔؽٔلة  ٨٦اٵكؿ.ا٬ػ
ك٬ؾا ا٣ذ٧سٲٔ ٢ىل ا٣ذٞؿٱت ،كإٹ ٚ٭ٮ ٱ ٰٛ١زٱةدة قةٔح أك ٞ٩ىةف قةٔح.
(ٝ )9ةؿ يف ا٣رب٬ةف :ك٣ٮ ٠ة٩خ يف ثٺد ثٕٲؽة ٱٕ ٥٤أ٦ ٫٩ة كو٤٭ة يف ٬ؾق اٛلؽة؛ ٵف إ٣ربة
ثةٛ٣ؿاش إذا ٝؽ زجخ( .ثكذةف).

ٱ٤ع ٜثٚ ،٫إذا ٠ةف ثض٪ةٱح ٚة٘٣ؿة  ٫٣ك٣ٶـ؛ ٵ ٫٩ٱ ٨١٧أ.٫٪٦ ٫٩
 :ك٠ؾ ٟ٣يف ا٦ؿأة

اٛلٞٛٮد()1

إذا دـكصخ ٝج ٢أف دٕؿؼ ثٲ٪ٮ٩ذ٭ة ٫٪٦

ص٭ٺ ثة٣ذعؿٱٚ ٥إ ٫٩ٱٕذرب ٚٲًل ك٣ؽدً٠ ٫ل ٦ؿ ٨١٣ ،اػذٛ٤ٮا ٚٲًل ك٣ؽد ٫ثٕؽ أرثٓ
قَ٪ل(ٗ ٨٦ )2ٲجح اٵكؿٞٚ ،ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح :إ ٫٩ٱ ٨١٧إٙلة ٫ٝث،)3(٫
كٝةؿ يف اٍ٣صح كا٣جعؿ كدٕ٤ٲ ٜاٷٚةدة :ٹ ٱ٤ع ٜثٝ .)4(Ê٫ةؿ يف ا٣جعؿ :ك٠ؾا
ٚٲ ٨٧كَئ زكصح ٍٗلق ُٗ٤ة ٚإ ٫٩ٱسجخ ٚ ٫٣ؿاش ٔ٤ٲ٭ةًٚ ،ل ك٣ؽد ٫أذرب ٚٲً٠Ê ٫ل
٦ؿ( .)5ك ٫٤ٕ٣ظٲر  Éٙ٠ا٣ـكج ٔ ٨كَب٭ة ،كإف ًف ٱًٚ ٙ١ل ك٣ؽد٣ ٫كذح أم٭ؿ
 ٨٦كطء ا٣ـكج ٚ٭ٮ .٫٣
¬ :ك ٨٦كَئ أ٦ذ )6(٫ز ٥ثةٔ٭ة ٝج ٢أف ٱكذربا٭ة ،ز ٥كَب٭ة اٛلنرتم
ٝج ٢أف ٱكذربا٭ة ز ٥ثةٔ٭ة ٠ؾ ،ٟ٣ز ٥كَب٭ة اٛلنرتم ا٣سةٌل ٠ؾ ،ٟ٣ز ٥ثةٔ٭ة
٠ؾ ٨٦ ٟ٣زة٣ر ككَب٭ة ٝج ٢أف ٱكذربا٭ة ،ز ٥صةءت ثٮ٣ؽ ظٰ(ٚ -)7إف ٠ةف
٣ؽكف قذح أم٭ؿ ٪٦ؾ ١٤٦٭ة اٛلنرتم( )8اٵكؿ ٚ٭ٮ ٛ ٟ٤٦لة١٣٭ة اٳػؿ ،إٹ أف
( )1اٞ٣ٲةس يف ا٦ؿأة اٛلٞٛٮد أف ٱ٤ع ٜث٫؛ ٵ١لة زكصذ ٫ٕ٪٦ ٨١٣ ،٫اٹقذعكةف( .ثعؿ ٪ٕ٦ٯ).
( )2أ٦ة ٣ٮ ص٭٤خ اٛلؽة رأق نة  ٢ٕ٤ٚاٵرصط إٙلة ٫ٝثىةظت اٛ٣ؿاش ا٘لؽٱؽ؛ ٣سجٮد ،٫٣ ٫كٕ٣ؽـ
ّل٦ ٜٞة ٱ ٓ٪٧اٷ١٦ةفٚ( .ذةكل)٤ .ل ،ٜٞكاٵكٌف أف ٱ٤ع ٜثةٵكؿ Ê؛ ٣ذٲٚ ٨ٞؿامٛ٦( .٫ذٰ).
( )3أ٦ة أثٮ ظ٪ٲٛح ٕٚىل أو ٫٤أف إ١٦ةف ا٣ٮطء ٣ٲف ثٍصط ،كأ٦ة اٛلؤٱؽ ثةٓص ٞٚةؿ :إ٣ ٫٩لٮز أ٫٩
رصٓ إ٣ٲ٭ة ٚٮَب٭ة كًف ٱْ٭ؿ  ٫٣ػرب( .ثكذةف).
( )4ثٕؽ ٌ٦ص اٵرثٓ ٠ةٛلُٞ٤ح ثةا٪ة ،ك٬ٮ ٝٲةس ٦ة ذ٠ؿكق يف أـ ا٣ٮ٣ؽ إذا ٗىجخ كصةءت ثٮ٣ؽ
ٛ٣ٮؽ أرثٓ قَ٪ل ٚإ ٫٩ٹ ٱ٤ع ٜثكٲؽ٬ة٠( .ٮا٠ت).
( )5اٛلؼذةر¬ أ ٫٩ٹ ٱ٤ع ٜث ٫إٹ أكؿ ك٣ؽ ،كٹ ٱسجخ ٚ ٫٣ؿاش ٠ة٣جةَ.٢ا٬ػ ٬ؾا إذا وةدٝ٭ É٥ا٣ـكج
ٔىل ا٣ٮطء أك ٝة٦خ ا٣جٲ٪ح .ك ِٛ٣ا٣جعؿ يف إ٤٣ةف٦ :كأ٣ح :ك٣ٮ دىةدٝٮا ٔىل أف ا٣ٮ٣ؽ
٤٣ٮاَئ ٣نج٭ح ٙل ٜث ٫إف أ ،٨١٦كإٹ ٤ٚؾم اٛ٣ؿاش إف أ ،٨١٦كإٹ ٚٺ أ٦لًل.ا٬ػ ك٬ٮ ّة٬ؿ
اٵز٬ةر يف ٝٮ« :٫٣كوةدٝ٭ ٥اٳػؿ».
( ُٙٔ )6ذٔ ٟ٣ىل ٦ة دٞؽـ؛ ٵف ٚٲ٭ة ٦ة ٣لؿم ٝلؿل اٛ٣ؿامَل( .وٕٲرتم).
( )7ٱٕٲل ٔةدة.
( )8ظٲر كَب٭ة¬ ٔٞٲج ٫ثٺ ٚةو ،٢كإٹ ٚةٕ٣ربة ثة٣ٮطء ثٕؽ اٛل.ٟ٤

ٱؽٔٲ ٫ا٣جةآ اٵكؿ ٙل ٜث ،)1(٫ك٠ة٩خ أـ ك٣ؽ  ،٫٣كرصٓ  ٢٠كاظؽ ٨٦
اٛلنرتٱ )2(٨ثًل دٔ ٓٚىل ا٣جةآ  ،٫٪٦كٹ ٤لذةج Êإٌف ٦ىةدٝح اٛلنرتٱٔ )3(٨ىل
ا٣ٮطء؛ ٵ ٫٩ٹ ٱ ٨١٧إٙلةؽ ا٣ٮ٣ؽ ُلٚ ،٥إف ٠ةف ٱ ٨١٧إٙلة ٫ٝثةٛلنرتم اٵكؿ ٹ
ثة٣سةٌل أٙل ٜثةٵكؿ إذا ادٔةق ،كوةرت أـ ك٣ؽ  ،٫٣كإف أ ٨١٦إٙلة ٫ٝثةٛلنرتم
ا٣سةٌل دكف ا٣سة٣ر أٙل ٜث ٫إذا ادٔةق ،ٹ ثٝ ٨٧ج ٫٤إٹ أف ٱؽٔٲ ٫كٱىةد٬ ٫ٝؾا
ا٣سةٌل ٔىل أ ٫٩كَب٭ة كثةٔ٭ة ثٍ٘ل اقذرباء ٙلُ ٜلًل¬ ٕ٦ة ،كإف أ ٨١٦إٙلة ٫ٝثة٣سة٣ر
ٙل ٜث ٫إذا ادٔةق ،ٹ ثٝ ٨٧ج ٫٤إٹ أف ٱىةدٝ٭ٔ ٥ىل ا٣ٮطء كٔؽـ اٹقذرباء(،)4
ٚإذا ادٔةق اٛلنرتكف ا٣سٺزح كوةدٝ٭ ٥ا٣سة٣ر(ٙ )5ل ٜثػ٭ٕ ٥لٲٕػ نة )6(Éكوةرت أـ
ك٣ؽ ٜل ٥ا ،٢١٣كٱؿصٓ ا٣سة٣ر ٔىل ا٣سةٌل ثس٤سٰ ا٣س ،)7(٨٧كٱؿصٓ ا٣سةٌل ٔىل اٵكؿ
ثس٤ر ز٫٪٧؛ ٵ١ل ٥اقذ٭١٤ٮ٬ة ٤٠٭ ٥ثة٣ؽٔٮة١ٚ ،أف  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ ٥اقذ٭ ٟ٤ز٤س٭ة،
كٹ ٱٞةؿ :إف ٚؿاش ا٣سة٣ر أصؽ ٚٲ٤ع ٜث ٫كظؽق؛ ٵً ٫٩ف ٱسجخ اٛ٣ؿاش ٜل ٥ا ٢١٣إٹ
( )1إذا صةءت ث٣ ٫كذح أم٭ؿ  ٨٦كَب.)Í( .٫
(*) إذا وةد ٫ٝاٳػؿ .كيف رشح ا٣ؾكٱؽ :كإف ًف¬ ٱىةد ٨٦ ٫ٝثٕؽق ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأف ا٣جةآ إذا ادٔٯ
٠ٮف ا٣ٮ٣ؽ  ٫٣ك٬ٮ ٍٗل ٦ن٭ٮر ٩كج ٫كٱ ٨١٧إٙلة ٫ٝث ٫ثُ ٢ثٲٓ أ( .٫٦رشح ذكٱؽ).)Í( .
( )2كثُ٤خ إٞ٣ٮد.)Í( .
( )3ٱٕ ٰ٪اٛلذٮقَُل ،كأ٦ة اٳػؿ ٚٺ ثؽ ٦ ٨٦ىةدٝذ .٫كّة٬ؿ ا٣ذؾ٠ؿة¬ كرشظ٭ة أف اٛلىةدٝح إً٩ل
دٕذرب ظٲر ٱ٤عُ ٜل ٥ا٘ل٧ٲٓ ،ٹ يف ٦س ٢وٮرة ا١٣ذةب.
( )4كادٔٮق.)Í( .
(ٔ )5ىل ا٣ٮطء أك ثٲ٪ٮا ٔىل ٦ىةدٝذ ،٫كٹ ٱٕذرب أف ٱىةدٝ٭ ٥إٹ ظٲر ٱ ٨١٧إٙلة ٫ٝث٠ ،٫ةف ٱؤدٯ ث٫
٣كذح أم٭ؿ ٚىةٔؽا  ٨٦ٱٮـ كَبٜ ٫لة ،كإٹ ٙل ٜث ٨٧ثٕؽق ( .ٍٞٚظةمٲح قعٮٍف) .ٹ يف
اٛلذٮقَُل  ،ٍٞٚكأ٦ة اٳػؿ ٚٺ ثؽ ٦ ٨٦ىةدٝذٞ٤ُ٦ ٫ة .ك٬ؾا وعٲط ثةْ٪٣ؿ إٌف ّة٬ؿ إَٺؽ
اٵز٬ةر ٦كذٞٲ ٥كّة٬ؿ ا٣ذؾ٠ؿة كرشظ٭ة أف أذجةر اٛلىةدٝح إً٩ل ٬ٮ ظٲر ٱ ٨١٧إٙلةُ ٫ٝل٥
ا٘ل٧ٲٓ .اٵكٌف أ ٫٩ٹ ثؽ  ٨٦اٛلىةدٝح  ٨٦اٳػؿ ،كإٹ ٠ةف ٠ل٤ٮ٠ة  ،٫٣كٝؽ ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق اٜلةصؿم.
( )6اٛلٞىٮد ٬ Ê٨٦ؾق اٛلكأ٣ح أف ً ٨٦ ٢٠ف ٱ٧ي  ٫٣قذح أم٭ؿ  ٨٦ٱٮـ ا٣ٮطء ًف دٕذرب ٦ىةدٝذ.٫
(*) ك٬ؾق اٛلكأ٣ح ٦ن٤١ح ٦ ٨٦ن١ٺت ا٣جعؿٝ ٨١٣ ،ٲ ٢يف ظ ٢اٷم١ةؿ :إف اٛلكذ٭ٜ ٟ٤لة
كاظؽ ٪٦٭ٍٗ ٥ل َٕ٦ل٤ٚ ،٭ؾا إ١ل ٥ٱرتاصٕٮف ثة٣س.٨٧ا٬ػ ٝةؿ يف رشح¬ اٵزًلر كاٷثة٩ح ٦ة
٪ٕ٦ةق :كٹ ٱٞةؿ :إف  ٢٠كاظؽ ثةٔ٭ة ك ٰ٬أـ ك٣ؽ ٚ ٫٣ٺ ٱىط ثٲٕ٭ة؛ ٵ ٫٩ٱ ٨١٧أف دٕ٨٦ ٜ٤
٦ةا٭ٕ ٥لٲٕ نة ٓ٦ ،أف  ٢٠كاظؽ كَب٭ة يف .٫١٤٦
(٬ )7ؾا ث٪ةء ٔىل اقذٮاء اٞ٣ٲ٧ح كا٣س ،٨٧كإٹ ٚة٣ٮاصت¬ اٞ٣ٲ٧ح؛ ٵف ا٣جٲٓ ٚةقؽ.

ثؽٔٮة ا٣ٮ٣ؽ ،كٚ ٥٬ٲٔ ٫ىل قٮاء ،ثؼٺؼ اٛ٣ؿامَل يف ا٣ـكصح(ً٠ )1ل ٦ؿ ٚ٭ًل
٦رتدجةفٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :كإً٩ل ٱ٤عُ ٜل ¬٥ا ٢١٣إذا ًف د ٨١اٵ٦ح ٝؽ
ظةًخ ثٕؽ ثٲٓ أظؽٜ ٥٬لةٚ ،أ٦ة ظٲر ظةًخ ثٕؽ ثٲٓ أظؽٜ ٥٬لة ٚٺ ٱ٤عٜ
ا٣ٮ٣ؽ ث ،٫إٹ أف د٤ؽق ٣ؽكف قذح أم٭ؿ  ٨٦كَبٚ )2(٫٭ٮ ٱجُ ٢ظٲٌ٭ة.
¬ :ك ٨٦كَئ أ٦ذ ٫كٔـؿ ٔ٪٭ة ز ٥اظذ٤٧خ ٪٦ٲ ٫كٔٞ٤خ  ٫٪٦وةرت أـÊ
ك٣ؽ  ،)3(٫٣ثؼٺؼ ٦ة إذا اظذ٤٧خ ٪٦ٲٍٗ ٨٦ ٫ل كَبٜ ٫لة كٔٞ٤خ ٚ ٫٪٦إ١لة ٹ
دىٍل أـ ك٣ؽ  ،٫٣ذ٠ؿ ذ ٟ٣يف ٦ؾا٠ؿة ُٔٲح.)4(É
¬ :كأ٦ ٢ٝؽة اٙل )5(٢٧قذح أم٭ؿ ٔىل ٦ة ٔل .٢كأ٠سؿ ٦ؽد ٫أرثٓ
قَ٪ل( ،)6كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ق٪ذَل( ،)7كٝةؿ ٦ةٗ :ٟ٣لف قَ٪ل ،كٝةؿ رثٲٕح
كا٣ـ٬ؿم :دكٓ قَ٪ل.

( )1يف اٛلٕذؽة كاٛلٮٝٮٚح.
(٤ )2لٜٞ؛ ٚإ١لة إذا أدخ ث٣ ٫ؽكف قذح أم٭ؿ ٚ٭ٮ ٍٗل ٹظ ٜث٫؛ ٕ٣ؽـ اٷ١٦ةف  ،٫٪٦كٱ٤ع ٜث٨٧
ٝج ٫٤ظٲر أٚ .)Í( .٨١٦ٲ١ٮف وٮاب إ٣جةرة٣ :ؽكف قذح أم٭ؿ  ٨٦اٙلٲي ،ك٦ ٫٤ٕ٣ؿاد
وةظت ا١٣ذةب؛ ثؽ٣ٲٝ ٢ٮٚ :٫٣٭ٮ ٱجُ ٢ظٲٌ٭ة.
( )3ككصجخ ٔ٤ٲ Ê٫ا٣ؽٔٮةٕ٦( .ٲةر ث.)٫ْٛ٤
( )4ك ٢ٕ٣ا٤ٕ٣ح ٠ٮً ٫٩ف ٱٞىؽ اقذٲٺد٬ة ٔ ٓ٦ؽـ ا٣ٮطء.
(*) كٔ ٨اٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿ :إً٩ل ٱذٞؽر ا٤ٕ٣ٮؽ  ٓ٦ا٣ٮطء أك اٹقذ٧ذةع.
( )5ٱٕ ٰ٪اٙلٰ( .ثؿ٬ةف).)Í( .
( )6كٝٲ :٢إف ٔٲكٯ ٣ #جر يف ثُ ٨أ ٫٦زٺث قةٔةت( .ز٬ٮر) .كذ ٟ٣يف ظ ٫ٞإر٬ةص
٪٣جٮد٠ ،٫ذ ٫٧٤١يف اٛل٭ؽ( .ق٤ٮؾ).
( )7ظضذ٪ة ٚذٮل ٔيل  #ث ،٫ك٬ٮ دٮٝٲ ،ٙكٝؽ ٣جر اٛ٪٣ف ا٣ـ٠ٲح يف ثُ ٨أ ٫٦أرثٓ قَ٪ل،
كػؿج كٝؽ ثؽت ز٪ةٱةق ،كركم أف ْ٪٦ٮر نا ٣جر أرثٓ قَ٪لٞٚ ،ةؿ ٚٲ ٫كا٣ؽق:
كقػػ٧ٲخ ْ٪٦ػػٮرا كصبػػخ ٔػػىل ٝػػؽر
ك٦ة صبخ ظذٯ أٱػف ا٪٣ػةس أف ِلػٰ
(ثكذةف).
كظضح أيب ظ٪ٲٛحٝ :ٮؿ ٔةانح :ٹ ٱ٤جر ا٣ٮ٣ؽ يف ثُ ٨أ ٫٦أ٠سؿ  ٨٦ق٪ذَل ،ك٬ٮ دٮٝٲ٪٤ٝ .ٙة:
ٚذٮل ٔيل  #أرصط؛ ٕ٣ى٧ذ ٫كقٕح ٔ.٫٧٤

فصل يف أًكحخ الكفبز

٦ة ٠ةف ٪٦٭ة ٱىط ٔ٪ؽ ٥٬كيف دٱ ٨اٷقٺـ ك٣ٮ ٔىل ٝٮؿ ثٕي اً٤ٕ٣لء ٚ٭ٮ
وعٲط( ٞ٤ُ٦ )1نة( ،)2ك٦ة ٠ةف ٪٦٭ة ٹ ٱىط ٔ٪ؽ ٥٬كٹ يف دٱ ٨اٷقٺـ(ٍٝ )3
ًف ٱٞؿكا ٔ٤ٲ ،٫ث ٢ٱٕرتًٮف¬ إذا أق٧٤ٮا أك دػ٤ٮا يف ا٣ؾ٦ح .ك٦ة ٠ةف ٪٦٭ة ٱىط
يف أذٞةد ٥٬كٹ ٱىط يف دٱ٨

اٷقٺـ()4

ٚ :ٍٝإف أق٧٤ٮا ًف ٱٞؿكا ٤ٔÊٲ،٫

ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف أيب ظ٪ٲٛح ،كإف دػ٤ٮا يف ا٣ؾ٦ح ٞٚةؿ أثٮ َة٣ت :Êٹ ٱٞؿكف
ٔ٤ٲ )5(٫أٱٌ نة ،كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ ٱٕرتًٮف ،إٹ أف ٱرتإٚٮا إ٣ٲ٪ة ظ٪٧١ة ثٲ٪٭٥
ث٧ؾ٬ج٪ة .ك٦ة ٠ةف ٪٦٭ة ٱىط يف دٱ ٨اٷقٺـ ٹ يف أذٞةد )6(٥٬ز ٥أق٧٤ٮا أك
دػ٤ٮا يف ا٣ؾ٦ح ًف ٱٕرتًٮÊا ٚٲ ،٫كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :)7(٨ث ٢ٱٕرتًٮف(.)8
 :Êكإذا دؿا ٓٚأ ٢٬ا٣ؾ٦ح إٌف ظة٦ ٥٠ك ٥٤ظ ٥١ثٲ٪٭ ٥ث٧ؾ٬ج ٫كثًل ٱىط
(ٝ )1ةؿ اٷ٦ةـ ٔـ ا٣ؽٱ ٨ث ٨اٙلك ٢ٕ٣ :# ٨اٛلؿاد ٦ة وٮرد ٫وٮرة ا٣ىعٲط يف اٷقٺـ .ك(.)Í
( )2ٱٕ :ٰ٪قٮاء أق٧٤ٮا أـ دػ٤ٮا يف ا٣ؾ٦ح( .ثكذةف).
(١٪٠ )3ةح اٵػذَل كاٛلعةرـ.
َ َ ََ
(٠ )4ةٵػخ ٵب ٚإ١لة ّل٪ٔ ٢ؽ ٥٬ٹ ٔ٪ؽ٩ة ،ذ٠ؿق يف ِلؿٱؽ ا١٣نةؼ يف ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صفزيف
َ ٌْ
ْ َْ
ٌَِ بػ ِسْ ًِْ ريفّص ٦ ٨٦ؿٱ.]59[ ٥

( )5ٵٕ ٨٦ ٫٩ل٤ح اٛل١٪ؿات اٛلُٞٮع ُلة؛ كٵ ٫٩ٹ د٣ٲٔ ٢ىل صٮاز إٝؿار٤ٔ ٥٬ٲ .٫كظضح اٛلؤٱؽ ثةٓص
َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ََْ ُ
اءوك فاخك ًْ بيِٓ ًّْص [اٛلةاؽةٍٚ ،]42صط يف اٙل٤ٔ ٥١ٲ٭ ٥ا٣رتا( .ٓٚثكذةف).
ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صفإِن ج
( )6قؤاؿ كرد ٔىل ا٣كٲؽ إ٣ٺ٦ح ٞل٧ؽ ثٔ ٨ـا٣ؽٱ ٨اٛلٛذٰ ٦ ªة  :٫ْٛ٣إذا ًف ٱكجخ ا٣ؾ٢٬ ٰ٦

ٱٕرتض؟ أصةب ثًل  :٫ْٛ٣رأٱ٪ة ٚٲًل كا ٜٚاٷقٺـ كإف ػةٕ٦ ٙ٣ذٞؽ ٥٬أ ٫٩ٹ ٱٕرتÊض؛ إذ ٹ
ظٍ٣ ٥١صٔ٭ ٓ٦ ٥رشٔ٪ة.)Í( .
(*)  ٢ٕ٣يف ٦سة ٫٣أف ٱذـكج ا٣ؿص ٢ا٦ؿأة أػٲ ٫ثٕؽ َٺؽ أك ٩عٮق ظٲر ٜلة ك٣ؽ؛ ٵف ٔ٪ؽ ٥٬إذا
٠ةف ٜلة ك٣ؽ ٚإ١لة ّلؿـ ٔ٤ٲ ،٫ك٦س ٫٤يف رشح اٵز٬ةر.
( ،Î )7كٝؿرق اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  #يف ا٘٣ٲر.
( )8كرصع ٫يف ا٘٣ٲرٝ ،ةؿ :ٵ ٫٩كإف ٠ةف ٹ ظٍ٣ ٥١صٔ٭ ٓ٦ ٥رشٔ٪ة ٚإٝؽا٦٭ٔ ٥ىل ٦ة
ٱٕذٞؽكٞ ٫٩لؿ٦ة ١٪٦ؿ٤ٚ ،ـ٪٦ة إ١٩ةرق( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤

ٔ٪ؽق ،كإف قأ٣ٮ٩ة ٔىل قجٲ ٢اٛ٣ذٲة أٚذٲ٪ةٔ ٥٬ىل ٦ؾ٬ج٭ )1(٥ثًل ٔؿ٪ٚةق( ،)2كٹ
ٱٕرتض ذ ٟ٣ثةٚل٧ؿ كاٚل٪ـٱؿ إذا دؿإٚٮا ٚٲ٭ًل إ٣ٲ٪ة ٚإ٩ة ٩ع ٥١ثٲ٪٭ٚ ٥ٲ٭ًل
ثٮصٮب اًٌ٣لÉف()3؛ ٵ٩ة ٝؽ وةٙل٪ة٤ٔ ٥٬ٲ٭ًلٚ ،ىةرا ٠ةٛلض٤ٔ ٓ٧ٲ٭ًل يف
ظٞ٭.٥
¬ :كإذا أق ٥٤ا١٣ةٚؿ( )4كزكصةد ٫ك ٨٬أ٠سؿ  ٨٦أرثٓ يف ٔٞؽ كاظؽ أك ٔٞؽ
ثأػذَل  ٕ٦نة ٚإ ٫٩ٱٕذـٜل ٨ا ،)5(٢١٣ز ٥ٱٕٞؽ ث ٨٧مةء ٪٦٭ٞٔ ٨ؽ نا صؽٱؽ نا إٌف أرثٓ ٍٞٚ
كأم اٵػذَل مةء ،كٝةؿ ا٣نة٥ :ٰٕٚلذةر  ٨٦مةء( )6ثٍ٘ل ٔٞؽ .كإف ٠ةف دـكص٭ ٨يف
ٔٞٮد ٟلذٛ٤ح ًٚل ٠ةف ٪٦٭ة ٦ٮا ٞٚنة ٣ٸقٺـ وط ،ك٦ة ٠ةف ٟلةٛ٣ة  ٫٣ثة٤١٣ٲح ثُ،٢
٠ةز٪ذَل ثٕؽ زٺث ،أك زٺث ثٕؽ از٪ذَل ،أك كاظؽة ثٕؽ أرثٓ ،أك ا١ٕ٣ف.
¨ ٤ٚٮ ا٣ذجف اٛلذٞؽـ ٪٦٭ة كاٛلذأػؿ ٚإف ٠ةف دػ ٢ثجٌٕ٭ة دكف ثٕي ٠ةف
ا٣ؽػٮؿ د٣ٲٺ ٔىل ا٣ذٞؽـ يف اْ٣ة٬ؿ(ٚ ،)7ٲجُٞٔ ٢ؽ ً ٨٦ف ٱؽػُ ٢ل ٨كٹ ثجٌٕ٭.٨
ك١٬ؾا يف ٕلٲٓ اٛلؾا٬ت إذا اقذٛذٮ٩ة ٔىل اٷَٺؽ أك قأ٣ٮ٩ة ٔ٦ ٨ؾا٬ج٭ ٥صةز ذ٨ٔ( .ٟ٣
¬
() 1
قٲؽ٩ة ثؽر ا٣ؽٱٞ ٨ل٧ؽ ث٦ ٨ٮقٯ).
( )2ثأف ٤ل١ٯ يف ٠ذةث٪ة أك ٱذٮادؿ أك ظ١ةق  ٨٦ٱٮز ٜث.٫
(*) ثٮاقُح ٩جٲ٪ة ٞل٧ؽ ÷.
أف ٬ؾا ظٲر قأ٣ٮ٩ة ٔ٦ ٨ؾ٬ج٭ ٥يف ذ ،ٟ٣كأ٦ة ٣ٮ أَٞ٤ٮا ًف ٛ٩ذ٭ ٥إٹ ث٧ؾ٬ج٪ة.
(*) اْ٣ة٬ؿ Ê
( )3كيف ا٣جعؿ ػٺ ،٫ٚكٖلٔ ٫٤ىل اٛ٣ذٲة ،ذ٠ؿق اث ٨أيب اٛ٣ٮارس ،ز ٥ذ٠ؿ ٦ #س٬ ٢ؾا .كّة٬ؿق
أ٩ة ٩ع ٥١ثٲ٪٭ ٥ثٍصٔ٭ً٠ ٥ل ٩ع ٥١ثٲ٪٭ ٥ثن٭ةدة ثٌٕ٭ٔ ٥ىل ثٕي ،ذ٠ؿق يف ا١٣ٮا٠ت.
كّة٬ؿ رشح اٞ٣ة٬ل زٱؽ أ ٫٩ٹ ٱىط اٙل ٥١إٹ ثٍصٔ٪ة.
( )4أك دػ ٢يف ا٣ؾ٦ح.)Í( .
( )5كٹ ٤لذةج إٌف َٺؽ.)Í( .
( )6كظضح ا٣نةٝ :ٰٕٚٮ(( :÷ ٫٣أ٦ك ٟأرثٕ نة)) ،كٝٮ(( :÷ ٫٣أ٦ك ٟأ٦لًل مبخ)).
٪٤ٝة :أراد ثٕٞؽ صؿٱة ٔىل اٞ٣ٲةس ،ز ٥إ ٫٩ث٪ةء ٔىل أوٍٗ ٢ل ٦ك ،٥٤ك٬ٮ اٞ٣ٮؿ ثىعح ٔٞٮد
اٛلٍصَ٠ل  ٞ٤ُ٦نة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )7ٱٞةؿ :إٝ ٫٩ؽ دٞؽـ أ ٫٩ٹ ٱٕ ٢٧ثة ٨ْ٣يف ا٣ذجةس اٛلعؿـٚ ،ٲْ٪ؿ ٚٲ ،٫ٱٞةؿ٪٬ :ة رصٮع إٌف
اٵو ،¨٢كاٵؤ ٢ؽـ ا٣ذعؿٱ ،٥ثؼٺؼ ا٣ذجةس اٛلعؿـ ٚةٵو ٢ا٣ذعؿٱ ،٥كآص أٔ.٥٤

ك٠ؾا إف ٠ةف دػُ ٢ل ٨ا ٨١٣ ٢١٣دػ ٢ثجٌٕ٭ٝ ٨ج ٢ثٕي ٨٧ٚ ،دٞؽـ دػٮٜلة
ٚ٭ٮ د٣ٲٔ ٢ىل دٞؽـ ٔٞؽ٬ة  ٰ٬كٕ٦ ٨٦٭ة ٚٲ٤ٚ ،٫ٮ ٠ةف دـكج ثسٺث كثس٪ذَل كثس٪ذَل
يف ٔٞٮدٚ :إف دػ ٢ثة٣سٺث أك ثإظؽا ٨٬دكف اٵرثٓ أك دػُ ٢ل ٨أ ٨١٣ ٢١٣ؿؼ
١٩ةح ا٣سٺث كثُ١٩ ٢ةح
دٞؽـ دػٮؿ ا٣سٺث أك إظؽأ ٨٬ىل اٵرثٓ -وط Ê
اٵرثٓ يف اْ٣ة٬ؿ ،كإف ٠ةف دػ ٢ثةٵرثٓ أك ثإظؽا ٨٬دكف ا٣سٺث أك ٝج٢
ا٣ؽػٮؿ ثة٣سٺث وط ١٩ةح اٵرثٓ Éكثُ١٩ ٢ةح ا٣سٺث ،كإف ًف ٱ ٨١دػ٢
ثأ٦ل ٨أك دػُ ٢ل ٨ا ٢١٣أك ثجٕي ٞٔ ٢٠ؽ كًف ٱٕؿؼ اٛلذٞؽـ يف ا٣ؽػٮؿ ٚإ٫٩
 ،٢كٹ ٥لؿص ٫٪٦ ٨إٹ ثُٺؽٚ ،إف ا٦ذ ٨٦ ٓ٪اُ٣ٺؽ صةء اٚلٺؼ
ٱٕذـٜلػ ٨ا١٣ػ É
ا٣ؾم يف ٦كأ٣ح ا٣ٮ٣ٲَل  ٢٬ٱٛكؼ ٫اٙلة ٥٠أك ٣لربق ٔىل اُ٣ٺؽٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣جعٲجط:

ك٬ؾا()1

ٔىل ٝٮؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ ك ،)2(٫ٕ٦ ٨٦كأ٦ة ٔىل ٝٮؿ اٜلةدم¬

كا٣كٲؽٱٚ ٨ٲجُ١٩ ٢ةظ٭ ٨ا ٢١٣ثة٤٣جف ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ث٬ ٢ؾا ٪٬ة
كٚةؽ()3؛ ٵف ا٤٣جف يف ا٣ـكصةت( .)4ك١٬ؾا إذا دـكج ز٪ذَل يف ٔٞؽ ككاظؽة
يف ٔٞؽ كزٺزة يف ٔٞؽ ٚة٣ٮاظؽة ١٩ةظ٭ة وعٲط ،)5(Êكا٣سٺث كا٣س٪ذةف دٕ٢٧
ٚٲ٭ً٠ ٨ل ٔ٤٧خ أكٹ ،كٔىل ذٞٚ ٟ٣ف.
 :ك ٨٦ظٜ ٥١لة ثة٣ىعح يف اْ٣ة٬ؿ ٤ٚ٭ة أظ١ةـ ا١٪٣ةح ا٣ىعٲط،
( )1أم ٝٮ :٫٣كٹ ٥لؿص ٫٪٦ ٨إٹ ثُٺؽ.
( )2اٞ٣ةق.٥
( )3أمٝ :ٮؿ ا٣كٲؽٱ٪٬ ٨ة ٞ٠ٮؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ  ،كاٛ٣ؿؽ ٔىل ٝٮؿ ا٣كٲؽٱ ٨ثَل ٬ؾق اٛلكأ٣ح
ك٦كأ٣ح ا٣ٮ٣ٲَل أف ا٤٣جف ٪٬ة يف ا٣ـكصةت  ٥٤ٚٱجُ ٢إٹ ثةُ٣ٺؽ ،كيف ٦كأ٣ح ا٣ٮ٣ٲَل ا٤٣جف
يف اٵزكاجٗ( .ٲر).
( ٥٤ٚ )4ٱجُ ٢إٞ٣ؽ إٹ ثةُ٣ٺؽ ٣ذع ٢٠ ٢كاظؽة ٪٦٭٣ ٨ٶزكاج ،ك٦س ٫٤يف اٹ٩ذىةر .كيف
٦كأ٣ح ا٣ٮ٣ٲَل ا٤٣جف يف اٵزكاج.ا٬ػ ٱٞةؿ :اٙل ٥١كاظؽ ،كاٛ٣ؿؽ ًٕٲٙ؛ ٵٚ ٫٩ؿؽ ثٛ٪ف
اٛلكأ٣ح اٛلذ٪ةزع ٚٲ٭ةٛ٦( .ذٰ).
( )5ٵف ٔٞؽ ا٣سٺث ثٕؽ دٞؽـ ا٣س٪ذَل ثةَٝ ٢ؽر دٮقُ٭ ٨أك دأػؿ.٨٬

ك ٨٦ظٜ ٥١لة ثة٣جُٺف يف اْ٣ة٬ؿ ٤ٚ٭ة أظ١ةـ ا٣جةًَ٠ ٢ل دٞؽـ( .)1ك٬ؾا ظٲر
دىةدٝٮا يف ذٚ ،ٟ٣أ٦ة  ٓ٦اٛل٪ة٠ؿة  ٨٧ٚأٝؿ ا٣ـكج Éثذأػؿ٬ة ٞٚؽ أٝؿ ثجُٺف
١٩ةظ٭ة(ٚ ،)2إذا ادٔخ ٔ٤ٲ ٫أ١لة ٦ذٞؽ٦ح(ٔ )3ىل ٍٗل٬ة ٤ٕٚٲ٭ة ا٣جٲ٪ح ،)4(Êكإذا
ثٲ٪خ اقذعٞخ ٦ة ٣لت ٜلة(ٚ .)5إف اقذٮٱ ٨يف اٙل٩- ٥١عٮ أف ٱؽػُ ٢ل ٨ا٢١٣
كٹ ٱٕ ٥٤اٛلذٞؽـ يف إٞ٣ؽ كٹ يف ا٣ؽػٮؿٚ -إ٣ ٫٩لت  ٢١٣كاظؽة ٩ى٦ ٙ٭ؿ٬ة
اٛلك٧ٯ ك٩ى ٙاٵ ،)6(٢ٝكً ٨٦ف ٱكٜ ٥لة ٦٭ؿا ٤ٚ٭ة ٦٭ؿ ٦س٤٭ة( ،)7كإف ًف ٱؽػ٢
ثأ٦ل ٨كَٞ٤٭ ٢١٤ٚ )8(٨كاظؽة رثٓ ٦ة ق٧ٯ ٜلة( ،)9كً ٨٦ف ٱكٜ ٥لة ٪ٚىٙ
( ٨٦ )1أف ٜلة اٵ ٨٦ ٢ٝاٛلك٧ٯ ك٦٭ؿ اٛلس ٢إف دػُ ٢لة( .وٕٲرتم) (.)Í
(٠ )2ةف اٞ٣ٲةس أف ٹ ٱٞجٝ ٢ٮ ٫٣إٹ ٚٲًل  ،٫٣ٹ ٚٲًل ٔ٤ٲ٫؛ ٵٝ ٫٩ؽ أٝؿ ثة١٪٣ةح كادٔٯ ثُٺ،٫٩
ك ٨٦ادٔٯ ا٣جُٺف ٤ٕٚٲ ٫ا٣جٲ٪ح.
( )3يف (أ)٦ :ذٞؽـ ١٩ةظ٭ة.
( )4إف ٝٲٝ :٢ؽ دٞؽـ أف اٞ٣ٮؿ ٝٮؿ ٦ؽٰٔ ا٣ىعح ٚٲْ٪ؿ .ٱٞةؿ :اْ٣ة٬ؿ¬ ٪٬ة ا٣جُٺف  ٓ٦ا٤٣جف.
( )5كٔ٤ٲ ٫ا٣ٲَ٧ل إذا ًف دجَل ،كدك ٍٞاٙلٞٮؽ إف ظٛ٦( .ٙ٤ذٰ).)Í( .
( )6كأ٦ة ٔ٪ؽ٩ة ٚةٵ ٨٦ Ê٢ٝاٛلك٧ٯ ك٦٭ؿ اٛلس٢؛ ٵف ا١٪٣ةح ثةَ.٢
(*) كذ ٟ٣ٹظذًلؿ ٠ٮف ٔٞؽ٬ة وعٲعة أك ٚةقؽا؛ ٵ ٟ٩دٞؽر أ ٫٩وعٲط ٤ٚ٭ة اٛلك٧ٯ ،كدٞؽر
أٚ ٫٩ةقؽ ٤ٚ٭ة اٵ ٨٦ ٢ٝاٛلك٧ٯ ك٦٭ؿ اٛلسٚ ،٢٭ةدةف ظة٣ذةفٚ ،أُٔ٭ة ٩ى٦ ٙة دكذع ٜيف ٢٠
ظة٣ح ثة٣ذعٮٱ ،٢كٔىل ٬ؾا ٞٚف ٦ة كرد ٔ٤ٲ( .٫ثكذةف) .كذ ٟ٣ظٲر كَئ ٝج ٢ا٤٣جفٚ ،أ٦ة
ثٕؽ ا٤٣جف ٚةٵ ٨٦ ٢ٝاٛلك٧ٯ ك٦٭ؿ اٛلسٔ ٢ىل أو٪٤ة؛ ٵ ٫٩ثةَ.٢ا٬ػ كٱ ٨١٧أف ٱٞةؿ¬ :ك٠ؾا
ظٲر دأػؿ ا٤٣جف؛ ٵف اٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح  ٨٦ا٣ـااؽ ،كٹ ّلٮٱٔ ٢ىل ٤ٔ ٨٦ٲ ٫اٙل.ٜ
(*)  ٫٪٦أك ٦ ٨٦٭ؿ اٛلس.٢
(*) كٚةٝة ظٲر كَئ ٝج ٢ا٤٣جف ،كأ٦ة ظٲر كَئ ثٕؽ ا٤٣جف ٚةٵ ٨٦ ٢ٝاٛلك٧ٯ ك٦٭ؿ اٛلس.٢
كآص أٔ.٥٤
( )7كٚة ٝنة.
(٬ )8ؾا ٔ٪ؽ اٞ٣ة٬ل زٱؽ.
( )9كٔ٪ؽ٩ة ٹ ٨لء.)Í( .
(*) ك٬ؾا ٔ٪ؽ اٞ٣ة٬ل زٱؽ.

٦ذٕح( ،)1كإف ٦ةت ٔ٪٭ ٢١٤ٚ ٨كاظؽة ٩ى٦ ٙة ق٧ٯ ٜلة( ،)2كً ٨٦ف ٱكٜ ٥لة
ٚٺ ٨لء ٜلة ،)3(Êكٔىل ٝٮؿ اٞ٣ةقٜ ٥لة ٩ى٦ ٙذٕح( ،)4كٔىل ٝٮؿ اٛل٪ذؼت(ٜ )5لة
٩ى٦ ٙ٭ؿ ٦س٤٭ة .كإذا ٠ةف يف أظؽ اُ٣ةاٛذَل أ٦ح ١٪ٚةظ٭ة ثةَ )6(٢ٹ ظ٥١
ٔ ٓ٦ )7(٫٣ؽـ ا٣ؽػٮؿ ُلة(.)8
٤ٚ :ٮ ٔٞؽ ثس٪ذَل كز٪ذَل كز٪ذَل ١٪ٚةح أرثٓ ٪٦٭ ٨وعٲط ٜل ٨أرثٕح
٦٭ٮرٚ ،ٲ١ٮف  ٢١٣كاظؽة ز٤سة ٦ة ق٧ٯ ٜلة( )9إف ٦ةت ٔ٪٭ة ،كإف دػُ ٢لة ٤ٚ٭ة
ز٤سة اٛلك٧ٯ كز٤ر اٵ٤ٚ ،)10(٢ٝٮ ٠ةف إظؽل اٹز٪ذَل أ٦ح ١٪ٚةح ا٣ذٰ ٕ٦٭ة
( )1كٔ٪ؽ٩ة ٹ ٨لء.)Í( .
(*) كإف دػ ٢ثجٌٕ٭ ٨دكف ثٕي ٞٚف ٔىل ذ ٨٧ٚ ،ٟ٣دػُ ٢لة كق٧ٯ ٜلة ٤ٚ٭ة ٩ى٦ ٙكًل٬ة
ك٩ى ٙاٵ ٨٦ ٢ٝاٛلك٧ٯ ك٦٭ؿ اٛلس ،٢كً ٨٦ف ٱؽػُ ٢لة ظٮؿ ٜلةٚ ،ذُٕٯ ٩ى٦ ٙكًل٬ة.
(وٕٲرتم).
( )2كٔ٪ؽ٩ة ٹ¬ ٨لء.)Í( .
(*) ٵ ٟ٩إف ٝؽرٔلة ٠ل ٨دٞؽـ ٔٞؽق ٤ٚ٭ة اٛلك٧ٯ  ،٫٤٠كإف ٝؽرٔلة ٠ل ٨دأػؿ ٚٺ ٨لء ٜلة ٔ٪ؽق؛
ٵف ١٩ةظ٭ة ثةَ( .٢وٍٕلم).
(٬ )3ؾا ٝٮؿ اٵظ١ةـ.
( )4ٵ ٫٩ٱٞٮؿِ :لت اٛلذٕح ثةٛلٮت.
( )5ٵ ٫٩ٱٞٮؿ :دكع ٜثةٛلٮت ٦٭ؿ اٛلس ،٢ك ٫ٕ٦أثٮ ظ٪ٲٛح ،ذ٠ؿق يف ا٘٣ٲر.
(٦ )6ة ًف ٱ ٨١ا٣ـكج ٔجؽا.)Í( .
(ٚ )7ٺ ٣لت ٜلة ٦٭ؿ.
( )8إذ ٣ٮ ٠ةف ٝؽ دػُ ٢لة ٞٚؽ ٣ــ ثة٣ؽػٮؿ ٦٭ؿ اٛلس.٢
( )9كٔ٪ؽ٩ة ٹ ٨لء.)Í( .
(٪ٔ )10ؽ اٞ٣ة٬ل زٱؽ.
(*) كٔىل اٛلؾ٬ت دكذع ٜاٵ ٨٦ ٢ٝاٛلك٧ٯ ك٦٭ؿ اٛلس ٢ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ ،كإف ًف ٱك ٢١٤ٚ ٥كاظؽة
٦٭ؿ اٛلس .٢ك(.)Í
(*) كذ ٟ٣ٵف ٵرث ٓ ٪٦٭ ٨اٛلك٧ٯ  ٢١٣كاظؽة ،ك٣س٪ذَل اٵ ،٢ٝكٝؽ ا٣ذجفٚ ،ٲٞك٦ ٥ة كصت
ٜل ٨ثٲ٪٭( .٨ثكذةف).

وعٲط إف ًف د ٨١ػة٦كحٚ ،إف ا٣ذجف ظةٜلة ٤ٚ٭ة زٺزح أظٮاؿ ،ٱىط ١٩ةظ٭ة يف
ظةَ٣ل()1

كٱجُ ٢يف ظةؿٚ ،ٲٕ٢٧

ثعكج)2(٫

يف ٦٭ؿ٬ة كٍ٦لاز٭ة ،ك٠ؾا يف

اٵرثٓ( )3أٱٌ نة.
 :كاٛلٍلاث ٛل٠ ٨ةف ١٩ةظ٭ة وعٲعة ٹ ثةَ ن
ٺ(ٚ ،)4إذا ا٣ذجف اٛلذٞؽـ
يف إٞ٣ؽ كيف ا٣ؽػٮؿ ظٮؿ ٚٲ٭ٚ ،٨عٲر ٔٞؽ ثسٺث كأرثٓ ٱ١ٮف ثٲ٪٭٨
٩ىَٛل( .)5كظٲر ٔٞؽ ثأرثٓ كز٪ذَل ٍ٧ٚلاث ا٣ـكصةت ثٲ٪٭٩ ٨ىَٛل( )6أٱٌ نة.
كظٲر ٔٞؽ ثسٺث كز٪ذَل كز٪ذَل ٩ى٤٣ ٫ٛسٺث ك٩ى٣ ٫ٛٶرثٓ(ٚ ،)7إف ٠ةف
إظؽل اٹز٪ذَل أ٦ح ١٪ٚةح ا٣ذٰ ٕ٦٭ة وعٲطٚ ،ٲ١ٮف ٜلة ز٤ر ٍ٦لاز٭ ٨يف ظةؿ
كرثٕ ٫يف ظةؿٚ ،ذكذع٩ ٜى ٙذ ،ٟ٣ك٬ٮ قؽق ٫كز ،)8(٫٪٧ك٤٣س٪ذَل ز٤سةق يف
ظةؿ ٚ ،)9(ٍٞٚٲضت ٜلًل ز٤س ،)10(٫ك٤٣سٺث زٺزح أرثةٔ ٫يف ظةؿ ٚ ،ٍٞٚٲضت
( )1كذ ٟ٣ظٲر دٞؽر٬ة يف إٞ٣ؽ اٵكؿ أك يف إٞ٣ؽ ا٣سةٌل ،كٱجُ ٢ظٲر دٞؽر٬ة يف إٞ٣ؽ
ا٣سة٣رٞٚ ،ؽ اقذعٞخ اٛل٭ؿ يف ظةَ٣ل كًف دكذع ٫ٞيف ظةؿٚ ،ذُٕٲ٭ة ز٤س( .٫وٕٲرتم).
ك٠ؾٍ٦ ٟ٣لاز٭ة( .ثؿ٬ةف).
( )2كاٛلؼذةر أ١لة دُٕٯ ز٤سٰ ٦٭ؿ٬ة.
( )3ٱىط ١٩ةح  ٢٠از٪ذَل يف ظةَ٣ل كٱجُ ٢يف ظةؿ( .ثكذةف ٪ٕ٦ٯ).
( )4كإف دػُ ٢لة.)Í( .
( )5كٔ٪ؽ٩ة ٹ ٨لء.)Í( .
( )6كٔ٪ؽ٩ة ٹ ٨لء.)Í( .
( )7كٔ٪ؽ٩ة ٹ ٨لء.)Í( .
( )8كا٣ؾم ٱأيت ٔىل اٛلؾ٬ت أ١لة دكذعٕ ٜلٲٓ اٛلٍلاث؛ ٵف ١٩ةظ٭ة وعٲطٛ٦( .ذٰ ،كٗٲر).
٣جُٺف ١٩ةح اٵ٦ح.ا٬ػ ٱٞةؿ١٩ :ةح اٵ٦ح ٦ٮاٞ٣ ٜٚٮؿ ا٣جذٰ كأيب ظ٪ٲٛح ٚٲ٤ــ أف ٹ¬ ٚؿؽ،
كٝؽ ذ٠ؿ يف ا٣جعؿ ٪ٕ٦ٯ ذ .)Í( .ٟ٣ك ِٛ٣ا٣جعؿ :كإف أق ٨ٔ ٥٤أرثٓ إ٦ةء كأق ٨٧٤ثَٞل
ظٲر ػيش ا٪ٕ٣خ كدٕؾرت اٙلؿة .ا٣سٮرم :ث ٢ٱجَٞل ٞ٤ُ٦ة٪٤ٝ .ة :إً٩ل ٱٞؿ ٦ة كا ٜٚاٍ٣صع.
٤ٝخ :كٚٲْ٩ ٫ؿ؛ ٚلٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كا٣جذٰ ،كٝؽ ٦ؿ.
( )9ك٬ٮ ظٲر ٝؽر٩ةً٬ل ٦ذٞؽ٦ذَل.
( )10زًل٩ٲح.

ٜل ٨زٺزح أزًل٤ٚ ،٫٩ٮ ٠ة٩خ اٵ٦ح زة٣سح ٤٣سٺث ٚةٛلٍلاث ثَل

ا٣كخ()1

أقؽاق نة(.)2

( )1يف (ب ،د)ٚ :ةٛلٍلاث ثٲ٪٭ ٨أقؽاق نة.
( )2ٵف ١٩ةح ز٪ذَل كز٪ٲذ ٨وعٲط ،ك١٩ةح ز٪ذَل ثةَ ،٢كٞٔ ٢٠ؽ ٣لٮز أ ٫٩ثةَ٣ ٢ذأػؿق؛
٤ٚؾ٠ ٟ٣ةف اٛلٍلاث ثٲ٪٭ٔ ٨ىل قٮاء ٛلة ًف ٥لذه أ٦ل ٨ثرتصٲط ٔىل اٵػؿل( .وٕٲرتم).

كزبة الطالق
كزبة الطال ق

ٝؽ ٱ١ٮف كاصج نة ،ك٬ٮ ظٲر ٔ ٥٤أ١لة دـٌل كًف دذت ،كظٲر ٔؿؼ أ ٫٩ٹ ٱٞٮـ ثًل
٣لت ٔ٤ٲٜ ٫لة  ٓ٦اٞ٣ؽرة ،كيف اٷٱٺء إذا ًف ٱُأ٬ة .كٝؽ ٱ١ٮف ٪٦ؽكث نة ،ك٬ٮ ظٲر ٱذ٭٧٭ة
ثة٣ـ٩ة ،كظٲر  ٰ٬دِصر( )1ثرتؾ ا٘لًلع ،كظٲر ّلذ ٫أ٦ح كٝؽر ٔىل ظؿة .كٝؽ ٱ١ٮف
ٞلْٮرا ،ك٬ٮ ظٲر ٥لنٯ ا٣ٮٝٮع يف اٛلعْٮر إف َ ٜ٤زكصذ ،)2(٫كَٺؽ ا٣جؽٔح.
كٝؽ ٱ١ٮف ١٦ؿك٬ة ،ك٬ٮ ظٲر ٥لنٯ ا٪ٕ٣خ( )3إف َٞ٤٭ة ،كظٲر ٱُٞ٤٭ة ٣ذعٛ ٢ل٨
٠ةف َٞ٤٭ة ٝج ٫٤زٺزة .ك٦ة ٔؽا ذٚ ٟ٣٭ٮ ٦جةح ،Êكٝةؿ يف اٹ٩ذىةر١٦ :Ðؿكق(.)4
¬ :إً٩ل ٱىط اُ٣ٺؽ  ٨٦ا٣ـكج ا٣جة ٖ٣إ٣ة ٢ٝاٛلؼذةر أك  ٨٦ك٠ٲ ٫٤ث،٫
ٚٺ ٱىط  ٨٦أب ا٣ىٍ٘ل ،ػٺؼ اٙلك ،)5(٨كٹ  ٫٪٦ك٣ٮ ٬ٮ ٠لٲـ Êكأذف  ٫٣أثٮق،
كٹ  ٨٦قٲؽ إ٣جؽ ،Éػٺؼ اثٔ ٨جةس( ،)6كٹ  ٨٦اٛلض٪ٮف كاٛلٕذٮق( )7ك٣ٮ أذف  ٫٣ك٣ٲ،É٫
كٹ ٧٘٦ ٨٦ٮر( )8ك٦ربق ،٥كٹ  ٨٦اٛل١ؿق ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح(٪٤ٝ .)9ة :إٹ يف اٛلٮٍف
( )1كًف ٥لل ٔ٤ٲ٭ًل ا٣ٮٝٮع يف اٛلعْٮر ،كإٹ كصت.
( )2كًف ٱ ٫٪١٧أف ٱذـكج ،أك ٥لنٯ ا٣ٮٝٮع يف اٛلعْٮر ٝج ٢ا٣ذـكج .ك(.)Í
( )3ك٬ٮ ا٣ذٕت.
(ٝ )4ةؿ يف ا٘٣ٲر٤ٝ :خ :ك٬ٮ اٵٝؿب ،كظضذٝ ٫ٮ(( :÷ ٫٣أث٘ي اٛلجةح إٌف آص
اُ٣ٺؽ))ٝ .ةؿ يف ا٣جكذةف :ٵ ٫٩إذا ًف ٱ١ؿق مٲبة  ٨٦ىػ ٍٞ٤٭ة كٹ  ٨٦يػٞ٤٭ة كٹ  ٨٦دٱ٪٭ة ٚ٭ٮ
١٦ؿكق؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣أث٘ي اٛلجةظةت إٌف آص اُ٣ٺؽ)).
( )5كُٔةء.
( )6كٔ ٨ثٌٕ٭ :٥إثةؽ إ٣جؽ ٚكغ( .ز٬ٮر).
( )7اٛلٕذٮق :اٛلؽ٬ٮش ٍٗ ٨٦ل ٦ف ص٪ٮف ،ذ٠ؿق يف ثٕي ٠ذت ا٘٤٣ح .كٝٲ٬ :٢ٮ ا٣ؾم دٍ٘ل ٔ ٫٤ٞكًف
ٱج ٖ٤ظؽ ا٘ل٪ٮف .كٝةؿ يف ا٬ :ٓ٧٤٣ٮ ٟلذ ٢ا ،٢ٕٞ٣ذ٠ؿق يف ٠ذةب اٞٛ٪٣ةتٝ .ةؿ  :#كاٛلٕذٮق:
ٚ ٨٦كؽ ٔ ٫٤ٞكًف ٱج ٖ٤ظؽ ا٘ل٪ٮف( .ثكذةف) .كٝٲ٬ :٢ٮ ٤ٗ ٨٦جخ ٔ٤ٲ ٫ا٤ٛ٘٣ح كٔؽـ ا٣ذ٨ُٛ
٣ٶ٦ٮر ً٠ ٓ٦لؿ ٓلٲٲـق٩( .ضؿم) .ك(.)Í
( )8ٱٕ ٰ٪ا٣ؾم ٱ٘ذ ٨٦ ٫٤ٞٔ ٥مؽة اٵًف .كاٛل٘٧ٮر٬ :ٮ ا٣ؾم امذؽ ٦ؿً ٫كزاؿ ٔ( .٫٤ٞدٱجةج).
( )9كظضذٝ ٫ٮ(( :÷ ٫٣زٺث ٬ـٜل ٨صؽ كصؽ ٨٬صؽ :اُ٣ٺؽ كا١٪٣ةح كإ٣ذةؽ)) كًف ٱٛى.٢
=

إذا أ٠ؿ ٫٬اٙلة٤ٔ ٥٠ٲ ،)1(٫كإٹ ظٲر ٩ٮاق اٛل١ؿق ،Éػٺؼ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط.
كظؽ اٷ٠ؿاق٦ :ة أػؿج ٔ ٨ظؽ اٹػذٲةر ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كذ٠ؿق أثٮ َة٣ت
يف رشظٝ ،٫ةؿ أثٮ صٕٛؿ كاث ٨أيب اٛ٣ٮارس :ك٬ٮ إصًلع .كٝةؿ يف ا :ٓ٧٤٣ػنٲح
اٷصعةؼ أك ٌٔ ُٓٝٮ .كٝةؿ يف ا٣ذٞؿٱؿ¬ كاٷٚةدة :ػنٲح اِ٣صب أك
اٙلجف( .)2كٝةؿ يف اٹظ١ةـ :ػنٲح اٵذل كا٪ٕ٣خ(.)3
¬ :كٹ ٱىط اُ٣ٺؽ ٝج ٢ا١٪٣ةح ك٣ٮ أًة ٫ٚإٌف ثٕؽق ،ػٺؼ أظؽ
ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح٪٤ٝ .ة :إٹ إذا ٝةؿ ٣ـكصذ٦« :¬٫ذٯ دـكصذٚ ٟأ٩خ
َة »ٜ٣أك «٦ذٯ دػ٤خ ا٣ؽار ٚأ٩خ َة »ٜ٣زٞ٤َ ٥٭ة دكف زٺث ز ٥دـكص٭ة ٨٦
ثٕؽ كدػ٤خ( )4ا٣ؽار ٚذُ.)5(ٜ٤
 :كا٣ك١ؿاف ٱىط َٺ )6(٫ٝكقةاؿ ٔٞٮدق( )7إف ًف ٱـؿ ٔ ،٫٤ٞكإف
٪٤ٝة :اٛل١ؿق ٣ٲف ٬ةزٹ كٹ صةدا ،كٕ٦ةرض ثٞٮ(( :÷ ٫٣ك٦ة اقذ١ؿ٬ٮا ٔ٤ٲٝ .))٫ةؿٝ :ةؿ
÷َ ٢٠(( :ٺؽ كا ٓٝإٹ َٺؽ اٛلٕذٮق كا٣ىجٰ))٪٤ٝ .ة :ٹ ٩عذش ثْة٬ؿق؛ ٵ ٫٩ػؿج ٫٪٦
ا٪٣ةا١ٚ ،٥ؾا اٛل١ؿق( .ثكذةف).
( )1كٝٲ٤ :٢لجف ٝ .)Í( .ٍٞٚةؿ اٞ٣ة٬لٔ Êة٦ؿ :كٹ ٱكذٞٲ ٥إصجةر ٔىل اُ٣ٺؽ إٹ يف ٦كأ٣ح
ا٤٣جف  .ٍٞٚك(.)Í
( )2إف ػيش  ٫ٕ٦رضر نا.)Í( .
( )3أم :ا٣ذٕت.
( )4وٮاث :٫أك دػ٤خ.
( )5ٵ ٫٩ٱىط  ٫٪٦اٷ ٱٞةع ٔ٤ٲ٭ة يف اٙلةؿ ٚٲىط  ٫٪٦ا٣ذٕ٤ٲ٤ٔ ٜٲ٭ة ،ثؼٺؼ اٵص٪جٲح ٚ٭ٮ ٹ
ٱىط  ٫٪٦اٷٱٞةع ٔ٤ٲ٭ة يف اٙلةؿ ٚٺ ٱىط  ٫٪٦ا٣ذٕ٤ٲ٠( .ٜٮا٠ت).
(*) ٚذُ ٜ٤يف اٵكؿ ثة٣ذـكٱش ،كدُ ٜ٤يف ا٣سةٌل ثة٣ؽػٮؿ.)Í( .
( )6ٹ ٱٞةؿ١ٚ :ةف اٞ٣ٲةس أف ٱ ٨٦ ٓٞا٣ىجٰ ،ك٬ٮ ٹ ٱٓٞ؛ ٵ٩ة ٞ٩ٮؿ :إف اُ٣ٺؽ كإف ٠ةف زةثذة
ثؼُةب ا٣ٮًٓ  ٫٤ٚدٕ ٜ٤ثة٣ذ٤١ٲ ٨٦ ٙظٲر إ ٫٩ٱذى ٙثةٵظ١ةـ اٚل٧كح ،كا٣ك١ؿاف ٙ٤١٦
يف ظةؿٚ ،ىط  ،٫٪٦ثؼٺؼ ا٣ىجٰ ٤ٚٲف ث ٥٤ٚ ،ٙ٤١٧ٱىط ( .٫٪٦ظةمٲح ٚىٮؿ).
(ٝ )7ةؿ يف اٛلٞىؽ اٙلك :٨ٱىط  ٨٦ا٣ك١ؿاف  ٢٠إ٩نةء إٹ ا٣جٲٓ ك٦ة أمج٭ٞٔ ٨٦ ٫ٮد اٛلٕةكًةت؛
َ ْ َ ُ َ َ ًَ َ ْ ََ
اضّص [ا٪٣كةء٠ ،]29ؾا ظ٪ْٛةق.
ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صإَِّل أن ثكٔن َِتارة خَ ثص ٍ

زاؿ ثعٲر ٹ ٱ٧ٲـ ٦ة ٱذُصؼ ٚٲ ٫ك٦ة ٱٞٮٚ ٫٣جة٣ج٪ش ك٩عٮق( )1ٹ ٱٞػٓ¬ َٺ ٫ٝإف
أِ٣ ٫٤٠صكرة( ،)2كأ٦ة ٍ٘٣ل رضكرة ٞٚةؿ يف اٍ٣صح :ٹ ٱ )3(¬ٓٞأٱٌ نة ،كٝةؿ يف
ا٣جعؿ كثٕي أوعةب ا٣نة ٰٕٚكأمةر إ٣ٲ ٫يف ا٣ذؾ٠ؿة :إ ٫٩ٱ .ٓٞكأ٦ة ثةٚل٧ؿ
ٚعٲر رشُلة ١٦ؿ ٬نة ٛٚٲٝ ٫ٮٹف ٧٤٣ؤٱؽ ثةٓص  :#أظؽً٬ل كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣جعٲجط :ٱَ ٓٞٺ ،)4(٫ٝÊكأظؽً٬ل كاٞٛ٣ٲ ٫ظك ٨كأوعةب ا٣نة :ٰٕٚٹ
ٱ .)5(ٓٞكظٲر رشُلة ٟلذةرا ٱَ ٓٞٺٞٔ Ê٫ٝٮثح  ،)6(٫٣ذ٠ؿق اٜلةدم كاٛلؤٱؽ ثةٓص
كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة ٰٕٚك٦ة ،)7(ٟ٣كٝةؿ ا٪٣ةرص كأثٮ إ٣جةس كأثٮ
َة٣ت كأٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ :ٹ ٱَ ٓٞٺ٠ ٫ٝكةاؿ ٔٞٮدقٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٤لٲٯ ا٣جعٲجط
كظك :٨ك٠ؾا

اٚلٺÊؼ()8

يف ّ٭ةرق كإٱٺا ٫كرصٕذ ٫كٱ٧ٲ ٫٪كٔذ ٫ٞكإٝؿارق

ككوٲذ ٫كٌ٦ص ٦ؽة ػٲةرق ،كيف إراددُ٣ ٫ٺؽ َ ٜ٤ٔ ٨٦ٺٔ ٫ٝىل إرادد ٫أك
٦نٲبذ.)9(٫
( )1اٵٚٲٮف ك٩عٮق.)Í( .
( )2ٹ ٚؿؽ.
(ً٠ )3ل يف اٵز٬ةر.
( )4ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
(ٝ )5ٮم؛ ٵً ٫٩ف ٱٕه ث ،٫كاػذةرق يف ا٣ذؾ٠ؿة ،كاػذةرق اٷ٦ةـ رشؼ ا٣ؽٱ.٨
(ٝ )6ةؿ يف ا٣ذٞؿٱؿ :كاٛ٣ؿؽ ثَل اٚل٧ؿ كا٣ج٪ش أف رشب ا٣ج٪ش ٤٣ذؽاكم ٣ٲف ثٕ٧ىٲح ،كٹ يف
رشث٣ ٫ؾة ،كٹ دذٕ ٜ٤ث ٫م٭ٮة ،كٹ ٱؽػٚ ٢ٲٜ ٫لٮ ،ثؼٺؼ اٚل٧ؿ ٚإف رشُلة ٕ٦ىٲح ،كٚٲ٭ة
ا٣ن٭ٮة كا٤٣٭ٮ كإ٤٣ت كٍٗل٬ة.
َ ُ َ َ
َ ْ َ ُُْ ُ
انّص [ا٣جٞؿة ،]229كٝٮْ :٫٣صوإِن طيلجٍَّْٔ..ص اٳٱح
( )7ظضذ٭ٝ ٥ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صاىطَلق مصث ِ
َ َْ َُ
[ا٣جٞؿة ]237كًف ٱٛى ٢ثَل ا٣ىةظٰ كا٣ك١ؿاف ،ك٬ٮ ٙ٤١٦؛ ثؽ٣ٲٝ ٢ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صَّل تلصبٔا
َ َ َُْ ُ َ
الصَلة َوأجج ًْ سَك َرىّص [ا٪٣كةء٧ٚ .]43ؼةَجذ٭ ٥ظةؿ ا٣ك١ؿ دٞذٌص د٤١ٲٛ٭ .٥كظضح
اٳػؿٱ ٨أف ٔ ٫٤ٞزااٚ ٢أمج ٫ا٣ىجٰ كاٛلض٪ٮف( .ثكذةف).

اٛلؾ٬ت ٱ.ٓٞ
¬
()8
(ٚ )9ةٛلؾ٬ت ٱ.Ê ٓٞ

كأ٦ة رددٞٚ )1(٫ةؿ اٜلةدم Êكاٛلؤٱؽ ثةٓص :دىط ،كٝةؿ ا٪٣ةرص كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ
دىط .كإذا ز٩ٯ ظؽ كٚة ٝنة ،Êك٠ؾا يف قةاؿ اٙلؽكد .كإذا ٝذٍٗ ٢لق ٔ٧ؽا ٞٚةؿ
ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص :ٱٞذ ٢ث ،¬٫كٝةؿ أثٮ إ٣جةس كأثٮ َة٣ت :ٹ .كإذا ٚةدذ٫
ا٣ىٺة ٣ـٌٝ ٫٦ةÊؤ٬ةٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :كإذا ا٣ذجف  ٢٬زاؿ ٔ ٫٤ٞثةٚل٧ؿ أك
ثة٣ج٪ش ًف ٱَ ¬ٓٞٺ ،)2(٫ٝك٠ؾا إذا ا٣ذجف  ٢٬زاؿ ثةٚل٧ؿ أك ثة٘ل٪ٮف(.)3
 :كإذا َ ٜ٤ػٕ٤ة  ٫٤ٕ٤ٚٹ ٱ ٓٞإف ٠ةف ٔٞؽا(٠ )4كةاؿ ٔٞٮدق ،كإف ٠ةف
رشَة كٔ ٓٝىل اٚلٺؼٝ .ةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :أ٦ة إذا وةر ا٣ك١ؿاف ٠ة٪٣ةا ٥ٹ ٱ٧ٲـ
ثَل اٵرض كا٣كًلء ٚٺ Ðٱَ ٓٞٺ ٫ٝكٚة ٝنة(.)5
 :كاُ٣ٺؽ ٱٞ٪ك ٥إٌف ق٪ح كثؽٔح ،ك ٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل ٱٞ٪ك ٥إٌف رصٰٕ
كثةا ،٨كرصٱط ك٪٠ةٱح ،ك٦جةرش ك٦ٮٌف ،كَٕ٦ل ك٦ج٭ ،٥ك ٜ٤ُ٦كٞ٦ٲؽ ،كػٓ٤
كٍٗل ػ.ٓ٤
( )1كأ٦ة إقٺ٣ ٫٦ٮ أق ٥٤ك٬ٮ ق١ؿاف ٚٺ ٱىط  ٫٪٦اٷقٺـ.ا٬ػ كيف ا٣جٲةف يف اٙلؽكد يف ا٪٣ٮع
ا٣كةدس يف ظؽ اٛلؿدؽ ٦ة ٚ :٫ْٛ٣ؿع :كإذا دةب يف ظةؿ ق١ؿق ٞٚةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ دىط
دٮثذ .٫ك٬ٮ أكٌف؛ ٵف ا٣ذ٤١ٲ ٙقة ،]1[٫٪ٔ ٍٝكٝةؿ ا٣نة ٰٕٚكاٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ث ٢دىط¬.
( )2ٵف اٵو ٢ثٞةء ا١٪٣ةح.
( )3اٛلؾ٬ت ٹ Êٱ.ٓٞ
( )4كٔ ٨اٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿ :ٹ ٚؿؽ ثَل ٔٞؽ Éكرشط أ ٫٩ٱ ،ٓٞك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر ،ٵف إ٣ٮض ٨٦
ا٣ـكصح ،إٹ أف د١ٮف  ٰ٬ا٣ك١ؿل .كٝٲ :٢ظ٧١٭ة Êظٚ ،٫٧١ٲ ٓٞك٣ٮ ق١ؿل ،كٝؿرق
ا٣نة ،ٰ٦كآص أٔ.٥٤
(ٝ )5ةؿ  :#ٵ ٫٩يف ٬ؾق اٙلة٣ح ٠ةٛلض٪ٮف كا٪٣ةا ٥كاٛل٘٧ٯ ٔ٤ٲ ٫ٹ ٱٕ ٢ٞمٲبة ،كٹ ٱؽرم أٱ ٨آص
قة ٟ٣ثٝ .٫ةؿ  :#كإف وٍلق ا٣ك١ؿ ٩نٲُ نة َؿث نة كًف ٱٌٓ ٨ ٫٤ٞٔ ٨٦لء وط ادٛة ٝنةٝ .ةؿ
 :#كاٚلٺؼ ٚٲًل ثَل ٬ةدَل اٙلة٣ذَل ،كذ ٟ٣ظٲر ق١ؿ كًف ٱٌٓ أ٠سؿ ٔ( .٫٤ٞثكذةف).
(*) اٛلؾ٬ت ػٺ٫ٚÊ؛ ْ٣ة٬ؿ ا٣ؽ٣ٲ.٢

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

[ ] 1كٔ ٨ا٣نة :ٰ٦اٵكٌف أف ٱٞةؿ :ٵ ٫٩ٹ ٦لذؽم إٌف ظٞٲٞح ا٣ذٮثح ،ك ٰ٬ا٪٣ؽـ ٔىل  ٢ٕٚاٞ٣جٲط ٞ٣جع.٫

أ٦ة ا٣ك٪ح ٚ٭ٮ ظٲر ٱٮ٤ٔ ٓٝٲ٭ة َٞ٤ح كاظؽة  ٍٞٚيف َ٭ؿ(ً )1ف ٣لةٕ٦٭ة ٚٲ ٫يف
ٝج٤٭ة ،أك صةٕ٦٭ة ٚٲ ٫كٔٞ٤خ( .)2كيف دثؿ٬ة كص٭ةف ،رصط يف ا٣جعؿ أ ٫٩ٱ¬ٓ٪٧
أٱٌ نة( .)3ك٠ؾا ظٲر كًٕخ ٪٦ٲ ٫يف رٖل٭ة ٚٲ ،)4(ٓ٪٧إٹ أف دٕ٪٤ٝ .)5(٫٪٦ ٜ٤ة :كٹ
َٞ٤٭ة يف ظٲٌذ ٫اٛلذٞؽ٦ح(٤ٔ )6ٲ ٫كٹ صةٕ٦٭ة ٚٲ٭ة( ،)7ٹ اٹقذ٧ذةع ٚػٺ ٱ٤ٚ .Êٓ٪٧ٮ
َٞ٤٭ة( )8زة٩ٲح يف ذ ٟ٣اُ٣٭ؿ ا٤ٞ٩جخ اٵكٌÊف ثؽٔح ،ػٺؼ ا٪٣ةرص كا٣نة .ٰٕٚكإف
كَب٭ة ثٕؽ اُ٣ٺؽ يف ذ ٟ٣اُ٣٭ؿ ا٤ٞ٩جخ ثؽٔح ،)9(Êػٺؼ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٨
ق٤ٲًلف كا٣ـكااؽ كا٣ذ٧٭ٲؽ( .)10كإذا أك ٓٝأ٠سؿ  ٨٦كاظؽة ث ِٛ٤كاظؽ كٕٝخ
( )1ٵ ٫٩ٱ ٫٪١٧دٺٚٲ٭ة.
( )2يف ٩كؼح قٲؽ٩ة ظكَل اٛلضة٬ؽ :زٞ٤َ ٥٭ة ثٕؽ ذ.Éٟ٣
(*) ٱٕٝ ٨٦ ٰ٪ج ٢اُ٣ٺؽ ،كاٛلؿاد أ١لة ا١٩نٛخ ظة٦ٺ.
(*) ٵف َٺؽ اٙلة٤٣ ٢٦ك٪ح؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣أك ظةٝ ٢٦ؽ اقذجةف ٖل٤٭ة))( .ثكذةف).
(َ ٨٦ )3ٺؽ Êا٣ك٪ح.
( )4كّة٬ؿ اٛلؾ٬ت Êأ ٫٩ٹ ٱ ٓ٪٧ا٣ك٪ح  ٞ٤ُ٦نة[ ،]1ذ٠ؿق يف ا٣ٮاث ،٢ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
( )5كَٞ٤٭ة ثٕؽ ا٤ٕ٣ٮؽ.
( )6ٵ ٫٩ٱُٮؿ إ٣ؽة.
(*) كٹ ٛ٩ةق٭ة اٛلذٞؽـ.)Í( .
(ٝ )7ٲ :٢ٵ ٫٩رثًل ّلٚ ٢٧ٲعى ٢ا٪٣ؽـ.
( )8ك٣ٮ ٍٗل كا٠ ،Êٓٝأف ٱ١ٮف ٝج ٢ا٣ؿصٕح.
( )9اٞ٩ٺب ا٣ؾكات ٞلةؿ ،كإً٩ل اٛلؿاد أ ٫٩ٱ١ٮف ق٪ح ثٍصط أف ٹ ٱُأ٬ة يف ذ ٟ٣اُ٣٭ؿ كٹ
ٱُ٠( .ٜ٤ٮا٠ت ٪ٕ٦ٯ) .ٹ أ٠ ٫٩ةف ق٪ٲة ز ٥ا٤ٞ٩ت ثؽٔٲة٠( .ٮا٠ت).
(*) ك٤ ٢٬لؿـ ٔ٤ٲ ٫ا٣ٮطء ك٩عٮق؟ (ظًلَٰ)ٝ .ةؿ يف ا٘٣ٲر ٦ة  :٫ْٛ٣كإذا أراد ٦ؿاصٕذ٭ة
راصٕ٭ة ثةٞ٣ٮؿ ،كٹ ٣لٮز  ٫٣ا٣ٮ Éطء ظذٯ ّلٲي ز ٥دُ٭ؿ .ك٣ ٢٬لٮز اٹقذ٧ذةع؟ ٤ٝخ:
اٵٝؿب أ ٫٩ٹ ٣لٮز[ ،]2كإٹ ا٤ٞ٩ت ثؽٔ ٌٲ نة إذا ( .٢ٕٚرشح أزًلر ث.)٫ْٛ٤
(ٞٛ٤٣ )10ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ ظ٪ل.

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

[ ]1قٮاء ٔٞ٤خ أـ ٹ.

[ ]2اٛلؾ٬ت¬ ٣لٮز ً٠ل يف ا٣جٲةف.

كاظؽة ثؽٔح ،)1(Êكٝةؿ ا٪٣ةرص :ث ٢ق٪ح(.)2
كٱٕذرب يف َ٭ؿ٬ة أف د١ٮف ٝؽ َ٭ؿت  ٨٦اٙلٲي أك اٛ٪٣ةس كاٗذك٤خ أك
ً٦ص ٔ٤ٲ٭ة آػؿ كٝخ وٺة .كركل يف ا٣جعؿ ٔ ٨إ٣رتة كا٣نة ٰٕٚأ ٫٩ٱٕذرب ثأكؿ¬
َ٭ؿ٬ة ك٣ٮ ًف د٘ذك .٢كزاد ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا٪٣ةرص ٬ ٓ٦ؾق اٍ٣صكط أف ٱ١ٮف
اُ٣ٺؽ يف ٞلِص ٔؽَ٣ل ،كأف ٱؿٱؽ كٝٮع اُ٣ٺؽٚ ،ٺ ٱ ٨٦ ٓٞاٜلةزؿ كاٛلةزح
ٔ٪ؽ٤ٚ ،٥٬ٮ ٠ةف ا٣ن٭ٮد رص ن
ٺ كا٦ؿأدَل ٞٚةؿ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ :ٹ ٱ ،ٓٞكأ٦ة ٔىل
ٝٮؿ ا٪٣ةرص ٞٚةؿ أثٮ صٕٛؿ :ٱ ،ٓٞكٝةؿ اٵقذةذ :ٹ ٱ .ٓٞك١٬ؾا إذا َٞ٤٭ة ٔ٪ؽ ٢٠
مة٬ؽ َٞ٤ح ًف د.ٓٞ
(٤ٚ :)3ٮ اػذٛ٤ة ٠ ٢٬ة٩خ َة٬ؿ نا أك ظةاٌة ٞٚٲ :)4(٢اٞ٣ٮؿ ٝٮؿ ٦ؽٰٔ
ا٣ىعح ،كٝٲ :٢ثٝ ٢ٮٜلة(.)5
¬ :كَٺؽ إ٣ؽة ا٣ؾم أ٦ؿ٩ة آص ث٬ ٫ٮ َٺؽ ا٣ك٪ح.
 :كاُ٣ٺؽ ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ق٪ح( ،)6ك٠ؾا َٺؽ اٙلة ٢٦كاٳٱكح ٣ى٘ؿ
(ٝ )1ةؿ يف ا٣رب٬ةف ٔ ٨اٍ٣صح٬ :ؾا ٝٮؿ اٜلؽكٱح ،كٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص د٤٠ ٓٞ٭ة ثؽٔح( .ثكذةف).
( )2ك ٫٤ٕ٣ٱىط يف أظؽ ا٣ذأكٱَ٤ل ٔ ٫٪ظٲر أك ٓٝزٺزة ٔىل ٍٗل اٛلؽػٮ٣ح أ١لة د ٓٞكاظؽة ق٪ح.
(٬ )3ؾا اٛ٣ؿع ذ٠ؿق يف ا٣ـكااؽ ٔىل أو ٢ا٪٣ةرص( .ثكذةف).
( )4ا٪٣ةرص ا٣ؿًة( .ثكذةف)ٔ .ىل ٦ؾ٬ت صؽق ا٪٣ةرص اٵَؿكش.
( )5ذ٠ؿق يف اٛلؿمؽ( .ثكذةف) .ك٠ؾا ٱأيت ٧٤٣ؾ٬ت ٣ٮ َٔ ٜ٤ٺٝ٭ة ٤٣ك٪ح كاػذٛ٤ةٚ ،ٲ١ٮف
اٛلؼذةر ٦س٦ ٢ة ذ٠ؿق يف اٛلؿمؽ أف اٞ٣ٮؿٝ Êٮؿ ٩ةيف ظىٮؿ اٍ٣صط.
( ِٛ٣ )6ا٣جعؿ٦« :كأ٣ح :كٹ ثؽٔح يف ظٍ ٗ ٜل اٛلؽػٮ٣ح؛ إذ ٹ ٔؽة ٜلة ٥٤ٚ ،دذ٪ةكٜلة اٳٱح» .ك٬ٮ
ّة٬ؿ إَٺؽ ا٣جٲةف ،كأف ا٣ك ٰ٪يف ظٞ٭ة كاظؽة  ٍٞٚك٣ٮ ظةاٌ نة .كّة٬ؿ اٵز٬ةر أ ٫٩ثؽٔح¬
ك٣ٮ ٛ٪٦ؿدا يف ظةؿ اٙلٲي¬٬ ٨٦( .ة٦ل ا٣جعؿ).
(*) ّة٬ؿق ك٣ٮ ظةاٌ نة ،ك٦س ٫٤يف اٜلؽاٱح كا٣جعؿ كا٣س٧ؿات يف قٮرة اُ٣ٺؽ كرشح اٞ٣ة٬ل
زٱؽ .كاٛلؼذةر أ٣ ٫٩ٲف ثك٪ح إٹ  ٓ٦د١ة ٢٦رشكط ا٣ك.ٰ٪
(*) ٦ة ًف د ٨١ظةاٌ نة .)Í( .أك ظٲر أك ٓٝاُ٣ٺؽ ٔ٤ٲ٭ة زٺز نة ث ِٛ٤أك أٛ٣ةظ ٚإ ٫٩ٱ١ٮف
ثؽٔح٠( .ٮا٠ت) (.)Í

أك ٠رب ٚع٧١٭ ٨ظ ٥١اُ٣ة٬Êؿ( ٨١٣ ،)1ٱكذعت  ٫٣أف ٱ ٨ٔ ٙ١ا٣ٮطء ٚٲ٭٨
م٭ؿا ٝج ٢اُ٣ٺؽ ،ز ٥إذا أراد إدجةٔ٭ة َٞ٤ح زة٩ٲح كصت اٛ٣ؿؽ Êثٲ٪٭ًل ثة٨ٔ ٙ١٣
كَب٭ة م٭ؿ نا(ٚ ،)2إف كَب٭ة ٝج ٢ا٣ن٭ؿ اقذأ ٙ٩ا ٙ١٣م٭ؿ نا ثٕؽ ا٣ٮطء(،)3
ك٠ؾا إذا أراد Êا٣سة٣سح ثٕؽ ا٣سة٩ٲح ٚٺ ثؽ  ٨٦اٛ٣ى )4(٢ثٲ٪٭ًل ،كإٹ ٠ةف ثؽٔحٝ .ةؿ
ا٪٣ةرص:

ك٠ؾا¨()5

ٚٲ ٨٧ا ُٓٞ٩ظٲٌ٭ة ٕ٣ةرض(ٚ )6ع٧١٭ة ظ ٥١اٳٱكح(،)7

ك٠ؾا  ٨٦ث٘٤خ Éثٍ٘ل اٙلٲي ٚ٭ٰ ٠ة٣ىٍ٘لة .كٔ٪ؽق ٹ ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ ٔىل اٙلة٢٦
إٹ كاظؽة ٚ ،ٍٞٚأ٦ة اٳٱكح  ٫٤ٕ٤ٚٱٞٮؿ :إ ٫٩ٱٛؿؽ ثَل ا٣ذُ٤ٲٞذَل ٚٲ٭ة ثرتؾ
ا٣ٮطء م٭ؿ نا(ٝ .)8ةؿ ا٣ىةدؽ :ك٠ؾا ا٘٣ةات إذا َ ٜ٤زكصذ ٫ك٬ٮ ٱْ٪٭ة َة٬ؿا
ك٣ٮ ثة٩خ ظةاٌ نة ٚ٭ٮ ق٪ح(.)9
( )1كٝةؿ أوعةب ا٣نة :ٰٕٚإف َٺؽ ا٣ىٍ٘لة كاٳٱكح كاٙلة ٢٦كا٣ذٰ ًف ٱؽػُ ٢لة ٱ١ٮف
٦جةظ نة ،ٹ ق٪ح كٹ ثؽٔحٚ ،ضٕ٤ٮق ٝكًل زة٣س نة٠( .ٮا٠ت).
( )2كيف ٬ة٦ل رشح اٵز٬ةر ٦ة ٬ :٫ْٛ٣ؾا يف ظ ٜذكات اٙلٲي ،كأ٦ة يف ظ ٜذكات ا٣ن٭ٮر
ٚٲىط ْل٤ٲ ٢ا٣ؿصٕح ثة٣ٮطء .كٝؿرق ا٣نة ٰ٦كاٜلج.٢ا٬ػ ك Íا٣جٲةف.)Í( .
(*) كّة٬ؿ اٵز٬ةر أف ا٩ ٙ١٣ؽب  ،ٍٞٚكٹ ٣لت .كاٛلؼذةر ٦ة يف¬ ا٣جٲةف.
( )3كٹ د٤ٞ٪ت Êاٵكٌف ثؽٔح ثة٣ٮطء ،كإً٩ل د٤ٞ٪ت يف ذكات اٙلٲي.
( )4كاٛ٣ؿؽ ثَل اٵكٌف ك٦ة ثٕؽ٬ة أف يف ا٣سة٩ٲح كا٣سة٣سح كرد اٚلرب ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷ أف دكذربأ
ثعٲٌح ،كا٣ن٭ؿ ث٪٧ـ٣ح اٙلٲٌح ،ثؼٺؼ اٵكٌف ٚإف اٹقذرباء ٣ٲف إٹ ٛلْ٪ح ا٤ٕ٣ٮؽ ،ك٬ٮ
٦أ٦ٮف يف ا٣ىٍ٘لة( .ٱٮاٝٲخ) .كّة٬ؿ اٵز٬ةر ػٺ.٫ٚ
(٪٬ )5ة ¨،ٹ يف إ٣ؽة.
( )6كاٛلكذعةًح ا٪٣ةقٲح ٣ٮٝذ٭ة¬ كٔؽد٬ة أك ٣ٮٝذ٭ة .ك(ٚ .)Íٺ دذعؿل.ا٬ػ كٔ ٨ا٣ذ٭ة:ٰ٦
٠ةٙلةاي .ٱٞةؿ :ٱ٘٤ت صة٩ت اٙلْؿ ،كا٣ذؼ٤ه ٠ل ٨١ثأف ٱٞٮؿ٦« :ذٯ و٤عخ ٤٣ك٪ح
ٚأ٩خ َة .»ٜ٣إ٦ٺء (مة.)ٰ٦
( )7ك٬ٮ اٛلؾ٬ت¬ ،إٹ أ١لة ٣ٲكخ ٠ةٳٱكح يف إ٣ؽة .)Í( .كٔ ٨ا٣ذ٭ة ٰ٦كاٛلٛذٰ :اٛلٞؿر أ١لة
٠ةٙلةايٚ .ٲ١ٮف اُٞ٩ةٕٔ٦ ٫٭ة ٠ةُ٣٭ؿ ا٣ٮاظؽ إٌف ث٤ٮغ ا٣ٲأس.
( )8يف ٩كؼح اٛلى« ٙ٪م٭ؿ».
( )9اٛلؾ٬ت أ ٫٩ثؽٔح¬  ٨١٣ ،ٹ ٱأز ٫٪ّ ٓ٦ ٥أ١لة َة٬ؿ( .رشح أزًلر) .ك٦س ٫٤ا٣نةرط٩ ،عٮ أف
ٱٞٮؿ« :إف دػ٤خ ا٣ؽار ٚأ٩خ َةٚ »ٜ٣ؽػ٤خ ظةؿ اٙلٲي ٚإ ٫٩ٱ ٓٞثؽٔ ٌٲ نة كٹ Éإز.٥

¬ :كَٺؽ ا٣جؽٔح ٬ٮ ٦ة اػذٚ ٢ٲ ٫رشط  ٨٦رشكط ا٣ك٪ح ،ك٬ٮ كا،ٓٝ
ػٺؼ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا٪٣ةرص ،إٹ يف اٚل ٓ٤إذا صةء ث ِٛ٤اٛلؼةٕ٣ح أك اٛلجةراة
ٚٲ ٓٞظةؿ اٙلٲي؛ ٵٚ ٫٩كغ ٔ٪ؽ٪٤ٝ .٥٬ة :كٱأز ٥اٛلُ ٜ٤ثؽٔح( ،)1ػٺؼ
اٛلؿدًص كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة.)2(ٰٕٚ
 :ك ٜ٤َ ٨٦ا٦ؿأد ٫زٺز نة ثؽٔح ك٬ٮ ٱٕذٞؽ كٝٮٔ٭ة أذٞةد د٤ٞٲؽ أك
أذٞةد ص٭ ٢ز ٥أراد اٹ٩ذٞةؿ إٌف ٝٮؿ  ٨٦ٹ ٱٮٕٝ٭ة؛ ٚإف ٠ةف ٣رتصٲط ظى٫٣ ٢
يف ا٣ؽ٣ٲ ٢صةز ا٩ذٞة ،)3(٫٣كٍ٘٣ل ٦ؿصط ٹ ٣لٮز¬ ،ػٺؼ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كاٷ٦ةـ
ٔيل( ،)4ز ٥إذا ا٩ذ ٢ٞظٲر ٱىط اٹ٩ذٞةؿ ٚ٭ٮ ٔىل اٚلٺؼ يف اٹصذ٭ةد اٵكؿ،
 ٨٧ٚٱٞٮؿ« :إ٠ ٫٩ةٙل »٥١ٹ ٱٛٲؽق Êا٩ذٞة ٫٣يف ٬ؾق اٛلكأ٣ح ،ك ٨٦ٱٞٮؿ« :إ٣ ٫٩ٲف
٠ةٙل »٥١ٱٕٚ ٢٧ٲ٭ة ث٧ؾ٬ج ٫اٳػؿ .كٝٲ :)5(٢إف ٝٮؿ ا٪٣ةرص يف ٬ؾا :إف
اٹصذ٭ةد

اٵكؿ()6

٠ةٙلٕٚ ،٥١ىل ٬ؾا ٱ١ٮف ذٟ٣

ػُؿ نا()7

ٔىل اٛل٪ذ ٢ٞإٌف

٦ؾ٬ج ٨٦ )8(٫كصٮق٪٦ ،٭ة٬ :ؾا اٞ٣ٮؿ ،ك٪٦٭ة :إذا ٠ةف اٛلـكج ٜلة يف و٘ؿ٬ة ٍٗل

(ٛ )1لؼةٛ٣ح ا١٣ذةب كا٣ك٪حٝ ،ةؿ يف اٍ٣صح :كٹ ػٺؼ ٚٲ( .٫ثكذةف).
(*) إٹ يف ا٘٣ةات كاٛلٍصكط ٚٲ ¬ٓٞاُ٣ٺؽ ك٣ٮ ٠ة٩خ ظةاٌ نة كٹ إز٤ٔ ٥ٲ.٫
( )2كاٵظ١ةـ٠( .ٮا٠ت ،كرشح ٚذط).
( )3ث ٢كصت.Ê
( )4ػٺ ٫ٚإذا ٠ةف ا٩ذٞةٚ ٫٣ٲًل ثَل أ ٢٬ا٣جٲخ  ،ٍٞٚكآص أٔ.٥٤
(٬ )5ؾا اٞ٣ٮؿ ذ٠ؿق إ٦ةـ ز٦ة٪٩ة اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص اٛلُ٭ؿ ثٞ ٨ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف ،ركاق ٔ ٨رشح
اٷثة٩حٝ ،ةؿ ا٣ٮا٣ؽ ٕٚ :ªىل ٬ؾا اٞ٣ٮؿ ٱ١ٮف ػُؿ نا ٔىل اٛل٪ذ ٢ٞإٌف ٦ؾ٬ج ،٫كٹ ٱٛٲؽق
اٹ٩ذٞةؿ ٔ٪ؽق( .ثكذةف).
(٬ )6ؾا ٣ىةظت ا١٣ذةب ،ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف ا٣جكذةف.
( )7يف (أ) :ظْؿ نا.
( )8ث٪ةء ٔىل أف اُ٣ٺؽ كا١٪٣ةح ظ ٥١كاظؽ ٔ٪ؽ وةظت ا٣جٲةف ،كأف ا٩ذٞة ٫٣ٹ ٱٛٲؽق إٹ إذا
كا ٜٚا٪٣ةرص يف ٬ؾق اٵظ١ةـ ٕلٲٕ٭ة ،كٝؽ ٚ٭ ٥ػٺٛ٦( .٫ٚذٰ).)Í( .

اٵب( )1كا٘لؽ ،أك ٠ة٩خ(ً )2ف دؿض ثةٕٞ٣ؽ إٹ ثٕؽ كٝٮٔ ،٫أك ٠ةف ػؿكص٭ة
 ٨٦زكج ٝج ٫٤ثُٺؽ ثؽٔح( ،)3أك ٠ةف ٬ؾا ٝؽ َٝ ٜ٤ج٤٭ة أرثٓ زكصةت ٫٣
٤٣جؽٔح( ،)4أك ٠ةف زكص٭ة اٵكؿ ػؿصخ  ٫٪٦ثُٺؽ ٍ٦صكط ،ك٬ٮ ٹ ٱٔ ٓٞىل
اٵوط ٝ ٨٦ٮٍف ا٪٣ةرص ،أك ٠ةف ك٣ٲ٭ة ا٣ؾم ٔٞؽ ُ ٫٣لة ٚةقٞة ٚٺ كٹٱح ٔ ٫٣ىل
أظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص(.)5
¬ :ك ٜ٤َ ٨٦ا٦ؿأد ٫ثؽٔح اقذعت  ٫٣أف ٱؿاصٕ٭ة( )6ز ٥ٱُٞ٤٭ة ٤٣ك٪ح،
كٝةؿ ٦ة٣ :)7(ٟ٣لت.
¬ :كٝ ٨٦ةؿ« :أ٩خ َة٤٣ ٜ٣ك٪ح» ك ٰ٬دى٤ط ٜلة يف اٙلةؿ ك ،ٓٝكإف ًف
دى٤ط ٧ٚذٯ و٤عخ ٜلة ك٤ٔ ٓٝٲ٭ة؛ ٵ٠ ٫٩ةٛلٍصكط( )8ثة٣ىٺح ٤٣ك٪ح ٦ذٯ
ظى٤خ ،إٹ أف ٱؿٱؽ ث ٫يف اٙلةؿ( )9أك ٱ ِٛ٤ثؾٚ ٟ٣ٺ ٱ .ٓٞك٠ؾا إذا ٝةؿ« :أ٩خ
( )1ٵف ٔٞؽق ٜلة ٍٗل وعٲط ٔ٪ؽ ا٪٣ةرصٚ ،ٺ ٱٛٲؽق اٹ٩ذٞةؿ.
(*) كا٪٣ةرص  #ٹ ٱىعط إٞ٣ؽ اٛلٮٝٮؼ.
( )2يف (أ ،ج) :ك٪٦٭ة إذا ٠ة٩خ.
(ًٚ )3ل ٝؽ ظىَ ٢ٺؽ ظذٯ إ١لة دذـكج ك٤لى ٢ا٩ذٞةؿ.
(١٪ٚ )4ةظ٭ ٨ثةؽ ٔ٪ؽ ا٪٣ةرص ،ك١٩ةح ٬ؾق ٍٗل وعٲط؛ ٵ١لة ػة٦كحٚ ،ٺ ز٧ؿة ٣ٺ٩ذٞةؿ.
( )5أك ٠ة٩خ ٝؽ ػؿصخ  ٨٦زكج ثُٺؽ يف ظةؿ ٌٗج ،٫أك َٞ٤٭ة ٍٗ ٨٦ل ٩ٲح ،أك َٞ٤٭ة يف ٍٗل
ٞلِص مة٬ؽٱٔ ٨ؽَ٣ل.ا٬ػ كاٵوط أف ٦ة صةز ٧٤٣ضذ٭ؽ أف ٣لذ٭ؽ ٚٲ ٫صةز ٤ٞ٧٤٣ؽ أف ٱ٤ٞؽ
ٚٲٚ ،٫ٺ ٤لذةج إٌف ذ.٫٤٠ ٟ٣
(ٞ٣ )6ٮ٦ (( :÷ ٫٣ؿق ٍ٤ٚلاصٕ٭ة)) .كظضح ٦ة :ٟ٣أف اٵ٦ؿ ٤٣ٮصٮب٪٤ٝ .ة :ٹ ١٪٩ؿ ذ،ٟ٣
ك ٨١٣اٵ٦ؿ ٪٬ة ٪٤٣ؽب ً٠ل ٹ ٣لت اثذؽاء ا١٪٣ةح كا٣جٞةء ٔ٤ٲٚ ،٫٭ؾق ٝؿٱ٪ح ٠ٮف اٵ٦ؿ ٬ؾا
٪٤٣ؽب( .ثكذةف).
( )7كاٞ٣ةق ٥إ٣ٲةٌل.
( )8ٱٞةؿ٬ :ٺ ٠ةف ا٣ٺـ ٤٣ذٕ٤ٲ ٢ق٢؟
( )9كدىةد .٫ٝكٝٲ :٢كإف ًف دىةد٫ٝ؛ ٵ ٫٩ٹ ٱٕؿؼ إٹ  ٨٦ص٭ذ.)Í( .٫
(*) كإذا اػذٛ٤ة  ٢٬اٛلؿاد يف اٙلةؿ أك يف اٹقذٞجةؿ ٚةٞ٣ٮؿ ٤٣ـكجÊ؛ ٵ ٫٩ٹ ٱٕؿؼ إٹ  ٨٦ص٭ذ.٫

َة٤٣ ٜ٣جؽٔح» ك ٰ٬دى٤ط ٜلة يف اٙلةؿ ك ،ٓٝكإٹ ٧ٚذٯ و٤عخ ٜلة ،إٹ أف
ٱٞٮؿ« :يف اٙلةؿ» أك ٱ٪ٮٱ.)1(٫
¬ٚ :إف ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣زٺزة ٤٣ك٪ح» كٕٝخ كاظؽة يف اٙلةؿ إف ٠ة٩خ
دى٤ط ٜلة ،كإٹ ٧ٚذٯ و٤عخ ٜلة ،كدجٞٯ از٪ذةف ٞ٤ٕ٦ذةف ٦ذٯ و٤عخ ٤٣ك٪ح
كٕٝخ زة٩ٲح ،ز٦ ٥ذٯ و٤عخ ٤٣سة٣سح كٕٝخ ،كٹ ثؽ ْ ٨٦ل٤ٲ ٢ا٣ؿصٕح ثٲ٪٭ًل
ثةٞ٣ٮؿ ،أك ثة٣ٮطء يف ٍٗل اُ٣٭ؿ ا٣ؾم َٞ٤خ ٚٲ٤٣ ٫ك٪ح(.)2
¨ ٤ٚٮ ٝةؿ« :أ٩خ َة٤٣ ٜ٣ك٪ح» ك ٰ٬دى٤ط ٜلة يف اٙلةؿ ٚإ ٫٩ٱٍ٦ ٓٞصكَة
ثأف ٹ ٱُأ٬ة يف ذ ٟ٣اُ٣٭ؿ كٹ ٱٮٚ ٓٝٲٞ٤َ ٫ح أػؿل٤ٚ ،ٮ  ٢ٕٚدجَل أ١لة ٠ة٩خ
ٹ دى٤ط ٤٣ك٪ح( )3كأف اُ٣ٺؽ ًف ٱٔ ٓٞىل اٚلٺؼ ا٣ؾم ٦ؿ(.)4
¬ :كإذا ٔ ٜ٤اُ٣ٺؽ ثة٩ذٛةء أظؽ اٞ٪٣ٲٌَل ا٤٣ؾٱ ٨ٹ زة٣ر ٜلًل دٕٜ٤
كٝٮٔ ٫ثةٞ٪٣ٲي اٳػؿ ك٣ٮ ٛ٩ةق يف آػؿ ٠ٺ٩ ،٫٦عٮ ٝٮ« :٫٣أ٩خ َة ٜ٣ٹ يف
ا٤٣ٲ ٢كٹ يف ا٪٣٭ةر» ك ٓٝيف ا٪٣٭ةرٚ ،إف ٠ةف ٚٲ ٫ك ٓٝظةٹ ،كإف ٠ةف يف ا٤٣ٲ٢
ٚجُ٤ٮع اٛ٣ضؿ .ك٠ؾا إذا ٝةؿ« :ٹ ٣ٲٺ كٹ ١لةر» ،كإف ٝةؿ« :ٹ يف ا٪٣٭ةر كٹ يف
ا٤٣ٲ »٢أك «ٹ ١لةرا كٹ ٣ٲٺ» َٞ٤خ يف ا٤٣ٲٚ ،٢إف ٠ةف ٚٲ ٫ك ٓٝظةٹ ،كإف ٠ةف
يف ا٪٣٭ةر ٧ٚذٯ ٗؿثخ ا٣ن٧ف .كإف ٝةؿ« :ٹ َة٬ؿا كٹ ظةاٌة» أك «ٹ يف
اُ٣٭ؿ كٹ يف اٙلٲي» َٞ٤خ يف اٙلٲي( .)5كإف ٝةؿ« :ٹ ق٪ح كٹ ثؽٔح»
َٞ٤خ ٤٣جؽٔح يف اٙلةؿ إف ٠ة٩خ دى٤ط ٜلة ،كإٹ ٧ٚذٯ و٤عخ ٜلة .كإف ٝةؿ:
(ٚ )1ٺ ٱ.)Í( .ٓٞ
(ٚ )2ذجَل يف اُ٣٭ؿ اٚلة٦ف.)Í( .
(ّ )3ة٬ؿق ¬ ك٣ٮ زة٣سحٚ ،ٲْ٪ؿ ٚٲ ٨٦( .٫ػٍ ظسٲر) .كيف اٛل :ٓ٪ٞك ٫٣أف ٱُأ٬ة يف ٬ؾق اٛلكأ٣ح ٦ة ًف
د ٓٞا٣ذُ٤ٲٞح ا٣سة٣سح( .كاث.)٢
( )4ٱٕ ٰ٪ػٺؼ اث ٨ق٤ٲًلف كا٣ـكااؽ كا٣ذ٧٭ٲؽ ظٲر كَب٭ة ،كػٺؼ ا٪٣ةرص كا٣نة ٰٕٚظٲر
َٞ٤٭ة يف ذ ٟ٣اُ٣٭ؿ.
( )5ك٬ؾا ٱؽؿ ٔىل أف اٛ٪٣ةس  ٨٦اٙلٲيٚ ،ٲ١ٮف ٤٣جؽٔح.

«ٹ ٠سٍلا كٹ ٤ٝٲٺ» أك «ٹ ٤ٝٲٺ كٹ ٠سٍلا» َٞ٤خ

ز٪ذَل()1

ٔىل ٝٮؿ أ٢٬

ا٣سٺث ،كٔىل ٝٮؿ اٜلةدم كاظؽة¬(.)2
 :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣زٺز نة ٩ىٛ٭ة ق٪ح ك٩ىٛ٭ة ثؽٔح» ك ٓٝز٪ذةف يف
اٙلةؿ ثؽٔح ك٣ٮ ٠ة٩خ دى٤ط ٤٣ك٪ح؛ ٵٝ ٫٩ؽ أك ٓٝز٪ذَل يف اٙلةؿٚ ،ٲ١ٮ٩ةف
ثؽٔح([ ،)3ز ٥كاظؽة ٦ذٯ و٤عخ ٤٣ك٪ح(٤ٚ .])4ٮ ٝةؿ« :ثٌٕ٭ة ق٪ح كثٌٕ٭ة
ثؽٔح» ١ٚؾا أٱٌ نة ،ذ٠ؿق يف ا٣جعؿ كا٣ذؾ٠ؿة ،كاٵٝؿب ظٲر  ٰ٬دى٤ط ٤٣ك٪ح أ١لة
د ٓٞكاظؽة يف اٙلةؿ ٤٣ك٪ح( ،)5كز٪ذةف ٦ذٯ و٤عخ ٤٣جؽٔح ،ك٬ؾا ٔ ٫٤٠ىل ٝٮؿ
أ ٢٬ا٣سٺث ،كأ٦ة ٔىل ٝٮؿ¬ اٜلؽكٱح ٚٲ ٓٞكاظؽة يف اٙلةؿ( ،)6ك٦ذٯ راصٕ٭ة كٕٝخ
( )1كذ٣ ٟ٣ذٮقُ٭ة ثَل ا٤ٞ٣ٲ ٢كا١٣سٍل[ .]1ك٤لذ ٢٧إف ٝةؿ« :ٹ ٤ٝٲٺ كٹ ٠سٍلا» أف ٱ٤ٔ ٓٞٲ٭ة
زٺث( .ثكذةف).
( )2ثؽٔٲح.)Í( .
( )3كذ ٟ٣ٵ١لة دٞ٪ك ٥كاظؽة ٤٣ك٪ح ككاظؽة ٤٣جؽٔح ،كدجٞٯ كاظؽة ٦رتددة ثَل ا٣ك٪ح كا٣جؽٔح،
ٚٲرتصط كٝٮٔ٭ة يف اٙلةؿ؛ ٵ ٫٩ٱى٤ط ٣ٮٝٮٔ٭ة ثؽٔحٚ ،ٲ١ٮ٩ةف ثؽٔح ٕلٲٕة ،كدجٞٯ ا٣سة٣سح
٦ذٕٞ٤ح ثة٣ك٪ح ٦ذٯ و٤عخ ٜلة .ك٠ؾا يف وٮرة ا٣جٕي؛ ٵ٣ ٫٩لت ا٣ذ٪ىٲٚ ،ٙذٞ٤َ ٓٞح
ك٩ى٤٣ ٙجؽٔح ٨١٣ ،دذ ٥٧از٪ذَل ،كٹ ٱ٤٣ ٓٞك٪ح؛ ٵف كٝٮٔ٠ ٫ةٛلٍصكط ثة٣ذ٪ىٲً٠ ٙل ٣ٮ
رصح ث ،٫إٹ أف ٱ٪ٮم ٝؽر ا٣جٕي ٩ ٫٤ٚٲذ( .٫ثكذةف).
(٦ )4ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل ( ٨٦أ).
( )5يف ا٣ىٮرة اٵػٍلة ،ٹ يف اٵكٌف ١ٚٺـ ا٣جعؿ أٝٮل ،كآص أٔ.٥٤
( )6اٞ٣ٲةس أ١لة د ٓٞكاظؽة ٤٣جؽٔح ٞ٤ُ٦ة ٔ٪ؽ٩ة( .قًلع قعٮٍف) .ك٬ٮ رصٱط ا٣جعؿ كا٘٣ٲر،
ك ِٛ٣ا٘٣ٲر :اٛ٣ؿع ا٣كةدس :إذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣زٺزة ثٌٕ٭ة ٤٣ك٪ح كثٌٕ٭ة ٤٣جؽٔح»
كٕٝخ ٔ٤ٲ٭ة كاظؽة يف اٙلةؿ ٞ٤ُ٦ة ٔىل أو٪٤ة( .ث .)٫ْٛ٤كٝٲ :٢اٵكٌف أ ٫٩ٹ ٱ٨ ٓٞلء؛
ٹقذعة٣ح اٍ٣صط ظٲر ٝةؿ« :ثٌٕ٭ة»  ..ٍٞٚا٣غ .ك ِٛ٣ا٣جعؿٚ :إف ٝةؿ« :زٺزة ثٌٕ٭ة
٤٣ك٪ح كثٌٕ٭ة ٤٣جؽٔح» ٩ ٫٤ٚٲذ ٫يف دٞؽٱؿ ا٣جٕي ،كظٲر ٹ ٩ٲح ٣لت ا٣ذ٪ىٲٚ ،ٙذٞ٤َ ٓٞح
ك٩ى٤٣ ٙجؽٔح ٨١٣ ،دذ ٥٧از٪ذَل ،كٹ د٤٣ ٓٞك٪ح؛ إذ كٝٮٔ٠ ٫ةٛلٍصكط ثة٣ذ٪ىٲٓ٦ ٙ
اٷَٺؽ ً٠ل ٣ٮ رصح ث( .]2[٫ا٩ذ٭ٯ ث.)٫ْٛ٤

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

[ٝ ]1ٲ :٢ك٤لذ ٢٧أف ٱ ٓٞيف ٝٮ« :٫٣ٹ ٠سٍلا كٹ ٤ٝٲٺ» كاظؽة  ،ٍٞٚذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق( .ٙثؿ٬ةف).
[ ]2ٱٕ ٰ٪ثإٱٞةع كاظؽة ك٩ىٚ ٙٺ ق٪ح ظٲ٪بؾ ٨٦( .اٜلة٦ل).

زة٩ٲح ،ز٦ ٥ذٯ راصٕ٭ة ٚإف ٠ة٩خ اٵك٣ذةف كٕٝذة ٤٣ك٪ح دٕٲ٪خ ا٣سة٣سح ٤٣جؽٔح ،كإف
٠ة٩ذة كٕٝذة ٤٣جؽٔح دٕٲ٪خ ا٣سة٣سح ٤٣ك٪ح ،كإف ٠ة٩خ إظؽاً٬ل ق٪ح كا٣سة٩ٲح ثؽٔح كٕٝخ
ا٣سة٣سح ٔٞٲت ا٣ؿصٕح  ٞ٤ُ٦نة(.)1
 :Êكا٣ؿصٰٕ٬ :ٮ ٦ة ٠ةف ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ ثٍ٘ل ٔٮض ٦ةؿ( )2كًف د٨١
زة٣سح .كا٣جةا٬ :٨ٮ ٦ة كٝ ٓٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ،أك ثٕؽق ٔىل ٔٮض ٦ةؿ ،أك ٠ة٩خ زة٣سح.
¬ :كاُ٣صٱط٬ :ٮ ٦ة ٠ةف ث ِٛ٤اُ٣ٺؽ(٩ ،)3عٮ« :أ٩خ َة »)4(ٜ٣أك
«ٞ٤ُ٦ح( »)5أك «َٞ٤ذ »)6(ٟأك «ٱة َة »)7(ٜ٣أك «ٱة ٞ٤ُ٦ح»ٚ .إف ٝةؿ« :أ٩خ
٪١ٚةٱح( ،)8كٝةؿ أثٮ َة٣ت كاٞ٣ة٬ل زٱؽ :ث ٢رصٱط¬( .)9كإذا ٝٲ:٫٣ ٢
Ð
اُ٣ٺؽ»
ُٚصٱط( ،)10كإف ٝةؿ« :إم كآص» ٚإٝؿار ث.٫
¬
«ا٦ؿأدَ ٟةٞٚ »ٜ٣ةؿ»٥ٕ٩« :
( )1قٮاء ٠ة٩خ ق٪ح أك ثؽٔح.)Í( .
(ْ٦ )2٭ؿ .ك(.)Í
(*) أك يف ظ.)Í( .٫٧١
(ٝ )3ٮ« :٫٣ث ِٛ٤اُ٣ٺؽ» أ ٥٤أف اُ٣صٱط ٦ة ٠ةف ٦ذ٪ةكٹن  ِٛ٤٣اُ٣ٺؽ كٹ ٤لذٍٗ ٢٧لق،
كقٮاء ٠ةف ػربا ٦سٝ« :٢ؽ َٞ٤ذ »ٟأك وٛح ٦س« :٢أ٩خ ٞ٤ُ٦ح» أك ٩ؽاء ٦س :٢ٱة َة.ٜ٣
كا٪١٣ةٱح٦ :ة ٹ ٱؾ٠ؿ ٚٲ ِٛ٣ ٫اُ٣ٺؽ ،ث٤ ٢لذ ٫٤٧ك٤لذٍٗ ٢٧لق( .ثكذةف).
( )4وٛح.
( )5وٛح.
( )6إ٩نةء.
(٦ )7ة ًف ٱ ٨١اق٧٭ة َةٚ ٜ٣إ ٫٩ٱ١ٮف ٪٠ةٱح Êيف ظٕ٦( .٫ٞٲةر).
(*) ٩ؽاء.
(٬ )8ؾا ٠ٺـ اٛلؤٱؽ ثةٓص؛ ٵف اٵمؼةص ٹ دٮو ٙثةٛلىةدر( .ثكذةف ث .)٫ْٛ٤كاػذةرق ثٕي اٛلنةاغ.
ذ٬ت ٔ٤ٲ ٫يف ثٕي ا١٣ذت اٛلٞؿرة ٔىل اٛلنةاغ.
(ِ )9ف
(*) ٣ٮصٮد  ِٛ٣اُ٣ٺؽ ،كٝؽ دٮو ٙاٵمؼةص ثةٛلىةدر ٔىل َؿٱ ٜاٛلجة٘٣ح٠ ،ؿص ٢رًة أك ٔؽؿ،
أك ٔىل َؿٱ ٜظؾؼ اٛلٌةؼ ،أم :أ٩خ ذات َٺؽ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )10ٱٕ ٰ٪إذا ٝىؽ اُ٣ٺؽ ثٞٮ.»٥ٕ٩« :٫٣ا٬ػ كيف اٛل٪ذـع :إف ًف ٱٝ ٨١ؽ َٞ٤٭ة ك٠ةف ٠ةذث نة ثٞٮ:٫٣
« »٥ٕ٩ك ٓٝيف اْ٣ة٬ؿ دكف ا٣جةَ.٨ا٬ػ  ٫٤ٕ٣ٱؿٱؽ ٵ ٫٩إٝؿار ٱٕ ٢٧ث ٫يف اْ٣ة٬ؿ .كآص أٔ.٥٤

 :كإذا ٝةؿ ٹ٦ؿأدُ« :٫لنذٚ »)1(٥٭ٮ ٪٠ةٱح ،)2(Êكإف ٝةؿُ« :لنذ٥
ُٚصٱط ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ َة٣ت( ،)3كركم
¬
إٱـٌل» أك ٝةؿ« :إٱـٌل ُلنذ»٥
ٔ ٨اٜلةدم كا٪٣ةرص أ٪٠ ٫٩ةٱح .كاٛلؿاد ٚٲ ٨٧ٱٕؿؼ ٪ٕ٦ةق؛ ٵف «ُلنذ٪ٕ٦ »٥ةق:
دؿ٠ذ ،ٟك«إٱـٌل» ٪ٕ٦ةق ٨ٔ :اٵزكاج ،ك ٨٦ٹ ٱٕؿؼ ٪ٕ٦ةق ٚٺ ظ ٫٣ ¬٥١يف ظ،٫ٞ
ك٠ؾا إ٣ض ٰ٧إذا  ِٛ٣ثةُ٣ٺؽ إ٣ؿيب ك٬ٮ ٹ ٱٕؿؼ ٪ٕ٦ةق ٚٺ ظ[ ٫٣ ¬٥١يف
ظ.)4(]٫ٞ
 :كاُ٣صٱط ٹ ٤لذةج إٌف ا٪٣ٲح ،ث ٢إٌف ٝىؽ ذ ٟ٣ا٤ٚ ،ِٛ٤٣ٮ أراد ا١٣ٺـ
ثٍ٘ل اُ٣ٺؽ ٚكج٣ ٫ٞكة ٫٩إٌف اُ٣ٺؽ ثٍ٘ل اػذٲةرق ًف ٱ ،)5(¬ٓٞكٝةؿ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ
كا٪٣ةرص كا٣ٮايف كْلؿٱش اٛلؤٱؽ ثةٓص :إ٤ ٫٩لذةج إٌف ا٪٣ٲح ،ك ٰ٬إرادة ا٣ٮٝٮع ،ٹ ظٲر ًف
ٱؿدق٩ ،عٮ اٛلةزح كاٜلةزؿٝ ،ةؿ ا٪٣ةرص :كٹ يف ظةؿ اٌ٘٣ت ٚٺ ٱ .)6(ٓٞكإذا ادٔٯ
أً ٫٩ف ٱ٪ٮً اُ٣ٺؽ ٞٚةؿ أثٮ ِ٦ص :ٱٞجٝ ٢ٮ ٓ٦ )7(٫٣ٱ٧ٲ٪ٔ ٫٪ؽ ،٥٬كٝةؿ أثٮ صٕٛؿ :ٹ
ٱٞج.)8(٢
¬ ٨٦ :رأل ا٦ؿأة ٪ْٚ٭ة أص٪جٲح ٞٚةؿ ٜلة« :أ٩خ َة »ٜ٣ز ٥ثة٩خ زكصذ٫
( )1ثٛذط ا٣جةء كَ٠ص اٜلةء ،كا٣ذةء ٣لٮز ٚٲ٭ة اٛ٣ذط كا ،٥ٌ٣ذ٠ؿق يف دٕ٤ٲ ٜا٣ـٱةدات ٞٛ٤٣ٲ٫
ظك .٨كًف ٱؾ٠ؿ ظؿ٠ح ٢لـة «اٱـٌل» .كا٣كًلع َ٠ص٬ة( .رشح ُلؿاف ث.)٫ْٛ٤
( )2كذ ٟ٣ٵف ٪ٕ٦ةق :دؿ٠ذٚ ،ٟ٭ٮ ٤لذ ٨ٔ :٢٧اٞٛ٪٣ح ،أك دَ٤ٕٛل ٦ة مبخ ،أك أٔؿًخ ٔ،ٟ٪
ك٤لذ ٢٧اُ٣ٺؽٚ ،إذا زاد «إٱـٌل» وةر رص٤ل نة؛ إذ ٹ ٤لذ ٢٧إٹ اُ٣ٺؽ( .ثكذةف).
(ً٠ )3ل يف اٵز٬ةر.
(٦ )4ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل ( ٨٦أ ،ج) ،ك٬ٮ يف (ب ،د) ظةمٲح.
( )5كٹ ٱٞجٝ ٢ٮ ٫٣إٹ ٞ٣ؿٱ٪ح( .ثعؿ) (.)Í
(*)  ٨١٣ٹ ٱٞج ٢أ ٫٩قج٣ ٫ٞكة ٫٩إٹ ٝ ٓ٦ؿٱ٪ح دؽؿ ٔ٤ٲ.٫ا٬ػ ٩عٮ أف ٱ١ٮف اق ٥ا٦ؿأدَ ٫ةر ٝنة
ثة٣ؿاء ٪ٚةدا٬ة ٱة َة ٜ٣ك٤ٝت ا٣ؿاء ٹ ٦نة ٍٗ ٨٦ل ٝىؽ( .ثكذةف).
اٛلؼذةر ٱ.ٓٞ
¬
()6
(ٝ )7ٮم ٔىل أو٤٭.٥
( )8كاػذةرق يف دٕ٤ٲ ٜا٣ٮميل.

َٞ٤خ( ،)1ك٣ٮ صةء ث ِٛ٤ا٪١٣ةٱح أٱٌ نة إذا ٩ٮل َٺٝ٭ة.
 :كإذا ٩ٮل ثةُ٣ٺؽ ٪ٕ٦ٯ آػؿ ٩عٮ أف ٱٞٮؿ :أردت اُ٣ٺؽ ٔ٨
ا٣ٮزةؽ ،أك أردت ثٍٗ ٫ل٬ة ٚإ١لة دىط ٩ٲذ ٫يف ا٣جةَ ٨ٹ يف اْ٣ة٬ؿ ،إٹ أف
دىؽ)2(٫ٝ

ا٣ـكصح ًف ٱٕرتًةٝ ،)3(Êةؿ يف ا٣ذٞؿٱؿ :إذا ٠ةف ٔؽٹ(ٝ .)4ةؿ يف

ا١٣ةيف :ك٠ؾا إذا ٝةؿٚ« :Êةَ٧ح َة »ٜ٣كاق ٥زكصذٚ ٫ةَ٧ح ٚإ١لة دُٚ ،ٜ٤إف ادٔٯ
أ ٫٩أراد ٍٗل٬ة ًف ٱٞج ٢يف اْ٣ة٬ؿ إٹ أف دىةد ٫ٝزكصذ.)5(٫
ٱ،)6(ٓٞ
 :إذا ٝةؿ« :أ٩خ َةَ ٜ٣ٺٝة ٹ ٱ٤ٔ ٓٞٲ »ٟأك «ٍٗل كاٚ »ٓٝإ¬ ٫٩
إٹ ٔىل ٝٮؿ  ٨٦ٱٞٮؿ ثأف َٺؽ ا٣جؽٔح ٹ ٱىط ٚٺ ٱ٨ ٓٞلء.
 :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َةٍ ٜ٣أك ٹ(ً »)7ف ٱٝ .¬ٓٞةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙك٠ؾا ٣ٮÊ
ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣كاظؽة ٍأك ٹ» ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ث ٢ٱ ٓٞكاظؽة.
 :Êكا٪١٣ةٱةت ٪٬ة ٍٗل ٞلىٮرة ،ث٤ ِٛ٣ ٢٠ ٢لذ ٢٧اُ٣ٺؽ(ٚ )8إ ٫٩ٱٓٞ
( )1ك٠ؾا يف ا٣ٮ ٙٝكاٜلجح كا٪٣ؾر ك٦ة أمج ٫ذٚ ،ٟ٣ٲٔ ٓٞىل اٛلنةر إ٣ٲ ٫ك٣ٮ ٍّٗ ٫٪ل .٫١٤٦
(ظةمٲح قعٮٍف).
( )2ٱًٕ ٰ٪ف د٪ةزٔ.٫
( )3ا٣ؾم ٱأيت ٔىل اٞ٣ٮأؽ أ ٫٩إذا ادٔٯ اُ٣صؼ ك٠ةف ا٤ ِٛ٤٣لذٝ ٫٤٧جٝ ٢ٮ ٫٣ثةَ٪ة ،كإف ٠ةف ٹ
٤لذ٩ ٫٤٧عٮ أف ٱٞٮؿ« :زكصذٰ َة »ٜ٣كٱٞٮؿ« :أردت اٙلضؿ» ٹ ٱؽٱ ٨ٹ ّة٬ؿا كٹ ثةَ٪ة.
(ٛ٦ذٰ) .ك٦س٤٣ ٫٤ٮميل.
( )4ث ٢ٹ ٚؿؽ.)Í( .
( )5اٛلؿاد ثةٛلىةدٝح ٔؽـ اٛل٪ةزٔح[ .اٛل٪ة٠ؿة (٩غ)] (.)Í
( )6ٵ٦ ٫٩ة َ ٨٦ٺؽ إٹ كٱ( .ٓٞثكذةف)٬ .ٺ ٝٲ :٢ٹ ٱ٪ٔ ٓٞؽ٩ة؛ ٵف اُ٣ٺؽ ا٣ؾم ٹ ٱ٬ ٓٞٮ
ا٣ؽكر.ا٬ػ ٱْ٪ؿ.
(ٚ )7إف ٝةؿِ « :فأكٹن» ثة٣ذنؽٱؽ ٚ٭ٮ إٝؿار ثةُ٣ٺؽ ،Éإٹ أف ٱؿٱؽ اٷ٩نةء ًف ٱ¬ٓٞ؛ ٵ ٫٩ث٧سةثح ٨٦
ٝةؿ :أ٦ف.ا٬ػ كاػذةر اٛلٛذٰ أ١لة دُ ٜ٤يف اٙلةؿ؛ ٵف «أكٹ» ٣ٲكخ ثْؿٚٲح٦ ،ة ًف ٱ٨٦ :٢ٞ
أكؿ أك يف أكؿ.
( )8ك٣ٮ ٔؿ ٚنة.

ث ٫إذا أرادق٩ ،عٮ ٝٮ :٫٣أ٩خ ػ٤ٲح ،أك ثؿٱبح ،أك ثةا ،٨أك ثذح ،أك ثذ٤ح( ،)1أك
رسظذ ،ٟأك ٚةرٝذ ،ٟأك اقذرباٰ( ،)2أك د ،ٰٕ٪ٞأك ظجٔ ٟ٤ىل ٗةرث ،)3(ٟأك
أ٩خ قةاجح( ،)4أك ظؿة ،أك اٙل ٰٞثأ ،ٟ٤٬أك اذ٬جٰ ،أك ركظٰ ،أك أذؽم ك٣ٮ
٠ةف ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ( ،)5أك أثؿأدٞٔ ٨٦ ٟؽة ا١٪٣ةح ،أك ٣كخ ٍف ثة٦ؿأة( ،)6أك
«ٹ» صٮاثة ٛلٝ ٨ةؿ  ٟ٣ ٢٬ :٫٣ا٦ؿأة( ،)7أك ُلنذ ،٥أك ثأٛ٣ةظ اْ٣٭ةر رص٤ل ٫أك
٪٠ةٱذ ،٫أك أ٩ة  ٟ٪٦ثةا ٨أك ثؿئ أك ػيل ،أك ٝةؿ :أ٩خ أ ٰ٦أك ث٪ذٰ أك أػذٰ ،ٹ ٣ٮ

( )1ثذح كثذ٤ح ٪ٕ٦ةً٬ل كاظؽ ،ك٠ٺً٬ل  ،ُٓٞ٤٣كيف اٙلؽٱر ١لٯ ٔ ٨ا٣ذجذ ،٢ك٬ٮ اٹُٞ٩ةع ٔ٨
ا١٪٣ةح ،كا٣جذٮؿ :اٛلُٕٞ٪ح ٔ ٨اٵزكاج ،كق٧ٲخ ثٚ ٫ةَ٧ح  ŉٹُٞ٩ةٔ٭ة ٔ٩ ٨كةء ز٦ة١لة
ٌٚٺ كدٱ٪ة كظكجة.
( )2أك اقذرباٰ رٖل.ٟ
(ٝ )3ةؿ يف ا٣ىعةح :ا٘٣ةرب٦ :ة ثَل ا٣ك٪ةـ كا .ٜ٪ٕ٣كا٪٣ةٝح إذا رٔٲخ أ ٰٞ٣اٚلُةـ ٔىل ٗةرُلة؛
ٵ١لة إذا رأت اٚلُةـ ًف ٦ل٪٭ة ا٣ؿٰٔٚ ،ةقذٕ٬ ٢٧ؾا يف اٷرقةؿ ،كٝٲ :٢ظجٔ ٟ٤ىل ٗةرث،ٟ
أم :اذ٬جٰ ظٲر مبخ( .ثكذةف ،كز٬ٮر).
( )4كا٣كةاجح ٝٲ :٢إ١لة ٦ة ٠ة٩خ د ٢ٕٛا٘لة٤٬ٲح  ٨٦ا٪٣ؾر إذا ٦ؿض ٦ؿٱي ٚن ٰٛقٲت  ٨٦إث٫٤
٦ة أراد م١ؿا ٓص دٕةٌفٚ ،ٲؼ٤ٲ٭ة دؿٔٯ ظٲر مةءت ،كٹ ٓل٦ ٨٦ ٓ٪ةء كٹ ٠ٶ .كٝٲ٠ :٢ة٩خ
ا٪٣ةٝح إذا ك٣ؽت ٍٔصة أثُ٤٠ ٨٭ة إ٩ةث قٲجخ كًف دؿ٠ت كًف ٱٍصب ٣ج٪٭ة إٹ ك٣ؽ٬ة أك
اٌ٣ٲ ٙظذٯ ٓلٮتٚ ،إذا ٦ةدخ أٙ ٢٠ل٧٭ة( .ز٬ٮر ْٛ٣ة) .ك٦س ٫٤يف إ٣٭ؽ اٵ٠ٲؽ يف دٛكٍل
َ َ َ َ
َ
ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َوَّل سائ ِب ٍة َوَّل َو ِصيي ٍةّص ا٣غ [اٛلةاؽة ،]103ك٦س ٫٤يف ا٣جكذةف.
( )5كٹ ٱٞةؿ :إ ٫٩ٹ ٔؽة ٚٺ َٺؽ؛ ٵف اٛلٞىٮد ٦ة ٱ ٓٞث ٫اُ٣ٺؽ ،كٹ ٔربة ثةٕ٣ؽة.
(١٬ )6ؾا ٪٬ة ،كّة٬ؿ ٠ٺ٦٭ ٥أف إ١٩ةرق َٺؽ كًف ٱؾ٠ؿكا ٩ٲحٚ ،ٲٛ٭ ٫٪٦ ٥أ ٫٩رصٱط .كٝؽ دٞؽـ
يف اػذٺؼ ا٣ـكصَل أف إ١٩ةرق َٺؽ ،إٹ أف ٤ل ٢٧أ٪٬ ٫٩ة ٱٛٲؽ اٷ٩نةء كٚٲًل ٦ؿ ٱٛٲؽ
اٷػجةر اقذٞةـ كك ٓٝاٛ٣ؿؽ ثَل ا٣ىٮردَل[.]1ا٬ػ ٱٞةؿ٪٬ :ة ً٬ل ٦ذىةدٝةفٔ Êىل ا٣ـكصٲح،
ثؼٺؼ ٦ة دٞؽـ.
( )7أمٞٚ :ةؿ« :ٹ».

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

[ٝ ]1ؽ اػذٍل ٚٲًل ً٦ص أف إ١٩ةرق ٚؿٝح ٹ َٺؽ.

ٝةؿ :ٱة أ ٰ٦أك ٱة ث٪ذٰ أك ٱة أػذٰ ٚٺ رصٱط كٹ ٪٠Éةٱح( ،)1ذ٠ؿق أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ،
ك ٢ٕ٣اٛ٣ؿؽ أف ٬ؾا ٱكذٕ ٢٧يف ا٣ذؼةَت ٚٺ ٤لذ ٢٧اُ٣ٺؽ.
 :كا٪١٣ةٱةت ٤٠٭ة دٛذٞؿ إٌف ا٪٣ٲحٚ ،إف أراد ُلة اُ٣ٺؽ ك ،ٓٝكإف أراد ُلة ٍٗلق
أك ًف ٱؿد ُلة مٲبة ًف ٱ ،¬ٓٞإٹ ظٲر د١ٮف صٮاثة ٣كؤاؿ اُ٣ٺؽ اُ٣صٱط ٚإ١لة د١ٮف
رص٤لة(٩ ،)2عٮ أف دٞٮؿ ٞٚ »ٰ٪ٞ٤َ« :٫٣ةؿ ٜلة« :ركظٰ» أك ٩عٮق  ٨٦ا٪١٣ةٱةت ٚإ٫٩
ٱٝ .)3(ٓٞةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :ك٠ؾا إذا ٠ةف يف ظةؿ اٌ٘٣ت كاٛلنةٝح ٚؾٟ٣
ٝؿٱ٪ح( )4دؽؿ ٔىل أ ٫٩أراد ُلة َٺٝ٭ة .ك٦س ٫٤يف ا١٣ةيف ،ػٺؼ¬ ا٣نة.ٰٕٚ
¨ كإذا ادٔخ ٔ٤ٲ ٫يف ا٪١٣ةٱح أ ٫٩أراد اُ٣ٺؽ كأ١٩ؿ ٤ٚ٭ة أف ّل٫ٛ٤
اظذٲةَ نة( )5إذا م١خ يف ٝٮ ،٫٣كٱ٤ـ ٫٦اٙل ٙ٤إذا َ٤جذ.)6(٫
 :كإذا ٝةؿٔ« :يل اُ٣ٺؽ( »)7أك «ٱ٤ـ ٰ٪٦اُ٣ٺؽ» ٚ٭ٮ ٪٠ةٱح.)8(Ê
( )1ٵ١لة ٹ ّلذ ٢٧اُ٣ٺؽ كٹ اْ٣٭ةر ،كإً٩ل ّلذ ٢٧اٷ٠ؿاـ( .ثكذةف)٬ .ؾا ٱكذٞٲ ٥يف ٍٗل ٝٮ:٫٣
«ٱة أٚ ، »ٰ٦ٲ١ٮف ٪٠ةٱح؛ ٵ ٨٦ ٫٩أٛ٣ةظ ٪٠ةٱح اْ٣٭ةر ،ك٬ٮ ٪٠ةٱح يف اُ٣ٺؽٚ ،ذع.ٜٞا٬ػ
ٱٞةؿً :ف ٱؾ٠ؿكا ا٪٣ؽاء  ٨٦أٛ٣ةظ ٪٠ةٱح اْ٣٭ةرٚ ،ذعٝ ٢٬ ٜٞؽ ذ٠ؿكا ذ.ٟ٣
( )2كّة٬ؿ اٛلؾ٬ت أ ٫٩ٱ١ٮف ٪٠ةٱح.)Í( .
( )3اٛلؾ٬ت أ٪٠ ٫٩ةٱح٠ ،ؾا يف ا٣جعؿٔ( .ة٦ؿ) (.)Í
(ٝ )4ةؿ ٦ٮٹ٩ة  :#كٚٲْ٩ ٫ؿ ،كاٵكٌف ػٺٗ( .٫ٚٲر) .أم :ػٺؼ ٝٮؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٨
ق٤ٲًلف ،ك٬ٮ أ٪٠ ٫٩ةٱح يف اُ٣ؿَٚل¬.
( )5ٹ كصٮثة إٹ إذا ّ٪خ( .ذ٦ةرم) .كيف ا٘٣ٲر٪٤ٝ :ةٔ :رب ثةٹظذٲةط ٔ ٨ا٣ٮصٮب؛ ٵف
ا٣ٲَ٧ل كاصجح  ٓ٦دٔٮل اٛلؿأةٕٚ .جةرة ا٘٣ٲر ٦سٔ ٢جةرة ا٣جٲةف .كٱ ٨١٧اٛ٣ؿؽ ثَل إ٣جةردَل
أ ٫٩يف ا٣جٲةف أراد أ٣ ٫٩لت ٔ٤ٲ٭ة َ٤ت ا٣ٲَ٧ل  ٓ٦ا ،٨ْ٣ك ٓ٦ا٣ن٣ ٟلٮز  ٨٦ثةب اٹظذٲةط
كٱ٪ؽب ،كأ٦ة ثٕؽ اٛلؿإٚح ٚٺ ٠ٺـ يف كصٮُلة ٔىل ا٣ـكج ،ك٬ٮ ٦ؿاد ا٘٣ٲر .ك(.)Í
(ٚ )6إذا  ٢١٩ظ٤ٔ ٥١ٲ ٫ثةُ٣ٺؽ.)Í( .
( )7ٹ إذا ٝةؿ٤ٔ« :ٲ ٟاُ٣ٺؽ» ٚ٭ٮ رصٱط.)Í( .
(*) كقٮاء ٝةؿ ٨٦ :زكصذٰ أـ ٹ.)Í( .
( )8كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر.

كٝٲ :)1(٢رصٱط ،ك٬ٮ ٦ؿكم ٔ ٨اٵظ١ةـ ،كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ( :)2ٹ رصٱط
كٹ ٪٠ةٱح(.)3
¬ :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ ٔيل ظؿاـ» أك «أ٩ة ٔ٤ٲ ٟظؿاـ» أك «٦ة أظ ٢آص ٍف
أك ٧٤٣كَ٧٤ل ٚ٭ٮ ٔيل ظؿاـ» ٚ٭ٮ ٪٠ةٱح يف اُ٣ٺؽ كيف اْ٣٭ةر ،أ٦لًل ٩ٮاق ك،ٓٝ
كإف ٩ٮاً٬ل  ٕ٦نة كٕٝة¨( ،)4كإف ًف ٱ٪ٮً مٲبة ٚ٭ٮ ٱَ٧ل ،إٹ يف ٝٮ« :٫٣أ٩ة ٔ٤ٲٟ
ظؿاـ(.»)5
ٚ :إف ٝةؿ« :أ٩خ ٔيل ٠ةٚل٧ؿ أك ٠ةٛلٲذح أك ٠ةٚل٪ـٱؿ أك ٠ةٵص٪جٲح» ٚإف
٩ٮل ث ٫اُ٣ٺؽ ك ،¨ٓٝكإف ٩ٮل ث ٫ا٣ذعؿٱٚ ٥٭ٮ ٱَ٧ل ٔىل ٦ة ذ٠ؿق يف ا٣ذٞؿٱؿ
كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ ،كٔىل ٦ة ذ٠ؿق أثٮ َة٣ت كأثٮ إ٣جةس يف اْ٣٭ةر ٹ ٱ١ٮف Êٱ٧ٲ٪ة.
كإف ًف ٱ٪ٮ ث ٫مٲبة ٚٺ ٨لء . Êكٝةؿ ا٪٣ةرص كا٣نة :ٰٕٚٹ ٱ ٓٞثةٙلؿاـ(َ )6ٺؽ
كٹ ٱَ٧ل( )7ك٣ٮ ٩ٮاقٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :Éٙكٝ ٨٦ةؿ ٣ـكصذ« :٫أَٞ٤ذٚ »ٟ٭ٮ
( )1اٷ٦ةـ أٖلؽ ث ٨ق٤ٲًلف .كيف ٩كؼح٣ :ٸ٦ةـ أٖلؽ ث ٨اٙلكَل.
(( .Î )2ظسٲر).
(ٝ )3ةؿ يف ا٘٣ٲر :ك٬ٮ اٵٝؿب ٔ٪ؽم؛ ٵً ٫٩ف ٱٮ ٓٝيف ٬ؾا ا ِٛ٤٣اُ٣ٺؽ ٔىل ا٣ـكصح ،كإً٩ل ٬ٮ
ث٪٧ـ٣ح ٝ ٨٦ةؿ :أ٣ـ٦خ ٛ٩يس أف أَ ،ٜ٤كٹ ػٺؼ يف ٬ؾا أ٣ ٫٩ٲف ثُصٱط كٹ ٪٠ةٱح؛
١ٚؾ٦ ٟ٣ة ٬ٮ يف ٪ٕ٦ةق[ٗ( .]1ٲر) .كٝةؿ يف ا٣جعؿ راد نا ٔىل اٷ٦ةـ ٤لٲٯ٤ٝ :خ :ٹ ٩ك،٥٤
ث٠ ٢أكٕٝخ اُ٣ٺؽ.
( )4قٲأيت يف اْ٣٭ةر أ ٫٩إذا ٩ٮاً٬ل ٕ٦ة كٕٝة ٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كأ٦ة ٔىل ٝٮؿ اٜلةدم ٚٲٓٞ
اُ٣ٺؽ؛ ٵ ٫٩أٝٮل .اٛلؾ٬ت¬ ٚٲًل قٲأيت كٝٮٔ٭ًل  ٕ٦نة ٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص.
(٤ٚ )5ٲف ثٲَ٧ل ، Êث٪٠ ٢ةٱح َٺؽ؛ ٵف ا٣ؿص ٢ٱٮو ٙثأ ٫٩ظؿاـ ٔىل اٛلؿأة ً٠ل دٮو ٙاٛلؿأة
ثأ١لة ظؿاـ ٔىل ا٣ؿص( .٢ثكذةف).
( )6يف (ب) :ثة٣ذعؿٱ.٥
(ٝ )7ةؿ ا٪٣ةرص :كإً٩ل ٠ ٰ٬ؾثح ٠ؾُلة٪٤ٝ .ةٞ ِٛ٣ :لذُ٤٣ ٢٧ٺؽ كاْ٣٭ةر ٚٲىط كًٕ٤ٔ ٫ٲ( .٫ثكذةف).
-------------------------

[ ] 1كركل ا٪٣ضؿم ٔ ٨اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم أ ٫٩أٚذٯ ثٮٝٮٔٞٚ ٫ٲ ٫٣ ٢يف ذٞٚ ٟ٣ةؿٔ :ؿٚ٭ ٥إرادة اُ٣ٺؽ ثؾ،ٟ٣
ك٬ٮ ٦نٕؿ ثأ٪٠ ٫٩ةٱح( .د٧١ٲ٪ٕ٦ ٢ٯ).

٪٠ةٱح؛ ٕ٣ؽـ اقذًٕل ٫٣يف إ٣ةدةٝ .ةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم( :)1ك٠ؾا إذا ٝةؿ :ا ،ٰٞ٤ُ٩أك
اػؿصٰ ،أك ا٣ـ ٰ٦أ ،ٟ٤٬أك اُ٣ؿٱ ٜإٌف أ ٟ٤٬أك إٌف ث٤ؽؾ ،أك دـكصٰ ٍٗلم،
أك اػذةرم  ٟ٣زكصة ،أك اَ٤جٰ  ٟ٣زكصة ،أك اثٕؽم ،أك أ٩خ ُٞ٦ٮٔح أك
ُٕٞ٪٦ح ،ذ٠ؿ ذ ٫٤٠ ٟ٣يف Êا٣جعؿ .ك٠ؾا ٝٮ :٫٣رٕٚخ¬ ٱؽم ٔ ،ٟ٪أك أ٩خ أكٌف
ثٛ٪ك ،ٟأك أ٦ؿؾ إ٣ٲ.ٟ
 :كا٪٣ٲح دٕ ٢٧يف ا٪١٣ةٱةت قٮاء ٝةر٩خ ْٛ٣٭ة يف أك ٫٣أك يف آػؿق أك
ثٕؽق ٦ذى٤ح ثً٠ ٫ل يف اٹقذس٪ةء قٮاء .كٝٲ :٢ٹ ثؽ أف د١ٮف يف أك .)2(٫٣كٝٲ:٢
ٝجٚ ٢ؿاٗ.)3(٫
 :كإذا ٝةؿ« :أ٩ة َ ٟ٪٦ةً »ٜ٣ف ٱٓٞ

٨لء()4
Ê

ك٣ٮ ٩ٮاق( ،)5كٝةؿ

ا٣نة :ٰٕٚإ٪٠ ٫٩ةٱحٚ .إف ٝةؿ« :أ٩ة  ٟ٪٦ثةاٚ »٨٭ٮ ٪٠ةٱحٝ .Êةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙكإذا
ٝةؿ« :أَ ٜ٤آص رٝجذً »ٟف ٱ ¬ٓٞث٨ ٫لء([ .)6ك٠ؾا ٱأيت –كآص أٔ -٥٤إذا ٝةؿ ٜلة:
( )1يف (ب)ٝ :ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك.٨
( )2كث٪ٯ ٔ٤ٲ ٫يف ا٣جعؿ.
( )3كٝٲ :٢ٹ ثؽ Êأف د١ٮف ٞ٦ةر٩ح أك ٟلةُ٣حٝ .ةؿ يف ا٣جعؿ٤ٝ :خٚ :إف ٝةر٩خ آػؿ ا ِٛ٤٣دكف
أكٚ ٫٣ةٵٝؿب Êأ١لة ٹ دىط؛ ٛلة ذ٠ؿق اٛلؿكزم[ .]1كآص أٔ.٥٤
( )4يف (د)ً :ف ٱ ٓٞث٨ ٫لء.
( )5كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٹ ٱٮو ٙا٣ؿص ٢ثأَ ٫٩ة ٨٦ ٜ٣اٛلؿأة .كظضح ا٣نة :ٰٕٚأ ٫٩ٱٮو ٙث٫؛ ٵ٫٩
ثٲ٪ٮ٩ح  ٨٦ا٣ؿصٚ ،٢٭ٮ ٪٠ةٱح٪٤ٝ .ةً :ف ٱٮو ٙرص ٢ثأَ ٫٩ة٘٣ ٜ٣ح كٹ ٔؿٚةٚ ،أ٦ة ثةاٚ ٨ةٛلؿاد
ث ٫ا٣ذجةٱ ٨كا٣ذجةٔؽ ،ك٬ٮ ٱٮو ٙث١ٚ ،٫ةف ٪٠ةٱح( .ثكذةف).
(*) ٬ؾا ٦ؾ٬ج٪ة كأيب ظ٪ٲٛح ،كإً٩ل ٚؿ٪ٝة ثَل ٝٮ« :٫٣أ٩ة  ٟ٪٦ظؿاـ» كثَل «أ٩ة َ ٟ٪٦ة »ٜ٣ٵ٫٩
ٌّ َ ُ َ ُ َ ُّ َ َ ُ
َ ُ
ٱٮو ٙثةٵكؿ؛ ٝةؿ دٕةٌفْ :صَّل َْ خِو لٓ ًْ َوَّل ْ ًْ ُيِئن لَّٓص [اٛل٧ذع٪ح ،]10كٹ
ٱٮو ٙثة٣سةٌلٚ ،نةث٦ ٫ة ٣ٮ ٝةؿ« :أ٩ة أٔذؽ ( .»ٟ٪٦ز٬ٮر).

( )6ك٠ؾا ٣ٮ ٝةؿ ٟٞ٤َ« :آص» ًف ٱ٨ ٓٞلÊء ً٠ل ٣ٮ ٝةؿ ٟٞ٤َ« :زٱؽ».ا٬ػ ٚإف ٝةؿ« :أَ ٟٞ٤آص» ٞٚٲ:٢
ٱ٬ ٓٞؾا َٺ ٝنة إذا صؿل ثٔ ٫ؿؼٞ٠ ،ٮ« :٫٣أثؿأؾ آص أك أٝة ،»ٟ٣كٝٲ :٢ٹ ٱ٨ ٓٞلÊء يف اُ٣ٺؽ.

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

[ ]1ك٬ٮ ٝٮ :٫٣إذا ٝةر٩خ ثٌٕ نة ٹ ٱى٤ط ُ٤٣ٺؽ.

«َ ٟٞ٤آص» ٚٺ ٱ ٓٞث٨ ٫لء ً٠ل إذا ٝةؿ ٟٞ٤َ :زٱؽ](.)1
 :Êكاٛلجةرش٬ :ٮ ٦ة دٮٹق ا٣ـكج ثٛ٪ك .٫كاٛلٮٌف٬ :ٮ ٦ة دٮٹق ٍٗلق
ثأ٦ؿق ،ك٬ٮ رضثةفٓ :ل٤ٲٜ ٟلة أك ٍ٘٣ل٬ة ،كدٮ٠ٲٜ ٢لة أك ٍ٘٣ل٬ةٚ .ة٣ذ٤٧ٲٟ
رصٱط ك٪٠ةٱح ،أ٦ة اُ٣صٱط ٪ٚعٮ ٝٮ١٤٦« :٫٣ذَ ٟٺ ٟٝأك َٺٝ٭ة» أك
«صٕ٤خ َٺ ٟٝإ٣ٲ »ٟأك «َٺٝ٭ة إ٣ٲ ،»ٟك٠ؾا «َٛ٩ ٰٞ٤ك ٟإف مبخ أك إف
رًٲخ» ،أك «َٞ٤٭ة إف مبخ أك إف رًٲخ» .كأ٦ة ا٪١٣ةٱح ٪ٚعٮ« :صٕ٤خ أ٦ؿؾ
إ٣ٲ »ٟأك «أ٦ؿ٬ة إ٣ٲ ٟأك ثٲؽؾ» أك «اػذةرٱ ٰ٪أك ٛ٩ك »ٟكأراد ثؾٓ ٫٤٠ ٟ٣ل٤ٲٟ
اُ٣ٺؽٚ ،إف ًف ٱؿدق ٚٺ ٨لء¬ ،كٱؽٱ ٨يف ذ ٟ٣ثةَ٪ة كّة٬ؿ نا ،إٹ أف ٱ١ٮف
صٮاثة ٤ُ٣ت اُ٣ٺؽ أك يف ظةؿ اٛلنةٝح ًف ٱؽٱّ ٨ة٬ؿا( ،)2ذ٠ؿق يف ا١٣ةيف.
¬ :كإذا ٝةؿ ٜلة« :اػذةرم» ٞٚة٣خ« :اػرتت» ًف ٱ٨ ٓٞلء( ،)3إٹ أف
ٱذىةدٝة أ١لًل أرادا ٠ٺً٬ل ٛ٩ك٭ة ك .ٓٝكإف ٝةؿ ٜلة« :اػذةرم ٛ٩كٞٚ »ٟة٣خ:
«اػرتت أك ٤ٕٚخ» ك ٓٝاُ٣ٺؽ إذا أراد ٓل٤ٲ١٭ة اُ٣ٺؽ ،كإف ٝةؿ ٜلة:
«اػذةرم» ٞٚة٣خ« :اػرتت ٛ٩يس» ًف ٱ ،ٓٞإٹ أف ٱىةدٝ٭ة أ ٫٩أراد ٛ٩ك٭ة(.)4
( :)5كظٲر¬ دٞٮؿ« :اػرتت ٛ٩يس( )6أك أ٬يل أك ثٲذ٪ة أك أيب أك أ»)7(ٰ٦
(٦ )1ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل ( ٨٦د) ،كذ٠ؿق يف ٬ة٦ل (أ) كٝةؿ :وط ٩كؼح ،ك٬ٮ ٦ؾ٠ٮر يف اٙلةمٲح.
( )2كاٛلؼذةر أ Ê٫٩ٱؽٱً٠ ٨ل ٦ؿ ٚٲ٭ًل.
(*) ث٪ةء ٔىل ٦ة دٞؽـ أ ٫٩رصٱط ،كاٛلؾ٬ت أ٪٠ ٫٩ةٱحٚ ،ٲؽٱٚ ٨ٲ٭ًل ّة٬ؿا كثةَ٪ة .ك(.)Í
(٣ )3رتددق ثَل ا٣ذ٤٧ٲ ٟكٍٗلق( .ثكذةف).
(ّ )4ة٬ؿ اٛلؾ٬ت أ ٫٩ٹ ٱٞ٤ُ٦ ٓٞة ،كٝٮل قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ ٠ٺـ ا٣جٲةف .كآص أٔ.٥٤
(٬ )5ؾا اٛ٣ؿع ٱٕٮد إٌف أكؿ اٛلكأ٣ح.
( )6يف ا٣ذؾ٠ؿة :كإف ٝةؿ« :اػذةرٱ ٰ٪أك ٛ٩ك ٟأك أثةؾ أك أٞٚ »ٟ٤٬ة٣خ« :اػرتت» ..ا٣غ ٠ٺـ ا١٣ذةب.
(ٛ )7لـٱح اٹػذىةص ،ثؼٺؼ أػٮ٬ة أك أػذ٭ة ٚٺ ٱ٨ ٓٞلء .ك ِٛ٣ا٘٣ٲر :ككص ٫اٛ٣ؿؽ ثَل
اٵخ كاٵثٮٱ ٨أٝ ٫٩ؽ زجخ أ٣ ٫٩ٮ ٝةؿ« :اػذةرٱ ٰ٪أك ٛ٩كٚ »ٟةػذةرت ٛ٩ك٭ة َٞ٤خ،
كاٵثٮاف ٣لؿٱةف ٝلؿل اٛ٪٣ف؛ ٞ٣ٮة اػذىةو٭ًل يف أثٮٔلًل ككٹٱذ٭ًل كاٹ٩ذكةب إ٣ٲ٭ًل،
=

دٞ٤َ ٓٞح Êرصٕٲح( ،)1كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كأثٮ ظ٪ٲٛحٞ٤َ :ح
ثةا٪ح .كظٲر ٱؿٱؽ ٓل٤ٲ١٭ة اُ٣ٺؽ ز ٥دٞٮؿ« :اػرتت ٛ٩يس» ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ Êك٣ٮ ًف
د٪ٮق ا٣ـكصح ،ػٺؼ ا٣نة ،)2(ٰٕٚكإف ٝة٣خ« :اػرتد »ٟأك ًف ْلرت مٲبة ًف ٱ¬ٓٞ
َٺؽ .كإف ٝة٣خ« :اػرتت اٵزكاج» ٞٚةؿ يف ا٣ذؾ٠ؿة كثٕي أوعةب
ا٣نة :ٰٕٚٹ ٱ ،)3(Êٓٞكٝةؿ أثٮ صٕٛؿ كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ث ٢ٱ .)4(ٓٞكإف ٝة٣خ« :أ٩ة
أػٍل ٛ٩يس أك قأػذةر ٛ٩يس» ًف ٱ٨ ¬ٓٞلء( .)5كإف ٝة٣خ« :أ٩ة أػذةر ٛ٩يس» ¬
كٓٝ
اُ٣ٺؽ ،إٹ أف دٞٮؿ« :أردت أٌل قأػذةر يف اٛلكذٞجً »٢ف ٱ٨ ٓٞلء.
 :Êكٹ ٱىط رصٮع ا٣ـكج( )6يف ٓل٤ٲ ٟاُ٣ٺؽ ٝج ٢ا٘لٮاب(ً٠ ،)7ل ٹ
ٱىط رصٮٔ ٫يف اُ٣ٺؽ ،ػٺؼ ا٪٣ةرص كا٣نة ٰٕٚيف ا٣ذ٤٧ٲ .)8(ٟكٱ١ٮف ا٘لٮاب
 ٨٦اٛل ٟ٤٧يف اٛلض٤ف ٝج ٢اٷٔؿاض( )9ظٲر ٬ٮ ظةرض ،أك يف ٝل٤ف ٔ ٫٧٤ث٫
ثؼٺؼ ٔ ٨٦ؽاً٬لٚ ،ٺ مج ٫ثٲ ٫٪كثَل اٛ٪٣ف يف اٹػذىةص؛ ثؽ٣ٲ ٢أ ٫٩ٹ ٱٛ٪ؾ دُصؼ ٍٗل
اٵب ٠ ٓ٦ؿا٬ذ٭ة ،كدُصؼ اٵب ٱٛ٪ؾ ك٣ٮ ثة٘٣ح ٔ٪ؽ ا٣نة.ٰٕٚ
( )1ث ٢ثىٛح ٦ة٤ٔ ٰ٬ Êٲ.٫
( )2ظضذ٪ة أَ ٫٩ٺؽ كأ ٓٝىل أ٦ؿ  ٨٦ص٭ذ٭ة ً٠ل ٣ٮ ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣إف دػ٤خ ا٣ؽار» .كظضح
ا٣نة :ٰٕٚأف ٝٮٜلة« :اػرتت ٛ٩يس» ٞلذُ٤٣ ٢٧ٺؽ كٍٗلقٚ ،ٺ ثؽ ٩ ٨٦ٲذ٭ة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )3ٵف ٬ؾا ا٣ـكج ٕ ٨٦ل٤ح اٵزكاج١ٚ ،أ١لة اػذةرد .٫كظضح اٳػؿٱ ٨أ١لة ٹ ّل٣ ٢ٶزكاج إٹ
ثٕؽ ٛ٦ةرٝذ٭ة ٜلؾا ا٣ـكجٚ ،ةٛلؿاد ٍٗلق ٚٲ( .ٓٞثكذةف).
(*) ٵف اٛلؿاد :كأ٩خ ٪٦٭.٥
( )4ٵف اٛلؿاد ٍٗلؾ.
( )5ٵ٧٤٣ ٫٩كذٞج ٢ٹ ٤٣عةؿ( .ثكذةف).
( )6ثةٞ٣ٮؿ ٹ¬ ثة٩ .)Í( .٢ٕٛ٣عٮ َٺؽ ا٣ـكج؛ ٵف دٮ٣ٲ ٫ثٛ٪ك ٫ٱٕ٪ـؿ ا٣ٮ٠ٲ.٢
( )7ٱٕ ٰ٪اُ٣ٺؽ.)Í( .
( )8كٝٮاق يف ا٣جعؿ.
(*) ٵٞٔ ٫٩ؽ ٓل٤ٲٚ ،ٟٲىط ا٣ؿصٮع ٚٲ٠ ٫ل ٨وؽر ً٠ ،٫٪٦ل ٣ٮ ٝة٣خٔ ٰ٪ٞ٤َ« :ىل أ »ٙ٣ز٥
رصٕخ ٝجٝ ٢ٮ( .٫٣ثكذةف).
( )9كيف رشح اٛ٣ذط ٦ة  :٫ْٛ٣اٛلؤٚ :ٙ٣ٲٕذرب يف اٷدٲةف ث ِٛ٤ا٣ذ٤٧ٲ ٟاٞ٣جٮؿ يف اٛلض٤ف ٝج٢
=

ظٲر ٬ٮ ٗةات ،ٹ ثٕؽق ٚٺ ٱىط ك٣ٮ ً ٥إ٣ٲ« ٫إف مبخ»ٚ ،إف ٝةؿ« :إذا مبخ أك
٦ذٯ مبخ أك إذا ٦ة مبخ أك ٦ذٯ ٦ة مبخ» ٚؾ ٟ٣ٱٛٲؽ ا٧ٕ٣ٮـ ٧٤٣ض٤ف كثٕؽق(،)1
كٹ ٱُ ٜ٤إٹ ٦ؿة كاظؽة ،ذ٠ؿق أثٮ َة٣ت كأثٮ ظ٪ٲٛح ،إٹ أف ٱٞٮؿً٤٠« :ل مبخ» ٫٤ٚ
ا٣ذ١ؿار٪٤ٝ .ة :ك٠ؾا يف ٝٮ٦« :٫٣ذٯ مبخ( )2أك ٦ذٯ مةء زٱؽ( )3أك ٦ذٯ أراد ،أك
َٞ٤٭ة ٦ذٯ مةءت أك ٦ذٯ دػ٤خ»ٚ -ؾ٧٤٣ ٟ٣ض٤ف كثٕؽق( ،)4كاُ٣ٺؽ ٦ؿة .ٍٞٚ
اٷٔؿاض  ]1[ٍٞٚ؛ إذ ٬ٮ ظ ٥١ٹزـ ٓ ٢١٣ل٤ٲٟ؛ إذ ٱٕذرب اٷ٣لةب كاٞ٣جٮؿٚ ،ةٔذرب ذٟ٣
اٛلؤ ٙ٣كإف دأػؿ اُ٣ٺؽ إٌف ثٕؽ اٛلض٤ف إذا ٝٲؽ ا٣ذ٤٧ٲ ٟثٞجٮٚ ]2[٫٣ةٚ٭.٥
(*) أ ٥٤أف ا٣ذ٤٧ٲ ٟٹ ٥ل٤ٮ إ٦ة أف ٱ١ٮف ٦ؤٝذ نة ٩عٮ١٤٦ :ذَ ٟٺٝ٭ة م٭ؿ نا أك ٱٮ ٦نة  ٫٤ٚأف
ٱُ ٜ٤يف ٕلٲٓ ذ ٟ٣ا٣ٮٝخ ٦ؿة كاظؽة  ،ٍٞٚكّة٬ؿ ٝٮٜل ٥أف ذ ٫٣ ٟ٣ك٣ٮ ًف ٱٞج ¬٢ك٣ٮ
أٔؿض ،ك٬ؾا ٪٦ىٮص ٔ٤ٲ .٫كأ٦ة إذا ٠ةف ا٣ذ٤٧ٲ ٞ٤ُ٦ ٟنة –٩عٮ١٤٦ :ذَ ٟٺٝ٭ةٝ -ةؿ
اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم :إف  ٫٣اٛلضػ٤فٝ ٍٞٚ Éج ٢اٷٔؿاض .كا٣ؾم يف ا٣ـ٬ٮر كٍٗلق ،كٝؿرق يف اٵزًلر
كرشظ ،٫ك٬ٮ اٛلٕ٧ٮؿ ٔ٤ٲ :٫أ ٫٩إذا ٝج ٢يف اٛلض٤ف وةر ٦ة ١٣نة ُ٤٣ٺؽٚ ،ٲُ ٜ٤يف اٛلض٤ف أك ٍٗلق
٦ؿة كاظؽة ،كأ٦ة ٝٮ :٫٣إف مبخ أك أ٦ؿؾ إ٣ٲ ٟأك اػذةرٱ ٰ٪أك ٛ٩ك ٥٤ٚ ٟٱٮٚ ٙٝٲٔ ٫ىل ٝٮؿ ٵ٢٬
ٱٕذرب اٛلض٤ف ٝج ٢اٷٔؿاض،
Ê
اٛلؾ٬ت :إ ٫٩إذا ٝج ٢أك ٝج٤خ ٠ةف ٠ةٵكؿ ،ثّ ٢ة٬ؿ ٠ٺ٦٭ ٥أ٫٩
كآص أٔ .٥٤كيف ا١٣ٮا٠ت يف اٛلؤٝخ ٪ٕ٦ٯ ٦ة ذ٠ؿ٩ة ،كيف ٍٗلق ٪ٕ٦ٯ ٦ة ٪٤ٝة يف ا٣ذ٤٧ٲٟ
اٛلُ ،ٜ٤ك٬ٮ اٛلٕ٧ٮؿ ٔ٤ٲ ٨ٔ( .٫قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ .)ª
( )1كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر ثٞٮ« :٫٣إٹ اٛلٍصكط ثٍ٘ل إف ٛٚٲ ٫كثٕؽق».
(*) ككص ٫اٛ٣ؿؽ أف ٬ؾق اٵٛ٣ةظ ّؿكؼ ز٦ةفٞٚ ،ٮ« :٫٣إذا مبخ» ث٪٧ـ٣ح ٝٮ :٫٣أم كٝخ
مبخ ،ك٠ؾا يف «٦ذٯ مبخ» ثؼٺؼ «إف» ٚإ١لة ٣ٲكخ ّؿٚة ٥٤ٚ ،دٕ ٥اٵكٝةت ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٫
ٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯُ( .لؿاف).
(٬ )2ؾا ٓل٤ٲ.ٟ
(*) ٬ؾا د١ؿار.
(٬ )3ؾا ك٦ة ثٕؽق دٮ٠ٲ.)Í( .٢
( )4كذ ٟ٣ٵ ٫٩دٮ٠ٲٛ ٢لة ًف ٱٕ ٜ٤ث٧نٲبح ا٣ٮ٠ٲ ،٢كأ٦ة ٦ة ٔ ٜ٤ث٧نٲبح ا٣ٮ٠ٲٚ ٢٭ٮ ٓل٤ٲ ٟك٣ٮ
٠ةف ث ِٛ٤ا٣ذٮ٠ٲ( .٢ثكذةف).

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

[ ]1كيف ظةمٲح ا٣كعٮٍف٦ Éة  :٫ْٛ٣كٹ ٱٛٲؽ ٝجٮؿ اٛل ٟ٤٧يف اٛلض٤ف ز ٥ٱٮ ٓٝاُ٣ٺؽ يف ٍٗل اٛلض٤ف.
(ثة .)ِٛ٤٣ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.)Í( .

[ ]2ٱٞةؿ :اُ٣ٺؽ ٦ذٌٞ٤٣ ٨٧جٮؿ.)Í( .

¨ :ك٦٭ًل ًف ٤لى ٢إٔؿاض  ٨٦اٛل ٟ٤٧يف اٛلض٤ف  ٫٤ٚا٘لٮاب ك٣ٮ َةؿ
إٔؿاض،
اٛلض٤ف ،كاْ٣ة٬ؿ يف ق١ٮدٔ ٫ؽـ اٷٔؿاض ،كاْ٣ة٬ؿ يف إٔٚة ٫٣كأٝٮا ٫٣أ١لة Ê
إٹ ٦ة ٠ةف ٚٲ ٫ا٬Éذًلـ يف ا٘لٮاب ٩عٮ أف ٱ١ٮف ٌُ٦ضٕة أك ٝةاًل ٕٞٚؽ ،أك دٞٮؿ :ٰ٬
«ادٔٮا أيب أك أ ٰ٦أك م٭ٮدا( ،»)1أك ٱ١ٮف ذ ٟ٣ٱكٍلا ٹ ٱٕؽ ٦س ٫٤إٔؿاًة يف إ٣ةدة،
أك ٱ١ٮف يف وٺة ٚؿض ٚٲذ٧٭ة ز٣ ٥لٲت ،كإف ٠ةف يف وٺة  ٢ٛ٩أٓل٭ة رٕ٠ذَل،)2(Ê
ػٺؼ ا١٣ةيف ،ٹ أرثٕة ،ػٺؼ ا٣ـكااؽ .كإٞ٣ٮد
اٞ٣ٲةـ()4

كاٹًُضةع كاٵ ٢٠كَ٤ت

كاٹد١ةء()3

ٹ ٱ ،¬ٓ٪٧ث٢

اٛلأ٠ٮؿ()5

ٚٲ ٓ٪٧ا¬٘لٮابٚ .إف ٝةـ

ا٣ٮايف()6

كا١٣ةيف :ٹ ٱ ،¬ٓ٪٧كٝةؿ

ا٣ـكج كث ٰٞاٛل ٟ٤٧يف ٝل٤كٞٚ ٫ةؿ يف

اٵقذةذ :ث ٢ٱ .ٓ٪٧كأمةر إ٣ٲ ٫يف اٵظ١ةـ(.)7
¬ :كإذا ٝةؿ :أ٩خ َة ٜ٣إف مبخ أك إف مةء أثٮؾ أك زٱؽٚ ،ٺ د١ٮف
اٛلنٲبح إٹ يف اٛلض٤ف( )8إف ظِص اٛل ،ٟ٤٧كإف ٠ةف ٗةاجة ٝ ٰٛٚل٤ف¬ ٔ)9(٫٧٤

( )1إٹ أف ٱ١ٮف ا٣ن٭ٮد ظٌٮر نا يف اٛلض٤ف ٚٲعذ ٢٧أف ٱ١ٮف إٔؿاًة٩( .ضؿم).)Í( .
( )2ٵ١لة أ ٢ٝا.٢ٛ٪٣
( )3ا٬ذًل٦ة.
( ٨٦ )4إٞ٣ٮد.
( )5ٹ رشاثة ٤ٚٲف ثإٔؿاض؛ إذ ٝؽ ٤لى ٢ثؾ ٟ٣ظؿارة ،ذ٠ؿق يف ا١٣ةيف.
(ٝ )6ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :كإً٩ل وط ٪٬ة ثؼٺؽ قةاؿ ا٣ذ٤٧ٲ١ةت ٵ ٫٩ٹ ٱىط ا٣ؿصٮع ٚٲ،٫٪٦ ٫
١ٚأ ٫٩ظةرض.
(ٝ )7ةؿ وةظت ا١٣ذةبٚ :أ٦ة قةاؿ ا٣ذ٤٧ٲ١ةت كإٞ٣ٮد ٤ٕ٤ٚ٭ة دجُ ٢ثٞٲةÊـ اٛلجذؽئ ٝج ٢صٮاب
اٛلضٲت؛ ٵ ٫٩ٱىط ا٣ؿصٮع  ٚٲ٭ة ،كٝٲة٠ ٫٦ؿصٮٔ( .٫ثكذةف) .كيف اٛلٕٲةر ذ٠ؿ يف ا٣جٲٓ :أ ٫٩ٹ
ٱنرتط ثٞةء اٛلٮصت يف اٛلض٤ف ً٠ل ٹ ٱنرتط قًلٔٞ٤٣ ٫جٮؿ.
( )8ك٣ٮ ٠ةف زٱؽ ٝؽ أٔؿض( .ظةمٲح قعٮٍف  ْٛ٣نة) .كيف ظةمٲحٝ :ج ¬٢اٷٔؿاض .ك٬ؾا ٬ٮ
ّة٬ؿ اٵز٬ةر ٚٲًل ٱأيت يف ٝٮٚ« :٫٣ٲ ٓٞكاظؽة »..ا٣غ.
( )9كيف ا٘٣ٲر :ٱ ٓٞكٹ ٱٕذرب اٛلض٤ف ٨١٣ ،ٹ ثؽ  ٨٦اٛلنٲبح؛ إذ  ٰ٬رشط يف كٝٮٔ.٫

ثؾٟ٣؛ ٵف ٦ة ٔ ٜ٤ثةٛلنٲبح ٚ٭ٮ ٓل٤ٲٚ .)1(ٟإف ٝةؿ اٛل« :ٟ٤٧مبخ إف مبخ»
ٞٚةؿ« :مبخ» ًف ٱ¬ٓٞ؛ ٵ ٜ٤ٔ ٫٩ث٧نٲبح ٞ٤ُ٦ح( ،)2كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙث ٢ٱ.ٓٞ
ك٬ٮ اٞ٣ٮم( .)3كإذا ٠ةف ا٣ؾم ٔ ٜ٤ث٧نٲبذ ٫أك إرادد ٫وجٲة أك ٝل٪ٮ٩ة ٍٗل ٠لٲـٱ٨
كٝةؿ« :مبخ أك أردت» ٞٚةؿ يف ا٣جعؿ :ٹ ٱ ،)4(¬ٓٞكٝةؿ يف ا٣ٮايف كا٣ذٛؿٱٕةت:
ث ٢ٱ .ٓٞكإف ٠ةف ق١ؿاف ٕٚىل اٚلٺؼ يف َٺ.)5(٫ٝ
 :كإذا ٝةؿ ٜلة« :أ٦ؿؾ إ٣ٲ »ٟأك ٝةؿ ٍ٘٣ل٬ة« :أ٦ؿ٬ة إ٣ٲ »ٟزٝ ٥ةؿ:
«أردت ث ٫ا٣ذٮ٠ٲٚ »٢إف وةدٝذ ٫ا٣ـكصح وط()6؛ ٵف ذ٪٠ ٟ٣ةٱح يف ا٣ذٮ٠ٲ،٢
كإف ًف دىةد ٫ٝزجخ  ٫٣ظ ٥١ا٣ذ٤٧ٲ )7(ٟكا٣ذٮ٠ٲ.)8(٢
 :Êكا٣ذٮ٠ٲ٬ ٢ٮ ظٲر ٱأ٦ؿ٬ة أك ٱأ٦ؿ ٍٗل٬ة ثُٺٝ٭ةٚ ،ٲ١ٮف ٤٣ٮ٠ٲ٢
( )1ٱٞةؿ :أ٦ة ٝٮ« :٫٣أ٩خ َة..ٜ٣إ٣غ» ٚ٭ٮ رشط ٞلي ٦ذٕ ٜ٤ثةٛلنٲبح يف اٛلض٤فٚ ،ٺ ٦ؽػ٢
 ٫٣يف ا٣ذ٤٧ٲ ،ٟث ٢إف ظى٤خ اٛلنٲبح يف اٛلض٤ف ك٣ٮ ثٕؽ اٷٔؿاض ك ،ٓٝكإٹ ٚٺ .كّة٬ؿ
اٵز٬ةر ػػٺ É٫ٚيف ٝٮٚ« :٫٣ذ ٓٞكاظؽة ثةُ٣ٺؽ أك اٹػذٲةر يف اٛلض٤ف ٝج ٢اٷٔؿاض».
( )2ٱٕ :ٰ٪ك٬ؾق ٍٗل ٞ٤ُ٦ح ،ثٍ٦ ٢صكَح( .ثكذةف).
( )3ٵف اٛلنٲبح رشط يف اُ٣ٺؽ ،كٝؽ ظى٤خ ثعىٮؿ رشَ٭ة( .ثؿ٬ةف).
(ً٠ )4ل ٹ ٱىط  ٫٪٦اُ٣ٺؽ .ك ِٛ٣ظةمٲح :ٵف ٦نٲبح ٬ ٨٦ٮ ٠ؾ٠ ٟ٣ٺ ٦نٲبح ،كٹ ٱٞج ٢ػربق
ثأ ٝ ٫٩ؽ مةء .كظضح اٳػؿٱ ٨أف اٛلٞىٮد اٛلنٲبح ،كٝؽ ظى٤خً٠ ،ل ٣ٮ ٔ ٜ٤اُ٣ٺؽ إذا
دػ ٢ا٣ؽار ٬ ٨٦ٮ ٠ؾٚ ٟ٣ؽػ( .٢ثكذةف).
( )5ٱ.¨ ٓٞ
( )6ٱٞةؿ :ٹ دٕذرب اٛلىةدٝح Éإٹ يف رصٱط ا٣ذ٤٧ٲ ،ٟك٬ؾا ٪٠ةٱح ٚٺ ٤لذةج إٌف ٦ىةدٝح؛ إذ اٞ٣ٮؿ
ٝٮ ،٫٣ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف ا٣ؿٱةض.
(٬ )7ؾا ٱكذٞٲ ٥إذا صةء Éثُصٱط ا٣ذ٤٧ٲٚ ،ٟ٭ؾا ٤لذةج إٌف اٛلىةدٝح أ ٫٩أراد ا٣ذٮ٠ٲ( .٢رٱةض
٪ٕ٦ٯ ،ك٠ٮا٠ت).
( )8ك٠ؾا ٣ٮ ٩ٮاً٬ل ٕلٲٕ نة.
(*) ٱٕٚ :ٰ٪ع ٥١ا٣ذ٤٧ٲ ٟأ ٫٩ٹ رصٮع ٚ ٫٣ٲ٫؛ ٔ٧ٺ ثْة٬ؿ ا ،ِٛ٤٣كظ ٥١ا٣ذٮ٠ٲ ٢أ ٫٩ٱسجخ ٫٣
ٔ٧ٮـ اٛلضة٣ف ٷٝؿارق ث( .٫ثكذةف) .كيف ا٘٣ٲر :إف ٩ٮاق ٠ةف ٓل٤ٲ ١نة ،كإٹ ٚ٭ٮ دٮ٠ٲ .٢كيف
ا٣جعؿ :كأ٦ؿؾ إ٣ٲ٪٠ ٟةٱح ٓل٤ٲٚ ،ٟٲٞجٝ ٢ٮ :٫٣أردت ا٣ذٮ٠ٲٚ ،٢ٲ١ٮف دٮ٠ٲٺن.

اٛلض٤ف كثٕؽق ٦ذٯ مةء ٦ؿة كاظؽة  ،ٍٞٚإٹ أف ٱٮٝذ ٫ا٣ـكج ثٮٝخ أك ث٧ض٤ف
ًف ٱىط ثٕؽق ،كٱىط رصٮع ا٣ـكج ٔٝ ٫٪جَ ٢ٺؽ ا٣ٮ٠ٲ ،٢إٹ أف ٤لجك ٫ثٞٮ:٫٣
«كً٤٠ل ٔـ٣ذٚ ٟأ٩خ ك٠ٲيل» ٚٺ ٱ ٓ٪٧رصٮَٔ ٫ٺؽ ا٣ٮ٠ٲ ،٢إٹ أف ٱؽٱؿ
إ٣ـؿ(٩ ،)1عٮ أف ٱٞٮؿً٤٠« :ل رصت ك٠ٲٺ ٍف ٞٚؽ ٔـ٣ذٚ »ٟٺ ٱىط َٺ٫ٝ
ثٕؽ ذ .ٟ٣ك٠ؾا إذا ٔـؿ ا٣ٮ٠ٲٛ٩ ٢ك )2(٫أك َٞ٤٭ة ا٣ـكج ثُ٤خ ا٣ٮ٠ة٣ح(.)3
 :كإذا ٝةؿ ا٣ٮ٠ٲٞ٤َ« :٢خ» أك «َٞ٤ذ٭ة( »)4ك ،¨ٓٝكإف ٝةؿ:
أ٩خ(ً »)5ف ٱ ،¬ٓٞػٺؼ ٦ة ٟ٣كا٣نة ،)6(ٰٕٚكإف ٝةؿ« :أثىٍ٪ذي»ٟ
«َٞ٤ذ ٟى
ك.)7(¨ٓٝ

¬ :كٹ ٱُٜ٤

ا٣ٮ٠ٲ)8(٢

إٹ ٦ؿة كاظؽة  ،ٍٞٚإٹ أف ٱٞٮؿً٤٠« :ل

( )1أم٣ :لٕ ٫٤دكر نا.
( )2إٹ أف ٱٞٮؿ« :كً٤٠ل إ٩ـ٣خ ٔةدت» ٚإ ٫٩إذا ٔـؿ ٛ٩كٔ ٫ةدت  ٫٣إذا ٝج ٢أك ا٦ذس.)Í( .٢
(*) يف كص ٫اٵو ٢أك ٫٧٤ٔ Éث١ذةب أك رقٮؿٔ .ىل اٚلٺؼ ا٣ؾم يف اٛ٣كغ.
( )3ٵ ٫٩إً٩ل ك ٫٤٠ثةٵكٌف ،كٝؽ اقذٮٚة٬ة اٛلٮ( .٢٠ثكذةف).
(*) ك٣ٮ ٠ة٩خ ٞلجكح( .وٕٲرتم) (.)Í
(*) كأ٦ة اٛلٚ ٟ٤٧ٺ ٱٕ٪ـؿ ،ث ٢إذا راصٓ ا٣ـكصح ٠ةف  ٫٣إٱٞةٔ ،٫إٹ أف د١ٮف زة٣سح أك ٝج٢
ا٣ؽػٮؿ ،كاٛل ٟ٤٧أمج ٫ثةٛلٍصكط ثضةٔ ٓ٦ؽـ وعح ا٣ؿصٮع.ا٬ػ كٔ ٨قٲؽ٩ة إثؿا٬ٲ٥
ظسٲر :ا٣ذ٤٧ٲ ٟٱُ٪صؼ¬ إٌف اٵكٌف.
(ٚ ٨ٔ )4ٺف .Ê
( )5ثٛذط ا٣ذةء.
(*) ك٠ؾا إذا ٝةؿ« :أ٩خ َة»ٜ٣؛ كذ ٟ٣ٵف ا٣ـكج ٹ ٱٮو ٙثأ٠( .ٜ٤ُ٦ ٫٩ٮا٠ت) (.)Í
(ٝ )6ؽ دٞؽـ اٹظذضةج يف ذٝ .ٟ٣ة٣ٮا١٩ :ةظ٭ة ٤٦ذجف ثة٣ـكج؛ ثؽ٣ٲّ ٢لؿٱ١٩ ٥ةح أػذ٭ة كأرثٓ
ٍٗل٬ة٪٤ٝ .ة :ٹ ٩ك ٥٤أ ٫٩ٱى٤ط ٪١٤٣ةٱح ٛلة ٦ؿ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )7ٵٝ ٫٩ؽ ٱٮو ٙا٣ـكج ثأ ٫٩ثةا ٨٦ ٨زكصذٚ ،٫ٲ ٓٞث( .٫ثكذةف).
(*)  ٓ٦ا٪٣ٲح.)Í( .
( )8ك٠ؾا اٛل.)Í( .ٟ٤٧

أردت()1

أك أرادت( »)2أٚةد ا٣ذ١ؿار ،ك٠ؾا «٦ذٯ أردت أك أرادت» ٚ٭ٰ

٧ٕ٤٣ٮـٚ ،ذٞذٌص ا٣ذ١ؿار يف ا٣ٮ٠ة٣ح ،ٹ يف ا٣ذ٤٧ٲٔ ٟىل ظكت اٚلٺؼ يف
«٦ذٯ( ٢٬ »)3دٛٲؽ ا٣ذ١ؿار٪ٕٚ ،ؽ اٜلةدم كاٛلؤٱؽ ثةٓص أ١لة دٛٲؽق ،ػٺؼ¬ اٷ٦ةـ
٤لٲٯ كأ ٢٬ا٘٤٣ح ،ك٬ٮ اٞ٣ٮم.
¬ :كٹ ٱىط  ٨٦ا٣ٮ٠ٲ )4(٢أف ٱُ ٜ٤ػ ٕ٤نة(ٔ )5ىل ٔٮض ك٣ٮ ٠ةف ٝج٢
ا٣ؽػٮؿ أك ٠ة٩خ ا٣سة٣سح؛ ٵً ٫٩ف ٱؤ٦ؿ ث.)6(٫
 :كإذا أ٦ؿق ثةُ٣ٺؽ ٞ٤ُ٦ة أك ٝٲؽق ثٮاظؽة  ٜ٤ُٚزٺزة ٚجأٛ٣ةظ
د ٓٞاٵكٌف  ،Éٍٞٚكث ِٛ٤كاظؽ د ٓٞكاظؽة( )7أٱٌ نة ،إٹ ٔىل ٝٮؿ أ ٢٬ا٣سٺث
ٚٺ ٱ٨ ٓٞلء؛ ٵٟ ٫٩لة .ٙ٣كإف أ٦ؿق ثةُ٣ٺؽ زٺزة( ٜ٤ُٚ )8كاظؽة ٚعٲر أ٦ؿق
ثة٣سٺث( )9يف أٛ٣ةظ أك أَ ٜ٤د ٓٞكاظؽة ،Êكظٲر أ٦ؿق ٱٮٕٝ٭ة ث ِٛ٤كاظؽ ٹ
(٬ )1ؾا ٓل٤ٲ .ٟك٤ل٠ ٢٧ٺـ ا١٣ذةب ظٲر ٩ٮل ث ٫ا٣ذٮ٠ٲ ٨١٣ ،٢ٹ ثؽ ٦ ٨٦ىةدٝذ٭ة .)Í( .٫٣
(٬ )2ؾا دٮ٠ٲ٢؛ ٵف ٦ة ٔ ٜ٤ث٧نٲبح اٛلأ٦ٮر ٠ةف ٓل٤ٲ ١نة ،ك٦ة ٔ ٜ٤ث٧نٲبح ٍٗلق ٠ةف دٮ٠ٲٺن.)Í( .
( )3ٱٕ ٰ٪يف ا٣ذٮ٠ٲ ،٢ٹ يف ا٣ذ٤٧ٲٚ ٟ٭ٰ ٹ دٞذٌص ا٣ذ١ؿار ادٛةٝة ً٠ل يف «ٗة٣جة» يف اٵز٬ةر.
( )4ك٠ؾا اٛل.)Í( .ٟ٤٧
( )5إٹ أف ٱ١ٮف ٛ٦ٮً نة.)Í( .
( )6إٹ أف ٣لٲـ ا٣ـكج ظٲر دىط اٷصةزة ،ك٬ٮ ظٲر ٠ةف إ٣ٮض ٔٞؽ نا ٹ رشَ نة.)Í( .
( )7ٱكذٞٲ ٥ظٲر¬ أَ ،٫ٞ٤ٹ ظٲر ٝٲؽق ثٮاظؽة ٚٺ ٱ٨ ٓٞلء؛ ٵٟ ٫٩لة ٙ٣يف إ٣ؽد.
( )8أ٦ة ٔىل ٝٮؿ اٜلؽكٱح ٚٺ ٱىط ا٣ذٮ٠ٲ ٢ثسٺث إٹ إذا ك ٫٤٠ٱُ ٜ٤ثأٛ٣ةظ كٱؿاصٓ ثَل ٢٠
دُ٤ٲٞذَلٚ ،إف ًف ٱٮ ٫٤٠ثة٣ؿصٕح  ٰٛٚوعذ٭ة  ٨٦ا٣ٮ٠ٲ ٢اظذًلٹف :دىط؛ ٵ ٫٩ك٠ٲ ٢ثًل ٬ٮ
٦رتدت ٔ٤ٲ ،٫كٹ دىط¬ ؛ ٵً ٫٩ف ٱٮُ ٢٠لةٚ ،ذ١ٮف إٌف اٛلٮ .٢٠ك٣ٮ َ ٜ٤ا٣سٺث ث ِٛ٤كاظؽ ًف
ٱ ٓٞإٹ كاظؽة( .ػة٣ؽم) .ك٦س ٫٤يف ا٣ىٕٲرتم .ك٦ذٯ ظى٤خ ا٣ؿصٕح  ٨٦ا٣ـكج ٠ةف
٤٣ٮ٠ٲ ٢إٱٞةع اُ٣ٺؽ ا٣سةٌل ،ك٠ؾا ا٣سة٣ر ثٕؽ ا٣ؿصٕح  ٨٦ا٣ـكج .)Í( .ك٦س ٫٤يف ا٣جٲةف يف
ا٣ٮ٠ة٣ح ثةٛلٕ٪ٯ يف ٝٮ٦ :٫٣كأ٣ح :إذا أ٦ؿق أف ٱُٞ٤٭ة زٺز نة ...إ٣غ.
( ٫٤ٕ٣ )9ظٲر ٦ؾ٬ج٭ًل أٍٗ ٫٩ل ٞلْٮر أك ك ٫٤٠ثة٣سٺث ٤٣ك٪ح ،كإٹ ٠ةف ثؽٔٲة ٔ٪ؽ٩ة ،ك٬ٮ ٹ
ٱىط ا٣ذٮ٠ٲ ٢ث.٫ا٬ػ ا٣ؾم ٹ ٱىط ا٣ذٮ٠ٲ ٢ث٬ ٫ٮ ظٲر ك ٫٤٠ٱُ ٜ٤ثؽٔٲة ،ٹ ٣ٮ أَٜ٤
 ٜ٤ُٚثؽٔٲة ٚٲ ٓٞظٲر ٦ؾ٬ت اٛلٮ ٢٠كٝٮٔ( .٫ظةمٲح قعٮٍف ٪ٕ٦ٯ  ٨٦ا٣ٮ٠ة٣ح) (.)Í

ٱ٨ ٓٞلء( ،)1ذ٠ؿ ذ ٫٤٠ ٟ٣اٞٛ٣ٲٞ Ê٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ث ٢دٓٞ
كاظؽة يف ا٣ىٮردَل(ٕ٦ )2ة.
 :Êكإذا ٠ةف ا٣ذٮ٠ٲ٦ ٢ؤٝذة ثٮٝخ ٞٚةؿ ا٣ٮ٠ٲٞ٤َ« :٢خ ٚٲ »٫كٝةؿ
اٛلٮ« :٢٠ث ٢يف ٍٗلق» أك «ًف دُٚ »ٜ٤عٲر ا٣ٮٝخ ثةؽ ٱ١ٮف اٞ٣ٮؿ ٝٮؿ
ا٣ٮ٠ٲ ،)3(٢إٹ أف ٱكج ٫ٞاٛلٮ ٢٠ثةٕ٣ـؿ( ،)4كظٲر ا٣ٮٝخ ٝؽ ً٦ص أك قج٫ٞ
اٛلٮ ٢٠ثةٕ٣ـؿ ٹ ٱٞجٝ ٢ٮؿ ا٣ٮ٠ٲ ٢إٹ ثجٲ٪ح.
¬ :كٝ ٨٦ةؿ ٍ٘٣لق« :أػرب ا٦ؿأيت ثُٺٝ٭ة» أك «ثٍص٬ة ث »٫أك «اٖل٫٤
إ٣ٲ٭ة» ٠ةف إٝؿار نا ثةُ٣ٺؽ يف اْ٣ة٬ؿ( ،ٍٞٚ )5كإف ٝةؿٜ ٢ٝ« :لةَ ٰ٬ :ة»ٜ٣
َٞ٤خ( )6ك٣ٮ ًف ٱٜ ٢ٞلة ا٣ؿقٮؿ ،ذ٠ؿق يف ا١٣ةيف٤ٚ .ٮ أراد كٝٮع اُ٣ٺؽ ٦ذٯ
ٝةؿ ٜلة رقٮ٤ٕ٤ٚ ٫٣٭ة دىط ٩ٲذ ٫يف ا٣جةَ .)7(٨كإف ٝةؿ« :أردت دٮ٠ٲ٫٤
ثُٺٝ٭ة» ١ٚؾ ٟ٣أٱٌ نة ،كإف ٝةؿٜ ٢ٝ« :لة :أ٩خ َةٚ »ٜ٣٭ٮ دٮ٠ٲ ٫٣ ٢ثُٺٝ٭ة.
 :Êك ٨٦أ٦ؿق ٍٗلق ثةُ٣ٺؽ ث ِٛ٤ا٪١٣ةٱح ٚةٕ٣ربة ث٪ٲح

اٛلٮ)8(٢٠

ٹ

ا٣ٮ٠ٲ ،٢كإف أ٦ؿق أف ٱُٞ٤٭ة  ٜ٤ُٚا٣ٮ٠ٲ ٢ث ِٛ٤ا٪١٣ةٱح ٚةٕ٣ربة ث٪ٲح ا٣ٮ٠ٲ.٢
( )1ٵف ا٣ذٮ٠ٲ ٢ثةٛلعْٮر ٹ ٱىط٤ٝ .خًٚ :ل ٱٞةؿ يف ا٣ذ٤٧ٲ ٟث٫؟ ٱٞةؿ :إذا ٝةؿ :ث ِٛ٤كاظؽ
ٔىل كص ٫ٱىط ٤٣ك٪ح٩ ،عٮ« :أ٩خ َة ٜ٣زٺزة ٤٣ك٪ح»ٛ٦( .ذٰ).
( )2ٵ١لة ثٕي ٦ة أ٦ؿ ث .٫ك٬ؾا ٔىل ٠ٺـ اٛلؤٱؽ ثةٓص٠( .ٮا٠ت) .ٵ ٫٩ٱٞٮؿ :اُ٣ٺؽ ٱذجٓ
اُ٣ٺؽ.
( )3ٱٞةؿ ٓ٦ ٢٬ :ٱ٧ٲ ٫٪أك ٹ ٱَ٧ل ٔ٤ٲ٫؛ ٵف ثٕؽ إٝؿارق ثةُ٣ٺؽ ٝؽ وةر اٙل٤٣ ٜـكصح ،ثعٲر
٣ٮ رصٓ ٔ ٨إٝؿارق ًف ٱىط رصٮٔ٫؟ ٝةؿ ا٣ٮا٣ؽ  :ªاٵٝؿب¬ أ ٫٩ٹ ٱَ٧ل ٔ٤ٲ( .٫ثكذةف).
( )4ك٬ؾق  ٰ٬اٙلٲ٤ح يف أ ٫٩ٱ١ٮف اٞ٣ٮؿ ٝٮؿ اٛلٮ.٢٠
( )5كأ٦ة يف ا٣جةَ٩ ٫٤ٚ ٨ٲذ ،٫كٝؽ َٞ٤خ يف اْ٣ة٬ؿ ،كقٮاء أػرب٬ة اٛلأ٦ٮر أـ ٹ( .ثكذةف).
( )6ٵ ٫٩إ٩نةء.
( )7كيف اْ٣ة٬ؿ  ٓ٦ا٣ذىؽٱ.)Í( .ٜ
( )8ظةؿ ا٣ذٮ٠ٲ.٢
(*) ٤ٕ٣٭ة دىط ا٪٣ٲح ك٣ٮ ًف دٞةرف ا٣ذٮ٠ٲ٠ ٢ة٣ـ٠ةة.

 :Êكإذا كو ٢ا٣ـكصح ٠ذةب ٔىل ٣كةف ا٣ـكج ثةُ٣ٺؽ أك رقٮ ٫٣ثً ٫ف
ٱ٤ـ٦٭ة ٝجٮ ٫٣إٹ ثن٭ةدة ٔؽَ٣ل٬ ،ؾا يف اْ٣ة٬ؿ ،كأ٦ة يف ا٣جةَٚ ٨ذٕ ٢٧ث ٫إف
ّ٪خ وؽ.)1(٫ٝ
 :كاٛلَٕل(٬ )2ٮ ٝٮٚ :٫٣ٺ٩ح َة ٜ٣أك ٬ؾق ،أك إظؽا ،٨٠كٝةؿ :أردت
٬ؾق( )3أك ٚٺ٩ح٤ٚ ،ٮ ٝةؿ :أردت ٚٺ٩ح ،ٹ ثٚ ٢ٺ٩ح َٞ٤ذة ٕلٲٕة( )4يف اْ٣ة٬ؿ،
ٚإف ٩يس ا٣ذٰ أراد٬ة أك ا٣ذٰ َٞ٤٭ة ثٕٲ٪٭ة ٞٚؽ َٞ٤خ إظؽاٚ ،٨٬ٺ ٱٞؿُل٨
ا ،٢١٣كٹ ٥لؿص ٫٪٦ ٨إٹ ثُٺؽ.
 :ك٠ ٨٦ةف  ٫٣زكصذةف أك أ٠سؿ ٞٚةؿ« :ا٦ؿأيت َة »ٜ٣كًف ٱؿد كاظؽة ٕ٦ٲ٪ح
َ ٨ٞ٤ا٪ٔ )5(٢١٣ؽ أيب إ٣جةس كاٛلؿدًص ،كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة:ٰٕٚ
( )1ٱٕٚ ٰ٪ٲضت ا ٢٧ٕ٣ثٚ ٫ٲًل ٬ٮ ٜلة٠ ،رتؾ اٞٛ٪٣ح  ٨٦ظ ٫ٞك٩عٮ٬ة ،كأ٦ة ٚٲًل ٬ٮ ٔ٤ٲ٭ة٩ ،عٮ
ا٣ذـكج ثٍ٘لق إذا أٝؿت ثىؽٞٚ ٫ٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٱ١ٮف ٔىل اٚلٺؼ يف ا٦ؿأة اٛلٞٛٮد إذا
أػرب٬ة ٔؽؿ ث٧ٮد ٫أك َٺ( .٫ٝثكذةف) (٪ٕٚ .)Íؽ٩ة ٹ ثؽ  ٨٦مة٬ؽٱٔ ٨ؽَ٣ل ثُٺ ٫ٝأك
٦ٮد( .٫رٱةض ٪ٕ٦ٯ) (.)Í
(*) كيف دٕ٤ٲ ٜا٣ٮميل ٦ة ٝ :٫ْٛ٣ٮ٠« :٫٣أف ٱ١ٮف ػُ ٫أك ٔ٬ »٫٧٤ؾق اٛلكأ٣ح ا٣ذٰ ٱؤػؾ ٪٦٭ة
إٌف ا٦ؿأة اٛلٞٛٮد يف أ ٫٩إذا ٔ٤ت يف ّ٪٭ة ثٲ٪ٮ٩ذ٭ة ثٞؿٱ٪ح صةز ٜلة أ ٢٧ٕ٣ىل ا٪٬ ٨ْ٣ة .كاٵػؾ
٪٬ ٨٦ة أكٌف  ٨٦ا٣ؾم أػؾ  ٫٪٦اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط ،ك٦ ٰ٬كأ٣ح اٛلعُص .ا٩ذ٭ٯ.
( ٨٦ )2اُ٣ٺؽ.
( )3كوةدٝذ( .٫ذ٦ةرم) .كٝٲ :٢ٹ دنرتط اٛلىةدٝح ،ث ٢ٱٞجٝ ٢ٮÊ٫٣؛ إذ ٹ ٱٕؿؼ إٹ  ٨٦ص٭ذ.٫
كٝؿرق ا٣نة.ٰ٦
( )4اٵكٌف ٤٣ذٕٲَل كا٣سة٩ٲح ٣ٸٝؿار.
( )5ٱٕ :ٰ٪كٹ ٤لذةج إٌف َٺؽ.
(*) كيف رشح ا٪٣ضؿم É:ٱ١ٮف ً٠ل ٣ٮ ٝةؿ« :إظؽاَ ٨٠ةٝ ،»ٜ٣ةؿ  :#ك٬ؾا ٬ٮ اٵٝؿب
ٔ٪ؽم .ك٦س ٫٤يف ا٣جعؿ ،ك٬ٮ اٛلىؽر يف اٛ٣ىٮؿ ٧٤٣ؾ٬ت.
(*) كذ ٟ٣ٵف ٝٮ« :٫٣ا٦ؿأيت» اقّ ٥ة٬ؿ ٌ٦ةؼ إٌف اٛلٕؿٚح [ك ٰ٬ٱةء اٛ٪٣ف] ٚةٝذًص ا٧ٕ٣ٮـ،
ٞ٠ٮٗ :ٟ٣ٺ ٰ٦كداثذٰ .كظضح اٳػؿٱ ٨أف ذ٣ ٟ٣ٲف ث٧ٔ ِٛ٤ٮـٝ ،ة٣ٮا :كوٺظٲح
ا ٢١٣ ِٛ٤٣كاظؽة ٹ ٱسجخ ث ٫ا٧ٕ٣ٮـٝ .ةؿ  :#ك٬ؾا ٬ٮ اٛلؼذةر؛ ٵ٣ ٫٩ٲف  ٨٦أٛ٣ةظ
=

ٱَٕل كاظؽة ،أٱذ٭ ٨مةء(.)1
 :ك ٨٦دٔة ا٦ؿأة ٩ ٨٦كةاٚ ٫أصةثذٍٗ ٫ل٬ة ٪٦٭ٞٚ ٨ةؿ« :أ٩خ َة»ٜ٣
ٛلؽٔٮة( )2ٹ اٛلضٲجح ثةَ٪ة كّة٬ؿا ،كٝةؿ أثٮ
ك٬ٮ ٱْ ٨أ١لة ا٣ذٰ دٔة٬ة كٔ ٓٝىل اÊ
ِف
ظ٪ٲٛح :ثٔ ٢ىل اٛلضٲجح ،كأظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص :ٹ ٱ٨ ٓٞلء.
 :كإذا ٝةؿ ٣ـكصذ ٫كأص٪جٲح« :إظؽاً٠ل َةٞٚ »ٜ٣ةؿ يف ا٣ذٛؿٱٕةت¬ :ٱٓٞ
ٔىل زكصذ ،٫كٝةؿ أثٮ ِ٦ص كاٙلٛ٪ٲح :ٹ ٱ٤ٔ ٓٞٲ٭ة( .)3ك٠ؾا إذا ٝةؿٕ٣ Êجؽق كٔجؽ
ٍٗلق« :أظؽً٠ل ظؿ(ٝ .»)4ٲ :٢أ٦ة إذا ٝةؿ ٜلة ك٣يشء آػؿ ٍٗل آد« :)5(ٰ٦إظؽاً٠ل
َةٚ »ٜ٣إ ٫٩ٱ٤ٔ ٓٞٲ٭ة )6(Êكٚة ٝنة.
 :كاٛلج٭٬ :٥ٮ ظٲر ٱٞٮؿ ٣ـكصةد« :٫إظؽاَ ٨٠ة »ٜ٣كًف ٱٞىؽ
كاظؽة ٕ٦ٲ٪حٞٚ ،ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚٱجٞٯ يف ذ٦ذ ٫ٱٮٔ ٫ٕٝىل
ا٧ ٕ٣ٮـ يف كرد كٹ وؽر ،كإً٩ل ٬ٮ  ِٛ٣وة٣ط ٛلة ٱؽػّ ٢لذٍٗ ٨٦ ٫ل اقذ٘ؿاؽ ،كوٺظٲح
ا٣ ِٛ٤٣ؾ ٟ٣ٹ ٱسجخ ث ٫ا٧ٕ٣ٮـٞ٠ ،ٮ :ٟ٣رص ٢كإ٩كةف كٚؿس ،كً٠ل ٹ ٱىط اٹقذس٪ةء يف
ذ٤ٚ ،ٟ٣ٮ ٝةؿ« :ا٦ؿأدَ ٫ة ٜ٣إٹ ٚٺ٩ح  ٨٦زكصةدً »٫ف ٱىط ذ ،ٟ٣كٔؽـ وعح اٹقذس٪ةء
داؿ ٔىل ٔؽـ ا٧ٕ٣ٮـ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
ا٣ٮرد :اٛلذٞؽ٦ٮف .كا٣ىؽر :اٛلذأػؿكف .كاػذةر يف ا٘٣ٲر ٠ٺـ اٛلؤٱؽ ثةٓص؛ ٵٝ ٫٩ؽ كٔ ٓٝىل
إظؽاٍٗ ٨٬ل ٕ٦ٲ٪حٚ ،ٲ١ٮف ٠ةٛلج٭.٥
( )1كٔ٪ؽ٩ة أَ ٫٩ٺؽ ٤٦ذجفٚ ،ٺ ٥لؿص ٫٪٦ ٨إٹ ثُٺؽ.)Í( .
(ٞ٣ )2ٮ (( :÷ ٫٣اٵًٔلؿ ثة٪٣ٲةت ،كإً٩ل  ٢١٣ا٦ؿئ ٦ة ٩ٮل)) ،ك٬ٮ ًف ٱ٪ٮ اٛلضٲجح ،ث٢
اٛلؽٔٮة .كظضح أيب ظ٪ٲٛح :أف اٚلُةب إٌف اٛلضٲجح ،ك٬ٮ ٩ةزؿ ٪٦ـ٣ح اٷمةرة٪٤ٝ .ة :ٹ ٩ك٥٤؛
ٵف اٚلُةب ٝٮؿ ،كاٷمةرة  ،٢ٕٚكاٞ٣ٮؿ ٘٦ةٱؿ ٚ ،٢ٕٛ٤٣ٺ ٱ٤ــ أف ٱ١ٮف ظ ٫٧١ظ ٫٧١يف
ٕلٲٓ اٛلٮآً ،ك٬ت أ٩ة ق٪٧٤ة ٚة٪٣ٲح أٝٮل؛ إذ ٦ ٰ٬ؤزؿة يف اٞ٣ٮؿ كا ،٢ٕٛ٣كٹ ٩ك ٥٤أف
ٔؿكض اٚلُةب ٱ ُٓٞظ٧١٭ة ً٠ل زٔ( .٥ثكذةف).
( )3كٝٮاق ا٣ؾ٦ةرم ،إٹ أف ٱ٪ٮٱ.٫
( )4كٔ ٓٝىل ٔجؽق.)Í( .
( )5وٮاثٍٗ :٫ل ا٦ؿأةً٠ ،ل يف ا٘٣ٲر.
( )6أم :زكصذ.٫

 ٨٦مةء ٪٦٭ً٠ ٨ل يف إ٣ذ ،ٜكٹ ٱ ٓٞإٹ ثة٣ذٕٲَل ٔ٪ؽ اٵ٠سؿ( ،)1كٝةؿ ا:)2(ٰ٪١٣
ثٝ ٢ؽ ك ٨١٣ ،ٓٝإ٣ٲ ٫ا٣ذٕٲَل.
كٚةاؽة اٚلٺؼ يف أمٲةء٪٦ ،٭ة :أ١لة دٕذؽ اٛلٕٲ٪ح ٪ٔ ٨٦ؽ ا٣ذٕٲَل ٹ  ٨٦كٝخ
اُ٣ٺؽ .ك٪٦٭ة :أ ٫٩ٹ ٱذـكج ثؼة٦كح( )3ك٣ٮ ٠ةف اُ٣ٺؽ ثةا٪ة ظذٯ ٱَٕل ا٣جةا٪ح
أك دٌٞ٪ص ٔؽة اٛلٕٲ٪ح رصٕٲة .ك٪٦٭ة :أ١لة إذا ٦ةدخ إظؽاً ٨٬ف ٱىط أف ٱٕٲ٪٭ة،
ٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كاٞٛ٣ٲ٭ةف ٔيل كٱٮق :ٙكٚةٝة( ،)4كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨إف
ا٥ ٰ٪١٣لةٚ ٙ٣ٲ٭ة أٱٌ نة .ك٬ٮ ٝٮم( .)5ك٪٦٭ة :أ ٫٩إذا ٦ةت ٝج ٢ا٣ذٕٲَل كرز ٫٪إٹ
كاظؽة ٪٦٭٪١٣ ،)6(٨٭ة ٤٦ذجكح ٚٲٞذك ٫٪٧ا ،٢١٣ك٬ؾا كٚةؽ( ،)7كإف ٦ذ٨
ٚةٵٝؿب أ ٫٩ٹ ٱؿث اٳػؿة ٪٦٭٨؛ ٵ١لة دٕٲ٪خ ُ٤٣ٺؽ ،كإف ٦ذ ٨يف ظة٣ح
كاظؽة ًف ٱؿث ٪٦٭ ٨مٲبة()8؛ ٵ ٫٩ا٣ذجف ٤ٔ ٨٦ٲ ٫اٙل ،ٜإٹ ٔىل اٞ٣ٮؿ
ثة٣ذعٮٱ .٢ك٪٦٭ة :أ ٫٩إذا ٠ةف ظ ٙ٤ٹ َ ٜ٤إظؽاً ٨٬ف ٤ل٪ر إٹ ثة٣ذٕٲَل(.)9
ك٪٦٭ة :أ ٫٩إذا دـكج ثأػخ إظؽا ٨٬زَٔ ٥ل أػذ٭ة ًف ٱىط دـكص .)10(٫ك٪٦٭ة:
(ٞٚ ٨٦ )1٭ةء اٛلؤٱؽ ثةٓص.
( )2كثٕي أوعةب ا٣نة.ٰٕٚ
( )3كٔ٪ؽ٩ة  ٫٣أف ٱذـكج ثؼة٦كح.)Í( .
(ٝ )4ٮم ٔىل أو٤٭.٥
(ٔ )5ىل أو٤٭.٥
( )6يف ا٣جةا.٨
( )7ك٬ؾا ٔىل¬ اٛلؾ٬ت أٱٌ نة.)Í( .
(ٝ )8ٮم ،ك٠ؾا ٔىل أو٪٤ةٛ٦( .ذٰ) .ث ٢ك٣ٮ ٦رتدجة ٔىل Éاٛلؼذةر .ا٤٣٭ ٥إٹ أف ٓلٮت اٳػؿة
٪٦٭ ٨ك ٰ٬كارزح ٛل ٨دٞؽـ ٪٦٭ٞٚ ٨ؽ دَٕل ٍ٦لاز ٫يف ٦ةٜلةٚ ،ٲضت ٚ ٫٣ؿً ٨٦ ٫أ٤ٝ٭٦ ٨ةٹ؛
ٵ ٫٩اٛلذٲ ،٨ٞكآص أٔ( .٥٤وٕٲرتم ْٛ٣ة).)Í( .
( )9كٔ٪ؽ٩ة كا ٨٦ ٰ٪١٣ظةؿ ا٣ٮٝٮع.)Í( .
( )10ٱٞةؿ ٔىل أو٤٭ً :٥ف ٹ ٱ١ٮف إٞ٣ؽ ٔىل اٵػخ دٕٲٲ ٪نة ُ٤٣ٺؽ ٔىل اٵػخ ً٠ل ٝة٣ٮا يف
إ٣ذٜ؟ أصٲت ثأ٠ ٫٩ؾ ٟ٣دٕٲَل ُ٤٣ٺؽ ٔىل اٵػخٛ٦( .ذٰ).

أف  ٫٣كَب٭ ٨١٣ ،٨اػذٛ٤ٮاٞٚ ،ٲ :٢ٱُؤ ٨٬ا ٢١٣ز ٥ٱَٕل  ٨٦مةء ٪٦٭ ٨٦ ٨ثٕؽ
ٔىل ٦ة ذ٠ؿق اٞ٣ة٬ل زٱؽ كأثٮ ظ٪ٲٛح ،كٔىل ٦ة ذ٠ؿق ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص
كاٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣نة ٰٕٚكأثٮ ٱٮق ٙكٞل٧ؽ( )1أ١لة دذَٕل اٳػؿة ُ٤٣ٺؽٚ ،ٺ
ّل ٫٣ ٢ظٲر اُ٣ٺؽ ثةا ،٨كا٥ ٰ٪١٣لة )2(ٙ٣يف ذ .٫٤٠ ٟ٣كٝةؿ أثٮ َة٣ت Êكأثٮ
إ٣جةس( :)3إ ٫٩ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ ٔىل كاظؽة ٍٗل ٕ٦ٲ٪ح ،كٹ ٱىط  ٫٪٦دٕٲٲ٪٭ة،
ثؼٺؼ إ٣ذٜ؛ ٵ ٫٩ٱسجخ يف ا٣ؾ٦ح( ،)4كاُ٣ٺؽ ٹ ٱسجخ ٚٲ٭ة(ٕٚ ،)5ىل ٬ؾا
اٞ٣ٮؿ(ٚ )6ٲ٭ ٨أرثٕح ٚىٮؿ:
اٛ٣ى ٢اٵكؿ :يف ظ٧١٭ ٨يف ا١٪٣ةحٚ ،ٺ ٤ل ٫٣ ٢كطء إظؽاٝ ٨٬ج٢
ا٣ؿصٕح( ،)7كٹ ٥لؿص ٫٪٦ ٨إٹ ثُٺؽٚ ،إف ا٦ذ ٫٪٦ ٓ٪ك ٨٦ا٣ؿصٕح أصرب¨( ،)8كإٹ
ٚكؼ٭ ٨اٙلة ،)9(٥٠كإذا ٠ةف ذٝ ٟ٣ج ٢ا٣ؽػٮؿ كَ٤ت أف ٱٕٞؽ ث ٢١كاظؽة ٪٦٭٨
أصٲت إ٣ٲ ،)10(Ê٫ذ٠ؿق يف اٙلٛٲِ . Êكإذا أراد ٦ؿاصٕح اٛلُٞ٤ح ٚ٭ٮ ٔىل رضثَل:
(٬ )1ؾا اٚلٺؼ ٣ٲف ٬ٮ اٚلٺؼ ا٣ؾم يف أكؿ اٛلكأ٣ح ،ث ٢ػٺؼ ٦كذ.٢ٞ
( )2ٱْ٪ؿ يف ذٝ .ٟ٣ةؿ يف ا٘٣ٲر كرشح اثُ ٨لؿاف :إف ا٦ ٰ٪١٣ؾ٬ج٦ ٫سٝ ٢ٮؿ ا٪٣ةرص ك.٫ٕ٦ ٨٦
ٝةؿ يف ا٣ـ٬ٮر :كٔ ٨ا :ٰ٪١٣ٱذَٕل يف كاظؽة ،كاػذةر ٬ؾا يف اٹ٩ذىةر٤٠ ،ٮ كَئ اٛلجٲٕح
ثؼٲةر ٠ةف كَؤق اػذٲةر نا ٛ٤٣كغ.
(٪٬ ٨٦ )3ة ٠ٺـ اٛلؾ٬ت.
( )4يف اٛ١ ٣ةرات كيف ا٪٣ؾرٚ ،ٲىط دٕ٤ٲٔ ٫ٞىل ا٣ؾ٦ح ،ثؼٺؼ اُ٣ٺؽ ٚ٭ٮ ٹ ٱسجخ ٔىل ا٣ؾ٦ح
يف ظةؿ  ٨٦اٵظٮاؿ.
( )5كٝؽ ٚؿؽ أثٮ إ٣جةس كأثٮ َة٣ت ثأف ٝةٹ :إ٣ذ ٫٣ ٜأو ٢يف ا٣سجٮت يف ا٣ؾ٦ح ٠ةٛ١٣ةرات،
كثأ ٫٩ٱُ٪صؼ ٔ ٨كٝٮًٔ٠ ،٫ل ٣ٮ أٔذ ٜاٛلكذ٘ؿؽ يف اٛلؿض ٚإ ٫٩ٱكٕٯ( .ز٬ٮر) .ك٬ؾا
اٛ٣ؿؽ أكٌف ً٦ل يف ا٣جٲةف؛ إذ ٦ة يف ا٣جٲةف ٚؿؽ ثٛ٪ف اٛلكأ٣ح( .قٲؽ٩ة ٔجؽآص دٹ٦ح .)ª
( )6ٱٕٔ ٰ٪ىل ٝٮؿ أيب َة٣ت كأيب إ٣جةس :إف اُ٣ٺؽ ٝؽ ك.ٓٝ
( ٓ٦ )7اٷرضاب ٔ ٨ا٣ؿصٕح ،أك ٠ةف اُ٣ٺؽ ثةا٪ة ،أك ٚٲ٭٬ ٨٦ ٨ٮ يف ظٞ٭ة ثةا.)Í( .٨
( )8كٹ ٱذىٮر إصجةر ٔىل اُ٣ٺؽ إٹ يف ٬ؾق ا٣ىٮرة.)Í( .
( )9ك٣ٮ ٠ةف ثُٺؽ ٨١٣ .ٱْ٪ؿ ّ ٢٬لكت ٔ٤ٲٞ٤َ ٫ح أـ ٹ؟ ٱٞةؿ :ٹ ّلكت؛ إذ َٺٚ ٫ٝكغ( .مةرح).
( )10ك٣لت ٔىل ا٣ٮٍف Éإٞ٣ؽ ،كإٹ ٠ةف ٔةًٺنٔ( .ة٦ؿ) .ك٣لربف ٔىل ذ ،ٟ٣ك٬ؾق ١٩ذح ُ٣ٲٛح يف
=

اِ٣صب اٵكؿ ٓ٦ :ثٞةء ا٤٣جفٚ ،ٲٞٮؿ :راصٕخ اٛلُٞ٤ح ٝ ،٨١٪٦ةؿ اٰ٪١٣
كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :كدىط ا٣ؿÊصٕح كٚةٝة؛ ٵف اٛلُٞ٤ح كاظؽة  ،ٍٞٚكٝةؿ يف
اٍ٣صح كا٣ذؾ٠ؿة كا :ٓ٧٤٣إ١لة ٔىل اٚلٺؼ يف ا٣ؿصٕح ثةٛلض٭ٮ٣ح ظٲر َٜ٤
زكصةد ٫ز ٥راصٓ كاظؽة ٍٗل ٕ٦ٲ٪حٞٚ ،ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ َة٣ت :ٹ دىط
٠ة١٪٣ةح ث٧ض٭ٮ٣ح ،كٝةؿ أثٮ إ٣جةس :ث ٢دىط¬( ،)1ز ٥ٱٕٲ٪٭ة(ٔ )2ىل  ٨٦مةء
٪٦٭ً٠ ،٨ل إذا ا٣ذجكخ زكصذ ٫ثأص٪جٲح( )3زٞٔ ٥ؽ ثةٵص٪جٲح(ٚ )4إ ٫٩ٱىط  ٓ٦أ١لة
ٝل٭ٮ٣ح٪٤ٝ .ة :ص٭ة٣ذ٭ة يف اْ٣ة٬ؿ ٤ٚ .ٍٞٚٮ راصٕ٭ ٨ا ٢١٣أك ٝةؿ  ٢١٣كاظؽة
وعح إٞ٣ؽ  ٓ٦اٷ٠ؿاق  ٨٦كٍف أك زكصحٛ٦( .ذٰ) (.)Í
(*) ك٣لت ذٔ ٟ٣ىل ا٣ٮٍف كٔ٤ٲ٭ ،٨كإذا ا٦ذ ٨ٕ٪أك ا٣ٮٍف ٔٞؽ  ¬٫٣اٙلةٔ( .٥٠ة٦ؿ) ٫٪١٣ .ٱٞةؿ:
ك٦ةذا ٣لت ٔ٤ٲٜ ٫ل ٨٦ ٨اٛل٭ؿ٦ ٢٬ ،٭ؿ كاظؽة  ٍٞٚأك  ٢١٣كاظؽة ٪٦٭٦ ٨٭ؿ ٠ة٢٦؟ ك٫٤ٕ٣
ٱٞةؿ٣ :لت  ٢١٣كاظؽة ٦٭ؿ٬ة ٠ة٦ٺ  ٓ٦ا٣ؽػٮؿ أك ٦ة يف ظ ،٫٧١ك٩ى ٫ٛثةُ٣ٺؽ ٝج٢
ا٣ؽػٮؿ ،ز ٥ٱ٤ـ ٫٦يف ا ٣ٮص٭َل ٩ى٦ ٙ٭ؿ اٵ٪٦ ٢ٝ٭ ٨ٱٞك ٥ثٲ٪٭ ٨أرثةٔة  ٓ٦اٛل٭ؿ ا١٣ة٢٦
أك ٩ ٓ٦ى ،٫ٛكإً٩ل ٣ــ ٩ى ٙاٵ ٢ٝٵف اٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح  ٨٦ا٣ـااؽ ،ك٪٤٣ةّؿ ْ٩ؿق ،كآص
أٔ .٥٤كٝٲ :٢اٵكٌف أ ٫٩ٹ ٣لت ٔ٤ٲ ٫ثةٕٞ٣ؽ إٹ ٦٭ؿ كاظؽة .ك٬ٮ اٵ٢ٝ؛ ٵف اٵو ٢ثؿاءة
ا٣ؾ٦ح  ٨٦ا٣ـااؽ ،كٱٞك ٥ثٲ٪٭ ٔ ٨ىل ظكت اٛل٭ٮر اٵو٤ٲح٬ ،٥ٕ٩ .ؾا ا٣ؾم ٩ذؼ٤ه ث ،٫كآص
أٔ( .٥٤مة .)ٰ٦كقٲأيت يف ظةمٲح ا١٣ٮا٠ت يف اٛ٣ؿع ا٣سةٌل ،ك ٰ٬دؤٱؽ ٬ؾا اْ٪٣ؿ .كاٵكٌف أ ٫٩إذا
دػُ ٢ل ٨ثٕؽ إٞ٣ؽ ا٘لؽٱؽ  ٢١٤ٚكاظؽة ٦كًل٬ة اٵويل ،كٹ ٱ٤ـ٦٭ة أف دؿ٫ل ثؽك٪ٔ ٫٩ؽ ِلؽٱؽ
إٞ٣ؽ ٔ٤ٲ٭ة ،كإً٩ل ٱ٤ــ اٵ ٨٦ ٢ٝا٪٣ى ٙا٣ٺزـ ثةُ٣ٺؽ اٛل٤ذجف ٚٲٞك ٥ثٲ٪٭ٕٚ ،٨ىل ٬ؾا ٣ٮ
ق٧ٯ ٣ٮاظؽة ٍٔصة ،كازٍٔ ٰ٪ص ٵػؿل ،كأرثٕح ٍٔص ٣سة٣سح ،كقذح ٍٔص ٣ؿاثٕحٚ -ة٣ٺزـ
٩ىٍٔ ٙصة ثةُ٣ٺؽ اٛلذٞؽـٚ ،ٲٞك ٥ثٲ٪٭ٔ ٨ىل ظكت ٦٭ٮر ،٨٬كأ٦ة ا٣ٺزـ ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ
 ٢١٤ٚكاظؽة ٦كًل٬ة اٵويلٚ ،ذأ ٢٦دؿمؽ( .مة.)Í( )ٰ٦
(ٝ )1ٲةق نة ٔىل اُ٣ٺؽ اٛلج٭.٥
(٦ )2ة دا٦خ يف إ٣ؽة ،ٹ ثٕؽ٬ة ٚٺ ٱىطٔ( .ة٦ؿ) .كٝٲ :٢ٱىط¬ ا٣ذٕٲَل ك٣ٮ ثٕؽ إ٣ؽة ،كد١ٮف
٠ةمٛح ،ذ٠ؿق ظسٲر.
( )3ث٪خ ٜٔ ٥لة٠( .ٮا٠ت).
( ٨٦ )4ك٣ٲ٭ة.

٪٦٭ٝ« :٨ؽ راصٕذ »ٟأك كَب٭ ٨ا ٢١٣وعخ Êكٚةٝة ٔىل اٵوط( ،)1كٝٲ :٢ث٢
ٔىل اٚلٺؼ(.)2
اِ٣صب ا٣سةٌل :أف ٱؿٱؽ ر ٓٚا٤٣جف يف اٛلُٞ٤حٚ ،ٲٞٮؿ ٝج ٢اٛلؿاصٕحً ٨٦« :ف
دُٞٚ ٨١٪٦ ٜ٤ؽ َٞ٤ذ٭ة» ٚٲُصف ٞ٤ُ٦ةت ا٘ل٧ٲٓ ز ٥ٱؿاصٓ  ٨٦مةء ٪٦٭٤ٚ .٨ٮ
٠ةف ٝؽ َ ٜ٤كاظؽة ٪٦٭ٕ٦ ٨ٲ٪ح(ٝ )3ج٬ ٢ؾق اٛل٤ذجكح ز٦ ٢ٕٚ ٥ة ذ٠ؿ٩ة ثٜ ٰٞلة
كاظؽة  ،ٍٞٚك٤٣جٮا ٰٝز٪ذةف¨٤ٚ ،ٮ ا٣ذجكخ ا٣ذٰ ٝؽ ٠ةف َٞ٤٭ة ثٕٲ٪٭ة ثَٞل ا٢١٣
ثٮاظؽة .)4(ٍٞٚ
¨ ٚإف ٠ةف ٝؽ َ ٜ٤كاظؽة ٪٦٭ ٨ز٪ذَل كراصٕ٭ة ٝج ٢اٞ٤ُ٣ح اٛل٤ذجكح ظؿـ
ٔ٤ٲ ٫كَؤ٬ة؛ ٘لٮاز أف اٛل٤ذجكح كٕٝخ ٔ٤ٲ٭ة ،كٹ ْلؿج  ٫٪٦إٹ ثُٺؽ( ،)5كإذا
كَب٭ة ٚٺ ظؽ¬ ٔ٤ٲ ،٫كٱ٤ـ٩ ٫٦ى٦ ٙ٭ؿ٬ة( ،)6ذ٠ؿق يف ا٣ذؾ٠ؿة ،كٚٲْ٩ ٫ؿ.)7(Ê
(٬ )1ؾا ذ٠ؿق يف ا٣ذٞؿٱؿ كا٣ذؾ٠ؿة كاٵٍ٦ل ٔيل كأثٮ ِ٦ص .كٝٲ :٢إف اٚلٺؼ ثةؽ؛ ٵف ا٣ؿصٕح
ا٣ىعٲعح ٝل٭ٮ٣ح( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(٬ )2ؾا اٞ٣ٮؿ ٞٛ٤٣ٲٔ ٫يل اٛلؿصٮع ٔ.٫٪
كراصٕ٭ة.
¬
()3
(*) كٝؽ ٠ةف¬ راصٕ٭ة ٝج ٢إٱٞةع اٞ٤ُ٣ح اٛل٤ذجكح ،كإف ًف ٱٝ ٨١ؽ راصٕ٭ة ًف ٱ٤ٔ ٓٞٲ٭ة؛ ٵف
اُ٣ٺؽ ٹ ٱذجٓ اُ٣ٺؽ.
( )4يف (أ) :ثٮاظؽة كاظؽة .ٍٞٚ
( )5كإذا ا٦ذ ٨٦ ٓ٪اُ٣ٺؽ كٚكؼ٭ة اٙلةً ٥٠ف ّل ٫٣ ٢إٹ ثٕؽ زكج؛ ٘لٮاز أف اُ٣ٺؽ ٔ٤ٲ٭ة ،كإذا
رصٕخ إ٣ٲ ٫ثٕؽ زكج ًف ٱ٤ٔ ٟ٤٧ٲ٭ة  ٨٦اُ٣ٺؽ إٹ كاظؽة.)Í( .
( )6ككص٭ ٫أف ٬ؾق اٛلُٞ٤ح اٛل٤ذجكح ٣لٮز أ١لة كٕٝخ ٔ٤ٲ٭ة ٞٚؽ ظؿ٦خ ٔ٤ٲٚ ،٫ٲضت ٜلة ٦٭ؿ
٦س٤٭ة ثٮَب٭ة ،ك٣لٮز أف اٛل٤ذجكح كٕٝخ ٔىل ٍٗل٬ة ٚٺ ٣لت ٨لءٚ ،ٲضت ٩ى( .٫ٛثكذةف
 ْٛ٣نة) .اٛلؾ٬ت ٹ ٣لت ٨لء .ك(.)Í
( )7كص ٫اْ٪٣ؿ :أ ٫٩ٹ ٱَٕ ٥٤ٺٝ٭ة ٚةٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦حٚ ،ػٺ ٨لء ٔ٤ػٲ.É٫
(*) ٵ٣ ٫٩لٮز كٝٮع اُ٣ٺؽ ٔ٤ٲ٭ة ك٣لٮز ػٺ ،٫ٚكاٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح إٹ ٣نةٗ ٢رشٰٔ.
ك٠ؾ ٟ٣ا٣ىٮرة ا٣سة٩ٲح ا١٣ٺـ كاظؽ ،كإً٩ل ٝك ٥اٛل٭ؿ ثٲ٪٭ٔ ٨ىل ٠ٺـ ا٣ذؾ٠ؿة ٵ١لة ا٣ذجكخ
ُل( .٨ثكذةف ث .)٫ْٛ٤كيف ا٣ىٕٲرتم :ٵّ ٫٩لٮٱٔ ٢ىل ٤ٔ ٨٦ٲ ٫اٙل.ٜ

٤ٚٮ ا٣ذجكخ ُل ٨ا٘ل٧ٲٓ ظؿـ ٔ٤ٲ ٫كَؤ ٨٬ا ،٢١٣كٹ ٥لؿص ٫٪٦ ٨إٹ ثُٺؽ،
٤ٚٮ كَب٭ ٨اٞٚ ٢١٣ةؿ يف ا٣ذؾ٠ؿة٣ :لت ٜل٩ ٨ى٦ ٙ٭ؿ ثٲ٪٭ .٨كاٵٝؿب¬ أ ٫٩ٹ
٣لت ٜل٦ ٨٭ؿ ،كٹ ٣لت¬ ٔ٤ٲ ٫ظؽ؛ ٵ ٫٩ٹ ٱٕ ٥٤أف اٞ٤ُ٣ذَل اٵك٣ذَل كا٣سة٣سح
اٛل٤ذجكح كٕٝخ ٤٠٭ة ٔىل كاظؽة ٪٦٭ ،٨ث٣ ٢لٮز ذ ٟ٣ك٣لٮز ػٺ ،٫ٚكٓ٦
ا٣ذضٮٱـٹ ٣لت ٨لء؛ ٵف اٵؤ ٢ؽـ ا٣ٮصٮب ،كإً٩ل ٣لت اٛل٭ؿ ٣ٮ ٠ةف ٝؽ
َٞ٤٭ ٨ا ٢١٣ز٪ذَل ز٪ذَل ز ٥أك٬ ٓٝؾق اٞ٤ُ٣ح اٛل٤ذجكحٚ ،إذا كَب٭ ٨ا٣ ٢١٣ـ٫٦
٦٭ؿ كاظؽة ثٲ٪٭ ¬٨اٚ ،)1(٢١٣إف اػذٛ٤خ ٦٭ٮر٣ ٫٤ٕ٤ٚ ٨٬لت  ٢١٣كاظؽة رثٓ
٦٭ؿ٬ة( )2ظٲر  ٨٬أرثٓ أك ز٤س ٫ظٲر  ٨٬زٺث.
¨ ك١٬ؾا ٣ٮ ٠ةف َ ٜ٤كاظؽة ٪٦٭ٍٗ ٨ل ٕ٦ٲ٪ح ز ٥راصٓ ،ز ٥أكٓٝ
َٞ٤ح()3

ٔىل كاظؽة ٪٦٭ٍٗ ٨ل ٕ٦ٲ٪ح ز ٥راصٓ ،ز ٥أك ٓٝزة٣سح ٠ؾ-)4(ٟ٣

ٚةٙل ٥١كاظؽ( ،)5كإذا أراد ر ٓٚا٤٣جف ٝةؿً ٨٦« :ف أٞ٤َ ٨٠ذ٭ة زة٣سة(٨١٪٦ )6
ٚ٭ٰ َة ،»ٜ٣ز ٥ٱؿاصٕ٭ ،٨ز ٥ٱٞٮؿً ٨٦« :ف أٞ٤َ ٨٠ذ٭ة زة٩ٲة ٚ ٨١٪٦٭ٰ َة،»ٜ٣
ز ٥ٱؿاصٕ٭ ،٨ز ٥ٱٞٮؿً ٨٦« :ف أٞ٤َ ٨٠ذ٭ة  ٨١٪٦أكٹ ٚ٭ٰ َةٚ ،»ٜ٣ٲُ٨ٞ٤
( )1ٵف ٚٲ٭ ٨كاظؽة ٝؽ ثة٩خ .٫٪٦
( )2كيف ا١٣ٮا٠ت٣ :لت ٦٭ؿ أ٤ٝ٭ ،É٨كٱٞك ٥ثٲ٪٭ٔ ٨ىل ٝؽر ٦٭ٮر ،٨٬ٹ ٔىل ا٣ؿؤكس.ا٬ػ
ك٬ؾا ٬ٮ اٞ٣ٲةسٛ٦( .ذٰ).
(ً٠ )3ل يف أكؿ اٛلكأ٣ح.
(ٝ )4ٮ٠« :٫٣ؾ »ٟ٣ٱٕ ٜ٤َ :ٰ٪كاظؽة ٍٗل ٕ٦ٲ٪ح ً ٫٪١٣ف ٱؿاصٓ( .ثكذةف).
( ٨١٣ )5ٹ ٣لت يف ٬ؾق ا٣ىٮرة ٦٭ؿ ٷظؽا٨٬؛ ٵ٩ة ًف  ُٓٞ٩أف ٚٲ٭ ٨كاظؽة ٣لت ٜلة اٛل٭ؿ،
كإً٩ل ٬ٮ ِلٮٱـ ،كاٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح.
(٬ )6ؾا ٣لت ا٣جؽاٱح ث٫؛ ٵ٣ ٫٩ٮ ثؽأ ثٍ٘ل ق ٝج٦ ٢ؿاصٕح اٛلُٞ٤ح زة٣سة أدل إٌف إٱٞةع اُ٣ٺؽ ٔ٤ٲ٭ة
ٝج٦ ٢ؿاصٕذ٭ة ،ك٬ٮ ٹ ٱ٪ٔ ٓٞؽ اٜلةدم  ،#كأ٦ة ٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٚ٭ٮ ٱٚ ،ٓٞٲىط أف
ٱجؽأ ثٍ٘ل٬ة ٔ٪ؽق ،كأ٦ة اٛلُٞ٤ح أكٹ كاٛلُٞ٤ح زة٩ٲة ٚٺ ٣لت ا٣رتدٲتٚ Éٲ٭ًل ،ث ٢ٱٞؽـ أ٦لًل مةء
ثٕؽ اٛلُٞ٤ح زة٣سة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤

ا٘ل٧ٲٓ زٺزة زٺزة ،كإف ٝؽـ ا ِٛ٤٣اٵكؿ ٔىل ا٣سةٌل صةز(.)1
اٛ٣ى ٢ا٣سةٌل :يف ٦٭ٮرٚ ،)2(٨٬إف ٠ةف دػُ ٢ل ٨ا ٢١٤ٚ )3(٢١٣كاظؽة اٛلك٧ٯ،
كً ٨٦ف ٱكٜ ٥لة ٧ٚ٭ؿ ٦س٤٭ة .)4(Êكإف ًف ٱؽػُ ٢ل ٨ك٦ةت ٤ٚ٭ ٨زٺزح ٦٭ٮر ك٩ى،ٙ
 ٢١٣كاظؽة قجٕح أزًلف ٦٭ؿ٬ة( ،)5كإف ًف ٱكٜ ٥ل٨

)6(ٍٝ

٦ذٕح كاظؽة
Ê
٤ٚ٭٨

ثٲ٪٭ ،)7(٨كٔىل ٝٮؿ اٞ٣ةق ٥كا٪٣ةرص  ٢١٣كاظؽة ٦ذٕح( ،)8كٔىل ٝٮؿ اٛل٪ذؼت
كأيب ظ٪ٲٛح ٣لت ٜل ٨زٺزح ٦٭ٮر ك٦ذٕح( )9ثٲ٪٭ .٨كإف ق٧ٯ ٣جٌٕ٭٤ٚ :٨ٮاظؽة
ٜلة ٦٭ؿ إٹ¬ رثٕة( ،)10ك٣س٪ذَل ٜلًل ٦٭ؿاف إٹ Êرثٕة( ،)11ك٣سٺث ٜل ٨زٺزح ٦٭ٮر
إٹ رثٕة( ،)12كٛلً ٨ف ٱكٜ ٥لة ٩ى٦ ٙذٕح  ،)13(ٍٞٚكقٮاء ٠ة٩خ كاظؽة أك
أ٠سؿ.
( )1يف (أ ،ب) :كإف ٝؽـ اٵكٌف ٔىل ا٣سة٩ٲح صةز.
(*) ظٲر ٠ةف ٝؽ راصٓ  ٨٦ا٣سة٣ر.ا٬ػ ك٠ؾا يف ا٣جكذةف؛ ٵ ٫٩ٹ دؿدٲت ثَل ا٣سة٩ٲح كاٵكٌف ،كأ٦ة
ا٣سة٣سح ٚٺ ثؽ  ٨٦دٞؽـ ٦ؿاصٕح( .ثكذةف ٪ٕ٦ٯ) (.)Í
( )2ك٣لٕ ٢اٛل٭ؿ  ٨٦زًل٩ٲح.
( )3أك ػٺ  ٓ٦ا٣ذك٧ٲح.
( )4قٮاء ٦ةت أك َ ٜ٤أك ٚكغ.)Í( .
( )5كٚة ٝنة ،كٹ ّلٮٱ( .٢وٕٲرتم).
( )6ك٦ةت.
( )7ٵ١لة ٹ ِلت إٹ ٞ٤ُ٧٤٣ح ،كأ٦ة اٛلذٮىف ٔ٪٭ٚ ٨ٺ ٨لء ٜلٔ ٨ىل اٵوط.)Í( .
( )8ٵف اٛلٮت ٔ٪ؽ ٥٬ث٪٧ـ٣ح اُ٣ٺؽ.
( )9إذ اٛلٮت ث٪٧ـ٣ح ا٣ؽػٮؿ ٔ ٓ٦ؽـ ا٣ذك٧ٲح.
(٬ )10ؾا ك٦ة ثٕؽق ٔىل َؿٱٞح أ ٢٬ا.٫ٞٛ٣ا٬ػ كقجٕح أزًلف ٔ٪ؽ أ ٢٬اٛ٣ؿااي.
( )11ادٛةٝة يف اٙلةو ٢كإف اػذ ٙ٤يف ا٣ذعٮٱ.٢
( )12ك٣لٕ ٢اٛل٭ؿ  ٨٦ازٍٔ ٰ٪ص يف ٬ؾق ا٣ىٮرة ٵص٥ ٢لؿج صرب نا.
(*)  ٢١٣كاظؽة ٦٭ؿ إٹ ٩ى ٙقؽس .كٔ٪ؽ أ ٢٬اٛ٣ؿااي ٦٭ؿاف كٗلكح أزًلف ٦٭ؿ٢١٣ ،
كاظؽة قجٕح أزًلف ٦٭ؿ.
( )13كٔ٪ؽ أ ٢٬اٛ٣ؿااي  ٢١٣كاظؽة رثٓ ٦ذٕح.

كإف ٠ةف دػ ٢ثٮاظؽة ٤ٚ ٍٞٚ٭ة ٦٭ؿ٬ة اٛلك٧ٯ ،كإٹ ٚةٛلس،٢

ك٤٣جٮا)1(ٰٝ

زٺزح ٦٭ٮر إٹ رثٕة ثٲ٪٭ )2(٨إف ق٧ٯ ٜل ،٨كإف ًف ٤ٚ٭٩ ٨ى٦ ٙذٕح( )3ثٲ٪٭،٨
كإف ق٧ٯ

٣جٌٕ٭)4(٨

 ٨٧٤ٚق٧ٯ ٜلة زٺزح أرثةع

٦٭ؿ٬ة()5

ظٲر ٰ٬

كاظؽة( ،)6كٛلً ٨ف ٱكٜ ٥ل٩ ٨ى٦ ٙذٕح ادٛة ٝنة ،كإف ق٧ٯ ٣س٪ذَل  ٢١٤ٚكاظؽة
٪٦٭ًل ٦٭ؿ إٹ ز٪٧ة.)7(Ê
كإف ٠ةف دػ ٢ثس٪ذَل ٤ٚ٭ًل اٛلك٧ٯ ،كإٹ ٚةٛلس ،٢ك٣ٴػؿدَل ٦٭ؿاف إٹ
رثٕة()8

إف ق٧ٯ ٜلًل ،كإٹ ٪ٚى٦ ٙذٕح( ،)9كإف ق٧ٯ ٷظؽاً٬ل ٤ٚ٭ة زٺزح

أرثةع ٦٭ؿ٬ة( ،)10ك٣ٶػؿل ٩ى٦ )11(ٙذٕح.
كإف ٠ةف دػ ٢ثسٺث(٤ٚ )12٭ ٨زٺزح ٦٭ٮر ،ك٤٣ذٰ ًف ٱؽػُ ٢لة زٺزح أرثةع
٦٭ؿ٬ة( )13إف ق٧ٯ ،كإٹ ٪ٚى٦ ٙذٕح(.)14
( )1كٍٗ ٨٬ل ٦ؽػٮٹت.
( ٢١٣ )2كاظؽة ٦٭ؿ إٹ ٩ى ٙقؽس .كٔ٪ؽ أ ٢٬اٛ٣ؿااي ٦٭ؿاف كٗلكح أزًلف ٦٭ؿ٢١٣ ،
كاظؽة قجٕح أزًلف ٦٭ؿ.
(*) ك٣لٕ ٢اٛل٭ؿ  ٨٦ازٍٔ ٰ٪ص.
( )3كٔ٪ؽ أ ٢٬اٛ٣ؿااي زٺزح أرثةع ٦ذٕح.
( )4أم :ا٣ٺيت ًف ٱؽػُ ٢ل.٨
( )5كٔ٪ؽ أ ٢٬اٛ٣ؿااي قجٕح أزًلف.
( )6كٍٗ ٰ٬ل ٦ؽػٮ٣ح.
( )7كٚةٝة يف اٙلةو ٢ثَل أ ٢٬ا ٫ٞٛ٣كاٛ٣ؿااي.
( )8ادٛة ٝنة يف اٙلةو.٢
( )9ثٲ٪٭ًل ،كٔ٪ؽ أ ٢٬اٛ٣ؿااي رثٓ ٦ذٕح  ٢١٣كاظؽة .كيف ظةمٲح :ادٛةٝة.
( )10كٔ٪ؽ أ ٢٬اٛ٣ؿااي قجٕح أزًلف.
( )11كٔ٪ؽ أ ٢٬اٛ٣ؿااي رثٓ ٦ذٕح.
(ٕ٦ )12ٲ٪ةت.
( )13كٔ٪ؽ أ ٢٬اٛ٣ؿااي قجٕح أزًلف.
( )14كٔ٪ؽ أ ٢٬اٛ٣ؿااي رثٓ ٦ذٕح.

اٛ٣ى ٢ا٣سة٣ر :يف ٍ٦لاز٭ ٫٪٦ )1(٨إذا ٦ةت ثٕؽ اُ٣ٺؽ اٛل٤ذجفٚ ،إف ٠ةف ًف
ٱؽػُ ٢لٚ ٨ةٛلٍلاث ٣سٺث ٨١٣ ،ٱٞك ٥ثٲ٪٭ ٨ا ،٢١٣ك٠ؾا إذا دػُ ٢ل ٨ك٦ةت
ثٕؽ اٌٞ٩ةء ٔؽة اٛلُٞ٤ح أك ٚٲ٭ة ك ٰ٬ثةا٪ح(.)2
كإف ٠ةف دػ ٢ثٮاظؽة  )3(ٍٞٚك٦ةت يف ٔؽة ا٣ؿصٰٕ ٤ٚ٭ة قؽس ٍ٦لاز٭٨
كز ،)4(٫٪٧كثةٝٲ٤٣ ٫جٮا ٰٝثٲ٪٭.٨
كإف ٠ةف دػ ٢ثس٪ذَل ٤ٚ٭ًل ز٤س ٫كرثٕ ،)5(٫ك٣ٴػؿدَل رثٕ ٫كقؽق.)6(٫
كإف ٠ةف دػ ٢ثسٺث ٤ٚ٭ ٨قجٕح أزًل ٫٩ك٣ٶػؿل ز.)7(٫٪٧
اٛ٣ى ٢ا٣ؿاثٓ :يف ٔؽٔل ٨كٞٛ٩ذ٭ٚ ٨ٲ٭ة ،أ٦ة إ٣ؽة ٚٲ٤ــ  ٢٠كاظؽة إذا ٦ةت
ثٕؽ ذ ٟ٣اُ٣ٺؽ ظٲر ٬ٮ ثةا ٨أف دٕذؽ ٔؽة اُ٣ٺؽ  ٨٦كٝخ Êكٝٮٔ،)8(٫
( )1ك٣لٕ ٢اٛلٍلاث  ٨٦أرثٕح كٍٔصٱ.٨
( )2ٱٕ :ٰ٪ظٲر ٠ةف ٝؽ َ ٜ٤كاظؽة َٞ٤ذَل ٝج٬ ٢ؾا اُ٣ٺؽ اٛل٤ذجف.
(*) كإف ٠ةف رصٕٲة ك٦ةت يف ٔؽٔلة ٚ٭ٮ ٜل ٨ا( .¬٢١٣ثؿ٬ةف).
(ٕ٦ )3ٲ٪ح.
( )4كذ ٟ٣ٵ١لة اقذعٞخ ز٤ر ٍ٦لاز٭ ٨ظٲر اٛلُٞ٤ح ٍٗل٬ة ،كرثٕ ٫إذا ٠ة٩خ  ٰ٬اٛلُٞ٤ح،
ٚذُٕٯ ٩ى ٙذ :ٟ٣قؽس كز .٨٧كٔ٪ؽ أ ٢٬اٛ٣ؿااي رثٓ ك٩ى ٙز.٨٧
( )5كٚةٝة.
( )6ادٛة ٝنة ثَل أ ٢٬ا ٫ٞٛ٣كاٛ٣ؿااي.
( )7كٔ٪ؽ أ ٢٬اٛ٣ؿااي ز ٨٧ك٩ى ٙز ،٨٧ٱأيت دكٕح  ٨٦زًل٩ٲح كأرثَٕل ،ك٤٣جٮا ٰٝدكٕح
كزٺزٮف ،ٱأيت قذح أزًلف ك٩ى ٙز ٨٧ثٲ٪٭ ٨أزٺز نة.
( )8إذا ٠ة٩خ وٍ٘لة أك ٝل٪ٮ٩ح أك ظة ،٢٦كإٹ  ٨٧ٚٱٮـ ا ٥٤ٕ٣ثٮ ٓٝاُ٣ٺؽ.
(*) ٝةؿ اٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿ :ك٬ؾا ٱكذٞٲٔ ٥ىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :إف إ٣ؽة  ٨٦ٱٮـ ا٣ٮٝٮع ،كأ٦ة ٔىل
ٝٮؿ اٜلؽكٱح ٚٺ ٱكذٞٲ٥؛ ٵ١لة  ٨٦ظَل ا٥٤ٕ٣؛ إذ ٹ ٔ ٓ٦ ٥٤ا٤٣جف.ا٬ػ كٱ ٨١٧اٛ٣ؿؽ أف
٪٬ةؾ ٹ ٜٔ ٥٤لة ،كأ٦ة ٪٬ة ٞٚؽ ٔ٧٤خ ٕل٤ح؛ ك٣ؾا كصت اٹٔذـاؿ ،كٹ ٱجٕؽ أف ٣لت ٔىل ٢٠
كاظؽة أف دٕةٛ٩ ٢٦ك٭ة ٕ٦ة٤٦ح اٛلٕذؽة؛ ك٣ؾا أَٞ٤ٮا ا١٣ٺـ يف ٠ذج٭ ٥كًف ٱٞٲؽكا ذ ٟ٣ثٞٲؽ،
كآص أٔ .٥٤ك٪ٕ٦ةق يف ا٣ؿٱةض ،كٝ :٫ْٛ٣ٮ« :٫٣كإف ٦ةت كٝؽ ػؿصخ  ٨٦إ٣ؽة» ٪٦ىٮص
ٔ٤ٲ ٫أف إ٣ؽة دىط ٪ٔ ٨٦ؽ اُ٣ٺؽ ٝج٦ ٢ٮدٚ ،٫ٺ ٱٞةؿ :إ١لة ٹ د١ٮف إٹ  ٨٦ثٕؽ ٦ٮد٫؛
ٵ١لة د١ٮف ثٕؽ ا٪ٔ ٥٤ٕ٣ؽ اٜلؽكٱح .ا٩ذ٭ٯ ٬ؾا رصٱط ا٣ؿٱةض.

كٔؽة ا٣ٮٚةة  ٨٦ثٕؽ ٦ٮد ٫إف ٠ةف دػُ ٢ل ،٨كإف ًف ٕٚؽة ا٣ٮٚةة  .ٍٞٚكإف دػ٢
ثجٌٕ٭٤ٕٚ ٨ٲ٭ ٨إ٣ؽدةف¬ ٕ٦ة ،كٔىل ً ٨٦ف ٱؽػُ ٢لة ٔؽة ا٣ٮٚةة .ٍٞٚ
كأ٦ة ٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص إذا ٦ةت ا٣ـكج ٝج ٢ا٣ذٕٲَل ٞٚةؿ يف ا٣جعؿ :ٹ
ٱ٤ـ٦٭ ٨إٹ ٔؽة ا٣ٮٚةة( .)1كاٵٝؿب( )2كصٮب ٔؽة اُ٣ٺؽ أٱٌ نة ظٲر ٬ٮ
ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ؛ ٵ ٫٩ٱ٪ٔ ٓٞؽ دٕؾر ا٣ذٕٲَل( ٨٦ )3ا٣ـكج ٝجٲ٦ ٢ٮد.٫
كأ٦ة(ٞٛ٩ )4ذ٭ ٨يف إ٣ؽة ٚإف ٠ةف دػُ ٢ل٤ٚ ٨٭ٞٛ٩ ٨ذ٭ ٨يف أُٝص إ٣ؽدَل،
كيف ا٣ـااؽ إف ٠ةف ٔ ٨٦ؽة ا٣ٮٚةة ٤ٚ٭ٚ ٨ٲ ٫زٺث ٞٛ٩ةت ،كإف ٠ةف ٔ ٨٦ؽة
اُ٣ٺؽ ٤ٚ٭ٚ ٨ٲٞٛ٩ ٫ح كاظؽة ثٲ٪٭ .٨كإف ٠ةف ًف ٱؽػُ ٢ل٤ٚ ٨٭ ٨زٺث ٞٛ٩ةت
يف ٔؽة ا٣ٮٚةة  .)5(ٍٞٚكإف ٠ةف دػ ٢ثٮاظؽة ٤ٚ ٍٞٚ٭ة ٞٛ٩ذ٭ة يف أُٝص
إ٣ؽدَل ،كيف ا٣ـااؽ ٩ىٞٛ٩ ٙذ٭ة( ،)6ك٤٣جٮاٞٛ٩ ٰٝذةف ك٩ى ٙيف ٔؽة ا٣ٮٚةة
 .ٍٞٚكإف ٠ةف دػ ٢ثس٪ذَل ٤ٚ٭ًل يف أُٝص إ٣ؽدَل ٞٛ٩ذ٭ًل ،كيف ا٣ـااؽ إف ٠ةف ٨٦
ٔؽة ا٣ٮٚةة ٞٛ٪ٚح ك٩ى ،)7(ٙكإف ٠ةف ٔ ٨٦ؽة اُ٣ٺؽ ٪ٚىٞٛ٩ ٙح،
ك٣ٴػؿدَل ٞٛ٩ح ك٩ى )8(ٙيف ٔؽة ا٣ٮٚةة  .ٍٞٚكإف ٠ةف دػ ٢ثسٺث ٤ٚ٭٨
ٞٛ٩ذ٭ ٨يف أُٝص إ٣ؽدَل ،كيف ا٣ـااؽ إف ٠ةف ٔ ٨٦ؽة ا٣ٮٚةة ٞٛ٪ٚذةف ك٩ى،)9(ٙ
( )1ٵف اُ٣ٺؽ ٔ٪ؽق ٹ ٱ ٓٞإٹ ٪ٔ ٨٦ؽ ا٣ذٕٲَلٚ ،إذا ٦ةت كًف ٱَٕل ًف ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ.
(ٔ )2ىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص.
(ٝ )3ٮم ٔىل أو ٢اٛلؤٱؽ ثةٓص.
( )4اٛ٣ى ٢اٚلة٦ف.
( )5إذ ٹ ٔؽة َٺؽ ٪٬ة.
(٪ٔ )6ؽ أ ٢٬ا ،٫ٞٛ٣كٔ٪ؽ أ ٢٬اٛ٣ؿااي إف ٠ةف ٔ ٨٦ؽة ا٣ٮٚةة ٚسٺزح أرثةع ٞٛ٩ح ،كإف ٠ةف ٨٦
ٔؽة اُ٣ٺؽ ٚؿثٓ ٞٛ٩ح ،كا٣جٮا ٰٝظٲر اٛلذأػؿ ٔؽة ا٣ٮٚةة ٜلٞٛ٩ ٨ذةف كرثٓ ،كآص أٔ.٥٤
( )7ادٛة ٝنة.
( )8ادٛة ٝنة.
( )9ثٲ٪٭ ٨أزٺز نة ٢١٣ ،كاظؽة ٗلكح أقؽاس ٞٛ٩ح .كٔ٪ؽ أ ٢٬اٛ٣ؿااي ٞٛ٩ذةف كرثٓ٢١٣ ،
كاظؽة زٺزح أرثةع ٞٛ٩ح.

كإف ٠ةف ٔ ٨٦ؽة اُ٣ٺؽ ٪ٚىٞٛ٩ ٙح كاظؽة ثٲ٪٭ ،)1(٨ك٤٣ذٰ ًف ٱؽػُ ٢لة
٩ىٞٛ٩ ٙح يف ٔؽة ا٣ٮٚةةٚ .إف ا٣ذجف اٛلؽػٮؿ ُل ٨ثٍ٘ل اٛلؽػٮؿ ُلٝ ٨ك٦ ٥ة
٣لت ٜل ٨ا ٢١٣ثٲ٪٭ٔ ٨ىل قٮاء(.)2
 ٜ٤َ ٨٦ :زكصذ ٫رصٕٲة كك٣ؽت ز ٥ا٣ذجف  ٢٬ك٣ؽت ٝج ٢اُ٣ٺؽ
أك ثٕؽقٚ :إف ظى٤٣ ٢ـكج ّ َف ٢٧ٔ ٨ث ،)3(٫كإف ًف ٚةٵو ٢ثٞةء ا٣ؿصٕح ٫٣
ٔ٤ٲ٭ة ،ذ٠ؿق يف ا٣جعؿ ،كأ٦ة ظ ٥١ا٣ـكصح ٚةٵٝؿب أ١لة ٹ دٕ Ê٢٧ثْ٪٭ة ،ث٢
د٤ـ٦٭ة إ٣ؽة( )4ثٕؽ ا٣ٮٹدة ،كإذا دنةصؿا يف ذٚ ٟ٣ةْ٣ة٬ؿ ثٞةء إ٣ؽة.
 :كاُ٣ٺؽ اٛلُ ٜ٤ٱ ٓٞظةٹ ،كاٛلٞٲؽ ثعىٮؿ رشط أك كٝخ ٹ ٱٓٞ
ظذٯ ٤لى٦ ٢ة ٝٲؽ ثٚ ،٫ٲٞٔ ٓٞٲت Êظىٮ ،٫٣كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ظةؿ ظىٮ.٫٣
كقٮاء ٠ةف اٍ٣صط ٛ٩ٲة أك زجٮدة ً٦ل ٱٕ ٥٤ظىٮ٧٠ ،٫٣ٮت زٱؽ ،أك ً٦ل ٣لٮز
ظىٮ ٫٣كٔؽٞ٠ ،٫٦ؽكـ زٱؽ ،كإف ٠ةف ً٦ل ٱٕ ٥٤ا٩ذٛةؤق ٚإف ٔ ٜ٤اُ٣ٺؽ
ثعىٮ٣ ٫٣ػ ٥ٱ ،)5(¬ٓٞكإف ٔ ٫ٞ٤ثة٩ذٛةا ٫ك ٓٝيف¬ اٙلةؿ٩ ،عٮ« :أ٩خ َة ٜ٣إف ًف
دُ ٰٕ٤ا٣كًلء» أك «إٹ أف دُ ٰٕ٤ا٣كًلء» أك ٩عٮ ذ .ٟ٣ك٪٤٣ةرص ٝٮٹف يف
اُ٣ٺؽ اٛلٍصكط :أظؽً٬ل :ٱ ٓٞيف اٙلةؿ( .)6كا٣سةٌل :ٹ ٱ )7(ٍٝ ٓٞإٹ يف ثٲٕح
( ٢١٣ )1كاظؽة قؽس ٞٛ٩ح .كٔ٪ؽ أ ٢٬اٛ٣ؿااي زٺزح أرثةع ٢١٣ ،كاظؽة رثٓ.
( )2ادٛة ٝنة.
(*) ك ٢٠ذٔ ٟ٣ىلَ Êؿٱٞح أ ٢٬ا( .٫ٞٛ٣ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(ٚ )3ٲًل ٥لهٛ٩ Êكّ ٨٦ ٫لؿٱ ٥ا٣ٮطء ك٩عٮق ،ٹ ٚٲًل ٣لت ٔ٤ٲ ٨٦ ٫اٙلٞٮؽ ٜلة .)Í( .كقٲأيت
يف اٵٱًلف أ ٫٩إذا ّ ٨ثؿاءة ذ٦ذ ٫صةز اٙلٞٚ ،ٙ٤ؽ ٔ ٢٧ثةٚ ٨ْ٣ٲًل ٔ٤ٲ ،٫ك٬ؾا ٦سٚ ،٫٤ٺ كص٫
ٞ٣ٮٚ« :٫٣ٲًل ٣لت ٔ٤ٲ.»٫
( )4ٵ١لة ٹز٦ح ثٲَٞل ٚٺ ْلؿج إٹ ثٲَٞل ،كإذا ّ٪خ دٞؽـ اُ٣ٺؽ ظؿـ ٔ٤ٲ٭ة َ٤ت اٞٛ٪٣ح؛
ٵ١لة دٕ ٢٧ثةٚ ٨ْ٣ٲًل ٬ٮ ٜلة ً٠ل ٱأيت.
( )5ك٠ؾا إف ٔ ٜ٤ثة٩ذٛةء ٦ة ٱ ُٓٞثعىٮ٩ ٫٣عٮ« :إف ًف دُ ٓ٤ا٣ن٧ف ٚأ٩خ َةً »ٜ٣ف ٱ ٓٞأ¬ٱٌ نة.
( )6ركاق يف ا٣ـ٬ٮر.
( )7ث٧ضؿد اٍ٣صط؛ إذ ٹ ٔٞ٤ح ثٲ٪٭ًل ،كٹ ث٧ضؿد ا٘لـاء؛ إذ ٬ٮ  ٜ٤ٕ٦ثةٍ٣صط ،كٹ ث٧ض٧ٮٔ٭ًل؛
=

اٷ٦ةـ أك ٚٲًل ٣لت ا٣ٮٚةء ث ٢ٕٚ ٨٦ ٫كاصت أك دؿؾ ٞلْٮر.
 :Êإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة »ٜ٣ك٩ٮل إذا ظى٠ ٢ؾا أك إٹ أف ٤لى٠ ٢ؾا-
ٚإ١لة دىط ٩ٲذ ٫يف ا٣جةَ ،٨ػٺؼ ا٣نة.ٰٕٚ
 :كإف ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣إف ٦ةت زٱؽ» كٝؽ ٠ةف ٦ةت ،أك «إف مٰٛ
٦ؿٱٌص» كٝؽ ٠ةف م ،ٰٛأك «إف ٝؽـ زٱؽ» كٝؽ ٝؽـ ،أك «إف أثؿأد٦ ٨٦ ٰ٪٭ؿؾ»
كٝؽ أثؿأدٞٚ -٫٪٦ ٫ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ ٱ ¬ٓٞاُ٣ٺؽ( ،)1كٝةؿ أثٮ َة٣ت :ث ٢ٱٓٞ
اُ٣ٺؽ يف اٙلةؿ.
ٝ ٨٦ :ةؿ ٪٣كةا« :٫إف دػ٤ذ ٨ا٣ؽار ٚأ٩ذَ ٨ٮا »ٜ٣أك ٝةؿ« :أ٩خ َةٜ٣
ٱة ٚٺ٩ح كأ٩خ َة ٜ٣ٱة ٚٺ٩ح كأ٩خ َة ٜ٣ٱة ٚٺ٩ح إف دػ٤ذ ٨ا٣ؽار»ٚ -إف ٠ةف ٫٣
٩ٲح يف دػٮٜلٝ ٢٬ ٨لذٕ٧ةت أك ٛ٦رتٝةت أك ٦ذٯ ظى ٢دػٮٜلٞ٤ُ٦ ٨ة ٔ٤٧خ
٩ٲذ ٫يف ا٣جةَٚ ،٨ٺ ٱُ Ê٨ٞ٤ظذٯ ٱؽػً٠ ٨٤ل ٩ٮل ،كإف ٩ٮل أف  ٨٦ ٢٠دػ٤خ
٪٦٭ٞ٤َ ٨خ دكف ً ٨٦ف دؽػ٤٧ٔ ٢خ ٩ٲذّ )2(٫ة٬ؿ نا Éكثةَ ٪نة ،كإف ًف د٩ ٫٣ ٨١ٲح
يف ذً ٟ٣ف ٱُ ٨ٞ٤ظذٯ ٱؽػ ٨٤اٝ ٢١٣لذٕ٧ةت أك ٛ٦رتٝةت؛ ٵف دػٮٜل ٨ا٢١٣
رشط يف اُ٣ٺؽ ،ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ ظ ٙ٤ٹ كَب٭ ٨أك ٹ ٣جف زٲةثٚ ٫إف ثٕي
إذ ٹ ٣لذٕ٧ةف؛ ٕ٣ؽـ اٍ٣صط ٔ٪ؽ ظىٮؿ ا٘لـاء ،كٹ ثأ٦ؿ ػةرج؛ إذ ٹ ٱٕٚ ،٢ٞجُ٪٤ٝ .٢ة :ث٢
ْ
ٱ ٓٞث٧ض٧ٮٔ٭ًل؛ إذ ٬ٮ  ٜ٤ٕ٦ثعؽكث اٍ٣صط ،كٝؽ ظؽث ،ك٠كةاؿ اٛلٍصكَةت٩ ،عٮْ :صإِن
ْ َ ْ َ ْ ََ
ََْ ُ ُْ َ َُ
ْ ََ ُ
ينجٓٔا حغف ْص لٓ ًّْص [اٵٛ٩ةؿْ ]38ص َوإِن جِدٔا ل ِيسي ًِ فاجِح لٓاّص [اٵٛ٩ةؿ ]61ك٩عٮ ذٝ .ٟ٣ة٣ٮا:
ٔ٪ؽ ظىٮؿ اٍ٣صط ٔؽـ  ِٛ٣اُ٣ٺؽ١ٚ ،ٲ ٙٱ ٓٞكٝؽ ٔؽـ؟ ٪٤ٝة٪ٔ :ؽ كٝٮع اٍ٣صط ٠أ٫٩
ِلؽد ا ِٛ٤٣ثإٱٞةع اُ٣ٺؽ ،ك٬ٮ ٚةاؽة ا٣ذٕ٤ٲ( .ٜثعؿ ث.)٫ْٛ٤
( )1ٵ ٫٩ٱنج :٫أ٩خ َة ٜ٣أ٦ف.
(*) ظضح اٛلؤٱؽ ثةٓصٔ :ؽـ ظىٮؿ اٍ٣صط .كظضح أيب َة٣ت :أف ٬ؾا اٍ٣صط ٠ٺ رشطٚ ،ٲ ٓٞيف
اٙلةؿ٪٤ٝ .ة :إٹ أف ٱأيت ثػ«أف» اٛلٛذٮظح ٚإ١لة دُ ٜ٤يف اٙلةؿ؛ ٵف ذ ٟ٣دٕ٤ٲ ٢ٹ رشط( .ثكذةف).
( )2كيف ا١٣ٮا٠ت ٦ة ٝ :٫ْٛ٣ٮ :٫٣أك أم كاظؽة ،ٱٕ ٰ٪أم كاظؽة دػ٤خ َٞ٤خ كظؽ٬ة،
ٚٲٕ ٢٧ث٪ٲذ ٫يف ذ ٫٤٠ ٟ٣كٱؽٱٚ ٨ٲ ٫ثةَ٪ة ٹ ّة٬ؿا( .ثة .)ِٛ٤٣ك٬ٮ اٛل٪ةقت ٞ٣ٮ ٫٣يف ا٣جٲةف:
كإف ًف د٩ ٫٣ ٨١ٲح يف ذ ..ٟ٣إ٣غًٚ ،ل ػة ٙ٣اْ٣ة٬ؿ دٱٚ ٨ٲ ٫ثةَ ٪نة ٹ ّة٬ؿ نا ،كآص أٔ.٥٤

اٛلع٤ٮؼ  ٫٪٦ٱ٤٣ ٰٛ١ع٪ر ٔ٪ؽ اٜلةدم¬ ،ػٺؼ أيب إ٣جةس كأيب ظ٪ٲٛح
كا٣نةٞٚ ،ٰٕٚة٣ٮا :ٹ ٤ل٪ر إٹ ثة .٢١٣ك١٬ؾا ٣ٮ ٝةؿ ٜÉل« :٨أ٩ذَ ٨ٮا ٜ٣إف
د٧٤١ذ »٨أك «إف ك٣ؽد »٨أك «إف ظٌذٚ »٨٭ٮ ً٠ل يف ا٣ؽػٮؿ قٮاء.
 :Êكإذا ٝةؿ« :أٱً١ل أ٬ ٢٠ؾا ا٣ؿٗٲٚ ٙ٭ٰ َةٚ »ٜ٣أ٠ٺق ٕ٦ة ًف دُٜ٤
أ٦لًل(٤ٚ ،)1ٮ ادٔخ  ٢٠كاظؽة أ١لة أ٤٠ذٚ ٫٤٠ ٫أ٦لًل ثٲ٪خ َٞ٤خ ،كإف ثٲ٪ذة ٕلٲٕة
ًف دُ ٜ٤أ٦لًل ،كإف ًف ٱجٲ٪ة كَ٤جةق ا٣ٲَ٧ل ظ ٢١٣ ٙ٤كاظؽة ٦ة ٱٕ ٥٤كٹ ٱْ ٨أ١لة
أ٤٠ذ ٫ا .٢١٣كٱأيت ٔىل ٝٮؿ اٵٍ٦ل اٙلكَل( )2كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط أ٤ ٫٩لٙ٤
ٔىل ا.ُٓٞ٣
 :Êكإً٩ل ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ اٛلٍصكط إذا ٠ة٩خ ا٣ـكصح ّلذ٪ٔ ٫ؽ ظىٮؿ
رشَ ،٫ك٣ٮ ٝؽ َٞ٤٭ة زٔ ٥ةدت إ٣ٲ ٫ثؿصٕح أك ثٕٞؽ صؽٱؽ ك٣ٮ ثٕؽ زكج زةف إذا
ًف ٱٝ ٨١ؽ َٞ٤٭ة زٺزة ،كأ٦ة ثٕؽ اقذً١ل ٫٣ا٣سٺث ٚٺ ٱ ٓٞاٛلٍصكط  .)3(ٍٝكإف
ظى ٢اٍ٣صط ك٣ٲكخ ّلذً ٫ف ٱ٨ ٓٞلء كثُ ٢اٛلٍصكط(.)4
٤ٚ :ٮ ٝةؿٔ« :ض٤خ اُ٣ٺؽ اٛلٍصكط» ٞٚةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ٹ ٱ،)5(¬ٓٞ
( )1كذٕ٣ ٟ٣ؽـ ظىٮؿ اٍ٣صط يف ظ ٢٠ ٜكاظؽة ٪٦٭ًل؛ ٵف ْٛ٣ح «أم» دٛٲؽ اٹٛ٩ؿاد( .ثكذةف
ث.)٫ْٛ٤
( )2ا٣ؾم دٞؽـ يف اػذٺؼ ا٣ـكصَل يف اٛل٭ؿ يف ٝٮٚ« :٫٣ؿع :كظٲر ٥لذٛ٤ةف »..ا٣غ ،يف اٛ٣ؿع
ا٣سة٣ر ٚ ٨٦ى ٢اٹػذٺؼ.
( )3ٵٝ ٫٩ؽ ا١لؽـ ثة٣سٺث.
( )4أم :ٱ٪ع.٢
( )5كذ ٟ٣ٵ٦ ٫٩ٮٝٮؼ ٔىل ظىٮؿ اٍ٣صط٠ ،ة٣ؽٱ ٨اٛلؤص ٢ٹ ٣لت دٕضٲٝ ٫٤ج ٢ظ٤ٮؿ كٝخ
أص( .٫٤ثكذةف).
(*) ٝةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم :ك٬ٮ ٝٮم .ك ٢ٕ٣كص٭٠ ٫ٮ ٫٩ٱؤدم إٌف دٞؽـ اٛلٍصكط ٔىل رشَ.٫
(ثؿ٬ةف).
(*) إٹ أف ٱٞىؽ اٷ٩نةء ك .)Í( .ٓٝكٱ١ٮف ٪٠ةٱح.)Í( .

كٝةؿ يف ا٣جكٲٍ :إ ٫٩ٱ .)1(ٓٞك٬ٮ اٵكٌف(.)2
 ٜ٤َ ٨٧ٚ ¨:ا٦ؿأد ٫إف ٤ٕٚخ ٠ؾا كػيش أ١لة د ٫٤ٕٛكأراد ثُٺف ذٟ٣
كأف ٹ ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ ٚإ ٫٩ٱٕٞؽ ثُ٤ٛح يف اٙلٮَ٣ل ز ٥دؿًٕ٭ة أـ زكصذ ٫أك أػذ٭ة
أك ا٦ؿأة أػٲ٭ةٚ ،ٲٛ٪كغ ١٩ةظ٭ًل ،ز ٥د ٢ٕٛذ ٟ٣اٍ٣صط( )3ز ٥ٱٕٞؽ ُلة كٝؽ
ثُ ٢اٛلٍصكطٚ ،إف أرًٕخ زكصذ ٫ا١٣جٍلة ٬ؾق ا٤ُٛ٣ح ظؿ٦خ ٔ٤ٲ ٫أثؽا(.)4
كإذا أظت أف ٹ ٱ٤ـ٤ُٛ٤٣ ٫٦ح ٨لء ًف ٱكٜ ٥لة ٦٭ؿ نا(.)5
٧٠ة ٝؽر ٔىل ٛ٩ك٧ٚ )6(٫٭ًل ثٰٞ
 ٨٦ :ظ ٙ٤ثةُ٣ٺؽ ٹ ٠ ٢ٕٚؾا ِف
دأٰ ٛ٩ك ٫إٌف دؿؾ ذ ٟ٣أ٠سؿ ٚٲ٧ٲ ٫٪ثةٝٲح ،ك٦ذٯ وةر دأٰ ٛ٩ك ٫إٌف  ٢ٕٚذٟ٣
أ٠سؿ ا٩ع٤خ ٱ٧ٲ ،)7(٫٪ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ظك.É٨
ٝ ٨٦ :Êةؿ ٣ـكصةد« :٫آػؿ  ٨٦أدـكج َ ٨١٪٦ة »ٜ٣زٞ٤َ ٥٭ ٨ز٥
( )1ث٪ةء ٔىل أو٤٭ ٥أ ٫٩ٱىط دٞؽـ اٛلٍصكط ٔىل رشًَ٠ ٫ل يف ا٣ذعجٲف.
( )2ٵٝ ٫٩ؽ أك ٫ٕٝيف اٙلةؿ كأراد كٝٮٔ( .٫ثكذةف ث .)٫ْٛ٤كاٛلؾ٬ت Êأ ٫٩إف ٝىؽ إ٩نةء اُ٣ٺؽ
وط كٱ١ٮف ٪٠ةٱح.
(*) إف أراد اٷ٩نةء ،كإٹ ١ٚٺـ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ٬ٮ اٛلؾ٬ت.Ê
( )3ظةؿ اٹٛ٩كةخ.
( )4ك٠ؾا ا٣ىٍ٘لة إف ٠ةف ٝؽ دػ ٢ثة١٣جٍلة.)Í( .
(٬ )5ٺ ٝٲ٬ :٢ٮ  ٨٦ص٭ذ٭ة ظً١ل ،ٱٕ ٰ٪اٛ٣كغٚ ،ٺ ٚؿؽ ثَل أف ٱك ٰ٧أـ ٹ؟ ٱْ٪ؿ ،ك٫٤ٕ٣
ٱٞةؿ ٰ٬ :آً٠ ٫٣ل ظ ٫ٞٞاٞٛ٣ٲ ٫ٱٮقٛ٦( .ٙذٰ).
( )6اْ٩ؿ يف ٬ؾق اٛلكأ٣ح.
( )7كا٣ؾم ٱٞذٌٲ٬ ٫ؾ ا ا ِٛ٤٣أ٦ ٫٩٭ًل ثٝ ٫٣ ٰٞؽرة ٔىل دٛ٩ ٓٚكٚ ٫ٲ٧ٲ ٫٪ثةٝٲح ،ك٦٭ًل ًف ٱٞؽر ٔىل
ذ ٟ٣ٷ٠ؿاق أك ٩عٮق ا٩ع٤خ ٱ٧ٲ٬ .)Í( .٫٪ؾا ا٣ذٞؿٱؿ ٣ ٫٤ٕ٣كٲؽ٩ة ٔيل ( .ªح ح).
(*) ٬ؾا وعٲط إف ٝىؽ ذ ٟ٣أك صؿل ثٔ ٫ؿؼ( .ثٲةف ظسٲر) .ك٦س ٫٤يف ا٣ـ٬ٮر .ٱٞةؿ٬ :ٮ
ٝةدر ٚٺ د٪ع ٢ٱ٧ٲٔ ٫٪ىل اٛلؾ٬ت .ٱٞةؿ :إ٣ؿؼ ٝةض ٔىل ذ ،ٟ٣كاٵٱًلف ٦ج٪ٲح ٔىل إ٣ؿؼ،
١ٚٺـ اٞٛ٣ٲ ٫ظكٝ ٨ٮم.
(*) ٚإف اقذٮٱة ْٚة٬ؿ ا١٣ذةب اٙل٪ر.

دـكج ٪٦٭ ٨كاظؽة أك ز٪ذَل أك زٺز نة ًف ٱُ٦ ٨ٞ٤ة دا٦خ كاظؽة ٪٦٭ً ٨ف ٱذـكص٭ة،
٤ٚٮ

٦ةت()1

ثٕؽ٦ة دـكج ا٣سة٣سح أك ا٣سة٩ٲح دجَل أ١لة َٞ٤خ ٔٞٲت إٞ٣ؽ ُلة،

ٚٲضت ٜلة ٩ى Éٙاٛلك٧ٯ( )2ك٦٭ؿ اٛلس٠ ٢ة٦ٺ إف دػُ ٢لة( ،)3كٱؿصٓ كرزذ٤ٔ ٫ٲ٭ة
ثًل أ٤ٔ ٜٛ٩ٲ٭ة()4؛ ٵ ٫٩دجَل ٔؽـ كصٮث٤ٔ ٫ٲ .)5(٫ك٠ؾا إذا ك ٓٝاٛلٮت ٔىل ً ٨٦ف
ٱذـكج ٪٦٭ .٨كإف ٦ةت ثٕؽ٦ة دـكج كاظؽة ٪٦٭ٞٚ ٨ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ
دُ ،)6(ٜ٤كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ث ٢دُ٠ Êٜ٤ؾ .ٟ٣كإف ٔٞؽ ُل ٨ا ٢١٣يف ٔٞؽ كاظؽ
Ð
ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ َٺؽ ،)7(Ðكٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل É:ث ٢ٱُ ٨ٞ٤ا.٢١٣
 :Êكإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٢٠ ٜ٣ٱٮـ(ٞ٤َ »)8خ كاظؽة ظةٹ إف ٝة٫٣
١لةرا ،كإف ٠ةف يف ا٤٣ٲٚ ٢جُ٤ٮع اٛ٣ضؿ ،ز ٥زة٩ٲح ثُ٤ٮع ٚضؿ زة٩ٲ ،)9(٫ز ٥زة٣سح
( )1أك دٕؾر ثأم كص.٫
( )2ٵَ ٫٩ٺؽ ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ.
(٤٣ )3ؽػٮؿ ثٕؽ اُ٣ٺؽ ا٣جةا.٨
(*) أك ٦ذٕح إف ًف ٱؽػُ ٢لة.)Í( .
( )4كاٛلؾ٬ت ٹ¬ رصٮع ٣ٮرزذ٤ٔ ٫ٲ٭ة ثيشء؛ ٵ١لة ّلذ ٫ثإذف اٍ٣صع٠ .ة٦ؿأة اٛلٞٛٮد ،كا١٣ٺـ
ا١٣ٺـ ،كٝؽ اػذٍل ٔؽـ ا٣ؿصٮع.
(ٝ )5ةؿ يف ا٣رب٬ةف :Êكٹ ٍ٦لاث ٜلة  ،٫٪٦كٹ ٔؽة ٔ٤ٲ٭ة[ ،]1ث ٢دكذربئ ثسٺث ظٲي أك ثٮًٓ
اٙل( .٢٧ثكذةف).
( )6ظضح اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط أ١لة ٹ دٮو ٙثأ١لة أك٣ح كٹ آػؿة .كظضح اٞٛ٣ٲٔ ٫يل أف اٛلٕ٪ٯ
ا٣ـكصح ا٣ذٰ ٹ ٱذـكج ثٕؽ٬ة ٍٗل٬ة( .ثكذةف).
(ٕ٣ )7ؽ اٛلذأػؿة ٪٦٭.٨
( )8ٱْ٪ؿ؛ ٚإف « »٢٠إذا ًف ٱذىُ ٢لة «٦ة» ٹ ٱٞذٌص ا٣ذ١ؿار ،كٝؽ ث٪ٯ يف ا١٣ذةب ٔىل أ ٫٩ٱٞذٌص
ا٣ذ١ؿارٚ ،ٲْ٪ؿ[.]2
( )9إٹ أف ٱؿٱؽ دكاـ اُ٣ٺؽ ًف دُ ٜ٤إٹ ٦ؿة كاظؽة.
-------------------------

[ ]1ٵ١لة ٞ٤ُ٦ح ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ.

[٦ ٢ٕ٣ ]2ة يف ا٣جٲةف ٦جٔ ٰ٪ىل إ٣ؿؼ أف «ٔ »٢٠ىل اٛ٩ؿاد٬ة دٞذٌص ا٣ذ١ؿار( .قٲؽ٩ة ٔجؽآص ث ٨أٖلؽ .)ª

ثُ٤ٮع ٚضؿ زة٣سْ ٓ٦ ٫ل ٢٤ا٣ؿصٕح ،ك٦٭ًل ًف ٱؿاصٕ٭ة ٚٺ

َٺؽ()1

ظذٯ

ٱؿاصٕ٭ة ،ز ٥دُٞٔ ٜ٤ٲت ا٣ؿصٕح إف ٠ة٩خ يف ا٪٣٭ةر ،كيف ا٤٣ٲ ٢ثُ٤ٮع اٛ٣ضؿ،
ز٠ ٥ؾ ٟ٣يف ا٣سة٣سح .ك١٬ؾا إذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٢٠ ٜ٣م٭ؿ أك  ٢٠ق٪ح» ٚذُٜ٤
كاظؽة يف اٙلةؿ ،ز ٥زة٩ٲح يف أكؿ ا٣ن٭ؿ ا٣سةٌل أك ا٣ك٪ح ا٣سة٩ٲح ،ز٠ ٥ؾ ٟ٣يف ا٣سة٣سح
[ْ ٓ٦ل ٢٤ا٣ؿصٕح يف ا ،)2(]٢١٣إٹ أف ٱؿٱؽ أ١لة ٹ دُ ٜ٤ظذٯ ٱٌ٧ص م٭ؿ أك
ق٪ح ٩ ٫٤ٚٲذ ٫ثةَ٪ة.
 :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣إف أ٤٠خ كرشثخ ك٣جكخ» ًف دُ ٜ٤ظذٯ
د ٢ٕٛذ .)3(É٫٤٠ ٟ٣كإف ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣إف أ٤٠خ أك رشثخ أك ٣جكخ»
ٚأم ذ٤ٕٚ ٟ٣خٞ٤َ Éخ كا٩ع٤خ¬ ا٣ٲَ٧ل( ،)4ػٺؼ اث ٨أيب اٛ٣ٮارس(،)5
كركاق ٔ ٨أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ،ٰٕٚك٦س ٫٤يف ا٣جكٲٍ .كإف ٝةؿ« :إف أ٤٠خ إف
رشثخ إف ٣جكخ ٚأ٩خ َة ،»ٜ٣أك ٝةؿ« :إف أ٤٠خ كإف رشثخ كإف ٣جكخ ٚأ٩خ
َة٧ٚ -»ٜ٣ذٯ ٤ٕٚخ أم ذٞ٤َ ٟ٣خ(ٝ ،)6ةؿ اٞٛ٣٭ةء ٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ كٞل٧ؽ ث٨
َ٧لٚ ،ٺ دُ ٜ٤زة٩ٲة ث ٢ٕٛا٣جة ،ٰٝكٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ث٢
ق٤ٲًلف كظك :٨كد٪عػ ٢ا٣ٲػ É
دُ ٜ٤ث ٨٦ ٢ٕٚ ٢١ذ ٟ٣ثٕؽ ْل ٢٤ا٣ؿصٕح .ك٬ٮ ٝٮؿ اث ٨أيب اٛ٣ٮارس .ك٠ؾا ٣ٮ ٝؽـÊ
اُ٣ٺؽ ٔىل اٍ٣صط يف  ٫ْٛ٣ظٲر ٝةؿ« :إف أ٤٠خ أك رشثخ» كظٲر ٝةؿ« :إف
( )1كٱ١ٮف ثؽٔٲة؛ ٵ٠ ٫٩ةٛلٍصكط ،كآص أٔ.٥٤
(٦ )2ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل ( ٨٦ب).
( )3كذ ٟ٣ٵف ا٣ٮاك ٤٣ض ،ٓ٧كاٛلٕ٪ٯ :إف ٤ٕٚخ ذٕ ٟ٣لٲٕٝ .٫ةؿ يف ا٘٣ٲر :كٹ ٱٕذرب ا٣رتدٲت
يف اٵوط¬( .ثكذةف).
( )4كٹ ٚؿؽ ثَل دٞؽـ ا٘لـاء كدأػؿق يف اُ٣ؿَٚل اٵكَ٣ل.
(ٞٚ )5ةؿ :ٹ د٪ع.٢
( )6كذ ٟ٣ٵف ا٘لـاء ٪٬ة ٦ذأػؿ ،كٹ اػذىةص ٤٣ضـاء ثجٕي اٍ٣صكط دكف ثٕي ،ث٬ ٢ٮ
صـاء ٜلة إٔلٓٝ .ةؿ ٚ :#أم كاظؽ ٤ٕٚخ َٞ٤خ ث .٫كٝٲ :٢إ ٫٩صـاء ٛلة ٱ٤ٲٚ ،ٍٞٚ ٫ذُٜ٤
ثةٛلٺو٤٣ ٜضـاء ٹ ثًل ٝج( .٫٤ثكذةف).

أ٤٠خ كإف رشثخ» ،كأ٦ة ظٲر ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣إف أ٤٠خ إف رشثخ» ٚٺ دُٜ٤
إٹ ثةٍ٣صط اٵكؿ يف  ،)1(٫ْٛ٣دكف ٦ة ثٕؽق ٚٺ ظ ، Ê٫٣ ٥١كٝةؿ ُٔٲح :دُ ٜ٤ثأ٦لة
٤ٕٚخ ،كٝةؿ أ٠سؿ أوعةب ا٣نة :)2(ٰٕٚٹ دُ ٜ٤إٹ إذا ٤ٕٚخ ا٦ ٢١٣ؿدجة ٔىل
ٔ١ف ٦ة ردج ٫يف  .)3(٫ْٛ٣كٔ٪ؽ٩ة إذا ٩ٮل ذ ٟ٣وعخ ٩ٲذ Ê٫كٔ ٢٧ث.¬٫
¬ :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣ثٍصط أف دأ٠يل كأف دٍصيب كأف د٤جيس» كأراد
ث ٫اٍ٣صط ٹ إٞ٣ؽ ًف دُ ٜ٤إٹ ثة ،٢١٣كإف أراد ث ٫إٞ٣ؽ َٞ٤خ ثةٞ٣جٮؿ أك
اٹ٦ذسةؿ يف اٛلض٤ف(.)4
 ٨٦ :ظ ٙ٤ثةُ٣ٺؽ ٹ ٠ ٢ٕٚؾا ك٠ؿر ذ٦ ٟ٣ؿاراٚ :إف ٩ٮل ثةُ٣ٺؽ
ا٣سةٌل ك٦ة ثٕؽق دأ٠ٲؽ اُ٣ٺؽ اٵكؿ ًف دُ٦ ٜ٤ذٯ ظ٪ر إٹ ٦ؿة كاظؽةٝ ،)5(Éةؿ
اٛلؤٱؽ ثةٓص :ك٠ؾا ٣ٮ َٞ٤٭ة ٦ؿقٺ ثٍ٘ل رشط ك٠ؿرق ٦ؿارا ك٩ٮل ثة٣ذ١ؿار دأ٠ٲؽ
اٵكؿ ًف ٱ ٓٞإٹ اٵكؿ  ٍٞٚيف ا٣جةَ ،٨ٹ يف اْ٣ة٬ؿ إٹ أف دىةد ٫ٝا٣ـكصح()6

( )1كإف دأػؿ كٝٮٔ ٨ٔ ٫قةاؿ اٍ٣صكط اٛلٛ٤ٮظ ُلة ٚٺ دأزٍل ٣ذأػؿ كٝٮٔ ٫إذا ٠ةف ٦ذٞؽ٦ة ْٛ٣ةٗ( .ٲر).
( )2كٝٮاق اٛلٛذٰ ،ك٬ٮ ا٣ؾم ٱٮا ٜٚإ٣ؿثٲح.
( )3كظضح أوعةب ا٣نة :ٰٕٚأف اٍ٣صط اٵػٍل  ٜ٤ٕ٦ثة٣ؾم ٝج ،٫٤كا٣سةٌل  ٜ٤ٕ٦ثةٵكؿ،
ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ْ َ َ َّ ُ ُ ُ َ ْ
ََ ََْ ُ ُ ْ ُ ْ
يد أن
ٞ٠ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوَّل حٌفعسه ًص ِِح إِن أردت أن أًصح مسه إِن َكن الِل يرِ
ُح ْغِ َي ُ
س ْهّص [٬ٮد ،]34:كدٞؽٱؿق :إف ٠ةف آص ٱؿٱؽ أف ٱ٘ٮٱٚ ٥١ٺ ٱ٩ ٥١ٕٛ٪ىعٰ إف أردت أف
ِ
أ٩ىط  ،٥١٣كٱك٧ٮف ٬ؾا :إٝعةـ اٍ٣صط ٔىل اٍ٣صطٝ ،ة٣ٮا :ك٬ؾق ٚةاؽة اٷٝعةـ( .ثكذةف).
(ٚ )4إف ًف ٱ ٫٣ ٨١إرادة رصٓ إٌف إ٣ؿؼٚ ،إف ًف ٱ ٨١زٔ ٥ؿؼ رصٓ إٌف ٔؿؼ اٍ٣صع ،ك٬ٮ
إٞ٣ؽ؛ ٵف ا٣جةء  ٨٦ظؿكؼ إٞ٣ؽ.ا٬ػ كيف ا١٣ٮا٠ت يف اٚل٦ ٓ٤ة  :٫ْٛ٣ك٠ؾا ثٍصط ا٣رباء
يف كًٓ اٍ٣صع ٵص ٢ا٣جةء ا٣ـااؽة ،كٝ ٫٪١٣ؽ وةر ٦كذٕ٧ٺ يف إ٣ؿؼ ث٪ٕ٧ٯ اٍ٣صط ،يف
أٗ٤ت اٵظٮاؿ أ١ل ٥ٱٞىؽكف ث ٫اٍ٣صط .ك(.)Í
(ٝ )5ٮ« :٫٣إٹ ٦ؿة كاظؽة» كذ ٟ٣ٵف اُ٣ٺؽ ٔ٪ؽ اٜلةدم  #ٹ ٱذجٓ اُ٣ٺؽ ،كٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ
ثةٓص أف ٩ٲح ا٣ذأ٠ٲؽ ٝؽ ٕ٪٦خ كٝٮع ا٣سٺث .كٔ ٨اٵزر :ٰٝث ٢ٱذ١ؿر ،قٮاء ٝىؽ ا٣ذأ٠ٲؽ أـ
ٹ؛ إذ ٹ ٚى ٢ثَل اٵكؿ ك٦ة ثٕؽق( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )6أمٔ :ؽـ اٛل٪ة٠ؿة.
(*) أك ٱجَل ٔىل إٝؿار٬ة أك ٔىل مة٬ؽ اٙلةؿ( .ثؿ٬ةف).

ٔىل ٦ة ٩ٮل ،كإذا ًف دىةد ٫ٝظٛ٤خ ٦ة دٕ ٥٤ذٞ٦ ٨٦ ٟ٣ىؽق كٹ دْ٫٪؛ ٵف ٨٦
أٝؿ ثْ ٫٪ثع٤ٔ ٜٲ ٫أػؾ ث .)1(Ê٫كإف أراد ثة٣سةٌل ٍٗل اٵكؿ كثة٣سة٣ر ٍٗل اٵكؿ
كا٣سةٌل ٠ة٩خ زٺث َٞ٤ةت٧ٚ ،ذٯ ظ٪ر كٕٝخ ا٣سٺث ٔىل ٝٮؿ أ٤٬٭ة ،كٔىل
ٝٮؿ اٜلةدم كاظؽة  Éٍٞٚكد٪ع ٢ا٣ٲَ٧ل ،إٹ أف ٱ٪ٮم ٞ٤َ ٢١٣ح ٕٚٺ ٧ٚذٯ ٢ٕٚ
ذ ٟ٣ا٦ ٢ٕٛ٣ؿة زة٩ٲح ثٕؽ ا٣ؿصٕح

َٞ٤خ()2

زة٩ٲة ،ك٦ذٯ ٦ ٫٤ٕٚؿة زة٣سح ثٕؽ

ا٣ؿصٕح َٞ٤خ¬ زة٣سة( .)3كإف ًف د٩ ٫٣ ٨١ٲح يف ذ٪ٕٚ ٟ٣ؽ اٜلةدم أَ ٫٩ٺؽ كاظؽ¬
 ،ٍٞٚكٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ٰٕٚأ١لة زٺث٧ٚ ،ذٯ ظ٪ر كٕٝخ ٤٠٭ة
ث ٢ٕٛكاظؽ(.)4
 ¨:ك١٬ؾا ٣ٮ ٝةؿ٦« :ذٯ ٤ٕٚخ ٠ؾا ٕٚيل وٮـ ٱٮـ» أك «ٕٚيل ٩ؾر ٠ؾا»
ك٠ؿر ذ٦ ٟ٣ؿارا ٚ٭ٮ ٔىل ا٣ذٛىٲ ٢اٛلذٞؽـ كاٚلٺؼ(.)5
ٚ ¨:إف ذ٠ؿ صـاءات ٟلذٛ٤ح٩ ،عٮ أف ٱٞٮؿ« :إف دػ٤خ ا٣ؽار ٚة٦ؿأيت
َة »ٜ٣زٝ ٥ةؿ« :إف دػ٤ذ٭ة ٕٚيل وٮـ م٭ؿ» زٝ ٥ةؿ« :إف دػ٤ذ٭ة ٕٚجؽم ظؿ»-
٧ٚذٯ دػ٤٭ة ٣ـ ٫٦ذ ٫٤٠ ٟ٣ثؽػ٤ح كاظؽة( ،)6إٹ أف ٱ٪ٮم  ٢١٣صـاء دػٮٹ
وعخ ٩ٲذ٧ٚ ،)7(٫ذٯ دػ٤٭ة ك ٓٝكاظؽ  ٨٦ذٔ ٟ٣ىل ظكت ٦ة ٩ٮاق يف ا٣ذٞؽـ

( )1كٹ ٚؿؽ ثَل Êاٵ٦ٮاؿ كٍٗل٬ة ،ذ٠ؿق يف ا٣ذؾ٠ؿة كا٣ـ٬ٮر.
( )2ك ٢ٕ٣ذ ٟ٣ظٲر وةدٝذ ٫أك ثَل ٔىل إٝؿار٬ة أك مة٬ؽ اٙلةؿ ،كآص أٔ.٥٤
( )3ك٦ة ظ٪ر ٚٲٝ ٫ج ٢ا٣ؿصٕح ا٩ع٤خ ٱ٧ٲ( .٫٪ثؿ٬ةف).
(ٝ )4ةؿ يف ا٣رب٬ةف :كصٕ٤ٮا اُ٣ٺؽ ٠ة٘لـاءات اٛلؼذٛ٤ح٪٣ .ة :أف اُ٣ٺؽ ٹ ٱذٮاٌف( .ثكذةف).
( ٫٤ٕ٣ )5ٱؿٱؽ ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ،ٍٞٚ ٰٕٚكأ٦ة اٛلؤٱؽ ثةٓص ٚٲٮا ٜٚاٜلةدم  #يف ا٪٣ؾر،
كآص أٔ .٥٤ك ِٛ٣ظةمٲح :كأ٦ة اٜلةدم ٚ #ٲٮا ٜٚاٛلؤٱؽ ثةٓصٚ ،ٲ١ٮف زٺزح ٩ؾكر.
( )6ٵف ا٘لـاءات ٟلذٛ٤ح( .ثكذةف).
( )7ثةَ٪ة يف اُ٣ٺؽ كإ٣ذ ،ٜٹ يف ا٣ىٮـ ٚٲىؽؽ ثةَ٪ة كّة٬ؿا؛ إذ ٹ ٪٦ةزع  ،٫٣ثؼٺؼ
اٵكَ٣ل ٚ٭ٮ ظٍ٘٤٣ ٜل .ك(.)Í

كا٣ذأػؿ ،كإف ًف د٩ ٫٣ ٨١ٲح ٚٲٚ )1(٫ةٵٝؿب أ ٫٩ٱ ٓٞأظؽ٬ة ٤٦ذجكة ٔىل ٦ة ٱأيت
ثٲة ٫٩يف ٦كأ٣ح ا٘٣ؿابٚ ،ٲٕذ ٜإ٣جؽ كٱكٕٯ يف ز٤سٰ ٝٲ٧ذ ،٫ك٤لؿـ ٔ٤ٲ٦ ٫ؽا٩ةة
زكصذ ،٫كٹ ْلؿج  ٫٪٦إٹ ثُٺؽ ،كا٣ىٮـ ٹ ٱ٤ـ٨ ٫٪٦ ٫٦لء(.)2
 :كإذا صةء ثعؿؼ اٍ٣صط -ك٬ٮ «إف» -ثٕؽ ذ٠ؿ ا٘لـاء ز ٥صةء
ثعؿؼ اْ٣ؿؼ( )3ثٕؽق ،ك٬ٮ «إذا» أك «٦ذٯ»ٚ -إف ًف ٱذٕ ٜ٤ظؿؼ اْ٣ؿؼ ثـ٦ةف
كٹ ١٦ةف ٚٺ ظ٩ ،٫٣ ٥١عٮ ٝٮ« :٫٣أ٩خ َة ٜ٣إف ٧٤٠خ زٱؽا إذا ٧٤٠خ ٔ٧ؿ نا
أك ٦ذٯ ٧٤٠خ ٔ٧ؿ نا»ٚ ،ٺ دُ ٜ٤إٹ ث١ٺـ زٱؽ( ،)4كٹ ظ١٣ ٥١ٺـ ٔ٧ؿك ،إٹ
إف أراد ظىٮ ٫٣ثٕؽ ظىٮؿ اٍ٣صط اٵكؿ ٚٺ ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ ظذٯ ٤لى ٢ثٕؽق،
ً٠ل ٣ٮ ٝةؿ« :إف ٧٤٠خ زٱؽ نا ٚأ٩خ َة ٜ٣إذا ٧٤٠خ ٔ٧ؿ نا» .كإف ٔ ٜ٤ظؿؼ
اْ٣ؿؼ ثـ٦ةف أك ١٦ةف ٠ةف ذ ٟ٣ا٣ـ٦ةف أك اٛل١ةف ّؿٚة ٍ٤٣صطٚ ،ٲٕذرب ظىٮ٫٣
( )1أم :يف ا٣ذٞؽـ كا٣ذأػؿ.
( )2كذ ٟ٣ٵف اٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح  ،٫٪٦ك٬ؾا ٔىل ٦ة ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ يف ٦كأ٣ح
ا٘٣ؿاب ،كاػذةرق وةظت ا١٣ذةب( .ثكذةف).
(*) ك ٫٤ٕ٣ٱٞةؿ :إذا دػ ٢زة٩ٲة كزة٣سة ّل ٜٞاُ٣ٺؽ ك٣ـكـ ا٣ىٮـ.ا٬ػ كٔ ٨اٛلٛذٰ :ٱٞةؿ :كٝخ
ا٣ؽػٮؿ ا٣سةٌل ٝؽ ػؿج ٔ ٨ا٣ؿؽ ك٣ـ ٫٦ا٣كٕةٱح ك٣ٮ دػ ٢زة٩ٲة كزة٣سةٛ٦( .ذٰ).)Í( .
ا١٣ٺـ اٵكؿ إً٩ل ٬ٮ يف ّل ٜٞاُ٣ٺؽ ك٣ـكـ ا٣ىٮـ .ٍٞٚ
(*) كذ٠ؿ اٛلى ٙ٪يف ا١٣ٮا٠ت اظذًلٹ زة٩ٲة ،ك٬ٮ أف ٦ة¬ ٝؽ ٫٦يف ٪ٔ ٫ْٛ٣ؽ ظ ٫ٛ٤دٞؽـ يف
اٙل٪ر ،ك٦ة أػؿق دأػؿ ،كآص أٔ .٥٤ك٦س ٫٤يف ا٣ىٕٲرتم .ا٤٣٭ ٥إٹ أف ٱ٤ذجف اٛلذٞؽـ ثةٛلذأػؿ
ذ٠ؿق يف ا ٨٦ ِٛ٤٣ا٘لـاءات اقذٞةـ ٠ٺـ ا٣جٲةف( .مة.)Í( )ٰ٦
( )3كٔ٪ؽ٩ة يف ٬ؾق¬ اٵَؿاؼ ٤٠٭ة ٹ ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ إٹ ث٧ض٧ٮع اٵ٦ؿٱ ٨يف  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ة ،كآص
أٔ .٥٤كاٷ٦ةـ ٚ #ؿؽ ثَل دٞؽـ ا٘لـاء كدأػؿق ،كٔ٪ؽ٩ة ٹ ٚؿؽ ،كآص أٔ.٥٤
(*) اٵكٌف :ز ٥صةء ثْؿؼ؛ ٵف اْ٣ؿؼ ٹ ٱك٧ٯ ظؿٚة.
(ٝ )4ةؿ اٷ٦ةـ ٔـ ا٣ؽٱ :# ٨ٱٕذرب يف َٺٝ٭ة ٠ٺـ ٔ٧ؿ ،كقٮاء ٠ةف ٝج ٢د ٥٤١زٱؽ أك ثٕؽق؛
ٵ٠ ٫٩أٞ٤َ ٫٩٭ة ٦ذٯ ٧٤٠خ زٱؽا ثٍصط ٠ٺـ ٔ٧ؿ٤ٝ .خ :ا٤٣٭ ٥إٹ أف ٱؿٱؽ ثأداء اْ٣ؿؼ
ٚةٛلؿاد كٝخ ٠ٺ.٫٦

ٚٲ٩ ،٫عٮ ٝٮ« :٫٣أ٩خ َة ٜ٣إف ٧٤٠خ زٱؽ نا إذا دػ٤خ ا٣ؽار أك ٦ذٯ دػ٤خ
ا٣ؽار» أك ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣إف ٧٤٠خ زٱؽا إذا دػ ٢رٌ٦ةف أك ٦ذٯ دػ٢
رٌ٦ةف» ٚ ،٭ة٪٬ة ٹ دُ ٜ٤إٹ إذا ٧٤٠خ زٱؽا يف ذ ٟ٣اْ٣ؿؼ ،ك٬ٮ ا٣ؽار أك
رٌ٦ةف ،ذ٠ؿ ذ ٫٤٠ ٟ٣اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ(.)1
( :Ê )2كإذا ٝةؿ ٹ٦ؿأد« :٫إف ٠ةف يف ثُٗ ٟ٪ٺـ ٚأ٩خ َة ،ٜ٣كإف ٠ة٩خ
صةرٱح ٤ٚكخ ثُة »ٜ٣ز ٥ك٣ؽت ٗٺ٦ة كصةرٱح؛ ٚعٲر ٹ ٩ٲح  ٫٣يف اَْٛ٤٣ل ٕ٦ة
دُ ٜ٤ثة ِٛ٤٣اٵكؿ ،)3(Éكظٲر ٩ ٫٣ٲح ٚٲ٭ًل ٕ٦ة ٚإف ٩ٮل ا٣ذأ٠ٲؽ َٞ٤خ ثةِٛ٤٣
اٵكؿ أٱٌ نة( ،)4كوٮرد ٫أف ٱٞٮؿ« :إف ٠ةف يف ثُٗ ٟ٪ٺـ ٚأ٩خ َة »ٜ٣ك٩ٮل ك٣ٮ
٠ةف  ٫ٕ٦صةرٱح ،زٝ ٥ةؿ« :كإف ٠ة٩خ صةرٱح ٤ٚكخ ثُة »ٜ٣ك٩ٮل ك٣ٮ ٠ةف ٕ٦٭ة
ٗٺـ( .)5كإف ٩ٮل يف اَْٛ٤٣ل اٹقذس٪ةء َٞ٤خ ثة ِٛ٤٣ا٣سةٌل ،Êكوٮرد ٫أف ٱٞٮؿ:
«إف ٠ةف يف ثُٗ ٟ٪ٺـ ٚأ٩خ َة »ٜ٣ك٩ٮل إٹ أف د١ٮف  ٫ٕ٦صةرٱح ،زٝ ٥ةؿ« :كإف
٠ة٩خ صةرٱح ٤ٚكخ ثُة »ٜ٣ك٩ٮل إٹ أف ٱ١ٮف ٕ٦٭ة ٗٺـ .كإف ٩ٮل يف اِٛ٤٣
اٵكؿ ا٣ذأ٠ٲؽ كيف ا٣سةٌل اٹقذس٪ةء َٞ٤خ ُلًل ٕ٦ة .)6(Éكإف ٩ٮل يف ا ِٛ٤٣اٵكؿ
( )1ٱْ٪ؿ يف ٠ٺ ٫٦يف اُ٣ؿؼ اٵكؿٚ ،إف اْ٣ة٬ؿ أ ٫٩إذا ٝةؿ :أ٩خ َة ٜ٣إف ٧٤٠خ زٱؽا إذا
مذٚ »ٟ٧ٺ ثؽ  ٨٦ا ١٣ٺـ ثٕؽ ا٣نذ ٓ٦ ،٥أف ظؿؼ اْ٣ؿؼ ًف ٱذٕ ٜ٤ثـ٦ةف كٹ ١٦ةف.
(ثؿ٬ةف) .ك٣ٸ٦ةـ ٔـ ا٣ؽٱ٦ ٨س٪ٕ٦ ٢ٯ ٬ؾا ،ظٲر ٝةؿ :ٹ ثؽ ٝ ٨٦ل٧ٮع Éاٵ٦ؿٱ ٨يف ا٘ل٧ٲٓ.
(٬ )2ؾق اٛلكأ٣ح ٚٲ٭ة دكٓ وٮر ،دُ ٜ٤يف قجٓ ٪٦٭ة كٹ دُ ٜ٤يف از٪ذَل٠( .ٮا٠ت).
( )3كذٙ ٟ٣لىٮؿ اٍ٣صط ،ك٬ٮ ا٘٣ٺـ( .ثكذةف).
( )4كذ ٟ٣ٵف ا ِٛ٤٣ا٣سةٌل ٠ةٹقذس٪ةء اٛلكذ٘ؿؽ ٚٲجُ ،٢كٱىٍل ث٧سةثح َةٍٗ ٜ٣ل َة.ٜ٣
(ثكذةف).
( )5كذ ٟ٣ٵ ٫٩ث٪٧ـ٣ح ا٣ؿصٮع ٔ ٨اُ٣ٺؽ.
( )6كذ ٟ٣ٵف ا٘ل٤٧ذَل ٦ٮصجذةف ُ٤٣ٺؽ ،كوٮرد« ٫إف ٠ةف يف ثُٗ ٟ٪ٺـ ٚأ٩خ َة»ٜ٣
ك٩ٮل ك٣ٮ ٠ةف  ٫ٕ٦صةرٱح« ،كإف ٠ة٩خ صةرٱح ٤ٚٲكخ ثُة »ٜ٣ك٩ٮل إٹ أف ٱ١ٮف ٕ٦٭ة
ٗٺـ( .ثكذةف).

اٹقذس٪ةء كيف ا٣سةٌل ا٣ذأ٠ٲؽ ًف دُ .)1(Êٜ٤كظٲر ٹ ٩ٲح  ٫٣يف ا ِٛ٤٣اٵكؿ ك٩ٮل يف
ا٣سةٌل ٚإف ٩ٮل ٚٲ ٫ا٣ذأ٠ٲؽ َٞ٤خ ثةٵكؿ( ،)2كإف ٩ٮل ٚٲ ٫اٹقذس٪ةء َٞ٤خ ُلًل
ٕ٦ة( .)3كظٲر ٹ ٩ٲح  ٫٣يف ا ِٛ٤٣ا٣سةٌل ك٩ٮل يف اٵكؿ ٚإف ٩ٮل ٚٲ ٫ا٣ذأ٠ٲؽ َٞ٤خ
ث ،)4(٫كإف ٩ٮل ٚٲ ٫اٹقذس٪ةء ًف دُٚ .)5(Êٜ٤ىةرت دُ ٜ٤يف ا٣ٮصٮق ٤٠٭ة إٹ يف
وٮردَل :ظٲر ٝٲؽ ا ِٛ٤٣اٵكؿ ثةٹقذس٪ةء كأَ ٜ٤ا ِٛ٤٣ا٣سةٌل أك ٝٲؽق ثة٣ذأ٠ٲؽ.
كإً٩ل ٱٞجٝ ٢ٮ ٫٣أ٩ ٫٩ٮل ٗٺ٦ة كظؽق ظٲر صةء ثة ِٛ٤٣ا٣سةٌل( ،)6كأ٦ة ظٲر ًف ٱأت
ثٚ ٫ٺ ٱٞجٝ ٢ٮ ٫٣يف اْ٣ة٬ؿ إٹ أف دىةد ٫ٝا٣ـكصح.
 :ك٣ ٢٬لٮز  ٫٣كَؤ٬ة ٝج ٢أف د٤ؽ؟ اٵٝؿب أ ٫٩ٹ ٣لٮز( ،)7ث ٢ٱ٪ذْؿ ظذٯ
د٤ؽً٠ ،ل إذا ٝةؿ« :إف ظج٤خ ٚأ٩خ َةٚ »ٜ٣ٺ ٱُأ٬ة يف َ )8(٢٠٭ؿ إٹ ٦ؿة ز ٥ٱ٪ذْؿ
ظذٯ ّلٲي(.)9
٤ٚ :ٮ ٝةؿ« :إف ٠ةف يف ثُٗ ٟ٪ٺـ ٚأ٩خ َة ٜ٣كاظؽة ،كإف ٠ة٩خ صةرٱح
( )1كوٮرد« :٫إف ٠ةف يف ثُٗ ٟ٪ٺـ ٚأ٩خ َة »ٜ٣ك٩ٮل إٹ أف ٱ١ٮف  ٫ٕ٦صةرٱح« ،كإف ٠ة٩خ
صةرٱح ٤ٚٲكخ ثُة »ٜ٣ك٩ٮل ك٣ٮ ٠ةف ٕ٦٭ة ٗٺـ .ك٬ؾق إظؽل ا٣ىٮردَل ا٤٣ذَل ٹ دُٚ ٜ٤ٲ٭ًل.
(ثكذةف).
( )2كذٙ ٟ٣لىٮؿ اٍ٣صط يف اٵكؿ ،كا٣سةٌل إً٩ل ٬ٮ دأ٠ٲؽ ( .٫٣ثكذةف).
(ٙ )3لىٮؿ اٍ٣صط يف اٵكؿ ،كظىٮ ٫٣يف ا٣سةٌل أٱٌ نة( .ثكذةف).
(ٙ )4لىٮؿ اٍ٣صط ٚٲ( .٫ثكذةف).
( )5كذ ٟ٣ٵف اٵكؿ ٝؽ اقذس٪ٯ ٚٲ ،٫كا٣سةٌل ٹ ٩ٲح ٚ ٫٣ٲ .٫ك٬ؾق ا٣ىٮرة ا٣سة٩ٲح( .ثكذةف).
( )6ك٬ٮ ٝٮ« :٫٣كإف ٠ة٩خ صةرٱح »..ا٣غ.
( )7ث٣ ٢لٮز٦ Êة ًف ٱ٘٤ت يف ّ ٫٪كٝٮع اٍ٣صط.ا٬ػ كٹ رٗجح  ٫٣يف ا٣ؿصٕح أك ٠ةف اُ٣ٺؽ ثةا ٪نة.
(.)Í
( ٫٤ٕ٣ )8ٱٛؿؽ ثٲ٪٭ًل ثذضٮٱـ اٙل٪٬ ٢٧ةؾ ٚٲ ٙ١ظذٯ ٱجَل ،ثؼٺؼ ا٣ٮٹدة ٚٲضٮز  ٫٣ا٣ٮطء
ظذٯ ٤لى ٢اٍ٣صط ،ك ٰ٬ا٣ٮٹدة؛ إذ ٹ ٱذٞؽـ اٛلٍصكط ٔىل رشَ.٫
( )9كٚٲ٦ ٫ة ٱأيت  ٨٦ا٣ذٛىٲ ٢ا٣ؾم يف اٞ٣ٲ ٢يف اٵز٬ةر ك« :٫ْٛ٣كثةٙلجٝ ،٢ٲ١ٚ :٢ٲ ٙثٕؽ
اٷ٩ـاؿ ظذٯ ٱذجَل »..إٌف آػؿق.

ٚأ٩خ َة ٜ٣ز٪ذَل» ،ز ٥ك٣ؽٔلًلٞ٤َ -خ زٺزة ٔىل ٝٮؿ أ ٢٬ا٣سٺث( .)1ك٠ؾا ٣ٮ
ٝةؿ :إف ٠ةف يف ٬ؾا اْ٣ؿؼ ظُ٪ح ٚة٦ؿأدَ ٫ة ،ٜ٣كإف ٠ةف ٚٲ ٫مٍٕل ٕٚجؽق ظؿ،
ٚٮصؽ ٚٲ ٫ظُ٪ح كمٍٕل نا -ك ٓٝاُ٣ٺؽ كإ٣ذ.)2(ٜ
ٚ :إف ٝةؿ« :إف ٠ةف ٦ة يف ثُٗ ٟ٪ٺ ٦نة ٚأ٩خ َة ،ٜ٣كإف ٠ةف صةرٱح ٤ٚكخ
ثُة ٜ٣أك ٚأ٩خ َة ٜ٣ز٪ذَل»ٚ ،ٮ٣ؽت ٗٺ٦ة كصةرٱح(ً -)3ف ٱ٨ ٓٞلء . Êك٠ؾا ٣ٮ ٝةؿ:
إف ٠ةف ٦ة يف ٬ؾا اْ٣ؿؼ ظُ٪ح ٚة٦ؿأدَ ٫ة ،ٜ٣كإف ٠ةف مٍٕلا ٕٚجؽق ظؿٚ ،ٮصؽ ٚٲ٫
ظُ٪ح كمٍٕل ناً -ف ٱ٨ ٓٞلء É ٨٦ذٟ٣؛ ٵف ظؿؼ «٦ة» ٪٬ة ث٪ٕ٧ٯ ا٣ؾم ،ك٬ٮ
ٱٞذٌص ا ،٢١٣ذ٠ؿ ذ ٫٤٠ ٟ٣يف د٪جٲ ٫ا٣نة.ٰٕٚ
¬ :كإذا ٔ ٜ٤اُ٣ٺؽ ثة٣ٮٹدة ٚإ ٫٩ٱ ٓٞثًل

ك٣ؽد)4(٫

ك٣ٮ قُٞة(،)5

كثةٵكؿ( )6ك٣ٮ ث ٰٞيف ثُ٪٭ة زةف ،كدٌٞ٪ص ٔؽٔلة ثٮًٓ اٳػؿ ،إٹ أف ٱ١ٮف ٜٔ٤
اُ٣ٺؽ ثٮًٓ ٖل٤٭ة أك ٦ة يف ثُ٪٭ة ًف ٱ ٓٞإٹ ثؼؿكج اٵػٍل .كإذا ػؿج ثٕي
ا٣ٮ٣ؽ ز٦ ٥ةت أظؽ ا٣ـكصَل ٝج ٢ػؿكج ثةٝٲ ٫ثُ ٢اُ٣ٺؽ(.)7
( )1كذٙ ٟ٣لىٮؿ اٍ٣صط ٠ة٦ٺن( .ثكذةف).
( )2إف ًف ٣لؿ ٔؿؼ Êثؼٺ ،٫ٚكإٹ ٚ٭ٮ ٱك٧ٯ ٗ٤ٲٺ.
(*) ك٬ؾا ث٪ةء ٔىل أ ٫ٞ٤ٔ ٫٩ثةٙلٞٲٞح ٹ ثةٹقٚ ،٥ٺ ٱَ ٓٞٺؽ Êكٹ ٔذٜ؛ ٵ ٫٩ٱك٧ٯ ٗ٤ٲٺ[،]1
كقٲأيت أٱٌ نة يف ٦كأ٣ح اٚل٪سٯ أذجةر اٹق ٥كاٙلٞٲٞح ،ا٤٣٭ ٥إٹ أف ٱ١ٮف أظؽ ا٘ل٪كَل ٱكٍلا
ٹ ٱٕذؽ ث ٫يف د٘ٲٍل اق ٥ا١٣سٍل ٞٚؽ ظى٤خ اٙلٞٲٞح كاٹقٚ ٥ٲٔ( .ٓٞلة.)Í( .)ٰ٦
( )3ٱٞةؿ :أك ٗٺَ٦ل أك صةرٱذَل.)Í( .
( )4آد٦ٲ نة .كٝٲ :٢ٹ ٚؿؽْ ٓ٦ Êل.٫ٞ٤
( )5دجَل ػ( .٫ ٞ٤دؾ٠ؿة) .ك٣ٮ ًف ٱذجَل ذ٠ؿ أك أ٩سٯ٤ٚ .ٮ ًف ٱذجَل ٚٲ ٫أزؿ اٚلٞ٤ح ًف دُٜ٤؛ ٵف ذٟ٣
٣ٲف ثٮٹدة ٘٣ح كٹ ٔؿ ٚنة( .ثكذةف).)Í( .
(ٙ )6لىٮؿ اٍ٣صط ،ك ٰ٬ا٣ٮٹدة( .ثكذةف).
( )7كذ ٟ٣ٵف ػؿكص ٫ظى ٢ثٕؽ ثُٺف ا١٪٣ةح ثةٛلٮت ،ٵف ػؿكج ثٌٕ٣ ٫ٲف ثٮٹدة( .ثكذةف).
(*) ادٛة ٝنة ثَل اٜلةدم كاٛلؤٱؽ ثةٓص.
-------------------------

[ ]1إٹ أف ٱ١ٮف ٍٗل ٟل٤ٮط اقذٞةـ ا١٣ذةب.)Í( .

 :Êكإذا ٝةؿً٤٠« :ل ك٣ؽت ٚأ٩خ َة »ٜ٣ز ٥ك٣ؽت زٺزح يف ثُ ٨كاظؽ ٚإف
ػؿصٮا دٕٚح كاظؽة َٞ٤خ كاظؽة ،كإف ػؿصٮا ٦ؿدجة َٞ٤خ ثةٵكؿ كاظؽة،
كثة٣سةٌل كاظؽة إف راصٕ٭ة ٝج- ٫٤كٔىل ٝٮؿ أ ٢٬ا٣سٺث  ٞ٤ُ٦نة -كثة٣سة٣ر كاظؽة
إف راصٕ٭ة ٝج ،٫٤كإف ًف ٱؿاصٕ٭ة اٌٞ٩خ ٔؽٔلة ثةٳػؿ  ٨٦ا٣سٺزح( )1أك ثة٣سةٌل ٨٦
اٹزَ٪ل ظٲر ٹ زة٣ر(.)2
 )3(:كإذا ٝةؿ ٵرثٓ ٩كٮة  ٨٦« :٫٣ك٣ؽت  »٨١٪٦أك « ٨٦ ٢٠ك٣ؽت
ٚ ٨١٪٦ىٮاظج٭ة َٮا »ٜ٣ز ٥ك٣ؽف ٤٠٭ ٰٛٚ :٨ظة٣ح كاظؽة أك زٺزة يف ظة٣ح ز٥
ا٣ؿاثٕح كظؽ٬ة ٱُ ٨ٞ٤زٺزة زٺز نة(ٔ )4ىل ٝٮؿ أ ٢٬ا٣سٺث ،كإف ك٣ؽف ٦ؿدجة َٞ٤خ
اٵكٌف كا٣ؿاثٕح زٺزة زٺزة ،كا٣سة٩ٲح كاظؽة( ،)5كا٣سة٣سح ز٪ذَل( ،)6كاٌٞ٩خ ٔؽة
ا٣سٺث اٵػؿ ثٮٹدٔل ،٨ٹ اٵكٌف( .)7كإف ك٣ؽت ز٪ذةف ٕ٦ة كز٪ذةف ٕ٦ة َٞ٤خ
( )1ٵ١لة ٹ دٌٞ٪ص ٔؽٔلة إٹ ثٮًٓ ٕلٲٓ ٖل٤٭ة.
( )2ك٬ؾا ٔىل ٝٮؿ اٜلةدم  ،#كأ٦ة ٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :إف اٍ٣صط ٱٞةرف اٛلٍصكط ٞٚٮٹف
ٔىل أوٞٚ ،٫٤ةؿ يف ا٣ذؾ٠ؿة كا٣ـ٬ٮر :دُ ٜ٤ث ،٫كٝةؿ يف اٹ٩ذىةر :ٹ دُ ٜ٤ث٪ٔ ٫ؽق؛ ٵ٫٩
ٱذٞةرف كٝٮع اُ٣ٺؽ كاٌٞ٩ةء إ٣ؽةٚ ،ٺ ٱ .ٓٞك٦س ٫٤يف ٦٭ؾب ا٣نة( .ٰٕٚثؿ٬ةف).
( )3اٛلؾ٬ت يف٬ Êؾق اٛلكأ٣ح أ ٫٩ٹ ٱ ٓٞإٹ َٞ٤ح كاظؽة.)Í( .
(ٙ )4لىٮؿ اٍ٣صط يف ظ ٢٠ ٜكاظؽة ،ك٬ٮ كٹدة وٮاظج٭ة( .ثكذةف).
(*) كذ ٟ٣ٵف ثٮٹدة ا٣سٺث ٕ٦ة ٱُ ٢٠ ٨ٞ٤كاظؽة از٪ذَل از٪ذَل ،كدُ ٜ٤ا٣ؿاثٕح زٺزةٚ ،إذا
ك٣ؽت ا٣ؿاثٕح ثٕؽ ذ ٨ٞ٤َ ٟ٣ا٣سٺث اٵكٹت كاظؽة كاظؽة٠( .ٮا٠ت).
( )5ثٮٹدة اٵكٌف ،كاٌٞ٩خ ٔؽٔلة ثٮٹدٔلة.
( )6كاظؽة ثٮٹدة اٵكٌف ،كا٣سة٩ٲح ثٮٹدة ا٣سة٩ٲح ،كاٌٞ٩خ ٔؽٔلة.
( )7كذ ٟ٣ٵف ثٮٹدة اٵكٌف َ ٨ٞ٤ا٣سٺث اٳػؿات كاظؽة كاظؽة ،كثٮٹدة ا٣سة٩ٲح اٌٞ٩خ
ٔؽٔلة ككٔ ٓٝىل ا٣جٮا ٰٝكاظؽة كاظؽة ،كثٮٹدة ا٣سة٣سح اٌٞ٩خ ٔؽٔلة ككٔ ٓٝىل ا٣ؿاثٕح
كاظؽة كٔىل اٵكٌف كاظؽة ،كثٮٹدة ا٣ؿاثٕح اٌٞ٩خ ٔؽٔلة ككٔ ٓٝىل اٵكٌف كاظؽةٞٚ ،ؽ
ثة٩خ اٵكٌف ثسٺث كًف دٞ٪ي ٔؽٔلة ،كثة٩خ ا٣ؿاثٕح ثسٺث كاٌٞ٩خ ٔؽٔلة ،كاٌٞ٩خ ٔؽة
ا٣سة٣سح ثةز٪ذَل ،كاٌٞ٩خ ٔؽة ا٣سة٩ٲح ثٮاظؽة ،كٔىل ٬ؾا ا٣ذعٞٲٝ ٜف ثة ٰٝا٣ىٮر.
(٠ٮا٠ت).

اٵك٣ذةف زٺزة

زٺزة()1

كاٳػؿدةف ز٪ذَل ز٪ذَل( ،)2كاٌٞ٩خ

ٔؽٔلًل()3

ٹ

اٵك٣ذةف( .)4كإف ك٣ؽت كاظؽة أكٹ ز ٥زٺث ٕ٦ة َٞ٤خ اٵكٌف زٺز نة كا٣سٺث
كاظؽة كاظؽة ،كاٌٞ٩خ ٔؽٔل )5(٨ٹ .ٰ٬
ٚ :إف ك٣ؽ ثٌٕ٭ ٨دكف ثٕيٚ :إف ك٣ؽت كاظؽة  ٨ٞ٤َ ٍٞٚا٣جةٝٲةت
كاظؽة كاظؽة ،كإف ك٣ؽ ز٪ذةف ٦ ٢٬ ٍٞٚؿدجة أك يف ظةؿ كاظؽ(ٞ٤َ )6ذة كاظؽة
كاظؽة ،كاٳػؿدةف ز٪ذَل ز٪ذَل .كإف ك٣ؽ ٪٦٭ ٨زٺث  ٰٛٚظة٣ح كاظؽة َ ٨ٞ٤ز٪ذَل
ز٪ذَل ،كا٣ذٰ ًف د٤ؽ زٺزة ،ك٦ؿدجة َٞ٤خ اٵكٌف ز٪ذَل( ،)7كا٣سة٩ٲح كاظؽة(،)8
كا٣سة٣سح ز٪ذَل( ،)9كا٣ذٰ ًف د٤ؽ زٺزة ،كاٌٞ٩خ ٔؽة ا٣سة٩ٲح كا٣سة٣سح .ٍٞٚ
 :كإذا ٝةؿ(ً ٨٦« :)10ف د٤ؽ ٚ ٨١٪٦ىٮاظج٭ة َٮاٚ »ٜ٣إف ك٣ؽف ٤٠٭٨
( )1ٱٕ ٢٠ ٰ٪كاظؽة ثٮٹدة وةظجذ٭ة كاظؽة ،كثٮٹدة اٳػؿدَل از٪ذَل ،كاٳػؿدةف ز٪ذَل ز٪ذَل
ثٮٹدة اٵك٣ذَل ،كاٌٞ٩خ ٔؽٔلًل؛ ٵ١لًل ك٣ؽدة كٝؽ َٞ٤ذة( .ثكذةف).
( )2ٱٕ ٰ٪ثٮٹدة اٵك٣ذَل ،ٹ ثٮٹدٔلةٚ ،ٺ دُ ٜ٤أظؽً٬ل ثٮٹدة ا٣سة٩ٲح؛ ٵ١لة دىةدؼ اٌٞ٩ةء
ٔؽٔلة ثٮٹدٔلة .ك٬ؾا ٥لة٦ ٙ٣ة ٝؽ ٫٦اٞٛ٣ٲ ٫ظكٔ ٨ىل أو ٢اٛلؤٱؽ ثةٓص .ٵ٠ ٫٩ةف ٱ٤ــ ٔ٤ٲ٫
أف دُ ٜ٤اٳػؿدةف زٺزة زٺزة٠( .ٮا٠ت).
( )3كٝؽ ث٪ٯ يف ٬ؾق اٛلكأ٣ح كيف اٵكٌف ٔىل ٦س٠ ٢ٺـ اٹ٩ذىةر أف ٞ٦ةر٩ح اٌٞ٩ةء إ٣ؽة ٦ة٨٦ ٓ٩
كٝٮع اُ٣ٺؽ ٔ٪ؽ  ٨٦ٱٞٮؿ ثةٛلٞةر٩ح ،أك ٔىل أف اٍ٣صط ٹ ٱٞةرف اٛلٍصكط ،كآص أٔ ،٥٤ذ٠ؿ
٪ٕ٦ةق يف ا٣رب٬ةف.
(*) ٵ١لًل ك٣ؽدة كٝؽ َٞ٤ذة( .ثكذةف).
(٣ )4ذٞؽـ كٹدٔلًل ٝج ٢كٝٮع اُ٣ٺؽ ٔ٤ٲ٭ًل ،كآص أٔ.٥٤
( )5ٵ١ل ٨ك٣ؽف كٝؽ َ( .٨ٞ٤ثكذةف).
( )6أم :ٹ ٚؿؽ.
( )7ث ٨٧ك٣ؽ ثٕؽ٬ة.
( )8ث ٨٧ك٣ؽت ٝج٤٭ة.
( )9ثٝ ٨٧ج٤٭ة أٱٌ نة.
(٤ )10ل ٜٞاْ٪٣ؿ يف ٬ؾق اٛلكأ٣ح ٨ٔ( .ثٲةف ظسٲر كػٍ قٲؽ٩ة ٞل٧ؽ أٖلؽ ا٣ؿٱ.)ٰ٧

ٚٺ َٺؽ( ،)1كإف ًف د٤ؽ أ٦ل ٨ٞ٤َ ٨زٺزة زٺزة( )2إذا ٠ةف ذ٦ ٟ٣ؤٝذة ثٮٝخ كً٦ص
ٝج ٢أف د٤ؽ أ٦ل .٨ك٠ؾا ٱأيت -كآص أٔ٣ -٥٤ٮ ٠ةف يٞ٤ً ٍُ ٦ة كث ٨٘٤ظةؿ اٷٱةس(٤٠ )3٭٨
ٕ٦ ٢٬ة أك ٦ؿدجة أك ٦ذ٤٠ ٨٭ )4(٨يف ظة٣ح كاظؽة ٚٲ ٓٞاُ٣ٺؽ( )5يف ظةؿ ا٪٣ـاعٚ ،إف
٦ذ٦ ٨ؿدجة ٝج ٢ث٤ٮٗ٭ ٨ظةؿ اٷٱةس َٞ٤خ

ا٣سة٩ٲح()6

كاظؽة ،كا٣سة٣سح( )7ز٪ذَل،

كا٣ؿاثٕح زٺزة( ،)8كٹ ٨لء ٔىل اٵكٌف( .)9كإف ك٣ؽت كاظؽة ٞ٤َ ٍٞٚخ زٺزة()10

ظٲر دأػؿ ٦ٮٔلة ٔ٦ ٨ٮت ا٣سٺث( )11أك إٱةق٭ ،٨كا٣جٮا ٰٝز٪ذَل ز٪ذَل( )12إذا ٦ذ٨
يف ظة٣ح كاظؽة أك ث ٨٘٤ظةؿ اٷٱةس ،كإف ٦ذ٦ )13(٨ؿدج نة َٞ٤خ ا٣سة٣سح( )14كاظؽة،
( )1ك ٫٪١٣ٱؿصٓ إٌف ٩ٲذ ٫يف دٞؽٱؿ اٛلؽة ا٣ذٰ ٓلٌٲ٭ة  ٨٦دكف كٹدة ٱ ٓٞاُ٣ٺؽٚ ،إف ًف ٱ٫٣ ٨١
٩ٲح  ٫٤ٕ٤ٚٱأيت ٔىل اٞ٣ٮَ٣ل يف «إف ًف» ٛ٤٣ ٰ٬ ٢٬ٮر أك ٤٣رتاػٰٚ ،إف ٪٤ٝة :إ١لة ٛ٤٣ٮر كٓٝ
اُ٣ٺؽ ٔ٤ٲ٭ ٨ا ٢١٣كٱذس٤ر ثٌ٧ص كٝخ ٱكٓ ا٣ٮٹدة ٚٺ د٤ؽ أ٦ل ،٨كإف ٪٤ٝة :إ١لة ٤٣رتاػٰ
ٚٺ َٺؽ إٹ ثةٛلٮت ٍٗ ٨٦ل كٹدة٦ ٨٧ٚ ،ةدخ ٪٦٭ٝ ٨ج ٢د٤ؽ كٔ ٓٝىل  ٢٠كاظؽة ٨٦
وٮاظج٭ة َٞ٤ح( .وٕٲرتم ث.)٫ْٛ٤
( )2ٵ ٟ٩دٞؽر يف  ٢٠كاظؽة أ١لة ًف د٤ؽ ٚذُ ٜ٤وٮاظج٭ة ،ز٠ ٥ؾ ٟ٣يف  ٢٠كاظؽة ،كآص أٔ.٥٤
( )3ث٪ةء ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأف «ً ٨٦ف» ٤٣رتاػٰٚ ،إف صٕ٤خ ٛ٤٣ٮر َ ٨ٞ٤ثٌ٧ص كٝخ ٱٚ ٨١٧ٲ٫
ا٣ٮٹدة٪ٔ ،ؽ أ ٢٬ا٣سٺث زٺزة كٔ٪ؽ٩ة كاظؽة.)Í( .
( )4أك ٦ةت ا٣ـكج.
( )5زٺز نة زٺز نة.
( )6ث٧ٮت ٝ ٨٦ج٤٭ة.
( )7ث٧ٮت ٝ ٨٦ج٤٭ة.
( )8ٵف ث٧ٮت اٵكٌف كٔ ٓٝىل  ٢٠كاظؽة  ٨٦ا٣سٺث َٞ٤ح ،كث٧ٮت ا٣سة٩ٲح َٞ٤خ ا٣سة٣سح
كا٣ؿاثٕح َٞ٤ح َٞ٤ح ،كث٧ٮت ا٣سة٣سح َٞ٤خ ا٣ؿاثٕح.
(٧ً٣ )9ٮٔلة ٝج ٢ا٣ٲأس.ا٬ػ كقٲأيت يف اٙل ٙ٤أ٤ ٫٩ل٪ر اٛلُ ٜ٤ث٧ٮت أظؽً٬ل ٫٤ٕ٤ٚ ،ٱأيت ٬ؾا ٪٬ة
ظٲر ٠ةف ظةٛ٣ة ،كآص أٔ.٥٤ا٬ػ ٱٞةؿ :ا٣ؾم ٱأيت يف ٍٗل اٍ٣صط ٚٺ ٱأيت ٪٬ة.
( )10ٵ ٫٩ٱ٤ٔ ٓٞٲ٭ة ث٧ٮت  ٢٠كاظؽة  ٨٦ا٣سٺث أك ث٤ٮٗ٭ ٨ا٣ٲأس َٞ٤ح.
(ٕ٣ )11ؽـ كٹدة ا٣جةٝٲةت.
( ٢٠ )12كاظؽة ٕ٣ؽـ كٹدة وةظجذ٭ة .أم :ا٣سة٩ٲح كا٣سة٣سح.
( )13ٱٕ :ٰ٪ا٣سٺث اٵػؿ.
( )14أم :ا٣سة٣سح ثةْ٪٣ؿ إٌف ا٣ٮا٣ؽة.

كا٣ؿاثٕح ز٪ذَل( ،)1كا٣سة٩ٲح ٹ ٨لء ٔ٤ٲ٭ة( .)2كإف ك٣ؽت

زٺث()3

َ ٨ٞ٤كاظؽة

كاظؽة( ،)4كٹ ٨لء ٔىل ً ٨٦ف د٤ؽ( .)5كإف ك٣ؽت ز٪ذةف َٞ٤ذة ز٪ذَل ز٪ذَل(،)6
كاٳػؿدةف كاظؽة كاظؽة( .)7ك١٬ؾا إذا ٝةؿ ٨٦« :ظةًخ(ٚ ٨١٪٦ )8ىٮاظج٭ة
َٮا »ٜ٣أك «ً ٨٦ف ّلي(ٚ )9ىٮاظج٭ة َٮا »ٜ٣أك ٝةؿ ٨٦« :كَبخ  »٨١٪٦أك «ً ٨٦ف
أَأ(ٚ )10ىٮاظج٭ة َٮاٚ -»ٜ٣٭ٮ(ٔ )11ىل ٦ة دٞؽـ.
 :Êكإذا ٝةؿٞ٤َ ٨٦« :خ - ٨١٪٦ثة٣ذنؽٱؽٚ -ىٮاظج٭ة َٮا »ٜ٣كٝؽ ٠ةف
ٝج ٢ذ ٟ٣أكٔ ٓٝىل إظؽاَ ٨٬ٺٝة ٞ٤ٕ٦ة ثٍصط ز ٥ظى ٢رشَ٭ة َٞ٤خ كظؽ٬ة
(ٕ٣ )1ؽـ كٹدة ا٣سة٩ٲح كا٣سة٣سح.
( )2ٵ١لة ٦ةدخ ٝج ٢ظىٮؿ اٍ٣صط؛ ٵ١لة أكؿ ا٣سٺث ٦ٮدة ،كآص أٔ.٥٤
(*) ٵف اٵكٌف ك٣ؽت ز٦ ٥ةدخ ٚٺ ٱ٨ ٓٞلء ث٧ٮٔلة ،زٛ ٥لة ٦ةدخ ا٣سة٩ٲح كٔ ٓٝىل اٳػؿدَل
َٞ٤ح َٞ٤ح كٛلة دُ ،ٰ٬ ٜ٤كث٧ٮت ا٣سة٣سح َٞ٤خ ا٣ؿاثٕح.
(*) ٕ٣ؽـ ظىٮؿ رشط َٺٝ٭ة ث٪ةء ٔىل دٞؽـ ٦ٮت ا٣ٮا٣ؽة.
(*) ٵ١لة أكؿ ا٣سٺث ٦ٮدة كًف ٤لى ٢رشَ٭ة( .ثؿ٬ةف).
( )3ك٦ةدخ ا٣ؿاثٕح أك ث٘٤خ اٷٱةس ٝج٦ ٢ٮٔل( .٨مة.)ٰ٦
(ٝ ٨٦ )4ج ٢ا٣ذٰ ًف د٤ؽ.
( )5ٵف وٮاظج٭ة ٝؽ ك٣ؽف٤ ٥٤ٚ ،لى ٢رشَ٭ة.
(ٙ )6لىٮؿ رشط اٞ٤ُ٣ذَل ،ك٬ٮ ٔؽـ كٹدة اٳػؿدَل ،كآص أٔٚ .٥٤إف ٦ذ ٨كٔ ٓٝىل  ٨٦دأػؿ
٦ٮٔلة كاظؽة  ،ٍٞٚكآص أٔ.٥٤
( )7ظٲر ٦ذ ٨يف ظة٣ح كاظؽة ٝج ٢ا٣ٮٹدة أك ث ٨٘٤ظؽ ا٣ٲأس يف كٝخ كاظؽٚ ،إف ٠ةف اٛلٮت أك
ث٤ٮغ ظؽ ا٣ٲأس ٦ؿدج نة َ ٨ٞ٤ا٣ٮا٣ؽات كاظؽة كاظؽة ،كاٌٞ٩خ ٔؽٔل ٨ثة٣ٮٹدة إف ك٣ؽف
ٝج٦ ٢ٮت ا٣سة٩ٲح[ ]1كٝج ٢ث٤ٮٗ٭ة ا٣ٲأس ،كإٹ ً١ٚل ذ٠ؿ( .إ٦ٺء مة.)ٰ٦
(ٚ )8ٲ١ٮف ً٠ل يف اٛلكأ٣ح اٵكٌف.
(٠ )9ةٛلكأ٣ح ا٣سة٩ٲح.
( )10إٹ أ ٫٩يف ا٣ٮطء ٹ ٱكذٞٲ ٥أف ٱٞةؿ :يف ظة٣ح كاظؽة ً٠ل ٝةؿ يف ا٣ٮٹدة.
( )11يف (ج)ٚ :٭ٰ .كيف (د)ٚ :٭.٨

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

[ ]1أم :ا٣سة٩ٲح ٦ٮد نة  ٨٦اٳػؿدَل( .قًلع).

 ،)1(ٍٞٚكإف ٠ةف إٱٞةُٔ٤٣ ٫ٺؽ اٛلٍصكط ثٕؽ ٝٮٜ ٫٣ل ٨ز ٥ظى ٢رشط اُ٣ٺؽ
اٛلٕٔ ٜ٤ىل كاظؽة َٞ٤خ ث ،٫كَ ٨ٞ٤ا٣جٮا ٰٝثُٺٝ٭ة كاظؽة كاظؽة.
 :كإذا ٝةؿٞ٤َ ٨٦« :خ - ٨١٪٦ثة٣ذؼٛٲٚ -ٙىٮاظج٭ة َٮا »ٜ٣ز٥
ظى ٢رشط َٺؽ إظؽا٤٠ ٨ٞ٤َ ٨٬٭ ٨زٺزة زٺزة(.)2
 :إذا ٝةؿً ٨٦« :ف دُٚ ٨١٪٦ ٜ٤ىٮاظج٭ة َٮاٞٚ »ٜ٣ةؿ يف ا٣ذؾ٠ؿة:Ê
ٱ١ٮف دكرا ٹ ٱ ٓٞث٨ ٫لء( .)3ك٬ٮ ٦جٔ ٰ٪ىل أف ذ٤٣ ٟ٣رتاػٰ(ً٠ )4ل يف «إف ًف»،
كاٵٝؿب( )5أ ٫٩ٱكذٞٲ )6(٥إذا ٦ذ ٨ا٣ـكصةت ٤٠٭ٝ ٨ج ٫٤يف ظة٣ح كاظؽةٚ ،أ٦ة ٣ٮ
( )1كذ ٟ٣ٵف اٛلؿاد  ٨٦اثذؽأت اُ٣ٺؽ ٔ٤ٲ٭ة ثٕؽ ٠ٺ٬ ٰ٦ؾا ،كأ٦ة  ٓ٦ا٣ذؼٛٲٚ ٙةٛلؿاد ٨٦
َٞ٤خ ٝ ٨٦ ٢٬ج ٢أك  ٨٦ثٕؽ( .ثكذةف).
(*) يف (د)ٞ٤َ :خ كاظؽة كظؽ٬ة .ٍٞٚ
( )2ٵف  ٢٠كاظؽة دُ ٜ٤ثُٺؽ اٵػؿل َٞ٤ح ،ز٠ ٥ؾ.ٟ٣
(*) كٔىل ٝٮؿ اٜلةدم  #ٱُ ٨ٞ٤كاظؽة كاظؽة٠( .ٮا٠ت  ْٛ٣نة) (.)Í
( )3كٹ ٱ ٓ٪٧ا٪٣ةصـ .ك(.)Í
(*) ٱٕ :ٰ٪كأ٦ة ا٪٣ةصـ ٚٲ.Éٓٞ
( )4ذ٠ؿق اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ،كٝةؿ ثٕي أوعةب ا٣نة :ٰٕٚإ١لة ٛ٤٣ٮرٚ ،ٲُ ٨ٞ٤ثٕؽ ٠ٺ ٫٦ثٞؽر ٦ة
ٱك ٓ اُ٣ٺؽ ٢٠ ،كاظؽة زٺزة ،كٔىل ٝٮؿ اٜلةدم كاظؽة٠( .ٮا٠ت كثكذةف).
(*) ث٬ ٢ؾا ٱذًل ،ٓ٩قٮاء ٪٤ٝة :إ١لة ٛ٤٣ٮر أك ٤٣رتاػٰٚ ،إ ٫٩دكر٬ ٨١٣ ،ؾا ظٲر أراد ثٞٮ٨٦« :٫٣
ًف دُُ »٨١٪٦ ٜ٤لؾا اُ٣ٺؽ ا٣ؾم ٬ٮ صٮاب اٍ٣صط «ٚىٮاظج٭ة َٮا ،»ٜ٣ك٣ٮ ٦ةت ا٣ـكج
أك ٦ذ ٨اٵرثٓ يف ظة٣ح كاظؽة أك ٦ؿدجة ،كأ٦ة إذا أراد ً ٨٦ف دُ ٨١٪٦ ٜ٤ٱٕ ٰ٪ثُٺؽ آػؿ ٍٗل
٬ؾا ٚإ ٫٩ٱٛرتؽ اٙلةؿ ثَل ٠ٮف «ً ٨٦ف» ٤٣رتاػٰ أك ٛ٤٣ػٮر¬ ،كٔىل ٬ؾا ٤ل٠ ٢٧ٺـ ا١٣ذةب.
( ٨٦رشح اٛ٣ة٬ل أٖلؽ ٦ؿٗ٤ٝ .)٥خ :كٝؽ ظ ٫ٞٞا٣ىٕٲرتم Éأٱٌ نة ،كإف ٠ةف يف ا٣جكذةف
ػٺ.٫ٚ
(*) كذ ٟ٣ٵف رشط اُ٣ٺؽ يف  ٢٠كاظؽة ٬ٮ ٔؽـ َٺؽ ا٣جةٝٲةت٤ٚ ،ٮ ٪٤ٝة :إٝ ٫٩ؽ ظى ٢اٍ٣صط-
ك٬ٮ ٔؽـ اُ٣ٺؽ ٚٲُ -٨ٞ٤ٵدل إٌف ثُٺف اٍ٣صط ،كإذا ثًُ ٢ف ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ( .ثكذةف).
(ٝ )5ٮمٔ( .ة٦ؿ).
( )6أم :ا٣ؽكر.

٦ةدخ إظؽا ٨٬أكٹ َ ٨ٞ٤ا٣جةٝٲةت كاظؽة كاظؽة( ،)1كإف ٦ةت ا٣ـكج(ٝ )2ج٤٭٨
َ ٨ٞ٤ظةؿ ٩ـأ ٫زٺزة زٺزة.
 :Êكإذا ٝةؿ ٹ٦ؿأد« :٫إف ًف دُٚ ٰٞ٤أ٩خ َةٚ »ٜ٣٭ٮ دكر( )3ٹ ٱ ٓٞث٫
٨لء(ٔ )4ىل ٝٮ٪٣ة :إ٤٣ ٫٩رتاػٰ¬ ،كٔىل اٞ٣ٮؿ ثأٛ٤٣ ٫٩ٮر دُ ٜ٤ثٕؽ ٠ٺ.)5(٫٦
٤ٚ :ٮ ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣إف ًف دـكصٰ ٚٺ٩ة» ٚؿكم ٔ ٨اٞ٣ة٬ل صٕٛؿ كاٞٛ٣ٲ٫
ٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف أ١لة دُٜ٤؛ ٵف اٍ٣صط ظةو ،٢ك٬ٮ ٔؽـ زكاصذ٭ة ثٛٺف .ك٫٤ٕ٣
ٱكذٞٲ ٥ظٲر ًف ٱٕؿؼ ٝىؽ ا٣ـكج( ،)6كٱ١ٮف ٔىل ٝٮ٪٣ة يف «إف ًف» :إ١لة ٛ٤٣ٮر ،كأ٦ة
٦ٮٔلة(.)8
Ê
ٔىل ٝٮ٪٣ة :إ١لة ٤٣رتاػٰ ٚٺ دُ ٜ٤إٹ ث٧ٮت Éاٛ٣ٺف( )7أك ٝجٲ٢
( )1كٹ ٱ٨ ٓٞلء ث٧ٮت ا٣جةٝٲةت؛ ٵف ٝؽ ا٩ع ٢اٍ٣صط ث٧ٮت اٵكٌف( .ثؿ٬ةف).
(*) كيف ٠ٮ ٫٩دكرا ْ٩ؿ؛ ك٣ؾا ٝةؿ يف ا١٣ٮا٠تٚ :إذا ٦ةدخ إظؽا ٨٬أك ظؿ٦خ ثؿًةع أك ٩عٮق
َ ٨ٞ٤ا٣جٮاٰٝ؛ ٙلىٮؿ رشط َٺٝ٭ ،٨كأ٦ة إذا ٦ذ ٨يف ظةؿ كاظؽة ًف ٱ٨ ٓٞلء.
( )2ٱْ٪ؿ يف اٛ٣ؿؽ ثَل ٦ٮٔل ٨ك٦ٮت ا٣ـكجٚ ،إف اْ٣ة٬ؿ ٱٞذٌص أف اٙل ٥١كاظؽ ،كأ ٫٩ٹ ٱ¬ٓٞ
٨لء  ٨٦ذ.ٟ٣ا٬ػ ث ٢اٛ٣ؿؽ ّة٬ؿ ٚذأ.٢٦
( )3كذٛ ٟ٣لة ذ٠ؿ٩ةق أكٹن( .ثكذةف).
( )4ٱٕ ٰ٪إذا ٦ةدخ ٝج ،٫٤كإف ٦ةت ٝج٤٭ة َٞ٤خ ظةؿ ٩ـأ.٫
(*) كأ٦ة ٣ٮ ٝةؿ٦« :ذٯ أك ظَل ًف دُ ٜ٤كاظؽة ٚ ٨١٪٦ىٮاظج٭ة َٮاٚ »ٜ٣إف ذٛ٤٣ ٟ٣ٮر¬،
ٚٲُ ٨ٞ٤ثٕؽ ٠ٺ ٫٦ثٮٝخ ٱكٓ اُ٣ٺؽ٤ٚ ،ٮ ٝةؿً ٨٦« :ف دُ ٨١٪٦ ٜ٤ا٣ٲٮـ ٚىٮاظج٭ة َٮاٜ٣
ا٣ٲٮـ» أك ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣ا٣ٲٮـ إف ًف دُ ٰٞ٤ا٣ٲٮـ» زً٦ ٥ص ا٣ٲٮـ ٦ ٰٛٚ٭ؾب ا٣نةٰٕٚ
كص٭ةف :أظؽً٬ل :ٱ١ٮف دكرا كٹ ٱ٨ ٓٞلء؛ ٵف رشط اُ٣ٺؽ يف ا٣ٲٮـ ٬ٮ ٔؽـ اُ٣ٺؽ
ا٣ٲٮـ .كا٣ٮص ٫ا٣سةٌل :أ ٫٩ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ يف آػؿ صـء  ٨٦ا٣ٲٮـ ٦ذٯ ث٦ ٫٪٦ ٰٞة ٹ ٱكٓ ٝٮ:٫٣
«أ٩خ َةٝ .»ٜ٣ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙكٔ٪ؽ٩ة¬ أ١لة دُ ٜ٤ثٕؽ ٗؿكب م٧ف ا٣ٲٮـ ً٠ل إذا ٝةؿ:
«أ٩خ َة ٜ٣ا٣ٲٮـ إذا صةء ٗؽ» ٚٺ ٱ ٓٞظذٯ ٤لى ٢اٍ٣صط٠( .ٮا٠ت).
( )5ثٮٝخ ٱكٓ ا٣ؿصٕح.
( ٨٦ )6اٛ٣ٮر كا٣رتاػٰ.
( )7أك ٤لؿـ ٔ٤ٲ ٫زكاصذ٭ة ث٧ىة٬ؿة أك رًةع .ك(.)Í
(*) أك ثأ٦ؿ ٱٞذٌص ا٣ذعؿٱ٠ ،٥ـكاص ٫أ٦٭ة كظى ٢ا٣ؽػٮؿ أك ا٧٤٣ف ك٩عٮق .ك(.)Í
( )8زكصح.)Í( .

 :كإذا ٝةؿ ٜلة« :أ٩خ َة ٜ٣زٺزة إف ًف أَ ٟٞ٤زٺزة» ًف دُ ٜ٤ظذٯ ٱجٖ٤
ا٣ـكج ظةؿ ا٪٣ـاع(ٚ )1ذُ ٜ٤زٺزة ،كٔىل ٝٮؿ اٜلةدم Êكاظؽة ،كٔىل أظؽ ٝٮٍف
أيب َة٣ت كأيب ٱٮق ٙكٞل٧ؽ يف «إف ًف» :إ١لة ٛ٤٣ٮر ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ ٔ٤ٲ٭ة ثٕؽ ٌ٦ص
كٝخ ٱ ٫٪١٧ٱُٞ٤٭ة زٺزة كًف ٱٚ ،٢ٕٛذ ٓٞكاظؽة ٔىل أظؽ ٝٮٍف أيب َة٣ت،
كزٺث ٔىل ٝٮؿ أيب ٱٮق ٙكٞل٧ؽ .ك٠ؾا يف «إذا ًف» ٚ٭ٰ ٤٣رتاػٰ٪ٔ Êؽ٩ة -ذ٠ؿق
يف ا ٓ٧٤٣كا٣ذؾ٠ؿة  -Éكأيب ظ٪ٲٛح ،كٔىل أظؽ ٝٮٍف أيب َة٣ت كا٣نة ٰٕٚكأيب
ٱٮق ٙكٞل٧ؽ :إ١لة ٛ٤٣ٮر ،كذ٠ؿق يف ا١٣ةيف ٔ ٨اٞ٣ةق٧ٲحٚ .أ٦ة «ظَل ًف» ك«٦ذٯ
ًف» ك«كٝخ ًف» ٛ٤٤ٚٮر كٚةٝة .ك٦ة ٔ ٜ٤ثةٷزجةت ٚ٭ٮ ٤٣رتاػٰ كٚةٝة ،إٹ يف «إف
مبخ» ٚ٭ٰ ٧٤٣ض٤ف؛ ٵ١لة ٓل٤ٲ ،ٟقٮاء ٔ ٫ٞ٤ث٧نٲبذ٭ة أك ث٧نٲبح ٍٗل٬ة(.)2
كاٛلؿاد يف ا ٢١٣ظٲر ٹ ٩ٲح¬ ٚ ،٫٣أ٦ة ٣ٮ ٩ٮل ثؾ ٟ٣كٝذة ٕ٦ٲ٪ة ٚإ ٫٩ٱذٕ ٜ٤ث ٫يف
ا ٰٛ٪٣كاٷزجةت يف ا٣جةَ ،٨ٹ يف اْ٣ة٬ؿ إٹ أف دىةد ٫ٝا٣ـكصح.
 :كإذا ٝةؿ٦« :ذٯ ظج٤خ ٚأ٩خ َة٧ٚ »ٜ٣ذٯ صةٕ٦٭ة كأ٩ـؿ يف ٝج٤٭ة ًف ٣لـ
ٕ٦ ٫٣ةكدٔلة ظذٯ ّلٲي؛ ٘لٮاز أ١لة ٝؽ ظج٤خ ،ك٠ؾا إذا كَب٭ة ثٕؽ اٙلٲي ٚٺ
ٱٕةكد٬ة ظذٯ ّلٲي ،ز٠ ٥ؾ ٟ٣يف  ٢٠كطء .كاٛلؿاد ظٲر Êٱ١ٮف َٺ ٫ٝثةا٪ة(.)3
ٝٲ :٢كاٛلؿاد أٱٌ نة ظٲر د١ٮف ا٣ـكصح Éدٕذةد اٙلج )4(٢إذا كَبخٚ ،أ٦ة ظٲر ٹ
دٕذةدق أك ظٲر ٱ٤ذجف ظةٜلة ٚةٵو ٢ا٘لٮاز¬ كٔؽـ اُ٣ٺؽً٠ ،ل ذ٠ؿكق يف ٦كأ٣ح
ا٘٣ؿاب( .)5ك٬ؾا ٞلذ٤٣ ٢٧ىعح ، Êك٤لذ ٢٧أف ٱٞةؿ(ٚ :)6ؿؽ ثَل ٬ؾا كثَل ٦كأ٣ح
ا٘٣ؿاب؛ ٵ٪٬ ٫٩ةؾ ٹ ٱ ٨١٧اٹ٩ذْةر ظذٯ ٱجةف ظةٚ ،٫٣ؿصٓ إٌف اٵو ،٢ك٪٬ة ٬ٮ
( )1كٱأيت ٔىل ٝٮؿ أيب َة٣ت كٝٮع اُ٣ٺؽ ث٧ٮٔلة.
(ٚ )2٭ٰ ٧٤٣ض٤ف؛ ٵ١لة ٓل٤ٲ.ٟ
( )3أك رصٕٲة ك٠ةف ِ٦صثة ٔ٦ ٨ؿاصٕذ٭ة.)Í( .
(٤ٗ ٓ٦ )4جح اً٠ ٨ْ٣ل يف رشح اٵز٬ةر.
( )5ك ٰ٬اٛلكأ٣ح اٚلة٦كح ٬ ٨٦ؾق.
(٬ )6ؾا ٤٣ٮا٣ؽ ( .ªثكذةف).

ٱ ٨١٧ر ٓٚا٤٣جف ثةٹ٩ذْةر ظذٯ ٱجةف ظةٜلة ثةٙلٲيٚ ،ٮصت ا٣رتؾ؛ ٣بٺ ٱ ٓٞيف
اٙلْؿ( ،)1كآص أٔ .٥٤كإف ٠ةف أراد ث٦ ٫ذٯ ثةف ٖل٤٭ة  ٫٤ٚد١ؿار ا٣ٮطء ظذٯ ٱجةف
ٖل٤٭ة ثأظؽ أ٦ةراد ¬٫اٛلٕذةدة(.)2
¬ :كإذا ٝةؿ« :إف ٪٠خ ظجىل ٚأ٩خ َةٚ »ٜ٣إف ك٣ؽت ك٣ؽ نا ظ ٌٲ نة ٣ؽكف قذح
أم٭ؿ( ٥٤ٔ )3أ١لة َٞ٤خ ذ ٟ٣ا٣ٮٝخ ،كإف ك٣ؽد٣ ٫كذح أم٭ؿ ًٚل ٚٮؽ ًف دُ)4(ٜ٤؛
٘لٮاز أ ٫٩ظؽث ثٕؽ ٠ٺ ،٫٦ذ٠ؿق أوعةب ا٣نة ،ٰٕٚك٬ٮ ٦جٔ )5(ٰ٪ىل أً ٫٩ف ٱٙ١
ٔ ٨كَب٭ة ٓ٦ ،أ٣ ٫٩لت ٔ٤ٲ ٫ا )6(ٙ١٣ظٲر ٠ةف َٺ ٫ٝثةا٪ة( )7كصٮز ظج٤٭ة.
 :Êكإذا ٝةؿ٦« :ذٯ ظٌخ ٚأ٩خ َة٧ٚ »ٜ٣ذٯ

رأت()8

دـ اٙلٲي

َٞ٤خ إذا د ٥ظٲٌةٚ ،إف ٝةؿ ذ ٟ٣ك ٰ٬ظةاي ًف دُ ٜ٤إٹ ثأكؿ دـ اٙلٲٌحÉ
ا٣سة٩ٲح( ،)9كٝٲ :)10(٢ث ٢دُ ٜ٤ثًل ٤لؽث  ٨٦دـ ٬ؾق اٙلٲٌح ا٣ذٰ ٚ ٰ٬ٲ٭ة.
(ُ )1لًل ٕ٦ة.
(*) ٬ؾا ٚؿؽ ٱى٤ط ٣ٺظذٲةط ،ٹ ٤٣ذعذ ٥كا٤٣ـكـ( .مة.)ٰ٦
( )2كذ٩ ٟ٣عٮ ظؿ٠ح ا٣ٮ٣ؽ ك٠رب ا٣جُ ٨كاُٞ٩ةع اٙلٲي كإ٣ٲةٚح ،ك ٰ٬ا٣ٮظةـ( .ثكذةف) .كيف
دؾ٠ؿة ٔيل ث ٨زٱؽ :ثؼؿكج ا٣ٮ٣ؽ[ ]1أك ثٌٕ.)Í( .٫
( ٨٦ )3كٝخ ٠ٺ( .٫٦ثؿ٬ةف).
ظٲةد ٫كٝذة ٹ ٱجٞٯ ٦س٤٭ة يف دكف ا٣كذح.
Ñ
(*) كدكذ٧ؿ
(٦ )4ة ًف ٱٕ ٥٤ظىٮؿ Êا٣ٮ٣ؽ ظةؿ اُ٣ٺؽ أك ٱ٘٤ت ثْ ٫٪أ٦ ٫٩ٮصٮد ظةؿ اُ٣ٺؽ َٞ٤خ( .وٕٲرتم).
(٬ )5ؾا ٣ىةظت ا١٣ذةب( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( ٓ٦ )6ا( .٨ْ٣قًلع) (.)Í
( )7أك ِ٦صث نة¬ ٔ٦ ٨ؿاصٕذ٭ة.)Í( .
(ّ )8لٞٲ ٞنة أك دٞؽٱؿ نا.
( )9ٹٝذٌةء اٍ٣صط اٹقذٞجةؿ( .ثعؿ).
ا٣ىٲ٧ؿم
(*) ٬ؾا ٠ٺـ أا٧ح إ٣رتة كأيب إقعةؽ اٛلؿكزم كأيب اُ٣ٲت اُ٣ربم كأيب اٞ٣ةقِ ٥ف
كأيب ٱٮقٙ؛ ٵف اٍ٣صط ٣ٺقذٞجةؿ( .ثكذةف).
( )10اث ٨ا٣ىجةغ  ٨٦أوعةب ا٣نة.ٰٕٚ
-------------------------

[ ]1يف ٬ة٦ل اٍ٣صح :ثؼؿكج ٌٔٮ أك ثٌٕ.٫

ك١٬ؾا ٱ١ٮف إذا ٝةؿ٦« :ذٯ َ٭ؿت» ٚإف ٠ة٩خ ظةاٌة ٚجأكؿ َ٭ؿ٬ة ك٣ٮ ًف
د٘ذك ،٢كإف ٠ة٩خ َة٬ؿا ٚجأكؿ اُ٣٭ؿ¬ ا٣سةٌل ٔىل اٚلٺؼ ،ذ٠ؿق يف ا٣جعؿ(.)1
 :كإذا ٝةؿ ٣ـكصذٲ« :٫إف ظٌذًل ٚأ٩ذًل َةٞ٣ذةف» ز ٥ادٔذة

اٙلٲي()2

ٚإف وؽٝ٭ًل َٞ٤ذة¬ ،كإف ٠ؾُلًل ًف دُٞ٤ة إٹ ثن٭ةدة ٔؽ٣ح ٔىل  ٢٠كاظؽة٪٦ É٭ًل،
٤ٚٮ ثٲ٪خ إظؽاً٬ل َٞ٤خ ا٣سة٩ٲح ٍٞٚ؛ ٵف ٠ٺ٦٭ة

ٞ٦جٮؿ()3

يف ظٛ٩ ٜك٭ة،

ػٺؼ أيب ِ٦ص( ،)4كٝؽ وط ظٲي ا٣سة٩ٲح ثةٕ٣ؽ٣حٚ ،ذ ٥اٍ٣صط يف ظٞ٭ة( )5ٹ
¬
يف ظ ٜا٣ذٰ ثٲ٪خ( .)6ك٠ؾا إذا وؽؽ إظؽاً٬ل ك٠ؾب اٵػؿل َٞ٤خ
اٛل١ؾثح()7

ثٞٮٜلة ٔىل ٛ٩ك٭ة كثذىؽٱ٤٣ ٫ٞسة٩ٲح ،كًف دُ ٜ٤اٛلىؽٝح؛ ٣ذ١ؾٱج٫

٤٣سة٩ٲح ،إٹ أف دن٭ؽ ٜلة ٔؽ٣ح ثعٲي اٛل١ؾثح .كٝةؿ أثٮ ِ٦ص¬ :ٹ دٞج ٢اٛلؿأة ٔىل
ظٲٌ٭ة إٹ ثٕؽ٣ح(.)8
 :كإذا ٝةؿ ٵرثٓ« :إذا ظٌذٚ ٨أ٩ذَ ٨ٮا »ٜ٣ز ٥ادَٔل اٙلٲي  ٢٬يف
ظةؿ أك يف ظةٹت ٚإف وؽٝ٭ ،)9(¬٨ٞ٤َ ٨كإف ٠ؾُلً ٨ف دُ ٜ٤أ٦ل ٨إٹ ثن٭ةدة
( )1ذ٠ؿق يف ا٣رب٬ةف ك٣ٲف يف ا٣جعؿ[ .]1ك ِٛ٣ا٣رب٬ةف :كٱٕذرب يف Êاُ٣٭ؿ ٪٬ة ثةُٞ٩ةع ا٣ؽـ أك
ً٠لؿ ا٣ٲٮـ إ٣ةرش إف ًف ٣لةكزق ا٣ؽـٚ ،إف صةكزق ٚجً١لؿ ٔةدٔلة.
( )2يف ٦ؽة ٠ل٪١ح ٞلذ٤٧ح.)Í( .
( ٓ٦ )3ا٣ٲَ٧ل.
(٠ )4ٺـ أيب ِ٦ص ٬ٮ اٛلؼذةر ،كاػذةرق يف ا٣جعؿ ،كث٪ٯ ٔ٤ٲ ٫يف اٵز٬ةر يف ٝٮ٠« :٫٣ل ٨١ا٣جٲ٪ح».
( )5كذ ٟ٣ٵف رشط َٺؽ  ٢٠كاظؽة ظٲي اٹز٪ذَل ،ٱٕٞٚ ٰ٪ؽ زجخ ظٲٌ٭ة ث١ٺ٦٭ة كظٲي
ا٣ذٰ ثٲ٪خ ثن٭ةدة إ٣ؽ٣ح ٢٧١ٚ ،رشط َٺؽ ا٣ذٰ ًف دجَل( .قٲؽ٩ة ظك.)ª ٨
( )6ٵف ظٲي ا٣سة٩ٲح ًف ٱىط ثةْ٪٣ؿ إ٣ٲ٭ة؛ ٕ٣ؽـ ا٣ذىؽٱ ٜأك ا٣جٲ٪ح.
( )7كٱأيت ٔىل ٝٮؿ أيب ِ٦ص أ١لة ٹ دُ.)Í( .ٜ٤
( )8ك٬ٮ اٛلؼذةر ٵ ٢٬اٛلؾ٬ت.
( )9كذ ٟ٣ٵ ٫٩أرتؼ ثٮصٮد رشط اُ٣ٺؽ ٔىل ٛ٩ك( .٫ثكذةف).

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

[ ]1ثٝ ٢ؽ ذ٠ؿق يف ا٣جعؿ ،كٚ :٫ْٛ٣ى :٢كإذا َٔ ٜ٤ٺؽ اُ٣ة٬ؿ ثعٲٌ٭ة ك ٓٝثؿؤٱح ا٣ؽـ إف د ٥ظٲٌة ..ا٣غ.

ٔؽ٣ح ٔ٤ٲ٭ ٨ا ٢١٣أك ٔىل  ٢٠كاظؽة ٔؽ٣ح ،ك٠ؾا إذا ٠ؾب زٺزة أك ز٪ذَل ٚٺ
َٺؽ()1

إٹ ثن٭ةدة ٔؽ٣ح ٔىل اٛل١ؾثةت ،كإف ٠ؾب كاظؽة كوؽؽ ا٣جٮاٰٝ

َٞ٤خ اٛل١ؾثح( ،)2ٹ  ٨٬إٹ ثن٭ةدة ٔؽ٣ح ٔىل اٛل١ؾثح .كإف ثَل ٪٦٭ ٨كاظؽة
أك ز٪ذةف ٚٺ َٺؽ ،كإف ثَل زٺث َٞ٤خ ا٣ذٰ ًف دجَل( )3ٹ .٨٬
 :Êك ٨٦رأل َةاؿ نا ٞٚةؿ« :إف ٠ةف ٬ؾا ٗؿاث نة ٚة٦ؿأدَ ٫ة ،»ٜ٣زَ ٥ةر
ٝج ٢ٱٕ٦ )4(٥٤ة ٬ٮ ًف ٱَ ٓٞٺ٫ٝ؛ ٵف اٵؤ ٢ؽ ٨١٣ ،)5(٫٦ٱكذعت  ٫٣رٓٚ
ا٤٣جفٚ ،ٲٞٮؿ(« :)6إف ًف ٱٗ ٨١ؿاثة ٚ٭ٰ َة »ٜ٣ز ٥ٱؿاصٕ٭ة(.)7
٤ٚ :ٮ ٝةؿ« :كإف ًف ٱٗ ٨١ؿاثة ٚ٭ٰ ٔ٤ٲْ٠ ٫٭ؿ أً »٫٦ف ٤ل٦ ٫٣ ٢ؽا٩ةٔلة إٹ
أف ٱؿ ٓٚأظؽ اٙلَ٧١ل :إ٦ة اْ٣٭ةر ثةٛ١٣ةرة ثٕؽ إ٣ٮد ،كإٹ اُ٣ٺؽ ثة٣ؿصٕح،
ٚٲىٍل اٙل ٥١ا٣سةٌل ٦ن١ٮ٠ة ٚٲٚ ٫ذع ،)8(٫٣ ٢ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ظك ،٨ك٠ؾا ٣ٮ ٠ةف
( )1ٵ ٫٩ٹ ٱ٪٬ ٨ ١٧ة ٦ة ٱ ٨١٧يف اٛلكأ٣ح اٵكٌف؛ ٵف  ٢٠كاظؽة ٪٬ة ٞ٦ؿة ٔىل ٍٗل٬ةٚ ،إذا
٠ؾب از٪ذَل ًف ٤لى ٢اٍ٣صط يف كاظؽة ٪٦٭٨؛ كذ ٟ٣ٵف ظٲي  ٢٠زٺث رشط يف َٺؽ
ا٣ؿاثٕح ،كثذ١ؾٱج٣ ٫س٪ذَل أك زٺث ًف ٤لى ٢اٍ٣صط يف أٱذ٭( .٨ثكذةف).
( )2كذ ٟ٣ٵف اٍ٣صط ٝؽ ظى ٢يف ظٞ٭ة ثذىؽٱ٣ ٫ٞىٮاظج٭ة ،ك٠ٺ٦٭ة ٞ٦جٮؿ ٔىل ٛ٩ك٭ة .كًف
٤لى ٢اٍ٣صط يف ظٞ٭٨؛ ٕ٣ؽـ دىؽٱ٤٣ ٫ٞؿاثٕح ،ك٠ٺ٦٭ة ٹ ٱٞج ٢ٵص٤٭ ،٨كٔىل ذٟ٣
ٞٚف( .ثكذةف).
(*) كٔىل ٝٮؿ أيب ِ٦ص ٹ دُ Êٜ٤إٹ ثن٭ةدة ٔؽ٣ح؛ ٵف ٝٮٜلة ٍٗل ٞ٦جٮؿ ٔىل ٛ٩ك٭ة ً٠ل ٦ؿ يف
اٛلكأ٣ح اٵكٌف.
( )3كٔىل ٝٮؿ أيب ِ٦ص ٹ دُ.)Í( .ٜ٤
( )4أك ٱْ.)Í( .٨
( )5إٹ أف ٱ٘٤ت¬ يف ًّ٠ ،٫٪ل ذ٠ؿق يف رشح اٵز٬ةر.
( )6كإً٩ل ر ٫ٕٚثُٺؽ ٍ٦صكط ً٠ل ذ٠ؿق يف ا١٣ذةب ٣بٺ ٱٮٞ٤َ ٓٝح ٔىل َٞ٤ح٠( .ٮا٠ت ٪ٕ٦ٯ).
( )7إف أظت.
(ٝ )8ةؿ قٲؽ٩ة¬  :كٚٲْ٩ ٫ؿ؛ إذ ٝؽ ك ٓٝا٣ذعؿٱ( .٥ز٬ٮر ٪ٕ٦ٯ) .ك٦س ٨ٔ ٫٤اٛلٛذٰٚ .ٺ ّل ٢إٹ
ثؿ ٓٚاٙلَ٧١ل.)Í( .

اٙلً١لف ّ٭ةرا كإٱٺء ز ٥ر ٓٚأظؽً٬ل(.)1
ٚ :إف ٝةؿ« :إف ٠ةف ٗؿاثة ٚة٦ؿأدَ ٫ة ،ٜ٣كإف ًف ٱٗ ٨١ؿاث نة ٕٚجؽق ظؿ»
كا٣ذجف ظةٚ ،٫٣جةْ٪٣ؿ إٌف ا٘ل٤٧ح ٝؽ ك ٓٝأظؽ اٙلَ٧١ل ،كثةْ٪٣ؿ إٌف  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل
كظؽق ًف ٱ٨ ٓٞلء؛ ٵف  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل ٞلذٝ ،٢٧ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :كاْ٪٣ؿ إٌف
ا٣ذٛىٲ )2(٢أكٌف .كٚٲْ٩ ٫ؿ( .)3كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨إ ٫٩ٱجٞٯ ٤٦ذجكة ،كٱ٪٦ ٓ٪٧٭ًل
ظذٯ ٤ل ٜٞأظؽ اٙلَ٧١ل ثةٷٱٞةع ،ز ٥ٱجٞٯ ا٣سةٌل ٦ن١ٮ٠ة ٚٲ ،٫كٹ ّلؿٱ ٥ثة٣ن.ٟ
كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :ث ٢ٱٕذ Êٜإ٣جؽ كٱكٕٯ يف ٩ىٝ ٙٲ٧ذ ،٫ك٤لؿـ ٔ٤ٲ ٫كطء
ا٣ـكصح( ،)4كٹ ْلؿج  ٫٪٦إٹ ثُٺؽ .ك٬ٮ اٞ٣ٮم.
ٚ :إف ٝةؿ« :كإف ًف ٱٗ ٨١ؿاثة ٚة٦ؿأد ٫ا٣سة٩ٲح َة »ٜ٣كٕٝخ َٞ٤ح٤٦ Êذجكح
ثٲ٪٭ًلٚ ،ٺ ٱٞؿُلًل ظذٯ ٱؿ ٓٚا٤٣جف ،كٹ ٥لؿصةف  ٫٪٦إٹÊثُٺؽٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ظك :٨كإف ظٜٞ

اُ٣ٺؽ()5

يف إظؽاً٬ل وةرت ا٣سة٩ٲح ٦ن١ٮ٠ة ٚٲ٭ة(،)6

كاٵؤ ٢ؽـ َٺٝ٭ة٤ٚ .ٮ ٠ةف اٛلٕ ٜ٤ثؾٔ ٟ٣ذٔ ٜجؽق كٔذ ٜأ٦ذٔ ٫ذ ٞنة ¨ كقٕٲة
يف ٩ىٝ ٙٲ٧ذ٭ًل(.)7
( )1كاٛلؾ٬ت ػٺ . Ê ٫ٚكا٣ىعٲط أ ٫٩إذا ر ٓٚأظؽً٬ل ًف ٱؿد ٓٛا٣سةٌل.ا٬ػ كاػذةرق اٷ٦ةـ رشؼ
ا٣ؽٱ.٨
( )2ٱٕ :ٰ٪إٌف  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل كظؽق ٚٺ ٱ٨ ٓٞلء.
( )3كص ٫اْ٪٣ؿ أف اٙلٝ ٥١ؽ ك ٓٝيف أظؽً٬ل ٤٦ذجكة٤ٚ ،ٮ ٠ةف إ٣ذٔ ٜىل أ٦ح أدل إٌف صٮاز كَب٭ة
 ٰ٬كا٣ـكصح ،كظ٧١٭ًل ظ ٥١ا٣ـكصذَل( .ثكذةف).
( )4ظذٯ ٱؿاصٕ٭ة رصٕح ٍ٦صكَح ،ك ٰ٬أف ٱٞٮؿ :إف ٠ةف يف ٤ٕ٦ٮـ آص أف اُ٣ٺؽ اٛلٍصكط
ك٤ٔ ٓٝٲٞٚ ٟؽ راصٕذ ،ٟك٬ؾا إذا ٠ةف اُ٣ٺؽ رصٕٲة ،كآص أٔ.٥٤
( )5كا٣ذعٞٲ٬ ٜٮ إٱٞةع َٺؽ ٔ٤ٲ٭ة ٍ٦صكط ثأً ٫٩ف ٱ ٓٞرشَ٭ة ،كآص أٔ.٥٤
(ٔ )6ىل أو ٫٤ا٣ؾم ٦ؿ .كّة٬ؿ اٵز٬ةر Êػٺؼ ٠ٺـ اٞٛ٣ٲ ٫ظك.٨
( )7كاٛلؼذةر ٱكٕٲةف Éيف اٵ ٨٦ ٢ٝاٞ٣ٲ٧ذَل كٱٞكٔ ٥ىل ٝؽر ذ٦ ،ٟ٣سة٣ :٫٣ٮ ٠ةف ٝٲ٧ح إ٣جؽ
ٗلكَل ،كٝٲ٧ح اٵ٦ح ٦ةاح -قٕٲة يف ٗلكَل أزٺزة.
(*) كذ ٟ٣ٵف  ٢٠كاظؽ ٔذ ٜيف ظةؿ دكف ظةؿ( .ثكذةف).

¨ ٤ٚٮ ٠ةف اٛلٕ ٜ٤ثؾ ٟ٣اُ٣ةاؿ مؼىَل ُٚٺٝةف ٹ ٱ ٓٞأ٦لًل( ،)1ك٠ؾا
َٺؽ كٔذ ٜأك وؽٝح( ،)2كإف ٠ةف ٔىل ٔذٔ ٜجؽٱً ٨ف ٱٕذ ٜأ٦لًل ظذٯ ٣لذٕ٧ة Êيف
ةف ٔ٤ٲ ،)3(٫كٱكٕٲةف  ٫٣يف ٩ىٝ ٙٲ٧ذ٭ًل(.)4
 ٟ٤٦مؼه كاظؽ ٚٲٕذ¬ ٞ
٤ٚٮ ٠ةف اٛلٕ ٜ٤ث ٫مؼىَل ٔىل ٔذٔ ٜجؽ ثٲ٪٭ًل ٔذ ،ٜكٹ ًًلف ٔىل أ٦لًل(،)5
كٹ قٕةٱحٔ Êىل إ٣جؽ إٹ إذا ً٬ل َٕ٦صاف  ٕ٦نة( )6قٕٯ  ٢١٣كاظؽ ٪٦٭ًل يف ٩ىٙ
ٝٲ٧ح ٩ىٲج)7(٫؛ ٵ ٫٩ٱكذع٤ٔ ٜٲ ٫ا٣كٕةٱح يف ظةؿ كدك ٍٞيف ظةؿ ،ذ٠ؿق ا¬ ٛ٣
ٞٲ٫
ٱٮق٤ٚ .ٙٮ ٔٞ٤ة ث٩ ٫ؾرا ٔىل مؼه َٕ٦ل ًف ٱ٪٧٤٣ ٨١ؾكر٤ٔ Éٲ ٫أف ٱُة٣ت أ٦لًل
( )1ٵف اٵؤ ٢ؽـ اُ٣ٺؽ ثةْ٪٣ؿ إٌف  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل( .ثكذةف).
(ً )2ف ٱ ٓٞأ٦لًل.
( )3ك ٫٤ٕ٣ٱؿصٓ¬ اٛلنرتم ٔىل  ٢٠كاظؽ  ٨٦ا٣جةإَل ثةٵرش إذا ص٭ ٨٦( .٢ػٍ إثؿا٬ٲ٥
ظسٲر) .كٝٲ :٢ٹ ٱؿصٓ؛ ٵ ٫٩ٹ قجت ٪٦٭ًل ٱٮصت اًٌ٣لف ،كإٹ ٣ــ ٔؽـ وعح ا٣جٲٓ.
(ٛ٦ذٰ ،ك٬ج .)٢ك ٫٤ٕ٣ٱؿٱؽ ثةٵرش أرش ٔٲت؛ ٵف ثٲٓ  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل ٬ ٓ٦ؾا ا٣ٮ٥٬
ٔٲت ٚٲ ٫ٱٞ٪ه اٞ٣ٲ٧ح( .مة .)ٰ٦ك(.)Í
ظؿ نا .كٝةؿ ا٘٣ـاٍف :ٱٕذ ٜاٳػؿ ٪٦٭ًل؛ ٵف اٵكؿ يف ٬ ٟ٤٦ؾا
(*) كذ ٟ٣ٵف أظؽً٬ل ٝؽ وةر ٌ

ا٣نؼه؛ إذ اٍ٣صع ٝؽ ظ ٫٣ ٥١ثٝ ٨٦ ٫ج ٢ٱ ٟ٤٧اٳػؿ( .ثكذةف ثٚ .)٫ْٛ٤ىةر ً٠ل ٣ٮ م٭ؽ

ثٕذٔ ٜجؽ اٍ٘٣ل ز ٥رشاقٝ .ةؿ قٲؽ٩ة :ك٬ٮ ٱٞةؿ٬ :ؾا ظ ٥١اْ٣ة٬ؿ( .رٱةض)[.]1
( )4كوط ا٣ذعٮٱٔ ٢ىل ٤ٔ ٨٦ٲ ٫اٙل ٜٵٝ ٫٩ؽ ٝةث ٫٤إ٣ذ( .ٜوٕذٍلم).
(*) ث ٢ٱكٕٲةف ثةٵ ،É٢ٝكٱٞك ٥ثٲ٪٭ًل ٔىل ٝؽر اٞ٣ٲ٧ح.)Í( .
( )5ٵ ٫٩ا٣ذجف ٤ٔ ٨٦ٲ ٫اٙل( .ٜثكذةف).
( )6كإف ٠ةف أظؽً٬ل ٦ٮرسا كاٳػؿ َٕ٦صا ًف ٱ٤ــ اٛلٮرس َٕ٧٤٣ص ٨لء؛ إذ ٹ ّلٮٱٔ ٢ىل ٨٦
ٔ٤ٲ ٫اٙل ،ٜك٠ؾ ٟ٣ٹ ٱ٤ــ إ٣جؽ ا٣كٕةٱح ٣ذ ٟ٤ا٤ٕ٣ح .)Í( .ك ٫٤ٕ٣ٱٛ٭ ٫٧ا٣جٲةف ثٞٮ:٫٣
 ٕ٦نة.
( )7ظٲر اقذٮت اٙلىه ،كإٹ قٕٯ ثةٵ ٨٦ ٢ٝا٪٣ىٲجَل كٱٞك ٥ثٲ٪٭ًل ٔىل ٝؽر اٙلىه.
(.)Í

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

[ ِٛ٣ ]1ا٣ؿٱة ض :كظ١ٯ ٔ ٨ا٘٣ـاٍف أ ٫٩إذا رشل ا٣سةٌل ٔذ٤ٔ ٜٲ ٫كظؽق ،كا٣ٮص ٫أف إ٦كةٕ٣ ٫٠جؽق إٝؿار
ثعؿٱح اٳػؿٚ ،ىةر ً٠ل ٣ٮ م٭ؽ ..إ٣غ.

ثًل ٩ؾر ث٤ٔ ٫ٲ ،)1(٫كٹ ٱ٤ـ٦٭ًل ٨ ٫٣لء؛ ٵ ٫٩ا٣ذجف ٤ٔ ٨٦ٲ ٫اٙل.)2(ٜ
 :Êكإذا ٝةؿ ٜلة« :إف ػةٛ٣خ ١لٲٰ ٚأ٩خ َة »ٜ٣ز ٥أ٦ؿ٬ة ثيشء كػةٛ٣ذ٫
ًف دُ ،)3(ٜ٤كإف ٝةؿ« :إف ػةٛ٣خ أ٦ؿم» ز١ ٥لة٬ة ٔ٨ ٨لء كػةٛ٣ذٚ ٫ٲً ٫ف دُٜ٤
أٱٌ نة إذا ٠ةف ٱ٧ٲـ ثَل اٵ٦ؿ كا٪٣٭ٰ(.)4
 :Êكإذا ٝةؿ :إف ٠ة٩خ ا٦ؿأد ٫يف اٙلًلـ ٕٚجؽق ظؿ ،كإف ٠ةف ٔجؽق يف اٙلًلـ
ٚة٦ؿأدَ ٫ة ،ٜ٣كً٬ل ٚٲٕ ٫لٲٕةٔ -ذ ٜإ٣جؽ كًف دُ ٜ٤ا٣ـكصح( ،)5إٹ أف ٱ١ٮف ٦ؿادق
مؼه إ٣جؽ أك ذ٠ؿق ثةقٞ٤َ ٫٧خ .كيف ا١ٕ٣ف(٤ٕ٣ )6٭ة دُ ٜ٤ا٣ـكصح( )7كٹ
ٱٕذ ٜإ٣جؽ إف ٠ةف َٺٝ٭ة ثةا٪ة( ،)8إٹ إف أراد مؼى٭ة أك ذ٠ؿ اق٧٭ة ٔذ.ٜ
 :كإذا ٝةؿ٦« :ذٯ َ ِفٞ٤خ ا٦ؿأيت» ثة٣ذنؽٱؽ ،أك «ً٤٠ل َٞ٤ذ٭ة ٚ٭ٰ
َة ،»ٜ٣ك٠ؿر ذً -ٟ٣ف ٱ ٓٞث٨ ٫لء( )9ظذٯ ٱُٞ٤٭ة ٩ةصـا أك ٍ٦صكَة كظى٢
(٤ٚ )1ٮ ٠ةف اٛل٪ؾكر ث ٫مٲبَل ٕ٦ٲَ٪ل ز ٥اصذٕ٧ة يف  ٟ٤٦أظؽً٬ل أك ٍٗ ٟ٤٦لً٬ل ق .٢ٱٞةؿ¨:
ٱ٤ــ اٵد٩ٯ ٪٦٭ًل ،كآص أٔ.٥٤
(٤ٚ )2ٮ ا٩ذ ٢ٞإٌف  ٟ٤٦مؼه  ٟ٤٦اٛل٪ؾكر ٔ٤ٲ٩ ٫ى.٫ٛا٬ػ كاٞ٣ٲةس¬ اٵ٪٦ ٢ٝ٭ًل ،ٱٕ٨٦ ٰ٪
ا٪٣ىٲجَل أك اٵ ٨٦ ٢ٝاٛلٕٲَ٪ل.
( )3ٵ١لة ػةٛ٣خ اٵ٦ؿ دكف ا٪٣٭ٰ ،ك٠ؾا يف ا١ٕ٣ف( .ثكذةف)ٝ .ةؿ يف اٛلٕٲةر ٣ٸ٦ةـ اٛل٭ؽم :#
ٵف اٵ٦ؿ ثة٣يشء ٣ٲف ١لٲة ًٔ ٨ؽق ٹ ْٛ٣ة كٹ ٪ٕ٦ٯ.
(ٚ )4إف ٠ةف ٹ ٱ٧ٲـ َٞ٤خ.)Í( .
( )5كذ ٟ٣ٵَ ٜ٤ٔ ٫٩ٺٝ٭ة ث١ٮف ٔجؽق يف اٙلًلـ ،كٝؽ وةر ظٲ٪بؾ ظؿا ٝ ٨٦ج ٢اٙل ٙ٤ثةُ٣ٺؽ.
(ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )6ك٬ٮ ظٲر ٝؽـ اُ٣ٺؽ.
( )7اْ٣ة٬ؿ -كآص أٔ -٥٤أف إدٲة ٫٩ثػ« ٨٦ »٢ٕ٣ص٭ح ٔذ ٜإ٣جؽ إذا ٠ةف اُ٣ٺؽ رصٕٲة ،اٛلٛ٭ٮـ
 ٨٦اٍ٣صط يف ٝٮ :٫٣إف ٠ةف ثةا٪ة ،كأ٦ة َٺٝ٭ة ٚٺ إم١ةؿ ٚٲ( .٫مة.)ٰ٦
(ٚ )8إف ٠ةف رصٕٲة ك ٓٝإ٣ذ ،]1[Êٜأصةب ث ٫اٞ٣ة٬ل ٤لٲٯ ظةؿ اٞ٣ؿاءة ٨٦( .دؾ٠ؿة ٔيل ث ٨زٱؽ).
( )9ٵف ٬ ٫ْٛ٣ؾا دٕ٤ٲُ٤٣ ٜٺؽ ٹ إ٩نةء( .ثكذةف).

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

[ ]1ٵ١لة دك٧ٯ زكصح.

رشَ ،٫ز ٥ٹ ٱ٨ ٓٞلء ثٕؽق َ ٨٦ٺ ٫ٝاٵكؿ؛ ٵ ٫٩ٹ ٱذجٓ اُ٣ٺؽ ا٣ٮا ٓٝك٣ٮ
راصٕ٭ة ثٕؽق ٔ٪ؽ اٜلةدم¬( ،)1كٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٱ ٓٞز٪ذةف ثٕؽ اٞ٤ُ٣ح ا٣ذٰ
كٕٝخ٤ٚ .ٮ ًف ٱ١ؿر  ٫ْٛ٣كٕٝخ كاظؽة ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص ثٕؽ اٞ٤ُ٣ح ا٣ذٰ كٕٝخ.
ٚؿع٤ٚ :ٮ ٝةؿً٤٠« :ل َٞ٤خ -ثة٣ذؼٛٲٚ -ٙ٭ٰ َة٧ٚ »ٜ٣ذٯ ك٤ٔ ٓٝٲ٭ة َٺؽ
ٙل ٫ٞز٪ذةف ٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص( ،)2ٹ ٔىل ٝٮؿ اٜلةدم ٚٺ ٱ٤ع٨ Ê٫ٞلء ك٣ٮ راصٕ٭ة
ثٕؽق(.)3
¬ :كإذا ٝةؿً٤٠ :ل أ٤٠خ ر٦ة٩ح ٚأ٩خ َة ،ٜ٣كً٤٠ل أ٤٠خ ٩ىٛة ٚأ٩خ
َةٚ ،ٜ٣أ٤٠خ ر٦ة٩حٞ٤َ -خ ز٪ذَل( )4إف راصٕ٭ة ثٕؽ ا٪٣ى ٙاٵكؿ كٝجً٠ ٢لؿ
ا٪٣ى ٙا٣سةٌل ،كإف ًف ٚٮاظؽة¬ .كٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص دُ ٜ٤زٺزة ٞ٤ُ٦ة( .)5ك٠ؾا
٣ٮ ٝةؿ ٜلة« :إف ٧٤٠خ رصٺ كإف ٧٤٠خ ٔةٛلة كإف ٧٤٠خ َٮٱٺ ٚأ٩خ َة،»ٜ٣
٧٤١ٚخ رصٺ ٔةٛل نة َٮٱٺٞ٤َ -خ كاظؽة¨ ،كٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص زٺزة(.)6
¬ :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣إف ٧٤٠خ رصٺ أك ا٦ؿأة» ،أك «إف ٧٤٠خ
ذ٠ؿا أك أ٩سٯ» ز٧٤٠ ٥خ ػ٪سٯ ٣جكح ًف دُٜ٤؛ ٵ ٫٩ٹ ٱك٧ٯ ثؾٚ .)7(ٟ٣إف ٝةؿ:
«إف ٧٤٠خ وجٲة أك وجٲح ٚأ٩خ َة »ٜ٣أك ٝةؿ« :إف ٧٤٠خ ك٣ؽا أك وجٲح» ز٥
( )1ٵ ٫٩ك ٓٝاٍ٣صط كٞ٤ُ٦ ٰ٬ح ٚة٩ع ،٢كآص أٔ.٥٤
(*) ٵ١لة دٞٔ ٓٞٲت اُ٣ٺؽ ا٪٣ةصـ ،كاُ٣ٺؽ ٹ ٱذجٓ اُ٣ٺؽ ٔ٪ؽق.
( )2ٵ ٫٩ثٮٝٮع اٵكٌف كٕٝخ ا٣سة٩ٲح ،كثٮٝٮع ا٣سة٩ٲح كٕٝخ ا٣سة٣سح؛ ٵف «ً٤٠ل» ٤٣ذ١ؿار.
( )3ٵٝ ٫٩ؽ ا٩ع ٢ثٮٝٮٔ٦ ٫ؿة ك٣ٮ ٞ٤ُ٦ح.
( )4كذ ٟ٣ٵٝ ٫٩ؽ كصؽ ا٪٣ى ٙككصؽت ا٣ؿ٦ة٩حٚ ،عى ٢اٍ٣صط٠ Éة٦ٺن( .ثكذةف).
( )5ٵ١لة ٝؽ أ٤٠خ ٩ىَٛل كأ٤٠خ ر٦ة٩ح ٠ة٤٦ح( .ثكذةف).
( )6كذ٣ ٟ٣ٮصٮد ا٣ىٛةت ا٣سٺث( .ثكذةف).
( )7ٱٕ ٰ٪ٹ ٱك٧ٯ ذ٠ؿا كٹ أ٩سٯ ك٣ٮ ٠ةف يف اٙلٞٲٞح أظؽً٬ل٤ ٥٤ٚ ،لى ٢اٹق ٓ٦ ٥اٙلٞٲٞح.
(ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(*) كٔ ٨اٛلٛذٰ أ١لة دُٜ٤؛ أذجةر نا ثةٙلٞٲٞح.

٧٤٠خ ػ٪سٯ ٣جكح وٍ٘لاٚ -إ١لة دُٜ٤؛ ٵ ٫٩ظىٚ ٢ٲ ٫اٹق ٥كاٙلٞٲٞحٚ ،٭ٮ
ٱك٧ٯ ك٣ؽا كوجٲة كوجٲح ،كيف اٙلٞٲٞح ٬ٮ أظؽً٬ل ٹ ٞلة٣ح(.)1
¨ ٤ٚٮ ٝةؿ« :إف ٧٤٠خ ك٣ؽ نا( )2أك وج ٌٲ نة( »)3ز٧٤٠ ٥خ ػ٪سٯ وٍ٘لا ًف
دُٜ٤؛ ٵ ٫٩ظىٚ ٢ٲ ٫اٹق ٥دكف اٙلٞٲٞح( .)4كركم ٤٣٭ةدم ٝٮؿ آػؿ أ٫٩
ٱٕذرب ثةٹقٚ )5(٥ذُ.ٜ٤
¬ :كإذا ٝةؿ٦« :ذٯ كَبذٚ ٟأ٩خ َة٧ٚ »ٜ٣ذٯ أك٣ش ٚٲ٭ة ٝؽر اٙلنٛح
َٞ٤خٚ ،إف أد ٥ا٠ ٢ٕٛ٣ةف رصٕح إف ٠ةف اُ٣ٺؽ رصٕٲة ك٣ٮ ٠ةف ًف ٱؽػُ ٢لة ٝج٢
ذ ،)6(ٟ٣كإف ٠ةف َٺ ٫ٝثةا ٪نة أز ٥ثة٣ذًلـ كٹ ظؽِف ٔ٤ٲ)7(٫؛ ٣نج٭ح أك ،٫٣كٹ ٦٭ؿ ٔ٤ٲ٫
كٹ ٱ٤ع ٫ٞا٪٣كت إف ٔٞ٤خ  ٫٧٤ٔ ٓ٦ثة٣ذعؿٱ ،٥ك ٓ٦ص٭٣ ٫٤لجةف ٕ٦ة(.)8
¨ ٤ٚٮ ٝةؿ« :أ٩خ َةٝ ٜ٣جٲ ٢كَبٰ ٧ٚ »)9(ٟ٣ذٯ أك٣ش ٚٲ٭ة ٝؽر اٙلنٛح
دجَل أ١لة َٞ٤خ ٝجٲٚ ،٫٤إف ٠ةف ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ًف ٱ ٨١دًل ٫٦رصٕح ،ث ٢ٱأز ٥ث ٫ك٤لؽ
( )1ث ٢ا٣ذعٞٲ ٜأٍٗ ٫٩لً٬ل؛ ٵف آص دٕةٌف ٝةدر ٔىل ػ ٜ٤اٵ٩سٯ كٍٗل٬ةٚ ،ٺ ٱُٞص ٔىل ػٜ٤
ا٣ؾ٠ؿ كاٵ٩سٯ ،كآص أٔ.٥٤
(ٔ ٫٤ٕ٣ )2رب ٪٬ة Êثة٣ٮ٣ؽ ٔ ٨ا٣ؾ٠ؿ ،كإٹ ٚة٣ٮ٣ؽ ٱٕ ٥ا٣ؾ٠ؿ كاٵ٩سٯ ً٠ل ذ٠ؿكا يف ا٣ٮ ،ٙٝكذ٠ؿق
يف ا٣جٲةف يف إ٣ذ.ٜ
( )3كًف ٱٌ ٥إ٣ٲ« ِٛ٣ ٫وجٲح» ،ث ٢أٚؿد « ِٛ٣وجٰ» ،ثؼٺؼ ا٣ىٮرة اٵكٌف.
( )4كذ٘ ٟ٣لٮاز أ ٫٩وجٲح( .ثكذةف).
( )5يف اٙل٪ر( .ثكذةف).
( )6كذ ٟ٣ٵٝ ٫٩ؽ ظى ٢ا٣ؽػٮؿ ثة٣ذٞةء اٚلذةَ٩ل ٝج ٢كٝٮع اُ٣ٺؽ١ٚ ،ةف رصٕٲة( .ثكذةف).
كٱ١ٮف ثٲ٪٭ًل دؿدت ذ ٰ٪٬ٹ ظيس( .رشح أز٬ةر).
( )7كٹ ٔ٤ٲ٭ة.
( )8كاٛلؼذةر أ ٫٩ٱ٤ع ٜا٪٣كت ٞ٤ُ٦ة[]1؛ ٣سجٮت ٚؿام ،٫كٹ ٦٭ؿ ٤ُ٦ػٞةÉ؛ ٵ٣ ٫٩ٲف ثٮطء
٠ة ،٢٦كٹ ظؽ ٤ُ٦ػٞةÉ؛ ٣نج٭ح أك( .٫٣قًلع ذ٩ٮيب ،ركاق ٔ ٨اٛلٛذٰ).
( )9ك٤ ٢٬ل ٫٣ ٢ا٣ٮطء أـ ٹ؟ اٞ٣ٲةس ٹ ٤ل( .٢مة .)ٰ٦كٚٲْ٩ ٫ؿ.

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

[ ]1كٔ ٨قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ :ا٣ىعٲط¬ أ ٫٩ٱ٤ع ٜا٪٣كت ثة٘لة.٢٬

 ٫٧٤ٔ ٓ٦ثة٣ذعؿٱ ،)1(٥كإف ٠ةف ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ ٠ةف دًل ٫٦رصٕح يف ا٣ؿصٰٕ ،ٹ يف
ا٣جةا١ٚ ٨ة٣ؾم ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ.
ٚ :إف ٝةؿ٦« :ذٯ كَبذٚ ٟأ٩خ َةٝ ٜ٣جٲ ٫٤أك ٝج ٫٤ثكةٔح أك ثٲٮـ» ز٥
كَب٭ة ٚإ ٫٩ٱأيت ٔىل اٚلٺؼ يف ا٣ذعجٲف( ٨٧ٚ ،)2ٱٞٮؿ ثىعذ ٫ٱٞٮؿ :دُ٪٬ ٜ٤ة
ٝج ٢ا٣ٮطء ،كٝؽ أَ ٫ٞ٤يف ا٣ذؾ٠ؿة ،ك ٨٦ٹ ٱٞٮؿ ثىعذ ٫ٱٞٮؿ :دُ٪٬ ٜ٤ة
ٔٞٲت إٱٺص)3(٫؛ ٣بٺ ٱذٞؽـ اٛلٍصكط ٔىل رشَ.)4(٫
¬ :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣إذا دػ ٢دارم أظؽ» ًف دُ ٜ٤ثؽػٮ٬ ٫٣ٮ(.)5
ٚإف ٝةؿ« :إف دػ٬ ٢ؾق ا٣ؽار أظؽ» ز ٥دػ٤٭ة ٬ٮٚ :إف ٠ةف ٝةؿ« :أظؽ  ٨٦ا٪٣ةس»
أك أراد ذً ٟ٣ف دُ ٜ٤ثؽػٮ ،٫٣كإف ًف صةء ٔىل اٚلٺؼ  ٢٬ٱؽػ ٢اٛلؼة ً
َت يف
ػُةب ٛ٩ك ٫أـ ٹٕٚ ،ىل أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب َة٣ت إ ٫٩ٱؽػٚ ٢ٲٚ )6(٫ذُ،ٜ٤
( )1ا٣ىعٲط أ ٫٩ٹ ظؽ¬ ؛ ٵف أك ٫٣مج٭ح ٠ة٣ىٮرة ا٣ذٰ ٝج٤٭ة ،كٱ٤ـ٦ ٫٦٭ؿ اٛلسٞ٤ُ٦ ٢ة ،ك٩ىٙ
اٛلك٧ٯ إف ًف ٱذٞؽ٦ ٫٦ة ٱٮصت ً٠لؿ اٛل٭ؿ  ٨٦ػ٤ٮة وعٲعح أك دػٮؿ.)Í( .
(٬ )2ؾا ٣ىةظت ا١٣ذةب( .ثكذةف).
( )3كّة٬ؿ اٵز٬ةر أ ٫٩ٱ١ٮف ثةَ ن
ٺ ٚ ،Êٺ ٱ ٓٞث٨ ٫لء كٹ ٱ٩ ٓ٪٧ةصـ ناً٠ ،ل ٬ٮ ٝٮؿ اث ٨رسٱش
كاث ٨ا٣ىجةغ.
( )4يف ا٣ذٕ٤ٲْ٩ ٢ؿ؛ ٵ ٫٩ٱ٤ــ أف ٹ دُ٠ ٜ٤ة٣ذعجٲف.ا٬ػ ٱٕٔ ٰ٪ىل ٦ة ذ٠ؿق يف ا١٣ذةب أ١لة
دُ ،ٜ٤كاٛلؼذةر ػٺ.٫ٚ
( )5كذ ٟ٣ٵف ٝٮ« :٫٣دارم» ٚٲ ٫أ٦ةرة ٔىل أف ٦ؿادق ٍٗلق ،ٹ ٬ٮ إذا دػ٤٭ة( .ثكذةف) .كِٛ٣
ظةمٲح :ٵٝ ٫٩ؽ ػؿج ٧ٔ ٨٦ٮـ ٝٮ« :٫٣أظؽ» ثٞٮ« :٫٣دارم» ثةٷًةٚح إٌف ٛ٩كٗ( .٫ٲر).
ٕٚىل ٬ؾا ا ِٛ٤٣أ٦ةرة دؽؿ ٔىل أف ٦ؿادق ٍٗلق ،ٹ ٬ٮ إذا دػ٤٭ة ،كآص أٔ.٥٤
(*) كأ٦ة ثؽػٮٜلة ٚ ٰ٬ٲْ٪ؿ( .ظسٲر).
(٦ )6ة ًف ٥لؿج ثةٕ٣ؿؼ.
(*) ا٣ؾم وعط يف ٔ ٥٤اٵوٮؿ ٠ٺـ أيب َة٣ت ،كقٲأيت يف اٵز٬ةر يف ا٣ٮ ٙٝػٺ ،٫ٚظٲر
ٝةؿ« :كاٞٛ٣ؿاء ٛلٔ ٨ؽاق» ،ك ٫٤ٕ٣ثٞؿٱ٪ح ا٣ٮٞ٠ ،ٙٝٮ ٫٣يف ا٪٣ؾر« :كاٞٛ٣ؿاء ٍ٘٣ل ك٣ؽق
ك ٓ٦ »٫ٞٛ٪٦أ١لًل ٍٗل اٛلؼةَت.ا٬ػ ك ٢ٕ٣اٛ٣ةرؽ ثٲ٪٭ًل إ٣ؿؼٚ ،ٺ د٪ةٝي.

كٔىل أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٞ٣ةق ٥ٹ ٱؽػٚ ٢ٲٚ ٫ٺ دُ .Êٜ٤ك٠ؾا إذا ٝةؿ٩« :كةء
أ ٢٬ا٣ؽ٩ٲة َٮإٚ »ٜ٣ىل ٬ؾا اٚلٺؼ( ٢٬ )1دُ ٜ٤زكصذ ٫أك ٹ¨(.)2
 :Êكإذا ٝةؿ« :إف ٪٠خ دؿٱؽٱ ٨اٛلٮت أك اُ٣ٺؽ أك ٩عٮ ذٚ ٟ٣أ٩خ
َة »ٜ٣زٝ ٥ة٣خ« :أ٩ة أرٱؽق» َٞ٤خ ٦ة ًف ٱٕ٠ ٥٤ؾُلة( ،)3ذ٠ؿق يف ا٣ذٞؿٱؿ؛ ٵف
اٷرادة ٞل٤٭ة ا٤ٞ٣ت ،كا٤٣كةف ٱٕرب ٔٝ .)4(٫٪ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل٤ٚ :ٮ¬ ٠ة٩خ يف ٤ٝج٭ة
ٹ دؿٱؽق ًف دُ ٜ٤يف ا٣جةَ ،٨كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ث ٢دُ.ٜ٤
ٚ :إف ٝةؿ« :إف ٪٠خ دؿٱؽٱ ٨إ٣ؾاب ٚأ٩خ َةٞٚ »ٜ٣ة٣خ« :أ٩ة أرٱؽق» ًف
دُٜ٤؛ ٵ ٫٩ٱٕ٠ ٥٤ؾُلة ،ذ٠ؿق يف¬ ا١٣ةيف كأثٮ ظ٪ٲٛح ،ك٬ٮ ٦سٝ ٢ٮؿ ا٣ذٞؿٱؿ .كٝةؿ
يف ا٣ٮايف كأثٮ ٱٮق ٙكٞل٧ؽ :دُ ٜ٤أذجةرا ثة٤٣كةف( )5ٹ ثًل يف ا٤ٞ٣ت .ك٬ٮ
ٞ٠ٮؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ.
¨ كإذا أ٠ؿ٬خ ٔىل اٷرادة(ٚ )6ٺ ظٜ ٥١لة ،ك٠ؾا إذا أرادت كٝ ٰ٬ل٪ٮ٩ح
أك وٍ٘لة ٍٗل ٠لٲـة ،ػٺؼ ا٣ٮايف كا٣ذٛؿٱٕةت ً٠ل دٞؽـ(ٚ ،)7إف ٠ة٩خ ٠لٲـة

( )1أ٦ة ٬ؾق ا٣ىٮرة ٚةٵٝؿب دػٮؿ زكصةدٚ ٫ٲُٔ ٨ٞ٤ىل اٞ٣ٮَ٣ل.ا٬ػ كٱٞجٝ ٢ٮ :٫٣إ ٫٩أراد ٍٗل٨٬؛
ٹظذًلؿ ا.ِٛ٤٣
( )2ٹ دؽػ ٢زكصذٚ ،٫ٺ دُ.)Í( .ٜ٤
( )3ثإٝؿار أك ٩عٮق.
( )4ٱٕٚ ٰ٪ٺ َؿٱ ٜإٌف ٦ة يف ٤ٝج٭ة إٹ ٠ٺ٦٭ة١ٚ ،ةف ٞ٦جٮٹ يف اْ٣ة٬ؿ؛ كٜلؾا ٱٞةؿ :ا٤٣كةف
٘٦ؿٚح ا٤ٞ٣ت .كظضح اٞٛ٣ٲٔ ٫يل أف ٝٮٜلة« :أ٩ة أرٱؽق» إػجةر ٔ ٨إرادٔلة ث٤ٞج٭ةٚ ،إذا ًف دؿدق
ث٤ٞج٭ة ًف ٱ .ٓٞكظضح اٷ٦ةـ ٤لٲٯ أ ٫٩ٹ َؿٱ٪٣ ٜة إٌف ٕ٦ؿٚح ٦ة يف ٤ٝج٭ة إٹ ٣ ٨٦كة١لة ،كٝؽ
رصظخ ثٚ ،٫ٲّ ٓٞة٬ؿا كثةَ٪ة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )5ٵ٩ة ٦ذٕجؽكف ثٞٮٜلة.
( )6ٱٕ ٰ٪ثة.ِٛ٤٣
( )7يف ٝٮ٦« :٫٣كأ٣ح :كإذا ٝةؿ :أ٩خ َة ٜ٣إف مبخ »..ا٣غ يف اٛلكأ٣ح ا٣ؿاثٕح ثٕؽ ذ٠ؿ اُ٣صٱط
كا٪١٣ةٱح يف ا٣ذ٤٧ٲ.ٟ

وط اُ٣ٺÊؽ .كيف ا٣ك١ؿل اٚلٺؼ(.)1
¬ :كإذا ٝةؿ ٵرثٓ زكصةت« :ا٣ٮقُٯ َ ٨١٪٦ةً »ٜ٣ف دُ ٜ٤أ٦ل٨؛ إذ
ٹ كقُٯ ٜل ،)2(٨كإف ٝة٣ ٫٣سٺث َٞ٤خ ا٣ٮقُٯ يف اٛلض٤ف( ،)3إٹ أف ٱؿٱؽ
ا٣ٮقُٯ يف ا٣ك ٨أك يف ا٣ؽػٮؿ ُل ٨أك يف إٞ٣ؽ ُل٤٧ٔ ٨خ ٩ٲذ ٫يف ا٣جةَ٨
ظٲر ٜل ٨كقُٯ يف اٛلض٤ف ٔ٪ؽ  ،٫ْٛ٣كظٲر ٹ كقُٯ دٕ٩ ٢٧ٲذّ )4(٫ة٬ؿا
كثةَ٪ة.
 :كإذا َٔ ٜ٤ٺ ٫ٝثًل ٹ ٱٕ ٥٤ظىٮ٩- ٫٣عٮ ٝٮ« :٫٣إف ٠ةف ٷث٤ٲف
مٕؿ ٚأ٩خ َةً -»)5(ٜ٣ف دُ ،ٜ٤كإف ٔ ٫ٞ٤ثًل ٱٕ ٥٤ظىٮٞٔ ٫٣ٺ( )6أك رشٔ نة
ك٩ ،ٓٝعٮ أف ٱٞٮؿ ا٤ٕ٣ٮم :ا٦ؿأدَ ٫ة ٜ٣إف ًف ٱٔ ٨١يل أٔ ٨٦ ٢ٌٚسًلف ،كٝةؿ
إ٣سًلٌل :ا٦ؿأدَ ٫ة ٜ٣إف ًف ٱٔ ٨١سًلف أٔ ٨٦ ٢ٌٚيلٚ ،ذُ ٜ٤ا٦ؿأة Êإ٣سًلٌل ك٣ٮ
٠ةف ٱْ ٨وعح ٝٮٚ ،٫٣ٺ ٘٣ٮ يف ٱَ٧ل اٍ٣صط كا٘لـاء ٔ٪ؽ٩ة ،ػٺؼ ا٪٣ةرص
كاٛل٪ىٮر ثةٓص(.)7
 :Êكإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣إذا رأٱخ زٱؽ نا» ٚؿأد٦ ٫ٲذ نة أك ثَل اٛلةء
( )1ٱٔ ¨ ٓٞىل اٛلؾ٬ت.
( )2ٱٕ ٰ٪ٹ يف اٛلض٤ف كٹ يف إٞ٣ؽ كٹ يف ا٣ؽػٮؿ كٹ يف ا٣ك( .٨ثكذةف).
(*) ٝةؿ اٛلٛذٰ :إٹ أف ٱؿٱؽ يف إٞ٣ؽ ،كٝؽ ٔٞؽ ثةز٪ذَل ز ٥كاظؽة ز ٥كاظؽة ،أك ا١ٕ٣ف ،كآص
أٔ.٥٤
( )3ظٲر ٜل ٨كقُٯ يف اٛلض٤ف.
( )4يف (أ) :ٱٕ ٢٧ث٪ٲذ.٫
( )5ٵ ٫٩ٹ ٱٕ ٫٣ ٢٬ ٥٤مٕؿ أـ ٹ ،ك ٓ٦اٹ٣ذجةس اٵؤ ٢ؽـ اُ٣ٺؽ( .ثكذةف)ٝ .ؽ ٝٲ :٢إف ٫٣
قجٓ مٕؿات يف ٙلٲذ ٢٠ ،٫مٕؿة ٠ؾ٩ت اٛ٣ؿسٞ٪٦( .ٮ٣ح  ٨٦ثٕي ا١٣ذت ا٣ىعٲعح).
 ٨١٣ٱٞةؿ :ٹ َؿٱ ٜإٌف ذ ٟ٣إٹ ا٣ٮظٰٚ ،إف ٠ةف ٔ ٨كظٰ ٧ٚك.٥٤
(ٚ )6ةٛلٕ٤ٮـ ٔٞٺ ٩عٮ« :ا٦ؿأدَ ٫ة ٜ٣إف ًف ٱٓ ٨١ص زة٩ٲة» ٚذُٜ٤؛ ٵ٩ة ٝؽ ٔ٪٧٤ة ثةٵد٣ح ا٤ٕٞ٣ٲح
ثأ ٫٩ٹ زةٌل ٓص دٕةٌف .كيف ا١ٕ٣ف ٹ دُ .)Í( .ٜ٤ك٪ٕ٦ةق يف ا٣جكذةف.
(ٚ )7ٺ دُٜ٤؛ ٵ١لة ٘٣ٮ ٔ٪ؽً٬ل.

َٞ٤خ( ،)1ٹ إف رأد ٫يف اٛلؿآة أك اٛلةء(.)2
¬ :كاُ٣ٺؽ اٛلؤٝخ ٔىل كص٭َل :أظؽً٬ل :أف ٱٞٮؿ« :أ٩خ َةٜ٣
م٭ؿ نا» أك «ٱٮ ٦نة» ٚٲذأثؽ .كا٣سةٌل :أف ٱٞٮؿ« :أ٩خ َة ٜ٣يف ٱٮـ ٠ؾا» أك «يف م٭ؿ
٠ؾا» ٚذُ ٜ٤ثأك ،)3(٫٣كإف ٠ةف ٚٲ ٰٛٚ ٫اٙلةؿ.
¬ :إذا ٝةؿ« :أ٩خ َةٝ ٜ٣ج ٢رٌ٦ةف» أك «ٝج٦ ٢ٮيت» أك «٦ٮد »ٟأك
«٦ٮت زٱؽ» ك ٓٝيف اٙلةؿ( ،)4إٹ أف ٱؿٱؽ ٝجٲ ٢ذ ٟ٣أك ٝةؿٝ« :جٲ٠ ٢ؾا» ٚإ٫٩
ٱ ٓٞيف ا٣ٮٝخ ا٣ؾم ٱذٕٞج ٫ذ ٟ٣ا٣يشءٚ .إف ٝةؿٝ« :جٝ ٢ؽكـ زٱؽ» أك ٩عٮق ً٦ل
٣لٮز ظىٮ ٫٣كٔؽٚ ٫٦ٺ َٺؽ ظذٯ ٤لى ٢ذٚ ،ٟ٣ٲذجَل أ ٫٩ك ٓٝاُ٣ٺؽ ٔٞٲت
٠ٺ ،)5(٫٦إٹ إذا أراد ٝجٲ.٫٤

 :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َةٗ ٜ٣ؽ نا» أك «يف و
ٗؽ» أك «إذا صةء ٗؽ» َٞ٤خ

ثُ٤ٮع ٚضؿ ٗؽ ،إٹ أف ٱ٪ٮم يف كٝخ  ٫٪٦دٱ ٨ثةَ٪ة كّة٬ؿا ٔىل اٵوط.)6(É
كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٱؽٱ ٨ثةَ٪ة ٹ ّة٬ؿا يف ٝٮٗ« :٫٣ؽا» أك «إذا صةء
( )1كذ ٟ٣ٵف ظٞٲٞح ا٣ؿؤٱح ظةو٤ح كإف ٠ةف ٦ٲذة( .ثكذةف).
( )2ٵ١لة رأت ٦س ٫٤ٹ ٬ٮ( .ثكذةف).
( )3ٱٕ ٰ٪ثأكؿ صـء ٫٪٦؛ كذ ٟ٣ٵف اُ٣ٺؽ إذا ٔٔ ٜ٤ىل ٨لء دٕ ٜ٤ثأكؿ صـء ً٠ ،٫٪٦ل ٣ٮ ٝةؿ:
«إذا دػ٤خ ا٣ؽار» ٚإ ٫٩ٱ١ٮف ثأكؿ صـء  ٨٦ا٣ؽار( .ثكذةف).
( )4كذ ٟ٣ٵف ٦ة ٔ ٜ٤ثْؿؼ ٠لذؽ ٱٕ ٥٤ظىٮ ٫٣ك ٓٝيف اٙلةؿ( .ثكذةف) .كٹ ٝج٤ٲح ٛلكذعٲ ،٢إذا
ٝةؿ« :أ٩خ َةٝ ٜ٣ج٤َ ٢ٮٔ ٟا٣كًلء» ًف دُ( .ٜ٤ظةمٲح قعٮٍف) (.)Í
( )5كٹ ٱؿصٓ٤ٔ Êٲ٭ة ثيشء ً٦ل ٝؽ أ.ٜٛ٩
(*) ك٣لٮز  ٫٣ا٣ٮطء إٹ أف ٱ٘٤ت يف ّ ٫٪كوٮؿ زٱؽ ،ك٣لت اٛل٭ؿ ث ،]1[٫كٹ ٱذ١ؿر ثذ١ؿر
ا٣ٮطء[٬( .]2ج ،٢كثٲةف ٚ ٨٦ى ٢ا٣ؿصٕح).
( )6ك٬ٮ ٝٮؿ أيب إ٣جةس يف رشح اٵز٬ةر.

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

[ ]1يف ا٣جةا ،٨كٱ١ٮف رصٕح يف ا٣ؿصٰٕ.)Í( .
[٦ ]2ة ًف ٱذؼ ٢٤ا٣ذك٤ٲ.)Í( .٥

ٗؽ» .ك٬ٮ ّة٬ؿ اٍ٣صح(.)1
¬ :كإذا ٔ ٜ٤اُ٣ٺؽ ث١٧ةف ٩-عٮ :أ٩خ َة ٜ٣يف اٛلكضؽ أك يف
ا٣كٮؽٞ٤َ -خ يف اٙلةؿ( ،)2إٹ أف ٱ٪ٮم ٦ذٯ دػ٤ذً ٫ف دُ ٜ٤ظذٯ دؽػ.)3(٫٤
¬ :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َةَ ٜ٣ةٞ٣ة» ١ٚأ ٫٩صّٕ ٢ؿؼ اُ٣ٺؽ ظةؿ ٦ة
د١ٮف ٞ٤ُ٦ح٧ٚ ،ذٯ ك٤ٔ ٓٝٲ٭ة َٺؽ َٞ٤خ(ٞٔ )4ٲجٔ ٫ىل ٝٮؿ أ ٢٬ا٣سٺث ،ٹ
ٔىل ٝٮؿ اٜلةدم ٚٺ د )5(ٓٞك٣ٮ راصٕ٭ة  ٨٦ثٕؽ .ك٠ؾا ٣ٮ ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣يف
ٗؽ» زٞ٤َ ٥٭ة كصةء أكؿ ٗؽ ٝج ٢أف ٱؿاصٕ٭ة ز ٥راصٕ٭ة يف ثًٌٕ ٫ف ٱ٤ٔ ٓٞٲ٭ة
اٛلٍصكط؛ ٵ ٫٩ظى ٢رشَٝ ٫ج ٢ا٣ؿصٕح.
 :Êكإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣ا٣ٲٮـ كٗؽا» َٞ٤خ كاظؽة يف اٙلةؿ(،)6
كزة٩ٲح ثأكؿ ٗؽ إف ٠ةف ٝؽ راصٕ٭ة ٝج .٫٤كإف ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣ا٣ٲٮـ ٗؽا» أك
«ا٣كةٔح ٗؽا» َٞ٤خ يف اٙلةؿ( .)7كإف ٝةؿ« :أ٩خ َةٗ ٜ٣ؽا ا٣ٲٮـ» َٞ٤خ
ثٛضؿ ٗؽÊ؛ ٵف ا ِٛ٤٣اٳػؿ  ٨ٔ ُٓٞ٪٦اٵكؿٚ ،ٺ ظ.)8(٫٣ ٥١
( )1كذ ٟ٣ٵف اْ٣ة٬ؿ أ ٫ٞ٤ٔ ٫٩ثض٤٧ح ا٘٣ؽ؛ ٤ٚ٭ؾا ٱ١ٮف ثأك ،٫٣كأ٦ة إذا أدٯ ثٚ ٰٛ٭ٰ ّلذ٢٧
أك ٫٣كآػؿق( .ثكذةف).
(*) كٝٮاق ٔة٦ؿ.
(*) ك٦س ٫٤يف ا٣جعؿ كاٜلؽاٱح ،كٝؿرق ا٣نة ،ٰ٦كث٪ٯ ٔ٤ٲ ٫يف رشح اثُ ٨لؿاف كٕ٦ٲةر ا٪٣ضؿم
كدٕ٤ٲ ٜا٣ٮميل.
( )2ٱٕ :ٰ٪ك٣ٮ ٠ة٩خ يف ٍٗلق؛ ٵ ٫٩ٹ دٕ ٫٣ ٜ٤ثةٛل١ةف( .ثكذةف).
( )3إذا وؽٝذ.Ê ٫ا٬ػ كيف ثٕي اٙلٮا٨ل :ٱىؽؽ ّة٬ؿا كثةَ٪ة؛ ٵف ا٤ ِٛ٤٣لذ.٫٤٧
( )4كاظؽة.
( )5ا٣سة٩ٲح.
(٬ )6ؾا ٱكذٞٲٔ ٥ىل اٞ٣ٮؿ ثأف اُ٣ٺؽ ٱذجٓ اُ٣ٺؽ؛ ٵف إ٩نةء َٺؽ ا٘٣ؽ ثٕؽ اٙل ٥١ثٮٝٮع اُ٣ٺؽ،
كأ٦ة ٣ٮ ٝةؿٗ« :ؽا كا٣ٲٮـ» اقذٞةـ ا١٣ٺـ أٱٌ نة ٔىل ٝٮ٪٣ة ،كا٣ٮص ٫كاًط  ٓ٦ا٣ذأ.٢٦
( )7ٵف اُ٣ٺؽ ٱذٕ ٜ٤ثةْ٣ؿؼ اٵكؿ كٱ ٰ٘٤ا٣سةٌل( .ثكذةف).
(ٝ )8ةؿ يف ا :ٓ٧٤٣ٵف ٝٮ« :٫٣ا٣ٲٮـ» ٠ٺـ ٦جذؽأ( .ثكذةف)٬ .ؾا صيل  ٓ٦اٷًةٚح ،ك ٓ٦ا٣ذ٪ٮٱ٨
=

 :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣ا٣ٲٮـ إذا صةء ٗؽ» َٞ٤خ ثٛضؿ ٗؽ؛ ٵ٫٩
رشط ،كاٛلٍصكط ٹ ٱذٞؽـ ٔىل رشَ ،)1(٫ذ٠ؿق يف ا ،ٓ٧٤٣كٝةؿ أوعةب
ا٣نة :ٰٕٚٹ ٱ٨ ¬ٓٞلء()2؛ ٵ ٫٩أك ٓٝاُ٣ٺؽ يف ا٣ٲٮـ ٚٺ ٱ ٓٞثٕؽقٝ .ٲ :٢ك٬ؾق
اٛلكأ٣ح دؽؿ ٔىل ثُٺف ا٣ذعجٲف( ،)3كوٮرد ٫أف ٱٞٮؿ٦ :ذٯ ك٤ٔ ٓٝٲٟ
َٺؽ(ٚ )4أ٩خ َةٝ ٜ٣ج ٫٤زٺزة ،أك كاظؽة ٔىل ٝٮؿ اٜلةدم ،كٝؽ اػذٛ٤ٮا ٚٲ،٫
ٞٚةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كا٘لؿصةٌل كاٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف كأثٮ ِ٦ص كأثٮ ٱٮقٙ
كٞل٧ؽ كاٷ٦ة٦ةف اٛلُ٭ؿ كك٣ؽق ٞل٧ؽ :إ ٫٩ٱىط ا٣ذعجٲف ثؾٟ٣؛ ٚٲذًل ٓ٩اُ٣ٺؽ
ٔ٤ٲ٭ة ٚٺ دُ ٜ٤أثؽا ،كٝةؿ ا٣نة ٰٕٚكأثٮ ظ٪ٲٛح كا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل
ط ذ)5(ٟ٣؛ ٵ ٫٩ٱؤدم إٌف
كاٞٛ٣ٲ٭ةف ٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ ك٤لٲٯ ا٣جعٲجط :إ ٫٩ٹ ٱىػ Ê
دٞؽـ اٛلٍصكط ٔىل رشَ٧ٚ ،)6(٫ذٯ َٞ٤٭ة كَ ٓٝٺ Ê٫ٝٹ اٵكؿ اٛلٍصكط ٔىل
ٝٮؿ اٜلةدم ،كٔىل ٝٮؿ أ ٢٬ا٣سٺث ٱذجٕ ٫ز٪ذةف  ٨٦ا٣سٺث اٵكؿ(.)7
ٱ ٓٞا٣ٲٮـ؛ إذ ٬ٮ ثؽؿ ٗ .ٍ٤كٝٲ :٢ٹ ٚؿؽ Êثَل ا٣ذ٪ٮٱ ٨كٔؽ ٫٦أ١لة دُ ٜ٤يف ٗؽ ،ك٫٤ٕ٣
اٵكٌف ،كآص أٔ.٥٤
( )1كٚٲْ٩ ٫ؿ؛ ٵ ٫٩ٱ٤ــ أف ٹ ٱ٨ ٓٞلء ً٠ل يف ا٣ذعجٲفٛ٦( .ذٰ) .إٹ أف ٱٛؿؽ ثَل دٞؽـ اٍ٣صط
كدأػؿق ،ك٤ ٨١٣لذةج إٌف د٣ٲ( .٢مة.)ٰ٦
( )2ٱٕ ٰ٪ٹ يف ٱٮ٫٦؛ ٵ ف ٝلٰء ا٘٣ؽ رشط ،كٹ يف ٗؽق؛ ٵٝ ٫٩ؽ ً٦ص كٝذ ٫ا٣ؾم أكٚ ٫ٕٝٲ.٫
(ثكذةف).
( )3كذ ٟ٣ٵف ٚٲ ٫دٞؽـ اٛلٍصكط ٔىل رشَ ،٫كٝؽ ٪ٕ٪٦ة ٬ ٫٪٦ة٪٬ة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )4كًف ٱَ« :٢ٞٺ »ٰٝٵف ٝٮَ« :٫٣ٺؽ» أٔ ،٥ظذٯ ٱؽػٚ ٢ٲ ٫إذا َٞ٤خ ٛ٩ك٭ة أك ٍٗل٬ة
ثذ٤٧ٲ ٟا٣ـكج ٜلة أك ٍ٘٣ل٬ة( .ثكذةف ث.)Í( .)٫ْٛ٤
( )5ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
( )6كإٌف إثُةؿ ٦ة أزجذ ٫اٍ٣صع ٤٣ـكج؛ ٵَ ٫٩ٺؽ وؽر  ٨٦أ ٫٤٬كوةدؼ ٞلٚ ،٫٤ٺ ٣لٮز إ٘٣ةؤق.
ٝةؿ  :#ك٬ٮ ٱٞةؿ َ :٫٣ٺؽ ا٣ذعجٲف كا٣ؽكر كا٣ذ٪ةيف ،كيف ٦كةا ٫٤دٝح( .ثكذةف).
(*) كٵ ٫٩ٱؤدم إٌف ثُٺ ،٫٩ك٦ة ٠ةف وعذ ٫ٱؤدم إٌف ثُٺٚ ٫٩٭ٮ ثةَ ،٢كآص أٔ.٥٤
(٪٤ٝ )7ة :ا٣سٺث ٞ٤ٕ٦ح ث٧كذعٲ ،٢ك٬ٮ دٞؽ٦٭ة ٔىل رشَ٭ة ٥٤ٚ ،د( .ٓٞثعؿ).

( :)1كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣كاظؽة ٝج٤٭ة كاظؽة» كٕٝخ ا٣ذٰ
أكٕٝ٭ة( )2ٹ اٵكٌف ،ذ٠ؿق يف ا ٓ٧٤٣كا٣ذؾ٠ؿة ،ك٬ٮ ٔىل ٝٮؿ اٜلةدم[ ،كٔىل ٝٮؿ
أ ٢٬ا٣ذعجٲف ٹ ٱ ٓٞأ٦لًل ])3(Êكٱأيت ٔىل ٝٮؿ أ ٢٬ا٣سٺث أ١لًل ٱٕٞةف ٕلٲٕة.
ك٠ؾا ٣ٮ ٝةؿ :ثٕؽ٬ة أك ٕ٦٭ة.
( :)4كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣يف أكؿ ٱٮـ أ٩خ ٚٲَ ٫ةٚ »ٜ٣إذا َٞ٤٭ة ثٕؽ
ذٚ :ٟ٣إف ٠ةف( )5يف ٱٮ ٫٦ك ¬ٓٝكًف د ٓٞاٵكٌف كٚة ٝنة( ،)6كإف ٠ةف يف ٱٮـ آػؿ
(ٚ )1ؿع (٩غ).
( )2كٝٲ :٢ٹ ٱ٨ ¬ٓٞلء؛ ٵ ٫٩دكر؛ ٚٲذًل ٓ٩يف ٛ٩ك ٫كٹ ٱ ٓ٪٧ا٪٣ةصـ ،ك٠ٺـ ا١٣ذةب ٦جٔ ٰ٪ىل
ثُٺف ا٣ؽكر.
(*) يف (أ) :كٕٝخ ا٣سة٩ٲح ٹ اٵكٌف .كيف (ج) :كٕٝخ ا٣سة٩ٲح ا٣ذٰ أكٕٝ٭ة.
(٦ )3ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل يف (أ ،ج).
(ٚ )4ؿع (٩غ).
( )5ٱٕ ٰ٪ا٣سةٌل.
( )6ٵف أكؿ ا٣ٲٮـ ٝؽ ً٦صٚ ،أمجٝ ٫ٮ« :٫٣أ٩خ َة ٜ٣أ٦ف»( .ثكذةف).
ٚةاؽة٦ :كأ٣ح اُ٣ربمٝ :ةؿ يف اٹ٩ذىةر :كردت ٦كأ٣ح ًٔ ٨٦لف إٌف ٞٚ٭ةء ث٘ؽاد ٚٲٝ ٨٧ةؿ :إف ًف
٤لش ٬ؾا إ٣ةـ ٚة٦ؿأدَ ٫ة ٜ٣زٺزة ،زٝ ٥ةؿ :إف ظ٪ر يف ٱ٧ٲ٬ ٫٪ؾق ٚة٦ؿأدَ ٫ةٝ ٜ٣ج ٢ظ٪س٫
زٺزة ،كاػذٛ٤ٮا يف صٮاُلة ،كأصةب اُ٣ربم أ١لة  ٨٦ثةب ا٣ذ٪ةيف[ٝ .]1ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٨
٤لٲٯ :ك٣ٮ ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣كاظؽة ٝج٤٭ة كاظؽة» ٠ةف ٬ ٨٦ؾا( .ز٬ٮر).

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

[ ]1ك ٨٦ ٢ ٞ٩ػٍ قٲؽ٩ة إ٣ٺ٦ح كمٲؼ٪ة رشؼ اٷقٺـ اٙلك ٨ث ٨أٖلؽ ا٣نجٲجٰ رًٮاف آص ٔ٤ٲ٤ٕ٣ ٫٭ة
إٚةددٝ ٫ؽس آص ركظ٦ ٫ة  :٫ْٛ٣كا٣ؾم ٱأيت ٧٤٣ؾ٬ت يف ٦كأ٣ح ًٔلف أف ا٣ٲَ٧ل اٵكٌف ا٘لـاء ٚٲ٭ة ٦ذأػؿ
ٔ ٨اٍ٣صط ٚٲع٪ر ثٕؽـ اٙلش كدٞ٤َ ٓٞح كاظؽة ،كا٣ٲَ٧ل ا٣سة٩ٲح  ٨٦ثةب ا٣ذعجٲف ٹ دٓٞ؛ ٵف ٚٲ٫
دٞؽـ اٛلٍصكط ٔىل رشَٚ ،٫ٺ د١ٮف ٦ةٕ٩ح  ٨٦كٝٮع رشط ا٣ٲَ٧ل اٵكٌف[ٚ .]0إف ٝةؿ« :أ٩خ َةٝ ٜ٣جٲ٢
أف ٱ٤ٔ ٓٞٲ ٟاُ٣ٺؽ اٛلٍصكط» ا٦ذ ٓ٪اٛلٍصكط كٹ ٱ٧ذ ٓ٪ا٪٣ةصـ ،كآص أٔ ٨٦( .٥٤ػُٝ ٫ؽس آص رسق)
ك( ٨٦ .)Íػٍ قٲؽ٩ة إ٣ٺ٦ح ٔجؽ ا٣ؿٖل ٨اٵ٠ٮع ¦.
[ ]0يف ٬ة٦ل رشح اٵز٬ةر ٨٦ :كٝٮع اُ٣ٺؽ  ٨٦ا٣ٲَ٧ل اٵكٌف.

كٕٝخ ٬ؾق ٹ اٵكٌف(٪ٔ )1ؽ اٜلةدم؛ [ٵف وعذ٭ة دؤدم إٌف ثُٺ١لة]( ،)2كٔىل
ٝٮؿ أ ٢٬ا٣ذعجٲف( )3ٹ ٱ ٓٞأ٦لًل ،Êكٔىل ٝٮؿ أ ٢٬ا٣سٺث( )4د٬ ٓٞؾق كاٵكٌف
أٱٌ نة ٚ ٨٦ضؿ ذ ٟ٣ا٣ٲٮـ.
 :كإف ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣زٺزة يف أكؿ ٱٮـ أ٩خ ٚٲَ ٫ة »ٜ٣زٞ٤َ ٥٭ة ٨٦
ثٕؽٚ :إف ٠ةف يف ٱٮ٬ ٫٦ؾا ًف ٱ٨ ٓٞلء  ٨٦ا٣سٺث كٚةٝة ،ث ٢ا٪٣ةصـ ، Êكإف ٠ةف يف
ٱٮـ آػؿ ًف ٱ٨ ٓٞلء  ٨٦ا٣سٺث( )5أٱٌ نة ٔىل ٝٮؿ اٜلةدم كٔىل ٝٮؿ أ ٢٬ا٣سٺث
د ٓٞز٪ذةف ٪٦٭ة يف أكؿ ذ ٟ٣ا٣ٲٮـ كا٣ذٰ أكٕٝ٭ة ،كٔىل ٝٮؿ ٨٦

وعط()6

ا٣ذعجٲف ٹ ٱ٨ ٓٞلء  ٨٦ذ ،٫٤٠ ٟ٣ث ٢ٱذًل ¬ٓ٩كٱ١ٮف ّلجٲكة( .)7ك ٫٤ٕ٣أكٌف(.)8
 :ك٠ؾا ٣ٮ ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣زٺزة ٝجٲ ٢أف ٱ٤ٔ ٓٞٲَ ٟٺ٧ٚ »ٰٝذٯ َٞ٤٭ة
ك ٓٝا٪٣ةصـ ٹ ا٣سٺث ،إٹ ٔىل ٝٮؿ أ ٢٬ا٣سٺث ٚذ٪٦ ٓٞ٭ة ز٪ذةف  ٓ٦ا٪٣ةصـ ،كٔ٢

( )1ث٪ةء ٔىل ثُٺف ا٣ؽكر.
(*) ٦ة ًف ٱذؼ ٢٤رصٕح .ٱْ٪ؿ ٣ٮ راصٓ ثٕؽ ٌ٦ص صـء  ٨٦ا٣ٲٮـ ا٣ؾم َٞ٤٭ة ٚٲ٩ ٫ةصـ نا  ٢٬د ٓٞاٵكٌف
ثعىٮؿ اُ٣ٺؽ ا٣سةٌل ككٝٮع ا٣ؿصٕح ثٲ٪٭ًل أك ٹ؟ كإذا ًف د٦ ٓ٦ ٓٞة ذ٠ؿ ًٚل ا٣ٮصٕ٣ ٫ؽـ كٝٮٔ٫؟
ٱْ٪ؿ .ك ٫٤ٕ٣ث٪ةء ٔىل أف اُ٣ٺؽ اٛلذٞؽـ ٹ ٱ ٓٞإٹ ثٕؽ ا٪٣ةصـ ً٠ل ٱؽؿ ٔ٤ٲ٦ ٫ة يف اٛ٣ؿع ا٣سةٌل ك٦ة
ثٕؽق ،ظٲر ٝةؿ :ٱ ٓٞز٪ذةف  ٓ٦ا٪٣ةصـ ،كٔىل اػذٲةر اٛلى ٙ٪يف اٛ٣ؿع د ٓٞاٵكٌف يف أكؿ ا٣ٲٮـ
ثٮٝٮع ا٣سة٩ٲح ٔ٪ؽ أ ٢٬ا٣سٺث ٞ٤ُ٦ة ،كٔ٪ؽ اٜلةدم  #إذا ْل٤٤خ رصٕحٚ ،ذأ( .٢٦مة .)ٰ٦ك٬ؾا
ٔىل اٞ٣ٮؿ اٵكؿ ،ٹ ٔىل اٛلؾ٬ت أ ٫٩ٹ ٱ ٓٞأ٦لًلٚ Êٺ ٱؿد ٬ؾا( .قًلع).
(٦ )2ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل ( ٨٦ب ،ج).
( )3أٱً٪ل كرد  ِٛ٣ا٣ذعجٲف يف ٬ؾق ا٣ىٮر ا٣ذٰ يف ٬ؾق اٛلكأ٣ح كٚؿكٔ٭ة ٚةٛلؿاد ث ٫ا٣ؽكر ٬ة٪٬ة.)Í( .
( )4اٛلةَٕ٩ل  ٨٦ا٣ذعجٲف.
( )5كأ٦ة ا٣ذٰ أكٕٝ٭ة ٚذ٪ٔ ٓٞؽ اٜلةدم .#
( )6يف (أ ،ب) :كٔىل ٝٮؿ أ ٢٬ا٣ذعجٲف.
( )7أم :دكر نا.
( )8اٛلؾ٬ت ٱ ٓٞا٪٣ةصـ.

ة .)2(ٓ٩كاٵٝؿب
ٝٮؿ  ٨٦وعط ا٣ذعجٲف( )1ٹ ٱ ٨٦ ٓٞذ٨ ٫٤٠ ٟ٣لء ،ث ٢ٱذ٧ػ Ê
أ ٫٩ا٣ىعٲط؛ ٵف ٣ٲف ٚٲ ٫دٞؽـ اٛلٍصكط ٔىل رشَ ،٫ذ٠ؿق اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم أٖلؽ
ث٤ ٨لٲٯ(.)3
٤ٚٮ ٝةؿ٦« :ذٯ ٤ٕٚخ ٠ؾا ٚأ٩خ َة ٜ٣زٺزة» زٝ ٥ةؿ« :كأ٩خ َة ٜ٣زٺزة
ٝجٲ ٢ظ٪سٰ يف ٱ٧ٲ٬ ٰ٪ؾق» ٧ٚذٯ  ٢ٕٚذٞ٤َ ٟ٣خ كاظؽة  ،)4(ٍٞٚكٔىل ٝٮؿ
أ ٢٬ا٣سٺث دُ ٜ٤زٺزة ،كٔىل ٝٮؿ  ٨٦وعط ا٣ذعجٲف( )5ٹ ٱ٨ ٓٞلء ٨٦
ذ ،ٍٝ ٫٤٠ ٟ٣ث ٢ٱذًل .)6(¬ٓ٩ك ٫٤ٕ٣أوط(.)7
 :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣إٌف ظَل( »)8كأراد ث ٫ثٕؽ ظَل أك  ٓ٦ظَل َٞ٤خ
ٔ٪ؽ ٦ٮد)9(٫؛ كذ ٟ٣ٵف اٙلَل ٱُٔ ٜ٤ىل ا٤ٞ٣ٲ ٢كا١٣سٍل(ٚ ،)10ٲٕٚ ٢٧ٲ ٫ثةٛلذٲ- ٨ٞ
ك٬ٮ ٦ٮد -)11(٫ظٲر ٹ ٩ٲح  ،)12(٫٣ذ٠ؿق اٛلؿدًص ،كٝةؿ أوعةب ا٣نة :ٰٕٚإ١لة
( )1أم :ا٣ؽكر.
( )2كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر.
( )3يف ا٘٣ٲر.
(ٔ ٫٤ٕ٣ )4ىل ٝٮؿ اٜلةدم .#
( )5أم :ا٣ؽكر.
( )6كٹ ٱ ٓ٪٧ا٪٣ةصـ.É
(*) كٹ ٱٞةؿٚ :ٲ ٫رشط كٍ٦صكط؛ ٵف ا٣ؽكر ٬ٮ ٝٮ« :٫٣كأ٩خ َة ٜ٣زٺزة ٝجٲ ٢ظ٪سٰ»،
كاٵكؿ ٔٞؽ ٱَ٧لٛ٦( .ذٰ).
( )7كذ ٟ٣ٵ٣ ٫٩ٮ ك ٓٝاٙل٪ر ثةُ٣ٺؽ ٣ٮٕٝخ ا٣سٺث ٝج٤٭ة ،ك٣ٮ كٕٝخ ا٣سٺث ٝج٤٭ة ًف ٱٓٞ
اُ٣ٺؽ ثةٙل٪ر؛ ٤ٚؾ٠ ٟ٣ةف دكرا .ك٬ؾق ٍْ٩ل ٦كأ٣ح اُ٣ربم ا٣ذٰ دٞؽ٦خ( .ثكذةف).
( )8كأ٦ة إذا صٕ ٢ذ ٟ٣ٹ ٩ذ٭ةء اُ٣ٺؽ يف كٝخ ٞلؽكد ٚإف اُ٣ٺؽ ٱ ٓٞيف اٙلةؿ كٱذأثؽ.
(وٕٲرتم ٪ٕ٦ٯ)[.]1
( )9ك٬ؾا اٞ٣ٲ ٢ا٣ؾم يف اٵز٬ةرٝ« :ٲ :٢ك ٓٝثةٛلٮت».
( )10كٱؽٱ ٨ثةَ ٪نة ٛ٦( .ٍٞٚذٰ) (.)Í
( )11أك ٦ٮٔلة.
( )12كأ٦ة إذا ٩ٮل كٝذة ٕ٦ٲ٪ة ٩ ٫٤ٚٲذ( .٫وٕٲرتم  ْٛ٣نة).

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

[ ]1ك ِٛ٣ا٣ىٕٲرتم :ك٣ٲف اٛلؿاد أ ٫٩صٕ ٢ٹ٩ذ٭ةء اُ٣ٺؽ كٝذ نة ٞلؽكد نا ثًل ذ٠ؿ؛ إذ نا ٣ٮ ٓٝيف اٙلةؿ كدأثؽ.

دُ ٜ٤ثٕؽ ٙلْح(ٝ ،)1ةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم :Éك٬ٮ ا٣ىعٲط( .)2ك٠ؾا إذا ٝةؿ :أ٩خ َةٜ٣
إٌف ز٦ةف أك كٝخ أك د٬ؿ أك ُٔص أك ظٞت ،كإف ٝةؿ :يف ظَل أك يف ُٔص أك يف د٬ؿ
أك يف ظٞت(ٚ )3ةٵٝؿب أ١لة دُ ٜ٤يف اٙلةؿ.)4(É
¬ :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣أكؿ آػؿ ٬ؾا ا٣ٲٮـ أك آػؿ أكٞ٤َ »٫٣خ ٔ٪ؽ
ا٩ذىة ٫ٚظٲر ٹ ٩ٲح  .٫٣ك١٬ؾا يف ا٣ن٭ؿ إذا ٔ ٫ٞ٤ثآػؿ أك ٫٣أك ثأكؿ آػؿق ٚٲٓٞ
ٔ٪ؽ ا٩ذىة .)5(٫ٚكٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚإف أكؿ آػؿ ا٣ٲٮـ ٝجٲ ٢ا٘٣ؿكب ،كآػؿ أك٫٣
ٔٞٲت َ٤ٮع اٛ٣ضؿ ،ك٠ؾ ٟ٣يف ا٣ن٭ؿ ك٩عٮق.
 :Êكإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣ٱٮـ ٱٞؽـ زٱؽ» أك ٩عٮق ٚةٛلؿاد كٝخ
ٝؽك )6(٫٦ك٣ٮ ٣ٲٺ ،Êػٺؼ ا٣نةٚ ،)7(ٰٕٚإذا ٩ٮل ا٪٣٭ةر ًف دُ ٜ٤إف ٝؽـ ٣ٲٺ،
( )1ٵٝ ٫٩ٲؽق ثٌ٧ص ظَل ،كٝؽ ً٦ص اٙلَل( .رشح أز٬ةر) .إٹ أف ٱ٪ٮم كٝذة ٕ٦ٲ٪ة كوةدٝذ٫
ا٣ـكصح ،كإٹ ك ٓٝظةٹ .كٝٲ :٢ٹ ٚؿؽ كإف ًف¬ دىؽ٫ٝ؛ ٵٞ ٫٩لذ.٢٧
( )2يف (ب ،د) :ك٬ٮ اٵكٌف.
(ٝ )3ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :كاٙلٞت ٹ ظؽ  .٫٣كٔ٦ ٨ة :ٟ٣زًل٩ٮف ق٪ح .كٝٲ :٢أرثٕٮف أ ٙ٣ق٪ح،
 ٢٠ق٪ح زٺزًلاح ٱٮـ كقذٮف ٱٮ٦ة ٢٠ ،ٱٮـ أ ٙ٣ق٪ح ،ركاق يف دٛكٍل اٙلة.٥٠
( )4كٚة ٝنة.
(*) كذ ٟ٣ٵ ٫٩صّٕ ٫٤ؿٚة ُ٤٣ٺؽٚ ،ٲذٕ ٜ٤ثأك( .٫٣ثكذةف).
( )5إف كيف ا٣ن٭ؿ ،كإف ٞ٩ه ٩ ٰٛٚى ٙاٚلة٦ف ٍٔص٠( .ٮا٠ت) ( .)Íك٠ؾا ا٣ك٪ح .كِٛ٣
ا٣جكذةفٝ :ٮ٪ٔ« :٫٣ؽ ا٩ذىة »٫ٚكذ ٟ٣ٵف أك٬ ٫٣ٮ ا٪٣ى ٙاٵكؿ ،كآػؿق ٬ٮ ا٪٣ى ٙا٣سةٌل،
كٝؽ ٔ ٫ٞ٤ثأكؿ اٳػؿ كآػؿ اٵكؿ .كيف ا٣ن٭ؿ ٱ ٓٞيف آػؿ صـء  ٨٦ا٣ٲٮـ اٚلة٦ف ٍٔص إف
ٝةؿ :آػؿ أك ،٫٣كيف أكؿ صـء ٣ ٨٦ٲ٤ح ا٣كةدس ٍٔص إف ٝةؿ :أكؿ آػؿق٬ ،ؾا إذا د ٥ا٣ن٭ؿ،
ٚإف ٞ٩ه ٩ ٰٛٚى ٙاٚلة٦ف ٍٔص .ك٦سٝ ٢ٮؿ ا٣نةٝ ٰٕٚة ٫٣اٷ٦ةـ ٤لٲٯ٣ ،٥ٕ٩ .ٮ ٝةؿ:
«أكؿ آػؿ أكؿ ا٣ن٭ؿ» َٞ٤خ ثُ٤ٮع ٚضؿ ا٣ٲٮـ اٚلة٦ف ٍٔص؛ ٵف آػؿ أكٗ ٫٣ؿكب
ا٣ن٧ف ٬ ٨٦ؾا ا٣ٲٮـ١ٚ ،ةف أك٤َ ٫٣ٮع اٛ٣ضؿ  ،٫٪٦كإف ٝةؿ« :آػؿ أكؿ آػؿ ا٣ن٭ؿ» كٓٝ
ٔ٪ؽ َ٤ٮع ٚضؿ ا٣كةدس ٍٔص( .ثكذةف).
( )6اٛلٲ .٢كٝٲ :٢اٛلٮًٓ .ك(.)Í
(*) ظٲر ٝؽـ ظٲة ٟلذةر ،ٹ ٦ٲذة أك ١٦ؿ٬ة .ك(.)Í
( )7ٱٕٞٚ :ٰ٪ةؿ٪٤٣ :٭ةر ٍٞٚ؛ ٵف ا٣ىٛح يف ا٤٣ٲٍٗ ٢ل ظةو٤ح٪٤ٝ .ة ٜ٤ٔ :اُ٣ٺؽ ثةٞ٣ؽكـٚ ،ٺ
=

كإف ٝؽـ ١لةرا دجَل أ١لة َٞ٤خ يف أك.)1(٫٣
¬ :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣رأس م٭ؿ ٠ؾا» أك «أك ٫٣أك «أٔٺق» ك٪ٔ ٓٝؽ
رؤٱح ٬ٺٚ ،)2(٫٣إف ٔ ٫ٞ٤ثؿأس م٭ؿ ٝؽ دػٚ ٢جآػؿق ،كإف صؿل ٔؿؼ ثأف
رأس ا٣ن٭ؿ ٱؿاد ث ٫آػؿق ٔ ٢٧ث.٫
¬ :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣يف ا٘لٕ٧ح» اٝذًص يف ٕ ٢٠لٕح ٔ٪ؽ َ٤ٮع
ٚضؿ٬ة ْ ٓ٦ل ٢٤ا٣ؿصٕح ظذٯ دذ ٥زٺزة ،ز ٥ٹ ٨لء  ٨٦ثٕؽ ٣ٮ دـكص٭ة ثٕؽ زكج زةف،
كإف أراد ثٕ ٫لٕح ٕ٦ٲ٪ح ٚجأكٜلة ،كإف أراد ٕلٕح ١٪٦ؿة(ٚ )3جأكؿ ٕلٕح .ك٠ؾ ٟ٣يف
ا٣كجخ كاٚل٧ٲف كٍٗلً٬ل ظٲر صةء يف ذ ٟ٣ثةٵ ٙ٣كا٣ٺـ .ك١٬ؾا إذا ٝةؿ« :يف
إ٣ٲؽ»ٚ .إف ٝةؿ« :ٱٮـ ا٘لٕ٧ح»  ٫٤ٕ٤ٚٱ ٓٞيف أكؿ ٕلٕح .)4(ٍٞٚ
 :Êكإذا ٠ذت أك أرق ٢إ٣ٲ٭ة أك إٌف ٍٗل٬ةٝ« :ؽ صٕ٤خ َٺ ٟٝإ٣ٲ »ٟأك
«َٺٝ٭ة إ٣ٲ٠ »ٟةف ٓل٤ٲ١ة ٞ٦ىٮرا ٔىل ٝل٤ف ث٤ٮغ ا١٣ذةب( )5أك ا٣ؿقة٣ح ٹ ثٕؽق.
 :Êك٠ذةثح اُ٣ٺؽ ٪٠ةٱح ٚٲٚ ،٫إذا ٩ٮاق ُلة ك ٓٝيف اٙلةؿ ،إٹ أف ٱؿٱؽ ٦ذٯ
كو٤٭ة ا١٣ذةب أك ٱؾ٠ؿ ذ ٟ٣يف ٠ذةث .٫كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :إ١لة رصٱط.
ل ُ
لَع يَ ِْ َم ُو ِ ْ
ٚؿؽ ثَل ا٤٣ٲ ٢كا٪٣٭ةر؛ ٵف اٛلؿاد كٝخ ٝؽك ،٫٦كٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َو َّ
الص ََل ُم َ َّ
ت
ُ ُ
َويَ ِْ َم أَ ُم ُ
ِت َويَ ِْ َم أبْ َعح َخ ًّياّ33ص [٦ؿٱ( .]٥ثكذةف ث.)٫ْٛ٤

( ٫٤ٕ٣ )1ظٲر ٝؽ ٌ٦ص ٱٮـ ا٣ذٕ٤ٲ ،ٜكإٹ َٞ٤خ ٔٞٲت اٷٱٞةع ظٲر ٝؽـ ثٕؽق.)Í( .

(ٗ ٓ٦ )2ؿكب ا٣ن٧ف.)Í( .
َ ََ ْ َ َْ ُ َ ْ َ ً
ار ُي ٍِو أسفاراّص [ا٘لٕ٧ح ،]5كٝٮ ٫٣دٕةٌف:
( )3ٵ ٫٩ٱُٔ ٜ٤ىل ا١٪٣ؿة ٝلةزاٞ٠ ،ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صنٍد ِو اْل ٍِ ِ
ْص َو َءايَ ٌة ل َ ُٓ ًُ الي ْي ُو ن َ ْسيَ ُذ ٌ ِِْ ُّ انل َٓ َ
ارّص [ٱف ،]37كاٛلٞىٮد ظًلر ك٣ٲ .٢كٞ٠ٮؿ ا٣نةٔؿ:
كٞ٣ػػػؽ أ٦ػػػؿ ٔػػػىل ا٤٣بػػػٲ ٥ٱكػػػجٰ٪

ٌ٧ٚػػػٲخ ز٧ػػػح ٤ٝػػػخ :ٹ ٱٕ٪ٲ٪ػػػٰ

كاٛلؿاد ٣بٲ٦ٌ ٥ة( .دٕ٤ٲ٦ ٜؾظضٰ).

(٬ )4ؾا ٤٣ٮا٣ؽ( .ثكذةف) .كاٵكٌف ٔؽـ اٛ٣ؿؽ.
(٬ ٨١٣ )5ٺ ٝٲ :٢د١ؿٱؿ ٝؿاءة ا١٣ذةب ٠ذ١ؿٱؿ  ِٛ٣ا١٣ةدت ً٠ل ٝٲ ٢يف ا١٪٣ةح ق٢؟ ٝؽ دٞؽـ
٠ٺـ ا٣جعؿ يف ا١٪٣ةح ظٲر ٝةؿ٦ :ة ًف ٱٕؿضٚ .ٲ١ٮف ا١٣ٺـ ٪٬ة ٦س ،٫٤ك٣ٲف ثذ١ؿٱؿ
ظٞٲٞح؛ ٵف اٛلنج ٫دكف اٛلنج ٫ث ،٫كآص أٔ.٥٤

 :كإذا ٠ذت« :أ٩خ َة »ٜ٣ز ٥اقذ٧ؽ ثة ٨٦ ٥٤ٞ٣ا٣ؽكاة ز٠ ٥ذت «إذا
صةءؾ ٠ذةيب» أك «إذا ٤ٕٚخ ٠ؾا» ٚإف ٠ةف اقذ٧ؽادق  ٨٦ا٣ؽكاة ٹُٞ٩ةع اٛلؽاد ٨٦
ا ٫٪ٔ ٰٛٔ ٥٤ٞ٣كوط ٦ة رشَ ٫ثٕؽق( ،)1كإف ٠ةف ٍ٘٣ل ظةصح إ٣ٲ ٫أك ٙلةصح
أػؿل ك ٓٝاُ٣ٺؽ يف اٙلةؿ كًف ٱىط ٦ة رشَ ٫ثٕؽقً٠ ،ل إذا ق١خ ٍ٘٣ل ظةصح
ز ٥رشط رشَة أك اقذس٪ٯ ثٕؽق ًف ٱىط ، Êذ٠ؿ ذ ٟ٣يف ا٣جعؿ .ك ٫٤ٕ٣ٱكذٞٲ)2(٥

ظٲر ًف ٱ٪ٮً اٍ٣صط ،كأ٦ة ظٲر ٬ٮ و
٩ةك ٚ ٫٣٭ٮ ٱىط ثة٪٣ٲح يف ا٣جةَ ٨ك٣ٮ ًف ٱ١ذج٫
يف ثةَ ٨اٙل ،٥١ٹ يف اْ٣ة٬ؿ(.)3
¬ :كإذا ٠ذت «أ٩خ َة٦ ٜ٣ذٯ ٝؿأت ٠ذةيب» َٞ٤خ ٔ٪ؽ ٝؿاءٔلة  ٫٣إذا
٠ة٩خ دٞؿأ ،ٹ ثٞؿاءة ٍٗل٬ة ٪ٔ ٫٣ؽ٬ة إٹ إذا ٠ة٩خ ٹ دٞؿأ(.)4
 :كإذا ٠ذت «أ٩خ َة٪ٔ ٜ٣ؽ٦ة ٱى٠ ٟ٤ذةيب» زً ٥ةع ًف دُٝ ،)5(Êٜ٤ةؿ
اٞٛ٣ٲ٭ةف ٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ كظك :٨ك٠ؾا إذا ًػةع Éثٌٕ ،٫كٝةؿ اٵٍ٦ل اٙلكَل كاٞٛ٣ٲ٫
ٔيل :إذا كو ٫٪٦ ٢اٛلٞىٮد(ٞ٤َ )6خ .كإذا كو ٫٤٠ ٢كٝؽ ا٦ذعٯ ثٌٕٚ :)7(٫إف
٠ةف اٛلٞىٮد ًف دُ ،¬ٜ٤كإف ٠ةف ٍٗلق ٚٮص٭ةف ،اٵرصط أ١لة دُ.)8(ٜ٤
( )1كذ ٟ٣ٵف اقذ٧ؽادق  ٨٦ا٣ؽكاة ٕ٠ؿكض ا٣كٕةؿ كإُ٣ةس ثَل اُ٣ٺؽ كاٍ٣صط ،كآص أٔ.٥٤
( )2ٱٕ ٰ٪كٝٮع اُ٣ٺؽ يف اٙلةؿ.
( )3إٹ أف دىةد ٫ٝا٣ـكصح.)Í( .
( )4أك ٝىؽ ذ .ٟ٣أم٧٤ٔ :٭ة ثةُ٣ٺؽ.)Í( .
( )5ٵً ٫٩ف ٱى.٢
( )6كقٮاء ٠ةف اٛلٞىٮد  ٫٪٦اُ٣ٺؽ أك ٍٗلق( .ثؿ٬ةف).
( )7أك ٝؿض أك مٍ.)Í( .
( )8ث ٢ٹ دُ.)Í( .ٜ٤
(*) ٝةؿ  :#ٵف اٛلٞىٮد  ٨٦ا١٣ذةب ٦ٮًٓ اُ٣ٺؽ كٝؽ كو .٢ك٤لذ ٢٧أف ٹ ٱÉٓٞ؛ ٵف
ٝٮ٠« :٫٣ذةيب» ٱٕٕ ٥لٲٕ ،٫كًف ٱىٔ ٢ىل وٛذ ،٫كرصط ٬ؾا يف ا٘٣ٲر كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط.
(ثكذةف).

 :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣ا٣ٲٮـ أك ٗؽا» أك ٝةؿٗ« :ؽا أك ا٣ٲٮـ» ٞٚةؿ يف
ا٣ذؾ٠ؿة كثٕي أوعةب ا٣نة :ٰٕٚٱ ٓٞا٣ٲٮـ( ،)1كٝةؿ يف ا٣ذٛؿٱٕةت كثٕي
¬
أوعةب ا٣نة :ٰٕٚٱٗ ٓٞؽا؛ ٵ ٫٩اٛلذٲ ،٨ٞكا٣ٲٮـ ٦ن١ٮؾ ٚٲً٠ ،٫ل إذا ٝةؿ:
«أ٩خ َة ٜ٣أك ٹ» ًف دُ ،)2(ٜ٤أك ٝةؿ« :كاظؽة أك ز٪ذَل» َٞ٤خ كاظؽة.
 :كإذا ٠ذت اُ٣ٺؽ ٔىل ٦ة ٹ ٱٞ٪ؿئ ٠ةٛلةء كاٜلٮاء ٚٺ ظٜ ¬٥١لة(،)3
كإف ٠ذج ٫يف ظضؿ ثة٣ٮٝؿ

ك٩عٮق()4

أك يف ٝؿَةس ثةٚلؿؽ ١٦ةف

اٙلؿكؼ()5

وط ¨ ،كإف ٠ذج ٫ثؾركر ا٣رتاب أك ا٣ؽٝٲٚ )6(ٜٮص٭ةف(.)7
 :كٱىط اُ٣ٺؽ ثةٷمةرة اٛلٛ٭٧ح ٠ل ٨ٹ ٱ ٫٪١٧ا١٣ٺـ( ،)8كٰ٬
( )1كذ ٟ٣ٵف إ٣ربة ثةٵكؿ يف اٛلٕ٪ٯ ٹ يف ا ،٥ٕ٩ .ِٛ٤٣ا٣ىٮرة اٵكٌف ذ٠ؿ٬ة يف ا٣ذؾ٠ؿة،
كاٵػؿل ٝةق٭ة ا٣ٮا٣ؽ رٖلٔ ¦ ٫ىل اٵكٌف؛ ٵف اٙل ٥١كاظؽ( .ثكذةف).
(*) ز ٥ٹ ٱٗ ٓٞؽ نا ك٣ٮ راصٓ.)Í( .
( )2ٵف اٛلذٲٔ ٨ٞؽـ اُ٣ٺؽ.
( )3يف (ج).٫٣ :
( )4ا٣جٲةض.
( )5ٹ ٣ٮ ػؿؽ ٍٗل ١٦ة١لة ظذٯ ث ٨٦ ٰٞاٞ٣ؿَةس ٦ة ٬ٮ ٠ةٙلؿكؼ ٚٺ؛ إذ ٹ ٚ ٫٣ ٢ٕٚٲ٭ة.
( )6كأ٦ة اُ٣ةثٓ ٚٮًٕ٠ ٫ل ٨ٹ ٱٕؿؼ ا١٣ذةثح ٹ ٱٮصت َٺٝة؛ إذ ٣ٲف ث٪ةَ ٜكٹ ٠ةدت كٹ
٦نٍلٚ ،إف ٔؿؼ أف كًٕ ٫ٱؤزؿ ٠ذةثح اُ٣ٺؽ ٚٮًٕ ٫ث٪ٲذ ٫اظذ ٢٧أف ٱ١ٮف ٠إمةرة
اٵػؿس( .رشح أزًلر) ( .)Íٱٕ ٰ٪إذا ٠ةف ٠ذت اُ٣ةثٓ ثةٛلؽاد ك٩عٮق ،ٹ ثُةثٓ ا٣ٲٮـ ٚ٭ٮ
دٮ٣ٲؽ ٚٺ ٱ.ٓٞ
( )7أظؽً٬ل :ٱ¬ٓٞ؛ ٵ ٫٩وةر ٛ٦٭ٮ٦ة .كا٣سةٌل :ٹ ٱٓٞ؛ ٵ ٫٩ٱ٧عٯ ُلجٮب ا٣ؿٱط ٍٗ ٨٦ل ٦ةحٚ ،أمج٫
ا١٣ذةثح ٔىل اٛلةء .ك٬ؾاف ا٣ٮص٭ةف ظ١ةً٬ل يف ا٣جعؿ يف ا١٣ذةثح ُلًل ،كا٣ؾم يف ٬ؾا اٛلٮًٓ ٨٦
اٹ٩ذىةر ظ١ةً٬ل يف ا١٣ذةثح ٔ٤ٲ٭ًل كًف ٱؾ٠ؿ ا١٣ذةثح ُلًل( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )8كذ ٟ٣ٵف ٦ة ٬ؾا ظة٦ ٫٣ٮًٓ رضكرة ،كاٷمةرة  ٰ٬اٛل٪١٧ح يف ظٝ ،٫ٞةؿ  :#كٵ١لة ً٦ل ٱٓٞ
ُلة ا٣ذٛةٞ٧٤٣ ٥٬ةوؽ ثَل اٚل ٜ٤كدٞذٌص ُلة اٵٗؿاض كاٙلٮااش ٍٗ ٨٦ل  ُٜ٩ثة٤٣كةف ،يف ا٣ؿد
كاٞ٣جٮؿ كاٛلكةٔؽة كاٛل ،ٓ٪كٝؽ د١ٮف ثة٣ؿأسٚ ،إذا ظؿؾ رأق ٨ٔ ٫ٱَ٧ل كمًلؿ ٚ٭ٮ دٹ٣ح ٔىل
اٛل ،ٓ٪كإف ر ٓٚرأقٚ ٫٭ٮ أ٦ةرة ٣ٺٞ٩ٲةد كا٣ذىٮٱت ،كٝؽ د١ٮف ثة٣ٲؽ كإَ٣ل كاٙلةصت ،كٜلؾا
=

٪٠ةٱح¨ ،كأ٦ة ٠ل ٨ٱٞٚ ٫٪١٧ةؿ يف اٍ٣صح :ٹ ٱىط¬ ،كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :إ١لة ٪٠ةٱح
٠ة١٣ذةثح .ك٬ٮ ّة٬ؿ ٠ٺـ أيب َة٣ت يف ا.ٓ٧٤٣
 :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣أ٦ف» ًف ٱىط¬( ،)1كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نةٰٕٚ
كأثٮ صٕٛؿ :ٱ ٓٞيف اٙلةؿ(ٚ .)2إف ٝةؿ ٨٦« :أ٦ف» أك «ٚٲٚ »)3(٫٭ٮ إٝؿار ث.¬٫
¬ :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣أ٦ف ٗؽ» أك «ٗؽ أ٦ف( »)4ك ٓٝظةٹ¬ إف ٠ةف
يف ا٪٣٭ةر( ،)5ٹ يف ا٤٣ٲٚ ٢ٺ ٱ٨ ٓٞلء( ،)6إٹ إف ٠ةف يف اٞ٣ٲةـ اٛلٕذةد ٝج ٢اٛ٣ضؿ
ٝةؿ ثٌٕ٭:٥
ظٮاصج٪ػػة دٌٞػػػٰ اٙلػػٮااش ثٲ٪٪ػػة

كأٔٲ٪٪ػػة[٪٦ ]1ػػة ك٩عػػ ٨وػػ٧ٮت

(ثكذةف).
( )1كذ ٟ٣ٵف اٍ٣صط  ٨٦ظ ٫ٞأف ٱ١ٮف ٠ل ٪١نة ً٦ل ٱىط كٝٮٔ ٫كظؽكز٫؛ ٚأ٦ة إذا ٠ةف ٦كذعٲ ن
ٺ
ٚإ ٫٩ٱكذعٲ ٢أف ٱ١ٮف رشَ نةٚ ،ةقذعةؿ كٝٮع اُ٣ٺؽ ٹقذعة٣ح اٍ٣صط .كظضح اٳػؿٱ٨
أف  ٨٦ظِ ٫ٞلٮٱـ كٝٮٔٚ ،٫إذا ٠ةف ٞلةٹ ثُ ٢ا٣ذٕ٤ٲ ٜث ٫كك ٓٝيف اٙلةؿ٪٤ٝ .ة :إذا ٌٝٲ٪ة
ثىعح اُ٣ٺؽ ٔ٪ؽ كٝٮع اٍ٣صط إذا ٠ةف وعٲعة ٌٝٲ٪ة ثجُٺ ٫٩إذا ٠ةف اٍ٣صط ٦كذعٲٺ.
(ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )2ثٍصط أف د١ٮف ثةٵ٦ف يف ظجة( .٫٣ز٬ٮر).
( )3ٱؿصٓ إٌف ٝىؽق يف ٝٮ« :٫٣يف أ٦ف»؛ ٵف اْ٣ة٬ؿ ٚٲ ٫اٷ٩نةء[ ،]2كآص أٔ.٥٤
( )4ثةٷًةٚح.
( )5كذ ٟ٣ٵف أ٦ف ٗؽ ٬ٮ ا٣ٲٮـ ،ك٠ؾا ٗؽ أ٦ف( .ثكذةف)٬ .ؾا ا٣ذٕ٤ٲ ٓ٦ ٢اٷًةٚح ،كأ٦ة ٓ٦
ا٣ذ٪ٮٱٚ ٨ٲْ٪ؿ ،ك٤ٕ٣٭ة دُ ٜ٤يف ٗؽ ،كقٮاء ٝةؿ :أ٦ف ٗؽ نا أك ٗؽ نا أ٦فٚ ،ٲع.ٜٞ
( )6ٵ ٫٩ٹ ٱُٔ ٜ٤ىل ا٤٣ٲ ٢أٗ ٫٩ؽ ٵ٦ف اٛلة٬ل كٹ أ ٫٩أ٦ف ٘٣ؽ اٛلكذٞج ،٢كاقذًٕل ٫٣يف أ٫٩
أ٦ف ٘٣ؽ أٝؿب ،كأ٦ة أ ٫٩ٱك٧ٯ ٗؽ نا ٵ٦ف ٚٺ ،كإف دٕٮرؼ ثؾ٠ ٟ٣ةف اٙلً٠ ٥١ل ٣ٮ ٝة٫٣
١لةر نا( .وٕٲرتم  ْٛ٣نة).
(*) إذ ا٤٣ٲ ٢ٹ أ٦ف  ٫٣كٹ ٗؽ ٔؿ ٚنة.
(*) كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٱؤدم إٌف كٝٮٔ ٫يف ٱٮ ٫٦ا٣ؾم ػؿج  ،٫٪٦ك٬ٮ ٹ ٱىط يف كٝخ ٦ةض ٛلة ٦ؿ( .ثكذةف).
-------------------------

[ ]1يف ا٣جكذةف :كأٔٲة٪٩ة.
[ ِٛ٣ ] 2ا٣ىٕٲرتم ٔىل ٝٮٜلٚ :٥٭ٮ إٝؿار :أ٦ة إذا ٝةؿ :يف أ٦ف ٛٚٲْ٩ ٫ؿ؛ ٵف اْ٣ة٬ؿ أ ٫٩إ٩نةءٚ ،ٺ ٤ل٢٧
ٔىل اٷٝؿار إٹ أف ٱؾ٠ؿ أ ٫٩أرادق أك ٱ١ٮف ٦س ٢ذٔ ٟ٣ؿ ٚنة ٜل.٥

ٚةٵٝؿب أ ٫٩ٱÉ ٓٞثٛضؿ ٱٮ.)1(٫٦
 :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣ظةؿ ٦ٮيت» أك «٦ٮدً »ٟف ٱٓٞ؛ ٛلىةدٚذÉ٫
ا٣جٲ٪ٮ٩ح ثةٛلٮت ،ذ٠ؿق يف

اٹ٩ذىةر()2

ك٦٭ؾب ا٣نة ٰٕٚكا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث٨

اٙلكَل ،ػٺؼ اٛل٭ؽم(ٞٚ )3ةؿ :ٱ )4(ٓٞكٱ ٓ٪٧اٷرث إذا ٬ٮ ثةا.٨
¬ :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َةٝ ٜ٣ج ٢ثٕؽ ٦ٮت زٱؽ» ك ٓٝظةٹ( ،)5إٹ أف
ٱ٪ٮم ٝجٲ ٫٤كوؽٝذٚ ٫عةؿ ٦ٮت زٱؽ( .)6ك٠ؾا يف «ثٕؽ ٝج٦ ٢ٮت زٱؽ» ٱ ٓٞظةؿ
٦ٮت زٱؽ(.)7
 :Êإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣ثٕؽ ٝج ٢ثٕؽ رٌ٦ةف» ك ٓٝأكؿ مٮاؿ()8؛ ٵف
( )1كاْ٣ة٬ؿ ٔؽـ كٝٮٔ ٫يف ا٤٣ٲٞ٤ُ٦ ٢ة.
(ٝ )2ةؿ ٚٲً٠ :٫ل ٣ٮ ٝةؿ« :ثٕؽ ٦ٮيت»  ،كً٠ل ٣ٮ ٝةؿ ٕ٧٤٣ذؽة :أ٩خ َة ٜ٣ثٕؽ اٌٞ٩ةء ٔؽد ٟأك ٓ٦
اٌٞ٩ةء ٔؽدٚ ٟإ ٫٩ٹ ٱىط( .ثكذةف).
( )3أٖلؽ ث ٨اٙلكَل.
( )4ك٬ٮ ّة٬ؿ ٠ٺـ اٛلؿدًص ٚٲٝ ٨٧ةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣إٌف ظَل»؛ ٚإٝ ٫٩ةؿ :دُ ٜ٤ثةٛلٮت ،كآص أٔ.٥٤
( )5كذ ٟ٣ٵ ٫ٞ٤ٔ ٫٩ثٞج ٢ثٕؽ اٛلٮت ،كٝج٬ ٫٤ٮ ٠لذؽ  ٨٦اٙلةؿ( .ثكذةف).
( )6ث ٢ا٣ٮٝخ ا٣ؾم ٱذٕٞج٦ ٫ٮت زٱؽ( .دجُصة).
( )7كذ ٟ٣ٵف ثٕؽ ٝج ٢اٛلٮت ٬ٮ ظةؿ اٛلٮت( .ثكذةف).
(ٚ )8إذا أردت أف دٕؿؼ ذ ٟ٣دؿ٠خ اَْٛ٤٣ل اٵػٍلٱ ٨كأقُٞخ اٵكؿ إف ٠ةف زٺزح،
كاٵكَ٣ل إف ٠ةف أرثٕح ،ك٠ؾا ٣ٮ ٠سؿت ٚإ ٟ٩درتؾ اٵػٍلٱ٪٦ ٨٭ة ،كإذا ٔؿٚخ ذ ٟ٣رددت
٦ة أقُٞخ إف ٠ةف كاظؽا أك أ٠سؿٚ ،ةٔؿؼ ذ ٟ٣إف مةء آص ،ك٬ؾق ٝةٔؽة ُ٦ؿدة دٕؿؼ
[ٱٞؿب (٩غ)] ُل ة ٓلسٲ٬ ٢ؾق اٛلكةاٚ ٢ةٚ٭ .٥ك ِٛ٣ظةمٲحٝ :ةؿ قٲؽ٩ة إ٣ٺ٦ح ٤لٲٯ ثٝ ٨ةق٥
ا٤ٕ٣ٮم٦ ٢٠ :ة اصذٚ ٓ٧ٲٝ ٫ج ٢كثٕؽ ٚأ٘٣٭ًل ظذٯ ٹ ٱجٞٯ إٹ ا ِٛ٤٣اٵػٍل( .رٱةض) .ك٬ٮ
ا٣ؾم دُٚ ٜ٤ٲ( .٫مة .)ٰ٦كيف دٕ٤ٲ ٜاثٛ٦ ٨ذةح :أّ ٟ٩لؾؼ اْ٣ؿؼ اٵكؿ ز ٥دْ٪ؿ ٚٲًل ثٕؽق
 ٨٦اْ٣ؿكؼًٚ ،ل دجَل  ٟ٣أ١لة دُٚ ٜ٤ٲْ٩ ٫ؿت إٌف اْ٣ؿؼ اٵكؿ اٛلعؾكؼٚ ،إف ٠ةف «ثٕؽ»
َٞ٤خ ٚٲًل ثٕؽ اْ٣ؿؼ ا٣ؾم ٝؽ دجَل  ٟ٣أ١لة دُٚ ٜ٤ٲ ،٫كإف ٠ةف «ٝجٞٚ »٢ج( .٫٤دٕ٤ٲ ٜاث٨
ٛ٦ذةح)٠ .ٺـ اثٛ٦ ٨ذةح ٦س ٢اٌ٣ةثٍ اٵكؿ ،ك٠ٺـ ا٣ؿٱةض ٘٦ةٱؿ ٜلًلً ٨١٣ ،ةثٍ
ا٣ؿٱةض ٦كذٞٲ ٥ظٲر ًف دؽػ٦« ٢ة» اٛلٮوٮ٣ح ٔىل أظؽ اْ٣ؿكؼ ،كذٞ٠ ٟ٣ٮ :٫٣أ٩خ َةٜ٣
=

ٝج ٢ثٕؽ رٌ٦ةف ٬ٮ رٌ٦ةف ،كٝؽ ٔ ٫ٞ٤ثجٕؽق .ك٠ؾا يف «ٝج٦ ٢ة ثٕؽ ٝج٫٤
رٌ٦ةف» كأراد ث ٫ا٣ن٭ؿ؛ ٵف ا٣ؾم ثٕؽ ٝج ٫٤رٌ٦ةف ٬ٮ ذك إٞ٣ؽة ،كٝؽ ٔ٫ٞ٤
ثة٣ؾم ٝج ،٫٤ك٬ٮ مٮاؿ(ٚ ،)1إف ًف ٱؿد ث ٫ا٣ن٭ؿ ك ٓٝظةٹ( .)2كإف ٝةؿٝ« :جٲ٢
٦ة ثٕؽ ٝج ٫٤رٌ٦ةف» ك ٓٝيف آػؿ مٮاؿ.
¬ :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣ثٕؽ ٦ة ٝج٢

ثٕؽق()3

رٌ٦ةف» ك ٓٝيف أكؿ

مٕجةف( ،)4ك٠ؾا يف «ٝج٦ ٢ة ثٕؽ ٝج ٢رٌ٦ةف» إذا أراد ث ٫ا٣ن٭ؿ( .)5كإف ٝةؿ« :ثٕؽ
ٝج ٢رٌ٦ةف» ك ٓٝأكؿ رٌ٦ةف( ،)6ك٠ؾا يف «ٝج ٢ثٕؽ رٌ٦ةف» إذا أراد ث ٫ا٣ن٭ؿ،
ثٕؽ ٝج ٢ثٕؽ رٌ٦ةف ،كمج٬ ٫ؾق اٛلكأ٣ح ،كيف ثٕي ا٣ىٮر  ٓ٦دػٮؿ «٦ة» اٛلٮوٮ٣ح ،كذٟ٣
ظٲر ًف ٱذٮقٍ اْ٣ؿؼ ا٣ؾم ٚٲ ٫اٍ٧ٌ٣ل .كًةثٍ دٕ٤ٲ ٜاثٛ٦ ٨ذةح ٦كذٞٲ ٥ظٲر دػ٤خ
«٦ة» اٛلٮوٮ٣ح ٔىل أظؽ اْ٣ؿكؼٞ٠ ،ٮ :٫٣أ٩خ َة ٜ٣يف ٝج٦ ٢ة ثٕؽ ثٕؽق رٌ٦ةف كمج٭٭ة،
كقٮاء دٮقٍ اْ٣ؿؼ ا٣ؾم ٚٲ ٫اٍ٧ٌ٣ل أـ ٹٚ ،ةٚ٭ ٥أف ٝ ٟ٣ةٔؽدَل ُ٦ؿددَل ٝ ٢١٣ك٥
ٝةٔؽة٬ ،ؾا ٦ة ّ٭ؿ ثٕؽ ا٣ذأ( .٢٦إ٦ٺء قٲؽ٩ة ٔجؽآص ث ٨ظكَل دٹ٦ح).
(ٝ )1ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق ٙيف ٬ؾق ا٣ىٮرة :إ١لة دُ ٜ٤يف مٕجةف؛ ٵف ا٣ؾم ثٕؽ ٝج ٫٤رٌ٦ةف ٬ٮ
رٌ٦ةف؛ ٵف ر ٌ٦ةف ثٕؽ ا٣ؾم ٝج ،٫٤كٝٮ :٫٣يف ٝج٬ ٢ٮ مٕجةف ،ك٬ؾا ا٣ؾم ذ٠ؿق اٛلىٙ٪
٬ٮ ٠ٺـ اٞٛ٣ٲ ٫ظك ،٨كٝؽ ٝةؿ ث ٫اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  #أكٹ ز ٥رصٓ إٌف ٠ٺـ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق.ٙ
ٝةؿ اٛلٛذٰ  : ªك٠ٺـ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق٬ ٙٮ ا٣ؾم ٣لؿم ٔىل اٞ٣ٮأؽ إ٣ؿثٲح؛ ٵف ا٪٣ةّؿ يف
ا٣ٮص ٫اٵكؿ صٕ ٢اٍ٧ٌ٣ل يف اْ٣ؿؼ ٱٕٮد إٌف اْ٣ؿؼ ا٣ؾم ٝج ،٫٤ٹ إٌف اٛلٮوٮؿ.
( )2ٵ ٫٩أكؿ اٞ٣ج.٢
(*) كٕلٲٓ ٦كةا ٢اٞ٣ج٤ٲةت إف وةدٝذ ٫ا٣ـكصح أ ٫٩أراد ا٣ن٭ؿ ْٚة٬ؿ ،كإٹ ك ٓٝيف اٙلةؿ ،كأ٦ة
يف ٦كةا ٢ا٣جٕؽٱةت ٚٲٞجٝ ٢ٮ( .٫٣قًلع ٬ج.)Í( )٢
(٤ٚ )3ٮ ظؾؼ اٜلةء « ٨٦ثٕؽق» ك ٓٝيف مٮاؿ.
( )4كذ ٟ٣ٵف ا٣ؾم ٝج ٢ثٕؽق رٌ٦ةف ٬ٮ رصت ،كٝؽ ٔ ٜ٤اُ٣ٺؽ ثجٕؽق ،ك٬ٮ أكؿ صـء ٨٦
مٕجةف .كيف ا٣ىٮرة ا٣سة٩ٲح ٠ؾا أٱٌ نة؛ ٵف ا٣ؾم ٝج ٢ثٕؽ رٌ٦ةف ٬ٮ رٌ٦ةف ،كٝج ٫٤مٕجةف،
كٝؽ ٔ ٜ٤اُ٣ٺؽ ث( .٫ثكذةف).
( )5كإف ًف ٱؿدق ك ٓٝيف اٙلةؿ؛ ٵ ٫٩أكؿ اٞ٣ج( .٢ثكذةف).
( )6كذ ٟ٣ٵف ا٣ؾم ٝج ٢رٌ٦ةف  ٬ٮ مٕجةف ،كٝؽ ٝةؿ :ثٕؽق١ٚ ،ةف رٌ٦ةف .كيف ا٣ىٮرة
=

ك٠ؾا إف ٝةؿٝ« :ج٦ ٢ة ٝج ٫٤رٌ٦ةف» كأراد ث ٫ا٣ن٭ؿ ،ك٠ؾا يف «ثٕؽ ٦ة

ثٕؽق()1

رٌ٦ةف».
 :Êكإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣ثٕؽ ٦ة ٝج ٫٤رٌ٦ةف» ك ٓٝيف أكؿ ذم
إٞ٣ؽة( .)2كإف ٝةؿٝ« :ج٦ ٢ة ثٕؽق رٌ٦ةف» ك ٓٝأكؿ رصت إذا أراد ث ٫ا٣ن٭ؿ،
كإٹ ك ٓٝظةٹن .كإف ٝةؿٝ« :جٲ٦ ٢ة ثٕؽق رٌ٦ةف» ك ٓٝيف آػؿ رصت .كإف ٝةؿ:
«ثٕؽ ٦ة ٝج ٫٤ثٕؽ رٌ٦ةف» ك ٓٝيف أكؿ ذم اٙلضح ،ك٠ؾا إف ٝةؿ« :يف ثٕؽ ٦ة ٝج٢
ٝج ٫٤رٌ٦ةف» ،ك٠ؾا إف ٝةؿ« :ثٕؽ ا٣ن٭ؿ ا٣ؾم ٝجٝ ٢ج ٫٤رٌ٦ةف».
¬ :كإف ٝةؿ« :يف ٝج٦ ٢ة ثٕؽ

ثٕؽق()3

رٌ٦ةف» ك ٓٝيف أكؿ صًلدل

اٳػؿة( )4إف أراد ا٣ن٭ؿ ،كإف ًف ٱؿدق ك ٓٝظةٹ.
¬ :كإذا ٝةؿ« :إذا رأٱخ ا٣جؽر» ٚ٭ٮ يف ٣ٲ٤ح راثٓ ٍٔص(ٗ )5ة٣جة( .)6كإف
ا٣سة٩ٲح ثٕؽ رٌ٦ةف مٮاؿ ،كٝؽ ٝةؿٝ :ج ،٫٤ك٬ٮ رٌ٦ةف .كيف ا٣ىٮرة ا٣سة٣سح ا٣ؾم ٝج٫٤
رٌ٦ةف ٬ٮ مٮاؿ ،كٝؽ ٔ ٜ٤اُ٣ٺؽ ثٞج ،٫٤ك٬ٮ رٌ٦ةف .كيف ا٣ىٮرة ا٣ؿاثٕح ا٣ؾم ثٕؽق
رٌ٦ةف ٬ٮ مٕجةف ،كٝؽ ٔ ٜ٤اُ٣ٺؽ ثجٕؽق ،ك٬ٮ رٌ٦ةف( .ثكذةف).
(٤ٚ )1ٮ ظؾؼ اٜلةء ك ٓٝيف إٞ٣ؽة.
( )2كذ ٟ٣ٵف ا٣ؾم ٝج ٫٤رٌ٦ةف ٬ٮ مٮاؿ ،كٝؽ ٔ ٜ٤اُ٣ٺؽ ثجٕؽق ،ك٬ٮ أكؿ إٞ٣ؽة .كٝٮ:٫٣
«أكؿ رصت» كذ ٟ٣ٵف ا٣ؾم ثٕؽق رٌ٦ةف ٬ٮ مٕجةف ،كٝؽ ٔ ٜ٤اُ٣ٺؽ ثٞج ،٫٤ك٬ٮ
رصتٚ ،ٲ ٓٞيف أكؿ صـء  .٫٪٦كٝٮ« :٫٣يف أكؿ ذم اٙلضح» كذ ٟ٣ٵف ا٣ؾم ٝج ٫٤ثٕؽ رٌ٦ةف
٬ٮ ذك إٞ٣ؽة ،كٝؽ ٔ ٜ٤اُ٣ٺؽ ثجٕؽق ،ك ٰ٬اٙلضح .كيف ا٣ىٮرة ا٣سة٩ٲح كا٣سة٣سح ا٣ؾم ٝج٢
ٝج ٫٤رٌ٦ةف ٬ٮ إٞ٣ؽة ،كٝؽ ٔ ٜ٤اُ٣ٺؽ ثجٕؽق ،ك ٰ٬اٙلضح( .ثكذةف).
(٤ٚ )3ٮ ظؾؼ اٜلةء  ٨٦ثٕؽق ك ٓٝيف مٮاؿ.
( )4كذ ٟ٣ٵف ا٣ؾم ثٕؽ ثٕؽق رٌ٦ةف ٬ٮ رصت ،كٝؽ ٔ ٜ٤اُ٣ٺؽ ثٞج ،٫٤ك٬ٮ صًلدل اٳػؿة،
كٔىل ٬ؾا ا٪٣عٮ ٞٚف ٦ة كرد ٔ٤ٲ٬ ٨٦ ٟؾا اٞ٣جٲ( .٢ثكذةف).
( )5ك٣ٮ ٠ةق ٛنة أك ١لةر نا.)Í( .
( )6ٱٕ ٰ٪يف ٗة٣ت اٵظٮاؿٝ ،ةؿ ا٣ٮا٣ؽ :كإٹ ٞٚؽ مة٬ؽد ٫يف م٭ؿٱً ٨ف ٱ ٢٧١إٹ يف ٣ٲ٤ح
ػة٦ف ٍٔص .كق ٰ٧ا٣جؽر ٛلجةدرد ٫ا٣ن٧ف؛ ٵ ٫٩ٱ٘ؿب ٝجٲ٤َ ٢ٮٔ٭ة .كٝٲ٣ :٢ذًل ٫٦يف دٟ٤
ا٤٣ٲ٤ح ،ك٨ ٢٠لء دٚ ٥٭ٮ ثؽر .كزٺث أكؿ ا٣ن٭ؿ كزٺث آػؿق ٬ٺؿ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤

ٝةؿ« :إذا رأٱخ ا٧ٞ٣ؿ» ٚ٭ٮ  ٨٦ثٕؽ زٺث يف أكؿ ا٣ن٭ؿ إٌف أف ٱجٞٯ زٺث يف
آػؿق( .)1كإف ٝةؿ« :ثٕؽ ٱٮـ» ٧ٚذٯ صةء ٦س ٢كٝذ ٨٦ ٫ا٣ٲٮـ ا٣سةٌل إف ٝة١ ٫٣لةر نا،
كإف ٝة٣ ٫٣ٲٺ ٚج٘ؿكب م٧ف زة٩ٲ.)2(٫
 :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣إذا رأٱخ اٜلٺؿ(ً »)3ف دُ ٜ٤إٹ ثؿؤٱذ٭ة¬ ،٫٣
ذ٠ؿق أثٮ ظ٪ٲٛح( ،)4كٝةؿ

ا٣نة)5(ٰٕٚ

كرصع ٫يف ا٣ذؾ٠ؿة :دُ٪ٔ ٜ٤ؽ كٝخ

رؤٱذ ٫ك٣ٮ ًف دؿق  ،ٰ٬إٹ إف أراد رؤٱذ٭ة .٫٣
¬ :كإذا ٝةؿ« :يف رثٲٓ» أك ٝةؿ« :يف صًلدل» ك ٓٝثأكؿ اٵكؿ ٪٦٭ًل.
ك٠ؾا إذا ٝةؿ« :يف ٱٮـ إ٣ٲؽ» َٞ٤خ يف أكؿ ٔٲؽ ،كإف ٝةؿ« :يف إ٣ٲؽ» َٞ٤خ
يف ٔ ٢٠ٲؽ(ْ ٓ٦ )6ل ٢٤ا٣ؿصٕح ظذٯ د ٢٧١ا٣سٺثً٠ ،ل إذا ٝةؿ :يف ا٘لٕ٧ح.
 :كإذا ٝةؿ٪ٔ« :ؽ ٦ٮت زٱؽ أك ٔ٧ؿك» ك ٓٝث٧ٮت Êاٵكؿ ٪٦٭ًل ،كٱأيت
ٔىل ٝٮؿ ا٣ذٛؿٱٕةت( )7ث٧ٮت اٳػؿ ٪٦٭ًل؛ ٵ ٫٩اٛلذٲ٪٤ٝ .٨ٞة :إٹ أف ٱ٪ٮم ا٣سةٌل
( )1كقٮاء ٠ةف دة٦ة أك ٩ةٝىة.
( )2يف (د) :دة٣ٲ.٫
( )3كٱك٧ٯ ٬ٺٹن يف زٺث يف أك ٫٣كزٺث يف آػؿق( .ثكذةف ٪ٕ٦ٯ).
( )4أ٦ة ٣ٮ ٠ة٩خ ٔ٧ٲةء ٚةْ٣ة٬ؿ أ١لة دُ٪ٔ ٜ٤ؽ كٝخ رؤٱذً٠ ،٫ل ٣ٮ ٝةؿ٦« :ذٯ ٝؿأت ٠ذةيب»
ك٠ة٩خ ٹ دٞؿأ.ا٬ػ كٝٲ :٢ٹ دُ Êٜ٤إذا ًف ٱٕؿؼ ٝ ٨٦ىؽق ذ.ٟ٣
( )5كظضح ا٣نة ٰٕٚأف اٛلؿاد ثة٣ؿؤٱح اٛلٕ٭ٮدة يف اٍ٣صع ا ٥٤ٕ٣ثةٜلٺؿٝ .ةؿ  :#ك٬ٮ اٞ٣ٮم؛
ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣وٮ٦ٮا ٣ؿؤٱذ ٫كأُٚؿكا ٣ؿؤٱذ ،))٫كًف ٱؿد أ ٫٩ٹ ٱىٮـ إٹ  ٨٦رآق ثٛ٪ك،٫
ث ٥٤ٔ ٨٦ ٢كإف ًف ٱؿق١ٚ ،ؾ ٟ٣ا٣ؿؤٱح ٬ة٪٬ة  ٰ٬ا( .٥٤ٕ٣ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(٬ )6ؾا ػٺؼ ٦ة يف اٵز٬ةر ،ٱٕٚ ٰ٪إ ٫٩إذا ٝةؿ« :يف إ٣ٲؽ» ٠ةف يف أكؿ ٔٲؽ ،كٔىل ٝٮؿ
وةظت ا٣جٲةف أ ٫٩إذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣يف إ٣ٲؽ» ٚإ١لة دُ ٜ٤يف ٔ ٢٠ٲؽ٦ ،س٦ ٢ة ٣ٮ ٝةؿ:
«أ٩خ َة ٜ٣يف ا٘لٕ٧ح» ٚإ١لة دُ ٜ٤يف ٕ ٢٠لٕح ،ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣ٱٮـ ا٘لٕ٧ح»
ٚإ١لة دُ ٜ٤يف أكؿ ٕلٕح كد٪ع ٢ا٣ٲَ٧ل ٨٦( .اٛلى.)ٙ٪
(*) كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر يف اٹٔذ١ةؼ :ك ٜ٤ُ٦ا٣ذٕؿٱ٧ٕ٤٣ ٙٮـ( .قًلع).
( )7ا٣ؾم يف اٛلكأ٣ح ا٣ؿاثٕح ٍٔصة ٝج٬ ٢ؾق.

٪٦٭ًل ٔ٤٧خ ٩ٲذ ٫ثةَ٪ة كّة٬ؿا ،)1(Êكٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙثةَ٪ة .ٍٞٚ Ðك٬ٮ اٵكٌف.
 :Êكإذا ٝةؿ« :إف ٧٤٠خ زٱؽ نا ثٕؽ ٔ٧ؿك» ز٧٤٠ ٥ذ٭ًل كا٣ذجف
اٛلذٞؽـ(٪٦ )2٭ًل ًف ٱ٨ ٓٞلء(.)3
 :كإذا ٝةؿ٬« :ؾق َة ٜ٣ك٬ؾق أك ٬ؾق» اظذ ٢٧أ ُٓٝ ٫٩ثُٺؽ اٵكٌف
كػٍل ثَل اٳػؿدَل ،كاظذ ٢٧أ ٫٩ػٍل ثَل َٺؽ اٵك٣ذَل ٕ٦ة كثَل َٺؽ
اٵػؿلٍٚ ،لصٓ إٌف ٩ٲذ ٫يف ذٚ ،ٟ٣إف ًف د٩ ٫٣ ٨١ٲح رصٓ إٌف ٦ة ٔؿؼ  ٨٦مة٬ؽ
ظة ،)4(٫٣كإف ًف ٚةٹظذًلؿ اٳػؿ أّ٭ؿ(.)5
 :كإذا ٝةؿ٬« :ؾق َة ٜ٣أك ٬ؾق ك٬ؾق» اظذ ٢٧أ ٫٩ػٍل يف اُ٣ٺؽ ثَل
اٵكٌف كظؽ٬ة كثَل اٳػؿدَل ٕ٦ة ،كاظذ ٢٧أ ُٓٝ ٫٩ثُٺؽ اٵػؿل كػٍل ثَل
َٺؽ اٵكٌف كا٣سة٩ٲحٍٚ ،لصٓ إٌف ٩ٲذ ٫يف ذٚ ،ٟ٣إف ًف ٚنة٬ؽ ظةٚ ،)6(٫٣إف ًف
ٚةٹظذًلؿ اٵكؿ أرصط .)7(Êكظ ٥١ا٣ذؼٲٍل يف اٛلكأ٣ذَل أَ ٫٩ٺؽ يف ا٣ؾ٦حٚ ،ٲٮ٫ٕٝ
ٔىل  ٨٦مةء  ٨٦ا٣ٺيت ػٍل ثٲ٪٭ٔ ٨ىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص( ،)8كٔىل ٝٮؿ أيب َة٣ت كأيبÉ
( )1كوعع ٫يف ا٣ذؾ٠ؿةٝ ،ةؿ :ٵف ا٤ ِٛ٤٣لذ ٫٤٧اظذًلٹ ّة٬ؿا( .ثة .)ِٛ٤٣كآص أٔ.٥٤
( )2أك ٧٤٠ذ٭ًل يف ظةؿ كاظؽة أك ٧٤٠خ زٱؽا ٝج٧ٔ ٢ؿك.
( )3كذ ٟ٣ٵً ٫٩ف ٱٕ ٥٤ظىٮؿ رشط اُ٣ٺؽ ،ك٬ٮ ٠ٺ٦٭ة ٣ـٱؽ ثٕؽ ٔ٧ؿك ،كاٵؤ ٢ؽـ
اُ٣ٺؽ٠( .ٮا٠ت).
(*) ٧٠كأ٣ح اُ٣ةاؿ.
(٬ )4ؾا ٣ىةظت ا١٣ذةب( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )5ٵ ٫٩صٕ  ٢ظؿؼ ا٣ذؼٲٍل ثَل اٵك٣ذَل كثَل ا٣سة٣سح٠( .ٮا٠ت) .كٝٲ :٢اٵٝؿب أف Êاٹظذًلؿ
اٵكؿ أّ٭ؿ[ .]1ك٦س ٫٤يف رشح قٲؽم ظكَل ث ٨اٞ٣ةق.]2[# ٥
(*) ٣ذٮقٍ ظؿؼ ا٣ذؼٲٍل.
(٬ )6ؾا ٣ىةظت ا١٣ذةب( .ثكذةف).
(٣ )7ذٮقٍ ظؿؼ ا٣ذؼٲٍل( .ثكذةف).
( )8يف ٦كأ٣ح اُ٣ٺؽ اٛلج٭ٝ ٥جٲ ٢اٵرثٕح اٛ٣ىٮؿ.

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

[ٝ ]1ةؿ ا٣نة٣ :ٰ٦ٮٝٮع ا٘لـاء ثٕؽ اٵكٌف.
[ ]2كٝٮاق قٲؽم اٛلٛذٰ كاٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿ كاٜلج.٢

إ٣جةس ٝؽ كَ ٓٝٺؽ ٤٦ذجف ثٲ٪٭ ،٨كٹ( )1ٱىط ا٣ذٕٲَل ً٠ل دٞؽـ.
 :كإذا ٔ ٜ٤اُ٣ٺؽ ثٞج٨ ٢لء ٚعٲر صٕ ٢ا٣يشء رشَة ٩عٮ :إذا
ٝؽـ زٱؽ ٚأ٩خ َةٝ ٜ٣ج ٫٤ثن٭ؿ -ٹ ٱ ٓٞظذٯ ٤لى ٢اٍ٣صط ٔىل اٵوط( ،)2كٔىل
ٝٮؿ  ٨٦ٱىعط ا٣ذعجٲف ٱٝ ٓٞجٝ ٢ؽك ٫٦ثن٭ؿ .كظٲر ًف ٣لٕ ٫٤رشَة٩ ،عٮ ٝٮ:٫٣
«أ٩خ َةٝ ٜ٣ج٦ ٢ٮت زٱؽ» أك ٩عٮقٚ -ةٍ٣صط ٱ١ن ٨ٔ ٙكٝٮع اُ٣ٺؽ ٨١٣ ،إف
ًف ٤لؽ اٞ٣ج ٢ثعؽ ك ٓٝيف اٙلةؿ ظٲر ا١٣ةم ٙٱٕ ٥٤ظىٮ٠ ،٫٣ةٛلٮت ،كظٲر
٣لٮز ظىٮ ٫٣كٔؽ ٫٦ٹ ٱ ُٓٞثةُ٣ٺؽ ظذٯ ٤لى ٢كثةف ٜلًل كٝٮع اُ٣ٺؽ ٨٦
كٝخ ٠ٺ ،)3(٫٦إٹ إف ٝةؿٝ« :جٲ٠ ٢ؾا» ٚٺ ٱ ٓٞإٹ ٝجٲ ٫٤يف ا٣ٮٝخ ا٣ؾم ٱذٕٞج٫
ا١٣ةم ،ٙكإف ظؽ ذ ٟ٣اٞ٣ج ٢ثعؽٚ :عٲر ا١٣ةم٨ ٙلء كاظؽ٩ ،عٮٝ :ج٦ ٢ٮت
زٱؽ أك ٝؽك ٫٦ثن٭ؿ ٱ١٪ن ٙثةٛلٮت أك اٞ٣ؽكـ أ١لة َٞ٤خ ٝج ٫٤ثن٭ؿ ،إٹ إف ٦ةت
أظؽً٬ل أك زٱؽ ٝجٌ٦ ٢ص ا٣ن٭ؿ  ٨٦كٝخ ٠ٺٚ ٫٦ٺ َٺؽ .)4(Êكظٲر ا١٣ةمٙ
مٲبةف٩ ،عٮٝ :ج٦ ٢ٮت زٱؽ كٔ٧ؿك ثن٭ؿٚ -إف اد٦ ٜٛٮٔلًل يف ظةؿ كاظؽ كٓٝ
ٝج ٫٤ثن٭ؿ ،كإف دٞؽـ أظؽً٬ل ٔىل ا٣سةٌل أك ٠ة٩ة كٝذَل٩ ،عٮٝ :ج ٢رٌ٦ةف
( )1يف (د)ٚ :ٺ.
( )2كاٞ٣ٲةس ٹ ٱ٨ ٓٞلÊء[ . ]1كيف اػذٲةر اٞ٣ٮؿ ا٣سة٣ر يف رشح اٵز٬ةر يف ٦كأ٣ح ا٣ذعجٲف أ٫٩
ٱذًل ٓ٩يف ٛ٩ك ٫كٹ ٱ ٓ٪٧ا٪٣ةصـ إثُةؿ ٣ىعح كٝٮع اُ٣ٺؽ يف ٬ؾق اٛلكأ٣ح ،كآص أٔ.٥٤
( )3ك٣لٮز  ٫٣اٹقذ٧ؿ Éار ٔىل ا٣ٮطء يف ٬ؾق ا٣ىٮرة؛ إذ ٹ ٱٕ ٥٤ظىٮ ،٫٣كاٵو ٢ثٞةء ا١٪٣ةح
كصٮاز ا٣ٮطء كٔؽـ ظىٮؿ اٞ٣ؽكـ[( .]2ظةمٲح قعٮٍف).
(*) كذ٣ ٟ٣بٺ ٱذٞؽـ اٛلٍصكط ٔىل رشَ( .٫ثكذةف).
( )4كٱ٪ـؿ ذ٪٦ ٟ٣ـ٣ح ٦ة ٣ٮ َٞ٤٭ة ٝج ٢ا٣ٮٝخ ا٣ؾم ٬ٮ ٚٲٚ ،٫ٲٞٮؿ« :أ٩خ َةٝ ٜ٣ج٬ ٢ؾق
ا٣كةٔح ثن٭ؿ أك ٱٮـ» أك ٩عٮ ذ( .ٟ٣دٱجةج).
(*) ٵ ٫٩ٱنج« ٫أ٩خ َة ٜ٣أ٦ف»؛ ٤ٚ٭ؾا ًف ٱ( .ٓٞثكذةف ث.)٫ْٛ٤

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

[٣ ]1بٺ ٱذٞؽـ اٛلٍصكط ٔىل رشَٚ ،٫٭ٮ  ٨٦ا٣ذعجٲف.

[٦ ]2ة ًف ٱ٘٤ت يف ا ٨ْ٣ظىٮ.)Í( .٫٣

كمٮاؿ ثن٭ؿ ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إ ٫٩ٱٝ ٓٞج ٢اٳػؿ٪٦ É٭ًل ثن٭ؿ(،)1
كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ كا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَلٝ :ج ٢اٵكؿ ٪٦٭ًل ثن٭ؿ،
كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف كأوعةب ا٣نة :ٰٕٚٹ ٱ٨ ٓٞلء()2؛ ٵ٦ ٫٩كذعٲ٢
أف ٱٝ ٓٞج٤٭ًل ٕ٦ة ثن٭ؿ .ك١٬ؾا ٱ١ٮف يف إ٣ذٚ ،ٜإف ٠ةف يف كٝخ

إ٣ذ)3(ٜ

وعٲع نة ٚ٭ٮ  ٨٦رأس ٦ة ،É٫٣كإف ٠ةف يف ٦ؿض ٦ٮد ٨٧ٚ ٫ا٣س٤ر .كيف اُ٣ٺؽ
دٕذؽ  ٨٦كٝخ كٝٮٔ٪ٔ ٫ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كٔ٪ؽ اٜلةدم  ٨٦ٱٮـ ٔ٧٤خ Êثةُ٣ٺؽ(،)4
ك٬ٮ ٔ٪ؽ أف ٔ٧٤خ Éثعىٮؿ ا١٣ةم.ٙ

( )1كذ ٟ٣ٵف اٛلٞىٮد ٝج ٢اصذًلٔ٭ًل ثن٭ؿ( .ثكذةف).
(*) ً٠ل يف اٵز٬ةر.
( )2كظضح اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف كأوعةب ا٣نة :ٰٕٚأٞ ٫٩لةؿ؛ ٵ ٫٩إذا ٝةؿٝ« :ج٦ ٢ٮت زٱؽ كٔ٧ؿك
ثن٭ؿ» ز٦ ٥ةت أظؽً٬ل يف أكؿ رٌ٦ةف كا٣سةٌل يف ٩ىٚ ٫ٛ٭ٮ ٹ ٱ ٨١٧أف ٱٝ ٓٞج٤٭ًل ثن٭ؿ ،ث ٢إف
٠ةف ٝج ٢اٵكؿ ثن٭ؿ ٚ٭ٮ ٝج ٢اٳػؿ ثأ٠سؿ ،كإف ٠ةف ٝج ٢اٳػؿ ثن٭ؿ ٚ٭ٮ ٝج ٢اٵكؿ ثأ .٢ٝك٦س٫٤
ٔ ٨ا٣ؿازم اٙل( .ٰٛ٪ثكذةف).
(*) كٝٮاق اٛلؤ ٙ٣كاٛلٛذٰ كا٣كعٮٍف ،كاػذةرق اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص  ،#كآص أٔ.٥٤
(*) كدٮ ٙٝاٷ٦ةـ رشؼ ا٣ؽٱ# ٨؛ إذ ٹ دؿصٲط ٵم اٵٝٮاؿ.
( )3ك٬ٮ كٝخ ظىٮؿ اٍ٣صط.
( )4يف إ٣ة٤ٝح اٙلةا.)Í( .٢

فصل[ :يف حكن احللف ثبلطالق]

كاٙل ٙ٤ثةُ٣ٺؽ ٱىط  ٓ٦اٹػذٲةر Éك٣ٮ ظ٪ر ١٦ؿ٬ة( )1أك ٩ةقٲة ،ػٺؼ
ا٣جةٝؿ( )2كا٣ىةدؽ كا٪٣ةرص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأظؽ ٝٮٍف أيب َة٣ت ،ٹ إف ظٙ٤
١٦ؿ٬ة ك٣ٮ ٔىل  ٢ٕٚكاصت أك دؿؾ ٞلْٮر ،إٹ أف ٱؿٱؽ وعذ )3(٫وط¨ ،ػٺؼ
اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :دىط ٱَ٧ل اٛل١ؿق.
:Ê

ك ٨٦ظ ٙ٤ثةُ٣ٺؽ ٣ٲ٠ ٨٤ٕٛؾا ٚإف َٔل  ٫٣كٝذة ثة ِٛ٤٣أك ثة٪٣ٲح()4

ظ٪ر ثٌ٧ٲٝ ٫ج ٢أف ٱ ،)5(٫٤ٕٛكإف ًف ٱَٕل  ٫٣كٝذة ظ٪ر ٝجٲ٦ ٢ٮد ٫ظةؿ ا٪٣ـاع(،)6
ٝةؿ أثٮ َة٣ت :أك ٦ٮٔلة Éإف ٦ةدخ ٝج ،٫٤كٝةؿ اٵزر :ٰٝٹ ٤ل٪ر ث٧ٮٔلة .كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٫
٤لٲٯ ا٣جعٲجط :إف ٦ؿاد أيب َة٣ت ظٲر ٱ١ٮف ا ٢ٕٛ٣ٱٛٮت ث٧ٮٔلة ،ك٦ؿاد اٵزرٰٝ
ظٲر ٹ ٱٛٮت( ،)7ث ٢ٱ ٨١٧ثٕؽ٬ة(.)8
( ٨٦( .٢ٕٚ ٫٣ )1اٵز٬ةر  ٨٦اٵٱًلف) (.)Í
( )2ػٺٚ٭ ٥ٱٕٮد إٌف اٷ٠ؿاق كا٪٣كٲةف ً٠ل ٬ٮ يف ا٘٣ٲر ،كظضذ٭ٝ ٥ٮ(( :÷ ٫٣ر٨ٔ ٓٚ
أ٦ذٰ اٚلُأ كا٪٣كٲةف ك٦ة اقذ١ؿ٬ٮا ٔ٤ٲ( .))٫ثكذةف ٪ٕ٦ٯ).
( )3أم :اٛل١ؿق.
ٱ١ٮف اٛلع ٙ٤ظة ٠نًل ٚٲ ٓٞك٣ٮ ًف ٱ٪ٮق.
Ê
(*) إٹ أف
(*) أم :كٝٮٔ.٫
( )4ظٲر وةدٝذ .٫ك(.)Í
( )5ثٕؽ ٓلٔ( .¬٫٪١ة٦ؿ ،كمة .)ٰ٦كٝٲ :٢كإف ًف ٱذ.٨١٧
(*) ظٲر ً٦ص¬ ا٣ٮٝخ كا٣رب كاٙل٪ر ٠ل٪١ةف ،ذ٠ؿق يف اٵز٬ةر ،كٝةؿ اٷ٦ةـ رشؼ ا٣ؽٱ :٨ٹ
ٚؿؽ ،ك٬ٮ ّة٬ؿ ا١٣ذةب.
( )6ثٕؽ ا٣ذٔ( .٨١٧ة٦ؿ ،كمة.)Í( )ٰ٦
(*) أك دٕؾر ا.)Í( .٢ٕٛ٣
( )7اْ٣ة٬ؿ ػٺ .٫ٚك( .)Íك٬ٮ أ١لة ػٺٚٲح.
(*) ٤ٝخ :ك٬ؾا ا٣ذٛ٤ٲٞ ٜلذ ،٢٧كاْ٣ة٬ؿ ػٺٗ( .٫ٚٲر).
( )8يف (ب) :ثٕؽ ٦ٮٔلة.

 :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣إف ػؿصخ إٹ ثإذٌل» أك «ثٍ٘ل إذٌل» ٚإ٫٩
ٱٕذرب إذٜ ٫٩لة يف  ٢٠ػؿصح ،)1(Êػٺؼ ا٣نة .ٰٕٚكاٙلٲ٤ح يف Êظىٮؿ اٷذف أف
ٱٞٮؿً٤٠« :ل أردت اٚلؿكج ٞٚؽ أذ٩خ ٝ .»ٟ٣ةؿ يف ا١٣ةيف٬ :Ðؾا إذا ٠ةف ٔةدد٫
ٕ٪٦٭ة  ٨٦اٚلؿكج ،كإف ٠ةف ٔةددٔ ٫ؽـ ٕ٪٦٭ة أذرب إذٜ ٫٩لة ٦ؿة .)2(ٍٞٚ
¬ :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣إف ػؿصخ إٹ أف آذف  »ٟ٣أذرب إذٜ ٫٩لة()3

٦ؿة  )4(ٍٞٚز ٥د٪ع ٢ٱ٧ٲ ٨٦ ٫٪ثٕؽ .ك٠ؾا ٣ٮ ٝةؿ« :إٹ أف ٱ٧ؿض أثٮؾ( »)5أك
٩عٮ ذ٧ٚ ،ٟ٣ذٯ ٦ؿض( )6ا٩ع٤خ ا٣ٲَ٧ل .ك٦ذٯ ظ٪ر يف ذ٦ ٫٤٠ ٟ٣ؿة ا٩ع٤خ
ا٣ٲَ٧ل( ،)7إٹ إف ٝةؿً٤٠« :ل ػؿصخ» ٚإ ٫٩ٱذ١ؿر اٙل٪ر.
 :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣إف ػؿصخ ثٍ٘ل رًةم» ز ٥ر٬ل ٜلة رس نا()8

ٌ

( ٫٤ٕ٣ )1ظٲر ًف ٱٞىؽ أ٦ؿا ثٕٲٚ ،٫٪إف ٝىؽ ًف ٤ل٪ر ظٲر ػؿصخ ٍ٘٣لق.
(*) كإ٣ربة ثذ١ؿر اٷذف ،كٹ ٔربة ثذ١ؿر اٹقذبؾاف.
( )2كٝٲ :٢ٹ ٚÊؿؽ ٦ة ًف ٱأت ثةٙلٲ٤ح.
(*) كّة٬ؿ اٵز٬ةر ػٺ.٫ٚ
( )3أم :رًةق.
( )4كاٛ٣ؿؽ ثَل اَْٛ٤٣ل أف ا٣جةء كًٕخ ٷٱىةؿ ٕ٦ةٌل اٵٕٚةؿ إٌف اٵقًلء ،ك٣ ٰ٬ٸ٣ىةؽ،
ٚذٞذٌص ا٣ذ١ؿار ،كٵف اٛلىؽر ٱٞذٌص اٹقذ٧ؿار.
(*) ٚإف ٤ٝخ٦ :ة اٛ٣ؿؽ ثَل« :إٹ ثإذٌل» كثَل« :إٹ أف آذف  »ٟ٣ظٲر أذرب إذٜ ٫٩لة يف ٦ ٢٠ؿة
يف اٵكٌف كا٠ذ ٰٛثإذٜ ٫٩لة ٦ؿة يف ا٣سة٩ٲح ،ك«أف» ك٦ة ثٕؽ٬ة يف ظ ٥١اٛلىؽر؟ ٤ٝخ٢ٕ٣ :
اٛ٣ؿؽ أف اٵكٌف ٛلة أدٯ ٚٲ٭ة ثة٣جةء ٠ةف اٛلٕ٪ٯ إٹ ػؿكص نة ..ثةٷذف ،كًف ٱكذس ٨قٮاق ،ثؼٺؼ
ا٣سة٩ٲح ٚإف ٪ٕ٦ة٬ة دٕ٤ٲ ٜاُ ٣ٺؽ ثةٚلؿكج إٹ أف ٱ ٓٞإذف ٚٺ دٕ٤ٲ ،ٜكآص أٔ ٨٦( .٥٤ػٍ
قٲؽم اٙلكَل ث ٨اٞ٣ةق.)# ٥
( )5ذا٠ؿ ث ٫اٞٛ٣ٲ ٫ظك ،٨كركاق ٔ ٨اٞٛ٣ٲ ٫أٖلؽ ثٖ ٨لٲؽ اٛلعيل ،كأ ٫٩أػؾق ٝ ٨٦ٮ ٫٣يف ا:ٓ٧٤٣
«إٹ أف آذف ( .»ٟ٣ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )6كػؿصخ( .ز٬ٮر) .كٝٲ :٢ك٣ٮ ًف ْلؿج( .ظةمٲح قعٮٍف).
( )7ك٣ٮ ًف ْلؿج ٛلؿً ،Ê٫ذ٠ؿق ا٣كعٮٍف .كٝٲ :٢إذا ػؿصخ ( .ٍٞٚمة.)ٰ٦
( )8كٹ ثؽ  ٨٦ا٣ؿًة يف  ٢٠ػؿصح .كاٛ٣ؿؽ ثٲ ٫٪كثَل ٦ة دٞؽـ أف ٬ؾا ٱٚ ٰٛ١ٲ ٫ا٣ؿًة ثة٤ٞ٣ت،
ػٺؼ اٵكؿ ٚٺ ثؽ  ٨٦اٷذف.

كًف دٕ ٥٤كػؿصخ ًف دُ .)1(¬ٜ٤كإف ٝةؿ« :إف ػؿصخ ثٍ٘ل إذٌل» أك «إٹ أف آذف
 »ٟ٣ز ٥أذف ٜلة رسا كًف دٕ ٥٤كػؿصخ ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٞ٣ة٬ل زٱؽ
كا٣نة :ٰٕٚٹ ٤ل٪ر¬()2؛ ٵف اٷذف إثةظح ،ك٬ٮ ٹ ٱٕذرب ا ٥٤ٕ٣ثةٷثةظح ،كٝةؿ
أثٮ صٕٛؿ كأثٮ ظ٪ٲٛح٤ :ل٪ر؛ ٵف اٷذف  ٨٦اٷٱؾاف ،ك٬ٮ اٷٔٺـ.
 :ك ٨٦ظٍٗ ٫ٛ٤لق ثةُ٣ٺؽ أك ٩عٮق ٩ ٫٤ٚٲذ٫؛ إذ ٹ ٱ٤ـ ٫٦ذ ٟ٣ك٣ٮ
اٛلع ٫٣ ٙ٤إ٦ةـ أك ظة ،)3(٥٠إٹ يف ثٲٕح اٷ٦ةـ( )4أك إذا ٠ةف ٦ؾ٬ج٭ًل )5(Éصٮاز
ا٣ذع٤ٲ ٙث٫؛ ٵ٦ ٫٩ؾ٬ت ا٪٣ةرص كاٛل٪ىٮر ثةٓص.
 Êكإذا ٝةؿ« :إف ظٛ٤خ ثُٺٚ ٟٝأ٩خ َة »ٜ٣ك٠ؿرق َٞ٤خ( ،)6ك٠ؾا
٣ٮ ًف ٱ١ؿرق ،ثٝ ٢ةؿ ثٕؽق« :إف ػؿصخ أ٩ة أك أ٩خ أك اٍ٘٣ل ٚأ٩خ َةٚ »ٜ٣٭ؾق
ٱَ٧ل ثةُ٣ٺؽٚ ،ٲع٪ر يف ٱ٧ٲ ٫٪اٵكٌف ،ٹ( )7إف ٝةؿ ثٕؽ ٱ٧ٲ« :٫٪أ٩خ َة ٜ٣إف
ػؿصخ أ٩خ أك زٱؽ» ٚٺ ٤ل٪ر؛ ٵف ٬ؾا ٣ٲف ثٲَ٧ل(.)8
( )1كٚة ٝنة.
(ً٠ )2ل يف اٵز٬ةر يف اٵٱًلف.
(٤ٚ )3ٮ ظٛ٤ة  ٢٬ٱٕ٪ـٹف؟ ٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ٱٕ٪ـٹف .كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ ٱٕ٪ـٹف.Ê
(٬ةصؿم) .كاقذٞؿب يف ا٘٣ٲر ٠ٺـ اٞٛ٣ٲ ٫ظك ٨ظٲر ٦ؾ٬ج٭ًلٔ Éؽ.٫٦
(٬ )4ؾا ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص أ٣ ٫٩لٮز ا٣ذع٤ٲ ٙثةُ٣ٺؽ كإ٣ذةؽ ك٩عٮً٬ل يف ثٲٕح اٷ٦ةـ ،ٍٞٚ
كاٛلؾ٬ت ػٺ٫ٚ؛ ٧ٕ٣ٮـ اٵد٣ح( .رشح أز٬ةر).
(*) اٛلؾ٬ت ػٺ.Ê ٫ٚ
( )5ٱٕ :ٰ٪اٷ٦ةـ كاٙلة.٥٠
( )6كذ ٟ٣ٵٝ ٫٩ؽ ظ ٙ٤ثُٺٝ٭ة؛ ٵف ٦ة دٌ ٨٧ظسة أك ٕ٪٦ة أك دىؽٱ ٞنة أك ثؿاءة ٚٲَ٧ل ،كإف ًف
ٱذٌ٤ٚ ٨٧ٲف ثٲَ٧ل إٹ ظٲر ٱذٞؽـ اٍ٣صط ً٠ل ٱأيت يف اٛلؿ٠جح( .ثكذةف ٪ٕ٦ٯ).
(*) ٦ة ًف ٱٞىؽ ا٣ذأ٠ٲؽ.)Í( .
(*) ٵف ا ِٛ٤٣ا٣سةٌل ٱَ٧ل ثُٺٝ٭ة.)Í( .
( )7يف (أ) :إٹ.
(٣ )8ذأػؿ اٍ٣صط .ٱٞةؿ٬ :ؾا ٝؽ Éدٌٕ٪٦ ٨٧ة ٚٲ١ٮف ٱ٧ٲ٪ةٛ٦( .ذٰ) .ٱٕ٪ٔ :ٰ٪ؽ  ٨٦ٱٞٮؿ :دٕٞ٪ؽ
ٔىل اٍ٘٣ل ،ك٬ٮ اٵوط( .مة.)ٰ٦

 :Êكإذا ٝةؿ« :إف ظٛ٤خ ثُٺ ٟٝٱة ٪٬ؽ ٚـٱ٪ت َة »ٜ٣زٝ ٥ةؿ« :كإذا
َٞ٤خ زٱ٪ت -ثة٣ذؼٛٲٚ -ٙأ٩خ َةٞ٤َ »ٜ٣ذة ٕلٲٕة(ٚ ،)1إف ٝةؿ« :كإذا َٞ٤خ
زٱ٪ت» -ثة٣ذنؽٱؽٞ٤َ -خ زٱ٪ت ٹ ٪٬ؽ.
 :Êكإذا ٝةؿ ٣ـكصذٲ« :٫إف ظٛ٤خ ثُٺً١ٝل ٚ٭٪ؽ ً١٪٦ل َة »ٜ٣ك٠ؿرق ًف
دُٜ٤؛ ٵ ٫٩ظ ٙ٤ثُٺؽ ٪٬ؽ كظؽ٬ة( .)2كإف ٝةؿ« :إف ظٛ٤خ ثُٺً١ٝل ٚ٭٪ؽ
ا٣سة٣سح َة ،ٜ٣كإف ظٛ٤خ ثُٺؽ ٪٬ؽ ٚأ٩ذًل َةٞ٣ذةف» َٞ٤خ ٪٬ؽ( ،)3ٹ ً٬ل،
كٱُٞ٤ةف ً٬ل ٹ  ٰ٬يف ا١ٕ٣ف(.)4
 :Êكإذا ٝةؿ ٧٤٣ؽػٮؿ ُلة كٍٗل اٛلؽػٮؿ ُلةً٤٠« :ل ظٛ٤خ ثُٺً١ٝل
ٚأ٩ذًل َةٞ٣ذةف» ك٠ؿرق زة٩ٲ نة(ٞ٤َ )5ذة كاظؽة كاظؽة ،كإف ٠ؿرق زة٣سة ًف ٱ ٓٞثة٣سة٣سح
٨لء؛ ٵف ٝؽ ثة٩خ ا٣ذٰ ًف ٱؽػُ ٢لة(ٚ ،)6ٺ ٱىط اٙل ٙ٤ثُٺٝ٭ة.
¬ :ك ٨٦ظ ٙ٤ثةُ٣ٺؽ أك ثٍ٘لق كاقذس٪ٯ ٚٲ٭ة وط اقذس٪ةؤق ثٍصط أف ٹ
ٱكذ٘ؿؽ كأف ٱ١ٮف ٦ذى ٢ث١ٺ ،٫٦كٹ ٱ ٓ٪٧اٹدىةؿ ٦ة ٔؿض  ٨٦ ٫٣دٛ٪ف أك اثذٺع
رٱ ٜأك ثؽكر ٰٝء أك قٕةؿ أك ُٔةس أك ا٣ذؾ٠ؿ ٛلة ٱكذس٪ٲ .)7(٫ك٣ٲف  ٨٦رشَ É٫أف
( )1كذ ٟ٣ٵف رشط َٺؽ زٱ٪ت ٬ٮ أف ٱىٍل ظةٛ٣ة ثُٺؽ ٪٬ؽ ،كرشط َٺؽ ٪٬ؽ ٬ٮ كٝٮع
اُ٣ٺؽ ٔىل زٱ٪ت ،ك ٢٠ذٝ ٟ٣ؽ ظىْ ٓ٦ ٢لٛٲ ٙا٣ٺـ ،ك ٓ٦ا٣ذنؽٱؽ دُ ٜ٤زٱ٪ت؛
ٙلىٮؿ رشط َٺٝ٭ة ،كٹ دُ٪٬ ٜ٤ؽ؛ ٵف رشط َٺٝ٭ة ٪٬ة أف ٱجذؽئ َٺؽ زٱ٪ت يف
اٛلكذٞجٚ ،٢إذا َٞ٤خ زٱ٪ت ٵص ٢اٍ٣صط اٛلذٞؽـ ٤ٚٲف ثُٺؽ ٦جذؽأ؛ ٤ٚ٭ؾا َٞ٤خ زٱ٪ت
ٹ ٪٬ؽ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )2كاٍ٣صط يف َٺٝ٭ة أف ٤ل ٙ٤ثُٺٝ٭ًل ٕلٲٕ نة.
( )3كذ ٟ٣ٵٝ ٫٩ؽ ظ ٙ٤ثُٺٝ٭ًل ثٞٮٚ« :٫٣أ٩ذًل َةٞ٣ذةف»؛ ٵف اٛلع٤ٮؼ ث٦ ٫ة أدٯ ثٕؽ اٛ٣ةء( .ثكذةف).
( )4ك٬ٮ ظٲر ٝةؿ« :إف ظٛ٤خ ثُٺؽ ٪٬ؽ ٚأ٩ذًل َةٞ٣ذةف ،كإف ظٛ٤خ ثُٺً١ٝل ٚ٭٪ؽ َة،»ٜ٣
ٞٚؽ وةر ُلؾا ا ِٛ٤٣اٳػؿ ظةٛ٣ة ثُٺؽ ٪٬ؽ ٞ٤ُٚذة( .ثكذةف).
(ٍٗ )5ل ٝةوؽ ٤٣ذأ٠ٲؽ.)Í( .
( )6كرشط َٺؽ ا٣سة٩ٲح أف ٱ ٓٞاٙلُ ٙ٤لًل ٕ٦ة( .ثؿ٬ةف).
( )7اٛلؾ٬ت ػٺ.Ê٫ٚ
=

ٱ١ٮف ٔةز٦ة ٔىل اٹقذس٪ةء  ٨٦أكؿ ٠ٺ ،)1(٫٦ػٺؼ اٷ٦ةـ

٤لٲٯ()2

كثٕي

أوعةب ا٣نة .ٰٕٚكٝةؿ ا٪٣ةرص( :)3ٱىط اٹقذس٪ةء ثٕؽ ا٣رتاػٰ ك٣ٮ َةؿ إذا
٠ةف ٔةز٦ة ٔ٤ٲ ٨٦ ٫ظَل ظ.ٙ٤
¨ :كٱىط اٹقذس٪ةء(٪ٔ )4ؽ٩ة ك٣ٮ دٞؽـ ٔىل اٛلكذس٪ٯ  )5(٫٪٦يف ا٩ ،ِٛ٤٣عٮ:
«أ٩خ َة ٜ٣إٹ كاظؽة زٺزة» أك «أ٩خ إٹ كاظؽة َة ٜ٣زٺزة» ،ػٺؼ ثٕي
أوعةب ا٣نة.ٰٕٚ
¬ :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َةٍٗ ٜ٣ل َة »ٜ٣أك «كاظؽة إٹ كاظؽة» ًف ٱىط
اٹقذس٪ةء(ٚ .)6إف ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣إٹ أف ٱنةء أثٮؾ» أك ٩عٮق ٚإ ٫٩ٱىط
اٹقذس٪ةء ٚٲ ،٫ك٬ٮ ث٪ٕ٧ٯ إف ًف ٱنأ(.)7
(*) ٬ؾا ذ٠ؿق أثٮ ِ٦ص كأثٮ صٕٛؿ ،كٚ ٨١٣ٲ ٫ص٭ة٣ح .كيف ا٣جعؿ ردا ٔ٤ٲ٪٤ٝ :٫ة :كٚٲْ٩ ٫ؿ؛
٘ل٭ة٣ح ٝؽرق.
( )1اٛلؿاد ٝ ٨٦جٚ ٢ؿاٗ ٨٦ ٫اٛلكذس٪ٯ .٫٪٦
( )2كٝٮاق يف ا٘٣ٲر.
(*) كظضذ ٭ ٥أف أو ٢ا٪٣ٲح اٛلٞةر٩ح ً٠ل يف ٩ٲح ا٣ىٺة كقةاؿ إ٣جةداتٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٨
٤لٲٯ :كّة٬ؿ اٛلؾ٬ت أف ٬ؾا ٣ٲف ثٍصط( .ثكذةف) .كإً٩ل اٛلٕذرب ادىةؿ اٹقذس٪ةء ثةٛلكذس٪ٯ
 ٫٪٦كإف ًف دٞةرف ٩ٲح اٹقذس٪ةء أكؿ ا٘ل٤٧حٛ٦( .ذٰ ،كٔلة .)ٰ٦كآص أٔ.٥٤
( )3كاثٔ ٨جةس.
( )4ك ٬ٮ ٦نذ ٨٦ ٜا٣س ،ٰ٪ك٬ٮ ا ،ُٕٙ٣ٱٞةؿ :ز٪ٲخ ٔ٪ةف ا٣ؽاثح ،إذا ُٔٛذ٭ة يف ٦كٍل٬ةً٤ٚ ،ل
٠ةف اٹقذس٪ةء ٱُصؼ ا١٣ٺـ ٔ ٨قٝ ٨٪لؿاق ق ٰ٧اقذس٪ةء ،ك٬ٮ كارد يف ٠ذةب آص دٕةٌف،
َْ َ َ ً
ََ َ
ْ ََْ َ َ
ْي َعٌاّص [ا١٪ٕ٣جٮت( .]14ثكذةف).
س
ِيًٓ أىف سِ ٍة إَِّل َخ ِ
ٞ٠ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صفيبِح ف ِ
(ٝ )5ةؿ  :#ٵ ٫٩ٹ ٚؿؽ ثَل دٞؽ ٫٦كدأػؿق ٔ٪ؽ أا٧ح اٵدب كا٪٣عةة ،كٞ٣ٮؿ ا٧١٣ٲخ:
ك٦ػػػػػة ٍف إٹ آؿ أٖلػػػػػؽ مػػػػػٲٕح

ك٦ػػة ٍف إٹ ٦نػػٕت اٙلػػ٦ ٜنػػٕت

(ثكذةف).
( )6كد ٓٞكاظؽة.
(ٚ )7ٲٮٔ ٙٝىل ٔؽـ ٦نٲبذٚ ،٫إف مةء ًف دُ ،ٜ٤كآص أٔ.٥٤

ٚ :إف ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣كاظؽة ككاظؽة ككاظؽة إٹ كاظؽة» كٓٝ
ز٪ذةف ٔىل ٝٮؿ أ ٢٬ا٣سٺث( ،)1كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚد ٓٞا٣سٺث ٤٠٭ة ،كد١ٮف
ا٣ٮاظؽة اٛلكذس٪ةة  ٨٦ا٣ٮاظؽة اٛلضةكرة ٚٺ ٱىط اٹقذس٪ةء(.)2
 :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣زٺزة إٹ از٪ذَل ككاظؽة» ًف ٱىط اٹقذس٪ةء
ككٕٝخ ا٣سٺث( ،)3كٝةؿ أثٮ ٱٮق ٙكٞل٧ؽ :ٱىط اقذس٪ةء ا٣س٪ذَل ٹ ا٣ٮاظؽة.
ك٠ؾا اٚلٺؼ إذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣كاظؽة ككاظؽة ككاظؽة إٹ كاظؽة كإٹ
كاظؽة كإٹ كاظؽة».
 :كإف ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣از٪ذَل ككاظؽة إٹ كاظؽة» ٛٚٲ ٫كص٭ةف(:)4
أظؽً٬ل :ٹ ٱىط اقذس٪ةء ا٣ٮاظؽة(ٚ ،)5ذ ٓٞزٺث .كا٣سةٌل :أ ٫٩ٱىط كٱٓٞ
( )1كٔىل ٝٮؿ أ ٢٬اٛلؾ٬ت د ٓٞكاظؽة¬ ٍٞٚ؛ ٵف اٹقذس٪ةء ثةَ ،٢كآص قجعة ٫٩أٔ.٥٤
( )2ٵ٦ ٫٩كذ٘ؿؽ.
(*) ٠ٺ٦٭ ٥يف اٵوٮؿ ٱٞذٌص أف ٱ١ٮف ٬ؾا ٝٮٹن ٤٣عٛ٪ٲح؛ ٵ١لٝ ٥ة٣ٮا :إذا دٕةٝجخ ٕل٢
كُٔ ٙثٌٕ٭ة ٔىل ثٕي ثة٣ٮاك ز ٥كرد ٔ٤ٲ٭ة اقذس٪ةء ٞٚةؿ ا٣نة :ٰٕٚٱؿد إٌف ا٘ل٧ٲٓ،
كٝة٣خ اٙلٛ٪ٲح :إٌف اٵػٍلة .كإذا ٠ةف ٬ؾا رأ٦ل ٥يف ا٘لٚ ٢٧ةٛلٛؿدات ٦س٤٭ة؛ إذ ٹ ٚؿؽٝ .ةؿ
يف ٕلٓ ا٘لٮا ٓ٦ثٕؽ ذ٠ؿق ٣ٺقذس٪ةء ا٣ٮاٞٔ ٓٝٲت ٕل٤ح ٦ة  :٫ْٛ٣كا٣ٮا ٓٝثٕؽ ٛ٦ؿدات أكٌف
ثةٚ .٢١٣ٲْ٪ؿٝ .ةؿ ا٣رب٦ةكم ً٤ٔ ٨٦لء ا٣نةٕٚٲحٝ :ؽ ٱْ ٨أف رصٮع اٹقذس٪ةء إٌف اٵػٍلة
٦ؾ٬ت ا٣نةٰٕٚ؛ ٵف اٛل٪ىٮص ٚٲًل ٣ٮ ٝةؿ :أ٩خ َةٞ٤َ ٜ٣ح كَٞ٤ح إٹ َٞ٤ح كٝٮع
َٞ٤ذَلٚ ،ٲْ ٨أف ذ ٟ٣ث٪ةء ٔىل ٔٮدق ،ك٣ٲف اٵ٦ؿ ٠ؾ ،ٟ٣إً٩ل ذٝ ٟ٣ةٔؽة اٛلٛؿد ٹ ا٘لٓ٧
ٔىل اٵوط .ا٩ذ٭ٯ ٠ٺ ،٫٦كث ٫ٱؿد ٓٛاٷم١ةؿ ٨٦( .ػٍ قٲؽم اٙلكَل ث ٨اٞ٣ةق.)# ٥
( )3كذ ٟ٣ٵ ٫٩يف اٙلٞٲٞح اقذس٪ٯ زٺز نة  ٨٦زٺث؛ ٵف ا٣ٮاك ١ٚ ،ُٕٙ٤٣ةف رصٮٔة .كظضح
أيب ٱٮق ٙكٞل٧ؽ أف ا٣ٮاظؽة  ٰ٬ا٣ذٰ ظىُ ٢لة اٹقذ٘ؿاؽٚ ،ٲ٘٤ٮ ٝٮ« :٫٣كاظؽة» كدٓٞ
كاظؽة ،ك٠ةف ا٬ ُٕٙ٣ٮ ا٣جةَ٪٤ٝ .٢ة :ا ُٕٙ٣كاٛلُٕٮؼ ٔ٤ٲ٠ ٫ة٣يشء ا٣ٮاظؽ( .ثكذةف).
(*) كٔىل ٝٮ٪٣ة كاظؽة.)Í( .
(٤٣ )4نةٕٚٲح.
( )5كذ ٟ٣ٵف اٹقذس٪ةء  ٨٦ظ ٫ٞأف ٱ١ٮف راصٕ نة إٌف ٦ة ٱ٤ٲ ،٫كاقذس٪ةء ا٣ٮاظؽة  ٨٦ا٣ٮاظؽة ٍٗل
وعٲط( .ثكذةف).

ز٪ذةف( ،)1ك٠أٝ ٫٩ةؿ« :زٺزة إٹ كاظؽة» .كإف ٝةؿ« :زٺزة إٹ از٪ذَل ك٩ى ٛنة»
كٕٝخ كاظؽة.)2(Ê
 :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣زٺزة إٹ زٺزة إٹ كاظؽة» كٕٝخ( )3كاظؽة
ٔىل اٵوط ،كٝٲ :٢ز٪ذةف ،كٝٲ :٢زٺث.
 :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َةٗ ٜ٣لكة إٹ از٪ذَل» كٕٝخ زٺث؛ ٵف اٹقذس٪ةء
 ٨٦اٚل٧ف .كٝٲ :)4(٢د ٓٞكاظؽة  ،ٍٞٚكٱ١ٮف اٹقذس٪ةء ً٦ل ٱ- ٓٞكٰ٬
ا٣سٺث -ٹ  ٨٦ا٣ـااؽ ٔ٤ٲ٭ة .ك٠ؾا ٣ٮ ٝةؿٗ« :لكة إٹ زٺزة» أك «قذة إٹ أرثٕة»
ٚذ ٓٞز٪ذةف ،كٝٲ :٢زٺث.
 :كإف ٝةؿٗ« :لكة إٹ ز٪ذَل إٹ كاظؽة(ٞ٤َ »)5خ زٺزة ،كٝٲ :٢ز٪ذَل.
 :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٨٦ ٜ٣كاظؽة إٌف زٺث أك  ٨٦زٺث إٌف كاظؽة»
(ٝ )1ٮم ٔىل أو٤٭٥؛ ٵف اٛلُٕٮؼ كاٛلُٕٮؼ ٔ٤ٲ٠ ٫ة٣يشء ا٣ٮاظؽ.
( )2كذ ٟ٣ٵف اقذس٪ةء اٹز٪ذَل وعٲطٚ ،أ٦ة ا٣سة٣سح  ٥٤ٚٱكذس ٨إٹ ٩ىٛ٭ة ،كث ٰٞا٪٣ى ٙا٣سةٌل
ٍٗل ٦كذس٪ٯٚ ،ٲَصم؛ ٵف َ٠صق ٱذ( .٥٧ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(*) ادٛة ٝنة.
( )3كذ ٟ٣ٵف اقذس٪ةء ا٣ٮاظؽة  ٨٦ا٣سٺث اٳػؿة ٱ١ٮف إزجةدة١ٚ ،أٝ ٫٩ةؿ :إٹ زٺث ٣ٲف ٚٲ٭ة
كاظؽةٚ ،ذٞؽٱؿق :زٺزة ٥لؿج ٪٦٭ة از٪ذةف؛ ٵف اٹقذس٪ةء  ٨٦اٷزجةت ٱ١ٮف ٛ٩ٲة ،ك ٨٦اٰٛ٪٣
ٱ١ٮف إزجةدة ،كاػذةر ٬ؾا وةظت ا١٣ذةب .كظضح اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل :أف اٹقذس٪ةء اٵكؿ ثةَ،٢
كث ٰٞا٣سةٌل ،ك٬ٮ ٔةاؽ إٌف اٷزجةت١ٚ ،أٝ ٫٩ةؿ :زٺزة إٹ كاظؽةٚ ،ج ٰٞاز٪ذةف .كظضح اٞ٣ٮؿ
ا٣سة٣ر :أف اٹقذس٪ةء اٵكؿ ثةَ٢؛ ٵ ٫٩رصٮع ،كا٣سةٌل ٔةاؽ إ٣ٲ ٫كدةثٓ  ٫٣كٟلؿج ٚ ٫٪٦جُ٢
أٱٌ نة ،كثٝ ٰٞٮ« :٫٣زٺزة» ٹ ٕ٦ةرض ٚ ،٫٣ع٪٧١ة ثٮٝٮٔ ،٫كركاق يف ا١٣ٮا٠ت ٔ ٨اٷ٦ةـ
٤لٲٯ( .ثكذةف).
( )4اُ٣ربم كاث ٨أيب ٬ؿٱؿة.
( )5أ ٥٤أف ا٣ٮاظؽة ٪٬ة ٦كذس٪ةة  ٨٦اٹز٪ذَل ٚٲ١ٮف إزجةدة١ٚ ،أٝ ٫٩ةؿٗ :لكة إٹ كاظؽة ،ز٥
ٱرتدت ٔىل اٞ٣ٮَ٣ل اٵكَ٣ل  ٢٬اٹقذس٪ةء  ٨٦اٚل٧ف ٚٲ ٓٞزٺزة ،كاػذةرق اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ،أك
 ٨٦ا٣سٺث ا٣ذٰ ٱٚ ٟ٤٧ٲ ٓٞز٪ذَل( .ثكذةف).

ٞٚٲ :٢د ٓٞكاظؽة ،)1(Êكٝٲ :٢ز٪ذةف ،كٝٲ :٢زٺث .كرصع ٫اٷ٦ةـ ٤لٲٯ.
 :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣إف مةء آص دٕةٌف» َٞ٤خ إف ٠ةف ٦كٲب نة إ٣ٲ٭ة أك
٠ةف َٺٝ٭ة كاصجة أك ٪٦ؽكثة ،كظٲر ٹ ٚٺ ٔ٪ؽ اٜلةدمٝ .Éةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣جعٲجط( :)2كٱٕذرب اٷظكةÊف كاٷقةءة يف ٝل٤ف اُ٣ٺؽ( )3كٹ ٔربة ثًل ٝج،٫٤
كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ث ٢ظةؿ  .)4(٫ْٛ٣ك٬ٮ اٵكٌف( .)5كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ
 ٞ٤ُ٦نة .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚٹ ٱٞ٤ُ٦ ٓٞة.
١ٕٚف اٵكؿ ٔىل ٝٮؿ اٜلةدم.
¬
كإف ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣إٹ أف ٱنةء آص َٺ»ٟٝ
 :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣إٹ أف ٱنةء آص» ٚةٛلؿاد إٹ أف ٱنةء آص ٔؽـ
َٺٚ ،ٟٝإف ٠ةف َٺٝ٭ة ظٲ٪بؾ كاصجة أك ٪٦ؽكثة أك ٦جةظ نة ٞ٤َÊخ( ،)6كإف ٠ةف
ٞلْٮرا أك ١٦ؿك٬ة ًف دُ ،ٜ٤كٱ١ٮف ٝٮ« :٫٣إٹ أف ٱنةء آص» أك «إٹ أف ٱنةء زٱؽ»
( )1كذ ٟ٣ٵ٥ ٫٩لؿج اٹثذؽاء كا٘٣ةٱح؛ ٵ١لًل ظؽاف ٹ ٱؽػٺف ثعةؿً٠ ،ل ٣ٮ ٝةؿٛ٣« :ٺف ٨٦
٬ؾا اٙلةاٍ إٌف ٬ؾا اٙلةاٍ» ٚٺ ٱؽػ ٢اٙلةاُةف يف اٷٝؿار .كظضح اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل :أ ٫٩ٱؽػ٢
اٹثذؽاء كْلؿج ا٘٣ةٱح؛ ٵٝ ٫٩ؽ أك ٓٝاٵكٌف كا٣سة٩ٲح ،كأ٦ة ا٣سة٣سح ٚضٕ٤٭ة ظؽاٚ ،ٲضٮز دػٮٜلة
ك٣لٮز ٔؽٚ ،٫٦ٺ دؽػ ٢ثة٣ن .ٟكظضح اٞ٣ٮؿ ا٣سة٣ر :أ١لًل ٱؽػٺف ٕ٦ة؛ ٵٝ ٫٩ؽ كصؽ ِٛ٣
ا٣سٺث ٚٺ ٣لٮز إ٘٣ةؤ٬ةٝ ،ةؿ  :#ك٬ؾا ٬ٮ اٛلؼذةر؛ ٵف ٞ٦ىٮدق ثًل ذ٠ؿ ٬ٮ دٕؿٱٙ
إ٣ؽد اٙلةو ٨٦ ٢اُ٣ٺؽ ٔ٤ٲ٭ة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )2كاػذةرق اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  #يف ا٘٣ٲر.
( )3كدْ٭ؿ ٚةاؽة اٚلٺؼ ثَل اٞٛ٣ٲ٭َل ظٲر ٠ةف ٞلك٪ة إ٣ٲ٭ة يف أكؿ اٛلض٤ف ك٦كٲب نة يف آػؿق،
ٚذُٔ ٜ٤ىل ٝٮؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط ،ٹ ٔىل ٝٮؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل ،كٱذٞٛةف ظٲر ٠ةف ٦كٲبة يف
أكٚ ،٫٣ذُ ٜ٤كٚة ٝنة.
( )4ٵف إرادد ٫ظةو٤ح( .رشح أز٬ةر).
( )5كٝٮاق اٛلٛذٰ.
( )6كذ ٟ٣ٵف آص دٕةٌف ٹ ٱنةء ٔؽـ َٺٝ٭ة ،ث ٢ٱنةء كٝٮٔ ٫يف ا٣ٮاصت كاٛل٪ؽكب ،كٹ ٱنةء
كٝٮٔ ٫كٹ ٔؽ ٫٦يف اٛلجةح؛ ٤ٚؾ ٟ٣ك .ٓٝكإف ٠ةف ١٦ؿك ٬نة أك ٞلْٮر نا ًف دُٜ٤؛ ٵف آص دٕةٌف ٱنةء
ٔؽـ َٺٝ٭ة .كإف ٝىؽ إٹ أف ٱنةء آص َٺٞٚ ٟٝؽ َٔ ٜ٤ٺٝ٭ة ث٦ ٰٛ٪نٲبح آص ُ٤٣ٺؽٚ ،ذُٜ٤
ظٲر ٹ ٱ١ٮف َٺٝ٭ة كاصجة كٹ ٪٦ؽكثة١ٔ ،ف ا٣ىٮرة اٵكٌف( .ثكذةف).

ث٪ٕ٧ٯ إف ًف ٱنأ()1؛ ٣بٺ ٱ١ٮف اقذس٪ةء .)2(٢١٤٣
 :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣إٹ أف ٱنةء زٱؽ» أذربت ٦نٲبذ ٫يف اٛلض٤ف()3إف
٠ةف ظةرض نا ،أك يف ٝل٤ف ٔ ٫٧٤إف ٠ةف ٗةاجةٚ ،إف مةء ٔؽـ َٺٝ٭ة ًف دُ ،¬ٜ٤كإف ًف
ٱنأ َٞ٤خ¬(ٝ .)4ةؿ أثٮ إ٣جةس كأثٮ َة٣ت( :)5ك٠ؾا ٣ٮ ٝةؿ« :إٹ أف ٱٞٮـ زٱؽ» أك
«إٹ أف ٱؽػٚ »٢إ ٫٩ٱٕذرب ٝٲة ٫٦كدػٮ ٫٣يف اٛلض٤ف أك يف ٝل٤ف ٔ ٫٧٤إف ٗةبٞٚ .ةؿ
اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :إ٦ ٫٩جٔ ٰ٪ىل أ٩ ٫٩ٮاق يف اٛلض٤ف أك ٔؿؼ ذٝ ٨٦ ٟ٣ىؽق أك
صؿل ث ٫إ٣ؿؼ ،كإٹ ٠ةف ٔىل ا٣رتاػٰ ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٤لٲٯ ا٣جعٲجط كظك :٨إف
ٝٮ« :٫٣إٹ أف ٱؽػ٦ »٢سٝ ٢ٮ« :٫٣إف ًف ٱؽػ ،»٢ك٬ٮ ٔىل ا٣رتاػٰ¬ ،ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف
أيب َة٣تٚ ،ٲ١ٮف ٝٮؿ أيب إ٣جةس ٪٬ة ٦س ٢أظؽ ٝٮٍف أيب َة٣ت :إ١لة ٛ٤٣ٮر .ك٦س ٫٤يف
ا١٣ةيف ،كٝةؿ :إ ٫٩كٚةؽ.
 :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣إٹ أف ٱنةء أثٮؾ زٺزة» اظذ )6(٢٧أف ٦ؿادق()7

( )1ٵ ٫٩إف ًف ٱذأكؿ ُلؾا اٛلٕ٪ٯ ًف ٱىط؛ ٵ٦ ٫٩كذ٘ؿؽ ،كإذا ٠ةف ث٪ٕ٧ٯ «إف ًف» ٠ةف ٬ؾا وٲ٘ح
ٍٗل وٲ٘ح اٹقذس٪ةء .كيف ثٕي اٙلٮا٨ل :كٚٲ ٫قؤاؿ ،ك٬ٮ أف ٱٞةؿ :إف اٹقذس٪ةء رٓٚ
ُ٤٣ٺؽ ،ك٬ٮ ٱؤد م إٌف اقذ٘ؿاٝ ،٫ٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ا٘لٮاب أف ٬ؾا ٞ٦ؽر ثةٍ٣صط،
٠أٝ ٫٩ةؿ :إف ًف ٱنأ( .ز٬ٮر).
(٬ )2ٮ اقذس٪ةء ظة٣ح ٹ ٛ٦( .٢٠ذٰ).
( )3كذ ٟ٣ٵف ٦ة ٔ ٜ٤ثةٛلنٲبح ٚ٭ٮ ٞ٦ىٮر ٔىل اٛلض٤ف( .ثكذةف).
( )4كإف ًف ٤لى ٢أظؽ اٵ٦ؿٱٞ٤َ ]1[٨خ.
( )5اٵز٬ةرٝ :ٲ :٢ك«إٹ أف» ٛ٤٣ٮر.
( )6اٵكؿ.
( ِٛ٣ )7ا١٣ٮا٠تٝ :ٮ« :٫٣إٹ أف ٱنةء أثٮؾ زٺزة» ٬ٮ ٤لذ ٢٧أف ٦ؿادق ثة٣سٺث زٺث
دُ٤ٲٞةت ،ك٤لذ ٢٧زٺث ٦نٲبةتٍٚ ،لصٓ إ٣ٲ٦ ٫ة أراد ُلة .كيف  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل ٤لذ ٢٧أف
٦ؿادق إٹ أف ٱنةء زٺزة ٚسٺث دُ٤ٲٞةت ،ك٤لذ ٢٧إٹ أف ٱنةء زٺزة ٚٺ ٨لءٍٚ ،لصٓ إٌف ٩ٲذ٫
يف ذ( .٫٤٠ ٟ٣ث.)Í( .)٫ْٛ٤

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

[ ]1ث ٢ق١خ أك ٦ةت( .دؾ٠ؿة).

إٹ أف ٱنةء أثٮؾ زٺث ٦نٲبةتٚ ،ٺ ٱ٨ ٓٞلء إف مةء٬ة ،كإف ًف ٱنأ٬ة أك مةء أ٢ٝ
٪٦٭ة كٕٝخ كاظؽة .كاظذ )1(٢٧أف ٱؿٱؽ إٹ أف ٱنةء زٺث دُ٤ٲٞةت ،كيف ٬ؾا
٤لذ ٢٧أف ٱؿٱؽ إٹ أف ٱنةء زٺزة ٚسٺث دُ٤ٲٞةتٚ ،إذا مةء زٺزة َٞ٤خ زٺزة ،كإف
مةء أ ٨٦ ٢ٝزٺث أك ًف ٱنأ مٲبة كٕٝخ كاظؽة ،ك٤لذ ٢٧أف ٱؿٱؽ إٹ أف ٱنةء زٺز نة
ٚٺ ٨لءٚ ،إذا مةء زٺزة ًف ٱ٨ ٓٞلء ،كإف مةء دك١لة أك ًف ٱنأ مٲبة كٕٝخ كاظؽة،
اٳػؿ؛ ٵ ٫٩أّ٭ؿ( ،)2ذ٠ؿق يف ا٣ذ٧٭ٲؽ( .)3كيف
ٚإف ًف ٱؿد ثؾ ٟ٣مٲبة ٖلٔ ٢ىل ٬ؾا É
اٛلكأ٣ح اظذًلؿ زة٣ر( ،)4ك٬ٮ أ ٫٩أراد أ١لة َة ٜ٣زٺزة إٹ أف ٱنةء أثٮ٬ة ٚٺ َٺؽ.

( )1ا٣سةٌل.
( )2يف (د) :ٵ ٫٩أّ٭ؿ اٹظذًلَ٣ل.
(ٞٛ٤٣ )3ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ ظ٪ل.
(٬ )4ؾا ٣ىةظت ا١٣ذةب ،ك٬ٮ ْ٩ؿ زةٝت؛ إذ ٹ ٚؿؽ ثَل دٞؽٱ ٥اٛلكذس٪ٯ كدأػٍلق ً٠ل دٞؽـ.
(ثكذةف).

فصل[ :يف اخللغ وشسوطه]

كاٚلَ ٓ٤ٺؽ ثةا )1(¬٨ٱ ٓ٪٧ا٣ؿصٕح كاُ٣ٺؽ ثٕؽق .كٝةؿ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كأظؽ
ٝٮٍف ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة :ٰٕٚإٚ ٫٩كغ( )2إذا ك ٓٝث ِٛ٤اٛلؼةٕ٣ح أك اٛلجةراة.
ك٤٣ؼ ٓ٤رشكط ٗلكح:
اٵكؿ :كٝٮع اُ٣ٺؽ ثَل ا٣ـكج ا٣جة ٖ٣إ٣ة ٢ٝاٛلؼذةر أك ك٠ٲ ٫٤ث )3(٫أك ٌٚٮٍف
كأصةز ٔٞؽق ٹ رش- ٫َÉك٣ٮ ٠ةف ا٣ـكج ٦ؿٱٌة أك ٞلضٮرا ٔ٤ٲ ٫أك ٔجؽا ٍٗل ٦أذكف -٫٣
كثَل زكصذ ٫ا٣جة٘٣ح إ٣ة٤ٝح اٛلؼذةرة اٛلُٞ٤ح ا٣ذُصؼ٤ٚ ،ٮ ٠ة٩خ ٞلضٮرة وط إف أذف
ٜلة أ ٢٬ا٣ؽٱ ٨أك ظة ،)4(¬٥٠كإف ًف وط ك٠ةف إ٣ٮض يف ذ٦ذ٭ة دُة٣ت ث ٫ثٕؽ رٓٚ
اٙلضؿٚ ،إف ٠ةف مٲبة ٕ٦ٲ٪ة ٦ ٨٦ةٜلة ٣ـ٦٭ة ٝٲ٧ذ )5(٫يف ذ٦ذ٭ة(ً٠ )6ل ٣ٮ ٠ةف ٍ٘٣ل٬ة.
ٚ :إف ٠ة٩خ ا٣ـكصح أ٦ح أك ٦ؽثؿة كإذف ٜلة قٲؽ٬ة ث ٫وط ك٣ـ٫٦
إ٣ٮض( ،)7كإف ًف ٱأذف ث ٫وط ك٠ةف إ٣ٮض يف ذ٦ذ٭ة(٦ )8ذٯ ٔذٞخ ،إٹ أف
دؽ٣ف ٔ٤ٲ )9(٫ثأف قٲؽ٬ة أذف ٜلة ٠ةف دٱ ٨ص٪ةٱح( .)10ك٠ؾا إذا أذف ٜلة قٲؽ٬ة ثٞؽر
٤ٕ٦ٮـ ز ٥زادت ٔ٤ٲ ،٫أك أذف ٜلة إذ٩ة ٞ٤ُ٦ة كزادت ٔىل ٦٭ؿ٬ة٠ -ةف ا١٣ٺـ يف
( )1كأٛ٣ةّٔ ٫ىل أرثٕح أرضب :إٞ٣ؽ كاٍ٣صط كإ٣ؽة كاٚلُةب.
(ٚ )2ٺ ٤لذةج إٌف ٩ٲح ،كٱىط يف ظةؿ اٙلٲي( .رشح أز٬ةر ٪ٕ٦ٯ).
( )3أك ٛ٦ٮًة.)Í( .
( )4ك٣ٮ ٍٗل اٙلةصؿ( .ثكذةف) (.)Í
( )5ك٣ٮ ٠ةف¬ ٔةٛلة ثةٙلضؿ؛ ٵ١لة ٦ة١٣حٔ( .ة٦ؿ) ثؼٺؼ  ٟ٤٦اٍ٘٣ل.ا٬ػ كيف دٕ٤ٲ ٜاثٛ٦ ٨ذةح:
٬ؾا  ٓ٦ص٭ ٢ا٣ـكج ،كأ٦ة ٚ ٫٧٤ٔ ٓ٦ٺ ٨لء  .٫٣كٝٮاق اٛلٛذٰ.
( )6إذا ارد ٓٛاٙلضؿ Êكٝؽ ػؿج ٔ١٤٦ ٨٭ة ،كإٹ كصت ثٕٲ.٫٪
( )7ك٣ٮ ٍٗل ٩ةمـة.)Í( .
(٩ ٓ٦ )8نٮز٬ة.)Í( .
( )9إف ص٭ ٢ك ٰ٬اٛلجذؽاح.)Í( .
( )10كٹ ٱٕذرب ٩نٮز٬ة.)Í( .
(*) ٚٲ ٓٞاٚل ٓ٤ك٥لٍل ا٣كٲؽ ثَل دك٤ٲ٧٭ة أك ٚؽا٬ة.)Í( .

ا٣ـااؽ ً٠ل ٦ؿ( .)1كإف ٠ة٩خ ١٦ةدجح ٞٚةؿ يف ا٣جعؿ¬٠ :ؾا أٱٌة( .)2كٚٲْ٩ ٫ؿ ،ث٢
ٱ١ٮف ٔ٤ٲ٭ة إذا أذف ٜلة قٲؽ٬ة ،كإف ًف  ٰٛٚذ٦ذ٭ة .كإف ٠ة٩خ ظؿة ٦ؿٱٌح ٦ؿض
٦ٮٔلة ٠ةف إ٣ٮض  ٨٦ز٤ر دؿ٠ذ٭ة( )3ثٕؽ ٌٝةء ا٣ؽٱٮف.
 :كٱىط اٚل ٓ٦ ٓ٤كٍف ٦ةؿ ا٣ىٍ٘لة إذا ٠ةف ٜلة ٚٲ٦ ٫ى٤عح ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٫
ط؛ ٕ٣ؽـ
ظك ،٨ك٩ ٢ٕ٣نٮز٬ة ٪٠نٮز ا١٣جٍلة ،كٝةؿ يف ا٣جعؿ كا١٣ةيف :ٹ ٱىػ Ê
ا٪٣نٮز ٪٦٭ة( ،)4إٹ إذا ٠ةف إ٣ٮض ٍٗ ٨٦ل٬ة.
 :كٱىط اٚل ٓ٦Ê ٓ٤اٍ٘٣ل ثٕٮض ً٠ ،)5(٫٪٦ل ٱىط أف ٱ١ٮف اٛل٭ؿ يف
ا١٪٣ةح ٍٗ ٨٦ل ا٣ـكج ،كا٣س ٨٧يف ا٣جٲٓ ٍٗ ٨٦ل اٛلنرتم ،كإ٣ٮض يف إ٣ذ٨٦ ٜ
( )1ٱٕ ٰ٪يف ذ٦ذ٭ة ،كإف د٣كخ  ٰٛٚرٝجذ٭ة( .ثعؿ ٪ٕ٦ٯ).
( ِٛ٣ )2ا٣جعؿ :ك٣ٲف ١٧٤٣ةدجح اٛلؼةٕ٣ح ثٍ٘ل إذف قٲؽ٬ة؛ إذ ٬ٮ دربع .كٝ ٢ٕ٣ٮؿ اٛلى« :ٙ٪كٚٲ٫
ْ٩ؿ» أ ٫٩ٱىط ٪٦٭ة ،كٱ١ٮف يف ٠كج٭ة  ٓ٦اٷذف ،كيف ذ٦ذ٭ة ظٲر ًف ٱأذف.ا٬ػ ك ِٛ٣ا٣جكذةف٬ :ؾا
ٛ٦٭ٮـ ا٣جعؿ؛ ٵٝ ٫٩ةؿ ٚٲ :٫ك٣ٲف ١٧٤٣ةدجح اٛلؼةٕ٣ح ثٍ٘ل إذف قٲؽ٬ة؛ إذ ٬ٮ دربعٛ٧ٚ .٭ٮ ٫٦إذا
أذف ٜلة وط¬ ك٣ـ ٫٦إ٣ٮض ،كٝؽ رصح ث ٫يف اٹ٩ذىةر أ ٫٩إذا أذف ٜلة وعخ اٛلؼةٕ٣ح ث٧٭ؿ٬ة إف
٠ةف ٦ك٧ٯ أك ٦س٦ ٢٭ؿ٬ة ،كإف زادت ٔىل ٦٭ؿ٬ة ٠ة٩خ ا٣ـٱةدة يف ذ٦ذ٭ة دُة٣ت ُلة إذا ٔذٞخ.
ٝةؿ ا٣ٮا٣ؽ :كيف ٠ٺـ ا٣جعؿ ْ٩ؿ؛ ٵف إذف ا٣كٲؽ أثةح ٜلة ا٣ذُصؼ ،ٹ أ ٫٩ٱ٤ـ ٫٦اٛلةؿ( .ث.)٫ْٛ٤
(*) كٱ١ٮف  ٓ٦ا٣ذؽ٣ٲف ٠ض٪ةٱح اٛل١ةدت ،ٱٕ ٰ٪يف ٠كج.)Í( .٫
( )3ٱٞةؿً :ف وط يف ا٣س٤ر ك٬ٮ ًف ٱؿض ثة٣جٲ٪ٮ٩ح إٹ ثة٢١٣؟  ٫٤ٕ٣ظٲر اثذؽأ أك ٔ ٥٤ك٠ةف إ٣ٮض
ٕ٦ٲ٪ة.
(*) كذ ٟ٣ٵ ٫٩ثؾؿ ٦ةؿ ٍٗ ٨٦ل اقذعٞةؽ ٦ذٞؽـٚ ،٭ٮ ً٠ل ٣ٮ ك٬جذ( .٫٣ ٫ثكذةف).
(*) إذا ٠ةف إ٣ٮض ٕ٦ٲ٪ة ،كإف ٠ةف يف ا٣ؾ٦ح ق٧٤خ إٌف ٝؽر ا٣س٤ر كا٣جة ٰٝدٱ ،]1[٨ك٬ؾا إذا
٠ةف ٔٞؽا ،ٹ رشَة ٚٺ ٱ ٓٞإٹ ثعىٮؿ ٕلٲٕ.)Í( .٫
( )4إذ ٹ د٤١ٲ٤ٔ ٙٲ٭ة٠( .ٮا٠ت).
( )5كذ ٟ٣ٵ ٫٩إذا صةز أف ٱك ٍٞظ ٜا٣ـكج ثٕٮض ٪٦٭ة صةز إ٣ٮض ٍٗ ٨٦ل٬ةٌٞ٠ ،ةء دٱ٨
ٔ٤ٲ٭ة؛ كٛلة ذ٠ؿق يف ا١٣ذةب( .ثكذةف).

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

[ ]1كقٲأيت يف ا٣جٲةف ٔىل ٦كأ٣ح :كإذا َ ٜ٤اٛلؿٱٌح ٔىل ٔٮض أ٠سؿ  ٨٦ا٣س٤ر ،ثٕؽ ا٣كةثٕح كا٣سٺزَل ٪٬ ٨٦ة.

ٍٗل إ٣جؽ .كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ ٱىط إذا ٠ةف إ٣ٮض ٍٗ ٨٦ل ا٣ـكصح( .)1كركاق
أثٮ صٕٛؿ ٔ ٨اٞ٣ةق ٥كاٜلةدم كا٪٣ةرص ،كٝةؿ أثٮ إ٣جةس :ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ رصٕٲة
كٱ٤ـ ٫٦إ٣ٮض ٵص ٢اًٌ٣لف ث .٫ك٦س ٫٤يف ا ٨ٔ ٓ٧٤٣أيب ظ٪ٲٛح.
 :كإذا ٝةؿ اٍ٘٣لٞ٤َ« :٭ة ٔىل أ »ٰ٪٦ ٙ٣أك «ٔىل ٦٭ؿ٬ة  »ٰ٪٦وط¬
ك٣ـ .)2(٫٦كإف ٝةؿٞ٤َ« :٭ة ٔىل أ »ٙ٣أك «ٔىل ٦٭ؿ٬ة» أك «كأ٩خ ثؿمء ٨٦
٦٭ؿ٬ة( ٜ٤ُٚ »)3ا٣ـكج ٞٚةؿ اٜلةدم :ٱىط Éكٱ٤ـ ٫٦ذ ،)4(ٟ٣كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ
َة٣ت :ٹ ٱ٤ـ ٫٦إٹ أف ٱٌ ٨٧ث ،٫كإف ًف ٠ةف ٦ٮٝٮٚة ٔىل إصةزة ا٣ـكصح يف إٞ٣ؽ:
إف أصةزد ٫وط ك٣ـ٦٭ة ،كإف ًف ثُٚ .٢إف ٝةؿٞ٤َ« :٭ة ٔىل أٌل ًة ٟ٣ ٨٦ثرباا٭ة»
ًف ٱ٤ـ٨ ٫٦لء؛ ٵف اًٌ٣لف ثة٣رباء ٹ ٱىط( ،)5ذ٠ؿق يف ا٣جعؿ.Ê
( )1كٱ ٓٞاُ٣ٺؽ رصٕٲة ثةٞ٣جٮؿ يف إٞ٣ؽ ،ٹ يف اٍ٣صط ٚٺ ٱ٨ ٓٞلء.
َ ْ ْ
ِيىا اذ َج َدت بٍِِّص [ا٣جٞؿة ،]229:ٱٞذٌص ثُٺف إ٣ٮض ٍٗ ٨٦ل٬ة.
(*) كٹ ٔٮض ٫٣؛ إذ ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صذ
٪٤ٝة :إذا صةز أف دك ٍٞظ ٜا٣ـكج ثٕٮض ٪٦٭ة صةز ٍٗ ٨٦ل٬ةٌٞ٠ ،ةء دٱ٤ٔ ٨ٲ٭ة( .ثعؿ ث.)٫ْٛ٤
(*) ث ٢ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ رصٕٲة[ ،]1كٱؿد إ٣ٮض ٔىل ا٣ؾم أػؾ ٗ( .٫٪٦ٲر ،كرشح أز٬ةر).
( )2كذ ٟ٣ٵٝ ٫٩ؽ ً ٨٧ث ،٫كٝؽ ٝةؿ ÷(( :ا٣ـٔٲٗ ٥ةرـ)) .ك٠ؾا ٣ٮ ًف Êٱ٪ٔ »ٰ٪٦« :٢ٞؽ
اٜلةدم #؛ ٵف قؤا٣ ٫٣لؿم ٝلؿل اًٌ٣لفٞٚ ،ؽ ا٣ذـ( .٫٦ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )3كيف ا٣جعؿ٦ :كأ٣حٚ Ê:إف ٝةؿ ٜ٤َ :اث٪ذٰ كأ٩خ ثؿمء ٦ ٨٦٭ؿ٬ة أك ٔىل أ ٟ٩ثؿمء ٦ ٨٦٭ؿ٬ة
ًف ٱ ،ٓٞوٍ٘لة ٠ة٩خ أـ ٠جٍلة؛ إذ ٹ ٩نٮز كٹ ًًلف  ٨٦اٵبٚ ،إف زاد :كٔيل اًٌ٣لف إف
َة٣جذ ،ٟأك ٝةؿٞ٤َ :٭ة ٔىل أٌل ًة ،٨٦أك ٝةؿ ا٣ـكجٞ٤َ :خ ٔىل أً ٟ٩ةٞٚ -٨٦ٲ :٢كٓٝ
ػ ٕ٤نة ٔ٪ؽ  ٨٦وعط إ٣ٮض ٍٗ ٨٦ل٬ة( .ث.)٫ْٛ٤
(*) ٹ ٱربأ ،كٱ ٓٞاُ٣ٺؽ رصٕٲ نة[.)Í( .]2
( )4يف ٍٗل :كأ٩خ ثؿمء ،Éإٹ أف ٱٞٮؿٔ« :ىل أ ٟ٩ثؿمء» كأصةزت وط ك٠ةف ػ ٕ٤نة( .مة.)ٰ٦
( )5كذ ٟ٣ٵف ا٣رباء ٣ٲف ثًلؿ ٚٺ ٱىط اًٌ٣لف ث ،]3[٫كٱ ٓٞاُ٣ٺؽ رصٕٲة ثةٞ٣جٮؿ يف إٞ٣ؽ( .ثكذةف).
-------------------------

[ ]1ثةٞ٣جٮؿ يف إٞ٣ؽ ،ٹ يف اٍ٣صط ٚٺ ٱ ٓٞرصٕٲة كٹ ثةا٪ة.
[ ]2ثةٞ٣جٮؿ يف إٞ٣ؽ.)Í( .
[ ] 3ٱٞةؿٚ :ةًٌ٣لف ثة٣ٮص ٫كاٞ٣ك٧ح ٱىط ٚٲْ٪ؿ .ٱٞةؿ :ٵ٦ ٫٩ذًٌ٤٣ ٨٧لؿ ٚىط ،ك٬ؾا ٬ٮ اٛ٣ةرؽ .كٝٲ:٢
ظٲر أدٯ ثةًٌ٣لف كا٣ذع .٢٧كيف ا٣ٮاثٚ :٢أ٦ة ٣ٮ ٝةؿ اٵب أك أص٪جٰٞ٤َ :٭ة كٝؽ أثؿأد٦ ٨٦ ٟ٭ؿ٬ة ،أك
ٔىل أ ٟ٩ثؿمء ٦ ٨٦٭ؿ٬ةٞٚ -ؽ ٝةؿ اٜلةدم :إف ذ ٟ٣ٱىط ،كٱ٤ٞ٪ت ًًل٩ة ٨١٣ ،دأكؿ اٵػٮاف اٛلكأ٣ح
ٔىل أ ٫٩أدٯ ث ِٛ٤اًٌ٣لف ،كإذا د ِٛ٤ثةًٌ٣لف إٞ٩ؽ ،ذ٠ؿق يف ا٘٣ٲر.

 :Êكظٲر إ٣ٮض ٍٗ ٨٦ل ا٣ـكصح ٱىط ٔ٪ؽ٩ة( )1ك٣ٮ ٠ؿ٬خ أك ٠ة٩خ
وٍ٘لة أك ٝل٪ٮ٩ح أك ٞلضٮرة أك ٍٗل ٩ةمـة.
 :كإذا صةء ث ِٛ٤اٛلؼةٕ٣ح أك اٛلجةرأة ٚ٭ٮ ٪٠ةٱح Êيف اُ٣ٺؽ( ،)2كٔىل أظؽ
ٝٮٍف أيب َة٣ت كأيب ِ٦ص :رصٱط ،كٔىل أظؽ ٝٮٍف أيب َة٣ت :إ ٫٩رصٱط إذا ذ٠ؿ
إ٣ٮض ،كإف ًف ٱؾ٠ؿق ٪١ٚةٱح.
ا٣سةٌل :أف د١ٮف ا٣ـكصح ٩ةمـة(ًٔ )3ل ٱ٤ـ٦٭ة ٣ـكص٭ة أك د١ٮف ػةاٛح(ٕ٣ )4ؽـ
ٝٲة٦٭ة ثؾ ٟ٣يف اٛلكذٞجٝ ،)5(٢ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :أك دُ٤ج ٫اُ٣ٺؽ ٍ٘٣ل قجت ،)6(٫٪٦
كٝةؿ اث ٨أوٛ٭ةف :ٹ ٱ Êٰٛ١ذ .ٟ٣ك٬ٮ ٛ٦٭ٮـ ٠ٺـ اٝ .ٓ٧٤٣ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣جعٲجط :أك د١ٮف د١ؿٍ٘٣ )7(٫٬ل قجت ٝ ،٫٪٦ةؿ يف ا١٣نةؼ :أك د١ٮف ٦ؤذٱح ٫٣ Éأك
ٵ .٫٤٬ك٬ؾا ظٲر ٱ١ٮف إ٣ٮض ٪٦٭ةٚ ،أ٦ة ظٲر ٬ٮ ٍٗ ٨٦ل٬ة ٚٺ ٱٕذرب ا٪٣نٮزÉ
ٔىل اٵوط( ،)8كٝةؿ يف ا٣ذ٧٭ٲؽ :ث ٢ٱٕذرب .كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة:ٰٕٚ
إف ا٪٣نٮز ٍٗل رشط  ٞ٤ُ٦نة(.)9
( )1ٱٕ :ٰ٪ٹ ٔ٪ؽ  ٨٦ٱنرتط ٠ٮف إ٣ٮض ٪٦٭ة ،ك٬ٮ اٛل٪ىٮر ثةٓص ( .#ثكذةف).
( )2ك٣ٮ ا ٥ٌ٩إ٣ٲ ٫ذ٠ؿ إ٣ٮض( .رشح أزًلر).
( )3كٱٕذرب ا ٪٣نٮز ٔ٪ؽ اٞ٣جٮؿ يف إٞ٣ؽ ،كيف اٍ٣صط ٔ٪ؽ ظىٮ ٫٣ك٣ٮ ٠ة٩خ ٔ٪ؽ ا٣ذٕ٤ٲٍٗ ٜل
٩ةمـة .كيف اٛلٮٝٮؼ ٔ٪ؽ اٷصةزة يف اٵوط( .ظةمٲح قعٮٍف ٪ٕ٦ٯ) .اٞ٣ٲةس¬ يف اٛلٮٝٮؼ
ٔ٪ؽ إٞ٣ؽ إف ٪٤ٝة :إف اٷصةزة ٠ةمٛح .ك٪ٕ٦ةق ٔ ٨اٛلٛذٰ.
( )4اٛلؾ٬ت ػٺ.٫ٚÊ
( )5كّة٬ؿ اٵز٬ةÊر أ ٫٩ٹ ثؽ أف ٱ١ٮف ا٪٣نٮز يف اٙلةؿ.
(*) كاٛلؾ٬ت أف ٝلؿد اٚلٮؼ Êيف اٛلكذٞج ٢ٹ ٱ١ٮف ٩نٮزا ٦ىععة ٤٣ؼ.ٓ٤
(ٝ )6ٮم إف ٝىؽت أذٱذ ٫ك٠ةف ٱذأذل ثؾ.ٟ٣
( )7كاٛلؾ٬ت ػٺ.٫ٚÊ
(ً٠ )8ل يف اٵز٬ةر.
َ َ َ ُّ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ
َّ َ َ ْ ُ ُ ُ َّ َ ْ ً َّ َ ْ َ َ
َيافَا َأ ََّّل يُلِيىاَ
( )9ظضذ٪ةٝ :ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوَّل َيِل مسه أن ثأخذوا مِىا ءاثيجىَِي شيئا إَِّل أن
َ َّ
ُخ ُدود الِلِّ...ص اٳٱح [ا٣جٞؿةٚ ،]229:جَل أ ٫٩ٹ ٣لٮز أػؾ ٨لء إٹ  ٓ٦ا٪٣نٮز كا٣نٞةؽ .كظضذ٭٥
=

 :كإذا دؿاًٲة ثةٚلٍٗ ٨٦ ٓ٤ل ٩نٮز( )1كٹ ٦ة يف ظ ٰٛٚ )2(٫٧١إٞ٣ؽ
ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ ثةٞ٣جٮؿ رصٕٲ نة( )3كٱجُ ٢إ٣ٮÊض ،كيف اٍ٣صط ٠ؾا أٱٌة ظٲر ٰ٬
ا٣نةرَح ُ٤٣ٺؽ( )4زٚ ،)5(ٜ٤َ ٥أ٦ة ظٲر َٞ٤٭ة ٍ٦صكَة ثةٕ٣ٮض أك ثة٣رباء ٚٺ
ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ ،ك٣ٮ أثؿأد ٫أك ق٧٤خ إ٣ٮض ٚ٭ٮ ٍٗل وعٲط( ،)6كإذا ًف ٱىط ًف ٱٓٞ
اُ٣ٺؽ.
ا٣سة٣ر :أف ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ ٔىل ٔٮض ٦ةؿ أ٦ ٫٤ٝة ٹ ٱذكة٦ط ث ،)7(٫كأ٦ة أ٠سؿق
ٍٗ ٨٧ٚل٬ة ٹ ظؽ  ،٫٣كأ٦ة ٪٦٭ة ٚإٌف ٝؽر ٦٭ؿ٬ة كٞٛ٩ح ٔؽٔلة ك٦ة دكذع٤ٔ ٫ٞٲ٫
ٵكٹد٬ة ا٣ى٘ةر(٦ )8ؽة ظٌة٩ذ٭ ٨٦ ٥أصؿٔلة كٞٛ٩ذ٭ ،٥ك٠ؾا ٦ة ٝؽ وةر إ٣ٲ٭ة ٫٪٦
 ٨٦اٞٛ٪٣ح ك٩عٮ٬ة ً٦ل ٬ٮ كاصت ٜلة ٔ٤ٲ ٨٦ ٫ٱٮـ دـكص٭ة ،ذ٠ؿق اٞ٣ة٬ل Êزٱؽ
كاٞ٣ة٬ل صٕٛؿ كاث ٨اٚل٤ٲ .٢كٹ ِلٮز ا٣ـٱةدة ٔىل ذ ٟ٣إٹ أف دذربعُ Êلة

َ ْ َْ َ ُ َ َ
ِيئا َمر ً
َشء وٌِْ ٍُ َج ْف ًصا فَ ُُكُِهُ ٌََ ً
يئاّ4ص [ا٪٣كةء] ،كًف ٱٛى ٢ثَل
ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صفإِن طِْب مس ْه خ ْي ْ ٍ
ِ
اٚل ٓ٤كٍٗلق .كٝٮ(( :÷ ٫٣إٹ ثُٲجح ٛ٩ ٨٦ك ))٫كٝؽ َةثخ ثٛ٩ ٫ك نة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )1ٱْ٪ؿ  ٢٬ٱٕذرب ٩نٮز اٵ٦ح؟ ٝٮٹف ،اْ٣ة٬ؿ أ Ê٫٩إذا ٠ةف إ٣ٮض يف ذ٦ذ٭ة أذرب ،كإف ٠ةف
ٔىل ا٣كٲؽ ثإذف أك دؽ٣ٲف ًف ٱٕذرب.
( )2ارد١ةب اٛ٣ةظنح.
(*) اٚلٮؼ ٔىل اٞ٣ٮؿ ث.٫
(ٝ )3ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :كإذا ٠ة٩ٮا ٱٕذٞؽكف أف إٞ٣ؽ ٠ةٍ٣صط ًف ٱَ ٓٞٺؽ كٹ ثؿاءٗ( .ٲر).
(*) ٚإف ًف دٞجٚ ٢ٺ ٨لء.)Í( .
( )4كاٛلؾ٬ت أ ٫٩ٹ ٱ ٓٞرصٕٲة كٹ ثةا٪ة ،كٹ ٚؿؽ ثَل أف د١ٮف  ٰ٬ا٣نةرَح أك ٬ٮ يف أ ٫٩ٹ ٱٓٞ
اُ٣ٺؽ رأقة.)Í( .
( )5اٛلؾ٬ت ٹ Êٱَ ٓٞٺؽ  ٞ٤ُ٦نة.
( )6ك ٰ٬ا٣ىٮرة ا٣سة٣سح  ٨٦وٮر «ٗة٣جة» يف رشح اٵز٬ةر.
( )7يف اٛلسيل ،أك ٦ة ٝ ٫٣ٲ٧ح يف اٞ٣ٲ.)Í( .ٰ٧
(.)Í( .٫٪٦ )8

ا٣ـكصح( ،)1كٝةؿ ا٪٣ةرص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأظؽ ٝٮٍف أيب إ٣جةس كْلؿٱش اٛلؤٱؽ ثةٓص:
ّلؿـ ك٣ٮ دربٔخ ُلة ،كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نةِ :ٰٕٚلٮز ا٣ـٱةدة
ٞ٤ُ٦ة(.)2
 :كإذا ػةٕ٣٭ة ٔىل أ٠سؿ ً٦ل ٣لت ٚإف ٠ةف ٔٞؽا ك ٓٝاٚل )3(ٓ٤ثٞؽر ا٣ؾم
ٱىط كثُ ٢ا٣ـااؽ ،كإف ٠ةف رشَ نة ١ٚؾا أٱٌة ظٲر  ٰ٬ا٣نةرَح ُ٣ٺ ،٫ٝكإف ٠ةف
٬ٮ ا٣نةرط ٕ٤٣ٮض ٪٦٭ة ًف ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ(.)4
 :Êكإذا ػةٕ٣٭ة ٔىل ٞٛ٩ح ٔؽٔلة كدؿثٲح أَٛةٜلة  ٫٪٦وط ك٣ٮ ًف ٱؾ٠ؿ ٝؽر
ذٟ٣؛ ٵف اٚل ٓ٤ٱٞج ٢ا٘ل٭ة٣ح ا٤١٣ٲح ٔ٪ؽ٩ة( ،)5ك٬ٮ كا ٓٝيف اٙلٞٲٞح ٔىل ٦س٦ ٢ة
( )1ثٕؽ ٛ٩ٮذ اُ٣ٺؽٔ( .ة٦ؿ) (.)Í
( )2كظضذ٭ ٥أف ا٣جٌٓ ٤٣ ٟ٤٦ـكج ٚذضٮز ا٣ـٱةدة؛ كٞ٣ٮ ÷ ٫٣ٵػخ اٚلؽرم(( :ردم
ٔ٤ٲ ٫ظؽٱٞذ ٫كزٱؽٱ٪٤ٝ .))٫ةٕ٦ :ةرض ثًل ركٱ٪ةق ،ك٬ٮ أرصط؛ ٤٣عْؿ ،ك٥٤ٔ ÷ ٫٤ٕ٣
أف ا٣ـكج ٝؽ وٍل إ٣ٲ٭ة ٍٗل اٙلؽٱٞح ٦ة ٣لٮز ٵص ٫٤أػؾ د ٟ٤ا٣ـٱةدة١٬ ،ؾا ذ٠ؿ ٬ؾق اٙلضش
يف اٹ٩ذىةر كا٣جعؿ( .ثكذةف).
( )3اٛلؾ٬ت ٱ ٓٞرصٕٲ نة كٹ ٱ٤ــ ٨ل ،كيف اٍ٣صط ٹ ٱ٨ ٓٞلء  ٞ٤ُ٦نة.)Í( .
( )4ٵ ٫٩إذا ثُ ٢اٍ٣صط -ك٬ٮ إ٣ٮض -ثُ ٢اٛلٍصكط ،ك٬ٮ اُ٣ٺؽ؛ ٣ذٮ ٙٝكٝٮع اٛلٍصكط
ٔىل اٍ٣صط( .ثكذةف).
( )5كا٣ٮص ٫يف ٝجٮؿ ا٘ل٭ة٣ح أف ػؿكج ا٣جٌٓ ٹ ٝٲ٧ح ٪ٔ ٫٣ؽ٩ة ،كإ٣ٮض ٣ٲف ثٕٮض ٔ،٫٪
كإً٩ل ٬ٮ ٔٮض ٔ ٢ٕٚ ٨اُ٣ٺؽ[]1؛ كٜلؾا ٹ ٱؿد ٔ٪ؽ٩ة ثةٕ٣ٲت كٹ ثة٣ؿؤٱح[ً٤ٚ ،]2ل ًف ٱ٨١
ٔٮًة ظٞٲٞٲة أمج ٫اٷٝؿار ك ا٣ٮوٲح ٞٚج ٢ا٘ل٭ة٣ح ٦س٤٭ًل ،كقٲأيت كصٝ ٫جٮٜلًل ٤٣ض٭ة٣ح إف
مةء آص دٕةٌف( .رشح ُلؿاف).

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

[ ] 1ك ِٛ٣اٛلٕٲةر :كٛلة ٠ةف إ٣ٮض ٪٬ة يف ٞ٦ةث٤ح إقٞةط ظ٠ ٜةف ٟلةٛ٣ة ٞ٤٣ٲةس؛ إذ ٹ ٱىط أػؾ إ٣ٮض
ٔىل إقٞةط اٙلٞٮؽ٠ ،ة٣نٕٛح كاٚلٲةر ك٩عٮً٬لٛ ٨١٣ ،لة ٠ةف ا٣جٌٓ مجٲ٭ة ثةٛلجٲٓ يف ا١٪٣ةح ٠ةف اٚلٓ٤
٠ةٛ٣كغ ،ثٝ ٢ؽ ذ٬ت ٠سٍلكف إٌف أٚ ٫٩كغ ظٞٲٰٞ؛ ك٣ؾً ٟ٣ف ٱىط أف ٣لٕٔ ٢ٮً ٫أ٠سؿ ً٦ل ٣ــ ثٕٞؽ
ا١٪٣ةح ٔ٪ؽ صًلٔح ،كػةٛ٣٭ ٥آػؿكف ٚضٕ٤ٮق ٠جٲٓ اٛلنرتم ٤٣كٕ٤ح  ٨٦ثةإ٭ة؛ ك٣ؾ ٟ٣مج٭ ٫ا٣نةرع
ثةٛ٣ؽاء٠ ،أ١لة أزا٣خ اٛل ٟ٤اُ٣ةرئ ثًل ثؾ٣ذ ٨٦ ٫إ٣ٮض ٕٚةد اٛل ٟ٤اٵويلٚ ،أمج ٫اٛل ٟ٤ا٘لؽٱؽ ً٠ل أمةر
إ٣ٲ ٫ا٣نةرع يف ٍْ٩لق( .ث.)٫ْٛ٤
[ ]2ث ٢ٱؿد ثةٕ٣ٲت كا٣ؿؤٱح ٔىل اٛلؼذةر.)Í( .

ٔ٤ٲ٭ة ٤٣ـكج( ،)1ذ٠ؿق يف اٍ٣صح(.)2
٤ٚٮ َ٤ج٭ة دك ٫٣ ٥٤ذ ٟ٣ك٬ٮ ٱ٤ٔ ٜٛ٪ٲ٭ة كٔىل أكٹد٬ة يف  ٢٠كٝخ ثًل ٣لت
ٚٲ٠ )3(٫ةف  ٫٣ذ ،)4(ٟ٣كإف ٦ةدخ أك ٦ةت اٵكٹد رصٓ ٔ٤ٲ٭ة )5(Êثٞؽر ٦ة ث٨٦ ٰٞ
اٛلؽة  ٨٦إ٣ٮض .كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٹ ثؽ أف ٱؾ٠ؿ ٝؽر ذٚ ،ٟ٣إف ًف اقذع٤ٔ ٜٲ٭ة
٦٭ؿ اٛلس ،٢كدجٞٯ ٞٛ٩ذ٭ة كأكٹد٬ة ٔ٤ٲٜ ٫ل ،٥كٝةؿ ا٪٣ةرص :إذا ٠ةف إ٣ٮض ٝل٭ٮٹن
ٕ٠جؽ أك ٩عٮق ثُ ٢اٚل ،ٓ٤ركاق يف ا١٣ةيف.
 :Êكإذا ػةٕ٣٭ة ٔىل ٦٭ؿ٬ة ك٬ٮ ثةؽ ٔ٤ٲ ٫وط كق ،)6(٫٪ٔ ٍٞكإف ٠ة٩خ
ٝؽ ٝجٌذ ٫ك٬ٮ ثةؽ ثٕٲ ٫٪وط كردد ،٫٣ ٫كإف ٠ة٩خ ٝؽ أدٛ٤ذ ٫أك ك٬جذ ٫٣ ٫أك ٍ٘٣لق أك
( )1وٮاثٔ :٫ىل ٦س٦ ٢ة ٔ٤ٲٜ ٫لة.
( )2ك٬ٮ ا٘لٮاب ا٣نةيف اٛلؼذةر.
( )3اْ٣ة٬ؿ أ ٫٩ٱ٤ـ٦٭ة ٦سٞٛ٩ ٢ذ٭ ٥إٌف ق ٨اٹقذٞٺؿ ،زاد ٔىل ا٣كجٓ أـ ٞ٩ه ٓ٦ ،ظٲةٔلٚ ،٥إف
٦ةدٮا ٝج ٢اٹقذٞٺؿ ٚإٌف ا٣كجٓ¬ ؛ رصٮٔة إٌف ٗة٣ت اقذٞٺؿ ا٣ىجٲةف ،ك٠ ٨٦ةف ٝل٪ٮ٩ة ٪٦٭٥
ٚإٌف اٹقذٞٺؿ إف ظى ،٢كإف ٦ةت ٝل٪ٮ٩ة ٚإٌف ا٘٣ة٣ت ٧ٔ ٨٦ؿ أ ٢٬ا٣ـ٦ةف؛ رصٮٔة إٌف
ا٘٣ة٣ت ً٠ل يف اٵكٹد ا٣ى٘ةر .كٝٲ :٢إٌف ٦ٮد( .ٍٞٚ Ê٫ثكذةف ٪ٕ٦ٯ).
( )4كإذا ٠ة٩خ َٕ٦صة ًف ٱ٤ـ٦٭ة ٨ ٫٣لء ظذٯ دٮرس ،ك٣لت ٔ٤ٲ ٫دك٤ٲٞٛ٩ ٥ذ٭ة كٞٛ٩ح اٵكٹد
كأصؿة ا٣رتثٲح ،ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف ا٣ٮاث .٢ك(.)Í
(*) ٵف ا٣ٺزَ٦ل ٟلذٛ٤ةف ،ثٲةف ذ ٟ٣أ ٫٩إذا أَٔص ا٣ـكج ٣ـ ٫٦ا٣ذ١كت ٣ؾ ،ٟ٣كإف أَٔصت
ا٣ـكصح ًف ٱ٤ـ٦٭ة ا٣ذ١كت؛ ٵف ا٣ٺزـ ٜلة دٱ ،٨ك٬ٮ ٹ ٱ٤ــ  ٫٣ا٣ذ١كت .كآص أٔ.٥٤
(ٝ )5ةؿ اٞ٣ة٬ل ٔجؽ آص ا٣ؽكارمÉ :ا٤٣٭ ٥إٹ أف ٱ١ٮف إ٣ؿؼ أك ا٣ذُصٱط ثأف اٚلٔ ٓ٤ىل ذٟ٣
٦٭ًل ثٞٲخ ا٣ـكصح كث ٰٞاٵكٹد ٚٺ كاصت ثٕؽ اٛلٮت ،كآص أٔ.٥٤
(*) أك ٔىل كرزذ٭ة.
( )6ظٲر ٠ةف يف ا٣ؾ٦ح ،كإف ٠ةف ٕ٦ٲ٪ة .)Í( .٫١٤٦
(*) ٚؿع٤ٚ ¨ :ٮ أ٦٭ؿ٬ة ٔجؽ نا[ ]1ز ٥ػةٕ٣٭ة ث ٫اقذع ٜا٣ٮقٍ؛ إذ ٬ٮ ا٣ؾم ٱ١٪ط ث ،٫كٝؽ ٔٲ ٫٪يف
اٚلٚ ،ٓ٤ٲذكةُٝةف .كإف ػةٕ٣٭ة ثٕجؽ ٍٗل َٕ٦ل ٤ٚ٭ة اٵكقٍ ثة١٪٣ةح ك ٫٣اٵك٠ف ثةٚلٓ٤؛
ٛلة ٦ؿ  ٨٦اٛ٣ؿؽ ثَل دػٮؿ ا٣جٌٓ كػؿكص( .٫ثعؿ).

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

[ٍٗ ]1ل َٕ٦ل.

أثؿأدٝ ٫٪٦ ٫جٝ ٢جٌٚ :٫إف دىةدٝة ٔىل أ١لًل أرادا اٚلٔ ٓ٤ىل ٦س ٫٤وط ك٣ـ٦٭ة،
ػٺؼ ا٪٣ةرص ،كإف ًف ٱذىةدٝة ٔىل ذً ٟ٣ف ٱىط اٚل٤ٔ ٓ٤ٲ)1(٫؛ ٵٕ٦ ٫٩ؽكـ ،إٹ
ظٲر ػؿج ٔ١٤٦ ٨٭ة ك٬ٮ ثةؽ  ٓ٦اٍ٘٣ل ٚذضت ٝٲ٧ذ.)2(٫
¬ :كإذا َٞ٤٭ة ٔىل ٦٭ؿ٬ة ٝج ٢ا٣ؽػٮؿٚ :إف ٠ة٩خ ٝؽ ٝجٌذ ٫ردد ٫٣ ٫ك٦س٢
٩ى ٫ٛإف ٠ةف ٦س٤ٲة أك ٝٲ٧ح ٩ى ٫ٛإف ٠ةف ٝٲ٧ٲة؛ ٵ ٫٩رصٓ  ٫٣ثةُ٣ٺؽ ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ،
كٝؽ اقذ٭١٤ذ ٫ثةٛلؼةٕ٣ح ٔ٤ٲٚ ،٫ذٌ .٫٣ ٫٪٧كإف ًف دٝ ٨١ؽ ٝجٌذ٪٧ً ٫خ ٦ ٫٣س٢
٩ى ٫ٛأك ٝٲ٧ح ٩ى ،٫ٛػٺؼ ا٪٣ةرص( ،)3كإف ٠ة٩خ ٝؽ أثؿأد ٨٦ ٫اٛل٭ؿ ز ٥ػةٕ٣٭ة
ٔىل ٦س ٫٤ق٧٤خ ٦ ٫٣س ٫٤ٵص ٢اٚل ،ٓ٤كأ٦ة ًًل١لة ٪٣ى ٫ٛٵص ٢اُ٣ٺؽ ٝج٢
ا٣ؽػٮؿ ٕٚىل ٝٮؿ أيب َة٣ت :ٹ دٌ٫٣ ٫٪٧؛ ٵ١لة ًف دٞجٌ ،٫ك٬ٮ ٝٮؿ أيب ِ٦ص كاث٨
أيب اٛ٣ٮارس ،كٔىل ٝٮؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إ١لة دٌ ٫٣ ¬٫٪٧كإف ا٣رباء ٠ةٞ٣جي.
¨٤ٚ :ٮ ٝجٌخ ٩ى٦ ٙ٭ؿ٬ة كأثؿأت ٩ ٨٦ى ٙزٞ٤َ ٥٭ة ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ٔىل
٩ى ٫ٛاقذع٤ٔ ٜٲ٭ة ٩ى ٫ٛثةٚل ،ٓ٤كً٪٧خ ٩ ٫٣ى٦ ٙة ٝجٌذ ،)4(٫٪٦ ٫كأ٦ة ٩ىٙ
٦ة أثؿأدٚ )5(٫٪٦ ٫ةٞ٣ٮٹف(.)6
( )1كٱ١ٮف اُ٣ٺؽ رصٕٲة ثةٞ٣جٮؿ يف إٞ٣ؽ ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر يف ٝٮ« :٫٣كٱجُ ٢اٚلٓ٤
ثجُٺٍٗ ٫٩ل د٘ؿٱؿ ٹ اُ٣ٺؽ».)Í( .
( )2إف ًف ٓل.٫١٤
(*) ظٲر ٠ةف ا٣ـكج صة٬ٺ ٚلؿكص١٤٦ ٨ٔ ٫٭ة كًف ٱ٦ ٨١جذؽٱة¬ .)Í( .كأ٦ة إذا أصةز ٦ة٫١٣
اقذعٞ٤ُ٦ ٫ٞة ،قٮاء ٔ ٥٤أك اثذؽأ.ا٬ػ ظٲر ٠ةف¬ ٔٞؽا ً٠ل ٱأيت يف ٚؿع اٛلكأ٣ح ا٣كةثٕح ٨٦
٬ؾق ،كآص أٔ.٥٤
(ٚ )3ٺ دٌ٦ ٫٣ ٨٧ة ًف دٞجٌ٪ٔ ٫ؽق؛ ٵ ٫٩ٱ١ٮف زٱةدة ٔىل اٛل٭ؿٝ .ةؿ ٔ ٫٪يف ا٣ذٞؿٱؿ :ك٠ؾا إذا ٝجٌخ
٦٭ؿ٬ة ز ٥ك٬جذ٤٣ ٫ـكج ًف ٱىط أف ٥لةٕ٣٭ة ٔ٤ٲ ٫كٹ ٔىل ٦س٫٤؛ ٵٝ ٫٩ؽ رصٓ إ٣ٲ( .٫ثكذةف).
( )4ك٬ٮ ا٣ؿثٓ.
( )5ك٬ٮ ا٣ؿثٓ.
( )6اػذةر يف ا٘٣ٲر ٝٮؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط ًٌ٣ل ،٫٩ككص٭ ٫أ١لة ٝؽ اقذ٭١٤خ ٦ة أثؿأت ،٫٪٦
ٍٚلصٓ  ٫٣ا٪٣ى ٙٵص٠ ٢ٮف اُ٣ٺؽ ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ك٩ى ٙثةٛلؼةٕ٣ح؛ ٵف ٔٞؽ اٚل ٓ٤إً٩ل
ٱذٌ ٨٧ا٪٣ى ٙا٣ؾم دكذع ٫ٞاٛلؿأة دكف ا٪٣ى ٙا٣ؾم ٱؿصٓ إٌف اٛلُٝ ٜ٤ج ٢ا٣ؽػٮؿٝ .ةؿ
٦ٮٹ٩ة  :#ك٦ ٰ٬ج٪ٲح ٔىل أٝ ٫٩ؽ ق ٥٤إ٣ٲ٭ة ا٪٣ى ٙاٳػؿ ا٣ؾم ًف دربٱٗ( .٫٪٦ ٫ٲر).
=

 :كإذا ػةٕ٣٭ة ٔىل ٔٮض ٍٗل ٦٭ؿ٬ة وط ،ك٦٭ؿ٬ة ثةؽ ٔ٤ٲ،)1(É٫
كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٱك ٍٞاٛل٭ؿ ثةٕ٣ٮض( )2قٮاء ٠ةف ٤ٝٲٺ أك ٠سٍلا ،ك٠ؾا ٢٠
ظٜ ٜلة ٔ٤ٲ ٫ك ٢٠ظ٤ٔ ٫٣ ٜٲ٭ة ،ظذٯ ظ ٜا٣نٕٛح كا٣ؿد ثةٕ٣ٲت إذا ٠ةف ثٲ٪٭ًل،
ٚٲذكةُٝةف يف ذ ٫٤٠ ٟ٣إذا صةء ث ِٛ٤اٚل ٓ٤أك اٛلجةرأة ،ٹ إف صةء ث ِٛ٤اُ٣ٺؽ
ٚٲٮا٪ٞٚة .ك٠ؾا ٞٛ٩ح ٔؽٔلة د١ٮف ثةٝٲح ٔ٤ٲ٪ٔ ٫ؽ٩ة إذا ٠ة٩خ ػةاٛح ٍٗل ٩ةمـة(،)3
أك ٩ةمـة ٔ٪ؽ اٚل ٓ٤ز ٥زاؿ ا٪٣نٮز.
 :كإذا َٞ٤٭ة ٔىل ا٣رباء ٞٛ٩ ٨٦ح ٔؽٔلة ٕٚىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٱىط
ا٣رباء( )4كاٚل ،ٓ٤كٔىل ٝٮؿ اٜلؽكٱح ٹ ٱىط ا٣رباء( )5كٱ ٓٞاُ٣ٺؽ رصٕٲة
ثةٞ٣جٮؿ يف إٞ٣ؽ ،Éإٹ أف ٱ١ٮف ز٧ح ٔٮض آػؿ ٍٗل ا٣رباء ٠ةف اُ٣ٺؽ ثةا٪ة ،كيف
اٍ٣صط ٹ ٱ ٓٞاُ٣ػٺؽ )6(Éك٣ٮ ذ٠ؿ ٔٮًة آػؿ  ٓ٦ا٣رباء.
(*) اٛلؾ٬ت ٣لت.Ê
(ٚ )1إف اقذٮٱة ٝؽر نا كوٛح دكةُٝة ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط كأثٮ ِ٦ص( .وٕٲرتم).
( )2إذ اٚل٦ ٓ٤جةراة ٞ٤ُ٦حٚ ،أقُٞخ  ٢٠ظ٠ ٜة٣رباء اٛلُٚ ،ٜ٤ٲك ٍٞثةٚل ٢٠ ٓ٤ظ ٜظذٯ ا٣نٕٛح
كا٣ؿد ثةٕ٣ٲت٪٤ٝ .ة :ث٦ ٢جةراة ٔىل ٦ةؿٚ ،ٺ ٱذٕؽل ٔ ٫٪إٌف ٍٗلقً٠ ،ل ٣ٮ ٝةؿ« :أثؿأد ٨٦ ٟا٣نٕٛح»
ًف ٱك ٍٞثٍٗ ٫ل٬ة( .ثعؿ ،كثكذةف).
( )3اٚلٮؼ ٔ٪ؽ٩ة¬ ٣ٲف ث٪نٮزٚ ،ةٞٛ٪٣ح ٹز٦ح ،كاٚلٝ ٓ٦ ٓ٤لؿد اٚلٮؼ ٹ ٱىط ً٠ل دٞؽـ.)Í( .
( )4كٝٮاق يف اٵزًلر ،كاػذةرق اٛلٛذٰ.
(*) ٵ ٫٩ٱىعط ا٣رباء  ٨٦اٛلكذٞج.٢
(*) كذ٣ ٟ٣ىعح اٷثؿاء  ٨٦اٵصؿة ثٕؽ ٔٞؽ اٷصةرة كٝج ٢اقذعٞةٝ٭ة ثٌ٧ص اٛلؽة١ٚ ،ؾا يف
ٞٛ٩ح إ٣ؽة( .ثكذةف).
( )5ٵٝ ٫٩ج١٤٦ ٢٭ة( .ثكذةف).
(*) ٵ١ل ٥ٹ ٱىععٮف ا٣رباء  ٨٦اٛلكذٞج.٢
(ٝ )6ةؿ يف ظةمٲح ٔىل ا٣ـ٬ٮر ٦ة ٝ :٫ْٛ٣ةؿ قٲؽ٩ة  :ªكإذا ك ٓٝاُ٣ٺؽ ثٍصط اٙل ٢كا٣رباء  ٨٦اٛل٭ؿ
اٙلةرض كٞٛ٩ح إ٣ؽة ك٩ ٰ٬ةمـة ،كأثؿأت زكص٭ة ٬ ٨٦ؾق اٵمٲةء اٛلؾ٠ٮرة ًف ٱ ٓٞاُ٣ػٺؽ ٪ٔÉؽ
اٜلةدم #؛ ١٣ٮً ٫٩ف ٱىعط ا٣رباء ٞٛ٩ ٨٦ح إ٣ؽة[ ،]1كٹ ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص؛ ١٣ٮ١لة ٹ ٞٛ٩ح
ٜلة  ٓ٦ا٪٣نٮز ،كٝؽ ذ٠ؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص أ ٫٩إذا رشط َٺؽ ا٦ؿأد ٫إذا ٦ةت زٱؽ كٝؽ ٠ةف ٦ةت ،أك
رشط أف دربا ٫كٝؽ ٠ة٩خ أثؿأدٚ -٫ٺ َٺؽ ،كاٞ٣ىؽ ٞٔ ٨٦ؽ إ٣ٮاـ ثٞٮٜل :٥ثٍصط ٠ؾا
إرادة اٍ٣صط اٙلٞٲ ،ٰٞٹ إٞ٣ؽ ،كآص أٔ.٥٤
-------------------------

[ ]1كٹ ٱ ٢٧١اٍ٣صط إٹ ثىعح ا٣رباء ،كٹ وعح ٤ٕ٤٣ ٫٣ح ا٣ذٰ ذ٠ؿ٬ة( .قًلع قٲؽ٩ة ظك.)ª ٨

=

 :كإذا ػةٕ٣٭ة ٔىل أف دربا٦ ٨٦ ٫٭ؿ٬ة ٞٚج٤خ كا٦ذٕ٪خ  ٨٦ا٣رباء ٞٚؽ
ك ٓٝاُ٣ٺؽ Êثةا٪ة كأصربت ٔىل ا٣رباء( )1إف أ ،٨١٦كإٹ اقذع٤ٔ ٜٲ٭ة ٦س.٫٤
 :Êكإذا َٞ٤٭ة ٔىل ٔٮض ٣ٲف ثًلؿ ٠ؽػٮؿ ا٣ؽار( )2أك ٩عٮق ًف ٱ٨١
ػ ٕ٤نة ،كدُ ٜ٤رصٕٲة ثةٞ٣جٮؿ يف إٞ٣ؽ أك ثة ٢ٕٛ٣يف اٍ٣صط.
 :كإذا َٞ٤٭ة ٔىل ٦ة ّ٦ ٫٪ةٹ٩ ،عٮ ٔىل ٖل ٢صةرٱذ٭ة أك ٚؿق٭ة ،أك
ٔىل ٦ة يف ثٲذ٭ة  ٨٦اٛلةؿ أك  ٨٦ا٣ؽرا ،٥٬ز ٥ثةف أف ٹ ٨لء  ٨٦ذٚ :ٟ٣إف ٠ة٩خ
٤ٔ ٜٲ٭ة اٛل٭ؿ( ،)3ػٺؼ ا٣ٮايف
 ٰ٬اٛلجذؽاح  ٫٣ثؾٞٚ ٟ٣ؽ ٗؿدٚ ،٫ٲكذعػ Ê
كا١٣ةيف( ،)4كإف ٠ةف ٬ٮ اٛلجذؽئ ٜلة ثؾ ٟ٣كًف ٱ٪٦ ٨١٭ة إ٦لةـ( )5ثعىٮؿ ذٞٚ ٟ٣ةؿ
اٞٛ٣ٲ٭ةف ٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف كظك :٨ٹ ٱ٤ـ٦٭ة ٨ ٫٣لء ،Éكٱجُ ٢اٚل ،ٓ٤كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٱٮق :ٙإف إصةثذ٭ة  ٫٣إٌف ذ ٟ٣د١ٮف إ٦لة٦ة ثىعذ٫؛ ٚٲ٤ـ٦٭ة اٛل٭ؿ( ،)6ك٬ٮ ّة٬ؿ
٠ٺـ أيب َة٣ت يف اٍ٣صحٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :كاْ٪٣ؿ ٚٲًل إذا ػؿج اٙل٦ ٢٧ٲذة
 ٢٬دٌ ٫٣ ٫٪٧أـ ٹ؟ كاٵٝؿب ٔؽـ¬ اًٌ٣لف؛ ٵ٩ة ٹ  ٥٤ٕ٩ظٲةة اٙل ،)7(٢٧كٱ١ٮف
اُ٣ٺؽ رصٕٲة( ،)8إٹ إذا ٠ةف ػؿكج اٙل ٢٧ثض٪ةٱح ٚذضت ا٘٣ؿة.)9(Ê
 :ك١٬ؾا إذا َٞ٤٭ة ٔىل ٬ؾا إ٣جؽ ٚجةف ظؿا أك ٔىل ٬ؾا اٚلٚ ٢جةف ٗلؿا
ٛٚٲ ٫ا٣ذٛىٲ ٢اٵكؿ( .)10كظٲر ٱكذع٤ٔ ٜٲ٭ة اٛل٭ؿ ٵص ٢ا٣ذ٘ؿٱؿ ٪٦٭ة ٱ١ٮف
(*) ٕ٣ؽـ وعح اٍ٣صط ،ك٬ٮ ا٣رباء( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )1ٱٞةؿٝ :ؽ دكةُٝةٚ ،Êٺ إصجةر كٹ اقذعٞةؽ( .دكارم ،كٛ٦ذٰ).
( )2ظٲر ًف ٱٛ ٨١لس ٫٤أصؿة ،كإٹ وط¬ ظٲر ٠ةف ٤٣ـكج ٗؿض ،كإٹ ًف ٱ ٨١اٚلٓ٤
وعٲعة.ا٬ػ ٱٞةؿ :إذا قُٞخ¬ اٵصؿة ٞٚؽ وةر إٌف ا٣ـكج؛ ٵ ٫٩اٳ٦ؿ.
( ٓ٦ )3ص٭.)Í( .٫٤
(ٞٚ )4ةٹ :ٹ ٱ٤ــ ٨لء ،كٱ١ٮف اُ٣ٺؽ رصٕٲة( .ثكذةف).
( )5ث ٢ٹ ٚؿؽ  ،Êك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
( )6كاػذةرق اٷ٦ةـ رشؼ ا٣ؽٱ.٨
( )7ث ٢ك٣ٮ ٔ٪٧٤ة كٚؿض ظىٮؿ ا ٥٤ٕ٣ك٠ةف ػؿكص ٫ثٍ٘ل ص٪ةٱح؛ ٵ ٫٩ٹ ٝٲ٧ح ٝ ٫٣ج ٢اٛ٩ىة.)Í( .٫٣
( )8إذا ٠ةف ٔٞؽ نا ،ٹ Éيف اٍ٣صط ٚٺ ٱ٨ ٓٞلÊء( .رشح ٚذط ٪ٕ٦ٯ).
(٤٣ )9ـكج .)Í( .كٱ١ٮف ػ ٕ٤نة.)Í( .
( )10ٱٕ ٰ٬ ٢٬ :ٰ٪اٛلجذؽاح أك ٬ٮ( .ثكذةف).

٦٭ؿ ٦س٤٭ة( ،)1ذ٠ؿق ا٣نة ،Êٰٕٚك٦س ٫٤يف ا٣ذؾ٠ؿة ،كذ٠ؿق يف ٦ٮًٓ  ٨٦اٍ٣صح
كا ،ٓ٧٤٣كذ٠ؿ ٚٲ٭ًل يف ٦ٮًٓ آػؿ اٛل٭ؿ( )2دؿدقٚ ،ٲْ٪ؿ يف ّلٞٲ .٫ٞك ٢ٕ٣اٛلسÊ٢
أكٌف؛ ٵٔ ٫٩ٮض ا٣جٌٓ.
كإذا ٠ةف ا٣ـكج ٔةٛلة ثجُٺف إ٣ٮض ٚٺ ٱكذع٤ٔ Êٜٲ٭ة مٲبة( ،)3كٝةؿ
ا٣نة :ٰٕٚث٣ ٢لت ٤ٔ ٫٣ٲ٭ة ٦٭ؿ اٛلس .)4(٢ك٠ؾا إذا ٝة٣خٔ« :ىل ٦ة يف ثُ٨
صةرٱذٰ» كًف د ٨٦ :٢ٞاٙل ٢٧أك «ٔىل ٦ة يف ثٲذٰ أك ٔىل ٦ة يف ٠ٲيس» كًف د:٢ٞ
 ٨٦اٛلةؿ أك ا٣ؽرا ٥٬ك٩عٮ٬ةٚ -ٺ ٨لء ٔ٤ٲ٭ة ،)5(٫٣ Éػٺؼ ا٣نة .ٰٕٚكٔ٪ؽ
ا٪٣ةرص كا٣نة ٰٕٚٹ ٱىط اٚلٔ ٓ٤ىل اٙل.)6(٢٧
 :كإذا ػةٕ٣٭ة ٔىل ٬ؾا اٙلؿ أك اٚل٧ؿ ٚجةف ٔجؽا أك ػٺ اقذع٤ٔ ¬٫ٞٲ٭ة()7
إف ٠ةف ٜلة ،كإٹ ٞٚٲ٧ذ ،٫قٮاء ٠ة٩ة ٔةٛلَل ثؾ ٟ٣أك صةَ٤٬ل ،ذ٠ؿق يف ا١٣ةيف،
كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨إذا ٠ةف ا٣ـكج ٔةٛلة¬( )8ثأف إ٣ٮض ٍ٘٤٣ل( )9كًف ٣لـ ٦ة٫١٣
(٦ )1ة ًف ٣لةكز ٦٭ؿ اٛلس ٢ا٣ٺزـ ٜلة ثةٕٞ٣ؽ :اٛلك٧ٯ كاٞٛ٪٣ح ك٩عٮ٬ة ً٠ل ٦ؿ .ث ٢ك٣ٮ صةكزÊ
ا٣ٺزـ؛ ٵ١لة ص٪خ ٔ٤ٲ ٫ثة٣ذ٘ؿٱؿ ،ذ٠ؿق يف ا٘٣ٲر.
( )2ٱٕ :ٰ٪اٛلك٧ٯ.
( )3ك٣ٮ  ٰ٬اٛلجذؽاح ،كٱ ٓٞاُ٣ٺؽ ثٞجٮٜلة رصٕٲةٗ( .ٲر).
( )4كذ ٟ٣ث٪ةء ٔىل أو ٫٤أف ٚلؿكج ا٣جٌٓ ٝٲ٧ح ،كٔ٪ؽ٩ة ٹ ٝٲ٧ح  ،٫٣ك٠ؾ ٟ٣يف  ٢٠وٮرة
ٱجُٚ ٢ٲ٭ة إ٣ٮض٪ٕٚ ،ؽ٩ة ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ رصٕٲة ٗة٣جة ،كٔ٪ؽق ٣لت ٦٭ؿ اٛلس( .٢ثكذةف).
( )5كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٹ ٱٞذٌص اٛلةؿٞٚ ،ؽ ر٬ل ثؼؿكج ا٣جٌٓ ٍٗ ٨٦ل ٔٮض .كٔ٪ؽ ا٣نة٣ ٰٕٚلت
٦٭ؿ اٛلس٢؛ ٵف ػؿكج ا٣جٌٓ ٝ ٫٣ٲ٧ح( .ز٬ٮر).
( )6كذ ٟ٣ٵٝ ٫٩ل٭ٮؿ٪٤ٝ .ة :اٚل ٓ٤ٱٞج ٢ا٘ل٭ة٣ح( .ثكذةف).
( )7كذ ٟ٣ٵف اٷمةرة أٝٮل  ٨٦ا٣ذك٧ٲحٚ ،ٺ ظٕ٤٣ ٥١جةرة  ٓ٦اٷمةرة( .ثكذةف).
( )8ك ٓ٦ص٭ ٫٤ٱكذع ٜاٞ٣ٲ٧ح ً٠ل دٞؽـ .ك ٢٬ٱنرتط اٹثذؽاء؟ يف ثٕي اٙلٮا٨لٝ :ٲ :٢أك
ٱجذؽئ ٚٺ ٨لء .)Í( .٫٣
(*) ٝٲ :٢أك ٦جذؽا نة.)Í( .
( )9أ٦ة ٣ٮ ٠ةف إ٣ٮض ثةٝٲة  ٓ٦ا٣ـكج ٚ ٫٣٭ ٢ٱ١ٮف ذ٠ ٟ٣ةٍ٘٣ل أك ٹ ٱىط؛ ٵ ٫٩ٹ ٱىط أػؾ
إ٣ٮض  ٨٦ا٣ـكج ،كٹ دذٞؽر اٷصةزة؛ ٵ ٫٩اٛلذٟ٤٧؟ ٱْ٪ؿ يف ذٞ٪٦( .ٟ٣ٮ٣ح ٬ ٨٦ة٦ل
ثٲةف ا٣كٲؽ وٺح اٙلةرضم) .ٱٞةؿٝ :ؽ ١٤٦ذ ٪٧ً ٫نة Éز ٥ا٩ذ ٢ٞإ٣ٲٚ ،٫ٲ٤ـ٦٭ة اٞ٣ٲ٧ح ٓ٦
ص٭ٛ٦( .]1[٫٤ذٰ) .ك٦س ٨ٔ ٫٤ا٣نة.ٰ٦

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

[ ]1كًف ٱجذؽئ.)Í( .

ٚٺ ٨لء .)1(٫٣
 :كإذا ػة ٓ٣ا٣ؾ ٰ٦زكصذٔ ٫ىل ٗلؿ أك ػ٪ـٱؿ ز ٥أقً٤ل أك أظؽً٬ل ٚجٕؽ
ٝجٌ ٫د ٥اٚل ،ٓ٤كٝجٝ ٢جٌ ٫ثُ ٢اٚل )2(ٓ٤كًف ٱكذع٤ٔ ٜٲ٭ة مٲبة ،ذ٠ؿق يف
اٍ٣صح كا٣ذٞؿٱؿ .ك٬ٮ ٱؽؿ ٔىل أف ٔٮض اٚلٍٗ ٓ٤ل ٧ٌ٦ٮف ٔ٤ٲ٭ة ٝج ٢دك٤ٲ،٫٧
كٝةؿ يف ا١٣ةيف :إ٧ٌ٦ ٫٩ٮف٤ٔ Éٲ٭ة إذا اقذع ٜأك دً٠ ٙ٤ل ٱٌ ٨٧ا٣ـكج اٛل٭ؿ
ٝج ٢دك٤ٲٜ ٫٧لة ،ركاق ٔ ٨اٞ٣ةق٧ٲح كا٪٣ةرص( )3كاٙلٛ٪ٲح ،ك٦س ٫٤يف ا٣جعؿ ٔ٨
إ٣رتة كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نة.ٰٕٚ
ا٣ؿاثٓ :أف ٱ١ٮف إ٣ٮض  ٫٤٠أك ثٌٕ٤٣ ٫ـكجٚ ،إف ٠ةف ٍ٘٣ ٫٤٠لق ًف ٱىط
اٚل ،ٓ٤إٹ يف إ٣جؽ إذا ػة ٓ٣زكصذٚ ٫ٲ١ٮف إ٣ٮض ٣كٲؽق(.)4
¬٤ٚ :ٮ َٞ٤٭ة ٔىل أف ٔلت ٩ ٫٣ى ٙأرً٭ة ك٩ىٛ٭ة ٹثٚ ٫٪ٮ٬جخ ٠ةف
اٚلٔ ٓ٤ىل ا٪٣ى ٙا٣ؾم  )5(٫٣دكف ا٪٣ى Êٙا٣ؾم ٹث٤ٚ ،٫٪ٮ رصٕخ ٚٲًل ك٬جخ
٣ٺثٞٚ ٨ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٱىط رصٮٔ٭ة( ،)6كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ ٱىط¬؛ ٵ٫٩
يف ٞ٦ةث٤ح ٔٮض( ،)7كٝؽ ظى ،٢ك٬ٮ َٺٝ٭ة(ٝ .)8ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :كٹ ثؽ ٝ ٨٦جٮؿÉ
( )1ٵف ػؿكج ا٣جٌٓ ٹ ٝٲ٧ح  ،٫٣ثؼٺؼ ا١٪٣ةح( .ز٬ٮر).
(*) ٚإف أصةز ٦ة ٫١٣اقذع ٫ٞثٕٲ ٫٪ك٣ٮ  ٓ٦ا ٥٤ٕ٣ظٲر ٠ةف ٔٞؽ نا.)Í( .
اٛلؾ٬ت يف ٬ؾق اٛلكأ٣ح أ ٫٩إذا أق ٥٤كًف ٱٞجٌ ٫ق٧٤خ ٝ ٫٣ٲ٧ذ ،٫كإف أق٧٤خ ٹ ٬ٮ ػ٤خ
¬
()2
]
1
[
ثٲ ٫٪كثَل اٛلَٕل ،كق٧٤خ ٝ ٫٣ٲ٧ح ٍٗل اٛلَٕل ،كإف أقً٤ل ٕ٦ة ٝجٝ ٢جٌ ٫ق٧٤خ ٝ ٫٣ٲ٧ذ،٫
كك ٓٝاُ٣ٺؽ يف  ٢٠ا٣ٮصٮق ػٕ٤ة .ك(.)Í
( )3يف (ب) :ا٪٣ةرصٱح.
( ٨ٔ ٢ٞ٩ )4اٛلؤ ٙ٣أف إ٣ٮض ٝؽ دػ ٢يف  ٟ٤٦إ٣جؽ ٙلْح؛ إذ ٣ٮٹ ذٛ ٟ٣لة وط اٚل.ٓ٤
(رشح ُلؿاف).
( )5ثٔ ٢ىل ا٘ل٧ٲٓ .كاٛلؾ٬ت٦ Êة يف ا٣جٲةف.
( )6كذ ٟ٣ٵف إ٣ٮض ٍٗ ٨٦ل اٛلذ٭ت .ك٬ؾا إذا ٠ةف اٹثٍٗ ٨٦ ٨ل٬ة ،أك ٪٦٭ة ٔ٪ؽ  ٨٦أصةزق،
إٹ إذا ٠ةف ٠جٍلا ٚٺ رصٮع؛ ٵ ٫٩رظ( .٥ثكذةف).
( )7اٵكٌفٗ :ؿض.
( )8ػ ٕ٤نة.

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

[ٝ ]1ؽ دٞؽـ يف اٛل٭ٮر[ ]0أ٤ ٫٩ل ٫٤٧إ٣ٲ٭ة ٠ةٛلَصكؽ كاٛل٘ىٮبٚ ،ٲأيت ٪٬ة ٦س( .٫٤قًلع قٲؽ٩ة ظك ٨ا٣نجٲجٰ .)Í( )ª
[ ]0يف ا٣سة٣ر ٚ ٨٦ى :٢كاٛل٭ؿ ٱٛكؽ ٵظؽ أ٦ٮر زٺزح.

ا٣ـكج(ٛ )1لة ك٬جخ  ٫٣كٛلة ك٬جخ ٹث ٫٪إف ٠ةف وٍ٘لا أك ٠جٍلا Êكأصةز  ٨٦ثٕؽ(.)2
ٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :كٱ ٰٛ١اٞ٣جٮؿ ٤٣٭جح ٣ٮٝٮع اُ٣ٺؽ كإف ٠ة٩خ ٹ دذ ٥إٹ ثةٞ٣جي
ٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ،ك ٫٤ٕ٣ٱ١ٮف اُ٣ٺؽ رصٕٲة إذا ًف ٤لى ٢اٞ٣جي(.)3
¬  :كإذا َٞ٤٭ة ٔىل رد ٦ة ٕ٦٭ة ٗ ٨٦ ٫٣ىت أك كدٱٕح ًف ٱ ٨١ػٕ٤ة ،إٹ
أف ٱؾ٠ؿ ٔٮًة ٍٗلق  ٫ٕ٦ك ٓٝاٚل ٓ٤ثةٕ٣ٮض.
 :كإذا ػة ٓ٣ا٣ؿص ٢زكج اث٪ذ ٫ا٣ىٍ٘لة( )4أك ا١٣جٍلة ٔىل ٦٭ؿ٬ة كًف
ِلـ ا١٣جٍلة كً ٨٧اٵب(................................................. )5
( )1كًف ٣لٕ ٢اٛلؤٱؽ ثةٓص قؤاؿ ا٣ـكج يف ٬ؾق ٦كأ٣ح ٱ٘ ٨ٔ ٰ٪اٞ٣جٮؿ ،ثٝ ٢ةؿ :إ ٫٩ٹ ثؽ ٨٦
ٝجٮ ،٫٣ك٦س ٫٤يف ظٮا٨ل اٷٚةدةٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙكا٣ٮصٚ ٫ٲ ٫أ ٫٩صةء ثكؤا٤٣ ٫٣٭جح
ٍ٦صكَ نة ،ك٬ٮ ٝٮ :٫٣إذا ك٬جذٚ ٰ٪أ٩خ َة٣ ٥٤ٚ ،ٜ٣لٕ ٢ذ ٟ٣قؤاٹ ٠ةٚٲة ٔ ٨اٞ٣جٮؿٝ .ةؿ
يف ا٣ذؾ٠ؿة :ك٠ؾا إذا صةء ث ِٛ٤إٞ٣ؽ٩ ،عٮٔ« :ىل أف ٔلجٲ ٰ٪أ ٛ٣نة» ٚإ ٫٩ٹ ٱ٘ ٨ٔ ٰ٪اٞ٣جٮؿ.
(٠ٮا٠ت ثة.)ِٛ٤٣
(ٚ )2إف ًف ٣لـ أك ًف ٱٞجً ٢ف ٱ ٓٞاٚل.)Í( .ٓ٤
( )3كٔ٪ؽ اٜلؽكٱح ٱ ¬ٓٞثةٞ٣جٮؿ ػٕ٤ة٠( .ٮا٠ت).
( )4كاٙلٲ٤ح ¨  ٨٦زكج ا٣ىٍ٘لة يف ٔؽـ رصٮٔ٭ة ٔ٤ٲ ٫أف ٤لٲ ٢ثًل ٔ٤ٲ ٫اٵب ،أم٤ :لٲ ٢اٵب
ٔىل ٛ٩ك ٫ث٧٭ؿ اث٪ذ٫؛ ٵٝ ٫٩ؽ وةر ً٧ٲ ٪نة ٤٣ـكج ،ك٬ ٨١٣ؾا إذا ٠ةف ٜلة وٺح ٚٲٚ ،٫إف
ث٘٤خ كادٔخ أ ٫٩ٹ وٺح ٜلة يف اٙلٮا٣ح ٝ ٰٛٚجٮؿ ٝٮٜلة اٚلٺؼ[٣ ٨٧ٚ.]1لٕ ٢اْ٣ة٬ؿ يف
اٵك٣ٲةء ا٣ىٺح ٹ ٱٞجٝ ٢ٮٜلة ،ك ٨٦ٱٞٮؿ :اٵؤ ٢ؽـ ا٣ىٺح ٱٞجٝ ٢ٮٜلة( .وٕٲرتم).
ك ِٛ٣ظةمٲح :كاٙلٲ٤ح Êأف ٱٞٮؿ ا٣ـكج ٣ٶبٝ :ؽ أظ٤ذٔ ٟىل ٛ٩ك ٟث٧س٦ ٢ة ٣ـ٣ ٰ٪٦ج٪ذ،ٟ
كٱٞٮؿ اٵبٝ :ج٤خٚ ،ٺ ٱ١ٮف ٜلة ا٣ؿصٮع ثيشء( .رشح ٦ؾا٠ؿة) .كٹ ثؽ أف ٱ١ٮف اٵب
ٗ٪ٲ نة كٚٲ نة ٍٗل ٦ذ٘٤ت.
(٬ )5ؾا ٔىل ٝٮؿ ا٣كٲؽٱ :٨إ ٫٩ٹ ٱ٤ـ ٫٦إٹ إذا ً ٨٧ث ،٫كأ٦ة ٔىل إَٺؽ اٜلةدم ٚ #٭ٮ
ٱ٤ـ ٫٦ك٣ٮ ًف ٱٌ ٨٧ث٠( .٫ٮا٠ت ،كثكذةف).
(*) ٦ة ٱٞةؿ ٚٲٝ ٨٧ةؿ ٣ـكصذ« :٫ػةٕ٣ذ ٟثض٧ٲٓ ظٞٮٞٚ »ٟٝة٣خ« :أ٩خ ثؿمء» ٬ ٢٬ٮ ٔٞؽ أك رشط
أك ٹ أ٦لًل؟ ا٘لٮاب ٔ ٨ذ ¬ٟ٣أف ذٞٔ ٟ٣ؽ ،ٱ ٓٞاٚل ٓ٤ثةا٪ة إذا ٠ة٩خ ٩ةمـة ،كإٹ ٠ةف رصٕٲة.
كقؤاؿ آػؿ ٚٲٝ ٨٧ةؿ« :ػةٕ٣خ زكصذٰ ثض٧ٲٓ ظٞٮٝ٭ة إٌف رٝجح ٚٺف» كٝج ٢ذ ٟ٣اٛ٣ٺفٚ ،٭٢
ٱ١ٮف ذ ٟ٣ا٣ذـا٦ة ٤٣ـكج ث٧٭ؿ زكصذ٫؟ ا٘لٮاب :أ ٫٩ٱ١ٮف ػٕ٤ة ،كٱ٤ــ ا٣ؿص ٢اٞ٣ةث٦ ٢س ٢ظٞٮؽ
ا٣ـكصح ٤٣ـكج٬ ٢ٞ٩( .ؾا  ٨٦ػٍ اٷ٦ةـ ٞل٧ؽ ثٔ ٨يل ا٣ٮميل ثةٛلٕ٪ٯ) (.)Í
-------------------------

[ ]1اٛلؾ٬ت أف اٞ٣ٮؿ ٝٮٜلة .ك(.)Í

٤٣ـكج(٦ )1ة ٙل٪٦ ٫ٞ٭ة وط اٚل )2(ٓ٤ك٦٭ؿ٬ة ثةؽ ٔىل ا٣ـكج ،كٜلة َ٤جٚ ،٫إذا
َ٤جذ ٫رصٓ ا٣ـكجٔ Êىل اٵب؛ ٵف ذًً ٟ٣لف درؾ( .)3كإف ً ٫٣ ٨٧ث٧س ٢اٛل٭ؿ
 ٫٤ٕ٤ٚٱسجخ ٤٣ـكج Éا٣ؿصٮع ٔ٤ٲٝ ٫ج٤َ ٢ت ا٣ـكصح ٝ .٫٣ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط:
ك٠ؾا ٣ٮ ٝةؿٍ٘٣ Êلق٬« :ت أرًٛ٣ ٟٺف كأ٩ة ًة ٟ٣ ٨٦ثٞٲ٧ذ٭ة( »)4أك «كٔيل
( ِٛ٣ )1ا٣ىٕٲرتمٝ :ٮ٤ٚ :٫٣ٮ ػة ٓ٣ا٣ٮٍف زكج َ٤ٛذ ٫كً ٨٧اٛل٭ؿ ٚٺ ٱ٤ـ ٫٦كٱؿصٓ ٔ٤ٲ ٫ا٣ـكج
إذا َة٣جذ ٫ث ٫إٹ إذا ً ،٫٪٧كٝؽ ٝؽ٪٦ة ٦ة ٝة ٫٣اث ٨أيب اٛ٣ٮارس Êكا٣ذٛؿٱٕةت  ٨٦أ ٫٩ٱىٍل ًة ٪٦نة
 ٫٣ثٞجٮ ٫٣اٚل ،ٓ٤كٹ ٚؿؽ ثَل أف ٱ١ٮف اٞ٣ةث ٢ك٣ٲ نة أك أص٪جٲ نة؛ ٵف ٣ـك٣ ٫٦ٲف إٹ ثةًٌ٣لف،
ك ٫٪١٣ٱٞةؿ :اًٌ٣لف إً٩ل ٱىط ٛل ٫٣ ٨اٙل ،ٜك٬ؾا اًٌ٣لف ٛل٤ٔ ٨ٲ ٫اٙل ،ٜك٬ٮ ا٣ـكج ،كأصٲت
ٔ ٫٪ثٮص٭َل :اٵكؿ :أ ٨٦ ٫٩ثةب ا٣جؾؿ كاٹ٣ذـاـ؛ ٤ٚؾ٣ ٟ٣ـ ،٫٦كٟ ٥٬لذٛ٤ٮف  ٨٦ ٢٬أ٣ــ
ٛ٩ك٦ ٫ةٹن ٍ٘٣لق ٱ٤ـ ٞ٤ُ٦ ٫٦نة أك ٹ ٱ٤ـ ٫٦إٹ إذا ٝةثٗ ٫٤ؿض ٤٧٤٣ذــٞٚ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ٱ٤ــ
ٍٗ ٨٦ل ٚؿؽ ثَل أف ٱ١ٮف يف ٞ٦ةث٤ح ٗؿض أك رشط أك ٹ يف ٞ٦ةث٤ح ٨لء؛
 ٨٦ا٣ذــ ٦ةٹن ٍ٘٤٣ل
َُْ
ُُْ
٧ٕ٣ٮـ ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صأوفِا بِامعلِدِّص [اٛلةاؽة ،]َ 1:كٝٮ(( :÷ ٫٣اٛلؤ٪٦ٮف ٔ٪ؽ رشكَ٭،))٥
اء بٍِ ِْحْ ُل بَعِْي َوأًَا بٍِ َزخ ٌ
َ َ ْ َ َ
ِيهّ72ص [ٱٮق ،]ٙك٬ؾا  ٨٦ثةب ا٣جؾؿ
ِ
كٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صول ِىي ج ِ
ٍ
كاٹ٣ذـاـ ،كٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ا٣ـٔٲٗ ٥ةرـ)) ،ك٬ٮ ّة٬ؿ ٠ٺـ اٍ٣صح؛ ٵ ٫٩صٕ٦ ٢ة ٱ٤ــ
اٵب يف ذٝ ٨٦ ٟ٣جٲًً ٢ل٩ح ا٣ذربع ،كاظذش ٔ٤ٲ ٫ثؼرب أيب ٝذةدة ،ك٬ٮ أف ص٪ةزة ٖل٤خ ٣ٲىيل
ٔ٤ٲ٭ة ا٪٣جٰ ÷ ٞٚةؿٔ ٢٬(( :ىل وةظج ٥١دٱ٨؟)) ٞٚة٣ٮا ٥ٕ٩ :دٱ٪ةرافٞٚ ،ةؿ ÷:
((و٤ٮا ٔىل وةظجٞٚ ،))٥١ةؿ أثٮ ٝذةدةً٬ :ل ٔيلٚ ،ىىل ٔ٤ٲ ٫ا٪٣جٰ ÷ ...اٚلرب .كٝةؿ
اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم ٔيل ثٞ ٨ل٧ؽ  #كاٞٛ٣ٲٔ ٫يل :إ ٫٩ٹ ٱ٤ــ إٹ إذا ٠ةف يف ٞ٦ةث٤ح ٗؿض Êأك رشط،
٠ةف يف ٞ٦ةث٤ح ٗؿض ،ك٬ٮ ٚؿاؽ اٹث٪ح ،كٱٞٮ٣ٮف :إف ٝٮ ٫٣دٕةٌف:
كوط يف ٦كأ٣ذ٪ة ٬ؾق ٛلة
َََ
َ
ُْ َ
ٌ
َ َ ْ َ َ
ِْي وأًا بٍِِ زخِيهّ72ص ٝؽ ٝةث ٫٤وٮاع اٛل ،ٟ٤ك٤ل٤٧ٮف قةاؿ ٦ة كرد ٨٦
ْصول ِىي جاء بٍِِ ِْحل بع ٍ
ذٔ ٟ٣ىل أ ٫٩يف ٞ٦ةث٤ح ٗؿض أك ٦ةؿ .كا٘لٮاب ا٣سةٌل :أ ٫٩إً٩ل وط ٬ؾا اًٌ٣لف ٵ ٫٩ٱؤدم إٌف أف
ٱ١ٮف اًٌ٣لف ٛل ٫٣ ٨اٙلٜ؛ ٵ ٫٩إذا د ٓٚا٣ـكج ٜلة ٠ةف وةظت اٙلٔ ٜىل اَ٧ٌ٣ل،ك٠ةف اٵب
َ٧ٌ٠ل ا٣ؽرؾ؛ ٵ ٫٩ٱؿصٓ ٔ٤ٲ ٫ا٣ـكج ثًل دجٕ ٨٦ ٫اث٪ذ ،٫كآص أٔ( .٥٤وٕٲرتم ث.)٫ْٛ٤
(٬ )2ؾا ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٞ٣ة٬ل زٱؽ كاٞٛ٣٭ةء ،كٝةؿ يف اٛلؾا٠ؿة :ٱ١ٮف رصٕٲة؛ ٵف إ٣ٮض
كصت ثةًٌ٣لف ٹ ثةُ٣ٺؽ ،ك٬ٮ ٛ٦٭ٮـ ٠ٺـ أيب إ٣جةس يف اٝ ،ٓ٧٤٣ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣جعٲجط :كا٣ىعٲط أف اًٌ٣لف يف ٞ٦ةث٤ح اُ٣ٺؽ( .ثكذةف).
( )3ٱٕ٠ ٰ٪أٝ ٫٩ةؿ٦ :ة دٕٚذٜ ٫لة ٚأ٩ة ًة ٟ٣ ٨٦ث٧س ٫٤أك ٝٲ٧ذ( .٫ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(ٔ ٫٤ٕ٣ )4ىل أو ٢ا٣كٲؽٱ ٨أ ٫٩ٹ ٱ٤ـ ٫٦اٞ٣ٲ٧ح إٹ إذا ً ،٨٧كأ٦ة ٔىل إَٺؽ اٜلةدم ٚ٭ٮ ٱ٤ـ ٫Ê ٦ك٣ٮ ًف
ٱٌ ٨٧ثً٠ ٫ل ذ٠ؿ ٔ ٫٪يف ا٣جكذةف ٔىل أكؿ اٛلكأ٣ح ،كٝؽ ٦ؿ ا١٣ٺـ يف اٛ٣ؿع اٵكؿ ٚ ٨٦ى٢
اٚل ٨ٔ( .ٓ٤قٲؽ٩ة ظك ٨ث ٨أٖلؽ ا٣نجٲجٰ).

ٝٲ٧ذ٭ة» ٚإ ٫٩ٱىط ذ.ٟ٣
 :كإذا ػةٕ٣٭ة ٔىل ٔٮض زٝ ٥ةؿ« :ك٦ذٯ راصٕذ ٟرصٕخ ٔيل ث»٫
ٚٺ ظ٣ Ê٥١ؾٚ .)1(ٟ٣إف ٝةؿ« :ػةٕ٣ذٔ ٟىل ٠ؾا ٔىل أف ٱ١ٮف ٍف ا٣ؿصٕح
ٔ٤ٲ »ٟكٝج٤خ ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٱىط اٚل Êٓ٤كٹ ٱىط اٍ٣صط(،)2
كٝةؿ ا٣نة ٰٕٚكاث ٨أيب اٛ٣ٮارس :ٱىط اٍ٣صط كٱجُ ٢اٚل ٓ٤كٱ١ٮف اُ٣ٺؽ
رصٕٲة.
اٚلة٦ف :ا ،ِٛ٤٣ك٬ٮ ٔىل زٺزح أرضب( :)3اٵكؿ :إٞ٣ؽ ،ك٬ٮ ٦ة صةء ٚٲ٫
ثػ«ٔىل» أك ثة٣ٺـ أك ا٣جةء ا٣ـااؽدَل(٩ ،)4عٮٔ :ىل ٠ؾا أك ١٣ؾا أك ث١ؾا ،ك٩عٮ:
ٔىل رشط ٠ؾا أك ثٍصط ٠ؾا ،إٹ أف ٱ١ٮف ٔؿٚ٭ ٥ٱكذٕ٤٧ٮٍ٤٣ ٫٩صط ٠ةف
رشَة(ٚ ،)5ٺ ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ إٹ ثعىٮؿ اٍ٣صط ،كٱٕذرب ظىٮ ٫٣يف اٛلض٤ف()6

(٬ )1ؾا كٚةؽ؛ ٣ٮٝٮٔ ٫ثٕؽ دًلـ إٞ٣ؽ كٔؽـ دٕ ٫ٞ٤ث( .٫ثكذةف).
( )2ك٬ٮ اٵز٬ةر :كٱ٘٤ٮ رشط وعح ا٣ؿصٕح.
(*) ٝةؿ يف رشح اٷثة٩ح :ك٬ٮ ٝٮؿ ٔة٦ح أ ٢٬ا٣جٲخ ( .%رشح أز٬ةر).
(*) اٛلؿاد ثةٍ٣صط ٪٬ة ٬ٮ إٞ٣ؽ¬ ،كأ٦ة وٲ٘ح اٍ٣صط ٩عٮ« :أ٩خ َةٔ ٜ٣ىل أ ٙ٣ثٍصط أف ٱ١ٮف
ٍف ٔ٤ٲ ]1[ٟا٣ؿصٕح» ٚٺ ٱ٘٤ٯ¬ كٹ ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ ٹ رصٕٲة كٹ ثةا٪ة( .رشح ٚذط).
(ٝ )3ةؿ يف ا٣ـ٬ٮر :ك٬ٮ ٔىل كصٮق أرثٕحٞٔ :ؽ كرشط كٔؽة كػُةب.
( )4ٱٕ ٰ٪أف أو ٢ا٧٤١٣ح ىأ ٍ ،ٙ٣كا٣جةء كا٣ٺـ زااؽدةف ٔ٤ٲ٭ة( .ثكذةف) .ك ِٛ٣ظةمٲحٝ :ٮ:٫٣
«كا٣ٺـ ا٣ـااؽدَل» ٱٕٔ ٰ٪ىل أو ٢ا٧٤١٣ح٠ ،أف ٱٞٮؿ :ثأٚ ،ٙ٣ة٧٤١٣ح :أ ،ٙ٣كا٣جةء زااؽة،
ك٠ؾا ا٣ٺـ .كأ٦ة ٔىل أ٤ٚ ٙ٣ٲف  ٰ٬زااؽة؛ ٵ١لة ٧٤٠ح كظؽ٬ة٬( .ة٦ل دؾ٠ؿة).
( )5أ ٥٤أٞٔ ٫٩ؽ يف كًٓ اٍ٣صع ٵص ٢ا٣جةء ا٣ـااؽة ،كٝ ٫٪١٣ؽ وةر ٦كذٕ٧ٺ يف إ٣ؿؼ ث٪ٕ٧ٯ
اٍ٣صط يف أٗ٤ت اٵظٮاؿ( .ثكذةف).
(ٕ٤٣ )6ؿؼ ثةٔذجةر اٛلض٤ف يف اٍ٣صط.

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

[ ]1أ٦ة «ثٍصط أف ٱ١ٮف »..ا٣غ ٚ٭ٮ ٔٞؽ ظٲر ٹ ٔؿؼ أ ٫٩رشط ً٠ل ذ٠ؿق يف ا٣جٲةف يف اٚلة٦فٚ ،ةٵكٌف يف
اٛلسةؿ ٠ٺـ ظةمٲح ا٣كعٮٍف ،ك٬ٮ ٦ة ٣ٮ ٝةؿ« :ػةٕ٣ذٔ ٟىل أ ٙ٣إف ٠ةف ٍف ٔ٤ٲ ٟا٣ؿصٕح» أك «إذا أك
٦ذٯ ٠ةف ٍف ٔ٤ٲ ٟا٣ؿصٕح» ٚٺ ٱَ ٓٞٺÊؽ أوٺ كٚةٝة( .ظةمٲح قعٮٍف).

أك يف ٝل٤ف ا ٥٤ٕ٣ث ،٫إٹ أف ٱؿٱؽ ث٦ ٫ذٯ ظى ٢اٍ٣صط ٝؿٱجة أك ثٕٲؽا ٠ةف رشَةÊ
ٞلٌ نةٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ك٠ؾا «ظذٯ دُٕٲ٠ ٰ٪ؾا» ٚ٭ٮ ٔٞؽ( ،)1كٝةؿ
اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯِ :ف
إف «ظذٯ  »Êكٔؽٱح ٹ ٔٞؽٱح .ك٠ؾا ٝٮَ« :٫٣ٺٟٝ
ثىؽا ٟٝأك ثربااٚ »ٟ٭ٮ ٔٞؽ¬(.)2
¬ :كإٞ٣ؽ ٱٛذٞؿ إٌف اٞ٣جٮؿ يف

اٛلض٤ف()3

ٝج ٢اٷٔؿاض إف ٠ةف

اٞ٣ةث ٢ظةرضا ،كإف ٠ةف ٗةاجة ٝ ٰٛٚل٤ف ٔ )4(٫٧٤ثٝ ٫ج ٢اٷٔؿاض ،كإف ٝج٫٣ ٢
ٍٗلق كأصةزق وط ،كإف دٞؽـ  ٫٪٦قؤاؿ أٗ٪ٯ ٔ ٨اٞ٣جٮؿ ،كإف ك ٫٪٦ ٓٝا٦ذسةؿ
أٗ٪ٯ ٔ ٨اٞ٣جٮؿ٩ ،عٮ ٝٮٞ٤َ« :٫٣ذٔ ٟىل أف درباٲ ٰ٪أك ٔلجٲٞٚ »ٰ٪ة٣خ:
«أثؿأت أك ك٬جخ» كٝج ٢اٜلجح وعخ اٜلجح كاٚل .ٓ٤ك٩عٮ ٝٮٞ٤َ :٫٣ذٔ ٟىل أف
دٞٮٞٚ »ٰ٦ة٦خ أك «ٔىل أف ٹ دؽػيل» ك٦ ٰ٬ذ٭ٲأة(٤٣ )5ؽػٮؿ ٚرت٠خٚ ،ٲٓٞ
اُ٣ٺؽ رصٕٲة ،ٹ إف ٠ة٩خ قة٪٠ح ٚٺ ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ إذا ًف دٞجٚ .٢إف ٝةؿٔ« :ىل أف
دؽػيل» ٚؽػ٤خ ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ٱ ٓٞاُ٣ٺÊؽ( ،)6كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٹ ٱٓٞ
( )1كوٮرد« :٫أ٩خ َة ٜ٣ظذٯ دُٕٲ٠ ٰ٪ؾا».
(*) كذ ٟ٣ٵ١لة ث٪ٕ٧ٯ ا٣ٺـٚ ،ىةرت  ٨٦أدكات إٞ٣ؽ ،ك٦س ٫٤يف ا٣جعؿ( .ثكذةف).
(ٕ٤٣ )2ؿؼ ث ،٫ذ٠ؿق اٛل٪ىٮر ثةٓص( .ثكذةف).
( )3ٱٕ٤ٚ ٰ٪ٮ ك ٓٝاٞ٣جٮؿ يف ٝل٤ف آػؿ ًف ٱ ٓٞاٚل ٓ٤ثٺ إم١ةؿٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨كٱٓٞ
اُ٣ٺؽ رصٕٲة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٹ ٱ .¬ٓٞكاقذٞؿث ٫يف ا٘٣ٲر( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )4ك٬ؾا ػةص يف اٚل ٓ٤كإ٣ذ ،ٍٞٚ ٜدكف قةاؿ إٞ٣ٮد ٚٺ ٱىط اٞ٣جٮؿ يف ٍٗل ٝل٤ف إٞ٣ؽ،
ذ٠ؿ ذ ٟ٣اثٛ٦ ٨ذةح .كاٛ٣ؿؽ ثٲ٪٭ًل أف اُ٣ٺؽ ٱىط ثٍ٘ل ٔٮض كثٕٮض ثؼٺؼ ا٣جٲٓ.
( )5يف (ب)٦ :٭ذ٧ح.
( )6كذ ٟ٣ٵ١لة إذا ٝة٦خ كدػ٤خ ٞٚؽ ظى ٢اٹ٦ذسةؿ يف اٛلض٤ف( .ثكذةف).
(*) ٚإف ثٕؽت ا٣ؽار ٔ ٨اٛلض٤ف ٚة٦ذسةٜلة¬ ا٪٣٭ٮض إ٣ٲ( .٫ثعؿ)ٚ .إف ظىٜ ٢لة ٔؾر ٕ٪٦٭ة ٨٦
ا٣ؽػٮؿ[٧٠ ]1ٮت أك ٩عٮق ٞٚؽ ك ٓٝاُ٣ٺؽ ثة٪٣٭ٮض ٨١٣ .ٱْ٪ؿ  ٢٬ٱ٪ٔ ٨٦ ٓٞؽ ا٣ذٕؾر
أك  ٨٦ظَل اٷٱٞةع كٱ١ٮف ا٣ذٕؾر ٠ةم ٛنة؟ (مة.)ٰ٦

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

[ ]1اٛلؼذةر أف ا٪٣٭ٮض و
٠ةؼ كٹ ٱ٤ـ٦٭ة ا٣ؽػٮؿ  ٞ٤ُ٦نة ،قٮاء دٕؾر أـ ٹ.)Í( .

إف ًف دٞج٢؛ ٵف ا٣ؽػٮؿ ٱ ٓٞثٕؽ ٛ٦ةرٝذ٭ة اٛلض٤فٚ ،ٺ ظ.٫٣ ٥١
 :Êكٹ ٱىط رصٮع ا٣ـكج يف ٔٞؽ اُ٣ٺؽ ٔىل ٔٮض ٝجٝ ٢جٮٜلة(،)1
كٱىط رصٮع ا٣ـكصح يف ٔٞؽ٬ة(ٝ )2جٝ ٢جٮؿ ا٣ـكج ٩ ،)3(٫٣عٮ ٝٮٜلة« :أثؿأدٟ
أك ك٬جذ٬ ٟؾا ٔىل أف دُ »ٰ٪ٞ٤ز ٥رصٕخ ٔ ٨ذٝ ٟ٣ج ٢ٱٞج ٢ا٣ـكج.
 :Êكإذا ٝةؿ ٜلة« :ثٕذٛ٩ ٟك ٟث٧٭ؿؾ أك ثأ »ٙ٣كٝج٤خ ٚ٭ٮ ٪٠ةٱح يف
اُ٣ٺؽ ٱىط ث ٫إذا ٩ٮاق( )4أك دٞؽ٦خ اٛلٮاَأة(٤ٔ )5ٲ ٫أك َ٤ج٭ة ُ٤٣ٺؽ( .)6ك٠ؾا
َٺٝ٭ة،
٣ٮ ٝةؿ اٍ٘٣ل« :ثٕخ  ٰ٪٦زكصذ )7(ٟث١ؾا» ٞٚةؿ« :ثٕخ أك  »٥ٕ٩ك٩ٮل Ê
ذ٠ؿ ذ ٟ٣اٛلؤٱؽ ثةٓص( ،)8كظٲر أراد ث ٫ا٣جٲٓ ٹ ٱ٨ ٓٞلء.
¬ :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َةٔ ٜ٣ىل ثؿااٰ أك ٔىل أٌل ثؿمء ٦ ٨٦٭ؿؾ»
ٞٚة٣خٝ« :ج٤خ أك أثؿأت» وط ا٣رباء كاٚل .ٓ٤ك٠ؾا إذا ٝة٣خ « :٫٣أثؿأدٔ ٟىل
( )1كذ ٟ٣ٵٞٔ ٫٩ؽ َٺؽ كٝ ٫٣ٮة١ٚ ،ةف ٠ة٣ؿصٮع ٔ ٨اُ٣ٺؽ اٛلُ( .ٜ٤ثكذةف).
( )2ٵف ٔٞؽ٬ة ٔىل ٦ةؿ٤ٚ ،ٲف رصٮٔ٭ة ٔ ٨اُ٣ٺؽ ،ث ٨ٔ ٢اٛلةؿٚ .أ٦ة اٍ٣صط ٚٺ ٱىط
ا٣ؿصٮع ٚٲ٪٦ ٫٭ًل  ٕ٦نة ،ك٬ؾا ٔىل اٛلؼذةر يف ا٣جعؿ ٧٤٣ؾ٬ت( .ثكذةف).
(ٚ )3إف دٞةرف ا٣ؿصٮع كٝجٮؿ ا٣ـكج  ٫٤ٕ٤ٚٱىط رصٮٔ٭ة كٱ١ٮف اُ٣ٺؽ رصٕٲ نة( .ظةمٲح
قعٮٍف) (ٚ .)Íإف ا٣ذجف ٚةٵؤ ٢ؽـ ا٣ؿصٮع ٔ٪ؽ اٜلةدم .)Í( .#
( )4كٱ١ٮف ػ ٕ٤نة.)Í( .
( )5يف ثٲةف اٛلٛذٰ ثؼُ :٫ٱْ٪ؿ .ك ٢ٕ٣كص ٫اْ٪٣ؿ أف دٞؽـ اٛلٮاَأة ٹ ٱ٤ع ٫ٞثةُ٣صٱطٚ ،ٺ ثؽ  ٨٦ا٪٣Êٲح .ك٬ٮ
ٱنج٠ ٫ٺـ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف يف د٪جٲ ٫رشح اٵز٬ةر .ك٬ ٢ٕ٣ؾا كص ٫اْ٪٣ؿ( .مة.)ٰ٦
(٬ )6ؾا ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأ ٫٩إذا دٞؽـ قؤاؿ اُ٣ٺؽ ٠ةف ا٘لٮاب رص٤لة ك٣ٮ َ ٜ٤ثة٪١٣ةٱح ،كاٛلؾ٬ت أÊ٫٩
ٱ١ٮف ٪٠ةٱحٚ ،ٺ ٱ ٓٞإٹ ثة٪٣ٲح.)Í( .
٦كأ٣حٝ :ةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  :#إذا ثةع رص ٢زكصذ ٨٦ ٫رص ٢ثـكصذ ٫كرأس ثٞؿ[ ]1كٝج٢
¬
()7
اٳػؿ َٞ٤خ زكصح ا٣ؾم رشط رأس ثٞؿ ،كاقذع٦ ٜة رشط ،كٱ١ٮف اُ٣ٺؽ ػ ٕ٤نة،
كدُ ٜ٤زكصح اٳػؿ رصٕٲة إذا ٩ٮاق.
( )8كٱ١ٮف ػٕ٤ة يف ا٘ل٧ٲٓ.)Í( .

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

[َٕ٦ ]1ل أك ٍٗل َٕ٦ل( .مة )ٰ٦ك(.)Í

َٺ ٰٝأك ٔىل أٌل َةٞٚ »ٜ٣ةؿٝ« :ج٤خ» وط اُ٣ٺؽ( )1كا٣رباء.
 :Êكإذا ٝةؿٞ٤َ« :ذٔ ٟىل أف درباٲٞٚ »ٰ٪ة٣خ« :أثؿأد »ٟوط
اُ٣ٺؽ( )2كا٣رباء ،كإف ٝة٣خٝ« :ج٤خ» وط اُ٣ٺؽ( )3ٹ ا٣رباء ٨١٣ ،دٙ٤١
ٔ٤ٲ K)4(٫كٔىل أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓصٝ :ؽ ك ٓٝا٣رباء .ك٠ؾا إذا ٝة٣خ« :ك٬جخ
٬ ٟ٣ؾا أك أثؿأدٔ ٟىل أف دُٚ »ٰ٪ٞ٤إف ٝةؿٞ٤َ« :خ» وط ا ،٢١٣كإف ٝةؿ:
«ٝج٤خ» وط ا٣رباء أك اٜلجح ٹ اُ٣ٺؽٚ ،إذا ا٦ذَ ٨٦ ٓ٪ٺٝ٭ة ٠ةف ٜلة ا٣ؿصٮع يف
اٜلجح كا٣رباء(.)5
 :كإً٩ل ٱىط اٚلٔ ٓ٤ىل ا٣رباء إذا ٠ةف اٛل٭ؿ Êدٱ٪ةٚ ،أ٦ة إذا ٠ةف ٔٲ٪ة
ٚة٣رباء  ٨٦اٵٔٲةف إثةظح( )6ٹ ٱىط اٚل٤ٔ ٓ٤ٲ٭ة ،ث ٢ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ ثةٞ٣جٮؿ يف
إٞ٣ؽ رصٕٲة¬ ،كيف اٍ٣صط ٹ ٱ ،ٓٞإٹ أف ٣لؿم إ٣ؿؼ ثأف ا٣رباء  ٨٦اٵٔٲةف
ٱكذٕ ٢٧ث٪ٕ٧ٯ ا٣ؿد كاٛ٣كغ ٧٤٣٭ؿ ٚإ ٫٩ٱىط )7(Êإذا ٝج ٫٤ا٣ـكج يف اٛلض٤ف أك
يف ٝل٤ف ٔ ٫٧٤ظٲر ٬ٮ ٗةات ،ٹ إف ٝجٍٗ ٫٣ ٫٤لق ز ٥أصةز( ،)8كإف صٕ٪٤ةق
ى
ى
ك٠ٮف اٛل٭ؿ ٤ٕ٦ٮ٦ة( ،)9كإذا ٝجٍٗ ٫٣ ٢لق ز٥
اٞ٣جٮؿ يف اٛلض٤ف
ٓل٤ٲ١ة اظذةج
( ٓ٦ )1ا٪٣ٲح.)Í( .
( )2ػٕ٤ة.)Í( .
( )3ػٕ٤ة.)Í( .
( )4كٔىل ٝٲةس ٝٮؿ ا٣ؽكارم¬ ٚٲًل دٞؽـ ٱذكةُٝةف كٹ إصجةر كٹ اقذعٞةؽ ،كآص أٔ.٥٤
(ٚ )5إف ًَ ٜ٤ف ٱٜ ٨١لة ا٣ؿصٮع ،كٱ١ٮف ػ ٕ٤نة ،Êكٝٲ :٢رصٕٲ نة.
( )6ك٬ؾا ٦جٔ ٰ٪ىل أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص :إف ا٣رباء  ٨٦اٵٔٲةف إثةظح ،كٔىل أظؽ ٝٮ٣ٲ ٫كأيب
إ٣جةس :إ١لة دىٍل Êأ٦ة٩ح ً٠ ٍٞٚل ٱأيت يف ثةب اٷثؿاء إف مةء آص دٕةٌف .كإً٩ل ٱ١ٮف ا٣رباء
إثةظح يف اٵ٦ة٩ح ً٠ل ٱأيت.)Í( .
( )7ٱٕ ٰ٪اٚل.ٓ٤
( )8ٵف اٛ٣كغ ٹ د٤ع ٫ٞاٷصةزة؛ إذ ٣ٲف ٔٞؽا ،كاٷصةزة إً٩ل د٤ع ٜإٞ٣ٮد( .ثكذةف).
( )9يف ٍٗل ٔٞؽ اٚلٓ٤؛ ٵٚ ٫٩ٲ ٫ٱٞج ٢ا٘ل٭ة٣حٚ ،ٺ ٱنرتط أف ٱ١ٮف ٤ٕ٦ٮ٦ة.

أصةز وط ذ ،Êٟ٣ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٭ةف ظك ٨كٱٮق.ٙ
 :كإذا ٠ةف إ٣ٮض ٣ٲف ثًلؿ ٩عٮ دػٮؿ ا٣ؽار ٚإ١لة دُٜ٤
ثةٞ٣جٮؿ( ،)1كٹ ٨لء ٔ٤ٲ٭ة Êإف ًف دؽػ ٨٦ ٢ثٕؽ( ،)2كٝةؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ :ٹ ٤لذةج
ٝجٮٹن( .)3كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚإذا ًف دؽػ٣ ٢ـ٦٭ة ٦٭ؿ اٛلس.٢
ا٣سةٌل :اٍ٣صط ،كظؿك :٫ٚإف كإذا كإذا ٦ة ك٦ذٯ ك٦ذٯ ٦ة ك٦٭ًل ك ٨٦كأم
كً٤٠لٚ ،ٺ ٤لذةج¬ ٝجٮٹن ،كٹ ٱىط ا٣ؿصٮعٚ Éٲٞ٤ُ٦ ٫ة( ،)4كٹ ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ ظذٯ
٤لى ٢اٍ٣صط ك٣ٮ َة٣خ اٛلؽة ،إٹ أف ٱٕ ٫ٞ٤ثٮٝخ ٛٚٲ ،¬٫كٱٕذرب ظىٮؿ ا٪٣نٮز
ٚٲ ٫ظةؿ ظىٮÊؿ اٍ٣صطٚ ،إذا ًف ٱ٪٦ ٨١٭ة ٩نٮز كٹ ٦ة يف

ظ)5(٫٧١

ثُ٢

إ٣ٮض كاٚل ٓ٤كًف ٱ ٓٞاُ٣ػٺؽٝ ،Éةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙإٹ أف د ٢ٕٛا٣رباء ظٲر
٬ٮ اٍ٣صط أك اٜلجح ك٩عٮ٬ة ٹ ٵص ٢اُ٣ٺؽ اٛلذٞؽـ ،ثٓ ٢ص دٕةٌف أك ٤٣ؿظة٦ح أك
ٕ٣ٮض آػؿ ٚإ ٫٩ٱىط كٱ ٓٞاُ٣ٺؽ( )6رصٕٲ نة Ðإذا ٝج٬ ٢جذ٭ة.

( )1رصٕٲة .)Í( .ظٲر ًف ٱٛ ٨١لس ٫٤أصؿة ،كإٹ ٠ةف ػٕ٤ة.)Í( .
(*) كذ ٟ٣ٵٞٔ ٫٩ؽ ٚٺ ثؽ  ٨٦اٞ٣جٮؿٝ ،ةؿ  :#كٱ١ٮف رصٕٲة؛ ٵ ٫٩ٹ ٝٲ٧ح ٣ؽػٮؿ ا٣ؽار.
كظضح اٞ٣ة٬ل زٱؽ أ٣ ٫٩ٲف ثًلؿ ٤ٚ٭ؾا ٹ ٤لذةج ٝجٮٹ .كظضح ا٣نة ٰٕٚأف ٚلؿكج ا٣جٌٓ
ٝٲ٧ح ،ك٩ع ٨ٹ ٩ك ٥٤ذ( .ٟ٣ثكذةف).
( )2ٵف ا٣ؽػٮؿ ٹ ٱىط أف ٱ١ٮف ٔٮًة ٔ ٨اُ٣ٺؽ؛ ٵف إ٣ٮض ٣لت أف ٱ١ٮف ٦ةٹ،
كدػٮؿ ا٣ؽار ٣ٲف ثًلؿٗ( .ٲر).
( ٫٤ٕ٣ )3ٱٕ ٰ٪أف إٞ٣ؽ ٠ةٍ٣صط ٚٺ ظٞ٤٣ ٥١جٮؿ ثة ،ِٛ٤٣كإً٩ل ٱٕذرب ثٮٝٮع اٍ٣صط٤ٚ ،ٮ ٝةؿ:
«ٔىل أف دؽػيل ا٣ؽار» ًف دُ ٜ٤إٹ ثؽػٮؿ ا٣ؽار ك٣ٮ دػ٤خ يف ٍٗل اٛلض٤ف ٠ةٍ٣صطٚ ،أ٦ة
أف اٞ٣ة٬ل زٱؽ ٱٞٮؿ :ٱ ٓٞكإف ًف دؽػٚ ٢٭ؾا ثٕٲؽ صؽا؛ ٵف ٬ؾا إٚؿاط يف ا٘ل٭ٗ( .٢ٲر).
( )4قٮاء رصٓ ٬ٮ أك ( .ٰ٬ثكذةف).
( )5ثأف د١ٮف ػةاٛح ٕ٣ؽـ ٝٲة٦٭ة ثًل ٣لت ٤ٔ ٫٣ٲ٭ة يف اٛلكذٞجً٠ ٢ل ٦ؿ .كاٛلؾ٬ت ػٺ.٫ٚÊ
( )6كٚٲْ٩ ٫ؿ¬؛ ٵً ٫٩ف ٤ل ى ٢رشط اُ٣ٺؽ؛ ٵ ٫ٞ٤ٔ ٫٩ثرباا٭ة ٵص ٢اُ٣ٺؽ ،كثؿاؤ٬ة كٓ ٓٝص،
ٚٲع٠ ٜٞٺـ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮقٛ٦( .ٙذٰ)ٚ .ٺ ٱ ٓٞٹ رصٕٲ نة كٹ ثةا٪ة.)Í( .

 :كإذا ٝةؿَ« :ٺ ٟٝثؿاؤؾ» ٧ٚذٯ أثؿأدٞ٤َ ٫خ( ،)1أك ٝةؿ:
«َٺ ٟٝػؿكص٧ٚ »ٟذٯ ػؿصخ َٞ٤خ( ،)2ذ٠ؿق اٛل٪ىٮر ثةٓص( ،)3ػٺؼ
اٷٚةدة(.)4
 :كإذا ٝةؿ ٍ٘٣لق٦« :ذٯ ق٧٤خ ٍف ا٦ؿأيت ٦٭ؿ٬ة أك ٠ؾا ٞ٤ُٚ٭ة» ٚ٭ؾق
ك٠ة٣ح ٍ٦صكَح ثة٣ذك٤ٲٚ ،٥إف ظى ٢زٞ٤َ ٥٭ة ا٣ٮ٠ٲ ٢وط ك٠ةف رصٕٲة¬؛ ٵف
ا٣ـكج ًف ٱ ٟ٤٧إ٣ٮض ث٧ضؿد ا٣ذك٤ٲٚ ،)5(٥إف ٠ةف ٦ؿادق دك٤ٲًل ٱٮصت اٛلٟ٤
ًف دىط ا٣ٮ٠ة٣ح( )6كٹ اُ٣ٺؽ( ،)7ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ Êثةٓصٝ .ةؿ يف ا١٣ةيف :)8(Êإٹ أف
ٱ ٓٞا٣ذك٤ٲٔ ٥ىل كص ٫ٱٮصت اٛل٩ ،ٟ٤عٮ أف ٓل ٫١٤إٱةق كٱٞج ،٢أك دُٕٲ ٫إٱةق()9

ثعٲر ٱٚ ٢ٕٛٲ٦ ٫ة مةءٚ -إ ٫٩ٱىط اُ٣ٺؽ كٱ١ٮف ػٕ٤ة(.)10
( )1ػ ٕ٤نة.)Í( .
( )2رصٕٲ نة¨.
( )3كذٕ٤٣ ٟ٣ؿؼ ث .٫كظضح اٷٚةدة أف اٚلؿكج ٣ٲف ثُٺؽ٪٤ٝ .ة :اٍ٣صط ٚٲٞ٦ ٫ؽر١ٚ ،أ٫٩
ٝةؿ :إذا أثؿأد ٰ ٪أك إذا ػؿصخً٠ ،ل إذا ٝةؿ :أ٩خ َة٤٣ ٜ٣ك٪حٚ ،ةٍ٣صط ٚٲٞ٦ ٫ؽر٦ ،ذٯ
و٤عخ ٜلة َٞ٤خ( .ثكذةف).
(ٚ )4ٺ ٱ٨ ٓٞلء؛ ٵ٣ ٫٩ٲف ث٪ٕ٧ٯ اٍ٣صط.
( )5كٱ١ٮف ا٣ذك٤ٲ ٥إثةظح إف ق٧٤ذ٣ ٫ٲكذ٭ٛ٦( .٫١٤ذٰ).
( )6إذ  ٨٦رشط ا٣ٮ٠ة٣ح وعح اٛل ،ٟ٤كًف ٤لى.٢
(ٕ٣ )7ؽـ وعح ا٣ٮ٠ة٣ح؛ ٵف ا٣ذك٤ٲً ٥ف ٱٮصت اٛل ،ٟ٤كٍ٦ ٰ٬صكَح ث ،٫كًف ٤لىٚ ،٢ٺ ك٠ة٣ح
كٹ َٺؽ.ا٬ػ ٱٞةؿ :اٷرادة ٣ٲكخ رشَةٚ ،ٲْ٪ؿ ،كآص أٔ.٥٤
(ٝ )8ٮم إٹ يف اُ٣ٺؽ ٚٲ١ٮف رصٕٲة.)Í( .
( )9ٱْ٪ؿ ٝ ٢٬لؿد اٷُٔةء ٱٛٲؽ ا٣ذ٤٧ٲٟ؟ ٱٞةؿ٬ :ؾا ا١٣ٺـ ٧٤٣ ٫٤٠ؤٱؽ ثةٓص  ،#كاٛلٕةَةة
ٔ٪ؽ٩ة.
¬
ٔ٪ؽق دٛٲؽ ا٣ذ٤٧ٲ ،ٟٹ
( )10ث ٢ٱ١ٮف رصٕٲة¬ ٔ٪ؽ٩ة.
(*) كاٵٝؿب أ ٫٩ٱ١ٮف ٠ةٕ٣ؽة¬ ٔىل اٚلٺؼ ٚٲ٭ة ،كٔ٪ؽ٩ة ٱ١ٮف اٛلةؿ ٝج ٢اُ٣ٺؽ ٬جح ٜلة
ا٣ؿصٮع ٚٲ٭ة ،كإف ١٤٦ذ١ٚ ٫كةاؿ ا٣ذ٤٧ٲ١ةت ،كٱ١ٮف اُ٣ٺؽ رصٕٲة ٹ ػٕ٤ة.

ا٣سة٣ر :إ٣ؽة(٩ ،)1عٮ ٝٮ« :٫٣أثؿاٲ ٰ٪كأ٩ة أَٚ »ٟٞ٤أثؿأد ٫يف اٛلض٤ف ز٥
َٞ٤٭ة ٚٲ ،٫أك ٝة٣خ  ٰ٪ٞ٤َ« :٫٣كأ٩ة أثؿاٞ٤ُٚ »ٟ٭ة يف اٛلض٤ف كأثؿأدٚ ٫ٲ-٫
ٕٚىل أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب إ٣جةس كا ٰ٪١٣كاث ٨اٚل٤ٲ ٢ٹ ٱ١ٮف Êػٕ٤ة(،)2
كٔىل أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ِ٦ص ٱ١ٮف ػٕ٤ة.
 :كإذا ا٦ذ ٨٦ ٓ٪اُ٣ٺؽ ثٕؽ٦ة أثؿأد٤ٚ ٫٭ة ا٣ؿصٮÊع يف ا٣رباء ،ػٺؼ
ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓصٚ .إف ك ٓٝاُ٣ٺؽ  ٫٪٦يف ٝل٤ف آػؿ أك ك ٓٝا٣رباء
٪٦٭ة ثٕؽ اُ٣ٺؽ يف ٝل٤ف آػؿ ٠ةف رصٕٲة¬ ٹ ػٕ٤ة كٚةٝةٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٤لٲٯ
ا٣جعٲجط كٔيل :إٹ أف ٱٞٮؿٞ٤َ« :ذ ٟٵص ٢ثؿاا »ٟأك دٞٮؿ « :ٰ٬أثؿأدٟ
ٵصَ ٢ٺ »ٟٝث ٰٞاٚلٺؼ(.)3
 :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َةٞٚ »ٜ٣ة٣خ« :كأ٩خ ثؿمء» ٚ٭ٮ رصٰٕ ،كإذا
راصٕ٭ة ٞٚؽ ق٦ ٍٞ٭ؿ٬ة ،ك٣ٮ ٝةؿ« :راصٕذٔ ٟىل ٕلٲٓ ظٞٮً٠- »ٟٝل ٱٕذةدق
٠سٍل  ٨٦ا٪٣ةسٚ -ٺ ٱٕٮد ٦٭ؿ٬ةٚ ،)4(Éإف ادٔخ أ١لة ٦ة أثؿأد ٫إٹ دؿٱؽ ا٣جٲ٪ٮ٩ح
٤ٚ ٫٪٦٭ة ا٣ؿصٮÊع يف اٛل٭ؿ إذا وةدٝ٭ة ٔىل ٦ؿاد٬ة أك ثٲ٪خ ثٔ ٫ىل إٝؿارق أك ٔىل ٦ة
ٔؿٚٮا  ٨٦مة٬ؽ ظةٜلة( ،)5كإف ًف ظٜ ٙ٤لة ٦ة ٱٕ ٥٤كٹ ٱْ ¬٨أ١لة أرادٔلة(.)6
( )1ثة٣ذؼٛٲ.ٙ
(*) ا٣ؿاثٓ :اٚلُةب ،ك٬ٮ أف دٞٮؿ ٣ـكص٭ةٚ »ٰ٪ٞ٤َ« :ٲٞٮؿ« :أثؿٱٚ »ٰ٪ذربٱ ٫ز ٥ٱُ ٜ٤كٹ
ٱٕ ٜ٤ا٣رباء ثةُ٣ٺؽٚ ،٭ؾا رصٰٕ ،دؿ ٔ٤ٲ٦ ٫كأ٣ح ذ٠ؿ٬ة اٛلؤٱؽ ثةٓص يف ا٣ـٱةدات( .ز٬ٮر).
( )2ث ٢رصٕٲة؛ ٵ٣ ٫٩ٲف ثٕٞؽ كٹ رشط.
( )3يف إ٣ؽة ،كاٛلؾ٬ت أ ٫٩ٹ ٱ١ٮف ػ ٕ٤نة ،ث ٢رصٕٲة.)Í( .
( )4ك ِٛ٣ا٘٣ٲرٚ :ى :٢كإذا ٝةؿ :راصٕذٔ ٟىل أ٣ ٙ٣ــ¨؛ إذ ٬ٮ ٠ة٣ـٱةدة يف اٛل٭ؿ ،ثؼٺؼ ٦ةÊ
إذا ٝةؿٔ :ىل ٦٭ؿؾ ًف ٱ٤ــ ،ثةٝٲة ٠ةف أـ دةٛ٣ة .كيف ا٣ىٕٲرتم٦ :كأ٣ح :كدىط ا٣ؿصٕح ثٺ
٦٭ؿٚ ،إذا راصٕ٭ة ٔىل اٛل٭ؿ ًف ٱ٤ـ¬٫٦؛ ٵف ا٣ؿصٕح ٝؽ ٓلخ ثٞٮ :٫٣راصٕذ.ٟ
(ٚ )5ةاؽة يف ا٣ن٭ةدة ٔىل مٮا٬ؽ اٵظٮاؿ.
( )6أم :ا٣جٲ٪ٮ٩ح.

¨ :ك١٬ؾا إذا ٝة٣خ ٰ٪ٞ٤َ« :كأ٩خ ثؿمء» ٞ٤ُٚ٭ة ٚ٭ٮ رصٰٕ( ،)1إٹ أف
ٱٕؿؼ ٝ ٨٦ىؽ٬ة أ١لة ٦ة أثؿأد ٫إٹ ُ٤٣ٺؽ ٚٲ١ٮف ٔىل اٚلٺؼ يف إ٣ؽة(.)2
ك٠ؾا إذا ٝةؿٞ٤َ« :ذ ٟٵص ٢ثؿاا.»)3(ٟ
 :كإذا ٝة٣خ ٰ٪ٞ٤َ« :ك ٟ٣أٞ٤ُٚ »ٙ٣٭ة ٠ةف رصٕٲة¬؛ ٵً ٫٩ف ٱٟ٤٧
إ٣ٮض( ،)4كٝةؿ ا٣نة ٰٕٚكأثٮ ٱٮق ٙكٞل٧ؽ :ث ٢ٱ٤ـ٦٭ة  ٫٣اٵ ٙ٣كٱ١ٮف
ػٕ٤ة٪٤ٝ .ة :ك٬ؾا ثؼٺؼ ٦ة إذا ٝةؿ ٍ٘٣لق« :ػٍ ٍف ٬ؾا ا٣سٮب ك ٟ٣أ »ٙ٣أك
٩عٮ ذٚ ٟ٣٭ؾق صٕة٣ح(ٞٔ )5ؽ٬ة ٍٗل ٹزـٚ ،إذا ك ٓٝا٣ ٢ٕٛ٣ــ إ٣ٮض(،)6
ذ٠ؿق يف ا١٣ةيف ،كٞ٠ ٫٤ٕ٣ٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛلؿدًص يف اٷصةرة اٛ٣ةقؽة :إذا ٠ة٩خ

( )1ٵ٣ ٫٩ٲف ثٍصط كٹ ٔٞؽ كٹ ٔؽةٗ( .ٲر).
(*) كٝؽ ثؿئ ٦ ٨٦٭ؿ٬ة .ك ِٛ٣ا٘٣ٲرٚ :أ٦ة ٣ٮ ٝة٣خ ٰ٪ٞ٤َ« :كأ٩خ ثؿمء ٦ ٨٦٭ؿم» ٞٚؽ
ثؿئ ٦ ٨٦٭ؿ٬ة قٮاء َ ٜ٤أـ ٹ ،ك٣ٲف ٜلة Êا٣ؿصٮع إذا ًف ٱُ .ٜ٤كإذا َٚ ٜ٤٭ٮ رصٰٕ ٔ٪ؽ٩ة
كٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص ك٣ٮ ٠ةف يف اٛلض٤ف؛ ٵف ٬ؾا ٣ٲف ثٕٞؽ كٹ رشط كٹ ٔؽة( .ث .)٫ْٛ٤إٹ
أف ٱٕؿؼ ٝ ٨٦ىؽ٬ة أ١لة ٦ة أثؿأد ٫إٹ ٣ٲُ ،ٜ٤أك ٝىؽت ثؾ ٟ٣اٍ٣صط كدىةدٝة ٔ٤ٲ٤ٚ -٫٭ة
ا٣ؿصٮع٬ . )Í( .ؾا ث٪ةء ٔىل أ ٫٩ٱىط اٍ٣صط ثة٪٣ٲح ،كٝؽ دٞؽـ وعذ ٫ثة٪٣ٲح ٧٤٣ى ٙ٪يف
ٝٮ٦ :٫٣كأ٣ح :كإذا ٠ذت :أ٩خ َة ٜ٣ز ٥اقذ٧ؽ ثة ..٥٤ٞ٣إ٣غ ٝجٚ ٢ى ٢اٙل ٙ٤ثةُ٣ٺؽ
ثٍٕصٱ٦ ٨كأ٣ح ٨٦( .ػٍ قٲؽ٩ة ظك.)٨
( )2اٛلؾ٬ت رÊصٕٲ نة.
( )3ٱٕٕٚ ٰ٪ىل اٚلٺؼ يف إ٣ؽة.
(*) ٱْ٪ؿٚ ،٭ؾا ٔٞؽ.ا٬ػ اٛلكأ٣ح ٦ج٪ٲح ٔىل أٝ ٫٩ؽ دٞؽـ ا٣رباء ٪٦٭ة ٚٺ أزؿ ٕٞ٤٣ؽ٤ٚ ،ٮ ًف ٱٛؿض
ذ ٟ٣كأثؿأد ٨٦ ٫ثٕؽ ٠ةف ػٕ٤ة( .مة.)Í( )ٰ٦
( )4كذ ٟ٣ٵ٣ ٫٩ٲف ثٍصط كٹ ٔٞؽ كٹ دٕ ٫٣ ٜ٤ثًل ٝج ،٫٤ث٠ ٢ٺـ ُٓٞ٪٦؛ ٵف ا٣ٮاك دا٣ح ٔىل
اٹقذب٪ةؼ ،كٹ دٕٜ ٜ٤لة ثةٵكؿ ٔىل ظةؿ .كظضح اٳػؿٱ ٨أ١لة اقذؽٔذ ٫اُ٣ٺؽ ثةٕ٣ٮض
١ٚةف ٔٞؽا٪٤ٝ .ة :ٹ ٨لء  ٨٦أدكات إٞ٣ؽ ٚٲ ٫ٱٞذٌص ا٣ذٕ٤ٲ( .ٜثكذةف).
( )5أم :إصةرة.
( )6ك٬ٮ أصؿة اٛلس.٢

اٵصؿة ٦كًلة ٤ٕ٦ٮ٦ح كصجخ(.)1
¬ :كإذا ٝة٣خ ٰ٪ٞ٤َ« :زٺزة ٔىل أ ٙ٣أك ثأٞ٤ُٚ »ٙ٣٭ة كاظؽة اقذعٜ
ز٤ر اٵ ،ٙ٣كإف زاد زة٩ٲح ٚس٤سٲ ،٫كإف زاد زة٣سح  ٫٤١ٚإذا كٕٝخ ٤٠٭ة يف
اٛلض٤ف( )2كْل ٢٤ثٲ٪٭ة ٔٞؽاف( )3ك٩نٮزاف( .)4كٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ ٤لذةج
إٌف ذ ،ٟ٣ث ٢ٱُٞ٤٭ة زٺزة ث ِٛ٤كاظؽ .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٱكذع ٜمٲبة إٹ
ثً١لؿ ا٣سٺث يف ٝٮٜلةٔ« :ىل أ.»)5(ٙ٣
 :Êكإذا ٝة٣خ« :أثؿأد ٟإذا َٞ٤ذ ٰ٪زٺزة» أك «إذا َٞ٤ذ ٰ٪زٺزة ٟ٤ٚ
ٔيل أً »ٙ٣ف ٱربأ كٹ ٱكذع ٜمٲبة  ٨٦اٵ ٙ٣ظذٯ ٱُٞ٤٭ة زٺزة كٱؿاصٓ ثَل ٢٠
َٞ٤ذَل؛ ٵف اٵك٣ذَل رصٕٲذةف كا٣سة٣سح ػ.)6(ٓ٤
 :كإذا ٝة٣خ ٰ٪ٞ٤َ« :زٺز نة ٔىل أ »ٙ٣كًف ٱجٜ ٜلة  ٨٦اُ٣ٺؽ إٹ كاظؽة
ٞ٤ُٚ٭ة كاظؽة ٞٚةؿ ا٣نة :Êٰٕٚٱكذع ٜاٵ .)7(٫٤٠ ٙ٣كٝٲ :)8(٢ز٤س .ٍٞٚ ٫كٝٲ:)9(٢
( )1كاٛلؾ٬ت أف Êا٣ٺزـ أصؿة اٛلس ٨٦( .٢ثٲةف ظسٲر) .يف ٍٗل اٛلعٞؿ.)Í( .
(*) كٔ٪ؽ٩ة أصؿة اٛلس ٢ٹ اٛلك٧ٯ¬ .إذا ًف ٱٞ ٨١لٞؿا ،كإٹ ٣ــ ٦ة رشط .ك(.)Í
(ٚ )2إف ٠ةف اُ٣ٺؽ ا٣سةٌل يف ٝل٤ف آػؿ ًف ٱكذع٤ٔ ٜٲ٭ة مٲبة  ٨٦إ٣ٮض؛ ٵف ٔٞؽق ٝؽ ثُ٢
ثةٚرتاٝ٭ًل .ك(.)Í
( )3كٹ ٱ١ٮف إٞ٣ؽ ا٣سةٌل إٔؿاًة؛ ٵ ٫٩ا٬ذًلـ .ك(.)Í
( )4ك٦س ٫٤يف رشح اٵز٬ةر ،ك :٫ْٛ٣كٹ ثؽ  ٨٦ا٪٣نٮز ثٕؽ ٞٔ ٢٠ؽ كٹ ٱ١ذٛٯ ثة٪٣نٮز اٵكؿ.
(ث .)٫ْٛ٤ظٲر ًف ٱكذ٧ؿٚ ،إف اقذ٧ؿ ٛ٠ٯ .ك(.)Í
(ٚ )5أ٦ة ٝٮٜلة« :ثأٚ »ٙ٣ٲكذع ٜثة٣ٮاظؽة ز٤ر اٵٞ٠ ٙ٣ٮ٪٣ة( .ثؿ٬ةف).
( )6كٱٕذرب ا٪٣نٮز¬ ظةٜلة٠( .ٮا٠ت) .أم :اٞ٤ُ٣ح اٵػٍلة.
( )7ٵف اٛلٞىٮد ا٣جٲ٪ٮ٩ح ا١٣ربل ،كٝؽ ظى٤خ( .ثكذةف) .كٹ ٚػؿؽ ثَل ا ٥٤ٕ٣Éكا٘ل٭ .٢كٝؿرق
ا٣نة ،ٰ٦كاػذةرق اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ٧٤٣ؾ٬ت.
( )8ذ٠ؿق اٛلـٌل ،كاػذةرق اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ٧٤٣ؾ٬ت( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )9ذ٠ؿق اٛلؿكزم( .ثكذةف).
(*) كٝٮاق اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  #يف ا٣جعؿ.

إف ٠ة٩خ ٔةٛلح ثأً ٫٩ف ٱجٜ ٜلة إٹ كاظؽة اقذع ٫ٞا ،٢١٣كإف ًف ٚس٤س.)1(٫
 :كإذا ٝة٣خٍٔ ٰ٪ٞ٤َ« :ص نا ٔىل أٞ٤ُٚ »ٙ٣٭ة زٺزة اقذع ¬٫ٞا ،٢١٣كإف
َٞ٤٭ة كاظؽة أك از٪ذَل ٚ٭ ٢ٱكذع ٜثٞكُ٭ة  ٨٦ا٣سٺث أك  ٨٦إٍ٣ص؟ ٚٲ٫
كص٭ةف ،اٵرصط  ٨٦ا٣سٺث(.)2
 :Êكإذا ٝة٣خ(« :)3قأ٣ذ ٟدُ ٰ٪ٞ٤زٺز نة ٔىل أٞٚ »ٙ٣ةؿ« :ث ٢كاظؽة
كٝؽ ٤ٕٚخ» اقذع ٜز٤س ،)4(٫كٔ٤ٲ ٫ا٣جٲ٪ح Êيف ا٣ـااؽ؛ ٵ ٫٩ٱؽٰٔ اقذعٞة.)5(٫ٝ
 :Êكإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣زٺز نة ٔىل أٞٚ »ٙ٣ة٣خٝ« :ج٤خ كاظؽة ثس٤ر
اٵً »ٙ٣ف ٱ٨ ٓٞلء()6؛ ٵً ٫٩ف ٱؿض ثة٣جٲ٪ٮ٩ح إٹ ثً١لؿ اٵ .)7(ٙ٣ك٠ؾا إذا
( )1ٵف ٧٤ٔ ٓ٦٭ة ثأً ٫٩ف ٱج ٜإٹ َٞ٤ح ٝؽ رًٲخ ثةقذعٞة ٫ٝاٵ ،ٙ٣ك ٓ٦ص٭٤٭ة ًف دؿض إٹ
ثة٣سٺث٪١٣ ،٭ة ٝؽ دٕؾرت ا٣سٺث ٚةقذع ٜز٤ر اٵ( .ٙ٣ثكذةف).
(*) ٤ٝخ :ك٬ٮ اٵٝؿب( .ثعؿ).
( )2كاػذةر يف Êا٘٣ٲر أف ثٮاظؽة إٍ٣ص ،كثة٣س٪ذَل اٚل٧ف ،كثة٣سٺث ا.٢١٣
(*) اٛلؼذةر  ٨٦إٍ٣ص ،كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر ثٞٮ :٫٣ظكت اٙلةؿ.)Í( .
( )3ٱٕ ٰ٪اػذٛ٤ةٗ( .ٲر).
( )4ٵف اٞ٣ٮؿ ٝٮٜلة يف ٝؽر إ٣ٮض ،كدجٞٯ ثةز٪ذَل؛ ٵف اٞ٣ٮؿ ٝٮ ٫٣يف ٔؽد اُ٣ٺؽ ،كٝؽ ذ٠ؿق
اٞٛ٣ٲ ٫ظك.)Í( .٨
( )5ٱٕ :ٰ٪كٝؽ ادٞٛة ٔىل ا٣جٲ٪ٮ٩ح كٔىل أ١لة يف ٱؽ ٛ٩ك٭ة( .ثكذةف).
(*) ك ٫٤ٕ٣ٱٞةؿٝ :ؽ دىةدٝة ٔىل اٵ ٙ٣كادٔخ ا٣ـٱةدة يف اُ٣ٺؽ٤ٕٚ ،ٲ٭ة ا٣جٲ٪حً٠ ،ل ٣ٮ ادٜٛ
ا٣جةآ كاٛلنرتم ٔىل ا٣س ٨٧كادٔٯ اٛلنرتم ا٣ـٱةدة يف اٛلجٲٓ ٤ٕٚٲ ٫ا٣جٲ٪حٔ( .ة٦ؿ) .ٱٞةؿ :ٹ
ٝٲ٧ح ٚلؿكج ا٣جٌٓ .كٝؿر ٔ ٨قٲؽ٩ة ظكَل ثٞ ٨ل٧ؽ اٛل٘ؿيب.
( )6ك٣ٮ ٝة٣خٝ« :ج٤خ كاظؽة ثأ »ٙ٣وط اُ٣ٺؽ¬ كاقذع ٜاٵٙ٣؛ ٵٝ ٫٩ؽ ظىٗ ٢ؿً- ٫
ك٬ٮ اٵ -ٙ٣كٗؿً٭ة ،ك٬ٮ ا٣جٲ٪ٮ٩حٔ( .ة٦ؿ) .كٝٲ :٢ٹ ٱىط؛ ٵٍٗ ٫٩ل ُ٦ةث.ٜا٬ػ ٤ٚٮ
ٝة٣خٝ« :ج٤خ» كأَٞ٤خ ٠ة٩خ كاظؽة ك٣ــ ز٤ر اٵ ،ٙ٣ك٤لذ ¬٢٧أف ٣لت اٵ .ٙ٣كِٛ٣
ظةمٲحٚ :إف ٝة٣خٝ :ج٤خ  ٞ٤ُ٦نة أك ٝة٣خٝ :ج٤خ كاظؽة كق١ذخ ٚٲعذ ٢٧أ Ê٫٩ٱكذع ٜاٵٙ٣
٫٤٠؛ ٵ ٫٩ٹ ٱ ٓٞإٹ كاظؽة كا٣ـااؽ ٔ٤ٲ٭ة ٘٣ٮ٠( .ٮا٠ت).
(ٚ )7إف ٝة٣خ ٰ٪ٞ٤َ« :زٺزة ثأٞ٤ُٚ »ٙ٣٭ة كاظؽة كٕٝخ ك٣ــ ز٤ر اٵ٤ٝ .ٙ٣خ :كيف اٛ٣ؿؽ
ْ٩ؿ؛ إذ ًف دؿض  ٰ٬ثجؾؿ إ٣ٮض إٹ يف ٞ٦ةث٤ح ا٣جٲ٪ٮ٩ح ثة٣ذس٤ٲر( .ثعؿ ث.)٫ْٛ٤

َٞ٤٭ة ٔىل أ٪٦ ٙ٣٭ة كٍٗ ٨٦ل٬ة ٞٚج٤خ كًف ٱٞج ٢اٍ٘٣ل ًف ٱ٨ ٓٞلء(.)1
 :إذا ٝة٣خ ٰ٪ٞ٤َ« :كاظؽة ٔىل أٞٚ »ٙ٣ةؿٞ٤َ« :ذ ٟزٺزة» كٕٝخ كاظؽÊة
ٔ٪ؽ اٜلةدم كاقذع ٜاٵ ،ٙ٣كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :د ٓٞا٣سٺث كٹ ٱكذع ٜمٲبة(.)2
كإذا ٝة٣خ ٰ٪ٞ٤َ« :ثٕؽ ق٪ح ٔىل أٞٚ »ٙ٣ةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣يف اٙلةؿ» ًف ٱكذعÊٜ
مٲب نة( ،)3كٝةؿ ا٣ؽأٰ كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ث ٢ٱكذع ٜاٵ .ٙ٣كيف ا١ٕ٣ف ٹ ٱكذعÊٜ
مٲب نة كٚة ٝنة(.)4
 :كإذا ٝة٣خ ا٪٣ةمـة( ٰ٪ٞ٤َ« :)5أ٩ة ك٪٬ؽى ثأٞ٤ُٚ »ٙ٣٭ة كظؽ٬ة
٣ـ٦٭ة ٩ى ،٫ٛكإف َٞ٤٭ًل ٕ٦ة ٣ـ٦٭ة

ا)6(٢١٣

إف ٝة٣خ ،»ٰ٪٦« :كإف ًف د:٢ٞ

«١ٚ »ٰ٪٦ؾا ٔ٪ؽ Êاٜلةدم ،كٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب َة٣ت ٩ى٤ٔ ٫ٛٲ٭ة ك٩ىٔ ٫ٛىل
٪٬ؽ إف أصةزت ك٠ة٩خ ٩ةمـة ،كإف ًف ِلـ ًف دُ ،ٜ٤كإف أصةزت كٍٗ ٰ٬ل ٩ةمـة
َٞ٤خ

رصٕٲة()7

ثٺ ٨لء ٪ٔÊؽ أيب َة٣ت ،كٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص دُ ٜ٤كٱ٤ـ٦٭ة

٩ى.)8(٫ٛ
( )1ٹقذعة٣ح دًل ٫٦ثة٣جٲ٪ٮ٩ح( .دؾ٠ؿة).
(*) كذ ٟ٣ٵً ٫٩ف ٱؿض ثة٣جٲ٪ٮ٩ح إٹ ثذك٤ٲ ٥اٵ٪٦ ٙ٣٭ة ك ٨٦اٍ٘٣ل( .ثكذةف).
( )2ٵ ٫٩ػة٦ ٙ٣ة َ٤جخ ( .٫٪٦ثكذةف).
( )3كٱ١ٮف رصٕٲة¬ يف إٞ٣ؽ ،ٹ يف اٍ٣صط ٚٺ ٱ .ٓٞك(.)Í
(*) ٵف ا٘لٮاب ٍٗل ُ٦ةث ٜٹ ْٛ٣ة كٹ ٪ٕ٦ٯ ً٠ل رصح ث ٫يف ا٣جعؿ.
( )4كذ ٟ٣ٵ ٫٩ػة٦ ٙ٣ة ٔٲ٪ذٚ ٫ٲ ،٫كٱ ٓٞاُ٣ٺؽ رصٕٲ نة[ ]1يف إٞ٣ؽ ،ٹ يف اٍ٣صط ٚٺ ٱ٨ ¬ٓٞلء.
(ٚ )5إف ٠ة٩خ ٍٗل ٩ةمـة كٔ ٓٝىل ٪٬ؽ ث٪ى ٙاٵ ٙ٣كًف ٱ٤ٔ ٓٞٲ٭ة ٨لء .كّة٬ؿ اٵز٬ةر أ٫٩
ٱ٤ٔ ٓٞٲ٭ة Êيف إٞ٣ؽ رصٕٲة.
( )6ك٣ٮ أصةزت ٪٬ؽ.
( )7ٱكذٞٲ ٥ظٲر ٝة٣خ :ثأ ٰ٪٦ ٙ٣ك٪٦٭ة ،كإٹ ٠ةف ٔ٤ٲ٭ة .ك(.)Í
( )8ٵ ٫٩ٹ ٱنرتط ا٪٣نٮز.

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

[ ]1ٱٕ :ٰ٪ثٕؽ ٌ٦ص ا٣ك٪ح.)Í( .

¬ :كإذا ٝةؿٞ٤َ :ذً١ل ٔىل أٞٚ »ٙ٣ج٤ذة ٣ـ٦٭ًل اٵ٩ ٙ٣ىَٛل ،كإف ٝج٤خ
إظؽاً٬ل ٣ـ٦٭ة ٩ى ،٫ٛك٬ؾا ذ٠ؿق يف ا٣ٮايف Éكا٣ذؾ٠ؿة ،ك٬ٮ ٦س٦ ٢ة ذ٠ؿق يف اٹ٩ذىةر
كا٣جعؿ أ ٫٩إذا ثةع كاظؽ  ٨٦ازَ٪ل مٲب نة ٞٚج ٢أظؽً٬ل أ ٫٩ٱىط ،كاْ٣ة٬ؿ  ٨٦اٛلؾ٬ت
أ ٫٩ٹ ٱىط؛ ٵ ٫٩دجٕٲي ٕٞ٣ؽق( ،)1ك٬ٮ ٝٮؿ ا٘٣ـاٍفٚ ،أ٦ة ظٲر ا٣جةآ از٪ةف ثةع ٢٠
كاظؽ ظٚ ٍٞٚ ٫ٞإ ٫٩ٱىط ٝجٮؿ ظ Éٜأظؽً٬ل دكف ا٣سةٌلً٠ ،ل إذا ٠ة٩خ ا٣ـكصذةف ً٬ل
اُ٣ة٣جذةف ُ٤٣ٺؽ ٔىل أ ٜ٤ُٚ ٙ٣إظؽاً٬ل ٚإ ٫٩ٱىط ث٪ى ٙاٵ.ٙ٣
 :كإذا َ ٜ٤اٛلؿٱٌح ٔىل ٔٮض أ٠سؿ  ٨٦ا٣س٤ر ٚإف أصةز كرزذ٭ة وط،
كإف ًف ثُ )2(٢ا٣ـااؽ ٔىل ا٣س٤ر ،كٱ ٓٞاُ٣ٺؽ()3يف إٞ٣ؽ ،ٹ يف اٍ٣صط ٚٺ
ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ.
 :كإذا َٞ٤٭ة ٔىل ٬ؾا إ٣جؽ أك ٬ؾا اقذعٜ

أد٩ةً٬ل)4(É

 ،ٍٞٚكٝةؿ

ا٣نة٦ :ٰٕٚ٭ؿ ٦س٤٭ة.
اٛلؾ٬ت أ ٫٩ٱىط دجٕٲي إٞ٣ؽ يف اٚل ٓ٤ٹ يف ا٣جٲٓ ،كٝؽ أمةر إ٣ٲ ٫يف ا٪٣ضؿم؛ كذ ٟ٣ٵف
¬
()1
ا٣جٲٓ ٱؽػ ٫٤اٛ٣كةد ،ثؼٺؼ اٚل .ٓ٤ٵ ٫٩ٱٞج ٢ا٘ل٭ة٣ح ثؼٺؼ ا٣جٲٓ.
( )2ك ٫٤ٕ٣إذا ٠ةف ا٣ـكج ٬ٮ اٛلجذؽئ أك ٔ ]1[٥٤أك ٠ةف ٔٮض اٚلٕ٦ ٓ٤ٲ٪ة ،كإٹ ٠ةف ا٣ـااؽ يف ذ٦ذ٭ة
ٞ٤ُ٦ة[ .]2ك ِٛ٣ظةمٲحٚ :إف ٠ة٩خ  ٰ٬اٛلجذؽاح ٣ـ٦٭ة ٝٲ٧ح ا٣ـااؽ يف اٛلَٕل يف ذ٦ذ٭ة.)Í( .
(*) ٱكذٞٲ ٥ا٣جُٺف ظٲر اثذؽأ أك ٔ٥٤؛ إذ ٹ د٘ؿٱؿ ٪٦٭ة ،كقٮاء ٠ةف إ٣ٮض ٕ٦ٲ ٪نة أك يف
ا٣ؾ٦ح ،ك ٓ٦ا٣ذ٘ؿٱؿ ٱجٞٯ ا٣ـااؽ ٔىل ا٣س٤ر يف ا٣ؾ٦ح ٝ ٨٦ٲ٧ح اٛلَٕل ك ٨٦ا٣ؽٱ ،٨كآص أٔ.٥٤
(قٲؽ٩ة ظك.)Í( )ª ٨
( )3ػٕ٤ة ¨.
(ٍٗ )4ل ٕ٦ٲت .ك( .)Íكإٹ ٠ةف  ٫٣اٚلٲةر ٚٲ.٫
(*) كذ ٟ٣ٵف إ٣ٮض يف اُ٣ٺؽ ٍٗل كاصت ،ك٬ٮ ٱٞج ٢ا٘ل٭ة٣حٚ ،ٮصت  ٫٣اٵد٩ٯ ٪٦٭ًل،
ثؼٺؼ ا١٪٣ةح إذا ٔٞؽ ٔىل ذ.ٟ٣

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

[ ٢ٕ٣ ]1ا٣ىٮاب ظؾؼ اٵ.ٙ٣
[ ]2قٮاء اثذؽأت أك ٬ٮ اٛلجذؽئ؛ ٵ ٫٩اٛلٕٞٮد ٔ٤ٲ ،٫كا٣ؾ٦ح دكٓ ،كٹ ظ٤٣ ٜٮارث ٚٲًل ٔ ٜ٤ثة٣ؾ٦ح ٨٦( .ػٍ
قٲؽ٩ة ظك ٨ا٣نجٲجٰ).

 :كإذا دـكص٭ة ٔىل ٔجؽ زٞ٤َ ٥٭ة ٔىل ٔجؽ ٞ٤ُ٦ة اقذعٞخ ٔ٤ٲÊ٫
ا٣ٮقٍ ،كاقذع٤ٔ ٜٲ٭ة اٵد٩ٯ ً٦ل يف ا٣ج٤ؽ ،كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٱذكةُٝةف(.)1
ٲ٧ذ٭ة ،ك ٰ٬أصؿة اٛلس.٢
É
كإذا َٞ٤٭ة ٔىل ٕٛ٪٦ح ٤ٕ٦ٮ٦ح زٚ ٥ةدخ اقذعػٝ ٜػ
 :Êكإذا ٝةؿ« :أَٔ ٟٞ٤ىل ٦٭ؿؾ» أك ٝةؿٔ« :ىل أٞٚ »ٙ٣ة٣خ»٥ٕ٩« :
ٞٚةؿ« :أ٩خ َة »ٜ٣وط( )2ك٣ــ إ٣ٮض؛ ٵف ٝٮٜلة٦ »٥ٕ٩« :س ٢قؤاٜلة ٣ؾ.ٟ٣
ك٠ؾا ٣ٮ ٝة٣خ « :٫٣أثؿأ ٟىل َٺ ٰٝأك ثُٺٞٚ »ٰٝةؿٞٚ »٥ٕ٩« :ة٣خ:
«أثؿأت» وط اُ٣ٺÊؽ كا٣رباء( .)3ك٠ؾا ٣ٮ ٝةؿ« :أثؿاٲٔ ٰ٪ىل َٺ ٟٝأك
ثُٺٞٚ »ٟٝة٣خ« :أثؿأت» وط اُ٣ٺؽ كا٣رباء.
 :كٱىط ا٣ذٮ٠ٲ ٢يف اٚل ٓ٤ك٣ٮ ك٠ٲ ن
ٺ كاظؽ نا ٔ٪٭ًل  ٕ٦نة ،كإذا ثَل
ا٣ـكج ٣ٮ٠ٲٝ ٫٤ؽر إ٣ٮض ٚؼة٤ٔ ٓ٣ٲ ٫أك ٔىل أ٠سؿ وط( ،)4كٔىل أ ٢ٝٱ١ٮف
٦ٮٝٮٚة ٔىل إصةزة ا٣ـكج يف إٞ٣ؽ ،ٹ يف اٍ٣صط ٚٺ ٱىط .كإف ًف ٱجَل ٝ ٫٣ؽر
إ٣ٮض ٚإف ػة ٓ٣ثٞؽر اٛل٭ؿ أك أ٠سؿ وط( ،)5كثؽك ٫٩ٱ١ٮف ٦ٮٝٮٚة ٔىل إصةزة
( )1ث٪ةء ٔىل أو ،٫٤كٝؽ دٞؽـ إثُة( .٫٣ثكذةف) .يف اٛلكأ٣ح ا٣ؿاثٕح  ٨٦اٍ٣صط ا٣سة٣ر  ٨٦اٚل.ٓ٤
( )2ػٕ٤ة.
( )3كيف ا٣ؿٱةض ٦ة ٝ »٥ٕ٩« :٫ْٛ٣ة٦خ ٞ٦ةـ ا٣كؤاؿ ،كٹ ثؽ  ٨٦اُ٣ٺؽ[ .]1ا٩ذ٭ٯ .كّة٬ؿ
٠ٺـ ا١٣ذةب كا١٣ٮا٠ت كا٣ذؾ٠ؿة أٝ ٫٩ؽ ك ٓٝاُ٣ٺؽ كٹ ٤لذةج إٌف َٺؽٔ( .ة٦ؿ) (.)Í
(*) ث٧ضؿد ذ( .ٟ٣ثؿ٬ةف) (.)Í
( )4كذ ٟ٣ٵ ٫٩إف ػة ٓ٣ثًل أ٦ؿق ثٞٚ ٫ؽ ٦ ٢ٕٚة  ٫٣أذف ٚٲ ،٫كإف زاد ٔ٤ٲٚ ٫٭ٮ زادق ػٍل نا( .ثكذةف).
(*) إذا ٠ة٩خ ا٣ـٱةدة  ٨٦ص٪ف ٔٮض اٚلً٠ ٓ٤ل ٱأيت يف ا٣ٮ٠ة٣ح.)Í( .
(ٝ )5ٮ« :٫٣وط» كذ ٟ٣ٵ ٫٩إذا ًف ٱؾ٠ؿ إ٣ٮض ٠ةف ٝؽر ٦٭ؿ اٛلسً٠ ،٢ل إذا ك ٫٤٠ثة٣جٲٓ ٠ةف
ثس ٨٧اٛلس ،٢كإف زاد ٔىل اٛل٭ؿ صةز؛ ٵ ٫٩زاد  ٫٣ػٍل ناٝ ،ةؿ اٷ٦ةـ Êاٛل٭ؽم  :#ٱٕ ٰ٪ظٲر ًف
ٱذٕؽ ٦ة قةؽ إ٣ٲ٭ة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤

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

[ ] 1ك٦س ٫٤يف ا٣ىٕٲرتم ،ك :٫ْٛ٣كٹ ثؽ  ٨٦اُ٣ٺؽ ،كٱىط رصٮٔ٭ة ٔ ٨ا٣رباء إذا ًف ٱُٜ٤؛ ٵف ا٣رباء يف
ٞ٦ةث٤ح ٗؿض ،ك٬ٮ اُ٣ٺؽٚ ،إذا ًف ٤لى٠ ٢ةف ٜلة أف دؿصٓ( .ث.)٫ْٛ٤

ا٣ـكج يف إٞ٣ؽ ،ك٠ؾا إذا صٕ ٢إ٣ٮض ٦ؤصٺ أك ػة ٙ٣يف كٝخ اُ٣ٺؽ
ثة٣ذٞؽـ ٔ٤ٲ ،٫ٹ ثة٣ذأػؿ ٔٚ ٫٪ٺ ٱِص٤ٝ .خ :كٚٲْ٩ ٫ؿ¬؛ ٵف ا٣ٮ٠ة٣ح دجُ ٢ثٌ٧ص
كٝذ٭ة(.)1
كيف ك٠ٲ ٢ا٣ـكصح إف ػةٔ ٓ٣ىل ٦ة ثٲ٪خ  ٫٣أك دك ،٫٩أك ٔىل ٝؽر ٦٭ؿ٬ة أك
دك ٫٩ظٲر ًف دجَل ٝ ٫٣ؽر إ٣ٮض -وط ،كإف ػةٔ ٓ٣ىل أ٠سؿ  ٨٦ذ ٟ٣وط¬
ك٣ـ ٫٦ا٣ـااؽ يف إٞ٣ؽ؛ ٵ ٫٩ٹ ٱٛ٪كغ ،إٹ أف ٱٞٮؿ٪٦« :٭ة» ٠ةف ٦ٮٝٮٚة ٔىل
إصةزٔلة ،ذ٠ؿ ذ ٫٤٠ ٟ٣يف Éا٣جعؿ .كاٵٝؿب أ Ê٫٩ٹ ثؽ  ٨٦أف ٱجَل اٛلٮ٣ ٢٠ٮ٠ٲ٫٤
٠ٮف اٚلٞٔ ٓ٤ؽا أك رشَة؛ ٵف ظ٧١٭ًل ٟلذ.ٙ٤
 :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣إف أُٔٲذ ٰ٪أٛ٣ة» ٚؼ٤خ  ٫٣اٵ ٙ٣كا٦ذ٨٦ ٓ٪
ٝجٮ ٫٣أصرب ٔ٤ٲ ،)2(Ê٫ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓصٞٚ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إف ٦ؿادق ٤ل٥١
ٔ٤ٲ ٫ثٮٝٮع اُ٣ٺؽ ٵص ٢ا٣ذؼ٤ٲح ،ٹ أ٣ ٫٩لرب ٔىل أػؾق ،ك ٫٤ٕ٣ٱ١ٮف اُ٣ٺؽ
رصٕٲة إذا ًف ٱ ٨١إُ٣ةء ٓل٤ٲ١ة( .)3كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :ث٣ ٢لرب ٔىل

(ٚ )1ٲ١ٮف ٦ٮٝٮٚة.
(ٍٗ ٨٦ )2ل ٚؿؽ ثَل إَ٣ل كا٣ؽٱ .٨كٝٲ٣ ¨ :٢لرب ٔ٤ٲ ٫يف ا٣ؽٱ ،٨ٹ يف إَ٣ل ٚذ ٰٛ١ا٣ذؼ٤ٲحÉ؛ ٵ٫٩
 ٓ٦ا٣ذٕٲَل ٠ة٣ٮدٱٕح.
( )3ا٣ؾم ظى٬ ٨٦ ٢ؾا أ ٫٩إف أٚةد اٷُٔةء ا٣ذ٤٧ٲ٠ ٟةف اُ٣ٺؽ ػ ٕ٤نة ،كإٹ ٠ةف رصٕٲ نة كاٛلةؿ
إثةظح  ٥٤ ٔ ٓ٦ا٣ـكصح ثأف اُ٣ٺؽ رصٰٕ كأف اٷُٔةء ٍٗل ٹزـ ٜلةٚ ،إف ص٭٤خ ٠ةف ٜلة
ا٣ؿصٮع  ٓ٦ا٣جٞةء كا٣ذٙ٤؛ ٵ ٫٩ٱ١ٮف يف ٱؽ ا٣ـكج  ٓ٦ص٭٤٭ة يف ظ ٥١ا٘٣ىت ،كآص أٔ.٥٤
(قٲؽ٩ة ٔيل ث ٨أٖلؽ .)ª
(*) ٤ٝخ٬ :ٮ ٬ٮ ٓل٤ٲ٪ٔ ٟؽ٩ةٚ Ðٲ١ٮف ػٕ٤ةٛ٦( .ذٰ ٝؽس آص ركظ ٫يف ا٘ل٪ح) .كإً٩ل ٬ؾا ٔىل
أو ٢اٛلؤٱؽ ثةٓص.
(*) كا٣ذ٤٧ٲ٬ :ٟٮ ٦ة ٱُٕٯ ٣ٺقذ٭ٺؾ ،أك إذا ٝة٣خ« :أُٔٲذ٬ ٟؾا» ٚ٭ٮ  ٨٦أٛ٣ةظ ا٣ذ٤٧ٲٚ ،ٟأ٦ة
Ê
٠ٺـ
٦ة ٱُٕٯ ٣ٺ٩ذٛةع ثٍٗ ٨٦ ٫ل اقذ٭ٺؾ ٚ٭ٮ إثةظح ،ذ٠ؿق يف ا٣ـٱةدات٠( .ٮا٠ت) .كّة٬ؿ
أ ٢٬اٛلؾ٬ت ٔؽـ اٛ٣ؿؽ كأف ٣ىةظج ٫ا٣ؿصٮع يف ا٣جةٞ٤ُ٦ ٰٝة ،ٹ يف ا٣ذة.ٙ٣

ٝجٮ ،٫٣كٹ ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ ظذٯ ٱٞج٪٤ٝ .٫٤ة :يف إصجةرق ْ٩ؿ()1؛ ٵ ٫٩ٹ ٣لرب ٔىل
ّلىٲ ٢رشط َٺ.)2(٫ٝ
 :كإذا ٝةؿ :أ٩خ َة ٜ٣إذا أُٔٲذ ٰ٪أٛ٣ة» ٚأُٔذ ٫أَٛ٣ل َٞ٤خ¬( .)3كإف
ٝةؿ« :أ٩خ َةٔ ٜ٣ىل أف دُٕٲ ٰ٪أٛ٣ة» ٚإف ٝج٤خ وط ¨ ،كإف ًف دٞج ٢ث ٢أُٔذ٫
أَٛ٣ل يف اٛلض٤ف ًف دُٜ٤؛ ٵف اٷُٔةء ٪٬ة ٝةاٞ٦ ٥ةـ اٞ٣جٮؿ١ٚ ،أ١لة ٝة٣خ:
«ٝج٤خ ٔىل أَٛ٣ل»ٚ ،ٮ ٓٝاٞ٣جٮؿ ٟلةٛ٣ة ٣ٸ٣لةب ٚٺ ٱىط( ،)4ذ٠ؿق أثٮ
ِ٦ص( .)5ك١٬ؾا يف ا٣جٲٓ.
 :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َةٔ ٜ٣ىل ٬ؾق ا٣جٞؿة» ٞٚج٤خ ز ٥ثة٩خ ا٣جٞؿة ٍ٘٣ل٬ة
٣ـ٦٭ة ٝٲ٧ذ٭ة(٤ٚ ،)6ٮ ١٤٦ذ٭ة ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :دك٧٤٭ة¬ ٤٣ـكج( ،)7كٝةؿ اٵقذةذٝ :Ðؽ
٣ـ٦ذ٭ة اٞ٣ٲ٧ح٤ٚ .ٮ ٠ةف ٝةؿ يف « :٫ْٛ٣إف ٠ة٩خ ً »ٟ٣ف ٱ ٓٞاُ٣ػٺؽ Éإذا اقذعٞخ
ثة٣جٲ٪ح كاٙل ٥١أك ثٕ ٥٤اٙلة ،٥٠ٹ ثٲَ٧ل اٛلؽٰٔ( )8أك ث١٪ٮؿ ا٣ـكج(.)9
(ٝ )1ةؿ يف ا١٣ٮا٠ت :ٵ ٫٩ٱ٤ــ ٔ٤ٲ ٫أ٣ ٫٩ٮ ٝةؿ« :إذا ك٬جخ ٍف ٠ؾا ٚأ٩خ َة »ٜ٣ز ٥ك٬جذ ٫٣ ٫كًف
ٱٞج ٢أ٣ ٫٩لرب ٔىل ٝجٮ ،٫٣ك٣ٲف ٠ؾ( .ٟ٣ثكذةف).
()2

كاٵكٌف يف ٔ٤ح إصجةرق ٔىل اٞ٣جي ٬ٮ ّلىٲ ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح  ،ٍٞٚكأ٦ة اُ٣ٺؽ ٞٚؽ ك]1[Êٓٝ

ً٠ل ذ٠ؿق أثٮ ظة٦ؽ كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط ،كٹ ٚؿؽ يف ذ ٟ٣ثَل إٞ٣ؽ كاٍ٣صطٗ( .ٲر).
( )3كذ ٟ٣ٵف ٬ؾا رشط كٝؽ كٚخ ث ٫كزٱةدة ،كا٣سةٌل ٔٞؽ ،كاٷُٔةء ٚٲ٩ ٫ةات ٔ ٨اٞ٣جٮؿ،
كرشط اٞ٣جٮؿ اٛلُةثٞح( .ثكذةف).
( )4ك٦س٦ ٢ة يف ا٣جٲةف يف ا٣جعؿ ،كٚٲْ٩ ٫ؿ؛ ٵف اٹ٦ذسةؿ ٪٦٭ة ثة٣ذك٤ٲٝ ٥ةاٞ٦ ٥ةـ اٞ٣جٮؿ.)Í( .
( )5كٚٲْ٩ ٫ؿ؛ ٚإف ّة٬ؿ ٠ٺـ أ ٢٬اٛلؾ٬ت ٹ دنرتط اٛلُةثٞحٚ ،ٲىط يف اُ٣ؿَٚل.ا٬ػ ػ ٕ٤نة (.)Í
( )6إذا ًف ٱ٪٦ ٨١٭ة إ٦لةـ[ً ]2ف دىط ٬ؾق اٛلكأ٣ح؛ ٵ ٫٩اٛلجذؽئ ٔىل ّة٬ؿ اٵز٬ةر( .مة.)ٰ٦
( )7ظٲر ًف ٱجذؽئ كٹ ٔ ،٥٤كإٹ ٠ةف اُ٣ٺؽ رصٕٲ نة ٚٺ ٱكذع ٜمٲب نة( .قٲؽ٩ة ظك.)Í( )٨
( )8ظٲر ردت ٔ٤ٲ.)Í( .٫
(ٚ )9ٲ ٓٞػ ٕ٤نة.)Í( .

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

[ ]1ػ ٕ٤نة¨.
[ ]2ٹ ٚػؿؽ ظٲر ٬Éٮ اٛلجذؽئ أك ٔ ٥٤ثَل أف ٱ١ٮف ٪٦٭ة إ٦لةـ أـ ٹ أ ٫٩ٹ ٱكذع٤ٔ ٜٲ٭ة مٲب نة( .قٲؽ٩ة ظك.)ª ٨

ٚ :إف اقذع ٜثٕي ا٣جٞؿة ٠ةف ذٔ ٟ٣ٲج نة ٚٲ٭ةٚ ،ٲؼٍل ا٣ـكج ثَل أػؾ
ثٌٕ٭ة كثٕي ٝٲ٧ذ٭ة كثَل رد٬ة كأػؾ ٝٲ٧ذ٭ة ا ،)1(¬٢١٣ك٠ؾا  ٫٣اٚلٲةر يف قةاؿ
إ٣ٲٮب( .)2كٝةؿ يف ا٣ٮايف كأثٮ صٕٛؿ :ٹ ػٲةر يف ٔٮض اٚل ٓ٤ثٕٲت كٹ
رؤٱح(٪٤ٝ .)3ة :أ٦ة إذا ٠ةف ٍٗل َٕ٦ل ٚٺ ػٲةر ٚٲ)4(٫؛ ٵ ٫٩ٱٔ ٓٞىل اٵد٩ٯ.
 :كإذا دـكص٭ة ٔىل أ ٙ٣در ٥٬زٌٝ ٥ة٬ة ٔ ٫٪ثٞؿة دكٮل ٦ةاح در،٥٬
ز ٥ػةٕ٣٭ة ٔىل ٦٭ؿ٬ة ،ز ٥اػذٛ٤ةٞٚ ،ةؿ ا٣ـكج« :اٛل٭ؿ ٬ٮ اٵ »ٙ٣كٝة٣خ« :ث٢
٬ٮ ا٣جٞؿة» كصت اٵٙ٣؛ ٵ ٫٩أو ٢اٛل٭ؿ ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ¬ ثةٓص .ك ٢ٕ٣اٛلؿاد ث ٫إذا
دىةدٝة أ١لًل أرادا ٦س ٢اٛل٭ؿ  ٨١٣اػذٛ٤ة  ٨٦ثٕؽ ٦ة ٬ٮ اٛل٭ؿ٤ٚ ،ٮ ًف ٱذىةدٝة ٔىل
ذً ٟ٣ف ٣لت ٨لء()5؛ ٵف اٛل٭ؿ ٝؽ ق.ٍٞ
¬ :كإذا ػةٕ٣٭ة ٔىل ٦٭ؿ٬ة كً٬ل ٱًٕ٤لف أٝ ٫٩ؽ ق ٍٞثة٣رباء ك ٓٝاُ٣ٺؽ
ثةٞ٣جٮؿ رصٕٲة ،إٹ أف ٱٞىؽا ٔىل ٦س .٫٤ك٠ؾا إف ٩كٲخ قٞٮَ ٫ك٬ٮ ذا٠ؿ ٚ ٫٣ٺ
٨لء  ،٫٣كإف ٩كٲةق أك ٬ٮ كظؽق ٚإف ٠ة٩خ  ٰ٬اٛلجذؽاح  ٫٣ثةٚل٤ٔ ٓ٤ٲ٣ ٫ـ٦٭ة ٦س٫٤
أك ٝٲ٧ذ ،٫كإف ٠ةف ٬ٮ اٛلجذؽئ ٜلة ٚٺ ٨لء .٫٣
( )1ٱٮـ ك ٓٝاٚل.)Í( .ٓ٤
(*) ٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك É:٨ك٬ؾق اٛلكأ٣ح ٦ج٪ٲح ٔىل أف ا٣ـكج ٔ٪ؽ إٞ٣ؽ صة٠ ]1[٢٬ٮف ذ ٟ٣اٛلةؿ
ٍ٘٤٣ل؛ إذ ٣ٮ ٠ةف ٔةٛل نة ًف ٱكذع ٜمٲب نة[( .]2رشح أز٬ةر ث ٨٦ ٫ْٛ٤رشح ٝٮ« :٫٣كٝٲ٧ح ٦ة
اقذع.)»ٜ
( )2ك٠ؾا ػٲةر Êا٣ؿؤٱح ٱسجخ ُلة  ٞ٤ُ٦نة قٮاء ٠ةف ٕ٦ٲ ٪نة أك ٍٗل َٕ٦ل ،كٱكذعٝ ٜٲ٧ذ ٫ٱٮـ إٞ٣ؽ.)Í( .
( )3ث٪ةء ٔىل أف ػؿكج ا٣جٕي ٹ ٝٲ٧ح  ،٫٣ك٬ٮ اٛلؾ٬تٗ( .ٲر).
( )4ٹ ٚؿؽ ثَل Êاٛلَٕل كٍٗل اٛلَٕل يف أ ٫٩ٱسجخ ٚٲ ٫ػٲةر إ٣ٲت ٔىل ا٣ىعٲط ٨١٣ ،ٱكذعٝ ٜٲ٧ح اٛلَٕل
ٍٗل ٕ٦ٲت ،كيف ٍٗل اٛلَٕل دك ٥٤أد٩ٯ ص٪كٍٗ ٫ل ٕ٦ٲت ٨٦( .ثٲةف ظسٲر) (.)Í
( )5كٱ١ٮف اُ٣ٺؽ رصٕٲة يف إٞ٣ؽ .ك٬ؾا  ٓ٦ا ٥٤ٕ٣ثكٞٮَ.)Í( .٫

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

[ ]1كًف ٱجذؽئ( .ز٬ٮر) (.)Í

[ ]2إٹ أف ٣لٲـ ٦ة ٟ٣ا٣جٞؿة وط ك٣ٮ اثذؽأ أك ٔ .)Í( .٥٤ظٲر ٠ةف ٔٞؽ نا ٹ رشَ نة.)Í( .

( :)1كإذا ٝةؿ« :ردم ٔيل ٦٭ؿؾ ظذٯ أَٚ »ٟٞ٤ؿدتٚ :إف َٞ٤٭ة يف
اٛلض٤ف وط اٚل ،ٓ٤كقؤا ٫٣ٱ٘ٝ ٨ٔ ٰ٪جٮ ،٫٣كإف ًف ٱُٞ٤٭ة ٚٲٚ ٫ةٛل٭ؿ ثعة،٫٣
ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓصٞٚ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط( :)2ٱٕ ٰ٪أف ٜلة ا٣ؿصٮع ٚٲ ،٫كإٹ
ٞٚؽ وط ا٣ؿد .ك٬ٮ اٞ٣ٮم٦ ٫٪١٣ ،جٔ ٰ٪ىل أو ٫٤أف «ظذٯ» ٔٞؽٱحٝ .ٲ :٢ك٠ؾا
إف َٞ٤٭ة ثٕؽ اٛلض٤ف ٣ؾ ٟ٣ا٣ؿد ٠ةف ػ ٕ٤نة .ك٬ٮ ٱكذٞٲٔ ٥ىل اٞ٣ٮؿ ثأف
«ظذٯ» كٔؽٱح ،كٱ١ٮف ٬ؾا ٔىل أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ِ٦ص يف إً ٣ؽى ة :إ١لة
ثةا .٨كٝةؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ كاٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :إف اُ٣ٺؽ ٠ة٘لـء  ٨٦اٞ٣جٮؿ،
ٚٺ ثؽ  ٨٦ظىٮ ٫٣يف اٛلض٤ف ،كإٹ ًف ٱىط ا٣ؿد ،كٜلة أف دؿصٓ ٔ ٨ا٣ؿد ٝج٢
َٺؽ ا٣ـكج يف اٛلض٤ف ،كإف َٞ٤٭ة ثٕؽ اٛلض٤ف ٠ةف رصٕٲة؛ ٣جُٺف ا٣ؿد.
ك١٬ؾا يف ا٣رباء.
 :ك١٬ؾا إذا ٝةؿ ا٣ـكج أك ك٠ٲ« :٫٤ظ٤٤ٲ٦ ٫٭ؿؾ ٵَٚ »ٟٞ٤ع٤٤خ
كا٦ذ ٨٦ ٓ٪اُ٣ٺؽ ًف ٱىط ا٣ذع٤ٲ ،)3(٢ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كٚٲ ٫اٞ٣ٮٹف(.)4
ك١٬ؾا إذا ٝة٣خ« :أثؿأدٔ ٟىل أف دُٞٚ »ٰ٪ٞ٤ج ٢كًف ٱُٞ٤٭ة يف اٛلض٤ف ٚ٭ٮ ٔىل
٬ؾا اٚلٺؼ(.)5
 :كإذا ٝة٣خ ٣ٮ٠ٲ ٢ا٣ـكج ثةٚل« :ٓ٤ك٬جذ٬ ٟؾا(٣ )6ذُٞٚ »ٰ٪ٞ٤ج٢
( )1اٛلؾ٬ت يف٬ Êؾق اٛلكأ٣ح ٕلٲٕة أ١لة كٔؽٱحٚ ،ٺ ٱىط ػٕ٤ة ،ث ٢رصٕٲة ٔىل ا٣ىعٲط ،كإً٩ل
ٱكذٞٲٔ ٥ىل اٞ٣ٮؿ ثأف اٚل ٓ٤ٱٕٞ٪ؽ ثةٕ٣ؽة ،كآص أٔ.٥٤
( )2يف ٠ٺـ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط َؿؼ  ٨٦ا٣ذ٪ةٝي.
( )3ثٝ ٢ؽ وط Êا٣رباء ٹ اُ٣ٺؽ ،كٜلة ا٣ؿصٮÊع ٚٲ٫؛ ٵ١لة ًف ّل ٢٤إٹ ٔىل ٔٮض ،ك٬ٮ اُ٣ٺؽ،
ٚإف َ٠ ٜ٤ةف ػٕ٤ة¬.
( )4ٱٕ٠ ٰ٪ٺـ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط ك٠ٺـ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف( .ثكذةف).
(ٝ )5ؽ ك ٓٝا٣رباء ٹ اُ٣ٺؽ .)Í( .كٜلة ا٣ؿصٮع يف ا٣رباءٔ( .ة٦ؿ) (.)Í
( )6ٱْ٪ؿ يف وعح ٬ؾق اٜلجح¬ ككٝٮع اُ٣ٺؽ ٔىل أو ٢اٛلؾ٬ت .كٝٲةس اٛلؾ٬ت Êأف ٹ ٱٓٞ
اُ٣ٺؽ :ٹ ثةا٪ة؛ ٕ٣ؽـ إ٣ٮض ،كٹ رصٕٲة؛ ٵً ٫٩ف ٱٮ ٢٠ث ،٫كدؿصٓ ثةٜلجح.
=

كَ٠ ٜ٤ة٩خ اٜلجح ٤٣ـكج ٹ  ٫٣ك٣ٮ ًف دٌٛ٭ة إ٣ٲ ،٫ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص(.)1
¬ :كإذا ٝةؿ٬« :جٲ٠ ٰ٪ؾا ٵَٞٚ »ٟٞ٤ة٣خ« :ك٬جذٓ ٟص( »)2زٞ٤َ ٥٭ة
٠ةف رصٕٲة( ،)3كأ٦ة اٜلجح ٚٺ دىط إٹ أف ٱٞج٤٭ة( .)4ك٠ؾا ٣ٮ ٝة٣خ ٰ٪ٞ٤َ« :٫٣
ٔىل ٦٭ؿم» ٞٚةؿٞ٤َ« :ذ٣ ٟكٮء ٍٔصدٞ٤َ »ٟخ رصٕٲة.
 :كإذا ٝة٣خ « :٫٣قأ٣ذ ٟاُ٣ٺؽ ٔىل أٞ٤ُٚ »ٙ٣ذ ٰ٪ثٕؽ اٛلض٤ف ٚٺ
دكذعٔ ٜيل مٲب نة ،كٝةؿ« :ثٞ٤َ ٢خ ٚٲ٤ٕٚ -»٫ٲ ٫ا٣جٲ٪ح()5؛ ٵف اٵؤ ٢ؽـ
كصٮب إ٣ٮض يف اُ٣ٺؽٚ ،إف ًف ٱجَل ظٛ٤خ  ٫٣ك٠ةف اُ٣ٺؽ رصٕٲة يف ظٞ٭ة
ثةا٪ة يف ظ .)6(٫ٞكإف ٝةؿٞ٤َ« :ذ ٟأ٦ف ٔىل أ ٙ٣إٌف ذ٦ح زٱؽ» كٝج ،٫٤كأ١٩ؿ
زٱؽ كظ٠ -ٙ٤ةف اُ٣ٺؽ ثةا٪ة Éيف ظ ،٫ٞكيف ظٞ٭ة أٱٌة إذا وةدٝذ.)7(٫
(*) ّة٬ؿ اٛلؾ٬ت أف اٷًةٚح إٌف اٛلٮ ٢٠رشط .ك( .)Íكإٹ  ٫٤ٚأك ثُ ٨٦( .٢ػٍ ظسٲر).
( )1ث٪ةء ٔىل أو ،٫٤كٔ٪ؽ اٜلؽكٱح ٹ ثؽ  ٨٦اٷًةٚح Éإٌف ا٣ـكج ،كإٹ ٠ة٩خ  ٫٣أك ثُ٤خ ،إٹ أف
ٱ٪ٮم  ٫٣أك ٱٞجٛ٪٣ ٢ك ،٫كآص أٔ.٥٤
( )2أك ًف دٓ« :٢ٞص»؛ ٵٔ ٫٩ؽة٤ .ل ٫٤ٕ٣ .ٜٞٱؿٱؽ أ١لة إذا ًف دٓ :٢ٞص ٞٚؽ َةثٞخ قؤاٚ ٫٣ٲٓٞ
اُ٣ٺؽ ػ ٕ٤نةً٠ ،ل ٔٔ ٜ٤ىل اٛ٣ؿع ا٣ؾم ٝج ٢اٛلكأ٣ح( .قٲؽ٩ة ظك.)Í( )ª ٨
( )3كذ ٟ٣ٵ١لة ًف دُةث ٜقؤا ،٫٣كيف ا٣ىٮرة ا٣سة٩ٲح ًف ٱُةث ٜقؤاٜلة كٹ َٞ٤خ ثٕٮض( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )4ك٣ٮ ًف ٱُٞ٤٭ة ٞٚؽ ٛ٩ؾت اٜلجح.)Í( .
( )5إف ٝٲ ٰ٬ :٢دؽٰٔ ٚكةد إٞ٣ؽ ،كاٵو ٢ا٣ىعحÊ؟ (ٛ٦ذٰ) .كٱى٤ط أف ٱ١ٮف ٠ٺـ ا١٣ذةب
ٔىل أو ٢اٛلؤٱؽ ثةٓص  [ #ك٬ٮ أذجةر اٵو ٢اٵكؿ ،كٱأيت اْ٪٣ؿ ٔىل أو ٢اٜلةدم ،]#
كٱ٪ةقت ٬ؾا ٦ة ٱأيت يف آػؿ ا٣جٲٓ يف إ١٩ةر ٝجي ا٣س ٨٧إٹ يف ا٣ك ٰٛٚ ٥٤اٛلض٤ف  ،ٍٞٚكآص
أٔ( .٥٤مة.)ٰ٦
(ٚ )6ٺ ٱؿاصٕ٭ةٚ ،إف ر اصٕ٭ة ٪٦ ٓ٪٦٭ة كٕ٪٦خ  ٨٦ا٣ـكاصح ظذٯ ٱُٞ٤٭ة٠( .ٮا٠ت) .كيف
اٛلٍلاث دؿددٝ .ٲ :٢ٹ ٍ٦لاث ،ك٬ٮ اٞ٣ٮم[ ٨٦( .]1دٕ٤ٲ ٜا٣ٮا٣ؽ ٔىل ا٣ذؾ٠ؿة).
( )7ٱٕ :ٰ٪ك٣ٮ ًف ٱسجخ اٵٙ٣؛ ٹدٛةٝ٭ًل أٔ ٫٩ىل ٔٮضٚ .أ٦ة إذا ًف دىةد ٫ٝكظ ٙ٤زٱؽ ٠ةف
اُ٣ٺؽ ثةا ٪نة يف ظ ٜا٣ـكج رصٕٲ نة يف ظ ٜا٣ـكصح( .ثكذةف ث.)Í( )٫ْٛ٤

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

[ ]1قٲأيت يف ٚى ٢اٹػذٺؼ ٠ٺـ ا٣جكذةف يف اٛلٍلاث ٦كذٮىف ٚةثعرٞ٪٦ ،ٮٹن ٔىل اٛلكأ٣ح ا٣ؿاثٕح ٚ ٨٦ى٢
اٹػذٺؼٚ ،رتز ٫كٹ ٱؿز٭ة .ك(.)Í

ٚ :Êإف ٝةؿٞ٤َ« :ذٔ ٟىل أ ٙ٣إٌف ذ٦ذ »ٟكٝة٣خ« :ث ٢إٌف ذ٦ح زٱؽ»
٤ٕٚٲ ٫ا٣جٲ٪ح(ٚ ،)1إف ًف ٱجَل كظٛ٤خ ٠ةف ثةا ٪نة( )2كٹ ٔٮض.
 :Êكإذا ٝةؿٞ٤َ« :ذ ٟكاظؽة ٔىل أ »ٙ٣كٝة٣خ« :ثٞ٤َ ٢ذ ٰ٪زٺزة»
ٝجٝ ٢ٮٜلة()3؛ ٵ١لة ٝؽ وةرت ثةا٪ح( )4يف ٱؽ ٛ٩ك٭ة؛ ٹدٛةٝ٭ًل ٔىل كٝٮع اٚل.ٓ٤
 :Êكإذا صةءت ث ِٛ٤ا٪١٣ةٱح ٩عٮ أف دٞٮؿ « :ىأثًْ٪فٰ ثأ »ٙ٣أك «رسظٰ٪
ثأٞٚ »ٙ٣ةؿ « :ىأثىٍ٪ذي »ٟأك «رسظذٚ »ٟإف ٩ٮٱة ٕلٲٕة اُ٣ٺؽ( )5ك ٓٝػٕ٤ة(،)6
كإف ًف ٱ٪ٮٱةق ًف ٱ٨ ٓٞلء ،ك٠ؾا إف ٩ٮد ٰ٬ ٫دك ،٫٩كإف ٩ٮاق ٬ٮ دك١لة ك ٓٝاُ٣ٺؽ
رصٕٲة( ،)7إٹ أف ٱ١ٮف ذ٠ؿ إ٣ٮض ٔ٪ؽ صٮاثٞٚ ٫ةؿ« :أث٪ذٔ ٟىل أً »ٙ٣ف ٱٓٞ
اُ٣ٺؽ( )8إٹ أف دٞج ٫٤ا٣ـكصح(.)9
( )1كذ ٟ٣ٵف اٵو ٢ثؿاءة ذ٦ذ٭ة( .ثكذةف).
(٣ )2ذىةدٝ٭ًل ٔىل ا٣جٲ٪ٮ٩ح.
( )3كيف ا٣جعؿ :اٞ٣ٮؿ ٝٮ٫٣؛ ٵف اٵؤ ٢ؽـ ا٣ـٱةدة.ا٬ػ يف ا٣جعؿ ٦س٦ ٢ة يف ا٣جٲةف ،ك:٫ْٛ٣
٦كأ٣حٚ :إف ٝة٣خٞ٤َ« :ذ ٰ٪زٺز نة ثأ »ٙ٣كٝةؿ« :ث ٢كاظؽة» ٚةٞ٣ٮؿ ٜلة؛ إذ ٝؽ ادٞٛة ٔىل
¬
ا٣جٲ٪ٮ٩ح كٔىل أ١لة يف ٱؽ ٛ٩ك٭ة٤٠ ،ٮ اػذٛ٤ة يف ٝؽر إ٣ٮض أك ص٪ك( .٫ثعؿ ث ٨٦ ٫ْٛ٤آػؿ
ثةب اٚل.)ٓ٤
( )4كٹ ٱىط ا٣ؿصٮع ٪٦٭ة يف اٷٝؿار ،كٹ ّل ٫٣ ٢إٹ ثٕؽ زكج.)Í( .
(٬ )5ؾق اٛلكأ٣ح د٪ـؿ ٔىل اٚلٺؼ يف  ِٛ٣اٚل ٓ٦ ٓ٤ذ٠ؿ إ٣ٮض  ٢٬رصٱط ٚٺ ٤لذةج إٌف ٩ٲح أك
٪٠ةٱح ٚذنرتط  ،Êك ٨١٣امرتاط ٩ٲذ٭ة ٗؿٱتٚ ،ٲْ٪ؿ ٚٲ.٫
( )6ٵف ا٪١٣ةٱح ٪٦٭ًل  ٓ٦ا٪٣ٲح ٠ةُ٣صٱط ،كٔ ٓ٦ؽ٦٭ة ٪٦٭ًل ٠ةٛلٕؽكـ ،ك٠ؾا إف ٩ٮد ٰ٬ ٫دكٚ ٫٩ٺ
ظ٪٣ ٥١ٲذ٭ة؛ ٵف اُ٣ٺؽ ثٲؽق ،كإف ٩ٮاق دك١لة ك ٓٝرصٕٲة؛ ٵٝ ٫٩ؽ ٩ٮل اُ٣ٺؽ كً ٰ٬ف د٪ٮ
إ٣ٮض( .ثكذةف ث.)Í( )٫ْٛ٤
( )7إذ ٹ ٱىط ثؾؿ اٛلةؿ ٪٦٭ة ٍٗ ٨٦ل ٩ٲح( .ثعؿ).
( )8ٹ رصٕٲة¬ كٹ ثةا٪ة؛ ٵ١لة ًف دٞج ٢إٞ٣ؽ.)Í( .
( )9ك ٓٝػ ٕ٤نة.)Í( .
(*) ٦كأ٣حٚ :إف أدٯ أظؽً٬ل ثُصٱط كاٳػؿ ث٪١ةٱح ٚىةظت اُ٣صٱط ٹ ٤لذةج إٌف ٩ٲح ،كأ٦ة
ا٪١٣ةٱح ً١ٚل ٦ؿ( .ثعؿ).

 :Êكإذا ٝةؿٞ٤َ« :ذٔ ٟىل أف دـكصٰ ٚٺ٩ة» أك «ٔىل أف ٹ دـكصٲ»٫
ٞٚج٤خ َٞ٤خ( ،)1كٜلة اٚلٲةر  ٨٦ثٕؽ يف ا٣ـكاصح كٔؽ٦٭ة .ك٠ؾا إذا ٝةؿ:
«ثٍصط أف ٹ دـكصٰ ٚٺ٩ة» ٚإ ٫٩ٱ١ٮف ٔٞؽا إذا ٝج٤ذٞ٤َ ٫خ( ،)2ك٠ةف ٜلة اٚلٲةر
 ٨٦ثٕؽ؛ ٵف ذ ٟ٣ٹ ٱكذٕ ٢٧يف إ٣ةدة ٍ٤٣صط يف ٬ؾق ا٣ىٮرة( ،)3كٝؽ ذ٠ؿ
ذ ٟ٣يف ا ٨ٔ ٓ٧٤٣رشح أيب ِ٦ص.
ٚ :إف َٞ٤٭ة ٔىل أف ٹ دؽٰٔ ٦٭ؿ٬ة ٞٚج٤خ ك ٓٝاُ٣ٺؽ ثةا٪ة إف ٪٤ٝة:
إف ا٣رباء  ٨٦ا٣ؽٔٮل إثؿاء  ٨٦اٙل ،ٜكرصٕٲة إف ًف  É٢ٞ٩ثؾ.ٟ٣
 :Êكإذا َٞ٤٭ة ٍ٦صكَة( )4ثؿد٬ة ٦ة أػؾت  )5(٫٪٦ز ٥ردت كاػذٛ٤ة
يف ٝؽرق ٚةٞ٣ٮؿ ٝٮؿ ا٣ـكج؛ ٵف اٵؤ ٢ؽـ اُ٣ٺؽ( ،)6كإف َٞ٤٭ة ٔىل رد
ذٞٚ ٟ٣ج٤خ ز ٥اػذٛ٤ة يف ٝؽرق ٚةٞ٣ٮؿ ٝٮٜلة( ،)7كاُ٣ٺؽ ثةا.)8(٨

( )1رصٕٲة.)Í( .
( )2رصٕٲ نة.)Í( .
(ٝ )3ةؿ يف ا٣رب٬ةف :ٵ ٫٩ٱٕؿؼ أف ٝىؽق ٕ٪٦٭ة  ٨٦زكاصذ ٫دكف ٍٗلقٚ ،ذـكج  ٨٦أظجخ ٍٗلق،
كٝؽ ٝىؽ كٝٮع اُ٣ٺؽ ٔ٤ٲ٭ةٞٔ ٫٪١٣ ،ؽق ٔىل ٬ؾا اٍ٣صطٚ ،إذا ٝج٤ذٞ٤َ ٫خ كدـكصخ ٨٦
مةءت ٬ٮ أك ٍٗلق ،كآص أٔ( .٥٤ثكذةف).
(*) كيف ا٣ـ٬ٮر :ا٤ٕ٣ح ا٣ىعٲعح أف ٬ؾا ٔٞؽ ٚٲ ٓٞاُ٣ٺؽ ثةٞ٣جٮؿ؛ ٵ٩ة ٣ٮ صٕ٪٤ةق رشَة
ظٞٲٞٲة ٣ــ  ٫٪٦ا٣ؽكرٚ ،ٺ ٱَ ٓٞٺؽ ظذٯ دـكج ،كٹ دذـكج ظذٯ دُ.ٜ٤
( )4ثإف كأػٮألة.
( )5ٱٕ٦ :ٰ٪ة ١٤٦ذ ٨٦ ٫ص٭ذ.٫
( )6كإذا ٠ةف ً٦ل ٱٞجٝ ٢ٮٜلة ٚٲ٠ ٫ة٣ٮدٱٕح ك٩عٮ٬ة ٚٲٞجٝ ٢ٮٜلة ٣رباءة ذ٦ذ٭ة ،Êٹ ٣ٮٝٮع Êاُ٣ٺؽ ٤ٕٚٲ٭ة
ا٣جٲ٪ح ثة٣ؿد( .ثكذةف ٚ ٨٦ى ٢اٹػذٺؼ يف اُ٣ٺؽ يف ٝٮٚ :٫٣ؿع :كإف َٔ ٜ٤ٺٝ٭ة ..ا٣غ).
( )7ٵف ثٞجٮٜلة ٝؽ َٞ٤خ( .ثكذةف).
( )8ظٲر ٠ةف  ِٛ٣ا٣ؿد ٱٛٲؽ ٓل٤ٲ٦ ٟة ردد٤ٔ ٫ٲ.)Í( .٫

فصل[ :يف أحكبم الطالق]

كاُ٣ٺؽ ٹ ٱذضـأٚ ،إذا أك٤ٔ ٓٝٲ٭ة ثٕي َٞ٤ح ك٣ٮ  )1(٢ٝكٕٝخ َٞ٤ح ٠ة٤٦ح،É
كإف أًةؼ ذ ٟ٣ا٣جٕي إٌف َٞ٤ذَل كٕٝخ از٪ذةف ٔىل ٝٮؿ أ ٢٬ا٣سٺث٩ ،عٮ رثٓ
َٞ٤ذَل أك ٍٔصً٬ل أك ٩ىٛ٭ًل ،كإف أًة ٫ٚإٌف زٺث دُ٤ٲٞةت كٕٝخ ا٣سٺث.
 :ك٠ؾا إذا ذ٠ؿ أصـاء ٠سٍلة ٌ٦ةٚح إٌف َٞ٤ح كاظؽة ك ٰ٬دـٱؽ ٔىل
أصـاا٭ة٩ ،عٮ زٺزح أ٩ىةؼ َٞ٤ح أك ٗلكح أرثةٔ٭ة ٚذ ٓٞز٪ذةف( ،)2كٝةؿ يف
ا١٣ةيف كثٕي أوعةب ا٣نة :ٰٕٚكاظؽة ٪٤ٝ .)3(ٍٞٚة :ك٠ؾا إذا ٝةؿ« :رثٓ
َٞ٤ح كقؽس َٞ٤ح» ك ٓٝز٪ذةف(ٚ ،)4إف ٝةؿ« :رثٓ كقؽس َٞ٤ح» كٕٝخ
كاظؽة  .ٍٞٚكإف ذ٠ؿ أصـاء دـٱؽ ٔىل ز٪ذَل ٩عٮ ٗلكح أ٩ىةؼ َٞ٤ح أك دكٕح
أرثةع َٞ٤ح كٕٝخ زٺث ،كٚٲ ٫اٚلٺؼ اٵكؿ(.)5
 :كإف ٝةؿٗ :لكح أرثةع َٞ٤ذَل ٞٚةؿ يف ا٣جعؿ كا٣ذؾ٠ؿة :دٓٞ
ز٪ذةف( ،)6كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :)7(ٙث ٢زٺث؛ ٵ١لة دأيت ٍٔصة أرثةع َٞ٤ح.
 :كإذا ٝةؿ ٣ـكصةد« :٫ثٲٞ٤َ ٨١٪ذةف» ك٤ٔ ٓٝٲ٭ ٨ز٪ذةف ز٪ذةف؛ ٵ١لة
دٞك ٢٠ ٥كاظؽة ٔ٤ٲ٭ٔ ٨ىل ٝٮؿ أ ٢٬ا٣سٺث .كإف ٝةؿ :ثٲ ٨١٪زٺث َٞ٤ةت
كٔ ٓٝىل  ٢٠كاظؽة زٺث؛ ٵ١لة دٞك ٢٠ ٥كاظؽة ٔ٤ٲ٭ ،٨كٝةؿ يف ا٣جعؿ :ث٢
( )1ك٣ٮ صـء نا  ٨٦أ ٙ٣صـء.)Í( .
( )2ٵف اٵصـاء كاظؽة كزٱةدةٚ ،ذ ٓٞا٣سة٩ٲح ثة٣ـٱةدة ،ك٠أٝ ٫٩ةؿ٤ٔ :ٲٞ٤َ ٟح ك٩ى ٙأك َٞ٤ح
كرثٓ .كظضح اٳػؿٱ ٨أف ا٣ـااؽ ٱ٘٤ٮ¬ ؛ ٵف اٞ٤ُ٣ح ا٣ٮاظؽة ٣ٲف ٜلة إٹ ٩ىٛةف أك أرثٕح
أرثةع ،كاػذةر ٬ؾا يف ا٣جعؿ كاٹ٩ذىةر ك٦٭ؾب ا٣نة( .ٰٕٚثكذةف).
( )3ٵف إ٣ربة ثةٛلٌةؼ إ٣ٲ ٫إٚؿادا كدس٪ٲح.
( )4كذ ٟ٣ٷًةٚذ ٫إٌف َٞ٤ذَل ،ٹ يف ا٣ىٮرة ا٣سة٩ٲح؛ ٷًةٚذ ٫إٌف َٞ٤ح( .ثكذةف).
( )5كاظؽة .)Í( .ٍٞٚ
( )6كذً٠ ٟ٣ل يف ٗلكح أرثةع َٞ٤ح ٔىل ٝٮؿ ا٣ذؾ٠ؿة ،كٵٌ٦ ٫٩ةؼ إٌف از٪ذَل ٔىل ٝٮؿ ا٣جعؿ( .ثكذةف).
(ٝ )7ٮم ٔىل أو٤٭٥؛ أذجةر نا ثةٵصـاء.

دٔ ٓٞىل  ٢٠كاظؽة كاظؽة ،إٹ أف د١ٮف ظىذ٭ة دـٱؽ ٔىل كاظؽة ك٤ٔ ٓٝٲ٭ة
ز٪ذةف( .)1كذ٠ؿق يف ا١٣ةيف كرشح اٷثة٩ح ،كإف زادت ظىح

ا٣ٮاظؽة()2

ٔىل

ز٪ذَل كٕٝخ زٺث ٔىل  ٢٠كاظؽة(.)3
 :كإذا ٝةؿ ٣سٺث٤ٔ« :ٲ ٨١أك ثٲ ٨١٪ز٤ر َٞ٤ح كرثٓ َٞ٤ح كقؽس
َٞ٤ح» كٔ ٓٝىل  ٢٠كاظؽة زٺث(.)4
 :كإذا ٝةؿ ٣سٺث« :ثٲ ٨١٪قخ َٞ٤ةت» زٝ ٥ةؿ« :أردت ٔىل ٚٺ٩ح
زٺزة كٔىل ٚٺ٩ح زٺزة دكف ٚٺ٩ح» ،أك ٝةؿ« :أردت ٔىل ٚٺ٩ح زٺزة كٔىل ٚٺ٩ح
ز٪ذَل كٔىل ٚٺ٩ح كاظؽة» ٞٚٲ :)5(٢ٱٞجٝ ٢ٮ ٫٣يف ا ،٢١٣كٝٲ :٢ٹ ٱٞج ،٢كٝٲ:٢
ٱٞج ٢يف ا٣ذٌٛٲ )6(٢ٹ يف ا٣ذؼىٲه ٣جٌٕ٭ ٨دكف ثٕي ،كرصط اٷ٦ةـ ٤لٲٯ
اٞ٣ٮؿ اٵكؿ٤ٚ ،ٮ ًف ٱؿد مٲبة ٠ةف ٔىل اٚلٺؼ يف اٛلكأ٣ح اٵكٌف(.)7
(٩ )1عٮ زٺث دُ٤ٲٞةت ٔىل زكصذَل.
( )2كوٮرد ٫أف ٱٮ ٓٝدكٕة ٔىل أرثٓ أك ٩عٮ ذ.ٟ٣
( )3ك ٫٤ٕ٣ٱأيت ٔىل ٝٮ٪٣ة ٠ؾ ٟ٣إذا ٝك ٥اُ٣ٺؽ ثٲ٪٭٠ ٨ؾ.ٟ٣
( )4كذ ٟ٣ٵف  ٢٠صـء ٬ ٨٦ؾق اٵصـاء كٔ ٓٝىل ا٘ل٧ٲٓ.
(*) ٚإف ٝةؿ :كرثٕ٭ة كقؽق٭ة ،أك ٝةؿ :كرثٓ اٞ٤ُ٣ح كقؽس اٞ٤ُ٣حٚ -ٮاظؽة  ،ٍٞٚكآص أٔ.٥٤
(ٝ )5ٮم ٔىل أو٤٭٥؛ ٵ١ل ٥ٱسجذٮف ا٣ذٕٲَل.
(*) ٝٮم ٦ ٓ٦ىةدٝذ٭.٨
( )6ثةٌ٣ةد اٛلٕض٧ح.
(*) ٩عٮ ٝٮٔ :٫٣ىل زٱ٪ت زٺث ،كٔىل ٔ٧ؿة ز٪ذةف ،كٔىل ظٛىح كاظؽة؛ ٵ١لً ٨ف ٥لؿص٨ٔ ٨
اُ٣ٺؽ ،ٹ يف ا٣ذؼىٲه٩ ،عٮ ٝٮ :٫٣ٹ ٨لء ٔىل ٔ٧ؿة؛ ٛلؼةٛ٣ذ٤٣ ٫ذٍصٱٝ .ٟةؿ :#
ك٬ؾق اٵٝٮاؿ ظ١ة٬ة أثٮ ظة٦ؽ ا٘٣ـاٍف( .ثكذةف).
( ٢٬ )7دٞك ٥ثٲ٪٭ ٨صجٮر نا ٚٲٔ ٓٞىل  ٢٠كاظؽة ز٪ذةف ،أك دٞك ٢٠ ٥كاظؽة ٔ٤ٲ٭ٚ ٨ٲ ٓٞزٺث
ٔىل  ٢٠كاظؽة.
(*) ٱٕ ٢٬ ٰ٪ٱٞك ٥صربا أك َ٠صا .كاٚلٺؼ اٛلنةر إ٣ٲ ٫ػٺؼ ا١٣ةيف كا٣جعؿ.
(*) ٕٚىل ٝٮ٪٣ة ٱُ ٨ٞ٤زٺزة زٺزة ،كٔىل ٝٮؿ ا٣جعؿ ز٪ذَل ز٪ذَل( .ثكذةف).

 :كٹ ٱىط دجٕٲي ا٣ـكصح يف اُ٣ٺؽٚ ،إذا أكٔ ٫ٕٝىل صـء ٪٦٭ة
٦نةٔة ك٣ٮ  ٢ٝأك ٝةؿٔ :ىل ٨لء ٪٦٭ة( )1أك ٔىل ثٕي ٪٦٭ة ك٤ٔ ٓٝٲ٭ة اÉ٢١٣
كٚةٝة ،ك٠ؾا ٔىل ٌٔٮ ٪٦٭ة َٕ٦ل إذا ٠ةف ٦ذىٺ ُلة ك٣ٮ  ٨٦مٕػؿ٬ة ،Éٹ ٔىل ٦ة
٬ٮ ٝلةكر ٜلة٠ ،ة٣ؿٱ ٜكا٣ؽ ٓ٦كاٛلؼةط كا٣ؽـ كإ٣ؿؽ كا٣ىٮت كا٣جٮؿ كا٘٣ةاٍ
كاٛل ٰ٪كا٤٣ج )2(٨كاٙل ،٢٧ك٠ؾا ٦ة ٬ٮ وٛح ٜلة ٠ة٣جٲةض كا٣كٮاد ،إٹ إف ٝةؿ:
أثٲٌ ٟأك أقٮدؾ َةٚ ٜ٣ذُ ،)3(¬ٜ٤ك٠ؾا ٦ة ٬ٮ ٕ٦ؽكـ ٚٲ٭ة ٠ة٤٣عٲح( )4كا٣ؾ٠ؿ
كإَ٣ل إذا ٕ٦ ٰ٬ؽك٦ح(ٚ )5ٲ٭ة ٚٺ ٱ٨ ٓٞلÊء ثؾ.ٟ٣
ك٠ؾا ٦ة ٬ٮ ٪ٕ٦ٯ ٚٲ٭ة ٠ة ٥ُٕ٣كا٣ؾكؽ كا٣نٚ ،٥أ٦ة ٔىل ا٣ؿكح أك ا٪٣ك٥
ٚٲ ٓٞث ،¬٫ػٺؼ ا٣ٮايف(ٝ .)6ةؿ أوعةب ا٣نة :ٰٕٚك٠ؾا اٙلٲةة( )7ٱُ ٓٞلة.
كإف أكٔ ٫ٕٝىل ٦ة ٝؽ أثَل ٪٦٭ة ٠ة٣نٕؿ ثٕؽ ظ ٫ٞ٤كا٣ٲؽ ثٕؽ ُٕٝ٭ة ًف ٱ،¬ٓٞ
( )1ك ِٛ٣ا٣جعؿٚ :ى ٢يف رساٱح اُ٣ٺؽ٦ :كأ٣ح :إف ٝةؿ :ثٌَٕ ٟة ٜ٣أك صـء  ٟ٪٦أك ٨لء
ٞ٤َ ٟ٪٦خ إصًلٔة؛ إذ ٹ ٟلىه ٘لـء دكف صـء( .ث.)٫ْٛ٤
( )2ٵف ٬ؾق اٵمٲةء ٌٚٺت ٛ٪٦ى٤ح ٔ ٨اٛلؿأة ٘٦ةٱؿة ٜلةٚ ،أمج٭خ أف ٱٞٮؿ١٦ :ةَ ٟ٩ة ٜ٣أك
َّ ٟ٤ة( .ٜ٣ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )3ٵف اُ٣ٺؽ ك٬ ٓٝة٪٬ة ٔىل اٛلع ،¬٢كيف اٵكؿ ٔىل ا٣ىٛح( .ثكذةف).
( )4ثةَ١٣ص :مٕؿ اٚلؽٱ ٨كا٣ؾٝ( .٨ٝة٦ٮس).
( )5ٱٕ٤ٞ٦ ٰ٪ٮٔح ،كٝؽ ذ٠ؿق يف ا٣جعؿ كاٹ٩ذىةر ،ٹ إف ٠ة٩خ ٔ٧ٲةءٚ ،٭ٰ ٦ٮصٮدة( .ثكذةف) (.)Í
( )6كٝٮاق يف ا٣جعؿ ،كٝؿرق ا٣كٲؽ ٞل٧ؽ ثٔ ٨ـ ا٣ؽٱ ٨اٛلٛذٰ ª؛ ٵف ا٣ؿكح ٍٗل اٷ٩كةف ،كٵف
ا٣ؿكح ٹ ٱٕ٦ ٥٤ة ٬ٮ ،كا١٪٣ةح زةثخ ثٲَٞل ٚٺ ٱؿد ٓٞإٹ ثٲَٞل .ك٬ٮ اٵكٌف؛ ْ٣ة٬ؿ اٳٱح
ُ
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ْ َْ
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م َغَ ُّ
الص ِ
الصوح ٌَِ أم ِص َرّبّص
وح ك ِو
ا١٣ؿٱ٧ح ،كٝ ٰ٬ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صويسألُٔ
ِ
[اٷرساءٝ .] 85ةؿ يف رشح ا٣جعؿ :ك٦ ٫٤ٕ٣جٔ ٰ٪ىل أف ظٲةة اٷ٩كةف ٍٗلق ،كركظٍٗ ٫لق،
كأف ا٣ؿكح ٬ٮ اٛ٪٣ف ا٘لةرم ٚٲً٠ ٫ل ٬ٮ ٞ٦ؿر يف ٦ٮإً ٥٤ٔ ٨٦ ٫ا١٣ٺـ.ا٬ػ كأ٦ة ا٣ؿكح
ا٣ؾم ٬ٮ ا٘ل٤٧ح ا٣ؾم ٹ ٱ١ٮف اٙلٰ ظ ٌٲ نة إٹ ثٚ ٫إذا ٝىؽق ك ٓٝاُ٣ٺؽ ،كاْ٣ة٬ؿ أ ٫٩ٹ
ػٺؼ ٚٲ.٫
( )7كيف ظةمٲح :كأ٦ة اٙلٲةة¬ ٚٺ ٱُ ٓٞلة ٔ٪ؽ٩ة؛ ٵ١لة  ٰ٬كاٞ٣ؽرة كإ٦ ٥٤ٕ٣ةف ّل٤٭ة ،أم:
ا٣ـكصح ٨٦( .ػٍ إثؿا٬ٲ ٥ظسٲر).

ذ٠ؿق يف ا٣ذٞؿٱؿ ،ك٣ٮ ثٞٲخ ٚٲ٭ة ظٲةةٚ .إف ُٕٝخ أذ١لة ز ٥أٙل٧خ

إ٣ٲ٭ة()1

ٚأك٤ٔ ٫ٕٝٲ٭ة َٞ٤خ¬.
 :كظٲر ٱٮٔ ٫ٕٝىل ٌٔٮ َٕ٦ل  ٢٬ٱ٤ٔ ٓٞٲ ٫ز ٥ٱَصم أك ٱ٤ٔ ٓٞٲ٭ة
ا٢١٣؟ ٚٲ ٫كص٭ةف ،اٵرصط اَ٣صاٱح.)2(Ê
كٚةاؽة اٚلٺؼ ظٲر ٱٞٮؿ ٜلة٦« :ذٯ ٤ٕٚخ ٠ؾا ٚنٕؿؾ َة »ٜ٣أك «ٱؽؾ»،
ز٤ٕٚ ٥خ ذ ٟ٣كٝؽ ظٞ٤خ مٕؿ٬ة أك ُٕٝخ ٱؽ٬ة .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٱٓٞ
اُ٣ٺؽ ٔىل ٌٔٮ َٕ٦ل إٹ أف ٱ١ٮف ٱٕرب ث ٨ٔ ٫ا٘ل٤٧ح٠ ،ة٣ؿأس كا٣ٮص٫
كا٣ؿٝجح كا٘لكؽ كا٣جؽف كاٛ٣ؿج( )3ك٩ٮاق ٔ٤ٲ٭ة ا ٢١٣أٱٌة.
 :ك ٨٦أكٞ٤َ ٓٝح ثٕؽ َٞ٤ح ٞٚج ٢ا٣ؽػٮؿ أك ثٕؽق يف ٔؽة ا٣جةا ٨ٹ د¬ٓٞ
ا٣سة٩ٲح ،ػٺؼ ٦ة ،)4(ٟ٣ك٠ؾا ا٣سة٣سح ،كأ٦ة يف ٔؽة ا٣ؿصٰٕ ٝج ٢ا٣ؿصٕح ٚٺ د٪ٔ ٓٞؽÊ
اٜلةدم كا٪٣ةرص ،ػٺؼ اٞ٣ةق )5(٥كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نة .ٰٕٚك١٬ؾا
إذا ٝةؿ :أ٩خ َة ٜ٣كاظؽة ثٕؽ كاظؽة ،أك ثٕؽ٬ة كاظؽة ،أك ٝج ٢كاظؽة ،أك
ٝج٤٭ة كاظؽة ،ذ٠ؿق يف ا ٓ٧٤٣كا٣ذؾ٠ؿة كا١٣ةيف ،ك٬ٮ ٱؽؿ ٔىل ثُٺف
( )1كادى ٢ا٣جةا Ê٨ثةٙلٰ ادىةؿ اٙلٲةة.
(ٝ )2ةؿ ٚ :#إذا ظٞ٤خ أك ُٕٝخ ز ٥دػ٤خ ًف دُ¬ٜ٤؛ إذ اَ٣صاٱح ٍ٦صكَح ثةٹدىةؿ ٔ٪ؽ
كٝٮٔ ،٫كٹ ادىةؿ .كٝٲ :٢ٱٓٞ؛ إذ ا٣جٕي ٔجةرة ٔ ٨ا١ٚ ،٢١٣أٝ ٫٩ةؿ :أ٩خ َة٪٤ٝ .ٜ٣ة :ٹ
٩ك( .٥٤ثكذةف).
(*) كاػذةرق يف ا٣جعؿ.
(ٞ٣ )3ٮ ٨ٕ٣(( :÷ ٫٣آص اٛ٣ؿكج ٔىل اَ٣صكج)).
( )4ظضذ٪ة أف ٬ؾق اٵٛ٣ةظ ٛ٪٦ى ٢ثٌٕ٭ة ٔ ٨ثٕي كٹ ٦ؿاثُح ثٲ٪٭ةٚ ،جة٩خ ثة ِٛ٤٣اٵكؿ،
كٹ ظٛ ٥١لة ثٕؽق .كظضذ ٫أ٠ ٫٩ة٧٤١٣ح ا٣ٮاظؽة٪٤ٝ .ة :ٹ ٩ك( .٥٤ثكذةف).
(ٝ )5ةؿ  :#كظ١ٯ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٔ ٨أيب إ٣جةس أ ٫٩دٮ ٙٝيف اٛلكأ٣ح كا٦ذ ٨٦ ٓ٪اٛ٣ذٮل ٚٲ٭ة،
ٝةؿ  :#ك٦ة قجت ا٣ذٮٚ ٙٝٲ٭ة إٹ أٝ ٫٩ؽ دٞةث ٢ا٣ؽ٣ٲٺف كاػذ ٙ٤اٛلؾ٬جةف ،كوةرا يف
ا٣ذٞةث ٢كاٚلٺؼ ٛ٠ؿ٧ل ر٬ةف( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤

ا٣ذعجٲف( ،)1كٝةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم Êأٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ اٛلؿدًص :إ ٫٩إذا ٝةؿ :كاظؽة ثٕؽ
كاظؽة( :)2إ ٫٩دكر ٹ ٱ ٓٞث٨ ٫لء ٔ٪ؽ اٜلؽكٱح( ،)3كركاق ٔ ٨اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٨
٤لٲٯ ،ذ٠ؿق يف ا٘٣ٲر.
 :ك ٨٦أك ٓٝز٪ذَل أك زٺزة  ٕ٦نة( )4أك ٝةؿ :كاظؽة  ٓ٦كاظؽة أك ٓ٦
ز٪ذَلٚ ،إف ٝةؿ(« :)5ثٕؽ ا٣ؿصٕح ثَل ٞ٤َ ٢٠ذَل» أك ٩ٮل ذ ٟ٣وط ¨( )6ك٠ةف
ٍ٦صكَة ثة٣ؿصٕح( ،)7كإف ًف ٱ ٢ٞذ ٟ٣كٹ ٩ٮاق ًف ٱ ٫٪٦ ٓٞإٹ كاÉظؽة( ،)8كٝةؿ
اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚٱ ٓٞا ،٢١٣قٮاء ٠ةف ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ أك ثٕؽق،
( )1كذ ٟ٣ٵ٣ ٫٩ٮ ٠ةف ٱىط ١٣ةف ذ ٟ٣دكر ناٚ ،ٲذًل ٓ٩كٹ ٱ ٓٞث٨ ٫لء( .ثكذةف).
(*) كيف دٔٮل ا٣ذعجٲف ْ٩ؿ ،كٝؽ ْ٩ؿق يف ثٲةف ظسٲر.
( )2كأ٦ة ٣ٮ ٝةؿ :كاظؽة ثٕؽ٬ة كاظؽة أك كاظؽة ٝج٤٭ة كاظؽة ٚإ ٫٩ٱٓٞ؛ ٵ ٫٩كو،ٍٞٚ ٙ
ٚذ١ٮف كاظؽة .كٝٲ :٢ٹ ٱ٨ ٓٞلء¬ كٹ ٱ ٓ٪٧ا٪٣ةصـ .ك(.)Í
(ٚ )3ٲذًل ٓ٩يف ٛ٩ك ٫كٹ ٱ ٓ٪٧ا٪٣ةصـ .ك(.)Í
( )4ث ِٛ٤كاظؽ.
(*) يف (د) :ك ٨٦أك ٓٝز٪ذَل أك زٺز نة ث ِٛ٤كاظؽ.
( )5أم.ِٛ٣ :
( ٓ٦ )6اٛلىةدٝح.Ê
( )7ٱٕ٧ٚ :ٰ٪ذٯ راصٕ٭ة َٞ٤خ ،ز٦ ٥ذٯ راصٕ٭ة َٞ٤خ( .ثكذةف).
( )8كذ ٟ٣ٵف ٝٮ :٫٣زٺزة ٛ٪٦ىًٔ ٢ل ٝج٫٤؛ ٵف ا١٣ٺـ اٵكؿ ٝؽ اقذ ٨٦ ٢ٞدكٚ ،٫٩ٺ دٕ٫٣ ٜ٤
ث ٫يف اٷٱٌةحٚ ،ٮٕٝخ كاظؽة ثٞٮ :٫٣أ٩خ َة ،ٜ٣ك٬ؾا ٠ٺـ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا٪٣ةرص
كاٞ٣ةق ٥كاٜلةدم كأٖلؽ ثٔ ٨ٲكٯ ك٦ٮقٯ ثٔ ٨جؽ آص ،ك٦ؿكم ٔٔ ٨يل  #كزٱؽ كاث٨
ٔجةس .كظضح اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل أف ٝٮ« :٫٣أ٩خ َة »ٜ٣اق٘ ٥ل٪ف  ٨٦ا ٢ٕٛ٣ٱى٤ط ٤٣ٮاظؽة كٛلة
زاد ٔ٤ٲ٭ةٚ ،إذا ٝةؿ ثٕؽق« :زٺزة» ٠ةف َٛ٦صا ٜلة ك٦ٮًعة ٛلٕ٪ة٬ة ،ك٬ؾا ٝٮؿ أ٠سؿ اٞٛ٣٭ةء،
ك٦ؿكم ٔٔ ٨يل  #كزٱؽ كاثٔ ٨جةس كاث٧ٔ ٨ؿ كأيب ٬ؿٱؿة كٔةانح ،ظ١ٯ ٬ؾا اٚلٺؼ
يف ا٣رب٬ةف كا١٣ٮا٠ت ،٥ٕ٩ .كاٞ٣ةق ٓ٦ ٥اٜلةدم  #أف اُ٣ٺؽ كاظؽة ،ك ٓ٦اٛلؤٱؽ ثةٓص
أف اُ٣ٺؽ ٱذجٓ اُ٣ٺؽ ثأٛ٣ةظ( .ثكذةف).
(*) يف (د)ً :ف ٱ ٓٞث ٫إٹ كاظؽة.

ٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :كذ.)1(ُٰٕٝ ٟ٣
¨ ٚإف أك ٓٝأ٠سؿ  ٨٦زٺث ث ِٛ٤كاظؽ أز ٥ثة٣ـٱةدة( )2ككٕٝخ كاظؽة()3

أك زٺث ٔىل اٚلٺؼ.
 :Êكإذا َ ٜ٤ا٦ؿأد ٫زٺزة ث ِٛ٤أك ثأٛ٣ةظ ٝج ٢ا٣ؿصٕح ك٬ٮ ٱؿل كٝٮٔ٭ة
ا ٢١٣أك كاظؽة  ٍٞٚز ٥دٍ٘ل اصذ٭ةدق أك د٤ٞٲؽق ٣رتصٲط ظى ٫٣ ٢صةء ٔىل
اٚلٺؼ يف ا ٢٧ٕ٣ثةٹصذ٭ةد اٵكؿ¬ أك ثة٣سةٌل ،كإف ٠ةف ٹ ٦ؾ٬ت  ٫٣يف ذ ٟ٣كٹ
ّٚ )4(٨٭ٮ ٔىل ٦ة ٱرتصط  ٨٦ ٫٣ثٕؽ إف ظى ٫٣ ٢دؿصٲط ،كإٹ ٕٚىل ٦ة ٥لذةر،
كإف ٠ةف ٤ٞ٦ؽا ٕ٣ةًف  ٨١٣ص٭٦ ٢ؾ٬ج ٫يف د ٟ٤اٙلةؿ كًف ٱْ٦ ٫٪ٮاٞٚة  ٫٣ثعر
ٔ٦ ٨ؾ٬ج ٫كٔ ٢٧ث ،)5(٫كإف ّ ٨أ٦ ٫٩ٮاٞ٣ )6(ٜٚٮ ٫٣أك ًف ٱ٤ٞ٦ ٨١ؽا ٵظؽ
ك ٫٪١٣ٱْ ٨كٝٮع ذٚ ٫٤٠ ٟ٣إ ٫٩ٱ١ٮف ٦ؾ٬جة  ،)7(٫٣ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص Éكأثٮ ِ٦ص،
كركاق يف ا٣ـٱةدات ٔ ٨اٛلؤٱؽ ثةٓص كيف ا ٨ٔ ٓ٧٤٣أيب ِ٦ص ،ك٠ؾ ٟ٣يف ٦كةا٢
اٚلٺؼ ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٭ػةف Éظك ٨كٱٮقٚ ،ٙٺ ٱ٪ذ ٫٪ٔ ٢ٞإٹ ٣رتصٲط ظى،٫٣ ٢
كإف أراد اٹ٩ذٞةؿ ٘٣ؿض ٍٗ ٨٦ ٫٣ل ٦ؿصط ًف ٱىط ا٩ذٞة ٫٣كٹ ٣لٮز  ٫٣كٹ ٛل٨
(٬ )1ؾا ٝٮ ٫٣اٞ٣ؽٱ :٥إف اٛلكأ٣ح ُٕٝٲح ،كٝٮ ٫٣اٵػٍل :إ١لة اصذ٭ةدٱح( .ثكذةف).
( ٓ٦ )2ا٥٤ٕ٣؛ ٞ٣ٮٛ ÷ ٫٣ل ٜ٤َ ٨ا٦ؿأد٦ ٫ةاح(( :ثة٩خ  ٟ٪٦ثسٺث ،كقجٓ كدكٕٮف يف
ٔ ))..ٟٞ٪ا٣غ( .ثؿ٬ةف ،كثكذةف).
(٪ٔ )3ؽ٩ة.
( )4ٱًٕ ٰ٪ف ٤لى ٨ّ ٫٣ ٢كٝٮٔ ٫كٹ ٔؽ .٫٦كًف ٱذٕؿض  ٨ْ٤٣كٔؽ ٫٦يف رشح اٵز٬ةر يف ا٣ذ٪جٲ٫
ا٣ؾم يف ٚى ٢ا١٪٣ةح ا٣جةَ ،٢كآص أٔ.٥٤
( )5يف (ج) :كٔ ٢٧ثٚ ٫ٲ.٫
( )6أ٦ة اٚ ٨ْ٣ٺ ٩ك٥٤؛ إذ ٹ أزؿ ٣ؾ ٟ٣ا ،٨ْ٣ث ٢اٛلؾ٬ت أ٣ ٫٩لت ٔ٤ٲ ٫ا٣جعر ٛلؾ٬ت ٬ ٨٦ٮ
٤ٞ٦ؽ .٫٣ا٬ػ ك٬ؾا ٬ٮ اٛلؼذةر؛ ٵف ٪٬ ٫٣ة ٦ؾ٬ج نة ٚذأ( .٢٦قٲؽ٩ة ظك.)٨
( )7ث ٢اٵكٌف أ Ê٫٩ٹ ٱ١ٮف ٦ؾ٬جة  ٫٣ثعٲر ٹ ٱ٪ذ ٢ٞإٌف ٍٗلق إٹ ٣رتصٲط ،ث٣ ٢لٮز ا ٢٧ٕ٣كٹ
ٱىٍل ث٤٦ ٫ذـ٦ة ٛلؾ٬ج٠ ،٫ؾا  ،٢ٞ٩كآص أٔ.٥٤

ٱأ٦ؿق ث ٫أك ٤لِص ٔ٤ٲ ،٫ػٺؼ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كاٷ٦ةـ ٔيل( )1كاٛ٣ؼؿ ا٣ؿازم.
 :كإذا أك ٓٝا٪٣ةرصم زٺزة يف ظة٣ح كاظؽة يف ظةؿ ٱى٤ط ُ٣ٺؽ ا٣ك٪ح
كٕٝخ ٪٦٭ة كاظؽة ،ذ٠ؿق يف رشح اٷثة٩ح( ،)2كٝةؿ ثٕي اٷ٦ة٦ٲح( :)3ٹ ٱٓٞ
٪٦٭ة ٨لء ،كٝةؿ يف اٍ٣صح :د ٓٞكاظؽة Êثؽٔح ٔ٪ؽ٩ة.
ٝ :ةؿ يف ا٣جكٲٍ :إذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣أ٠سؿ اُ٣ٺؽ» أك «٢٦ء ا٣ؽكر» أك
«٢٦ء اٵرًَل» أك «٢٦ء ا٣ك٧ٮات» ك٤ٔ ٓٝٲ٭ة زٺث( ،)4كإف ٝةؿ« :أْٔ٥
اُ٣ٺؽ» أك «٢٦ء اٵرض» أك «٢٦ء ا٣ؽار» أك «٢٦ء ا٣كًلء» أك «٢٦ء إ٣ةًف»
كٕٝخ كاظؽة .)5(ٍٞٚ
 :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة »ٜ٣ك٩ٮل زٺزة ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كا٣نة :ٰٕٚدٓٞ
زٺث( ،)6كٝةؿ أثٮ ِ٦ص :كاظؽة.
 :Êكإذا ٝةؿ« :أ٩خ َة ٜ٣ٱة ٚٺ٩ح كأ٩خ ٱة ٚٺ٩ح» ٠ةف رص٤لة ٚٲ٭ًل
ٕ٦ة( ،)7كإف ٝةؿ« :كأ٩خ ٱة ٚٺ٩ح ٦س٤٭ة» أك «رش٠ذٕ٦ ٟ٭ة» ٚ٭ٮ ٪٠ةٱح يف ا٣سة٩ٲح.
 :ك ٜ٤َ ٨٦زكصةد ٫ا٣سٺث َٺؽ ثؽٔح ك٬ٮ ٱؿل كٝٮٔ ٫ز ٥دـكج
( )1ػٺٚ٭ًل إذا ٠ةف ا٩ذٞةٚ ٫٣ٲًل ثَل أ ٢٬ا٣جٲخ  ،ٍٞٚ %كآص أٔ.٥٤
( )2ث٪ةء ٔىل أف ا٣سٺث ٣ٲكخ ثؽٔح ٔ٪ؽ ا٪٣ةرصٗ( .ٲر).
(ٝ )3ٲ٬ :٢ؾا ٩ه ا٪٣ةرص  ،#ك٬ٮ رصٱط يف أ ٫٩ٹ ٱ٪٦ ٓٞ٭ة ٨لء ،ك٦س ٫٤ذ٠ؿق ا٣كٲؽ اٛلؿدًص
اٛلٮقٮم.
( )4ٵ ٫٩أ٠سؿ اُ٣ٺؽ ،كٵ ٫٩ثةٷمةرة إٌف إ٣ؽد ٣لت كٝٮع إ٣ؽد يف اُ٣ٺؽ ،كإف ًف ٱٍص إٌف
ٔؽد كٕٝخ كاظؽة ( .ٍٞٚثكذةف).
( )5كاٛ٣ؿؽ ثَل اٛلكأ٣ذَل أ ٫٩يف اٹكٌف أمةر إٌف ٔؽدٱ ٨كيف اٵػؿل أمةر إٌف ٔؽد كاظؽ.
(*) ٵ ٫٩يف ٬ؾا ًف ٣ل ٓ٧اٛلٌةؼ إ٣ٲ ،٫ث ٢كظؽق.
( )6كذ ٟ٣ٵف اٞ ِٛ٤٣لذٕ٤٣ ٢٧ؽد؛ ٤ٚ٭ؾا أزؿت ا٪٣ٲح .كظضح أيب ِ٦ص :أف ا٪٣ٲح ٹ دً٠ ٰٛ١ل ٣ٮ
٩ٮل كًف ٱ٪٤ٝ .ِٛ٤ة :ٹ ٪٬ ِٛ٣ةؾ ٤لذ٤٧٭ةٚ ،ةٚرتٝة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )7كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٹ ٤لذ ٢٧إٹ اُ٣ٺؽ .كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :ث٪٠ ٢ةٱحٝ .ةؿ ٦ٮٹ٩ة :#
كاٵكؿ أوط( .رشح أز٬ةر ث.)٫ْٛ٤

زٺزة ٍٗل ٨٬يف ٔٞؽ كاظؽ ،ز ٥دؿا٫ل ٬ٮ كإظؽل ا٣سٺث اٵكؿ ٔىل ا٣ؽػٮؿ
يف ٦ؾ٬ت ا٪٣ةرص أف َٺؽ ا٣جؽٔح ٍٗل كا ،ٓٝكأذٞؽ أف ا٩ذٞةٜلًل وعٲط ،كأف
اٹصذ٭ةد اٵكؿ ٣ٲف ٠ةٙل ٥١كٹ ٬ٮ ٹزـ ٜلًل؛ إ٦ة أذٞةد د٤ٞٲؽ أك أذٞةد
ص٭ٚ -)1(٢إ ٫٩ٱ٪كعت

اٙل)2(٥١

إٌف اٳػؿدَل  ٨٦ا٣سٺث اٵكؿ ٨١٣ ،ٹ

ٱكذٞؿ ١٩ةظ٭ ٨كٹ ثُٺف ١٩ةح ا٣سٺث اٵػؿ إٹ ثع ٥١ظة Ê٥٠إذا دنةصؿكا
يف ذ.ٟ٣
 :ك١٬ؾا إذا دـكج أ٠سؿ  ٨٦أرثٓ كاظؽة ثٕؽ كاظؽة ك٥ ٨٬لؿص٫٪٦ ٨
ثُٺؽ ا٣جؽٔح ،أك ٠ةف ٚٲ٭ٞ٤َ ٨٦ ٨٭ة زكج أكؿ َٺؽ ثؽٔح ،ز ٥دؿا٫ل ٬ٮ
كإظؽأ ٨٬ىل ثُٺف ا٣جؽٔحٚ -إ ٫٩ٱ٪كعت اٙل ٥١إٌف ا٘ل٧ٲٓ يف ظٚ ،٫ٞٲٞذٌص
ثٞةء اٵرثٓ اٵكٹت زكصةت  ٫٣كثُٺف ١٩ةح اٚلة٦كح ك٦ة ثٕؽ٬ة.
كٹ ٱٛى ٢ا٣نضةر يف ذ ٟ٣ك٩عٮق ٦ ٨٦كةا ٢اٚلٺؼ إٹ اٙلة ٥٠ٱ٤ـ٦٭٥
٦ؾ٬ج ٫ثٕؽ ٦ؿإٚذ٭ ٥إ٣ٲٚ ،٫ٲ٤ـ٦٭ّ ٥ة٬ؿا كثةَ٪ة ،ذ٠ؿ ذ ٟ٣اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق،ٙ
كٝةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ :إف إ٣ربة¬ يف ا٣ذٰ ٝؽ ٠ةف َٞ٤٭ة زكج أكؿ
َٺؽ ثؽٔح ث٧ؾ٬ت ا٣ـكج اٵكؿ( )3ٹ ث٧ؾ٬ت اٳػؿ .ك٬ٮ اٞ٣ٮم(.)4
( )1أ٦ة أذٞةد ا٘ل٭ٚ ٢ٲْ٪ؿ ٚٲ٫؛ ٵف ا٘لة٠ ٢٬ةٛلضذ٭ؽ ً٠ل ٦ؿ يف أكؿ ا١٣ذةب.
( )2كاٛلكأ٣ح ٦ج٪ٲح ٔىل أف اٹصذ٭ةد اٵكؿ ٣ٲف ث٪٧ـ٣ح اٙلٚ ٥١ٲًل  ٫٣ز٧ؿة ٦كذؽا٦ح ،كأ٦ة ٔىل
ٝٮؿ  ٨٦ٱٞٮؿ :إف اٹصذ٭ةد اٵكؿ ث٪٧ـ٣ح اٙلٞٚ ٥١ؽ ٛ٩ؾ ٦ة ٠ةÊف ٔ٤ٲ ،٫كٹ ظ٣ ٥١ذٍ٘ل
اصذ٭ةدق  ٨٦ثٕؽ.
(*) اٵكٌف أ ٫٩إذا ٠ةف ا٩ذٞة٣ ٫٣رتصٲط ظى ٫٣ ٢أك ظٲر ٣لٮز  ٫٣اٹ٩ذٞةؿ يف ا٣ذ٤ٞٲؽ -ك٬ٮ ظٲر
٠ةف ا٣سةٌل أ ٢ٌٚأك أٔ -٥٤صةز  ٫٣ذ ٟ٣كٛل ٨دٍ٘ل اصذ٭ةد٬ة ٪٦٭ ،٫ٕ٦ ٨كأ٦ة اٳػؿدَل ٚٺ
ثؽ  ٨٦ظ ،٥١كإٹ ًف ٱ٪كعت ٔ٤ٲ٭ًل اٙل٠ ،٥١ؾا ٝؿر ،كآص أٔ.٥٤
( )3كًٕ ٫ٛاٷ٦ةـ ٔـ ا٣ؽٱ ٨ث ٨اٙلكٔ # ٨ىل اٞ٣ٮأؽ ،زٝ ٥ةؿ ثٕؽ ٠ٺـٚ :إف أ٘لخ رضكرة
رصٓ ٚٲ ٫إٌف اٙلة٣ ٥٠ٲع ٥١ثًل ٱؿاقٍٚ ،لد ٓٛاٚلٺؼ كٱ.ُٓٞ٪
( )4إف ٤ٝخٝ :ؽ دٞؽـ يف ا٣ذع٤ٲ ٢أف إ٣ربة ث٧ؾ٬ت ا٣ـكج ا٣سةٌل ٚٲْ٪ؿ يف اٛ٣ؿؽ٤ٝ ،خ٬ :ٮ
=

 :كٹ ٱ٪٭ؽـ  ٨٦اُ٣ٺؽ إٹ ا٣سٺث ً٠ل دٞؽـ¬ ،كاُ٣ٺؽ اٛلٍصكط ٬ٮ
أظؽ٬ة(ٚ )1ٲ٪٭ؽـ ٕ٦٭ة( ،)2ػٺؼ اٛل٪ذؼت كزٚؿٚ ،أ٦ة دك١لة ٚٺ ٦لؽ٨ Ê٫٦لء
 .ٍٝكٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح٦ :ة ٬ؽـ ا٣سٺث ٬ؽـ ٦ة دك١لة(.)3

اٛلٮ٪٬ ٓٝة ك٪٬ةؾ ٚٺ د٪ةٝيٛ٦( .ذٰ).
(*) ٵف ٔ٪ؽ٬ة  ٰ٬كزكص٭ة اٵكؿ أف َٺٝ٭ة وعٲط ،كإ٣ربة يف وعذ ٫ث٧ؾ٬ج٭ًل ٹ ث٧ؾ٬ت
ا٣سةٌل( .ثكذةف).
( )1أم٬ :ٮ أظؽ ا٣سٺث ا٣ذٰ ٱ١٤٧٭ة ا٣ـكج٧ٚ ،٭ًل ًف ٱكذ ٢٧١ا٣سٺث ٚ٭ٮ ثةؽ ،ك٦ذٯ
اقذ٤٧١٭ة ٞٚؽ ثُ ٢اٛلٍصكط؛ ٵ ٫٩أظؽ٬ة٠( .ٮا٠ت).
( )2كذ ٟ٣ٵف ا٣ـكج ٹ ٱ ٨٦ ٟ٤٧اُ٣ٺؽ إٹ زٺزةٚ ،إذا ٝؽ أكٕٝ٭ة ثُ ٢اٍ٣صط .كظضح
اٛل٪ذؼت :أف اٍ٣صط ك ٓٝك ٰ٬يف ١٩ةظٚ ،٫ٺ ٦ة ٨٦ ٓ٩كٝٮٔ ٫ثٕؽ ا٣سٺث ٞ٠ج٤٭ة٪٤ٝ .ة:
ا٣سٺث ٝةَٕح  ٟ٤٧٤٣ثة٤١٣ٲح١ٚ ،ةف ٦ة ٝج٤٭ة ٞ٠ج ٢ا١٪٣ةح ،ٹ ٦ة دك١لة ،كا٣ـكج ا٣سةٌل ٦لؽـ
ا٣سٺث ١ٚؾا اٍ٣صط أكٌف كأظ( .ٜثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )3كٝٮاق اٷ٦ةـ ٔـ ا٣ؽٱ ٨كاٛلٛذٰ كظسٲر.

فصل[ :يف الؼدح وألسبههب]

كإ٣ؽة ٔىل زٺزح أٝكةـ:
ٔ :ؽة اُ٣ٺؽٚ ،إف ٠ةف ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ كاٚل٤ٮة ً٠ل ٦ؿ ٚٺ ٔؽة Êكٚةٝة،
كثٕؽ أظؽً٬ل ِلت إ٣ؽة( ،)1كا٣ؾ٦ٲٮف ٠ةٛلكَ٧٤ل يف ذ٪١٣ ،ٟ٣٭ة ٔىل أٝكةـ
زٺزح :اٵكؿٔ :ؽة اٙلة ،٢٦ك ٰ٬دٌٞ٪ص ثٮًٓ ٕلٲٓ ٖل٤٭ة إذا ٠ةف ٹظٞة
ثة٣ـكج( )2كثةف ٖلٺ ،كإف ًف ٱذجَل ٖلٺ أك ًف ٱ ٨١٧إٙلة ٫ٝثة٣ـكج ٚجةٵٝؿاء ٨٦
ثٕؽ٤ٚ .ٮ كًٕخ ك٣ؽا ز ٥كًٕخ ك٣ؽا زة٩ٲة أك زة٣سة ٣ؽكف قذح أم٭ؿ  ٨٦كًٓ
اٵكؿ( ٥٤ٔ )3إٔ ٨٦ ٫٩ل٤ح اٙل ٢٧اٵكؿ كًف دٞ٪ي Êإ٣ؽة إٹ ث ،٫ك ٫٤ٕ٣ٱكذٞٲÐ٥
ظٲر ك٣ؽد ٫ظ ٌٲ نة( )4أك ق ُٞنة ثٕؽ ٦ؽة ٤ٝٲ٤ح ٱٕ ٥٤أً ٫٩ف ٤لؽث ٚٲ٭ة.
 :ك٦ؽة اٛ٪٣ةس ٣ٲكخ  Ê٨٦إ٣ؽة ٔ٪ؽ اٵ٠سؿ ،ػٺؼ اٜلةدم(.)5
 :كٝ ٨٦ةؿ« :إذا ك٣ؽت ٚأ٩خ َة »ٜ٣ز ٥ك٣ؽت ًف دٕذؽ ثؽـ اٛ٪٣ةس،
ث ٢ثسٺزح¬ أٝؿاء  ٨٦ثٕؽقٚ ،أ٦ ٢ٝة دٌٞ٪ص ٚٲٔ ٫ؽٔلة دكٕح كزٺزٮف ٱٮ٦ة(.)6
ا٣سةٌلٔ :ؽة اٳٱكح ٣ى٘ؿ أك ٠رب ،ك ٰ٬زٺزح أم٭ؿ ٔىل ٦ة ٔل )7(٢إف كٓٝ
( )1يف اٛلؽػٮ٣ح ٞ٤ُ٦ة ،كيف اٛلؼ٤ٮ ُلة ّة٬ؿا ٔ ٓ٦ ٍٞٚؽـ اٛلة ٓ٩إٞ٣يل( .ثعؿ ،كٗٲر ٪ٕ٦ٯ).
( )2ك٣ٮ  ٨٦كطء مج٭ح ٝج٬ ٢ؾا [ٔٞؽ(٩غ)] ا١٪٣ةح( .ظسٲر) (.)Í
( )3أك ا٣سةٌل ثةْ٪٣ؿ إٌف ا٣سة٣ر.
( )4ظٲةة ٹ ٱٕٲل ٕ٦٭ة ا٪٣ةٝه ٔةدة.
( )5ظٲر ٝةؿ :كٹ ّل٣ ٢ـكج آػؿ ظذٯ د٘ذكٛ٩ ٨٦ ٢ةق٭ة ،كٝؽ ٖل ٫٤ثٕي اٛلؾا٠ؿٱٔ ٨ىل
ّة٬ؿق ،كٚٲ ْ٩ ٫ؿ ،كٝةؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ٤ :لذ ٢٧أف ٦ؿادق أ ٫٩ٹ ٱىط ا٣ٮطء؛ ٵف إٞ٣ؽ صةاـ
ثٕؽ ا٣ٮًٓ ثٺ ػٺؼٝ ،ةؿ ٦ٮٹ٩ة  :#ك٠ٺـ اٞ٣ة٬ل زٱؽ ٬ٮ ا٣ٮاًطٗ( .ٲر).
(*) ككص٭ ٫أف اٛ٪٣ةس  ٨٦دٮاثٓ إ٣ؽةٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجطٚ :ٲ٤ــ ٔىل ّة٬ؿ إَٺ ٫ٝأف
َ َ ُُ َ ْ َ َ ْ ََُْ
 ٜ٤ُ٧٤٣ا٣ؿصٕح ٦ة ًف د٘ذك ٨٦ ٢اٛ٪٣ةس٪٤ٝ ،ةٝ :ةؿ دٕةٌفْ :صأجيَٓ أن يظػ ََ ْحيَّٓص
[اُ٣ٺؽ( .]4ثكذةف).

( )6ٵف ٍٔصا َ٭ؿ  ٨٦اٛ٪٣ةس ،كدكٕح كٍٔصٱ ٨أ ٢ٝإ٣ؽة( .ثكذةف).
( ٨٦ )7دًلـ أك ٞ٩ىةف.

اُ٣ٺؽ ٔىل أكؿ ا٣ن٭ؿ ،كإف ك ٓٝيف ثٌٕ ٫أ٤٧٠خ ٬ؾا ا٣ن٭ؿ  ٨٦ا٣ؿاثٓ زٺزَل
ٱٮ٦ة ،كا٣ن٭ؿ ا٣سةٌل كا٣سة٣ر ٔىل ٦ة أ٬ٺ¬ .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ثؽ  ٨٦دكَٕل
ٱٮ٦ة.
 ¨:كإذا ادٔخ اٛلُٞ٤ح أ١لة آٱكح كٝؽ اٌٞ٩خ ٔؽٔلة ثةٵم٭ؿٚ :إف ٩ة٠ؿ٬ة
زكص٭ة يف ٌ٦ص اٵم٭ؿ ٤ٕٚٲ٭ة ا٣جٲ٪ح ،كإف ٩ة٠ؿ٬ة يف اٷٱةسٚ :إف ٠ةف اٷٱةس
٣ى٘ؿ ٚةٞ٣ٮؿ ٝٮٜلة( ،)1كإف ٠ةف ١٣رب ٤ٕٚٲ٭ة ا٣جٲ٪ح ثج٤ٮٗ٭ة ٦ؽد.٫
 :كإذا ظةًخ اٳٱكح ١٣رب ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮَ Éة٣ت :ٹ ظ،)2(٫٣ ٥١
كٝةؿ أثٮ إ٣جةس :ث ٢دٕذؽ ث ٫كٱجُ ٢أذؽاد٬ة ثةٵم٭ؿٝ .ةؿ أثٮ صٕٛؿ :ٱٕ ٰ٪إذا
ظةًخ ٦ؿدَل أك أ٠سؿٚ ،أ٦ة ٦ؿة كاظؽة ٚٺ ظٜ ٥١لة(.)3
¬ :كإف ظةًخ اٳٱكح ٣ى٘ؿ ٚجٕؽ ٚؿاٗ٭ة  ٨٦اٵم٭ؿ ٹ ظ،٫٣ ٥١
كٝجٚ ٢ؿاٗ٭ة دكذأ ٙ٩إ٣ؽة ثةٵٝؿاء ك٣ٮ ًف دج ٜإٹ قةٔح.
 :كا٣ذٰ ث٘٤خ كًف ّلي ٕٚؽٔلة ثةٵم٭ؿ ،)4(Êكػؿج أثٮ إ٣جةس كأثٮ
َة٣ت ٤٣٭ةدم( )5أ١لة ثةٵٝؿاءٚ ،ذ٪ذْؿ اٙلٲي.
( ٫٤ٕ٣ )1ظٲر  ٰ٬اÉٳف ٞلذ٤٧ح ٤٣ى٘ؿ كا١٣رب أك أًةٚة إٌف كٝخ ٚ ٰ٬ٲّ ٫لذ ٢٧ذ٩ ،ٟ٣عٮ أف
ٱذى ةدٝة ٔىل أف اُ٣ٺؽ ك ٓٝيف ز٦ةف ٠ؾا كٞ ٰ٬لذ٤٧ح ٚٲٚ ،٫ؿاصٓ ثٕؽ ٌ٦ص اٵم٭ؿ ز٣ ٥جر
٦ؽة ٚذ٪ةزٔة ٞٚةؿ٪٠ :خ راصٕخ ٵف إ٣ؽة ثةٙلٲي كٛلة دٞ٪ي ،كٝة٣خ :ث ٢إ٣ؽة ثةٵم٭ؿ
ٵٌل ٪٠خ وٍ٘لة ،كآص أٔ ٨١٣ .٥٤ٱٞةؿ :ٱْ٪ؿ ٣ٮ ٠ة٩خ ٝؽ ث٘٤خ كوةرت ٠جٍلة كاػذٛ٤ة
 ٢٬ث٘٤خ ثةٙلٲي ٚةٕ٣ؽة ث ٫أك ثٍ٘لق ٚجةٵم٭ؿٛ -ل ٨اٞ٣ٮؿٛ ٢٬ :ل١٪ؿ اٙلٲي؛ ٵف اٵو٢
ٔؽ ،٫٦أك ٛلؽٔٲ٫؛ ٵ ٫٩ا٘٣ة٣ت  ٨٦أظٮاؿ ا٪٣كةء ً٠ل دٛ٭ٔ ٫٧جةرة ا١٣ذةب؟ (ٛ٦ذٰ) .اٵكٌف
أف اٞ٣ٮؿ ٛل١٪ؿ اٙلٲي ث٪ةء ٔىل اٵو( .٢مة.)Í( )ٰ٦
( )2كٝؽ ٔ ٥٤ث٤ٮٗ٭ة ٦ؽة اٷٱةس.)Í( .
( )3ثٺ ػٺؼ.
( )4ثنبيه ٨ٔ :ا٣ذٛؿٱٕةت أف اٙلةاي إذا ٠ة٩خ ٝل٪ٮ٩ح ٕٚؽٔلة ثةٵم٭ؿ ٹ ثةٙلٲي .كٔ ٨اٛلٛذٰ:
ثةٙلٲي ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
¬
(ٝ ٨٦ )5ٮ :٫٣إف ا٣ن٭ٮر ٔؽة ا٣ىجةٱة كاٳٱكةت ،ٹ ا٣جٮا ٖ٣ا٣ٺاٰ ًف ٱٲأق ٨٦ ٨اٛلعٲي( .وٕٲرتم).
=

ا٣سة٣ر :ذات اٙلٲيٕٚ ،ؽٔلة زٺزح أٝؿاء ،كاٵٝؿاء  ٰ٬اٙلٲي ، Êكٝةؿ ا٣جةٝؿ
كا٣ىةدؽ كا٣نة :ٰٕٚإ١لة اٵَ٭ةر٪٤ٝ .ة :كٹ دٕذؽ Êثعٲٌح َٞ٤خ ٚٲ٭ة( ،)1كٝةؿ
ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ :دٕذؽ ثةُ٣٭ؿ ا٣ؾم َٞ٤خ ٚٲ.٫
 :ك ٨٦ا ُٓٞ٩ظٲٌ٭ة ٕ٣ةرضٚ :إف ٔؿؼ إ٣ةرض( )2ا٩ذْؿت ظذٯ
ٱـكؿ كٚةٝة( ،)3كإف ًف ٱٕؿؼ ا٩ذْؿت Êظذٯ ّلٲي أك دج٦ ٖ٤ؽة اٷٱةس( )4ز٥
دٕذؽ ثةٵم٭ؿ .كٝةؿ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كأظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص :دٕذؽ ثةٵم٭ؿ( )5كٹ
د٪ذْؿ .كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚد٪ذْؿ أرثٓ قَ٪ل ز ٥دٕذؽ ثةٵم٭ؿ .كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ:
د٪ذْؿ أرثٕح أم٭ؿ كٍٔصا ز ٥دٕذؽ ثةٵم٭ؿ .كٝةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم أٖلؽ ث٨
٤لٲٯ( :)6د٪ذْؿ ق٪ح( )7ز ٥دٕذؽ ثةٵم٭ؿ .ك٬ٮ اٞ٣ٮم.
 :كإذا أذؽت ثةٵم٭ؿ ٔىل ٝٮؿ  ٨٦ٹ ٱٮصت اٹ٩ذْةر إٌف ٦ؽة اٷٱةس

٤ٝخ :كيف ا٣ذؼؿٱش ًٕٙ؛ ٛلىةد٦ذ٩ ٫ه اٞ٣ؿآفٛ٦( .ذٰ).
ٔ٧٤خ.
Ê
( )1أك
(٠ )2ة٘لٮع كاٛلؿض ك٩عٮؿ ا٘لك ٥كا٣ؿًةع ،كآص أٔ.٥٤
( )3ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق.ٙ
( )4ك٬ٮ قذٮف ق٪ح.
( ٨٦ )5ظٲ.٫٪
(*) ركاق يف ا٣ـكااؽٝ ،ةؿ [اٷ٦ةـ] اٛل٭ؽم :ك٤ٕ٣٭ ٥ٱٕ٪ٮف ثٕؽ ٌ٦ص كٝخ ٔةدٔلة ،كإٹ ٚٺ كص٫
( .٫٣ثكذةف).
( )6اٛل٭ؽم أٖلؽ ث ٨اٙلكَل ،#كأ٦ة اٛل٭ؽم أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ ٞٚةؿ يف ا٣جعؿ :دٕذؽ ثةٵم٭ؿ ثٕؽ
ٌ٦ص اٛلؽة اٛلٕذةدة ا٣ذٰ ٱ١ٮف ٚٲ٭ة اٙلٲي ،ك ٰ٬زٺزح أم٭ؿٝ ،ةؿ ٨١٣ :اٵظٮط أف د٪ذْؿ
ق٪ح م٧كٲح ٣ذٌ٧ص ٔ٤ٲ٭ة اٛ٣ىٮؿ.
(*) يف (ب) :أٖلؽ ث ٨اٙلكَل.
( ٫٤ٕ٣ )7ٱٮا٦ ٜٚـاص٭ة أظؽ ٚىٮؿ ا٣ك٪ح ٚذعٲي ً٠ل يف اَ٪ٕ٣ل( .ثكذةف).
(*) ٣ذنذ٤ٔ ٢٧ٲ٭ة اٛ٣ىٮؿ ٤٠٭ة ٠ةَ٪ٕ٣ل.

ز ٥ظةًخٞٚ :جٚ ٢ؿاٗ٭ة ٔ ٨٦ؽة ا٣ن٭ٮر دكذأ ٙ٩إ٣ؽة ثةٵٝؿاء( ،)1كثٕؽ
ٚؿاٗ٭ة ٪٦٭ة كثٕؽ٦ة دـكصخ ٹ ٨لء ٔ٤ٲ٭ة( ،)2كٝج ٢أف دذـكج ٚٲٝ ٫ٮٹف،
اٵرصط أ١لة دكذأ ،)3(ٙ٩ذ٠ؿق يف ا٣جعؿ.
 :كإذا ظةًخ ثٕؽ ث٤ٮغ ٦ؽة اٷٱةس ك٪٤ٝة :إ١لة دكذأ ٙ٩إ٣ؽة ثٚ ٫إ١لة
دج٪ٲٔ ٫ىل ٦ة ٝؽ ٠ةف ظةًخ ٝ ٨٦ج ،٢كإف ًف ّلي ثٕؽ ٦ؽة اٷٱةس كأرادت أف
دٕذؽ ثةٵم٭ؿ ٚ٭ ٢دجٔ ٰ٪ىل ٦ة ٝؽ ٠ة٩خ ظةًخ؟ ٝةؿ يف ا٣جٲةف :دج٤ٔ ٰ٪ٲ،)4(٫
كٝةؿ يف ا٣ذٞؿٱؿ كا٣ذؾ٠ؿة :ٹ دج٤ٔ ¬ٰ٪ٲٚ .)5(٫إف أذؽت ثجٕي اٵم٭ؿ يف
و٘ؿ٬ة ز ٥ث٘٤خ ثٍ٘ل اٙلٲي كا٩ذْؿت إٌف ٦ؽة اٷٱةس ٔىل ْلؿٱش أيب َة٣ت
كأيب

إ٣جةس()6

كأرادت دٕذؽ ثةٵم٭ؿ ٚ٭ ٢دجٔ ٰ٪ىل ٦ة ٝؽ أذؽت ث ٫ظةؿ

و٘ؿ٬ة ٚٲ ٫اظذًلٹف ،اٵرصط أ١لة دج.)7(ٰ٪
 :كإذا ٠ة٩خ اٛلُٞ٤ح ٦كذعةًح ٚإف ذ٠ؿت كٝذ٭ة كٔؽد٬ة يف اٙلٲي

(ٝ )1ٮم ٔىل أو٤٭.٥
( )2كذ ٟ٣ٵف ٔؽٔلة ٝؽ اٌٞ٩خ كٝؽ دُٕ ٜ٤لة ظ ٜا٣ـكج ،ك٧٠ذٲ ٥٧كصؽ اٛلةء ثٕؽ ػؿكج
ا٣ٮٝخ( .ثكذةف).
( )3ٱْ٪ؿ ٦ة اٛ٣ؿؽ ثَل ٝج ٢ا٣ـكاصح كثٕؽ٬ة؟
(*) كذ ٟ٣ٵ ٫٩ثةف أ١لة  ٨٦ذكات اٙلٲي ،ك٠ةٛلذٲ ٥٧إذا كصؽ اٛلةء ٝج ٢ػؿكج ا٣ٮٝخ .كاٞ٣ٮؿ
ا٣سةٌل :أ١لة ٹ دكذأٙ٩؛ ٵ٩ة ٝؽ ظ٪٧١ة ثةٌٞ٩ةء ٔؽٔلة كإثةظذ٭ة ٣ٶزكاج٣ ٥٤ٚ ،لـ ٫ٌٞ٩
ثٕ٧ةكدة ا٣ؽـٝ ،ةؿ  :#ك٬ؾا اٛلؼذةر؛ ٣بٺ ٱ٤ـ٦٭ة ٔؽدةف يف اْ٣ة٬ؿ( .ثكذةف).
( ٨٧٠ )4ا٩ذ ٢ٞظة ٨٦ ٫٣أٔىل إٌف أد٩ٯ ً٠ل يف ا٣ىٺة( .ثكذةف).
( )5ٵف ا٣ن٭ٮر ٚؿع كاٙلٲي أو( .٢ثكذةف).
( )6كأ٦ة ٔ٪ؽ أ ٢٬اٛلؾ٬ت ٚةٕ٣ؽة ثةٵم٭ؿٚ ،ٺ ٣لت اٹ٩ذْةر.)Í( .
(ٝ )7ٮم ٔىل أو٤٭.٥
(*) ٵ ٫٩ص٪ف كاظؽ .كا٣سةٌل ٹ دجٰ٪؛ ٵ ٫٩ث٪ةء ثؽؿ ٔىل أو( .٢ثكذةف) .كٞ٣ةا ٢أف ٱٞٮؿٰ٬ :
 ٨٧٠ث٘٤خ ثةٙلٲي كاٝ ُٓٞ٩ج ٢دًلـ إ٣ؽةٚ ،ٲْ٪ؿ يف ا.٢١٣

ٔ٤٧خ ث ،٫كإف ذ٠ؿت كٝذ٭ة ٹ ٔؽد٬ة ّلؿت يف اٙلٲٌح ا٣سة٣سح ثْ٪٭ة(ٚ ،)1إف ًف
٤لىٜ ٢لة ّ ٨أ٤٧٠ذ٭ة ٍٔصا ،كإف ٩كٲذ٭ًل ٕ٦ة أك كٝذ٭ة كًف ٱ٪١٧٭ة ا٣ذعؿم(ٞٚ )2ةؿ
اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :إ١لة ِلٕ ٢ظٲٌ٭ة يف ا٣ن٭ؿ ٦ؿة(ً٠ )3ل يف ا٣ىٺة ،كٝةؿ
اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٞٛ٣ٲ٭ةف ٤لٲٯ ا٣جعٲجط ك٤لٲٯ ث ٨أٖلؽ( :)4إف أ٪١٦٭ة ا٣ذعؿم ٔ٤٧خ
ث ،٫كإٹ ا٩ذْؿت إٌف ٦ؽة اٷٱةس(.)5
¬ :كإذا دـكصخ اٛلٕذؽة ٝج ٢اٌٞ٩ةء ٔؽٔلة ٧٤ٔ ٓ٧ٚ٭ة ثة٣ذعؿٱ٥
ّلؽ( ،)6ك ٥٤ٔ ٓ٦ا٣ـكج دك١لة ٤لؽ ٹ  ،)7(ٰ٬ك ٓ٦ص٭٤٭ًل ٹ ظؽ ،ك٣لت اٛل٭ؿ،
كٱ ُٓٞ٪ظٔ ٥١ؽٔلة( )8ثة٣ؽػٮؿ ُلة(ٚ ،)9ٺ ظٛ ٥١لة ّلٲي  ٨٦ثٕؽ ذ ٟ٣ظذٯ
( )1اْ٣ة٬ؿ أ١ل Êة د٤٧١٭ة ٍٔص نا كٹ ّلؿلً٠ ،ل ٬ٮ ّة٬ؿ رشح اٵز٬ةر.
(*) ٱٕ ٰ٪ا٣ذ٧ٲٲـ ثَل دـ اٙلٲي كٍٗلق .كاٞ٣ٲةس أ ٫٩ٹ ٱ ٰٛ١ا ،٨ْ٣ث ٢د ٙٞيف اٙلٲٌح ا٣سة٣سح
أ٠سؿ اٙلٲي ،ك٬ٮ ٍٔص .ك(.)Í
( )2اٵكٌف أ١لة دؿثه Éإٌف ٦ؽة اٷٱةس ،كٹ ٚؿؽ ثَل أف ٱ٪١٧٭ة ا٣ذعؿم أـ ٹٚ .)Í( .٭ٮ ٹ
ظ ٫٣ ٥١إٹ ٔ٪ؽ أ ٢٬ا٣ذ٧ٲٲـ.
( Î )3إذا ٠ةف ٱأدٲ٭ة يف ا٣ن٭ؿ ٦ؿة كا٣ذجف يف أم كٝخ  .٫٪٦كإف ٠ةف ّة٬ؿ اٵز٬ةر ػٺ.¬٫ٚ
( )4كث٪ٯ ٔ٤ٲ ٫يف ا٘٣ٲر.
( )5ككص٠ ٫ٺ٦٭٣ ٥ٲعى ٢ا٣ٲَٞل ،ك٬ؾا ٤لذ ٢٧أف ٱٞةؿ :إذا ٝؽ زجخ ٜلة كٝخ كٔؽد ٤ٕٚٲ٭ة أف
دؿثه ٦ؽة ٱ١ٮف ٝؽر٬ة ٦سيل ٦ة ٦ؿ ٝجَ ٢ٺٝ٭ة  ٨٦كٝخ إ١٦ةف ظٲٌ٭ة دٞ٪ه زٺزح ٍٔص
ٱٮ٦ة ،ك٬ؾا ْ٩ؿ دٝٲ( .ٜرٱةض).
( )6ٵ ٫٩ز٩ة ،كٹ ٱٔ ُٓٞؽٔلة ا٣ؽػٮؿ ُلة .ك(.)Í
( )7كدٌٞ٪ص إ٣ؽة.)Í( .
( )8ثٍصط اقذ٧ؿار ا٘ل٭٤ٚ ،٢ٮ ًٔ٤ل أك أظؽً٬ل ٚـ٩ة ٹ ٱ Êُٓٞظ ٥١إ٣ؽة إٹ أف دٕ ،ٜ٤كٱنرتط
أف ٹ ٱ ٨ٔ Êٙ١صًلٔ٭ة٤ٚ ،ٮ  ٙ٠أذؽت ثًل ك ٓٝثٕؽ ا٣ٮطء اٵكؿٞ٪٦( .ٮ٣ح ٔ ٨ا٣ؾ٦ةرم).
كٝؿر اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص  #أ ٫٩ٹ ٔربة ُلؾق اٙلٲي؛ ٵ١لة ّلخ زكج .)Í( .إٹ أف د١ٮف
ثٕؽ ا ٥٤ٕ٣أذؽت¬ ثًل ك ٨٦ ٓٝاٙلٲي ثٕؽ أف ً٦ص ٔ٤ٲ٭ة ثٕؽ ا ٥٤ٕ٣ثة٣جُٺف ٝؽر اٹقذرباء.
(ظةمٲح قعٮٍف) (.)Í
( )9يف اٞ٣ج.)Í( .٢

ْلؿج()1

 ٨٦ا٣ـكج اٳػؿ كدكذربئ  ٫٪٦ثسٺث ظٲي أك ثسٺزح أم٭ؿ ً٠-ل

دٞؽـ -أك ثٮًٓ اٙل )2(٢٧ز ٥دذٔ ٥ؽٔلة اٵكٌف٤ٚ ،ٮ ٠ة٩خ ٔؽة اٵكؿ ثٮًٓ
اٙل ٢٧ككًٕذّ ٫لخ ا٣ـكج اٳػؿ ٚٺ ظ ،)3(٫٣ ¬٥١ث ٢دٕذؽ  ٫٣ثٕؽ ٔؽة ا٣سةٌل.
¬ :كاُ٣ٺؽ ا٣ؿصٰٕ ٱسجخ يف ٔؽد ٫ا٣ؿصٕح كاٛلٮارزح ،كِلت ٜلة اٞٛ٪٣ح
كا١٣كٮة كاٚلةدـ كا٣ؽكاء ،ذ٠ؿق أثٮ َة٣ت ،كا٣ك٪١ٯ ظٲر َٞ٤خ إف ٠ةف
٣ـكص٭ة ق٪١ةق ث ٟ٤٧أك إصةرة أك ٔةرٱح ،كإف ٠ة٩خ يف دار٬ة ٞٚٲ :٢إ١لة دÊٙٞ
ٚٲ٭ة( )4كٜلة ٠ؿاؤ٬ة ٔىل زكص٭ة ،ذ٠ؿق يف ا٣جعؿ ،كٝٲ :)5(٢ثْ ٢لؿج إٌف Êثٲذ)6(٫؛
( )1كثًلذا ْلؿج  ٨٦ا٣ؾم كٕٝخ ّلذ ٫ص٭ٺ ٪٦٭ًل؟ (ٛ٦ذٰ) .ك ٫٤ٕ٣ثأف ٱٌ٧ص ٔ٤ٲ٭ة ٝؽر ٦ؽة
اٹقذرباء ٍٗ ٨٦ل كطء[ . ]1كٝؽ ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق اث ٨ظةثف .ك ِٛ٣ظةمٲح :اٛلؿاد ْ ٓ٦ل ٢٤ا٣ٮطء،
أ٦ة ٣ٮ ظةًخ ٦ؿة يف إ٣ؽة اٵكٌف ز ٥دـكصخ ص٭ٺ ز ٥كَبخ ٦ؿة كاظؽة ز ٥ظةًخ ثٕؽق
ٗلف ظٲي  ٨٦دكف ْل ٢٤كطء -اٌٞ٩خ ٔؽٔلة ا٘ل٧ٲٓ؛ ٵ١لة ٝؽ ٌ٦خ ٦ؽة اٹقذرباء -
ك ٰ٬زٺث ظٲي -كز٪ذةف دًلـ اٵكٌف ،كٹ ّلذةج إٌف ٩ٲح ،كٹ ظٕٞ٤٣ ٥١ؽ( .قًلع) .ك٦س٫٤
ٔ ٨ا٣ؾ٦ةرم .كٝؿر اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص :أ ٫٩ٹ ٔربة ُلؾا Éاٙلٲي ٵ١لة ّلخ زكج ،ك٬ٮ ّة٬ؿ
اٵز٬ةر.
( )2إف ٙل ٜثة٣سةٌل.
( )3كيف رشح اٛ٣ذط ٦ة ٪ٕ٦ةق :دٕذؽ ث٣ ٫ٶكؿ ظٲر ٙل ٜث ،٫كٚؿؽ ثٲ ٫٪كثَل ٦ة ك ٨٦ ٓٝاٙلٲي
ّلخ ا٣ـكج ا٣سةٌلٝ ،ةؿ :ك٬ٮ اٛلٛ٭ٮـ  ٨٦اٷَٺؽ يف ٔجةرة اٵز٬ةر كا٣ذؾ٠ؿة ،ك٬ٮ ٦ؿاد
اٞٛ٣ٲ ٫ظكً٠ ٨ل ٱأيت يف إ٤٣ةف.
( )4ثإذ.)Í( .٫٩
(*) ْ٣ة٬ؿ اٳٱح ا١٣ؿٱ٧ح[ ،]2كٕ٣ؽـ صٮاز اٚل ؿكج ،كٹ ٚؿؽ ثَل أف ٱأذف ٜلة ا٣ـكج أـ ٹ؛ ٵف
اٙلٓ ٜص دٕةٌف ،ك ٨٦ٱٞٮؿ :إف ٜلة أف ْلؿج ثإذ٣ ٫٩لت ٔ٤ٲ٭ة اٚلؿكج إٌف ثٲخ ا٣ـكج.
(ٝ )5ٮم ،ك٦س ٫٤يف ا١٣ٮا٠ت.
( )6ظٲر ٹ ٌٗةًح.

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

[ ]1ٱكذٞٲ ٥ثٕؽ Êا٥٤ٕ٣؛ ٣ٲ١ٮف ػؿكصة  ،٫٪٦كأ٦ة ٝج ٢اٚ ٥٤ٕ٣٭ٮ ّلخ زكج.
ْ ُُ
َ ُْ ُ ُ
َ َْ ْ
[ْ ]2صَّل ُت ِصجَْٔ ٌَِ بئث َِِٓ َوَّل َي ُصج ََّ...ص اٳٱح [اُ٣ٺؽ.]1

ٵ ٫٩ظ ،٫٣ ٜك٣ٲف  ٫٣أف ٥ل٤ٮ ُلة يف ٪٦ـؿ أك ٩عٮق( )1ظٲر ٹ ٔــ ٔ )2(٫٣ىل
٦ؿاصٕذ٭ة( ،)3كٹ ٜلة أف ْلؿج ٣ٲٺ كٹ ١لةرا ك٣ٮ أذف ٜلة ا٣ـكج ،ذ٠ؿق يف
ا١٣نةؼ( ،)4ك٬ٮ ّة٬ؿ ا٪٤ٝ .)5(ٓ٧٤٣ة :إٹ ٕ٣ؾر ٠ؼٮؼ أك ا١لؽاـ ٚذ٪ذ ٢ٞإٌف
Ð
ٍٗلق ،كٱ٤ـ٦٭ة ٚٲ٦ ٫ة ٠ةف ٱ٤ـ٦٭ة يف اٵكؿٝ .ةؿ يف ا١٣نةؼ :كإذا ٠ةف زكص٭ة ٹ
٣لؽ إٹ ٪٦ـٹ كاظؽا كٛٝخ يف زاكٱح .)6(٫٪٦
 :Êكإذا ٦ةت زكص٭ة ك٣ٮ ثٕؽ اٌٞ٩ةء اٙلٲٌح ا٣سة٣سح كٝج ٢د٘ذك٪٦ ٢٭ة
أك دٲ ٥٧أك ٱٌ٧ص ٔ٤ٲ٭ة آػؿ كٝخ وٺة(ٚ -)7إ١لة دؿز ٫كدكذأٔ ٙ٩ؽة ا٣ٮٚةة،
ك٬ٮ ٱؿز٭ة إف ٦ةدخ.

( )1يف ٦ٮًٓ ػةؿ ٔ ٨ا٪٣ةس.
(ٝ )2ٮ« :٫٣ظٲر ٹ ٔــ  »٫٣ٱٛ٭ ٥أف ا٣ذضٮٱـ ٹ ٱجٲط اٚل٤ٮة ُلة كٹ اٹَٺع ٔ٤ٲ٭ةٚ ،ٲْ٪ؿ ،كيف
ا١٣ٮا٠ت :إذا ٠ةف ٝلٮزا ٧٤٣Éؿاصٕح صةز اْ٪٣ؿ .كٝؿرق اٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿ .ªا٬ػ ك٬ٮ رصٱط
ا٣جٲةف يف اٛلكأ٣ح ا٣سة٩ٲح.
( )3كذ ٟ٣ٵف اُ٣ٺؽ كإف ٠ةف رصٕٲة ٞٚؽ زاؿ ا١٪٣ةح ثةٛ٣ؿاؽ ،كٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣أٹ ٹ
٥ل٤ٮف أظؽ ٥٠ثة٦ؿأة ٹ ّلٚ ،٫٣ ٢إف زة٣س٭ًل ا٣نٲُةف))( .ثكذةف).
(ٝ )4ةؿ يف ا١٣ٮا٠ت :ك٬ٮ أكٌف ٨٦( .ػٍ اٛلٛذٰ).
( )5كا٣ذؾ٠ؿة كقةاؿ ٠ذت أ ٢٬اٛلؾ٬ت؛ ٵف اٙلٓ ٜص دٕةٌف( .رشح ٚذط ٪ٕ٦ٯ) .ػٺؼ ٦ة يف
اٵز٬ةر[ ]1كا٘٣ٲر .ٍٞٚ
Ê
(*) ٵف يف إ٣ؽة يف ثٲذ ٫ظ ٞنة ٓص ك٤٣ـكجٚ ،ٺ ٱك ٍٞظ ٜآص دٕةٌف ثإذ ،٫٩ك٦س٬ ٢ؾا يف ا٣جعؿ
كا٣س٧ؿات ،كآص أٔ.٥٤
( )6اٞ٣ٲةس أف ٱكذأصؿ ٜلة ٪٦ـٹ ظٲر ٹ ٔــ ٔ ٫٣ىل ٦ؿاصٕذ٭ةٚ ،إف ًف ٣لؽ ٦كذأصؿ نا كػيش
اِ٣صر صةز  ٫٣ا٣ٮٝٮؼ ٕ٦٭ة .)Í( .كٱ٘ي ثُصق.)Í( .
( )7اًُؿارم( .رشح أز٬ةر) .دأػٍل نا( .رشح ظٛٲِ) (.)Í

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

[ ]1ككص٠ ٫ٺـ اٷ٦ةـ  #أ ٫٩أٝةق ،]0[٫ك٬ٮ ٣لٮز ْلىٲه ا١٣ذةب إ٣ـٱـ ثةٞ٣ٲةس ،ك ٫٤ٕ٣أػؾق ٨٦
ٛ٦٭ٮـ ا٣ذؾ٠ؿة.
[ ]0إذ  ٥٬ٱٞٮ٣ٮف :ا٣ؿصٕٲح ٠ة٣جةٝٲح يف ا٣ـكصٲح.

¬ :كٱكذعت ٜلة ا٣ذـٱ ٨كا٣ذٕؿض ٛلة ٱؽٔٮق إٌف ا٣ؿصٕح( ،)1كٱ٤ـ٫٦
ي
كاٷٱؾاف ٜلة ٔ٪ؽ دػٮ ٫٣ا٣ؽار إذا ٠ةف ٔةز٦ة ٔىل ٔؽـ ا٣ؿصٕح،
ا٣ذعؿز ْ٩ ٨٦ؿ٬ة
ي
ٹ إف ٠ةف ٝلٮزا ٜلة.
 :كإذا راصٕ٭ة ثةٞ٣ٮؿ زٞ٤َ ٥٭ة ٍٗ ٨٦ل دػٮؿ اقذأٛ٩خ إ٣ؽة،)2(É
ػٺؼ ٦ة ،ٟ٣كإف َٞ٤٭ة زة٩ٲح ٍٗ ٨٦ل رصٕح ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأ١لة د٤ٔ ٓٞٲ٭ة ث٪خ
ٔىل ٔؽٔلة كًف دكذأ ،ٙ٩ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف ا٣نة.ٰٕٚ
¬ :كاُ٣ٺؽ ا٣جةا ٨ٹ رصٕح يف ٔؽد ٫كٹ دٮارث ،كٹ د٪ذ ٢ٞإٌف ٔؽة
ا٣ٮٚةة إف ٦ةت ،كٜلة ٔ٤ٲ ٫اٞٛ٪٣ح كا١٣كٮة دكف ا٣ك٪١ٯ .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل
كا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح٣ :لت ا .٢١٣كٝةؿ اٞ٣ةق :٥ٹ ٣لت
ا ٢١٣يف اٛلس٤سح ،كٱٮا٪ٞٚة يف اٛلؼذٕ٤ح .كٝةؿ ا٣نة٣ :ٰٕٚلت ا٣ك٪١ٯ  ٍٞٚدكف
ا١٣كٮة كاٞٛ٪٣ح ،إٹ أف د١ٮف ظة٦ٺ كصت ا.٢١٣
 :Êكإذا ٔٞؽ ثةٛلؼذٕ٤ح يف ٔؽٔلة زٞ٤َ ٥٭ة(ٝ )3ج ٢ا٣ؽػٮؿ ث٪خ(ٔ )4ىل

(٦ )1ة ًف ٱ ٨١اُ٣ٺؽ كاصج نة¨ أك ٪٦ؽكثة أك ٦جةظة ٚٺ .كٝٲ :٢أ٦ة اٛل٪ؽكب كاٛلجةح ٤ٚ٭ة.)Í( .
(*) ّة٬ؿق ك٣ٮ ٗ٤ت يف٪ّ Ê٭ة أِ٦ ٫٩صب ٔ٪٭ةٔ( .ة٦ؿ) .كٝٲ :٢ٹ ٣لٮز.
( )2كا٣ٮص ٫أف ا٣ؿصٕح دجُ ٢إ٣ؽةٚ ،ىةرت ٠أف ًف د( .٨١ز٬ٮر).
( )3أك ٚكغ.)Í( .
( )4إذا ٠ة٩خ ٝؽ ظةًخ ظٲٌح ٠ة٤٦ح.
(*)  ٨١٣ٱْ٪ؿ ٚٲًل ثٕؽ إٞ٣ؽ إٌف كٝخ اُ٣ٺؽ؛ ٵ١لة كٕٝخ ّلخ زكجٝ ،ةؿ قٲؽ٩ة إثؿا٬ٲ٥
ظسٲر :إ١لة دٕذؽ ُلةْ٩ ٨٦( .ؿق)٤ٝ .خٝ ¨:ٮٜل :٥ٹ دٕذؽ ثًل ك ٓٝيف ١٩ةح ٱ٪ةٚٲ ،٫كآص أٔ.٥٤
(ٛ٦ذٰ) .كيف ا٣جعؿ كا١٣ٮا٠ت :أ ٫٩ٱ ¬ُٓٞإ٣ؽة  ٥٤ٚٱنرتط ا٣ؽػٮؿ ٪٬ة؛ ٵف إٞ٣ؽ
وعٲط ،ثؼٺؼ ٦ة دٞؽـ يف ٝٮ :٫٣أك كٕٝخ ّلخ زكج ص٭ٺ.)Í( .
فائدة :كإذا ٠ة٩خ اٵ٦ح¬ ٞ٤ُ٦ح رصٕٲة أك ثةا٪ة كصجخ ٜلة اٞٛ٪٣ح ك٣ٮ ًف دك ٥٤دك٤ٲًل ٦كذؽا٦ة.
(ٞ٪٦ٮ٣ح ٬ ٨٦ة٦ل رشح اٵز٬ةر ثةٛلٕ٪ٯ) ( .)Íإذ ٹ ٱ ٨١٧ا٣ذك٤ٲ ٓ٦ ٥اُ٣ٺؽ٨٦( .
٬ة٦ل رشح اٵز٬ةر).

ٔؽٔلة ،ككصت ٜلة ٩ى ٙاٛلك٧ٯ .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح٣ :لت ٜلة اٛلك٧ٯ(،)1
كدكذأ ٙ٩إ٣ؽة .كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط( :)2ٹ ٔؽة ٔ٤ٲ٭ة إف ٠ة٩خ ٝؽ
ظةًخ ٦ؿة ثٕؽ اُ٣ٺؽ اٵكؿ.
 :كاُ٣ٺؽ ا٣جةا ٨يف اٛلؿض ٍ٘٠لق ،Éكٝةؿ ا٪٣ةرص( :)3إ ٫٩ٹ ٱٓ٪٧
ا٣ذٮارث( ،)4كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :إ ٫٩إذا َٞ٤٭ة ٍٗ ٨٦ل أف دُ٤ج ٫كرزذ ،٫كٹ ٱؿز٭ة
إف ٦ةدخ ٝج.٫٤
 :كيف ٔؽة ا٣جةا ٨ٱ٤ـ٦٭ة

اٷظؽاد)5(Ê

ٔ٪ؽ أيب إ٣جةس كأيب ظ٪ٲٛح،

ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص كا٣نة .ٰٕٚك٬ٮ دؿؾ ا٣ـٱ٪ح  ٨٦اٚلٌةب كاُ٣ٲت كا١٣ع٢
كا٣ؽ )6(٨٬ثةَ٪ة كّة٬ؿا( )7إٹ ٕ٣ؾر¬( ،)8ك٣جةس اٙل٤ٲح يف  ٢٠ث٤ؽ ثٕةدة أ٤٬٭ة
ٚٲًل ٱذع٤ٮف ث ٫ك٣ٮ  ٨٦وٛؿ أك زصةج أك كدع ،ك٣جف اٙلؿٱؿ كاٛلُؿز ث٫
( )1ٵ١لة ٞ٤ُ٦ح ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ ،كٹ ظ٣ ٥١ذٮقٍ إٞ٣ؽ٪٤ٝ .ة :ث ٫٣ ٢ظ( .٥١ثكذةف).
( )2كظضح اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :أَ ٫٩ٺؽ ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ٚٺ ٔؽة ٚٲ .٫كذ٠ؿق اٞ٣ة٬ل ٞل٧ؽ ث٨
ٖلـة ث ٨أيب ا٪٣ض( .٥ثكذةف).
( )3ك٦س٦ ٨ٔ ٫٤ة.ٟ٣
( )4إذ كرث ÷ ا٦ؿأة اثٔ ٨ٮؼ كٝؽ َٞ٤٭ة يف ٦ؿً ٫ثةا ٪نةٕٚ ،ةرً ٫ثٞ٪ٲي ٝىؽق٪٤ٝ .ة:
ظ١ةٱح  ٢ٕٚٹ ٱٕ ٥٤كص٭ ،٫كاٛلٍلاث ٚؿع ا٣ـكصٲح( .ثعؿ ث ٨١٣ .)٫ْٛ٤ٱٞةؿ :إف ٦ٮت ٔجؽ
ا٣ؿٖل ٨ثٔ ٨ٮؼ ًف ٱٔ ٨١ىل ٔ٭ؽ رقٮؿ آص ÷ ،ث ٢ثٕؽق يف ػٺٚح ٔسًلفٚ ،ٲْ٪ؿ ٚٲ٫
 ٢٬اٛلٮرث ا٣ؿقٮؿ ÷ أـ ٍٗلق ،كيف رشح اثُ ٨لؿاف أف اٛلٮرث ٔسًلف كًف ٱ١٪ؿ ،كآص
أٔ.٥٤
(٦ )5كأ٣ح[ :]1كٹ ٣لٮز اٷظؽاد ٔىل ٦ٲخ ٍٗل ا٣ـكج إٹ ٱٮ ٦نة ٤٣ؿص ٢كزٺز نة ٧٤٣ؿأة؛ ٚلرب كرد ٚٲ.٫
(ّ )6ة٬ؿ ٠ٺـ أيب إ٣جةس¬ ّلؿٱ ٥ا٣ؽ٤ٔ ٫٤٠ ٨٬ٲ٭ة ،كٝةؿ يف اٹ٩ذىةر٣ :لٮز ثة٣ك ٨٧كا٣ـٱخ
ً٠ل يف اٛلعؿـ٠( .ٮا٠ت).
( )7ا٣جةَ٦ :٨ة ٱُ٘ٯ ثة٤٣جةس ،كاْ٣ة٬ؿ٦ :ة ٹ ٱُ٘ٯ٠ ،ة٣ٮص ٫كاَٛ١٣ل.
( )8ك٬ٮ اِ٣صرٛ٦( .ذٰ).

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

[٬ ]1ؾق اٛلكأ٣ح يف (د)  ٨٦ا٣جٲةف.

كاٛلىجٮغ ثةٕ٣ىٛؿ ك٩عٮق ،إٹ أف ٱ١ٮف ثةٙل نة ٹ زٱ٪حٚ Êٲٝ .)1(٫ةؿ يف اٍ٣صح:
ك٬ؾا يف اٛلس٤سح ،ٹ يف

اٛلؼذٕ٤ح()2

ٚٺ إظؽاد ٔ٤ٲ٭ةٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق:ٙ

كاٛلٛكٮػح ٠ةٛلس٤سح .Éك٣لت ٔىل اٛلذٮىف٪ٔ É٭ة كٚة ٝنة إٹ ٔ ٨اٙلك.٨
 :ك٣ٲف ٜلة أف ْلؿج  ٨٦دار ٔؽٔلة أك ٪٦ـٜلة¬ ظٲر ٣ٲف ٜلة يف ا٣ؽار
ٍٗلق إٹ ٕ٣ؾر أك ظةصح ،ذ٠ؿق يف ا٣جعؿ ،Êأك ٱ١ٮف ٣ـكص٭ة ٚذ٪ذ ٫٪٦ ٢ٞإٌف دار٬ة.
كإذف زكص٭ة ٹ ٱجٲط ٜلة اٚلؿكج ٨١٣ ،ٹ دكٞٛ٩ ٍٞذ٭ة ٔ ٓ٦ ٫٪إذ.٫٩
ٚأ٦ة اٛلذٮىف ٔ٪٭ة ٤ٚ٭ة اٹ٩ذٞةؿ( )3إٌف دار أػؿل ،ػٺؼ زٱؽ Êثٔ ٨يل كأيب
ظ٪ٲٛح كا٣نة .ٰٕٚكٜلة اٚلؿكج ثة٪٣٭ةر كيف إ٣يش ،كٹ دجٲخ إٹ يف داÉر٬ة(.)4
¬ :كٹ ٣لت اٷظؽاد كدؿؾ اٚلؿكج ٔىل أـ ا٣ٮ٣ؽ( ،)5كٹ يف ٔؽة
ا٣جةَ ،٢كٹ اٛلٮَؤة ثنج٭ح( ،)6كأ٦ة يف ٔؽة اٛ٣ةقؽ ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط:
مسأمة  :كٜلة ٣جف ا٣جٲةض كا٣كٮاد كاٵ٠٭ت ك٦ة ثيل وج٘ ،٫كاٚلةد ٥كا٣ـٝؿ كا٣ٮدع ،كم٥
¬
()1
ا٤٣ٲ٪ٮٚؿ كا ٣جٛ٪كش كإ٣ؿار؛ إذ ٣ٲف ثُٲت ،كا١٣ع ٢ثة٣ذٮدٲةء كا٣ىرب ،ك ٥٤ٝاْٛ٣ؿ كظٜ٤
ا٣نٕؿ كإ٣ة٩ح ،كوةثٮف ا٣سٲةب ،كأ ٢٠اٛلـٔٛؿ٤ٝ .خ :أ٦ة ا٣جٛ٪كش ٛٚٲْ٩ ٫ؿ¬( .ثعؿ) .ك٢ٕ٣
كص ٫اْ٪٣ؿ أف ا٣جٛ٪كش ٱذؼؾ  ٫٪٦ا٣ؾركر ٚأمج ٫ا٣ٮرد .ككص٦ ٫ة ذ٠ؿق اٷ٦ةـ ٤لٲٯ أ٣ ٫٩ٲف
ثُٲت يف إ٣ةدة ،كإً٩ل ٬ٮ ز٬ؿةٕٚ ،ىل ٬ؾا ٹ ْ٩ؿ ٔ٤ٲ( .٫رشح ثعؿ).
( )2كيف ا٘٣ٲر :ك٠ؾا ٣لت ٔىل اٛلؼذٕ٤ح اٷظؽاد.)Í( .
(*) كأَ ٜ٤أثٮ إ٣جةس Êأ٣ ٫٩لت يف ا٣جةا ٨كًف ٱٛى .٢ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
َ َََ َْ ُ َ ْ ً
َََ ْ َ َْ ُ
س َِٓ أ ْربػة أشٓ ٍص َوغْشاّص [ا٣جٞؿة ،]234كًف ٥له ١٦ة٩ة
( )3كذٞ٣ ٟ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صح
َتبصَ بِأجف ِ
دكف ١٦ةف ،كا٣جٲةف ٹ ٣لٮز دأػٍلق ٔ ٨كٝخ اٙلةصح إ٣ٲ .٫كظضح اٳػؿٱٝ :٨ٮ:÷ ٫٣
((أذؽم يف ا٣جٲخ ا٣ؾم أدةؾ ٚٲ ٫كٚةة زكص ٟظذٯ ٱج ٖ٤ا١٣ذةب أص٪٤ٝ .))٫٤ة٢ٞ٩ :
ٔيل #اث٪ذ ٫أـ ٤٠سٮـ  ٨٦دار زكص٭ة ٔ٧ؿ ث ٨اٚلُةب ٛلة ٝذ ،٢ك٤ٞ٩خ ٔةانح أػذ٭ة أـ
٤٠سٮـ ٛلة ٦ةت زكص٭ة َ٤عح ثٔ ٨جؽ آص اٚلـأٰ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )4كاٛلؿاد ثةٛلجٲخ أ٠سؿ ا٤٣ٲ٤٠ ٢ٲةٍف ٪٦ٯ.)Í( .
( )5إذا ٦ةت قٲؽ٬ة؛ ٵ٣ ٫٩ٲف ثـكج( .ز٬ٮر) .ك ِٛ٣ا٣جكذةف :كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣إٹ ٔىل
زكج)) ً٠ل ٦ؿ ،كا٣كٲؽ ٣ٲف ثـكج( .ث.)٫ْٛ٤
( )6كا٣سًلف.

٣لت ،كٝةؿ إ٣ىٲٛؿم :ٹ ٣لت¬ .كاٵ٦ح( )1كاٛلؽثؿة ٣لٮز ٜلًل اٚلؿكج إذا َ٤ج٭ًل
٦ٮٹً٬ل( .)2كا٣ىجٲح()3

كا١٣ةٚؿة ٹ إظؽاد٤ٔ Êٲ٭ًل ،كٜلًل اٚلؿكج( ،)4كٝةؿ

ا٣نة٣ :ٰٕٚلت ٔىل ا١٣ةٚؿة ،كدؤ٦ؿ ث ٫ا٣ىٍ٘لة .ك٬ٮ ْلؿٱش اٛلؤٱؽ ثةٓص(.)5
¬ :كَ ٨٦ؿأت ٔ٤ٲ٭ة إ٣ؽة َٔ ٨ٺؽ أك ٦ٮت ك ٰ٬يف ا٣كٛؿ ٙلش أك
ٍٗلق ٚإف ًف دٝ ٨١ؽ ػؿصخ ٔ ٨ا٣ربٱؽ رصٕخ اٛلُٞ٤ح إٌف ثٲذ٭ة¬ ا٣ؾم ٱ٤ـ٦٭ة
اٹٔذؽاد ٚٲ )6(٫ك٣ٮ ٝؽ أظؿ٦خ ،)7(Éكد ٙٞاٛلذٮىف ٔ٪٭ة يف ١٦ة١لة أك يف ٍٗلق؛
ٵ ٫٩ٹ ٱذَٕل ٔ٤ٲ٭ة ثٲذ٭ة( ،)8ذ٠ؿق يف اٍ٣صح .كإف ٠ة٩خ ٝؽ ػؿصخ ٔ٦ ٨كةٚح
اُٞ٣ص ٣ـ٦٭ة ا٣ٮٝٮؼ يف ١٦ة١لةٚ ،إف دٕؾر ٚلٮؼ أك

ٍٗلق()9

ٚعٲر اٛلأ٨٦

كٞ٦ىؽ٬ة دكف ا٣ربٱؽ ٠ٺً٬ل وةرت إٌف أ٦لًل مةءت ،كظٲر ً٬ل يف ا٣ربٱؽ ًٚل
ٚٮؽ وةرت إٌف أ٦لًل أك إٌف ثٲذ٭ةٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :ك٣ٮ ٠ةف ثٌٕ٭ة Éأ٠سؿ
٦كةٚح  ٨٦ثٕي(ٝ ،)10ةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ظك ٨كٔيل :إٹ ظٲر¬ ٝؽ

أظؿ٦خ()11

٤٣عش ٚذٌ٧ص ٚٲ.)12(٫
( )1كاٛل١ةدجح.)Í( .
( )2أك ًف ٱُ٤ت  .Êك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر يف ٝٮ :٫٣كأذؽاد اٙلؿة ..ا٣غ.
( )3ك٠ؾا اٛلض٪ٮ٩حٚ .إف دٛ٤١ة أك أق٧٤خ ا١٣ةٚؿة كصت اٷظؽاد ٚٲًل ث٪٦ ٰٞ٭ة.
( )4أ٦ة اٚلؿكج ٚةٛلؾ٬ت ػٺ.É٫ٚ
(ٝ )5ٲ :٢ككص٭ ٫أّ٭ؿ؛ ٵف ذ ٟ٣دؿؾ ،ك٬ٮ ٱىط  ٨٦ا٣ىٍ٘لة كا١٣ةٚؿة( .ز٬ٮر).
( )6كصٮثة.
(ٔ ٓ٦ )7ؽـ اٚلٮؼ ،كإٹ ٌ٦خ يف اٙلش.)Í( .
( )8ك ٨١٣ٱذَٕل ٔ٤ٲ٭ة Éا٣ٮٝٮؼ ٚٲًل اثذؽأت إ٣ؽة ٚٲٚ ،٫ٲضت ٔ٤ٲ٭ة اٹقذ٧ؿار ٚٲ٬( .٫ج.)٢
(ٔ )9ؽـ اٛلةء.
( )10ٵف ٝؽ اقذٮٱة يف ا٣كٛؿ( .ز٬ٮر).
( ٓ٦ )11اٚلٮؼ .)Í( .كإٹ ٞٚؽ وةرت ٞلُصة.
(ٚ )12إف قةرت ٤٣عش ٣ ٢٬لت ٔ٤ٲ٭ة أف دٕذؽ ظٲر ظى ٢اٵٚ ٨٦ٲ١ٮف ٠ةٛلٮًٓ ا٣ؾم
كصجخ ٔ٤ٲ٭ة ٚٲ ٫إ٣ؽة؟ اٵٝؿب أف ٜلة اٛÉلٌص يف اٙلش ،كٝؿرق قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ .كٔ ٨اٛلٛذٰ:
ٱذضؽد ٔ٤ٲ٭ة اٚلُةب ٚٺ ٓلٌص ،ث ٢د.ٙٞ

 :Êكإذا ك٣ؽت اٛلٕذؽة ك٣ؽا ظ ٌٲ نة ٝج ٢إٝؿار٬ة ثةٌٞ٩ةء إ٣ؽة ٙلٜ
ثـكص٭ة إف ٠ةف ٵرثٓ قَ٪ل ًٚل دكف  ٨٦ٱٮـ َٺٝ٭ة( )1كاٌٞ٩خ ث ٫إ٣ؽة ،إٹ
يف ا٣ىٍ٘لة ا٣ذٰ ٹ ٣لٮز ٔ٤ٲ٭ة

اٙل)2(٢٧

يف ظةؿ ا٣ـكصٲح كإ٣ؽة ٚٺ ٱ٤عٜ

ث .)3(٫كإف ٠ةف ٵ٠سؿ  ٨٦أرثٓ قَ٪ل  ٰٛٚا٣جةا ٨ٹ ٱ٤ع ٜث ،٫كّلؽ ا٣ـكصح( )4إٹ
أف دؽٰٔ مج٭ح ،كدٕذؽ ثسٺث ظٲي( ٨٦ )5ثٕؽ ا٣ٮٹدة ،كيف ا٣ؿصٰٕ ٱ٤عٜ
ث )6(٫ك٤لٔ ٢٧ىل أٝ ٫٩ؽ راصٕ٭ة( ،)7كدجُ ٢إ٣ؽة ،إٹ يف ا٣ىٍ٘لة ً٠ل ٦ؿ ٚٺ
ٱ٤ع ٜث.٫
ٚ :إف ك٣ؽت ثٕؽ إٝؿار٬ة ثةٌٞ٩ةء إ٣ؽة ٚ٭ٰ ٔىل أٝكةـ زٺزح:
اٵكؿ :أف د١ٮف ٔؽٔلة ثةٙلٲيٚ ،إف ك٣ؽد٣ ٫ؽكف قذح أم٭ؿ  ٨٦اُ٣ٺؽ ٙلٜ
( )1قٮاء ٠ةف رصٕٲة أـ ثةا٪ة.
(٠ )2ج٪خ دكف دكٓ قَ٪ل.
(٩ )3عٮ أف ٱُٞ٤٭ة ٝج ٢ا٣ج٤ٮغ[َ ]1ٺٝة ثةا٪ة ز ٥دج ٖ٤يف إ٣ؽة كدأيت ثٮ٣ؽٚ ،إ ٫٩ٹ ٱ٠ ٨١٧ٮ ٨٦ ٫٩ا٣ـكج
ٔ ٨كطء ظٺؿ؛ ٵ١لة ثةا٪ح ٚٺ ٱىط ِلٮٱـ كَب٭ة يف إ٣ؽة ٠ة٣ؿصٕٲح ،ك٠ؾا ٣ٮ َٞ٤٭ة َٺٝة رصٕٲة
ٝج[ ٫٤أمٝ :ج ٢إ١٦ةف ا٣ج٤ٮغ] زً٦ ٥ص ٔ٤ٲ٭ة زٺزح أم٭ؿ ٝجً ٫٤ف ٱؿاصٕ٭ة ٚٲ٭ة ز ٥أدخ ثٮ٣ؽٚ ،إف ٬ؾا
ا٣ٮ٣ؽ ٹ ٱ ٨ٔ ٫٪٦ ٨١٧كطء ظٺؿٚ ،ٺ ٱ٤ع Êٜيف ٬ةدَل ا٣ىٮردَلٗ( .ٲر ،كرشح أز٬ةر).
( )4كٝٲ :٢ٹ ّلؽ¬ ،إٹ  ٓ٦إٝؿار٬ة¬ أرثٓ ٦ؿات كصت .كٝؿر ٦ٮٹ٩ة اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص ٠ٺـ ا٣جٲةف.
( )5ث٪ةء ٔىل أ١لة ٝؽ ظةًخ ٝ ٨٦ج ٢ا٣ٮٹدة[ ،كإٹ أذؽت ثةٵم٭ؿ ])Í( .أك ث٪ةء ٔىل اٞ٣ٮؿ
ثأف اٙل٠ ٢٧ةٙلٲي ،كاٛلؾ٬ت ػٺ.Ê ٫ٚ
( ٓ٦ )6اٷ١٦ةف¬ .كٝٲ :٢ٹ ٚؿؽ ٔىل ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
( )7ك٤ ٢٬ل ٥١ثة٣ؿصٕح كثٞةء ا٣ـكصٲح؟ ٝةؿ ٦ٮٹ٩ة  :#ٹ ٱ١ٮف رصٕح إٹ ثة٣ذىةدؽ ،كٝةؿ
اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙٱ١ٮف رصٕح ٞ٤ُ٦ة ،كٝٲ :٢إف أدخ ث ٫ٵرثٓ ًٚل دكف  ٨٦ٱٮـ اُ٣ٺؽ ٤ٚٲف
ثؿصٕح[ ]2إٹ أف ٱذىةدٝة ،كإف أدخ ثٛ٣ ٫ٮٝ٭ة ٚؿصٕح؛ كٔ ٨اثُ ٨لؿاف :ٹ ثؽ  ٨٦ا٣ذىةدؽ ٞ٤ُ٦ة.

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

[ ] 1أمٝ :ج ٢ث٤ٮغ ق ٨ا٤ٕ٣ٮؽ٩ .عٮ أف ٱُٞ٤٭ة كٝؽ ث ٨٦ ٰٞا٣ك٪ح ا٣سة٪٦ح م٭ؿ( .دٕ٤ٲ ٜاٞٛ٣ٲ ٫ظك .)٨ك٬ٮ
ا٣ؾم يف اٛلىةثٲط كرشح ا٣ؽكارم.

[ ]2ٵ٣ ٫٩لٮز ا٤ٕ٣ٮؽ ثٝ ٨٦ ٫ج ٢اُ٣ٺؽ.

ثٞ٤ُ٦ ٫ة( ،)1كثُ ٢إٝؿار٬ة ثةٌٞ٩ةء إ٣ؽة ،ث ٢دٌٞ٪ص ث ،٫كٛ٣ٮٝ٭ة( )2كٚٮؽ
قذح أم٭ؿ  ٨٦إٝؿار٬ة ٹ ٱ٤ع ٜث ،٫كظؽت( ،)3كٛ٣ٮٝ٭ة( )4كدكف قذح أم٭ؿ ٨٦
إٝؿار٬ة ٱجُ ٢إٝؿار٬ة كد١ٮف ٠ة٣ذٰ ًف دٞؿ ثةٹٌٞ٩ةء ٔىل ٦ة ٦ؿ(.)5
ا٣سةٌل :أف د١ٮف ٔؽٔلة ثةٵم٭ؿ ١٣رب٬ةٚ ،٭ٰ ٠ة٣ذٰ ًف دٞؿ ثةٌٞ٩ةء ٔؽٔلة ٔىل
٦ة ٦ؿ()6؛ ٵ ٫٩ثُ ٢إٝؿار٬ة ،كذ ٟ٣ٱ ٨١٧ظٲر د٤ؽ ٵرثٓ قَ٪ل ًٚل دكف ٨٦
ث٤ٮٗ٭ة ظؽ اٷٱةسٚ ،ٲضٮز أ١لة ٔٞ٤خ ثٝ ٫ج ٢دٲأس ،كأ٦ة ٛ٣ٮؽ اٵرثٓ ٚٲ٨١٧
ٔىل ٝٮؿ أيب إ٣جةس( ،)7ٹ ٔىل ٝٮؿ ا٣كٲؽÉٱ.)8(٨
ا٣سة٣ر :أف د١ٮف ٔؽٔلة ثةٵم٭ؿ ٣ى٘ؿ٬ةٚ ،إف ٠ة٩خ ٹ ٣لٮز ٔ٤ٲ٭ة اٙلج ٢يف ظةؿ
ا٣ـكصٲح كإ٣ؽة ٕ٦ة ًف ٱ٤عÊ ٜثة٣ـكج ٞ٤ُ٦ة ،كظؽت( ،)9كإف ٠ة٩خ ٣لٮز ٔ٤ٲ٭ة اٙلج٢
ٚٲ٭ًل ٕ٦ةٚ :إف ك٣ؽد٣ ٫ؽكف قذح أم٭ؿ  ٨٦اٌٞ٩ةء ٔؽٔلة ٙل ٜث ،٫كٛ٣ٮٝ٭ة( )10ٹ
ٱ٤ع ٜث ٫يف ا٣جةا ،٨كأ٦ة يف ا٣ؿصٰٕ ١ٚؾا ٔىل اٵوط( ،)11ذ٠ؿق Éاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
( )1ٱٕ :ٰ٪يف ا٣ؿصٰٕ كا٣جةا٨؛ ٵ٠ ٥٤ٔ ٫٩ؾُلة( .ثكذةف) (.)Í
( )2وٮاب إ٣جةرة :ك٣كذح أم٭ؿ ًٚل ٚٮٝ٭ة ،ك٬ٮ ١٬ؾا يف ا٣رب٬ةف( .ثكذةف).
(*) أمٚ :ٮؽ قذح أم٭ؿ  ٨٦ٱٮـ اُ٣ٺؽ.
( )3اٛلؾ٬ت ٹ Êظؽ ً٠ل ٦ؿ.
( ٨٦ )4ٱٮـ اُ٣ٺؽ
( )5ٱٕٚ ٰ٪إف ٠ةف ٵرثٓ قَ٪ل ًٚل دك١لة  ٨٦ٱٮـ اُ٣ٺؽ ٙل ٜث ،٫كإف ٠ةف ٛ٣ٮٝ٭ة ٙل ٜث ٫يف
ا٣ؿصٰٕ ٹ يف ا٣جةا( .٨ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(ًٚ )6ل ك٣ؽد ٫يف أرثٓ قَ٪ل ٙل ٜثٞ٤ُ٦ ٫ة كاٌٞ٩خ ث ٫إ٣ؽة ،ك٦ة ك٣ؽد ٫ثٕؽ٬ة ٙل ٜث ٫يف
ا٣ؿصٰٕ ،ٹ يف ا٣جةاٚ ٨ٺ ٱ٤ع ٜث ٫كٹ دٌٞ٪ص ث ٫إ٣ؽة ،ث ٢دٕذؽ ثةٵٝؿاء ٚٲًل ثٕؽ ا٣ٮٹدة،
كإف ًف ّلي ٚ ٍٝجةٵم٭ؿ( .ثكذةف).
( )7ٵف ٦ة ثٕؽ ا٣كذَل ٣ٲف ثعة٣ح دٕؾر ً٠ل ٱٞٮ ٫٣يف اٙلٲي ،كآص أٔ.٥٤
(ٚ )8٭ٮ ٍٗل ٠لٚ ،٨١إذا اد ٜٛذٔ ٟ٣ؿؼ أ١لة ٠ةذثح يف ث٤ٮٗ٭ة ا٣كذَل.
( )9ث ٢ٹ ّلؽ .Ê
( )10وٮاث :٫كٜلة.)Í( .
( )11ٵٖ ٫٩ل ٢دةـ ثٕؽ أ ٢٧ٕ٣ىل اٌٞ٩ةء إ٣ؽةٗ( .ٲر ،كرشح أز٬ةر).

ا٣جعٲجط ،كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل كاٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :ٱ٤ع ٜث ٫إذا ٠ةف
ٵرثٓ قَ٪ل ًٚل دك١لة  ٨٦اُ٣ٺؽ( .)1كإف ٠ة٩خ ٣لٮز ٔ٤ٲ٭ة اٙلج ٢يف إ٣ؽة ٹ
ظةؿ ا٣ـكصٲح  ٰٛٚا٣جةا ٨ٹ ٱ٤ع Êٜث ،٫كظؽت( ،)2كيف ا٣ؿصٰٕ ٱ٤ع ٜث ٫إف
ك٣ؽد٣ ٫ؽكف قذح أم٭ؿ  ٨٦اٌٞ٩ةء ٔؽٔلة ،ٹ ٛ٣ٮٝ٭ة(ٔ )3ىل اٚلٺؼ اٵكؿ(.)4
 :كأ٦ة اٛلٕذؽة ٔ ٨ا٣ٮٚةة  ٥٤ٚٱؾ٠ؿكا ظ٧١٭ة إذا ك٣ؽت( ،)5ك٤ٕ٣٭ة
د١ٮف

٠ة٣ىٍ٘لة()6

ا٣ذٰ ٣لٮز ٔ٤ٲ٭ة اٙلجٚ ،٢ٲ٤ع ٜثة٣ـكج ظٲر صةءت ث٫

٣ؽكف قذح أم٭ؿ( ٨٦ )7اٌٞ٩ةء ٔؽٔلة ،ٹ ثٕؽ ذ.ٟ٣
¬ :كإذا اقذؤذ٩خ اٛلٕذؽة ثةٵٝؿاء( )8يف ا٣ـكاصح ٚأذ٩خ كزكصخ ز٥
(٘ )1لٮاز أ ٫٩كَب٭ة يف إ٣ؽة ٚٲ١ٮف رصٕح ،كأ٣ـ ٫٦اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط أف ٱ٤ع ٜك٣ٮ صةءت ث ٫ٵ٠سؿ.
ٝةؿ ٦ٮٹ٩ة  :#ك٬ٮ إ٣ـاـ ٹزـ ٹ ٞلٲؽ ٔٗ( .٫٪ٲر)ٝ .ةؿ قٲؽ٩ة :ك٠ٺـ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ كاٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ
ث ٨ق٤ٲًلف ٞلذ٢٧؛ ٵف إٝؿار ا٣ىٍ٘لة ٹ ظ ،٫٣ ٥١كٌ٦ص ا٣ن٭ٮر ٔىل اٙلة ٢٦ٹ ظ( .٫٣ ٥١ز٬ٮر).
( )2اٛلؾ٬ت ٹّ Êلؽ.
( )3وٮاث :٫ٹ ٜلة¨.
(٬ )4ؾا إذا أٝؿت ،كإٹ ٙل ٜثٞ٤ُ٦ ٫ة.ا٬ػ ا١٣ٺـ ٦كٮؽ أ ٫٩ثٕؽ اٷٝؿارٚ ،ٺ ظةصح إٌف اٙلةمٲح.
( )5ثٕؽ اٷٝؿار ثةٹٌٞ٩ةء.
( )6كيف ا١٣ٮا٠ت ٦ة  :٫ْٛ٣ك ٫٤ٕ٣ٱ٤ع ٜثةٛلٲخ ٦ة صةءت ث ٫يف أرثٓ قَ٪ل ،ٹ ٚٲًل ٚٮٝ٭ة

ٞ٤ُ٦ة[ . ]1ك٬ؾا  ٫٤٠ظٲر ًف دذـكج اٛلٕذؽة أك دـكصخ ز ٥ك٣ؽت ٣ؽكف قذح أم٭ؿ ٨٦
ا٣ـكاصح( .ث .)٫ْٛ٤ٱٕ ٰ٪كإٹ ٚ٭ٮ ٚؿاش زةفٚ ،ٲ٤ع ٜث.٫
( )7ك ٫٤ٕ٣ٱٞةؿ :ظٲر ٠ةف ٚٲ٭ة ٝؿٱ٪ح اٙلج ٨٦ ٢اُٞ٩ةع اٙلٲي كٍٗلق  ٨٦اٵ٦ةرات ا٣ذٰ ذ٠ؿكا أ١لة
دؽؿ ٔىل اٙل ٢٧ك٠ؾُلة ٩ةدر ٚٺ ٱجٕؽ أف ٱ٤ع ٜثةٛلٲخ[ ]2ٵرثٓ ًٚل دكف كإف ٠ةف ّة٬ؿ ا١٣ذةب ٹ
ٱٞج ٢ذٚ ،ٟ٣٭ؾا ٞلٛٮظ ٍٗ ٨٦ل أف ٱٮٚ ٙٝٲٔ ٫ىل ٩ه ٍٗل ٦ة يف ا١٣ٮا٠ت كا٣جٲةفٛ٦( .ذٰ).
(ً )8ف ٱؾ٠ؿ اٵٝؿاء يف ا٘٣ٲر ،ك :٫ْٛ٣د٪جٲ : ¨٫كأ ٥٤أف اٛلٕذؽة إذا دـكصخ ثٕؽ ٌ٦ص ٦ؽة ٱ٨١٧
اٌٞ٩ةء إ٣ؽة ٚٲ٭ة ٠ةف ١٩ةظ٭ة إٝؿارا ثةٌٞ٩ةء إ٣ؽةٚ ،ةٚ٭ ٥ذ( .ٟ٣ث ٨٦ ٫ْٛ٤ا١٪٣ةح ،يف
رشح ٝٮٚ« :٫٣إف ادٚ ٜٛؿامةف »..ا٣غ).
(*) ًف ٱؾ٠ؿ ثةٵٝؿاء ٹ يف ا٣ذؾ٠ؿة كٹ يف ا١٣ٮا٠ت.
-------------------------

[ ]1ك٪٣ة أف ٞ٩ٮؿ Ê:إف ًف دٞؿ ًٚل ذ٠ؿ يف ا١٣ٮا٠ت أكٌف ،ك ٓ٦اٷٝؿار ٦ة يف ا٣جٲةف أكٌف ،ك٬ؾا ٦جٔ ٰ٪ىل أف
اٷٝؿار يف ذكات ا٣ن٭ٮر ٕ٦ذرب ً٠ل ٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةرٛ٦( .ذٰ) (.)Í
ا٣ؿثٲت ،كإف ٠ةف ّة٬ؿ إَٺؽ اٵز٬ةر
[ّ ]2ة٬ؿق ك٣ٮ ٝؽ أٝؿت ثةٹٌٞ٩ةء ،ك ٫٤ٕ٣أكٌف؛ ً٠ل ذ٠ؿكق يف ٦كأ٣ح ِف
ثٞٮ« :٫٣ٹ ُلة أك ثأ٠سؿ» ػٺ( .٫ٚقٲؽ٩ة ظك ٨ا٣نجٲجٰ .)ª

ادٔخ ثٞةء إ٣ؽة كأ١لة ص٭٤خ اٵ٦ؿ ًف دٞج ٢دٔٮا٬ة؛ ٵف إذ١لة ٠ةٷٝؿار ٪٦٭ة
ثةٌٞ٩ةء إ٣ؽة إذا ٠ة٩خ ٝؽ ٌ٦خ ٔ٤ٲ٭ة ٦ؽة ٠ل٪١ح ،ك ٰ٬دكٕح كٍٔصكف ٱٮ ٦نة
ًٚل ٚٮٝ٭ة ،ك٬ ٢ٕ٣ؾا يف ٔؽة ا٣جةا ،٨أك يف ٔؽة ا٣ؿصٰٕ كًف ٥لةو ٥زكص٭ة
اٵكؿ()1؛ إذ ٣ٮ ػةوً ٥ف ٱٞجٝ ٢ٮٜلة إٹ ثن٭ةدة ٔؽ٣ح ً٠ل ٱأيت ثٲة.٫٩
ٔ :ؽة ا٣ٮٚةة ،كٍ٘٣ ٰ٬ل اٙلة ٢٦أرثٕح أم٭ؿ Êكٍٔصة أٱةـ،
كٱٕذرب يف ا٣ن٭ٮر ً٠ل دٞؽـ ،ك٣ٮ ٠ة٩خ َ٤ٛح أك ا٣ـكج

َٛٺ()2

أك ٝجػ ¬
٢

ا٣ؽػٮؿ ،كأ٦ة اٙلةٚ ٢٦ج٭ؾق اٛلؽة كثٮٖ ًٓÉل٤٭ة أٱٌ نة( .)3كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح
كا٣نة :ٰٕٚثة٣ٮًٓ( .ٍٞٚ )4كٝةؿ ٦ة ٟ٣كْلؿٱش أيب إ٣جةس :ثةٛلؽة ٨١٣ ،ٍٞٚ
ٹ دـكج ظذٯ دٌٓ.
¨ كٱٕؿؼ اٙل ٢٧ثةٙلؿ٠ح أك ٠رب ا٣جُ ٨أك ثةٕ٣ٲةٚح اٛلٕذةدة يف اٙلجٚ ،٢ٺ
دٌٞ٪ص ٔؽٔلة ظذٯ دٌٓ أك ٱٌ٧ص ٔ٤ٲ٭ة أرثٓ قَ٪ل ٦ ٨٦ٮت

زكص٭ة()5

أك

( )1أك  ٫٣ ٨٦ظكجح يف ذ ٟ٣ك٣ٮ ثٕؽ ا٣ـكاصح.)Í( .
( )2ك٣ٮ ٠ة٩خ ا٣ـكصح أك ا٣ـكج ٖلٺ ك٦ةت اٛلٮصٮد ٪٦٭ًل ٝج ٢كًٓ اٳػؿ ٚإ ٫٩ٱسجخ ا٣ذٮارث
كِلت إ٣ؽة ٔ٤ٲ٭ة ظٲر ٬ٮ اٛلٲخ ،كد١ٮف ٔؽٔلة  ٨٦ٱٮـ كًٓ أ٦٭ة ٜلة( .ظةمٲح قعٮٍف).
كٝةؿ اٛلٛذٰ¬  :د١ٮف ٔؽٔلة  ٨٦ٱٮـ ا٣ٮٚةة .كٝٮاق ا٣ذ٭ةٰ٦؛ ٵ١لة دسجخ أظ١ةـ ا٣ـكصٲح ثٲ٪٭ًل؛
إذ ٬ٮ ٦ٮٝٮؼ ٝلةز نا.
(ٖ )3لٺ ٱ٤ع ٜث.)Í( .٫
َ ْ َ َ ْ َ ََُْ
( )4كظضح أيب ظ٪ٲٛح كا٣نةٝ ٰٕٚٮ ٫٣دٕةٌفْ :صأن يظػَ ْحيَّٓص [اُ٣ٺؽ ]4كًف ٱٛى٪٤ٝ .٢ة:
أثُ٤ذ ٥آٱح اٵم٭ؿ ،ك٩ع٪٤٧ٔ ٨ة ث٧ٮصت اٳٱذَل .كظضح ٦ة ٟ٣آٱح اٵم٭ؿ ٨١٣ ،ٹ دـكج

ظذٯ دٌٓ؛ ٳٱح اٙل٪٤ٝ .٢٧ة :اُ ٢٧ٕ٣لًل ٕلٲٕة أٝٮل( .ثكذةف)ٝ .ة٣ٮا :ركم أف قجٲٕح ث٪خ
اٙلةرث اٵق٧٤ٲح كًٕخ ثٕؽ كٚةة زكص٭ة ثجٌٓ كٍٔصٱ٣ ٨ٲ٤ح ،كركم م٭ؿ ،كركم
أرثَٕل ٣ٲ٤حٚ -أذف ÷ أف دذـكج٪٤ٝ .ةٝ :ؽ ركم أف أثة ا٣ك٪ةث ٢ث ٨ثٕ ٟ١أ١٩ؿ ذٔ ٟ٣ىل
قجٲٕحٗ( .ٲر ث.)٫ْٛ٤
( )5اْ٣ة٬ؿ أف ٬ؾا ٔ ٓ٦ؽـ اٷٝؿار ثةٌٞ٩ةء إ٣ؽة ،كإٹ ٩ةٝي ٝٮ ٫٣يف اٛ٣ؿع اٵكؿٚ« :ٲ٤عٜ
=

ّلٲي  ٓ٦زكاؿ اٵ٦ةراتٚ ،ذٕ ٢٧ثةٵم٭ؿ.
 :Êكإ٣ؽة د١ٮف  ٨٦كٝخ ٔ ٥٤ا٣ـكصح( )1ثةُ٣ٺؽ أك اٛلٮت( ،)2كٹ
ظٛ ٥١لة ً٦ص ٝج٧٤ٔ ٢٭ة ٔ٪ؽ

اٜلةدم)3(Ê

كأظؽ ٝٮٍف اٞ٣ةق ٥كا٪٣ةرص كأيب

إ٣جةس كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص ،كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كأظؽ ٝٮٍف
اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٞٛ٣٭ةء( ٨٦ :)4كٝخ اُ٣ٺؽ أك اٛلٮت ك٣ٮ اٌٞ٩خ ٝج ٢دٕ٥٤
ا٣ـكصح .كٱذٞٛٮف يف ا٣ىٍ٘لة كاٛلض٪ٮ٩ح( )5أ ٫٩ٹ ٱٕذرب ٔ٧٤٭ًل( ،)6كيف اٛلُٞ٤ح
اٙلة ٢٦أ١لة دٌٞ٪ص إ٣ؽة ثٮًٕ٭ة ك٣ٮ ًف دٕ.)7(٥٤
ثة٣ـكج ظٲر صةءت ث٣ ٫ؽكف قذح أم٭ؿ  ٨٦اٌٞ٩ةء ٔؽٔلة ٹ ثٕؽ ذٚ ،»ٟ٣ٲْ٪ؿ[ٝ .]1ٲ٪٬ :٢ة
ٝؽ ّ٭ؿت أ٦ةرات اٙل ٢٧ٹ ٪٬ةؾ ،كآص أٔ.٥٤
( )1كاٛلؿاد ثة ٥٤ٕ٣أف دٕ ٥٤ثٮصٮب Êإ٣ؽة ك٣ٮ اػذ ٙ٤ا٣كجت٠ ،أف ٱج٘٤٭ة أ٦ ٫٩ةت ٚةٔذؽت
ٔؽة كٚةة ٚة١٩ن ٙأٞٚ ،ٜ٤َ ٫٩ؽ اٌٞ٩خ إ٣ؽة ثؾ( .ٟ٣ظسٲر ،كٔلة.)ٰ٦
ََ ََ ُ
َْ ُ
َ ََ
َََ ْ
َتب ْصََ
َتبص ََ بِأجف ِس َِٓ خَلخة ك ُصو ٍءّص [ا٣جٞؿة ،]228كٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صح
( )2كذٞ٣ ٟ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صح
ََََْ َْ ُ َ َ ْ ً
َْ ُ
بِأجف ِس َِٓ أربػة أشٓ ٍص وغْشاّص [ا٣جٞؿةٚ ،]234ةٝذًص ذ ٟ٣ا٣ذ٤١ٲ ٙثة٣رتثه ،كإذا ٌ٦خ ٝج٢
ٔ٧٤٭ة ٚ٭ٰ ٍٗل ٦رتثىح؛ كٞ٣ٮؿ ٔيل ( :#دٕذؽ  ٨٦ٱٮـ ٱج٘٤٭ة كٚةد( .)٫ثكذةف).
( )3كظ٦ ٥١ةٝ Êج ٢ا ٥٤ٕ٣ظ ٥١د ٟ٤إ٣ؽة :إف ٠ةف اُ٣ٺؽ رصٕٲ نة زجخ ا٣ذٮارث كٍٗلق  ٨٦قةاؿ
أظ١ةـ ا٣ؿصٰٕ ،كإف ٠ةف ثةا ٪نة ٠ةف  ٫٣ظ ٥١ا٣جةا ،٨ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف رشح اٛ٣ذط.
( )4كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ ،كاػذةرق وةظت اٵزًلر.
( )5كا٣ك١ؿل .كاٛلؼذةر¬ ػٺ ،٫ٚك٬ٮ أف ا٣ك١ؿل ٔة٤ٝح ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر .ك(.)Í
(ٚ )6إف ث٘٤خ ثٍ٘ل اٙلٲي ث٪خ  ٨٦ظَل ا( .٥٤ٕ٣ذ٦ةرم).
( )7كذ ٟ٣ٵف كًٕ٭ة قجت اٌٞ٩ةء إ٣ؽة ،كٝؽ ظىٚ ،٢أ٦ة اٛلذٮىف ٔ٪٭ة اٙلةٚ ٢٦ٺ ثؽ ٨٦
ٌ٦ص ا٣ن٭ٮر ً٠ل ٦ؿٚ ٨١٣ ،ٲ٭ة اٚلٺؼ  ٢٬د١ٮف  ٨٦كٝخ ا ٥٤ٕ٣أك  ٨٦اٛلٮت( .ثكذةف).
 ِٛ٣ا١٣ٮا٠تٚ :أ٦ة اٛلذٮىف ٔ٪٭ة اٙلةٚ ٢٦ٺ ثؽ أف دٕذؽ ثأرثٕح أم٭ؿ كٍٔص  ٨٦ٱٮـ ٔ٧٤٭ة
 ٓ٦ا٣ٮًٓ ،كٹ ٔربة ثًل ٝج ٢أ ٥٤ٕ٣ىل اٚلٺؼٝ .ةؿ ا٣كٲؽ ا٣نة :ٰ٦ٱٕذرب ٔ٧٤٭ة يف ثٞٲح
إ٣ؽة ظٲر دٞؽـ كًٓ اٙلٔ ٢٧ىل ا٣ن٭ٮر( .قًلع قعٮٍف) (.)Í

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

[ ] 1كٱ ٨١٧اٛ٣ؿؽ ثَل ٬ؾا اٛ٣ؿع كاٵكؿ أف اٵكؿ ًف ٱْ٭ؿ ٔ٤ٲ٭ة ٨لء  ٨٦أ٦ةرات اٙلجٚ ،٢ٲٕ ٢٧ثإٝؿار٬ة
ظذٯ ٱ١ؾث ٫اٍ٣صع؛ ثأف دٌٓ ٣ؽكف قذح أم٭ؿ  ٨٦اٷٝؿار ،ثؼٺؼ ٬ؾا ٚٺ ٱك ٓ٧إٝؿار٬ة؛ ْ٣٭ٮر
أ٦ةرات اٙلجٚ ،٢ٲ٪ذْؿ أ٠سؿ ٦ؽة اٙل ٢٧ظٲر ًف ّلي ،كآص أٔ.٥٤

¨ :ك٩ ُٓٝ ٨٦ىَٛل أك أظؽ كرٱؽٱ ٫أك ٚؼؾق ٚ٭ٮ ٠ةٛلٲخ ك٣ٮ ث٦ ٰٞؽة
ظ ٌٲ نة؛ ٚٲٮرث ،كدٕذؽ زكصذ ،٫كٱٕذ٦ ٜؽثؿق كأـ ك٣ؽق ،كٹ ظ١٣ ٥١ٺ.)1(٫٦
 :كإذا دؿ٠خ اٛلذٮىف ٔ٪٭ة ك٩عٮ٬ة اٷظؽاد أز٧خ كًف ٱ ٓ٪٧اٌٞ٩ةء
ٔؽٔلة ،كأ٦ة كصٮب ٩ٲح إ٣ؽة ٞٚةؿ يف ا٣جعؿ كٝل٧ٮع اث ٨اٚل٤ٲ ٢كا٣ذؾ٠ؿة¬ :إ١لة
ِلت ،كٝةؿ يف ا٣ذٞؿٱؿ كدٕ٤ٲ ٜاٷٚةدة :ٹ ِلتٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙك٬ٮ اٵكٌف.
كدؿ٠٭ة ٹ Êٱ ٓ٪٧اٹٌٞ٩ةء كٚةٝة.
 :كاٛلٕذؽة ٔ ٨ا٣ٮٚةة دكذع ٜاٞٛ٪٣ح كا١٣كٮة ك٣ٮ ٠ة٩خ أ٦ح،
ا٣ك٪١ٯ ،كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ دكذع ٜمٲبة ،كٝةؿ
Ê
ٹ
٦ة ٟ٣كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة :ٰٕٚدكذع ٜا.٢١٣
كدٕذؽ ظٲر مةءت ٪٦ ٨٦ـٜلة أك ٪٦ـؿ زكص٭ة إف ر٬ل ا٣ٮرزح أك كرزذ،٫٪٦ ٫
كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كأ٠سؿ اٞٛ٣٭ةء :ٱذَٕل ٔ٤ٲ٭ة ٪٦ـؿ زكص٭ة إذا ر٬ل ٜلة ا٣ٮرزح أك
كرزذ.٫٪٦ ٫
¨ كٞٛ٩ح إ٣ؽة ٞ٦ؽ٦ح ٔىل دٱٮف

اٛلٲخ()2

ثٕؽ ٦ة ٤لذةج إ٣ٲ ٫اٛلٲخ يف

ِل٭ٲـق إذا َ٤جذ٭ة ا٣ـكصح ٛلة ٱكذٞج٤ٚ ،)3(٢ٮ ًف دُ٤ج٭ة ظذٯ ٌ٦خ إ٣ؽة أك
ثٌٕ٭ة ز٤َ ٥جخ ٛلة ً٦ص ٠ة٩خ أقٮة ا٘٣ؿ٦ةء( ،)4ٹ ٛلة ٱكذٞجٚ ٢ذٞؽـ.
ٔ :ؽة اٛ٣كغ ثًل دٞؽـ  ٨٦أقجةب اٛ٣كغ أك ثةٕ٤٣ةف ،كٰ٬
( )1كٹ ٘ل٪ةٱذ ٫كٹ ٛلة ص٤ٔ ٰ٪ٲ٩( .٫ضؿم) (.)Í
( )2كأصؿة  ٨٦ٱكذٞٲٔ ٥ىل ٌٝةء دٱٮف اٛلٲخ ٞ٦ؽ٦ح ٔىل ٞٛ٩ح ا٣ـكصةت ،ذ٠ؿق يف ا٣ٮقٲٍ .ٵف
اٵصؿة  ٨٦رأس اٛلةؿ ،كآص أظ.٥١
(٤ٚ )3ٮ ظى٪٦ ٢٭ٓ ٥لؿد ٔ ٨ا٣ذك٤ٲ ٥ثٕؽ ا٤ُ٣ت ٝؽ٦خ ٔىل قةاؿ ا٣ؽٱٮف؛ ٵ١لة ٝؽ وةرت
٠ةٍ٣صٱ ٟيف ا٣ـ٠ةة ،ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ ٤ُ٦٭ة ا٣ـكج ١ٚكةاؿ ا٣ؽٱٮف؛ ٣ذٕ ٜ٤ذ ٟ٣ثؾ٦ذ.)Í( .٫
(*) ك٣ٮ ًف دك ٥٤إ٣ٲ٭ة .كيف ظةمٲح :كق٧٤خ.)Í( .
( )4إٹ أف د١ٮف ٝؽ َ٤جذ٭ة ٤ُ٧ٚخ.

ٕ٠ؽة اُ٣ٺؽ( )1ا٣جةا ٨قٮاء إٹ يف ظَ٧١ل :أظؽً٬ل :يف اٛ٣كغ ثة٣ؿدة ،ك٬ٮ أف
اٛلؿدؽ إذا ٦ةت أك ٙل ٜيف إ٣ؽة كرز ٫اٛلك .)2(Ê٥٤كا٣سةٌل :أ ٫٩إذا ا ُٓٞ٩ظٲٌ٭ة
ٕ٣ةرض أذؽت أرثٕح أم٭ؿ كٍٔصا ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص( ،)3كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص:)4(Ê
د٪ذْؿ ٠ةٛلُٞ٤ح .كّة٬ؿ ٠ٺـ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٞ٤ُ٦ة( ،)5كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف:
اٛلؿاد ث ٫يف اٛ٣ةقؽ إذا ٚكغ(ٚ ،)6أ٦ة يف ا١٪٣ةح ا٣ىعٲط إذا ٚكغ ٣كجت ٚ٭ٮ
٠ةُ٣ٺؽ .كٝةؿ يف ا١٣ةيف :إف إ٣ؽة يف اٛ٣كغ ثعٲٌح كاظؽة ٪ٔ ٍٞٚؽ ا٣جةٝؿ
كا٣ىةدؽ كأظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة.ٰٕٚ
¬ :كإذا ٦كغ ا٣ـكج إٌف ظٲٮاف أذؽت زكصذٔ ٫ؽة ٚكغ( ،)7كإف
٦كغ إٌف صًلد أذؽت ٔؽة كٚةة( ،)8ذ٠ؿ ذ ٟ٣أوعةب ا٣نة.ٰٕٚ

( )1إٹ يف اٞٛ٪٣ح ٚٺ دكذع ٜمٲبة.
( )2ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ.)Í( .
( )3ك٬ٮ اٛلؾ٬ت يف اٛلٛكٮػح  ٨٦أو ٫٤كاٛل١٪ٮظح ثةَٺ كا١٣ةٚؿة إذا أق٧٤خ ٔ٠ ٨ةٚؿ.
( )4ك٬ٮ اٛلؾ٬ت ظٲر٠ Éةف اٛ٣كغ  ٨٦ظٲٚ ،٫٪إف ٠ةف  ٨٦أوً١ٚ ٫٤ل ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص .#
(.)Í
( )5قٮاء ٠ةف ا١٪٣ةح وعٲعة أك ٚةقؽا.
(٠ )6أف دذـكج يف إ٣ؽة ص٭ٺ ٚإٚ ٫٩كغ ٕٞ٤٣ؽ  ٨٦أو ،٫٤كأ٦ة ثٕؽ وعح ا١٪٣ةح ٚرتثه إٌف
٦ؽة اٷٱةسٝ ،ةؿ ٦ٮٹ٩ة  :#ك٬ٮ ا٣ؾم رصع٪ةق يف اٵز٬ةر ،ك٠ٺـ اٛلؤٱؽ ثةٓص إً٩ل ٬ٮ
ظٲر اٛ٩كغ ا١٪٣ةح  ٨٦أو٪٣ .٫٤ة :أف اٛ٣كغ  ٨٦ظٲ ٫٪ر١٪٤٣ ٓٚةح  ٨٦كٝذٚ ،٫أمج٫
اُ٣ٺؽ١ٚ ،ةف ظ ٫٧١ظٗ( .٫٧١ٲر).
( )7ٵً ٫٩ف ٱ٧خ ٦ة داـ ظٲٮا٩ة ،ثؼٺؼ ا٘لًلد( .ثكذةف).
( )8كٝٲٔ :٢ؽة كٚةة ٔىل  ٢٠ظةؿ[٬( .]1ج ،٢كٛ٦ذٰ)٤ٚ .ٮ ٔةد إٌف ظة٣ذٞٚ ٫ؽ اٛ٩كغ¬ ا١٪٣ةح،
ً٠ل ٣ٮ اردؽ زٔ ٥ةد إٌف اٷقٺـٛ٦( .ذٰ).

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

[ ]1ك ٢ٕ٣كص٭٦ ٫ة ركاق يف ا٣س٧ؿات أف اٛل٧كٮخ ٹ ٱٕٲل أ٠سؿ  ٨٦زٺزح أٱةـٚ ،ٲ٤ع ٜثةٛلٛؼؾؿ ك٩عٮق.

[*] كاٛلؼذةر ٦ة يف ا١٣ذةب.)Í( .

 :كٹ ِلت ٔؽة كٹ اقذرباء )1(Êيف كطء ا٣ـ٩ة( ،)2كٝةؿ ٦ةِ :ٟ٣لت
إ٣ؽة ،كٝةؿ أثٮ صٕٛؿ٣ :لت اٹقذرباء( )3ثعٲٌح .كاٛلٮَٮءة ث١٪ةح ثةَٓ٦ ٢
ا)4(٥٤ٕ٣

ز٩ة ،كٓ٦

ا٘ل٭)5(٢

دكذربئ Êثسٺث ظٲي( ،)6كٝةؿ اٵٍ٦ل ٔيل:

ثعٲٌح.
 :كٔؽة أـ ا٣ٮ٣ؽ( )7إذا ٦ةت قٲؽ٬ة أك أٔذٞ٭ة ظٲٌذةف( )8كصٮث نة(،)9
كا٣سة٣سح ٩ؽثة يف¬ ا٣ٮٚةة  ،ٍٞٚكإف ٠ة٩خ آٱكح ٚن٭ؿاف ،كٱكذعت ا٣سة٣ر يف
اٛلٮت ،كإذا ا ُٓٞ٩ظٲٌ٭ة ٕ٣ةرض ٚجأرثٕح Êأم٭ؿ كٍٔص( ،)10كٝةؿ ُٔٲح:
د٪ذْؿ إٌف ٦ؽة اٷٱةس٪٤ٝ .ةٚ :ذ Ê٨٦ ٓ٪٧ا٣ـكاصح ظذٯ ٓلٌص ٔؽٔلة ،إٹ  ٨٦قٲؽ٬ة
 ٫٤ٚأف ٱذـكص٭ةٞٔ Éٲت ٔذٞ٭ة .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا٪٣ةرص كأثٮ
ظ٪ٲٛح :إف ٔؽٔلة زٺزح أٝؿاء .كٝةؿ ا٣نةَ :ٰٕٚ٭ؿ كاظؽ.

( ٨١٣ )1دكذربئ اٙلة ٨٦ ٢٦ز٩ة ٤٣ٮطء ثة٣ٮًٓ؛ ٞ٣ٮ ٨ٕ٣(( :÷ ٫٣آص ا٣كة ٰٝثًلا ٫زرع
ٍٗلق))( .رشح أزًلر) .ك٣ٮ ٫٪٦؛ ظ ْٛنة ٪٤٣كت ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق.)Í( .ٙ
(٦ )2ة ًف ٱْٖ ٨ل٤٭ة ٚجعٲٌح.)Í( .
(٤٣ )3ٮطء .ٍٞٚ
( )4اٛلؿاد ٔ ٥٤ا٣ـكج ،ٹ ٔ٧٤٭ة ٚٲضت اٹقذرباء؛ ٣سجٮت ٚؿام ٓ٦ ٫ص٭( .٫٤مة.)ٰ٦
(٪٦ )5٭ًل ¨( .رشح أز٬ةر) .أك  ٨٦ا٣ـكج.)Í( .
(ٕٞ٤٣ )6ؽ.
(*) كإذا ا ُٓٞ٩ظٲٌ٭ة ٕ٣ةرض ٚجأرثٕح أم٭ؿ Éكٍٔص٠( .ٮا٠ت).
( )7أم :اقذرباؤ٬ة.
(ٍٗ )8ل ٦ة أٔذٞخ كٚ ٰ٬ٲ٭ة.)Í( .
( )9ككص٭ :٫أف كصٮب اٙلٲٌذَل ٪٬ة ٦نج ٫ثٮصٮُلًل يف ا٣جٲًٓ٠ ،ل كصت ٚٲ ٫اٛ٣ى ٢ثَل كطء
ا٣جةآ كاٛلنرتم ثعٲٌح  ٢٠ ٓ٦كاظؽ ٪٦٭ًل ١ٚؾ ٟ٣يف ٦كأ٣ذ٪ة ٣لت أف ٱ١ٮف اٛ٣ى ٢ثَل
كطء اٛلة ٟ٣ككطء ا٣ـكج ثعٲٌذَل ،كا٘لة ٓ٦زكاؿ اٛل( .ٟ٤ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )10ك٠ؾا ا٪٣ةقٲح ٣ٮٝذ٭ة.)Í( .

٤ٚ :ٮ زكج أـ

ك٣ؽق()1

 ٓ٦ا٘ل٭ٚ ٢٭ٮ

ٚةقؽ()2

ٱٮصت إ٣ؽة ثٕؽ

ا٣ؽػٮؿ٤ٚ ،ٮ ٦ةت زكص٭ة أك َٞ٤٭ة ك٦ةت قٲؽ٬ة أك أٔذٞ٭ةٚ :إف ٔ ٥٤اٛلذٞؽـ
أذؽت  ٫٣ز٤٣ ٥سةٌل( ٨٦ )3ثٕؽ ،كإف ص٭ ٢اٛلذٞؽـ ٪٦٭ًل أذؽت  ٨٦ثٕؽ اٳػؿ
٪٦٭ًل(ٔ )4ؽة زكصح ٚٲ٭ة ٔؽة أـ ك٣ؽ.
¬ :كاٙلؿثٲح اٛلؽػٮؿ ُلة إذا أق٧٤خ ٔ ٨زكص٭ة ٤ٕٚٲ٭ة إ٣ؽة ثسٺث
ظٲي ،كٹ ٱٛ٪كغ(١٩ )5ةظ٭ة إٹ ثٕؽ٬ة( ،)6كٹ ٔؽة ثٕؽ اٹٛ٩كةخ ،كٝةؿ أثٮ
ظ٪ٲٛح :ٱٛ٪كغ ثإقٺ٦٭ة كٹ ٔؽة ٔ٤ٲ٭ة ،إٹ اٙلةٚ ٢٦جة٣ٮًٓ.

( )1ٱْ٪ؿ يف ٬ؾا اٛ٣ؿع؛ ْٚة٬ؿق ٦ن٢١؛ ٵ ف ٔؽة أـ ا٣ٮ٣ؽ إً٩ل ِلت ٣ٸ١٩ةح ،ك٬ؾق ٝؽ وةرت
١٪٦عح ٝ ٨٦ج ٢اٛلٮت ،ك ٓ٦ذٚ ٟ٣إ٣لةب إ٣ؽة ٔ٤ٲ٭ة ٵص ٢إ٣ذ٦ ٜن.٢١
( )2ٵص ٢اٚلٺؼ اٛلذٞؽـ يف ا١٪٣ةح يف ٦كأ٣ح :كٹ ٱىط دـكٱش أـ ا٣ٮ٣ؽٝ ،جٲٚ ٢ى :٢يف
اػذٺؼ ا٣ـكصَل ثإظؽل ٍٔصة ٦كأ٣ح.
( )3اٞ٣ٲةس أ١لة دٕذؽ  ٨٦ا٣سةٌل ز  ٥دٕذؽ ٣ٶكؿ.ا٬ػ ٱٞةؿ٬ :ٺ ٝؽ٦خ ٔؽة ا٣سةٌل .كيف ثٕي
اٙلٮا٨ل :كٹ ٱٞةؿ :إ١لة دٞؽـ اٹقذرباء  ٨٦ا٣سةٌل ٠ة٦ؿأة اٛلٞٛٮد؛ إذ ا١٪٣ةح ٪٬ة ٚةقؽ ،ك٬ٮ
٠ة٣ىعٲط إٹ ٚٲًل اقذس .ٰ٪ك٬ ٢ٕ٣ؾا ثٕؽ اٹقذرباء  ٨٦ا٣كٲؽ ٝج ٢دـك٣ل٭ة ،كإٹ ٠ةف ثةَٺ.
( )4اٛلؾ٬ت ػٺ ،Ê ٫ٚك٬ٮ أ١لة دٞؽـ اٹقذرباء ٦ ٨٦ةء ا٣سةٌل يف ٤ٕ٦ٮـ آص دٕةٌف ،كٹ ٱذؽاػٺف.
ك ِٛ٣ظةمٲح :ٱْ٪ؿ يف ٬ؾا اٛ٣ؿع؛ ٚإف ٞ٦ذًص أوٮٜل ٥أف د١ٮف ٠ـكصح اٛلٞٛٮد ظٲر
زكص٭ة قٲؽ٬ة  ٓ٦ص٭٤٭ًل كٝج ٢اقذرباا٭ةٚ ،ذٞؽـ اٹقذرباء ٦ ٨٦ةء اٳػؿ يف ٔ ٥٤آص ،كٹ
ٱذؽاػٺف.)Í( .
(*) ٱٕ ٰ٪يف ٛ٩ف اٵ ٦ؿ كإف ًف ٱٕٚ ،٥٤ٲ١ٮف ٔ٤ٲ٭ة زٺث ظٲي ،كدذؽاػ ٢إ٣ؽدةف ،كاٛلؾ٬ت
ػٺً٠ ٫ٚل ٦ؿ يف اٙلةمٲح اٵكٌف.
( )5ث ٢ٱٛ٪كغ ثةٷقٺـ كد١ٮف ٠ةٛلُٞ٤ح رصٕٲة ٔىل ٦ة ٦ؿٚ ،ذ١ٮف  ٫٣ظٲر أقٝ ٥٤ج٢
اٹٌٞ٩ةءٛ٦( .ذٰ) .كاٛلؼذةر ٦ة يف ا٣جٲةف ،كٝؽ دٞؽـ يف ا٣جٲةف يف ا١٪٣ةح ٦س( .٫٤قٲؽ٩ة ظك)٨
( .)Íيف ا٣ؿاثٓ ٚ ٨٦ى :٢ٱؿد ٓٛا١٪٣ةح ثَل ا٣ـكصَل ثةٛلٮت.
( )6كْ٩ؿق يف ثٲةف ظسٲر؛ ٵ ٫٩ٱؤدم إٌف دٞؽـ إ٣ؽة ٔىل اٛ٩كةخ ا١٪٣ةح.

فصل[ :يف السخؼخ]

كظؽق ،ٹ إٌف ا٣ٮ٠Êٲ ٢ثةُ٣ٺؽ( ،)2كٹ إٌف
Ê
كا٣ؿصٕح( )1يف ا٣ؿصٰٕ إٌف ا٣ـكج
قٲؽ إ٣جؽ ،كٹ ٱٕذرب ٚٲ٭ة رًة ا٣ـكصح كٹ ك٣ٲ٭ة ،إٹ أف د١ٮف ا٣ؿصٕح ٟلذٛ٤ة
ٚٲ٭ة ٠ة٣ذٰ ٌ٦خ ٔ٤ٲ٭ة زٺزح أَ٭ةر ،كا٣ذٰ ا ُٓٞ٩ظٲٌ٭ة ٕ٣ةرض كٝؽ ٌ٦خ
ٔ٤ٲ٭ة زٺزح أم٭ؿ ،كا٣ذٰ ٌ٦خ ٔؽٔلة ٝج ٢دٕٚ ٥٤إذا اػذ٦ ٙ٤ؾ٬ت
ا٣ـكصَل( )3يف ذ ٟ٣أك دنةصؿا(٪٦ ٓ٪٦ )4٭ة كٕ٪٦خ  ٨٦ا٣ذـكج ثٍ٘لق( )5ظذٯ
٤ل ٥١ثٲ٪٭ًل ظة ٥٠ثىعح ا٣ؿصٕح أك ثُٺ١لة.
¬ :ك٣ٲف يف ا٣ؿصٕح ٦٭ؿ( )6كٹ ٔٮض ك٣ٮ رشط ٜلة ٔ٤ٲ ٫أك ٤ٔ ٫٣ٲ٭ة.
كٹ ٣لت اٷم٭ةد ٔ٤ٲ٭ة ،ث ٢ٱكذعت ،كٔىل أظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف
(ٝ )1ةؿ اٞ٣ذٲجٰ :ا٣ؿصٕح ثةٛ٣ذط كاَ١٣ص( .دؿصًلف).
( )2إٹ أف ٱٮُ ٢٠لة أك ٱٛٮض.)Í( .
( )3كّة٬ؿق أف اػذٺؼ اٛلؾ٬ت ٦ة ٓ٩ك٣ٮ ًف ٱذنةصؿا ،كٝؽ دٞؽـ ْ٩ ٫٣ةاؿ ،كٝؽ دٞؽـ ٠ٺـ
اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ يف ا٣ىٍ٘لة إذا ٚكؼخ.
( )4اٵ ٙ٣زةثخ يف ٩كؼح قٲؽ٩ة ظكَل اٛلضة٬ؽ.
(*) ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأف ٧٤٣ٮا ٜٚاٛلؿإٚح إٌف اٛلؼة ،ٙ٣كقٲأيت ثٲة ،٫٩كا ٍ ٣ي ٧ىؾ ِف٬ت ٔ٤ٲ ٫يف ا٣ٮوةٱة
٠ٺـ ٔيل ػ٤ٲ ٢أف ٣ٲف  ٫٣ذ.ٟ٣

(*)  ٓ٦ادٛةؽ اٛلؾ٬ت٤ٚ ،٭ة َ٤ت اٛلؿإٚح ،كإذا ا٦ذ ٨٦ ٓ٪اٷصةثح ٤ٚ٭ة أف ٓلٛ٩ ٓ٪ك٭ة( .مة.)ٰ٦
(*) اٵ ٙ٣زةثخ ،كٔ٤ٲ ٫اٛلٕ٪ٯ ا٣ىعٲط.)Í( .
( )5كاٛلؾ٬ت أ ٫٩ٱىط كد١ٮف ٔىل ػُؿ اٚلىٮ٦حٔ( .ة٦ؿ) ٨١٣ .ٹ ٱ٤ـ٦٭ة ٦ؾ٬ج ٫إٹ ثع.٥١
كٔٔ ٨يل ث ٨زٱؽ :ك ٟ٣أف دٞٮؿ :ثة٣رتا٬ل أك ٤ل ٥١اٙلة ٥٠أك اٹدٛةؽ ٦ؾ٬جة.
٦كأ٣ح :كدىط ا٣ؿصٕح ثٺ ٦٭ؿ٤ٚ ،ٮ راصٕ٭ة ٔىل ٦٭ؿ٬ة[ً ]1ف ٱ٤ـ٦ ٫٦٭ؿ؛ ٵف ا٣ؿصٕح ٝؽ
Ê
() 6
ٓلخ ثٞٮ :٫٣راصٕذ .ٟكٝؽ ذ٠ؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص أ١لة ٣ٮ أثؿأد٦ ٨٦ ٫٭ؿ٬ة ز ٥ردق ٔ٤ٲ٭ة ًف ٱىط؛
ٵ ٫٩ٹ ٱٕٮد إٹ ثٕٞؽ صؽٱؽ ،ركاق يف ا٣ذ٧٭ٲؽٚ ،ٲأيت ٪٬ة ٦س( .Ê ٫٤وٕٲرتم).

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

[٦ ] 1ة ًف ٱ ٨١زٱةدة وط ،أك ٝىؽ ٔىل ٦س( .٫٤مة .)Í( )ٰ٦كيف ا٘٣ٲر :إذا ٝةؿ :راصٕذٔ ٟىل أ٣ ٙ٣ــ؛
إذ ٬ٮ ٠ة٣ـٱةدة يف اٛل٭ؿ.)Í( .

ا٣نة٣ :ٰٕٚلت .كدىط ا٣ؿصٕح Éثةٵ٦ح  ٨٦اٙلؿ ك٣ٮ ٝؽ دـكج ظؿة()1؛ ٵ١لة
إ٦كةؾ(.)2
¬ :ككٝذ٭ة ٞٔ ٨٦ٲت اُ٣ٺؽ إٌف آػؿ صـء  ٨٦إ٣ؽة ،ك٬ٮ آػؿ صـء
 ٨٦اٵم٭ؿ أك ٗك ٢آػؿ ٌٔٮ  ٨٦ثؽ١لة( )3ك٣ٮ  )4(٢ٝثٕؽ اٞ٪٣ةء  ٨٦اٙلٲٌح
ا٣سة٣سح ،أك اٛ٣ؿاغ  ٨٦ا٣ذٲ ٥٧ثٕؽ اٞ٪٣ةء ظٲر ًف ِلؽ اٛلةء ،أك ٱٌ٧ص ٔ٤ٲ٭ة آػؿ
كٝخ وٺة( )5ثٕؽ اٞ٪٣ةء كٝج ٢ا٘٣ك ٢أك ا٣ذٲ ٨١٣ ،٥٧ٹ ٤ل ٢كَؤ٬ة ثٌ٧ص
كٝخ ا٣ىٺة إذا دـكصخ( .)6كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ ظ٪ٲٛح كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ:
دٌٞ٪ص ٔؽٔلة ثةٞ٪٣ةء  ٨٦اٙلٲٌح ا٣سة٣سح(ٝ ،)7ةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :إذا ٠ةف ثٕؽ ً٠لؿ
ٍٔصة أٱةـ ،ٹ دك١لة(.)8
( )1ك ٢٬ٱذضؽد اٚلٲةر ٤٣عؿة؟ ٱْ٪ؿ ٚٲ .٫ٱٞةؿ :ٹ ٱجٕؽ ِلؽدق ظٲر ٠ةف رًة٬ة ثٕؽ أف ٔ٧٤خ
أف اٵ٦ح ٞ٤ُ٦ح؛ إ ذ رًة٬ة ٠ةٛلٍصكط( .مة .)ٰ٦كيف ثٕي ظٮا٨ل رشح اٵز٬ةر :أف اٚلٲةر
زةثخ ٞ٤ُ٦ة ٝج ٢ا٣ؿصٕح كثٕؽ٬ة .ك(٦ .)Íة ًف دٕ ٥٤أف ّلذ ٫أ٦ح ك٣ٮ ٔ٧٤خ أ١لة ٞ٤ُ٦ح
رصٕٲة .ك(.)Í
( )2ٹ ٔٞؽ.
ْ َ
ََ ْ ُ
( )3كذٞ٣ ٟ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوأخصٔا اى ِػسةّص [اُ٣ٺؽ ،]1كاٷظىةء ٹ ٱ١ٮف إٹ ثًل ذ٠ؿ٩ةق،

كٵف اٛلٞىٮد ثةٕ٣ؽة ا٣ىٺظٲح ٤٣ـكج ،كٹ وٺح ٝج ٢اٹٗذكةؿ .كٞ٣ٮؿ ٔيل :#

(زكص٭ة أظُ ٜلة ٦ة ًف د٘ذك ٨٦ ٢اٙلٲٌح ا٣سة٣سح) ،ركاق يف أوٮؿ اٵظ١ةـ .كظضح
ََ ََ ُ
َََ ْ َ َْ ُ
َ ْ
س َِٓ خَلخة ك ُصو ٍءّص [ا٣جٞؿة ،]228كٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صأن
اٳػؿٱٝ :٨ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صح
َتبصَ بِأجف ِ
َ َ ْ ََُْ
يظػ ََ ْحيَّٓص [اُ٣ٺؽ ، ]4كًف ٱؾ٠ؿ اٹٗذكةؿ ،كٵ ٫٩إً٩ل رشع ٤٣ىٺة كظ ٢ا٣ٮطء ،ٹ
٤٣ؿصٕحٝ .ة٣ٮا :كاٷظىةء اقذٲٛةء اٛلؽة( .ثكذةف).

( )4ك٣ٮ مٕؿة.)Í( .
( )5إذ ػؿكج كٝخ اٛلؤٝخ ث٪٧ـ٣ح ٫٤ٕٚ؛ ٣ذٕ ٫ٞ٤ث( .٫ثعؿ).
(*) اًُؿارم( .رشح أز٬ةر) .دأػٍل نا¬( .رشح ظٛٲِ).
( )6ث ٢ٹ ثؽ  Ê٨٦ا٘٣ك ٢أك ا٣ذٲ.٥٧
( )7ك٣ٮ ًف د٘ذك.٢
(ٚ )8ٺ ثؽ  ٨٦ا٘٣ك ٢أك ا٣ذٲ ٥٧كدىيل ثة٣ذٲ ،٥٧أك ثأف ٱ٧ؿ ٔ٤ٲ٭ة كٝخ وٺة ٠ة( .٢٦ثكذةف).

 :Êكإذا اٗذك٤خ أك
ٝؿاءة()2

دٲ٧٧خ()1

٩ٮت ثٛ ٫لة ٹ ٤لٜ ٢لة  ٨٦وٺة أك

أك دػٮؿ ٦كضؽ أك ٦ف ٦ىع ٙأك ا٣ذـكٱش أك ظ ٢ا٣ٮطء ،ك٠ؾا

ٹٌٞ٩ةء إ٣ؽة()3؛ ٵ ٫٩ٱؽػٚ ٢ٲ ٫ظ ٢ا٣ذـكٱش ،كآص أٔٝ .٥٤ةؿ يف ا٣ذٞؿٱؿ
كرشح اٷثة٩ح :أ٦ة ا١٣ذةثٲح ٚذٌٞ٪ص ٔؽٔلة ثةٞ٪٣ةء؛ ٵف ٗك٤٭ة ٠ٺ ٗك.)4(٢
 :Êكا٣ؿصٕح ٹ ّلذةج إٌف ٩ٲح ،ػٺؼ ٦ة ،ٟ٣ك ٰ٬دىط ثة ِٛ٤٣أك
اٚ ،٢ٕٛ٣ة :ِٛ٤٣راصٕذ ٟأك رصٕذ ٟأك ارِلٕذ ٟأك راصٕ٪ة أك ارِلٕ٪ة أك
دؿاصٕ٪ة ،ذ٠ؿق يف ا٣ذٞؿٱؿ¬ٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙك١٬ؾا ٱ١ٮف يف  ِٛ٣ا٣ؿد أك
اٷ٦كةؾ( .)5كأ٦ة اٚ ٢ٕٛ٣ة٣ٮطء أك ا٧٤٣ف أك ا٣ذٞجٲ ٢أك

اْ٪٣ؿ()6

إذا ٠ةف

٣ن٭ٮة ٚٲًل ٔؽا ا٣ٮطء ،ػٺؼ ا٣نة ٰٕٚيف ا ،٢١٣كػٺؼ ٦ة ٟ٣يف ا٣ذٞجٲ،٢
¬
كأيب ظ٪ٲٛح يف اْ٪٣ؿ إٌف ٍٗل اٛ٣ؿج٪٤ٝ .ة :ك٣ٮ٠ Êةف ا٣ـكج يف اٝ ٢ٕٛ٣ل٪ٮ ٩نة( )7أك

(ٝ )1ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :كإذا دٲ٧٧خ ٣ىٺة ٚؿض ز ٥كصؽت اٛلةء ٝج ٢ػؿكج كٝخ ا٣ىٺة ٚإ ٫٩ٱجُ٢
دٲ٧٧٭ة ،كإذا ثًُ ٢ف دٞ٪ي ٔؽٔلة ثؾ ٟ٣ا٣ذٲ ،٥٧كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙإ١لة ٝؽ اٌٞ٩خ ث ٫إ٣ؽةÉ؛ ٵ١لة
ٝؽ ظ٤خ ٜلة اٞ٣ؿاءة ٔٞٲت ا٣ذٲ ٥٧ك٣ٮ ثُ ٢ثةْ٪٣ؿ إٌف ا٣ىٺةٚ ،ٲ١ٮف ً٠ل ٣ٮ دٲ٧٧خ
ٞ٤٣ؿاءة٠( .ٮا٠ت).
( )2أك ٣ؿ ٓٚاٙلٲي.)Í( .
(٬ )3ؾا ٣ىةظت ا١٣ذةب( .ثكذةف).
( )4اٛلؾ٬ت Êٹ ثؽ  ٨٦ا٘٣ك ٢أك ا٣ذٲٍ٘٠ ٥٧ل٬ة ً٠ل دٞؽـ يف اٙلٲي ٔىل ٠ٺـ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث٨
اٙلكَل ،كدك ٍٞا٪٣ٲح ِ٤٣صكرة.)Í( .
( ٓ٦ )5صؿم إ٣ؿؼ.)Í( .
(*) ٱْ٪ؿ يف اٷ٦كةؾ؛ ٚإً٩ل ٱ١ٮف ثٕؽ ا٣ؿصٕح ً٠ل يف رشح اٵز٬ةر.
ُ ُ َ ُ َ َ ُّ ِّ
(*) ك١٬ؾا ذ٠ؿق ٞ٣ ،#ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َوبػَٔلَُٓ أخق ب ِ َصدَِّْص
ََْ ُ ُ
سهَّْٔص [اُ٣ٺؽ( .]2ثكذةف).
ْصفأم ِ

( )6ظٲر ٬ٮ ْ٩ؿ ٦جةرش ً٠ل يف ا٣ذعؿٱ.)Í( .٥
( )7أك ٩ةقٲ نة أك ٗة ُ٣نة.)Í( .

[ا٣جٞؿة ،]228كٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌف:

ق١ؿاف أك ٩ةاًل أك ١٦ؿ٬ة( )1أك ا٣ـكصح ٝل٪ٮ٩ح أك ق١ؿل أك ٩ةا٧ح أك ١٦ؿ٬ح أك
ظةاٌ نة أك ٞلؿ٦ح ٨١٣ ،ظٲر ٱؿٱؽ ثة ٢ٕٛ٣اٛلؿاصٕح ٣لٮز ظٲر ٬ٮ صةاـ ،كظٲر
ٹ ٱؿٱؽ٬ة ٱأز ٥كدىط .كأ٦ة يف اٞ٣ٮؿ ٚٺ ثؽ أف ٱ١ٮف ٔةٝٺ ٟلذةرا ،كيف
ا٣ك١ؿاف اٚلٺؼ(ً٠ )2ل يف َٺ.٫ٝ
¬ :كدىط ا٣ؿصٕح ثةٷمةرة(٠ )3ل ٨ٹ ٤لك ٨ا١٣ٺـ ،كدىط ٍ٦صكَح
ثًلض( ،)4كأ٦ة ث٧كذٞجٚ ٢ٺ دىط ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب َة٣ت ،كدىط¬ ٔ٪ؽ أيب
إ٣جةس( .)5كٹ دىط¬ ثةٚل٤ٮة( ،)6ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص( .)7كأ٦ة ثٕٞؽ ا١٪٣ةح
(ٝ )1ةؿ يف ا٣ؿٱةضٚ :إف ٝٲ :٢إ ٫٩ثؽؿ ٔ ٨اٞ٣ٮؿ ،ك٣ٮ راصٓ ثةٞ٣ٮؿ ٝل٪ٮ٩ة أك ١٦ؿ٬ة ًف ٱىط.
ثٲةض.ا٬ػ ٝةؿ يف ا٣ىٕٲرتم :ك ٢ٕ٣اٛ٣ؿؽ أف ا٣ٮطء ٱجُ ٢إ٣ؽة يف ا٣جةا ٥٤ٚ ،]1[٨ٱٛرتؽ
اٙلةؿ ،ثؼٺؼ ا.ِٛ٤٣
(*) ٔ( .¬٢ٕٚ ٫٣ة٦ؿ).
( )2ٱىط¨.
( )3أك ا١٣ذةثح.)Í( .
(٩ )4عٮ :إف ٠ةف ٝؽ دػ٤خ ا٣ؽار ٞٚؽ راصٕذ.)Í( .ٟ
( )5ثٍصط أف ٤لى ٢اٍ٣صط ٝج ٢اٌٞ٩ةء إ٣ؽة[( .]2ظسٲر) ( .)Íكٔ ٨اٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿ :ك٣ٮ
ثٕؽ٬ة؛ إذ ٬ٮ ٠ةم .]3[ٙك ٫٤ٕ٣ٱكذٞٲ ٥ظٲر ٝةؿ :إف دػ٤خ ا٣ؽار ٞٚؽ راصٕذ ٟاٳفٝ .ةؿ
قٲؽ٩ة زٱؽ ثٔ ٨جؽ آص اٵ٠ٮع :ك٬ٮ اٛلعٛٮظ[ ،]4كٚٲ ٫إم١ةؿ ٨٦( .ػٍ قٲؽ٩ة ظك.)٨
( )6إصًلٔ نة.
(ٞٚ )7ةؿ :دىط ثةٚل٤ٮة إذا ٠ة٩خ وعٲعح٠ ،ة٣ؽػٮؿ.

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

[ ِٛ٣ ]1ا٣ىٕٲرتم :ك ٢ٕ٣ا٣ٮص ٫أف ا٣ٮطء ٱجُ ٢إ٣ؽة  ٥٤ٚٱٛرتؽ اٙلةؿ ٚٲ ٫ثَل أف ٱٔ ٓٞىل كص ٫اٹػذٲةر
أك ٔىل ػٺ٫ٚ؛ ٵ ٫٩ٱؤزؿ ٚٲ٭ة ،ثؼٺؼ ا٣ؿصٕح ثةٞ٣ٮؿ ٚٺ ٱؤزؿ ٚٲ٭ة.
[ٚ ]2إف ا٣ذجف ٚةٵؤ ٢ؽـ اٹٌٞ٩ةء.)Í( .
[٣ ]3ٮ ٝٲ :٢ا١٣ن ٙإً٩ل ٬ٮ يف اْ٣ؿكؼ٠ ،أ٩خ َةٝ ٜ٣جٝ ٢ؽكـ زٱؽٚ ،ٲ ٓٞيف اٙلةؿ ٔىل َؿٱ ٜاٹ١٩نةؼ ثٞؽكـ زٱؽ،
ك٣ٲف ٠ؾ ٟ٣اٍ٣صكطٍ٧ٚ ،صكَ٭ة ٦رتدت ٔىل رشَ٭ة ،كُلؾا أثُ٤ٮا ا٣ذعجٲف ،كآص أٔ( .٥٤قٲؽ٩ة ظك .)٨كيف
ا٣ذؾ٠ؿة ٦ة ٱٛٲؽ ٬ؾا ،كْٛ٣٭ةٚ :إف ٝةؿ« :ا٣ٲٮـ إذا صةء ٗؽ» ٚجٛضؿ ٗؽ؛ ٵ ٫٩رشط ٚٺ ٱذٞؽ ٫٦اٛلٍصكط ،كث ٫أثُ٪٤ة
ا٣ذعجٲف٦ :ذٯ ك٤ٔ ٓٝٲَ ٟٺٚ ٰٝأ٩خ َةٝ ٜ٣ج ٫٤زٺزة ،ثؼٺؼ ا١٣ةمٞ٠ ٙج٦ ٢ٮد ٫ثن٭ؿ( .ثةٝ ٨٦ ِٛ٤٣ٮ ٫٣يف
اُ٣ٺؽٚ :ى :٢كاٛلؤٝخ ..ا٩ذ٭ٯ ا٘ل٧ٲٓ  ٨٦ػٍ قٲؽ٩ة ظك ٨ث ٨أٖلؽ ا٣نجٲجٰ).
[ ]4أٔ٠ ٰ٪ٺـ اٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿ .ª

إذا ٔٞؽ ُلة ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ظك ٨كٱٮق :ٙدىط¨( ،)1كٝٲ :٢ٹ دىط.
 :كإذا اردؽ أظؽً٬ل يف إ٣ؽة( )2ثُ٤خ ا٣ؿصٕح ٣-ٮٝٮع اٛ٣كغ -ك٣ٮ
ٔةد إٌف اٷقٺـ ٔ٪ؽ أيب¬ َة٣ت كأيب إ٣جةس ،كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ دجُ )3(٢إذا
ٔةد إٌف اٷقٺـ يف إ٣ؽة.
¬ :كإذا راصٕ٭ة ٹ ٣ؿٗجح ٚٲ٭ة ،ثٌ٦ ٢ةرة ٜلة ٣بٺ دـكج ٍٗلق ،أك ز٥
ٱُٞ٤٭ة ٚذكذأٔ ٙ٩ؽة أػؿل -وعخ ا٣ؿصٕح ك٠ةف آز نًل٤ٚ .ٮ راصٕ٭ة ػٛٲح
كأم٭ؽ كًف دٕ ٥٤ظذٯ دـكصخ ٍٗلق ز ٥أٝةـ ا٣ن٭ةدة إٌف ظة ٥٠كظُ ٥١لة ثُ٢
١٩ةظ٭ة ثة٣سةٌل ،كٜلة ٔ٤ٲ٫

اٛل٭ؿ()4

إف ٠ةف دػُ ٢لة ،كٱؤدب اٵكؿ إذا ٝىؽ

ا١٣ذ٪ٔ ٥٭ة ،ك٠ؾا مة٬ؽاق إذا أٝؿا ثٕؽ اٙل ٥١أ١لًل ٝىؽا ا١٣ذ ،٥كإف أٝؿا ثٝ ٫ج٢
اٙلً ٥١ف ٤ل ٥١ثن٭ةدٔلًل(.)5
 :Êكإذا كَب٭ة ا٣ـكج ثٕؽ اٌٞ٩ةء ٔؽٔلة ٔةٛلة ثة٣ذعؿٱ ٥ظؽ ،كصة٬ٺ¨ ٫٣
أك ٣ٺٌٞ٩ةء(٣ )6ـ٦ ٫٦٭ؿ ٦س٤٭ة إذا ص٭٤خ أٱٌة ك٣ٮ ٠ؿر ا٣ٮطء ،إٹ أف ٱ١ٮف
ا٣ذ١ؿار ثٕؽ دك٤ٲ ٥اٛل٭ؿ أك ثٕؽ اٙل ٥١ث )7(٫كصت ٦٭ؿ آػؿ ،كإف ٠ةف ٝؽ ق٥٤
( )1ٵ ٫٩رصٕح ٹ ٔٞؽ ظٞٲ ،ٰٞك٣ؾا ٹ ٱ٤ــ ٜلة اٛل٭ؿ ك٩عٮ ذ.ٟ٣ا٬ػ ك ٫٤ٕ٣ٱ ٰ٘٤إٞ٣ؽ ٠ٮ١لة
صةاـة ا٣ٮطء ثٺ ِلؽٱؽ ٔٞؽ.
( )2أك كٚ ٓٝكغ Êثأم أقجةث.٫
( )3ٱٕ ٰ٪إذا راصٓ ثٕؽ دٮثذ ٫ك ٰ٬يف إ٣ؽةٚ ،أ٦ة ٣ٮ راصٓ ٦ؿدؽا كأق ٥٤ٚ ٥٤ٱُصح اٛلؤٱؽ ثةٓص
ثىعح ذ( .ٟ٣رٱةض)ٝ .ةؿ يف ا١٣ٮا٠تٚ :أ٦ة ٣ٮ راصٓ يف ظةؿ رددٚ ٫إ١لة ٹ دىط ا٣ؿصٕح،
ذ٠ؿق يف ٦٭ؾب ا٣نة ،ٰٕٚػٺؼ اٛلـٌل.
( )4اٵÊ ٨٦ ٢ٝاٛلك٧ٯ ك٦٭ؿ اٛلس.٢
( )5ٵٝ ٫٩ؽح يف ٔؽا٣ذ٭ًل.
( )6ٱْ٪ؿ ظٲر كَئ ثٕؽ اٹٌٞ٩ةء صة٬ٺ ٤٣ذعؿٱٚ ،٥ةٞ٣ٲةس أ٤ ٫٩لؽٛ٦( .ذٰ) .ٵف ا٣نج٭ح ٪٦ذٛٲح.
اٛلؾ٬ت ٹ ٱذ١ؿر إٹ أف ٱ١ٮف ثٕؽ ا٣ذك٤ٲً٠ ٍٞٚ ٥ل قٲأيت ٍْ٩لق ٞٛ٤٣ٲ ٫ظك ٨يف ا٘ل٪ةٱةت،
¬
()7
ك٬ؾا ٔىل ٠ٺـ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف ا٣ؾم قٲأيت إذا ص٪خ أـ ا٣ٮ٣ؽ كاٛلؽثؿة ..ا٣غ.
(*) كمج٭ح ا٣ـكج ثٕؽ اٙل٤ٔ ٥١ٲ ٫أف ٱٕذٞؽ أف ٣ـكـ اٛل٭ؿ ٱجٲط  ٫٣اٹقذ٧ؿار ٔىل ا٣ٮطء( .ز٬ٮر).

ثٌٕ ٫دكف ثٕي ًف ٣لت إٹ Êثةٝٲ.)1(٫
 :كا٣ؿصٕح ثةٛلض٭ٮ٣ح ٹ دىط ،ػٺؼ¬ أيب إ٣جةس٩ ،عٮ ٝٮٛ ٫٣ل٨
َٞ٤٭« :٨راصٕخ إظؽا »٨٠ز ٥ٱَٕل  ٨٦مةء ٪٦٭.)2(٨
 :Êكإذا ك٤٠٭ة أك ا٦ؿأة ٍٗل٬ة ثة٣ؿصٕح وط(ٔ )3ىل اٵوطً٠ ،ل ٱىط
دٮ٠ٲ ٢ا١٣ةٚؿ ُلة أك ثٍصاء أ٦ح ٱُؤ٬ة .كإذا راصٕ٭ة ٌٚٮٍف ز ٥أصةز ا٣ـكج ًف
ٱىط ٔىل اٵوط ٠ةُ٣ٺؽ(.)4

( )1كذ٠ ٨٧٠ ٟ٣ؿر اٞ٣ؾؼ يف ظةؿ ظؽق ًف ٣لت إٹ ثةٝٲ٠ ،٫ؾ٪٬ ٟ٣ة( .ثكذةف).
(*) قٲأيت ٦ة ٥لة٬ ٙ٣ؾا يف ا٘ل٪ةٱةت يف ا١٣ٮا٠ت كا٣جٲةف إذا ص٪خ أـ ا٣ٮ٣ؽ كاٛلؽثؿة د١ؿرت
ثٕؽ دك٤ٲ ٥ا٣جٕي ،ك٥لذه اٛلذأػؿ ثٞ٧ؽار ٦ة ٝؽ قٚ ،٥٤ٲْ٪ؿ يف اٛ٣ؿؽ .كإف ٠ةف ٝؽ ٜٔ٤
ٔ٤ٲ ٫ث٧س٦ ٢ة ٪٬ة ،ك٬ٮ اٛلٞؿر ٪٬ةؾ.
(ٝ )2ج ٢اٌٞ٩ةء إ٣ؽة ،ٹ ثٕؽق ٚٺ ٱىط.ا٬ػ كٔ ٨قٲؽ٩ة إثؿا٬ٲ ٥ظسٲر¬ كاٛلٛذٰ :ٱىط ك٣ٮ ثٕؽ
إ٣ؽة؛ إذ ٝؽ راصٓ.
( )3كدٌٲ ٙإٌف ا٣ـكج ْٛ٣ة.)Í( .
( )4كدَصم ا٣ؿصٕح إف د٪ةكؿ ٕلٲٕ٭ة أك ثٌٕ٭ة.)Í( .
(*) ٝةؿ يف ا٘٣ٲر :كاٵٝؿب أف اٷصةزة د٤عٞ٭ة ،]1[Éك ٰ٬كإف ٠ة٩خ ٦نج٭ح ثةُ٣ٺؽ يف ظ٥١
ًف ٱ٤ــ أف ٱسجخ ٜلة ٕلٲٓ أظ١ةـ ٦ة مةر٠ذ ٫يف ٔ٤ذً٠ ،٫ل ٪٤ٝة يف وعح كٝٮٔ٭ة ٦ج٭٧ح
كٍ٦صكَح ،كأ٦ة ٠ٮف اٷصةزة ٹ د٤ع ٜاُ٣ٺؽ ١٣ٮ ٫٩اقذ٭ٺ ٠نة  ٥٤ٚدنةر ٫٠ا٣ؿصٕح يف ٬ؾق
ا٤ٕ٣حٚ ،ٺ دنةر ٫٠يف اٙل ٥١ا٣ىةدر ٔ٪٭ة.

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

[ ]1ك٣ٮ ثٕؽ إ٣ؽة؛ إذ ٠ ٰ٬ةمٛح .قًلع ٬ج .٢ك(.)Í

فصل[ :يف اخزالف الصوخني]

كإذا اػذ ٙ٤ا٣ـكصةف يف كٝٮع اُ٣ٺؽ ٚة٣جٲ٪ح ٔىل ٦ؽٔٲٚ ،٫إف ٠ةف ٬ٮ ا٣ـكج
ٚؽٔٮاق  ٫٣إٝؿار ث٫؛ كٹ ٤لذةج )1(Êإٌف ا٣جٲ٪ح إٹ ظٲر ٱؿٱؽ ث ٫إقٞةط ظ٤ٔ ٜٲ٫
ٜلة( ،)2كإف ٠ة٩خ  ٰ٬اٛلؽٔٲح كأ١٩ؿ ٚ٭ٰ ّلذةج إٌف ا٣جٲ٪ح ٞ٤ُ٦ة(.)3
 :كإذا ادٔخ أٞ٤َ ٫٩٭ة زٺزة أك ثةا٪ة أك أف ثٲ٪٭ًل رًةٔ نة كأ١٩ؿ
كظ ٙ٤يف ٞلِص اٙلةٞٚ ٥٠ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ :إ١لة ٓلذس ٢ظ٥١
اٍ٣صع( )4كدجٞٯ ّلذ .٫كٔ٪ؽ٩ة أ١لة ٔلؿب  ٫٪٦كٓلٛ٩ ٨ٔ ٫ٕ٪ك٭ة( )5ثًل أ ٨١٦ك٣ٮ
ثٞذ ٫٤إف ًف ٱ٪ؽ ٓٚإٹ ث ،٫ذ٠ؿق اٛلؤÊٱؽ ثةٓص ،كاٛلؿاد ٚٲًل ثٲ٪٭ة Êكثَل آص دٕةٌف؛ ٵف
اٙل٪٬ ٥١ة يف اْ٣ة٬ؿ  ،ٍٞٚكٝةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ظك ٨كٔيل :ٹ ٣لٮز ٜلة ٝذ ٫٤إٹ إذا
٠ةف اُ٣ٺؽ أك ا٣ذعؿٱٝ ٥لٕ٧ة ٔ٤ٲ ،٫أك ٟلذٛ٤ة ٚٲ ٫ك٦ؾ٬ج٧٠ ٫ؾ٬ج٭ة ٚٲ ٫كًف ٱ٪ذ٢ٞ
ٔ ،٫٪كٔ ٰ٬ةٛلح ثأٔ ٫٩ةًف ثؾٍٗ )6(ٟ٣ل ٩ةس .٫٣
¨ أ٦ة ٣ٮ ٠ةف ٞ٦ؿا ثةُ٣ٺؽ أك ا٣ؿًةع ك ٨١٣دنةصؿا أك اػذ٦ ٙ٤ؾ٬ج٭ًل
( )1يف (ج)ٚ :ٺ ٤لذةج.
(ٚ )2ٺ ثؽ  ٨٦ثٲ٪ح ٷقٞةط اٙلٞٮؽ ،كٝؽ ك ٓٝاُ٣ٺؽ.)Í( .
(*) ٱٕٚ ٰ٪ٲًلً٦ Êص٩ ،عٮ أف ٱؽٰٔ كٝٮٔ ٫يف كٝخ ٦ذٞؽـ كٱؿٱؽ إقٞةط ٞٛ٩ذ٭ة ك٩عٮ٬ة ٔ ٫٪ثٕؽ
ذ ٟ٣ا٣ٮٝخ ٤ٕٚٲ ¬٫ا٣جٲ٪ح( .ثكذةف ث .)٫ْٛ٤كادٔٯ ٔ٧٤٭ة أك ٠ة٩خ ظة٦ٺ ك٩عٮ٬ة.)Í( .
(ٔ )3ىل  ٢٠ظةؿ ك٣ٮ ٌ٦خ ٦ؽة  ٨٦ٱٮـ اُ٣ٺؽ.
( )4كذ٣ ٟ٣بٺ دؿد رشٱٕح ا٣ؿقٮؿ ÷٪٤ٝ .ة٬ :ٮ¬ ٱُ٤ج٭ة ٞ ٢ٕٚلْٮر ،ك٬ٮ ٹ ٣لٮز ٜلة ٓل١ٲ٫٪
كٹ ٱ٤ـ٦٭ة اٹ٦ذسةؿ؛ ٵف اٙل ٥١يف اْ٣ة٬ؿ ٹ ٱ١ٮف ظً١ل يف ا٣جةَ٨؛ ٵ ٫٩دٞؿٱؿ ْ٣ة٬ؿ اٙلةؿ
( .ٍٞٚثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(ٚ )5إف زٔ ٥زأ ٥كٝةؿ٠ :ٲ ٙٱؤ٦ؿ ا٣ـكج ثٮَب٭ة إذا ٝؽر كدؤ٦ؿ ا٣ـكصح ثةٹ٦ذ٪ةع إذا ٝؽرت،
ك٬ؾق ٪٦ةٌٝح ّة٬ؿة؟ ٪٤ٝة٬ :ؾا قؤاؿ ٞٚٲ ٫ق٤ٲ ٥ا٤ٞ٣ت صة ٢٬ثة٣ذُصٚةت اٵوٮ٣ٲح
كاٛلٌُؿثةت اٹصذ٭ةدٱحْٚ ،ة٬ؿ اٍ٣صع اٛل ،ٓ٪كٝؽ كٚٲ٪ة ث ،٫ك٬ؾا ّة٬ؿ اٹظذًلؿ؛ كٜلؾا ٠ةف
اٙل٦ ٥١ة ذ٠ؿ٩ةق ،كآص أٔ ٥٤ثة٣ىٮاب( .ا٩ذىةر).
( )6ٹ ٚؿؽ.)Í( .

ٚإ ٫٩ٱ٤ـ٦٭ًل ظ ٥١اٙلةّ ٥٠ة٬ؿا كثةَ٪ة٤ٚ ،ٮ ٠ةف ٦ؾ٬ج٫

ا٘لٮاز()1

ك٦ؾ٬ج٭ة

ٔؽ ٫٦كًف ٓلٛ٩ ٫ٕ٪ك٭ة ًف ٤ل٦ ٫٣ ٢ؽا٩ةٔلة( )2إٹ ثٕؽ ظ ٥١ظة٥٠؛ ٵف  ٫٤ٕٚٱ١ٮف
قججة يف ٤ٕٚ٭ة اٛلعْٮر(.)3
 :Êك ٨٦أٝؿ ثةُ٣ٺؽ ا٣جةا )4(٨أك ثة٣ؿًةع ز ٥رصٓ ٔ ٨إٝؿارقٓ٧ٚ :
٪٦ة٠ؿٔلة  ٫٣يف رصٮٔ ٫ٹ ظ٣ ٥١ؿصٮٔ ،)5(٫ك٦ ٓ٦ىةدٝذ٭ة  ٫٣يف وعح رصٮٔ٫
كأف إٝؿارق ٍٗل وعٲط ٱٕ٪٧ةف¬ أٱٌة ٔ٪ؽ٩ة( ،)6ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص،
كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٱٞج ٢رصٮٔ ٫إذا ٝةؿُ٤ٗ :خ أك ٩كٲخٝ ،ةؿ
اٛل٪ىٮر ثةٓص :ك٠ةف ٔؽٹ أٱٌة.
¨ أ٦ة ٣ٮ ٝة٦خ ٔ٤ٲ ٫ا٣ن٭ةدة ظكجح ثإٝؿارق ثؾ ٟ٣كأ١٩ؿق ٬ٮ كا٣ـكصح
ٚإ١لًل ٱٕ٪٧ةف( )7كٹ ظ ٥١ٷ١٩ةرً٬ل()8؛ ٣بٺ ٱؤدم إٌف د١ؾٱت ا٣ن٭ٮد.
¬ :كإذا أٝؿت ا٣ـكصح ثة٣ؿًةع ثٕؽ ٌ٦ص ٔؽة ا٣ؿصٰٕ أك يف ٔؽة
( )1كٜ ٢٬لة أف دٞذ٫٤؟ ٝٲ٣ :٢ٲف ٜلة ذ ،ٟ٣كاػذةرق اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق ،ٙكيف ا٘٣ٲر أف ٜلة ٝذ¬٫٤؛ ٵ٫٩
ٱُ٤ج٭ة ٞ ٢ٕٚلْٮر ،ك٬ٮ ٹ ٣لٮز ٜلة ٓل١ٲ ٫٪ك٣ٮ ٠ةف ٱكذضٲـقٚ ،٭ٰ ٹ ٱ٤ـ٦٭ة ٦ؾ٬جً٠ ،٫ل أف
ا٣ىٍ٘ل إذا ًف ٱ٪ؽ ٨ٔ ٓٚرضر اٍ٘٣ل إٹ ثٞذ ٫٤صةز ٝذ .Ê ٫٤ك٦س ٫٤يف ا١٣ٮا٠ت.
(٬ )2ؾا ٱٛ٭ ٥أ ٫٩ٹ ٣Éلٮز ٤٣نة ٰٕٚأف ٱذـكج ث٧ؿًٕح  ٫٣أرًٕذ٦ ٫ؿة كاظؽة ٨٦( .ػٍ اٙلًلَٰ).
( )3ك٠ؾ ٟ٣ا١ٕ٣ف.
( )4أك ا٣ؿصٰٕ ،كّلكت ٔ٤ٲٞ٤َ ٫ح.
( )5كٚةٝة( .ز٬ٮر).
( )6ٱٕ :ٰ٪د ٕٚنة ١٪٧٤٣ؿ؛ ٵف رصٮٍٔٗ ٫ل وعٲط ك٣ٮ وةدٝذ .٫كٝٮؿ اٛلؼةً٠ ٙ٣ل دؿل .ك٬ؾا
اٚلٺؼ يف ظٞٮؽ اٳد٦ٲَل اٛلنٮثح ثع ٜآص دٕةٌف ٠ةُ٣ٺؽ ا٣سٺث كا٣ؿًةع كإ٣ذٚ ،ٜأ٦ة
ظٞٮؽ اٳد٦ٲَل اٛلعٌح ٚٲىط ا٣ؿصٮع ٚٲ٭ة  ٓ٦اٛلىةدٝح كٚة ٝنة ،كأ٦ة ظٞٮؽ آص اٛلعٌح
ٕٚىل رضثَل٦ ٫٪٦ :ة ٹ ٱٞج٠ ٢ة٣ٮٚ ٙٝٺ ٱىط رصٮٔٚ ٫ٲ .٫ك٦ ٫٪٦ة ٱٞج ٢رصٮٔٚ ٫ٲ٠ ٫ةٙلؽ؛
إذ ٱك ٍٞثة٣نج٭ح( .ثكذةف).
( )7ثٕؽ اٙل ٥١ثة٣ن٭ةدة ،ك٣لت اٙلُ ٥١لة ً٠ ٓ٦لٜلة.)Í( .
( )8كٚةٝة.

ا٣جةا ٨وط إٝؿار٬ة( )1كٕ٪٦خ  ٨٦زكاصذٚ ،٫إف رصٕخ( )2كوةدٝ٭ة ا٣ـكج يف
رصٮٔ٭ة ٛٚٲ ٫اٚلٺؼ اٵكؿ( .)3كإذا أٝؿ ثةُ٣ٺؽ ا٣جةا ٨زَٚ ٥صق ثةٚل )4(ٓ٤أك
ثةُ٣ٺؽ ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ٚإ ٫٩ٱٞجٝ ٢ٮ.٫٣
ٔىل ٦ؽٰٔ
¬ :كإذا اػذٛ٤ة يف ٠ٮف اُ٣ٺؽ ٍ٦صكَة ثٍصط ٚة٣جٲ٪ح Ê
اٍ٣صط٤ٚ ،ٮ ادٔٯ أٞ٤َ ٫٩٭ة ٔىل ٔجؽ كأ١٩ؿت زجخ اُ٣ٺؽٚ ،إف ثَل ثةٕ٣جؽ أك
٤١٩خ اقذع ،)5(¬٫ٞكإف ظٛ٤خ ٠ةف اُ٣ٺؽ ثةا٪ة يف ظ )6(٫ٞرصٕٲ نة يف ظٞ٭ة،
ٚإذا راصٕ٭ة ٪٦ ٓ٪٦٭ة كٕ٪٦خ  ٨٦زكاصح ٍٗلق٤ٚ .ٮ ٠ةف إ٣جؽ ٕ٦ٲ٪ة كأٔذ ٫ٞز٥
ٝذ٣ ٫٤ـ٦ذٝ ٫ٲ٧ذٜ Ê٫لة ،كدٱذ٣ ٫ٮرزذ.)7(٫
( )1ٵ١لة يف ٱؽ ٛ٩ك٭ة( .ثكذةف).
( )2ثٕؽ اٙل.)Í( .٥١
( )3ٹ ٱىط رصٮٔ٭ة.)Í( .
(ٚ )4إف ٝةؿٝ :ؽ ظؿ٦خ ٔيل قٛ٦( ٢ذٰ) .ك ٫٤ٕ٣ٱٞةؿ :إف ٠ةف  ٨٦أ ٢٬ا٣ذ٧ٲٲـ كاٛلٕؿٚح ٖلٔ ٢ىل ا٣ذس٤ٲر
ً٠ل ٬ٮ ا٘٣ة٣ت ،كإٹ ٖلٔ ٢ىل ا٣جٲ٪ٮ٩ح ا٣ى٘ؿل٠ ،جٕؽ إ٣ؽة كاٚل ٓ٤كٝج ٢ا٣ؽػٮؿ( .مة.)ٰ٦
( )5ك٠ةف ػ ٕ٤نة.
(*) ك٠ةف اُ٣ٺؽ ثةا٪ة يف ظٞ٭ًل ٕ٦ة( .ثكذةف) ( ٓ٦ .)Íا٪٣نٮز .ك(.)Í
(*) ظٲر ٠ةف ٕ٦ٲ ٪نةٚ ،إف ًف ٱ٣ ٨١ـ٦٭ة أد٩ٯ ٔجؽ .ك(.)Í
( )6كذ ٟ٣ٷٝؿارق ثةٚلٚ ،ٓ٤ٺ ٱؿز٭ة إذا ٦ةدخ يف إ٣ؽة ،كإف ٦ةت ٬ٮ ٚٲ٭ة ٞٚٲ :٢إ١لة دؿز¬٫؛ ٵف إٝؿارق
ٔىل ٛ٩ك ٫ٹ ٔ٤ٲ٭ة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ٹ دؿز٫؛ ٵف إٝؿارق ثة٣جٲ٪ٮ٩ح ٞ٦جٮؿ .ك٠ؾا اٚلٺؼ يف
اقذعٞةٝ٭ة ٤٣ك٪١ٯ ٔ٤ٲ( .٫ثكذةف ث٣ .)٫ْٛ٤لت ٜلة ا٣ك٪١ٯ ٔىل اٛلؼذةر ( .Êقٲؽ٩ة ظك.)٨
(٬ )7ؾا ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮقٚ ،ٙةٞ٣ٲ٧ح ٔ٧ٺ ثةْ٣ة٬ؿ ،كا٣ؽٱح ٔ٧ٺ ثإٝؿارق ،كٹ ٝىةص٤ٔ Êٲ ٫يف
ٝذ ]1[٫٤؛ ٵف اْ٣ة٬ؿ أٔ ٫٩جؽ .كٝةؿ يف ا٣ذؾ٠ؿة كاٙلٛٲِ :ٹ ٱ٤ـ ٫٦إٹ دٱذ٤٣ ،٫ـكصح ٪٦٭ة ٝؽر
ٝٲ٧ذ ]2[٫كا٣جة٣ ٰٝٮرزح إ٣جؽ إف ٠ةف  ٫٣كارث ،كإٹ ٤ٚجٲخ اٛلةؿ( .ثكذةف) .ك٪ٕ٦ةق يف ا٣جٲةف
يف ا٣ؽٔةكل يف اٛلكأ٣ح ا٣كةدقح ٝ ٨٦ٮ :٫٣اِ٣صب ا٣سةٌل ٱٞج ٢ا٘ل٭ة٣ح ..ا٣غ.

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

[ ] 1إف ٝٲ٬ :٢ٮ ٕ٦رتؼ ثأف اٞ٣ىةص كاصت ٔ٤ٲ ٫ق٢؟ يف ثٕي اٙلٮا٨ل ٔ ٨ا٣نة ٫٤ٕ٣ :ٰ٦ٱكذٞٲ ٥ظٲر
ٹ كارث  ٫٣إٹ ا٣ـكصحٚ ،٭ٰ رادة ٹقذعٞةؽ اٞ٣ىةص ،كأ٦ة ٣ٮ ٠ةف  ٫٣كارث ٍٗل٬ة ٚ٭ٮ ٞلْ٩ ٢ؿ.

[ ]2ٱْ٪ؿ ٣ٮ ٠ةف ٝٲ٧ح إ٣جؽ ٝؽر ا٣ؽٱح أك أ٠سؿ ٦ةذا ٱك٤٣ ٥٤ٮرزح ٔىل أو٤٭٥؟ (مة.)ٰ٦

٤ٚ :ٮ ادٞٛة ٔىل ٠ٮٍ٦ ٫٩صكَة ز ٥اػذٛ٤ة يف ظىٮؿ اٍ٣صط ٤ٕٚٲ٭ة ا٣جٲ٪حÊ
ثعىٮ )1(٫٣إذا ٠ةف اٵوٚ ٢ٲٔ ٫ؽـ اٙلىٮؿ ك٠ةف ً٦ل ٱ ٨١٧إٝة٦ح ا٣جٲ٪ح ٔ٤ٲٚ ،٫إف
٠ةف اٵوٚ ٢ٲ ٫اٙلىٮؿ٩ ،عٮ أف ٱٞٮؿ« :إف ًف دؽػيل ا٣ؽار ٬ؾا ا٣ٲٮـ ٚأ٩خ َة»ٜ٣
زً٦ ٥ص ا٣ٲٮـ كاػذٛ٤ة يف دػٮٜلة ٚة٣جٲ٪ح ٔ٤ٲ ٫أ١لة دػ٤خ ٔ٪ؽ اٜلةدم¬؛ ٵف اٵو٢
ٔؽـ ا٣ؽػٮؿ ،كٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ِلت ا٣جٲ٪ح ٔ٤ٲ٭ة؛ ٵف اٵؤ ٢ؽـ اُ٣ٺؽ.
كإف ٠ةف ً٦ل ٹ ٱ ٨١٧إٝة٦ح ا٣جٲ٪ح ٔ٤ٲ٩ ،٫عٮ أف ٱٞٮؿ« :إف ٪٠خ دؿٱؽٱ ٨اٛلٮت أك
اُ٣ٺؽ» ٚةٞ٣ٮؿ ٝٮٜÊلة( ٓ٦ )2ٱ٧ٲ٪٭ة ،كإف ٠ةف اٍ٣صط كٹدٔلة ز ٥ادٔذ٭ة ٤ٕٚٲ٭ة
ا٣جٲ٪ح ثٕؽ٣ح(ٚ ،)3إذا م٭ؽت ٜلة زجخ اُ٣ٺÊؽ ك٩كت ا٣ٮ٣ؽ .كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚدجَل
ثأرثٓ ٩كٮة ٞ٤ُ٦ة( ،)4كٝةؿ ا٪٣ةرص :ثٕؽَ٣ل( .)5ك١٬ؾا يف كٹدة ٍٗل٬ة ظٲر ٰ٬
رشط يف اُ٣ٺؽ.
كإف ٠ةف اٍ٣صط ٬ٮ اٙلٲيٍٗ ٨٧ٚ :ل٬ة دجَل ثٕؽ٣ح ،Êك٪٦٭ة ٚٲٝ ٫ٮٹف ٧٤٣ؤٱؽ
ثةٓص ٢٬ :ٱٞجٝ ٢ٮٜلة  ٓ٦ٱ٧ٲ٪٭ة أك دجَل ثٕؽ٣ح .Êكٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إف ٦ؿادق
ظٲر ٱ١ٮف يف ٦ؽة ٠ل٪١ح ٕ٦ذةدة( )6ٱٞجٝ ٢ٮٜلة  ٓ٦ٱ٧ٲ٪٭ة ،كإف ٠ةف يف ٦ؽة ٍٗل
ٕ٦ذةدة( )7دجَل ثٕؽ٣ح .كٔ٪ؽ أيب ظ٪ٲٛح :ٹ ٱَ٧ل ٔ٤ٲ٭ة.
ٚإف ٝةؿ« :إف قةٚؿت ثٍ٘ل رًةؾ ٚأ٩خ َة »ٜ٣ز ٥قةٚؿ كادٔٯ أ٫٩
( )1ك٠ؾا ٔ٤ٲ ٫ا٣جٲ٪ح ثعىٮ .٫٣ثةْ٪٣ؿ¬ إٌف اٙلٞٮؽ ،كأ٦ة ظىٮؿ اٍ٣صط ُ٤٣ٺؽ ٚةٞ٣ٮؿ ٝٮ،٫٣
٠إٝؿارق ثةُ٣ٺؽ( .قًلع مة.)Í( )ٰ٦
( )2كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٹ ٱٕ ٥٤إٹ  ٨٦ص٭ذ٭ة( .ثكذةف).
( )3كذٛ ٟ٣لة ركل ظؾٱٛح ث ٨ا٣ٲًلف ٔ ÷ ٫٪أٝ ٫٩ج ٢م٭ةدة اٞ٣ةث٤ح يف ا٣ٮٹدة كٔٮؿ ٔ٤ٲ ٫يف
ٙلٮؽ ٩كت ا٣ٮ٣ؽ؛ كٵف ا٣ٮاظؽة كا١٣سٍل قٮاء يف ذ( .ٟ٣ثكذةف).
( )4قٮاء ٠ةف كٹدٔلة أك كٹدة ٍٗل٬ة.
(ٔ )5ىل إٝؿار ا٣ـكج٠( .ٮا٠ت) .ٵ١لة ٹ دٞج ٢م٭ةدة ا٪٣كةء اٞ٣ٮاث٪ٔ ٢ؽق( .ز٬ٮر).
(٠ )6ج٪خ ٗلف ٍٔصة ق٪ح.
(٦ )7ة ثَل ا٣ذكٓ إٌف ٗلف ٍٔصة.

ثؿًة٬ة( )1كأ١٩ؿت ٚة٣جٲ٪ح ٔ٤ٲ ،)2(Ê٫كٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص٤ٔ :ٲ٭ة(.)3
¨ كإف َٔ ٜ٤ٺٝ٭ة ثؿد٬ة ٣ٮدٱٕذ ٫ز ٥ادٔخ ا٣ؿد كأ١٩ؿ ٤ٕٚٲ٭ة ا٣جٲ٪ح
ٵص ٢اُ٣ٺؽ ،ٹ ٣رباءٔلة ٪٦٭ة( .)4ك٠ؾا إذا َٔ ٜ٤ٺٝ٭ة ثرباا٭ة  ٫٣ز ٥ادٔخ أ١لة
ٝؽ أثؿأد ٫كأ١٩ؿ ٤ٕٚٲ٭ة ا٣جٲ٪ح( )5ٵص ٢اُ٣ٺؽ ،كأ٦ة ا٣رباء ٞٚؽ زجخ(.)6
¬ٚ :إف اػذٛ٤ة يف اٍ٣صط ٦ة ٬ٮ٠ ،ؽػٮؿ ٬ؾق ا٣ؽار أك ٬ؾق ،أك ٠ٺـ
زٱؽ أك ٔ٧ؿكٚ -ة٣جٲ٪ح ٔ٤ٲ٭ة ،ك٠ؾا ٣ٮ ٝة٣خ« :رشَخ إف ٪٠خ دػ٤خ ا٣ؽار»
كٝةؿ« :ث ٢رشَخ إف دػ٤خ يف اٛلكذٞجٚ »٢ة٣جٲ٪ح ٔ٤ٲ٭ة(.)7
(٣ )1بٺ دُ.ٜ٤
( )2ثة٣ؿًة؛ ٵف اٵؤ ٢ؽ .٫٦كٹ ٱٞةؿ :إف اٵؤ ٢ؽـ ا١٣ؿا٬ح أٱٌ نة؛ ٵ١لة ٝؽ د١ٮف ٹ
راًٲح كٹ ٠ةر٬ح .ك٬ؾا ٔىل ٝٮؿ اٜلةدم #؛ ٵ ٫٩ٱٕذرب اٵو ٢ا٣سةٌل ،ك٬ٮ ٔؽـ ا٣ؿًة،
كأ٦ة ٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٚةٵؤ ٢ؽـ اُ٣ٺؽٚ ،ذ١ٮف ا٣جٲ٪ح ٔىل ا٣ـكصح؛ ٵ١لة اٛلؽٔٲح.
(٠ٮا٠ت).
( )3ٵ ٫٩ٱٞٮؿ :اٵؤ ٢ؽـ اُ٣ٺؽ.
( )4ٱٕٚ ٰ٪أ٦ة ٣رباءة ٛ٩ك٭ة  ٨٦ا٣ٮدٱٕح ٚٲٞجٝ ٢ٮٜلة :إ١لة ٝؽ ردت ا٣ٮدٱٕح .كٹ ٱىط أف ٱٞةؿ:
ٚٲ٤ــ إذا ٝجٝ ٢ٮٜلة ٣رباءة ٛ٩ك٭ة أف ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ؛ ٵ١لًل ٦ذٺز٦ةف؛ ٵ٩ة ٞ٩ٮؿ :إف  ٨٦اٞ٣ٮؿ
ٝٮٚ ٫٣ٲًل ادٰٔ ٔ٤ٲ ٫إً٩ل ٱٞج ٢إذا ادٰٔ ٔ٤ٲ ٫ذ ٟ٣ا٣يشء ا٣ؾم اْ٣ة٬ؿ ٚ ٫ٕ٦ٲًل ٱٞٮ ،٫٣كأ٦ة إذا
ادٔٯ ذ ٟ٣أ٦ؿا  ٨٦اٵ٦ٮر ٤ٕٚٲ ٫ا٣جٲ٪ح ٚٲًل ٱؽٔٲ ،٫ك٬ة٪٬ة اٞ٣ٮؿ ٝٮٜلة يف رد ا٣ٮدٱٕح ٣رباءٔلة
٪٦٭ةٚ ،أ٦ة إف ادٔخ ذ٣ ٟ٣ٮٝٮع اُ٣ٺؽ ٤ٕٚٲ٭ة ا٣جٲ٪ح( .وٕٲرتم).
( )5ك ٫٤ٕ٣يف اٛلؤٝخ ثٮٝخ كً٦ص كاػذٛ٤ة ٤ٕٚٲ٭ة ا٣جٲ٪ح ثة٣رباءة ٚٲ ،٫كأ٦ة ٦ة ٬ٮ ٚ ٜ٤ُ٦إٝؿار٬ة
٠ةؼ يف كٝٮع اُ٣ٺؽ( .ثكذةف ٪ٕ٦ٯ).
( )6ٱٕ ٰ٪ثإٝؿار٬ة .ك٬ؾا ٱكذٞٲ ٥ظٲر ٔ Ê٫ٞ٤ثٮٝخ كً٦ص ذ ٟ٣ا٣ٮٝخ ز ٥ادٔخ أ١لة أثؿأدٚ ٫ٲ،٫
ٚأ٦ة ظٲر ٬ٮ ٚ ٜ٤ُ٦إٝؿار٬ة ٱ[ ]1[ٰٛ١كإف دؿاػٯ]( .ثكذةف) .يف كٝٮع ا٣رباء كاُ٣ٺؽ.
٤ٲ ٫ظٲر ٬ٮ ٱؽٔٲ.)Í( .٫
( )7كِلت ٔ Ê
(*) كذ ٟ٣ٵف اٍ٣صط يف اٙلٞٲٞح ٬ٮ اٛلكذٞجٚ ،٢أ٦ة اٛلة٬ل ٚ٭ٮ ٝلةز ٨٧ٚ ،ادٔٯ اٛلضةز ٤ٕٚٲ٫
ا٣جٲ٪ح( .ثكذةف ث.)Í( )٫ْٛ٤

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

[ ]1ٱْ٪ؿ يف ٠ٮف اٷٝؿار ثة٣رباء إثؿاء.

¨ كإف اػذٛ٤ة يف ٝؽر ٔٮض اٚل ٓ٤أك يف ص٪ك ٫أك ٩ٮٔ ٫أك ٔٲٰٛٚ :٫٪
اٍ٣صط ا٣جٲ٪ح ٔ٤ٲ٭ة( ،)1كيف إٞ٣ؽ اٞ٣ٮؿ ٝٮٜلة( ٓ٦ )2ٱ٧ٲ٪٭ة.
(ٚ :)3إف اػذٛ٤ة يف وٛح رشط اُ٣ٺؽ٠ ،ىٺٔلة ٝةا٧ح أك ٝةٔؽة،
ٚة٣جٲ٪ح ٔ٤ٲ٭ة ثًل
¬
كدػٮٜلة ٦ةمٲح أك را٠جح ،أك ٹثكح أك ٔةرٱح ،أك ٩عٮ ذ-ٟ٣
دؽٔٲ٫؛ ٵف اٵؤ ٢ؽـ اُ٣ٺؽ٤ٚ .ٮ ادٞٛة أف اٍ٣صط دػٮٜلة ا٣ؽار ك ٨١٣ادٔٯ
أ ٫٩رشط دػٮٜلة را٠جح أك ٔةرٱح كأ١٩ؿت ذٚ ٟ٣ة٣جٲ٪ح ٔ٤ٲ)4(٫؛ ٵ١لًل ادٞٛة ٔىل
اٍ٣صط كادٔٯ ا٣ـكج زٱةدة ٔ٤ٲ .٫ك٠ؾا ٣ٮ ٝةؿ« :رشَخ ٠ٺـ زٱؽ كٔ٧ؿك» أك
«دػٮؿ ا٣ؽارٱٕ٦ ٨ة» كٝة٣خ« :ث ٢أظؽً٬ل(.»)5
¬ :كإذا أػربق ٟلرب ثعىٮؿ رشط اُ٣ٺؽ أك إ٣ذٚ ٜإف ًف ٱْ ٨وؽً ٫ٝف
ٱ٤ـ ٫٦دٱ٪ة كٹ رشٔة ،كإف ّ ٨وؽ٣ ٫ٝـ ٫٦دٱ٪ة ٹ رشٔة ،إٹ أف ٱٞؿ أ ٨ّ ٫٩وؽ٫ٝ
أػؾ ثٚ ،٫إف ادٔخ ٔ٤ٲ ٫أ ٨ّ ٫٩وؽ٣ ٫ٝـ٦ذ ٫ا٣ٲَ٧ل()6؛ ٵ ٫٩إذا أٝؿ ثؾ٣ ٟ٣ـ.٫٦
( )1ٵ١لة دؿٱؽ كٝٮع اُ٣ٺؽ ثًل ادٔذ ،٫كاٵؤ ٢ؽ .٫٦كيف إٞ٣ؽ :اٞ٣ٮؿ ٝٮٜلة؛ ٵ١لة ٝؽ
َٞ٤خ ،كاٵو ٢ثؿاءة ذ٦ذ٭ة ً٦ل ادٔةق( .ثكذةف).
( ٨١٣ )2ٱْ٪ؿ ٣ٮ ٠ةف ٝجٮٜلة ثأف ا٦ذس٤خ كٝة٣خ :ق٧٤خ ٦ة ٔٞؽ ٔ٤ٲ ٫ك٬ٮ ٠ؾا ،كٝةؿ :اٛلٕٞٮد
ٔ٤ٲ٠ ٫ؾا كٛلة دك ٢٬ -٫٧٤اٞ٣ٮؿ ٝٮٜلة أك ٱ١ٮف ٠ةٍ٣صط؟ ٤لذ ٢٧أ٠ ٫٩ةٍ٣صط¬ ٚٲ١ٮف ٔ٤ٲ٭ة
ا٣جٲ٪ح؛ ٵ١لة دؽٰٔ ظىٮ ٫٣ثة٣ذك٤ٲ ٥كاٹ٦ذسةؿ ،كاٵؤ ٢ؽ ،٫٦ك٣ٮ ٪٤ٝة :إف اٞ٣ٮؿ ٝٮٜلة أٱٌة يف
ٔؽـ ٦ة ٱؽٔٲ٤ٕٚ ٫ٲ٭ة ا٣جٲ٪ح؛ ٵ١لة دؽٰٔ كٝٮع اُ٣ٺؽ ً٠ل دٞؽـ يف رد ا٣ٮدٱٕح .ك٤لذ ٢٧أف اٞ٣ٮؿ
ٝٮٜلة ٞ٤ُ٦ة؛ ٵف اٹ٦ذسةؿ ٩ةب ٪٦ةب اٞ٣جٮؿ ،ك٣ٮ أ١٩ؿ ٝجٮٜلة ٠ةف ٔ٤ٲ ٫ا٣جٲ٪ح؛ ٵ ٫٩ٱؽٰٔ اٛ٣كةد،
كاٵو ٢ا٣ىعح ٔىل اٛلؼذةر ،كآص أٔ .٥٤كيف ظٮا٨ل اٜلةصؿم ٔىل ا٣جٲٓ ١٬ؾا ،كيف ا٣جعؿ يف
ا٣جٲٓ :ٹ ثؽ  ٨٦اٛلىةدٝح ٔىل اٷ٣لةب كاٞ٣جٮؿٚ ،ٲع ،ٜٞكآص أٔ.٥٤
(٬ )3ؾق اٛلكأ٣ح ٦كذٞٲ٧ح ٔىل اٛلؾ٬ت يف ٕلٲٓ أَؿاٚ٭ة ٨٦( .ػٍ قٲؽم اٙلكَل ث ٨اٞ٣ةق.)٥
ةر ػٺ ،٫ٚك٬ٮ أف اٞ٣ٮؿ ٤٣ـكج يف ٠ٲٛٲذ ،٫ك٦س ٫٤يف ا٣ذؾ٠ؿة.
( )4كيف اٵزÊ ٬
( )5كاٵز٬ةر ػٺ.)Í( .٫ٚ
(٦ )6ة ٗ٤ت ثْ( .٫٪ثؿ٬ةف).
(*) ك١٬ؾا ٚٲ ٨٧ادٔٯ¬ دٱ٪ة ٔىل ٦ٲخ كأ١٩ؿق ا٣ٮارث ّ ٫٤ٚل٤ٲ٦ ٫ٛة ٗ٤ت ثْ ٫٪وعح دٱ٫٪؛ ٵ٫٩
٣ٮ أٝؿ ثْ٣ ٫٪ؾ٣ ٟ٣ـ٠( .٫٦ٮا٠ت).

¬ :كإذا ادٔٯ ا٣ؿصٕح( )1يف ٦ؽة إ٣ؽة ٠ةف رصٕح( ،)2كإف ادٔة٬ة ثٕؽ
ٌ٦ٲ٭ة ٤ٕٚٲ ٫ا٣جٲ٪ح ،كإٹ ظٛ٤خ ٦ة دٕ)3(٥٤؛ ٵ١لة ٔىل ٍٗ ٢ٕٚل٬ة ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽÊ
ثةٓص كاٞٛ٣ٲ ٫ظك ،٨كٝةؿ اٵٍ٦ل اٙلكَل كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إ١لة ّلٔ ٙ٤ىل
آُٞ٣؛ ٵ١لة كصجخ ٔ٤ٲ٭ة  ٨٦اٵو ٢ٹ  ٨٦ص٭ح ٍٗل٬ة.
 :كإذا ادٔٯ ا٣ؿصٕح كادٔخ اٌٞ٩ةء إ٣ؽةٚ :عٲر إ٣ؽة ثةٵم٭ؿ أك
ثة٣ٮٹدة ٚة٣جٲ٪ح ٔ٤ٲ٭ة¬ ثٕؽَ٣ل يف اٵم٭ؿ كٔؽ٣ح يف ا٣ٮٹدة ،كّلٕ٦ ٙ٤٭ة ٦ؤ٠ؽة
إذا َ٤جخ ٪٦٭ة( ،)4ذ٠ؿق يف اٍ٣صح ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ،)5(ٰٕٚكظٲر
إ٣ؽة ثةٙلٲي ٞٚةؿ أثٮ َة٣ت Éكأوعةب ا٣نة ٰٕٚكأثٮ ٱٮق ٙكٞل٧ؽ كاث٨
ٕ٦ؿؼ :إف ٠ةف ٝؽ ٌ٦خ ٦ؽة ٠ل٪١ح

ٕ٦ذةدة()6

ٚةٞ٣ٮؿ ٝٮؿ  ٨٦قج٪٦ ٜ٭ًل

ثة٣ؽٔٮل(ٚ ،)7إف اد٠ ٜٛٺ٦٭ًل يف ظة٣ح كاظؽة ٚةٞ٣ٮؿ¬ ٝٮٜلة( ،)8كإف ٠ة٩خ
( )1ثأم أٛ٣ةظ ا٣ؿصٕح.)Í( .
(ٚ )2إف ٝةؿ :راصٕذ ٟأ٦ف أك ٩عٮق ٠ةف رصٕحٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق٬ ٢ٕ٣ :ٙؾا يف اْ٣ة٬ؿ ،ٹ يف
ا٣جةَ ٨إف ٠ةف ٠ةذثة .كٝٲٞ٤ُ٦ :٢ة .Êكآص أٔ.٥٤
(*) كذ ٟ٣ٵف ا٣ؽٔٮل د١ٮف ث ِٛ٤ا٣ؿصٕح ،ثأف ٱٞٮؿ« :إٌل ٝؽ راصٕذ »ٟأك ٦ة ٱٞٮـ ٞ٦ةـ
ذ ٨٦ ٟ٣اٵٛ٣ةظ١ٚ ،ةف رصٕح؛ ٵٝ ٫٩ؽ كصؽ  ِٛ٣ا٣ؿصٕح  ٓ٦ثٞةء إ٣ؽة( .وٕٲرتم ث.)٫ْٛ٤
( )3كٹ دْ.)Í( .٨
( )4اٛلؾ٬ت أ١لة ٹ ّلÊٙ٤؛ ٵف ثٲ٪ذ٭ة ٞلٞٞح ،كاٛلؤ٠ؽة ٹ د٤ــ إٹ ٍٗ ٓ٦ل اٛلعٞٞح.
( )5كذ ٟ٣ٵ١لًل ٹ ٱٮصجةف اٛلؤ٠ؽة( .ثكذةف).
( )6زٺزح أم٭ؿ( .ظةمٲح قعٮٍف) (.)Í
(٪ٔ )7ؽ اٙلة.٥٠
(*) ث ٢ثةٷ٩نةء.)Í( .
( )8د٘٤ٲج نة ٘لة٩ت اٙلْؿ( .رشح أزًلر) .كيف رشح ا٣ؾكٱؽ :ٵف ٝٮٜلة إٝؿار كٝٮ ٫٣إ٩نةء .كِٛ٣
ظةمٲح :ٵ١لة ٟلربة ٔ ٨أ٦ؿ ٦ةض٠( .ٮا٠ت) .ك٠ؾا إف ا٣ذجفٚ .]1[Êإف ٔ ٥٤دٞؽـ أظؽً٬ل ز٥
ا٣ذجف ٚٺ ّل ٫٣ ٢إٹ ثٕٞؽ ،كٹ ْلؿج إٹ ثذضؽٱؽ َٺؽ( .قًلع ذ٦ةرم) .كٔ ٨قٲؽ٩ة قٕٲؽ
اٜل ج ٢أٔ ٫٩ىل اٚلٺؼ يف اٵو ٢اٵكؿ كا٣سةٌلٚ ،ةٵو ٢اٵكؿ ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٔؽـ اُ٣ٺؽ،
كاٵو ٢ا٣سةٌل ٔ٪ؽ اٜلةدمٔ Êؽـ اٹٌٞ٩ةء كزجٮت ا٣ؿصٕح.

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

[ ٨٦ ]1اٵوٚ ٢ةٞ٣ٮؿ ٝٮٜلة( .رشح أزًلر).

اٛلؽة ٠ل٪١ح ٍٗل ٕ٦ذةدة(ٚ )1ةٞ٣ٮؿ ٝٮؿ ا٣ـكج .Êكٝةؿ يف ا٣ذٞؿٱؿ كأثٮ ظ٪ٲٛح كأثٮ
صٕٛؿ :إف ٠ة٩خ اٛلؽة ٕ٦ذةدة ٚةٞ٣ٮؿ ٝٮؿ ا٣ـكصح ،كإف ٠ة٩خ ٍٗل ٕ٦ذةدة ٚةٞ٣ٮؿ
ٝٮؿ  ٨٦قج .ٜكٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص( :)2اٞ٣ٮؿ ٝٮؿ ا٣ـكصح يف اٛلٕذةدة كٝٮؿ
ا٣ـكج يف ٍٗل اٛلٕذةدة .كإذا اػذٛ٤ة يف ٌ٦ص اٛلؽة اٛلٕذةدة ٚة٣جٲ٪ح ٔىل ٨٦ Êادٔةق
ثٕؽَ٣ل(.)3
ٚ :إف ٠ةف اٛلؽٰٔ ٹٌٞ٩ةء إ٣ؽة ٬ٮ ا٣ـكج أك كرزذ٣ ٫ذك٪ٔ ٍٞ٭ ٥اٞٛ٪٣ح
أك ٣بٺ دؿث  ٰٛٚ :٫٪٦اٵم٭ؿ كا٣ٮٹدة ا٣جٲ٪ح ٔ٤ٲ٭ً٠ Ê٥ل ٦ؿ ،كيف اٙلٲي ٝةؿ يف
ا١٣ةيف :ا٣جٲ٪ح ٔ٤ٲ٭ ٥أٱٌة ثٕؽ٣ح¬ ٔىل اٙلٲي أك ثٕؽَ٣ل(ٔ )4ىل إٝؿار٬ة ،كٝةؿ
اٛل٪ىٮر ثةٓص :اٞ٣ٮؿ ٝٮٜل ٥يف اٛلؽة اٛلٕذةدة(.)5
¨ :كظٲر دؿٱؽ إٝة٦ح ا٣جٲ٪ح ثة٣ٮٹدة ٹ ثؽ أف دن٭ؽ ٔؽ٣ح أ١لة مة٬ؽت ػؿكج
اٙلٚ ٨٦ ٢٧ؿص٭ة ،ٹ ٔىل أ١لة مة٬ؽد ٫ثَل ًػ ىؿ ً ٝى٭ة أك ٔىل ٚؿام٭ة ٚٺ ٱ،)6(ٰٛ١

كّل ٓ٦ )7(ٙ٤م٭ةدٔلة إذا َ٤ج٭ة ا٣ـكج ،ػٺؼ ا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛح( ،)8كظٲر دؿٱؽ
إٝة٦ح ا٣جٲ٪ح ثةٙلٲي ٹٌٞ٩ةء إ٣ؽة يف ٍٗل اٛلٕذةدة( )9ٹ ثؽ أف دن٭ؽ ٔؽ٣ح ثأ١لة
مة٬ؽت ػؿكج ا٣ؽـ  ٨٦رٖل٭ة يف  ٢٠ظٲٌح ٔىل أكؿ اٙلٲٌح كآػؿ٬ة ،كٔىل ْل٢٤
( )1دكف زٺزح أم٭ؿ.)Í( .
(ٝ )2ٮم ٔة٦ؿ.
( )3أك رص ٢كا٦ؿأدَل.)Í( .
( )4أك رص ٢كا٦ؿأدَل.)Í( .
(ٝ )5ٮمٔ( .ة٦ؿ) .ك٬ٮ ٝؿٱت كإف ٠ةف ّة٬ؿ اٵز٬ةر ػٺ( .٫ٚمة.)ٰ٦
(ٝ )6ةؿ اٛلٛذٰ :إٹ أف ٱٕ ٥٤أ٪٦ ٫٩٭ة ً٠ل يف ا٣ن٭ةدة ٔىل ا٣ىٮت.)Í( .
( )7ث ٢ٹ ّلٙ٤؛ ٵ١لة ٞلٞٞح.)Í( .
( )8أ٦ة ا٪٣ةرص  ٨٧ٚأو ٫٤أ١لة ٹ د٤ـ٦٭ة ا٣ٲَ٧ل  ٓ٦ثٲ٪ذ٭ة ،كأ٦ة أثٮ ظ٪ٲٛح ٚٶ ٫٩ٹ ٱٮصت اٛلؤ٠ؽة
ٚٲ٭ة كٹ يف ٍٗل٬ة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )9ك٠ؾا يف اٛلٕذةدة إذا قج ٜا٣ـكج ثة٣ؿصٕح ٔىل ٝٮؿ أيب َة٣ت ك٫ٕ٦ ٨٦؛ ٹٌٞ٩ةء إ٣ؽة.

َ٭ؿٱ٠ ٨ةَ٤٦ل ثَل ا٣سٺث اٙلٲي(ٝ .)1ةؿ اٷ٦ةـ¬ اٛل٭ؽم أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ :كاُ٣ؿٱ ٜإٌف
ٕ٦ؿٚح إ٣ؽ٣ح ُ٤٣٭ؿ  ٰ٬اٵ٦ةرة ا٣ذٰ ٤لىُ ٢لة ا ،٨ْ٣ك ٰ٬ػؿكج اُ٣٭ؿة
ا٣جٲٌةء( )2يف آػؿ اٙلٲي كأكؿ اُ٣٭ؿٚ ،أ٦ة ا ٥٤ٕ٣ثً١لؿ اُ٣٭ؿ ٚٺ ٱ ٨١٧إ٣ؽ٣ح.
 ¨:كظٲر اٛلؽٰٔ ٹٌٞ٩ةء إ٣ؽة ا٣ـكج كأراد ّل٤ٲٛ٭ة ٔ٤ٲٚ :٫عٲر ٱؽٰٔ
دػٮٜلة يف اٙلٲٌح اٵكٌف أك ػؿكص٭ة ٪٦٭ة أك دػٮٜلة يف اٙلٲٌح ا٣سة٩ٲح أك
 ٜا٣ٲَ٧ل(٤ٔ )3ٲ٭ة ٚٲ٫؛ ٵف ٗةٱح إ٣ؽة ٹ دٕؿؼ ثؾ،ٟ٣
ػؿكص٭ة ٪٦٭ة ٹ ٱكذع Ê
كظٲر ٱؽٰٔ دػٮٜلة يف اٙلٲٌح ا٣سة٣سح كد١٪ؿق ّ ٫٤ٚل٤ٲٛ٭ة يف  ٢٠ٱٮـ(،)4
كظٲر ٱؽٰٔ اٌٞ٩ةء اٙلٲٌح ا٣سة٣سحٚ :إف أ١٩ؿت اٙلٲي ا٣سٺث ٤٠٭ة ظٛ٤٭ة
٦ؿة ظٲ٪بؾ ،ز ٥ٹ ٤لٛ٤٭ة إٹ ثٕؽ دكٕح كٍٔصٱ ٨ٱٮ٦ة ،كإف أٝؿت ثعٲٌح(ٍٞٚ )5
ظٛ٤٭ة ٦ؿة ظٲ٪بؾ ز ٥ٹ ٤لٛ٤٭ة إٹ ثٕؽ قذح ٍٔص ٱٮ٦ة( ،)6كإف أٝؿت ثعٲٌذَل

( )1ٹ أ١لة مة٬ؽت ا٣ؽـ يف زٲةُلة أك ثؽ١لة ٚٺ ٱ.ٰٛ١
( )2كٱؽؿ ٔىل ذ٦ ٟ٣ة ركم أف ٔةانح قأ٣خ ا٪٣جٰ ÷ أٝ ٫٩ؽ ٱ٪ٔ ُٓٞ٪٭ة ا٣ؽـ يف أٱةـ
اٞ٣ىح ا٣جٲٌةء))ٚ ،ضٕ٤٭ة أ٦ةرة ٹٌٞ٩ةء
ظٲٌ٭ة ٚ٭ ٢دىيل؟ ٞٚةؿ(( :ٹ ،ظذٯ دؿم
ِف
اٙلٲي ،ك ٰ٬دؿكل «اٞ٣ىح» ثةٞ٣ةؼ كا٣ىةد اٛل٭٤٧ح ،كدؿكل اٌٛ٣ح ثةٛ٣ةء كاٌ٣ةد
اٛلٕض٧ح( .ثكذةف ثٝ .)٫ْٛ٤ةؿ يف ا٪٣٭ةٱح٬ :ٮ أف ْلؿج ا٪ُٞ٣ح أك اٚلؿٝح ا٣ذٰ ّلذيش ُلة
ٝىح ثٲٌةء ٹ ٥لةُ٣٭ة وٛؿة .كٝٲ :٢اٞ٣ىح ٨لء ٠ةٚلٲٍ اٵثٲي ٥لؿج ثٕؽ
اٙلةاي ٠أ١لة ِف
اُٞ٩ةع ا٣ؽـ .٫٤٠
(٠ )3ةف اٞ٣ٲةس أف ٱكذع٤ٔ ٜٲ٭ة ا٣ٲَ٧ل؛ ٵ١لة ٣ٮ ٤١٩خ اقذع٤ٔ ٜٲ٭ة ا٣ٲَ٧ل اٵػؿل[ ]1يف
أٝؿب ً٦ل ذ٠ؿ يف ا١٣ذةب ،ز٠ ٥ؾ ٟ٣يف ا٣سة٩ٲح ٔىل ٬ؾا اٞ٣ٲةس.
كاٵكٌف ٹ ّل ٙ٤إٹ ثٕؽ  ٢٠زٺزح أٱةـ ٦ؿة ظذٯ دٞؿ ثةٌٞ٩ةء ٔؽٔلة٠( .ٮا٠ت).
¬
()4
( )5كَ٭ؿ٬ة.
( )6ك٬ؾا ث٪ةء ٔىل أ١لةٝ Éؽ ٌ٦خ  ٰ٬كَ٭ؿ٬ة ،كإٹ ٚجٕؽ قذح كٍٔصٱ ٨ٱٮ٦ة .كآص أٔ.٥٤

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

[ ]1ٱٕ :ٰ٪ا٣ذٰ ٔ٪ؽ دٔٮاق ٹٌٞ٩ةء اٙلٲٌح ا٣سة٩ٲح.

دكف ا٣سة٣سح ظٛ٤٭ة( )1ظٲ٪بؾ ز ٥ٹ ٤لٛ٤٭ة إٹ ثٕؽ زٺزح أٱةـ( ،)2ز٠ ٥ؾ ٟ٣ثٕؽ
 ٢٠زٺزح أٱةـ ،كإف أٝؿت أ١لة يف اٙلٲٌح ا٣سة٣سح ك٦ة َ٭ؿت ٪٦٭ة ظٛ٤٭ة يف ٢٠
ٱٮـ( )3إٌف ً٠لؿ اٙلٲٌح ٍٔصة أٱةـ ،ذ٠ؿ ذ ٫٤٠ ٟ٣اٛل٭ؽم أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ .#

(٦ )1ؿة.
( )2ك٬ؾا ث٪ةء ٔىل أ١لة ٝؽ أٝؿت¬ ُلة كثُ٭ؿ٬ة ،كإٹ ٚجٕؽ زٺزح ٍٔص ٱٮ٦ة.
( )3ثٕؽ ٌ٦ص زٺزح أٱةـ.)Í( .

ثبة الظهبز

٬ٮ ٞلْٮر؛ ٚٺ ٱىط ا٣ذٮ٠ٲ ٢ث ،)1(٫كٹ دٕ٤ٲ ٫ٞث٧نٲبح آص( )2دٕةٌف .كإً٩ل
ٱىط  ٨٦ا٣ـكج ا٣جة ٖ٣إ٣ة ٢ٝاٛلك ،٥٤كيف ا٣ك١ؿاف اٚلٺؼ(٠ )3ةُ٣ٺؽ ،كٝةؿ
زٱؽ ثٔ ٨يل كا٣نة :ٰٕٚٱىط  ٨٦ا٣ؾ ٰ٦كٱٛ١ؿ ٔ ٫٪ثٍ٘ل ا٣ىٮـ .ك٬ٮ ٱىط
ثة١٣ذةثح كثةٷمةرة(٠ )4ل ٨ٹ ٱ ٫٪١٧ا .ُٜ٪٣ك٣ٮ ٠ة٩خ ا٣ـكصح أ٦ح أك¬ وٍ٘لة أك
ٹ دى٤ط ٤٣ٮطء .كٝج ٢ا٣ؽػٮؿ .كٝةؿ ا٪٣ةرص :ٹ ٱىط  ٨٦ا٣ىٍ٘لة كٹ ٠ل ٨ٹ
دى٤ط ٤٣ٮطء كٹ ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ٪٤ٝ .ة :كٹ ٱىط ٨٦ Êأ٦ذ )5(٫اٛل٤٧ٮ٠ح كأـ ا٣ٮ٣ؽ،
ػٺؼ ٦ة ٟ٣كأظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص ،كٹ  ٨٦اٵص٪جٲح ك٣ٮ أًة ¬٫ٚإٌف ظةؿ ١٩ةظ٫
ُلة ،ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح ً٠ل يف اُ٣ٺؽ(.)6
¬ :كٹ ٱىط يف ٔؽة ا٣جةا ،٨كٹ يف ٔؽة ا٣ؿصٰٕ ٔىل اٚلٺؼ ً٠ل يف
اُ٣ٺؽ؛ ٵف  ٨٦ظ ٜاْ٣٭ةر أف د١ٮف ا٣ـكصح إذا َٞ٤٭ة ا٣ـكج ك ٓٝكػيل
قجٲ .٫٤كٹ ٱىط ّ٭ةر اٛلؿأة  ٨٦زكص٭ة(ٚ ،)7إف ٩ٮت ث ٫ا٣ذعؿٱ٠ ٥ةف ٱ٧ٲ٪ة ٔىل
اٚلٺؼ(.)8
( )1كٹ ٓل٤ٲ.)Í( .٫١
( )2يف اٷزجةت.)Í( .
( )3ٱ.)Í( .ٓٞ
( )4كاٛلؾ٬ت ¨ أ ٫٩ٹ ٱىط ثةٷمةرة كا١٣ذةثح ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.)Í( .
( )5يف (أ) ٨٦ :اٵ٦ح.
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
( )6ظضذ٪ة ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صاَّل َ
ِيَ حظاْ ُِصون ٌِِك ًْ ٌَِ ن ِسائ ِِٓ ًّْص [اٛلضةد٣ح ]2كاٛلؿاد ا٣ـكصةت
ٔؿٚة ،ك٠ةُ٣ٺؽ كاٷٱٺء .كظضذ٭ ٥اٞ٣ٲةس ٔىل ا٣ـكصح٪٤ٝ .ة :ا٣ـكصح ٱ٤عٞ٭ة اُ٣ٺؽ

ٚةٚرتٝة( .ثكذةف).
( )7كٝةؿ ا٤٣ؤ٣ؤم كاٙلك ٨ث ٨زٱةد :ٱىط ّ٭ةر اٛلؿأة  ٨٦زكص٭ة ،كٝةؿ اٙلك ٨كا٪٣ؼٰٕ:
ٱىط ّ٭ةر اٛلؿأة  ٨٦رص ٢أص٪جٰ ٦ذٯ دـكص٭ة ،ٹ  ٨٦زكص٭ة؛ ٵ ٫٩ٱ٪١٧٭ة دؿؾ زكاصح
اٵص٪جٰ ،كٹ ٱ٪١٧٭ة دؿؾ كطء زكص٭ة( .ا١٣ٮا٠ت).
( )8ا٣ؾم قٲأيت.
=

 :كاْ٣٭ةر اُ٣صٱط٬ :ٮ دنجٲ ٫ا٣ـكج زكصذ ٫أك صـءا ٪٦٭ة أك ٌٔٮا
٤ٕ٦ٮ٦ة(٪٦ )1٭ة ثضـء  ٨٦أ )2(٫٦أك ثٌٕٮ ٤ٕ٦ٮـ(٪٦ )3٭ة٩ ،عٮ أف ٱٞٮؿ« :أ٩خ
ٔيل أك ٩ىٔ ٟٛيل أك ٱؽؾ ٔيل ٪٠ى ٙأ ٰ٦أك ٠ٲؽ٬ة» أك ٩عٮ ذً٠ ٟ٣ل يف
اُ٣ٺ ؽ قٮاء يف ا٣ـكصح كيف اٵـ .ك٠ؾا إذا ٝةؿّ :ة٬ؿد ٟأك أ٩خ ْ٦ة٬ؿة أك أ٩ة
ْ٦ة٬ؿ  .ٟ٪٦كٹ ٱىط Êا٣ذنجٲ ٫ثٍ٘ل اٵـ  ٨٦ا٪٣كت ،كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص
كا٣نة :ٰٕٚٱىط ثة٪٣كةء اٛلعةرـ  ٨٦ا٪٣كتٝ ،ةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ك ٨٦ا٣ؿًةع
أٱٌ نة ،كٝةؿ ٦ة :ٟ٣ثةٛلعةرـ كاٵصة٩ت.
¬ :ك٪٠ةٱح اْ٣٭ةر ٰ٬ :ظٲر ٣ل ٢٧أ ٫٦كٹ ٱجٌٕ٭ة٩ ،عٮ ٝٮ :٫٣أ٩خ
ٔيل أك ٠ ٰ٪٦أ ،ٰ٦أك ٦س ٢أ ،ٰ٦أك يف ٪٦ةزؿ أ ،ٰ٦أك أ٩خ ٔيل ظؿاـ( .)4كٝةؿ
ِف
اٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ ٱٮق ٙكٞل٧ؽ :إف ٝٮ٠« :٫٣أ ٰ٦أك ٦س ٢أ »ٰ٦رصٱط.
 :ك ٫٣يف اُ٣صٱط كا٪١٣ةٱح قجٓ ظةٹت:
اٵكٌف :أف ٱ٪ٮم ث ٫اْ٣٭ةر أك( )5ا٣ذعؿٱ ٥ا٣ؾم ٱؿد ٓٛثةٛ١٣ةرة ٝج ٢ا٣ٮطء،
.٫٧
ٚٲ٤ػـ ٫٦ظ١ػ É
ا٣سة٩ٲح :أف ٱ٪ٮم ث ٫ا٣ذعؿٱ ٥اٛلؤثؽ ا٣ؾم ٹ ٱؿد٠ ٓٛةٵـٚ ،ٺ ٱ١ٮفّ Ê٭ةر نا،
ٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :كٱ٤ــ ٚٲٛ٠ ٫ةرة ٱَ٧ل إذا ظ٪ر(.)6
(*) اٛلؾ٬ت ٹ Êٱ١ٮف ٱ٧ٲ٪ة؛ ٵف  ِٛ٣اْ٣٭ةر ٣ٲف ٪٠ ٨٦ةٱةت ا٣ٲَ٧ل.
( )1كٹ ثؽ أف ٱ١ٮف Êظةؿ اٷٱٞةع ٦ذى ن
ٺ ثةٛلنج ٫كاٛلنج ٫ث٠ ،٫ؾا  ٨ٔ ٢ٞ٩اٷ٦ةـ .#
(*) أك ٍٗل ٤ٕ٦ٮÊـٛ٦( .ذٰ).
( )2ٱٕ٦ ٰ٪ذى ٢ٹ ٝلةكر( .ثكذةف).
( )3أك ٍٗل ٤ٕ٦ٮـ ٛ٦( .Êذٰ).
(ٚ )4إف ًف ٱ٪ٮ ٠ة٩خ ٔ٤ٲٛ٠ ٫ةرة ٱَ٧ل .)Í( .يف ا٣ذعؿٱ.)Í( .ٍٞٚ ٥
( )5اٵكٌف ظؾؼ اٵ ٙ٣كا٣ٮاك ً٠ل يف ٔجةرة رشح اٵز٬ةر يف ٝٮ :٫٣أف ٱ٪ٮم اْ٣٭ةر ك٬ٮ
ا٣ذعؿٱ.٥
( )6ٹ ٛ٠ةرة ٔىل اٵوط¬؛ ٵف ٪٠ةٱةت اٷٱًلف ٞلىٮرة؛ ٪٣ه اٜلةدم  #أ١لة قةُٝح.

ا٣سة٣سح :أف ٱ٪ٮم ث ٫ا٣ذعؿٱٞ٤ُ٦ ٥ةٞٚ ،ةؿ أثٮ إ٣جةس Éكأثٮ َة٣ت :ٹ ٱ١ٮف
ّ٭ةرا كٹ ٱ٧ٲ٪ة ،كٱأيت ٔىل ٝٮؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ أ ٫٩ٱ١ٮف ٱ٧ٲ٪ة ،كٝةؿ ا٪٣ةرص
كاٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٱ١ٮف ّ٭ةر ناٝ ،ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ك٣ٮ ٠ةف
ٹ ٱٕؿؼ اْ٣٭ةر(.)1
ا٣ؿاثٕح :أف ٱ٪ٮم ثّ ٫لؿٱ ٥ا٣ٮطءٚ ،٭ٮ ّ٭ةر( )2كٚةٝة ،ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق ا٣كٲؽ ٤لٲٯ
ث ٨اٙلكَل.
اٚلة٦كح :أف ٱ٪ٮم ث ٫اُ٣ٺؽٚ ،ٲ١ٮف َٺٝة ،)3(Êػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح
كا٣نة٤ٚ .ٰٕٚٮ ٩ٮاً٬ل  ٕ٦نة( )4كٕٝة ٕ٦ةٔ )5(Êىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كأ٦ة ٔىل ٝٮؿ
اٜلةدم ٚٲ ٓٞاُ٣ٺؽ()6؛ ٵ ٫٩أٝٮل ،كآص أٔ.٥٤
ا٣كةدقح :أف ٱ٪ٮم ث ٫ا١٣ؿا٦ح ٣ـكصذ٦ ٫س ٢أً ،٫٦ف ٱ ٨١مٲب نة.Ê
ا٣كةثٕح :أف ٹ ٱ٪ٮم ث ٫مٲب نة ٰٛٚ ،اُ٣صٱط ٱ١ٮف¬ ّ٭ةر نا(- )7إٹ ٔىل ٝٮؿ
ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا٪٣ةرص كْلؿٱش اٛلؤٱؽ ثةٓص ك٦ة :ٟ٣إف اُ٣صااط ٤٠٭ة دٛذٞؿ إٌف
ا٪٣ٲح ٚٺ ٱ٤ـ٨ ٫٦لء -كأ٦ة يف ا٪١٣ةٱح ٚٺ ٱ٤ـ٨ Ê٫٦لء(.)8
( )1ك٦س٣ ٫٤ٸ٦ةـ اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص  ،#كاٛلؼذةر أ ٫٩ٹ ثؽ أف ٱٕػؿؼ٪ٕ٦ Éٯ اْ٣٭ةر ٠ةُ٣ٺؽ إ٣ض.ٰ٧
اٛلؾ٬ت ٹ ٱ١ٮف ّ٭ةراً٠ ،ل ذ٠ؿق اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم يف ا٘٣ٲر.
¬
()2
( )3إف وةدٝذ ،٫كإٹ ٣ـ ٫٦ظ ٥١اُ٣ٺؽ ٷٝؿارق ث ،٫كظ ٥١اْ٣٭ةر ْ٣ة٬ؿ ٠( .٫ْٛ٣ٮا٠ت
٪ٕ٦ٯ) (.)Í
( )4ٱٕ :ٰ٪اْ٣٭ةر كاُ٣ٺؽ.
(ٚ )5إف ٝٲ :٢ك٠ٲ ٙٱىط أف ٱٞةؿ :إْ٦ ٫٩ة٬ؿ  ٜ٤ُ٦يف ظة٣ح كاظؽة؟ كا٘لٮاب :أف ظ ٥١اْ٣٭ةر
ٱ٤ـ ٫٦ثعّ ٥١ة٬ؿ ا ،ِٛ٤٣ز ٥ثٕؽ ذ ٟ٣ٱ٤ــ اُ٣ٺؽ ثإٝؿارق أ٩ ٫٩ٮاق( .ز٬ٮر  ْٛ٣نة) (.)Í
( )6كٝةؿ يف اٛلٕٲةر :ٹ ٱ ٓٞث٨ ٫لء أوٺن.
( )7كذ ٟ٣ٵف اٳٱح ًف دٕذرب ا٪٣ٲح ،كًف ٱكأؿ ÷ أكق نة ٔ٪٭ة ،ك٬ٮ يف ٞل ٢ا٣ذٕ٤ٲ٤ٚ ،٥ٮ ٠ة٩خ
كاصجح ٣ؾ٠ؿ٬ة .كظضح اٳػؿٱٝ ٨ٮ(( :÷ ٫٣اٵًٔلؿ ثة٪٣ٲةت))٪٤ٝ .ة :ٱٝ ٰٛ١ىؽ إٱٞةع
أ ِٛ٤٣ىل ا٣ـكصح دكف ٍٗل٬ة؛ إذ ٹ ٤لذةج إٌف قٮاق( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( ٫٪١٣ )8ٱ١ٮف ٱ٧ٲ٪ة ظٲر ٱ١ٮف ث ِٛ٤اٙلؿاـ ً٠ل قٲأيتُ( .لؿاف) (.)Í

¨ ك٦ ٢٠ة ٩ٮاق ً٦ل دٞؽـ ٚ٭ٮ ٞ٦جٮؿ  ٫٪٦يف ا٪١٣ةٱح  ٞ٤ُ٦نة ،كيف اُ٣صٱط
ٚٲًل ثٲ ٫٪كثَل آص دٕةٌف ،ٹ يف اْ٣ة٬ؿ ٚٲ٤ـ ٫٦ظ٥١

اْ٣٭ةر()1

إٹ أف دىةد٫ٝ

ا٣ـكصحٚ ،عٲر ٱؽٰٔ أ٩ ٫٩ٮل ث ٫اُ٣ٺؽ كًف دىةد ٫ٝا٣ـكصح( )2ٱسجخ  ٫٣ظ٥١
اْ٣٭ةر كظ ٥١اُ٣ٺؽ( ٨١٣ ،)3ٹ دؿاْ٤٣ ٫ٕٚ٭ةر إٹ ثٕؽ ٔٮد٬ة إ٣ٲ ٫ثؿصٕح أك
ثٕٞؽ صؽٱؽ يف ٦ؽة اْ٣٭ةر.
¬ :كإذا ٝةؿ« :أ٩خ ٔيل ظؿاـ» ك٩ٮل ث ٫اْ٣٭ةر أك اُ٣ٺؽ أك ٠ٺً٬ل
وعخ ٩ٲذ ،)4(٫كإف ًف ٱ٪ٮ ث ٫مٲبة ٠ةف ٱ٧ٲ ٪نة ،ػٺؼ ا٪٣ةرص كا٣نة .ٰٕٚك٠ؾا
ٝٮ« :٫٣أ٩خ ٔيل ظؿاـ ْ٠٭ؿ أ٦ »ٰ٦ة ٩ٮل ث ٫وط¬ ،كإف ًف ٱ٪ٮ ٠ةف ّ٭ةرا(،)5
كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٤لٲٯ ا٣جعٲجط كظك :٨ٱ١ٮف ٱ٧ٲ ٪نة .Êكإف ٝةؿ« :أ٩خ ٔيل ْ٠٭ؿ
أ ٰ٦ظؿاـ» ٚ٭ٮ ّ٭ةر.)6(Ê
¬ :كٱىط اْ٣٭ةر ٞ٤ُ٦ة كٞ٤ٕ٦ة ثٍصط ك٦ؤٝذ نة ثٮٝخ أك إٌف ظىٮؿ
رشطٍٚ ،لد ٓٛثٕؽً٬ل( .)7كٝةؿ ٦ة ٟ٣كا٤٣ٲر كاث ٨ظٰ( )8كاث ٨أيب ٣ٲىل :إ٫٩
( )1إٹ أف ٱ١ٮف ٠ل É٨ٹ ٱٕؿؼ ٪ٕ٦ةق ٚٺ ٱ.)Í( .ٓٞ
( )2كاٛلؿاد ثةٛلىةدٝح ٔؽـ اٛل٪ةزٔح ً٠ل ذ٠ؿق يف ا٣رب٬ةف.)Í( .
(ٚ )3ع ٥١اْ٣٭ةر ْ٣ة٬ؿ ا ِٛ٤٣يف اْ٣ة٬ؿ ٹ يف ا٣جةَ ،٨كظ ٥١اُ٣ٺؽ ٷٝؿارق ث( .٫ثكذةف).
(٬ )4ؾا ٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كأ٦ة ٔىل ٝٮؿ اٜلةدم  ٫٤ٕ٤ٚ #ٱٞٮؿ :ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ؛ ٵ ٫٩أٝٮل
ً٠ل دٞؽـ.
( )5كذ ٟ٣ٵف ٝٮْ٠« :٫٣٭ؿ أ »ٰ٦رصٱط يف اْ٣٭ةر ،كا٣ذعؿٱ ٥دأ٠ٲؽ  ،٫٣كٔ٪ؽ اٞٛ٣ٲ٭َل ٤لٲٯ ا٣جعٲجط
كظك ٨أف ٝٮ« :٫٣أ٩خ ٔيل ظؿاـ» ٱَ٧ل ،كٝٮْ٠« :٫٣٭ؿ أ »ٰ٦دأ٠ٲؽ ٤٣ٲَ٧ل( .ثكذةف).
(٬ )6ؾا ٦ك ٥٤ظٲر أراد ث ٫ا٣ذأ٠ٲؽٚ ،إف ًف ٱ٪ٮ ث ٫مٲبة ٠ةف ّ٭ةرا؛ ٵ ٫٩رصٱط ،كا٣ذأقٲف أكٌف
 ٨٦ا٣ذأ٠ٲؽٚ ،ٲ٤ـ ٫٦ظٲ٪بؾ ٱَ٧ل كّ٭ةر؛ ١٣ٮ١لًل رص٤لَل( .مة.)ٰ٦
(*) كذ ٟ٣ٵف ٝٮْ٠« :٫٣٭ؿ أ »ٰ٦رصٱط ،كٝٮ« :٫٣ظؿاـ» دأ٠ٲؽ ( .٫٣ثكذةف).
( )7كذ ٟ٣ٵف اْ٣٭ةر ٱذٮٔ ٙٝىل اٛ١٣ةرة٤ٚ ،٭ؾا صةز دٕ٤ٲ ٫ٞكدٮٝٲذ .٫كظضح اٳػؿٱ ٨أ٫٩
٠ةُ٣ٺؽٚ ،ٲذأثؽ٪٤ٝ .ة :اُ٣ٺؽ ٦جُٕٞ٤٣ ٢ؽ ٹ اْ٣٭ةر( .ثكذةف).
(*) ٦ة ًف ٱٕؽ Êيف ا٣ٮٝخٚ ،إف ٔةد ٞٚؽ ٣ـ ٫٦اٛ١٣ةرة كإف ػؿج ا٣ٮٝخ.
(٬ )8ٮ اٙلك ٨ث ٨وة٣ط ،ذ٠ؿق يف أوٮؿ اٵظ١ةـ يف ٦ٮًَٕل.

ٱذأثؽ(.)1
¨ كإذا ٔ ٫ٞ٤ث٧نٲبح آص ًف ٱ ،ٓٞك٠ؾا إٹ أف ٱنةء آص(ٚ ،)2إف أراد ث ٫إٹ
أف ٱنةء آص كٝٮٔٚ ٫إ ٫٩ٱ.)3(ٓٞ
 :Êكظ ٥١اْ٣٭ةر أ٤ ٫٩لؿـ ٔىل ا٣ـكج كطء زكصذ ٫كاٹقذ٧ذةع ٪٦٭ة
كٕلٲٓ ٞ٦ؽ٦ةت ا٣ٮطء ظذٯ اْ٪٣ؿ ٣ن٭ٮة ،ػٺؼ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل ٚٲ.٫
كٝةؿ ا٣سٮرم كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة :ٰٕٚٹ ٤لؿـ إٹ ا٣ٮطء يف اٛ٣ؿج٪٤ٝ .ة :كٹ ٱؿدٓٛ
ا٣ذعؿٱ ٥ظذٯ ٱٛ١ؿ ٔ٤ٚ ،٫٪ٮ كَب٭ة ٝج ٢ٱٛ١ؿ أز ٥ك٣ـ٦ذ ٫اٛ١٣ةرة(ٝ ،)4ةؿ
اٛل٪ىٮر ثةٓص :ك ٫٣ا٣ٮطء  ٨٦ثٕؽ ذ ،ٟ٣كٝةؿ يف ا٣ذٞؿٱؿ كا٣ـٟلٍصم :ٹ ٣لٮز Ê٫٣
ظذٯ ٱٛ١ؿ(.)5
 :Êك٤٣ـكصح أف دُة٣ج ٫ثؿ ٓٚا٣ذعؿٱ ٥كأف دؿا ٫ٕٚإٌف اٙلةٚ ٥٠ٲأ٦ؿق
ثؿ ٫ٕٚثةٛ١٣ةرةٚ ،إف

ا٦ذ)6(ٓ٪

ظجك ٫ك٣ٮ ٠ةف ٔةصـا ٔ ٨ا٣ٮطء ،كٹ ٱأ٦ؿق

ثةُ٣ٺؽ ،ك ٨١٣إذا َٞ٤٭ة ػىل قجٲ.٫٤
 :Êكٹ ٱؿ ٓٚظ ٥١اْ٣٭ةر إٹ اٛ١٣ةرة ٤ٚ ،)7(ٍٞٚٮ َٞ٤٭ة زٺزة ز٥
(٬ )1ؾق ظ١ةٱح ا١٣ذةب كا٣رب٬ةف كا١٣ٮا٠ت ٔ ٨ا٤٣ٲر كاٙلك ٨ث ٨ظٰ كاث ٨أيب ٣ٲىل ،كا٣ؾم
يف اٹ٩ذىةر ٔ٪٭ ٥أ ٫٩ٹ ٱ ٓٞاْ٣٭ةر اٛلؤٝخ ،ث ٢ٱجُ ،٢كٔ٦ ٨ة :ٟ٣ٱذأثؽ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
ك٠ؾا يف ا٣جعؿ.
( )2ٵف اٛلٕ٪ٯ :إٹ أف ٱنةء آص ٔؽٚ ٫٦ٺ ّ٭ةر ،ك٬ٮ دٕةٌف ٱنةء ٔؽ( .٫٦رشح ٖلٲؽ).
( )3كذ ٟ٣ٵ ٫٩اقذس٪ٯ ث٧نٲبح آص دٕةٌف ٣ٮٝٮع اْ٣٭ةر ،ك٬ٮ ٹ ٱنةؤقٚ ،ٲٚ ،ٓٞأ٦ة ٣ٮ أَٜ٤
ٝٮ :٫٣إٹ أف ٱنةء آص دٕةٌف ٚإ ٫٩ٹ ٱٓٞ؛ ٵف آص دٕةٌف ٱنةء ٔؽـ كٝٮٔ( .٫ثكذةف).
( )4اٛلؾ٬ت ٹٛ٠ Êةرة ظذٯ ٱٕٮد؛ إذ إ٣ٮد ٬ٮ إرادة ا٣ٮطء ا٘لةاـ ثٕؽ ا٣ذٍٛ١ل.
( )5ثٕؽ إ٣ٮد ٔ٪ؽ٩Êة.
(ٚ )6إف ٝٲً :٢ف ٤لجف كاٛ١٣ةرة ٹ ِلت إٹ ثةٷرادة ،كاٷرداة ٞل٤٭ة ا٤ٞ٣ت؟ ٚة٘لٮاب :أ٫٩
٤لجف ٔىل ٦ٮصج٭ة ،ك٬ٮ اٛ١٣ةرةٚ ،إف ٩ٮل أصـأق ،كإف ًف ٱ٪ٮ ٠ة٩خ ٔٞٮثح  ٫٣كٹ ِلـا،٫
ك٣لت ٔ٤ٲٛ٠ ٫ةرة أػؿل( .دٕ٤ٲ ٜكميل).
( )7أك اٌٞ٩ةء Êكٝخ اٛلٮٝخ.

دـكص٭ة  ٨٦ثٕؽ زكج زةف ٚةْ٣٭ةر ثةؽ ،ك٠ؾا ٣ٮ امرتا٬ة ز ٥ثةٔ٭ة ز ٥دـكص٭ة()1

أك

امرتا٬ة)2(Ê

ٚٺ ٱؽ٩ٮ ٪٦٭ة ظذٯ ٱٛ١ؿ إذا ٠ة٩خ ٦ؽة اْ٣٭ةر ثةٝٲح ،ك٠ؾا ٣ٮ

اردؽا ز ٥أقً٤ل ،كٝةؿ أثٮ ٱٮق ٙكٞل٧ؽ :إذا اردؽا ٕ٦ة ثُ ٢اْ٣٭ةر ،كٝةؿ
ا٣نة :ٰٕٚإف اُ٣ٺؽ ا٣جةا ٨ٱؿ.٫ٕٚ
 :كإذا اردؽ ا٣ـكج ثٕؽ كصٮب اٛ١٣ةرة ٔ٤ٲ ٫ز ٥أقً ٥٤ف دكÊٍٞ
اٛ١٣ةرة ٔ٫٪؛ ٵف ٚٲ٭ة ظٞة ٤٣ـكصح .كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص :ث ٢دك.ٍٞ
 :كإذا ٠ؿر اْ٣٭ةر ٝج ٢إ٣ٮد ًف دذ١ؿر Êاٛ١٣ةرة ،كأ٦ة ثٕؽ إ٣ٮد كٝج٢
ا٣ذٍٛ١ل ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٤لٲٯ ا٣جعٲجط كٔيل :إ١لة د١ؿر ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٠-ةُ٣ٺؽ
ثٕؽ اُ٣ٺؽ -ٹ ٔ٪ؽ اٜلؽكٱح .Éكٝةؿ ا٪٣ةرص كا٣نة :ٰٕٚإ١لة د١ؿر ثذ١ؿٱؿق ٞ٤ُ٦ة
ك٣ٮ ٝج ٢إ٣ٮد ،إٹ أف ٱؿٱؽ ثة٣سةٌل دأ٠ٲؽ اٵكؿ .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ ظ٪ٲٛح:
إ١لة د١ؿر ثذ١ؿٱؿق يف ٝلة٣ف ،ٹ يف ٝل٤ف كاظؽ.
 :كاٛ١٣ةرة ِلت ٚٲ ٫ثةٕ٣ٮد ،ك٬ٮ إرادة¬

ا٣ٮطء()3

أك ٞ٦ؽ٦ةد.)4(٫

كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓصِ :لت ثةٷرادة  ٓ٦اٚل٤ٮة ُلة .كٝةؿ ا٣نةِ :ٰٕٚلت ثٕؽ ِٛ٣
اْ٣٭ةر( )5ثٞؽر ٦ة ٱكٓ اُ٣ٺؽٝ .ةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ :كإذا كَب٭ة ١٦ؿ٬ة ًف د٤ـ¬٫٦
(ٝ )1ةؿ يف رشح ا٪٣ضؿم ٦ة  :٫ْٛ٣أ٦ة ٣ٮ امرتا٬ة  ٍٞٚث٤ٔ ٰٞٲ ٫اٛ١٣ةرة ٍٞٚ؛ ٵ١لة ٣ٲكخ
ثـكصح ٚرتا ،٫ٕٚكآص أٔ.٥٤
( )2أك أٔذٞ٭ة ّٔ ٨٭ةر.
(*)  ٨١٣ٹ دُة٣جÊ ٫؛ ٵ١لة ٣ٲكخ ثـكصح.
( )3ا٘لةاـ¨ .ك٬ٮ ٦ة ٠ةف ثٕؽ ا٣ذٍٛ١لٍٚ ،لٱؽ ا٣ٮطء ا٘لةاـ ز ٥ٱٛ١ؿ( .دٕ٤ٲ ،ٜك٠ٮا٠ت).
(*) صٕ ٢أ ٢٬اٛلؾ٬ت إ٣ــ ٔىل إ٣ٮد يف اْ٣٭ةر ٦ٮصج نة ٤٣ذٍٛ١ل ،كٝ ٨٦ٮأؽ ٥٬أف إ٣ــ ٔىل
اٙل٪ر ٚٲًل ٠ةف ٕٚٺ ٣ٲف ث٧ٮصت ٤٣ع٪ر ،ك ٫٤ٕ٣ثؽ٣ٲ Ê٢ػةص يف اْ٣٭ةر  ،ٍٞٚك٬ٮ اٳٱح
ُ َُ ُ َ
ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صثً حػٔدونّص [اٛلضةد٣ح ،]3كٹ ٱٞةس ٔ٤ٲٍٗ ٫لق( .رشح أزًلر).
( )4كّة٬ؿ اٵز٬ةر :ٹٞ٦ Éؽ٦ةد .٫كٝؿرق اٛلٛذٰ كظسٲر.
( )5كظضح ا٣نة :ٰٕٚأف دنجٲ٭٭ة ثةٵـ ٱٞذٌص إثة٩ذ٭ة ،كإ٦كة٠٭ة ثٕؽ اْ٣٭ةر ٱٞذٌص إ٣ٮد ًٔل
ٝةؿ٪٤ٝ .ة :اٷ٦كةؾ ٣ٲف ثٕٮد ٘٣ح كٹ ٔؿٚة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤

اٛ١٣ةرة؛ ٵً ٫٩ف ٱؿدق ،ثؼٺؼ ٦ة إذا كَب٭ة ُٗ٤ة(٪٤ٝ .)1ة :كإذا أػؿج اٛ١٣ةرة
ٝج ٢إ٣ٮد ًف ِلـق¬( ،)2كٝةؿ يف اٍ٣صحِ :لـٱً٠ ٫ل يف اٞ٣ذ ٢ثٕؽ ا٘لؿح كٝج٢
اٛلٮت(.)3
¬ :كإذا ٦ةت ثٕؽ إ٣ٮد كٝج ٢إػؿاج اٛ١٣ةرة ٚ٭ٰ ثةٝٲح ٔ٤ٲْ ٫لؿج ٨٦
دؿ٠ذ .)4(٫كإذا ٜٔ٤

اْ٣٭ةر()5

ثٍصط زٞ٤َ ٥٭ة زٺزة ز ٥دـكص٭ة ثٕؽ زكج زةف

ٚعى ٢رشط اْ٣٭ةر ٚإ ٫٩ٱÊٓٞ؛ ٵف ا٣سٺث ٹ ٔلؽـ اْ٣٭ةر ١ٚؾا ٹ ٔلؽـ رشَ.)6(٫
¬ :كاٛ١٣ةرة  ٰ٬إ٣ذٚ ،ٜإف ًف ٣لؽق( )7يف ا٪٣ةظٲح(ٚ )8ة٣ىٮـٚ ،إف ًف
ٱٞؽر ٔ٤ٲٚ )9(٫ةٷَٕةـ .أ٦ة إ٣ذٚ ٜ٭ٮ ٔذ ٜرٝجح ٍٗل ٠ةٚؿة ك٣ٮ ٚةقٞح ،Êػٺؼ
ا٪٣ةرص كا٣نة ،ٰٕٚكٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ ظ٪ٲٛحِ :لـم ا٣ؾ٦ٲح إٹ يف ٛ٠ةرة
اٞ٣ذ .٢ك٣لـم ٔذ Êٜاٛلؽثؿ ،ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كأيب ظ٪ٲٛح .ك٣لـم ٔذٝ ٜةد٢
ا٧ٕ٣ؽ كك٣ؽ ا٣ـ٩ة كاٛلؿٱي( .)10كٹ ٣لـمٔ Êذ ٜأـ ا٣ٮ٣ؽ ،ػٺؼ ا٪٣ةرص
كاٵٝؿب ػٺ ،٫ٚك٬ٮ أ١لة ٹ د٤ـ ٫٦إٹ ثإرادة ا٣ٮطء ا٣ؾم دذٞؽ٫٦
Ê
(ٚ )1إ١لة د٤ـٝ .٫٦ةؿ :#
اٛ١٣ةرة٩( .ضؿم).
( )2كد٤ـٛ٠ ٫٦ةرة Êأػؿل  ٓ٦اٷرادة ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط.
(٪٤ٝ )3ة :اْ٣٭ةر كإ٣ٮد قججةف ٠ة٣ٲَ٧ل كاٙل٪ر.
( ٨٦ )4رأس ٦ة .)Í( .٫٣ظٲر ٠ةف إ٣ٮد يف ا٣ىعح ،كإٹ  ٨٧ٚا٣س٤ر.)Í( .
(٠ )5ةف اٵكٌف أف ٣لٕ٬ ٢ؾا ٦كأ٣ح ٦كذ٤ٞح؛ إذ ٹ دٕ ٫٣ ٜ٤ثًل ٝج.)Í( .٫٤
( )6كأ٦ة إذا ظى ٢رشط اْ٣٭ةر كٞ٤ُ٦ ٰ٬ح ٞٚؽ ا٩ع ٢ثٮٝٮع رشَ .٫ك(.)Í
( )7إٹ أف د١ٮف ا٣ؿٝجح يف  ٫١٤٦كصت¬ إٔذةٝ٭ة ك٣ٮ ثٕؽت ك٣ٮ ٠ةف ٞلذةصة إ٣ٲ٭ة( .قعٮٍف) .أك
٣لؽ ٝٲ٧ذ٭ة ك٣لؽ٬ة يف ا٪٣ةظٲح كٱٓ ٫٪١٧ل١٤٭ة.)Í( .
(ٔ )8ىل اٚلٺؼ  ٢٬ا٣ربٱؽ Êأك اٛلٲ ،٢كاٞ٣ٮم ٪٬ة ا٣ربٱؽ؛ ٵف اٙل٪٬ ٜة ٵد.ٰ٦
( )9كّة٬ؿ اٛلؾ٬ت أف اٛلؿاد ٱْٔ ٨ؽـ اقذُةٔح ا٣ىٮـ إٌف اٛلٮت كإٹ ًف ٣لـا ٫اٷَٕةـ.
(ظةمٲح قعٮٍف  ْٛ٣نة) .كاقذن ٫٤١ا٣كٲؽ أٖلؽ ثٔ ٨يل ا٣نة .ª ٰ٦كٝٲ :٢إ٣ ٫٩لـا٫
اٷَٕةـ ثٍصط أف ٱذ ٥اٷَٕةـ ٝجٌ٦ ٢ص ا٣ن٭ؿٱ٨؛ ٵف ٚٲ ٫ظ ٞنة ٤٣ـكصحٛ٦( .ذٰ) (.)Í
( )10ك٣ٮ ٦ؽ ٛ٩نة .Ê

كا٣نة ،ٰٕٚكٹ ٔذ ٜاٛل١ةدت ٝجٚ ٢كغ ٠ذةثذٚ ،)1(٫إف

ٚكؼخ()2

٠ذةثذ٫

ثؿًةق( )3أصـأ ٔذ ٫ٞإذا ٠ةف اٛ٣كغ ٞ٤ُ٦ة ،ٹ إف ٠ةف ٍ٦صكَة ثةٕ٣ذ٪٤ٝ .)4(ٜة:
ز ٥ٱؿد ٔ٤ٲ ٫قٲؽق ٦ة ٠ةف ٝؽ ق٩ ٫٣ ٫٧٤ؽثة ٚٲًل ٠ةف ٠ ٨٦كج ،٫ككصٮثة ٚٲًل ٠ةف
 ٨٦ا٣ـ٠ةة كثٲخ اٛلةؿٍٚ ،لد إٌف أ ،)5(٫٤٬ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة.ٰٕٚ
 :ك٣لـم ٔذ ٜا٣ىٍ٘ل ثٕؽ ٦ٮت أثٮٱ ٫ظٲر ٬ٮ يف دار٩ة ك٣ٮ ٠ة٩ة
ذ٦ٲَل()6؛ ٵف اٙل٤٣ ٥١ؽار ،ذ٠ؿق يف اٍ٣صح ،ك٠ؾا  ٓ٦ثٞةا٭ًل كً٬ل يف دار
اٙلؿب ك٬ٮ ٪ٕ٦ة ،أك ٠ة٩ة يف دار٩ة كأظؽً٬ل ٦ك ،)7(٥٤ٹ إف ٠ة٩ة ٠ةٚؿٱٚ ٨ع٫٧١
ظ٧١٭ًل يف ا٣ؽ٩ٲة( .)8كٱكذعت أف ٱ١ٮف ٤٣ىٍ٘ل  ٨٦ٱ.٫٤ٛ١
 :Êك٣لـم ٔذ ٜاٛلأٱٮؼ ثأم آٚح ٠ة٩خ ،ػٺؼ ا٤٣ٲر ٨١٣ ،ا٣ك٤ٲ٥
أ .٢ٌٚكٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٣لـم ٔذ ٨٦ ٜذ٬ت ٌٔ ٫٪٦ٮاف أػٮاف.
 :ك٣لـم ٔذ ٜاٛلنرتؾ إذا أٔذ ، Ê٫٤٠ ٫ٞٹ إف أٔذ٩ ٜىٲج ٫إٹ أف ٱ٪ٮم Êث٫
ٔذ ٜا ،٢١٣ز ٥إف ٠ةف إ٣ذ ٜثإذف رشٱ ٫١أصـأق كًٍ٣ ٨٧صٱٝ ٫١ٲ٧ح ٩ىٲج ٫إف
( )1ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح ظٲر ًف ٱؤد مٲب نة.
( )2ٹ ٤لذةج إٌف اٛ٣كغ ً٠ل اػذٍل يف ا١٣ذةثح ٠ٺـ اٞٛ٣ٲ ٫ظك.)Í( .٨
(٬ )3ؾا يف ا٣ىعٲعح ،Êٹ يف اٛ٣ةقؽة ٚٺ ٱٕذرب رًةقٚ ،ٲٛكغ ا٣كٲؽ ا١٣ذةثح كٱٕذ.٫ٞ
(ٚ )4ٺ ٱىط ا ٛ٣كغ؛ ٣ذأدٱذ ٫إٌف ا٣ؽكر( .ز٬ٮر) .ٵ ٫٩ٱؤدم إٌف أف ٱٕذٝ ٜج ٢اٛ٣كغ .ٵٝ ٫٩ؽ
صٕ ٢إ٣ذ ٜرشَة يف اٛ٣كغ ،كٹ ٱ ٓٞاٛلٍصكط إٹ ثٕؽ رشَ( .٫ز٬ٮر)٪٤ٝ .ة :ٱٕذٜ
ظة.٫٣ا٬ػ كّة٬ؿ اٵز٬ةر وعح اٛ٣كغ ك٣ٮ ٍ٦صكَة ،ك٬ٮ اٛلؼذةر.)Í( .
( )5إف ٠ةف ثةٝٲ نة ،كإف أد ٫ٛ٤اٛل١ةدت دٕ ٜ٤ثؿٝجذ ، ]1[٫ك٦ة د ٙ٤ثٍ٘ل ص٪ةٱح كٹ دٛؿٱٍ ٝةؿ يف
ا٣جٲةف يف ثةب ا١٣ذةثح ٫٤ٕ٤ٚ :ٹ ٣لت ًًل.٫٩ا٬ػ كيف ظةمٲح :ٱٌٚ ٨٧ؿط Êأك ٹ.ا٬ػ ك٠ؾا ٦ة
د ٙ٤يف ٱؽ قٲؽق ٚٲضت ًًل٫٩؛ ٵ ٫٩دٱٕ٦ ٨ةكًح .ك(.)Í
( )6كث٪ٯ ٔ٤ٲ ٫اٷ٦ةـ رشؼ ا٣ؽٱ ،٨ك ٫ٕ٪٦اٷ٦ةـ ٔـ ا٣ؽٱ ٨ث ٨اٙلك ،٨ك٬ٮ ّة٬ؿ اٛلؾ٬ت.
( )7أ٦ة  ٓ٦إقٺـ أظؽ أثٮٱٚ ٫ٺ ٔربة ثة٣ؽار.)Í( .
( )8كأ٦ة يف اٳػؿة ٚٺ د٤١ٲ ٙيف اٵَٛةؿ ظذٯ اٛ١٣ةر.

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

[ ]1ك٦ة يف ٱؽق ٠ؽٱ ٨اٛلٕة٤٦ح .ك(.)Í

رشط ٔ٤ٲ ٫إ٣ٮض أك ق١خ ،٫٪ٔ Êكإف رشط ٔؽٚ ٫٦ٺ ًًلف كٹ قٕةٱح ٔىل
إ٣جؽ ،ك٣لـٱٛ٠ Ê٨ٔ ٫ةرد ،٫ػٺؼ ا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛح كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص( ،)1كإف
٠ةف ثٍ٘ل إذف رشٱٚ :٫١إف ٠ةف ٦ٮرسا أصـأق¬ كً ،)2(٨٧كإف ٠ةف َٕ٦صا ًف ٣لـا¬٫
كقٕٯ إ٣جؽ ٍ٣صٱ .٫١ك٠ؾا إذا أٔذٔ ٜجؽا ٪٦ةٍ٘٣ ٫ٕٚلق ٚإ٣ ٫٩لـٱ ٓ٦ ٫ا٣ٲكةر
كٱٌٝ ٨٧ٲ٧ح٪٦ Êة ،٫ٕٚكٹ ٣لـٱ ٓ٦ ٫إٔكةرق( )3كٱكٕٯ إ٣جؽ( ،)4كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ
كأوعةب ا٣نة :ٰٕٚدجٞٯ اٛل٪ةٛ ٓٚلة١٣٭ة كٹ ٣لـٱ ٞ٤ُ٦ ٫نة .ك٬ٮ اٞ٣ٮم؛ ٵف ٪٦ةٓٚ
اٙلؿ ٓل .ٟ٤كٝةؿ ا٪٣ةرص :ٹ ٣لـم ٔذ ٜإ٣جؽ اٛلنرتؾ.
٤ٚ ¨:ٮ امرتل ٔجؽا كأٔذٛ٠ ٨ٔ ٫ٞةردٝ ٫ج ٢دك٤ٲ ٥ز ٫٪٧ك٬ٮ َٕ٦ص ٚإ٫٩
(ٚ )1ٺ ٣لـٱ ٓ٦ ٫رشط ٔؽـ إ٣ٮض ث٪ةء ٔىل أو٤٭ ٥أف دٮ٠ٲ ٢ا٣ٮا٬ت ثةٞ٣جي ٹ ٱىط.
(٠ٮا٠ت) .ٵٛ ٫٩لة رشط ٔؽـ إ٣ٮض ٠ةف ٬جح.
(ٚ )2إف ٝٲ ٨٦ :٢رشط اٛ١٣ةرة اٞ٣ؿثح ،كاقذ٭ٺؾ ٦ةؿ اٍ٘٣ل ٕ٦ىٲحٚ -ضٮاب ذ٨٦ ٟ٣
كص٭َل :اٵكؿ :ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :أ٣ ٫٩ٲف ثٕةص؛ ٤٣ؼرب ٨٦(( :أٔذ ٜمٞىة  ٫٣يف
ٔجؽ ))..ا٣غ ،كًف ٱجَل أٔ ٫٩ةص .ا٣سةٌل ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف كأمةر إ٣ٲ ٫يف ا٣ـٱةدات
ك٦٭ؾب ا٣نة :ٰٕٚأ٩ة ٞ٩ؽر  ٫٣ظة٣ذَلٔ :ىص ثإظؽاً٬ل ،ك ٰ٬إدػة ٫٣يف  ،٫١٤٦كأَةع
ثة٣سة٩ٲح ،ك ٰ٬إػؿاص ،٫١٤٦ ٨ٔ ٫كٹ ثؽ ٬ ٨٦ؾا ا٣ذٞؽٱؿ؛ إذ ٣ٮ ًف ٞ٩ؽر ٦ة أصـأ كٹ ً.٨٧
(ز٬ٮر ث.)٫ْٛ٤
(*) كذ ٟ٣ٵف اٛلٮرس ثةًٌ٣لف ٕ٧٠ذ ٜا ،٢١٣كاٛلَٕص ٕ٧٠ذ ٜا٣جٕي؛ ٣كٕةٱح إ٣جؽٚ .إف ٝٲ:٢
اٛ١٣ةرة ٝؿثح ،كاقذ٭ٺؾ ٦ةؿ اٍ٘٣ل ثٍ٘ل إذٕ٦ ٫٩ىٲح١ٚ ،ٲ٤ٝ ٙذ٣ :٥لـم اٛلٮرس ٔذ ٜاٛلنرتؾ؟
٪٤ٝةٞ٩ :ؽر  ٫٣ظة٣ذَلٔ :ىص ثإظؽاً٬ل ،ك٬ٮ إدػة ٫٣يف  ،٫١٤٦كأَةع ثة٣سة٩ٲح ،ك٬ٮ إػؿاص٨ٔ ٫
 .٫١٤٦كظضح ا٪٣ةرص أف ا٣كٕةٱح ِلت ٔ٪ؽق ٔىل إ٣جؽ قٮاء ٠ةف اٛلٕذ٪ٔ ٜؽق ٦ٮرسا أك َٕ٦صا،
كذ ٟ٣ٱ ٓ٪٧اٷصـاء ،كأٱٌة ٱٞٮؿ :ا٪٣ى ٙا٣سةٌل ٔذ ٜثأ٦ؿ آص ٹ ثإٔذةؽ اٛلٮرس٪٤ٝ .ة :قٲأيت
إثُةؿ كصٮب ا٣كٕةٱح ٔ ٨اٛلٮرس ،كٹ ٩ك ٥٤أف ٩ىٲت اٳػؿ ًف ٱٕذ ٜثإٔذةؽ اٛلٮرس.
(ثكذةف).
( )3كّة٬ؿ اٵز٬ةر أ٣ ٫٩لـئ ً٠ .Êل ذ٠ؿكق يف ٛ٠ةرة اٵٱًلف.
( )4ٱْ٪ؿ يف ٔؽـ اٷصـاء ككصٮب ا٣كٕةٱح؛ ٚإ ٫٩قٲأيت يف ا٣ٮوةٱة أ ٫٩ٱ٤ــ اٛلٕذ ٜاٞ٣ٲ٧ح
٪٧٤٣ة ،ٓٚكاٛلؼذةر اٷصـاء؛ ٵ ٫٩إً٩ل اقذ٭ ٟ٤اٛل٪ة ،ٍٞٚ ٓٚك٧ٌ٦ ٰ٬ٮ٩ح ٔ٤ٲ ،٫كٹ قٕةٱح.Ê

٣لـٱ ٫ك٣ٮ قٕٯ إ٣جؽ(٤٣ )1جةآ؛ ٵ ٫٩ٱؿصٓ ٔىل اٛلٕذ ٜثًل قٕٯ؛ ٵف ا٣كٕةٱح ًف
د٤ـ ٫٦ثٛ٪ف إ٣ذ ،ٜث ٢ثذٕؾر ٝجي ا٣س.٨٧
 :Êكإذا ٝةؿ ٍ٘٣لق« :أٔذٔ ٜجؽؾ ٔٛ٠ ٨ةريت» ٚأٔذٚ ٜإ٣ ٫٩لـٱ ٫كٱىٍل
٠أ ٫٩أذف ٦ ٫٣ة ٫١٣يف إٔذةٛ٩ ٨ٔ ٫ٝك ،٫كد٤ـٝ ٫٦ٲ٧ذ ٫إف رشط إ٣ٮض( )2أك
ق١خ ٔ ،٫٪ٹ إف رشط ٔؽ ،٫٦كإف رشط ٔٮًة ٤ٕ٦ٮ٦ة أك ٕ٦ٲ٪ة وط ك٣ــ،
٩عٮ ٝٮ« :٫٣أٔذٔ ٜجؽؾ ٔٔ ٰ٪ىل أ »ٙ٣أك «ٔىل ٬ؾا اٛلةؿ» ،ك١٬ؾا إذا ٝةؿ:
«أٔذ )3(ٜأ٩ة ٔجؽم ٔٛ٠ ٨ةردٞٚ »ٟةؿ »٥ٕ٩« :ز ٥أٔذ ،٫٪ٔ ٫ٞك٠ؾا إذا ٝةؿ:
«أٔذ ٜأ٩خ ٔجؽم ٔٛ٠ ٨ةردٚ »ٟأٔذ.ٜ
 ¨:ك١٬ؾا إذا ٝةؿ ٍ٘٣لق« :إَٔٛ٠ ٨ٔ ٥ةريت»  ،٢ٕٛٚأك «إَٔ ٰ٪ٔ ٥أك
أً ٙا٣كُ٤ةف ٔٚ ،٢ٕٛٚ »ٰ٪إ ٫٩ٱؿصٓ ٔ٤ٲ )4(٫ثًل ً٦ ٢ٕٚل ٬ٮ ٕ٦ذةد ٛلس ٢ذٟ٣
اٌ٣ٲ٦ ٨٦ ٙس ٢ذ ٟ٣اٳ٦ؿ( ،)5ٹ ثًل ٬ٮ زااؽ ٔىل اٛلٕذةد( ،)6كٹ إف ٝةؿ:
( )1كإً٩ل د٤ـ ٫٦ا٣كٕةٱح ظٲر ٠ةف ٔذٝ Ê٫ٞج ٢اٞ٣جي ً٠ل ٱأيت يف ا٣جٲٓ إف مةء آص دٕةٌف ،كثٕؽ
اٞ٣جي ٹ قٕةٱح ٔىل إ٣جؽ.)Í( .
( )2أ ٥٤أ ٓ٦ ٫٩ذ٠ؿ إ٣ٮض ٠أٝ ٫٩ةؿ  :٫٣ثٕ ٰ٪٦ ٫كأٔذ ،ٰ٪ٔ ٫ٞك ٓ٦ا٣ك١ٮت ٔ ٨إ٣ٮض ٠أ٫٩
ٝةؿ :أٝؿً٪ٲ ٫كاٝجٌٍ ٫ف كأٔذ ،ٰ٪ٔ ٫ٞك ٰٛ٩ ٓ٦إ٣ٮض ٠أٝ ٫٩ةؿ٬ :جٍ ٫ف كأٔذ ،ٰ٪ٔ ٫ٞك٬ؾا
ٱنج ٫ا٣جٲٓ كاٞ٣ؿض كاٜلجح يف اٙل ٥١يف ا٘ل٤٧ح ،ٹ أ ٫٩ثٲٓ كٝؿض ك٬جح ظٞٲٞح( .ثكذةف).
( )3ثٌ ٥اٜل٧ـة ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق،ٙ؛ ٣ٲ١ٮف ُ٦ةثٞة ٘لٮاب «.»٥ٕ٩
( )4إذا ٔؿ ٫ٚأٚ ٨٦ ٫٩ٺف يف كٝخ د ٟ٤اٌ٣ٲٛح .)Í( .كإٹ ٚٺ رصٮع.)Í( .
( )5كإ٣ربة ثٌٲةٚح ٦س٦ ٨٦ ٫٤س ٫٤يف د ٟ٤ا٣ج٤ؽ ،ك٦ة  ٨٦ ٢ٌٚد ٟ٤اٌ٣ٲةٚح ٠ةف ثةٝٲة ٔىل ٟ٤٦
اٳ٦ؿ ،إٹ أف ٣لؿم ٔؿؼ ثؼٺ ،٫ٚكإذا صؿت إ٣ةدة ثأ ٫٩ٱٛؿؽ ٔىل ا٘لةر ك٩عٮق ٠ةف ٫٣
ذ ،ٟ٣كظٲر د١ٮف اٌ٣ٲةٚح  ٨٦ا٣ـثٲت ك٩عٮق ٠ةف ٦ة  ٢ٌٚثةٝٲة ٔىل  ٟ٤٦اٛلأ٦ٮر إٹ أف
٣لؿم ٔؿؼ ثؼٺ.)Í( .٫ٚ
( )6قٮاء ٠ة٩خ ا٣ـٱةدة كاٞ٪٣ىةف يف اٞ٣ؽر أك يف ا٣ىٛح.
(*) كٹ ٨لء ظٲر ٞ٩ه[ ،]1كٹ رصٮع ٔ٤ٲ ٫ثيشء.

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

[ٞ٩ ]1ىة٩ة ٹ ِلؿم ث ٫إ٣ةدة.)Í( .

«أٔذٔ ٜجؽؾ أك إَٔ ٥ا٣كُ٤ةف» كًف ٱ »ٰ٪ٔ« :٢ٞكٹ «ٔٛ٠ ٨ةريت» ٚٺ ٱؿصٓÊ
ٔ٤ٲ ٫ثيشء ،كٹ ٣لـم ٔٛ٠ ٨ةرد.٫
¨ ك٠ؾا ٣ٮ ٝةؿ ٍ٘٣لق« :ثٓ ٔجؽم ٚ »)1(ٟ٣جةٔ٠ ٫ةف ز ،٫٣ ٫٪٧كٔ٤ٲٝ ٫ٲ٧ح إ٣جؽ
ٛلة ،٫١٣ك٠ؾا إذا ٝةؿ« :ثٓ ٔجؽؾ ٍف(ٚ »)2جةٔ٠ ٫ةف ز٣ ٫٪٧ٴ٦ؿ ،كٔ٤ٲٝ ٫ٲ٧ح إ٣جؽ(،)3
٣لـٱ ،٫كٱؿصٓ ٔىل
Ê
ك٠ؾا إذا ٝةؿ« :أٔذٔ ٜجؽؾ ٔٛ٠ ٨ةرد ٟكٔيل ٔٮًٚ ٢ٕٛٚ »٫إ٫٩
اٳ٦ؿ ثٞٲ٧ذ ،)4(٫كٔىل أظؽ ٝٮٍف ا٣نة ٰٕٚٹ ٣لـم ٔ ٨اٛ١٣ةرة٪٤ٝ .ة :إ٣ٮض
٪٬ة ٍٗ ٨٦ل إ٣جؽ ٚٺ ٱ.¬ٓ٪٧
¨ كظٲر إ٣ٮض ٝل٭ٮؿ أك

ٗلؿ()5

أك

٩عٮق()6

ِلت ٝٲ٧ح إ٣جؽ ٔىل

اُ٣ة٣ت ٠ة٣جٲٓ اٛ٣ةقؽ( ،)7كظٲر ٬ٮ ٤ٕ٦ٮـ اٞ٣ؽر أك إَ٣ل ٱ٤ـ ٫٦ذ ،ٟ٣كقٮاء
ٝةؿ« :أٔذٔ ٜجؽؾ ٔٔ ٰ٪ىل أ »ٙ٣أك «أٔذٔ ٫ٞىل أ »ٰ٪٦ ٙ٣أك «أٔذ ٫ٞكٔيل
أ »ٙ٣أك «ٔىل ٬ؾا اٛلةؿ» ك٣ٮ ًف ٱ« :٢ٞأٔذ )8(ٰ٪ٔ ٫ٞأك ٔٛ٠ ٨ةريت» ،ذ٠ؿ ذٟ٣
يف ا٣ذٞؿٱؿ . Êك ٫٤ٕ٣ٹ ٣لـٱٛ٠ ٨ٔ ¬٫ةرد )9(٫ظٲر ًف ٱ ٰ٪ٔ« :٢ٞكٹ ٔٛ٠ ٨ةريت».
( )1أك ٔ.)Í( .ٟ٪
( )2أك ٔ.)Í( .ٰ٪
( )3كإذا ٚكغ اٛلجٲٓ ٚإف ٠ةف ٚكؼة ٕٞ٤٣ؽ  ٨٦أؤ ٫٤ةد إ٣جؽ يف  ٟ٤٦قٲؽق كقُٞخ ٝٲ٧ذ٨ٔ ٫
اُ٣ة٣ت ،كإف ٠ةف  ٨٦ظٲٔ ٫٪ةد إٌف  ٟ٤٦اُ٣ة٣ت ك٣ـ٦ذٝ ٫ٲ٧ذ٤٣ ٫كٲؽ( .رشح ُلؿاف) ك(.)Í
( )4ٵًً ٫٩لف درؾ ،ذ٠ؿق ٔيل ث ٨زٱؽ.
( )5ٱٞةؿ٬ :ٮ ثةَٔ ٢ىل اٛÉلؼذةرٚ ،ذأ.٢٦ا٬ػ ٪٤ٝة :كإف ٠ةف ثةَٺ ٞٚؽ اقذ٭ ٫١٤ثةٕ٣ذٚ ٜذ٤ـ٫٦
اٞ٣ٲ٧ح .ك ٫٤ٕ٣ظٲر Êاٛلٕذ ٜاٛلٛ١ؿٛ٦( .ذٰ) .كٱ١ٮف ٣ـكـ اٞ٣ٲ٧ح ًٌ٣لف ا٣ؽرؾ ،كأ٦ة ٣ٮ ٝةؿ:
أٔذٔ ٰ٪ٔ ٫ٞىل ٠ؾا  ٨٦اٚل٧ؿ ًف ٱىط؛ ٣جُٺف إ٣ٮض ،كٹ ٱٕذ٤[ .ٜلً٠ .]ٜٞل ٹ ٱىط يف
ا٣جٲٓ ا٣جةَ٠ ٢أـ ا٣ٮ٣ؽ( .قٲؽ٩ة ظك.)Í( )¦ ٨
( )6ػ٪ـٱؿ.
( )7يف اٛلض٭ٮؿ ،كأ٦ة اٚل٧ؿ ٚة٣ىعٲط أ ٫٩ثةَ .¬٢ك(.)Í
( )8ٵٞٔ ٫٩ؽ٤ ٥٤ٚ ،لذش إٌف اٷًةٚح ً٠ل يف ا٣جٲٓ.
(ٚ )9ٲْ٩ ٫ؿ .كاٞ٣ٲةس اٷصـاء ظٲر ٩ٮل.

ٚإف ٝةؿ« :أٔذٔ ٜجؽؾ ٔىل أ »ٙ٣كًف ٱ »ٰ٪ٔ« :٢ٞكٹ «ٔيل» كٹ «٫٤ٕ٤ٚ »ٰ٪٦
ٱ١ٮف ٔىل اٚلٺؼ ا٣ؾم يف اُ٣ٺؽ( )1ظٲر ٝةؿ ٜ٤َ« :ا٦ؿأدٔ ٟىل أ ٙ٣أك
ٔىل ٦٭ؿ٬ة(.»)2
¨ٚ :إف ٝةؿ« :أٔذ ٜأـ ك٣ؽؾ ٔىل أٚ »ٰ٪٦ ٙ٣أٔذٞ٭ة وط ك٣ـ ٫٦اٵ،ٙ٣
Ê
ٱ٤ـ٫٦
ككٹؤ٬ة ٣كٲؽ٬ة( ،)3كإف ٝةؿ« :أٔذٞ٭ة ٔٔ ٰ٪ىل أٚ »ٙ٣أٔذٞ٭ة ٔذٞخ )4(Òكٹ
اٵٙ٣؛ ٵ ٫٩رشط أف ٱ١ٮف ٔذٞ٭ة ٔ ،٫٪ك٬ٮ ٹ ٱىط ً٠ل ٹ ٱىط ثٲٕ٭ة ،ذ٠ؿ
ذ ٟ٣يف ا٣جعؿ(.)5
¬ :كإذا أٔذ٩ ٜىٔ ٙجؽق ٔٛ٠ ٨ةرد ٫كًف ٱ٪ٮ ٔذ ٫ٞا ٢١٣ز ٥أٔذٜ
ا٪٣ى ٙاٳػؿ ٔ٪٭ة ًف ٣لـق¬؛ ٵٝ ٫٩ؽ ٔذ ٜثةَ٣صاٱح  ٨٦ا٪٣ى ٙاٵكؿ .كإف أٔذٜ
٩ىٔ ٙجؽٱٛ٠ ٨ٔ ٫ةردً ٫ف ٣لـق¬( ،)6ػٺؼ ا٣نة.ٰٕٚ
( )1ٱىط كٱ٤ـ ٫٦إ٣ٮÊض.
(*) يف اٛ٣ؿع اٵكؿ ٚ ٨٦ى :٢كاٚلَ ٓ٤ٺؽ ثةا.٨
(ٝ )2ةؿ يف ا٣رب٬ةفٕٚ :ىل ّة٬ؿ ٝٮؿ اٜلةدم  #كاث ٨أيب اٛ٣ٮارس كا٣ذٛؿٱٕةت كا٣ذؾ٠ؿة:
ٱ٤ـ ٫٦ذ ، Êٟ٣كٔىل ٝٮؿ ا٣ٮايف كاٙلٛٲِ ،ك٬ٮ ٱأيت ٝٮؿ ا٣كٲؽٱ :٨ٹ ٱ٤ـ ،]1[٫٦ث ٢إف
أصةز إ٣جؽ ٣ـ ،٫٦كإف ًف ٣لـ ثُ( .٢ثكذةف).
( )3اٛلكذٮ٣ؽ ٜلة.
( )4ٱْ٪ؿ¨؛ ٚإ ٫٩ٹ ٔذ ٜإٹ ٔ ،ٟ٤٦ ٨كٓل٤ٲ١٭ة اٍ٘٣ل ٹ ٱىط.
( )5ك ٢ٕ٣اٛلؽثؿة كاٛل١ةدجح ٠ؾ ،ٟ٣ذ٠ؿق اٙلًلَٰ.)Í( .
( )6ٵ٣ ٫٩ٲف ثؿٝجح ٠ة٤٦ح( .ثكذةف) .كٱْ٪ؿ ٬ ٢٬ٮ ٠ةٕ٣ةدـ؟ ٠ ٫٤ٕ٣ة٣ٮاصؽ إذا ث٘٤خ اٞ٣ٲ٧ح
ز٪٧ة ٣ؿٝجح ٠ة٤٦ح ك٪٤ٝة :إف كاصؽ ا٣س٠ ٨٧ٮاصؽ اٛلسً٠ ٨٧ل قٲأيت ٍْ٩لق يف اٛلكأ٣ح ا٣سة٣سح .كيف
٬ة٦ل رشح اٵز٬ةر ٦ة ٚ :٫ْٛ٣إف كصؽ ٩ىٔ ٙجؽٱً ٨ف ٣لت ٔ٤ٲ ٫إ٣ذٚ ،ٜٲُٕ ٥ز٥
ٱىٮـ[ . ]2ك٬ٮ ا٣ؾم ٱٛ٭ ٫٧رشح اٵز٬ةر ثٞٮٕٚ :٫٣ىل ٬ؾا اٞ٣ٮؿ  ٨٦كصؽ ٠كٮة إٍ٣صة أك
إَٕة٦٭ ٥أك رٝجح ٠ة٤٦ح ..ا٣غ( .ث.)٫ْٛ٤

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

[ ]1إٹ أف ٱٌ ٨٧ث.٫
[١٬ ] 2ؾا يف ٩كؼح قٲؽ٩ة ظك ٨ثؼُٚ ،٫ٲْ٪ؿ ٢ٕ٣ .ا ٨٦ ٢ٞ٪٣ثةب ٛ٠ةرة ا٣ٲَ٧ل ٚٲكذٞٲ ،٥كإٹ ٚة٣ىٮـ ٪٬ة
يف اْ٣٭ةر ٞ٦ؽـ ٔىل اٷَٕةـ.

¬ :كإذا امرتل  ٨٦ٱٕذ٤ٔ ٜٲ٣ ٫ؿٖل ٫ك٩ٮل ٔذٛ٠ ٨ٔ ٫ٞةرد٪ٔ ٫ؽ رشاا٫
ً ٫٣ف ٣لـق ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح .ك٠ؾا إذا ٝةؿ ٍ٘٣لق« :أٔذٔ ٜجؽؾ ٔٛ٠ ٨ةريت»
كإ٣جؽ رظً ٫٣ ٥ف ٣لـق ك٣ـ٦ذٝ ٫ٲ٧ذ٫؛ ٵف ا٣ؿظة٦ح ٔ٤ح يف إ٣ذ ،ٜك٦ ٰ٬ذٞؽ٦ح.
٤ٚ :ٮ ٠ةف إ٣جؽ أص٪جٲة كامرتاق ث٪ٲح ٔذٚ ٫ٞةٵٝؿب أ ٫٩ٱٕذً٠ ،)1(ٜل إذا
امرتل مٲبة ث٪ٲح كٚ ٫ٛٝإ ٫٩ٱىٍل ك ٛٝنة(ٔ )2ىل اٵوط.
 :ك ٨٦أٔذٔ ٜجؽٱٛ٠ ٨ٔ ٨ةردَل ٨٧ٚ :ص٪كَل ٹ ٣لـٱ ٫إٹ  ٓ٦ا٣ذٕٲَلÊ
ثة ِٛ٤٣أك ثة٪٣ٲح ،كٝةؿ ا٣نة٣ :ٰٕٚلـٱ ،٫ك ٨٦ص٪ف كاظؽ ٣لـٱٍٗ Ê٨٦ ٫ل دٕٲَل،
قٮاء ٩ٮاً٬ل ٔ ٨اٛ١٣ةردَل ٕل٤ح أك ٩ٮل  ٢٠كاظؽ ٔ ٨كاظؽة ،ٹ إف ٩ٮاً٬ل
 ٕ٦نة( ٨ٔ )3اٛ١٣ةردَل ٕ٦ة ٚٺ ٣لـٱ ،)4(¬٫ػٺؼ ا٣نة ،ٰٕٚكقٮاء اد ٜٛاٛلٛ١ؿ ث٫
يف ذ ٫٤٠ ٟ٣أـ اػذ.ٙ٤
¬ :ك ٨٦كصؽ ا٣ؿٝجح ٤ ٫٪١٣لذةص٭ة ٚلؽ٦ذ ٫أك كصؽ ز٪٧٭ة ك٬ٮ ٤لذةصً ٫ف
٣لـق ا٣ذٍٛ١ل ثة٣ىٮـ؛ ٵٍ٦ ٫٩صكط ثةٕ٣ؽـ ،ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣ٮايف
كا٣نة.ٰٕٚ
¨ كٹ د١ٮف ظةصذٔ ٫ؾرا  ٫٣يف دأػٍل اٛ١٣ةرة؛ ٵف ٚٲ٭ة ظٞة ٣ـكصذ٫
٦كذٞجٺٚ ،٭ٰ آ٠ؽ  ٨٦ا٣ؽٱ٦ ٨ة دا٦خ زكصح ٤ٚ ،٫٣ٮ َٞ٤٭ة ثٕؽ إ٣ٮد ٠ةف

( )1اٛلؾ٬ت ٹ Êٱٕذ ،ٜث ٢ٹ ثؽ  ٨٦اٷٔذةؽ ً٠ل ٱأيت.
كّة٬ؿ اٵز٬ةر ػٺ ،٫ٚظٲر ٝةؿ :ٹ ٩عٮ ٪ٝؽٱ ٢كٹ اٝذُةع أك رشاء ث٪ٲذ ،٫٣ ٫كآص أٔ.٥٤
¬
()2
اٛلؾ٬ت ٔ٤ٲ ٫يف ا٣ؿٝٮـ ٠ٺـ اث ٨ق٤ٲًلف ،ك ِٛ٣ا٣جٲةف ٔ ٫٪يف ا٣ٮٝ :ٙٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٨
ق٤ٲًلف :اٛلؿاد ثٞٮٜل :٥ٱىٍل¬ ٣ؾ ٟ٣إذا رشاق أك ٔ ٫٤٧ث٪ٲح ذ ،ٟ٣كظٲر ٝة٣ٮا :ٹ ٱىٍل ٫٣
اٛلؿاد إذا رشاق أك ٔ ٫٤٧ث٪ٲح أ٣ ٫٩لٕ٣ ٫٤ؾ ،ٟ٣ك٬ ٢ٕ٣ؾا ٬ٮ اٵوطٞ٪٦ .ٮؿ  ٨٦ا٣ٮٙٝ؛
١٣ٮف اٙلةمٲح ا٣ذٰ ٪٬ة ٞ٤ُ٦ح ،كا٣ذٛىٲ٬ ٢ٮ اٛلؾ٬ت ،كآص أٔ.٥٤
( )3أم٩ :ٮل  Ê٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل ٔ ٨اٛ١٣ةردَل.
( )4ٵ ٫٩ث ِفٕي ٔ ٢٠جؽ ٚضٕ ٢٠ ٨ٔ ٫٤اٛ١٣ةردَل٩( .ضؿم) ٥٤ٚ .ٱٕذ ٜإٹ ٩ى ٛنة ٔٛ٠ ٢٠ ٨ةرة.

ٕ٦ؾكرا يف دأػٍل اٛ١٣ةرة(٦ )1ة دا٦خ ظةصذ٠ ،٫كةاؿ ا٣ؽٱٮف.
 ٨٦ :Êوةـ ك ٫٣رٝجح و
٩ةس ٜلة ًف ٣لـق( .)2كٹ ٣لـم ٔذ ٜاٙل٢٧؛ ٵ٫٩
٣ٲف ثؿٝجح( ،)3كٹ ٔذ ٜاٳث ٜإٌف دار اٙلؿب ،كٔ ٫٤ٕ٣ىل

اٞ٣ٮؿ()4

ثأ١ل٥

ٱ١٤٧ٮ ،)5(٫٩كأ٦ة اٳث ٜيف دار اٷقٺـ ٚٲضـٱ ٫إذا ٔ ٥٤ظٲةد )6(٫أك ّ٪٭ة ،كإف
ص٭٤٭ة ٛٚٲ ٫اظذًلٹف ،اٵرصط ٹ ٣لـٱ ،)7(Ê٫ذ٠ؿق اٷ٦ةـ ٤لٲٯ.
 :Êك٣لـم ٔذ ٜا٘لةٌل ٔ٧ؽا أك ػُأ( ،)8كيف اٛلؿ٬ٮف إف ٠ةف ثإذف
( )1كًٕ ٙاٷ٦ةـ اٛل٭ؽم ٬ #ؾا اٛ٣ؿع؛ ٵف ا٣ٮاصجةت ٔىل اٛ٣ٮرٚ ،ٺ د١ٮف اٙلةصح ٫٣
ٔؾرا يف ا٣ذأػٍل ٞ٤ُ٦ة إٹ  ٓ٦ػنٲح اِ٣صر.
( )2ٵف كٝذ ٫ثةؽ ،ثؼٺؼ ا٣ذٲٚ ٥٧ة٪٣كٲةف ٔؾر ٚٲ٫؛ إذ ٝؽ ػؿج كٝذٚ ٫ةٚرتٝةٛ٦( .ذٰ).
( )3ٱٕ٦ ٰ٪كذ٤ٞحٝ ،ةؿ يف ا١٣ٮا٠ت¬ :إٹ أف ٱٞٮؿ٦« :ذٯ ك٣ؽ ٚ٭ٮ ظؿ ٔٛ٠ ٨ةريت» أصـأق إذا ك٣ؽ
ظ ٌٲ نة( .ثكذةف)ٚ .إف ك٣ؽ از٪ةف ق٢؟ اٞ٣ٲةس أف ٣لـئ كٱَٕل أظؽً٬لً٠ ،ل ٣ٮ ٝةؿ« :أٔذٞخ
أظؽً٠ل ٔٛ٠ ٨ةريت» ٔذ ٜكٹ قٕةٱح( .مة.)ٰ٦
(٤ )4ل ٨٦ ٜٞاٛلؼة ٙ٣يف أ١ل ٥ٱ١٤٧ٮف إ٣جؽ اٳث.ٜا٬ػ قٲأيت يف ا٣كٍل ٞ٪٦ٮؿ ٔىل رشح ٝٮ:٫٣
«إٹ إ٣جؽ اٳث٦ »ٜة ٝ :٫ْٛ٣ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :كاٛلكأ٣ح¬ ٞل٧ٮ٣ح ٔىل أف إ٣جؽ ًف دسجخ
ٔ٤ٲ ٫ا٣ٲؽ ٵظؽ؛ إذ ٣ٮ زجذخ ٔ٤ٲ ٫أػؾق ثةٞ٣ٲ٧ح .ا٩ذ٭ٯٚ .أٚةد أف  ٓ٦زجٮت ا٣ٲؽ ٱ ،ٟ٤٧ك٬ٮ
اٛلٞؿر ٔٔ ٨ة٦ؿ ،كٝؽ دٞؽـ ٦س٠ ٢ٺـ اٞ٣ة٬ل ٔىل أكؿ ٦كأ٣ح  ٨٦اٍ٣صط ا٣ؿاثٓ  ٨٦رشكط
كصٮب ا٣ـ٠ةة أف زجٮت ا٣ٲؽ ٦ٮصت ٚ ،ٟ٤٧٤٣ةثعر ،كآص أٔ ٨٦( .٥٤ػٍ قٲؽ٩ة ٔجؽ
ا٣ؿٖل ٨اٵ٠ٮع).
(٪ٔ )5ؽ٩ة ٹ ثؽ  ٨٦زجٮت ا٣ٲؽ ٔ٤ٲ ،٫كإٹ صةز ٔذ ٨ٔ ٫ٞاٛ١٣ةرة .ك(.)Í
( )6كيف ا٣جعؿ ٦ة ٦ :٫ْٛ٣كأ٣ح :اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :كٹ ٣لـئٔ Êذ ٜا٘٣ةات ٗٲجح ُٕٞ٪٦ح؛ إذ ٹ ٱٕ٥٤
ظٲةدٚ ٫ٺ ٱذٲ ٨ٞا٣رباءٝ ،ةؿ :ك٤لذ ٢٧اٷصـاء؛ إذ اْ٣ة٬ؿ اٙلٲةة٤ٝ .خ :كاٵكؿ أرصط؛ إذ
ٔ٤ٲ ٫دٲ ٨ٞثؿاءة ذ٦ذ( .٫ث.)٫ْٛ٤
( )7ٵ ٫٩ٹ ٱذٲ ٨ٞثؿاءة ذ٦ذ ،٫ك٦ ٰ٬ن٘ٮ٣ح ثٲَٞل.
(*) ٝةؿ  :#ٵف اٛ١٣ةرة كاصجح ٔ٤ٲ ٫ثٲَٞل ،ك٬ٮ ٔىل ٍٗل ٱَٞل  ٨٦ظٲةة إ٣جؽ ككٚةد.٫
ك٤لذ ٢٧أف ٣لـٱ٫؛ ٵف اْ٣ة٬ؿ اٙلٲةة( .ثكذةف) .كاػذةر ا٣كعٮٍف اٵكؿ.
( )8كٝؽ ٱٞةؿ :إ ٫٩ٹ ٣لـئ ٔذ ٜإ٣جؽ ا٘لةٌل ػُأ ظٲر قٲؽق َٕ٦ص ،كآص أٔ .٥٤ك ٫٤ٕ٣إً٩ل Êأصـأ
ٵف ا٣كٕةٱح ًف د٤ــ ثٛ٪ف إ٣ذ ،ٜث ٢ٷٔكةر ا٣كٲؽ٠ ،ؾا .٢ٞ٩

اٛلؿٔل ٨أصـأ ،كثٍ٘ل إذٚ ٫٩ٲ ٫ػٺؼ ٱأيت إف مةء آص دٕةٌف(.)1
¬ :كإذا ٠ة٩خ ا٣ـكصح أ٦ح ٚةمرتا٬ة كأٔذٞ٭ة ّٔ ٨٭ةر٬ة أصـأد.٫
كأ٦ة ا٣ىٮـ ٚ٭ٮ وٮـ م٭ؿٱ٦ ٨ذذةثَٕل ٔىل ٦ة ٦لٺف إف اثذؽأ  ٨٦أكؿ م٭ؿ،
ك ٨٦ثٌٕ ٫كٚةق زٺزَل ٱٮ٦ة  ٨٦ا٣ن٭ؿ ا٣سة٣ر ،كا٣ن٭ؿ ا٣سةٌل ٔىل ٦ة ٦ل.٢
¬ :كإذا ٚؿؽ وٲة ٫٦ك٣ٮ ثٲٮـ كاظؽٍ٘٤ٚ :ل ٔؾر ٹ ٣لـٱ٦ ٫ة ٝج ٢ا٣ذٛؿٱٜ
كٱذ٦ ٥ة ثٕؽق م٭ؿٱ ،٨كٕ٣ؾر ٹ ٱؿصٯ زكا٣ ٫٣لـٱ ٫ك٣ٮ زاؿ ،كإف ٠ةف ٱؿصٯ
زكا ٫٣كزاؿ ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ ٣لـٱ ،٫كٝةؿ أثٮ َة٣ت كأثٮ إ٣جةس٣ :لـٱ ¬٫إذا
٠ةف إ٣ؾر ٹ ٱ ٫٪١٧ا٣ىٮـ  )2(٫ٕ٦أك ٥لنٯ  ٫٪٦اِ٣صر ،ٹ ٝلؿد ا٣كٛػؿ ٍٗ ٨٦Éل
رضر.

كإف()3

ًف ٱـؿ إ٣ؾر ظذٯ

٦ةت()4

كٝؽ ٠ةف وةـ ا٣جٕي ٚإ ٫٩ٱٮ٪ل

ثةٷَٕةـ ٔ ٨اٛ١٣ةرة(ٔ )5ىل اٵوط¬؛ ٵٝ ٫٩ؽ دٕؾر ٔ٤ٲ ٫ا٣ىٮـٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ظك :٨ك٤لذ ٢٧أ ٫٩ٱٮ٪ل ثٛ١ةرة ٦ة ث ٨٦ ٰٞا٣ىٲةـ ،ك٤لذ ٢٧أ ٫٩ٱٮ٪ل ثٛ١ةرة
ا٣ىٲةـ .)6(٫٤٠
( )1يف ا٣ؿ.٨٬
(*) يف ٔذ ٜإ٣جؽ.ا٬ػ اٛلؼذةر¬ أ ٫٩ٱٕذٚ ٜٲًل ٱأيت ٞ٤ُ٦ة ،قٮاء ٠ةف يف ٝٲ٧ذ ٫زٱةدة أـ ٹ ،ك٣لـٱ¬٫
ظٲر ٹ قٕةٱح أك ظٲر ٱؿصٓ Êثًل قٕٯ ،كأ٦ة ظٲر ٹ ٱؿصٓ ثًل قٕٯ ٚةْ٣ة٬ؿ أ ٫٩ٹ ٣لـٱ،٫
كآص أٔ .٥٤كٝٲ :٢ٹ ٣لـم  ٓ٦ا٣كٕةٱح ك٣ٮ رصٓ.
(ٚ )2ةاؽة٣ :ٮ وةـ م٭ؿا زٔ ٥ؿض ٤ٔ ٫٣ح أٱف  ٨٦زكاٜلة ٚإ٤ ٫٩لذ ٢٧أف ٱج ٰ٪أ ٥ُٕ٣ىل
ا٣ىٮـ؛ ٵ ٫٩ث٪ةء ٣ٶد٩ٯ ٔىل اٵٔىل ،ك٣ٮ ظِصد ٫ا٣ٮٚةة ك٣ٲف ثٞةدر ٔىل إ٣ذ ٫٤ٕ٤ٚ ٜٱٮ٪ل
ثةٷَٕةـ؛ ٵٍٗ ٫٩ل ٦كذُٲٓ ٤٣ىٮـ ،كٝؽ ٝةؿ دٕةٌفْ :ص َذ َى ْي ل َ ْه ي َ ْص َجط ْع فَإ ْط َع ُ
ام شِتّ َ
َِّي
ِ ِ
م ِْصك ً
ِيٌاّص [اٛلضةد٣ح .]4ك٤لذ ٢٧أف ٱكذأ ٙ٩ا٣جؽؿ ٕلٲٕ- ٫ك٬ٮ اٷَٕةـ٣ -بٺ ٣ل ٓ٧ثٲ ٫٪كثَل
اٵو( .٢ز٬ٮر  ْٛ٣نة).
( )3يف (أ)٦ :كأ٣ح :كإف ....
( )4أك أٱف.
( )5أمٛ٠ :ةرة ّ٭ةر دة٦ح ،إَٕةـ قذَل ٦ك١ٲ٪ة.)Í( .
( )6كا٣سة٣ر ٦ة يف اٵز٬ةر أ ٫٩ٱُٕ٤٣ ٥جة.ٰٝ

¬ :كإذا صة ٓ٦زكصذ )1(٫اٛلْة٬ؿ ٪٦٭ة ٝجٚ ٢ؿاٗ ٨٦ ٫ا٣ىٲةـ اقذأٙ٩
وٮـ م٭ؿٱ ،٨قٮاء كَب٭ة(٣ )2ٲٺ أك ١لةرا٧ٔ ،ؽا أك ٩كٲة٩ة ،كإف كَئ ٍٗل٬ة
 ٰٛٚا٤٣ٲ ٢ٹ ٨ل¬ء ٔ٤ٲ ،٫كيف ا٪٣٭ةر ٱكذأ ٙ٩ٵص ٢ا٣ذٛؿٱ .ٜكٔىل أظؽ ٝٮٍف
ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة ٰٕٚأف ا٪٣ة٧ل ٹ ٱٛكؽ وٮٞ٤ُ٦ ٫٦ة ،كٔ٪ؽ أيب ظ٪ٲٛح ٹ
ٱٛكؽ إٹ  ٨٦اٛلْة٬ؿ ٪٦٭ة(.)3
 :كإذا ٠ةف أظؽ ا٣ن٭ؿٱ ٨رٌ٦ةف ًف ٣لـق ٔ ٨اٛ١٣ةرة كٹ ٔ٨
رٌ٦ةف( .)4كٔ٪ؽ اٛل٪ىٮر ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح٣ :لـٱ ٨ٔ ٫رٌ٦ةف( )5إٹ أف ٱ١ٮف
يف قٛؿ أصـأق ٔ ٨اٛ١٣ةرة( .)6كإف وةـ أٱةـ ا٣ذٍصٱ ٨ٔ ٜاٛ١٣ةرة ٚةٚلٺؼ
ٚٲ٭ة(ً٠ )7ل إذا ًٝص رٌ٦ةف ٚٲ٭ة.
 :كإذا ٔ ٥٤أف ٔ٤ٲٛ٠ ٫ةرة ثٕذ ٜأك وٮـ كًف ٱًٕٔ ٥٤ل ٩ ٰ٬ٮا٬ة ًٔل٤ٔ Êٲ٨٦ ٫
اٛ١٣ةرة ،كإف ٠ةف ٔ٤ٲٛ٠ ٫ةرات  ٨٧ٚص٪ف كاظؽ ٱ٪ٮم ٔ ٨أظؽ٬ة ك٣ٮ ًف ٱٕٲ٪٭ة،Ê
٦ة ٱٛ١ؿ ٔ ،)8(٫٪ػٺؼ ا٣نة ٰٕٚكاٷ٦ةـ ٤لٲٯ .كإف
ك ٨٦أص٪ةس ٹ ثؽ أف ٱَٕل É
٠ةف ٔ٤ٲ ٫وٲةـ أك إَٕةـ ٔ ٨د٦ةء اٙلش اٛلؼذٛ٤ح ٚةٵٝؿب أ١لة¬ أص٪ةس( ،)9ك٠ؾا
( )1أك ٝج٤٭ة أك ٛلك٭ة ،ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف اٵزًلر .كيف ظةمٲح ا٣كعٮٍف :ٹ اٛلٞؽ٦ةÊت.
(ّ )2ة٬ؿق ك٣ٮ ٝؽ ثة٩خ ٫٪٦ Êكوةرت أص٪جٲح ٨٦( .ػٍ قٲؽ٩ة إثؿا٬ٲ ٥ظسٲر).
( )3يف كطء ا٪٣ة٧ل.
( )4إذ ٩ٮاق ٍٔٗ Ê٨لق.
(٪٤ٝ )5ةً :ف ٱ٪ٮق ٔٝ ،٫٪ةؿ :كإذا ق ٍٞثة٣كٛؿ أصـاق ٔ ٨اٛ١٣ةرة؛ ٣ـكاؿ اٛلة٪٤ٝ .ٓ٩ة :رٌ٦ةف
كاصت ثإ٣لةب آص دٕةٌف ٹ ٱُ٪صؼ ثة٪٣ٲح ٔ٠ ٨ٮ ٫٩رٌ٦ةف؛ ٵ٦ ٫٩ذَٕل ثذٕٲَل آص دٕةٌفٚ ،ٺ
دؤزؿ ٚٲ ٫ا٪٣ٲح ثُص ٫ٚإٌف اٛ١٣ةرة كإف ق ٍٞكصٮث( .٫ثكذةف).
( )6كيف رشح اٵز٬ةر :ٹ ٣لـٱ ٫يف ا٣كٛؿ.É
( )7اٛلؾ٬ت ٹ Êٱىط.
( )8إف ٠ةف اٷٔذةؽ يف كٝذَل ٚٺ ثؽ  ٨٦دٕٲَل اٵكٌف ثٺ إم١ةؿ ،كأ٦ة ا٣سة٩ٲح ٚإذا ٩ٮل ُلة ٦ة
ٔ٤ٲ ٫صةز ذ ٟ٣كإف ًف ٱَٕل( .ز٬ٮر ث.)٫ْٛ٤
(ٚ )9ٲَٕل.)Í( .

ا٣ؽ٦ةء(.)1
٤ٚ :ٮ ٛ٠ؿ ٔ ٨إظؽل زكصذٲٍٗ ٨٦ )2(٫ل دٕٲَل ز ٥أراد دٕٲَل إظؽاً٬ل
 ٨٦ثٕؽ ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٱىط¬( ،)3كٝةؿ ُٔٲح :ٹ ٱىط.
 ¨:كإذا أٔذ٩ ٜىٔ ٙجؽ( )4كوةـ م٭ؿ نا أك وةـ م٭ؿ نا كإَٔ ٥زٺزَل
٦ك١ٲ٪ة ًف ٣لـق ثعةؿ؛ ٣بٺ ٣ل ٓ٧ثَل ا٣جؽؿ كاٛلجؽؿ .)5(٫٪٦
¬ :كإذا ٝؽر ٔىل إ٣ذٝ ٜجٚ ٢ؿاٗ ٨٦ ٫ا٣ىٮـ أك ٝؽر ٔىل ا٣ىٮـ ٫٤٠
ٝجٚ ٢ؿاٗ ٨٦ ٫اٷَٕةـ ٣ـ٦ ٫٦ة ٝؽر ٔ٤ٲ ٫كثُ٦ ٢ة ٬ٮ ثؽؿ ٔٚ ،)6(٫٪ٺ ٣لـٱ ،¬٫ث٢
ٱ٤ٞ٪ت ٛ٩ٺن .كٝةؿ ٦ة ٟ٣كا٣نة٣ :ٰٕٚلـٱ ،)7(٫كٝةؿ ا٣ىةدؽ كأظؽ ٝٮٍف
ا٪٣ةرص :إف ٝؽر ٔىل إ٣ذ ٜيف ا٣ن٭ؿ اٵكؿ ٣ـ ،٫٦ٹ يف ا٣ن٭ؿ ا٣سةٌل.
 :ك ٨٦أكصت وٲةـ ٔ٧ؿق ٚةٵٝؿب Êأ ٫٩ٱ١ٮف ٔؾرا  )8(٫٣يف ا٣ذٍٛ١ل
ثةٷَٕةـ.
كأ٦ة اٷَٕةـ ٞٚؽ اػذٛ٤ٮا يف كصٮب دٞؽٱٔ ٫٧ىل اٛلكٲفٞٚ ،ةؿ ا٪٣ةرص Êكأثٮ
( )1ٱٕ ٰ٪أ١لة أص٪ةس.
( )2ثٕؽ أف¬ ٔةد ٚٲ٭ًل.
( )3ظٲر ٠ةف ٝؽ أراد كَب٭ ٨ا٘ل٧ٲٓ ،كإف أراد كاظؽة ٔٲ٪٭ة ٜلة.)Í( .
( )4ك٠ٲٛٲح إٔذة ٫ٝثأف ٱ١ٮف ا٪٣ى ٙاٳػؿ كٛٝة؛ ٵف إ٣ذ ٜٹ ٱذجٕي إٹ ٪٬ة ،أك ٱًٕ ٰ٪ف ٱ٪ٮ
ٔذ ٜا ٢١٣كإف ٔذ ،ٜكّة٬ؿ ٠ٺ٪٬ ٫٦ة أ ٫٩ٹ ٣لٮز ا٘ل ٓ٧ثَل ا٣جؽؿ كاٛلجؽؿ ٕ٣ ٫٪٦ؾر كٹ
ٍ٘٣ل ٔؾر( .ز٬ٮر).
( )5ث ٢ٱؤدم إٌف ا٘ل ٓ٧ثَل ٩ٮَٔل ،كأ٦ة ا٘ل ٓ٧ثَل اٵو ٢كا٣جؽؿ ٞٚؽ وط يف ا٣ذٲ ٥٧كث٪ةء
اٵد٩ٯ ٔىل اٵٔىل يف ا٣ىٺةٛ٦( .ذٰ).
ثٍصط أف ٱٕؿؼ ٛ٩ ٨٦ك ٫إدًلـ ا٣ىٮـ ،كإٹ ث٪ٯ ٔىل ٦ة ٝؽ ٠ةف  ٢ٕٚكأد ٥اٷَٕةـ ،ذ٠ؿ
¬
()6
٪ٕ٦ةق يف ا٣ؿٱةض.ا٬ػ ٧٠كذعةًح ٔةد د٦٭ة ٝج ٢اٛ٣ؿاغ.)Í( .
( )7ٵٝ ٫٩ؽ د٤جف ثة٣جؽؿ ٔ٪ؽً٬ل.
( )8كاٹزَ٪ل كاٚل٧ٲف ٔؾر أٱٌة Êيف اٛ٣ى ،٢كٹ ٚؿؽ ثَل دٞؽـ ا٪٣ؾر كدأػؿق ٔىل ٣ـكـ
اٛ١٣ةرة.)Í( .

ظ٪ٲٛح كا٣نة٣ :ٰٕٚلت ،كػؿص ٫اٛلؤٱؽ ثةٓص ٤٣٭ةدم( ،)1كٝةؿ أثٮ إ٣جةس كأثٮ
َة٣ت كأثٮ ٔيل كأثٮ صٕٛؿ ك٦ة :ٟ٣ٹ ٣لت.
 :ك٬ٮ إَٕةـ قذَل ٦ك١ٲ٪ة أظؿارا ٦كَ٧٤ل ٌُ٦ؿٱ ،٨ذ٠ؿق زٱؽ ثٔ ٨يل
كاٜلةدمٞٚ .ٮٜلًل« :أظؿارا» ٱؽؿ ٔىل أ ٫٩ٹ ٣لـم إٌف ٔجؽ ٍٗلق إذا ٠ةف ٍٗل ٦أذكف
ٞ٠ ،٫٣ٮؿ ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص ،كٝةؿ أثٮ َة٣ت كأثٮ إ٣جةس :إ٣ ٫٩لـم¬ إذا ٠ةف
٦ٮٹق ٍٞٚلا كأُٔةق ٓل٤ٲ ١نة ،ٹ إثةظح( .)2كٝٮٜلًل٦« :كَ٧٤ل» ٱؽؿ ٔىل أ ٫٩ٹ ٣لػ Ê
ـم
إٌف اٛ٣كةؽ ،كاٚلٺؼ ٚٲ٭ً٠ ٥ل يف ا٣ـ٠ةة .كٝٮٜلًلٌُ٦« :ؿٱ »٨ٱؽؿ ٔىل أذجةر
ؽب،
اٛلك٪١ح ظٞٲٞح ،ك٬ٮ ٝٮؿ أيب إ٣جةس كا٣ٮايف ،كٝةؿ اٛلؾا٠ؿكف :إف ذ٩ ٟ٣ػ É
كإٹ ُ٧ٚصٚ٭ة ٠ة٣ـ٠ةة ،ك٦س ٫٤يف ا ،ٓ٧٤٣ذ٠ؿق يف ٛ٠ةرة ا٣ٲَ٧ل.
¬ :كٹ ٣لـم إٌف ١٦ةدت ٛ٩ك ،)3(٫كأ٦ة ١٦ةدت ٍٗلق ٞٚةؿ أثٮ َة٣ت
( )1كقجت اٚلٺؼ أف آص دٕةٌف ًف ٱٍصط يف اٷَٕةـ أف ٱ١ٮف ٝج ٢اٛلًلقح ً٠ل رشط ذ ٟ٣يف
إ٣ذ ٜكا٣ىٲةـٞٚ ،ةؿ اٵك٣ٮفٞ٩ :ٲف اٷَٕةـ ٔىل إ٣ذ ٜكا٣ىٲةـٚ ،ٺ ٣لٮز اٛلًلقح ٝج،٫٤
كذ٠ؿق يف اٵكَ٣ل دٹ٣ح ٔىل ا٣سة٣رٚ .إف ٝٲٚ :٢٭ٺ ا٠ذٛٯ ثؾ٠ؿق يف إ٣ذ٪٤ٝ .ٜة :ذ٠ؿق يف
ا٣ىٮـ ٣ؿ ٓٚدٮ ٥٬أ ٫٩إً٩ل ظؿـ ٝج ٢اٍ٣صكع ١٣ٮ ٫٩ٱذضـأ كٱذٕؽد ثؼٺؼ إ٣ذ ،ٜكظؾؼ ٨٦
اٷَٕةـ ٵ٠ ٫٩ة٣ىٮـ يف ا٣ذضـؤ .كأٱٌ نة ٚإف اٵػجةر د٣خ ٔىل دٞؽٱ ٥اٷَٕةـ؛ ٵ÷ ٫٩
أ٦ؿق ثةٕ٣ذ ٜز ٥ثة٣ىٮـ ز ٥ثةٷَٕةـٚ ،ضٕ٤٭ة قٮاء ،كٝةؿ  ٨٦أصةز ذ٣ :ٟ٣ٮ ٠ةف اٛلكٲف
ٝج ٢اٷَٕةـ ٞلؿ٦ة ٣ؾ٠ؿق آص دٕةٌف ً٠ل ذ٠ؿ ذ ٟ٣يف إ٣ذ ٜكا٣ىٲةـٝ .ةؿ ا٣ـٟلٍصم كاث٨
دأٰ :اٚلٺؼ  ٢٬ٱأز ٥ثذٞؽٱ ٥ا٣ٮطء ،كأ٦ة وعح اٷَٕةـ ٣ٮ ْل ٢٤ا٣ٮطء ٝجً٠ ٢لٚ ٫٣ٲضٮز
كٹ ٣لت اٹقذب٪ةؼ ٔ٪ؽ ا٘ل٧ٲٓ ،كٱٞٮؿ٬ :ؾا ٚةاؽة دؿؾ ذ٠ؿق ٔ٪ؽ اٷَٕةـ؛ ٣ٲٛٲؽ أ ٫٩إذا
ْل ٢٤اٛلكٲف اٷَٕةـ ًف ٱكذأً٠ ٙ٩ل ٱكذأ ٙ٩يف ا٣ىٮـ ،كًف ٣لٕٚ ٨٦ ٢ٮااؽ دؿ ٫٠صٮاز
اٛلكٲف ٝج ٢اٷَٕةـ؛ ٵف ا٣ذعؿٱٝ ٥ج ٢ا٣ذٍٛ١ل ثأم ا٣سٺث ٦ذ٤ٔ ٜٛٲ( .٫ز٧ؿات).
(ٚ )2ٺ ٣لـئ ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲٔ ٫يل٠( .ٮا٠ت) .كيف ا٣جعؿ ٦ة ٤ٝ :٫ْٛ٣خ :كاٵٝؿب Éأف اٷثةظح
٠ة٣ذ٤٧ٲ.ٟ
(ٝ )3ٮ١٦« :٫٣ةدت ٛ٩ك »٫كذ ٟ٣ٵ ٫٩يف ظ ٥١إ٣جؽ ٦٭ًل ًف ٱٮؼ ٦ةؿ ا١٣ذةثح ،كٵ٣ ٫٩ٮ ٔضـ رد
يف ا٣ؿؽ( .ثكذةف).

كا٣نة :ٰٕٚٹ ٣لـم ،كٝةؿ أثٮ إ٣جةس كأثٮ ظ٪ٲٛح٣ :لـم¬.
 :ك٣لـم إٌف ا٣ىٍ٘ل ٓل٤ٲ١ة ثإذف ك٣ٲ ، Ê٫ك٠ؾا اٷثةظح إذا ٠ةف ٱأ٢٠
ا٣ٮقٍٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨أك إَٔ ٫٧إٱةق ٦ؿاÉرا( ،)1كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٹ ٣لـم
دٛؿٱ ٜا٣ٮصجح ا٣ٮاظؽة( .)2كأ٦ة أذجةر إذف ك٣ٲ ٫يف اٷثةظح ٞٚ ٫٣ةؿ أثٮ صٕٛؿ
كاث ٨أيب اٛ٣ٮارس٣ :لت ،كٝةؿ اث ٨أوٛ٭ةف كاٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ٹ ٣لت¬(.)3
¬ :كٹ ِلـئ إٌف ث٬ ٰ٪ةم ٥ك ٨٦د٤ـٞٛ٩ ٫٦ذٝ ٨٦ ٫ؿاثذ.٫
 :Êك٣ٸَٕةـ وٮردةف :اٵكٌف :اٷثةظح ،ك ٰ٬إَٕة٦٭ٔ ٥ٮ٩ذَل ٗؽاء
كٔنةء أك ٗؽااَل أك ٔنةاَل أك ٔنةء كقعٮرا( )4أك ٗؽاء كقعٮرا ك٣ٮ يف أٱةـ
٦ذٛؿٝح .كٱ١ٮف إُ٣ةـ ً٦ل ٱٞذةت يف ا٣ج٤ؽ( ،)5كاٛلكذعت أف ٱ١ٮف ً٦ل ٱٞذةد ٫اٛلٛ١ؿ،
كإف ٔؽؿ إٌف أٔىل ٚ ٫٪٦أ ،٢ٌٚكإٌف أد٩ٯ أصـأق¬ ك٠ؿق ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٹ ٣لـٱ.٫
 :كٹ ثؽ  Ê٨٦اٷداـ  ٓ٦إُ٣ةـ أك كظؽق ٝ ٢٬ج ٫٤أك ثٕؽق( ،)6كأٔٺق
ا٤٣ع ٥كإ٣ك ،٢كأكقُ ٫ا٣ك ،٨٧كأد٩ةق ا٤٣ج ٨كاٚلٝ .٢ةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :كٹ
٣لـئ اٛل٤ط كظؽق( ،)7كٝةؿ اٞ٣ة٬ل صٕٛؿ :إ ٫٩أد٩ٯ¬ اٷداـ( .)8ك٠ؾٍٗ ٟ٣لق ً٦ل
(ٔ )1ىل كص ٫ٱنجٓ يف ٦ ٢٠ؿة.)Í( .
( )2يف ظ ٜا١٣جٍل ،ٹ ا٣ىٍ٘ل كاٛلؿٱي ٚٲضـم.)Í( .
( )3كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر يف اٵٱًلف يف ٝٮ« :٫٣كٹ ٱٕذرب إذف ا٣ٮٍف إٹ يف ا٣ذ٤٧ٲ.»ٟ
( )4أك قعٮرٱ ٨ظٲر أ ٢٠اٛلٕذةد ،أك ٠ةف يف ٱٮَ٦لٔ( .ة٦ؿ) (.)Í
( )5كّة٬ؿ ٝٮٜل ٥يف اُٛ٣ؿةً٦« :ل ٱٞذةت» ٱؽؿ ٔىل ٔؽـ أذجةر ا٣ذٞٲٲؽ ثة٣ج٤ؽ كٹ ٍٗل٬ةٚ ،ٲْ٪ؿ.
(*) ا٪٣ةظٲح ٪٬ة ٔىل اٛلؼذةر¬ .ك ِٛ٣ظةمٲح يف ثةب اٛ١٣ةرةٝ :ٲ :٢يف ا٪٣ةظٲح¬ ،كٝٲ :٢ٱٕذرب ثًل
ٱٞذةت يف ا٘ل٤٧ح ك٣ٮ ثٕؽ ٔ٦ ٨ٮًٓ اٛلٛ١ؿ( .ظسٲر).
( )6كٝؿر أ ٫٩ٹ ثؽ أف ٱ١ٮف  ٫ٕ٦يف اٷثةظح.
( )7ٵً٦ ٫٩ل ٱى٤ط ث ٫إُ٣ةـ ٠ةٛلةء( .ثكذةف) .كيف رشح اٵز٬ةر ٦ة  :٫ْٛ٣كأٔىل اٷداـ ا٤٣ع،٥
كأكقُ ٫ا٣ـٱخ ،كأد٩ةق اٛل٤ط ،ركم ذ ٨ٔ ٟ٣أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل _.
( )8إذا صؿل ثٔ ٫ؿؼ.)Í( .

صؿت ث ٫إ٣ةدة يف  ٢٠ث٤ؽ ثٕؿٚ٭.٥
 :كٱٕ٧٤٭ ٥أٛ٠ ٨ٔ ٫٩ةرة ظذٯ ٱنجٕٮا ا٣نجٓ اٛلٕذةدً ٨٧ٚ ،ف ٱنجٓ
ً٦ ٨٧ة أ .)1(٢٠Êكاٵٝؿب أ ٫٩ٱٕذرب ٚٲ٭ ٥أف ٱ١ٮف ٔ٭ؽ ٥٬ثة٣نجٓ  ٨٦إ٣ٮ٩ح
اٵكٌف يف إ٣ةدة ،ٹ ٠ ٨٦ةف ٝؿٱت إ٣٭ؽ ثة٣نجٓ(.)2
 :ك٠ ٨٦ةف ٱٕذةد ٤ٝح اٵ ٢٠أك ٠سؿد ٫زااؽا ٔىل ا٘٣ة٣ت  ٨٦ا٪٣ةس ٞٚةؿ
اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ :إ ٫٩ٱٕذرب ٚٲ Ê٫ثنجٕ ،٫كٝٲ :٢ثًل ٱنجٓ اٛلذٮقٍ ٨٦
ا٪٣ةسٚ .أ٦ة ا٣ىٍ٘ل كاٛلؿٱي ٚٺ ٱٕذرب Êمجٕ٭ًل(.)3
 :Êك٦ة  ٢ٌٚثٕؽ ٨٦ ٥٬إُ٣ةـ ٚ٭ٮ  ٫٣ٱٕ ٢٧ث٦ ٫ة مةء.
 :كإذا إَٔ ٥قذَل ٦ك١ٲ٪ة ٔٮ٩ح ز ٥إَٔ ٥إ٣ٮ٩ح ا٣سة٩ٲح ٍٗلٍ٘٤ٚ :٥٬ل
ٔؾر ٹ ٣لـٱ ،¬٫كٹ ٱؿصٓ ٔ٤ٲ٭ ،)4(٥كٕ٣ؾر ٩عٮ ٦ٮت اٵكَ٣ل أك ٗٲجذ٭ )5(٥أك
( )1كذ ٟ٣ٵف إثةظح إُ٣ةـ ٠ةٛلٍصكَح ثكٞٮط ا٣ٮاصت ،ك٬ٮ ٹ ٱذ ٥إٹ ثة٣نجٓ ،كإف ًف ٱجَل
ٜلً ٥ف ٱؿصٓ؛ ٵف اْ٣ة٬ؿ أ ٫٩دُٮع( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(*)  ٓ٦ا٣ذ ٨٦ ٨١٧ا٣نجٓ( .دٱجةج) (.)Í
( )2إٹ أف ٱأ ٢٠اٛلٕذةد .ك٠ؾا ٣ٮ ٝؽـ ٝ ٫٣ج ٢إُ٣ةـ ٚة٠٭ح ك٩عٮ٬ة ك٠ة٩خ ً٦ل ٱٞذةت ك٩ٮل ٔ٨
اٛ١٣ةرة أصـأق٠ ،ؾا ٝؿر.)Í( .
( )3كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٱؿصٯ ٜلًل ظة٣ح ٱأ٠ٺف ٚٲ٭ة أ٠سؿ  ٨٦ذ( .ٟ٣ثكذةف ْٛ٣ة).
(*) كأ٦ة ا٣نٲغ ا١٣جٍل[]1
ٚجنجٕ ،٫كأ٦ة اٛلؿدةض ٛٚٲ ٫دؿدد ،كا٣ؾم ٝؿر أ ٫٩إف ٠ةف ٝؽ ا٩ذ٭ٯ
¬
ظة ٫٣أصـأ ¨[ .]2كإٹ ًف ٣لـ[ٔ( . ]3ة٦ؿ) .كيف ظةمٲح :كاٛلؿدةض ٠ة٣ىٍ٘ل ،ٱٕ ٰ٪ٱٞكٍ ٔ٤ٲ٫
ٝج ٢أف ٱ٪ذ٭ٰ يف ا٣ؿٱةًح ،ك٦ذٯ ا٩ذ٭ٯ أذرب ثٛ٪ك.٫
(*) ث ٢ثنجٓ اٛلذٮقٍ  Ê٨٦ا٪٣ةس.ا٬ػ يف ظ ٜا٣ىٍ٘ل ،كأ٦ة اٛلؿٱي ٚٲٕذرب ثٞٛ٪ذ ٫يف ظةؿ وعذ.٫
(ٛ٦ذٰ) ( .)Íكٱنجٕةف يف ا٣ذٞكٲٍ.)Í( .
( )4إذا ٪٤ٝة :إف اٷثةظح ٹ دجُ ٢ثجُٺف ٔٮً٭ةٚ ،إف ٪٤ٝة :دجُ ٢رصٓ ،ك٬ٮ ا٣ىعٲط.
(٦ )5كةٚح اُٞ٣ص .كٝٲ :٢ا٣ؾم ٹ ٱ ٫٪١٧اٷَٕةـ ٕ٦٭ة .)Í( .كإف ِ ٝف٤خ.)Í( .

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

[٣ ]1ـ٦ة٩ح .كأ٦ة إٌ٣ٲٍ٘٣ ٙل ز٦ة٩ح ١ٚة٣ىعٲط .ك(.)Í
[ ]2كٱٕذرب ٚٲ ٫ثنجٕ.)Í( .٫
[ ]3ٵ ٫٩ٹ ٱنجٓ.

ا٦ذ٪ةٔ٭ ٥أك ٦ىٍلٍٗ ٥٬ل ٦كذعَٞل ٞٚةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل كاث ٨اٚل٤ٲ:٢
٣لـٱ ،٫كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٤لٲٯ ا٣جعٲجط كظك :٨ٹ ٣لـٱ ،Ê٫كٱؿصٓ ٔىل اٵكَ٣ل(.)1
ا٣ىٮرة ا٣سة٩ٲح :ا٣ذ٤٧ٲ ،ٟك٬ٮ أف ٱؽ ٓٚإٌف  ٢٠كاظؽ ٪٦٭٩ ٥ى ٙوةع ثؿا أك
وةٔة  ٨٦قةاؿ اٙلجٮب ،ذ٠ؿق أثٮ َة٣ت كأثٮ إ٣جةس ،Éكٝةؿ ا٪٣ةرص كاٵٍ٦ل
اٙلكَل :إ٩ ٫٩ى ٙوةع  ٨٦ا .٢١٣ك٬ٮ ّة٬ؿ إَٺؽ اٜلةدم .كٝةؿ ا٣نة:ٰٕٚ
إ ٫٩ي٦ؽَف  ٨٦ا.٢١٣

 :ك٣لت اٷداـ ٚٲ ٫أٱٌ نة ٔ٪ؽ اٜلةدم كا٪٣ةرص ،كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮÉ

َة٣ت كا٣نة :ٰٕٚٹ ٣لت٪٤ٝ .ة :ك٣لٮز د ٓٚذ ٟ٣اٞ٣ؽر -ا٣ؾم ٬ٮ ا٣ىةع أك
٩ى -٫ٛإٌف كاظؽ يف أكٝةت ٦ذٛؿٝح.)2(Ê
 :كٹ ٣لٮز د ٓٚاٛ١٣ةرة ٪٬ة إٌف دكف قذَل Êكيف ا٣ٲَ٧ل إٌف دكف ٍٔصةÊ
ٞ٤ُ٦ة( ،)3كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كأظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص٣ :لٮز يف
أٱةـ ٦ذٛؿٝح ،يف  ٢٠ٱٮـ وةع أك ٩ىٔ ٫ٛىل اٚلٺؼ ك٣ٮ إٌف كاظؽ يف قذَل ٱٮ٦ة،
ٝٲ :٢ك٣ٮ أُٔةق إٱةق ٦ؿة ٣ٲأ ٫٤٠إثةظح يف قذَل ٱٮ٦ة صةز ٔ٪ؽ .٥٬كٝةؿ اٛل٪ىٮر
ثةٓص(٣ :)4لٮز ذ ٟ٣يف ٱٮـ كاظؽ ك٣ٮ يف كاظؽ.
 :ك٤ٔ ٨٦ٲٛ٠ ٫ةرات ٚةٛلكذعت أف ٥لؿج ٛ٠ ٢٠ةرة إٌف ٔؽد ٍٗل ٔؽد
( )1كذ ٟ٣ٵف إثةظح إ٣ٮ٩ح اٵكٌف ٠ةٛلٍصكَح ثكٞٮط ا٣ٮاصت ،ك٬ٮ ٹ ٱذ ٥إٹ ثةٕ٣ٮ٩ح ا٣سة٩ٲح.
(ثكذةف).
(*) ٝةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم :إذا ٠ةف اٛ٣ٮات ثةػذٲةر .]1[٥٬ك٬ٮ ٤لذ ٢٧أف ٱٌ٪٧ٮاٞ٤ُ٦ Éة.
(٠ٮا٠ت).
( )2ك ٫٤ٕ٣ٱٕذرب أف د١ٮف  ٢٠دٕٚح ٹ ٱذكة٦ط ُلة يف اٛلسيل أك ٦ة ٝ ٫٣ٲ٧ح يف اٞ٣ٲ .ٰ٧ك(.)Í
( )3قٮاء ٠ةف يف كٝخ كاظؽ أك يف أكٝةت( .ثكذةف).
( )4ركاق ٔ ٫٪اٞٛ٣ٲٔ ٫يل ث ٨أٖلؽ اٵ٠ٮع أ # ٫٤ٕٚ ٫٩يف ٞلُح اْ٤٣ٲح يف ً٠ ٓ٤ٮ٠جةف ٝؿٱت
ظى ٨ث١ؿ.

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

[ ]1ك٬ٮ رصٱط ا٣جٲةف ٔ ٨اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم يف اٛ١٣ةرة.

اٛ١٣ةرة اٵػؿل ،كإف دٕٚ٭ة ا ٢١٣إٌف ٔؽد كاظؽٚ :إف اػذ٦ ٙ٤ة ٱٛ١ؿ ث٫
٠إَٕةـ ك٠كٮة يف ٛ٠ةرة ا٣ٲَ٧ل صةز¨ ،كإف اد٠ ٜٛإَٕةـ أك ٠كٮة ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ
ثةٓص كأثٮ َة٣ت كاٞ٣ة٬ل زٱؽ٣ :لٮز ذ )1(Êٟ٣كٱ١ؿق ،كٝةؿ أثٮ إ٣جةس :ٹ ٣لٮز
إٹ أف ٹ ٣لؽ ٍٗل .٥٬كإذا كصؽ ٍٗل ٥٬يف ا٪٣ةظٲح ثٕر ث ٫إ٣ٲ٭ ٥كصٮثة ٔ٪ؽ أيب
إ٣جةس ،ك٩ؽثة ٔ٪ؽ Êاٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب َة٣ت ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إ ٫٩إذا
د ٓٚإ٣ٲ٭ ٥يف أٱةـ ٦ذٛؿٝح صةز كٚة ٝنة .كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :إذا اػذ ٙ٤اٛلٛ١ؿ ٔ٫٪
صةز ذ ٟ٣كٚة ٝنة.
 :كإذا ٔؽـ إُ٣ةـ يف ا٪٣ةظٲح( )2صةز إػؿاÊج ٝٲ٧ذ ،٫كأ٦ة  ٓ٦كصٮدق
ٞٚةؿ اٜلةدم كا٣نة :ٰٕٚٹ ٣لـم ،كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كاٞ٣ةق ٥كا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ
ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح٣ :لـم¨( ٨٦ )3أم ٦ةؿ مةء ٝؽر ٝٲ٧ح إُ٣ةÊـ.
 :Êكإ٣ربة يف دٕؾر إ٣ذ ٜأك ا٣ىٲةـ ثعةؿ إػؿاج اٛ١٣ةرة ٹ ثعةؿ
كصٮُلة ،ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة.)4(ٰٕٚ
 :Êكّ ٨٦ة٬ؿ ٩ ٨٦كةا٣ ٫ـ ٢٠ ٨ٔ ٫٦كاظؽة ٛ٠ةرة ٞ٤ُ٦ة( ،)5كٝةؿ
( )1أ٦ة ا٘لٮاز ٚٶ ٫٩إػؿاج وؽر  ٨٦أ ٫٤٬كوةدؼ ٞل٤ٚ ،٫٤ؾ ٟ٣أصـأ ً٠ل ٣ٮ ٠ةف يف أٱةـ
٦ذٛؿٝح ،كأ٦ة ا١٣ؿا٬ح ٤ٚؽٕٚ٭ة إٌف ٔؽد كاظؽ؛ إذ اٞ٣ىؽ اٛلٮاقةة .كظضح أيب إ٣جةس أف يف
ذٟ ٟ٣لةٛ٣ح ْ٣ة٬ؿ اٳٱح ،كٵف دٛؿٱٞ٭ة يف صًلٔح إٔٔٛ٩ ٥ة( .ثكذةف ْٛ٣ة).
( )2ا٣ربٱؽ.
( )3اثذؽاء.)Í( .
َ َ ْ َْ َ ْ
َيسّص [اٛلضةد٣ح ، ]4ك٬ؾا ػُةب ٛلً ٨ف ٣لؽ ظةؿ اٵداء كإف ٠ةف
( )4ظضذ٪ة ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صفٍَ لً ِ
كاصؽ نا يف اٹثذؽاء ،كٵ ٫٩ظ ٜذك ثؽؿ ٍٗ ٨٦ل ص٪كٚ ٫ةٔذرب ثعةؿ اٵداء٠ ،ةُ٣٭ةرة ٚإف
إ٣ربة يف كصٮد اٛلةء كٔؽ ٫٦ثعةؿ أداء ا٣ىٺة ٹ ثأكؿ ا٣ٮٝخ .كظضذ٭ ٥اٞ٣ٲةس ٔىل
اٙلؽكدٚ ،إ٣ ٫٩ٮ ز٩ٯ ك٬ٮ ٔجؽ أك ث١ؿ زٔ ٥ذ ٜأك أظىٝ ٨ج ٢أف ٱٞةـ ٔ٤ٲ ٫اٙلؽ ًف ٤لؽ إٹ ظؽ
إ٣جؽ كا٣ج١ؿ ٍٞٚ؛ ٵف اٙلؽكد ٛ٠ةراتٍٚ ،لد إ٣ٲ٭ة؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣اٙلؽكد ٛ٠ةرات
ٵ٤٬٭ة))٪٤ٝ .ة :أراد قٞٮط إٞ٣ةب ُلة  ٓ٦ا٣ذٮثح( .ثكذةف).
( )5ٱٕ :ٰ٪قٮاء ٠ةف ث ِٛ٤أك أٛ٣ةظ؛ ٵف ّة٬ؿ اٳٱح ا٧ٕ٣ٮـ .كظضح ٦ة ٟ٣أ ٫٩ٱَ٧ل؛ ٞ٣ٮ÷ ٫٣
=

٦ةٛ٠ :ٟ٣ةرة كاظؽة ٔ ٨ا ،٢١٣كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚإف ٠ةف ث ِٛ٤كاظؽ ٛ١ٚةرة
كاظؽة.
¬ :كإذا ٔضـ ٔ٬ ٨ؾق اٛ١٣ةرات ٤٠٭ة ٚةٵٝؿب أ١لة د١ٮف يف ذ٦ذ ،٫كٹ
ٱ٤ـ ٫٦اُ٣ٺؽ ،كٹ ٣لٮز  ٫٣ا٣ٮطء(.)1
 :Êكإذا ٠ةف اٛلْة٬ؿ ٔجؽا ٛ١ٚةرد ٫وٲةـ م٭ؿٱ ٨ٹ ٍٗل ،كٝةؿ ا٣جةٝؿ
كا٣ىةدؽ كا٪٣ةرص :وٲةـ م٭ؿ  .ٍٞٚكٹ ٤لذةج إ٣جؽ إٌف إذف قٲؽق يف وٲة٦٭ة؛
ٵ١لة ظ٣ ٜـكصذ .)2(٫كٹ ٱىط أف ٱٕذ ٫٪ٔ ٜقٲؽق كٹ ٱُٕ)3(٫٪ٔ ٥؛ ٵ ٫٩ٹ
ٱ ،ٟ٤٧كٝةؿ يف ا١٣ةيف ك٦ة :ٟ٣ٱىط أف ٱُٕ.٫٪ٔ ٥

ٵكس ث ٨ا٣ىة٦خٛ٠(( :ؿ ٔ ٨ٱ٧ٲ .))ٟ٪كظضح ا٣نة ٓ٦ ٰٕٚا ِٛ٤٣ا٣ٮاظؽ ٠عضح ٦ة ،ٟ٣كٓ٦
اٵٛ٣ةظ ٠عضذ٪ة٪٣ .ةّ :ة٬ؿ اٳٱح( .ثكذةف).
( )1إٹ ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأ ٫٩ٹ ٣ل ت دٞؽٱ ٥اٷَٕةـ ٔىل ا٣ٮطء ٚٲضٮز.ا٬ػ ٱْ٪ؿ يف ٬ؾق؛ ٵف ٔ ٓ٦ؽـ
ا ٢١٣ٱٮو ٙثٮصٮب إ٣ذ ٜكا٣ىٮـ كاٷَٕةـ.
( )2ك٣ٮ ٠ةف إ٣لةث ٫ثكجت إ٣جؽ ٹ ثإذف ا٣كٲؽ ،ككص٭ ٫أ ٫٩ٱذٕ ٜ٤ث ٫ظ٤٣ ٜـكصح؛ كذ ٟ٣ٵف ا٣كٲؽ
ٛلة أذف  ٫٣ثة١٪٣ةح كصت أف ٱ١ٮف ظ ٜا٣ـكصح -ك٬ٮ ر ٓٚا٣ذعؿٱٞ٦ -٥ؽ٦ة ٔىل ظٗ( .٫ٞٲر).
(ٚ )3إف ٝٲً :٢ف ٹ ٱٛ١ؿ ٔ ٫٪يف اْ٣٭ةر ٵٝ ٫٩ؽ أذف  ٫٣يف ا١٪٣ةح؟ كا٘لٮاب :أف اٷذف يف ا١٪٣ةح
ٹ ٱ١ٮف إذ٩ة يف اْ٣٭ةر؛ ٵف اْ٣٭ةر ٞلْٮر ،كاٷذف ثةٛلعْٮر ٹ ٱىط ،كٍْ٩ل اْ٣٭ةر ٣ٮ
دٕ٧ؽ ٝذ ٢ا٣ىٲؽ ٚإ ٫٩ٹ ٱىط أف ٱٛ١ؿ ٔ ٫٪كإف اٚرتٝة  ٨٦كص ،٫ك٬ٮ أف  ٫٣اٛل ٓ٪يف اٙلش ٨٦
ا٣ىٮـ ،ثؼٺؼ اْ٣٭ةر ٚٺ ٱ١ٮف  ٫٣اٛل ،ٓ٪كاٛ٣ؿؽ ثٲ٪٭ًل أف اٙلش ظٓ ٜص ٞلي ،كا٣ىٮـ يف
اْ٣٭ةر ظ ٜٳد ،ٰ٦ك٬ٮ ر ٓٚا٣ذعؿٱ ٨ٔ ٥ا٣ـكصحٚ ،ٺ ٱ١ٮف  ٫٣اٛلٓ٪؛ ٵ ٫٩إذا أذف ٫٣
ثة١٪٣ةح ٞٚؽ ا٣ذــ ظٞٮؽ ا٣ـكصح ،ك ٨٦ظٞٮٝ٭ة ر ٓٚا٣ذعؿٱ٪ٔ ٥٭ة( .كميل).
(*) ٚإف ٤ٝخ٠ :ٲ ٙوط  ٨٦ا٣كٲؽ أف ٦لؽم ٔٔ ٨جؽق يف اٙلش كًف ٱىط أف ٱٛ١ؿ ٔ٪٬ ٫٪ة؟
٤ٝخ :إف ٛ٠ةرة اْ٣٭ةر ٍ٦صكَح ثة٣ٮصٮد ،كإ٣جؽ ٍٗل كاصؽ ،ثؼٺؼ اٙلشٗ( .ٲر).

ثبة اإليالء

٬ٮ ٦جةح ٦ة ًف ٱٞىؽ ث ٫اٛلٌةرة( ،)1ك٬ٮ أف ٤ل ٙ٤ا٣ـكج ا٣جة ٖ٣إ٣ة ٢ٝاٛلك ٥٤ٹ
كَئ زكصذ ،٫ٹ ا٣ؾ ،ٰ٦ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ،)2(ٰٕٚك٣ٮ ٠ةف ٝلجٮب Éا٣ؾ٠ؿ،
ػٺؼ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة ،ٰٕٚك٣ٮ ٠ةف ٔجؽا أك ػىٲة أك أػؿس
ثةٷمةرة( ،)3ذ٠ؿق يف اٍ٣صح ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ ٱىط ،٫٪٦ Êكيف
ا٣ك١ؿاف اٚلٺؼ( .)4كٱ١ٮف ظ ٫ٛ٤ثةٓص دٕةٌف أك ثكةاؿ أقًلا ٫أك ثىٛح  ٨٦وٛةت
ذاد ،٫أك  ٨٦وٛةت إٔٚة ٫٣ا٣ذٰ ٹ ٱٮو ٙثٞ٪ٲٌ٭ةٕ٠ ،ؽ ٫٣كٔ٭ؽق كأ٦ة٩ذ ٫ك٦ٲسة٫ٝ
كذ٦ذ ٫ك٠ؿٝ .)5(٫٦ٲ :٢أك

ثة٣ذعؿٱ)6(٥

ٔىل ٝٮ٪٣ة :إ ٫٩ٱَ٧ل .ٹ ثٲَ٧ل اٍ٣صط

كا٘لـاء( ،)7ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة .)8(ٰٕٚك٣ٮ ٠ة٩خ ا٣ـكصح Éأ٦ح أك وٍ٘لة()9

أك ٝل٪ٮ٩ح أك ردٞةء أك ٝلؾك٦ح أك ٩عٮً٬ل( ،)10أك يف ١٩ةح ٚةقؽ ،ػٺؼ ا٪٣ةرص،
(ٚ )1ٲعؿـ.)Í( .
( )2كٱٛ١ؿ ثةٕ٣ذ ٜٹ ثة٣ىٮـٗ( .ٲر).
(« )3ثةٷمةرة» ٹ دٮصؽ يف (أ).
( )4ٱىط ٔىل Êاٛلؼذةر.)Í( .
( )5كٝةؿ اٞ٣ة٬ل ٔجؽ آص ا٣ؽكارم :إف ا١٣ؿـ ٹ ٣لت ٔىل آص دٕةٌف ،ث ٢إف مةء ٱ١ؿـ كإف مةء
دؿؾ٪٤ٝ .ة :ك٬ٮ ٹ ٱٮو ٙثٞ٪ٲي ا١٣ؿـ.
( )6كٝٮاق اٛلٛذٰ كا٣نة.ٰ٦
(*) كّة٬ؿ اٵز٬ةر ٹ ٱٕٞ٪ؽ ث ،٫ك٬ٮ اٛلؾ٬ت ،Êك٦س ٫٤يف رشح اثٔ ٨جؽ ا٣جةٔر كظةمٲح ا٣كعٮٍف.
(ٚ )7ٺ ٱٕٞ٪ؽ ثة ٣ٲَ٧ل اٛلؿ٠جح٩ ،عٮ أف ٱٞٮؿٔ :جؽق ظؿ أك ا٦ؿأدَ ٫ة ٜ٣أك ٦ة ٫٣وؽ ٫ٝأك ٔ٤ٲ٫
وٮـ ٠ؾا أك وٺة ٠ؾا ٹ كَب٭ة أرثٕح أم٭ؿ ٚىةٔؽا.
( )8يف ٍٗل ا٣ىٺةٚ ،إذا ظ ٨٦ ٙ٤كَب٭ة ثة٣ىٺة ًف ٱٕٞ٪ؽ اٷٱٺء كٚةٝة( .ز٬ٮر ،كرشح ثعؿ).
(*) إٹ ا٣ىٺة ٔ٪ؽ أيب ظ٪ٲٛح.
( )9ك٣ٮ ٖلٺن.)Í( .
(ٝ )10ٲ :٢ك ٨٦رشط وعح اٷٱٺء أف ٱ١ٮف ا٣ٮطء ٠ل ٪١نة رشٔة٤ٚ ،ٮ ظ ٙ٤ٹ صةٕ٦٭ة يف ظةؿ
ظٲٌ٭ة أك ٛ٩ةق٭ة أك يف ا٣ؽثؿ ٚإف ذ ٟ٣ٹ ٱ١ٮف إٱٺء ،ث ٢ٱ٧ٲ٪ةٚ ،إف  ٢ٕٚأز ٥كٛ٠ؿ( .رشح
أزًلر) .كٝٮاق اٛلٛذٰ .كٝٲػ¬ :٢ٱ١ٮف إٱٺء ،إٹ يف ا٣ؽثؿ ٚٺ ٱ١ٮف إٱٺء ،كآص أٔ.٥٤

أك ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ،ػٺؼ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا٪٣ةرص .ك٣ٮ

ثةٛ٣ةرقٲح()1

ٛل٨

ٱٕذةد٬ة( ،)2ك٣ٮ ٠ة٩خ ْ٦ة٬ؿ نا٪٦ É٭ة ،أك ً٬ل أك أظؽً٬ل ٞلؿ ٦نة ،كٝةؿ ا٣كٲؽ
٤لٲٯ( :)3ٹ ٱسجخ ظ ٥١اٷٱٺء  ٓ٦اٷظؿاـ أك اْ٣٭ةر ،كٹ  ٨٦ا٣ىٍ٘لة اٛلذٕؾر
كَؤ٬ة( ،)4كٹ  ٨٦اٙلةٍٗ ٨٦ ٢٦لق٪٤ٝ .ة :كٹ ٱىػط  ٨٦أÉص٪جٲح ،ػٺؼ ٦ة،ٟ٣
ك٣ٮ أًة ٫ٚإٌف ثٕؽ زكاصذُ ٫لة ،ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح ،كٹ ٨٦
ٞ٤ُ٦ح ك٣ٮ رصٕٲة¬ ،ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نةٝ .ٰٕٚةؿ اٵقذةذ:)5(Ê
ك٣ٮ ٠ةف ٔ ٫٣ؾر  ٨٦ا٣ٮطء ،كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ صٕٛؿ :ٹ ٱسجخ ظٓ٦ ٫٧١
إ٣ؾر( ٨٦ )6ا٣ٮطء .كٝةؿ ا٪٣ةرص :ٹ ٱسجخ ظ ٫٧١إٹ إذا ك ٓٝظةؿ اٌ٘٣ت.
ٚ Êإف ٠ةف ٞ٤ُ٦ة زجخ ظ ،٫٧١ػٺؼ اٛل٪ذؼت كأيب إ٣جةس ،كإف ٠ةف
٦ؤٝذة ٚجؽكف أرثٕح أم٭ؿ ٹ ٱسجخ ظ ٫٧١إٹ اٛ١٣ةرة إذا ظ٪ر ،كثأرثٕح أم٭ؿ ًٚل
ٚٮٝ٭ة ٱسجخ ظ )7(٫٧١إف ًف ٱكذس ،٨ك ٓ٦اٹقذس٪ةء إف ٠ةف ٍٗل َٕ٦ل ٠ػ«إٹ ٱٮ٦ة
( )1ك٬ٮ ػؽا ثٲةر ،كاٛلٕ٪ٯ :كآص ٹ كَبذ.ٟ
( )2أم :ٱٕؿٚ٭ة.
( )3كيف ا٣جعؿ :اٛلؤٱؽ ثةٓص.
(٠ )4ج٪خ ا٣ك٪ح كا٣ك٪ذَل .كيف ٠ٺْ٩ ٫٦ؿ ،كٝؽ ٝةؿ يف رشح اٷثة٩ح :إذا آٌف اٛلعؿـ ا٣ؾم ٱ١ٮف
ثٲ ٫٪كثَل ز ٨٦اٷظٺؿ أرثٕح أم٭ؿ وط إٱٺؤقٗ( .ٲر).
( )5كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر.
(٩ )6عٮ أف ٱ١ٮف ٠ل ٨ٱِصق ا٘لًلع أك ٥لنٯ ٔ ٫٪٦ىل ا٣ؿًٲٓ؛ ٞ٣ٮؿ ٔيل _ ٧٤٣ؿًٕح( :ٹ ٨لء
٤ٔ ٟ٣ٲ )٫كٝؽ م١خ أف زكص٭ة آٌف ٪٦٭ة٪٤ٝ .ة :اٳٱح ًف دٛى ٢ثَل إ٣ؾر كٍٗلق( .ثكذةف).
( )7كذْ٣ ٟ٣ة٬ؿ اٳٱح .كٔ ٨اثٔ ٨جةس أ ٫٩ٹ ٱٕٞ٪ؽ إٹ أف ٱؤثؽ؛ إذ اٞ٣ىؽ اٷرضار٪٤ٝ .ة:
٤لى ٢اٷرضار ثةٛل ؤٝخ أٱٌة ،ك٦ىؽاؽ ٦ة ٪٤ٝةق ٦ة ركم ٔ٧ٔ ٨ؿ أ٦ ٫٩ؿ يف ٦ٮًٓ ٨٦
اٛلؽٱ٪ح ٚك ٓ٧ا٦ؿأة دٞٮؿ:
ك٣ػػػٲف إٌف ص٪جػػػٰ ػ٤ٲػػػ ٢أٹٔجػػػ٫
كازكر صة٩جػػ٫
أٹ َػػةؿ ٬ػػؾا ا٤٣ٲػػ٢
ِف
٣ـ٣ػػـؿ ٦ػػ٬ ٨ػػؾا ا٣كػػػؿٱؿ صٮا٩جػػ٫
ٚػػػػٮآص ٣ػػػػٮٹ آص ٹ ٨لء ٗػػػػٍلق
كإ٠ػػػػؿاـ ثٕػػػػيل أف د٪ػػػػةؿ ٦ؿا٠جػػػػ٫
ٟلةٚػػػػػح ريب كاٙلٲػػػػػةء ٱ٪ٛ١ػػػػػٰ
ٚكأؿ ٔ٧ؿ ٔ ٨ظةٜلة ٚأػرب أف زكص٭ة ٝؽ ثٕس٤٣ ٫ض٭ةدً٤ٚ ،ل ٠ةف  ٨٦ا٘٣ؽ قأؿ ٔ٧ؿ ٩كٮة:
=

أك ٦ؿة» ٹ ٱسجخ ظ ٫٧١ظذٯ ٱُأ ز ٥ٱْ٪ؿ ٚٲًل ث ٨٦ ٰٞاٛلؽة(٬ ٢٬ )1ٮ أرثٕح
أم٭ؿ أك دك١لة ،كإف ٠ةف ٕ٦ٲ٪ة ٠ػ«إٹ ٱٮـ إ٣ٲؽ» أك ٩عٮق ْ٩ؿ ٚٲًل ٝج ٫٤كٚٲًل
ثٕؽقٚ ،أ٦لًل ٠ةف أرثٕح أم٭ؿ ًٚل ٚٮؽ زجخ اٙلٚ Ê٥١ٲ ،٫كإذا ظ٪ر ٚٲًل ٝج ٫٤ا٩ع٤خ
ٱ٧ٲ ،)2(٫٪كٹ ٚؿؽ يف ذ ٟ٣ثَل اٙلؿة كاٵ٦ح .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص :إف
٦ؽد ٫يف اٵ٦ح م٭ؿاف.
كإف ك ِفٝذ ٫ثٕ٧ؿق أك ٔ٧ؿ٬ة ١ٚةٛلُ.¬ٜ٤
¬ :كإف كٝذ ٫ث٧ض٭ٮؿ ٚجًل ٱٕ ٥٤دأػؿق ٔ ٨اٵرثٕح ٞ٠ؽكـ ٬ ٨٦ٮ يف
ا٣ىَل أك ثًل ٱْ ٨دأػؿق ٔ٪٭ة ٠ؼؿكج ا٣ؽاثح( )3أك ا٣ؽصةؿ أك َ٤ٮع ا٣ن٧ف
 ٨٦اٛل٘ؿب أك ٩عٮ ذً٦ ٟ٣ل ٱْ ٨دأػؿق ٔ٪٭ة ٠ذعؿٱؿق ٕ٣جؽق( )4أك ٩عٮق -زجخ
ظ ،٫٧١ك٦ة ٠ةف ٣لٮز ظىٮٝ ٫٣ج٤٭ة أك ثٕؽ٬ة ٹ ٱسجخ ظ ٫٧١ك٣ٮ دأػؿ ظىٮ٫٣
ٔ٪٭ة٧٠ ،ٮت زٱؽ أك ٝؽك٫٦؛ ٵ ٫٩ٹ ٱسجخ ظ ٥١اٷٱٺء ظذٯ د١ٮف ٦ؽد ٫أرثٕح
أم٭ؿ ٱٕ ٥٤أك ٱْ ٨أ ٫٩إذا كَب٭ة ٚٲ٭ة( )5ظ٪ر.
¬ :كإذا ٠ةف  ٞ٤ٕ٦نة( )6ثعىٮؿ رشط( )7أك ثٌ٧ص كٝخ ًف ٱٕٞ٪ؽ ظذٯ
 ٥٠دىرب اٛلؿأة ٔ ٨زكص٭ة؟  :٨٤ٞٚم٭ؿٱ ،٨كٱ ٢ٞورب٬ة يف زٺزح ،كٱ٪ٛٯ ا٣ىرب يف أرثٕح
أم٭ؿِٚ ،صب ٜل٧ٔ ٥ؿ ٦ؽة أرثٕح أم٭ؿً٤١ٚ ،ل أٝةـ ا٣ؿص ٢يف ا٘٣ـك أرثٕح أم٭ؿ ٝؽـ إٌف
أ ٫٤٬كذ٬ت ١٦ةٍٗ ٫٩لق ،ك٠ذت إٌف أ٦ؿاء ا٘ل٭ةد كاٞ٣ةاَ٧ل ٔىل اٵص٪ةد أف ٹ ٤لجف ا٣ؿص٢
ٔ ٨ا٦ؿأد ٫أ٠سؿ  ٨٦أرثٕح أم٭ؿ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )1ا٣ىعٲط أ Ê٫٩ٹ ٱٕٞ٪ؽ ا٣جذح ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر يف ٝٮ« :٫٣إٹ ٦ة دجٞٯ  ٫ٕ٦اٵرثٕح».
( )2كٹ ٱ١ٮف ٦ٮ٣ٲة ٚٲًل ثٕؽ؛ ٹ٩عٺؿ ا٣ٲَ٧ل.)Í( .
(ٚ )3ٲ ٫دكة٦ط؛ إذ ٹ ّ ،٨كإً٩ل ٬ٮ ٝلٮز دأػؿق( .ظةمٲح قعٮٍف).
( )4ٱٕ ٰ٪ظٲر ظ ٙ٤ٹ كَئ زكصذ ٫ظذٯ ٱٕذٔ ٜجؽق ك٠ةف ٔةز٦ة ٔىل أف ٹ ٱٕذ ٫ٞيف أرثٕح
أم٭ؿ٠( .ٮا٠ت ٪ٕ٦ٯ) .كأَ ٜ٤يف ا٣ذؾ٠ؿة أ ٫٩ٹ ٱ١ٮف ٦Êٮ٣ٲة ثؾ ،ٟ٣ك٬ٮ اٛلؾ٬ت.
( )5يف (ج) :إذا كَب٭ة ٝج٤٭ة.
( )6اٵز٬ةر« :كٱذٞٲؽ ثةٍ٣صط».
(٩ )7عٮ أف ٱٞك ٥ٹ ٱُأ زكصذ ٫أرثٕح أم٭ؿ إف دػ٤خ ا٣ؽارٚ ،إ٦ ٫٩ذٯ دػ٤خ ا٣ؽار وةر ٦ٮ٣ٲة.
(رشح أز٬ةر ث.)٫ْٛ٤

٤لى ٢ذ ،ٟ٣ز ٥دٕذرب اٛلؽة  ٨٦ثٕؽق.
 :كإذا ظ٪٦ ٙ٤٭ة م٭ؿا ز ٥ظ٪٦ ٙ٤٭ة ا٣ن٭ؿ ا٣سةٌل ز ٥ظ٪٦ ٙ٤٭ة
ا٣ن٭ؿ ا٣سة٣ر ز ٥ظ٪٦ ٙ٤٭ة ا٣ن٭ؿ ا٣ؿاثٓ ٚةٵٝؿب¬ أ ٫٩ٹ ٱسجخ

ظ)1(٫٧١

إٹ ظػٲر ٠ةف Éظ٦ ٫ٛ٤ذىٺ( ،)2ثعٲر د١ٮف ٦ؽد ٫أرثٕح أم٭ؿ  ٨٦ظَل ظ.٫ٛ٤
¬ :ك٬ٮ ٔىل رضثَل :رصٱط ك٪٠ةٱحٚ ،ةُ٣صٱط ظٲر ٱأيت ثة٪٣ٮف كا٣ٲةء
كا١٣ةؼ ،أك ٹ اٚذٌ٭ة ثؾ٠ؿق ك ٰ٬ث١ؿ ،أك ٹ صةٕ٦٭ة يف ٝج٤٭ة ،أك ٹ
ثةًٕ٭ة( ،)3أك ٹ أدػ ٢ذ٠ؿق يف ٝج٤٭ةٚ ،ٲ٤ـ ٫٦ظّ ٫٧١ة٬ؿا كثةَ٪ة ،ك٣ٮ ادٔٯ
أ٩ ٫٩ٮل ٍٗلق ًف ٱٞج .)4(¬٢كإف أدٯ ثًل ّة٬ؿق كٔؿ ٫ٚذ٤ ٫٪١٣ ٟ٣لذٍٗ ٢٧لق٩ ،عٮ:
ٹ كَب٭ة ،أك ٹ صةٕ٦٭ة ،أك ٹ اٚذٌ٭ة ك ٰ٬ث١ؿ ،كًف ٱ« :٢ٞثؾ٠ؿق»ٚ -إ ٫٩ٱ٤ـ٫٦
ظ ٫٧١يف اْ٣ة٬ؿ( ،)5كإف ادٔٯ أ٩ ٫٩ٮل ٍٗلق دٱ ٨ثةَ ٪نة.)6(ٍٞٚ Ê
 :Êكا٪١٣ةٱح٦ :ة ٠ةف ٱى٤ط ٤٣ٮطء كٍ٘٣لق٩ ،عٮ ٝٮ :٫٣ٹ ٝؿُلة ،أك ٹ
أدة٬ة ،أك ٹ د٩ة ٪٦٭ة ،أك ٹ ٗنٲ٭ة ،أك ٹ ٕلٕ٭ًل ٚؿاش أك كقةدة ،أك ٹ اٗذك٢
٪٦٭ة ،أك ٹ اصذ٪ت ٪٦٭ة٬ ٰٛٚ ،ؾا  ٫٤٠إف ٩ٮل ث ٫ا٣ٮطء اٛلٕذةد ٠ةف ٦ٮ٣ٲة ،كإف ًف
( )1كذ ٟ٣ٵٝ ٫٩ةرص ٔ ٨اٛلؽة اٍ٣صٔٲح اٛلٞؽرة ٣ٸٱٺءٝ .ةؿ ٤ٚ :#ٮ ظ ٙ٤أف ٹ ٱُأ٬ة زٺزح
أم٭ؿ ،زٛ ٥لة ٠ةف يف ا٣ن٭ؿ ا٣سة٣ر ظ ٙ٤أف ٹ ٱُأ٬ة زٺزح أم٭ؿ ،زً ٥ف ٱـؿ ٱ٠ ٢ٕٛؾٟ٣
أثؽاٚ -٭ ٢ٱ١ٮف ٦ٮ٣ٲة؟ ٚٲ ٫دؿدد ،كا٣ىعٲط أ ٫٩ٹ ٱ١ٮف٦ Êٮ٣ٲة كإف ٠ةف اِ٣صار ظةوٺ؛
ٵ١لة إذا اٌٞ٩خ زٺزح أم٭ؿ ١ٚٲ ٙٱُة٣ت ثع ٥١ا٣ٲَ٧ل اٵكٌف كٝؽ ا٩ع٤خ ،أك ثع٥١
ا٣ٲَ٧ل ا٣سة٩ٲح كًف ٱ٧ي ٪٦٭ة إٹ ٦ة ٹ ٱ١ٮف ٦ٮ٣ٲة ث٫؟ (ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(٩ )2عٮ أف ٱٞٮؿ :كآص ٹ كَبذ ٟم٭ؿا كم٭ؿا كم٭ؿا كم٭ؿا أك ز ٥م٭ؿا..إ٣غ أك ٚن٭ؿا..إ٣غ
ٚػإٱٺء ،كآص أًٔ٠ .٥٤ل ٱأيت يف آػؿ ا٣جةب إف مةء آص دٕةٌف.
¬
إٌف أرثٕح أم٭ؿ-
( )3كيف ا٣جعؿ٪٠ :ةٱح .Ê
( )4أ٦ة يف ا٣جةَٛٚ ٨ٲْ٩ ٫ؿ ،كاٞ٣ٲةس أ ٫٩ٱؽٱٚ ٨ٲ.٫
( )5إف ًف دىةد ،٫ٝكإٹ دٱّ ٨ة٬ؿ نا كثةَ ٪نة٠( .ٮا٠ت ٪ٕ٦ٯ).
( )6إٹ أف دىةد Ê٫ٝا٣ـكصح ْٚة٬ؿا كثةَ٪ة.

ٱ٪ٮق ًف ٱ٦ ٨١ٮ٣ٲة.
 :كإذا وط اٷٱٺء ٚع ٫٧١أ١لة دؿثه أرثٕح أم٭ؿ ٍٗل ٩ةمـة( ،)1ز٥
ثٕؽ٬ة ٜلة أف دؿا ٫ٕٚإٌف اٙلة )2(٥٠إذا ًف ٱُأ٬ة( )3ك٣ٮ ٝؽ ٌ٦خ ٦ؽد ٫ك٣ٮ ٝؽ ٔٛخ()4

ٔ٦ ٨ؿإٚذٚ ،٫ٲأ٦ؿق اٙلة ٥٠ثةٰٛ٣ء أك اُ٣ٺؽٚ ،إف ا٦ذ٪٦ ٓ٪٭ًل ظجك ٫اٙلة ٥٠كًٲٜ
ٔ٤ٲ ٫ظذٯ ٱ ٢ٕٛأظؽً٬ل .كاٰٛ٣ء٬ :ٮ ا٣ٮطء Êاٛلٮصت ٘٤٣ك ٢كإذ٬ةب ا٣ج١ةرة إف
 ٰ٬ث١ؿٚ ،إف ٠ةف ٔةصـا ٔ ٨ذٛ ٟ٣لؿض أك ظجف أك ٠ةف ٞلْٮرا يف ظٙ ٫ٞلٲي أك
ٛ٩ةس أك ّ٭ةر أك إظؿاـ ٚةء ث٤كةٚ ،¬٫٩ٲٞٮؿٝ :ؽ ٚبخ

كرصٕخ()5

ٔ ٨ٱ٧ٲ،ٰ٪

٤ل٪ر ثؾ ،ٟ٣ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص .كاٞ٣ٮؿ ٝٮ ٫٣يف دٔÉٮاق ٕ٤٣ضـ( .)6ك٦ذٯ
Ê
كٹ
أ ٫٪١٦ا٣ٮطء  ٫ٛ٤٠اٙلة٤ٔ ٥٠ٲ ٫كًف ٱ٧٭ ٫٤إف ٠ة٩خ ٦ؽة اٷٱٺء ثةٝٲح ،كثٕؽ ٌ٦ٲ٭ة ٹ
ٱٌٲ٤ٔ ٜٲ ٫إٹ ثٕؽ زٺزح أٱةـ(ٚ ،)7إذا ًف ٱُأ٬ة كًف ٱُٞ٤٭ة ظجك ٫كًٲ٤ٔ ¨ٜٲ ٫ظذٯ
ٱ ٢ٕٛأظؽً٬ل ،كٹ ٱ ٰٛ١اٹقذ٧ذةع ٪٦٭ة ،كٹ ٤ل٪ر¬ ث )8(٫إٹ ظٲر ٩ٮاق(.)9
 :كإذا ٔٛخ ٔ ٨اٛلؿإٚح ٤ٚ٭ة ا٣ؿصٮع؛ ٵف ظٞ٭ة ٱذضؽدٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك:Ê٨

( )1أك ٩ةمـة ٔىلّ Êة٬ؿ اٵز٬ةرٛ٦( .ذٰ).
( )2ك٣ٮ  ٨٦ص٭ح ا٣ىٺظٲح .ك ِٛ٣ظةمٲح :ظة ٥٠إ٦ةـ أك ٍٗلق ٠ةْ٣٭ةر ،كأ٦ة إ٤٣ةف ١ٚةٙلؽ.
(ٔة٦ؿ) (.)Í
(ٚ )3إف ٠ةف ٝؽ كَب٭ة ٤ٚٲف ٜلة ذ.)Í( .ٟ٣
( )4ظٲر رصٕخ¬ يف اٛلؽة ً٠ل يف اٵز٬ةر .أم٦ :ؽة اٙل( .ٙ٤ظةمٲح قعٮٍف) (.)Í
( )5كيف ا٘٣ٲر Êثأ ٙ٣ا٣ذؼٲٍل ،ك٦س ٫٤يف ا٣جعؿ.
( )6كذ ٟ٣ٵ ٫٩أٔؿؼ ثأظٮاؿ ٛ٩ك ،٫ك٤لٜ ٙ٤لة إذا َ٤جذ( .Ê ٫ثكذةف ث .)٫ْٛ٤كٝٲ :٢ٱجَل؛ ٵف
اٵو ٢ا٣ىعح.ا٬ػ ٱٞةؿ٬ :ٮ ٹ ٱٕؿؼ إٹ  ٨٦ص٭ذ.٫
( )7كذ  ٌٕٙ٣ ٟ٣ظ ٫٧١ثٕؽ ٌ٦ص اٛلؽة؛ إذ ٹ ظ٪ر ظٲ٪بؾ١ٚ ،ةف ظ ٫٧١أػ( .ٙثكذةف).
(*) كيف اٵز٬ةر :ٱٮ ٦نة أك ٱٮَ٦ل .كا٣ىعٲط أ٦ ٫٩ٮًٓ¬ اصذ٭ةد ٤٣عةٚ ،٥٠ٲ٧٭٦ ٫٤ة رأل.
( )8كذ ٟ٣ٵً ٫٩ف ٤ل( .٫٪٦ ٙ٤ثكذةف).
( ٫٤ٕ٣ )9ٱؿٱؽ٩ Êٮاق يف اٙل ،ٙ٤أم :كٹ اقذ٧ذٕخ ٪٦٭ة ،كآص أٔ.٥٤

إذا ٠ة٩خ ٦ؽة اٷٱٺء ثةٝٲح( ،)1كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙٹ ٚؿؽ(٦ )2٭ًل ًف ٱُأ٬ة.
 :Êكإذا كَب٭ة ٦ ٰٛٚؽة اٷٱٺء( )3د٤ـ ٫٦اٛ١٣ةرة ،ٹ ثٕؽ٬ة .كإف ٠ةف
ٝل٪ٮ٩ة ًف دؿا٤ٚ ،)4(٫ٕٚٮ كَب٭ة يف ص٪ٮ ٫٩ارد ٓٛظ ٥١اٷٱٺء( ،)5كأ٦ة اٛ١٣ةرة
 ٨٧١ٚظ٪ر ١٦ؿ٬ة أك ٩ةقٲة( .)6كإف ثةرشد ٫ثة٣ٮطء يف ص٪ٮ ٫٩أك ٩ٮ ٫٦ثعٲر ًف
ٱً ٢ٕٚ ٫٪٦ ٨١ف ٱؿدÊ ٓٛظ ٥١اٷٱٺء ،كٹ ٤ل٪ر.
¬ :كإذا ٠ة٩خ ا٣ـكصح وٍ٘لة أك ٝل٪ٮ٩ح ًف ٱ٣ ٨١ٮ٣ٲ٭ة أف ٱُة٣ت ،ث٢
ا٤ُ٣ت إ٣ٲ٭ة(٦ )7ذٯ ث٘٤خ أك ٔ٤ٞخ ٝج ٢كَبٜ ٫لة ،كإف ٠ة٩خ أ٦ح ٚةٛلُة٣جح إ٣ٲ٭ة
ٹ إٌف قٲؽ٬ة.
 :كإذا َٞ٤٭ة أك اٛ٩كغ ا١٪٣ةح ثٲ٪٭ًل ٣كجت ز ٥راصٕ٭ة أك ٔٞؽ ُلة
ثٕؽ إ٣ؽة أك ٚٲ٭ةٚ :عٲر ث٦ ٨٦ ٰٞؽة اٷٱٺء ٨لء ٤ٚ٭ة اٛلؿإٚح ظذٯ ٱُأ،
كظٲر ٹ ٚٺ ،ذ٠ؿق يف¬ اٍ٣صح كا ٓ٧٤٣كا٣ذٞؿٱؿ( )8كاٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ ،كٝةؿ
اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ٹ دؿا ٫ٕٚإٹ ظٲر ث٦ ٨٦ ٰٞؽد ٫أرثٕح أم٭ؿ ثٕؽ رصٮٔ٭ة إ٣ٲ.)9(٫
( )1ك٦ ٰ٬ؽة اٙلً٠ Éٙ٤ل يف ظةمٲح ا٣كعٮٍف ،كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر يف ٝٮ« :٫٣يف اٛلؽة ،»..كقٮاء
٠ة٩خ ٤ٝٲ٤ح أـ ٠سٍلة.
( )2ك٬ٮ اٵوط.
( )3أم٦ :ؽة اٙل.Êٙ٤
(٬ )4ٺ ٝٲ :٢ٱأ٦ؿق ا٣ٮٍف ً٠ل يف ٝك٧ح ا٣ـكصةت كيف ٌٝةء ٦ة ٚةت ،ٹ ٱجٕؽ ذٟ٣؛ ٷ١٦ة ،٫٩كآص
أٔ.٥٤
( )5إف ٠ةف .)Í( .٢ٕٚ ٫٣
(ٚ )6ٲع٪ر ٔىل اٛلؾ٬ت.)Í( .
ك١٬ؾا اْ٣٭ةر ٔىل اػذٲةر اٛلؤ # ٙ٣يف رشح اٛ٣ذط ،كآص أٔ.٥٤
¬
()7
( )8ك٦س ٫٤يف رشح اٵز٬ةر ،يف رشح ٝٮٚ« :٫٣ٲعجف ظذٯ ٱُ ٜ٤أك ٱٰٛء».
( )9كٝةؿ اٛل٭ؽم ٜ :#لة اٛلؿإٚح ثٕؽ اٌٞ٩ةء اٛلؽة .ك٬ٮ ٛ٦٭ٮـ اٞ٤٣ت ٝ ٨٦ٮ :٫٣ك٦لؽ ٫٦ٹ
اٛ١٣ةرة ا٣ذس٤ٲر.ا٬ػ ٱٞةؿ :ك٣ٮ أػؾ ٬ ٨٦ؾا اٛلٛ٭ٮـ ٞٚؽ دٞؽـ أ ٫٩ٹ ٱىط ا٣ؿصٮع إٹ يف
اٛلؽة ،كاُ٣ٺؽ كا٪٣نٮز ٠ةٕٛ٣ٮ ،كاٵػؾ ثةُ٣صٱط أكٌف  ٨٦اٛلٛ٭ٮـ( .مة.)ٰ٦

ٝةؿ يف ا٣جعؿ :كإذا ٌ٦خ اٵرثٕح اٵم٭ؿ كا٣ـكصح ٩ةمـة ًف ٱسجخ ٜلة ظ٥١
اٛلؿإٚح( ،)1ك٤ٕ٣٭ة د١ٮف ٠ة٣ذٰ َٞ٤٭ة ز ٥رصٕخ إ٣ٲٝ[ )2(٫ج ٢كَب.)3(]٫
 :كإذا َٞ٤٭ة زٺزة ز ٥دـكص٭ة ثٕؽ زكج آػؿ ٞٚؽ ارد ٓٛظ É٥١اٷٱٺء؛
ٵف ٚٲَ ٫ٺ ٝنة ٠ة٪٦ة؛ إذ ٬ٮ ٱؤ٦ؿ ثة٣ٮطء أك اُ٣ٺؽ .كٝةؿ ا٪٣ةرص كاٛل٪ذؼت :ٹ
ٱؿدٚ .ٓٛأ٦ة اٛ١٣ةرة ٚذ٤ـ ٫٦إذا ٠ة٩خ ٦ؽد ¬٫ثةٝٲح كظ٪ر ٚٲ٭ة.
¬ :كٹ ٱىط ا٣ذٍصٱ ٟيف اٷٱٺء؛ ٵ٪٠ ٫٩ةٱح ،ك٪٠ةٱةت اٵٱًلف
ٞلىٮرة ،ثؼٺؼ اُ٣ٺؽ كاْ٣٭ةر ٪١ٚةٱةٔلًل ٍٗل ٞلىٮرة(.)4
 :Êك ٨٦آٌف  ٨٦أرثٓ ٩كٮة ٧ٚ ٫٣ذٯ ٌ٦خ أرثٕح أم٭ؿ زجخ ٢١٣
كاظؽة ظ ٥١اٛلؿإٚح ،قٮاء ٩ٮل ا٘ل ٓ٧أك أَ ،ٜ٤ك٣ٮ كَئ ثٌٕ٭ )5(٨أك ٦ةت
ثٌٕ٭٤٤ٚ ٨جةٝٲةت أف ٱؿإٚ٭ ،)6(٨كإف كَئ كاظؽة ٪٦٭ٝ ٨ج ٢اٵرثٕح ظ٪ر
ُلة()7

كارد ٓٛظ ٥١اٷٱٺء ٔ٪ؽ اٜلةدم ،)8(Êػٺؼ أيب إ٣جةس ،كإف ٦ةدخ

( )1اٛلؾ٬ت ٱسجخٜ Êلة.
(ٚ )2رتاٚ ٫ٕٚٲًل ث٦ ٨٦ ٰٞؽة اٷٱٺء ك٣ٮ ٱٮ٦ة ً٠ل دٞؽـ.
(٦ )3ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل ( ٨٦ج).
( )4ٱْ٪ؿ يف دٕ٤ٲ ٢أ ٢٬اٛلؾ٬ت ٠ٮف اٷٱٺء ٹ ٱٕٞ٪ؽ ثة٣ذٍصٱ ٟظٲر ٝةؿ :كأ٩خ ٱة ٚٺ٩ح ٕ٦٭ة أك
٦س٤٭ةٝ ،ة٣ٮا :ٵف ا٣ذٍصٱ٪٠ ٟةٱح ،كاٵٱًلف ٪٠ةٱةٔلة ٞلىٮرة .ٱٞةؿ :إف اٛلؿاد ٪٠ةٱةت اٵٱًلف ٞلىٮرة
ٚٲًل ظ ٙ٤ثٚ ،٫أ٦ة ٪٬ة ٞٚؽ صةء ثُصٱط ا٣ٲَ٧لٚ ،ٺ ٪ٕ٦ٯ ٤٣ذٕ٤ٲ ٢ث١ٮف ا٣ذٍصٱ٣ ٟٲف ٪٠ ٨٦ةٱةت
اٵٱًلفٚ ،ٲع٬ ٜٞؾا ،كآص أٔ( .٥٤ظةمٲح قعٮٍف) .ٱٞةؿٝ :ٮٕ٦« :٫٣٭ة أك ٦س٤٭ة» اٝذًص اٹظذًلؿ،
إذا ٝةؿ« :كأ٩خ»
ٚٺ ٱ١ٮف ٱ٧ٲ٪ة إٹ  ٓ٦ا٪٣ٲحٚ ،ٲ١ٮف ٪٠ةٱح ،ك٪٠ةٱةت اٵٱًلف ٞلىٮرة ،ثؼٺؼ ٦ة Ê
ٚإ ٫٩ٹ اظذًلؿ ٚٲ( .٫مة.)ٰ٦
( )5ثٕؽ اٵرثٕح اٵم٭ؿ( .ثؿ٬ةف) (.)Í
( )6ٵٝ ٫٩ؽ زجخ ٜل ٨ظ ٜاٛلؿإٚحً ٨٧ٚ ،ف ٱُأ ٪٦٭ ٨رإٚذ.)Í( .٫
(٦ )7ة ًف ٱ٪ٮ ا٘Êل٧ٲٓ( .رشح أز٬ةر ث ٨٦ ٫ْٛ٤اٵٱًلف رشح ٝٮ« :٫٣كاٙلة ٨٦ ٙ٣ا٘ل٪ف ثجٌٕ »..٫ا٣غ).
( )8كذ ٟ٣ٵف ا٣ٲَ٧ل ٝؽ ا٩ع٤خ ثةٙل٪ر ،كأ٦ة ٔىل ٝٮؿ أيب إ٣جةس ٚٺ؛ إذ ٹ ظ٪ر ٔ٪ؽق إٹ ثةٳػؿة،
ك٣ٮ كَئ زٺز نة كثٞٲخ كاظؽة ٚع ٥١اٷٱٺء ثةؽ ٜلة؛ ٵ ٫٩ٹ ٤ل٪ر إٹ ُلة( .ثكذةف).

إظؽاٝ ٨٬ج ٢اٵرثٕح ًف ٱجُ ٢ظ ٥١اٷٱٺء كاٙل٪ر ٔ٪ؽ اٜلةدم ،)1(Êػٺؼ أيب
إ٣جةس كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نةٚ .ٰٕٚإف ٝٲ :)2(٢إف  ٨٦رشط اٷٱٺء أف ٓلٌص أرثٕح
أم٭ؿ ٣ٮ كَئ ٚٲ٭ة ٙل٪ر ،ك٬ؾا ٬ٮ ٹ ٤ل٪ر إٹ ثٮاظؽة ٪٦٭ ،٨إ٦ة اٵكٌف ٔ٪ؽ
اٜلةدم كإ٦ة اٵػؿل ٔ٪ؽ أيب إ٣جةس كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نة١ٚ ،ٰٕٚٲ ٙدسجخ
اٛلؿإٚح ٜل ٨ا٘ل٧ٲٓ؟ ٪٤ٝة :اٷٱٺء يف اٙلٞٲٞح(٪٬ )3ة إً٩ل ٬ٮ  ٨٦ا٣ٮاظؽة ا٣ذٰ
٤ل٪ر ُلة ،ك٪١٣٭ة ٝل٭ٮ٣حٚ ،ٲضٮز يف  ٢٠كاظؽة ٪٦٭ ٨أ١لة ا٣ذٰ ٤ل٪ر ُلةٚ ،ٲسجخ
اٙلٜ ٥١ل ٨ا٘ل٧ٲٓ ،ذ٠ؿق يف اٍ٣صÊح.
ك١٬ؾا ٣ٮ آٌف  ٨٦كاظؽة ٪٦٭ٍٗ ٨ل ٕ٦ٲ٪ح ،أك ٕ٦ٲ٪ح ز ٥ا٣ذجكخ ُل ٨ا٘ل٧ٲٓ٢١٤ٚ -
ؿٱؿ،
كاظؽة أف دؿا ٫ٕٚثٕؽ ٌ٦ص اٵرثٕح ظذٯ ٱُأ٬ة ك٣ٮ كَئ ٍٗل٬ة ،ذ٠ؿق يف ا٣ذٞػ É
ك٤ل٪ر ثٮطء كاظؽة ٪٦٭ ٨ظٲر ٍٗ ٰ٬ل ٕ٦ٲ٪ح ،كظٲر ٕ٦ ٰ٬ٲ٪ح كا٣ذجكخ ٹ
٤ل٪ر( )4إٹ ثٮطء ا.٢١٣
 :Êك ٨٦آٌف  ٨٦زكصذ ٫زّ ٥ة٬ؿ ٪٦٭ة أك ا١ٕ٣ف ٛ٠ؿ ْ٤٣٭ةر ٝج ٢ا٣ٮطء
ك٣ٸٱٺء ثٕؽق( ،)5كإف ٛ٠ؿ ٔٝ ٫٪ج ٢ا٣ٮطء ًف ٣لـق ،ػٺؼ ا٣نة .ٰٕٚكإذا رإٚذ٫
أ٦ؿق ¨ اٙلة ٥٠ثةٛ١٣ةرة ٔ ٨اْ٣٭ةر كثةٰٛ٣ء ث٤كة ٨ٔ ٫٩اٷٱٺء ظذٯ ٥لؿج ٛ٠ةرة

( )1كذ ٟ٣ٵ٤ ٫٩ل٪ر ثأٱذ٭ ٨كَئ ٔ٪ؽق ،ٹ ٔ٪ؽ أيب إ٣جةس؛ ٵف اٙل٪ر ٝؽ ثُ ٢ث٧ٮت كاظؽة
٪٦٭( .٨ثكذةف).
(٪٦ )2نأ ا٣كؤاؿ ٝ ٨٦ٮ« :٫٣زجخ ظ ٥١اٛلؿإٚح  ٢١٣كاظؽة ٪٦٭( .»٨قٲؽ٩ة ظك.)٨
( )3كيف اٙلٮاب ٦ة ٹ ٥لٛٯ؛ إذ ٣ٲف ٦ٮ٣ٲة  ٨٦كاظؽة ٍٗل ٕ٦ٲ٪ح ،ث٦ ٢ٮؿ  ٨٦ا٘ل٧ٲٓ ،ك٢٠
كاظؽة ٪٦٭ ٨دٮو ٙثأ١لة ٣ٮ كَبخ يف ٦ؽة اٷٱٺء ٙل٪ر ُلة ،كثٕؽ ظىٮؿ كطء كاظؽة
٪٦٭ٝ ٨ؽ ا٩ع٤خ ا٣ٲَ٧ل كٝؽ ظى ٢اٙل٪ر كارد ٓٛذ ٟ٣اٛلٞذٌص ا٣ؾم ٠ةف ظةوٺ ٝج ٢ذٟ٣
ا٣ٮطءٚ ،ذأ( .٢٦مة.)ٰ٦
( )4ك ٫٤ٕ ٣ٱسجخ ٤٣جةٝٲةت ظ ٜاٛلؿإٚح إف ٠ةف ا٣ٮطء ثٕؽ ٌ٦ص اٵرثٕح ،ٹ إف ٠ةف ٝج٤٭ة.
( )5كذ ٟ٣ٵف ٛ٠ةرة اْ٣٭ةر ٝج ٢ا٣ٮطء ،كٛ٠ةرة اٷٱٺء ثٕؽق( .ثكذةف).

اْ٣٭ةر ،ز ٥ٱؤ٦ؿ ثة٣ٮطء(.)1
 :كإذا ظ ٙ٤ٹ كَب٭ة ق٪ح ز ٥ثٕؽ٬ة ق٪ح ٞٚةؿ أثٮ إ٣جةس :ٱ١ٮف
إٱٺءٱ ،)2(٨كدؿا ٫ٕٚيف ا٣ك٪ح اٵكٌف ثٕؽ أرثٕح أم٭ؿ ،كيف ا٣ك٪ح ا٣سة٩ٲح ٠ؾ،ٟ٣
كقٮاء كَب٭ة يف ا٣ك٪ح اٵكٌف أك َٞ٤٭ة ز ٥راصٕ٭ة أك دـكص٭ة ثٕٞؽ صؽٱؽ إذا ٔةدت
إ٣ٲ ٫كٝؽ ث ٨٦ ٰٞا٣ك٪ح ا٣سة٩ٲح ٨لء ،كإف ٔةدت إ٣ٲ ٫ثٕؽ ٌ٦ٲ٭ة ًف ٱسجخ ٜلة ظ٥١
اٛلؿإٚح( )3إٹ ٔ٪ؽ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ٰٕٚك٦ة ٟ٣ظٲر ٠ةف اُ٣ٺؽ رصٕٲة كٌ٦خ
اٛلؽة يف ٔؽد ،٫ذ٠ؿ ذ ٟ٣يف اٍ٣صحٝ .ةؿ أثٮ إ٣جةس :Êكإذا ظ٪ر يف ٬ؾق اٛلكأ٣ح ٤ٕٚٲ٫
ٛ٠ةرة كاظؽةٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨كٹ ِلت اٛ١٣ةرة إٹ ثة٣ٮطء يف ا٣ك٪ذَل ٕ٦ة(.)4
( )1ك ٫٣اٹقذ٧ذةع يف ٦ؽة اٷٱٺء ،ٹ اْ٣٭ةر( .ثعؿ) ك(.)Í
( )2كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر.
(*) كذ ٟ٣ٵف  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل ٣ٮ اٛ٩ؿد ١٣ةف إٱٺء وعٲعة .كٔ ٨ثٕي أوعةب ا٣نة ٰٕٚأ١لًل
إٱٺء كاظؽٚ ،ٲذؽاػٺف؛ ٵً ٫٩ف ٱٛؽ ا٣سةٌل إٹ ا٣ـٱةدة يف اٵكؿٚ ،ٲؽػ ٢ا٣سةٌل ٚٲً٠ ٫ل ٣ٮ ٝةؿ٫٣ :
ٔيل ٦ةاح در ٥٬زٝ ٥ةؿ ثٕؽ ذٔ :ٟ٣يل  ٫٣أ ٙ٣درٚ ،٥٬إف اٛلةاح دؽػ ٢يف اٵ( .ٙ٣ثكذةف).
(ٝ )3ةؿ يف ا٣رب٬ةف ٔ ٨اٍ٣صح :ٵف اُ٣ٺؽ ٝؽ إًٔ ٙظ ٥١اٷٱٺء ،ػٺ ٚنة ٵيب ظ٪ٲٛح
كأوعةث ٫كا٣نة ٰٕٚك٦ة ٟ٣يف ا٣ؿصٰٕ إذا ٌ٦خ ٦ؽة اٷٱٺء يف ٔؽد ٫ز ٥راصٕ٭ة ثٕؽ اٛلؽة،
ٞٚة٣ٮاٜ :لة اٛلؿإٚح؛ ٵف ظ ٥١اٷٱٺء ٱسجخ ٔ٪ؽ ٌ٦ص ٦ؽد ،٫كٌ٦ ٰ٬خ كا٣ـكصح ٞ٤ُ٦ح،
كاٷٱٺء  ٨٦اٛلُٞ٤ح رصٕٲة ٱىط ٔ٪ؽ ٥٬ٹ ٔ٪ؽ٩ة( .ثكذةف).
(٬ )4ؾا ْلؿٱش ػؿص ٫اٞٛ٣ٲ ٫ظك ٨ٵيب إ٣جةس أ ٫٩ٹ ٤ل٪ر إٹ إذا كَب٭ة يف ا٣ك٪ذَل  ٕ٦نة ٹ يف
أظؽً٬لً٠ ،ل إذا ظ ٙ٤ٹ  ٥٤٠زٱؽا كٹ ٔ٧ؿا أ ٫٩ٹ ٤ل٪ر إٹ إذا ٧٤٠٭ًل ٕلٲٕةٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٱٮق :ٙكٚٲْ٩ ٫ؿ؛ ٵف ٬ؾق اٛلكأ٣ح دنج٦ ٫ة إذا ظ ٙ٤ٹ  ٥٤٠زٱؽا ز٧ٔ ٥ؿا ،كاْ٣ة٬ؿ أ٫٩
٤ل٪ر ثأ٦لًل ٠( .٥٤٠ٮا٠ت).
(*) ٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨كذً٠ ٟ٣ل ٣ٮ ظ ٙ٤ٹ  ٥٤٠زٱؽا كٹ ٔ٧ؿا ،أك ٹ  ٫٧٤٠يف ٬ؾق ا٣ك٪ح كٹ
يف ا٣سة٩ٲح .كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙث٤ ٢ل٪ر يف أ٦لًل Êكَئ؛ ٵ ٫٩ٱنج٦ ٫ة إذا ظ ٙ٤ٹ  ٥٤٠زٱؽا ز٥
ٔ٧ؿا ٚإ٤ ٫٩ل٪ر ثأ٦لًل ٝ .٥٤٠ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ك٠ٺـ أيب إ٣جةس يف ٬ؾق اٛلكأ٣ح
٦ن٢١؛ ٵف اٞ٣ك ٥كاظؽٚ ،٭ٮ ٱنج ٫كآص ٹ ٝؿثذ ٟق٪ٲذ ،٨كٝؽ دؤكؿ ٠ٺـ أيب إ٣جةس أ٫٩
أدٯ ثٞكَ٧ل ٢١٣ ،ق٪ح ٝك( .٥ثكذةف).

كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط Éيف ٬ؾق اٛلكأ٣ح( :)1إ ٫٩ٹ ٱ١ٮف إٱٺءٱ ٨إٹ إذا أٚؿد ٢١٣
ق٪ح ٝكًل ،كإذا ظ٪ر ٚٲ٭ًل ٣ـٛ٠ ٫٦ةردةف ،كإف ٠ةف اٞ٣ك ٥كاظؽ نا ٚ٭ٮ إٱٺء كاظؽ
كٛ٠ةرد ٫كاظؽةً٠ ،ل إذا ٝةؿ :ٹ كَبذ ٟق٪ذَل.
 :كإذا ٝةؿ« :كآص ٹ كَبذ ٟم٭ؿٱ ٨ز ٥ثٕؽً٬ل م٭ؿٱً »٨ف ٱسجخ ظ٥١
اٷٱٺء ٔىل ٝٮؿ أيب إ٣جةس( ،)2كٔىل ٝٮؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط¬ :ٱسجخ ظ.٫٧١
 :Êكإذا ٝةؿ« :كآص ٹ كَبذ ٟق٪ح إف مةء آص دٕةٌف» ًف ٱىط؛ ٵف
ا٣ٮطء ٦جةح ٹ ٱنةء آص  ٫٤ٕٚكٹ دؿ ،٫٠إٹ ظٲر ٱ١ٮف ا٣ٮطء ٱِصق يف ا٣ك٪ح()3

ٚةٓص ٱنةء دؿ ،٫٠كٱسجخ ظ ٥١اٷٱٺء ٔىل ٝٮؿ اٵقذةذ : Êإ ٫٩ٱسجخ  ٓ٦إ٣ؾر.
¬ٚ :إف ظ ٙ٤ٹ كَب٭ة ق٪ح إٹ أف ٱنةء آص( )4وط اٷٱٺء ،إٹ أف
ٱ١ٮف كَؤ٬ة كاصجة ٔ٤ٲ )5(٫أك ٪٦ؽكثة ٚٺ ٱىط.
¬ :كإذا ظ« :ٙ٤ٹ كَبذ ٟإف مبخ» أك «إف مةء زٱؽ» ٚإف ظى٤خ
اٛلنٲبح يف اٛلض٤ف( )6أك يف ٝل٤ف ا ٨٦ ٥٤ٕ٣ا٘٣ةات وط اٷٱٺء ،كإف ًف ّلى٢
ًف ٱىط( .)7كإف ظ« :ٙ٤ٹ كَبذ ٟإف دػ ٢زٱؽ ا٣ؽار» أك «إذا مبخ» أك «إذا
مةء زٱؽ» أك «٦ذٯ مبخ» أك «٦ذٯ مةء زٱؽ» ٧ٚذٯ ظى ٢ا٣ؽػٮؿ أك اٛلنٲبح
( )1كاٵز٬ةر ػٺ.٫ٚ
( )2كذ ٟ٣ٵف  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل ٔىل اٹٛ٩ؿاد ٣ٲف ثإٱٺء؛ ٞ٪٣ىةف ٦ؽد .٫كٔىل ٝٮؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣جعٲجط إ ٫٩إٱٺء ٠ة٢٦؛ ٵف اٞ٣ك ٥كاظؽ ،ك٬ؾا اٛ٣ؿع ذ٠ؿق ا٣ٮا٣ؽ ٔ ªىل اٛلكأ٣ح.
(ثكذةف).
( )3أك ٱِص٬ة يف ٍٗل ا٣ج١ةرة.)Í( .
(ٝ )4ةؿ يف اٛل٪ذـعٚ Ê:إف ٝةؿ« :إف ًف ٱنأ آص» ٠ةف ٦ٮ٣ٲة؛ ٵف ٦نٲبح آص ٪٦ذٛٲح.
( )5ٱْ٪ؿ يف وٮرد ،٫ك ٫٤ٕ٣ظٲر ٠ةف ٦ٮ٣ٲة ٪٦٭ة كٝؽ ٌ٦خ ٦ؽة اٷٱٺء( .مة.)ٰ٦
( )6إف ٠ةف ظةرض نا.
( )7كذ ٟ٣ٵٓ ٫٩ل٤ٲٚ ،٫٣ ٟإذا مةء ٔ٪ؽ ٔ ٫٧٤وط اٷٱٺء ،ػٺؼ أيب إ٣جةس كاٛل٪ذؼت؛ ١٣ٮ٫٩
 ٞ٤ُ٦نة ،كإف ًف ٱنأ ًف ٱىط ،كأ٦ة قةاؿ اٍ٣صكط ا٣ذٰ ثٕؽ ٬ؾق ٚ٭ٰ ٤٣رتاػٰ( .ثكذةف).

ك٣ٮ ثٕؽ اٛلض٤ف وط اٷٱٺءٚ ،ذٕذرب اٛلؽة  ٨٦ثٕؽ ذ.ٟ٣
¬ٚ :إف ٝةؿ« :ٹ كَبذ ٟإٹ أف ٱنةء زٱؽ» ًف ٱىط اٷٱٺء( )1ظذٯ
ٱ٧ٮت زٱؽ أك ٱٕ ٥٤ثؾ ٟ٣كًف ٱنأ يف اٛلض٤ف(ٚ ،)2ٲىط ،كد١ٮف اٛلؽة  ٨٦ثٕؽ
ذ.ٟ٣
 :Êكإذا ادٔخ ا٣ـكصح اٷٱٺء أك ٌ٦ص اٵرثٕح اٵم٭ؿ أك ٠ٮف ٦ؽد٫
أرثٕح أم٭ؿ كأ١٩ؿ ا٣ـكج ذٚ ٟ٣ة٣جٲ٪ح ٔ٤ٲ٭ة( ،)3كإف ادٔٯ ا٣ٮطء ثٕؽ زجٮت
اٷٱٺء كأ١٩ؿدٚ ٫ة٣جٲ٪ح ٔ٤ٲ ،)4(٫كد١ٮف ٔىل إٝؿار٬ة ث ٫أك ٔىل اٛلٛةصأة.

( )1كذ ٟ٣ٵ٣ ٫٩لٮز ظىٮؿ ٦نٲبح زٱؽ يف  ٢٠كٝخ ٥٤ٚ ،ٱٕ ٥٤ظىٮؿ اٙل٪ر يف اٵرثٕح
اٵم٭ؿ( .ثكذةف).
(ٔ )2ىل اٞ٣ٮؿ ثأ١لة ٛ٤٣ٮر .كٝٲ :٢ٱٕذرب اٛلض٤ف ثٕؽ ًٔ٠ ٫٧٤ل ٦ؿ يف اُ٣ٺؽ ،كٝؽ ٔ ٫٤٤يف ا٣جعؿ
ٚٲًل ٦ؿ أ ٫٩إٱٞةع كٓل٤ٲ٣ ٟىةظت اٛلنٲبحٚ ،ٲع.ٜٞا٬ػ كٝؽ ٦ؿ ٦س٦ ٢ة ٪٬ة ٝجٚ ٢ى ٢اٚل ٓ٤يف
ا٣جٲةف.
( )3إف ٝٲ٬ :٢ٮ يف اُ٣ؿؼ اٵػٍل ٱؽٰٔ ٚكةد اٷٱٺء[ ]1ق٢؟ ٝٲ٬ :٢ٮ ٠ؾ ٟ٣ظٲر دىةدٝة
ٔىل  ِٛ٣اٷٱٺء ،ٹ ٣ٮ ٝة٣خ :إف اٵ٣ٲح  ٰ٪٦أرثٕح أم٭ؿ كٝةؿ :ث ٢م٭ؿ ٚةٞ٣ٮؿ ٝٮ.٫٣
(مة.)ٰ٦
( )4كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٱؽٰٔ زكاؿ اٷٱٺء ثة٣ٮطء ،كاٵؤ ٢ؽٚ ،٫٦ٲجَل ث( .٫ثكذةف ث .)٫ْٛ٤كٱٕ٢٧
ثٞٮؿ إ٣ؽ٣ح يف ا٣ج١ؿ( .ثعؿ).

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

[ ]1ٱٞةؿ :ٹ ٚةقؽ يف اٷٱٺء.

ثبة اللؼبى

٬ٮ ٱسجخ ثٞؾؼ ا٣ؿص ٢ا٣جة ٖ٣إ٣ة٣ ٢ٝـكصذ ٫ا٣جة٘٣ح إ٣ة٤ٝح اٙلؿة اٛلك٧٤ح
ا٣ذٰ ٱ ٨١٧كَؤ٬ة إٛ٣ٲٛح يف اْ٣ة٬ؿ ٔ ٨ا٣ـ٩ة ،ك٣ٮ ٠ةف ا٣ـكجٔ Êجؽ نا ،ػٺؼ
زٱؽ ثٔ ٨يل كأيب ظ٪ٲٛح ،ك٣ٮ ٠ةف¬ ٠ةٚؿا٠ ،ةٛلؿدؽ ٱٞؾؼ زكصذ ٫يف ظةؿ إ٣ؽة ،أك
ا٣ؾ ٰ٦ٱٞؾؼ زكصذ ٫ثٕؽ إقٺ٦٭ة يف ظةؿ إ٣ؽة( .)1ك٣ٮ ٠ة٩ة ٞلؽكدٱ ٨أك
أظؽً٬ل ثةٞ٣ؾؼ( ،)2ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح( .)3ك٣ٮ ٠ة٩ة ٚةقَٞل أك أٔ٧ٲَل أك
أظؽً٬ل ،ك٣ٮ ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ،ػٺؼ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا٪٣ةرص .ٹ إف ٠ة٩خ
وٍ٘لة أك ٝل٪ٮ٩ح أك ذ٦ٲح أك أ ى ٦نح Êظةؿ ٝؾٜ ٫ٚلة؛ ٵف  ٨٦رشط إ٤٣ةف أف ٱ١ٮف

ا٣ـكج ٠ل ٨ٱكذع ٜظؽ اٞ٣ؾؼ كأف د١ٮف ا٣ـكصح ٱكذعٝ ٜةذٚ٭ة اٙلؽ()4؛ ٵف

إ٤٣ةف ثؽؿ ٔ ٨اٙلؽ .كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٱىط ثَل ا٣ؾ٦ٲَل كاٛل٤٧ٮَ٠ل.
¬ :كقٮاء أًةؼ ا٣ـ٩ة ٪٦٭ة إٌف ظةؿ ا٣ـكصٲح أك إٌف ٝج٤٭ة أك أَ .ٜ٤ك٣ٮ
َٞ٤٭ة ثٕؽ اٞ٣ؾؼ ز ٥دـكص٭ة ك٣ٮ ثٕؽ زكج آػؿ ٤ٚ٭ة أف دؿا ٫ٕٚكدٺٔ.٫٪
 :كٝؾؼ ا٣ـكج ٣ـكصذ٣ ٫لٮز ظٲر ٥٤ٔ Êأك ّ ٨ز٩ة٬ة( ،)5كٹ
ت(،)7
٣لت(ٝ ،)6ةؿ يف ا٣نٛةء :إٹ أف ٱ١ٮف ز ٥ك٣ؽ كٔ ٥٤أ٣ ٫٩ٲف  ٫٪٦كصػ ¬
(ٕٚ )1ىل ٬ؾا امرتاط¬ اٷقٺـ إً٩ل ٬ٮ يف ا٣ـكصح ٠( .ٍٞٚٮا٠ت) .كيف ا٣جعؿ :ٹ ٕ٣ةف ثَل ٦ك٥٤
كذ٦ٲح؛ إذ ٹ ٤لؽ ٝةذٚ٭ة .ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
( )2ٹ ثة٣ـ٩ة.)Í( .
َ َ َ ْ َ ُ َُ ْ َ َ ًَ ََ ً
( )3ظضذ٪ة أف اٳٱح ًف دٛى ،٢كظضذ ٫أ ٫٩م٭ةدة ،كٝؽ ٝةؿ دٕةٌفْ :صوَّل تلبنِا لُه شُادة أبداّص
[ا٪٣ٮر٪٣ .]4ة ٦ة قٲأيت؛ كٵف إ٤٣ةف ٱَ٧ل ،ك٬ٮ  ٨٦أ ٢٬ا٣ٲَ٧ل( .ثكذةف).

( )4ك٬ؤٹء اٛلؾ٠ٮرات ٹ ٱكذعٝ ٜةذٚ٭ ٨اٙلؽ.
( )5ٹ ٣لٮز  Êٓ٦أ ٨ْ٣ىل اٛلؼذةرٝ .ةؿ يف ظةمٲح ا٣جعؿ١٬ :ؾا ٝةؿ يف اٹ٩ذىةر ،كٚٲْ٩ ٫ؿ .كٝؽ مٟ١
ٔىل ا٠ ٨١٣ ،٨ْ٣ذت أ ٢٬اٛلؾ٬ت ُ٦جٞح ٔىل صٮازق  ٓ٦اٚ ،٨ْ٣ٺ كصٛ ٫ل ٨ٱن .ٟ١كيف رشح
اٵزًلر ٦ة  :٫ْٛ٣أ٦ة  ٓ٦اٚ ٨ْ٣ٺ ٣لٮز؛ ٵ١لًل ٱٞؽ٦ةف ٔىل اٛلعْٮر ٍٗ ٨٦ل ٔ.٥٤
(ٝ )6ةؿ  :#إٹ ظٲر ٱ٤ع ٫ٞإ٣ةر ٚٲضت ٣ؽ ٓٚإ٣ةر ٔٛ٩ ٨ك( .٫ثكذةف).
( )7كٝٲ :٢ٹ ٣لت؛ ٵف ٚٲ ٌٚ ٫ٲعح كم٭ؿة ٱىٕت اظذًلٜلة ٔىل أ ٢٬اٛلؿكءةُ( .لؿاف)٤ٝ .خ:
=

كٔ ٓ٦ؽـ ا ٥٤ٕ٣كا ٨ْ٣ٹ ٣لٮزٚ .أ٦ة ٝؾؼ اٵص٪جٰ ٚٺ ٣لٮز ك٣ٮ ٔ ٥٤ز٩ةق Êإٹ
إذا ٠ةف  ٫ٕ٦أرثٕح م٭ٮد( )1ذ٠ٮر أوٮؿ ٔؽكؿ ثة٣ـ٩ة.
وط؛ ٵ١لة
 :كإذا ز٩خ ثٕؽ ٝؾٜ ٫ٚلة ق ٍٞإ٤٣ةف كظؽ اٞ٣ؾؼ ٔىل اٵ Ê
وةرت ٦ذ٭٧ح ث ،)2(٫ػٺؼ اٛلـٌل كأيب زٮر كْلؿٱش أيب َة٣ت ٵيب إ٣جةس.
ٝةؿ يف ا٣ذٞؿٱؿ Ê:ك٠ؾا ٣ٮ اردؽت ك٣ٮ ٔةدت إٌف اٷقٺـ.
¬ :كإذا ٠ةف ١٩ةظ٭ًل ٚةقؽا ٚٺ ٕ٣ةف ،ػٺؼ ا٣جٲةف( ،)3ك٠ؾا يف
ا٣جةَ ،)4(٢ػٺؼ ا٣نة ٰٕٚظٲر ٪٬ةؾ ك٣ؽ  .ٰٛ٪٦كإف ٠ة٩ة أػؿقَل أك أظؽً٬ل
ٚٺ ٕ٣ةف( ،)5ػٺؼ ا٪٣ةرص كا٣نة ٰٕٚكا٣ٮايف٪٤ٝ .ة :اٵػؿس ٹ ٤لؽ ثةٞ٣ؾؼ،
كاٚلؿقةء ٹ ٤لؽ ٝةذٚ٭ة ،ذ٠ؿق يف اٍ٣صح .كإٔٚةؿ اٵػؿس دىط ثةٷمةرة
ٚٲ٤ــ أف ٱـكج أػٮاد ٨٦ ٫أثٲ ،٫كأف ٹ ٱكذرتف ٛ٦( .٫٪٦ذٰ) .كوٕٮثح اٌٛ٣ٲعح كا٣ن٭ؿة ٹ
د ٰٛ١يف قٞٮط ا٣ٮاصت( .مة.)ٰ٦
(*) كٝٲ :٢ٹ ٣لت ك٣ٮ ٔ ٥٤أف ا٣ٮ٣ؽ ٣ٲف  ٫٪٦إٹ إذا ٔ ٥٤ز٩ة٬ة ،ٹ إذا ًف ٱٕ ٥٤ز٩ة٬ة ٚٲضٮز كٹ
٣لت ،كآص أٔ.٥٤
( )1أك زٺزح كٱ١ٮف ٬ٮ ا٣ؿاثٓ؛ ٵف ٦ؽٰٔ اٙلكجح ٱىط أف Êٱ١ٮف أظؽ ا٣ن٭ٮد ً٠ل ٱأيت يف
اٛلكأ٣ح اٚلة٦كح إف مةء آص دٕةٌف ،كامرتاط ا٣ؾ٠ٮرة كإ٣ؽا٣ح كاٵوٮؿ ٣سجٮت اٙلؽ ٔىل
اٛلٞؾكؼ ،ٹ ٣كٞٮَ ٨ٔ ٫اٞ٣ةذؼ ٚٲ ٰٛ١إ٣ؽد .ك(.)Í
(ٝ )2ٮ٦« :٫٣ذ٭٧ح ث »٫ٱٕٚ ٰ٪جُ٤خ ٔٛذ٭ة ،ك ٨٦رشط اٛلٞؾكؼ أف ٱ١ٮف ٔٛٲٛة يف اْ٣ة٬ؿ ٨٦
ا٣ـ٩ة( .ثكذةف).
َ
َّ
َ
ِيي يَ ْر ُمِن أ ْز َو َ
( )3ظضذ٪ة ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َواَّل َ
اج ُُ ْهّص [ا٪٣ٮر ،]5كإً٩ل ٱذٕ ٜ٤اٚلُةب ثةٵ١٩عح
ا٣ىعٲعح ٹ اٛ٣ةقؽة .كظضذ ٫أٝ ٫٩ؽ ٝةؿ ثىعذٝ ٫ةا٠ ٢ل ٨ظةز ٪٦ىت اٹصذ٭ةد ،كاٳراء

وةاجح١ٚ ،ةف ٠ة٣ىعٲط( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(*) كاٛلؤٱؽ ثةٓصٗ( .ٲر).
( )4ٵ١لة ٣ٲكخ زكصح( .ثكذةف).
( )5كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٹ ٱٕ ٢ٞثةٷمةرة ،كأ٠سؿ ٦ة ٱٕ ٢ٞأ ٫٩كطء ظؿاـ ،ك٬ؾا ٹ ٱٰٛ١؛ ٘لٮاز مج٭ح أك
إ٠ؿاق( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤

اٛلٛ٭٧ح إٹ إ٤٣ةف( )1كاٞ٣ؾؼ كا٣ن٭ةدة كاٷٝؿار ثة٣ـ٩ة أك ثةٞ٣ذ٧ٔ ٢ؽا(.)2
 :Êكٝ ٨٦ؾؼ أص٪جٲح ز ٥دـكص٭ة ٚٺ ٕ٣ةف ،ث٤ ٢لؽ( ،)3كإف ٝؾؼ
زكصذ ٫كأًةؼ ا٣ـ٩ة إٌف ظةؿ و٘ؿ٬ة أك ص٪ٮ١لة أك رٝ٭ة أك ٛ٠ؿ٬ة كٝؽ ٠ة٩خ
٠ؾٚ )4(ٟ٣ٺ ظؽ كٹ ٕ٣ةف ،ػٺؼ ا١٣ةيف يف ا٣ؿؽ كاٛ١٣ؿٚ ،إف اػذٛ٤ة ٝ ٢٬ؽ
٠ة٩خ ٠ؾٚ ٟ٣ةٞ٣ٮؿ ٝٮؿ¬ ا٣ـكج ٦ة ًف ٱٕ٠ ٥٤ؾث ،٫ذ٠ؿق يف ا٣ذٞؿٱؿ ،ك٠ؾا ٣ٮ
ادٔخ ٔ٤ٲ ٫اٞ٣ؾؼ ٚأ١٩ؿ كثٲ٪خ ث ٫زٝ ٥ةؿ٠ :ة٩خ كٝخ اٞ٣ؾؼ وٍ٘لة أك
ٝل٪ٮ٩ح أك ٠ل٤ٮ٠ح أك ٠ةٚؿةٚ -ةٞ٣ٮؿ ٝٮ٦ Ê٫٣ة ًف ٱٕ٠ ٥٤ؾث٫؛ ٵ١لة دؿٱؽ إ٣ـا٫٦
اٙلؽ([ )5أك إ٤٣ةف]( .)6كإف ٝؾٚ٭ة ثعًلر أك زٮر ٚٺ ظؽ كٹ ٕ٣ةف( ،)7ذ٠ؿق يف
ا١٣ةيف كا٣ذٞؿٱؿ ،ك ٢ٕ٣كص٭ ٫أٍٗ ٫٩ل ٠لٚ ٨١ٲ٭ة.
¬ :كاٞ٣ؾؼ٬ :ٮ ا٣ؿ ٰ٦ثة٣ـ٩ة ك٣ٮ يف دثؿ كًف ٱأت ثأرثٕح ذ٠ٮر ٔؽكؿ
أوٮؿ( )8ٱن٭ؽكف ثؾٚ .ٟ٣ٲ٤ـ ٫٦اٙلؽ أك إ٤٣ةف ،أ٦لًل ك ٓٝق ٍٞا٣سةٌل ،كإف
( )1كاٷٱٺء كاْ٣٭ةر.
()2ٵ ٫٩ٹ ٱٞةد ثإٝؿارق ثةٷمةرة ،ك٬ؾا أظؽ اظذًلَ٣ل ٵيب َة٣ت كأيب ث١ؿ ا٣ؿازم أ ٫٩ٹ ٱٞةد،
كاٹظذًلؿ ا٣سةٌل أ ٫٩ٱٞةد ثإٝؿارق ،كرصع ٫يف ا٣جعؿ.
(*) كٔىل أظؽ ٝٮٍف Êأيب َة٣ت كأظؽ ٝٮٍف أيب ظ٪ٲٛح ٱٞذه  ٫٪٦ثإمةرد ٫ثةٞ٣ذ.٢
( )3إٹ أف ٱجَل.)Í( .
(ً )4ف ٱؾ٠ؿ يف ا٣جعؿ «كٝؽ ٠ة٩خ ٔىل ذ ،»ٟ٣ك٬ٮ ٝٮم ظٲر أًةؼ ا٣ـ٩ة إٌف أظؽ ٬ؾق اثذؽاء ،ٹ ٣ٮ
أَ ٜ٤ا٣ؿ ٰ٦زٝ ٥ةؿ« :أردت ك ٰ٬وٍ٘لة» ك٩عٮقٚ -ٲٞجٝ ٢ٮ٦ ٫٣ة ًف ٱٕ٠ ٥٤ؾث ،٫كآص أٔ.٥٤
( )5كإٹ ٚةْ٣ة٬ؿ ٕ٦٭ة ٨١٣ ،ثُ ٢اْ٣ة٬ؿ إ٣ـا ٫٦اٙلؽ يف ٕلٲٓ ا٣ىٮر ،كآص أٔ.٥٤
(٦ )6ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل ( ٨٦ج ،د).
(ٝ )7ةؿ يف ا٘٣ٲر :كٚٲْ٩ ٫ؿ[.]1ا٬ػ كاٞ٣ٲةس أ ٫٩ٱسجخ Êاٙلؽ كإ٤٣ةف.ا٬ػ ك ٫٤ٕ٣ٱأيت Êيف ا٣ؿص٢
٦س ٫٤إذا ٝؾؼ ثج٭ٲ٧ح.
(٬ )8ؾق ا٣سٺزح ٝٲٮد ٣سجٮت ظؽ ا٣ـ٩ة ،ٹ ٣كٞٮط ظؽ اٞ٣ؾؼ ٚ٭ٮ ٱك ٍٞك٣ٮ ًف د ٢٧١ا٣جٲ٪ح ً٠ل
ٱأيت .ك(.)Í

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

[ ]1ٵ٩ة إذا أكصج٪ة ٔ٤ٲ٭ة ظؽ ا٣ـ٩ة إذا زجخ ثإٝؿار٬ة أك ثجٲ٪ح ٚٺ كص٣ ٫كٞٮط ظؽ اٞ٣ؾؼ إذا ًف ٱجَل أك دٞؿ،
ٚٲْ٪ؿ يف ذٗ( .ٟ٣ٲر).

صةء ثة٣ن٭ٮد ز٤َ ٥ت إ٤٣ةف ٞٚةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح٣ Ê:ٲف ٤َ ٫٣ج ،)1(٫كٝةؿ ا٣نة:ٰٕٚ
٤َ ٫٣ج ٫إذا ٠ةف ز ٥ك٣ؽ .ٰٛ٪٦
 :كٹ ٱىط أف ٱ١ٮف ٬ٮ أظؽ ا٣ن٭ٮد اٵرثٕح إٹ ظٲر ًف ٱذٞؽـ ٫٪٦
اٞ٣ؾؼ ،ذ٠ؿق يف اٍ٣صح( )2كاٞٛ٣ٲ٭ةف ٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ كظك ،٨كٔىل ّة٬ؿ٠ Êٺـ
اٜلةدم كأيب َة٣ت أ ٫٩ٱىط ،كٝةؿ ا٣نة ٰٕٚكا٣ٮايف ك٦ة :ٟ٣ٹ ٱىط ٞ٤ُ٦ة،
ٚٲٺٔ٪٭ة ك٤لؽكف ا٣سٺزح.
¬ ٨٦ :ك٣ؽت زكصذ ٫ك٣ؽا ٞٚةؿ٬« :ٮ  ٨٦ز٩ة(٠ »)3ةف ٝةذٚة ٜلة ،كإف
ٝةؿ٣« :ٲف ٬ٮ ٍف» أك ٝةؿ٬« :ٮ ٛ٣ٺف اٵص٪جٰ» ٠ةف ٝةذٚة

ٜلة()4

أٱٌة ٔ٪ؽ

اٜلةدم كأيب إ٣جةس ،كٝةؿ أثٮ َة٣ت كاٞ٣ة٬ل Éزٱؽ :ٹ ٱ١ٮف ٝةذٚة ٜلة إٹ أف
ٱٞٮؿ :أردت أ ٨٦ ٫٩ز٩ة(ٚ .)5إف ٝةؿ ٜلة٦« :ة ك٣ؽد٤ٕٚ »٫ٲ٭ة ا٣جٲ٪ح ثٕؽ٣حٚ ،إذا
صةءت ُلة ز ٥أًة ٫ٚإٌف ا٣ـ٩ة وةر ٝةذٚة ٜلة.
 :كاٷمةرة  ٨٦ا٣ىعٲط اٛلٛ٭٧ح ٞ٤٣ؾؼ د١ٮف ٪٠ةٱح(ٚ )6ٲٚ ،٫إذا ٝةؿ:
«أردت ُلة ا٣ـ٩ة» ٠ةف ٝةذٚة.
 :كإذا أٝؿ ثة٣ٮ٣ؽ ٦ؿة زجخ ٩كج ،٫٪٦ ٫كإف ٛ٩ةق  ٨٦ثٕؽ ًف ٱ٪ذ ،ٙث ٢ٱٺٔ٪٭ة
( )1كذ ٟ٣ٵف ظؽ ا٣ـ٩ة ٝؽ دٮص٤ٔ ٫ٲ٭ة( .ثكذةف  ْٛ٣نة).
(ٝ )2ةؿ ٚٲ :٫ٵف  ٨٦ا٩ذىت ػىًل يف ٨لء ًف دىط م٭ةدد .٫كظضح اٜلةدم كأيب َة٣ت أ ٫٩م٭ؽ
ٔ٤ٲ٭ة ثًل ٱٮصت اٙلؽ ٚىعخ م٭ةدد٤ٔ ٫ٲ٭ة ً٠ل دىط يف اَ٣صٝح كرشب اٚل٧ؿ .كظضح
َ َّ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ُ َّ َ ْ ُ
اء إَِّل أجف ُص ُُ ْهّص اٳٱح
اٳػؿٱٝ ٨ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صواَّلِيي يرمِن أزواجُه وله يسي لُه شُد
[ا٪٣ٮر ،]6ك٬ؾا ٝؽ ر٦ٯ كًف ٱأت ثأرثٕح م٭ؽاء ٤ٕٚٲ ٫إ٤٣ةف( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )3أم :ز٩ٲخ ث.٫
( )4كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر يف اٙلؽكد يف ٝٮُ٦« :٫٣صظة أك ٠ة٩ٲ نة».
( )5كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر :أك ٩كجح ك٣ؽق ٪٦٭ة إٌف ا٣ـ٩ة.
(٬ )6ؾا ًٕٲٙ؛ إذ اٷمةرة  ٨٦ا٣ىعٲط ٹ ظٜ ٥١لة ،كٝؽ دٞؽـ يف اُ٣ٺؽ أف اٷمةرة ٨٦
ا٣ىعٲط ٍٗل وعٲعح .Ê

ٞ٤٣ؾؼ( ،)1كإذا ٔ ٥٤ثٮٹدد ٫أك ثٍص ثٚ ٫ك١خ ق١ٮت ٦كذجٍص ًف ٱٛ٩ ٫٣ ٨١ٲ٨٦ ٫
ثٕؽ ،ٹ إف ٠ةف ق١ٮت ٦ذ١ٛؿ يف أ٦ؿق ٛ٩ ٫٤ٚٲ ٫ثٕؽق(٦ )2ة ًف ٱٕؿض ٔ ٨ذ ،ٟ٣كٝةؿ
أثٮ ظ٪ٲٛح :ٱٕٛٯ  ٫٣ٱٮـ أك ٱٮ٦ةف .كإف ٪٬ئ ٚ ٫٣ٲٚ ٫ك١خ ٣ػ ٥ٱ ٨١إٝؿار نا،)3(É
ك٠ؾا إف أصةب ثٞٮ :٫٣كثةرؾ آص ٔ٤ٲ ،ٟكإف أصةب ثٞٮ« :٫٣أصةب آص دٔةءؾ»
٠ػةف إٝػؿارا ثػ .)4(٫É
 :كاٞ٣ٮؿ ٝٮ ٫٣يف ٔؽـ ا ٥٤ٕ٣ثة٣ٮ٣ؽ ك٣ٮ َة٣خ اٛلؽة ٦ة ًف ٤لِص
ا٣ٮٹدة أك ٥لربق ثة٣ٮٹدة ٔؽٹف( )5أك ٱنذ٭ؿ ا٣ٮ٣ؽٚ ،إف ٔ ٥٤ث ٫كًف ٱٕ ٥٤ثأف ٫٣
ٛ٩ٲٛ٩ ٫٤ٚ ٫ٲ٦ ٫ذٯ ٥٤ٔ Êثؾ ،ٟ٣ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح ،كاٞ٣ٮؿ ٝٮ ٫٣يف
ص٭ ٢زجٮت ا )6(ٰٛ٪٣إٹ أف ٱ١ٮف ٞٚٲ٭ة Éٹ ٣ل٭ٝ ،٫٤ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :أك
ٱُٮؿ ا٣ـ٦ةف ٠ك٪ح ًٚل ٚٮؽ ًف ٱٞجٝ ٢ٮ.)7(٫٣
( )1كّة٬ؿ اٵز٬ةر أ ٫٩ٹ ٱسجخ¬  ٓ٦اٷٝؿار ٞ٤ُ٦ة ،ك٬ٮ اٛلٞؿرٛ٦( .ذٰ ،كظسٲر).
( )2إذا ًف ٱٕ ٥٤أف  ٫٣ا.)Í( .ٰٛ٪٣
(*) يف اٛلض٤ف ٝج ٢اٷٔؿاض.)Í( .
]
1
[
(*) كّة٬ؿ¬ اٵز٬ةر أف ا٣ك١ٮت ٦جُ ٰٛ٪٣ ٢ا٣ٮ٣ؽ  ٞ٤ُ٦نة .
( )3إٹ أف ٱٕ ٥٤أف ٛ٩ ٫٣ٲ.)Í( .٫
(*) كذ ٟ٣ٵ ٫٩يف ٦٭٤ح اْ٪٣ؿ ،ك٠ؾا إف أصةب ثٞٮ« :٫٣كثةرؾ آص ٔ٤ٲ»ٟ؛ ٵ ٫٩رد ا٣ؽٔةء ٔ٤ٲ٫؛ ٤ٚ٭ؾا ًف
ٱذٌ ٨٧اٷٝؿارٚ .أ٦ة إذا ٝةؿ« :آَ٦ل» أك «أصةب آص دٔةءؾ» ٚإ ٫٩ٱذٌ ٨٧اٷٝؿار ث( .٫ثكذةف).
( )4كٹ ٚؿؽ[ ٓ٦ ]2ا Ê٥٤ٕ٣ثأف  ٫٣ا.ٰٛ٪٣
( )5أك ٔؽؿ¬ دٱ ٪نة .)Í( .ٍٞٚ
( )6كإذا ص٭ ٢أف ا٣رتاػٰ ٦جًُ ٢ف ٱجُ Ê٢ك٠ةف ٛ٩ ٫٣ٲ٠ ٫ة٣نٕٛح٠ ،ؾا  ٨ٔ ٢ٞ٩ظسٲر .كٝٲ:٢
ٱجُ٢؛ ٵ ٫٩ٹ ػٺؼ ٚٲ.٫
( )7كا٣ىعٲط أف ٛ٩ ٫٣ٲٞ٤ُ٦ ٫ة[٦ ]3ة ًف ٱٕ ٥٤أف ٛ٩ ٫٣ٲٚ ٫ك١خ.
(*) كاٛلؾ٬ت Êٱٞجٝ ٢ٮ ٫٣ك٣ٮ َةؿ ا٣ـ٦ةف .ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
-------------------------

[ ٓ٦ ]1ا ٥٤ٕ٣أف ٛ٩ ٫٣ٲ .٫ك (.)Í
[ ]2ثَل :ثةرؾ آص ٔ٤ٲ ٟأك أصةب آص دٔةءؾ.
[ٚ ]3ٲٞجٝ ٢ٮ ٫٣ك٣ٮ َةؿ ا٣ـ٦ةف ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.

 :كإذا زجخ ٩كت ا٣ٮ٣ؽ زٛ٩ ٥ةق ك٣ٮ ثٕؽ قَ٪ل ٚةٕ٤٣ةف زةثخ ٷقٞةط
اٙلؽ( ،)1ػٺؼ ا٣نةٞٚ ٰٕٚةؿ٤ :لؽ.
¨ ٚإذا ٛ٩ةق ٔ٪ؽ ٔ ٫٧٤ث ٫وط ٛ٩ٲ )2(٫ك٣ٮ دؿاػٯ ثٕؽ ذ ٨ٔ ٟ٣إ٤٣ةف ،أك
َ٤جذ ٫اٙلٌٮر إٌف اٙلةٚ ٥٠ة٦ذ ،ٓ٪أك ظِص إ٣ٲ ٫كا٦ذ ٨٦ ٓ٪إ٤٣ةفٚ ،ٺ ٱجُٛ٩ ٢ٲ٫
ظذٯ ٤لؽ ٞ٤٣ؾؼ  ٢٠اٙلؽ(ٚ )3ٲسجخ ٩كت ا٣ٮ٣ؽ ظٲ٪بؾ(٤ٚ ،)4ٮ ظؽ ثٕي اٙلؽ
ٕ٤٣ةف ،ذ٠ؿق يف اٍ٣صح.
ز ٥رصٓ إٌف إ٤٣ةف وط رصٮٔ ،٫كوط ا ٰٛ٪٣كا É
 :Êكإذا ٝةؿ٦« :ة ٬ؾا ا٣ٮ٣ؽ ا٣ؾم ك٣ؽت  »ٰ٪٦زٝ ٥ةؿ ثٕؽ٬« :ٮ ،»ٰ٪٦
ٚإف ٝةؿ« :أردت أ١لة ًف د٤ؽق(ٚ »)5ٺ ٨لء ٔ٤ٲ ،٫كإف ًف ٱ ٢ٞذٕٚ ٟ٣ىل ٝٮؿ أيب
إ٣جةس ٤لؽ ،كٔىل ٝٮؿ أيب َة٣ت Éٹ ٤لؽ إٹ أف ٱٞٮؿ :أردت أ ٨٦ ٫٩ز٩ة.
¬ :ك ٫٣ ٨٦زكصذةف ٚٮ٣ؽدة اث٪ة كث٪ذة كادٔخ  ٢٠كاظؽة أ١لة ا٣ذٰ ك٣ؽت
اٹث ٨دكف ا٣ج٪خٚ ،أ٦لًل ثٲ٪خ ثٕؽ٣ح زجخ ٩كت اٹث٪٦ ٨٭ة ،كإف ًف دجٲ٪ة أك ثٲ٪ذة

( )1كّة٬ؿ اٵز٬ةر ٹ ٕ٣ةف ،Êك٬ٮ ا٣ؾم ٦ؿ ٝؿٱجة.
(*) ك٬ٮ ا٣ؾم يف ا ٓ٧٤٣كا٣جعؿ كا٣ذؾ٠ؿة كا٣س٧ؿات.
(*) دكف  ٰٛ٩ا٣ٮ٣ؽٚ ،ٺ ٱ٪ذ ٰٛثٕؽ زجٮد.٫
( )2ك٪ٕ٦ٯ وعذ ٫أ ٫٩ٹ ٱٛذٞؿ إٌف إ٤٣ةف ،كٹ ٱجُ ٢إ٤٣ةف ثرتؾ اٝرتا ٫٩ثة ،ٰٛ٪٣كأ٦ة ا٩ذٛةء
ا٪٣كت ٚ٭ٮ ٹ ٱ٪ذ ٰٛإٹ ثةٕ٤٣ةفٚ ،كجٲ٬ ٢ؾا ٤ُ٠ت ا٣نٕٛح ثأ١لة دٞٲؽ كٹ دجُ ٢ثرتاػٰ
اٙلُ ٥١لة.
(٬ )3ٺ ٝٲ :٢ٱىط إ٤٣ةف  ٰٛ٪٤٣كإف ٠ةف ٝؽ ظؽ ٞ٤٣ؾؼ  ٢٠اٙلؽ ق٢؟  ٫٤ٕ٣ٱٞةؿ :ثذًلـ اٙلؽ
ٱذ١٩ ٥ٮ ٨ٔ ٫٣ا٣ٲَ٧ل ،كا١٪٣ٮؿ ٔ٠ ٫٪ةٷٝؿار ثسجٮت ا٪٣كتٚ ،ٺ ٱ٪ذ ٰٛثٕؽ ذ.ٟ٣
( )4كذ ٟ٣ٵ ٫٩إذا ظؽ ق ٍٞإ٤٣ةف ،ك٦ذٯ قً ٍٞف ٱسجخ اٰٛ٪٣؛ ٵف ا ٰٛ٪٣ٱك ٍٞثكٞٮط
إ٤٣ةف( .ثكذةف).
(ٚ )5إف ٝٲ٠ :٢ٲٝ ٙج٬ ٢ؾا ا٣ذٛكٍل ثأ٪ٔ ٫٩ٯ ثأ١لة ًف د٤ؽق كٝؽ أًةؼ ا٣ٮٹدة إ٣ٲ٭ة يف ٝٮ٦« :٫٣ة
٬ؾا ا٣ٮ٣ؽ ا٣ؾم ك٣ؽت »ٰ٪٦؟ كصٮاب ٬ؾا أف ٪ٕ٦ةق ث ٢ا٣ؾم ك٣ؽت ٍٗ ٰ٪٦لق ،أك ٪ٕ٦ةق ًف
د٤ؽٱ ٰ٪٦ ٫ث ٢ك٣ؽد ٨٦ ٫زكج آػؿٛ٦( .ذةح).

ٕ٦ة ٚإف وؽؽ ا٣ـكج إظؽاً٬ل( )1زجخ اٹثٜ ٨لة ،كإف ًف زجخ ٩كت اٹث ٨كا٣ج٪خ
 ٨٦اٵب( )2ٹ ٪٦٭ًل(.)3
٤ٚٮ ٠ةف اٛلؿأدةف ٣ـكصَل كك٣ؽدة اث٪ة كث٪ذة ٚةدٔخ  ٢٠كاظؽة ٪٦٭ًل أف اٹث٨
ٜلة كا٣ج٪خ ٣ٶػؿلٚ :إف ثٲ٪خ إظؽاً٬ل ثٕؽ٣ح أ١لة ك٣ؽد ٫زجخ ٩كج٪٦ ٫٭ة ك٨٦
زكص٭ة ،كإف ثٲ٪ذة ٕ٦ة أك ًف دجَل أٱذ٭ًل  ٨٧ٚوؽٝ٭ة زكص٭ة دكف ا٣سةٌل زجخ ٩كج٫
ٜلة ك٣ـكص٭ة ،كإف ًف ٱىؽؽ أ٦لًل ًف ٱ٤ع ٜاٹث ٨ثأ٦ل ،٥كإف وؽؽ  ٢٠كاظؽ ٨٦
ا٣ـكصَل زكصذٙ ٫ل ٜثة٣ـكصَل  ٕ٦Éنة ٹ ثة٣ـكصذَل( ،)4كٹ د٤ع ٜا٣ج٪خ ثأ٦ل ٥يف
ذ.٫٤٠ ٟ٣
 :Êكإذا ٝةؿ ٣ـكصذ« :٫ٱة زا٩ٲح» ٞٚة٣خ« :ز٩ٲخ أ٩خ» ٠ةف  ٢٠كاظؽ
٪٦٭ًل ٝةذٚة ٤٣سةٌلٚ ،ٲٺٔ٪٭ة ٞ٣ؾٜ ٫ٚلة ،كّلؽ ٞ٣ؾٚ٭ة  ،٫٣كإف ٝة٣خ« :ز٩ٲخ ث»ٟ
أك «ز٩ٲخ يب» ٚٺ ظؽ ٔىل أ٦لًل كٹ ٕ٣ةف(٤ٚ .)5ٮ ٠ة٩خ أص٪جٲح ٚعٲر ٝة٣خ:
«ز٩ٲخ يب» ٤لؽ  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل ٤٣سةٌل ،كظٲر ٝة٣خ« :ز٩ٲخ ث »ٟٹ ظؽ ٔىل
أ٦لًل(.)6
( )1ٹ ز٧ؿة يف ٦ىةدٝح ا٣ـكج يف ٙلٮؽ ا٪٣كت ثةٵَ٦ل .ك٠ؾا يف آػؿ اٛلكأ٣حٔ( .لة .)ٰ٦ك٣ٮ
ٝٲ ٫٣ :٢ظ٥١؛ ٵف إٝؿار ا٣ذٰ ًف ٱىؽٝ٭ة ٹ ٱىط ظٲر ٱكذ٤ــ ٙلٮ ٫ٝثً٠ ٫ل ٬ٮ ّة٬ؿ
اٵز٬ةر٧٤ٚ ،ىةدٝذٚ ٫ةاؽة كظٚ ،٥١ٲْ٪ؿٚ ،ٲكذٞٲ٠ ٥ٺـ ا١٣ذةب.
( )2أ٦ة ا٣ج٪خ ٚةٞ٣ٲةس أ ٫٩ٹ ٱسجخ٩ .كج٭ة إٹ إذا أٝؿ ُلة.
(*) ٣ك١ٮد ٨ٔ ٫ا.ٰٛ٪٣
(ٛ٪٣ )3ٲ٭ًل ٤٣ج٪خ كٔؽـ ثٲة١لًل ثةٹث( .٨ثكذةف).
( )4ٵ ٫٩ٱكذعٲ ٢أف د٤ؽاق ٕ٦ة.
( )5كا٣ٮص ٫أٝ ٫٩ؽ ٱك٧ٯ كطء ا٣ـكصح ز٩ة ٔىل َؿٱ ٜاٛلضةز ٠ل٠ ٨سؿت كٝةظذ( .٫رشح أز٬ةر
ث.)٫ْٛ٤
( )6ٵٝ ٫٩ؽ ٝؾٚ٭ة كوؽٝذٚ ،٫ٲك ٫٪ٔ ٍٞظؽ اٞ٣ؾؼ ،كٱك٪ٔ ٍٞ٭ة ظؽ ا٣ـ٩ة ٵ١لة ًف دٞؿ إٹ ٦ؿة.
كًف ٱ٤ــ أف د١ٮف ٝةذٚح ٵ١لة أًةٚخ ا٣ـ٩ة إٌف ٛ٩ك٭ة ،ك٠ ٫٤ٕ٣ةف ١٦ؿ٬ة أك ٩ةا نًلٗ( .ٲر).

¬ :كإذا ٝةؿ ٣ـكصذً« :٫ف أصؽؾ ٔؾراء» ًف ٱٝ ٨١ةذٚة ٜلة( ،)1كإف ٝةؿ:
«أ٩خ أز٩ٯ ا٪٣ةس» أك «أز٩ٯ ٚ ٨٦ٺ٩ح» قب٦ ٨ٔ ٢ؿادق(ٚ :)2إف ٝةؿ« :أردت
اٹقذٛ٭ةـ» ٚٺ ظؽ كٹ ٕ٣ةف ،كإف ٝةؿ« :أردت أ١لة دـٌل» كصت اٙلؽ أك إ٤٣ةف،
ك٠ؾا إف ٝةؿً« :ف أرد مٲبة» ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح( ،)3إٹ ظٲر صةء ثةٹقذٛ٭ةـ()4

ٚٺ ٨لء.
 :Êكإذا ٝةؿ٦« :ة أّ ٟ٪إٹ زا٩ٲح» أك «أّ ٟ٪ز٩ٲخ» ًف ٱٝ ٨١ةذٚة ٜلة،
ك٠ؾا إف ٝةؿ ٜلةٝ :ة٣ٮا أك ٝةؿ ٚٺف :إ ٟ٩ز٩ٲخ.
كإف ٝةؿ ٹ٦ؿأدَل« :إظؽاً٠ل زا٩ٲح» ًف ٱٝ ٨١ةذٚة( ،)5إٹ أف ٱٞٮؿ« :أردت
٬ؾق» ٠ةف ٝةذٚة ٜلة(.)6
¬ :كٝ ٨٦ؾؼ أرثٓ ٩كٮة  ٫٣ث ِٛ٤كاظؽ أك ثأٛ٣ةظ ٹٔ ٢٠ ٨كاظؽة
٪٦٭ ٨أك ظؽ ٜلة( ،)7كإف  ٨٠أص٪جٲةت ظؽ  ٢١٣كاظؽة ظؽٌ نا ٠ة٦ٺن ،كٝةؿ أثٮ
(ٝ )1ٮً« :٫٣ف ٱٝ ٨١ةذٚة ٜلة» كذ ٟ٣ٵ١لة ٝؽ دـكؿ إ٣ؾرة ثٍ٘ل ا٣ٮطء٠ ،ؼؿؽ اٙلٲي كا٣ٮزجح
كٖل ٢ا٣سٞٲ ٨٦ ٢اٵرض إٌف ٚٮؽ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(٬ )2ؾا  ٓ٦اُٞ٣ص ظٲر أدٯ ُل٧ـة كاظؽة ،كأ٦ة  ٓ٦اٛلؽ ظٲر أدٯ ُل٧ـدَل ٚٺ ٤لذ ٢٧إٹ
اٹقذٛ٭ةـ( .ثكذةف).
( )3ظضذ ٫أ ٫٩ٱكذٕ ٢٧ث٪ٕ٧ٯ أٔ٧٤٭ ٥ثة٣ـ٩ةً٠ ،ل ٱٞةؿٚ :ٺف أر٦ٯ ا٪٣ةس ،أم :أٔ٧٤٭٥
ثة٣ؿ٦ةٱح٪٤ٝ .ة :اْ٣ة٬ؿ ػٺ( .٫ٚثكذةف).
( )4ك٬ٮ ظٲر ٱأيت ُل٧ـدَل.
( )5كذ ٟ٣ٵف  ٨٦رشط اٞ٣ؾؼ أف ٱ١ٮف اٛلٞؾكؼ ٕ٦ٲ٪ة ،ك ٫٪١٣ٱؤدب يف ذ ٫٤٠ ٟ٣ظٲر
ق ٍٞاٙلؽ( .ثكذةف).
( )6ثة٣ذٛكٍل.
َ َ َْ ُ َ َْ َ َ ُ
ْ
( )7كذٞ٣ ٟ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صواَّلِيَ يصمٔن أزواجًّٓص اٳٱح [ا٪٣ٮرٚ ،]6ؽؿ ّة٬ؿ٬ة ٔىل كصٮب

إ٤٣ةف  ٢١٣كاظؽة أك اٙلؽ؛ كٵف اٙل٦ ٜذٕؽد ٠ة٣ٲَ٧ل يف اٵ٦ٮاؿ ٚإ١لة دذٕؽد ثذٕؽد اٙلٜ

كاٛلكذع١ٚ ،ٜؾ ٟ٣إ٤٣ةف ،ك٠ؾا ٱذٕؽد يف اٵص٪جٲةت .كظضح ٦ة ٟ٣كأيب ظ٪ٲٛح أف اٙلؽ
دةثٓ ٞ٤٣ؾؼ ك٬ٮ اٛلٮصت ٚ ،٫٣إذا ٠ةف ث ِٛ٤كاظؽ ًف ٣لت إٹ ظؽ كاظؽ٪٤ٝ .ة :ظٞٮؽ
=

ظ٪ٲٛح ك٦ة :ٟ٣ٱ ٰٛ١ظؽ كاظؽ ٜل ٨ا.٢١٣
 :كاٛلُة٣جح ثةٕ٤٣ةف إٌف ا٣ـكصح ٞ٤ُ٦ة( ،)1ٹ إٌف ا٣ـكج ،إٹ ظٲر
٪٬ةؾ ك٣ؽ ٤َ ٫٤ٚ ٰٛ٪٦ج٫؛ ٣بٺ ٱ٤ع ٜث ٫ا٣ٮ٣ؽ .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح٣ :ٲف ٤َ ٫٣ج٫
ٞ٤ُ٦ة .كٝةؿ أوعةب ا٣نة٤َ ٫٣ :ٰٕٚج ٞ٤ُ٦ ¬٫نةٝ .ةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم أٖلؽ ث٨
٤لٲٯ :ك٬ٮ أكٌف؛ ٣ٲؽٛ٩ ٨ٔ ٓٚك ٫ظؽ اٞ٣ؾؼ كٞٛ٩ح إ٣ؽة .ك٬ٮ اٞ٣ٮم .كٹ
ٱىط أػؾ إ٣ٮض ٔىل دؿؾ إ٤٣ةف( )2أك اٙلؽ.
¬ :كٱىط إ٤٣ةف يف ٔؽة ا٣ؿصٰٕ كٚة ٝنة ،كيف ٔؽة ا٣جةا ،٨ػٺؼ أيب
ظ٪ٲٛح( ،)3ٹ ثٕؽ اٌٞ٩ةء إ٣ؽة ٚٺ ٱىط ،ػٺؼ أيب ٱٮق ٙكٞل٧ؽ إذا ٠ةف
٪٬ةؾ ك٣ؽ  ،ٰٛ٪٦ك٦س ٫٤يف ا٣ذؾ٠ؿة(.)4

اٳد٦ٲَل ٹ دذؽاػ  ٢ك٣ٮ اّلؽ ا٣كجتً٠ ،ل ٣ٮ ٝذ ٢صًلٔح دٕٚح كاظؽة ٚإ ٫٩ٹ ٱذؽاػ ،٢ث٢
ٱ١ٮف اٙلً٠ ٥١ل ٣ٮ ٝذ٤٭ ٥كاظؽ نا ثٕؽ كاظؽ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )1قٮاء ٠ةف ز ٥ك٣ؽ  ٰٛ٪٦أـ ٹ( .ثكذةف).
( )2ك ٫٪١٣ٱك ٍٞظؽ اٞ٣ؾؼ كإف ًف ٱ٤ــ إ٣ٮض؛ ٵف ذ ٟ٣ث٪٧ـ٣ح إٛ٣ٮ ،ك٬ٮ ٱىط ٝج٢
ا٣ؿ.)Í( .ٓٚ
( )3ك ظضح أيب ظ٪ٲٛح أ١لة ٠ةٵص٪جٲح ٚٺ ٔٞ٤ح ثٲ٪٭ًل٪٤ٝ .ةٚ :أ٦ة ثٕؽ اٌٞ٩ةء إ٣ؽة ٚٺ ٱىط؛ ٵ١لة
أص٪جٲح .كظضح اٳػؿٱ ٨أف ز ٥ظةصح إٌف إ٤٣ةف٤ٚ ،٭ؾا ٱسجخ( .ثكذةف).
( )4اٵز٬ةرٝ :ٲ :٢ك٣ٮ ثٕؽ إ٣ؽة.

فصل[ :يف صفخ اللؼبى]

كوٛح إ٤٣ةف أف ٤لِصً٬ل اٷ٦ةـ أك ظة ٫٧٠إذا ٠ةف ذ ٟ٣اٞ٣ؾؼ ك ٓٝيف كٝخ
ذ ٟ٣اٷ٦ةـ(ٚ )1ٲْٕ٭ًل( )2ك٤لس٭ًل ٔىل ا٣ذىةدؽ( )3كإٝة٦ح اٙلؽ ٔىل  ٨٦اقذع٫ٞ
٪٦٭ًل؛ ٵٝ ٫٩ؽ كصت ٔىل أظؽً٬ل .كٱىط ٔٛٮ٬ة ٔ ٨ا٣ـكج ٝج ٢اٛلؿإٚح ،ٹ ثٕؽ٬ػ Êة.
ٚإف ا٦ذ ٓ٪ا٣ـكج ثٕؽ ظٌٮرق  ٨٦إ٤٣ةف ك٣ٮ ٦ؿة كاظؽة ظؽ ٞ٤٣ؾؼ ،)4(Êكإف ظٙ٤
دٮص ٫اٙلؽ ٤٣ـ٩ة ٔىل ا٣ـكصح ،كٜلة أف دؽ ٫ٕٚثأٱًل١لةٚ ،إف ا٦ذٕ٪خ ٪٦٭ة ك٣ٮ ٦ؿة كاظؽة
ظؽت ٤٣ـ٩Êة( ،)5ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٞ٣ة٬ل زٱؽ ،كإف رصٕخ إٌف إ٤٣ةف ٝجً٠ ٢لؿ اٙلؽ
ٔ٤ٲ٭ة يٝجً٪٦ ٢٭ة . Êكٝةؿ أثٮ إ٣جةس :ٹ ّلؽ إٹ إذا ا٦ذٕ٪خ أرثٓ ٦ؿات .كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف
ٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف ك٤لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ ّلؽ إٹ أف دٞؿ ثة٣ـ٩ة أرثٓ ٦ؿات(.)6
( )1ك١٦ةف كٹٱذ.Ê ٫
( )2كٚةرؽ ٬ؾا ثةب اٙلؽكد ٚإ١لٝ ٥ة٣ٮا :ٱ٦ ٨ٞ٤ة ٱك ٫٪ٔ ٍٞاٙلؽ ٣ٮص٭َل :اٵكؿ :اٚلرب؛ ٚإ÷ ٫٩
ٝةؿ ٞ٧٤٣ؿ ٔ٪ؽق ثة٣ـ٩ةٛ ٟ٤ٕ٣(( :لكخٝ ٟ٤ٕ٣ ،ج٤خ)) ،كٝةؿ ٧٤٣ٺٔ٪ح(( :إ٣ ٫٩ؿص ٥يف
ّ٭ؿؾ ثةٙلضةرة ػٍل ٔ ٨٦ ٟ٣ؾاب آص» .ا٣ٮص ٫ا٣سةٌل :أف يف ثةب إ٤٣ةف ٹ ثؽ أف ٱ١ٮف
أظؽً٬ل ٠ةذث نةٚ ،عسة ٔىل ا٣ذىةدؽ؛ ٣بٺ ٱٞؽـ ا١٣ةذب ٔىل ٞلْٮر( .ز٬ٮر ث .)٫ْٛ٤كٵف يف
إ٤٣ةف ظٞة  ٢١٣كاظؽ ٪٦٭ًل ،ثؼٺؼ ا٣ـ٩ة ك٩عٮق ٚ٭ٮ ظٓ ٜصُ( .لؿاف).
(ً٠ )3ل  ٢ٕٚا٪٣جٰ ÷ ،ك٬ؾا كص ٫اٛ٣ؿؽ ثٲ ٫٪كثَل ظؽ ا٣ـ٩ة؛ ٵف ا٪٣جٰ ÷  ٨ٞ٣ا٣ـاٌل
٦ة ٱك ٍٞاٙلؽ ،كاٛ٣ؿؽ ٦ة ذ٠ؿق يف ا١٣ذةب.
ً
ِل ُ
(ٞ٣ )4ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صفَ ْ
وَ ْه َث َىاج َ
َِّي َج ْ َ
اج ِ ُ
ِلةّص

[ا٪٣ٮر ،]4:كٱ١٩ ٰٛ١ٮ٦ ٫٣ؿة؛ ٵ٠ ٫٩إٝؿارق،

كاٷٝؿار ثةٞ٣ؾؼ ٦ؿة ٱ( .ٰٛ١ثكذةف ث .)٫ْٛ٤كيف ا١٣ٮا٠ت ٦ة ٝ :¬٫ْٛ٣ٮٚ« :٫٣إف  »٢١٩ٱٰٕ٪
٦ؿة كاظؽة ٚٲعؽ ٵصٝ ٢ؾٜ ٫ٚلة؛ ٵ ٫٩ٱؽ ٓٚاٙلؽ ٔٛ٩ ٨ك ٫ثإٝة٦ح م٭ٮد أرثٕح ٔ٤ٲ٭ة ثة٣ـ٩ة أك

ثةٕ٤٣ةفٚ ،إذا ًف ٱ ٢ٕٛذ ٟ٣ظؽ ٞ٤٣ؾؼ ٹ ١٪٤٣ٮؿ( .ثة.)ِٛ٤٣
َ َ ْ َُ َ ْ َ ْ َ َ َ
( )5كذ ٟ٣ٵف أٱًل٠ ٫٩ة٣ن٭ٮد ٔ٤ٲ٭ة؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صويسرأ خِٓا اىػشابّ...ص اٳٱح [ا٪٣ٮر،]8

كٱ ٰٛ١ا٦ذ٪ةٔ٭ة ٦ؿة ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص٠ ،ةٷٝؿار يف قةاؿ اٛلٮآًٚ ،إ ٫٩ٹ ٱٕذرب ٚٲ ٫ا٣ذ١ؿار

ثعةؿ١ٚ ،ؾا ٪٬ة .كظضح أيب إ٣جةس أف ١٩ٮٜلة ث٪٧ـ٣ح اٷٝؿار ثة٣ـ٩ة .كظضح اٞٛ٣ٲ٭َل أ ٫٩ٹ
ظؽ ث١٪ٮؿ( .ثكذةف).
(٬ )6ؾا دأكٱ ٢اٞٛ٣ٲ٭َل ٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف ك٤لٲٯ ا٣جعٲجط ٞ٣ٮؿ أيب إ٣جةس :إ١لة إذا ٤١٩خ أرثٓ
=

¬ :كإذا ظٛ٤خ ا٣ـكصح ثٕؽ ا٣ـكج د ٥إ٤٣ةف ثٲ٪٭ًلٚ ،ٲٛكغ اٙلة٥٠
١٩ةظ٭ًل ،كٱ٪ذ٩ ٰٛكت ا٣ٮ٣ؽ ٔ ٨ا٣ـكج( .)1كٹ ٱ ٓٞاٛ٣كغ إٹ ثٛكغ اٙلة،٥٠
كٹ ٱ٪ذ٩ ٰٛكت ا٣ٮ٣ؽ إٹ ث ٰٛ٪اٙلة ،)2(٥٠كٹ ٱ ٰٛ١اٛ٣كغ ٔ ٨ا٤ٚ ،)3(ٰٛ٪٣ٮ
٦ةت أظؽ ا٣ـكصَل ٝج ٢اٛ٣كغ دٮارزة كثُ ٢ظ ٥١إ٤٣ةف ،ك٠ؾا إذا ٦ةت ا٣ٮ٣ؽ
أك ا٣ـكج ٝجٛ٩ ٢ٲ ٫دٮارزة¬ كاقذٞؿ ٩كج ،٫كإف ٦ةت اٙلة ٥٠أك ٔـؿ ٝج ٢اٛ٣كغ
كاٚ ٰٛ٪٣ة١٪٣ةح كا٪٣كت ثةٝٲةف ظذٯ ٱ ٢ٕٛذ ٟ٣ظة ٥٠آػؿ( ،)4ك٠ؾا ٝج٢
أظؽً٬ل ٚ٭ٮ ثةؽ( .)5كٝةؿ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا٪٣ةرص :إ ٫٩ٱٛ٪كغ ا١٪٣ةح كٱ٪ذٰٛ
ا٪٣كت ثٛؿاغ ا٣ـكصَل  ٨٦اٵٱًلف( .)6كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚثٛؿاغ ا٣ـكج  ٨٦أٱًل.٫٩
٦ؿات ظؽت ٤٣ـ٩ةٞٚ ،ة٣ٮا :اٛلؿاد ث ٫إذا أٝؿت ،ٹ ثة١٪٣ٮؿ ٚٺ ٱٰٛ١؛ ٵف ا١٪٣ٮؿ ٹ ٤ل٥١
ث ٫يف اٙلؽكد .كأثٞةق أثٮ صٕٛؿ ٔىل ّة٬ؿق أ١لة إذا ا٦ذٕ٪خ  ٨٦إ٤٣ةف أرثٓ ٦ؿات ظؽت.
كٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٞ٣ة٬ل زٱؽ كأوعةب ا٣نة ٰٕٚأ ٫٩ٱ ٰٛ١ا٦ذ٪ةٔ٭ة ٦ؿة كاظؽة يف كصٮب
اٙلؽ ٔ٤ٲ٭ة؛ ٵف ثن٭ةدات ا٣ـكج ٝؽ دٮص ٫اٙلؽ ٔ٤ٲ٭ة ،كٜلة أف دؽرأق ٔٛ٩ ٨ك٭ة ثن٭ةدألة،
ٚإذا ا٦ذٕ٪خ ٪٦٭ة ظؽت ً٠ل ٬ٮ ّة٬ؿ اٳٱح ا١٣ؿٱ٧ح٠( .ٮا٠ت).
( )1ٹ ٱىط إٹ ثٕؽ ا٤ُ٣ت ،ٱٕ :ٰ٪ثٕؽ َ٤ت ا.ٰٛ٪٣
(*) إف َ٤ت( .أز٬ةر) .كقٮاء َ٤ج ٫ا٣ـكج أك ا٣ـكصح .ك( .)Íكإف ظ ٥١ثٍ٘ل َ٤ت ًف
ٱىطٔ( .ة٦ؿ) .كٝٲ :٢ٱىط¬ ؛ ٵف اٛلؿإٚح ٝؿٱ٪ح ا٤ُ٣ت.ا٬ػ ك٤٣عة ٥٠أف ٱٞٮؿ :اَ٤ت
اٙل ،ٰ٪٦ ٥١كٹ ٱ١ٮف دٞ٤ٲ ٪نة.)Í( .
( )2إف َ٤ت.
( )3كأ٦ة اٛ٣كغ ٞٚؽ ىو ِفط كظؿ٦خ ٔ٤ٲ٦ ٫ؤثؽ نا.
( )4كدٕةد اٵٱًلف  ٨٦أكٜلة ك٣ٮ ٠ةف اٙلة ٥٠اٳػؿ ظةرضا ٔ٪ؽ اٵكؿ.)Í( .
(*) كٱكذأ ٙ٩إ٤٣ةف.
( )5أم :ا٣ؾم ًف ٤ل ٥١ث .٫ك ِٛ٣ظةمٲح :كٱْ٪ؿ ٣ٮ ظ ٥١ث ٰٛ٪ا٣ٮ٣ؽ دكف ٚكغ ا١٪٣ةح ٢٬
ٱ٪ذً٠ ٰٛل ٣ٮ ظ ٥١ثٛكغ ا١٪٣ةح دكف  ٰٛ٩ا٣ٮ٣ؽ اٛ٩كغ كث ٰٞا٪٣كت؟ ٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق:ٙ
اٛلؾ٬ت أ ٫٩ٱىط اٙل ٥١ثأظؽً٬ل دكف ا٣سةٌل .كيف ثٕي اٙلٮا٨ل٤ٚ :ٮ ظ ٥١ث ٰٛ٪ا٣ٮ٣ؽ
ثُ٤ج٭ًل دكف اٛ٣كغ ًف ٱ٪ذ٩ ٙكت ا٣ٮ٣ؽ.)Í( .
( )6كظضح ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا٪٣ةرص أٝ ÷ ٫٩ةؿ ثٕؽ ٚؿاٗ٭ًل(( :ٹ قجٲ٤ٔ ٟ٣ ٢ٲ٭ة)) ،كًف
=

¬ :كوٛذ٭ًل ٔ٪ؽ ا٣ذعة ٙ٣أف ٱٞٮ٦ة(٩ )1ؽثة ،كّل ٢٧ا٣ـكصح ا٣ٮ٣ؽ يف
ظضؿ٬ة ٩ؽثة ،كٱجؽأ اٙلة ٥٠ثذع٤ٲ ٙا٣ـكج كصٮث نة ،كإف ظ ٙ٤ثٍ٘ل ّل٤ٲٙ
اٙلةً ٫٣ ٥٠ف ٱٕذؽ ثٚ ،٫ٲٞٮؿ ٦- ٢ٝ :٫٣نٍلا إ٣ٲ٭ة()2

« :كآص إْ٣ٲ ٥إٌل ٣ىةدؽ

ٚٲًل ر٦ٲذ ٟث ٨٦ ٫ا٣ـ٩ة ك ٰٛ٩ك٣ؽؾ ٬ؾا( ،»)3كٱ١ؿر ذ ٟ٣أرثٕة ،ز ٥ٱِ٘٤
ثةٚلة٦كح أف ٪ٕ٣ح آص ٔ٤ٲ ٫إف ٠ةف  ٨٦ا١٣ةذثَل يف ر٦ٲٜ ٫لة كٛ٩ٲ٣ ٫ٮ٣ؽ٬ة .ز ٥ٱأ٦ؿ
ا٣ـكصح أف دٞٮؿ« :كآص إْ٣ٲ ٥إٛ ٫٩ل ٨ا١٣ةذثَل ٚٲًل ر٦ةٌل ث ٨٦ ٫ا٣ـ٩ة كٛ٩ٲ٣ ٫ٮ٣ؽم
٬ؾا» ،كد١ؿر ذ ٟ٣أرثٕة ،ز ٥ٱ٘ ِ٤ذ ٟ٣ثةٚلة٦كح أف ٌٗت آص ٔ٤ٲ٭ة إف ٠ةف ٨٦
وط؛ ٵ١لة ٱَ٧ل ،ٹ إف
ا٣ىةدَٝل يف ر٦ٲٜ ٫لة كٛ٩ٲ٣ ٫ٮ٣ؽ٬ة .كإف ٝةٹ« :أم٭ؽ ثةٓص» ¬
اٝذُصا ٔىل «أم٭ؽ» .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة :ٰٕٚإ١لًل ٱأدٲةف ث ِٛ٤ا٣ن٭ةدة
 ٍٞٚٹ ثة٣ٲَ٧ل .كٹ ِلت اٚلة٦كح ٚٲ٭ًل  ٕ٦نة كٚة ٝنة ،ث٦ ٰ٬ ٢كذعجح د٘٤ٲْة كدأ٠ٲؽا،
٤ٚٮ ٚؿؽ اٙلة ٥٠ثٲ٪٭ًل ٝج٤٭ة كثٕؽ اٵرثٓ وط¬ ،كإف ٚؿؽ ثٲ٪٭ًل ثٕؽ زٺزح أٱًلف ًف
ٱىط( ،)4ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كأظؽ ٝٮٍف أيب َة٣ت(.)5
ٱٚ :٢ٞؿٝخ ثٲً١٪ل٪٤ٝ .ةٛ :لة ٚؿٗة ٝةؿ ÷(( :ٹ ِلذٕ٧ةف أثؽا)) ك٬ؾا ٬ٮ ا٣ذٛؿٱ .ٜكظضح
ا٣نة ٰٕٚأف إ٤٣ةف ٚؿٝح ٦ذضؿدة ٔ ٨إ٣ٮضٚ ،ٮصت كٝٮٔ٭ة ثٞٮؿ ا٣ـكج كظؽق ٠ةُ٣ٺؽ.
٪٤ٝة :اُ٣ٺؽ يف ٛ٩ك ٫ٹ ٱٛذٞؿ إٌف اٷ٦ةـ كاٙلة ،٥٠ثؼٺؼ إ٤٣ةف ٚإٛ ٫٩لة اٚذٞؿ إ٣ٲ٭ًل اٚذٞؿ إٌف
ٝٮ٣ٲ٭ًل( .ثكذةف).
( )1أم :اٙلة٪٦ ٙ٣٭ًل.
(ٝ )2ٮ »٢ٝ« :٫٣ٱؿٱؽ ث ٫اٵ٦ؿ إٌف اٙلة ٥٠ٱ ٫ْٛ٤ذ ،ٟ٣إٹ أف ٱ١ٮف ٹ ٦لذؽم ٜلؾق اٵٛ٣ةظ ،ثؽ٣ٲٝ ٢ٮ٫٣
يف ا٣ـكصح :ز ٥ٱأ٦ؿ ا٣ـكصح أف دٞٮؿ .كيف ا٣ىٕٲرتم يف ٝىح ٬ٺؿٚ :أٝة ٫٦ا٪٣جٰ ÷ ثٕؽ
إُ٣ص ٔ ٨ٱَ٧ل اٛل٪ربٞٚ ،ةؿ(( :ٱة ٬ٺؿ ،ااخ ثة٣ن٭ةدة))  ٢ٕٛٚظذٯ ٝةؿ يف اٚلة٦كح :أف
٪ٕ٣ح آص ٔ٤ٲ ٫إف ٠ةف  ٨٦ا١٣ةذثَل ،إٌف ٝٮٚ :٫٣أٝة٦٭ة ٞ٦ةٞٚ ٫٦ة٣خ :أم٭ؽ ثةٓص..إ٣غ.
(*) ٩ؽث نة.
( )3كٱ١ؿر  ٰٛ٩ا٣ٮ٣ؽ يف  ٢٠ٱَ٧ل.)Í( .
( )4قٮاء ا ٥ٌ٩إ٣ٲ٭ة ظ ٥١أـ ٹ( .رشح أز٬ةر ثةػذىةر).)Í( .
(ٝ )5ةؿ أثٮ صٕٛؿ :كٝؽ ٖل ٢أ وعةب أيب ظ٪ٲٛح ٠ٺٔ ٫٦ىل أٝ ٫٩ج ٢أف ٱْ٭ؿ اٷصًلع ٔىل
ػٺ ،٫ٚكٝٲٝ :٢ج ٢أف ٱج ٖ٤درصح اٹصذ٭ةد ،ك٩عٞ٩ ٨ٮؿ ذ ٟ٣يف ٠ٺـ أيب َة٣ت( .ز٬ٮر).

¬  :كإذا ٝؽـ اٙلة ٥٠أٱًلف ا٣ـكصح ٔىل أٱًلف ا٣ـكج أٔةد٬ة زة٩ٲة ثٕؽ أٱًلف
ا٣ـكج()1؛ ٵف ا٣رتدٲت ثٲ٪٭ًل كاصت ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح٤ٚ .ٮ ٚؿؽ اٙلة ٥٠ثٲ٪٭ًل
كٛ٩ٯ ا٪٣كت كظ ٥١ثؾ ُ٤ٗ ٟ٣نة(ٝ )2ج ٢إٔةدة ا٣ـكصح ٣ٶٱًلف ٛ٩ؾ¨()3؛ ٵص٢
اٚلٺؼ( .)4كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٹ ٱىط(.)5
 :كٚؿٝح إ٤٣ةف ٚكغ¬ ،كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛحٞ٤َ :ح ثةا٪ح .كٹ ٣لٮز ٢ٕٚ
إ٤٣ةف يف اٛلكضؽ(ٚ ،)6إف ٚ ٢ٕٚٲ ٫وط  ٓ٦اٷز .٥كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٱكذعت
ٚٲ )7(٫د٘٤ٲْة.
 :كإذا ٚؿؽ اٙلة ٥٠ثٲ٪٭ًل كٛ٩ٯ ٩كت ا٣ٮ٣ؽ  ٨٦ا٣ـكج ظى٤خ
أظ١ةـ ،ك :ٰ٬اٛ٩كةخ ا١٪٣ةح( ،)8كزكاؿ اٛ٣ؿاش ٠ةُ٣ٺؽ ا٣جةا ٨قٮاء،
كّلؿٱ ٥ا٣ـكصٲح ثٲ٪٭ًل أثؽا ،كقٞٮط اٙلؽ ٔ ٨ا٣ـكج ،كا٩ذٛةء ٩كت ا٣ٮ٣ؽ ٨٦

( )1كٝةؿ ا٣ؽكارم :ٱٕٲؽ ا٘ل٧ٲٓ ٠ةٚلُجح كا٘لٕ٧ح ،كاقذٞؿث ٫اٛلؤٙ٣؛ ٵف ٱَ٧ل ا٣ـكج كٱ٧ٲ٪٭ة
٠ة٣يشء ا٣ٮاظؽٚ ،إذا كٔ ٓٝىل ٍٗل ا٣ٮص ٫اٛلٍصكع ًف ٱىط ،ك٬ٮ ٹ ٱذجٕي ،ذ٠ؿق يف ا٣ٮاث.٢
كيف رشح اٛ٣ذط :أ ٫٩ٱٛؿؽ ثٲ٪٭ًل؛ ٵف ا٘لٕ٧ح كاٚلُجح ٔجةدة ٠ة٣يشء ا٣ٮاظؽ ،ثؼٺؼ ٦ة
٩عٚ ٨ٲ ،٫كآص أٔ.٥٤
( )2أك ق٭ٮ نا ،كإٹ ٚجةَ.)Í( .٢
(*) ٹ ٔ٧ؽ نا ٚٲ٪ذٞي.
( )3كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر.
( )4كٔ٪ؽ أوعةث٪ة اٞ٣ٲةس ٔؽـ اٛ٪٣ٮذ؛ ٛلؼةٛ٣ذ ٫إصًلع اٳؿ ،كآص أٔ.٥٤
( )5كظضذ ٫أٟ ٫٩لة٪٤٣ ٙ٣ه( .ثكذةف).
( )6كيف اٵز٬ةر :كِل٪ت اٛلكضؽ .أم :ٱ١ٮف  ٫٤ٕٚيف اٛلكضؽ دؿ ٠نة ٪٧٤٣ؽكب.)Í( .
( )7ظضح ا٣نة ٰٕٚأ ÷ ٫٩ٹٔ ٨ثَل ٬ٺؿ ث ٨أ٦ٲح كزكصذ ٫ثٕؽ إُ٣ص ٔىل ٱَ٧ل اٛل٪رب.
(ثكذةف).
( )8كٹ ٱذَٕل ٛ٣ػِ اٛ٣ Éكغ ،ث ٢ٱٝ ٰٛ١ٮ(( :٫٣ٹ ٣لذٕ٧ةف أثؽا))( .رشح أز٬ةر) .ٱؤػؾ ٬ ٨٦ؾا
أف اٵ٦ؿ ظ ،٥١كٝٲ٬ :٢ٮ ٟلذه ثةٕ٤٣ةف.)Í( .É

ا٣ـكج ،كٹ

ٱ٤ع)1(ٜ

ث٪كت أ٤ٚ ،)2(٫٦ٮ ٠ة٩خ ٬ةم٧ٲح ًف ٱ٬ ٨١ةم٧ٲة ،كٹ

ٱؿزٮف( ٫٪٦ )3إٹ ٍ٦لاث ذكم اٵرظةـ ،ذ٠ؿق يف ا٣ؽرر Êكرشح ا١٪٣خ ،كٝةؿ يف
ٔٞؽ اٛ٣ؿااي :إف ٔىجح أ ٫٦ٱ١ٮ٩ٮف ٔىجح  ،٫٣كٱٕ٤ٞٮف ٔ ،)4(٫٪كٱ١ٮ٩ٮف
أك٣ٲةء ١٩ةظ ٫إذا ٬ٮ أ٩سٯ(.)5
¬ :كإذا أ٠ؾب ا٣ـكج ٛ٩ك ٫ثٕؽ دًلـ إ٤٣ةف كاٛ٣كغ ك ٰٛ٩ا٪٣كت ٚإ٫٩
٤لؽ ٞ٣ؾؼ ا٣ـكصح إف َ٤جذ ٫اٙلؽ( ،)6كٱ٤ع ٜث٩ ٫كت ا٣ٮ٣ؽ ،كٱجٞٯ ا٣ذعؿٱ٥
اٛلؤثؽ ثٲ٪٭ًلٚ ،ٺ ٤ل ٫٣ ٢دـكص٭ة ،ػٺؼ اٛل٪ذؼت كأيب ظ٪ٲٛح(.)7
٤ٚ :ٮ ٠ةف إ٠ؾاثٛ٪٣ ٫ك ٫ثٕؽ ٦ٮت ا٣ٮ٣ؽ ٚإف ًف ٱ٤٣ ٨١ٮ٣ؽ ك٣ؽ ظٰ ًف ٱؿث
 ،٫٪٦كٹ ٱسجخ٩ Êكج ،)8(٫٪٦ ٫ػٺؼ ا٪٣ةرص كا٣نةٝ ،)9(ٰٕٚةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٨
(٩ )1كج.٫
( )2كأثة٬ة( .ثؿ٬ةف).
( )3أمٝ :ؿاثح أ.٫٦
(ٝ )4ٮم يف ا ،Ê ٢ٕٞ٣ٹ يف اٷرثً٠ ،ل يف اٵز٬ةر.
( )5كٝٲ :٢كٍف ١٩ةظ٭ة اٷ٦ةـ أك اٙلة .٥٠ك(.)Í
(*) ك٦س ٫٤ذ٠ؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  .#كٝٲ :٢إف كٍف ١٩ةظ٭ة اٷ٦ةـ أك Êاٙلة٥٠؛ ٵف ٔىجح أ ٫٦ٹ
ٱ١ٮف ظ٧١٭ ٥ظ ٥١إ٣ىجح إٹ يف أ( .ٍٞٚ ٢ٕٞ٣ة٦ؿ).
( )6كيف رشح اٵزًلر :كإف ًف دُ٤ت .ك٦س ٨ٔ ٫٤ا٣نةٰ٦؛ ٵٝ ٫٩ؽ كصت ثة٣ؿ ،ٓٚكٹ ٔٛٮ ثٕؽق.
( )7ظضح اٛل٪ذؼت أ ٫٩إذا صةز أف ٱٕٮد ا٪٣كت صةز ٔٮد اٛ٣ؿاش ،ك٠ةُ٣ٺؽ٪٤ٝ .ة ٓ٪٦ :ا٪٣ه
 ٨٦ذ( .ٟ٣ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )8إذ ٹ ز٧ؿة  ٫٣ثٕؽ اٛلٮت.ا٬ػ ث ٫٣ ٢ز٧ؿة ،ك٬ٮ ٙلٮؽ ا٪٣كت؛ إذ ٱٞةؿٝ :رب ٚٺف ثٚ ٨ٺف.
(*) كإذا ًف ٱىط رصٮٔٚ ٫٭٤ ٢لؽ ق٢؟ ٹ ظؽ ٔ٤ٲ ٫ثؾ ٟ٣ا٣ؿصٮع ،ذ٠ؿق ا٣كعٮٍف.)Í( .
( )9ظضذ٪ة أف دٔٮاق  ٫٣ثٕؽ ٦ٮد ٫ٹ ٱسجخ  ٫٣ظً١ل زااؽا ٔىل اٛلةؿ؛ كٵف اٛلٲخ ٹ ٣لٮز إزجةت
٩كج ٫اثذؽاء؛ إذ ٱؤدم إٌف زجٮت ظٞٮؽ ٔ٤ٲٔ ٫ىل ص٭ح اٹثذؽاء؛ ٵ ٫٩إذا زجخ  ٫٣زجخ ٔ٤ٲ،٫
ٚٲ٤ــ وعح أف ٱنرتم ٧٤٣ٲخ مٲبة كٱٌٞص ز٦ ٨٦ ٫٪٧ةؿ اٛلٲخ ،كذ٠ ٟ٣ل٪ٮع .كظضذ٭ ٥أ٫٩
٠ةٙلٰ ٚٲ٤ع٪٤ٝ .٫ٞة :اٛلٮت  ُٓ ٝذ .ٟ٣ك٠ٺـ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف ً٠ل ذ٠ؿكا يف اث ٨أـ
ا٣ٮ٣ؽ أ ٫٩إذا ادٔةق ثٕؽ ٝذ ٫٤وعخ دٔٮاق؛ ٹقذٲٛةء اٞ٣ىةص( .ثكذةف).

ق٤ٲًلف :إٹ إف ٠ةف ٦ٮت ا٣ٮ٣ؽ و
ثٞذ٧ٔ ٢ؽ نا ٚإ ٫٩ٱسجخ  ٫٣اٞ٣ىةص( ،)1كٱذجٕ٫
اٛلٍلاث كا٪٣كت .كإف ٠ةف  ٫٣ك٣ؽ ظٰ زجخ ٩كج ٨٦ ٫صؽق( ،)2كزجخ ٩كت ا٣ٮ٣ؽ
ٷثة٩ح :ٱؿث ،كٝةؿ
اٛلٲخ  ٨٦أثٲ ٫أٱٌة ٢٬ ٨١٣ ،ٱؿث اٵب )3(٫٪٦؟ ٝةؿ يف رشح ا ¬
يف ا٣ؽرر( )4كا٣ذؾ٠ؿة :ٹ ٱؿث.
¬ :كإذا ٦ةت ا٣ٮ٣ؽ اٛل ٰٛ٪ثٕؽ ٛ٩ٲ ٫كٝج ٢إ٤٣ةف ،أك ثٕؽ إ٤٣ةف كٝج٢
 ٰٛ٩اٙلة -٫٣ ٥٠اقذٞؿ ٩كج ٫ث٧ٮدٚ ،٫ٺ ٱىط ٛ٩ٲ ٫ثٕؽق ،كٱذٺٔ ٨ا٣ـكصةف(،)5
ك٠ؾا ٣ٮ ٛ٩ٯ ا٣ذٮأَ٦ل ز٦ ٥ةت أظؽً٬ل ٠ؾ ٟ٣اقذٞؿ ٩كج٭ًل ٕ٦ة؛ إذ ٹ ٱ٪ذٰٛ
٩كت اٛلٲخٚ ،ٲسجخ اٙلٰ ٫ٕ٦؛ ٵ١لًل ٖل ٢كاظؽ ،كٱذٺٔ ٨ا٣ـكصةف ٵص٢
اٞ٣ؾؼ .كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٱىط إ٤٣ةف ٔىل  ٰٛ٩اٛلٲخ( .)6ك١٬ؾا ٱ١ٮف( )7إذا
ك٣ؽت ا٣ـكصح ك٣ؽا ٦ٲذة كٛ٩ةق ا٣ـكج.
¬ :كٹ ٤لذةج يف ٝؾ ٫ٚإٌف ذ٠ؿ ٦نة٬ؽد٣ ٫ـ٩ة٬ة ثؿصَٕ٦ ٢ل ،ػٺؼ
ا٪٣ةرص٤ٚ ،ٮ أًة ٫ٚإٌف رصَٕ٦ ٢لٚ :إف ٝةؿ« :ز٩ٲخ أ٩خ كٚٺف» ٠ةف ٝةذٚة ٜلًل ٕ٦ة؛

( )1اٛلؾ٬ت Êػٺ.٫ٚ
( )2كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٱذٕ ٜ٤ث٪كجح ظ ٥١زااؽ ٔىل اٛلةؿ ،ك٬ٮ ٙلٮؽ ك٣ؽ ا٣ٮ٣ؽ ،كأ٦ة اٛلٍلاث ٚعضح ٨٦
أزجذ ٫أٝ ٫٩ؽ زجخ ا٪٣كت ١ٚؾا اٷرث ،كظضح ٦ ٫ٕ٪٦ ٨٦ؤاػؾة  ٫٣ثٞ٪ٲي ٝىؽق( .ثكذةف
ث.)٫ْٛ٤
( )3أم ٨٦ :اث ٫٪اٛلٲخ( .ثؿ٬ةف).
( )4اٵز٬ةرٝ .ٲ :٢كإف ٙل ٫ٞك٣ؽق.
(*) كٚٲًل ذ٠ؿق ًٕٙ؛ ٵ ٫٩ػٺؼ ٦ة ظ١ةق أثٮ صٕٛؿ¬ ٔ ٨اٜلةدم #؛ ٵٝ ٫٩ةؿ :إف ًف ٱ٨١
٤٣ٮ٣ؽ اٛل ٰٛ٪ك٣ؽ ًف ٱسجخ ٩كج ٫كٹ ٍ٦لاز ،٫كإف ٠ةف  ٫٣ك٣ؽ زجخ ٩كج ٫كٍ٦لازٗ( .٫ٲر).
(٬ )5ٺ ٝٲ :٢ٱ ٰٛ١إ٤٣ةف اٵكؿ.
(*) ٵص ٢اٞ٣ؾؼ.
( )6كٝٮاق اٷ٦ةـ رشؼ ا٣ؽٱ.٨
( )7اٚلٺؼ.

ٚٲٺٔ٪٭ة ك٤لؽ  ،)1(٫٣كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :إذا ظؽ  ٫٣أكٹن ق ٍٞإ٤٣ةف( )2كاٙلؽ ٜلة.
٪٤ٝة :كإف ٝةؿ« :ز٩ٲخ ثٛٺف» ٠ةف ٝةذٚة ٜلة ٹ  ،)3(٫٣Éكإف ٝةؿ« :ز٩ٯ ثٚ ٟٺف» ٠ةف
ٝةذٚة  ٫٣ٹ ٜلة .Êكٝةؿ يف رشح اٷثة٩ح :ٱ١ٮف ٝةذٚة ٜلًل يف ا٣ىٮردَل ٕ٦ة٪٤ٝ .ة٤ٚ :ٮ
ادٔٯ اٛ٣ٺف ٬ؾا ك٣ؽ ا٣ـكصح اٛل ٰٛ٪كٝةؿ« :إ٪٦ ٫٣ ٫٩٭ة» ق ٍٞاٙلؽ ٨ٔ )4(Êا٣ـكج
٫٣؛ ٵ ٫٩وؽ ،)5(٫ٝٹ إف ٝةؿ« :إ »٫٣ ٫٩كًف ٱ٬ ٨٦« :٢ٞؾق اٛلؿأة(.»)6
¬ :كٝ ٨٦ؾؼ اٛلٺٔ٪ح ثة٣ـ٩ة ا٣ؾم ٝؾٚ٭ة ث ٫زكص٭ة ثٕؽ إ٤٣ةف أك ٝج٫٤
ٚإ٤ ٫٩لؽ ٜلة( ،)7ذ٠ؿق يف اٍ٣صح.
¬ :ك ٨٦ادٔٯ ا٣ٮ٣ؽ اٛل ٰٛ٪ثٕؽ إ٤٣ةف كا ٰٛ٪٣أ ٨٦ ٫٣ ٫٩أ٬ ٫٦ؾق ثٮطء

( )1إذا َ٤ج .٫ك(.)Í
( )2كأ٦ة ٣ٮ ٝؽـ إ٤٣ةف أكٹ ًف ٱك ٍٞظؽ اٞ٣ؾؼ ٔ٪ؽق( .ثكذةف).
(٘ )3لٮاز أ١٦ ٫٩ؿق أك ٩ةا( .٥ثكذةف).
( )4كٹ ٱ١ٮف ُل ؾا اٷٝؿار ٝةذٚة ٧٤٣ؿأة؛ إذ ٣لٮز أف ٱ١ٮف زا٩ٲة كٹ د١ٮف  ٰ٬زا٩ٲح؛ ثأف د١ٮف
١٦ؿ٬ح أك ٩ةا٧ح ،كٱ١ٮف ا٣ٮ٣ؽ ٤٣ـكج اٞ٣ةذؼ ظذٯ ٱٺٔ٪٭ة؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ا٣ٮ٣ؽ
ٛ٤٣ؿاش كٕ٤٣ة٬ؿ اٙلضؿ)) ،كٹ ٱ١ٮف ٹظٞة ث ٨٧أٝؿ ث٫؛ ٵف اٛ٣ؿاش ٤٣ـكج ،كٹ ٣لت اٙلؽ
ٔىل اٛلٞؾكؼ ثإٝؿارق ثة٣ـ٩ة؛ ٵً ٫٩ف ٱٞؿ إٹ ٦ؿة كاظؽة( .وٕٲرتم).
( )5ٱٞةؿً :ف ٱىؽ ٫ٝثة٣ـ٩ة ظذٯ ٱك ٍٞاٙلؽ ،كإٝؿارق ثة٣ٮ٣ؽ ٣لٮز أف ٱ١ٮف ٔ ٨مج٭حٚ ،ٲع.ٜٞ
(قعٮٍف) .كٔ ٨قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ :كإف ًف ٱٕؿؼ  ٨ٔ ٫٪٦ز٩ة ٚٲ١ٮف دىؽٱ ٫ٞمج٭ح يف قٞٮط اٙلؽÉ
ٔٝ ٨ةذ ،٫ٚكاٙلؽ ٱؽرأ ثة٣نج٭ةت.
( )6ٵ ٫٩إذا ًف ٱ٬ ٨٦« :٢ٞؾق اٛلؿأة» ٤لذ ٢٧أ ٫٩ك٣ؽ ٔىل ٚؿام ،٫كإف ٝةؿ ٨٦« :زكصح اٞ٣ةذؼ»
٠ةف ٞ٦ؿا ٔىل ٛ٩ك ٫ثة٣ـ٩ةٚ ،ك ٍٞاٙلؽ ٔٝ ٨ةذ ،٫ٚكٱ١ٮف ا٣ٮ٣ؽ ٞ٤٣ةذؼ ظذٯ ٱٺٔ٪٭ةٚ ،ٺ
ٱ١ٮف ٹظٞة ٛل ٨أٝؿ ث٫؛ ٵف اٛ٣ؿاش ٤٣ـكج ،ذ٠ؿق ا٣ىٕٲرتم.
(ٝ )7ٮٚ« :٫٣إ٤ ٫٩لؽ ٜلة» كذ ٟ٣ٵف إظىة١لة ًف ٱك ٍٞثٕ٤ةف ا٣ـكج ٜلة؛ كٛلة ركل اثٔ ٨جةس أف
ا٣ؿقٮؿ ÷ ٚؿؽ ثَل اٛلذٺَٔ٪ل كًٝص أف ٹ ٱؽٔٯ ا٣ٮ٣ؽ ٵب ،كأف ٹ دؿ٦ٯ  ٰ٬كٹ
ك٣ؽ٬ة ثة٣ـ٩ة ٨٧ٚ ،ر٦ة٬ة أك ك٣ؽ٬ة ٤ٕٚٲ ٫اٙلؽ( .ثكذةف).
(*) ك٠ؾا ٣ٮ ٝؾٚ٭ة ا٣ـكج؛ إذ ٹ مج٭ح  ،٫٣إٹ أف د١ٮف إ٣ؽة ثةٝٲح ٹٔ٪٭ة( .مة.)Í( )ٰ٦

مج٭ح ٚةٵٝؿب أ ٫٩ٱ٤ع ٜث)1(Ê٫؛ ٵ ٫٩وةر ٠ةٞ٤٣ٲٍ ٹ أب .)2(٫٣
¬ :كٝ ٨٦ؾؼ زكصذ ٫يف ظةؿ ص٪ٮ١لة ثـ٩ة ٝج٤ٚ ٫٤٭ة ُ٦ة٣جذ٦ ٫ذٯ ٔ٤ٞخ،
ٹ ٣ٮ٣ٲ٭ة(ً٠ ،)3ل إذا ٝؾٚ٭ة ز ٥ص٪خ.
 :ك ٨٦دـكج اٛلٕذؽة ثةٙلٲي ٝجٌ٦ ٢ص دكٕح كٍٔصٱ ٨ٱٮ٦ة ص٭ٺ ثؾٟ٣
أك ثة٣ذعؿٱ ٥ز ٥ك٣ؽت ك٣ؽا ٣ؽكف قذح أم٭ؿ ٪٦ؾ دػُ ٢لة كٵرثٓ قَ٪ل ًٚل دك١لة
ٹظ ٜثةٵكؿٚ ،إف ٛ٩ةق ٹٔ٪٭ة¬ ،ذ٠ؿق اٜلةدمٞٚ ،ةؿ اٞ٣ة٬ل
٪٦ؾ َٞ٤٭ة اٵكؿ ٚة٣ٮ٣ؽ
ه
زٱؽ :إ ٫٩ث٪ةق ٔىل أف ٦ؽة اٛ٪٣ةس ٕ ٨٦ل٤ح إ٣ؽةٚ ،ٲىط إ٤٣ةف ٚٲ٭ة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٔيل :ثٔ ٢ؽة Êاٵكؿ ثةٝٲح ًف دذ)4(٥؛ ٵ١لة دٞؽـ اٹقذرباء  ٨٦ا٣سةٌل ٝج٤٭ة ز ٥دذ٧٭ة()5

 ٨٦ثٕؽ .كٝٮؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ ٪٬ة ٦سٝ ٢ٮؿ ا٣نٲغ ُٔٲح( :)6إف اٙل ٢٧إذا ٙل ٜثةٵكؿ
اٌٞ٩خ ثٔ ٫ؽد ،٫ك٬ٮ اٞ٣ٮمٚ .إف ك٣ؽد٣ ٫كذح أم٭ؿ ًٚل ٚٮٝ٭ة ٪٦ؾ دػُ ٢لة ا٣سةٌل
ٚة٣ٮ٣ؽ  ،Ê٫٣كٹ ٱ٪ذ ٰٛإف ٛ٩ةق؛ إذ ٹ ٕ٣ةف يف ا٣جةَ ،٢ػٺؼ ا٣نة ٓ٦ ٰٕٚظىٮؿ
ا٣ٮ٣ؽ.
( )1ٱْ٪ؿ ٣ٮ رصٓ ا٣ـكج ٔ ٨ا ٰٛ٪٣ثٕؽ ذ ٟ٣ق٢؟ ٱٞةؿ :رصٮع ا٣ـكج ٔ ٨ا ٰٛ٪٣ٱىطٚ ،إذا
رصٓ ثُ ٢ظ ٜاٛلؽٰٔ؛ ٵف دٔٮل اٛلؽٰٔ ٠ةٛلٍصكَح ثأف ٹ ٱؿصٓ اٵب ٔ ٨ا( .ٰٛ٪٣قٲؽ٩ة
ًٔلد ا٣ؽٱٔ ٨يل ث ٨أٖلؽ ا٣نض .)ٰ٪اٵٝؿب ٔؽـÊوعح ا٣ؿصٮع  ٨٦ا٣ـكج؛ ٵف ٚٲ ٫إثُةؿ
ظ ٜاٍ٘٣ل ثٕؽ ا٣ىعح.
(*) ٝةؿ يف ا٣رب٬ةف : Êكٹ ٱٕذرب دىؽٱ ٜاٵـ يف ٙلٮؽ ك٣ؽ٬ة ث ،٫ث ٢ٹقذعٞةٝ٭ة Éاٛل٭ؿ ٔ٤ٲ.٫
(ثكذةف ثٝ .)٫ْٛ٤ةؿ اٛلٛذٰ :ٹ ٱ٤ع ٜث ٫كٹ ٱىؽؽ؛ ٵ ٫٩ٱكٔ ٍٞىل أ ٫٦ظٞة ،ك٬ٮ ٙلٮ٫ٝ
ُلة .كآص أٔ.٥٤
(ٝ )2ةؿ اٛلٛذٰ  :#ك٬ؾا ٚٲْ٩ ٫ؿ؛ ٵف اٞ٤٣ٲٍ ًف ٱسجخ ٩كج ٨٦ ٫رص ٢كٹ ا٦ؿأة ٕ٦ٲَ٪ل،
ٹظ ٜثأ.٫٦
ثؼٺؼ ٬ؾا ٚ٭ٮ
ه
( )3كذ ٟ٣ٵ ٫٩ظ ٜثؽٌل ٠ةٞ٣ىةصٚ ،أ٦ؿق إ٣ٲ٭ة( .ثكذةف).
( )4كٝٮؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل ٱكذٞٲٔ Ê٥ىل أو ٫٤أف ٬ؾا ا٣ٮ٣ؽ ٹ دٕذؽ ث ٫ٵ٦لًل ،ث ٢ثةٙلٲي٠( .ٮا٠ت).
( )5أم :دكذأ.)Í( .ٙ٩
( )6اٛلذٞؽـ يف أكؿ ا١٪٣ةح.ا٬ػ يف ٝٮ :٫٣ا٣ؿاثٕح :اٛلٕذؽة ٔ١٩ ٨ةح وعٲط.

¬ :ك ٨٦ك٣ؽت ا٦ؿأد ٫ك٣ؽا كٛ٩ةق كٹٔ٪٭ة ٔ٤ٲ ٫ز ٥ك٣ؽت ك٣ؽا آػؿ
ظ ٌٲ نة(٣ )1ؽكف قذح أم٭ؿ( ٨٦ )2كٹدة اٵكؿٚ :إف ٛ٩ةق أك ق١خ ًٔ ٫٪ف ٱ٤ع ٜث،٫
كإف أٝؿ ث ٫زجخ ٩كج٬ ٫ٮ كاٵكؿ؛ ٵ١لًل ٖل ٢كاظؽ ،ك٣ـ ٫٦اٙلؽ()3؛ ٞ٣ؾٜ ٫ٚلة،
كإف ك٣ؽد٣ ٫كذح أم٭ؿ ًٚل ٚٮٝ٭ة  ٨٦كٹدة اٵكؿ كٵرثٓ قَ٪ل ًٚل دك١لة  ٨٦كٝخ
إ٤٣ةف كاٛ٣كغ ٚ٭ٮ ٖل ٢آػؿ ٱ٤ع ٜثة٣ـكج( )4إذا ًف دٝ ٨١ؽ أٝؿت ثةٌٞ٩ةء
ٔؽٔلة ،أك ثٕؽ إٝؿار٬ة كٝجٌ٦ ٢ص قذح أم٭ؿ  ٨٦إٝؿار٬ةٚ ،ٲ٤ع ٜثة٣ـكج؛ ٵف
ٚؿام ٫ثةؽ ً٠ل يف اُ٣ٺؽ ا٣جةا ،٨كإف ٛ٩ةق ًف ٱ٪ذٙ؛ ٵ ٫٩ثٕؽ اٌٞ٩ةء إ٣ؽة.
¬ :كإذا ٛ٩ٯ ا٣ـكج ٖل ٢ا٦ؿأدٞٚ ٫ةؿ اٜلةدم كاٞ٣ة٬ل زٱؽ :ٱىط ٛ٩ٲ٫
كٹ ٱٺٔ٪٭ة ٔ٤ٲ )5(٫ظذٯ دٌٕ٣ )6(٫ؽكف قذح أم٭ؿ ٛ٩ ٨٦ٲ ،)7(٫كإف كًٕذ٫
٣كذح أم٭ؿ ًٚل ٚٮٝ٭ة ًف ٱٺٔ٪٭ة٤ٔ Êٲ ٫إٹ أف ٣لؽد ٛ٩ٲ .٫كٝةؿ أثٮ َة٣ت :ٱىط ٰٛ٩

( )1ٹ ٦ٲذ نة.
(٬ )2ؾا اٍ٣صط ٹقذ٧ؿار ظٲةدٚ ،٫أ٦ة إذا ك٣ؽد٦ ٫ٲذة كٔ ٥٤أ ٫٩ظةدث كٝخ إ٤٣ةف ثُٰٛ٩ ٢
ا٣ٮ٣ؽ اٙلٰ؛ ٣ذٕؾر  ٰٛ٩اٛلٲخ ،كٱسجخ ٩كج ،٫كإف ٠ةف ٱٕؿؼ أ ٨٦ ٫٩ثٕؽ إ٤٣ةف ًف ٱجُٰٛ٩ ٢
اٵكؿ ،كٱٕؿؼ ذ ٟ٣ثٞٮؿ ا٪٣كةء إ٣ٮارؼ.
( )3إف َ٤جذ .٫ك(.)Í
(ٛ )4ل١ة ف اٛ٣ؿاش اٵكؿ .ك٤لٔ ٢٧ىل أ ٫٩كطء ٝج ٢دٛؿٱ ٜاٙلة :٥٠إ٦ة ٝج ٢إ٤٣ةف أك ثٕؽق[]1؛
ٵف أظ١ةـ ا٣ـكصٲح ثةٝٲح ثٲ٪٭ًل .ك(.)Í
( )5كٹ ٱٞةؿٝ :ؽ وةر ٝةذٚة ٜلة ٚٲٺٔ ٨ٵص ٢اٞ٣ؾؼ؛ ٵ ٫٩إً٩ل ٝؾؼ ٔىل رشط أف ٱ١ٮف يف
ثُ٪٭ة ٖل( .٢ز٬ٮر).
( )6ظ ٌٲ نة.)Í( .
(ٝ )7ٮ٣« :٫٣ؽكف قذح أم٭ؿ ٛ٩ ٨٦ٲ »٫كذ ٟ٣ٵ ٫٩ا١٩ن ٙوعح ذ ٟ٣اٚ ،ٰٛ٪٣ٲٺٔ٤ٔ ٨ٲ ٫ثٕؽ
ا٣ٮٹدة كٹ ٤لذةج إٌف إٔةدة ا ،ٰٛ٪٣أ٦ة إ٤٣ةف ٝج ٢ا٣ٮًٓ ٚٺ ٱىط؛ ٹظذًلؿ أف اٙل ٢٧رٱط
أك ٔ٤ح( .ثكذةف).

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

[ٝ ]1ج ٢اٙلٗ( .٥١ٲر) .ك(.)Í

اٙل ٢٧كإ٤٣ةف

ٔ٤ٲ)1(٫

ٍ٦صكََل يف ا ِٛ٤٣ثأف د٤ؽق ٣ؽكف قذح أم٭ؿ .كٝةؿ

٦ة ٟ٣كا٣نة :ٰٕٚٱىط  ٰٛ٩اٙل ٢٧كإ٤٣ةف ٔ٤ٲٞ٤ُ٦ ٫ة.
¬ :كإذا دىةدؽ ا٣ـكصةف أف ا٣ٮ٣ؽ ٣ٲف  ٨٦ا٣ـكج ًف ٱ٪ذ٩ ٙكج٫
)2(٫٪٦؛ إذ ٹ ٱ٪ذ ٰٛإٹ ثٕ٤ةف ،كٹ ٕ٣ةف  ٓ٦اٛلىةدٝح( .)3كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص
كا١٣ؿػٰ :ٱ٪ذ ٰٛثذىةدٝ٭ًل.
¬ :ك ٨٦اقذٕ ٢٧إ٣ـؿ ٔ ٨زكصذ ٫ز ٥ك٣ؽت ك٣ؽا ًف ٣لـ ٛ٩ ٫٣ٲ ٫ٵص٢
ذٚ ،ٟ٣إٝ ٫٩ؽ ٱ٪ـؿ ٨ ٫٪٦لء ٦ ٨٦ةا ٫ظةؿ صًلٔ ٫ٹ ٱنٕؿ ث ،٫ذ٠ؿق يف ا٣جعؿ(.)4

(ْ٣ )1ة٬ؿ اٙلؽٱر أ ٫٩ٹٔ ٨ا٪٣جٰ ÷ ثٲ٪٭ًل ٝج ٢ا٣ٮًٓ كٝةؿ(( :إف ك٣ؽد ٫أو٭ت))..
ا٣غ ،كٝةؿ يف أوٮؿ اٵظ١ةـ :إف ٠ةف إ٤٣ةف ٣ؽرء اٙلؽ ٠ةف إ٤٣ةف ٝج ٢ا٣ٮًٓ ً٠ل كرد ث٫
اٙلؽٱر ،كإف ٠ةف  ٰٛ٪٣ا٣ٮ٣ؽ ٠ةف ثٕؽ ا٣ٮًٓ .كآص أٔ.٥٤
( )2ٵ ٫٩إٝؿار ثإقٞةط ظ ٜا٣ٮ٣ؽ( .ثعؿ).
(*) ٵف ٤٣ٮ٣ؽ ظ ٜا٪٣كتٚ ،ٺ ٱجُ ٢ظ ٫ٞثذىةدٝ٭ًل( .ز٬ٮر).
( )3كأٱٌة ٚإف دىةدٝ٭ًل إٝؿار ثإقٞةط ظ ٜا٣ٮ٣ؽ ،ك٬ٮ زجٮت ٩كج ،٫كاٷٝؿار ٔىل اٍ٘٣ل ٹ
ٱىط .كظضح اٳػؿٱ ٨أٛ ٫٩لة ٠ةف إ٣ٲ٭ًل إزجةد ٫ثةٷٝؿار ٠ةف ٜلًل ٛ٩ٲ ٫ثة٣ذىةدؽ٪٤ٝ .ة :اٷزجةت
إٝؿار  ٫٣ٹ ٔ٤ٲ( .٫ثكذةف).
(ٞ٣ )4ٮٛ ÷ ٫٣ل ٨قأ ٨ٔ ٫٣إ٣ـؿ(( :إذا ًٝص آص ثؼ٩ ٜ٤ك٧ح ػٞ٤٭ة))ٚ .إف أٝؿ ثة٣ٮطء يف
ٍٗل اٛ٣ؿج أك يف ا٣ؽثؿ ٙل ٫ٞاٛ٣ؿاش يف اٵوط( .ثعؿ).

ثبة احلضبًخ

 ٰ٬ظ٤٣ ٜىٍ٘ل( )1إذا ًف ٱٮصؽ ٤ ٨٦لٌ ٫٪إٹ ٬ؾا ا١٣جٍل ٚٲذَٕل ٔ٤ٲ ،٫كظٜ
١٤٣جٍل إذا َ٤ج٭ة٤ٚ ،ٮ ر٬ل ثرتؾ ظٚ ٫ٞٲ٭ة ٛل ٨ٱٞٮـ ٞ٦ة ٫٦صةز( .)2ك٦ؽٔلة إٌف
أف ٱكذ ٢ٞا É٢ُٛ٣ثٛ٪ك ٫يف اٵ ٢٠كاٍ٣صب كا٤٣جةس كا٪٣ٮـ ٔىل أكٝةٔلة ا٣ذٰ
ٱٕذةد٬ة إٞ٣ٺء ،كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كا٣نة :ٰٕٚإٌف قجٓ أك زًلف قَ٪ل.
¬ :كاٙلةً٪ح أكٌف ثة٤ُٛ٣ح  ٨٦زكص٭ة( )3ظذٯ دى٤ط ٣ٺقذ٧ذةعٚ ،إذا
و٤عخ  ٫٣كَ٤ج٭ة ق٧٤خ ٣ٺقذ٧ذةع( ،)4كظ ٜاٙلةً٪ح( )5ثةؽ(.)6
¬ :كأكٌف ا٪٣ةس ثةٙلٌة٩ح اٵـٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :ك٣ٮ ٠ة٩خ
٠ل٤ٮ٠ح ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :ٹ ظ٣Ê ٜٶ٦ح يف اٙلٌة٩ح( ،)7ز ٥ا٘لؽة أـ
( )1كٝؽ د١ٮف اٙلٌة٩ح ٧٤٣ض٪ٮف٠( .ٮا٠ت) .كا٣نٲغ ا١٣جٍل٠ ،ةٵثٮٱ ٨إذا مةػة ،ك٠ؾا قةاؿ
اٞ٣ؿاثح.
( )2إذا ٝج ٢ا٣ىجٍٰٗ Êل  ٫٣ ٨٦اٙلٌة٩حٚ ،إف ًف ٱٞج٠ ٢ة٩خ اٙلٌة٩ح ظٞة ٚ ،٢ُٛ٤٣ٲضرب  ٨٦ا٦ذ.ٓ٪
(ٝ )3ةؿ يف اٛلٕٲةر :كأصؿة ا٣رتثٲح ٔ٤ٲ .٫كّة٬ؿ ا٣جٲةف[ ]1أ ٫٩ٹ ٨لء¬ ٔ٤ٲ ،٫كيف ا٣جعؿ[ :]2ٹ
ٱ٤ـٝ ٫٦جٮؿ ا٤ُٛ٣ح؛ إذ ٹ ظٌة٩ح ٔ٤ٲ ٨٦( .٫دؾ٠ؿة ٔيل ث ٨زٱؽ).
( )4إذا أ٤ٔ ٨٦ٲ٭ة ٚ ٨٦ؿط م٭ٮد.)Í( .٫
( )5يف (ب ،ج ،د) :اٙلٌة٩ح.
( )6إٌف ا٣ج٤ٮغ ( .]3[Êظةمٲح قعٮٍف) .ك٣ٮ ٝؽ دـكصخ؛ ٣ذٕ٧٤٭ة ٕ٦ةًف ا٪٣كةء كٔلؾُلة إٌف أػٺٝ٭ة
اٙلك٪ح.
( )7كذ ٟ٣ٵ١لة ٹ كٹٱح ٜلة ٔىل ٛ٩ك٭ة ١ٚؾا ٔىل اث٪٭ة ،ك٣ن٘٤٭ة ثؼؽ٦ح قٲؽ٬ةٝ .ةؿ يف
ظؿ نا ،كٞٛ٩ذٔ ٫ىل ٦ة ٫١٣إف ٠ةف ٠ل٤ٮ٠ة ،كإف ٠ةف ظؿا ٕٚىل
ا٣رب٬ةف :ث ٢د١ٮف ٣ٶب إذا ٠ةف ٌ
اٵب( .ثكذةف).

(*) إٹ أف Ðٹ ٱٞج ٢ا٣ىجٰ إٹ  ٰ٬أصربت  ٰ٬كقٲؽ٬ة ثةٵصؿة؛ ٵٝ ٫٩ؽ وةر ظ ٞنة ٤٣ىجٰ.

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

[ ]1يف ا١٪٣ةح يف ٝٮٚ :٫٣ىٝ :٢ةؿ اٜلةدم ..ا٣غ ،يف آػؿ اٛلكأ٣ح ا٣سة٩ٲح  ٨٦اٛ٣ى.٢

[ ]2يف ثةب اٛلٕةرشة يف ا١٪٣ةح.
[ ]3كدك٤٣ ٥٤ٮطء كاٹقذ٧ذةع ز ٥دٕٮد إٌفÊأ٦٭ة.ا٬ػ كٝةؿ ا٣نة :ٰ٦ٹ كص٤٣ ٫ؿد ثٕؽ أف و٤عخ ٤٣ٮطء.

ظ٣ ٜٶب إٹ
اٵـ ،ز ٥أ٦٭ةٔلة ،ز ٥اٵب اٙلؿ( ،)1كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚٹ ِف
ثٕؽ ٔؽـ ا٪٣كةء٪٤ٝ .ة :ز ٥اٚلة٣ح ٵب كأـ ،ز ٥اٚلة٣ح ٵـ ،ز ٥اٚلة٣ح ٵب( ،)2ز٥
ا٘لؽة أـ اٵب ،ز ٥أ٦٭ةٔلة ،ز ٥ا٘لؽات أ٦٭ةت اٵصؽاد ٝ ٨٦ج ٢اٵب ٔىل
ا٣رتدٲت ،ز ٥ا٘لؽ ة أـ أب اٵـ ،ز ٥أ٦٭ةٔلة ٠ؾ ،ٟ٣ز ٥اٵػخ ٵب كأـ ،ز٥
اٵػخ ٵـ ،ز ٥اٵػخ ٵب( .)3كٝةؿ يف اٛل٪ذؼت :إف اٵػخ ٵب كأـ
كاٵػخ ٵـ أٝؽـ  ٨٦اٚلةٹت ،كإف اٚلةٹت أٝؽـ  ٨٦اٵب( .)4كٔ٪ؽ زٱؽ ث٨
ٔيل كا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص أف أ٦٭ةت اٵب ثٕؽق ،ز ٥اٵػخ ٵثٮٱ ،٨ز ٥اٵػخ
ٵ ـ ،ز ٥اٚلةٹت .ك٬ٮ ٝٮم٪٤ٝ .ة :ز ٥ث٪خ اٚلة٣ح ٵب كأـ ،ز ٥ث٪خ اٚلة٣ح ٵـ،
ز ٥ث٪خ اٚلة٣ح ٵب ،ز ٥ث٪خ اٵػخ ٵب كأـ ،ز ٥ث٪خ اٵػخ ٵـ ،ز ٥ث٪خ
اٵػخ ٵب ،ز ٥ث٪ةت اٷػٮة ٠ؾ ،ٟ٣ز ٥إً٣لت ٠ؾ ،ٟ٣ز ٥ث٪ةٔل٠ ٨ؾ ،ٟ٣ز٥
ث٪ةت اٵًٔلـ ٠ؾ ،ٟ٣زًٔ ٥لت اٵب ٠ؾ ،ٟ٣ز ٥ث٪ةت ًٔلت اٵب ٠ؾ ،ٟ٣ز٥
ث٪ةت أًٔلـ اٵب ٠ؾ .ٟ٣كأ٦ة ث٪ةت ث٪ةت اٚلةٹت كاٵػٮات ك ٨٦ثٕؽ٥٤ٚ ٨٬
ظٜ ٜل ٨يف اٙلٌة٩ح.
ٱؾ٠ؿك ،٨٬كاٵٝؿب أ Ê٫٩ٹ ِف
¬ :كا٪٣كةء أكٌف ثةٙلٌة٩ح ٔىل ٬ؾا ا٣رتدٲت إذا ٚ ٨٠ٮارغ ٔ ٨اٵزكاج،
ٚإف ًف ٱٮصؽ ٚٲ٭ٚ ٨ةرٗح رصٓ إ٣ٲ٭ ٨أٱٌة ٔىل ٬ؾا ا٣رتدٲت ٦ـكصةتٚ ،إف
ٔؽ ٨٦رصٓ إٌف ا٣ؿصةؿ إ٣ىجةت اٛلعةرـ ،ذ٠ؿق أثٮ إ٣جةس Éكاٞ٣ة٬ل زٱؽ،
كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :إف ا٣ؿصةؿ إ٣ىجح اٛلعةرـ أكٌف  ٨٦ا٪٣كةء اٛلـكصةت.
( )1اٛلك ٥٤ظٲر ا٣ٮ٣ؽ ٦ك.)Í( .٥٤
(ٝ )2ٮ« :٫٣ز ٥اٚلة٣ح» كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣اٚلة٣ح أـ)) كاٚلرب ٣ٲف ٔىل ظٞٲٞذ ،٫ث ٢ٱذأكؿ
ٔىل ٦ة ٱٮا ٜٚاٞ٣ٲةس ،ك٬ٮ ٠ٮ١لة ثٕؽ اٵثٮٱ ،٨كإً٩ل ٠ة٩خ اٚلة٣ح أٝؽـ  ٨٦ا٘لؽة أـ اٵب
٤٣ؼرب؛ كٵف ظ ٜاٵب ٦ذأػؿ ٔ ٨ظ ٜاٵـ ١ٚؾا  ٨٦ٱ٤ٲ٦ ٫ذأػؿ ٔ ٨٧ٱ٤ٲ٭ة( .ثكذةف).
( )3كإً٩ل ٠ةف  ٨٦ٱٞؿب ثةٵـ أٝؽـ ٠ل ٨ٱٞؿب ثةٵب ٵ ٫٩أ٠سؿ ظ٪ٮا كمٞٛح يف إ٣ةدة ،كاٙلٌة٩ح
٦ج٪ٲح ٔىل اٙل٪ٮ كا٣نٞٛح ،ٹ ٔىل اٞ٣ؿب يف ا٪٣كت٠( .ٮا٠ت).
(ٞ٣ )4ٮ(( :÷ ٫٣اٚلة٣ح أـ)).

¨ :كإذا وةرت اٙلٌة٩ح إٌف ا٣ؿصةؿ ٚأكٹُ ٥٬لة ا٘لؽ كإف ٔٺ ،ز ٥اٵخ ٵب
كأـ ،ز ٥اٵخ ٵب ،ز ٥ث٪ٮً٬ل ٠ؾ ٟ٣كإف ٩ـ٣ٮا ،ز ٥ا ٥ٕ٣ٵب كأـ ،ز ٥ا ٥ٕ٣ٵب،
ز ٥ٔ ٥اٵب ٵب كأـ ،ز ٥ٔ ٥اٵب ٵب ،ز٠ ٥ؾ ٥ٔ ٟ٣ا٘لؽ كإف ٔٺٚ .أ٦ة ث٪ٮ
اٵًٔلـ كث٪ٮ أًٔلـ اٵب كا٘لؽ ٤ٚٲكٮا  ٨٦اٛلعةرـٚ .إف ٔؽـ اٛلعةرـ  ٨٦إ٣ىجح
ٚةٕ٣ىجح ٍٗل اٛلعةرـ أكٌف ثة٘٣ٺـ(- )1ك ٥٬ث٪ٮ اٵًٔلـ كإف ٩ـ٣ٮا ،ز ٥ث٪ٮ أًٔلـ
اٵب كإف ٩ـ٣ٮا ،ز ٥ث٪ٮ أًٔلـ ا٘لؽ كإف ٩ـ٣ٮا -كا٣ؿصةؿ اٛلعةرـ  ٨٦ذكم اٵرظةـ
أكٌف ثة٘لةرٱح( ٨٦ )2إ٣ىجةت ٍٗل اٛلعةرـ ،ك )3(٥٬أكٌف ثة٘٣ٺـ( ،)4كأكٌف ذكم
اٵرظةـ :اٵخ ٵـ ،ز ٥ا٘لؽ أب اٵـ ،ز ٥اٚلةؿ(ٚ .)5إف ٔؽ٦خ إ٣ىجح ثة٤١٣ٲح
ٚؾكك اٵرظةـ اٛلعةرـ أكٌف ثة٘٣ٺـ كا٘لةرٱحٚ ،إف ٔؽ٦ٮا ٚؾكك اٵرظةـ ٍٗل
اٛلعةرـ(٠ ،)6ةث ٨اٚلةؿ كاث ٨اٚلة٣ح كاث ٨ا٧ٕ٣ح أكٌف ثة٘٣ٺـ دكف ا٘لةرٱحٚ ،ٺ ظٜ
ٚٲ٭ة ٍ٘٣ل ٞلؿـٚ ،إف ٔؽـ ا٠ ٢١٣ل ٨ذ٠ؿ٩ة أٝةـ

اٙلة)7(٥٠

٘٤٣ٺـ كا٘لةرٱح ٨٦

٤لٌ٪٭ًل.

(ّ )1ة٬ؿ ٬ؾا أ ٫٩إذا ٔؽ٦خ إ٣ىجح اٛلعةرـ ٍ٘ٚل اٛلعةرـ  ٨٦إ٣ىجةت أكٌف ثة٘٣ٺـ ،كّة٬ؿ اٵز٬ػةرÉ
أف ذكم اٵرظةـ اٛلعةرـ أكٌف ثة٣ؾ٠ؿ كاٵ٩سٯ كأ١ل ٥أٝؽـ.
( )2ث ٢كثة٘٣ٺـ.)Í( .
( )3أم :ذكم اٵرظةـ اٛلعةرـ ،أك ٱؿصٓ إٌف إ٣ىجةت ٍٗل اٛلعةرـ ،كٱ١ٮف د١ؿار نا ٞ٣ٮٚ :٫٣إف
ٔؽـ اٛلعةرـ  ٨٦إ٣ىجح.
( )4ك ِٛ٣ا١٣ٮا٠تٝ :ٮ« :٫٣ز ٥ثة٣ؾ٠ؿ ٔىجح ٍٗل ٞلؿـ» ٬ؾا ٠ٺـ ا٣ذؾ٠ؿة أف إ٣ىجح ٍٗل اٛلعؿـ ٹ
ظ Ê٫٣ ٜإٹ ثٕؽ ذكم اٵرظةـ اٛلعةرـ ،كا٣ؾم يف ا ٨ٔ ٓ٧٤٣دٕ٤ٲ ٜاث ٨أيب اٛ٣ٮارس أف
إ٣ىجةت ٍٗل اٛلعةرـ أكٌف ثة٣ؾ٠ؿ  ٨٦ذكم اٵرظةـ اٛلعةرـ ،كذكم اٵرظةـ اٛلعةرـ أكٌف
ثةٵ٩سٯ( .ث٠ ٢ٕ٤ٚ .)٫ْٛ٤ٺـ ا٣جٲةف ث٪ةق ٔىل ٦ة ذ٠ؿق يف ا.ٓ٧٤٣
( )5ك ٢ٕ٣ثٕؽ اٚلةؿ ا ٥ٕ٣ٵـ٠( .ٮا٠ت).
( )6ث ٢إ٣ىجحٍٗ Êل اٛلعةرـ أكٌف  ٨٦اٵرظةـ ٍٗل اٛلعةرـ.
( )7ك٬ ٢ٕ٣ؾا ظٲر ًف ٱ ٨١ز ٥ك٪ل؛ إذ ٣ٮ ٠ةف ٠ةف أكٌف  ٨٦اٷ٦ةـ كاٙلة.)Í( .٥٠

 :كإذا ٠ةف  ٫٣ ٨٦ظ ٜاٙلٌة٩ح صًلٔح كَ٤جٮق اٞٚ ٢١٣ٲ :)1(٢إ١ل٥
ٱذ٭ةٱٮ ،)2(٫٩كٝٲ :)3(٢ٱٞؿع ثٲ٪٭ .٥كإف ٠ةف  ٫٣ ٨٦اٙلٗ ٜةاجة(ٝ )4ؽـ  ٨٦ثٕؽÊق
ظذٯ ٤لِص(.)5
 :ك٤٣عٌة٩ح زًل٩ٲح رشكط ،ك :ٰ٬ا٣ج٤ٮغ ،كا ،٢ٕٞ٣كاٷقٺـ( ،)6كاٙلؿٱح،
كاٵ٦ة٩ح( ،)7كٔؽـ ا٣ـكاصح ً٠ل دٞؽـ ،كٔؽـ ا٪٣نٮز ،كٔؽـ إ٣ٲٮب اٛلٛ٪ؿة(.)8
 :كإذا دـكصخ ٜ ٨٦لة اٙلٌة٩ح ثُ ٢ظٞ٭ة ثةٕٞ٣ؽٝ ،ةؿ أثٮ َة٣ت : Êإٹ

( )1اٷ٦ةـ أٖلؽ ث ٨اٙلكَل.
( )2ك٬ٮ اٛلؾ٬ت٦ Êة ًف ٱذِصر ا٣ىجٰٚ ،إف دِصر ٠ةف ثْ٪ؿ اٙلة ٥٠ٱَٕل ٔىل أظؽ.)Í( .٥٬
كقٲأيت ٦س ٫٤يف اُٞ٤٣ح .ك٣ٮ ٝٲ :٢ٱَٕل اٙلة ٨٦ ٥٠رآق؛ ٛلة يف اٛل٪ةكثح  ٨٦إ٤لةش ا٣ىجٰ
كاػذٺؼ ٗؾاا ٫كاٷرضار ثً -٫ف ٱجٕؽً٠ ،ل ذ٠ؿ ذ ٟ٣اٷ٦ةـ ٤لٲٯ يف ٤٦ذ ُٰٞاٞ٤٣ٲٍ ،كآص
أٔ( .٥٤رشح ُلؿاف).
( )3اٷ٦ةـ ٤لٲٯ.
( )4كٝ ٢ٕ٣ؽر ا٘٣ٲجح ا٣ذٰ ٱذِصر ُلة ا٣ىجٰ.)Í( .
( )5كٱُ٤ت.)Í( .
( )6يف ظ ٜاٛلك.)Í( .Ê ٥٤
َ ََ ُْ ْ َ َ ً
َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ
(*) ٵ ٫٩ٹ ٱذٮٌف ٠ةٚؿ ٦كً٤ل؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صومي َيعل الِل ل ِنَكف ِرِيي لَع الىؤوٌِ َِّي شبِيَلّص
[ا٪٣كةء ، ]141كٵف ٣ج ٨ا١٣ةٚؿة ٩ضف ،ك٦ة ظؿـ ٔ٤ٲ٪ة د٪ةك ٫٣ظؿـ أف ٪٩ةك ٫٣ا٣ى٘ةر٠ ،ةٚل٧ؿ
كاٛلٲذحٝ .ةؿ  :#كٵف دك٤ٲ ٥ا٣ٮ٣ؽ اٛلك ٥٤إٌف ا١٣ةٚؿ ٤٣رتثٲح كا٣ؿًةع دٕؿٱي ٛ٤٣ ٫٣ذ٪ح
ٔ ٨ا٣ؽٱ( .٨ثكذةف).
( )7ث ٢ٱنرتط ٔؽـ اٛ٣ك.ٜ
(*) ٝةؿ  :#كاٛلؿاد ثةٵ٦ة٩ح أف ٹ د١ٮف ٚةقٞح ثةرد١ةب ا١٣جةاؿ أك ثرتؾ اٛ٣ؿكض اٛل١ذٮثح أك ٍٗل
ذ ٨٦ ٟ٣أ٩ٮاع اٛ٣كٜ؛ إذ ٹ أ٦ة٩ح ٜلة ٔىل ا٣ىجٰ ،كٵ ٫٩ٱ١ذكت  ٨٦أػٺٝ٭ة؛ ٞ٣ٮ:÷ ٫٣
((ا٣ؿًةع ٱٍ٘ل اُ٣جةع))( .ثكذةف).
(٠ )8ة٘لؾاـ كا٣ربص ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق( .ٙثكذةف ث .)٫ْٛ٤ك ِٛ٣رشح اٵز٬ةر :كذ٢٠ ٟ٣
ٛ٪٦ؿ ٠ة٘لؾاـ كا٣ربص.ا٬ػ كا٘لؿب كا٣جؼؿ.)Í( .

أف دـكج ذا رظ٤٣ )1(٥ٮ٣ؽ ًف ٱجُ ٢ظٞ٭ة( ،)2كٝةؿ أثٮ صٕٛؿ :ث ٢ٱجُ .٢كٝةؿ
اٙلك :٨ٹ دجُ ٢ظٌة٩ح اٵـ ثة٣ـكاصح ٞ٤ُ٦ة( .)3ك٬ٮ ٝٮم.
¬ :كإذا دـكصخ اٵـ ًف دجُ ٢ظٌة٩ح أ٦٭ة كأػٮألة ،ػٺؼ ْلؿٱش
اٛلؤٱؽ ثةٓص( ،)4كإذا َٞ٤خ ًف دٕؽ ظٌة٩ذ٭ة ٔ٪ؽ اٜلؽكٱح¬ ،كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل
كا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح :ث ٢دٕٮد ثةُ٣ٺؽ ا٣جةا ٨أك ٌ٦ص ٔؽة
ا٣ؿصٰٕ(.)5
¬ :كٱجُ ٢ظٞ٭ة ثة٪٣نٮز كا٘ل٪ٮف ،كثإً٬لؿ ا ٢ُٛ٣كدؿؾ ظ ،٫ْٛكٱٕٮد
ظٞ٭ة ثـكاؿ ذ .ٟ٣كٱجُ ٢أٱٌة Êثةٛ٣ك ،)6(ٜكٝٲ :٢ثة٣ـ٩ة ٝ .ٍٞٚةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ
ث ٨ق٤ٲًلف :كاٛلؿاد ظٲر ٱ١ٮف ا ٢ُٛ٣ٱ ٨ُٛا٢ٕٛ٣؛ ٣بٺ ٱ٤ذ ٍٞإٔٚةٜلة
كأٝٮاٜلة(.)7
(ٞ )1لؿ٦ة٬( .ؽاٱح كرشح ثعؿ كظةمٲح قعٮٍف ،كٗٲر) .كٝٲ :٢ٹ ٚؿؽ  .Êك٦س ٫٤يف اٙلٛٲِ،
ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
(*) ٩كج نة.)Í( .
( )2كقٮاء ٠ةف اٵب Éثةٝٲة أـ ٹ ٔىل ّة٬ؿ ٠ٺـ أيب َة٣ت( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )3كظضح اٙلك ٨أ ÷ ٫٩دـكج أـ ق٧٤ح كٕ٦٭ة اث٪ذ٭ة زٱ٪ت يف ظضؿ٬ة كًف ٱجُ÷ ٢
ُ ُ ُ
َ ََ ُ ُ ُ
ٔرك ًّْص [ا٪٣كةء٪٤ٝ .]23ةً :ف ٱ٪٬ ٨١ةؾ
ظٌة٩ذ٭ة ،كٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوربائ ِبكً الَل ِِت ِِف خج ِ
ظةً٪ح ػة٣ٲح ٔ ٨ا١٪٣ةح ،كاٳٱح ٍٗل ٦ذ٪ةك٣ح ٛلٮًٓ اٚلٺؼ؛ ٵ٩ة ًف ٠ ٨٦ ٓ٪٧٩ٮف ا٣ٮ٣ؽ يف
ظضؿ زكج أ ٫٦يف ثٕي اٙلةٹت ٘٣ؿض  ٨٦اٵٗؿاض( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )4ظضذ ٫أف ظٌة٩ح ا٘لؽة إً٩ل ظى٤خ ٜلة ٝ ٨٦ج ٢اٵـٚ ،إذا ثُ٤خ ظٌة٩ح اٵـ ثُ٤خ ظٌة٩ح
ا٘لؽة؛ ٵ١لة ٚؿٔ٭ة٪٤ٝ .ة :ٹ ٦ٮصت ٣جُٺ١لة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(٤ٝ )5خ :ك٬ٮ ٝٮم؛ ٣ـكاؿ إ٣ةرض اٛلة ،ٓ٩كيف ٝٮ٦(( :÷ ٫٣ة ًف د١٪عٰ)) د٪جٲٔ ٫ىل أف
اٛلة ٓ٩امذ٘ةٜلة ثة٣ـكج( .ثعؿ).
( )6كٹ ٚؿؽ ثَل ٚك ٜكٚكٗ( .ٜٲر) (.)Í
(*) د٪جٲٝ : ¨ ٫ةؿ يف ا٣ن٧ف :ٹ ٣لٮز ٔ٪ؽ٩ة اقرتًةع ا١٣ةٚؿة؛ ٵف ٣ج٪٭ة ٩ضف .كٝةؿ ا٣نة:ٰٕٚ
٣لٮز٤ٝ .خٚ :أ٦ة اٙلٌة٩ح ٚٺ ظٜ ٜلة ٚٲ٭ة ادٛة ٝنةٗ( .ٲر ث.)٫ْٛ٤
( )7كٝةؿ يف ا٘٣ٲر  :Êٹ ٚؿؽ ثَل أف ٱج ٖ٤ا٣ىجٰ ظؽا ٱ٤ذٚ ٍٞٲ ٫ا١٣ٺـ أـ ٹ.

 :كإذا ث ٖ٤ا ٢ُٛ٣ظةؿ اٹقذٞٺؿ ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮَ Éة٣ت كأثٮ
ظ٪ٲٛح :اٵب اٙلؿ أكٌف ثة٘٣ٺـ( )1كاٵـ أكٌف ثة٘لةرٱح(٦ )2ة ًف دـكج .كٝةؿ أثٮ
إ٣جةس كاٛل٪ىٮر ثةٓص كاٞ٣ة٬ل زٱؽ :اٵب أكٌف ُلًل  ٕ٦نة .كٝةؿ ا٣نة٥ :ٰٕٚلٍل
ا ٢ُٛ٣ثٲ٪٭ًل٪٤ٝ .ة :كإذا ًف ٱ ٫٣ ٨١أب ٚةٵـ أكٌف ث٦ ٫ة ًف دـكجٚ ،إف دـكصخ ٨٧ٚ
ٱ٤ٲ٭ة إف ٚ ٰ٬ةرٗح ،كإف دـكصخ ػٍل ثَل اٵـ( )3كٔىجذ ،٫ذ٠ؿق يف ا٣ذؾ٠ؿةÉ
كاٞ٣ة٬ل زٱؽ .كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ ظٍ٘٣ ٜل اٵـ ،ث٥ ٢لٍل ثٲ٪٭ة كثَل
ٔىجذ ،٫ك٤لٮؿ إٌف  ٨٦اػذةرق Éزة٩ٲة كزة٣سة( .)4كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح٥ :لذةر  ٫٣اٵو٤ط.
ٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :كا٣ٮ٪ل أكٌف  ٨٦إ٣ىجح ثٕؽ اٹقذٞٺؿ ،ٹ ٝج.٫٤
¬:

ك٧٤٣ؿأة()5

اٛلأ٦ٮف

ٔ٤ٲ٭ة()6

أف د ٙٞظٲر مةءت ،كإف ٠ة٩خ

٥لةؼ ٔ٤ٲ٭ة(ٞ٤ٚ )7ؿاثذ٭ة اٛلعةرـ( )8أف ٱ٪ذـٔٮ٬ة إ٣ٲ٭ٚ ،٥إف ٠ةف ٥لةؼ ٔ٤ٲ٭ة
( )1إٌف ا٣ج٤ٮغ.)Í( .
(*) إٹ أف ٱ٧ؿض ٚةٵـ أكٌف ثذ٧ؿٱٌ.٫
( )2ك٠ؾا اٚل٪سٯ.)Í( .
(*) كظٲر ٹ أـ ٚةٵب أكٌف ُلًل.)Í( .
( )3ك٠ؾا قةاؿ اٙلٮاً .٨كيف ظةمٲح ا٣كعٮٍف ٦ة  :٫ْٛ٣كٹ ظٍ٘٣Ê ٜل اٵـ  ٨٦اٙلٮاً٨
اٛلـكصةت ثٕؽ اٹقذٞٺؿ.
( )4ك٣ٮ ٠سؿ دؿددق ٤ٞ٣ح ا٣ذ٧ٲٲـ.)Í( .
(*) ٦ة ًف ٱ١سؿ Ðدؿددق[ ]1ثعٲر ٱؽؿ ٔىل ٤ٝح ا٣ذ٧ٲٲـ ٚإ ٫٩ٱؿد إٌف أ٫٦؛ ٵ١لة أم ٜٛث( .٫رشح
أز٬ةر) كٝٮاق اٜلج ،٢كصٕ ٫٤يف اٵزًلر ٗة٣ج نة.
(*) كا٣ٮص ٫أف اٹػذٲةر ٱذضؽد  ٫٣يف  ٢٠كٝخٚ ،أمج ٫ا٣ـكصح إذا ٔٛخ ٔٝ ٨ك٧٭ة ٚإف ٜلة أف
دؿصٓ( .ز٬ٮر).
( )5ا٣جة٘٣ح.)Í( .
( ٨٦ )6ا٣ـ٩ة.
(ٝ )7ذٺ أك ٚضٮرا أك ٠ةف ٔ٤ٲ٭ٌٗ ٥ةًح.)Í( .
( )8ث ٢كٍٗل اٛلعةرـ ك٣كةاؿ اٛلكَ٧٤ل؛ إذ ٬ٮ  ٨٦ثةب ا٪٣٭ٰ ٔ ٨اٛل١٪ؿ.)Í( .

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

[ ]1كيف ظةمٲح :كإف¬ ٠سؿ.

٪٦٭ٔ ٥ؽٜلة اٙلة٪ٔ ٥٠ؽ زٞح  ٨٦ا٪٣كةء ،ذ٠ؿق يف ا١٣ةيف.
 :Êك ٨٦دـكصخ كٜلة ك٣ؽ( )1ٹ ظةً٪ح ٚ ٫٣ةرٗح ٍٗل٬ة ٤ٚٲف ٣ـكص٭ة
ٕ٪٦٭ة  ٨٦ظٌ ٫٪كدؿثٲذ ٫يف ثٲذ ٫إف ر٬ل ثأصؿة أك ثٍ٘ل أصؿةٚ ،إف ٠ؿق ػؿصخ ث٫
إٌف ثٲذ٭ة ،كٜلة أصؿة ق٪١ة٬ة(ٔ )2ىل ا٣ـكج( ،)3كإف دؿاًٲة ٔىل إٝة٦ح ظةً٪ح ٫٣
ٍٗل٬ة ثأصؿة  ٫٪٦أك ٪٦٭ة صةز(ٚ ،)4إف اقذأصؿ اٙلةً٪ح ٬ٮ ٔٛ٩ ٨ك ٫ثإذف اٵـ أك
اقذأصؿٔلة اٵـ ٔ ٨ا٣ـكج ثإذ ٫٩أك إصةزدٚ ٫ةٵصؿة ٔ٤ٲ ،٫كإف اقذأصؿٔلة اٵـ ٔ٨
ٛ٩ك٭ة أك اقذأصؿ٬ة ا٣ـكج ٔ٪٭ة ثإذ١لة أك إصةزٔلة ٚةٵصؿة ٔ٤ٲ٭ة ،كإف اقذأصؿ٬ة
ا٣ـكج ٔ ٫٪أك ٔ ٨اٵـ ثٍ٘ل إذ١لة كٹ أصةزت ًف ٱىط()5؛ إذ ٹ كٹٱح ٔ ٫٣ىل ا٣ىجٰ،
٤ٚٮ ظٌ٪ذ٬ ٫ؾق اٙلةً٪ح ثةقذبضةر ا٣ـكج٧٤ٔ ٓ٧ٚ :٭ة ثٕؽـ كٹٱذ ٫ٹ ٨لء ٜلة(،)6
ك ٓ٦ص٭٤٭ة دكذع ٜأصؿة ٦س٤٭ة ٔىل ا٣ـكج؛ ٵٗ ٫٩ةر ٜلة(.)7
( )1وٮاثٞ :٫لٌٮف ك٣ٮ ٍٗل أـ.)Í( .
( )2كإذا أ ٨١ ٦أف ٱكذأصؿ ٤٣ىجٰ ثٲذة ٝؿٱت ثٲخ ا٣ـكج ٔىل كص ٫ٹ ٱجُ ٫ٕ٦ ٢ظ ٜا٣ـكج ٚ٭ٮ
ا٣ٮاصت ٜلة كًف ٣لـ ٜلة اٚلؿكج إٌف ثٲذ٭ة ظٲر ٠ةف ثٕٲؽا ٱجُ ٫ٕ٦ ٢ظ ٜا٣ـكج٠ ،ؾا ٝؿر ،كآص
أٔ .٥٤كاٵصؿة  ٨٦أب ا٣ىجٰ أك ٦ ٨٦ة ٫٣أك ٠ل ٨د٤ـٞٛ٩ ٫٦ذ.)Í( .٫
( )3ذ٠ؿق ا٣ٮا٣ؽ؛ ٵ ٫٩ظٜ ٜلة ٔ٤ٲ( .٫ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(ٝ )4ٮ« :٫٣صةز» ك٦س٬ ٢ؾا يف ا٘٣ٲر يف رش ح ٝٮ« :٫٣ك٣ٲف ٤٣ـكج اٛل ٨٦ ٓ٪اٙلٌة٩ح»٨١٣ ،
قٲأيت يف اٷصةرة يف اْ٣بؿ ٦ة ٚ : ]1[٫ْٛ٣ؿع :كإذا اقذأصؿت ٍٗل٬ة ٔىل إرًةع ا٣ىجٰ ًف
٣لـ[ٜ ]2لة كًف دكذع ٰ٬ ٜأصؿة ٔىل اٵوط( .ثًٚ .)٫ْٛ٤ل اٛ٣ؿؽ إذا ٪٤ٝة :إف اْ٣بؿ ٨٦ ٰ٬
دؿًٓ ك٣ؽ ٍٗل٬ة أك ك٣ؽ٬ة؟ ( ٨٦ػٍ قٲؽ٩ة ظك٣ .)¦ ٨ٮ ٝٲ :٢إف أظ١ةـ اْ٣بؿ ٹز٦ح
ثٕٞؽ اٷصةرة ك٬ؾق ثع ٜاٙلٌة٩ح ،كأظ١ة٦٭ًل ٦ذ٪ةٚٲحً -ف ٱجٕؽ ذ٠( .ٟ٣ةدج.)٫
(٪٤ٝ )5ة :ث ٢ٱ١ٮف ٦ٮٝٮٚة٤ٚ ،ٮ أذ٩خ ثٕؽ أك أصةزت وط .ك(.)Í
( )6كقٲأيت ٍْ٩ل ٬ؾا يف اٷصةرات يف اٛلكأ٣ح ا٣سة٣سح ٝ ٨٦ٮٚ :٫٣ى :٢كإذا ٠ة٩خ اٷصةرة وعٲعح.
(٬ )7ؾا ذ٠ؿق ا٣ٮا٣ؽ ،ك٠ؾا ٱ١ٮف يف قةاؿ اٷصةرات( .ثكذةف).

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

[ ]1يف اٛ٣ؿع ا٣كةدس ٝ ٨٦ٮ٦ :٫٣كأ٣ح :كإذا ٚكؽت إصةرة اٵصٍل اٚلةص ..ا٣غ.
[ٝ ]2ؽ ٖل٦ ٢ة قٲأيت ٔىل أٍ٘٣ ٫٩ل ٔؾر ،كأ٦ة ٕ٤٣ؾر ٚٲضٮز ٫٤ٕ٤ٚ ،ٱ١ٮف ٪٬ة ٦س ،٫٤ك٬ٮ إٔ٣ ٫٩ؾر ،كآص أٔ.٥٤

 :كإذا ظٌ٪خ اٵـ ك٣ؽ٬ة كأٞٛ٩خ ٔ٤ٲ٪٦ ٫٭ة ثٍ٘ل إذف اٵب( )1كٹ
اٙلة ٥٠ظٲر ٬ٮ ٦ٮصٮد يف ا٪٣ةظٲح ٚٺ رصٮع ٜلة ٔىل اٵب ثًل أٞٛ٩خ كٹ ثأصؿة
اٙلٌة٩ح ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إف ٜلة ا٣ؿصٮع ثأصؿة اٙلٌة٩ح؛
٣ؿصٮع ٔىل اٵب ثًل أٞٛ٩خ إذا ٠ةف
É
ٵف كٹٱذ٭ة إ٣ٲ٭ة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨إف ٜلة ا
ٗةاجة أك ٠ل٧ذٕ٪ة(٠ ،)2ة٣ٮدٱٓ إذا أٔ ٜٛ٩ىل ا٣ٮدٱٕح .ك٬ؾا ٱكذٞٲٔ ٥ىل ٝٮؿ Éأيب
َة٣ت( ،)3ٹ ٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص  ٓ٦كصٮد اٙلة.٥٠
¬ :كأصؿة اٙلٌة٩ح ٔىل اٵبٚ ،إف ًف ٱ ٨١ز٧ح أب ٦ ٰٛٚةؿ ا،)4(٢ُٛ٣
ٚإف ًف ٱ٦ ٫٣ ٨١ةؿ ٕٚىل  ٨٦د٤ـٞٛ٩ ٫٦ذ ،)5(٫ذ٠ؿق يف ا٣ذٞؿٱؿ.
¬ :ك٦ؽة ا٣ؿًةع ظٮٹفٚ ،ٺ ِلت ا٣ـٱةدة ٔ٤ٲ٭ًل( ،)6ك٣لٮز اٞ٪٣ىةف
٪٦٭ًل ٦-ة ًف ٱِص ثة٣ٮ٣ؽ ٓ٦ -رًة اٵب كاٵـ ٕ٦ة(.)7
¬ :كٔىل اٵـ إرًةع ك٣ؽ٬ة أٱةـ ا٤٣جأ ا٣ؾم ٹ ٱٕٲل إٹ ث ٨٦ )8(٫ٱٮـ إٌف
( )1كٹ ا٣ٮ٪ل.
( )2ك٤ٕٚخ ذ Êٟ٣ث٪ٲح ا٣ؿصٮع ،كاٞ٣ٮؿ ٝٮٜلة  ٓ٦ٱ٧ٲ٪٭ة.
(*) كاٛلؼذةر أف¬ ٜلة ا٣ؿصٮع يف اٞٛ٪٣ح كاٵصؿة إذا ٠ةف ا٣ـكج ٗةاجة أك ٦ذ٧ؿدا ك٩ٮت ا٣ؿصٮع ،كٹ ٱٕذرب
اٙلة ،٥٠ٹ إذا ٠ةف ظةرضا ٍٗل ٠لذٚ ٓ٪ٺ رصٮع ٜلة ٚٲ٭ًل ك٣ٮ ٩ٮت ا٣ؿصٮع.)Í( .
(ٝ )3ٮٔ« :٫٣ىل ٝٮؿ أيب َة٣ت»  ٫٤ٕ٣ا٣ؾم قٲأيت يف آػؿ اٞٛ٪٣ةت ٝجٲ ٢ثةب ا٣ؿًةع يف ٝٮ:٫٣
٦كأ٣حٚ :إف ٠ةف اٛل٤٧ٮؾ ٦نرت٠ة ثَل ازَ٪ل ..ا٣غ ٨٦( .ػٍ قٲؽ٩ة ظك.)ª ٨
(ٚ )4إف ٠ة٩خ َ٤ٛح ٦ـكصح ٕٚىل ا٣ـكجٕ٦( .ٲةر) .كّة٬ؿ ا٣جٲةف أ ٫٩ٹ ٨لء ٔ٤ٲ.)Í( .٫
( )5يف ٍٗل ا٣ـكج .)Í( .أم :زكج ا٤ُٛ٣ح ٚٺ د٤ـ ٫٦ظٌة٩ح.)Í( .
(٤ٚ )6ٮ أرادت ا٣ٮا٣ؽة أف دؿًٓ ا٣ٮ٣ؽ أ٠سؿ  ٨٦اٙلٮَ٣ل ًف دكذع Êٜأصؿة كإف ٠ة٩خ ٞ٤ُ٦ح؛ ٵ٫٩
ٚٮؽ دًلـ ٦ؽة ا٣ؿًةع ٨٦( .دٲكٍل ا٣جٲةف يف أظ١ةـ اٞ٣ؿآف).
(ٝ )7ٮ ٓ٦« :٫٣رًة اٵب كاٵـ» ٤ٚٮ َ٤ت اٵب اٞ٪٣ىةف ٣بٺ ٱؽٜ ٓٚلة أصؿة ا٣ـااؽ ًف ٱ ٫٣ ٨١ذ ٟ٣إٹ
ثؿًة اٵـ ،كإف َ٤جخ اٵـ اٞ٪٣ىةف ًف ٣لـ إٹ ثؿًة اٵب ،ذ٠ؿ ذ ٟ٣يف ا١٣ةيف كا٣ٮايف( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )8أك ٹ ٱٞٮل ٗة٣ج نة( .رشح إرمةد)[.]1

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

[ ِٛ٣ ]1رشح اٷرمةد :كٱ٤ـ٦٭ة كإف كصؽ ٍٗل٬ة؛ ٵ ٫٩ٹ ٱٕٲل أك ٹ ٱٞٮل ٗة٣ج نة إٹ ث.٫
=

زٺزح( ،)1كٹ أصؿة ٜلة ٔ٤ٲ ،٫كأ٦ة ثٕؽ ذٚ ٟ٣إف ًف ٱٞج ٢ا٣ؿًةع إٹ ٪٦٭ة ٣ـ٦٭ة
إرًةٔ )2(٫ثأصؿة ٦س٤٭ة ،كإف ٝجٍٗ ٨٦ ٫٤ل٬ة ٚإف ًف ٱٮصؽ ١ٚؾ ٟ٣أٱٌة ،كإف كصؽ
ٚجٍ٘ل أصؿة ٹ دكذع ٜاٵـ أصؿة ،كإف َ٤جخ دؿًٕ ٫ثٍ٘ل أصؿة ٚ٭ٰ أٝؽـ ،كإف ٠ةف
اٍ٘٣ل ثأصؿة ٦س ٢أصؿة اٵـ ٚةٵـ أٝؽـ ث ٫إذا َ٤جذ ،٫كإف ٠ةف ثأ ٨٦ ٢ٝأصؿة اٵـ ًف
٣لت ا٣ـااؽ ٣ٶـ(ٚ ،)3إف رًٲخ ثأصؿة ٍٗل٬ة ٚ٭ٰ أٝؽـ .ك١٬ؾا ا١٣ٺـ يف اٵصؿة
ٔىل اٙلٌة٩ح ٣ٶـ أك ٍ٘٣ل٬ةٚ ،إف ٠ةف اٵب ٣لؽ  ٨٦ٱؿثٲ٦ ٫س ٢دؿثٲح أ ٫٣ ٫٦ثٍ٘ل أصؿة
أك ٠ةف ٱ ٫٪١٧ذ٬ ٟ٣ٮ ثٛ٪كً ٫ف د٤ـ ٫٦اٵصؿة ٣ٶـ ،كإف ًف ٱ ٨١كصجخ أصؿٔلة ٔ٤ٲ،٫
كإف ادٔٯ اٵب أ٣ ٫٩لؽ ثٍ٘ل أصؿة أك ثأصؿة أ٤ٕٚ ٢ٝٲ ٫ا٣جٲ٪ح ث)4(٫؛ ٵ ٫٩ٱؿٱؽ إقٞةط
ظ ٜاٵـ ،كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٱٞجٝ ٢ٮ .)5(٫٣ك٬ؾا ثٕؽ اردٛةع ا٣ـكصٲح ثٲ٪٭ًل ،كأ٦ة ٓ٦
ثٞةا٭ة ١ٚؾا ٔ٪ؽ Êاٜلةدم كاٛلؤٱؽ ثةٓص كا٪٣ةرص كا٣نة ،ٰٕٚكٝةؿ يف ا١٣ةيف كا٣ٮايف
كأثٮ ظ٪ٲٛح كاٞ٣ة٬ل زٱؽ :ٹ دكذع ٜاٵـ أصؿة .كٱذٞٛٮف إذا ٠ةف ا٣ٮ٣ؽ ٨٦ ٫٣
اٵصؿة ،ك٠ؾا ٔىل ػؽ٦ح Éثٲخ زكص٭ة ،ػٺؼ اٙلٛ٪ٲح(.)6
ٍٗل٬ة أ١لة دكذعػÉ ٜ
(*) ٝٮ« :٫٣ٹ ٱٕٲل إٹ ث »٫ٱٕٚ ٰ٪ٲذَٕل ٔ٤ٲ٭ة؛ ٣بٺ ٦ل ٟ٤ا٣ٮ٣ؽ ،ك٬ؾا يف اٵٗ٤ت أ ٫٩ٹ ٱٕٲل
إٹ ث ،٫كإٹ ٞٚؽ ٔةش ٪٣ة ك٣ؽ ثع٧ؽ آص كًف ٱؿًٓ  ٨٦أ ٫٦ا٤٣جأ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(٪ٔ )1ؽ كصٮد ا٤٣ج.)Í( .٨
( )2ك٣ٮ أ٦ح ،كٔىل قٲؽ٬ة إصجةر٬ة.)Í( .
( )3أٝٮؿ٬ :ؾا ٱكذٞٲ ٥ظٲر َ٤جخ اٵـ ٚٮؽ أصؿة ٦س٤٭ة؛ ٙلىٮؿ اٛلٕةرسة ،كأ٦ة إذا َ٤جخ
أصؿة اٛلسٚ ٢٭ٰ أظٍٗ ٨٦ ٜل٬ة ك٣ٮ ٠ةف اٍ٘٣ل ٝلة٩ة؛ ٵف آص قجعة ٫٩كدٕةٌف رشط يف ذٟ٣
َ ْ َ َ َ ْ ُْ َ َ ُْ ُ َ ُ ْ
َت ِطع َلُ أر َصىّص [اُ٣ٺؽ ،]6كٹ دٕةرس
ظىٮؿ ا٣ذٕةرس؛ ظٲر ٝةؿْ :صوإِن تػاَستً فس
ظٲر َ٤جخ أصؿة اٛلس ٨٦( .٢إ٦ٺء اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص .)#
( )4ثٲ٪ح كاظؽة . Êكد١ٮف ٔىل إٝؿار اٵـ أف ٝؽ رًٲخ اٵص٪جٲح ثأً٦ ٢ٝل َ٤جخ اٵـ؛ ٣بٺ ٱذٮاَأ
٬ٮ كاٵص٪جٲح .ك(.)Í
( ٓ٦ )5ٱ٧ٲ.٫٪
(ٞٚ )6ة٣ٮا :ٹ ٱىط اقذبضةر٬ة ٔىل ػؽ٦ح ا٣جٲخ( .ثكذةف ٪ٕ٦ٯ) .كظضذ٭ ٥أف ا٣ـكج ٱكذعٜ
اٹقذ٧ذةع ُلة يف  ٢٠كٝخ ،كاٚلؽ٦ح دؿ ٓٚظ ٜاٹقذ٧ذةع٪٤ٝ .ة٤َ :ج ٫إٱة٬ة رًة ثإقٞةط
ظ ٫ٞيف د ٟ٤اٙلةؿ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤

 :Êكإذا َ ٜ٤ا٣ؿص ٢ا٦ؿأد ٫كأرادت ٤َٛ ٢ٞ٩٭ة ٕ٦٭ةٚ :إٌف ٍٗل ث٤ؽ٬ة أك إٌف
دار اٙلؿب ٣ٲف ٜلة ذ ،ٟ٣ك٠ؾا إذا ٗ ٰ٬ؿٱجح ٹ ث٤ؽ ٜلة ،إٹ أف دؿٱؽ إػؿاص ٨٦ ٫دار
اٙلؿب إٌف دار اٷقٺـ ٤ٚ٭ة ذ ،ٟ٣كإف أرادت ٕ٦ ٫٤ٞ٩٭ة إٌف ث٤ؽ٬ة ٤ٚ٭ة ذٚ ٟ٣ٲًل
دكف ا٣ربٱؽ كٚة ٝنة ،ك٠ؾا ٚٮ٪ٔ Ê٫ٝؽ٩ة ،ػٺؼ ٦ة ،ٟ٣كٝةؿ ا٣نةٜ :ٰٕٚلة  ٢ٞ٩ا٣ىجٲح
ٹ ا٣ىجٰ.
¬ :ك ٨٦ك٣ؽت ك٣ؽا ز ٥ثٕسخ ث ٫إٌف أثٲٝ ٫ج ٢أف دؿًٕ ٫ا٤٣جأ ًٚلت ٚ٭ٰ
صة٩ٲح ٔ٤ٲ ٰ٬ ٫كاٙلة ٫٣ ٢٦إذا ٗ٤ت ثة ٨ْ٣أف ٦ٮد٣ ٫رتؾ ا٤٣جأ ٨١٣ ،ظٲر
ٔ٧٤خ أف ذ ٟ٣ٱٞذ ٢ا٣ىجٰ ،كٔ ٥٤اٙلة ٢٦أُٞ٦ ٫٩ٮع  ٨٦ا٤٣جأ كأف ذ ٟ٣ٱٞذ-٢
ٚ٭ًل ٝةدٺف ٔ٧ؽ نا(ٔ ،)1ىل اٙلة ٢٦اٞ٣ٮد كٔ٤ٲ٭ة ا٣ؽٱح يف ٦ةٜلة ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
 ٙا٣ؽٱح( ،)3كإف
ا٣جعٲجط( ،)2كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف كظك :٨ث٩ ٢ى Ê
ص٭ٺ ذٚ ٟ٣٭ًل ٝةدٺف ػُأِ ،لت دٱذٔ ٫ىل ٔٮا٤ٝ٭ًل¬ ٩ىَٛل ،كٔىل  ٢٠كاظؽ
٪٦٭ًل ٛ٠ةرة .كإف ٔ ٥٤أظؽً٬ل ذ ٟ٣كص٭ ٫٤اٳػؿ ٚةٕ٣ةًف ٝةد٧ٔÊ٢ؽ كا٘لة٢٬
ٝةد ٢ػُأ.)4(Ê

( )1ظٲر ٩ةك٣ذ ٫إٌف ٱؽق ،ٹ إف أ٦ؿد ]1[٫ثعً٠ ،٫٤٧ل إذا أ٦ؿد ٫ثٞذٚ ٫٤إ١لة ٹ دٌ ٨٧كدأز٪١٣ ،٥٭ة
دًًٌ ٨٧لف دٛؿٱٍ يف ٦ة ٜلة ،كدؿصٓ ٔىل اٙلة٢٦؛ ٵ ٫٩اٛلجةرشٝ .ٲةس اٛلؾ٬ت ٚٲًل قٲأيت يف
ا٘ل٪ةٱةت أ١لة ٦كججح ٚٲ١ٮف ٔىل ٔة٤ٝذ٭ة ،ك٬ٮ ٱٛ٭ٝ ٨٦ ٥ٮٜل :٥ككًٓ وجٰ  ٨٦ ٓ٦ٹ ٤لِٛ
٦س ٫٤أك يف ٦ٮًٓ ػٍُلٚ .إف ٝٲً :٢ف ً٪٧خ اٵـ كٚ ٰ٬ةٔ٤ح قجت كاٙلة٦ ٢٦جةرش ،كٹ
ظٛ٣ ٥١ةٔ ٢ا٣كجت  ٓ٦كصٮد اٛلجةرش؟ كأصٲت ثأف¬ اٵـ يف ظ ٥١اٛلجةرشة ثُٕٞ٭ة ا٤٣جأ،
 ٨٧٠ظجف إ٩كة٩ة ٔ ٨إُ٣ةـ كاٍ٣صابٞٚ ،ؽ ٝةؿ أثٮ ِ٦ص :إ ٫٩ٱ١ٮف ٝةد ن
ٺ ٔ٧ؽا( .ز٬ٮر).
( )2كٝٮاق اٛلٛذٰ كا٣كعٮٍف كاٜلج.٢
( )3ك٬ٮ اٵكٌف؛ ٙل ٨ٞد٦٭ة ٠ةٚلةَئ.
( )4كدؿصٓ ٔة٤ٝذٔ ٫ىل ٔة٤ٝح اٵـ؛ ٵ٘٦ ٫٩ؿكر  ٨٦ص٭ح اٵـ( .ز٬ٮر).

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

[ ]1كٝٲ :٢ٹ ٚؿؽ ثَل أف د٪ةك ٫٣أك دأ٦ؿق .ك(.)Í

ثبة الٌفمبد

ٔ ٰ٬ىل زٺزح أرضب:
¨ٞٛ٩ :ح ا٣ـكصةتٚ ،ٲضت ٔىل ا٣ـكج -ك٣ٮ ٠ةف وٍ٘لا( )1أك ٝل٪ٮ٩ة أك
ٗةاج نة٦ -ة ّلذةص ٫زكصذ ٫ك٣ٮ ٠ة٩خ وٍ٘لة( )2ٹ ّلذ ٢٧ا٣ٮطء( ،)3ػٺؼ زٱؽ ث٨
ٔيل( )4كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح ،ك٣ٮ ٠ة٩خ ٦ؿٱٌح أك ٝل٪ٮ٩ح أك ردٞةء أك ٝلؾك٦ح أك
أ٦ح إذا ق٧٤خ اٵ٦ح ٱٮ٦ة ك٣ٲ٤ح(ًٚ )5ل ٚٮؽ .ك٣ٮ ٠ةف ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ Êثةٙلؿة( ،)6كٝةؿ
اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة :ٰٕٚإذا ًف دُة٣ت ُلة ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ًف ِلت٪٤ٝ .ة :ك٣ٮ
٠ة٩خ وةا٧ح ٚؿً نة ،أك ٛ٩ٺ ثإذ ،٫٩أك ظةاٌة ،أك ٞلؿ٦ح ثعضح اٷقٺـ(ً٠ )7ل ٦ؿ ،أك
ثٍ٘ل٬ة ثإذ ،٫٩أك مٲؼح ،أك ذ٦ٲح  ٓ٦ذ ٰ٦أك ٦كٔ ٥٤ىل ٝٮؿ ٣ ٨٦لٲـ٬ة٦ .ة ًف ٱ٪٦ ٨١٭ة
 ٨٦ثٲذ ،٫ػٺؼ
٩نٮز ،ك٬ٮ ا٦ذ٪ةٔ٭ة  ٨٦دك٤ٲٛ٩ ٥ك٭ة ٣ ٫٣ٺقذ٧ذةع ك٣ٮ ًف ْلؿج É
( )1ك٣ٮ ٖلٺ.)Í( .
( )2كٹ دكٞٛ٩ ٍٞح ا٣ىٍ٘لة ٔ ٨أثٲ٭ة ث١ٮ١لة ٦ـكصح ،ث٤ٔ ٢ٲٞٛ٩ ٫ح دجٞٯ يف ذ٦ذ ٫دٱ٪ة ٔ٤ٲ٫؛ ٵ١لة
كصجخ ٔ٤ٲ ٫ثةٵوة٣حٚ ،ٺ دك ٍٞثٮصٮب اٞٛ٪٣ح ٔىل ا٣ـكجٕٚ ،ىل ٬ؾا ا٣ٮاصت ٜلة ٞٛ٩ذةف ،كٝؽ
أكرد ا٣ؽكارم قؤا ن
ٹ يف ذ ٟ٣كثٲي ٚ ،٫٣ٲْ٪ؿ.ا٬ػ كٝٲ :٢ث ٢دك Ê٨ٔ ٍٞاٵب ،كأ٦ة أ١لة دكذعٜ
ٞٛ٩ذَل ٚٺ دكةٔؽ ٔ٤ٲ ٫اٞ٣ٮأؽ( .رشح ثعؿ ٣ٸ٦ةـ ٔـ ا٣ؽٱ ٨٦ # ٨ثةب اُٛ٣ؿة).
( )3إٹ اٙل ٢٧اٛلٕٞٮÉد ُلة ٚٺ دكذع ٜمٲب نة إٹ ثٕؽ ػؿكص٭ة( .قًلع ٦ٮٹ٩ة ا٣كٲؽ إ٣ٺ٦ح ٔـ
ا٣ؽٱٞ ٨ل٧ؽ ث ٨إثؿا٬ٲ ٥ث ٨اٛل.)٢ٌٛ
( )4ٵف اٛلة ٨٦ ٓ٩ا٣ٮطء يف ظٞ٭ة أويل ٱؿصٯ زكاٚ ،٫٣ٺ ٨لء ٜلة ظذٯ ٱـكؿ ،ثؼٺؼ ٦ة إذا ٠ةف
اٛلةَ ٓ٩ةراة ٠ةٛلؿض ك٩عٮق أك ٹ ٱؿصٯ زكا٠ ٫٣ة٣ؿد ٜك٩عٮق ٚإ٣ ٫٩لت ٜلة اٞٛ٪٣ح٠( .ٮا٠ت).
( )5ك ٢٬ٱنرتط إذا ٠ةف ٔؽة اٵ٦ح ٔ َ ٨ٺؽ رصٰٕ يف كصٮب ٞٛ٩ح ٔؽٔلة دك٤ٲ٧٭ة ٕ٤٣ؽة إٌف
دار ا٣ـكج ٠ة٣جةٝٲح يف ا٣ـكصٲح ،كإٹ دكٚ ٥٤ٺ ٞٛ٩ح ٜلة أـ ٹ؟ ٱْ٪ؿ( .ظةمٲح قعٮٍف  ْٛ٣نة).
اٛلؼذةر كصٮب اٞٛ٪٣ح؛ إذ ٹ ٱ ٨١٧ا٣ذك٤ٲ ٓ٦ ٥اُ٣ٺؽ.)Í( .
(ً )6ف ٱؾ٠ؿ اٙلؿة يف ا١٣ٮا٠ت ٚٲْ٪ؿ.)Í( .
( )7ك٣لت ٜلة ٞٛ٩ح قٛؿ ، ]1[Êذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف ا٣ذٞؿٱؿ ٔ ٨وةظت ا .ٓ٧٤٣كيف ا٣جٲةف يف ٚىٚ ٢كةد
اٙلشٞٛ٩ :ح ظِص.

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

[ٚ ]1إف ٚكؽ ٚإف ٠ةف اٛ٣كةد ثةػذٲةر٬ة ٞٛ٪ٚح ظِص ،كإٹ ٞٛ٪ٚح قٛؿ.)Í( .

اٵٍ٦ل اٛلؤٱؽ كاث ٨دأٰ ،ك٣ٮ  ٰ٬وٍ٘لة(ٔ )1ىل اٵوط( ،)2ػٺؼ ٛ٦٭ٮـ ٠ٺـÉ
اٛلؤٱؽ ثةٓص يف ٩نٮز ا٣ىٍ٘لة .ك٠ؾا إذا ػؿÊصخ  ٨٦ثٲذ ٫ثٍ٘ل رًةق( ،)3إٹ أف ٱ١ٮف
٣ٮاصت ٔ٤ٲ٭ة(.)4
ٚ :إف ٠ةف اٛلة٤٣ ٓ٩ـكصح ٔ ٨زكص٭ة ٍٗل٬ة ثٍ٘ل رًة٬ة٠ -ة٣ذٰ
أ٦ك١٭ة أ٤٬٭ة ،كاٛلعجٮقح ثع )5(ٜأك ثٍ٘ل ظ ٜكًف ٱ٪١٧٭ة ْل٤ه ٛ٩ك٭ة(-)6
ٛ٧ٚ٭ٮـ ٠ٺـ¬ ا ٓ٧٤٣كا٣ذٞؿٱؿ( )7أ١لة ٹ دكٞٛ٩ ٍٞذ٭ة( ،)8كٝةؿ اٷ٦ةـ ٔيل ث٨
ٞل٧ؽ كاٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ث ٢دك.ٍٞ
( )1إذا ٠ة٩خ وةٙلح ٣ٺقذ٧ذةعٔ( .ة٦ؿ) .كٝٮاق ا٣نة.ٰ٦
(ٚ )2ةٔذرب ٩نٮز ا٣ىٍ٘لة .كّة٬ؿ اٛلؾ٬ت أ ٫٩ٹ ٩نٮز ٪٦٭ةٚ ،ٺ دك ٍٞثٞٛ٩ ٫ذ٭ة( .رشح
ُلؿاف) .كٝةؿ يف ا٣ى :ٰٛإ١لة دكٞٛ٩ ٍٞذ٭ة ،ك٬ٮ اٞ٣ٮم٠( .ٮا٠ت).
( )3أ٦ة إذا ٠ة٩خ ٔةدة ا٣ـكج ٝج ٢ذ ٟ٣أف ٹ ٱٕ٪٧٭ة  ٨٦اٚلؿكج كٹ ٱ١٪ؿق كٹ ٱ١ؿً ٫٬ف ٱ٨١
ذ٩ ٟ٣نٮزا ،كٹ دك ٍٞاٞٛ٪٣ح٦ ،ة ًف ٱٕ٪٧٭ة  ٨٦ذ ٨٦( .ٟ٣رشح ا٣ـٱةدات) (.)Í
(ٝ )4ٮ« :٫٣إٹ أف ٱ١ٮف ٣ٮاصت» ٠ؿد كدٱٕح أك ٌٝةء دٱ ٨أك أ٦ؿ ثٕ٧ؿكؼ أك ٚذٮل أك ٩عٮ ذ.ٟ٣ا٬ػ
ك٠ؾا ٣ذٕؽ ك٤ٔ ٓٝٲ٭ة يف ثٲذ ٫كٹ ٱـكؿ إٹ ثؼؿكص٭ةٚ -إ١لة ٣ٲكخ ث٪ةمـة( .مة.)Í( )ٰ٦
(٠ )5عجف اٙلةٜ ٥٠لة ثة٣ؽٱ ٨ك٩عٮق٠( .ٮا٠ت).
( )6كٱ ٨١٧أف ٱٞةؿ :ك٣ٮ أ٪١٦٭ة ا٣ذؼ٤ه ظٲر ظجكخ ّ ٤نًل؛ ٵ ٫٩ٹ ٔىٲةف ٪٦٭ة ً٠ل ٱٛ٭٫٧
اٛلٕٲةر ،ك٬ٮ ّة٬ؿ رشح اٵز٬ةر.)Í( .
( )7كا٣ذؾ٠ؿة.
( )8ك١٬ؾا إذا ٠ة٩خ ْلنٯ إ٣ةر إذا ػؿصخ  ٨٦ثٲخ أ٤٬٭ة ثٍ٘ل رًةٚ ٥٬٭ٰ ٠ةٛلعجٮقح ّ ٤نًل،
ؿؽ ثَل أف دِصر
ٚذضت ٞٛ٩ذ٭ة ٔىل اٛلؼذةر إذا ٠ة٩خ دِصر ثةٕ٣ةر( .قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ) .ث ٢ٹ Ð ٚ
ثةٕ٣ةر أـ ٹ يف أ١لة ٠ةٛلعجٮقح ّ ٤نًل.
(*) كٹ ٱؿصٓٔ Êىل اٙلةثف؛ ٵف ا١٣كٮة كاٞٛ٪٣ح ًف د٤ــ ثكجت اٙلجف؛ إذ قجج٭ة إٞ٣ؽٚ ،٭ٰ
ٹز٦ح ٤٣ـكج ثةٵوة٣ح .ثؼٺؼ ٦ة ٱ٤ــ ثة٣ذ٘ؿٱؿ ٚإ ٫٩ٱ٤ــ ثكجت دؽ٣ٲف ا٘٣ةر٨٦( .
صٮاثةت اٷ٦ةـ اٞ٣ةق ٥ثٞ ٨ل٧ؽ  .)#كٔ ٨اٷ٦ةـ ٤لٲٯ  :#ٱؿصٓ ثًل قٔ ٥٤ىل اٵك٣ٲةء؛
ٵٗ ٫٩ؿـ ٣ـ ٫٦ثكجج٭ ،٥ك٬ؾا ٝٮؿ ظكٝ ،٨ةؿ ا٣كٲؽ أٖلؽ ثٔ ٨يل ا٣نة٪٠ :ª ٰ٦خ أٝٮ٫٣
ْ٩ؿ نا ز ٥كصؽد٩ ٫ى نة ٔ ٨اٷ٦ةـ ٤لٲٯ .#ا٬ػ كاػذةر ٦ٮٹ٩ة اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص  #أٱةـ ٝؿاءة
ا٣جٲةف ٔ٤ٲ ٫اٞ٣ؿاءة اٙلة٤ٚح ٦ة أصةب ث ٫ظٰ كا٣ؽق اٷ٦ةـ اٞ٣ةقٔ ٨٦ # ٥ؽـ ا٣ؿصٮع ٔىل
اٙلةثف ٨٦( .ػٍ اٞ٣ة٬ل ظكَل ثٔ ٨جؽ اٜلةدم ذٔٛةف).

¬ٚ :إف ٠ةف ا٦ذ٪ةٔ٭ة ٔ٤ُ٣ ٫٪ت ٦٭ؿ٬ةٞٚ :ج ٢ا٣ؽػٮؿ ُلة ٜلة ذ ٟ٣كٹ
دكٞٛ٩ ٍٞذ٭ة ،إٹ أف د١ٮف ٝؽ أص٤ذ ٫ث٦ ٫ؽة ٤ٕ٦ٮ٦ح ،ك٠ؾا ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ ُلة
١٦ؿ٬ح()1

أك ٩ةا٧ح أك ٝل٪ٮ٩ح أك وٍ٘لة ثٍ٘ل إذف كٍف ٦ةٜلة( ،)2كإف دػُ ٢لة

٠جٍلة راًٲح ٤ٚٲف ٜلة اٹ٦ذ٪ةع( ،)3ػٺؼ أيب إ٣جةس كأيب ظ٪ٲٛح.
 :كإذا ٩نـت ا٣ـكصح ًف دكذع ٜمٲبة ٔىل زكص٭ة  ٨٦اٞٛ٪٣ح ك٩عٮ٬ة
يف ٦ؽة ٩نٮز٬ةَ ،ة٣خ أـ ُٝصت ،إذا ٠ةف ٜلة ٝكٍ  ٨٦اٞٛ٪٣ح ٝÊ٫٣ٲ٧ح( ،)4كٝةؿ
اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إ ٫٩ٱٞكٍ ثٞؽر ز٤ر ا٪٣٭ةر أك ا٤٣ٲًٚ )5(٢ل ٚٮ ٫ٝٹ دك ٫٩يف
ا٣ٮصٮب كيف ا٣كٞٮط.
¬ :كا٣ؾم ّلذةج إ٣ٲ ٫ا٣ـكصح ٬ٮ ا ٞٛ٪٣يح َٕة٦ة

٦ى٪ٮٔة()6

٦أدك ٦نة،

كا٣ؽكا يء ٧٤٣ؿٱٌح( ،)7ػٺؼ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كأوعةب ا٣نة ٰٕٚيف ا٣ؽكاء.
( )1ثٜ ٰٞلة  ٢ٕٚأـ ٹ.)Í( .
( )2أك ثإذٍ٘٣ ٫٩ل ٦ى٤عح.)Í( .
( )3إٹ أف دك ٥٤ص٭ٺ ٪٦٭ة ٚإف ٜلة اٹ٦ذ٪ةع  ٨٦ثٕؽ ٬ؾا ،كآص أٔ( .٥٤قًلع مة .)ٰ٦كاٛلؼذةر ٹٚÊؿؽ
ثَل دػٮُ ٫٣لة ٔةٛلح أك صة٤٬ح ٤ٚٲف ٜلة أف ٓلذٓ٪؛ إذ ٬ٮ إقٞةط ظ .)Í( .ٜك٬ٮ ٹ ٱٛرتؽ اٙلةؿ
يف إقٞةط اٙلٞٮؽ ثَل ا ٥٤ٕ٣كا٘ل٭ ،٢كآص أٔ.٥٤
( )4أك ٹ ٱذكة٦ط ث ٫يف اٛلسيل .ك(.)Í
( )5ق ٍٞز٤ر إ٣ٮ٩حٚ ،أ٦ة دكف ا٣س٤ر ٚ٭ٮ ٱكٍل ٹ ٱٮصت إف ق٧٤خ ٚٲ ٫كٹ ٱك ٍٞإف ٩نـت
ٹ٩ة  :#كيف ٬ؾا ْ٩ؿ ،كاْ٣ة٬ؿ ػٺ ،٫ٚكأف إ٣ربة ثًل ٫٣
ٚٲٕ٠ ،٫ٲٮب اٌ٣عةٱةٝ ،ةؿ ٦ٮ Ê
ٝكٍ ٝ ٨٦ٲ٧ح اٞٛ٪٣ح( .رشح أز٬ةر).
(٦ )6ة ًف دِصÊر ثٚ ،٫إف ٠ة٩خ دِصر ث ٫كصت ٜلة َٕةـ ٍٗل ٦ى٪ٮع ك٦ؤ٩ذ .٫ك( .)Íكاٛلؿاد
ثةٛلؤ٩ح أصؿة اُ٣ع Ê٨كإ٣ض ٨كاٚلجـ ً٠ل دٞؽـ ،ك٠ؾا اٛل٤ط كاٙلُت ،ك٠ؾا أصؿة َجغ ا٤٣ع٥
كاٷداـ( .رشح أزًلر) (.)Í
( )7ٵف ا٣ؽكاء ٙل ِٛا٣ؿكح ٚأمج ٫اٞٛ٪٣حٗ( .ٲر).
(*) ك٬ٮ ا٣ؾم ٱٞٮؿ ثَ ٫جٲت ٦ك٦ ٥٤ة٬ؿ ،ٹ ٍٗل ذ١٬ ،ٟ٣ؾا ذ٠ؿكق ،كآص أٔ ٨٦( .٥٤ػٍ
ا٣كٲؽ إ٣ٺ٦ح إقًلٔٲ ٢ث ٨إثؿا٬ٲ ٥صعةؼ ¦).)Í( .

كا١٣كٮ ية كاٛ٣ؿش( )1كا٣ؽٚةء  ٢١٣كٝخ ثًل ٱ٤ٲ ٜث ،٫كاٛلك ١ي ٨كاٚلةدـ ٛل ٨ٹ
ْلؽـ ٛ٩ك٭ة يف ثٲذ٭ة ٝج ٢ا٣ـكاصح( ،)2كإف ٠ة٩خ وٍ٘لة أذرب ثٕةدة أ٤٬٭ة( )3يف
اٚلؽ٦ح ،ٹ إف ٠ة٩خ ْلؽـ ٛ٩ك٭ة .كاٚلةدـ ٬ٮ ا٦ؿأة أك رصٞ ٢لؿـ ٜلة أَ٦ل ٥لؽ٦٭ة
ٚٲًل ٥لذه ُلة ٦ ٨٦ؤ٩ح ٗكٍٗ ٢ل كاصت ٔ٤ٲ٭ة(٣ )4جؽ١لة أك ٣ؿأق٭ة أك ٣سٲةُلة،
كٛ٩ي ٚؿام٭ة كثكُ ،٫أك ٱكٜ ٥٤لة أصؿة ػةد٦٭ة(ٔ )5ىل ذ ،ٟ٣ٹ إف َ٤ت
٥لؽ٦٭ة ٬ٮ ثٛ٪كٚ ٫ٺ ٱ٤ـ٦٭ة(ٝ )6جٮ٫٣؛ ٵ١لة ّلذن ،٫٧كإف اػذٛ٤ة يف دٕٲَل ٨٦
٥لؽ٦٭ة ٝؽـ ٤َ ٨٦ج Ê٫ا٣ـكج()7؛ ٵ ٫٩أثٕؽ  ٨٦ا٣ذ٭٧ح .كٹ ٣لت إٹ ػةدـ
كاظؽ(.)8
 :ك٦ ٢٠ة دكذع ٫ٞا٣ـكصح ٔىل زكص٭ة ً٦ل دٞؽـ ٱ١ٮف ٔىل ٝؽر ظةٜلًل
يف ا٣ٲكةر كاٷٔكةر ،كٔىل ٝؽر ا٣ـ٦ةف يف ا٣نؽة كا٣ؿػةءٚ ،إف اػذ ٙ٤ظةٜلًل
ٕٚىل ٝؽر ظة ،٫٣ذ٠ؿق

اٜلةدم)9(Ê

كأثٮ إ٣جةس ،كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ

( )1يف (أ ،ج) :كاٛ٣ؿاش.
( )2كٝؽ ٱٞةؿ :Ðإف إ٣ربة ثٕةدة أ ٤٬٭ة ٥ ٢٬لؽ٦ٮ ٓ٦ ٨٬اٵزكاج أـ ٹ ،كٹ ٔربة ثؼؽ٦ح ٛ٩ك٭ة
يف ثٲخ أ٤٬٭ة؛ ٵ ٨٦ ٫٩ثةب ا٣ذٕٮٱؽ كا٣ذ٧ؿٱ .٨ك٦س٪ٕ٦ ٢ةق يف اٙلٛٲِ ،كآص أٔ.٥٤
( )3أك زكص٭ة اٵكؿ.
(٠ )4ةٙلٲي كا٘ل٪ةثح( .رشح أزًلر).
( ٓ٦ ٫٤ٕ٣ )5ا٣رتا٬ل.)Í( .
(ٚ )6إف َ٤جخ أصؿة اٚلةدـ كْلؽـ ٛ٩ك٭ة ٤ٚٲف ٜلػة ذ.Éٟ٣
( )7يف اٹثذؽاء ،كأ٦ة يف  ٫٤ٞ٩كّلٮٱ٤ٚ ٫٤ٲف¬  ٫٣ذ ]1[ٟ٣إٹ ٕ٣ؾر٩ ،عٮ أف ٱٕذ ٜاٚلةدـ  ٫٤ٚذ،ٟ٣
كآص أٔ .٥٤أك ّ٭ؿت رٱجح أك ػٲة٩ح  ٫٤ٚاٷثؽاؿ.)Í( .
( )8كإف اظذةصخ إٌف ازَ٪ل ٛلؿض أك ٩عٮق كصت¬ ،ذ٠ؿق يف ا٣ؿكًح ،ك٦س٪ٕ٦ ٢ةق يف ا٣جعؿ.
(*) كاٵكٌف أ٣ ٫٩لت ٜلة ٦ةّ Êلذةج  ٨٦كاظؽ أك أ٠سؿ ٨١٣ ،ذ٠ؿ ا٣ٮاظؽ ث٪ةء ٔىل اٵٗ٤ت.
(دكارم).
( )9كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر.

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

[ ]1ٵ١لة دِصر ث ُٓٞاٛلأ٣ٮؼ ،كآص أٔ.٥٤

ا٣جعٲجطٔ :ىل ٝؽر ظةٜلة ،كٝةؿ أثٮ َة٣تٔ :ىل ٝؽر ظةٜلًل  ٕ٦نة( .)1كٱٕذرب يف ٢٠
ث٤ؽ ثٕةدة أ٤٬٭ة،

كثًل()2

ٱٕذةد ْ٪٤٣ةٚح  ٨٦ا٣كؽر كاٛلةء ،كا٣ؽ ،٨٬كآ٣ح ذ،ٟ٣

كأصؿة اٙلًلـ ظٲر دٕذةد( ،)3ٹ اُ٣ٲت( )4كاٙل٪ةء ،ذ٠ؿق يف ا٣جعؿ ،Êكٝةؿ اٵٍ٦ل
ٔيل :ث٣ ٢لت اٙل٪ةء( .)5كٱٕذرب ثةٕ٣ةدة يف ٝؽر اٞٛ٪٣ح كوٛذ٭ة كإدا٦٭ة ،كٝؽ ٝؽر
اٜلةدم ٞٛ٩ذ٭ة يف ا٣ٲٮـ كا٤٣ٲ٤ح ٦ؽٱ٧٤٣ ٨ذٮقٍ ظة ،٫٣كزٺزح أ٦ؽاد ٧٤٣ٮرس ،ك٦ؽ
ك٩ىٍٞٛ٤٣ ٙل ،أك أ ٨٦ ٢ٝذٔ ٟ٣ىل ٦ة ٱؿاق اٙلة .)6(٥٠كٱٕذرب يف اٛلكٜ ٨١لة
ثٕةدة ث٤ؽً٬ل كٔىل ٝؽر ظةٜلًل ٠ ٨٦ٮ ٫٩دارا أك ٪٦ـَ٣ل أك زٺزح أك ثٲخ مٕؿ
ٵ٤ٚ ،٫٤٬ٮ ق٪١خ يف ث٤ؽ ك٬ٮ يف ث٤ؽ  ٫٤ٕ٤ٚٱٕذرب ثج٤ؽ٬Êة( .)7كقٮاء ٠ةف ذٟ٣
١٤٦ة ٤٣ـكج أك ٠ؿاء أك ٔةرٱح .كٱٕذرب يف مجٕ٭ة ثًل دٕذةدق Êك٣ٮ ٠سؿ إذا ٠ة٩خ
دِصر ثرت ،)8(٫٠ٹ ٦ة ٱٕذةد ٤٣ذ٤ؾذ

ث)9(٫

كا٣ن٭ٮة ٫٣

٠ةٛ٣ٮا)10(٫٠

ك٩عٮ٬ة

( )1كاػذةرق يف اٵزًلرٚ .إف ٠ة٩ة ٗ٪ٲَل ٞٛ٪ٚح ٗ٪ٲح  ،ٰ٪ٗ ٨٦كإف ٠ة٩ة ٍٞٚلٱٞٛ٪ٚ ٨ح ٍٞٚلة ٨٦
ٍٞٚل ،كإف ٠ةف ا٣ـكج ٗ٪ٲة كٍٞٚ ٰ٬لة ٞٛ٪ٚح ٍٞٚلة  ،ٰ٪ٗ ٨٦كإف ٠ةف ا١ٕ٣ف ٞٛ٪ٚح ٗ٪ٲح ٨٦
ٍٞٚل( .رشح أزًلر).
( )2يف (أ ،د) :ك٦ة.
( )3إٹ أف ٱ١ٮف ٤ٕ٣ح كإف ًف دٕذؽ.)Í( .
( )4إٹ أف دؿٱؽ ثؾ ٟ٣د ٓٚا٣ؿكااط ا١٣ؿ٦لح كصت ٔ٤ٲ ٫ذ .ٟ٣كاٙل٪ةء إف أرٱؽ ث ٫ا٣ـٱ٪ح ًف ٣لت،
كإف ٠ةف ٤ٕ٣ح كصت ¨؛ ٵ ٫٩دكاء.
( )5كٝؿرق يف ظةمٲح ا٣كعٮٍف.
( )6كيف ا٣جعؿ :اٛلؾ٬ت ا٣ذٞؽٱؿ ثةٛ١٣ةٱح.É
( )7كٔ٧ٮـ اٵز٬ةر ٱٌٞص ثؼٺ.٫ٚ
( )8ك ِٛ٣ا٣ذؾ٠ؿة :كٔ٤ٲ٤ٞ٣ ٫ٲ٤ح اٵٕ٦ ٢٠ذةد٬ة ،ك١٣سٍلد ٫ك٣ٮ ٚةظنة دذِصر ثرت٠ ٫٠ة٣ؽكاء
ٕ٦ذةد٬ة( .ثْٛ٤٭ة).
( )9كأ٦ة اٚلؿٱٚ ٙ٭٣ ٢لت ٔىل ا٣ـكج ظٲر ٱٕذةد؟ اٵٝؿب كصٮÊث ،٫ك٠ؾا اٞ٣٭ٮة ٕ٤٣ؿؼ،
كآص أٔ.٥٤
( )10كٝةؿ يف ا٣ك٤ٮؾ :إ٣ربة ثًل ٱٕذةد يف إ٣ؿؼ يف ٨ ٢٠لء  ٨٦اٵ٦ٮر ا٣ٮاصجحٚ ،عٲر دٕذةد
ا٣نجٓ ٱٞؽر ثٞؽرق ،كظٲر ٱٕذةد اٛ٣ة٠٭ح ٠ض٭ةد٪ة ٚإ٣ ٫٩لت اٚلؿٱ٧٤٣ ٙؿأة ،كاٌ٣ةثٍ
إ٣ؿؼ يف ذ( .٫٤٠ ٟ٣ق٤ٮؾ) (.)Í

كاٵ ٓ٦ ٢٠ا٣نجٓ( .)1كٕ٪٦ ٫٣٭ة  ٨٦أ٦ ٢٠ة ٱ١ؿق رااعذ.٫
¬ :كٹ ٱك٦ ٍٞة دكذع ٫ٞا٣ـكصح ٔىل زكص٭ة ث )2(٫٤ُ٧أك ٗٲجذٚ ،٫إف
٦ةت ٚ٭ٮ دٱ٤ٔ ٨ٲ٠ ٫كةاؿ ا٣ؽٱٮف ،كإف ٦ةدخ ٚ٭ٮ ٣ٮرزذ٭ة .كإذا ٔضٜ ٢لة مٲب نة
 ٨٦ذٛ ٟ٣لؽة ٦كذٞج٤ح ز٦ ٥ةت أظؽً٬ل ٝجٌ٦ ٢ٲ٭ة ردت ظىح(٦ )3ة ث٨٦ ٰٞ
اٛلؽة.
¬ :ك٦ة ٔض ٫٤ا٣ـكج ٜلة  ٨٦اٞٛ٪٣ح ١٤٦ذ٫؛ ٵ ٫٩ٱك٣ ٥٤ٺقذ٭ٺؾ(،)4
٤ٚ٭ة أف دجؽ ٫٣ث٧س ٫٤أك ثأٔىل  ،٫٪٦ٹ ثأد٩ٯ( ،)5كإف ًةع ٕ٦٭ة ًف ٱ٤ـ ٫٦إثؽا،٫٣
ثؼٺؼ ٞٛ٩ح اٞ٣ؿٱت اٛلَٕص؛ ٵف ٬ؾا ٪٬ة ٔ ٨دٱ٤ٔ ٨ٲ ،٫كٝؽ ق ،ٍٞك٪٬ةؾ
٦ٮاقةة ٹ ٔ ٨دٱ .٨ك٦ة ٪٬ ٫٪٦ ٢ٌٚة ٔ ٨اٛلؽة اٛلٞؽرة ً ٫٣ف ٱ٤ـ٦٭ة ردق ،)6(٫٣
كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط( :)7إذا أٝؿت أ ٫٩ث١٣ ٰٞسؿد ٫ردت ٦ة ث.ٰٞ
¬ :ك٦ة ٔضٜ ٫٤لة  ٨٦ا١٣كٮة ٚإ١لة ٹ ٓل٫١٤؛ ٵ ٫٩ق٣ ٫٧٤ٺ٩ذٛةع ٹ
( )1كٝةؿ يف رشح اٷرمةد :كٱٕذرب يف ا٤٣عٔ ٥ةدة ا٣ج٤ؽ ٧٤٣ٮرسٱ ٨كاٛلذٮقَُل ٍ٘٠لٝ ،٥٬ةؿ
ا٣ؿا :ٰٕٚكٝؽ د٘٤ت اٛ٣ة٠٭ح يف أكٝةٔلة ٚذضت( .رشح ُلؿاف).
( )2كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٱك ٍٞإذا ًف ٱٛؿً ٫اٙلة.٥٠
(*) ٚإذا ٤ُ٦٭ة يف كٝخ ا٘٣ٺء كدٕؾر إصجةرق إٌف كٝخ ا٣ؿػه ٚأٝؿب ٦ة ٱٞؽر ٔىل اٛلؾ٬ت أ٫٩
٣لت ٝٲ٧ذ ٫ٱٮـ اٛلُ٢؛ ٵف ا٣ٮاصت ٜلة ػجـ ،ك٬ٮ ٝٲ ،ٰ٧كاٞ٣ٲ ٰ٧ثٞٲ٧ذ( .٫رشح ذكٱؽ).
( )3ث ٢دؿد ٦ة زاد ٔىلٝ Éؽر ٞٛ٩ح إ٣ؽة[ ]1ظٲر ٬ٮ ا٣ؾم ٦ةت ،ك٦ة زاد ٔىل ظىذ٭ة  ٨٦اٛلٍلاث
ظٲر ٬ٮ ً٦ل ٝك٧ذ ٫إٚؿاز ،كآص أٔ.٥٤
( )4ك٦ة د٣ ٓٚٺقذ٭ٺؾ ٠ةف دٓ ٫ٕٚل٤ٲ ١نة( .ثكذةف).
(ٚ )5إف ٤ٕٚخ ً٪٧خ ٦ة ثَل اٞ٣ٲ٧ذَلٔ( .ة٦ؿ) (.)Í
(٤ٝ )6خ :إف ٠ة٩خ ا٣ٮاصجح ،كإف ٠ة٩خ زااؽة ٔىل ا٣ٮاصتٚ :إف ٠ةف صة٬ٺ رصٓ ثٔ ٫ىل ٢٠
ظةؿ ،كإف ٠ةف ٔةٛلة ٚإثةظح ٱؿصٓ ُلة  ٓ٦ا٣جٞةء ٹ  ٓ٦ا٣ذ ،ٙ٤كإف ٠ة٩خ ٬جح ٚع ٫٧١ظ٥١
اٜلجحٛ٦( .ذٰ) .اْ٣ة٬ؿ أٜ٤ُ٦ ٫٩؛ ٵ١لة ٝؽ ١٤٦ذ ٫يف ٞ٦ةث٤ح ٞٛ٩ذ٭ة يف اٛلؽة اٛلٞؽرة.)Í( .
( ٓ٦ Î )7ص٭ ٢ا٣ـكج ثٞؽر اٛ١٣ةٱح.

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

[ ]1كث٪ٯ ٔ٤ٲ ٫يف رشح اٵز٬ةر.

٣ٺقذ٭ٺؾٚ ،٭ٮ ثةؽ ٔىل  ،٫١٤٦ػٺؼ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ( ،)1كإذا ًةع أك رسؽ ًف
ٱ٤ــ ا٣ـكج إثؽاٜ ٫٣لة(ٝ ،)2ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :قٮاء ًةع ثذٛؿٱٍ أك ثٍ٘ل
دٛؿٱٍ ٪٦٭ة ،ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص يف ا١٣كٮة كاٞٛ٪٣حٚ ،ٲٌ٪٧٭ًل ٜلة ٔ ٓ٦ؽـ
ا٣ذٛؿٱٍ ٪٦٭ة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :إذا ًةٔخ Êثذٛؿٱٍ ٪٦٭ة(٪٧ً )3ذ٭ة  ٫٣ك٠كة٬ة
٠كٮة أػؿل.
كإذا ثٞٲخ ا١٣كٮة ثٕؽ اٛلؽة ا٣ذٰ ٝؽر٬ة ٜلة ٚإف ٠ةف ٞ٣ٮٔلة(ً )4ف ٱ٤ـٜ ٫٦لة
٠كٮة ظذٯ دجىل ،كإف ٠ةف ا٣جٞةء ٣رت٠٭ة ٣جةق٭ة(٣ )5ـ ٫٦أف ٱ١كٮ٬ة؛ ٵف إ٣ربة
يف ا١٣كٮة ثةٛلؽة ا٣ذٰ دجىل ٚٲ٭ة يف إ٣ةدة ٹ ثةٛلؽة اٛلٞؽرة ،كيف اٞٛ٪٣ح ٱٕذرب
ثةٵُٝص  ٨٦اٛلؽة اٛلٞؽرة أك ا٣ذٰ دٛ١ٲ٭ة ٜلة يف إ٣ةدة(.)6
 :كإذا اٌٞ٩خ ٔؽة ا٣ـكصح ٤ٕٚٲ٭ة رد ٦ة ثٕ٦ ٰٞ٭ة  ٨٦ا١٣كٮة¬(،)7
ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح .كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٱٕ Ð٢٧ثةٕ٣ةدة(.)8
(ٝ )1ٮ« :٫٣ػٺؼ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ» ٱٕٚ ٰ٪ذ١٤٧٭ة ثةٞ٣جيٝ ،ةؿ :ك٣لٮز ٜلة أف دجؽٜلة ث٧س٤٭ة أك إٔل٢
٪٦٭ة؛ ٵف ٤٣ـكج ظٞة يف صًلٜلة٪٣ .ة٦ :ة ذ٠ؿق يف ا١٣ذةب ،كٵف ٤٣ـكج إثؽاٜلة ،ك٣ٮ ١٤٦ذ٭ة ًف
ٱ ٫٣ ٨١ذ( .ٟ٣ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(ٔ )2ىل ٠ٺـ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ.
( )3ٱٞةؿ :اٌ٣ٲةع دٛؿٱٍ ٞ٤ُ٦ةٚ ،إف ًف دٌٓ ٚٺ دٌ ٨٧إٹ إذا ص٪خ أك ٚؿَخ.)Í( .
( )4أك ٣ىٲة٩ذ٭ة ،كا٣ىٲة٩ح أفÊد٤جك٭ة ثؿ.ٜٚ
(*) أك ٤٣جف ٍٗل٬ة .)Í( .٫٪٦
( )5أك ٤٣جف ٍٗل٬ة ٪٦٭ة.)Í( .
(ٝ )6ةؿ يف ا٣ؿكًح Éكاٞٛ٣ٲ٭ةف ٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ كظك ٨يف دٕ٤ٲٞ٭ًل :إذا قٞٛ٩ ٥٤ح د ٰٛ١م٭ؿٱ٨
٣ن٭ؿ كاظؽ ٚة٣ؾم ٱجٞٯ ثٕؽ ا٣ن٭ؿ ٱ١ٮف ٜلة .ٱٕ٪ٮف كٱ٤ـٞٛ٩ ٫٦ح ا٣ن٭ؿ ا٣سةٌل ،ك٬ؾا ث٪ةء
ٔىل أف دٕضٲ٤٭ة ٓل٤ٲً٠ ٟل ذ٠ؿ٩ةٗ( .ٲر ث.)Í( )٫ْٛ٤
(ٝ )7ةؿ يف اٛ٣ذط كرشظ٦ ٫ة  :٫ْٛ٣إٹ ٦ة ٤٣ ٢ٌٚىٲة٩ح ٤ٚ٭ة ،أك ٵص٣ ٢جف ٍٗل٬ة ٚٺ دؿد٬ة،
كإف اػذٛ٤ة ٠ةف اٞ٣ٮؿ ٝٮ ٫٣يف ثٞةا٭ة ٞ٣ٮٔلة ٹ ٣ؾ( .ٟ٣ث.)٫ْٛ٤
( )8كٝؽ ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط ،كٹ أٔؿؼ ٪٣ة ٔؿٚة ثؾ( .ٟ٣دٱجةج).

 :كإذا َ٤جخ  ٨٦زكص٭ة ٞٛ٩ذ٭ة ٛلؽة ٝؽ ٌ٦خ كادٔٯ أٝ ٫٩ؽ أٜٛ٩
ٔ٤ٲ٭ة ٚٲ٭ة ٚإف ٠ة٩خ يف د ٟ٤اٛلؽة يف ثٲذٚ ٫ةٞ٣ٮؿ ٝٮ )1(٫٣إف ٠ةف ظةرضا ،ٹ إف
٠ةف ٗةاجة(ٝ ،)2ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط كٔيل :إٹ إذا ٠ة٩خ ٞ٤ُ٦ح ٚةٞ٣ٮؿ ٝٮٜلة
ك٣ٮ ظِص ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ٹ ٚؿؽ.)3(Ê
كإف ٠ة٩خ ٔىل ٱؽ ٔؽ٣ح ٚةٞ٣ٮؿ ٝٮؿ  ٨٦وؽٝذ É٫إ٣ؽ٣ح ،كإف ٠ة٩خ يف ثٲذ٭ة
أك ثٲخ أ٤٬٭ة ثؿًة ا٣ـكج ٚةٞ٣ٮؿ ٝٮٜلة٤ٚ ،Êٮ اػذٛ٤ة يف إذٜ ٫٩لة ٚٲعذ ٢٧أف
اٞ٣ٮؿ ٝٮ ،٫٣ك٤لذ ٢٧أ ٫٩ٱأيت ٔىل اٚلٺؼ ثَل اٜلةدم كاٛلؤٱؽ ثةٓصٚ ،ةٜلةدم
ٱٞٮؿ :اٵؤ ٢ؽـ Êاٷذف ،كاٛلؤٱؽ ثةٓص ٱٞٮؿ :اٵو ٢كصٮب ٞٛ٩ذ٭ةٚ ،ةٞ٣ٮؿ
ٝٮٜلة.
 :Êكظٞٮؽ ا٣ـكصح ا١٣جٍلة أ٦ؿ٬ة إ٣ٲ٭ة دٚ ٢ٕٛٲ٭ة ٦ة مةءت كٹ
أرتاض ٤٣ٮٍف ،كظٞٮؽ ا٣ىٍ٘لة كاٛلض٪ٮ٩ح أ٦ؿ٬ة إٌف كٍف

٦ةٜلة()4

ٹ إٌف

ٔىجذ٭ة( ،)5إٹ أف ٱأ٦ؿ ٥٬ا٣ٮ٪ل أك اٙلة.)6(٥٠
 :ك٦ة دكذع ٫ٞا٣ـكصح يف اٛلكذٞجٚ ٢٭ٮ يف ٞ٦ةث٤ح ظٞٮؽ ٔ٤ٲ٭ة ٤٣ـكج

(ٚ )1إف اػذٛ٤ة يف ثٞةء ا١٣كٮة ٞ٤٣ ٢٬ٮة أك ٤٣ىٲة٩ح ٚةٞ٣ٮؿ ٝٮ( .Ê٫٣رشح ٚذط).
اٛلؾ٬ت أف اٞ٣ٮؿ ٝٮٞ٤ُ٦ ٫٣ة إف ٠ة٩خ يف ثٲذ ،٫كٝٮٜلة إف ًف د ٨١يف ثٲذ.٫
Ê
()2
( )3ٱٕ ٰ٪إذا  ٰ٬يف ثٲذٚ ٫ةْ٣ة٬ؿ اٷٛ٩ةؽ ك٣ٮ ٞ٤ُ٦ح.
(ٝ )4ةؿ يف¬ ا٣ؽٱجةج :كإ٣ةدة ُ٦ؿدة  ٨٦اٛلكَ٧٤ل أف اٵزكاج ٱٌٕٮف ذ ٟ٣يف ا٣ىٍ٘لة ٍٗ ٨٦ل
اقذبؾاف ،كا٣ٮص ٫أف إ٣ؿؼ ُ٦ؿد ثأف ا٣ٮٍف آذف ٤٣ـكج ٱ ٢ٕٛذ ،ٟ٣ك٠ؾ ٟ٣اٵا٧ح
كاٙل١ةـ( .دٱجةج) .ك٬ؾا ٠ٺـ ظك ،٨ك٣ٮ أذرب اٷذف ًف ٱٕذرب إٹ يف ا٣ذ٤٧ٲ ٟٹ يف اٷثةظح،
كٍُ٩لق ٦ة قٲأيت يف ٛ٠ةرة ا٣ٲَ٧ل( .مة.)Í( )ٰ٦
(ٚ )5ٺ ظٜ ٜل.٥
(*) ٵف كٹٱذ٭ ٥يف ا١٪٣ةح  ٍٞٚٹ يف ٦ةٜلة( .ثكذةف).
( )6أك اٷ٦ةـ.

٦كذٞج٤ح أٱٌةٚ ،ٲٞؽـ ٔىل قةاؿ Éا٣ؽٱٮف(ٞٛ٪٠ ،)1ح ٛ٩ك ٫كأكٹدق ا٣ى٘ةر كأثٮٱ٫
إ٣ةصـٱ .٨كٱ٤ــ ا٣ـكج ا٣ذ١كت ٜلة كا٣كؤاؿ( )2كاٹٝرتاض كإصةرة ٛ٩كٚ ٫ٲًل
Ê
ٱ١ٮف
ٱ٤ٲ ٜثٚ ،)3(٫إف ٔضـ ٔ ٨ذً ٫٤٠ ٟ٣ف ٱ٪٦ ٓ٪٧٭ة ك٠ة٩خ ٞٛ٩ذ٭ة دٱ٪ة ٔ٤ٲ ،٫كٹ
ٜلة أف دٛكغ ١٩ةظ٭ة ،ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف ا٣نة ٰٕٚكاٷ٦ةـ ٤لٲٯ ،ك٬ٮ ٦ؿكم ٔ٨
ٔيل  #كٔ٧ؿ(ٞٚ ،)4ة٣ٮاٜ :لة َ٤ت اٛ٣كغ  ٨٦اٙلة .)5(٥٠كإف ٗةب ٔ٪٭ة
ا٣ـكج كًف ٱ ٥ٞثعٞٮٝ٭ة ٚ٭ٰ دٱ٤ٔ ٨ٲٜ ٫لة ،ك٣ٲف ٜلة Êأف دٛكغ ،ػٺؼ اٷ٦ةـ
٤لٲٯ كثٕي أوعةب ا٣نة ،ٰٕٚكإف ا٦ذ ٨٦ ٓ٪ظٞٮٝ٭ة ٓلؿد نا كّ ٤نًل أصرب ٔ٤ٲ٭ة
أك ٔىل ا٣ذ١كت ك٩عٮق( ،)6أك ٤لجك ٫اٙلة ٥٠إذا َ٤جذ ٫ظجك ،٫ك٣ٲف ٜلة أف ٓلذٓ٪
 ٫٪٦يف ظةؿ ظجك ٫إٹ أف ٱؿاق Êاٙلة )7(٥٠وٺظ نةٚ ،إف ًف ٱ ٨١٧إصجةرق كٹ ظجك٫
٦ ٨٦ ٓ٪٦ؽا٩ةٔلة ك٠ةف ذ ٟ٣دٱ٪ة ٔ٤ٲٜ ٫لة ،ك٣ٲف ٜلة أف Êدٛكغ ،ػٺؼ  ٨٦دٞؽـ،
ك٤٣عة ¬٥٠أف ٱجٲٓ ٔ٤ٲ٦ ٫ة ٫٣إذا أ ٫٪١٦أك ٱكذٞؿض  ٫٣أك ٱأ٦ؿ٬ة أك ك٣ٲ٭ة
ثةٹقذٞؿاض ٔٝ ٫٪ؽر ٦ة ّلذةج إ٣ٲ ٫ا٣ـكصح ،أك ٱ٤ٔ ٜٛ٪ٲ٭ة  ٨٦ثٲخ اٛلةؿ إٔة ٩نح
٤٣ـكج إذا ٠ةف َٕ٦صا أك ٝؿً نة .٫٣
( ٥٠ ٨١٣ )1ظؽق ك٦ة ٦ؿادق؟ (ظًلَٰ) .كٝؽ دٞؽـ يف إ٣ؽة أ١لة دٞؽـ ٞٛ٩ح اٛلذٮىف ٔ٪٭ة ٔىل
ا٣ؽٱ ،٨كأ٦ة اٛلـكصح ً٠ ٫٤ٕ٤ٚل قٲأيت يف اٙلضؿ يف اٛل٤ٛف .)Í( .كأ٦ة اٛلُٞ٤ح ك٩عٮ٬ة
ق٢؟ ك٣ٮ ٝٲ :٢دٞؽـ؛ ٵف ٞٛ٩ذ٭ة ٞ٦ؽرة ٞلؽكدة ٠ةٛلذٮىف ٔ٪٭ة ًف ٱجٕؽ( .مة.)Í( )ٰ٦
َ ََ ُْْ ََ
َت كس ُرهُّص [ا٣جٞؿة ،]236كٝةؿ يف
( )2كذ ٟ٣ٵ١لة آ٠ؽ  ٨٦ا٣ؽٱ٨؛ ثؽ٣ٲٝ ٢ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صولَع الٍل ِ ِ
ْس ٍة َف َِ ِظ َص ٌة إ ََل ٌَيْ َ َ
ا٣ؽٱْ :٨ص َوإ ْن ََك َن ُذو ُغ ْ َ
ْس ٍةّص [ا٣جٞؿة( .]280ثكذةف).
ِ
ِ
( )3يف ٍٗل ٦ذٕت Êكٹ دٌلء ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق ،ٙٱٕ ٰ٪زااؽا ٔىل اٛلٕذةد ،كإٹ ٦ ٢٧ٔ ٢١ٚذٕت.)Í( .
( )4كاٙلك ٨كأٖلؽ.
( )5كاػذةرق ا٣نةٛ٪٣ ٰ٦ك ،٫كاٛلٛذٰ ٧٤٣ؾ٬ت.
(٧٤٣ )6كذٞج ٢ٹ ً٤٣ل٬ل.)Í( .
( )7كيف رشح اٵزًلر :ٹ ّلذةج إٌف أ٦ؿ اٙلة ٨١٣ ،٥٠دكٞٛ٩ ٍٞذ٭ة.ا٬ػ كٝةؿ اٛلٛذٰ¬ :إذا صةز ٜلة
اٹ٦ذ٪ةع ًف دكٞٛ٩ ٍٞذ٭ة.

 :كإذا أٞٛ٩خ ا٣ـكصح ٔىل ٛ٩ك٭ة رصٕخ ٔىل

زكص٭ة()1

٦ة ًف د٪ٮÊ

ا٣ذربع ٔ ،٫٪ك٠ؾا إذا ٠ةف ا٣ـكصةف َٕ٦صٱٕ٦ ٨ة ٚإ١لة ِلت ٞٛ٩ذ٭ة ٔىل ٝؿٱج٭ة
اٛلٮرس( ،)2كٜلة أف دؿصٓ ٔىل زكص٭ة ثًل ٣ـٜ ٫٦لة.
¨ كإف أ٤ٔ ٜٛ٩ٲ٭ة ك٣ٲ٭ة أك ٍٗلق ك٠ ٰ٬جٍلة ٞٛ٪ٚذ٭ة ثةٝٲح ٔىل زكص٭ة ٦ة ًف
ٱ٪ٮ اٛل ٜٛ٪ا٣ذربع ٔ ،)3(٫٪ك ٫٣ا٣ؿصٮع ٔ٤ٲ٭ة ثًل أ ٜٛ٩إذا ٩ٮاق ك٠ةف ثإذ١لة(،)4
كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙإف أ٤٠٭ةٔ ٫٣ Ðةٛلح ثأ ٫٪٦ ٫٩ٱ١ٮف ٠ةٷذف ٪٦٭ة  ٫٣ثةٷٛ٩ةؽ
ٔ٤ٲ٭ة .ك٣ٲف ٤َ ٫٣ت ا٣ـكج إٹ ثإذ١لة.
 ¨:كإف أٔ ٜٛ٩ىل ا٣ىٍ٘لة كٍف ٦ةٜلة رصٓ ٔ٤ٲ٭ة( )5أك ٔىل زكص٭ة إف ٩ٮل
ا٣ؿصٮع ٔ٤ٲ٭ة ،كإف ٩ٮل ا٣ذربع ٔ ٨ا٣ـكج ًف ٱؿصٓ ٔىل أ٦لًل كٹ ٔ ٰ٬ىل
زكص٭ة ،كإف ًف ٱ٪ٮ ا٣ذربع كٹ ا٣ؿصٮع ٚٺ رصٮع  ،)6(٫٣ثٜ ٢لة ا٣ؿصٮع ٔىل
ك٣ٮ ظةرضا ٍٗل ٦ذ٧ؿدٛ٦( .ذٰ).
(ّ )1ة٬ؿق Ê
( )2كٝٲ :٢دك ٨ٔ Êٍٞاٞ٣ؿٱت ،ك٬ٮ اٞ٣ٲةس؛ ٵف إٔكةر ا٣ـكج ٹ ٱ ٰٛ١يف كصٮب ٞٛ٩ذ٭ة ٔىل
اٞ٣ؿٱت ،ك٠ؾا ُٚؿٔلة ،ذ٠ؿق اٷ٦ةـ ٔـ ا٣ؽٱ # ٨يف رشح ا٣جعؿ ،ك٦ة ذ٠ؿق يف ا٣جٲةف ثٕٲؽ
صؽا ،كإً٩ل ٱذىٮر ٣ٮ ٪٤ٝة :إ١لة دكٔ ٍٞىل ا٣ـكج ٷٔكةرق ،كأ٦ة أ١لة دكذعٞٛ٩ ٜذَل ٚٺ
دكةٔؽ ٔ٤ٲ ٫اٞ٣ٮأؽ( .رشح ثعؿ ٣ٸ٦ةـ ٔـ ا٣ؽٱ ٨٦ # ٨ثةب اُٛ٣ؿة).
(*) ذ٠ؿق يف اٷٚةدة كاٛل٪ىٮر ثةٓص٠( .ٮا٠ت  ْٛ٣نة) .كاٛلؼذةر¬ أ ٫٩ٹ ٨لء ٔ٤ٲ ،٫كإً٩ل ٬ؾا ٔىل
أو ٢اٛلؤٱؽ ثةٓص ا٣ؾم دٞؽـ يف اُٛ٣ؿة.
(ٚ )3ٺ رصٮع ٔ ٫٣ىل ا٣ـكج كٹ ٔ٤ٲ٭ة.)Í( .
( )4كإٹ ٚٺ رصٮع  ٫٣ظٲر أٞٛ٩٭ة ٔىل َؿٱ ٜاٷثةظح[ٚ ، ]1إف ق ٥٤اٞٛ٪٣ح إٌف ٱؽ٬ة  ٨٦ظت أك
ٍٗلق  ٫٤ٚا٣ؿصٮع ٔ٤ٲ٭ةÉ؛ ٵف اٞ٣ٮؿ ٝٮ ٫٣يف اٵٔٲةف ً٠ل ٱأيت إف مةء آص دٕةٌفٔ( .ة٦ؿ).
( )5ثٕؽ ا٣ج٤ٮغ ،كٝجٔ ٫٤ىل ٦ةٜلة ،كٕ ٨٦ل٤ذ٦ ٫ة يف ذ٦ح ا٣ـكج( .دٕ٤ٲ ٜاٞٛ٣ٲ ٫ظك.)Í( )٨
(٤ٔ )6ٲ٭ة كٹ ٔ٤ٲ( .٫رشح أز٬ةر ث .)٫ْٛ٤أ٦ة ٔ٤ٲ٭ة ٍٚلصٓ؛ ٵف اٵو ٢يف اٵٔٲةف إ٣ٮض
ك٣ٮ إٛ٩ةٝة .ك(.)Í

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

[ ]1كيف ظةمٲح يف ا٣ؽٔةكل :ث ٢ٹ ثؽ  ٨٦اٷثةظح ْٛ٣ة .)Í( .ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر يف ا٣ؽٔةكل.

زكص٭ة ،كإف ٩ٮل ا٣ؿصٮع ٔىل زكص٭ة ٚٺ رصٮع  ،)1(٫٣كأ٦ة ٞٚ ٰ٬ةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٔيل :ٹ دؿصٓٔ Êىل زكص٭ة أٱٌة()2؛ ٵف ذ٠ ٟ٣ة٣ذربع ٔ .٫٪ك٬ٮ اٞ٣ٮم .كٝةؿ
يف ا٣ذؾ٠ؿة كا٣كٲؽ ٤لٲٯ :ث ٢دؿصٓ ٔ٤ٲ .٫ك١٬ؾا إذا أ٤ٔ ٜٛ٩ٲ٭ة ٍٗل ك٣ٲ٭ة ث٪ٲح
ا٣ؿصٮع ٔىل ا٣ـكج( ،)3أك أٔ ٜٛ٩ىل ا١٣جٍلة ٍٗل٬ة ث٪ٲح ا٣ؿصٮع ٔىل ا٣ـكج(.)4
 ¨:ك١٬ؾا ٱأيت اٚلٺؼ ٚٲًٝ ٨٧ص دٱ٪ة ٔىل ٍٗلق ثٍ٘ل أ٦ؿق ك٩ٮل ا٣ؿصٮع
ٔ٤ٲ ٢٬ ٫ٱربأ  ٨٦ا٣ؽٱ )5(٨أك ٬ٮ ثةؽ ٔ٤ٲ٣ ٫ىةظج٫؟
كأ٦ة يف ثٲٓ ا٣ؿصةء اٛ٣ةقؽ( )6إذا ٝجي اٛلنرتم دٱٍٗ ٨٦ ٫٪ل ا٣جةآ ٣ٲ١ٮف
اٛلجٲٓ  ٫٣ٱ٪ذ ٓٛث ٫كٱ١ٮف ٦ة ق ٫٧٤اٍ٘٣ل دٱ٪ة ٔ ٫٣ىل ا٣جةآٚ -إ ٫٩ٹ ٱسجخ ٨ ٫٣لء
( )1كٝؽ ٝة٣ٮا يف اٙلةً٪ح :إ١لة دؿصٓ ثًل أٞٛ٩خ ٗ ٓ٦ٲجح اٵب أك ٓلؿدق ٠ةٍ٣صٱٚ ،ٟٲْ٪ؿ يف
اٛ٣ؿؽ ،كٹ ٱْ٭ؿ يف ذٚ ٟ٣ةرؽ( .مة.)ٰ٦
(*) إذ ٹ كٹٱح ٔ ٫٣ىل Éا٣ـكج إٹ أف ٱ١ٮف ثأ٦ؿ اٙلة.٥٠
(ٝ )2ةؿ ٦ٮٹ٩ة  :#ك٬ٮ ا٣ىعٲط .ك٬ٮ ا٣ؾم يف اٵز٬ةر.
(*) يف (ج ،د) :ٹ دؿصٓ ٔ٤ٲ ٫أٱٌ نة.
( )3يف (د) :زكص٭ة.
اٛلؾ٬ت ٹ ٱؿصٓ.
Ê
()4
( )5ٱربأ كٹ¬ ٱؿصٓ ً٠ل ٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر .كٱأيت ػٺؼ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل.
(ٝ )6ةؿ يف رشح اٛ٣ذط Éيف ثةب اٷٝة٣ح ٦ة  :٫ْٛ٣كا٣ؾم كصؽت ٞٛ٤٣ٲ ٫ٱٮق ٙأ ٫٩قب ٨ٔ ٢ثٲٓ
ا٣ؿصةء ،كوٮرد ٫أف رصٺ ثةع ُٕٝح ثس٤ٕ٦ ٨٧ٮـ كً٬ل ٧ٌ٦ؿاف أم كٝخ ٱك ٥٤ا٣جةآ ا٣س٨٧
أٝة ٫٣اٛلنرتمٚ -أصةب ثأف ا٣جٲٓ وعٲط ،إٹ أف ٱ ٢ٕٛذ ٟ٣دٮوٺ إٌف ا٤٘٣ح كًف ٱٞىؽ ث٫
ا٪٣ةصـ ٚإ ٫٩ٱ١ٮف ٚةقؽا ٔىل اْ٣ة٬ؿ ٦ ٨٦ؾ٬ت اٜلةدم[ ،# ]1كٝؿرق إ٦ة٪٦ة كظْٛذ،٫٪ٔ ٫
كأٚذٲ٪ة ث ٫يف ظِصد ٫كٝل٤ك ٫كٝؿرق ،ك٠ؾا ذ٠ؿق صًلٔح  ٨٦اٛلعَٞٞل اٛلذٞؽَ٦ل كاٛلذأػؿٱ،٨
ك٠ةف اٞ٣ة٬ل إ٣ٺ٦ح ٔـ ا٣ؽٱٞ ٨ل٧ؽ أٖلؽ ٦ؿٗ ٥ٱٛى٬ ٢ؾا Êا٣ذٛىٲ.٢ا٬ػ ك٪ٕ٦ةق يف ظةمٲح
قعٮٍف يف ثةب اٷٝة٣ح ،ك٬ٮ اٛلعٛٮظ( .قٲؽ٩ة ظك ٨أٖلؽ ا٣نجٲجٰ ¦).

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

[ ]1كقٲأيت يف ا٣جٲةف يف ثةب ا٣ؿثٮٱةت يف ٦كأ٣ح ثٲٓ ا٣ؿصةء ك٦ة ٔ٤ٲ ٨٦ ٫اٙلٮا٨ل رصٱط أف ٝ ٓ٦ىؽ ا٣ذٮو ٢إٌف
ا٤٘٣ح أف ا٣جٲٓ ٹ ٱىط¬؛ ٵ ٫٩ٱذٌ ٨٧ا٣ؿثة ،ك٪٬ة أَ ٜ٤اٞ٣ٮؿ ثةٛ٣كةد ٫٤ٕ٤ٚ ،ٱؿٱؽ أ ٫٩ثةَ ،٢كاٵز٬ةر يف
اٛ٣ةقؽ :ك٣لٮز ٔٞؽق إٹ ٞ٦ذٌص ا٣ؿثة ٚعؿاـ ثةَٚ ،٢ٲع ٜٞاٷَٺؽ ٪٬ة يف ظةمٲح ٠ٺـ اٛ٣ذط.

ٔىل ا٣جةآ ،كٱؿصٓ ٔىل اٛلنرتم ثًل د٫٣ ٓٚ؛ ٵ ٫٩يف ٞ٦ةث٤ح ٔٮض ثةَ ،٢ك٬ٮ
اٛلجٲٓ ،كٱؿصٓ اٛلنرتم ٔىل ا٣جةآ ثؽٱ ،٫٪كٱؿصٓ ا٣جةآ ٔىل اٛلنرتم ثأصؿة
اٛلجٲٓ(.)1
 :Êكإذا َ٤جخ ا٣ـكصح  ٨٦اٙلة ٥٠أف ٱٛؿض ٜلة ٦ة ّلذةص ٫يف ٦ةؿ
زكص٭ة ا٘٣ةات ًف ٱ ٢ٕٛظذٯ

٤لٛ٤٭ة()2

أ١لة دكذع ٜذ٤ٔ ٟ٣ٲ ،٫كٱأػؾ ٪٦٭ة

ٛ٠ٲٺ( )3أك ر٪٬ة يف رد ٦ة أػؾد ٫إف ٝؽـ ا٣ـكج كثَل ٔ٤ٲ٭ة ثكٞٮَٚ ،٫٪ٔ ٫إذا
٤ٕٚخ ذٚ ٟ٣ؿض ٜلة( )4يف ٦ة٦ ٫٣ة دكذع٤ٔ ٫ٞٲ ٫كقٜ ٫٧٤لة ،ك٦ذٯ ٝؽـ ا٣ـكج
ٚ٭ٮ ٔىل ظضذ ٫يف ذ.)5(ٟ٣
 :Êك٣ٲف ٜلة أف دُ٤ت  ٨٦زكص٭ة ٛ٠ٲٺ ثٞٛ٪ذ٭ة يف اٛلكذٞج ٢إٹ أف
دٕؿؼ  ٫٪٦ا٣ذ٧ؿد( ،)6أك ٬ٮ( )7ٱؿٱؽ ا٣كٛؿ كٹ ٦ةؿ  ٫٣ظةرض(.)8
 :كإذا أثؿأت زكص٭ة ً٦ل دكذع٤ٔ ٫ٞٲ ٫يف اٛلكذٞج ٢أك  ٨٦ثٌٕ ٫وط،
( )1كٹ ٱٞةؿ٬ :ٮ يف ٱؽق ثؿًةق كدك٤ٲُٚ ٫ٺ ِلت أصؿة؛ ٵ٣ ٫٩ٮ ٠ةف ٠ؾ٣ ٟ٣ىط دُصٚ ٫ٚٲ٫
كإػؿاص ٨ٔ ٫ٱؽقٚ ،سجخ أ ٫٩ثةَ ٢د٤ــ ٚٲ ¬٫اٵصؿة ،كقٮاء أػؿص ٨ٔ ٫ٱؽق أـ ٹ.
(*) إذا اقذٕ .¬٫٤٧كٝٲٞ٤ُ٦ :٢ة.
( )2ثٕؽ أف ٱ٪ىت ٔ ٫٪ك٠ٲٺ ٱك ٓ٧دٔٮا٬ة كٱ١٪ؿ٬ة؛ ٵف ا٣ٲَ٧ل ٚؿع وعح ا٣ؽٔٮل.)Í( .
( )3إٹ أف ٹ ِلؽ ٛ٠ٲٺ أك ٹ ٱ٪١٧٭ة اٙل ٙ٤ظٲةء كظن٧ح( .رشح أزًلر) (.)Í
(ٝ )4ٮٚ« :٫٣ؿض ٜلة» كذ ٟ٣ٱ١ٮف ظً١ل ٔىل ا٘٣ةات ٔ٪ؽ٩ةٕٚ ،ىل ٬ؾا ٱٕذرب أف د١ٮف ٗٲجذً٦ ٫ل
٣لٮز اٙلٚ ٥١ٲ٭ة ٔىل ا٘٣ةات[( .]1ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )5كاٙل[ ٥١إذ اٙل٩( ٥١غ)] ٍ٦صكط ٨٦ Êص٭ح اٛلٕ٪ٯٔ( .لة.)ٰ٦
( )6أك ػيش.
( )7يف (ب ،ج) :ك٬ٮ.
( )8ٱ ٨١٧اٷٛ٩ةؽ  ،٫٪٦كإٹ ٚٮصٮدق ٕ٠ؽ( .٫٦مة.)Í( )ٰ٦
(*) أك ٠ةف ٠ةقؽ نا.)Í( .
(*) أك ٦ ٫٣ةؿ Êكٹ ٱ ٨١٧ثٲٕ٣ ٫ذ٘٤ت اٞ٣ؿاثح ٔ٤ٲ ٫أك ٩عٮ ذ.ٟ٣

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

[ ]1كاٛلؼذةر ا٘٣ٲجح ا٣ذٰ ٤لىُ ٢لة اِ٣صر.)Í( .

ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص؛ ٵٝ ٫٩ؽ كصؽ قجت كصٮث ،)1(٫ك٬ٮ ا١٪٣ةح(ٜ ٨١٣ ،)2لة
ا٣ؿصٮع ٚٲًل ث ٨٦ ٰٞاٛلكذٞج ٢دكف ٦ة ً٦ص  .٫٪٦كٔ٪ؽ اٜلؽكٱح Êٹ ٱىط ا٣رباء؛
ٵٝ ٫٩ج ٢كصٮث .)3(٫كاٵكؿ أٝٮل .ك١٬ؾا( )4يف ٞٛ٩ح Éإ٣ؽة ٝجٌ٦ ٢ٲ٭ة(،)5
كٝةؿ اٞ٣ة٬ل صٕٛؿ :ٱىط ا٣رباء ٪٦٭ة ثٕؽ اُ٣ٺؽ ٹ ٝج.٫٤
¬ :ك٤َ ٨٦ت  ٨٦ا٣ـكصَل إٝة٦ح ٔؽ٣ح ثٲ٪٭ًل ٣ذُٔ ٓ٤ىل ٍٔصٔلًل أك ٔىل
ٞٛ٩ح ا٣ـكصح( )6أصٲت إٌف ذ ٟ٣ثٕػؽ أف ٤ل٦É ٙ٤ة ٝىؽ ث ٫اٛلٌةرة ٣ىةظج،٫
كد١ٮف أصؿة إ٣ؽ٣ح  ٨٦ثٲخ اٛلةؿ إف ٠ةف( ،)7كإٹ ٕٚىل اُ٣ة٣ت ٜلة ٠أصؿة
( )1كٝؽ ػة ٨٦ ٢٠ ٙ٣اٜلؽكٱح كاٛلؤٱؽ ثةٓص أوٚ ،٫٤ةٛلؤٱؽ ثةٓص ٱٞٮؿ ٰ٬ :دكذع ٫ٞثٛ٪ف
دك٤ٲ٧٭ةٚ ،ذكذع ٜكٝذة ٚٮٝخ١ٚ ،ةف ٱ٤ــ أف ٹ ٱىط ا٣رباء .كاٜلؽكٱح ٱٞٮ٣ٮف :إ١لة دكذعٜ
ثةٕٞ٣ؽ١ٚ ،ةف ٱ٤ــ أف ٱىط ا٣رباء( .مة.)ٰ٦
( )2اٛلؤٱؽ ثةٓص ٹ ٱٞٮؿ :إف إٞ٣ؽ ٬ٮ اٛلٮصت ٞٛ٪٤٣ح ،ٱ ٢ٱٞٮؿ :يف ٞ٦ةث٤ح اٹقذ٧ذةعٚ ،ٲْ٪ؿ.
(ٚ )3إف ٝٲ٦ :٢ة اٛ٣ؿؽ ثَل اٵصؿة كاٞٛ٪٣حٚ ،إ ٫٩ٱىط ا٣رباء  ٨٦اٵصؿة كًف ٱىط  ٨٦اٞٛ٪٣ح؟ ٝٲ٢ٕ٣ :٢
اٛ٣ؿؽ أف اٵصؿة ٔٮض ًٔل ٱىط ا٣رباء ٪٦٭ة ،ك ٰ٬اٛل٪ةٚ ،ٓٚىط ا٣رباء ٪٦٭ة ٕ٠ٮً٭ة ،ك٣ٲف
٠ؾ ٟ٣يف اٞٛ٪٣ح؛ ٚإ١لة ٔٮض ًٔل ٹ ٱىط ا٣رباء ٚ ،٫٪٦ٺ ٱىط ا٣رباء ٪٦٭ة( .ز٬ٮر) (.)Í
(*) ٝة٣خ اٜلؽكٱح  :ثؼٺؼ اٵصؿة ٚٲىط ا٣رباء ٪٦٭ة ثٕؽ ٔٞؽ اٷصةرة أك ظة٣ح إٞ٣ؽ ك٣ٮ ٠ةف
ٝج ٢كصٮُلة؛ ٵٝ ٫٩ؽ كصؽ قجج٭ة ،ك٬ٮ إٞ٣ؽ ،كٚؿٝٮا ثَل اٵصؿة كاٞٛ٪٣ح ثأف قجت اٵصؿة
ٝٮم؛ ٵٞٔ ٫٩ؽ ٕ٦ةكًح ،كقجت اٞٛ٪٣ح ًٕٲٙ؛ ٵٞٔ ٫٩ؽ ١٩ةح ٹ ٕ٦ةكًحٝ .ةؿ ا٣ٮا٣ؽ:
ك٬ؾا اٛ٣ؿؽ ٍٗل كاًط ،ك٠ٺـ اٛلؤٱؽ ثةٓص أٝٮل؛ ً٠ل يف ا٣رباء  ٨٦ا٣ؽٱح ثٕؽ ا٘لؿح كٝج٢
اٛلٮت ،كً٠ل يف إثؿاء اٛلنرتؾ  ٨٦اًٌ٣لف ٔ٪ؽ ٔٞؽ اٷصةرة كٝج ٢كصٮب اًٌ٣لف( .ثكذةف).
( )4اٚلٺؼ.
( )5ٹ ٱىط.)Í( .
( )6أك اٞ٣ك.)Í( .٥
(٬ )7ؾا ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٭ةف ٔيل كظك ،٨كيف اٵز٬ةر أ١لة د١ٮف ٔىل اُ٣ة٣ت ،]1[Êكٝةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم:
اٵكٌف أف د١ٮف ٔ٤ٲ٭ًل ٠أصؿة اٞ٣كةـ .كٝةؿ ا٣ؽكارمٔ :ىل ا٣ـكج؛ ٣ٲٕ ٥٤ثؿاءة ذ٦ذً٦ ٫ل ٣ـٜ ٫٦لة.
(*) كيف اٵز٬ةرٔ :ىل اُ٣ة٣ت.)Í( .

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

[ٚ ]1إف َ٤جة٬ة ٕ٦ة أك ٠ةف اٙلة٬ ٥٠ٮ ا٣ؾم صٕ٤٭ة ثٲ٪٭ًل ٣ؿ ٓٚا٣نضةر ٤ٕٚٲ٭ًل ٩ىَٛل( .Êظةمٲح قعٮٍف).

ا٣كضةف .كاٛ٣ةاؽة يف إ٣ؽ٣حÉ

أ)1(٫٩

ٱ١ٮف اٞ٣ٮؿ ٝٮؿ  ٨٦وؽٝذ ٫كا٣جٲ٪ح ٔىل

ا٣سةٌل ،ٹ أ٤ ٫٩ل ٥١ثٞٮٜلة.
¬ :كإذا ػؿصخ زكصح ا٘٣ةات  ٨٦ثٲذ )2(٫كًف ٱ ٨١أذف ٜلة أك ػؿصخ
اٛلٕذؽة  ٨٦ثٲخ ٔؽٔلة ثٍ٘ل إذف زكص٭ة( )3قُٞخ ٞٛ٩ذ٭ة ،كإذا رصٕخ كصجخ
ٞٛ٩ذ٭ة( ،)4ػٺؼ أيب صٕٛؿ(.)5
 :كٹ دكٞٛ٩ ٍٞذ٭ة ثؾ٦٭ة ٣ـكص٭ة كأذٱذ٭ة  )6(٫٣ك٦ ٢ٕٚة ٱ١ؿق كإف
اقذعٞخ ا٣ذأدٱت ٔىل ذ٦ ،)7(ٟ٣ة ًف ٱ٪٦ ٨١٭ة ا٦ذ٪ةع  ٫٪٦أك ػؿكج  ٨٦ثٲذ،)8(٫
ك ٓ٦اٚلؿكج ثٍ٘ل رًةق دكٞٛ٩ ¬ٍٞذ٭ة ك٣ٮ ٠ة٩خٓ Êل ٨٦ ٫٪١ا٣ٮطء ٦ذٯ َ٤ج.٫
 ¨:كإذا ا٦ذٕ٪خ  ٫٪٦ى ٚىٕ٦ ٢ة أ٦ؿ آص ث ٨٦ ٫كْٔ٭ة ثة١٣ٺـٚ ،إف ًف ٱس٧ؿ
٬ضؿ٬ة يف اٛلٌضٓ -ٹ يف ا١٣ٺـ ٚٺ ٣لٮز أ٠سؿ  ٨٦زٺزح

أٱةـ()9

ٚٲ٭ة كيف

ٍٗل٬ةٚ -إف ًف ٱس٧ؿ ذ ٟ٣رضُلة رضثة ٍٗل ٦ربح .كاٛلربح٬ :ٮ ٦ة ٱؽ٦ٲ٭ة أك
٥لنٯ ٤ٔ ٫٪٦ٲ٭ة أك ٔىل ٌٔٮ ٪٦٭ة ،ك٦ة ٱ ٓٞيف ا٣ٮص ٫أك يف اٛلٮآً ا٣ؿٝٲٞح ا٣ذٰ
٥لنٯ رضر٬ة ،أك ٱـٱؽ ٔىل ٔؽد اٙلؽ( ،)10ذ٠ؿ ذ ٟ٣يف ا٣جعؿ.
( )1يف (ب ،د) :أف.
(ٍ٘٣ )2ل ٔؾر.
( )3ك٣ٮ ا٣جٲخ ٜلة؛ ٵف كٝٮٚ٭ة ظ.)Í( .٫٣ ٜ
()4ٵ ٫٩دٮثح يف ظٞ٭ة.
( )5ٱٕ :ٰ٪يف ٗٲجذ ٫أك ٦ٮد.٫
(*) ٝةؿ :ٵ١لة ًف دؿصٓ إٌف ٱؽ زكص٭ة٪٤ٝ .ةٝ :ؽ ٤ٕٚخ ٦ة ٣لت ٔ٤ٲ٭ة ،ك٬ٮ رصٮٔ٭ة إٌف ثٲذ( .٫ثكذةف).
( )6اٛلؼذةر أ٩ ٫٩نٮز  ،Éكإً٩ل ٬ؾا ث٪ةء ٔىل ٠ٺـ اث ٨دأٰ كاٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف.
( )7كٝٮل ٬ؾا ٦ٮٹ٩ة اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص #؛ إذ دؿؾ اٵذٱح كاصت ٔ٤ٲ٭ة ٹ ثٕٞؽ ا١٪٣ةح( .قًلع .)٫٪٦
(٬ )8ؾا ٔىل ٠ٺـ اٵٍ٦ل اٛلؤٱؽ كاٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف ،كاٛلؾ٬ت Êكإف ًف ْلؿج إذا ٠ة٩خ ٩ةمـة.
(*) يف (د) :أك ػؿكج  ٨٦ثٲذ ٫ثٍ٘ل إذ.٫٩
(٤ٝ )9خ :إذا ٠ةف ٍ٘٣ل قجت ،كأ٦ة ٪٬ة ٚ٭ٮ ٣كجت ٚٲضٮز ٞ٤ُ٦ةٛ٦( .ذٰ) (.)Í
( )10وٮاث :٫أك ٱجٝ ٖ٤ؽر اٙلؽ .)Í( .ٱٕ ٰ٪أ ٢ٝاٙلؽ ،ك٬ٮ أرثٕٮف[.)Í( .]1
-------------------------

[ ]1يف ظؽ إ٣جؽ.

 :كإذا ادٔٯ ٩نٮز٬ة كأ١٩ؿت ٚة٣جٲ٪ح ٔ٤ٲٚ ،)1(Ê٫إف وط كاػذٛ٤ة يف
ٝؽرق ٚإف ًف د٩ ٨١ةمـة يف اٙلةؿ ١ٚؾا أٱٌة ،كإف ٠ة٩خ ٩ةمـة ١ٚؾا أٱٌة(٪ٔ )2ؽ
اٜلةدم كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب َة٣ت ،كادٔٯ ٔيل ث ٨إ٣جةس إصًلع إ٣رتة Êأف اٞ٣ٮؿ
ٝٮ٫٣؛ ٵف مة٬ؽ اٙلةؿ ٚ .٫ٕ٦إف ادٞٛة ٔىل أكؿ ٦ؽة ا٪٣نٮز كادٔخ أ١لة رصٕخ
ٔٝ ٨ؿٱت(ٚ )3ذُ٤ت ٞٛ٩ذ٭ة ٛلة ً٦ص ثٕؽ رصٮٔ٭ة كأ١٩ؿ ا٣ـكج رصٮٔ٭ة ٞٚةؿ
اٞٛ٣ٲ ٫ظك :¬٨ٱٕ ٢٧ثنة٬ؽ اٙلةؿ( )4يف ٩نٮز٬ة كٔؽ ،٫٦كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق:ٙ
٤لذ ٢٧أف اٞ٣ٮؿ ٝٮ ،)5(٫٣ك٤لذ ٢٧أف ٱ١ٮف ٔىل اٚلٺؼ ثَل اٜلةدم كاٛلؤٱؽ
ثةٓص؛ ٵف ٪٬ة أوٺف٦ :ذٞؽـ -ك٬ٮ كصٮب اٞٛ٪٣ح -ك٦ذأػؿ ،ك٬ٮ ٔؽـ
ا٣ؿصٮع(.)6
¬ :كٔ ٢٠ؽة ٹ دكذ٪ؽ إٌف ١٩ةح وعٲط ث٣ ٢ٺقذرباء ٕ٠ؽة أـ ا٣ٮ٣ؽ
كاٛلٮَٮءة ُٗ٤ة أك ث١٪ةح ثةَ ٓ٦ ٢ا٘ل٭ٚ ٢ٺ ٞٛ٩ح ٜلة ٚٲ٭ة( ،)7ػٺؼ اٷ٦ةـ
٤لٲٯ(.)8
( )1إف ٠ة٩خ ُ٦ٲٕح يف اٙلةؿ.)Í( .
( )2اٵز٬ةر :كُ٧٤٣ٲٕح يف  ٰٛ٩ا٪٣نٮز اٛلة٬ل كٝؽرق.
(ٝ )3ٮٝ ٨ٔ« :٫٣ؿٱت» ٦سة :٫٣ظٲر ٝة٣خ٩« :نـت أكؿ رصت كرصٕخ يف آػؿق» ،ك٠ة٩ة يف رٌ٦ةف،
كٝةؿ« :ث ٢رصٕخ آػؿ مٕجةف»ٚ ،ةٞٛ٣ٲ ٫ظكٝ ٨ةؿ :إ٣ربة ثنة٬ؽ¬ اٙلةؿ ،كاٞٛ٣ٲ ٫ٱٮقٝ ٙةؿ:
٤لذ ٢٧أف اٞ٣ٮؿ ٝٮ٫٣؛ ٵ١لًل ادٞٛة ٔىل ظىٮؿ اٛلك ،ٍٞك ٰ٬دؽٰٔ ا٣ٮصٮب٤ٕٚ ،ٲ٭ة ا٣جٲ٪ح؛ ٵ٫٩
ٱكذىعت ا٪٣نٮز ،ك٤لذ ٢٧اقذ٪ةد اٛلكأ٣ح إٌف أوَ٤ل ً٠ل يف ا١٣ذةب( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )4كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر.
(*) ٚإف ٠ة٩خ ٩ةمـة يف اٙلةؿ ٚةٞ٣ٮؿ¬ ٝٮؿ ا٣ـكج ،كإف ٠ة٩خ ٍٗل ٩ةمـة ٝةٞ٣ٮؿ ٝٮٜلة٠( .ٮا٠ت).
( )5ٵ١لة ٝؽ أٝؿت ثة٪٣نٮز كادٔخ ا٣ؿصٮع٠( .ٮا٠ت).
(ٚ )6ةٜلةدم  #ٱؿصط اٛلذأػؿ ،ك٬ٮ ٔؽـ رصٮٔ٭ةٚ ،ٲ١ٮف اٞ٣ٮؿ ٝٮؿ ا٣ـكج ٔ٪ؽق ،كاٛلؤٱؽ
ثةٓص ٱؿصط اٛل ذٞؽـ ،ك٬ٮ كصٮب اٞٛ٪٣حٚ ،ٲ١ٮف اٞ٣ٮؿ ٝٮؿ ا٣ـكصح ٔ٪ؽق٠( .ٮا٠ت).
( )7ٹ ٔىل ا٣ٮاَئ Êكٹ ٔىل ا٣ـكج.
( )8ظضذ٪ة أف ٬ؾق إ٣ؽة إً٩ل كصجخ ٣رباءة رٖل٭ة ك٣ٲكخ ٦كذ٪ؽة إٌف ٔٞؽ ١٩ةح ،كاٞٛ٪٣ح ٨٦
=

كأ٦ة ٔؽة ا١٪٣ةح اٛ٣ةقؽ ٚإف ٠ة٩خ ٔ٦ ٨ٮت أك َٺؽ كصجخ ٚٲ٭ة اٞٛ٪٣ح،
كإف ٠ة٩خ ٔٚ ٨كغ ٚجةٙل ٥١ٹ ٞٛ٩ح ٚٲ٭ة ،كثة٣رتا٬ل ٝةؿ أثٮ ِ٦صِ :لت¬(،)1
كٝةؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ :ٹ ِلت.
كأ٦ة ٔؽة ا١٪٣ةح ا٣ىعٲط  ٰٛٚاٛلٮت ِلت ٞ٤ُ٦ة( ،)2ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل
كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح ،كيف ٔؽة اُ٣ٺؽ ِلت أٱٌة إذا ٠ةف ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ ،ٹ إف
٠ةف ثٕؽ اٚل٤ٮة كٝج ٢ا٣ؽػٮؿ( ،)3كيف ٔؽة اٛ٣كغ إف ٠ةف ٚٲ٦ ٫ة ٱذٌ ٨٧ا٪٣نٮز
٪٦٭ة ٚٺ ٞٛ٩ح(٠ ،)4أف دؿدؽ  ٰ٬أك ٱك ٥٤ا٣ـكج دك١لة( )5أك ٱؿد٬ة ثٕٲت ٚٲ٭ة،
ٚ٭ٰ يف ظ Ê٥١ا٪٣ةمـة ،ٹ أ١لة ٩ةمـة ظٞٲٞح ،ك٠أف دؿًٓ زكص٭ة )6(Òأك زكصذ٫
ٍ٘٣ل ٔؾر( ،)7كيف ٔؽة إ٤٣ةف أٱٌة؛ ٤٣ؼرب ٚٲ٭ة( .)8كإف ٠ةف اٛ٣كغ ٹ ٱذٌ٨٧
دٮاثٓ ا١٪٣ةح .كظضح اٷ٦ةـ ٤لٲٯ أف إ٣ؽة  ٨٦ا٣ٮاَئ ٣رباءة رٖل٭ة ٦ ٨٦ةا١ٚ ،٫ة٩خ اٞٛ٪٣ح
ٔ٤ٲ( .٫ثكذةف).
(ً٠ )1ل ٣ٮ َٞ٤خ أك ٦ةت ٔ٪٭ة.
(ٝ )2ج ٢ا٣ؽػٮؿ كثٕؽق.
( )3ك٬ٮ ٗة٣ج نة يف اٵز٬ةر ظٲر ٝةؿ :كِلت يف ٕلٲٕ٭ة اٞٛ٪٣ح ٗة٣ج نة.
( )4ك٬ٮ ٗة٣ج نة أٱٌ نة يف اٵز٬ةر.
( )5ٱْ٪ؿ ٣ٮ ٠ة٩خ وٍ٘لة؛ إذ ٹ ذ٩ت ٜلة .كاٞ٣ٲةس ٔؽـ قٞٮÊط اٞٛ٪٣ح .كٝٮاق ا٣ذ٭ة.ٰ٦
( )6كص ٫ا٣ذن١ٲ ٢أف اٛ٣كغ ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ.ا٬ػ كٝؽ ٱٮص ٫ثًل٣ Êٮ اٛ٩كغ ١٩ةظ ٫ثكجت ٨٦
اٵقجةب ز ٥دـكصخ آػؿ كٔٞ٤خ  ٫٪٦ز ٥أرًٕخ زكص٭ة اٵكؿ ا٣ؾم ٬ٮ ا ٢ُٛ٣اٛ٩كغ[]1

١٩ةظ٭ة  ٨٦ا١٣جٍل اٳػؿ ك٣ـ٦خ إ٣ؽة  ٨٦ا٣ؿًةع.ا٬ػ ك٦س ٨ٔ ٫٤قٲؽ٩ة إثؿا٬ٲ ٥ظسٲر،
كقٲأيت ٔ ٨اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق٦ ٙس ٫٤رص٤ل نة يف ا٣جٲةف يف اٛلكأ٣ح اٙلةدٱح ٍٔصة  ٨٦ا٣ؿًةع.
(*) أ٦ة إذا أرًٕذٚ ٫ٺ ٔؽة ٔ٤ٲ٭ة؛ ٵ ٫٩اٛ٩كغ ٝج ٢ا٣ؽػٮؿٚ ،ٲْ٪ؿ يف ٠ٺـ ا٣جٲةف.
( )7كأ٦ة ٕ٣ؾر كص٭٤خ اٹٛ٩كةخ ٚٺ دك ٍٞثٍصط ٝل٧ٮع اٵ٦ؿٱ٦ ،٨سً٤ل قٲأيت :إٹ صة٬ٺ
ٞلك٪ةٞ٪٦( .ٮ٣ح ثةٛلٕ٪ٯ ٬ ٨٦ة٦ل رشح اٵز٬ةر).
( )8ك٬ٮ أٚ ÷ ٫٩ؿؽ ثٲ٪٭ًل كًٝص أف ٹ ثٲخ ٜلة كٹ ٝٮت( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤

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

[ ]1ٵ١لة وةرت ا٦ؿأة اث( .٫٪ثٲةف  ٨٦ا٣ؿًةع  ٨٦اٛلكأ٣ح اٙلةدٱح ٍٔصة  ٨٦أك.)٫٣

ا٪٣نٮز ٪٦٭ة كصجخ اٞٛ٪٣ح٠ ،أف ٱؿدؽ ٬ٮ أك دك ،ٰ٬ ٥٤أك دٛكغ ٔ٪ؽ ث٤ٮٗ٭ة أك
ٔذٞ٭ة ،أك ٕ٣ٲت ٚٲ ،٫أك ٕ٣ؽـ ٛ٠ةءدٜ ٫لة ،أك دؿًٕ )1(٫أك دؿًٓ زكصذ٪ٔ ٫ؽ
اٚلنٲح ٔ٤ٲ٭ًل( .)2كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :إذا ٠ةف اٛ٣كغ  )3(٫٪٦كصجخ اٞٛ٪٣ح ،كإف
٠ةف ٪٦٭ة أك ٪٦٭ًل ًف ِلت ٞ٤ُ٦ة .ك٬ٮ اٞ٣ٮم.
¨ كإذا أق٧٤خ ا٣ؾ٦ٲح كأق ٥٤زكص٭ة كادٔخ أ١لة اٛلذٞؽ٦ح ٣بٺ دكٍٞ
ٞٛ٩ذ٭ة ،كٝةؿ :ث٬ ٢ٮ اٛلذٞؽـٚ -ةٞ٣ٮؿ ٝٮٜÊلة؛ ٵف اٵو ٢كصٮبٞٛ٩ Éذ٭ة.
ٞٛ٩ :ح اٵٝةرب ،ك ٥٬زٺزح أو٪ةؼ:
اٵكؿ :اٵكٹد ا٣ى٘ةر٦ ٢١ٚ ،ة ٤لذةصٮف إ٣ٲٔ ٫ىل اٵب ٛ-ل١ةف كٹٱذ٫
ٔ٤ٲ٭ -)4(٥ك٣ٮ ٠ة٩ٮا ٦ٮرسٱ ،É٨ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح
كا٣نة ٓ٦ ٰٕٚٱكةر٪٤ٝ .٥٬ة :ك٣ٮ ٠ةف اٵب َٕ٦ص نا Éإذا ٠ةف ٠ ٫٣كت )5(Êٱ.٫٪٦ ٜٛ٪
كٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كا٣نةِ :ٰٕٚلت ٞٛ٩ذٔ ٫ىل ك٣ؽق اٛلٮرس٪٤ٝ .ة :ك٣ػٮ ٠ةف اٵبÉ
ذٌ ٦ٲ نة( )6كا٣ٮ٣ؽ ٦كً٤ل ثإقٺـ أ ،٫٦ك٣ٮ ٠ةف ٹ كٹٱح ٣ٶب ٔ٤ٲ٫؛ ٵ ٫٩ٱ ٫٪١٧إزا٣ح
اٛلة ٓ٩ثأف ٱك.٥٤
¬ٚ :إف ٠ةف اٵب ٔةصـا ٔ ٨ا٣ذ١كت ك٤٣ٮ٣ؽ ٦ةؿ ٦ ٰٛٚةٞٛ٩ ٫٣ذ ٫كٞٛ٩ح
أثٲٚ ،٫إف ًف ٱ٦ ٫٣ ٨١ةؿ كأ٦ ٫٦ٮرسة أٞٛ٩خ ٔ٤ٲ ،)7(٫كد١ٮف دٱ٪ة ٜلة ٔىل اٵب إف
( )1كٔ٤ٲ٦ ٫ة ٦ؿ ٨٦ Êا٣ذٮصٲ.٫
( )2كص٭٤خ اٹٛ٩Êكةخ.
( )3أك ثكجج.٫
( )4ٹ ٱنرتط¬؛ ٵ١لة د٤ــ يف ٦ة ٫٣ك٣ٮ ٠ةف اٵب ٝل٪ٮ٩ة.ا٬ػ ٚةٵكٌف¬ ٛل١ةف اٵثٮة؛ ٵ٠ ٫٩ة٘لـء
 ،٫٪٦ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر ،ك٪ٕ٦ةق يف ا٣جعؿ.
( ٰ٬ )5ا٣ى٪ةٔح.
( )6ٹ ظؿثٲة.)Í( .
(*) كٱك ٥٤اٞٛ٪٣ح إٌف اٙلة٥٠؛ ٵ ٫٩ٹ كٹٱح ٔ ٫٣ىل اث( .٫٪قٺ.)Í( )ٰ٦
( )7ك٣ٮ ٠ة٩خ ٠ةٚؿة ٓ٦ Éكصٮد اٵبٚ ،إف ٠ةف ٝؽ ٚ ٟ٤٬ٺ ٨لء ٔ٤ٲ٭ة ٛ٠ ٓ٦ؿ٬ة؛ إذ ٹ إرث
ٜلة  ٓ٦اٛ١٣ؿ.)Í( .
=

أٞٛ٩خ ثإذ )1(٫٩أك إذف اٙلة ٥٠ك٩ٮت ا٣ؿصٮع ٔ٤ٲ .٫كٝةؿ ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص
كا٣نة :ٰٕٚٹ رصٮع ٜلة ٔ٤ٲٝ .٫ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :ك٬ٮ اٞ٣ٮم.
 :كإذا ٠ةف ٤٣ىٍ٘ل اٛلَٕص أـ كصؽ ٦ٮرساف ٞٚةؿ أثٮ َة٣ت Ê:د١ٮف
ٞٛ٩ذ٤ٔ ٫ٲ٭ًل ٔىل ٝؽر اٛلٍلاث ،كٝةؿ أوعةب ا٣نة ٰٕٚكأثٮ ٱٮق ٙكٞل٧ؽ
كاٷ٦ةـ ٤لٲٯٔ :ىل ا٘لؽ كظؽق(ٚ .)2أ٦ة ا٣جة ٖ٣إ٣ةٕٚ ٢ٝىل ٝؽر اٛلٍلاث ٠كةاؿ
اٞ٣ؿاثح(.)3
 :Êكا٣ٮ٣ؽ ا١٣جٍل اٛلض٪ٮف ٠ة٣ىٍ٘ل إف ٠ةف ص٪ٮ ٫٩أوٌ ٤ٲ نة كٚة ٝنة ،كإف
٠ةف َةرا نة ثٕؽ ا٣ج٤ٮغ ١ٚؾا أٱٌ نة ،)4(Êػٺؼ أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص يف ٔٮد كٹٱذ٫
ٔ٤ٲ ٫ككصٮب ٞٛ٩ذ.)5(٫
ا٣سةٌل :اٵثٮاف اٛلَٕصافٚ ،ٲضت ٜلًل ٦ة ٤لذةصةٔ ٫٩ىل أكٹدً٬ل ا١٣جةر
اٛلٮرسٱ ٨ك٣ٮ أ٪١٦٭ًل ا٣ذ١كت ك٣ٮ ٠ة٩ة ٠ةٚؿٱٝ– ٨ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط:
(*) كإً٩ل ػىخ ٵ١لة كارزح ،ك٬ٮ أػه ثةٷٛ٩ةؽ ٔ٤ٲ٭ة١ٚ ،ة٩خ أػه ثةٷٛ٩ةؽ ٔ٤ٲ( .٫ز٬ٮر).
( ٢ٕ٣ )1امرتاط اٷذف  ٓ٦ظٌٮرقٚ ،إف ًف ٱ ٨١ظةرضا ٤ٚ٭ة كٹٱح ظٲر ٠ةف وٍ٘لا[ ]1يف ٦ؽة
اٙلٌة٩ح .)Í( .ك٬ٮ ٱٛ٭ ٨٦ ٥رشح اٵز٬ةر يف اٙلٌة٩ح يف ٝٮٍٗ« :٫٣ل أٱةـ ا٤٣جأ».
َّ َ
( )2كظضذ٭ ٥أف ا٘لؽ أب؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صمِنَّ َة أَب ُ
يس ْه إب ْ َراَ َ
ِيهّص [اٙلش ،]78كٝٮْ :٫٣صمِِمة
ِ
ِ
َءابَانِيّص [ٱٮق٪٤ٝ .]38ٙةٝ :لةز( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( ٫٤ٕ٣ )3ٱٕ ٰ٪ادٛة ٝنة.
(*) يف (ب ،ج ،د) :اٵٝةرب.
(٬ )4ؾا ٝٮؿ اٜلؽكٱح :إ١لة دٕٮد ا٣ٮٹٱحٚ ،ذضت ٔىل اٵب كظؽق .كٔىل أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ
دٕٮد كٹٱذ ٫ثٕؽ ثُٺ١لةٚ ،ٲ ٜٛ٪اٵثٮاف ٔ٤ٲ ٫أزٺزة( .ثكذةف).
( )5ٱٞةؿ :ٹ ٦ٮًٓ ٤٣ؼٺؼ[]2؛ ٵف ٚ ٓ٦ؿض اٷٔكةر ِلت ٔ٤ٲ٪ٔ ٫ؽ ا٘ل٧ٲٓ ،ك ٓ٦اٷٱكةر
ِلت يف ٦ة٪ٔ ٫٣ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٞ٠ٮ ٫٣يف ا.٢ُٛ٣

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

[ ]1كٹ ّلذةج إٌف اٙلة .٥٠Éك ِٛ٣ظةمٲح :كٹ ّلذةج إٌف إذف اٙلة٥٠؛ ٵف ٜلة كٹٱح ،كذ ٓ٦ ٟ٣ا٘٣ٲجح أك ا٣ذ٧ؿد
٠ةٍ٣صٱ ،ٟك٠ٺـ ا١٣ذةب ٦كذٞٲ ٥ثٕؽ اٹقذٞٺؿ؛ إذ ٹ كٹٱح ٜلة ظٲ٪بؾ( .مة.)Í( )ٰ٦
[ ٫٤ٕ٣ ] 2ٱٞةؿ٤٣ :ؼٺؼ ٦ٮًٓٝ ٨٧ٚ ،ةؿ٬ :ٮ ٠ة٣ىٍ٘ل ِلت ٞٛ٩ذٔ ٫ىل اٵب ،كٝ ٨٦ةؿ :إ٠ ٫٩ة٣جةٞٛ٪ٚ ٖ٣ذ٫
ٔىل اٵثٮٱ ٨أزٺزة.

ذ٦ٲَل أك¬ ٦كذأَ٪٦ل( -)1ك٦ )2(٥٬ك٧٤ٮف أك ا١ٕ٣ف( .)3كٱكذٮم ٚٲ٭ػ É٥ا٣ؾ٠ؿ
كاٵ٩سٯ()4؛ ٹقذٮاا٭ ٥يف ا٣ج٪ٮة ،كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓصٔ :ىل ٝؽر اٛلٍلاثٚ .إف ٠ةف ٚٲ٭٥
٦ٮرس كَٕ٦ص كصجخ ٞٛ٩ذ٭ًل ٤٠٭ة ٔىل اٛلٮرس Éكٚة ٝنة(ٚ .)5إف ٠ةف أكٹدً٬ل و٘ةر نا
٦ٮرسٱ ٨كصجخ ٞٛ٩ح اٵـ ٔ٤ٲ٭ ،)6(٥كأ٦ة اٵب ١ٚؾا ٔ٪ؽ ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب
اٜلؽكٱح ٚٺ ِلت إٹ إذا ٔضـ ٔ ٨ا٣ذ١كت.
É
ظ٪ٲٛح كا٣نة ،ٰٕٚكأ٦ة ٔ٪ؽ
ٚ :إف ًف ٣لؽ ا٣ٮ٣ؽ إٹ ٞٛ٩ح أظؽ أثٮٱٞٚ ٫ٲ :٢إف اٵب أٝؽـ ُلة ،كٝٲ:٢
اٵـ( ،)7كٝٲ :٢ٱنرت٠ةفٚ Êٲ٭ة( .)8ك١٬ؾا ٚٲ ٫٣ ٨٧أب َٕ٦ص كاث ٨وٍ٘ل( )9كًف
٣لؽ إٹ ٵظؽً٬ل.
( )1ٹ اٙلؿثٲَل؛ ٵ٩ة ٦أ٦ٮركف ثإ٩ـاؿ اِ٣صر ُل .٥كيف رشح اٵزًلر :ك٣ٮ ظؿثٲَل؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌف:
ُْ َ َ
َ َْ َ ْ ْ ً
خ َصاًاّص [اٷرساء .]23:كيف ا٣س٧ؿات يف دٛكٍل ٝٮ ٫٣دٕةٌف يف اٵٕ٩ةـْ :صكل ت َعال ِْا
ْصوبِالِ ِالي ِي إ ِ
َ
َ ُْ
ُ
َ
ُ
أثل َوا َخ َّر َم َربُّس ْه عنيْس ْهّص ...اٳٱح [اٵٕ٩ةـ٦ ]151:ة  :٫ْٛ٣كا٣كجت ٱٌٞص ث٤ـكـ ٞٛ٩ح
اٙلؿيب ٔ ىل ك٣ؽق اٛلك ،٥٤كأراد ثة٣كجت ٩ـكؿ آٱح ًٞ٣لف ،كٝ ٰ٬ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َو َصاخِبْ ُُ َىا ِِف
ً
ُّ ْ
الج َيا َو ْع ُروفاّص [ًٞ٣لف ، ]16:كقجت ٩ـكٜلة قٕؽ ث ٨أيب كٝةص كأٛ ٫٦لة َ٤جذ ٫أف ٱؿصٓ إٌف
َ َْ َ ْ ْ ً
خ َصاًاّص.
اٛ١٣ؿ ،ك٠ؾا يف رشح اٳٱةت يف ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوبِالِ ِالي ِي إ ِ
( )2أم :اٵكٹد.
(٦ )3كَ٧٤ل كاٵكٹد ٛ٠ةر( .ثؿ٬ةف).
( )4كٗ ٰ٬ة٣ج نة يف اٵز٬ةر.
( )5ثَل اٵظ١ةـ كاٛل٪ذؼت ،ك٥لذٛ٤ٮف يف قةاؿ اٵٝةرب.
( )6ك٣ٮ ٠ة٩خ ٝةدرة ٔىل ا٣ذ١كت ،ثؼٺؼ اٵب.)Í( .
(ٛ )7لة ركم أف رصٺ ٝةؿ :ٱة رقٮؿ آص ٨٦ ،أثؿ؟ ٝةؿ(( :أٝ ))ٟ٦ةؿ :ز٨٦ ٥؟ ٝةؿ(( :أ))ٟ٦
إٌف أف ٝةؿ يف ا٣ؿاثٕح(( :ز ٥أثةؾ)) ،كٛلـٱؽ ا٣نٞٛح كا٪ٕ٣ةٱح يف اٙل ٢٧كا٣ٮًٓ كا٣رتثٲح.
(ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )8ك٬ٮ اٛلؼذةر.
(*) ٚإف ٠ةف ٹ ٱكؽ إٹ ر ٜ٦أظؽً٬ل ٚةٵـ أكٌف؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣أ ٟ٦ز ٥أ ٟ٦ز ٥أثٮؾ)).
(*) ٵف  ٢١٣كاظؽ ٪٦٭ًل ظٞة يف ا٣ٮ٣ؽ ٱؽٍف ث( .٫ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )9ٱٞةؿ :إً٩ل ٱنرت٠Êةف ظٲر ٠ةف اٵب ٔةصـا ٔ ٨ا٣ذ١كت ،كإٹ ٚة٣ٮ٣ؽ أٝؽـ.

¬ :كإذا ٠ةف َٕ٧٤٣ص أب ٦ٮرس كاث ٨أك ث٪خ ٦ٮرسة ٞٛ٪ٚذ٤٠ ٫٭ة ٔىل
اٹث )1(٨أك ا٣ج٪خ دكف اٵب.
¨ كٔىل اٹث ٨ا١٣جٍل اٛلَٕص أف ٱذ١كت ٔىل اٵب إ٣ةصـ( ،)2ٹ
ا١ٕ٣ف ،ػٺؼ ٦ة يف ا٣ذ٧٭ٲؽ(.)3
¬ :كإذا ٠ةف اٹث ٨اٛلٮرس ٠جٍلا ًف ٱكذ ٜٛ٪اٵب ٦ ٨٦ة ٫٣إٹ ثؿًةق أك
ثأ٦ؿ اٙلة )4(٥٠إف ٠ةف ٦ٮصٮدا( )5يف ا٪٣ةظٲح¬ ،كإف ٠ةف وٍ٘لا ٤ٚٶب اٛلَٕص أف
ٱكذ٦ ٨٦ ٜٛ٪ة ٫٣ثةٛلٕؿكؼ ٔىل ٛ٩ك ٫كك٣ؽق ،كأف ٱجٲٓ ٦ة ٤لذةج إٌف ثٲٕ.)6(٫
 :Êكإذا ٠ةف ا٣ٮ٣ؽ ا١٣جٍل اٛلٮرس ٗةاجة ٤ٚٶب اٛلَٕص( )7أف ٱكذ٨٦ ٜٛ٪
٦ة ٫٣ثةٛلٕؿكؼ  ٨٦إُ٣ةـ كاٞ٪٣ؽ ،كٱ٤جف  ٨٦ا٣سٲةب ٦ة اظذةج إ٣ٲ ،)8(٫كٹ ٱجٲٓ
مٲبة ٦ ٨٦ةٞ٪٦ ٫٣ٮٹ أك ٍٗل ٞ٪٦ٮؿ إٹ ثأ٦ؿ اٙلة ٥٠إف ٠ةف ز ٥ظة ٥٠يف ا٪٣ةظٲح،
(ٝ )1ٮ٤٠« :٫٣٭ة ٔىل اٹث »٨كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣أ٩خ ك٦ة ٟ٣ٵثٲ ،))ٟكٞ٣ٮة ظؿ٦ح اٵثٮة،
كٜلؾا كصجخ ٞٛ٩ح اٵب ٛ٠ ٓ٦ؿق ٹ اٹث ،٨كٵف ظ ٜاٷ٩كةف ٔىل ك٣ؽق أ٠سؿ  ٨٦ظٔ ٫ٞىل
كا٣ؽق( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )2ك٠ؾا اٵـ.Ê
(ٞٚ )3ةؿ ٚٲ :٫إف اٹث ٨إذا ٠ةف ظؿ نا ٔةصـ نا ٕٚىل اٵب أف ٱذ١كت ( .٫٣ثؿ٬ةف).
( ٓ٦ )4ا٣ذ٧ؿد  .¬ٍٞٚكأ٦ة  ٓ٦ا٘٣ٲجح ٚٺ ٤لذةج إٌف إذÉف اٙلة .٥٠كاٛ٣ؿؽ ثَل ا٘٣ةات كاٛلذ٧ؿد أف
اٙلةرض اٛلذ٧ؿد ٱ ٨١٧إصجةرق ،ثؼٺؼ ا٘٣ةات( .قًلع قٲؽ٩ة ظك.)¦ ٨
( )5كإٹ  ٨ ٧ٚو٤ط إف كصؽ ،كإٹ اقذ ٜٛ٪ثةٛلٕؿكؼ إف ًف ٣لؽ ا٣ىة٣ط( .رشح ٚذط ٪ٕ٦ٯ)
(.)Í
( )6كا٣ؾم يف ا٣ذؾ٠ؿة كاٵز٬ةر¬ أ ٫٩ٹ ٱجٲٓ ٔٔ ٫٪ؿًة إٹ ثإذف اٙلة ،٥٠كٹ ٚؿؽ ثَل ا٣ىٍ٘ل
كا٘٣ةات ،ك٬ٮ اٛلؾ٬ت.
(*) ٷٛ٩ةؽ ك٣ؽق ،كٱؽػ ٢ثة٣ذجٕٲح  ٓ٦اث ،٫٪كأ٦ة أ ٫٩ٱٔ ٜٛ٪ىل ٛ٩ك ٫ثة٣جٲٓ ٚٺ إٹ ثإذف اٙلة،٥٠
كٔىل ٬ؾا ٱؿد ٓٛا٣ذن١ٲٔ( .ٟة٦ؿ) (.)Í
( )7ٹ ٣ٶـ إٹ ثإذف Êاٙلة٠ ،٥٠ؾا ٢ٞ٩؛ ٵ ٫٩ٹ كٹٱح ٜلةٗ( .ةٱح) .ك٦س ٨ٔ ٫٤ا٣نة .ٰ٦كٝٲ :٢اٵـ
٠ةٵب ،ككص٭ ٫اٞ٣ٲةس ثضة ٓ٦اٵثٮة.
(٦ )8ة ٱ٤ٲ ٜث.)Í( .٫

ٚإف ًف ٱ ٨١صةز  ٫٣ذ ،)1(ٟ٣Êذ٠ؿق اٛلؿدًص؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣أ٩خ ك٦ةٟ٣
ٵثٲ ،))ٟك٬ٮ ٱٞذٌص ا٧ٕ٣ٮـ ٓ٪٦ ٨١٣ ،اٷصًلع(ً٦ )2ل ٔؽا اٹقذٛ٪ةؽ كا٤٣جةس
ٔ٪ؽ اٙلةصح إ٣ٲ.٫
ا٣سة٣ر :قةاؿ اٞ٣ؿاثةت ،كٕ ٨٦ل٤ذ٭ ٥اٵكٹد ا١٣جةرٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٨
ق٤ٲًلف :كاٵصؽاد أٱٌ نة ،Éكٝةؿ يف ا٣ذٞؿٱؿ :إ١ل٠ ٥ةٵثٮٱ٠ ٨٧ٚ .٨ةف ٦ٮرسا ك٫٣
ٝؿٱت َٕ٦ص ٦ك )3(٥٤ٱؿز ٫اٛلٮرس( )4إذا ٦ةت كصجخ ٞٛ٩ذ٤ٔ Ê٫ٲ ،)5(٫قٮاء ٠ةف
اٛلَٕص ٠جٍلا أك وٍ٘لاٝ ،ٮٱة أك ًٕٲٛة ،كٝةؿ ا٣ؽأٰ :ٹ ِلت ٞٛ٩ح ا٣ؾ٠ؿ ا١٣جٍل
ٔىل ٝؿٱج ٫إٹ إذا ٠ةف ٔةصـا ٔ ٨ا٣ذ١كت( ،)6كٝةؿ ٦ة :ٟ٣ٹ ِلت إٹ ٣ٶب
كاٹث ،ٍٞٚ ٨كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح٣ :ٴثةء ك٣كةاؿ اٵرظةـ اٛلعةرـ إذا ٠ة٩ٮا إ٩ةز نة أك
ذ٠ٮرا ًٕٛةء أك زَ٪٦ل.
 :Êكإذا ٠ةف اٛلٮرسكف صًلٔح كصجخ ٞٛ٩ذ٤ٔ ٫ٲ٭ٔ ٥ىل ٝؽر ٦ٮارٱس٭٥
٤ٚ .٫٪٦ٮ ٠ةف ثٌٕ٭٦ ٥ٮرسا كثٌٕ٭َٕ٦ ٥صا كصجخ ٞٛ٩ذ٤٠ ٫٭ةٔ Êىل اٛلٮرس، Ê
كٝةؿ يف اٛل٪ذؼت( :)7ثٞؽر إرز ،ٍٞٚ ٫٪٦ ٫كا٣جةٔ ٰٝىل آص.
¬َٕ٦ :ص  ٫٣زٺث أػٮات ٦ذٛؿٝةت ٦ٮرسات ٕٚىل اٵػخ ٵب كأـ
زٺزح أػًلس ٞٛ٩ذ ،٫كٔىل اٳػؿدَل ٗلكةف.
( )1ظٲر ًف ٱٮصؽ ٨٦ Êٱى٤ط( .ثعؿ ٪ٕ٦ٯ).
(٤ )2ل ٜٞاٷصًلع ،إف ٤ٝخ :ا٣نة ٰٕٚكاٷ٦ةـ ٤لٲٯ ٣لٲـاف ٞ٤٣ؿٱت اٷٛ٩ةؽ ثٍ٘ل أ٦ؿ اٙلة ٥٠يف
إ٣ؿكض٤ٚ ،ٲع ٜٞاٷصًلع يف اٵبٛ٦( .ذٰ).
(٤ )3لرتز  ٨٦اٛلؿدؽ ٚإ ٫٩ٱؿز ٫كٹ ِلت ٞٛ٩ذ٤ٔ ٫ٲ.)Í( .٫
( )4ثة٪٣كت ٹ ثة٣كجت.)Í( .
( )5ك٣لت ٔ٤ٲ ٫إٱىةؿ ٞٛ٩ح اٞ٣ؿٱت إٌف ٞل٫٤؛ إذ  ٰ٬كاصجح ٔ٤ٲ.٫ا٬ػ كيف ظةمٲح ا٣كعٮٍف دؿؾ
ثٲةًة.ا٬ػ كيف ثٕي اٙلٮا٨ل :كد١ٮف ٞٛ٩ح اٞ٣ؿٱت  ٨٦ثةب ا٣ى٤ح كاٛلٮاقةةٚ ،ٲضت ٔ٤ٲ٫
إٱىةٜلة إ٣ٲ ٫يف ا٣ج٤ؽ ك٦ٲ٤٭ة  .ٍٞٚك(.)Í
(ٝ )6ةؿ :كٱ ٰٛ١اٞٛ٣ؿ يف ا٣ى٘ةر كاٷ٩ةث؛ ٌٕٛ٣٭.٥
( )7ٱْ٪ؿ ٪٧٤٣ ٢٬ذؼت ٦ٮا ،ٜٚكإٹ  ٓ٧ٚدأػؿ اٵظ١ةـ ٱ١ٮف رصٮٔة ٔٚ ٫٪ٺ ظ ،٫٣ ٥١كٝؽ
ٝةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  :#إف ا١٣ٺـ اٵكؿ ٠ ٨٦ٺـ اٛلضذ٭ؽ ٠ةٛلضذ٭ؽ.

¬َٕ٦ :صة ٜلة ث٪خ ٦ٮرسة كزٺث أػٮات ٦ذٛؿٝةت ٦ٮرسات ٞٛ٪ٚذ٭ة
٤٠٭ة ٔىل ا٣ج٪خ؛ ٛل١ةف ا٣ج٪ٮة٤ٚ ،ٮ ٠ة٩خ ا٣ج٪خ َٕ٦صة ٠ة٩خ ٞٛ٩ح أ٦٭ة ٔىل
اٵػخ ٵب كأـ كظؽ٬ة(ٚ .)1إف ٦ةدخ اٵـ كثٞٲخ ث٪ذ٭ة َٕ٦صة كػةٹٔلة
اٛلٮرسات ٹ كارث ٜلة قٮا٠ ٨٬ة٩خ ٞٛ٩ذ٭ة ٔ٤ٲ٭ ٨أػًلقة(.)2
٦ :Êٮرس  ٫٣اث ٨أخ كث٪خ أخ َٕ٦صافٚ :إف ٠ة٩ة أػٮٱ ٨كصجخ ٞٛ٩ح ا٣ؾ٠ؿ
ٔ٤ٲ ٫دكف اٵ٩سٯ؛ إذ ٹ ٱؿز٭ة ،كإف ٠ة٩ة اث )3(٥ٔ ٰ٪كصجخ ٞٛ٩ذ٭ًل ٔىل ٔ٧٭ًل.
¬ :أػٮاف َٕ٦صاف ٜلًل ٔ٦ ٥ٮرس ٚٺ ٨لء ٔ٤ٲٜ ٫لًل( )4ظذٯ ٱ٧ٮت
أظؽً٬ل ككصجخ ٞٛ٩ح ا٣جة.ٰٝ
¬َٕ٦ :ص  ٫٣أخ ٵـ كأػخ ٵب ٦ٮرساف ،كأـ كَٕٔ٦ ٥صافٕٚ ،ىل
اٵخ ٵـ رثٓ ٞٛ٩ذ )5(٫كٔىل اٵػخ ٵب زٺزح أرثةٔ٭ة ،كٱ ٜٛ٪اٵخ ٔىل أ،٫٦
كاٵػخ ٔىل ٔ٧٭ة إف ٠ة٩خ دؿز.)6(٫
( )1كٞٛ٩ح ا٣ج٪خ يف ثٲخ اٛلةؿ( .ظسٲر) (.)Í
(*) ٵ١لة ا٣ٮارزح  ٓ٦ا٣ج٪خ( .ثكذةف).
( )2ٵف اٛلٍلاث ثٲ٪٭ ٨ثٕؽ ا٣ؿد ٗ ٨٦لكح( .ثكذةف).
( )3ثةْ٪٣ؿ إ٣ٲ٭ًل.ا٬ػ كٔجةرة ا١٣ٮا٠ت :كإف ٠ة٩ة ٵػٮٱ ٫٣ ٨كصجخ ٞٛ٩ذ٭ًل  ٕ٦نة( .ث.)٫ْٛ٤
( )4ٵ ٫٩ٹ ٱؿث أ٦لًل  ٓ٦ثٞةء ا٣سةٌل.
(ٝ )5ٮ« :٫٣رثٓ ٞٛ٩ذ »٫كذ ٟ٣ٵف  ٫٣ق٭ًل  ٨٦قذح ،ك٣ٶػخ ٵب زٺزح ،كٹ ٦ٮرس ٍٗلً٬ل؛
٤ٚ٭ؾا كصجخ أرثةٔة٬ ،ؾا ٔىل ٝٮؿ اٵظ١ةـ :إف اٞٛ٪٣ح ٤٠٭ة ٔىل اٛلٮرس ،كأ٦ة ٔىل ٝٮؿ
اٛل٪ذؼت ٤ٕٚٲ٭ًل ز٤سة اٞٛ٪٣ح ( .ٍٞٚثكذةف).
(٬ )6ؾا ٚٲْ٩ ٫ؿ؛ ٵف اٵػخ ٹ دؿث ا ٓ٦ ]1[٥ٕ٣كصٮد أػٲ٭ة ا٣ؾم ٣ـ٦٭ة زٺزح أرثةع ٞٛ٩ذ،٫
إٹ أف ٱ١ٮف اٛل ٜٛ٪أ٩سٯ ٚإ١لًل ٱنرت٠ةف يف ٍ٦لاث ا ،٥ٕ٣ك٣ٲف يف ا١٣ذةب ٦ة ٱ٪ةيف ذ،ٟ٣
ٚٲع٤ٔ ٢٧ٲ ٨٦( .٫ػٍ اٷ٦ةـ ٞل٧ؽ ثٔ ٨يل ا٣ٮميل).
(*) ٱٕ ٰ٪ثٕؽ ٦ٮت Êاٵخ اٛلَٕص ،كإٹ ٚٺ ٍ٦لاث ٜلة ٚٺ ٞٛ٩ح.
(*) كٍٗ ٰ٬ل كارزح يف ٬ؾق اٙلة٣ح؛ ٣ٮصٮد اٵخ اٛلَٕص؛ ١٣ٮ١لة ث٪خ أخ ٚ ،٥ٕ٤٣٭ٰ  ٨٦ذكم
اٵرظةـ ،إٹ أف ٱ١ٮف اٵخ ػ٪سٯ ٣جكح كٹ ٦كٜ ٍٞلة ٍٗلق.

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

[ ]1ثٝ ٢ؽ أمةر إ٣ٲ ٫ثٞٮ« :٫٣إف ٠ة٩خ دؿز ،»٫كآص أٔ.٥٤

¬ :كا٣ؾم ٱكذع ٫ٞاٛلَٕص ٔىل ٝؿٱج ٫اٛلٮرس ٬ٮ ٦ة ٤لذةج إ٣ٲ ٨٦ ٫اٞٛ٪٣ح()1

كا١٣كٮة كا٣ك٪١ٯ كا٣ؽكاء(ٔ ،)2ىل ٝؽر ٦ة ٱٕذةدق ٬ ٨٦ٮ ٦س ٨٦ )3(٫٤اٞٛ٣ؿاء يف
ذ ٟ٣ا٣ج٤ؽ ،ك٠ؾا اٚلةدـ إذا ٠ةف ٹ ٱٞؽر أف ٥لؽـ ٛ٩كٕ٣ ٫ضـ أك ٦ؿض.
ك٤٣عة ٥٠أف ٱٔ ٜٛ٪ىل اٛلَٕص ٦ ٨٦ةؿ اٛلٮرس ا٘٣ةات إذا ٠ة٩خ ٗٲجذ٣ ٫لٮز اٙلٚ ٥١ٲ٭ة
ٔ٤ٲ )4(٫ثٕؽ أف ٱأػؾ  ٨٦اٛلَٕص ٛ٠ٲٺ ثةًٌ٣لف( )5إف دجَل ٔؽـ كصٮب ٞٛ٩ذ٤ٔ ٫ٲ.٫
 :Êكإذا أُٔٯ اٛلٮرس ٝؿٱج ٫اٛلَٕص ٞٛ٩ذٛ ٫لؽة ٞ٦ؽرة زً ٥ةٔخ أك
رسٝخ ٣ـ ٫٦اٷٛ٩ةؽ ٔ٤ٲٝ ،٫ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :ك٠ؾا ٣ٮÊأدٛ٤٭ة( ،)6كٝةؿ
اٛل٪ىٮر ثةٓص :إذا ٚؿط يف ظْٛ٭ة ًف ٣لت إثؽاٜلة.
كإذا أُٔةق ٞٛ٩ذٛ ٫لؽة ٞ٦ؽرة ٚذٞٮٔلة اٛلَٕص ظذٯ ٌ٦خ اٛلؽة كث ٰٞثٌٕ٭ة ًف
ٱ٤ــ اٛلٮرس ٨ ٫٣لء ظذٯ ٱٛؿغ ا٣ؾم Éث ،ٰٞكإف اقذ٘ؿؽ ذ ٟ٣يف ثٕي اٛلؽة
كصت إٛ٩ة ٫ٝيف ثةٝٲ٭ة.
 :ك٦ة

ٚةت()7

ٞٛ٩ ٨٦ح ٢٠

ٝؿٱت()8

ٚإ ٫٩ٹ ٣لتًً Êل ،)9(٫٩إٹ

( )1كأصؿة اٙلٌػة٩ح Éكٝةاؽ اٵٔ٧ٯ كظة ٢٦اٛلٕٞؽ ك٩عٮ ذٕ٦( .ٟ٣ٲةر) (.)Í
(*) كٹ ٱ ٰٛ١اٹٝذىةر ٔىل قؽ ا٣ؿ ،ٜ٦كٹ ٣لت اٷمجةع ،ث٦ ٢ة ٱؽ ٓٚرضر ا٘لٮع ثٝ .٫ٲ:٢
كٹ ٤لى ٢ذ ٟ٣ثؽكف ٦ؽ  ٢١٣ٱٮـ ،كا١٣كٮة كا٣ك٪١ٯ كٍٗل ذ ٟ٣ظكت اٛلٕذةد ٛلس٨٦ ٫٤
ٞٚؿاء ص٭ذ ،٫كظٲر كصؽ ثٕي ٛ٠ةٱح ًف ٣لت  ٫٣إٹ د٧١ٲ٤٭ة ،ك٣ٮ اقذ٘٪ٯ يف ثٕي اٵكٝةت
ثٌٲةٚح أك ٩عٮ٬ة قُٞخ ٞٛ٩ح ذ ٟ٣ا٣ٮٝخ( .رشح أزًلر).
( )2كاٷداـ.)Í( .
(٦ ٨٦ )3س.)Í( .٫٤
( )4ث٦ ٢ة ٱذِصر ُلة اٛل ٜٛ٪اٛلَٕص( .دكارم) (.)Í
( )5إف كصؽق ،كإٹ أُٰٔ.
( )6ك ٓ٦دٛؿٱُ ٫ٱجٞٯ ًًل١لة ٔ٤ٲ.)Í( .٫
(*) كاػذةرق اٛلؤٝ ،ٙ٣ةؿ ٫٪١٣ :إذا ٔؿؼ  ٫٪٦ذ٠ ٟ٣ةف ثْ٪ؿ اٙلة( .٥٠كاث.)Í( )٢
( )7ٱٕ ٰ٪ثةٛلُ.)Í( .٢
(*) كٝةؿ يف ا٘٣ٲر :إف ٞٛ٩ح ا٣ىٍ٘ل ٞٛ٪٠ح ا٣ـكصح دجٞٯ يف ذ٦ذ.٫
( )8ك٣ٮ وٍ٘ل نا.Ê
( )9ك٣ٮ ٔةوٲ نة[ .)Í( .يف رشح اٵز٬ةر :ك٣ٮ ٠ةف اٛلٮرس ٔةوٲ نة].

ا٣ـكصحٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :كإذا أ ٜٛ٩اٛلٮرس ٔىل ٝؿٱج ٫اٛلَٕص ث٪ٲح
ا٣ؿصٮع ٔ٤ٲٚ ٫إ ٫٩ٱأز ٥كٱكذع ٜا٣ؿصٮع ٔ٤ٲً٠ )1(٫ل إذا أٝؿً ٫ذ٤ٚ ،)2(ٟ٣ٮ
اػذٛ٤ة يف ٩ٲح ا٣ؿصٮع  ٢ٕ٤ٚاٞ٣ٮؿ ٝٮؿ اٛلٜٛ٪؛ ٵف اْ٣ة٬ؿ إ٣ٮض يف اٵٔٲةف،
ك٤لذ ٢٧أف ا٣جٲ٪ح ٔ٤ٲ٫؛ ٵف اْ٣ة٬ؿ يف إٛ٩ة ٫ٝأ٣ ٫٩ٸٔكةر.
 :كاٛلَٕص ا٣ؾم ِلت ٞٛ٩ذٔ ٫ىل ٝؿٱج٬ :٫ٮ  ٨٦ٹ ٱٝ Éٟ٤٧ؽر ٝٮت
ٍٔصة أٱةـ زااؽا(ٔ )3ىل ٦ة ٱكذس٪ٯ ٤ٛ٧٤٣ف( ،)4ذ٠ؿق أثٮ إ٣جةس كأثٮ َة٣ت
كاٛل ٪ىٮر ثةٓص .كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص٬ :ٮ  ٨٦ٹ ٱ ٟ٤٧ا٘٣ؽاء كإ٣نةء زااؽا ٔىل ٦ة
ٱكذس٪ٯ ٤ٛ٧٤٣ف .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ ظ٪ٲٛح كا٣ٮايف٬ :ٮ  ٨٦ٹ ٱٟ٤٧
ا٪٣ىةب زااؽا ٔىل اٛلكذس٪ٯ.
¬ :كاٛلٮرس ا٣ؾم ٱ٤ـٞٛ٩ ٫٦ح ٝؿٱج٬ :٫ٮ  ٨٦ٱ ٟ٤٧زااؽا ٔىل اٛلكذس٪ٯ(٦ )5ة
ٱٛ١ٲ٬ ٫ٮ ك ٨٦د٤ـٞٛ٩ ٫٦ذ٠ ٫ل٬ ٨ٮ أػه ٬ ٨٦ؾا اٛلَٕص( )6إٌف كٝخ ا٣ؽػ ٢ا٣ؾم
ٱؽػ٤ٔ ٢ٲ٤ٗ ٨٦ ٫ح( )7أك ِلةرة أك و٪ةٔح كزٱةدة ٔىل ذٚ ،ٟ٣ٲٔ ٜٛ٪ىل اٛلَٕص ٨٦
( )1اٛلؾ٬ت ٹ Êرصٮع.
(*) ٝةؿ مٲؼ٪ة :ٹ دىط ٬ؾق اٛلكأ٣ح ٔىل اٛلؾ٬ت¬؛ ٕ٣ؽـ ا٣ٮٹٱح ٔ٤ٲ ،٫إٹ أف ٱأذف  .٫٣ك٦س ٫٤يف
ظةمٲح يف ثٲةف ا٣ج١ؿمٛ٦( .ذٰ) .ك(.)Í
(ٚ )2إ١لة دك ٍٞاٞٛ٪٣ح.
( )3أك ٦ة ٝٲ٧ذ ٫ذ.)Í( .ٟ٣
( )4كٔ ٨قٲؽ٩ة إثؿا٬ٲ É٥ظسٲر٦ :ة ٱكذس٪ٯ ٍٞٛ٤٣ل.ا٬ػ ك٦س ٫٤يف ا٘٣ٲر كظةمٲح اٜلؽاٱح كدٕ٤ٲٜ
ا٣ؽكارم ،كٝؿرق اٛلٛذٰ.
(*) ٚةاؽة :أٱً٪ل Êكصت ٔىل ا٣نؼه ظ ٜاقذس٠ ٫٣ ٰ٪ةٛل٤ٛف ،كأٱً٪ل كصت  ٫٣ظ ٜاقذس٫٣ ٰ٪
٠ةٍٞٛ٣لٕٚ ،ىل ٬ؾا ٱكذس٪ٯ ٠ ٜٛ٪٧٤٣ةٛل٤ٛف ك٠ ٜٛ٪٧٤٣ةٍٞٛ٣ل( .ظسٲر).
(ٝ )5ٲٍٞٛ٤٣ :٢ل ،كٝٲ٤ٛ٧٤٣ ¨ :٢ف.
( )6ا٣ـكصةت كاٵكٹد ا٣ى٘ةر كاٵثٮاف إ٣ةصـاف ،كٝٲ :٢اٛلَٕصاف ك٣ٮ ٍٗل ٔةصـٱ.)Í( .٨
كاٚلةدـ.)Í( .
(ً٦ )7ل ٬ٮ ٦ٮٝٮؼ ٔ٤ٲ ،٫كإٹ ٚ٭ٮ ٣لت ٔ٤ٲ ٫ثٲٓ اٛلةؿ إف ٠ةف ٱ.)Í( .٫١٤٧

٬ؾق ا٣ـٱةدةٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل٤ٚ :ٮ ًف ٱ ٫٣ ٨١دػ ٢أذرب أف د١ٮف  ٫ٕ٦زٱةدة ٔىل ٝٮت
ٱٮـ ك٣ٲ٤ح(ٚ ،)1ٲ ٨٦ ٜٛ٪ا٣ـااؽ ٔىل ذٔ ٟ٣ىل ٝؿٱج ٫ا٣ؾم ٹ ٱ ٟ٤٧ذ ٟ٣اٞ٣ؽر .كٝةؿ
زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ ظ٪ٲٛح :إ ٨٦ ٫٩ٱٝ ٟ٤٧ؽر ا٪٣ىةب زااؽا ٔىل اٛلكذس٪ٯ.
اِ٣صب ا٣سة٣رٞٛ٩ :ح ٦ة ٱ ٨٦ ٫١٤٧إ٣جٲؽ كاٙلٲٮا٩ةت ،أ٦ة إ٣جٲؽ ٕٚىل ا٣كٲؽ
مجٓ ٔجؽق كأ٦ذ٫

اٚلةدَ٦ل()2

 ٨٦أم َٕةـ كقرت ٔٮرألًل( )3ك٦ة ٱٞٲ٭ًل اٙلؿ

كا٣ربد ،كٹ ٱٛ٤١٭ًل  ٨٦اٚلؽ٦ح إٹ ٦ة ٱُٲٞةف Êا٣ؽكاـ ٔ٤ٲٚ ،)4(٫إف ٠ة٩ة ٹ
٥لؽ٦ةف(ً )5ف ٱ٤ـ ٫٦إمجةٔ٭ًل ،Éث ٢اٛلكذعك ٨ا٣ؾم ٱِصً٬ل اٞ٪٣ىةف  .٫٪٦ك٩ؽب
 ٫٣أف ٱُٕ٧٭ً٦ ٥ل ٱأ ٢٠كٱ١كٮً٦ ٥٬ل ٱ١ذيس ،كأف ٱكٮم ثَل ً٦ل٣ٲ ٫١يف ذ،ٟ٣
إٹ اَ٣صٱح¬ ٚٲ٤ٌٛ٭ة(.)6
 :Êكً ٨٦ف ٱٔ ٜٛ٪ىل ٠ل٤ٮ ٫٠أصربق اٙلةٔ ٥٠ىل إٛ٩ة ٫ٝأك ثٲٕ ٫أك ْل٤ٲذ٫
ٱذ١كت ٔىل ٛ٩ك ٫إذا ٬ٮ ٱٚ ،٫٪١٧إف ا٦ذ ٨٦ ٓ٪ذ ٟ٣ثةٔ٤ٔ ٫ٲ ،)7(٫أك أ٠ؿاق
( )1كاٛلؼذةر ٚٲ Ê٨٧ٹ دػٛ٠ ٫٣ ٢ةٱح اٙلٮؿ( .ظسٲر) .ك٦س ٫٤يف اٛلٕٲةر .كيف رشح اٛ٣ذط :كإف ًف
ٱ ٫٣ ٨١دػٚ ٢٭ٮ  ٨٦ٱ ٟ٤٧ا٪٣ىةب اٍ٣صٰٔ ،ذ٠ؿق اٛلؤ ،ª ٙ٣ك٬ٮ ٝٮم.
( )2ٹ ٣ٮ ٓلؿد ٔىل اٚلؽ٦ح  ٓ٦اٞ٣ؽرة ٔ٤ٲ٭ة ٚٺ ٞٛ٩ح٠ ٫٣ Êة٪٣نٮز .ك ٢٬دذجٓ اُٛ٣ؿة اٞٛ٪٣ح يف
دك٪٬ ٍٞة؛ ٵف إ٣جؽ ٹ ٥لةَت ُلة ،كإً٩ل
Ê
ا٣كٞٮط ٠ة٣ـكصح ا٪٣ةمـة اٛلَٕصة أـ ٱٞةؿ :ٹ
اٛلؼةَت قٲؽق ،ثؼٺؼ ا٣ـكصح؟ (ظةمٲح قعٮٍف) .اٵٝؿب أ١لة ٹ دك ،ٍٞذ٠ؿق يف ٬ة٦ل
ظةمٲح ا٣كعٮٍف ،ك٬ٮ اػذٲةر اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص.
(٣ )3ٲف ٬ؾا ٞ٦ىٮرا ٔىل قرت إ٣ٮرة ،ث٦ ٢ة ٱ٤ٲ ٜث ٨٦ ٫ا١٣كٮة .كٝٲ :٢ٹ ٚؿؽ¬.
( )4ك٣ٮ ً٦ل ٹ ٱ٤ٲÊٜث٫؛ ٵف قٲؽق ٦ة٪٦ ٟ٣ة ٫٤ٚ ،٫ٕٚأف ٱكذٕ ٫٤٧يف أم أ٦ؿ مةء ،ىدٌ ً٩ٲ نة ٠ةف أـ ٹ،
كْ٩ؿق يف ظةمٲح ا٣كعٮٍف .كيف ا٣ؿٱةضً٦ :ل ٱ٤ٲ ٜث .٫كآص أٔ.٥٤
(ٕ٣ )5ضـ  ٨٦ز ٨٦أك ٦ؿض أك و٘ؿ أك ٔ٧ٯ.)Í( .
(*) ٕ٣ضـ ،ٹ إذا ٓلؿدا ٚٺ ٞٛ٩ح ٜلًل أك ٕ٣ؽـ ٦ة ٥لؽٚ ٫٦ٲٚ ،]1[٫إف ا٦ذ ٨٦ ٓ٪اٚلؽ٦ح قُٞخ ٞٛ٩ذ.Ê٫
(٠ )6ة٣جةر  ٨٦أكٹدق( .رشح ُلؿاف).
(*) ٵف اٛلٞىٮد ُلة اٹقذ٧ذةعٚ ،ةقذعت ٜلة ا٣ذض ٢٧ثة١٣كٮة ك٩عٮ٬ة( .ثكذةف).
( )7ٱْ٪ؿ يف أـ ا٣ٮ٣ؽ.ا٬ػ ٔ ٨ا٣نة :ٰ٦ٱٕذٞ٭ة ثٕٮض ،ك٠ؾا يف اٛلؽثؿ.)Í( .
-------------------------

[ ]1كيف ثٕي اٙلٮا٨ل É:إذا دٕؾرت اٚلؽ٦ح  ٨٦ص٭ح ا٣كٲؽ ١ٚةٚلةدـ ،كآص أٔ.٥٤
=

كأ٤ٔ ٜٛ٩ٲ ٨٦ ٫أصؿد ،٫أك اقذٞؿض ٦ ٫٣ة ٱ٤ٔ ٫ٞٛ٪ٲ ،٫أك  ٨٦ثٲخ اٛلةؿ ٝؿًة()1

أك ٦ٮاقةة(ٔ )2ىل ٦ة ٱؿاق وٺظة ،ك٠ؾا إذا ٠ةف ا٣كٲؽ ٗةاجة ٗٲجح ٣لٮز اٙل٥١
ٚٲ٭ة ٔ٤ٲ.)3(٫
¬ :ك ٨٦رأل

ٍٗلق()4

٠ل٬ ٨ٮ ٞلٞٮف

ا٣ؽـ()5

ٝؽ أوةثذ ٫رضكرة

ا٘لٮع(٤ٕٚ )6ٲ٦ ٫ٮاقةد ٫ثًل ٱكؽ ر ٨٦ ٫ٞ٦ز٠ةد )7(٫ك٩عٮ٬ة( )8إف ٠ةف ٔ٤ٲ،)9(٫
كإٹ ٦ ٨٧ٚةٝ ٫٣ؿًة أك ٦ٮاقةة ٦ة ًف ٱٌُؿ ٬ٮ إٌف ٦ة  ،٫ٕ٦كذٚ ٟ٣ؿض َٔل ٔىل
ا٣ٮاظؽ كٛ٠ةٱح ٔىل ا٘لًلٔح .ك٠ؾا يف قةاؿ اٙلٲٮا٩ةت اٛلعرت٦ح ٱٮاقٲ٭ة ٦ ٨٦ة،٫٣
(*) ٚإف ًف ٣لؽ  ٨٦ٱنرتٱ ٫أٔذ .٫ٞك( .)Íٱٞةؿ :كٹ أ ٫٪١٦أف ٱ١ةدج ٫أك ٱٕذٔ ٫ٞىل ٦ةؿ رشَ نة
ٹ ٔٞؽ نا؛ ٣بٺ ٱ٧ذ ٓ٪أك ٩عٮ ذ.)Í( .ٟ٣
(*) ٚإف ًف ٱ ٨١ز ٥ظة ٫٤ٚ ٥٠أف ٱجٲٓ ٛ٩ك ٫كٱؽ ٓٚا٣س ٨٧إٌف قٲؽقٚ ،إف ًف ٣لؽ  ٨٦ٱنرتٱ ٫أٔذٜ
ٛ٩كٔ ٓ٦ .)Í( .٫ؽـ ا٣ىٺظٲح.)Í( .
( )1ظٲر ٬ٮ ٗ.ٰ٪
( )2إذا ٠ةف قٲؽق ٦كذعٞة  ٨٦ثٲخ اٛلةؿ.)Í( .
( )3اٛلؾ٬ت ٦ة Êٱذِصر ث ٫اٛل٤ٔ ٜٛ٪ٲ( .٫ذ٦ةرم).
( )4يف ا٣ج٤ؽ ك٦ٲ٤٭ة.)Í( .
( )5ك٬ٮ ٦ة أ٦ؿ٩ة ثع ٫ْٛك١لٲ٪ة ٔٝ ٨ذ ،٫٤ٹ ٦جةح ا٣ؽـ ٠ةٙلؿيب كاٛلؿدؽ كا٣ـاٌل اٛلعى٨
كا٣ؽٱٮث كإٞ٣ٮر ك ٨٦رض اٛلكَ٧٤ل ثَ ُٓٞؿٱ ٜأك ٩عٮقٚ ،٭ؤٹء كإف ًف ٣لـ ٝذ٤٭ ٥يف ٍٗل
ز ٨٦اٷ٦ةـ أك يف ز ٫٪٦ثٍ٘ل أ٦ؿق ٚ٭ ٥داػ٤ٮف يف ٍٗل اٛلعرتـ؛ إذ ٹ ٣لت ظْٛ٭( .٥ظةمٲح
قعٮٍف) ك(.)Í
( )6أك ُٔل أك ثؿد أك ٩عٮ ذ.)Í( .ٟ٣
( )7ظٲر ٬ٮ ٱكذعٞ٭ة ،كإٹ ٦ ٨٧ٚةً٠ ،٫٣ل إذا ًف ٱ٤ٔ ٨١ٲ ٫ز٠ةة .)Í( .كٹ ٱٞةؿ Ê:إ ٫٩ٱىٍل ٪٦ذٕٛة
ثـ٠ةد ٫ٵ٣ ٫٩لت ٔ٤ٲ ٫إٛ٩ة٫ٝ؛ ٵ٩ة ٞ٩ٮؿ :إ١لة ٹ ِلت ٔ٤ٲٞٛ٩ ٫ذ ٫إٹ ٔ٪ؽ دٕؾر ٞٛ٩ذ ٨٦ ٫ثٲخ اٛلةؿ
أك  ٨٦اٙلٞٮؽٚ ،إذا دٕؾر ذ٠ ٟ٣ةف اٞ٣ٲةـ ثٞٛ٪ذٚ ٨٦ ٫ؿكض اٛ١٣ةٱةت( .وٕٲرتم).
( )8ك٣ٮ ٦ ٨٦ةؿ اٍ٘٣ل.)Í( .
( )9ك٠ةف ُ٦صٚة ،ك٠ةف وةظت اٛلةؿ ٠ل٣ ٨لٮز  ٫٣رصؼ ز٠ةد ٫إ٦ة ٕ٣ؽـ إ٦ةـ أك إذف أك ٩عٮ
ذ.)Í( .ٟ٣

ك ٫٣ا٣ؿصٮع ٔىل ٦ة١٣٭ة إذا ٩ٮاق(.)1
¬ٚ :إف ٠ةف اٛل٤٧ٮؾ ٦نرت٠ة ثَل ازَ٪ل أك أ٠سؿ ٕٚىل  ٢٠كاظؽ ثٞؽر
ظىذٚ ،٫إف أ ٫ٞٛ٩أظؽ ٥٬ثٍ٘ل إذف ا٣جةَٝل كٹ ا٦ذ٪ةٔ٭ ٥كٹ ٘٦ٲج٭ٚ ٥٭ٮ ٦ذربع،
ك ٓ٦ا٦ذ٪ةٔ٭ ٥أك ٗٲجذ٭ ٥إف ٠ةف ثأ٦ؿ اٙلة ٥٠أك ًف ٱ ٨١ز ٥ظة ٥٠رصٓ ٔ٤ٲ٭ ٥إذا
٩ٮل ا٣ؿصٮع ٔ٪ؽ اٷٛ٩ةؽ ،كإف ٠ةف ثٍ٘ل أ٦ؿ اٙلة ٓ٦ ٥٠كصٮدق يف ا٪٣ةظٲح ٞٚةؿ
أثٮ َة٣ت :ٱؿصٓ ٔ٤ٲ٭ ٥إذÉا ٩ٮاق ،كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ ٱؿصٓ .ك١٬ؾا يف ٢٠
٦نرتؾ إذا ٗؿـ ٔ٤ٲ ٫أظؽ اٍ٣ص٠ةء كيف ا٣ٮدٱٓ ك٩عٮق ٠ل٬ ٨ٮ ٦أذكف ٫٣
ثةٷ٦كةؾ إذا أٔ ٜٛ٩ىل ٦ة ٬ٮ يف ٱؽق.
¬ :ك٣لت ٔىل رب  ٢٠ظٲٮاف ظذٯ ا٤١٣ت( )2كاٜلؿ إَٕة ٫٦أك ٔ ٫ٛ٤أك
ثٲٕ ،٫أك ْل٤ٲذ ٫ٱؿٔٯ ظٲر ٱ٧ذٓ( )3كٹ ٥لنٯ ٔ٤ٲ )4(٫كٹ  ،٫٪٦ك٬ٮ ثةؽ ٔىل
 ،٫١٤٦كص٪ةٱذ٤ٔ ٫ٲ ،٫كأرش ا٘ل٪ةٱح ٔ٤ٲ ،٫٣ ٫ك٣ٲف ٍ٘٣لق أػؾق إٹ ظٲر أرق٫٤
رٗجح ٔ ٨٧ٚ ٫٪أػؾق  ،)5(٫١٤٦كٝج ٢أػؾق ٬ٮ ثةؽ ٔىل ً٠ ٫١٤٦ل ٦ؿ ،إٹ أف ٱ٫ٛٞ
(٬ )1ؾا ٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كٔ٪ؽ أيب َة٣ت ٹ ٱىط Êا٣ؿصٮع ٔ٤ٲ ،٫ذ٠ؿق يف ا٘٣ٲرٝ .ةؿ يف
رشح اٵزًلر :إذ ٬ٮ ٠إٛ٩ةؽ اٞ٣ؿٱت؛ ثضة ٓ٦ا٣ٮصٮب ،كآص أٔ.٥٤
()2ا٤١٣ت ٹ ٱٔ ٟ٤٧ىل اٛلؼذةرٚ ،ٲْ٪ؿ ٚٲ.٫
( )3ٱٕ ٰ٪يف اٵرض اٛلٕنجح ا٣ذٰ ٚٲ٭ة  ٨٦ا٣ؿٰٔ ٦ة ٱ ٰٛ١اٙلٲٮافٚ ،إف ًف ٱٚ ٨١ٲ٭ة ٦ة ٱٛ١ٲ ٫أك
٠ةف ٔ ٨٦ةدد ٫أ ٫٩ٹ ٱأػؾ ثٛٲ٦ ٫ة ٱٛ١ٲ ٫كصت ٔىل وةظج ٫دًلـ ٛ٠ةٱذ ،٫كأ٦ة ا٣ذكٲٲت يف
اٛلؽف كاٵرض ا٣ذٰ ٹ د٪جخ ٠ة٣كجؼح كأرض ُ٦ص ٵ١لة ٤ٝٲ٤ح اٛلؿٔٯ ٚٺ ٱ ،ٰٛ١ث٣ ٢لرب
ٔىل إٛ٩ة( .٫ٝثكذةف).
( )4ك٣لت ٔ٤ٲ ٫دأ٩ٲك٭ة إذا ػيش ٔ٤ٲ٭ة ا٣ذٛضٲٓ.)Í( .
( )5ك٣ٮ قٲت إ٣جؽ رٗجح ٚ٭ ٢ٱىط أف ٱٛ٩ ٟ٤٧كٚ ٫ٲٕذٜ؟ ٱْ٪ؿ( .ظةمٲح قعٮٍف) .كٝٲ :٢إ ٫٩ٱٕذ¬ٜ
ظٲر ٛ٩ ٢ٞ٩ك ٫ث٪ٲح ٓل٬( .]1[٫١٤ج .)٢كا٣ٮٹء ٣جٲخ اٛلةؿ؛ ٵ٦ ٫٩ةؿ ٹ ٦ة .)Í( .٫٣ ٟ٣كٝٲ:٢
ٱ١ٮف ٣كٲؽق.

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

[ ]1كٝٲ :٢ٹ ٚؿؽ ،كٱ١ٮف ٦س ٢اٵظٲةء ٱٝ ٰٛ١ىؽ ا .٢ٕٛ٣ك(.)Í
=

ٓص دٕةٌف( )1أك ٱ٪ؾر ثٔ )2(٫ىل اٞٛ٣ؿاء.

(*) ٤ٚٮ أػؾ٬ة آػؾ ز ٥اػذ٬ ٙ٤ٮ ك٦ة١٣٭ةٞٚ ،ةؿ ٦ة١٣٭ة٣« :كخ راٗجة ٔ٪٭ة» كٝةؿ اٳػؾ:
«ث ٢رٗجخ ٔ٪٭ة» ٚةٵٝؿب أف اٞ٣ٮؿ ٝٮؿَ ٨٦ Êةثٝ ٜٮٔ ٫٣ؿؼ اٛلٮًٓ ا٣ؾم قٲجخ ٚٲ.]1[٫
ك٤لذ ٢٧أف ٱأيت ٚٲ ٫اٚلٺؼ ٚٲٔ ٨٧ؿض ٕ٦ٲج نة ٤٣جٲٓ( .دٕ٤ٲ٬ ٜةصؿم).
( ٨١٣ )1ٱٞةؿ :كٹٱذ٭ة إ٣ٲ  ٫ك٣لت ٔ٤ٲ ٫ظْٛ٭ة؛ ٵف كٹٱح ا٣ٮ ٙٝإٌف ا٣ٮا ،ٙٝكيف ا٪٣ؾر
ظْٛ٭ة كاصت ظذٯ دٞجيٚ ،ٺ ٚةاؽة ٚٲ( .٫مة.)Í( )ٰ٦
( )2كٚٲْ٩ ٫ؿ؛ ٵف  ٨٦رشط ا٪٣ؾر يف إَ٣ل وعح اٹ٩ذٛةع ُلة ،كاٛلٛؿكض أ ٫٩ٹ ٚ ٓٛ٩ٲ٭ة.
(رشح أزًلر) .ك٠ؾا يف ا٣ٮ ٙٝٹ دٛٲؽ اٙلٲ٤ح؛ ٵف كٹٱح ا٣ٮ ٙٝإٌف ا٣ٮاٚ ،ٙٝ٭ٮ ٧ٌ٦ٮف
ٔ٤ٲ ،٫ك ٨٦رشَ ٫أف ٱ١ٮف ٧٤٣ٮٝٮؼ ٝٲ٧ح أٱٌة.

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

[ٚ ]1إف ًف ٱ ٨١ز٧ح ٔؿؼ ٚةْ٣ة٬ؿ ثٞةء اٛل.)Í( .ٟ٤

ثبة السضبع

إذا كو ٢صٮؼ ا ٢ُٛ٣يف ظٮ٣ٲ )1(٫ك٣ٮ  ٨٦أ ٫ٛ٩أك ٔٲ ٫٪أك أذ- ¬٫٩ٹ ٨٦
دثؿق(٨ -)2لء ٣ ٨٦ج ٨ا٦ؿأة ك٣ٮ ٦ٲذح أك

٠ةٚؿة()3

ثٕؽ دػٮٜلة يف ا٣ك٪ح

ا٣ذةقٕح( )4أك إ٣ةرشةٔ Êىل اٚلٺؼ ٚإ ٫٩ٱٮصت ا٣ذعؿٱ .٥كٔ٪ؽ أيب ظ٪ٲٛح أف ٦ؽة
ا٣ؿًةع اٛلٮصت ٤٣ذعؿٱ ٥زٺزٮف م٭ؿا .كٝةؿ زٚؿ :زٺث قَ٪ل .كٝة٣خ
ٔةانح( :)5أثؽا(.)6
٦كأ٣ح :كإذا كًٓ¬ ا٤٣ج ٨يف  ٥ٚا٣ىجٰ كًف

ٱٕ)7(٥٤

٩ـك ٫٣إٌف صٮٚ ٫ٚٺ

ّلؿٱ .)8(٥كإذا َجغ ٣ج٪٭ة ًف ٱ ٓ٪٧ا٣ذعؿٱ ،٥كإف صٕ ٢صج٪ة ز ٥أ ٫٤٠ا٣ىجٰ ٞٚةؿ
اٛلؤٱؽ ثةٓص كا٣نة :ٰٕٚإ٤ ٫٩لؿـ ،كٝةؿ ا٪٣ةرص كأثٮ َة٣ت Éكأثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ
٤لؿـ(ٝ .)9ٲ :)10(٢ك٠ؾا إذا اقذؼؿج  ٫٪٦ا٣ـثؽ ٚأ ٫٤٠وجٰ ٛٚٲ ٫اٚلٺؼ،
( )1كأذجةر اٙلٮَ٣ل  ٨٦ػؿكج ثٕي ا٣ٮ٣ؽ ٹ  ٨٦ػؿكج ٕلٲٕ ،٫ذ٠ؿق يف رشح ا٣ذ٪جٲ( .٫رشح
ٚذط) .كاٵوط¬ أ ٨٦ ٫٩ثٕؽ ػؿكصٕ ٫لٲٕ.٫ا٬ػ كأ٦ة ا٣ؿًةع ٚٲعؿـ ك٣ٮ ٝ ٨٦ج ٢ػؿكج
ٕلٲٕ( .٫مة .)ٰ٦كٔ ٨قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ :ٹ ٤لؿـ Êإٹ ٦ة ٠ةف ثٕؽ اٛ٩ىةؿ ٕلٲٕ.٫
(ٝ )2ٮ« :٫٣ٹ  ٨٦دثؿق »..ا٣غ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ا٣ؿًةع ٦ة أ٩جخ ا٤٣ع ٥كأ٩نـ ا ،))٥ْٕ٣ك٣ٲف
٠ؾ( .ٟ٣ثكذةف).
( ٓ٦ )3أف اقرتًةٔ٭ة ٹ ٤ل٢؛ ٪٣ضةقح ٣ج٪٭ة ،كٔ ٨اٛلؤٱؽ ثةٓص صٮاز ذ( .ٟ٣ز٬ٮر).
( )4أ٦ة يف ا٣ذةقٕح ٚٺ ٤لؿـ Éإٹ أف ٱٕ ٥٤ث٤ٮٗ٭ة ثعٲي أك ٩عٮق ،ذ٠ؿق ا٪٣ضؿم ٔ ٨اٷ٦ةـ
اٛل٭ؽم .#
( )5كا٤٣ٲر.
( )6كإٔلٓ ٔىل ػٺ.٫ٚ
( )7كٹ ّ.)Í( .٨
( )8ٵف اٵؤ ٢ؽ.٫٦
( )9كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر يف ٗة٣ج نة.
(*) إذ ٹ ٱ٪جخ ا٤٣ع ،٥ث ٢ٱِص .كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كا٣نة٤ :ٰٕٚلؿـ؛ إذ ٱٛذ ٜاٵٕ٦ةء كٱ٘ؾم،
كٝٮاق اٛلؤ( .ٙ٣رشح ُلؿاف).
( )10يف (د) :كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط.

كٝٲ :)1(٢ث٤ ٢لؿـ¬ كٚة ٝنة(.)2
¬ :كإً٩ل ٱسجخ ا٣ذعؿٱ ٥إذا ٠ةف ا٤٣ج ٨ٱ ٨١٧كوٮ ٫٣كظؽق إٌف صٮؼ
ا٣ىجٰ ،ٹ إف ٠ةف ٱكٍلا ٹ ٱى ٢إٹ ٍٗ ٓ٦لق .كٱٕذرب أف ٱ١ٮف ٗة٣جة ٕ٤٣ةب ا٣ىجٰ،
ٹ إف ٗ٤ج ٫إ٤٣ةب أك ا٣ذجف ظةٚ )3(٫٣ٺ ّلؿٱ ،٥ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ Êثةٓص.
كٝةؿ ا٣نة :)4(ٰٕٚٹ ّلؿٱ ٥إٹ إذا رًٓ ا٣ىجٰ ٗلف رًٕةت

٦ذٛؿٝةت()5

ثعٲر ٱنجٓ يف  ٢٠رًٕح(.)6
 :كإذا ػ٣ ٍ٤ج ٨ا٦ؿأة ث٤ج ٨قةا٧ح أك ثًلء أك ثُٕةـ أك ٩عٮق ٚإف ٠ةف
ٗة٣جة ٣ؾ ٟ٣ظؿـ ،كإف ٠ةف ٤٘٦ٮثة أك ا٣ذجف ظةً ٫٣ف ٤لؿـ¬ ،ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف
ا٣نة ،ٰٕٚكإف اقذٮٱة ٞٚةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٞ٣ة٬ل زٱؽ٤ :لؿـ ،كٝةؿ اٞ٣ة٬ل صٕٛؿ:
ٹ ٤لؿـ¬ٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :كدٕذرب ا٤٘٣جح ثةٹق ،٥كٝٲ :٢ثة١٣ٲ .)7(¬٢كإذا
ػ ٍ٤ث٤ج ٨ا٦ؿأة أػؿل ٚٺ ظ٤٘٤٣ ٥١جح ،ث ٢ٱسجخ ا٣ذعؿٱٜ ٥لًل ٕ٦ة إذا ٠ةف  ٢٠كاظؽ
ٱى ٢ا٘لٮؼ ٣ٮ اٛ٩ؿد ،كإف ٠ة٩ة ٹ ٱىٺف إٹ  ٓ٦اصذًلٔ٭ًل ٚٺ ّلؿٱ٤ٔ ٥ٲ٭ًل ،ثٔ ٢ىل
زكص٭ًل إذا ٠ةف كاظؽا( ،)8كإف ٠ةف أظؽً٬ل ٱى ٢دكف ا٣سةٌل( )9زجخ ا٣ذعؿٱ٤٣ ٥ؾم
( )1يف (ب ،د)ٝ :ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف.
( )2ٵ ٫٩أث ٖ٤يف ا٘٣ؾاء( .ثؿ٬ةف).
( )3قٮاء ٠ةف ا٤٣جف  ٨٦اٵو ٢أك  ٨٦ثٕؽ أف ٔ( .٥٤دٕ٤ٲ.)Í( )ٜ
( )4كركم ٔٔ ٨ةانح كاث ٨ا٣ـثٍل٠( .ٮا٠ت).
(ٝ )5ٮٗ« :٫٣لف رًٕةت» كظضذ٦ ٫ة ركم ٔٔ ٨ةانح أ١لة ٝة٣خ٠ :ةف ٚٲًل أ٩ـؿ آص ٍٔص رًٕةت
٤ٕ٦ٮ٦ةت ٤لؿ٪ٚ ،٨٦كؼ ٨ثؼ٧ف رًٕةت ٤ٕ٦ٮ٦ةتًٚ ،لت ا٣ؿقٮؿ ÷ كً٦ ٨٬ل ٱٞؿأ يف
ُ َ ُ ُ
اٞ٣ؿآف٪٤ٝ .ة٣ :ٮ ٠ةف ٝؿآ٩ة ٣ذٮادؿ ٠ ٫٤ٞ٩كةاؿ اٞ٣ؿآف؛ كٵٝ ٫٩ةؿ دٕةٌفْ :ص َوأمٓاثك ًُ الَل ِِت
َ َ َْ ُ
أ ْرطػِك ًّْص [ا٪٣كةء ]23كًف ٱٛى ،٢كٔٔ ٨يل ( :#ا٣ؿًٕح ا٣ٮاظؽة ٠ةٛلةاح ا٣ؿًٕح)( .ثكذةف).
( )6ثعٲر ٱأػؾق ا٣ىجٰ ٘لٮٔ ٫كٱؽٔ٣ ٫نجٕ( .٫ثؿ٬ةف).
( )7ٹ ثة٣ٮزف؛ ٵٝ ٫٩ؽ ٱس ٢ٞاٛلةء ٣ٮ ٪٤ٝة ثة٣ٮزف.)Í( .
(ٚ )8إف ٠ة٩ذة ا٦ؿأدَل ٣ؿصَ٤ل ًف ٱٞذي ا٣ذعؿٱ ٥ٹ ٔىل ا٣ؿصَ٤ل كٹ ٔىل اٛلؿأدَل( .قًلع).
( )9ٱْ٪ؿ ٣ٮ ٔ ٥٤أف ٣ج ٨أظؽً٬ل ٱى ٢ا٘لٮؼ ز ٥ا٣ذجف؟  ٫٤ٕ٣ٱٞةؿ :ٱ٘٤ت Éص٪جح اٙلْؿ٬( .ج.)Í( )٢
كيف ظةمٲح :ٹ ٱ٤ع ٜثأ٦لًل؛ ٵف اٵؤ ٢ؽـ ا٣ؿًةع( .مة.)ٰ٦

ٱى ٢دكف ا٣سةٌل .كإف ػ ٍ٤ثة٣كٚ ٥ٺ ّلؿٱٞ٤ُ٦ )1(٥ة( ،)2ذ٠ؿق يف ا٣جعؿ.
¬ٚ :أ٦ة ٣جٍٗ ٨ل اٛلؿأة ٠ةٚل٪سٯ كا٣ؿص ٢كا٣كةا٧ح ٚٺ ٱٮصت ا٣ذعؿٱ٥
٣ٮ رًٓ  ٫٪٦وجٲةفٚ ،ٺ ٱ١ٮ٩ةف أػٮٱ ،٨ػٺؼ ٦ة ٟ٣يف ٣ج ٨ا٣كةا٧ح.
¬ :كإذا ٔ ٥٤ا٣ؿًةع كا٣ذجف  ٢٬ك ٓٝيف ظٮٍف ا ٢ُٛ٣أك ثٕؽً٬ل ٛٚٲ٫
كص٭ةف ،اٵرصط ٔؽـ ا٣ذعؿٱ)3(٥؛ ٵ٤ ٫٩لٔ ٢٧ىل Êاٵٝؿب ،كإف ا٣ذجف  ٢٬كٓٝ
ثٕؽ دػٮؿ اٛلؿًٕح يف

ا٣ذةقٕح()4

أك ٝجٛٚ ٫٤ٲ ٫اظذًلٹف ،اٵرصط زجٮت¬

ا٣ذعؿٱ)5(٥؛ ٵف ا٤٣جٚ ٨ٲًل دك١لة ٩ةدر(.)6
 :كا٣ذعؿٱ٬ ٥ٮ أف ٱىٍل ا٣ؿًٲٓ اث ٪نة ٧٤٣ؿًٕح ك ٰ٬أ ٌ ٦نة  ،٫٣كزكص٭ة

وةظت ا٤٣ج ٨أث نة ٫٣ Êك٬ٮ اث٪ة  ،٫٣ػٺؼ اثٔ ٨جةس كاث٦ ٨كٕٮد كاث٧ٔ ٨ؿ كاث٨
ا٣ـثٍل يف ا٣ـكج( .)7ك٠ؾا يف ٙ ٨٦ ٢٠ل ٜث ٫ك٣ؽ اٛلؿأة ٠ٮطء ا )8(ٍ٤٘٣كيف اٛلٟ٤
( )1اٵكٌف أ٤ ٫٩لؿـ ،]1[Êك٬ٮ ٞ٦ذًص اٵز٬ةر يف ٝٮ« :٫٣أك ٍٗلق ك٬ٮ ا٘٣ة٣ت».
(ٞ٣ )2ٮ(( :÷ ٫٣ا٣ؿًةع ٦ة أ٩جخ ا٤٣ع ٥كأ٩نـ ا ،))٥ْٕ٣ك٬ؾا ٞ٩ه ا٤٣ع ٥كأ٩ع ٙا.٥ْٕ٣
(ثكذةف) .كيف ظةمٲح ٦ة ٬ :٫ْٛ٣ؾا ٠ ٨٦ٺـ اث٦ ٨كٕٮد ك٣ٲف ٠ ٨٦ٺـ ا٪٣جٰ ÷.
(ْلؿٱش).
( )3ك٬ؾا ثٕؽ ّل Éٜٞدٕؽٱ ٫اٙلٮَ٣لٚ ،أ٦ة ٣ٮ ا٣ذجف ظةؿ ا٣ؿًةع ٝ ٢٬ؽ دٕؽل ٔ٧ؿق اٙلٮَ٣ل أـ
ٚٲ٭ًل ٚةٵرصط ا٣ذعؿٱ٥؛ رصٮٔة إٌف اٵو .)Í( .٢ك٬ٮ ا٣ى٘ؿ.)Í( .
( )4كيف اٵز٬ةر :أك ا٣ذجف Êدػٮؿ إ٣ةرشة.
( )5ك٬ؾا ٦جٔ ٰ٪ىل أف ٝؽ ّل ¬ٜٞدػٮٜلة يف إ٣ةرشة ،أك ا٣ذةقٕح ٔىل ٠ٺـ ا١٣ذةب ،كآص أٔ.٥٤
(*)  ٓ٦اٷَٺؽ ٹ  ٓ٦ا٣ذةرٱغ.
( )6كأٱٌة ٚ٭ٮ ٤لٔ ٢٧ىل أٝؿب كٝخ .كاٹظذًلؿ ا٣سةٌل ٹ ّلؿٱ٥؛ ٵف اٵؤ ٢ؽ( .٫٦ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )7ظضذ٪ة أ ÷ ٫٩أذف ٕ٣ةانح أف ٱ٤ش ٔ٤ٲ٭ة أ٤ٚط كٝةؿ« :إ ،»ٟ٧ٔ ٫٩ك٠ة٩خ ٝؽ أرًٕخ
 ٨٦ا٦ؿأة أػٲ( .٫ز٬ٮر).
(٬ ٢ٕ٣ )8ؾا ٦جٔ ٰ٪ىل أف كطء ا ٍ٤٘٣ٱٞذٌص ا٣ذعؿٱ( .٥ثؿ٬ةف) .كأ٦ة ٔىل اٛلؼذةر ٚإ ٫٩ٹ ٱٞذٌصÊ
ا٣ذعؿٱ.٥

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

[ ]1إذا ٠ةف ٗة٣ج نة.

كمج٭ح اٛلٚ )1(ٟ٤إ ٫٩ٱ١ٮف ٣ج ٨اٛلؿأة ٜلة ك ،Ê٫٣كٱسجخ ا٣ذعؿٱ ٥يف ظٞ٭ًل ٕ٦ة ٔىل
اٚلٺؼ يف ا٣ؿص.٢
¬ :ك٬ٮ ٱسجخ ظ ٜا٣ؿص ٢يف ٣ج ٨اٛلؿأة ٦ذٯ ٔٞ٤خ  ،)2(٫٪٦ٹ ثة٣ٮطء
كظؽق ،ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص.
¨ ٚٲعؿـ ٔىل ا٣ؿًٲٓ  ٨٦ ٢٠ك٣ؽد ٫اٛلؿًٕح  ٨٦زكص٭ة ٬ؾا( )3أك ٨٦
ٍٗلق ٝج ٢ا٣ؿًةع كثٕؽق( ،)4ك ٨٦ ٢٠ك٣ؽق زكص٭ة وةظت ا٤٣ج٪٦ ٨٭ة أك ٨٦
ٍٗل٬ة ٝج ٢ا٣ؿًةع كثٕؽق؛ ٵ١ل ٥إػٮد ،٫كأكٹد ٥٬أكٹد إػٮد ،٫كأ٦٭ةت
اٛلؿًٕح صؽاد ،٫كأػٮألة ػةٹد ،٫ك٠ؾ ٟ٣إػٮٔلة ،كأ٦٭ةت ا٣ؿص ٢وةظت
ا٤٣ج ٨صؽاد ،٫كإػٮد ٫كأػٮاد ٫أًٔلـ  ٫٣كًٔلت  ،٫٣ك٠ؾ ٟ٣اٙل ٥١يف ػةٹت
اٚلةٹت كًٔلت إً٣لت كزكصةت اٵب كآثةا ٫كزكصةت

اٹث)5(٨

كأث٪ةا.٫

كأزكاج اٛلؿًٕح(ٔ )6ىل ا٣ؿًٲٕح .كأكٹد ا٣ؿًٲٓ ٦ة د٪ةق٤ٮا أكٹد ٧٤٣ؿًٕح
كأ٦٭ةٔلة كآثةا٭ة ،ك٤٣ؿص ٢وةظت ا٤٣ج ٨كآثةا ٫كأ٦٭ةدٚ .٫أ٦ة إػٮة ا٣ؿًٲٓ
كأػٮادٚ ٫ٺ ٱؽػ٤ٮف يف ا٣ذعؿٱ ،٥ك٠ؾا آثةؤق كأ٦٭ةد.٫
¬ :ك ٨٦رًٓ  ٨٦ا٦ؿأة ًف دـكج أك دـكصخ كًف دٕٚ ٜ٤٭ٮ اثٜ ٨لة
كظؽ٬ة ،ك٦ذٯ ٔٞ٤خ وةر ا٤٣جٜ ٨لة ك٤٣ـكج(٦ )7ة داـ ا٤٣ج٦ ٨ذىٺ ك٣ٮ َٞ٤٭ة،
(٠ )1أ٦ح اٹث ٨إذا كَب٭ة اٵب ،ك ٓ٦ ٫٤ٕ٣ا٤ٕ٣ٮؽ .)Í( .ظٲر اقذ٭.)Í( .ٟ٤
( )2كٙل( .٫ٞأز٬ةر) (.)Í
( )3أ ٥٤أف ًةثُ ٫أ٤ ٫٩لؿـ ٔىل ا٣ؿًٲٓ ٦ؿًٕذ ٫كزكص٭ة وةظت ا٤٣ج ٨كأوٮٜلًل كأزكاص٭٥
كٚؿكٔ٭ًل كأكؿ ٚؿع  ٢٠ ٨٦أوٜ ٢لًل ،ك٤لؿـ ٔ٤ٲ٭ًل رًٲٕ٭ًل كٚؿكٔ ٫كأزكاص٭.٥
(ثكذةف).
( )4يف (أ ،ج) :أك ثٕؽق.
( )5ا٣ؿًٲٓ.
(ٝ )6ج ٢ا٣ؿًةع كثٕؽق( .ثؿ٬ةف).
( )7أك ا٣كٲؽ.

ك٦ذٯ ا )1(ُٓٞ٩ثُ ٢ظ ٫٪٦ Ê٫ٞك٣ٮ ٔةد  ٨٦ثٕؽ ،ك٣ٮ ثٞٲخ ّلذ٦ ٫ة ًف ّلج.)2(٫٪٦ ٢
ٚ :ػإف دـكصػخ Éثٕؽ اٵكؿ كا٤٣ج ٨ثةؽ ٚ٭ٮ ٣ٶكؿ ظذٯ دٕ ٨٦ ٜ٤ا٣سةٌل،É
ز ٥ٱنرت٠ةف ٚٲ ٫ظذٯ دٌٓ( )3كا ُٓٞ٩ظ ٜاٵكؿ  ،٫٪٦كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص٦ :ذٯ
كَب٭ة ا٣سةٌل امرتؾ ا٣ـكصةف يف ا٤٣ج ٨إٌف ا٣ٮًٓ ،كٝةؿ ا٪٣ةرص :إ٣ ٫٩ٶكؿ ظذٯ
ٱذجَل اٙل ٢٧كوةر ٤٣سةٌل ،كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح٣ :ٶكؿ إٌف أف دٌٓ كوةر ٤٣سةٌل.
¬ :كإذا اصذ ٨٦ ٓ٧زكصةت( )4رص٣ ٢ج٤ٝ ٨ٲ ٢إٌف ٤ٝٲ ٢ثعٲر ٹ ٱى٢
إٌف ا٘لٮؼ ٣ج ٢٠ ٨ا٦ؿأة كظؽق ز ٥أكصؿ َٛٺ وةر اث٪ة ٤٣ـكج ٹ ٜل.)5(٨
¬ :ك ٨٦دـكج أرثٓ َٛٺت ز ٥اردٌٕ٣ ٨٦ ٨ج ٨ا٦ؿأة يف ظة٣ح
كاظؽة( )6أك ٦ؿدجة( )7أك كاظؽة ز ٥زٺزة أك ز٪ذَل ز ٥ز٪ذَل اٛ٩كغ ١٩ةظ٭ ،٨كإف
اردٌٓ زٺث ز ٥كاظؽة اٛ٩كغ ١٩ةح ا٣سٺث دكف اٳػؿة(٤ٚ ،)8ٮ ا٣ذجكخ

( )1اُٞ٩ةٔة ثة٤١٣ٲح ٹ ٤ٕ٣ح.ا٬ػ كٝٲٔ :٢ىل كص ٫ٹ ٱٕٮد يف إ٣ةدةٔ( .ة٦ؿ) .كٝٲ :٢ك٣ٮٛ Êلؿض
أك ٝلةٔح.ا٬ػ ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر كا٣جٲةف.
(٦ )2ؿة أػؿلٚ ،ٲىٍل ٜلًل ٕ٦ة¬ .ا٬ػ كٝةؿ يف ا٣جعؿ٦ :ذٯ ٔةد ا٤٣جٔ ٨ةد ظ ٜا٣ـكج ٞ٤ُ٦ة.
(ثكذةف ٪ٕ٦ٯ).
(ٚ )3إف كًٕخ دٮأَ٦ل ٚجةٵكؿ¬ٛ٦( .ذٰ) .كٝٲ :٢ثة٣سةٌل ٍٗ ٨٦ل ٚؿؽ ،كٝؿرق ا٣كعٮٍف.
(*) ّة٬ؿق قٮاء ٠ةف  ٫٪٦أك ٍٗ ٨٦لق ك٣ٮ  ٨٦ز٩ةٚ ،إ ٫٩ٱ ُٓٞ٪ظ ٫ٞثٮًٕ٭ة .)Í( .٫٣
( )4ك٠ؾا ٚٲٙ ٨٧ل ٫ٞك٣ؽ٬ة ٠ةٵ٦ذَل كأ٦ذٰ اٹث.)Í( .٨
(٬ )5ؾا ٬ٮ اٵوط  ٨٦كص٭ٰ أوعةب ا٣نة ،ٰٕٚكرصع ٫اٞٛ٣ٲ ٫ظك٧٤٣ ٨ؾ٬ت ،كا٣ٮص٫
ا٣سةٌل أ ٫٩ٹ ٱىٍل اث ٪نة  ٫٣كٹ ٜل( .٨ثكذةف).
(ٝ )6ٮ« :٫٣يف ظة٣ح كاظؽة» ٱٕ ٰ٪ثةٷ٣لةر ٣ ٨٦ج٪٭ة ،كا٤ٕ٣ح يف ٬ؾق اٛلكأ٣ح ا٘ل ٓ٧ثَل اٵػٮات.
(ثكذةف).
(*) ك٠ٲٛٲح اٙلة٣Êح أف ٤ل٤ت إٌف أكاٌل كٱٍصث ٨يف ظة٣ح كاظؽة( .ز٬ٮر).
( )7كاظؽة ثٕؽ كاظؽة( .ثؿ٬ةف)ٚ .ةٛ٩كغ ١٩ةح اٵكٌف ثة٣سة٩ٲح ،كا٣سة٣سح ثة٣ؿاثٕح.)Í( .
( )8ٵً ٫٩ف ٱجّ ٜلذ ٫أػخ ٜلة.

ظؿ ٨٦ا٘ل٧ٲٓ ،كٹ ٥لؿص ٫٪٦ ٨إٹ ثُٺؽ( ،)1ك ٫٣أف ٱذـكج أٱذ٭ ٨مةء  ٨٦ثٕؽ
إٹ أف د١ٮف اٛلؿًٕح ٠ل٤ ٨لؿـ ٔ٤ٲ ٫ث٪ةٔلة(.)2
 :ك ٨٦دـكصخ َٛٺ كٚٲ٭ة ٣ج ٨٦ ٨زكج أكؿ ٚأرًٕذ ٫اٛ٩كغ
١٩ةظ٭ة( )3كق٦ ٍٞ٭ؿ٬ة ،إٹ إف ٠ةف ٬ٮ ا٣ؿآً ٪٦٭ة ثٍ٘ل ٪٦ ٢ٕٚ٭ة( )4كصت
ٜلة ٩ى٦ ٙ٭ؿ٬ة .كّلؿـ ٔ ٰ٬ىل زكص٭ة اٵكؿ وةظت ا٤٣ج٨؛ ٵ١لة وةرت
ا٦ؿأة اث٬ ٫٪ؾا ا٣ؿًٲٓ ،ذ٠ؿق يف اٛل٪ذؼت )5(Éكاٍ٣صح كا٣كةدة كا٣نة ،ٰٕٚػٺؼ
اٵظ١ةـ(ٝ .)6ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙك٠ؾا ٣ٮ رًٓ٬ Éؾا ا ٢ُٛ٣ثٕؽ اٛ٩كةخ ١٩ةظ٫
 ٨٦ا٦ؿأة رص ٢آػؿ ٚإ٤ ٫٩لؿـ ٔىل ٬ؾا ا٣ؿص ٢اٳػؿ ١٩ةح اٹ٦ؿأة ا٣ذٰ ٠ة٩خ
زكصح  ٢ُٛ٤٣كأرًٕذ٫؛ ٵ١لة وةرت ا٦ؿأة اثٔ ٫٪ىل اٚلٺؼ اٵكؿ.
¨ ك٠ؾا ٱأيت(٣ )7ٮ اٛ٩كغ ١٩ةح ٬ؾا ا ٨٦ ٢ُٛ٣زكصذ٬ ٫ؾق ثؿًةٔ٨٦ ٫
أػذ٭ة( )8ز ٥إ١لة أرًٕذ ٨٦ ٫ثٕؽ ٚإ١لة ّلؿـ ٔىل زكص٭ة اٵكؿ؛ ٵ١لة ا٦ؿأة اث٫٪
ٔىل اٚلٺؼ.
¨ ك٠ؾا ٱأيت ٚٲ ٨٧دـكج ا٦ؿأة ٚٲ٭ة ٣جٍٗ ٨٦ ٨لق كًف دٕ ،٫٪٦ ٜ٤ك ٫٣زكصح
( )1أك ٚكغ.)Í( .
(٠ )2أػذ ٫ك٩عٮ٬ة.
( )3ٵ١لة وةرت أ ٨٦ ٫٦ا٣ؿًةع.
(ّ )4ة٬ؿق ك٣ٮ أ٪١٦٭ة د.٫ٕٚا٬ػ كيف ثٕي اٙلٮا٨ل¬ :إذا أ٪١٦٭ة د ٫ٕٚق٦ ٍٞ٭ؿ٬ة.)Í( .
ككص٭ ٫أ١لة ٦ذٕؽٱح ثرت٠٭ة كٛ٦ؿَح؛ إذ ٣ج٪٭ة ٕ٦٭ة ٠ة٣ٮدٱٕح ٣لت ظ( .٫ْٛرشح أزًلر).
(ٝ )5ٮ« :٫٣ذ٠ؿق يف اٛل٪ذؼت» ظضذ ٫أف ا٣ؿًةع ٔ٤ح يف ا٣ج٪ٮة ،كا٣ج٪ٮة ٔ٤ح يف ا٣ذعؿٱ ،٥ك٨٦
ظ ٜا٤ٕ٣ح أف دذٞؽـ اٛلٕ٤ٮؿ٤ٚ ،٭ؾا ٠ة٩خ ظ٤ٲ٤ح اث .٫٪كظضح اٵظ١ةـ أف اٙل ٥١دةثٓ ٣ٺق،٥
ك ٰ٬ٹ دك٧ٯ ظ٤ٲ٤ح ٔ٪ؽ اٹٛ٩كةخ؛ ٵ١لة ًف دكذٞؿ ا٣ـكصٲح ثٕؽ زجٮت ا٣ج٪ٮة٪٤ٝ .ة :ك٣ٮ
دٞةر٩خ ا٣ج٪ٮة كاٛ٣كغ ٞٚؽ وةر ٚٲ ٫ص٪جح ظْؿ كص٪جح إثةظح( .ثكذةف).
( )6ككص٠ ٫ٺـ اٵظ١ةـ أً ٫٩ف ٱُص  ٫٣اث٪ة إٹ ثٕؽ اٛ٩كةخ ا١٪٣ةح.
(٬ )7ؾا اٛ٣ؿع كاٛ٣ؿع ا٣ؾم ثٕؽق ٣ىةظت ا١٣ذةب ٔىل أو ٢اٛلكأ٣ح( .ثكذةف).
( )8ٵ١لة وةرت ػة٣ح.

َ٤ٛح ٜ٤ُٚ ،إظؽاً٬ل ز ٥أرًٕخ ا١٣جٍلة ا٣ىٍ٘لةٚ -إ ٫٩ٱٛ٪كغ ١٩ةح ا٣ذٰ
ثٞٲخ ٪٦ ٫ٕ٦٭ًل()1؛ ٵ١لة وةرت أـ زكصذ ٫أك ث٪ذ٭ة.
¬ :ك ٫٣ ٨٦زكصذةف إظؽاً٬ل َ٤ٛح ٚأرًٕذ٭ة ا١٣ربل ٣ ٨٦ج ٨زكج
أكؿ()2

اٛ٩كغ ١٩ةظ٭ًل ،كدأثؽ ّلؿٱ ٥ا١٣ربل ٔ٤ٲٞ٤ُ٦ ٫ة ،ك٠ؾا ا٣ى٘ؿل إف

٠ةف دػ ٢ثة١٣ربل أك ٛلك٭ة أك ْ٩ؿ إ٣ٲ٭ة ٣ن٭ٮة ،كإف ًف ٚٺ.
¨ ك٣لت ١٤٣ربل ٦٭ؿ٬ة إف ٠ةف دػُ ٢لة ٞ٤ُ٦ة( ،)3كإف ًف ٱؽػُ ٢لة()4

ٚإف ٠ة٩خ  ٰ٬اٛلؿًٕح ٤٣ى٘ؿل ق٦ ٍٞ٭ؿ٬ة ،كإف ٠ة٩خ ا٣ى٘ؿل  ٰ٬ا٣ذٰ
اردٌٕخ  ٨٦ا١٣ربل ثٛ٪ك٭ة ٍٗ ٨٦ل  ٨٦ ٢ٕٚا١٣ربل أك ث ٢ٕٛاٍ٘٣ل ٤ٚ٭ة ٩ىٙ
٦٭ؿ٬ة(.)5
¨ ك٣لت ٤٣ى٘ؿل ٩ى٦ ٙ٭ؿ٬ة إف ٠ةف ا٣ؿًةع ثٍٗ ٢ٕٛل٬ة( ،)6كإف ٠ةف
ث٤ٕٛ٭ة( )7ق .ٍٞكٹ ٱؿصٓ ثًل ٣ـ١٤٣ ٫٦ربل ٔىل أظؽ إف ٠ةف دػُ ٢لة ،كإف ًف
ٱؽػُ ٢لة رصٓ ثًل ٣ـٜ ٫٦لة ٔىل ا٣ىٍ٘لة إف ٠ة٩خ  ٰ٬اٛلؿدٌٕح ثٛ٪ك٭ة( ،)8أك ٔىل
( ٨١٣ )1إف ٠ة٩خ ا٣جةٝٲح ا٣ىٍ٘لة ٚٺ ثؽ أف Êٱ١ٮف ٝؽ دػ ٢ثة١٣جٍلة( .ثكذةف).
( )2أك ٜلة .)Í( .ٍٞٚ
( )3ٱٕ ٰ٪ك٣ٮ ٠ة٩خ  ٰ٬اٛلؿًٕح ٤٣ى٘ؿل؛ ٞ٣ٮ٤ٚ(( :÷ ٫٣٭ة اٛل٭ؿ ثًل اقذع٨٦ ٢
ٚؿص٭ة))( .ثكذةف).
( )4كٹ ػىل ُلة ػ٤ٮة وعٲعح( .ظةمٲح قعٮٍف) .كّة٬ؿ اٵز٬ةر ػٺ ،¬٫ٚث ٢ٹ ثؽ  ٨٦ا٣ٮطءÉ
اٙلٞٲ.ٰٞ
( )5ظٲر ًف ٱ ٫٪١٧دٕٚ٭ة.)Í( .
( )6ٱٞةؿ :د٪ةكؿ ا٣سؽم كاٛله ٜ ٢ٕٚلة ،ك٬ٮ اٛلٮصت ٛ٤٣كغ دكف دٞؿٱت اٵص٪جٰٚ ،ٲْ٪ؿ ٚٲ.٫
(ٛ٦ذٰ) .كٝٲ :٢ٹ اػذٲةر٤٣ Êى٘ؿلٚ ،ىةرت ٠ةٛل٤ضأةٚ ،ٲسجخ ا٣ؿصٮع ٔ٤ٲ٣ ٫ؾ ،ٟ٣كقٮاء
ثٜ ٰٞلة  ٢ٕٚأـ ٹً٠ ،ل ٣ٮ أ٠ؿٔ ٫٬ىل إدٺؼ ٦ة٦[ ٫٣ةٜلة (٩غ)]( .كميل).
( )7ٱٕ :ٰ٪دثخ ٔىل ا١٣جٍلة .كق٦ ٍٞ٭ؿ٬ة ٵ١لة ٠ةٛلجةرشة  ٥٤ٚٱٛرتؽ اٙلةؿ ثَل ا ٥٤ٕ٣كا٘ل٭،٢
ك٦ ٰ٬ذٕؽٱح أٱٌ نة( .ز٬ٮر).
(٬ )8ؾا ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲٔ ٫يل ،كمج٭ ٫ثًل ٣ٮ ٩ىت ا٣ىٍ٘ل ظضؿا يف اُ٣ؿٱ ،ٜك٠ؾا يف ا٣ٲةٝٮدح.

اٍ٘٣ل إف ٠ةف اٛلؿًٓ ٜلة  ٨٦ا١٣ربل ٍٗل٬ة ثٍ٘ل إذف ا٣ـكج .كٱؿصٓ ثًل ٣ـ٫٦
٤٣ى٘ؿل ٔىل ا١٣ربل إف ٠ة٩خ  ٰ٬ا٣ذٰ أرًٕذ٭ة ثٍ٘ل إذف ا٣ـكج كًف ٱ٪ٔ ٨١ؽ
ػٮٚ٭ة(ٔ )1ىل ا٣ى٘ؿل ٔ ٨٦ؽـ ا٣ؿًةع ،كإف ٠ةف ٔ٪ؽ ػٮٚ٭ة ٔ٤ٲ٭ة( )2أك ثإذف
ا٣ـكج ًف ٱؿصٓ ٔ٤ٲ٭ة ،كإف ٠ةف ا٣ؿًةع ثٍٗ ٢ٕٛل٬ة ثٍ٘ل إذف ا٣ـكج رصٓ ٔ٤ٲ.)3(٫
¬ :ك ٨٦أٝؿ ثة٣ؿًةع ثٲ ٫٪كثَل ٍٗلق ٞ٤ُ٦ة ٚإ٤ ٫٩لٔ ٢٧ىل ا٣ؿًةع
اٛلٮصت ٤٣ذعؿٱ )4(٥ك٣ٮ ًف ٱَٛصق ثأ ٫٩يف اٙلٮَ٣ل ،ثؼٺؼ ٦ة إذا ٝة٦خ ا٣ن٭ةدة
ثة٣ؿًةع ٚٺ ثؽ أف ٱن٭ؽكا أ ٫٩ك ٓٝيف اٙلٮَ٣ل(.)5
ك٣ٲف ٜل ٥أف ٱن٭ؽكا ثة٣ؿًةع إٹ ظٲر مة٬ؽكا ا٣ىجٰ( )6ٱٮصؿ ٣ ٨٦ج٨
اٛلؿأة ،أك مة٬ؽكق ٱ٧ه  ٨٦زؽ٦لة اٛله اٛلذؽارؾ(٧٤ٔ ٓ٦ )7٭ ٥ثأف ٚٲ٭ة ٣ج٪ة.
( )1كا٘ل٭.)Í( .٢
( ٓ٦ )2ا٘ل٭ .)Í( .٢أم :ص٭ ٢اٛ٩كةخ ا١٪٣ةح.)Í( .
( )3ٱٕٔ ٰ٪ىل اٍ٘٣ل.
(*) كإذا ٠ةف صة٬ٺ ٞلك٪ة أك ٞلك٪ة ٍٗل صة ٢٬أك ا١ٕ٣ف ٚٺ رصٮع١٬ ،ؾا ٪ٕ٦ةق يف رشح اٵزًلر.
( )4كٱٞةؿ ٢٬ :اٛلؿاد ظٲر ًف ٱَٛص اٛلض ٢٧أـ ٹ ٱٞج ٫٪٦ ٢ك٣ٮ َٚصق ثٕؽ ذ ٟ٣ثًل ٤لذ٩ ،٫٤٧عٮ
أف ٱٞٮؿ :ك ٓٝا٣ؿًةع ثٕؽ اٙلٮَ٣ل ،ٹ قٲًل إذا ٠ةف  ٨٦إ٣ٮاـ ا٣ؾٱ ٨ٱٕذٞؽكف أ ٫٩ٱٞذٌص
ا٣ذعؿٱٞ٤ُ٦ ٥ة ،كٝؽ ٝة٣ٮا٣ :ٮ ٝةؿٞ٤َ :ذ٭ة زٺزة زَٚ ٥صق ثأ١لة ٦ذذةثٕح ٝج ٢دٛكٍلق؟ (ظةمٲح
قعٮٍف) .اٞ٣ٲةس ٱٞج ،٢إٹ أف ٱ١ٮف ٞٚٲ٭ة أك ٟلةُ٣ة ٞٛ٤٣٭ةء ،كٝؽ رصح يف ا٣جٲةف أ ٫٩ٱٞج٢
ك٣ٮ ًف ٱَٛص اٛلض.٢٧
( )5أك ٞ٤ُ٦ة كٱذىةدؽ Êا٣ـكصةف ثٕؽ ذ ٟ٣أ ٫٩يف اٙلٮَ٣لٗ( .ٲر) .اٛلؿاد ثؾ ٟ٣ظٲر أًةؼ
ا٣نة٬ؽاف إٌف كٝخ ٤ٕ٦ٮـ٩ ،عٮ أف ٱٞٮٹ٩ :ن٭ؽ أ ٫٩اردٌٓ ٪٦٭ة يف ا٣ك٪ح اٛ٣ٺ٩ٲح،
كا٣ـكصةف ١٪٦ؿاف ا٣ؿًةعٝ ٨١٣ ،ةٹ :أ٦ة يف ا٣ك٪ح اٛ٣ٺ٩ٲح ا٣ذٰ أرخ ُلة ا٣نة٬ؽاف ٚ٭ؾا
ا٣ؿًٲٓ ٠ةف ٚٲ٭ة يف اٙلٮَ٣ل؛ إ٦ة ثأف د١ٮف د ٟ٤ا٣ك٪ح  ٰ٬ق٪ح كٹدد٦ ٫سٺن ،كاٛلؿًٕح
٠ة٩خ ٚٲ٭ة يف إ٣ةرشة.ا٬ػ ك٬ؾا ٬ٮ اٛلؿاد ث١ٺـ ا٘٣ٲر ،كآص أٔ.٥٤
(*) كٱ ٰٛ١اٷصًلؿ ٔ ٨٦ةرؼ( .مة.)Í( )ٰ٦
( )6كٱ ٰٛ١اٷصًلؿ ٔ ٨٦ةرؼ.)Í( .
( )7أم :اٛلذذةثٓ .كٝةؿ اٛلؤ :ٙ٣ظؿ٠ح اٙل ٜ٤كِلؿع ا٤٣ج.٨

ك٣لٮز ٜل ٥اْ٪٣ؿ إٌف ا٣سؽم(٪ٔ )1ؽ ّل ٢٧ا٣ن٭ةدة(.)2
كا٣ن٭ةدة ثة٣ؿًةع  ٰ٬رصٺف أك رص ٢كا٦ؿأدةف أك رص ٢كٱَ٧ل
اٛلؽٰٔ  .٫٣كٝةؿ ٦ة :ٟ٣ا٦ؿأدةف .كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚأرثٓ ٩كٮة.
كٹ دٞج ٢م٭ةدة Éاٛلؿًٕح ٔ٪ؽ٩ة(ٍٗ ٓ٦ )3ل٬ة -ٵ١لة ٔىل ٤ٕٚ٭ة -إٹ إذا ٠ةف
اٍ٘٣ ٢ٕٛ٣ل٬ة( ،)4ك٣ٮ ظى٪٦ ٢٭ة ٓلَ١ل ٍٗ ٨٦ل  ٢ٕٚأك ظ٤جخ ٣ج٪٭ة ز ٥كًٕذ٫
ثَل ٱؽم ا٣ىجٰ ز ٥رشثٚ ٫إ١لة دٞج ٢م٭ةدٔلة  ٓ٦ا٦ؿأة كرص.)5(٢
كإذا ثَل اٛلؽٰٔ ٤٣ؿًةع ثن٭ةدة كاظؽ كظٔ ٫ٕ٦ ٙ٤ىل

ا)6(ُٓٞ٣

وط¨ ،ك٣ٲف  ٫٣أف ٤ل ٙ٤إٹ إذا ٔ ٥٤ثة٣ؿًةع ز٩ ٥كٲ٪ٔ )7(٫ؽ زكاص ٫ز ٥ذ٠ؿق
 ٨٦ثٕؽ.
¨ كإذا ادٔٯ أظؽ ا٣ـكصَل أف ثٲ٪٭ًل رًةٔة كأ١٩ؿ ا٣سةٌلٚ :إف ٠ة٩خ ٰ٬
ا٣ـكصح ٚة٣جٲ٪ح ٔ٤ٲ٭ة ،كإف ٠ةف ٬ٮ ا٣ـكج ٚإً٩ل ٤لذةج ا٣جٲ٪ح ٵص٦ ٢ة ٱؽٔٲ٨٦ ٫
قٞٮط اٛل٭ؿ ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ أك كصٮب اٵ ٢ٝثٕؽق أك قٞٮط ٞٛ٩ح إ٣ؽة أك
ا٣ؿصٮع ٔ٤ٲ٭ة ثًل أ )8(ٜٛ٩ظٲر ا٣ؿًةع ٝل٤ٔ ٓ٧ٲٚ ،)9(٫أ٦ة ا١٪٣ةح ٞٚؽ اٛ٩كغ
(.)Í( .٫٤٠ )1
(٬ )2ؾا ظٲر ز٧ح ٦ة ٱٮصت ا٣ذع ٢٧يف اٙلةؿ٠ ،ةٛ٩كةخ ١٩ةح أك ٍٗلق ،ٹ ٚلنٲح ٦ة ٤لى ٢يف
ٚؿؽ ،ك٬ٮ ّة٬ؿ ٠ٺـ أ ٢٬اٛلؾ٬ت.
اٛلكذٞج .٢كٔ ٨اٜلج :٢ٹ ¬
( )3إمةرة إٌف ػٺؼ ا٣نة ٰٕٚكرشح اٷثة٩ح ً٠ل قٲأيت يف ا٣ن٭ةدات.
(ٚ )4ٲْ٩ ٫ؿ إٌف آػؿ Éاٛ٣ؿع ٨٦( .ػٍ قٲؽ٩ة إثؿا٬ٲ ٥ظسٲر) .كٝةؿ ا٣ؽكارم :ٹ دٞجٞ٤ُ٦ ٢ة؛
ٵ١لة دسجخ ٛ٪٣ك٭ة ا٣ج٪ٮة .كآص قجعة ٫٩أٔ.٥٤
( )5إذ ٹ ٜ ٢ٕٚلة ،ذ٠ؿق أثٮ صٕٛؿ .كٝٲ :٢ٹ دٞجٞ٤ُ٦ ¬٢ة؛ ٵ١لة ِلؿ إٌف ٛ٩ك٭ة ا٣ج٪ٮة( .دكارم).
كٝؿرق ظسٲر كا٣نة.ٰ٦
( )6كذ ٟ٣ٵف ٱ٧ٲ٦ ٫٪ٮصجحٚ ،ذ١ٮف ٔىل ا٠( .ُٓٞ٣ٮا٠ت).
(٣ )7بٺ ٤لؽ( .ز٬ٮر).
( )8كاٵٝؿب أ ٫٩ٹ رصٮع٫٣ Ê؛ ٵ ٫٩يف ٞ٦ةث٤ح دك٤ٲٛ٩ ٥ك٭ة ،ذ٠ؿ ٪ٕ٦ٯ ذ ٟ٣ا٪٣ضؿم.
( )9ظٲر ٝؽ ظ ٥١ث ٫ظة ٥٠أك ثٮٝٮع اٛ٣كغ ث.٫

ثإٝؿارق ثة٣ؿًةع.
¬ :كإذا م٭ؽت ا٦ؿأة أك ٩كٮة ثة٣ؿًةع ثَل ا٣ـكصَل كًف ٱىؽٝ٭ة
ا٣ـكج اقذعت  ٫٣اُ٣ٺؽ( )1اظذٲةَة ،كإف ّ ٨وؽٝ٭ة ٚٮصٮثة( )2يف ا٣جةَ،٨
ٹ يف اْ٣ة٬ؿ إٹ أف ٱٞؿ ثعىٮؿ ا ٨ْ٣أػؾ ث٤ٚ ،٫ٮ ادٔخ ا٣ـكصح ٔ٤ٲ ٫ا)3(٨ْ٣

٣ـ٦ذ ٫ا٣ٲَ٧ل(.)4
 :Êكإذا دىةدؽ ا٣ـكصةف ٔىل ا٣ؿًةع ثٲ٪٭ًل زجخ ظ ٫٧١يف ثُٺف
ا١٪٣ةح كيف قٞٮط ظٞٮؽ ا٣ـكصح ً٠ل ٦ؿ ،كإف أٝؿ ث ٫ا٣ـكج كظؽق زجخ ظ٫٧١
يف ثُٺف ا١٪٣ةح ،ٹ يف قٞٮط ظٞٮٝ٭ة ،كإف أٝؿت ث ٫كظؽ٬ة ًف ٱ٤ػــ¬ ا٣ـكج
ٝٮٜلة إٹ أف ٱْ ٨وؽٝ٭ة٤ٚ ،ٮ َٞ٤٭ة ثٕؽ إٝؿار٬ة ٚٺ ٦٭ؿ ٜلة ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ،
كثٕؽق دكذع ٜاٵ ،٢ٝإٹ أف دٞؿ أ١لة دػ٤خ ٚٲٔ ٫ةٛلح ثة٣ؿًةع ٚٺ ٦٭ؿ ٜلة
ك٣ـ٦٭ة اٙلؽ إذا أٝؿت أرثٓ ٦ؿات ،كإذا ٦ةت زكص٭ة ًف دؿز ،٫إٹ أف دؿصٓ إٌف
( )1ككص ٫ذ ٟ٣ػرب ٔٞجح ثٔ ٨ة٦ؿ ٝةؿ :ٱة رقٮؿ آص ،إف ا٦ؿأة قٮداء ذ٠ؿت أ١لة أرًٕذٰ٪
كا٦ؿأيتٞٚ ،ةؿ رقٮؿ آصٚ(( :ةرٝ٭ة))ٞٚ ،ةؿ :أػنٯ أف د١ٮف ٠ؾثخٝ ،ةؿ٠ (( :ٲ ٙكٝؽ
ٝٲ ،))٢دؿ اٚلرب ٔىل وعح ٦ة ذ٠ؿق ا٣كةدة اٜلةرك٩ٲٮف ٛلؾ٬ت اٜلةدم  ٨٦ #أ ٫٩ٹ ٣لت
اٛ٩كةخ ا١٪٣ةح ثن٭ةدة ا٪٣كةء كظؽ ،٨٬ٱـٱؽق دأ٠ٲؽ نا أً # ٫٩ف ٱ :٢ٞإ١لة ظؿ٦خ ٔ٤ٲ ٫كٹ
ٚؿؽ ثٲ٪٭ًل ،كإً٩ل ٚٮض اٵ٦ؿ إ٣ٲٞٚ ٫ةؿٚ(( :ةرٝ٭ة)) ً٠ل ٱٞةؿٞ٤َ :٭ة؛ ٤ٚ٭ؾا ٪٤ٝة :إ ٫٩ٹ ٣لت
اٛ٩كةخ ا١٪٣ةح ،كإً٩ل ٱكذعت ٚ ٫٣ؿاٝ٭ة؛ ٞ٣ٮ٠(( :÷ ٫٣ٲ ٙكٝؽ ٝٲٚ ،))٢ؽؿ ٔىل أف
ٛ٦ةرٝذ٭ة ٦كذعجح ٔ٪ؽ أرتاض ا٣نج٭ح؛ ٵ ÷ ٫٩أمةر إ٣ٲ ٫ثٛ٧ةرٝذ٭ة ٔىل قجٲ٢
اٹظذٲةط( .مٛةء ث.)٫ْٛ٤
( )2ث ٢اظذٲةَ نة.
(*) كيف رشح اٵز٬ةر ٦ة  :٫ْٛ٣أم٦ :ذٯ ٗ٤ت ٔىل ّ ٨ا٣ؿص ٢أف اٛلؿأة رًٲٕح  ٫٣ظؿـ ٔ٤ٲ ٫أف
ٱ١٪ع٭ة ،كإف ٠ة٩خ ّلذ ٫رسظ٭ة ،ك٤لذةط¬ ثُٺؽ[( .]1ث.)٫ْٛ٤
( )3أم :أٝ ٫٩ؽ ٗ٤ت يف ّ( .٫٪ثؿ٬ةف).
( )4كد١ٮف ا٣ٲَ٧ل ٔىل ا.)Í( .ُٓٞ٣

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

[٩ ]1ؽثة.)Í( .

دىؽٱ ٜزكص٭ة كد١ؾٱت ٛ٩ك٭ة يف ذ ٫٤٠ ٟ٣اقذعٞخ٦ Êة ٝؽ ق٨٦ ٍٞ
ظٞٮٝ٭ة(ً٠ ،)1ل إذا رصٓ اٛلٞؿ  ٫٣إٌف دىؽٱ ٜاٛلٞؿ ثٕؽ ردق ٷٝؿارق كٝج ٢دىؽٱٜ
اٛلٞؿ ٞ٧٤٣ؿ  ٫٣يف ردق ٣ٸٝؿار ،ذ٠ؿ ذ ٟ٣يف اٍ٣صح.
 :كإذا ًف ٱُٞ٤٭ة ا٣ـكج ثٕؽ إٝؿار٬ة ٤ٕٚٲ٭ة اٜلؿب ٚ ٫٪٦ٲًل ثٲ٪٭ة كثَل آص دٕةٌف
ٮز ٜلة ٝذ٢
إذا ٔ٧٤خ وعح ا٣ؿًةع ،ٹ إف ّ٪ذٝ ،Ê٫ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :كٹ ٣ل Ð
ا٣ـكج دٕٚة ٔٛ٩ ٨ك٭ة()2؛ ٵ ٫٩ٹ ٱٕ ٥٤وعح ا٣ؿًةع ،ثؼٺؼ ٦كأ٣ح اُ٣ٺؽ
ا٣جةاً٠ )3(٨ل ٦ؿ(.)4
( )1كإً٩ل وط رصٮٔ٭ة إٌف دىؽٱ٪٬ ٫ٞة كيف ا٣ؿصٕح كٍٗل٬ة كًف ٱىط  ٫٪٦ا٣ؿصٮع ثٕؽ اٷٝؿار
ٵف إٝؿارق ٱك ٍٞظٚ ،٫ٞٺ ٱىط  ٫٣ا٣ؿصٮع ٔ ،٫٪كإٝؿار٬ة ًف ٱك ٍٞظ ٜا٣ـكج ٔ٪٭ة ،ث٢
٬ٮ ثةؽٚ ،ىط رصٮٔ٭ة إٌف اٷٝؿار ث .٫كظٲر وط رصٮٔ٭ة دكذع٤ٔ ٜٲ ٫اٙلٞٮؽ ،كآص
أٔ( .٥٤ظةمٲح قعٮٍف) .كٹ ٱٞةؿ٬ :ؾا ػٺؼ ٦ة قٲأيت يف ٝٮ :٫٣أك ٦ة وٮدؽ ٚٲٗ ٫ة٣ج نة؛
ٵف ٪٬ةؾ يف ا٣ذعؿٱ ٥ك٪٬ة يف اٙلٞٮؽٚ ،Ê٭ٮ ثةؽ ٔ٤ٲ٭ة ٹزـ ٜلة يف اْ٣ة٬ؿ.
(*) ٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل ٨١٣ :يف اٛلٍلاث ٱنرتط أف ٱ١ٮف رصٮٔ٭ة ٝج ٢اٛلٮت؛ ٵ ٫٩دىؽٱ ٜيف ظٜ
ا٣ٮرزح .كيف ا٘٣ٲر ٦ة ٱٌٞص ثٕؽـ امرتÊاط ٬ؾا.
(*) ك٠ؾا ٤لذ ٢٧يف¬ اٛلٍلاث إذا ٦ةت كٞ٦ ٰ٬ؿة ثة٣ؿًةع ٹ دؿث ٠ةٛل٭ؿ ،إٹ أف دؿصٓ إٌف
ا٣ذىؽٱ ٜثٕؽـ ا٣ؿًةعٗ( .ٲر).
(*) ك٦س٬ ٢ؾا يف ا٣ىٕٲرتم ،ك٠ؾا يف ا٣ـ٬ٮرٝ ،ةؿ :ٵ١لة ِلت ٔ٤ٲ٭ة أظ١ةـ ا١٪٣ةح ٠ةٕ٣ؽة
ٚذكذع ٜاٛل٭ؿ كاٛلٍلاث.ا٬ػ كيف اٵز٬ةر يف آػؿ اٷٝؿار يف ٗة٣جة :أ ٫٩ٹ ٱىط ا٣ؿصٮع يف
اٷٝؿار ثة٣ؿًةعٚ ،ٲْ٪ؿ ،ك٤ ٫٤ٕ٣لذ ٢٧وعح¬ ٦ة ٪٬ة يف اٙلٞٮؽ ك٦ة ٔ٤ٲ٭ة ك ٰ٬إ٣ؽة ،ك٦ة
قٲأيت ثةْ٪٣ؿ إٌف اٙلٚ ،٢ٲع( .ٜٞمة.)ٰ٦
( )2أ٦ة ا٣ؿًةع اٛلض٤ٔ ٓ٧ٲٚ ٫ذٞذ( .¬٫٤رشح ٚذط) .كاٛلؼذٚ ٙ٤ٲ ٫ظٲر ًف ٤ل ٥١ثٕؽ ٫٦ظةً٠ ٥٠ل
يف ا٣ذس٤ٲر كاُ٣ٺؽ ا٣جةا ،٨كٝؿرق ٦نةاغ ذ٦ةر.)Í( .
( )3ٵ ٫٩ا٣ؾم أ٩نأق.
( )4ك ٢٬دكذع ٜاٞٛ٪٣ح أـ ٹ؟  ٫٤ٕ٣ٱأيت ٔىل اٚلٺؼ ثَل اٞٛ٣ٲ ٫ظك ٨كاٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق ٙظٲر
ادٔخ ٔ٤ٲ ٫اُ٣ٺ ؽ ا٣جةا ٨كظٞٚ ،ٙ٤ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙٹ دكذعٞ٭ة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك:٨
إ١لة دكذعٞ٭ة( .ثؿ٬ةف).

 :ك ٨٦أٝؿ ثؿًةع ثٲ ٫٪كثَل ا٦ؿأة ٕ٦ٲ٪ح( )1أك اٛلؿأة أٝؿت ثؾ ٟ٣ز٥
رصٓ اٛلٞؿ ٔ ٨إٝؿارق كأراد ١٩ةظ٭ة ٚإف ًف ٱىةد ٫ٝاٳػؿ يف رصٮٔÊ٨٦ ٓ٪٦ ٫
ا١٪٣ةح ،كإف وةدٚ ٫ٝٲ١ٚ ٫ؾا ٱ٪ٔ ٓ٪٧ؽ اٜلؽكٱح ،)2(Êػٺؼ أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ
ثةٓص ،كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٱٞج ٢رصٮٔ ٫إذا ٝةؿُ٤ٗ :خ أك ٩كٲخ،
ٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ك٠ةف ٔؽٹ أٱٌة.
 :Êك ٨٦دـكج ثة٦ؿأدَل كٝؽ ٠ة٩خ إظؽاً٬ل أٝؿت ٝج ٢ا٣ـكاصح( )3ثأ١لة
رًٲٕح ٤٣سة٩ٲح ٚإف دـكص٭ة أكٹ ١٪ٚةظ٭ًل وعٲط يف اْ٣ة٬ؿ( ،)4كإف دـكص٭ة
آػؿ نا أك دـكص٭ًل ثٕٞؽ كاظؽ ١٪ٚةظ٭ة(ٍٗ )5ل وعٲط.

(ٍٗ )1ل زكصح .٫٣
(ٝ )2ةؿ ٦ٮٹ٩ة  :#ٵف ا٣ؿصٮع ٪٬ة ٔ ٨اٷٝؿار ٹ ٱىط¬ ٔىل ٦ة قٲأيت يف ثةب اٷٝؿارٗ( .ٲر).
ك ِٛ٣ظةمٲح :ك٬ٮ ا٣ؾم يف اٵز٬ةر يف اٷٝؿار يف ٝٮ« :٫٣أك ٦ة وٮدؽ ٚٲٗ ٫ة٣ج نة.
(*) ًف ٱىط ا٣ؿصٮع ٪٬ة ٵ ٫٩يف ا١٪٣ةح ٹ ٤ل ٢ثٕؽ وعح ّلؿٱ ٫٧اٛلؤثؽ ،ثؼٺؼ اٛلةؿ ً٠ل دٞؽـ٨٦( .
ػٍ اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص).
( )3أ٦ة ٣ٮ ٠ةف إٝؿار٬ة ثؾ ٟ٣ثٕؽ ا١٪٣ةح ُلة ٚٺ ظ ٫٣ ٥١يف اْ٣ة٬ؿ؛ ٵ ٫٩إٝؿار ٔىل اٍ٘٣ل.
(٠ٮا٠ت) (.)Í
( )4ٱٕ١٩ ٰ٪ةح اٵكٌف كاٵػؿل ٱ١ٮف وعٲعة؛ ٵف إٝؿار اٛلٞؿة ٔىل اٵػؿل ٹ ٱىط ٦ة ًف
دىةدٝ٭ة ٝج ٢إٞ٣ؽ ُلة ،أٔ ٰ٪اٵػؿل( .دجُصة ،كوٕٲرتم).
( )5يف (ب ،ج)١٪ٚ :ةظ٭ًل.
(*) ٝٮ١٪ٚ« :٫٣ةظ٭ة ٍٗل وعٲط» ٱٕ ٰ٪كٱٛؿؽ ثٲ٪٭ة كثَل ا٣ـكج إذا زجخ إٝؿار٬ة ثة٣جٲ٪ح أك
ثإٝؿار ا٣ـكج ،ٹ ثإٝؿار٬ة ثٕؽ ا١٪٣ةح( .ثكذةف).
(*) ٱٕ ٰ٪اٛلٞؿة؛ ٵ١لة ٞ٦ؿة ٔىل ٛ٩ك٭ة ثأ ٫٩ٹ ٱىط ٔٞؽق ٔ٤ٲ٭ة ١٣ٮف ّلذ ٫أػذ٭ة  ٨٦ا٣ؿًةع( .وٕٲرتم).

الفهسض
الفهس ض

٠ذةب ا٣ىٲةـ 5 ...........................................................
ٚى[ ٢يف ثٲةف ٦ة ٱٛكؽ ا٣ىٮـ] 15......................................
ٚىٚ[ ٢ٲ٣ ٨٧لٮز  ٫٣اُٛ٣ؿ كأظ١ة24................................]٫٦
ٚى[ ٢يف ا٪٣ؾر ثة٣ىٮـ]31.............................................
ٚى[ ٢يف اٹٔذ١ةؼ] 41...............................................
٠ذةب اٙلش 54............................................................
ٚى[ ٢يف ثٲةف أم٭ؿ اٙلش ك٦ٮاٝٲخ اٷظؿاـ ك٦ة ٱٕٞ٪ؽ ث ٫اٷظؿاـ] 66...
ٚى[ ٢يف ثٲةف ٦ة ١لٰ ٔ ٫٪اٛلعؿـ]78....................................
ٚى ٢يف وٛح اٙلش 90..................................................
ٚى[ ٢وٛح ا٣ذ٧ذٓ] 104 ...............................................
ٚى[ ٢يف رشكط ا٣ذ٧ذٓ] 113 ..........................................
ٚى[ ٢يف اٞ٣ةرف] 116 .................................................
ٚى[ ٢يف ٪٦ةق ٟاٙلش] 119 ...........................................
ٚى[ ٢يف ثٲةف ٦ة ٱٮصت اٛ٣ؽٱح ك٦ة ٱٮصت ا٘لـاء ك٦ة ٱٮصت اٞ٣ٲ٧ح]132
ٚى[ ٢يف ذ٠ؿ ٦ة ٱٛكؽ اٙلش كظ ٥١اٙلش إذا ٚكؽ] 154 .................
ٚى ٢يف اٷظىةر 162 .................................................
ٚى[ ٢يف ذ٠ؿ اٙلش ٔ ٨اٛلٲخ كاٹقذبضةر 168 ......................]٫٣
٠ذةب ا١٪٣ةح 189 ........................................................
[اٛلعؿ٦ةت  ٨٦ا٪٣كةء] 189 ............................................
ٚى[ ٢يف ا٣ٮٹٱح يف ا١٪٣ةح] 214 .......................................
ٚى[ :٢يف ا٣ذٕجؽ ثة١٪٣ةح كذ٠ؿ اٚلُجح]240 ............................
ٚى[ :٢يف رشكط ا١٪٣ةح] 245 ........................................
ٚى[ :٢يف ٕ٦ةرشة اٵزكاج]262 .......................................
ٚى[ :٢يف اٛل٭ٮر] 272 .................................................

ٚى[ :٢يف اٵ٦ٮر ا٣ذٰ ٱٛكؽ اٛل٭ؿ ٵص٤٭ة]284 .........................
ٚى[ :٢يف ٔٲٮب ا١٪٣ةح] 312 .........................................
ٚى[ :٢يف ثٲةف ٦ة ٱؿد ٓٛث ٫ا١٪٣ةح ك٦ة ٱذٕ ٜ٤ثؾ320 ............... ]ٟ٣
ٚى[ :٢يف أظ١ةـ ١٩ةح ا٣ؾ٠ٮر  ٨٦اٛلًل٣ٲ328 .......................]ٟ
ٚى[ :٢يف اػذٺؼ ا٣ـكصَل] 345 .....................................
ٚى :٢يف اقذرباء اٷ٦ةء355 ............................................
ٚى :٢يف كطء اٷ٦ةء ا٣ٺيت ٹ ٤ل ٢كَؤ362 ........................ ٨٬
ٚى[ :٢يف اٛ٣ؿاش ا٣ؾم ٱسجخ  ٫ٕ٦ا٪٣كت] 370 ........................
ٚى ٢يف أ١٩عح اٛ١٣ةر 378 ............................................
٠ذةب اُ٣ٺؽ385 ........................................................
ٚى[ :٢يف ظ ٥١اٙل ٙ٤ثةُ٣ٺؽ] 470 .................................
ٚى[ :٢يف اٚل ٓ٤كرشكَ480 ........................................ ]٫
ٚى[ :٢يف أظ١ةـ اُ٣ٺؽ] 514 ........................................
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