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ومدص السضالٛ

عٓٛإ ايطغاي :١أغؼ تطدٝشات ايبعً ٞايٓش ٗ ١ٜٛنتاب٘ ايؿاخط ٗ ؾطح ٌْ
عبس ايكاٖط.
ايباسج :١ضٓ ١بٓت غٝت بٔ ت ِٜٛايكجاَ.ٞ
ايسضد : ١إادػترل.
َٛنٛع ايطغاي : ١زضاغ ١تطدٝشات ايبعً ٗ ٞنتاب٘ ايؿاخطٚ ،ايتعطف عً٢
ا٭غؼ اييت قاَت عًٗٝا تطدٝشات٘.
ٖسف ايسضاغ : ١ايتعطف عً ٢ايؿهط ايٓش ٟٛعٓس ايبعًَٓٚ ،ٞاقؿ ١تطدٝشات٘
َٚا اعتُست عً َٔ ٘ٝا٭غؼ ايٓش ١ٜٛإدتًؿ.١
َهْٛات ايطغاي : ١تته ٕٛايطغاي َٔ ١أضبع ١ؾكٜ ،ٍٛتكسَٗا ُٗٝسٚ ،تعكبٗا
خاُٚ ،١ؾٗاضؽ ف ْٜ .١ٝتهُٔ ايتُٗٝس َبشجٌ  :ايتعطٜـ بايبعًٚ ٞنتاب٘،
خ ايؿكٌ ا٭: ٍٚ
ٚاؾٌُ يعبس ايكاٖطٚ ،ا٭غؼ ايذلدٝش ١ٝعٓس عًُا ٤ايٓشّ ،ٛ
ايكٝاؽ ٚايػُاع ٚاٱْاع ٚا٫غتكشاب ،ايؿكٌ ايجاْ : ٞايعً ١ايٓش ،١ٜٛايؿكٌ
ايجايح :ايسي ٌٝايعكً ،ٞايؿكٌ ايطابع :ايذلدٝح ب ٬زي.ٌٝ
اـاُٚ :١تهِ ْتا٥ر ايبشح.
َٓٗر ايطغاي : ١تكٓٝـ َػا ٌ٥ايذلدٝح عٓس ايبعً ٞسػب ٚضٚزٖا ٗ نتاب
(ايؿاخط)ٚٚ ،ؾكاڄ يٮغؼ ايذلدٝش ١ٝإعتُس ٗ ٠تكػ ِٝايؿكَٓٚ ،ٍٛاقؿ ١شيو
بعطض آضا ٤ايٓشا ،٠ثِ بٝإ ا٭غؼ ٚا٭زي ١اييت اعتُس عًٗٝا ايبعً ٗ ٞتطدٝش٘،
ٚتطدٝح َا أضا ٙضادشاڄ.
ْتا٥ر ايطغاي : ١اتهح ؾهط ايبعًٚ ٞغع ١اط٬ع٘ ٚ ،ق ٠ٛآضاٚ ٘٥اييت اعتُست ٗ
ايػايب عً ٢أغؼ َت ٗ ١ٓٝتطدٝشٗا.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة :

اؿُس هلل ضب ايعإٌٚ ،ايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً ٢أؾطف ا٭ْبٝاٚ ٤إطغًٌ،
غٝسْا قُس ٚعً ٢آي٘ ٚقشب٘ أْعٌ.
أَا بعس:
فقس أزضى عًُا ٤ايعطبَٓ ١ٝص ٚقت َبهط أُٖ ١ٝعًِ ايٓشٚ ;ٛأْ٘ غ٬ح
يػ ٟٛ٭بٓا ٤ايعطبَٚ ١ٝسخًِٗ إٍ عًَٗٛا إتٓٛع ،١ؾتعاقبٛا عً ٢زضاغت٘ بايؿطح
ٚايتعً ،ٌٝست ٢أؾانٛا عًٓٝا ٖصا ايذلاخ اشلا.ٌ٥
َٚا ٌٓ إيٓٝا َٔ ٖصا ايذلاخ َٔ آضا ٤ايٓشاٚ ٠تعسزٖا دسٜط بايسضاغ;١
٫غُٝا إٔ ايساضؽ يًٓش ٛأَاّ إػأي ١ايٛاسسٜ ٠تٛاضز إي ٘ٝفُٛعَٔ ١
ايتػا٫٩ت عٔ  :أٖ ٟص ٙاٯضا ٤أضدح؟ ٕٚاشا؟ َٚا ايؿطم بٌ ٖصا ايطأٚ ٟغرلٙ؟
ٚعً ٢أ ٟسذ ١نإ اعتُاز ايطادح؟
ٖ َٔٚصا إٓ٘ ٍم ناْت ضغبيت ٗ عح تطدٝشات أسس أع ّ٬ايٓش،ٛ
َٚكاضْتٗا بذلدٝشات غرل َٔ ٙايٓشا ;٠حملاٚي ١ايتٛقٌ إٍ ايطأ ٟايطادح.
َ ٞطؾس ٟايؿانٌ ز  /ؾطٜـ ايٓذاض ٗ
ٚقس تٛاؾل شيو َع َا عطن٘ عً ٸ
تٓا ٍٚتطدٝشات قُس بٔ أبٞ

ايؿتح ايبعً ٞإتٛؾ ٢غٖٓ709 ١ـ ٗ .نتاب٘

(ايؿاخط ٗ ؾطح ٌْ عبس ايكاٖط).
ٚبعس اغتكطا ٞ٥يًهتاب ٚدست٘ ق ُٝڄا ٗ ؾطس٘ ٕؼ ا ٌ٥ايٓش ٛإدتًؿ،١
ٚقس عطض ؾ ٘ٝايبعً ٞآضا ٤ايٓشا ٠قبً٘ٚ ،ضدح َا ٜطا ٙضادشاڄَ ،ػتٓساڄ ٗ
تطدٝشات٘ عً ٢أغؼ مٖ ١ٜٛاَ. ١
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أِىٗ ٛالبخحٔ ،خطتْ :
ٚتتذً ٢أُٖ ١ٝإٛنٛع ٗ اٯت:ٞ
-1

إٔ ٖصا إٛنٛع مل أغبل إي – ٘ٝؾُٝا أعًِ. -

-2

اخت٬ف اٯضا ٗ ٤ايٓشَ ٛسع ا ٠يًسضاغٚ ،١قاٚي ١ايٛق ٍٛإٍ ايطأٟ
ايكٛابَ .ع نطٚض ٠ايتعطف عً ٢ا٭زي ١اييت تك ّٛعًٗٝا اٯضا ٤ايػً.١ُٝ

-3

ايتعطف عً ٢ايؿهط ايٓش ٟٛعٓس ايبعً.ٞ
ٚقس اقتهت طبٝع ١ايبشح إٔ ٜه ٗ ٕٛغت ١ؾكٜ ٍٛػبكٗا َكسَ،١
ؾتُٗٝسٚ ،تتًٖٛا خاُٚ ،١شيو عً ٢ايٓش ٛاٯت:ٞ

املقسَ :١بٓٝت ؾٗٝا غبب اختٝاض ٟإٛنٛع ٚأُٖٝت٘ ٚخڀتَ٘ٗٓٚ ،ذٗ ٞ
ايسضاغ.١
اٍُٗٝسٚ ،ؾَ ٘ٝبشجإ:
أ-

ايتعطٜـ بايبعًٚ ٞنتاب٘ (ايؿاخط)( ٚ ،اؾٌُ) يعبس ايكاٖط.

ب  -أغؼ ايذلدٝح عٓس عًُا ٤ايٓش.ٛ
أَا ؾك ٍٛايسضاغ ١ؾٗ ٞأضبع ١ؾك:ٍٛ
ايؿكٌ ا٭ :ٍٚايكٝاؽٚ ،ايػُاعٚ ،اٱْاعٚ ،ا٫غتكشاب.
ٚؾُ ٘ٝت زضاغ ١إػا ٌ٥اييت اعتُس ؾٗٝا ايبعً ٗ ٞتطدٝش٘ عًٖ ٢ص ٙا٭غؼ،
ٖ َٔٚص ٙإػا:ٌ٥
إعطاب ا٭زلا ٤ايػت ،١تكسّ َعُ ٍٛخدل (نإ) عً ٢ازلٗا ،أؾعٌ ايتؿه، ٌٝ
ايعاٌَ ٗ اؿاٍ.
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ايؿكٌ ايجاْ : ٞايعً ١ايٓشٚ ،١ٜٛؾ ٘ٝمت زضاغ ١إػا ٌ٥اييت اعتِ ز ؾٗٝا تطدٝح
ايبعً ٞعً ٢ايعً ١ايٓشَ َٔٚ ،١ٜٛػا : ً٘٥قطف إْ٪ح ايج٬ث ٞغانٔ ايٛغ٘،
ظٜاز( ٠نإ) آخطاڄ.
ايؿكٌ ايجايح :ايسي ٌٝايعكًٚ ،ٞؾُ ٘ٝت زضاغ ١إػا ٌ٥اييت اعتُس ٗ تطدٝشٗا
عً ٢ايسي ٌٝايعكًَٗٓٚ ،ٞا  :ع ١َ٬ايكطف ،ايعاٌَ ٗ اـدل.
ايؿكٌ ايطابع :ايذلدٝح ب ٬أغاؽٚ ،ؾُ ٘ٝت زضاغ ١إػا ٌ٥اييت مل ٜسيٌ ؾٗٝا
ايبعً ٞعً ٢ضأ ٜ٘بسيَٗٓٚ .ٌٝا :ا٭قٌ ٗ (سبصا) ،خدل اغِ ايؿط ٙايٛاقع َبتسأ.
ٚنإ إٓٗر ايص ٟغطت عًٖ ٗ ٘ٝص ٙايسضاغ ١عً ٢ايٓش ٛاٯت:ٞ
نتاب ١عٓٛإ يهٌ َػأي ،١ثِ شنط ْل ايبعً ٗ ٞايبسا.١ٜ
َٓاقؿ ١إػا ٌ٥نُا ٚضزت ٗ نتب ايٓشَٓ ٛاقؿ ١تك ّٛعً ٢إٓٗر
ايٛقؿ.ٞ
تٛنٝح ا٭غاؽ ايص ٟاعتُس عً ٘ٝايبعً ٗ ٞتطدٝش٘.
إٜهاح ايطأ ٟايطادحٚ ،بٝإ ايػبب قسض اٱَهإ.
ؽطٜر اٯٜات ٚايكطا٤ات ايكطآْٚ ،١ٝا٭سازٜح ايٓبٚ ،١ٜٛا٭ؾعاض َٔ
َٛاْٗا غايباڄ.
تطْ ١يٮع ّ٬إػُٛض. ٜٔ
ٚثكت إكازض ٚإطادع بصنط اغِ ايهتابٚ ،ضقِ اؾعٚ ،٤ضقِ
ايكؿش ٗ ١اؿاؾ ،١ٝثِ شنط بٝاْاتٗا ٗ ؾٗطؽ إكازض ٚإطادع.
خاُ : ١غذًت ؾٗٝا أِٖ ايٓتا٥ر اييت ٗٚطت يٖ ٗ ٞص ٙايسضاغ.١
ٚنع ايؿٗاضؽ ايؿْٓٗ ١ٝا ١ٜايبشح.
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غهس ٔتكدٖس
 َٔ ٞأَط ايسضاغٚ ،١أؾهطٴ
ب٘ عً ٸ

أؾهط إ ٍٛعع ٚدٌ عًَ ٢ا َٔٻ

غبشاْ٘ عً ٢نٌ َا ٜػط ٙيٞٵ  ،ؾايًِٗ يو اؿُس نُا ٜٓبػ ٞؾٚ ٍ٬دٗو
ٚع ِٝٛغًڀاْو.
ٚأٚز إٔ أؾهط نٌ َٔ أغس ٣إيٞٵ َعطٚؾاڄٚ ،غاِٖ َع ٗ ٞإخطاز ٖصا
ايعٌُ.
ؾايؿهط يٛايس ٟايهطٌّ،ايًص ٜٔمل ٜسخطا دٗساڄ ٗ َػاعستٚ ،ٞايسعا٤
يٞٵ بايتٜػرل ،نتب اهلل شلُا ا٭دطٚ ،أَسُٖا بايكشٚ ١ايعاؾ.١ٝ
ٚايؿهط ٚايتكسٜط يٮغتاش ايسنتٛض /ؾطٜـ عبس ايهط ِٜايٓذاض إؿطف
عًٖ ٢صا ايبشحٚ ،ايص ٟأ ٙ٫ٚاٖتُاََ٘ٚ ،تابعتَ٘ٚ ،ا ؾتٜٛ ٧د٘ ٜٚطؾس
َهش ٝڄا بٛقت٘ ٚدٗس ،ٙؾً٘ دع ٌٜايؿهط ٚؾا٥ل ا٫سذلاّٚ ،دعا ٙاهلل عين خرل
اؾعاٚ ،٤دعٌ ٖصا ايعٌُ ٗ َٝعإ سػٓات٘.
ٚايؿهط َٛق ٍٛ٭عها ٤ايًذٓ ١إٛقط ٠اييت غتٓٛط ٗ ٖصا ايعٌُ.
نُا أؾهط داَع ١أّ ايكطٖ ٣جً ٗ ١عُٝس نً ١ٝايًػ ١ايعطبٚ ،١ٝضٝ٥ؼ
ايسضاغات ايعًٝا ايعطبْٝٚ ،١ٝع ايكا ٌُ٥عًٗٝا.
ٚأخرلڄا أغأٍ اهلل ايعً ٞايع ِٝٛإٔ ٜٛؾكين ٕا ٜح ب٘ ٜٚطناٚ ،ٙإٔ هعٌ ٖصا
ايعٌُ خايك ڄا يٛدٗ٘ ايهطٚ ،ِٜاؿُس هلل ضب ايعإٌ.
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التىّٗد ٔ :فْٗ وبخجاُ
األٔه  :التعسٖف بالبعم٘ ٔنتابْٔ ،نتاب ادتىن لعبد اللاِس ادتسجاٌ٘

الجاٌ٘  :أضظ الرتجٗح الٍخــٕٙ
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املبخح األٔه
التعسٖف بالبعمّ٘ ٔنتابِٓٔ ،نتابِ ادتىن
أيـ ايبعً ٞنتاب٘ (ايؿاخط ) ٚبػٝت٘ ٗ شيو إٔ ٜه ٕٛؾطس ڄا يهتاب
(اؾٌُ) يعبس ايكاٖط بٔ قُس ،أب ٛبهط اؾطداْ َٔ ٖٛٚ ، )1( ٞعًُا ٤ايعطب١ٝ
()3

ايباضظ ٗ ٜٔايٓشٚ ٛايب٬غ َٔٚ،)2(١أِٖ َ٪يؿات٘ ٗ ايٓش : ٛنتاب (إكتكس )،
()5

(ٚايعٛاٌَ) (ٚ ،)4نتاب (اؾٌُ) ٖٛٚ ،ؾطح يهتاب ايعٛاٌَ.

ٚمل ٜهٔ نتاب اؾطداْ( ٞاؾٌُ) َٓؿطزڄا بٗص ٙايتػُ ،١ٝؾكس طايعتٓا
َ٪يؿات عًُا ٤ايعطب ١ٝبإػِٻ ْ ٣ـؽڇ ،ٙؾٗٓاى (اؾٌُ ) يًعداد(ٚ ،)6( ٞاؾٌُ )
٫بٔ خاي( ٚ ،)7( ٜ٘ٛاؾٌُ ) ٫بٔ ٖؿاّ(. )8
ٚقس أيـ اؾطداْ ٞنتاب٘ (اؾٌُ ) ٚدعً٘ ٗ ٔػ ١ؾكٜ ،ٍٛك ٗ ٍٛشيو :
"ٖص ٌْ ٙضتبتٗا تطتٝباڄ قطٜب إتٓاٚ ،ٍٚنُٓتٗا ْٝع ايعٛاٌَ ،تٗصب شٖٔ
إبتسٚ ٨ؾُٗ٘ٚ ،تعطؾ٘ زلت اٱعطاب ٚضغِٚ ،ٙتكٝس ٗ سؿ ٜإتٛغ٘ ا٭قٍٛ
إتؿطقٚ ،١ا٭بٛاب إدتًؿ ١يُٓٗٛا ٗ أقكط عكسْٚ ،عٗا ٗ أقطب سس
ٚدعًتٗا ٔػ ١ؾك.ٍٛ

() 1

ٜٛٓط تطْت٘ ٗ  :إْبا ٙايطٚا ٠عً ٢أْبا ٙايٓشاٚ ،188/2 ٠ايٛاٗ بايٛؾٝات ٚ ،34/19ايبػ١ٝ
. 106/2

() 2

ٜٛٓط :إْبا ٙايطٚا188/2 ٠

() 3

ٜٛٓط :إْبا ٙايطٚاٚ ،188/2 ٠ايٛاٗ بايٛؾٝات ٚ ،34/19ايبػ.106/2 ١ٝ

() 4

ٜٛٓط :ايٛاٗ بايٛؾٝات ٚ ،34/19ايبؽ. 106/2 ١ٜ

() 5

ٜٛٓط :إْبا ٙايطٚاٚ ،89/2 ٠ايٛاٗ بايٛؾٝات ٚ ،34/19ايبؼ.106/2 ١ٜ

() 6

ٜٛٓط :اؾٌُ يًعداد.ٞ

() 7

ْٟٛط  :إكسض ايػابل .603/1

() 8

ٜٛٓط :ايػابل .306/1
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ايؿكٌ ا٭ ٗ :ٍٚإكسَات ،ايؿكٌ ايجاْ ٗ : ٞعٛاٌَ ا٭ؾعاٍ ،ايؿكٌ ايجايح :
ٗ عٛاٌَ اؿطٚف ،ايؿكٌ ايطابع  ٗ :عٛاٌَ ا٭زلا ،٤ايؿكٌ اـاَؼ ٗ :
أؾٝآَ ٤ؿطز. "٠
ٚأقبٌ عً ٘ٝايعًُا ٤بايؿطح  َٔٚؾطٚسِٗ(: )2
.1

ٙيٛٝغٞٵ  ،ت ٖ521 /ـ .
ؾطح ايبٳ ڃ

.2

ؾطح أب ٞاحلٳؽٳ ٵٕ عٳ ي ٞاي ابٳمٴٚي. ٞ

.3

ؾطح ابٔ اــٻاب  ،ت ( ، 567 /إطػٌ) .

.4

ؾطح أب ٞعبٵزٹ اهلل ايبٳٍٳ ٵٕغ( ، ٞاؿًٌ) .

.5

تطؾٝح ايعًٌ يًدٛٳاضڇ ٵظَ.ٞ

.6

تحڇ ايبٳٵعيٞٸ( ،ايؿاخط) .
ؾطح ّٴ حٳ ّٻ ز بٔ أب ٞا يـٳ ٵ

.7

ؾطح ّٴ حٳ ّٻ ز بٔ عً ٞايػطْاط. ٞ

.8

ؾطح ّٴ حٳ ّٻ ز ايكٞٵمٳضڇ .)3(ٟ

.9

ؾطح أحٵ ّٳ ز ايـٴضٟٵفڇ. ٟ

حٻٍٳبٹٟٸ(. )4
 .10ؾطح فڇٖاب ايس ٜٔأحٵّٳ ز بٔ فٳضٳ ف ايس ٜٔاي ٵع
ب اٱظٳ ٵٕبٳقٞٸ(. )5
 .11ؾطح ايعاؾل مٳ ٚٴ

()1

ٜٛٓط :اؾٌُ يًذطداْ ٞم . 3

() 2

ٜٛٓط :نؿـ اي. 605 ، 602/1 ٕٛٓٛ

() 3

ٜٛٓط :تاضٜذ ا٭زب ايعطب. 305/5 ،ٞ

() 4

ٜٛٓط ْ :ؿػ٘ .205/5

() 5

ٜٛٓط ْ :ؿػ٘ .305/5
8

امسْ ٌٔطبْ ٔوٕلدٓ :
ٖ ٛقُس بٔ أب ٞايؿتح بٔ أب ٞايؿهٌ بٔ بطنات ايبعً ٞاؿٓبً . ٞيكب
بؿُؼ ايسٚ ،ٜٔنين بأب ٞعبساهلل (ٚ ،)1قس شنط ابٔ سذط ايعػكٗ ْٞ٬
ْػب٘ (َطنإ ) ؾًِ ٜتؿل َع غرلٖ ٗ ٙصا ا٫غِ ( َٔٚ ، )2احملتٌُ إٔ ٜهٕٛ
قكس (بطنات) .
ٚيس ايبعً ٞغٓٔ ١ؼ ٚأضبعٌ ٚغتُا ٗ )3(١٥بعًبو(. )4
أخالقه وصفاته :

نإ ايبعًَ ٞتعبسڄا َتٛانعاڄ ،ضٜض ا٭خ٬م(.)5
ى يًتهًـَ ،سَٔٴ ي٬ؾتػاٍ ،نجرل احملاغٔ
ٚقس ٚٴقـ بأْ٘ تاض ڂ
ٕٚٳع ٙتٳابٔٴ ايعڇَاز بكٛي٘" :ثك ١قاؿ ڄا َتٛانع ڄا عً ٢ططٜك ١ايػًـ" (.)7

(،)6

حٗاتْ ٔعمىْ:

نإ ايبعً ٞقسث ڄا ببعًبوَٚ ،كطٚ ،زَؿلٚ ،ططابًؼ (ُٝ ،)8ع بدلاعت٘
بدلاعت٘ ٗ ايٓش ،)9(ٛنُا عين بايطٚاٚ ١ٜسكٌ ا٭قْٚ ،ٍٛعٚ ،خطزٚ ،أتكٔ

() 1

ٜٛٓط  :ايٛاٗ بايٛؾٝات ٚ ،224/4ايبػٚ ،207/1١ٝؾصضات ايصٖب ٚ ،20/6ا٭ع،326/6 ّ٬
َٚعذِ إ٪يؿٌ . 580/3

() 2

ٜٛٓط :ايسضض ايهآَ.140/4 ،١

() 3

ٜٛٓط  :ايٛاٗ بايٛؾٝاتٚ ،224/4 ،ايسضض ايهآَٚ ،140/4 ١ايبػٚ ،207/1 ١ٝؾصضات ايصٖب
ٚ ،20/6ا٭عَٚ ،326/6 ّ٬عذِ إ٪يؿٌ .580/3

() 4

ٜٛٓط :ا٭ع.326/6 ّ٬

() 5

ٜٛٓط :ايٛاٗ بايٛؾٝات ٚ ،224/4ايسضض ايهآَ ٚ،140/4 ١ايبػ.207/1 ١ٝ

() 6

ٜٛٓط  :ايسضض ايهآَٚ ،141/4 ١ايبػ.207/1 ١ٝ

() 7

ٜٛٓط :ؾصضات ايصٖب .21/6

() 8

ٜٛٓط :ايٛاٗ بايٛؾٝات ٚ،224/4ؾصضات ايصٖب َٚ ،21/6عذِ إ٪يؿٌ .580/3

() 9

ٜٴٓٛط  :ايٛاٗ بايٛؾٝات ٚ ،224/4ايبػ.207/1 ١ٝ
9

ايؿك٘ (ٚ ،)1قس أؾاز إذلْ ٕٛبدلاعت٘ ٗ عًّٛ

ايعطب ١ٝعاَٚ )2(. ١قاٍ عٓ٘

أبٛاؿػٔ حٳ ٵّ ٚٳ ٴ ٙبأْ٘ دبٌ عًِ ّؿ )3(.ٞنُا عطف غدلت٘ بأيؿا ٚاؿسٜح(.)4
غٕٗخْ :

تتًُص ايبعً ٞعً َٔ ١ًْ ٢عًُا ٤عكط:َِٗٓ ،ٙ
-1

ابٔ َايوْ :اٍٴ ايسّ ٜٔٴ حٳ ّٻ ز بٔ عبساهلل بٔ عبس اهلل بٔ َايو ،ايع١َ٬
أب ٛعبس اهلل اي٘ډ ا٨ڇ ،ٟاجلٳٟٻإڇ ،ٟايـٳ افٹع ،ٞايٓش ،)5( ٟٛإت ٗٛغٓ١
()6

ٖ672ـ.
-2

ٚقس أخص عٓ٘ ايبعً ٞعًِ ايعطب.)7( ١ٝ

ٕٟڇ :ٟٴّ سِٻ ز بٔ أٓس بٔ عبسا هلل ،أب ٛعبس اهلل
ايٞٴ ٕٚٳ ٵ

تٳمڇ ٟټ ايسٜٔ

ٕٟڇ ( )8(ٟت ٚ ، )9( )658قس أخص عٓ٘ ايبعً ٞايؿك٘(.)10
ايٞٴٕٚٳ ٵ
 - 3أحٵ ّٳ ز بٔ عبسٹ ايسٻ ا٨ڇّ بٔ ٕڇ ٵعّٳ  ٠بٔ ّٴ سِٻ ز بٔ إبٵضٳ اٙٹ  ِٜبٔ أځ ٵح ّٳ ز ايلٴ ٵز ؽڇ،ٟ
ائٻابٴٵٍؽڇٟٸ(( ،)11ت ٖ668ـ)(ٚ ، )12قس أح ش عٓ٘ ايؿك٘ (.)13

() 1

ٜٛٓط :ايٛاٗ بايٛؾٝات ٚ ، 224/4ايسضض ايهآَ.140/4 ١

() 2

ٜٛٓط :ايسضض ايهآَٚ ،140/4 ١ؾصضات ايصٖب .21/6

() 3

ٜٛٓط :ايسضض ايهآَ.141/4 ١

() 4

ٜٛٓط :ايبػ.207/1 ١ٝ

() 5

ٜٛٓط :ايٛاٗ بايٛؾٝات ٚ ،286 ،285/3ايبػ.130/1 ١ٝ

() 6

ٜٛٓط :ايبػ.130/1 ١ٝ

() 7

ٜٛٓط :ؾصضات ايصٖب َٚ ،21/6عذِ إ٪يؿٌ .580/3

() 8

ٜٛٓط :ا٭ع.322/5 ّ٬

() 9

ٜٛٓط :ايص ٌٜعً ٢طبكات اؿٓابً.73/4 ١

(ٜٛٓ ) 10ط :ايٛاٗ بايٛؾٝات ٚ ،224/4ايسضض ايهآَٚ ،140/4 ١ؾصضات ايصٖب  ّٚ ،21/6عذِ
إ٪يؿٌ .580/3
(ٜٛٓ ) 11ط :ا٭عَٚ ،145/1ّ٬عذِ إ٪يؿٌ .165/1
(ٜٛٓ ) 12ط :ايص ٌٜعً ٢طبكات اؿٓابً.100/4 ١
(ٜٛٓ ) 13ط :ايٛاٗ بايٛؾٝات ٚ ،224/4ايسضض ايهآَ.140/4 ١
10

ٟٚؽٴف بٔ ّٴ حٳ ّٻ ز بٹ ٵٕ ٴمزاّٳ ،٠
 : )1(ٟٴّ حٳ ّٻ ز بٔ عبسٹ اشلازٹ  ٟبٹ ٵٕ ٴ
 – 4ابٔٴ عبسٹاشلازٹ ٵ
أبٛعبس اهلل املٳٵمزٹ ؽڇ( ،ٟتٖ658 :ـ) (.)2
 - 5ائٻٚٚڇّ :ٟٴ حٵ ٟڇ ٟايسٿ ٜٔأب ٛظٳىځ ضڇ ٜا ٟٳحٵ  ٟبٔ فٳ ضٳ فٹ بٔ َط ٟاؿعاَ ،ٞاحلٴ ٚٵضٳإڇ،ٟ

ايـٻافٹعڇ( ،ٟتٖ676 :ـ)(ٚ)3قس شنط ايبعً ٞأْ٘ أداظ ي٘ ايطٚا.)4(١ٜ
-6

ؽض،
ؽض ( : )5تٳمڇ ٟټ ايسٿ  ،ٜٔإزلاع ٌٝبٔ إبٵ ضٳ اٙٹ  ِٜبٔ أب ٞايٞٴ ٵ
ابٔٴ أبٹ ٟايٞٴ ٵ
فٳاىٹ ض بٔ عبٵزٹ اهلل بٔ ّٴ حٳ ّٻ ز بٔ عبسٹ اهلل بٔ أب ٞاملٳٵز ز (( )6ت.)7( )672 :

فمڇٟٸ،
ب ايسٿ  ٜٔأب ٛإغشام ،إبٵ ضاِٖٝٴ بٔ رٳ يٞٵٍ ايسٿّٳ ٵ
ٟٴ
 - 7ابٔٴ رٳ يٞٵٍ(ٕ :)8ٳزڇ ٵ
ا٭زَ( ،ٞت.)9( )685 :
 ٕٟبٔ أب ٞايبضٳ ىځ ات ،عڇ ظټ ايس ٜٔأبّ ٛٴ حٳ ّٻ ز
ٟض ( : )10احلٳؽٳ ٵٕ بٔ احلٴؽٳ ٵ
ملٴ ٵ
 - 8ابٔٵ ا ٙٹ
ايبٳٵؽزٳ ازٹٟٸ احلٳ ٵٕبٳٍڇٟٸ( ( )11ت ٖ666ـ)(. )12
-9

تٻزڇ ض (.)14
بٳضٴ ايسٿ ٜٔعٴ ّٳ ٵض بٔ قُس بٔ أب ٞؽٳعڇز اي ا
ٴع ّٳ ٵض ايوځ ٵض ّٳ إڇ :)13(ٟز

() 1

ٜٛٓط :ؾصضات ايصٖب َٚ ،21/6عذِ إ٪يؿٌ .580/3

() 2

ٜٛٓط :ايٛاٗ بايٛؾٝات ٚ ،45/4طبكات اؿؿا.524 ٚ

() 3

ٜٛٓط :أْبا ٙايطٚاٚ ،89/2 ٠ايٛاٗ بايٛؾٝات ٚ ،34/19ايبؽ.106/2 ١ٜ

() 4

ٜٛٓط :إڀًع عً ٢أبٛاب إكٓع ،م .291

() 5

ٜٛٓط :ايٛاٗ بايٛؾٝات ٚ ،224/4ايسضض ايهآَٚ ،140/4 ١ايبػ.207/1 ١ٝ

() 6

ٜٛٓط  :ايٛاٗ .44/9

() 7

ٜٛٓط :ؾصضات ايصٖب .590/7

() 8

ٜٛٓط :ؾصضات ايصٖب َٚ ،20/6عذِ إ٪يؿٌ .580/3

() 9

ٜٛٓط :ايٛاٗ بايٛؾٝات ٚ ،224/4ايسضض ايهاّ ٕ.140/4 ٠

(ٜٛٓ ) 10ط :إْبا ٙايطٚاٚ ،89/2 ٠ايٛاٗ بايٛؾٝات ٚ ،34/19ايبؽ.106/2 ١ٜ
(ٜٛٓ ) 11ط ٖ :اَـ ايص ٌٜعً ٢طبكات اؿٓابً.93/4 ١
(ٜٛٓ ) 12ط :ايص ٌٜعً ٢طبكات اؿٓابً.93/4 ١
(ٜٛٓ ) 13ط :ايص ٌٜعً ٢طبكات اؿٓابً.372/4 ١
(ٜٛٓ ) 14ط :ؾصضات ايصٖب .570/7
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تالوٗرٓ:

-1

بىٹ  :)1( ٟتٳمڇ ٟټ ايسٿ  ٜٔعٳ ٍڇ  ٟبٔ عبسٹ ايوځ افٹ ٟبٔ عٳ ٍڇ  ٟبٔ تٳّٻ اّ
ايؼٻ ٵ
بىٹ  ،ٟا٭ٕٵمٳاضڇٟٸ ،اخلٳ ٵظ ضٳزڇ ( ٟت.)2( )756
ايؼٻ ٵ

-2

ٟظ ،ايعٻ ٵضعڇ ٟٸ
ٟز بٔ حٴ ضٳ ٵ
ى ض بٔ أٟټٚب بٔ ؽٳ عڇ ٵ
ابٔٴ ايلٳٟٿّ ( :)3ٴّ حٳ َس بٔ أب ٞبٳ ڃ
ايسٿَـٵمڇ ٟابٔٴ ايلٳٟٿّ اجلٳ ٵٚظٿ ،١ٜاحلٳ ٵٕبٳي( ٞت.)4( )751 :

خَإ بٔ مٳ اٟٵّٳ اظ بٔ
 - 3فٳَؼٴ ايسٿ  ٜٔأب ٛعبٵزٹ اهللّ ،ٴ حٳ ّٻ ز بٔ أحٵ ّٳ ز بٔ عٴ ٵ
عبسٹاهلل ايصٻٙٳ بٹٟٸ ،اؿاؾ( ٜتٖ748ـ)(.)5
ٜك ٗ ٍٛنتاب٘ تصنط ٠اؿؿاٚ " : ٚزلعت َع ايؿٝذ اٱَاّ ايؿك٘ٝ
احملسخ ايٓش ٟٛبك ١ٝايػًـ سلؼ ايس ٜٔأب ٞعبس اهلل قُس بٔ

أبٞ

ايؿتح ايبعًبه ٞاؿٓبً.)6( )..ٞ
-4

ٟز اي٘ڂ ٚفٹ ٟايلٳٵض مٳضڇ ٟٸ،
 ّٟبٔ ؽٳ عڇ ٵ
ؽيٞٵّٳ إ بٔ عبٵزٹ ايلٳٟٚٸ بٔ عبسٹ ايوځ ضڇ ٵ
ٴ
ٟع( ،تٖ716 :ـ) (.)7
أب ٛايطٻبٹٵ

 ٕٟبٔ ٟٴ ٚؽٴ ف بٔ ّٴ حٳ َس بٔ أب ٞايؼٳ
 - 5احلٴؽٳ ٵ

ٟٞٸ ،ايبٳٵؽ زٳ ازٹٟٸ
ضڇ  ٟايسټ زٳ يٵ

احلٳ ٵٕبٳٍڇٟٸ ،غطازٴ ايسٿ ٕٟأب ٛعبس اهلل( ،تٖ732ـ)(.)8

() 1

ٜٛٓط :ايبػ.207/1 ١ٝ

() 2

ٜٛٓط :ا٭ع.302/4 ّ٬

() 3

ٜٛٓط  :ايبػ.62/1 ١ٝ

() 4

ٜٛٓط  :ا٭ع.302/4 ّ٬

() 5

ٜٛٓط َ :عذِ إ٪يـ.80/3 ٜٔ

() 6

تصنط ٠اؿؿا.1501 -3 -1374 ،ٚ

() 7

ٜٛٓط :ايص ٌٜعً ٢طبكات اؿٓابً.415 ،405 ،404/4 ١

() 8

ٜٛٓط إكسض ايػابل .33 ،32 ،30/5
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وؤلفاتْ :

يًبعً َٔ ١ًْ ٞإ٪يؿات ٖ:ٞ

 - 1إڀًع عً ٢أبٛاب إكٓع ( ٖٛٚ ،)1نتاب ٗ ايؿك٘ ،ؾطح ؾ ٘ٝنتاب
(إكٓع) ٕٛؾل ايس ٜٔعبساهلل بٔ قساَ ١اؿٓبً.)2( ٞ
 - 2ؾطح ايطعا ٖٛٚ ١ٜنصيو ٗ ايؿك٘ (..)3
-3

إجًح َعٓٚ ٢اسس (.)4

-4

ؾطح أيؿ ١ٝابٔ َايو (.)5

-5

ؾطح (اؾٌُ) يعبس ايكاٖط اؾطداْٚ ،ٞقس أطًل عً ٘ٝإذلدِ  ٕٚايؿطح
ايهبرل ٖٛٚ )6( ،نتاب (ايؿاخط).

-6

ؾطح إكسَ ١اؾعض ٗ ١ٜايتذٜٛس (.)7
٪َ َٔٚيؿات٘ أٜهاڄ(:)8

-7

(ايػطا٥ب ٚايؿطا٥س ؾُٝا عً ٢فعٳٍ ٚأؾعٌ َٔ ايعٚا٥س).

-8

(اختكاض ضٚن ١ايٓاٚط) .

 - 9ضغاي( ٗ ١اغِ ايؿاعٌ).
 -10ضغاي( ٗ ١ق ٠٬ايتػبٝح) .
 -11نُا اختكط (اجملطٚسٌ) ٫بٔ قبإ ( ٚايهعؿا٫ )٤بٔ اؾٛظ.ٟ
ٚ - 12ي٘ ضغاي( ٗ ١ي ١ًٝايكسض).
() 1

ٜٛٓط :نؿـ ايٚ ،1810/2 ٕٛٓٛؾصضات ايصٖب ٚ ،21/6ا٭عَٚ ،326/6 ّ٬عذِ إ٪يؿٌ
.580/3

() 2

ٜٛٓط :نؿـ اي.1809/2 ٕٛٓٛ

() 3

ٜٛٓط َ :عذِ إ٪يؿٌ .580/3

() 4

ٜٛٓط  :ا٭ع.326/6 ّ٬

() 5

ٜٛٓط  :ايبػٚ ،208/1 ١ٝؾصضات ايصٖب ٚ ، 21/6ا٭عَٚ ،326/6 ّ٬عذِ إ٪يؿٌ .580/3

() 6

ٜٛٓط  :ايٛاٗ بايٛؾٝات ٚ ،224/4ايسضض ايهآَٚ ،141/4 ١ايبػٚ ،208/1 ١ٝا٭ع،326/6 ّ٬
َٚعذِ إ٪يؿٌ .580/3

() 7

ٜٛٓطَ :عذِ إ٪يؿٌ .580/3

() 8

ٜٛٓط ٖ :اَـ ش ٌٜطبكات اؿٓابً.373/4 ١
13

ٔفاتْ :

() 1

ت ٗٛايبعً ٞضٓ٘ اهلل ٗ ؾٗط قطّ بايكاٖط ٠غٓ ١تػع ٚغبعُا.)1( ١٥

ٜٛٓط :ايٛاٗ بايٛؾٝات ٚ ،224/4ايسضض ايهآَٚ ،141/4 ١ايبػٚ ،208/1 ١ٝؾصضات ايصٖب
ٚ ،21/6ا٭عَٚ ،326/6 ّ٬عذِ إ٪يؿٌ .580/3
14

املبخح الجاٌ٘
األضظ الرتجٗخٗ ٛعٍد عمىا ٞالٍخٕ

اعتُس ايٓشا ٗ ٠تطدٝشاتِٗ ٚاختٝاضاتِٗ يٰضا ٤ايٓش ١ٜٛعً ٢فُٛعَٔ ١
إبازٚ ٨ا٭ق ٍٛاييت تكَ ٟٛا شٖبٛا إيٚ ،٘ٝنإ َٔ أِٖ َا اعتُسٚا عًَ ٘ٝا
ٜػُ ٢بـ (أق ٍٛايٓشٚ ،) ٛيعٌ ايػُاع ٚايكٝاؽ أِٖ َا ٗ ٖص ٙا٭ق ٍٛف قس
أؾبعٛا بٗا نتبِٗٚ ،شيو يهْٗٛا أغاؽٳ ٖصا ايعًِ ايصٜ ٫ ٟػتػٓ ٢عٓ٘،
ٚغأتٓاٖ ٗ ٍٚص ٙإكسَٖ ١ص ٙا٭زي ١بإهاظ :
1ـ الطىاع :
ايػُاع ٖ ٛا٭قٌ ا٭ َٔ ٍٚأق ٍٛايٓشٚ ،ٛي٘ أُٖ ١ٝنبرل ٠عٓس ايٓشا٠
ٗ تكطٜط أسهاَِٗ ايٓشٚ ١ٜٛقس عطٸؾ٘ ا٭ْباض ٟبكٛي٘

 ٖٛ" :ايه ّ٬ايعضبٞ

ايؿكٝح إٓك ٍٛبايٓكٌ ايكشٝح ،اـاضز عٔ سس ايكً ١إٍ سس ايهجط. "٠
نُا عطٸؾ٘ ايػٛٝط ٞبكٛي٘

ٚ" :أعين ب٘ َا ثبت ٗ نٜٛ َٔ ّ٬ثل

بؿكاست٘ ،ؾؿٌُ ن ّ٬اهلل تعاٍ ٖٛٚ ،ايكطإٓٚ ،نْ ّ٬بٚ ،  ٘ٝنّ٬
ايعطب قبٌ بعجت٘ ٚبعس ٙإٍ إٔ ؾػست ا٭يػٓ ١بهجط ٠إٛيس ِْٛ ٜٔاڄ ْٚجطاڄ ،عٔ
َػًِ أ ٚناؾط" .
ٖٓ َٔٚا ؾكس قطض ايٓشا ٠إٔ أَ ٍٚكسض َٔ َكازض ايػُاع ٖ ٛن ّ٬اهلل
عع ٚدٌ ،ثِ اؿسٜح ايؿطٜـ ،ؾٗ ٛأبًؼ ن ّ٬بعس ن ّ٬اهلل عع ٚدٌ  .إ ٫أْ٘
مل ًٜل اٖ٫تُاّ ايهاٗ َٔ ايٓشاٚ ،٠قس أؾاض ايػٛٝط ٞإٍ غبب شيو بكٛي٘ :
"ٚأَا ن  َ٘٬ؾٝػتسٍ َٓ٘ َا ثبت أْ٘ قاي٘ عً ٢ايًؿ ٜإطٚ ،ٟٚشيو ْازض
دساڄ ،إِا ٜٛدس ٗ ا٭سازٜح ايككاض عً ٢قً ١أٜهاڄ ،ؾإٕ غايب ا٭سازٜح
(ٕ )1ع ا٭زي ١م . 81
( )2ا٫متطاح  ،م . 74
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َط ٟٚبإعٓٚ ،٢قس تساٚيتٗا ا٭عادِ ٚإٛيس ٕٚقبٌ تسٜٗٓٚا ،ؾطٖٚٚا َا أزت
إي ٘ٝعباضاتِٗ ،ؾعازٚا ْٚككٛاٚ ،قسَٛا ٚأخطٚاٚ ،أبسيٛا أيؿا ٚڄا بأٍؾا. "ٚ
ثِ ٜأت ٞن ّ٬ايعطب َكسضڄا ثايجاڄ يًػُاعٚ ،قس أْع عًُا ٤ايعطب ١ٝعً٢
إٔ ا٫ستذاز ٗ شيو ٜه ٕٛبهٜٛ َٔ ّ٬ثل بؿكاست٘ٚ ،غ ١َ٬عطبٝت٘

;

ٚيصيو بصٍ عًُا ٤ايعطب ١ٝدٗسڄا ٗ ؼط ٟايسق ٗ ١إػُٛع َٔ ايعطب ،ؾهاْت
ٖٓاى قباٜٛ ٌ٥ثل بؿكاستٗا َٔٚ ،أبطظٖا قب ١ًٝقطٜـ; ٭ِْٗ ؽٝٸطٚا َٔ نّ٬
ايعطب أقؿ ٢ن ،َِٗ٬ؾأقبشٛا أؾكح ايعطب .
ٚتأت ٞأُٖ ١ٝايػُاع ٗ ن ْ٘ٛايڀطٜل ايڀبٝع ٞيًتعطف عً ٢ايًػَٚ ١عطؾ١
خكا٥كٗا ٖٛٚ ،أ قطب غب ٌٝإٍ نب٘ ايعطبَٚ ١ٝعطؾ١

إػتعٌُ َٓٗا; ٭ٕ

ايًػات ٗ أقًٗا ْكًٚ ١ٝأغاؽ َعطؾتٗا ايػُاع .
ٚقس نا ٕ يًٓشا ٠قٛاعس ٗ فاٍ ا٫ستذاز بايػُاع عطض شلا غعٝس
ا٭ؾػاْ ٗ ٞنتاب٘ َٗٓٚا :
1ـ  ٫تؿذل ٙايعساي ٗ ١ايعطب ٞإط ٟٚعٓ٘ ٚإِا تؿذل ٗ ٙايطا.ٟٚ
 2ـ ٜكبٌ َا ٜٓؿطز ب٘ ايؿكٝح٫ ،ستُاٍ إٔ ٜه ٕٛزلع يػ ١قسّ ١باز إتهًُ ٕٛبٗا.
3ـ  ٫وتر ٗ ايًػ ١ايعطب ١ٝبه ّ٬إٛيسٚ ٜٔاحملسثٌ .

( )1إكسض ْؿػ٘ . 109
(ٜٛٓ )2ط  ٗ :أق ٍٛايٓش ،ٛم.19
(ٜٛٓ )3ط  :ايكاسيب  ،م. 28
(ٜٛٓ )4ط :ايؿاٖس ٚأق ٍٛايٓش ٗ ٛنتاب غٝب ، ٜ٘ٛم. 134
(ٜٛٓ )5ط  ٗ :أق ٍٛايٓش. 65 ، 62 ٛ
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4ـ  ٫هٛظ ا٫ستذاز بؿعط ْ ٫ٚجط ٜ ٫عطف قا ،ً٘٥إ ٫إشا ضٚا ٙعطب ٖٔ ٞوتر
به ،َ٘٬كاؾ ١إٔ ٜهٜٛ ٫ ٕٔ ٕٛثل بؿكاست٘

ٖٚ .ا ّٝع ايػُا ع نْ٘ٛ

زي٬ٝڄ يًكاعس ٠قبٌ اغتدساَٗاٚ ،ؾاٖسڄا عً ٢قشتٗا بعس شنطٖا .

2ـ الكٗاع :
َٔ ا٭ق ٍٛاشلاَ ١اييت اعتُس عًٗٝا عًُا ٤ايعطب ٗ ١ٝتجبٝت قٛاعسِٖ
ايكٝاؽٚ ،قس عطؾ٘ ا٭ْباض ٟبكٛي٘ " :اعًِ إٔ ايكٝاؽ ٗ ٚنع ايًػإ َعٓ٢
ايتكسٜطَ ٖٛٚ ،كسض قاٜػت ايؿ ٤ٞبايؿَ ٤ٞكاٜػٚ ١قٝاغ ڄا

 :قسضتَ٘٘ٓٚ ،

إكٝاؽ أ ٟإكساض" ٚ ،أٚضز ي٘ تعطٜؿات ٗ عطف ايعًُا ٤ؾكاٍ  ٗ ٖٛٚ" :ع ضف
ايعًُا ٤عباض ٠عٔ تكسٜط ايؿطع عهِ ا٭قٌٚ ،ق ٌٓ ٖٛ : ٌٝؾطع عً ٢أقٌ
بعًٚ ،١إدطا ٤سهِ ا٭قٌ عً ٢ايؿطع

ٚ .ق ٖٛ : ٌٝإؿام ايؿطع با٭قٌ

ظاَع " ٚ ،عطؾ٘ ٗ اٱغطاب ٗ دسٍ اٱعطاب بأْ٘ ٌٓ غرل إٓك ٍٛعً٢
إٓك ٍٛإشا نإ ٗ َعٓا. ٙ
ٚقس اٖتِ عًُا ٤ايعطب ١ٝبٗصا ا٭قٌ َٓص ٚقت َبهطَ َ٘ٓٚ ،ا ق ٌٝعٔ
 ٬إي٘ٝ
عبساهلل بٔ أب ٞإغشام بأْ٘ أ َٔ ٍٚبعر ايٓشَ ٚ ، ٛس ايكٝاؽٚ ،نإ َا ٥ڄ
ٗ ايٓش. ٛ
ثِ تٛاٍ اٖ٫تُاّ بايكٝاؽ عٓس عًُا ٤ايٓش،ٛ

ٚقس بطظ شيو دًٝٸاڄ عٓس

غٝب ،ٜ٘ٛؾهتاب٘ اتهح ؾ ٘ٝاعتُاز ٙعً ٢ايكٝاؽ  َٔ ،شيو قٛي٘ " :إشا زلٝت
(ٜٛٓ )1ط  :ا٭ق ،ٍٛم. 104
(ٕ )2ع ا٭زي. 93 ١
(ٕ )3ع ا٭زي.93 ١
(ٜٛٓ )4ط  :اٱغطاب قؿ ٞدسٍ اٱعطاب . 45
(ٜٛٓ )5ط  :طبكات ايٓشٚ ٌٜٛايًػ ،ٌٜٛم.31
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 ٬باغِ ؾعًت ب٘ َا ؾعًت بـ
ضد ڄ

(ابٔ )  ،إ ٫أْو  ٫ؼصف ا٭يـ; ٭ٕ ايكٝاؽ

نإ ٗ (ابٔ) إٔ  ٫ؼصف َٓ٘ ا٭ٍف ،نُا مل ؼصؾ٘ ٗ ايتجٓ. "١ٝ
ٖٓ َٔٚا ؾايكٝاؽ بسضد ١نبرل َٔ ٠ا٭ُٖ ١ٝعٓس عًُا ٤ايعطبٚ ،١ٝخاق١
عٓس ايٓشاٚ ،٠قس ض ٣ٚابٔ دين عٔ أب ٞعً ٞايؿاضغ ٞقٛي٘  :أر طٔ ٗ ٧ػٌ
َػأي ٗ ١ايًػ ٫ٚ ،١أخڀٚ ٗ ٧اسس َٔ ٠ايكٝاؽ
ايكٝاؽ ٗ ايٓشٜ ٫ ٛتشكل; ٭ٕ ايٓش ٛنً٘ قٝاؽ،
ايٓشٛ

ٚ ،ا٭ْباضٜ ٟط ٣إٔ إْهاض
 َٔٚأْهط ٙؾكس أْهط

; ٚشلصا دعً٘ ايػٛٝطَ ٞع ِٛأزي ١ايٓشٚ ،ٛإع ٗ ٍ ٛغايب َػاً٘٥

عً. ٘ٝ
أضنإ ايكٝاؽ :
يًكٝاؽ أضبع ١أضنإ  :أقٌ ٖٛٚ ،إكٝؼ عًٚ ،٘ٝؾطع ٖٛٚ ،إكٝؼ،
ٚسهِٚ ،عً ١داَع. ١
ٚقس نطب ايػٛٝطَ ٞجا ڄٜٛ ٫نح ٖص ٙا٭ضنإٚ ،شيو ٗ ضؾع َا مل ٜػِ
ؾاعً٘ ،ؾإِا سهِ عً ٘ٝبايطؾع ٭ْ٘ اغِ أغٓس ايؿعٌ إيَ ٘ٝكسَاڄ عً ٘ٝقٝاغ ڄا
عً ٢ا٭قٌ  ٖٛٚايؿاعٌ ،ؾإكٝؼ عً ٘ٝايؿاعٌٚ ،ايؿطع ّ
ٚاؿهِ ايطؾعٚ ،ايعً ١اؾاَع ١اٱغٓاز .

( )1ايهتاب.400/3 ،
(ٜٛٓ )2ط  :اـكا٥ل. 87/2 ،
(ٜٛٓ )3ط ٕ :ع ا٭زي. 95 ١
(ٜٛٓ )4ط  :ا٫قذلاح . 203
(ٜٛٓ )5ط  :إكسض ايػابل . 208
(ٜٛٓ )6ط  :إكسض ايػابل . 208
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ا مل ٜػِ ؾاعً٘،

ٚقس اؾذل ٗ ٙإكٝؼ عً ٘ٝأٜ ٫ه ٕٛؾاشٳاڄ خاضد ڄا عٔ غٓٔ ايكٝاؽ
ٚنُا ٜ ٫ؿذل ٙؾ ٘ٝايهجط ٠ؾكس ٜكاؽ عً ٢ايكًٕٛ ٌٝاؾكت٘ يًكٝاؽ

،

.

نُا ٜ ٫كاؽ عً ٢ايؿاش ْڀكاڄ ٜ ٫ ،كاؽ عً ٘ٝتطن ڄا .
ٚإكٝؼ عٌْٛ ٜ٘عإ ،ا٭ : ٍٚإڀطز َٔ إػُٛع عٔ ايعطبٚ ،ايجاْٞ

:

ايكٛاعس ٚا٭سهاّ ايٓش ١ٜٛاييت ٚنعٗا ايٓشا. ٠
أَا إكٝؼ ؾكس عدل عٓ٘ ابٔ دين بكٛي٘ َ" :ا قٝؼ عً ٢ن ّ٬ايعطب ؾٗٛ
َٔ ن ّ٬ايعطب ،أ ٫تط ٣أْو مل تػُع أْت  ٫ٚغرلى اغِ نٌ ؾاعٌ ٫ٚ
َؿعٚ ،ٍٛإِا زلعت ايبعض ٚقػت عً ٘ٝغرل. "ٙ
ثِ ٜأت ٞإعڀا( ٤اؿهِ) يًُكٝؼ ْتٝذ ١ٱؿاق٘ بإكٝؼ عًٚ ،٘ٝأسهاّ
ايٓشا ٠ايٓاػ ١عٔ ايكٝاؽ اْكػُت ٗ بسا ١ٜا٭َط إٍ قػٌُ  :أسهاّ ٚادب،١
ٚأخطٖٛٓ ٣ع ،١إ ٫أِْٗ أزضنٛا ؾُٝا بعس إٔ إؿام ايؿطع با٭قٌ قس ٜٛ ٫دب
ي٘ سهُ٘ ،بٌ تتعسز ايكٛضَٔٚ ،

ٖٓا أقبح اؿهِ أقػاَاڄ غتٖٞ ١

ايٛادبٚ ،إُٓٛعٚ ،اؿػٔٚ ،ايكبٝحٚ ،خ٬ف ا٭ٚ ،ٍٚدا٥ع عً ٢ايػٛا. ٤
ٚايطنٔ ا٭خرل ٗ ايكٝاؽ ٖ ٛايعً ١اؾاَع١

 .إش إٕ إكٝؼ ًٜ ٫شل

بإكٝؼ عً ٘ٝإ ٫إشا ناْت بُٗٓٝا قًٖٚ ،١ص ٙايكً ١إَا إٔ ته ٕٛعً ،١أٚ
ؾب٘ ،أ ٚططز ٖٓ َٔٚ ،ا دا٤ت أْٛاع ايكٝاؽ ايٓش. ٟٛ
(ٜٛٓ )1ط  :ا٫قذلاح  ٗٚ ،209أق ٍٛايٓش ٛيٮؾػاْ. 108 ٞ
(ٜٛٓ )2ط  :ا٫قذلاح  ٗٚ ،216أق ٍٛايٓش ٛيٮؾػاْ. 109 ٞ
(ٜٛٓ )3ط  :ا٫قذلاح  ٗٚ ،215أق ٍٛايٓش ٛيٮؾػاْ. 109 ٞ
(ٜٛٓ )4ط  :أق ٍٛايتؿهرل ايٓش ،ٟٛم. 95
( )5اـكا٥ل . 431/1
(ٜٛٓ )6ط  :أق ٍٛايتؿهرل ايٓش. 115 ، 114 ٟٛ
(ٜٛٓ )7ط  :أق ٍٛايتؿهرل ايٓش. 108 ٟٛ
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:

إٌٔاع الكٗاع (الٍخٕ: )ٙ
1ـ قٝاؽ ايعً: ١
ٚقس عطؾ٘ ا٭ْباض ٟبكٛي٘ " :اعًِ إٔ قٝاؽ ايعً ١إٔ وٌُ ايؿطع عً٢
ا٭قٌ بايعً ١اييت عًل عًٗٝا اؿهِ ٗ ا٭قٌ" .
ٖٚصا ايٓٛع َٔ ايكٝاؽ ٜبٓ ٢عً ٢اؾذلاى إكٝؼ ٚإكٝؼ عً ٗ ٘ٝاٍ عي١
اييت تو  ٕٚغبباڄ سكٝكٝٸ ڄا ٗ ثبٛت اؿهِ يڀطٗ ايكٝاؽ  ٖٛٚث٬ث ١أقػاّ :
أ  /قٝاؽ ا٭ٚ : ٍٚؾ ٘ٝته ٕٛايعً ٗ ١ايؿطع أقَٗٓ ٣ٛا ٗ ا٭قٌ َ ٖٛٚا
ٜعدل عٓ٘ عٌُ ؾطع عً ٢أقٌ .
ب  /قٝاؽ إػاٚ : ٟٚؾ ٘ٝته ٕٛايعً ٗ ١ايؿطع ٚا٭قٌ غٛاٜٚ ،٤عدل عٓ٘
عٌُ ْٳٛرل عًْٛ ٢رل .
ز  /مٜاؽ ا٭زْٚ : ٢ؾ ٘ٝته ٕٛايعً ٗ ١إكٝؼ أنعـ َٓٗا ٗ ا٭قٌ،
ٜٚعدل عٓٗا عٌُ أقٌ عً ٢ؾطع .
2ـ قٝاؽ ايؿب٘ :
عطؾ٘ ا٭ْباض ٟبأْ٘ ٌٓ ايؿطع عً ٢ا٭قٌ بهطب َٔ ايؿب٘ غرل ايعً١
اييت عًل عًٗٝا اؿهِ ٗ ا٭قٌ

 ،ؾايع٬قٖٓ ١ا بٌ ططٗ ايكٝاؽ ٗ ٖصا

ايٓٛع  ٫تعس إٔ ته ٕٛفطز َؿابٗٚ ،١يٝػت ٖ ٞايػبب ٗ ثبٛت اؿهِ

(ٕ )1ع ا٭زي. 105 ١
(ٜٛٓ )2ط :أق ٍٛايٓش ٛعٓس ابٔ َايو ،م. 163 ، 162
(ٜٛٓ )3طٕ :ع ا٭زي. 107 ١
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يًُكٝؼ عًٖ ٗ ٘ٝصا ايكٝاؽ ،نُا ٖ ٛا٭َط ٗ قٝاؽ ايعً ،١ؾاؿهِ ٗ
إكٝؼ عً ٗ ٘ٝقٝاؽ ايؿب٘ ٜجبت بعً ١أخط ٣غرل إؿابٗ. ١
3ـ قٝاؽ ايڀطز :
تؾكس اٱخاي ١أ ٟإاْػبَٚ ، ١عٓ٢
ٚايڀطز ٖ ٛايصٜٛ ٟدس َع٘ اؿهِ  ٚٴ
ى  ٕٚايڀطز داَعاڄ بٌ ايڀطؾٌ ايؿطع  ٚا٭قٌ إٔ ٜٛدس اؿهِ ٗ ايڀطؾٌ
َع ؾكسإ ايعً ١إٓاغب. ١
3ـ اٱْاع :
" :اعًِ إٕ إْاع

اٱْاع عٓس عًُا ٤ايعطب ١ٝأؾاض إي ٘ٝابٔ دين بكٛي٘

أٌٖ ايبًس ٜٔإِا ٜه ٕٛسذ ١إشا أعڀاى خكُو ٜس ٙأ ٫ىايـ إٓكٛم
ٚإكٝؼ عً ٢إٓلٚم ،ؾأَا إٕ مل ٜع٘ ٜس ٙبصيو ؾٜ ٬ه ٕٛإْاعِٗ سذ١
عً . "...٘ٝؾإطاز ب٘ إْاع ما ٠ايبًس ٜٔايبكطٚ ٠ايهٛؾ. ١
ٚقس دعٌ ايػٛٝط ٞإْاع ايعطب سذٚ ،١نطب ي٘ َجا ڄ٫

بإٔ ٜتهًِ

ايعطب ٞبؿٜٚ ،٤ٞبًػِٗ ،أٜ ٚػهت ٕٛعً. ٘ٝ
ٚقس اغتسٍ ايٓشا ٠بٗصا ايسيَٛ ٗ ٌٝانع نجرل٠

بػ ١ٝإثبات اؿهِ

ايٓش َٔٚ ،ٟٛأَجً ١شيو ق ٍٛا٭ْباض" : ٟأْع ايبكطٚ ٕٜٛايهٛؾ ٕٛٝعً ٢إٔ
ب" .
ا٭ؾعاٍ إهاضعَ ١عط ٠
(ٜٛٓ )1ط  :ا٭ق ٍٛعٓس ابٔ َايو . 166
(ْٟٛ )2ط ٕ :ع ا٭زي. 110 ١
(ٜٛٓ )3ط  :أق ٍٛايتؿهرل ايٓش.111 ٟٛ
( )4اـكا٥ل . 247/1
(ٜٛٓ )5ط  :ا٫قذلاح . 187
(ٜٛٓ )6ط  :إكسض ايػابل . 193
( )7اٱْكاف . 549/2
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ٚهٛظ اـطٚز عً ٢اٱْاع نُا قطح بصيو ابٔ دين ؾٜٗ ٛط ٣إٔ َكٛي١
ايعطب ٖ" :صا دشط نب خطب" قس أڂْع عً ٢أْٗا غً٘ ٚأْٗا َٔ ايؿاش ايص٫ ٟ
وٌُ عً ٫ٚ ،٘ٝهٛظ ضز غرل ٙإي ،٘ٝيهٓ٘ ٜط ٣عهؼ شيو; ٭ٕ ٗ ايكطإٓ َجٌ
ٖصا إٛنع ْٝؿ ڄا عً ٢أيـ َٛنعٚ ،هعً٘ عً ٢سصف إهاف  ٫غرل .
4ـ ايعً ١ايٓش: ١ٜٛ
ايعً ١نُا غبل ٖ ٞضنٔ َٔ أضنإ ايكٝاؽ ،يصيو مل ٜعسٖا بعض
 َٔٚ .أٚي٦و ا٭ْباض  ٟؾٗ ٗ ٛايًُع

 َٔ ٬أق ٍٛايٓشٛ
َ ٬ػتك ڄ
ايعًُا ٤أق ڄ

ٜتشسخ عٓٗا نطنٔ َٔ أضنإ ايكٝاؽ َٚ ،جً٘ ايػٛٝط ٗ ٞا٫قذلاح

،

 َٔٚاحملسثٌ ُاّ سػإ ٗ نتاب٘ ا٭قٚ ،ٍٛايسنتٛض عً ٞأب ٛإهاضّ ٗ
نتاب٘ أق ٍٛايتؿهرل ايٓش. ٟٛ
ٚايعً ١نُا غبل ايكً ١اؾاَع ١بٌ إكٝؼ ٚإكٝؼ عًٚ ،٘ٝعٔ ططٜكٗا
ٜؿطح ايٓشاٜٚ ٠ؿػط ٕٚأسهاَِٗ ايٓش.١ٜٛ
ٚيًعً ١تكػُٝات عس ،٠ؾٗ ٞعٓس ايعداد ٞعً ٢ث٬ث ١أنطب ،عًٌ
تعًٚ ،١ُٝٝعًٌ قٝاغٚ ،١ٝعًٌ دسي. ١ٝ
أَا ايتعً ١ُٝٝؾٗ ٞاييت ٜتٛقٌ بٗا إٍ تعًِ ن ّ٬ايعطبَٚ ،جاشلا عٓسٙ
ق :ٍٛإٕ ظٜساڄ قا ،ِ٥ؾإٕ (ظٜساڄ) ْكبت بـ (إٕ)  ،دٛاب ڄا ٕٔ قاٍ :مب ْكبتِ (ظٜساڄ).
ٚأَا ايكٝاغ ١ٝفإٔ ٜكاٍ ٗ ايك ٍٛايػابل

ٚ :مل ٚدب إٔ تٓكب (إٕ)

ا٫غِ؟ ؾاؾٛاب إٔ ٜكاٍ :٭ْٗا ٚأخٛاتٗا ناضعت ايؿعٌ إتعس ٟيًُؿعٚ . ٍٛايعًٌ
اؾسي ١ٝنٌ َا ٜعتٌ ب٘ ٗ باب (إٕ) بعس ٖصا ،نإٔ ٜكاٍ :ؾُٔ أ ٟدٗ ١ؾابٗت
(ٜٛٓ )1ط  :اـكا٥ل . 249/1
() 2

ٜٛٓط ٕ :ع ا٭زي ، ١م . 93

() 3

ٜٛٓط :ا٫قذلاح . 208
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ٖص ٙاؿطٚف ا٭ؾعاٍ؟ ٚبأ ٟا٭ؾعاٍ نإ ؾبٗٗا؟ ٚهعًٗا ايعدادَ ٞساض عًٌ
ايٓش. ٛ
ٚقس أٚضز ايػٛٝط ٞتكػُٝاڄ يًعًٌ عٓس ايسٜٛٓض ،ٟؾٗ ٞيس ٜ٘قٓؿإ  :عً١
تڀطز عً ٢ن ّ٬ايعطبٚ ،تٓػام إٍ قاْ ٕٛيػتِٗ

ٚ .عً ١تٗٛط سهُتِٗ

ٚتهؿـ عٔ قش ١أغطانِٗ َٚكاقسِٖٚ ،ا٭ ٍٚأنجط اغتعُا٫ڄ .
ٚقس ْكٌ ايػٛٝط ٞعٔ ايتاز بٔ َو ت ّٛأَجً ١شلص ٙايعًٌَٗٓ ،ا عً١
ايػُاعٚ ،ايتؿبٚ ،٘ٝا٫غتػٓا ٚ ،٤ا٫غتجكاٍٚ ،ايؿطمٚ ،ايتٛنٝسٚ ،غرلٖا .
ٚايعًٌ عٓس ابٔ دين ْٛعإٜ ،ك ٗ ٍٛشيو " :اعًِ إٔ أنجط ايعًٌ عٓسْا
َبٓاٖا عً ٢اٱهاب بٗا ،نٓكب ايؿهً ،١أَ ٚا ؾاب٘ ايؿهًٚ ،١ضؾع إبتسأ "...
إٍ إٔ قاٍ ٚ" :ض ضب آخط ٜػُ ٢عًٚ ،١إِا ٖ ٗ ٛاؿكٝك ١غبب هٛظ ٫ٚ
ٜٛدب َٔ ،شيو ا٭غباب ايػت ١ايساع ١ٝإٍ اٱَاي ٖٞ ،١عً ١اؾٛاظ  ٫عً١
ايٛدٛب. "..
ٚيًعًٌ تكػ ِٝآخط عطض ي٘ ايػٛٝط ٖٛٚ ،ٞإٔ ايعً ١قس ته ٕٛبػٝڀ،١
 ٖٞٚاييت ٜكع ايتعً ٌٝبٗا َٔ  ٚد٘  ٚاسس ،نايتعً ٌٝبا٫غتجكاٍٚ ،اؾٛاضٚ ،قس
تهَ ٕٛطنب َٔ ١عس ٠أٚقاف ،نتعً ٌٝقًب (َٝعإ ) بٛقٛع (ايٝا ) ٤غانٓ١
بعس نػط ،٠ؾايعً ١يٝػت فطز غهٚ ٫ٚ ،ٕٛقٛعٗا بعس نػط ،٠بٌ فُٛع
ا٭َط. ٜٔ
(ٜٛٓ )1ط  :اٱٜهاح ٗ عًٌ ايٓش ٛم . 65 ، 64
(ٜٛٓ )2ط  :اٱٜهاح يًعداد. 66 ٞ
(ٜٛٓ )3ط  :ا٫قذلاح . 256
(ٜٛٓ )4ط  :إكسض ايػابل . 265 ، 257
( )5اـكا٥ل .218/1
(ٜٛٓ )6ط  :ا٫قذلاح . 259
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ٚيًعً ١قٛازح عٓس ايٓشا ٖٞٚ ،٠ايڀطم اييت تسٍ عً ٢إبڀاشلا.
 َٔٚأَجًتٗا ؽًـ ايعهؼ ،ؾُٔ ؾط ٙٚايعً ١إٔ تهٕٛ

َٓعهػ،١

سٝح ٜٓتؿ ٞاؿهِ عٓس اْتؿا ٤ايعً ;١ؾهًُا اْتؿت ايعً ١اْتؿ ٢اؿهِ ٚ .قس
َجٸٌ ايػٛٝط ٞيتدًـ ايعهؼ بكٛي٘ َٚ" :جاٍ ؽًـ ايعهؼ ق ٍٛبعض ايٓشا٠
ٗ ْكب ايٛطف إشا ٚقع خدلاڄ عٔ إبتسأ ،م( ٛظٜس أَاَو ) :إْ٘ َٓكٛب بؿعٌ
قصٚف غرل َڀًٛب َ ٫ٚكسض ،بٌ سصف ايؿعٌ ٚا نتؿ ٞبايٛطف َٓ٘ٚ ،بكٞ
َٓكٛب ڄا بعس سصف ايؿعٌ يؿ ٛڄا ٚتكسٜطڄا عًَ ٢ا نإ عً ٘ٝقبٌ سصف ايؿعٌ " .
َٗٓٚا إٓع يًعًٚ ١شنط ٙا٭ْباض ٗ ٟدسٍ اٱ ع ضابَٚ ،جٌ ي٘ بإٔ ٜك ٍٛايبكط: ٟ
"إِا اضتؿع ايؿعٌ إهاضع يكٝاَ٘ َكاّ ا٫غِ ٖٛٚ ،عاٌَ َعٓ ٟٛؾأؾب٘ ا٫بتسا٤
ٗ ا٫غِ إبتسأٚ ،ا٫بتساٜٛ ٤دب ايطؾع ؾهصيو َا أؾبٗ٘"  .ؾٝك ٍٛي٘ ايه:ٗٛ
" ٫أغًِ إٔ ا٫بتساٜٛ ٤دب ايطؾع ٗ ا٫غِ إبتسأ" .
5ـ ا٫غتلح اب :
اغتكشاب اؿاٍ ٖ ٛإبكا ٤ساٍ ايًؿ ٜعًَ ٢ا ٜػتشك٘ ٗ ا٭قٌ عٓس
عسّ زي ٌٝايٓكٌ عٔ ا٭قٌ .
ٜٚطا ٙا٭ْباض َٔ ٟا٭زي ١إعتدل. ٠
ؾاغتكشاب ساٍ ا٭قٌ ٗ ا٭زلا ٖٛ ٤اٱعطاب ٗٚ ،ا٭ؾعاٍ ايبٓا،٤
ستٜٛ ٢دس ٗ ا٭زلاَ ٤ا ٜٛدب ايبٓاٜٛٚ ،٤دس ٗ ا٭ؾعاٍ َا ٜٛدب اٱعطاب،

( )1ا٫قذلاح . 337 - 336
( )2دسٍ اٱعطاب . 58
(ٜٛٓ )3ط  :دسٍ اٱعطاب . 46
(ٜٛٓ )4ط ٕ :ع ا٭زي. 141 ١
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ٖٚا ٜٛدب ايبٓا ٗ ٤ا٭زلا ٤ؾب٘ اؿطف أ ٚتهُٔ َعٓ ٢اؿطف .
ٚعً ٢ايطغِ َٔ ن َٔ ْ٘ٛا٭زي ١إعتدل ٠يس ٣ايٓشا ٠إ ٫أْ٘ َٔ أنعـ ا٭زي،١
ٜٚهُٔ نعؿ٘ ٗ عسّ ايتُػو ب٘ إشا ٚدس زي ٌٝغرل ،ٙؾّ ٬هٔ ايتُػو ب٘ ٗ
إعطاب ا٫غِ َع ٚدٛز زي ٌٝايبٓاٚ ٤ؾب٘ اؿطف أَ ٚا تنُٔ َعٓا. ٙ
ٜٚط ٣ايػٛٝط ٞإٔ ا ٕػا ٌ٥اييت ٜػتسٍ ؾٗٝا با٭قٌ نجرل ٠دساڄ٫ ،
ؼك ،٢نكٛشلِ  :ا٭قٌ ٗ ايبٓا ٤ايػه ٕٛإٕٛ ٫دب ؼطٜوٚ ،ا٭قٌ ٗ
اؿطٚف عسّ ايعٜاز. ٠
ٚا٫غتكشاب عٓس ايسنتٛض ُاّ سػإ ٖ ٛايبكا ٤عً ٢ايكٛض ٠ا٭قً١ٝ
اجملطز َٔ ٠قبٌ ايٓشا ،٠غٛا ٤أناْت قٛض ٠اؿطف أّ قٛض ٠ايهًُ ١أ ّ قٛض٠
اؾًُٚ ،١نٌ قٛض ٠أطًل عًٗٝا (أقٌ ايٛنع) .
ٜٚهع ايسنتٛض ُاّ سػإ ٖصا ايسي ٗ ٌٝتطتٜب اـڀ ١ايٓشَ ١ٜٛتٛغڀ ڄا
بٌ ايػُاع ٚايكٝاؽ; ٭ٕ ايكٝاؽ ٜ ٫ه ٕٛإ ٫بعس إٔ ٜتهح ا٭قٌ ٚايؿطع
ٜٚعطف إڀطز ٚايؿاش .
ٚتط ٣ايسنتٛض ٠اؿسٜج ٞإٔ اغتكشاب ا٭قٌ َع نعؿ٘ قس بَٓ٘ٓ ٢
غٝب ٜ٘ٛنجرلڄا َٔ ا٭سهاّ ٚٚنع ايعسٜس َٔ ايكٛاعس َعتُسڄا عً. ٘ٝ

(ٜٛٓ )1ط  :إكسض ايػابل . 141
(ٜٛٓ )2ط  :إكسض ايػابل . 142
(ٜٛٓ )3ط  :ا٫قذلاح . 376
(ٜٛٓ )4ط  :ا٭ق ٍٛيتُاّ سػإ . 62
(ٜٛٓ )5ط  :إكسض ايػابل . 107
(ٜٛٓ )6ط  :ايؿاٖس ٚأق ٍٛايٓش ٗ ٛنتاب غٝب. 464 ٜ٘ٛ
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6ـ اؿذر ايعلي: ١ٝ
ٖ ٞاؿذر اييت تعتُس عً ٢إعُاٍ ايؿهط يًٛق ٍٛإٍ اؿهِٚ ،سذر
ايٓشا ٠ايعكً ١ٝاغتٓبڀٖٛا عك٬ڄ بعس إٔ اتهشت شلِ أق ٍٛايٓش ٖٞٚ ،ٛاييت عدل
عٓٗا ا٭ْباض ٟبكٛي٘ " :اعًِ إٔ أْٛاع ا٫غتس ٍ٫نجرل ٠ؽطز عٔ سس اؿكط،
ٚأْا أشنط َا ٜهجط ايتُػو بًْ٘ٚ ،ت٘ إٔ ا٫غتس ٍ ٫قس ٜه ٕٛبايتكػ،ِٝ
ٚقس ٜه ٕٛبا٭ٚ ،ٍٚقس ٜه ٕٛببٝإ ايعًٚ ،١قس ٜه ٕٛبا٭ق. "ٍٛ
ٚقس شنط ايػٛٝط ٞأزي ١ا٫غتس ٍ٫ؼت َػُ( ٢أزي ١ؾت ،) ٢أٚضز َٓٗا
ا٫غتس ٍ٫بايعهؼ ،نإٔ ٜكاٍ

 :ي ٛنإ ْكب ايٛطف ٗ خدل إبتسأ

باـ٬ف يهإ ٜٓبػ ٞإٔ ٜه ٕٛا٭َٓ ٍٚكٛباڄ; ٭ٕ اـ٬

ف ٜ ٫هَٔ ٕٛ

ٚاسسٚ ،إِا ٜه َٔ ٕٛاثٌٓ ،ؾً ٛنإ اـ٬ف َٛدب ڄا يًٓكب ٗ ايجاْٞ
يهإ َٛدب ڄا يًٓكب ٗ ا٭ ،ٍٚؾًُا مل ٜهٔ ا٭َٓ ٍٚكٛب ڄا زٍ عً ٢إٔ اـ٬ف
ٜ ٫هَٛ ٕٛدب ڄا يًٓكب ٗ ايجاْ. ٞ
ٚاتبع ايػٛٝطٖ ٞصا ايسي ٌٝبا٫غتس ٍ٫ببٝإ ايعًٚ ،١بعسّ ايؿ ٤ٞعً٢
ْؿٚ ،٘ٝبا٫غتس ٍ٫با٭قٚ ،ٍٛا٫غتس ٍ٫بعسّ ايٓٛرلٚ ،ا٫غتشػإ،
ٚا٫غتكطاٚ ،٤ايسي ٌٝإػُ ٢بايباق. ٞ
ٖٚص ٙا٭زي ١عٓس ايسنتٛض ُاّ سػإ َٔ أزي ١اؾسٍ ايٓشٚ . ٟٛقس دعٌ
ا٫غتكطاًَ ٤شكاڄ بايػُاعٜٚ ،عين ب٘ ا٫غتكطا ٤ايتاّ; ٭ْ٘ زيٜ ٌٝطتؿع ب٘ َا عسا. ٙ
َٚجٌ يصيو بإٔ ا ٫غتكطا ٤أثبت إٔ ايؿعٌ إَا َاضڈ أَ ٚهاضع أ ٚأ َطٖٚ ،صا
زي ٌٝعً ٢عسّ ٚدٛز ْٛع ضابع ،نُا دعٌ ا٫غتس ٍ٫با٭قًَ ٍٛشك ڄا
(ٕ )1ع ا٭زي. 127 ١
(ٜٛٓ )2ط  :ا٫قذلاح . 381 ،380
(ٜٛٓ )3ط  :إكسض ايػابل . 395 ، 381
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با٫غتكشابٚ ،ا٭قٌ عٓسَ ٖٛ ٙا دطز ٙايٓشا ٠با٫غتكطا ٤ايٓاقل ايصٟ
أدط ٙٚعً ٢ايه ّ٬ايؿكٝحَٚ ،جاي٘ إٔ ٜكاٍ  :ايطؾع غابل عً ٢ايٓكبَٔٚ ،
قاٍ :إٕ إهاضع َطؾٛع يتذطز َٔ ٙايٓاقب ٚاؾاظّ ؾكس خايـ أق٬ڄ مٜٛاڄ; ٭ٕ
ايك ٍٛبايتذطز َعٓا ٙغبل ايٓكب عً ٢ايطؾع

 ،أَا ا٫غتس ٍ٫ببٝإ ايعً،١

ٚبا٫غتشػإٚ ،بايعهؼٚ ،عسّ ايٓٛرلٚ ،عسّ ايسي ٗ ٌٝايؿ ٤ٞعًْ ٢ؿ،٘ٝ
ٚايسي ٌٝايباق ٞؾذعًٗا أزيًَ ١شك ١بايكٝاؽ .

(ٜٛٓ )1ط  :ا٭ق ٍٛيتُاّ سػإ . 185 ،184
(ٜٛٓ )2ط  :إكسض ْؿػ٘ . 184
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الفصن األٔه:
أصٕه الٍخٕ
الكٗاع  ،الطىاع ٔاإلمجاع ،االضتصخاب.
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إعساب األمسا ٞالطتٛ
ٌص املطأل: ٛ

ٜك ٍٛايبعً ٞعٔ ا٭زلا ٤ايػت" : ١أَا إعطا بٗا ؾاختًؿٛا ؾ ٘ٝعً ٢غبع١
َصاٖب :ا٭ :ٍٚإٔ سطٚف إس ؾٗٝا سطٚف إعطابٚ ،اٱعطاب َكسض عًٗٝاٖٛٚ ،
َصٖب غٝب ;ٜ٘ٛ٭ْ٘ ا أزلاَ ٤عطب . ١ؾهإ شلا سطٚف إعطاب نػا٥ط ا٭زلا٤
إعطب ;١٭ٕ اٱعطاب إَا َعٓٚ ٢إَا سطنٚ . ١نُٖ٬ا ٜؿتكطإ إٍ قٌ ٜك ّٛب٘
نػا٥ط ا٭عطاض إعكٛيٚ ،١قً٘ سطؾ٘ ،نـ (ايساٍ) َٔ (ظٜس ) ٚايٝاٚ ٤ا٭يـ
َٔ ( ٴّ ٵعٙٹ ٟٴّ ٵعٙځٚ ;)٣٭ٕ ٖص ٙا٭زلا ٤شلا سطٚف إعطاب قبٌ اٱناف ٠ؾهصيو
بعسٖا نػا٥ط ا٭زلا"٤إٍ إٔ قاٍٚ" :ايكشٝح ا٭ٕ ٍٚا شنط"(.)1
حتمٗن املطأل:ٛ

اختًـ ايٓشا ٗ ٠إعطاب ا٭زلا ٤ايػت ١إعتًٖٞٚ ١

( :أبٛى ،أخٛى،

ٓٛى ٕٚ ٙ ،ى ،ؾٛى ،شَ ٚاٍ) ٚشلِ ٗ شيو عسَ ٠صاٖب:
املرِب األٔه:

ٜصٖب أقشاب٘ إٍ إٔ ٖص ٙا٭زلاَ ٤عطب ١عطنات َكسض ٠عً ٢سطٚف
ايعًٖٚ ،١ص ٙاؿطٚف ٖ ٞسطٚف إعطابٜٚ ،ععٖ ٣صا إصٖب إٍ غٞب،)2(ٜ٘ٚ
ٚأب ٞعً ٞايؿاضغٚ ،)3( ٞإٍ ايبكطٚ )4( ٌٜغب ٗ ًِٗٝشيو إتباع سطن ١اؿطف
َا قبٌ ا٭خرل ؿطن ١اؿطف ا٭خرل ،أٟ
اٱعطاب ؿطن ١سطٚف اٱعطاب

أتبعت سطنَ ١ا قبٌ

سطٚف

ٖٚ ،صا ا ٱتباع ٚز ز ْٛرل( : ٗ ٙاَط٨ڈ )

(ٚابٵٓٹِ)ٜ ،ك ٍٛغٝب ٗ ٜ٘ٛباب َا ٜه ٕٛا ٫غِ ٚاٍقؿ ١ؾَٓ ٘ٝعي ١اغِ ٚاسس :
"ٜٓهِ ؾ ٘ٝقبٌ اؿطف إطؾٛع سطفٜٓٚ ،هػط ؾ ٘ٝقبٌ اؿطف اجملطٚض ايصٟ
() 1

ايؿاخط . 69 – 68

() 2

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ، 90/1ؾطح إؿكٌٚ ،153/1 ،ؾطح ايطنٚ ،77/1 ٞايؿاخط ٚ ،68ايتصٌٜٝ
ٚايتهُٚ ،175/1 ٌٝتٛنٝح إكاقس ٚإػايو ٚ ،55/1اشلُع . 124/1

() 3

ٜٛٓط  :تٛنٝح إكاقس ٚ ،55/1اشلُعٚ ،124ا٫ضتؿاف ٚ ،837/2ايتص.176 ،175 ٌٜٝ

() 4

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،17/1ا٫ضتؿاف ٚ ،836/2تٛنٝح إكاقس ٚ ،55/1اشلُع .124/1
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ٜٓهِ قبٌ إطؾٛعٜٓٚ ،ؿتح ؾ ٘ٝقبٍ إٓكٛب شيو اؿطف ( ٖٛٚاب ٴِٓٴ ) ( ٚاَ ٴط٩ٷ )
ؾإٕ دطضت قًت( ٗ :ابٔڇّ ) ( ٚاَطَٚ )1( "...)ٟصٖب غٝب ٗ ٜ٘ٛاٱتباع ٖ ٛايػبب
ٗ إٔ ٜعع ٣إيٖ ٘ٝصا إصٖبٚ ،نصيو ايؿاضغ.ٞ
ٜٚك ٍٛإدلزٚ" :إِا ايجاْ ٗ ٞاؿكٝكْ ١عت يٮٚ ،ٍٚيهُٓٗا دعَٓ ٬عي١
ا٭زلا ٤اييت ٜتبع آخط سطف َٓٗا َا قبً٘ٚ ،تًو ا٭زلا ٤م ٛقٛيو :أخٛى.)2("...
ت سطن ١ايبا٤
ٚتؿػرل شيو  :إٔ (أبٴٚى) أقً٘ ٗ ايطؾع (أ ٳبٛٴى ) ثِ أتبٹع ٵ
ؿطن ١ايٛا ،ٚؾكاض (أ ٴبٛٴى ) ؾاغتجكًت ايهُ ١عً ٢ايٛا ،ٚؾشصؾت ٚ .نصيو
ٗ ايٓكب ،ؾإٕ (أباى) أقً٘ (أ ٳبٛٳى) ،ؾتشطنت ايٛاٚ ٚاْؿتح َا قبًٗا ؾكًبت
أيؿاڄ  ٗٚ ،ساي ١اؾط أقً٘ (أبٳٚڇى) أتبعت سطن ١ايبا ٤ؿطن ١اي ٛا ،ٚؾكاض
(أ ٹبٛڇى ) ؾاغتجكًت ايهػط ٠عً ٢ايٛا ٚؾشصؾتٚ ،غهٓت

ٚ ،قبًٗا نػط٠

ؾاْكًبت ٜاٖٚ ،)3(٤ص ٙايتػٝرلات أتت بعس إتباع سطنَ ١ا قبٌ ا٭خرل ؿطن١
سطف اٱعطابٚ ،بايتاي ٞقسضت سطنات اٱعطاب ؿصؾٗا.
ٚتابعِٗ ٗ شيو ايكُٝط ٟبكٛي٘ ٚ" :اعًِ إٔ ايٛاٚ ٚا٭يـ ٚايٝا ٤اييت تػرل
ٖص ٙا٭زلا ٤بٗٔ يػٔ إعطابا

ٶٚ ,إِا اٱعطاب َكسض ٗ ٖص ٙاؿطٚف; ٭ٕ

اٱعطاب إِا وٌ ٗ ايهًُ ١بعس ُاَٗاٖٚ ،ص ٙاؿطٚف َٔ ُاّ ٖصٙ
ا٭زلا ، ٤ؾاٱعطاب هب إٔ ٜه ٕٛبعسٖا َكسضاڄ " (ٚ ،)4تابعِٗ ٗ َصٖبِٗ

() 1

ايهتاب . 203/2

() 2

إكتهب.231/4 ،

() 3

ٜٛٓط  :ؾطح ايطنٚ ،77/1 ٞا٫ضتؿاف ٚ ،836/2ايتصٚ ،175/1 ٌٜٝتٛنٝح إكاقس ،55/1
ٚاشلُع ٚ ،124/1ساؾ ١ٝايكبإ .136/1

() 4

ايتبكطٚ ٠ايتصنط.85/1 ،٠
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ْاع َٔ ١ايٓشا ٖٛٚ ،)1(٠اختٝاض ابٔ َايو ٗ ايتػٗ ،)2(ٌٝغرل أْ٘ عسٍ عٓ٘ ٗ
ؾطح ايتػٗ ٌٝنُا غٝأت.ٞ
ٚسذتِٗ ؾُٝا شٖبٛا إي ٘ٝتتُجٌ باٯت:ٞ
-1

إٔ ا٭قٌ ٗ نٌ َعطب إٔ ٜه ٕٛي٘ سطف إعطابٚ ،إٔ ٜعطب

باؿطن ٫ ١باؿطفٖٓٚ ،ا اَتٓع ٛٗٚض اؿطن ١يجكًٗا عً ٢سطٚف ايعً.)3(١
 - 2إٔ ٖص ٙا٭زلاَ ٤عطب ٗ ١ساي ١اٱؾطاز

 ٟ ٙٚ ،نصيو ٗ اٱناؾ١

نػرلٖا َٔ ا٭زلا. )4(٤
 - 3ي ٛناْت ٖص ٙاؿطٚف إعطاباڄ ٕا اختًت ايهًُ ١عصؾٗا نُا ٖٛ
()5

اؿاٍ ٗ ايهًُ ١ايكشٝش١

.

 - 4ق : ٌٝإٕ ٖص ٙا٭زلا ٤قس خٛيـ ؾٗٝا ايكٝاؽ عصف َ٫اتٗا ٗ ساٍ
إؾطازٖا; ٭ٕ ق( ٍٛأرٷ) أقً٘ (أخٚ ) ٛنصيو باق ٞأخٛاتٗا ٚ ،نإ َكته٢
ايكٝاؽ إٔ تكًب ايٛا ٚؾٗٝا أيؿاڄ; يتشطنٗا ٚاْؿتاح َا قبًٗا إ ٫أِْٗ سصؾٖٛا
ؽؿٝؿاڄ ٚ ،ي ٛخطدت عً ٢أقًٗا َٔ قًبٗا أيؿات يهاْت سطٚف إعطاب،
ٚاؿطنَ ١كسض ٠ؾٗٝا ؾهصيو ٕا ضزت ٗ اٱناؾ.١

()6

ٚقس اعذلض ايطن ٞعًَ ٢صٖبِٗ بإٔ َا سصؾت ٖ َٔ َ٘٫ص ٙا٭زلا٤
ؾإْٗا تطز ٗ اٱناؾ ١يته ٖٞ ٕٛع ١َ٬اٱعطابٚ ،شيو ٗ

() 1

(أبٛى ،أخٛى،

ٜٛٓط  :ايتٛط ،١٦مٚ ،122ؾطح ٌْ ايعدادٚ ،122/1 ،ٞايؿاخط ٚ ،69ا٫ضتؿاف،836/2
ٚؾطح ابٔ عك.39/1 ،ٌٝ

() 2

ٜٛٓط  :اٍتػٗ ، ٌٝم.9

() 3

ٜٛٓط  :ايًبابٚ ،91/1ايؿاخطٚ ،68ايتصٚ ،181/1 ٌٜٝتٛنٝح إكاقس ٚ ،56/1اشلُع .124/1

() 4

ٜٛٓط  :ايًباب .91/1

() 5

ٜٛٓط  :إكسض ايػابل .91/1

() 6

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ،91/1ايؿاخط .68
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ٓٛىٖٛٓ ،ى) ٚاغتسٍ بٓش( ٛزّ) ٜ( ٚس ) ؾإٕ َٗ٫ا  ٫تطز ٗ اٱناؾ ، ١ؾسٍ
شيو عً ٢إٔ ا٭ ٍٚضزت ؾٗٝا يته ٕٛإعطاب ڄا شلا.
ٚاعذلض نصيو عً ٢إتباع سطنَ ١ا قبٌ اٱعطاب ؿطن ١اٱعطاب بإٔ
شيو ْازضٚ ،إٔ اؿطف ٪ٜزٿَ ٟا ت٪ز ٜ٘اؿطن.)1(١
ٚمل ٜكبٌ قٛشلِ عٓس بعض ايٓشا ;٠٭ٕ ٗ شيو تهًـٳ سطناتٺ َكسضَ ٠ع
ا٫غتػٓا ٤عٓٗا بٓؿؼ اؿطٚف ٫ٚ ،قصٚض ٗ دعٌ اٱعطاب سطؾ ڄا َٔ ْؿؼ
ايهًُ ١إشا قًح ي٘ نُا ٗ إجٓٚ ٢اؾُع(.)2
املرِب الجاٌ٘:
ٜصٖب أقشاب٘ إٍ إٔ ٖص ٙا٭زلاَ ٤ع ضب ١باؿطٚف ْ ٖٞٚ ،ا٥ب ١عٔ
اؿطناتٜ ،ك ٍٛابٔ ٜعٝـ ٗ شيو ٚ" :قس خٛيـ ايسيٚ ،ٌٝأعطبٛا بعض ايهًِ
باؿطٚف ٭َط اقتهاٚ ،ٙشيو ٗ َٛانع َٓٗا  :ا٭زلا ٤ايػت ١إعتً ١إشا ناْت
َهاؾ ،)3(" ١أ ٟإٔ ايطؾع ٜه ٕٛبايٛاْٝ ٚاب ١عٔ ايهُٚ،١ايٓكب با٭يـ ْٝاب١
عٔ ايؿتشٚ ،١اؾط باي ٞاْٝ ٤اب ١عٔ ايهػطٖٚ ،٠صا إصٖب ٖ ٛإؿٗٛض عٓس
ايٓشآٜٚ ،٠ػب إٍ قڀطب(ٚ ،)4ايعٜازٚ ،)5( ٟايعدادٖٚ ،)6( ٞؿاّ ايهطٜط (،)7

() 1

ٜٛٓط  :ؾطح اٍضض.77/1 ٟ

() 2

ٜٛٓط  :ساؾ ١ٝاٍمبإ .135/1

() 3

ؾطح إؿكٌ .153/1

() 4

ايًباب ٚ ،94/1ايؿاخط ٚ ،69ا٫ضتؿاف ٚ ، 837/2ايتصٚ ،176/1 ٌٜٝتٛنٝح إكاقس ،55/1
ٚاشلُع ٚ ،123/1ساؾ ١ٝايكبإ .135/1

() 5

ايعٜاز ٖٛ :ٟإبطاٖ ِٝبٔ غؿٝإ بٔ غًُٝإ بٔ أب ٞبهط بٔ عبس ايطٓٔ بٔ ظٜاز  .نإ مٜٛاڄ،
يػٜٛاڄ ،ضا .١ٜٚقطأ عً ٢غٝب ٜ٘ٛنتاب٘ ،قٓـ (ايٓك٘ ٚايؿهٌ) ( ٚا٭َجاٍ)( ٚ ،ؾطح ْهتب
غٝبٜٛٓ ،)ٜ٘ٛط  :ايبػٚ ،414/1 ١ٝا٭عْٚ ،41 ،40/1 ّ٬ػب إيٖ ٙ ٞصا إصٖب ٗ ايًباب
ٚ ،94/1ايؿاخط ٚ ،69ا٫ضتؿاف ٚ ،837/2ايتصٚ ،176/1 ٌٜٝتٛنٝح إكاقس ،55/1
ٚاشلُع.123/1

() 6

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،837/2ايتصٚ ،176/1 ٌٜٝتٛنٝح إكاقس ٚ ،55/1ايؿاطيبٚ ،إكاقس
ايؿاؾٚ ،141/1 ١ٝاشلُع ٚ ،123/1ساؾ ١ٝايكبإ .135/1
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(ٚ ،)1عً ٘ٝا٭ْباضٚ ،)2( ٟتابعِٗ ابٔ َايو ٗ ؾطح ايتػٗ ٌٝبكٛي٘ َٔ َِٗٓٚ " :
دعٌ إعطابٗا عطٚف إس عً ٢غب ٌٝايٓٝاب ١عٔ اؿطناتٖٚ ،صا أغٌٗ
إصا ٙبٚ ،أبعسٖا عٔ ايتهًـ; ٭ٕ اٱعطاب إِا د ٤ٞب٘ يبٝإ َكته٢
ايعاٌَ  ٫ٚ ،ؾا٥س ٗ ٠دعٌ َكسض َتٓاظع ؾ ٘ٝزي٬ٝڄٚ ،إيػاٚ ٤اٖط ٚاف بايس٫ي١
إڀًٛب ٖٛٚ )3("١اختٝاض ايطنٚ ،)4( ٞابٔ ٖؿاّ(. )5
ٚسذتِٗ إٔ ا٭زلا ٤ايػت ١أعطبت باؿطٚف; "٭ْٗا أزلا ٤سصؾت َ٫اتٗا
ٗ ساٍ اٱؾطازٚ ،تهُٓت َعٓ ٢اٱناؾ ،١ؾذعٌ إعطابٗا باؿطٚف نايعٛض
َٔ سصف َ٫اتٗا"(. )6
ٚق : ٌٝأعطبت باؿطٚف تٛط ١٦ٱعطاب ايتجٓٚ ١ٝاؾُع باؿطٚف

(،)7

باٱناؾ ١إٍ إٔ اٱعطاب د ٤ٞب٘ يبٝإ َكته ٢ايعاٌَ(. )8
ٚاعذلض بعض ايٓشا ٠عًَ ٢صٖبِٗ ،ؾطز ٙايعهدلَ ٟا تكسّ َٔ سذر
٭قشاب إصٖب ا٭ ،)9(ٍٚنُا ضز َصٖبِٗ بإٔ ٖص ٙاؿطٚف ايج٬ث ١مل ؼسخ
ؼسخ عٔ عاٌَ ،ؾكس ثبتت قبٌ زخ ٍٛايعاٌَ عًٗٝاٚ ،ي ٛناْت إعطاب ڄا مل
ٜٛدس ؾٗٝا إ ٫بعس زخ ٍٛايعاٌَ (.)10

() 1

ْٟٛط  :ا٫ضتؿاف ٚ ، 837/2ايتصٚ ،176/1 ٌٜٝتٛنٝح إكاقس ٚ ،55/1اشلُع .124/1

() 2

ٜٛٓط :أغطاض ايعطب ١ٝم .45

() 3

ؾطح ايتػٗ. 43/1 ،ٌٝ

() 4

ٜٛٓط  :ؾطح ايطن. 79/1 ٞ

() 5

ٜٛٓط  :أٚنح إػايو ٚ ،39/1ؾطح ؾصٚض ايصٖب  ،م .67

() 6

ؾطح إؿكٌ .153/1

() 7

ٜٛٓط  :أغطاض ايعطبٚ ،43 ١ٝؾطح إؿكٌ ٚ ،135/1ؾطح ايطنٚ ،79/1 ٞساؾ ١ٝايكبإ
.136/1

() 8

ٜٛٓط :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،43/1اشلُع .124/1

() 9

ٜٛٓط  :ايًباب .91/1

(ٜٛٓ ) 10ط  :ايؿاخط ٚ ،70ايتصٚ ،180/1 ٌٜٝاشلُع .124/1
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املرِب الجالح :

ٜط ٣أقشاب٘ إٔ ا٭زلا ٤ايػت ١إعتًَ ١عطب ١باؿطنات اييت قبٌ
اؿطٚفٚ ،اؿط ٚف إفباع ،أ ٟإٔ ايبا ٗ ٤م( ٛأبٛى ) سطف إعطاب ٚايٛاٚ
يٲؾباعٖٚ ،صا َصٖب إاظْٚ)1(ٞايعداز(ٚ،)2ايؿاٖس عً ٢شيو ق ٍٛايؿاعط:
ٚٚض
ّڇ ٵٕ سٝجُا ؽٳٍٳنٛا أڃزٕٴٚا ؾإٔٵ ڂ

خٕڇ ٟاي٘ٳٚٳ ٣بمضٟ
ٚإٔٻْ ٞسٝجُا ٟٳ ٵ

ٚقس عكب ا٭ْباض ٟعً ٢ايبٝت بكٛي٘

()3

" :أضاز :ؾاْٛڂطٴ ،فأؾبع ايهُ١

ؾٓؿأت ايٛا. "ٚ
ٚتٜ٪س َصٖبِٗ يػٜ َٔ ١عطب باؿطنا ت ٗ اٱناؾ ١مٖ( : ٛصا أبٴو )
(ٚضأٜت أ ٳبوځ)َ( ٚ ،طضت بأ ٹبوځ)(. )5
ٚنعـ َصٖبِٗ; ٭ٕ اٱ فباع إِا ٜه ٗ ٕٛنطٚض ٠ايؿعط ٫ٚ ،زاعٞ
شلصا ايك ٗ ٍٛغع ١ايه ،ّ٬باٱناؾ ١إٍ أْ٘ ٜٛ ٫دس زيٜ٪ٜ ٌٝس شيو (. )6
ٜٚبڀً٘ ن( ٕٛؾٝو ) (ٚشَ ٟاٍ ) تبك ٢عً ٢سطف ٚاسس أ ٟعٓس سصف
سطف اٱؾباع( ،)7نُا إٔ َا وسخ يٲؾباع ٜػٛؽ سصؾ٘ ،أَا ٖص ٙا٭سطف

() 1

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،17/1ايًباب ٚ ،92/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،154/1ؾطح ايطن، 78/1 ٞ
ٚايؿاخط ٚ ،69ا٫ضتؿاف ٚ ، 837/2ايتصٚ ،177/1 ٌٜٝاشلُع .125/1

() 2

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،837/2اشلُع .125/1

() 3

ايبٝت َٔ ايبػٜٓٚ ٘ٝػب ٫بٔ ٖطَ َٔ ٖٛٚ ،١ؾٛاٖس أغطاض ايعطبٚ ،44 ١ٝاٱْكاف ،24/1
ٚاؾٓ ٢ايساْ ٞم ٚ ،173إػين .424/2

() 4

أغطاض ايعطب.45 ١ٝ

() 5

ؾطح إؿكٌ .154/1

() 6

ٜٛٓط :اٱْكاف ٚ ،31/1ايًباب ٚ ،92/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،154/1ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض
ٚ ،120/1ؾطح ايطنٚ ،78/1 ٞايؿاخط ٚ ،71ايتصٚ ،182/1 ٌٜٝاشلُع .125/1

() 7

ٜٜٓض  :ايًباب ٚ ،93/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،154/1ؾطح ابٔ عكؿٛض ٚ ،120/1ؾطح ايطنٞ
ٚ ،78/1ايؿاخط ٚ ،71اشلُع .125/1
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ؾ ٬هٛظ سصؾٗا (.)1
املرِب السابع:
ٚؾ ٘ٝتعطب ٖص ٙا٭زلا ٤باؿطنات اييت قبٌ اؿطٚف َٓ ٖٞٚكٛئَ ١
اؿطٚف ،ؾا٭قٌ ٗ ايطؾع  ٚاَ ٚهُ ،١َٛيهٔ ْكًت ايهُ ١إٍ اؿطف ايصٟ
قبًٗا ٍ ٬٥تكًب أيؿاڄ ،يتشطنٗا ٚاْؿتاح َا قبًٗا ؾؿٖ ٞصا ْكٌ ؾك٘  ٗٚ ،ايٓكب
ؼطنت ايٛاٚ ٚاْؿتح َا قبًٗا ؾكًبت أيؿاڄ ؾؿٗٝا قًب ؾك٘  ٗٚ ،اؾط تٓكٌ نػط٠
ايٛا ٚإٍ َا قبًٗا ؾتكًب يػهْٗٛا ٚنػط َا قبًٗا ٜا ،٤ؾؿٗٝا ْكٌ ٚقٌ بٖٚ ،صا
ايطأٜٓ ٟػب إٍ ايطبع. )2(ٞ
ٚضز َصٖب٘; ٭ْ٘ ٪ٜز ٟإٍ إٔ ته ٕٛاؿطن ١إٓكٛي ١سطن ١إعطاب،
ٚبايتايٜ ٞه ٕٛاٱعطاب ٗ ٚغ٘ ايهًُٜ ٫ٚ ، ١كح تكسٜط اٱعطاب ٗ سطٚف
ايعً ;١٭ٕ إٓكٜٓ ٍٛڀل ب٘  ٫ٚساد ١إٍ تكسٜط إعطاب آخط
عً ٘ٝبإٔ ايٓكٌ ٫بس إٔ

( ،)3نُا اعذلض

ٜه ٕٛإٍ سطف غانٔ ٗ ساي ١ايٛقـ َع قش١

إٓك ٍٛإيٚ ٘ٝغهٚ ْ٘ٛقش ١إٓكٖٚ ،)4( َ٘ٓ ٍٛصا ايك٪ٜ ٍٛز ٟإٍ ايتباؽ ؾتش١
اٱعطاب بايؿتش ١اييت تػتشكٗا ايبٓ.)5(١ٝ

() 1

ٜٛٓط  :ايًباب .92/1

() 2

ايطبع : ٖٛ ٞعً ٞبٔ عٝػ ٢بٔ ايؿطز بٔ قاحل ايطبع ٞأب ٛاؿؼ ٕ ايعٖط ٟأسس أ ١ُ٥ايٓشٌٜٛ
ٚسصامِٖ ،أخص عٔ ايػرلاٗ٫ٚ ،ظّ ا يؿاضغ ٞعؿط غٌٓ ،ت ٗ ٗٛبػساز ٚي٘ تكاْٝـ َٓٗا :
(ايبسٜع) ( ٚؾطح اٱٜهاح )ٜٛٓ ،ط ايبػٚ ،181/2 ١ٝا٭عٜٓٚ 813/4 ّ٬ػب ي٘ ٖصا ايطأٗ ٟ
اٱْكاف ٚ ،17/1ايًباب ٚ ،90/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،154/1ؾطح ايطن.78/1 ٞ

() 3
() 4

ٜٛٓط  :ايًباب  ،90/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو  ،43/1اشلِع .125/1
ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ ٚ ،154/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو
ٚايتصٚ ،183 ،182/1 ٌٜٝاشلُع .125/1

() 5

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .43/1
35

ٚ ،43/1ؾطح ايطن،78/1 ٞ

املرِب ارتاوظ :
َ ٖٛٚصٖب ا٭عًِ (ٚ ،)1ابٔ أب ٞايعاؾٚ ،)2( ١ٝؾ ٘ٝتعطب باؿطنات اييت
قبٌ اؿطٚف  ٖٞٚي ٞغت َٓكٛي ،١بٌ ٖ ٞاؿطنات إٛدٛز ٠قبٌ اٱناؾ،١
ؾجبتت اٍٚا ٗ ٚايطؾع ٭دٌ ايهُٚ ،١اْكًب ت ٜا ٤٭دٌ ايهػطٚ ٠أيؿ ڄا ٭دٌ
ايؿتش. )3(١
 ٖٛٚنعٝـ نصيو; ٭ْ٘ إَا إٔ ته ٕٛاؿطٚف َ٫ات يًهًُات ضزت
إيٗٝا ٗ ساي ١اٱناؾ ،١أ ٚته ٕٛظا٥سْ ٠ؿأت عٔ

إؾباع اؿطنات  ،ؾإٕ
(ٚ ،)4إٕ

ناْت ٕؾأت عٔ إؾباع اؿطنات ؾَٗ ٛصٖب إاظْٚ ٞقس نعـ

ناْت َ٫ات ايهًُات ضزت إيٗٝا ؾ٬بس إٔ ٜه ٕٛاٱعطاب ٗ عٌ ايهًُ ١أٚ
ؾاٗ٥ا َع ٚدٛز ايَ٬ات اييت ٖ ٞسطٚف اٱعطاب ،أ ٚايعٓٝات اييت ٖ ٞقٌ
اٱعطاب عٓس ؾكس ايَ٬اتٖٚ ،صا  ٫هٛظ; ٭ٕ اٱعطاب ٫بس إٔ ٜه ٗ ٕٛآخط
ايهًُ ٗ ١ايًؿٚ ٜايتكسٜط(. )5

() 1

ا٭عًِٜٛ ٖٛ :غـ بٔ غًُٝإ بٔ عٝػ ٢ايٓش ٟٛايؿٓتُط ٟإعطٚف با٭عًِ

 .نإ عإاڄ

بايعطبٚ ١ٝايًػ ١ي٘ نتاب (ايٓهت عً ٢نتاب غٝب( ٚ ،ٜ٘ٛؾطح زٜٛإ اؿُاغَ ) ١ات عاّ
ٖ476ـٜٛٓ .ط ايبػٚ ،356/2 ١ٝا٭عٜٓٚ .233/8 ّ٬ػب ي٘ ٖصا إصٖب ٗ ا٫ضتؿاف ،837/2
اشلُع .125/1
() 2

ابٔ اب ٞايعاؾ : ٖٛ ١ٝقُس بٔ أب ٞايعاؾ ١ٝايًدُ ،ٞاٱَاّ ظاَع إؾب ١ًٝٝأخص عٔ

ا٭عًِ

ايؿٓتُط ،ٟت ٗٛغٖٓ509 ١ـٜٛٓ ،ط إْبا ٙايطٚاٚ ،73/3 ٠ايكً ٗ ١تاضٜذ عًُا ٤ا٭ْسيؼ
ٜٓٚ .832/3ػب ي٘ ٖصا إصٖب ٗ ا٫ضتؿاف ٚ ،838/2اشلُع .125/1
() 3

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،837/2ايتصٚ ،177/1 ٌٜٝاشلُع .125/1

() 4

ٜٛٓط  :ايتصٚ ،183/1 ٌٜٝؾطح ايتػٍٕٗ ٌٝطازٚ ،49 ٟاشلُع .125/1

() 5

ٜٛٓط :ايتصٚ ،183/1 ٌٜٝاشلُع .125/1
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املرِب الطادع:

َصٖب ايهٛؾٚ ،ٌٝساقً٘ إٔ ا٭زلا ٤ايػتَ ١عطبَ َٔ ١هاٌْ ،أٟ
باؿطنات ٚاؿطٚف َع ڄا (ٜٓٚ . )1ػب إٍ ايهػاٚ،)2( ٞ٥ايؿطا. )3( ٤
ٚاستذٛا ٕصٖبِٗ بإٔ قايٛا  :إٕ ايهُٚ ١ايؿتشٚ ١ايهػط ٠إعطاب شلصٙ
ا٭زلا ٗ ٤ساي ١اٱؾطاز  ،مٖ( : ٛصا أب يو )( ٚ ،ضأٜت أب ڄا يو )َ( ٚطضت بأب
يو) ٚا٭قٌ (أ ٳبٛٴ) ؾاغتجكٌ اٱعطاب عً ٢ايٛا ٚؾأغكڀتٚٚ ،قع اٱعطاب عً٢
ايبا ٗٚ ،٤ساي ١اٱناؾ ١ته ٕٛايهُٚ ١ايؿتشٚ ١ايهػط ٠باق ١ٝعًَ ٢ا ناْت
عً ٗ ٘ٝساٍ اٱؾطاز ٚ ،نصيو ايٛاٚ ٚا٭يـ ٚايٝا ٤بعس ٖص ٙاؿطنات ػطٟ
فط ٣اؿطنات ٗ نْٗٛا إعطاباڄٚ ،ايسي ٌٝعً ٢شيو أْٗا تتػرل ٗ ساٍ ايطؾع
ٚايٓكب ٚاؾط (. )4
ٚضز َصٖبِٗ باٯت:ٞ
 - 1إٔ زخ ٍٛاٱعطاب ايه ّ٬إِا نإ ٕعٓ ٖٛٚ ٢ايؿكٌ ٚإظاي ١ايًبؼ ٚايؿطم
بٌ إعاْ َٔ ٞؾاعًَٚ ١ٝؿعٛيٚ ١ٝغرلٖاٖٚ ،صا ٜ ٫تأت ٢إ ٫بإعطاب ٚاسس(. )5
 - 2ق ٌٝبإٔ ٖصا إصٖب ْٛ ٫رل ي٘ ٗ ن ّ٬ايعطب ؾإٕ نٌ َعطب يٝؼ ي٘
إ ٫إعطاب ٚاسس(. )6
 - 3إٔ ( ؾٛى) ( ٚشَ ٚاٍ) ع ٍ سطفٚ ٜٔعً ٢قٛيّ٘ غٝكبح اٱعطاب ٗ ْٝع

() 1

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،17/1أغطاض ايعطبٚ ،44 ،43 ١ٝؾطح إؿكٌ ٚ ،154/1ؾطح ايطن.77 ٞ

() 2

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،838ايتصٚ ،177/1 ٌٜٝاشلُع .125/1

() 3

ٜٛٓط :ايًباب ٚ ،93/1ايؿاخط ٚ ،69ا٫ضتؿاف ٚ ،838ايتصٚ ،177/1 ٌٜٝاشلُع .125/1

() 4

ٜٛٓط  :اٱْكاف .19/1

() 5

ٜٛٓط :اٱْكاف ٚ ،20/1ايًباب ٚ ،93/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،154/1ايؿاخط 71،

() 6

ٜٛٓط :اٱْكاف ٚ ،21 ،20/1ايًباب ٚ ،93/1ايتصٚ ،183/1 ٌٜٝاشلُع .125/1
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ايهًُ. )1(١
-4

إٔ ايعاٌَ  ٫وسخ عَ٬يت إعطاب ٗ إعطبٚ ،إِا أثطٜ ٙتُجٌ ٗ ع١َ٬

ٚاسس. )2(٠
املرِب الطابع:

ٜٓػب يًذطَٜٚ ،ٞصٖب ؾ ٘ٝإٍ أْٗا َعطب ١بايتػٞټ

ض ٚاْ٫ك٬ب ساي١

ايٓكب ٚاؾطٚ ،بعسّ شيو ٗ ساي ١ايطؾع (. )3
ٚاعذلض عًَ ٢صٖب٘ باٯت:ٞ
 - 1إٔ ٖصا ايكْٛ ٫ ٍٛرل ي٘; ٚشيو ٭ٕ ٖص ٙا٭زلا ١ًْ َٔ ٤إؿطزات  ،نـ
(غ ،ّ٬ظٜس) ٚغا٥ط إؿطزات ٖٞٚ ،تعطب باؿطنات ،ؾً ٛناْت َعطب١
بايتػٝرل ٚاْ٫ك٬ب ٭ز ٣شيو إٍ خطٚدٗا عٔ ْٛا٥طٖا(. )4
 - 2ساي ١ايطؾع  ٫اْك٬ب ؾٗٝا; ٭ٕ ايٛا  ّ٫ ٚايهًُ ٗ ١ا٭قٌ ٚمل تٓكًب عٔ
غرلٖا (. )5
-3

ق ٌٝبإٔ ايعسّ ٜ ٫ه ٕٛع. )6(١َ٬

 - 4ي ٛنإ اْ٫ك٬ب إعطاباڄ ٫نتـ ٣بإعطاب ٚاسس(. )7
-5

إٔ اْ٫ك٬ب ٗ إككٛض يٝؼ بإعطاب ؾهصيو ٖٓا(. )8

املرِب الجاوَ:

ٖٓاى َٔ ٜط ٣إٔ

(ؾاى )( ٚ ،شاَاٍ ) َعطبإ عطنات َكسضٗ ٠

اؿطٚف ٚ ،إٔ (أباى ) ( ٚأخاى ) ٓ( ٚاى ) َعطب ١باؿطٚفَ ٖٛٚ ،صٖب
() 1

ٜٛٓط :ايًباب ٚ ،93/1ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .121/1

() 2

ٜٛٓط :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض 121/1

() 3

ٜٛٓط :ايًباب ٚ ،92/1ؾطح إؿكٌ  ٚ،154/1ؾطح ايطنٚ ،79/1 ٞاشلُع .126/1

() 4

ٜٛٓط :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،122 ،121/1ايتصٚ ،184/1 ٌٜٝاشلُع .126/1

() 5

ٜٛٓط :ؾطح إؿكٌ ٚ ،154/1ايتصٚ ،184/1 ٌٜٝاشلُع .126/1

() 6

ٜٛٓط :ايًباب ٚ ،92/1ايتصٚ ،184/1 ٌٜٝاشلُع .126/1

() 7

ٜٛٓط :ايًباب .92/1
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ايػٗ ًٞٝعٓسَا قاٍ " :ا٭َط ؾٗٝا عٓس ٟأْٗا عَ٬ات إعطابٚ ،يٝػت

سطٚف

إعطابٚ ،احملصٚف َٓٗا ٜ ٫عٛز إيٗٝا ٗ اٱناؾٚ ،)1("١قٛي٘ٚ " :أَا قٛشلِ (ؾٛى )
ٗ ايطؾع( ٚ ،ؾاى) ٗ ايٓكب(ٚ ،ؾٝو) ٗ اـؿض ،ؾشطٚف إس ؾٗٝا سطٚف
إعطاب  ،غ ٬ف َا تكسّ ٗ (أخٝو )( ،أبٝو )ٝٓ(ٚ ،و ) ٚايؿطم بٗٓٝا ٚبٌ
أخٛاتٗا إٔ (ايؿا )٤مل تهٔ ق٘ سطف إعطاب ْ ٫ؿطازٖا ،ؾًِ ًٜعّ ؾٗٝا َا يعّ
ٗ (اـا( ٚ )٤ايباٚ ،)2( "....)٤قٛي٘ٚ" :أَا (شَ ٚاٍ ) ؾهإ ا٭ٗٚط ؾ ٘ٝإٔ ٜهٕٛ
ٜه ٕٛسطف ايعً ١سطف إعطابٚ ،)3( " ....تبع٘ ٗ َصٖب٘ ايطْس.)4( "ٟ
املرِب التاضع:

 ٖٛٚعً ٢ايعهؼ َٔ إصٖب ايػابل ،أ ٟإٔ (ؾاى) ( ٚشَ ٚاٍ)َ ،عطبإ
باؿطٚف ٚ ،بك ١ٝا٭زلاَ ٤عطب ١عطنات َكسض ٠عً ٢اؿطٚف

 ،شنطٙ

ايػٛٝطٚ ٞمل ٜٓػب٘ ٭سس (.)5
املرِب العاغس:

ٜٓػب إٍ ا٭خؿـ ٚساقً٘ إٔ ٖص ٙاؿطٚف ز ٌ٥٫إعطاب ( ،)6قاٍ  :٭ْٗا يٛ
ناْت سطٚف إعطاب ٕا نإ ؾٗٝا ز٫ي ١عً ٢اٱعطابٚ ،زي ٌٝشيو ٗ م( ٛشٖب
ظٜسٚ ،اْڀًل عُط ،) ٚؾايساٍ ٚايطا ٤يٝؼ ؾٗٝا ز٫ي ١عً ٢اٱعطاب  ،يهٔ سطٚف
ايعً ٗ ١ا٭زلا ٤ايػت ١زاي ١عً ٢اٱعطابٚ ،يهٓٗا يٝػت إعطاب (.)7
(ْ )3( )2( ) 1تا٥ر ايؿهط ٗ ايٓشٛم .80 – 77
() 4

ايطْس ٖٛ :ٟعُط بٔ عبس اجملٝس بٔ عُط ايطْس ،ٟتًُٝص ايػٗ ،ًٞٝأتكٔ ع يَٛاڄ ٚقاض إَاَاڄ ٗ
ايعطب ١ٝي٘ ؾطح اؾٌُ يًعدادَ ،ٞات غٖٓ610 ١ـٜٛٓ ،ط ايبػٜٓٚ ،220/2 ١ٝػب ي٘ ٖصا
ايطأ ٗ ٟا٫ضتؿاف ٚ ،838/2ايتصٚ ،178/1 ٌٜٝاشلُع .126/1

(ٜٛٓ ) 5ط :اشلُع .126/1
() 6

ٜٛٓط :اٱْكاف ٚ ،17/1ايًباب ٚ ،91/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،154/1ايؿاخط ٚ ،68ا٫ضتؿاف
ٚ ،838/2ايتصٚ ،178/1 ٌٜٝاشلُع .126/1

() 7

ٜٛٓط :اٱْكاف .22 ،21/1
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ٚاختًـ ٗ ق ٍٛا٭خؿـ ،ؾصٖب أب ٛإغشامٚ ،ايػرلاٗ إٍ إٔ َعٓ٢
قٛي٘ أْٗا َعطب ١عطنات َكسض ٗ ٠اؿطٚف اييت قبٌ سطٚف ايعًَٓٚ ، ١ع َٔ
ٛٗٚض ٖص ٙاحل ضنات ٗ ٖص ٙاؿطٚف ن ٕٛسطٚف ايعً ١تڀًب سطنات َٔ
دٓػٗا (ٚ ،)1ؾػط ٙابٔ ايػطازٚ ،ابٔ نٝػإ بأْ٘ ٜككس إٔ ٖص ٙاؿطٚف
سطٚف إعطاب  ٫ٚإعطاب ؾٗٝا ٚ ٫اٖط َ ٫ٚكسض (ٚ ،)2قس شنط ايػٛٝط ٞإٔ
ٖص ٜٔايكٛيٌ ّج ٕ٬إصٖب اؿاز ٟعؿط (.)3
ٚقس ضز َصٖب ا٭خؿـ بإٔ ٖص ٙا٭سط

ف ي ٛناْت ز ٌ٥٫إعطاب ٗ

ايهًُ ١ي ٛدب إٔ ٜه ٕٛاٱعطاب ؾٗٝا; ٭ْٗا ٗ آخط ايهًُٖٚ ، ١صا ٜتؿل َع
أنجط اٯضاٚ ، ٤إٕ زيت عً ٢إعطاب ٗ غرل ايهًُ ١ؾٗصا ٪ٜز ٟإٍ إٔ تهٕٛ
ايهًَُ ١بٖٓٚ ،١ٝصا خ٬ف نْٗٛا َعطب١

(ٚ ،)4ي ٛناْت ظٚا٥س زاي ١عً٢

اٱعطاب يهإ (ؾٛى) ( ٚشَ ٚاٍ) أزلاَ ٤عطب ١عً ٢سطف ٚاسس (ٚ ،)5ايساٍ ٖٓا
ٖٓا ْٖ ٛؿؼ إسي ٍٛعً ، ٘ٝؾايسٚاٍ ٖص ٙا٭سطف ٚإسي ٍٛعً ٘ٝساي ١ايطؾع
ٚايٓكب ٚاؾط ،ؾإٕ مل ٜهٔ ْٖ ٛؿػ٘ استاز إٍ قٌ (.)6

() 1

ٜٛٓط :ايتصٚ ،178/1 ٌٜٝاشلُع .126 /1

() 2

ٜٛٓط  :ايتصٚ ،178/1 ٌٜٝاشلُع .126/1

() 3

ٜٛٓط  :اشلُع .126/1

() 4

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،22/1ايًباب . 91/1

() 5

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ، 92/1ايؿاخط .69

() 6

ٜٛٓط :ايؿاخط .70
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املرِب اذتاد ٙعػس:
َٔ ايٓشاٜ َٔ ٠ط ٣إٔ ٖص ٙاؿطٚف سطٚف إعطابٚ ،زٚاٍ عً ٢اٱعطاب ،
أ ٟهُع ٕٛب ٜٔق ٍٛا٭خؿـ ٚق ٍٛغٝب ، ٜ٘ٛغرل أِْٗ مل ٜكسضٚا ؾٗٝا إعطاباڄ،
ٖٚصا َصٖب أب ٞعً ٞايؿاضغ. )1( ٞ
ٚضز بأْ٘ يٝؼ نٌ َكسض عً ٘ٝزي ٌٝيؿٚ ،ٞٛايسي ٌٝعً ٢شيو
إككٛض (ٚ ،)2عٔ َصٖبِٗ ٜك ٍٛأب ٛسٝإ

ٚ" :نأْ٘ ْع بٌ ق ٍٛا٭خؿـ

ٚغٝب . ٜ٘ٛؾشهُٛا بأْٗا سطٚف إعطاب ٚ ،قٛضٖا إذ تًؿ ١تػين عٔ تكسٜط
اٱعطاب ؾَٗ٫ ٞاتٚ ،اؾُع ٜ ٫كح; ٭ٕ نْٗٛا زٚاٍ ٜكته ٞنْٗٛا ظا٥س٠
عًَ ٢صٖب ا٭خؿـٚ ،نْٗٛا سطف إعطاب تكته ٞنْٗٛا غرل ظا٥س.)3( "٠
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ الكٗاع :

اعتُس ايبعً ٞعً ٢ايكٝاؽٚ ،ؼسٜساڄ قٝاؽ ايعً. ١
فايبعًٖ ٗ ٞص ٙإػأيٜ ١ط  ٣إٔ ا٭زلا ٤ايػت ١إعتً ١شلا سطٚف إعطاب
قٝاغ ڄا عً ٢ا٭زلا ٤إعطبٚ ;١شيو ٭ٕ ا٭قٌ ٗ نٌ اغِ َعطب إٔ ٜه ٕٛي٘
سطف إعطابٚ ،إٔ ٜعطب باؿطن ٫ ١باؿطف
ٜه ٕٛشلا سطف إعطابٚ ،تعطب باؿطن١

ٚ ،ا٭زلا ٤ايػتٜٓ ١بػ ٞإٔ
 ٫ٚ ،غب ٌٝإٍ شيو إ ٫بهٕٛ

سطٚف ايعً ١سطٚف إعطابٚ ،اؿطنات َكسض ٠عًٗٝا  ،ؾإكٝؼ ٚإكٝؼ عً٘ٝ
ٖٓا ٜؿذلنإ ٗ ايعً ١اييت ته ٕٛغبباڄ سكٝك ٝڄا ٗ ثبٛت اؿهِ شلُا; ٭ٕ
اٱعطاب إَا َعٓٚ ٢إَا سطنٚ ،١نُٖ٬ا ٜؿتكطإ إٍ قٌ ٜك ّٛب٘

(ٜٛٓ ) 1ط  :ايتعًٝك ١عً ٢نتاب غٝب.30/1 ،ٜ٘ٛ
(ٜٛٓ ) 2ط  :ايؿاخط .71
( ) 3ايتص.179/1 ٌٜٝ
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 ،أ ٟإٔ

اٱعطاب َعاْ ٞنايؿاعًٚ ١ٝإؿعٛي ، ١ٝباٱناؾ ١إٍ أْ٘ سطنُٝ ١ع ٖصا
إعٓ٫ٚ ،٢بس يهًُٗٝا َٔ قٌ نشطف ايساٍ ٗ (ٜك ّٛظٜس).
٪ٜٚنس ايبعً ٞقٛي٘ بكٝاؽ عً ١آخط ،ؾٗص ٙا٭زلا ٤ايػت ١شلا سطٚف
إعطاب قبٌ اٱناؾ ٗ ١مٛ

( :أر) (ٚأب)ٜٓٚ ،بػ ٞبعس إناؾتٗا ٗ مٛ

(أخٛى)( ٚ ،أبٛى) إٔ ته ٕٛشلا أٜهاڄ أسطف إعطاب َجٌ بك ١ٝا٭زلا ٤إعطب١
قبٌ اٱضاؾٚ ١بعسٖا.
الرتجٗح:
ايطادح عٓسَ ٟصٖب ابٔ َايو ،أ ٟإٔ ٖص ٙا٭زلا ٤عٓس إناؾتٗا َعطب١
باؿطٚف; ٭ْ٘ بعٝس عٔ ايتهًـ ٚايتكسٜط.
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:

ٌٕع حسٔف ( املد ٔالمني) يف املجٍٔ ٜادتىع
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعً (( : ٞسطٚف إس ٚايًٌ ٗ إجٓٚ ٢اجملُٛع سطٚف إعطاب عٓس

(غٝبٚ )ٜ٘ٛقاٍ ا٭خؿـ ،إاظْ ،ٞإدلز  :يٝػت سطٚف إعطاب; ٭ْٗا تسٍ عً٢
اٱعطابٚ،سطٚف اٱعطاب ٫تسٍ عً،٘ٝ

… ٚ ،قاٍ ايؿطاٚ ،٤قڀطب ٖٞ :

أْؿػٗا إعطاب; ٭ٕ اٱعطاب َا نإ سازثاڄ عٔ عاٌَٚ ،إ ٫عً ٢ايؿاعٌ ٚإؿعٍٛ
 ٖٛٚنصيو ،ؾته ٕٛإعطاب ڄا ٚ .ايكشٝح ا٭ٚ ،ٍٚاؾٛاب عٔ سذ ١ا٭ خؿـ
أْٗا ي ٛناْت زي ٌٝاٱعطاب يهإ اٱعطاب إَا ؾٗٝا ٚإَا ٗ غرلٖاٚ ،نُٖ٬ا
باطٌٚ .عٔ سذ ١ايؿطا ٤أْٗا ي ٛناْت إعطاباڄ ٕا زيت عً ٢غرل اٱعطاب ،يهٓٗا
زاي ١عً ٢غرل ،ٙؾٗ ٞنـ (تا )٤ايتأْٝح ٜ( ٚا )٤ايٓػب))(.)1
حتمٗن املطأل:ٛ

اختًـ ٗ سطٚف إس ٗ إجٓٚ ٢اجلَعٚ ،يًٓشا ٗ ٠شيو عسَ ٠صاٖب:

إصٖب ا٭:ٍٚ
ٜصٖب اـًٚ ،)2( ٌٝغٝب ٜ٘ٛإٍ إٔ أسطف إس ٚايًٌ ٗ إجٓٚ ٢اؾُع
سطٚف إعطابٜ ،ك ٗ ٍٛايهتاب ٚ(( :اعًِ أْو إشا ثٓٝت ايٛاسس ؿكت٘ ظٜازتإ ،
ا٭َٗٓ :ٍٚا سطف إس ٚايًٌ ٖٛٚ ،سطف اٱعطاب  ،غرل َتشطى ، َٕٛٓ ٫ٚ
ٜه ٗ ٕٛايطؾع أيؿاڄ ٚ ،مل ٜهٔ (ٚاٚاڄ); يٝؿكٌ بٌ ايتجٓٚ ١ٝاؾُع ايص ٟعً٢
سس ايتجٜٓٚ ، ١ٝه ٗ ٕٛاؾط (ٜاَ )٤ؿتٛس ڄا َا قبًٗا ٚ ،)3( ))...نصيو ٜك ٍٛعٔ
اؾُع(.)4
فإككٛز ٗ َصٖب غٝب ٜ٘ٛإٔ ٖص ٙاؿطٚف سطٚف إعطاب  ،نشطف
ايساٍ ٗ (ظٜس)ٚ ،قس اختًـ ٗ ؾِٗ َصٖب٘  ،فٖٓاى َٔ ؾػط ق ٍٛغٝب ٜ٘ٛبإٔ
( )1

ايؿاخط .79 ،78

( )2

ٜٛٓط  :اٱٜهاح يًعدادٚ ،130 ٞا٫ضتؾاف ٚ ،56ايتصٚ ،291 /1 ٌٜٝاشلُع .161 /1

(  )5( )4( )3ايهتاب . 18 ، 17/1
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إطاز َٓ٘ إٔ ٖص ٙاؿطٚف سطٚفٴ إعطابٚ ،اؿطنات َكسض ٠ؾ ٘ٝأَ َِٗٓٚ .
ؾػط قٛي٘ بإٖٔا ْؿػٗا سطٚف إعطاب ٚ ،غٝب ٗ ٜ٘ٛايهتاب مل ٜصنط تكسٜط
اؿطنات ٗ ٖص ٙاؿطٚف ( . ) 1
ٚقس ٕ م عً ٢شيو ايؿاضغٚ ،) 2 ( ٞابٔ دين ( ٚ ، ) 3اختاض ٖصا إصٖب
اٍظدادٚ ،)4( ٞابٔ نٝػإ ( ٚ ،) 5ابٔ دين ( ٚ ، ) 6ا٭ْباضٜٓٚ ، ) 7 ( ٟػب
يًبكط ٌٜعاَٚ ،) 8 ( ١قس أخص ب٘ ا٭عًِ ( ٚ ،) 9عًْ ٘ٝاع َٔ ١ايٓشا. ) 10 ( ٠
ٚاؿذ ٗ ١شيو َا ٜأت: ٞ
 - 1إٔ ٖص ٙا٭سطف ظا٥سٕ ٠عٓ ،٢فٖ ٞسطٚف إعطاب،ؾاٱعطاب زخٌ ايهًُ١
يبٝإ ساشلا  ،أ ٟيبٝإ َعٓاٖا ايٓشٚ ، ٟٛايهًُ ١ايٛاسسٜ ٠تػرل إعطابٗا بتػرل
َٛقعٗا ٕا ناْت زاي ١عً ٢إؿطز ٚ ،بعٜاز ٠سطف ايتجٓٚ ١ٝاؾُع زاٍ  ٠عً ٢اثٌٓ
ٚعً ٢اؾُع  ،ؾإٕ ٖصا زي ٌٝعً ٢إٔ ٖص ٙايعٜازُ َٔ ٠اّ ايكٝػٕ ١عٓٚ ٢نعت
يٖ٘ٚ ،صا ْٛرل نًُ( ١سبً( ٚ ،) ٢قا ،) ١ُ٥ؾإٕ (ا٭يـ ) ( ٚاشلا ) ٤ظٜستا ٕعٓ٢
ايتأْٝح(. )11

( ٜٛٓ ) 1ط  :ايهتاب . 18 -17/1
( ٜٛٓ ) 2ط  :ايتعًٝك. 26 – 25/1 ١
( ٜٛٓ ) 3ط  :غط قٓاع ١اٱعطاب . 341 – 333/2
( ٜٛٓ ) 4ط  :اٱٜهاح ايعهس. 131 ٟ
()5

ٜٛٓط  :غط قٓاع ١اٱعطاب ٚ ، 333/2ؾطح إؿكٌ . 187/3

()6

ٜٛٓط  :غط قٓاع ١اٱعطاب . 333/2

( ٜٛٓ ) 7ط  :أغطاض ايعطب.48 ١ٝ
( ٜٛٓ ) 8ط  :اٱْكاف .33/1
( ٜٛٓ ) 9ط  :ؾطح ا٭ بصٚ ، 177/1 ٟايتصٚ ، 291/1 ٌٜٝؾطح ايتغ٘ ٌٜيًُطازٚ ، 114 ٟإػاعس
. 47/1
( ٜٛٓ ) 10ط ْ :تا٥ر ايؿهط ٚ ،82ايؿاخط ٚ ، 79ا٫ضتؿاف . 569/2
( ٜٛٓ ) 11ط  :ؾطح ايػرلاٗ ٚ ، 132/1غط قٓاع ١اٱعطاب ٚ ، 334/2اٱْكاف ٚ ، 34/1ايًباب
ٚ ، 104/1ايتبٚ ، 104 ٌٜؾطح إؿكٌ ٚ ، 187/3ايؿاخط ٚ ، 79ايتصٚ ، 291/1 ٌٜٝؾطح
ايتغٗ ٌٝيًُطاز.114ٟ
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َ ،جٌ

 - 2إجٓٚ ٢اؾُع نًُتإ َتُهٓتإ ؼتادإ إٍ سطف إعطاب
ايهًُ ١إؿطز ٠إتُهٓ. ) 1 ( ١
 - 3إٔ سطف اٱعطاب إشا غك٘ ىتٌ إعٓٚ ، ٢نصيو ٖص ٙاؿطٚف إشا
غكڀت اختٌ َعٓ ٢ايتجٓٚ ١ٝاؾُع ( . ) 2
 - 4أْ٘ ي ٛزل ٞبٓشَ ( : ٛػًُإ) ثِ ضخِ ؿصف َٓ٘ ا٭يـ ٚايٓٚ ، ٕٛايٕٓٛ
يٝػت سطف إعطاب باتؿام ،ؾٛدب إٔ ٜه ٕٛا٭يـ ( . ) 3
ٚاعذلض عًٖ ٢صا إصٖب بأْ٘ إٕ ناْت ٖص ٙاؿطٚف ٖ ٞسطٚف
اٱعطاب نا٭يـ ٗ (ح بٍ )ٚ ،ايتا( ٗ ٤قا ،) ١ُ٥ؾإْ٘ ٜٓبػ ٞأ ٫تتػرل ٗ ايطؾع
ٚاؾط ; ٭ٕ سطٚف اٱعطاب  ٫تتػرل شٚاتٗا ( ٜٚ ، ) 4ك ٍٛابٔ عكؿٛض ٗ إبڀاي٘
شلصا إصٖب إٕ نإ إككٛز َٓ٘ تكسٜط اؿطنات ٗ ٖص ٙاؿطٚف ٚ (( :أَا
َٔ شٖب إٍ أُْٗا َعطبإ باؿطنات إكسض ٗ ٠اؿطٚف

 ،ؾُصٖب٘ ؾاغس;

٭ْ٘ هب إٔ وطى ايٝآَ ٗ ٤كٛب ْع إصنط ايػامل بايؿتش ، ١يهْٗٛا ٫
تػتجكٌ ؾتك : ٍٛضأٜت ايعٻ ٟٵٳزٹ ٜٔٳٚ ،هب إٔ ته ٕٛتجٓ ١ٝإٓكٛب ٚإدؿٛض
با٭يـ  ،يتشط ى ايٝاَُٗٓ ٤ا ٚاْؿتاح َا قبًٗا  ،ؾتك : ٍٛضأٜت ايعٜسإ َٚ ،طضت
بايعٜسإ ))( ٚ ) 5نصيو ضز ٙابٔ َايو ( ٚ ،) 6ا٭بشٜٚ ،) 7 ( ٟك ٍٛايطن (( : ٞبأٟ
بأ ٟؾْ ٤ٞعطف إٔ ٖص ٙاؿطٚف ناْت ٗ ا٭قٌ سطٚف اٱعطاب

ٚ ،مل ٫

( ٜٛٓ ) 1ط :غط قٓاع ١اٱعطاب ٚ ،334 ، 333/2ايًباب ٚ ، 104/1ايتبٚ ، 104 ٌٜايؿاخط . 79
( ٜٛٓ ) 2ط  :اٱٜهاح يًعدادٚ ، 130 ٞايتبٚ ، 104 ٌٜايؿاخط . 79
( ٜٛٓ ) 3ط  :ايًباب ٚ ، 104/1ايتبٚ ، 105 ٌٝايؿاخط.79
( ٜٛٓ ) 4ط :ؾطح ايػرلاٗ ٚ ، 132/1غط قٓاع ١اٱعطاب ٚ ، 335/2ايبػ. 197/1 ٘ٝ
()5

ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عل ؾٛض ٚ 123/1نصا ٚضز ٗ ايتصٚ ، 292/1 ٌٜ ٟؾطح ايتػٌٗٝ
يًُطاز.114ٟ

( ٜٛٓ ) 6ط  :ؾطح ايتػَٗ ٕ٫ ٌٝايو . 75 ، 74/1
( ٜٛٓ ) 7ط  :ؾطح ا٭بش. 117/1 ٟ
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هٛظ نُا اخذلْا  ،إٔ هعٌ َا ٖ ٛع ١َ٬إجٔ ٚ ٣اجملُٛع قبٌ ن ْ٘ٛسطف
اٱعطاب ،ع ١َ٬اٱعطاب أٜه ڄا .) 1 ( ))............
ٚأدٝب عٔ ا٫عذلانات بإٔ تػٝرل اؿطٚف ٜ ٫سٍ عً ٢إعطاب  ،ؾٗٓاى أزلا٤
َبٓ ١ٝتتػرل قٛضٖا ٗ ساٍ ايٓكب ٚاؾط ٚايطؾع َ ،جٌ أزلا ٤اٱؾاضٚ ٠ايهُا ٥ط،
ؾؿ ٞايطؾع ( أْا ٚأْت ) ٗٚ ،ساٍ ايٓكب (إٜاى ٚ ،إٜاٚ ،)ٟتبكَ ٢بٓ. ) 2 ( ١ٝ
نُا إٔ تػٝرل ٖص ٙاؿطٚف ٗ اؾط ٚايٓكب ّٓ ٫ع َٔ نْٗٛا سطٚف
إعطاب ،٭ٕ ٖٓاى َٔ سطٚف اٱعطاب إتؿل عًٗٝا َا وسخ ؾٗٝا تػٝرل مٛ

:

أيـ (ن( ٚ ،) ٬نًتا ) ،ؾؿ ٞايطؾع ٜكاٍ ( :نُٖ٬ا ) (ٚنًتاُٖا )ٗٚ ،
ايٓكب ٚاؾط ٜكاٍ( :نًتُٗٝا ) (ٚنًُٗٝا)(  ٗٚ ، ) 3شيو نطب َٔ اؿهُ١
ٚايبٝإ  ،٭ِْٗ أضاز ٚا بٗصا ايتؿػرل إٔ ٜعًُٛا إٔ ا٫غِ با ڈم عً ٢إعطاب٘ ٚ ،أْ٘
َتُهٔ غرل َبين .
ٚقس أداب أب ٛسٝإ عٔ اعذلاض ابٔ عكؿٛض  َٔٚتابع٘

 ،ؾُا ق ٌٝعٔ

يعٛٗٚ ّٚض ايٓكب ٗ (ايٝا ، )٤نإ اؾٛاب بأِْٗ ٕا ًٓٛا ساي ١ايٓكب عً٢
ساي ١اؾط أدطٚا اؿهِ عً ٢ايٝا ٤سهُ ڄا ٚاسساڄ

 ،ؾهُا قسضٚا ايهػط٠

قسضٚا ايؿتش ، ١ؼكٝكاڄ يًشٌُ .
َٚا ق ٍٞعٔ يع ّٚتجٓ ١ٝإٓكٛب ٚاجملطٚض با٭يـ يتشطى ايٝاٚ ٤اْؿتاح َا
قبًٗا  ،أدٝب بإٔ إٛدب يًكًب ايؿطم ٚ ،إٕ نإ ايكٝاؽ َا شنط ٚ ،يص يو
٫سٖ ٜصا ايكٝاؽ بٓ ٛاؿاضخ بٔ نعب َٔ ايعطب ،ؾأقطٚا إجٓ ٢با٭يـ ضؾع ڄا
ْٚكب ڄا ٚدطڄا ( . ) 4

(  ) 1ؾطح ايطن. 86/1 ٞ
( ٜٛٓ ) 2ط  :ؾطح ايػرلاٗ .133/1
( ٜٛٓ ) 3ط  :غط ايكٓاع.336/2 ١
( ٜٛٓ ) 4ط  :ايتصٚ 293 ، 292/1 ٌٜٝنصا ٗ ؾطح ايتغ٘ ٌٜيٌَطاز. 114 ٟ
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املرِب الجاٌ٘ :

شٖب ايهٛؾ ٕٛٝإٍ إٔ أسطف إس ٚايًٌ ٗ إجٓٚ ٢اؾُع ٖ ٞاٱعطاب ْؿػ٘(،)1

ٜٓٚػب إٍ ايؿطاٚ ، ) 2 ( ٤ايعٜازٟ

()3

ٚ ،قڀطب

()4

ٚ ،ب٘ أخص ايعدادٗ ٞ

اؾٌُ (  ،) 5غ ٬ف ضأ ٗ ٜ٘اٱٜهاح َ ٖٛٚ ،صٖب ايعداز ( ٚ ،) 6ابٔ َايو ( ،)7
ٚ ،)7ايطنٚ ،) 8 ( ٞايؿاطيب ( . ) 9
ٚاؿذَ ٗ ١صٖبِٗ إٔ اٱعطاب ٜه ٕٛسطنٚ ١سطؾ ڄا

 ،ؾإٕ نإ

سطن ١مل ٜهٔ إ ٗ ٫سطف ; ٭ْٗا  ٫تك ّٛبٓؿػٗاٚ ،إٕ نإ سطؾ ڄا قاّ بٓؿػ٘
ٚاٱعطاب باؿطٚف ٚقع ٗ ايه ، ) 10 ( ّ٬نُا أْٗا تتػرل نتػرل اؿطنات ،
ٚي ٛناْت سطٚف إعطاب ٕا تػرلت شٚاتٗا ( ،)11نُا إٔ اٱعطاب َٖ ٛا زٍ عً٢
إعٓ ٢ائس َٔ ٟٛؾاعًَٚ ، ١ٝؿعٛيٚ ١ٝغرلٖا ٚ ،نإ سازث ڄا عٔ عاٌَ ٖٚ ،صٙ
اؿطٚف بٗص ٙإٓعي. ) 12 ( ١

()1

ٜٛٓط  :اٱٜهاح يًع دادٚ ، 130 ٞاٱْكاف ٚ ، 33/1ؾطح ايطنٚ ، 86/1 ٞاٱضتؿاف
ٚ ، 569/2تٛنح إكاقس ٚ ، 66/1ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.116 ٟ

()2

ٜٛٓط  :غط قٓاع ١اٱعطاب ٚ ، 333/2أغطاض ايعطبٚ ، 48 ١ٝايتبٚ 103 ٌٝايًباب ، 103/1
ٚؾطح إؿكٌ ٚ ، 188/3ايؿاخط . 79

()3

ٜٛٓط  :غط قٓاع ١اٱعطاب ٚ ، 333/2أغطاض ايعطبٚ ،48 ١ٝؾطح إؿكٌ . 188/3

()4

ٜٛٓط  :أؽضاض ايعطبٚ ،48 ١ٝاٱْكاف ٚ ، 33/1ايتبٚ ، 103 ٌٝايًباب ٚ ، 103/1ايؿاخط ،79
ٚا٫ضتؿاف ٚ ،569/2تٛنٝح إكاقس ٚ ، 66/1ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز. 116 ٟ

()5

ٜٛٓط :اؾٌُ يًعداد03 ٞ

()6

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف ٚ ، 569/2ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.116 ٟ

()7

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .75/1

()8

ٜٛٓط  :ؾطح ايطن.86/2 ٞ

()9

ٜٛٓط  :إكاقس ايؿاف.175/1 ١ٜ

( ٜٛٓ ) 10ط  :اٱٜهاح يًعدادٚ ،132 ٞاٱْكاف . 34/1
( ٜٛٓ ) 11ط  :اٱْكاف . 34 ، 33/1
( ٜٛٓ ) 12ط  :ايتب.106 ٌٝ
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ٚقس اعذلض عًٜ ،ِٗٝك ٍٛا٭ْباضٚ" : ٟأَا َٔ شٖب إٍ أْٗا أْؿػٗا ٖٞ
اٱعطاب ،ؾٛاٖط ايؿػاز; ٚشيو ٭ٕ اٱعطاب  ٫ىٌټ غكٛط٘ ببٓا ٤ايهًُٚ ،١يٛ
أغكڀٓا ٖص ٙا٭سطف يبڀٌ َعٓ ٢ايتجٓٚ ١ٝاؾُعٚ ،اختٌ َعٓ ٢ايهًُ ،١ؾسٍ
شيو عً ٢أْٗا يٝػت بإعطابٚ ،إمنا ٖ ٞسطٚف إعطاب"( . ) 1
ٜٚسٍ عً ٢أْٗا يٝػت إعطاب ڄا أْٗا َٛدٛزٗ ٠

اغِ ايعسز م ( : ٛاثٓإ )

ٚنصيو ٗ اغِ اٱؾاض ٠مٖ( :ٛصإ) (.)2
()3

ٚقس أدٝب عٔ قٛشلِ أْٗا ناؿطنات ٗ ايتػٝرل باٯت: ٞ
 - 1إٔ ايكٝاؽ ٜكته ٞأ ٫تتػرل  ،إ ٫أِْٗ عسيٛا عٔ ٖصا ايكٝاؽ  ،ٱظاي١
ايًبؼ ؾً ٛق ( :ٌٝنطب ا يعٜسإ ايعُطإ ) ،يٛقع ايًبؼ  ،نُا إٔ اؿطنات
عٓس غكٛطٗا  ٫ىتٌ إعٓ ٢غ٬ف ٖص ٙا٭سطف.
 - 2إٔ إجٓٚ ٢اؾُع ْٛ ٫رل يًٛاسس َُٓٗا إ ٫بتجينت٘ أْ ٚع٘  ،ؾعٛنٓا َٔ
ؾكس ايهُرل ايساٍ عًَ ٢جٌ إعطابٗا بتػرل ٖص ٙا٭سطف .
 - 3إٔ ٖصا ٜٓتكض بايهُا٥ط إتكًٚ ١إٓؿكً ، ١ؾإْ٘ا تتػرل ٗ ساٍ ايطؾع ،
ٚايٓكبٚ ،اؾط ٚ ،يٝؼ تػرلٖا إعطاباڄ ٖٚ ،ص ٙا٭سطف أٜه ڄا ت زٍ عًَ ٢عا ڈٕ
غرل َعاْ ٞاٱعطاب ،ؾٗ ٞى ـ( تا ٤ايتأْٝح ٜٚ ،ا ٤ايٓػب ) ( . ) 4
ٚ ،ي ٛناْت عَ٬ات
ثِ إٕ ٖص ٙاؿطٚف تسٍ عً ٢ايتجٓٚ ١ٝاؾُع
يٲعطاب ٭ز ٣شيو إٍ إٔ ٜسٍ نٌ ٚاسس َُٓٗا ع ٍ َعٓ ٗ ٌٝساٍ ٚاسس، ٠
ٚاؿطف ٜ ٫سٍ ٗ سٌ ٚاسس عً ٢أنجط َٔ َعٓ ، ٢باٱناؾ ١إٍ إٔ اٱعطاب
وسث٘ ايعاٌَٖٚ ،ص ٙاؿطٚف َٛدٛز ٠قبٌ زخ ٍٛايعاٌَ  ،٭ِْٗ قايٛا  :ظٜسإ
نُا قايٛا:اثٓإ( . ) 5
()1

أغطاض ايعطب. 49 ١ٝ

()2

ٜٛٓط  :غط ايكٓاع.349/2 ١

()3

ٜٛٓط  :اٱْكاف . 37 ، 36/1

()4

ٜٛٓط  :ايتبٚ ، 108 ٌٝايًباب .105/1

()5

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .123/1
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املرِب الجالح :

ٜرل
شٖب ْاع َٔ ١ايٓشا ٠إٍ إٔ إجٓٚ ٢اؾُع َعطبإ بايتؼ
ٚاْ٫ك٬ب ٗ ايٓكب ٚاؾط ٚ ،بعسَ٘ ٗ ايطؾع َ ٖٛٚصٖب اؾطَْٚ ،) 1 (ٞػب
يػٝب ٖٛٚ ،)2(ٜ٘ٛاختٝاض إاظْ.) 3 ( ٞ
ٚاختاض ٙابٔ عكؿٛض عٓسَا قاٍ ٚ (( :ايكشٝح أْ٘ َا َعطبإ بايتػٝرل
ٚاْ٫ك٬ب ٚ ،شيو إٔ ا٭قٌ ٗ ايتجٓ ١ٝقبٌ زخ ٍٛايعاٌَ إٔ ته ٕٛبا٭يـ ،
ٚا٭قٌ ٗ ا ؾُع إٔ ٜه ٕٛبايٛاٚ ، ٚشيو م : ٛظٜسإ ٚظٜسْٛٚ ، ٕٚرل شيو
اثٓإ ٚث٬ثٚ ،ٕٛإشا زخٌ عاٌَ ايطؾع عًُٗٝا مل وسخ ؾُٗٝا ؾ٦ٝاڄٚ ،نإ تطى
ايع ١َ٬شلُا عٚ ،١َ٬إشا زخٌ عاٌَ ايٓكب أ ٚاـؿض عًُٗٝا قًبت (ا٭يـ ) ٚ
(ايٛاٜ )ٚا ، ) 4())٤أ ٟإٔ َجٌ( :ظٜس ٖٛ ) ٕٚا٭قٌ ٚ ،إشا زخٌ عً ٘ٝعاٌَ ايطؾع
مل ٜػرل ٙؾهإٔ تطى ايعٜ ١َ٬كَ ّٛكاّ ايعٚ ، ١َ٬زخ ٍٛعاٌَ ايٓكب ٚعاٌَ
اـؿض ٜكًب (ايٛاٜ )ٚا ،٤ؾٗصا ايتػٝرل ٖ ٛاٱعطاب .
ٚاؿذ ٗ ١شيو إٔ سطف اٱ عطاب ًٜعّ ططٜكٚ ١اسس ، ٠ؾًُا نإ ايطؾع
عطف ٚاؾط ٚايٓكب عطف آخط عًِ بإٔ اْ٫ك٬ب ٖ ٛاٱعطاب ( . ) 5
ٚاعذلض إدلز عً ٢اؾطّ  ٟقا٬٥ڄ ٜٚ (( :كاٍ ٭ ب ٟعِ ض  :إشا ظعُت إٔ
ا٭يـ سطف إعطاب ٚ ،إٔ اْك٬بٗا ٖ ٛاٱعطاب  ،ؾكس يعَو ٗ شيو ؾ٦ٝإ ،
أسسُٖا  :أْو تععِ إٔ اٱعطاب َعٓٚ ٢يٝؼ بًؿ ، ٜؾٗصا خ٬ف َا أعڀٝت٘ ٗ
ايٛاسسٚ .ايؿ ٤ٞاٯخط  :أْو تعًِ إٔ أ ٍٚأسٛا ٍ ا٫غِ ايطؾع  ،فأَ ٍٚا ٚقعت
()1

ٜٛٓط  :إكتهب ٚ ، 151/2غط ايكٓاعٚ ، 333/2 ١أغطاض ايعطبٚ ، 48 ١ٝاٱْكاف 33/1
ٚايًباب  ٚ ، 103/1ايتبٚ ،103 ٌٝؾطح إؿكٌ ٚ ، 188/3ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ، 74/1
ٚؾطح ايطنٚ ، 76/1 ٞايؿاخطٚ ، 79ا٫ضتؿاف ٚ ، 569/2ايتصٚ ، 288/1 ٌٜٝؾطح ايتػٌٗٝ
يًُطازٚ ، 114 ٟإػاعسٚ ، 47/1ايَ٘ع . 162/1

()2

ٜٛٓط  :ؾطح ا٭بص.178/1 ٟ

()3

ٜٛٓط  :ايبػ ، 198/1 ٘ٝاشلُع . 162/1

()4

ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض 124./1

()5

ٜٛٓط  :ايتب.106 ٌٝ
49

ايتجٓٚ ١ٝقعت ٚا٭يـ ؾ٘ٝا ،ؾكس ٚدب أٜ ٫ه ٕٛؾٗٝا ٗ َٛنع ايطؾع إعطاب ،
٭ْ٘  ٫اْك٬ب َعٗا))( . ) 1
ٚؾػاز َصٖب٘ ٜهُٔ ٗ أْ٘ دعٌ اٱعطاب ٗ اؾط ٚايٓكب َع

ْ٫ ٢

يؿٛاڄ ٚ ،إعٓ ٖٛ ٢اْ٫ك٬ب  ،أ ٟأْ٘ دعٌ اٱعطاب بػرل سطن ٫ٚ ١سطف

،

ٚدعٌ اٱعطاب ٗ ايطؾع يؿ ٛڄا َ ٫عٓٚ ، ٢بصيو ؽتًـ أٚد٘ اٱعطاب ٗ ا٫غِ
ايٛاسس (  ٗٚ ،) 2إٔ قٛي٘ هعٌ املثٓٚ ٢اؾُع ٗ ساي ١ايطؾع َبٓ ، ٌٝ٭ْ٘ مل
ٜٓكًب عٔ غرل ; ٙ٭ٕ أ ٍٚأسٛاٍ ا٫غِ ايطؾع ( . ) 3
ٚاعذلض عً ٘ٝابٔ َايو با٭ٚد٘ اٯت.)4(١ٝ
.1

إٔ تطى ايع ١َ٬ي ٛقح دعً٘ ع ٠ ّ ٬اٱعطاب يهإ ايٓكب ب٘ أ ; ٍٚ٭ٕ

اؾط ي٘ (ايٝا ٖٞٚ ،)٤ب٘ ٥٫ك ١فاْػ ١ايهػطٚ ،٠ايطؾع ي٘ ايٛا ٖٞٚ ٚفاْػ١
يًهُ ٖٞٚ ،١أقٌ ا٭يـ ٗ إجٓٚ ٢أبسيت أيؿ ڄا .
.2

إٔ ٗ ٖصا ايك ٍٛكايؿ ١يًٓٛا٥ط  ،إش يٝؼ ٗ إعطبات غرل إجٓٚ ٢اؾُع

عٌ ٣سسَ ٙا تطى ايع ١َ٬ي٘ عَٚ ،١َ٬ا أؾهٕ ٢دايؿ ١ايٓٛا٥ط ٜٓبػ ٞتطن٘.
.3

ايطؾع أقٚ ٣ٛد ٙٛاٱعطاب ; ٚيصيو ٚدب اٖ٫تُاّ ب٘ ٚدعٌ عَ٬ت٘ عسَ١ٝ

ٜٓؿ ٞشيو .
.4

إٔ تكسٜط اٱعطاب إشا أَهٔ ضادح عً ٢عسَ٘ بإْاع ; ٚأَا ابٔ عكؿٛض

ٗ اختٝاض ٙشلصا إصٖب ٜط ٣إٔ اٱعطاب بايتغرل ٚاْ٫ك٬ب ٜ ٫عس خطٚداڄ عٔ

(  ) 1إكتهب .152/2
( ٜٛٓ ) 2ط :غط ايكٓاعٚ ، 346/2 ١اٱْكاف ٚ ، 35/1ؾطح إؿكٌ .188/3
( ٜٛٓ ) 3ط  :أغطاض ايعطبٚ ،46 ١ٝاٱْكاف .35/1
( ٜٛٓ ) 4ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .74/1
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ايٓٛا٥ط; ٭ْ٘ مل ٜجبت شلُٗا إعطاب باؿطنَٛ ٗ ١نع َٔ إٛاضع ( . ) 1
ٚقس أداب أب ٛسٝإ عٔ ا٫عذلاض إٛد٘ شلصا إصٖب;

بأْ٘ ٜط ٣إٔ

قاسب ٖصا إصٖب مل ٜكٌ  :إٕ اٱعطاب ٗ ساٍ ايطؾع يؿ ٜؾًٝعَ٘ اخت٬ف
دٗيت اٱعطابٚ ،يهٓ٘ أضاز إٔ ايٛاٚ ٚا٭يـ ؾُٗٝا ٗ ساٍ ايطؾع سطف إعطاب ٫ٚ ،
إعطاب ؾُٗٝا ٚ ،عسّ اٱعطاب ٜك ّٛؾُٗٝا َكاّ اٱع

ضاب ٚ ،ايتػٝرل ٜكَ ّٛكاّ

اٱعطاب( .) 2
نُا أداب عٔ ا٫عذلانات اييت أٚضزٖا ابٔ َايو با٭ت: ٞ
ٜ ٫- 1ػًِ أب ٛسٝإ إٔ أقٌ أيـ إجٓٚ( ٢ا ،)ٚبٌ دا٤ت ا٭يـ عً ٢ا٭قٌ  ،إش
نإ ايكٝاؽ إٔ ٜه ٕٛبا٭يـ ٗ ْٝع أسٛاي٘ نإككٛض ( . ) 3
- 2إٔ َصٖب اؾطَ ٗ ٞا٭زلا ٤ايػت ١ساقً٘ أْٗا َعطب ١بايتػٝرل ٚاْ٫ك٬ب

،

ساي ١ايٓكب ٚاؾط ٚ ،بعسّ شيو ٗ ساي ١ايطؾع  ،إش ثبت ٚدٛز (ايٛا ) ٚؾٗٝا قبٌ
ايعاٌَ  ،ؾًٝؼ ٗ ايك ٍٛبصيو كايؿ ١يًٓٛا٥ط(.)4
ٜ ٫- 3ككس بايعسّ ايعسّ ايكطف ،بٌ بكا٤

(ا٭يـ ) ٗ إجٓٚ ٢بكا( ٤ايٛاٗ ) ٚ

اجملُٛع غرل َػرل ، ٜٔؾعسّ تػٝرلُٖا ٫ظّ يبكاُٗ٥ا ،ؾاٱعطاب سكٝك ٖٛ ١بكا ٤ايًؿٜ
عً ٢ساي٘ عٓس زخ ٍٛعاٌَ ايطؾع ٚ ،يٝؼ ٖصا نُا شنط َٔ أْ٘ دعًت ايع١َ٬
يًطؾع ايعسّٚ ،إِا ػٛٸظ ٗ شيو ٚ ،إككٛز بكا ٤اٍيؿ ٜعٓس زخ ٍٛايطؾع عً ٢ساي٘ ،

قبٌ زخ ٍٛايطاؾع ٖٚصا يٝؼ عسّ سكٝك.)5( ١

()1

ٜٛٓط ٚ :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض 124/1

()2

ٜٛٓط  :ايتص289/1 ٌٜٝ

()3

ٜٛٓط  :ايتص291 ، 290/1 ٌٜٝ

()4

ٜٛٓط  :ايتص291 ، 290/1 ٌٜٝ

()5

ٜٛٓط  :ايتص. 291 ، 290/1 ٌٜٝ
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املرِب السابع :

ٜط ٣بعض ايٓشا ٠إٔ ٖص ٙا٭سطف ز ٌ٥٫إعطاب
ٚاختٝاض إدلز ( ٜٓٚ ، ) 2ػب يًُاظْ.ٞ

َ ٖٛٚ ،صٖب ا٭خؿـ (،)1

()3

أ ٟإشا ق( : ٌٝضأٜت ايعٜس ،) ٜٔؾع ١َ٬ايٓكب ؾتشَ ١كسض ٠عً ٢اٍ ز اٍ،
ٖٚهصا ٗ بك ١ٝسا٫ت اٱعطاب.
ٚاؿذ ٗ ١شيو إٔ ٖص  ٙا٭سطف إٕ ناْت أسطف إعطاب ؾٓٝبػ ٞإٔ
ٜه ٕٛؾٗٝا إعطاب غرلٖا  ،نُا نإ ٗ (ايساٍ ) َٔ (ظٜس ) ،ؾٗصا احل ضف
زي ٌٝعً ٢اٱعطاب ; ٭ْ٘ ٜ ٫ه ٕٛسطف إعطاب  ٫ٚإعطاب ؾ٘ٝ

ٜ ٫ٚ ،هٕٛ

إعطاب إ ٗ ٫سطف (  ،) 4أ ٟأْٗا ي ٛناْت أسطف إعطاب يبإ ؾٗٝا

٫ٚ ،

 ِٜى ٕ شيو ; ٭ْٗا تسٍ عً ٢اٱعطاب ٚ ،ي ٛنا ٕ ؾٗٝا إعطاب يهإ عًٗٝا
زيٚ ،ٕ٬ٝسطف اٱعطاب ًٜعّ ططٜكٚ ١اسسٖٓٚ ، ٠ا ايطؾع عطف اؾط ٚايٓكب
عطف آخطٚ ،يصيو ؾٗ ٛيٝؼ سطف إعطاب بٌ زي ٌٝعً٘ٝ

()5

.

ٚضز ٖصا إصٖب بإٔٸ ٖص ٙا٭سطف  ٫ؽً ٛإَا إٔ تسٍ ع ٍ اٱعطاب ٗ
ايهًُ ١أ ٗ ٚغرلٖا  .ؾإٕ ناْت تسٍ عً ٢اٱعطاب ٗ ايهًُ ، ١ؾ ٬بس َٔ
تكسٜط ٙؾٗٝا ٖٚ ،صا َٖ ٛصٖب غٝبٚ ، ٜ٘ٛإٕ ناْت تسٍ عً ٢إعطاب ٗ غرل
ايهًُ ١ؾػرل قشٝح  ،٭ْ٘ ٪ٜز ٟإٍ إٔ ٜه ٕٛإجٓٚ ٢اؾُع َبٓ.) 6 (ٌٝ
()1

ٜٛٓط  :إكتهب ٚ ،152/2اٱٜهاح يًعدادٚ ، 130 ٞغط ايكٓاع ٚ ، 333/2 ١أغطاض ايعطب١ٝ
 ٚ ، 48اٱْكافٚ ، 33/1ؾطح إؿكٌ ٚ ، 188/3ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ، 75/1ؾطح
ا٭بصٚ ، 177/1 ٟؾطح ايطن ٚ ، 86/1 ٞايؿاخط ٚ ، 79ا٫ضتؿاف ٚ ، 569/2إػاعس 47/1
ٚايَ٘ع .161/1

()2

ٜٛٓط  :إكتهب .152/2

()3

ٜٛٓط  :اٱٜهاح يًعدادٚ ،130 ٞاٱْكاف ٚ ، 33/1ؾطح ايطنٚ ، 86/1 ٞايؿاخط ،79
ٚا٫ضتؿاف.569/2

( ٜٛٓ ) 4ط  :إكتهب ٚ ، 152/2اٱْكاف ٚ ، 35/1ايتبٚ ، 106 ٌٝايؿاخط . 79
( ٜٛٓ ) 5ط  :ايتب.106 ٌٝ
( ٜٛٓ ) 6ط  :أغطاض اٍعطبٚ ، 49 ١ٝاٱْكاف . 35/1
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ٚقس ضز ٙابٔ َايو با٭ت: ) 1 ( ٞ
 - 1إٔ اؿطٚف إتذسز ٠يًتجٓٚ ١ٝاؾُع َهًُ ١ي٬غِ  ،إش َٖ ٞعٜس ٗ ٠آخطٙ
ٕعٜٓ ٫ ٢ؿِٗ بسْٗٚا َجٌ ( :أيـ ايتأْٝح ٚ ،تا ٤ايٓػب ) ،ؾهُا مل ٜهٔ َا قبٌ
ٖص ٙق٬ڄ يٲعطاب  ،نصيو ٜ ٫هَ ٕٛا قبٌ ا٭سطف ايج٬ث ١ق٬ڄ ي٘

 ،٭ٕ

اٱعطاب ٜ ٫ه ٕٛإ ٫آخطاڄ .
 - 2إٔ اٱعطاب ي ٛنإ َكسضاڄ ؾُٝا قبًٗا مل وتز إٍ تػٝرلٖا .
 - 3إٔ اٱعطاب د ٤ٞب٘ يًس٫ي ١عًَ ٢ا وسث٘ ايعاٌَ

ٚ ،اؿطٚف ٖٓا قكً١

يصيو ؾ ٬عس ٍ ٚعٓٗا ( . ) 2
أضاع الرتجٗح عَ البعم٘ قٗاع الػبْ :
ضدح ايبعً ٞن ٕٛسطٚف إس ٚايًٌ ٗ إجٓٚ ٢اؾُع سطٚف إعطاب ٚ ،شيو
بطز ٙيٰضا ٤ا٭ خط ، ٣اعتُازڄا عً ٢قٝاؽ ايـ ب٘ .ؾإجٓٚ ٢اؾُع أزلاَ ٤عطب١
نػا٥ط ا٭زلا ٤إعطبٚ ، ١ا٭زلا ٤إعطبْٝ ١عٗا ؼ ٟٛسطٚف إعطاب  ،ؾ ٬بس إٔ
ٜه ٕٛيًُجٓٚ ٢اؾُع سطٚف إعطاب َجًٗا ٚ ،نصيو ٖص ٙاؿطٚف ٗ إجٓٚ ٢اؾُع
تؿب٘ تا ٤ايتأْٝح ٜٚا ٤ايٓػب ٗ أْٗا ظا٥سٕ ٠عٓٚ ، ٢ي ٛأغكڀت ٫ختٌ إعٓ. ٢
الرتجٗح :
ٜذلدح َصٖب ايهٛؾ ٌٝأ ٟإٔ ٖص ٙاؿطٚف ٖ ٞاٱعطاب ْؿػٕ٘ ،ا قَٔ ٌٝ
إٔ اٱعطاب ٜه ٕٛسطنٚ ١سطؾاڄ ،ؾإٕ نإ سطن ١مل ٜهٔ إ ٗ ٫سطف; ٭ْٗا ٫
تك ّٛبٓؿػٗا ٚ ،إٕ نإ سطؾ ڄا قاّ بٓؿػ٘; ٚ٭ْٗا تتػرل نتػرل اؿطنات
ناْت سطٚف إعطاب ٕا تػرلت شٚاتٗا .

( ٜٛٓ ) 1ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .75/1
( ٜٛٓ ) 2ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .75/1
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ٚ ،يٛ

صسف الحالث٘ األعجى٘ وتخسك الٕضط
ٌص املطأل: ٛ

ٜك ٍٛايبعً (( : ٞؾإٕ ؼطى أٚغ٘ ا٭عذُ ٞايج٬ث ٞؾايكشٝح أ
ٜكطف نايػانٔ ا٭ٚغ٘  ،شنط ٙايػرلاٗ ٚابٔ بطٖإ

ْ٘

ٚقس شنطْا إٔ

ايكشٝح ؾ ٘ٝايكطف; ٭ٕ ايج٬ث ٞإتشطى ايٛغ٘ ٜؿانٌ ا٭زلا ٤ايعطبٗ ١ٝ
أٚظاْٗا  ،ؾدـ بصيو  ،ؾٛدب إٔ تيػ ٞعذُت٘ ))(.)1
حتمٗن املطأل: ٛ

إشا ؼطى أٚغ٘ ا٭عذُ ٞؾإٕ أنجط ايٓشاٜ ٠كطؾ٘ ٖٓٚ ،اى َٔ َٓع٘
ايكطف نُا غٝأت:ٞ
املرِب األٔه:

ٜصٖب ْاع َٔ ١ايٓشا ٠إٍ إٔ ا٭عذُ ٞايج٬ثَ ٞتشطى ايٛغ٘

،

ٜكطف نُا ٜكطف ايج٬ث ٞا٭عذُ ٞغانٔ ايٛغ٘  ٗٚ ،شيو ٜك ٍٛابٔ
َايو ٚ (( :نصا إشا نإ ث٬ثٝاڄ غانٔ ايعٌ أَ ٚتشطنٗا  ،ؾإْ٘ َٓكطف
ق ٛڄٚ ٫اسسڄا ٗ يػْٝ ١ع ايعطب ))( ٜٚ .) 2ك ٍٛايطضَ ٟؿرلڄا إٍ أْ٘ َصٖب أنجط
ايٓشاٚ" : ٠عٓس غٝبٚ ٜ٘ٛأنجط ايٓشا ٠ؼطى ا٭ ٚغ٘  ٫تأثرل ي٘ ٗ ايعذُ، ١
ؾٓش ( ٛځي ٳُوځ ) عٓسِٖ َٓكطف َتشتُ ڄا نـ ( ْٛح )  (ٚ،يْٚ ، ) 3 (") ٙٛػب إٍ
ايػرلاٗ( ٚ ، ) 4ابٔ بطٖإ ( ٚ ، ) 5ب٘ أخص أنجط ايٓشاٚ ،) 6 ( ٠ايػبب ٗ قطؾ٘
(  ) 1ايؿاخط .137
(  ) 2ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾ.1469/3 ١ٝ
(  ) 3ؾطح ايطن.143/1 ٞ
( ٜٛٓ ) 4ط  :ايؿاخط ٚ ، 137ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ، 405/1ا٫ضتؿاف ٚ ، 876/2تٛضٟح
إكاقس ٚ ،282/2ايتكطٜح .219/2
( ٜٛٓ ) 5ط  :ؾطح ايًُع ٫بٔ بطٖإ ٚ ،458/2تٛنٝح إكاقس ٚ ، 282/2ايتكطٜح .219/2
( ٜٛٓ ) 6ط  :ؾطح ايطنٚ ،143/1 ٞايؿاخط ٚ ،137أٚنح إػايو ٚ ،111/4ايتكطٜح ،219/2
ٚاشلُع .104/1
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إٔ ايعذُ ١غبب نعٝـ ؾ٪ٜ ٬ثط

(  ; ) 1٭ْ٘ أؾب٘ ن ّ٬ايعطب ٗ ايٛظٕ ،

ؾهأْ٘ خطز عٔ ٚنع ن ّ٬ايعذِ ; ٭ٕ أنجط ن َِٗ٬عً ٢ايڀ.) 2 (ٍٛ
املرِب الجاٌ٘ :

شٖب ْاع َٔ ١ايٓشا ٠إٍ إٔ ايج٬ث ٞا٭عذَُ ٞتشطى ايٛغ٘ ّٓع َٔ

ايكطف( ٚ ، ) 3ايػبب ٗ شيو تٓع ٌٜاؿطن ٗ ١ايٛغ٘ َٓعي ١اؿطف ايطابع( . ) 4
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :قٗاع الػبْ :

ضدح ايبعً ٞقطف ا٭عذُ ٞايج٬ثَ ٞتشطى ايٛغ٘  ٗ ٖٛٚ ،شيو ٜتابع

ايعًُاَ ٤جٌ ايػرلاٗ ٚ ،ابٔ بطٖإ ٚ ،اعتُا ز ٗ ٙشيو عً ٢قٝاؽ ايؿب٘ ; ٭ٕ
ٖصا ا٫غِ ؾانٌ ا٭زلا ٤ايعطب ٗ ١ٝأٚظاْٗا ٚ ،بٗص ٙإؿابٗ ١أقبح خؿٝؿ ڄا
ٚبايتايٜ ٞر ٚظ قطؾ٘ ٖٚ .صا ايكٝاؽ قاغ٘ قبٌ ٙغٝبٚ ، ) 5 (ٜ٘ٛابٔ ايػطاز( .) 6
الرتجٗح :

ايطادح قطؾ٘ نُا قاٍ بصيو اجل

َٗٛض ; ٚشيو ٭ٕ ايعذُ ١غبب

نعٝـ ٚ ،ن ْ٘ٛث ٬ثٞٽ ا َتشطى ايٛغ٘  ،ؾٗصا ٜر عً٘ ٜؿب٘ أٚظإ ايعطب١ٝ
ايككرلٚ ،٠بصيو أقبح خؿٝؿاڄ وتٌُ ايكطف.

( ٜٛٓ ) 1ط  :ايتكطٜح ٚ ، 219/2ايَ٘ع .104/1
( ٜٛٓ ) 2ط  :ؾطح ايطنٚ ، 143/1 ٞايؿاخط .137
( ٜٛٓ ) 3ط  :إػاعس  ، 19/3اشلُع . 104/1
( ٜٛٓ ) 4ط  :إػاعس ٚ ، 19/3اشلُع .104/1
( ٜٛٓ ) 5ط :ايهتاب .235/3
( ٜٛٓ ) 6ط :ا٭ق.92/2ٍٛ
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ارتالف يف عم ٛبٍا( ٞفَعَاه) وَ (أفعن)
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعً" :ٞقاٍ ؾٝدٓا  -ضٓ٘ اهلل ٚ" : -مل ٜأت (ؾځعٳاٍ ) َٔ (أؾعٌ )
إ( ٫زضاى) َعٓ ٢أزضى"َ ٖٛٚ .بين ب ٬خ٬فٚ ،اختٌ ف ٗ عً ١بٓا ،٘٥ؾصٖب
ا٭نجط ٕٚإٍ أْ٘ َبين يٛقٛع٘ َٛقع إبين ،ؾـ (ٕٳ ظٳ اٍڇ) ٚاقع َٛقع (إٵ ظڇ ٍ)،
(ٚزٳضاىٹ) َٛقع (أځ ٵزضڇى)ٚ ،ق ٌٝإِا بين يؿبٗ٘ باؿطف ٗ عسّ ايتعًل بعاٌَ،
 ٖٛٚا٭ َٔ ٍٚا٭ ;ٍٚ٭ْ٘ َڀطزٚ ،ا٭َٓ ٍٚتكض بإكسض ايصٟ

ٖ ٛبسٍ َٔ

ايًؿ ٜبايؿعٌ ،ؾإْ٘ ٴّ ٵعضبٷ َع ٚقٛع٘ َٛقع إبين.)1( "...
حتمٗن املطأل:ٛ

تعسزت اٯضا ٗ ٤عًٌ ايبٓا ٤عاَ ،١ؾٗٓاى َٔ ٜط ٣إٔ ايبٓا ٤ي٘ غبب ٚاسس
 ٖٛٚؾب٘ اؿطف أ ٚتهُٔ َعٓا ٖٔٚ ، ٙقاٍ بصيو ابٔ ايػطاز (ٚ )2أب ٛعًٞ
ايؿاضغٖٓٚ ،)3(ٞاى َٔ ٜط ٣أغباب ڄا أخط ٣يًبٓا ٤إناؾٕ ١ا غبل ،ؾٝهٝـ ايٛقٛع
َٛقع إبين َٔٚ ،اغب ١إبينٚ ،اٱناؾ ١إٍ إبين  َٔٚ ،أبطظ َٔ قاٍ بصيو
ايعكؿطٚ ،)4(ٟاؾعٚيٚ ،)5(ٞابٔ اؿادب(ٚ ،)6تبعاڄ يصيو اختًـ ايك ٗ ٍٛعً١
عً ١بٓا( ٤ؾځعٳاٍ) اييت يٮَط ٗٚ ،شيو َصٖبإ:
املرِب األٔه :

ٜصٖب أقشاب٘ إٍ إٔ َا دا َٔ ٤اغِ ؾعٌ ا٭َط عٌ( ٣ؾځعٳاٍ ) ؾإْ٘ َبين;
يٛقٛع٘ َٛقع ايؿعٌَ ،جٌ (ْعاٍ) بين ٭ْ٘ َعٓ ٢ؾعٌ ا٭َط (اْعٍ )ٚ ،اغِ ايؿعٌ
() 1

ايؿاخط .139

() 2

ٜٛٓط  :ا٭ق ٗ ٍٛايٓش.45/1 ،ٛ

() 3

ٜٛٓط  :اٱٜهاح ،م .74

() 4

ٜٛٓط :إؿكٌ م .170 ،169

() 5

ٜٛٓط  :إكسَ ١اؾعٚي ، ١ٝم.240

() 6

ٜٛٓط  :اٱٜهاح ٗ ؾطح إؿكٌ .457/1
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(ْعاٍ) إشا نإ َعس ٚڄ( َٔ ٫أْٵعڇٍٵ) بؿتح اشلُع ٠ؾٗصا ٜسٍ عً ٢دٛاظ ايعسٍ َٔ
ايطباع ٗ ٞغرل (زضاى); ٭ٕ (أځْعڇٍ ) أَط َٔ (أځْٵعٳٍٳ )ٚ ،إشا نإ َعس ٚڄَٔ ٫
(اْعٍ) بَ٘ع ٠ايٛقٌ ؾَٗ ٛعس َٔ ٍٚايج٬ث.ٞ
ٚقس شنط بعهِٗ إٔ ٖصا َعس َٔ ٍٚايطباع ٞبسي ٌٝأْ٘ ٜتعس ٣إٍ
إؿع ٍٛب٘ٚ ،ايج٬ثٜ ٫ ٞتعس ، ٣أْت تكْ( : ٍٛعاٍ ظٜساڄ ) ؾَٗ ٛتعسٺ ٖٚ ،صا ٫
ٜه ٗ ٕٛايج٬ث.)1( ٞ
ٚاؾُٗٛض ٜك( ٍٛاْعٍ ) بُٗعٚ ٠قٌ ٜ ،ك ٍٛغٝبٜٚ " : ٜ٘ٛكاٍ ْعاٍ ،أٟ
اْعٍ"(ٜٚ ،)2كَٛ ٗ ٍٛنع آخط ٚ" :إِا نػطٚا (ؾځعٳاٍ) ٖآٖا; ٭ِْٗ ؾبٖٗٛا بٗا
ٗ ايؿعٌ "(ٚ ،)3عًل عً ٘ٝأب ٛعً ٞايؿاضغ ٞبكٛي٘

 " :أ ٟبـ (اؾعٌ ) إبين عً٢

ايػه ٕٛيٮَط م : ٛاْٛط "(ٚ ،)4قس بٌ شيو ايػرلاٗ بكٛي٘  " :ؾأَا ؾعاٍ ٗ
ا٭َط إشا ٚقع َٛقع ؾعٌ ا٭َط ،ؾإٕ سهُ٘ إٔ ٟقع َػهٓ ڄا ٗ ا٭َط ؾإْ٘ ٚقع
َٛقع ؾعٌ ا٭َطَ ٖٛٚ ،ػهٔ ،ؾاغتشل َجٌ ساٍ ايصٚ ٟقع َٛقع٘ ٚ .ايتكٗ ٢
آخط ٙغانٓإ ا٭يـ ايعا٥س ّ٫ٚ ٠ايؿعٌ ،ؾٛدب ؼطى اي٫ ّ٬يتكا ٤ايػانٌٓ .
ٚنإ ايهػط أ ٍٚبٗا يعًتٌ  ،إسساُٖا  :إٔ (ْعاٍ ) َٕ٪ثٚ ١ايهػط َٔ عًِ
ايتأْٝح ؾأعڀ ٞأؾهٌ احل ضنات بٗا ٚ ....ايعً ١ايجاْ ١ٝأْ٘ ٕا ايتك ٗ ٢آر ضٙ
غانٓإ نػطْا عً ٢سس َا ٜٛدب٘ ايتكا ٤ايػانٌٓ َٔ ايهػط "(ٚ .)5تابع
ٖصا إصٖب ًْ َٔ ١ايٓشا َِٗٓ ،٠ايكُٝطٚ ،)6( ٟاؾعٚيٚ ،)7( ٞابٔ ٜعٝـ (،)8
ٜعٝـ(ٚ ،)8ابٔ عكؿٛض(.)1
() 1

ٜٛٓط  :ؾطح إكسَ ١احملػب ٗ ١ايٓش ،ٛم.436

() 2

ايهتاب .271/3

() 3

املقسض ْؿػ٘ .274/3

() 4

ايتعًٝك.85/3 ١

() 5

ؾطح ايػرلاٗ .63/1 ،

() 6

ٜٛٓط  :ايتبكطٚ ٠ايتصنط.252 ٠

() 7

ٜٛٓط  :إكسَ ١اؾعٚي.240 ١ٝ

() 8

ٜٛٓط :ؾطح إؿكٌ .11/3
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املرِب الجاٌ٘:
ٜصٖب أقشاب٘ إٍ إٔ (ؾځعٳاٍ) َٔ (افعٌ) َبٕٓ ٢ؿابٗت٘ اؿطف ٗ نْ٘ٛ
ٜعٌُ ٗ غرلٜ ٫ٚ ٙهَ ٕٛعُ ٛڄ ٫٭ ٟعاٌَ  ٖٔٚ ،قاٍ بصيو ابٔ َايو سٌ
ٜك " : ٍٛؾًصيو دعٌ احملكك ٕٛغبب بٓا ٤اغِ ايؿعٌ ؾبٗ٘ باؿطف ايعاٌَ ٗ
ن٪َ ْ٘ٛثطڄا غرل َتأثط"(ٚ ،)2ايؿب٘ بٌ اغِ ايؿعٌ ٖٓا ٚاؿطف ٜهُٔ ٗ ايؿب٘
ا٫غتعُاي ،ٞأ ٚايٓٝاب ;ٞ٭ٕ اغِ ايؿعٌ ٖٓا ٜٛٓب عٔ ايؿعٌ ب ٬تأثط ،ؾٜٗ ٛعٌُ
عًُ٘ ٗ غرل٪ٜٚ ،ٙزَ ٟعٓا . ٙؾـ(ْعاٍ) اغِ ؾعٌ َبين عً ٢ايهػط  ٫قٌ ي٘ َٔ
اٱعطابٚ ،ؾاعً٘ نُرل َػتذل ؾٚ ٘ٝدٛباڄ َ ٖٛٚ .عُٛي٘ ٗ سٌ ٜ ٫تأثط بأٟ
عاٌَ(ٚ ،)3عًَ ٢صٖبِٗ ْاع َٔ ١ايٓشا.)4(٠
ٚسذتِٗ تهُٔ ٗ ضزِٖ عً ٢أقشاب إصٖب ا٭ٚ ، ٍٚشيو نُا بٌ
ايبعً ٗ ٞإٔ ايك ٍٛبٗصا ايطأ ٟؾ ٘ٝاططاز  ٗ ،سٌ ٜٓتكض ضأ ٟأقشاب إصٖب
ا٭ ٍٚبإكسض إعطب ايٛاقع َٛقع إبين (ٚ ،)5نصيو ضز بٓش( ٛأف) ( ٚأ )ٙٚاييت
َعٓ ٢ايؿعٌ إهاضع إعطب َ ٖٞٚبٓ.)6( ١ٝ
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :قٗاع الػبْ :

اعتُس ايبعًٖٓ ٞا عً ٢قٝاؽ ايؿب٘

 ،ؾٜٗ ٛط ٣إٔ (ؾعاٍ ) َٔ (اؾعٌ )

َبين ،٭ْ٘ أؾب٘ اؿطف ٗ عسّ ايتعًل بعاٌَ; ٭ٕ اؿطف ٜعٌُ ٗ غرل٫ٚ ،ٙ
ٜتعًل بأ ٟعاٌَ ،ؾهصيو اغِ ايؿعٌ ٖٓا ٪ٜثط ٗ غرلٜ ٫ٚ ،ٙتأثط بايعٛاٌَ.
() 1

ٜٛٓط :إكطبٚ ،289/1 ،ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .328/2

() 2

ٜٛٓط  :ؾطح ايهاؾ٫ ١ٝبٔ َايو .1384/3

() 3

ٜٛٓط  :ؾطح ؾصٚض ايصٖب َع نتاب َٓتٗ ٢ا٭ضب ٚ ،123إكاقس ايؿاؾٚ ،78/1 ١ٝساؾ١ٝ
ٚايكبإ .106 ،105/1

() 4

ٜٛٓط :ايؿار ض ٚ ،139ايتصٚ ٌٜٝايتهُٚ ،130/1 ٌٝإكاقس ايؿاؾ ٚ ، 523/5 ١ٝساؾ١ٝ
ايكبإ .106 ،105/1

() 5

ٜٛٓط :ايؿاخط  ،139نُا ٚضز ٗ اشلُع .47/1

() 6

ٜٛٓط :ايتصٚ ٌٜٝايتهُٚ ، 130/1 ٌٝإكاقس ايؿاؾٚ ،522/5 ١ٝاشلُع .47/1
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٪ٜٚنس ايبعً ٞشيو بايسي ٌٝايعكً ،ٞؾٗصا ايكَ ٍٛڀطز ٗ ايه٫ٚ ّ٬
ٜٓتكض بؿ ،٤ٞعً ٢خ٬ف ايطأ ٟا٭ ٍٚايصٜٓ ٟتكض بٓش " ٛغكٝاڄ " ؾَٗ ٛكسض
َعطب َع نٚ ْ٘ٛاقعاڄ َٛقع ا٭َط.
الرتجٗح :

ايطادح َا أخص ب٘ ايبعً ٗ ٞإٔ (ؾعٳاٍ) َٔ (اؾعٌ ) بٓٝت; ٕؿابٗ ١اؿطف
ٗ عسّ ايتعًل ; ْ٫تكاض ايطأ ٟا٭ ٍٚبٓش( ٛغك ٝڄا يو )ٚ ،م( ٛأفٺ)( ٚ ،أ،)ٙٚ
َ ٖٞٚعٓ(٢اتهذط) ( ٚأتٛدع).
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صسف (أفعن وَ ) لمطسٔزٚ

ٜك ٍٛايبعي(( : ٞؾُصٖب ايبكط ٌٜأْ٘ ٜٓكطف يًهطٚض ٠نػرلٙ

 ،٭ْ٘

اغِ َعطب ْهط ،٠ؾذاظ يًؿاعط قطؾ٘ نبك ١ٝا٭زلاَٚ . ٤صٖب (ايهػاٞ٥
ٚاٍؾط ا ) ٤أْ٘  ٫هٛظ قطؾ٘

٭ٕ (َٹٔ نصا ) دا ڈض فط ٣ا٭يـ

ٚاٱناؾَ ٕٜٛٓ ٫ ٖٛٚ ،١ع ٚاسس َُٓٗا ،ؾهصيو َ ٕٜٛٓ ٫ع

ٚاي،ّ٬

(َٹٔ نصا ) ،

ٚايكشٝح ا٭ٚ ، ٍٚاؾٛاب عًَ ٢صٖب ايه ٛؾ ٌٝإٔ (أؾعٌ ) َع ا٭يـ ٚايّ٬
َعطف ٚايتٓ ٫ ٜٔٛهاَع ٚاسسڄا َُٓٗا ٗ ايؿعط َ ٖٛٚ ،ع (َٔ ) َٓهط  ،ؾ٬
ٜكح قٝاغ٘ عً. ) 1 ( )) ٘ٝ
حتمٗن املطأل: ٛ

اختًـ ٗ قطف (أؾعٌ َٔ ) ،أ ٟاغِ ايتؿه ٌٝيًهطٚضٚ ، ٠يًٓشا ٗ ٠شيو
َصٖبإ :
املرِب األٔه :

ٜصٖب ايبكط ٕٜٛإٍ إٔ (أؾعٌ َٔ ) ٜكطف يهطٚض ٠ايؿعط ( ٚ ، ) 2قس

َجٌ ابٔ عكؿٛض يكطؾ٘ ٚشيو ٗ ضز ٙعً َٔ ٢خايـ ٖصا إصٖب بكٛي٘ٚ (( :شيو
باطٌ  ،بسي ٌٝأِْٗ قطؾٛا (خرلڄا َٔ عُط ( ٚ )ٚؾطڄا َٔ بهط ) َع ٚدٛز (َٔ )
ؾُٗٝا))(  ،) 3ؾإشا قطف ٗ غع ١ايه ّ٬ؾا٭ ٍٚإٔ ٜكطف يًهطٚض. ٠
ٚاستذٛا يصيو بإٔ ايكطف أقٌ ٗ ا٭زلا ٤نًٗا  ٚ ،إِا َٓع بعض ٖا
َٓ٘ ٭غباب عاضن ١تسخًٗا عً ٢ا٭قٌ

،ؾإشا أنڀط ايؿاعط ضزٖا إٍ

ا٭قٌ( ،)4نك ٍٛايؿاعط .

()1

ايؿاخط .144

()2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ، 488/2تٛنٝح إكاقس ٚ ، 295/2ايَ٘ع . 119/1

()3

نطا٥ط ايؿعط  ،م.24

()4

ٜٛٓط  :اٱْكاف 490 ، 489/2
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()1

سٴبٴو ايٓٿڀام ؾؿب غرل َٴٗٳبٻٌ

ٖٔ سٳُٳًٔٳ ب٘  ٖٔٚعٳٛٳاقس

ٚايؿاٖس قطف (عٛاقس )  ٫ ٖٞٚتٓكطف ; ٭ْٗا عً ٢قٝػَٓ ١تٗ٢
اؾُٛعٚ ،عً ٘ٝؾإٕ (اغِ ايتؿه ) ٌٝاغِ َعطب ٚا٭قٌ ؾ ٘ٝايكطف ٚ ،إِا
اَتٓع َٔ ايكطف يٛظٕ ايؿعٌ ٚايٛقـ ،ؾكاض َٓعي( ١أٓط)ٚ .قس ٚقع اٱْاع
عٌ ٣دٛاظ قطؾ٘ ٗ نطٚض ٠ايؿعط ( . ) 2
املرِب الجاٌ٘ :

ٜصٖب ايهٛؾ ٕٛٝإٍ إٔ (اغِ ايتؿه ٫ ) ٌٝهٛظ قطؾ٘ ٗ نطٚض٠
ايؿعط( ٜٓٚ ،) 3ؼب يًهػاٚ ٞ٥اٍفضا. ) 4 ( ٤
ٚسذتِٗ إٔ (َٔ) ٕا اتكًت ب٘ َٓعت َٔ قطؾ٘ يك ٠ٛاتكاشلا ب٘ ٜ٪ٜٚ ،س
شيو أْ٘ ٜه ٗ ٕٛإصنط ٚإْ٪ح ٚايتجينٚ ٠اؾُع عً ٢يؿٚ ٜاسس ٚ،ق : ٌٝ٭ٕ
(َٔ) تكَ ّٛكاّ اٱناؾ ٫ٚ ، ١هٛظ اؾُع بٌ ايتٓٚ ٜٔٛاٱناؾ ، ١ؾهصيو ٫
هٛظ اؾُع بٚ ٘ٓٝبٌ َا ٜكَ ّٛكاّ اٱناؾ. ) 5 ( ١
بٕٸ اتكاٍ (َٔ) يٝؼ ي٘ تأثرل ٗ َٓع ايكطفٚ ،إِا ايتأثرل
ٚقس ضز َصٖبِٗ; أ
يٛظٕ ايؿعٌ ٚايٛقـ ٜٚ ،سٍ عً ٢شيو ق( : ٍٛظٜس خرل َٓو ٚ ،ؾط َٔى )
ؾٝكطؾَ ٕٛع اتكاٍ (َٔ ) ب٘ ٚ ،مل ّٓعٖٛا ايكطف َع زخ ) َٔ( ٍٛعًُٗٝا
()1

ايبٝت َٔ ايهاٌَ ٭بٔ نبرل اشلصيٜٛٓ ٞط زٜٛإ اشلصيٚ . 92/2 ٌٝايبٝت َٔ ؾٛاٖس ايهتاب
ٚ ، 109/1اٱْلاف ٚ ، 489/2ؾطح إؿكٌ ٚ ، 63/4خعاْ ١ا٭زب ٚ . 192/8إٗبٌ نجرل
اٍؿِ ٚقس ٖبً٘ ايًشِ إش نجط عً ، ٘ٝيػإ ايعطب ( ٙبٌ ) 4608/51 ،

()2

ٜٛٓط  :اٱْلاف ٚ ، 491 ،490/2ايًباب ٚ ، 522/1ايؿاخط ٚ ، 144تٛنٝح إكاقس
ٚ ،295/2اشلُع.119/1

()3

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ، 488/2ايًباب  ٚ ،522/1ؾطح ايطنٚ ، 107/1 ٞايؿاخط ، 144
ٚاٱضتؿاف ٚ ،891/2تٛنٝح إكاقس ٚ ، 295/2إػاعس ٚ ، 43/3اشلُع .119/1

()4

ٜٛٓط  :نطا٥ط ايؿعط ٚ ، 24ايؿاخط . 144

()5

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ، 488/2ايًباب ٚ ، 522/1ؾطح ايطنٚ ، 107/1 ٢ايؿاخط ٚ ، 144تٛنٝح
ٚإكاقسٚ ، 295/2إػاعس ٚ ، 43/3اشلُع . 119/1
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ٚاتكاشلا بُٗا ٚ ،ي ٛنإ نُا ظعُٛا يٛدب إٔ ٜٓ ٫كطف ٫ ،تكاٍ (َٔ )
بُٗا ،باٱناؾ ١إٍ أُْٗا قطؾا يعٚاٍ ٚظٕ ايؿعٌ( .) 1
ٚأَا قٛشلِ  :إٔ (أؾعٌ َٔ ) يعَت قٝػٚ ١اسسَ ٠ع ا ٕجٓٚ ٢اؾُع ٚإصنط
ٚإْ٪ح ي٬تكاٍ ـب(َٔ) ،ؾكس اعذلض عً ٘ٝبأْ٘ يعّ قٝػٚ ١اسسَ ٠ع نٌ شيو
()2

يٮغباب اٯت١ٝ

:

 - 1٭ْ٘ تهُٔ َعٓ ٢إكسض ؾكٛشلِ ( :ظٜس أؾهٌ َٓو ) ،نإ َعٓا : ٙؾهٌ
ظٜس ٜعٜس عً ٢ؾهًو .
 - 2٭ْ٘ َهاضع يًبعض ايصٜ ٟكع ب٘ ايتصنرل ٚايتأْٝح ٚايتجٓٚ ١ٝاجل َع بًؿٜ
ٚاسس .
 - 3ايتجٓٚ ١ٝاؾُع إِا تًشل ا٭زلا ٤اييت تٓؿطز بإعاْٞ

 (ٚ،أؾعٌ ) اغِ

َطنب ٜسٍ عً ٢ايؿعٌ ٚغرل ،ٙؾ ٬هٛظ تجٓٝت٘ ْٚع٘ .
ٴٚضٳزٻ قٛشلِ  :بإٔ (َٔ ) تكَ ّٛكاّ اٱناؾ ٫ٚ ، ١هٛظ اؾُع بٌ ايتٜٓٔٛ
ٚاٱناؾٚ ،١بأْ٘ ي ٛنإ ا٭َط نصيو يٛدب إٔ ٜسخً٘ اجل ض ٗ َٛنع اؾط ،
يهٔ أْع عً ٢أْ٘ ٜٓ ٫كطف ٜٚهَٛ ٗ ٕٛنع اؾط َؿتٛس ڄا نػا٥ط َا ٫
ٜٓكطفٖٚ ،صا ٜسٍ عً ٢ؾػاز ق ٍٛايهٛؾ ، ٌٝثِ مل هع اؾُع بٌ ايتٜٓٔٛ
ٚاٱناؾ ; ١٭ٕ اٱناؾ ١تسٍ عً ٢ايتعطٜـ ٚايتٜٓ ٜٔٛسٍ عً ٢ايتٓهرل ٚ ،اؾُع
بُٗٓٝا ٪ٜز ٟإٍ إٔ هُع بٌ ع ١َ٬تع ضٜـ ٚع ١َ٬تٓهرل ٗ نًُٚ ١اسس٠
نسإُٖٚ ،ا ٚاٱناؾ ١ع ١َ٬ايٛقٌٚ ،ايتٓ ٜٔٛع ١َ٬ايؿكٌ ؾُٗا نسإ(.)3
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘  :قٗاع الػبْ :

اعتُس ايبعً ٗ ٞتطدٝح قطف (اغِ ايتؿه ) ٌٝيًهطٚض ٠ايؿعط ١ٜعً ٢ضز

ضأ ٟايهٛؾٚ ،ٌٝقس اعتُس ٗ ٖصا ايطز عً ٢قٝاؽ ايؿب٘ ; ٭ْ٘ ٜط ٣إٔ (اغِ
ايتؿه )ٌٝنبك ١ٝا٭زلا ٤إعطؾ ١ؾَٗ ٛعطب ٕنط. ٠
( ٜٛٓ ) 1ط  :اٱْكاف  ، 491/2اشلُع 119/1
( ٜٛٓ ) 2ط :اٱْكاف 491/2
(ٜٛٓ ) 3ط  :اٱْكاف ٚ ،492 ، 488/2تٛنٝح إكاقس ٚ ، 295/2ايَ٘ع 119/1
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الرتجٗح :

ايطادح َصٖب ايبكط ، ٌٜ٭ٕ ا٭قٌ ٗ ا٭زلا ٤ايكطف ٚ ،ايهطٚض٠

ٗ ايؿعط تطز ا٫غِ إٍ أقً٘ ٚاؽّ ايتؿه ٗ ٌٝا٭قٌ َعطب .
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حهي الٍهس ٚاملفسد ٚوع (ال) الٍافٗ ٛلمجٍظ
ٌص املطأل: ٛ

ٜك ٍٛايبعً(( :ٞايٓهط ٠إطنبَ ١ع ( )٫إشا مل تهٔ َهاؾَ ٫ٚ ١ؿبٗ١
بإهاف ،ؾأنجط ايٓش ٌٜٛشٖبٛا إٍ أْٗا َبٓٚ ، ١ٝشٖب ايعداز ٚ ،ايػرلاٗ ،
إٍ أْٗا َعطبٚٚ ..... ١د٘ ق ٍٛايعداز ٚايػرل اٗ ٗ أضبع ١أؾٝا ، ٤أسسٖا  :إٔ
ا٫غِ إعڀٛف عًَ ٘ٝعطب نكٛيو  ٫ :ضد ٳٌ ٚداض١ٜڄٚ ،اٍ ٚاْ ٚا٥ب ١عٔ (.)٫
ٚايجاْ :ٞإٔ خدلٖا َعطب ٚعِٳ شلا ٗ ا٫زلٌ ٚاسس ٚ ،ايجايح :إٔ ( )٫عاًَ ،١ؾًٛ
بين اغِٴٖا يبٴْ ٞبعاٌَٚ ،قس تكطض إٔ سطنات ايبٓا ٤بػرل عاٌَ .ايطابع :إٔ ا٫غِ
ي ٛنإ َبٓٝاڄ يبين عً ٢سطن١ٺ غرلڇ ايؿتش ;١٭ٕ ( )٫تعٌُ ايٓكب  ،ؾإشا عطض
ي٘ ايبٓاٚ ٤ز ب إٔ ته ٕٛسطنت٘ غرل سطن ١اٱعطاب نُا ٗ (قبٌٴٚ ،بعس)) .
ٚأداب عٔ شيو بكٛي٘ٚ (( :اؾٛاب عٔ ا٭ ٍٚإٔ ا٫غِ تهُٔ َعٓ) َٔ( ٢
ؾبين غ٬ف إعڀٛف(ٚ ،ايٛا )ٚيٝػت ْا٥ب ١عٔ ( )٫بسيٛٗٚ ٌٝضٖا َعٗا ٚ .عٔ
ايجاْ ٞإٔ عًُٗا يٝؼ ٖ ٛعً ١يًبٓا ، ٤بٌ عٌ ٠ايبٓا ٤تهُٔ َعٓ ٢اؿطف ٖٛٚ .
َٛدٛز ٗ ا٫غِ ز ٕٚاخل بطٚ .عٔ ايجايح إٔ ايبٓا ٤يٝؼ ٖ ٛبػبب ( )٫بٌ بػبب
ايتهُٔ ،ؾًٝؼ ٖ ٛبعاٌَ ٚ .عٔ ايطابع إٔ اؿطن ١ناْت ؾتش ١يڀ ٍٛا٫غِ
بايذلنٝب ى َا ٗ (ٔػ ١عؿط))( . ) 1
حتمٗن املطأل: ٛ

( )٫ايٓاؾ ١ٝيًذٓؼ تعٌُ عٌُ (إٕ)  ٫ٚ ،تعٌُ إْ ٗ ٫هط ، ٠ؾإٕ نإ
َؿطزاڄ ٚقع اـ٬ف ؾ، ٘ٝأَٖ ٛعطب أّ َبين ؟
ٚيًٓشا ٗ ٠شيو َصٖبإ :

(  ) 1ايؿاخط 156 ،155
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املرِب األٔه :

ٜصٖب ْٗٛض ايبكط ٌٜإٍ إٔ ا٫غِ إؿطز بعس

( )٫ايٓاؾ ١ٝيًذٓؼ

َبين(ٚ ،) 1قس اختًؿٛا ٗ ايػبب إٛدب يًبٓا ، ٤ؾُِٓٗ َٔ ٜط ٣إٔ  ٙبين; ٭ْ٘
ضنب َع ( )٫ؾأقبح َٓعي ١ا٫غِ ايٛاسس َجٌٔ( :ػ ١عؿط )ٜ ،ك ٍٛغٝب: ٜ٘ٛ
(( ٚتطى ايتٕٓ ٜٔٛا تعٌُ ؾ٫ ٘ٝظّ ; ٭ْٗا دعًت َٚا عًُت ؾَٓ ٘ٝعي ١اغِ ٚاسس
مٔ( :ٛػ ١عؿط ) ( ٚ ،) 2قس عًٌ إدلز سصف تٓ ٜٔٛاغِ ( )٫بإٔ شيو ٜعٛز
إٍ أْٗا ز عًت َٚا عًُت ؾَٓ ٘ٝعي ١اغِ

ٚاسس  ،ى ـ(ٔػ ١عؿط ) ( ،) 3

ٚبٖصا ايك ٍٛأ خص ا٭خؿـ ( ٚ ،) 4إاظْٚ ، ) 5 ( ٞايؿاضغٚ ،) 6( ٞابٔ دين ( ، ) 7
()8

ٚغرلِٖ

.

ٚسذتِٗ نُا تكسّ أْٗا قاضت نا٫غِ إطنب ( . ،) 9
 َٔٚايٓشا ٠ايكا ًٌ٥ببٓاٗ٥ا َٔ ٜط ٣إٔ ايػبب ٗ ايبٓا ٖٛ ٤تهُٔ ا٫غِ
َعٜٓ ، )َٔ( ٢ك ٍٛإدلزٚ" :ايبٓا ٫ ٤ضدٌ ٗ ايساض  ٫ٚاَطأ ،٠عً ٢دٛاب َٔ قاٍ:

( ٜٛٓ ) 1ط :اٱْكاف ٚ ، 366/1ايًباب  ٚ ، 227/1ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض ٚ ، 271/2ا٫ضتؿاف
ٚ ، 1296/3ايتصٚ ، 266/5ٌٜٝايتكطٜح ٚ ، 239/1اشلُع . 199/2
(  ) 2ايهتاب .274/2
( ٜٛٓ ) 3ط  :إكتهب . 357 ، 360/4
( ٜٛٓ ) 4طَ :عاْ ٞاٍقطإٓ يٮخؿـ 25 ، 24/1
( ٜٛٓ ) 5ط  :ا٫ضتؿاف ٚ ، 1296/3ايتصٚ ، 226/5 ٌٜٝإػاعس . 341/1
( ٜٛٓ ) 6ط  :إػا ٌ٥إٔخٚضٚ ، 85 ، 84 ٠اٱٜهاح . 193
( ٜٛٓ ) 7ط  :إٓكـ . 163
( ٜٛٓ ) 8ط  :ؾطح إؿكٌ  ٚ ، 106/2ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو  ٚ ، 55/2ؾطح ايطن،155/2 ٞ
ٚاؾٔ.290٣
( ٜٛٓ ) 9ط  :ايًباب ٚ ، 228/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو 58/2
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ٌٖ َٔ ضدٌ أ ٚاَطأ ٗ ٠ايساض "( ٜٚ ،) 1ك ٍٛا٭ْباض(( : ٟإِا بٓٝت َع ( ;)٫٭ٕ
ايتكسٜط ٗ قٛيو ٫( :ضدٌ ٗ ايساض) َٔ ٫( ،ضدٌ ٗ ايساض )ٚ ،شيو ٭ْ٘ دٛاب
قا ٌ٥قاٍ  َٔ ٌٖ ( :ضدٌ ٗ ايساض ) ،ؾًُا سصؾت َٔ ايًؿٚ ٜضنبت َع ()٫
تنُٓت َعٔ ٣اؿطف ،ؾٛدب إٔ تبٓ ،) 2 ()) ٢نُا إٔ (َٔ ) ٗٚطت ٗ نطٚض٠
ايؿعط بعس ( )٫نك ٍٛايؿاعط:
()3

ٚقځاٍٳ أَ٫ ٫ٹٔ غب ٌٝإٍ ٖٓسٹ

ؾكاّٳ ٜصٚزٴ ايٓاؽٳ عٓٗا بؼٟؾ٘ٹ

ٚقس قشٸح ابٔ عكؿٛض ٖصا ايك ،ٍٛ٭ٕ َا بين َٔ ا٭زلا ٤يتهُٓ٘ َعٓ٢
اؿطف أنجط ٖا بين يذلنٝب٘ َع احلضف

.

ٚق :ٍٞغبب ايبٓا ٤تهُٔ اي ّ٬اييت  ٫غتؽضام اؾٓؼ ( ٚ . ) 5قس ضزٸ ٖصا
بٛقؿ٘ بايٓهطٚ ،٠ي ٛنإ نصيو يٛقـ بإعطؾ ١نُا قايٛا  :يكٝت٘ أَؼ
اٍزابط (  ، ) 6نُا ضٴزٻ قٛشلِ :بتهُٔ َعٓ ) َٔ( ٢بأْ٘ ٜكح ي ٛنإ ا٫غِ بعس
( ٖٛ )٫إتهُٔ َعٓ ٢اؿطفٚ ،يٝؼ نصيو ،بٍ ( ٟ ٙ )٫إتهَُٓ ١عٓ)َٔ( ٢
 ٫ا٫غِ ،ؾَٛ ٬دب يبٓا ٤ا٫غِ ( . ) 7

()1

إكتهب . 357/4

()2

أغطاض ايعطب136 ٘ٝ

()3

ايبٝت َٔ ايڀ ٖٛٚ ،ٌٜٛبْ ٬ػب ٗ ١ؾطح ايهاؾ١ٝ

ايؿاؾٚ ،522 /1 ١ٝؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ

َايوٚ ،54 /2إػاعسٚ ،250 /2اشلُع .199 /2
() 4

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض . 271/2

()5

ٜٛٓط  :ايتصٚ ، 228/5 ٌٜٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ، 362 ٟإػين 265 ، 264/1

()6

ٜٛٓط  :ايتصٚ ، 228/5 ٌٜٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ، 362 ٟاشلُع 199/2

()7

ٜٛٓط  :ايتصٚ ، 227 ، 226/2 ٌٜٝاشلُع 199/2
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املرِب الجاٌ٘ :

ٜصٖب ايهٛؾٚ ، ) 1 ( ٕٛٝاؾطَٚ ،) 2 ( ٞايعداز ( ٚ ،) 3ايػرلاٗ ( ،) 4
ٚايطَاْ ) 5 ( ٞإٍ إٔ ا٫غِ إؿطز بعس  ٫ايٓاؾ ١ٝيًذٓؼ َعطب َٓكٛب بٗا .
ٚاؿذ ١ؾُٝا شٖبٛا إي ٘ٝأْ٘ َٓكٛب بٗا ; ٭ْ٘ انتؿ ٞبٗا َٔ ايؿعٌ ،
ؾايتكسٜط ٗ ٫( :ضدٌ ٗ ايساض )  ٫( ،أدس ضد٬ڄ ٗ ايساض ) ،ؾًُا انتؿ ٞـب()٫
َٔ ايعاٌَ ْكبت ايٓهط ٠ب٘ٚ ،سصف ايتٓ ٜٔٛبٓا ٤عً ٢اٱناؾ ، ١نُا إٔ ()٫
عاًَٚ ،١ي ٛسكٌ ايبٓآٖ ٤ا ؿكٌ بعاٌَ ٚ ،ايبٓا ٫ ٤وكٌ بعاٌَ ،٭ٕ ايعاٌَ
غرل إعُٚ ٍٛايبٓا ٤ؾب٘ ايذلنٝبٚ ،دع ٤إطنب ؾٚ ٤ٞاسس( .) 6
ٚق :ٌٝ٭ٕ ( )٫تهَ ٕٛعٓ( ٢غرل ) نكٛشلِ ( :ظٜس  ٫عاقٌ  ٫ٚداٌٖ )
أ : ٟغرل عاقٌ ٚغرل داٌٖٕٚ ،ا دا٤ت ٖٓا َعٓ ٢يٝؼ ْكبٛا بٗا; يٝدطدٖٛا
َٔ َعٓ( ٢غرل) إٍ َعٓ( ٢يٝؼ)( .) 7
 َٔ َِٗٓٚقاٍ  :إٕ ايٓهط  َٔ ٠ؾأْٗا إٔ ٜه ٕٛخدلٖا قبًٗا  ،ؾٓكبٛا
ايٓهط ٠بػرل تٓ. ) 8 ( ٜٔٛ

()1

ٜٛٓط َ :عاْ ٞايؿطا. 120/1 ٤

()2

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف ٚ ، 1296/3ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ، 364 ٟإػاعس ٚ 342/1ايتكطٜح
ٚ ، 239/1اشلُع . 199/2

()3

ٜٛٓط َ :عاْ ٞايكطإٓ يًعداز .270/1

()4

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ،227/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،58/2ؾطح ا٭بصٚ ، 64/2 ٟؾطح ايطنٞ
ٚ ،155/2ايؿاخط ٚ ، 156ا٫ضتؿاف . 1296/3

()5

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف  ٚ ، 1296/3ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ، 364 ٟايتكطٜح  ٚ ، 239/1اشلُع
.199/2

()6

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ، 366/1ؾطح ا٭بص. 65/2 ٟ

()7

ٜٛٓط  :اٱْكاف .366/1

()8

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ، 366/1ؾطح ا٭بص. 65/2 ٟ
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ٚق : ٌٝإْ٘ َٓكٛب ; ٭ٕ ( )٫عًُت ايٓكب ; ٭ْٗا ْكٝه( ١إٕٸ) ،ؾـ ()٫
يًٓؿ( ٚ ٞإٕ) يٲثباتٚ ،ايؿ ٤ٞوٌُ عً ٢اٍنس ،نُا وٌُ عً ٢ايٓٛرل  ،إ٫
أْٗا ٕا ناْت ؾطع ڄا عً( ٢إٕ) ٗ ايعٌُ (ٚ ،إٕ) تٓكب َع ايً ْ ،ٜٔٚكبت ()٫
َٔ غرل تٓ ،ٜٔٛيٓٝش٘ ايؿطع عٔ ا٭قٌ( . ) 1
ٖٓٚاى َٔ ٜط ٣إٔ ا٫غِ إعڀٛف عًٖ ٢صا إؿطز َعطب ٗ م ٫ : ٛضدٌ
 ٚغَ٬اڄ عٓسى(ٚ ،) 2ايٛاْ ٚا٥ب ١عٔ (. )٫
ٚق :ٌٝإٕ خدلٖا َعطبٚ ،عًُٗا ٗ ا٫زلٌ ٚاسس( .) 3
ٚق : ٌٝإٕ ( )٫عاًَٚ ،١ي ٛسكٌ ايبٓا ٤يبْ ٞا٫غِ عً ٢سطن ١غرل ايؿتح;
٭ٕ ( ٫ )٫تعٌُ ايٓكبٚ ،إشا عطض ايبٓاٚ ٤دب إٔ ته ٕٛسطنت٘ غرل سطن١
اٱعطاب نُا ٗ (قبٌ ٚبعس)( . ) 4
ٚقس أدٝب عٔ ٖص ٙاؿذر باٯت: ٞ
 - 1إٔ َا ق ٌٝعٔ ا٫غِ إؿطز  :إْ٘ انتؿ ٢باي ّ٬عٔ ايؿعٌ  ،فطز زع٣ٛ
ٜؿتكط إٍ زيٚ ،ٌٝي ٛنإ نصيو يٛدب إٔ ٜه َْٛٓ ٕٛڄا ( . ) 5
 - 2إٕ ايتٖٓٓ ٜٔٛا مل وصف يٲناؾٚ ، ١ي ٛنإ شيو قشٝشاڄ يٛدب إٔ
ٜڀطز ٗ نٌ َا هٛظ إناؾت٘ َٔ ا٭زلا ٤إؿطز ٠إٓ ، ١ْٛؾايك ٍٛبأْ٘ ىتل
بٗصا إٛنٛع زٍ عً ٢ؾػاز ٖص ٙاؿذ. ١
 ٗ - 3قٛشلِ ( :إٕ (َ )٫عٓ( ٢غرل ) ٕٚ ،ا دا٤ت َعٓ( ٢يٝؼ ) ْكبٛا بٗا ،
يتدطز َٔ َعٓ( ٢غرل)  .قٕٚ :ٌٝاشا ٜٓبػ ٞايٓكب بٗا إشا ناْت َعٓ( ٢يٝؼ )؟
 ٬ٖٚضؾع ب٘ا عً ٢ايكٝاؽ؟ ؾإِْٗ ٜطؾع ٕٛب٘ا إشا ناْت َعٓ( ٢يٝؼ) ( . ) 6

( ٜٛٓ ) 1ط  :اٱْكاف .367/1
( ٜٛٓ ) 2ط  :ايًباب ٚ ، 229/1ايؿاخط .156
( ٜٛٓ ) 3ط  :ايًباب ٚ ، 229/1ايؿاخط .156
( ٜٛٓ ) 4ط  :ايًباب ٚ ، 229/1ايؿاخط .156
( ٜٛٓ ) 5ط  :اٱْكاف ٚ ، 367/1ؾطح ا٫بص. 66 ، 65/2 ٟ
( ٜٛٓ ) 6ط  :اٱْكاف ٚ ، 367/1ؾطح ا٫بص.66 ، 65/2 ٟ
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 - 4أْ٘ ي ٛنإ َعطب ڄا َٓكٛباڄ  ،يٛدب إٔ ٜسخً٘ ايتٓ ; ٜٔٛ٭ْ٘ اغِ َعطب
يٝؼ ؾَ ٘ٝا ّٓع٘ َٔ ايكطف

()1

.

 - 5ايتٓ ٜٔٛيٝؼ َٔ عٌُ (إٕ)ٚ ،إمن ا ٖ ٛؾٜ ٤ٞػتشك٘ ا٫غِ ٗ ا٭قٌ ،
ٚطإا مل ٜهٔ َٔ عٌُ (إٕ) اييت ٖ ٞا٭قٌ  ،ؾَ ٬عٓ ٢ؿصؾ٘ َع ( )٫اييت
ٖ ٞايؿطع( . ) 2
 - 6ق :ٌٝا٫غِ تنُٔ َعٓ )َٔ( ٢ؾبين  ،غ٬ف إعڀٛف ( ٚ ،ايٛا ) ٚيٝػت
ْا٥ب ١عٔ ( )٫بسيٛٗٚ ٌٝضٖا َعٗا ( . ) 3
 - 7إٔ عِ شلا يٝؼ ٖ ٛعً ١يًبٓا ، ٤بٌ عً ١ايبٓا ٤تهُٔ َعٓ ٢اؿطف ٖٛٚ ،
َٛدٛز ٗ ا٫غِ ز ٕٚاـدل ( . ) 4
 - 8ي ٛنإ سصف ايتٓ ٜٔٛيًتدؿٝـ يهإ إڀ ، ٍٛأ ٟإهاف أ ٚايؿب٘ٝ
بإهاف أٍٚ

()5

.

أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘  :الكٗاع :

اعتُس ايبعً ٞعً ٢ايكٝاؽ  .ؾايٓهط ٠إؿطزَ ٠ع ( )٫ايٓاؾ ١ٝيًذٓؼ
تهَ ٕٛبٓ ١ٝقٝاغ ڄا عً ) َٔ ( ٢إ٪نس ٠يًٓؿ ; ٞ٭ْٗا َتهَُٓ ١عٓاٖا  .ؾكٛي٘ ّ :
( ٫ضدٌ) ٖ ٛنكٛيّ٘  َٔ ٫( :ضدٌ ).
ٜٚسيٌ عً ٢إٔ َعٓ ٢ايٓهط ٠إطنبَ ١ع

( )٫نُعٓ ) َٔ( ٢إ٪نس٠

يًٓؿ ٞبايػ٪اٍ إتهُٔ (َٔ ) ،ؾإٕ دٛاب٘ ٜه ٕٛبـ (َ )٫طنبَ ١ع ايٓهط، ٠
( ٜٛٓ ) 1ط  :اٱْكاف ٚ ، 369/1ايًباب ٚ ، 230/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ ّ ايو ٚ ، 58/2ؾطح ا٫بصٟ
ٚ ،67 ، 64/2ايؿاخط . 157
( ٜٛٓ ) 2ط  :اٱْكاف ٚ ، 367/1ايًباب .230/1
( ٜٛٓ )4( ) 3ط  :ايؿاخط . 156
( ٜٛٓ ) 5ط  :ؾطح ايتؼٖ ٌٝيًُطازٚ ، 364 ٟإػاعس ٚ ، 342/1اشلُع . 199/2
69

ٚاجلٚاب سك٘ إٔ ٜڀابل ايػ٪اٍ  ٗٚ ،سصف (َٔ ) َٔ اؾٛاب ٚبٓا ٘٥زي ٌٝعً٢
إٔ ايٓهط ٠إؿطزَ ٠ع  ٫ايٓاؾَ ١ٝتهَُٓ ١عٓٚ ،)َٔ( ٢اغتسٍ عً ٢قٝاؽ َعٓ٢
ٖص ٙايٓهط ٠عًَ ٢عٓ )َٔ( ٢إ٪نس ٠بايٓؿ ، ٞنصيو بايػُاع ٗ بٝت ايؿعط
ايػابلٚ ،شيو ٗ ٛٗٚض (َٔ) يًهطٚض ٠ايؿعط. ١ٜ
الرتجٗح :

ايطادح َصٖب ايبكطٕ ، ٌٜا ق : ٌٝإْٗا َع ا٫غِ َجاب ١ا٫غِ ايٛاسس
إطنب .
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عاون السفع يف املبتدأ
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعً " :ٞأَا إبتسأ ؾؿ ٞضاؾع٘ ٔػَ ١صاٖب  ،أسسٖا  :أْ٘ َطؾٛع
با٫بتساَ ٖٛٚ ،٤صٖب (غٝبٚ )ٜ٘ٛأنجط ايبكط ٖٛٚ ،ٌٜايكشٝح; ٚايسي ٌٝعً٢
إٔ ا٫بتسا ٖٛ ٤ايعاٌَ أْ٘ قؿ ١كتك ١با٫غِٚ ،إدتل َٔ ا٭يؿا ٚعاٌَ،
ؾهصيو َٔ إعاْٚ ;ٞ٭ٕ ن ٕٛا٫غِ َػٓسڄا إي ٘ٝأقٌ ٗ اؾًُ ،١ؾٛدب إٔ
ٜهَ ٕٛطؾٛع ڄا ب٘ نايؿاعٌ; ٚ٭ٕ إبتسأ َعُ ٍٛؾ٬بس ي٘ َٔ عاٌَ

.....

ٚايكشٝح ا٭ٕ ٍٚا ش نط"(. )1
حتمٗن املطأل:ٛ

تعسزت إصاٖب ح  ٍٚعاٌَ ايطؾع ٗ إبتسأ  ٖٞٚناٯت:ٞ
املرِب األٔه:

َٔ ايٓشا َٔ ٠شٖب إٍ إٔ ايعاٌَ ٗ إبتسأ ٖ ٛا٫بتساٚ ،٤يهِٓٗ
ٚ ،قس أخص بٗصا إصٖب غٝب،ٜ٘ٛ

اختًؿٛا ٗ َؿٗ ّٛا٫بتسا ٤نُا غٝأتٞ

ْٛٗٚض ايبكطٜ ،)2( ٌٜك ٍٛغٝب" : ٜ٘ٛؾإبتسأ نٌ اغِ ابتس ٨يٝبٓ ٢عً٘ٝ
ين عًٜ ٘ٝطتؿع ب٘ نُا اضتؿع ٖٛ
نٚ ،ّ٬إبتسأ ٚإبين عً ٘ٝضؾع " ....ؾإٕ إب ٻ
با٫بتساٚ ،٤شيو قٛيو :عبس اهلل َٓڀًل ،اضتؿع (عبساهلل) ٭ْ٘ شنط يٝبٓ ٢عً٘ٝ
(إٓڀًل) ٚ ،اضتؿع (إٓڀًل) ٭ٕ إبين عً ٢إبتسأ َٓعيت٘" (.)3

() 1

ايؿاخط .165

() 2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ، 44/1ايًباب  ٚ ، 125/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،223/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو
ٚ ،269/1ؾطح ابٔ ايٓا ِٚم ٚ ،107ؾطح ايطنٚ ،277/1 ٞايؿاخط ٚ ،165ا٫ضتؿاف
ٚ ،1085/4ايتص ٚ ،257/3 ٌٜؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز ٟم ٚ ،242تٛنٝح إكاقس ،163/1
ٚإػاعس ٚ ،205/1اشلُع ٚ ،8/2ساؾ ١ٝاـهط. 91/1 ٟ

() 3

ايهتاب . 127 – 126/2
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َٚؿٗ ّٛا٫بتسا ٤عٓس ٖ ٤٫٪ايتذطز َٔ ايعٛاٌَ ايًؿ ،١ٝٛيؿ ٛڄا أ ٚتكسٜطاڄ ،
ٚايتعطض يسخٛشلا ٚاٱغٓاز(ٚ ،)1عًْ ٘ٝاع َٔ ١ايٓشا. )2(٠
ٚاؿذَ ٗ ١صٖبِٗ إٔ ا٫بتسا ٤قؿ ١كتك ١با٫غِٚ ،إدتل َٔ
ا٭يؿا ٚعاٌَ ؾهصيو إدتل َٔ إعاْ ،ٞنُا إٔ إبتسأ َعُ٫ٚ ٍٛبس ي٘ َٔ
عاٌَ  ٫ٚهٛظ إٔ ٜعٌُ ٗ ْؿػ٘(. )3
 َٔٚايٓح اٜ َٔ ٠صٖب ٖصا إصٖب  ،إ ٫إٔ َؿٗ ّٛا٫بتسا ٤عٓس ٖٛ ٙايتذطز
ٚسس ٖٔٚ ،ٙقاٍ بصيو إدلزٚ ،شيو يكٛي٘" :ؾأَا ضؾع إبتسأ ؾبا٫بتساَٚ ، ٤عٓ٢
ا٫بتسا :٤ايتٓبٚ ٘ٝايتعط ١ٜعٔ ايعٛاٌَ غرلٚ ،)4( ".... ٙبٗصا إؿٗ ّٛأخص ايعكؿطٟ
بكٛي٘ٚ " :إطاز بايتذطٜس إخُٖ٩٬ا َٔ ايعٛاٌَ"(ٚ ،)5ب٘ أخص ابٔ عكؿٛض(. )6
ٜ ِٖٚط ٕٚإٔ ايعٛاٌَ ٗ قٓاع ١ايٓش ٛيٝػت عٛاٌَ ٗ اؿكٝك ،١إِا
 ٬نُا ٜهٚ ٕٛدٛزٚ ،)7( ٙقس
ٖ ٞأزي ١عً ٢إعاْٚ ، ٞعسّ ايسي ٌٝقس ٜه ٕٛزي ٝڄ
ٚقس قشح شيو ابٔ عكؿٛض ؾكاٍ ٖٛٚ " :ايكشٝح عٓس ;ٟ٭ٕ ايتعط ٟثبت ايطؾع
ي٘ بؿط ٙإٔ ٜه ٕٛا٫غِ إعط ٣قس ضنب َٔ ٚد٘ َا. )8(" ...
ٚاعذلض عً ٢شيو باٯت:ٞ
 - 1ا٫غِ ٜ ٫طؾع٘ إ ٫ضاؾع َٛدٛز ٚغرل َعس.)9( ّٚ
() 1

ٜٛٓط  :إػين ٫بٔ ؾ٬ح .252/2

() 2

ٜٛٓط :ا٭ق٫ ٍٛبٔ ايػطاز ٚ ،58/1ايتبكطٚ ٠ايتصنطٚ ،100/1 ٠ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو
ٚ ،270/1ايؿاخط ٚ ،165تٛنٝح إكاقس ٚ ،163/1أٚنح إػايو .173/1

() 3

ٜٛٓط :ايًباب ٚ ،126/1ايؿاخط .165

() 4

إكتهب .126/4

() 5

إؿكٌ .70

() 6

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ .356/1

() 7

ٜٛٓط  :إق٬ح اـًٌ م ٚ ،114اٱْكافٚ ،46/1ؾطح إؿكٌ .223/1

() 8

ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .356/1

() 9

ٜٛٓط  :اٱْكاف .45/1
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ٟغإ ايك ٍٛبإٔ إبتسأ َطؾٛع يتذطز ،ٙأ ٟيتعط ٜ٘عٔ عاٌَ
 - 2أبڀٌ ابٔ ىٹ ٵ
بٕٸ شيو ٪ٜز ٟإٍ إٔ ٜهٚ ٕٛدٛز ايعاٌَ أنعـ َٔ عسَ٘ إٕ
ْكب أ ٚخؿض أ
قڂسضت ايتعط ١ٜعٔ عاٌَ ْكب أ ٚخؿض; ٭ٕ ايتعط ١ٜتعٌُ ايطؾع ٚٚدٛز ايعاٌَ
ايص ٟقسضت عٓ٘ ايتعطٜ ١ٜعٌُ ايٓكب أ ٚاـؿضٚ ،عاٌَ ايطؾع أق َٔ ٣ٛعاٌَ
ايٓكب ٚاـؿض َٔٚ ،دٗ ١أخط ٣إشا قسضت ايتعط ١ٜعٔ عاٌَ ضؾع نإ ٚدٛز
ايعاٌَ ٚعسَ٘ غٛا٫ٚ ،٤بس إٔ ٜه ٕٛايؿَٛ ٤ٞدٛزاڄ أقَ َ٘ٓ ٣ٛعسَٚاڄ(.)1
-3

ٚضز ٙبعهِٗ بإٔ ايعسّ ٜ ٫ه ٕٛأَاض ;٠٭ٕ ا٭َاضٜ ٠ػتسٍ بٗا عً ٢إٔ ثِ

عاَ٬ڄ غرلٖاٚ ،قس اتؿل عً ٢أْ٘  ٫عاٌَ ٜػتسٍ عً ٘ٝبايعسّ(.)2
بٕٸ ايتذطز ٖٓا زٴ عڇٍٳ عاَ٬ڄٚ ،إِا ٖ ٛؾط ٗ ٙقش ١عٌُ
 - 4ضز ٙابٔ َايو; أ
ا٫بتساٚ ،٤ا٫بتسا ٖٛ ٤ايعاٌَ عٓس غٝب ،ٜ٘ٚنُا إٔ إط٬م ايتذطز ٚعسّ تكٝٝسٙ
ًٜعّ َٓ٘ أٜ ٫هَ ٕٛبتسأڄ ّٳ ا زٴ ضٻ عطفٺ ظا٥سٺ (. )3
 - 5ق : ٌٝايتذطٜس أَط عسَ ٞؾ٪ٜ ٬ثط(. )4
ٚقس أدٝب عٔ ٖص ٙا٫عذلانات باٯت:ٞ
 – 1أداب ابٔ عكؿٛض عٔ ق ٍٛابٔ نٝػإ بكٛي٘ ٖٚ " :صا باطٌ; ٭ْا ْ ٫عين
بايتعط ١ٜأنجط َٔ إٔ ا٫غِ إبتسأ  ٫عاٌَ ي٘ٚ ،إِا نإ ًٜعّ َا شنطْا يٛ
قسضْا أْ٘ قس نإ ي٘ عاٌَ ثِ سصف"(.)5
ٜ - 2ك ٍٛأب ٛسٝإ  :ايتذطز ٚايتعط ٖٛ ١ٜايعاٌَٚ ،ا٫بتسا ٤ؾط ٗ ٙعٌُ
ايتذطزٚ ،إٔ إبتسأ ٚاـدل اؼسا َٔ سٝح ايس٫يٚ ١ا٫ؾذلاى ٗ ايكسض إؿذلى
زَ ٕٚا ىل نٌ ٚاسس َُٓٗا ،ؾًٝػا ػطزٚ ٜٔإِا ٖ ٛػطز ٚاسس بايٓػب١
() 1

ٜٛٓط  :إق٬ح اـًٌ ٚ ،114 ،113ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .356/1

() 2

ٜٛٓط :ايًباب ٚ ، 126/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،223/1ايؿاخط .165

() 3

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .271/1

() 4

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،46/1ؾطح ايطن.227/1 ٞ

() 5

ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .356/1
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إٍ ايكسض إؿذلى ،نُا ٜط ٣إٔ ايتذطز  ٫وتاز إٍ تكٝٝس; ٭ْ٘ قس تكطض إٔ
ايعاٌَ ايعا٥س نأْ٘ غرل َٛدٛز(. )1
 َٔٚايٓشا َٔ ٠قاٍ أٜهاڄ با٫بتساٚ ،٤يهٔ َؿٖٗٓ َ٘ٛا ٜعين ايتذطز
ٚاٱغٓاز َعاڄ

()2

ٜ،ك ٍٛايؿاضغ " : ٞا٫بتساٚ ٤قـ ٗ ا٫غِ إبتسأ ٜطتؿع ب٘،

ٚقؿ ١إبتسأ إٔ ٜهَ ٕٛعط َٔ ٣ايعٛاٌَ ايٛاٖطَٚ ٠ػٓساڄ إي ٘ٝؾ. )3("٤ٞ
 َٔٚايٓشاٜ َٔ ٠ط ٣إٔ ا٫بتسا ٖٛ ٤عٓا ١ٜإتهًِ ٚإقباي٘ٚ ،أْ٘ دا٤
بإبتسأ يٝػٓس إيَ ٘ٝا بعس ٖٛٚ ، ٙاختٝاض ايبڀًٛٝغٚ ،)4( ٞقشش٘ ابٔ ٜعٝـ
بكٛي٘ٚ" :ايكشٝح إٔ ا٫بتسا ٤اٖتُاَو با٫غِٚ ،دعًو إٜا ٙأ ٚڄ ٫يجإ نإ خدلڄا
عٓ٘.)5("...
ٚقس أبڀً٘ ابٔ عكؿٛض بكٛي٘ ٚ " :شيو باطٌ; ٭ٕ اٖ٫تُاّ َعٓٚ ٢إعاْٞ
ٜ ٫جبت شلا ايعٌُ ٗ َٛنع"(. )6
 َٔٚايٓشاٜ َٔ ٠ط ٣إٔ إبتسأ ٜطتؿع باٱغٓاز ؾك٘  ،أ ٟإغٓاز اـدل إي٘ٝ
قٝاغاڄ عً ٢اضتؾاع ايؿاعٌ بإغٓاز خدل ٖٛٚ ٙايؿعٌ  ٖٛٚايؿعٌ إيٚ ،٘ٝشيو ٭ٕ
ا٫ضتؿاع ٚاٱغٓاز سكٌ ٚزاض َع نٌ ٚاسس َُٓٗا ٚدٛزاڄ ٚعسَاڄ(. )7
املرِب الجاٌ٘:

ق ٌٝإٕ عاٌَ ايطؾع ٗ إبتسأ َٖ ٛا ٗ ايٓؿؼ َٔ َعٓ ٢اٱخباض ٖٛٚ ،ضأٟ
خ ب٘ عٓ٘ قاض ٖصا إعٖٓٛ ٢
ٟسسٻ ٴ
ايعداز; ٭ٕ ا٫غِ ٕا نإ ٫بس ي٘ َٔ حٳ زٜحٺ ٴ
ايطاؾع يًُبتسأ(.)8
() 1

ٜٛٓط  :ايتص.263 ، 262/3 ٌٜٝ

() 2

ٜٛٓط  :إػين ٫بٔ ؾ٬ح .253/2

() 3

اٱٜهاح يًؿاضغ.85 ٞ

() 4

ٜٛٓط  :إق٬ح اـًٌ .113

() 5

ؾطح إؿكٌ .223/1

() 6

ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .355/1

() 7

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،355/1إػين ٫بٔ ؾ٬ح ايُٝين .254/2

() 8

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .356/1
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ٚقس ضز ٙايعهدل ٟبٛدٌٗ (: )1
 - 1إٔ تكٛض َعٓ ٢ا٫بتسا ٤غابل عً ٢تكٛض َعٓ ٢اـدلٚ ،ايػابل أ ٍٚإٔ
ٜه ٕٛعاَ٬ڄ.
-2

إٔ ضتب ١اـدل بعس إبتسأٚ،ضتب ١ايعاٌَ قبٌ إعَُ ٍٛتٓاؾٝإ.

املرِب الجالح:

ٜصٖب ايو ٚؾ ٕٛٝإٍ إٔ ايعاٌَ ٗ إبتسأ ٖ ٛاـدل (ٖٓٚ ،)2اى َٔ ْػب٘
إٍ ايهػاٚ ،ٞ٥ايؿطا ٖٛٚ ،)3( ٤اختٝاض أب ٞسٝإ (ٚ ، )4شنط أْ٘ َصٖبٴ ابٔڇ
دين(ٚ ،)5اؿذ١ڂ إٔ إبتسأ ٜٓ ٫ؿو عٔ اـدل; ٚيصيو عٌُ ؾ ٘ٝاـدل نُا عٌُ
َُٗٓ ٬ا ٜٓ ٫ؿو عٔ اٯخط ؾعٌُ ى
إبتسأ ٗ خدل ;ٙ٭ٕ ن ڄ

ٍ ٚاسس َُٓٗا ٗ

قاسب٘ٚ ،زيًٛا عً ٢شيو بكٛي٘ تعاٍ  :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ( )6ؾأُٜٓا
بُٜٓا ،ؾهصيو إبتسأ ٚاـدل(.)7
َٓكٛب بتهْٛٛاٚ ،تهْٛٛا فع ّٚأ
ٚوتر أب ٛسٝإ شلصا إصٖب بكٛي٘ٚ " :إِا اخذلْا َصٖب ايهٛؾ ;ٌٝ٭ْ٘
داض عً ٢ايكٛاعس ،إش أقٌ ايعٌُ إِا ٖ ٛيًؿٚ ،ٜمل

لس إَ ٫بتسأ ٚخدلاڄ،

ٚٚدسْاُٖا َطؾٛعٌٚ ،أَهٓا إٔ ٜٓػب ايعٌُ يهٌ َُٓٗا ٗ اٯخط; إش قس

() 1

ٜٛٓط  :ايًباب .127/1

() 2

ٜٛٓط  :إق٬ح اـًٌ ٚ ،114اٱْكافٚ ، 44/1ايًباب ٚ ،126/1ؾطح إؿكٌٚ ،222/1ؾطح
ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو

ٚ ،272/1ايؿاخط ٚ ،165ا٫ضتؿاف ٚ ،1085/4إػاعس ،206/1

ٚايتكطٜح .159/1
() 3

ٜٛٓط  :ؾطح ايطن.227/1 ٞ

() 4

ٜٛٓط  :ايتصٚ ، 266/3 ٌٜٝا٫ضتؿاف .1085/4

() 5

ايًُع . 31

() 6

غٛض ٠ايٓػا ،٤آ. .78 : ١ٜ

() 7

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،45 ،44/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،222/1ايتص.266/3 ٌٜٝ
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اختًؿت دٗتا ا٫قتها ،٤نُا ٚدسْا شيو ؾُٝا َٖ ٛتؿل عً ٘ٝأ ٚنإتؿل َٔ
اغِ ايؿطٚ ٙؾعً٘.)1( "...
َٚصٖبِٗ َطزٚز يٮغباب اٯت:١ٝ
 - 1إٔ سل ايعاٌَ إٔ ٜه ٕٛقبٌ إعُ.)2(ٍٛ
ٖ - 2صا ايكًٜ ٍٛعَِٗ أٜٓ ٫كبٛا إبتسأ إشا زخًت عً( ٘ٝإٔ); ٭ٕ ايعاٌَ إش
ٚدس ٜ ٫سخٌ عً ٘ٝعاٌَ آخط(.)3
 ٗ - 3م( ٛظٜس قا )ِ٥ؾإٕ قا ِ٥قس ضؾع نُرلڄا َػتذلاڄ ؾ ،٘ٝؾإٕ نإ ٖٛ
ايص ٟضؾع ظٜسڄا ؾكس ضؾع ايعاٌَ ؾ ٌ٦ٝعً ٢غرل ٚد٘ ا٫ؾذلاىٖٚ ،صا ْٛ ٫رل
ي٘(.)4
()5
 - 4اغتؿٗازِٖ باٯ ١ٜايهطّ ١أبڀً٘ ا٭ْباض ٟبا٭ٚد٘ اٯت:١ٝ
أ  -إٔ ايؿعٌ بعس (أُٜٓا) فع ّٚبـ (إٕ)(ٚ ،أُٜٓا) ْابت عٔ (إٕ) يؿٛاڄ.
ب  -إشا غٴًِ إٔ (أُٜٓا) ْابت عٔ (إٕ) يؿ ٛڄا ٚعُ٬ڄ ؾٝذٛظ إٔ ٜعٌُ نٌ
ٚاسس َُٓٗا ٗ قاسب٘ ٫خت٬ف عًُُٗا.
ز-

إبتسأ ٚاخل بط ازلإ باقٝإ عً ٢أقًُٗا ٗ ا٫زلٚ،١ٝا٭قٌ ٗ
ا٭زلا ٤أ ٫تعٌُ.

 - 5إٔ اـدل قس ٜه ٕٛؾع٬ڄٚ ،ي ٛنإ عاَ٬ڄ ٗ إبتسأ يهإ ؾاع٬ڄ(.)6
-6

إٔ اـدل قس ٜه َٔ ٕٛإٛقٚ ٍٛقًت٘ٚ ،ي ٛعٌُ يعًُت ايكً ١ؾُٝا قبًٗا(. )7

() 1

ايتص.270/3 ٌٜٝ

() 2

ٜٛٓط  :إق٬ح اـًٌ ٚ ،114اٱْكافٚ ،48/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،222/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ
َايوٚ ،272/1ايؿاخط ٚ ،166ايتص ٚ،266/3 ٌٜٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز ٚ ، 244 ٟايتكطٜح
.159/1

() 3

ٜٛٓط  :اٱٕقاف ٚ ،48/1إق٬ح اـًٌ ٚ ،114ؾطح إؿكٌ .222/1

() 4

ٜٛٓط  :إق٬ح اـًٌ ٚ ،115ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،356/1ؾطح ابٔ ايٓا.108 ِٚ

() 5

ٜٛٓط  :اٱْكاف  ،48/1نُا أٚضز ٙابٔ ٜعٝـ ٗ ؾطس٘ .222/1

() 6

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ،127/1ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،356/1ايؿاخط ٚ ،166ايتص،266/3 ٌٜٝ
ٚؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز. 244 ٟ

() 7

ٜٛٓط  :ايًبابٚ ،127/1ايتص.266/3 ٌٜٝ
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 - 7اـدل نايكؿٚ ، ١ايكؿ ٫ ١تعٌُ ٗ إٛقٛف فنصيو اـدل(. )1
 - 8إٔ ( إٕ ) ( ٚنإ ) إشا زخ ٬عً ٢إبتسأ أظا ٫ايطؾعٚ ،اـدل يؿ،ٞٛ
ٚايعاٌَ ايًؿٜ ٫ ٞٛبڀٌ ايعاٌَ ايًؿ.)2(ٞٛ
 - 9إٔ اـدل قس ٜه ٕٛداَسڄا ٚاؾاَس ٜ ٫عٌُ (. )3
 -10ق : ٌٝايعٌُ تأثرلٚ ،إ٪ثط أق َٔ ٣ٛإ٪ثط ؾ٘ٝ

ٚ ،قٛشلِ ٜؿه ٞإٍ إٔ

ٜه ٕٛايؿ ٤ٞق ٛڄاٟٸ نعٝؿ ڄا َٔ ٚد٘ ٚاسس ،إش نإ َ٪ثطڄا ؾُٝا أثط ؾ.)4(٘ٝ
 – 11إٔ اـدل قس ٜهْ ٕٛؿؼ إبتسأ ٗ إعٓ ٢م :ٛظٜس أخٛى .ؾً ٛضؾع اـدل
إبتسأ أ ٚايعهؼ  ،يهإ ضاؾعاڄ يٓؿػ٘(. )5
ٚقس أداب أب ٛسٝإ عٔ ٖص ٙا٫عذلانات َا ٜأت:)6( ٞ
 - 1إشا ضؾع اـدل غرل إبتسأ فإٕ شيو ٪ٜ ٫ز ٟإٍ إعُاٍ عاٌَ ضؾعٌ َٔ غرل
تؿطٜو إشا اختًؿت دٗتا ايطؾع ،بإٔ ٜطؾع أسس ّ ٙا عً ٢دٗ ١ايؿاعًٚ ،١ٝاٯخط
عً ٢غرل دٗ ١ايؿاعً.١ٝ
-2

إٔ ايك ٍٛبإٔ اـدل قس ٜه ٕٛداَسڄا ًٜ ٫عّ إ ٗ ٫ا٭ؾعاٍ ،أَ ٚا عٌُ

يؿبٗ٘ بٗا ،يٓٝابت٘ عٓٗا.
َ - 3ا ق ٌٝعٔ ضتب ١ايعاٌَ َٓتكض َا ٚقع عً ٘ٝا٫تؿام َٔ قٛشلِ  :أٜاڄ تهطب
أنطب ،ؾطتب ١ؾعٌ ايؿط ٙبعس أزات٘  ٖٛٚعاٌَ ٗ اغِ ايؿطٙ

ًٜ ٫ٚ ،عّ إٔ

ته ٕٛضتبت٘ قبٌ اغِ ايؿط.ٙ

(ٜٛٓ ) 1ط  :ايًباب ٚ ،127/1ايؿاخط ٚ ،166ايتصٚ ،266/3 ٌٜٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.244 ٟ
(ٜٛٓ ) 2ط  :ايًباب ٚ ،127/1ايؿاخط ٚ ،166ايتصٚ ،266/3 ٌٜٝؾطح ايتػٗ.244 ٌٝ
(ٜٛٓ ) 3ط  :ايتص.266/3 ٌٜٝ
(ٜٛٓ ) 4ط  :ايتصٚ ،266/3 ٌٜٝايتكطٜح .159/1
(ٜٛٓ ) 5ط  :ايتكطٜح .159/1
(ٜٛٓ ) 6ط  :ايتص.266/3 ٌٜٝ
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إشا ٚقع اـدل ؾع٬ڄ ؾًٝؼ ٖ ٛايعاٌَ ٗ إبتسأ ،بٌ ا٫غِ ايصٚ ٟقع ايؿعٌ

َٛقع٘ ٖ ٛايعاٌَ ٗ إبتسأٚ ،ي ٛؽمل إٔ ايؿعٌ ايٛاقع خدلاڄ ٖ ٛايعاٌَ ؾًٜ ٬عّ
َٔ شيو إٔ ٜطؾع إبتسأ عً ٢ايؿاعً ;١ٝ٭ٕ ضؾع٘ عً ٢دٗ ١اـدل ١ٜبايٓٝاب.١
 - 5يٝؼ اـدل نايكؿ ;١٭ْ٘ ّ ٫هٔ إٔ ٜؿب٘ ؾ ٖٛ ٤ٞأسس ضنين
اٱغٓاز بؿ ٤ٞغرل َؿتكط إي ٗ ٘ٝاٱغٓاز.
 - 6قس أبڀٌ ايعاٌَ ايًؿ ٞٛبعاٌَ يؿ ٞٛآخط مَ :ٛا قاّ ضدٌٴ .ؾطدٌ َطؾٛع
بكاّٚ ،عٓسَا تسخٌ (َٔ ) عً( ٢ضدٌ) ٜبڀٌ عٌُ ايعاٌَ ايًؿ.ٞٛ
املرِب السابع:

ق :ٌٝايعاٌَ ٗ إبتسأ ٖ ٛايهُرل ايعا٥س َٔ اـدل ٖٛٚ ،نصيو َٓػٛب

يًهٛؾٚ ،)1(ٌٝب٘ أخص ايؿطا. )2( ٤
ٚضز با٭ٚد٘ اٯت:١ٝ
 - 1إٔ إهُط ؾطع إ٘ٛض ،ؾإشا مل ٜعٌُ ا٭قٌ ،ؾايؿطع أ.)3( ٍٚ
-2

إٔ ايهُرل قس ٜه ٗ ٕٛايكً ،١ؾً ٛعٌُ ايعٌُ يعٌُ ؾُٝا قبٌ إٛق.)4(ٍٛ

 - 3إٔ ايهُرل اغِ داَسٚ ،ا٭زلا ٤اؾاَس ٫ ٠تعٌُ(. )5

(ٜٛٓ ) 1ط  :ايًباب ٚ ،126/1ؾطح ايطنٚ ،227/1 ٞايؿاخط ٚ ،165ايتصٚ ،264/3 ٌٜٝؾطح ايتػٌٜ٘
يًُطاز.243 ٟ
(ٜٛٓ ) 2ط  :اٱْكاف 49/1

.

(ٜٛٓ )4( ) 3ط  :ايًباب ٚ ،127/1ايؿاخط .166
(ٜٛٓ ) 5ط  :ايتصٚ ، 265/3 ٌٜٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.244 ٟ
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أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘  :قٗاع الػبْ :

اعتُس ايبعً ٗ ٞايذلدٝح ٖٓا عً ٢قٝاؽ ايؿب٘،

ؾٜٗ ٛط ٣إٔ إبتسأ

َطؾٛع با٫بتسا ;٤٭ٕ ا٫بتساَ ٤عٓ ٢كتل با٭زلاٚ ٤يصيو ؾٗ ٛعاٌَ ،نُا إٔ
ا٭يؿا ٚإدتك ١عاًَ٪ٜٚ ، ١نس شيو بكٝاؽ ؾب٘ آخط ٜعكس ٙبٌ إبتسأ
ٚايؿاعٌ ،ؾهُٖ٬ا َػٓس إيٚ ، ٘ٝإشا نإ ا٫غِ َػٓسڄا إي ٘ٝأقٌ ٗ اؾًُ١
نإ سك٘ ايطؾع ،ثِ ٜسيٌ بسي ٌٝع قً ٞإش ّ ٫هٔ إٔ ٜٛدس َعُ ٍٛبس ٕٚإٔ
ٜه ٕٛي٘ عاٌَٚ ،إبتسأ َعُ ٍٛيعاًَ٘ ا٫بتسا.٤

الرتجٗح :

ايطادح َصٖب ْٗٛض ايبكط ،ٌٜأ ٟإٔ إبتسأ َطؾٛع با٫بتسا ;٤يػ١َ٬
َصٖبِٗ َٔ ايٓكس إٛد٘ يًُصاٖب ا٭خط.٣
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عاون اهزفع يف املطازع
ٌص املطأل: ٛ

ٜك ٍٛايبعًٚ" : ٞأَا ايطؾع ،ؾاختًـ ؾ ،٘ٝؾُصٖب ايبكط ٌٜأْ٘ َطؾٛع
يٛقٛع٘ َٛقع ا٫غِ ٚ .......شٖب ايهٛؾ ٕٛٝإٍ أْ٘ َطؾٛع غً َٔ ٙٛاؾاظّ
ٚايٓاقب; ٭ٕ تعطٜت٘ َٔ اؾاظّ ٚايٓاقبٚ ،اغتك٬ي٘ ز ٕٚعاٌَ يؿٜ ٞٛسٍ
عً ٢قٛت٘ ،ؾأؾب٘ بصيو إبتسأ "...إٍ إٔ قاٍ عٔ شيو ٚ " :ايجاْ ٖٛ ٞايل سٝح;
ٕا شنط ي٘ َٔ ايسي.)1("ٌٝ
حتمٗن املطأل:ٛ

اختًـ ايٓشا ٗ ٠عاٌَ ايطؾع يًؿعٌ إهاضع عًَ ٢صاٖب:
ا٭َ : ٍٚصٖب ايبكط: )2(ٌٜ
 ٖٛٚايك ٍٛبأْ٘ َطؾٛع يٛقٛع٘ َٛقع ا٫غِٜ ،ك ٍٛغٝب" : ٜ٘ٛاعًِ أْٗا إشا ناْت
ٗ َٛنع اغِ َبتسأ ،أَٛ ٚنع اغِ بين عًَ ٢بتسإ ،أ َٛ ٗ ٚنع اغِ َطؾٛع
غرل َبتسإَ ٫ٚ ،بين عًَ ٢بتسإ  ،أَٛ ٗ ٚنع اغِ فطٚض أَٓ ٚكٛب ،ؾإْٗا
َطتؿعٚ ، ١نْٛٓٝتٗا ٗ ٖص ٙإٛانع أيعَتٗا ايطؾع ٖٞٚ ،غبب زخ ٍٛايطؾع
ؾٗٝا"(ٚ ،)3تبع٘ إدلز(ٚ ،)4ابٔ ايػطاز عٓسَا ٜك " : ٍٛايؿعٌ ٜطتؿع َٛقع٘ َٛقع
ا٭زلا ،٤ناْت تًو ا٭زلاَ ٤طؾ ٛع ،١أ ٚكؿٛن ،١أَٓ ٚكٛب ، ١ؾُت ٢نإ

( ) 1ايؿاخط .199 ،198
() 2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،551/2ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،5/4ؾطح ابٔ ايٓاٚ ،664 ِٚؾطح
ايطنٚ ،27/4 ٞتٛنٝح إكاقس ٚ ،297/2أٚنح إػايو ٚ ،125/4إػاعس ،59/3
ٚإكاقس ايؿاؾٚ ،1/6 ١ٝايتكطٜح ٚ ،229/2اشلُع .273/2

( ) 3ايهتاب .10 ،9 /3
( ) 4إكتهب .1/2
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ايؿعٌ  ٫هٛظ إٔ ٜكع َٛقع٘ اغِ مل هع ضؾع٘ "(ٚ ،)1عًَ ٢صٖبِٗ ْاعَٔ ١
ايٓشا.)2(٠
ٚقس بٌ ابٔ ٜعٝـ َكٛيٚ( : ١قٛع٘ َٛقع ا٫غِ ) بكٛي٘ ٚ" :إعٓ ٢بٛقٛع٘
َٛقع ا٫غِ أْ٘ ٜكع سٝح ٜكح ٚقٛع ا٫غِ ،أ ٫تط ٣أْ٘ هٛظ إٔ تكٜ( : ٍٛهطب
ظٟز ) ،ؾذلؾع ايؿعٌ إش هٛظ إٔ ْك( : ٍٛأخٛى ظٜس ); ٭ْ٘ َٛنع ابتسا ٤ن،ّ٬
 ٬أ ٚازلاڄ.)3( "....
ٚيٝؼ َٔ ؾط َٔ ٙأضاز نَ٬اڄ إٔ ٜه ٕٛأَ ٍٚا ٜٓڀل ب٘ ؾع ڄ
 ٚسذتِٗ ٗ شيو تتهح َٔ خ ٍ٬أَط:ٜٔ
ا٭ : ٍٚإٔ إقاَ ١ايؿعٌ إهاضع َكاّ ا٫غِ ؾَ ٘ٝؿابٗ ١ي٬بتسا،٤
ٚا٫بتساًَ ٤عّ يًطؾع.
ايجاْ : ٞإٔ ايؿعٌ بٗصا إٛقع انتػب قٚ ،٠ٛبصيو اغتشل أق ٣ٛأْٛاع
اٱعطاب  ٖٛٚايطؾع(.)4
إ ٫إٔ َصٖب ايبكط ٌٜقس تٛاضزت عً ٘ٝا٫عذلانات اٯت:١ٝ
 - 1اعذلض عً ٢قٛشلِ بإٔ

ٖٓاى أزلا ٤تكع َٓكٛبٖٓٚ ،١اى أزلا٤

كؿٛنٚ ،١ي ٛقح َا شٖبٛا إي ٘ٝيهإ قتُ ڄا ْكب
َٛقع ا٫غِ إٓكٛب ،أ ٚخؿه٘ إشا ٚقع َٛقع إدؿٛض

ايؿعٌ إهاضع إشا ٚقع
ٚ ،زيًٛا عً ٢شيو

بإهاضع اجملعٚ ّٚإٓكٛب ،ؾإٕ ْاقب٘ ٚداظّ ٜ ٫ ٙسخ ٕ٬عً ٢ا٫غِ ،ؾٓكب٘

( ) 1ا٭ق.126/2 ٍٛ
() 2

ٜٛٓط  :ؾطح ايػرلاٗ ٚ ،202/3ايتبكطٚ ٠ايتصنط ٠يًكُٝطٚ ،395/1 ٟايًباب ٚ ،25/2ؾطح
إؿكٌ ٚ ،249/4إكطب .260/1

() 3

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ .212/4

() 4

ٜٛٓط  :ايهتاب ٚ ،10/3ؾطح ايؼٜطاٗ  ،202/3ايتبكط ٚ ٠ايتصنطٚ ،395/1 ٠اٱْكاف
ٚ ،552/2ايًباب ٚ ،25/2ؾطح ايطن. 27/4 ٞ
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ٚدعَ٘ َػاٜط يٓكب ٚدعّ ايؿعٌٚ ،نصا ايؿعٌ إطؾٛع ؾإْ٘ ٜطتؿع َٔ سٝح ٫
ٜطتؿع ا٫غِ(. )1
ٚقس أداب أتباع ٖصا إصٖب عٔ ٖصا ا٫عذلاض َا ٜأت:ٞ
ٜك ٍٛابٔ ٜعٝـ  " :ؾاؾٛاب إٔ عاٌَ ايطؾع ٗ ايؿعٌ إِا ٖٚ ٛقٛع٘
عٝح ٜكح ٚقٛع ا٫غِٚ ،شيو ؾٚ ٤ٞاسس  ٫ىتًـ

ٚ ،أَا اخت٬ف إعطاب

ا٫غِ ،ؾبشػب اخت٬ف عٛاًَ٘ٚ ،عٛاٌَ ا٫غِ  ٫تأثرل شلا ٗ ايؿعٌ ،ؾ٬
ىتًـ إعطاب ايؿعٌ باخت٬ؾٗا( ،")2نُا أدٝب عٔ ٖصا ا٫عذلاض َا غبل َٔ
سذ ١ايبكط ، ٌٜأ : ٖٞٚ ٫إٔ ٚقٛع٘ َٛقع ا٫غِ دعً٘ ٜػتشل أق ٣ٛأْٛاع
اٱعطاب  ٖٛٚايطؾع(.)3
-2

ٚيعٌ َٔ أق ٣ٛا٫عذلانات عًَ ٢صٖبِٗ أْ٘ َٓتكض بٓش( : ٛناز ظٜس

ٜكٜ ٬ٖ( ٚ )ّٛكٚ ، )ّٛإطاز ٚقٛع٘ َٛاقع ٜ ٫كع ؾٗٝا ا٫غِ(ٜ ،)4ك ٍٛابٔ َايو :
" ٚاغتسٍ عً ٢قشت٘ بؿػاز َا قاي٘ ايبكط َٔ ،ٕٜٛقبٌ إٔ ايطاؾع يًُهاضع يٛ
نإ ٚقٛع٘ َٛقع ا٫غِ ٕا اضتؿع بعس (يٚ ،)ٛسطٚف ايتشهٝض; ٭ْٗا كتك١
با٭ؾعاٍ ،ؾًٝؼ إهاضع بعسٖا ٗ َٛنع ا٫غِ. )5( "...
أَا دٛاب ايبكط ٌٜعٔ شيو ؾكس ٚنش٘ ايػرل اٗ بكٛي٘ ٚ " :ضأ ٣غٝبٜ٘ٛ
أؾعا ڄ ٫تطتؿع ٗ َٛانع ٜ ٫كع ؾٗٝا ا٫غِ ،ؾبٌ إٔ تًو إٛانع ٗ ا٭قٌ تكع
ؾٗٝا ا٭زلاٚ ،٤أْ٘ عطض ؾٗٝا َعاْ ٞاختاضٚا َٔ أدًٗا يع ّٚايؿعٌ ٚتطى
ا٭قٌ َ ٖٛٚ )6( "....ا عً ٘ٝابٔ ٜعٝـ ،سٝح ٚنح إٔ ا٭ؾعاٍ إطتؿع ٗ ١تًو
() 1

ٜٛٓط  :اٱْكاف  ،551/2فضح إؿكٌ  ،219/4ؾطح ايطن. 27/4 ٞ

() 2

ؾطح إؿكٌ .219/4

() 3

ٜٛٓط  :ؾطح ايطن.27/4 ٞ

() 4

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،552/2ايًبابٚ ،25/2ؾطح إؿكٌ ٚ ،221/4إكاقس ايؿاؾ،2/6 ١ٝ
ٚايتكطٜح ٚ ،229/2اشلُع ٚ ،273/2ساؾ ١ٝايكبإ ٚ ،406/3ساؾ ١ٝاـهط.109/2 ٟ

() 5

ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .6/4

() 6

ؾطح ايػرلاٗ .187/9
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إٛانع ٜػتعٌُ ا٫غِ َٛنعٗا يػطض ٖٛٚ ،إضاز ٠ايس٫ي ١عً ٢قطب ظَٔ ٚقٛع
ايؿعٌٚ ،أٚنح إٔ شيو إعٜٓ ٫ ٢تأت ٢با ٫غِ(ٚ ،)1زيٌ عً ٢شيو بكٛي٘ ٚ" :ايصٟ
ٜسٍ عً ٢قش ١شيو أْو ؼهِ عًَٛ ٢نع ٖص ٙا٭ؾعاٍ باٱعطاب ،ؾتكٗ ٍٛ
قٌ ْكبٚ ،إطاز أْٗا ٚاقعَٛ ١قع َؿطز سك٘ إٔ ٜهَٓ ٕٛكٛباڄ  )2( "...نُا
بٌ شيو ايطن.)3(ٞ
ٚقس أٚضز ماٖ ٠صا إصٖب ايؿاٖس اٯت ٖٛٚ ،ٞق ٍٛايؿاعط :
ؾأبتٴ إٍ ؾِٗڇ َٚا نسٵتٴ آٜباڄ

ٚنِٵ َٹجٵًٹٗا ؾاضقڃتٗا  ٖٞٚتٳكٵؿطٴ

()4

ؾاغتعٌُ ا٫غِ (آٜباڄ)  ٖٛٚا٭قٌ إطؾٛض ٗ َٛنع ايؿعٌ ٚ ،قس قشح ٖصٙ
ايطٚا ١ٜايبػساز.)5(ٟ
ٚعً ٘ٝؾإٕ أ قٌ خدل (ناز ) ٖ ٛا٫غِ إؿطزٚ ،اغتعٌُ َٛنع ايؿعٌ
ايص ٖٛ ٟؾطع يًهطٚض.٠
ٜٚط ٣ابٔ عكؿٛض إٔ ٚقٛع ايؿعٌ بعس أزٚات ايتشهٝض َٖٛ ٗ ٛقع
ا٫غِ سٌ ٜك " :ٍٛإِا ضؾع ايؿعٌ بعسٖا; ٭ٕ ا٫غِ ًٜٗٝا ٗ ايًؿ ٗ ٜؾكٝح
ايه ،ّ٬ؾٝكاٍ٬ٖ( :ظٜس قاّ) ؾطٚع ٞؾٗٝا شيو ايكسض"(. )6
ٚقس أبڀٌ ابٔ َايو ٖصا بكٛي٘  ٫" :ىًَ ٛطازنِ َٛقع ا٫غِ إَا إٔ
ٜه ٕٛإٛنع ايص ٖٛ ٟي٬غِ ٗ ا٭قٌ ،أ ٚإٛنع ايص ٖٛ ٟي٬غِ ٗ
ا٫غتعُاٍ  ،أ ٚإٛنع ايص ٖٛ ٟي٬غِ ٗ أسسُٖا ٚ ،أٜاڄ َا نإ ًٜعّ َٓ٘
() 1

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ .221/4

() 2

إكسض ايػابل .221/4

() 3

ٜٛٓط  :ؾطح ايطن.27/4 ٞ

( ) 4ايبٝت َٔ ايڀ ٖٛٚ ٌٜٛيتأب٘ ؾطاڄٜٛٓ ،ط :زٜٛإ تأب٘ ؾطاڄ م َٔ ٖٛٚ ،91ؾٛاٖس ؾطح إؿكٌ
ٚ ،221/4ضقـ إباْ ٞمٚ ،267ا٫ضتفاف ٚ ،1226/3خعاْ ١ا٭زب . 374/8
() 5

ٜٛٓط  :خعاْ ١ا٭زب .375/8

() 6

إكطب .260/1
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بڀ ٕ٬قٛيهِ :ضاؾع إهاضع ٚقٛع٘ َٛقع ا٫غِ; ٭ْ٘ ٜٓتكض عٌ ٣ا٭ ٍٚبايطؾع
بعس سطٚف ايتشهٝض قڀعاڄ; ٭ْ٘ َٛنع يٝؼ ي٬غِ ٗ ا٭قٌ ٚ ،عً ٢ايجاْٞ
بايطؾع بعس ناز ٚمٖٛا; ٭ْ٘ َٛنع يٝؼ ي٬غِ ٗ ا٫غتعُاٍ ٚ ،عً ٢ايجايح
باؾعّ بعس إٕ ايؿطط ، ١ٝؾإْ٘ َٛنع ٖ ٛي٬غِ ٗ ا٫غتعُاٍ ٚ .)1( "...تابع٘ ٗ
ضز ٙابٔ ايٓاٚ ،)2(ِٚايبعً.)3(ٞ
-3

ٚقٜٓ ٌٝكض بايؿعٌ إان ،ٞؾٜٗ ٛكع َٛقع ا٫غِ ٜ ٫ٚطتؿع

(ٚ ،)4قس

أدٝب عٔ ٖصا ا٫عذلاض َا ب ٘ٓٝا٭ْباض ٟبكٛي٘ٚ " :إِا مل ٜطتؿع ; ٭ْ٘ مل ٜجبت
ي٘ اغتشكام ًْ ١اٱعطاب ،ؾًِ ٜهٔ ٖصا ايعاٌَ َٛدباڄ ي٘ ايطؾع; ٭ْ٘ ْٛع َٓ٘
غ٬ف ايؿعٌ إهاضع ،ؾإْ٘ ٜػتشل ًْ ١اٱعطاب ٕؿابٗت٘ با٫غِ"(.)5
املرِب الجاٌ٘:

إٔ إهاضع ضؾع يتذطز َٔ ٙايٓاقب ٚاؾاظَّ ٖٛٚ ،صٖب ايؿطا، )6(٤نُا
،نُا ْػب إٍ ايهٛؾٚ )7(ٌٝا٭خؿـ(. )8
ٚاؿذ ١اييت أٚضزت شلصا إصٖب ٖ: )9(ٞ
 - 1إٔ إهاضع عٓسَا تسخٌ عً ٘ٝايٓٛاقب ٚاؾٛاظّ ٜٓكب ٚهعّ ٚ ،إشا مل
ٜسخً٘ ؾَٗٓ ٤ٞا ضؾع ،ؾسٍ شيو عً ٢أْ٘ َطؾٛع يتعطٜت٘ َٓٗا.

( ) 1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .6/4
(ٜٛٓ ) 2ط :ؾطح ابٔ ايٓا.664 ِٚ
(ٜٛٓ ) 3ط  :ايؿاخط .199
(ٜٛٓ ) 4ط :أغطاض ايعطبٚ ،36 ١ٝإػاعس .59/3
( ) 5أغطاض ايعطب.36 ١ٝ
(ٜٛٓ ) 6طَ :عاْ ٞايؿطا. 53/1 ٤
(ٜٛٓ ) 7ط  :اٱْكاف ٚ ،551/2ؾطح إؿكٌ ٚ ،220/4ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،6/4ؾطح ابٔ
ايٓاٚ ،664 ِٚايؿاخط ٚ ،199ايتكطٜح .229/2
(ٜٛٓ ) 8ط  :ايتكطٜح .229/2
(ٜٛٓ ) 9ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٕ َايو .6/4
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 - 2إٔ تعط َٔ ٜ٘ايعٛاٌَ ايًؿٜ ١ٝٛسٍ عً ٢انتػاب٘ ق ،٠ٛؾأؾب٘ بصيو
إبتسأ ٚ ،بايتاي ٞؾِٗ َتؿكَ ٕٛع ايبكط ٗ ٌٜإٔ ايعاٌَ يًطؾع ٗ إهاضع
َعٓ.ٟٛ
-3

نٌ َا غًـ َٔ اعذلانات شلِ عًَ ٢صٖب ايبكط َٔ ٖٛ ٌٜسذذِٗ

ٗ إثبات َصٖبِٗ.
ٚقس تابع ابٔ َايو ٖصا إصٖب (ٚ ،)1قشش٘ ابٔ ايٓاٚ ،)2( ِٚعً ٘ٝابٔ
ٖؿاّ سٌ ٜك" : ٍٛضاؾع إهاضع ػطز َٔ ٙايٓاقب ٚاؾاظّ ٚؾاقاڄ يًؿطا٫ ،٤
سًٛي٘ قٌ ا٫غِ خ٬ؾاڄ يًبكطٌٜ

" (ٚ ،)3قس تابعِٗ ْاع َٔ ١ايٓشا٠

ٚاختٝاضِٖ شلصا إصٖب; ٭ْ٘ غامل َٔ ايٓكض.

(، )4

()5

ٚقس ٚدٗت شلِ ا٫عذلانات اٯت:١ٝ
-1

ٜك ٍٛا٭ْباضَ ٟهعؿ ڄا َصٖبِٗ ٚ" :أَا ق ٍٛايؿطا ٤ؾٜٓ ٬ؿو َٔ نعـ;

ٚشيو ٭ْ٘ ٪ٜز ٟإٍ إٔ ٜه ٕٛايٓكب ٚاؾعّ قبٌ ايطؾع ٭ْ٘ قاٍ  :يػَ٬ت٘ َٔ
ايعٛاٌَ ايٓاقبٚ ١اؾاظَٚ ،١ايطؾع قبٌ ايٓكب ٚاؾعّ.)6("...
 - 2إٔ َا شنط ٗ ٖصا إصٖب ٪ٜز ٟإٍ َا قاي٘ ايبكط ;ٕٜٛ٭ٕ ايؿعٌ
ٜهتػب ق ٠ٛباغتك٬ي٘ٚ ،بايتايٜ ٞكع َٛقع ا٫غِ(. )7
-3

أْ٘ تعً ٌٝبايعسّ احملض(ٚ ،)8ا٭َط ايعسَٜ ٫ ٞه ٕٛعً ١ايٛدٛز ،ٟإش

() 1

ٜٛٓط  :إكسض ايػابل .6/4

() 2

ٜٛٓط  :ؾطح ابٔ ائا.664 ّٚ

() 3

ؾطح ؾصٚض ايصٖب .236

() 4

ٜٛٓط  :إػاعس ٚ ،336/3ايؿاخط ٚ ،199ايتقطٟح ٚ ،229/2اشلُع .229/2

() 5

ٜٛٓط  :اشلُع .273/2

() 6

أغطاض ايعطبٚ ،36 ١ٝاٱٕقاف .553/2

() 7

ٜٛٓط  :ايًباب .26/2

() 8

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ،26/2ؾطح إؿكٌ ٚ ،220/2تٛنٝح إكاقس ٚ ،297/2ايتكطٜح .229/2
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ايطؾع ٚدٛزٚ ،ٟايتذطز عسّ قض.
ٚأدٝب عٔ شيو َا ٜأت:ٞ
ٜك ٍٛابٔ ايٓا َ ِٚتبع ڄا ْٗر ابٔ َايو ْ ٫" :ػًِ إٔ ايتذطٜس َٔ ايٓاقب
ٚاؾاظّ عسَ ;ٞ٭ْ٘ عباض ٠عٔ اغتعُاٍ إهاضع عً ٢أ ٍٚأسٛاي٘ ،كًك ڄا عٔ
يؿٜ ٜكته ٞتػٝرلٚ ،ٙاغتعُاٍ ايؿٚ ٤ٞاجمل ٤ٞب٘ عً ٢قؿَ ١ا يٝؼ بعسَ،)1(" ٞ
ٚتابع٘ ٗ ٖصا ايبعًٚ ،)2( ٞا٭ظٖط. )3( ٟ
أَا ايطز ايكا ٌ٥بإٔ َا شنط  ٍٚ٪ٜإٍ ن ّ٬ايبكط َٔ ٌٜإٔ ايؿعٌ
ٜهتػب ق ٠ٛباغتك٬ي٘ ؾٝكع َٛقع ا٫غِٚ ،قٛشلِ  :إٕٸ شيو ٪ٜز ٟإٍ إٔ ٜهٕٛ
اؾعّ ٚايٓكب أ ٚڄٚ ٫ايطؾع آخطاڄ ،ؾكس أداب عٓ٘ ايبعً ٞبكٛي٘

" :إٕ اغتعُاي٘

أ ٍٚأسٛاي٘ أٚ ، ٍٚايطؾع أٚ ،ٍٚاقذلاْ٘ باؾاظّ أ ٚايٓاقب آخط ،ؾذعٌ ا٭َ ٍٚع
ا٭ٚ ،ٍٚاٯخط َع اٯخط" (.)4
املرِب الجالح:

ق : ٌٝإٕ إهاضعٳ ضؾع بأسطف إهاضع٘ ايعا٥س ٗ ٠أٚي٘ ٜٓٚ ،ػب إٍ

ايهػاٚ ،)5( ٞ٥سذت٘ بٗٓٝا ايعهدل ٟبكٛي٘ ٚ" :استر ايهػا ٞ٥بإٔ ايؿعٌ قبٌ
سطف إهاضعَ ١بينٚ ،بعس ٚدٛزٚ ٙسسَ ٙطؾٛعٚ ،ايطؾع عٌُ ٫بس ي٘ َٔ عاٌَ .
ٚمل وسخ غ ٣ٛاؿطف ؾٛدب إٔ ٜهاف ايعٌُ إيٚ ،٘ٝإِا ٜكٌ عًُ٘ بعاٌَ
آخط; ٭ْ٘ أق َ٘ٓ ٣ٛنُا (إٕ) ايؿططٜ ١ٝبڀٌ عًُٗا بـ (مل)" (. )6
ٚضز َصٖب٘ باٯت:ٞ
( ) 1ؾطح ابٔ ايٓا.565 ِٚ
() 2

ٜٛٓط  :ايؿاخط .200

() 3

ٜٛٓط  :ايتكطٜح .229/2

() 4

ايؿاخط .200

() 5

ٜٜٓض  :أغطاض ايعطبٚ ،36 ١ٝاٱْكاف ٚ ،553/2ايًباب ٚ ،25/2ؾطح ايطنٚ ،28/4 ٞايؿاخط
ٚ ،199تٛنٝح إكاقس ٚ ،297/2إػاعس ٚ ،59/3إكاقس ايؿاؾٚ ،2/6 ١ٝايتكطٜح
ٚ ،229/2اشلُع .273/2

() 6

ايًباب .25/2
86

 - 1ي ٛناْت أسطف ايعٚا٥س عإًَ ١ا زخًت عً ٢إهاضع عٛاٌَ ايٓكب
ٚاؾعّ; ٭ْٗا  ٫تسخٌ عً ٢ايعٛاٌَٚ ،ي ٛناْت أسط ف ايعٚا٥س عاًَ ١مل ٜهٔ
ٖٓاى ؾعٌ َهاضع َٓكٛب أ ٚفع ّٚبعس زخ ٍٛأزٚات ايٓكب ٚاؾعّ; يجبٛت
ٖص ٙايعٚا٥س ٗ أٚي٘(. )1
-2

ٖص ٙا٭سطف ايعٚا٥س دع َٔ ٤ايؿعٌ  ٫تٓؿكٌ عٓ٘  ٖٞٚزاي ١عًَ ٢عٓا،ٙ

ٚبعض ايهًُٜ ٫ ١عٌُ ؾٗٝا(. )2
ٚقس نعـ ايؿاطيب َصٖب ايهػا ٞ٥بؿس ٠عٓسَا م اٍ ٖٛٚ" :أنعؿٗا
ٚأؾسٖا كايؿ ١يًكٝاؽ ٚايػُاع.)3("...
املرِب السابع:

ق : ٌٝإٕٸ ضاؾع٘ ْؿؼ إهاضعٜٓٚ ،١ػب إٍ ثعًب (ٖٓٚ ،)4اى َٔ ْػب٘ إٍ

إٍ ايعداز(ٚ ،)5قس شنط ابٔ ٜعٝـ إٔ ثعًباڄ قس ت ِٖٛبإٔ شيو َصٖب غٝب،ٜ٘ٛ
غٝب ،ٜ٘ٛأ ٟخً٘ بٌ غبب إعطاب ايؿعٌ إهاضعٚ ،غبب ضؾع٘ (.)6
ٚاعذلض عً ٘ٝبإٔ إهاضع ١غبب ٱعطاب٘ٚ ،وتاز نٌ ْٛع َٔ أْٛاع
اٱعطاب إٍ عاٌَ ىك٘ ٜٚكته. )7(٘ٝ
املرِب ارتاوظ:

إٔ إهاضع ضؾع يتعط َٔ ٜ٘ايعٛاٌَ َڀًكاڄ ٜ ،ك ٍٛابٔ عكٚ" : ٌٝق ٌٝضاؾع٘

تعط َٔ ٜ٘ايعٛاٌَ َڀًكاڄ ٖٛٚ ،قْ ٍٛاع١

ْٚ ،ػب٘ اـهطا ٟٚيًؿطا،٤

() 1

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،554/2ايًباب ٚ ،26/2ايؿاخط .200

() 2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،554/2ايًباب ٚ ،26/2ايؿاخطٚ ،200ايتكطٜح .229/2

() 3

إكاقس ايؿاؾ.3 ،2/ 6 ١ٝ

() 4

ٜٛٓط  :تٛنٝح إكاقس ٚ ،297/2ايتكطٜح ٚ ،229/2 ،اشلُع .274/2

() 5

ٜٛٓط  :ايتكطٜح .229/2

() 6

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ .219/4

(ْٟٛ ) 7ط  :ايتكطٜح .229/2
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ٚا٭خؿـ"(ْٚ ،)1ػب٘ ايػٛٝط ٞؾُاع َٔ ١ايبكطٚ ،ٌٜععا إٍ أب ٞسٝإ قٛي٘
إٔ ايطاؾع يًؿعٌ إهاضع عً ٢غبع ١أقٛاٍَ :هٝؿاڄ ٕا غبل اٱُٖاٍٚ ،أغٓس ٙإٍ
ا٭عًِ.
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :قٗاع الػبْ :

اعتُس ايبعًٖٓ ٞا عً ٢قٝاؽ ايؿب٘ ،ؾٜٗ ٛط ٣إٔ ايؿعٌ إهاضع ٜؿب٘
إبتزأ; ٭ٕ إبتسأ ق ٟٛبٛنع٘ َػتكٌ ز ٕٚعٛاٌَ يؿ ١ٝٛتسخٌ عًٚ ٘ٝتهػب٘
قٚ ،٠ٛنصيو ايؿعٌ إهاضع ،ؾدً َٔ ٙٛايٓاقب ٚاؾاظّ ٚاغتك٬ي٘ ز ٕٚعاٌَ
يؿ ٞٛأنػب٘ ق ٠ٛنإبتسأٚ ،يصيو ضؾع.
الرتجٗح :

ٜصنط عباؽ سػٔ إٔ ٖصا اؾسٍ  ٫طاٚ َٔ ٌ٥ضا  ;ٙ٨إش إٔ سكٝك ١ا٭َط
إٔ ايعطب ٟضؾع إهاضع ايص ٟمل ٜػبك٘ ْاقب  ٫ٚداظّْٚ ،كب٘ ٚدعَ٘ إشا
تكسَت ا٭زا ٠اـاق ١بصيوٚ ،تابعِٗ احملسث َٔ ٕٛغرل إٔ ٜؿهط ايعطب
ٚاحملسث ٗ ٕٛعاٌَ ايطؾع أٖ ٛعسَ ،ٞأّ غرل عسَ.)2(ٞ
ٚايطادح عٓسَ ٟصٖب ايهٛؾ ،ٌٝأ ٟإٔ إهاضع ضؾع يتذطزَٔ ٙ
ايٓاقب ٚاؾاظّ; يك ٠ٛأزيٖ ١صا إصٖب ٗ إٔ إهاضع ٜٓكب ٚهعّ إشا غبل
بعٛاٌَ ايٓكب ٚاؾعّٜٚ ،طؾع عٓس ايتعطَٗٓ ٟا  ٗٚ ،تعطٖ َٔ ٜ٘ص ٙايعٛاٌَ
َؿابٗ ١يًُبتسأ ،ؾاغتشل ايطؾع; ٫نتػاب٘ ق ٠ٛنإبتسأ.

() 1

إػاعس .59/3

() 2

ٜٛٓط  :ايٓش ٛايٛاٗ.277/4 ،
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العاون يف الفاعن
ٌص املطأل: ٛ

ٜك ٍٛايبعًٚ(( :ٞايطاؾع ي٘ َٖ ٛا أغٓس إي َٔ ٘ٝؾعٌ أَ ٚا نِ ٕ َعٓا، ٙ
٭ْ٘ ام تها ، ٙؾعٌُ ؾ ٘ٝنُا عٌُ إبتسأ ٗ اـدل ٕا اقتهاٙ

; ٚ٭ٕ ايؿعٌ

كتل با٫غِٚ ،ا٫ختكام َ٪ثط ٗ إعٓ ،٢ؾٛدب إٔ ٪ٜثط ٗ ايًؿ ٜنػا٥ط
إدتكات.
ٚقاٍ خًـ ايهَ ٖٛ : ٗٛطؾٛع بإغٓاز ايؿعٌ إي ; ٘ٝ٭ْ٘ َعٓ ٢قكل
يًؿاعٌ  ،ؾهإ ضاؾعٶ ا ي٘ ناضتؿاع إبتسأ با٫بتساٚ ، ٤ايكشٝح ا٭ٚ ، ٍٚقٍٛ
خًـ ؾاغس يٛدٌٗ  ،أسسُٖا  ( :إٔ اٱغٓاز ْػب ١بٌ إػٓس ٚإػٓس إي٘ٝ

،

ٚيٝؼ عًُٗا ٗ أسسُٖا بأ َٔ ٍٚعًُٗا ٗ اٯخط  .ايجاْ : ٞإٔ ايعٌُ ٜٓ ٫ػب
إٍ إعٓ ٢إ ٫إشا مل ٜٛدس يؿ ٜقاحل يًعٌُٚ ،ايؿعٌ َٛدٛز ؾ ٬عس ٍٚعٓ٘ )(.)1
حتمٗن املعأل: ٛ

اختًـ ٗ ضاؾع ايؿاعٌ  ٗٚشيو عسَ ٠صاٖب :

املرِب األٔه :

ٜصٖب ْٗٛض ايٓشا ٠إٍ إٔ عاٌَ ايطؾع يًؿاعٌ َٖ ٛا أغٓس إي َٔ ٘ٝؾعٌ

أَ ٚا نُٔ َعٓاَ ، ) 2 ( ٙجٌ أزلا ٤ايؿاعًٌٚ ،إؿعٛيٌٚ ،ايكؿات إؿبٖٗٛٚ . ١
َصٖب غٝبٟ ، ٜ٘ٛم ٗ ٍٚايهتاب ٚ(( :إؿع ٍٛايص ٟمل ٜتعس إي ٘ٝؾعٌ ؾاعٌ ،
ٚمل ٜتعس ٙؾعً٘ إٍ َؿع ٍٛآخط ٚ ،إؿعٖ ٗ ٍٛصا غٛاٜ ، ٤طتؿع إؿع ٍٛنُا
ٜطتؿع ايؿاعٌ ; ٭ْو مل تؿػٌ ايؿعٌ بػرلٚ ٙؾطغت٘ ي٘

 ،نُا ؾعًت شيو

بايؿاعٌ)) ( ٜٚ ، ) 3ك ٍٛايعدادْ (( :ٞك : ٍٛقاّ ظٜس  ،قاّ  :ؾعٌ َانٚ ٞظٜس :
ضؾع بؿعً٘))(. ) 4

(  ) 1اٍؾاخط .205
( ٜٛٓ ) 2ط  :ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ، 401 ٟاشلُع . 254/2
(  ) 5ايهتاب ٚ ،33/1اؾٌُ يًعداد. 10 ٞ
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ٚبٌ ايػرلاٗ شيو بكٛي٘ٚ (( :اعًِ إٔ قٛيٓا :ؾاعٌ ٚؾعٌ يٝؼ إككس ؾ٘ٝ
إٍ إٔ ٜه ٕٛايؿاعٌ كذلعاڄ يًؿعٌ عً ٢سكٝكت٘ ٚ ،إمن ا ٜككس ٗ شيو إٍ
ايًؿ ٜايص ٟيل بْا ٙؾع٬ڄ ٗ أ ٍٚايهتاب ايساٍ بكٝػت٘ عً ٢ا٭ظَٓ ١إدتًؿ، ١
َتَ ٢ابٓٓٝا ٫ ٙغِ ٚضؾعٓا ٙب٘  ،غٛا ٤نإ كذلعاڄ ي٘  ،أ ٚغرل كذلع ضؾعٓاٙ
 َٔ ٬طط ٟم ايٓش ٫ ، ٛعً ٢سكٝك ١ايؿعٌ ٚ ،) 1 ()).....بصيو قاٍ
ب٘ٚ ،زلٓٝا ٙؾاع ڄ
ايؿاضغٚ ، ) 2 ( ٞا٭ْباض ٖٛٚ ،) 3 (ٟإتبع عٓس أنجط ايٓشا. ) 4 ( ٠
ٚقايٛا بصيو ; ٭ْ٘ اقتهاٚ ٙعٌُ ؾ ٘ٝنُا عٌُ إبتسأ ٗ اـدل ٕا
اقتهاٚ ; ٙ٭ٕ ايؿعٌ كتل با ٫غِ ٚ ،ا٫ختكام َ٪ثط ٗ إعٓ ، ٢ؾٛدب إٔ
٪ٜثط ٗ ايًؿ ٜنػا٥ط إدتكات ( . ) 5
املرِب الجاٌ٘ :

ٜصٖب خًـ ايه ٗٛإٍ إٔ ايعاٌَ ٗ ايؿاعٌ ن ْ٘ٛؾاع٬ڄ ٗ إعٓ،) 6 ( ٢
)ٜٓٚ ،ػب نصيو إٍ ايهٛؾٚ ،) 7 ( ٌٝشنط ابٔ عكؿٛض ٖصا ايطأ ٟز ٕٚإٔ
ٜٓػب٘ إٍ أسس( . ) 8
ٚقس نعـ ٖصا ايطأ ;ٟ٭ٕ إٛدب ٕعٓ ٢ايؿاعً ٖٛ ١ٝايؿعٌ  ،ؾهإ ٖٛ
 ٗٚ ، ٬إعٓ٢
إٛدب يًعٌُ ٗ ايًؿٚ ،) 9 (ٜبإٔ ا٫غِ قس ٜه ٗ ٕٛايًؿ ٜؾاع ڄ

()1

ؾطح ايػرلاٗ .261/1

()2

ٜٛٓط  :اٱٜهاح ايعهس.101 ٟ

()3

ٜٛٓط  :أغطاض ايعطب. 62 ، 61 ٘ٝ

()4

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ، 151/1ؾطح إؿكٌ ٚ ، 201/1ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض  ٚ ، 166/1ؾطح
ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،107/2ايبػ ٚ ، 262/1 ٘ٝايؿاخط ٚ ، 205ا٫ضتؿاف ، 1321/3
ٚإػاعس ٚ ،386/1ايتكطٜح.269/1

()5

ٜٛٓط  :ايؿاخط ٚ ، 205اٍيباب .151/1

()6

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ، 151/1ايتصٚ ، 182/6 ٌٜٝا٫ضتؿاف  ٚ ، 1321/3ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٟ
ٚ ،401اشلُع. 54/2

()7

ٜٛٓط  :ايبػ.261/1 ٘ٝ

()8

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض . 165/1

( ٜٛٓ ) 9ط  :ايًباب .151/1
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َؿع٫ٛڄ ب٘ مَ :ٛات ظٜس(  ،) 1نُا بڀٌ بايٓؿ ٞمَ : ٛا قاّ ظٜس  ،ؾرلتؿع ظٜس
 ٖٛٚمل ٜؿعٌ ؾ٦ٝاڄ ( .) 2
املرِب الجالح :

ٜصٖب بعض ا يٓشا ٠إٍ إٔ عاٌَ ايطؾع ٗ ايؿاعٌ ٖ ٛاٱغٓاز ٚ ،مل ٜٓػب٘
ابٔ عكؿٛض ٭سس ( ْٚ ، ) 3ػب عٓس بعض ايٓشا ٠ـًـ ا٭ٓط ( ْٚ ،) 4ػب٘
ايؿاطيب يًهٛؾ ، ) 5 ( ٌٝنُا ْػب٘ ايػٛٝط ٞشلؿاّ(.)6
ٚب ٕ اٱغٓاز
ٚاعذلض عً ٘ٝبإٔ اٱغٓاز َعٓٚ ٢عاٌَ ايؿاعٌ يؿ ، ) 7 ( ٞٛأ
ٖ ٛاٱناؾ ٗ ١إعٓٚ ، ٢ايؿعٌ َػٓس إٍ ايؿاعٌ ٚإؿعٚ ، ٍٛي ٛنإ اٱغٓاز
ٜٛدب ايطؾع يٛدب ضؾع إؿع ٍٛأٜه ڄا ( . ) 8
نُا إٔ اٱغٓاز ْػب ١بٌ إػٓس ٚإػٓس إيٚ ، ٘ٝيٝؼ عًُٗا ٗ أسسُٖا
بأ َٔ ٍٚعًُٗا ٗ اٯخط ( ٚ ، ) 9ايعٌُ ٜٓ ٫ػب إٍ إعٓ ٢إ ٫إشا مل ٜٛدس يؿٜ
قاحل يًعٌُٚ ،ايؿعٌ َٛدٛز ؾ ٬عس ٍٚعٓ٘ (  ، ) 10باٱناؾ ١إٍ إٔ إعَُٔ ٍٛ
ؾأْ٘ ا٫تكاٍ بعاًَ٘ٚ ،ايؿاعٌ إشا نإ نُرلڄا إِا ٜتكٌ بايؿعٌ ؾسٍ عً ٢أْ٘
عاًَ٘ ( . ) 11
( ٜٛٓ ) 1ط  :ايًباب ٚ ، 152/1ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ، 165/1ايتصٚ ، 182/6 ٌٜٝؾطح
ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ، 401 ٟاشلُع . 254/2
( ٜٛٓ ) 2ط  :ايبػٚ ، 262/1 ٘ٝايتصٚ ، 182/6 ٌٜٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ، 401 ٟاشلُع . 254/2
(  ) 3ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض . 165/1
( ٜٛٓ ) 4ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ، 107/2ايؿاخط ٚ ، 205ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز،401 ٟ
ٚايتكطٜح.269/1
( ٜٛٓ ) 5ط  :إكاقس ايؿاف. 545/2 ١ٜ
( ٜٛٓ ) 6ط  :اشلُع . 254/2
( ٜٛٓ ) 7ط  :ؾطح إؿكٌ 201/1
()8

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض . 165/1

( ٜٛٓ ) 9ط  :ؾطح ايتغ٘ ٫ ٌٜبٔ َايو ٚ ،107/2ايؿاخط ٚ ،205إكاقس ايـاؾ. 545/2 ١ٝ
( ٜٛٓ ) 10ط  :ؾطح ايتػٗ ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ، 107/2ايؿاخط  ٚ ، 205ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز، 401 ٟ
ٚإػاعس ٚ ، 387 ، 386/1إكاقس ايؿافٚ ،545/2 ١ٜاشلُع .254/2
( ٜٛٓ ) 11ط  :إكاقس ايؿاف.546/2 ١ٜ
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أضاع الرتجٗح عَد البعم٘  :قٗاع الػبْ :

ٜطدح ايبعً ٞضؾع ايؿاعٌ َا أغٓس إي َٔ ٘ٝؾعٌ أَ ٚا نُٔ َعٓا ٙاعتِ ازڄا
عً ٢قٝاؽ ايؿب٘  ،ؾايؿعٌ ٜعٌُ ٗ ايؿاعٌ ; ٭ْ٘ اقتها ٗ ٖٛٚ ، ٙشيو ٜؿب٘
إبتسأ ايصٜ ٟعٌُ ٗ اـدل ايص ٟاقتها ، ٙنُا إٔ ايكٝاؽ ٜكته ٞإٔ ايؿعٌ ي٘
اختكام با٫غِ ٚا٫ختكام ٪ٜثط ٗ إعٓ. ٢
الرتجٗح :

ايطادح َصٖب اؾُٗٛض  ،أ ٟإٔ ايعاٌَ ٗ ايؿاعٌ َٖ ٛا أغٓس إئَ ٘ٝ
ايؿعٌ ،أَ ٚا نُٔ َعٓا ; ٙيك ٠ٛأزيٖ ١صا إصٖب َٔ إٔ ايؿعٌ كتل با٫غِ;
ٚ٭ْ٘ اقتهاٚ ٙعٌُ ؾ. ٘ٝ
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عمٌ ٛصب خرب األفعاه الٍاقصٛ
ٌص املطأل: ٛ

ٜك ٍٛايبعًٚ (( :ٞاٯخط َٓكٛب ـب(نإ ) عٓس ايبكط ; ٌٜ٭ْ٘ اغِ ٚاضز
بعس ايؿعٌ ٚايؿاعٌ ٚ ،يٝؼ بتابع ؾأؾب٘ إؿعٍٛ

 ))......إٍ إٔ قاٍ ٚ (( :قاٍ

ايهٛؾَٓ ٖٛ : ٕٛٝكٛب عً ٢اؿاٍ ; ٭ْ٘ ٚاضز بعس ايؿاعٌ ٚ ،يٝؼ َؿع٫ٛڄ ،
ؾهإ سا ڄ ٫نكٛيو ( :دا ٤ظٜس ضانباڄ )ٚ .ايكشٝح ا٭ٚ ، ٍٚن ْ٘ٛسا ڄ ٫يٝؼ
بكشٝح; ٭ٕ اؿاٍ ٜ ٫هَ ٕٛعطؾَ ٫ٚ ١هُطاڄ ٜٚ ،كح سصؾ٘ ٚ ،يٝؼ نصيو
خدل (نإ ); ٚ٭ْ٘ َككٛز اؾًُ. ) 1 ( ))١
حتمٗن املطأل: ٛ

أٚضز ايبعً ٞخ٬ف ايٓشا ٗ ٠غبب ْل ب خدل ا٭ؾعاٍ ايٓاقكٚ ، ١ي٘ ّ ٗ
شيو َصٖبإ :
املرِب األٔه :

ٜصٖب ْٗٛض ايبكط ٌٜإٍ إٔ ْكب٘ ؾب ٘ٝبٓكب إؿع ، ٍٛأَٓ ٟكٛب
ب(نإ ) ٚأخٛاتٗا ; ٭ْٗا أؾعاٍ ( َ ٖٛٚ ،) 2صٖب غٝب ٗٚ ، ) 3 ( ٜ٘ٛشيو ٜكٍٛ
إدلزٖٚ(( :ص ٙأؾعاٍ قشٝش ١ى ـ (نطب )ٚ ،يهٓا أؾطزْا شلا باباڄ  ،إش نإ
ؾاعًٗا َٚؿعٛشلا ٜطدعإ إٍ َعٓٚ ٢اسس)) (  ٖٛٚ ،) 4اختٝاض أنجط ايٓشا. ) 5 ( ٠
()1

ايؿاخط . 238 ، 237

() 2

ٜٛٓط :اٱْكاف ٚ ، 821/2اٍيباب  ٚ ، 167/1ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض  ٚ ، 419/1ايؿاخط
ٚ ، 237إػاعس ٚ ، 284/1إكاقس ٚ ، 137/2ايتكطٜح . 184/1

()3

ٜٛٓط  :ايهتاب .45/1

()4

إكتهب . 86/4

()5

ٜٛٓط  :ا٭قٚ ، 82/1 ٍٛايتبكطٚ ٠ايتصنطٚ ، 185/1 ٠ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض ، 419/1
ٚؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٕ َايو ٚ ، 337/1ايؿاخط ٚ ،238ايتصٚ ، 115/4 ٌٜٝايتكطٜح ،184/1
ٚساؾ ١ٝايكبإ . 358/1
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ٜ ِٖٚؿبٗ ٕٛخدل

(نإ ) بإؿع ; ٍٛ٭ٕ زخ( ٍٛنإ ) عً ٢اؾًُ١

ا٫زل ١ٝوٛشلا إٍ ًْ ١ؾعً ٗ ١ٝإعٓ ; ٢٭ْٗا ػعٌ إبتسأ َٓعي ١ايؿاعٌ ،
ٚاـدل َٓعي ١إؿع ٗ ٍٛإعٓٚ ; ٢شيو ٭ٕ (نإ) يٝػت ؾع٬ڄ سكٝكٝاڄ ،بٌ ٜسٍ
عً ٢ايعَإ اجملطز عٔ اؿسخٚ ،يصيو ؾإطؾٛع ب٘ َؿب٘ بايؿاعٌ ٚإٓكٛب ب٘
َؿب٘ بإؿع ، ) 1( ٍٛؾهإ عٓس أقشاب ٖصا إصٖب َجاب ١ايؿعٌ إتعسٟ

.

ٚبٛقٛع اـدل بعس ايؿاعٌ ٚيٝؼ بأسس ايتٛابع ٚ ،يٝؼ سا٫ڄ  ٫ٚ ،اغتجٓا٫ٚ ، ٤
ُٝٝع ،ؾإْ٘ َؿب٘ بإؿع ٍٛب٘ ( . ) 2
ٚاؿذ ٗ ١شيو إٔ اـدل ٜكع نُرلڄا ٗ م( ٛنٓاِٖ )ٚ ،ايهُا٥ط ٫تكع
أسٛا٫ڄ(  ٖٛٚ ، ) 3اغِ ٚاقع بعس ايؿعٌ ٚايؿاعٌ ٚ ،يٝؼ ٜتابع ي٘ ؾأؾب٘ إؿعٍٛ
ب٘( ، )4نُا أْ٘ ٜكع َعطؾٚ ١داَساڄّ ٫ٚ ،هٔ إٔ ٜػتػين عٓ٘( . ) 5
ٚاعذلض عً ِٗٝب أ ٕ اؿاٍ ٜأتٚٚ ١ًْ ٞطؾ ڄا ٚز اضڄا ٚفطٚضاڄ ٜ ٫ٚ ،كع
إؿع ٍٛنصيو ٚ ،أدٝب بإٔ إؿع ٍٛقس ٜهٚ ١ًْ ٕٛشيو بعس ايكٍٛ
ٚايٛطف ٚ ،ؾب٘ اؾًُ ١يٝؼ اـدل عً ٢ا٭قح

ٚ ،إِا اـدل َٖ ٛتعًكُٗا

احملصٚف  ٖٛٚاغِ َؿطز ( . ) 6

( ٜٛٓ ) 1ط  :اٱْكاف  ٚ، 826/2ايًباب ٚ ، 167/1ؾطح إؿكٌ .84/2
()2

ٜٛٓط  :ايتب. 225 ٌٝ

()3

ٜٛٓط  :ايًبابٚ ،167/1ايؿاخط ٚ ، 237ايتكطٜح . 184/1

( ٜٛٓ ) 4ط  :ايًباب . 167/1
( ٜٛٓ ) 5ط  :ايتكطٜح .184/1
()6

ٜٛٓط  :ايتكطٜح ٚ ، 184/1اشلُع ٚ ، 64/2ساؾ ١ٝايكبإ . 358/1
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،

املرِب الجاٌ٘:

ٜصٖب ايهٛؾ ٕٛٝإٍ إٔ خدل ا٭ؾعاٍ ايٓاقكٜٓ ١كب يؿبٗ٘ باؿاٍ ( ،) 1

َ ٖٛٚصٖب ايـضاٚ ) 2 ( ٤تؿب ٘ٗٝباؿاٍ; ٭ٕ (نإ) عٓسِٖ ٫ظّ ( . ) 3
ٚاستذٛا عذر ؾٗٝا اعذلاض عً ٢إصٖب ا٭: ٖٞٚ ٍٚ
 - 1إٔ (نإ) ؾعٌ ٫ظّ ّ ٫ٚهٔ إٔ ٜٓكب اـدل ; ٭ْ٘ ٜٓ ٫لب إؿع.)4(ٍٛ
 - 2إٔ تؿب ٘ٗٝبإؿعٜ ٫ ٍٛكح ; ٭ٕ إؿع ٍٛغرل ايؿاعٌ ٚخدل (نإ ) ٖٛ
ازلٗا ٗ إعٓ. ) 5 ( ٢
ٜ - 3ط ٣ايهٛؾ ٕٛٝإٔ خدل (نإ) قس ٜه ٕٛداضڄا ٚفطٚضڄا زا٫ڄ عً ٢اؿاٍ
ٗ ( :نإ ظٜس ٗ ساٍ نصا ) (  ، ) 6ؾؿب٘ اؾًُ ٗ ١قٌ ْكب ساٍ .
ٚ ٬خدل (نإ ) اؾٝس ؾ ٘ٝإٔ ٜهٕٛ
َٚ ٬تك ڄ
 - 4إٔ إؿع ٜ ٍٚهَٓ ٕٛؿك ڄ
٬
َٓؿك ڄ

()7

.

 - 5إٔ إؿعٜ ٍٛكح إٔ ٜكاٍ  :ؾعًت ب٘ ٚ ،خدل (نإ ) ٜ ٫كح ؾ ٘ٝشيو .
ٚبٝاْ٘ ٗ م( :ٛنطبت ظٜسڄا ) ؾإْ٘ هٛظ إٔ ٜهٓ ٢عٓ٘ ؾٝكاٍ (( :ؾعًت بعٜس ))
ٜ ٫ٚكاٍ(( ٗ :نٓت أخاى )) ؾعًت بأخٝو( .) 8
 - 6إؿع ٍٛب٘ هٛظ إٔ ٜكاّ َكاّ ايؿاعٌٚ ،خدل (نإ) ّ ٫هٔ ؾ ٘ٝشيو(.)9
شيو(.)9
ٚقس أدٝب عٔ شيو َا ٜأت: ٞ
( ٜٛٓ ) 1ط  :اٱْكاف ٚ ، 821/2ايًباب ٚ، 167/1ايتبٚ ، 219 ٌٝايؿاخط ٚ ،238ايتكطٜح
ٚ ،184/1اشلُع ٚ ،64/2ساؾ ١ٝايكبإ . 358/1
( ٜٛٓ ) 2ط َ :عاْ ٞايكطإ يٌفضا .281/1 ٤
( ٜٛٓ ) 3ط  :اٱْكاف . 821/2
()4

ٜٛٓط  :اٱْكاف 821/2

()5

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ، 821/2ايتب224 ٌٝ

( ٜٛٓ ) 6ط  :اٱْكاف 821/2
()7

ٜٛٓط  :ايتب224 ٌٝ

( ٜٛٓ ) 8ط  :اٱْكاف ٚ ، 821/2ايتبٚ ، 224 ٌٝايتص. 116/4 ٌٜٝ
( ٜٛٓ ) 9ط  :ايتب224 ٌٝ
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 - 1إٔ إؿع( ٗ ٍٛنإ) ٖ ٛايؿاعٌ ٗ إعٓ ;٢٭ْٗا تسخٌ عً ٢إبتسأ ٚاـدل
ؾٝكرل إبتسأ َٓعي ١ايؿاعٌ ٚ ،اـدل َٓعي ١إؿع ٖٛٚ ، ٍٛيٝؼ َٓعي ١ايؿعٌ
إتعس ٟم( : ٛنطب ) ،ؾإٕ (نطب ) ؾعٌ سكٝكٜ ٞسٍ عً ٢سس

خ ٚظَإ ،

٬
ٚإطؾٛع ب٘ ؾاعٌ سكٝكٚ ،ٞإٓكٛب ب٘ َؿع ٍٛسكٝكٚ ،ٞأَا (نإ) ؾًٝؼ ؾع ڄ
سكٝكٝاڄ  ،بٌ ٜسٍ عً ٢ايعَإ اجملطز َٔ اؿسخ

 ،ؾًصيو إطؾٛع ب٘ َؿب٘

بايؿاعٌ ٚإٓكٛب َؿب٘ بإؿع. ) 1 ( ٍٛ
 ٗ - 2قٛشلِ (( :أْ٘ وػٔ إٔ ٜكاٍ نإ ظٜس ٗ ساي ١نصا )) زي ٌٝعً ٢أْ٘
ساٍ .مٖ : ٍٟصا ٜسٍ عً ٢اؿاٍ َع ٚدٛز ؾط ٙٚاؿاٍ بأغطٖاٚ ،مل تٛدس ٖٓا
نُا غٝبٌ ( . ) 2
َٚ ٬تك٬ڄٚ ،نُٖ٬ا دا٥ع ( ٚ ،) 3قس غبكت
 - 3إٔ خدل (نإ) ٜأتَٓ ٞؿك ڄ
غبكت سذ ١ايبكط ٗ ٌٜن ٕٛاـدل ٜأت ٞنُرلاڄٚ ،اؿاٍ  ٫ته ٕٛنصيو .
 ٗ - 4قٛشلِ :إٕ إؿع ٍٛب٘ هٛظ إٔ ٜكاّ َكاّ ايؿاعٌ ٚ ،يٝؼ نصيو خدل
(نإ) ،ق :ٌٝإٕ شيو  ٫هٛظ; ٕا ًٜعّ ؾ َٔ ٘ٝسصف اـدل ; ٭ٕ (نإ) ٫بس شلا
َٔ خدل ٚ ،قٝاّ خدلٖا َكاّ ايؿاعٌ ٪ٜز ٟإٍ شيو ( . ) 4
ٚقس ضز ايبكط ٕٜٛإصٖب ايه ٗٛبأ ٕ قايٛا (( :إٔ أسهاّ اؿاٍ َٓتؿ١ٝ
َٔ إٓكٛب ٖٓا)) ٖ َٔٚ ،ص ٙا٭سهاّ اٯت: ٞ
 - 1إٔ اؿاٍ هٛظ سصؾٗا ٜٚبك ٢ايه ّ٬تاَاڄ

ٚ ،يٝؼ إٓكٛب ٗ ٖصٙ

إػأي ١نصيو ( . ) 5
()1

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ، 826 . 852/2ايتب.225 ٌٝ

()2

ٜٛٓط  :اٱْكاف . 826/2

()3

ٜٛٓط  :ايتب. 226 ٌٝ

()4

ٜٛٓط  :ايتب. 227 ، 226 ٌٝ

()5

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ، 826/2ايتبٚ ، 220 ٌٝايًباب ٚ ، 167/1ايؿاخط ٚ ، 238ايتصٌٜٝ
ٚ ،220/4إكاقس ايؿاؾٚ ،138/2 ١ٝاشلُع . 64/2
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 - 2إٔ اؿاٍ ٚقـ ٖ ١٦ٝايؿاعٌ ٚإؿعٚ ٍٛقت ٚقٛع ايؿعٌ  ١٦ٖٝ ٫ٚ ،يًُطؾٛع
()1

بـ(نإ).

 - 3أ ٕ اؿاٍ ٜ ٫هَ ٕٛعطؾ. ) 2 ( ١
 - 4إٔ اؿاٍ قؿ ٗ ١ا٭قٌ ٚ ،سو ّ ايكؿ ١إٔ تهَ ٕٛؿتكٚ ، ١يٝؼ شيو
ٗ إٓكٛب بـ (نإ) ( . ) 3
ٚقس أداب ايهٛؾ ٕٛٝعٔ بعض َا اعذلض ب٘ ايبكط ٕٜٛقايٛا  :إٕ اـدل
ٖٓا ٚقع َعطؾ ;١٭ْ٘ قاّ َكاّ اؿاٍٚ ،ؾبٗٛا شيو بم( :ٛنطبت ظٜساڄ غٛطاڄ )،
ؾإٕ غٛط ڄا ٜٓتكب عً ٢إلز ض  ٖٛٚاغِ آي٘ يكٝاَ٘ َكاَ٘ ( ٚ ، ) 4إٔ اؿاٍ قس
دا٤ت َعطؾ ٗ ١قٛشلِ ( :أضغًٗا ايعطاى ) ( . ) 5
باٱناؾ ١إٍ إٔ دٛاظ سصف اؿاٍ غرل ثابت ; ٭ٕ ٖٔاى َٛانع  ٫وصف
ؾٗٝا نكٛشلِ َ( :طضت بهٌ قا ُ٥ڄا ) ؾ ٬هٛظ ا٫قتكاض عً ٢قَ( : ٍٛطضت
بهٌ) ،ثِ إٕ إٓكٛب بـ(نإ )  ٍٚ٪ٜإٍ َعٓ ٢ايكؿ َٔ ، ١شيو ( :نإ ظٜس
أباى) َعٓا : ٙنإ ظٜس ٚايسى(.)6

()1

ٜٛٓط  :ايتب. 220 ٌٝ

()2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ، 826/2ايتب ٚ ، 220 ٌٝايًباب ٚ ،167/1ايؿاخط ٚ ،238اشلُع ،64/2
ٚايتصٚ ،117/4 ٌٜٝإكاقس ايؿاؾٚ ،137/2 ١ٝايتكطٜح . 184/1

()3

ٜٛٓط  :ايتصٚ ، 117/4 ٌٜٝايتكطٜح ٚ ، 184/1اشلُع ٚ ، 64/2ساؾ ٠ٞاٍقبإ . 358/1

()4

ٜٛٓط  :اٱْكاف .822/2

()5

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ، 822/2ايتب. 221 ٌٝ

()6

ٜٛٓط  :ايتب.221 ٌٝ
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ٚأٜهاڄ اعذلض عً ٢دٛاب ايهٛؾ ٌٝباٯت: ٞ
 - 1إٔ ايٓهط ٠إشا أقُٝت َهإ ْهط ٠أخطٚ ٣أؾازت ؾا٥ستٗا ْكبت َجًٗا ;
ٚيصيو ْكب اغِ اٯي( ١غٛطا) عٓسَا أقَ ِٝكاّ إكسض ،ايص( ٖٛ ٟنطب ) ٗ
م : ٛنطبت ظٜسڄا نطباڄ; ٭ْ٘ ْهط ٠قاّ َكاّ ْهط ،٠فأؾاز ؾا٥ست٘ ،ؾشػٔ إٔ
ٜٓكب َا ْكب ب٘ ،يكٝاَ٘ َكاَ٘ٚ ،أَا ٖآٖا ؾ ٬وػٔ إٔ ٜك ّٛإعطؾَ ١كاّ
اؿاٍ ; ٭ٕ اؿاٍ  ٫ته ٕٛإْ ٫هطَ ٖٛٚ ،٠عطؾ ، ١ؾٜ ٬ؿٝس أسسُٖا َا
ٜؿٝس ٙاٯخط ( . ) 1
 ٗ - 2قٛشلِ :إٕ اؿاٍ دا٤ت َعطؾ ٗ ١م ( : ٛأضغًٗا ايعطاى) ،ق :ٌٝإٕ تًو
أيؿا ّ ٚع ؾصٚشٖا ٚقًتٗا يٝػت أسٛا٫ڄٚ ،إِا َٖ ٞكازض زيت عً ٢أؾعاٍ ٗ
َٛنع اؿاٍ ٚ ،ايتكسٜط ٗ شيو  ( :أضغًٗا تعذلى ايعطاى ) عًَ ٢عٓ ٢تعذلى
ا٫عذلاى ،ؾأقاَٛا (ايعطاى ) َهإ (ا٫عذلاى ) ،ثِ سصؾٛا ًْْ ١عذلى اييت
َٖٛ ٗ ٞنٛع اؿاٍٚ ،أقاَٛا إكسض زي٬ٝڄ عً. ) 2 ( ٘ٝ
ٗ قٛشلِ  :إٕ خدل نإ  ٍٚ٪ٜإٍ ايكؿ ١اعذلض عً ٘ٝباٯت: ٞ
 - 1إٔ إطاز بايكؿٖٓ ١ا َا نإ تابعاڄ يًُٛقٛف

()3

ٚ ،يٝؼ نصيو خدل

(نإ).

()1

ٜٛٓط  :اٱْكاف .827/2

()2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٜٛٓ ، 827/2ط  :ايتبٜٛٓ ، 223 ٌٝط  :إكاقس ايؿاف. 138/2 ١ٜ

( ٜٛٓ ) 3ط  :ايتب. 223 ، 222 ٌٝ
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 - 2إٔ اـدل ٖٓا مل ٜكع َٛقع ايكؿ ، ١ؾٜٗ ٫ ٛعٌُ ؾُٝا بعسٚ ، ٙاؿاٍ تعٌُ
ؾُٝا بعسٖا َجٌ( :دا ٤ظٜس ضانباڄ أب ٙٛؾطغاڄ).
 - 3ايعاٌَ ٗ اـدل ؽ ٜط ايعاٌَ ٗ اؿاٍ عٓس ايهٛؾ ، ٌٝؾاـدل ٜطتؿع
بإبتسأ ٚإبتسأ باـدل ٚ ،يٝؼ نصيو اؿاٍ ف إٕ ايعاٌَ ؾٗٝا ٖ ٛايعاٌَ ٗ
قاسبٗا .
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘  :قٗاع الػبْ :

ضدح ايبعًْ ٞكب خدل ا٭ؾعاٍ ايٓاقك ; ١٭ْ٘ ؾب ٘ٝبإؿع ،ٍٛاعتُازڄا عً٢
قٝاؽ ايؿب٘ ،إش ٜط ٣اٍبعً ٞإٔ خدل ا٭ؾعاٍ ايٓاقك ١ؾب ٘ٝبإؿع ; ٍٛ٭ْ٘ اغِ
ٚاضز بعس ايؿعٌ ٚايؿاعٌ ٖٛٚ ،يٝؼ َٔ ايتٛابع ٚيصيو ْكب .
الرتجٗح :

ايطادح َصٖب ايبكط ، ٌٜأ ٟإٔ خدل ٖص ٙا٭ؾعاٍ َٓكٛب
بإؿع ٍٛيٛقٛع٘ بعس ايؿعٌ ٚايؿاعٌٚ ،يٛقٛع٘ نُرلاڄ َٚعطؾ١ڄ ٚداَس .
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; يؿبٗ٘

تكدً وعوٕه خرب ناُ عم ٜامسّا
ٌص املطأل: ٛ

ٜك ٍٛايبعً" : ٞايؿكٌ ب٘ بٌ (نإ ) ٚازلٗا غرل ايٛطف ٚسطف اؾط

٬
م( :ٛنإ إا٤ٳ ظٜسٷ ٜؿطبٴ) ،ؾ ٬هٛظ شيو عٓس ايبكط ٌٜغٛا ٤نإ َتك ڄ
باـدل أَٓ ٚؿك٬ڄ ٚ ،أداظ  ٙايهٛؾَ ٕٛٝڀًكاڄ ٚ ...ايكشٝح ا٭ ;ٍٚ٭ٕ ٖصا
ايتكسٖٛٓ ِٜع ٗ غرل باب (نإ) ،نكٛيوَ( :ا عُطڄا ٜهطبٴ ظٜسٷ) ؾؿ ٞنإ
أ.)1( "ٍٚ
حتمٗن املطأل:ٛ

اتؿل ايٓشا ٠عً ٢إٔ َعُ ٍٛخدل

(نإ ) ٚأخٛاتٗا إٕ نإ ؾب٘ ًْ١

هٛظ تكسّ٘ عً ٢ازلٗا م( : ٛنإ عٓسى ظ ٜٷس قاُ٥اڄ ) ،يهٔ اـ٬ف ٚقع
ؾُٝا عسا شيوٚ ،شلِ ٗ ٖص ٙإػأي ١ث٬ثَ ١صاٖب :
املرِب األٔه( :ورِب البصسٖني).

َٓع ْٗٛض ايبكط ٌٜتكسّ َعُ ٍٛخدل ا٭ؾعاٍ ايٓاقك ١عً ٢ا٫غِ
َڀًكاڄ ( ، )2ؾُجاٍ إُٓٛع يس( ِٜٗنإ طعاّٳ ى ظٜسٷ ٜأنٌ )َٓٚ ،عٛا نصيو
تكسّ اـدل َع َعُٛي٘ عً ٢ا٫غِ م ( :ٛنإ طعاّٳ ى ٜأنٌ ظٜسٷ).
 ٗٚشيو ٜك ٍٛغٝب " : ٜ٘ٛي ٛقًت  :ناْت ظٜسڄا اؿُ ٢تأخصٴٚ ،تأخص
اؿُ ٢مل هعٚ ،نإ قبٝشاڄ " (ٜٛٚ ،)3نح شيو إدلز بكٛي٘ ٚ ":تك : ٍٛنإ
غّ٬ٳ  ٙظٜسٷ ناضباڄ ،ؾٗ ٛعًٚ ٢د٘ خڀأٚ ،عًٚ ٢د٘ قٛاب ،ؾأَا ايٛد٘ ايؿاغس
( ) 1ايؿاخط .246 - 245
(ٜٛٓ ) 2ط  :إق٬ح اـًٌ ٚ ،139ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،367/1ؾطح ابٔ ايٓا ٚ ،138 ّٚؾطح
ايطنٚ ،205/4 ٞايؿاخط ٚ ،245تٛنٝح إكاقس ٚ ،182/1أٚنح إػايو ٚ ،220/1ؾطح
ابٔ عكٚ ،220/1 ٌٝايتكطٜح ٚ ،189/1اشلُع ٚ ،92/2ساؾ ١ٝايكبإ ٚ ،374/1ساؾ١ٝ
اـهط.115/1 ٟ
() 3

ٜٛٓط  :ايهتاب 70/1
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ؾإٕ ػعٌ (ظٜساڄ) َطتؿع ڄا بـ (نإ) ٚػعٌ (ايػَٓ )ّ٬تكباڄ بـ(ناضب ) ،ؾتهٕٛ
قس ؾكًت بٌ (نإ) ٚبٌ ازلٗا ٚخدلٖا بايػٚ ،ّ٬يٝؼ ٖ ٛشلا باغِ  ٫ٚخدل،
إِا َٖ ٛؿعَ ٍٛؿعٛشلا ٚ ،نصيو ي ٛقًت  :ناْت ظٜساڄ اؿُ ٢تأخصٚ ،ايٛد٘
ايصٜ ٟكح ؾ ٘ٝإٔ تهُط ٗ (نإ) اـدل ،أ ٚاؿسٜحٖٓٚ ،)1( "...ا إدلز قس بٌ
َصٖب ايبكطٚ ٌٜسذتِٗ ; إش إٕ غبب إٓع ٖ ٛنطاٖ ١ٝايؿكٌ بٌ ا يعاٌَ
ٚإعُ ٍٛؾَ ٘ٝا يٝؼ َٓ٘ ٚ ،ايعاٌَ ٜڀًب َعُٛي٘ ٚايؿكٌ بُٗٓٝا ٜكڀع٘ عٓ٘ ،
َٚا ٚضز ٗ ٚاٖط  ٙتكسّ َعُ ٍٛاـدل عً ٢ا٫غِ ؾإٕ ايبكطٜ ٌٜكسض ٕٚاغِ
(نإ) ٚأخٛاتٗا َهُطاڄَٚ ،صٖبِٗ َتبع عٓس أنجط ايٓشا.)2( ٠
املرِب الجاٌ٘ :

ٜصٖب ايهٛؾ ٕٛٝإٍ دٛاظ تكسّ َعُ ٍٛر بط ا٭ؾعاٍ ايٓاغد ١عً ٢ازلٗا
 ٬ظٜسٷ ،أَٓ ٚؿك٬ڄ عٓ٘ م :ٛنإ
غٛا ٤نإ َع اـدل م :ٛنإ طعاّٳ ى آن ڄ
طعاّٳ ى ظ ٜٷس آن٬ڄ (.)3
ٚسذتِٗ ٗ شيو إٔ َعَُ ٍٛعُٛشلا ٗ َعَٓ ٢عُٛشلا(،)4نُا اغتسيٛا بإٔ

() 1

إكتكب ،99 ،98/4

() 2

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ،169/1إكتكس ٚ ،426/1إق٬ح اـًٌ ٚ ، 138ايؿاخط .246

() 3

ٜٛٓط :إق٬ح اـًٌ ٚ ،139ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،317/1ؾطح ابٔ ايٓاٚ ،138 ِٚؾطح
ايطنٚ ،206/4 ٞايؿاخط ٚ ،246ايتصٚ ،240/4 ٌٜٝتٛنٝح إكاقس ٚ ،182/1أٚنح إػايو
ٚ ،220/1ؾطح ابٔ عكٚ ، 220/1 ٌٝايتكطٜح ٚ ،189/1اشلُع ٚ ،92/2ساؾ ١ٝايكبإ
.374/1

() 4

ٜٛٓط  :ايتكطٜح .189/1
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تكسّ َعُ ٍٛاـدل قس ٚضز ٗ أؾعاض ايعطب(ٚ ،)1شيو ٗ ق ٍٛايؿاعط:
قٓاؾصٴ ٖساد ٕٛس ٍٛبٛٝتِٗ

َا نإ إٜاٙٴ ّ عڀ١ٝڂ عٳ ٚٻزاڄ

()2

ٚايؿاٖس ٗ إٔ (إٜاِٖ) َعُ ٍٛاـدل (عٛزا ) قس تكسّ عً ٢اغِ (نإ )
(عڀ.)١ٝ
ٜ ٫ٚط ٣ايبكط ٗ ٕٜٛشيو سذ ،١ؾكس خطدٛا ايبٝت ايػابل عً ٢ا٭ٚد٘
اٯت:)3(١ٝ
 – 1إنُاض نُرل ايؿإٔ ازل ڄا يـ (نإ ) ٚأخٛاتٗا فٜٓسؾع اٱؾهاٍ ٚ ،بصيو
ٜكبح نُرل ايؿإٔ ازل ڄا يـ(نإ) ٖٛٚ ،بصيو و ٍٛبٚ ٘ٓٝبٌ إعُ( ٚ ٍٛعڀ)١ٝ
َبتسأ ( ٚعٛز) خدل( ٚ ٙإٜاِٖ) َعُ( ٍٛعٛز) ٚاؾًُ ١خدل نإ.
-2

إٔ ته( ٕٛنإ ) ظا٥س.٠

-3

أْ٘ َٔ ايهطٚض ٠وؿٜ ٫ٚ ٜكاؽ عً.٘ٝ

 - 4إٔ ػعٌ (َا) َٛقٛيٚ ١نُرل (َا) اغِ (نإ) (ٚعڀَ ) ١ٝبتسأ ( ٚعٛز )
خدل( ٚ ،ٙإٜاِٖ ) َؿع٫ٛڄ ب٘ َكسٸ ّ اڄٚ ،ايعا٥س قص ٚفٚ ،ايتكسٜط  :بايص ٟنإ
عڀ ١ٝعٛزُٖ . ٙٛؾشصف ايعا٥س ٭ْ٘ نُرل َتكٌ َٓكٛب بؿعٌ.

() 1

ٜٛٓط  :إق٬ح اـًٌ ٚ ،139ؾطح ابٔ ايٓاٚ ،138 ِٚايؿاخط ٚ ،246ايتش،241 ،240/4 ٌٜٝ
ٚتٛنٝح إكاقس ٚ ،182/1أٚنح إػايو ٚ ،220/1ؾطح إهٛزٚ ،201/1 ٟايتكطٜح
ٚ ،190/1اشلُع ٚ ،92/2ساؾ ١ٝايكبإ .374/1

() 2

ايبٝت َٔ ايڀ ٌٜٛيًؿطظزمٜٛٓ ،ط  :زٜٛإ ايؿطظزم ،م  َٔ ٖٛٚ ،162ؾٛاٖس اـعاْ،57/4 ١
ٚؾطح ايتكطٜح ٚ ،190/1بْ ٬ػب٘ ٗ أٚنح إػايو ٚ ،220/1ؾطح ابٔ عك.221/1 ٌٝ

() 3

ٜٛٓط  :إق٬ح اـًٌ ٚ ،140ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،368/1ؾطح ابٔ ايٓا،139 ِٚ
ٚايؿاخط ٚ ،246ايتصٚ ٌٜٝايتهُٚ ،1242/4 ٌٝتٛنٝح إكاقس ٚ ،183/1أٚنح إػايو
ٚ ،222/1ؾطح ابٔ عكٚ ،221/1 ٌٝإكاقس ايؿاؾٚ ،192/2 ١ٝؾطح إه ٛز،201/1ٟ
ٚايتكطٜح ٚ ،190/1اشلُع ٚ ،92/2ؾطح ايطنٚ ،206/4 ٞايؿاخط ٚ ،246ساؾ ١ٝايكبإ
.375/1
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املرِب الجالح:

ٜكـ أقشاب ٖصا إصٖب بٌ إصٖبٌ ايػابكٌ ،إش ّٓ ٫عَ ٕٛڀًك ڄا ٫ٚ

هٝعَ ٕٚڀًلاڄ; ٭ٕ تكسّ َعُ ٍٛخدل نإ ٚأخٛاتٗا عً ٢ازلٗا ّتٓع يس ِٜٗإٕ
نإ َؿك ٛڄ ٫عٔ اـدلٚ ،هٛظ إٕ نإ َع اـدل ٖٚ ،صا ضأٟٴ ابٔ ايػطاز ،
ٚايؿاضغٚ ،ٞابٔ عكؿٛضٚ ،ابٔ بابؿاش(.)1
ٜك ٍٛابٔ عكؿٛض ٗ شيو

ٚ " :إٕ قسَت٘ َع اـدل اَتٓع عٓس بعض

ايٓش ٌٜٛٱ ٥٬ٜو ايؿعٌ َا يٝؼ ب اغِ ي٘  ٫ٚخدل ٚ ،شيو م ٛقٛيو  :نإ
 ٬ظٜسٷٚ .ايص ٟهٝع سذت٘ إٔ إعُ َٔ ٍٛنُاٍ اـدلٚ ،ناؾع٤
طعاّٳ ى آن ڄ
َٓ٘ ؾأْت إشڄا إِا أٚيٝتٗا اـدل  ٖٛٚايكشٝح" (.)2
 ٫ٚهٝع أب ٛسٝإ ٖصا ايكٚ ٍٛشيو بكٛي٘

ٚ" :يٝؼ بكشٝح; ٭ْ٘ يٝؼ

َػُٛع ڄا َٔ يػاِْٗٚ ،إِا أداظٖا َٔ أداظٖا بايكٝاؽ" (.)3
ٚسذتِٗ ٗ َصٖبِٗ إٔ إعُ ٍٛناؾع َٔ ٤اـدلٚ ،تكسّ اـدل عً٢
ا٫غِ دا٥ع ،ؾَ ٬اْع َٔ تكسّ إعُ ٍٛتبعاڄ ي٘.
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :قٗاع العم: ٛ

()4

اعتُس ايبعً ٗ ٞسهُ٘ عً ٢قٝاؽ ايعًٚ ،١بايتشسٜس قٝاؽ ا٭ٖٛٚ ، ٍٚ
أسس ؾطٚع قٝاؽ ايعً ، ١فايبعًٜ ٞط ٣إٔ َعُ ٍٛخدل ٗ (َا ) ٜ ٫تكسّ عً٢
ازلٗاٚ ،نطب يصيو َجاٍَ( :ا عُطڄا ٜهطب ظٜس ); ٚ٭ٕ ايتكسٖٛٓ ِٜع ٗ غرل
باب (نإ) ؾ٬بس إٔ ٜه ٗ ٕٛباب (نإ) أ ٍٚبعسّ ايتكس.ِٜ

() 1

ٜٛٓط  :ايتصٚ ٌٜٝايتهُٚ ،239/4 ٌٝأٚنح إػايو ٚ ،220/1ايتكطٜح ٚ ،189/1ساؾ١ٝ
ايكبإ ٚ ،374/1ايؿاخط ٚ ،246ساؾ ١ٝاـهط. 115/1 ٟ

() 2

ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .393/1

() 3

ايتصٚ ٌٜٝايتهُ.239/4 ٌٝ

() 4

ٜٛٓط:ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،393/1ايؿاخط ٚ ،246ايتكطٜح ٚ ،189/1ساؾ ١ٝاـهطٟ
.115/1
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ٖٚصا ايكٝاؽ ته ٕٛؾ ٘ٝايعً ٗ ١إكٝؼ أق َٔ ٣ٛايعً ٗ ١إكٝؼ عً ،٘ٝيصيو
ا٭ٚي ٗ ٟٛاؿهِ يًُكٝؼ .
٠
تهٕٛ
الرتجٗح :
ايطادح عٓسَ ٟصٖب ايبكطٚ ،ٌٜشيو يك ٠ٛأزيتِٗ ،إش ّ ٫هٔ ايؿكٌ
بٌ (نإ ) ٚبٌ ازلٗا َعُ ٍٛأدٓيبَ ٖٛٚ ،عُ ٍٛخدلٖا ٜٚ ،ك ٟٛشيو َا
أٚضز ٙايبعً ٗ ٞن ٕٛإٓع ٗ غرل باب (نإ) ٚاضز ؾٗ ٛؾٗٝا أ.ٍٚ
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حهي ذتام تا ٞالتأٌٗح (ٌعي) ٔ (بٟظ ).
ٌص املطأل:ٛ
ٞٽ مْ( :ٛعِ إطأٖٓ ٠س )
ٜك ٍٛايبعًٚ " :ٞإشا نإ ؾاعٌ (ْعِ) َْ٪ج ڄا سكٝك ا
ؾاؾٝس ٗ َجٌ ٖصا سصف (ايتا ;)٤٭ٕ إػٓس إيَ ٘ٝككٛز ب٘ اؾٓؼ عً ٢غبٌٝ
إبايػ ٗ ١إسح ٚايصّ ،ؾأعڀ ٞؾعً٘ سهِ إػٓس إٍ أزلا ٤ا٭دٓاؽ إككٛز
بٗا ايؿُٚ ،ٍٛإثبات (ايتا ) ٤دا٥ع; ٭ٕ ايؿاعٌ سكٝك ٞايتأْٝح َتكٌ ،ؾإشا مل
ٜهٔ إؿام (ايتاٚ )٤ادب ڄا  ٫ٚضادشاڄ ،ؾ ٬أقٌ َٔ إٔ ٜه ٕٛدا٥عڄا مْ : ٛعُت
إطأٚ ٠ب٦ػت إطأٖٓ ٠سٚ ،إشا نإ ايؿاعٌ َصنط ايًؿٚ ٜإدكٛم َْ٪جاڄ داظ
إؿام (ايتا ;)٤٭ُْٗا ٗ إعٓ ٢ؾٚ ٤ٞاسس نك ٍٛايطادع :
ْعَتٵ دعا٤ٴ إتكٌ اؾٓ١
ٚاملٚ ٣اٍڇَٔٻ٠ٹ
زاض ا٭َإْ ٞ

()1

إ ٫إٔ تطى (ايتا )٤أدٛز ،نكٛي٘ تعاٍ ( :ﯚ ﯛ ) ; ٭ٕ إدكٛم
احملصٚف َْ٪ح"(. )2
حتمٗن املطأل:ٛ

أٚضز ايبعًْ ٗ ٞك٘ ايػابل َػأي ١ؿام

(تا ٤ايتأْٝح ) يًؿعٌ (ْعِ )

(ٚب٦ؼ) إشا نإ ؾاعًُٗا َْ٪ج ڄا سكٝل ٟايتأْٝح ،نُا ؼسخ عٔ ؿام (ايتا) ٤
شلُا ٗ ساٍ ن ٕٛايؿاعٌ َصنطڄا ٚإدكٛم بإسح أ ٚايصّ َْ٪جاڄ ٚ ،مل ٜطز ٗ
ٖص ٙإػأي ١خ٬ف بٌ ايٓشا ،٠إش ؿام (ايتاٚ )٤عسّ ؿاقٗا بايؿعًٌ دا٥ع  ،إ٫
إٔ أنجط ايٓشا ٠قطح بإٔ ا٭دٛز ٖ ٛتطى

(ايتاٜ ،) ٤ك ٍٛغٝب ٗ ٜ٘ٛشيو :

"ٚاع مل إٔ (ْعِ) تْ٪ح ٚتصنطٚ ،شيو قٛيو ْ :عُت إطأٚ ،٠إٕ ؾ٦ت قًت ْ :عِ

() 1

ايبٝت بْ ٬ػب ٗ ١ايؿاخط ٚ ،289ؾطح ؾصٚض ايصٖب م ٚ ،45خعاْ ١ا٭زب .421/9

() 2

ايؿاخط .289
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إطأ ،٠نُا قايٛا :شٖب إطأٚ ،٠اؿصف ٗ ْعُت أنجط "(ٜٚ .)1ك ٍٛايعكؿطٟ
عٔ شيوْ٪ٜٚ" :ح ايؿعٌٜٚ ،جٓ ٢ا٭زلإ ٚهُعإ ،م ٛقٛيوْ :عُت إطأٖٓ ٠س،
ٚإٕ ؾ٦ت قًتْ :عِ إطأ.)2( "...٠
ٚإِا داظ إغل ا( ٙايتا ;) ٤٭ٕ ايؿاعٌ دٓؼٚ ،اؾٓؼ َصنط ،ؾػًب
إعٓ ،٢نكٛشلَِ :ا قاّ إٖٓ ٫س ،أَ ٟا قاّ أسس إٖٓ ٫س (ٚ ،)3أَا دٛاظ إؿام
(ايتا )٤بايؿعًٌ ٖٓا ؾكس أٚنش٘ ابٔ ٜعٝـ بكٛي٘ " :أَا َٔ أؿل ع ١َ٬ايتأْٝح،
ؾأَطٚ ٙاٖط ٖٛٚ ،اٱٜصإ بأْ٘ َػٓس إٍ َْ٪ح َجٌ ايٛق ٍٛإي ،٘ٝى َا ٜهٕٛ
ٗ غا٥ط ا٭ؾعاٍ"(. )4
َٚجٌ دٛاظ تأْٝح ايؿعٌ ؾُٝا غبل أداظ ايٓشا ٠تأْٝج٘ نصيو َع ايؿاعٌ
إصنط ٚإدكٛم إْ٪حٜ ،ك ٍٛابٔ َايو ٚ" :إٕ نإ ايؿاعٌ َصنط ايًؿٜ
ٚإدكٛم َْ٪ح داظ إٔ ٜكاٍ ْ :عُت ٚب٦ػت َع ن ٕٛايؿاعٌ عاض ٜڄا َٔ
ايتأْٝح; ٭ُْٗا ٗ إعٓ ٢ؾٚ ٤ٞا سس "(ٚ ،)5قس زيٌ ايٓشا ٠عً ٢تأْٝح ايؿعٌ
ٚعسَ٘ بايػُاع( ،)6ؾُجاٍ َا تطنت ؾ( ٘ٝايتا ) ٤قٛي٘ تعاٍ ( :ﯚ ﯛ) (،)7
ٖٚا أؿكت ب٘ ايتا ٤ق ٍٛايؿاعط:
()8

زاضٴ ا٭َاْٚ ٞإٓٚ ٢إٓ١

ْعُتٵ دعا٤ٴ إتكٌٳ اؾٓ١ڂ

() 1

ايهتاب .178/2

() 2

إؿكٌ .370

() 3

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ،186/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،402/4إكطب ٚ ،67/1ايؿاخط .289

() 4

ؾطح إؿكٌ َ ٖٛٚ ،402/4ا أٚضز ٙايبعًٜٛٓ ٞط ايؿاخط .289

() 5

ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .20/3

() 6

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ ٚ ،402/4إكطب ٚ ،68/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،20/3ؾطح
ايطنٚ ،254/4 ٞايؿاخط ٚ ،289ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.634 ٟ

() 7

غٛض ٠ايهٗـ  ،آ.31 : ١ٜ

() 8

غبل ؽطه٘.
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أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :قٗاع العم: ٛ
اعتُس ايبعً ٗ ٞتطدٝح ػٜٛع سصف (ايتا َٔ ) ٤ؾاعٌ (ْعِ ) ( ٚب٦ؼ )
سكٝك ٞايتأْٝح عً ٢قٝاؽ ايعًٚ ،١ؼسٜساڄ قٝاؽ إػا ، ٟٚؾـ (ايتآٖ ) ٤ا هٛظ
سصؾٗا; ٭ٕ إػٓس إيَ ٘ٝككٛز ب٘ اؾٓؼ عً ٢غب ٌٝإبايػ ٗ ١إسح ٚايصّ،
 ٗ ٖٛٚشيو ْٛرل أزلا ٤ا٭دٓاؽ إككٛز بٗا ايؿٍُٛ

ٜٚ ،ط ٣ايبعً ٞإخبات

(ايتا )٤دا٥عاڄ اعتُازڄا أٜهاڄ عً ٢ايكٝاؽ; ٭ٕ ا٭قٌ إٔ تًشل ايؿعٌ

(ايتا ) ٤إشا

نإ ؾاعً٘ َْ٪جاڄ ،ثِ ٪ٜنس شيو بايػُاع بك ٍٛايطادع ايػابل:
ْعُتٵ دعا٤ٴ إتكٌ اؾٓ١ڂ
ؾايبعًٜ ٞط ٣دٛاظ إؿام

زاض ا٭َاْٚ ٞإٓٚ ٢إٓ١ڂ
(ايتا ) ٤ب (ْعِ ) ( ٚب٦ؼ ) إشا نإ ايـاعٌ

َصنط ايًؿٚ ٜإدكٛم َْ٪ح نصيو  ،نُا ٗ ايبٝت ايػابل; ٭ُْٗا ٗ
إعٓ ٢ؾٚ ٤ٞاسس ،أ ٟإٔ إدكٛم ٗ ٖصا ا٭غًٛب ّهٔ إٔ ٜتش ٍٛإٍ
ؾاعٌ يـ(ْعِ) أ( ٚب٦ؼ).
الرتجٗح :

ا٭ؾهٌ تطى (ايتا ;)٤يتكطٜح أنجط ايٓشا ٠بصيو ٚ ،أَا تأْٝح ايؿعٌ َع
(ْعِ) ( ٚب٦ؼ) ٚعسّ تأْٝحَ ٙع ايؿاعٌ إصنط ايًؿٚ ٜإدكٛم إْ٪ح ؾ٬
ّهٔ تؿهٚ ٌٝد٘ عً ٢آخط ٭ُْٗا ٗ إعٓ ٢ؾٚ ٤ٞاسس .
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فعمٗ( ٛأفعن) يف صٗػ( ٛوا أفعمْ)
ٌص املطأل: ٛ

ٜك ٍٛايبعًٚ (( :ٞأَا (أؾعٌ) بعس (َا) ؾٗ ٞؾعٌ ٚ ،أَا ايسي ٌٝعً ٢ؾعً ٞت٘
ؾٗ ٛاتكاٍ ْ ٕٛايٛقا ١ٜب٘ قبٌ ٜا ٤إتهًِ يع ّٚاڄ ٫ ٖٞٚ .تًعّ إ ٗ ٫ا٭ؾعاٍ .
ٚشيو مَ(: ٛا أنطَين ); ٚ٭ْ٘ َبين عً ٢ايؿتح ٚي ٛنإ ازلاڄ ،مل ٜهٔ
َبٓٝاڄ; يػَ٬ت٘ َٔ ؾب٘ اؿطفٚ ،قاٍ ايهٛؾ ٖٛ : ٕٛٝاغِ جملَ ٘٦ٝكػطاڄ ٗ
ق ٍٛايؿاعط:
َٔ ٖ٪يٝٻا٥ٹهٔٸ ايهٻاٍ ٚايػٻُٴط

ٜا َا أًَٝح غعْ٫اڄ ؾسٕٸ يٓا

()1

٬
ٍٚقش ١ع ٘ٓٝإشا ناْت ٚاٚا ،مَ : ٛا أخٛف ظٜساڄٚ ،ي ٛناْت ؾع ڄ
٫عتًتٚ ،يعسّ ايتكطفٚ ،ايكشٝح ا٭ٚ ٍٚاؾٛاب عٔ ايتكػرل ،بأْ٘ ؾاش،
ٚإٔ ايتكػرل يًُكسض ،نأْ٘ قاٍ ٬َ :س ١قًٚ .... ١ًٝأَا قش ١ع ;٘ٓٝؾًؿبٗ٘
با٫غِ ٗ اؾُٛزٚ ،عسّ ايتكطف ٜ ٫سٍ عً ٢ا٫زل ،١ٝنُا تكسّ ٗ (يٝؼ )
(ٚعػٚ )٢مُٖٛا) .
حتمٗن املطأل: ٛ

اختًـ ايٓشاْٛ ٗ ٠ع

(أؾعٌ ) ٗ قٝػ ١ايتعذب َٔ سٝح ا٫

زل١ٝ

ٚايؿعًٚ ،١ٝيّ٘ ٗ شيو َصٖبإ :
املرِب األٔه :

() 1

ايبٝت َٔ ايبػ ٖٛٚ ٘ٝجملٓ ٕٛي ٗ ٢ًٝزٜٛاْ٘

 َٔ ٖٛٚ ،130ؾٛاٖس أغطاض ايعطب١ٝ

،78

ٚاٱْكاف ٚ ،127/1ؾطح إـقٌ ٚ ،174/1خعاْ ١ا٭زب  ،237/1ايؿاٖس  :تكػرل ؾعٌ ايتعذب
(أًَٝح)  .ؾسٕ :ايؿازٕ أ٫ٚز ايٛبا ٤ايص ٟقٚ ٟٛطًع قطْا ،ٙايهاٍ  :ايػسض ايدل ،ٟايػُط  :ؾذط
ايڀًحٜٛٓ ،ط  :يػإ ايعطب (ؾسٕ) ( ،ن( ، )ٌٝزلط) .
ايؿاخط 295
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ض غرل
ٜصٖب ْٗٛض ايبكط ٌٜإٍ إٔ (أؾعٌ ) ٗ ٖص ٙايكٝػ ١ؾعٌ َا ڈ
َتكطف (َ ٖٛٚ ،)1صٖب غٝبْٚ،)2( ٜ٘ٛػب إٍ ايهػا َٔ ٞ٥ايهٛؾ،)3( ٌٝ
ٜٚك ٍٛإدلز عٔ شيو ٚ (( :إشا قًت َ :ا أسػٔ ظٜسڄا  ،فضزز ت شيو ٗ ْؿػو
قًت َ :ا أسؼ ْٕ ; ٞ٭ٕ أسػٔ ؾعٌ ؾٗٛط إؿع ٍٛبعسٙ

(ٚ ،)) )4ب٘ أخص ابٔ

ايػطاز(ٚ ،)5ايؿاضغٚ ،)6(ٞغرلِٖ(. )7
( ٜا٤
ٚاستر ايبكط َٔٚ ٕٜٛتابعِٗ بأْ٘ إشا ٚقٌ ٗ ٖص ٙايكٝػ ١بـ
إتهًِ ) زخًت عً ْٕٛ ٘ٝايٛقا ، )8(١ٜمَ(( : ٛا أسػٓين عٓسى)) .
ٚاستذٛا بأْ٘ ٜٓكب إعاضف ٚايٓهطات ( ٚأؾعٌ ) إشا نإ اغِٶ ا ٫
ٜٓكب إ ٫ايٓهطات خاق ١عً ٢ايتُٝٝع ٚ ،شيو م( : ٛظٜس أندل َٓو غٔٶ ا،
ٚأنجط َٔى عًِٶ ا)( ، )9باٱناؾ ١إٍ أْ٘ َؿتٛح اٯخط ٚ ،ي ٫ٛأْ٘ ؾعٌ َا ضڈ مل

()2

ٜٛٓط  :أَاٍ ٟابٔ ايـز ضٚ ،381/2 ٟاٱْلاف ٚ، 126/1أغطاض اٍعطبٚ ،77 ١ٝؾطح ايتػٌٗٝ
٫بٔ َايو ٚ ، 31/3ؾطح ايطنٚ ،240/4 ٞا٫ضتؿاف ٚ ،2065/4تٛنٝح إكاقس ،46/2
ٚإػاعس ٚ ،147 /2إكاقس ايؿاؾٚ ،436 /4 ١ٝايتكطٜح . 87/2

()2

ٜٛٓط  :ايهتاب .73/1

()3

ٜٛٓط  :أَاٍ ٟابٔ ايؿذطٟ

ٚ ،381/2اٱْلافٚ ،146/1فضح ايطن،230/4 ٞ

ٚا٫ضتؿافٚ ،2065/4تٛنٝح إكاقس ٚ ، 46/2ايتكطٜح. 87/2
()4

إكتهب . 185/4

()5

ٜٛٓط  :ا٭ق. 99/1ٍٛ

()6

ٜٛٓط  :اٱٜهاح . 114

()7

ٜٛٓط  :أغطاض ايعطبٚ، 78١ٝايتبٚ ، 207 ٌٝؾطح إؿكٌ ٚ ، 412/4ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو
ٚ ، 31/3ايؿاخطٚ ، 29تٚنٝح إكاقس ٚ، 46/2ؾطح ابٔ عك. 160/2 ٌٝ

( ٜٛٓ ) 8ط  :اٱْكاف ٚ ، 129/1أغطاض ايعطبٚ، 77 ١ٝايتبٚ ، 207 ٌٝايًباب ٚ ، 197/1ؾطح
إؿكٌ ٚ،412/4ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ، 32/3ايؿاخطٚ ، 295ايتكطٜح ٚ، 87/2اشلِ ع
. 55/5
()9

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ، 132/1أغطاض ايعطبٚ ، 77 ١ٝايتبٚ ، 208 ٌٝؾطح إؿكٌ . 413/4
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ٜهٔ يبٓا ٘٥عً ٢ايؿتح ٚد٘; ٭ْ٘ ي ٛنإ ازلا ٫ضتؿع يه ْ٘ٛخدلٶ ا يـ (َا ) (،)1
ٚأٜه ڄا اغتزٍ بٓكب٘ يًُؿعٚ ، ٍٛي ٛنإ اغِٶ ا مل هع شيو ؾ. )2( ٘ٝ
ٚاعذلض عٌ ٣شيو باٯت: ٞ
 .1ق ْٕٛ : ٌٝايٛقا ١ٜقس زخًت عً ٢ا٫غِ ٗ م( :ٛقسْٚ ٞقڀين) أ ٟسػيب(.)3
 .2ق :ٌٝإٕٸ ( أؾعٌ ) مل ٜذ تل بٓكب اٍْهط ٠ؾكس دا ٤عٔ ايعطب إعُاي٘ ٗ
إعطؾ َٔ، ١شيو ق ٍٛايؿاعط:
()4
 ٫ٚبفظاض ٠ايؿټعٵطڇ ايطقځابٳا
ؾُا قځٛٵَ ٞبجعًب ١بٔ بٳهطڈ
ؾكس ْكب ايطقاب بـ(ايؿعط )ْ ٖٛٚ ،ع ٚ ،اؾُع ٗ باب ايعٌُ أنعـ
َٔ ٚاسس ; ٙ٭ْ٘ باؾُع بعس عٔ َؿابٖ ١ايؿعٌ ; ٭ٕ ايؿعٌ  ٫هُع ٚ ،إشا بعس
عٔ َؿاب ٠ ٙايؿعٌ ؾإْ٘ ٜبعس عٔ ايعٌُ ٚ ،إشا عٌُ ْع (أؾعٌ ) َع نعؿ٘ ،
ؾايٛاسس أ ٍٚإٔ ٜعٌُ (. )5
.3

ا٫ستذاز بؿتح اٯخط  ٫سذ ١ؾ ; ٘ٝ٭ٕ ايتعذب أقً٘ ا٫غتؿٗاّ  ،ؾؿتشٛا

آخط أؾعٌ ٗ ايتعذب ْٚ ،كبٛا َا بعس ٙؾطق ڄا بٌ ا٫غتؿٗاّ ٚايتعر ب ،باٱناؾ١
إٍ أْ٘ ؾتح يبٓاٚ ، ٘٥شيو يتضَٓ٘ َعٓ ٢ح ضف ايتعذب  ،ؾايتعذب نإ ٜٓبػٞ
إٔ ٜه ٕٛي٘ سطف نػرلَ ٙجٌ ا٫غتؿٗاّ ٚ،يهٓ٘ مل ٜٓڀل ب٘ ٚيهٔ نُٔ
ٖص ٙايكٝػ. )6( ١
( ٜٛٓ ) 1ط  :اٱْكاف ٚ ، 137، 136/1أغطاض ايعطبٚ ، 77 ١ٝايتبٚ ، 211 ٌٝؾطح إؿكٌ ،413/4
ٚؾطح اؾٌُ ابٔ عكؿٛض ٚ، 584/1ايؿاخط ٚ ، 295تٛنٝح إكاقس ٚ، 46/2إػاعس
ٚ ،147/8اشلُع . 55/5
()2

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ابٔ عكؿٛض ٚ ، 584/1تٛنٝح إكاقس ٚ ، 46/2إػاعس ، 147/2
ٚاشلُع . 55/5

( ٜٛٓ ) 3ط  :اٱْكاف 130/1
(  ) 4ايبٝت َٔ ايٛاؾط  ٖٛٚاؿاضخ بٔ ٚامل ٗ ايهتاب ، 201/1اٱْكاف ٚ، 133/1بْ ٬ػبٗ ١
ؾطح ا ٕؿكٌ  ، 116/4خعاْ ١ا٭زب ( ٚ ،492/7ايؿټعٵط) َؿطزٖا (أؾعط)  ٖٛٚ ،ايهجرل ؾعط
ايكؿا َٔ ٖٛٚ ،عَ٬ات ايػبا ٤عٓس ايعطب ٜٛٓط  :يػإ ايعطب ( :ؾعط) .
()5

ٜٛٓط  :اٱْكاف .132/1

()6

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٜٛٓٚ ، 137/1ط  :ؾطح ايطن. 23/4 ٢
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ٚقس أدٝب عٔ شيو بإٔ مٛ

( :قسْٚ ٞقڀين ) َٔ ايؿاش ايصٜ ٫ ٟعطز

عً.)1(٘ٝ
ٚأَا بٝت ايؿعط ؾكس ض((: ٣ٚايؿٴٸعط  ٣ضقابا ))ٚ ،بصيو  ٫سذ٘ ؾ ;٘ٝ٭ْ٘ َٔ
باب ( :اؿػٔ ايٛد٘ ) ٚ .قس ق(: ٌٝاؿػٔ ايٛد٘ ) بْكب ايٛد٘ تؿب ٗٝڄا
ب ايطدٌ).
بـ(:ايهاض ٴ
نُا قايٛا ((:ايهاضب ايطدٌ )) باؾط تؿبٗٝاڄ بـ((اؿػٔ ايٛد٘)) (. )2
 ٗٚقٛشلِ :إٕ ايتعذب أقً٘ ا٫غتؿٗاّ ؾصيو زعٜ ٫ ٣ٛك ّٛعًٗٝا زيٚ; ٌٝ٭ٕ
ايتؿطٜل بٌ إعاْٜٛ ٫ ٞدب إظا ي ١اٱعطاب عٔ ٚدٗ٘ ٗ َٛنع َا ،نصيو
ٖٓا،باٱناؾ ١إٍ إٔ ايتعذب إخباض وتٌُ ايكسم ٚايهصب ٖٚ ،صا غ٬ف
ا٫غتؿٗاّ .
ٚأَا تهَُ ٘ٓٝعٓ ٢سطف ايتعذب ؾػرل قشٝح ;٭ٕ (َا ) ٖ ٞاييت نُٓت
سطف ؾبْٝت(. )3
ٙ
َعْ٢
املذِب الجاٌ٘ :

ٜصٖب ايهٛؾ ٕٛٝإٍ إٔ (أؾعٌ ) ٗ ٖص ٙايكٝػ( ١اغِ )(ٜٓٚ ،)4ػب إٍ

ايؿطا.)5(٤
ٚاستذٛا ٕصٖبِٗ باٯت: ٞ
 .1إٔ (أؾعٌ) داَس ٚايؿعٌ باب٘ ايتكطف (.)6
()1

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ، 131/1ايتب.208 ٌٝ

()2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ، 135/1ايتب. 210 ٌٝ

()3

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ، 137/1ايتب. 211ٌٝ

()4

ٜٛٓط  :أَاي ٞابٔ ايؿذطٚ، 381/2 ٟاٱْكاف ٚ ، 126/1أغطاض ايعطبٚ ، 77 ١ٝايتب، 207 ٌٝ
ٚايًباب ٚ ،198/1ؾطح إؿكٌ ٚ ، 412/4ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ، 31/3ايؿاخط ،295
ٚا٫ضتؿافٚ ،2066/4تٛنٝح إكاقس ٚ ،46 /2إػاعس ٚ ،147 /2املقاقس ايؿاؾ١ٝ
ٚ ،436/4ايتكطٜح.88/2

()5

ٜٛٓط  :أَاٍ ٟابٔ ايؿذطٚ ، 381/2 ٟاشلُع.54/5

()6

ٜٛٓط  :أَاٍ ٟابٔ ايؿذطٚ ، 381/2 ٟاٱْكاف ٚ ، 126/1أغطاض ا يعطبٚ ،77 ١ٝايتب،213ٌٝ
ٚايؿاخطٚ ،295إػاعس ٚ ، 147/2اشلُع . 54/5
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 .2استذٛا بتكػرل (أؾعٌ )ٚ ،ايتكػرل َٔ خكا٥ل ا٭زلا َٔٚ ،)1( ٤شيو
اغتؿٗازِٖ بك ٍٛايؿاعط :
ٜاَا اڂَٝٵًٹح غعٵْ٫اڄ ؾسٳٕٻ يٓا

()2

َٔ ٖ٪ٴيٝٻا ٥هڂٔٻ ايهاٍ ٚايػٻُٴطڇ

 .3استذٛا بأْ٘ تكح ع ٘ٓٝمَ(: ٛا أق ) َ٘ٛنُا تكح ايعٌ ٗ ا٫غِ ،
 ٬يٛدب إٔ تعٌ ع ٘ٓٝبكًبٗا أيؿاڄ ٗ
ٚشيو مٖ(: ٛصا أقَٓ ّٛو) ٚ.ي ٛنإ ؾع ڄ
م ٛقاّ (.)3
 ٬يٛدب إٔ ٜهٕٛ
 .4اغتسيٛا بٓشَ( : ٛا أع ِٛاهلل ) ،قايٛا  :ي ٛنإ ؾع ڄ
ايتكسٜط :ؾ ٤ٞأع ِٛاهللٚ ،اهلل عع ٚدٌ ع ٫ ِٝٛبر عٌ داعٌ (.)4
 .5اغتسيٛا بـ (عػ( ٚ ) ٢يٝؼ ) ،ؾإّْ٘ ا داَسا ٕ َٚع شيو  ٫هٛظ
تكػرل ّ ٙا(.)5
ٚاعذلض ْٗٛض ايبكط ٌٜعًَ ٢ا تكسّ َٔ أزي ١باٯت: ٞ
 .1إٔ ْٛز ٙيٝؼ ٫زلٝتٚ ، ٙيهٓ٘ ؾعٌ غًب ايتكطف ٭َط ، ٜٔا٭:ٍٚمل
ٜكؼ يًتعذب سطؾ ڄا ٜسٍ عً ، ٘ٝؾذعٌٚا ي٘ قٝػ ٫ ١ؽتًـ ،يٝه ٕٛشيو أَاض٠
يًُعٓ ٢ايص ٟأضازٚ ،ٙٚأْ٘ َهُٔ َعٓ ٢يٝؼ ٗ أقً٘ (ٚ .)6ايجاْ : ٞإٔ ايتعذب ٗ
ا٭غًب ٖا َٖٛ ٛدٛز َٚؿاٖس ٚ،قس ٜتعذب ٖا ّ نٜ ٫ٚ ٢ه ٕٛايتعذب ٖا

()1

ٜٛٓط  :أَاٍ ٟابٔ ايؿذط ، 383/2 ٟاٱْكاف ، 127/1أغطاض ايعطب ، 77 ١ٝايتب212 ٌٝ
ايًباب  ،198/1ؾطح إؿكٌ  ، 412 /4ؾطح ايطن، 230/4 ٞايؿاخط  ، 295ايتكطٜح
 ، 388/2اشلُع . 54/5

()2

غبل ؽطٜر .

()3

ٜٛٓط :أَاٍ ٟابٔ ايؿذطٚ، 389/2 ٟاٱْكاف ٚ، 128/1أغطاض ايعطبٚ ، 128 ١ٝايتب، 212 ٌٝ
ٚايًبابٚ ،198/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،412 /4ايؿاخط ٚ ،295اشلُع . 54 /5

()4

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ، 128/1إػاعس .147/2

() 5

ٜٛٓط  :اٱْكاف . 128/1

( ٜٛٓ ) 6ط  :أَاٍ ٟابٔ ايؿذطٚ ، 382/2 ٟاٱْكاف . 138/1
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مل ٜهٔ ،ؾهطٖٛا اغتعُاٍ يؿ ٜي٬غتكباٍ ٚ ،يصيو اغتعًُٛا يؿ ٜإانٞ
ٚإعَٓ ٢عٓ ٢اؿاٍ(.)1
 .2إٔ ايتكػرل ٜسخٌ ا٭زلا ٤يًتشكرل ٚ ،ايتكًٚ ، ٌٝايتكطٜب ٚغرل شيو َٔ
أغطان٘ اييت  ٫تٓڀبل عً ٢ؾعٌ ايتعذب ٚ ،إِا نإ تكػرل ٙيؿٞٛٽ ا ؾك٘ (،)2
نُا إٔ ايتكػرل وػٔ ؿاق٘ بؿعٌ اٍ تعذب ; ٭ْ٘ ظُٛز ٙأؾب٘ ا٭زلا ،٤
 ٬عً ٢باب أؾعٌ
ؾسخً٘ بعض أسهاَٗا (ٚ ،)3زخ ٍٛايتكػرل ٗ (أؾعٌ ) ٓ ڄ
ايص ٟيًُؿانً٫ ; ١ؾذلاى ايًؿ ٗ ٌٛايتؿهٚ ٌٝإبايػ ، ١ؾذاظ ؾَ ٘ٝا هٛظ ٗ
أؾعٌ يًتؿه.)4(ٌٝ
 .3أڂدٝب عٔ استذادِٗ بعسّ تكػرل (يٝؼ ) (ٚعػ ) ٢بأضبع ١أٚد٘ (،)5
أسسٖا  :أُْٗا ٚإٕ ؾابٗا ؾعٌ ايتعذب ٗ عسّ ايتكطف  ،ؾإُْٗا ؾاضقأَ ٙ
 ،نُا تطؾعُٗا ا٭ؾعاٍ
ٚدٌٗ  :ا٭ : ٍٚأُْٗا ٜطؾعإ ايٛاٖط إهُط
إتكطؾٚ ،١بصيو بعس عٔ ؾب٘ ا٫غِ ٚ ،أَا (أؾعٌ) ايتعذب ؾإِا ٜطؾع إهُط
ز ٕٚايٛاٖط ،ؾكطب َٔ ا٫غِ اؾاَس  .ايٛد٘ ايجاْ :ٞإٔ (يٝؼ ) (ٚعػٚ ) ٢ق٬
بايهُا٥ط نُا تتكٌ ب٘ ا٭ؾعاٍ إتكطؾٚ، ١أؾعٌ ايتعذب يعّ نُرل ايػا٥ب ;
ٚيصيو داظ إٔ ٜسخً٘ ايتكػرل زُْٗٚا  .ايجايح  :إٔ (يٝؼ ) (ٚعػَ ٫ ) ٢كسض
شلُا َٔ يؿُٗٛا  ،ؾتٓعٍ ايًؿ ٜب٘ َا َٓعي ١ايًؿ ٜب٘ ٚ ،ايتكػرل ٖٓا يًُكسض
ٚإشا مل ٜهٔ شلُا َكسض َٔ يؿُٗٛا بڀٌ تكػرلُٖا ،غ٬ف ؾعٌ ايتعذب ،
ؾإٕ ي٘ َكسض َٔ يؿ . ٘ٛايطابع  :إٔ (يٝؼ ) ( ٚعػْٛ ٫ ) ٢رل شلُا َٔ ا٭زلا٤
وُ ٕ٬عً ٘ٝنُا ٌٓ (َا أؾعٌ )عً ٢اغِ ايتؿه.ٌٝ

( ٜٛٓ ) 1ط  :أَاٍ ٟابٔ ايؿذطٚ ، 382/2 ٟاٱْكاف ٚ ، 138ؾطح إؿكٌ .414/4
( ٜٛٓ ) 2ط  :أَاٍ ٟابٔ ايؿذطٚ ، 384 ، 383/2 ٟاٱْكاف ٚ ، 139 ، 138/1أغطاض ايعطب.78 ١ٝ
( ٜٛٓ ) 3ط  :ا٭ق ٚ ، 100/1 ٍٛأَاي ٞايؿذطٚ ، 387/2 ٟأغطاض ايعطبٚ ، 79 ١ٝايتب، 214 ٌٝ
ٚايًباب ٚ ، 198/1ؾطح إؿكٌ ٚ ، 414ؾطح ايطنٚ ، 231/4 ٞايتكطٜح  ٚ ، 88/2اشلُع
.55/5
()4

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ، 141/1أغطاض ايعطبٚ ، 79 ١ٝايًباب ٚ ، 198/1ايتكطٜح .88/2

() 5

ٜٛٓط  :أَاٍ ٟابٔ ايؿذطٚ ، 390 ، 389/2 ٟاٱْكاف . 143، 142/1
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 .4ايتكشٝح اؿاقٌ ؾ َٔ ٘ٝسٝح سكٌ ي٘ ايتكػرل ٚشيو عًُ٘ عً٢
(أؾعٌ ايتؿه ، ) ٌٝؾكح نُا قشح َٔ سٝح أْ٘ غًب عً ٘ٝؾب٘ ا٭زلا، ٤
. )1( ٬
ٚايؿب٘ ايػايب عً ٢ايؿ ٫ ٤ٞىطد٘ عٔ إٕ ٜه ٕٛؾع ڄ
 .5اعذلض عً ٢ق ٍٛايهٛؾ(( : ٌٝي ٛنإ ايتكسٜط ؾ : ٘ٝؾ ٤ٞأسػٔ ظٜساڄ
يٛدب إٔ ٜه ٕٛايتكسٜط ٗ قَ( : ٍٛا أع ِٛاهلل ) ؾ ٤ٞأع ِٛاهللٚ ،اهلل تعاٍ
ع ٫ ِٝٛبر عٌ داعٌ )) بإٔ َعٓ ٢ق (( : ٍٛؾ ٤ٞأع ِٛاهلل )) أٚ ٟقؿ٘
بايع ،١ُٛنُا ٜك ٍٛايطدٌ إشا زلع ا٭شإ نبٻط ت نبرلاڄ ٚ ،عُٛت عُٝٛاڄ ،
أٚ ٟقؿت٘ بايعٚ ١ُٛايهدلٜا ٫، ٤قرلت٘ نبرلڄا عُٝٛاڄ(.)2
ٚقس ضز ايهٛؾ ٕٛٝعً ٢شيو بأْ٘ ًٜعّ َٓ٘ تكػرل (ْعِ ) (ٚب٥ؼ) ؾإُْٗا
ؾع ٕ٬غرل َتكطؾٌ ُٖٚ ،ا يًُبايػ ٗ ١إسح ٚايصّ  ،نُا إٔ ايتعذب يًُبايػ١
ؾُٗٝا ؾهٝـ مل ٜسخًُٗا ايتكػرل ؟ (ٚ )3نصيو قٝػ( ١أؾعٌ ب٘ ) ٚنعت
يًتعذب َ ٖٞٚ ،جٌ قٝػَ( ١ا أؾعً٘ ) ٗ إعٓٚ ، ٢ايؿعٌ ؾٗٝا غرل َتكطف ،
ؾًُاشا مل ٜكػط ( )4؟
ٚقس أداب عٔ شيو ايبكط ٕٜٛبأُْٗا عًَ ٢صٖب ايهٛؾ ٌٝأزلاَ ، ٤جٌ
(أؾعٌ) ٗ ايتعذب  .ؾًِ  ٫هٛظ ٗ َ ٙا ايتكػرل نُا داظ ؾ ٘ٝ؟ ثِ إُْٗا ٚإٕ
ناْا ٜ ٫تكطؾا ٕ ؾُٗا أؾب٘ َٓ٘ با٭ؾعاٍ امل تكطؾٚ ، ١شيو ٫تكاٍ ايهُرل
بُٗاٚ ،شيو بتا ٤ايتأْٝح ; ٚ٭ُْٗا ٜطؾعإ ايٛاٖط ٚإهُط نايؿعٌ  ،ؾًُا قطبا
َٔ ايؿعٌ بعسا عٔ ا٫غِ ; ٚيصيو مل هع تكػرلُٖا غ٬ف (ؾعٌ ايتعذب )
نُا تكسّ(ٚ ، )5أَا ( أؾعٌ ب٘ ) ؾًِ هع تكػرل ٙ٭ْ٘ ْٛ ٫رل ي٘ ( . ) 6

(ٜٛٓ )1ط  :اٱْكاف ٚ ، 144/1أغطاض ايعطبٚ ، 79 ١ٝايتبٚ ، 214 ٌٝؾطح ايطن.231/4 ٞ
(ٜٛٓ )2ط  :اٱْكاف .146/1
(ٜٛٓ )3ط  :أَاي ٞابٔ ايؿذطٚ ، 388/2 ٟاٱْكاف .143
( ٜٛٓ ) 4ط  :أَاي ٞابٔ ايؿذطٚ ، 388/2 ٟاٱْكاف .128/1
( ٜٛٓ ) 5ط  :اٱْكاف ..143/1
( ٜٛٓ ) 6ط  :اٱْكاف .143/1
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أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘:قٗاع الػبْ :

ضدح ايبعً ٞؾعً ( ١ٝأؾعٌ ) ٗ قٝػَ ( ١ا أؾعً٘ ) با٫عتُاز عً ٢قٝاؽ
ايؿب٘  ،ؾـ ( أؾعٌ ) ٗ ٖص ٙايكٝػ ١تؿب٘ ا٭ؾعاٍ ; ٭ْٗا تكبٌ ْ ٕٛايٛقا ١ٜيع َٚڄا
قبٌ ٟا ٤إتهًِ ٗ مَ ( : ٛا أنطَين ) ،باٱناؾ ١إٍ أْ٘ َبين عً ٢ايؿتح
نُا تبٓ ٢ا٭ؾعاٍ .
الرتجٗح :

ايطادح ؾعً ( ١ٝأؾعٌ ) ٗ ٖص ٙايكٝػ ; ١يك ٠ٛا٭زي ١اييت قًٝت ٗ شيو ،
 َٔٚأقٛاٖا أْ٘ َؿتٛح اٯخط ٚ ،ي ٫ ٛأْ٘ ؾعٌ َاضڈ مل ٜهٔ يبٓا ٘٥عً ٢ايؿتح
ٚد٘ .
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الفصن بني فعن التعجب ٔوعىٕلْ بالعسف
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعً" :ٞؾأَا ايؿكٌ باؾاض ٚاجملطٚضٚ ،ايٛطف إتعًل نٌ ٚاسس
َُٓٗا بؿعٌ ايتعذب ؾذا٥ع عٓس ايؿطاٚ ٤اؾطَٚ ... ٞأَا ايكٝاؽ ؾٗ ٛإٔ ايؿكٌ
بايٛطف ٚعس ًٜ٘دا٥ع بٌ إهاف ٚإهاف إيَ ٘ٝع أُْٗا نايؿ ٤ٞايٛاسس

،

ؾايؿكٌ بُٗا بٌ ؾعٌ ايتعذب َٚعُٛي٘ – ٚيٝػا نايؿ ٤ٞايٛاسس – أٚ ;ٍٚ٭ٕ
(ب٦ؼ ) أنعـ َٔ ؾعٌ ايتعذب ٚ ،قس ؾكٌ بٚ ٘ٓٝبٌ َعُٛي٘ ٗ قٛي٘ تعاٍ :
(ﯖ ﯗ ﯘ) ( ،)1ؾؿ ٞايتعذب أ.)2("ٍٚ
حتمٗن املطأل:ٛ

اختًؿت آضا ٤ايٓشا ٠س ٍٛايؿكٌ باؾاض ٚاجملطٚض بٌ ؾعٌ ايتعذب
َٚعُٛي٘ٚ ،شلِ ٗ شيو ث٬ثَ ١صاٖب:
املرِب األٔه:

شٖب ْاع َٔ ١ايٓشا ٠إٍ دٛاظ ايؿكٌ بٌ ؾعٌ ايتعذب َٚعُٛي٘ باؾاض
ٚاجملطٚض ٚايٛطف ٖٚ ،صا ٜٓػب إٍ ايؿطاٚ ،)3( ٤اؾطَٚ ،)4( ٞا٭خؿـ ٗ أسس
قٛيٚ ،)5(٘ٝايؿاضغ ،)6(ٞيكٛي٘ ٫ٚ" :أض ٣ايكٝاؽ إ ٫فٝعاڄ ي٘; ٭ٕ ايؿكٌ قس دا٤
دا ٗ ٤باب (ْعِ ) (ٚب٦ؼ ) نكٛي٘ تعاٍ ( :ﯖ ﯗ ﯘ) ( ،)7ؾإشا داظ
() 1

ايهٗـ ،آ.50 :١ٜ

() 2

ايؿاخط .308 - 306

() 3

ٜٛٓط  :ؾطح ايطنٚ ،232/4 ٞايؿاخط ٚ ،306ا٫ضتؿاف ٚ ،2071/4تٛنٝح إكاقس ،53/2
ٚايتكطٜح .90/2

() 4

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ ٚ ،322/4ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،42/3ؾطح ايطن، 232/4 ٞ
ٚايؿاخط ٚ ،306ا٫ضتؿاف ٚ ،2071/4تٛنٝح إكاقس ٚ ،53/2ايتكطٜح .90/2

() 5

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف .2071/4

() 6

ايبػسازٜات ،م.256

() 7

غٛض ٠ايهٗـ،آ.50 ١ٜ
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 .)1( "...نُا ٜٓػب يًُاظْٞ

ايؿكٌ ٗ ٖصا نإ ٗ ايتعذب أدٛظ

(،)2

ٚايعداز(ٚ ،)3ابٔ خطٚف(ٚ ،)4ايؿًٛبٌ(ٚ ،)5قس دٛظ ٙنجرل َٔ ايٓشا.)6(٠
ٜٚعتُس ايك ٍٛبٗصا إصٖب عً ٢ايػُاع ،ؾكس ؾكٌ بايٛطف ٚاؾاض
ٚاجملطٚض إتعًل بؿعٌ ايتعذب بٚ ٘ٓٝبٌ َعُٛي٘

ٗ ايٓجط َٔ ن ّ٬ايعطب،

ؾشه َٔ ٞنَ :َِٗ٬ا أسػٔ بايطدٌ إٔ ٜكسم (ٚ ،)7ض ٟٚإٔ عًٞٽا ضن ٞاهلل
عٓ٘ َط بعُاض ،ؾُػح ايذلاب عٔ ٚدٗ٘ ٚقاٍ  " :أععظ عًٞٸ أبا ايٝكٛإ إٔ أضاى
قطٜع ڄا فس٫ڄ" (.)8
نُا اغتسيٛا بٛضٚز ٗ ٙايٓ َٔ ِٛشيو ق ٍٛايؿاعط:
()9
ٚاسببٵ إيٓٝا إٔ ته ٕٛإكسٻَا
ٚقاٍ ْيبټ إػًٌُ تلزَٛا
ٚايؿا ٙـــــز ؾ ٘ٝايؿكٌ بٌ ؾعٌ ايتعذب َٚعُٛي٘ باؾاض ٚاجملطٚض (إيٓٝا)ٚ ،شلِ
() 1

ايبػسازٜات .256

() 2

ٜٛٓط  :ؾطح ايطنٚ ،232/4 ٞتٛنٝح إكاقس ٚ ،53/2ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز،647 ٟ
ٚإػاعس ٚ ،157/2ايتكطٜح .90/2

() 3

ٜٛٓط  :تٛنٝح إكاقس ٚ ،53/2ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،647 ٟإػاعس ٚ ،157/2ايتكطٜح
.90/2

() 4

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،42/3ايؿاخط ٚ ،306تٛنٝح إكاقس ٚ ،53/2ايتكطٜح
.90/2

() 5

ٜٛٓط  :ؾطح إكسَ ١اؾعٚي ١ٝيًؿًٛبٌ .892/2

() 6

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،587/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،40/3فضح ابٔ ايٓاِٚ
م ٚ ،464ايؿاخط ٚ ،308ا٫ضتؿاف ٚ ،2072/4تٛنٝح إكاقس ٚ ،53/2ؾطح ايتػٌٗٝ
يًُطازٚ ،647 ٟإػاعس ٚ ،157/2ايتكطٜح ٚ ،90/2اشلُع .60/5

() 7

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ ٚ ،422/4ؾطح ابٔ عكؿٛض ٚ ،587ؾطح ايطنٚ .232/4 ٞايتكطٜح
.90/2

() 8

ٜٛٓط  :ؾطح ايتؼٖ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،41/3ايؿاخط ٚ ،306إػاعس .157/2

() 9

ايبٝت َٔ ايڀٜٛٓ ٌٜٛط  :ايعباؽ بٔ َطزاؽ ايػًُ ،ٞزٜٛإ ايعباؽ بٔ َطزاؽ ايػًُ ،ٞت  :ز.
و ٢اؾبٛض٪َ ،1 ٙ ،ٟغػ ١ايطغاي ،١برلٚتٖ1412 ،ـ ،ّ1991 ،م ٚ .142ايبٝت َٔ
ؾٛاٖس ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو  ،41/3تٛنٝح املقاقس  ،52/2ؾطح ابٔ عك،168/2 ٌٝ
إػاعس .150/2
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أٜه ڄا سذ ١قٝاغ ،١ٝؾكس ؾكٌ باؾاض ٚاجملطٚض ٚايٛطف ٗ باب (ْعِ) (ٚب٦ؼ )،
نكٛي٘ تعاٍ( :ﯖ ﯗ ﯘ) ؾإشا داظ ايؿكٌ ٖٓا ؾٗ ٗ ٛايتعذب أ;ٍٚ
٭ْ٘ أف ز تكطؾاڄ ٗ َعُٛي٘ َٔ (ْعِ )( ،)1باٱناؾ ١إٍ أْ٘ ؾكٌ بُٗا بٌ
إهاف ٚإهاف إيُٖٚ ٘ٝا نايؿ ٤ٞايٛاسسٚ ،ايؿكٌ بُٗا بٌ ايتعذب
ٚإتعذب َٓ٘ أ ;ٍٚ٭ُْٗا يٝػا نايؿ ٤ٞايٛاسس(.)2
املرِب الجاٌ٘ :

ٜصٖب ْاع َٔ ١ايٓشا ٠إٍ َٓع ايؿكٌ بٌ ؾعٌ ايتعذب َٚعُٛي٘ باؾا ض
ٚاجملطٚض ٚايٛطف ٤٫٪ٖ َٔٚ ،ا٭خؿـ(ٚ ،)3إدلز بكٛي٘ٚ " :ي ٛقًتَ :ا أسػٔ عٓسى
عٓسى ظٜساڄَٚ ،ا أٌْ اي ّٛٝعبساهلل مل هعٚ ،نصيو ي ٛقًت َ :ا أسػٔ ايّٛٝ
ٚد٘ ظٜس َٚ .ا أسػٔ أَؼ ثٛب ظٜس ،٭ٕ ٖصا ايؿعٌ ٕا مل ٜتكطف يعّ ططٜك١
ٚاسسٚ ،٠قاض سهُ٘ نشهِ ا٭زلاْٚ ،)4( " ٤ػب ايكُٝط ٟشيو يػٝبٚ ،)5(ٜ٘ٛمل
ٚمل ٜجبت ٗ ايهتاب ْل ب٘ ( ،)6نُا أخص بٗصا إصٖب ايعكؿطٚ ،)7( ٟأنجط
ايبكطٚ .)8(ٌٜسذتِٗ ٗ شيو عسّ تكطف ؾعٌ ايتعذب (. )9

() 1

ٜٛٓط  :ايبػسازٜات ٚ ،256ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،41/3ايؿاخط .308

() 2

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َاٍى ٚ ،41/3ايؿاخط ٚ ، 308تٛنٝح إكاقس .53/2

() 3

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ ٚ ،422/4ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ ّ ايو ٚ ،42/3ؾطح ايطن،232/4 ٞ
ٚا٫ضتؿاف ٚ ،2072/4تٛنٝح إكاقس ٚ ،53/2إػاعس ٚ ،157/2ايتكطٜح .90/2

( ) 4إكتهب .178/4
(ٜٛٓ ) 5ط  :ايتبكطٚ ٠ايتصنط.268/1 ٠
() 6

ٜٛٓط  :ايبػسازٜات ٚ ،256ؾطح إؿكٌ  ٚ ،422/4ؾطح ابٔ ايٓاٚ ،464 ِٚتٛنٝح إكاقس
.53/2

(ٜٛٓ ) 7ط  :إؿكٌ .374 ،373
(ٜٛٓ ) 8ط  :تٛنٝح إكاقس ٚ ،53/2إػاعس ٚ ،157/2ايتكطٜح ٚ ،90/2اشلُع .60/5
(ٜٛٓ ) 9ط  :إكتهب ٚ ،178/4ؾطح إؿكٌ ٚ ،422/4ؾطح ابٔ عكؿٛض .587/1
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املرِب الجالح :

شنط ايٓشاَ ٠صٖب ڄا ثايج ڄا َٔ ز ٕٚإٔ ٜٓػب ٭سسٚ ،مل تبٌ ي٘ سذٖٛٚ ،١
اؾٛاظ عً ٢قبح(.)1
أعاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :لكٗاع :

ٜعتُس ايبعً ٞعً ٢ايكٝاؽ ،ؾٜٗ ٛط ٣إٔ ايؿكٌ بٌ ؾعٌ ايتعذب َٚعُٛي٘
بايٛطف دا٥ع قٝاغ ڄا عً ٢ايؿكٌ بايٛطف بٌ إهاف ٚإهاف إيُٖٚ ٘ٝا
نايؿ ٤ٞايٛاسسٚ ،قٝاغاڄ نصيو عً( ٢ب٦ؼ ) ٗ أْ٘ ؾكٌ بٚ ٘ٓٝبٌ َعُٛي٘
 ٖٛٚأنعـ َٔ ؾعٌ ايتعذب ،ؾا٭  ٍٚإٔ هٛظ ايؿكٌ بٌ ؾعٌ ايتعذب ٚؾعً٘
قٝاغ ڄا عً ٢شيو.
الرتجٗح :

ايطادح َصٖب َٔ أداظ ايؿكٌ; ؾٗ ٛاختٝاض غايب ايٓشا ،٠إناؾ ١إٍ ق٠ٛ
أزيٖ ١صا إصٖب َٔ خ ٍ٬ايكٝاؽ عً ٢إهاف ٚإهاف إيٚ ،٘ٝ

(ب٦ؼ ) ٗ

ايؿكٌ ؾٗٝا بايٛطف ٚاؾاض ٚاجملطٚض.

() 1

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف  ،2072/4ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز ،648 ٟتٛنٞح إكاقس  ،53/2إػاعس
 ،158/2اشلُع .60/5
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تكدٖي اذتاه عم( ٜأفعن) التفطٗن العاون فّٗا
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعًَ ٗ ٞعطض سسٜج٘ عٔ تكس ِٜاؿاٍ عً ٢ايعاٌَ ؾٗٝا

" :إٔ

 ٬بٗا نٕٛٷ ٗ ساٍ عً ٢نٕٛڈ ٗ
ٜه ٕٛايعاٌَٴ ٗ اؿاٍ (أؾعٌٳ) تؿهَ ٌٝؿه ڄ
ساٍ أخط ،٣مٛٴ مٳ ٵٍٚڇىٖ( :صا بػطڄا أطٝبٴ َٓ٘ ُطاڄ ) .ؾُصٖب غٝب -ٜ٘ٛضٓ٘
اهلل تعاٍ -أُْٗا َٓكٛبإ عً ٢اؿاٍ ٚغرل ٙهعًُٗا َٓكٛبٌ بـ (نإ )
َكسضٚ ..... ٠ايكشٝح ق ٍٛغٝب ٜ٘ٛيٛد ، ٙٛأسسٖا :إٔ (أؾعٌ ) ٖٓا نـ (أؾعٌ ) ٗ
قٛي٘ تعاٍ  :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ ( ٗ )1إٔ ايككس بُٗا
تؿه ٌٝؾ ٤ٞعًْ ٢ؿػ٘ باعتباض َتعًكٌٚ ،اؿاٍ ؾب ٘ٝبايٛطف ٚنُا تكسّ
عً ّ ٘ٝعُٛي٘ ٚ ٖٛٚطف ،نصا ٜتكسّ اؿاٍ يؿبٗٗا ب٘.
ايٛد٘ ايجاْ :ٞإٔ ْكب٘ عً ٢اؿاٍ  ٫وٛز إٍ إنُاضْٚ ،كب٘ عًَ ٢ا شنط
وٛز إٍ إنُاض غت ١أؾٝا : ٤إشٚ ،إشاٚ ،نإ َع ازلٗا َتكسََٚ ١تأخطَٔ ٠
غرل سادٚ ،١اٱنُاض عً ٢خ٬ف ا٭قٌ.
ايٛد٘ ايجايح :إٔ (أؾعٌ ايتؿهٖٓ )ٌٝا قاَ ِ٥كاّ ؾعًٌ ،ؾإٕ قٛيو ٖ( :صا بػطڄا
أطٝب َٓ٘ ُطاڄ ) ٗ َعٓ ٢قٛيو ٜ :عٜس طٝب٘ ساٍ ن ْ٘ٛبػطڄا عً ٢طٝب٘ ساٍ
نُ ْ٘ٛطاڄ"(.)2
حتمٗن املطأل: ٛ

٫بس يًشاٍ َٔ عاٌَٚ ،ايعاٌَ ٗ اؿاٍ إَا إٔ ٜه ٕٛؾع٬ڄ َتكطؾ ڄا م:ٛ
(دا ٤ظٜس ناسهاڄ) ،أَ ٚا أدط ٟفط ٣ايؿعٌ َٔ ا٭زلا ٤اٍ ت ٞتتهُٔ َعٓ٢
ايؿعٌ ٚسطٚؾ٘ ،ناغِ ايؿاعٌٚ ،اغِ إؿعٚ ،ٍٛايكؿ ١إؿبٗٚ ، ١شيو م: ٛ
( ) 1غٛض ٠آٍ عُطإ ،آ.167 :١ٜ
( ) 2ايؿاخط .402 ،401
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(ظٜس ناضب عُطڄا ماُ٥اڄ )(ٚ ،ظٜس َهطٚب قاُ٥اڄ )(ٚ ،ظٜس سػٔ قاُ٥اڄ ) ،نُا
ٜعٌُ ٗ اؿاٍ عٛاٌَ يؿ ١ٝٛؼٌُ َعٓ ٢ايؿعٌ ز ٕٚسطٚؾ٘  ،ناغِ اٱؾاض٠
َجٌٖ( :صا أخ ٞقازَاڄ)ٚ ،اؾاض ٚاجملطٚض م( :ٛظٜس ٗ ايساض قاُ٥اڄ)(.)1
 ٬غرل
ٚاؿاٍ عٓسٖا هٛظ تكسّ٘ عًٖ ٢ص ٙايعٛاٌَ  ،ؾإٕ نإ عاًَ٘ ؾع ڄ
َتكطف َجٌ ؾعٌ ايتعذب مَ( : ٛا أسػٔ ظٜساڄ ناسهاڄ ) أ ٚقؿ٘  ٫تؿب٘
ايؿعٌ إتكطف نـ(أؾعٌ ايتؿه ،)ٌٝمل هع تكس ِٜاؿاٍ عً ٢عاًَٜ٘ ٫ٚ،عٌُ
ؾٗٝا ٗ ساي ١تكسَٗا عً .٘ٝيهٔ اغتجين َٔ (أؾعٌ ايتؿهَ ) ٌٝا نإ َتٛغڀ ڄا
بٌ سايٌ ،م( : ٛظٜس قا ُ٥ڄا أسػٔ َٓ٘ قاعساڄ)(.)2
ٚقس اختًـ ايٓشاٖ ٗ ٠ص ٜٔاؿايٌ ٚايعاٌَ ؾُٗٝا

ٚ .شلِ ٗ شيو عس٠

َصاٖب:
املرِب األٔه:
ٜصٖب ْٗٛض ايٓشا ٠إٍ أُْٗا ساٚ ،ٕ٫ايعاٌَ ؾُٗٝا اغِ ايتؿه،ٌٝ

()3

َ ٖٛٚصٖب غٝب ٜ٘ٛعٓسَا قاٍ ٗ باب َا ٜٓتكب َٔ ا٭زلاٚ ٤ايكؿات ٭ْٗا
أسٛاٍ ٚ " :شيو قٛيو ٖ( :صا بػطڄا أطٝب َٓ٘ ضطباڄ ) ؾإٕ ؾ٦ت دعًت٘ سٓٝاڄ قس
ٚإِا قاٍ ايٓاؽ ٖصا َٓكٛب عً٢

َهٚ ،٢إٕ ؾ٦ت دعًت٘ سٓٝاڄ َػتكب٬ڄ

إنُاض (إشا نإ) ؾُٝا ٜػتكبٌ ( ٚإش نإ ) ؾُٝا َه ;٢٭ٕ ٖصا ٕا نإ شا
َعٓا ٙأؾب٘ عٓسِٖ إٔ ٜٓتكب عً( ٢إشا نإ )ٚ ،ي ٛنإ عً ٢إنُاض (نإ )
ب
ب إعطؾ١ځ نُا ٟٳ ٵٕمڇ ٴ
يكًتٖ :صا ايتُطٳ أطٝبٴ َٓ٘ ايبػطٳ; ٭ٕ (نإ ) قس ٟٳ ٵٕمڇ ٴ
ايٓهط٠ځ ،ؾًٝؼ ٖ ٛعً( ٢نإ) ٚيهٓ٘ ساٍ"(.)4
(ٜٛٓ ) 1ط  :ؾطح إؿكٌ  7/2بتكطف.
(ٜٛٓ ) 2ط  :ؾطح ابٔ عك.499/1 ٌٝ
(ٜٛٓ ) 3ط  :ؾطح ابٔ عكٚ ،500/1 ٌٝؾطح ا٭سل.472/1 ْٞٛ
( ) 4ايهتاب .400/1
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ٚقس ٚنح ابٔ َايو إٔ إككٛز َٔ ن ّ٬غٝبٚ : ٜ٘ٛإِا قاٍ ايٓاؽ ٙ :شا
َٓكٛب عً ٢إنُاض إشا (نإ ) ؾُٝا ٜػتكبٌ  ...أْ٘ يتٛنٝح إعٓٚ ٢تكطٜب٘،
ٚيٝؼ يتٛنٝح ايعٌُ(ٚ ،)1عً ٢شيو ؾإٕ قٛشلِ( :بػطاڄ ) ساٍ َٔ ايهُرل إػتذل
ٗ (أطٝب) عً ٢أْ٘ ؾاعٌٚ ،قٛشلِ ( :ضطباڄ ) ساٍ َٔ ايهُرل اجملطٚض ٗ (َٓ٘ )
ٚاجلاض ٚاجملطٚض ٖٓا َتعًل بـ (أطٝب ) ،ؾٝه ٕٛقاسبا اؿايٌ َٔ َعُ٫ٛت
أؾعٌ ايتؿهٜٚ ،ٌٝه ٕٛايتكسٜطٖ( :صا ٗ ساٍ ن ْ٘ٛبػطڄا أطٝبٴ َٔ ْؿػ٘ ٗ
ساٍ ن ْ٘ٛضطباڄ)(.)2
ٚقس أخص بٗصا إصٖب إاظْٚ ،)3( ٞابٔ نٝػإ (ٚ ،)4ايؿاضغٚ ، )5( ٞابٔ
دين(ٚ ،)6ابٔ خطٚف(ٚ ،)7تابعِٗ ابٔ َايو(ٚ ،)8ابٔ ايٓاٚ ،)9(ِٚغرلِٖ(.)10
ٚاحلد ١ؾُٝا شٖبٛا إي ٘ٝإٔ (أؾعٌ) ٗ َصٖبِٗ نـ (أؾعٌ ) ٗ قٛي٘ تعاٍ :
ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ ( ٗ )11إٔ ايككس بٗا تؿه ٌٝؾ٤ٞ
عًْ ٢ؿػ٘ باعتباض َتعًكٌ  ،ؾأؾعٌ ايتؿه ٗ ٌٝاٯَ ١ٜٴتعًل ب٘ َٔ َتعًكٌ
َتشسُٖٚ ،ٜٔا ايٛطؾإ (٦َٜٛصٺ) ٚ ،)َِٗٓ(ٚاؿاٍ ؾب ٘ٝبايٛطف ؾَ ٬اْع َٔ
(ٜٛٓ ) 1ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .345/2
(ٜٛٓ ) 2ط  :إكاقس ايؿاؾٚ ،479/3 ١ٝايتكطٜح .383/1
(ٜٛٓ ) 3ط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،1588/3ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،571 ٟإػاعس ٚ ،30/2ايتكطٜح .384/1
(ٜٛٓ ) 4ط  :إكاقس ايؿاؾٚ ،479/3 ١ٝايتكطٜح .383/1
(ٜٛٓ ) 5ط  :اٱٜهاح . 173
(ٜٛٓ ) 6ط :ا٫ضتؿاف ٚ ،1588/3ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،571 ٟإػاعس .30/2
(ٜٛٓ ) 7ط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،1588/3ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،751ٟإػاعس.30/2
(ٜٛٓ ) 8ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .345/2
(ٜٛٓ ) 9ط  :ؾطح ابٔ ايٓا.331 ِٚ
(ٜٛٓ ) 10ط :ايؿاخط  ،401ا٫ضتؿا ف  ،1588/3ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز ،571 ٟإػاعس  29/2اشلُع
.31/4
( ) 11غٛض ٠آٍ عُطإ آ.167 : ١ٜ
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إٔ ٜتعًل ساَ ٕ٫تعًل ٚاسس ٖٛٚ ،اغِ ايتؿه ،)1( ٌٝنُا استذٛا بإٔ قايٛا :
إٕ (أؾعٌ ايتؿهٖٓ )ٌٝا قاَ ِ٥كاّ ؾعًٌ ؾكٖ ( : ٍٙٛصا بػطڄا أطٝب َٓ٘ ُطاڄ ) ٗ
()2

طٝب ساٍ ن ْ٘ٛبػطڄا عً ٢طٝب٘ ساٍ نُ ْ٘ٛطڄا .
َعٜٓ :٢عٜس ٙ
املرِب الجاٌ٘ :

ٜصٖب أقشاب٘ إٍ إٔ (بػطاڄ ) ُ( ٚطاڄ ) ٗ مٖ( ٛصا بػطاڄ ) أطٝب َٓ٘
ُطاڄ ) ساٚ ٕ٫ايعاٌَ ؾُٗٝا (نإ ) َهُط ٠تاََ ،١ؼ بٚق ١بـ (إش) أ( ٚإشا)،
ٚقاسب اؿايٌ ايهُرلإ إػتذلإ ٗ

(نإ )(ٚ، )3تكسٜط ايه ّ٬عً٢

َصٖبِٖٗ( :صا إشا نإ بػطڄا أطٝب َٓ٘ إشا نإ ُطاڄ ) ٖٔٚ ،أخص بٗصا إدلز
َٚح ٖصا قٛيوٖ( :صا بػطڄا أطٝب َٓ٘ ُطاڄ) ،ؾإٕ أَٚأت إي ٖٛٚ ٘ٝبػط
يكٛيٍ٘ " :
تطٜس ٖ( :صا إشا قاض بػطاڄ أطٝب َٓ٘ إشا قاض ُطاڄ )ٚ ،إٕ أَٚأت إيُ ٖٛٚ ٘ٝط
قًتٖ( :صا بػطڄا أطٝب َٓ٘ ُطاڄ ) ،أٖ : ٟصا إش نإ بػطڄا أطٝب َٓ٘ إش قاض
ُطاڄ"(.)4
ٚبٗصا إصٖب أخص ايعداز (ْٚ ، )5ػب إٍ ابٔ ايػطاز (َ ٖٛٚ ،)6صٖب
ايػرلاٗ يكٛي٘" :ؾإشا قًتٖ( :صا بػطڄا أطٝب َٓ٘ ُطاڄ )ٚ ،ناْت اٱؾاض ٠إي٘ٝ
ٗ ساٍ َا ُٖ ٛط ٚضطب ،ؾايتؿهٕ ٌٝا َهٚ ٢ايتكسٜط شلصا  :إٕ نإ بػطڄا
أطٝب َٓ٘ إشا نإ ُطاڄ  ،ؾٗصا َبتسأ ٚخدل ٙأطٝب َٓ٘ٚ ،بػطاڄ ُٚطاڄ ْٝع ڄا
سا َٔ ٕ٫إؿاض إي ٗ ٘ٝظَاٌْ ٚ ،ايعاٌَ ٗ اؿاٍ (نإ ) ( ٗٚنإ ) نُرل
(ٜٛٓ ) 1ط :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،344/2ؾطح ابٔ ايٓا ٚ،331 ِٚايؿاخطٚ ،402 ،401إكاقس
ايؿاؾ.480/3 ١ٝ
(ٜٛٓ ) 2ط :ايؿاخط .402
(ٜٛٓ ) 3ط :ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.57/1 ٟ
( ) 4إكتهب .251/3
()6 ( ) 5

ٜٛٓط :ا٫ضتؿاف ٚ ،1587/3ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،571 ٟإػاعس  ٚ ،30/2ايتكطٜح

. 384/1
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َٔ إبتسأ"( ،)1نُا أخص َصٖبِٗ ايؿاضغ ٞبكٛي٘ ":تك :ٍٛأخڀب َا ٜه ٕٛظٜس
قاُ٥اڄ ٜٓ ،تكب عً ٢اؿاٍ َٔ ؾعٌ َهُط تكسٜطٙ

 :إشا نإ قاُ٥اڄ ،)2("...

ٚتابعِٗ ابٔ ٜعٝـ(.)3
ٚقس اعذلض عًَ ٢صٖبِٗ بإٔ شيو ؾ ٘ٝتهًـ إنُا ض غت ١أؾٝا َٔ ٤غرل
ساد ،١ؾكٛشلِ ٖ :صا بػطڄا أطٝب َٓ٘ ُطاڄ ،ايتكسٜط ؾٖ : ٘ٝصا إش نإ بػطڄا
أطٝب َٓ٘ إشا نإ ُطاڄ  .ؾإهُط غت ١أؾٝا : ٤إشٚ ،إشاٚ ،نإ َع ازلٗا
َتكسََٚ ١تأخط ٖٞٚ ،٠تآَٖ ١ا ؾًٝؼ شلا خدل ( .)4ثِ إْ٘ ي ٛغًِ بٗصا اٱنُاض
يًعّ إعُاٍ (أؾعٌ) ٗ ايٛطف (إشا)  ،أ( ٚإش) ٖٚصا ٜٛقع ؾُٝا ٜؿب٘ َا ؾط َٓ٘(.)5
َٓ٘(.)5
املرِب الجالح :

شٖب ْاع َٔ ١إػاضب ١إٍ إٔ ايعاٌَ (نإ) ايٓاقكٚ ،١عًٜ ٘ٝهٕٛ
(بػطاڄ) ( ٚضطباڄ) ٗ إجاٍ ايػابل خدل ٜٔيـ (نإ)  ٫سايٌ (ٚ ،)6اغتسيٛا عً٢

( ) 1ؾطح ايػرلاٗ .289/2
( ) 2إػا ٌ٥إٓجٛض ، ٠م.23
(ٜٛٓ ) 3ط  :ؾطح إـمٍ .13/2
(ٜٛٓ ) 4ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،344/2ؾطح ابٔ ايٓاٚ ،331 ِٚايؿاخطٚ ،402ؾطح ايتػٌٗٝ
يًُطازٚ ،571 ٟإكاقس ايؿاؾٚ ،480/3 ١ٝؾطح ا٭سل.472/1 ْٞٛ
() 5

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،344/2ؾطح ابٔ ايٓاٚ ،331 ِٚؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٟ
ٚ ،571إكاقس ايؿاؾٚ ،480/3 ١ٝؾطح ا٭سل.472/1 ْٞٛ

() 6

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،1588/3ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،572 ٟإػاعس  ٚ ، 30/2ايتكطٜح
ٚ ،384/1اشلُع . 31/4
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شيو َذ ٤ٞا٫غِ إٓكٛب َعطؾ ١م( : ٛظٜس احملػٔ أ ؾهٌ َٓ٘ إػ،)1() ٤ٞ
ٚقس ْػب ٖصا ايك ٍٛيًػرلاٗ(.)2
املرِب السابع :

ٖٓاى َٔ قاٍ  :إٕ ايعاٌَ ٗ اؿاٍ ا٭ ٖٛ ٍٚاغِ اٱؾاض ٠أَ ٚا ؾَٔ ٘ٝ
َعٓ ٢ايتٓبٚ ،)3( ٘ٝقس ْػب ٖصا ايطأ ٟيًؿاضغٖٚ ،)4( ٞصا ايطأ ٟضز ٙايطنٞ
بكٛيٜ٘ ٫ٚ " :كًح اغِ اٱؾاضٖ( ٗ ٠صا بػطاڄ) يًعٌُ; ٚشيو ٭ٕ ايعاٌَ ٗ اؿاٍ
َتكٝس ب٘ ،ؾً ٛنإ (ٖصا) عاَ٬ڄ ٗ (بػطاڄ) يتكٝست اٱؾاض ٠بايبػط ،١ٜؾٛدب
أٜ ٫كاٍ ٖصا ايه ّ٬إ ٗ ٫ساٍ ايبػط ، ١ٜنُا إٔ اٱؾاض( : ٗ ٠ﭖ ﭗ
ﭘﭙ )

()5

تكٝست ٚمل تكع إ ٗ ٫ساٍ ؾٛٝخت٘ ٚ ،اجمل ( : ٗ ٤ٞدا ْٞ٤ظٜس

ضانباڄ) ،مل ٜهٔ إ ٗ ٫ساٍ ايطنٛب ٚ ،مٔ ْعًِ نطٚض ٠أْ٘ ٜكح إٔ ٜكاٍ :
ٖصا بػطڄا أطٝب َٓ٘ ضطباڄ ٗ ،غرل ساٍ ايبػط ،)6(" ١ٜنُا إٔ شيو ٜ ٫ڀطز ٗ
نٌ َٛنع; ٭ٕ م( : ٛظٜس َؿطزاڄ أْؿع َٔ عُطَ ٚعاْاڄ ) ٖٚصا يٝؼ ؾ ٘ٝاغِ
إؾاض ،)7(٠ـف(َؿطزاڄ) ساٍ َٔ ايهُرل إػتذل ٗ (أْؿع) ايطادع إٍ ظٜس َ( ٚعاْاڄ)
ساٍ َٔ عُطٚ ،ٚايعاٌَ ٗ اؿايٌ أْؿع(.)8
() 1

ٜٛٓط  :إػاعس ٚ ،30/2ايتكطٜح .384/1

() 2

ٜٛٓط  :ؾطح ابٔ عك ،500/1 ٌٝؾطح ا٭سل.472/1 ْٞٛ

() 3

ٜٛٓط :ؾطح ايطنٚ ،34/2 ٞؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز،572 ٟ

() 4

ٜٛٓط  :اؿًبٝات . 178

() 5

غٛضٖٛ ٠ز ،آ. 72 : ١ٜ

() 6

ؾطح ايطن. 34/2 ٞ

() 7

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.572 ٟ

() 8

ٜٛٓط  :ايتكطٜح .384/1
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أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :قٗاع الػبَّ ٔالدلٗن العكم٘ :

اعتُس ايبعً ٗ ٞتطدٝش٘ ٗ ٖص ٙإػأي ١عً ٢فُٛع َٔ ١ا٭زي:ٖٞٚ ١
قٝاؽ ايؿب٘ ،ؾايبعًٜ ٞط ٣إٔ اؿاٍ ؾب ٘ٝبايٛطف ؾهُٖ٬ا ٜتكسّ

-1

عً ٢ايعاٌَ ؾُٗٝا (أؾعٌ ايتؿه.)ٌٝ
-2

اغتسٍ ايبعً ٞنصيو بايسي ٌٝايعكً ;ٞإش إٔ اختٝاض ٫ ٙوٛز إٍ إنُاض،
ٚاٱنُاض خ٬ف ا٭قٌ.

-3

ٚي٘ زي ٌٝعكً ٞآخط ؾٜٗ ٛط ٣إٔ (أؾعٌ ايتؿهٖٓ ) ٌٝا قاَ ِ٥كاّ ؾعًٌ ،
ؾكٛشلِٖ( :صا ٜػطڄا أطٝب َٓ٘ ُطاڄ )َ ٗ .عٜٓ : ٢عٜس طٝب٘ ساٍ نْ٘ٛ
بػطڄا عً ٢طٝب٘ ساٍ نُ ْ٘ٛطاڄ.

الرتجٗح :

ايطادح يس ٟاختٝاض ايبعً ،ٞؾكس اعتُس ؾ ٘ٝعً َٔ ١ًْ ٢ا٭زي١

َٗٓ :ا

ايكٝاغٚ ،١ٝايعكً ٖٞٚ .١ٝأزي ١ق ١ٜٛمل ٜعذلض عًٗٝا أسس ،باٱناؾ ١إٍ إٔ ٖصا
ٖ ٛضأ ٟاؾُٗٛض.
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عاون السفع يف خرب األحسف املػبّ ٛبالفعن
ٌص املطأل: ٛ

ٜك ٍٛايبعًٚ (( : ٞا٫غِ َٓكٛب بٗص ٙا٭سطف ب ٬خ٬ف  ،ؾأَا اـدل
ؾُطؾٛع بٗا أٜه ڄا عٓس ايبكط ; ٌٜ٭ْٗا اقتهتُٗا ؾعًُت ؾُٗٝا
ايهٛؾَ ٖٛ : ٕٛٝطؾٛع َا نإ َطؾٛع ڄا ب٘

ٚ .قاٍ

قبٌ زخٛشلا عًُٗٝا ٚ ،يٝؼ

بكشٝح; ٭ٕ عٌُ ٖصا اـدل ٗ ا٫غِ قس بڀٌ عٓسِٖ بسخ ٍٛعاٌَ ايٓكب ،
ؾهصا هب إٔ ٜبڀٌ عٌُ ا٫غِ ٗ اـدل  ،ؾكس تكسّ إٔ َصٖب ايهٛؾ ٌٝإٔ
إبتسأ ٚاـدل ٜذلافعإ)) ( . ) 1
حتمٗن املطأل: ٛ

اتؿل ايٓشا ٠عً ٢إٔ ا٭سطف إؿبٗ ١بايؿعٌ  ( ٖٞٚإٕٸٚ ، ،إٔ ،يهٔٸ ،
ٚنإٔ  ،يٞت ،يعٌ ) إشا زخًت عً ٢اؾًُ ١ا ٫غِ ١ٜؾإْٗا تٓكب إبتسأ ازل ڄا
شلا ،أَا اخلبط ؾكس اختًـ ٗ عاٌَ ايطؾع ؾٚ ،٘ٝيّ٘ ٗ شيو َصٖبإ :
املرِب األٔه :

شٖب ايبكط ٕٜٛإٍ إٔ ٖص ٙا٭سطف ٖ ٞايطاؾع ١يًددل نُا ٖ ٞايٓاقب١
ي٬غِ  ،ؾٗ ٞقس عًُت عًٌُ ( َ ٖٛٚ ،) 2ا ح نا ٙغٝب ٜ٘ٛعٔ اـً ٌٝبكٛي٘ :
((ٚظعِ اـً ٌٝأْٗا عًُت عًٌُ

 ،ايطؾع ٚايٓكب نُا عًُت نإ ايطؾع
()3

ٚايٓكب سٌ قًت  :نإ أخاى ظٜس ))...

.

()1

ايؿاخط . 415 ، 414

()2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،176 /1ؾطح ايطنٚ ،288 / 1 ٞايؿاخط ٚ ،414ايتشٚ ٌٜايتهُ،6 /5 ٌٝ
ٚا٫ضتؿاف  ٚ ، 1237 / 3ؾطح ابٔ عكٚ ، 276 /1 ٌٝإػاعس ٚ ،307 /1ايتكطٜح ،210/1
ٚاشلُع . 155 / 2

()3

ٜٛٓط  :ايهتاب . 131 / 2
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ٚاستذٛا يصيو بإٔ ٖص ٙا٭سطف قس قٜٛت َؿابٗتٗا يًؿعٌ يؿٛاڄ َٚعٓ، ٢
ٚشيو َٔ ٔػ ١أٚد٘( :) 1
أ ٚڄ : ٫أْٗا عًٚ ٢ظٕ ايؿعٌ .
ايجاْ : ٞأْٗا َبٓ ١ٝعً ٢ايؿتح ،نُا إٔ ايؿعٌ إانَ ٞبين عً ٢ايؿتح .
ايجايح  :أْٗا تكته ٞا٫غِ ،نُا إٔ ايؿعٌ ٜكته ٞا٫غِ .
ايطابع  :أْٗا تسخًٗا ْ ٕٛايٛقا ٗ ١ٜم ( : ٛإْين )  ( ٚنأْين ) .
اـاَؼ  :إٔ ؾٗٝا َعٓ ٢ايؿعٌ

 ،ؾُعٓ ( : ٢إٕ  ،إٔ ) سككت  (ٚ ،نإٔ )

ؾبٗت ( ٚ ،يهٔ ) اغتسضنت  ( ٚ ،يٝت ) ُينت ( ٚ ،يعٌ ) تطدٝت ; ٚ٭دٌ
ٖصا ٚدب إٔ تعٌُ عٌُ

ايؿعٌ ٚ ،عٌُ ايؿعٌ ٜكته ٞإٔ ٜه ٕٛي٘ َطؾٛع

بٻ بايؿاعٌ َٓٚ ،كٛبٗا َؿبٻ ٷ٘ بإؿع. ٍٛ
َٓٚكٛب ،ؾهصيو ٖ ،ٞؾُطؾٛعٗا َؿ ٷٙ
إ ٫إٔ َٓكٛبٗا قسّ عًَ ٢طؾٛعٗا ; ٭ٕ عًُٗا ؾطع ٚ ،نصيو تكس ِٜإٓكٛب
عً ٢إطؾٛع ؾطع  ،ؾأيعّ ايؿطع ايؿطع  َٔٚ ،دٗ ١أخط ٣قسّ َٓكٛبٗا عً٢
َطؾٛعٗا تٓبٗٝاڄ عً ٢أْٗا أؾبٗت ايؿعٌ ٚ ،يٝػت ؾع٬ڄ ٚ ،عسّ ايتكطف ؾٗٝا ٫
ٜسٍ عً ٢اؿطؾ ;١ٝ٭ٕ ٖٓاى أؾعا ڄ ٫ ٫تتكطف َجٌْ ( :عِ )  ( ٚب٦ؼ ) .
نُا استذٛا بأْٗا تعٌُ ايٓكب ٗ ا٫غِ ا٭٫ ; ٍٚقتهاٗ٥ا إٜاٙ

،

ؾهصيو تعٌُ ٗ اـدل ; ٭ٕ نٌ َا عٌُ ٗ إبتسأ عٌُ ٗ اـدل َحٍ) ٔٚ ( :
ٚأخٛاتٗا ( ٚ ،نإ ) ٚأخٛاتٗاٚ ،ن ٕٛاـدل َطؾٛع ڄا ٜسٍ عً ٢أْ٘  ٫بس ي٘ َٔ
ضاؾع  ٫ٚ ،هٛظ إٔ ٜطتؿع بػرل إٕ ٚأخٛاتٗا ( . ) 2

()1

ٜٛٓط  :اٱْكاف . 178 / 1

()2

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ، 27 / 1ؾطح إؿكٌ ٚ ، 255 / 1ؾطح ايطنٚ ، 288 / 1 ٞايؿاخط ، 414

ٚ ، 308 / 2 ٟايتكطٜح . 211 / 1
ٚإكاقس ايـاف٠
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املرِب الجاٌ٘ :

شٖب ايهٛؾ ٕٛٝإٍ إٔ ( إٕ ) ٚأخٛاتٗا  ٫تطؾع اـدل ( ٚ ،) 1تابعِٗ ٗ
َصٖبِٗ ايػٗ ًٞٝبكٛي٘ ٚ (( :بك ٞا٫غِ ا ٯخط َطؾٛعاڄ مل ٜعٌُ ؾ ، ٘ٝسٝح مل
تكٌ أؾعا ڄ ٫ى ـ(عًُت)ٓٓٚ( ٚ ،ت) ،ؾتعٌُ ٗ اؾًُ ١نًٗا ٚ ،إِا أضازٚا إٗٚاض
تؿبجٗا باؾًُ ١فانتؿٛا بتأثرلٖا ٗ ا٫غِ ا٭ٜ ، ٍٚسيو عً ٢أْٗا مل تعٌُ ٗ
ا٫غِ ايجاْ ٞأْ٘ ًٜٗٝ ٫ا; ٭ْ٘  ًٜٞ ٫ايعاٌَ َا عٌُ ؾ ٘ٝغرلٙ

 ،ؾً ٛعًُت ؾ٘ٝ

يٛيٗٝا . ) 2 ()) ....
ٚسذتِٗ ٗ َصٖبِٗ َا : ًٜٞ
 - 1إٔ ٖص ٙا٭سطف قس اتؿل عً ٢أْٗا إِا ْكبت ا٫غِ ; ٭ْٗا أؾبٗت ايؿعٌ
ؾٗ ٞؾطع عًٚ ، ٘ٝإشا ناْت ؾطع ڄا عً ٘ٝؾٗ ٞأنعـ َٓ٘ ; ٚيصيو  ٫تعٌُ ٗ
اـدل ; ٭ٕ ايكٝاؽ أ ٫تتػا ٣ٚايؿطٚع َع ا٭قٚ ،ٍٛي ٛضؾعت اـدل يتػاٚت َع
()3

ايؿعٌ ٖٚ ،صا  ٫هٛظٚ ،عً ٘ٝؾإٕ ضؾع٘ ٖ ٛعً ٢ساي٘ قبٌ زخٛشلا

.

 - 2شٖبٛا إٍ ايك ٍٛبهعـ ع ٌَ ٖص ٙا٭سطف  ،إش ٖ ٞأنعـ َٔ (نإ )،
 ; ) ٔٚ ( ٚ٭ْٗا أؾعاٍ  ( ٚ ،إٕ ) ٚأخٛاتٗا سطٚف ٚ ،اؿطٚف  ٫تعٌُ إٗ ٫
اغِ ٚاسسٚ ،زيًٛا عً ٢نعؿٗا بأَط: ٜٔ
ا٭ : ٍٚأْ٘ ٜسخٌ عً ٢اـدل َا ٜسخٌ عً ٢ايؿعٌ ي ٛابتس ٨ب٘ نكٍٛ
ايؿاعط :

()1

ٜٛٓط َ :عاْ ٞايؿطا. 311/1 ٤

()2

ْتا٥ر ايؿهط . 264 ،

()3

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ، 176 / 1ايًباب . 211 / 1
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()1

إْ ٞإشٳٕٵ أٖٹًٹوځ أٚٳ أطرلٳا

 ٫تذلٴنٓٿ ٞؾٹِٗٝٴ ؾٳڀٹطٳا

ؾٓكب ( أًٖٹو ) بـ ( إشٕ )ٚ ،مل هعً٘ خدل ( إٕ ) .
ايجاْ : ٞإٔ ٖص ٙا٭سطف ٜبڀٌ عٌُ ٖا إشا اعذلض عًٗٝا أزْ ٢ؾ ٤ٞمٛ
و ظ ٜٷس َأخٛشٷ) ،قايٛا :انتؿت ٖٓا بايكؿ ١يهعؿٗا ( . ) 2
قٛشلِ ( :إٕ ب ځ
 - 3استذٛا ظٛاظ ايعڀـ بايطؾع قبٌ ف ٤ٞاـدل َ ٖٛٚ ،ا أٚضز ٙغٝب ٜ٘ٛعٔ
ايعطب بكٛي٘ ٚ (( :اعًِ إٔ ْاغ ڄا َٔ ايعطب ٜػًڀ ٕٛؾٝكٛيٕٛ

 :إِْٗ أْعٕٛ

شاٖبٚ ، ٕٛإْو ٚظٜس شاٖبإ  ٙٚ ،) 3 ( )).....شا غً٘ عٓس غٝب ;ٜ٘ٛ٭ٕ خدل ٖصٙ
ا٭سطف َطتؿع بٗا ٚ ،ضؾع ( ظٜس) ٪ٜز ٟإٍ إعُاٍ ا ٫بتسا ٗ ٤اـدل ٜ ٫ٚ ،عٌُ
ٗ اغِ عاَ.) 4 (ٕ٬
 - 4ي ٛنإ اـدل َعُ ٛڄ ٫شلص ٙا٭سطف ؾاظ إٔ ًٜٗٝا نُا تكسّ ٗ ْل
ايػٗ. )5( ًٞٝ
ٚاعذلض ْٗٛض ايبكط ٌٜعًٖ ٢ص ٙاؿذر بإٔ َا ق ٗ : ٌٝإٔ ضؾع ٖصٙ
ا٭سطف ٪ٜز ٟإٍ ايتػ ١ٜٛبٌ ا٭قٌ ٚايؿطع ٜ ،بڀٌ باغِ ايؿاعٌ  .فإْ٘ ٜعٌُ
يؿبٗ٘ بايؿعٌ َٚ ،ع شيو عٌُ عًُ٘ ٚ ،ي٘ َطؾٛع َٓٚكٛب نايؿعٌ ٗ م: ٛ
( ظٜس ناضب أب ٙٛعُطڄا )  ،نُا ٜكاٍ ( ٜهطب أب ٙٛعُطڄا ) ( . ) 6
ٖٚص ٙا٭سطف يٝػت نعٝؿ ١ايعٌُ عٓس اٍ بكط ; ٌٜ٭ْٗا تعٌُ إشا ؾكٌ
بُٗٓٝا ٚبٌ ازلٗا بٛطف  ،أ ٚسطف دط ْح  ٚقٛي٘ تعاٍ ( :ﮜ ﮝ ﮞ) (،)7
()1

مل ٜٓػب ٖصا ايبٝت ٭سس  َٔ ٖٛٚ ،ؾٛاٖس اٱْكاف ٚ ، 177 / 1ايطن ٗ ٞؾطح ايهاؾ١ٝ
ٚ ، 47 /4ابٔ ٖؿاّ ٗ أٚنح إػايو ٚ ، 146 / 4إػين ٚ ، 29 / 3ايبػساز ٗ ٟاـعاْ١
. 460 ، 456 / 8

()2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ، 177 ، 176 / 1ايًباب ٚ ، 211 / 1ايتصٚ ٌٜٝايتهُ. 7 / 5 ٌٝ

()3

ايهتاب . 155 / 2

()4

ٜٛٓط  :ايتصٚ ٌٜٝايتهُٚ ، 7 ، 6 / 5 ٌٝايتكطٜح . 211 / 1

()5

ٜٛٓط ْ :تا٥ر ايؿهط ٚ ، 264ايتكطٜح . 211 / 1

()6

ٜٛٓط  :اٱْكاف . 178 / 1

()7

غٛض ٠إعٌَ آ. 12 : ١ٜ
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 ٗٚتكسَٓ ِٜكٛبٗا عًَ ٢طؾٛعٗا َٓٚع ايعهؼ عٓس ايبكط ٌٜزي ٌٝعً ٢أْ٘
مل ٜهٔ ٖٓاى َػاٚا ٠بٌ ا٭قٌ ٚايؿطع ; ٭ٕ ايؿعٌ هٛظ َع ايٛدٜ٘ٔ

()1

.

ٚقٛشلِ  :إٕ اـدل قس ٜسخٌ عًَ ٘ٝا ٜسخٌ عً ٢ايؿعٌ ي ٛابتس ٨ب٘

،

ٚاغتؿٗازِٖ عً ٢شيو ببٝت ايؿعط َط ؾٛض عٓس ايبكط ; ٌٜ٭ٕ شيو ؾاش .
ٚأَط آخط  :إٔ اـدل قصٚف ٚ ،ايتكسٜط  ٫ :تذلنين ؾ ِٗٝغطٜب ڄا بعٝسڄا  ،إٕٟ
أشٍ  ،إشٕ أًٖو أ ٚأطرلا ٚ ،سصف ايؿعٌ ايص ٖٛ ٟاـدل ; يس٫ي ١ايجاْ ٞعً٢
ا٭ ٍٚإح شٚف ; ٚيصيو ( إشٕ ) مل تسخٌ عً ٢اـدل  ،أ ٚإٔ ته ( ١ًْ ٕٛإشٕ
أًٖو أ ٚأطرلا ) ٗ َٛنع اـدل ٚ ،استذادِٗ بٓش( : ٛإٕ بو ظٜس َأخٛش )،
ؾاغِ ( إٕ ) نُرل ايؿإٔ قصٚف( .) 2
ٚيعٌ أقَ ٣ٛا ضز ب٘ ايبكط ٕٜٛن ّ٬ايهٛؾ ٌٝإٔ اـدل ٚإبتسأ عٓس
ايهٛؾَ ٌٝذلاؾعإ  ٫ٚ ،خ٬ف إٔ ايذلاؾع قس ظاٍ بسخٖ ٍٛص ٙا٭سطف عً٢
إبتسأ ْٚكبٗا إٜاٚ ، ٙق ٍٛايهٛؾ : ٌٝبأْ٘ َطؾٛع َا نإ قبٌ زخٛشلا َع
ظٚاي٘٪ٜ ،ز ٟإٍ إٔ ٜطتؿع اـدل بػرل عاٌَ ٖٚ ،صا  ٫هٛظ ( . ) 3
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘  :الكٗاع :

ضز ايبعًٖٓ ٞا ضأ ٟايهٛؾ ; ٌٝ٭ٕ عٌُ ٖصا اـدل ٗ ا٫غِ قس بڀٌ
عٓسِٖ بسخ ٍٛعاّ ٍ ايٓكب  .ؾهصا هب إٔ ٜبڀٌ عٌُ ا٫غِ ٗ اـدل

.

ٜٚعتُس ايبعً ٗ ٞضز ايطأ ٟاٯخط ٚ ،تطدٝح إٔ خدل  ٙش ٙا٭سطف َٓكٛب بٗا
عً ٢ايكٝاؽ ،ؾٜٗ ٛط ٣إٔ ٖص ٙا٭سطف اقتهت ا٫غِ ٚاـدل  ،نُا تكتهٞ
ا٭ؾعاٍ إطؾٛع ٚ ،إٓكٛب ٚ ،تعٌُ ؾُٗٝا .
الرتجٗح :
()1

ٜٛٓط  :اٱْكافٚ ، 179 ، 178 / 1ؾطح إؿكٌ ٚ ، 255 / 1إكاقس ايؿاف. 309 / 2 ١ٜ

()2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ، 179 / 1ايًباب . 211 / 1

()3

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ، 179 / 1ؾطح إؿكٌ ٚ ، 255 / 1ايؿاخط ٚ ، 415 ، 414إكاقس

ايؿاؾ.309/2 ١ٝ
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ايطادح َصٖب ايبكط ، ٌٜقٝاغ ڄا عًٚ ) ٔٚ ( ٢أخٛاتٗا (ٚ ،نإ )
ٚأخٛاتٗا ; ٚيك ٠ٛزي ٗ ًِٗٝايطز عً ٢ايهٛؾ ; ٌٝ٭ٕ زخٖ ٍٛص ٙا٭سطف قس
ْكب إبتسأ ؾًِ ٜعس ضاؾع ڄا يًددل نُا قايٛا
يًُبتسأ ٗ َصٖبِٗ .

132

ٚ ،عً ٘ٝمل ٜعس اـدل ضاؾع ڄا

العاون يف املفعٕه وعْ
ٌص املطأل: ٛ

شنط ايبعًٔ ٞػَ ١صاٖب ٗ ْاقب إؿعَ ٍٛع٘ٚ ،قشح َٓٗا إصٖب
ايجاْْٚ ٞك٘ " :إصٖب ايجاْ : ٞإٔ ايٓكب َا قبٌ ايٛا َٔ ٚايؿعٌ ،أَ ٚا ٗ
ؾهإ
َعٓا ،ٙبٛاغڀ ١ايٛا ;ٚ٭ٕ ايٛا ٚقششت ٚق ٍٛايؿعٌ إٍ َا بعسٖا-
شيو ايؿعٌ ٖ ٛايعاٌَ – نُٗع ٠ايٓكٌ ٚايتهعٝـ ٚا يبا ٤إعسٚ ١ٜم ٛشيو ....
ٚايكشٝح َٔ ٖص ٙإصاٖب ايجإْ ٞا شنط ي٘ َٔ زي.)1("ٌٝ

حتمٗن املطأل:ٛ

اختًـ ايٓشا ٗ ٠عاٌَ ايٓكب ٗ إؿعَ ٍٛع٘ عًَ ٢صاٖب َتعسز:٠

املرِب األٔه:

شٖب اؾُٗٛض إٍ إٔ إؿعَ ٍٛع٘ َٓكٛب بايؿعٌ إتكسّ عًَ ،٘ٝجٌ
( :ايٓاق١ڂ َذلٚن١څ
(اغت ٣ٛإاٚ ٤اـؿب ٠ځ ) ،أَ ٚا ٗ َعٓاَ ٙجٌ قٛشلِ
ٚؾكٌٝٳٖا)ٖٚ،صا ايعٌُ نإ بٛاغڀ ١ايٛاٜ ،ٚك ٍٛغٝب ٗ ٜ٘ٛباب َا ٜٗٛط ؾ٘ٝ
ايؿعٌ ٜٓٚتكب ؾ ٘ٝا٫غِ " :٭ْ٘ َؿعَ ٍٛع٘ َٚؿع ٍٛب٘ ،نُا اْتكب ْؿػ٘ ٗ
قٛيو :اَطأڄ ْٚؿؼٳٴٚ ، ٙشيو قٛيوَ :ا قٓعت ٚأبٝوٚ ،ي ٛتٴضنتٵ ايٓاق١ڂ ٚؾلٌٜٳٖا
َع ؾكٌٝڇ ٖا،
يطضڇ عٳٖا ،إِا أضزت َ :ا قٓعت َع أبٝوٚ ،ي ٛتطنت ايٓاق١ڂ
ؾايؿكَ ٌٝؿعَ ٍٛع٘ٚ ،ا٭ب نصيو ٚ ،ايٛا ٚمل تػرل إعٓٚ ٢يهٓٗا تعٌُ ٗ
ا٫غِ َا قبٌٳٖا"(ٚ ،)2إٍ ٖصا أؾاض ابٔ ايػطاز بكٛي٘ " :اعًِ إٔ ايؿعٌ إِا ٜعٌُ
ٗ ٖصا ايباب ٗ إؿع ٍٛبتٛغ٘ ايٛا ، ٚايٛا ٖٞ ٚاييت زيت عًَ ٢عَٓ( ٢ع); ٭ْٗا
 ٫ته ٗ ٕٛايعڀـ َعَٓ( ٢ع )ٖ ٖٞٚ ،آٖا  ٫ته ٕٛإشا عٌُ ايؿعٌ ؾُٝا
بعسٖا إَ ٫عَٓ( ٢ع)"(ٖٚ ،)3صا َصٖب أنجط ايٓشا.)4(٠

() 1

ايؿاخط .479

() 2

ايهتاب .297/1

() 3

ا٭ق.209/1 ٍٛ

() 4

ٜٛٓط  :ايتبكط ٚ ٠ايتصنطٚ ،256/1 ٠غط قٓاع ١اٱعطاب ٚ ،285/2ا ٕكسَ ١اؿعٚي،260 ١ٝ
ٚفضح إؿكٌ ٚ ،440/1إكطب ٚ ،158/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،248/2ؾطح ابٔ ايٓاِٚ
ٚ ،278ضقـ إباْٚ ،484 ،483 ٞايؿاخط ٚ ،479ا٫ضتؿاف ٚ ،1483/3اؾٔٚ ،155 ٣أٚنح
إػايو ٚ ،203/2ؾطح ابٔ عكٚ ،456/1 ٌٝإكاقس يًؿاطيب ٚ ،321/3اشلُع .237/3
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ٚقس قشح َصٖبِٗ ابٔ َايو بكٛي٘ " :ؾايٛا ٚاييت ًٜٗٝا إؿعَ ٍٛع٘ َعس٫ ١ٜ
()1

عاًَٖ ،١صا ٖ ٛإصٖب ايكح ٜح".
املرِب الجاٌ٘:

(،)2

إٔ َا بعس ايٛا ٚاْتكب عً ٢ايٛطؾٚ ،١ٝقس ْػب ٖصا إٍ ا٭خؿـ

ٜك ٍٛايطَاْٚ" :ٞنإ أب ٛاؿػٔ ا٭خؿـ ٜصٖب إٍ إٔ َا بعس ايٛآٜ ٚتكب
اْتكاب (َع) ٗ قٛيو :د٦ت َع٘"(ْٚ .)3ػب نصيو ٭نجط ايهٛؾٌٝ

.

يهٔ َصٖبِٗ نعٝـ عٓس ايٓشاٜ ،)5( ٠ك ٍٛا٭ْباضٚ" : ٟأَا َا شٖب إي٘ٝ
ا٭خؿـ َٔ أْ٘ ٜٓتكب اْتكاب (َع ) ؾهعٝـ أٜهاڄ; ٭ٕ (َع) ٚطفٚ ،إؿعٍٛ
َع٘ ٗ م( :ٛاغت ٣ٛاملاٚ ٤اـؿب(ٚ ،)١دا ٤ايدلز ٚايڀٝايػ ) ١يٝؼ بٛطف٫ٚ ،
هٛظ إٔ هعٌ َٓكٛب ڄا عً ٢ايٛطف"( ،)6نُا نعؿ٘ ايؿاطيب بؿس.)7(٠
املرِب الجالح:

إٔ إؿعٍٛٳ َع٘ َٓكٛبٷ بؿعٌ قصٚف ،ؾٝه ٕٛإؿعَ ٍٛع٘ ٗ (اغت٣ٛ
َٓكٛب بؿعٌ قصٚف تكسٜط٫( ٙبؼ)َ ٖٛٚ ،صٖب ايعداز(.)8
اڄ
إاٚ ٤اـؿب١ځ)

() 1

ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .248/2

() 2

ٜٛٓط  :اٱْكافٚ ،248/1ايًباب ٚ ،280/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،440/1ايؿاخط ٚ ،478اؾٓ٢
ٚ ،156إكاقس ايؿاؾٚ ،322/3 ١ٝايتكطٜح ٚ ،344/1اشلُع .293/3

(َ ) 3عاْ ٞاؿطٚف. 60 ،
()4

ٜٛٓط :اشلُع . 239/3

() 5

ٜٛٓط َ :عاْ ٞاؿطٚف يًطَاْٚ ،60 ٞؾطح إؿكٌ ٚ ،441/1اؾٓٚ ،156٢ايًباب.280/1

() 6

اٱْكاف .249/1

() 7

ٜٛٓط  :إكاقس ايؿاؾ.322/3 ١ٝ

() 8

ٜٛٓط  :تٗصٜب َعاْ ٞايكطإٓ ٚإعطاب٘ .20/3
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ٚاؿذ ١إٔ ايؿعٌ ٜ ٫عٌُ ٗ إؿعٚ ٍٛبُٗٓٝا ايٛاٜ ،ٚك ٍٛا٭ْباضٚ" : ٟأَا
َا شٖب إي ٘ٝايعداز َٔ أْ٘ َٓكٛب بتكسٜط عاٌَٚ ،ايتكسٜط ٫ٚبؼ اـؿب ;١٭ٕ
ايؿعٌ ٜ ٫عٌُ ٗ إؿعٚ ٍٛبُٗٓٝا ايٛا.)1("...ٚ
ٚقس نعـ َصٖب٘ َٔ قبٌ اؾُٗٛض ؾأبڀٌ باٯت:)2(ٞ
 - 1إٔ ايٛآُ ٫ ٚع ايعاٌَ َٔ ايعٌُ ،ؾبٛاغڀتٗا اضتب٘ ايؿعٌ با٫غِ ؾأثط
ؾٚ ،٘ٝقس أؾاض إٍ شيو ايػرلاٗ بكٛي٘ ٖٚ" :صا ق ٍٛؾاغس; ٭ٕ ايؿعٌ ٜعٌُ ٗ
إؿع ٍٛعً ٢ايٛد٘ ايصٜ ٟتكٌ ب٘ إؿع ،ٍٛؾإٕ نإ  ٫وتاز ٗ عًُ٘ ؾ ٘ٝإٍ
ٚغ ،٘ٝؾَ ٬عٓ ٢يسخ ٍٛسطف بُٗٓٝاٚ ،إٕ نإ وتاز إٍ ٚغ ٗ ٘ٝعًُ٘
ؾ ٘ٝعٌُ َع تٛغ٘ ايٛغٚٚ ٘ٝدٛز ،ٙأ ٫تط ٣أْٸا ْك( : ٍٛنطبت ظٜسڄا ٚعُطاڄ )،
ؾتٓكب عُطڄا بهطبت ،نُا تٓكب ظٜسڄا بهطبت; ٭ٕ امل

عٓ ٢ايصٜٛ ٟدب

ايؿطن ١بٌ عُط ٚظٜس ٗ (نطبت) ٖ( ٛايٛا ،) ٚؾذ٦ت بٗا ٚمل ُٓع َٔ ٚقٛع
نطبت عًَ ٢ا بعسٖا"(ٚ ،)3تبع٘ ا٭ْباض ،)4(ٟنُا نعؿ٘ ابٔ ٜعٝـ بكٛي٘ ٚ":أَا
بكٛي٘ٚ":أَا َا شٖب إي ٘ٝايعداز َٔ أْ٘ َٓكٛب بإنُاض ؾعٌ ،ؾٗ ٛنعٝـ ٫
وٌُ عًَ ٘ٝا ٚدس عٓ٘ َٓسٚس.)5("١
-2

ق ٚ ٍ : ٌٝنإ َا شٖب إي ٘ٝايعداز َكب٫ٛڄ ،يهإ ا٭َ ٍٚصٖب

اؾُٗٛض; ٭ْ٘ ٜ ٫ؿتكط إٍ تكسٜط غ٬ف َصٖب٘(.)6
() 1

اٱْكاف .249/1

() 2

ٜٛٓط  :ؾطح ايػرلاٗ ٚ ،196/2اٱْكاف ٚ ،249/1ايًباب ٚ ،280/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ
َايو ٚ ،249/1اؾٓٚ ،155 ٢إكاقس ايؿاؾ.323/3 ١ٝ

() 3

ؾطح ايػرلاٗ .196/2

() 4

ٜٛٓط  :اٱْكاف .249/1

() 5

ؾطح إؿكٌ .441/1

() 6

ٜٛٓط  :اٱْكاف .249/1
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-3

إٔ ْكب إؿعَ ٍٛع٘ بؿعٌ َكسض و ً٘ٝإٍ َؿع ٍٛب٘(.)1

-4

إٔ ايٛا ٗ ٚايعڀـ غرل َاْع ،١ؾهٝـ ُٓع ٗ إؿعَ ٍٛع٘؟ نكٛيٓا :

(نطبت ظٜسڄا ٚعُطاڄ) ؾعُطڄا ّ ْكٛب بايؿعٌ نطب(.)2
املرِب السابع:

ق : ٌٝإؿعَ ٍٛع٘ َٓكٛب عً ٢اـ٬ف َ ٖٛٚصٖب بعض ايهٛؾ.)3(ٌٝ
ٚاستذٛا يصيو بإٔ ايؿعٌ  ٫وػٔ تهطٜطٚ ،ٙقس شنط ا٭ْباض ٟسذتِٗ
قا٬٥ڄ " :أَا ايهٛؾ ٕٛٝؾاستذٛا بإٔ قايٛا  :إِا قًٓا أْ٘ َٓكٛب عً ٢اـ٬ف
ٚشيو ٭ْ٘ إشا قاٍ( :اغت ٣ٛإاٚ ٤اـؿب ٫ )١وػٔ تهطٜط ايؿعٌ ؾٝكاٍ :اغت٣ٛ
إاٚ ٤اغتٛت اـؿب ;١٭ٕ اـؿب ١مل تهٔ َعٛد ١ؾتػت ، ٟٛؾًُا مل وػٔ
تهطٜط ايؿعٌ نُا سػٔ ٗ

(دا ٤ظٜس ٚعُط ) ٚؾكس خايـ ايجاْ ٞا٭،ٍٚ

ؾاْتكب عً ٢اـ٬فٚ )4( "...أَا سذتِٗ ايجاْ ١ٝؾٗ ٞايك ٍٛبإٔ ايؿعٌ اي٬ظّ ٫
هٛظ إٔ ٜٓكب ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭زلا.)5(٤
إ ٫إٔ ٖصا إصٖب نصيو قٛبٌ بايطؾضٚ ،قس ضز عً ٘ٝاؾُٗٛض باٯت:ٞ
 - 1أبڀٌ بايعڀـ ايص ٟىايـ بٌ إعَٓ ٌٝجٌ َ( :ا قاّ ظٜس يهٔ عُط ;) ٚ٭ٕ
َا بعس (يهٔ) ىايـ َا قبًٗا ،ؾهٝـ مل ٜٓكب َا بعسٖا يٝدايـ َا قبًٗا؟

() 1
() 2

ٜٛٓط :اؾٓ ،155 ٢اشلُع .238/3
ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ،280/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،440/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،249/2اشلُع
.238/3

() 3

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،248/1ايًباب ٚ ،280/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،440/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو
ٚ ،250/2ا٫ضتؿاف ٚ ،1484/3اؾٓٚ ،155 ٢إػاعس ٚ ،540/1إكاقس ايؿاؾ،321/3 ١ٝ
ٚاشلُع ٚ ،239/3ايتكطٜح .344

() 4

اٱْكاف .248/1

() 5

ٜٛٓط  :إكسض ْؿػ٘ .248/1
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ٚعٓسَا مل ًٜعّ ايٓكب عً ٢اـ٬ف ٗ سطف ًٜعّ كايؿَ ١ا بعسٕ ٙا قبً٘ ،نإ
ا٭ ٍٚإٔ ًٜ ٫عّ اـ٬ف ٗ سطف  ٫ىايـ َا بعسَ ٙا قبً٘ َجٌ ايٛا.)1(ٚ
-2

ضز ٙابٔ ٜعٝـ بكٛي٘ٚ" :أَا َا شٖب إي ٘ٝايهٛؾ ٕٛٝؾهعٝـ دساڄ; ٭ْ٘ يٛ

داظ ْكب ايجاْ ٞ٭ْ٘ كايـ يٮ ٍٚؾاظ ْكب ا٭ ٍٚأٟن ڄا ٭ْ٘ كايـ.)2( "...
-3

َا أٚضز ٙايهٛؾ ٗ ٕٛٝايؿعٌ اي٬ظّ ،ضز بإٔ ايؿعٌ اي٬ظّ قس عسٟ

بايٛا ،ٚنُا عس ٟباشلُع ٗ ٠مٛ

( :أخطدت ظٜسڄا )َٚ ،جًٗا ايتهعٝـ ٗ :

(خطٸدت إتاع)ٚ ،عطف اؾط م( :ٛخطدت ب٘)(.)3
 - 4ضز ٖصا إصٖب بإٔ اـ٬ف َعٓٚ ،٢إعاْ ٞاجملطز  ٠مل ٜجبت أْٗا تعٌُ
ايٓكب(.)4
املرِب ارتاوظ:

 ٖٛٚايك ٍٛبإٔ ايٛا ٖٞ ٚايعاًَ ٗ ١إؿعَ ٍٛع٘ٙٚ ،

َ ٚصٖب

اؾطداْ ،)5(ٞإ ٫أْ٘ قطح بعهؼ شيو ٗ إكتكس"(.)6
ٚقس بٌ ايبعً ٞسذ ١اؾطداَْ ٗ ٞصٖب٘ ،ؾٜٗ ٛط ٣إٔ قش ١ايهّ٬
تسٚض َع ايٛاٚ ٚدٛزاڄ ٚعسَاڄ ٖٚ ،صا ٜسٍ عً ٢أْٗا ٖ ٞايعاًَ.)7(١
ٚقس نعـ َصٖب٘ بؿس ٠يٮغباب اٯت:١ٝ
 - 1أداب ابٔ َايو ٗ ؾطح ايتػٗ ٌٝعٔ أغباب ضؾض ٖصا إصٖب عٓسَا
قاٍَٚ" :ا شٖب إي ٘ٝباطٌ َٔ ث٬ث ١أٚد٘:
() 1

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،250/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،441/1إػاعس ٚ ،540/1إكاقس ايؿاؾ١ٝ
ٚ ،323/3اشلُع ٚ ،239/3ايتكطٜح .344/1

() 2

ؾطح إؿكٌ .441/1

() 3

ٜٛٓط  :اٱْكاف.250 ،249/1

() 4

ٜٛٓط  :اؾٓٚ ،155 ،٢اشلُع ٚ ،239/3ساؾ ١ٝايكبإ .200/2

() 5

ٜٛٓط  :اؾٌُ . 20

() 6

ٜٛٓط  :إكتكس . 661 – 659/1

() 7

ٜٛٓط  :ايؿاخط .478
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أسسٖا :أْٗا ي ٛنإ ايٓكب بٗا ْؿػٗا مل ٜؿذلٚ ٗ ٙدٛزٚ ٙدٛز ؾعٌ قبًٗا،
أَ ٚعٓ ٢ؾعٌ ،نُا ٜ ٫ؿذل ٗ ٙغرلٖا َٔ ايٓٛاقب ٚؾاظ إٔ ٜكاٍ  :نٌ ضدٌ
ٚنٝعت٘ .بايٓكب نُا ٜكاٍ( :عٓس ٟنٌ ضدٌ ٚنٝعت٘).
ايجاْ : ٞإٔ اؿهِ به ٕٛايٛاْ ٚاقب ١سهِ َا ْٛ ٫رل ي٘ ،إش يٝؼ ٗ
ايه ّ٬سطف ٜٓكب ا٫غِ إٜ ٖٛٚ ٫ؿب٘ ايؿعٌ نـ (إٕ ٚأخٛاتٗا) ،أٜ ٚؿب٘ َا
ٜؿب٘ ايؿعٌ نـ ( )٫إؿب٘ ٠بـ (إٕ)ٚ ،ايٛا ٚإطازؾَ( ١ع )  ٫تؿب٘ ايؿعٌَ ٫ٚ ،ا
أؾب٘ اٍؾعٌ .ؾٜ ٬كح دعًٗا ْاقب ١ي٬غِ.)1("....
-2

أناف ايبعً ٞإٔ ايتهعٝـُٖٚ ،ع ٠ايٓكٌٚ ،ايتعس ١ٜبـ (ايبا ) ٤قس قح

ايهَ ّ٬ع ٚدٛزٖا َٚع عسَ٘ ٚيٝػت عاًَ.)2(١
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘  :قٗاع العم: ٛ

اعتَس ايبعًٖٓ ٞا عً ٢ا يكٝاؽٚ ،ؼسٜساڄ قٝاؽ ايعًٚ ، ١با٭خل قٝاؽ
(إػا ،) ٟٚإش ايعً ٗ ١ايؿطع ٚا٭قٌ غٛا ، ٤ؾايٛا ٚعست ايؿعٌ إٍ إؿع،ٍٛ
نُا ٖ ٛاؿاٍ ٗ ُٖع ٠ايٓكٌٚ ،ايتهعٝـٚ ،ايبا ٤إعس.١ٜ
الرتجٗح :

ايطادح عٓسَ ٖٛ ٟصٖب اؾُٗٛض ،ؾٗ ٛضأٜ ٟػتٓس إٍ سذر غًُت َٔ
ا٫عذلاض ،نُا إٔ ٗ َصٖبِٗ ًٜ ٫ذأ إعطب إٍ ايتكسٜط ٚايتأ.ٌٜٚ

() 1

ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .250/2

() 2

ٜٛٓط :ايؿاخط .479
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العاون يف املطتجٍ ٜبـ (إال) وَ وٕجب
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعً" :ٞؾأَا إػتجٓ( ٢بإَٛ َٔ )٫دب ؾٝذب ْكب٘ عٓس اؾُٗٛض .
ٚاختًـ ٗ ايٓاقب ي٘ عً ٢أضبعَ ١صاٖب  ،ا٭ :ٍٚإٔ ايٓاقب (إ ;)٫٭ْٗا سطف
كتل با٭زلا ٤غرلٴ َٓعٍڈ َٓٗا َٓعي ١اؾعَٚ ،٤ا نإ نصيو ؾٗ ٛعاٌَ نـ
(نإ) ٚأخٛاتٗا ٚسطٚف ايٓساٚ ،)٤غرل شيوٚ ، ...ايكشٝح ا٭ٕ ;ٍٚا شنط" (.)1
حتمٗن املطأل: ٛ

اختًـ ايٓشا ٗ ٠ايٓاقب يًُػتجٓ ٢بعس (إ ٗ )٫ا٫غتجٓا ٤ايتاّ إجبت،
ٚشلِ ٗ شيو عسَ ٠صاٖب:
املرِب األٔه:

شٖب ْاع َٔ ١ايٓشا ٠إٍ إٔ ايٓاقب يًُػتجٖٓٓ ٢ا ٖٛ
ٚقس ْػب ا٭ْباضٖ ٟصا يًهٛؾٌٝ

(إْ )٫ؿػٗا ،

( ،)2نُا ْػب ٖصا ايطأ ٟيػٝبٜ٘ٛ

(،)3

ٚإدلز(ْ ٗٚ ،)4ػب ١شيو يػٝبٚ ٜ٘ٛإدلز ْٛط ،ؾكس شنط غٝب ٗ ٜ٘ٛنتاب٘ َا
ٚاٖط ٙإٔ ايٓاقب ٖ ٛايؿعٌ

ٚ ،إدلز ٜص نط ٗ إكتهب َا َؿازٙ

إٔ

ايٓاقب يًُػتجٓ ٖٛ ٢ايؿعٌ احملصٚف ( ٚإ )٫بسٍ َٔ ٖصا ايؿعٌ ٚشيو بكٛي٘ :

() 1

ايؿاخط .489 ،488

() 2

ٜٛٓط  :اٱْكاف .260/1

() 3

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،271/2ا٫ضتؿاف ٚ ،1505إػاعس .557/1

() 4

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،261/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،47/2ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ، 271/2ؾطح
ايطنٚ ،80/2 ٞضقـ إباْٚ ،176 ٞإػاعس .557

()5

ٜٛٓط  :ايهتاب . 310/2
139

"ؾًُا قًت  :إ ٫ظٜسڄا ناْت (إ )٫بس ڄ َٔ ٫قٛيو  :أعين ظٜساڄ  ٚأغتجين ؾُٔٝ
" (َ ٖٛٚ ،)1صٖب ايعداز

دا ْٞ٤ظٜساڄ ،ؾهاْت بس ڄ َٔ ٫ايؿعٌ

(،)2

ٚاؾطداْ ،)3(ٞنُا اختاض ٙابٔ َايو عٓسَا قاٍٚ" :اخذلت ْكب٘ بٗا ْؿػٗا"(،)4
ٚتابع٘ ابٔ ايٓا.)5(ِٚ
ٚقس بٌ ا٭ْباض ٟسذتِٗ بكٛي٘ " :أَا ايهٛؾ ٕٛٝؾاستذٛا بإٔ قايٛا :
ايسي ٌٝعً ٢إٔ (إ ٖٞ )٫ايعاٌَ ٚشيو ٭ٕ (إ )٫قاَت َكاّ (أغتجين ) ،أ ٫تط٣
أْو إشا قًت :قاّ ايك ّٛإ ٫ظٜساڄ  ،نإ إعٓ ٢ؾ( : ٘ٝأغتجٓ ٢ظٜساڄ )ٚ .ي ٛقًت :
(أغتجين ظٜساڄ) يٛدب إٔ تٓكب ،ؾهصيو َع َا قاّ َكاَ٘ "(ٚ ،)6استر ابٔ َايو
َايو شلصا إصٖب بكٛي٘ " :ايعاٌَ ٗ ا٫غِ عً ٢نطبٌ  :قٝاغٚ ٞاغتشػاْ،ٞ
ؾايكٝاغَ ٞا اختل ب٘ ٚمل ٜهٔ نذعٚ ،َ٘ٓ ٤
ايعِ ٍٚ ،)7("...قس أٜس َصٖبِٗ ايب

(إ )٫نصيو ؾٝذب شلا

عًٚ ،)8( ٞإطازٚ ،)9( ٟقَ ٣ٛصٖبِٗ

ايػٛٝط.)10(ٞ

() 1
() 2

إكتهب .390/4
ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،261/1ايًباب ٚ ، 303/1ؾطز إؿكٌ ٚ ،47/2ؾطح ايطن،80/2 ٞ
ٚإػاعس .557/1

() 3

ٜٛٓط  :اؾٌُ . 77

() 4

ؾطح ايتػَٗ ٕ٫ ٌٝايو .271/2

() 5

ٜٛٓط  :ؾطح ابٔ ايٓا.292 ِٚ

() 6

اٱْكاف .261/1

() 7

ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو  .274نُا شنط شيو ابٔ ايٓا.292 ِٚ

() 8

ٜٛٓط  :ايؿاخط .489

() 9

ٜٛٓط  :اؾٓ.517 ٢

() 10

ٜٛٓط  :اشلُع .253/3
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ٚاعذلض عًَ ٢صٖبِٗ باٯت:ٞ
 - 1إٔ شيو ٪ٜز ٟإٍ إعُاٍ َعاْ ٞاؿطٚفٖٚ ،صا  ٫هٛظ  ،٭ْ٘ ٜ ٫كح ٗ
مَ : ٛا ظٜس قاُ٥اڄ ،إٔ ٜكاٍ :أ َا ظٜسڄا قا ُ٥ڄا عًَ ٢عْٓ ٢ؿٝت ظٜسڄا قاُ٥اڄ; ٚغبب
إٓع إٔ اؿطٚف إ ِا ٚٴ نعتٵ ْا٥ب٠ڄ عٔ ا٭ؾعاٍ طًب ڄا يٲهاظ ،ؾإشا أڂ

عًُتٵ

َعاْٗٝا ؾكس أڂ ٵضدعتٵ إٍ ا٭ؾعاٍ ٚاْتكض ايػطض َٔ قكس اٱهاظ ٚا٫ختكاض(.)1
ٚا٫ختكاض(.)1
ي ٛنإ ايعاٌَ (إَ )٫عٓ( ٢أغتجين) يٛدب ٗ (إػتجٓ )٢ايٓكب ؾك٘،

-2

 ٫ٚخ٬ف ٗ دٛاظ ايطؾع ٚاؾط ٗ ايٓؿ ٞمَ( : ٛا دا ْٞ٤أسس إ ٫ظٜسٷَٚ ،ا
َطضت بأس ٺس إ ٫ظٜس) ؾسٍ عً ٢أْٗا يٝػت ٖ ٞايعاًََ ١عٓ( ٢اغتجين) (.)2
 ٍٙبٓش( : ٛقاّ ايك ّٛغرل ظٜس); ٭ٕ (غرل ) َٓكٛب  ٖٛٚ ،إَا
بڂ
 - 3إٔ قٍٛٳِٖ ٟٴ ٵ
إٔ ٜهَٓ ٕٛكٛب ڄا بتكسٜط (إٚ ،)٫إَا إٔ ٜهَٓ ٕٛكٛباڄ بٓؿػ٘ ٚ ،إَا بايؿعٌ
ايص ٟقبً٘ ٚ ،قس بڀٌ إٔ ٜهَٓ ٕٛل ٚب ڄا بـ (إ ;)٫٭ٕ ايتكسٜط عٓس شيو ( :قاّ
 ٗ ٬سهِ ا٭ٚ ٍٚ
ايك ّٛإ ٫غرل ظٜس )ٖٚ ،صا ؾاغس; ٭ٕ إػتجٜٓ ٢كبح زاخ ڄ
(غرل) كطد ڄا َٓ٘  .نُا بڀٌ إٔ ٜكاٍ إٔ ٜ ٙعٌُ ٗ ْؿػ٘; ٭ٕ (غرل ) َٛنٛع ٠
عً ٢اٱبٗاّ ؾأؾب٘ ايٛطٚف إبُٗ ، ١ؾتعٌ إٔ ٜه ٕٛايٓاقب ٖ ٛايؿعٌ ايصٟ
قبً٘(.)3
-4

اعذلض عً ٢تكسٜط ايؿعٌ (أغتجين) بتكسٜط (اَتٓع) ،ؾرلؾع إػتجٓ ٢بس ڄ٫

َٔ ايٓكب(.)4
() 1

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ، 262/1ايًباب ٚ ، 304/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،74/2ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض
.252/2

() 2

ٜٛٓط  :اٱْكاف .263/1

() 3

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،263/1ايًباب ٚ ،303/1ؾطح إؿكٌ .47/2

() 4

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،263/1ايًباب .304/1
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 - 5إشا أعًُت (إَ )٫عٓ( ٢أغتثين) نإ ايهًْ ّ٬تٌٚ ،إشا أعٌُ ايؿعٌ
نإ ايهٚ ١ًْ ّ٬اسسٚ ،٠ن ٕٛايهٚ ١ًْ ّ٬اسس ٠أًْ َٔ ٍٚتٌ(.)1
-6

إٔ اؿطف إشا نإ كتكاڄ باغِ ٚاسس ٜ ٫عٌُ إ ٫اؾط(.)2

-7

ٖصا إصٖب ًٜعّ أٜ ٫هَ ٕٛا بعسٖا إَٓ ٫كٛب ڄا بـ (إ ;)٫٭ْٗا طايب ١ي٘

عً ٢نٌ ساٍ(.)3
املرِب الجاٌ٘:

ٜصٖب أقشاب٘ إٍ إٔ ايٓاقب يًُػتجٓ ٢بـ

(إ ٖٛ )٫ايؿعٌ قبٌ

(إ)٫

بٛاغڀتٗاٚ ،قس ْػب ٖصا ايك ٍٛإٍ غٝب ;)4( ٜ٘ٛ٭ْ٘ ٚا ٙض ن َ٘٬عٓسَا قاٍ
عٔ أٚد٘ إػتجٓ ٢بعس (إٚ" : )٫ايٛد٘ اٯخط إٔ ٜه ٕٛا٫غِ بعسٖا خاضد ڄا ٖا
 ٬ؾَ ٘ٝا قبً٘ َٔ ايه ٖٛٚ ،)5( " ّ٬اختٝاض ابٔ ايػطاز
زخٌ ؾَ ٘ٝا قبً٘ عاَ ڄ
سٌ ٜك " :ٍٛؾًُا تٛغڀت (إ )٫سسخ َعٓ ٢ا٫غتجٓاٚٚ ٤قٌ ايؿعٌ إٍ َا بعس
(إ ٖٛٚ ،)6("...)٫اختٜاض ايػرلاٗ (ٚ ،)7أب ٞعً ٞايؿاضغْٚ ،)8(ٞػب يًبكط،)9( ٌٜ
يًبكطٚ ،)9(ٌٜب٘ أخص ابٔ خطٚف ( ٖٛٚ ،)10اختباض ابٔ ايباشف (ٚ ،)11ابٔ باب
ؾاش(،)12
(ٜٛٓ ) 1ط :اٱْكاف ٚ ،264/1ايًباب .304/1
() 2

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .252/2

() 3

ٜٛٓط  :ضقـ إباْ.177 ٞ

() 4

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ ٚ ،46/2ضقـ إباْٚ ،176 ٞا٫ضتؿاف ٚ ،1505إػاعس .556/1

() 5

ايهتاب .310/2

() 6

ا٭ق.281/1 ٍٛ

() 7

ٜٛٓط  :ؾطح ايػرلاٗ .60/3

() 8

ٜٛٓط  :اٱٜهاح .175

() 9

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،261/1ؾطح ايطنٚ ،80/2 ٞإػاعس .556/1

() 10

ٜٛٓط  :ؾطح ٌْ ايعداد. 958/2ٞ

() 11

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،253/2ايتكطٜح ٚ ،349/1اشلُع .252/3

(ٜٛٓ ) 12ط  :ؾطح إكسَ ١احملػب.322/2 ،١
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ٚايطْسٚ،)1(ٟابٔ ايها٥ع(ٚ،)2غرلِٖ(.)3
ٚقس اغتسيٛا عًَ ٢صٖبِٗ بايكٝاؽ عً ٢إؿعَ ٍٛع٘ م( : ٛاغت ٣ٛإا٤
ٚاـؿب )١ؾإٕ ا٫غِ ْكب بايؿعٌ إتكسّ بتك ١ٜٛايٛا(ٚ ، ٚإ )٫نـ (ايٛآٖ ) ٚا
َجٌ سطٚف اؾط ٗ تعسٜتٗا ايؿعٌ إٍ َا بعسٖا(.)4
ٚقس نعـ َصٖبِٗ بايؿعٌ اي٬ظّ ،ؾإْ٘ ٜ ٫ه ٕٛعاَ٬ڄ

( .)5نُا ضز

بٓش( :ٛايك ّٛإخٛاْو إ ٫ظٜساڄ) ؾٓٝكب (ظٜس) ٚيٝؼ ٖٓا مث ١ؾعٌ( ،)6نُا أبڀً٘
أبڀً٘ ابٔ َايو بكٛيٜ٘ٚ " :بڀٌ ٖصا إصٖب قش ١تهطٜط ا٫غتجٓا ٤م ٛقبهت
عؿط ٠إ ٫أضبع ١إ ٫زضُٖاڄ إ ٫أضبعاڄ; إش  ٫ؾعٌ ٗ إجاٍ إصنٛض إ ٫قبهت"(.)7
ٚقس أدٝب عٔ ايؿعٌ اي٬ظّ بأْ٘ تعس ٣بتك( ١ٜٛإ ٗٚ )٫م( : ٛايك ّٛإخٛاْو إ٫
ظٜساڄ ) بإٔ ايٓاقب ي٘ َا ٗ إخٛاْو َٔ َعٓ ٢ايؿعٌ; ٭ٕ ايتكسٜط

 :اٍقّٛ

ٜكازقْٛو إ ٫ظٜساڄ ،ؾـ (إ ) ٫قٛت ايؿعٌ إكسض ؾأٚقًت٘ إٍ ظٜس ؾٓكب٘(.)8
املرِب الجالح :

َٔ ايٓشا َٔ ٠شٖب إٍ إٔ (إَ )٫طنب( َٔ ١إٕ)  )٫( ٚاييت يًعڀـ ،ثِ

خؿؿت (إٕ) ٚأزغُت ٗ (ْٚ )٫كبت (إٕ) إػتجٓ ٗ ٢اٱهابٚ ،عڀؿٛا ٗ
ايٓؿ ٞاعتباضڄا بـ (ٜٓٚ )٫ػب ٖصا إصٖب إٍ ايؿطا )9( ،٤إ ٫إٔ ايؿطا ٤قطح بإٔ
(ٜٛٓ )3( ) 1ط  :اشلُع .252/2
ز

(ٜٛٓ ) 3ط  :ضقـ إباْٚ ،176 ٞؾطح ابٔ عكٚ ،461/1 ٌٝايٓش ٛايٛاٗ .315/2
(ٜٛٓ ) 4ط :اٱْكاف ٚ ،262/1ايًباب ٚ،303/1ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض  ،253/2اشلُع .253/3
() 5

ٜٛٓط :اٱْكاف .261/1

() 6

ٜٛٓط  :اٱْكاف  ،261/1ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض  ،253/2اشلُع .252/3

() 7

ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،277/2شنط ٙنصيو ابٔ ايٓاٚ ،293 ِٚابٔ عك ٗ ٌٝإػاعس
.556/1

() 8

ٜٛٓط  :اٱْكاف .264/1

() 9

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،261/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،47/2ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض  ٚ ، 254/2ؾطح
ايتػٗ ٫ ٌٝبٕ َايو ٚ ،279/2ؾطح ايطنٚ ،80/2 ٞؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز ٚ ، 528 ٟاؾٓ٢
ٚ ،517إػاعسٚ ،557/ايتكطٜح ٚ ،349/1اشلُع .253/3
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(إٕ) ٖٓا ٖ ٞايٓاؾٚ ١ٝيٝػت إدؿؿ َٔ ١ايجك١ًٝ

ٚ .قٖ ٌٝصا إصٖب ٖٛ

إؿٗٛض يس ٣ايهٛؾ.)2(ٌٝ
ٚاؿذ ٗ ١شيو إٔ (إ )٫ضنبت نُا ضنبت (يَ )ٛع (ٚ )٫دع ٬سطؾ ڄا ٚاسساڄ(.)3

ٚقس ضز ٖصا إصٖب َا ٜأت:ٞ
 - 1أْ٘ ّ بين عً ٢ازعا ٤ايذلنٝب  ٫ٚ ،زي ٌٝعً ٘ٝؾًٜ ٬تؿت إي.)4(٘ٝ
 - 2ي ٛنإ ايه ّ٬نُا ظٴعِ ٗ ٖصا إصٖب يٛدب إٔ  ٫تعٌُ

(إٕ); ٭ٕ

(إٕ) ايجك ١ًٝإشا خؿؿت بڀٌ عًُٗا (.)5
 - 3أْ٘ ي ٛقح ايذلنٝب مل ٜكح ايعٌُ ايص ٟنإ قبً٘; ٭ٕ إعٓ ٢قس تػرل
ٚسسخ شلُا بايذلنٝب سهِ آخط (.)6
 - 4إٔ ايٓكب بـ (إٕ ) ٜبڀٌ; ٭ْٗا إشا ْكبت اؾتكطت إٍ خدل ٚيٝؼ ٖٓا
خدل(.)7
-5

إٔ ( ٫ )٫تعٌُ ايطؾعٚ ،ي ٛعًُت ٫ؾتكطت إٍ خدل(.)8

ٜٛٓط َ :عاْ ٞايؿطا377/2 ٤
(ٜٛٓ ) 2ط  :اٱْكاف ٚ ،261/1ؾطح ايًباب ٚ ،303/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،47/2ايؿاخط .489
() 3

ٜٛٓط  :اٱْكاف .261/1

() 4

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،264/1ايًباب ٚ ،304/1ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،254/2ؾطح
ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،279/2ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.528 ٟ

() 5

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،264/1ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.528 ٟ

() 6

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،264/1ايًباب ٚ ،304/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .279/2

() 7

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ،305/1ؾطح ايتػ٘ ٫ ٌٜبٔ َايو ٚ ،279/2ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز،528 ٟ
ٚايؿاخط .489

() 8

ٜٛٓط  :ايًباب .305/1
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 - 6نُا ضز َصٖبِٗ بٓشَ( : ٛا قاّ إ ٫ظٜس) بايطؾع; ٭ْ٘ ٜ ٫كح ٖٓا عٌُ يـ
(إٕ) أ.)1( )٫( ٚ
املرِب السابع:

إٔ إػتجَٓٓ ٢كٛب بـ (إٔٻ) َكسض ٠بعس (إٖٚ ،)٫صا َصٖب ايهػا.)2(ٞ٥
ٚقس ضز ن َ٘٬بأْ٘ َبين عً ٢ازعا ٤تكسٜط َا ٫زي ٌٝعً ٫ٚ ٘ٝساد١
إيٚ ،٘ٝبأُْٗا ٗ تأَ ٌٜٚكسض ؾ٬بس شلُا َٔ عاٌَ ،ؾٓٝبػ ٞإٔ هعٌ عاَ٬ڄ ٗ
ٚ ،أٜه ڄا ؾإٕ ايعطب ٫

ا٫غِ بٓؿػ٘ ٫ٚ ،ساد ١إٍ ايتهًـ

تهُط (إٕ)

ٚأخٛاتٗا ٚتبك ٢عًُٗا يهعؿٗا(. )3
املرِب ارتاوظ:

ٜٓػب نصيو يًهػا ٖٛٚ ٞ٥إٔ ايٓاقب ٖٓا إدايؿ.١

()4

ٚأبڀٌ نصيو; ٭ٕ إدايؿ ١ي ٛناْت تٛدب ايٓكب يٛدب ٗ قٍٛى :قاّ
ظٜسٷ  ٫عُطٷ; ٭ٕ َا بعس ( )٫كايـ ٕا قبًٗاٚ ،يٛدب ايٓكب ٗ مَ( : ٛا قاّ
ظٜس يو ٕ عُط.)ٚ

()5

() 1

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .254/2

() 2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،261/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،48/2ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،279/2ؾطح
ايطنٚ ،80/2 ٞا٫ضتؿاف ٚ ،1506ؾطح ايتؼٖ ٌٝيًُطازٚ ،527 ٟاؾٓٚ ،516 ٢إػاعس
ٚ ،556/1ايتكطٜح ٚ ،349/1اشلُع .253/3

() 3

ٜٛٓط :اٱْكاف ٚ ،265/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،279/2ؾطح ايطنٚ ،80/2 ٞؾطح
ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،527 ٟإػاعس .556/1

() 4

ٜٛٓط :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض

ٚ ،253/2ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،527 ٟاؾٓ،517 ٢

ٚايتكطٜح ٚ ،349/1اشلُع .253/3
() 5

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .253/2
145

املرِب الطادع:
إٔ ايٓاقب بعس (إَ )٫هُط ٚتكسٜط( ٙأغتجين )(ٜٓٚ ،)1ػب إٍ يعداز(،)2
ٚإدلز(.)3
َ ٖٛٚطزٚز; ٭ْ٘ كايـ يًٓٛا٥ط  ،إش  ٫هُع بٌ ؾعٌ ٚسطف ٜسٍ عً٢
َعٓا ٫ ٙبإنُاض  ٫ٚبإٗٚاض ٚ ،ي ٛداظ شٍ ى يٓكب َا بعس (يٝت )( ٚ ،نإٔ )،
 )٫(ٚبـ(أمت ْٚ ٢أؾب٘ ٚأْؿ. )4() ٞ
املرِب الطابع:

إٔ ايٓاقب َا قبٌ (إ )٫عً ٢غب ٌٝا٫غتك ،ٍ٬أ َٔ ٟغرل إٔ تهٕٛ

(إَ )٫عس ١ٜيْ٘ٚ ،ػب ٫بٔ خطٚف (.)5
ٚاعذلض عً ٘ٝبأْ٘ سهِ َا ْٛ ٫رل ي٘; ٚشيو ٭ٕ إٓكٛب عً٢
ا٫غتجٓا ٤بعس (إَ ٫ )٫كته ٢ي٘ غرلٖا; ٭ْٗا ي ٛسصؾت مل ٜهٔ يصنطَ ٙعٓ،٢
ؾً ٛمل تهٔ عاًَ ١ؾَٛ ٫ٚ ٘ٝقً ١عٌُ َا قبًٗا إيَ ٘ٝع اقتهاٗ٥ا إٜا ٙيعّ عسّ
ايٓٛرل ،ؾٛدب عسّ ا٭خص ب٘(.)6

(ٜٛٓ ) 1ط  :ؾطح ايتػٗٚ ،278/2 ٌٝؾطح ايطن.81/2 ٞ
() 2

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،278/2ؾطح ابٔ ايٓاٚ ،293 ِٚاؾٓٚ ،516 ٢إػاعس
ٚ ،556/1ايتكطٜح ٚ ،349/1اشلِ ع .253/3

() 3
() 4

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،527 ٟاؾٓٚ ،516 ٢إػاعس ٚ ،556/1اشلُع .253/3
ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،279 ،278/2ؾطح ابٔ ايٓاٚ ،294 ،293 ِٚإػاعس
.556/1

() 5

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،279 ،278/2ؾطح ابٔ ايٓاٚ ،293 ِٚا٫ضتؿاف ،1506
ٚؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،527 ٟاؾٓ.516 ٢

() 6

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،277/2ؾطح ابٔ ايٓا.293 ِٚ
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املرِب الجاوَ:

ٖٓاى َٔ شٖب إٍ أْ٘ اْتكب عًُ ٢اّ ايهّ٬

( ،)1نُا اْتكب

(زضُٖاڄ) بعز عؿط ٗ ٜٔم( : ٛعؿط ٜٔزضُٖاڄ )( ٖٛٚ ،)2اختٝاض ابٔ عكؿ ٛض(،)3
ٚإطاز.)4(ٟ
املرِب التاضع:

ٜط ٣بعضِٖ أْ٘ اْتكب بإػتجٓ َ٘ٓ ٢بٛاغڀ( ١إ ;)٫٭ْ٘ ضَا ٜ ٫هٕٛ

ٖٓاى ؾعٌَ ٫ٚ ،عٓاٖٚ ،ٙصا ضأ ٟابٔ اؿادب(.)5
أعع الرتجٗح عٍد البعم٘ :الدلٗن العكم٘ :
ا

اعتُس ايبعًٖٓ ٞا عً ٢ايسي ٌٝايعكً ،ٞؾـ ( إ )٫عٓسْ ٙاقب ;١٭ْٗا سطف
كتل با٭زلاَٚ ،٤ا نإ نصيو ؾٗ ٛعاٌَ٪ٜٚ .نس ايبعً ٞزي ً٘ٝايعكًٖٓ ٞا
بكٝاؽ ايعًٚ ،١ؼسٜساڄ قٝاؽ إػا ;ٟٚ٭ْ٘ ٌٓ (إ )٫عً ٢ايٓٛرل نـ (نإ )
ٚأخٛاتٗاٚ ،سطٚف ايٓسا ٗ ٤اختكاقٗا ٚعًُٗا.
الرتجٗح :

ايطادح إصٖب ايجاْ ، ٞأ ٟإٔ ايٓاقب يًُػتجٖٓٓ ٢ا ٖ ٛايؿعٌ بٛاغڀ١
(إ ;)٫قٝاغ ڄا عً ٢إؿعَ ٍٛع٘ .

() 1

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ، 254/2اؾٓٚ ،517 ٢ايتكطٜح .349/1

() 2

ٜٛٓط  :ايتكطٜح .349/1

() 3

ٜٛٓط  :ؾطح ابٔ عكؿٛض .254/2

() 4

ٜٛٓط  :اؾٓ.517 ٢

() 5

ٜٛٓط  :ؾطح اٱٜهاح ٫بٔ اؿادب .363/1
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بٍا( ٞغري)
ٌص املطأل: ٛ

ٜك ٍٛايبعً" :ٞإشا أنٝؿت (غرل) إٍ َتُهٔ مل هع بٓاٖ٩اٚ ،إٕ أنٝؿت
إٍ غرل َتُهٔ داظ بٓاٖ٩ا نك ٍٛايؿاعط :
مل ٟٳٵّ ْع ايـٻٵض بٳ َٓٗا غرلٳ إٔٵ ْڀكتٵ
()1

ٓاَ١څ ٗ ؽٴ قٕٛڈ شاتٹ أٚقاٍڇ

بؿتح ضا( ٤غرل)َ ٫ٚ ،عٓ ٢يصيو غ ٣ٛإناؾتٗا إٍ غرل َتُهٔ

ٚ ،قاٍ

ايهٛؾ :ٕٛٝهٛظ بٓاٖ٩ا َڀًكاڄ ،سها ٙعِٓٗ أب ٛايبكا( ٗ ٤خ٬ؾ٘) ٚ ،عًتِٗ
ٚعًتِٗ ٗ شيو ٚقٛعٗا َٛقع اؿطفَ ٖٛٚ ،بين ،ؾهصيو ايٛاقع َٛقع٘،
ٚايكشٝح ا٭ ;ٍٚ٭ٕ َكته ٢ايسي ٌٝإٕ نإ َعطب ڄا قبٌ اٱناؾٜ ١بك ٢بعسٖا
َعطب ڄا نػا٥ط ا٭زلا ٤إعطبٚ ، ١٭ٕ َٔ ا٭زلاَ ٤ا ٜهَ ٕٛبينٽ ا َكڀٛع ڄا عٔ
اٱناؾٚ ،١تعطب إشا أنٝؿت نـ (قبٌ ٚبعس) ،ؾهٝـ تبْٖ ٢صَ ٙهاؾٚ ١تعطب
ت َهاؾ١ڄ إٍ غرل َتُهٔ; ٭ٕ إهاف ٜهتػ ٞبعض
بٕڇٟٳ ٵ
َؿطز٠؟ ٚإِا ٴ
أسهاّ إهاف إيٚٚ ،.... ٘ٝقٛع ا٫غِ َٛقع اؿطف ٚ ٟ ٫دب بٓا ٙ٤بسي ٌٝأ ٻٕ
قٛيوځ( :أخصتٴ بعضٳ ايسضاِٖ) َعٓ :٢أخصت َٔ ايسضاِٖ (ٚ ،ظٜس َجٌ عُط) ٚ

() 1

ايبٝت َٔ ايبػ ٖٛٚ ٘ٝ٭ب ٞقٝؼ ا٭غًت ٗ خعاْ ١ا٭زب  َٔ ٖٛٚ ،408/4ؾٛاٖس اٱْكاف
ٚ ،287/1ايؿاخط ٚ ،505إػين ٚ ،181/1إػاعس  .591/1أ ٚقاي٘ أ ٟمثاض. ٙ
ٜٛٓط :يػإ ايعضب (ٚقٌ).4900/54 ،

148

َعٓ ( :٢ظٜس نعُط ،) ٚؾٛقعت (بعض) َٛقع (َٔ) أَ( ٚجٌ) َٛقع (ايهاف)
ُٖٚا َعطبإ"(.)1
حتمٗن املطأل:ٛ

اختًـ ايٓشا ٗ ٠بٓا( ٤غرل) ٚشلِ ٗ شيو َصٖبإ:
املرِب األٔه :

ٜصٖب ايبكط ٕٜٛإٍ أْ٘ هٛظ بٓا( ٤غرل ) إشا أنٝؿت إٍ غرل إتُهٔ،
غ٬ف إناؾتٗا إٍ إتُهٔ ؾإِْٗ  ٫هٝع ٕٚبٓاٖ٤ا (ٚ ،)2بكٛشلِ أخص أنجط
ايٓشا.)3(٠
ٚاستذٛا ٕصٖبِٗ باٯت:ٞ
 - 1قايٛا  :إٕ اٱناؾ ١إٍ غرل إتُهٔ تٴ زٳ ٚٿ ٴظ ٗ إهاف ايبٓا ،٤ؾهصيو
ٖٓا ( ; )4٭ٕ املناف ٜهتػ ٞنجرلڄا َٔ أسهاّ إهاف إيٚ ،٘ٝإهاف
ٚإهاف إي ٘ٝنايؿ ٤ٞايٛاسس ،ؾذاظ إٔ ٜتعس ٣ايبٓا ٤إٍ إهاف َٔ إهاف
إيٚ ،٘ٝشيو م ٛقٛي٘ تعاٍ( :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) (ٚ )5قٛي٘ تعاٍ ( :ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ) ( )6ؾـ (َ( ٚ ) ّٜٛجٌ ) ٗ اٯٜتٌ هٛظ ؾُٗٝا ايبٓا٤
ٚاٱعطاب(.)7
() 1

ايؿاخط .506 -505

() 2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،287/1ؾطح ايطنٚ ،127/2 ٞإكاقس ايؿاؾ.392/3 ١ٝ

(ٜٛٓ ) 3ط  :إٓكـ ٚ ، 125ايؿاخطٚ ،506 :ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ،549 ٟإػين ٚ ،180/1إػاعس
.590/1
() 4

ٜٛٓط  :اٱْكاف .287/1

() 5

غٛض ٠ايٌُٓ ،آ.89 : ١ٜ

() 6

غٛض ٠ايصاضٜات ،آ ١ٜضقِ .23 :

() 7

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ .287/2
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-2

ٖٚصا عً ٢اـ٬ف َٔ اٱناؾ ١إٍ إتُهٔ ،ؾإْٗا  ٫ػٛظ ٗ إهاف

ايبٓا ،٤ؾٗ ٛبا ڈم عً ٢أقً٘ ٗ اٱعطاب ٚ ،نصيو (غرل ) ؾإْٗا اغِ َعطب قبٌ
اٱناؾ ١ؾبكٝت عً ٢إعطابٗا بعس اٱناؾ ١نػا٥ط ا٭زلا ٤إعطب.)1(١
ٚتؿػرل شيو ٗ م( : ٛدا ْٞ٤غرل ظٜس ) َ( ٚطضت بػرل ظٜس ) ،ؾػرل ٖٓا
َعطب ١ب ٬خ٬فٚ ،ي ٛداظ ايبٓا ٤يهإ يعً ١اٱناؾٚ ،١اٱناؾٖٓ ١ا َٛدٛز،٠
ٚمل هع ايبٓاٖٚ ٤صا زي ٌٝعً ٢إبڀاٍ ايتعً ٌٝباٱناؾٚ ، ١ايسي ٌٝعً ٢شيو إٔ
(غرل )  ٫تتعطف باٱناؾ ،١بٌ ْٖ ٞهطٚ ٠ايٓهطات َعطبات

 ،نُا أْٗا ٫

َعٓ ٢شلا إ ٫باٱناؾٚ ، ١ي ٛناْت اٱنا ؾ ١عً ١ايبٓا ٤يٛدب أ ٫تعطب ٗ أٟ
َٛنع إناؾ ، ١نُا إٔ بعض إبٓٝات تعطب إشا أنٝؿتٖٚ ،صا زي ٌٝعً ٢إٔ
اٱناؾ ٫ ١تًعّ ايبٓا.)2(٤
نُا استذٛا بايػُاع(ٚ ،)3شيو بك ٍٛايؿاعط:
مل ّٓع ايؿطب َٓٗا غرل إٔ ْڀكت
ٓاَ ٗ ١غكٕٛڈ شات أ ٚقاٍ
ٚايؿاٖس ؾ ٘ٝبٓا( ٤غرل) عً ٢ايؿتح; ٭ْٗا أنٝؿت إٍ َبين ٖٛٚ ،اؿطف
إكسض( ٟإٔ)ٚ ،ي ٫ٛايبٓا ٤يهإ سكٗا ايطؾع.
املرِب الجاٌ٘:

ٜصٖب ايهٛؾ ٕٛٝإٍ إٔ (غرل ) هٛظ بٓا ٖ٩ا عً ٢ايؿتح ٗ نٌ َٛنع
وػٔ ؾٚ ٘ٝقٛع (إ ،)٫غٛا ٤أنٝؿت إٍ َتُهٔ أ ٚغرل َتُهٔ ٚ ،شيو م: ٛ
() 1

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،290/1ايؿاخط .506

(ٜٛٓ ) 2ط  :ايتيب ٜٔم.362 ،361
(ٜٛٓ ) 3ط  :إٓكـ ٚ ،125ؾطح إؿكٌ ٚ ،287/2ؾطح ايطنٚ ،127/2 ٞايؿاخط ٚ ،505ؾطح
ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،549 ٟإػين ٚ ،181 ،180/1إػاعس ٚ ،591اشلُع ٚ ،233/3ساؾ١ٝ
اـهط.208/1ٟ
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(َا ْؿعين غرل قٝاّ ظٜس)َ( ٚ ،ا ْؿعين غرل إٔ قاّ ظٜس )(ٜٓٚ ،)1ػب ؼسٜساڄ إٍ
ايؿطا. )2(٤
ٚاؿذ ٗ ١قٛشلِ تتُجٌ ٗ إٔ

(غرل ) قاَت َكاّ (إ(ٚ ،)٫إ )٫سطف

اغتجٓاٚ ،٤ا٭زلا ٤إشا ٚقعت ٗ َٛنع اؿطف ٚدب إٔ تبٖٓٚ ،٢صا ٜ ٫تأثط
بإناؾ( ١غرل) إٍ َتُهٔ أ ٚغرل َتُهٔ(.)3
ٚقس ضز قٛشلِ بأْ٘ ي ٛداظ ٭َهٔ إٔ ٜكاٍ ( :ظٜس َجٌ عُط ،) ٚؾٝبٓ٢
(َجٌ ) عً ٢ايؿتح يكٝاَ٘ َكاّ ايهاف ٭ٕ ق ٍٛى ( :ظٜس َجٌ عُطَ ٗ ) ٚعٓ: ٢
(ظٜس نعُط ،)ٚيهٔ شيو ٜ ٫كع ؾسٍ عً ٢ؾػاز َصٖبِٗ ( ،)4نُا إٔ إهاف
إٍ غرل إتُهٔ هٛظ بٓاٚ ٙ٩يٝؼ َعٓا( ٙإ )٫نكٛي٘ تعاٍ ( :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ) ( ،)5فٜبڀٌ ايتعً ٌٝبٛقٛع٘ َٛقع (إ.)6( )٫
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :قٗاع الػبْ :

ٜعتُس ايبعً ٞعً ٢ايكٝاؽ ٗ إثبات تطدٝش٘ٚ ،ؼسٜسڄا عً ٢قٝاؽ ايؿب٘;
٭ٕ (غرل ) ٖٓا أؾبٗت ا٭زلا ٤إعطب ،١ؾَٗ ٞعطب ١قبٌ اٱناؾٚ ١بعسٖا

() 1

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،387/1ايتبٚ ،360 ٌٝايؿاخط .505

(ٜٛٓ ) 2ط :ؾطح ايطنٞ

ٚ ،127/2ا٫ضتؿاف ٚ ،1542/3ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٟ

549

ٚإػاعسٚ ،590/1إكاقس ايؿاؾٚ ،392/3 ١ٝساؾ ١ٝايكبإ  ٚ ، 228/2ساؾ ١ٝاـهطٟ
.208/1
() 3

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،287/1ايتبٚ ،362 ٌٝايؿاخط .506

() 4

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،290/1ايتب.364 ٌٝ

() 5

غٛض ٠ايٌُٓ  ،آ.89 : ١ٜ

() 6

ٜٛٓط  :اٱٕقاف ٚ ،290/1ايتب.364 ٌٝ
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نا٭زلا ٤إعطبٚ ،١هٛظ بٓاٖ٩ا إشا أنٝؿت إٍ غرل إتُهٔ; ٭ْٗا ٗ شيو
َجٌ إهاف عٓسَا ٜهتػ ٞبعض أسهاّ إهاف إي.٘ٝ
الرتجٗح:

ايطادح َصٖب ايبكط ;ٌٜيك ٠ٛأزيتِٗ َٔ إٔ إهاف ٜهتػ ٞنجرلڄا َٔ
أسهاّ إهاف إي ٗ ٘ٝساي ١بٓا٤

(غرل ) ٗٚ ،بكاٗ٥ا َعطب ١عٓس إناؾتٗا

يًُعطب ،نُا ناْت َعطب ١قبٌ اٱناؾَٚ ،١صٖبِٗ ٜعهس ٙايػُاع ٚايكٝاؽ.
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ٌصب الفعن املطازع بعد (الً ن٘)
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعً ٖٞٚ(( :ٞسطف دط َعٓا ٙايتعًٜٓٚ ،ٌٝتكب ايؿعٌ ايساخً ١عً٘ٝ

بإنُاض (إٔ); ٭ٕ اي ّ٬سطف دطٚ ....... ،قاٍ ايهٛؾ ٖٞ : ٕٛٝايعاًَ ١بٓؿػٗا;
٭ْٗا َعٓ( ٢ن( ٚ )ٞن )ٞعاًَ ١بٓؿػٗا ،ؾهصا َا َ ٗ ٚ ٙعٓاٖا ٚ٭ٕ دعًٗا
داض ٠بٓؿػٗا ٜؿػس َٔ دٗ ١زخٛشلا عً ٢ايؿعٌٚ ،تكسٜط (إٔ) ٜ ٫كشح شيو ،أ٫
تط ٣أْو  ٫تك : ٍٛأَطتو بتؿعٌ اـرلٳ ،ظٜس  :بإٔ تؿعٌٳ ،ؾتعٌ إٔ تهٖٞ ٕٛ
ايٓاقبٚ ، ١ايكشٝح ا٭ٚ ، ٍٚاؾٛاب عٔ ا٭ ٍٚبإٔ (ن ) ٞسطف دط( ٚ ،إٔ)
ْاقب ١بعسٖاٚ ،بتكسٜط تػً ّٞأْٗا ٖ ٞايٓاقب ١بٓؿػٗا ؾاؼازُٖا ٗ إعٓ٫ ٢
ٜٛدب اؼازُٖا ٗ ايعٌُ  ،بسي ٌٝإٔ (إٔٸ) ايجك( ٚ ١ًٝإٔ) اـؿٝؿَ ١تشستإ ٗ
نُْٗٛا َكسضٜتٌٚ ،عًُُٗا كتًـ ٚ ،ايجك ١ًٝكتك ١با٭زلاٚ ،٤اـؿٝؿ١
كتك ١با٭ؾعاٍٚ ،ايؿطم بٌ اي ٚ ّ٬ايبا : ٤إٔ اي ّ٬تسٍ عً ٢غطض ايؿاعٌ ،
َٚا َٔ ؾاعٌ إٚ ٫ي٘ غطض ٗ ايؿعٌٚ ،يٝؼ نٌ ؾعٌ ٜه ٕٛي٘ غبب تػتعٌُ
ايباَ ٤ع٘"( . ) 1
حتمٗن املطأل:ٛ

اختًـ ٗ ْكب ايؿعٌ إهاضع بعس ( ّ٫ن ٖٞٚ ،)ٞإػُا ّ٫ ٠ايتعً،ٌٝ

 َٔ ٖٞٚاؿطٚف اؾاضٚ ،٠يًٓشا ٗ ٠شيو أضبعَ ١صاٖب:
املرِب األٔه:

ٜصٖب ْٗٛض ايبكط ٌٜإٍ إٔ ايٓاقب يًؿعٌ إهاضع بعس ( ّ٫نٖٛ )ٞ

(إٔ) َهُطٜ ،) 2 (٠ك ٍٛإدلز عٔ ٖص ٙاي(( : ّ٬ؾـ (إٔ) بعس ٖص ٙايَ ّ٬هُط;٠
ٚشيو ٭ٕ اي َٔ ّ٬عٛاٌَ ا٭زلاٚ ،٤عٛاٌَ ا٭زلا ٫ ٤تعٌُ ٗ ا٭ؾعاٍ ،ؾـ (إٔ)
(  ) 1ايؿاخط .557 ،556
( ٜٛٓ ) 2ط  :اٱْكاف ٚ ،575/2ا٫ضتؿاف ٚ ،1659/4تٛنٝح إكاقس ٚ ،312/2اؾٓ،114 ٢
ٚايتكطٜح.243/2
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بعسٖا َهُط ، ٠ؾإشا أنُطت (إٔ) ْكبت بٗا ايؿعٌٚ ،زخًت عًٗٝا اي ّ٬٭ ٕ
(إٔ) ٚايؿعٌ اغِ ٚاسس ،نُا أْٗا ٚايؿعٌ َكسض ؾإعٓ : ٢د٦ت ٭ٕ أنطَو،
()1

أ :ٟد٦ت ٱنطاَو))

.

ٖٚصا َا ب ٘ٓٝابٔ ايػطاز( ٚ ،) 2عًَ ٢صٖبِٗ أنجط ايٓشا.) 3 (٠
ٚسذتِٗ ٗ شيو إٔ (اي َٔ )ّ٬عٛاٌَ ا٭زلاٚ ،٤عٛاٌَ ا٭زلا ٫ ٤هٛظ
إٔ ته ٕٛعٛاٌَ ٗ ا٭فعاٍٚٚ ،دب تكسٜط (إٔ) ز ٕٚغرلٖا; ٭ٕ (إٔ) َع ايؿعٌ
َكسض ،ؾٝشػٔ زخ ٍٛاي ّ٬عً ;٘ٝ٭ْٗا سطف دط كتل با٭زلا.) 4 (٤
املرِب الجاٌ٘:

ٜصٖب ايهٛؾ ٕٛٝإٍ إٔ ايؿعٌ إهاضع بعس ( ّ٫نَٓ ) ٞكٛب بٗا ( ،) 5

ٚمل ٜكسضٚا (إٔ).
ٚسذتِٗ ٗ نْٗٛا ْاقب ١أْٗا قاَت َكاّ (نٚ ;) ٞشلصا تؿتٌُ عً٢
َعٓ( ٢نٚ ،)ٞنُا إٔ (ن )ٞتٓكب ايؿعٌ ؾهصيو َا قاّ َكاَ٘( .) 6
 َٔ َِٗٓٚقاٍ  :إْٗا تؿٝس َعٓ ٢ايؿط ٙؾأؾبٗت (إٕ) ايؿطط ، ١ٝإ ٫إٔ
(إٕ) ٕا ناْت أّ اؾعا ٤أضازٚا إٔ ٜؿطقٛا بُٗٓٝا ،ؾذعَٛا بـ

(إٕ) ْٚكبٛا

بايٚ[ ،) 7(ّ٬أناؾٛا إٔٻ دعٌٳٖا داضٜ ٠ؿؼز َٔ دٗ ١زخٛشلا عً ٢ايؿعٌٚ ،تكسٜط
()1

إكتهب .7 ،6 /2

()2

ٜٛٓط  :ا٭ق.150 /2 ٍٛ

()3

ٜٛٓط  :إؿكٌ ٚ ،330أَاي ٞابٔ ايؿذطٚ ،149 /2 ٟؾطح إؿكٌ ٚ ،230 /4إكطب
ٚ ،262/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،49/4ضقـ إباْٚ ،299 ٞايؿاخط ٚ ،556اؾٓ،115 ٢
ٚإػين ٚ ،207 /1إػاعس ٚ ،108 /3اشلُع ٚ ،140 /4ؾطح ا٭سل.449 /2 ْٞٛ

()4

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،576/2ايًباب ٚ ،29 /2ؾطح إؿكٌ ٚ ،230 /4ضقـ ا ٕباْ،300 ٞ
ٚايؿاخط ٚ ،556اؾٓ.115 ٢

()5

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،575/2ايًباب ٚ ،38 /2ؾطح إؿكٌ ٚ ،230 /4ايؿاخط ،556
ٚا٫ضتؿاف ٚ ،1659،1660/4تٛنٝح إكاقس ٚ ،312/2اؾٓٚ ،114 ٢إػاعس ،108 /3
ٚايتكطٜحٚ ،243/2اشلُع .140 /4

()6

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،575/2ايًباب ٚ ،39 /2ايؿاخط ٚ ،556اشلُع .140 /4

()7

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،575/2ؾطح إؿكٌ .230 /4
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(إٔ) ٜ ٫كشح شيو  ،قايٛا  :ؾ ٬هٛظ إٔ تك : ٍٛأَطتو بتهطّ ظٜساڄ ،أ : ٟبإٔ
تهطّ ظٜساڄ ،ؾٝتعٌ إٔ ته ٖٞ ٕٛايٓاقب.) 1 (١
ٚقس اعذلض عً ٢شيو باٯت:ٞ
 - 1قّ ٫ :ٌٝهٔ ايتػً ِٝبإٔ (ن ) ٞتٓكب بٓؿػٗا عً ٢اٱط٬مٚ ،إِا
تٓكب تاض ٠بتكس ٜط (إٔ); ٭ْٗا سطف دطٚ ،تاض ٠تٓكب بٓؿػٗا

ّ٫( ٌٓٚ ،

ن )ٞعًٗٝا ٗ سايْ ١كبٗا ايؿعٌ بتكسٜط (إٔ) أ ;ٍٚ٭ْٗا ٗ ٖص ٙاؿاي ١سطف
دط نُا إٔ (اي )ّ٬سطف دط .أَا ٗ اؿاي ١ا٭خط ٣ؾٗ ٞسطف ْكب ٌٓٚ ،
سطف اؾط عً ٢سطف اؾط أ ً٘ٓ َٔ ٍٚعً ٢سطف ايٓكب( .) 2
 ّ٫( - 2ن )ٞتؿتٌُ َعٓ( ٢ن ) ٞإشا ناْت ْاقبٚ ،١نصيو إشا ناْت
داض ،٠ؾإْ٘  ٫ؾطم بٌ (ن )ٞايٓاقب( ٚ ،١ن )ٞاؾاض ٗ ٠إعٓ.) 3 (٢
 ّ٫( - 3ن ٫ ) ٞتؿٝس َعٓ ٢ايؿط ، ٙبٌ َعٓ ٢ايتعًٚ ، ٌٝي ٛغًِ َا قاي٘
ايهٛؾ ٕٛٝيهإ ٜٓبػ ٞإٔ مٌُ عًٗٝا ٗ اؾعّ (  ،) 4ؾٝذعّ باي ّ٬نُا هعّ
هعّ بـ (إٕ).
 - 4ضز قٛشلِ  :إْٗا ي ٛناْت  ّ٫اؾط ؾاظ إٔ ٜكاٍ ( :أَطت بتهطّ ) عً٢
َعٓ( :٢أَطت بإٔ تهطّ) ٖٚصا ؾاغس ; ٭ٕ سطٚف اؾط  ٫تتػا ، ٣ٚؾإٕ ايّ٬
شلا َع ١ٜعً ٢غرلٖا; ٭ْٗا تسخٌ عً ٢إكازض اييت ٖ ٞأغطاض ايؿاعًٌٖٞٚ ،
ؾاًَ ١وػٔ إٔ ٜػأٍ بٗا عٔ نٌ ؾعٌ( .) 5
 - 5اؼازُٖا ٗ إعًٜٓ ٫ ٢عّ َٓ٘ اؼازُٖا ٗ ايعٌُٚ ،ايسي ٌٝعً ٢شيو
اؼاز (إٔٵ) ايٓاقب ١يًؿعٌ َع (إٔٻ) ايٓاقب ١ي٬غِ ٗ إعٓٚ ،٢مل ٜتشسا ٗ
ايعٌُ( .) 6
()1

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،576/2ايًباب ٚ ،39 /2ايؿاخط ٚ ،556ؾطح إؿكٌ .231 /4

()2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،577/2ايًباب .39 /2

( ٜٛٓ )4( ) 3ط  :اٱْكاف .578 ،577/2
()5

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،578/2ؾطح إؿكٌ .231 /4

()6

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ،39 /2ايؿاخط .556
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املرِب الجالح:

( ّ٫نَٓ ) ٞكٛب بٗا; يكٝاَٗا َكاّ

ٜصٖب ثعًب إٍ إٔ ايؿعٌ بعس

(إٔ)(.)1
املرِب السابع:

ٜصٖب ا بٔ نٝػإ ( ٚ ،) 2ايػرلاٗ (  ) 3إٍ دٛاظ إٔ ٜه ٕٛبعس اي( ّ٬إٔ)

أ( ٚن.)ٞ
ٚاغتسٍ عً ٢شيو بٛٗٛضُٖا م :ٛد٦ت ٭ٕ أقطأٚ ،يه ٞأقطأ( .) 4
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :الكٗاع

اعتُس ايبعً ٗ ٞتطدٝش٘ ٖٓا عً ٢ايكٝاؽ; ٭ْ٘ ٜط ٣إٔ ايكٝاؽ ٗ سطف
اؾط أٜ ٫عٌُ ٗ ايؿعٌ ،بٌ ٖ ٛكتل با٫غِٚ ،يصيو تهُط (إٔ); ٭ْٗا َع
ايؿعٌ اغِ ٗ ايتكسٜطٚ .بايتايٜ ٞػٛؽ ؾٗٝا عٌُ اؾط.
الرتجٗح:

ايطادح عٓس ٟإصٖب ا٭ َٔ ٍٚإٔ ايٓاقب يًؿعٌ بعس

( ّ٫ايتعًٖٛ ) ٌٝ

(إٔٵ) إكسضٖٚ ،٠صا ٪ٜنس ٙإٔ اي َٔ ّ٬عٛاٌَ ا٭زلا ،٤ؾ ٬تسخٌ عً٢
ا٭ؾعاٍ; ٚيصا قسضت (إٔٵ) بعسٖا; ٭ْٗا َٚا زخًت عً ٗ ٘ٝتكسٜط اغِ.

()1

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ ٚ ،231 /4ا٫ضتؿاف ٚ ،1660 /4تٛنٝح إكاقس ٚ ،312 /2اؾٓ٢
ٚ ،115ايتكطٜح ٚ ،244 ،243 /2اشلُع .140 /4

()2

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،1659 /4اؾٓٚ ،115 ٢إػاعس ٚ ،108 /3ايتكطٜح ٚ ،244 /2اشلُع
.140 /4

()3

ٜٛٓط  :اؾٓٚ ،115 ٢إػين ٚ ،207 /1إػاعس ٚ ،108 /3ايتكطٜح ٚ ،.244 /2اشلُع
.140/4

()4

ٜٛٓط  :إػاعس ٚ ،108 /3اشلُع .140 /4
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عىن اضي الفاعن واضّ٘ا
ٌص املطأل: ٛ

ٜك ٍٛايبعً ٗ ٞؾط ٙٚعٌُ اغِ ايؿاعٌ  (( :إٔ ٜهَ ٕٛطازاڄ ب٘ اؿاٍ أٚ

ا٫غتكباٍ  ،ؾإٕ أضٜس ب٘ إان ٞمل ٜعٌُ ; ٭ْ٘ مل ٜؿب٘ يؿ ٘ٛيؿ ٜايؿعٌ ايصٟ
َٖ ٛعٓا ، ٙغ٬ف إككٛز ب٘ اؿاٍ ٚا٫غتكباٍ  ،ؾإٕ يؿ ٘ٛؾب ٘ٝبًؿ ٜايؿعٌ
إسي ٍٛب٘ عً ٢اؿاٍ أ ٚا٫غتكباٍ  ٖٛٚ ،إهاضع ٚ ،شٖب ايهػا ٞ٥إٍ دٛاظ
إعُاي٘ َعٓ ٢إانَ ،ٞهتؿٝاڄ ٗ إؿاق٘ بايؿعٌ إان ٞبهَٛ ْ٘ٛاؾكاڄ ي٘ ٗ
إعٓ َٔٚ ، ٢سذذ٘ قٛي٘ تعاٍ ( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ) ٚ ،ايكشٝح
ا٭ٚ ، ٍٚاٯ ١ٜقُٛي ١عً ٢سها ١ٜاؿاٍ)) .

()1

حتمٗن املطأل: ٛ

اختًـ ٗ إعُاٍ اغِ ايؿاعٌ إشا أضٜس ب٘ إانٞ

ٚ ،يًٓشا ٗ ٠شيو

َصٖبإ :
املرِب األٔه :

ٜصٖب ايبكط ٕٜٛإٍ إٔ اغِ ايؿاعٌ إشا نإ َانٝاڄ مل ٜعٌُ ٗ

إؿعَ ٖٛٚ ،) 2(ٍٛصٖب غٝب.) 3 ())ٜ٘ٛ
ب ظٜس أ َؼ  ّ ٙٚ ،ا ناضبا ظٜس ِٖٚ ،
ٜٚك ٍٛإدلز  (( :تكٖ : ٍ ٛصا ناض ٴ
ناضب ٴ ٛعبساهلل ٖٔٚ ،ناضبات أخٝو ،نٌ شيو إشا أضزت بَ ٙعٓ ٢إاض  ،ٟمل
هع ؾ ٘ٝإٖ ٫صا ; ٭ْ٘ اغِ َٓعي ١قٛيو  ( :غ ّ٬ظٜسٺ ) (ٚ ،أخ ٛعبساهلل )( .) 4
()1

ايؿاخط . 699 ، 698

()2

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف ٚ ، 2271 / 4إػاعس . 196 / 2

()3

ٜٛٓط  :ايهتاب . 171 / 1

()4

إكتهب . 149 ، 148 / 4
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أ : ٟإٕ اغِ ايؿاعٌ إشا زٍ عً ٢إان ٞمل ٜٓكب إؿعٚ ٍٛإِا ٜهاف إيٚ ، ٙٞب٘
أخص ابٔ ايػطاز ( ٚ ، ) 1ايؿاضغٚ ،) 2 ( ٞعً ٘ٝأنجط ايٓشا.)3(٠
ٚاؿذ ١يس ِٜٗبٗٓٝا ايؿاضغ ٞبكٛي٘  (( :إِا أعٌُ عٌُ ايؿعٌ ٕؿابٗت٘
ايؿعٌ  ،ؾهُا أعطب إهاضع إش نإ يًشاٍ ٚا٫غتكباٍ نصيو أعٌُ اغِ
ايؿاعٌ ٚ ،نُا مل ٜعطب ايؿعٌ إانٞ

 ،نصيو مل ٟعٌُ اغِ ايـاعٌ إشا

نإ يًُان.) 4 ())ٞ
ؾشذتِٗ ُجًت ٗ ٌٓ اغِ ايؿاعٌ عً ٢ايؿعٌ إهاضع ٗ اؿاٍ
ٚا٫غتكباٍ; ٚ٭ْ٘ داض عً ٗ ٘ٝسطنات٘ ٚغهٓات٘ ٗ ايػايب (  ،) 5أَا إشا نإ
اغِ ايؿاعٌ َعٓ ٢إان ٞؾإْ٘ ٜ ٫عٌُ إش َ ٫هاضع ١بٚ ٘ٓٝبٌ إهاضع إَٔ ٫
قبٌ إعٓ ، ٢ؾٜ ٬عڀَ ٞا أعڀ ٢إؿابٗ ١يؿٛاڄ َٚعٓ. ) 6 ( ٢

()1

ٜٛٓط  :ا٭ق. 126 ، 125 / 1 ٍٛ

()2

ٜٛٓط  :اٱٜهاح ايعهس. 134 ، 133 ٟ

()3

ٜٛٓط  :إكتكس ٚ ، 515 / 1إؿكٌ ٚ ، 295ايًباب ٚ ، 437 / 1ؾطح إؿكٌ ، 99 / 4
ٚؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ، 75 / 3ؾطح ايهاؾ ٚ ، 1043 / 2 ١ٝايؿاخط ٚ ، 699أٚنح
املؽايو ٚ ، 186 / 3اشلُعٚ ، 81 /5ؾطح ا٭سل. 134 / 2 ْٞٛ

()4

اٱٜهاح ايعهس. 134 ٟ

()5

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ، 437 / 1ؾطح إؿكٌ ٚ ، 99 / 4ؾطح ايتػٗ ٫ ٌٝبٔ َايو ، 75 / 3
ٚإػاعس ٚ ،196 / 2ايتكطٜح . 66 / 2

()6

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ ٚ ، 100 ، 99 / 4ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ، 75 / 3ؾطح ايطنٞ
ٚ ، 416/3ايؿاخط ٚ ، 698ايتكطٜح . 66 / 2
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املرِب الجاٌ٘ :

ٜصٖب ايهػا ٞ٥إٍ دٛاظ إعُاٍ اغِ ايؿاعٌ إشا زٍ عً ٢إان، ) 1 ( ٞ

ٚقس ْػب إٍ ايهٛؾٚ ،) 2 ( ٌٝإٍ ٖؿاّ( ٚ ، ) 3ابٔ ّ ضا. ) 4 ( ٤
ٚاغتسٍ ايهػا ٞ٥بايػُاع ( ٚ ) 5شيو بقٛي٘ تعاٍ ( :ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ) (  ،) 6ؾأعٌُ باغ٘ َ ٖٛٚاضڈ .
ٚقس اعذلض عً ٢اغتس ٍٙ٫بأْ٘  ٫سذ ١ؾ ٘ٝؾٗ ٛسها ١ٜساٍ ( ٜ ،) 7كٍٛ
اؾطداْ ٗ ٞشيو ٚ (( :استر بٗص ٙاٯ ; ١ٜ٭ٕ باغڀ ڄا ٗ ايٛاٖط َاضڈ إ ٫أْ٘ ٗ
اؿكٝك ١كتٌ دساڄ; ٭دٌ إٔ إعٓ ٢عً ٢اؿاٍ ،أ ٫تط ٣أْو ي ٛأٚقعت إهاضع
َٛقع٘ مٚ : ٛنًبِٗ ٜبػ٘ شضاعٚ ٘ٝدست٘ َػتك ُٝڄا ٚ ،إشا ٚقع اغِ ايؿاعٌ
()1

ٜٛٓط  :إكتكس ٚ ، 513 / 1ؾطح إؿكٌ ٚ ، 100 / 4ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ، 550 / 1
ٚؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ، 75/ 3ؾطح ايهاؾٚ ، 1043 / 2 ١ٝؾطح ايطن، 417 / 3 ٞ
ٚايؿاخط ٚ ،698ا٫ضتؿاف ٚ ، 2272 / 5أٚنح إػايو ٚ ، 186 / 3إػاعس ، 197 / 2
ٚايتكطٜح ٚ ،66/2اشلُع ٚ ،81 / 5ؾطح ا٭سل. 134 / 2 ْٞٛ

()2

ٜٛٓط  :ايًباب . 437 / 1

()3

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف ٚ ، 2272 / 5إػاعس ٚ ، 197 / 2ايتكطٜح ٚ ، 66 / 2اشلُع . 81 / 5

()4

أب ٛدعؿط ابٔ َها ٖٛ ٤أٓس بٔ عبسايطٓٔ ايكططيب ايًدُٚ ٞيس بكططب١

 ،أخص عٔ ابٔ

َايو ايهتاب َتؿُٗاڄ ي٘ آضاَٚ ٤صاٖب كايؿ ١٭ٌٖ ايعطب َٔٚ ، ١ٝنتب٘ ( تٓع ٜ٘ايكطإٓ عُا
ًٜٝ ٫ل َٔ ايبٝإ )(ٚ ،إؿطف ٗ إق٬ح إٓڀل ) ٜٛٓط ايبػ ، 323 / 1 ١ٝا٭ع،146 / 1 ّ٬
ٜٓٚ ، 147ػب ي٘ ٖصا إصٖب ٗ ا٫ضتؿاف ٚ ، 2272 / 5إػاعس ٚ ، 197 / 2ايتكطٜح
. 66/2
()5

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ ٚ ، 100 / 4ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾٚ ، 1043 / 2 ١ٝايؿاخط ، 699
ٚإػاعس ٚ ،197/2ايتكطٜح ٚ ، 66 / 2اشلُع . 81 / 5

()6

غٛض ٠ايهٗـ آ.18 : ١ٜ

()7

ٜٛٓط :اٱٜهاح ٚ ، 134إكتكس ٚ ، 513 / 1ايًباب ٚ ، 438 / 1ؾطح إؿكٌ ، 100 / 4
ٚؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض ٚ ، 551/1ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾٚ ، 1043 / 2 ١ٝؾطح ايطنٞ
ٚ ، 418/3ايؿاخط ٚ ، 699أٚنح إػايو ٚ ، 186/3إػاعس ٚ ، 197 / 2ايتكطٜح ، 66 / 2
ٚاشلُع ٚ ، 82 / 5ؾطح ا٭سل. 134 / 2 ْٞٛ
159

ٗ َٛنع ٜكته ٞإهاضع ؾًٝؼ َٖ ٛاضڈ ٚإٕ نإ إعٓ ٢عً ٢إه ; ٞ٭دٌ
إٔ اؿاٍ إان ١ٝؼه ٢عً ٢قٛض ٠اؿانط.) 1 ())٠
ٚبصيو ٜكح ٚقٛع إهاضع َٛقع٘ ٚ ،ايسي ٌٝإٔ ايٛا( ٗ ٚﮗ) ٚاٚ
اؿاٍ ٚ ،يصا قاٍ غبشاْ٘ ( :ﮑ) بإها ضع ايساٍ عً ٢اؿاٍ ٚمل ٜكٌ :
( ٚقًبٓاِٖ ) بإان. ) 2 ( ٞ
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘  :قٗاع الػبْ :

ضدح ايبعً ٞعسّ إعُاٍ اغِ ايؿاعٌ إطاز ب٘ إانَ ٞعتُساڄ عً ٢ايػُاع;
٭ْ٘ ٜط ٣أْ٘ مل ٜطز ٗ ايػُاع اغِ ؾاعٌ َطازاڄ ب٘ إانٚ ٞأعٌُ َٚ ،ا اغتسٍ
ب٘ ايهػاٜ ٫ ٞ٥طتك ٞإٍ َػت ٣ٛايػُاع ٚ ،مل ٜطز نجرلڄا ست ٢وٌُ عً، ٘ٝ
ٚيهٓ٘ سها ١ٜساٍ ،نُا ٜعتُس ايبعً ٞعً ٢قٝاؽ ايؿب٘ ; ٭ْ٘ ٜط ٣إٔ اغِ
ايؿاعٌ إطاز ب٘ اؿاٍ أ ٚا٫غتكباٍ ،أعٌُ يؿبٗ٘ بايؿعٌ ٗ ايًؿ ،ٜأ ٟإهاضع
ٚيصيو أعٌُ .
الرتجٗح :

ٜذلدح عسّ إعُاي٘ ; ٭ٕ اغِ ايؿاعٌ أعٌُ ٕؿابٗت٘ يًؿعٌ إهاضع ٚ ،إشا
قكس َٓ٘ إان ٞاْتكهت ٖص ٙإؿابٗ. ١

()1

إكتكس . 513 / 1

()2

ٜٛٓط  :أٚنح إػايو ٚ ، 186 / 3ايتلضٜح ٚ ، 66 / 2ؾطح ا٭سل. 134 / 2 ْٞٛ
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وٍع صسف الصف ٛوَ (فعالُ) اليت ال وؤٌح هلا
ٌص املطأل:ٛ

خٳٟٳ إ)
(ؾعً( ٫ٚ ) ٢ؾع ) ٠ ٕ٬نـ ( ٵض

ٜك ٍٛايبعًٚ" : ٞؾع ٕ٬يٝؼ ي٘

 يًُهإ ايٓس(ٚ -ٟضٳ ٵح َٔ) ،ؾُِٓٗ َٔ ٜكطؾ٘ ْ٫تؿا( ٤فٳٵعٍٳ ،)٣ؾًِ ٟنٌُؾ ٘ٝؾب٘ ايعٜاز ٠بأيؿ ٞايتأْٝح; ٭ْ٘ مل ٜكسم عً ٘ٝإٔ بٓاَ ٤صنط ٙعً ٢غرل
بٓاْ٪َ ٤جّ٘ٓ َٔ َِٗٓٚ ،ع٘ ايكطف; ْ٫تؿا( ٤فٳٵع٫ځ ْ ٖٛٚ ،)١إدتاض ٭ْ٘ ٚإٕ مل
ٜهٔ ي٘ َْ٪ح َٛدٛز ؾً٘ َ ٕ٪خ َكسض (ٚ ،فٳٵعٍٳ )٣أ ٍٚب٘ َٔ (فٳٵع٫ځ ٕ ;) ٠٭ْ٘
نُٳطٚ ،آزض ) ،
أنجطٚ ،ايتكسٜط ٗ سهِ إٛدٛز ،بسي ٌٝاٱْاع عًَٓ ٢ع (أ ڃ
َع أْ٘ ْ٪َ ٫ح ي٘" (.)1
حتمٗن املطأل:ٛ

َٔ إُٓٛع َٔ ايكطف ايٛقـ عًٚ ٢ظٕ (ؾع ٖٛٚ ،)ٕ٬إَا إٔ ٜه ٕٛي٘
َْ٪ح عًٚ ٢ظٕ (ؾعً ،) ٢ؾٗصا ٖٓٛع َٔ ايكطف ب ٬خ٬ف َ َ٘ٓٚ ،ا نإ
َْ٪ج٘ عًٚ ٢ظٕ (ؾع ،) ٠ٕ٬ؾٗصا َكطٚف ب ٬خ٬ف ٚ ،إمن ا ٚقع اـ٬ف بٌ
ايٓش ٌٜٛؾُٝا نإ عًٚ ٢ظٕ (ؾعْ٪َ ٫ٚ ،)ٕ٬ح ي٘ ٗٚ ،شٍى َصٖبإ:
املرِب األٔه:

ٜصٖب أقشاب٘ إٍ إٔ َا نإ عًٚ ٢ظٕ (ؾعْ٪َ ٫ٚ )ٕ٬ح ي٘ ٖٓٛع َٔ
ايكطف ،م( : ٛؿٝإ ) ( ٚضٓٔ )ٚ ،غب ًِٗٝيًك ٍٛبصيو إٔ َا نإ عً٢
(ؾعْ٪َٚ )ٕ٬ج( ١ؾعًٖٛٓ ) ٢ع َٔ ا يكطفٚ ،نصيو ٖٓا ي٘ َْ٪ح بايتكسٜط ،
ٜك ٍٛابٔ َايو ٗ شيو َٔٚ" :سهِ َٓع قطؾ٘ قاٍ ( :ؿٝإ) ٚإٕ مل ٜهٔ ي٘
(ؾعًٚ )٢دٛزڄا ؾً٘ (ؾعً )٢تكسٜطاڄٚ ،شيو إٔ َعٓا ٙغرل ٥٫ل َْ٪ح  ،ؾً ٛؾطض
خطم ايعاز ٠بٛدٛز َعٓا ٙيًُطأ ٠يهإ إؿاق٘ بباب (غهطإ ) أ َٔ ٍٚإؿاق٘
() 1

ايؿاخط .111
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بباب (غٝؿإ ); ٭ٕ باب (غٝؿإ ) نٝل بكً ١ايٓٛرلٚ ،باب (غهطإ ) ٚاغع،
ؾاٱؿام ب٘ أ ،)1(" ٍٚؾِٗ ّٓع ٕٛقطؾ٘ ْ٫تؿا٤

(ؾعٚ ،) ١ْ٬تكسٜط إْ٪ح

عٓسِٖ عًٚ ٢ظٕ (ؾعً ;)٢٭ٕ باب٘ أٚغع َٔ باب (ؾع.)2( )١ْ٬
 ٗٚشيو ٜك ٍٛايطنَٓ" : ٞع ايكطف ٗ (ضٓٔ ) أ ;ٍٚ٭ٕ إُٓٛع َٔ
ايكطف ٖا  ٚ ٙعًٖ ٢صا ايٛظٕ ٚقؿاڄ ٗ ن ّ٬ايعطب أنجط َٔ إكطٚف "(،)3
ٖٚصا إصٖب اختٝاض أنجط ايٓشاٚ ،)4( ٠قس قشش٘ ا٭ظٖط ٟبكٛي٘ ٚ " :ايكشٝح
َٓع٘ َٔ ايكطف; ٭ْ٘ ٚإٕ مل ٜهٔ ي٘ (ؾعًٚ )٢دٛزڄا ؾً٘ (ؾعً )٢تكسٜطاڄ.)5( "...
املرِب الجاٌ٘:

شٖب ْاع َٔ ١ايٓشا ٠إٍ قطف

(ؾع َِ ) ٕ٬ا ْ٪َ ٫ح ي٘ ٤٫٪ٖٚ ،

ٜكطؾْ٫ ْ٘ٛتؿا( ٤ؾعًٚ ،) ٢سذتِٗ ٗ شيو إٔ ؾب٘ ايعٜاز ٠بأيؿ ٞايتأْٝح مل
ٜهٌُ ٗ ٖصا ايٓٛعٚ ،مل ٜكسم عً ٘ٝإٔ بٓاَ ٤صنط ٙعً ٢غرل بٓاْ٪َ ٤ج٘ (،)6
 ٗٚشيو ٜك ٍٛايطن َٔٚ" : ٞقاٍ  :ايؿطٚ ٙدٛز (ؾعً ) ٢قطؾ٘ ،إش مل ه٧
(ضٓ ،)7( ")٢نُا إٔ ْٖٛ ٤٫٪طٚا إٍ ا٭قٌ ٚايكطف ٖ ٛا٭قٌ  ،ؾؿ ٞساي١
ايؿو ٗ ايهًُ ٌٖ ١قطؾتٗا ايعطب أّ  ٫ؾإْٗا تطدع يٮقٌ  ٖٛٚايكطف(.)8
() 1

ؾطح ايهاؾ.1440/3 ١ٝ

(ٜٛٓ ) 2ط  :ؾطح ابٔ ايٓاٚ ;637 ِٚايؿاخط ٚ ،111ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،388 ٟإػاعس ،9/3
ٚإكاقس ايؿاؾٚ ،587/5 ١ٝاشلُع ٚ ،96/1ؾطح ا٭سلٚ ،402/2 ْٞٛساؾ ١ٝاـهط.98/2 ٟ
() 3
() 4

ؾطح ايطن.159/1 ٞ
ٜٛٓط  :ؾطح ابٔ ايٓاٚ ،637 ِٚؾطح ايطنٚ ،159/1 ٞايؿاخط  ٚ ، 111إكاقس ايؿاؾ١ٝ
ٚ ،587/5ايتكطٜح ٚ ،213/2ؾطح ا٭سلٚ ،402/2 ْٞٛساؾ ١ٝاـهط.28/2 ٟ

() 5

ايتكطٜح .213/2

() 6

ٜٛٓط  :ؾطح ايهاؾٚ ،1439 ١ٝؾطح ابٔ ايٓاٚ ،637 ِٚايؿاخط ٚ ،111ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٟ
ٚ ،389/2إػاعس ٚ ،9/3إكاقس ايؿاؾٚ ، 587/5 ١ٝاشلُع .096/1

( ) 7ؾطح ايطن.160/1 ٞ
(  ) 8إكسض ايػابل .
ز
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 ٖٔٚأخص بٗصا ايطأ ٟأب ٛسٝإ

(ٜ ،)1ك ٍٛايػٛٝط" : ٞقاٍ أب ٛسٝإ :

ٚايكشٝح ؾ ٘ٝايكطف ،٭ْا دًٗٓا ايٓكٌ ؾ ٘ٝعٔ ايعطبٚ ،ا٭قٌ ٗ ا٫غِ
ايكطف ،ؾٛدب ايعٌُ ب٘ٚٚ ،د٘ َكابً٘ إٔ ايػايب ؾُٝا ٚدس َٔ ؾع ٕ٬يًكؿ١
إٓع ،ؾهإ اؿٌُ عً ٘ٝأ.)2("ٍٚ
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :الطىاع :

اعتُس ايبعًٖٓ ٞا عً ٢ايػُاع ،٭ْ٘ ٜط ٣إٔ (ؾعً ) ٢أنجط َٔ (ؾع) ١ْ٬
ٗ اغتعُاٍ ايعطبٚ ،يصيو َٓع قطف (ضٓٔ).
الرتجٗح :

ايطادح اختٝاض ايبعًٚ ;ٞشيو ٫عتُاز ٙعً ٢نجط ٠ايػُاع عٓس ايعطب ٖٛٚ .
َصٖب غايب ايٓشا.٠

() 1

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف . 856/2

() 2

اشلُع .96/1
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دخٕه ِىص ٚاالضتفّاً عم ( ٜال ) الٍافٗ ٛلمجٍظ
ٌص املطأل: ٛ

ٜك ٍٛايبعً (( :ٞؾإٕ قكس بـ ( أ ) ٫ايعطض اختكت بايؿعٌ ٚ ،قس ٜهُط

يكطَ ١ٜٓعٓ ، ١ٜٛنك ٍٛايؿاعط( :) 1
أ ٫ضد٬ڄ دعاٙٴ اهللڂ خرلاڄ

ٜٳسٴٍټ عًَ ٢ٴشٳكٿً١ٹ تبٝتٴ

ٖٚ ، ٬ص ٙايطٚا ١ٜإؿٗٛضٜٚ . ٠ط : ٣ٚأ ٫ضد ڈٌ
عً ٢تكسٜط  :أ ٫تطْٚين ضد ڄ
باؾط ،عً ٢تكسٜط  :أ َٔ ٫ضدٌڈٚ ،هٛظ إٔ ٜه ٕٛايؿا عط مل ٜككس ايعطض ،
ٚيهٓ٘ َْ ٕٛهڀطاڄ ٖٛٚ ،قْٜٛ ٍٛؼ ٚ ،ا٭ ٍٚأدٛز  ٖٛٚ ،ق ٍٛاـً.) 2 ())ٌٝ
حتمٗن املطأل: ٛ

إشا زخًت ُٖع ٠ا٫غتؿٗاّ عً ) ٫ ( ٢ايٓاؾ ١ٝيًذٓؼ ٚ ،قكس ايعطض

ؾإْٗا ؽتل عٓس شيو بايؿعٌ ٚ ،إشا ٚضز خ٬ف شيو ٜهُط ايؿعٌ  ،إ ٫إٔ بعض
ايٓشاَ ٗ ٠جٌ شيو ٜ ٫هُط ايؿعٌ.
املرِب األٔه:

ٜصٖب غايب ايٓشا ٠إٍ إٔ (أ )٫اييت تؿٝس اٍعطض ؽتل بايؿعٌ ٜ ،كٍٛ

غٝبٚ (( :ٜ٘ٛؽأيت اـً -ٌٝضٓ٘ اهلل  -عٔ قٛي٘ :
ٜٳسٴٍټ عًَ ٢ٴشٳكٿً١ٹ تبٝتٴ

أ ٫ضد٬ڄ دعاٙٴ اهللڂ خرلاڄ

ؾععِ أْ٘ يٝؼ عً ٢ايتُين ٚ ،يهٓ٘ َٓعي ١ق ٍٛايطدٌ  :ؾٗ ٬خرلڄا َٔ
شيو  ،نأْ٘ قاٍ  :أ ٫تط ْٞٚضد٬ڄ دعا ٙاهلل خرلٶ ا(  ،) 3ؾـ ( أ ) ٫اييت ؽتل
بايعطض ؽتل بايس خ ٍٛعً ٢ايؿعٌ ٚ ،عٓسَا ٜأت ٞبعسٖا ا٫غِ ؾإٕ ايؿعٌ

(  ) 1ايبٝت َٔ ايٛاؾط  ٖٛٚيعُط ٚبٔ قعاؽ ٗ خعاْ ١ا٭زب  َٔ ٖٛٚ . 52، 51/3ؾٛاٖس ايهتاب
ٚ ، 308/2ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،280/2ؾطح ايطنٚ ، 172/2 ٞاؾٓ.382 ٢
(  ) 2ايؿاخط .476 ،475
(  ) 3ايهتاب .308/2
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ٜهُط نُا سه ٢غٝب ٜ٘ٛعٔ اـًٖٚ ، ٌٝصا َٖ ٛصٖب غايب ايٓشا،) 1 ( ٠
 ٗ ) ٬ايبٝت ايػابل َعُ ٍٛؾعٌ َكسض ٚ ،تكسٜطٖٓ ٙا :
ٚعًَ ٢صٖبِٗ ؾإٕ ( ضد ڄ
( تط.) ْٞٚ
ٚقس بٌ ا٭ظٖط ٟغبب اختكاقٗا بايؿعٌ ; ٚشيو ٭ْٗا يًڀًب َٚ ،ضَٕٛ
ايؿعٌ أَط سازخ َتذسز ؾٝتعًل ايڀًب ب٘ غ٬ف ا٫زل ، ١ٝؾإْٗا يًجبٛت ٚعسّ
اؿسٚخ( . ) 2
املرِب الجاٌ٘:

شٖب ْٜٛؼ إٍ إٔ ا٫غِ

ٖٓ ) ٬ا ْكب يًهطٚض٠
( ضد ڄ

( ْٚ ،) 3ػب

أبٛسٝإ ٖصا ايك ٍٛيٮخؿـ ( .) 4
ٜٚك ٍٛابٔ ٜعٝـ عٔ َصٖب ْٜٛؼ ٚ (( :ايص ٟزعا ٙإٍ شيو إٔ أيـ ا٫غتؿٗاّ
إشا زخًت عً ) ٫ ( ٢ؾًٗا َعٓٝإ  :أسسُٖا ا٫غتؿٗاّ ٚ ،اٯخط ايتُين ٚ ،إشا ناْت
اغتؿٗاَاڄ ؾشاشلا نشاشلا قبٌ إٔ تًشكٗا أيـ ا٫غتؿٗاّ  ،ؾتك :ٍٛأ ٫ضدٌٳ ٗ ايساض،
ٚأ ٫غّ٬ٳ أؾهٌ َٓو  .نُا تك ٫ :ٍٛضدٌٳ ٗ ايساض ٫ٚ ،غّ٬ٳ أؾهٌ َٓو  ،تؿتح
ا٫غِ إصنٛض بعسٖا ٚتطؾع اـدل  ٫ ،ؾطم بُٗٓٝا ٗ شيو))( . ) 5

( ٜٛٓ ) 1ط  :ايًباب ٚ ، 244/1ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض ٚ ، 279/2ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو
ٚ ،70/2ايؿاخط ٚ ، 476ا٫ضتؿاف ٚ ، 1318/3ايتصٚ ، 305/5 ٌٜٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٟ
ٚ ، 371اؾٓٚ ، 382 ٢تٛنٝح إكاقس ٚ ، 221إػين ٚ ، 82/1ايتكطٜح . 246/1
( ٜٛٓ ) 2ط  :ايتكطٜح .246/1
( ٜٛٓ ) 3ط  :ايو تاب ٚ ، 308//2ؾطح إؿكٌ ٚ ، 95/2ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ، 71/2ؾطح
ايطنٚ ، 172/2 ٞايؿاخط ٚ ، 476ا٫ضتؿاف ٚ ، 1319/3ايتصٚ ، 306/5 ٌٜٝاؾٓ، 382 ٢
إػٓ. 83/1 ٢
()4

ٜٛٓط  :ايتص.306/5 ٌٜٝ

()5

ؾطح إؿكٌ .95/2
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َصٖب ايٓشاٜ ٠ك ٍٛابٔ ٜعٝـ َ ٖٛٚ (( :صٖب نعٝـ ; ٭ْ٘ ٫
ٙ
ٚقس أبڀٌ
نطٚضٖٓ ٠ا )) ( .) 1
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :الطىاع :

ٜعتُس ايبعًٖٓ ٞا عً ٢ايػُاع; ٭ْ٘ ٜٛاؾل ق ٍٛاـًٚ ، ٌٝايصٜ ٟصٖب إٍ
إٔ ( أ ) ٫إشا ناْت يًعطض اختكت بايسخ ٍٛعً ٢ايؿعٌ ٜٚ ،ط ٣ايبعً ٞأْ٘ قس
ٜهُط بعسٖا ٜٚػتسٍ بايػُاع  ٖٛٚبٝت ايؿعط ايػابل .
الرتجٗح:

ايطادح َا قاي٘ ايبعً ; ٞ٭ٕ ( أ ) ٫اييت تؿٝس ايعطض تذ تل بايسخ ٍٛعً٢
ايؿعٌ  ،ؾٗ ٞيًڀًب َٚ ،هُ ٕٛايؿعٌ أَط ساقٌ َتذطز ؾٝتعًل ايڀًب ب٘
غ٬ف ا٫زل ١ٝنُا تكسّ.

(  ) 1ؾطح إؿكٌ ٚ ، 96/2نصا ٗ إػٓ.83/1 ٢
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تسخٗي الجالث٘
ٌص املطأل: ٛ

ٜك ٍٛايبعً (( : ٞإٔ ٜه ٕٛظا٥ساڄ عً ٢ث٬ث ١أسطف  ،ؾٜ ٬طخِ ايج٬ث; ٞ

٭ْ٘ أقٌ ا٭ق ، ٍٛؾشصؾ٘ إدشاف ٚ ،مل ٜطز ب٘ زلاع ٜػٛؽ ا٭ ر ش ب٘ ٚ ،قاٍ
ٜ ( :اعُط ) ; ٭ٕ ٗ

ايهٛؾ : ٕٛٝهٛظ إشا نإ ا٭ٚغ٘ َتشطناڄ مٛ

ا٭غِ ا ٤إعطبَ ١ا ٖ ٛعً ٢سطؾٌ مٜ ( : ٛس ٚزّ ٚغس ) ٚ ،ايكشٝح ا٭. ٍٚ
()1

ٚاؾٛاب إٔ تًو ا٭زلا ٤قصٚؾ ١ايَ٬ات اعتباط ڄا  ،ؾٜ ٬كاؽ عًٗٝا)).
حتمٗن املطأل: ٛ

ايذلخ ٖٛ ِٝسصف آخط ا٫غِ إٓاز ٣ايعا٥س عً ٢ث٬ث ١أسطف غرل إْ٪ح (ٚ ،)2قس

ٚقع اـ٬ف بٌ ايٓشا ٗ ٠تضخ ِٝايج٬ثٚ ، ٞشلِ ٗ شيو َصاٖب:
املرِب األٔه :

ٜصٖب ْٗٛض ايبكط ٌٜإٍ إٔ تطخ ِٝايج٬ث ٫ ٞهٛظ ( َ ٖٛٚ ،) 3صٖب

ايهػا َٔ ) 4 ( ٞ٥ايهٛؾٜ ،ٌٝك ٍٛغٝبٚ (( : ٜ٘ٛاعًِ إٔ نٌ اغِ عً ٢ث٬ث١
أسطف ٜ ٫ح شف َٓ٘ ؾ ٤ٞإشا مل تهٔ آخط( ٙاشلا ،) ٤ؾععِ اـً - ٌٝضٓ٘
اهلل  -أِْٗ خؿؿٛا ٖص ٙا٭زلا ٤اييت يٝػت أٚاخطٖا

( اشلا ;) ٤يٝذعًٛا َا

نإ عًٔ ٢ػ ١عً ٢أضبعَٚ ، ١ا نإ عً ٢أضبع ١عً ٢ث٬ث ، ١ؾإِا أضازٚا إٔ
ٜكطبٛا ا٫غِ َٔ ايج٬ث ،١أٜ ٚكرل ٙٚإيٗٝا ٚ ،نإ غا ١ٜايتدؿٝـ عٓسِٖ; ٭ْ٘
أخـ ؾ ٤ٞعٓسِٖ ٗ نَ ٖٛٚ ،) 5 ( ))...َِٗ٬صٖب أنجط اٍما.) 6 (٠
()1

ايؿاخط . 542

()2

ٜٛٓط  :ايًباب . 345 / 1

()3

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ، 357 / 1أغطاض ايعطبٚ ، 132 ١ٝتٛنح إكاقس ٚ ، 220 / 2ايتكطٜح
ٚ ،185/2ؾطح ا٭سل. 344 / 2 ْٞٛ

()4

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ، 357 /1ايتػٗٚ ،188 ٌٝا٫ضتؿاف ٚ ،2232 / 5اشلُع . 81 / 3

()5

ايهتاب . 255 / 2

()6

ٜٛٓط  :ا٭قٚ ،365 /1 ٍٛايتبكطٚ ٠ايتصنطٚ ،366 /1 ٠أغطاض ايعطبٚ ،132 ١ٝايًباب
ٚ ،347/1ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،113 /2ايتػٗٚ ،188 ٌٝايؿاخط ٚ ،542ايتكطٜح
.185/2
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ٚسذتِٗ ٗ شيو إٔ ايذلخ ٗ ِٝعطف ايٓشا ٠سصف زخٌ ا٫غِ إٓاز ٣إشا
نجطت سطٚؾ٘; طًب ڄا يًتدؿٝـٚ ،ا٫غِ ايج٬ث ٗ ٞغا ١ٜاـؿ ،١ؾ ٬ساد ١إٍ
تطخ ٫ٚ ،ُ٘ٝوتٌُ اؿصف; ٭ٕ شيو ٪ٜز ٟإٍ اٱدشاف ب٘( .) 1
املرِب الجاٌ٘:

ٜصٖب ايهٛؾ ٕٛٝإٍ دٛاظ تطخ ِٝايج ٬ث ٞإشا نإ أٚغڀ٘ َتشطناڄٚ ،شيو
م( :ٛعُط) ( ٚنتـ) ( ٖٓٚ ، ) 2اى َٔ ْػب ٖصا إصٖب إٍ ايؿطاٚ ، ) 3 (٤ا٭خؿـ( . ) 4
ٚاؿذ ٗ ١شيو إٔ ٖٓاى أزلا ٤ث٬ث ١ٝسصف َٓٗا يًتدؿٝـ مٜ( : ٛس،
( ٚ )ٟزٳ ٳَٛٷ)ٚ ،اغتجكًت اؿطن ١عً ٢سطف ايعً ;١ؾشصف
زّ)ٚ ،ا٭قٌ ؾٗٝا (ٜٳسٳ ٷ
طٌب ڄا يًدؿٚ ،١نصيو ايذلخ ِٝهٛظ ٗ ايج٬ث ٞإتشطى ايٛغ٘ َجٌ شيو( . ) 5
ٚأدٝب عٔ ٖص ٙاؿذ ١إٔ ٖص ٙايهًُات اييت مٜ ( :ٛس ) ( ٚزّ) قًٗ ١ًٝ
ا٫غتعُاٍ ٚبعٝس ٠عٔ ايكٝاؽ ،ؾٗ ٞقصٚؾ ١ايَ٬ات اعتباطاڄ; ٭ٕ ايكٝاؽ
ٜكته ٞإٔ  ٫ؼصف; ٭ٕ سطف ايعً ١إشا نإ َتشطناڄ ؾ ٬ىً ٛإَا إٔ ٜهٕٛ
َا قبً٘ غانٓاڄ ،أَ ٚتشطناڄ .ؾإٕ نإ غانٓ ڄا ؾٓٝبػ ٞإٔ  ٫وصف ٗ َجٌ :
(ٚيب )( ٚ ،غعٚڈ ); ٭ٕ اؿطنات تػتجكٌ عً ٢سطف ايعً ١إشا نإ َا قبً٘
َتشطناڄ  ٫غانٓاڄٚ ،إٕ نإ َتشطناڄ ؾٓٝبػ ٞإٔ ٜكًب أيؿ ڄا  ٫ٚوصف،
م( :ٛضَ( ٚ )٢عُ. ) 6 ()٢
()1

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،357 /1أغطاض ايعطبٚ ،132 ١ٝايًباب ٚ ،347 /1ايتبٚ ،403 ٌٝؾطح
اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛضٚ ،113/2ايؿاخط .542

()2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،356/1أغطاض ايعطبٚ ،132 ١ٝايًباب ٚ ،347/1ايتػٗٚ ،188 ٌٝا٫ضتؿاف
ٚ ،2232/5تٛنٝح إكاقس ٚ ،220/2ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.850 ٟ

()3

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،114 /2ؾطح ايطنٚ ،395 /1 ٞتٛنٞح إكاقس
ٚ ،220/2ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،850 ٟايتكطٜح ٚ ،185 /2ؾطح ا٭سل.344 /2 ْٞٛ

()4

ٜٛٓط  :ؾطح ايطنٚ ،395 /1 ٞا٫ضتؿاف ٚ ،2232 /5تٛنٝح إكاقس ٚ ،220 /2ؾطح
ا٭سل.344/2ْٞٛ

()5

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،359 ،357/1أغطاض ايعطبٚ ،132 ١ٝايًباب ٚ ،347/1ايؿاخط ،542
ٚايتكطٜح.185/2

()6

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،360 ،359/1أغطاض ايعطبٚ ،132 ١ٝايًباب ٚ ،348/1ايؿاخط ،542
ٚؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.850 ٟ
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ثِ إٕ ايلٜاؽ عًٜ( ٢س) ( ٚزّ) ٚمُٖٛا ٗ ٖص ٙإػأيّ ٫ ١هٔ ا٭خص ب٘; ٭ٕ
اؿصف ٗ ٖص ٙايهًُات إِا ٚدس ٫غتجكاٍ اؿطنات عً ٢سطٚف ايعً ، ١أَا
ايذلخ ِٝؾإٕ اؿصف ؾ ٘ٝعً ٢خ٬ف ايكٝاؽ; ٚشيو ٭ْ٘ يتدؿٝـ ا٫غِ ايصٟ
نجطت سطٚؾ٘ٚ ،ايهًُات اييت استر بٗا ايهٛؾ ٕٛٝقً ١ًٝاؿطٚف( . ) 1
املرِب الجالح:

ٜٓػب إٍ ايهٛؾ ٌٝأٜه ڄا ٚساقً٘ دٛاظ ايذلخ ٗ ِٝايج٬ث ،ٞغٛا٤

نإ َتشطن ڄا أ ٚغانٓاڄ( . ) 2
ٚقس شنط ا٭ْباضٚ ٟايعهدل ٟن ٬ايطأ ٌٜيًهٛؾ ،ٌٝثِ أتبعا شيو
اؿذ ١ايػابك ٗ ١ضأ ِٜٗا٭ ،ٍٚز ٕٚإٔ ىكا ٖصا إصٖب عذ. ) 3 (١
أضاع الرتج٘ح :الطىاع :

اعتُس ايبعً ٞعً ٢ايػُاع ٚا٭ق ;ٍٛ٭ْ٘ ٜط ٣إٔ تطخ ِٝايج٬ث ٞمل ٜطز ب٘

ايػُاع عٔ ايعطب ستٜ ٢عتس ب٘ ،نُا إٔ ايك ٍٛبذلخ ُ٘ٝخ٬ف ا٭قٌ

،

ٍ َٔ أسطؾ٘; ٭ٕ
ؾا٭قٌ ٗ ايًػ ١إٔ ايج٬ث ٞأقٌ ا٭قّ ٫ٚ ،ٍٛهٔ سصف أٟ
فٶ ب٘.
شيو إدشا ا
الرتجٗح:

ايطادح عسّ تط خ ِٝايج٬ث ;ٞ٭ْ٘ أقٌ ا٭ق ٍٛنُا شنط ،ؾٗ ٛخؿٝـ

بٛنع٘ٚ ،ايذلخٜ ٫ ِٝه ٕٛإ ٫بػطض ايتدؿٝـ.

()1

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،360/1أغطاض ايعطبٚ ،132 ١ٝايًباب .404/1

()2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،357/1ايتبٚ ،403 ٌٝا٫ضتؿاف .2232/5

()3

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،359 ،357/1ايتب.404 ٌٝ
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وعٍ ( ٜزب )
ٌص املطأل: ٛ

اٖرل ايٓشٌٜٛ

ٜك ٍٛايبعًَٚ (( : ٞعٓاٖا ايتكًٕ ٌٝا تسخٌ عً ٘ٝعٓس دِ

ناـًْٜٛٚ ٌٝؼ ٚ .....شنط قاسب ايعٌ أْٗا يًتهجرل ٚ ،...ايكشٝح َا عً٘ٝ
اجلَٗٛض َٔ أْٗا يًتكً ٌٝبسي ٌٝإٔ أنجط اغتعُاشلا ايتكً ٗ ٌٝن ّ٬ايعطب ،
ٚن ّ٬ايعًُا ٗ ٤اغتعُاشلِ )) ( .) 1
حتمٗن املطأل: ٛ

اختًـ ٗ إعٓ ٢ايص ٟتؿٝس ( ٙضب ) ٚ ،يًعًُا ٗ ٤شيو عسَ ٠صاٖب:

املرِب األٔه:

ٜصٖب أنجط ايٓشا ٠إٍ أْٗا تؿٝس ايتكً ٌٝزاُ٥اڄ ؾُٝا تسخٌ ع

ٜٓٚػب ؾُٗٛض ايبكطٌٜ

( ٚ ،) 2ق : ٌٝإْ٘ َصٖب اـًٌٝ

ْٜٛٚؼ ٚ ،عٝػ ٢بٔ عُطٚ ،ا٭خؿـٚ ،اؾطَٞ

ي، ٘ٝ

( ٚ ، ) 3غٝب،)4( ٜ٘ٛ

ٚ ،إاظْٚ ، )5( ٞب٘ أخص

إدلز(ٚ ، ) 6ايعداز( ٚ ، ) 7غرلِٖ( . ) 8

(  ) 1ايؿاخط .615، 614
( ٜٛٓ ) 2ط  :ايبػٚ ، 859 ٘ٝا٫ضتؿاف .1737/4
( ٜٛٓ ) 3ط  :ايؿاخط ٚ ، 615إػاعس ٚ ، 285/2اشلُع . 174/4
( ٜٛٓ ) 4ط  :ايؿاخط ٚ ، 615إػاعس ٚ ، 285/2اشلُع . 174/4
( ٜٛٓ ) 5ط  :ايؿاخط ٚ ، 615ا٫ضتؿاف ٚ ، 1738/4اشلُع . 174/4
( ٜٛٓ ) 6ط  :إكتهب .289 ، 139/4
( ٜٛٓ ) 7ط  :ايؿاخط.615
( ٜٛٓ ) 8ط  :ا٭قٚ ، 416/1 ٍٛسطٚف إعاْ ٞيًعدادٚ ، 14 ٞؾطح ايػرلاٗ ، 492/2
ٚايبػسازٜات ٚ ، 293اٱٜهاح ٚ ، 200ايًُع ٚ ، 60ايتبكطٚ ٠ايتصنطٚ ، 286/1 ٠إكتكس
ٚ ، 829/2إؿكٌ ٚ ، 389ايًباب ٚ ، 367/1ؾطح إؿكٌ ٚ ، 481/4ؾطح اؾٌُ ٫بٔ
عكؿٛض ٚ ، 500/1ؾطح ابٔ ايٓاٚ ، 357 ِٚؾطح ايطنٚ ، 287/4 ٞضقـ إباْ، 266 ٞ
ٚايؿاخط ٚ ، 614اؾٓ.440 ٢
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ٜٓٚػب يًهػاٚ ،ٞ٥ايؿطاٖٚ ،٤ؿاّ

( ٚ ، ) 1استذٛا يصيو

بايػُاع( ، ) 2ؾكس ٚضزت ٗ اغتعُاٍ ايعطب  َٔٚ .شيو ق ٍٛايؿاعط):
ٍٚٚزٺ ٚيٝؼٳ ي٘ أبٷ
أ ٫ضبٻ ّ ــ ـ

ٚشٍٚ ٟٳــــزٳ مل ٌٜــــــــــــــزٵٙٴ أبٛإڇ

ٚش ٟؾاَ١ٺ غطا ٗ ٤سٴطٿ ٚز ٖٹ٘

(3

فًچٌـــــــــــــــ٠ٺ  ٫تٓكضـــ ٟ٭ٚإڇ

ؾإٛيٛز ايص ٟيٝؼ ي٘ أب ٖ ٛعٝػ ٢عً ٘ٝايػٚ ، ّ٬ش ٟاٍ ٚيس ايص ٟمل
ٟٚيس ( آزّ عً ٘ٝايػٚ ، ) ّ٬قاسب ايؿاَ ٖٛ ١ايكُط  ،ؾهٌ َا زخًت عً٘ٝ
( ضب ) ٖٓا ٚاسس  ٫ثاْ ٞي٘  ،ؾأؾازت بصيو ايتكًٜٚ ، ٌٝك ٍٛإطا زٖٚ (( :ٟا
تأت ( ٞضب ) ؾ ٘ٝيًتكً ٌٝإثبات ڄا َڀطزاڄ ا٭ؾعاض اييت ٗ ا٭يػاظ ٚ ،ا٭ؾعاض اييت
ٜكـ بٗا ايؿعط ا ٤أؾٝا ٤ككٛق ١بأعٝاْٗا ٜٚ ،) 4 ( )) ...كٖٚ(( : ٍٛا دا٤ت
ؾ ٘ٝيًتكً ٌٝقٛشلِ  :ضبٸ٘ ضد٬ڄ  ،إشا َسسٖٚ ، ٙٛصا تكً ٌٝقض ٜ ٫ت ِٖٛؾ ; ٘ٝ٭ٕ
ايطدٌ ّ ٫سح بهجط ٠ايٓٛرلٚ ،إِا ّسح بكً ١ايٓٛرل أ ٚعسَ٘ باؾًُ.)5())١
املرِب الجاٌ٘ :

َٔ ايٓشاٜ َٔ ٠ط ٣أْٗا يًتهجرل زا ُ٥ڄا ٜٓٚ ،ػب يكاسب ( ايعٌ )( ، ) 6
ٚابٔ زضغتٖٓٚ ،)7 ( ٜ٘ٛاى َٔ ٜٓػب٘ إٍ غٝبْٚ ،) 8 ( ٜ٘ٛػب٘ ابٔ أب ٞايطبٝع

()1

ٜٛٓط  :ايؿاخط ٚ ، 615ا٫ضتؿاف . 1738/4

( ٜٛٓ ) 2ط  :ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض ٚ ، 500/1ضقـ إباْٚ ، 266 ٞايؿاخط ٚ ، 615اؾٓ٢
ٚ ، 441 ،440إػاعس .285/2
(  ) 3ايبٝت َٔ ايڀ ٖٛٚ ، ٌٜٛيطدٌ َٔ أظز ايػطاٜٛٓ ٠ط  :ايهتاب  َٔ ٖٛٚ 266/2ؾٛاٖس إكطب
ٚ ، 199/1ضقـ إباْٚ ، 266 ٞخعاْ ١ا٭زب . 381/2
(  ) 5 ( ، ) 4اؾٓ. 443 ، 442 ٢
( ٜٛٓ ) 6ط  :ايؿار ض ٚ ، 615ا٫ضتؿاف ٚ ، 1737/4ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ، 718 ٟاشلُع . 175/4
( ٜٛٓ ) 7ط  :اشلُع ٚ ، 175/4إػٓ. 154/1 ٢
( ٜٛٓ ) 8ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .177/3
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يًهٛؾ َٔٚ ،)1( ٌٝقاٍ بٗصا إصٖب ٜط ٗ ٣ق ٍٛغٝب ٗ ٜ٘ٛباب

( نِ ) :

"ٚاعًِ إٔ (نِ) ٗ اخلبط  ٫تعٌُ إ ٫ؾُٝا تعٌُ ؾ( ٘ٝضب ) ; ٭ٕ إعٓٚ ٢اسس .إ٫
 ٬عً ٢أْٗا تؿٝس
إٔ ( نِ ) اغِ  ( ٚضب ) غرل اغِ َٓعي ،) 2( ") َٔ( ١زي ٝڄ
ايتهجرل ; ٭ٕ ( نِ ) اـدل ١ٜتؿٝس ايتهجرل ٚ ،قس أخص بٗصا إصٖب ابٔ
َايو(. )3
ٚاغتسيٛا عًَ ٢صٖبِٗ أٜهاڄ بايػُاع (ٜ ، )4ك ٍٛابٔ َايو ٚ (( :ايص ٟزٍ
عً ٘ٝن ّ٬غٝب َٔ ٜ٘ٛإٔ َعٓ ( ٢ضب ) ايتو ثرل ٖ ٛايٛاقع ٗ غرل ايٓازض َٔ
ن ّ٬ايعطب ْجط َٔٚ ،) 5 ()) ُْ٘ٛٚ ٙشيو ق ٍٛايؿاعط :
()6

ٚأغٵطَ ٣ٹٔ َعٵؿٳط أقڃتاٍڇ

ضبٻ ضٳؾڃسٺ ٖطقت٘ شيو ايّٛٝ

ٚاغتسيٛا َٔ ايٓجط بٓش ٛق ٍٛايطغ ٍٛعً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػّ٬

ٜ(( :ا ضب

ناغ ٗ ١ٝايسْٝا عاض ّٜٛ ١ٜايكٝاَ. ) 7 ())١

()1

ٜٛٓط  :ايبػ.859/2 ٘ٝ

ايهتب . 161/2
ا
()2
()3

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو . 176/3

()4

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ، 178 ، 177 ، 176/3اؾٓٚ ، 443 ٢إػاعس .285/2

(  ) 5ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو . 178/3
(  ) 6ايبٝت َٔ اـؿٝـ  ٖٛٚ ،يٮعؿ ٗ ٢زٜٛاْ٘  َٔ ٖٛٚ ، 13ؾٛاٖس اٱٜهاح ايعهس، 44 ٟ
ؾطح إؿكٌ  ، 483/4عبساهلل بٔ بطٸ ، ٣ؾطح ؾٛاٖس اٱٜهاح ٭ب ٞعً ٢ايؿاضغ ، ٞم. 215
ٚايطٸؾس  :ايكسح ايع ،ِٝٛأ ٚايهدِٚ ،ق : ٌٝايًي ٚايعڀٚ ١ٝإعٖٚ ١ْٛطقت٘ ،أ ٟأضقت٘ ،ؾأبسٍ
اشلُعٖ ٠اٚ ،٤ا٭غطْ : ٣ع أغرلٚ ،إعؿط  :اؾُاع َٔ ١ايٓاؽٚ ،أقتاٍ ْ :ع قٹتٵٌ ،بهػط
ايكافٚ ،ي٘ َعٓٝإ  :أسسُٖا  :ايعس ٚإكاتٌٚ ،ايجاْ : ٞايؿب٘ ٚاٍْٛرل ٚايعسٍ ٗ إكاتً،١
ٚإعٓ :٢ضب ضدٌڈ ناْت ي٘ إبٌٷ وًبٗا ؾاغتكتٗا ،ؾصٖب َا نإ وًب٘ ٗ ايطؾسٚ ،أغط٣
ًَهتِٗ ٖٔ قاتًِٗ َٔ ايٓٛطاٚ . ٤ايؿاٖس ؾ ٘ٝإؾاز( ٠ضبٻ) َعٓ ٢ايتهجرلَ ٖٛٚ ،ا ٜسٍ عً٘ٝ
َعٓ ٢ايبٝت .
(  ) 7ايبداض ، ٟنتاب ايتٗذس  ،باب ايتشطٜض عً ٢قٝاّ ايً.50 ، 49/1 ٌٝ
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ٚقس ضز َصٖبِٗ ٚضز ا٫غتسَ ٍ٫ا أٚضز ، ٙٚؾهٌ َا دا َٔ ٤ن ّ٬ايعطب
ٚٚاٖط ٙيًتهجرل َ ٍٚ٪عٓس أقشاب إصٖب ا٭ َٔٚ ، ٍٚشيو ق ٍٛايؿاعط:
ؾٝاضبٻ َهطٚبٺ نطضت ٚضاٙ٤ٴ

()1

ٚعإڈ ؾههتٴ ايػٴٌٻ عٓ٘ ؾؿساْٞ

ؾٖٗٓ ٞا يًُباٖاٚ ٠ا٫ؾتداضٚ ،إعٖٓ ٗ ٢صا ايبٝت عٓس أقشاب إصٖب
ا٭ : ٍٚإٔ ايؿاعط ٜط ٣إٔ إهطٚبٌ ايص ٜٔنط ٚضاٚ ، ِٖ٤ا٭غط ٣ايص ٜٔؾو
أغطِٖ َٔ ايهجط ٠عٝح ٜكٌ ؾو غرل ٙشلِ( .) 2
ٜ َٔ َِٗٓٚط ٣إٔ ( ضب ) ٗ بعض إٛانع اييت ٚاٖطٖا أْٗا يًتهجرل تهٕٛ
يًتٗهِ(  ،) 3ؾٗ ٞيًتكًٚ ٌٝإشا دا٤ت يًتهجرل ؾٗ َٔ ٛقب ٌٝاجملاظ ٜ ،ل  ٍٚايطن: ٞ
(( ٖصا ايص ٟشنطْا َٔ ايتكً ٌٝأقًٗا  ،ثِ تػتعٌُ ٗ َعٓ ٢ايتهجرل  ،ست ٢قاضت
ٗ َعٓ ٢ايتهجرل ناؿكٝك ٗٚ ،١ايتكً ٌٝناجملاظ))(.)4
املرِب الجالح :

ٜط ٣بعض ايٓشا ٠إٔ

(ضب) يًتكً ٌٝغايب ڄا ٚ ،يًتهجرل ْازضاڄ

ٚ ،عً٘ٝ

ايؿاضابٚ ، ) 5(ٟاختاض ٙايػٛٝط.) 6 (ٞ

(  ) 1ايبٝت َٔ ايڀ ٌٜٛٱَط ٨ايكٝؼ ٜٛٓط  :اَط ٨ايكٝؼ  ،زٜٛإ اَط ٨ا يكٝؼ  ،ت َ :كڀؿ٢
عبسايؿاٗ  ،5: ٙ ،زاض ايهتب ايعًُ ، ١ٝبرلٚت ٖ1425 ،ـ  ، ّ2004 -م َٔ ٖٛٚ ، 164
ؾٛاٖس ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض . 51/1
()2

ٜٛٓط  :ؾطح اجلٌَ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ، 501/1اجلْ.444 ٢

()3

ٜٛٓط  :ؾطح ابٔ ايٓا.357 ِٚ

(  ) 4ؾطح ايطض. 287/4 ٟ
(  ) 5ايؿاضاب ٖٛ ٟإغشام بٔ إبطاٖ ِٝبٔ اؿػٌ ايؿاض اب ، ٟأزٜب  ،قٓـ نتا ب ( زٜٛإ ا٭زب )
 (ٚؾطح أزب ايهاتب ) َات غٖٓ350 ١ـ ٜٛٓ.ط ايبؽٚ ، 438 ، 437/1 ١ٜا٭ع. 293/1 ّ٬
ٜٓٚػب ي٘ ايطأ ٗ ٟا٫ضتؿاف ٚ ، 1738/4اشلُع .175/4
( ٜٛٓ ) 6ط  :اشلُع .175/4
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املذِب السابع :

شنط ٙايػٛٝط ٖٛٚ ٞخ٬ف ايػابل ْٚ ،ػب٘ ٫بٔ َايو
ٖؿاّ ٜ ،كٚ (( : ٍٛيٝؼ َعٓاٖا ايتكً ٌٝزاُ٥اڄ  ،خ٬ؾاڄ يٮنجطٜٔ

( ٚ ،) 1اختاض ٙابٔ
 ٫ٚ ،ايتهجرل

زاُ٥اڄ خ٬ؾاڄ ٫بٔ زضغتْٚ ٜ٘ٛاع ، ١بٌ تطز يًتهجرل نجرلاڄ ٚ ،يًتكً ٌٝقً٬ٝڄ)) ( .) 2
املرِب ارتاوظ :

َٔ ايٓشاٜ َٔ ٠ط ٣أْٗا َٛنٛع ١شلُا َٔ غرل غًب ٗ ١أسسُٖاٚ ،قس ْػب٘

أب ٛسٝإ يًو ٚؾٚ ٌٝايؿاضغ. ) 3 (ٞ
املرِب الطادع :

ٖٓاى َٔ ٜط ٣أْٗا مل تٛنع يٛاسس َُٓٗا  ،بٌ ٖ ٞسطف إثبات ٜ ٫سٍ عً٢

تهجرل  ٫ٚتكً ، ٌٝبٌ شيو ٜػتؿاز َٔ غٝام ايه ٖٛٚ ، ّ٬اختٝاض أب ٞسٝإ( .) 4
املرِب الطابع :

ق ٖٞ : ٌٝيًتهجرل ؾك٘ ٗ َٛنع إباٖاٚ ٠ا٫ؾتداضٚ ،يًتكً ٌٝؾُٝا عسا

شيو ،شنط ٙأب ٛسٝإ ٚمل ٜٓػب٘ ٭سس(  ٖٛٚ ،) 5ق ٍٛا٭عًِٚ ،ابٔ ايػٝس( .) 6
املرِب الجاوَ :

ٚ ٬تهجرلاڄ ( ْٚ ،) 7ػب٘ أب ٛسٝإ ٫بٔ
قٕ ٖٞ ٌٝبِٗ ايعسز  ،ته ٕٛتكً ٝڄ

ايباشف ٚ ،ابٔ طاٖط( .) 8

( ٜٛٓ ) 1ط  :اشلُع .175/4
(  ) 2إػين . 154/1 :
( ٜٛٓ ) 3ط :ا٫ضتؿاف ٚ ، 1737/4نصا ٗ اؾٓ. 440 ٢
( ٜٛٓ ) 4ط :ا٫ضتؿاف . 1737/4
( ٜٛٓ ) 5ط  :ا٫ضتؿاف . 1737/4
( ٜٛٓ ) 6ط  :اشلُع .175/4
( ٜٛٓ ) 7ط  :ا٫ضتؿاف ٚ ، 1738/4اشلُع . 175/4
( ٜٛٓ ) 8ط  :ا٫ضتؿاف . 1738/4
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أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘:

اعتُس ايبعً ٗ ٞتطدٝش٘ عً٢

ايػُاع  ،ؾٜٗ ٛعتُس عًَ ٢ا ٚضز ٗ

اغتعُاٍ ايعطب ٗ ن ، َِٗ٬نُا اعتُس عً ٢ايػُاع.
الرتجٗح:

ايطادح إٔ (ضب) تؿٝس ايتكً ٗ ٌٝايػايب ٚ ،قس تؿٝس ايتهجرل

شيو ٜتهح َٔ غٝام ايو . ّ٫
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ٚ ،نٌ

شٖاد ( ٚالفا) ٞ
ٌص املطأل: ٛ

ٜك ٍٛايبعً ٫ٚ (( : ٞػٛظ ظٜازتٗا ٕا شنط ٗ

( ايٛاٚ ، ) ٚشٖب أبٛ

اؿػٔ ا٭خؿـ إٍ دٛاظ ظٜازتٗا ; ٭ْٗا قس ظٜست ٗ َٛانع َٓٗا قٛي٘ تعاٍ :
(ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ)  ،ؾإْ٘ خدل عٔ إٛت ٚيٝؼ ؾ٘ٝ
َعٓ ٢ايؿطٚ ..... ٙايكشٝح ا٭َٚ ، ٍٚا شنطَ ٙػُٛع ٜ ٫كاؽ عًَ ٘ٝع قبٛي٘
ايتأ)) ٌٜٚ

()1

.

حتمٗن املطأل: ٛ

اختًـ ٗ ظٜاز ٠سطف ( ايؿاٚ ، ) ٤يًٓشا ٗ ٠شيو َصٖبإ :
املرِب األٔه :

( ايؿاٜ ٖٛٚ ، ) 2 () ٤ك ٗ ٍٛشيو :

ٜصٖب ا٭خؿـ إٍ دٛاظ ظٜاز٠

((ٚظعُٛا أِْٗ ٜكٛي ( : ٕٛأخٛى ؾٛدس بٌ أخٛى ؾذٗس ) ٜ ،طٜس ( : ٕٚأخٛى
ٚدس)  ( ٚ ،بٌ أخٛى دٗس )  ،ؾٝعٜس ( ٕٚايؿا. ) 3 ()) ) ٤
ٚاغتسٍ عً ٢شيو بايػُاع (  َٔ ،) 4شيو قٛي٘ تعاٍ ( :ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) (  ; ) 5٭ٕ َا زخًت عً ( ٘ٝايؿآٖ ) ٤ا خدل عٔ
إٛتٚ ،يٝؼ ؾَ ٘ٝعٓ ٢ايؿط. )6( ٙ

()1

ايؿاخط . 819

( َ )3() 2عاْ ٞايكطإٓ يٮخؿـ . 132 / 131 / 1
()4

ٜٛٓط  :أَاي ٞابٔ ايؿذطٚ ، 136 / 1 ٟايًباب ٚ ، 421 / 1ؾطح إؿكٌ ٚ ، 253 / 1ؾطح
ايطنٚ ، 394 ، 393 / 4 ٞضقـ إباْٚ ، 449 ٞايؿاخط ٚ ، 819اؾٓ. 71 ٢

()5

غٛض ٠اؾُع ، ١آ. 8 : ١ٜ

()6

ٜٛٓط  :ايًباب .422/1
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ٖٚا اغتسٍ ب٘ نصيو قٛي٘ تعاٍ

( :ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ) (  ،)1ؾٜٗ ٛط ٣إٔ قٛي٘ ( :ﭡ) خدل َكذلٕ بايؿا ٤ايعا٥س، ) 2 ( ٠
ٚقس تابع٘ ايؿاضغ. ) 3 (ٞ
ٜٚصٖب ابٔ دين إٍ إٔ (ايؿا ) ٤ته ٕٛظا٥س ٠إشا اقذلْت باـدل ٗ م: ٛ
(أَا ايٛايس ؾطس. ) 4 () ِٝ
ٚقس أؾاض اشلط ٟٚيعٜاز( ٠ايؿا )٤بكٛي٘(( :ته( ٕٛايؿا )٤ظا٥س ٠يًتٚنٝس ٗ
خدل نٌ ؾ ٤ٞوتاز إٍ قً ، ١نكٛيو  :ايصٜ ٟك ّٛؾً٘ زضِٖ ٚ ،) 5 ())...شنط
بإٔ شيو َصٖب اؾطَٚ ، ٞنجرل َٔ ايٓش.) 6 ( ٌٜٛ
ٜٚط ٣ابٔ َايو أْ٘ َ ٫اْع َٔ ظٜاز( ٠ايؿاٚ ،) ٤قس نطب يصيو فُٛع١
َٔ ايؿٛاٖس َٗٓ ،ا ق ٍٛظٖرل :
أضاْ ٞإشا بتټ بتټ عً٣ٖٛ ٢
()7

ؾجٴِٻ إشا أقبشتٴ أقبشتٴ غازٜا
املرِب الجاٌ٘ :

َٓع ْاع َٔ ١ايٓشا ٠ظٜاز( ٠ايؿاَ ٖٛٚ ) ٤صٖب غٝب ; ١ٜٛ٭ْ٘  ٫هٝع

زخ( ٍٛايؿا ) ٤عً ٢اـدل نُا أداظ شيو ا٭خؿـ  ٗٚ ،شيو ٜكٍٛ

َٚ (( :جٌ

شيو  :أَا ظٜس ؾاقتً٘  ،ؾإشا قًت  :ظٜس ؾانطب٘  ،مل ٜػتكِ إٔ ؼًُ٘ عً٢
ا٫بتسا ، ٤أ ٫تط ٣أ ْو ي ٛقًت  :ظٜس ؾُٓڀًل مل ٜػتكِ  ،ؾٗ ٛزي ٌٝعً ٢أْ٘ ٫

()1

غٛض ٠إا٥س ٠آ38: ١ٜ

()2

ٜٛٓط  :أَاي ٞابٔ ايؿذط.136/1 ٟ

()3

ٜٛٓط  :نتاب ايؿعط ،م.280

()4

ٜٛٓط  :إٓكـ .129

()5

ا٭ظٖ ٗ ١ٝعًِ اؿطٚف ،م.246

()6

ٜٛٓط  :إكسض ْؿػ٘ .246

()7

ايبٝت َٔ ايڀٜٛٓ ، ٌٜٛط  :زٜٛإ ظٖرل  ٖٛٚ ، 140ؾٛاٖس ضقـ إباْٚ ، 346 ٞؾطح إؿكٌ
ٚ ، 14/5إػين ٚ ، 135/1خعاْ ١ا٭زب .492/8
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هٛظ إٔ ٜهَ ٕٛبتسأ ٚ ،) 1 ()) ...ب٘ قاٍ ايعهدل ٚ ، ) 2 ( ٟابٔ ٜعٝـ ( ٖٛٚ ، ) 3
َا ضدش٘ ايبعً.) 4 ( ٞ
ٚاؿذ ٗ ١شيو َا تكسّ ٗ َػأي ١ظٜاز٠

(ايٛا َٔ ) ٚإٔ احل ضٚف

ٚنعت ي٬ختكاض َٚ ،ا ٚنع ي٬ختكاض ٜ ٫عاز ; ٕٓاؾا ٠ايعٜاز ٠ي٬ختكاض ٖٞٚ
خ٬ف ا٭قٌ.

()5

ٚقس تأ ٍٚإاْع ٕٛايؿٛاٖس اييت اغتسٍ بٗا أقشاب إصٖب ا٭ ، ٍٚؾؿ ٞقٛي٘
تعاٍ ( :ﭟﭠﭡﭢ) ٜكسض ٕٚاـدل بـ

 ( :فَٟا ؾطض

عًٝهِ) ،أ( ٚؾُٝا ٜتً ٢ع يٝهِ ايػاضم ٚايػاضق : )١أ ٟسس ايػاضم ٚايػاضق) ١

()6

أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘  :الطىاع ٔالكٗاع :

ضدح ايبعً ٞعسّ ظٜاز( ٠ايؿا ، )٤اعتُازاڄ عً ٢ايػُاع ٚايكٝاؽ  ،ؾُا ٚضز
َٔ ظٜاز( ٠ايؿا ) ٤كايـ يًكٝاؽ ٚإٕ زلع ; ٭ٕ ايكٝاؽ إٔ اؿطٚف ٚنعت
ي٬ختكاض ٚ ،شلا َعإڈ ْٟبػ ٞإٔ تسٍ عًٗٝا ٚ ،إشا ظٜست بَ ٬عٓ ٢أزٖ ٣صا إٍ
ايًبؼ.
الرتجٗح:

ايطادح إصٖب ايجاْ ٞأ ٟايك ٍٛبعسّ ايعٜاز ، ٠ؾايعٜاز ٠خ٬ف ا٭قٌ ;

٭ٕ َا  ٫ؾا٥س ٗ َ٘ٓ ٠ايهٜٓ ّ٬بػ ٞتطن٘ .

(  ) 1ايهتاب .138/1
( ٜٛٓ ) 2ط  :ايًباب .421/1
()3

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ .253/1

()4

ٜٛٓط  :ايؿاخط .819

( ٜٛٓ ) 5ط  :ايًباب ٚ ، 421/1ؾطح إؿكٌ ٚ ، 253/1ايؿاخط .816
( ٜٛٓ ) 6ط  :أَاي ٞابٔ ايؿذط.136/1 ٟ
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صسف املطى ٜبِفِعِهٍ عمٔ ٜشُ وػرتك
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعً " :ٞي ٛزلٝت بٓش( :ٛضضب ٚزسطز ) قطؾت٘; ٭ْ٘ عًٚ ٢ظٕ غرل
(نځ ٵعػٳب)

كتل بايؿعٌ ٫ٚ ،غايب عًٜ٪ٜٚ ،٘ٝس شيو إْاعِٗ عً ٢قطف

اغِ ضدٌ َع أْ٘ َٓك( َٔ ٍٛنځ ٵعػٳبٳ) َعٓ ٢أغطعٚ ،نإ عٝػ ٢بٔ عُط (٫ )1
ٜكطف إٓك َٔ ٍٛايؿعٌ ُػه ڄا بٓش ٛق ٍٛايؿاعط:
أْا ابٔٴ دٚ ٬ط٬عٴ ايجٓاٜا

()2

َت ٢أنع ايعڈَاَ ١تعطؾْٞٛ

 ٫ٚسذ ٗ ١شيو ٫ستُاٍ ن ْ٘ٛقؿٕٛ ١قٛف قصٚف تكسٜط : ٙأْا ابٔ
ضدٌ د ٬ا٭َٛض ٚدطٻبٳٖا ،ؾٗ ٛؾٹ ٵع ٷٌ ٚؾاعٌٷ َهُطٷ قهٞپٖٛٓ ٫ ،ع ايكطف(.)3
حتمٗن املطأل:ٛ

َٔ ايعًٌ اييت ُٓع ا٫غِ َٔ ايكطف ٚظٕ ايؿعٌ ٚ ،ي٘ ث٬ث ١أقػاّ ٚ :ظٕ
غايب  ٖٛٚإٛز ٚز ٗ ا٭زلاٚ ٤ا٭ؾعاٍ  ،يهٔ أنجط ٚد ٛز ٗ ٙا٭ؾعاٍ َ ،جٌ
ٜؿعٌٚ ،أؾعٌ ٚ .ايجاْٚ ٞظٕ كتل ٖٛٚ ،إٛدٛز ٗ ا٭ؾعاٍ

ٜٛ ٫ٚ ،دس ٗ

ا٭غِا ٤إَٓ ٫ك ٛڄ َٔ ٫ايؿعٌ  (ٖٛٚڂؾعڇٍ) ( ٚؾځعٻٌ)ٚ ،ايجايح َؿذلى  ٙٚـــ ٚإٛز ـــٚز
ٗ ا٭زلاٚ ٤ا٭ؾعاٍ عً ٢ايتػاٟٚ

ٚ ،إُٓٛع َٔ ٖصٙ

ا٭قػاّ ايػايب،

ٚإدتلٚ ،أَا إؿذلى ؾّٓ ٬ع َٔ ايكطف إَ ٫ا نإ َٓك ٛڄ َٔ ٫ايؿعٌ،
() 1

عٝػ ٢بٔ عُط ٖ ٛأب ٛعُط ايجكؿ ،ٞأخص ايكطا٤ات ٚايٓش ٛعٔ عبساهلل بٔ أب ٞإغشام ض ٣ٚعٓ٘
ا٭قُعٚ ٞاـًٚ ، ٌٝأب ٛا٭غٛز اٍ ز٩ي ٞي٘ نتابإ اؾاَع ٚا ٱنُاٍٜٛٓ ،ط  :ايبًػ،١
مٚ ،227ايبػٚ ،237/2 ١ٝا٭ع.106/5 ّ٬

() 2

ايبٝت َٔ ايٛاؾط يػش ِٝبٔ ٚث ٗ ٌٝايهتاب

 َٔ ٖٛٚ ،207/3ؾٛاٖس ؾطح اؾٌُ ٫بٔ

عكؿٛض ٚ ،206/2ؾطح ايهاؾٚ ،1467/3 ١ٝتٛنٝح إكاقس .284/2
() 3

ايؿاخط .126
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 ٬بـ (نطب)( ٗٚ ،)1شيو ٚقع اـ٬ف اٯت:ٞ
نإٔ ٜػُ ٢ضد ڄ
املرِب األٔه:

ٜصٖب عٝػ ٢بٔ عُط إٍ إٔ َا نإ عًٚ ٢ظٕ َؿذلى بٌ ا٫غِ ٚايؿعٌ
ْٚكٌ ي٬غِ ٖٓٛع َٔ ايكطف(ٚ ،)2اغتؿٗس بك ٍٛايؿاعط:
َت ٢أنعٴ ايعُاَ ١تعطؾْٞٛ

أْا ابٔٴ دٚ ٬ط٬عٴ ايجٓاٜا

ٚايؿاٖس ؾ ٘ٝنُا ٜط ٣إٔ (د ) ٬اغِ ْكٌ َٔ ايؿعٌ (دٚ ) ٬يصيو َٓع
َٔ ايكطفْٚ ،ػب ٖصا إصٖب إٍ ايؿطا.)3(٤
املرِب الجاٌ٘:

ٜصٖب غٝبْٛٗٚ ، )4( ٜ٘ٛض ايٓشا )5( ٠إٍ قطف إػُ ٢بؿعٌ عًٚ ٢ظٕ
َؿذلى بٌ ا٫غِ ٚايؿعٌٚ،عًَ ٢صٖبِٗ نجرل َٔ ايٓشا.)6(٠
ٚقس أبڀٌ َٖ ٤٫٪صٖب عٝػ ٢بٔ عُط  ،بأْ٘ خ٬ف ق ٍٛايعطب ٜ ،كٍٛ
غٝب ٖٛٚ " :ٜ٘ٛخ٬ف ق ٍٛايعطب ،زلعٓاِٖ ٜكطؾ ٕٛايطدٌ ٜػُ : ٢نعػب ڄا
ٚإِا ٖ ٛؾځ ٳع ٳٌ َٔ ايهعػب ٖٛٚ ،١ايعس ٚايؿسٜس َع تساْ ٞاـڀا  "..إٍ إٔ قاٍ
() 1

ٜٛٓط  :ؾطح ابٔ عكؿٛض .206/2

(ٜٛٓ ) 2ط  :ايهتاب ٚ ،206/3إق٬ح اـًٌ م ٚ ،243ؾطح ابٔ عكؿٛض ٚ ،206/2ؾطح ايهاؾ١ٝ
ٚ ،1467/3ؾطح ايطنٚ ،167/1 ٞايؿاخط  ٚ ، 126ا٫ضتؿاف ٚ ،857/2ؾطح ايتػٌٗٝ
يًُطازٚ ،396/1 ٟتٛنٝح إكاقس  ٚ ،284/2إػاعس ٚ ،14/3ايتكطٜح ٚ ،221/2اشلُع
.98/1
() 3

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،857/2ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،397/1 ٟتٛنٝح إكاقس .284/2

() 4

ٜٛٓط  :ايهتاب .207 ،206/3

() 5

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.397/1 ٟ

() 6

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،206/2ؾطح ايهاؾٚ ،1467 ١ٝؾطح ايطن،166/1 ٞ
ٚايؿاخط ٚ ،126تٛنٝح إكاقس .284/2
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عٔ بٝت اٍؾعط ايػابلٕ ٫ٚ " :ضا ٙعً ٢ق ٍٛعٝػٚ ،٢يهٓ٘ عً ٢اؿها،)1(" ١ٜ
أ ٟإٔ ٗ (د ) ٬نُرل ٚسهٝت اؾًُٚ ،١ايتكسٜط  :أْا ابٔ ايصٜ ٟكاٍ ي٘
(د ، )2()٬نُا أ ٍٚبإٔ ٜه ٕٛقؿ ١حملصٚفٜٚ ،كبح ايتكسٜط  :أْا ابٔ ضد ڈٌ
د.)3(٬
أعع الرتجٗح عٍد البعم٘ :الطىاع :
ا

اعتُس ايبعً ٗ ٞتضدٝش٘ ٖٓا عً ٢ايػُاع ٖٛٚ ،إْاع ايعطب ؾإػُ٢
بؿعٌ عًٚ ٢ظٕ َؿذلى َكطٚف عٓس ايبعًٞ

ٚ ،ايٓشا ٠أْعٛا عً ٢قطف

(نعػب) ٖٛٚ ،اغِ يطدٌ َٔ ،ايؿعٌ (نعػب) .
الرتجٗح :

ايطادح َصٖب اؾُٗٛض ٖٛٚ،اختٝاض ايبعًٚ ، ٞشيو ٫عتُاز ٙعً ٢ايػُاع
ٚإْاع ايعطب ،ثِ إْ٘ َصٖب أنجط اٍماٚ ،٠قس غًِ َٔ ا٫عذلاض.

() 1

ايهتاب .207 ،206/3

() 2

ٜٛٓط  :إق٬ح اـًٌ ٚ ،244ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،207 ،206/2ؾطح ايهاؾ،1467 ١ٝ
ٚ ،1468ؾطح ايطنٚ ،167/1 ٞؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،397/1 ٟتٛنٝح إكاقس ،284/2
ٚايتكطٜح ٚ ،221/2اشلُع .98/1

() 3

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ ع قؿٛض ٚ ،206/2ؾطح ايطنٚ ،167/1 ٞايؿاخط ٚ ،126تٛنٝح
ٚإكاقس ٚ ،284/2ايتكطٜح .221/2
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صسف األعجى٘ الجالث٘ اهضانَ الٕضط
ٌص املطأل: ٛ

ٜك ٍٛايبعًٚ " : ٞظعِ إكٓـ -ضٓ٘ اهلل – أْ٘ شٚ ٚدٌٗٚ ،تبع٘ عً٢
شيو (أب ٛايكاغِ ايعكؿطٚ ) ٟغرل َٔ ٙإتأخط ٜٔإؿاق ڄا يٮعذُ ٞبإْ٪ح،
مٖٓ :ٛسٚ ،زعسٚ ،يٝؼ شيو بكشٝح; ٭ْ٘ خ٬ف ايػُاع ٚايكٝاؽ.)1( "...
حتمٗن املطأل:ٛ

اختًـ ٗ قطف ا٭عذُ ٞايج٬ث ٞاٍغانٔ ايٛغ٘ م( ٛيٖٛ ،ٙٛز )،
أٜكطف أّ ّٓع َٔ ايكطف؟ ٚيًٓشا ٗ ٠شيو َصٖبإ:
املرِب األٔه:

ٜصٖب غٝب ٜ٘ٛإٍ قطؾ٘ ٜٚك ٗ ٍٛشيو

ٚ" :أَا (ْٛح )ٖٛ( ٚ ،ز )( ٚ ،ي) ٙٛ

ؾتٓكطف عً ٢نٌ ساٍ ،ـؿتٗا"(ٚ ،)2ب٘ أخص إدلز(ٚ ،)3ابٔ ايػطاز(ٚ ،)4أنجط
ايٓشا.)5(٠
ٜٚكطف ا٭عذُ ٞايج٬ث ٞاٍغانٔ ايٛغ٘ ٖٓا غ٬ف إْ٪ح ايج٬ثٞ
اٍغانٔ ايٛغ٘; ٭ٕ ا٭عذُٖٓ ٞا قس خطز َٔ ثكٌ إٍ خؿ ٗٚ ،)6( ١شيو زيٌٝ
عً ٢إٔ سهِ ايتأْٝح أقَٓ ٗ ٣ٛع ايكطف َٔ ايعذُ١

(ٚ ،)7قس بٌ شيو

ايطن ٞبكٛيٜ٘ٚ " :تبٌ َا تكسّ عًٚ ١دٛب قطف م ٛيْٛٚ ٙٛح ٚ ،دٛاظ َٓع
( ) 1ايؿاخط .136
() 2

ايهتاب .235/3

(ٜٛٓ ) 3ط  :إكتهب .353/3
(ٜٛٓ ) 4ط  :ا٭ق.92/2 ٍٛ
(ٜٛٓ ) 5ط  :ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،208/2ؾطح ايهاؾٚ ،1469/3 ١ٝؾطح ايط ن،143/1 ٞ
ٚايؿاخطٚ ،136تٛنٝح إكاقس ٚ ،282/2أٚنح إػايو ٚ ،111/4إػاعس ٚ ،19/3اشلُع
.105/1
() 6

ٜٛٓط  :ؾطح ايهاؾ.1469/3 ١ٝ

() 7

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ .194/1
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مٖٓ ٛس َع إٔ نٌ ٚاسس َُٓٗا ث٬ث ٞاٍغانٔ ا٭ٚغ٘ٚ ،شيو إٔ خؿ ١ا٭ٍٚ
أؿكت٘ بايعطبٚ ،ٞأٜه ڄا ؾايتأْٝح ي٘ َعٓ ٢ثبٛت ٗ ٞا٭قٌٚ ،ي٘ عَ ١َ٬كسض٠
تٗٛط ٗ بعض ايتكطؾات  ٖٛٚايتكػرل ،غ٬ف ايعذُ ،١ؾإْ٘ َ ٫عٓ٢

شلا

ثبٛت ،ٞبٌ َعٓاٖا أَط عسَ ٖٛٚ ،ٞإٔ ايهًُ ١يٝػت َٔ أٚناع ايعطب٫ٚ ،
ع ١َ٬شلا َكسض ،٠ؾايتأْٝح أقَٗٓ ٣ٛا"(.)1
املرِب الجاٌ٘:

ٜصٖب ْاع َٔ ١ايٓشا ٠إٍ إٔ ا٭عذُ ٞايج٬ث ٞاٍغانٔ ايٛغ٘ ٜعاٌَ

َعاًَ ١إْ٪ح اٍغانٔ ايٛغ٘ ،مٖٓ( :ٛس) ،أ ٟي٘ ٚدٗإ إٓع ،أ ٚاٍ قطف ،
ٖٚصا ٜٓػب إٍ عٝػ ٢بٔ عُط ( ٖٛٚ ،)2اختٝاض ابٔ قتٝب )3(١سٝح قاٍٚ " :ا٭زلا٤
ٚا٭زلا ٤ا٭عذُ ٫ ١ٝتٓكطف ٗ إعطؾٚ ،١تٓكطف ٗ ايٓهطَٚ ، ٠انإ َٓٗا
عً ٢ث٬ث ١أسطف ٚأٚغڀ٘ غانٔ ،مْٛ( : ٛح ٚي ) ٙٛؾإْ٘ ٜٓكطف ٗ نٌ
ساٍٚ ،تطى بعهِٗ قطؾ٘ نُا ؾعٌ َا نإ ٗ ٚظْ٘ َٔ أزلا ٤امل ْ٩ح "(،)4
ٚب٘ أخص اؾطداْٚ ،)5(ٞايعكؿط.)6(ٟ
ٚقس أبڀً٘ ايٓشا ;٠٭ْ٘ مل ٜػُع ٗ شيو إ ٫ايكطف(.)7

() 1

ؾطح ايطن.144/1 ٞ

() 2

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،208/2أٚنح إػايو ٚ ،111/4إػاعس .19/3

() 3

ابٔ قتٝب : ٖٛ ١عبساهلل بٔ َػًِ بٔ قتٝب ١أب ٛقُس ايهاتب ،ايسٜٛٓض ،ٟايٓش ،ٟٛايًػ . ٟٛي٘
تكاْٝـ نجرلَٗٓ ٠ا (غطٜب ايكطإٓ)( ،غطٜب اؿسٜح)َ( ،ؿهٌ ايكطإٓ)( ،أزب ايهاتب)،
(إعطاب ايكطإٓ)ٜٛٓ .ط إْبا ٠ايطٚا.64 ،63/2 ،146 ،143/2 ٠
ٜٛٓٚط :أزب ايهاتب ،م.194

() 4

أزب ايهاتب .194

() 5

ٜٛٓط  :إكتكس .995/2

() 6

ٜٛٓط  :إؿكٌ .64

() 7

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،208/2ؾطح ايهاؾٚ ،1469/3 ١ٝؾطح ايطن،143/1 ٞ
ٚايؿاخط ٚ ،136إػاعس ٚ ،19/3اشلُع .105/1
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أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :الطىاع ٔ ،الكٗاع :

ٜعتُس ايبعً ٗ ٞتطدٝح قطف ا٭عذُ ٞايج٬ث ٞاٍغانٔ ايٛغ٘ عً٢
ايػُاع ٚايكٝاؽ; ؾٗ ٛمل ٜطز ٖٓٛعاڄ ٗ ايعطب٫ٚ ،١ٝ

هٛظ َٓع ا٭عذُٞ

ٚقطؾ٘ قٝاغاڄ عً ٢ايج٬ث ٞإْ٪ح; ٭ٕ ا٭عذُ ٞتٛدس ؾ ٘ٝخؿَ ١هٓت٘ َٔ
ايكطفٚ ،يٝؼ َْ٪ح ّٓع٘ ايتأْٝح ايكطف َ ،عٓ ٢أْ٘  ٫هٛظ ؾ ٘ٝإٚ ٫د٘
ٚيٝؼ نُا قاٍ أقشاب إصٖب ايجاْ.ٞ
الرتجٗح :

ايطادع إٔ ا٭عذُ ٞايج٬ث ٞاٍغانٔ ايٛغ٘ ٜكطف ؾكٜ٘ ٫ٚ ،ر
قٝاغاڄ عً ٢ايج٬ث ٞإْ٪ح

ٚظ َٓع٘

اٍغانٔ ايٛغ٘; ـؿ ١ا٭عذُٚ ،ٞيٛدٛز عً١

ايتأْٝح ٗ إْ٪ح ايػانٔ ايٛغ٘.
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ارتالف يف فعمٗ ( ٛلٗظ )
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعًٚ " : ٞأَا (يٝؼ ) ،ؾؿعٌ عٓس اؾُٗٛضٚ ،ايسي ٌٝعً ٢ؾعًٝتٗا
اتكاٍ ايهُا٥ط ايباضظ ٠بٗاٚ ،اتكاٍ تا ٤ايتأْٝح
خكا٥ل ا٭ؾعاٍ ،قاٍ اهلل تعاٍ

ايػانٓ ١بٗا ٚ ،شيو َٔ

( :ﯤ ﯥ ﯦ) ( ٚ، )1ﭽ ﮦ

ﮧ ﭼ(ٚ ، )2ﭽ ﮬ ﮭﮮ ﭼ(ٚ ...)3قاٍ بعهِٗ  ٖٞ :سطف يًػُاع ٚايكٝاؽ....
ٚايكٝاؽٚ ....ايكشٝح أْٗا ؾعٌ ٕا شنط"(.)4
حتمٗن املطأل:ٛ

اختًـ ايٓشا ٠س( ٍٛيٝؼ) أٖ ٞؾعٌ أّ سطف؟ ٚشلِ ٗ شيو َصٖبإ:
املرٓ ب األٔه:

ٜط ٣غٝبْٛٗٚ )5( ٜ٘ٛض ايٓشا ٠أْٗا (ؾعٌ )( ٖٔٚ ،)6أخص بٗصا ايطأٟ
إدلز(ٚ ، )7ابٔ ايػطاز(ٚ ،)8ايعكؿطٚ ،)9(ٟعًَ ٢صٖبِٗ ى ثرل َٔ ايٓشا.)10(٠

() 1

غٛض ٠ايػاؾ ،١ٝاٯ.22 :١ٜ

() 2

غٛض ٠ايبكط ،٠اٯ.267 :١ٜ

() 3

غٛض ٠آٍ عُطإ ،اٯ.113 :١ٜ

() 4

ايؿاخط.236 ،235

() 5

ٜٛٓط  :ايهتاب .37/2

() 6

ٜٛٓط  :ايؿاخط ٚ ،235ايتصٚ ،117/4 ٌٜٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،284 ٟاؾٓٚ ،493 ٢اشلُع
.79/2

() 7

ٜٛٓط  :إكتهب .190 ،87/4

() 8

ٜٛٓط  :ا٭ق٫ ٍٛبٔ غطاز.82/1 ،

() 9

ٜٛٓط  :إؿكٌ .361

(ٜٛٓ ) 10ط :ؾطح إؿكٌ ٚ ،366/4ؾطح ايطنٚ ،199/4 ٞايؿاخط ٚ ،236ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٟ
ٚ ،284إػين.323/1
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ٚاؿذ ٗ ١شيو اتكاشلا بهُا٥ط ايطؾع اييت ٜتكٌ بٗا ايؿعٌٚ ،نصيو ؿام
تا ٤ايتأْٝح ايػانٓ ١بٗا(.)1
ٚقس أٚضز ايعندل ٟإٔ شيو قس ٜٓتكض باغِ ايؿعٌ مٖ( : ٛاٚ ،) ّ٩بايهُا٥ط
إٓؿكً ٗ ١م( : ٛأْت ٚ ،أْتُا ) ،ؾا٭قٌ ؾٗٝا (إٔ) ثِ ؿكتٗا ايهُا٥طٖٞٚ ،
يٝػت أؾعاٍ(. )2
ٚهاب عٔ شيو إٔ ٖص ٙايعَ٬ا ت  ٫تتكٌ باؿطٚف ٚا٭زلا ٤عً ٢سػب
اتكاشلا بـ ( يٝؼ ) ،ؾاؿطٚف ٗ ايهُا٨ض م( ٛأْت ) تزٍ عً ٢اـڀابٚ ،ي ٞؽ
نصيو ٗ اتكاٍ ايهُا٥ط بـ (يٝؼ ); ٭ٕ (يٝؼ ) قا ١ُ٥بٓؿػٗا ٖٞٚ ،يٝػت ازلاڄ
باتؿام ٚ ،نصيو باٍْػب٫ ١غِ ايؿعٌ (ٖا )٤ؾٗ ٛاغِ باتؿام ٚ ،ؿام ٖص ٙايعَ٬ات
ب٘ يتؿب ٘ٗٝبايؿعٌ ٗ بعض ايًػات(.)3
املرِب الجاٌ٘:

ٜط ٣أقشاب٘ إٔ (يٝؼ) سطفَ ٖٛٚ ،صٖب أب ٟعٌ ٟايؿاضغ ٞسٌ ٜك:ٍٛ
"ٖٚا ٜسٍ عً ٢أْٗا يٝػت بؿعٌ أْٗا تسٍ عً ٢ايٓؿ ٫ٚ ،ٞتسٍ عً ٢سسخ ٫ٚ
ظَإٚ ،ا٭ؾعاٍ َٓٗا َا ٜسٍ عً ٢سسخ ٚظَإَٗٓٚ ،ا َا ٜسٍ عً ٢ظَإ ؾك٘،
ؾإشا نإ ٖصا ٖهصا ٚتعطت (يٝؼ) َٔ إعْٓٝ ٌٝع ڄا زٍ ٖصا عً ٢أْٗا يٝػت
بؿعٌ"(ٜٓٚ ،)4ػب ٖصا ايطأ  ٟ٭ب ٞبهط بٔ ؾكرل (ٖٓٚ ،)5اى َٔ ْػب٘ إٍ ابٔ
(ٜٛٓ ) 1ط  :إكتهب ٚ ، 190 ،87/4ايتبٚ ، 237 ،236 ٌٝؾطح إؿكٌ ٚ ،366/4ؾطح
ايطنٚ ،199/4ٞايؿاخط ٚ ،235ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،1248 ٟاؾٓ.493 ٢
(ٜٛٓ ) 2ط  :ايتب.238 ،237 ٌٝ
( )3إكسض ايػابل .
( ) 4إػا ٌ٥إٓجٛض.208 ، ٠
( ) 5ابٔ ؾكرل ٖ : ٛأٓس بٔ اؿػٔ بٔ ايعباؽ بٔ ايؿطز بٔ ؾكرل أب ٛبهط ايٓش ٟٛايبػساز،ٟ

ي٘

نتب ٗ (إككٛض ٚإُسٚز ) (ٚإصنط ٚإْ٪ح )( ٚكتكط ٗ ايٓش ) ٛت ٗٛغٖٓ310 ١ـ،
ٜٛٓطٚ ،69/1 :ا٭عٜٓٚ ،110/1 ّ٬ػب ي٘ ٖصا ايطأ ٗ ٟايتصٌٜٝ
ٚإػين .323/1
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ٚ ،117/4اؾٓ،494 ٢

ايػطاز ( ،)1يهٓ٘ قطح ٗ نتاب٘ ا٭ق ٍٛغ٬ف شيو عٓسَا قاٍ

" :ؾأَا

(يٝؼ) ؾايسٍ ٌٜعً ٢أْٗا ؾعٌ ٚإٕ ناْت  ٫تتكطف تكطف ايؿع ٍ قٛيو :يػت،
نُا تك : ٍٛنطبت. )2( "...
ٚاغتسيٛا عًَ ٢صٖبِٗ عذ ١زلاعٚ ،١ٝا٭خط ٣قٝاغ ١ٝؾأَا ا يػُاع١ٝ
ؾك ٍٛايعطب( :يٝؼ ايڀٝب إ ٫إػو) بطؾع ايڀٝب ٚإػو َعاڄ ،قايٛا بإٔ (إ)٫
ى ؾت (يٝؼ) عٔ ايعٌُٜ ٫ٚ ،هـ بٗا إ ٫اؿطٚف(. )3
ٚأَا سذتِٗ ايكٝاغ ١ٝؾتُجًت ٗ:
 - 1إٔ ا٭ؾعاٍ َٛنٛع ١يًس٫ي ١عً ٢اؿسخ ٚايعَإ( ٚ ،يٝؼ )  ٫تسٍ عً٢
ٚاسس َٓٗاٚ ،إمنا تٓؿُٗٝا فٖ ٗ ٞشيو نـ (َا) ايٓاؾ.)4(١ٝ
-2

ي ٛناْت ؾع٬ڄ ث٬ثٞٽ ا يهاْت عً ٢أسس أٚظإ ايؿعٌٚ ،شيو  ٫هٛظ

ؾٗٝا; ٭ْ٘ يٝؼ ٗ ا٭ؾعاٍ َا عٜ( ٘ٓٝاَ )٤هُٚ ،١َٛأَا ايؿتح ٚايهػط ؾهإ
هب إٔ تكًب ايٝا ٤أيؿاڄ; يتشطنٗا ٚاْؿتاح َا قبًٗا َجٌ( :خاف) ٖ( ٚاب)(.)5
-3

إٔ (يٞؽ) ٜ ٫كح إٔ ته ٕٛقً ١يـ (َا ) إكسض ١ٜمَ( : ٛا أسػٔ َا

يٝؼ ظٜس قاُ٥اڄ)ٚ ،ي ٛناْت ؾع٬ڄ يكح إٔ ته ٕٛقً ١يـ (َا)(.)6
-4

ق( : ٌٝيٝؼ ) غرل َتكطؾ ٫ٚ ١تسخٌ عًٗٝا قسٚ ،شيو َٔ عَ٬ات

ا٭ؾعاٍ(.)7
ٚقس أدٝب عٔ ٖص ٙاؿذر َا ٜأت:ٞ
() 1

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،284 ٟاؾٓٚ ،494 ٢إػٓ.323/1 ٢

() 2

ٜٛٓط  :ا٭ق.82/1 ٍٛ

() 3

ٜٛٓط  :ايتبٚ ،238 ٌٝايًباب ٚ ،165/1ايؿاخط .235

() 4

ٜٛٓط  :ايتبٚ ،239 ٌٝايؿاخط .236 ،235

() 5

ٜٛٓط  :ايتبٚ ،239 ٌٝؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،383/1ايؿاخط .236

() 6

ٜٛٓط  :ايتب.239 ٌٝ

() 7

ٜٛٓط  :ايتبٚ ،239 ٌٝؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،383/1ايؿاخط .236
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َ - 1ا ٚضز َٔ اؿها ١ٜعٔ ايعطب ٗ قٛشلِ ( :يٝؼ ايڀٝب إ ٫إػو ) ؾاش
ٜ ٫ٚجبت َجً٘ أقٌ (ٖٓٚ ،)1اى َٔ خطٸز ٖصا ايك ٍٛعً ٢إٔ

ٗ (يٝؼ ) نُرل

ايؿإٔٚ ،ايتكسٜط :يٝؼ ايؿإٔ ٚايكك ١ايڀٝب إ ٫إػو (ٖٓٚ ،)2اى َٔ قاٍ إْٗا
ؾعٌ ٗ ايًؿٚ ،ٜقس ظاٍ سهُٗا ٗ اٱعطاب ز ٕٚز٫يتٗا عً ٢ايٓؿَ ٞجٌ

:

(نإ) ٗ ظٜازتٖا( .)3أ ٟأْ٘  ٫نُرل ؾٗٝا .
 - 2ق( :ٌٝيٝؼ) ٗ ا٭قٌ عًٚ ٢ظٕ (فعڇ ٍ) بايهػط ٚنإ قٝاغ٘ إٔ تكًب
ايٝا َ٘ٓ ٤أيؿ ڄا يتشطنٗاٚ ،اْؿتاح َا قبًٗا  ،يهٓ٘ ؾعٌ ٜ ٫تكطف ٚ ،ايتػٜٞط
ٚاٱع ٍ٬نطب َٔ ايتكطفٚ ،يصيو خـف باٱغهإ  ٫ٚ ،هٛظ إٔ ٜهٕٛ
ؾځعٳٌ بؿتح ايعٌ; يكرلٚضت٘ إٍ (٫ؽ)( ٫ٚ ،ؾځعٴٌ ) بهِ ايعٌ; يكرلٚضت٘ َع
نُرل إتهًِ ،أ ٚإداطب إٍ ( ڂيػٵت) بهِ اي.)4(ّ٬
 - 3إٔ اَتٓاع نْٗٛا قً ١يـ

(َا ) إكسض ;١ٜؾٮْٗا ٚنعت عً ٢ايٓؿ،ٞ

ى اؿطف ؾٜ ٬هَٗٓ ٕٛا َكسض  ٖٞٚؾعٌ يؿ ٞٛسكٝك.)5(ٞ
-4

عسّ تكطؾٗا ٜٓ ٫ؿ ٞنْٗٛا ؾع٬ڄ ،ؾإٕ

ؾعٌ ايتعذب ٜ ٫تكطف،

ٚنصيو (عػ. )6()٢
-5

عسّ قبٛشلا ع ١َ٬ايؿعٌ (قس) أٜهاڄ ٜٓ ٫ؿ ٞؾعًٝتٗا; ٭ٕ (عػ،)٢

(ٜٛٓ ) 1ط  :ايتبٚ ،239 ٌٝايؿاخط .236
(ٜٛٓ ) 2ط  :ايتب.241 ،240 ٌٝ
(ٜٛٓ ) 3ط  :إكسض ايػابل .
() 4

ٜٛٓط  :ايتبٚ ،241 ٌٝؾطح إؿكٌ ٚ ،366،367/4ؾطح ايطنٚ ،199/4 ٞايؿاخط ،236
ٚاشلُع .79/2

() 5

ٜٛٓط  :ايتب.242 ٌٜ

() 6

ٜٛٓط  :ايتبٚ ،242 ٌٝؾطح إؿكٌ ٚ ،366/4ايؿاخط .236
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(ٚسبصا)ٚ ،ؾعٌ ايتعذب  ٫تسخٌ عًٗٝا (قس)  ٖٞٚأؾعاٍ(.)1
املرِب الجالح:

ٜط ٣إاٍق ٞإٔ (يٝؼ ) يٝػت قه ٗ ١اؿطؾ ٫ٚ ١ٝقه ٗ ١ايؿعً،١ٝ
ٚيصيو ٚقع ؾٗٝا

اـ٬ف ٚ ،ي٘ ؾٗٝا َصٖب غرل َا تكسّ

ب ٘ٓٝبكٛي٘ :

"ؾايصٜٓ ٟبػ ٞإٔ ٜكاٍ َٓٗا إشا ٚدست بػرل خاق َٔ ١ٝخٛام ا٭ؾعاٍٚ ،شيو إشا
زخًت عً ٢اؾًُ ١ايؿعً : ١ٝأْٗا سطف  ٫غرل ٜٚ "..كٚ" : ٍٛإشا ٚدست بؿَٔ ٤ٞ
خٛام ا٭ؾعاٍ اييت شنطْاٖا قبٌ قٌٝ

 :إْٗا ؾعٌ; يٛدٛز خٛام ا٭ؾعاٍ

فٜٗا. "...
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘:

ٜعتُس ايبعًٖٓ ٞا عً ٢ايػُاع ،ف ـ(يٝؼ ) ؾعٌ ٫تكاٍ تا ٤ايتأْٝح بٗا،
ٚايهُا٥طٖٚ ،صا َٔ خكا٥ل ا٭ؾعاٍ ٚ .اغتسٍ عً ٢شيو بايؼ َاع َجٌ قٛي٘
تعاٍ( :ﯤ ﯥ ﯦ) ٚ ،قٛي٘ تعاٍ( :ﮦ ﮧ) .
الرتجٗح :

ايطادح َصٖب غٝب َٔٚ ٜ٘ٛتبع٘ ٗ إٔ (يٝؼ ) ؾعٌ; ٫تكاشلا بايهُا٥ط،
ٚبتا ٤ايتأْٝح ايػانٖٓٚ ،١صا َكذلٕ بايػُاع ايهجرل ع ٕ ايعطبٜٚ ،هاف إٍ
شيو إٔ ٖصا َصٖب اؾُٗٛض.

(ٜٛٓ ) 1ط  :ايتب.242 ٌٝ
() 2

ضقـ إباْ. 369 ،368 ٞ
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فعمٌ٘( ٚعي ) ٔ (ب٠ظ)
ٌص املطأل:ٛ
ٜك ٍٛايبعًْ" : ٞعِ ٚب٦ؼ ،ؾعَ ٕ٬انٝإ غرل َتكطؾٌ

ٚ ،قاٍ

ايهٛؾُٖ :ٕٛٝا ازلإ ُٖٚا ٗ ا٭قٌ قـ ٕٛ ٠قٛف َح شٚف ٚ .......ايكشٝح
أُْٗا ؾع٫ ٕ٬تكاٍ تا ٤ايتأْٝح ايػانٓ ١بُٗا عٓس ْٝع ايعطب ٗ قٛشلِ

:

(ْعُت ٚب٦ػت)٫ٚ ،تكاٍ ايهُا٥ط ايباضظ ٠بُٗا ؾُٝا سو  ٣ايهػا َٔ ٞ٥قٍٛ
بعهِْٗ( :عُا ضدًٌ ْٚعُٛا ضز ا٫ڄ)ٚ ،يعسّ دٛاظ نُْٗٛا سطؾٌ يٲْاع عً٢
شيوٚ ،عسّ نُْٗٛا اغِ ٜٔيبٓاُٗ٥ا عً ٢ايؿتح َع عسّ ؾبُٗٗا باؿطف"(.)1
حتمٗن املطأل:ٛ

اختًـ ايٓشا ٗ ٠أقٌ (ْعِ ٚب٦ؼ ) أُٖا ازلإ أّ ؾعٕ٬؟ ٚقس أٚضز
اـ٬ف ٗ ٖص ٙإػأي ١بڀطٜكتٌ ٗ نتب ايٓشا.٠
إسساُٖا :إٔ َصٖب ايبكطٚ ٌٜايهػا ٞ٥أُْٗا ؾعَٚ ، ٕ٬صٖب ايؿطا٤
ٚنجرل َٔ ايهٛؾ ٌٝإُٖٔا ازلإ.
ٚايڀطٜك ١ايجاْ : ١ٝإٔ اـ٬ف إِا ٖ ٛبٌ ايؿطٜكٌ بعس إغٓاز

(ْعِ )،

(ٚب٦ؼ) إٍ ايؿاعٌ (ٚ ،)2بايڀطٜك ١ا٭ ٍٚشنط أنجط ايٓشا ٠اـ٬ف ٗ ؾعً١ٝ
ٚازلْ( ١ٝعِ) ( ٚب٦ؼ) ،نُا شنطٖا ايبعًٖٓ ٞا ٚ ،بٗص ٙايڀطٜك ١نإ خ٬ف
ايٓشاْ( ٗ ٠عِ) ( ٚب٦ؼ) ،عًَ ٢صٖبٌ:

( ) 1ايؿاخط .281 ،280
(ٜٛٓ ) 2ط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،2041/4ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،619 ٟتٛنٝح إكاقس ٚ ،54/2ايتكطٜح
.94/2
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املرِب األٔه:

ٜصٖب ايبكط ٕٜٛإٍ إٔ (ْعِ ) ( ٚب٦ؼ ) ؾعَ ٕ٬انٝإ ٜ ٫تكطؾإ (،)1
َ ٖٛٚصٖب ايهػا َٔ ٞ٥ايهٛؾٌٝ

(َٚ ،)2صٖبِٗ ٖ ٛإتبع عٓس أنجط

ايٓشا.)3(٠
ٚاؿذ ١عٓسِٖ ُجًت ٗ اتكاٍ نُا٥ط ايطؾع بٗا ،ى َا تتكٌ بايـعٌ
إتكطفٚ ،شيو ٗ ق ٍٛايعطبْ :عُا ضدًٌ ْٚعُٛا ضدا٫ڄ( ،)4نُا أُْٗا ٜطؾعإ
 ٬ظٜس،
إٗٛط ٗ مْ( :ٛعِ ايطدٌٴٚ ،ب٦ؼ ايػّ٬ٴ)ٚ ،إهُط ٗ مْ( : ٛعِ ضد ڄ
ٚب٦ؼ غَ٬اڄ عُط.)5( )ٚ
ٚق٫ : ٌٝتكاشلُا بتا ٤ايتأْٝح ايػانٓ ١اييت  ٫تكًب

(ٖا ٗ ) ٤ساي١

اٍٚقـٚ ،شيو مْ( :ٛعُت إطأ ،)6( )٠نُا أُْٗا َبٓٝإ عً ٢ايؿتح نا٭ؾعاٍ
إان ،)7(١ٝثِ إُْٗا يٝػا سطؾٌ باٱْاعٚ ،يٝؼ ا اغِ  ;ٜٔيبٓاُٗ٥ا عً ٢ايؿتح
نُا تكسّ ٚ ،ا٫غِ ٜبٓ ٢إشا ؾاب٘ اؿطف َ ٫ٚؿابٗ ١بٌ (ْعِ ) ( ٚب٦ؼ )،
ٚاؿطف ،نُا أْٗا ي ٛناْت ازلاڄ ٭عطبت (ٚ ،)8ي ٛنا ْت ازلاڄ يهاْت إَا

() 1

ٜٛٓط  :ايهتاب ٚ ،266/3إكتهب ٚ ،140/2ا٭ق. 119/1 ٍٛ

(ٜٛٓ ) 2ط  :اٱْكاف ٚ ،97/1ؾطح إؿكٌ . 389/4
(ٜٛٓ ) 3ط ا٭قٚ ،111/1 ٍٛاٱٜهاح يًؿاضغٚ ،110 ٞإؿكٌ .367
(ٜٛٓ ) 4ط  :اٱْكاف  ،104/1أغطاض ايعطب ،69 ١ٝايتب. 191 ٌٝ
(ٜٛٓ ) 5ط  :اٱْكاف  ،104/1أغطاض ايعطب ،69 ١ٝؾطح إؿكٌ . 389/4
(ٜٛٓ ) 6ط  :اٱْكاف  ،104/1أغطاض ايعطب ،69 ١ٝايتب. 192 ٌٝ
(ٜٛٓ ) 7ط  :اٱْكاف ٚ ، 111/1أغطاض ايعطبٚ ،69 ١ٝؾطح إؿكٌ ٚ ،389/4ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ
عكؿٛضٚ ،598/1ايؿاخط ٚ ،281تٛنٝح إكاقس .54/2
() 8

ٜٛٓط :ايتيبٚ ،194 ،193 ٜٔايًباب ٚ ،180/1ؾطح إؿكٌٚ ،389/4ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض
ٚ ،598/1ايؿاخط .281
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داَس ٠أٚ ٚقـ ٖٞٚ ،يٝػت داَس ;٠٭ْٗا َؿتق َٔ ١ايٓعُٚ ١يٝػت ٚقؿاڄ; ٭ٕ
ايٛقـ يٝؼ عًٖ ٢صا ايبٓا.)1(٤
ٚقس اعذلض عً ٢سذ ١اتكاشلا بتا ٤ايتأْٝح ايػانٓ ١بأْٗا قس اتكًت
ت  ٚٴثُٻت)ٚ ،بصيو ٜبڀٌ اختكاقٗا بايؿعٌٚ ،أٜه ڄا ٗ إٔ
باؿطف ٗ ق( :ٍٛضبٻ ٳ
(ْعِ) ( ٚب٦ؼ)  ٫تًعَُٗا ايتا ٤بٛقٛع إْ٪ح بعسُٖا  ،نُا تًعّ ا٭ؾعاٍ ؾٝذٛظ
ؿاقٗا بٗا ٚهٛظ تطنٗا (. )2
ٚقس أدٝب عٔ شيو بإٔ ايتا ٤اييت اتكًت بـ ( ضبٸت ) ( ٚمثت ) ٚإٕ ى اْت
يًتأْٝح إ ٫أْٗا يٝػت ايتا ٤اييت ٗ (ْعُت ٚب٦ػت )ٚ ،ايسي ٌٝعً ٢شيو َٔ
ٚدٌٗ:
أسسُٖا  :إٔ ايتاْ( ٗ ٤عُت) ؿكت ايؿعٌ يتأْٝح ا٫غِ ايص ٟأغٓس إي٘ٝ
ايؿعٌٚ ،ايتا( ٗ ٤ضبت ) (ٚمثت ) ؿكت يتأْٝح احل ضف ٜٚ ،تهح شيو ٗ ق: ٍٛ
(ضبت ضدٌڈ أٖٓت) ،نُا ٜكاٍ( :ضبت اَطأ ٠أنطَت).
ٚايٛد٘ اٯخط  :إٔ ايتا ٤اي٬سك ١يًؿعٌ ته ٕٛغانٖٓٚ ،١ص ٙايتا ٤اييت
تًشل ٖص ٜٔاؿطؾٌ تهَ ٕٛتشطن. )3(١
ٚأَا قٛشلِ :إٕ ايتا ٫ ٤تًعّ َع (ب٦ؼ ) ْ( ٚع ّ ) بٛقٛع إْ٪ح بعسُٖا ،ضٴ ٸز
بإٔ شيو ًٜعّ ٗ يػ ١بعض ايعطب

ٚ ،أَا ّ ٕ أداظ ؿاقٗا ٚعسَٗا بـ (ْعِ )

(ٚب٦ؼ) ؾؿ ٞأزلا ٤ا٭دٓاؽٚ ،اؾُٛع ٚ ،شيو هٛظ نُا إٔ ايتا ٤سصؾت َٔ

(ٜٛٓ ) 1ط  :ايتب.194 ٌٝ
(ٜٛٓ ) 2ط  :اٱْكاف ٚ ،107 ،104/1ايتب.193 ،192 ٌٝ
(ٜٛٓ ) 3ط  :اٱْكاف ٚ ،107/1ايتب.192 ٌٝ
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ؾعٌ إْ٪ح اؿكٝك ٗ ٞم( : ٛسهط ايكان ٞاي ّٛٝاَطأ٠څ ) ،ؾٝذٛظ إٔ ؼصف
َٔ ؾعٌ إْ٪ح ايٛاقع عً ٢اؾٓؼ(.)1
املرِب الجاٌ٘:

ٜصٖب أنجط ايهٛؾ ٌٝإٍ إٔ (ْعِ ) ( ٚب٦ؼ ) ازلإ (َ ٖٛٚ ،)2صٖب
ايؿطاٚ ،)3(٤قس شنط ايؿطا ٤أٜه ڄا َا ٜؿِٗ َٓ٘ ؾعًٝتُٗا

ْ(ٚ .عِ )( ٚب٦ؼ ) ٖٓا

قؿٕٛ ١قٛف قصٚف  ،ؾإشا قًت ْ( :عِ ايطدٌ ) نإٔى قًت ( :ايطدٌ ْعِ
ايطدٌ) ،ثِ سصؾت ايكؿ ٚ ١أق ِٝامل ٚقٛف َهاْٗا  ،ؾٛدب إٔ ته ٕٛازل ڄا
نُا نإ إٛقٛف ازلاڄ(.)5
ٚاغتسيٛا عًَ ٢صٖبِٗ َا :ًٜٞ
 - 1زخ ٍٛسطف اؾط عًُٗٝا ؾكس دا  ٤عٔ ايعطب َ( :ا ظٜس بٓعِ ايطدٌ )،
ٟض )ٚ ،سطٚف اؾط َٔ
ٚسه ٞعٔ بعهِٗ قٛي٘ ْ( :عِ ايػرل عً ٢ب٦ؼ ايعٳ ٵ
خكا٥ل ا٭زلا.)6(٤
 - 2زخ ٍٛسطف ا يٓسا ٤ع يٗٝا ،ؾُٔ ايعطب َٔ قاٍ ٜ( :ا ْعِ إٜٚ ٍٛا ْعِ
ايٓكرل)ٚ ،أٜه ڄا ايٓسا َٔ ٤خكا٥ل ا٭زلا.)7(٤
() 1

ٜٛٓط :اٱْكاف ٚ ،111/1ايتب.193 ٌٝ

() 2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،97/1أغطاض ايعطبٚ ،69 ١ٝايتبٚ ،191 ٌٝؾطح إؿكٌ ٚ ،389/4ؾطح
اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .598/1

() 3

ٜٛٓط َ :عاْ ٞايكطإٓ.268/1 ،

() 5

ٜٛٓط  :ايؿاخط .280

() 6

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،97/1أغطاض ايعطبٚ ،69 ١ٝايتبٚ ،194 ٌٝؾطح إؿكٌ ٚ ،389/4ؾطح
اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض . 598/1

() 7

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،99/1أغطاض ايعطبٚ ،70 ١ٝايتبٚ ،194 ،ٌٝؾطح إؿكٌ ،390/4
ٚايؿاخط. 280
193

-3

ق ٫ : ٌٝوػٔ اقذلإ ايعَإ بُٗا نػا٥ط ا٭ؾعاٍ(.)1

-4

إٔ (ْعِ) ( ٚب٦ؼ) ٜ ٫تكطؾإٚ ،ايتكطف َٔ خكا٥ل ا٭ؾعاٍ(.)2

ٚ - 5ضز عٔ ايعطب ق ( :ٍٛٳْعڇٟٳّ ايطدٌ ظٜس ) ٚيٝؼ ٗ أَجً ١ا٭ؾعاٍ ځؾعڇ.)3(ٍٟ
-6

إٔ اي ّ٬تسخٌ عً ٘ٝإشا ٚقع ر بطاڄ م( : ٛإٕ ظٜساڄ يٓعِ ايطدٌ )ٖٚ ،صٙ

اي ٫ ّ٬تسخٌ إ ٫عً ٢ا٫غِ أ ٚعً ٢ايؿعٌ إهاضع(.)4
-7

ٚق : ٌٝيٲخباض عٓٗا نُا ٗ ضٚا ١ٜايط٩اغ(:)5(ٞؾٝو ْعِ اـكً.)6( )١

-8

عڀؿٗا عً ٢ا٫غِ م( : ٛايكاحل ٚب٦ؼ ايطدٌ ٗ اؿل غٛا.)7( )٤
ٚقس ضز َصٖبِٗ باٯت:ٞ

َ - 1ا ق ٗ ٌٝزخ ٍٛسطف اؾط عً٢

(ْعِ ) ( ٚب٦ؼ )  ٫سذ ١ؾ ;٘ٝ٭ٕ

اؿها ١ٜؾَ ٘ٝكسضٚ ،٠سطف اؾط ٜسخٌ َع تكسٜط اؿها ١ٜعً ّ ٢ا ٫ؾبٗٗ ١
ؾعًٝت٘ٚ ،عً ٢شيو ٜه ٕٛايتكسٜط ٗ ن ّ٬ايعط ب إتكسّْ" :عِ اٍغرل عً ٢عرل
 ٞبٗا
َك ٍٛؾ ٘ٝب٦ؼ ايعرل " ،أ ٟسصؾت ايكؿ ١اييت َٖ( ٞكٚ ،) ٍٛأق ِٝاحمله ٸ
َكاَٗا ( ،)8أ ٟإٔ (ْعِ ) (ٚب٦ؼ ) َؿع ٕ ٫ٛيك ٍٛقصٚفٚ ،اقع قؿٕٛ ١قٛف
قصٚف  ٖٛٚاجملطٚض باؿطف.
() 1

ٜٛٓط :اٱْكاف ٚ ،103/1أغطاض ايعطبٚ ،70 ١ٝايتبٚ ،195 ٌٝايؿاخط .280

() 2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،104/1أغطاض ايعطبٚ ،70 ١ٝايتبٚ ،195 ٌٝؾطح إؿكٌ ٚ ،389/4ؾطح
اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،598/1ايؿاخط ٚ ،280اشلُع .27/5

() 3

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،104/1أغطاض ايعطبٚ ،70 ١ٝايتب.195 ٌٝ

() 4

ٜٛٓط  :ايتبٚ ،195 ٌٝايؿاخط ٚ ،280اشلُع .27/5

() 5

ايط٩اغ ٖٛ :ٞقُس بٔ اؿػٔ بٔ أب ٞغاض ٠ايط٩اغ ٞايٜٓٚ ًٞٝهٓ ٢بأب ٞدعؿط  ٖٛٚأَٔ ٍٚ
ٚنع َٔ ايهٛؾ ٌٝنتاباڄ ٗ ايٓش ٖٛٚ ٛأغتاش ايهػاٚ ٞ٥ايؿطاٜٛٓ ٤ط

 :طبكات ايٓشٌٜٛ

ٚايًػٚ ،125 ٌٜٛايبػ.82/15١ٝ
() 6

ٜٛٓط  :إػاعس ٚ ،120/2اشلُع .27/5

() 7

ٜٛٓط  :اشلُع .27/5

(ٜٛٓ ) 8ط  :اٱْكاف ٚ ،112/1أغطاض ايعطبٚ ،70 ١ٝايتبٚ ،100 ،199 ٌٝايًباب ٚ ،181/1ؾطح
إؿكٌ ٚ ،390/4ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،599/1ؾطح ايهاؾٚ ،1103/1 ١ٝتٛنٝح
إكاقس ٚ ،54/2ؾطح ابٔ عكٚ ،171/2 ٌٝايتكطٜح ٚ ،94/2اشلُع .27/5
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َا ق ٗ ٌٝزخ ٍٛسطف ايٓسا ٤عًْ( ٢عِ) ( ٚب٦ؼ) ضز بإٔ إٓاز ٣قصٚف

-2

يًعًِ ب٘ٚ ،ايتكسٜط ؾٜ :٘ٝا اهلل ْعِ إْٚ ٍٛعِ ايٓكرل أْت  ،ثِ إْ٘  ٫ؾطم بٌ
ؾعٌ ا٭َط ٚغرل ٗ ٙإٔ ٜأت ٞبعس سطف ايٓساٚ ،٤يهٔ عً ٢إٔ ٜكسض بُٗٓٝا اغِ
ٜتٛد٘ ايٓسا ٤إيٚ ،)1(٘ٝسطف ايٓساٜ ٫ ٤سخٌ عً ٢اؾٌُٚ ،قس ٜه ٕٛزخٜ( ٍٛا )
ايٓسا ٤يًتٓب ٫ٚ ٘ٝوتاز عٓسٖا ٕٓاز.)2( ٣
إٕ (ْعِ) ( ٚب٦ؼ) مل ٜكذلْا بعَٔ; ٭ٕ (ْعِ) َٛنٛع يػا ١ٜإسح(ٚ ،ب٦ؼ)

-3

يػا ١ٜايصّ ،ؾذعًت ز٫يتُٗا َككٛض ٠يًشانط(.)3
َ - 4ا داْ( َٔ ٤عِ) عًٚ ٢ظٕ (ْعڇّٟٳ ) ؾٗ ٛؾاشٚ ،ي ٛقح شيو ؾ ٬سذ ١ؾ;٘ٝ
٭ٕ ْع ّٟأقً٘ (ْٳ ٹعِٳ) عًٚ ٢ظٕ ؾٹعٌ بهػط ايعٌ  ،ؾأؾبعت ايهػط ٠ؾٓؿأت
ايٝا.)4(٤
-5

إٕ (عػ )٢ؾعٌ عٓس ْٝع ايٓشاٜ ٫ٚ ،٠كذلٕ بعَإ ٜ ٫ٚتكطف(.)5

-6

َا سها ٙايط٩اغ( : ٞؾٝو ْع َت اـكً َٔ ٖٛ ) ١سصف إٛقٛف ،

ٚنصا ؾُٝا ق ٗ ٌٝايعڀـ(ٚ ،)6ايتكسٜط( :ؾٝو خكًْ ١عُت اـكً( ٚ ،) ١ضدٌ
ب٦ؼ ايطدٌ).
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :الطىاع ٔاإلجياع :

اعتُس ايبعً ٗ ٞتطدٝش٘ ٖٓا عً ٢ايػُاع ٚاٱْاع ،ؾٜٗ ٛطدح ؾعً١ٝ
(ْعِ) ( ٚب٦ؼ ); يٛضٚز شيو عٔ ايعطب ٗ قٛشلِ ( :ب٦ؼت) ْ( ٚعُت )٫ٚ ،تكاٍ
ايهُا٥ط بٗا نُا ٗ قٛشلِ ٕ :ڇٵع ٴّ ٚا ضدًٌ ٕٚڇ ٵع ٴّ ٚا ضدا٫ڄ  ،أَا اعتُاز ٙعً٢
() 1

ٜٚٔط  :اٱْكاف ٚ ،117/1أغطاض ايعطبٚ ، 71١ٝايًباب ٚ ،128/1ؾطح إؿكٌ .390/4

() 2

ٜٛٓط  :ايتب.197 ٌٝ

() 3

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،121/1أغطاض ايعطبٚ ،71 ١ٝايتب.201 ٌٝ

() 4

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ، 121/1أغطاض ايعطبٚ ،72 ،71 ١ٝايتبٚ ،202 ٌٝايًباب .181/1

(ٜٛٓ ) 5ط  :ايتبٚ ،201 ٌٝاشلُع .27/5
(ٜٛٓ ) 6ط  :إػاعس ٚ ،120/2اشلُع .27/5
195

اٱْاع ؾؿ ٞن ٕٛايٓش ٌٜٛأْعٛا عً ٢إٔ (ْعِ) (ٚب٥ؼ) يٝؼا سطؾٌ ٚ ،عسّ
نُْٗٛا ازلٌ يبٓاُٗ٥ا عً ٢ايؿتح.

الرتجٗح:

ايطادح َصٖب ايبكط ;ٌٜ٭ْ٘ إتبع عٓس نجرل َٔ ايٓشاَ ٖٛٚ ،٠صٖب
ٜعضز ٙايػُاع ٚ ،قس اغتسٍ عً ٢شيو باتكاٍ تا ٤ايتأْٝح ايػانٓ ١بُٗا،
ٚاتقاٍ ايهُا٥طٚ ،اٱْاع عً ٢أُْٗا يٝػا سطؾٌ  ٖٞٚ ،أزي ١قٜ ١ٜٛػٓسٖا
ايػُاع نُا شنط.
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حكٗك ( ٛوا ) يف ( وا أفعمْ )
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعً" :ٞؾأَا (َا ) ٗ (َا أؾع ي٘ ) ؾٗ ٞاغِٚ ،ايسي ٌٝعً ٢ازلٝتٗا
دٛاظ اٱخباض عٓٗا باؾًُ ١اييت بعسٖا ٖٞٚ ،اغِ تاّ غرل َٛقَٛ ٫ٚ ٍٛقٛف;
٭ٕ َعٓ ٢ايتعذب عً ٢اٱبٗاَّ( ٚ ،ا ) إصنٛض ٠أؾس إبٗاَ ڄا َٔ غرلٖا ٚ ،إشا
ناْت َٛقٛي ١اتهشت بايكً ١ؾٝتٓاقض ٚقاٍ أب ٛاؿػٔ َ ٖٞ :عٓ ٢ايص،ٟ
ٚاـدل قصٚف ،تكسٜط : ٙايص ٟأسػٔ ظٜس ؾٚ .... ٤ٞايلسٝح ا٭ ;ٍٚ٭ٕ (َا )
قس دا٤ت تاَ ٗ ١قٛي٘ تعاٍ :ﭽ ﭥ ﭦﭼ ( )1أ ٟؾٓعِ ؾ ٦ٝڄا ٖ.)2("ٞ
حتمٗن املظأل:ٛ

تعسزت اٯضا ٤ح َ( ٍٚا ) ٗ قٝػ ١ايتعذب (َا أؾعً٘ )ٚ ،يًٓشا ٗ ٠شيو
عسَ ٠صاٖب:
املرِب األٔه:

ٜصٖب اـًٚ ،)3( ٌٝغٝبْٛٗٚ ،)4( ٜ٘ٛض ايبكط )5( ٌٜإٍ إٔ (َا ) ٗ
(َاأؾعً٘ ) اغِ تاّ ْهط ٠غرل َٛقٛؾَٛ ٫ٚ ،١م ٚيَ ٖٞٚ ،١كسض ٠بـ (ؾ) ٤ٞ
ٚاؾًُ ١بعسٖا خدل ٚ،ب٘ أخص ا٭خؿـ ٗ أسس قٛيٚ ،)6( ٘ٝنصيو ابٔ ايػطاز
سٌ قاٍ " :ؾإشا قًت َ :ا أسػٔ ظ ٟزاڄ ؾـ (َا ) اغِ َبتسأ ٚأسػٔ خدلٚ ،ٙؾ٘ٝ
( ) 1غٛض ٠ايبكط : ٠آ.271 :١ٜ
( ) 2ايؿاخط .295 ،294
(ٜٛٓ ) 3ط  :ايهتاب . 72/1
(ٜٛٓ ) 4ط  :ايهتاب .72،73/1
(ٜٛٓ ) 5ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،31/3ا٫ضتؿاف ٚ ،2065/4ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز641 ٟ
ٚاؾٓٚ ، 337 ٢إػٓٚ ،327/1 ٢إػاعس ٚ ،148/2ايتكطٜح .87/2
() 6

ٜٛٓط  :ؾطح ايطنٚ ،233/4 ٞا٫ضتؿاف ٚ ،2065/4ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٟ
ٚاؾٓٚ ، 337٢إػاعس ٚ ،148/2ايتكطٜح .87/2
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،642

نُرل ايؿاعٌٚ ،ظٜس َؿع ٍٛبَ٘( ٚ ،ا) ٖٓا اغِ تاّ غرل َٛق ،ٍٛؾهأْو قًت:
ؾ ٞٷ ٤سػٻٔ ظٜساڄ ٚ ،مل تكـ إٔ ايص ٟسػٓ٘ ؾ ٤ٞبع٘ٓٝ

 ،ؾًصيو يعَٗا إٔ

تهَ ٕٛبُٗ ١غرل ككٛق ١نُا قاٍٚا ؾ ٤ٞز ا٤ىٚ. )1( "...عً ٘ٝايعداد،)2( ٞ
ٚايؿاضغَ ٖٛٚ ،)3( ٞصٖب ابٔ عكؿٛض

(ٚ ،)4ابٔ َايو (ٚ ، )5ب٘ أخص أنجط

ايٓشا. )6(٠
َٚعٓ ٢ايتُاّ ٗ (َا) عٓسِٖ أْٗا  ٫ؼتاز إٍ قؿٚ ،١اؿذَ ٗ ١صٖبِٗ
إٔ إٛنع يٲ بٗاّ; ٕٓاغب ١ايتؿد ٗ ِٝايتعذب  ،ؾٓاغب شيو ايٓهط ٠إبُٗ١
(َا ) اييت  ٫ؾ ٤ٞأؾس إبٗاَ ڄا َٓٗا ; ٚيصيو مل ٜهعٛا َٛنعٗا (ؾ٦ٝاڄ ); ٭ٕ
(ؾ٦ٝاڄ) ٜ ٫عڀ ٞإبٗاّ (َا); ٭ْٗا  ٫تجٓ ٫ٚ ٢ػُع ٫ٚ ،تكع يًتشكرل(.)7
ٚشلصا داظ ا٫بتسا ٤بٗص ٙايٓهط ٠٭ٕ ايػطض ايتعذب ٫ ،اٱخباض
احملض( ٗٚ ،)8شيو ٜك ٍٛابٔ َايو  " :٭ٕ قكس إتعذب اٱع ّ٬بإٔ إتعذب
َٓ٘ شَ ٚع ١ٜإزضانٗا دًٚ ،ٞغبب ا٫ختكام بٗا خؿ ،ٞؾاغتشكت اؾًُ١
إعدل بٗا عٔ شيو إٔ تؿتتح بٓهط ٠غرل كتك.)9("١

() 1

ا٭ق.99/1 ٍٛ

() 2

ٜٛٓط  :اؾٌُ ،م099

() 3

ٜٛٓط  :اٱٜهاح ايعهس.114 ٟ

() 4

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .583/1

() 5

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .31/3

() 6

ٜٛٓط  :ايؿاخط ٚ ،294ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،641 ٟايتكطٜح ٚ ،87/2اشلُع .56/5

() 7

ٜٛٓط  :ا٭قٚ ،99/1 ٍٛايًباب ٚ ،196/1ؾطح ايطنٚ ،233/4 ٞايؿاخط ٚ ،294إػاعس
ٚ ،148/2ايتكطٜح ٚ ،87/2اشلُع .56/5

() 8

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ،196/1ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،583/1إػاعس .148/2

() 9

ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .31/3
198

املرِب الجاٌ٘:

ٜصٖب ا٭خؿـ ٗ قٛي٘ اٯخط إٍ إٔ (َا ) َٛقٛيٚ ،١اؾًُ ١قًتٗا
ٚاـدل قصٚفٚ ،ايتكسٜط( :ايص ٟأسػٔ ظٜساڄ ؾ ،)1( )٤ٞنُا ٕغب ٖصا ايكٍٛ
ؾُاع َٔ ١ايهٛؾ.)2(ٌٝ
ٚقس بٌ ابٔ ايػطاز اؿذٖ ٗ ١صا بكٛي٘ ٚ" :استر َٔ ٜكٖ ٍٛصا ايكٍٛ
بقٛيو :سػبو ،٭ٕ ؾَ ٘ٝعٓ ٢ائٖٚ ٞمل ٪ٜت ي٘ بذ بط"(. )3
ٚقس اعذلض ايٓشا ٠عً ٢ا٭خؿـٜ ،ك ٍٛإدلز ٚ" :يٝؼ نُا قايٛا; ٚشيو
إٔ ا٭خباض إِا ؼصف إشا نإ ٗ ايه ّ ّ ٬ا ٜسٍ عًٗٝا ٚ ،إِا ٖطبٛا َٔ إٔ
تهَ( ٕٛا ) ٚسسٖا ازلاڄ ،ؾتكسٜطِٖ  :ايص ٟسػٔ ظٜسڄا ؾ٤ٞٷ "(ٚ ،)4بصيو ضز
َصٖب٘ عٓس ايٓشا.)5(٠
باٱناؾ ١إٍ إٔ ٖصا ايكٜٓ ٍٛؿ ٞاٱبٗاّ; ٭ْٗا س٦ٓٝص تهَ ٕٛعً١َٛ
ٚٚانش ١بكًتٗاٖٚ ،صا ٜتٓاؾَ ٢ع َعٓ ٢ايتعذب(ٚ ، )6نصيو ؾإٕ تكسٜط اـدل
ٖٓا ٜكبح (ايص ٟأسػٔ ظٜسڄا ؾٖٚ ،)٤ٞصا ٜ ٫عٛز عً ٢ايػاَع بايؿا٥سٗٚ ،)7( ٠

() 1

ٜٛٓط  :ا٭قٚ ،100/1 ٍٛإؿكٌ ٚ ،373ايًباب ٚ ،196/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،421/4ؾطح
ايطنٚ ،233/4 ٞاؾٓ.337 ٢

() 2

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ ٚ ،421/4ا٫ضتؿاف ٚ ،2065/4ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز ٚ ،642 ٟإػاعس
.149/3

() 3

ا٭قٚ ،100/1ٍٛأؾاض إٍ شيو ابٔ ٜعٝـ .421/4

() 4

إكتهب .177/4

() 5

ٜٛٓط  :ا٭قٚ ،100/1 ٍٛؾطح إؿكٌٚ ،421/4 ،ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .582/1

() 6

ٜٛٓط  :ا٭قٚ ،99/1 ٍٛايًباب ٚ ،196/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،421/4ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض
 ٚ،582/1ؾطح ايطنٚ ،234/4 ٞايؿاخط .294

() 7

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ،196/1ؾطح إؿكٌ .421/4
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ق ٍٛا٭خؿـ كايؿ ١يًٓٛا٥ط َٔ ٚدٌٗ

 ،أسسُٖا  :تكسّ اٱؾٗاّ  ٚتأخرل

اٱبٗاّٚ ،ايجاْ :ٞسصف اـدل َٔ غرل إٔ ٜػس َػس ٙؾ.)1(٤ٞ
املرِب الجالح :

ق : ٌٝإٕ (َا ) ْهطَٛ ٠قٛؾ ١باؾًُ ١بعسٖا ٚاخل بط قصٚفٖٚ ،صا

ايكٜٓ ٍٛػب نصيو يٮخؿـ(ٚ ،)2ايتكسٜط عٓس شيو( :ؾ ٤ٞأسػٳٔٳ ظٜسڄا ع.)ِٝٛ
ٚاعذلض عًٖ ٢صا ايك ٍٛنُا اعذلض عً ٢غابك٘ ،بإٔ اخل بط  ٫وصف
إ ٫إشا زٍ عً ٘ٝزي ، ٌٝنُا أْ٘ ٫بس َٔ ؾٜ ٤ٞػس َػس ،)3( ٙباٱناؾ ١إٍ إٔ
ؾ ٘ٝتكس ِٜاٱؾٗاّ بايكؿٚ ،١تأخرل اٱب٘اّ ٖٛٚ ،كايـ يًٓٛا٥ط(.)4
املرِب السابع:

شٖب ْاع َٔ ١ايٓشا ٠إٍ إٔ (َا) ٗ (َا أؾعً٘) اغتؿٗاَ ١ٝزخًٗا َعٓ٢

ايتعذبٖٚ ،صا ايكٜٓ ٍٛػب إٍ ايؿطاٚ ،)5(٤ابٔ زضغتٖٓٚ ، )6( ٜ٘ٛاى َٔ ٜٓػب٘
إٍ ايهٛؾ. )7(ٌٝ

() 1

ٜٛٓط :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،31/3ؾطح ايطن.234/4 ٞ

() 2

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،2065/4ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،642 ٟاؾٓٚ ،337 ٢إػين 327/1
ٚإػاعس ٚ ،148/2ايتكطٜح .87/2

() 3

ٜٛٓط  :إػاعس ٚ ،149/2ايتكطٜح .87/2

() 4

ٜٛٓط  :ايتكطٜح .87/2

() 5

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ ٚ ،421/4ؾطح ايطنٚ ،234/4 ٞا٫ضتؿاف ٚ ،2065/4ؾطح ايتػٌٗٝ
يًُطازٚ ،642 ٟاؾٓٚ ،337 ٢إػاعس ٚ ،148/2ايتكطٜح .87/2

() 6

ابٔ زضغت ٖٛ ٜ٘ٛعبس اهلل بٔ دعؿط بٔ زضغت ٜ٘ٛبٔ إطظبإ أب ٛقُس ايٓش ،ٟٛقطأ عً ٢إدلز
ايهتابٚ ،نإ ؾسٜس اْ٫تكاض ٕصٖب ا يبكط ٗ ٌٜايًػٚ ١ايٓش َٔ . ٛتكاْٝؿ٘ (تؿػرل
نتاب اؾطَ(ٚ )ٞاٱضؾاز) (ٚؾطح ايؿكٝح ) ت ٗٛغٜٓٛٓ ،347 ١ط إْبا ٙايطٚا،113/2 ٠
ا٭عٜٓٚ ،76/4 ّ٬ػب ي٘ ٖصا ايطأ ٗ ٟؾطح إؿكٌ

ٚ ،421/4ؾطح ايطن،234/4 ٞ

ٚا٫ضتؿاف ٚ ،2065/4ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،642 ٟاؾٓٚ ،337 ٢إػاعس ،148/2
ٚايتكطٜح .87/2
() 7

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،32/3اؾٓٚ ،337 ٢إػاعس .148/2
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ٚإِا ق ٌٝشيو; ٭ِْٗ ٜط ٕٚأْٗا ٗ اٱبٗاّ َٓعي١
ا٫غتؿٗاّ ٖٚ ،صا َٓاغب يٲبٗاّ ٗ ايتعذب

(َٔ ) ( ٚأٗ )ٟ

(ٖ ٗٚ ،)1صا إعٜٓ ٢ك ٍٛابٔ

ٜعٝـ ٚ" :شيو إٔ ايتعذب إِا ٜه ٕٛؾُٝا داٚظ اؿس إعطٚفٚ ،خطز عٔ
ايعازٚ ،٠قاض نأْ٘ ٜ ٫بًؼ  ٚقؿٜ٘ٛ ٫ٚ ،قـ عً ٢نٓٗ٘ ،ؾكٛيو َ( :ا أسػٔ
ظٜساڄ) ٗ ،إعٓ ٢نكٛيو( :أ ٟضدٌ ظٜس) إشا عٜٔت أْ٘ ضدٌ ع"ِٝٛ

()2

.

ٚاعذلض عًَ ٢صٖبِٗ َٔ قبٌ ايٓشاٜ ٠ك ٍٛابٔ ٜعٝـ ٚ" :أَا َا شنطٙٚ
َٔ إٔ (َا) اغتؿٗاّ ؾبعٝس دساڄ; ٭ٕ ايتعذب خدل قض وػٔ ٗ دٛاب٘ قسم
أ ٚنصب ٚإتهًِ ٜ ٫ػأٍ إداطب عٔ ايؿ ٤ٞايص ٟدعً٘ سػٔٶاٚ ،إِا ىدلٙ
بأْ٘ سػٔ ٚ ،ي ٛناْت (َا ) اغتؿٗاّ ڄا مل ٜؼ ؽ ؾٗٝا قسم أ ٚنصب; ٭ٕ
ا٫غتؿٗاّ يٝؼ غدل"(. )3
ثِ إٕ ايك ٍٛبصيو إَا إٔ ٜه ٕٛإككٛز ب٘ ػطزٖا ي٬غتؿٗاّٚ ،إَا إٔ
ٜه ٕٛإككٛز نْٗٛا ي٬غتؿٗاّ ٚايتعذب َعاڄ  :ؾا٭ ٍٚباطٌ باٱْاع; ٭ٕ
ايًؿ ٜاجملطز ي٬غتؿٗاّ ٜ ٫تٛد٘ ٖٔ ٜعًِ إٍ َٔ ٜ ٫عًِ َ(ٚ ،ا أفعً٘) قاحل
يصيو ؾًِ ٜهٔ جملطز ا٫غتؿٗاّ

(ٚ . )4ايجاْ : ٞنصيو باطٌ; ٭ٕ ا٫غتؿٗاّ

إؿٛب بتعذب  ًٜ٘ٝ ٫إ ٫ا٭زلا ٤م ٛقٛي٘ تعاٍ( :ﮯ ﮱ ﯓ) (َ( ٚ ،)5ا) ٗ
() 1

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ  ،421/4إػاعس .148/2

() 2

ؾطح إؿكٌ .421/4

() 3

إكسض ايػابل .

ز

() 4

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .32/3

() 5

غٛض ٠اؿاق ،١آ.2 ،1 :١ٜ
201

ٗ ٖص ٙايكٝػًٜٗٝ ٫ ١ا إ ٫ا٭ؾعاٍ ٚ ،بايتاي ٞؾًٝػت ٖ ٞإتهُٓ ١اغتؿٗاَاڄ ،
ٚنصيو ي ٛنإ ؾٗٝا َعٓ ٢ا٫غتؿٗاّ ؾاظ إٔ ؽًؿٗا (أَ ٗٚ ،)1()ٟصٖبِٗ
ْكٌ َٔ إْؿا ٤إٍ إْؿاٚ ٤شيو ٖا مل ٜجبت(.)2
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :الطىاع ٔاالضتعىاه :

ٜعتُس ايبعًٖ ٗ ٞص ٙإػأي ١عً ٢ايػُاع ٚا٫غتعُاٍ ،سٌ أنس
اؿهِ ايص ٟضدش٘  ٖٛٚنَ( ٕٛا ) ٖٓا اغِ تاّ ْهط ٠غرل َٛقٛؾ ١باٯ١ٜ
ايهطّ( : ١ﭥ ﭦ ﭧ) ؾكس داظ اٱخباض عٓٗا ٗ اٯ١ٜ

بايهُرل (ٖ، ) ٞ

ٚايتكسٜط( :ؾٓعِ ؾ ٦ٝڄا ٖ.)ٞ
الرتجٗح:

ايطادح َصٖب اؾُٗٛض ،أ ٟإٔ (َا) ٗ قٝػَ( ١ا أؾعً٘) اغِ تاّ ْهط٠
غرل َٛقٛؾ ; ١يك ٠ٛأزيٖ ١صا إصٖب ٗ إٔ إٛنع يٲبٗاّ ٕٓاغب ١ايتؿدٗ ِٝ
ايتعذبٖٚ ،صا َٓاغب ئًنط ٠إبَُٗ( ١ا)ٚ ،بايتاي ٞهٛظ اٱخباض عٓٗا ،نُا
إٔ ٖصا إصٖب غًِ َٔ ا٫عذلاض إٛد٘ يػرل َٔ ٙإصاٖب .

() 1

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٕ َايو ٚ ،32/3إػاعس ٚ ،148/2ايتكطٜح ٚ ،87/2اشلُع .56/5

() 2

ٜٛٓط  :ؾطح ايطن. 234/4 ٞ
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حهي املفعٕه ألجمْ اجملسد وَ (أه ) ٔاإلضافٛ
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعًٚ " :ٞإطدٛح دط ٙإٔ ٜه ٕٛفطزڄا َٔ ا٭يـ ٚاي ٚ ّ٬اٱناؾ١
نكٛيو( :د٦تو تدلن ڄا بى) ،ؾٗصا أدٛز َٔ قٛيو ( :د٦تو يًتدلى بو )َٔٚ ،
ايٓش ٫ َٔ ٌٜٛهٝعٚ ،ٙايكشٝح دٛاظَ ٙع ضدشإ ْكب٘ نك ٍٛايطادع
 َٔٚتهْٛٛا ْٳاقٹطٜ ٜ٘ٳٓٵتكط

َٳٔٵ أَٻهِ يطغب١ٺ ؾٝهِ ٚؿٹط

()1

حتمٗن املطأل:ٛ

إشا ػطز إؿع ٍٛ٭دً٘ َٔ (أٍ) ٚاٱناؾ ١ؾٝذٛظ ؾ ٘ٝايٓل ب ٚاجل ض ،إ٫
إٔ ايٓكب ٖ ٛا يطادح  َٔٚ ،ايٓشآَ َٔ ٠ع اؾط ٜ ٫ٚطٖ ٗ ٣ص ٙاؿاي ١إ٫
ايٓكب نُا غٝأت:ٞ
املرِب األٔه:

ٜط ٣اؾعٚي ٗ ٞإؿع ٍٛ٭دً٘ اجملطز َٔ (أٍ) ٚاٱناؾ ١ايٓكب ؾك٘،
 ٫ٚهٝع اؾط( ،)2ؾ ٬هٛظ م :ٛقُت ٱعٛاّ يو.
ٖٚصا ايك ٍٛأْهط ٙايٓشا ٠ست ٢قاٍ ايؿًٛبٌٖٚ" :صا غرل قشٝح ،بٌ ٖٛ
دا٥ع; ٭ْ٘ َ ٫اْع ّٓع َٓ٘  ٫ٚأعطف ي٘ غًؿ ڄا ٗ ٖصا ايك.)3("ٍٛ
املرِب الجاٌ٘:

َ ٖٛٚصٖب بك ١ٝايٓشاٚ ،٠ساقً٘ دٛاظ دط إؿع ٍٛ٭دً٘ اجملطز َٔ (أٍ)
ٚاٱناؾ ،١يهٔ َع ضدشإ ائقب ٜك ٍٛابٔ َايوْٚ" :كب غرل إدتل أنجط
َٔ الطاض ٖٛٚ ،)4("ٙاختٝاض ايبعًَ ٞػتؿٗسڄا بك ٍٛايطادع.

() 1

ايؿاخط .375

() 2

ٜٛٓط  :إكسَ ١اؾعٚي.262 ١ٝ

() 3

ؾطح إكسَ ١اؾعٚي ١ٝيًؿًٛبٌ .1082/3

() 4

ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٕ َايو .198/2
203

َٳٔٵ أَٻهِٵ يطغب١ٺ ؾٝهِ ٚؿٹط

()1

 َٔٚتهْٛٛا ْٳاقطڇٜ ٜ٘ٳٓٵتٺكطٵ

ٖٚصا ٖ ٛإتعاضف عً ٘ٝعٓس ايٓشا ٠بعس اؾعٚي. )2(ٞ
ٚايػبب ٗ ضدشإ ايٓكب ٗ ٖص ٙاؿاي ١ن ٕٛإؿع ٍٛ٭دً٘ اجملطز َٔ
(أٍ) ؾب ٗٝڄا باؿاٍ ٚايتُٝٝع; ٕا ؾ َٔ ٘ٝايبٝإ ٚنْ ْ٘ٛهط.)3(٠
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘  :الطىاع :
اعتُس ايبعً ٗ ٞتطدٝش٘ ٖٓا عً ٢ايػُاع ،ؾٜٗ ٛط ٣إٔ إؿع ٍٛ٭دً٘
اجملطز َٔ (أٍ) ٚاٱناؾ ١دا٥ع ايٓكب ٚاؾط إ ٫إٔ ايٓكب  ٚ ٙايطادحٜٚ ،كطض
شيو با٫غتؾٗاز بك ٍٛايطاز ظ :
َٔٚٵ تهْٛٛا ْاقطڇٜٓ ٜ٘تكطٵ

َٔ أَهڂِٵ يطغب١ٺ ؾٝو ّ ٚځؿٹط
الرتجٗح:

ايطادح دٛاظ ايٓكب ٚاؾط َع ضدشإ ايٓكب; ٭ْ٘ اخيتاض غايب ايٓشا.٠

() 1

ايطدع بْ ٬ػب ٗ ١أٚنح إػايو ٚ ،192/2ايتكطٜح ٚ ،336/1ؾطح ا٭سل.413/1 ْٞٛ

() 2

ٜٛٓط  :أٚنح إػايو ٚ ،191/2ؾطح ابٔ عكٚ ،446/1 ٌٝإػاعس  ٚ ، 88/1ايتكطٜح
ٚ ،336/1اشلُع ٚ ،134/3ؾطح ا٭سل.412/1 ْٞٛ

() 3

ٜٛٓط  :ايتكطٜح .336/1
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حهي تكدً اذتاه عم ٜعاومْ العسف أٔ ادتاز ٔاجملسٔز
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعً ٞؾُٝا اختًـ ٗ دٛاظ تكس ِٜاؿاٍ عً" : ٘ٝإٔ ٜه ٕٛايعاٌَ ٗ
اؿاٍ ٚطؾاڄ ،م( : ٛظٜس عٓسى َكُٝاڄ ) ،أ ٚسط ف دط م ( : ٛظٜس ٗ ايساض
غاٖطاڄ) ،ؾأنجط ايٓشًٜ ٌٜٛشكٖ ٕٛصا َا تكسّ ٖا نُٔ َعٓ ٢ايؿعٌ زٕٚ
سطٚؾ٘; ٭ٕ ايٛطٚف إتهَُٓ ١عٓ ٢ا٫غتكطاض َٓعي ١اؿطٚف ٗ عسّ
ايتكطف ،ؾهُا ٜ ٫تكسّ اؿاٍ عً ٢ايعاٌَ اؿطٗ ٜ ٫تكسّ عً ٢ايعاٌَ
اٍٚطٗٚ ،أداظ ٙأب ٛاؿػٔ ا٭خؿـ ٚ .....ايكشٝح إٔ َا ٚضز َٔ شيو َػُٛع ٫
ٜكاؽ عً ،٘ٝؾإٕ قسَت اؿاٍ عً ٢ايعاٌَ ايٛطٗ ٚعً ٢قاسبٗا

مل هع

بإْاع"(.)1
حتمٗن املطأل:ٛ

 ٫هٛظ تكس ِٜاؿاٍ عً ٢عاًَٗا ا ٕعَٓ ٖٛٚ،ٟٛا تهُٔ َعٓ ٢ايؿعٌ زٕٚ
سطٚؾ٘ ،نأزلا ٤اٱؾاضٚ ٠سطٚف ايتُينٚ ،ايتؿب ، ٘ٝأَا ايٛطف ٚاؾاض
اجملطٚض ؾؿ ٞتكس ِٜاؿاٍ عً ٘ٝآضا ٤يًٓشا ٖٞٚ ٠نُا ٜأت:ٞ
املرِب األٔه:

ٜصٖب ْٗٛض ايٓشا ٠إٍ إٓع إڀًل ،ؾ ٬هٝع ٕٚتكسّ اؿاٍ عً ٢عاّ ي٘
ايٛطٗ أ ٚاؾاض ٚاجملطٚض (.)2
ٚاؿذ ٗ ١إٓع ٖٓا نعـ ايعاٌَ (ٜ . )3ك ٍٛايعهدل  ٗ ٟشيو ٚ " :اؾٛاب
إٔ ايٛطف عً ٢نٌ ساٍ غرل عاٌَ بًؿ ،٘ٛؾكاض نأزلا ٤اٱؾاضٚ ،٠تكسّ
() 1

ايؿاخط .401 ،400

() 2

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،1590/3ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،573 ٟتٛنٝح إكاقس ، 329/1
ٚإػاعس ٚ ،32/2ايتكطٜح ٚ ،385/1اشلُع .33/4

() 3

ٜٛٓط :ؾطح ايطنٚ ،24/2 ٞاشلُع .33/4
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أسس اؾع ٫ ٌ٥ىطد٘ َٔ إٔ ٜهَٓ ٕٛكٛباڄٚ ،إٔ ايتكس ِٜتكطف ٚ ،ايٛطٚف
 ٫تكطف شلا"(.)1
املرِب الجاٌ٘:

ٜصٖب ا٭خؿـ إٍ اؾٛاظ إڀٌم(ٜٓٚ ، )2ػب ٖصا ايطأ ٟأٜهاڄ يًؿطا،)3( ٤
ٚسذ ٤٫٪ٖ ١ايػُاع ( ، )4ؾكس استذٛا بكطا ٠٤اؿػٔ ايبكط ٟيكٛي٘ تعاٍ " :
ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ( )5بايهػط ٗ(َڀٜٛات )،
عً ٢أْ٘ ساٍ تكسّ عً ٢عاًَ٘ اؾاض ٚاجملطٚض (ب ،)6( ) ُ٘ٓٝٝنُا استذٛا بكٍٛ
ايؿاعط:
ضٖ٘ڂ ابٔڈ نڂٛظڈ َٴحٵ قٹيب أزضاعٹٗڇِ

()7

ؾِٗٝٵ ٚضٖ٘ڂ ضٳبٝع ١بٔ سصاضڇ

() 1

ايًباب .291/1

() 2

ٜٛٓط  :ؾطح ابٔ عكؿٛض ٚ ،335/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،346/2ؾطح ابٔ ايٓا،329 ِٚ
ٚؾطح ايطنٚ ،24/2 ٞايؿاخط  ،401ا٫ضتؿاف  ٚ ،1590/3ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز،573 ٟ
ٚتٛنٝح إكاقس ٚ ،329/1أٚنح إػايو ٚ ،279/2إػاعس ٚ ،32/2ؾطح ابٔ عكٍ ٞ
ٚ ،500/1ايتكطٜح . 385/1

() 3

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،1590/3ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،573 ٟتٛنٝح إكاقس ، 329/1
ٚإػاعس ٚ ،32/2ايتكطٜح .385/1

() 4

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،335/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،346/2ؾطح ابٔ
ايٓاٚ ،329 ِٚايؿاخط ٚ ،401ؾطح ايتػ٘  ٌٜيًُطازٚ ،573 ٟتٛنٝح إكاقس ،330 ، 329/1
ٚايتكطٜح .385/1

() 5

ايعَط  ،آ.67 : ١ٜ

() 6

قطأ اؿػٔ ايبكط ٟبايٓكبٜٛٓ ،ط :إعطاب ايكطا٤ات ايؿٛاش.414/2 ،

() 7

ايبٝت َٔ ايهاٌَ ٖٛٚ ،يًٓابػ ١ايصبٝاْٜٛٓ ،ٞط  :ايٓابػ ١ايصبٝاْ ،ٞزٜٛإ ايٓابػ ١ايصبٝاْ ،ٞت :
قُس أب ٛايؿهٌ إبطاٖ ،2: ٙ ،ِٝزاض إعاضف،ايكاٖط ،٠م  َٔ ٖٛٚ ،55ؾٛاٖس إكاقس
ايؿاؾ .478/3 ١ٝايؿاخط ٚ .401إطاز (َشكيب) أ ٟدعًٖٛا خًؿِٗ ناؿكا٥ب ٚ ،ا٭زضاع :
ْع زضع .
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سٝح قسّ اؿاٍ ( :قكيب أزضاعِٗ) عً ٢عاًَٗتا اؾاض ٚاجملطٚض ( :ؾ: )ِٗٝ
ٚقس ضز ٖصا إصٖب َٔ قبٌ ايٓشاٜ ،٠ك ٍٛابٔ عكؿٛض ٖٚ" :صا ايص ٟشٖب
إي ٘ٝغرل قشٝح; ٭ْ٘  ٫وؿ َ٘ٓ ٜإٖ ٫صاَٚ ،ا  ٫باٍ ي٘ يكًت٘ ؾٜٓ ٬بػ ٞإٔ
هاٚظ شيو قٝاغاڄ عًٖ ٢صا ايكًٚ ،)1(" ٌٝايؿٛاٖس اييت أٚضزت ق ٌٝعٓٗا  :إْٗا
َػُٛعٜ ٫ ١كاؽ عًٗٝا

.

ٚقس تأ  ٍٚإاْع ٕٛيتكسّ اؿاٍ عً ٢ايٛطف ٚاؾاض ٚاجملطٚض تًو
ايؿٛاٖس ،ؾأنُطٚا يـ (قكيب ) َ( ٚڀٜٛات ) عاٌَ تكسٜط( : ٙأعين ) ٚتهٕٛ
اؾًُ ١اعذلاناڄ بٌ إبتسأ ٚاـدل( ، )3ؾايبٝت عٓسِٖ نطٚض ٫ ٠وتر ب٘(. )4
املرِب الجالح :
ٜصٖب ابٔ َايو إٍ إٔ تكسّ اؿاٍ عً ٢عاًَ٘ ايٛطف ٚاؾاض ٚاجملطٚض
دا٥ع بك ;٠ٛإٕ ى اْت اؿاٍ ٚطؾاڄ أ ٚفطٚضاڄٚ ،إٕ ناْت اؿاٍ ازل ڄا قطواڄ،
ؾإٕ تكسَٗا نعٝـ ٜ ،ك ٗ ٍٛشيو ٜٚ" :هعـ ايكٝاؽ عً ٢ايكطو ;١يهعـ
ايعاٌَ ٛٗٚٚض ايعٌُ"(ٜٚ ،)5ك ٗ ٍٛايٛطف ٚاؾاض ٚاجملطٚضٜ ٫ٚ" :هعـ ايكٝاؽ
ايكٝاؽ عً ٢تكسّ غرل ايكطو ،١نؿب٘ اؿاٍ ؾ ٘ٝغدل (إٕ) إشا نإ ٚطؾاڄ،
ؾهُا اغتشػٔ ايكٝاؽ عً( ٢إٕ عٓسى ظٜساڄ); يه ٕٛاـدل ؾ ٘ٝبًؿ ٜايٛطف
إًػٚ ،ٞيتٛغعِٗ ٗ ايٛطٚف َا ٜ ٫تٛغع ٗ غرلٖا َجً٘"(. )6
املرِب السابع:

أداظ ايهٛؾ ٕٛٝتكسّ اؿاٍ ٗ ٖص ٙإػأي١

إشا ناْت َٔ َهُط

َطؾٛعٚ ،شيو م( :ٛأْت ٗ ايساض قاُ٥اڄ) هٛظ ؾٗٝا (ٚأْت قاُ٥اڄ ٗ ايساض)(.)7
() 1

ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .336/1

( )2

ٜٛٓط  :ؾطح ابٔ ايٓاٚ ،329 ِٚايؿاخط . 401

() 3

ٜٛٓط  :ؾطح ابٔ عكؿٛض ٚ ،336/1ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.573 ٟ

() 4

ٜٛٓط  :أٚنح إػايو ٚ ،279/2ايتكطٜح .385/1

( )6( ) 5ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .346/2
ز

() 7

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،1591/3ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،573 ٟتٛنٝح إكاقس ،329/1
ٚإػاعس ٚ ،33/2ايَ٘ع .33/4
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أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘  :الطىاع :

ٜعتُس ايبعً ٗ ٞتطدٝش٘ ٕٓع تكسّ اؿاٍ عً ٢عاًَٗا ايٛطف ٚاؾا

ض

ٚاجملطٚض عً ٢ايػُاع; ٭ٕ ا يبعً ٞمل ٜط شيو ٚاضزڄا عٔ ايعطب ٚ ،عًٖ ٢صا
ا٭غاؽ َٓع تكس ِٜاؿاٍ ع ٍ عاًَٗا ؾب٘ اؾًُٜٚ ، ١ط ٣إٔ ايؿٛاٖس ايػابك١
اييت استر بٗا ا٭خؿـ ٖا َٖ ٛػُٛع ٜ ٫كاؽ عً.٘ٝ
الرتجٗح :

ايطادح َصٖب اؾُٗٛض ٗ َٓع تكسّ اؿاٍ عً ٢عاًَٗا ا يٛطف أ ٚاؾاض
ٚاجملطٚض; ٕا ق َٔ ٌٝنعؿ٘ ٚعسّ تكطؾ٘.
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ظسفٗ ( ٛضٕ)ٝ
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعً ٖٞٚ " :ٞعٓس غٞبٚ ٜ٘ٚطف ٜ ٫تكطف أٜ ٫ ٟه ٕٛإٚ ٫طؾاڄ،
ٚب٘ قاٍ أنجط ايبكط "... ٌٜإٍ إٔ قاٍ ٚ " :قاٍ ايهٛؾ : ٕٛٝػٚ ٤ٞطؾاڄ ٚغرل
ٚطفٚ ،شيو جملٖ٧ٝا غرل ٚطف ْجطاڄ ُْٛٚاڄ "( ٖٛٚ ،)1اختٝاض ٙيكٛي٘ ٚ " :ايكٛاب
ٗ ٖص ٙإػأيَ ١ع ايهٛؾٚ ٍ ٌٝدٌٗ ،أسسُٖا :إْاع أٌٖ ايًػ ١عً ٢إٔ قٍٛ
ايكا ( :ٌ٥قاَٛا غٛاىٚ ،قاَٛا غرلى ) ٚاسسٷ; ٚ٭ْ٘  ٫أسس َِٓٗ ٜك : ٍٛإٕ (غ)٣ٛ
عباض ٠عٔ ظَإ َ ٫ٚهإَٚ ،ا ٜ ٫سٍ عًَ ٢هإ  ٫ٚظَإ ؾبُععٍ عٔ
ايٛطؾٚ .١ٝايجاْ :ٞنجط ٠ايؿٛاٖس ْجطاڄ ُْٛٚاڄ َٚ ،ا نإ نصيو ٜ ٫هٕٛ
ٚطؾاڄ غرل َتكطف"(. )2
حتمٗن املطأل:ٛ

اختًـ ٗ (غ )٣ٛأٖٚ ٞطف أّ اغِ؟ ٚيًٓشا ٗ ٠شيو ث٬ثَ ١صاٖب:
املرِب األٔه:

ٜصٖب أقشاب٘ إٍ إٔ (غٚ ) ٣ٛطف ٜ ٫تكطف أٜ ٫ ٟه ٕٛإٚ ٫طؾاڄ ،
َ ٖٛٚصٖب غٝب ٜ٘ٛسٌ قاٍ  َٔٚ" :شيو أٟناڄ ٖ( :صا غٛا٤ى )ٖ(ٚ ،صا ضدٌ
غٛا٤ى) ،ؾٗصا َٓعيَ ١هاْو إشا دعًت٘ ٗ َعٓ ٢بسيو ٜ ٫ٚ ،ه ٕٛازلاڄ إ٫
ٗ ايؿعطٜٓٚ ، )3( "...ػب إٍ ايؿطاٚ ، )4(٤ب٘ أخص إدلز ٍقٛيٖ٘ٚ " :ا ٜ ٫ه ٕٛإ٫
إٚ ٫طؾاڄٜٚ ،كبح إٔ ٜه ٕٛازل ڄا (غ( ٚ ،)٣ٛغٛاٖ )٤سٚزَ ٠عٓ ٢غٚ ، ٣ٛشيو
أْو إشا قًت( :عٓس ٟضدٌ غ ٣ٛظٜس) ،ؾُعٓا :ٙعٓس ٟضدٌ َهإ ظٜس ،أٜ ٟػس
() 1

ايؿاخط .506

() 2

إكسض ايػابل .509

() 3

ايهتاب .407/1

() 4

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،1547/3ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،552 ٟإػاعس .594/1
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َػسٜٚ ٙػين غٓاَ ٖٛٚ . )1(" ٙصٖب ابٔ ا يػطاز (ٚ ،)2ايؿاضغٚ ،)3( ٞابٔ دين (،)4
ٚابٔ عكؿٛض

َ ٖٛٚ ،صٖب ايبكطٚ ، )6(ٌٜعًْ ٘ٝاع َٔ ١ايٓشا.)7(٠

ٚقس استذٛا ٕصٖبِٗ باٯت:ٞ
-1

ا٫غتكطا ;٤٭ٕ نٌ َٛنع اغتعًَت ؾ( ٘ٝغ )٣ٛناْت ٚطؾاڄٚ ،إٛنع

ايصٚ ٟقعت ؾ ٘ٝغرل ٚطف ؾٗ ٞؾَ ٘ٝتأٚي.)8(١
 - 2أْٗا ٚقعت ٚطؾاڄ ب ٬خ٬ف ،ؾأَا إٔ ٜه ٕٛشيو ٚنعٗا ٚاغتعُاشلا ٗ غرلٙ
فاظ ،أ ٚبايعهؼ ،أ ٗ ٖٞ ٚنٌ شيو سكٝكٚ ٫ٚ ، ١د٘ إٍ ايجاْ ;ٞإش  ٫قا ٌ٥ب٘،
ٚ ٫ٚد٘ إٍ ايجايح; ٭ْ٘ ٪ٜز ٟإٍ ا٫ؾذلاىٚ ،ا٭قٌ عسَ٘ ،ؾتعٌ ا٭.)9(ٍٚ
-3

إٔ (غَ )٣ٛعٓاٖا ٚغ٘ اٍؾٚ ٖٛٚ ،٤ٞطف ؾهاْت ٖ ٞنصيو(. )10

 - 4استذٛا بٛقٛع (غ )٣ٛقً ١يًُٛق ٍٛم( : ٛدا ٤ايص ٟغٛاى) (. )11

() 1

ٜٛٓط  :إكتهب .349/4

() 2

ٜٛٓط  :ا٭ق.287/1 ٍٛ

() 3

ٜٛٓط  :ايتعًٝك.76/2 ١

() 4

ٜٛٓط  :ايًُع م . 570

() 6

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،294/1ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾٚ ،716/2 ١ٝؾطح ايطنٚ ،132/2 ٞايؿاخط
ٚ ،506تٛنٝح إكاقس .307/1

() 7

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ ٚ ،61/2ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،259/2ايبػ.883/2 ٘ٝ

() 8

ٜٛٓط  :ايتب.365 ٌٝ

() 9

ٜٛٓط  :ايتبٚ ،365 ٌٝايؿاخط . .506

(ٜٛٓ ) 10ط  :ايتب.366 ٌٝ
(ٜٛٓ ) 11ط  :ايهتاب ٚ ،409/1اٱْكاف ٚ ،296/1ؾطح إؿكٌ  ٚ ، 61/2ايبػ،883/2 ٘ٝ
ٚايؿاخط ٚ ،506تٛنٝح إكاقس ٚ ،307/1أٚنح إػايو ٚ ،236/2ايتكطٜح .362/1
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ٜك ٍٛايؿاضغ ٗ ٞشيو (" :غٛاى ) ٚطف ؾَ ٘ٝعٓ ٢ا٫غتجٓا ،٤ؾايسيٌٝ
عً ٢أْ٘ ٚطف مب ْعيَ( ١هاْو ) أْو تكٌ ب٘ (ايص ) ٟنُا تكٌ بايٛطٚف
ؾتك( :ٍٛدا ْٞ٤ايص ٟغٛاى َٔٚ ،غٛاى) نُا تك : ٍٛايص ٟعٓسى . )1("...
-5

إٔ ايعاٌَ ٜتدڀاٖا ٜٚعٌُ ؾُٝا بعسٖاٜ ٫ٚ ،ه ٕٛشيو ٗ ؾَٔ ٤ٞ

ا٭زلا ٤إَ ٫ا نإ ٚطؾاڄ(. )2
 ٗ - 6عسّ تكطؾٗا زي ٌٝعًٚ ٢طؾٝتٗا (. )3
-7

ق :ٌٝإٕ (غ ٗ)٣ٛا٭قٌ قؿٚ ١طف َهإ َ( ٖٛٚهاْاڄ ) ،ثِ سصف

إٛقٛفٚ ،أقُٝت ايكؿَ ١كاّ َ ٙع قڀع ايٓٛط عٔ َعٓ ٢ايٛقـ  ،أَ ٟعٓ٢
ا٫غتٛا ٤ايص ٟنإ ٗ (غ ،) ٣ٛؾكاض (غَ ) ٣ٛعَٓ( ٢هاْاڄ ) ؾك٘ ،ثِ
اغتعٌُ (غ )٣ٛاغتعُاٍ يؿَ( ٜهإ) ٕا قاّ َكاَ٘ ٗ إؾازَ ٠عٓ ٢ايبسٍ(. )4
ٚقس اعذلض ابٔ َايو عً ٢ايك ٍٛبأْٗا  ٫تتكط ف بإٔ ايٛاقع ٗ نّ٬
ايعطب ْجطاڄ ُْٛٚاڄ خ٬ف شيو ،ؾإْٗا قس أنٝـ إيٗٝاٚ ،ابتس ٨بٗاٚ ،عٌُ ؾٗٝا
ْٛاغذ ا٫بتساٚ ٤غرلٖا َٔ ايعٛاٌَ ايًؿ١ٝٛ

( َٔٚ ،)5شيو ق ٍٛايطغ ٍٛعً٘ٝ

ايػَ" : ّ٬ا أْتِ ٗ غٛانِ َٔ ا٭َِ إ ٫نايؿعط ٠ايبٝها ٗ ٤دًس ايجٛض
ا٭غٛز "( . )6نُا اعذلض عًٚ ٢ق ٍٛإٛق ٍٛبـ (غ ،) ٣ٛبأْ٘ ًٜ ٫عّ َٔ
َعاًَت٘ َعاًَ ١ايٛطف نٚ ْ٘ٛطؾاڄ  ،ؾإٕ سطف اؾط ٜعاٌَ ّ عاًَ ١ايٛطف،
() 1

ايتعيٝك.76/2 ١

() 2

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ .61/2

() 3

ٜٛٓط  :ايبػ.883/2 ٘ٝ

() 4

ٜٛٓط  :ؾطح ايطن.132/2 ٞ

() 5

ٜٛٓط  :ؾطح ايهاؾٚ ،717 ،716/2 ١ٝؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .314/2

() 6

قشٝح ايبداضٚ ،110/4 ٟقشٝح َػًِ ،نتاب اٱّإ . 121
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ٚمل ٜهٔ بصيو ٚطؾاڄ ٚ ،إٕ زلٚ ٞطؾ ڄا ؾُذاظ ٚ ،إٕ أطًل عً( ٢غٚ ) ٣ٛطف
فاظ مل ّتٓع ٚإِا إٓع إشا أضٜس اؿكٝك.)1(١
ٜٚطز ٖصا اٍن ّ ٬إٔ (غرل ) ( ٚغ ٗ ) ٣ٛإعٓ ٢غٛاَٚ ،٤ع شيو هٛظ
ايٛقٌ بـ (غٚ )٣ٛمل هع بـ (غرل).
ٚقس أدٝب عٔ شيو ظٛابٌ ،ا٭ :ٍٚإٔ ٖصا َٔ ا يٓٛازض نٓكب (غس )٠ٚ
بعس (يسٕ ) .ايجاْ : ٞإٔ (غ٫ ) ٣ٛظّ  ٠اٱناؾ ١يؿٛاڄ َٚعٓ٢ٻ ،ؾؿب٘ بـ

(عٓس ) ٚ

(يس ٗ )٣شيو َع نجط ٠ا٫غتعُاٍ ،ؾع ٌَٛبايٛقٌ ب٘ َعاًَتُٗا ٚ ،مل تعاٌَ
(غرل) ٖص ٙإعاًَ ;١٭ْٗا قس تٓؿو عٔ اٱناؾ ١يؿٛاڄ(.)2
َٛٚنع (غ ٗ ) ٣ٛاٱعطاب بعس امل ٚق ٍٛعٓس ٙوتٌُ إٔ ٜهٗ ٕٛ
َٛنع ايطؾع عً ٢أْ٘ خدل َبتسأ َهُطٚ ،وتٌُ إٔ ٜهَٛ ٗ ٕٛنع ْكب
عً ٢أْ٘ ساٍ ٚقبً٘ ثبت َهُطاڄ ،نُا أنُط قبٌ (إٔٸ) ٗ قٛشلِ  ٫( :أؾعٌ شيو
ّ ا إٔ سطاَ ٤هإٜٚ ،) ٙك ٟٛشيو قٛيّ٘ ( :ضأٜت ايص ٟغٛاى) بايٓكب ،أ ٚهعٌ
(غٛاى ) بعس إٛق ٍٛخدل َبتسأ قصٚف ،عً ٢إٔ ٜهَ ٕٛبٓ ٝڄا ٱبٗاَ٘
ٚإناؾت٘ إٍ َبين (ٚ ،)3قس نعـ إطازَ ٟا قاٍ ب٘ ابٔ َايو; ٭ٕ ؾ ٘ٝسصف
مزض ايكً َٔ ١غرل طٚ ،ٍٛي ٛنإ نصٍى ؾاظ ٗ (غرل) ؾكٝشاڄ ،نُا داظ
ٗ (غٚ ،) ٣ٛقٛشلِ ( :ضأٜت ايص ٟؽٳ ٚا٤ٳى) بايٓكب ٜهعؿ٘  ،أَا إزعا ٤بٓا٘٥
ٱبٗاَ٘ ؾرل ٣إطاز ٟأْ٘ بعٝس ٚنصيو تكسٜط ثبت(.)4

(ٜٛٓ )2( ) 1ط  :ؾطح اٍتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .316/2
() 3

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .317 ،316/2

() 4

ٜٛٓط  :تٛنٝح إكاقس .309/1
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املرِب الجاٌ٘:

شٖب بعض ايٓشا ٠إٍ إٔ (غ ) ٣ٛنـ (غرل ) ٗ إعٓٚ ٢ايتكطف ٚيٝػت
ٚطؾاڄْٚ ،ػب ٖصا إصٖب إٍ ايعدادَ ٖٛٚ ،)1( ٞصٖب ابٔ َايو (ٚ ، )2استر
ٕصٖب٘ بأَط:ٜٔ
ا٭ :ٍٚإْاع أ ٌٖ ايًػ ١عً ٢أ ٕ َعٓ ٢ق ٍٛايكا( : ٌ٥قاَٛا غٛاى )( ٚ ،قاَٛا
غرلى) ٚاسسٚ ،أْ٘  ٫أسس َِٓٗ ٜك :ٍٛإٕ (غ )٣ٛعباض ٠عٔ ّ نإ أ ٚظَإَٚ ،ا
ٜ ٫سٍ عً ٢شيو ؾَٗ ٛععٍ عٔ ايٛطؾ.١ٝ
ايجاْ : ٞإٔ َٔ سهِ بٛطؾٝتٗا سهِ بًع ّٚشيوٚ ،أْٗا  ٫تٓكطفٚ ،ايٛاقع ٗ
ن ّ٬ايعطب ْجطاڄ ُْٛٚاڄ خ٬ف شيو ،ؾإْٗا قس أنٝـ إيٗٝاٚ ،ابتس ٨بٗا،
ٚعًُت ؾٗٝا ايٓٛاغذ(ٚ ،)3استر يصيو بهجرل َٔ ايؿٛاٖس(َٗٓ ،)4ا ق ٍٛايؿاعط:
َٴعًډٌٷ بػٳٛٳا٤ٹ اؿل ّنصٚبٴ

ٚنڂٌٴ َٳٔٵ ٔٚٻ إٔٻ إٛتٳ َٴدڀ٦ٴ٘

()5

سٝح د ٻط (غٛا )٤بايبا ،٤ؾَٗ ٞتأثط ٠بايعاٌَٚ ،يٝػت َ٬ظَ ١يًٓكـ
عً ٢ايٛطؾ. ١ٝ
ٚب٘ أخص ابٔ ٖؿاّ ٗ إػين (ٚ ،)6قس اعذلض ا ٕطاز ٟعً ٢ؾٛاٖس ابٔ
َايو ،ؾٜٗ ٛط ٣إٔ َا نإ َٓٗا ُْٛاڄ  ٫سذ ١ؾ ;٘ٝ٭ٕ َصٖب غٝب َٔٚ ٜ٘ٛتبع٘

() 1

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،1546/3تٛنٝح إكاقس ٚ ،308/1أٚنح إػايو ٚ ،235/2إػين
.162/1

() 2

ٜٛٓط  :ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾٚ ،716/2 ١ٝؾطح ايتغٗ٫ ٌٝبٔ َايو .314/2

() 3

ٜٛٓط  :ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾ.717 ،716/2 ١ٝ

() 4

ٜٛٓط  :ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾٚ ،719 ،718 ،717/2 ١ٝؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .315 ،314/2

() 5

ايبٝت َٔ ايبػ ٘ٝ٭ب ٞزا٩ز اٱٜاز ٗ ٟاٱْكاف ٚ ،295/1خعاْ ١ا٭زب ٚ ،438/3ؾطح
إؿكٌ ٚ ،62/2بْ ٬ػب ٗ ١اشلُع .162/3

() 6

ٜٛٓط  :إػين .162/1
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َعذلف بتكطف (غ ٗ )٣ٛايؿعط ٗٚ ،ايٓجط مل ٜػتؿٗس إَ ٫ا دط بـ (َٔ)،
ٚشيو ٜ ٫عتس ب٘ ٗ إخطاز ايٛطٚف عٔ عسّ ايتقطف(.)1
املرِب الجالح:

شٖب ْاع َٔ ١ا يٓشا ٠إٍ إٔ (ؽ )٣ٚتػتعٌُ ٚطؾاڄ ٖٛٚ ،ا٭قٌ ؾٗٝا ،

ٚقس تهَ ٕٛجٌ (غرل) فٳتٳعاّٳ ٴٍ َعاٌَٳتٗاَ ٖٛٚ ،صٖب ايهٛؾٚ ،)2( ٌٝب٘ أخص
ايطَاْٚ ،)3(ٞايعهدل ٖٛٚ ،)4(ٟاختٝاض ايبعًٜٚ ،)5( ٞطا ٙإطاز ٟأقطب إٍ
ايكٛاب(ٚ ،)6ب٘ أخص ابٔ ٖؿاّ ٗ أٚنح إػايو(.)7
ٚاؿذٖ ٗ ١صا إصٖب ُجًت باٯت:ٞ
 - 1زخ ٍٛسطف اؾط عًٗٝا نُا ٜسخٌ عً( ٢غرل)( ،)8نك ٍٛايؿاعط:
ػاْـٴ عٔٵ دٳٛٿ ايُٝاَ١ٹ ْامتٞ
-2

()9

َٚا قځكٳست َٹٔٵ أًٖٹٗا يػٹٛا٥ٹها

استذٛا بهجط ٠ايؿٛاٖس ْجطڄا ٚؾعطاڄ َٔ ،شيو قٛي٘ تعاٍ  :ﭽ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﭼ (ٚ،)10قٛي٘ تعاٍ :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ (ٚ ،)11نصيو

() 1

ٜٛٓط  :تٛنٝح إكاقس .309 ،308/1

() 2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،294/1ايتبٚ ،365 ٌٝؾطح إؿكٌ ٚ ،62/2ؾطح ايطن،132/2 ٞ
ٚايؿاخط ٚ ،506ا٫ضتؿاف ٚ ،1546/3إػين ٚ ،162/1ايتكطٜح .362/1

() 3

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف ٚ ، 1547/3ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،552 ٟتٛنٝح إػايو ، 309/1
ٚأٚنح إػايو ٚ ،237/2إػاعس ٚ ،594/1ايتكطٜح .362/1

() 4

ٜٛٓط  :اٍيباب .309/1

() 5

ٜٛٓط  :ايؿاخط .509

() 6

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.553 ٟ

() 7

ٜٛٓط  :أٚضح إػايو ،237/2

() 8

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،296 ،294/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،62/2ؾطح ايطن.133 ،132/2 ٞ

() 9

ايبٝت َٔ ايڀ ٖٛٚ ٌٜٛيٮعؿٜٛٓ ،٢ط  :زٜٛإ ا٭عؿ ٢ايهبرل ،م  َٔ ٖٛٚ ،89ؾٛاٖس
ايهتاب ٚ ،32/1اٱْكاف  ٚ،295/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،429/1اشلُع .162/3

( ) 10غٛض ٠ايبكط،٠آ.108 :١ٜ
( ) 11غٛض ٠ايكاؾات ،آ.55 ١ٜ
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َا تكسّ َٔ ؾٛاٖس ٜ ٤٫٪ٖٚ ،ط ٗ ٕٚنجط ٠اغتعُاشلا غرل ٚطف زي٬ٝڄ عً ٢أْٗا
تأتٚ ٞطف ٚغرل ٚطف(.)1
–3

إٔ (غٛاَ )٤عَٓ( ٢هإ)َ(ٚ ،هإ) ٜهٚ ٕٛطؾاڄ ٚغرل ٚطف،

ٚنصيو (غٛا.)2( )٤
ٚقس اعذلض َٔ قاٍ بايٛطؾ ١ٝعً ٢أزي ٤٫٪ٖ ١بإٔ ايؿعط

َا ٖ ٛإَٔ ٫

قب ٌٝاٍنطٚضٚ ،)3(٠إٔ إٛانع اييت دا٤ت ؾٗٝا غرل ٚطؾ ٫ ١ٝزي ٌٝعً ٢إٔ أقًٗا
أقًٗا ٖ ٛشيوَ ،جٌ( :عٓس) ؾٗٚ ٞطف ٚقس خطدت عٔ ايٛطؾ ١ٝبـ (َٔ) ٗ َجٌ
قٛي٘ تعاٍ :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ (ٚ ،)4قس تػتعٌُ (غَ )٣ٛعٓ( ٢غرل)
ٚيٝؼ شيو أقًٗا ،ؾٜٓ ٬بػ ٞإٔ ٜكاٍ إْٗا ػٚ ٤ٞطف ٚغرل ٚطف(.)5
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘  :اإلمجاع ٔالطىاع :
اعتُس ايبعً ٞعً ٢اٱْاع ٚايػُاع ،ؾكس اختاض إٔ (غ )٣ٛتأتٚ ٞطؾ ڄا
ٚغرل ٚطف ٚ ،مز أْع عًِ ا ٤ايًػ ١عً ٢إٔ قٛي٘ ّ  ( :قاَٛا غٛاىٚ ،قاَٛا
غرلى) ٚاسسٚ ،أَا ايػُاع ؾرل ٣ايبعً ٞإٔ نجط ٠ايؿٛاٖس ْجطاڄ ُْٛٚاڄ تٜ٪س
ف( ٤ٞغٚ )٣ٛطف ٚغرل ٚطف.
الرتجٗح :
ايطادح َصٖب ايهٛؾ ;ٌٝ٭ْ٘ ٜعهس ٙايػُاعٖٚ ،صا ٜتهح َٔ خ ٍ ٬ايؿٛاٖس
ايهجرل ٠اييت أٚضزٖٚا َٔٚ ،أَجًتٗا ايـٚاٖس ايػابكَ ٗ ١صٖبِٗ.

() 1

ٜٛٓط  :ايتب.368 ،366 ٌٝ

() 2

ٜٛٓط  :ايؿاخط .509

() 3

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،297/1ؾطح إؿكٌ .62/2

() 4

غٛض ٠قُس،آ.16 ١ٜ

() 5

ٜٛٓط  :ايتب.368 ٌٝ
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ارتالف يف (ن٘ ) ادتازٚ
ٌص املطأل: ٛ

شنط ايبعً ٞإٔ (ن )ٞتػتعٌُ عً ٢أنطب َٓٗا قٛي٘ ٚ" :ايجاْ ٞإٔ
ٜه ٕٛسطف دط ،قاٍ ايػرلاٗ َٔ ايعطب َٔ ٜك ( : ٍٛن )ُ٘ٝؾٝسخٌ (ن)ٞ
عًَ( ٢ا) ٚؼصف ا٭يـ نُا ؼصف ٗ  ( :مل) (ٚعِ) َ ٖٛٚصٖب ايبكطٌٜ
ٚظعِ اٍنٛؾ ٕٛٝإٔ  ٫عٌُ يـ (نَ( ٗ )ٞا)ٚ ،إٔ ايٓكب ؾٗٝا بؿعٌ قشٝح،
نأْو قًت  :ن ٞتؿعٌ َاشاٚ ،ايكشٝح ا٭ ;ٍٚيػكَ( ٙٛا) ا٫غتؿٗاَ١ٝ
َعٗا ٫ ٖٞٚ ،تػك٘ إَ ٫ع سطف دطٚ ،يسخٛشلا عً٢

(َا) إكسض ٗ ١ٜقٍٛ

ايؿاعط:
إشا أْت مل تٓؿعٵ ؾهٴطٻ ؾإِا

() 2

ٟٚؿځعٴ()) )1
ٜٴطازٴ ايؿت ٢نُٝا ٜهطټ ْ

حتمٗن املطأل:ٛ

تأت( ٞن ) ٞعً ٢أضبع ١أنطب ( ٖٞ :ن )ٞإكسض ١ٜا ٕدتك ١بإهاضع
ْٚكب٘ ٚدٛباڄ(ٚ ،ن )ٞايتعٌ ٖٞٚ ١ًٜٝسطف دط ٜؿٝس ايتعً( ٚ ،ٌٝن )ٞايكاؿ١
يًُكسضٚ ١ٜايتعي( ٚ ،ٌٝن )ٞا٫غتؿٗاَ ١ٝفته ٕٛازلاڄ كتكطڄا َٔ (نٝـ).
َٚا سها ٙايبعً َٔ ٞخ٬ف َٖ ٛا ٚقع ٗ (ن )ٞاؾاضٚ، ٠يًٓشاٗ ٠
شيو َصٖبإ:
ا٭َ : ٍٚصٖب ْٗٛض ايبكط.ٌٜ
ٜصٖب ايبكط ٕٜٛإٍ إٔ (ن )ٞتأت ٞسطف دط  ٖٞٚتؿٝس ايتعً،)3(ٌٝ

() 1

ايبٝت َٔ ايڀ ٍٟ ٛيًٓابػ ١اؾعسٜٛٓ ٟط ،زٜٛإ ايٓابػ ١اؾعس ،ٟم  َٔ ٖٛٚ ،106ؾٛا ٙز
ايؿاخط ٚ ،549أٚنح إػايو ٚ ،9/3اـعاْٚ ، 498/8 ١اؾٓ.262 ٢

() 2

ايؿاخط .549

() 3

ايهتاب ٚ ،6/3إكتهب ٚ ،9/2ا٭ق. 147/2 ٍٛ
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ٜك ٍٛغٝبٚ " :ٜ٘ٛبعض ايعطب هعٌ (نَٓ )ٞعي( ١ستٚ ،)٢شيو أِْٗ ٜكٛي: ٕٛ
(ن ٗ )ُ٘ٝا٫غتؿٗاّ ٗٴ ٵعّڇ ٴٍْٗٚا ٗ ا٭غِ ا ٤نُا قايٛا( :ست( ٚ ،) َ٘ ٢ست٢
َت")ٕ٘( ،)٢

() 1

ٜٚؿػط إدلز شيو بكٛي٘ ٚ " :أَا َٔ مل ٜسخٌ عًٗٝا اي ّ٬ؾكاٍ ( :ن)ُ٘ٝ
()2

نُا تك ،)ٕ٘( : ٍٛؾـ(إٔ) عٓسَ ٙهُط ;٠٭ْٗا َٔ عٛاٌَ ا٭زلا ٤ناي" ّ٬

َٚعٓاٖا نُعٓ ٢اي ّ٬اؾاض ٠نُا بٌ ابٔ ايػطاز بكٛي٘ ٚ " :أَا (ن )ٞؾذٛاب
يكٛيو ،)ٕ٘( :إشا قاٍ ايكا( : ٌ٥مل ؾعًت نصا ) ،ؾتك( :ٍٛنٜ ٞه ٕٛنص ا)،
(ٚملٳ د٦تين) ،ؾتك( :ٍٛن ٞتٴعڀٞٳْ .)ٞؾَٗ ٛكاضب ٕعٓ ٢اي ّ٬إشا قًت  :ؾعًت
شيو يهصا.)3( "...
ٚعًَ ٢صٖبِٗ تسخٌ (ن)ٞعً ٢ا٫غِ َجٌ (ن ،)ُ٘ٝؾإٕ زخًت عً٢
ايؿعٌ  ٖٞٚيًتعً ٌٝؾتهُط (إٔ) بعس (ن ;)ٞيتهَ ٕٛع ايؿعٌ َكسضاڄٚ ،إكسض
اغِ ؾته ٕٛزاخً٘ عً ٢اغِ ٗ َٛنع دط (.)4
ٚاستذٛا جمل( ٤ٞن )ٞداض ٠بسخٛشلا عً ٢ا٫غِ َ( ٖٛٚا) ا٫غتؿٗاَ،١ٝ
َجٌ زخ ٍٛايٚ ّ٬غرلٖا َٔ سطٚف اؾط

ٚ ،عصف ا٭يـ َٓٗا  ،ؾٝكاٍ:

(ن ،)ُ٘ٝنُا ٜكاٍ (ٕ٘) ٫ ٟ ٙٚ ،ؼصف إَ ٫ع سطٚف اؾط ٚ ،سصؾت ا٭يـ
َٓٗا; ٭ْٗا قاضت َع سطف اؾط َٓعي ١نًُٚ ١اسس٠

ٚ ،اؿصف ؾٗٝا

يًتدؿٝـ(.)5

() 1

ايهتاب .6/3

() 2

إكتهب .9/2

() 3

ا٭ق.147/2 ٍٛ

() 4

ٜٛٓط َ :عاْ ٞاؿطٚف يًطَاْٚ ،100 ٞايًباب ٚ ،34/2ؾطح إؿكٌ .228/4

() 5

ٜٛٓط  :إق٬ح اـًٌ ٚ ،57اٱْكاف ٚ ،572/2ايًباب ٚ ،34/2ؾطح إؿكٌ ،229/4
ٚايؿاخط ٚ ،549اؾٓ ٢ايساْٚ ،261 ٞإػين ٚ ،206/1إكاقس ايؿاؾ ٚ ، 7/6 ١ٝايتكطٟح
ٚ ،230/2اشلُع .98/4
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نُا استذٛا بسخٛشلا عًَ( ٢ا) إكسض ٗ )1(١ٜق ٍٛايؿاعط:
إشا أْت مل تٓؿعٵ ؾهٴطٻ ؾإِا
()2

ٜطد ٢ايؿت ٢ى ّا ٜه پط ٜٓٚؿعٴ
املرِب الجاٌ٘( :ورِب الهٕفٗني):

ٜصٖب ايهٛؾ ٕٛٝإٍ إٔ (ن ٫ )ٞته ٕٛإ ٫سطف ْكب ٫ٚ ،هٛظ إٔ
ته ٕٛسطف دط(.)3
ٚاستذٛا ٕصٖبِٗ باٯت:ٞ
ٜ - 1ط ٕٚإٔ (ن ٫ )ٞهٛظ إٔ ته ٕٛسطف دط; ٭ْٗا َٔ عٛاٌَ ا٭ؾعاٍ ،
ٚبايتايٜ ٫ ٞكح إٔ ته ٕٛسطف دط; ٭ٕ سطٚف اؾط كتك ١با٭زلا.)4(٤
 - 2إٔ ٗ زخ ٍٛسطف اؾط (اي )ّ٬عًٗٝا زي٬ٝڄ عً ٢أْٗا يٝػت َٔ سطٚف
اؾط إش ّتٓع زخ ٍ ٛسطٚف اؾط عً ٢بعهٗا ٚشيو مٛ

 ( :د٦تو يهٞ

تهطَين) (.)5
ٚقس ضز ايهٛؾَ ٕٛٝا قاٍ ب٘ ايبكط ٗ ٕٜٛإثبات (ن ) ٞاؾاضٚ ،٠شيو ٗ
زخٛشلا عًَ( ٢ا) ا٫غتؿٗاَ ،١ٝبإٔ شيو ًٜ ٫عّ ٭ٕ ق( ٗ َ٘ : ٍٛن )ُ٘ٝيٝؼ يهٞ
ؾ ٘ٝعٌُ ،نُا أْ٘ ٍٜؼ ٗ قٌ دط; ٭ٕ َٛنع٘ ايٓكب ٚ ،تؿػرل شيو أ ٕ ايؿعٌ

() 1

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،16/4ؾطح ابٔ ايٓاٚ ،666 ِٚايؿاخط ٚ ،549اؾٓ،262 ٢
ٚإػين ٚ ،206/1ايٓش ٛايٛاٗ .304/4

() 2

غبل ؽطه٘.

() 3

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،570/2ؾطح ايطنٚ ،50/4 ٞايؿاخط ٚ ،549ا٫ضتؿاف ٚ ،1646/4اؾٓ٢
ايساْٚ ،262 ٞإػاعس ٚ ،70/3ايتكطٜح ٚ ،230/2اشلُع ٚ ،98/4ساؾ ١ٝايكبإ .411/3

() 4

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،570/2اشلُع .98/4

() 5

ٜٛٓط  :اٱْكاف .571/2
218

إٓكٛب (بهَ ) ٞكسضَٚ( ،ا ) َٓكٛب بصيو ايؿعٌ  ،نإٔ ٜكاٍ  :د٦تو ،ؾتك: ٍٛ
ن .ُ٘ٝأ( ٟن ٞأؾعٌ َاشا)(ٚ ،)1قس أبڀًت سذر ايهٛؾَ ٌٝا :ًٜٞ
 - 1إٔ (ن َٔ ) ٞعٛاٌَ ا٭ؾعاٍ ٗ بعض ا٭سٛاٍ; ٚشيو ٭ْٗا تأت ٞعً٢
نطبٌ  ،ا٭ :ٍٚإٔ ته ٕٛسطف ْكب َٔ ٖٞٚ ،عٛاٌَ ا٭ؾعاٍ

نُا شنط

ايهٛؾٜٚ ،ٕٛٝتشتِ شيو إشا زخًت عًٖٞا (اي ) ّ٬م : ٛد٦تو يه ٞتهطَين ،
ؾٖٗٓ ٞا ْاقب َٔ ١غرل تكسٜط (إٔ) بعسٖاّ ٫ٚ ،هٔ ايك ٍٛإْٗا سطف دط; ٭ٕ
سطف اؾط ٜ ٫سخٌ عً ٢سطف دط آخط ٚ .ايهطب ايجاْ : ٞإٔ ته( ٕٛن) ٞ
سطف دط عً ٢م( :ٛد٦تو ن ٞتهطَين ); ٭ْٗا ٖٓا َٓعي( ١اي ) ّ٬أ ٟتؿٝس
ايتعًٚ . ٌٝايؿعٌ بعسٖا َٓكٛب

(بإٔ ) َهُطٚ ٠إٔ ٚايؿعٌ

َكسض ٗ

قٌ دط(.)2
 - 2إٔ ٖٓاى َٔ احل ضٚف َا ٜٓعٍ َٓعيتٌ َجٌ (ست ،) ٢ؾٗ ٞتأت ٕ ٞاقب١
يًـعٌٚ ،تأت( ٞخاؾه )١ي٬غِ ،ؾهصيو (ن.)3( )ٞ
-3

ٗ اعذلاض ايهٛؾ ٌٝعً ٢زخ( ٍٛن )ٞعًَ( ٢ا ) ا٫غتؿٗاَ ١ٝكايؿ١

يٮقٚ ،ٍٛشيو ٗ ح شف ايؿعٌ ٚإبكاَ ٤عُ ٖٛٚ ،ٙ ٍٛاغِ ا٫غتؿٗاّ ٚ ،نصيو
ْكب (َا) ا٫غتؿٗاََ ١ٝتأخط ٠عٔ ايؿعٌ إكسض ٫ٚ ،تٓكب إَ ٫كسَ ١عً. )4(٘ٝ

() 1

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،572 ،571/2ؾطح ايطنٚ ،50/4 ٞاؾٓ ٢اٍز اْ.262 ٞ

() 2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،573/2ؾطح ابٔ ايٓاٚ ،667 ِٚؾطح ايطنٚ ،50/4 ٞإكاقس ايؿاؾ١ٝ
ٚ ،7/6اشلُع .98/4

() 3

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،573/2ؾطح ابٔ ايٓاٚ ،667 ِٚؾطح ايطن ٚ ، 50/4 ٞإكاقس ايؿاؾ١ٝ
ٚ ،7/6اشلُع .98/4

() 4

ٜٛٓط  :ؾطح ايطنٚ ،50/4 ٞاؾٓ ٢ايساْٚ ،263/262 ٞايتكطٜح ٚ ، 230/2ساؾ ١ٝايكبإ
.411/3
219

-4

إٔ (َ٘ ) ٗ زخ( ٍٛن ) ٞعًَ( ٢ا ) ا٫غتؿٗاَ ١ٝيٝػت ٗ َٛنع ْكب; ٭ْٗا يٛ

ناْت ٗ َٛنع ايٓكب يهإ ٜٓبػ ٞأ ٫ؼصف ا٭يـ ٫ ٖٞٚ ،ؼصف إَٛ ٗ ٫نع دط(.)1
-5

ٗ ق ٍٛايهٛؾ ٌٝإخطاز يـ (َا) ا٫غتؿٗاَ ١ٝعٔ قسض ايه. )2(ّ٬

أضاع البعم٘ يف الرتجٗح :الطىاع ٔالدلٗن العكم٘ :

اعتُس ايبعً ٞعً ٢ايػُاع ٚايسي ٌٝايعكً ،ٞؾٜٗ ٛط ٣إٔ (ن ٗ )ٞزخٛشلا عً٢
(َا) ا٫غتؿٗاَ ١ٝته ٕٛداضٖٚ ،٠صا َ٪نس َٔ غك ٙٛا٭يـ َعٗا; ٭ْٗا ٫تػك٘
إَ ٫ع سطٚف اؾط ٪ٜٚ ،نس َا شٖب إي ٘ٝبسي ٌٝآخط ٖٛٚ ،زخٛشلا عٌ

َ( ٣ا )

إكسضٜٚ ،١ٜػتؿٗس عً ٢شيو بايػُاع  ٖٛٚق ٍٛايؿاعط:

إشا أْت مل تٓؿعٵ ؾهٴطٸ ؾإمن ا
ٜٴطازٴ ايـت ٢نُٝا ٜهط ٜٓٚؿعٴ
الرتجٗح :

ايطادح َصٖب اؾُٗٛض ،أ ٟايك ٍٛبإٔ (ن ) ٞتأت ٞداض  ،٠أَا َا شٖب
إي ٘ٝايهٛؾ َٔ ٕٛٝأْٗا  ٫ته ٕٛإْ ٫اقب٘ ؾٝكعب تكبً٘; ٕا قايٛا ب٘ َٔ تكسٜط
يًؿعٌ احملصٚفٚ ،إخطاز (َا ) إكسض ١ٜعٔ قسض ايهٚ ،ّ٬سصف أيؿٗا ٗ غرل
اؾطٚ ،سصف ايؿعٌ املْكٛبٚ ،بكا ٤عاٌَ ايٓكب.

() 1

ٜٛٓط  :ؾطح ايػرلاٗ ٚ ،178/9اٱْكاف ٚ ،574/2ؾطح ايطنٚ ،50/4 ٞايؿاخط .549

() 2

ٜٛٓط  :ؾطح ايػرلاٗ ٚ ،178/9ايتكطٜح ٚ ،230/2ساؾ ١ٝايكبإ .411/3
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األصن يف (أَ) ًُُِٙ
ٌص املطأل: ٛ

ٟٴّ ٕ) " :أْ٘ اغِ َؿطز َؿتم َٔ اي ،ُٔٝايدلن ١عٓس
ٜك ٍٛايبعً ٞعٔ (أځ ٵ
ايبكطُٖٚ ،ٌٜعت٘ عٓس غٝبُٖ ٜ٘ٛعٚ ٠قٌ  ٖٛٚ ،ايكشٝح; ٚايسي ٌٝعً ٢شيو
َٔ ٚد،ٙٛأسسٖا :سصف َ ٙعت٘ ٗ ايٛمٍ ،قاٍ ايؿاعط:
()1

ْٳعٳِٵ ٚؾطٜل ئُٝٴ اهلل َا ْسضٟ

ملٻ ْٳـزٵتٴِٗ
ؾكاٍٳ ؾطٜلٴ اٍقّٛڇ ،ا

ايجاْ :ٞأِْٗ دٛظٚا ؾتح َٚ ،ُ٘ٝي ٛنإ ْع ڄا ٕا داظ ؾتح َ.ُ٘ٝ
ايجايح :دٛاظ نػط َ ٙعت٘ٚ ،ي ٛنإ ْعاڄ ٕا نػطٚا ُٖعت٘ ٚ .إشا اْتؿ٢
نْ ْ٘ٛع ڄا تعٌ نَ ْ٘ٛؿطزاڄ"(. )2
حتمٗن املطأل:ٛ

ٟٴّ ٕ)ٚ ،قس اختًـ ؾْ ٖٛ ٌٖ ٘ٝع ،أّ
َٔ ا٭يؿا ٚإػتعًَ ٗ ١ايكػِ (أځ ٵ
َؿطز؟ ٚيًٓشا ٗ ٠شيو َصٖبإ:
إصٖب ا٭:ٍٚ
ٟٴّ ٕ) اغِ َؿطز َؿتل َٔ ايٞٴ ٵّ ٕڇ
ٜصٖب غٝبٚ،)3(ٜ٘ٛايبكط ٕٟٚإٍ إٔ (أځ ٵ
ٚايدلنُٖٚ ،١عت٘ ُٖعٚ ٠قٌ (ٜ ،)4ك ٍٛغٝب ٗ ٜ٘ٛسسٜج٘ عٔ أيـ ايٛقٌ :
ٟٴّ ٕ)ٕ ،ا ناْت ٗ اغِ ٫
"َٚجًٗا َٔ أيؿا ت ايٛقٌ ا٭يـ اييت ٗ (أٚ ( )ِٜأځ ٵ
ٜتُهٔ ُهٔ ا٭زلا ٤اييت ؾٗٝا أيـ ايٛقٌ ٜٚ ،)5( "...ك ٍٛايؿاضغٚ " : ٞأيـ

() 1

ايبٝت َٔ ايڀ ٖٛٚ ٌٜٛيٓل ٟب بٔ ضباح ٜٛٓط :ا٭ظٖ ٗ ١ٝعًِ اؿطٚف ،م َٔ ٚ ٙٚ ،20
ؾٛاٖس ايًباب ٚ ،380/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،246/5ؾطح ايتػٗ.204/3ٌٝ

() 2

ايؿاخط .635

() 3

ٜٛٓط  :ايهتاب .503/3

() 4

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،404/1ايًباب ٚ ،380/1ايؿاخطٚ ،635اؾٓ.538 ٢

() 5

ايهتاب .148/4
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(أّٔ) أيـ ٚقٌ ناييت تًشل  ّ٫إعطؾ ٖٛٚ ،)1( "... ١اختٝاض ابٔ ٜعٝـ(،)2
ٚغرل َٔ ٙايٓشا.)3(٠
ٚاغتسٍ ايبكط ٕٜٛعً ٢إٔ (أّٔ) اغِ َؿطز َؿتل ّ ٕ ا ي ُٔٝبإٔ ُٖعت٘
ُٖعٚ ٠قٌٚ ،ي ٛناْت قڀع يهإ ْع (ٌّ)(.)4
نُا اغتسيٛا بٓشّ( ٛٴ اهلل ) ،قايٛا ي ٛنإ ْع ڄا ٕا داظ سصف ْٝع
سطٚؾ٘ إ ٫سطؾ ڄا ٚاسساڄ; إش ْٛ ٫رل ٍ  ٗ ٙن ،)5( َِٗ٬ثِ إٕ ٖص ٙاشلُع ٠تػك٘
بعس َتشطى ،أ ٗ ٟايٛقٌ(، )6م ٛق ٍٛايؿاعط:
ؾكاٍ ؾطٜلٴ اٍقّٛڇ ٕچا ْٳؿستِٗ
ْٳعِٵٚ ،ؾطٜلٷ يٝٴُٔٴ اهلل ْ ٫سضٟ
ٚاستذٛا بهػط ٖص ٙاشلُعُٖٚ ، ٠ع ٠اؾُع  ٫تهػط ( ،)7باٱناؾ ١إٍ
أْ٘ هٛظ ؾتح َٚ ُ٘ٝي ٛنإ ْعاڄ ٕا داظ ؾتشٗا(.)8

() 1

اٱٜهاح ايعهس.210 ٟ

() 2

ٜٛٓط  :ؾطح املؾكٌ .246/5

() 3

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،92/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،204/3ايؿاخط ،635
ٚاؾٔ ٣ايساْ ٚ،538 ٞاشلُع .239/4

() 4

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،407/1ايًباب ٚ ،380/1اؾٓ ٢ايساْ.539 ،538 ٞ

() 5

ٜٛٓط  :اٱْكاف .408/1

() 6

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗٚ ،204/3 ٌٝايؿاخط ٚ ،635ا٫ضتؿاف ٚ ،1770/4اشلُع .239

() 7

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ،380/1ؾطح ايطنٚ ،306/4 ٞايؿاخط .635

() 8

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،204/3ايؿاخط ٚ ،635اؾٓ.539 ٢
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املرِب الجاٌ٘:

ٟٴّ ٕ) ْع (ٌّ)ٚ ،إٔ ُٖعت٘ ُٖع ٠قڀع (، )1
ٜصٖب ايهٛؾ ٕٛٝإٍ إٔ (أځ ٵ
ْٚػب يٌؾطا.)2( ٤
ٟٴّ ٕ) عًٚ ٢ظٕ (أؾڃعٴٌ)ٚ ٖٛٚ ،ظٕ
ٚقس استذٛا ٕصٖبِٗ بإٔ قايٛا  :إٕ (أځ ٵ
ىتل باؾُع (ٚ ، )3إٕ تكسٜط (أّٔ اهلل) :عً ٞأّٔ اهلل،أ ٟأّإ اهلل عً،)4(ٞ
عًٚ ،)4(ٞاغتسيٛا بك ٍٛايؿاعط:
ؾتٴذٵُعٴ أٜٵُٴٔٴ َٓا َٓٚهِ

()5

َٴكڃػٶُٳ١ٺ ُڂٛٳض بٗا ايسٿَا٤ٴ

نُا استذٛا بإٔ ُٖع( ٠أّٔ ) َؿتٛسُٖٚ ،١ع ٠ايٛقٌ  ٫تؿتح َع غرل
 ٬عًَ ٢صٖبِٗ ،إش إٔ اشلُع٠
 ّ٫ايتعطٜـ(ٜٚ . )6ط ٗ ٕٚق ٍٛايعطب (أّ اهلل) زي ٝڄ
ٖٓا ثبتت  ٖٞٚزاخً ١عً ٢إَ ٖٞٚ ِٝتشطنٚ ،١ي ٛناْت ُٖعٚ ٠قٌ يٛدب إٔ
ؼصف يتشطى َا بعسٖا(. )7
ٚقس اعذلض ايبكط ٕٜٛعً ٢أزي ١ايهٛؾ ٌٝنُا بٌ شيو ا٭ْباضٗ ٟ
اٱْكاف ،ؾكٛشلِ  :أْ٘ ْع (ٌّ); ٭ْ٘ عًٚ ٢ظٕ (أؾڃعٴٌ) ٚ ٖٛٚظٕ كتل
باؾُع ،مل ٜػًِ ب٘ ايبكط ;ٕٜٛ٭ْ٘ قس دا ٗ ٤إؿطز

() 1

 َٔٚ ،شيو قٛشلِ :

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،404/1ايًباب ٚ ،380/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،246/5ؾطح ايتػٗ،204/3 ٍٞ
ٚاؾٓٚ ،538 ٢إػاعس ٚ ،312/2اشلُع .239/4

() 2

ٜٛٓط  :اؾٌُ يًعدادٚ ،74 ٞا٫ضتؿاف .1770/4

() 3

ٜٛٓط  :اٱْكاف .405 ،404/1

() 4

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،405/1اؾٓ.539 ٢

() 5

ايبٝت َٔ ايٛاؾطٜٛٓ ،ط  :زٜٛإ ظٖرل  ،م  َٔ ٖٛٚ ،19ؾٛاٖس اٱْكاف ٚ ،405/1ؾطح
إؿكٌ ٚ ،495/4ايبػٚ ،939 ٘ٝاؾٓ.539 ٢

() 6

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،407/1ايًباب ٚ ،381/1اؾٓٚ ،539 ٢اشلُع .229/4

() 7

ٜٛٓط  :اٱْكاف .417/1
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ى) أ ٟخايلٚ ،نصيو (أؽٵ ٴّٕٳ  ) ٠اغِ َهإ (ٚ ، )1أَا قٛشلِ  :إٕ
(ضقام إٓٴ څ
ُٖعتٗا َؿتٛسُٖٚ ١ع ٠ايٛقٌ  ٫تؿتح ،ضز ٙايبكط ٕٜٛبإٔ ايكٝاؽ ٜكته ٞإٔ
تهَ ٕٛهػٛض ،٠إ ٫أْٗا ؾتشت يهجط ٠ا٫غتعُاٍ ٗ ايه ٖٞٚ ،ّ٬أخـ َٔ
ايهػط ٚ .نُا ؾتشٛا اشلُع ٠اييت تسخٌ عً ٢اي ّ٬إعطٿؾ ،١يهجط ٠ا٫غتعاٍ .
ٚإٕ نإ ا٭قٌ ؾٗٝا ٫نػط – ؾهصيو ٖآٖا (. )2
ٜٚط ٣ايبكط ٕٜٛإٔ ٙي ٛنإ ْع ا ُٖٚعت٘ ُٖع ٠قڀع ؾإْ٘  ٫هٛظ إٔ
تهػط; ٭ٕ َا دا ٤عًٚ ٢ظٕ

(أؾڃعٴٌ)  ٫هٛظ ؾ ٘ٝنػط اشلُعٕٚ ،٠ا داظ

باٱْاع نػط اشلُع ٠زٍ عً ٢أْٗا يٝػت ُٖع ٠قڀع(. )3
 ٗٚثبٛت اشلُع ٗ ٠قٛشلِ  ( :أّٴ اهلل ) َع ؼطى َا بعسٖا ق : ٌٝإِا ثبتت
َٔ ٚدٌٗ ا٭ : ٍٚإٔ ا٭قٌ ٗ ايهًُ( ١أّٔ) ،ؾا شلُع ٠زاخً٘ عً ٢ايٝاٖٞٚ ٤
غانٓ ،١ؾًُا سصؾت بك ٞسهُٗا ٚ .ايجاْ :ٞإٔ سطن ١إ ِٝسطن ١إعطاب،
ٚيٝػت ٫ظَٚ ١تػك٘ ٗ ايٛقـ ؾًصيو ثبتت ُٖع ٠ايٛقٌ ٜٚ .سٍ عً ٢شيو قٍٛ
شُٹط) ،ؾ ٬وصؾُٖ ٕٛع ٠ا يٛقٌ; ٭ٕ سطن ١ايّ٬
ايعطب ٗ (ا٭ٓط) ( أيځ ٵ
يٝػت ٫ظَٚ .١بعض ايعطب وصؾ ٕٛاشلُع ٠يتشطى َا بعسٖا(. )4
ٜٚط ٣ايعهدل ٟإٔ ق ٍٛايهٛؾ( ٗ ٌٝأّٔ) ْع (ٌّ)  ٫سذ ١ؾ;٘ٝ
٭ٕ (اي )ٌُٝهُع عً( ٢أّٔ) ٗ غرل ايكػَِٚ ،ا شنط ٙٚيٝؼ َٔ ايكػِ(. )5
ٚقس نعـ َصٖبِٗ أٜهاڄ َا أٚضز َٔ سذر تكسّ شنطٖا ٕصٖب
ايبكط.ٌٜ
() 1

ٜٛٓط  :اٱْكاف .408/1

() 2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،409/1ؾطح ايطن.360/4 ٞ

() 3

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،409/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،204/3ؾطح ايطن. 306/4 ٞ

() 4

ٜٛٓط  :اٱْكاف .409/1

() 5

ٜٛٓط  :ايًباب .381/1
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إ ٫إٔ ايهٛؾ ٌٝأداب ٛا عٔ اعذلاض ايبكط ،ٌٜبإٔ ُٖع( ٠أّٔ) ٚقٌ
 ٖٞٚعٓسِٖ ْعُٖٚ ،ع ٠اؾُع تهُٖ ٕ ٛع ٠قڀع  ،بأْٗا خؿؿت يهجط٠
ا٫غتعُاٍ(.)1
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘  :الطىاع :

أنس ايبعً ٞسهُ٘ با٫غتس ٍ٫بايػُاعٚ ،شيو بايؿعط ايٛاضز عٔ
ايعطبٚ ،نصيو به ّ٬ايعطب  ،ثِ أنس شيو بايسي ٌٝاٍ عكً ،ٞؾُٗع( ٠أّٔ)
عٓسُٖ ٙعٚ ٠قٌ; ٭ْٗا ؼصف ٗ ايٛقٌ; ٚ٭ٕ ّ ّ٘ تؿتحٚ ،ي ٛنإ ْع ڄا مل
هع شيو ،باٱناؾ ١إٍ دٛاظ نػط ُٖعت٘.
الرتجٗح:

ايطادح إٔ (أّٔ) اغِ َؿطز َؿتل َٔ ايٚ ُٔٝايدلنُٖٚ ،١عت٘ ُٖع٠
ٚقٌ; يػٖ ١َ٬صا إصٖب َٔ ا٫عذلاض.

() 1

ٜٛٓط  :اؾٓٚ ،538 ٢اشلُع .239/4
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حهي عىن اضي الفاعن املصػس
ٌص املطأل:ٛ

شنط ايبعً ٕ ّ ٞؾط ٙٚإعُاٍ اغِ ايؿاعٌ بعس أٍ " :إٔ ٜهَ ٕٛهدلڄا
ؾإٕ قػط مل ٜعٌُ; ٭ْ٘ عِ ٍ ؾطٜاْ٘ عً ٢إهاضع ٗ سطنات٘ ٚغهٓات٘،
ٚبتكػرل ٙظاٍ شيو; ٚ٭ٕ ايتكػرل َٔ خكا٥ل ا٫غِ ؾهعـ ؾب٘
ٚأداظ ايهػا -ٞ٥ضٓ٘ اهلل تعاٍ-

 ٙبايؿعٌ،

َػت ڄ ٫بك ٍٛبعض
ز
إعُاي٘ َكػطاڄ

ايعطب ( :أٓٚين َطؼ٬ڄ ٚؽٴ ٟٚٵضڄا ؾطغداڄ )ٚ ،ايكشٝح ا٭ٖٚ ،ٍٚصا َػُٛع ٫
ٜكاؽ عً. )1("٘ٝ
حتمٗن املطأل:ٛ

ٜعٌُ اغِ ايؿاعٌ اجملطز َٔ (أٍ) عٌُ ايؿعٌ بؿطَٗٓ ٙٚا  :إٔ ٜهٕٛ
َهدلاڄٚ ،قس ٚقع اـ٬ف ٗ شيوٚ ،يًٓشاٖ ٗ ٠ص ٙإػأي ١إصاٖب اٯت:١ٝ
املرِب األٔه:

ٜصٖب ما ٠ايبكطٚ ، ٠ايؿطا ٤إٍ إٔ اغِ ايؿاعٌ ٫بس إٔ ٜهَ ٕٛو بطڄا
ستٜ ٢عٌُ عٌُ ؾعً٘ ،ؾإٕ قػط ؾ ٬عٌُ ي٘(.)2
ٜك ٍٛابٔ عكؿٛض ٚ ":اعًِ إٔ اغِ ايؿاعٌ إشا قػط ٜ ٫عٌُ; ٭ٕ ايتكػرل
َٔ خٛام ا٭زلاَ ٖٛٚ ،)3( "... ٤ا ب ٘ٓٝابٔ َايو بكٛي٘  ":ؾً ٛقػط أْ ٚعت اغِ
ايؿاعٌ دا ٝ٥ڄا عً ٢أقً٘ ،أَ ٚعس ٚڄ ٫ب٘ بڀٌ عًُ٘ "(ٚ ، )4عً ٢شيو  ٫هٛظ ٖ( :صا
نٜٛطب ظٜساڄ ) بايٓكب ،بٌ ػب اٱناؾٚ ، ١ايػبب ٗ قٛشلِ شيو إٔ ايتكػرل
َٔ خٛام ا٭زلا ،٤ؾً ٛزخٌ اغِ ايؿاعٌ أبٳعٳس ٙعٔ ؾٳبٳ ٹ٘ ايؿٹعٌٚ ،شيو ٜهعؿ٘
() 1

ايؿاخط .698 :

() 2

ٜٛٓط  :ايهتاب . 480/3

() 3

ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .554/1

() 4

ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾ.1042/2 ١ٝ
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عٔ ايعٌُ ،باٱناؾ ١إٍ إٔ ٙعٌُ ؾطٜاْ٘ عً ٢إهاضع ٗ سطنات٘ ٚغهٓات٘،
ٚايتكػرل ٜع ٌٜشيو عٓ٘(.)1
املرِب الجاٌ٘:

ٜصٖب ايهػا ٞ٥إٍ أْ٘ هٛظ إعُاٍ اغِ ايؿاعٌ إشا م غط(ٚ ،)2قس ْػب
أٜهاڄ يًهٛؾٚ ، )3(ٌٝتابعِٗ أب ٛدعؿط ايٓشاؽ(.)4
ٚقس استر ايهػا ٞ٥بايػُاع ؾُٝا سه ٞعٔ بعض ايعطب

( :أٔٚټٕڇٟ

ٚبڄا ؾطغداڄ )(ٜٚ ،)5ط ٣ايٓشاؽ إٔ تكػرل ٙيٝؼ بأعَٔ ِٛ
َطؼ٬ڄ ٚؽٴ ض
تهػرل ،ٙؾٝذٛظ إٔ ٜعٌُ َكػطاڄ; ٭ٕ ايتكػرل قس ٜٛدس ٗ

(نطب) َٔ

ا٭ؾعاٍ ٚايتهػرل ٜٛ ٫دس ؾٗٝا(.)6

() 1

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،544/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،74/3ؾطح ايتػٌٗٝ
يًُطازٚ ،667 ٟاشلُع ٚ ،81/5ؾطح ا٭سل. 134/2 ْٞٛ

() 2

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،74/3ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾٚ ،1042/2١ٝايؿار ض 698
ٚا٫ضتؿاف ٚ ،2267/5ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،667 ٟإػاعس ٚ ،191/2ايتكطٜح ،65/2
ٚؾطح ا٭سل.134/2 ْٞٛ

() 3

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،554/1ا٫ضتؿاف ٚ ،2267/5ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٟ
ٚ ،667إػاعس ٚ ،191/2اشلُع .81/5

() 4

أب ٛدعؿط ٖ : ٛأٓس بٔ إزلاع  ٌٜإطاز ٟأب ٛدعؿط ايٓشاؽ َؿػط أزٜب ٚيس ٚتَ ٗ ٗٛكط
قٓـ (تؿػرل ايكطإٓ) ( ٚإعطاب ايكطإٓ) ٜٓٚػب ي٘ ٖصا إصٖب ٗ ا٫ضتؿاف ٚ ،2268/5ؾطح
ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،667 ٟإػاعس ٚ ،191/2اشلُع .81/5

() 5

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،74/3ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾٚ ،1042/2 ١ٝايؿاخط ،698
ٚؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.667 ٟ

() 6

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.667 ٟ
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ٚأدٝب عٔ شيو بأْ٘  ٫سذ ١ؾ ;٘ٝ٭ٕ ؾطغد ڄا ٚطفٚ ،ايٛطف ٜعٌُ ؾ٘ٝ
ضا٥ش ١ايؿعٌ ( ، )1نُا إٔ َا اغتسيٛا ب٘ َػُٛع ٜ ٫كاؽ عًٚ ،)2( . ٘ٝأدٝب عٔ
ق ٍٛايٓشاؽ بإٔ ايتهػرل إِا ٚقع بعس اغتكطاض ايعٌُ ،ؾًِ ٪ٜثط(.)3
املرِب الجالح:

ْػب إٍ ابٔ عكؿٛض (ٚ ،)4ساقً٘ أْ٘ إشا نإ ايٛقـ ٜ ٫ػتعٌُ إ٫
َكػطاڄٚ ،مل ًٜؿ ٜب٘ َهدلاڄ داظ إعُاي٘.
ٚؾاٖس شيو :
ؾُا طځعٵِٴ ضاحڈ ٗ ايعداز َساّٙ

تٳطٳقڃطمٴ ٗ ا٭ٜس ٟنڂُٝت عكرلٴٖا

أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :

اعتُس ايبعً ٗ ٞتطدٝش٘ ٖٓا عً ٢ايػُاع ٚايكٝاؽ; ٭ْ٘ ٜط ٣إٔ َا ٚضز
َٔ تكػرل اغِ ايؿاعٌ ٚإعُاي٘ ْازض ٗ ايؼ َاع ،نُا أْ٘ كايـ يًكٝاؽ; ٭ٕ
ايكٝاؽ ٜكته ٞعٓس تكػرل اغِ ايؿاعٌ عسّ إعُاي٘; ٭ٕ ايتكػرل َٔ خكا٥ل
ا٭زلاٚ ،٤بصيو ٟبتعس عٔ َؿابٗ ١ايؿعٌ ٚبايتايٜ ٞبتعس عٔ ايعٌُ.
الرتجٗح :

() 1

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،74/3ؾطح ايتػٗ ٌٝيًِ ضازٚ ،667 ٟإػاعس ،192/2
ٚؾطح ا٭سل.134/2 ْٞٛ

() 2

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.667 ٟ

() 3

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.667 ٟ

() 4

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف .2268/5

()5

ايبٝت ڂٕهٳطٿؽ بٔ ڇضبٵعٜٛٓ . ٞط ايسضض . 367
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ايطادح إصٖب ا٭ ،ٍٚأ ٟإعُاٍ اغِ ايؿاعٌ إشا نإ َهدلاڄٚ ،خ٬ف
شيو إشا نإ َكػطاڄ; يك ٠ٛاؿذ ١ايٛاضزٖ ٗ ٠صا إصٖب َٔ إٔ ايتكػرل َٔ
خكا٥ل ا٭زلاٜ ٖٛٚ ٤هعـ ؾب٘ ٙبايؿعٌ .
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الطىري الٕاقع خرباً لهاُ ٔأخٕاتّا وَ حٗح
االتصاه ٔاالٌفصاه
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعًٚ" :ٞاختاض أنجط ايٓش ٌٜٛاْؿكاٍ خدل نإ عٔ ازلٗا ،م:ٛ
نٓت إٜا ;ٙ٭ْ٘ خدل (نإ)ٚ ،اـدل ٫س ٜي٘ ٗ ا٫تكاٍ ٚ .ايكشٝح ضدشإ
ا٫تكاٍ يًػُاع ٚايكٝاؽ. )1( "..
حتمٗن املطأل:ٛ

إشا ٚقع نُرلإ ثاُْٗٝا خدل يؿعٌ ٕ اغذ ؾإْ٘ هٛظ عٓس ايٓشا ٠اتكاي٘
ٚاْؿكاي٘ عُا قبً٘  ،إ ٫أِْٗ اختًؿٛا ٗ ايذلدٝح  ،ؾُِٓٗ َٔ ضدح ا٫تكاٍ،
 َٔ َِٗٓٚضدح اْ٫ؿكاٍ.
املرِب األٔه:

ٜصٖب أنجط ايٓشا ٠إٍ ضدشإ اْ٫ؿكاٍ ٗ ٖص ٙاؿايٚ ، ١أ َٔ ٍٚضدح
اْ٫ؿكاٍ غٝبٚ ،)2(ٜ٘ٛإدلز(َ ٖٛٚ ،)3صٖب ابٔ ايػطاز سٌ قاٍ ٚ " :اعًِ إٔ
َٚ ٬تل ٫ڄٚ ،ا٭قٌ إٔ
خدل (نإ) إشا نٓٝت عٓ٘ داظ إٔ ٜهَٓ ٕٛؿك ڄ
ٜهَ ٕٛؿك٬ڄ"(ٚ ،)4ب٘ أخص ايعكؿطٚ ،)5(ٟابٔ ٜعٝـ(ٚ ،)6غرلِٖ ا(.)7
ٚايػبب ٗ ضدشإ اْ٫ؿكاٍ ٖ ٛإٔ ٖصا ايهُرل ٗ أقً٘ خدل يًُبتسأ

() 1

ايؿاخط .876

() 2

ٜٛٓط  :ايهتاب .358/2

() 3

ٜٛٓط  :إكتهب .98/3

() 4

ا٭ق.91/1 ٍٛ

() 5

ٜٛٓط  :إؿكٌ .175

() 6

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ .326/2

() 7

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،406/1ؾطح ايطنٚ ،442/2 ٞايبػ، 770/2 ٘ٝ
ٚا٫ضتؿاف ٚ ،939/2إػاعس .108/1
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ٚسك٘ إٔ ٜهَٓ ٕٛؿك٬ڄ(. )1
ٜٚط ٣ابٔ ٜعٝـ إٔ ٗ ٚقٌ نُرل اخل بط بهُرل ا٫غِ م ( : ٛنٓتو)
(ٚناْ٘) ( ٚى اْين) ٜه ٕٛايؿاعٌ ٗ ٖصا ايباب ٚإؿع ٍٛيؿٚ ٤ٞاسسٚ ،ؾعٌ
ايؿاعٌ ٜ ٫تعس ٣إٍ ْؿػ٘ َتك٬ڄٜٚ ،ت عس ٣إٍ ْؿػ٘ َٓؿك٬ڄ ،ؾ ٬هٛظ
(نطبتين) ٚهٛظ (إٜا ٟنطبت)(. )2
املرِب الجاٌ٘:

ٜط ٣أقشاب٘ ضدشإ ا٫تكاٍَ ٖٛٚ ،صٖب ايطَاْٚ ،)3( ٞابٔ ايڀطا، )4( ٠ٚ

ٚ ،تبعُٗا ابٔ َايو (ٚ ،)5اغتسٍ ابٔ َايو عً ٢ضدشإ ا٫تكاٍ بسي،ًٌٝ
أسسُٖا :ىتل بايكٝاؽ  ٖٛٚإٔ ايهُرل ايٛاقع خدلڄا يهإ أ ٚإسس ٣أخٛاتٗا
ؾب ٘ٝبٗا( ٤نطبت٘) ٗ ،أْ٘ مل وذع ٙإ ٫نُرل ّ ضؾٛعٚ ،إطؾٛع نذعَٔ ٤
ايؿعٌ ،ؾهإٔ ايؿعٌ َباؾط ي٘ٚ ،نإ َكته ٢شيو أٜٓ ٫ؿكٌ نُا مل
ٜٓؿكٌ ٖا( ٤نطبت٘) ٖٛٚ ،بصيو أؾب٘ َؿع٫ٛڄ مل وذع ٙعٔ ايؿعٌ إ ٫ايؿاعٌ ،
ٚايسي ٌٝايجاْٜ ٞعتُس عً ٢ايػُاع ؾا٫تكاٍ ثابت ٗ ايٓٚ ِٛائثط(.)6
ٖٚا اغتؿٗسٚا ب٘ ق ٍٛايطغ ٍٛعً ٘ٝاٍغ ":ّ٬إٕ ٜهٓ٘ ؾًٔ تػًډ٘ عً،٘ٝ
ٚإٕ ٜ ٫هٓ٘  ٫خرل يو ٗ قتً٘"( ٖٛٚ ،)7اختٝاض ايبعً. )8(ٞ
() 1

ٜٛٓط  :ا٭قٚ ،91/1 ٍٛؾطح إؿكٌ ٚ ،326/2ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض  ٚ ، 406/1ايؿاخط
ٚ ،876تٛنٝح إكاقس ٚ ،96/1اشلُع .221/1

() 2

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ . 107/3 – 326/2

() 3

ٜٛٓط  :ايتصٚ ٌٜٝايتهُٚ ،239/2 ٌٝتٛنٝح إكاقس ٚ ،96/1ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز،165 ٟ
ٚأٚنح إػايو ٚ ،93 ،91/1إػاعس ٚ ،108/1ايتكطٜح .108/1

() 4

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،407/1ايتصٚ ،239/2 ٌٜٝا٫ضتؿاف ٚ ،939/2تٛنٝح
ٚإكاقس ٚ ،96/1ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،165 ٟأٚنح إػايو ٚ ، 91/1إػاعس .108/1

() 5

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .154/1

(  ) 6إكسض ايػابل .
( ) 7قشٝح ايبداض ٟنتاب اؾٓا٥ع ،باب إشا أغًِ ايكيب ؾُات ٌٖ ٜكٌ ٣عً.94/1 ٘ٝ
() 8

ٜٛٓط  :ايؿاخط .886
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ٚقس اعذلض أب ٛسٝإ عً ٢أزي ١ابٔ َايو بكٛي٘ ٚ " :تطدٝش٘ ي٬تكاٍ َٚا
ازعا َٔ ٙا٫تكاٍ ٗ (نإ) ٖ ٛإدتاض ،كايـ ٕا ْكٌ غٝب ٜ٘ٛعٔ ايعطب ،
 ٬عً٢
ٚايعذب ي٘ إٔ ٜأخص َٔ ن ّ٬غٝبَ ٟٙٛا ٜسٍ عً ٢ا٫تكاٍ ٚ ،هعً٘ زي ٝڄ
اختٝاض ا٫تكاٍٜٚ ،ذلى ايٓكٛم اييت أخدل ؾٗٝا غٝب ٜ٘ٛعٔ ايعطب بإٔ
اْ٫ؿكاٍ ٖ ٛإدتاضٚ ،إٔ ا٫تكاٍ ٜ ٫هازٜ ٕٚكٛيٜٚ ،)1( "... ٙ ٕٛكٚ " :ٍٛأعذب
شلصا إكٓـ نٝـ ازع ٢إٔ ا٫تكاٍ ثابت ٗ ايٓجط ٚايٓٚ ،ِٛإٔ اْ٫ؿكاٍ مل
ٜجبت ٗ غرل اغتجٓا ٤إٖٚ ، ِْٛ ٗ ٫صَ ٙهابط ٠ع ،١ُٝٛغٝبٜ ٜ٘ٛك : ٍٛنّ٬
ايعطب اْ٫ؿكاٍ ٚأَا ا٫تكاٍ ؾكً. )2( "...ٌٝ
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :الطىاع ٔالكٗاع :

اعتُس ايبعً ٗ ٞتطدٝح اتكاٍ ايهُرل ايٛاقع خدلاڄ يهإ ٚأخٛاتٗا عً٢

ايػُاع ٚايكٝاؽ ،ؾكس اغتسٍ بك ٍٛايطغ ٍٛعً ٙٞايػ " :ّ ٬إٕ ٜهٓ٘ ؾًٔ تػً٘
ع يٚ ،٘ٝإٕ ٜ ٫هٓ٘ ؾ ٬خرل يو ٗ قتً٘ "ٚ ،بك ٍٛايعطب ( :عً ٘ٝضدٌ يٝػين )،
 َٔٚايؿعط بك ٍٛأب ٞا٭غٛز ايس٩ي:ٞ
()3

زع اـُٳط ٜؿطبٵٗا ايػٛا٠ڂ ؾإْين

ضأٜتٴ أخاٖا َػٓٝاڄ َهاْٗا

ؾإٕ ٜ ٫هڂٓٵٗا أ ٚتٳهڂٓٵ٘ ؾـــإْٻ٘

أخــــــٖٛا غځسٳتــ ٙأَټـــ٘ بًباْٗا

ٚأَا ايكٝاؽ ؾإٕ ايبعًٜ ٞط ٣إٔ (نٓت٘) َجٌ (ؾعًت٘) ،ؾهُٖ٬ا ؾعٕ٬
اتكٌ بُٗا نُرلإ َطؾٛع َٓٚكٛب،

ٚايهُرل ٗ (ؾعًت٘) ٚادب ا٫تكاٍ ،

ٚيصيو ٜٓبػ ٞإٔ ٜه( ٗ ٕٛنٓت٘) قٝاغ ڄا عً( ٢ؾعًت٘) ٚادب ا ٫تكاٍ ،ؾإٕ مل
ٜهٔ شيو ؾطدشاْ٘.

() 1

ٜٛٓط  :ايتصٚ ٌٜٟايتهُ.243 ،242 ،241/2 ٌٝ

()3

ٜٛٓط  :إكسض ايػابل .

() 3

ايبٝتإ َٔ ايڀٜٛٓ .ٌٜٛط  :زٜٛإ أب ٞا٭غٛز ايس٩ي ٞم  َٔ ٖٛٚ ،306 ،162ؾٛاٖس ايهتاب
ٚ ، 46/1أزب ايهاتب ٚ ،266ؾطح إؿكٌ ٚ ،325/2إكطب .96/1
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الرتجٗح :

ايطاز ح إصٖب ايجاْ ، ٞأ ٟضدشإ ا٫تكاٍ ; ٭ْ٘ أؾب٘ َؿع ٛڄ ٫مل

وذع ٙعٔ ايؿعٌ إ ٫ايؿاعٌ .
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حكٗك ٛالطني املدتص ٛباملطازع
ٌص املطأل: ٛ

ٜك ٍٛايبعً ٫ٚ " : ٞخ٬ف إٔ (غٛف) َٛنٛع ١عًٖ ٢ص ٙايكٝػٚ ،١أَا
(ايػٌ) ؾهصيو عٓس ايبكط ;ٌٜ٭ٕ اؿصف خ٬ف ا٭قٌ ،ؾٜ ٬كاض إي ٘ٝإ٫
بسيٚ ;ٌٝ٭ٕ (غٛف) أؾس تٓؿٝػاڄٜٚ ،سخٌ عًٗٝا  ّ٫ايتٛنٝسٚ ،يٝؼ نصيو
 ٬يٰخط ٚ .شٖب ايهٛؾٕٛٝ
(ايػٌ)ٚ .إشا اختًؿا سهُ ڄا مل ٜهٔ أسسُٖا أق ڄ
إٍ إٔ أقًٗا (غٛف) ؾشصؾت َٓٗا ايٛاٚ ٚايؿاٚ .....٤ايكشٝح ا٭ٕ ٍٚا شنط"(. )1
حتمٗن املطأل:ٛ

اختًـ ما ٠ايبكطٚ ٠ايهٛف  ٠س ٍٛقٝػ١

(غٌ) ايتٓؿٝؼ إدتك١

بايؿعٌ إهاضع ٗٚ ،شيو َصٖبإ:
املرِب األٔه:

َصٖب ايبكطٚ ،ٌٜساقً٘ إٔ سطف (ايػٌ) أقٌ ٗ ْؿػ٘ غرل َأخٛش
َٔ غرلٜ ، )2(ٙك ٍٛابٔ دين( " :يٝؼ) سطف ايػٌ ٖصا َكتڀع ڄا َٔ (غٛف)"(.)3
ٚقشح َصٖبِٗ إايك ٞبكٛي٘ٚ" :ايكشٝح إٔ (ايػٌ) سطف اغتكباٍ قاِ٥
بٓؿػ٘  ،كتل بايؿعٌ إهاضع نذعٚ ،َ٘ٓ ٤يصيو مل ٜهٔ عاَ٬ڄ ،ؾٜ ٬كح
إٔ ٜؿكٌ بٚ ٘ٓٝبٌ ؾعًٜ٘ ٫ٚ ،كاٍ ؾ : ٘ٝإْ٘ َكتڀع َٔ (ؽٚف)"(.)4
ٚعًَ ٢صٖبِٗ ْاع َٔ ١ايٓشا. )5(٠
() 1

ايؿاخط .31 ،30

() 2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،646/2ايؿاخط ٚ ،30ايتصٚ ٌٜٝايتهُٚ ،98/1 ٌٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٟ
ٚ ،77اؾٓ.59٢

() 3

إٓكـ .107

() 4

ضقـ إباْ.460 ٞ

() 5

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،647/2ضقـ إباْٚ ،460 ٞايؿاخط ٚ ،30إػين .158/1
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ٚسذتِٗ ٗ شيو ناٯت:ٞ
َ - 1ا ب ٘ٓٝا٭ْباض ٟبكٛي٘ ٚ " :أَا ايبكط ٕٜٛؾاستذ ٛا بإٔ قايٛا  :إِا قًٓا شيو
٬
٭ٕ ا٭قٌ ٗ نٌ سطف ٜسٍ عًَ ٢عٓ ٢إٔ ٜ ٫سخً٘ اؿصفٚ ،إٔ ٜه ٕٛأق ڄ
ٗ ْؿػ٘ ٚ ،ايػٌ سطف ٜسٍ عًَ ٢عٓ ،٢ؾٓٝبػ ٞإٔ ٜه ٕٛأق٬ڄ ٗ ْؿػ٘ ٫
َأخٛشڄا َٔ غرل.)1("ٙ
 - 2أٚضز ابٔ َايو سذتٌ ٭قشاب ٖصا إصٖب  ٖٛٚإٔ ايػٌ أقٌ ٚيٝػت
َكتڀع( َٔ ١غٛف) ٗ َعطض ضز ٙعًَ ٢صٖبِٗ  ،ا٭ :ٍٚإٔ ايػٌ ًٓت ع ٍ
ْ ٕٛايتٛنٝس اـؿٝؿ ،١إش ٖٚ ٞ

ْ ٕٛايتٛنٝس اـؿٝؿ ١نٌ ٚاسس ٠أقٌ

بطأغٗا; ٕعاًَ ١اـؿٝؿَ ١عاًَ ١تٓؿطز بٗا عٔ ايجكٚ . ١ًٝاؿذ ١ا٭خط : ٣أْ٘ يٛ
ناْت (ايػٌ) ؾطع (غٛف) يهاْت َس ٠ايتػٜٛـ بُٗا غٛاٚ ، ٤يٝؼ نصيو،
بٍ ٖ ٞبـ (غٛف) أطٚ .ٍٛي ٛناْت (ايػٌ) ؾطع (غٛف) نـ (غـ ) ( ٚغ،)ٛ
يهاْت أقٌ اغتعُا ڄ ّ َ٘ٓ ٫ا; ٭ْٗا أبعس َٔ ا٭قٌُٖٚ ،ا أقطب إي ٘ٝإش اؿصف
ؾُٗٝا أقٌٚ ،ا٭قٌ أسل بهجط ٠ا٫غتعُاٍ َٔ ايؿطع ٚ ،ايؿطع ا٭قطب أسل بُٗا
َٔ ا٭بعس(.)2
ٚقس اعذلض ابٔ َايو عًٖ ٢صا إصٖب،ؾٜٗ ٛط ٣إٔ ٌٓ ايػٌ عٌْٕٛ ٣
ايتٛنٝس اـؿٝؿٜٓ٫ ١بػٚ ;ٞشيو ٭ْٗا ي ٛناْت كؿؿَٔ ١

ايجك ١ًٝيهإ

سصفٴٖا بعس اؿصفٹ َٓٗا إدشاؾاڄ; ٚشيو ٭ْٗا ؼصف إشا يكٗٝا غانٔ ٗ مٛ
(قّٛٳ ٵٕ) إشا ٚقًتٗا بـ (اي )ّٛٝؾتك ( :ٍٛقّٛٳ اٍٵٚ،)ّٜٛيصيو ؾٗ ٞأقٌ بصاتٗا; ٚ٭ٕ
ايك ٍٛبإٔ اـؿٝؿ ١ؾطع َٔ ايجكٜ ١ًٝؿه ٞإٍ ٖصا احملصٚض ؾٗ ٞأقٌ بٓؿػٗا.

() 1

اٱْكاف .646/2

() 2

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .26 ،25/1
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أَا ايك ٍٛبإٔ (ايػٌ) ؾطع (غٛف) ٜ ٫ؿه ٞعٓس ابٔ َايو إٍ َجٌ شيو
ؾٗ ٞعٓس ٙؾطع َٔ (غٛف)( .)1نُا ضز ايك ٍٛبإٔ ي ٛناْت (ايػٌ) ؾطع
(غٛف) يهاْت أقٌ اغتعُا٫ڄ بكٛيٖ٘ " :صا تعً ٌٝنعٝـ; ٭ٕ َٔ ايؿطع َا ٜؿٛم
ا٭قٌ بهجط ٠ا٫غتعُاٍ نـ (ْعِٵ) ( ٚب٦ؼٵ) ؾإُْٗا ؾطعا ْعِٳ ٚب٦ؼٳُٖٚ ،ا
أنجط اغتعُا٫ڄ.)2(...
نُا ضز ايك ٍٛبإٔ ٙي ٛناْت ايػٌ بعض غٛف يهاْت َس ٠ايتػٜٛـ
بُٗا غٛاٚ ٤شيو بايكٝاؽ ٚايػُاع ،ؾأَا ايكٝاؽ ؾٮٕ إانٚ ٞإػتكبٌ
َتكابٚ ،ٕ٬إانٜ ٫ ٞككس ب٘ إَ ٫ڀًل إه ٞز ٕٚايتعطض يكطب ايعَإ
ٚبعسٚ ،ٙعًٜٓ ٘ٝبػ ٞأٜ ٫ككس بإػتكبٌ إَ ٫ڀًل ا٫غتكباٍ يٝذط ٟإتكابٕ٬
عً ٢غٓٔ ٚاسس ٚ ،ايك ٍٛبتٛاؾل غٝؿعٌ ٚغٛف ٜؿعٌ َكشح يصيو ٚ .أَا
ايػُاع ،ؾٮٕ ايعطب عدلت بػٝؿعٌ ٚغٛف ٜؿعٌ عٔ إعٓ ٢ايٛاسس ( َٔ ،)3شيو
قٛي٘ تعاٍ  :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ(ٚ ،)4قٛي٘ تعاٍ  " :ﭽ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ(.)5
ٚقس عًل أب ٛسٝإ عً ٢ن ّ٬ابٔ َايو ٗ ؾطس٘ بكٛي٘ ٚ ":قكٛي٘ أْ٘
مل ٜػتسٍ عً ٢ايؿطع ١ٝبؿٚ ،٤ٞاغتڀطز َٔ شيو إٍ ازعا ٤إٔ ايٓ ٕٛاـؿٝؿ١
يٝػت ؾطع ڄا عٔ ايجكٚ ،١ًٝاغتسٍ عً ٢ش يو َا شنط َٔ أْ٘ ثبتت شلا أسهاّ

() 1

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .26 ،25/1

() 2

ٜٛٓط  :إكسض ْؿػ٘ .26/1

() 3

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .27 ،26/1

() 4

غٛض ٠ايٓػا ، ٤آ.146 ١ٜ

() 5

غٛض ٠ايٓػا ، ٤آ.175 ١ٜ
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يٝػت يًُجكًٖٚ . ١صا  ٫زي ،َ٘ٓ ٌٝأ ٫تط ٣إٔ (إٕ) إدؿؿ َٔ ١ايجل  ٖٞ ١ًٜؾطع
عٓٗا ب ٬خ٬ف ْعًُ٘ ٗ شيو.)1( "...
املرِب الجاٌ٘:

َصٖب ايهٛؾ ٖٛٚ ٌٝعً ٢اـ٬ف َٔ َصٖب ايبكط ، ٌٜإش ٜط ٕٚإٔ
سطف ايتٓؿٝؼ (ايػٌ) أقً٘ (غٛف)،أ ٟبعز سصف ايٛا( ٚ ٚايؿاٜ ،)2()٤كٍٛ
ايؿطاٚ" :٤قٛي٘ عع ٚدٌ (ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ) ( ٗ ٖٞٚ ،)3قطا ٠٤عبس
اهللٚ ( :يػٝعڀٝو ضبو ؾذلنٚ ) ٢إعٓٚ ٢اسس ،إ ٫إٔ

(غٛف) نجطت ٗ

ايهٚ ،ّ٬عطف َٛنعٗا ؾذلى َٓٗا (ايؿا( ٚ )٤ايٛاٚ ،)ٚاؿطف إشا نجط ؾطَا
ؾعٌ ب٘ شيو ،نُا ق :ٌٝأٜـ تك. )4( "...ٍٛ
ٚتابعِٗ ٗ َصٖبِٗ ابٔ َايو سٌ ٜكٚ ": ٍٛظعُٛا إٔ (ايػٌ) أقٌ بطأغٗا غرل
َؿطع ١عٔ غٛفٚ ،يهٓٗا َٓٗا نٓ ٕٛايتٛنٝس اـؿٝؿ ْٕٛ َٔ ١ايتٛنٝس
ايجكٖٚ ،١ًٝصا عٓس ٟتهًـ ٚزع ٣ٛفطز ٠عٔ ايسي. )5( "...ٌٝ
ٚسذ ١ايهٛؾ ٌٝؾُٝا شٖبٛا إي ٘ٝتتُجٌ باٯت:ٞ
 - 1إٔ (غٛف) نجط اؽ تعُاشلا ٗ اٍ نٚ ّ٬يصيو سصؾٛا َٓٗا

(ايٛا)ٚ

(ٚايؿا َٔٚ ،)٤ا٭َجً ١عً ٢شيو قٛشلِ  ٫ ( :أزض ) ٚا٭قٌ ( ٫أزضٚ ،) ٟقٛشلِ ٗ
أّٔ اهلل( :أ ِٜاهلل) (ٚ ،أّ اهلل) (.)6

() 1

ايتصٚ ٌٜٟايتهُ.99/1 ٌٝ

() 2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،646/2ضقـ إباْٚ ،460 ٞايؿاخط .30

() 3

غٛض ٠ايهش ،٢آ5 :١ٜ

() 4

َعاْ ٞايكطإٓ يًؿطا.274/3 ٤

() 5

ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .25/1

() 6

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،646/2ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،26/1ضقـ إباْ.460 ٞ
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-2

َا ٚضز عٔ ايعطب َٔ أِْٗ قايٛا ( ٗ :غٛف) ( ؽ )ٚؾشصؾٛا ايؿاَِٗٓٚ ،٤

َٔ قاٍ  ( :غـ) ؾشصؾٛا ايٛاٚ ، ٚطإا داظ اؿصف ٗ اؿطؾ ٌٝيهجط٠
ا٫غتعُاٍ داظ إٔ هُع بُٗٓٝا ٗ اؿطف ( ٗٚ ، )1شيو ٜك ٍٛابٔ َايو ٚ " :أٜه ڄا
ؾكس أْعٓا عً ٢إٔ (غـ) ( ٚغ( ٚ )ٛغ )ٞعٓس َٔ أثبتٗا ؾطٚع غٛف ،ؾًتهٔ
ايػٌ أٜهاڄ ؾطعٗا; ٭ٕ ايتدكٝل ز ٕٚككل َطزٚز"(. )2
-3

قايٛا :ز٫ي( ١ايػٌ) ْٖ ٞؿػٗا ز٫ي( ١غٛف) ،ؾهُٖ ٬ا تسٍ عً٢

ا٫غتكباٍٚ ،شلص ٙإؿابٗ ٗ ١ايًؿٚ ٜإعٓ ٢زي ٌٝعً ٢إٔ

(ايػٌ) َأخٛشَٔ ٠

(غٛف) (.)3
ٚقس أٚضز ا٭ْباض ٟاعذلانات عًَ ٢صٖب ايهٛؾ ٖٞٚ ٌٝناٯت:ٞ
-1

ٜ ٬كاؽ عً.)4(٘ٝ
ق : ٌٝإٕ نجط ٠ا٫غتعُاٍ ّ ٫هٔ إٔ ته ٕٛأق ڄ

-2

إٕ َا ٚضز عٔ ايعطب َٔ ق( ٍٛغ ٛأؾعٌ )( ٚ ،غـ أؾعٌ ) يٝػت سذ;١

يتؿطز بعض ايهٛؾ ٌٝبطٚاٜتٗاٚ ،إٕ قشت ؾٗ َٔ ٞايؿاش ايصٜ ٫ ٟكاؽ عً، ٘ٝ
نُا إٔ سصف (ايؿا( ٚ )٤ايٛا )ٚعً ٢خ٬ف ايكٝاؽ ،ؾ ٬هُع بُٗٓٝا ٗ
اؿصف; ٭ٕ شيو ٪ٜز ٟإٍ َا ْٛ ٫رل ي٘ ٗ ن ، َِٗ٬ؾًٝؼ ٗ ن ّ٬ايعطب
سطف سصف ْٝع سطٚؾ٘ طًب ڄا يًدؿ ١ست ٢مل ٜبل َٓ٘ إ ٫سطف ٚاسس(.)5
-3

يٝػت (ايػٌ) ٗ ز٫يتٗا عً ٢ا٫غتكباٍ َجٌ (ؽٚف); ٭ٕ (غٛف) أؾس

تطاخ ٝڄا ٗ ا٫غتعُاٍ َٔ (ايػٌ) ،ؾًُا اختًؿا ٗ ايس٫ي ١زٍ عً ٢إٔ نٌ ٚاسس

() 1

ٜٛٓط  :اٱْكاف .646/2

() 2

ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو  ،26/1نُا ٚضز شيو ٗ اؾٓ.60٢

() 3

ٜٛٓط  :اٱْكاف .646/2

(ٜٛٓ )5( ) 4ط  :اٱْكاف .647 /2
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َُٓٗا سطف َػتكٌ بٓؿػ٘ (ٜٚ .)1ط ٣إايك ٞإٔ ايك ٍٛبإٔ (ايػٌ) َكتڀعَٔ ١
غٛف غرل قشٝح; ٭ٕ ا٫قتڀاع زع ٫ ٣ٛبطٖإ عًٗٝا.
ٚي ٛنإ اؿصف باباڄ يكح ٗ ايهطٚضٚ ٠غرلٖا  .نُا إٔ اؿطف يٝؼ
أق٬ڄ ٗ ْؿػ٘ ؾٜ ٬تكطف ؾ ٘ٝتكطف ا٭زلا.)2(٤
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :االضتداله باألصٕه :
زيٌ ايبعً ٞعً ٢ضأ ٜ٘بكاعس َٔ ٠قٛاعس ا٫غتس ٖٞٚ ،ٍ ٫إٔ َا ْاب عٔ
أقٌ ؾإْ٘ ٜ ٫جبت ي٘ غرل َا ثبت ٭قً٘ٚ ،ا٫غتس ٍ٫با٭قّ ٍٛ

ٕ ا٭زي ١اييت

وتر بٗا ٗ ايٓش.ٛ
٬
فايبعًٖٓ ٞا ٜط ٣إٔ (ايػٌ) َٛنٛع ١عًٖ ٢ص ٙايكٝػ ;١٭ْ٘ ٜ ٫ط ٣زي ٝڄ
ٜسٍ عً ٢أْٗا َكتڀع( َٔ ١غٛف)ٚ ،طإا مل ٟٚدس ايسي ٌٝؾٜ ٬كاٍ باحل شف;
٭ْ٘ خ٬ف ا٭قٌ.
الرتجٗح:
ايطادح َصٖب ايبكط ;ٌٜ٭ٕ َصٖبِٗ ٜطاع ٞا٭قٌ; ٚ٭ٕ (ايػٌ) شلا
َعٓ ٢ت٪زَ ٜ٘ػاٜط يـ (غٛف) ؾُع نْٗٛا ي٬غتكباٍ إ ٫إٔ (غٛف) أؾس تطاخٝا
َٔ (ايػٌ) ،ؾجُ ١خ٬ف بُٗٓٝا زٍ عً ٢ن ٕٛنٌ ٚاسسَُٖٔ ٠ا أقٌ.

() 1

ٜٛٓط  :اٱْكاف .647 /2

() 2

ٜٛٓط  :ضقـ إباْ.461 ،460 ٞ
239

حهي اضتعىاه (إال) مبعٍ ٜالٕأ
ٌص املطأه: ٚ
ٜك ٍٛايبعً ٫ٚ (( :ٞته( ٕٛإَ )٫عٓ( ٢ايٛا ;)ٚ٭ٕ ا٫ؾذلاى عً ٢خ٬ف
ا٭قٌ .....قاٍ ايهٛؾ : ٕٛٝتهَ ٕٛعٓ( ٢ايٛا )ٚيٛقٛعٗا َٛقع (ايٛا ٗ )ٚقٛي٘
تعاٍ :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ (ٚ ،)1قٛي٘ تعاٍ :ﭽ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭼ(ٚ ،)2ق ٍٛايؿاعط:
ٚنٌټ أر َؿاضق٘ أخٙٛ

()3

يځعٳُٵطٴ أبٝوځ إ ٫ايؿطقسإڇ

ٚايكشٝح ا٭ٚ ،ٍٚا٫غتجٓا ٗ ٤اٯٜتٌ َٓكڀع  ،ؾأَا ايبٝت ؾٝشتٌُ إٔ
ٜه( ٕٛايؿطقسإ) َٓكٛب ڄا عً ٢يػ َٔ ١أدط ٣إجٓ ٢فط ٣إككٛض)) (.)4
حتليل املسألة:

اختًـ ٗ َعٓ( ٢إ ٌٖ )٫تهَ ٕٛعٔ  ٣ايٛا ٚأّ ()٫؟ ٚيًٓشا ٗ ٠شيو
َصٖبإ:

() 1

غٛض ٠ايبكط ،٠آ.150 :١ٜ

() 2

غٛض ٠ايٓػا ،٤آ.148 :١ٜ

() 3

ايبٝت َٔ ايٛاؾط  ٖٛٚيعُط ٚبٔ َعسٜهطبٜٛٓ ،ط

 :ؾعط عُط ٚبٔ َعس ٟنطب ايعبٝسٟ

م ،178ايؿطقسإ  :لُإ ٗ ايػُاٜ ٫ ٤ػطبإٜٛٓ ،ط  :يػإ ايعطبَٔ ٖٛٚ .3402 /38 ،
ؾٛاٖس ايهتاب ٚ ،334 /2ؾطح إؿكٌ ٚ ،73 ،72 /2ضقـ إباْٚ ،177 ٞؾطح ايتػٌٗٝ
٫بٔ َايو.255/
() 4

ايؿاخط .488 ،487
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املرِب األٔه:

ٜصٖب ْٗٛض ايبكط ٌٜإٍ إٔ (إ ٫ )٫تهَ ٕٛعٓ ٢ايٛا.)1(ٚ
ٚسذتِٗ ٗ شيو إٔ (إ )٫ي٬غتجٓاٚ ،٤ا٫غتجٓاٜ ٤كته ٞإخطاز ايجأَْ ٞ
سهِ ا٭ٚ ، ٍٚايٛا ٚيًذُعٚ ،اؾُع ٜكته ٞإزخاٍ ايجاْ ٗ ٞسو

ّ ا٭;ٍٚ

ٚيصيو ّ ٫هٔ أ ٕ ٜه ٕٛأسسُٖا َعٓ ٢اٯخط ،ؾا٭قٌ إٔ ٜٓؿطز نٌ سطف
َعٓ.)2(٢
املرِب الجاٌ٘:
()4

ٜصٖب ايهٛؾٚ ، )3ٕٛٝا٭خؿـ

إٍ إٔ (إ )٫تأتَ ٞعٓ( ٢ايٛا،)ٚ

ٜٓٚػب إٍ أب ٞعبٝسٚ ،)5( ٠إٍ ايؿطا ،)6( ٤إ ٫إٔ ايؿطا ٤قس ؾكٌ ٗ شيو ،ؾذعٌ
(إَ )٫عٓ( ٢ايٛا )ٚإشا عڀؿت عً ٢اغتجٓا ٤قبشلا

.

ٚاغتسيٛا عً ٢شيو بايػُاع (ٚ ،)8شيو ٗ م ٛقٛي٘ تعاٍ  :ﭽ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ( ،)9ؾإعٓ ٢عٓسِٖٚ( :ايصًُٛٚ ٜٔا ٫
() 1

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،266 /1ؾطح اؾعٚي ،١ٝمٚ ،34ا٫ضتؿاف ٚ ،1977 /4اؾٓ.518 ٢

() 2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،269 /1ايتبٚ ،346ٌٝايؿاخط .488

() 3

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،266 /1ايتبٚ ،346 ٌٝؾطح ا٭بصٚ ،33 /2 ٟايؿاخط ٚ ،488إػين
ٚ ،83/1ايتكطٜح ٚ ،349 /1اشلُع .274 /3

() 4

ٜٛٓط َ :عاْ ٞايكطإٓ يٮخؿـ . .162 /1

() 5

فاظ ايكطإٓ . 60/1

() 6

ٜٛٓط  :اؾٓٚ ،518 ٢ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.807 ٟ
ٜٛٓط َ :عاْ ٞايؿطا. 89/1 ٤

() 8

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،268 /1ايتبٚ ،347 ٌٝؾطح ا٭بصٚ ،33 /2 ٟضقـ إباْ،177 ٞ
ٚايؿاخط ٚ ،488ا٫ضتؿاف ٚ ،1498 ،1497 /4اؾٓٚ ،519 ،518 ٢اشلُع .274 /3

() 9

غٛض ٠ايبكط ،٠آ.150 :١ٜ
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ٜه ٕٛشلِ أٜه ڄا سذٖٚ ،) ١ا اغتسيٛا ب٘ قٛي٘ تعاٍ  :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭼ ( ،)1أٚ َٔ ٟمل  ٫وب أٜه ڄا اجل ٖط بايػَٔٚ ،٤ٛ
ايؿعط ايبٝت ايػابل.
يهٔ ْٗٛض ايٓشا ٠مل ٜػًُٛا بصيو; إش ا٫غتجٓا ٗ ٤اٯٜتٌ عٓسِٖ
َٓكڀع(ٚ ،)2إعٓ ٢يس : ِٜٗيهٔ ايصًُٛٚ ٜٔا وتذ ٕٛعًٝهِ بػرل سذ١

،

ٚي٬غتجٓا ٤إٓكڀع أَجً ١عسٜسَٗٓ ٠ا قٛي٘ تعاٍ  :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﭼ(َ ،)3عٓا :ٙيهٔ ٜتبع ٕٛايٚ ،)4( ٔٛنصا بٝت ايؿعط َعٓا : ٙيهٔ
ايؿطقسإ ؾإُْٗا ٜ ٫ؿذلقإ(.)5
ٚق :ٌٝوتٌُ إٔ ته( ٕٛإ ٗ )٫ايبٝت ٗ َعٓ( ٢غرل)ٚ ،يصيو اضتؿع َا
بعسٖا(ٜٚ ،)6ط ٣إايك ٞإٔ (إٖٓ )٫ا اغتجٓا ;٤٭ٕ ٖصا ايؿاعط إِا أخدل َا
ٚ ،مل ٜؿاٖس ا يٓذٌُ (ايؿطقس)ٜٔ

ؾاٖس ٭ْ٘ ؾاٖس نٌ أر ٜؿاضم أخاٙ
َتؿاضقٌ ٗ سٝات٘(.)7
أضاع الرتجٗح عٍد البعن :ٙاألخر باألصن

ضدح ايبعً ٞإٔ َعٓ( ٢إَ )٫ػتكٌ  ٫ٚتهَ ٕٛعٓ( ٢ايٛا )ٚبا٫عتُاز عٌ ٣قاعس٠
ا٭خص با٭قٌ; ٭ٕ ا٭قٌ عسّ ا٫ؾذلاى ٜٓ ٫ٚبػ ٞكايؿ ١ا٭ق ٗ ٍٛايٓش.ٛ
() 1

غٛض ٠ايٓػا ،٤آ.148 :١ٜ

() 2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،269 /1ايتبٚ ،348 ٌٝؾطح ا٭بص.34 /2 ٟ

() 3

غٛض ٠ايٓػا ،٤آ.157 :١ٜ

(ٜٛٓ )5( ) 4ط  :اٱْكاف .271 /1
() 6

ٜٛٓط  :ؾطح ا٭بص.34 /2 ٟ

() 7

ٜٛٓط  :ضقـ إباْ.178 ٞ
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الرتجٗح:

ايطادح َصٖب ايبلض ٗ ٌٜإٔ (إ ٫ )٫تهَ ٕٛعٓ( ٢ايٛا ;)ٚيك ٠ٛأز ي١
َصٖبِٗ ٗ إٔ (إ )٫ي٬غتجٓاٚ ،٤ا٫غتجٓاٜ ٤كته ٞإخطاز ا يجاْ َٔ ٞسهِ
ا٭ ،ٍٚغ٬ف (ايٛا )ٚاييت تكته ٞاؾذلاى ايجاْ ٗ ٞسهِ ا٭.ٍٚ
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حهي الطىري املتصن باضي الفاعن
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعً (( :ٞايهُرل إتكٌ باغِ ايؿاعٌ مَ ( :ٛهطّٴ ى ٚإهطّٴ ى)
سهُ٘ سهِ ايٛاٖط عٓس غٝب ،ٜ٘ٛؾَٗ ٛع اجملطز َٔ ا٭يـ  ٚايَٛ ٗ ّ٬نع
ٖٟا ا٭يـ ٚايٚ ّ٬ايتَٓٚ ،ٜٔٛع إكط ٕٚبا٭يـ
دط باٱناؾ ;١يتذطزَ َٔ ٙإڇعٳ ٵ
ٚاٍَٛ ٗ ّ٫نع ْكب; ٭ٕ ؾ ٘ٝأسس َاْع ٞاٱناؾ١

ٚ .عٓس ا٭خؿـ ٖٗ ٛ

َٛنع ْكب َڀًكاڄ ٚ .عٓس ايطَاْٚ ٞايعكؿطَٛ ٖٛ ،ٟنع دط َڀًكاڄ،
ٚايكشٝح َصٖب غٝب ;ٜ٘ٛ٭ٕ إهُط ؾطع ايٛاٖط ،ؾٜٓ ٬ػب إٍ ايؿطع َا ٫
ٜٓػب إٍ أقً٘)) (.)1
حتمٗن املطأل:ٛ
اختًـ ايٓش ٗ ٕٜٛٛقٌ ايهُرل إتكٌ باغِ ايؿاعٌ

ٚ ،شلِ ٗ شيو

ث٬ثَ ١صاٖب:
املرِب األٔه:

َصٖب غٝب َٔٚ ،ٜ٘ٛت بع٘ ٚساقٌ َصٖبِٗ إٔ ايهُرل ٜعاٌَ َعاًَ١
ا٫غِ ايٛاٖط ،ؾإشا نإ ايٛقـ فطزڄا َٔ (أٍ) نإ ايهُرل ٗ قٌ دط
باٱناؾٚ ،١إشا نإ ايٛقـ قً( ٢بأٍ) نإ ايهُرل ٗ قٌ ْكب َؿعٍٛ
ب٘ ،نُا ٖ ٛاؿاٍ ٗ ا٫غِ ايٛاٖط ٜ ،ك ٍٛغٝبٜ ٫ٚ(( :ٜ٘ٛه ٗ ٕٛقٛشلِِٖ :
ناضبٛى ،إٔ ته ٕٛايهاف ٗ َٛنع ايٓكب; ٭ْو يٛ

سصؾت ايٓٗ ٕٛ

اٱٗٚاض مل ٜهٔ إ ٫دطاڄ  ٫ٚ ،هٛظ ٗ اٱٗٚاض  ِٖ :ناضب ٛظٜساڄ; ٭ْٗا يٝػت ٗ
َعٓ( ٢ايص ;)ٟ٭ْٗا يٝػت ؾٗٝا ا٭يـ ٚاي ّ٬نُا ناْت ٗ ايص.)2( ))ٟ

( ) 1ايؿاخط .703
( ) 2ايهتاب .187 /1
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ٚقس أؾاض ابٔ عكؿٛض إٍ ٖصا إصٖب بكٛي٘

ٖٚ (( :صا أؽٳزټ إصاٖب;

ٱدطا ٤ايهُرل فط ٣ايٛاٖط )) ( ٖٛٚ ،)1اختٝاض ابٔ َايو سٌ قاٍ َٚ(( :جاٍ شٟ
 ٬قٛيو
ايٛد٘ ايٛاسس يه ٕٛإعُ ٍٛنُرلاڄ َتك ڄ

ٖ :صا َهطَو ٖٚ ،صإ

َهطَاىَ ٤٫٪ٖٚ ،هطَٛى  .ؾايهاف ٗ ا٭َجً ١ايج٬ثٚ ١ؾبٗٗا ٗ َٛنع
دط عًَ ٢صٖب غٝبٚ ،ٜ٘ٛأنجط احملككٌ ٖٛٚ .ايكشٝح; ٭ٕ ايٛاٖط ٖ ٛا٭قٌ
ٚإهُطات ْا٥ب ١عٓ٘)) (.)2
ٚقس أٜس ايٓشا ٠إٔ ٜعاٌَ ايهُرل َعاًَ ١ا٫غِ ايٛاٖط; ٭ٕ ايهُرل ؾطع
ي٬غِ ايٛاٖط ٚ .عٓس إناؾ ١اغِ ايؿاعٌ اجملطز َٔ (أٍ) ي٬غِ ايٛاٖط ٜهٕٛ
فطٚضاڄ باٱناؾٚ ،١ايسي ٌٝعً ٢شيو سصف ايتٓ َٔ ٜٔٛايٛقـ إهاف ٗٚ .
ايٛقـ احملً ٢بـ (أٍ) ٚإهاف ي٬غِ ايٛاٖط ٜتعٌ ايٓكب عً ٢إؿعٛي ;١ٝ٭ْ٘
 ٫هٛظ إناؾ ١احملً ٢بـ (أٍ) إٍ اجملطز َٓٗا.
املرِب الجاٌ٘:

َصٖب ا٭خؿـ(ٖٚ ،)3ؿاّ(ٜ ،)4ك ٍٛا٭خؿـٚ(( :قاٍ( :ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉ )

ؾايٓكب ٚد٘ ايه ،ّ٬٭ْو  ٫ػط ٟايٛاٖط عً ٢إهُط،

ٚايهاف ٗ َٛنع دط يصٖاب (ايٓٚ ;)ٕٛشٍى ٭ٕ ٖصا إشا غك٘ عً ٢ا غِ
َهُط شٖب َٓ٘ ايتٓٚ ٜٔٛايٓ ٕٛإٕ نإ ٗ اؿاٍٚ ،إٕ مل ٜؿعٌ ،تكٖٛ (( : ٍٛ

() 1

ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .557 /1

() 2

ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .83 /3

() 3

ٜٛٓط َ :عاْ ٞايكطإٓ يٮخؿـ .90 /1

() 4

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،83 /3ا٫ضتؿاف ٚ ،2275 /5تٛنٝح إكاقس ،20 /2
ٚؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،672 ٟإػاعس ٚ ،201 /2ساؾ ١ٝايكبإ .370 /2

()5

غٛض ٠ايعٓهبٛت ،آ. 33 : ١ٜ
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ناضبو ايػاع ١أ ٚغساڄ ِٖٚ ،ناضبٛى )) ( ،)1ؾٜٗ ٛط ٣إٔ ايٓكب ٖٚ ٛد٘
()2

ايهٚ ،ّ٬اؿذ١

ٗ َصٖبِٗ بٗٓٝا ابٔ َايو بكٛي٘  (( :٭ٕ َٛدب ايٓكب

إؿعٛي ٟ ٙٚ ١ٝقككَٛٚ ،١دب اؾط اٱناؾ ٖٞٚ ١غرل قكك ;١إش  ٫زي ٌٝعًٗٝا
إ ٫سصف ايتٓ ْٕٛٚ ،ٜٔٛايتجٓٚ ١ٝاؾُع ٚ ،ؿصؾٗا غبب غرل اٱناؾ ٖٛٚ ١قٕٛ
ايهُرل إتكٌ َٔ ٚقٛع٘ َٓؿك٬ڄ ))( .)3أ :ٟإٕ ظٚاٍ ايتٓٚ ٜٔٛايٓ ٕٛٱناؾ١
ايهُرل  ٫يٲناؾ ١نُا بٌ أب ٛسٝإ(.)4
ٖٚص ٙاؿذ ١نع ٜؿ ١عٓس ايٓشاٜ ،٠ك ٍٛابٔ عكؿٛض ٚ (( :شيو باطٌ; ٭ٕ
))(.)5

سصف ايٓ ٕٛيٲناؾٚ ١ايڀ ٍٛقس ثبتٚ ،مل ٜجبت سصؾٗا ٱناؾ ١ايهُرل

َ ٖٛٚا أؾاض إي ٘ٝابٔ َايو  ،ؾٜٗ ٛط ٣إٔ ايٓكب ايص ٟتكته ٘ٝإؿعٛيًٜ ٫ ١ٝعّ
إٔ ٜه ٕٛيؿٝٛاڄ بٌ ٜهتؿ ٢ؾ ٘ٝبايتكسٜط ٚ ،ايسي ٌٝعً ٢شيو أْ٘ ٜٴُٓع إ ناؾ١
اغِ ايؿاعٌ يًُؿع ٍٛب٘ ايٛاٖط ،نُا إٔ عٌُ ا٭زلا ٤ايٓكب أقٌ َٔ عًُٗا
اؾط(ٚ ،)6قس أٚضز ابٔ َايو أبٝات ڄا ؾٛاظ شيوَٗٓ ،ا ق ٍٛايؿاعط:
ِٖٴ ايكا٥ٹًٕٛٳ اـٝٵطٳ ٚاٯَطْ٘ٚ

()7

إشا َا خٳؿٴٛا َٔ َٴشٵسٳخ ا٭َطڇ َٴعٵُٛا

ٚأٗٚط أب ٛسٝإ ايؿطم بٌ إصٖبٌ ٗ ايعڀـ

ٚشيو ٗ مٖ ( : ٛصا

ناضبو ٚظٜساڄ ) إش (ظٜساڄ) َٓكٛب بايعڀـ عً ٢ايهاف ٗ َصٖب ا٭خؿـ
() 1

َعاْ ٞايكطإٓ يٮخؿـ .90 /1

() 2

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،672 ٟإػاعس .201 /2

() 3

ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .83 /3

() 4

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف .2275 /5

() 5

ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .558 /1

() 6

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .84 /3

() 7

ايبٝت َٔ ايڀ ٖٛٚ ،ٌٜٛبْ ٬ػب ٗ ١ايهتاب ٚ ،188 /1ؾطح إؿكٌ ٚ ،134 /2ا٫ضتؿاف
ٚ ،2277 /5خعاْ ١ا٭زب .279 ،266 /4
246

ٖٚؿآَّٚ ،كٛب بإنُاض ْاقب عًَ ٢صٖب غٝبٚ ،ٜ٘ٛايتكسٜط

ٜ ( :هطب

ظٜساڄ)(.)1
املرِب الجالح:

َٖ ٛصٖب إدلز (ٚ ،)2ايطَاْٚ ،)3(ٞايعكؿطٚ ،)4( ٟساقً٘ إٔ ايهُرل
إتكٌ باغِ ايؿاعٌ ٗ َ ٛنع دط بإناؾ ١ايٛقـ إيَ ٘ٝڀًكاڄ  ،غٛا ٤نإ
ايٛقـ قً ٢بـ (أٍ) أ ٚفطزڄا َٓٗا.
ٚسذتِٗ ٗ شيو إٔ ايهُرل ٜٛٓب عٔ ا٫غِ ايٛاٖطٖٚ ،صا إصٖب
كتًـ عٔ َصٖب غٝب ٗ ٜ٘ٛم ( : ٛظٜس ايهاضبو ) ،ؾايٛقـ احملً ٢بـ (أٍ)
ٜهاف يًهُرل إتكٌ ب٘ ؾٝه ٗ ٕٛقٌ دط ْ ٫كب; ٭ٕ اغِ ا يؿاعٌ إكطٕٚ
بـ (أٍ) عٓسِٖ َهاف ي٬غِ ايٛاٖط بعس ،ٙؾهصيو ايهُرل(.)5
ٚقس نعـ ابٔ ٜعٝـ ٖصا إصٖب بكٛي٘  (( :ؾشاقٌ ن َ٘٬أْ٘ ٜ ٫تكٌ
باغِ ايؿاعٌ نُرل إ ٫فطٚض ٫ٚ ،أعطف ٖصا إصٖب ))...

()6

ابٔ َايو; ٭ٕ ؾ ٘ٝكايؿ ١ايٓا٥ب عٔ إٓٛب عٓ٘(.)7

() 1

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف .2277 /5

() 2

ٜٛٓط  :إكتهب .145 /4

() 3

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو  ،86 /3ايؿاخط  ،73ا٫ضتؿاف .2276 /5

() 4

ٜٛٓط  :إؿكٌ .137

() 5

ٜٛٓط  :أٚنح إػايو .84 /3

() 6

ؾطح إؿكٌ .135 /2

() 7

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .86/3
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 ،نُا نعؿ٘

أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :االضتداله باألصٕه :

زيٌ ايبعًٖٓ ٞا بكاعس َٔ ٠قٛاعس ا٫غتس ٍ٫با٭ق ٖٛٚ ،ٍٛإٔ َا ْاب عٔ
أقٌ ؾإْ٘ ٜ ٫جبت ي٘ غرل َا ثبت ٭قً٘

ٜ ٖٛٚ .ط ٣إٔ إهُط ؾطع ي٬غِ

ايٛاٖطٚ ،ب٘ شا ٫بس إٔ ٜجبت ي٘ َا ثبت ٭قً٘  .ؾايهُرل إتكٌ باغِ ايؿاعٌ
ٜهَ ٕٛع اجملطز َٔ ا٭يـ ٗ قٌ دط باٱناؾَٚ ،١ع إكط ٕٚبا٭يـ ٚايٗ ّ٬
َٛنع ْكب.
الرتجٗح:

ايطادح عٓسَ ٟا شٖب إي ٘ٝاؾُٗٛض; ٚشيو يك ٠ٛأزيتِٗ ،ؾايهُرل إتكٌ
باغِ ايؿاعٌ إعطف بـ (أٍ) ٗ قٌ ْكب; ٭ٕ ا٭يـ ٚايَ ّ٬إ ع ١يٲناؾ،١
َٚا نإ فطزڄا َٓٗا ٗ َح ٍ دطٜٚ .سٍ عً ٢شيو سصف ايٓ َٔ ٕٛإجٓٚ ٢اؾُع
إهاف.
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ِن املجٍٔ ٜمجع املرنس الطامل وعسباُ أً وبٍٗاُ؟
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعً (( : ٞا٫غِ إجٓٚ ٢اجملُٛع ْع ايػَ ١َ٬عطبإ; ٭ٕ إعطب
َٔ ا٭زلا ٤ايػامل َٔ ؾب٘ اؿطف ُٖٚ ،ا نصيو  .ؾٝهْٛإ َعطبٌ عهِ
ا٭قٌٚ .سه ٢ع ٕ ايعداز أُْٗا َبٓٝإ يتهُټٔ نٌ ٚاسس َُٓٗا َعٓٚ ٢اٚ
ين ندُػ ١عؿط،
ايعڀـ; ٭ٕ َا تهُٔ َعٓ ٢اؿطف َب پ

ايكشٝح ا٭،ٍٚ

ٚيٝؼ ٚاسس َُٓٗا َتهُٓ ڄا َعٓٚ ٢ا ٚايعڀـ; ٭ٕ َا تهُٔ َعٓ ٢اؿطف ٜبك٢
يؿ ٘ٛنـ (أٔ( ٚ )ٜٔػ ١عؿط )ٚ ،يؿ ٜإؿطز غرل يؿ ٜإجٓٚ ،٢إطنب
ّهٔ ٛٗٚض ايٛاَ ٚعّ٘ ٫ٚ ،هٔ ٛٗٚضٖا َع إجٓٚ ٢اجملُٛع))(.)1
حتمٗن املطأل:ٛ

ٜصٖب ايٓشا ٠إٍ إٔ إجٓٚ ٢اؾُع َعطبإٚ ،خايؿِٗ ايعداز ٗ شيو،
ؾَٗٓ ٛؿطز بطأ ٜ٘ايصٜ ٟصٖب ؾ ٘ٝإٍ أُْٗا َبٓٝإٚ .تٛنٝح شيو ؾُٝا ٜأت:ٞ
املرِب األٔه:

ٜصٖب ْٗٛض ايٓشا ٠إٍ إٔ إجٓٚ ٢اؾُع َعطبإٜ ،ك ٍٛغٝبٚ(( :ٜ٘ٛاعًِ
أْو إشا ثٓٝت ايٛاسس ؿكت٘ ظٜازتإ  ،ا٭َُٗٓ :ٍٚا سطف إس ٚايًٌ  ٖٛٚ ،سطف
اٱعطاب غرل َتشطى ٚ ،)2( ))... َٕٛٓ ٫ٚنصا ضأْ ٗ ٜ٘ع إصنط ايػامل (،)3
َ ٖٛٚصٖب إدلز(ٚ ،)4ايػرلاٗ( ٖٛٚ ،)5إتعاضف عً ٘ٝعٓس ايٓشا.)6(٠

( )1

ايؿاخط .78

( )2

ايهتاب .18 ،17 /1

( )3

ٜٛٓط  :اٍنتاب .18 ،17/1

( )4

ٜٛٓط  :إكتهب .152 /2

( )5

ٜٛٓط  :ؾطح ايػرلاٗ .132 /1

( )6

ٜٛٓط  :أغطاض ايعطبٚ ،47 ١ٝايًباب ٚ ،103 /1ايتبٚ ،99 ٌٝؾطح إؿكٌ ٚ ،187 /3ؾطح
اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،324 /1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،75 /1ايؿاخط .78
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ٚايسي ٌٝعٌ ٣إٔ إجٓٚ ٢اؾُع َعطبإ عس ٠أَٛض:
ٚ .1دٛز سس إعطب ؾٗٝا  ٖٛٚ ،اخت٬ف آخطٖا ٫خت٬ف ايعاٌَ  ،ؾُٗا ٗ
ايطؾع عطف ٗٚ ،اؾط ٚايٓكب عطف آخط(.)1
ٚقس ٜعذلض عً ٢شيو بإٔ ٜكاٍ  :قس سكٌ ٖٓا اخت٬ؾإ سطنَ ١ا قبٌ
يٝؼ
سطٚف إس ٚ ،سطٚف إس ٚ ،اخت٬ف اؿطن ١ؾُٝا قبٌ سطف إس
بإعطاب ،ؾهصيو سطف إس ٜ ٫ه ٕٛاخت٬ؾ٘ إعطاباڄ(.)2
ٖٛٚ
ّٚهٔ اؾٛاب عٔ شيو بإٔ ايص ٟاختًـ عهِ ا٭قٌ ٖ ٛسطف إس
ا٭يـ ٗ ساي ١ايطؾعٚ ،ايٝا ٗ ٤ايٓكب ٚاؾط ٚ ،نصيو ٗ اؾُع ٚ ،سطنَ ١ا قبٌ
اؿطٚف تابع ١شلا ،أ ٚثبتت يًؿطم بُٗٓٝاٚ ،مل وسخ يتأثرل ايعاٌَ(.)3
املرِب الجاٌ٘:

ٜصٖب ايعداز إٍ إٔ إجْٓٚ ٢ع إصنط ايػامل َبٓٝإ (ٚ ،)4قس ؾكٌ
إايكَ ٗ ٞصٖب ايعداز ؾكاٍ ٚ " :شٖب ايعداز إٍ أُْٗا َبٓٝإ ٗ ساٍ ايطؾع،
َٚعطبإ ٗ ساٍ ايٓكب ٚاـؿض "(ٚ ،)5قس ْػب إي ٘ٝايػٛٝط ٞايكَ ٍٛا شٖب
()6
إي ٘ٝاؾُٗٛض ،أ ٟإٔ إجٓٚ ٢اجلَع َعطبإ.
ٚسذت٘ ٗ ايبٓا ٤نُا بٗٓٝا َٔ ْػب إي ٘ٝشيو ُجًت ٗ اٯت:ٞ

-1

إٔ إجٓٚ ٢اؾُع ٜتهُٓإ َعٓٚ( ٢ا ٚايعڀـ ) ،أ ٟإٔ ايتكسٜط ٗ م : ٛقاّ

ايعٜسإ( ،قاّ ظٜس ٚظٜس)ٚ .بايتاي ٞأقبح ا٫غِ َبٓٝاڄ َجٌٔ( :ػ ١عؿط)(.)7
ٚاعذلض عً ٢شيو بإٔ إجٔٚ ٣اؾُع ٚنعا عًٖ ٢ص ٙايكٝػ ١يهٜ ٞس ٫عً٢
َعُٓٗٝا َٔ ايتجٓٚ ١ٝاؾُع ٚ ،إِا ٜؿطز إؿطز ٗ اؿهِ يٛدٛز يؿٚ ،١ٛيصيو ٫
( ٜٛٓ )2( )1ط ايتب.99 ٌٝ
( )3

ٜٛٓط  :ايتب.100 ٌٝ

( )4

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،33 /1ايتبٚ ،99 ٌٝايًباب ٚ ،103 /1ؾطح ايطنٚ ،351 /3 ٞايؿاخط
ٚ ،78ا٫ضتؿاف ٚ ،568 /2ايتص.287 /1 ٌٜٝ

( )5

ضقـ إباْ.114 ٞ

( )6

ٜٛٓط  :اشلُع .161/1

( )7

ٜٛٓط  :ايتبٚ ،100 ٌٝؾطح ايطنٚ ،351/3 ٞايؿاخط ٚ ،78ايتص..287/1 ٌٜٝ
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هٛظ تؿبُٗٗٝا َا ضنب ٚ ،ي ٛناْا َبٓ ٌٝيهإ هب أ ٫ىتًـ آخطُٖا
باخت٬ف ايعٛاٌَ ؾُٗٝا(.)1
ٚإجٓٚ ٢اؾُع غرل َطنبٌ; ٭ٕ ايذلنٝب ٜبكَ ٢ع٘

يؿ ٜنٌ ٚاسس َٔ

ا٫زلٌ َجٌٔ :ػ ١عؿط.
ٚإجٓٚ ٢اؾُع غرل قٝػيت ا٫زلٌ إؿطز ،)2( ٜٔؾكٝػتُٗا تػين عٔ ايعڀـ ،
ثِ إْ٘ ي ٛغًِ بأْ٘ َهطض عطف ايعڀـ ؾإٕ مٔ ( : ٛػ ١عؿط ) مل وصف َٓٗا
إعڀٛف ،بٌ سصف سطف ايعڀـ ٚ ،يصيو تهُٔ إعڀٛف ٚبين  ،أَا إجٓٚ ٢اؾُع
ؾكس سصف إعڀٛف ؾُٗٝا َع سطف ايعڀـ

ٚ ،مل ٜبل إتهُٔ ٕعٓ ٢سطف

ايعڀـ(ٚ ،)3يصيو ّهٔ ٛٗٚض ايٛاَ ٚع٘ بعهؼ إجٓٚ ٢اؾُع(.)4
ٚقس هاب بإٔ إؿطز ايص ٟؿكت٘ عَ٬تا ايتجٓٚ ١ٝاؾُع تهُٔ َعٓ ٢سطف
ايعڀـ; يٛقٛع٘ عً ٢ايؿ ٌ٦ٝأ ٚا٭ؾٝاٚ ، ٤عَ٬تا ايتجٓٚ ١ٝاؾُع زي ٌٝتهُٔ إـضز
ٚاٚاڄ ٗ إجٓٚ ،٢أنجط َٔ (ٚا ٗ )ٚاؾُع.

ٜٚطز ٙإٔ َعٓ ٢ايعڀـ أٖسض ٚدعٌ إؿطز ٗ إجٓٚ ٢اقع ڄا عً ٢ؾ ٌ٦ٝبًؿٜ
ٚاسس ٫ ،عًٚ ٢د٘ ايعڀـ ٚنصا ٗ اؾُع(.)5
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :اضتصخاب األصن :
ضدح ايبعً ٞن ٕٛإجٓٚ ٢اؾُع َعطبٚ،ٜٔشيو با٫عتُاز عً ٢اؽتكشاب
ا٭قٌ ،إش ٜط ٣ايبعً ٞإٔ ا٭قٌ ٗ ا٭زلا ٤اييت تػًِ َٔ ؾب٘ اؿطف إٔ
تهَ ٕٛعطبَٚ ، ١ا إٔ شيو ٖ ٛا٭قٌ ؾ٬بس إٔ ٜه ٕٛإجٓٚ ٢اؾُع َعطبٌ ;
٭ُْٗا قس غًُا َٔ ؾب٘ اؿطفٖٚ ،صا ا٭قٌ ؾُٗٝا ٜػتًعّ إعطابُٗا.

( )1

ٜٛٓط  :اٱْكاف .36/1

( )2

ٜٛٓط  :ايتبٚ ،101 ،100 ٌٝايًباب .103/1

( )3

ٜٛٓط  :ؾطح ايطن.351/3 ٞ

( )4

ٜٛٓط  :ايؿاخط .78

( )5

ٜٛٓط  :ؾطح ايطن.352 ،351/3 ٞ
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الرتجٗح:
ايطادح َصٖب اؾُٗٛض ،أ ٟايك ٍٛبأُْٗا َعطبإ; يك ٠ٛزيٖ ٌٝصا إصٖب
ٗ ٚدٛز سس إعطب ٗ إجٓٚ ٢اؾُعٚ ،شيو ٫خت٬ف آخطٖا باخت٬ف ايعاٌَ.
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حهي املطاف إىل ٖا ٞاملتهمي
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعً (( :ٞإضاف إٍ ٜا ٤إتهًِ ،م ( : ٛنتابٚ ٞغٚ َٞ٬زاض) ٟ
ؾهتاب ٚغٚ ّ٬زاض أزلاَ ٤تُهٓ ١قبٌ اٱناؾ ١إٍ ٟا ٤إتهًِ ،ؾًُا أنٝـ
إٍ ٜا ٤إتهًِ اختًـ ٗ بٓاٗ٥ا ،ؾصٖب ق ّٛإٍ أْٗا َعطبٚ ١قشش٘

(أبٛ

ايبكاٚ .......)٤د٘ ا٭ : ٍٚإٔ ا٭قٌ ٗ ا٭زلا ٤اٱعطاب ؾٜ ٬عاٍ ع ٕ أقً٘ بػرل
غبب ٜكته ٞبٓا ،ٙ٤ؾٝه ٕٛإخط اداڄ ي٘ عٔ أقً٘ بايتشهِ ٚايتؿٗ . ٞؾٛدب
اؿهِ بإعطاب٘ اغتكشاباڄ يٮقٌ ،ايػامل عٔ إعاضض)) (.)1
ٜٚصنط ٗ َٛنع آخط َٔ نتاب٘  (( :يٝؼ ٗ ايهًُات نًَُ ٫ ١عطب١
َ ٫ٚبٓ ،١ٝيكها ٤ايكػُ ١ايعكً ٗ ١ٝامكاض ايهًُات ٗ قػُ ٞإعطب
ٚإبين.)2( ))...
حتمٗن املطأل:ٛ

إشا أنٝـ ا٫غِ ايكشٝح اٯخط إٍ ٜا ٤إتهًِ ؾإٕ سهِ ٖص ٙايٝا ٤إٔ
ٟنػط َا قبًٗاَ ،جٌ

(غ( ٚ )َٞ٬زاض .)ٟيهٔ ايٓشا ٠اختًؿٛا ٗ ٖصٙ

ايهػط ٖٞ ٌٖ ٠ع ١َ٬بٓا ٤أّ إعطاب؟ ٚيًٓشا ٗ ٠شيو َصاٖب:
املرِب األٔه( :ورِب ادتىّٕز):
ٜصٖب ْٗٛض ايٓشا ٠إٍ إٔ إهاف إٍ ٜا ٤إتهًِ َعطب عطنات
َكسض ٗ ٠أسٛاٍ اٱعطاب ايج٬ثَٓ ، ١ع َٔ ٛٗٚضٖا ا ؾتػاٍ احملٌ عطن١
ايهػط ٠إٓاغب ١يٝا ٤إتهًِ(ٚ ،)3ايهػطٖٓ ٠ا عاضنٜ ١ك ٍٛابٔ ٜعٝـٚ(( :إشا
() 1

ايؿاخط .154 ،153

() 2

إكسض ْؿػ٘ .47

() 3

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،847 /2تٛنٝح إكاقس ٚ ،412 /1إػاعس ٚ ،373 /2ساؾ ١ٝايكبإ
.427 /2
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ناْت عاضن ١مل تكط ايهًُ ١بٗا َبٓ١ٝ

))(ٚ ،)1٭ٕ ا٭قٌ ٗ ا٭زلا٤

اٱعطاب ،ؾٜ ٬عاٍ عٔ أقً٘ بػرل غبب ٜكته ٞبٓآٖٚ ،)2( ٙ٤ا ٜٛ ٫دس غبب
يًبٓا ;٤ؾًصيو بك ٞعً ٢إعطاب٘ ٚقسضت عً ٘ٝاؿطنات.
املرِب الجاٌ٘:

شٖب ْاع َٔ ١ايٓشا ٠إٍ إٔ إهاف إٍ ٜا ٤إتهًِ َبين
أٚا َٔ ٌ٥قاٍ بصيو اؾطداْ ٞسٌ ٜك ٍٛعٔ

(َٔٚ ،)3

(نطب ٞظٜسڄا قاُ٥اڄ ) (( :ؾهطبٞ

َبتسأ َٓعي ١إٔ تك : ٍٛنطب ظ ٜٺس إ ٫إٔ اٱع ضاب ٜٗٛ ٫ط ٗ يؿ ٘ٛيهَ ْ٘ٛبينٽا
عً ٢ايهػط ٭دٌ ٜا ٤إتهًِ )) (ٚ .)4تابع٘ ابٔ اـؿاب (ٚ ،)5إڀطظ،)6( ٟ
ٚشنط أْ٘ ٚاٖط ن ّ٬ايعكؿط.)7(ٟ
ٚسذتِٗ ٗ شيو ٜبٗٓٝا ابٔ ٜعٝـ بكٛي٘  (( :ؾصٖب ق ّٛإٍ أْٗا سطن١
بٓاٚ ،٤يٝؼ إعطاباڄ; ٭ْٗا مل ؼسخ بعاٌَٚ ،إِا سسٚثٗا عٔ عًٚ ٖٛٚ ،١قٛع ٜا٤
ايٓؿؼ بعسٖا ٚ ،يصيو  ٫ؽتًـ بار ت٬ف ايعٛاٌَ  ،أ ٫تطاى  ،تك( :ٍٛدا٤
غ( ٚ ،)َٞ٬ضأٜت غَ( ٚ ،) َٞ٬طضت بػ ) َٞ٬ؾتدتًـ ايعٛاٌَ ٗ أٚي٘٫ٚ ،
ؽتًـ سطن ١سطف اٱعطاب ،بٌ ًٜعّ ايهػط أيبتَ ١ع إَهإ ؼطن٘"(.)8

() 1

ؾطح إؿكٌ .207 /2

() 2

ٜٛٓط  :ايؿاخط .154

() 3

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ ٚ ،206 /2ايًباب ٚ ،67 /1تٛنٝح إكاقس .412 /1

() 4

إكتكس .240 /1

() 5

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،279 /3ؾطح ابٔ ايٓاٚ ،413 ِٚا٫ضتؿاف ،1847 /2
ٚإػاعس .373/2

(ٜٛٓ )7( ) 6ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،279 /3ا٫ضتؿاف .1847 /2
() 8

ؾطح إؿكٌ .206/2
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ؾايعً ٗ ١ايبٓا ٤عٓسِٖ نَ ْ٘ٛهاؾاڄ إٍ غرل َتُهٔٚ ،ق : ٌٝايٝا ٤اغِ
َهُط َبين فطٚض ؾٜ ٬و  ٕٚإَ ٫تك٬ڄ ٖٛٚ ،عً ٢سطف ٚاسس نػط َا
قبً٘ ؾتٓعيت َٓعي ١اؾع َٔ ٤إهاف ،ؾبين ا٫غِ َعٗا َ٫تعاد٘ بٗا(. )1
ٚقس ضز َصٖبِٗ َٔ قبٌ ايٓشاٜ ،٠ك ٍٛابٔ َايو ٚ " :مل أٚاؾل اؾطداْٞ
ٗ بٓا ٤إهاف إٍ ٜا ٤إتهًِٚ ،إٕ نإ ٗ تكسٜط إعطاب٘ تهًـ ىايـ
ايٛاٖط; ٭ٕ يي ا ٤ا٭زلا ٤أغباب ڄا نًٗا َٓتؿ ،َ٘ٓ ١ٝؾًٝعّ َٔ اؿهِ ببٓا٘٥
كايؿ ١ايٓٛا٥ط "(ٜٓ ٫ٚ ،)2بػ ٞايك ٍٛبأْ٘ بين ٱناؾت٘ إٍ غرل إتُهٔ ٚشيو
يٮغباب اٯت:)3(١ٝ
ٖ - 1صا ايكٜ ٍٛػتًعّ بٓا ٤إهاف إٍ غا٥ط إهُطات ،بٌ إٍ نٌ ا٭زلا٤
اٍتُ ٫ ٞهٔ شلاٚ ،شيو باطٌَٚ ،ا اغتًعّ باط٬ڄ ،ؾٗ ٛباطٌ .
-2

ًٜٚعّ َٓ٘ أٜهاڄ بٓا ٤إجٓ ٢إهاف إٍ ٜا ٤إتهًِٚ ،بٓا ٙ٩باطٌ.

-3

إٔ إهاف إٍ غرل إتُهٔ ٜ ٫بٓ ٢جملطز إناؾت٘ ،بٌ ٫بس إٔ ٜهٕٛ

قبًٗا َٓاغباڄ يًشطف ٗ اٱبٖاّ ٚاؾُٛز َجٌ (غرل)ٚ .إهاف إٍ ٜا ٤إتهًِ ٫
ٜؿذل ٙؾ ٘ٝشٍى.
ٚقس ٜٓتكط ٭قشاب ٖصا إصٖب بإٔ ٜكاٍ ْ ٫ :ػًِ امكاض َا ٜٛدب
بٓا ٤ا٭زلآَ ٗ ٤اغب ١اؿطف  ،نُا إٔ آخط ايهًُٜ ٫ ١تأت ٢ؾ ٘ٝتأثط بعاٌَ
ٗ تكػرلٚ ،تهبرلٚ ،تهػرلٚ ،تأْٝحٚ ،تصنرل ،ؾًٝعّ بٓا ٤إهاف َٔ شيو
ٚثبٛت ايؿطم بٚ ٘ٓٝبٌ إككٛض  ،ؾاٱعطاب ٜٗٛط ٗ آخط  ٗ ٙساي ١ايتكػرل،
م : ٛؾڂت٢ٻ ٚ ،ايتهػرل م ٛٹؾتٵٚ ،١ٝايتأْٝح م ٛؾتا ٠أَا إهاف إٍ ٜا٤
() 1

ٜٛٓط  :ايؿاخط .154

() 2

ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .280 ،279/3

() 3

ٜٛٓط  :إكسض ايػابل .280/3
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إتهًِ ؾإٕ إعطاب٘ ٜٗٛ ٫ط ٗ ا٭سٛاٍ اـُػٚ ، ١قس ٜٓتكط شلِ أٜه ڄا بإٔ
إهاف إٍ ٜا ٤إتهًِ ؾب ٘ٝبـ (ايص ،)ٟؾايٝآٖ ٤ا بعس نػط٫ ٠ظَّٚ ١هٔ
سصؾٗاٚ ،يٝؼ َا قبٌ ايٝا  ٤سطف إعطابٜٚ ،تػرل ٗ ايتجٓٚ ١ٝاؾُع( ٚ ،ايص)ٟ
نصيو َٓاغب يًشطف ٚ ،بصيو ٜػتشل إهاف يٝا ٤إتهًِ ايبٓا ;٤٭ْ٘ أؾب٘
(ايص )ٟنُا بين (ضقافڇ) ٭ْ٘ َٓاغب (يٓعاٍ)(.)1
املرِب الجالح:

َ ٖٛٚصٖب ابٔ َايو سٝح ٜكٍٛ

ٚ " :ايكشٝح إٔ إهػٛض اٯخط

يٲناؾ ١إٍ ايٝاَ ٤عطب تكسٜطاڄ ٗ ايطؾع ٚايٓكب; ٭ٕ سطف اٱعطاب َٓ٘ ٗ
اؿايٌ قس ؾػٌ بايهػط ٠اجملًٛب ١تطع ١ٝيًٝا ،٤ؾتعصض ايًؿ ٜبػرلٖا ،ؾشهِ
بايتكسٜط نُا ؾعٌ ٗ إككٛض ٚ ،أَا ساٍ اؾط ؾاٱعطاب ٚاٖط ي٬غتػٓا ٤عٔ
ايتكسٜطٖ ،صا عٓس ٖٛ ٟايكشٝح َٔٚ ،قسض نػط ٠أخط ٣ؾكس اضتهب تهًؿ ڄا
 ّ ٫ظٜس عً ٫ٚ،٘ٝساد ١إي.)2(" ٘ٝ
ٚقس عًل أب ٛسٝإ عًَ ٢ا شٖب إي ٘ٝابٔ َايو بكٛي٘  ٫ٚ ":أعطف ي٘ ؽٍؾ ڄا
ٗ ٖصا إصٖب"(. )3
املرِب السابع:

ٜصٖب ابٔ دين إٍ إٔ ٖص ٙايهػط ٫ ٠إعطاب  ٫ٚبٓاٚ ،٤قس أؾاض إٍ
شيو ٗ نتاب٘ اـكا٥ل ٗ باب  ( :باب ٗ اؿهِ ٜكـ بٌ سهٌُ ) ٟقٍٛ
ٗ شيو ٖٚ " :صا ؾكٌ َٛدٛز ٗ ايعطب ١ٝيؿ ٛڄا ٚقس أعڀت٘ َكازڄا عًٚ ٘ٝقٝاغاڄ،
() 1

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .280/3

() 2

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .279/3

() 3

ا٫ضتؿاف .1847/2
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ٚشيو م : ٛنػطَ ٠ا قبٌ ٜا ٤إتهًِ ٗ م ( : ٛغ( ٚ )َٞ٬قاسيب) ،ؾٗصٙ
اؿطن ٫ ١إعطاب  ٫ٚبٓاْٚ ،)1(" ...٤ػب٘ ايبعً٫ ٞبٔ بابؿاش(.)2
ٚعٔ َصٖبِٗ ٜك ٍٛابٔ ٜعٝـ ٚ " :قس شٖب ق ّٛإٍ إٔ ٖص  ٙاؿطن ١شلا
سهِ بٌ سهٌُٚ ،يٝػت إعطاباڄ ٫ٚ ،بٓا.)3("٤
ٚاؿذ ٗ ١شيو إٔ ا٫غِ إهاف إٍ ٜا ٤إتهًِ  ٫تٛدس ؾ ٘ٝعً ١تٛدب
ايبٓاَ ،٤جٌ َؿابٗ ١اؿطف أ ٚتهُٔ َعٓا . ٙنُا أْ٘ ّ ٫هٔ ٛٗٚض اٱعطاب
ؾَ ٘ٝع قش ١سطف اٱعطاب ٗ ساي ١ايطف

ع ٚايٓكب ،بٌ تبك ٢ايهػط٠

َٛدٛز.)4(٠
ٚقس نٴعـ ٖصا إصٖب ٜ ،ك ٍٛايعهدلٚ " : ٟايص ٟشٖبٛا إي ٘ٝؾاغس "(،)5
ٜٚك ٍٛا٭سل ْٞٛعٔ ٖصا إصٖب

َٚ ،صٖب اؾطداْ ٞإٔ نًُٗٝا بٌ

ايهعـ(ٚ ،)6شيو ٭ٕ إتعاضف عً ٘ٝعٓس ايٓشا ٠إٔ ايهًِ ات تٓشكط ٗ قػٌُ
َبين َٚعطب(. )7
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :اضتصخاب األصن :

اعتُس ايبعًٖٓ ٞا عً ٢ا٭قٚ ٍٛؼسٜسڄا اغتكشاب ا٭قٌ ٖٚ ،صا ايسيٌٝ
أؾاض إي ٘ٝابٔ دين ٗ اـكا٥ل ٗ باب إقطاض ا٭يؿا ٚعً ٢أٚناعٗا ا٭ڂ

() 1

اـكا٥ل .341/2

() 2

ٜٛٓط  :ايؿاخط .154

() 3

ؾطح إؿكٌ .207/2

() 4

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ،67/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،207/2ايؿاخط .154

() 5

ايًباب .67/1

() 6

ٜٛٓط  :ؾطح ا٭سل.119/2 ْٞٛ

() 7

ٜٛٓط  :ؾطح ابٔ ايٓاٚ ، 32 ِٚايؿاخط .47
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ٚٳٍ،

َامل ٜسعٴ زاع إٍ ايذلى ٚايتحٸ  ٗٚ ،ٍٚشيو ٜكٚ " : ٍٛاعًِ أْ٘ يٝؼ ؾ ٤ٞىطز
عٔ باب٘ إٍ غرل ٙإ ٫٭َط قس نإ ٖٛٚ ،عً ٢باب٘ َ٬سٛاڄ ي٘. )1( "..
ٚايبعًٖٓ ٞا ٜط ٣إٔ ا٫غِ إهاف إٍ ٜا ٤إتهًِ َعطب اعتُازڄا
ٚاغتكشاباڄ يٮقٌ; ؾا٭قٌ ٗ ا٭زلا ٖٛ ٤اٱعطاب ،ؾإٕ عطض شلا َا ٜعٌٜ
إعطابٗا أؿكت بإبين ٖٓٚ ،ا ٜ ٫ط ٣ايبعً ٗ ٞإهاف إٍ ٜا ٤إتهًِ غبب ڄا
هعً٘ َبينٽا; يصيو أخص با٭قٌ  ٖٛٚنَ ْ٘ٛعطباڄ.
الرتجٗح:

ايطادح إصٖب ايص ٟأخص ب٘ ايبعً ;ٞ٭ْ٘ َصٖب ْٗٛض ايٓشاٚ ;٠٭ٕ
ا٭غباب اييت تبٓ َٔ ٢أدًٗا ا٭زلاَ ٤جٌ َؿابٗ ١اؿطف غٛا َٔ ٤سٝح ايؿب٘
ايٛنع ،ٞأ ٚا٫ؾتكاضٚ ،ٟغرلٖا غرل َتٛادس ٗ ٠إهاف إٍ ٜا ٤إتهًِ  .ؾإٕ
مل ٜهٔ َبينٽا فَٖ ٛعطب ٚايهػطٕٓ ٠اغب ١ايٝا.٤

() 1

اـكا٥ل .437/2
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وعٍ ( ٜنأُ )
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعًٚ " : ٞأَا "نإٔ" ؾشطف تؿبٚ ،٘ٝا٭قٌ ٗ "نإٔ ظٜسڄا أغس ":
إٕ ظٜسڄا نا٭غس ،ؾكسَٛا ايهاف ٚأزخًٖٛا عً٢

(إٔ) يٝبتسٛ٥ا بايتؿب٘ٝ

اٖتُاَاڄ; ٭ْ٘ أِٖ ٚأبًؼ َٔ إٔ ٜبتسٛ٥ا عطف ؼكٝل ثِ ٜعٛزٚا إٍ اٍ تؿب......٘ٝ
ٚظعِ بعهِٗ أْٗا  ٫ته ٕٛتؿب ٗٝڄا إ ٫إشا نإ اـدل داَساڄ  ،ؾإٕ نإ َؿتك ڄا
نإ َعٓاٖا ايؿو  ،قايٛاٚ :تهٚ ٕٛادب ٗ ١م ٛقٛيو  :نأْو تطٜس ؾطداڄ ،
ٚايكشٝح ا٭ٖٚ ،ٍٚص ٙآضا ٤نعٝؿ ٫ ١زي ٌٝعًٗٝا"(.)1
حتمٗن املطأل:ٛ
اختًـ ايٓشا ٗ ٠إعٓ ٢ايص ٟت٪ز( ٜ٘نإٔ) ٗ ايهٚ ، ّ٬شلِ ٗ شيو
عسَ ٠صاٖب:
املرِب األٔه:
ٜصٖب ْٗٛض ايبكط ٌٜإٍ إٔ َعٓ٢

(نإٔ) يًتؿبَ ٘ٝڀًكاڄ (ٖٛٚ ،)2

َصٖب اـًٚ ،ٌٝغٝبٜ ،ٜ٘ٛك ٍٛغٝبٚ " . ٜ٘ٛغأيت اـً ٌٝعٔ (نإٔ) ؾععِ أْٗا
(إٕ) ؿكتٗا (ايهاف) يًتؿب ٖٛٚ ،)3("٘ٝإتبع عٓس غايب ايٓشا.)4(٠
ٚتؿػرل شيو ٗ م ( : ٛنإٔ ظٜسڄا أغس ) أ ٟإٕ ظٜساڄ نا٭غس ،ؾكسَٛا
ايهاف ٚأزخًٖٛا عً( ٢إٔ) يٝبتسٛ٥ا بايتؿب ٘ٝاٖتُاَاڄ; ٭ْ٘ أِٖ َٔ سطف

() 1

ايؿاخط .411 ،410

() 2

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،1238/3إػين ٚ ،216/1اشلُع .150/2

() 3

ايهتاب .151/3

() 4

ٜٛٓط  :أغطاض ايعطبٚ ،95 ١ٝؾطح ابٔ عكؿٛض ٚ ،447/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،6/2ؾطح
إكسَ ١يٮبص ٟمٚ ،1049ؾطح ايطنٚ ،331/4 ٞايبػٚ ،766/2 ٘ٝايؿاخط ٚ ،411ايتصٌٜٝ
ٚ ،16/5تٛنٝح إكاقس ٚ ،200/1ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُط ازٚ ،338 ٟإكاقس ايؿاؾ،313/2 ١ٝ
ٚايتكطٜح .212/1
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ايتشكٝل (إٕ)ٚ ،ؾتشت ُٖع( ٠إٕ) ؿطف اؾط ايهاف(.)1
املرِب الجاٌ٘:

ٜصٖب ايهٛؾ ٕٛٝإٍ إٔ (نإٔ) َعٓا ٙايتؿب ، ٘ٝإشا نإ اـدل داَساڄ ،
ؾإٕ نإ َؿتكاڄ نإ َعٓاٖا ايؿو أ ٟايٚ ،)2( ٔٛتبعِٗ ٗ شيو ايعداز (،)3
ٚايعداد )4(ٞبكٛي٘ٚ " :إشا نإ خدلٖا َؿتك ڄا َٔ ايؿعٌ ناْت ؾه ڄا نكٛيو :
نإٔ ظٜساڄ َٓڀًل ٚ ،نأْ ٞاْڀًل ،ؾٗصا ؾو; ٚشيو ٭ْ٘ ٜ ٫ؿب٘ ايؿعٌ ،)5( "...
َ ٖٛٚصٖب ابٔ ايڀطاٜ ،)6( ٠ٚك ٍٛابٔ عكؿٛض ٚ " :ظعِ أ ب ٛاؿؼ ٜٔبٔ ايڀطا٠ٚ
إٔ (نإٔ) تهَ ٕٛعٓٓٓٚ( ٢ت)ٚ ،اغتسٍ عً ٢شيو بأْو تك : ٍٛنإٔ ظٜسڄا
قاٚ ، ِ٥ايكا ٖٛ ِ٥ظٜس ٚايؿٜ ٫ ٤ٞؿب٘ بٓؿػ٘"(ٚ ،)7عًَ ٢صٖبِٗ ابٔ ايػٝس(.)8

() 1

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،449/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،6/2ايؿاخط،410 ،
ٚ ،411اضتؿاف ايهطب ٚ ،1238/3ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،337 ٟاؾٓ، 571 ،570 ٢
ٚإػين ٚ ،216/1إػاعس ٚ ،305/1ايتكطٜح .212/1

() 2

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،1239 ،1238/3ايتصٚ ،15/5 ٌٜٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،338 ٟاؾين
ٚ ،572اشلُع .151/2

() 3

ٜٛٓط  :ؾطح ايطن.331/4 ٞ

( )5( ) 4سطٚف إعاْ ، ٞم.29
ز

() 6

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،448/1ا٫ضتؿاف ٚ ،1239/3ايتصٚ ،15/5 ٌٜٝفضح
ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،338 ٟاؾٓٚ ،572 ٢اشلُع .151/2

() 7

ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .448/1

() 8

ابٔ ايػٝس ٖ : ٛعبساهلل بٔ قُس بٔ ايػٝس ،أب ٛقُس َٔ ،عًُا ٤ايًػٚ ،١ا٭زبٚ ،يسْٚؿأ
ٗ بڀًٛٝؽ ٗ ،ا٭ْس ٍؽَ َٔ ،كٓؿات٘ (إػا( )ٌ٥ا٭دٛب( ٚ )١إجًح ٗ ايًػٜٛٓ .) ١ط ا٭عّ٬
ٜٓٚ ،123/4ػب ي٘ ٖصا إصٖب ٗ ا٫ضتؿاف
يًُطازٚ ،338 ٟاؾٓٚ ،572 ٢اشلُع .151/2
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ٚ ،1239/3ايتصٚ ،15/5 ٌٜٝؾطح ايتػٌٗٝ

ٖٚصا إصٖب مل ٜعتسٻ ب٘ عٓس ايٓشاٚ ، ٠قس أدٝب عٓ٘ بإٔ ايؿٜ ٤ٞؿب٘ ٗ
سايَ ١ا ب٘ ٗ ساي ١أخطٚ ، ٣بٜاْ٘ تؿب( ٘ٝظٜساڄ)  ٖٛٚغرل قا ِ٥ب٘ قاُ٥اڄ (،)1
ٖٓٚاى َٔ قاٍ ايتكسٜط  :نإٔ ٖ ١٦ٝظٜس ٖ ١٦ٝقا. )2(ِ٥
ٜٚط ٣ايطن ٞإٔ ا٭ٖ ٗ ٍٚص ٙاؿاٍ إٔ ٜكاٍ

 :إٕ (نإٔ) يًتؿب٘ٝ

ٚإعٓ :٢نأْو ؾدل قا ، ِ٥ستٜ ٢تػاٜط ا٫غِ ٚاـدل سكٝك ،١ؾٝكح تؿب٘ٝ
أسسُٖا باٯخط  ،إ ٫أْ٘ ٕا سصف إٛقٛف ٚأق ِٝايٛقـ َكاَ٘ٚ ،دعٌ ا٫غِ
بػبب ايتؿب ٘ٝنأْ٘ اـدل بع ،٘ٓٝقاض ايهُرل ٗ اـدل ٜعٛز إٍ ا٫غِ  ٫إٍ
إٛقٛف إكسض(. )3
املرِب الجالح:

ٜصٖب ْاع َٔ ١ايٓشا ٠إٍ إٔ (نإٔ) َعٓاٖا ايتشكٝل ٚايٛدٛب  ،أٟ
َجٌ (إٕ) َڀًكاڄٜ ٫ٚ ،كطَ ٕٚعٓ ٢ايتؿب٘ٝ

ٜٓٚ ،ؼب ٖصا إصٖب إٍ

ايهٛؾٚ ،)4(ٌٝايعداد.)5(ٞ
ٚاغتسيٛا عً ٢شيو بايػُاع(ٜ ،)6ك ٍٛايؿاعط :

() 1

ٜٛٓط :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،448/1ؾطح إكسَ ١يٮبص ٟم ٚ ،1049ايتص،16/5 ٌٜٝ
ٚؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،338 ٟاؾٓٚ ،572 ٢اشلُع .152/2

() 2

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،448/1ايتصٚ ،16/5 ٌٜٝاشلُع .151/2

() 3

ٜٛٓط  :ؾطح ايطن.331/4 ٞ

() 4

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،1238/3ايتصٚ ،13/5 ٌٜٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،337 ٟاؾٓ،571 ٢
ٚإػين ٚ ،216/1إػاعس ٚ ،305/1ايتكطٜح ٚ ،212/1ايَ٘ع .150/2

() 5

ٜٛٓط :ا٫ضتؿاف ٚ ،1238/3ايتصٚ ،13/5 ٌٜٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،337 ٟاؾٓ،571 ٢
ٚإػين ٚ ،216/1إػاعس ٚ ،305/1اشلُع .150/2

() 6

ٜٛٓط :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،448 ،447/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،6/2ؾطح ا٭بصٟ
ٚ ،1051ايتصٚ ،14 ،13/5 ٌٜٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز ٚ ،337 ٟاؾٓٚ ،571 ٢إػين ،216/1
ٚايتكطٜح .212/1
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ؾأقبح بڀٔٴ َه١ڄ َٴكؿعطٸاڄ

()1

نإٔٻ ا٭ضضٳ يٝؼ بٗا ٖؿاّٴ

ٚإعٖٓٓ ٢ا نُا ٜط ٕٚإٔ بڀٔ َه ١أقبح َكؿعطاڄ; ٭ٕ ا٭ضض يٝؼ بٗا
ٖؿاّ .قايٛا :٭ْ٘ قاٍ إٔ ٜك :ٍٛنإٔ ا٭ضض يٝؼ بٗا ٖؿاّ عً ٢دٗ ١ايتؿب.)2(٘ٝ
ٚأدٝب عٔ اغتس٫شلِ بٗصا ايبٝت بأْ٘  ٫سذ ١ؾ، ٘ٝؾـ (نإٔ) ٖٓا يًتؿب،٘ٝ
ٚإعٓ ٢إٔ بڀٔ َه ١نإ سك٘ أٜ ٫كؿعط; ٭ٕ ٖؿاَ ڄا ٗ أضن٘ ٖٛٚ ،قاَ ِ٥كاّ
ايػٝح ،ؾًُا اقؿعط قاضت أضن٘ نأْٗا يٝؼ بٗا ٖؿاّ  ،ؾٗ ٞيًتؿب.)3(٘ٝ
ٚخٴطز أٜه ڄا عً ٢إٔ  ٙفاَاڄ ٚإٕ َات ؾٗ ٛبا ڈم ببكا َٔ ٤ىًؿ٘ بػرل ،ٙؾهأْ٘ مل
ّت(ٚ ،)4ق : ٌٝأدٛز َٔ شيو إٔ ٜكاٍ  :إٕ ايهاف ٗ (نإٔ) ناف ايتعًٌٝ
إطازؾ ١ي ّ٬ايتعًٚ ،)5(ٌٝخطد٘ ايػٛٝط ٞبأْ٘ َٔ باب ػاٌٖ ايعاضف(.)6
املرِب السابع :
ٜٓػب نصيو يًهٛؾٚ ، ٌٝساقً٘ إٔ (نإٔ ) َعٓاٖا ايتكط ٜب (، )7
ٚايتكطٜب َٔ َعاْ ٞايتؿب ;٘ٝيصيو أدٝب عٔ َصٖبِٗ بأْ٘  ٫ىطز عٔ َصٖب
َٔ قاٍ بإؾازتٗا ايتؿب. ٘ٝ

() 1

ايبٝت َٔ ايٛاؾط  ٖٛٚيًشاضخ بٌ خايس بٔ ايعام َٔ ٖٛٚ ،ؾٛاٖس ابٔ عكؿٛض ٗ ؾطس٘
ٚ ،448/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،6/2ايتصٚ ٌٜٝايتهُٚ ،14/5 ٌٝاؾٓ.571 ٢

() 2

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٕ عكؿٛض ٚ ،448/1ايتص.14/5 ٌٜٝ

() 3

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،448/1ايتصٚ ،14/5 ٌٜٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز، 337 ٟ
ٚاؾٓٚ ،572 ،571 ٢إػين ٚ ،216/1ايتكطٜح . 212/1

() 4

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،7/2ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،338 ٟاؾٓ.572 ٢

() 5

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،7/2ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،338 ٟاؾٓٚ ،572 ٢إػين
.216/1

() 6

ٜٛٓط  :اشلُع .151/2

() 7

ٜٛٓط  :ؾطح ا٭بصٚ ،1050/1 ٟا٫ضتؿاف ٚ ،1239/3ايتصٚ ،16/5 ٌٜٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٟ
ٚ ،338اؾٓٚ ،573 ٢إػين ٚ ،216/1اشلُع .151/2
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ٚقس اغتسٍ ايهٛؾ ٕٛٝبٓش( : ٛنأْو بايؿتاَ ٤كبٌ )( ٚ ،نأْو بايؿطز
آت) ،قايٛا :إٕ إعٓ ٢عً ٢تكطٜب ايؿتاٚ ،٤تكطٜب إثبات ايؿطز ّ ٫ٚ ،هٔ إٔ
ٜكاٍ إْٗا ٖٓا يًتؿيب ،ٙؾًٝؼ َٔ إعك ٍٛتؿب ٘ٝإداطب بايؿتا ٫ٚ ٤بايؿطز (.)1
ٚقس أدٝب عٔ شيو بإٔ (نإٔ) أٜه ڄا ٖٓا يًتؿبٚ ،٘ٝيًٓشا ٠ؾُٝا اغتسٍ
ب٘ ايهٛؾ ٕٛٝؽطهات ناٯت:ٞ
 - 1ق :ٌٝإطاز (نإٔ ايؿطز آت )(ٚ ،نإٔ ايؿتاَ ٤كبٌ ) ،إ ٫إٔ إتشسخ
أضاز إٔ ٜسخٌ (ناف) اـڀابٚ ،أيػٝت (ى إٔ ) يعٚاٍ اختكاقٗا باؾًُ١
(َا)،
ا٫زلٕ ١ٝا ؿكٗا ناف اـڀاب ،نُا أيػٝت عٓسَا ؿكتٗا
(ٚايبا( ٗ )٤بايؿتاَ ٤كبٌ) ظا٥س.)2(٠
 - 2ق :ٌٝإٕ ايتكسٜط ( نإٔ ظَاْو آت بايؿطز ) ،يكطب٘ ؾشصف إهاف ٚأقِٝ
إهاف إيَ ٘ٝكاَ٘ ٜٓٚ ،هػط ٖصا بكٛشلِ  :نأْ ٞبو تؿعٌ نصا  ،ؾإٕ اٍبا٫ ٤
ػعٌ سطؾاڄ ٜ ٫ٚتكٛض سصف إهاف ٖٓا(.)3
ٚ - 3قاٍ بعضِٖ إعٓ :٢نإٔ ايؿتاَ ٤كبٌٚ ،دعٌ إٓتٛط قطٜباڄ ،ؾؿب٘
ايؿتاٚ ٤إٕ مل ٜهٔ َكب٬ڄ ب٘ ْؿػ٘ َكب٬ڄٜ ،عين بايؿتاْ ٤ؿػ٘(.)4
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘  :اضتصخاب األصن :
اعتُس ايبعً ٗ ٞتطدٝش٘ ٖٓا عً ٢اغت قشاب ا٭قٌ; ٭ٕ ا٭قٌ ٗ
(نإٔ) ٜطدع يهاف ايتؿب ، ٘ٝؾكٛشلِ ( :نإٔ ظٜسڄا أغس ) ا٭قٌ ؾ( ٘ٝإٕ ظٜسڄا
نا٭غس)٪ٜٚ ،نس ٖصا ا٭غاؽ بايعً ١ايٓش ١ٜٛؾتكس ِٜناف ايتؿب ٘ٝيٖ٬تُاّ
ب٘ٚ ،يصيو قسّ عً ٢سطف ايتشكٝل(إٕ).
() 1

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،448/1ؾطح ا٭بصٚ ،1050/1 ٟا٫ضتؿاف ،1239/3
ٚؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،338 ٟاؾٓٚ ،573 ٢إػين ٚ ،216/1اشلُع .151/2

() 2

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،448،449/1ا٫ضتؿاف ٚ ،1239/3ايتصٚ ،16/5 ٌٜٝؾطح
ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،338 ٟاؾٓ.573 ٢

() 3

ٜٛٓط  :ؾطح ابٔ عكؿٛض ٚ ،449/1ؾطح ا٭ٜصٚ ،1050 ٟا٫ضتؿاف ٚ ،1239/3ايتصٌٜٝ
ٚ ،16/5ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.338 ٟ

() 4

ٜٛٓط  :ؾطح ا٭بش.1051/1 ٟ
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ٚبعس ايذلنٝب ٜط ٣ايبعً ٞإٔ ايكٝاؽ ٜكته ٗ ٞتطنٝب (نإٔ) إٔ
تؿتح ُٖع( ٠إٕ); ٭ْٗا بعس سطف دط  ،نُا إٔ ايكٝاؽ ٜكته ٞخطٚز ايهاف
بعس ايذلنٝب عٔ أسهاّ اؾاض ٠ؾ ٬تتعًل بؿ.٤ٞ
الرتجٗح:

ايطادح َصٖب ايبكط ٗ ٌٜن( ٕٛنإٔ) تؿٝس ايتؿبٚ ، ٘ٝشيو يهجطَٔ ٠
أخص ب٘ َٔ ايٓشاٚ ;٠٭ٕ َا قسّ ٗ َصٖبِٗ َٔ تؿػرل ٗ م ( : ٛنإٔ ظٜساڄ أغس )،
 َٔٚإٔ أقًٗا( :إٕ ظٜساڄ نا٭غس) أزع ٢يًكب.ٍٛ
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حكٗكــ( ٛلَ)
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعًٚ (( : ٞأَا (ئ) ؾٗ ٞعٓس غٝب ٜ٘ٛسطف بطأغ٘ غرل َػرل ٫ٚ
َطنب َٔ غرلٚ ...... ٙايكشٝح َصٖب غٝبٛب٘ ٚ َٔٚاؾك٘; ٭ٕ ا٭قٌ عسّ
ايذلنٝبٚ ،إِا ٜكاض إي ٘ٝبسيٚ ٌٝاٖط  ٫ٚ ،زيٖٓ ٌٝا عً ٢ش يو ،بٌ ايسيٌٝ
ٜٓؿ.)1())...٘ٝ
حتمٗن املطأل:ٛ

َٔ ْٛاقب ايؿعٌ إهاضع ا٭زا( ٠ئ)ٚ ،قس اختًـ ٗ قٝػتٗا ٖٞ ٌٖ ،
بػٝڀ١؟ أّ َطنب١؟  ٗٚشيو ث٬ثَ ١صاٖب:
املرِب األٔه:

ٜصٖب اؾُٗٛض إٍ إٔ (ئ) بػٝڀ ١غرل َطنب َٔٚ ، ١أٚا َٔ ٌ٥قاٍ
بصيو غٝبٚ ، )2( ٜ٘ٛعً ٘ٝأنجط ايٓشاٚ ، ) ( ٠قس أؾاضٚا إٍ أْٗا سطف ْاقب
3

يًؿعٌ إهاضع بٓؿػٗا ٗ ز٫ي ١عً ٢أْٗا بػٝڀٜ ، ١ك ٍٛابٔ َايو ٚ (( :إِا عًُت
ايٓكب ٗ ايؿعٌ; ٭ْٗا َجٌ (إٔ) ٗ ا٫ختكام بايؿعٌ إػتكبٌ  ٗٚ ،نْٗٛا
عً ٢سطؾٌ أٚشلُا َؿتٛح ٚثاُْٗٝا ْ ٕٛغانٓ.)4())١
ٚقس قشح إايكٖ ٞصا إصٖب بكٛي٘ ٚ (( :ايكشٝح َٔ ٖص ٙإصاٖب
َصٖب غٝب َٔٚ ٜ٘ٛتبع٘ ))(َ ٖٛٚ )5ا أٚنش٘ ايؿاطيب بكٛي٘  (( :أَا (ئ)
ؾٓٝتكب ايؿعٌ بعسٖا بٗا  ٫بػرلٖا ،ؾٓك( :ٍٛئ ٜهطّٳ ى ظٜس )(ٚ ،ئ ٜٓٝٗو
عُطٚ ،)ٚدعً٘ٴ ايٓاقبٳ ْؿؼٳ (ئ) زي ٌٝعً ٢اعتكاز َصٖب غٝب ٜ٘ٛأْٗا يٝػت
( )1ايؿاخط .548
(ٜٛٓ )2ط  :ايهتاب .5/3
(ٜٛٓ )3ط  :ايًباب ٚ ،32/2ؾطح إؿكٌ ٚ ،38/5ضقـ إباْٚ ،355 ٞأٚنح إػايو ،132/4
ٚ ،133إػين ٚ ،313 ،312/1إػاعس ٚ ،67/3اشلُع .93/4
( )4ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .14/4
( )5ضقـ إباْ.355 ٞ
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َطنب ٫( َٔ ١إٔ )ٚ ....املختاض َا أؾاض إي ٘ٝايٓا ِٚأْٗا غرل َطنبٚ .)1()) ١قس
شنط ابٔ ٖؿاّ أْٗا سطف باٱْاع(.)2
املرِب الجاٌ٘:

ٜٓػب يًدًٚ ، ٌٝايهػا ٖٛٚ ،)3(ٞ٥إؿٗٛض عٔ اـً ، ٌٝؾٜٗ ٛط ٣إٔ
(ئ) َطنب ٫( َٔ ١إٔ )َٚ ،ع نجط ٠ا٫غتعُاٍ ٗ ايه ّ٬سصؾت اشلُع٠
ـٶ ،ثِ سصؾت ا٭يـ ٫يتكا٤
ؽؿ ٝا

ايػانٌٜٓ ،ك ٍٛغٝب (( : ٜ٘ٛؾأَا اـًٌٝ

ؾععِ أْٗا ( ٫إٔ ) ٚيهِٓٗ سصؾٛا يهجطت٘ ٗ ن ، َِٗ٬نُا قايٛا ًُٜ٘ٚ :
(ٜطٜس ٟٚ ٕٚ٭َ٘ )ٚ ،نُا قايٛا ٦َٜٛ :صٚ ،دعًت َٓعي ١سطف ٚاسس  ،نُا
دعًٛا (َٖٓ )٬عي ١سطف ٚاسس ،ؾإِا ٖ.)4()) )٫(ٚ )ٌٖ( ٞ
ٚقس أٚضز ايطَاْ ٞضأ ٟاـًَ ٌٝؿرلٶ ا إٍ إٔ َا ًٓ٘ عً ٢ايك ٍٛبصيو إٔ
ا٭ؾعاٍ  ٫تٓكب يس ٜ٘إ ٫بعس (إٔ) َهُط ٠أَٗٛ ٚط.)5(٠
ٚقس أٚضز ايطن ٞؾاٖسٶ ا عًَ ٢ا شٖب إي ٘ٝاـًٚ ٌٝايهػاٖٛٚ ،)6( ٞ٥
ق ٍٛايؿاعط :
ٚتعطضٴ زٕٚٳ أزْا ٙاـڀٛب()7

ٟضزٿ  ٟإط٤ٴ َا  ٫إٔ ٬ٜقٞ
ٴ

( )1إكاقس ايؿاؾ.4/6 ١ٝ
(ٜٛٓ )2ط  :ؾطح ؾصٚض ايصٖب .306
(ٜٛٓ )3ط  :ايًباب ٚ ،32/2ؾطح إؿكٌ ٚ ،38/5ؾطح ايتغٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،15/4ؾطح ايطنٞ
ٚ ،38/4ضقـ إباْٚ ،355 ٞا٫ضتؿاف ٚ ،1643/4اؾٓٚ ،271 ٢أٚنح إػايو ،133/4
ٚؾطح ؾصٚض ايصٖب ٚ ،306إػين ٚ ،313/1إػاعس ٚ ،68 ،67/3إكاقس ايؿاؾ،4/6 ١ٝ
ٚايتكطٜح ٚ ،230/2اشلُع .93/4
( )4ايهتاب .5/3
(ٜٛٓ )5ط  :سطٚف إعاٍْ ٞيطَاْ.100 ٞ
(ٜٛٓ )6ط  :ؾطح ايطن.39 ،38/4 ٞ
( )7ايبٝت َٔ ايٛاؾط  ٖٛٚؾابط بٔ ضأ ٕ٫ايڀاْٛ ٗ ٞ٥ازض أب ٞظٜس  َٔ ٖٛٚ ،264ؾٛاٖس ؾطح ايطنٞ
ٚ ،39/4خعاْ ١ا٭زب ٚ ،440/8ا٫ضتؿاف .2393/5
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ٚإي ٘ٝأؾاض ا٭ظٖطٚ ،)1( ٟأْ٘ قس دا٤ت ؾ( ٘ٝئ) عً ٢ا٭قٌ يًهطٚض، ٠
إ ٫إٔ قاسب اـعاْ ١أبڀٌ ايك ٗ ٍٛشيو إش ٜكٚ (( : ٍٛإؿٗٛض ٗ ضٚا ١ٜايبٝت :
ٜطد ٞإطَ ٤ا إٕ

٬ٜ ٫ق ،ٞبتكس ِٜإٕ إهؼ ٚض ٠اشلُع ٠عًٖٞٚ )٫( ٢

ظا٥س.)2())٠
ٚقس ضز اؾُٗٛض َصٖب اـً ٌٝبا٫عذلانات اٯت:١ٝ
 -1ضز ٙؽٜب ٜ٘ٛبكٛي٘ ٚ (( :ي ٛناْت عًَ ٢ا ٜك ٍٛاـًٕ ٌٝا قًت  :أَا ظٜساڄ ؾًٔ
أنطب; ٭ٕ ٖصا اغِ ٚايؿعٌ قً ١ؾهأْ٘ قاٍ :أَا ظٜسٶا ؾ ٬ايهطب ي٘))(.)3
ٚإطاز أْٗا ي ٛناْت َطنب(ٚ )٫( َٔ ١إٔ) ٕا داظ إٔ ٜتكسّ َعُ ٍٛؾعًٗا
عًٗٝاٖ ٗ ٖٛٚ ،صا إجاٍ قس تكسّ عًٗٝا ،ؾسٍ شيو عً ٢أْٗا بػٝڀ.١
ٚقس تبع ْٗٛض ايٓشا ٠غٝبٖ ٗ ٜ٘ٛصا ا٫عذلاض

( ،)4ؾاغتشػٓ٘ ابٔ

ٜعٝـ بكٛي٘ٚ (( :قس أؾػس غٝب ٜ٘ٛق ٍٛاـً ٌٝبإٔ (إٔ) إكسضٜ ٫ ١ٜتكسّ عًٗٝا
َا نإ ٗ قًتٗا ٚ ،ي ٛنإ أقٌ (ئ) ( ٫إٔ) مل هع( :ظٜسا ئ أنطب ); ٭ٕ
(أنطب) َٔ قً( ١إٔ) إطنبَٚ ١ا أسػٓ٘ َٔ ق.)5( ))ٍٛ
غرل إٔ بعضٶا َٔ ايٓشاٜ ٠ط ٕٚإٔ ٖصا ا٫عذلاض ًٜ ٫عّ اـًٜ ،)6( ٌٝكٍٛ
ايطَاًْٜ ٫ٚ (( :ٞعّ اـًٖ ٌٝصا; ٭ٕ اؿطٚف إشا ضنبت اْتكٌ سهُٗا ٗ
غايب ا٭َط  ،م( ٚ )ٌٖ( :ٛي( ٚ )ٛمل) إشا ضنبت  .ؾكٚ ،٬ٖ :ٌٝيَٛإٚ ،ا ،أ٫

(ٜٛٓ )1ط  :ايتكطٜح .230/2
( )2خعاْ ١ا٭زب .441/8
( )3ايهتاب .5/3
(ٜٜٓ )4ض  :ضقـ إباْٚ ،356 ،355 ٞايؿاخط ٚ ،548اؾٓٚ ،271 ٢إػين ٚ ،313/1إػاعس
ٚ ،68/3إكاقس .5/6
( )5ؾطح إؿكٌ .38/5
(ٜٛٓ )6ط  :سطٚف إعاْ ٞيًطَاْٚ ،100 ٞأغطاض ايعطب.170 ١ٝ
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تط ٣إٔ َعاْٖ ٞص ٙاؿطٚف قس إتكًت عٔ اؿهِ ا٭ٚ ،ٍٚنصيو (ئ) )) (.)1
ٚقس ضز عً ِٗٝإايك ٞبكٛي٘ ٚ(( :اؾٛاب شلِ أْ٘ يٝؼ سهِ ايذلنٝب ٖٓا
نشهِ (ي ;)٫ٛ٭ٕ (ي )ٛقبٌ ( )٫بك ٞسهُٗا َٔ أْٗا سطف اَتٓاع َ٫تٓاع ،
ٚزخًت ( )٫اييت يًٓؿ ٞعًٗٝا  ،ؾأظاٍت اَ٫تٓاع ايٛاسس ٚقرلت٘ إهابٶا ،فنإٔ
نٌ ٚاسس َِٓٗ ا بام عًَ ٢عٓا )٫(ٚ ، ٙؾٗٝا عٛض َٔ ايؿعٌ ٚ ،يٝػت (ئ) َٔ
ٖصا ايكب ;ٌٝ٭ٕ (ئ)  ٫( ٚإٔ ) ٗ إعٓٚ ٢اسس  ،)2()).....نُا ضز شيو ايبعًٞ
بكٛي٘ (( :ؾإٕ ق : ٌٝايذلنٝب غرل سهُٗا نُا غرل َعٓاٖا  ،ؾاؾٛاب إٔ ٖصٙ
زع ٫ ٣ٛأقٌ شلا ; إش ا٭قٌ بكا ٤ايؿ ٤ٞعًَ ٢ا نإ عً ،)3()) ٘ٝأَا ا٭ظٖطٟ
نـ (ي،)4() ٫ ٛ

ؾكس أٚضز إٔ ايذلنٝب ٜ ٫كح إ ٫إشا نإ اؿطؾإ ٚاٖطٜٔ
ٖٚصا َٔ أق ٣ٛايطزٚز عًَ ٢صٖب اـً.ٌٝ

 - 2إٕ ( ٫إٔ) مل تػُع َٔ ايعطب ْ ٫جطاڄ ّٕٚ ٫ٚٶ اٚ ،إٍ شيو أؾاض ابٔ ٖؿاّ
ؾكس أؾاض إٍ إٔ ا٫غتكطاٜ ٤ؿٗس بصيو(.)5
اعذلض عًٖ ٢صا إصٖب َجٌ ( :ئ ٜهطب ظٜسٷ ) ،ؾإْٗا ًْ ١تاَٚ ، ١يٛ
نإ ا٭َط نُا شٖب اـً َٔ ٌٝإٔ (ئ) أقًٗا ( ٫إٔ) ٫ستاز ا٭َط ٗ اؾًُ١
ايػابك ١إٍ تكسٜط قصٚف; ٭ْ٘ عٓس شيو تكبح اؾًُْ ١اقكٚ ، ١شيو ٭ٕ (إٔ)
َع ايـعٍ بعسٖا َكسض ٗ َٛنع ضؾع َبتسأ ٚ ،وتاز عٓسٖا إٍ خدل ٖٚ ،صا ٫
ٜتٓاغب َع اؾًُ ;١٭ْٗا تاَ ١ؾسٍ شيو عً ٢أْٗا بػٝڀ١

 ٖٔٚ ،قاٍ بٗصا

ا٫عذلاض ايػرلاٗ (ٚ ،)6إطازٚ ،)7(ٟابٔ ٖؿاّ ( ٗ )1إػين.
( )1سطٚف إعاْ.100 ٞ
( )2ضقـ إباْ.356 ٞ
( )3ايؿاخط.548
(ٜٛٓ )4ط  :ايتكطٜح .230/2
(ٜٛٓ )5ط  :إػين .313/1
(ٜٛٓ )6ط  :ؾطح ايػرلاٗ .192/3
(ٜٛٓ )7ط  :اؾٓ ٢ايساْ.271 ٞ
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ٚقس أٚضز أب ٛسٝإ (ٚ ،)2إطاز )3(ٟضأ اٟٶ يًُدلز ٗ أْ٘ ٜط ٣إٔ (ئ) َٚا زخًت عً٘ٝ
ٗ َٛنع ضؾع با٫بتساٚ ، ٤اـدل ٚادب اؿصف ٖٚ،صا ٜلَ ٟٚا شٖب إي ٘ٝاـًٚ ، ٌٝيهٔ
إدلز ٗ إكتهب ٜ٪ٜ ٫س َا شٖب إي ٘ٝاـًٜٚ ، ٌٝك ٗ ٍٛشيو ٚ (( :يٝؼ ايك ٍٛعٓسٟ
نُا قاٍ; ٚشيو أْو تك( : ٍٛظٜسٶا ئ أنطب ) ،نُا تك( : ٍٛظٜسٶا غأنطب ) ،ؾً ٛنإ
ٖصا نُا قاٍ اـً ٌٝيؿػس ٖصا ايه ;ّ٬٭ٕ (ظٜسٶا) نإ ٜٓتكب َا ٗ قً( ١إٔ)،
ٚيهٔ (ئ) سطف َٓعي( ١إٔ) ))(.)4
ٚقس نعـ إطازٟ

ايطأ ٟايصْ ٟػب٘ يًُدلز ٭َط ٜٔا٭ٍٚ

 :إٔ ٖصا

احملصٚف مل ٜٗٛط ق٘  ٫ٚزي ٌٝعًٚ ، ٘ٝايجاْ :ٞإٔ ( )٫ته ٗ ٕٛشيو قس زخًت
عً ٢اجلًَ ١ا٫زلٚ ١ٝمل تهطضٚ ،تهطاضٖا ًٜعّ عٓس اـً.)5(ٌٝ
نصيو اعذلض عً ٢اـً ٌٝبإٔ ايهًُات

ا٭قٌ ؾٗٝا ايبػاط٫ ١

ايذلنٝب; ٭ْ٘ ؾطع (ّ ٫ٚ ،)6هٔ ايتدً ٞعٔ ٖصا ا٭قٌ إ ٫بسي ٌٝقاطع

،

ٜك ٍٛايعهدلٚ (( : ٟاستر ا٭ٚي ٕٛبإٔ ا٭قٌ عسّ ايذلنٝب ٚ ،إِا ٜكاض إي٘ٝ
يسيٚ ٌٝاٖط ٫ٚ ،زي ٌٝعً ٢شيو.)7( )).....
املرِب الجالح:

ايك ٍٛبإٔ أقٌ (ئ) ٖٚ )٫( ٛايٓ ٕٛؾٗٝا ب زٍ َٔ ا٭يـْٚ ،ػب

يًؿطاٚ ،)8(٤قس شنط ا٭ظٖط ٟسذ ١ايؿطا ٤ؾكاٍ ٚ (( :سذت٘ أُْٗا سطؾإ ْاؾٝإ
ثٓاٝ٥إ )٫(ٚ ،أنجط اغتعُا.)1( ))٫
(ٜٛٓ )1ط  :إػين .313/1
(ٜٛٓ )2ط  :ا٫ضتؿاف .1643/4
(ٜٛٓ )3ط  :اؾٓ.271 ٢
(ٜٛٓ )4ط  :إكتهب .8/2
(ٜٛٓ )5ط  :اؾٓ.271 ٢
(ٜٛٓ )6ط  :ضقـ إباْٚ ،355 ٞايؿاخط ٚ ،548اؾٔٚ ،271 ٣إكاقس ايؿاؾ.4/6 ١ٝ
( )7ايًباب .33/2
(ٜٛٓ )8ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،15/4ؾطح ايطنٚ ،38/4 ٞضقـ إباْٚ ،355 ٞايؿاخط
ٚ ،548ا٫ضتؿاف ٚ ،1643/4اؾٓٚ ،272 ٢أٚنح إػايو ٚ ،133 ،132/4ؾطح ؾصٚض ايصٖب
ٚ ،306إػين ٚ ،313ايتكطٜح ٚ ،230/2اشلُع .94/4
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ٚضز َصٖب٘ با٫عذلانات اٯت:١ٝ
 - 1ضز ٙايػرلاٗ بكٛي٘ ٚ (( :ظعِ ايؿطا ٤إٔ (ئ) ( ٚمل)  )٫( ٚأقًٗا ٚاسس ،
ٚإٔ إٚ ِٝايَٓ ٕٛبسٍتإ َٔ ا٭يـ ٗ (ٖٚ ،)٫صا ازعا ٤ؾٕ ٫ ٤ٞعًِ ؾ ٘ٝزي٬ٝڄ،
ؾٝكاٍ يًُشتر عٓ٘ َ :ا ايسي ٌٝعًَ ٢ا قًت؟ ؾ ٬هس غب٬ٝڄ

إٍ شيو )) ( ،)2

ٜٚك ٍٛابٔ ٜعٝـ ٖٛٚ(( :ر ٫ف ايٛاٖط ْٛٚ ،ع َٔ عًِ ايػٝب))(.)3
 - 2إٕ إبساٍ ا٭يـ ْْٛا يٝػت بأقٌ ٗ ايعطب ;١ٝ٭ٕ إتعاضف عً ٘ٝإبساٍ
ايٓ ٕٛأيؿا .أٚضز ٖصا ايطز ابٔ ٖؿاّ ٗ إػين ؾكاٍ ٚ(( :يٝؼ أقً٘ ٚأقٌ مل ()٫
فٶ يًؿطا ;٤٭ٕ إعطٚف إِا ٖٛ
ؾأبسيت ا٭يـ ْْٛا ٗ (ئ) َِٝٚٶ ا ٗ (مل) خ ٬ا
ـٶ  ٫ايعهؼ م( ٛﯤ) (ٚ ، )5()) )4نصا ٗ ايتكطٜح(.)6
إبساٍ ايٓ ٕٛأي ا
ـٶ إِا ٖ ٗ ٛساٍ ايٛقـ ٚ ،عٓس
 - 3اعذلض عً ٘ٝنصيو بإٔ إبساٍ ايٓ ٕٛأي ا
ٚقٌ ايه ٫ ّ٬تكًب ايٓ( ٚ ،ٕٛئ) تٛقٌ َا بعسٖاٚ ،ب٘ قاٍ إايك.)7(ٞ
ٜ - 4ك ٍٛإايكٚ (( : ٞأَا َصٖب ايؿطا ٤ؾُطزٚز أٜضٶ ا َٔ سٝح إبساٍ ايجكٌٝ
َٔ اـؿٝـ; ٭ٕ ايَٓ ٕٛكڀع ٚا٭يـ قٛت ٚ،ايكٛت أخـ َٔ إكڀع  ،ؾإشا
أبسيت ايٓ ٗ ٕٛا٭يـ خطز َٔ خؿ ١إٍ ثكٌٚ ،إشا أبسيت ا٭يـ َٔ ايٓ ٕٛخطز
َٔ ايجكٌ إٍ اـؿ ،١ؾٜٓ ٬بػ ٞإٔ ٜكاؽ أسس إٛنعٌ عً ٢اٯخط)) (.)8

( )1ايتكطٜح.230/2 :
( )2ؾطح ايػرلاٗ .34/1
( )3ؾطح إؿكٌ .38/5
( )4غٛض ٠ايعًل آ.15 :١ٜ
(ٜٛٓ )5ط  :إػين .313 ،312/1
(ٜٛٓ )6ط  :ايتكطٜح .230/2
(ٜٛٓ )7ط  :ضقـ إباْ.357 ،356 ٞ
( )8إكسض ايػابل .357
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 - 5إٔ ( )٫مل تٛدس ْاقب ، ٠نُا إٔ (ئ ) مل تٛدس غرل ْاقب  ٠ؾ ٬قٝاؽ
بُٗٓٝا يتٓاقض عًُُٗا (.)1
َ - 6ا أٚضز ٙا٭ظٖط ٟبكٛي٘ ٜٚ (( :طز ٙإٔ اٱبسا ٍ ٜ ٫ػرل سهِ إٌُٗ ؾٝذعً٘
َعُ٬ڄ))(.)2
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :اضتصخاب األصن :

اعتُس ايبعً ٗ ٞتطدٝش٘ عً٢

(اغتكشاب ا٭قٌ ) ،ؾاؿطف (ئ)

ا٭قٌ ؾ ٘ٝايبػاطٚ ١عسّ ايذلنٝب; ٭ٕ ايذلنٝب ؾطع عٔ اٱؾطازَٚ ،ا مل ٜكِ
زيٜ ٌٝجبت ايذلنٝب ؾ٬بس َٔ اٱبكا ٤عً ٢ا٭قٌ ٖٛٚ ،ايك ٍٛباٱؾطاز.
الرتجٗح:

ايطادح ايك ٍٛببػاطتٗا; يعسّ ٚدٛز زي ٌٝعً ٢ايذلنٝب  ٖٛٚا٭قٌ .

(ٜٛٓ )1ط  :إكسض ايػابل  ،357اؾٓ.272 ٢
( )2ايتكطٜح .230/2
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حكٗك( ٛوٍر)
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعً (( : ٞؾُٓص نًَُ ١ؿطزٚ ٠نعت ٖهصا َ( ٚ ،ص) قصٚؾ١
ايٓٚ ،ٕٛأقًٗا (َٓص) ٚقاٍ ايؿطا : ٤أقٌ (َٓص) َٔ( ،شٚ ) ٚش ٚايڀاَ ١ٝ٥عٓ٢
ايص ;ٟ٭ٕ تط نٝب (َٔ) َعٗا ٜتدًل َُٓٗا َعٖٓ َٔ( ٢ا ٖٓا )ٚ .......ايكشٝح
ا٭ ;ٍٚ٭ٕ ا٭قٌ عسّ ايذلنٝب)) (.)1
حتمٗن املطأل:ٛ

إٕ اؿسٜح عٔ ا٭قٌ ٗ قٝػ١

(َٓص) ٜكٛزْا إٍ اؿسٜح عٔ بعض

اٯضا ٗ ٤ا٫غِ إطؾٛع ٚاجملطٚض بعسٖا; ٭ٕ ايك ٍٛببػاطتٗا أ ٚتطنٝبٗا إِا
أٚضز ٗ فاٍ ا ٫ستذاز ٗ إعطاب ا٫غِ إطؾٛع ٚاجملطٚض بعسٖا ٚ ،يًٓشاٗ ٠
شيو َصاٖب:
املرِب األٔه:

ٜصٖب ايبكط ٕٜٛإٍ إٔ (َٓص) بػٝڀٚ ،)2(١قس قشح ابٔ ٜعٝـ َصٖبِٗ

قاٚ(( :٬٥ايكٛاب َا شنطْا َٔ ٙأْٗا َؿطز ٠غرل َطنب ١عُ٬ڄ بايٛاٖط)) (.)3
ٚاختاض ٙأب ٛسٝإ(ٚ ،)4إطازٚ ،)5(ٟغرل. )6( ّ ٙ
ٚسذتِٗ ؾُٝا شٖبٛا إي ٘ٝإٔ ا٭قٌ عسّ ايذلنٝب ٚ ،اْ٫تكاٍ عٔ ا٭قٌ
ٜؿتكط إٍ زيٚ ٌٝاٖط ٖٓٚ ،ا ٗ زع ٣ٛايذلنٝب ٗ (َٓص) ٜٛ ٫دس زي ٌٝبٌ ،
نُا إٔ إعٓ ٢عً ٢تكسٜطٖا َؿطز ٖٛ ٠إعٓ ٢ايػً.)7(ِٝ
( )1ايؿاخط .650 ،649
(ٜٛٓ )2ط  :اٱْكاف ٚ ،382/1ايًباب ٚ ،369/1اؾٓ.501 ٢
( )3ؾطح إؿكٌ .507/4
(ٜٛٓ )4ط  :ا٫ضتؿاف .1415/3
(ٜٛٓ )5ط  :ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.492 ٟ
(ٜٛٓ )6ط  :إػاعس ٚ ،512/1اشلُع .221/3
(ٜٛٓ )7ط  :ايًباب ٚ ،370/1ايؿاخط .650
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املرِب الجاٌ٘:

ٜٓػب إٍ ايؿطا ٤أْ٘ ٜط ٣إٔ (َٓص) َطنب( ٚ )َٔ( َٔ ١ش )ٚايڀا،)1(١ٝ٥
 ٖٞٚاؿذ ١اييت قسَٗا يًك ٍٛبإٔ ا٫غِ إطؾٛع بعسٖا عً ٢تكسٜط َبتسأ
قصٚف.
ٚأبڀٌ َصٖب٘ باٯت:ٞ
 - 1أبڀٌ بٓشَٓ ( : ٛص َٜٛإ ) ،ؾَٛٝإ َطؾٛع ٗ يػْٝ ١ع ايعطب ( ٚ ،ش)ٚ
اييت َعٓ( ٢ايص )ٟخاق ١بًػ ١ط.)2(٤ٞ
 - 2نُا أبڀٌ بتكسٜط إح شٚف ٗ َٓ ( :ص َٜٛإ ) ؾايتكسٜط عً ٢ق ٍٛايؿطا٤
ٖ َٔ( :ٛايصَٜٛ ٖٛ ٟإ)ٚ ،سصف إبتسأ َٔ قً ١ا٫غِ إٛقٖ ٍٛتٓع(.)3
ٚ - 3قس نعـ ٖصا إصٖب ابٔ ٜعٝـ بكٛي٘

ٚ (( :شيو نعٝـ; ٭ٕ (َٓص)

٫بتسا ٤ايػا ٗ ١ٜايعَإ ،ؾٜ ٬كع بعسٖا إ ٫ايعَإ  ،ؾإشا ٚقع بعسٖا ؾعٌ  ،ؾإِا
 ٚ ٙعً ٢تكسٜط ظَإ قصٚف َهاف إٍ ايؿعٌ))(.)4
ٚقس أؾاض ابٔ ٜعٝـ إٍ إٔ ق ٍٛايؿطا ٗ ٤ضؾع ا٫غِ بعس

(َٓص) ؾاغس;

٭ْ٘ بين عً ٢أقٌ ؾاغس  ٖٛٚايك ٍٛبايذلنٝب (ٜٚ ،)5ط ٣ؾ ٘ٝايطن ٞتهًؿاڄ ،
يهٓ٘ ٜعتكس إٔ يػ ١غً ِٝغطت ايؿطا ٤ؾُٝا شٖب إي ;٘ٝ٭ِْٗ ٜهػطَِٝ ٕٚ
(َٓص) (.)6

(ٜٛٓ )1ط  :اٱْكاف ٚ ،392/1ايًباب ٚ ،369/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،507/4ؾطح ايطن،209/3 ٞ
ٚايؿاخط ٚ ،649ا٫ضتؿاف ٚ ،1415/3اؾٓٚ ،501 ٢ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،492 ٟإػاعس
ٚ ،512/1اشلُع .221/3
(ٜٛٓ )2ط  :اٱْكاف ٚ ،392/1ايًباب ٚ ،370/1ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،492 ٟإػاعس .512/1
(ٜٛٓ )3ط  :اٱْكاف .392/1
( )4ؾطح إؿكٌ .508/4
(ٜٛٓ )5ط  :إكسض ايػابل .508/4
(ٜٛٓ )6ط  :ؾطح ايطن.209/3 ٞ
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 - 4نُا ضز ق ٍٛايؿطا ٤بإٔ ايكً ١عً ٢قٛي٘ يٝؼ بٗا ضاب٘ ٜطبڀٗا
بإٛقٖٚ ،ٍٛصا ب ٘ٓٝإطاز ٗ ٟؾطح ايتػٗ.)1(ٌٝ
املرِب الجالح:

إٔ (َٓص) َطنبَٔ ١

(َٔ) اؾاضٚ ٠

(إش)َٓ ٖٛٚ ،ػٛب إٍ

ايهٛؾٜ ،)2(ٌٝك ٍٛايطَاْٚ (( : ٞظعِ بعض ايهٛؾ ٌٝأْٗا َطنبَٔ ١

(َٔ

ٚإش)ٚ ،أقًٗا (ّ ٕ)( ،إش) إ ٫إٔ اشلُع ٠سصؾت ٚٚقًت (َٔ) بايصاٍٚ ،نُت
إ ِٝيًؿطم بٌ (َٔ) َؿطزٚ ٠بٗٓٝا َطنب ، ١ؾإشا دطضت َا بعسٖا غًبت سهِ
(َٔ)ٚ ،إشا ضؾعت َا بعسٖا غًبت سهِ (إش))) (.)3
ٚقس استذٛا بايذلنٝب ٗ (َٓص) يٝسيًٛا عٌَ ٣صٖبِٗ ٗ ا٫غِ إطؾٛع
بعسٖاٚ ،ايكا ٌ٥بأْ٘ َطؾ ٛع بتكسٜط ؾعٌ قصٚف ٚ ،إٔ ايسي ٌٝعً ٢شيو إٔ بعض
ايعطب ٜٓڀكَٓ( ٕٛص) بايهػطٚ ،إٔ (إش) وػٔ ف ٤ٞايؿعٌ بعسٖاٚ ،عً ٘ٝؾإٕ
ايتكسٜطَ ( :ا ضأٜت٘ َٓص َهَٜٛ ٢إ)ٚ ،إشا د ٤ٞبا٫غِ إر ضٚض بعسٖا ؾٝهٕٛ
اؾط بـ (َٔ)ٚ ،قايٛا ٜ :جبت شيو ٗ ايتكػرل ٚايتهبرل ٗ ساي ١ايتػُ ١ٝبـ (َٓص)
ؾٝكاٍ (َٓص) (ٚأَٓاش) ،ؾتعٛز ْ )َٔ( ٕٛإٍ أقًٗا(.)4
ٚقس أبڀٌ ٖصا إصٖب َا ٜأت:ٞ
 - 1يٝؼ ٖٓاى زي ٌٝعً ٢إٔ (َٓص) َطنب )َٔ( َٔ ١اؾاض( ٚ ٠إش)ٜ ،كٍٛ
ا٭ْباضٚ " :ٟأ ٟزي ٌٝعً ٢شيو؟ ّ ٌٖٚهٔ ايٛقٛف عً ٘ٝإ ٫بٛ

س ٞأ ٚتٓعٌٜ؟

ٚيٝؼ إٍ شيو غب.)5( "ٌٝ
(ٜٛٓ )1ط  :ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطا ز.492 ٟ
(ٜٛٓ )2ط  :اٱْكاف ٚ ،382/1ايًباب ٚ ،369/1ؾطح ايطنٚ ،209/3 ٞايؿاخط ٚ ،650اؾٓ،501 ٢
ٚؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،492 ٟإػاعس .512/1
(َ )3عاْ ٞاؿطٚف يًطَاْ.104 ٞ
(ٜٛٓ )4ط  :اٱْكاف ٚ ،383 ،382/1ؾطح إؿكٌ .7/4
( )5اٱْكاف . 392/1
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 - 2إٕ َا ق َٔ : ٌٝإٔ (َٓص) ٚضزت بايهػط عٔ بعض ايعطب  ،ضز بإٔ ٖصٙ
يػْ ١ازضٜ ٫ ٠كاؽ عًٗٝا(.)1
-3

َٚا ق َٔ : ٌٝضؾع ا٫غِ بعسٖا ٜه ٕٛبتكسٜط ( ٹؾعٵٌ) ٚايتكسٜط ؾَٓ : ٘ٝص َه٢

َٜٛإ عً ٢اعتباض (إش) ٗ ٖصا ايذلنٝب ٚخؿه٘ عً ٢اعتباض ڄا بـ (َٔ) ،أبڀٌ بإٔ
اؿطؾٌ إشا ضنبا  ،بڀٌ عٌُ نٌ ٚاسس َُٓٗا َٓؿطزاڄٚ ،سسخ سهِ آخط َجٌ :
يٚ ، ٫ٛإ.)2(٫
-4

أٚضز ايعهدل ٟإٔ نجط ٠ايتػٝرل ٚاؿصف ٚايؿصٚش ٜؿػس ايك ٍٛبايذلنٝب(.)3

-5

ٚ ،أبڀً٘ بـ

ٜط ٣ايطن ٞإٔ ايتهًـ ٗ ٖصا إصٖب َٚصٖب ايؿطاٚ ٤انح

(َٓص) اؾاض ،٠إش ٜتعصض ايك ٍٛبايذلنٝب َعٗا; ٭ٕ ٖا ته ٕٛسطؾاڄ َٛاؾل ايًؿ،ٜ
يًؿٖ ٜصا ا٫غِ إطنب (ٚ .)4قس ضز أب ٛسٝإ ٖصا إصٖب َٚا قبً٘ بكٛي٘ ٖٚ (( :صإ
إصٖبإ غدٝؿإ)) (.)5
-6

أٚضز إطاز ٟإٔ شيو َطزٚز بإٔ (َٔ) اؾاض ٫ ٠تسخٌ عً( ٢إش) ( ٚ ،)6إي٘ٝ
أؾاض ابٔ عك.)7(ٌٝ

(ٜٛٓ )1ط  :اٱْكاف ٚ ،392/1ؾطح إؿكٌ .507/4
(ٜٛٓ )2ط  :اٱْكاف .392/1
(ٜٛٓ )3ط  :ايًباب .392/1
(ٜٛٓ )4ط  :فضح ايطن.209/3 ٞ
( )5ا٫ضتؿاف .1415/3
(ٜٛٓ )6ط  :ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.492 ٟ
(ٜٛٓ )7ط  :إػاعس .512/1
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املرِب السابع:

إٕ (َٓص) َطنب(ٚ )ٕ ّ( َٔ ١شا) اغِ إؾاض ٖٛٚ ، ٠ق ٍٛايػعْٜ ،)1( ٞكٍٛ
أبٛسٝإ عٔ شيو  (( :إْٗا َطنب( ٚ )َٔ( َٔ ١شا) اغِ اٱؾاضٚ ، ٠يصيو نػطت
َُٗٝاٚ ،نجرلٶا َا وصف ايذلنٝب بعض سطٚف إطنب  ،ؾشصؾت ا٭يـ َُٓٗا ،
ٚايَٓ( َٔ ٕٛص)ٚ ،عٛض َٔ سصف ا٭يـ نُ ١ايصاٍ ٚ ،إ ِٝتابع يًصاٍ َٔ ايهُ١
ٚايتلزٜط ٗ َ ( :ا ضأٜت٘ َص َٜٛإ َ :ا ضأٜت٘ َٔ شا ايٛقت َٜٛإ )َ ( :ٗٚ .ا ضأٜت٘ َٓص
ايَ :ّٛٝا ضأٜت٘ َٔ شا ايٚ ،)2( )).....ّٛٝقس نعـ ضأ ٜ٘أب ٛسٝإ(ٚ ،)3إطاز.)4(ٟ
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :اضتصخاب األصن :

أثبت ايبعً ٞتطدٝش٘ بإٔ (َٓص) نًَُ ١ؿطز ٠با٫عتُاز عً ٢اغتكح اب
ا٭قٌ ٖٛٚ ،ايك ٍٛبايبػاطٚ ١عسّ ايذلنٝب  ،ؾأقٌ (َٓص) عٓس ايبعً ٞنًُ١
ٚاسسَ ٠ػتكًٚ، ١ا٭قٌ ٖ ٛاٱؾطاز ٚ ،إِا ايذلنٝب ؾطع  َٔٚ ،عسٍ عٔ ا٭قٌ
اؾتكط إٍ إقاَ ١ايسي.)5(ٌٝ
الرتجٗح:

ايطادح ق ٍٛايبكط ;ٌٜ٭ْ٘ ٜٛ ٫دس زي ٌٝعً ٢أْٗا َطنب.١

( )1ايػعْ : ٖٛ ٞقُس بٔ َػعٛز ايػعْ ، ٞقاسب نتاب ايبسٜع  ،أنجط أب ٛسٝإ َٔ ايٓكٌ عٓ٘،
ٜٛٓط ايبػٜٓٚ ،245/1 ١ٝػب ي٘ ٖصا ايطأ ٗ ٟا٫ضتؿاف ٚ ،1415/3اؾٓٚ ،501 ٢ؾطح ايتػٌٗٝ
يًُطاز.492 ٟ
( )2ا٫ضتؿاف .1415/3
()3

ٜٛٓط  :إكسض ايػابل . 1415/3

(ٜٛٓ )4ط  :اؾٓ.501 ٢
(ٜٛٓ )5ط  :اٱْكاف .300/1
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الفصن الجاٌ٘
العم ٛالٍخٕٖٛ
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عم ٛذتام التٍَٕٖ لالضي
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعًٚ (( : ٞإِا زخٌ ايتٓ ٜٔٛا٫غِ; ٭ْ٘ ع ١َ٬عً ٢خؿ ١ا٫غِ
ُٚهٓ٘ ٖٛٚ ،ق ٍٛغٝبٚ ، ..... ٜ٘ٛقاٍ ايؿطا : ٤إِا زخٌ ايتٓ ٜٔٛا٫غِ; يٝؿطم
بٌ إٓكطفٚ ،غرلٚ ،ٙق : ٌٝإِا زخٌ ا٫غِ; يٝؿطم بٌ ا٫غِ ٚايؿعٌٚ ،ق: ٌٝ
زخٌ يٝؿطم بٌ إؿطزٚ ،إض افٚ ،ايكشٝح ا٭ٚ ،ٍٚايجاْ ٞؾاغس; ٭ْ٘ تعًٌٝ
ايؿ ٤ٞبٓؿػ٘; ٭ٕ ايكطف ايتٓ . ٜٔٛؾهأْ٘ قاٍ ايتٜٓ ٜٔٛؿطم ب٘ بٌ َا ٕٜٛٓ
َٚاٚ . ٕٜٛٓ ٫ايجايح ؾاغس يٛدٌٗ  ،أسسُٖا :إٔ َا ٜٓ ٫كطف اغِ  ٖٛٚغرل
َٓٚ ،ٕٛايجاْ : ٞإٔ ايؿٛاضم بٌ ا٫غِ ٚايؿعٌ نجرل ،٠ؾ ٬ساد ١إٍ ايتٜٓٔٛ

.

ٚايطابع ؾاغس يٛدٌٗ  ،أسسُٖا :إٔ غرل إٓكطف ٜهَ ٕٛؿطزاڄ ،ٕٜٛٓ ٫ٚ
ٚايجاْ :ٞإٔ َا ؾ ٘ٝا٭يـ ٚايَ ّ٬ؿطزڄا .)1( ))ٕٜٛٓ ٫
حتمٗن املطأل:ٛ

ايتٓ ٜٔٛعٓس ايٓشا ْٕٛ ٠غانٓ ١تًشل ا٫غِ يؿ ٛڄا ٚتػك٘ خڀاڄ َٔ ٖٛٚ ،
خكا٥ل ا٭زلاٚ ،٤قس اختًـ ٗ عً ١ؿام تٓ ٜٔٛايتُهٌ ،أ ّ ٚا ٜػُ ٢تٜٓٔٛ
ايكطف ي٬غِ  ،إ ٫إٔ أنجط ايٓشاٜ ٠ط ٣أْ٘ إؾعاض ببكا ٤ا٫غِ عً ٢أقايت٘ ،
أ ٟعً ٢خؿتَ٘ٚ ،صاٖب ايٓشا ٗ ٠شيو ٖ:ٞ
املرِب األٔه:

ٜط ٣غٝب ٜ٘ٛإٔ ٖصا ايتًٜٓ ٜٔٛشل ا٫غِ يًس٫ي ١عً ٢خؿت٘ ٚبكا ٘٥عً٢
أقايت٘; ٭ٕ ا٭زلا ٤اييت تؿب٘ ايؿعٌ تجكٌ ؾ ٬ؼتٌُ ايع ٟاز ،٠ؾتُٓع َٔ ٖصا
ايتٓٚ ،ٜٔٛنصيو َا أؾب٘ اؿطف ٜبٜٓ ٫ٚ ٢كبٌ ٖصا ايتٜٓ ، ٜٔٛك ٍٛغٝب: ٜ٘ٛ
((ؾايتٓ ٜٔٛع ١َ٬يٮَهٔ عٓسِٖ ٚا٭خـ عًٚ ،ِٗٝتطن٘ عٕ ١َ٬ا
ٜػتجكً.)2( ))..ٕٛ
( )1

ايؿاخط .22

( )2

ايهتاب .22 /1
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َ ٖٛٚصٖب ايعداد ٞسٌ ٜك (( : ٍٛاعًِ إٔ ايتٜٓ ٜٔٛسخٌ ٗ ايهّ٬
يج٬ثَ ١عإڈ ،أسسٖا :ايؿطم بٌ إتُهٔ اـؿٝـ ٗ ا٭زلاٚ ،٤بٌ ايجك ٌٝايصٟ
يٝؼ َتُهٔ)) ( ٖٛٚ ،)1اختٝاض ابٔ دين(ٚ ،)2عً ٘ٝأنجط ايٓشا.)3(٠
،
ؾايس٫ي ١عًَ ٢صٖبِٗ إٔ ٗ ايهًُات َا ٖ ٛخؿٝـ َٚا ٖ ٛثكٌٝ
ٚاـؿٚ ١ايجكٌ تعطؾإ َٔ ططٜل إعٓ َٔ ٫ ٢ططٜل ايًؿ ، ٜؾاـؿٝـ َا قًچت
َسي٫ٛت٘ ٚيٛاظَ٘ٚ ،ايجكَ ٌٝا نجط شيو ؾ َٔٚ ، ٘ٝخؿ ١ا٫غِ إٔ ٜسٍ عً٢
َػُٚ ٢اسسًٜ ٫ٚ ،عَ٘ غرل ٗ ٙؼكٝل َعٓاٜ ٫ٚ ، ٙكذلٕ بصيو ظَإ  ٫ٚغرل. ٙ
أَا ايجكٌ نُا ٖ ٛاؿاٍ ٗ ايؿعٌ  ،ؾٮٕ َسي٫ٛت٘ ٚيٛاظَ٘ نجرل ، ٠ؾُسي٫ٛت٘
اؿسخ ٚايعَإٚ ،يٛاظَ٘ ايؿاعٌ ٚإؿعٚ ٍٛايتكطف ٚغرلٖا ٚ .ايتٓ ٖٛ ٕٟٛايؿاضم
ٗ شيو(.)4
املرِب الجاٌ٘:

ٜط ٣ايؿطا ٤إٔ تٓ ٜٔٛايتُهٌ ًٜشل ا٭زلا ٤يٝه ٕٛؾاضقاڄ بٌ ا٭زلا٤
ٚا٭ؾعاٍ( ،)5نُا ْػب إٍ ايهػا.)6(ٞ٥
ٜٚط ٣ايعداد ٞايك ٍٛبصيو غرل خاضز عٔ ايك ٍٛا٭ ٍٚسٌ ٜكٚ (( : ٍٛقاٍ
ايؿطا ٤ايتٓ ٜٔٛؾاضم بٌ ا٭زلاٚ ٤ا٭ؾعاٍ  ،ؾك ٌٝي٘ :ؾٗ ٬دعٌ ٫ظَاڄ يٮؾعاٍ؟
ؾكاٍ :ا٭ؾعاٍ ثكٚ ،١ًٝا٭زلا ٤خؿٝؿ ،١ؾذعٌ ٫ظَ ڄا يٮخـ ٖٚ .صا ايكَ ٍٛأخٛش
َٔ ا٭ ;ٍٚ٭ٕ َا ٜٓ ٫كطف َهاضع ايؿعٌٚ ،قس ضدع شيو إٍ َعٓٚ ٢اسس ))(،)7
ٚقس اعذلض عًٖ ٢صا ايك ٍٛبإٔ ايؿطم بٌ ايؿعٌ ٚا٫غِ َٔ ططٜل إعٓٚ ،٢شيو إٔ
( )1

اٱٜهاح يًعداد.97 ٞ

( )2

ٜٛٓط  :ايًُع .19

( )3

ٜٛٓط  :أَاي ٞابٔ ايـدطٚ ،159 /2ٟايتبٚ ،69 ٌٝؾطح ايهاؾٚ ،1422 /3 ١ٝايؿاخط ،22
ٚا٫ضتؿاف ٚ ،667 /2تٛنٝح إكاقس ٚ ،29 /1إػين ٚ ،392 /2إػاعس ٚ ،677 /2اشلُع
.405 /4

( )4

ٜٛٓط  :ايتب.70 ،69 ٌٝ

( )5

ٜٛٓط  :اٱٜهاح يًعدادٚ ،97 ٞا٫ضتؿاف ٚ ،667 /2اشلُع ٚ ،405 /4ايؿاخط .22

( )6

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف .667 /2

( )7

اٱٜهاح يًعداد.97 ٞ
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ٚ ،إٔ ايؿٛاضم ايًؿ ١ٝٛنجرل٠
ا٫غِ ٟزٍ عًَ ٢عٓٚ ٢اسس ٚايؿعٌ عًَ ٢عٌٓٝ
"ايػٌ ،غٛف ،قس ،ايتكطفٚ ،إٔ َا ٜٓ ٫كطف َبا ٜٔيًؿعٌ أٜهاڄ َع أْ٘  ٫تٜٓٔٛ
ؾ.)1(٘ٝ
املرِب الجالح:
شٖب بعض ايٓشا ٠إٍ إٔ ايتٖٓٓ ٜٔٛا ٜككس ب٘ ايؿطم بٌ إٓكطف ٚغرل
إٓكطفٜٓٚ ،ػب إٍ غٝبَٚ ٜ٘ٛطازٖٓ ٙا أْ٘ يًؿطم بٌ خؿ ١ا٫غِ ٚثكٌ ايؿعٌ (،)2
َ ٖٛٚا أخص ب٘ اؾطداْ ٞبكٛي٘ ٚ (( :نصا سهِ ايتٓ ;ٜٔٛ٭ٕ إككٛز ٖ ٛايتٜٓٔٛ
ايساٍ عً ٢ايتُهٔ ٚايؿاقٌ بٌ َا ٜٓكطف َٚا ٜٓ ٫كطف

)) (ٚ ،)3قس ْػب

ايعهدل ٟشيو إٍ ايؿطاٚ ،)4(٤ب٘ أخص إايك.)5(ٞ
ٚاعذلض عًٖ ٢صا اٍق ٍٛبأْ٘ تعً ٌٝايؿ ٤ٞبٓؿػ٘; ٭ٕ ايكطف ايتٓ.)6(ٜٔٛ
املرِب السابع:
ٜط ٣بعض ايٓشا ٠إٔ إطاز بتٓ ٜٔٛايتُهٌ ايؿكٌ بٌ إؿطز ٚإهاف،
ْٚػب ٖصا ايك ٍٛيبعض ايهٛؾٚ ،)7( ٌٝب٘ أخص ايػٗ ًٞٝبكٛي٘  (( :ايتٓ ٜٔٛؾا٥ست٘
ايتؿطق ١بٌ إٓؿكٌ ٚإتكٌ ،ؾٜ ٬سخٌ ٗ ا٫غِ إ٫

عْ٫ ١َ٬ؿكاي٘ ٖا

بعسَ ٖٛٚ ،)8())ٙصٖب قڀطب(.)9
ٚقس أبڀٌ َصٖبِٗ َٔ دٗ ١إٔ إؿطز َڀًل ٜكح ايػهٛت عًٚ ،٘ٝإهاف
ككٛم قتاز إٍ َا بعسٚ ، ٙا٫غِ ايصٜٓ ٫ ٟكطف قس ٜهاف ٚ ،إناؾت٘ غرل

٫ظَ ١ؾٝهَ ٕٛؿطزاڄ َع أْ٘  ، ٕٜٛٓ ٫ؾً ٛنإ إؿطز ٜ ٫ؿكٌ بٚ ٘ٓٝبٌ إهاف إ٫

()1

ٜٛٓط  :ايتب. 71 ٌٝ

()2

ٜٛٓط  :ايهتاب . 21/21

( )3

إكتكس .73

( )4

ٜٛٓط  :ايتبٚ ،69 ٌٝنصا ٗ ايؿاخط .22

( )5

ٜٛٓط  :ضقـ إباْ.408 ٞ

( )6

ٜٛٓط  :ايتبٚ ،70 ٌٝايؿاخط .22

( )7

ٜٛٓط  :اٱٜهاح يًعدادٚ ،97 ٞا٫ضتؿاف .667 /2

()8

ْتا٥ر ايؿهط . 69

( ٜٛٓ ) 9ط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،667 /2اشلُع .405 /4
280

بايتٓ ،ٜٔٛيعّ أٜ ٫ه ٕٛإؿطز إَٓ ٫كطؾاڄ ٚ ،إٔ َا ؾ ٘ٝا٭يـ ٚايَ ّ٬ؿطز ٫
.)1(ٕٜٛٓ
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :العم ٛالٍخٕٖ: ٛ

اعتُس ايبعً ٗ ٞسهُ٘ عً ٢ايعً ١ايٓش ;١ٜٛإش إٕ ايبعًٜ ٞط ٣إٔ ايعًٗ ١
ؿام ايتٓ ٜٔٛي٬غِ ٖ ٞايس٫ي ١عً ٢خؿت٘.
الرتجٗح:

اٍضادح املشٖب ا٭ ;ٍٚ٭ٕ ا٫غِ عٓسَا ٜجكٌ  ٫وتٌُ ايعٜاز ٠نإٔ ٜؿب٘
ايؿعٌٚ ،بصيو  ٫وتٌُ ايتٓ ٜٔٛغ٬ف ايباق ٞعً ٢خؿت٘  ،ؾكبٛي٘ ايتٓ ٜٔٛزيٌٝ
عًٖ ٢ص ٙاـؿ.١

( ٜٛٓ )1ط  :ايتب.71 ٌٝ
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حهي صسف املؤٌح الجالث٘ اهضانَ الٕضط
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعً (( : ٞهٛظ قطؾ٘ ْٛطاڄ إٍ إٔ ٜهٚ ٕٛغڀ٘ أؾا ز خؿ ١قابًت
أسس ايػببٌ ٚ ،هٛظ تطى قطؾ٘  ٖٛٚا٭دٛز; ْٛطا يٛدٛز ايػببٌ ؾ٘ٝ
باؾًُٚ ،١سه ٢ايػرلاٗ عٔ ايعداز ٚدٛب قطؾ٘  ،قاٍ (غٝب :)ٜ٘ٛؾإٔت
باـٝاض ،إٕ ؾ٦ت مل تكطؾ٘ٚ ،تطى ايكطف أدٛز))(.)1
حتمٗن املطأل:ٛ

اختًـ ٗ إْ٪ح ايج٬ث ٞغانٔ ايٛغ٘ إشا مل ٜهٔ أعذُٞٽا َٓ ٫ٚك٫ٛڄ
عٔ َصنطٚ،يًٓشا ٗ ٠شيو ث٬ثَ ١صاٖب:
املرِب األٔه:

ٜصٖب ْٗٛض ايٓشا ٠إٍ أْ٘ هٛظ

ؾ ٘ٝايكطفٚ ،هٛظ إٓع  ،إ ٫إٔ

أنجطِٖ ٜط ٣إٔ إٓع أدٛز(.)2
ٜك ٍٛغٝب ٜ٘ٛعٔ شيو  (( :ؾإٕ زلٝت٘ بج٬ث ١أسطف ؾهإ ا٭ٚغ٘ َٓٗا
غانٔٶاٚ ،ناْت ؾ ٝا٧ٶ َ ْ٪احٶ أ ٚاغِٶا ايػايب عً ٘ٝإْ٪ح نـ (غعاز) ؾأْت باـٝاض:
إٕ ؾ٦ت قطؾت٘ ٚ ،إٕ ؾ٦ت مل تكطؾ٘ ٚ ،تطى ايكطف أدٛز ٚ ،تًو ا٭زلا ٤م: ٛ
قسض ،عٓع،زعسٚ،)3()).....إٍ شيو شٖب إدلز(ٚ،)4اؾطداْٚ ،)5(ٞغرلِٖ(.)6
ٚاعتُس اؾُٗٛض ؾُٝا شٖبٚا إي ٘ٝعً ٢ايػُاعٚ ،ايكٝاؽ.
( )1ايؿاخط .135
(ٜٛٓ )2ط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،878/2تٛنٝح إكاقس ٚ ،280/2إػاعس ٚ ،23/3اشلُع ٚ ،108/1ؾطح
ا٭سل.421/2 ْٞٛ
( )3ايهتاب .241 ،240/3
(ٜٛٓ )4ط  :إكتهب .350/3
(ٜٛٓ )5ط  :إكتكس .994/2
(ٜٛٓ )6ط  :ايًباب ٚ ،508/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،193/1ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،207/2ؾطح
ايهاؾٚ ،1491/3 ١ٝايؿاخط ٚ ،135ا٫ضتؿاف ٚ ،878/2أٚنح إػايو ٚ ،111/4ايتكطٜح
ٚ ،218/2اشلُع .108/1
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ؾأَا ايػُاع ( ،)1ؾكس ٚضز عٔ اٍعطب ايكطف ٚعسَ٘ ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ ايج٬ث، ٞ
َٔ شيو ق ٍٛايؿاعط:
تٴشٳ زعٵ ٴز ٗ ايعٴيبٹ()2
زعٵ ٷز ٚمل ٵؽ
مل تتٌٻفٶٵع بؿهٌ َ٦عضٖا
ؾهًُ( ١زعس) قطؾت َطَٓٚ ٠عت َٔ ايكطف َط.٠
ا ٚسطن، ١
 َٔٚقطؾ٘ ٜط ٣أْ٘ أخـ ا٭زلا ;٤٭ْ٘ أقٌ ا٭ق ٍٛعسزٶ
ٚعازيت خؿ ١يؿ ٘ٛبؽنٚ ٕٛغ٘ ٙأسس ايػببٌ  ،ؾٓعٍ َٓعيَ ١ا يٝؼ ؾ ٘ٝإ٫
غبب ٚاسس (ٚ ،)3يصيو قطف  ،أَا َٔ َٓع ايكطف; ؾٮْ٘ ْٛط إٍ ايكٝاؽ ،
ٚ ٖٛٚدٛز ايعًتٌ ؾٚ ٘ٝبصيو ضاع ٢ايكٝاؽ(.)4
املرِب الجاٌ٘:

ٜصٖب ايعداز (ٚ ،)5ا٭خؿـ( )6إٍ إٔ َٓع ايكطف ٜتشتِ ٗ ٖصٙ
إػأيٚ ،١قس ْػب٘ ايطن ٞإٍ غٝبٚ ،ٜ٘ٛإدلز(.)7
ٚاؿذٚ ١ز ٚز ايػببٌ  ،أ ٟايعًُٚ ١ٝايتأْٝح ٚ ،إٔ ايػه ٟ ٫ ٕٛؽٜط
سهِٶ ا أٚدب٘ ادتُاع ايعًتٌ(.)8

(ٜٛٓ )1ط  :إكتكس ٚ ،994/2ايًباب ٚ ،508/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،193/1ؾطح ا٭سل.421/2 ْٞٛ
( )2ايبٝت َٔ إٓػطحٜٛٓ ،ط:زٜٛإ دطٜط مٜٓٚ ،1021ػب يعبس اهلل بٔ قٝؼ ايطقٝات ٜٛٓ .ط :زٜٛاْ٘
 َٔ ٖٛٚ ،178ؾٛاٖس ايهتاب

ٚ ،241/3إكتكس ٚ ،111/4ؾطح إؿكٌ ٚ ،193/1ؾطح

ا٭سل.421/2 ْٞٛ
(ٜٛٓ )3ط  :إكتهب ٚ ،350/3ا٭قٚ ،85/2 ٍٛإكتكس ٚ ،994/2ايًباب ٚ ،508/1ؾطح إؿكٌ
ٚ ،193/1ايؿاخط ٚ ،135تٛنٝح إكاقس ٚ ،280/2إػاعس ٚ ،23/3ايتكطٜح ٚ ،218/2اشلُع
ٚ ،108/1ؾطح ا٭سل.421/2 ْٞٛ
(ٜٛٓ )4ط  :ا٭قٚ ،85/2 ٍٛإكتكس ٚ ،994/2ايًباب ٚ ،508/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،193/1ايؿاخط
ٚ ،135تٛنٝح إكاقس ٚ ،280/2إػاعس ٚ ،23/3ايتكطٜح .218/2
(ٜٛٓ )5ط َ :ا ٜٓكطف َٚا ٜٓ ٫كطف . 49
(ٜٛٓ )6ط َ :عاْ ٞايكطإٓ يٮخؿـ . 20/1
(ٜٛٓ )7ط  :ؾطح ايطن.135/1 ٞ
(ٜٛٓ )8ط  :ايتكطٜح . 218/2
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املرِب الجالح:

ٜصٖب ايؿطا ٤إٍ إٔ َا نإ اغِ بًس ٫ ٠هٛظ قطؾ٘  ،م( :ٛؾٝس); ٭ِْٗ ٫
ٜطزز ٕٚاغِ ايبًس ٠عً ٢غرلٖا ؾًِ ٜهجط ٗ ايه ّ٬غ٬ف (ٖٓس) (.)1

أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :العم ٛالٍخٕٖ: ٛ

اعتُس ايبعً ٗ ٞتطدٝح تطى قطف إْ٪ح ايج٬ث ٞغانٔ ايٛغ٘ عً٢

ايعً ١ايٓش ، ١ٜٛؾٜٗ ٛط ٣إٔ إْ٪ح ايج٬ث ٞغانٔ ايٛغ٘ ا٭دٛز ؾ ٘ٝتطى
ايكطف; يٛدٛز عًيت إٓع َٔ ايكطفُٖٚ ،ا ايعًُٚ ١ٝايتأْٝح.
الرتجيح:

ايطادح َصٖب ا ؾُٗٛض ،أ ٟدٛاظ قطؾ٘ َٓٚع٘; ٭ٕ َصٖبِٗ ٜعهس ٙايػُاع
ٚايكٝاؽ.

(ٜٛٓ )1ط َ :عاْ ٞاٍؾطا. 110/3 ، 43 – 42/1 ٤
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حهي شٖاد( ٚناُ) آخسا
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعًٚ (( : ٞأداظ بعض ايٓش ٌٜٛظٜاز( ٠نإ) آخطا ،قٝاغا عً ٢إيػا٤
( )ٔٚآخطاٚ .ايكشٝح َٓع شيو  ،يعسّ اغتعُا ي٘; ٚ٭ٕ ايعٜاز ٠عً ٢خ٬ف
ا٭قٌ .ؾ ٬تػتباح ٗ غرل ّ ٚانعٗا إعتاز.)1( ))٠
حتمٗن املطأل:ٛ

تأت( ٞنإ) ظا٥سَٚ ٠عٓ ٢ايعٜاز ٠ؾٗٝا نُا بٌ ابٔ ٜعٝـ إٔ ٜه ٕٛزخٛشلا

ندطٚدٗا ٫ ،عٌُ شلا ٗ اغِ  ٗ ٫ٚخدل

(ٚ ،)2اٱتٝإ بٗا ظا٥س ٗ ٠آخط

ايه ّ٬ؾَ ٘ٝصٖبإ:
املرِب األٔه:

ٜصٖب ْٗٛض ايٓشا ٠إٍ َٓع ظٜازتٗا آخطا.

ٚاؿذ ٗ ١شيو عسّ ا٫غتعُاٍ; ٚ٭ٕ ايعٜاز ٠عً ٢خ٬ف ا٭قٌ (ٖٚ ،)3صا
ايك ٖٛ ٍٛإتعاضف عً ٘ٝعٓس ايٓشا.)4(٠
املرِب الجاٌ٘:

ٜط ٣ايكا ًٕٛ٥ب٘ أْ٘ َ ٫اْع َٔ ظٜاز( ٠نإ) آخطٶاٖٚ ،صا َصٖب ايؿطا،)5( ٤

ٜك ٍٛأب ٛسٝإ ٗ شيو ٚ(( :قٛي٘ ٚآخطا عً ٢ضأٖ ،ٟصا َصٖب ايؿطا ،٤أداظ ظٜاز٠
(ى إ) آخطٶا ،ؾتك :ٍٛظٜس قا ِ٥نإٚ ،ماؽ شيو عً ٢إيػا )ٔٚ( ٤آخطا،)6())..
ٚقس شنط أْ٘ َصٖب ايؿًٛبٌ(.)7

( )1ايؿاخط .230
(ٜٛٓ )2ط  :ؾطح إؿكٌ .347/4
(ٜٛٓ )3ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،361/1ايؿاخط ٚ ،230ؾطح ايطن.193/4 ٞ
(ٜٛٓ )4ط  :ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،304 ٟإػاعس ٚ ،268/1إكاقس ايؿاؾٚ ،200/2 ١ٝاشلُع .99/2
(ٜٛٓ )5ط  :تٛنٝح املقاقس ٚ ،184/1ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،304 ٟإػاعس ٚ ،268/1اشلُع .99/2
( )6ايتص.215/4 ٌٜٝ
(ٜٛٓ )7ط  :إكاقس ايؿاؾ.200/2 ١ٝ
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ٚضز َصٖبِٗ َا تكسّ َٔ سذر.
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :العم ٛالٍخٕٖ: ٛ

اعتُس ايبعً ٗ ٞتطدٝح سهُ٘ عً ٢ايعً ١ايٓشٚ ;١ٜٛؼسٜساڄ

عً ١عسّ

ايػُاع .ؾُٓع ايع ٜاز ٠يـ (نإ) آخطا بٓا ٤عً ٢إٔ ايعطب مل ٜػتعًُٛا شيو ٗ
ن٪ٜٚ .َِٗ٬نس ايبعً ٞشيو بإٔ ا٭قٌ أٜها ًٜعّ عسّ ايعٜاز.٠
الرتجٗح :
ايطادح َصٖب اؾُٗٛض ،أَٓ ٟع ظٜاز٠
ا٫غتعُاٍٚ ،٭ٕ ايعٜاز ٠خ٬ف ا٭قٌ.
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(نإ) آخطاڄ; ٕا ق َٔ ٌٝعسّ

حهي تكدٖي خرب لٗظ عمّٗا
ٌص املضأل: ٛ

ٜك ٍٛايبعًٚ (( : ٞأَا إدتًـ ؾ ٘ٝؾددل

(يٝؼ) ،ؾأداظ ٙق ّٛقٝاؽٶ ا عً٢

أخٛات٘اٚ ،٭ٕ َعُ ٍٛخدلٖا قس تكسّ ٗ قٛي٘ تعاٍ( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ) ـف (ٜ ّٜٛأتَ ) ِٗٝعَُ( ٍٛكطٚؾا)َٓٚ ،ع٘ ق ٖٛٚ ، ّٛايكشٝح  ،يؿب٘
(يٝؼ) بـ(َا) ٗ ايٓؿٚ ٞعسّ ايتكطف ٚ ،إٔ (عػٜ ٫ )٢تكسّ خدل ٖا إْاعا ;
يعسّ تكطؾٗا َع ا٫تؿام عً ٢ؾعًٝتٗا  .ؾـ(يٝؼ) أ ٍٚبصيو ٕػاٚاتٗا شلا ٗ عسّ
ايتكطفَ ،ع ا٫خت٬ف ٗ ؾعًٝتٗا)) (.)1
حتمٗن املطأل:ٛ

اختًـ ايٓشا ٗ ٠تكس ِٜخدل (يٝؼ) عًٗٝاٚ ،شلِ ٗ شيو َصٖبإ:
املرِب األٔه:

شٖب ايهٛؾ ٕٛٝإٍ أْ٘  ٫هٛظ تكس ِٜخدل

(يٝؼ) عًٗٝا( ،)2أ ٫ ٟهٛظ

م( :ٛقاُ٥ا يٝؼ ظٜس )َ ٖٛٚ ،صٖب إدلز (ٚ ،)3ب٘ أخص ابٔ ايػطاز يكٛي٘ ٫ٚ (( :
ٜتكسّ خدل (يٝؼ) قبًٗا; ٭ْٗا مل تٴمٳضٻ ف تكطټف (نإ) ،)4())...نُا أخص ب٘
ايعداز(.)5
( )1ايؿاخط .244
(ٜٛٓ )2ط  :اٱْكاف ٚ ،160/1ايتبٚ ،244 ٌٝؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،351/1ؾطح ابٔ ايٓاِٚ
ٚ ،135ؾطح ايطنٚ ،201/4 ٞا٫ضتـاف ٚ ،1171/3ايتصٚ ،178/4 ٌٜٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٟ
ٚ ،299تٛنٝح إكاقس ٚ ،181/1ؾطح ابٔ عكٌٝ

ٚ ،218/1إػاعس ٚ ،262/1ايتكطٜح

ٚ ،188/1اشلُع ٚ ،88/2ؾطح ا٭سل.221/1 ْٞٛ
(ٜٛٓ )3ط  :ايبػسازٜات ٚ ،257اٱْكاف ٚ ،160/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،351/1ؾطح ايطنٞ
ٚ ،201/4ا٫ضتؿاف ٚ ،1171/3ايتصٚ ،178/4 ٌٜٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،299 ٟتٛنٝح إكاقس
.181/1
( )4ا٭ق.90 ،89/1 ٍٛ
(ٜٛٓ )5ط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،1171/3ايتصٚ ،178/4 ٌٜٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،299 ٟتٛنٝح إكاقس
ٚ ،181/1ؾطح ابٔ عكٚ ،218/1 ٌٝاشلُع . 88/2
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ٚعً ٘ٝايػرلاٗ (ٚ ،)1ايؿاضغ ٗ ٞايبػسازٜات (ٚ ،)2ابٔ عبس ايٛاضخ (،)3
ٚاؾطداْٚ ،)4(ٞتابعِٗ ا٭ْباضٚ ،)5( ٟابٔ َايو(ٚ،)6غرلِٖ(.)7
ٚسذتِٗ ٗ شيو اٯت:ٞ
 - 1إٔ (يٝؼ) تكاؽ عً ٢ؾعٌ اٍتعذب( ٚ ،عػْ( ٚ ،)٢عِ)( ٚ ،ب٦ؼ) ٖٞٚ
غرل َتكط ؾ ٫ٚ ،١ػط ٟفط ٣ايؿعٌ إتكطف

ٚ ،طإا مل ٜتكطف ٗ

ْؿػ٘،ؾٜ ٬تكطف ٗ اؾًُ.)8(١
 - 2إٔ (يٝؼ) ٗ َع َْ( ٢ا); ٭ُْٗا يٓؿ ٞاؿاٍ ٚ ،نُا إٔ (َا)  ٫تٓكطف
ٜ ٫ٚتكسّ َعُٛشلا عًٗٝا ؾهصيو (يٝؼ)(.)9

(ٜٛٓ )1ط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،1171/3ايتصٚ ،178/4 ٌٜٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،299 ٟتٛنٝح إكاقس
ٚ ،81/1اشلُع ٚ ،88/2ؾطح ا٭سل،221/1 ْٞٛ
(ٜٛٓ )2ط  :ايبػسازٜات ٚ ، 257قس قطح غ٬ف شيو ٗ اؿًبٝات ٚ ،280اٱٜهاح . 1170
( ٖٛ )3قُس بٔ اؿػٌ بٔ عبس ايٛاضخ ايؿاضغ ٞايٓش ، ٟٛأخص ايٓش ٛعٔ خاي٘ أب ٞع ي ٞايؿاضغ.ٞ
َٔ تَٝ٬ص ٙاؾطداْ ٖٛٚ . ٞأزٜب َٔ أٌٖ ْٝػابٛض ي٘ تكاْٝـ َٓٗا نتاب

(ايؿعط) .ت ٗٛغٓ١

ٖ421ـ ٜٛٓط إٕبا ٙايطٚاٚ ،116/3 ٙا٭ع ّ٬يًعضنًْٚ .99/6 ٞػب ي٘ ٖصا إصٖب ٗ ا٫ضتؿاف
ٚ ،1171/3ايتص.178/4 ٌٜٝ
(ٜٛٓ )4ط :إكتكس .408/1
(ٜٛٓ )5ط  :اٱْكاف 113/1
(ٜٛٓ )6ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .351/1
(ٜٛٓ )7ط  :ايؿاخط ٚ ،244ايتكطٜح .188/1
(ٜٛٓ )8ط  :إكتكس ٚ ،113/1اٱْكاف ٚ ،161/1ايًباب ٚ ،169 ،168/1ايتبٚ ،251 ٜٟٔؾطح اؾٌُ
٫بٔ عكؿٛض ٚ ،388/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،351/1ؾطح ابٔ ايٓاٚ ،135 ِٚؾطح ايطنٞ
ٚ ،201/4ايؿاخط ٚ ،244ايتصٚ ،180/4 ٌٜٝتٛنٝح إكاقس

ٚ ،181/1ؾطح ايتػٌٗٝ

يًُطازٚ ،300ٟايتكطٜح ٚ ،188/1اشلُع ٚ ،88/2ؾطح ا٭سل.221/1 ْٞٛ
(ٜٛٓ )9ط  :اٱْكاف ٚ ،162 ،161/1ايتيبٚ ،251 ،250 ٜٔؾطح إؿكٌ ٚ ،369/4ؾطح ايطنٞ
ٚ ،201/4ايؿاخط ٚ ،244تٛنٝح إكاقس ٚ ،181/1ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.300 ٟ
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3ـ إٔ (يٝؼ ) عٓس َٔ ٜط ٣إٔ ٖا سطف  ٫هٛظ تكسّ خدلٖا عًٗٝا ; ٭ٕ َعٍُٛ
اؿطف ٜ ٫تكسّ عً ٢اؿطف(.)1
املرِب الجاٌ٘:

شٖب قسَا ٤ايبكط ٌٜإٍ دٛاظ تكس ِٜخدل

(يٝؼ) عًٗٝا(ٖٓٚ ،)2اى َٔ

ت َجًځ٘ "(،)4
ٜٓػب٘ إٍ غٝبٚ ،)3( ٜ٘ٛقس شنط غٝب ٗ ٜ٘ٛايهتاب  " :أظٜسڄا يػ ٳ
ٚعًل عً ٘ٝا٭عًِ بكٛي٘ ٚ " :قس ؾِٗ َٔ ق ٍٛغٝبٖ ٗ ٜ٘ٛصا إٛنع أْ٘ هٝع :
قاُ٥اڄ يٝؼ ظٜسٷٜٚ ،كسّ خدل يٝؼ عًٗٝا" .
ٚؾػط شيو ايبًڀًٛٝغ ٞبإٔ ظٜسڄا َٓكٛب بؿعٌ َهُط تؿػطٙ

(يٝؼ) أ: ٟ

َ ٬تكسَاڄ عً ٘ٝإ ٫إشا
أخايؿت ظٜسڄا يػت َجً٘ٚ ،ايعاٌَ ايٛاٖط ٜ ٫ؿػط عاَ ڄ
نإ َتكطؾاڄ ٗ ْؿػ٘ .
ٚعًٖ ٢صا إصٖب ايؿطاٚ ،)7( ٤ايؿاضغ ٞسٌ ٜكٚ (( : ٍٛهٛظ أٜضٶا (َٓڀًلٶا
نإ ظٟز )(ٚ ،ؾاخلٶا قاض بهط ); ٭ٕ ايعاٌَ َتكطف ٖٚ ،هصا خدل يٝؼ ٗ
ق ٍٛإتكسٌَ َٔ ا

يبكط ٖٛٚ ،ٌٜعٓس ٟايكٝاؽ ؾتكٍٛ

َٓ :ڀًلٶا يٝؼ

(ٜٛٓ )1ط  :اٱْكاف ٚ ،161/1ايًباب ٚ ،169/1ايتبٚ ،251 ٌٝؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ،351/1
ٚ ،352ايتص.180/4 ٌٜٝ
(ٜٛٓ )2ط  :اٱْكاف ٚ ،160/1ايتبٚ ،243 ٌٝؾطح إؿكٌ ٚ ،369/4ايتصٚ ،179/4 ٌٜٝا٫ضتؿاف
ٚ ،1172/3ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،299 ٟإػاعس ٚ ،262/1ايتكطٜح ٚ ،188/1اشلُع .88/2
(ٜٛٓ )3ط  :ؾطح إؿكٌ ٚ ،369/4ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،351/1ؾطح ابٔ ايٓا.135 ِٚ
( )4ايهتاب . 102/1

(ٜٛٓ )7ط  :ؾطح إؿكٌ ٚ ،370/4ا٫ضتؿاف ٚ ،1172/3ؾطح ايتػٗ ٌٝيًِ ضازٚ ،299 ٟايتكطٜح
.188/1
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ظٜس ٖٛٚ ،)1())...اختٝاض ايػرلاٗ (ٚ ،)2ابٔ بطٖإ (ٚ ،)3ايعكؿط،)4(ٟ
ٚايؿًٛبٚ ،)5(ٜٔابٔ عكؿٛض(.)6
ٚاستذٛا يصيو بايػُاع  ٕ ّ ،شيو قٛي٘ تعاٍ  :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﭼ ( )7قايٛا  :قسّ َعُ ٍٛخدل (يٝؼ) عًٗٝا َ )ّٜٛ( ٖٛ ٚتعٌم بـ (َكطٚف)
اـدلٚ،ي ٛمل هع تكس ِٜخدل (يٝؼ) عًٗٝا ٕا داظ تكسَ ِٜعُ ٙ ٍٛعًٗٝا; ٭ٕ
إعُٜ ٫ ٍٛكع إ ٫سٝح ٜكع ايعاٌَ(.)8
نُا استذٛا بايكٝاؽ  ،إش إٔ (يٝؼ) ؾعٌ َجٌ (نإ) ٚقس داظ تكسّ
خدلٖا عً ٢ازلٗا  ،ؾهصيو ٜتكسّ ٖٓا ( .)9أ ٟهٛظ يٝؼ قاُ٥اڄ ظٜسٖٚ ،صا
نطب َٔ ايتقطف ،ؾٝذٛظ قا ُ٥ڄا يٝؼ ظٜس .
(ٚيٝؼ) عٓسِٖ (ؾعٌ) ٚا٭قٌ ٗ ايعٌُ يٮؾعاٍ ٚ ،ايسي ٍٞعً ٢ؾعًٝتٗا
إؿام ايهُا٥ط بٗا  ،باٱناؾ ١إٍ أْٗا تعٌُ ٗ ا٭زلا ٤إعطؾٚ ١ايٓهط٠

،

ٚايٛاٖطٚ ٠إهُط ، ٠نا٭ؾعاٍ إتكطؾ ، ١ؾٛدب تكسَ ِٜعُٛشلا عًٗٝا ٚ ،عً٢
شيو ّ ٫هٔ قٝاؽ (يٝؼ) عٌْ( ٣عِ)(ٚ ،ب٦ؼ)ٚ ،ؾعٌ ايتعذب ( ٚ ،عػ;)٢
٭ْٗا  ٫هٛظ تكسَ ِٜعُٛشلا عًٗٝا(.)10
( )1اٱٜهاح ايعهس.117 ٟ
(ٜٛٓ )2ط  :ؾطح إؿكٌ ٚ ،369/4ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،351/1ايتص.179/4 ٌٜٝ
(ٜٛٓ )3ط  :ؾطح ايًُع .59 ،58/1
(ٜٛٓ )4ط  :إؿكٌ .362 ،361
(ٜٛٓ )5ط  :ايتٛط.228 ١٦
(ٜٛٓ )6ط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .389 ،388/1
( )7غٛضٖٛ ٠ز ،آ.8 :١ٜ
(ٜٛٓ)8ط  :اٱْكاف ٚ ،162/1ايًباب ٚ ،169/1ايتبٚ ،244 ٌٝؾطح إؿكٌ ٚ ،370/4ؾطح ابٔ
عكؿٛض ٚ ،388/1ؾطح ابٔ ايٓاٚ ،135 ِٚؾطح ايطنٚ ،201/4 ٞايؿاخط ٚ ،244ايتصٌٜٝ
ٚ ،180/4ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،300 ٟؾطح ابٔ عكٚ ،218/1 ٌٝؾطح ا٭سل.221/1 ْٞٛ
(ٜٛٓ )9ط  :اٱٜهاح ايعهسٚ ،117 ٟايًباب ٚ ،169/1ايتبٚ ،246 ٌٝايتص.180 ،179/4 ٌٜٝ
(ٜٛٓ )10ط  :اٱْكاف .162/1
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ٚقس اعذلض عً ٢شيو باٯت:ٞ
 - 1ق :ٌٝإٕ ( )ّٜٛيٝؼ َتعًلٶا َكطٚفٚ ،إِا َٖ ٛطؾٛع با٫بتسا ٤بين عً٢
ايؿتح ٱناؾت٘ إٍ ايؿعٌ(.)1
 – 2قْ : ٌٝكسض إٔ (َٓ )ّٜٛكٛبٚ ،يهٔ يٝؼ بـ (َكطٚف)  ،بٌ زٍ عً٘ٝ
ايه ّ٬تكسٜط٬ٜ( ٙظَِٗ ٜ ّٜٛأت. )ِٗٝ
 - 3ق :ٌٝبأْ٘ ٚطف ي٘ٚ ،ايٛطٚف ٜتػاٌٖ ٗ ْكبٗا(ٚ ،)2يصيو داظ (َا غساڄ
بٶ)ٚ ،مل هع ( َا طعاّٳ ىځ ظٜسٷ آن٬ڄ) .
غساڄ ظٟز شاٖ ا
 -4إٔ إعُ ٍٛقس ٜكع سٝح ٜ ٫كع ايعاٌَ مٛ

 ( :أَا ظٜساڄ ؾانطب)ٚ .م:ٛ

(ظٜساڄ ئ أنطب ) ،ؾهُا مل ًٜعّ َٔ تكسَ ِٜعُ ٍٛايؿعٌ بعس
ايؿعٌٚ ،مل ًٜعّ َٔ تكسَ ِٜعُ ٍٛإٓكٛب عً٢

(أَا) تكسِٜ

(ئ) ،ؾهصيو ًٜ ٫عّ َٔ

تكسَ ِٜعُ ٍٛخدل يٝؼ تكس ِٜاـدل(.)3
ٚقس أداب ايبكط ٕٜٛعٔ ٖص ٙا٫عذلانات بأْ٘ ي ٛنإ َٔ ٖصا إٛنع
يهإ َبتسأ ٚاؾًُ ١بعس ٙخدلٶ ا عٓ٘  ،ؾًٝعّ َٔ شيو إٔ ٜه ٕٛؾ ٘ٝنُرل ٜعٛز
عً ٢إبتسأ ٚ ،عًٜ ٘ٝه ٕٛا٭قٌ ( :يٝؼ َكطٚؾا عِٓٗ ؾٚ ،) ٘ٝسصف ايعا٥س
عً ٢إبتسأ َٔ َٛانع ايهطٚض ، ٠نُا إٔ (َ )ّٜٛهاف إٍ ؾعٌ ّ عطب،
ٚاؾٝس ٗ شيو إعطاب إهاف ٚ .أَا ْكب٘ بؿعٌ َهُط ؾ ٬ساد ١إيَ ٘ٝع قش١
عٌُ َكطٚف ؾ ;٘ٝ٭ٕ اٱنُاض عً ٢خ٬ف ايكٝاؽٚ ،أَا نٚ ْ٘ٛطفٶا ؾًٝؼ
ب٘ (عً )١ؾٛاظ إعُاٍ اـدل إتأخط ؾ.)4(٘ٝ

(ٜٛٓ )1ط  :اٱْكاف ٚ ،163/1ايتبٚ ،245 ،244 ٌٝايتكطٜح .188/1
(ٜٛٓ )2ط  :ايتبٚ ،246 ٌٝايًباب ٚ ،169/1ؾطح ايطنٚ ،201/4 ٞايتصٚ ،181/4 ٌٜٝايتكطٟح
ٚ ،188/1ؾطح ا٭سل.221/1 ْٞٛ
(ٜٛٓ )3ط  :ؾطح ايطنٚ ،201/4 ٞايتص.181/4 ٌٜٝ
(ٜٛٓ )4ط  :ايتب.246 ٌٝ
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أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :العم ٛالٍخٕٖ: ٛ

اعتُس ايبعً ٗ ٞتطدٝش٘ ٕٓع تكس ِٜخدل (يٝؼ) عًٗٝا عً ٢ا يعً ١ايٓش، ١ٜٛ
ٚؼسٜسٶا عً ١ايؿب٘  ٖٞٚ ،عً ١قٝاغ ، ١ٝؾايبعًٜ ٞطَٓ ٣ع تكسّ خدل

(يٝؼ)

عًٗٝا; ٭ ْٗا تؿٝس ايٓؿ ٖٞٚ ،ٞغرل َتكطؾٚ . ١شيو هعًٗا تؿب٘ (َا) ايٓاؾ١ٝ
(ٚعػٚ ،)٢شلص ٙإؿابٗ٫ ١بس إٔ ؼٌُ عًُٗٝا ٗ َٓع تكسّ خدلٖا عًٗٝا  .ؾٗٞ
َجًٗا.
الرتجٗح:

ايطادح َصٖب ايهٛؾَٓ ٖٛٚ ، ٌٝع تكس ِٜخدل (يٝؼ) عًٗٝا; ٚشيو ٭ٕ
أزي ١ايبكط ٌٜاييت أٚضزٖٚا إِا ٖ ٞأزي١
عًٗٝاٚ ،يٝؼ تكس ِٜاـدل ْؿػ٘.
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ؾٛاظ تكسَ ِٜعُ ٍٛخدل

(يٝؼ)

تعدد اذتاه ٔصاحبّا وفسد
ٌص املطأل:ٛ
ٜك ٍٛايبعً (( : ٞؾأَا تعسزٖا ٚقاسبٗا َؿطز ؾُٓع َٓ٘ بعض إتأخط;ٜٔ
٭ٕ اؿاٍ َٓعي ١ايٛطف ٚ ،ايٛطف ٜ ٫تعسز ٫غتشاي ١ن ٕٛايصات ايٛاسسٗ ٠
ظَاٌْ أَ ٚهاٌْ ٗ ساٍ ٚا سس ،٠ؾهصيو اؿاٍ ٚ ،ايكشٝح دٛاظ تع ززٖا;
يؿبٗٗا باـدل ٚايكؿٜ ٫ٚ ، ١ػتش ٌٝإٔ ٜه ٕٛيًؿ ٤ٞايٛاسس ساٚ ٕ٫أنجط،
نُا ٜه ٕٛي٘ قؿتإ ٚأنجط  ،ؾٝذٛظ إٔ ه ٤ٞايؿدل ضانبٶ ا٫ ،بؼٶا،
َتهًِٶ ا ٫ٚ ،هٛظ إٔ ٜه ٕٛايؿدل ايٛاسس ٚضا٤ى ٚ ،أَاَوّٓٝ ٫ٚ ،و ،
ٚسلايو ؾا ؾذلقا َٔٚ ،فٖ٧ٝا َتعسز ٠قطا ( ٠٤اؿػٔ ٚايٝعٜس ( :) ٟخاؾه١ڄ
ضاؾع١ڄ) بايٓكب.)1( ))....
حتمٗن املطأل:ٛ

 ٬عً٢
ٜط ٣أنجط ايٓشا ٠إٔ اؿاٍ هٛظ إٔ تتعسز ٚقاسبٗا َؿطز ٓ ،ڄ
اـدل ٚايٓعتٚ ،بصيو ٜٓكب ايعاٌَ ايٛاسس أنجط َٔ ساٍ يكاسب اؿاٍ م: ٛ
دا ٤ظٜس ضانباڄ ناسهاڄ  ،إ ٫إٔ َٔ ايٓشا٠

َٔ ٜط ٣عهؼ شيو ٖٓٚ ،ا

َصٖبإ:
املرِب األٔه:

ٜصٖب ْٗٛض ايٓشا ٠إٍ دٛاظ تعسز ساٍ إؿطز (َ ٖٛٚ ،)2صٖب ابٔ دين

ؾكس أؾاض إٍ شيو ٗ نتاب ٙاـكا٥ل ٗ ،باب شنط ايؿطم بٌ ايعً ١إٛدب١
ٚبٌ ايعً ١اجملٛظٜ ، ٠ك ٗ ٍٛشيو  َٔٚ (( :عًٌ اؾٛاظ إٔ تكع ايٓهط ٠بعس إعطؾ١
اييت ٜتِ ايه ّ٬بٗا ٚ ،تًو ايٓهط ٖٞ ٠إعطؾٗ ١

إعٓ ،٢ؾته ٕٛس٦ٓٝص

َذ ٜطٶا ٗ دعًو يتًو ا يٓهط ٠إٕ ؾ٦ت سا٫ڄ ٚ ،إٕ ؾ٦ت بس٫ڄ  ،ؾتك ٍٛعًٖ ٢صا :
(َطضت بعٜس ضدٌ قاحل ) ،عً ٢ايبسٍ ٚ .إٕ ؾ٦ت قًت َ ( :طضت بعٜس ضد٬ڄ
( )1ايؿاخط .405
(ٜٛٓ )2ط  :ؾطح ايطنٚ ،12/2 ٞاشلُع .37/4
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قاؿاڄ) ،عً ٢اؿاٍ )) ( ٜٚ .)1ك ٗ ٍٛاحملتػب  (( :قطأ اؿػٔ ٚ ،ايٝعٜس،ٟ
ٚايجكؿٚ ،ٞأب ٛس (( : ٠ٛٝخاؾه١ڄ ضاؾع١ڄ بايٓكب( .)2قاٍ أب ٛايؿتح ٖ :صا َٓكٛب
عً ٢اؿاٍٚ ،قٛي٘( :ﮑ ﮒ ﮓ )( )3س٦ٓٝص ساٍ أخط ٣قبًٗا  ،أ :ٟإشا ٚقعت
ايٛاقع ،١قازق ١ايٛاقع ، ١خاؾه ،١ضاؾع ،١ؾٗص ٙث٬ث ١أسٛاٍ ٚ ،)4 ( ))....ب٘ أخص
ابٔ ٜعٝـ بكٛي٘ ٚ (( :اعًِ أْ٘ قس ٜه ٕٛيٲْػإ ايٛاسس سا ٕ٫ؾكاعسا; ٭ٕ
اؿاٍ خدل ٚإبتسأ قس ٜه ٕٛي٘ خدلا ٕٚ ،)5 ( )).....تابعِٗ ٗ شيو ابٔ َايو (،)6
ٚابٔ ايٓاٚ ،)7(ِٚايطنٚ ،)8(ٞغرلِٖ(.)9
ٚقس استذٛا يصيو بايكٝاؽ عً ٢اـدل ٚايٓعت

( ،)10ؾهُا داظ إٔ ٜهٕٛ

يًُبتسأ ايٛاسس خدلإ ؾكاعسا َجٌ ( :ظٜس ضانب َـاضم عُطٶا)ٚ ،نُا هٛظ إٔ
ٜهٖٓ ٕٛاى ْعتإ ٚأنجط َجٌ َ( :طضت بطدٌ ضانب َؿاضم ظٜسٶ ا) ،ؾهصيو
هٛظ تعسز ساٍ إؿطز  ،نُا استذٛا بايػُاع (ٚ ،)11شيو َا تكسّ َٔ قطا٠٤

( )1اـكا٥ل .219 ،218/1
( )2إؼاف ؾه ٤٬ايبؿط بايكطا٤ات ا٭ضبع ١عؿط.514/2 ،
( )3غٛض ٠ايٛاقع ،١آ.2:١ٜ
( )4احملتػب ٗ تبٚ ٌٝد ٙٛؾٛاش ايكطا٤ات ٚاٱٜهاح عٓٗا.307/2 ،
( )5ؾطح إؿكٌ .6/2
(ٜٛٓ )6ط  :ايتػٗ. 111 ٌٝ
(ٜٛٓ )7ط  :ؾطح ابٔ ايٓا.332 ِٚ
(ٜٛٓ )8ط  :ؾطح ايطن.12/2 ٞ
(ٜٛٓ )9ط  :ايؿاخط ٚ ،405ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،574 ٟأٚنح إػايو ٚ ،280/2ؾطح ابٔ عكٌٝ
ٚ ،501/1ايتكطٜح ٚ ،385/1اشلُع .37/4
(ٜٛٓ )10ط  :ؾطح إؿكٌ ٚ ،6/2ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،348/2ؾطح ابٔ ايٓاٚ ،332 ِٚايؿاخط
ٚ ،405ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،574 ٟأٚنح إػايو ٚ ،280/2إػاعس ٚ ،35/2ايتكطٜح
ٚ ،385/1اشلُع .37/4
(ٜٛٓ )11ط  :أٚنح إػايو ٚ ،281/2ايتكطٜح .385/1
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(اؿػٔ)(ٚ ،ايٝعٜس )ٟيكٛي٘ تعاٍ ( :ﮕ ﮖ ) بايٓكبٚ ،بقٍٛ
ايؿاعط(:)1
ظٜاض٠ڂ بٹٟڇتٹ اهللٹ ضٳ ٵز ٕ٫ٳ ساٗٶا

ف١ٺ
عًٞٶ إشا َا د٦تٴ ٍٳٌٜٳ ٣بٹٴر ٜٵ
املرِب الجاٌ٘:

ٜصٖب بعض ايٓشا ٠إٍ َٓع تعسز ساٍ إؿطز  ،ؾكس َٓع شيو ايؿاضغ،)2( ٞ
ايؿاضغٚ ،)2(ٞابٔ عكؿٛض عٓسَا قاٍ ٜ ٫ٚ (( :كه ٞايعاٌَ َٔ إكازض َٔ ٫ٚ ،
ٚطٚف ايعَإ ٚ َٔ ٫ٚ ،طٚف إهإ  َٔ ٫ٚ ،ا٭سٛاٍ ايطادع ١إٍ ش ٟساٍ
ٚاسس ،٠أظٜس َٔ ؾٚ ٤ٞاسس  ،إ ٫عطف عڀـ  ،إ ٫إٔ ٜه ٕٛأؾعٌ اييت
يًُؿانًْٚ ،)3( ))....١ػب٘ ايبعً ٞيبعض إتأخط.)4(ٜٔ
ٚسذ ١إٓع عٓسِٖ أِْٗ قاغٛا اؿاٍ عًٚ ٢طف ايعَإ ٚإهإ  ،ؾهُا
أْ٘  ٫هٛظ ٗ ايؿعٌ إٔ ٜكع َٔ ؾدل ٚاسس ٗ ظَاٌْ أَ ٚهاٌْ ؾهصيو
ا٭َط بايٓػب ١يًشاٍٚ ،مل ٜػًُٛا باؾٛاظ إ ٫عٓسَا ٜه ٕٛايعاٌَ ٗ اؿاٍ
أؾعٌ ايتؿه ٌٝإتٛغ٘ بٌ سايٌ (ٚ ،)5إشا عطض شلِ َا ٚاٖط ٙتعسز اؿاٍ
إؿطز ؾإِْٗ ىطد ٕٛاؿاٍ ايجاْ ١ٝإَا بس٫ڄ  ،أٚ ٚقؿاڄ َٔ اؿاٍ ا٭ ،ٍٚأ ٚسا ڄ٫
َٔ ايهُرل ؾٗٝا(.)6
ٚقس ضز َصٖبِٗ ابٔ َايو بكٛي٘ ( ( :قًت :تٓٛرل ابٔ عكؿٛض  ( :دا ٤ظٜس
ناسهاڄ َػطعاڄ) ـب (قُت  ّٜٛاخل َٝؼ  ّٜٛاؾُعًٜٝ ٫ ) ١ل بؿهًٜ٘ ٫ٚ ،كبٌ
( )1ايبٝت َٔ ايڀٜٛٓ ، ٌٜٛط :فٓ ٕٛي ، ٢ًٝم ٖٛٚ ،233بْ ٬ػب ٗ ١أٚنح إػايو

،281/2

ٚايتكطٜح ٚ ،385/1إػين .533/2
(ٜٛٓ )2ط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،1595/3تٛنٝح إكاقس ٚ ،330ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،574 ٟإػاعس
ٚ ،35/2اشلُع .37/4
( )3إكطب .155/2
(ٜٛٓ )4ط  :ايؿاخط .405
(ٜٛٓ )5ط  :إكطب ٚ ،155/1ايؿاخط ٚ ،405ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،574 ٟإػاعس ٚ ،35/2إكاقس
ٚ ،482/3اشلُع .37/4
(ٜٛٓ )6ط  :ايًباب ٚ ،293/1ا٫ضتؿاف .1595/3
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َٔ َجً٘; ٭ٕ ٚقٛع قٝاّ ٚاسس ٗ  ّٜٛاـُٝؼ  ّٜٛٚاؾُع ١قاٍ ٚٚ ،قٛع ف٤ٞ
ٚاسس ٗ ساٍ نشو ٚ ،ساٍ إغطاع غرل قاٍ ))(ٜٚ ،)1ط ٣ابٔ ايٓا ِٚإٔ قٝاؽ
اؿاٍ عً ٢ايٛطف يٝؼ بؿ ،)2( ٤ٞنُا ضز ٙايؿاطيب بكٛي٘ َٚ (( :ا قاي٘ ابٔ
عكؿٛض غرل قشٝح ،يًؿطم بٌ إػأيتٌ)) (.)3
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :العم: ٛ

اعتُس ايبعً ٞعً ٢ايعً ١ايٓش ٗ ١ٜٛتطدٝش٘ ٚ ،ؼسٜساڄ عً ١ايؿب٘ ٖٞٚ ،
َٔ ايعًٌ ايكٝاغ ، ١ٝؾاؿاٍ عٓس ايبعً ٞهٛظ تعسزٖا; ٭ْٗا تؿب٘ ا

ـدل

ٚايكؿٚ ،١قس داظ تعسزُٖا ،ؾهصيو ٜٓبػ ٞيًشاٍ إٔ هٛظ تعسزٖا.
باٱناؾ ١إٍ شيو ؾكس بسأ وتر َا استر ب٘ ايٓشا ٖٛٚ ٠ايتعً ٌٝايعكً. ٞ
ٚشيو ٗ قٛيٜ٘ ٫ٚ(( :ػتش ٌٝإٔ ٜه ٕٛيًؿ ٤ٞايٛاسس ساٚ ٕ٫أنجط)).
الرتجٗح:

ايطادح يسَ ٣صٖب اؾُٗٛض يٰت:ٞ
 - 1ضأ ٟاؾُاع ١أق َٔ ٣ٛضأ ٟايؿطز.
َ - 2صٖب اؾُٗٛض ٜك ٜ٘ٛايػُاع  ،سٝح ٚضز تعسز اؿاٍ إؿطز ٗ ايكطا٤ات
ٚايؿعط.
 - 3ضز اؾُٗٛض ٖ ٛإكٓع  ،إش َ ٫اْع َٔ إٔ ٜه ٕٛيًؿدل ايٛاسس أنجط
َٔ ساٍ ٗ ْؿؼ ايٛقت ،غ٬ف ٚطف ايعَإ ٚإهإ.

( )1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .349/2
(ٜٛٓ )2ط  :ؾطح ابٔ ايٓا.132 ِٚ
( )3إكاقس ايـاؾ.482/3 ١ٝ
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عاون الٍصب يف خرب (وا) الٍافٗٛ
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعًَٚ ....... (( : ٞصٖب أٌٖ اؿذاظ أْٗا عاًَ ١عٌُ (يٝؼ) ،ؾذلؾع
ا٫غِ ٚتٓكب اـدل نكٛي٘ تعاٍ( :ﭪ ﭫ ﭬ) (ٚ ،)1إِا عًُت عٌُ (يٝؼ)
يؿبٗٗا بٗا َٔ أضبع ١أٚد٘ ،أسسٖا :أْٗا ْاؾ ١ٝنُا أْٗا ْاؾ . ١ٝايجاْ :ٞأْٗا يٓؿٞ
اؿاٍ نُا إٔ (يٝؼ) نصيو .ايجايح :أْٗا تسخٌ عً ٢ا ٕبتسأ ٚاـدل نُا
تسخٌ عًُٗٝا (يٝؼ) .ايطابع :زخ ٍٛايبا ٤عً ٢خدلٖا  ،نُا تسخٌ عً ٢خدل
(يٝؼ) نكٛي٘ تعاٍ ( :ﯔ ﯕ ﯖ ) (ٚ ،)2قٛي٘ تعاٍ ( :ﭖ ﭗ
ﭘ)(ٖٚ ......)3صا َصٖب غٝبٚ ،ٜ٘ٛغا٥ط ايبكطٚ ،ٌٜقاٍ ايهٛؾٕٛٝ

:

اـدل بعسٖا َٓكٛب عصف سطف اؾط ٚ ،....ايكشٝح ا٭ٕ ٍٚا شنط َٔ ايؿب٘
بـ(يٝؼ) َٔ ايٛد ٙٛا٭ضبع.)4( ))١
حتمٗن املطأل:ٛ

اختًـ ايٓشا ٗ ٠عاٌَ ايٓكب ٗ خدل

(َا) اؿذاظٚ ،١ٜشلِ ٗ شيو

َصٖبإ:
املرِب األٔه:

ٜصٖب ْٗٛض ايبكطٚ ٌٜغٝب ٜ٘ٛإٍ إٔ خدلٖا َٓكٛب بٗا
غٝب ٗ ٜ٘ٛباب َا أدط ٣فط٣

( ،)5قاٍ

(يٝؼ) ٗ بعض إٛانع بًػ ١أٌٖ احل داظ:

( )1غٛضٜٛ ٠غـ آ.31 :١ٜ
( )2غٛض ٠ايكٝاَ ١آ.40 :١ٜ
( )3غٛض ٠ا٭ْعاّ آ.132 :١ٜ
( )4ايؿاخط.453 :
(ٜٛٓ)5ط  :اٱْكاف ٚ ،165/1ايؿاخط ٚ ،453ا٫ضتؿاف ٚ ،1201/3ايتكطٜح ٚ ،196/1اشلُع
ٚ ،110/2ساؾ ١ٝايكبإ .388/1
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((ٚشيو اؿطف (َا) تكَ :ٍٛا عبس اهلل أخاى َٚ ،ا ظٜس َٓڀًكا ))(ٜٚ ،)1كٍٛ
ايؿاضغٖٚ (( :ٞا هط ٟفط( ٣يٝؼ) ٗ ضؾعٗا ا٫غِ ايصٜ ٟهَ ٕٛبتسأ
ْٚكبٗا اـدل (َا) ٗ يػ ١أٌٖ اؿذاظ ٚشيو قٛشلِ ّ( :ا ظٜس شاٖباڄَٚ ،ا عبس اهلل
خاضداڄ) ،دعًٖٛا َٓعي( ١يٝؼ) ٕؿابٗتٗا ي٘ ا ٗ ْؿ ٞاؿاٍ ٚايسخ ٍٛعً٢
ا٫بتساٚ ٤اـدل)) (.)2
ٚاغتسيٛا ٕصٖبِٗ َؿابٗتٗا (يٝؼ) ٗ ا٭ٚد٘ اييت ْكًٗا ايبعً:ٞ
املرِب الجاٌ٘:

َٓكٛب عصف سطف اؾط (ٜ ،)3كٍٛ

ٜصٖب ايهٛؾ ٕٛٝإٍ إٔ اـدل

ايؿطا ٗ ٤شيو ٚ (( :قٛي٘( :ﭪ ﭫ ﭬ ) ْكبت (بؿطا); ٭ٕ ايبا ٤قس اغتعًُت
ؾ ٘ٝؾٜ ٬هاز أٌٖ اؿذاظ ٜٓڀك ٕٛإ ٫بايبا ،٤ؾًُا سصؾٖٛا أسبٛا إٔ ٜه ٕٛشلا
أثطٷ ؾُٝا خطدت َٓ٘ ،ؾٓكبٛا عً ٢شيو.)4( ))....
ٚاؿذَ ٗ ١صٖبِٗ إٔ ايكٝاؽ ٗ

(َا) إٔ  ٫تعٌُ; ٭ٕ اؿطف إِا

ٜه ٕٛعاَ٬ڄ إشا نإ كتلٶا،ى سطف اؾط عٓسَا اختل با٭زلاٚ ، ٤إعُاٍ
اؿذاظ ٌٜشلا; ٭ِْٗ ؾبٖٗٛا بـ(يٝؼ) َٔ دٗ ١إعٓ ٖٛٚ ،٢ؾب٘ نعٝـ ؾـ(يٝؼ)
ؾعٌ َ( ٚا) سطفٚ ،اؿطٚف أنعـ َٔ ايؿعٌ; ٚيصيو ٚدب ٗ اـدل إٔ ٜهٕٛ
َٓكٛبا عصف سطف اؾط;

٭ٕ ا٭قٌ َ :ا ظٜس بكا ،ِ٥ؾًُا سصف سطف

( )1ايهتاب .57/1
( )2اٱٜهاح .121
(ٜٛٓ )3ط  :اٱْكاف ٚ ،165/1أغطاض ايعطبٚ ،90 ١ٝايتبٚ ،254 ٌٝايًباب ٚ ،175/1ؾطح ايتػٌٗٝ
٫بٔ َايو ٚ ،372/1ايؿاخط ٚ ،453ا٫ضتؿاف ٚ ،1201/3ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،315 ٟإػاعس
ٚ ،280/1ايتكطٜح ٚ ،196/1اشلُع ٚ ،110/2ساؾ ١ٝايكبإ .388/1
(َ )4عاْ ٞايكطإٓ يًؿطا.42/2 ٤
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اـؿضٚ ،دب إٔ ٜهَٓ ٕٛكٛباڄ; ٭ٕ ايكؿات َٓتكبات ا٭ْؿؼ ،ؾًُا شٖبت
ـٶ َٓٗا.
أبكت خً ا
ٚاغتسيٛا عًٖ ٢صا ايك ٍٛبعسّ دٛاظ ايٓكب إشا قسّ اـدل مَ ( : ٛا قاِ٥
ظٜس); ٭ْ٘  ٫وػٔ زخ ٍٛايباَ ٤عٗا(.)1
ٚقس أبڀٌ َصٖبِٗ باٯت:ٞ
َؿاب ٠اقتهت إٔ تعٌُ عًُٗا  ٖٞٚ ،يػ١
ٙ
 - 1أْ٘ ٚدس بٗٓٝا ٚبٌ (يٝؼ)
ٜـ إ ٫أْ٘
ايكطإٓ ،قاٍ تعاٍ ( :ﭪ ﭫ ﭬ ) (ٚ .)2إٕ نا ٕ ٖصا ايؿب٘ نع اڄ
أٚدب شلا ايعٌُ(.)3
 - 2إٔ (ايبا )٤ناْت ٗ ْؿػٗا َهػٛضٚ ، ٠يٝؼ ؾٗٝا إعطاب; ٭ٕ اٱعطاب
ٜ ٫كع عً ٢سطٚف إعاْٚ ، ٞي ٛنإ سصف سطف اـؿض ٜٛدب ايٓكب يهإ
شيو هب ٗ نٌ َٛنع وصف ؾ ٫ٚ ، ٘ٝخ٬ف إٔ نجرلٶ ا َٔ ا٭زلا ٤تسخًٗا
سطٚف اـؿض  ٫ٚتٓتكب عصؾٗا ٚ ،شيو م( : ٛﭘ ﭙ ﭚ ) ٚ ،يٛ
سصف سطف اـؿض يك ( :ٌٝﭘ اهلل ﭚ) بايطؾع(.)5
 - 3إٔ اؿصف أَط عسَٚ ،ٞايعسّ غرل قاحل يًعٌُ ؾٜ ٬ػتسٍ ب٘(.)6

(ٜٛٓ )1ط  :اٱْكاف ٚ ،166 ،165/1ايتبٚ ،256 ،255 ٌٝايؿاخط ٚ ،453اشلُع .110/2
( )2غٛضٜٛ ٠غـ ،آ.31 :١ٜ
(ٜٛٓ )3ط  :اٱْكاف .166/1
( )4غٛض ٠اٱغطا ، ٤آ. 96 : ١ٜ
(ٜٛٓ )5ط  :اٱْكاف  ،167/1ايتب ،255 ٌٝايًباب  ،175/1ايؿاخط .454
(ٜٛٓ )6ط  :ايتبٚ ،225 ٌٝاٍؾاخط .454
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 - 4سطف اؾط ٖٓا يٝؼ بأقٌ  ،بٌ ٖ ٛظا٥س زخٌ ؾهٌ٪َ ٠نسَٚ ، ٠ا نإ
نصيو ؾٜ ٬كسّ ٗ ايطتب ١ستٜ ٢كاٍ عٓ٘

 :إْ٘ ٕا سصف إ تكب َا بعس، ٙ

ٚيهٔ ايٓكب ٖٓا قبٌ اؾط(.)1
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :العم ٛالٍخٕٖ: ٛ

اعتُس ايبعً ٗ ٞتطدٝش٘ عً ٢ايعً ١ايٓشٚ ،١ٜٛبايتشسٜس عً ١ايؿب٘;  ٖٞٚعً١
قٝاغ ١ٝؾايبعًٜ ٞط ٣إٔ (َا) ٜٓبػ ٞإٔ تعٌُ عٌُ (يٝؼ); ٭ْٗا تؿبٗٗا ٗ نْٗٛا
ْاؾ ١ٝيًشاٍ ٚزاخً ١عً ٢إبتسأ ٚاـدلٚ ،يسخ( ٍٛايبا )٤عً ٢خدلٖاٚ ،نٌ شيو
َٔ ٖٝعات (يٝؼ)  ٖٞٚعاًَ ،١ؾٓٝبػ ٞإعُاٍ (َا) نصيو شلصا ايؿب٘.
الرتجٗح:

ايطادح َصٖب ايبكط ٌٜأ ٟإعُاٍ (َا) احلداظ ١ٜعٌُ (يٝؼ); ٕا شنط َٔ
املؾابٗ ١بُٗٓٝا ٗ نُْٗٛا يٓؿٞ

اؿاٍ ٚ ،يسخٛشلُا عً ٢إبتسأ ٚاـدل

ٚيسر ( ٍٚايبا ) ٤عً ٢خدلُٖا  ،باٱناؾ ١إٍ غَ ١َ٬صٖبِٗ َٔ ا٫عذلاض
إٛد٘ ٕصٖب ايهٛؾ.ٌٝ

(ٜٛٓ )1ط  :ايتبٚ ،225 ٌٝايًباب ٚ ،175/1ايؿاخط ٚ ،454إػاعس .280/1
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،

األصن يف (إذُ)
ٌص املطأل:ٛ

قاٍ ايبعًٚ (( : ٞأَا (إشٕ) ؾشطف غرل َطنب  ،قاٍ اؾٖٛط- )1( : ٟ

ضٓ٘ اهلل-

( ٚإشٕ) سطف َهاؾأٚ ٠دٛاب ٚ ،قاٍ اـً : ٌٝأقًٗا (إش إٔ )،

ؾشصؾت اشلُعٚ ٠ضنبا نِ ا قاٍ ٗ (ئ)ٚ ،ايكشٝح ا٭ٕٛ ;ٍٚاؾكت٘ يػايب
اؿطٚفَٚ ،ا شنط عٔ اـً ٌٝؼهِ  ٫زي ٌٝعً ٘ٝؾًٜ ٬تؿت إي.)2( ))٘ٝ

حتمٗن املطأل:ٛ

ايٓاقب يًؿعٌ إهاضع ٌٖ ٖ ٞبػٝڀ ١أّ َطنب١؟
٠
اختًـ ٗ قٝػ( ١إشٕ)
ٚيًٓشا ٗ ٠شيو َصاٖب:
املرِب األٔه( :مذهب اجلمهور) (.)3

ٜٚصٖب إٍ إٔ (إشٕ) بػٝڀ ٖٞٚ ،١سطف ْاقب بصات٘ يًؿعٌ إهاضع ،
ٜك ٍٛاٍ عهدلٚ (( :ٟأَا (إشٕ) ؾشطف َؿطز ))( ٗٚ ،)4شيو ٜك ٍٛإايك: ٞ
((ٚشٖب غٝبٚ ٜ٘ٛأى ثط ايٓش ٌٜٛأْٗا تٓكب بٓؿػٗا))(ٚ ،)5ايك ٍٛبأْٗا ْاقب٠
بصاتٗا زي ٌٝبػاطتٗا نُا أؾاض ايٓشاٜٚ ، ٠صنط ابٔ ٖؿاّ إٔ سطؾٝتٗا عٓس
اجلَٗٛض تكشح بػاطتٗا ٚعسّ تطنٝبٗا(.)6
ٚقشح ٖصا إصٖب ا٭ظٖط.)7(ٟ
( )1اؾٖٛط :ٟإزلاع ٌٝبٔ ٓاز َٔ ،ؾاضاب  ٖٛٚإَاّ ٗ عًِ ايًػٚ ،١ي٘ نتاب ايكشاحٚ ،ي٘ نتاب
ٗ ايعطٚض َٚكسَ ٗ ١ايٓش . ٛت ٗٛغٓٚ 398 ١ق ٗ ٌٝسسٚز غٓ ١أضبعُاٜٛٓ ١٥ط  ،إْبا ٠ايطٚا٠
ٚ ،231 ،230 ،229/1ايبًػٚ ،87 ١ا٭عٚ ،313/1 ّ٬بػ ١ٝايٛعا.447 ،446/1 ٠
( )2ايؿاخط .552
(ٜٛٓ )3ط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،1650/4اؾٓٚ ،363 ٢إػين ٚ ،27/1إػاعس ٚ ،74/3اشلُع .104 ،103/4
( )4ايًباب .34/2
( )5ضقـ إباْ.157 ٞ
(ٜٛٓ )6ط  :إػين .27/1
( )7ايتكطٜح .234/2
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املرِب الجاٌ٘:

ٜٓػب يًدً ٌٝايك ٍٛبإٔ (إشٕ) سطف َطنب َٔ (إش) (ٚإٔ) (ٚ ،)1سصؾت
اشلُع ٠بعس ْكٌ سطنتٗا إٍ ايصاٍ .
ٚسذت٘ ؾُٝا شٖب إي ٘ٝبٗٓٝا ايكبإ بكٛي٘

ٚ(( :اعتٌ اـً ٌٝبعسّ

اختكاقٗا يسخٛشلا عً ٢اؾًُ ١ا٫زل ١ٝم :ٛإشٕ عبس اهلل ٜأتٝو)) (.)2
ٚضز َصٖب٘ بأْ٘  ٫زي ٌٝعً ٢شيو

ٜ ،ل  ٍٚايعهدلٖٚ(( : ٟص ٙزع٣ٛ

فطز.)3())٠
ٚشنط ابٔ َايو ٗ ؾطس٘ إٔ شيو َٔ ايتهًـ

(ٚ .)4أبڀً٘ ايػٛٝطٞ

بكٛي٘ (( :ؾهإٔ إعٓ ، ٢إشا قاٍ ايكا : ٌ٥أظٚضى ،ؾكًت  :إش إٔ أنطَو  ،قًت
س٦ٓٝص :ظٜاضتٚ ٞاقعٜ ٫ٚ ،١تهًِ بٗصا )) (.)5
املرِب الجالح:

ايك ٍٛبإٔ (إشٕ) َطنب( َٔ ١إشا) ( ٚإٔ) ،ؾشصؾت اشلُع( َٔ ٠إٔ) ثِ
ا٭يـ َٔ (إشا) يًتدًل َٔ ايتكا ٤ايػانٌٜٓٓٚ ،ػب يًطْس.)6(ٟ

(ٜٛٓ )1ط  :ايًباب ٚ ،35/2ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،20/4ؾطح ايطنٚ ،46/4 ٞا٫ضتؿاف
ٚ ،1650/4اؾٓ ٢ايساْٚ ،363 ٞاشلُع .104/4
( )2ساؾ ١ٝايكبإ .425/3
( )3ايًباب .34/2
(ٜٛٓ )4ط  :ؾطح ايتػٗ.20/4 ٌٝ
( )5اشلُع .104/4
(ٜٛٓ )6ط  :ا٫ضتؿاف  ،1650/4اشلُع  ،104/4أٚنح إػايو َٚع٘ نتاب عس ٠ايػايو ،143/4
ساؾ ١ٝايكبإ .425/3
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ٚسذت٘ ؾُٝا شٖب إي ٘ٝإٔ

(إشٕ) تكَ ّٛكاّ نًُتٌ  ،نُا بٌ شيو

ايػٛٝط ٞبكٛي٘  (( :٭ْ٘ا تعڀَ ٞا تعڀ ٞنٌ ٚاسسَُٗٓ ٠ا

 ،ؾتعڀ ٞايطب٘

نإشاٚ ،ايٓكب نإٔ)) (.)1
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :العم ٛالٍخٕٖ: ٛ

ٜعتُس ايبعً ٗ ٞتطدٝش٘ ٖٓا عً ٢ايعً ١ايٓش ، ١ٜٛؾكس أنس بػاط( ١إشٕ)

با٫عتُاز عً ٢عً ١ايؿب٘ ،ؾٗ ٞسطف; ٭ْٗا َٛاؾك ١يػايب اؿطٚف.
الرتجٗح:

ايطادح ا يك ٍٛببػاط( ١إشٕ); ٭ٕ ٖصا إصٖب ؾَ ٘ٝطاعا ٠يٮقٌ

،

ٕٚؿابٗتٗا اؿطٚف  ،ثِ إٕ ايك ٍٛبايذلنٝب ٜح تاز إٍ زي ٫ٚ ، ٌٝزي ٌٝعً٢
شيوٜٚ ،هاف إٍ ٖصا إٔ ٖصا إصٖب َٖ ٛا أخص ب٘ اؾُٗٛض.

( )1اشلُع .104/4
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حهي دخٕه (حت )ٜعم ٜاملطىس
ٌص املطأل:ٛ

شنط ايبعً ٞايؿط ٚم بٌ (ست )٢اؾاض( ٚ ٠إٍ)َٗٓٚ ،ا إٔ (إٍ) تسخٌ
عً ٢ايٛاٖط ٚإهُط غ٬ف (ستٚ )٢شيو بكٛي٘(( :إٕ (إٍ) تسخٌ عً ٢ايٛاٖط
ٚإهُط تك ( : ٍٛخطدت إٍ إػذس ) ( ٚإػذس خطدت إي ،) ٘ٝغ٬ف (ست)٢
ؾإْٗا  ٫تسخٌ إ ٫عً ٢ايٛاٖطٖ ،صا َصٖب (غٝبٚ ،)ٜ٘ٛاؿذ ٗ ١شيو أْ٘ ٕا
يعّ إٔ ٜهَ ٕٛا قبًٗا دِ عاڄ َٚا بعسٖا بعضٴ شيو مل ّهٔ عٛز ايهُرل عً٢
شيو ايٛاٖط نطٚض٠ځ أْ٘ بعضٴٚ ،ٙسل ايهُرل إٔ ٜڀابل َؿؼٿضٙٴ .
ٚق :ٌٝإِا مل تسخٌ عً ٢إهُط; ٭ْ٘ ًٜعّ إثبات أيؿٗا َع إهُط ٖٞٚ ،تكًب
إٍ ايٝاْٛ ٗ ٤ا٥ط شيو َع إهُط م( : ٛعًٚ ٘ٝإيٚ ٘ٝيسٚ ،) ٜ٘نصيو نٌ أيـ
آخط سط ف أ ٚاغِ غرل َتُهٔ ،ؾً ٛمل تكًب أيـ

(ست )٢يعّ كايؿتٗا

ايٓٛا٥طٚ ،ي ٛقًبٖٛا يعّ تػٝرلٖاٚ ،ايتػٝرل عً ٢خ٬ف ا٭قٌ.
ٚق : ٌٝإِا مل تسخٌ عً ٢إهُط ٱؾها ٤شيو إٍ اخت ٙ٬ايهُا٥ط; ٭ٕ
(ست )٢تسخٌ عً ٢ايٛاٖط فطٚضاڄ َٓٚكٛباڄ  ،ؾإشا زخًت عً ٢ايهُرل استٌُ
اؾط ٚائقب ٚ .. ...أداظ إدلز زخ( ٍٛست )٢عً ٢إهُط إٓؿكٌَٔٚ ،
ؾٛاٖس ٙق ٍٛايؿاعط :
أتٳتٵ ستٻاى تككسٴ نڂٌٻ ؾرڈ

تٴطدٿَٓ ٞو أْٻٗا  ٫ؽٝبٴ

مل شنطَٚ ،ا اغتؿ٘ ز ب٘ إدلز نطٚض ٠ؾٜ ٬كاؽ عً. ) 1 ( ٘ٝ
ٚايكشٝح ا٭ ٍٚا
حتمٗن املطأل:ٛ

أؾبٗت (ست ( )٢اؾاض ( )٠إٍ) ٗ أَٛضٚ ،خايؿتٗا ٗ أَٛض ٖٚ ،ا خايؿتٗا

ؾ ٘ٝإٔ (إٍ) تسخٌ عً ٢إهُط ٚايٛاٖط غ٬ف (ست )٢اؾاض ،٠ؾإْٗا  ٫تسخٌ
إ ٫عً ٢ايٛاٖط ٗٚ ،شيو ٚقع خ٬ف بٌ ايٓشا ٠عًَ ٢ا غٝأت:ٞ

(  ) 1ايؿاخط.625 – 624 ،
304

املرِب األٔه:

ٜصٖب إٍ إٔ (ست )٢اؾاض ٫ ٠تسخٌ عً ٢إهُطٚ ،إِا ٜكتكط زخٛشلا

عً ٢ايٛاٖطٖٚ ،صا َصٖب غٝبْٛٗٚ ،) 1 (١ٜٛض ايبكطٌٜ

()2

ٜ ،ك ٍٛغٝبٗ ٜ٘ٛ

سسٜج٘ عٔ (إٍ) ٖٞٚ (( :أعِ ٗ ايه( َٔ ّ٬ست ،)٢تك( ٍٛقُت إي ) ٘ٝؾذعًت٘
َٓتٗاى َٔ َهاْو ٫ٚ ،تك : ٍٛستا))ٙ

()3

ٚ ،قس أٜس شيو ابٔ ايػطاز عٓسَا

قاٍٚ (( :غرل غٝب ٜ٘ٛهٝع  :ستاٚ ٙستاى ٗ اـؿض ٫ٚ ،هٝع ٗ ٕٚايٓػل; ٭ٕ
إهُط إتكٌ  ًٜٞ ٫سطف ايٓػل ٫ ،تك : ٍٛنطبت ظٜسڄا ٚى ٜاٖصا ٫ٚ ،قتًت
عُطڄا  ، ٙٚإِا ٜكٛيَ ٗ ٕٛجٌ ٖصا  :إٜاى ٚإٜاٚ . ٙايك ٍٛعٓسَ ٟا قاٍ غٝب، ٜ٘ٛ
٭ْ٘ غرل َعطٚف اتكاٍ (ست )٢بايهاف  ٗ ٖٛٚايكٝاؽ غرل ٖتٓع)) (. )4
()5

ٚقس قشح ٖصا إصٖب ايؼٜطاٗ; ٚشيو ٕٛاؾكت٘ ايعطب
()6

ايٓشا٠

ٚ .عً ٘ٝأنجط

.

ٚسذ ١ايبكط ٌٜؾُٝا شٖبٛا إي ٘ٝاٯت:ٞ
.1

إٕ َا قبٌ (ست )٢هب إٔ ٜهْ ٕٛعاڄ َٚا بعسٖا بعض شيو اؾُعٚ ،يٛ

داظ زخٛشلا عً ٢ايهُرل مل ٜهٔ شلصا ايهُرل ٚاٖط ٜعٛز عًٚ ، ٘ٝبٝإ شيو ٗ
م( :ٛقاّ ايك ّٛست ٢ظٜس ) ،ؾعٜس مل ٜتكسّ ي٘ شنط ،ؾٗ ٛبعض ايكٚ ، ّٛاٱتٝإ
()7

بايهُرل ؾ ٘ٝعسّ تڀابل َع إؿػط

.

( ٜٛٓ ) 1ط  :ايهتاب . 231/4
( ٜٛٓ ) 2ط  :ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،712 ٟاؾٓ.543 ٢
(  ) 3ايهتاب .231 /4
(  ) 4ا٭ق٫ ٍٛبٔ ايػطاز .426 /1
( ٜٛٓ ) 5ط  :ؾطح ايػرلاٗ .149 /3
( ٜٛٓ ) 6ط  :إكسض ايػابل ٚ ،إكسَ ١اؾعٚيٚ ،130 ١ٝايتٛطٚ ،249 ١٦ضقـ إباْٚ ،261 ٞؾطح
ابٔ عك.15 /2 ٌٝ
( ٜٛٓ ) 7ط  :ايًباب ٚ ،384 /1ايؿاخط ٚ ،624إػين ٚ ،142 /1اشلُع .167 /4
305

.2

َا شنط ٙايبعً ٞبكٛي٘ (( :إِا مل تسخٌ عً ٢إهُط; ٭ْ٘ ًٜعّ إثبات

أيؿٗا َع إهُط ٖٞٚ ،تكًب إٍ ايٝاْٛ ٗ ٤ا٥ط شيو َع إهُط ،م ( : ٛعً٘ٝ
ٚإيٚ ٘ٝيسٚ ،)ٜ٘نصيو نٌ أيـ آخط سط ف أ ٚاغِ غرل َتُهٔ ،ؾً ٛمل تكًب
أيـ (ست )٢يعّ كايؿتٗا يًٓٛا٥طٚ ،ي ٛقًبٖٛا يعّ تػٝرلٖاٚ ،ايتػٝرل خ٬ف
ا٭قٌ)) ( . ) 1
.3

إٔ (ست )٢اؾاض ٫ ٠تسخٌ عً ٢ايهُرل ست ٫ ٢تًتبؼ (عت )٢ايعاطؿ،)2(١

ٚتؿػرلَ ٙا شنط ٙايبعً ٞسٌ ٜك (( : ٍٛإِا مل تسخٌ عً ٢إهُط ٱؾها ٤شيو
إٍ اخت ٙ٬ايهُا٥ط; ٭ٕ (ست )٢تسخٌ عً ٢ايٛاٖط فطٚضاڄ َٓٚكٛباڄ ؾإشا
زخًت عً ٢ايهُرل استٌُ اؾط ٚايٓكب ،ؾإٕ نإ ايهُرل َٓؿك٬ڄ داظ
٪ٜ ٫ ٬ز ٟإٍ
زخٛشلا عًٚ ، ٘ٝته ٕٛس٦ٓٝصٺ ايعاطؿ ;١٭ٕ زخٛشلا عًَٓ ٘ٝؿك ڄ
اخت ٙ٬ايهُا٥طٜ ،ك :ٍٛا٭َرل قسّ اؿاز ستٚ ،ٖٛ ٢أنطَتِٗ ست ٢إٜا.) 3 ())ٙ
).
ٜٚط ٣ابٔ ٖؿاّ إٔ اؿذ ١ا٭ّ ٍٚهٔ ضزٖا بأْ٘ قس ٜه ٕٛنُرلاڄ سانطڄا
ؾٜ ٬عٛز عًَ ٢ا تكسّ  ،أ ٚقس ٜه ٕٛنُرلڄا غا٥باڄ عا٥سڄا عًَ ٢ا تكسّ غرل
ايهٌ َجٌ(( :ظٜس نطبت ايك ّٛستا ،)) ٙنُا إٔ سذ ١خؿ ١ٝايتباغٗا بايعاطؿ١
ٜطز ٙأْٗا ي ٛزخًت عً ٘ٝيك ٗ ٌٝاٍ عاطؿ ( :١قاَٛا ست ٢أْت ) ( ٚأنطَتِٗ ست٢
إٜاى) بايؿكٌ; ٭ٕ ايهُرل ٜ ٫تكٌ إ ٫بعاًَ٘  ٗٚاـاؾه( ١ستاى) بايٛقٌ،
ٚعٓس شيو ٜٛ ٫دس ايتباؽ( . ) 4
( ٜٛٓ ) 1ط  :ايؿاخط ٚٚ ،624ضز ٗ إػين ٚ ،142 /1اشلُع .167 /4
(  ) 2إكسض ايػابل .
(  ) 3ايؿاخط .624
( ٜٛٓ ) 4ط  :إػين .142 /1
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املرِب الجاٌ٘:

ٜٓٚػب إٍ ايهٛؾٚ ، ) 1 ( ٌٝإدلز( ْ ٖٛٚ ، ) 2كٝض َصٖب ايبكط ; ٌٜإش

َ ٫اْع َٔ زخ( ٍٛست )٢عً ٢إهِ ض .
ٜك ٍٛايػرلاٗ ٚ (( :نإ أب ٛايعباؽ إدلز هٝع إناؾَ ١ا َٓع غٝبٜ٘ٛ
إناؾت٘ ٗ ٖصا ايباب ّ ٫ٚتٓع َٓٗاٜٚ ،ك : ٍٛإشا نإ َا بعس ست ٢ضؾعاڄ  :ست٢
ٖٚ ،ٛإشا نإ ْكباڄ :ست ٢إٜاٚ ،ٙإشا نإ دطاڄ :ستاٚ ،ٙستاى .) 3 ( ))...
ٚقس أٚضز ابٔ َايو ٗ ؾطس٘ إٔ ا٭ْباضٜ ٟصٖب ٙ

شا إصٖب ٜك ٍٛعٔ

شيوٚ(( :أَا َا أداظ ا٭ْباض َٔ ٟإٔ ٜكاٍ ستاى ،ؾَ ٬ػُٛع ي٘  ،إ ٫إٕ دعًت
ست ٢داضٚ ،٠شيو أٜه ڄا َؿتكط إٍ ْكٌ عٔ ايعطب; ٭ٕ ايعطب اغتػٓت ٗ إهُط
بـ (إٍ) عٔ (ست ،)٢نُا اغتػٓت َجٌ عٔ (ناف ) ايتؿبٚ ، ٘ٝقس ٜطز زخٍٛ
ايهاف عً ٢نُرل ايػا٥بٚ ،مل ٟضز زخ ٍٛست ٢عً ٢نُرل أق٬ڄ (.)4
ٚسذتِٗ ؾُٝا شٖبٛا إي ٘ٝإٔ شيو قس ٚضز ٗ أؾعاض ايعطب

 ،نكٍٛ

ايؿاعط:
ٚأؿكڂ٘ٴ بايكّٛڇ ستاٙٴ ٫سلٴ

ٚأنڃؿ٘ٝٹ َا ٜٳدٵؿٚ ٢أعڀٹ٘ٝٹ غٴ٪ٵي٘ٴ

()5

ٚق ٍٛاٯخط:
ت زٿ ّ ٟڇ ٵٕ ىځ أځ ٵٕٖا  ٫ؽٝبٴ
ضٳٴ

م ٴز نٌٻ ؾر
ٍ
ت حٳ تٻ اىځ تٳٵم ٴ
أت ٵ

()6

( ٜٛٓ ) 1ط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،1755 /4ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،712 ٟاؾٓٚ ،543 ٢إػين ،142 /1
ٚإػاعس ٚ ،273 /2اشلُع .166 /4
( ٜٛٓ ) 2ط :ؾطح ايطنٚ ،276 /4 ٞايؿاخط ٚ ،624ا٫ضتؿاف ٚ ،1755 /4ايتشٚ ٌٜٝايتهٌُٝ
ٚ ،235/2ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،712 ٟاؾٓ ٚ،543 ٢إػين ٚ ،142 /1اشلُع ،166 /4
ٚاـعاْ.472 /9 ١
(  ) 3ؾطح ايػرلاٗ .149 /3
(  ) 4ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .152 /1
(  ) 5ايبٝت َٔ ايڀ ٖٛٚ ،ٌٜٛبْ ٬ػب ٗ ١اـعاْٚ ،472 /9 ١ا٫ضتؿاف ٚ ،2411 /5ؾطح ايطنٞ
.276 /4
(  ) 6ايبٝت َٔ ايٛاؾط  ٖٛٚبْ ٬ػب ٗ ١ؾطح ا٭سلْٞٛ
ٚ ،142/1اشلُع .166 /4
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ٚ ،22 /2ايتكطٜح َٚ ،3 /2ػين ايًبٝب

 ٙٚش ٙايؿٛاٖس عٓس ايبكط ٌٜؾاشٜ ٫ ٠كاؽ عًٗٝا;  ٖٞٚعٓسِٖ َٔ
ايهطٚض ٠ايؿعط.)1(١ٜ
ٜك ٍٛايطن ٞعٔ ايؿاٖس:
ٚأؿك٘ ستا ٙبايك٫ ّٛس ٴل

ٚأنؿَ ٘ٝا ىؿٚ ٢أعڀ ٘ٝغ٪ي٘

((ٚيٝؼ َا ٗ ايبٝت َعٓ ٢اؾاضٚ ،٠إ ٫مل ٜهٔ يطؾع

(٫سل) ٚد٘ ،بٌ ٖٞ

ابتسا ،١ٝ٥أ ٟست.)2( ))ٖٛ ٢
 ّ ٖٛٚا أنس ٙقاسب اـعاْ ١بكٛي٘  (( :عً ٢إٔ إدلز ظعِ إٔ (ستٖٓ )٢ا
دطت ايهُرل ٚيٝؼ نصيوٚ ،إِا (ستٖٓ )٢ا ابتساٚ ،١ٝ٥ايهُرل أقً٘ ٖ،ٛ
ؾشصف ايٛا ٚنطٚض.)3( ))٠
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :العم ٛالٍخٕٖ ٛوع األدل ٛالعكمٗ: ٛ

إٕ أبطظ َا أنس ب٘ ايبعً ٞتطدٝش٘ ٖٓا ٖ ٛايعً ١اٍم ;١ٜٛؾـ (ست )٢اؾاض٠
 ٫تسخٌ عً ٢ايهُرل ست ٫ ٢تًتبؼ بـ (ست )٢ايعاطؿٖٚ ،١ص ٙايعً َٔ ١ايعًٌ اييت
ٜهجط ا٫عتُاز عًٗٝا ٗ تكطٜط ا٭سهاّ ٗ ايٓشٚ . ٛقس أنس ايبعً ٞسهُ٘
أٜهاڄ بأزي ١عكً ،١ٝؾايهُرل ٫بس إٔ ٜڀابل َؿػط ٗٚ ، ٙزخ( ٍٛست )٢اؾاض٠
عً ٢ايهُرل ٜٓتكض ٖصا ايسي.ٌٝ
ٚأتبع ٖصا ايسي ٌٝبآخط  ٖٛٚإٔ زخٛشلا عً ٢إهُط ٪ٜز ٟإٍ قًب أيؿٗا
(ٜاٖٚ ،)٤صا ايتػٝرل عً ٢خ٬ف ا٭قٌ.

( ٜٛٓ ) 1ط  :إكطبٚ ،194 /1 ،ضقـ إباْٚ ،261 ٞا٫ضتؿاف ٚ ،1756 /4ايؿاخط ٚ ،625ؾطح
ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،712 ٟاؾٓٚ ،544 ٢ؾطح ابٔ عكٚ ،15 /2 ٍٞاـعاْ.474 ،9 ١
()2

ؾطح ايطن.277 /4 ٞ

(  ) 3اـعاْ.473 ،472 /9 ١
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الرتجٗح:

ايطادح عٓس ٟاختٝاض ايبعًٚ ;ٞشيو ٕا تكسّ َٔ أزي ١أقشاب ٖصا
إصٖبٚ ،يعٌ َٔ أبطظٖا ((ست ٫ ٢تًتبؼ بـ (ست )٢ايعاطؿ. ))١
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ٌص املطأل:ٛ

اجملاشا ٚبـ (نٗف)

ٜك ٍٛايبعً ٞعٔ أزلا ٤ايؿطٚ ٙسطٚؾ٘ ْٝٚ (( :ع ٖص ٙا٭زلا ٤تتهُٔ

َعٓ ٢ايؿط ،ٙإ( ٫نٝـ ٚ ،نِ) ٚ .. ...قاٍ ايهٛؾ : ٕٛٝهاظ ٣بـ (نٝـ)
إؿاق ڄا شلا بـ (َٔ) ( ٚأَ( ٚ )ٜٔتٚ ،)٢ايكشٝح أْ٘  ٫هاظ ٣بٗا; ٭ٕ (نٝـ)
غ٪اٍ عٔ ساٍ َان ١ٝأ ٚسانط ٠أَ ٚػتكبًٚ ،١اٍ

ؾط ٙكتل بإػتكبٌ،

بٳٙٳ ا بـ (ّٳ ٵٕ ّٚٳ تٳٚ ٣أٟٵٕٳ) ٜٛ ٫دبٴ اؾعّٳ بٗا ،بسي ٌٝؾب٘ (ٌٖ
ؾبُٗٓٝا تٓاف ٚ ،فٳ ٴٙ
ٚاشلُعَ )٠ا شٴنط ٚمل ٟٴداظٳ بُٗا ٚمل ٟٴٵز ظّ )) (.)1
حتمٗن املطأل:ٛ

اختًـ ايٓشا( ٗ ٠نٝـ) ٌٖ هاظ ٣بٗا أّ ٫؟ ٚشلِ ٗ شيو ث٬ث١

َصاٖب:
األٔه :ورِب البصسٖني:

َٓع ايبكط ٕٜٛإٔ هاظ( ٣بهٝـ) (ٜ ،)2ك ٍٛغٝبٚ (( : ٜ٘ٛغأيت اـًٌٝ

عٔ قٛي٘ :نٝـ تكٓع أقٓع .ؾكاٍَ ٖٞ :ػتهطٖٚ ١يٝػت َٔ سطٚف اؾعا،٤
ٚكطدٗا عً ٢اؾعا ;٤٭ٕ َعٓاٖا عً ٢أ ٟساٍ تهٔ أنٔ)) (.)3
ٜٚبٌ ايػرلاٗ ايػبب ٗ تطى اجملاظا ٠بـ

(نٝـ) بكٛي٘ (( :ؾأَا ّ ٕع

إر اظا ٠بٗا ؾؿ ٘ٝق:ٕ٫ٛ
أسسُٖا :أْ٘ ٕا نإ أخٛاتٗا َعاضف ْٚهطاتٚ ،قكطت ٖ ٞعً ٢أسس
ا٭َط ،ٜٔنعؿت عٔ ايتكطٜـ بٗا ٗ اجملاظا.٠
ٚايك ٍٛاٯخط أْٗا ٕا مل ىدل عٓٗاٜ ٫ٚ ،عٛز إيٗٝا ،نُا ٜه ٕٛشيو ٗ :
ََٔٚ ،اٚ ،أ ،ٟنعؿت عٔ تكطٜؿٗا ٗ َٛانع ْٛا٥طٖا َٔ اجملاظاٚ ،٠مل

(  ) 1ايؿاخط .669 ،668
( ٜٛٓ ) 2ط  :اٱْكاف ٚ ،643 /2ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،71 /4إكاقس ايؿاؾ.108 /6 ١ٝ
(  ) 3ايهتاب .60 /3
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تهٔ نطٚضَ ٠هڀط إيٗٝا ٗ اجملاظاٜٚ .)1( ))... ٠صنط ايبڀًٛٝغ ٞإٔ ايهّ٬
ايػابل يًػرلاٗ ٖ ٛسذ ١إاْعٌ يًُذاظا ٠بـ(نٝـ) (.)2
ٚتؿػرل ٖاتٌ اؿذتٌ إٔ (نٝـ) ٜ ٫ه ٕٛدٛابٗا إْ ٫هط ;٠٭ْٗا
غ٪اٍ عٔ ساٍ ٚاؿاٍ ْهط ، ٠غ٬ف أخٛاتٗا ٚ ،شيو م ( : ٛنٝـ ظٜس؟ )،
ؾٝكاٍ :قشٝحٜ ٫ٚ ،كاٍ ايكشٝح.
ٚا٭َط ايجاْ : ٞأْٗا  ٫ىدل عٓٗا ٜ ٫ٚعٛز إيٗٝا ايهُرل  ،غ٬ف أٜه ڄا
ْٛا٥طٖا.
ٜٚهٝـ ا٭ْباضٚ ٟدٗ ڄا ثايجاڄ يًُٓع يهٓ٘ ٜ ٫طا ٙبك ٠ٛا٭ٚ ٍٚايجاْ،ٞ
ٚساقً٘ إٔ ا٭قٌ ٗ اؾعا ٤إٔ ٜه ٕٛباؿطف ،إ ٫إٔ ٜهڀط إٍ اغتعُاٍ
ا٭زلا ٫ٚ ،٤نطٚض( ٗ ٠نٝـ) ٭ٕ (أ )ٟتػين عٓٗا  ،م ٗ( ٛأ ٟساٍ تهٔ
أنٔ) ،ؾصيو َعٓ( ٢نٝـ تهٔ أنٔ ) (َٚ ،)3صٖبِٗ ٖ ٛإتعاضف عً ٘ٝعٓس
ايٓشا.)4(٠
ٚإشا تعًكت (نٝـ) ظًُتٌ ،ؾإْٗا ته ٕٛؾطط ڄا ٗ إعٓ ٫ٚ ، ٢تعٌُ
 ٬عً ٢ا٫غتؿٗآَٖٚ ،)5( ١ٝا تكته ٞؾعًٌ َتؿك ٞايًؿٚ ٜإعٓ ٢غرل
ؾ٦ٝاڄ ٓ ڄ
فع ٌَٚم ( : ٛنٝـ تكٓعٴ أقٓعٴ) ٫ٚ ،هٛظ (نٝـ ػًؼ أشٖب )٫ٚ ،
ؼ أدًؼٵ) باؾعّ(.)6
(نٝـ ػً ٵ

(  ) 1ؾطح ايػرلاٗ .262 /3
( ٜٛٓ ) 2ط  :إق٬ح اـًٌ ايٛاقع ٗ اؾٌُ .235
( ٜٛٓ ) 3ط  :اٱْكاف ٚ ،644 /2ايًباب ٚ ،63 ،62 /2إػاعس .138 /3
( ٜٛٓ ) 4ط  :ايًباب ٚ ،62 /2ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،196 /2ايؿاخط ٚ ،668اشلُع .231 /4
( ٜٛٓ ) 5ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،70 /4ا٫ضتؿاف ٚ ،1868 /4إػاعس .137 /3
( ٜٛٓ ) 6ط  :إػين ٚ ،229 /1اشلُع .321 /4
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املرِب الجاٌ٘:

َصٖب ايهٛؾٜٓٚ ،)1(ٌٝػب نصيو يكڀطب( َٔ )2ايبكطَٚ ،ٌٜصٖبِٗ

هٝع إٔ هاظ ٣بـ(نٝـ) َڀًكاڄ.
ٚسذتِٗ تتُجٌ ٗ َؿابٗتٗا يهًُات اجملاظا ٗ ٠ا٫غتؿٗاّ  ،ؾـ (نٝـ )
غ٪اٍ عٔ اؿاٍ ،نُا إٔ (أ ) ٜٔغ٪اٍ عٔ إهإَ( ٚ ،ت ) ٢عٔ ايعَإ ،
باٱناؾ ١إٍ إٔ (نٝـ ) تتهُٔ َعٓ ٢نًُات اجملاظا ;٠٭ٕ قٍٛ

(نٝؿُا

تهٔ أنٔ) ٗ َعٓ ٗ( ٢أَ ٟهإ تهٔ أنٔ) (.)3
ٚاستذٛا ٕصٖبِٗ بإٔ ايبكط ٌٜأداظٚا مٛ

 ( :نٝـ تكٓعٴ أقٓعٴ )

بايطؾع ،ؾهصيو ٖٓا ظٛاظ اؾعّ  .أ ٟإٔ ايك ٍٛبايطؾع أٜه ڄا ٜهُٔ إٔ ٜهٕٛ
اجملاظ ٟعً ٢أسٛاٍ إداطب نًٗا(.)4
ٚقس أدٝب عٔ سذ ١ايهٛؾ ٌٝباٯت:ٞ
ا٭ :ٍٚإٔ (نٝـ)  ٫تتشكل بٗا اجملاظا ;٠٭ٕ ق( ٍٛنٝـ تهٔ أنٔ ) َعٓاٖا:
عً ٢أ ٟساٍ تهٔ أنٔ ٖٚ ،صا نُإ إٔ ٜه ٕٛإتشسخ عً ٢أسٛاٍ ا ٕداطب
ٚقؿات٘ نًٗاٚ ،أسٛاٍ ايؿدل نجرلٜ ٠تعصض إٔ ٜه ٕٛاجملاظ ٟعًٗٝا نًٗا ،
نشاٍ ايػكِ ٚايكٚ ٠ٛايهعـ ٚ ،يٝؼ شيو ٗ بك ١ٝأزٚات ا٫غتؿٗاّ اييت
هاظ ٣بٗا (.)5

( ٜٛٓ ) 1ط  :إق٬ح اـًٌ ٚ ،235اٱْكاف ٚ ،643 /2ايًباب ٚ ،122 /2ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو
ٚ ،71 /4ا٫ضتؿاف ٚ ،1868 /4إػين ٚ ،230 /1إػاعس ٚ ،138 /3إكاقس ايؿاؾ١ٝ
ٚ ،108/6اشلُع ٚ ،321 /4ساؾ ١ٝايكبإ .20 /4
( ٜٛٓ ) 2ط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،196 /2ا٫ضتؿاف ٚ ،1868 /4إػين ٚ ،230 /1إػاعس
ٚ ،139 /3اشلُع ٚ ،321 /4ساؾ ١ٝايكبإ .20 /4
( ٜٛٓ ) 3ط  :اٱْكاف ٚ ،643 /2ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .196 /2
( ٜٛٓ ) 4ط  :اٱْكاف ٚ ،643 /2ايًباب .63 /2
( ٜٛٓ ) 5ط  :اٱْكاف ٚ ،645 /2ايًباب ٚ ،62 /2ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .196 /2
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ٚايجاْ :ٞأَا قٛشلِ عٔ ايطؾع بعس نٝـ ٚ ،إٔ شيو  ٫ىتًـ عٔ دعّ َا بعسٖا
ٚاجملاظا ٠بٗا ،ؾكس ضز بإٔ ايطؾع بعس نٝـ ؾ ٘ٝتكسٜط ٖٛٚ ،إٔ ٖصا ايه ّ٬قس
خطز عً ٢ساٍ ٜعًُٗا اجملاظ ،ٟؾاْكطف ايًؿ ٜإيٗٝا; ٚيصيو قح ايهّ٬

،

ٖٚصا ايتكسٜط ٗ اؾعّ بٗا عً ٢اجملاظاّ ٫ ٠هٔ; ٭ٕ ا٭قٌ ٗ اؾعا ٤إٔ ٫
ٜهَ ٕٛعًَٛاڄ.
ٜٚتهح شيو ٗ (إٕ)ٚ ،ا٭قٌ ٗ اؾعا ٤إٔ ٜه ٕٛبٗا  ،ؾك ( :ٍٛإٕ قُت
قُت) ٚقت ايكٝاّ غرل َعًٚ ، ّٛيصيو مل هع اؾعّ بـ (نٝـ) عً ٢تكسٜط ساٍ
َعً.)1( ١َٛ
ٖٚصا تؿػرل ق ٍٛايبعً(( :ٞ٭ٕ نٝـ غ٪اٍ عٔ ساٍ َان ١ٝأ ٚسانط ٠أٚ
َػتكبًٚ ،١ايؿط ٙكتل بإػتكبٌ ،ؾبُٗٓٝا تٓاف

 .)2( ))...ؾإػتكبٌ يٝؼ

َعً َٛڄا يًُتهًِ.
املرِب الجالح:

َٔ ايٓشا َٔ ٠شٖب إٍ كايؿ ١ايبكط ٗ ٌٜإٓع إڀًل

ٚ ،كايؿ١

ايهٛؾ ٗ ٌٝاؾٛاظ إڀًل  ،ؾكس ؾكٌ ٖ ٤٫٪ؾُٝا شٖبٛا إي ،٘ٝؾإٕ اتكًت
(َا) بهٝـ داظ إٔ هاظ ٣بٗا ،م( : ٛنٝؿُا تهٔ أنٔ )ٚ ،إٕ مل تتكٌ بٗا
 ٫هاظ ٣بٗا (.)3
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :العم ٛالٍخٕٖ: ٛ

ٜعتُس ايبعًٖ ٗ ٞص ٙإػأي ١عً ٢ايعً ١ايٓش ،١ٜٛفعسّ اجملاظا ٠بـ(نٝـ)
ٜب ٘ٓٝبعً ١إدايؿ ،١إش إٔ ايؿط ٙكايـ ؿاٍ (نٝـ) ،ؾٗ ٞغ٪اٍ عٔ ساٍ
ٗ إان ٞأ ٚاؿانط أ ٚإػتكبٌ ٗ ،سٌ إٔ ايؿط ٙكتل بإػتكبٌ
( ٜٛٓ ) 1ط  :اٱْكاف ٚ ،645 /2ايًباب .63 /2
(  ) 2ايؿاخط .669
( ٜٛٓ ) 3ط  :إػين ٚ ،230 /1إػاعس ٚ ،139 /3ساؾ ١ٝايكبإ .20 /4
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.

ٚيٛدٛز ٖص ٙإدايؿٜ ١ط ٣ايبعً ٞأْ٘ ّ ٫هٔ يـ

(نٝـ) إٔ تأخص سو ّ

ايؿط٪ٜٚ .ٙنس شيو بكٝاؽ ايؿب٘ ،ايص ٟعكس ٙبٌ (نٝـ) ( ٚاشلُع)ٌٖ( ٚ )٠
ؾكس أؾبٗت أٜه ڄا (َٔ ّٚ ،تٚ ،٢أ )ٜٔغرل أْٗا مل ػع اجملاظا ٠بٗا.
الرتجٗح:

ايطادح َصٖب ايبكطَٓ ٗ ٌٜع اجملاظا ٠بـ (نٝـ); ٕا ق َٔ ٌٝإٔ دٛابٗا
ٜ ٫ه ٕٛإْ ٫هط ;٠٭ْٗا غ٪اٍ عٔ ساٍ ٚاؿاٍ ٜ ٫ه ٕٛإْ ٫هط ، ٠غ٬ف
َا نإ يًُذاظاْٛ َٔ ٠ا٥طٖا .نُا أْ٘  ٫ىدل عٓٗا ٜ ٫ٚعٛز إيٗٝا نُرل.
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شٖادٔ ( ٚأ ) العطف
ٌص املطأل: ٛ

ٜك ٍٛايبعً ٞعٔ ٚا ٚايعڀـ

 (( :ؾكاٍ أنجط ايبكط ٫ : ٌٜهٛظ إٔ

ته ٕٛظا٥سٚ ، ٠قاٍ ايهٛؾٚ ٕٛٝبعض ايبقط ٌٜهٛظ إٔ ته ٕٛظا٥س...... ٠
ٚسذ ١اٯخط ٜٔقٛي٘ تعاٍ

 :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ ( ،) 1فايٛاٚ

ظا٥س ، ٠أ : ٟؾتشت ٚ ،قٛي٘ تعاٍ

( :ﮎ ﮏ ﮐ) ( ٗ ) 2دٛاب

(ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ) ) ( ٚ ....، ) 3ايكشٝح ا٭ٚ ٍٚاؾٛاب إٔ ايٛاٚ
ٗ دِ ٜع شيو ٚم ٙٛعاطؿٚ ،١اؾعاَ ٤كسض ٚ ،قس تكسّ إٔ اؾعا ٤وصف إشا زٍ
عً ٘ٝزي.)4())ٌٝ
حتمٗن املطأل: ٛ

اختًـ ايٓشاٚ ( ٗ ٠ا ) ٚايعڀـ ٌٖ تأت ٞظا٥س ٠؟  ٗٚشيو َصٖبإ :
املرِب األٔه :

ٜصٖب ْ٘ٚض ايبكط ٌٜإٍ إٔ (ٚا )ٚايعڀـ  ٫هٛظ إٔ ته ٕٛظا٥س.)5(٠
ٚسذتِٗ قٝاغٚ ; ١ٝشيو ٭ٕ ايٛا ٗ ٚا٭قٌ سطف ٚنع ٕعٓٚ ، ٢شنطٖا
زَ ٕٚعٓاٖا ٜٛدب ايًبؼ ٚ ،خًٖٛا َٔ إعٓ ٢خ٬ف ا٭قٌ

()1

غٛض ٠ايعَط  ،آ. 73 : ١ٜ

()2

غٛض ٠ا٭ْبٝا ، ٤آ. 97 : ١ٜ

( ٚ ،) 6اؿطٚف

(  ) 3غٛض ٠ا٭ْبٝا ، ٤آ. 96 ١ٜ
(  ) 4ايؿاخط . 816
()5

ٜٛٓط  :إٓكـ ٚ ، 248اٱْكاف ٚ ، 456 / 2ايًباب ٚ ، 419 / 1ؾطح ايطن392 / 4 ٞ
ٚايؿاخط ٚ ، 816اؾٓ. 16 ٢

( ٜٛٓ )7( ، ) 6ط  :ايًباب ٚ ، 419 / 1ايؿاخط . 816
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ٚنعت ي٬ختكاض  ،أ ٚعٛن ڄا عٔ شنط اؾٌُ ٚ ،ظٜازتٗا تٓكض شيو ،٭ٕ
ايعٜازَٓ ٠اؾ ١ٝي٬ختكاض ( . ) 1
املرِب الجاٌ٘ :

ٜصٖب ايهٛؾٚ ،) 2 ( ٕٛٝا٭خؿـ (  ) 3إٍ دٛا ظ ظٜازٚ ( ٠ا ) ٚايعڀـ ٗ

ايهْٚ ، ّ٬ػب٘ ابٔ ٜعٝـ يًبػسازٚ ، ) 4 ( ٌٜتابعِٗ ابٔ َايو سٌ ٜك: ٍٛ
(( ٚقس تعاز ايٛاٚ ٚايـا ، ٤ؾُٔ ظٜاز ٠ايٛا ٚقٛي٘ تعاٍ ( :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ) .) 5 (.......
ٚاغتسيٛا عًَ ٢صٖبِٗ بايػُاع (  َٔ ،) 6شيو قٛي٘ تعاٍ (( :ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ) (  ،) 7قايٛا  :إعٓ : ٢ست ٢إشا داٖٚ٤ا ؾتشت أبٛابٗا ،
ؾايو  ّ ٫تاّ بسْٗٚا َٔٚ ،شيو قٛي٘ تعاٍ :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭠ ﭡ ﭢﭼ(.)8
ﭢﭼ( .)8قايٛا  :ايٛا ٚظا٥س ; ٠أ : ٟأشْت (ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ) َٔٚ ،
ايؿعط اغتسيٛا بك ٍٛايؿاعط :

()2

ٜٛٓط  :إٓكـ ٚ ، 248اٱْكاف ٚ ، 456 / 2ايؿاخط ٚ ، 816اؾٓٚ ، 164 ٢إػين
ٚ ، 417 / 2اشلُع . 230/ 5

()3

ٜٛٓط  :إٓكـ ٚ ، 248اٱْكاف ٚ ، 456 / 2ؾطح ايطنٞ

ٚ ، 392 / 4ؾطح

ٚايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ، 810 ٟاؾٓٚ ، 164 ٢إػين ٚ ، 417 / 2اشلُع . 230 / 5
()4

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ . 11 / 5

()5

ؾطح ايتػ٘٫ ٌٜبٔ َايو . 355 / 3

()6

ٜٛٓط

 :إٓكـ

ٚ ، 248اٱْكاف

ٚ ، 458 ، 457 ، 457 / 2ايًباب

ٚايؿاخط ٚ ، 816اؾٓٚ ، 165 ٢إػين ٚ ، 417 / 2اشلُع . 230 / 5
()7

غٛض ٠ايعَط  ،آ. 73 ١ٜ

()8

غٛض ٠اْ٫ؿكام  ،آ. 2 ، 1 ١ٜ
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، 420 / 1

()1

ه ٴِ
ست ٢إشا ځقُٹًځتٵ بٴ٘ڂ ْٚڂ

نِٵ ؾٳبټٛا
ٚضٳأځ ٵٜتٴِ أبٓٳا٤ٳ ڂ

ٚقًځب ٴت ٴِ ٚځٗٵ ٳط اجملځ ٿٔ ئــا

ب
إٕ ايً ٝ٦ٳِ ايعادٹ ٴع اـ ټ

ٚايتكسٜط ( قًبتِ ) بس ( ٕٚايٛا.) ٚ
ٚأدٝب عٔ شيو بإٔ ظٜاز ٠ايٛا ٚمل تجبت ٗ ؾ َٔ ٤ٞايه ّ٬ايؿكٝح

()2

ٚعٔ اٯ ١ٜا٭ ٍٚإٔ ( ايٛا ) ٚؾٗٝا عاطؿٚ ١يٝػت ظا٥سٚ ، ٠دٛاب ( إشا ) قصٚف
ٚايتكسٜط  :ست ٢إشا داٖٚ٤ا ٚؾتشت أبٛابٗا ؾاظٚا ْٚعُٛا ٚ .نصيو اٯ ١ٜايجاْ١ٝ
( ايٛا ) ٚعاطؿٚ ، ١اؾٛاب قصٚف ٚايتكسٜط  :إشا ايػُا ٤اْؿكت ٚأشْت يطبٗا
ٚسكتٜ ،ط ٣اٱْػإ ايجٛاب ٚايعكاب( َٚ ،) 3جٌ شيو بٝت ايؿعط ٚ ،ايتكسٜط ؾ: ٘ٝ
ؾ :٘ٝست ٢إشا قًُت بڀْٛهِ ٚ ،ضأٜتِ أبٓا٤نِ ؾبٛا ٚ ،قًبتِ ٗٚط اجملٔ يٓا ،
بإ غسضنِ  ّ٩ٍٚنِ ( ٚ ،) 4سصف اؾٛاب ٖٓا يٌعًِ ب٘ ٚ ،إطاز اٱهاظ .
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘  :التعمٗن بأنجس عم: ٛ

اعتُس ايبعً ٗ ٞتطدٝح عسّ ظٜاز ٠ايٛا ٚعً ٢ايعً ١ايٓشٚ ، ١ٜٛبايتشسٜس
عً ١ا٫ختكاض  ،ؾاؿطٚف ٚنعت ي٬ختكاض ٗ ايه ، ّ٬نُا أنس ايبعًٞ
ٖص ٙايعً ١بعً ١أخط ٖٞٚ ،٣عً ١أَٔ ايًبؼ  ،ؾهٌ َا ٪ٜز ٟإٍ اٍيبؼ ٗ إعٓ٢
هب ا٫بتعاز عٓ٘ ٚ ،اؿطٚف ٚنعت ٕعاْٚ ٞإشا شنطت بسْٗٚا أز ٣شيو

()1

ايبٝتإ َٔ ايهاٌَ َ( ،تـاعًٔ) ايعطٚض (ْهِٴ ) سعاٚٚ ،٤ظْٗا (َتؿا ) ٚؼ ٍٛإٍ
(ؾعًٔ )  ٖٛٚب ْ ٫ػب  ٗ ٠اٱْل اف  ، 458 / 2ايًباب  ، 420 / 1اؾٓ، 165 ٢
ٜٓٚػب٘ ابٔ َايو ٗ ؾطح ايتػٗ ٌٝيٮغٛز بٔ ٜعؿط

َٚ ، 355/3عٓ ( ٢قًُت ) أٟ

نجطت قباً٥هِ  ،يػإ ايعطب ( قٌُ ) . 3742 / 41
()2

ٜٛٓط  :أَاٍ ٟابٔ ايؿذط. 122 / 2 ٟ

()3

ٜٛٓط  :اٱْكاف  ، ٚ460 ، 459 / 2ايًباب ٚ ، 420 / 1ؾطح إؿكٌ ٚ ، 12 / 5ايؿاخط
ٚ ،816اؾٓ. 166٢

()4

ٜٛٓط  :أَاي ٞابٔ ايؿذطٚ ، 121 / 2 ٟاٱْكاف ٚ ، 460 / 2ايًباب ٚ ، 420 / 1ؾطح
إؿكٌ ٚ ، 12/5ايؿاخط ٚ ، 816اؾٔ. 166 ٣
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يٌٸبؼٚ ،ىتِ باغتكشاب ا٭قٌ ; ٭ٕ نٌ َا خايـ ايػابل ٖ ٛكايـ
يٮقٌ ٗ قٛاعس ايٓش. ٛ
الرتجٗح :

ايطادح َصٖب اؾُٗٛض ; ٭ٕ ايٛا ٗ ٚا٭قٌ سطف ٚنع ٕعٓ٢
ٚشنطٖا زَ ٕٚعٓاٖا ٜٛدب ايًبؼ ٚ ،خًٖٛا َٓ٘ خ٬ف ا٭قٌ.
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،

ٌص املطأل:ٛ

املطتخل لمسفع باألصالٛ

ٜك ٍٛايبعً (( : ٞاٱعطاب ا٭قً ٖٛ ٞإؼٳ تٳسلټ بڀطٜل ا٭قايٚ ،١غرلٴ
ا٭قًَ ٖٛ ٞا نإ ًَشك ڄا بػرل ، ٙؾُػتشل ايطؾع بڀطٜل ا٭قاي ١ايؿاعٌ .....
 َٔٚايٓاؽ َٔ شٖب إٍ إٔ ايطؾع َٛنٛع ٕا ٜ ٫ػتغٓ ٢عٓ٘ ،ؾذعٌ ايعً ١داَع١
يًؿاعٌٚ ،إبتسأ ٚاـدل ْٝع ڄا ٚايكشٝح ا٭ ;ٍٚ٭ٕ إعطاب ايؿاعٌ ٗ ا٭قٌ
إِا نإ يطؾع ايًبؼ ايص ٟبٚ ٘ٓٝبٌ إؿعٚ ،ٍٛيٝؼ إبتسأ أ ٚاـدل نصيو;
٭ٕ َعطؾ ١ايؿطم بٌ إبتسأ ٚاـدل يٝػت َٔ سٝح ايًؿ ،ٜبٌ َٔ سٝح
إعٓ.)1( ))٢
حتمٗن املطأل:ٛ

اختًـ ٗ أقٌ إطؾٛعات أٖ ٛإبتسأ أ ٚاـدل أّ ايؿاعٌ؟ ٜٚط ٣أب ٛسٝإ
إٔ اـ٬ف س ٍٛأقٌ إطؾٛعات خ٬ف  ٫هس ٟؾ ٦ٝڄا

.

ٚيًٓشاٖ ٗ ٠ص ٙإػأي ١ث٬ثَ ١صٖ1ب:
املرِب األٔه:

ٜط ٣أقشاب٘ إٔ ا٭قٌ ٗ إطؾٛعات ٖ ٛإبتسأٚ ،يصيو ٖ ٛإػتشل
 ٬عًٜٚ ، ٘ٝععٖ ٣صا ايطأ ٟيػٝب;ٜ٘ٛ
يًطؾعٚ ،ايؿاع ٍ ؾطع عٓ٘ ٚيصيو ضؾع ٓ ڄ

()3

يكٛي٘ ٗ ايهتاب ٚ (( :اعًِ إٔ ا٫غِ أ ٍٚأسٛاي٘ ا٫بتساٜٚ .)4( ))... ٤ك ٍٛإدلز :

(  ) 1ايؿاخط .852
( ٜٛٓ ) 2ط  :ايتص. 244/3 ٌٜٝ
( ٜٛٓ ) 3ط  :إق٬ح اـًٌ يًبڀًٛٝغٚ ،110 ٞؾطح إؿكٌ ٚ ،198 /1اشلُع ٚ ،3 /2ساؾ١ٝ
ايكبإ .300/1
(  ) 4ايهتاب .23 /1
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((ٚإِا نإ ايؿاعٌ ضؾعاڄ; ٭ْ٘ ٖٚ ٛايؿعٌ ًْ ١وػٔ عًٗٝا ايػهٛتٚ ،ػب
بٗا ايؿا٥س ٠يًُداطب ،ؾايؿاعٌ ٚايؿعٌ َٓعي ١ا٫بتسا.)1( ))... ٤
 ٬يًؿعٌ ٚايؿاعٌ ٖٚ ،صا ايطأ ٟأخص ب٘ ابٔ
ؾكس دعٌ إبتسأ ٚاـدل أق ڄ
ايػطاز (ٚ ،)2عً ٘ٝاؾطَٚ ،)3( ٞتابعِٗ ايػرلاٗ عٓسَا قاٍ ٚ(( :قس استر بعهِٗ
بإٔ ايؿاعٌ َهاضع يًُبتسأ; ٭ْ٘ ىدل عٓ٘ بؿعً٘ ايص ٟقبً٘ ،نُا ىدل عٔ
إبتسأ غدل ٙايص ٟبعس ،ٙؾايؿعٍ ٚايؿاعٌ نإبتسأ ٚاـدل ٖٚ ،)4( ))...صا إصٖب
اختاض ٙنصيو ايبڀًٛٝغٚ ،)5( ٞا٭ْباضٚ ،)6( ٟابٔ َايو (.)7
ٚقس استذٛا ٕا شٖبٛا إي ٘ٝباٯت:ٞ
.1

إٔ سهِ إبتسأ إٔ ٪ٜت ٢ب٘ أ٫ٚڄٚ ،سهِ ايؿاعٌ إٔ ٪ٜت ٢ب٘ ثاْٝاڄ  ،أٟ

ٜكسّ إبتسأ قبٌ اؿسٜح عٓ٘ ،غ٬ف ايؿاعٌ سٌ ٜكسّ اؿسٜح عٓ٘ قبً٘.
.2

إٔ تأخرل إبتسأ ٜ ٫بڀٌ نَ ْ٘ٛبتسأٚ ،ايؿاعٌ إشا تكسّ عً ٢ايؿعٌ ٚمل

ٜهٔ ؾ ٘ٝنُرل عا٥س إٍ َؿعٛي٘ قاض َبتسأ  ٫غرل ٚ ،شيو م( :ٛظٜس أخٛى)،
(ٚايكا ٗ ِ٥ايساض ظٜس) .ؾعٜس ٗ ن ٬إجايٌ َبتسأ(.)8
.3

ايؿاعٌ ٚسسٜج٘ أ ٟؾعً٘ إتشسٻخ ب٘ عٓ٘ ٜػسإ َػس اـدل عٔ إبتسأ

َجٌ( :ظٜس قاّ أبٜٛ ٫ٚ ،) ٙٛدس َبتسأ ٚخدل ٜػسإ َػس سسٜح ايؿاعٌ
ايؿعٌَ ٫ٚ ،ػس ايؿاعٌ.
(  ) 1إكتهب .146 /1
( ٜٛٓ ) 2ط  :ا٭ق.58 /1 ٍٛ
( ٜٛٓ ) 3ط  :إق٬ح اـًٌ .111
(  ) 4ؾطح ايػرلاٗ .261 /1
( ٜٛٓ ) 5ط  :إق٬ح اـًٌ .112
( ٜٛٓ ) 6ط  :أغطاض ايعطب.62 ١ٝ
( ٜٛٓ ) 7ط  :ؾطح ايهاؾ.337 /1 ١ٝ
( ٜٛٓ ) 8ط  :إق٬ح اـًٌ ٚ ،112ايًباب ٚ ،124 /1اشلُع .3 /2
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أٟ

.4

قايٛا بإٔ إبتسأ ٕا نإ سهُ٘ إٔ ٜه ٕٛعاض ٜڄا َٔ عاٌَ يؿٜ ٞٛكذلٕ

ب٘ٚ ،نإ سهِ ايؿاعٌ إٔ ٜه ٕٛعاًَ٘ يؿٞٛٽا ،ؾإٕ شيو هعٌ إبتسأ ؾب ٗٝڄا
بايبػٚ ،٘ٝايؿاعٌ بإطنبٚ ،ايبػَ ٘ٝكسّ عً ٢إطنب(.)1
.5

ق ٌٝبإٔ إبتسأ عاٌَ َعُ ٗ ،ٍٛسٌ إٔ ايؿاعٌ َعُ ٍٛؾك٘  ،ؾسٍ شيو

عً ٢إٔ إبتسأ ٖ ٛا٭قٌٚ ،ايؿاعٌ تابع ي٘(.)2
املرِب الجاٌ٘:

ٜصٖب أقشاب٘ إٍ إٔ ايؿاعٌ ٖ ٛا٭قٌ يًُطؾٛعات; يصيو ٖ ٛإػتشل

يًطؾعٚ ،إٔ ضؾع إبتسأ ٚاـدل نإ تبعاڄ يًؿاعٌ  َٔٚ ،أٚا َٔ ٌ٥قاٍ بصيو
ايعداد ٞعٓسَا قاٍ  (( :اعًِ إٔ ا٫غِ إبتسأ َطؾٛعٚ ،خدل ٙإشا نإ ازل ڄا
ٚاسسڄا َجً٘ ؾَٗ ٛطؾٛع أبسڄا ٚشيو قٛيو

 ( :ظٜس قا ،) ِ٥ؾـ (ظٜس) َطؾٛع; ٭ْ٘

َبتسأٚ ،ا٫بتساَ ٤عٓ ٢ضؾع٘ َ ٖٛٚهاضعت٘ يًؿاعٌ

 ٖٛٚ ،)3( ))...ضأٟ

اجلضداْٚ ،)4( ٞايعكؿطٚ ،)5( ٟابٔ اؿادب ( ٖٛٚ ،)6اختٝاض ْاعَٔ ١
إتأخطٜ ،)7(ٜٔك ٍٛابٔ ٜعٝـ ٚ (( :ايص ٟعً ٘ٝسصام أقشابٓا اي ّٛٝإصٖب
ا٭ ،)8())ٍٚأ ٟن ٕٛايؿاعٌ ٖ ٛإطؾٛع با٭قايٚ ،١قس ْػب٘ ايػٛٝط ٞيًدً.)9(ٌٝ
يًدً.)9(ٌٝ

( ٜٛٓ ) 1ط  :إق٬ح اـًٌ . 112
( ٜٛٓ ) 2ط  :اشلُع .3 /2
(  ) 3اؾٌُ يًعداد.36 ٞ
( ٜٛٓ ) 4ط  :إكتكس .210 /1
( ٜٛٓ ) 5ط  :إؿكٌ .70
()6

ٜٛٓط  :ؾطح ايطن.185 /1 ٞ

()7

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ ٚ ،199 /1ايؿاخط ٚ ،852ؾطح ؾصٚض ايصٖب .187

(  ) 8ؾطح إؿكٌ .199 /1
( ٜٛٓ ) 9ط  :اشلُع .3 /2
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 ًِٗٓٚعً ٢ايك ٍٛبصيو َا ٜأت:ٞ
.1

قايٛا بإٔ غٝب ٗ ٜ٘ٛنتاب٘ قسّ اؿسٜح عٔ ايؿاعٌ قبٌ سسٜج٘ عٔ

إبتسأ(.)1
.2

إٔ ضؾع ايؿاعٌ ي٘ ؾا٥س ٗ ٠بٝإ ايؿطم بٌ إعاْٚ ٞاييت يٖ٫ٛا يٛقع ايًبؼ

ٗ ايه ، ّ٬ؾطؾع٘ هعً٘ َتُٝع اڄ عٔ إؿع ، ٍٛأَا ضؾع إبتسأ ٚاـدل مل ٜهٔ
٭َط ىؿ ٢ايتباغ٘ ،بٌ يهطب َٔ ا٫غتشػإ; ٭ٕ َعط ؾ ١ايؿطم بُٗٓٝا عٔ
ططٜل إعٓ ٫ ٢عٔ ططٜل ايًؿ ،ٜنُا إٔ إبتسأ َؿتكط يًددل بعس ، ٙناؾتكاض
ايؿاعٌ إٍ اـدل ايص ٟقبً٘(.)2
.3

ٕا نإ أقٌ ايه ّ٬اـدلٚ ،ا٭قٌ ايؿعٌ; ٭ْ٘ ٜه ٕٛخدلاڄ  ٫كدل اڄ

عٓ٘ ،ؾكس خًل يًددلٚ ،ايؿاعٌ ناؾعَٚ َ٘ٓ ٤عُ ٍٛي٘ ؾهإ أق٬ڄ(.)3
.4

عاٌَ ايؿاعٌ يؿ ٖٛٚ ٞٛايؿعٌ أ ٚؾبٗ٘ ،غ٬ف إبتسأ ؾإٕ عاًَ٘

َعٓ ٖٛٚ ٟٛا٫بتساٚ ،٤ايعاٌَ ايًؿَ ٞٛكسّ عً ٢ايعاٌَ إعٓ.)4(ٟٛ
املرِب الجالح:

ق ٌٝنٌ إطؾٛعات أقٌ ٖٛٚ ،ضأ ٟا٭خؿـ

(ٚ ،)5ابٔ ايػطاز (،)6

ٚاختٝاض ايطن ٞيكٛي٘  (( :إطؾٛعات َا اؾتٌُ عً ٢عًِ ايعُس ;٠٭ ٕ ايطؾع ٗ
إبتسأ ٚاـدل ٚغرلٖا َٔ ايعُس يٝؼ َعُ ٍٛعً ٢ضؾع ايؿاعٌ نُا بٓٝا ،بٌ ٖٛ
أقٌ ْٝع ايعُس)) (.)7
()1

ٜٛٓط  :إق٬ح اـًٌ .110

()2

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ ٚ ،198 /1ايؿاخط ٚ ،852ؾطح ؾصٚض ايصٖب .187

()3

ٜٛٓط  :ايؿاخط .852

()4

ٜٛٓط  :ؾطح ؾصٚض ايصٖب .187

()5

ٜٛٓط  :اشلُع .4 /3

()6

ٜٛٓط  :إكسض ايػابل .4/3

()7

ؾطح ايطن.184 ٞ
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املرِب السابع:

ق ٌٝإبتسأٚ ،اـدلٚ ،ايؿعٌ إهاضعٚ ،اغِ َا مل ٜػِ ؾاعً٘ ٖٞ
ا٭قٌٖٚ ،صا ضأ ٟابٔ بابؿاش(.)1
املرِب ارتاوظ:

ق ٌٝا٭قٌ ٖ ٛايؿعٌ إضاضع ٚايؿاعٌ ٖٛٚ ،ضأ ٟاـٛاضظَ.)2(ٞ
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :العم ٛالٍخٕٖ: ٛ

ٜعتُس ايبعً ٗ ٞإثبات سهُ٘ عً ٢ايعً ١ايٓشٚ ،١ٜٛؼسٜسڄا عً ٢أَٔ
ايًبؼ ،ؾايؿاعٌ عٓس ايبعًَ ٞطؾٛع ستًٜ ٫ ٢تبؼ بإؿع َٔ ٖٞٚ ، ٍٛايعًٌ اييت
ٜهجط ايتع ٌٜٛعًٗٝا ٗ ايٓش ;ٛ٭ٕ نٌ َا ٩ٟز ٟإٍ يبؼ َعَٓ ٢عٓ ٢آخط هب
ا٫بتعاز عٓ٘ ٪ٜٚ ،نس ٖص ٙايعً ٗ ١سسٜج٘ عٔ إبتسأ ٚاـدل ،إش مث ١ؾطم بٌ
ايؿاعٌ ٚإبتسأ ٚاـدل ٗ شيو; ٭ُْٗا ٜ ٫كع بُٗٓٝا يبؼ َٔ دٗ ١ايًؿ ٜنُا
ٜكع بٌ ايؿاعٌ ٚإؿع.ٍٛ
الرتجٗح:

ايطادح عٓس ٟإصٖب ايجايح ،أ ٟايك ٍٛبإٔ ن٬ڄ َٓٗا عُس ٠ؾٗ ٛأقٌ
بصات٘; ٚشيو ٭ٕ إبتسأ ٚاـدل عُس ٗ ٠اؾًُ ١ا٫زلٚ ،١ٝايؿاعٌ عُسٗ ٠
ايؿعً ،١ٝؾًٝؼ ٖٓاى ؾطم ست ٢وٌُ أسسُٖا عً ٢اٯخط.

احملػب .289 /1
٠
(  ) 1ؾطح إكسَ١
(  ) 2اـٛاضظَ ،ٞؾطح إؿكٌ ٗ قٓع ١اٱعطاب إطغ ّٛبايتدُرل ،أضبع ١أدعا ،٤ت
عبسايطٓٔ ايعج ،1 :ٙ ،ٌُٝزاض ايػطب اٱغ ،َٞ٬برلٚت.257 ،256 /1 ،1990 ،
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 :ز.

الفصن الجالح
الدلٗن العكم٘
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ٌص املطأل:ٛ

أصن ٌُٕ املجٍٔ ٜادتىع

ٜك ٍٛايبعً(( : ٞايٓ ٗ ٕٛايتجٓٚ ١ٝاؾُع عٛض َٔ اؿطنٚ ١ايتٜٓٔٛ
 ٕٟناْا ٗ ايٛاسس عٓس (غٝبْٛٗٚ )ٜ٘ٛض ايٓش ;ٌٜٛ٭ٕ ا٫غِ َػتشل
اٍٍٻشٳ ٵ
يًشطنٚ ،١قس تعصضا ٗ ايتجٓٚ ١ٝاؾُعٚ ،ايٓ ٕٛقاؿ ١إٔ ته ٕٛعٛن ڄا َٓٗا،
ٗٳ ٵؽ ٴٍب عً ٢اي ٔٛأْٗا ظٜست يصيو

ٚ .....قاٍ بعض ايبكط ٖٞ : ٌٜعٛض َٔ

اؿطنَ ١ع ا٭يـ ٚايٚ ،ّ٬ؾُٝا ٜٓ ٫كطف َٔٚ ،ايتٓ ٚ ٜٔٛسس ٗ ٙم :ٛؾَ ٬ا
ظٜسٚ ،....ق ٖٞ : ٌٝبسٍ َٔ اؿطنَ ١ڀًكاڄٚ ،ق َٔ : ٌٝايتٓٚ ٜٔٛسسٚ ،ٙقاٍ
ايؿطا :٤ؾڂطٸم بٗا بٌ أيـ ايت خٕٚ ،٠ٟبٌ إٓكٛب إٕٓٛ

ٚايكشٝح ا٭ٕ ٍٚا

ٴشىٹ ض ))(.)1
حتمٗن املطأل:ٛ

اختًـ ايٓشا ٗ ٠ظٜاز ٠ايٓ ٗ ٕٛإجٓٚ ٢اؾُعٚ ،شلِ ٗ شيو عسَ ٠صاٖب:
املرِب األٔه:

ٜصٖب غٝبْٛٗٚ ٜ٘ٛض ايبكط ٌٜإٍ إٔ ٖص ٙايٓ ٕٛعٛض َٔ اؿطن١
ٚايتٓ ٜٔٛايًص ٜٔناْا ٗ إؿطز (ٜ ،)2ك ٍٛغٝبٚ (( :ٜ٘ٛته ٕٛايعٜاز ٠ايجاْْْٛ ١ٝاڄ،
نأْٗا عٛض ٕا َٓع َٔ اؿطنٚ ١ايتَٓ ٖٛٚ ،)3( )) ٜٔٛا ب ٘ٓٝاؾطداْٗ ٞ
إكتكس بكٛي٘ ٚ (( :أَا ايٓ ٗ ٕٛق ٍٛىَ :ػًُإ َٚػًُ ،ٕٛؾإْ٘ عٛض َٔ
(َػًُإ) سطف إعطاب نايتاٗ ٤

اؿطنٚ ١ايتٓٚ ،ٜٔٛشيو إٔ ا٭يـ ٗ

(قا ،)١ُ٥ؾهُا إٔ ايتاٜ ٤ه ٕٛي٘ سطنٚ ١تٓ ٜٔٛنُا ٜه ٕٛيًَُ ٗ ِٝػًِ
ٚاي ٗ ّ٬ضدٌ ؾًُا َٓع ا٭يـ اؿطنٚ ١ايتٓ ٜٔٛدعٌ ايٓ ٕٛعٛن ڄا َُٓٗا; ٭ٕ
ا٫غِ إشا مل ٜي مل هع إٔ ٜعط َٔ ٣اؿطنٚ ١ايتٓ.)4( ))ٜٔٛ
(  ) 1ايؿاخط .83
( ٜٛٓ ) 2ط  :أغطاض ايعطبٚ ،50 ١ٝايًباب ٚ ،105 /1ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،153 /1ؾطح
ايطنٚ ،88 /1 ٞايؿاخط ٚ ،83ا٫ضتؿاف ٚ ،571 /2ايتصٚ ٌٜٝايتهُٚ ،301 /1 ٌٝساؾ١ٝ
ايكبإ .160 /1
(  ) 3ايهتاب .18 ،17 /1
(  ) 4إكتكس .187 /1
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ٚق ٍٛغٝب ٌٓ ٜ٘ٛايهجرل ٜٔعً ٢ايك ٍٛبإٔ َطاز ٙأْٗا عٛض َٔ
اؿطنٚ ١ايتٓ ، ٜٔٛيهٔ َطاز ٙإٔ ايٓ ٕٛظٜست ٗ اٯخط يٗٛٝط ؾٗٝا سهِ
اؿطنٚ ١ايتٓ ٜٔٛايًص ٜٔناْا ٗ إؿطز ٚ ،يٝػت بعٛض ٭ْ٘ قاٍ  (( :نأْٗا
عٛض)) ،ؾؿبٗٗا بايعٛض ٚمل هعًٗا عٛناڄ(ٖٚ ،)1صا َٖ ٛؿٗ ّٛايعٛض ٗ ٖصا
إصٖب.
ٚاؿذٕ ١صٖبِٗ نُا بٗٓٝا اؾطداْ ٗ ٞايٓل ايػابل تهُٔ ٗ إٔ
ا٫غِ عهِ ا٫زلٚ ١ٝايتُهٔ تًعَ٘ سطنٚ ١تٓ ،ٜٔٛؾاؿطن ١تبٌ َعٓاٙ
ايٓشٚ ،ٟٛايتٓ ٜٔٛزي ٌٝنَٓ ْ٘ٛكطؾ ڄا َتُهٓاڄ ٚ ،عٓس ايتجٓٚ ١ٝاؾُع ؾإْ٘
ٜهِ إٍ غرلْ ِٜٚ ٙع َٔ اؿطنٚ ١ايتٓ ،ٜٔٛيهٔ سك٘ َٔ ا٫زلٚ ١ٝايتُهٔ ٫
ٜعاٍ قاُ٥اڄ ؾ ; ٘ٝيصيو عٛض بايٓ ٕٛاييت ٖ ٞزي ٌٝعً ٢سهِ اؿطنٚ ١ايتٜٓٔٛ
ايًص ٜٔناْا ٗ إؿطز( ،)2نُا إٔ ايٓ ٕٛتجبت ٗ ايٓهط ٠إٓكطؾٚ ،١تػك٘ ٗ
اٱناؾ ١نُا ٜػك٘ ايتٓٚ ،)3(ٜٔٛعًَ ٢صٖبِٗ ْاع َٔ ١ايٓشا.)4(٠
املرِب الجاٌ٘:

ٚؾ ٘ٝإٔ ٖص ٙايٓ ٕٛظٜست ٭ْٗا عٛض َٔ سطن ١إؿطز

َ ٖٛٚ ،صٖب

ايعداز( ً٘ٓٚ ،)5عً ٢ايك ٍٛبصيو إٔ ٖص ٙايٓ ٕٛتجبت َع ا٭يـ ٚاي ّ٬نُا
تجبت اؿطن.)6(١

( ٜٛٓ ) 1ط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،153 /1ايتصٚ ٌٜٝايتهُ.301 /1 ٌٝ
( ٜٛٓ ) 2ط  :إكتكس ٚ ،187 /1ايًباب ٚ ،106 /1ؾطح إؿكٌ .189 /3
( ٜٛٓ ) 3ط  :ايًباب .106 /1
( ٜٛٓ ) 4ط  :إكتكس ٚ ،187 /1ؾطح إؿكٌ ٚ ،189 /3ؾطح ابٔ عكؿٛض ٚ ،153 /1ؾطح ابٔ
ائاٚ ،44 ِٚايؿاخط .83
( ٜٛٓ ) 5ط  :ايؿاخط ٚ ،83ايتصٚ ٌٜٝايتهُٚ ،295 /1 ٌٝا٫ضتؿاف ٚ ،570 /2إػاعس ،47 /1
ٚاشلُع .163 /1
( ٜٛٓ ) 6ط  :ايتصٚ ٌٜٝايتهُ.295 /1 ٌٝ
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ٚشيو م( :ٛايطد )ٕ٬ؾجبتت ايَٓ ٕٛع ا٭يـ ٚاي ،ّ٬نُا تجبت اؿطن١
َعُٗا ٗ إؿطز م ( : ٛايطدٌٴ) ،أَا ايتٜٓ ٫ ٜٔٛجبت َع ا٭يـ ٚاي ٗ ّ٬إؿطز ;
ٚيصيو  ٫ته ٕٛايٓ ٗ ٕٛإجٓٚ ٢اؾُع عٛناڄ عٓ٘ ٗ م( ٛايطد.)ٕ٬
ٚقس ضز ٖصا ا٫عتكاز بإٔ ايٓ ٕٛزخًت قبٌ زخ ٍٛا٭يـ ٚاي ّ٬عٛن ڄا عٔ
اؿطنٚ ١ايتٓ ،ٜٔٛثِ زخًت ا٭يـ ٚاي ّ٬يًتعطٜـ ٚمل وصف ايٓ ٕٛبعس زخٍٛ
ا٭يـ ٚاي ّ٬يكٛت٘ عطنت٘ ( ،)1نُا اعذلض عً ٘ٝابٔ َايو بكٛي٘ ٚ (( :أَا
ايٓ ٕٛؾًٝػت عٛن ڄا َٔ سطن ١ايٛاسس; ٭ٕ اؿطٚف ايج٬ثْ ١ا٥ب ١عٔ
اؿطنات قاَ ١ُ٥كاَٗا ٗ بٝإ َكته ٢ايعاٌَ  ،ؾ ٬ساد ١إٍ ايتعٜٛض )) (،)2
نُا أبڀً٘ ايطن ، ٞعصف ايٓ ٗ ٕٛاٱناؾ ١إش ايتَٓ ٖٛ ٜٔٛا ٜح

شف ٗ

اٱناؾ.)3(١
املرِب الجالح:

شٖب ابٔ نٝػإ إٍ إٔ ايٓ ٗ ٕٛإجٓٚ ٢اؾُع عٛض َٔ ايتٜٓٔٛ
ؾك٘( ،)4أ ٟغ٬ف َصٖب ايعداز ٚ ،قس ؾػط ٙاؾطداْ ٞبكٛي٘ ٚ (( :قس دعٌ
بعض ايعًُا ٤ي٘ ساي ١ثايج ٖٛٚ ،١إٔ ٜه ٕٛعٛن ڄا َٔ ايتٓٚ ٜٔٛسسٚ ٙشيو قٛيو :
غَ٬ا ظٜس; ٭ْو تػكڀ٘ غكٙٛ

ايتٓ ٗ ٜٔٛقٛيو  :غ ّ٬ظٜسٚ ،اؿطن٫ ١

تػك٘ َع اٱناؾ.)5( )... ١
ٚقس أٚنح أب ٛسٝإ سذ ١ابٔ نٝػإ بكٛي٘ ٚ (( :اغتسٍ عً ٢شيو بإٔ
اؿطن ١قس عٛض َٓٗا ايتػٝرل ٚاْ٫ك٬ب ٗ ايٓكب ٚاـؿض ٗٚ ،ايطؾع قاّ
( ٜٛٓ ) 1ط  :ايًباب ٚ ،106 /1ؾطح إؿكٌ .189 /3
(  ) 2ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو . 75 /1
( ٜٛٓ ) 3ط  :ؾطح ايطن.89 /1 ٞ
( ٜٛٓ ) 4ط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،570 /2ايتصٚ ،295 /1 ٌٜٝإػاعس ٚ ،47 /1اشلُع .163 /1
(  ) 5إكتكس .190 /1
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تطى ايعَ ١َ٬كاّ ايعٚ ،١َ٬أَا ايتٓ ٜٔٛؾًِ ٜعٛض َٓ٘ ؾ٤ٞ

 .ؾًصيو ناْت

ايٓ ٕٛعٛناڄ َٓ٘ٚ ،يصيو سصؾت يٲناؾ ١نُا وصف ايتٓ.)1( ))... ٜٔٛ
ٚقس ضز َصٖب٘ باٯت:ٞ
.1

 ٬عً ٢أْٗا عٛض َٔ ايتٓ ;ٜٔٛبٌ ٭ٕ
إٔ عسّ ثباتٗا ٗ اٱناؾ ١يٝػت زي ٝڄ

إهاف إي ٘ٝعٛض َٔ ايتَٓٛ ٗ ٜٔٛنع٘ ; ٚشلصا نإ َٔ ُاّ إهاف ٚ ،ثبٛت
ايتٓ٪ٜ ٜٔٛز ٟإٍ اؾُع بٌ ايعٛض ٚإعٛضٚ ،إٍ قڀع ا٭ ٍٚعٔ ايجاْ.)2(ٞ
.2

ضز َصٖب٘ بجبات ايَٓ ٕٛع ا٭يـ ٚاي.)3(ّ٬

.3

ق :ٌٝإٕ ٖص ٙايٓ ٕٛيٝػت عٛن ڄا عٔ ايتٓ ;ٜٔٛيجبٛتٗا ؾُٝا  ٫تٓٗ ٜٔٛ

ٚاسسَ ،ٙجٌ (ٜا ظٜسإ)  ٫( ٚضدًٌ) (.)4
ٚقس أداب أب ٛسٝإ عٔ ٖصا ا٫عذلاض بكٛي٘ ٚ (( :مل ٜسخٌ سطف ايٓسا٤
 )٫( ٫ٚإ ٫عًَ ٢جٓ ٢قس اغتشل ايٓ ٕٛعٛن ڄا َٔ ايتٓ ٜٔٛايص ٟنإ ٗ ايٛاسس،
ؾبك ٞعً ٢ساي٘ ٚإٕ نإ قس عطض ي٘ ايبٓا ، ٤اعتباضڄا بأقً٘ َ ٫ا آٍ إئَ ٘ٝ
ايبٓا ٤ايعاضض)) (.)5
.4

ٚضز نصيو بجبٛت ايٓ ٗ ٕٛتجَٓ ١ٝآٜ ٫كطف م ( : ٛأٓطإ)ٚ ،يٝؼ ٗ

َؿطز ٙتٓ ،ٜٔٛؾته ٕٛايٓ ٕٛع ٚن ڄا َٓ٘ (.)6

(  ) 1ايتصٚ ٌٜٝايتهُ ،296 ،295 /1 ٌٝنُا ٚضز ٗ اشلُع .163 /1
( ٜٛٓ ) 2ط  :ايًباب ٚ ،107 /1اشلُع .163 /1
( ٜٛٓ ) 3ط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،153 /1اشلُع .163 /1
( ٜٛٓ ) 4ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،75 /1اشلُع .163 /1
(  ) 5ايتصٚ ٌٜٝايتهُ.296 /1 ٌٝ
( ٜٛٓ ) 6ط  :ايتصٚ ٌٜٝايتهُٚ ،296 /1 ٌٝاشلُع .163 /1
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املرِب السابع:

َ ٖٛٚصٖب ابٔ دين (ٚ ،)1ساقً٘ أْٗا عٛض َٔ اؿطنٚ ١ايتٓ ٜٔٛؾُٝا
ٚدسا ٗ َؿطزٚ ،ٙشيو ٗ نٌ َٛنع ٜ ٫ه ٕٛا٫غِ إتُهٔ ؾَ ٘ٝهاؾاڄ،
َ ٫ٚعطؾ ڄا ب ّ٬إعطؾَ ١جٌ  ( :ضد( ٚ )ٕ٬غَ٬إ) َٔٚ ،اؿطن ١ؾك٘ ؾُٝا ٫
تَٓ ٗ ٜٔٛؿطز ،ٙنُجَٓ ٢آٜ ٫كطف َجٌ  ( :أٓسإ) ،نُا ته ٕٛايٕٓٛ
عٛضاڄ عٔ اؿطنَ ١ع ا٭يـ ٚاي ّ٬م( : ٛايطد َٔٚ ،)ٕ٬ايتٓ ٜٔٛؾك٘ ؾُٝا ٫
سطنَ ٗ ١ؿطز ٙنـ (عكا) ( ٚقاضڈ)ٚ ،غرل عٛض ؾُٝا خ ٬عُٓٗا نُجٓ٢
(سبًٖ( ٚ ،)٢صا)( ٚ ،ايص.)2( )ٟ
ٜٚطز نْٗٛا عٛن ڄا َٔ اؿطنَ ١ع ا٭يـ ٚايَ ّ٬ا ضز ب٘

َصٖب

ايعدازٚ ،ضز ايعهدل ٟايك ٍٛبأْٗا عٛض َٔ اؿطن ١ؾُٝا  ٫تَٓ ٗ ٜٔٛؿطزٙ
نُجَٓ ٢آٜ ٫كطف; بإٔ ا٫غِ َػتشل يًتٓ ٗ ٜٔٛا٭قٌ ٚ ،إِا غك٘ يؿبٗ٘
بايؿعٌ ،يهٓ٘ بايتجٓ ١ٝبٴعس َٔ ايؿعٌ ؾعاز إٍ سك٘ َٚ ،ا نإ م ( : ٛعكا) ٫
ّهٔ ايك ٍٛبإٔ إؿطز  ٫سطن ١ي٘ يٛٗٛضٖا ٗ ايتجٓ ١ٝعٓسَا عاز اؿطف إٍ
أقً٘ ،أ( :ٟعكٛإ).
ٚأَا ايك ٍٛبإٔ ايٓ ٫ ٕٛته ٕٛعٛناڄ ؾُٝا خ َٔ ٬اؿطنٚ ١ايتٓٗ ٜٔٛ
َؿطز ٙمٖ ( : ٛصا) اعذلض عً ٘ٝبإٔ (ٖصإ) ٗ ايتجٓ ١ٝقٝػَ ١طػً ١شلصا
ايػطضٚ ،يٝؼ ٭ْٗا تجٖٓ( ١ٝصا)ٚ ،نصيو (ايص.)3( )ٟ
املرِب ارتاوظ:

شٖب ايـضا ٤إٍ إٔ ٖص ٙايٓ ٕٛؾاضق ١بٌ ضؾع إجْٓٚ ٢كب إؿطز ٗ ساي١
ايٛقـ ،ثِ ٌٓ غا٥ط ايتجٓٚ ١ٝاؾُع عً ٢شيو (ٚ ،)4قس ؾػط ابٔ دين شيو سٌ
( ٜٛٓ ) 1ط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،570 /2ايتصٚ ٌٜٝايتهُٚ ،298 /1 ٌٝاشلُع .164 /1
( ٜٛٓ ) 2ط  :غط قٓاع ١اٱعطاب ٚ ،119 /2ايؿاخط . 83
( ٜٛٓ ) 3ط  :ايًباب .107 /1
( ٜٛٓ ) 4ط  :غط قٓاع ١اٱعطاب ٚ ،135 /2ايًباب ٚ ،106 /1ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ،153 /1
ٚؾطح ايطنٚ ،89/1 ٞايؿاخط ٚ ،83ا٫ضتؿاف ٚ ،570 /2ايتصٚ ٌٜٝايتهُ،296 ،298 /1 ٌٝ
ٚاشلُع .164/1
329

قاٍَٚ (( :عٓ ٢شيو أْو إشا قًت  :عٓس ٟضد ، ٕ٬ؾً ٫ٛايٓ٫ ٕٛيتبؼ بكٛيو :
نطبت ضد٬ڄ ،ؾإشا دا٤ت ايٓ ٕٛأعًُتو إٔ ايهًَُ ١جٓاٚ ،٠أْ٘ ا يٝػت ٚاسسڄا
َٓكٛباڄ)) (.)1
َٚصٖب٘ نعٝـ عٓس ايٓشا ٠يٮغباب اٯت:١ٝ
.1

إٔ قٍٛى ( :ايطد )ٕ٬بايطؾع بًٜ ٫ ْٕٛ ٬تبؼ بايٛاسس إٓكٛب; ٭ْ٘ ٫

ٜكاٍ ٗ ايٛاسس إٓكٛب (ايطد )٬با٭يـٚ ،إِا (ايطدٌٳ) بػرل ا٭يـ (.)2
.2

إٔ ايعطب ٜكٛيٖ ( : ٕٛصإ أٓطإ ٚ ،أقؿطإ) ؾًٝشك ٕٛا يٓٗٚ ،ٕٛ

ايٓكب ٜكاٍ  ( :ضأٜت أٓطٳ ٚ ،أقؿطٳ) ،ؾًِ ٜهٔ ٖٓا ٚقـ با٭يـ  ،ؾسٍ شيو
عً ٢إٔ ايٓ ٗ ٕٛايتجٓ ١ٝمل تًشل يًؿكٌ بٌ ضؾع ا٫ثٌٓ ْٚكب ايٛاسس (.)3
.3

ٗ ساي ١اؾط ٚايٓكب مَ : ٛطضت بايعٜسٚ ،ٜٔنطبت ايعٜس ، ٜٔأؿكت

ايٜٓٛ ٫ٚ ٕٛدس أيـ قبًٗا (.)4
.4

ٜبڀٌ ق ٍٛايؿطا ٤أٜه ڄا ظُع إصنط ايػامل إطؾٛع مٛ

 ( :قاّ

ايعٜس ،)ٕٚؿكت٘ ايٖٓٓ ٕٛا  ٫ٚأيـ قبًٗا  .نُا إٔ اؾُع ٖٓا يٝؼ َٔ باب
ايتجٓ.)5(١ٝ
.5

ساٍ ايٛقـ ايص ٟؼسخ عٓ٘ ايؿطا ٤عاضض ًٜ ٫تؿت إي.)6( ٘ٝ

.6

ٜبڀٌ َصٖب٘ عصف ايٓ ٕٛيٲناؾ.)7( ١

(  ) 1غط قٓاع ١اٱعطاب .135 /2
( ٜٛٓ ) 2ط  :غط قٓاع ١اٱعطاب ٚ ،135 /2ايًباب .109/1
( ٜٛٓ ) 3ط  :غط قٓاع ١اٱعطاب .139 /2
()4

ٜٛٓط  :غط ايكٓاعٚ ،139 /2 ١ايًباب ٚ ،109 /1ؾطح ايطن.89 /1 ٞ

()5

ٜٛٓط  :غط قٓاع ١اٱعطاب ٚ ،140 /2ايًباب ٚ ،109 /1ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ،154 /1
ٚؾطح ايطنٚ ،89/1 ٞايتصٚ ٌٜٝايتهُ.298 /1 ٌٝ

( ٜٛٓ ) 6ط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،154 /1ايتش.298 /1 ٌٜٝ
( ٜٛٓ ) 7ط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .154 /1
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املرِب الطادع:

ٜصٖب ابٔ ّ ايو إٍ أْٗا ضاؾع ١يت ِٖٛإناؾ ١أ ٚإؾطاز ٚ ،شيو ٗ م: ٛ
(ضأٜت بين نطَا( ٚ ،) ٤عذبت َٔ ْاقط ٟباغٌ ) ،ؾً ٛمل ٜهٔ ٖٓاى ْٗ ٕٛ
إجٓٚ ٢اؾُع مل تعطف اٱناؾ َٔ ١عسَٗا ٗ إجايٌ ايػابكٌ

ٚ ،ضؾع تِٖٛ

اٱؾطاز ٗ م ٛتجٓ ١ٝاغِ اٱؾاضٚ ٠بعض إككٛضات ،مٖ( :ٛصإ) ( ٚاخلٚظ)ٕ٫
تجٓ( ١ٝاـٛظٍ)ٚ ،نصيو إٓكٛم ٗ ساٍ اؾط مَ( : ٛطضت بإٗتس ،)ٜٔؾً٫ٛ
ايٖٓٓ ٕٛا يهإ يؿ ٜايٛاسس نػرل.)1(ٙ
ّٚهٔ ايطز عً ٢زؾع ايت ٗ ِٖٛمٛ

ٖ ( :صإ) بأْٗا قٝػ ١يًتجٓ،١ٝ

ٚيٝػت َجٓ ٢سكٝك ١نُا تكسّ.
املرِب الطابع:

ق : ٌٝإْٗا عٛض َٔ اؿطنٚ ١ايتٓ ّ ٜٔٛعاڄَ ٖٛٚ ،صٖب ابٔ ٫ٚز(ٚ ،)2أبٞ
عً ٞايؿاضغ ،ٞسٌ ٜكٖٚ (( : ٍٛص ٙايٓ ٕٛاييت تكع ٗ أٚاخط ٖص ٙا٭زلا ٤إجٓا٠
ٚاجملُٛع ١بسٍ َٔ اؿطنٚ ١ايتٓ ٜٔٛايًص ٜٔناْا ٗ إؿطز )) ( ٖٛٚ ،)3اختٝاض
ابٔ طاٖط (ٚ ،)4أبَٛ ٞغٚ ،)5( ٢اؾعٚيٚ ،)6(ٞاغتسٍ ٖ ٤٫٪عً ٢شيو بٛدٛز
سهِ اؿطن ١ؾٗٝا َع ا٭يـ ٚايٚ ،ّ٬سهِ ايتٓ ٗ ٜٔٛساٍ اٱناؾ.)7(١
( ٜٛٓ ) 1ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .76 ،75 /1
(  ) 2ابٔ ٫ٚز ٖٛ :أب ٛايعباؽ أٓس بٔ قُس بٔ ايٛيٝس بٔ ٫ٚز ايتُ ُٞٝإكط ،ٟأقً٘ َٔ ايبكط٠
ٚاْتكٌ إٍ َكط ،زلع َٔ ايعداز ،ي٘ نتاب

(اْ٫تكاض يػٝب َٔ ٜ٘ٛإدلز) ( ٚإككٛض

ٚإُسٚز) تَ ٗٛكط غٜٓٛٓ ،332 ١ط إْبا ٙايطٚاٚ ،136 ،134 /1 ٠ا٭عٜٓٚ ،207 /1 ّ٬ػب
ي٘ ٖصا إصٖب ٗ ا٫ضتؿاف ٚ ،570 /2ايتصٚ ،196 /1 ٌٜٝإػاعس ٚ ،47 /1اشلُع .163/1
(  ) 3اٱٜهاح ٚ ،84نصيو ايبػسازٜات .487
( ٜٛٓ ) 4ط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،570 /2ايتصٚ ،297 /1 ٌٜٝاشلُع .164 /1
(  ) 5أبَٛ ٛغ ٖٛ : ٢غًُٝإ بٔ قُس بٔ أٓس بٔ َٛغ ٢ايٓح  ٟٚإعطٚف باؿاَض ،أخص عٔ
ثعًب قٓـ نتباڄ ٗ ا٭زبٚ ،ي٘ نتب أخطَٗٓ ٣ا (خًل اٱْػإ )( ٚ ،ايٓبات)( ٚ ،كتكط
ايٓش .)ٛت ٗٛغٖٓ305 ١ـٜٛٓ .ط إْبا ٙايطٚا ،21 ،22 /2 ٠ا٭عٜٓٚ .132 /3 ّ٬ػب ي٘ ٖصا
إصٖب ٗ ا٫ضتؿاف ٚ ،570 /2ايتص.297 /1 ٌٜٝ
( ٜٛٓ ) 6ط  :إكسَ ١اؾعٚي.22 ١ٝ
( ٜٛٓ ) 7ط  :إكسَ ١اؾعٚيٚ ،22 ١ٝايتص.297 /1 ٌٜٝ
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ٚقس ضز َصٖبِٗ ابٔ عكؿٛض بكٛي٘ ٚ (( :أَا َٔ شٖب إٍ أْٗا عٛض َٔ
اؿطنٚ ١ايتٓ ٜٔٛؾُصٖب٘ ؾاغس; ٭ٕ شيو ٪ٜز ٟإٍ ايتٓاقض; ٭ْ٘ ًٜ ٫عّ
إثباتٗا ٗ اٱناؾ َٔ ١سٝح ٖ ٞعٛض َٔ اؿطنٚ ١سصؾٗا َٔ سٝح ٖٞ
عٛض َٔ ايً ٚ ،ٜٔٚنصيو ًٜعّ َع ا٭يـ ٚاي ،)1( )) ّ٬نُا اعذلض عً٢
َصٖبِٗ با٫عذلانات اييت قسَت عًَ ٢صٖب ايعداز ٚابٔ نٝػإٚ ،بإٔ ايٕٓٛ
تجبت ٗ ساي ١ايٛقـٚ ،اؿطنٚ ١ايتٜٓ ٫ ٜٔٛجبتإ ٗ ايٛقـ(.)2
ٚاعذلض ابٔ َايو عًَ ٢صٖبِٗ بكٛي٘

ٚ (( :إشا مل تهٔ عٛن ڄا َٔ

فٕ  ٫تو  ٕٚعٛن ڄا َُٓٗا أ َٔ ٚتٜٓٓٛات ؾكاعسڄا أسل ٚأ.)3( ))ٍٚ
أسسُٖا ،أ
املرِب الجاوَ:

ق ٖٞ : ٌٝايتْٓ ٜٔٛؿػ٘; ٭ٕ ا٭قٌ بعس ؼكل ايع ١َ٬يًتجٓٚ ١ٝاؾُع إٔ
تٓتكٌ إي ٘ٝاؿطنٚ ١ايتٓ ، ٜٔٛؾاَتٓعت اؿطن ١يٲعٚ ،ٍ٬مل ّتٓع ايتٓ، ٜٔٛ
ٚيهٓ٘ يعّ اؿطن ١٭دٌ ايػانٌٓ ؾجبت ْْٛاڄ (ْٚ ،)4ػب٘ أب ٛسٝإ يًؿطا،)5( ٤
 ٖٛٚاختٝاض ايطنٚ ،ٞاؾذل ٙيصيو إٔ ته ٕٛايٓ ٕٛنايتَٓ ٗ ٜٔٛعٓ ٢نْ٘ٛ
ع ١َ٬ايتُاّ (ٚ ،)6قشح ٖصا إصٖب ايكبإ بكٛي٘ ٚ (( :ايكشٝح ايص ٟاختاضٙ
احملكل ايطنٚ ٞغرل ،ٙإٔ ايٓ ٕٛعٛض عٔ ايتٓ ٗ ٜٔٛإؿطز ؾك٘; يكٝاّ اؿطٚف
َكاّ سطنات اٱعطاب عً ٢ايطادح)) (.)7
(  ) 1ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .154 /1
( ٜٛٓ ) 2ط  :اشلُع .164 /1
(  ) 3ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .75 /1
( ْٟٛ ) 4ط  :ايتصٚ ،299 ،298 /1 ٌٜٝاشلُع .164 /1
( ٜٛٓ ) 5ط  :ايكاخط ٚ ، 83ا٫ضتؿاف ٚ ،570 /2ايتص.299 /1 ٌٜٝ
( ٜٛٓ ) 6ط  :ؾطح ايطن.89 /1 ٞ
(  ) 7ساؾ ١ٝايكبإ .160 /1
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ٚقس ٜعذلض عًَ ٘ٝجٓ ٢إُٓٛع َٔ ايكطف; ٭ْ٘  ٫تَٓ ٗ ٜٔٛؿطز ٙم: ٛ
(أٓطإ)ٚ ،نصا إجٓ ٗ ٢مٖ( :ٛصإ) ( ٚايًصإ)ٚ ،قس أدٝب عٔ شيو بإٔ َا
َٓع َٔ ايكطف ٗ إؿطز ؾٮْ٘ أؾب٘ ايؿعٌ ٚ ،عٓس ايتجٓ ١ٝظاٍ عٓ٘ شيو ؾطدع
إي ٘ٝايتٓٚ ،ٜٔٛنصيو َا نإ َبينٽا ٗ إؿطز ظاٍ عٓ٘ ؾب٘ اؿطف ؾأعطب(.)1
املرِب التاضع:

شٖب ثعًب إٍ أْٗا عٛض َٔ تٓ ٗ ٌٜٓٛايتجٓ١ٝ

 َٔٚ ،تٜٓٓٛات ٗ

اؾُع(ٚ ،)2تؿػرل شيو إٔ ايٓ( ٗ ٕٛظٜسإ) عٛض َٔ ايتٓ( ٗ ٜٔٛظٜسٷ) ( ٚظٜسٷ)،
ٚنصيو اؾُع.
ٚقس ضز شيو ابٔ َايو بأْ٘ ٜ ٫كبٌ إٔ ٜه ٕٛعٛناڄ عٔ

ايتٓٗ ٜٔٛ

ايٛاسس ،ؾهٝـ ٜكبٌ ٗ أنجط َٔ ايٛاسس(.)3
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘:

أنس ايبعً ٞسهُ٘ بإٔ ايٓ ٗ ٕٛإجٓٚ ٢اؾُع عٛض َٔ اؿطن١
ٚايتٓ ٗ ٜٔٛإؿطز بايسي ٌٝايعكً ;ٞ٭ْ٘ ٜط ٣إٔ ا٫غِ ٗ ساي ١اٱؾطاز ي٘ أسك١ٝ
ٗ اؿطنٜٗٛٚ ١ط عً ٘ٝايتٖٓٚ ،ٜٔٛصا ٜتعصض ٗ ساييت ايتجٓٚ ١ٝاؾُع ٫ٚبس َٔ
ايعٛض َُٓٗا ٚ ،ايٓ ٕٛقاؿ ١شلصا ايػطض  ،ؾهاْت ٖص ٖٞ ٙايؿا٥سَٔ ٠
ؿاقٗا إجٓٚ ٢اؾُع.
الرتجٗح:

ايطادح َصٖب اؾُٗٛض; ٭ٕ ا٫غِ إتُهٔ تًعَ٘ سطنٚ ١تٓٗٚ ،ٜٔٛ
ايتجٓٚ ١ٝاؾُع ّٓع َٔ شيوٚ ،ايٓ ٕٛعٛض عُا ؾات٘ بايتجٓٚ ١ٝاؾُع.
( ٜٛٓ ) 1ط  :ايتصٚ ٌٜٝايتهُٚ ،299 /1 ٌٝاشلُع .164 /1
( ٜٛٓ ) 2ط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،153 /1ايتصٚ ٌٜٝايتهُٚ ،297 /1 ٌٝإػاعس .47 /1
( ٜٛٓ ) 3ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .75 /1
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وعٌـ ٜالصسف
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعًَٚ (( : ٞصٖب احملككٌ َٔ ايٓش ٌٜٛإٔ ايكطف ايتٓٚ ٜٔٛسسٙ
ٕڀابكت٘ ا٫ؾتكام; ٚ٭ٕ ا٫غِ ايصٜٓ ٫ ٟكطف ٜسخً٘ اؾط َع ا٭يـ ٚايّ٬
ٚاٱناؾَ ،١ع ٚدٛز إاْع َٔ ايكطف; ٚ٭ٕ ايؿاعط إشا انڀط إٍ تٓ ٜٔٛإطؾٛع
ٚإٓكٛب ق : ٌٝقس قطف يًض ضٚض ٫ٚ ،٠دط ٖٓاى ٚ .ق ٌٝايكطف اؾط َع
ايتٓٚ ،ٜٔٛايكشٝح ا٭ٕ ٍٚا شنط)) (.)1
حتمٗن املطأل:ٛ

اختًـ ايٓشا ٠سَ ٍٛؿٗ ّٛايكطف ٗ ِٖٚ ،شيو عًَ ٢صٖبٌ:
املرِب األٔهَ :صٖب احملككٌ نُا شنط ايبعً.)2(ٞ
َٚهُ ْ٘ٛإٔ ايكطف ٖ ٛايتٓٚ ٜٔٛسس ،ٙؾُا زخً٘ ايتٓ ٕٟٛقطف َٚ ،امل
ٜسخً٘ َٓع َٔ ايكطف ٜ ،ك ٍٛغٝب (( : ٜ٘ٛؾايتٓ ٜٔٛع ١َ٬يٮَهٔ عٓسِٖ
ٚا٭خـ عًٜٚ ،)3( ))... ِٗٝكْٝٚ (( :ٍٛع َآٜ ٫كطف إشا زخًت عً ٘ٝا٭يـ
ٚاي ّ٬أ ٚأنٝـ الط; ٭ْٗا أزلا ٤أزخٌ عًٗٝا َا ٜسخٌ عً ٢إٓكطفٚ ،أزخٌ
ؾٗٝا اؾط نُا ٜسخٌ ٗ إٓكطف

ٜ ٫ٚ ،ه ٕٛشيو ٗ ا٭ؾع اٍٚ ،أَٓٛا

ايتٓ ،)4( ))...ٜٔٛؾُا ٜٓ ٫كطف ٜسخً٘ اؾط ٜ ٫ٚسخً٘ ايتٓ ،ٜٔٛأ ٟإٔ ايتٖٓٛ ٜٔٛ
ع ١َ٬ايكطف ايٛسٝس.٠
ٚبٗصا إصٖب أخص اؾطداْ ٞبكٛي٘ ٚ (( :اعًِ إٔ باب َآٜ ٫كطف قڂكس
إٔ ّٓع ايتٓ ;ٜٔٛ٭ْ٘ ؾاب٘ ايؿعٌٚ ،ايتٓ َٔ ٜٔٛعَ٬ات ايتُهٔ ٜ ٫ٚهٗ ٕٛ
ايؿعٌ ،ؾٌَا ؾاب٘ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫غِ ايؿعٌ أضازٚا إٔ ّٓع ٙٛبعض َاٜ ٫هٕٛ

(  ) 1ايؿاخط .107
( ٜٛٓ ) 2ط  :ايًباب ٚ ،72 /1ؾطح إؿكٌ ٚ ،166 /1ايؿاخط ٚ ،107تٛنٝح إكاقس .264 /2
(  ) 3ايهتاب . 22 /1
(  ) 4إكسض ايػابل .23 ،22 /1
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ؾ ٖٛٚ ٘ٝايتٓٚ ، ٜٔٛمل ٜهٔ اؾط َككٛزاڄ بإٓع إ ٫أْ٘ َٓع يه ْ٘ٛقاسب ڄا
يًتٓ.)1( ))...ٜٔٛ
 ٖٔٚأخص بٗصا إصٖب اؿطٜطٚ ،)2( ٟا٭ْباضٚ ،)3( ٟقس أداب عٔ غبب
دعٌ ايتٓ ٜٔٛع ١َ٬يًكطف ز ٕٚغرل ٙبكٛي٘ (( :٭ٕ أَ ٍٚا ٜعاز سطٚف إس،
ٚايًٌ ٖٞٚ ،ا٭يـ ٚايٝاٚ ٤ايٛا ، ٚإ ٫أِْٗ عسيٛا عٔ ظٜازتٗا ،أ ٫تط ٣أِْٗ يٛ
دعًٛا ايٛا ٚع ١َ٬يًكطف ْ٫ ،كًبت ٜا ٗ ٤اؾط ْ٫هػاض َا قبًٗا; ٚنصيو
سهِ ايٝاٚ ٤ا٭يـ ٗ ا٫عتٚ ،ٍ٬اْ٫تكاٍ َٔ ساٍ إٍ ساٍ
أ َٔ ٍٚغرل ; ٙ٭ْ٘ خؿٝـ ٜهاضع سطٚف ايعً١

ٚ ،نإ ايتٜٓٔٛ

َ ٖٛٚ ،)4())...صٖب أنجط

ايٓشا.)5(٠
ٖٚصا ايتٜٓ ٜٔٛككس ب٘ تٓ ٜٔٛايتُهٌَ ٖٛٚ ،ا ٜڀًل عً ٘ٝتٜٓٔٛ
ايكطفٜ ،ك ٗ ٍٛشيو ابٔ ايٓإٚ(( : ِٚا أضاز إٔ ٜعطف َا ٜٓكطف َٔ ا٭زلا٤
عطف قؿت٘ إدتك ١ب٘ ٖٞٚ ،ايكطف ،ؾكاٍ:
ايكطف تٓ ٜٛٷٔ أتَ ٢بٓٝا
َعٓ٢ٶ ب٘ ٜهٕٛٴ ا٫غِٴ أَهٓا
أ :ٟايكطف :تٓ ٜٔٛبٌ ن ٕٛا٫غِ إعطب خاي ٝڄا َٔ ؾب٘ ايؿعٌ،
ؾٝػتشل بصيو إٔ ٜعدل عٓ٘ با٭َهٔ ،أ : ٟايعا٥س ٗ ايتُهٌ ٚ .عٖ ١َ٬صا
ايتٓ ٜٔٛإٔ ًٜشل ا٫غِ إعطب يػرل َكابً ٫ٚ ١تعٜٛضٚ ،ا٫غِ ايساخٌ عًٖ ٘ٝصا
ايتٓ ٖٛ ٜٔٛإٓكطف"(.)6
(  ) 1إلتكس .114 /1
( ٜٛٓ ) 2ط  :ؾطح ًَش ١اٱعطاب ،م.32
( ٜٛٓ ) 3ط  :أغطاض ايعطب.40 ١ٝ
(  ) 4إكسض ايػابل .39
( ٜٛٓ ) 5ط  :ايًباب ٚ ،72 /1ايتب ٌٝعٔ َصاٖب ايٓشٚ ،59 ٌٜٛإكطب ٚ ،279 /1ؾطح ايتػٌٗٝ
٫بٔ َايو ٚ ،41 /1ؾطح ايطنٚ ،102 /1 ٞايؿاخط ٚ ،107ا٫ضتؿاف ٚ ،667 /2أٚنح
ٚإػايو ٚ ،103 /4إكاقس ايؿاؾٚ ،575 /5 ١ٝايتكطٜح .83 /1
(  ) 6ؾطح ابٔ ايٓا.632 ِٚ
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ٚأزيٖ ١صا إصٖب ناٯت:ٞ
.1

أْ٘ َڀابل ٫ؾتكام اغِ ايكطف; ٭ٕ ايتٓ ٜٔٛعٓسَا زخٌ ا٫غِ إٓكطف

نأْ٘ أسسخ ؾ ٘ٝقطٜؿاڄ ،ؾايٓ ٕٛايػانٓ ٗ ١آخط ايهًُ ١قٛت نعٝـ ؾ٘ٝ
غٓ ١نػٓ( ١قطٜـ ايكًِ ) ،أَا اؾط ؾًٝؼ قٛت٘ َؿبٗاڄ يًكطٜـ

 ،٭ْ٘

سطن.)1(١
.2

إٔ ا٫غِ ايصْ ٟ ٫ ٟكطف ٜسخً٘ اؾط َع ا٭يـ ٚايٚ ّ٬اٱناؾَ ١ع

ٚدٛز ايعً ١إاْع َٔ ١ايكطفٚ ،شيو ٜسٍ عً ٢إٔ اؾط ٜػك٘ تبعاڄ يػكٙٛ
ايتٓ ،ٜٔٛبػبب َؿابٗ ١ا٫غِ يًؿعٌ ٚ ،ايتٓ ٜٔٛغك٘ ٖٓا يعً ١أخط ، ٣ؾ٬بس إٔ
ٜٗٛط ايهػط ايص ٖٛ ٟتبع يعٚاٍ َا نإ غكٛط٘ تابعاڄ ي٘(.)2
.3

إٔ ايؿاعط إشا انڀط إٍ تٓ ٜٔٛإطؾٛع ٚإٓكٛب ٜكاٍ قطف يًهطٚض،٠

ٚيٝؼ ٖٓا دط(.)3
.4

إٔ ايؿاعط أٜهاڄ إشا انڀط إٍ قطف َآٜ ٫كطف دطَٛ ٗ ٙنع اؾط،

ٚي ٛنإ اؾط َٔ ايكطف ٕا أت ٢ب٘ َٔ غرل نطٚض ٠إيٚ ،٘ٝشيو إٔ ايتٜٓٔٛ
زعت ايهطٚض ٠إي ٘ٝٱقاَ ١ايٛظٕٚ ،ايٛظٕ ٜك ّٛب٘ غٛا ٤نػط َا قبً٘ أ  ٚؾتش٘،
ؾًُا نػط عٓس ايتٓ ٜٔٛعًِ أْ٘ يٝؼ َٔ ايكطف; ٭ٕ إاْع َٔ ايكطف قا.)4(ِ٥
قا.)4(ِ٥
( ٜٛٓ ) 1ط  :ؾطح ًَش ١اٱعطاب ٚ ،32ايًباب ٚ ،72 /1ايتب ٌٝعٔ َصاٖب ايٓشٌٜٛ

،59

ٚايؿاخط.107
( ٜٛٓ ) 2ط  :إكتكس ٚ ،114 /1أغطاض ايعطبٚ ،40 ١ٝايًباب ٚ ،72 /1اٍتب ٌٝعٔ َصاٖب ايبكطٌٜ
ٚايهٛؾٚ ،60 ٌٝؾطح ايطنٚ ،102 /1 ٞايؿاخط .107
( ٜٛٓ ) 3ط  :ايًباب ٚ ،72 /1ايؿاخط .107
( ٜٛٓ ) 4ط  :ايًباب ٚ ،73 /1ايتب.60 ٌٝ
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املرِب الجاٌ٘:

َٔ ايٓشا َٔ ٠شٖب إٍ إٔ ايكطف ٖ ٛاؾط َع ايتٓ ٖٔٚ ، ٜٔٛقاٍ بصيو
ابٔ ايػطاز سٌ ٜك (( : ٍٛاعًِ :إٔ َعٓ ٢قٛشلِ  ( :اغِ َٓكطف ) أْ٘ ٜطاز بصيو
إعطاب٘ باؿطنات ايج٬خ ٚايتٓ(ٚ ،ٜٔٛايصٜٓ ٫ ٟكطف) ٜ ٫سخً٘ دط  ٫ٚتٓ;ٜٔٛ
٭ْ٘ َهاضع عٓسِٖ يًؿعٌٚ ،ايؿعٌ  ٫دط ؾ ٫ٚ ٘ٝتٓ.)1( ))ٜٔٛ
َ ٖٛٚصٖب ايعداد ٞيكٛي٘  (( :ا٫غِ ايصٜٓ ٟكطف ٖ ٛايصٕٜٛٓ ٟ
ٚىؿضٚ ،غرل إٓكطف  ٫ٚ ٕٜٛٓ ٫ىؿض)) (ٚ ، )2عً ٘ٝايؿاضغ.)3(ٞ
ٚسذتِٗ نُا بٗٓٝا ايعهدل ٟتتهح باٯت:)4( ٞ
.1

إٔ ايكطف َٔ ايتكطف  ٖٛٚايتكًب ٗ اؾٗاتٚ ،باؾط ٜعزاز تكًب

ا٫غِ ٗ اٱعطاب ،ؾهإ َٔ ايكطف.
.2

أْ٘ اؾتٗط ٗ عطف ايٓش ٌٜٛإٔ غرل إٓكطف ٜ ٫سخً٘ اؾط َع ايتٓ،ٜٔٛ

ؾٗصا سس ٚ ،هب إٔ ٜه ٕٛاؾط زاخ٬ڄ ٗ احملسٚز.
ٚقس ضز َصٖبِٗ باٯت:)5( ٞ
.1

إٔ اؾتكام ايكطف َٛاؾل ٕا ق ٗ ٌٝإصٖب ا٭.ٍٚ

.2

إٔ ايطؾع ٚايٓكب تكًٝبٚ ،يٝػا َٔ ايكطف ٚنصيو تكًب ايؿعٌ

با٫ؾتكامٚ ،اٱعطاب ٜ ٫ػُ ٢قطؾ ڄا ٚإِا تكطؾاڄ ٚتكطٜؿاڄ.
.3

ي ٛقح قٛشلِ مل ٜهٔ ايتٓ َٔ ٜٔٛايكطف; ٭ْ٘ يٝؼ َٔ ٚد ٙٛتكًٝب

ايهًُ ١بٌ ٖ ٛتابع ٕا ٖ ٛتليٝب.

(  ) 1ا٭ق.79 /2 ٍٛ
(  ) 2اؾٌُ ٗ ايٓش ٛيًعداد.2 /8 ٞ
( ٜٛٓ ) 3ط  :اٱٜهاح .75
( ٜٛٓ ) 4ط  :ايًباب ٚ ،73 /1ايتب.61 ،60 ٌٝ
( ٜٛٓ ) 5ط  :ايًباب ٚ ،73 /1ايتب.61 ٌٝ
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.4

إٔ َا اؾتٗط ٗ عطف ايٓش ٌٜٛيٝؼ ؼسٜس ايكطف ،بٌ ٖ ٛسهِ َا٫

ٜٓكطف ٚسكٝك ١ايكطف غرل شيو.
.5

إٔ ا٫غِ ي٘ خكا٥ل غرل اؾط َجٌ ا٭يـ ٚاي ٫ٚ ّ٬تػُ ٢قطؾاڄ.

أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘:

ٜ٪ٜس ايبعً ٞسهُ٘ بإٔ ايكطف ٖ ٛايتَٓ ٜٔٛذُٛع َٔ ١ا٭زي ١ايعكً،١ٝ

ؾايتَٓ٘ ٜٔٛابل ٫ؾتكام ايكطف; ٭ٕ ايكطف َؿتل َٔ قٛت ايكطٜـ ٖٛٚ ،
نايػٓ ١اييت ٗ ايتٓ.ٜٔٛ
ٚايسي ٌٝايعكً ٞاٯخط عٓس ايبعً ٞإٔ ا٫غِ إشا نإ ٖٓٛع ڄا َٔ ايكطف
ٚاتكًت ب٘ ا٭يـ ٚاي ،ّ٬أ ٚأنٝـ ٜسخً٘ اؾط ز ٕٚايتَٓ ،ٜٔٛع ٚدٛز إاْع
َٔ ايكطف ،ؾسٍ شيو عً ٢إٔ ايكطف ٖ ٛايتٓٚ ٜٔٛسس.ٙ
٪ٜٚنس ايبعً ٞاختٝاض ٙبسي ٌٝعكً ٞثايح ٖٛٚ ،إٔ ايؿاعط قس ٜكطف
إُٓٛع َٔ ايكطف ٗ ساييت ايطؾع ٚايٓكب  ،ؾٝسخٌ ايتٓ ٜٔٛيًهطٚض ٠ايؿعط،١ٜ
ٚيٝؼ ٖٓاى دط .ؾسٍ شيو عٓس ايبعً ٞعً ٢إٔ ايتٓٚ ٜٔٛسس ٖٛ ٙإطاز بايكطف.
الرتجٗح:

ٜذلدح عٓس ٟاختٝاض ايبعً ;ٞيك ٠ٛأزي١

ٖصا إصٖب  ،ؾايتٜٓ ٫ ٜٔٛسخٌ

إُٓٛع َٔ ايكطف ٗ نٌ أسٛاي٘ ،بُٓٝا اؾط ٜسخً٘ ٗ ساي ١اتكاي٘ با٭يـ
ٚايٚ ّ٬اٱناؾ ، ١ؾٗصا ؾاضم ق ٟٛبٌ ايتٓٚ ٜٔٛاؾط ٪ٜنس ن ٕٛايتٖٓٛ ٜٔٛ
إطاز بايكطف ،إناؾ ١يكطف إُٓٛع َٔ ايكطف ٗ ايؿعط ٗ ساييت ايطؾع
ٚايٓكب.
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العده يف (جُوَع )
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعًٖ (( : ٞا ٜٓ ٫كطف يًعسٍ ٚايتعطٜـ

(ؾڂعٳٌ) ايتٛنٝس،

دُٳع ) ،ؾٜٓ ٬كطف يًتعطٜـ ٚايعسٍ ُٖٚ ،ا عًتإ
نكٛيو ( :ضأٜت اشلٓسات ٴ
ؾطعٝتإ ،يؿَٚ ١ٝٛعٓ ،١ٜٛأَا ايعسٍ ؾعٔ (ْعاٚات) ،ؾإْ٘ ْع (ؾعْ٪َ )٤٬ح
أؾعٌٚ ،قس ْع (أؾعٌ) َٓ٘ بايٛاٚ ٚايٓ ، ٕٛفنإ سل (ؾع )٤٬إٔ ػُع با٭يـ
ٚايتا ،٤ؾًُا د ٤ٞب٘ عً( ٢ؾڂعٳٌ) عًِ أْ٘ َعس ٍٚعٔ ؾعٚ٬ات ٚ ......قاٍ ا٭خؿـ
ٚايػرلاٗ  ( :دٴُع) َعس ٍٚعٔ (ؾڂعٵٌ) بهِ ايؿاٚ ،٤غه ٕٛايعٌٚ ،ايكشٝح
ا٭ ;ٍٚ٭ٕ (أؾعٌ) اجملُٛع بايٛاٚ ٚايٓ ٫ ٕٛهُع َْ٪ج٘ عً( ٢ؾڂعٵٌ) ندلز)) (.)1
حتنٖن املطأل:ٛ

دُٳع)ٚ ،نٌ َا دا ٤عًٚ ٢ظٕ
َٔ أيؿا ٚايتٛنٝس إعٓ ( ٟٛٴ

(ؾڂعٳٌ) َٔ

أيؿا ٚايتٛنٝس ٖٖٛٓ ٛع َٔ ايكطف يًعًُٚ ١ٝايعسٍ  ،يهٔ ايٓشا ٠اختًؿٛا ٗ
دُٳع) عًَ ٢صاٖب:
ايعسٍ ٗ ( ٴ
املرِب األٔه:

شٖب ابٔ َايو إٍ إٔ ايعسٍ عٔ

(ْعاٚات) بكٛي٘ٚ (( :أَا ايعسٍ ؾعٔ

(ؾعٚ٫ات ); ٭ْ٘ ْع (ؾعْ٪َ )٤٬ح (أؾعٌ)ٚ ،قس ْع إصنط بايٛاٚ ٚايٕٓٛ
ؾهإ سل إْ٪ح إٔ هُع با٭يـ ٚايتا ،٤نـ (أؾعٌ) ( ٚؾعً.)2( )))٢
ؾاؿذ ١عٓس ٙإٔ ايكٝاؽ ٗ ْع ؾع َٔ ٤٬أؾعٌ إٔ ٜه ٕٛعً٢
(ؾعٚ٬ات); ٭ٕ اؾُع ٗ َصنط ٙبايٛاٚ ٚايٓ ،ٕٛأٜ ٟكاٍ ( :أْعٚ ،)ٕٛنصيو
ٜه ٕٛسل َْ٪ج٘ إٔ هُع با٭يـ ٚايتا.٤
(  ) 1ايؿاخط .128 ،127
(  ) 2ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾ.1475 /3 ١ٝ
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َ ٖٛٚصٖب ابٔ ايٓاٚ ،)1( ِٚاختٝاض ايبعًٚ ،ٞعً ٘ٝابٔ ٖؿاّ ( ،)2يهٓ٘
ىايـ ابٔ َايو ٗ ايعً ١ؾـ (ْع) َعسٚي ١عٔ (ْعاٚات); ٭ٕ إؿطز اغِ،
ؾذُعاَ ٤ؿطز أْعٚ ،مل ٜٛٓط إٍ ْع إصنط َٓ٘ ٚشيو بكٛي٘ ٚ(( :إِا قٝاؽ
ؾع ٤٬إشا ى إ ازل ڄا إٔ هُع عً( ٢ؾعٚ٬ات) ،نكشطاٚ ٤قشطاٚات)) (.)3
ٚبكٛي٘ أخص إهٛزٚ ،)4( ٟقس قشح ا٭ظٖط ٟتعً ٌٝابٔ ٖؿاّ بعس إٔ
شنط تعً ٌٝابٔ َايو بكٛي٘ ٚ (( :ايكشٝح َا قاي٘ إٛنح; ٭ٕ ْع إصنط
بايٛاٚ ٚايَٓ ٕٛؿط ٙٚؾ ٘ٝإَا ايعًُ ١ٝأ ٚايٛقؿٚ ،١ٝنُٖ٬ا ٖتٓع ؾ ،٘ٝأ

َا

ايعًُ ;١ٝؾٮٕ ايٓاٚ ِٚابٓ٘ َٓعاٖاٚ .أَا ايٛقؿ ;١ٝؾٮْٗا َػاٜط ٠يًتٛنٝس اتؿاقاڄ.
ٚإشا بڀٌ ايؿط ٙبڀٌ إؿط ، ٙٚؾذُع٘ بايٛاٚ ٚايٓ ٕٛؾاش عٓسُٖا  ،ؾهٝـ
ٜكاؽ عً ٘ٝاؾُع با٭يـ)) (.)5
املرِب الجاٌ٘ :
َ ٖٛٚصٖب ا٭خؿـ(ٚ ،)6ايػرلاٗ (ٚ ،)7ايكُٝطْٚ ،)8( ٟػب٘ ا٭ظ ٙضٟ
يًؿاضغ ٖٛٚ ،)9(ٞاختٝاض ابٔ عكؿٛض(.)10
ٚقس بٌ ايػرلاٗ ايػبب ؾُٝا شٖبٛا إي ٘ٝبكٛي٘ ٚ (( :نإ ا٭قٌ إٔ تكٍٛ
ْعاڄ نتعاڄ; ٭ٕ َا نإ َصنط ٙعً( ٢أؾعٌ) ْ٪َٚج٘ عً( ٢ؾع )٤٬قٝاؽ ْع٘
إٔ ٜه ٕٛعً( ٢ؾڂعٵٌ) ،نكٛيٓا :أٓط ٓٚطآٚ ٤طٚ ،أؾٗب ٚؾٗباٚ ٤ؾٗب ،
( ٜٛٓ ) 1ط  :ؾطح ابٔ ايٓا.655 ِٚ
( ٜٛٓ ) 2ط  :أٚنح إػايو .114 /4
(  ) 3إكسض ْؿػ٘ .114 /4
( ٜٛٓ ) 4ط  :ؾطح إهٛز.679 ٟ
(  ) 5ايتكطٜح .223 ،222 /2
( ٜٛٓ )7( ) 6ط :ايؿاخط ٚ ،128ا٫ضتؿاف ٚ ،868 /2إػاعس ٚ ،35 /3ايتكطٜح ٚ ،222 /2اشلُع
.90/1
ز

( ٜٛٓ ) 8ط  :ايتبكطٚ ٠ايتصنط.561 /2 ٠
( ٜٛٓ ) 9ط  :ايتكطٜح .222 /2
( ٜٛٓ ) 10ط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .273 /1
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نتٳع; ٭ٕ ٖصا ٜ ٫ػتعٌُ إَ ٫عطؾ،١
دُٳع  ٚڂ
نتٵع إٍ ٴ
دُٵع  ٚڂ
غرل أِْٗ ع زيٛا عٔ ٴ
ٚباب أٓط ٓٚطاٜ ٤ػتعٌُ َعطؾْٚ ١هط.)1( ))... ٠
دُٵع) بػه ٕٛايعٌ; ٭ٕ َا نإ إصنط
ـف( ٴز ّٳ ع) عٓسِٖ َعسٚي ١عٔ ( ٴ
َٓ٘ عً( ٢أؾعٌ) ٚاملْ٩ح عً( ٢ؾع ،)٤٬نإ ايكٝاؽ ٗ ْع٘ إٔ ٜه ٕٛعً٢
(ؾڂعٵٌ)ٖٓٚ ،ا َصنط( ٙأْع) ْ٪َٚج٘ (ْعا ،)٤ؾكٝاغ٘ إٔ ٜه ٕٛاؾُع
دُٳع); ٭ْ٘ ٖٓا ٜ ٫ػتعٌُ إَ ٫عطؾ.١
دُٵع) ،يهٓ٘ عسٍ عٓ٘ إٍ ( ٴ
(ٴ
ٚنُا اغتسيٛا بايكٝاؽ  ،اغتسيٛا نصيو بايػُاع; ٭ٕ ايعطب تك: ٍٛ
(ث٬خٷ زٴضٳع) ْ ٖٛٚع (زضعاٚ ،)٤نإ ايكٝاؽ (زٴضٵع) (.)2
ٚقس ضز َصٖب٘ ّ بإٔ (أؾعٌ) اجملُٛع بايٛاٚ ٚايٓ ٫ ٕٛهُع َْ٪ج٘ عً٢
(ؾڂعٵٌ) بػه ٕٛايعٌ ( ،)3باٱناؾ ١إٍ إٔ (ؾع ٫ )٤٬هُع عً( ٢ؾعٵٌ) ،إ ٫إشا
نإ َْ٪جاڄ يـ (أؾعٌ) قؿ ١نشُطا.)4(٤
املرِب الجالح:

دُٳع) َعس ٍٚعٔ (فٳعاٍٳٚ )٣شيو; ٭ٕ
(ٴ

ٜصٖب أب ٛعً ٞايؿاضغ ٞإٍ إٔ

(ْعا )٤اغِ نكشطا .٤ؾايكٝاؽ إٔ ٜكاٍ ٗ ْع٘  ( :زٳ ّٳ اعٳ  )٣نـ(مٳحٳ اض،)٣
دُٳع) (.)5
ؾعسٍ عٔ شيو إٍ ( ٴ
ٚقس ضز ٙابٔ عكؿٛض بأْ٘ مل ٜجبت عٔ ايعطب ايعسٍ عٔ

(فعٳاٍٳ )٣إٍ

(ؾڂعٳٌ)(ٚ ،)6مل ٜكبٌ َصٖب٘; ٭ٕ (ؾع ٫ )٤٬هُع عً( ٢فعٳاٍٳ )٣إ ٫إشا مل ٜهٔ ي٘

(  ) 1ؾطح ايػرلاٗ ٚ ،490 /3أٚضز ٙايكُٝطٚ ،ٟايتبكطٚ ٠ايتصنط.561 /2 ٠
( ٜٛٓ ) 2ط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض  ،273 /1اشلُع .90 /1
( ٜٛٓ ) 3ط  :ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾٚ ،1476 /3 ١ٝايؿاخط ٚ ،128اشلُع .90 /1
( ٜٛٓ ) 4ط  :ؾطح ابٔ ايٓاٚ ،655 ِٚايتكطٜح ٚ ،223 /2ساؾ ١ٝاـهط.107 /2 ٟ
(  ) 5اٱغؿاٍ .153 /2 ،
( ٜٛٓ ) 6ط :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .273 /1
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ي٘ َصنط عً( ٢أؾعٌ)ٚ ،نإ ازل ڄا قهاڄ نـ (قشطا ،)1( )٤نُا اعذلض
عً ٘ٝايطن ٞبكٛي٘ ٜٚ (( :طز عً ٘ٝإٔ (ْعا )٤ي ٛنإ ازل ڄا يهإ (أْع)
نصيو ؾذُع٘ إشٕ عً( ٢أْع )ٕٛؾاش ،إش  ٫هُع بايٛاٚ ٚايٓ ٕٛإ ٫ايعًِ أٚ
ايٛقـ))(.)2
املرِب السابع:

دِٳ ع) َعس ٍٚعٔ ا٭يـ ٚايٖٚ ، ّ٬صا ّ ا سها ٙايػٛٝط ٞعٔ
ق : ٌٝإٔ ( ٴ
أب ٞسٝإ ؾكاٍٚ(( :قاٍ أب ٛسٝإ :ايص ٟنتاض ٙأْٗا َعسٚي ١عٔ ا٭يـ ٚاي ;ّ٬٭ٕ
 :أْع ،ٕٛنُا قايٛا  :ا٭خػط،ٕٚ

َصنطٖا ْع بايٛاٚ ٚايٓ ،ٕٛؾكايٛا

ؾكٝاغ٘ أْ٘ إشا ْع نإ َعطؾ ڄا با٭يـ ٚاي ، ّ٬ؾعسيٛا ب٘ عُا نإ ٜػتشك٘
َٔ تعطٜؿ٘ با٭يـ ٚاي.)3( ))ّ٬
ٚقس ضز ٙايػٛٝط ٞبإٔ شيو ٜكته ٞإٔ ٜهْ ٕٛع إصنط ؾ ٘ٝأٜه ڄا
ٖٓٛعاڄ َٔ ايكطف  ،يٛدٛز ايعسٍ إصنٛض ؾٚ . ٘ٝته ٕٛايبا ٤ؾ ٘ٝع ١َ٬اؾط
عً ٢أْٗا ْا٥ب ١عٔ ايؿتش.)4(١
املرِب ارتاوظ:

ٜصٖب ايطن ٞإٍ إٔ (دٴُع) َعس ٍٚعٔ أؾعٌ ايتؿه ،ٌٝأ ٟعٔ (أْع)

ؾٝك ٗ ٍٛشيو ٚ(( :ا٭ ٍٚإٔ ٜكاٍ  :إْ٘ ٗ ا٭قٌ أؾعٌ ايتؿه ،ٌٝبؿٗاز٠
(أْع( ٚ )ٕٛدٴُع) ؾهإٔ َعٓ ٢قٛيٓا ( :قطأت ايهتاب أْع ) ٗ ا٭قٌ  :أْ٘
أمت ْع ڄا ٗ قطا٤ت َٔ ٞنٌ ؾ ، ٤ٞؾٗ ٛتؿه ٌٝيكٛشلِ (ْٝع) ،م :ٛأٓس ٗ
احملُٛز ٚإؿٗٛض ،ثِ دعٌ َعْٓٝ ٢ع٘ٚ ،اِش ٢عٓ٘ َعٓ ٢ايتؿه ،ٌٝؾع زٍ
ٗ ايًؿ ٜعٔ يٛاظّ أؾعٌ ايتؿه ٌٝايج٬ث ١أعين ايٚ ّ٬اٱناؾ.)5())...َٔٚ ١
( ٜٛٓ ) 1ط  :ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾٚ ،1476 /3 ١ٝؾطح ابٔ ايٓاٚ ،655 ِٚايتكطٜح ٚ ،223اشلُع
ٚ ،91 ،90/1ساؾ ١ٝاـهط.107 /2 ٟ
(  ) 2ؾطح ايطن.119 /1 ٞ
(  ) 3اشلُع ٚ ،91 /1مل أقـ عً ٢ضأ ٟأب ٞسٝإ ؾُٝا يس٪َ ّٕ ٟيؿات٘ .
(  ) 4إكسض ْؿػ٘ .91 /1
(  ) 5ؾطح ايطن.121 /1 ٞ
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ٜٚطز بإٔ َْ٪ج٘ (ْعا )٤سك٘ ٗ اؾُع (ْعٚ .)٢أدٝب عٔ شيو بأْ٘ ٕا
اِش ٢عٓ٘ َعٓ ٢ايتؿه ،ٌٝداظ إٔ ٜػرل بعض تكاضٜؿ٘ عُا ٖ ٛقٝاغ٘(.)1
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘:

اعتُس ايبعً ٗ ٞت ضدٝح إٔ يؿ ٜايتٛنٝس

دُٳع) َعس ٍٚعٔ اؾُع
(ٴ

(ْعاٚات) بايسي ٌٝايعكً ;ٞ٭ْ٘ ٜط ٣إٔ (ْعاٚات) ْع (ْعاٚ ،)٤إصنط
َٓ٘ (أْع)َٚ ،صنط ٙهُع بايٛاٚ ٚايٓ ،ٕٛؾٝكاٍ  ( :أْعَٚ ،)ٕٛا نإ
نصيو ؾإٕ ْع َْ٪ج٘ ٫بس إٔ ٜه ٕٛبا٭يـ ٚايتا ، ٤أْ( ٟعاٚات)ٚ ،عً٘ٝ
دُٳع) يؿ ٜايتٛنٝس ايساٍ عًْ ٢ع إْ٪ح َعس ٍٚعٔ يؿْ ٜع
ته ( ٕٛٴ
إْ٪ح (ْعاٚات).
الرتجٗح:

ايطادح َصٖب ابٔ َايو  ٖٛٚاختٝاض ايبعً ;ٞ٭ٕ ْع (ؾع( َٔ )٤٬أؾعٌ)

٫بس إٔ ٜه ٕٛبا٭يـ ٚايتا ٗ ٤إْ٪ح َكابٌ ْع َصنط ٙايصٜ ٟه ٕٛبايٛاٚ
ٚايٓٚ .ٕٛعً ٘ٝتهْ( ٕٛع) َعسٚي ١عٔ (ْعاٚات).

( ٜٛٓ ) 1ط  :ؾطح ايطن.121 /1 ٞ
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العاون يف ارترب

ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعًٚ (( : ٞأَا اـدل ؾؿ ٞايطاؾع ي٘ أضبعَ ١صاٖب

 ،أسسٖا :أْ٘

إبتسأَ ٖٛٚ ،صٖب غٝبٚ ،ٜ٘ٛأب ٞعًٚ ،ٞابٔ دين ٚغرلِٖ  َِٗٓ ،ؾٝدٓا اٱَاّ
أب ٛعبساهلل بٔ َايو-

ضٓ٘ اهلل تعاٍ-

٭ٕ إبتسأ يؿ ٖٛ ٜأسس دعأٟ

اؾًُ ،١ؾعٌُ ؾُٝا  ٬ٜظَ٘ نعٌُ ايؿعٌ ٗ ايؿاعٌ ٖٚ ،صا ٖ ٛايكشٝح;
يػَ٬ت٘ ٖا ٜطز عً ٢غرلَٛ َٔ ٙاْع ايكش.)1())١
حتمٗن املطأل:ٛ

اختًـ ٗ عاٌَ ايطؾع ٗ اـدل  ،نُا سسخ ا٫خت٬ف ٗ عاٌَ ضؾع

إبتسأٚ ،يًٓشا ٗ ٠شيو عسَ ٠صاٖب:
املرِب األٔه:

ٜصٖب غٝبْٛٗٚ ٜ٘ٛض ايبكط ٌٜإٍ إٔ عاّ ٍ ايطؾع ٗ اـدل ٖ ٛإبتسأ (،)2

ٜك ٍٛغٝب ٜ٘ٛعٔ شيو  (( :ؾأَا ايص ٟبين عً ٘ٝؾ ٖٛ ٖٛ ٤ٞؾإٕ إبين عًٜ ٘ٝطتؿع ب٘ ،
نُا اضتؿع ٖ ٛبا٫بتساٚ . ٤شيو قٛيو  :عبساهلل َٓڀًل ،اضتؿع عبساهلل; ٭ْ٘ شنط
يٝبٓ ٢عً ٘ٝإٓڀًلٚ .اضتؿع إٓڀًل ٭ٕ إبين عً ٢إبتسأ َٓعيت٘)) (.)3
ٚشنط أب ٛسٝإ أْ٘ ْػب إٍ إدلز

(ٚ،)4قس ْػب ٖصا إصٖب إٍ

ايؿاضغٚ ،)5(ٞب٘ أخص ابٔ دين(.)6

(  ) 1ايؿاخط .167 ،166
( ٜٛٓ ) 2ط  :اٱْكاف ٚ ،44 /1ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،351 /1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو
ٚ ،269/1ؾطح ابٔ ايٓاٚ ،108 ِٚايؿاخط ٚ ،166ا٫ضتؿاف ٚ ،1085 /3ؾطح ايتػٌٗٝ
يًُطازٚ ،242 ٟؾطح ابٔ عكٚ ،160 /1 ٌٝإكاقس ايؿاؾٚ ،614/1 ١ٝاشلُع.8 /2
(  ) 3ايهتاب .127 /2
( ٜٛٓ ) 4ط  :إكتهب . 12/4
( ٜٛٓ ) 5ط  :ايًباب ٚ ،128 /1ؾطح ايطنٚ ،227 /1 ٞايؿاخط .166
( ٜٛٓ ) 6ط  :ايًُع م.29
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ٚاؿذ ٗ ١شيو إٔ ا٫بتسا ٤عاٌَ َعٓٚ ،ٟٛايعاٌَ إعٓ ٟٛنعٝـ ،ؾ٬
ٜعٌُ ٗ ؾ ٌ٦ٝنايعاٌَ ايًؿٚ ،)1(ٞٛعًَ ٢صٖبِٗ ْاع َٔ ١ايٓشا.)2(٠
ٚقس ٚضزت عًَ ٢صٖبِٗ ا٫عذلانات اٯت:١ٝ
.1

ق :ٌٝإٕ اـدل ٖ ٛإبتسأ ٗ إعٓ ،٢ؾَٗٓ ٛعٍ َٓعيت٘  ،ؾإشا عٌُ ا٫بتسا٤

ٗ إبتسأ يعّ إٔ ٜعٌُ ٗ اـدل(.)3
.2

إٔ إبتسأ ناـدل ٗ اؾُٛزٚ ،اؾاَس ٜ ٫عٌُ(.)4

.3

نعؿ٘ ابٔ ٜعٝـ بكٛي٘ ٖٚ " :صا نعٝـ; ٭ٕ إبتسأ اغِ ،نُا إٔ اـدل

اغِٚ ،يٝؼ أ سسُٖا بأ َٔ ٍٚقاسب٘ ٗ ايعٌُ ؾ ;٘ٝ٭ٕ نٌ ٚاسس َُٓٗا
ٜكته ٞقاسب٘"(.)5
.4

 ٬م ( : ٛايكا ِ٥أب ٙٛناسو )ٚ ،ي ٛنإ ضاؾع ڄا
إٔ إبتسأ قس ٜطؾع ؾاع ڄ

يًددل ٭ز ٣شيو إٍ إعُاٍ عاٌَ ٚاسس ٗ َعُٛيٌ ضؾع ڄا َٔ غرل إٔ ٜهٕٛ
أسسُٖا تابع ڄا يٰخط ٖٚصا ْٛ ٫رل ي٘(.)6
.5

إٔ إبتس أ قس ٜه ٕٛداَساڄٚ ،ايعاٌَ اؾاَس أ ٟغرل إتكطف مٛ

:

(ظٜس)  ٫هٛظ تكسَ ِٜعُٛي٘ عًٚ ،٘ٝإبتسأ هٛظ تكس ِٜاـدل عً.)7(٘ٝ
( ٜٛٓ ) 1ط :اٱْكاف ٚ ،47 /1ايتكطٜح .158 /1
( ٜٛٓ ) 2ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،270 /1ؾطح ابٔ ايٓاٚ ،107 ِٚايؿاخط ٚ ،166أٚنح
إػايو ٚ ،173 /1ؾطح ابٔ عكٚ ،160 /1 ٌٝايتكطٜح .158 /1
( ٜٛٓ ) 3ط  :اٱْكاف .47 /1
( ٜٛٓ ) 4ط  :ايًباب ٚ ،128 /1اشلُع .8 /2
(  ) 5ؾطح إؿكٌ .224 /1
( ٜٛٓ ) 6ط  :ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،357 /1ايتصٚ ٌٜٝايتهُٚ ،258 ،257 /3 ٌٝؾطح
ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،242 ٟايتكطٜح ٚ ،159 /1اشلُع .8 /2
( ٜٛٓ ) 7ط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،357 /1ايتصٚ ،258 /3 ٌٜٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.242 ٟ
345

.6

إٔ إبتسأ قس ٜه ٕٛنُرلاڄٚ ،ايهُرل ٜ ٫طؾع إشا نإ نُرل َا ٜعٌُ،

ؾهٝـ إٕ نإ نُرل َاٜ ٫عٌُ(.)1
ٚقس أدٝب عٔ شيو َا ٜأت:ٞ
.1

إٔ طًب٘ يًؿاعٌ ىايـ طًب٘ يًددل ،ؾكس اختًؿت دٗتا ايڀًب  .أٜ ٟعٌُ

ضؾعٌ َٔ ٚدٌٗ كتًؿٌٚ ،د٘ ايؿاعًٚٚ ١ٝد٘ اـدل.)2(١ٜ
.2

إٔ ايعاٌَ إشا مل ٜٴتكطف ؾْ ٘ٝؿػ٘ مل ٜٴتكطف ٗ َعُٛي٘

ٚ .شيو ؾُٝا

نإ َٔ ايعٛاٌَ قُ ٛڄ ٫عً ٢ايؿعٌ َٚؿبٗ ڄا ب٘ ٚ ،إبتسأ يٝؼ َٔ شيو ايكب;ٌٝ
٭ٕ عًُ٘ َتأقٌ  ،ؾإِا ٜعٌُ ؾ ٘ٝيڀًب٘ ي٘ ،نُا ٜعٌُ ايؿعٌ ٗ ايؿاعٌ يڀًب٘
ي٘; ٚشلصا  ٫أثط يًتكسّ ٖٓا شلصا إعٓ.)3(٢
.3

إٔ إبتسأ ٜعٌُ عل ا٭قاي ;١٭ْ٘ ٜ ٫عٌُ باؿٌُ عً ٢ايؿعٌ أَ ٚا ْاب

َٓاب٘ ،ؾ ٬ؾطم ؾ ٘ٝبٌ ايٛاٖط ٚإهُطٚ ،اؾاَس ٚإؿتل(.)4
املرِب الجاٌ٘:

ق :ٌٝايعاٌَ ٗ اـدل ٖ ٛا٫بتسا ٖٛٚ ،٤عاٌَ َعٟٓٛ

ٚ ،قاٍ بصيو

ا٭خؿـ(ٚ ،)5ايطَاَْ ٖٛٚ ،)6(ٞصٖب ايكُٝطٚ ،)7(ٟعً ٘ٝايعكؿط.)8(ٟ

( ٜٛٓ ) 1ط  :ايتصٚ ٌٜٝايتهُٚ ،258 /3 ٌٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،242 ٟاشلُع .8 /2
()2

ٜٛٓط:ايتصٚ ٌٜٝايتهُٚ ،258 /3 ٌٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،242 ٟايتكطٜح ٚ ،159 /1اشلُع.8/2

( ٜٛٓ ) 3ط  :ايتصٚ ٌٜٝايتهُ.258 /3 ٌٝ
( ٜٛٓ ) 4ط  :ايتصٚ ٌٜٝايتهُٚ ،259 /3 ٌٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،243 ،242 ٟاشلُع .8 /2
()5

ٜٜٓض َ :عاْ ٞايكطإٓ يٮخؿـ .9 /1

()6

ٜٛٓط  :ايتصٚ ،259 /3 ٌٜٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،243 ٟإػاعس ٚ ،205 /1اشلُع .8 /2

( ٜٛٓ ) 7ط  :ايتبكطٚ ٠ايتصنط.100 /1 ٠
( ٜٛٓ ) 8ط  :إؿكٌ .70
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ٚسذتِٗ إٔ ا٫بتسا ٤عٌُ ٗ إبتسأ  ،ؾٛدب إٔ ٜه ٕٛعاَ٬ڄ ٗ اـدل;
٭ْ٘ ٜكتهٗٝا َع ڄا َجٌ( ٚ )ٔٚ( :نإ) ٚأخٛاتُٗا(.)1
 ّٚشٖبِٗ نعٝـ عٓس ايٓشا ٠يٮغباب اٯت:١ٝ
.1

إٔ شيو ٪ٜز ٟإٍ إعُاٍ عاٌَ ٚاسس ٗ َعُٛيٌ ضؾعاڄٚ ،أق ٣ٛايعٛاٌَ

 ٖٛٚايؿعٌ ٜ ٫عٌُ ضؾعٌ بس ٕٚإتباع(.)2
.2

إٔ إعٓ ٢ايصٜٓ ٟػب إي ٘ٝايعاٌَ ّٓٚع ٚدٛز ٙزخ ٍٛعاٌَ عًَ ٢كشٛب٘

نايتُين ٚايتؿب ، ٘ٝأق َٔ ٣ٛا٫بتسا ;٤٭ٕ ا٫بتسآّ ٫ ٤ع ٚدٛز ٙزخ ٍٛعاٌَ
عًَ ٢كشٛب٘ ٚ ،ا٭قٜ ٫ ٣ٛعٌُ إ ٗ ٫ؾٚ ٤ٞاسس ٖٛٚ ،اؿاٍ ٚ ،ا٫بتسا ٤ايصٟ
ٖ ٛا٭نعـ أسل بأٜ ٫عٌُ إ ٗ ٫ؾٚ ٤ٞاسس(.)3
.3

إٔ ا٫بتساَ ٤عٓ ٢قا ِ٥بإبتسأ; ٭ٕ إبتسأ َؿتل َٓ٘

ٚ ،إؿتل ٜتهُٔ

َعَٓ ٢ا اؾتل َٓ٘ٚ ،تكس ِٜاـدل عً ٢إبتسأ دا٥ع ،ؾً ٛنإ ا٫بتسا ٤عاَ٬ڄ ٗ
اـدل ؾاظ تكسَ ِٜعُ ٍٛايعاٌَ إعٓ ٟٛا٭نعـٚ ،تكسَ ِٜعُ ٍٛايعاٌَ إعٟٓٛ
ا٭قٖ ٣ٛتٓع ،ؾهٝـ با٭نعـ!
.4

()4

إٔ ضؾع اـدل عٌُ ٚدس بعس َعٓ ٢ا٫بتساٚ ٤يؿ ٜإبتسأ ،ؾهإ َجاب١

ٚدٛز اؾعّ بعس َعٓ ٢ايؿطٚ ٙا٫غِ ايص ٟتهُٓ٘ ،ؾهُا ٜٓ ٫ػب

اؾعّ

( ٜٛٓ ) 1ط :ايًباب ٚ ،128 /1ؾطح إؿكٌ ٚ ،223 /1ايؿاخط ٚ ،166ايتكطٜح ٚ ،159 /1اشلُع
.8/2
( ٜٛٓ ) 2ط  :ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،357 /1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،270 /1ؾطح ابٔ
ايٓاٚ ،108 ِٚايؿاخط ٚ ،167ايتصٚ ،259 /3 ٌٜٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،243 ٟإػاعس
ٚ ،205/1اشلُع .8/2
( ٜٛٓ ) 3ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،270 /1ايتصٚ ،259 /3 ٌٜٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.243 ٟ
( ٜٛٓ ) 4ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،270 /1ايتصٚ ،260 /3 ٌٜٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.243 ٟ
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ٕعٓ ٢ايؿط ٙبٌ ي٬غِ ايص ٟتهُٓ٘ نصيو ٜٓ ٫ػب ضؾع اـدل ي٬بتسا ٤بٌ
يًُبتسأ(.)1
ايعاٌَ ايًؿ ٞٛأق َٔ ٣ٛإعٓٚ ،ٟٛا٫بتسا ٤عاٌَ َعٜٓ ٫ ٟٛكح قٝاغ٘

.5

عً ٢ايعٛاٌَ ايًؿَ ١ٝٛجٌ( :نإ) .)2( )ٔٚ( ٚ
ٚقس أداب أب ٛسٝإ عٔ ٖص ٙا٫عذلانات َا ٜأت:)3(ٞ
عس بعض ايٓش ٌٜٛضؾع خدل إبتسأ عً ٢أْ٘ إتباع يطؾع إبتسأ ٚ ،عًٖ ٢صا

.1

ٜه ٕٛقس عٌُ ايعاٌَ إعٓ ٟٛضؾعٌ باٱتباع َجٌ ايعاٌَ ايًؿ.ٞٛ
إٔ ايتُين ٚايتؿب ٘ٝقس عٌُ ٗ ا٫غِ ٚاـدل ٚاؿاٍ ٖٚص ٙث٬ث،١

.2

ٚا٫بتسا ٤عٌُ ٗ اثٌٓ إبتسأ ٚاـدلٚ ،قس ام٘ عٔ ايعاٌَ ايًؿ ٞٛزضز . ٠
ّ ٫هٔ ايتػً ِٝبإٔ ا٫بتساَ ٤عٓ ٢قا ِ٥بإبتسأ ؾك٘ ،بٌ َٖ ٛعٓ ٢قاِ٥

.3

بُٗا َعاڄ ٚ ،إٔ ا٫بتساٚ ٤قع بُٗا َعاڄ ٚ ،إشا نإ نصيو ؾًِ ٜتكسّ َعٍُٛ
ايعاٌَ إعٓ ٟٛا٭نعـٚ ،إِا تكسّ أسس َعُٛي ٞا٫بتسا ٤عً ٢اٯخط.
أَا ايك ٍٛبإٔ ضؾع اـدل عٌُ ٚدس بعس َعٓ ٢ا٫بتساٚ ٤يؿ ٜإبتسأ ،ؾٗصا

.4

ٜٓبين عً ٢إٔ ا٫بتساَ ٖٛ ٤عٓ ٢سٌ بإبتسأ ؾك٘ٚ ،يهٓ٘ سٌ باـدل ٚإبتسأ
َعاڄ.
املرِب الجالح:

َصٖب إدلز عٓسَا قاٍٚ(( :ا٫بتساٚ ٤إبتسأ ٜطؾعإ اـدل)) (.)4

( ٜٛٓ ) 1ط :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،271 ،270 /1ايتصٚ ،260 /3 ٌٜٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٟ
.243
( ٜٛٓ ) 2ط  :ايؿاخط .167
( ٜٛٓ ) 3ط  :ايتصٚ ٌٜٝايتنُ.260 ،259 /3 ٌٝ
(  ) 4إكتهب . 49/4 ،126 /4
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َ ٖٛٚصٖب ابٔ ايػطاز .
ٚاؿذ ٗ ١شيو إٔ اـدل ٜ ٫كع إ ٫بعس إبتسأ ٚا٫بتسا ،٤ؾٛدب إٔ ٜعُ٬
ؾ ،)2( ٘ٝباٱناؾ ١إٍ إٔ ا٫بتسا ٤عاٌَ نعٝـ ؾك ٟٛبإبتسأ ،نُا ق ٟٛسطف
ايؿط ٙبؿعً٘ سٝح عُْٝ ٬ع ڄا ٗ اؾعا.)3(٤
 ٖٛٚنعٝـ; ٭ٕ إبتسأ اغِٚ ،ا٭قٌ ٗ ا٭زلا ٤إٔ  ٫تعٌُ ٚ ،إشا مل
ٜهٔ ي٘ تأثرل ٗ ايعٌُٚ ،ا٫بتسا ٤ي٘ تأثرل ،ؾإناؾَ ١ا  ٫تأثرل ي٘ إٍ َا ي٘ تأثرل
 ٫تأثرل ي٘ ( ،)4نُا أْ٘ ٪ٜز ٟإٍ َٓع تكس ِٜاـدل; ٭ْ٘ ٜ ٫تكسّ إعُ ٍٛإ ٫إشا
نإ ايعاٌَ يؿٛاڄ َتكطؾاڄ(.)5
املرِب السابع:

ق :ٌٝايعاٌَ ٗ اـدل ٖ ٛايتعط َٔ ٟايعٛاٌَ

َ ٖٛٚ ،صٖب اؾطَ،ٞ

ٚايػرلاٗٚ ،شنط أْ٘ َصٖب اـً ٌٝعًَ ٢ا تكسّ ٗ عاٌَ ايطؾع ٗ إبتسأ ،
 ٖٛٚاختٝاض ابٔ عكؿٛض(.)6
ٖٚصا إصٖب ضز با٫عذلانات اييت ٚدٗت يطؾع إبتسأ بايتعط.ٟ
املرِب ارتاوظ:

ٜصٖب ايهٛؾ ٕٛٝإٍ إٔ ضاؾع اـدل ٖ ٛإبتسأ ،أ ٟأُْٗا تطاؾعا(.)7

ٚسذتِٗ إٔ اـدل نصيو ٫بس ي٘ َٔ َبتسأ

ٜٓ ٫ٚ ،ؿو أسسُٖا عٔ

اٯخط(ٚ ،)1ؾبُٖٗٛا بأزلا ٤ايؿط َٔ ٙسٝح إْٗا تعٌُ ٗ ايؿعٌ ٜٚعٌُ ؾٗٝا(.)2
ؾٗٝا(.)2
()1

ٜٛٓط  :ا٭ق. 58/1 ٍٛ

( ٜٛٓ ) 2ط  :اٱْكاف ٚ ،46 /1ؾطح إؿكٌ .223 /1
( ٜٛٓ ) 3ط  :ايتكطٜح .159 /1
( ٜٛٓ ) 4ط  :اٱْكاف ٚ ،46 /1ؾطح إؿكٌ .224 ،223 /1
( ٜٛٓ ) 5ط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،357 /1ؾطح إطازٚ ،243 ٟإػاعس .206 /1
( ٜٛٓ ) 6ط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .357 /1
( ٜٛٓ ) 7ط َ :عاْ ٞايؿطا. 185/3 ٤
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ٚقس ٚدٗت ٕصٖبِٗ فُٛع َٔ ١ايطزٚز ،إش إٔ قٛشلِ

 :إٕ إبتسأ ضاؾع

٬
يًددل ٚاـدل ضاؾع يًُبتسأ قاٍ; ٭ْ٘ ٜٛدب إٔ ٜه ٕٛنٌ ٚاسس َُٓٗا عاَ ڄ
َعُ٫ٛڄ ٗ ساٍ ٚاسسٖٚ ، ٠صا قاٍ; ٭ٕ شيو ٜكته ٞإٔ ٜتكسّ نٌ ٚاسس قبٌ
اٯخط ٗ ْؿؼ ايٛقتٖٚ ،صا ّ ٫هٔ(.)3
أَا تؿب ٘ٝإبتسأ ٚاـدل بأزلا ٤ايؿط ٙؾكس أبڀً٘ ايعهدل ٟبا٭ٚد٘
()4

اٯت:١ٝ
 .1إٔ اغِ ايؿطٜ ٫ ٙعٌُ ،بٌ ايعاٌَ سطف ايؿطَ ٙهُطڄا  ٫ٚهٛظ إٗٚاض.ٙ
ٖٛٚ
 .2إٔ عٌُ اغِ ايؿط ٙبايٓٝاب ١عٔ اؿطفٚ ،عًُ٘ ٗ ايؿعٌ نعٝـ،
اؾعّ غ٬ف إبتسأ ٚاـدل.
 .3إٔ اغِ ايؿط ٙعاٌَ يٓٝابت٘ عٔ اؿطف ٚ ،عٌُ ايؿعٌ ؾ َٔ ٘ٝسٝح ٖٛ
اغِٚ ،ا٭زلاَ ٤عُٛي ١ا٭ؾعاٍ ،ؾذٗ ١ايعٌُ كتًؿ ١غ٬ف إبتسأ ٚاـدل.
 ٬م : ٛايكا ِ٥أب ٙٛناسوٚ ،ي ٛنإ ضاؾع ڄا
ٚنصيو إبتسأ قس ٜطؾع ؾاع ڄ
يًددل ٭ز ٣شيو إٍ إعُاٍ ع اٌَ ٚاسس ٗ َعُٛيٌ ضؾع ڄا َٔ غرل إٔ ٜهٕٛ
أسسُٖا تابع ڄا يٰخط ،باٱناؾ ١إٍ إٔ إبتسأ قس ٜه ٕٛازلاڄ داَسڄا م( :ٛظٜس)
ٚايعاٌَ ايػرل َتكطف  ٫هٛظ تكسَ ِٜعُٛي٘ عًٚ ، ٘ٝإبتسأ هٛظ تكس ِٜاـدل
عً.)5(٘ٝ
املرِب الطادع:

َٔ ايٓشا َٔ ٠شٖب إٍ إٔ اـدل َطؾٛع با ٫بتساٚ ٤يهٔ بٛاغڀ ١إبتسأ،
َ ٖٛٚصٖب ا٭ْباضٚ .ٟسذت٘ ٗ شيو إٔ إبتسأ ٫بس ي٘ َٔ خدل ٚضتب ١اـدل بعس،ٙ
ؾا٫بتساٜ ٤عٌُ ٗ اـدل عٓس ٚدٛز إبتسأ ٚيٝؼ ب٘( ٖٛٚ .)6اختٝاض ابٔ ٜعٝـ(.)7

( ٜٛٓ ) 1ط :اٱْكاف ٚ ،45 ،44 /1ؾطح إؿكٌ ٚ ،222 /1ايتص.266 /3 ٌٜٝ
( ٜٛٓ ) 2ط :ايًباب .129 /1
( ٜٛٓ ) 3ط  :إق٬ح اـًٌ ٚ ،114ؾطح إؿكٌ ٚ ،222 /1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ،272 /1
ٚايتصٚ ،266/3 ٌٜٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.244ٟ
( ٜٛٓ ) 4ط  :ايًباب .129 /1
( ٜٛٓ ) 5ط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .357 /1
( ٜٛٓ ) 6ط  :اٱْكاف .47 ،46/1
( ٜٛٓ ) 7ط  :ؾطح إؿكٌ .224/1
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أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘:

ٜعتُس ايبعًٖٓ ٞا عً ٢ايسي ٌٝايعكً ;ٞ٭ْ٘ ٜط ٣إٔ َصٖب غٝبَٔٚ ٜ٘ٛ
تبع٘ غًِ َٔ ا٫عذلاض  ،يهٔ َصٖب غٝبٚ ٜ٘ٛضزت عً ٘ٝا٫عذلانات ايػابك١
ٚأدٝب عٓٗا ،ؾايبعً ٞمل ٜعتس بٗص ٙا٫عذلانات ٚمل ٜػًِ بٗا  ٗ ٖٛٚشيو َجٌ
أب ٞسٝإ.
الرتجٗح:

ايطادح َصٖب غٝبْٛٗٚ ٜ٘ٛض ايبكط ٖٛٚ ،ٌٜاختٝاض ايبعًٚ ،ٞإٕ
ٚدٗت ي٘ ا٫عذلانات ايػابك ،١إ ٫أْٗا يٝػت بك ٠ٛا٫عذلانات عً ٢إصاٖب
ا٭خط.٣
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ٌص املطأل:ٛ

تأخس االضتفّاً عَ األفعاه املتعدٖ ٛملفعٕلني

ٜك ٍٛايبعً (( : ٞؾإٕ قًت  ( :عًُت ظٜسڄا َٔ ٖ ) ٛداظ ْكب (ظٜس) ٖٛٚ

ا٭دٛز; يتأخط ا٫غتؿٗاّ عٓ٘ ٚ ،داظ ضؾع٘; ٭ْ٘ إػتؿِٗ عٓ٘ ٗ إعٖٓٛٚ ،٢
ؾب ٘ٝبكٛشلِ ( :إٕ أسسڄا ٜ ٫ك ٍٛشيو )ٜ ٫ٚ .ػتعٌُ (أسس) ٖصا إ ٫بعس ْؿٗٚ ،ٞ
ٖصا إجاٍ ٖ ٛقبٌ ايٓؿ ;ٞ٭ْ٘ ٖٚ ٛايهُرل ٗ (ٜ ٫ك )ٍٛؾٚ ٤ٞاسس)) (.)1
حتمٗن املطأل:ٛ

َٔ ا٭ؾعاٍ ايٓاغد ١ي٬بتساٚ ٔٚ( ٤أخٛاتٗا ) ،ؾٗ ٞتسخٌ عً ٢إبتسأ

ٚاـدل بعس أخصٖا ايؿاعٌ ؾتٓكبُٗا َعَٛيٌ.
ٚاختكت ا٭ؾعاٍ ايكًب ١ٝإتكطؾ ١مٚ ٔٚ( :ٛسػب) بايتعًٝل ٚاٱيػا:٤
ؾايتعًٝل تطى ايعٌُ يؿٛاڄ زَ ٕٚعٓ٢ٶ ٕاْع َجٌ ٓٓٚ ( :ت يعٜس قا ،) ِ٥ؾك:ٍٛ
(يعٜس قا )ِ٥مل تعٌُ ؾٓٓٚ( ٘ٝت) يؿٛاڄ ٭دٌ إاْع  ٖٛٚايٚ ،ّ٬يهٓ٘ ٗ َٛنع
ْكب ،بسي ٌٝايعڀـ; ٭ٕ َا ٜعڀـ عًَٓ ٘ٝلٚب َجٌٓٓٚ( :ت يعٜس قاٚ ِ٥عُطڄا
َٓڀًكاڄ).
أَا اٱيػا ٤ؾٗ ٛتطى ايعٌُ يؿٛاڄ َٚعٕٓ ٫ ٢اْع م( :ٛظٜس ٓٓٚت قا.)2( )ِ٥
ٜٚعًل ايؿعٌ عٔ ايعٌُ إشا ٚقع بعس ٙأسس إعًِكات  ٖٞٚغت  ّ٫ :ا٫بتسا،٤
ا٫غتؿٗاّ ّ٫ ،ايكػَِ ،ا ايٓاؾ ٫ ،١ٝايٓاؾ ،١ٝإٕ ايٓاؾ.)3(١ٝ
ْٚل ايبعً ٞايػابل اختل با٫غتؿٗاّ سٌ ٜتأخط عٔ أسس إؿعٛيٌ،
ٖ ٗٚص ٙاؿاي ١أداظ ايٓشا ٠ايٓكب باتؿام; ٭ٕ ايعاٌَ َتػً٘ عًَ ٫ٚ ،٘ٝاْع
ّٓع٘ عٔ ايعٌُ( ،)4يهٔ اـ٬ف ٚقع ٗ ايطؾعٚ ،يًٓشا ٗ ٠شيو َصٖبإ:

(  ) 1ايؿاخط .345
( ٜٛٓ ) 2ط  :ؾطح ابٔ ايٓاٚ ،202 ِٚايؿاخط ٚ ،344ؾطح ابٔ عك.343 ،342 /1 ٌٝ
( ٜٛٓ ) 3ط  :ايؿاخط .346 ،345 ،344
( ٜٛٓ ) 4ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،90 /2ايبػٚ ،448 /1 ٘ٝايتصٚ ،93 /6 ٌٜٝإػاعس
ٚ ،370/1اشلُع .236 /2
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املرِب األٔه:

َصٖب غٝبٚ ،)1( ٜ٘ٛاؾُٗٛض( ،)2ؾكس أداظٚا ايطؾع إ ٫إٔ ايٓكب ٖٛ
ا٭ ٍٚعٓسِٖ ٜك ٍٛغٝبٚ (( : ٜ٘ٛتك :ٍٛقس عطؾت ظٜسڄا أبٚ ،ٖٛ َٔ ٛعًُت عُطڄا
أأبٛى ٖ ٛأّ أب ٛغرلى ،ؾأع ّ يت ايؿعٌ ٗ ا٫غِ ا٭ ;ٍٚ٭ْ٘ يٝؼ بإسخٌ عً٘ٝ
سطف ا٫غتؿٗاّ  ،نُا أْو إشا قًت  :عبساهلل أأبٛى ٖ ٛأّ أب ٛغرلى ،أ ٚظٜس
أب ،ٖٛ َٔ ٛؾايعاٌَ ٗ ٖصا ا٫بتسا ،٤ثِ اغتؿُٗت بعسٖٚ . ٙا ٜك ٟٛايٓكب
قٛيو :قس عًُت٘ أب )3( ))... ٖٛ َٔ ٛإٍ إٔ قاٍ ٚ (( :إٕ ؾ٦ت قًت  :قس عًُت ظٜس
أب .)4( ))... ٖٛ َٔ ٛؾػٝب ٜ٘ٛأداظ ايٓكب ٚايطؾعٚ ،ايٓكب ٖ ٛا٭قٚ ٣ٛإدتاض
يس ،ٜ٘أَا ػٜٛع ٙايطؾع ٗ إؿع ٍٛإتكسّ عً ٢ا٫غتؿٗاّ; ؾٮْ٘

َٔ سٝح

إعَٓ ٢ػتؿِٗ عٓ٘ (.)5
 ٖٛٚاختٝاض ابٔ عكؿٛض سٝح ٜكَٚ (( : ٍٛجاٍ نَ ْ٘ٛػتؿُٗاڄ عٓ٘ ٗ إعٓ: ٢
عطؾت ظٜساڄ أب ،ٖٛ َٔ ٛأ ٫تط ٣إٔ ظٜساڄ مل تسخٌ عًُٖ ٘ٝع ٠ا٫غتؿٗاّ  ٫ٚ ،أنٝـ
إٍ اغِ اغتؿٗاّ  ٖٛ ٫ٚ ،اغِ اغتؿٗاّ  ،يهٓ٘ ٗ إعَٓ ٢ػتؿِٗ عٓ٘; ٭ْو إشا
قًت :عطؾت ظٜساڄ أب ،ٖٛ َٔ ٛؾُعٓا : ٙأظٜس أب ٛعُط ٚأّ أب ٛغرلٙ؟ ؾًصيو داظ إٔ
تك :ٍٛعطؾت ظٜساڄ أب ،ٖٛ َٔ ٛبطؾع ظٜس ْٚكبْ٘ٛ ،طاڄ إٍ يؿ ٘ٛتاضٚ ٠إٍ َعٓاٙ
أخطٚ ،)6())٣بٗصا ايك ٍٛأخص ابٔ َايو(ٚ،)7ايطنٚ ،)8( ٞأنجط ايٓشا.)9( ٠

( ٜٛٓ ) 1ط  :ايهتاب .238 ،237 /1
( ٜٛٓ ) 2ط  :إكاقس ايؿاٗ.481 /2 ٠
(  ) 3ايهتاب .238 ،237 /1
(  ) 4إكسض ْؿػ٘ .238 ،237/1
( ٜٛٓ ) 5ط  :ايهتاب .238 /1
(  ) 6ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .320 /1
( ٜٛٓ ) 7ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٜٛٓ ،90 /2ط  :ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾ.563 /2 ١ٝ
( ٜٛٓ ) 8ط  :ؾطح ايطن.161 /4 ٞ
( ٜٜٓ ) 9ض  :ايبػٚ ،448 /1 ٘ٝايؿاخط ٚ ،345ايتصٚ ،93 /6 ٌٜٝإػاعس ٚ ،370 /1ؾطح
ا٭سل.319/1ْٞٛ
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ٚيًذُٗٛض ٗ َصٖبِٗ سذ ١قٝاغَ ٖٞٚ ، ١ٝا تكسّ شنط َٔ ٙإٔ إؿعٍٛ
إتكسّ عً ٢ا٫غتؿٗاّ َٖٚ ٛا بعس ا٫غتؿٗاّ ؾٚ ٤ٞاسس ٗ إعٓ ،٢ؾهأْ٘ ٗ
سٝع ا٫غتؿٗاّ ْٛ ٖٛٚ ،رل قٛشلِ  :إٕٸ أسسڄا ٜ ٫ك ٍٛشيو  ،ؾـ(أسس) ٖصا ٫
ٜػتعٌُ إ ٫بعس ْؿٖٓٚ ،ٞا قس ٚقع قبٌ ايٓؿ ;ٞ٭ْ٘ ٚايهُرل ٗ (ٜ ٫ك ) ٍٛؾ٤ٞ
ٚاسس ٗ إعٓ ، ٢أ ٟإٔ ٍؾ( ٜأسس) ٖٓا نإٔ ايٓؿ ٞقس زخٌ عً ;٘ٝ٭ٕ نُرلٙ
ٗ (ٜ ٫ك )ٍٛزخٌ عً ٘ٝايٓؿُٖٚ ٞا نايؿ ٤ٞايٛاسس (.)1
ٜ ٫ٚط ٣ايطن ٗ ٞشيو سذ ١ق ١ٜٛسٌ ٜكٚ(( : ٍٛيٝؼ بك٫ ٟٛتؿاقِٗ عً٢
ايٓكب ٗ م :ٛعًُت ظٜسڄا َا ٖ ٛقا ُ٥ڄا َع إٔ إعٓ :٢عًُت َا ظٜس قاُ٥اڄ))(.)2
ٚشلِ سذ ١أخط ٣غِاع ٖٞٚ ،)3( ١ٝق ٍٛايؿاعط:
ؾٛاهلل َا أزض ٟغطِٜٷ يٜٛتٴ٘

()4

أٜؿتسټ إٕ قاناىٹ أّ ٜتٳهطعٴ

ٚايؿاٖس ضؾع (غطَ ٖٛٚ )ِٜكسّ عً ٢ا٫غتؿٗاّ ٗ (أٜؿتس)ٚ ،ايٓكب ؾ٘ٝ
أدٛز عًَ ٢صٖبِٗ.

( ٜٛٓ ) 1ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،90 /2ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾٚ ،563 /2 ١ٝؾطح ايطنٞ
ٚ ،161/4ايؿاخط ٚ ،345ايتصٚ ،93 /6 ٌٜٝإػاعس ٚ ،370 /1اشلُع ٚ ،237 /2ؾطح
ا٭سل.319 /1 ْٞٛ
(  ) 2ؾطح ايطن.161 /4 ٞ
( ٜٛٓ ) 3ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،91 /2ايبػٚ ،448 /1 ٘ٝايتصٚ ،93 /6 ٌٜٝإػاعس
ٚ ،370/1اشلُع .237 /2
(  ) 4ايبٝت َٔ ايڀ ٌٜٛيهجرل ععٜٛٓ ٠ط  :زٜٛإ نجرل عع ،٠م  ،405إڀٌ  :ايتػٜٛـ ٚإساؾع،١
يػإ ايعطب  َٔ ٖٛٚ .4225 /47ؾٛاٖس فضح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،91 /2ايبػ،448 /1 ٘ٝ
ايتصٚ ،93 /6 ٌٜٝإػاعس .370 /1
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املرِب الجاٌ٘:

شٖب ابٔ نٝػإ إٍ أْ٘  ٫هٛظ ايطؾع (ٚ ،)1قس أٚضز أب ٛسٝإ سذت٘
بكٛي٘ٚ (( :شٖب ابٔ نٝػإ إٍ أْ٘  ٫هٛظ ايطؾع ،قاٍ  :٭ْو  ٫تك ( : ٍٛقس
عًُت ظٜس قا٫ٚ ،) ِ٥بس َٔ عٌُ (عًُت) ؾ ،٘ٝقاٍٚ :ي ٛداظ ٖصا ؾُٝا خدلٙ
اغتؿٗاّ ؾاظ ؾُٝا خدل ٙغرل اغتؿٗاّ )) ( ،)2أ ٟأْ٘ مل هع ايطؾع يٛاٖط َباؾط٠
ايؿعٌ (.)3
ٚقس ضز َصٖب٘ بايكٝاؽ ٚايػُاع ايٛاضز ٗ سذ ١اؾُٗٛض(.)4
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘:

ضدح ايبعًٖٓ ٞا ْكب إؿع ٍٛبايؿعٌ إتعس ٟعٓس تأخط ا٫غتؿٗاّ عٓ٘
بسي ٌٝعكًٜٚ ،ٞتهح ايتعً ٌٝايعكًٖٓ ٞا ٗ إٔ ايبعًٜ ٞط ٣تأخط ا٫غتؿٗاّ عٔ
َعُ ٍٛايؿعٌ إتعسٜ ٫ ٟعًل ايؿعٌ عٔ ايعٌُ ؾ ;٘ٝ٭ْ٘ مل ٜتكسّ عً ،٘ٝنُا
ٜط ٣دٛاظ ضؾع٘ ٚإٕ مل ٜهٔ بسضدْ ١كب٘ أٜهاڄ با٫عتُاز نصيو عً ٢ايتعًٌٝ
ايعكً ;ٞ٭ْ٘ َػتؿِٗ عٓ٘ ٗ إعٓٚ ، ٢قس أنس شيو نً٘ بايكٝاؽٚ ،بايتشسٜس
قٝاؽ ايؿب٘ ،ؾكس أؾب٘ قٛشلِ  ( :إٕٸ أسسڄا ٜ ٫ك ٍٛشيو ) ؾـ (أسس) ٖٓا ٜ ٫ػتعٌُ
إ ٫بعس ايٓؿٚ ،ٞداٖ ٗ ٤صا ايك ٍٛقبٌ ايٓؿ ;ٞ٭ْ٘ ٚنُرل (ٜك )ٍٛؾٚ ٤ٞاسس.
الرتجٗح:

ايطادح َصٖب اؾُٗٛض ٗ دٛاظ ايطؾع ٚايٓكب َع تؿه ٌٝايٓكب; ٭ْ٘
ضأ ٟاؾُٗٛض; ٚ٭ٕ َصٖبِٗ ٜعهس ٙايػُاع ٚايكٝاؽ ايٛاضز ٗ سذتِٗ.
()1

ٜٛٓط  :ايتصٚ ، 93/6 ٌٜٝايَ٘ع .237/2

(  ) 2ايتص.39/6 ٌٜٝ
( )3

ٜٛٓط  :اشلُع .237 /2

( )4

ٜٛٓط  :ايتصٚ ،93/6 ٌٜٝاشلُع .237/2
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ٌص املطأل:ٛ

الطابط يف نطس ِىص( ٚإُ) ٔفتخّا

ٜك ٍٛايبعً ٞعٔ نػط ُٖع٠

(إٕ) ٚؾتشٗا (( :ؾإْٗا تو غط ٗ نٌ

َٛنع إشا أغكڀتٗا َع ازلٗا ٚخدلٖا مل ٜػس َػس اؾُٝع اغِ َؿطز ،نُا
َجٌ ب٘ اؾطداْٚ ..... ٞقاٍ أب ٛعً ٞايؿاضغ – ٞضٓ٘ اهلل تعاٍ – نٌ َٛنع
نػٹطتَٚ ،ا مل ٜكع ؾ ٘ٝإ ٫أسسُٖا ؾتشت َٚ ....ا
قح ٚقٛعٴ ايؿع ڇٌ ٚا٫غِ ؾ ٘ٝڂ
شنط ٙاؾطداْ ٞأ ٍٚيٛدٌٗ  :إٔ ؾ ٘ٝإؾاض  ٠إٍ عً ١ايهػط إشا نػطت،
ٚإٍ عً ١ايؿتح إشا ؾتشت  ،سٝح عًٌ نػطٖا بٛقٛعٗا َٛقع اؾًُٚ ،١ؾتشٗا
بٛقٛعٗا َٛقع إؿطز.
ٚايجاْ :ٞإٔ َا شنط ٙاؾطداْ – ٞضٓ٘ اهلل تعاٍ – َڀطزَٚ ،ا شنطٙ
أب ٛعًّ ٞٴ ٕٳتٳقضٷ ،بٝإٴ اْتكان٘ أْو تكٜ َٔ ( : ٍٛتل اهلل ؾٗ ٛهعٌ ي٘ كطداڄ ) ٚ
(َٔ ٜتل اهلل ؾػٝذعٌ ي٘ كطدا ) ،ؾٗصا َٛنع ٜكًح ي٬غِ ٚايؿعٌٜ ٫ٚ ،تعٌ
ؾ ٘ٝايهػط ،بٌ هٛظ ايٛدٗإ)) (.)1
حتمٗن املطأل:ٛ

نب٘ ايٓشا ٠نػط ُٖع( ٠إٕ) ٚؾتشٗا بڀطٜكتٌ ،ا٭ : ٍٚبٝإ أَانٔ

نػطٖا ٚبٝإ أَانٔ ؾتشٗا ٚ .ايڀطٜك ١ايجاْٚ : ١ٝنع قاْ ٕٛعاّ يـ

(إٔ)

إؿتٛسٚ ،١قاْ ٕٛآخط يـ (إٕ) إهػٛضٖ ٗٚ ،٠ص ٙايڀطٜكٚ ١قع اـ٬ف بٌ
ايٓشاٚ ،٠شلِ ٗ شيو َصٖبإ:
املرِب األٔه:

ٜط ٣غايب ايٓشا ٠إٔ (إٕ) إهػٛض ٠تكع ٗ َٛقع اؾًُ( ٚ ،١إٔ) إؿتٛس١

تكع ٗ َٛنع إؿطز ٚ ،عدلٚا عٔ إؿطز بإكسض (ٚ ،)2قس بٌ ايعداد ٞايػبٌٝ
إٍ َعطؾ ١ايؿطم بٌ (إٕ) إهػٛض( ٚ ٠إٔ) إؿتٛس ١بكٛي٘ ٚ (( :غا٥ط ايهّ٬
( )1

ايؿاخط .424 ،423

( )2

ٜٛٓط  :ا٭ق ٫ ٍٛبٔ ايػطاز ٚ ،265 ،262 /1اؾٌُ يًعدادٚ ،59 ٞايًباب ٚ ،225 /1ؾطح
إؿكٌ ٚ ،528/4ايتٛطٚ ،240 ١٦ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،19 /2ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾ١ٝ
ٚ ،482 /1ؾطح ابٔ ايٓاٚ ،162 ِٚؾطح ايطنٚ ،349 /4 ٞايؿاخط ٚ ،423أٚنح إػايو
ٚ ،292 /1إػاعس ٚ ،314 /1إكاقس ايـاؾٚ ،318 /2 ١ٝايتكطٜح ٚ ،214 /1اشلُع .165/2
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تؿتح ؾ( ٘ٝإٔ) َٚ ٖٞٚا عًُت ؾَٓ ٘ٝعي ١اغِ وهِ عً ٘ٝبايطؾع

ٚايٓكب

ٚاـؿض .ؾأَا (إٕٸ) إهػٛض ٠ؾشطف  ٫وهِ عًَٛ ٢نع٘ بؿَٔ ٤ٞ
اٱعطاب))(.)1
ٜٚك ٍٛايعكؿط ( ": ٟإ ٸٕ  ٚإٔٸ ) ت٪نسإ َهُ ٕٛاؾًُٚ ١ؼل قاْ٘ ،إ ٫إٔ
إهػٛض ٠اؾًَُ ١عٗا عً ٢اغتك٬شلا بؿا٥ستٗاٚ ،إؿتٛس ١تكًبٗا إٍ سهِ
إؿطز تك :ٍٛإٕٸ ظٜسڄا َٓڀًلٚ ،تػهت نُا تػهت عً : ٢ظٜس َٓڀًلٚ ،تك:ٍٛ
بًػين إٔ ظٜسڄا َٓڀًلٚ ،سل إٔ ظٜسڄا َٓڀًل ،ؾ ٬ػس بسڄا َٔ ٖصا ايهُ ِٝنُا
 ٫ػسَ ٙع اْ٫ڀ٬م ٚم.)2( "ٙٛ
ٚبصيو َٝع ايٓشا ٠بٌ (إٕ) إهػٛض( ٚ ٠إٔ) إؿتٛسٖ ٗ ١صا إصٖب،
ؾإهػٛض ٫ ٠وتاز ايهَ ّ٬عٗا إٍ تأ ;ٌٜٚ٭ْ٘ تاّ  ٫ ٖٞٚتػرل َعٓ٢
اؾًُ ٫ٚ ،١تكع إَٛ ٗ ٫قع اؾٌُ ايتاَ ، ١نإٔ تكع أ ٍٚايهٚ ّ٬بعس ايك;ٍٛ
٭ٕ اؾٌُ ؼه ٢بعسٚ ٙشيو م ( : ٛإٕٸ ظٜسڄا َٓڀًل ) ؾاؾًُ ١نتُاَٗا ٗ :
(ظٜس َٓڀًل)ٚ ،م ٛإٔ ٜكاٍ( :إٕ ظٜسڄا َٓڀًل) ؾٗ ٞنكٍٛى( :ظٜس َٓڀًل).
أَا (إٔٸ) إؿتٛس ١ؾتكع َٛقع إؿطز ،أ ٟأْٗا َع َا بعسٖا تَ ٍٚ٪ؿطز ،
أّ ٟهٔ ٚقٛع إؿطز َهاْٗا ،نإٔ تكع َهإ ايؿاعٌ ٚ ،شيو م ( : ٛبًػين
إٔ ظٜسڄا َٓڀًل)ٚ ،ايتكسٜط( :بًػين اْڀ٬م ظٜس) (َ ٖٛٚ .)3ا ب ٘ٓٝابٔ ٜعٝـ بكٛي٘ :
((ٚايصٜ ٟسيو عً ٢إٔ (إٔٸ) إؿتٛسَ ٗ ١عٓ ٢إكسضٚ ،أْٗا تكع َٛقع إؿطزات،
أْٗا تؿتكط ٗ اْعكازٖا ًْ ١إٍ ؾٜ ٤ٞهَ ٕٛعٗاٜٚ ،هِ إيٗٝا ٜٚ ،)4( ))..ط٣
ابٔ عكؿٛض إٔ ق ٍٛايٓشاٖ ٗ ٠صا إصٖب ٜٓهػط بٓش ( : ٛي ٛإٔ ظٜس ڄا قا ِ٥قاّ

( )1

اؾٌُ يًعداد.59 ٞ

( )2

إؿكٌ .398

( )3

ٜٛٓط  :إؿكٌ .399 ،398

( )4

ؾطح إؿكٌ .527 /4
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عُط ;)ٚ٭ٕ (إٔٸ) ٚازلٗا ٚخدلٖا تكع ٗ َٛنع اؾًُ ١ايؿعًٚ ١ٝاييت نإ ٜٓبػٞ
إٔ تً( ٞي.)1( )ٛ
املرِب الجاٌ٘:

َ ٖٛٚصٖب أب ٞعً ٞايؿاضغ ٞسٌ ٜكٚ (( : ٍٛأَا إهػٛض ٠ؾإْٗا تكع ٗ
إٛنع ايصٜ ٟتعاقب عً ٘ٝا٫بتساٚ ٤ايؿعٌ ،ؾإٕ اختل إٛنع با٫غِ ز ٕٚايؿع ٍ
أ ٚبايؿعٌ ز ٕٚا٫غِ ٚ ،قعت إؿتٛس ١ز ٕٚإهػٛض ،)2( )) ٠ؾٜٗ ٛط ٣إٔ نٌ
َٛضع تعاقب عً ٘ٝا٫غِ ٚايؿعٌ َٛض ٚعٷ يًُهػٛضَٚ ،٠ا اْؿطز بأسسُٖا ؾٗٛ
يًُؿتٛس.١
ٚتؿػرل شيو ٗ م ( : ٛإٕ ظٜساڄ قا ) ِ٥ؾٗٓا ٚقعت (إٕ) ٗ َٛنع ٜتعاقب
عً ٘ٝا٫غِ ٚايؿعٌ ،ؾٖٗٓ ٞا ٗ قسض ايهٚ ،ّ٬قسض ايهَٛ ّ٬نع ٜكع ؾ٘ٝ
ا٫غِ ٜٚكع ؾ ٘ٝايؿعٌ َجٌ  :ظٜس قاٜٚ ،ِ٥ك ّٛظٜس ٚ ،يصيو نػطت ُٖع( ٠إٕ)،
أَا م ( : ٛبًػين إٔ ظٜساڄ قا ،) ِ٥ؾإٕ (إٔ) َٚا زخًت عً ٗ ٘ٝتكسٜط إؿطز
(ايؿاعٌ)  ٖٛٚاغِ ،أ ٟأْٗا ٚقعت َٛقع ا٫غِ َ ٖٛٚتؿطز ب٘ ٖٓاٚ ،أَا َا اْؿطز
ب٘ ايؿعٌ ؾٓش ( : ٛي ٛإٔ ظٜساڄ قا ِ٥قاّ عُط ;) ٚ٭ٕ (يٜ ٫ )ٛكع بعسٖا إ ٫ايؿعٌ
ٚاٖطاڄ أَ ٚهُطاڄ(.)3
ٚقس اْتكس ابٔ عكؿٛض ٖصا إصٖب بكٛي٘ ٖٚ (( :صا ايكاْ ٕٛغرل قشٝح;
٭ٕ (إشا) اييت يًُؿادأًٜٗٝ ٫ ٠ا إ ٫ا٫غِٚ ،

(إٕ) إشا ٚقعت بعسٖا تهٕٛ

َهػٛض ٠ؾٓٝبػ ٞعًٖ ٢صا إٔ ْكٚ : ٍٛنٌ َٛنع ٜٓؿطز بأسسُٖا ؾـ (إٕ) ؾ٘ٝ
( )1

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .459 /1

( )2

اٱٜهاح ايعهس.128 ،127 ٟ

( )3

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،459 /1ايتص.68 ،67 /5 ٌٜٝ
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َؿتٛس ،١إ ٫بعس (إشا) اييت يًُؿادأٚ ،٠س٦ٓٝص ٜػًِ ٖصا ايكأَْ ٕٛ
ايهػط))(.)1
نُا اْتكس ٙايطن ٞبٓش ٛقٛي٘ تعاٍ :ﭽ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋﭼ ( ;)2٭ٕ َا بعس
ؾا ٤اؾعا ٤هٛظ ؾ ٘ٝايؿعٌ ٚا٫غِٜ ٫ٚ ،تعٌ ايهػط ؾ ٘ٝبٌ هٛظ ايٛدٗإ(.)3
ٖٚصا َا أى ز ٙايبعًٚ ،ٞاختاض َصٖب اؾُٗٛض َٔ أدً٘ ،ؾـ (إٕ) تكع بعس
(ؾا ٤اؾعاٖٚ ) ٤صا إٛنع ٖا هٛظ ؾ ٘ٝايؿتح ٚايهػطٜٚ ،كع ؾ ٘ٝا٫غِ
ٚايؿعٌ ،باٱناؾ ١إٍ إٔ َصٖب أب ٞعً ٞيٝؼ ؾ ٘ٝإؾاض ٠إٍ عً ١ايهػط ٫ٚ ،
إٍ عً ١ايؿتح نُا ٖ ٛاؿاٍ ٗ َصٖب اؾُٗٛض(.)4
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘:

زيٌ ايبعً ٞعً ٢اختٝاض ٙبايسي ٌٝايعكًٚ ;ٞشيو ٭ْ٘ ٜط ٣إٔ ق ٍٛاؾطداْ:ٞ

(أْٗا تهػط ٗ نٌ َٛنع إشا أغكڀت َع ازلٗا ٚخدلٖا مل ٜػس َػس
اؾُٝع اغِ َؿطز ) ٖٝعاڄ بٌ ساي ١ؾتشٗا ٚساي ١نػطٖا ٪ٜٚ ،نس شيو بٛضٚز
ٖصا ٗ ا٫غتعُاٍٖٚ ،صا خ٬ف ا٭قٛاٍ ا٭خط.٣
الرتجٖح:

ايطادح َصٖب اؾُٗٛض ٗ إٔ (إٕ) إهػٛض ٠تكع َٛقع اؾًُ( ٚ ،١إٔ)

إؿتٛس ١تكع َٛقع إؿطز; ٭ٕ قٛشلِ غًِ َٔ ا٫عذلاض

 ،باٱناؾ ١إٍ إٔ

َصٖبِٗ ٚانح ٗ اؿسٜح عٔ ايؿطم بٌ اشلُعتٌ ،أَا َصٖب أب ٞعًٞ
ؾايتؿك ٌٝؾ ٘ٝغرل ٚانح; ٭ْ٘ ٜط ٣إٔ (إٕ) إهػٛض ٠اشلُع ٠تقع َٛنع ا٫بتسا٤
ٚايؿعٌٖٚ ،صا ٜعين ٚقٛعٗا َٛقع اؾًُٚ ١بصيو قاٍ اؾُٗٛض ٚ ،أٜهاڄ ٗ قٛي٘
إٔ (إٔ) إؿتٛس ١إشا اختكت با٫غِ ز ٕٚايؿعٌ ؾَٗٛ ٗ ٞنع ؾتح
ٜتُاؾَ ٢ع ق ٍٛاؾُٗٛض.
( )1

ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .459 /1

( )2

غٛض ٠إا٥س ٠آ.95 :١ٜ

( )3

ٜٛٓط  :ؾطح ايطن.349 /4 ٞ

( )4

ٜٛٓط  :ايؿاخط .424
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ٖٚ ،صا

أَا َا ّهٔ ايك ٍٛبأْ٘ ايؿطم بٌ إصٖبٌ  ،ؾٝهُٔ ٗ قٛي٘ إٔ (إٔ)
إؿتٛس ١إشا ٚقعت أ ٚاختكت بايؿعٌ ز ٕٚا٫غِ ؾَٗ ٞؿتٛسَٛٚ ،١قع ايؿعٌ ٖٛ
ًْ ١عٓس اؾُٗٛض.

360

ٌص املطأل:ٛ

عاون ادتصً يف جٕاب الطمب

ٜك ٍٛايبعً (( : ٞؾإشا قًت  :ظضْ ٞأظضى ،ؾإعٓ : ٢إٕ تعضْ ٞأظضى ٖٚصا َا

أضاز اؾطداْ ٞبكٛي٘  :إعٓ ٢ؾإْو إٕ تأتين أنطَوٚ .ق ٫ :ٌٝساد ١إٍ ٖصا
ايتكسٜط ،بٌ ٖ ٛفع ّٚبٗا ْؿػٗا ٚ ،يتهُٓٗا َعٓ ٢ايؿط ٙأؾبٗت ا٭زلا٤
إتهَُٓ ١عٓ ٢ايؿطٚ ..... ٙايكشٝح ا٭ ;ٍٚ٭ٕ َعٓ ٢ايؿط٫ ٙبس ي٘ َٔ ؾعٌ
ايؿط ٫ٚ ،ٙهٛظ إٔ ٜه ٖٛ ٕٛايڀًب ْؿػَ٘ ٫ٚ ،هُٓ ڄا ي٘ َع َعٓ ٢سطف
ايؿطٕ ،ٙا ؾ َٔ ٘ٝظٜاز ٠كايؿ ١ا٭قٌ َ ٫ٚ ،كسضڄا بعس ٙيكبح إٗٚاض ٙبسٕٚ
سطف ايؿط ٙغ٬ف إنُاضَ ٙع٘)) (.)1
حتمٗن املطأل:ٛ

اختًـ ايٓشا ٗ ٠دعّ دٛاب ايڀًب عٓس غك ٙٛايؿاٚ ٤قكس اؾعا ٤م: ٛ

(أنطَين أنطَو ) ٚم ( :ٛيٝت٘ عٓسْا وسثٓا ); ٚإِا دعّ ٭ْ٘ دٛاب ؾطٙ
َكسض زٍ عً ٘ٝايڀًب با٭َطٚ ،ايٓٗٚ ،ٞا٫غتؿٗاّٚ ،ايتُينٚ ،اٍ

عطض،

ٚايتشهٝض ،ؾهٌ شيو ؾب ٘ٝبايؿط ٗ ٙدٛاظ ٚقٛع٘ ٚعسّ ٚقٛع٘ بايٓػب١
إٍ عًِ ايؿدل إتهًِ ب٘  ،غ٬ف ايٓؿ ;ٞ٭ٕ إتهًِ َتشكل َٔ عسّ
ٚقٛع٘ ،ؾدايـ ايؿط ٙؾًٝؼ ي٘ دٛاب فع.)2(ّٚ
َصاٖب
:
ٚيًٓشا ٗ ٠عاٌَ اؾعّ ٗ دٛاب ايڀًب ٖٓا أضبع١
املرِب األٔه:

شٖب ْاع َٔ ١ايٓشا ٠إٍ إٔ اؾٛاب ٖٓا فع ّٚبايڀًب ،يتهُٓ٘ َعٓ٢
سطف ايؿط ، ٙؾذعّ ايڀًب اؾٛاب نُا هعّ سطف ايؿط ٙدٛاب ايؿط، ٙ
ٖٚصا ٖ ٛضأ ٟاـًٚ ،)3( ٌٝقس ضٚا ٙعٓ٘ غٝب ٜ٘ٛبكٛي٘ ٚ (( :ظعِ اـً ٌٝإٔ ٖصٙ
( )1

ايؿاخط .591

( )2

إكسض ْؿػ٘ .591

( )3

ٜٛٓط  :ايهتاب ٚ ،94 /3إؿكٌ ٚ ،338ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾٚ ،1551 /3 ١ٝؾطح ايتػٌٗٝ
٫بٔ َايو ٚ ،40 /4ؾطح ايطنٚ ،117 /4 ٞا٫ضتؿاف ٚ ،1684 /4إػاعس ،96 /3
ٚايتكطٜح .241 /2
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ا٭ٚا ٌ٥نًٗا ؾٗٝا َعٓ( ٢إٕ) ،ؾًصيو العّ اؾٛاب; ٭ْ٘ إشا قاٍ ( :ا٥تين آتى)
ؾإٕ َعٓ ٢ن : َ٘٬إٕ ٜهٔ َٓو إتٝإ آت ى ْٚ ،)1())...ػب نصيو إٍ
غٝب ;)2(ٜ٘ٛ٭ْ٘ ٚاٖط ن َ٘٬سٌ قاٍ

ٚ (( :تك :ٍٛا٥تين ُؿ ،ٞأ ٟا٥تين

َاؾٝاڄٚ ،إٕ ؾا ٤دعَ٘ عً ٢أْ٘ إٕ أتاَ ٙؿ٢

ٚ ،)3())...بٗصا ايطأ ٟأخص ابٔ

َايو(ٚ ،)4ابٔ خطٚف(.)5
ٚقس اعذلض عًٖ ٢صا ايطأ ٟباٯت:ٞ
1ـ إٔ ٖصا ايكٜ ٍٛػتًعّ إٔ ٜه ٕٛايعاٌَ ًْٚ ،١شيو ٜٛ ٫دس ٗ َٛنع(.)6
2ـ إٔ ايؿط٫ ٙبس ي٘ َٔ ؾعٌ  ٫ٚهٛظ إٔ ٜه ٖٛ ٕٛايڀًب بٓؿػ٘ َ ٫ٚ ،هُٓ ڄا
ي٘ َع سطف ايؿطٕ ;ٙا ٗ شيو َٔ ايتعػـ َ ٫ٚ .كسضڄا بعس ;ٙيكبح إٗٚاض ٙبسٕٚ
سطف ايؿط ٙغ٬ف إٗٚاضَ ٙع٘(.)7
3ـ إٔ ايتهٌُ ٜ ٫ه ٕٛإ ٫يؿا٥س ٫ٚ ،٠ؾا٥س ٗ ٠ايڀًب َتهُٓ ڄا َعٓ ٢ايؿط;ٙ
٭ْ٘ ٜسٍ عً ٘ٝبا٫يتعاّ(.)8
َ ٬عٓ ( : ٢إٕ تأتين ) تهٌُ َعَٓ ٌٝعٓ( ٢إٕ)،
4ـ إٔ ٗ تهٌُ (ا٥تين) َج ڄ
َٚعٓ( ٢تأتين)ٜٛ ٫ٚ ،دس ٗ ن ّ٬ايعطب تهٌُ َعَٓ ،ٌٝع إٔ َعٓ٢

(إٕ

( )1

ايهتاب .94 /3

( )2

ٜٛٓط :ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾٚ ،1551 /3 ١ٝؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،40 /4ا٫ضتؿاف
ٚ ،1684/4إػاعس ٚ ،96 /3ايتكطٜح .241 /2

( )3

ايهتاب .98 /3

( )4

ٜٛٓط  :ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾٚ ،1551 /3 ١ٝايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .232

( )5

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ خطٚف .861 /2

( )6

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،192 /2ؾطح ا٭سل.474 /2 ْٞٛ

( )7

ٜٛٓط  :ؾطح ابٔ ايٓاٚ ،684 ِٚايؿاخط ٚ ،591ؾطح ا٭سل.474 /2 ْٞٛ

( )8

ٜٛٓط  :تٛنٝح إكاقس .321 /2
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تأتين) َعٓ ٢غرل طًيب  ،ؾً ٛتهُٓ٘ ؾعٌ ايڀًب يهإ ايؿ ٤ٞايٛاسس طًب ڄا غرل
طًبٖٚ .صا ا٫عذلاض ْػب إٍ أب ٞسٝإ(.)1
املرِب الجاٌ٘:

َٔ ايٓشا َٔ ٠شٖب إٍ إٔ اؾٛاب ٗ ٖص ٙإػأي ١فع ّٚبؿطَ ٙكسض ،
ؾك ( :ٍٛأنطَين أنطَو ) دعّ ؾ ٘ٝاؾٛاب بؿط ٙتكسٜط ( : ٙإٕ تهطَين )،
 ٖٛٚاختٝاض ايعكؿط ٟبكٛي٘ ٚ(( :هعّ بـ (إٕ) َهُط ٠إشا ٚقع دٛاباڄ ٭َط أٚ
ْٗٚ ،)2( ))... ٞعً ٘ٝأنجط ايٓشا ٠إتأخط.)3(ٜٔ
ٚاختاض أنجط ايٓشاٖ ٠صا إصٖب يػببٌ ُٖٚ ،ا :
إٔ اٱنُاض أغٌٗ َٔ ايتهٌُ; ٭ٕ ايتهٌُ ظٜاز ٠بتػٝرل ايٛنع،

.1

ٚاٱنُاض ظٜاز ٠بػرل تػٝرل ؾٗ ٛأغٌٗ(.)4
إٔ ايتهٌُ ٜ ٫ه ٕٛإ ٫يؿا٥س ٫ٚ ،٠ؾا٥س ٗ ٠تهٌُ ايڀًب َعٓ٢

.2

ايؿط ;ٙ٭ْ٘ ٜسٍ عً ٘ٝبا٫يتعاّ(.)5
ٚقس ضز ابٔ َايو َصٖبِٗ بكٛي٘ ٚ (( :ايكشٝح أْ٘  ٫ساد ١إٍ تكسٜط يؿٜ
(إٕ) بٌ تهُٔ يؿ ٜايڀًب ٕعٓاٖا َػ ڇٔ عٔ تكسٜط يؿٗٛا  ،نُا َٖ ٛػٔ ٗ
أزلا ٤ايؿط ٙمٜ َٔ :ٛأتين أنطَ٘)) (.)6
( )1

ٜٛٓط  :اشلُع ٚ ،133 /4ساؾ ١ٝايكبإ .453 /3

( )2

إؿكٌ .338

( )3

ٜٛٓط  :ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾٚ ،1551 /3 ١ٝا٫ضتؿاف ٚ ،1684 /4تٛنٝح إكاقس ،321 /2
ٚاشلُع ٚ ،135 /4ؾطح ا٭سل.474 /2 ْٞٛ

( )4

ٜٛٓط  :تٛنٝح إكاقس ٚ ،321 /2ايتكطٜح .241 /2

( )5

ٜٛٓط  :تٛنٝح إكاقس .321 /2

( )6

ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾ.1551 /3 ١ٝ
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املرِب الجالح:

ٜط ٣أقشاب٘ إٔ دٛاب ايڀًب ٖٓا فع ّٚبايڀًب

ْ ٖٛٚ ،ا٥ب عٔ

ايؿط ٖٛٚ ،ٙضأ ٟايػرلاٗ ،ؾكس قاٍ عٔ أْٛاع ايڀًب ٖٚ (( :ص ٙا٭ؾٝا ٤اييت
شنطْاٖا َٔ ا٭َطٚ ،ايٓٗٚ ،ٞا٫غتؿٗاّٚ ،ايتُينٚ ،ايعطض ،تػين عٔ شنط
ايؿطٜٚ ،ٙهتؿ ٢بصنطٖا عٔ شنط ٖٛٚ ،)1()) ٙاختٝاض ايؿاضغ ٞسٌ قاٍ :
((إشا قًت  ( :ا٥تْ ٞآتو ) دعَت (آتٝو); ٭ْ٘ دٛاب اؾعاٚ ،٤اؾعا ٤كتعٍ زٍ
عً( ٘ٝا٥تْ )ٞ٭ْ٘ إشا قاٍ  ( :ا٨تين) ؾهأْ٘ قاٍ  ( :إٕ تأتين )ٚ ،داظ إٔ ػعٌ ٖصا
ٗ َٛنع ايؿط َٔ ،ٙسٝح نإ ايؿط ٫ ٙهٛظ ؾ ٘ٝايكسم ٚايهصب نُا
نإ (ا٨تين)  ٫هٛظ ؾ ٘ٝايكسم ٚايهصب  ،ؾُت ٢ادتُعا َٔ ٖصا ايٛد٘ داظ
إٔ تك ِٝأسسُٖا َكاّ اٯخط)) (.)2
ٚقس قشح ٖصا ايطأ ٟابٔ عكؿٛض بكٛي٘  َٔ َِٗٓٚ (( :شٖب إٍ أْٗا إِا
دعَت يٓٝابتٗا َٓاب ايؿطٚ ٙؾعً٘ ،ؾا٭قٌ عٓسِٖ ٗ  :أطع اهلل ٜػؿط يو  .إٕ
تڀع اهلل ٜػؿط يو ،ؾشصف

(إٕ تطع اهلل )ٚ ،أق( ِٝأطع) َكاَٖ٘ٚ .صا ٚ ٙ

ايكشٝح)) (.)3

( )1

ٜٛٓط  :ؾطح ايػرلاٗ .299 /3

( )2

إػا ٌ٥إٓجٛض.156 ٠

( )3

ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .192 /2
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املرِب السابع:

ٜط ٣بعض ايٓشا ٠إٔ اؾٛاب فع ّٚبَ ّ٬كسض ،٠أ ٟم( ٛأ ٫تٓعٍ تكب
خرلاڄ) ،ؾإٕ ايتكسٜط  :يتكب خرلاڄ (ٚ .)1قس نٴعـ ٖصا ايطأ ;ٟ٭ْ٘ ٜ ٫ڀطز إ٫
بتهًـ(.)2
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘:

ٜعتُس ايبعً ٗ ٞتكطٜط سهُ٘ ٖٓا عً ٢ايسي ٌٝايعكً ; ٞ٭ْ٘ ٜط ٣إٔ َعٓ٢
ايؿط٫ ٙبس ي٘ َٔ ؾعٌ ،يصيو قسض شلصا اؾٛاب ؾط ٙعاٌَ ؾ.٘ٝ
ٜٚسيٌ بسي ٌٝعكً ٞآخط َٓتكسڄا ب٘ إصاٖب ا٭خط ٖٛٚ ،٣كايؿ ١ا٭قٌ ،
ؾُا ق َٔ ٌٝإٔ اؾاظّ ٖ ٛايڀًب ْؿػ٘  ،أ ٚايڀًب َهُٓ ڄا َعٓ ٢ايؿط ٙنًٗا
أقٛاٍ تٓاٗ ا٭قٌ.
الرتجٗح:

ٜذلدح يس ٟاختٝاض ايبعً ;ٞإش إٕ ايتكسٜط َأخٛش ب٘ ٗ قٛاعس ايٓش٫ٚ ، ٛبس
ؾٛاب ايڀًب َٔ ؾعٌ عاٌَ ؾٚ ٘ٝايتكسٜط ٜؿ ٞبايػطض.

( )1

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،1684 /4تٛنٝح إكاقس ٚ ،321 /2إػاعس ٚ ،97 /3ايتكطٜح
ٚ ،241/2اشلُع ٚ ،135 /4ؾطح ا٭سلٚ ،474 /2 ْٞٛساؾ ١ٝاـهط.117 /2 ٟ

( )2

ٜٛٓط  :تٛنٝح إكاقس ٚ ،321 /2اشلُع ٚ ،135 /4ؾطح ا٭سل.474 /2 ْٞٛ
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واِّٗ( ٛزب)
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعً َٔ (( : ٞسطٚف اؾط (ضب) ٚايه ّ٬عًٗٝا َٔ أضبع ١أٚد٘ ،

أسسٖا ٖٞ ٌٖ :سطف أ ٚاغِ ،ؾإؿٗٛض أْٗا سطف
ايهٛؾ ٌٝأْٗا اغِ; ٭ْ٘ ٜكح اٱخباض عٓٗا

ٚ .سه ٢أب ٛايبكا ٤عٔ

ٚ ......ايكشٝح أْٗا سطف يعسّ

زخٛشلا ٗ سس ا٫غِ; ٚ٭ْٗا تٴ ىځ فټ بـ(َا) ٟ ٫ٚٴىځ فټ بـ(َا) َٔ ا٭زلا ٤إ٫
ايٛطٚف)) (.)1
حتمٗن املطأل:ٛ

اختًـ ايٓشا( ٗ ٠ضب) ٌٖ ٖ ٞسطف أ ٚاغِ؟ ٚشلِ ٗ شيو َصٖبإ:

األٔه :ورِب ادتىّٕز:

ٜصٖب ْٗٛض ايبكط ٌٜإٍ أْٗا سطف (ٚ ،)2قس أؾاض غٝب ٜ٘ٛإٍ شيو

عٓس سسٜج٘ عٔ اٱخباض عٔ (نِ) ٚازلٝتٗا بكٛي٘  ٫ٚ (( :هٛظ ٗ (ضب) شيو;
٭ٕ (نِ) اغِ ( ٚضب) غرل اغِ .)3( ))...
(ٚ ،)4قس قشش٘ ابٔ َايو ٗ ؾطح

ٚعًٖ ٢صا إصٖب أنجط ايٓشا٠
ايتػٗ.)5(ٌٝ

( )1

ايؿاخط .614 ،613

( )2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،832 /2ايًباب ٚ ،363 /2ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،175 /3ؾطح
ايطنٚ ،288/4 ٞا٫ضتؿاف ٚ ،1737 /4اؾٓٚ ،438 ٢إكاقس ايؿاؾٚ ،576 /3 ١ٝاـعاْ١
ٚ ،564 /9ساؾ ١ٝاـهط.228 /1 ٟ

( )3

ايهتاب .170 /2

( )4

ٜٛٓط  :إكتهب ٚ ،57 /3ا٭ق٫ ٍٛبٔ ايػطاز َٚ ،416 /1عاْ ٞاؿطٚف يًطَاْ،106 ٞ
ٚايتصنط ٠يًكُٝطٚ ،285 /1 ٟؾطح إؿكٌ ٚ ،482 /4ؾطح ا٭يؿ٫ ١ٝبٔ ايٓا،157 ِٚ
ٚضقـ إباْٚ ،266 ٞؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،718 ٟإػين ٚ ،154 /1إػاعس .284 /2

( )5

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .175 /3
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ٚسذتِٗ ؾُٝا شٖبٛا إي ٘ٝتتُجٌ باٯت:ٞ
.1

أْٗا  ٫تكبٌ عَ٬ات ا٭زلا ٫ٚ ٤عَ٬ات ا٭ؾعاٍ (.)1

.2

أْٗا قس دا٤ت ٕعٓ ٗ ٢غرلٖا ناؿطف ٖٛٚ ،ايتكًٕ ٌٝا زخًت عً٘ٝ

م( :ٛضب ضد ڈٌ ٜؿِٗ) (.)2
.3

إٔ َا بعسٖا فطٚض زاُ٥اڄٚ ،يٝؼ مثَ ١عٓ ٢يٲناؾ ، ١ؾًعّ َٔ شيو إٔ

ته ٕٛسطف دط (.)3
.4

أْٗا َتعًك ١زاُ٥اڄ بؿعٌٖٚ ،صا َٔ أسهاّ سطف اؾط (.)4

.5

ٖ ٞتٛقٌ َعٓ ٢ايؿعٌ إٍ َا بعسٖا َجٌ سطٚف اؾط ٗٚ ،شيو ٜك ٍٛابٔ

ٜعٝـ َٔٚ (( :ايسي ٌٝعً ٢ن ٕٛضب سطؾ ڄا أْٗا تٛقٌ َعٓ ٢ايؿعٌ إٍ َا بعسٖا
إٜكاٍ غرلٖا َٔ سطٚف اؾط  .ؾتك ( :ٍٛضب ضدٌ عامل أزضنت ) ؾـ (ضب)
أٚقٌت َعٓ ٢اٱزضاى إٍ (ايطدٌ) ،نُا أٚقًت ايبا ٤ايعا٥سَ ٠عٓ ٢إطٚض إٍ
(ظٜس) ٗ قٛيوَ(( :طضت بعٜس .)5( ))...
.6

ٚقٛعٗا َبٓ َٔ ١ٝغرل عاضض عطضٚ ،ي ٛناْت ازلاڄ ٭قبشت َعطب.)6( ١

(.)6

( )1

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،833 /2ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،175 ،3إكاقس ايؿاؾ،576 /3 ١ٝ
ٚاـعاْ.564 /9 ١

( )2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،833 /2ايًباب ٚ ،363 /1ؾطح إؿكٌ ٚ ،482 /4ؾطح ايتغٗ٫ ٌٝبٔ
َايو ٚ ،175/3اؾٓٚ ،438 ٢ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز718 ٟ

( )3

ٜٛٓط  :ايًباب .363 /1

( )4

ٜٛٓط  :إكسض ْؿػ٘ .364 /1

( )5

ؾطح إؿكٌ .482 /4

( )6

ٜٛٓط  :إكسض ْؿػ٘ ٚ ،483 /4اؾٓ.439 ٢
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املرِب الجاٌ٘:

 ٖٛٚايك ٍٛبازل( ١ٝضب)ْٚ ،ػب إٍ ايهٛؾٚ ،)1( ٌٝا٭خؿـ (ْٚ ،)2ػب
إٍ ايهػاٚ ٞ٥سس َٔ ٙايهٛؾٚ ،)3( ٌٝتبعِٗ ٗ َصٖبِٗ ابٔ ايڀطاٚ ،)4( ٠ٚقس
أٜس ٖصا إصٖب ايطن ٞبكٛي٘ ٜٚ (( :ك ٣ٛعٓسَ ٟصٖب ايهٛؾٚ ٌٝا٭خؿـ،
أعين نْٗٛا اغِٶا ٚ ،)5( ))...شلِ ٗ شيو فُٛع َٔ ١اؿذر  ٖٞٚناٯت:ٞ
.1

أْٗا تكابٌ (نِ) اييت يًعسز ٚايتهجرل ،ؾٗ ٞتسٍ عًَ ٢عْٓ ٗ ٢ؿػٗا،

ٚنصيو (ضب) (ٚ ،)6قس بٌ ايؿاطيب ٖص ٙاؿذ ١بكٛي٘  (( :أْٗا َػا ١ٜٚيهِ ٗ
َعٓ ٢ايعسزْٛٚ ،رلتٗا ٗ َعٓ ٢ايتهجرل ،أْ ٚكٝهتٗا إٕ ناْت يًتكًٌٝ

،

ٚايؿ ٤ٞوٌُ عًْٛ ٢رلْٚ ٙكٝه٘ ٗ اؿهِ)) (.)7
.2

إٔ ضب ؽايـ سطٚف اؾط ٗ أْٗا  ٫تكع إ ٗ ٫قسض ايهٚ ،ّ٬سطٚف

اؾط تكع ٚغڀاڄ (.)8
( )1

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،832 /2ايًباب ٚ ،363 /1ؾطح إؿكٌ ٚ ،482 /4ؾطح اؾٌُ ٫بٔ
عكؿٛضٚ ،477/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،175 /3ؾطح ايطنٚ ،288 /4 ٞايؿاخط ،613
ٚا٫ضتؿاف ٚ ،1737 /4ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،718 ٟاؾٓٚ ،439 ٢إػين ،154 /1
ٚإػاعس ٚ ،284 /2إكاقس ٚ ،576 /3اشلُع ٚ ،173 /4اـعاْٚ ،564 /9 ١ساؾ١ٝ
اـهط.228 /1 ٟ

( )2

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،175 /3ؾطح ايطنٚ ،288 /4 ٞؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٟ
ٚ ،718اؾٓٚ ،439 ٢إػاعس ٚ ،284 /2ساؾ ١ٝاـهط.228 /1 ٟ

( )3

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ .482 /4

( )4

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،1737 /4ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،718 ٟاؾٔٚ ،439 ٣إػاعس ،284 /2
ٚاشلُع .173/4

( )5

ؾطح ايطن.290 /4 ٞ

( )6

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،832 /2ايًباب ٚ ،364 /1ؾطح إؿكٌ ٚ ،482 /4ايؿاخط ٚ ،613اشلُع
ٚ ،173 /4اـعاْٚ ،564 /9 ١ساؾ ١ٝاـضض.228 /1 ٟ

( )7

إكاقس ايؿاؾ.576 /3 ١ٝ

( )8

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،832 /2ؾطح إؿكٌ ٚ ،482 /4ايؿاخطٚ ،614إكاقس ايؿاؾ.175 /3١ٝ
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 .3ق : ٌٝهٛظ اٱخباض عٓٗا ( ٗٚ ،)1شيو اغتؿٗسٚا بك ٍٛايؿاعط:
()2
عاضڄا عًٝو ٚضب قت ڈٌ عاضٴ
إٕ ٜكتًٛى ؾإٕ قتًو مل ٜهٔ
 ٗٚشيو أٜهاڄ تؿبٗٝاڄ شلا بـ (نِ).
ٜك ٍٛابٔ ٜعٝـ ٚ (( :قس شٖب ايهػا َٔٚ ٞ٥تابع٘ َٔ ايهٛؾ ٌٝإٍ إٔ (ضب)
اغِ َجٌ (نِ)ٚ ،اعتًٛا َا سه ٙٛعٔ بعض ايعطب أِْٗ ٜكٛي ( : ٕٛضب ضدٌ
ٚطٜـ) بطؾع ٚطٜـ عً ٢أْ٘ خدل عٔ (ضب) (.)3
 .4أْٗا  ٫تعٌُ إْ ٗ ٫هطَٛ ٠قٛؾ.)4( ١
 .5ي ٛناْت سطف دط يٗٛط ايؿعٌ ايص ٟتعًكت ب٘ ،يهٓ٘ ٜٗٛ ٫ط أبساڄ (.)5
 .6إٔ (ضب) ٜسخً٘ اؿصف (ٚ،)6اغتسيٛا عً ٢شيو بكطا ٠٤ايتدؿٝـ يٰ١ٜ
ايهطّ :١ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ(ٚ ،)7ؾٗٝا عس ٠يػات
ٖٚصا زي ٌٝازلٝتٗا (.)8
ٚاعذلض اؾُٗٛض عًٖ ٢ص ٙاؿذر باٯت:ٞ
ٜ .1ط ٣اؾُٗٛض إٔ ٌٓ (ضب) عً( ٢نِ) غرل قشٝح  ،ؾ ٬هٛظ اٱخباض
عٔ (ضب) نُا ٖ ٛاؿاٍ ٗ (نِ) (ٚ ، )9يٝػت ضب يًعسز ( ٫ٚ ،)10ؼػٔ ؾٗٝا

( )1

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ،364 /1ؾطح إؿكٌ ٚ ،482 /4ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،175 /3ايؿاخط
ٚ ،613ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،718 ٟاؾٓٚ ،439 ٢إػين ٚ ،154 /1إػاعس ،284 /2
ٚإكاقس ايؿاؾٚ ،175 /3 ١ٝاشلُع .174 /4

( )2

ايبٝت َٔ ايهاٌَ يجابت قڀٓ ٗ ١خعاْ ١ا٭زب

ٚ ،577 /9بْ ٬ػب ٗ ١إكطب ،220 /1

ٚاؾٓ.439 ٢
( )3

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ .482 /4

( )4

ٜٛٓط  :اٱْكاف .832 /2

( )5

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،833 /2ايًباب .364 /1

( )6

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،833 /2ايؿاخط ٚ ،613إكاقس ايؿاؾ.576 /3 ١ٝ

( )7

غٛض ٠اؿذط ،آ.2 :١ٜ

( ٜٛٓ )8ط  :اٱْكاف ٚ ،833 /2ايؿاخط .614
( )9

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ .481 /4

( ٜٛٓ )10ط  :إكاقس ايؿاؾ.577 /3 ١ٝ
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عَ٬ات ا ٫غِ(ٜ .)1ك ٍٛإدلز ٚ (( :اعًِ إٔ (نِ) ٫بس شلا َٔ اـدل ٭ْٗا اغِ،
ؾٗ ٞكايؿ ١يطب ٗ ٖصا ))(ٜٚ .)2ك ٍٛا٭ْباضْ ٫ (( : ٟػًِ أْٗا يًعسزٚ ،إِا ٖٞ
يًتكً ٌٝؾك٘ ٜٚ .)3( ))...ط ٣ايعهدل ٟإٔ ا ٫زل ٫ ١ٝتجبت باٱؿام ٗ إعَٓٔ ٢
شيو َعٓ )َٔ( ٢ؾٗ ٞيًتبعٝضٜ ٫ٚ ،كاٍ ٖ ٞاغِ; ٭ْٗا ٗ َعٓ ٢ايتبعٝض(.)4
 .2أَا ايك ٍٛبٛقٛعٗا ٗ قسض ايه ّ٬زا ُ٥ڄا ؾكس ضز ٙا٭ْباض ٟبكٛي٘  (( :إِا
 ٫تكع إ ٗ ٫قسض ايه ;ّ٬٭ٕ َعٓاٖا ايتكًٚ ،ٌٝتكً ٌٝايؿٜ ٤ٞكاضب ْؿ،٘ٝ
ؾأؾبٗت سطٚف ايٓؿٚ ،ٞسطف ايٓؿ ٞي٘ قسض ايه.)5( ))ّ٬
.3

نُا ضزت سذ ١اٱخباض عٓٗاٜ ،ك ٍٛا يعهدل (( :ٟأَا اٱخباض عٔ (ضب)

ؾػرل َػتك ;ِٝ٭ٕ (ضب) يٝؼ شلا َعْٓ ٗ ٢ؿػٗا ستٜ ٢كح ْػب ١اـدل إيٗٝا،
ٚيصيو ته ٕٛايكؿ ١تابع ١يًُذطٚض بـ

(ضب) ٗ ايتصنرل ٚايتأْٝح ٚاٱؾطاز

ٚاؾُعٚ ،ضب َتشس ٠إعٓ ،٢ؾعًِ إٔ اـدل يٝؼ عٔ ضب

ٚ ،)6( ))...عًٖ ٢صا

ؾكس ضز ؾاٖس ايه ،ٜٔٗٛؾرل ٣اؾُٗٛض إٔ ايٛد٘ ٗ ٖصا ايبٝت (ٖ ٛعاض) ،أٟ
أْ٘ خدل ٕبتسأ قصٚف(.)7
ٚأؾاض ابٔ ٜعٝـ إٍ إٔ َا أٚضز ٙايهٛؾ َٔ ٕٛٝن ّ٬ايعطب (ضب ضدٌ
ٚطٜـ) ؾاش(.)8
( )1

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ .482 /4

( )2

إكتهب .273

( )3

ٜٛٓط  :اٱْكاف .833 /2

( )4

ٜٛٓط  :ايًباب .365 /1

( )5

اٱْكاف  ،833 /2نُا ٚضز ٖصا ايطز ٗ ايؿاخط  ،614إكاقس ايؿاؾ.577 /3 ١ٝ

( )6

ايًباب .365 ،364 /1

( )7

ٜٛٓط  :إكسض ْؿػ٘ ٚ ،365 /1ؾطح اؾٌُ ٫بٔ علؾٛض ٚ ،477 /1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو
ٚ ،175/3ايؿاخط ٚ ،614ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،718 ٟاؾٓٚ ،439 ٢إػين ،154 /1
ٚإػاعس ٚ ،284 /2إكاقس ايؿاؾٚ ،577 /3 ١ٝاشلُع .174 /4

( )8

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ .482 /4
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.4

قٛشلِ :أْٗا  ٫تعٌُ إْ ٗ ٫هط ٠أداب عٓ٘ ا٭ْباض ٟسٌ ٜك (( : ٍٛقًٓا:

٭ْٗا ٕا نإ َعٓاٖا ايتكًٚ ،ٌٝاٍ ْهط ٠تسٍ عً ٢ايهجطٚ ٠دب أ ٫تسخٌ إ٫
عً ٢ايٓهط ٠اييت تسٍ عً ٢ايهجط ،٠يٝكح ؾٗٝا َعٓ ٢ايتكً.)1( ))ٌٝ
ٚأدٝب عٔ اختكام زخٛشلا عً ٢ايٓهط ٠إٛقٛؾ ،١بإٔ شيو عٛن ڄا عٔ
سصف ايؿعٌ ايص ٟتتعًل ب٘(ٚ ،)2بٌ شيو ايؿاطيب بكٛي٘ٚ(( :أَا اختكاقٗا ظط
ظط ايٓهط ٠إٛقٛؾ ١ؾًٜ ٬ع ّ َٔ اختكاقٗا ببعض ا٭زلا ٤ازلٝتٗاٚ ،إ٫
يعّ َٔ اختكام ايتا ٤أ ٚايٛا ٚبايٛاٖط إٔ ته ٕٛأزلا.)3( ))٤
.5

إٔ ايؿعٌ إتعًل ب٘ (ضب) مل ٜٗٛط إهاظڄا ٚاختكاضاڄ ٜ ،ك ٍٛا٭ْباض(( :ٟأ٫

تط ٣أْو إشا قًت  :ضب ضدٌ ٜعًِ  ،نإ ايتكسٜط ؾ : ٘ٝضب ضدٌ ٜعًِ أزضنت ،أٚ
يكٝت .ؾشصف يس ٫ي ١اؿاٍ عًٜٚ ،)4( ))... ٘ٝك ٍٛايعهدلٚ (( : ٟأَا ايؿعٌ ايصٟ
تتعًل ب٘ (ضب) ؾٝذٛظ إٗٚاض ،ٙغرل أِْٗ انتؿٛا بايكؿ ١عٓ٘ ٗ نجرل َٔ
إٛانع ،يٛٗٛض َعٓا.)5( ))ٙ
.6

ضز ا٭ْباض ٟقٛشلِ  :بسخ ٍٛاؿصف ؾٗٝا بإٔ اؿصف زخٌ ٗ (إٔ) إؿسز٠

ؾدؿؿت  ٖٞٚسطفٚ ،شنط َا ٚضز عٔ ثعًب ٗ إٔ (غٛف) قس ٜكاٍ ؾٗٝا (غـ)
( ٚغٚ ،)ٛقس زخًٗا اؿصف ٗ سطؾٌ (.)6
.7

نُا ضز ايبعًَ ٞصٖب ايهٛؾ ٌٝبإٔ (ضب) عٓسِٖ يٝػت ٚطؾاڄٚ ،قس

نؿت بـ (َا) ٜ ٫ٚهـ بـ (َا) َٔ ،ا٭زلا ٤إ ٫ايٛطٚف ؾتعٌ أْٗا سطف(.)7

( )1

اٱْكاف .834 /2

( )2

ٜٛٓط  :إكسض ْؿػ٘ .834 /2

( )3

إكاقس ايؿاؾ.577 /3 ١ٝ

( )4

اٱْكاف .834 /2

( )5

ايًباب .365 /1

( )6

ٜٛٓط  :اٱْكاف .834 /2

( )7

ٜٛٓط  :إكسض ْؿػ٘ .614
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أضاع الرتجٗح :

اعتُس ايبعً ٞؾُٝا شٖب إي َٔ ٘ٝسط ؾ ١ٝضب عً ٢ايسي ٌٝايعكً ;ٞ٭ْ٘ ٜط٣
إٔ سس ا٫غِ  " ٖٛٚنًُ ١زيت عًَ ٢عْٓ ٗ ٢ؿػٗا َٔ غرل اقذلإ

بعَإ

قكٌ"(ٜٓ ٫ ،)1ڀبل عً( ٢ضب).
الرتجٗح:

ايطادح َصٖب اؾُٗٛض ٍق ٠ٛأزٍتِٗ ٗ إثبات سطؾ( ١ٝضب) ،ؾكس بٛٓٝا

شيو َٔ خ ٍ٬عسّ قبٛشلا عَ٬ات ا٭زلاٚ ،٤عَ ٬ات ا٭ؾعاٍ  ،نُا إٔ َا
بعسٖا زا ُ٥ڄا فطٚض ٚ ،يٝؼ ٖٓاى إناؾ ١ؾتعٌ أْٗا سطف دط  ٖٞٚ ،قس ُٝعت
َُٝعات اؿطف ؾُعٓاٖا ٗ غرلٖاَ ٖٞٚ ،تعًك ١بايؿعٌٚ ،تٛقٌ َعٓ ٢ايؿعٌ
ٕا بعسٖا ٚزا ُ٥ڄا َبٓ.١ٝ

( )1

ٜٛٓط  :إكسض ايػابل .17
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إضاف ٛاالضي إىل اضي ٖٕافكْ يف املعٍٜ
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعً ٫ (( : ٞػ ٛظ إناؾ ١ايؿ ٤ٞإٍ ْؿػ٘ َع اؼاز ايًؿ ، ٜؾإٕ

اختًـ ايًؿٛإ ٚاؼس إػُ ،٢نايعكٌ ٚاؿذط

ٚ ،ايكعٛز ٚاؾًٛؽ،

ؾهصيو; ٭ٕ َككس اٱناؾَ ١ا تكسّ َٔ ايتعطٜـ ٚايتدكٝلٚ ،ايؿ٫ ٤ٞ
ٜعطف ْؿػ٘  ٫ٚىككٗا ٚ ..أداظ شيو ايهٛؾ ; ٕٛٝيٛضٚز ٗ ٙن ّ٬ايعطب ....
ٚايكشٝح ا٭ٕ ٍٚا شنط)) (.)1
حتمٗن املطأل:ٛ

اتؿل ايٓشا ٠عً ٢إٔ إناؾ ١ايؿ ٤ٞإٍ ْؿػ٘ َع اؼاز ايًؿ ٫ ٜهٛظ ،

يهٔ ٚقع اـ٬ف ٗ إناؾ ١ايؿ ٤ٞإٍ ْؿػ٘ َع اخت٬ف ايًؿٚ ،ٜشلِ ٗ شيو
َصٖبإ.
املرِب األٔه:

ٜصٖب ْٗٛض ايبكط ٌٜإٍ أْ٘  ٫هٛظ إناؾ ١ايؿ ٤ٞإٍ ْؿػ٘ ستٚ ٢إٕ

اختًـ اٍيؿ ;)2( ٜ٭ٕ إهاف إَا ككل أَ ٚعطف بإهاف إيٚ ،٘ٝايؿ٫ ٤ٞ
ٜتدكلٜ ٫ٚ ،تعطف بٓؿػ٘; ٭ْ٘ ي ٛنإ ؾ ٘ٝتعطٜـ يهإ َػتػٓ ٝڄا عٔ
اٱناؾ ،١ؾ٬بس إٔ ٜه ٕٛإهاف غرل إهاف إي٘ٝ

ٚ ،عًٖ ٢صا ٜ ٫هاف

ا٫غِ ٕا اؼ ٸس َع٘ ٗ إعٓ ،٢نإذلازؾٌ ٚإٛقٛف ٚقؿت٘ (.)3
ٚعٓسَا ٜعطض يًبكطَ ٌٜا  ِٖٜٛإناؾ ١ايؿ ٤ٞإٍ ْؿػ٘ نإناؾ١
ايكؿ ١إٍ إٛقٛف ،ؾإٕ شيو َ ٍٚ٪عٓسِٖ نُا غٝأت.ٞ

( )1

ايؿاخط .740

( )2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،436 /2ؾطح ايطنٚ ،244 /2 ٞا٫ضتؿاف ٚ ،1807 /4ؾطح ايتػٌٗٝ
يًُطازٚ ،748 ٟإكاقس ايؿاؾٚ ،52 /4 ١ٝاشلُع ..275 /4

( )3

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،437 /2ايًباب ٚ ،391 /1ؾطح إؿكٌ ٚ ،165 /2ؾطح ابٔ ايٓا،388 ِٚ
ٚايؿاخط ٚ ،740تٛنٝح إكاقس ٚ ،385/1ؾطح ابٔ عكٚ ،57/2 ٌٝإكاقس ايؿاؾ،51/4 ١ٝ
ٚايتكطٜح ٚ ،33/2اشلُع .275/4
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ٚاختاض ابٔ َايو ٖصا إصٖب ٗ ؾطس٘ يًهاؾ١ٝ

ايؿاؾ ١ٝسٌ ٜك: ٍٛ

((إهاف ٜعطف أ ٚىكل بإهاف إيٚ ،٘ٝايؿٜ ٫ ٤ٞعطف ٜ ٫ٚتدكل إ٫
بػرل ،ٙؾ٬بس َٔ ن ٕٛاملناف غرل إهاف إي ٘ٝبٛد٘ َا  ،ؾإٕ ت ِٖٛخ٬ف
شيو ٗ َهاف َٚهاف إي ٘ٝتًڀـ ٗ تكسٜط إػاٜط ،)1()) ٠إ ٫أْ٘ ٗ نتاب٘
ايتػٗ ٌٝشٖب إٍ غرل شيو نُا غٛٝنح.
ٚعًَ ٢صٖب ايبكط ٌٜأنجط ايٓشا.)2( ٠
املرِب الجاٌ٘:

شٖب ايهٛؾ ٕٛٝإٍ دٛاظ إناؾ ١ايؿ ٤ٞإٍ ْؿػ٘ إشا اختًـ ا يًؿٛإ(،)3

ٖٓٚاى َٔ ْػب ٖصا ايك ٍٛإٍ ايؿطاٚ ،)4( ٤تابعِٗ ٗ شيو ابٔ ايڀطاٚ ،)5( ٠ٚابٔ
طاٖط (ٚ ،)6ابٔ خطٚف (ٚ ،)7ايطن.)8( ٞ
ٚاستذٛا ؾُٝا شٖبٛا إي ٘ٝبايػُاع:
.1

بايكطإٓ ايهط َٔٚ ،ِٜاٯٜات اييت اغتؿٗسٚا بٗا قٛي٘ تعاٍ  :ﭽ ﮯ ﮰ

ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ( ،)9قايٛا :ايٝكٌ ٗ إعْٓ ٢عت يًشل ،ؾا٭قٌ ؾ ٘ٝإٔ اؿل ٖٛ
( )1

ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾ.923 /2 ١ٝ

( )2

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ،391 /1ؾطح إؿكٌ ٚ ،165 /2إكطب ٚ ،212 /1ؾطح ابٔ ايٓا،388 ِٚ
ٚايؿاخطٚ ،740ا٫ضتؿاف ٚ ،1806 /4تٛنٝح إكاقس ٚ ،385 /1أٚنح إػايو ،1 /3
ٚؾطح ابٔ عك.57 /2 ٌٝ

( )3

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،436 /2ايٌباب ٚ ،391 /1ؾطح ايطنٚ ،244 /2 ٞايؿاخط ،740
ٚا٫ضتؿاف ٚ ،1806/4تٛنٝح إكاقس ٚ ،386 /1إػاعس ٚ ،333 /2إكاقس ايؿاؾ١ٝ
ٚ ،52/4اشلُعٚ ،276/4ساؾ ١ٝاـهط.6 /2 ٟ

( )4

ٜٛٓط  :ؾطح ايطنٚ ،245 /2 ٞا٫ضتؿاف ٚ ،1806 /4تٛنٝح إكاقس ٚ ،386 /1ؾطح
ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ، 748 ٟإػاعس ٚ ،333 /2ؾطح ا٭سل.76 /2 ْٞٛ

( )5

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،1806 /4تٛنٝح إكاقس ٚ ،386 /1ؾطح ا٭سل.76 /2 ْٞٛ

( )6

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف .1806 /4

( )7

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ خطٚف .677 /2

( )8

ٜٛٓط  :ؾطح ايطن.245 /2 ٞ

( )9

غٛض ٠ايٛاقع ،١آ.95 :١ٜ
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ٖ ٛايٝكٌ  ،ؾأنٝـ إٓعٛت إٍ ايٓعتُٖٚ ،ا َعٓٚ ٢اسس ٖٚ ،صا زي ٌٝعً٢
دٛاظ إناؾ ١ايؿ ٤ٞإٍ ْؿػ٘

ٚ ،اغتؿٗسٚا بكٛي٘ تعاٍ

 :ﭽﮦ ﮧ

ﮨ ﭼ( ،)1قايٛا  :اؿب ٗ إعٓ ٖٛ ٢اؿكٝس ٚقس أنٝـ إي.٘ٝ
.2

ٚبه ّ٬ايعطب( َٔٚ ،)2شيو قٛشلِ( :ق ٠٬ا٭َ( ٚ ،)ٍٚػذس اؾاَع)،

اؾاَع)( ٚ ،بكً ١اؿُكاٚ ،) ٤قس أٗٚط ابٔ َايو ٗ نتاب٘ ايتػَٗٛ ٌٝاؾكت٘
يًهٛؾٚ .ٌٝشيو سٌ دعٌ َجٌ ٖص ٙا٭َجً ١إناؾٚ ١ؼسٜسڄا ٗ ايكػِ ايجايح،
ٚايص ٟأطًل عً ٘ٝاٱناؾ ١ايؿب ١ٗٝباحمله.)3(١
ؾايهٛؾٜ٪ٜ ٕٛٝسَ ٕٚصٖبِٗ بإناؾ ١ايؿ٤ٞ

إٍ قؿتْ٘ٛٚ ،رل شيو

إناؾ ١إػُ ٢إٍ ا٫غِ م ( : ٛدا ٤غعٝس نطظ )ٚ ،إناؾ ١ايكؿ ١يًُٛقٛف
م ( :ٛغشل عُاَ( ٚ ،) ١دطز قڀٝؿٖٚ ،) ١صا نً٘ ٖا  ِٖٜٛإناؾ ١ايؿ ٤ٞإٍ
ْؿػ٘ َع اخت٬ف ايًؿ.ٜ
ٚقس ضز ايبكط ٕٜٛاستذاز ايهٛؾ ٌٝبإٔ َا أٚضز ٙٚقُ ٍٛعً ٢ايتأ،ٌٜٚ
ؾكٛي٘ تعاٍ  :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ ايتكسٜط ؾ : ٘ٝسل ا٭َط ايٝكٌ ٚ ،قٛي٘
تعاٍ :ﭽ ﮧ ﮨ ﭼ أ ٟسب ايعضع اؿكٝس ٚٚ ،قـ ايعضع باؿكٝس ٖٛ
ايكشٝح; ٭ٕ اؿب اغِ ٕا ٜٓبت ٗ ايعضع ٚ ،اؿكس إِا ٜه ٕٛيًعضع ايصٟ
ٜٓبت ؾ ٘ٝاؿب ٚ ،ق ٍٛايعطب  ( :ق ٠٬ا٭ ) ٍٚايتكسٜط ؾ : ٘ٝق ٠٬ايػاع١
ا٭ٚ ،ٍٚقٛشلَِ ( :ػذس اؾاَع ) ايتكسٜط ؾَ ٘ٝػذس إٛنع اؾاَعٚ ،نصيو
ٗ (بكً ١اؿُكا ) ٤إهاف إي ٘ٝقصٚف تكسٜطٙ

(اؿب ،)١أ ٟبكً ١اؿب١

( )1

غٛض ٠م ،آ.9 :١ٜ

( )2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،437 ،436 /2ايًباب ٚ ،391 /1ايؿاخط ٚ ،740إكاقس ايؿاؾ.52 /4 ١ٝ

( )3

ٜٛٓط  :ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .156
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اؿُكا ;٤٭ٕ ايبكً ١اغِ ٕا ْبت َٔ تًو اؿب١

ٚٚ ،قـ اؿب ١باؿُل ٖٛ

ايكشٝح; ٭ْٗا ا٭قٌ َٚا ْبت َٓٗا ؾطع عًٗٝا(.)1
أضاع الرتج٘ح عٍد البعم٘ :الدلٗن العكم٘ :

اعتُس ايبعًٖٓ ٞا عً ٢ايسي ٌٝايعكً ;ٞؾاؿهِ يس ٜ٘أْ٘  ٫ػٛظ إناؾ١

ايؿ ٤ٞإٍ ْؿػ٘ َع اؼاز ايًؿٚ ،ٜنصيو إشا اختًـ ايًؿٚ ٜاؼس إػُ، ٢
ٖٚصا اؿهِ اغتٓبڀ٘ ايبعً ٞبايسي ٌٝايعكً ;ٞإش إٔ إككٛز َٔ اٱناؾ١
ايتعطٜـ ٚايتدكٝل ٚ ،شيو ٜ ٫تأت ٢إ ٫إشا اختًـ إهاف عٔ إهاف إي، ٘ٝ
ٜ ٫ٚه ٕٛعٓس إناؾ ١ايؿ ٤ٞإٍ ْؿػ٘ ستٚ ٢إٕ اختًـ إػُ ;٢٭ٕ إعٓ٢
ٚاسس ،ؾ ٬ؾا٥سٖٓ ٠ا َٔ اٱناؾ.١
الرتجٗح:

ايطادح َصٖب ايبكط ;ٌٜ٭ٕ

ايكٝاؽ إٔ إهاف ٜعطف أ ٚىكل

بإهاف إيٚ ،٘ٝايؿٜ ٫ ٤ٞعطف ٜ ٫ٚتدكل إ ٫بؼ ٜط٫ٚ ،ٙبس عٓسٖا إٔ ٜهٕٛ
إهاف غرل إهاف إي.٘ٝ

( )1

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،438 /2ايًباب ٚ ،392 /1ؾطح إؿكٌ ٚ ،168 /2إكطب ،212 /1
ٚؾطح ايهاؾٚ ،923 /2 ١ٝؾطح ايطنٚ ،244 /2 ٞايؿاخط ٚ ،741 ،740ا٫ضتؿاف /4
ٚ ،1806ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،747 ٟأٚنح إػايو ٚ ،93 /3ؾطح ابٔ عك،57 ،2 ٌٝ
ٚإػاعسٚ ، 333/2إكاقس ايؿاؾٚ ،55 /4 ١ٝايتكطٜح ٚ ،33 /2اشلُع .276 /4
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ٌص املطأل:ٛ

العاون يف االضي بعد إُ الػسطٖٛ

ٜك ٍٛايبعً (( : ٞإشا ٚقع بعس أزا ٠ايؿط ٙاغِ نإ ايعاٌَ ؾ ٘ٝؾع٬ڄ ،إَا

ايص ًٜ٘ٝ ٟنكٛيو  ( :إٕٵ ظٜسڄا تهطب أنطب )ٚ ،إَا ؾعٌ قصٚف ٜؿػطٙ
إصنٛض نكٛي٘ تعاٍ  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ (ٚ ..... )1قاٍ ايهٛؾ:ٕٛٝ
ٜطتؿع بايعا٥سٚ ،قاٍ بعهِٗ

َ ٖٛ :بتسأ ٚايكشٝح ا٭ ;ٍٚ٭ٕ َعٓاٖا ٗ

ا٭ؾعاٍ.)2( ))...
حتمٗن املطأل:ٛ

تعسزت َصاٖب ايٓشا ٗ ٠ايعاٌَ ٗ ا٫غِ ايٛاقع بعس أزا ٠ايؿط ٙمٛ

قٛي٘ تعاٍ :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ(ٚ .)3بٝإ شيو نُا ٜأت:ٞ
املذِب األٔه  :ورِب مجّٕز البصسٖني:
ٜطْٛٗ ٣ض ايبكط ٌٜإٔ ايعاٌَ ٗ ٖصا ا٫غِ ٖ ٛايؿعٌ ايص ،ًٜ٘ٝ ٟأٚ
ؾعٌ قصٚف ٜؿػط ٙإصنٛض  ،أ٫ ٟبس إٔ ٜه ٕٛايعاٌَ ؾ ٘ٝؾع٬ڄ (ٜ ،)4كٍٛ
غٝب (( :ٜ٘ٛإٕ ظٜس ٜأتو ٜهٔ نصا ،إِا اضتؿع عً ٢ؾعٌ ٖصا تؿػرلٙ

،)5())...

ٜٚك َٛ ٗ ٍٛنع آخط ٗ باب ا٫غتؿٗاّ ٚ (( :شيو إٔ َٔ اؿطٚف سطٚؾ ڄا ٫
ٜصنط بعسٖا إ ٫ايؿعٌٜ ٫ٚ ،ه ٕٛايصًٜٗٝ ٟا غرلَٗٛ ٙطاڄ أَ ٚهُطاڄ)) ()6إٍ إٔ
قاٍ عٔ ُٖع ٠ا٫غتؿٗاّ  (( :ؾٖٗٓٗ ٞا َٓعي( ١إٕٵ) ٗ باب اؾعا ،٤ؾذاظ تكسِٜ
ا٫غِ ؾٗٝا نُا داظ ٗ قٛيو

 :إٕٵ اهللڂ أَهٓين َٔ ؾٕ٬

( )1

غٛض ٠ايٓػا ،٤آ.128 :١ٜ

( )2

ايؿاخط .762

( )3

غٛض ٠ايتٛب ،١آ.6 :١ٜ

( )4

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،616 /2ؾطح ايطن.93 /4 ٞ

( )5

ايهتاب .114 ،113 /3

( )6

إكسض ْؿػ٘ .98 /1
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ؾعًت نصا

ٚنصاٚ ،)1( ))...عًٖ ٢صا إصٖب إدلز إش ٜكٚ (( : ٍٛي ٛضؾع ٖصا ضاؾع عً ٢غرل
ايؿعٌ يهإ خڀأ; ٭ٕ ٖص ٙاؿطٚف  ٫تكع إ ٫عً ٢ا٭ؾعاٍ ٚ ،)2( ))...عًٖ ٢صا
إصٖب غايب ايٓشا.)3(٠
ٚسذ ٤٫٪ٖ ١تتُجٌ ٗ أْ٘  ٫هٛظ ايؿكٌ بٌ سطف اؾعّ ٚبٌ ايؿعٌ
باغِ مل ٜعٌُ ؾ ٘ٝشيو ايؿعٌ ٫ٚ ،هٛظ عٓسٖا إٔ ٜه ٕٛايؿعٌ عاَ٬ڄ ؾ ;٘ٝ٭ْ٘
 ٫هٛظ تكس ِٜإطؾٛع بايؿعٌ عً ٢ايعاٌَ ؾٚ ، ٘ٝي ٛمل ٜكسض ايؿعٌ قبٌ إعٍُٛ
يبك ٞإطؾٛع ب ٬ضاؾعٖٚ ،صا  ٫هٛظ ؾكڂسٸضٳ ايؿعٌٴ قبً٘ بس٫ي ١ايٛاٖط بعس;ٙ

()4

ٚ٭ْ٘ َ ٫عٓ ٢٭زا ٠ايؿط ٙإ ٗ ٫ا٭ؾعاٍ(.)5
املرِب الجاٌ٘:

َصٖب ايهٛؾ ،ٌٝايصٜ ٜٔط ٕٚؾ ٘ٝإٔ ايعاٌَ ٗ ا٫غِ بعس أزا ٠ايؿطٙ

ٖ ٛايعا٥س ،أَ ٟا عاز إي َٔ ٘ٝايؿعٌ ز ٕٚتكسٜط ؾعٌ(.)6
ٚسذتِٗ ٗ شيو إٔ إهُط إطؾٛع ٗ ايؿعٌ ٖ ٛا٫غِ ا٭ٚ ;ٍٚيصيو ٫بس
إٔ ٜه ٖٛ ٕٛايعاٌَ ؾٚ ، ٘ٝاستذٛا َا ٚضز عٔ ايع ضب ٗ قٛشلِ  (( :داْٞ٤
ايٛطٜـ ظٜس))ٚ ،عًًٜ ٫ ٘ٝعّ تكسٜط ؾعٌ(.)7
(
باٯت:)8ٞ
يهٔ َصٖبِٗ ضٴز نُا بٌ شيو ا٭ْباضٟ

( )1

ايهتاب .100 /1

( )2

إكتهب .75 /2

( )3

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،220 /2ايًباب ٚ ،57 /2ؾطح إؿكٌ ٚ ،218 ،217 /1ؾطح ٌْ
ايعداد٫ ٞبٔ عكؿٛض ٚ ،199 /2ايؿاخط ٚ ،762ا٫ضتؿاف ٚ ،1870 /4إػاعس ،143 /3
ٚاشلُع.325/4

( )4

ٜٛٓط  :اٱْكاف .616 /2

( )5

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ،57 /2ايؿاخط .762

( )6

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،616 ،615 /2ايًباب ٚ ،57 /2ايؿاخط .762

( )7

ٜٛٓط  :اٱْكاف .616 /2

( )8

ٜٛٓط  :إلزض ْؿػ٘ .620 ،619 ،617 ،616 /2
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.1

َصٖبِٗ ٪ٜز ٟإٍ إٔ ٜتكسّ َا عٌُ ؾ ٘ٝايؿعٌ عًٖٚ ٘ٝصا  ٫هٛظ; ٭ْ٘ ٫

ْٛرل ي٘ ٗ ن ّ٬ايعطب  ،ؾ٬بس َٔ تكسٜط ؾعٌ قبٌ ا٫غِ بس٫ي ١ايؿعٌ
إصنٛض.
.2

أبڀٌ ايبكط ٕٜٛاستذاز ايهٛؾ ٌٝبٓش ( : ٛدا ْٞ٤ايٛطٜـ ظٜس ) بإٔ

اضتؿاع ظٜس إِا نإ عً ٢ايبسٍ َٔ ايٛطٜـٚ ،داظ يتأخط ايبسٍ َٔ إبسٍ
َٓ٘ ،ؾأَا ٗ باب ايؿط ٙؾ ٬هٛظ إٔ ٜه ٕٛايعا٥س بس ڄ َٔ ٫ا٫غِ قبً٘.
املرِب الجالح:

ْػب إٍ ا٭خؿـ ،ؾٗ ٛهٝع ٗ ا٫غِ إٔ ٜهٛ

ٕ َطؾٛعاڄ با٫بتسا٤

ؾٝك ٗ ٍٛاٯ ١ٜايهطّ :١ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ(( ،ؾابتسأ بعس
(إٕ) ٚإٔ ٜه ٕٛضؾع (أسساڄ) عً ٢ؾعٌ َهُط أقٝؼ ايٛدٌٗ; ٭ٕ سطٚف
اجملاظاٜ ٫ ٠بتسأ بعسٖا ،إ ٫أِْٗ قس قايٛا شيو ٗ (إٕ) يتُهٓٗاٚ ،سػٓٗا إشا
ٚيٝتٗا ا٭زلآٖٚ ،)1())... ٤اى َٔ ٜٓػب ٖصا ايك ٍٛإٍ بعض ايهٛؾ،)2( ٌٝ
ٚشنط أب ٛسٝإ أْ٘ َصٖب ايهػا.)3(ٞ٥
ٚضز ٖصا إصٖب نصيو بق ٍٛا٭ْباضٚ (( : ٟأَا َا شٖب إي ٘ٝأب ٛاؿػٔ
ا٭خؿـ َٔ أْ٘ ٜطتؿع با٫بتسا ٤ؾؿاغس; ٚشيو ٭ٕ سطف ايؿطٜ ٙكته ٞايؿعٌ
َكته ٞيًؿعٌ ٫ٚبس ي٘
ڄا
ٚىتل ب٘ ز ٕٚغرلٚ ،ٙشلصا نإ عاَ٬ڄ ؾٚ ، ٘ٝإشا نإ
َٓ٘ ؾبڀٌ تكسٜط ا٫بتسا ;٤٭ٕ ا٫بتسا ٤إِا ٜطتؿع ب٘ ا٫غِ ٗ َٛنع  ٫هب ؾ٘ٝ

( )1

َعاْ ٞايكطإٓ يٮخؿـ .354 /1

( )2

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ،57 /2ؾطح ايطن.94 /4 ٞ

( )3

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف .870 /4
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تكسٜط ايؿعٌ; ٭ٕ سكٝك ١ا٫بتسا ٖٛ ٤ايتعط َٔ ٟايعٛاٌَ ايًؿ ١ٝٛإٗٛط ٠أٚ
إكسضٚ ،٠إشا ٚدب تكسٜط ايؿعٌ اغتشاٍ ٚدٛز ا٫بتسا ٤ايصٜ ٟطؾع ا٫غِ)) (.)1
أضاع الرتج٘ح عٍد البعم٘ :الدلٗن العكم٘ :

ٜػتسٍ ايبعًٖٓ ٞا باؿذ ١ايعكً ;١ٝإش إٔ َعاْ ٞأزٚات ايؿطَ ٙطتبڀ١
با٭ؾعاٍ ؾ٬بس إٔ ًٜٗٝا ايؿعٌ ٚ ،عً ٘ٝؾإٕ ا٫غِ ايص ًٜٞ ٟأزا ٠ايؿطٙ

عٓس

ايبعًَ ٞعٍُ ٍٛيؿعٌ ٫ضتبا ٙا٭زا ٠ب٘.
الرتجٗح:

ايطادح َصٖب ايبكط ;ٌٜيػَ ١َ٬صٖبِٗ َٔ ا ٫عذلاض عً ،٘ٝنُا إٔ
ا٭زي ١إكسََ ٗ ١صٖبِٗ ٖ ٞإكٓع ;١إش ّ ٫هٔ ايؿكٌ بٌ أزا ٠اؾعّ ٚبٌ
ايؿعٌ باغِ مل ٜعٌُ ؾ ٘ٝشيو ايؿعٌٚ ،ي ٛق : ٌٝإْ٘ ٖ ٛايعاٌَ ؾ ٘ٝمل هع شيو;
٭ْ٘ ٪ٜز ٟإٍ ايؿاعٌ عً ٢ؾعً٘ٚ ،ي ٛمل ٜكسض ايؿعٌ يبك ٞإعُ ٍٛب ٬عاٌَ.

( )1

اٱْكاف .620 /2
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ٌص املطأل:ٛ

(أه) الداخم ٛعم ٜالٕصف

ٜك ٍٛايبعً ( ": ٞا٭يـ ٚاي ) ّ٬تهَ ٕٛعٓ( ٢ايصٚ )ٟؾطٚع٘ ،م:ٛ

(ايهاضب أبٚ ٙٛايهاضب أبٖٛاٚ ،ايهاضب أبُٖٛا ٚأبٚ ِٖٛأب ٖٞٚ ،) ٖٔٛاغِ
٫ستٝادٗا إٍ قًٚ ١عا٥س ٚ ،سه ٞعٔ ا٭خؿـ أْٗا سطف; ٭ْٗا تؿٝس
ايتعطٜـ ،ؾهاْت سطؾ ڄا نشاشلا إشا زخًت عً ٢ا٭ زلا ٤احملهٚ ، ١ايكشٝح
أْٗا اغِٚ ،يٝػت يًتعطٜـ بٌ ايكًَ ١عطؾ ١يًُٛق.)1( "ٍٛ
حتمٗن املطأل:ٛ

اختًـ ايٓشاْٛ ٗ ٠ع (أٍ) اييت َعٓ ٢ا٫غِ إٛق ٍٛأٖ ٞسطف أّ اغِ؟

ٚشلِ ٗ شيو ث٬ثَ ١صاٖب:
املرِب األٔه:

ٜصٖب ْٗٛض ايٓشا ٠إٍ أْٗا َعٓ ٢ا٫غِ إٛق ٖٞٚ ،ٍٛايسار ي ١عً٢

ايٛقـ(ٜ ،)2ك ٍٛابٔ ايػطازٚ(( :ا٭يـ ٚاي ّ٬إشا ناْت َٓعي( ١ايص ) ٟؾكًتٗا
نكً( ١ايص ،)ٟإ ٫أْو تٓكٌ ايؿعٌ إٍ اغِ ايؿاعٌ ٗ (ايص ) ٟؾتك( ٗ ٍٛايصٟ
قاّ) :ايكاٚ ِ٥تك( ٗ ٍٛايص ٟنطب ظٜساڄ ) ايهاضب ظٜساڄ ،ؾتكرل ا٭يـ ٚايّ٬
ازل ڄا وتاز إٍ قً ّ ٖٛٚ ،)3( )) ١شٖب أب ٞعً ٞايؿاضغٚ ،)4( ٞاؾعٚي،)5( ٞ
ٚايعهدلٚ ،)6(ٟغرلِٖ(.)7
( )1

ايؿاخط.780 ،779 :

( )2

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،178 /1ا٫ضتؿاف ٚ ،1013 /2اؾٓٚ ،202 ٢تٛنٝح
إكاقس ٚ ،138/1ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،197 ٟاشلُع .291 /1

( )3

ا٭ق.223 /2 ٍٛ

( )4

ٜٛٓط  :اٱٜهاح ايعهس.100 ٟ

( )5

ٜٛٓط  :إكسَ ١اؾعٚي.52 ١ٝ

( )6

ٜٛٓط  :ايًباب .127 /2

( )7

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،200 /1ؾطح ابٔ اٍ ْاٚ ،87 ِٚايؿاخط ٚ ،780اؾٓ٢
ٚ ،202 ،192تٛنٝح إكاقس ٚ ،138 /1إػين ٚ ،60 /1أٚنح إػايو ٚ ،138 /1إػاعس
ٚ ،149 /1ايتكطٜح .137 /1
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ٚاؿذَ ٗ ١صٖبِٗ تتُجٌ ٗ اٯت:ٞ
.1

استٝادٗا إٍ عٛز ايهُرل ،نُا ٜعٛز إٍ (ايص )ٟنُرل َٔ قًتٗا (،)1

ٚشيو َجٌَ :طضت بايكا ِ٥أبُٖٛاٚ ،ايهُا٥ط  ٫تعٛز إ ٫عً ٢ا٭زلا.٤
.2

اغتشػإ خً ٛايكؿَ ١ع (أٍ) عٔ إٛقٛف ٚ ،شيو م : ٛدا ٤ايهطِٜ

احملػٔ ،ؾً ٫ٛإٔ ا٭يـ ٚايٖٓ ّ٬ا اغِ َٛق ٍٛقس اعتُست ايكؿ ١عً٘ٝ

،

نُا تعتُس عً ٢إٛقٛف يكبح خًٖٛا عٔ إٛقٛف َع ا٭يـ ٚاي ّ٬نُا
ٜكبح بسْٗٚا(.)2
.3

أْٗا ي ٛناْت َعطؾ ١٭خًت بإعُاٍ اغِ ايؿاعٌ َ ٖٛٚعٓ ٢اؿاٍ

ٚا٫غتكباٍٍٚ ،نٓٗا تػٛؽ عًُ٘ َانٝاڄ ٚيصيو ؾٗٚ٪َ ٞي ١بـ

(ايصٚ )ٟايكؿ١

بايؿعٌ(.)3
.4

زخٛشلا عً ٢ايؿعٌ( ٗ.)4م ٛق ٍٛايؿاعط:

َا أْتٳ باؿځهځِ ايتټطن ٢سٴهَٛتٴ٘ٴ
()5

 ٫ٚا٭مٍٟڇ  ٫ٚش ٟايطأٚ ٟاؾځسٳٍڇ

 .5أْ٘ ٜٛ ٫دس سطف َٛق ٍٛإ٫ٚ٪َ ٫ڄ َع َا بعسَ ٙكسضٚ ،يٝػت (أٍ) نصيو(.)6
( )1

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ،127 /2ؾطح إؿكٌ ٚ ،379 /2ؾطح اؾٌُ ابٔ عكؿٛض ٚ ،178 /1ؾطح
ابٔ ايٓاٚ ،87 ِٚؾطح ايطنٚ ،12 /3 ٞايؿار ض ٚ ،780ايتصٚ ،60 /3 ٌٜٝاؾٓ،202 ٢
ٚتٛنٝح إكاقس ٚ ،138 /1ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،197 ٟإػاعس ٚ ،149 /1ايتكطٜح
ٚ ،137/1اشلُع .291 /1

( )2

ٜٛٓط  :ؾطح ابٔ ايٓاٚ ،87 ِٚتٛنٝح إكاقس .138 /1

( )3

ٜٛٓط  :ؾطح ابٔ ايٓاٚ ،87 ِٚتٛنٝح إكاقس ٚ ،138 /1ؾطح ايتؼٖ ٌٝيًُطاز.197 ٟ

( )4

ٜٛٓط  :تٛنٝح إكاقس ٚ ،139 /1ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،197 ٟاشلُع .291 /1

( )5

ايبٝت َٔ ايبػ ٖٛٚ ،٘ٝبْ ٬ػب ٗ ١ايتصٚ ،60 /3 ٌٜٝاؾٜٓٓٚ ،202 ٢ػب يًؿطظزم ٗ خعاْ١
ا٭زب ٚ ،32 /1ؾطح ؾصٚض ايصٖب .39

( )6

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،197 ٟايتصٚ ،61 /3 ٌٜٝايتكطٜح .137 /1
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أْٗا مل ُٓع إعُاٍ اغِ ايؿاعٌ ٚإؿع ،ٍٛنُا َٓع ايتكػرل ٚايٛقـ

.6

إعُاي٘ ٭ُْٗا ىتكإ با٫غِ ،ؾٝبعسإ اغِ ايؿاعٌ عٔ ايؿب٘ بايؿعٌ  ،ؾسٍ
شيو عً ٢أْٗا اغِ(.)1
ٚقس اعذلض عً ٢ايك ( : ٍٛبعٛز ايهُرل إيٗٝا) بأْ٘ ٜ ٫عٛز إٍ ْؿؼ (ا٭يـ
ٚاي ،)ّ٬بٌ ٜعٛز إٍ إٛقٛف إح شٚف  ،ؾإشا قَ( :ٌٝطضت بايهاضب) ؾايتكسٜط:
(َطضت بايطدٌ ايهاضب ) ،ؾايهُرل ٜعٛز إٍ ايطدٌ إٛقٛف احملصٚف; ٭ْ٘ ٗ
سهِ إٓڀٛم ب٘ ،أ ٚأْ٘ ٜعٛز إٍ َسي ٍٛا٭يـ ٚايٖٛٚ ،ّ٬

(ايصٜٓٚ ،)ٟػب

ٖصا ا٫عذلاض إٍ إاظْٚ ،)2(ٞب٘ قاٍ ابٔ ٜعٝـ(.)3
ٚقس ضز ٖصا ا٫عذلاض بأ ْ٘  ٫هٛظ سصف إٛقٛف ٚإقاَ ١ايكؿ١
َكاَ٘ ،إ ٫إشا ناْت ايكؿ ١خاقٚ ، ١شيو مَ :ٛطضت َتعًِ أ ٟبطدٌ َتعًِ ،
أ ٚإٔ ٜتكسّ َا ٜسٍ عً ٢إٛقٛف َٔ ْعت٘ م : ٛأَ ٫اٚ ٤ي ٛباضزاڄٚ ،إككٛز ٚيٛ
َا ٶ ٤باضزاڄ ،ؾشصف يًس٫ي ١عً.)4(٘ٝ
 ٗٚاعذلاض إاظْ َٔٚ ٞأخص ب٘ قصٚضات :
ا٭ :ٍٚإعُاٍ ازل ٞايؿاعٌ ٚإؿع ٍٛز ٕٚإٔ ٜهْٛا َعتُسٚ ٜٔاٖطڄا عً٢
أسس ا٭َٛض اٯت : ١ٝش ٟاؿاٍٚ ،إبتسأٚ ،سطف ايٓؿٚ ،ٞسطف ا٫غتؿٗاّ.
ٚايجاْ :ٞضدٛع ايهُرل عًَٛ ٢قٛف َكسض (ٚ ،)5ايكؿ ٫ ١ؼصف إٗ ٫
َٛإ سصؾٗاٚ ،يٝؼ ٖصا َٓ٘(.)6

( )1

ٜٛٓط  :إػين .60 /1

( )2

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ابٔ عكؿٛض ٚ ،178 /1ؾطح ايطنٚ ،12 /3 ٞايتكطٜح .137 /1

( )3

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ .379 /2

( )4

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ابٔ عكؿٛض .179 /1

( )5

ٜٛٓط  :ؾطح ايطن.12 /3 ٞ

( )6

ْٟٛط  :ايتصٚ ،60 /3 ٌٜٝايتكطٜح .137 /1
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املرِب الجاٌ٘:

ٜصٖب ا٭ر ؾـ إٍ إٔ (أٍ) ٖٓا يٝػت َعٓ( ٢ايصٚ ،)ٟيهٔ سطف
تعطٜـ(ٜٓٚ ،)1ػب ٖصا ايك ٍٛنصيو يًُاظْٞ

( ٖٔٚ .)2قاٍ عطؾٝتٗا ابٔ

ٜعٝـ(ٚ ،)3ايؿًٛبٌ(.)4
ٚاؿذٖٓ ١ا أْٗا تؿٝس ايتعطٜـ  ،ؾهاْت سطؾاڄ نشاشلا إشا زخًت عً٢
ا٭زلا ٤احملهٚ ;١ايػبب ٗ شيو إٔ ا٫غِ إٛق ٍٛتعطؾ٘ قًت٘ ٚ ،ا٭يـ ٚايّ٬
ٜعطؾإ َا ٜسخ ٕ٬عً ،)5( ٘ٝنُا أْٗا ي ٛناْت ازل ڄا يهإ شلا َٛنع َٔ
اٱعطاب(.)6
ٚأدٝب عٔ شيو بإٔ ا٭يـ ٚاي ّ٬يٝػت يًتعطٜـ ٖٓا ،بٌ ٖ ٞنـ (ايص)ٟ
ٚايؿطم بٗٓٝا ٚبٌ اي ّ٬إعطؾ ١إٔ سطف اؾط إشا ٚقع قبٌ إٛق ٍٛمل ٜتعًل
بايكًٚ ،١إٕ دعًت ا٭ٍف ٚاي ّ٬يًتعطٜـ داظ إٔ ٜتعًل اؾاض َا زخًت عً ٘ٝإشا
قًح يًعٌُ(.)7
ٚأدٝب عٔ أْٗا  ٫قٌ شلا َٔ اٱعطاب بإٔ ا٭يـ ٚايٕ ّ٬ا ناْت َع
قًتٗا نايؿ ٤ٞايٛاسس دعٌ اٱعطاب ٗ اغِ ايؿاعٌ ايصٜ ٟهٌُ ب٘ إٛق، ٍٛ
ٜٚػاؽ شيو ؾٗٝا بايصات يه ٕٛايكً ١ؾٗٝا ازل ڄا َؿطزاڄ

ٚ ،ا٭زلا ٤إؿطز٠

ٜسخًٗا اٱعطاب(.)8
( )1

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ،127 /2ايؿاخط ٚ ،780ا٫ضتؿاف ٚ ،1013 /2ايتصٚ ،59 /3 ٌٜٝاؾٓ،202 ٢
ٚتٛنٝح إكاقس ٚ ،138 /1ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٟ

ٚ ،197أٚنح إػايو ،138 /1

ٚإػاعس.149/1
( )2

ٜٛٓط  :ايبػسازٜات ٚ ،553ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،200 /1ايتكطٜح .137 /1

( )3

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ .379 /2

( )4

ٜٛٓط  :ايتٛط.168 ١٦

( )5

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ،127 /2ايتكطٜح .137 /1

( )6

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ ٚ ،379 /2ايتٛطٚ ،168 ١٦ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .179 /1

( )7

ٜٛٓط  :ايًباب .127 /1

( )8

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .179 /1
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ٚقس أٚضز أب ٛسٝإ اعذلان ڄا عً ٢ق ٍٛا٭خؿـ بكٛي٘  (( :ؾإشا مل تهٔ َٔ
قب ٌٝإٛق٫ٛت ؾًِ ٜ ٫كسّ إٓكٛب باغِ ايؿاعٌ عًٗٝا ؾٝكٛيٛا

ٖ ( :صا ظٜسڄا

ايهاضب) نُا هٛظٖ( :صا ظٜسڄا ناضب) (.)1
نُا أٚضز دٛاب ا٭خؿـ عٔ شيوٚ ،ساقً٘ إٔ اغِ ايؿاعٌ ٜ ٫عٌُ إشا
زخًت عً( ٘ٝأٍ) ،نُا ٜ ٫عٌُ إشا ٚقـ أ ٚقػط; ٭ٕ (أٍ) خاق َٔ ١خٛام
ا٫غِ نايٛقـ ٚايتكػرل ٚ ،ا٫غِ إٓتكب بعس ٙيٝؼ عً ٢غب ٌٝإؿعٛي،١ٝ
إِا اْتكب عً ٢ايتؿب ٘ٝبإؿع ٍٛبٖ٘ٚ ،صا هٛظ تكسّ٘ عً ٢ايٛقـ(.)2
ٜ ٫ه ٕٛإ ٫غبباڄٜ ٫ٚ ،هٗ ٕٛ

ٚأبڀٌ شيو; ٭ٕ إؿب٘ بإؿعٍٛ

ايه ّ٬إْ ٫هط ،٠أَ ٚعطؾ ڄا با٭يـ ٚاي ،ّ٬أَ ٚهاؾ ڄا إٍ إعطف با٭يـ
ٚايٚ ،ّ٬عًٖ ٢صا ؾإٕ ظٜساڄ ٗ ْح ٖ ( :ٚصا ايهاضب ظٜساڄ ) يٝؼ غبيبٽا ْ ٫ٚهط٠
 ٫ٚؾ ٦ٝڄا َٔ إعاضف ايػابكٚ ;١يصيو ؾٗ ٛيٝؼ َٓكٛب ڄا عً ٢ايتؿب ٘ٝبإؿع ٍٛب٘،
( ٚأٍ) اغِ(.)3
نُا أبڀٌ ايك :ٍٛبإٔ (أٍ) ٖٓا تهَ ٕٛع إؿتل َعطؾ ١نُا ناْت َع
اؾاَس ،بأْٗا َع إؿتل زاخً ١عً ٢ايؿعٌ تكسٜطاڄ; ٭ٕ إؿتل ٗ تكسٜط ايؿعٌ ،
ؾٝعٛز عًٗٝا ايهُرل( ٚ ،أٍ) إعطؾٜ ٫ ١عٛز عًٗٝا نُرلٚ ،إِا ْكٌ اٱعطاب إٍ
َا بعسٖا يهْٗٛا عً ٢قٛض ٠احلضف (.)4

( )1

ٜٛٓط  :ايتص.60 ،59 /3 ٌٜٝ

( )2

ٜٛٓط  :ايتص.60 ،59 /3 ٌٜٝ

( )3

ٜٛٓط  :ايتص.60 /3 ٌٜٝ

( )4

ٜٛٓط  :ايتكطٜح .137 /1
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املرِب الجالح:

ٜصٖب إاظْ ٞإٍ إٔ (أٍ) ٖٓا سطف َٛقٚ ،)1(ٍٛاغتــــــــــــــــ زٍ عً ٢شيو
بتدڀ ٞايعاٌَ عًُ٘ إٍ قًتٗا  ٫إيٗٝا ٚ ،شيو ٗ مَ( :ٛطضت بايهاضب) ؾعاٌَ
اؾط ٗ (ايهاضب) ٖ ٛايباٚ ،)2(٤أْٗا ي ٛناْت َٔ ا٭زلا ٤يهاْت َٔ ا٭زلا٤
ايٛاٖطٜ ٫ٚ ،٠ه ٕٛاغِ ٚاٖط عً ٢سطؾٌ أسسُٖا أيـ ٚقٌ

 ،ؾٝهٕٛ

ا٫غِ ٗ اؿكٝك ١سطؾ ڄا ٚاسساڄ ( ،)3نُا إٔ ُٖع ٠ايٛقٌ ٗ (ايهاضب) َؿتٛس١
إشا ابتسأت ٫ٚ ،تهُٖ ٕٛعٚ ٠قٌ ٗ ا٫غِ إَ ٫هػٛضٚ ، ٠إشا ناْت سطؾ ڄا
ناْت َؿتٛس ١ؾ ٘ٝنشاشلا ٗ ايطدٌ ٚايػ.)4(ّ٬
ٚي ٛناْت ازلاڄ جل اظ إٔ ٜؿكٌ بٗٓٝا ٚبٌ قًتٗا َعُ ٍٛايكًٚ ١شيو
اٍ ظٜسڄا ناضبٴ ،نُا هٛظ شيو ٗ (ايص )ٟم :ٛدا ْٞ٤ايص ٟظٜسڄا
م :ٛدا ْٞ٤ـ
نطب(.)5
ٚاعذلض عًَ ٢صٖب إاظْ ٞباٯت:ٞ
.1

أبڀٌ َصٖب٘ َا غبل َٔ أْ٘  ٫هٛظ سصف إٛقٛف ٚإقاَ ١ايكؿ١

َكاَ٘(ٚ ،)6بعٛز ايهُرل عًٗٝاٚ ،أْٗا  ٫تَ ٍٚ٪كسض(.)7

( )1

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،178 /1ا٫ضتؿاف ٚ ،1013 /2ايتصٚ ،61 /3 ٌٜٝاؾٓ٢
ٚ ،202ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،197 ٟأٚنح إػايو ٚ ،138 /1إػاعس ٚ ،149 /1ايتكطٜح
ٚ ،137 /1اشلُع .291 /1

( )2

ٜٛٓط  :ايتصٚ ،61 /3 ٌٜٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،198 ٟاشلُع .291 /1

( )3

ٜٛٓط  :ايتصٚ ،61 /3 ٌٜٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.198 ٟ

( )4

ٜٛٓط  :ايتصٚ ،62 /3 ٌٜٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.198 ٟ

( )5

ٜٛٓط  :ايتص.62 /3 ٌٜٝ

( )6

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .179 /1

( )7

ٜٛٓط  :ايتكطٜح ٚ ،137 /1اشلُع .291 /1
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.2

إٔ (أٍ) اغِ َٛقٚ ٍٛدعًت َع ا٫غِ نايؿ ٤ٞايٛاسس; ٭ٕ ايكً١

ٚإٛق ٍٛنايؿ ٤ٞايٛاسس  ،ؾإشا ناْت ايكً ١ازل ڄا َؿطزڄا ناْت أؾس اتكا ڄ٫
بإٛق ،ٍٛؾذعٌ ايؿاعٌ ظًُت٘ (ايهاضب) ٗ م( :ٛقاّ ايهاضب)(.)1
.3

ن ٕٛا٫غِ ايٛاٖط ٜ ٫ه ٕٛعً ٢سطف ٚاسس

باطٌ; ٭ْ٘ سهَٔ ٞ

ن ّ٬ايعطب  ( :اّ اهلل ) ُٖٚعت٘ ُٖعٚ ٠قٌ َع أْ٘ َعطب ٚ ،ا٭ ٍٚإٔ ه٤ٞ
عً ٢شيو ا٫غِ إبين(.)2
ٚ .4أَا ؾتح ُٖع ٠ايٛقٌ ؾتؿب ٗٝڄا بـ (أٍ) اييت يًتعطٜـ(.)3
.5

مل ٜؿكٌ بإعُ ٍٛيؿس ٠اتكاٍ (أٍ) بكًتٗاٚ ،دعًُٗا نايؿ ٤ٞايٛاسس

إشا ناْت َؿطز ٠غ٬ف قً( ١ايص )ٟؾإْ٘ ًْ.)4(١
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘:

(أٍ) إٛقٛي ١عً ٢ايسي ٌٝايعكً،ٞ

اعتُس ايبعً ٗ ٞتطدٝح ازل١ٝ

ٚبايتشسٜس عً ٢ايتعً ٌٝايعكًٖٚ ،ٞص ٙاؿذ ١تعتُس عً ٢إعُاٍ ايؿهط يًتٛقٌ
إٍ ايطأ ٟايكٛاب ،ؾايبعًٖٓ ٞا ٜط ٣إٔ (أٍ) إٛقٛي ١اغِ ٚيٝػت سطؾ ڄا بايٓٛط
إٍ استٝادٗا إٍ قًَ ١تُُٕ ١عٓاٖا َ ،جٌ بك ١ٝا٭زلا ٤إٛقٛي ;١٭ٕ ا٫غِ
إٛقٜ ٫ ٍٛتِ َعٓا ٙإ ٫ظًُ ١ايكً٪ٜٚ ،١نس شيو ايبعً ٞباستٝادٗا إٍ عا٥س،
إش ٫بس ٗ ٖص ٙاؾًُ َٔ ١نُرل ٜعٛز عً ٢ا٫غِ إٛقٚ ،ٍٛبعٛز ٠ايهُرل إيٗٝا
زي ٌٝعً ٢ازلٝتٗا َجٌ قٛشلِ َ :طضت بايلا ِ٥أبُٖٛا ٖٚ .ص ٙاؾًَُ ١ع ايعا٥س ٖٞ
اييت ُٝع ٖصا ا٫غِ ٚػعً٘ َعطؾ ١غرل ؾا٥ع.
( )1

ٜٛٓط  :ايتصٚ ،62/3 ٌٜٝؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .179 /1

( ٜٛٓ )3( )2( )2ط  :ايتص.63 /3 ٌٜٝ
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الرتجٗح:

ايطادح َصٖب اؾُٗٛض ٗ إٔ (أٍ) إٛقٛي ١اغِ; ٚشيو ٫ستٝادٗا عً٢

عٛز ايهُرل.
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العطف عم ٜوعىٕل٘ عاومني خمتمفني
ٌص املطأل: ٛ

ٜك ٍٛايبعً ٫ ((: ٞهٛظ ايعڀـ عً ٢عاًٌَ ى

قٛيو ( :ظٜسٷ ٗ ايساض

ٚايػٛمڇ عُط ;)ٚ٭ٕ ايعاطـ نعٝـ ؾٜٛٓ ٬ب عٔ عاًٌَ; ٭ْ٘ ي ٛداظ ايعڀـ
عً ٢عاًٌَ ؾاظ عً ٢أنجطٚ ،ؾاظ إٔ ٜتكسّ إطؾٛع عً ٢اجملطٚض مٛ

 :ظٜس

ٗ ايساض ٚعُط ٚايػٛمڇٚ ،يٝؼ نصيوٚ ،شٖب ا٭خؿـ إٍ دٛاظ شيو قتذ ڄا
بكٛي٘ تعاٍ ( :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ) بهػط آٜات ٗ إٛنعٌ ،ؾـ

(اخت٬ف ايً) ٌٝ

َعڀٛف عً( ٢خًكهِ ) (ٚ ،آٜات ) َٓكٛب بـ (إٕ) ٚ .....ايكشٝح ا٭،ٍٚ
ٚاؾٛاب عٔ اٯ ١ٜبإٔ سطف اؾط َكسض يس٫يَ ١ا تكسّ عً. )1())٘ٝ
حتمٗن املطأل: ٛ

يكس أْع اٍما ٠عً ٢دٛاظ ايعڀـ عًَ ٢عُٛي ٞعاٌَ ٚاسس َ ،جٌ  ( :إٕ
ب ٚعُطڄا دايؼ )ٚ ،عًَ ٢عُ٫ٛت عاٌَ ٚاسس م ( : ٛأعٵځً ٳِ ظٜسٷ عُطڄا
ظٜساڄ شاٖ ٷ
بهطڄا دايػاڄ ٚ ،أب ٛبهط خايسڄا غعٝسڄا َٓڀًك ڄا )ٚ ،عًَٓ ٢ع ايعڀـ عً٢
َعُٛي ٞأنجط َٔ عاًٌَ م (: ٛإٕ ظٜسڄا ناضب أب ٙٛيعُطٚڈ ٚ ،أخاى غَ٘٬
بهط ) .

(  ) 1ايؿاخط .830
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ٚأَا ايعڀـ عًَ ٢عُٛي ٞعاًٌَ كتًؿٌ ؾكس ٚقع ؾ ٘ٝخ٬ف ايٓشا،)1( ٠
ٖٓٚا إَا إٔ ٜه ٕٛأسسُٖا داضٽ ا أٚ ،٫ ٚيًٓشا ٗ ٠شيو َصاٖب َتعسزٖٞ ٠
ناٯت:ٞ
املرِب األٔه :

َٔ ايٓشا َٔ ٠أداظ َڀًك ڄا ايعڀـ عًَ ٢عُٛي ٞعاًٌَ كتًؿٌ  ،غٛا٤
نإ أسسُٖا داضٽا أ ،٫ ٚؾُجاٍ ا٭ (: ٍٚظٜس ٗ ايساض ٚاؿذط ٠عُطَٚ ،) ٚجاٍ
ُٚطٳ ى بهطٷ )ٖٚ ،صا إصٖب شنطٙ

 ٬طعاَو عُطٚ
ايجاْ ( : ٞنإ آن ڄ

أبٛسٝإ ٗ ا٫ضتؿاف ز ٕٚإٔ ٜٓػب٘ إٍ أسس( . ) 2
ٚأخص ب٘ ايهاؾٝذٚ ، ) 3 ( ٞشيو ٭ٕ دعٝ٥ات ايه ّ٬إشا أؾازت إعٓ٢
إككٛز َٓٗا عًٚ ٢د٘ ا٫غتكاَ ٫ ١وتاز إٍ ايٓكٌ أ ٚايػُاع ٚ ،إ ٫يعّ تٛقـ
تطانٝب ايعًُا ٗ ٤تكاْٝؿِٗ عً.) 4 ( ٘ٝ
املرِب الجاٌ٘ :

إشا مل ٜهٔ ٗ ايعاًٌَ داضپ ؾ ٬هٛظ ايعڀـ عٓس ايٓشاٖٚ ، ٠صا َصٖب
غٝبٜٚ ، ) 5 ( ٜ٘ٛك ٍٛابٔ َايو ٚ ((:أْعٛا عًَٓ ٢ع ايعڀـ ع ٍ عاًٌَ إٕ مل
( ٜٛٓ ) 1ط  :إػين .560 ، 559/2
( ٜٛٓ ) 2ط  :ا٫ضتؿاف .2014/4
()3

ايهاؾٝذ : ٖٛ ٞقُس بٔ غًُٝإ بٔ غعس بٔ َػعٛز ايط َٞٚاؿٓؿ ٞق ٞٝايس ٜٔأبٛ
عبساهلل ايهاؾٝذٚ ٞيس غٖٓ788 ١ـ ٫ .ظَ٘ ايػٛٝطٚ . ٞعطف عٓ٘ نجط ٠اؾتػاي٘ بايهاؾ١ٝ
ٗ ايٓش ، ٛي٘ تكاْٝـ أنجطٖا ضغاَٗٓ ٌ٥ا ْ ( :عٖ ١إعطب ) َ ( ،عطاز ايڀبكات ) ٜٛٓط
ايبػ ، 118 ، 117/1 ١ٝا٭عٜٛٓ ،150/6 ّ٬ط ضأ : ٗ ٟٙق ٞٝايس ٜٔايهاؾٝذ ، ٞؾطح
قٛاعس اٱعطاب ٫بٔ ٖؿاّ  ،ت

 :ؾدط ايس ٜٔقبا ،3: ٙ ، ٠ٚزاض ط٬ؽ  ،زَؿل ،

،1996م.86
()4

ٜٛٓط  :اشلُع .270/5

()5

ٜٛٓط  :ايتقطٜح ٚ ، 154/2اشلُع .270/5
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ٜهٔ أسسُٖا داضٽا ))( ٖٓٚ ،) 1اى َٔ ٜط ٣عسّ ايكش ٗ ١ق ٍٛابٔ َايو ; ٭ْ٘
ٚضز َٔ أداظ ايعڀـ عًَ ٢عُٛي ٞعاًٌَ ٚإٕ مل ٜهٔ ؾٗٝا داضپ

(ٜٓٚ ،)2ػب

إٍ ا٭خؿـ (  ٖٔٚ ،) 3أٚضز شيو ايؿاضغْٚ ،) 4 (ٞػب٘ ابٔ اؿادب يًؿطا. ) 5 (٤
ٚإشا نإ ٗ أسس إعُ ٍٜٔٛداضپ ؾًًٓشاَ ٠صاٖب:
املرِب األٔه :

ٜتُجٌ ٗ َٓع ايعڀـ عًَ ٢عُٛي ٞعاٌَ  ٜٔكتًؿٌ ٚإٕ نإ أسسُٖا
داضٽا ،غٛا ٤تكسّ إعڀٛف اجملطٚض أّ مل ٜتكسّ ٚ ،أ َٔ ٍٚأخص بصيو غٝب;)6( ٟٙٛ
٭ْ٘ ّٓع َڀًك ڄا غٛا ٤نإ ٖٓاى دا پض أٚ ، ٫ ٚقس ْػب إي ٘ٝأب ٛدعؿط ايٓشاؽ
اؾٛاظ( . ) 7
ٚايػبب إٔ سطف ايعڀـ ْا٥ب عٔ ايعاٌَ ٚ ،يٝؼ َٔ قٛت٘ إٔ ٜٛٓب عٔ
اثٌٓٚ ،تؿػرل شيو ٗ م َ ( : ٛٸط ظٜس بعُطٚ ٚبه ڈط خاي ٷس ) ،ؾعڀـ ( بهطڄا )
عً( ٢عُط (ٚ)ٚخايسڄا ) عً ( ٢ظٜس ) ٖٚصا  ٫هٛظ ; ٭ْ٘ ٪ٜز ٟإٍ ْٝاب ١ايٛا ٚعٔ
ايؿعٌ ( َط )  ٖٛٚ ،ايعاٌَ ٗ ظٜس نُا ٜٛٓب عٔ ( ايبا ٖٛٚ ، ) ٤ايعاٌَ ٗ
عُطٚ ،ٚاؿطف ايٛاسس ٜ ٫سٍ ٗ سٌ ٚاسس عً ٢أنجط َٔ َعٓ٢

()1

; ٚيصيو ٫

ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .378/3
ٜٛٓط :

( ٜٛٓ )4( ) 3ط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،2014/4إػٓٚ ، 560/2 ٢إػاعس ٚ ، 471/2ايتكطٜح ، 154/2
ٚاشلُع .270/5
(  ) 5ؾطح ايطن ، 348/2 ٞؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز ، 819 ٟايتكطٜح  ، 154/2اشلُع .270/5
(  ) 6ايهتاب .65 ، 64/1
( ٜٛٓ ) 7ط  :إعطاب ايكطإٓ يًٓشاؽ .140/4
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ٜكح ايعڀـ (ٚ ،)1ي ٛداظ ايعڀـ عً ٢عاًٌَ ؾاظ عً ٢أنجط ٚ ،شيو غرل
دا٥ع(.)2
ٚإشا ٚضز َا ٚاٖط ٙايعڀـ عً ٢ايعاًٌَ ؾإٕ غٝب َٔٚ ٜ٘ٛتبع٘ ٜهُطٗ ٕٚ
ايهَ ّ٬ا ىطد٘ عٔ ايعڀـ ٜ ،ك ٍٛغٝبٚ (( : ٜ٘ٛتكَ : ٍٛا نٌ غٛزاُ ٤ط٫ٚ ٠
بٝها ٤ؾشُ١ڄ ٚ ،إٕ ؾ٦ت ْكبت ( ؾشُ١ڄ ) ( ٚبٝها٤ٳ ) ٗ َٛنع دط  ،نأْو
أٗٚطت ( نٌ ) ؾكًت  ٫ٚ :نٌ بٝها ،) 3 ( )) ٤ؾٖٗٓ ٛا ٜكطض َهاؾاڄ قصٚؾ ڄا أ ٟأْ٘
ٜهُط اؾاض ،غٛا ٤نإ َهاؾاڄ أ ٚسطف دط(  ٖٔٚ ، ) 4أخص بصيو إدلز ٜ ،كٗ ٍٛ
ٗ شيو ٚ (( :أَا اـؿض ؾُٝتٓع ; ٭ْو تعڀـ عطف ٚاسس عاًٌَ  )5(،))...نُا
أخص ب٘ ابٔ ايػطاز ( ٖٚ ، ) 6ؿاّ( ٚ ، ) 7تابعِٗ أنجط ايٓشا. ) 8 ( ٠
املرِب الجاٌ٘ :

َٔ ايٓشا َٔ ٠أداظ ايعڀـ ٗ ٖص ٙإػأي ١إشا تكسّ اجملطٚض إعڀٛف ،
 ٖٔٚقاٍ بصٍى ا٭خؿـ(  ٗ ) 9إؿٗٛض َٔ مٚيٚ ،٘ٝاؾذل ٗ ٙاؾٛاظ إٔ ٜتكٌ

()1

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ، 434/1ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ، 255/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو
ٚ ، 378/3ؾطح ايطنٚ ، 345/3 ٞايؿاخط ٚ ، 830إػاعس . 472/2

( ٜٛٓ ) 2ط  :ا٭قٚ ، 75/1 ٍٛايٌباب ٚ ، 434/1ايؿاخط .830
()3

ايهتاب .66، 65/1

( ٜٛٓ ) 4ط  :ؾطح ايطن.347/2 ٞ
(  ) 5إكتهب .195/4
( ٜٛٓ ) 6ط  :ا٭ق.74/2 ٍٛ
()7

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف ٚ ، 2015/4إػين .560/2

( ٜٛٓ ) 8ط  :ايًباب ٚ ، 433/1ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض ٚ ، 255/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو
ٚ ، 378/3ايؿاخط ٚ ، 831ساؾ ١ٝايكبإ .181/3
( ٜٛٓ ) 9ط  :إكتهب ٚ ، 195/4إعطاب ايكطإٓ يًٓشاؽ ٚ ، 140/4ايًباب ٚ ، 433/1ؾطح اؾٌُ
٫بٔ عكؿٛض ٚ ، 256/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ، 378/3ايؿاخط ٚ ، 831ا٫ضتؿاف
ٚ ، 2015/4إػين ٚ ، 560/2إػاعس ٚ ، 471/2ايتكطٜح . 154/2
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إعڀٛف اجملطٚض بايعاطـ ٚ ،أخص بصيو ايهػاٞ٥

( ٚ ،) 1ايؿطا، ) 2 ( ٤

ٚايعداز(ٚ ، )3ابٔ َهاٚ ، ) 4 ( ٤قَ ٖٛ : ٌٝصٖب ابٔ طًش.) 5 (١
ٚاستر ا٭خؿـ  َٔٚتبع٘ بايػُاع ( ٖٚ ، ) 6ا استر ب٘ قٛي٘ تعاٍ ( :إڇٕٻ ؾٹٞ
ت
ح َٹٔ زٳابٻ ٺ ١آٜٳا ٷ
هِٵ ٚٳَٳا ٜٳبٴ ټ
ٌ * ٚٳؾٹ ٞخٳ ڃًكٹ ڂ
ػُٳاٚٳاتٹ ٚٳايڃأځ ٵضضڇ يځآٜٳاتٺ يِ ڃًُٴ٪ٵَٹ ٹٓ ٳ
ؾٹ ٞاي ٻ
ػُٳا ٹَ ٤ٹٔ ضٿظٵمڈ ؾځ ځأسٵٝٳا بٹ ٹ٘
ف ايًډ ٵٌٝڇ ٚٳايٓٻٗٳاضڇ ٚٳَٳا أځْعٳ ٳٍ ايًډ ٴ٘ َٹ ٳٔ اي ٻ
ختٹًځا ٹ
ِي ځكٛٵ ڈّ ٜٴٛقٹٓٴ ٛٳٕ * ٚٳا ٵ
ـ ايطٿٜٳا ڇح آٜٳاتٷ ِي ځكٛٵ ڈّ ٜٳ ٵعكٹًڂٕٛٳ
ض بٳعٵ ٳس ٳَٛٵ تٹٗٳا ٚٳتٳكٵطڇ ٜٹ
ايڃأځ ٵض ٳ

) ( ٚ ، ) 7ا٫غتسٖٓ ٍ٫ا

بكطا ( ٠٤آٜات ) ايجاْٚ ١ٝايجايج ١بايطؾع ٚايٓل ب عً ٢دٛاظ ايعڀـ ٗ ٖصٙ
إػأي ،١أَا ايطؾع ؾعًْٝ ٢اب ١ايٛآَ ٚاب ا٫بتساٚ ، ) ٗ ( ٚ ٤أَا ايٓكب ؾعً٢
ْٝابتٗا َٓاب ( إٕ ) .) ٗ ( ٚ
ٚقس أداب عٔ شيو إاْع ٕٛيًعڀـ عًَ ٢عُٛي ٞايعاًٌَ إدتًؿٌ بإٔ
( آٜات ) أعٝست يًتأنٝس  ،ؾـ (آٜات ) ايجاْٚ ١ٝايجايج ٖٞ ١ا٭ ،) 8 ( ٍٚؾًٝؼ ٖٓا
عڀـ  ٗٚ ،قطا ٠٤ايطؾع عً ٢تكسٜط َبتسأ أ ٖٞ (: ٟآٜات )  ٚ ،ق : ٌٝإٕ (ٗ )

()1

ٜٛٓط  :إعطاب ايكطإٓ يًٓشاؽ ٚ ، 140/4ا٫ضتؿاف ٚ ، 2015/4ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز،820 ٟ
ٚإػين ٚ ، 560/2إػاعس ٚ ، 471/2اشلُع . 270/5

( ٜٛٓ ) 2ط  :إعطاب ايكطإٓ يًٓشاؽ ٚ ، 140/4ا٫ضتؿاف ٚ ، 2015/4ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز، 820 ٟ
ٚإػين ٚ ، 560/2إػاعس ٚ ، 471/2اشلُع . 270/5
( ٜٛٓ ) 3ط  :ا٫ضتؿاف ٚ ، 2015/4ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ، 820 ٟإكين ٚ ، 560/2إػاعس
ٚ ، 471/2اشلُع . 270/5
( ٜٛٓ ) 4ط  :ا٫ضتؿاف ٚ ، 2015/4اشلُع . 270/5
( ٜٛٓ ) 5ط  :ا٫ضتؿاف .2015/4
( ٜٛٓ ) 6ط  :ايًباب ٚ ، 434/1ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض ٚ ، 256/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو
ٚ ، 278/3ايؿاخط ٚ ،831إػين ٚ ، 560/2إػاعس . 471/2
(  ) 7غٛض ٠اؾاث ١ٝآ.5، 4 ، 3 ،2 ١ٜ
( ٜٛٓ ) 8ط  :ا٭قٚ ، 75/2 ٍٛايًباب ٚ ، 435/1ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض ٚ ، 256/1ايؿاخط ،832
ٚإػين . 561/2
393

َكسض ، ٠ؾايعٌُ بٗا ٚ ،عًٖ ٢صا ايٛاْ ٚا٥بَٓ ١اب عاٌَ ٚاسس  ( ٖٛٚا٫بتسا، ) ٤
أ( ٚإٕ) ٚ .ق : ٌٝايٓكب ٗ قطا ٠٤ايٓكب إٔ ٖٓاى إنُاض ( إٕ ) . ) 1 ( ) ٗ ( ٚ
املرِب الجالح :

ٜط ٣ا٭عًِ إٔ ايعڀـ ٖٓا هٛظ إشا تكسّ اجملطٚض ٗ إتعاطؿٌ َعاڄ

،

ٚشيو م ( : ٛإٕ ٗ ايساض ظٜساڄ ٚايككط عُطاڄ )ًّٚ ،ع عٓس ٙم : ٛإٕ ظٜساڄ ٗ
ايساض ٚاؿذط ٠عُطاڄ ،قاٍ  :٭ْ٘ مل ٜػُع إَ ٫كسَاڄ ؾُٗٝا ٚ ،يتػا ٟٚاؾًُتٌ
عٓس شيو( . ) 2
ٚقس اعذلض عً ٘ٝايط ض ٟبكٛي٘  (( :قًت ًٜ :عّ  ٙػٜٛع َجٌ قٛيٓا :ظٜس
خطز غٚ ،َ٘٬عُط ٚأخٚ ، ٙٛإٕ ظٜساڄ ر ضز غٚ َ٘٬بهطاڄ أخ٫ ، ٙٛغتٛا ٤أٍٚ
ايهٚ ّ٬آخط ٫ ٖٛٚ ، ٙهٝع. ) 3 ()) ٙ
املرِب السابع :

ٜصٖب ابٔ ايڀطا ٠ٚإٍ إٔ ايعڀـ ٗ ٖص ٙإػأيٜ ١ه ٕٛدا٥عڄا إشا نإ
ايعاَ َٔ ٕ٬ايعٛاٌَ ايًؿ ١ٝٛإ٪ثط ٠يؿٛاڄ َٚعٓ. ) 4 (٢
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :العم ٛالعكمٗ: ٛ

اختاض ايبعً ٞأْ٘  ٫هٛظ ايعڀـ عً ٢عاًٌَ ٚ ،قس ضز ق ٍٛا٭خؿـ ٚإٔ
َا اغتسٍ ب٘ ٗ اٯ ١ٜايػابكٜ ١كسض سطف اؾط ؾٗٝا يس٫يَ ١ا تكسّ عًٖٛٚ ، ٘ٝ
ٗ ضز ٙيًطأ ٟاٯخط ٜعتُس عً ٢ايعً ١ايعكً ، ١ٝؾهعـ ايعاطـ ّ ٫هٔ َٔ ٙإٔ
ٜٛٓب عٔ عاًٌَ; ٚ٭ْ٘ ي ٛداظ ٖصا ايعڀـ عً ٢ع اّ ٍ ٜٔؾاظ عً ٢أنجط قٝاغ ڄا
عً ٢ايعاًٌَٚ ،بايتاٍّ ٟهٔ تكسّ إطؾٛع عً ٢اجملطٚض.
()1

ٜٛٓط  :إػين . 561/2

()2

ٜٛٓط  :ؼك ٌٝعٌ ايصٖب َٔ َعسٕ دٖٛط ا٭زب ٗ عًِ َر اظات ايعطب  ،م.90

()3

ؾطح ايطن.347/2 ٞ

( ٜٛٓ ) 4ط  :ا٫ضتؿاف .2016 ، 2015/4
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الرتجٗح :

ايطادح عسّ دٛاظ ايعڀـ عً ٢عاًَٞ

َعُٛيٌ كتًؿٌ ٚإٕ نإ

أسسُٖا داضاڄ ; ٭ْ٘ ي ٛداظ ايعڀـ عً ٢عاًٌَ ؾاظ عً ٢أنجط  ٖٛٚ ،غرل
دا٥ع.
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األصن يف (ِ٘) ٔ (ِٕ)
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعً(( :ٞؾأَا (ٖ )ٖٞ( ٚ )ٛؾا٫غِ اؿطؾإ َعاڄٚ ،قاٍ ايهٛؾ:ٕٛٝ

ا٫غِ إهُط اشلاٚ ٤سسٖاٚ ،

(ايٛا( ٚ )ٖٛ( ٗ )ٚايٝا )ٖٞ( ٗ )٤ظا٥ستإ

يًتهجرل.
ٚد٘ ا٭ : ٍٚإٔ نٌ ٚاسس َُٓٗا نُرل َٓؿكٌٚ ،إٓؿكٌ ٜك ّٛبٓؿػ٘،
ٚاؿطف ايٛاسس ٜ ٫ك ّٛبٓؿػ٘ ،ؾٛدب إٔ ٜه ٕٛايجاْ َ٘ٓ ٞأق٬ڄ; ٚ٭ٕ (ايٝا)٤
( ٚايٛاَ )ٚػتجكًتإ ؾعٜازتٗا تٓاٗ ساشلُا  .))...إٍ إٔ قاٍٚ(( :ايكشٝح ا٭ٕ ٍٚا
شنط))(.)1
حتمٗن املطأل:ٛ

ٚقع خ٬ف بٌ ايٓشا ٗ ٠ؼسٜس ا٭قٌ ٗ نُرل ايػا٥ب إؿطز

(ٖ،)ٛ

ٚنُرل ايػا٥بٚ ،)ٖٞ( ١شلِ ٗ شيو َصٖبإ:
ا٭َ : ٍٚصٖب ايبكط:ٌٜ
ٜٚط ٣أقشاب ٖصا إصٖب إٔ ايهُرل (ٖ )ٟ ٙ( ٚ )ٛظًُتُٗا(ٜ ،)2كٍٛ
غٝبٚ (( :ٜ٘ٛأَا إهُط احملسخ عٓ٘ ؾعَ٬ت٘ ٚ ،ٖٛ :إٕ نإ َْ٪ج ڄا ؾعَ٬ت٘ :
ٖ.)3( ))ٞ
ٚسذتِٗ إٔ (ٖ )ٖٞ( ٚ )ٛنُا٥ط َٓؿكًٚ ،١إٓؿكٌ  ٫هٛظ إٔ ٜهٕٛ
عً ٢سطف ٚاسس; ٭ٕ اؿطف ا٭ٜ ٍٚبتسأ ب٘ٚ ،ايجاْٜ ٞتِ ايٛقـ عًٚ . ٘ٝايكٍٛ

( )1

ايؿاخط .870 ،869

( )2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،677 /2ؾطح إؿكٌ ٚ ،308 /2ؾطح ايطنٚ ،418 /2 ٞايتصٌٜٝ
ٚايتهُٚ ،198/2ٌٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،155 ٟإػاعس ٚ ،99 /1ؾطح ايتكطٜح ،96 /1
ٚاشلُع .209 /1

( )3

ايهتاب .351 /2
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بإٔ ايهُرل عً ٢سطف ٚاح

ز ٪ٜز ٟإٍ إٔ ٜكبح اؿطف ايٛاسس غانٓ ڄا

َتشطناڄٖٚ ،صا ٜ ٫ه.)1(ٕٛ
ايجاَْ : ٞصٖب ايهٛؾ:ٌٝ
شٖب ايهٛؾ ٕٛٝإٍ إٔ ا٫غِ َٔ (ٖ )ٖٞ( ٚ )ٛاشلاٚ ٤سسٖاٚ ،إٔ (ايٛا)ٚ
( ٚايٝا )٤يٲؾباع(.)2
ٚتبعِٗ ٗ َصٖبِٗ ايعدازٚ ،ابٔ نٝػإ (َٚ ،)3صٖبِٗ ٖ ٛإدتاض عٓس
ايػٛٝط.)4(ٞ
ٚاح ػٛا بإٔ قايٛا  :إٕ (ايٛا( ٚ )ٚايٝا )٤ؼصؾإ ٗ ايتجٓ ١ٝمُٖ ( : ٛا)،
ٕ ٬ا سصؾت(.)5
ٚي ٛناْت أق ڄ
نُا اغتسيٛا بك ٍٛايؿاعط:
ؾبٓٝاٙٴ ٜؿط ٟضسًځ٘ قاٍ قاٌ٥ٷ
()6

يٹُٔ ٌْٷ ضڇخٛٴ إٙ٬ٹ لٝبٴ

َٛٚنع ؾاٖسِٖ (ؾبٓٝا )ٙقايٛا :إطاز (بٓٝا ٖٛٳ)ٚ ،اغتؿٗسٚا بك ٍٛاٯخط:
( )1

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،681 /2ؾطح إؿكٌ ٚ ،308 /2ؾطح ايطنٚ ،418 /2 ٞايؿاخط .869

( )2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،677 /2ؾطح إؿكٌ ٚ ،309 /2ؾطح ايطنٚ ،418 /2 ٞايؿاخط ،869
ٚايتصٚ ٌٜٝايتهُٚ ،199/2 ٌٝا٫ضتؿاف ٚ ،928 /2ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،155 ٟإػاعس
ٚ ،99/1ايتكطٜح ٚ ،96 /1اشلُع .209 /1

( )3

ٜٛٓط  :ايتصٚ ٌٜٝايتهُٚ ،199/2 ٌٝا٫ضتؿاف ٚ ،928 /2ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز،155 ٟ
ٚإػاعسٚ ،99/1اشلُع .209 /1

( )4

ٜٛٓط  :اشلُع .210 /1

( )5

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،678 ،677 /2ؾطح ايطنٚ ،418 /2 ٞايؿاخط ٚ ،870ايتصٌٜٝ
ٚايتهُٚ ،199/2ٌٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،155 ٟاشلُع .209 /2

( )6

ايبٝت َٔ ايڀ ٖٛٚ ،ٌٜٛيًعذرل ايػًٛيٞٸ ٗ خعاْ ١ا٭زب

 َٔ ٖٛٚ ،260 ،257 /5ؾٛاٖس

اٱْكاف ٚ ،512 /2ضقـ إباْٚ ،110 ٞؾطح إؿكٌ  ،190 /1إَ ٙ٬ؿطز َ٬طإ ُٖٚا
داْبا ايؼٕاّ ،زلٝا بصيو ٭ُْٗا قس ًَ٘ عُٓٗا ايًشِ أْ ٟععٚ ،ايطخ ٛاشلـ َٔ نٌ ؾ،٤ٞ
ٜٛٓط يػإ ايعطب ( ،4262 /46 ،1618 /18ضخٛٴ)َ(ٚ ،ٳًځ٘) .
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()1

زاضٷ يػعس ٣إشٵٙٹ َٔ ٖٛانا
ؾكٛي٘( :إشٙٹ) أ( ٟإش ٖ.)ٞ

ٖٚص ٙأزيتِٗ عً ٢إٔ ا٫غِ ٖ ٛاشلاٚ ٤سسٖا (٪ٜ )2نسْٗٚا بكٛشلِ :إٔ (ايٛاٚ )ٚ
(ايٝا )٤مل تهٔ ظٜازتٗا إ ٫يتهجرل ا٫غِ ستٜ ٫ ٢ه ٕٛعً ٢سطف ٚاسس(.)3
ٚقس أدٝب عٔ ٖص ٙا٭زي ١باٯت:ٞ
.1

يٝؼ ٗ نُا٥ط ايتجٓ ١ٝمُٖ ( :ٛا)ٚ ،اؾُع م )ِٖ ( : ٛأزْ ٢سصف ،ؾـ

(ُٖا) يٝؼ َجٓ ٢نُا ٖ ٛاؿاٍ ٗ م( : ٛايعٜسإ)ٚ ،إِا (ُٖا) قٝػَ ١طػً١
يًتجَٓ ١ٝجٌ  ( :أْتُا)ٜٚ ،سٍ عً ٢شيو أْٗا ي ٛناْت نايتجٓ ١ٝإعطٚؾ ١يكايٛا ٗ
تجٖٓٛ( )ٖٛ( ١ٝإ) (.)4
.2

ي ٛقسض ا٭َط نُا ظعِ ايهٛؾ ،ٕٛٝؾهصيو يٝؼ ٗ ٙسذ ;١٭ٕ اؿطف

ا٭قً ٞقس وصف يعً ١عاضن ١مٛ

 ( :قانٚ ،)ٕٛا٭قٌ (قان )ٕٛٝعٓسَا

اغتجكًت ايهُ ١عً ٢ايٝا ٤ؾشصؾت ،ؾادتُع غانٓإ ؾشصؾت ايٝا.)5( ٤
.3

مل تهٔ (ايٛا( ٚ )ٚايٝا )٤يًتهجرل; ٭ٕ (ايٛا( ٚ )ٚايٝاَ )٤ػتجكًتإ،

ؾعٜازتُٗا تٓاٗ ساشلُا ٚ ،إتعاضف عً ٘ٝسصف إػت ثكٌ  ٫ظٜازت٘  ،نُا إٔ
ايهُرل َٛنع ؽؿٝـ ٫ٚ ،تًٝل ب٘ ايعٜازٚ ; ٠يصيو سطى (ايٛا( ٚ )ٚايٝا )٤بايؿتح
يتك ١ٜٛايهُرل(.)6

( )1

ايطدع بْ ٬ػب ٗ ١اٱْكاف ٚ ،680 /2خعاْ ١ا٭زب ٚ ،6 /2ضقـ إباْٚ ،110 ٞؾطح
إؿكٌ .309 /2

( )2

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ ٚ ،308،309 /2ايؿاخط ٚ ،870ايتصٚ ٌٜٝايتهُ.199/2ٌٝ

( )3

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،680 /2ايؿاخط ٚ ،869ايتصٚ ٌٜٝايتهُٚ،199/2 ٌٝا٫ضتؿاف ،928 /2
ٚؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.155 ٟ

( )4

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،681 /2ايتصٚ ٌٜٝايتهُٚ ،199/2ٌٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.155 ٟ

( )5

ٜٛٓط  :اٱْكاف .681 /2

( )6

ٜٛٓط  :ايًباب  ٚ،478 /1ؾطح إؿكٌ .309 ،308 /2
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ضٴز ا٫غتؿٗاز بأبٝات ايؿعطٕ ،ا ؾٗٝا َٔ نطٚضات ؾعط ٗٚ ١ٜشيو ٜكٍٛ

.4

ابٔ ٜعٝـٚ(( :يٝؼ ٗ شيو سذ ;١٭ٕ شيو َٔ نطٚضات ايؿعط))(.)1
إٕ ايٛاٚ ٚا يٝا ٤يٝػتا سطٗ إؾباعٜ ،ك ٍٛايطنٚ (( :ٞا٭ ٖٛ ٍٚايٛد٘; ٭ٕ

.5

سطف اٱؾباع ٜ ٫تشطىٚ ،أٜهاڄ سطف اٱؾباع ٜ ٫جبت إ ٫نطٚض.)2( ))٠
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘:

أثبت ايبعًٖٓ ٞا سهُ٘ بايسي ٌٝايعكً ;ٞ٭ٕ ايهُا٥ط
َٓؿكً ١ؾَٗ ٞػتكًٚ ،١إػتكٌ ٜك ّٛبٓؿػ٘ ٪ٜٚزَ ٟع

(ٖ)ٖٞ( ٚ )ٛ

ْا ،ٙغ٬ف اؿطف

إؿطز يٝؼ ي٘ ز٫يٜ ٫ٚ ١ك ّٛبٓؿػ٘ٚ ،يصيو ٜط ٣ايبعًٚ ٞدٛب إٔ ٜه ٕٛاؿطف
ايجاْ ٞأق٬ڄٚ ،يٝؼ نُا قاٍ ايهٛؾ : ٕٛٝإْ٘ يًتهجرل ٪ٜٚ ،نس ايبعً ٞزيً٘ٝ
بايعً ;١إش ّ ٫هٔ ايك ٍٛبإٔ

(ايٛا( ٚ )ٚايٞا )٤ظا٥ستإ; ٭ُْٗا َػتجكًتإ،

ٚايهُرل عاد ١إٍ اـؿٚ ، ١عً ١ا٫غتجكاٍ ٚاـؿَ ١ت٬ظَ ٗ ١تعً ٌٝاؿهِ
ايٛاسس ،ؾايبعس عٔ ايجكٌ ْٖ ٛؿػ٘ إ ٌٝإٍ ايتدؿٝـ(.)3
الرتجٗح:

ايطادح َصٖب ايبكط ;ٌٜ٭ٕ ايهُرل إٓؿكٌ ٜ ٫ه ٕٛعً ٢سطف ٚاسس
نُا تكسّ.

( )1

ؾطح إؿكٌ .309 /2

( )2

ؾطح ايطن ٖٛٚ ،418 /2 ٞضأ ٟأب ٞسٝإ ٗ ايتصٚ ٌٜٝايتهُ.198 /2 ٌٝ

( )3

ٜٛٓط  :أق ٍٛايٓش ٛعٓس ابٔ َايو .232
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ٌص املطأل:ٛ

الطىري يف (إٖاك) ٔفسٔعْ

ٜك ٍٛايبعًٚ (( : ٞأَا إٓلٚب (إٜاٚ ٟإٜاى ٚإٜاٚ ) ٙؾطٚعٗا ،ؾاختًـ ؾ٘ٝ

عً ٢أضبعَ ١صاٖب  ،أسسٖا :إٔ (إٜا) ٖ ٛا٫غِٚ ،ايٝاٚ ٤ايهاف ٚاشلا ٤سطٚف
زاي ١عً ٢ساٍ إتهًِ ٚإداطب ٚايػا٥ب َ ٖٛٚ ،صٖب غٝب ;ٜ٘ٛ٭ٕ سس إهُط
َٛدٛز ٗ (إٜا)ٚ ،ايٝاٚ ٤ايهاف ٚاشلا ٤ي ٛناْت أزلا ٤يهاْت ٗ َٛنع
ْكب أ ٚضؾع  ٫ٚ ،عاٌَ شلُا ٖٓا أَٛ ٗ ٚنع دطٚ ،ا٫غِ إهُط ٜ ٫هاف ،
ؾكاضت ايهاف ٖٓا ى ـ (ايهاف) ٗ شيو ٚؾطٚع٘ ٚ ...ايكشٝح ا٭ٕ ٍٚا
شنط)) (.)1
حتمٗن املطأل:ٛ

اختًـ ايٓشا ٠س ٍٛايهُرل ٗ (إٜاى) ٚؾطٚع٘ٚ ،شلِ ٗ شيو عسَ ٠صاٖب:

املرِب األٔه:

ٜصٖب غٝبْٛٗٚ )2(ٜ٘ٛض ايبلض )3( ٌٜإٍ إٔ ايهُرل ٖ( ٛإٜا)ٚ ،يٛاسك٘

(ايٝاٚ ٤ايهاف ٚاشلا )٤سطٚف تبٌ أسٛاٍ ايهُرل َٔ تهًِ ٚخڀاب ٚغٝب.١
 ٖٛٚاختٝاض ا٭خؿـ (ٚ ،)4ايؿاضغٚ ،)5( ٞابٔ دين يكٛي٘ ٚ (( :مل ٜبل ٖٓا
ق ٍٛهب اعتكازًٜٚ ،ٙعّ ايسخ ٍٛؼت٘ غرل ق ٍٛأب ٞاؿػٔ إٕ

(إٜا) اغِ

َهُطٚ ،إٔ ايهاف بعس  ٙيٝػت باغِٚ ،إِا ٖ ٞيًدڀاب َٓعي ١ناف
(شيو)( ٚ ،أضأٜتو)ٚ ،)6( ))...عً ٘ٝايعكؿطٚ ،)7( ٟقشش٘ ابٔ ٜعٝـ بكٛي٘ :
( )1

ايؿاخط .871 ،870

( )2

ٜٛٓط  :ايهتاب .356 ،355 /2

( )3

ٜٛٓط  :اٱْكاف .695 /2

( )4

ٜٛٓط  :غط ايكٓاعٚ ،319 /1 ١ؾطح إؿكٌ ٚ ،311 /2ا٫ضتؿاف ٚ ،930 /2ؾطح ايتػٌٗٝ
يًُطازٚ ،158 ٟإػاعس .102 /1

( )5

ٜٛٓط  :إػا ٌ٥ايعهسٜات ،م.40

( )6

غط ايكٔاع.323 /1 ١

( )7

ٜٛٓط  :إؿكٌ .172
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((ٚأغس ا٭قٛاٍ إشا أَعٓا ايٓٛط ؾٗٝاَ ،ا شٖب إي ٘ٝأب ٛاؿػٔ ا٭خؿـ ،)1( ))...
َٚصٖبِٗ َتبع عٓس نجرل َٔ ايٓشا.)2(٠
ٚاؿذ ١ؾُٝا شٖبٛا إي ٘ٝتتُجٌ ٗ إٔ ايهُا٥ط إٓؿكً ٫ ١هٛظ إٔ تهٕٛ
عً ٢سطف ٚاسس; ٭ٕ شيو ْٛ ٫رل ي٘ ٗ ن ّ٬ايعطب

ٚ ،عً ٘ٝؾإٕ (إٜا) ٖٞ

ايهُرل( ٚ ،ايهاف ٚايٝاٚ ٤اشلا )٤سطٚف َٛ ٫نع شلا َٔ اٱعطاب ٚ ،ي ٛناْت
َعطب ١يهإ إعطابٗا اؾط باٱناؾٖٚ ١صا ّ ٫هٔ; ٭ٕ ايهُرل ٜ ٫هاف
يهَ ْ٘ٛعطؾٚ ،١إطاز َٔ اٱناؾ ١ايتعطٜـ(.)3
املرِب الجاٌ٘:

ٜٓػب إٍ اـًٚ ،)4( ٌٝساقً٘ إٔ (إٜا) اغِ َهُط أؾب٘ إٗٛط يهجط٠

سطٚؾ٘ٚ ،يٛاسك٘ نُا٥طَ ٖٛٚ ،هاف إيٗٝا ٚ ،تبع٘ ٗ شيو إاظْٖٓٚ،)5( ٞاى
َٔ ٜٓػب٘ إٍ ا٭خؿـ(.)6
ٚاؿذ ٗ ١شيو اعتُاز ٙعً ٢ايػُاع َا سه ٞعٔ ايعطب

ٜ ،كٍٛ

غٝبٚ (( :ٜ٘ٚسسثين َٔ  ٫اتِٗ عٔ اـً ٌٝأْ٘ زلع أعطاب ٝڄا ٜك : ٍٛإشا بًؼ ايطدٌ
ايػتٌ ؾإٜاٚ ٙإٜا ايؿٛاب ))( ،)7أ ٟإٔ ٚقٛع ايٛاٖط َٛقع ٖص ٙاؿطٚف كؿٛن ڄا
( )1

ؾطح إؿكٌ .311 /2

( )2

ٜٛٓط  :أغطاض ايعطبٚ ،176 ١ٝؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،22 /2ايؿاخط .870

( )3

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،696 /2ايًباب 479 /1

( )4

ٜٛٓط  :ايهتاب ٚ ،357 /2غط ايكٓاعٚ ،319 /1 ١اٱْكاف ٚ ،695 /2أغطاض ايعطب،176 ١ٝ
ٚايًباب ٚ ،479/1ؾطح إؿكٌ ٚ ،313 /2ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،21 /2ؾطح ايتػٌٗٝ
٫بٔ َايو ٚ ،145 /1ؾطح ايطنٚ ،425 /2 ٞايؿاخط ٚ ،871ا٫ضتؿاف ٚ ،930 /2ايتصٌٜٝ
ٚ ،205 /1اؾٓٚ ،536٢إػاعس ٚ ،102 /1ايتكطٜح ٚ ،103 /1اشلُع .212 /1

( )5

ٜٛٓط  :غط ايكٓاعٚ ،319 /1 ١ؾطح إؿكٌ ٚ ،313 /2ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ،145 /1
ٚؾطح ايطنٚ ،425 /2 ٞا٫ضتؿاف ٚ ،930اؾٓٚ ،536 ٢إػاعس ٚ ،102 /1اشلُع .212 /1

( )6

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،145 /1ؾطح ايطنٚ ،425 /2 ٞا٫ضتؿاف ،930 /2
ٚايتصٚ ٌٜٝايتهُٚ ،205 /1 ٌٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،158 ٟإػاعس .102 /1

( )7

ايهتاب .279 /1
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كؿٛن ڄا باٱناؾٜ ١سٍ عً ٢أْٗا أزلا ٗ ٤قٌ خؿض ٚ ،عًٖ ٢صا إصٖب (إٜا)
اغِ َهُط أنٝـ إٍ ايهاف ٚاشلاٚ ٤ايٝا ;٤٭ْ٘ ٜ ٫ـٜس َعٓ ٢باْؿطازٟ ٫ٚ ٙقع
َعطؾ ١غ٬ف غرل َٔ ٙإهُطات ،ؾدل باٱناؾ ١عٛناڄ عُا ؾات٘(ٚ ،)1تابعِٗ
ٗ َصٖبِٗ ابٔ َايو(َ ،)2ػتس٫ڄ عً ٢ازلٝتٗا با٭ٚد٘ اٯت:)3(١ٝ
.1

إٔ ايهاف ٗ (إٜاى) ي ٛناْت سطؾاڄ نُا ٖ ٗ ٞاغِ اٱؾاض( ٠شيو)

٫غتعًُت عًٚ ٢دٌٗ ،ا٭ : ٍٚفطز َٔ ٠ايٚ ّ٬تاي ١ٝشلا ،نُا ٖ ٛاؿاٍ ٗ
(شا) ٖٓ( ٚا) ،باٱناؾ ١إٍ إٔ ؿاقٗا (إٜا) أ ;ٍٚ٭ْٗا تطؾع ت ِٖٛاٱناؾ;١
ٚشيو ٭ٕ (إٜا) قس ًٜٗٝا غرل ايهاف غ٬ف (شا).
.2

ي ٛناْت سطؾ ڄا ؾاظ ػطٜسٖا َٔ إ ٗ ِٝاؾُع ،نُا داظ ػطٜسٖا

َع (شا) نكٛي٘ تعاٍ :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭼ (.)4
.3

ي ٛناْت ايًٛاسل بـ (إٜا) مل وتر إٍ ايٝا( ٗ ٤إٜا ،)ٟنُا مل وتر

إٍ ايتا ٤إهُ( ٗ ١َٛأْا).
.4

إٔ غرل ايهاف َٔ ايًٛاسل يـ

(إٜا) فُع عً ٢ازلٝت٘ َع غرل (إٜا)،

كتًـ ٗ ازلٝت٘ َعٗا ،ؾٜ ٬ذلى َا أْع عًٕ ٘ٝا اختًـ ؾ.٘ٝ
.5

ا٭قٌ عسّ اؾذلاى اغِ ٚسطف ٗ يؿ ٚ ٜاسسٚ ،ايك ٍٛبازل ١ٝايًٛاسل

ٜ ٫ؿه ٞإٍ شيو.

( ٜٛٓ )1ط  :اٱْكاف .695 /2
( ٜٛٓ )2ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .145 /1
( ٜٛٓ )3ط  :إكسض ايػابل .146 ،145 /1
(  )4غٛض ٠اجملازي ،١آ.12 :١ٜ
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.6

استر ابٔ َايو نصيو َا أٚضز ٙاـً َٔ ٌٝق ٍٛايعطب  ( :إشا بًؼ ايطدٌ

ايػتٌ ؾإٜاٚ ٙإٜا ايؿٛاب).
ٚاعذلض عًَ ٢صٖب اـً ٌٝبإٔ ٖصا ايهُرل َعطؾٚ ١مل ٜكع ْهط٠
ق٘ٚ ،إعطؾ ٫ ١تهاف (َٚ ،)1ا سها ٙعٔ بعض ايعطب ؾاش ٪ٜ ٫ر ش ب٘ (،)2
نُا ضز ن ّ٬ابٔ َايو باٯت:)3( ٞ
 .1إٔ (ايهاف) ٗ م( :ٛضٜٚسى) سطف ٚمل تًشكٗا اي.ّ٬
 .2إٔ (ايهاف) ٗ م( :ٛأضأٜتو) سطف ٚمل ػطز َٔ إ.ِٝ
.3

ًٜ ٫عّ قٛي٘  ( :ي ٛناْت سطٚؾاڄ مل وتر إٍ ايٝا( ٗ ٤إٜا ،)ٟنُا مل وتر إٍ

ايتا ٤إهُ( ٗ ١َٛأْا); ٭ٕ إٔ ؾكٌ إطؾٛع َبا ٜٔباٍ نً ١ٝيًُطؾٛع إتكٌ ؾتُٝع
بٓؿػ٘ٚ ،ايٝا( ٗ ٤إٜا ٖٛ )ٟايهُرل إتكٌ ٗ ا٭قٌ ،ظٜس عً٘ٝ

(إٜا) ست ٢قاض

َٓؿك٬ڄٚ ،يصيو استٝر إٍ ادتُاعٗا ستٜ ٢كبح نُرلاڄ َٓؿك٬ڄ.
املرِب الجالح:

شٖب ايهٛؾ ٕٛٝإٍ إٔ ايًٛاسل ٖ ٞايهُا٥ط إٓكٛبٚ ،١إٔ

(إٜا)

ع َاز( ،)4نُا ْػب ٖصا إصٖب ٫بٔ نٝػإ (ٜٓٚ ،)5ػب إٍ ايؿطاٖٛٚ ،)6( ٤
 ٖٛٚاختٝاض أب ٞسٝإ (ٜٚ ،)7طا ٙايطن ٞقطٜب ڄا َٔ ايكٛاب (.)8
( )1

ٜٛٓط  :غط قٓاع ١اٱعطاب ٚ ،321 /1اٱْكاف ٚ ،696 /2ايًباب ٚ ،480 ،479 /1ؾطح
ٚاؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،21 /2ؾطح ايطنٚ ،425 /2 ٞاشلُع .212 /1

( )2

ٜٛٓط  :إؿكٌ ٚ ،172ايؿاخط ٚ ،871اشلُع ٚ ،212 /1ايتصٚ ٌٜٝايتهُ.208 /2 ٌٝ

( )3

ٜٛٓط  :ايتصٚ ٌٜٝايتهُٚ ،209 ،208 /2 ٌٝؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.158 ٟ

( )4

ٜٜٓض  :اٱْكاف ٚ ،695 /2أغطاض ايعطبٚ ،176 ١ٝؾطح ايطنٚ ،425 /2 ٞايتكطٜح .103 /1

( )5

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،695 /2ؾطح ايطن.425 /2 ٞ

( )6

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ،480 /1ايؿاخط ٚ ،871ا٫ضتؿاف ٚ ،930 /2ايتصٚ ،206 /2 ٌٜٝاؾٓ،537 ٢
ٚؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز ،159 ٟاشلُع .212 /1

( )7

ٜٛٓط  :ايتصٚ ٌٜٝايتهُ.209 /2 ٌٝ

( )8

ٜٛٓط  :ؾطح ايطن.425 /2 ٞ
403

ٚسذتِٗ ٗ شيو إٔ ٖص ٙايًٛاسل بـ (إٜا) ٖ ٞنُا٥ط ٗ ساٍ ا٫تكاٍ ؾ٬
ؾطم بٗٓٝا  ،إ ٫أْٗا ٕا ناْت عً ٢سطف ٚاسس ٚاْؿكًت عٔ ايعاٌَ مل

تكِ

بٓؿػٗا ،ؾأت ٞبـ (إٜا) يتعتُس عًٗٝا  ٗ ٖٞٚ ،شيو َٓعي ١سطف ظا٥س  ٫وٍٛ
بٌ ايعاٌَ ٚإعُ ،ٍٛنُا إٔ ايتجٓٚ ١ٝاؾُع ًٜشل َا بعس (إٜا) (.)1
ٚاعذلض عًَ ٢صٖبِٗ باٯت:ٞ
.1

إٔ ايًٛاسل َٖ ٞجٌ ايهُا٥ط إتكً ٗ ١ايًؿٚ ،ٜيهٓٗا ؽايؿٗا; ٭ْٗا

ٖٓا سطٚف ٚاملتكً ١أزلاٚ ،٤ايهُا٥ط إتكً ١نصيو ٜٓبػ ٞإٔ ته ٕٛكايؿ١
يًُٓؿكً.)2( ١
.2

ي ٛنإ ا٭َط نُا ظعُٛا يهإ ا٭نجط عُازڄا يٮقٌ ٖٚ ،صا ْٛ ٫رل

ي٘(.)3
.3

إٔ اؿطٚف إشا ظٜست يًس٫ي ١عً ٢ا٭ؾدام داظ إٔ تًشكٗا ع ١َ٬يًتجٓ١ٝ

ٚاؾُع; ٭ْٗا ٕا ناْت ز٫ي ١عً ٢إداطب ٚايػا٥ب  ٚإتهًِ مل ٜهٔ بس َٔ
ؿام ع ١َ٬ايتجٓٚ ١ٝاؾُع بٗا ٖٞٚ ،عٓس شيو قٝؼ َطػً ١يًتجٓٚ ١ٝاؾُع (.)4
ٚقس أداب أب ٛسٝإ عٔ ا٫عذلاض ا٭خرل بإٔ (إٜا) يؿ ٜظٜس عً ٢ايًٛاسل
ٚقٝٸطٖا نُا٥ط َٓؿك٬ت ،ؾٜ ٬هٚ ٕٛقتٗا ازلاڄ (.)5
املرِب السابع:

إٔ (إٜا) اغِ ٚاٖط َب٘ ّ ٚيٛاسك٘ نُا٥ط فطٚض ٠بإناؾت٘ إيٗٝاٖٛٚ ،

َصٖب ايعداز  ،يكٛيَ٘ٛٚ (( :نع (إٜاى) ْكب بٛقٛع ايؿعٌ عًَٛٚ ،٘ٝنع
( )1

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،696 /2ايًباب ٚ ،480 /1ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،21 /2ؾطح
إؿكٌ ٚ ،314 /2ايتصٚ ٌٜٝايتهُ.209 /2 ٌٝ

( )2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،701 ،700 /2ؾطح إؿكٌ .314 /2

( )3

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،701 /2أغطاض ايعطبٚ ،176 ١ٝايًباب ٚ ،480 /1ايؿاخط .871

( )4

ٜٛٓط  :اٱْكاف .701 /2

( )5

ٜٛٓط  :ايتصٚ ٌٜٝايتهُ.209 /2 ٌٝ
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ايهاف ٗ (إٜاى) خؿض بإناؾت٘ (إٜا) إيٗٝا( ٚ ،إٜا) اغِ يًُهُط إٓكٛب إ٫
أْ٘ ٜهاف إٍ غا٥ط إهُطات ْٚ ،)1())...ػب ابٔ عكؿٛض ٖصا إصٖب إٍ
اـً ٌٝأٜهاڄ( ٖٛٚ ،)2اختٝاض ايػرلاٗ سٌ ٜكٚ(( :ٍٛايكشٝح َٔ ا٭قا ٌٜٚإكٛي١
ٗ (إٜاى) :أْٗا َهاؾ ١إٍ َا بعسٖا ٚ ،إٔ َا بعسٖا كؿٛض باٱناؾٚ ،١إٔ
َٓعي( ١إٜا) َٓعي ١اغِ ٚاٖط َهاف إٍ َا بعسٙ

ٚ ،إهاف إي ٘ٝنؿ٤ٞ

ٚاسس.)3( ))...
َٚصٖبِٗ أٜهاڄ مل ٜكبٌ عٓس ايٓشاٚ ٠ضزبا٫عذلانات اٯت:١ٝ
.1

إٔ (إٜا) ٜكتكط ب٘ عً ٢نطب ٚاسس َٔ اٱعطاب  ٖٛٚايٓكبٖٚ ،صا زيٌٝ

عً ٢أْ٘ اغِ َهُط ٚاختل بايٓكب يٝؼ اغِ َجٌ (أْا)  )ٖٛ( ٚاختكت
بايطؾع ،ؾسٍ شيو عً ٢أْٗا نُا٥ط(.)4
.2

مل ٜػُع عٔ ايعطب تأنٝسٖا  .ؾٜ ٬كاٍ  ( :إٜاى ْؿػٳو )( ٫ٚ ،إٜانِ

ْ ٟؿػ.)5()ٞ
نًډهِ)( ٫ٚ ،إٜا ٳ
.3

ي ٛنإ ازل ڄا ٚاٖطڄا ؾاظ تأخط ٙعٔ عاًَ٘ ،نػا٥ط ايٛٛاٖط (.)6

املرِب ارتاوظ:

ق :ٌٝإٕ (إٜاى) بهُاي٘ اغِ ٚاسس َهُطٖٚ ،صا ايطأْ ٟػب إٍ

ايهٛؾ.)7( ٌٝ

( )1

َعاْ ٞايكطإٓ يًعداز .25 /1

( )2

ٜٛٓط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .21 /2

( )3

ؾطح ايػرلاٗ .119 /3

( )4

ٜٛٓط  :غط قٓاع ١اٱعطاب ٚ ،322 /1اٱْكاف ٚ ،697 /2ؾطح إؿكٌ ٚ ،3,11 /2إػاعس
.102 /1

( )5

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ .313 /2

( )6

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،313 /2إػاعس .102 /1

( )7

ٜٛٓط  :ؾطح ايطنٚ ،425 /2 ٞا٫ضتؿاف ٚ ،930 /2ايتصٚ ،205 /2 ٌٜٝؾطح ايتػٌٗٝ
يًُطازٚ ،159 ٟاؾٓٚ ،537 ٢اشلُع .212 /1
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ٚقس ضز بإٔ آخط ٙىتًـ باخت٬ف ا

ٕعاْ ٞم ( : ٛإٜاى)( ٚ ،إٜا،)ٟ

(ٚإٜا ،)ٙبٌ إٕ ايهاف ؽتًـ ح ضنتٗا َع خڀاب إصنط ٚإْ٪ح (.)1
املرِب الطادع:

شنط قاسب اٱْكاف إٔ إدلز شٖب إٍ إٔ (إٜاى) اغِ َبِٗ أنٝـ
يًتدكٝل (.)2
املرِب الطابع:

ْٴػب ٫بٔ زٴضغتٚ ،ٜ٘ٛؾ ٘ٝإٔ (إٜاى) بٌ ايٛاٖط ٚإهُط (.)3
املرِب الجاوَ:
شنط إايك ٞإٔ َٔ ايٓشا َٔ ٠شٖب إٍ إٔ

(إٜا) تأْٝح (أ )ٟاييت ٗ

ايٓسا.)4( ٤
املرِب التاضع:

شٖب بعهِٗ إٍ إٔ (إٜاى) نًٗا اغِ َٗٛط َٛنٛع يًٓكب  ٫غرل (،)5
ْٚػب٘ اـٛاضظَ ٞيًهٛؾ.)6( ٌٝ
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘:

اعتُس ايبعً ٗ ٞتطدٝش٘ عً ٢ايسي ٌٝايعكً ،ٞؾٜٗ ٛط ٣إٔ تعطٜـ ايهُرل
َٓڀبل عً( ٢إٜا)ٚ ،يٝؼ عً ٢ايًٛاسل بٗا ٜٚ ،تبع ٖصا ايسي ٌٝزي ٌٝعكً ٞآخط،
 ٖٛٚإٔ ٖص ٙايًٛاسل ي ٛناْت أزلا ٤يهإ ٜٓبػ ٞإٔ ٜه ٕٛشلا قٌ َٔ
( )1

ٜٛٓط  :غط ايكٓاعٚ ،322 /1 ١اٱْكاف ٚ ،702 /2ايًباب ٚ ،48 /1ؾطح إؿكٌ ،314 /2
ٚؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ،22 /2ؾطح ايطنٚ ،425 /2 ٞايؿاخط .871

( )2

ٜٛٓط  :اٱْكاف .695 /2

( )3

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ ٌٝيٌَطازٚ ،157 ٟاشلُع .212 /1

( )4

ٜٛٓط  :ضقـ إباْ.2 /8 ٞ

( )5

ٜٛٓط  :غط ايكٓاعٚ ،320 /1 ١ايًباب ٚ ،480 /1ايتدُرل ٚ ،146 /2ؾطح ايطن.425 /2 ٞ

( )6

ٜٛٓط  :ايتدُرل .146 /2
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اٱعطابّ ٫ٚ ،هٔ ايك ٍٛبصيو; ٭ْ٘  ٫عاٌَ شلا ٗ شيو  ،نُا ٜٓ ٫بػ ٞإٔ
ٜكاٍ أْٗا ٗ قٌ دط; ٭ٕ ايهُرل ٜ ٫هاف ٭ْ٘ َعطؾ١

ٚ ،بايتاي ٞؾإٕ ٖصٙ

ايًٛاسل ٗ ْٛط ايبعً ٞنـ(ايهاف) ٗ (شيو).
الرتجٗح:

ايطادح َصٖب ايبكط ، ٌٜيػَ ١َ٬صٖبِٗ َٔ ا٫عذلاض  ،نُا إٔ
سذتِٗ أزع ٢يًكب ;ٍٛ٭ٕ ٖص ٙايًٛاسل سطٚف تبٌ أسٛاٍ ايهُرل َٔ تهًِ
ٚخڀاب ٚغٝبٚ ،١٭ْٗا يٝؼ شلا َٛقع إعطابٚ ، ٞيٛدٛز ْٛرل ٖص ٙاؿطٚف ٗ
ن ّ٬ايعطب ْح ( ٚشيو).
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الفصن السابع
الرتجٗح بال دلٗن
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أٔجْ اإلعساب يف ( املس ٞزتص ٌٙبعىمْ إُ خرياً فدري )
ٌص املطأل: ٛ

ٜك ٍٛايبعً ٗ ٞسسٜج٘ عٔ سصف ( نإ ) َع ازلٗا بعس ( إٕ ) ايؿطط: ١ٝ
(( َٚجً٘ ( :إط ٤فعٟٸ بعًُ٘ إٕ خرلڄا ؾدرل ) ٚ ،ؾ ٘ٝأضبع ١أٚد٘ ٖصا أدٛز ٖا ،
تكسٜط : ٙإٕ نإ عًُ٘ خرلڄا ؾذعا ٙ٩خرل ٚ ،ايجاْْ :ٞكبُٗا ،تكسٜط : ٙإٕ نإ
عًُڂ٘ خرلاڄ ،ؾٝه ٕٛدعا ٙ٩خرلاڄٚ ،ايجايح  :ضؾعُٗا ،تكسٜط : ٙإٕ نإ ٗ عًُ٘
رل ؾذعا ٙ٩خرلٷٚ ،ايطابع :ضؾع ا٭ْٚ ،ٍٚكب ايجاْ ،ٞتكسٜط ٙإٕ نإ ٗ عًُ ٹ٘
خٷ
خرلٷ ؾٝه ٕٛدعا ٙ٩خرلاڄ ٖٛٚ ،أنعـ ايٛد. ) 1 ( )) ٙٛ
حتمٗن املطأل: ٛ

يًٓشا ٗ ٠ايك ٍٛايػابل  (:إط ٤فعٟٸ بعًُ٘ إٕ خرلڄا ؾدرل ) أٚد٘ ٚ ،شيو
ٗ إعطاب ( خرل ) ا٭ٚ ٍٚايجاْ. ٞ
الٕجْ األٔه:

ْكب ا٭ ٍٚعً ٢أْ٘ خدل يهإ احملصٚؾَ ١ع ازلٗاٚ ،ضؾع ايجاْ ٞعً ٢أْ٘
خدل ٕبتسأ قصٚفٚ ،ايتكسٜط ٗ شيو( :إٕ نإ عًُ٘ خرلڄا ؾذعا ٙ٩خرل )ٖٛٚ ،
ضأ ٟغٝب ٜ٘ٛسٌ قاٍ ٚ (( :إٕ ؾ٦ت أٗٚطت ايؿعٌ ))(  ،) 2أ ٟعً ٢تكسٜط ( :إٕ
نإ عًُ٘ خرلاڄ ) ٜٚط ٣ايطؾع ٗ ايجاْ ٞأنجط ٚأسػٔ; ٭ٕ (ايؿا ٗ ) ٤دٛاب
اؾعاٜ ٤ػتأْـ َا بعسٖاٚ ،وػٔ إٔ تكع ا٭زلا ٤بعسٖا ( َ ٖٛٚ ،) 3ا شنط ٙابٔ
ايػطاز( . ) 4

()1

ايؿاخط . 252

()2

ايهتاب . 258/1

()3

ٜٛٓط  :ايهتاب . 258/1

()4

ْٟٛط  :ا٭ق. 248/2 ٍٛ
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ٜٚصنط ايؿاضغ ٞايػبب ٗ إنُاض ( نإ ) بقٛي٘  (( :يٛقٛعٗا بعس
سطف ٜكتض ٟايؿعٌ ٜٚتؿبح بٜ٘ٓ ٫ٚ ،ؿو َٓ٘  ٖٛٚ ،سطف ايؿط ٙايصٖٛ ٟ
(إٕ ) ،ؾًُا نإ نصيو تٓعٍ ايؿعٌ َٓعي ١إصنٛض ٗ ايًؿٕ ٜا قاّ عًَٔ ٘ٝ
ايس٫ي ١ايًؿَ ٖٛٚ .) 1 ( ))١ٝٛا أر ش ب٘ ابٔ ايؿذطٜٚ ،) 2 (ٟطا ٙابٔ َايو َٔ أدٛز
ا٭ٚد٘ ٗ ٖصا ايكٚ ، ) 3 (ٍٛقس ضدش٘ ايبعًٚ .) 4 (ٞبٞٸٕ أب ٛسٝإ إٔ ٖصا ايٛد٘ ٖٛ
أسػٔ ايٛد ٙٛعٓس ايٓشا٠

( ٚ ،) 5أخص ب٘ ابٔ ٖؿاّ

( ٚ ، ) 6ابٔ عك، ) 7 ( ٌٝ

ٚا٭ظٖطٚ ، ) 8 (ٟايػٛٝط. ) 9 (ٞ
الٕجْ الجاٌ٘ :

ضؾع ا٭ٕٚ ٍٚقب ايجاْٚ ، ٞايتكسٜط  ( :إٕ نا ٕ ٗ عًُ٘ خرل ؾٝهٕٛ

دعا ٙ٩خرلاڄ) ،أ ٟإٔ ا٭ ٍٚاغِ نإ ا حملصٚؾَ ١ع خدلٖا ٚ ،ايجاْ ٞخدلٷ يهإ
احملصٚؾ ١أَ ٚؿعٍٛٷ ب٘ يؿعٌ قصٚف ٚ ،ايتكسٜط عٓس شيو  (:ؾػٝذع ٣خرلڄا ) أٚ
َٓكٛب ڄا عً ٢اؿاٍ( ٜٚ ،) 10طا ٙايٓشا َٔ ٠أنعـ ايٛد.) 11 (ٙٛ
أَا ابٔ َايو ؾرل ٣إٔ ضؾع ايجاْ ٞأدٛز َٔ ْكب٘ ; ٭ٕ احملصٚف َع٘ ؾ٤ٞ
ٚاسس  ،أَا َع ايٓكب ؾٗٓاى ؾعٌ ٚاغِ َطؾٛع ب٘ ٚٚ ،قٛع اؾًُ ١ا٫زل ١ٝبعس ايؿا٤

()1

إػا ٌ٥ايعهسٜات . 150

( ٜٛٓ ) 2ط  :أَاي ٞابٔ ايؿذط. 95/2 ٟ
( ٜٛٓ ) 3ط  :ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾ. 418/1 ١ٝ
( ٜٛٓ ) 4ط  :ايؿاخط . 252
( ٜٛٓ ) 5ط  :ا٫ضتؿاف . 1190/3
( ٜٛٓ ) 6ط  :أٚنح إػايو . 231/1
( ٜٛٓ ) 7ط  :إػاعس . 273/1
( ٜٛٓ ) 8ط  :ايتكطٜح . 193/1
()9

ٜٛٓط  :اشلُع . 104/2

( ٜٛٓ ) 10ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو . 364/1
( ٜٛٓ ) 11ط  :ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾٚ ، 419/1 ١ٝايؿاخط ٚ ، 252ا٫ضتؿاف ٚ ، 1190/3أٚنح
املغايو ٚ ،231/1ايتكطٜح ٚ ، 193/1ايَ٘ع . 105/2
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اجملاب بٗا ايؿط ٙأنجط َٔ ايؿعً١ٝ

(  ،) 1ؾايطؾع أ ٍٚيكً ١إهُط ( ،)2نُا إٔ

سصف ( نإ) ٚخدلٖا بعس (إٕ) ٚسصف ؾعٌ ْامب بعس (ايؿا )٤قً ٌٝغرل َڀطز(.)3
الٕجْ الجالح :

ْكب ا٭ٚ ٍٚايجاْٚ ،ٞقس شنط ٙغٝب ٜ٘ٛبكٛي٘  َٔٚ ((:ايعطب َٔ ٜك: ٍٛ

( إٕ خٓذطاڄ ؾدٓذطاڄ ٚ ،إٕ خرلاڄ ؾدرلڄا ٜٚ ، ) 4 ())..ك (( : ٍٛإِا أداظٚا ايٓكب
سٝح نإ ايٓكب ؾُٝا ٖ ٛدٛاب٘ ; ٭ْ٘ هعّ نُا هعّ ٚ ،٭ْ٘ ٜ ٫ػتكِٝ
ٚاسس َُٓٗا إ ٫باٯخط  ،ؾؿبٗٛا اؾٛاب غدل ا٫بتساٚ ٤إٕ مل ٜهٔ َجً٘ ٗ
نٌ ساي ، ١نُا ٜؿبٗ ٕٛايؿ ٤ٞبايؿَ ٖٛٚ ، ) 5 ()).. ٤ٞا ب ٘ٓٝايؿاضغ،) 6 ( ٞ
ٚ ((:تكسٜط ْكبُٗا إٕ نإ عًُ٘ خرلڄا

ٚايتكسٜط ٖٓا شنط ٙابٔ َايو بكٛي٘
ؾٝه ٕٛدعا ٙ٩خرلڄا ))( . ) 7
الٕجْ السابع :

ضؾع ا٭ٚ ٍٚايجاْٚ ، ٞؾٜ ٘ٝك ٍٛغٝبٜ٘ٛ

ٚ ((:إٕ أنُطت ايطاؾع نُا

رل ))( ٚ ،) 8هعً٘
رل ؾد ٷ
أنُطت ايٓاقب  ،ؾٗ ٛعطب ٞسػٔ ٚ ،شيو قٛيو  :إٕ خ ٷ
ٚهعً٘ ابٔ عكؿٛض أؾهٌ َٔ ٚد٘ ْكبُٗا يكً ١اٱنُاض ؾُٗٝا بايٓػب ١إٍ
ْكبُٗا( ٜٚ ،)9طا ٙايؿًٛبٌ َع ٚد٘ ايٓكب َتهاؾ.) 10 (ٌ٦

( ٜٛٓ ) 1ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو . 264/1
( ٜٛٓ ) 2ط  :إػاعس . 273/1
( ٜٛٓ ) 3ط  :ايتكطٜح . 193/1
(  ) 4ايهتاب . 259، 258/1
(  ) 5ايهتاب . 259، 258/1
()6

ٜٛٓط  :إػا ٌ٥ايعهسٜات . 150

(  ) 7ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾٚ ، 419/1 ١ٝايؿاخط . 252 :
(  ) 8ايهتاب . 259/1
( ٜٛٓ ) 9ط  :اشلُع . 105/2
( ٜٛٓ ) 10ط  :اشلُع . 105/2
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أضاع اهتسجٗح عٍد البعم٘:

مل ٜسيٌ ايبعًٖ ٗ ٞص ٙإػأي ١عً ٢تطدٝش٘ .

الرتجٗح:

ايطادح ايٛد٘ ا٭ ; ٍٚ٭ٕ (نإ) ٜكح ٛٗٚضٖا ٚتكسٜطٖا  ،ؾٝكح نٕٛ
(خرلاڄ) خدلاڄ شلا َٚ ،ا بعس ايؿاَ ٤طؾٛع ; ٭ٕ ( ايؿا ٗ ) ٤دٛاب اؾعاٜٚ ٤ػتأْـ
ايه ّ٬بعسٖا .

412

( إُّ ) ٔ (أُ) وَ حٗح األصم٘ٔ ٚالفسعٗٛ
ٌص املطأل: ٛ

ٜك ٍٛايبعًٚ ((: ٞإهػٛض ٖٞ ٠ا٭قٌ ٚإؿتٛس ١ؾطع عًٗٝا ٚ ....ايكشٝح
ا٭))ٍٚ

()1

.

حتمٗن املطأل: ٛ

اختًـ ٗ (إٕ)(ٚإٔ)أُٜٗا أقٌ يٮخط ٗٚ ٣شيو َصاٖب:

املرِب األٔه:

ٜصٖب أنجط ايٓش ٌٜٛإٍ إٔ (إٕٻ) بايهػط  ٟ ٙا٭قٌ ( ٚ ،إٔٵ) بايؿتح

ؾطع عٓٗا َ ٖٛٚ ،صٖب غٝب ;) 2 ( ٜ٘ٛ٭ْ٘ عس ا٭سطف إؿبٗ ١بايؿعٌ ٔػ١
أسطف  ،أ ٟأْ٘ ٜط ٣إٔ

(إٔ) بايؿتح ؾطع عٔ إهػٛض٠

 ٖٛٚ ،اختٝاض

إدلز(ٚ،)3ابٔ ايػطاز( ٚ ،) 4أنجط ايٓشا. ) 5 (٠
ٚاؿذ ٗ ١اٯت:ٞ
.1

إٔ إهػٛض ٠تؿٝس َعٓٚ ٢اسسڄا  ٖٛٚايتٛنٝس ٚإؿتٛس ١تؿٝسٚ ، ٙتعًل ّ ا

بعسٖا َا قبًٗا ؾهاْت ؾطعاڄ( .) 6
.2

إهػٛض ٠أؾب٘ بايؿعٌ ; ٭ْٗا عاًَ ١غرل َعُٛيٚ ، ١إؿتٛس ١عاًَ١

َٚعُ ٍٛؾٗٝا ،ؾٗ ٞنإطنب ٚإهػٛض ٠نايؿطزٚ ،إؿطز أقٌ يًُطنب(.)7
يًُطنب(.)7
(  ) 1ايؿاخط . 419، 418
()2

ٜٛٓط  :ايهتاب. 131/2

()3

ٜٛٓط  :إكتهب. 107/4

()4

ٜٛٓط  :ا٭ق. 277/1 ٍٛ

( ٜٛٓ ) 5ط  :ايًباب ٚ ، 242/1ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾٚ ، 482/1 ١ٝؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ، 19/2
ٚايؿار ض ٚ ، 419اؾٓٚ ، 403٢تٛنٝح إكاقسٚ ، 201/1اشلُع. 149/2
( ٜٛٓ ) 6ط  :ايًبابٚ ، 224/1ايؿاخط ٚ ، 418ايتصٚ ، 66/5ٌٜٟاؾٓ.404٢
( ٜٛٓ ) 7ط  :ايًبابٚ ، 224/1ايؿاخط ٚ ، 408ايتصٚ ، 66/5ٌٜٟاؾٓ.404٢
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.3

إهػٛض ٠يٝػت نبعض ا٫غِ ؾَٗ ٞػتكً ١بٓؿػٗا ٚ ،إؿتٛس١

نبعض ا٫غِ ; ٭ٕٖا َٚا عًُت ؾ ٗ ٘ٝتكسٜط اغِ ٚاسس( .) 1
.4

إٔ ايهَ ّ٬ع إهػٛض ١ًْ ٠ؽ

ٜط ّٚ٩يَ ١ؿطز غ٬ف إؿتٛس، ١

ٚا٭قٌ إٔ ٜه ٕٛإٓڀٛم ب٘ ًْ َٔ ١نٌ ٚد٘ ،أَ ٚؿطزاڄ َٔ نٌ ٚد٘(.)2
.5

إٔ إهػٛضَ ٠ػتػَٓ ١ٝعُٛيٗٝا عٔ ظٜاز ،٠غ٬ف إؿتٛس.) 3 ( ١

.6

إٔ إؿتٛس ١تكرل َهػٛض ٠عصف َا تتعًل ب٘ نايك( : ٗ ٍٛعطؾتٴ إٔٻىځ

و بٳطټ )،
بطټ)( ،إٕٻىځ بٳطټ)  ٫ٚتكرل إهػٛضَ ٠ؿتٛس ١إ ٫بعٜاز، ٠نايك( : ٗ ٍٛإ ٻْ ځ
و بٳطټ)ٚ ،إطدٛع إي ٘ٝعصف أقٌ يًُتٛقٌ إي ٘ٝبعٜاز.)4(٠
ت أ ٻْ ځ
(عطؾ ٴ
املرِب الجاٌ٘:

ٖٓاى َٔ ٜط ٣إٔ ا ٕؿتٛس ١أقٌ قتذ ڄا بأْٗا اغِ ٚ ،ا٫غِ أغبل َٔ
اؿطٚف ،أؾاض إٍ شيو ايعهدلٚ ، ) 5 (ٟغرل ، ) 6 (ٙزْ ٕٚػبت٘ ٭سس.
املرِب الجالح:

شٖب آخط ٕٚإٍ إٔ نٌ ٚاسسَُٗٓ ٠ا أقٌ بٓؿػٗا ٚ ،قس شنط ٖصا
ايٛد٘ عٓس ايٓشا َٔ ٠غرل إٔ ٜٓػب إٍ أسس(.)7

()1

ٜٛٓط  :ايًبابٚ ، 224/1ايؿاخط ٚ ، 408ايتصٚ ، 66/5ٌٜٟاؾٓ.404٢

( ٜٛٓ ) 2ط  :ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾٚ ، 482/1 ١ٝؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايوٚ ، 19/2اؾٓ. 403٢
()3
()4

ٜٛٓط  :ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾٚ ، 482/1 ١ٝؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايوٚ ، 19/2اؾٓ. 403٢
ٜٛٓط  :ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾٚ ، 482/1 ١ٝؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ، 19/2اؾٓ٢
.404،403

()5

ٜٛٓط  :ايًباب . 224/1

()6

ٜٛٓط  :ايؿاخطٚ ، 418ايتصٚ ، 66 ٌٜٝاؾٓ.403٢

( ٜٛٓ ) 7ط  :ايًبابٚ ، 224/1ايؿاخطٚ ، 419ايتصٚ ،66 ٌٜٝاؾٓ.403٢
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أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘:

مل ٜعتُس ايبعً ٞعً ٢زي ٗ ٌٝتطدٝش٘.
الرتجٗح:

ايطادح ايك ٍٛبإٔ (إٕ) إهػٛض ٖٞ ٠ا٭قٌ ; ٕا تكسّ َٔ أزي ١عٓس
أقشاب ٖصا اقٚ ، ٍٛيعٌ َٔ أق ٣ٛا٭زي ١إٔ إهػٛض ٠أؾب٘ ب ايؿعٌ ; ٭ْٗا
عاًَ ١غرل َعُٛيٚ ،١إؿتٛس ١عاًََٚ ١عُ ٍٛؾٗٝا ؾٗ ٞنإطنب ٚإهػٛض٠
نإؿطز ٚ ،إؿطز أقٌ.

415

حهي تكدً وعىٕه (خرب)وا عمّٗا
ٌص املطأل: ٛ

 ٬إٜاٚ ٙآنً٘ .تعٌ ايطؾع ;
ٜك ٍٛاٍبعً (( : ٞؾإٕ قًت :طعاّٴ ى َا ظٜس آن ڄ
٭ٕ (َا) شلا قسض ايه ّ٬ؾٜ ٬عٌُ خدلٖا ؾُٝا قبًٗا ٚ ،ماٍ ايهٛؾ : ٕٛٝهٛظ
ايٓكب; ٭ٕ (َا) عٓسِٖ يٝؼ شلا قسض ايهٚ . ّ٬ايكشٝح ا٭. ) 1 ())ٍٚ
حتمٗن املطأل:ٛ

 ) ٬فؾ٘ٝ
إشا تكسّ ّ عُ ٍٛخدل(َا) ايٓاؾ ١ٝعًٗٝا م( :ٛطعاّٴ ى َا ظٜسٷ أن ڄ
يًٓشاَ ٠صاٖب:
املرِب األٔه:

 ) ٬أٟ
ّٓع ايبكط ٕٜٛإعُاشلا أ ٫ ٟهٝع ٕٚم ( : ٛطعاّٳ ى َا ظ ٜٷس آن ڄ
ٜتعٌ ايطؾع ٗ ٖصا إعُ. ) 2 (ٍٛ
ٚاؿذ ٗ ١شيو إٔ (َا ) َعٓاٖا ايٓؿًٜٗٝٚ ، ٞا ا٫غِ ٚايؿعٌ ٗ ٖٞٚ ،
شيو تؿب٘ سطف ا٫غتؿٗاّ ٚ ،سطف ا٫غتؾٗاّ ٜ ٫عٌُ َا بعس ٙؾُٝا قبً٘ ،
ؾهصيو ٖٓا( ٚ ،) 3بصيو ٜه ٕٛيـ (َا)ايكساض. ) 4 ( ٠
ثِ إْ٘ يْ ٛكب ( طعاَو ) ـب(آنٌ) (ٚآنٌ) ٗ سٝع ايٓؿ ٞـب(َا) ٚايٓؿٞ
ي٘ قسض ايه.) 5 ( ّ٬

( ٜٛٓ ) 1ط  :ايؿاخط.458، 457
( ٜٛٓ ) 2ط  :اٱْكاف ٚ ، 172/1ا٫ضتؿافٚ ، 1201/3ايتص. 259/4 ٌٜٝ
( ٜٛٓ ) 3ط  :اٱْكاف.173 ، 172/1
( ٜٛٓ ) 4ط  :ايًبابٚ ، 177/1ايؿاخطٚ ، 457ا٫ضتؿافٚ ، 1201/3ايتص.259/4 ٌٜٝ
( ٜٛٓ ) 5ط  :ايتيب.258ٜٔ
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املرِب الجاٌ٘:

ٜصٖب ايهٛؾ ٕٛٝإٍ أْ٘ هٛظ ْكب َعُ ٍٛاـدل إتكسّ عًَ( ٢ا)( .) 1
ٚاؿذ ١عٓسِٖ أِْٗ أْعيٛا(َا)َٓعي( ١مل)(ٚئ) ;)٫(ٚ٭ْٗا ْاؾ ١ٝنُا إٔ
ٖص ٙا٭سطف ْاؾٚ ، ١ٝإٔ ٖص ٙا٭سطف هٛظ تكسَ ِٜعَُ ٍٛا بعسٖا عًٗٝا ٚشيو
م (:ٛظٜساڄ مل أنطب ٚ ،عُطاڄ ئ أنطّ ٚ ،بؿطڄا  ٫أخطز )( ٚ ،) 2استذٛا بإٔ
قايٛا :إٕ املقتض ٟيًٓؿَٛ ٞدٛز ٚإإع َؿكٛز  ،ؾًِ ٜبل َع ايٓكب َاْع  ،أَا
إكتض  ٟؾكٛي٘ ( :آنٌ ) نُا ٜكاٍ ٜ(:أنٌ )ٚأَا (َا ) ؾػرل َاْع; ١
٭ٕ(مل)(ٚئ)ّٓ ٫)٫(ٚع َؿاضنتٗا (َا) ٗ ايٓؿ. ) 3 (ٞ
ٚأدٝب عٔ سذتِٗ بأْ٘ ٜ ٫ػًِ بٗا ; ٭ٕ (َا) ًٜٗٝا ا٫غِ ٚايؿعٌ ٚ ،أَا
(مل) ( ٚئ ) ؾ ًّٜ٘ٝ ٬ا إ ٫ايؿعٌ  ،ؾكاضا َٓعي ١بعض ايؿعٌ  ،غ٬ف (َا )،
ٚأَا ( )٫ؾإِا داظ ايتكسَ ِٜعٗا ٚإٕ نإ ًٜٗٝا ا٫غِ ٚايؿعٌ; ٭ْٗا سطف
َتكطف ؾعٌُ ؾُٝا بعس. ) 4 ( ٙ
 ٖٞٚكتك ١يٓؿ ٞاؿاٍ ٖٚصا ا٭قٌ ؾٗٝا ٚ ،زخٛشلا يػرل شيو فاظ ،
ٚزي ٌٝشيو أْٗا تسٍ عً ٢ايٓٗٚ ٞاٍ ْؿٚ ٞايعڀـ  ،نُا أْٗا تًػ ٗ ٢ا يعٌُ
ٚتعس ٟايعاٌَ ٕا بعسٖا َجٌ :د٦ت ب ٬ؾٚ ،٤ٞي ٛق : ٌٝد٦ت َا ؾ ٤ٞمل هع ،
(  ،) 5نُا ق : ٌٝإٕ إكتض َ ٟػًِ

ٖٚصا هعًٗا ناؾعٖ ٤ا زخًت عً٘ٝ

ٚدٛزٚ ،ٙاملاْع َٛدٛز  ٖٛٚأضدح َٔ إكتض ٚ ،ٟتؿػرل شيو أْ٘ ي ٛق : ٌٝظٜسڄا
( ٜٛٓ ) 1ط  :اٱْكافٚ ، 172/1ايتبٚ ، 257ٜٟٔايًبابٚ ، 177/1ايؿاخط، 457
ٚا٫ضتؿافٚ ،1201/3ايتص.259/4 ٌٜٝ
()2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ، 172/1اٍيبابٚ،178 ، 177/1ايتيبٚ،259ٜٔايتص.259/4ٌٜٝ

( ٜٛٓ ) 3ط  :ايتيب.259ٜٔ
()4

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ، 173/1ايتبٌ.260

()5

ٜٛٓط  :ايتب.259،260ٜٟٔ
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أتهطب؟ مل هع َع إٔ (تهطب ) َكته ٞيًٓكب ٚ ،سطف ا٫غتؿٗاّ َٓع َٔ
شيو; ٭ٕ ي٘ قسض ايهٚ ، ّ٬يصيو ي ٛق : ٌٝأظٜسڄا تهطب داظ ايٓكب ٕا تكسّ
ا٫غتؿٗاّٚ ،يصيو ٖ ٛإاْعَ(ٚ ،ا) ٖٓا َجٌ ُٖع ٠ا٫غتؿٗاّ (  ،) 1نُا إٔ (َا )
أقٌ سطٚف ايٓؿ ، ٞؾٜ ٬ػ ٣ٛبٗٓٝا ٚبٌ بك ١ٝأسطف ايٓؿ.) 2 (ٞ
املذِب الجالح :

ٜصٖب ثعًب َٔ ايهٛؾ ٌٝإٍ أْ٘ دا٥ع َٔ ٚد٘ ؾاغس َٔ ٚد٘ ; ؾإٕ
ناْت (َا ) ضزٽا ـدل ناْت َٓعي( ١مل)  ٫ٚهٛظ ايتكسٚ ، ِٜشيو ٗ م: ٛ
 ٬طعاّٳ ى) ،ؾٗٓا هٛظ
( ظٜساڄ آنٌ طعاّٳ ىځ ) ؾٝه ٕٛايطز بايٓؿَ( ٞا ظٜس آن ڄ
 ،) ٬أَا إٕ نإ دٛاباڄ يكػِ ٚشيو م: ٛ
ايتكس ِٜؾٝكاٍ ( :طعاّٳ ى َا ظٜساڄ آن ڄ
( ٚاهلل َا ظٜس بآنٌ طعاَو ) ناْت َٓعي ١اي ٗ ّ٬دٛاب ايكػِ ٖٓٚ ،ا ٫
هٛظ ايتكس.) 3 (ِٜ
ٚقس أبڀٌ َصٖب٘ ; ٭ٕ (َا) ٗ ن ٬ايكػٌُ ْاؾٜٓٚ ، ١ٝبػ ٞإٔ  ٫هٛظ
ايتكس ِٜؾُٗٝا ْٝعاڄ( .) 4
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘:

مل ٜعتُس ايبعي ٗ ٞتطدٝش٘ عً ٢زي.ٌٝ
الرتجٗح:

ايطادح َصٖب ايبكط ٗ ٌٜعسّ إعُاٍ خدل (َا) ٗ َعُٛي٘ إتكسّ عً٢
(َا) ; ٚشيو يك ٠ٛايسي ٌٝيس ٗ ِٜٗنَ( ٕٛا) يًٓؿٚ ، ٞايٓؿ ٞي٘ قسض ايه.ّ٬
( ٜٛٓ ) 1ط  :ايتب.359ٜٟٔ
()2

ٜٛٓط  :ايًباب .178/1

()3

ٜٛٓط  :اٱْكاف .172/1

( ٜٛٓ ) 4ط  :اٱْكافٚ ، 173/1اٍتيب.260 ٜٔ
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عاون ادتصً لفعن الػسط ٔجٕابْ
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعًٚ (( : ٞاختًـ ٗ اؾاظّ يؿعٌ ايؿطٚ ٙ

دٛاب٘ عً ٢أضبع١

َصاٖب ،ا٭َ ٖٛٚ :ٍٚصٖب قكك ٞايبكط ،ٌٜأ ٸٕ (إٕٵ) ٖ ٞاؾاظَ ١شلُا; ٭ْٗا
اقتهت ايؿعًٌ ،ؾعًُت ؾُٗٝا نـ (إٕ َٚا ٚ ) ٫ٚم ٛشيو ،إصٖب ايجاْ ،ٞأ ٸٕ
(إٕٵ) ػعّ ايؿط ،ٙثِ هعَإ اؾٛاب; ٭ْٗا نعٝؿ ٫ ١تعٌُ ٗ ؾ ٌ٦ٝؾتك٣ٛ
بايؿط ،ٙنُا ق ٗ ٌٝعاٌَ ا ـدل ،إصٖب ايجايح ،أ ٸٕ (إٕٵ) داظَ ١يًؿعٌ
ا٭ ،ٍٚثِ هعّ ا٭ ٍٚاؾٛاب; ٭ٕ ا٭ ٍٚاقته ٢ايجاْ ،ٞؾعٌُ ؾٚ ،٘ٝإصٖب
ايطابعَ ،صٖب ايهٛؾ ٌٝأ ٸٕ (إٕٵ) ػعّ ا٭ٜٓٚ ،ٍٚذعّ ايجاْ ٞعً ٢اؾٛاض; ٭ٕ
اؿطف يٝؼ ٗ قٛت٘ ايعٌُ ٗ ايؿعًٌ ،ؾتعٌ إٔ ٜه ٕٛعً ٢اؾٛاض; ٕا ٗ َٔ ٙ
َؿانًت٘ ا٭ٚ ... ٍٚايكشٝح ا٭ٚ ،ٍٚاؾٛاب إٔ عٌُ ايؿعٌ غرل غا٥ؼ; ٭ٕ
ايؿعٌ ٜ ٫كته ٞايؿعٌ  ٫ٚعٌُ بس ٕٚاقتها ٤ايعاٌَ إعُٖٚ ،ٍٛصا ّٓع إٔ
ٜعٌُ ٚسس ٙأَ ٚع غرلٚ ،ٙأَا اٱعطاب عً ٢اؾٛاض ؾٜ ٬كاض إي ٘ٝإَ ٫ع
ايهطٚض ٫ٚ ،٠نطٚضٖٓ ٠ا)) ( .) 1
حتمٗن املطأل:ٛ

اتؿل ايٓشا ٠عً ٢إٔ ؾعٌ ايؿط ٙفع ّٚبأزا ٠ايؿط ،ٙأَا اؾٛاب ؾكس

اختًـ ؾٚ ،٘ٝشلِ ٗ شيو عسَ ٠صاٖب:
املرِب األٔه:

ٜصٖب قكك ٛايبكط ٌٜإٍ إٔ أزا ٠ايؿط ٖٞ ٙاؾاظَ ١ؾٛاب ايؿط،ٙ

()1

ايؿاخط .578
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نُا دعَت ؾعً٘( .) 1
ٚقس أٜس ا٭ْباضٖ ٟصا إصٖب ،إ ٫أْ٘ ٜط ٣إٔ ا٭زا ٠ع

ًَت بٛاغڀ ١ؾعٌ ايؿطٙ

ؾٝك(( :ٍٛؾشطف ايؿطٜ ٙعٌُ ٗ دٛاب ايؿط ٙعٓس ٚدٛز ؾعٌ ايؿط ٫ ٙب٘)) ( .) 2

ٚاؿذ ١عٓس أقشاب ٖصا إصٖب إٔ ا٭زا ٠تكته ٞايؿعًٌ  ،ؾتعٌُ ؾُٗٝا
َجٌ ا٫بتسا( ٚ ،٤نإ)( ٚ ،إٕ)ٚ ،غرلٖا ( ٜ ،) 3ك ٍٛابٔ ٜعٝـ ٚ (( :ايص ٟعً٘ٝ
ا٭نجط إٔ (إٕ) ٖ ٞايع اًَ ٗ ١ايؿطٚ ٙدٛاب٘; ٭ْ٘ قس ثبت عًُٗا ٗ ايؿطٙ
ؾهاْت ٖ ٞايعاًَ ٗ ١اؾعا ٖٛٚ.)4( )) ٤اختٝاض اؾعٚيٚ ،) 5 ( ٞابٔ عكؿٛض (،)6
ٚا٭بص ٟعٓسَا قاٍ ٚ (( :ايكشٝح عٓسَ ٟا شٖب إي ٘ٝأبَٛ ٛغ َٔ ٢إٔ أزٚات
ايؿط ٖٞ ٙاؾاظَ ١يؿعًٌ; ٭ْٗا باتؿام عاًَ ٗ ١ؾعٌ ايؿطٚ ،ٙقس تكطض

ٗ

ايعاٌَ أْ٘ ٜعٌُ ؾُٝا ٜڀًب )) ( ٖٓٚ ،) 7اى َٔ ععا ٙإٍ غٝب ٖٛٚ ،)8 (( ٜ٘ٛاختٝاض
ابٔ ايٓاٚ ،) 9 (ِٚايبعً.) 10 (ٞ

()1

ٜٛٓط :اٱْكاف ٚ ،608/2ايًباب ٚ ،51 /2ايؿاخط ٚ ،578ا٫ضتؿاف ٚ ،1877/4تٛنٝح
ٚإكاقس ٚ ،339/2إػاعس ٚ ،152 /3ايتكطٜحٚ ،248/2اشلُع .331 /4

()2

اٱْكاف .608 /2

()3

ٜٛٓط :أغطاض ايعطبٚ ،184 ،173 ١ٝاٱْكاف ٚ ،608 /2ايٌباب ٚ ،51 /2ايؿاخط ،578
ٚإػاعس ٚ ،152/3اشلُع .331 /4

()4

ؾطح إؿكٌ .265 /4

()5

ٜٛٓط :إكسَ ١اؾعٚي.43 ١ٝ

()6

ٜٛٓط :إػاعس ٚ ،152 /3ايتكطٜحٚ ،248/2اشلُع .331 /4

()7

ؾطح إكسَ ١يٮبص.351 ٟ

()8

ٜٛٓط :ا٫ضتؿاف ٚ ،1877/4تٛنٝح إكاقس ٚ ،339/2إػاعس ٚ ،152 /3اشلُع .331 /4

()9

ٜٛٓط :ؾطح ابٔ ايٓا.693 ِٚ

( ٜٛٓ ) 10ط :ايؿاخط .578
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ٚاعذلض عًٖ ٢صا إصٖب ؾكٌٝ

:اؾعّ عطف اؾعّ ّ ٫هٔ ;٭ٕ

اؿطٚف اؾاظَ ١نعٝؿ ٫ ١تعٌُ ٗ ؾ ، ) 1 ( ٌ٦ٝنُا إٔ اؾعّ ٗ ايـع ٍ ْٛرل
اؾط ٗ ا٫غِٚ،يٝؼ ٗ عٛاٌَ اؾط َا ٜعٌُ ٗ ؾ ٜٔ ٧ٝز ٕٚإتباع  ،ؾٛدب إٔ
ته ٕٛعٛاٌَ اؾعّ نصيو; تػ ١ٜٛبٌ ايٓٛرلٚ ، ٜٔستٜ ٫ ٢طز ح ا٭نعـ
٬
عً ٢ا٭ق ، ٣ٛباٱناؾ ١إٍ إٔ ايعٛاٌَ ايًؿْٛ ١ٝٛعإ  ،ا٭ٜ :ٍٚعٌُ عُ ڄ
َ ٬تعسزڄا ٫بس ٗ عًُ٘ َٔ
َتعسزاڄٚ،ايجاْٜ ٞعٌُ عُ٬ڄ غرل َتعسز ،ؾُا عٌُ عُ ڄ
اخت٬ف إٕ اختًـ َعَٓ ٢عُٛي;٘ٝيُٝتاظ أسسُٖا عٔ اٯخط ٚ ،ايؿطٚ ٙاؾٛاب
َتػاٜطإ ؾً ٛنإ عاًَُٗا ٚاسساڄ ،يٛدب اخت٬ف عًُُٗٝاٚ ،دٛب شيو ٗ
ايؿاعٌ ٚإؿع ،ٍٛؾاؿهِ عً ٢أزا ٠ايؿط ٙبأْٗا داظَ ١يًذٛابَ ،ع أْٗا
دعَت ايؿط ،ٙسهِ َا ْٛ ٫رل ي٘ ،ؾٛدب َٓع٘( .) 2
مل نإ يتعًٝل سهِ عً ٢آخط عٌُ ؾُٗٝا ،
ٚأدٝب عٔ شيو إٔ اؾاظّ ا
غ٬ف اؾا ض ٚ ،بإٔ تعسز ايعٌُ قس عٴٗس َٔ غرل اخت٬

ف َجٌ َؿعٛيٞ

(َٚ،)ٔٚؿاع(ٌٝأعًِ) ،ؾاؿطف إشا اقته ٢ؾ ٌ٦ٝداظ إٔ ٜعٌُ( .) 3
املرِب الجاٌ٘:

َٔ ايٓشا َٔ ٠شٖب إٍ إٔ ا٭زا ٠ػعّ ؾعٌ ايؿط ،ٙثِ هعَإ اؾٛاب ،
 ّ ٚ ٙٚشٖب اـًٜ ،) 4 ( ٌٝك ٍٛغٝبٚ" : ٜ٘ٛاعًِ إٔ سطٚف اؾعا ٤ػعّ
ا٭ؾعآٍٜٚ،ذعّ اؾٛاب َا قبً٘ٚ،ظعِ اـً ٌٝأْو إشا قًت

:إٕ تأتين

( ٜٛٓ ) 1ط :أغطاض ايعطب.170١ٝ
( ٜٛٓ ) 2ط :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،80/4إػاعسٚ،152/3ايتكطٜح ٚ ،242 /2ساؾ ١ٝايكبإ
.23 /4
( ٜٛٓ ) 3ط :ايتكطٜح ٚ ،248/2ؾطح ايطن.91/4 ٞ
()4

ٜٛٓط :ايهتابٚ ،63،62/3ؾطح ايطنٚ ،91/4 ٞا٫ضتؿاف ٚ ،1877/4إػاعس.153/3
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آتٹو،ؾآتٝو العَت بإٕ تأتين )) ( ٜٓٚ ، ) 1ػب إٍ غٝبٚ ، ) 2 ( ٜ٘ٛا٭خؿـ ( ، ) 3
ٚإدلز( . ) 4
ٚاستذٛا بإٔ قايٛا :سطف ايؿطٚ ٙؾعٌ ايؿطٜ ٙكتهٝإ دٛاب ايؿط،ٙ
ؾٜٓ ٬ؿو أسسُٖا عٔ قاسب٘  ،ؾًُا اقتهٝاَ ٙع ڄا ٚدب إٔ ٜعُ ٬ؾَ ٘ٝعاڄ ( ،) 5
ٚبإٔ ا٭زا ٠نعٝؿ ٫ ١تعٌُ ٗ ؾٚ ،ٌ٦ٝيصيو تك ٣ٛبايؿط. ) 6 (ٙ
ٚقس نعـ َصٖبِٗ; ٭ٕ ايؿط ٙؾعٌ ٚايؿعٌ ٜ ٫عٌُ ٗ ايؿعٌٚ ،إناؾت٘
ٕا ي٘ تأثرل  ٖٛٚسطف ايؿط ٫ ٙتأثرل ي٘( .) 7
ٚمل هع ٙابٔ َايو; ٭ٕ نٌ عاٌَ َطنب َٔ ؾٜ ٫ ٌ٦ٝر ٚظ اْؿكاٍ
دعأ ٫ٚ ،ٜ٘سصف أسسُٖا َ ،جٌ (إشَا ) (ٚسٝجُا )ٖٚ ،صا غ٬ف أزا ٠ايؿطٙ
ٚؾعً٘،ؾإٕ اْؿكاشلُا دا٥ع َجٌ :إٕ ظٜسڄا تهطّ ٜهطَو( .) 8
ٜٚط ٣ا٭بص ٟإٔ شيو نعٝـ; ٭ٕ أزا ٠ايؿطَ ٙع ؾعً٘ َٓعي ١ايؿ ٤ٞايٛاسسٚ ،قس
اغتكط ٕجٌ شيو ايعٌُ ٗ ا٫غِ َجٌ ٚ( :اهلل يٝك َٔٛظٜس )،ؾايٓ ٕٛايؿسٜسَ ٠ع ايؿعٌ
نايؿ ٤ٞايٛاسس ٚ ،عًُت ٗ ا٫غِ ; ٚيصيو ؾإٕ ؾعٌ ايؿطَ ٙع ا٭زا ٠نايؿ٤ٞ
ايٛاسسٜٓ ٫ٚ ،بػ ٞإٔ تعٌُ ٗ ايؿعٌ; ٭ٕ عٛاٌَ ا٭زلا ٫ ٤تعٌُ ٗ ا٭ؾعاٍ( . ) 9

(  ) 1ايهتاب .62،63/3
( ٜٛٓ ) 2ط :ا٫ضتؿاف  ٚ،1877 /4تٛنٝح إكاقس ٚ ،339 /2إػاعس ٚ ،153 /3ايتكطٜح
.248/2
( ٜٛٓ ) 3ط :إكتهب .48/2
()7

ٜٛٓط :ا٫ضتؿاف ٚ ،1877/4إػاعس ٚ ،153/3اشلُع .331/4

()8

ٜٛٓط :اٱْكاف ٚ ،608/2أغطاض ايعطبٚ،174١ٝايًباب ٚ ،51/2ؾطح إؿكٌ .265/4

()6

ٜٛٓط :ؾطح ايطنٚ ،91/4 ٞايؿاخط .578

( ٜٛٓ ) 7ط :اٱْكاف ٚ ، 608/2أغطاض ايعطبٚ ،174 ١ٝايًباب.52/2
( ٜٛٓ ) 8ط :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايوٚ ،80/4إػاعسٚ،152/3ايتكطٜح ٚ ،248/2اشلُع .332/4
( )9

ٜٛٓط :ؾطح ا٭بش.352 ٟ
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املرِب الحالح:

شٖب ْاع َٔ ١ايٓشا ٠إٍ إٔ ؾعٌ ايؿط ٙدعّ بأزا ٠ايؿط ، ٙثِ دعّ
اؾٛاب بؿعٌ ايؿطٖٚ ، ٙصا إصٖب ٜٓػب إٍ ا٭خؿـ ( ٚ، ) 1اختاض ٙابٔ
َايو(ٚ .)2اؿذ ١إٔ ؾعٌ ايؿط ٙاقته ٢دٛاب٘ ؾَٗ ٛػتسع ي٘ ٖٛٚ،أقطب إي٘ٝ
َٔ اؿطف ،ؾعّ ي٘ ؾ ٘ٝأ َٔ ٍٚاؿطفٚ ،يهعـ ا٭زا ٠عٔ عًٌُ ( .) 3
ٚنعـ نصيو َا نعـ ب٘ إصٖب ايػابل،ؾايـعٍ ٜ ٫عٌُ ٗ ايـع ٍ;
٭ْ٘ َ ٫ع ١ٜ٭سسُٖا عً ٢اٯخط(  ،) 4نُا إٔ شيو ٜبڀٌ بٓشٜ: ٛك ّٛعُطٜ ٚكِ
ظٜس ،إشا قسض قٝاّ عُط ٚغبباڄ ٗ قٝاّ ظٜسٖٚ،صا يٝؼ ٗ ن ّ٬ايعطب ( . ) 5
املرِب السابع:

ٜصٖب ايهٛؾ ٕٛٝإٍ إٔ دٛاب ايـض ٙفع ّٚعً ٢اؾٛا ض( ٚ ،) 6سذتِٗ
ٗ شيو إٔ دٛاب ايؿط ٙفاٚض يؿعٌ ايؿط٫ ٙظّ ي٘ ; يصيو ؾٗ ٛفع ّٚعً٢
اؾٛاض( ٚ ،) 7اٱعطاب عً ٢اؾٛا ض دا ٤نجرلڄا ٗ ن ّ٬ايعطب َٔٚ،شيو قٍٛ
ب خطبٺ))باؾط عً ٢اؾٛاض.
ايعطبٖ((:صا دشط ن ٺ
ٚضز َصٖبِٗ بإٔ َا اغتسيٛا ب٘ ؾاش يكًت٘،ؾٜ ٬كاؽ عًٜ ٫ٚ ،) 8 (٘ٝكاض

( ٜٛٓ ) 1ط :ؾطح ايطنٚ ،92/4 ٞا٫ضتؿاف ٚ ،1877/4تٛنٝح إكاقس  ٚ ، 339/2إػاعس
ٚ،152/3ايتكطٜح ٚ، 248/2اشلُع .331/4
()2

ٜٛٓط :ايتػٗ.237 ٌٝ

()3

ٜٛٓط :أغطاض ايعطبٚ ،174 ١ٝايًباب ٚ ،51/2ؾطح ا٭بص ٚ ، 351 ٟؾطح ايطن،92/4 ٞ
ٚايؿاخط ٚ،578إػاعس ٚ،152/3اشلُع ٚ،331/4ساؾ ١ٝايكبإ .23/4

()4

ٜٛٓط :اٱْكاف ٚ،608/2ايًبابٚ،52/2ؾطح ا٭بصٟ

ٚ،352ؾطح ايطنٞ

،92/4

ٚايؿاخطٚ ،578اشلُع 331/4
( ٜٛٓ ) 5ط  :ؾطح ا٭بص352 ٟ
()6

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،602/2ايًباب ٚ،51/2ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ،79/4ؾطح ايطنٞ
ٚ،92/4ايؿاخط

ٚ،578ا٫ضتؿاف

ٚ،1877/4تٛنٝح إكاقس

ٚ،339/2إػاعس

ٚ،153/3ايتكطٜح ٚ ، 248/2اشلُع 332/4
()7

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،602/2أغطاض ايعطبٚ،174 ١ٝايًباب ٚ،51/2ايؿاخط .578

()8

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،615/2أغطاض ايعطب.174 ١ٜ
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إي ٘ٝإ ٫عٓس ايهطٚض ٫ ٚ،٠نطٚضٖٓ ٠اٚ .أَا دعّ اؾٛاب ؾٛادب( .) 1
ٚاـؿض عً ٢اؾٛاض ٜ ٫ه ٕٛإ ٫بعس كؿٛض خؿه ڄا ٚاٖطاڄ،يتشكٌ
إؿانًٚ ،١دعّ اؾٛاب ٜه ٕٛبعس دعّ ٚاٖطٚ،غرل ٚاٖط ( ،)2باٱناؾ ١إٍ
إٔ اـؿض عً ٢اجل ٚاض ٜ ٫ه ٕٛإَ ٫ع ا٫تكاٍٚ ،دعّ اؾٛاب ٜهَ ٕٛع
ا٫تكاٍ ٚاْ٫ؿكاٍ( . ) 3
املرِب ارتاوظ:

ٜصٖب إاظْ ٞإٍ إٔ دٛاب ايؿطَ ٙبين ( ٚ ،) 4شيو ٭ٕ ايؿعٌ إهاضع

إِا أعطب بٛقٛع٘ َٛقع ا٫غِٚ ،دٛاب ايؿطٜ ٫ ٙكع َٛقع ا٫غِ;٭ْ٘ ٍٜؼ َٔ
َٛانع٘،ؾٛدب إٔ ٜهَ ٕٛبينٽا عً ٢أقً٘،ؾهصيو ؾعٌ ايؿطٚ ،) 5 ( ٙاغتسٍ
عً ٢ايبٓا ٗ ٤اؾٛاب بأْ٘  ٫عاٌَ ي٘ ( ٜٚ .) 6بڀٌ ٖصا ايك ;ٍٛ٭ٕ ٖٓاى َٛانع
ٜعطب ؾ٘ٝا ايؿعٌ،نإٔ ٜكع بعس أزٚات اٍْكبٚ،أزٚات اؾعّ ٖٚ.ص ٙإٛانع ٫
ٜكع ؾ٘ٝا ا٫غِ( . ) 7
املرِب الطادع:

َٔ ايٓشاٜ َٔ ٠ط ٣إٔ ؾعٌ ايؿطٚ ٙدٛاب٘ ػا ظَا،نُا قاٍ ايه ٛفٕٟٚ

ٗ إبتسأ ٚاـدل أُْٗا تطاؾعاٜٚ،عع ٣شيو إٍ ا٭خؿـ( . ) 8

()1

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ،52 /2ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،79 /4ؾطح ايطن.92 /4 ٞ

()2

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .79/4

()3

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،80/4ؾطح ايطنٚ ،92/4 ٞايتكطٜح ٚ ،248/2ساؾ١ٝ
ايكبإ.24/4

()4

ٜٛٓط  :أغطاض ايعطبٚ ،173 ١ٝاٱٕقاف ٚ ،602/2ؾطح إؿكٌ ٚ ،265/4ؾطح ايطن،92/4 ٞ
ٚإػاعس ٚ ،153/3اشلُع ٚ ،332/4ساؾ ١ٝايكبإ .23/4

()5

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،609 /2ؾطح إؿكٌ ٚ،265 /4ؾطح ايطنٚ ،92 /4 ٞإػاعس .153 /3

()6

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ،609/2أغطاض ايعطبٚ،175 ١ٝؾطح إؿكٌ ٚ،265/4ساؾ ١ٝايكبإ
. 265/4

()7

ٜٛٓط  :إػاعس ٚ،153/3اشلُع .332/4

( ٜٛٓ ) 8ط  :ايتكطٜح ٚ ،248/2ساؾ ١ٝايكبإ .265/4
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أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :

ضدح ايبعً ٞإٔ ( إ ٵٕ ) ٖ ٞاؾاظَ ١يؿعٌ ايؿطٚ ٙدٛاب٘ ; ٭ْٗا اقتهت

ايؿعًٌ ؾعًُت ؾُٗٝا ٜ ٖٛٚ ،عتُس ٗ ٖصا ايذلدٝح عً ٢ضز إصاٖب ا٭خطَ ٣ا
ٚضز ؾٗٝا َٔ سذر  ،ؾل ز ضز ايك ٍٛبإٔ ايعاٌَ ٖ ٛايؿعٌ ; ٭ٕ ايؿعٌ ٜ ٫كتهٞ
ايؿعٌ  ،نُا ضز ايك ٍٛبإٔ ايعاٌَ ٖ ٛاؾٛاض بإٔ شيو

ٜ ٫كاض إي ٘ٝإٗ ٫

ايهطٚض ٫ٚ ،٠نطٚضٖٓ ٠ا.
الرتجٗح :

ايطادح إصٖب ا٭ َٔ ٍٚإٔ أزا ٠ايـ ض ٖٞ ٙاؾاظَ ١يؿعٌ ايؿطٙ

ٚدٛاب٘; ٭ٕ ا٭زا ٠قس اتؿل عً ٢إٖٔا ػعّ ؾعٌ ايؿط ، ٙؾهصا اؾٛاب يتعًك٘
بايؿعٌ .

425

األصن يف (حبرا)
ٌص املطأل: ٛ

ببٳ) بٛظٕ ٚطف; ٭ٕ اغِ
ب ) ؾعٌ َان ٞأقً٘ (حٳ ٴ
ٜك ٍٛايبعً( " : ٞس ٸ
ايؿاعٌ َٓ٘ (سبٝبٚ .....ايكشٝح ا٭.) 1 ())ٍٚ
حتمٗن املطأل:ٛ

اختًـ ٗ (سبصا) أٖ ٞاغِ أّ ؾعٌ؟ ٚيًٓشا ٗ ٠شيو عسَ ٠صاٖب:
املرِب األٔه:

ٜصٖب ْاع َٔ ١ايٓشا٠

إٍ إٔ (سب ) ٗ (سبصا ) ؾعٌ َاضڈ أقً٘

(سٳبٴبٳ) (ٚ ،شا ) اغِ إؾاضَٛ ٗ ٠نع ضؾع ؾاعٌ (سب) ٖٔٚ ،قاٍ بصيو اـًٌٝ
ٜك ٍٛغٝبٜ٘ٛ

ٚ (( :ظعِ اـًٌٝ

– ضٓ٘ اهلل-

إٔ (سبصا ) َٓعي ١سب

ايؿٜٓٚ ) 2()...٤ٞػب إٍ غٝبَ ٖٛٚ، ) 3 (ٜ٘ٛصٖب ابٔ نٝػإ( ٚ ، ) 4ايؿاضغ،)5( ٞ
()7

ٚايؿاضغٚ ،)5(ٞايعهدلٚ، ) 6 (ٟابٔ بطٖإ

ٚ ،ابٔ خطٚف ( ٚ ، ) 8غرلِٖ( .) 9

).

(  ) 1ايؿاخط.733، 732
()2

ايهتاب.180/2

()3

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو

ٚ ،23/3ا٫ضتؿاف ٚ ،2059/5أٚنح إػايو ، 243/3

ٚايتكطٜحٚ ،99/2ؾطح ايتػٍٕٗ ٌٝطا ز. 636 ٟ
( ٜٛٓ ) 4ط  :ا٫ضتؿافٚ ، 2059/5إكاقس ايؿاؾٚ ، 552/4 ١ٝايتكطٜح ٚ ، 99/2اشلُع . 46/5
()5

ٜٛٓط  :ايبػسازٜات .201

( ٜٛٓ ) 6ط  :ايًباب 188/1
( ٜٛٓ ) 7ط  :ؾطح ايًُع . 420/2
( ٜٛٓ ) 8ط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ خطٚف .599/2
()9

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ، 22/3ايؿاخط.733
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املرِب الجاٌ٘:

ٜطْ ٣اع َٔ ١ايٓشا ٠إٔ ( سب) ضنبت َع (شا) ٚقاض َٓعي ١اغِ َطؾٛع
با٫بتساٚ ، ٤إطؾٛع بعس ٙخدل

ٚ ٖٛٚ ،اٖط ن ّ٬غٝب ٜ٘ٛسٝح ٜكٍٛ

:

((ٚ.....يهٔ (شا) (ٚسب) َٓعي ١نًُٚ ١اسس ٠م (:ٛي ٖٛٚ )٫ٛاغِ َطؾٛع))( .) 1
َ ٖٛٚصٖب إدلز عٓسَا ٜكٚ (( : ٍٛأَا (سبصا ) ؾإِا ناْت ٗ ا٭قٌ :
سبصا ايؿ ; ٤ٞ٭ ٕ (شا) اغِ َبِٗ ٜكع عً ٢نٌ ؾ ، ٤ٞؾإِا ٖ ٛسب ٖصاَ ،جٌ
قٛيو :نځطٴ ٳّ ٖصا  ،ثِ دعًت (سب) (ٚشا) ازل ڄا ٚاسساڄ  ،ؾكاض َبتسأ ))( ٚ ،) 2ب٘
أخص ابٔ ايػطاز

(ٚ،)3ايػرلاٗ ( ٚ ، ) 4ابٔ دين

( ٚ ، ) 5اؾطداْ، ) 6 ( ٞ

ٚايعكؿطٚ ، ) 7 ( ٟايعدادٚ ، ) 8( ٞتابعِٗ اٍؾًٛبٚ ،) 9 ( ٜٔقشح َصٖبِٗ ابٔ
عكؿٛض( . ) 10
ٚاؿذَ ٗ ١صٖبِٗ ُجًت ٗ اٯت:ٞ
 .1أْٗا يًُصنط ٚإْ٪ح عً ٢سايٚ ١اسس.) 11 ( ٠

(  ) 1ايهتاب.180/2
()2

إكتهب.143/2

()3

ٜٛٓط  :ا٭ق.115/1 ٍٛ

()4

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف ٚ ، 2059/5إكاقس ايؿاؾ. 552/4 ١ٝ

()5

ٜٛٓط  :ايًُع .99

()6

ٜٛٓط  :اؾٌُ يًذطداْ.29ٞ

()7

ٜٛٓط  :إؿكٌ .371

()8

ٜٛٓط  :اؾٌُ يًعداد.110 ٞ

( ٜٛٓ ) 9ط  :ايتٛط. 274١٦
( ٜٛٓ ) 10ط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .611/1
( ٜٛٓ ) 11ط  :ايبػسازٜات ٚ ، 201ايًباب ٚ ، 189/1ايؿاخط ٚ ، 733ايتكطٜح .99/2
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 .2إٔ إِ زٚح ٜ ٫تبع ( سبصا)ٚ ،بصيو عًِ إٔ (سبصا) َٓعي ١ا٫غِ إبتسأ ايصٟ
وتاز إٍ خدل ( .) 1
ب ٗ ايساض شا( .) 2
 .3أْ٘  ٫هٛظ ايؿكٌ بٌ ايؿعٌ ٚايؿاعٌ ٗ م :ٛس ٸ
 .4أْ٘ وػٔ ْسا ٘٥نك ٍٛايؿاعط:
ٜا سبصا دبٌٴ ايطٜٿإ َٔ دبٌڈ

()3

ٚسبٻصا غانٔٴ ايطٜٿإ َٔ نإ

ٚوػٔ تكػرل ٗ ٙم ٛقٛشلَِ ( :ا أح ٟبص.) 4 ()ٙ
 .5نُا أْ٘  ٫وصف (شا) ٜٚهُط ٗ ؾعً٘ نػرل. ) 5 ( ٙ
 .6غًب داْب ا٫غِ يكٛت٘ ٚنعـ ايؿعٌٚ ،ا٫غِ أقٌ ايؿعٌ( .) 6
 .7أْ٘ ٚدس ٗ ا٭زلاَ ٤ا َٖ ٛطنب م( ٛبعًبو)ٚ ،مل ٜٛدس ٗ ا٭ؾعاٍ شيو( .) 7
ٚضزت ٖص ٙاؿذر باٯت:ٞ
.1إٔ ا٭زلا ٤إبُٗ ١إشا ناْت يًذُٝع نإت يًُصنط ٚإْ٪ح عً ٢يؿٜ
ٚاسس َ ،جٌ (أٚي٦و)ٚ ،نصيو (سبصا) ( .) 8
()1

ٜٛٓط  :ايبػسازٜات .201

( ٜٛٓ ) 2ط  :ايبػسازٜات .201
()3

ايبٝت َٔ ايبػ ٖٛٚ ٘ٝجل ضٜط ٗ زٟٚاْ٘  َٔ ٖٛٚ ، 165/1ؾٛاٖس ؾطح إؿكٌ ، 408/4
ٚإكطب ٚ ،70/1خعاْ ١ا٭زب ٚ ،196/11اؾٓ ٢ايساْ.357ٞ

()4

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ، 188،189/1ؾطح اؾٌُ  ٫بٔ عكؿٛض ٚ ، 610/1ايؿاخط ،733 ، 732
ٚؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.637 ٟ

()5

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ، 189/1ايؿاخط ٚ ،733ؾطح ايتغٗ ٌٝيًُطاز.637 ٟ

()6

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ ٚ ، 408/4ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض ٚ ، 610/1ؾطح ايطض، 256/4 ٟ
ٚأٚنح إػايو ٚ ، 244/3ايتكطٜح ٚ ، 99/2ؾطح ا٭سل.200/2ْٞٛ

( ٜٛٓ ) 7ط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض .610/1
( ٜٛٓ ) 8ط  :ايبػسازٜات .203 ، 202، 201
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.2

َا ق َٔ ٌٝإٔ (سبصا ) َٓعي ١ا٫غِ إبتسأ ايص ٟوتاز إٍ خدل ٚيصيو

اتبعت بإُسٚح  ،ق : ٌٝشيو ًٜ ٫عّ ; ٭ٕ ْعِ ٗ مٛ

ْ :عِ ايطدٌ ٜ ٫ ،تِ

ايه ّ٬ؾٗٝا إ ٫سٌ تتبع بإُسٚح إدكل م( : ٛظٜس )ٚ ،يٝػت (ْعِ ) ٖٓا
َع ايطدٌ(اغِ)( ٚ ،) 1بٗصا ضز أٜه ڄا قٛشلِ بعسّ ايؿكٌ بٌ ايؿعٌ ٚايؿاعٌ( .) 2
.3

ٗ قٛشلِٜ (:ا سبصا) ق :ٌٝإٓاز ٣قصٚف تكسٜطٜ ( ٙا ق. ) 3 () ّٛ

.4

ٜ ٫ٚط ٣ابٔ عكؿٛض ٗ ٖصا ايك ٍٛاعذلاض اڄ ; ٭ٕ نجط ٠شيو ٗ (سبصا )

ٚقًت٘ َع غرلٖا زٍ عً ٢أْٗا اغِ ( . ) 4
.5

ق :ٌٝتكػرل ٙؾاش ٜ ٫ػتسٍ ب٘ عً ٢أقٌ( . ) 5

.6

ضز َصٖبِٗ ابٔ َايو عٓس سسٜج٘ عٔ اختٝاض إدلز ٚ ،ابٔ ايػطاز بكٛي٘ :

(( ٜ ٫ٚكح َا شٖبا إي َٔ ٘ٝشيو ; ٭ُْٗا َكطإ بؿعً( ١ٝسب)ٚ ،ؾاعً( ١ٝشا)قبٌ
ايذلنٝب ٚ ،أُْٗا بعس ايذلنٝب مل ٜتػرلا َعٓ ٫ٚ ٢يؿ ٛڄا  .ؾٛدب بكا ّ ٙ٩ا عً٢
َا ناْا عً ، ٘ٝنُا ٚدب بكا ٤سطٗ ٚ)٫( ٠ازلَ ١ٝاضنب َعٗا ٗ م٫(: ٛ
غ ّ٬يو) َ ،ع إٔ ايذلنٝب قس أسسخ ٗ اغِ ()٫يؿٛاڄ َٚعَٓ ٢امل ٜهٔ ،
ؾبكا ٤دع ( ٞ٥سبصا ) عًَ ٢ا ناْا عً ٘ٝأ ، ) 6 ( )) ٍٚنُا ٜط ٣إٔ تطنٝب
(سبصا) غرل ٫ظّ  ،ؾٗ ٛغرل كطز َٔ ْٛع إٍ ْٛع َ ،جٌ تطنٝب (إش َا ); ٭ْ٘
هٛظ ا٫قتكاض عً( ٢سب) عٓس ايعڀـ ( . ) 7
()1

ٜٛٓط  :ايبػسازٜات .203 ، 202، 201

()2

ٜٛٓط  :ايبػسازٜات .203

()3

ٜٛٓط  :ايًباب .189/1

( ٜٛٓ ) 4ط  :ؾطح اؾٌُ ٫بٔ عكؿٛض.611/1
( ٜٛٓ ) 5ط  :ايًباب ٚ ، 189/1ايؿاخط .733
( ٜٛٓ ) 6ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .24، 23/3
( ٜٛٓ ) 7ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .24، 23/3
429

ٜٚط ٣ابٔ َايو إٔ(سبصا) ي ٛناْت َبتسأ يسخًت عًْٛ ٘ٝاغذ ا٫بتسا، ٤
ٚيهٔ شيو ٖٓٛع ٖٚصا زي ٌٝعً ٢أْٗا يٝػت َبتسأ  ،باٱناؾ ١إٍ إٔ زخ)٫( ٍٛ
عً( ٢سبصا) ًٜ ٫عّ َٓ٘ إٔ ٜعڀـ عًَٓ ٘ٝؿ ٞبأخط ، ٣ؾهإ ّتٓع إٔ ٜكاٍ ٫ :
سبصا ظٜس  ،ستٜ ٢كاٍ َ ٫ٚ :طن ٞؾعً٘ (  ، ) 1ثِ إٕ ابٔ َايو ٜط ٣عهؼ َا
ازعا ٙابٔ عكؿٛض َٔ إٔ ايعطب أنجطت َٔ زخٍٛ

(ٜا ) عً( ٢سبصا ) َٔ غرل

اغتٝشاف ٖٚ ،صا زي ٌٝازلٝتٗا ; ٚشيو ٭ٕ ابٔ َايو ٜط ٣إٔ زخٍٛ

(ٜا ) عً٢

ؾعٌ ا٭َط أنجط َٔ زخٛشلا عً ٢سبصا ( . ) 2
املرِب الجالح:

ٜط ٣أقشاب٘ إٔ

(سبصا ) بٗصا ايذلنٝب أقبشت ؾع٬ڄ

ٚ ،عً٢

َصٖبِٗ ٜل بح ظٜس ٗ م: ٛسبصا ظ ٜٷس ؾاع٬ڄ َ ٖٛٚ ،صٖب ا٭خؿـ ( ، ) 3
ٚ ،خڀاب (ٜٓٚ ،)4ػب إٍ ابٔ زضغتٜ٘ٛ

( ٚ ، ) 5اؾطَٚ ، ) 6 ( ٞايعبٝسٟ

(7

( .) 7
ٚإِا غًبٛا دإب ايؿعٌ ٖٓا ; ٭ْ٘ أغبل ٗ ايًؿٚ ٜأنجط ٗ اؿطٚف (،)8
اؿطٚف( ،)8نُا اغتسيٛا بكطؾ٘ ٗ م ٫ (: ٛوبصَ ٙا ٜٓ ٫ؿع٘ )( ٚ ،) 1ق: ٌٝ
إْ٘ ٜ ٫بكَ ٢ع٘ ؾصٚش َٔ إؾطاز(شا) ( . ) 2
( ٜٛٓ ) 1ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .24/3
( ٜٛٓ ) 2ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو .24/3
( ٜٛٓ ) 3ط  :ا٫ضتؿاف ٚ ، 2059/5ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطا زٚ ، 637ٟإػاعس ٚ ، 142/2إكاقس
ٚايؿاٗٚ ،552/4 ٠ايتكطٜح.100/ 2
( ٜٛٓ ) 4ط  :ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ، 637 ٟإػاعس ٚ ، 142/2ايتكطٜح.100/2
( ٜٛٓ ) 5ط  :إػاعس .142/2
()6

ٜٛٓط  :إكاقس ايؿاؾ.552/3 ١ٝ

( ٜٛٓ ) 7ط  :إكسض ْؿػ٘ .552/3
()8

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ .409/4
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ٚقس اعذلض عًَ ٢صٖبِٗ ،فم ٫( : ٍٟوبص )ٙيٝؼ ٖٓا َهاضع (سبصا) بٌ
ٖ ٛناؾتكام ؾعٌ َٔ يؿ ٜاؾًَُ ١جٌٓ( :سٍ) َٔ( :اؿُس هلل) ( . ) 3
نُا ضز قٛشلِ بأْ٘ زع ٫ ٣ٛزي ٌٝعًٗٝا ( ٚ ،) 4بعسّ ايٓٛرل  ،ؾًِ ٜطنب
ؾعٌ َٔ ؾعٌ ٚاغِ( ٚ . ) 5أَا َا ق َٔ :ٌٝأْ٘ ٜٓؿ ٞايؿصٚش ٗ إؾطاز (شا)ٗ (سبصا )
ؾٗ ٛنعٝـ; ٭ْ٘ مل ٜعٗس يع ّٚايًؿ ٜعً ٢ططٜكٚ ١اسس.) 6 (٠
املرِب السابع:

ٜصٖب زضٜٛز (  ) 7إٍ إٔ(سب ) ؾعٌ ؾاعً٘ إدكٛم ( ٚشا) قًٜ ١عٓ٢

ظا٥سٚ ،) 8 (٠اغتسٍ عً ٢شيو بك ٍٛايطادع :
ؾځشٳبٻصا ضٳبٻا ٚسب زٜٓا( .) 9
ٚايؿاٖس سصف (شا) َٔ سبصا ايجاْٖٚ ، ١ٝصا ٜسٍ عً ٢أْٗا قًٜ ١عٓ٢
ظا٥سٚ ، ٠يٝػت ازلاڄ َؿاضڄا إي ، ٘ٝنُا أخص بصيو ايطبع. ) 10 ( ٞ
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘:

مل ٜعتُس ايبعً ٞعً ٢زي ٗ ٌٝتطدٝش٘.

الرتجٗح:

()1

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ ٚ ، 409/4ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ، 637ٟايتكطٜح.100/2

()2

ٜٛٓط  :ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز.637ٟ

()3

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ ٚ ، 409/4ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطاز637ٟ

( ٜٛٓ ) 4ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايوٚ ، 26/3ؾطح ايتػٗ ٌٝيًُطازٚ ،637ٟإػاعس.142/2
( ٜٛٓ ) 5ط  :ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايوٚ ، 26/3إػاعس.142/2
( ٜٛٓ ) 6ط  :إػاعس.142/2
(  ٖٛ ) 7عبساهلل بٔ غًُٝإ بٕ إٓصض بٔ عبساهلل بٔ غامل ا٭ْسيػ ، ٞإًكب بسضٜٛز  .عطف بايٓشٛ
ٚا٭زب ؾطح نتاب ايهػاٜٛٓ ٞ٥ط ايبػ.44/2١ٝ
( ٜٛٓ ) 8ط  :إكاقس ايؿاؾٚ ، 552/4 ١ٝاشلُع.46/5
()9

ايطدع يعبساهلل بٔ ضٚاسٜٛٓ ١ط

 :زٜٛإ عبساهلل بٔ ضٚاس ، ١م

 َٔ ٖٛٚ .142ؾٛاٖس

ا٫ضتؿاف ٚ ،2060/5إكاقس ايؿاؾٚ ، 553/4 ١ٝاشلُعٚ ، 46/5ؾطح ا٭سل.203/2ْٞٛ
( ٜٛٓ ) 10ط  :ؾطح ايطن. 256/4 ٞ
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ايطادح إصٖب ا٭ ; ٍٚ٭ٕ (سبصا) َٓعي ١سب ايؿ ٤ٞنُا بٌ اـً ٗ ٌٝقٛي٘.
إعساب املدصٕص باملدح بعد حبرا
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعًَ ٖٛٚ (( : ٞطؾٛع ب ٬خ٬ف ٚٚ ،د٘ ضؾع٘ أْ٘ َبتسأ خدلٙ
(سبصا)ٚ ،هٛظ إٔ ٜه ٕٛخدل َبتسأ قصٚف أ ٖٛ ( ٟظٜس ) ))..إٍ إٔ قاٍ عٔ
ٖص ٜٔايٛدٌٗ (( :أدٛزٖا ا٭.) 1( ))ٕ٫ٚ
حتمٗن املطأل:ٛ

إدكٛم بعس(سبصا) َطؾٛع  ٗٚ ،ضؾع٘ أٚد٘ َتعسز ٠اختًـ ؾٗٝا ايٓشا:٠
الٕجْ األٔه:

ق :ٌٝإدكٛم ٖٓا َبتسأ َ٪خط ( ٚ ،سبصا) خدلَ ٙكسّ ٖٔٚ ،أخص بٗصا
ايٛز  ٙايؿاضغ ٗٚ ،ٞشيو ٜكٖٚ ((: ٍٛا ٜك ٟٛايٛد٘ اٯخط أعين ايصٜ ٟكسض ؾ٘ٝ
أْ٘ َبتسأ َ٪خط قٛي٘ تعاٍ ( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ) ( ،)2
 ،)2ؾشصف (أٜٛب); ٭ْ٘ َبتسأ دط ٣شنطٚ ،ٙي ٛنإ ايتكسٜط اٯخط مل هع إٔ
إٔ وصف إبتسأ أ ٚاـدل  ،ؾٜ ٬بكَُٗٓ ٢ا ؾٟ ٤ٞز ٍ عًُٗٝا ٚ ،عًَ ٢ا ٜصٖب
إي ٘ٝايٓش( ٗ ٕٜٛٛسبصا) هٛظ إٔ ٜكع ايتؿػرل بعس (ظٜس ) ; ٭ٕ (ظٜساڄ ) عًٖ ٢صا
َطتؿع ـب(سبصا) (ٚ ،سبصا) َٓعي ١اغِ َبتسأ ؾَ ٘ٝعٓ ٢ؾعٌ))( .) 3

(  ) 1ايؿاخط .733
(  ) 2غٛض ٠م  ،آ.30 ١ٜ
(  ) 3إػا ٌ٥ايبكطٜات  ،م.847
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ٚقس شنط ٖصا ايٛد٘ أنجط ايٓشا ٗ ٠إؾاض ٠إٍ أْ٘ َٔ أبطظ ا٭ٚد٘ اييت
قًٝت ٗ ضؾع إدكٛم( ٖٛٚ ،)1ايٛد٘ ايصٜ ٟط ٣ؾ ٘ٝايبعً ٞأدٛز ا٭قٛاٍ( .) 2
الٕجْ الجاٌ٘:

ٖٓاى َٔ ٜط ٣إٔ إدكٛم ٖٓا خدل ( ٚسبصا ) َبتسأ ٖٚ ،صا ايطأ ٟأخص
ب٘ َٔ ٜط ٣إٔ (سبصا ) اغِ بايذلنٝب  ٖٔٚ ،أخص ب٘ اـًٜ ، ٌٝك ٍٛغٝب: ٜ٘ٛ
(( ٚظعِ اـً – ٌٝضٓ٘ اهلل – إٔ سبصا َٓعي ١سب ايؿٚ ، ٤ٞيهٔ

(شا)

(ٚسب) َٓعي ١نًُٚ ١اح ز ، ٠م(: ٛي ٖٛٚ ، )٫ٛاغِ َطؾٛع نُا تكٜ : ٍٛا ابٔ
عِٸ ،ؾايعِ فطٚض،

ْٚ ) 3 ())..ػب ٍغٝبٚ ،) 4 ( ٜ٘ٛب٘ أخص إدلز

( ٚ ،) 5ابٔ

ايػطاز(ٚ ،)6ابٔ دين( ٚ ، ) 7قس اغتشػٓ٘ ايؿًٛبٌ (  . ) 8نُا شنط ٖصا ايٛد٘
عٓس أنجط ايٓشا ٗ ٠إؾاض ٠نصيو إٍ أْ٘ َٔ ا٭ٚد٘ ايباضظ ٗ ٠ايطؾع( . ) 9
الٕجْ الجالح :

ٖٓاى َٔ ٜط ٣إٔ إدكٛم خدل ٕبتسأ قصٚف تكسٜطٜ ،) ٖٛ( ٙك ٍٛابٔ
َايو ٗ شيو ٚ (( :هٛظ ن ٕٛإدكٛم خدل َبتسأ َهُط  ،نأْ٘ قٕٔ ٌٝ
()1

ٜٛٓط  :ايتبكطٚ ٠ايتصنطٚ ،280 ٠ايًبابٚ ، 190/1ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ، 27/3ؾطح
ايطضٚ ، 256/4 ٟايؿاخطٚ ، 733ا٫ضتؿافٚ ، 2060/4إػاعس ٚ ، 142/2ايتكطٜح، 99/2
ٚاشلُع.47/5

( ٜٛٓ ) 2ط  :ايؿاخط.733
(  ) 3ايهتاب . 180/2
( ٜٛٓ ) 4ط  :ا٫ضتؿاف . 2059/4
( ٜٛٓ ) 5ط  :إكتهب . 143/2
( ٜٛٓ ) 6ط  :ا٭ق. 115/1ٍٛ
( ٜٛٓ ) 7ط  :ايًُع . 100
( ٜٛٓ ) 8ط  :ايتٛط. 274 ١٦
( ٜٛٓ ) 9ط  :ايتبكطٚ ٠ايتصنطٚ ، 280 ٠ايًباب ٚ ، 190/1ايؿاخط ٚ ، 733ا٫ضتؿاف ، 2060/4
ٚإػاعس ٚ ، 143/2اشلُع . 47/5
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قاٍ سبصا َٔ إح بٛب؟ ؾكاٍ ظٜس ٜ ،طٜس  ٖٛ :ظٜسٚ ،اؿهِ عً ٘ٝباـدلٖٓ ١ٜا
أغٌٗ َٓ٘ ٗ باب (ْعِ) ; ٭ٕ َڀعٓ٘ ْ ٙاى ْؿأ َٔ زخْٛ ٍٛاغذ ا٫بتساٖٞٚ ، ٤
ٖٓا  ٫تسخٌ ; ٭ٕ (سبصا ) دا ڈض فط ٣إجٌ ٚ ،إجٌ َٚا دط ٣فطا٫ ٙ
ٜػرلإ))( ٖٛٚ ، )1ايٛد٘ ايجاْ ٞايص ٟاغتشػٓ٘ ايبعً.) 2 ( ٞ
ٚقس ْػب أبٛسٝإ( ٚ ، ) 3ايػٛٝطٞ

()4

ٖصا ايٛد٘ يًكُٝط ، ٟإ ٫أْ٘ ٗ

ٗ ايتبكط ٠مل ٜطدح ٖصا ايٛز  ، ٙبٌ شنط ٙنُٔ ث٬ث ١أٚد٘ يًطؾع ( . ) 5
ٚقس أخص بٗصا ايطأْٛٗ ٟض َٔ ايٓشا ٗ ٠إعطاب إدكٛم بعس (ْعِ ) ،
َِٓٗ اؾطَٞ

( ٚ ، ) 6إدلز ( ٚ ، ) 7ابٔ ايػطاز

( ٚ ، ) 8ايػرلاٗ ( ، ) 9

ٚايؿاضغٚ،)10( ٞابٔ دين سٌ ٜكٚ (( : ٍٛشيو قٛيو ْ :ع ّ ايطدٌ ظٜس ٚ ،ب٦ؼ
ايػ ّ٬دعؿط  ،ؾايطدٌ َطؾٛع بؿعً٘ ٚ ،ظٟز َطؾٛع ; ٭ْ٘ خدل َبتسأ قصٚف ،
( ) 11

 ٬قاٍ ٖ َٔ :صا إُسٚح؟ ؾكًت  :ظٜس أ ٖٛ ٟظٜس ))...
نإٔ قا ٥ڄ

.

ٚضز ٖصا ايٛد٘ بأْ٘ هٛظ سصف إدكٛم  ،ؾًٝعّ سصف اؾًُ ١بأغطٖا
َٔ غرل زي.) 12 ( ٌٝ
()1

ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو. 27/3

( ٜٛٓ ) 2ط  :ايؿاخط . 733
( ٜٛٓ ) 3ط  :ايؿاخط . 733
( ٜٛٓ ) 4ط  :ا٫ضتؿاف . 2060/4
()5

ٜٛٓط  :ايًِ ع . 47/5

( ٜٛٓ ) 6ط  :ايتبكطٚ ٠ايتصنط. 280 ٠
()7

ٜٛٓط  :ايتكطٜح . 97/2

()8

ٜٛٓط  :إكتهب . 139/2

()9

ٜٛٓط  :ا٭ق. 112/1 ٍٛ

( ٜٛٓ ) 10ط  :إػاعس 134/2
(  ) 11ايًُع . 99
( ٜٛٓ ) 12ط  :اشلُع . 47/5
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الٕجْ السابع:

ٖٓاى َٔ ٜط ٣إٔ إدكٛم بعس (سبصا ) عڀـ بٝإ ٚ ،قس شنط ٖصا
ايٛد٘ ز ٕٚإٔ ٜٓػب إٍ أسس ٗ نتب ايٓش.) 1 (ٛ

ٚقس ضز ٖصا بإٔ إدكٛم قس ٜطز ْهطٚ ، ٠بإٔ ايتابع  ٫بس إٔ
ٜصنط (ٚ ،)2شنط ابٔ ٖؿاّ ٗ إػين إٔ ايبٝإ  ٫ىايـ َتبٛع٘ ٗ تعطٜؿ٘
ٚتٓهرل.)3(ٙ
الٕجْ ارتاوظ :

ٖٓاى َٔ ٜط ٣إٔ إدكٛم بعس (سبصا) َطؾٛع ; ٭ْ٘ بسٍ َٔ (شا)ٖٛٚ ،
ضأ ٟابٔ نٝػإ( ٚ ، ) 4ابٔ اؿاز ( ٚ ،) 5قس ضز بأْ٘ عً ١ْٝ ٢تهطاض ايعاٌَ (،)6
ٚبأْ٘ ًٜعّ ٚدٛب شنط ايتابع ٚ ،بإٔ ايبسٍ  ٫وٌ قٌ ا٭. ) 7 (ٍٚ
الٕجْ الطادع :

َٔ ايٓشا َٔ ٠قاٍ :إٕٸ إدكٛم ٖٓا ضؾع ٭ْ٘ ؾاعٌ (سبصا )ٚ ،شيو عٓس َٔ
ٜط ٣إٔ(سبصا) ؾعٌ بعس ايذلنٝب( ٚ ،) 8أخص ب٘ ا٭خؿـ( ٚ ، ) 1خڀاب إاضز.) 2(ٟ
()1

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ، 190/1ؾطح ايطنٚ ، 256/4 ٞايؿاخط ٚ ، 733ا٫ضتؿاف، 2060/4
ٚإػاعس ٚ ،143/2ايتكطٜح ٚ ، 99/2ساؾ ١ٝايكبإ. 59/3

( ٜٛٓ ) 2ط  :اشلُع ٚ ، 47/5ساؾ ١ٝايكبإ . 59/3
( ٜٛٓ ) 3ط  :إػين . 527/2
( ٜٛٓ ) 4ط  :ا٫ضتؿاف ٚ ، 2060إػاعس . 143/2
(  ) 5ابٔ اؿاز ٖ ٛأٓس بٔ قُس بٔ أٓس أب ٛايعباؽ اٱؾب ، ًٞٝعطف بابٔ اؿاز ي٘ نتاب
كتكط اـكا٥ل ٚي٘ سٛاف عً ٢غط قٓاع ١اٱعطاب ٚ ،عً ٢اٱٜهاح ت ٗٛغٓ١
ٜٛٓط ايبػٚ ، 360، 359/1 ١ٝايبًػٜٓٚ ، 83 ١ػب ي٘ ٖصا ايطأ ٗ ٟا٫ضتؿاف . 2060/4
( ٜٛٓ ) 6ط  :اشلُع . 47/5
( ٜٛٓ ) 7ط  :ساؾ ١ٝايكبإ . 59/
( ٜٛٓ ) 8ط  :ايؿاخط ٚ ، 733ايتكطٜح . 99/2
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ٖ647ـ.

ٚاؿذَ ٗ ١صٖبِٗ بٗٓٝا ايط ض ٟبكٛي٘ ٚ ((:قاٍ بعهِٗ  :بٌ ايذلنٝب
أظاٍ ازل( ١ٝشا) ; ٭ٕ ايؿعٌ ٖ ٛإكسّ  ،ؾايػًب ١ي٘

ٚ ،قاض ايؿاعٌ نبعض

سطٚف ايؿعٌ  ،ؾشبصا ؾعٌ ٚإدكٛم ؾاعً٘))(.) 3
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘:

مل ٜعتُس ايبعً ٗ ٞتطدٝش٘ ٖٓا عً ٢زي.ٌٝ
الرتجٗح:

ايبعًٖ ٗ ٞص ٙإػأيٜ ١ط ٣إٔ ٚد ٙٛايطؾع ْٝعٗا َتكاضب ٗ ١قٛتٗا ;
يصيو مل ٜعتُس عً ٢زيُٝٝ ٗ ٌٝع ايٛد٘ ا٭ٚ ٍٚايجاْ ، ٞبٌ

انتؿ ٢بايكٍٛ

أُْٗا أدٛز ا٭ٚد٘ ٚ ،ايطادح إٔ ايٛد٘ ا٭ٚ ٍٚايجاْ َٔ ٞا يٛد ٙٛإكبٛيٗ ١
إعطاب إدكٛم بعس(سبصا) ; يهجط ٠اٖ٫تُاّ بٗا عٓس ايٓشا.٠

( ٜٛٓ ) 1ط  :ا٭قٚ ، 120/1 ٍٛا٫ضتؿاف . 2059
( ٜٛٓ ) 2ط  :ا٫ضتؿاف . 2060، 2059
(  ) 3ؾطح ايطض. 256/4 ٟ
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خرب اضي الػسط الٕاقع وبتدأ
ٌص املطأل: ٛ

ٜك ٍٛايبعً (( : ٞإشا ٚقع ؾ َٔ ٤ٞأزلا ٤ايؿطَ ٙبتسأ ى

ـ(َٔ )َ(ٚا )

ؾاختًـ ٗ خدل ٙؾك : ٌٝؾعٌ ايؿطٚ ٙسسٚ ، ٙق :ٌٝاـدل ايؿطٚ ٙاؾعا. ٤
ٚد٘ ا٭ ٍٚإٔ اـدل ًْ ٫ٚ ١بس َٔ نُرل ٜطبڀٗا بإبتسأ ٚ ،ؾعٌ ايؿطٙ
 ٫ىً َٔ ٛايهُرل ؾهإ ٖ ٛاـدل ٚٚ .د٘ اٍثاْ ٞإٔ اـدل َا تتِ ب٘ ايؿا٥س، ٠
 ٫ٚتتِ إ ٫بايؿطٚ ٙاؾعاَ ٤ع ا٫ؾتَاٍ عً ٢ايهُرل  ،ؾٗ ٛناؾًُ ١ايؿطط٠ٞ
إددل بٗا عٔ اـدل ٗ قٛيو  :ظٜس إٕ ىطز أخطز  ،ؾايؿطٚ ٙاؾٛاب ْٝع ڄا
اـدل ٖٚصا أٗٚط))( .) 1
حتمٗن املطأل: ٛ

اختًـ ٗ خدل اغِ ايؿط ٙايٛاقع َبتسأ ٚ ،يًٓشا ٗ ٠شيو َصاٖب:
املرِب األٔه:

ٜصٖب بعض ايٓشا ٠إٍ إٔ اـدل ٖ ٛؾعٌ ايؿطٚ ٙسس ٖٔٚ ، ٙأخص
بصيو ايعهدل ٟسٌ ٜكَ(ٚ ) َٔ(ٚ (( : ٍٛا ) َٚا أؾبُٗٗا إشا ٚقعت َبتسأ ٗ
ايؿط ٙؾاـدل ؾعٌ ايؿطٚ ٙسس ٖٛٚ ،) 2 ()) ٙاختٝاض ا٭ْسيػٚ ، ) 3 ( ٞب٘ أخص
ابٔ ٖؿاّ( ٚ ، ) 4ايػٛٝطٚ ، ) 5 (ٞايكبإ( ٚ ، ) 6قس ضدش٘ عباؽ سػٔ( .) 7

(  ) 1ايؿاخط . 761
(  ) 2ايًباب . 60/2
()3

ٜٛٓط  :ؾطح ايطن. 234/1 ٞ

( ٜٛٓ ) 4ط  :إعٓ. 539/2 ٢
( ٜٛٓ ) 5ط  :اشلُع . 341/4
( ٜٛٓ ) 6ط  :ساؾ ١ٝايكبإ . 17/4
( ٜٛٓ ) 7ط  :ايٓش ٛايٛاٗ . 445/4
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ٚاؿذٖ ٗ ١صا إٔ اـدل إشا نإ ًْ٫ ١بس َٔ ٚدٛز نُرل ٜطبڀٗا
بإبتسأ ٚ ،اؾعا ٤ىً َٔ ٛايهُرل ايصٜ ٟعٛز عً ٢اغِ ايؿط ٙإبتسأ  ،ؾًِ
ٜبل إ ١ًْ ٫ايؿطٚ ، ٙؾٗٝا نُرل ٜعٛز عً ٢إبتسأ (اغِ ايؿط.) 1 ()ٙ
املرِب الجاٌ٘:

ٜصٖب ْاع َٔ ١ايٓشا ٠إٍ إٔ خدل اغِ ايؿط ٙايٛاقع َبتسأ ٖ ٛؾعٌ
ايؿطٚ ٙدٛاب٘ َعاڄ  ٖٔٚ ،قاٍ بصيو اشلط ٟٚعٓسَا قاٍ " :اعًِ إٔ (َٔ ) عً٢
أضبع ١أٚد٘ ،ته ٕٛدعا ٤نكٛيو ٜ َٔ (:هطَين أنطَ٘ ) َٚا أؾب٘ شيو ،
ؾـ(َٔ) َبتسأ  ٖٛٚؾطٜ(ٚ ٙهطَين) دعّ بايؿط(ٚ ، ٙأنطَ٘) دٛاب٘ ُٖٚ ،ا
ْٝعاڄ خدل (َٔ)" ( .) 2
ٚبٗصا ايك ٍٛأخص ابٔ ٜعٞ

ف عٓسَا ؼسخ عٔ

(أٜ)ٟك ٗ ٍٛشيو :

((ٚهاظ ٣بٗا نأخٛاتٗا َهاؾَٚ ١ؿطز ، ٠تك (:ٍٛأٜ ِٜٗأتْ ٞآت٘ ) (ٚأ ِٜٗوػٔ
إيٞٸ أسػٔ إي )٘ٝتطؾع(أٜا) با٫بتساَٚ ٤ا بعسٖا َٔ ايؿطٚ ٙاؾعا ٤اـدل،) 3 ())...
)َ ٖٛٚ ،ا ضدش٘ ايبعً.) 4 ( ٞ
ٚاؿذ ٗ ١شيو إٔ ايهٜ ٫ ّ٬تِ إ ٫باؾٛاب ٚ ،بصيو ٜكبح زاخ٬ڄ ٗ
اـدل ٚ ،شيو م : ٛظٜس إٕ ٜكِ أقِ َع٘

 ،ؾايؿطٚ ٙاؾعآٖ ٤ا ناؾًُ١

ايٛاسس. ) 5(٠

( )1

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ، 61/2ؾطح ايطنٚ ، 234/1 ٞايؿاخطٚ ، 761إػين ٚ ، 538/اشلُع
ٚ ، 341/4ساؾ ١ٝايكبإ. 17/4

()2

ا٭ظٖ ٗ ١ٝعًِ اؿطٚف. 100

(  ) 3ؾطح إؿكٌ. 269/4
()4

ٜٛٓط  :ايؿاخط . 761

()5

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ، 61/2ؾطح ايط ضٚ ، 234/1 ٟايؿاخط ٚ ، 761إػين ٚ ، 538/2اشلُع
ٚ ، 341/4ساؾ ١ٝايكبإ . 17/4
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ٚاعذلض عً ٢شيو بإٔ اؾٛاب أدٓيب عٔ إبتسأ ( ٜ ) َٔ ( ٚ ،) 1عٌُ ؾٗٝا ايؿعٌ
بعسٖا ٚ ،عًُ٘ ايٓكب م َٔ : ٛتهطب أنطب  ،ؾٝه ٖٛ ٕٛاـدل عٓٗا ٚ .أَا
اؾتكاض ايه ّ٬إٍ اؾٛاب ؾؿ ٤ٞأٚدب٘ ايتعًٝل
٭نطَتو  ،ؾإْ٘ ٜ ٫تِ ؾ ٘ٝايه ّ٬إ٫

ٖٚ ،صا َجٌ  :ي ٫ٛظٜس

باؾٛاب ٚيٝؼ اؾٛاب زاخ٬ڄ

ٗ

اـدل(. )2
املرِب الجالح :

َٔ ايٓشا َٔ ٠شٖب إٍ إٔ اـدل ٖ ٛاجل ٚاب ؾك٘  ،شنط ٙابٔ ٖؿاّ
ز ٕٚإٔ ٜٓػب٘ ٭سس ( ٚ،) 3اؿذ ١إٔ ايؿا٥سُ ٠ت باؾٛاب  ،قاٍ ابٔ ؾ٬ح
ايُٝين (( :سذ َٔ ١قاٍ  :اؾعا ٖٛ ٤اـدل أْ٘ ق٘ ايؿا٥س ، ٠ؾهإ ٖ ٛأسل
باـدل َٔ ١ٜايؿط. ) 4 ( ))ٙ
ٚقس نعؿ٘ بكٛي٘ ٖٚ (( :صا نعٝـ ; أَا أ ٚڄ ٫ؾٮٕ ؾعٌ ايؿطَ ٙػٓس إٍ
نُرل إبتسأ ٚ ،اؾعاَ ٤ػٓس إٍ نُرل إتهًِ  ،ؾهإٔ إػٓس إٍ نُرل
إبتسأ أسل باـدل َٔ ١ٜاؾعاٚ . ٤أَا ثاْ ٝڄا ؾُا قطضْا أْ٘ ّ ٫هٔ دعٌ إسس٣
اؾًُتٌ خدلاڄ َع قڀع ايٓٛط عٔ ا٭خط ; ٣٭ْ٘ س٦ٓٝص ٜ ٫تشكل اؿهِ عً٢
إبتسأ إش ٜتٛقـ اؿهِ عً ٢إبتسأ عً ٢فُٛعُٗا)) ( . ) 5
املرِب السابع :

أؾاض إي ٘ٝايطن ٞبكٛي٘ ٚ (( :ق : ٌٝنًُ ١ايؿطَ ٙبتسأ  ٫خدل ي٘ ))(،)6
ز ٕٚإٔ ٜٓػب٘ ٭سس .

( ٜٛٓ ) 1ط  :ايًباب ٚ ، 61/2اشلُع . 341/4
()2

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ، 61 / 2إػين . 539 / 2

()3

ٜٛٓط  :إػين . 538 / 2

()4

إػين ٫بٔ ؾ٬ح . 293 / 2

()5

إػين ٫بٔ ؾ٬ح . 293 / 2

()6

ؾطح ايطن. 234 / 1 ٞ
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ٚاؿذ ٗ ١شيو أؾاض إيٗٝا ابٔ ؾ٬ح ايَٞين بكٛي٘  (( :سذ َٔ ١قاٍ بأْ٘
 ٫خدل ي٘ إٔ اـدل َا استٌُ ايكسم ٚايهصب ٚ ،ايؿطٚ ٙاؾعا ٤تعًٝل سهِ
عً ٢سهِ ٜ ٫كابٌ بايتكسٜل ٚايتهصٜب
ٚا٫غتؿٗاّ  ،ؾإْٗا قه ١ٝاـدل عً ٢اؿكٝك١

 .ؾأؾب  ٙا٭َط  ٚ ،ايٓٗ، ٞ
ٚيٝػت بأخباض  ،إش ٜ ٫كابٌ

بايتكسٜل ٚايتهصٜب )) ( . ) 1
ٚضز ٙابٔ ؾ٬ح بكٛي٘ ٚ (( :دٛاب٘ أْ٘ ٜطدع إٍ اـدل ٗ إعٓ٢

ٚ ،إٔ

إتهًِ ٜككس اٱخباض بأْ٘ ٜهطّ َٔ ٜهطَ٘  ،ؾكح إٔ ٜه ٕٛسهُ ڄا عً٢
املٕ. ) 2 ( )) ٣
إبتسأ ْٛطڄا إٍ ع
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘ :

مل ٜعتُس ايبعً ٞعً ٢أ ٟزي ٗ ٌٝتطدٝش٘ .
الرتجٗح :

ايطادح اٍق ٍٛبإٔ اـدل ٖ ٛؾعٌ ايؿطٚ ٙسس ; ٙ٭ْ٘ ًْٚ ١ؼ ٟٛنُرلڄا
ٜطبڀٗا بأزا ٠ايؿط ٙايٛاقعَ ١بتسأ  ،نُا إٔ ٖصا إصٖب غًِ َٔ ا٫عذلاض .

(  ) 1إػين ٫بٔ ؾ٬ح . 293 / 2
(  ) 2إكسض ْؿػ٘ . 293 / 2
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وعٍٔ ( ٜأ ) العطف
ٌص املطأل: ٛ

فضى
ٜك ٍٛايبعً ٞعٔ ( ٚا ) ٚايعڀـ ٕ ٖٛٚ (( :ڀًل اؾُع َ ،عٓ ٢أْٗا تٴ ٵ
بٌ إعڀٛف  ٚإعڀٛف ع ي ٗ ٘ٝاؿهِ َٔ غرل ز٫ي ١عً ٢تكسّ أ ٚتأخط أٚ
()1

ى ٗ أقٌ ايؿعٌ ٚ ......ايكٛاب ا٭))ٍٚ
َكاسب ، ١بٌ تٴفٳضٿ ڂ
حتمٗن املطأل: ٛ

اختًـ ٗ إعٓ ٢ايص ٟتؿٝسٚ ( ٙا ) ٚايعڀـ ٚيًٓشا ٗ ٠شيو َصاٖب :
املرِب األٔه :

ٜصٖب ْٗٛض ايٓشا ٠إٍ إٔ

( ايٛا ) ٚتؿٝس َڀًل اؾُع ( ٜ ، ) 2كٍٛ

تٴعڇ ٵّ ( ايٛاٚٴ ) ايؿ ٌ٦ٝإٔ ٜه ٕٛأسسُٖا بعس اٯخط ،
غٝب ٗ ٜ٘ٛشيو ٚ (( :مل ي
أ ٫تط ٣أْو إشا قًت َ :طضت بعٜس ٚعُط مل ٜهٔ ٗ ٖصا زي ٌٝأْو َطضت بعُطٚ
بعس ظٜس ٚقاعڇٷ ز بسٍٷ َٔ ظاز ٜٚعٜسٴ )) ( ٜٚ ، ) 3كٚ (( : ٍٛشيو قٛيوَ :طضت بطدٌ
ٓٚاض قبٌ  ،ؾـ(اٍٚا )ٚأؾطنت بُٗٓٝا ٗ ايبا ٤ؾذطٜا عًٚ ، ٘ٝمل ػعٌ يًطدٌ
َٓعي ١بتكس ِٜى إٜا ٙبٗا أ َٔ ٍٚاؿُاض ٜٚ . ) 4 ( )) .....ك ٍٛإدلز َٚ (( :عٓاٖا :
إفضاى ايجاْ ٞؾُٝا زخٌ ؾ ٘ٝا٭ٚ ، ٍٚيٝؼ ؾٗٝا زي ٌٝعً ٢أُٜٗا نإ أ ٚڄ، ٫
م ٛقٛيو  :دا ْٞ٤ظٜس ٚعُطَٚ ، ٚطضت بايهٛؾٚ ١ايبقط ، ٠ؾذا٥ع إٔ تهٕٛ
ايبكط ٠أ ٚڄ،) 5 ( )) ... ٫

()1

ايؿاخط . 815 – 813

()2

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ، 417 / 1ؾطح ايطنٚ ، 382 / 4 ٞايـاخط ٚ ، 813اؾٔٚ ، 158 ٣إػاعس
. 444 / 2

()3

ايهتاب . 291 / 1

()4

ايهتاب . 437 / 1

()5

إكتهب . 148 / 1
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ٚإي ٘ٝشٖب ابٔ ايػطاز( ٚ ، ) 1ايعدادٚ ، ) 2 ( ٞايؿاضغٚ ،)3(ٞغرلِٖ ( .) 4
َٚعَٓ ٢ڀًل اؾُع إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى ث٬ث ١استُا٫ت  ،ؾؿ ٞم : ٛقاّ ظٜس
ٚعُط ٚوتٌُ إٔ ٜه ٕٛايكٝاّ سكٌ َٔ نًُٗٝا ٗ ظَإ ٚاسس  ،أ َٔ ٚأسسُٖا
أ٫ٚڄ،أ َٔ ٚايجاْ ٞأ٫ٚڄ ،ؾٗ ٞتعڀَ ٞعٓ ٢اؾُع ؾك٘ َٔ ز ٕٚتطتٝب( .)5
ٚاستذٛا ٗ َصٖبِٗ بايػُاع ٚايكٝاؽ  ،ؾأَا ايػُاع ؾكس أٚضزٚا ؾٛاٖس
عس ٠يصيو َٓٗا :
 - 1قٛي٘ تعاٍ  :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ (  ) 6قايٛا اٍ غذٛز ٖٓا
بعسايطنٛع ٚ ،ي ٛناْت ايٛا ٚتؿٝس ايذلتٝب يهإ ايطنٛع قبٌ اٍغذٛز (. ) 7
 - 2قٛي٘ تعاٍ

 :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ (  ٗٚ ،) 8غٛض٠

ا٭عطاف قاٍ تعاٍ  :ﭽ ﭞ ﭟ ﭛ ﭜ ﭼ ( ٚ ، ) 9ايككٖٓ ١ا ٚاسس٠
ٖٚصا ٜسٍ عً ٢أْٗا يٝػت يًذلتٝب ( . ) 10

()1

ٜٛٓط  :ا٭ق. 55 / 2 ٍٛ

()2

ٜٛٓط َ :عاْ ٞاؿطٚف يًعداد. 36 ٞ

()3

ٜٛٓط  :اٱٜهاح ايعهس. 221 ٟ

()4

ٜٛٓط  :سطٚف إعاْ ٞيًطَاْٚ ، 59 ٞايتبكطٚ ٠ايتصنطٚ ، 131 / 1 ٠ؾطح إؿكٌ ، 6 / 5

ٚايؿاخط ٚ ، 815إػاعس ٚ ، 444 / 2اشلُع . 223 / 5
()5

ٜٛٓط  :ؾطح ايطنٚ ، 382 / 4 ٞضقـ إباْ. 474 ٞ

()6

آٍ عُطإ . 43 :

()7

ٜٛٓط  :إكتهب ٚ ، 148 / 1ا٭قٚ ، 55 / 2 ٍٛؾطح إؿكٌ . 8 / 5

()8

غٛض ٠ايبكط ، ٠آ. 58 : ١ٜ

()9

غٛض ٠ا٭عطاف  ،آ. 162 : ١ٜ

( ٜٛٓ ) 10ط  :ايتبكطٚ ، 131 / 1 ٠ايًباب ٚ ، 417 / 1ؾطح إؿكٌ ٚ ، 8/ 5ؾطح ايطن،382/ 4 ٞ
ٚايؿاخطٚ ،814اشلُع . 224 / 5
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ٚأَا ايكٝاؽ ؾتُجٌ ٗ اٯت: ٞ
ٚ ،ايتجٓٚ ١ٝاؾُع  ٫تؿ ٞز غ٣ٛ

 .1إٔ ايعڀـ بايٛاْٛ ٚرل ايتجٓٚ ١ٝاؾُع

ا٫دتُاع ٚ ،ايسي ٌٝعً ٢شيو أْ٘ إشا اختًؿت ا٭زلا ٤استٝر إٍ ايٛاٚ

ٚ ،إشا

اتؿكت دطت عً ٢ايتجٓٚ ١ٝاؾُعٚ ،بٝاْ٘ ٗ م ( : ٛدا ْٞ٤ظٜس ٚعُطٖٓٚ ،) ٚا
تتعصض ايتجٓٚ ١ٝإشا اتؿكت ق ( :ٌٝدا ْٞ٤ايعٜسإ ٚايعُطإ )( . ) 1
 .2قايٛا  ( :ايٛا ) ٚتػتعِ ٍ ٗ َٛانع ٜ ٫ػٛؽ ٗ ٖا ايذلتٝب ( ٜ ،) 2ك ٗ ٍٛشيو
ايؿاضغٚ (( : ٞتك ٍٛاختكِ ظٜس ٚعُطٚ

ٚ ،اؾذلى بؿط ٚبهط  ٫ٚ ،هٛظ

بػرلٖا َٔ سطٚف ايعڀـٚ ،نصيو إاٍ بٌ ظٜس ٚعُط ; ٚ٭ْٗا تسٍ عً ٢اؾُع
ٚإعٓ ٢ؾٜ ٫ ٘ٝكح إ ٫بٗا ٚ ،ي ٛقًت٘ (بايؿا  )٤أ ٚبـ ( ثِ ) ؾعًت ا٫ختكاّ
ٚا٫ؾذلاى َٔ ٚاسس ))( .) 3
إصٖب ايجاْ:ٞ
َٔ ايٓشاٜ َٔ ٠ط ٣إٔ
()4

ايهػاٞ٥

(ايٛا )ٚتؿٝس ايذلتٝبٜٓٚ ،ػب ٖصا إصٖب إٍ

ٚ ،قڀطب (ٚ ،)5ايؿطاٖٚ ،)6( ٤ؿاّ (ٚ ،)7أب ٞدعؿط ايسٜٛٓض،)8( ٟ

()1

ٜٛٓط  :ايًباب ٚ ، 418 / 1ؾطح إؿكٌ . 7 / 5

()2

ٜٛٓط  :اٱٜهاح ايعهسٚ ، 221 ٟايًباب ٚ ، 418 / 1ؾطح إؿكٌ ٚ ، 7/ 5ؾطح ايطنٞ
ٚ ، 382/4ايؿاخط . 314 ، 813

()3

اٱٜهاح ايعهس. 221 ٟ

()4

ٜٛٓط  :ؾطح ايطن. 382 /4 ٞ

()5

ٜٛٓط  :سطٚف إعاْ ٞيًطَاْٚ ،59 ٞا٫ضتؿاف ٚ ،1982 /4اؾٓٚ ،158 ٢إػين ،409 /2
ٚإػاعسٚ ،444/2اشلُع . 224 /5

()6

ٜٛٓط  :ؾطح ايطنٚ ،382 /4 ٞايؿاخط ٚ ،813إػين .409 /2

()7

ٜٛٓط  :ا٫ضتؿاف ٚ ،1981 /4اؾٓٚ ،159 ٢إػين ٚ ،409 /2إػاعس ٚ ،444 /2اشلُع
. 224/5

()8

ايسٜٛٓض ٖٛ ٟأٓس بٔ دعؿط أب ٛعً ٞايسٜٛٓض ،ٟي٘ نتاب ٗ ايٓش ٛأزلاٙ

(إٗصب) تٗ ٗٛ

َكط غٜٓٛٓ ،289 ١ط :إْبا ٙايطٚاٚ ،67 ،68 /1 ٠ا٭ع ّ٬يًعضنًٜٓٚ ،107 /1 ٞػب ي٘
ايطأ ٗ ٟا٫ضتؿاف ٚ ،1981 /4اؾٓٚ ،159 ٢اشلُع . 224 /5
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ٚثعًب(ٚ ،)1غٚ ،)2( َ٘٬ابٔ زضغتٚ ،)3( ٜ٘ٛايطبعٚ ،)4( ٞايؿاؾع ،)5( ٞنُا ٜٓػب
ٜٓػب يًهٛؾ.)6(ٌٝ
ٚقس استذٛا يصٍى بايػُاعٖٚ ،ا استذٛا ب٘:
مب
 .1أْ٘ ٕا ْعٍ قٛي٘ تعاٍ :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﭼ ( ،)7قاٍ ايكشاب :١ٳ
مب ْبسأ ٜاضغ ٍٛاهلل؟ ؾكاٍ (( :ابسٳ ٤ٴٚا َا بسأ اهلل تعاٍ ب٘))  ،ؾسٍ شيو عً٢
ٳ
ايذلتٝب(.)9
ٚ .2اغتسيٛا َا ض ٟٚإٔ بعض ا٭عطاب قاّ خڀٝب ڄا بٌ ٜس ٟايطغ ٍٛعً٘ٝ
ايػ ،ّ٬ؾكاٍ ٗ خڀبت٘  َٔ " :أطاع اهلل ٚضغٛي٘ ؾكس ضؾس َٔٚ ،عكاِٖ ؾكس
غ "٣ٛؾكاٍ ايطغ ٍٛعً ٘ٝايػ" :ّ٬ب٦ؼ خڀٝب ايك ّٛأْت "  ،قايٛا :ؾً ٛناْت
ايٛا ٚيًذُع إڀًل ٕا اؾذلم اؿاٍ بٌ ايكٛيٌ(.)11

()1

ٜٛٓط  :ؾطح ايطنٚ ،382 /4 ٞا٫ضتؿاف ٚ ،1982 /4اؾٓٚ ،159 ٢إػين ،409 /2
ٚإػاعس ٚ ،444/2اشلُع . 224 /5

()2

ٖ ٛقُس بٔ عبسايٛا سس بٔ أبٖ ٞاؾِ أب ٛعُط ايعاٖس ،ي٘ تكاْٝـ َٓٗا

(ؾطح ايؿكٝح )،

(إٛؾح)َ .ات غٖٓ345 ١ـٜٛٓ ،ط إْبا ٙايطٚاٚ ،171 /3 ٠ايبؽٜٓٚ ،166 ،165 /1 ١ٜػب ي٘ ٖصا
ايطأ ٗ ٟا٫ضتؿاف ٚ ،1982 /4اؾٓٚ ،159 ٢إػين ٚ ،409 /2إػاعس ٚ ،444 /2اشلُع
.224/5
()3

ٜٛٓط  :ؾطح ايطن.382 /4 ٞ

()4

ٜٛٓط  :سطٚف إعاْ ٞيًطَاْٚ ،59 ٞؾطح ايطنٚ ،382 /4 ٞاؾٓٚ ،159 ٢إػين ،409 /2
ٚاشلُع . 224/5

()5

ٜٛٓط  :سطٚف إعاْ ٞيًطَاْٚ ،60 ٞإػين . 409 /2

()6

ٜٛٓط  :ضقـ إباْٚ ،474 ٞايؿاخط . 813

()7

غٛض ٠ايبكط. 158 :٠

()8

()9
( ) 10

غٓٔ ايساضقْ٘. 498/2 ،ٞ
ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ . 10 /5
ٜٛٓط  :قشٝح َػًِ ،نتاب اؾُع ،١باب ؽؿٝـ ايكٚ ٠٬اـڀب. 386/1 ،١

( ٜٛٓ ) 11ط  :ؾطح إؿكٌ ٚ ،10 /5ايؿاخط.814
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ٚ .3استذٛا بكٛي٘ تعاٍ  :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭮ ﭯ ﭰﭼ(.)1
قايٛاَ :عً ّٛإٔ إخطاز ا٭ثلاٍ إِا ٖ ٛبعس ايعيعاٍ(.)2
ٚقس أداب عٔ شيو أقشاب إصٖب ا٭ ، ٍٚؾكايٛا :إٕٸ ايٓيب عً ٘ٝايػ ّ٬مل
ٜأَط بتكس( ِٜايكؿا); ٭ٕ ايًؿ ٜنإ ٜكته ٞشيو ٚ ،إِا بٝٸٔ عً ٘ٝايػّ٬
إطاز ٕا ٗ (ايٛا َٔ )ٚاٱْاٍٜٚ ،سٍ عً ٢شيو غ٪اٍ اؾُاع : ١مب ْبسأ؟ ٚيٛ
ناْت (ايٛا )ٚيًذلتٝب يؿُٗٛا شيو َٔ غرل غ٪اٍ; ٭ِْٗ عطب ؾكشا٤

(،)3

ٚأقشاب إصٖب ا٭ًٜ ٫ ٍٚعَ ٕٛعسّ ايذلتٝب ٗ (ايٛاٚ ،)ٚيهٔ ايذلتٝب ؾٗٝا
ٜكع عهِ ايًؿ َٔ ٜغرل قكس ي٘ ٗ إعٓٚ ، ٢ي ٛناْت َٛنٛع ١يًذلتٝب مل
تهٔ أبساڄ إَ ٫طتبٛٗٚٚ ،١ض عسّ ايذلتٝب ٗ بعض ايه ٖٞٚ ّ٬عاطؿٜ ١سٍ
عٌ ٣أْٗا يٝػت يًذلتٝبٚ ،يهٔ إتهًِ ٜكسّ ٗ ن َ٘٬إِٗ يس.)4(ٜ٘
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘:

مل ٜعتُس ايبعً ٗ ٞتطدٝش٘ عً ٢زي.ٌٝ

الرتجٗح:

ايطادح إصٖب ا٭ ،ٍٚأ ٟإٔ (ايٛا )ٚتؿٝس اؾُع; ٚشيو يك ٠ٛأزي َٔ ١قاٍ

بصيو ،ؾُا أٚضز َٔ ٙٚزلاع نكٛي٘ تعاٍ ( :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ )،
ٚإٔ ايػذٛز بعس ايطنٛع ٚيٝؼ ٖٓا مث ١تطتٝب; أزع ٢يكبَ ٍٛصٖبِٗ ٚ ،نصيو
أزي ١ايكٝاؽ يس ِٜٗقٚ ،١ٜٛأبطظٖا إٔ (ايٛا )ٚاغتعًُت ٗ َٛانع ٜ ٫ػٛؽ ؾٗٝا
ايذلتٝبَ ،جٌ اؾذلاى عسز َٔ ايؿاعًٌ ٗ ؾعٌ ٚاسس.

()1

غٛض ٠ايعيعي. 2 ،1 :١

()2

ٜٛٓط  :ضقـ إباْ. 475 ،ٞ

()3

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ .11 /5

()4

ٜٛٓط  :ضقـ إباْ.475 ٞ
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اجملسٔز بعد (ني) ارتربٖٛ
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعًٚ" :ٞاؾط بعس اـدل ١ٜباٱناؾ ;١٭ْٗا َٓعي ١عؿطَ ٠ط١٦َٚ ٠
أخطٚ ،٣اجملطٚض بعسُٖا باٱناؾ ،١ؾهصا (نِ )ٚ ،ض ٟٚعٔ اـًٚ ٌٝبعض
ايهٛؾ ٌٝإٔ اؾط بـ (َٔ ) َكسض ٠نُا تكسّ ٗ ا٫غتؿٗاَٚ ،١ٝايكشٝح
ا٭.)1("ٍٚ
حتمٗن املطأل:ٛ

اختًـ ٗ عاٌَ دط ا٫غِ بعس (نِ) اـدلٚ ،١ٜيًٓشا ٗ ٠شيو َصٖبإ:
املرِب األٔه:

ٜصٖب ايبكط ٕٜٛإٍ إٔ ا٫غِ بعس (نِ) اـدل ١ٜفطٚض بإناؾ( ١نِ)
إيٜ ،)2(٘ٝك ٍٛابٔ ايػطاز عٔ (نِ) اـدل ٗ ٖٞٚ (( :١ٜاـدل َٓعي ١اغِ يعسز
غرل َٓ ٕٛم٦َ : ٛيت زضِٖ ،ؾَٗ ٞهاؾٚ ١شيو قٛيو

 :نِ غ ّ٬يو قس

شٖب))(ٜٚ ،)3ك ٍٛايعداد(( :ٞؾأَا (نِ) ٗ اـدل ؾَٗٓ ٞعي ١عسز َهاف إٍ
َا بعس. )4())..ٙ
 ٖٛٚاختٝاض ايعهدلْٚ،)5(ٟاع َٔ ١ايٓشا.)6(٠

()1

ايؿاخط 861

()2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،305 /1اشلُع ،81 /4

()3

ا٭ق.318 ،317 /1 ،ٍٛ

()4

اؾٌُ يًعداد.136 ٞ

()5

ٜٛٓط  :ايًباب .316 /1

()6

ٜٛٓط  :ايتٛطٚ ،285 ١٦ؾطح ايتػٗ٫ ٌٝبٔ َايو ٚ ،420 /2ؾطح ابٔ ايٓاٚ ،740 ِٚايؿاخط
ٚ ،861اشلُع .80 /4
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ٚاؿذ ١عٓسِٖ أْٗا َٓعي ١عسز َهاف إٍ َا بعس ،ٙؾهِ ٖٓا ٗ تكسٜط
(َا ١٥أ ٚأيـ) (.)1
ٜٚط ٣ايعهدل ٟأْ٘ ّهٔ ا٫عذلاض عً ٢شيو بأَط:ٜٔ
ا٭ :ٍٚدٛاظ ٛٗٚض (َٔ) َجٌ ( :نِ َٔ عبس ًَهت)ٚ ،ي ٛق ( : ٌٝعٓسٟ
َا َٔ ١٥عبس) مل هع.
ايجاْ :ٞإٔ اؾط ي ٛنإ باٱناؾ ١يهاْت (نِ) َعطب ،١نُا تعطب
(قبٌ) ( ٚبعس) إشا أنٝؿت(ٚ .)2هاب عٔ شيو بإٔ ٛٗٚض (َٔ) ّٓ ٫ع عٌُ ا٫غِ
َجٌ ( :عٓس ٟثٛب َٔ خع ) ،ؾإٕ اؾط ٖٓا بـ (َٔ)ٚ ،ي ٛق ( : ٌٝعٓس ٟثٛب خع )
نإ ايعٌُ ٍ يجٛبٚ ،أَا اٱعطاب بعس اٱناؾ ١ؾػرل ٫ظّ; ٭ٕ
نكٛي٘ تعاٍ  :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ  ...ﭼ

(يسٕ) تهاف

ؾإْٗا َبٓ ١ٝبعس اٱناؾ ;١٭ٕ عً١

ايبٓاَٛ ٤دٛزٖٓ ٠ا ٗ اؿايٌ ،ؾهصيو (نِ) (.)4
املرِب الجاٌ٘:

ٜصٖب اـًٚ ،)5( ٌٝايهٛؾ ٕٛٝإٍ إٔ ا٫غِ بعس (نِ) اـدل ١ٜفطٚض بـ
(َٔ) َكسضٜ ،)6( ٠ك ٍٛايؿطا ٗ ٤شيو  َٔٚ (( :خؿض قاٍ  :طايت قشبَٔ ١
يًٓهط( ٗ ٠نِ) ،ؾًُا سصؾٓاٖا أعًُٓا إضازتٗا ،ؾدؿهٓا .)7( ))...

()1

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،305 /1ايتبٚ ،372 ٌٝايؿاخط .861

()2

ٜٛٓط  :ايتبٚ ،373 ٌٝايًباب .316 /1

() 3

غٛض ٠ايٌُٓ ،آ. 6 : ١ٜ

()4

ٜٛٓط  :ايتبٚ ،373 ٌٝايًباب .316 /1

()5

ٜٛٓط  :ايؿاخط .861

()6

ٜٛٓط  :ؾطح إؿكٌ ٚ ،180 /3ايؿاخط ٚ ،861اشلُع .81 /4

()7

َعاْ ٞايكطإٓ يًؿطا.169 /1 ٤
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ٚاستذٛا بإٔ خؿض ا٫غِ بعس (نِ) ٗ اـدل بتكسٜط (َٔ); ٭ْ٘ إشا
ق ( :ٌٝنِ ضدٌ أنطَتٚ ،نِ اَطأ ٠أٖٓت ) ٜه ٕٛايتكسٜط ٗ شيو  :نِ ّ ٕ
ضدٌ أنطَت ٚ ،نِ َٔ اَطأ ٠أٖٓت ٚ ،ايسي ٌٝإٔ إعٜٓ ٢كته ٞشيو (،)1
باٱناؾ ١إٍ أْٗا تٗٛط ٗ بعض إٛانع نك( : ٍٛنِ َٔ دبٌ ) ٕٚا عطف
َٛنعٗا بك ٞعًُٗا (.)2
ٚأبڀٌ َصٖبِٗ بإٔ سطف اؾط  ٫هٛظ إٔ ٜعٌُ َع اؿصفٚ ،إِا هٛظ
شيو ٗ َٛانع ايهطٚض ،)3( ٠نُا إٔ ٛٗٚض (َٔ) ّٓ ٫ع َٔ اؾط باٱناؾ.)4( ١
(ٚ .)4نعؿ٘ ابٔ ٜعٝـ بكٛي٘  ٖٛٚ (( :نعٝـ; ٭ٕ اجملطٚض زاخٌ ؾُٝا قبً٘ ،ؾُٗا
ٗ َٛنع اغِ ٚاسس ٫ٚ ،وػٔ سصف بعض ا٫غِ)) (.)5
أضاع الرتجٗح عٍد البعم٘:

مل ٜعتُس ايبعً ٗ ٞتطدٝش ١عً ٢زي.ٌٝ
الرتجٗح :

ايطادح َصٖب ايبكط ٗ ٌٜإٔ ا٫غِ بع

ز (نِ) اـدل ١ٜفطٚض

بإناؾتٗا إي ;٘ٝ٭ْٗا َٓعي ١ايعسز إهاف إٍ َا بعس.ٙ

()1

ٜٛٓط  :اٱْكاف .304 /1

()2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،307 /1ايًباب ٚ ،316 /1اشلُع .81 /4

()3

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،307 /1ايًباب ٚ ،316 /1اشلُع .81 /4

()4

ٜٛٓط  :ايتب.373 ٌٝ

()5

ؾطح إؿكٌ .180 /3
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املطأل ٛالصٌبٕزٖٛ
ٌص املطأل:ٛ

ٜك ٍٛايبعً (( : ٞتك ( :ٍٛنٓت أ ٔٚإٔ ايعكطب أؾس يػع َٔ ١ايعْبٛض ؾإشا
ٖ ;) ٖٞ ٛ٭ٕ (إشا) يًُؿادأٜٚ ٠كع بعسٖا إبتسأ ٚاـدل ؾـ (َٖ )ٛبتسأٚ ،ايهُرل
يًعْبٛض ٫ٚ ،ىً ٛإٔ ٜه ٕٛخدلاڄ ،ؾٝهَ ٕٛطؾٛع ڄا أ ٚسا٫ڄ  ،ؾايهُرل َعطؾ٫ ١
ٜكًح يًشاٍ يًعَٗٚا ايتٓهرل ٚ .قاٍ ايهٛؾ : ٕٛٝايكٛاب :ؾإشا ٖ ٛإٜاٖا ......
ٚايكشٝح بٌ ايكٛاب ا٭.)1( ))ٍٚ
حتمٗن املطأل:ٛ

َٓؿأ ٖص ٙإػأيَٓ ١اٚط ٠بٌ ايهػاٚ ٞ٥غٝب ٜ٘ٛسٌ غأٍ ايهػاٞ٥
غٝبَ ٜ٘ٛا تق :ٗ ٍٛقس نٓت أ ٔٚايعكطب أؾس يػع َٔ ١ايعْبٛض ؾإشا ٖ،ٖٞ ٛ
أ ٚؾإشا ٖ ٛإٜاٖا؟ ؾكاٍ غٝبٜ٘ٛ

 :ؾإشا ٖ ٫ٚ ،ٖٞ ٛهٛظ ايٓكب

 ،ؾأداب٘

ايهػا :ٞ٥ؿٓت (ٖ ٗٚ .)2ص ٙإػأيَ ١صٖبإ:
األٔه :ورِب البصسٖني:

 ٖٛٚايكَ ٍٛا قاٍ ب٘ غٝب ،ٜ٘ٛأ( ٟؾإشا ٖ.)ٖٞ ٛ
ؾأٚدبٛا ايطؾع ٗ ايهُرل (ٖ )ٛعً ٢ا٫بتساٚ ;٤شيو ٭ٕ اؾًُ ١بعس (إشا)
ايؿذا ٫ ١ٝ٥ته ٕٛإ ٫ابتساٚ ،١ٝ٥إبتسأ ٫بس ي٘ َٔ خدل ٚيصيو ضؾع ايهُرل
ايجاْ.)3( ٞ

()1

ايؿاخط .877

()2

ٜٛٓط  :فايؼ ايعًُا ،٤م ٚ ،10 ،9ا٭َاي ٞا يٓشٚ ،143 ،142 /4 ،١ٜٛأَاي ٞبٔ ايؿذطٟ
ٚ ،349 ،348 /2اٱْكاف ٚ ،704 ،702 /2ؾطح ايطنٚ ،194 /3 ٞتصنط ٠ايٓشا،177 ،٠
ٚ ،178إػين ٚ ،103 /1ا٭ؾباٚ ٙايٓٛا٥ط .86 ،3

()3

ٜٛٓط  :أَاي ٞبٔ اؿادب  ،142 /4اٱْكاف  ،704 /2ايًباب  ،497 /1ايتصٚ ٌٜٝايتهٌُٝ
.86 /4
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َٚصٖبِٗ ٖ ٛايك ٟٛعٓس ايٓشاٜ ،٠ك ٍٛابٔ اؿادب بعس اؿسٜح عٔ
إصٖبٌٚ (( :أقٛاٖا ا٭ٕ ،ٍٚا ٗ ايجاْ َٔ ٞنجط ٠ايتكسٜطٚ ،ا

ـطٚز عٔ

ايٛاٖط)) ( ،)1نُا قشش٘ ابٔ ايؿذط ٗ ٟأَايٜٚ ، )2( ٘ٝطا ٙابٔ ٖؿاّ ٖٚ ٛد٘
ايه ;ّ٬يٛضٚز ؾٛاٖس عً ٗ ٘ٝايكطإٓ ايهطِٜ

()3

نكٛي٘ تعاٍ  :ﭽ ﭺ ﭻ

ﭼﭼ (ٚ ،)4قٛي٘ تعاٍ :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓﭼ (.)5
املرِب الجاٌ٘( :ورِب الهٕفٗني):

َ ٖٛٚا قاٍ ب٘ ايهػا ٞ٥أٟ

(ؾإشا ٖ ٛإٜاٖا ) (ٚ ،)6قس بٌ ايطنٞ

بكٛي٘ٚ (( :ايهٛؾ ٕٛٝهٝع ٕٚم : ٛخطدت ؾإشا ظٜس ايكا ِ٥بٓكب ايكا ،ِ٥عً٢
إٔ ظٜسڄا َطؾٛع بايٛطف ،نُا ٗ م ٗ : ٛايساض ظٜس; ٭ٕ (إشا) إؿادأ ٠عٓسِٖ
ٚطف َهإ .)7( ))...
ٚقس استذٛا يصيو بايػُاع ٚايكٝاؽ ،ؾأَا ايػُاع قايٛا بإٔ أبا ظٜس
()8

ا٭ْكاضٟ

سه ٢عٔ ايعطب  (( :قس نٓت أ ٔٚإٔ ايعكطب أؾس يػعَٔ ١

ايعْبٛض ؾإشا ٖ ٛإٜاٖا)( ٖٞٚ ،)9سها ١ٜايهػا ٗ ٞ٥إٓاٚط ٠إؿٗٛض.٠
()1

أَاي ٞبٔ اؿادب .143 /4

()2

ٜٛٓط  :أَاي ٞبٔ ايؿذط.349 /2 ٟ

()3

ٜٛٓط  :إػين .106 /1

()4

غٛض ٠ا٭عطاف ،آ.108 :١ٜ

()5

غٛض ٠ط٘ ،آ.20 :١ٜ

()6

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،702 /2ايًباب ٚ ،497 /1ؾطح ايطنٚ ،194 /3 ٞايتصٚ ٌٜٝايتهٌُٝ
.86/4

()7

ؾطح ايطن.194 /3 ٞ

()8

أب ٛظٜس ا٭ْكاض ٖٛ : ٟغعٝس بٔ أٚؽ بٔ ثابت ،أسس أ ١ُ٥ا٭زب ٚايًػ َٔ ١أٌٖ ايبكط ،٠سسخ
عٔ عُط ٚبٔ عبٝس ٚأب ٞعُط بٔ ايع ،٤٬ي٘ نتاب اشلُع ٚنتاب ايٓٛازض ،ت ٗٛغٓ ٙ215 ١ـ،
اْٛط طبكات ايعبٝسٚ ،116 ،165 ٟإْبا ٙايطٚاٚ ،33 ،30 /2 ٠ا٭ع.92 /3 ّ٬

()9

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،704 /2تصنط ٠ايٓشا.180 ٠
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ٚاستذادِٗ بايكٝاؽ ٜتُجٌ ٗ اٯت:ٞ
.1

قايٛا بإٔ (إشا) ايؿذاٚ ١ٝ٥طف َهإٚ ،ايٛطف ٜطؾع َا بعسٚ ،ٙعًُت

ٗ اـدل عٌُ (ٚدست); ٭ْٗا َعٔاٖا(ٜٓٚ ،)1ػب(ٖ )2صا ايك ٍٛإٍ أب ٞبهط بٔ
بٔ اـٝا.)3(ٙ
.2

ٜك ٍٛثعًب  :إٕ ايهُرل (ٖ )ٛعُاز ،أ ٟنُرل ؾكٌْٚ ،كبت (إشا) َا

بعس ;ٙ٭ْٗا َعٓٚ ٢دست(.)4
.3

قايٛا  :نُرل ايٓكب اغتعرل ٗ َهإ نُرل ايطؾع (ٚ ،)5ايؿاٖس شلصا

قطا ٠٤اؿػٔ ايبكط( :ٟإٜاى ٜٴعٵبسٴ) (.)6
.4

ق :ٌٝايهُرل دا َٓ ٤كٛباڄ; ٭ْ٘ َؿع ٍٛب٘ٚ ،أقٌ ايهّ٬

(ؾإشا ٖٛ

ٜػاٜٗٚا) ،ثِ سصف ايؿعٌ ؾاْؿكٌ ايهُرل ٜٓٚ ،ػب ٖصا ايتٛد٫ ٘ٝبٔ َايو (،)7
َايو(ٚ ،)7ايؿاٖس عً ٘ٝقطا ٠٤عً ٞضن ٞاهلل عٓ٘  ( :ي ٔ٦أنً٘ ايص٥ب ٚمٔ
عكب١ڄ) (.)8

()1

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،704 /2ؾطح ايطنٚ ،194 /3 ٞإػين .106 /1

()2

ٜٛٓط  :إػين ٚ ،106 /1تصنط ٠ايٓشا.179 ٠

()3

أب ٛبهط بٔ اخل ٜا ٖٛ :ٙقُس بٔ أٓس بٔ َٓكٛض ايٓش َٔ . ٟٛأٌٖ زلطقٓس ي٘ تكاْٝـ
َٓٗاَ :عاْ ٞايكطإٓ ،ايٓش ٛايهبرل َٔ ٖٛٚ ،ؾٛٝر أب ٞعً ٞايؿاضغ .ٞتٖ320 ٗٛـ.
ٜٛٓط  :طبكات ايعبٝسٚ .117 ٟإْبا ٙايطٚاٚ ،54 /3 ٠ايبًػٚ ،252 ١ا٭ع.308 /5 ّ٬

()4

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،704 /2ؾطح اٍضنٚ ،195 /3 ٞتصنط ٠ايٓشا.178 ٠

()5

ٜٛٓط  :إػين .106 /1

()6

غٛض ٠ايؿاؼ ١آٜٛٓ ،5 :١ٜط :إؼاف ؾه ٤٬ايبؿط بايكطا٤ات ا٭ضبع ١عؿط .364 /1

()7

ٜٛٓط  :إػين .107 /1

()8

غٛضٜٛ ٠غـ ،آٜٛٓ ،14 :١ٜط إعطاب ايكطا٤ات ايؿٛاش .683 /1
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أْ٘ َؿعَ ٍٛڀًلٚ ،أقٌ ايه ّ٬ؾإشا ًٖٜ ٛػع يػعتٗا ،ثِ سصف ايؿعٌ

.5

نُا تكَ ( :ٍ ٛا ظ ٜٷس إ ٫ؾٴطبٳ اٱبٌ ) ثِ سصف إهاف ٖٚ ،صا ايتٛدْ ٘ٝكً٘
ايؿًٛبٌ عٔ ا٭عًِ(.)1
إٔ ايهُرل ايجآَْ ٞكٛب عً ٢اؿاٍ َٔ ايهُرل ٗ اـدل احملصٚف،

.6

ٚا٭قٌ (ؾإشا ٖ ٛثابت َجًٗا ) ،ثِ سصف إهاف ؾاْؿكٌ ايهُرلٚ ،اْتكب ٗ
سػٳ ڈٔ شلا)
ايًؿ ٜعً ٢اؿاٍ عً ٢غب ٌٝايٓٝابْٛٚ ، ١رل شٍى قٛشلِ( :قه ٫ٚ ١ٝأبا ٳ
عً ٢إنُاض (َجٌ) ؾشصف (َجٌ) ْٚاب عٓ٘ ايهُرل بعس اْؿكاي٘ٚ ،أخص إعطاب٘
 ٖٛٚايٓكب(.)2
ٚقس اعذلض عً ٢سذر ايهٛؾَ ٌٝا :ًٜٞ
ضز استذادِٗ بايػُاعٜ ،ك ٍٛابٔ ايؿذطٕٚ (( : ٟا مل ٜٛؿط ايهػاٞ٥

.1

يًٓكب نإ قكاضا ٙا٫يتذا ٤إٍ

عذ ١قٝاغٜ ١ٝسؾع بٗا إْهاض غٝبٜ٘ٛ

ايػُاعٚ ،ايتؿبح بك ٍٛأعطاب أسهطٚا ؾػًٛ٦ا عٔ شيوٚ ،نإ يًهػاٞ٥
بِٗ أْػٜٚ ،)3()) ١ط ٣ا٭ْباض ٟشيو استذاد ڄا ؾاشڄا ٜ ٫ع بأ ب٘ ،ناؾعّ بـ (ئ)،
ٚايٓكب بـ(مل); ٚ٭ْ٘ قس ض ٟٚأِْٗ أعڀٛا عًَ ٢تابع ١ايهػا ٞ٥دع٬ڄ ،ؾ٬
ٜه ٗ ٕٛقٛشلِ سذ ١يتڀطم ايتُٗ ٗ ١إٛاؾك.)4(١
نُا ضز استذادِٗ بايكٝاؽ:
 .1ؾأبڀٌ ايك ٍٛبإٔ (إشا) ايؿذآَ ١ٝ٥عيٚ( ١دست); ٭ْٗا ي ٛناْت نُا قٌٝ
يٛدب إٔ تطؾع ؾاعٌ ٚتٓكب َؿعٛيٌ ٚ .قٛشلِ إْٗا َعٓاٖا  ٫ٚتعٌُ عًُٗا ق: ٌٝ
بأْٗا ٗ ايًؿٚ ٜطف َهإٚٚ ،طف إهإ هب ضؾع إعطؾتٌ بعس.ٙ
()1

ٜٛٓط  :إػين .107 /1

()2

ٜٛٓط  :أَاي ٞبٔ اؿادب ٚ ،142 /4إػين .107 /1

()3

أَاي ٞبٔ ايؿذط.35 /2 ٟ

()4

ٜٛٓط  :ايًباب  ،498 /1اٱْكاف .704 /2
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(ٚدست) ؾذلؾع ا٭ ;ٍٚ٭ْٗا ٚطف،

ٚقٛشلِ :إْٗا تعٌُ عٌُ ايٛطف ٚعٌُ

ٚتٓكب ايجاْ ٞعً ٢أْٗا ؾعٌ ٜٓكب َؿعٛيٌ ،أبڀٌ أٜهاڄ; ٭ٕ إعُاشلا عٌُ
ايٛطف ٜٴبك ٞإٓكٛب بْ ٬اقبٚ ،إعُاشلا إعُاٍ ايؿعٌ ٜٴًعّ إهاز ؾاعٌ
َٚؿعٛيٌٚ ،يٝؼ إٍ شيو غب.)1(ٌٝ
 .2أبڀٌ ق ٍٛثعًب بإٔ

(ايعُاز) عٓس ايهٛؾ ٖٛٚ ٌٝنُرل

(ايؿكٌ) عٓس

ايبكطَ ٌٜتؿل عً ٢أْ٘ هٛظ سصؾ٘ َٔ ايه ٫ٚ ،ّ٬ىتٌ إعَٓ ٢جٌ  ( :نإ
ظٜس ٖ ٛايكا( ٚ )ِ٥نإ ظٜس ايكا.)2( )ِ٥
 .3ضز ابٔ ٖؿاّ تٛد ٘ٝابٔ َايو ٗ إٔ نُرل ايٓكب اغتعرل ٗ َهإ نُرل
ايطؾع ،بإٔ شيو ٜ ٫تأت ٢ؾُٝا أداظ ٗ ٙٚم ( : ٛؾإشا ظٜس ايكا ) ِ٥بايٓكبٚ ،إٔ
ٖصا ٜٛد٘ ٗ ايٓعت إكڀٛع ،أ ٚساٍ عً ٢ظٜاز( ٠أٍ) ٖٚصا ٜ ٫كاؽ عً.)3(٘ٝ
 .4اعذلض عً ٢ق ٍٛإٔ ايهُرل َٓكٛب عً ٢اؿاٍ بإٔ شيو ٜكح ؾُٝا ّهٔ
إٔ هعٌ سا٫ڄ ٚ ،أَا إشا نإ ا٫غِ ايجاَْ ٞعطؾ ١ؾٜ ٬كح شيو ٫ٚغُٝا إٕ
نإ َهُطاڄ(.)4
أضاع الرتجٖح عٍد البعم٘:

مل ٜعتُس ايبعً ٞعً ٢أ ٟزي ٗ ٌٝتطدٝش٘.
الرتجٗح:

()1

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،705 /2تصنط ٠ايٓشاٚ ،180 ،179 ٠إػين .107 ،106/1

()2

ٜٛٓط  :اٱْكاف ٚ ،705 /2ؾطح ايطنٜٛٓ ،195 /3 ٞط  :تصنط ٠ايٓشا.180 ٠

()3

ٜٛٓط  :إػين .106 /1

()4

ٜٛٓط  :أَاي ٞابٔ اؿادب ٚ ،142/4أَاي ٞابٔ ايؿذطٚ ، 350/2 ٟتصنط ٠ايٓشا.179 ٠
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ايطادح َصٖب ايبكط ;ٌٜيٛضٚز ايػُاع ب٘ ،ؾعً ٘ٝؾٛاٖس َٔ ايكطإٓ
ايهطٚ ِٜشيو ٗ قٛي٘ تعاٍ :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼﭼ ،أَا َصٖب ايهٛؾ ٌٝؾتهعؿ٘
نجط ٠ايتكسٜطات.
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ارتامتٛ
اؿُس هللٚ ،ايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً ٢غٝسْا قُس

ٚعً ٢آي٘ ٚقشب٘

أْعٌ.
ٗ ختاّ زضاغيت يذلدٝشات ايبعً ٗ ٞنتاب٘ (ايؿاخط) ٚبتٛؾٝل َٔ اهلل
عع ٚدٌ ،اتهشت ايٓتا٥ر اٯت: ١ٝ
.1

يًبعً ٞؾدكَ ١ٝتُٝع ،٠ؾكس أيچـ ٗ عً ّٛايعطب َٔ ١ٝمٚ ٛيػ ،١نُا

أيچـ ٗ عً ّٛايس َٔ ٜٔؾك٘ ٚسسٜحٚ ،قس بطظ شيو ٗ َ٪يؿات٘.
.2

اعتُس ٗ ؾطس٘ يـ (اؾٌُ) عً ٢شنط ْل اؾطداْ ٗ ٞإكسَ ،١ثِ

ٜعكب عً ٘ٝبايؿطحَ ،عتُساڄ ٗ ؾطس٘ عً ٢شنط آضا ٤ايعًُاَ ،٤كطساڄ ٗ
ايػايب بصنط ضأٚ ،ٜ٘آضا ٤ايبعً ٞتػتٓس ٗ أنجطٖا عً ٢أزي ١ايٓشٚ ٛأقٛي٘ ،
ٖا ٜسٍ عً ٢زق ١عًُ٘ ٗ ايٓش. ٛ
.3

بطظ َصٖب ايبعً َٔ ٞخ ٍ٬ايسضاغ ١ؾكس نإ بغساز ٟا٫ػا ،ٙؾٜٗ ٛتبع

آضا ٤ايبكط ٗ ٌٜغايب إػاٚ ،ٌ٥مل ٜ٪ٜس ايهٛؾ ٌٝإ ٗ ٫أضبع ٖ : ٞايعاٌَ ٗ
إهاضع ،ايكٚ ٗ ٍٛطؾ١ٝ

(غ ،)٣ٛايعاٌَ ٗ إػتجٓ ٢بـ

(إٚ ،)٫تكسِٜ

خدل_(يٝؼ) عًٗٝا .
.4

تابع (غٝب ٗ )ٜ٘ٛغبع عؿطَ ٠ػأي ،١بُٓٝا تابع ْٗٛض ايٓشا ٗ ٠غت

عؿطَ ٠ػأٍٖٚ ، ٠صا زيٚ ٌٝانح عً ٢إٔ ايبعً ٞقس تأثط بعكً١ٝ
غطاب ٗ ١شيو ؾٗ ٛوص ٚسص ٚغايب عًُا ٤ايٓش ،ٛؾـ
ٚن ٕٛايبعًٜ ٞػرل عًَٗٓ ٢ر

(غٝب٫ٚ ،)ٜ٘ٛ

(غٝب )ٜ٘ٛؾٝذ ايٓشا،٠

(غٝب )ٜ٘ٛزي ٌٝعً ٢إٔ ؾهط ٙايٓش ٟٛنإ

َتعُكاڄ.
.5

اعتُس ايبعً ٞنجرلڄا ٗ تطدٝشات٘ عً ٢ايسي ٌٝايعكً ،ٞؾل ز أعٌُ عكً٘

ٗ أسهاَ٘ ايٓشٚ ،١ٜٛبطظ شيو ٗ فُٛع َٔ ١إػا ،ٌ٥عسزٖا ث٬خ عؿط٠
َػأيَٗٓ ،١ا ( :أقٌ ْ ٕٛإجٓٚ ٢اؾُع)(ٚ ،ع ١َ٬ايكطف)(ٚ ،تأخط ا٫غتؿٗاّ
عٔ ا٭ؾعاٍ إتعسٕ ١ٜؿعٛيٌ )ٜٚ ،عكب بٗصا ايسيَ ٗ ٌٝػا ٌ٥أخط ٣بعس إٔ ٜسيٌ
بأق ٍٛايٓش َٔ ٛزلاع ٚقٝاؽ ٚغرل ٙا َٔ ،شيو سهُ٘ ٗ عً ١بٓا( ٤ؾعاٍ) َٔ
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(أؾعٌ) ؾكس اعتُس عً ٢قٝاؽ ايؿب٘ ،ؾٜٗ ٛط ٣إٔ (ؾعاٍ) َٔ (أؾعٌ) َبين; ٭ْ٘
أؾب٘ اؿطف ٗ عسّ ايتعًل بعاٌَ٪ٜٚ ،نس ٖصا بايسي ٌٝايعكً ،ٞؾٗصا ايكٍٛ
َڀطز ٗ ايهٜٓ ٫ٚ ّ٬تكض بؿ. ٤ٞ
.6

ٗ فاٍ اعتُاز ٙعً ٢ايػُاع نإ َهجطڄا َٔ إٜطاز ايؿٛاٖس ايؿعط،١ٜ

ٖٚصا ساٍ نجرل َٔ ايٓشا ;٠٭ٕ ايؿعط ٗ ْٛطِٖ ّجٌ يػ ١ايعطبٚ ،اٖ٫تُاّ ب٘
َٔ قبٌ ايبعًَ ٞا ٖ ٛإَٗٛ ٫طڄا َٔ َٛاٖط اٖتُاَ٘ بايػُاع .
.7

مل ٜػؿٌ ايبعً ٞايعً ١ايٓش ،١ٜٛؾكس عًٌ يًكٛاعس اييت ٜ٪ٜسٖا بعًٌ َٓاغب١

َٚكٓعٚ ،١قس نإ اعتُاز ٙبؿهٌ ٚانح عً٢

عً ١ايؿب٘  َٔ ٖٞٚايعًٌ

ايكٝاغ َٔ ،١ٝشيو َٓع٘ تكس ِٜخدل (يٝؼ) عًٗٝا ; ٭ْٗا تؿٝس ايٓؿ ٖٞٚ ،ٞغرل
َتكطؾٚ ،١بٗصا أؾبٗت (َا) ايٓاؾ(ٚ ١ٝعػ.)٢
.8

ضز ايبعً ٞبعه ڄا َٔ آضا ٤ايعًُا ٗ ٤فاٍ إثبات أسهاَٖ٘ٚ ،صا زيٌٝ

عًَ ٢كسضت٘ ٗ اغتٓبا ٙا٭سهاّٚ ،مل

ٜهٔ َهتؿ ٝڄا بايطز ؾل ٚ ،ٙإِا

نإ ٜتبع ٖصا بأزي ١ايٓش ٛإعطٚؾ ;١يٝجبت َا شٖب إي ٘ٝبا٭زي ١ايكاطعَٔ ،١
شيو تطدٝش٘ يه ٕٛسطٚف إس  ٚايًٌ ٗ إجٓٚ ٢اؾُع سطٚف

إعطابٚ ،ضز

إصاٖب ا٭خطٖ ٗ ٣ص ٙإػأيَ ،١ػتٓسڄا عً ٢قٝاؽ ايؿب٘ .
.9

نإ ايبعًَ ٞتابع ڄا ٯضا ٤بعض ايٓشا ،٠يهٔ ايباضظ يسَ ٖٛ ٟٙتابع ١ؾٝد٘

ابٔ َايو ٗ بعض ايذلدٝشات ،ؾكس بًؼ فُٛع إػا ٌ٥اييت تابع ؾٗٝا ابٔ َايو
غبع عؿطَ ٠ػأيَٗٓ ،١ا  :ظٜاز( ٠نإ) آخطاڄ ،تعسز اؿاٍ ٚقاسبٗا َؿطز،
سهِ ايهُرل إتكٌ باغِ ايؿاعٌ ،ؾعً( ١ٝأؾعٌ) ٗ قٝػَ( ١ا أؾعً٘).
 .10مل ٜسيٌ ايبعً ٞعً ٢ضأ ٗ ٜ٘تػع َػاٚ ، ٌ٥يعٌ قً ١عسز إػا ٌ٥اييت مل
ٜسيٌ ؾٗٝا بسيَ ٌٝكاضْ ١بأزيت٘ عً ٢املغا ٌ٥ايباق ١ٝزي ٌٝق ٟٛعً ٢اغتؿازت٘ َٔ
عًِ أق ٍٛايٓشَٚ ،ٛس ٣ايٓٛط ايجاقب ٗ اغتدساّ ٖص ٙا٭زي ٗ ١غايب
تطدٝشات٘.
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الفّازع العاوٛ
- 1فّسع اآلٖات الكسآٌٗ.ٛ
- 2فّسع األحادٖح الٍبٕٖ.ٛ
- 3فّسع األغعاز ٔاألزجاش.
- 4فّسع األعالً.
- 5فّسع املصادزٔ ،املساجع.
- 6فّسع املٕضٕعات.
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فّسع اآلٖات الكسآٌٗٛ
اٯ١ٜ

اغِ ايػٛض٠

ضقُٗا

ضقِ ايكؿش١

ﭽﭢ ﭣ ﭼ

ايؿاؼ١

5

451

ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ

ايبكط٠

58

442

ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ

ايبكط٠

108

214

ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ

ايبكط٠

150

241 -240

ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﭼ

ايبكط٠

158

444

ﭽﮦ ﮧ ﭼ

ايبكط٠

267

158

ﭽﭥ ﭦﭧ ﭼ

ايبكط٠

271

197

ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ

آٍ عُطإ

43

442

ﭽ ﮬ ﮭﮮ ﭼ

آٍ عُطإ

113

185

ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵﭼ

آٍ عُطإ

167

122 -120

ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ

ايٓػا٤

78

75

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ

ايٓػا٤

128

377

ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ

ايٓػا٤

146

236

ﭛﭼ
ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭜ

ايٓػا٤

148

242

ﮐﭼ
ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮑ

ايٓػا٤

157

242

ايٓػا٤

175

236

إا٥س٠

38

177

ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳﯴ ﯵﯶ ﭼ
ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ
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اٯ١ٜ

اغِ ايػٛض٠

ضقُٗا

ضقِ ايكؿش١

ﰊﭼ
ﭽﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰋ

إا٥س٠

95

359

ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭼ

ا٭ْعاّ

132

297

ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭼ

ا٭عطاف

108

450

ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ

ا٭عطاف

162

442

ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ

ايتٛب١

6

377

ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ

ٖٛز

8

290

(ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ)

ٖٛز

72

125

ﭽﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ

ٜٛغـ

14

451

ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭼ

ٜٛغـ

31

299 -297

ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ

اؿذط

2

369

ﮚﭼ
ﮛ
ﭽﮗ ﮘ ﮙ

ايهٗـ

18

159

ﭽﯚ ﯛ ﭼ

ايهٗـ

31

106

ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﭼ

ايهٗـ

50

116

ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﭼ

ط٘

20

450

ﭽﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭼ

ايٌُٓ

89

151 -149

(ﮅﮆﮇ ﮈ ﮉ)

ايعٓهبٛت

33

245

ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ

ايكاؾات

55

214

ﭽﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂﮃ ﮄ ﭼ

م

30

432

ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯲﯴ
ﯳ
ﯮﯯﯰ ﯱ

459

ايعَط

67

206

اغِ ايػٛض٠

اٯ١ٜ

ضقُٗا

ضقِ ايكؿش١

ﯵ ﯶﯷ ﭼ
ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ

ايعَط

73

316 -315

ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧ ﭨ ﭩﭫﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ

اؾاث١ٝ

5 -3

393

ﭼﭽ ﭾﭼ
ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ

قُس

16

215

ﭽﮦ ﮧ ﮨﭼ

م

9

375

ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ

ايصاضٜات

22

149

ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﭼ

ايٛاقع١

2

294

ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ

ايٛاقع١

95

374

ﭠﭼ
ﭡ
ﭽﭜﭝ ﭞ ﭟ

اجملازي١

12

402

ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪﭼ

اؾُع١

8

176

ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﭼ

إعٌَ

12

130

ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ

ايكٝاَ١

40

297

ﭽﭜ ﭝﭞ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ

اْ٫ؿكام

2 -1

316

ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﭼ

ايػاؾ١ٝ

22

185

ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ

ايهش٢

5

237

ﭽﯤ ﭼ

ايعًل

15

270

ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭮ ﭯ ﭰﭼ

ايعيعي١

2 -1

445

460

فّسع األحادٖح الٍبٕٖٛ

اؿسٜح

ضقِ ايكؿش١

((ابسٚ٤ا َا بسأ اهلل تعاٍ ب٘))

444

((إٕ ٜهٓ٘ ؾًٔ تػً٘ عً))٘ٝ

231

((ب٦ؼ خڀٝب ايك ّٛأْت))

444

(( َا أْتِ ٗ غٛانِ َٔ ا٭َِ إ ٫نايؿعط ٠ايبٝها ٗ ٤دًس ايجٛض ا٭غٛز))...

211

((ٜاضب ناغ ٗ ١ٝايسْٝا عاض ٗ ١ٜاٯخط))٠

172

461

أٔالً :األغعاز:
ايكاؾ١ٝ

فّسع األغعاز ٔاألزجاش
ايكاٌ٥

ايبشط

ضقِ ايكؿش١

باب اشلُع٠
ؾكٌ اشلُع ٠إهُ١َٛ
ايسَا٤ٴ

ظٖرل بٔ أب ٞغًُ٢

ايٛاؾط

223

باب ايبا٤
ؾكٌ ايبا ٤إؿتٛس١
ايطقابا

اؿاضخ بٔ ٚامل

ايٛاؾط

110

ؾكٌ ايبا ٤إهُ١َٛ
ؽٝبٴ

---

ايٛاؾط

307

اـبٴ

---

ايهاٌَ

317

اـڀٛبٴ

دابط بٔ ضإٔ٫

ايٛاؾط

266

َهصٚبٴ

أب ٛزا٩ز اٱٜازٟ

ايبػ٘ٝ

213

لٝبٴ

ايعذرل ايػًٛيٞ

ايڀٌٜٛ

397

ؾكٌ ايبا ٤إهػٛض٠
ايعًب

دطٜط

إٓػطح

283

باب ايتا٤
ؾكٌ ايتا ٤إهُ١َٛ
تبٝتٴ

عُط بٔ قعاؽ

ايٛاؾط

164

باب ايساٍ
ؾكٌ ايساٍ إؿتٛس١
عٛزا

ايؿطظزم
ؾكٌ ايساٍ إهػٛض٠

462

ايڀٌٜٛ

102

ايكاؾ١ٝ
ٖٓسٹ

ايكاٌ٥
---

ايبشط

ضقِ ايكؿش١

ايڀٍٟٛ

66

باب ايطا٤
ؾكٌ ايطا ٤إهُ١َٛ
أْٛٛضٴ

ابٔ ٖطَ١

ايبػ٘ٝ

34

تكؿطٴ

تأب٘ ؾطاڄ

ايڀٌٜٛ

83

عاضٴ

ثابت قڀٓ١

ايهاٌَ

369

ؾكٌ ايطا ٤إهػٛض٠
سصاضڇ

ايٓابػ ١ايصبٝاْٞ

ايهاٌَ

206

ايػُطڇ

فٓ ٕٛي٢ًٝ

ايبػ٘ٝ

108

َاْسضٟ

ْكٝب بٔ ضباح

ايڀٌٜٛ

221

باب ايعٌ
ؾكٌ ايعٌ املنُ١َٛ
ٜتهطعٴ

نجرل عع٠

ايڀٌٜٛ

354

ٜٓؿعٴ

ايٓابػ ١اؾعسٟ

ايڀٌٜٛ

216

باب ايكاف
ؾكٌ ايكاف إهُ١َٛ
٫سلٴ

ايڀٌٜٛ

---

307

باب ايهاف
ؾكٌ ايهاف إؿتٛس١
يػٛا٥ها

ا٭عؿ ٢ايهبرل

ايڀٌٜٛ

214

باب ايّ٬
ؾكٌ اي ّ٬إهػٛض٠
أقتاٍڇ

ا٭عؿ٢

اـؿٝـ

172

أٚقاٍ

٭ب ٞقٝؼ ا٭غًت

ايبػ٘ٝ

148

463

ايكاؾ١ٝ
اؾسٍڇ
َٗبٌڇ

ايكاٌ٥
--٭ب ٞنبرل اشلصيٞ

ايبشط

ضقِ ايكؿش١

ايبػ٘ٝ

382

ايهاٌَ

61

باب إِٝ
ؾكٌ إ ِٝإؿتٛس١
إكسَا
َعُٛا

عباؽ بٔ َطزاؽ
---

ايڀٌٜٛ

117

ايڀٌٜٛ

246

ؾكٌ إ ِٝإهُ١َٛ
ٖؿاّٴ

اؿاضخ بٔ خايس

ايٛاؾط

262

باب ايٕٓٛ
ؾكٌ ايٓ ٕٛإؿتٛس١
َٔ نإٳ

دطٜط

ايبػ٘ٝ

428

ؾكٌ ايٓ ٕٛإهػٛض٠
أٚإڇ

ضدٌ َٔ أظز ايػطا٠

ايڀٌٜٛ

171

تعطؾْٞٛ

غش ِٝبٔ ٚثٌٝ

ايٛاؾط

179

ؾؿساْٞ

اَط ٩ايكٝؼ

ايڀٌٜٛ

173

يباْٗا

أب ٛا٭غٛز ايس٩يٞ

ايڀٌٜٛ

232

باب ايٝا٤
ؾكٌ ايٝا ٤إؿتٛس١
ساؾٝا

فٓ ٕٛي٢ًٝ

ايڀٌٜٛ

295

غازٜا

ظٖرل بٓت أب ٞغًُ٢

اٍطٌٜٛ

177

464

ثاٌٗاً :األزجاش:
باب ايطا٤
ؾكٌ ايطا ٤ايػانٓ١
ٜٓتكطٵ

204

--ؾكٌ ايطا ٤إؿتٛس١

أطرلا

130

--باب ايهاف
ؾكٌ ايهاف إؿتٛس١

أٖٛانا

397

--باب ايٕٓٛ
ؾكٌ ايٓ ٕٛإؿتٛس١

زٜٓا

عبساهلل بٔ ضٚاس١

431

ؾكٌ ايٓ ٕٛإهػٛض٠
إٓ١

105

---

465

فْزع األعالً
ايعًِ

ضقِ ايكؿش١

ا٭بصٟ

422 -45

أٓس ايؿطٜؿٞ

8

اٱظْبكٞ

8

ا٭ظٖطٟ

410 -301 -258 -268 -267 -165 -162 -106 -86

ا٭سلْٞٛ

257

ا٭عًِ

394 -340 -36

ابٔ ا٭ْباضٟ

-140 -139 -136 -85 -66 -48 -44 -34 -33
-311 -307 -282 -274 -238 -235 -224 -16
452 -420 -379 -378 -371 -370 -350 -335

ابٔ باؾاش

323 -142 -257

ابٔ ايباشف

174 -142

ايباقٛيٞ

8

ابٔ بطٖإ

426 -290 -54

ايبڀًٛٝغٞ

320 -311 -289 -74 -83 -8

ايبػسازٟ

11

أب ٛبهط بٔ ؾكرل

186

ايبًٓػٞ

8

ثعًب

444 -418 -332 -156 -37

ايجعًيب

8

اؾطَٞ

349 -320 -170 -116 -38

اؾعٚيٞ

434 -430

أب ٛدعؿط ايٓشاؽ

420 -381 -331 -58 -56

ابٔ دين

391 -227

اؾٖٛطٟ

-279 -256 -234 -210 -177 -122 -74 -65 -44
434 -433 -427 -400 -344 -329 -293
466

ايعًِ

ضقِ ايكؿش١

ابٔ اؿادب

450 -391 -321 -56

اؿطٜطٟ

335

أب ٛاؿػٔ ايبكطٟ

206

أب ٛسٝإ

-165 -163 -151 -146 -102 -88 -74 -73 -41
-328 -327 -267 -262 -256 -246 -236 -174
434 -404 -403 -385 -379 -363 -355 -342 -344

ابٔ خطٚف

426 -374 -362 -146 -142 -122 -117

ابٔ اـؿاب

254 -8

اـهطاٟٚ

87

خڀاب

430

ا٭خؿـ

-168 -134 -118 -116 -65 -52 -41 -40 -39
-245 -241 -206 -200 -199 -177 -176 -170
-390 -384 -375 -379 -346 -340 -322 -316
435 -430 -424 -423 -422 -401 -400 -393 -392

اـً ٌٝبٔ أٓس
ايؿطاٖٝسٟ

-269 -268 -267 -266 -197 -170 -164 -43
448 -446 -434 -421 -403 -401 -361

اـٛاضظَٞ

406 -323 -8

ابٔ زضغتٜ٘ٛ

444 -430 -406 -200 -171

زضٜٛز

431

ايصٖيب

12

ايطبعٞ

444 -431 -35

ابٔ أب ٞايطبٝع

171

ايطنٞ

-261 -182 -173 -162 -125 -47 -45 -33 -31
-342 -332 -322 -308 -294 -275 -273 -266
439 -435 -403 -399 -394 -374 -368 -354 -353

ايطَاْٞ

346 -267 -247 -231 -134 -67

ايط٩اغٞ

195 -194

467

ايعًِ

ضقِ ايكؿش١

ايطْسٟ

302 -9

اٍظبٝسٟ

430

ايعداز

-140 -135 -134 -117 -74 -67 -64 -47 -34
-326 -287 -283 -279 -260 -250 -170 -146
397 -393 -332 -327

ايعدادٞ

-261 -260 -250 -213 -198 -89 -47 -44 -32
446 -442 -427 -346 -337 -321

ايعكؿطٟ

-290 -254 -247 -185 -183 -118 -106 -72 -56
357 -427 -400 -321

ايعٜازٟ

47 -32

ايػبهٞ

12

ابٔ ايػطاز

-187 -185 -158 -154 -142 -123 -109 -56 -40
-337 -322 -320 -287 -230 -199 -182 -187
-434 -429 -427 -413 -409 -392 -381 -349
434 -446 -442

ايػًٗٞٝ

280 -129 -39

غٝبٜ٘ٛ

-77 -71 -65 -57 -49 -44 -43 -41 -30 -29
-127 -122 -121 -109 -105 -93 -89 -87 -82
-167 -165 -164 -157 -142 -139 -133 -130
-197 -185 -182 -180 -177 -172 -171 -170
-249 -247 -244 -230 -221 -217 -213 -209
-289 -287 -282 -280 -278 -267 -265 -259
-325 -322 -319 -310 -05 --303 -301 -297
-377 -366 -362 -361 -351 -344 -334 -326
-413 -411 -396 -401 -400 -392 -391 -390
-449 -441 -434 -427 -426 -422 -421 -420
454 -425

468

ايعًِ

ضقِ ايكؿش١

ابٔ ايػٝس

26

ايػرلاٗ

-142 -125 -123 -90 -82 -67 -64 -57 -54
-320 -307310 -290 -288 -270 -268 -249 -156
427 -405 -393 -349 -342 -340

ايػٛٝطٞ

-262 -174 -173 -163 -93 -91 -88 -40 -39
437 -410 -397

ايؿاطيب

371 -368 -296 -265 -134 -91 -47

ايؿاؾعٞ

442

ابٔ ايؿذطٟ

410

ايؿًٛبٌ

433 -427 -411 -384 -290 -117

ايكبإ

437 -332 -302

ايكطمض ٟ

12

اٍمَٟطٟ

334 -346 -340 -58 -30

ابٔ طاٖط

374 -331 -291 -174

ابٔ ايڀطا٠ٚ

374

ابٔ طًش١

393 -36

ابٔ أب ٞايعاؾ١ٝ

36

ابٔ عبسايساِٜ

10

ع بز ايكاٖط اؾطداْٞ

-321 -288 -282 -257 -254 -183 -140 -137
454 -356 -334 -327 -325

ابٔ عبس اشلازٟ

11

ابٔ عبس ايٛاضخ

288

أب ٛعبٝس٠

241

ابٔ عكؿٛض

-90 -83 -74 -73 -72 -66 -60 -58 -50 -49
-228246 -226 -210 -207 -198 -147 -102 -91
-357 -353 -349 -341 -340 -332 -295 -290
430 -429 -420 -405 -364 -358

469

ايعًِ

ضقِ ايكؿش١

ابٔ عكٌٝ

410 -87

ايعهدلٟ

-301 -280 -275 -257 -186 -178 -169 -75
-426 -414 -381 -371 -370 -350 -329 -302
446 -437 -427

أب ٛعً ٞايؿاضغٞ

-29
-122
-212
-340

-116 -109 -74 -65 -56 -44 -41 -30
-210 -198 -186 -174 -158 -142 -125
-337 -331 -299 -295 -289 -288 -221
-410 -400 -391 -381 -358 -344 -341
443 -434 -433 -432 -426 -411

عُط ايهطَاْٞ

11

عٝػ ٢ابٔ عُط

180 -170

أب ٛايؿتح ايبعًٞ

-64 -62 -60 -59 -55 -54 -53 -43 -41 -29
-105 -102 -93 -89 -88 -86 -84 -77 -71 -69
-139 -133 -131 -127 -120 -119 -116 -108
-167 -164 -163 -161 -157 -156 -153 -147
-190 -185 -182 -181 -179 -176 -170 -169
-221 -220 -216 -215 -209 -202 -197 -195
-240 -239 -234 -232 -230 -228 -226 -225
-258 -257 -253 -251 -249 -248 -244 -241
-281 -278 -276 -272 -271 -265 -263 -259
-297 -296 -293 -292 -287 -286 -284 -282
-315 -310 -308 -306 -304 -303 -301 -300
-339 -338 -334 -333 -325 -323 -319 -317
-365 -361 -359 -356 -355 -352 -344 -340343
-389 -387 -381 -380 -377 -376 -373 -366
-410 -409 -407 -406 -400 -399 -396 -394
-426 -420 -419 -418 -416 -415 -413 -412
-446 -445 -441 -440 -437 -436 -432 -431
470

ضقِ ايكؿش١

ايعًِ

454 -453 -449 -448
ايؿطا٤

-116 -111 -95 -87 -85 -84 -75 -61 -47 -37
-200 -193 -190 -180 -171 -168 -1515 -143
-289 -284 -280 -274 -273 -241 -210 -206
448 -443 -393 -391 -374 -332 -330 -329 -299

ابٔ ؾ٬ح ايُٝين

440 -439

قڀطب

434 -313 -280 -47 -32

ابٔ ايكِٝ

12

ايهػاٞ٥

-159 -145 -122 -109 -87 -86 -75 -61 -37
-393 -379 -368 -266 -227 -191 -171 -167
452 -450 -449 -443

ايهاؾٝذٞ

390

ابٔ نٝػإ

-403 -397 -355 -337 -327 -156 -109 -73 -44
435 -426

إاظْٞ

-384 -170 -122 -117 -65 -52 -49 -36 -34
424 -401 -386

ابٔ َايو

-172 -122 -73 -58 -54 -51 -50 -47 -45 -31
-238 -237 -235 -231 -213 -207 -198 -174
-302 -294 -288 -265 -256 -255 -246 -245
-344 -340 -339 -332 -331 -327 -320 -307
434 -423 -410 -403 -402 -374 -363 -362 -353

إايكٞ

406 -280 -270 -268 -265 -242 -234 -189

إدلز

-153 -146 -139 -118 -101 -77 -52 -49 -30
-230 -217 -209 -199 -185 -182 -170 -157
-344 -319 -287 -283 -282 -269 -249 -247
-429 -427 -422 -413 -403 -378 -370 -348
441 -434 -433

471

ايعًِ

ضقِ ايكؿش١

قُس ايػطْاطٞ

8

قُس ايككرلٟ

8

إطازٟ

270 -269 -267 -147 -14

ابٔ َها٤

393 -159

إڀطظٟ

254

إهٛزٟ

340

ابٔ إٗرل

11

أبَٛ ٛغ٢

331

ابٔ ايٓا ِٚا٭ْسيػٞ

437 -420 -340 -224 -140 -122 -86 -85 -84

ايٟٓٚٛ

11

اشلطٟٚ

438

ابٔ ٖؿاّ

-437 -340 -306 -301 -268 -266 -174 -33
453 -439

ٖؿاّ ايهطٜط

443 -392 -245 -159 -85 -32

ابٔ ٫ٚز

331

ابٔ أب ٞايٝػط

11

ابٔ ٜعٝـ

-201 -178 -165 -135 -124 -82 -81 -74 -58
-272 -257 -254 -253 -247 -231 -230 -222
-373 -370 -369 -350 -345 -321 -316 -273
400 -399 -384 -383

ْٜٛؼ بٔ سبٝب

170 -165

ايْٝٛٝين

10

472

فّسع املصادز ٔاملساجع
1

إؼاف ؾه ٤٬ايبؿط بايكطا٤ات ا٭ضبع ١عؿط ،٭ٓس ايبٓا،ت  :ز ،ؾعبإإزلاع ،1:ٙ ،ٌٝعامل ايهتب ،برلٚت ،ايكاٖطٖ1407 ،٠ـ.ّ1987،

2

أزب ايهتاب٫ ،بٔ قتٝب ،١ٝت  :عً ٞؾاعٛض 1: ٙ ،زاض ايهتب ايعًُ،١ٝبرلٚتٖ1408،ـ.ّ1988 -

3

-اضتؿاف ايهطب ،٭ب ٞسٝإ ا٭ًْسغ،ٞت

 :ز ،ضدب قُس،1: ٙ ،

َهتب ١اـال ،ٞايكاٖطٖ1418 ،٠ـ.ّ1998 -
4

ا٭ظٖ ٗ ١ٝعًِ اؿطٚف ،يًٗط ،ٟٚت  :عبس إعٌ إًٛسَ ،ٞڀبٛعاتفُع ايًػ ١ايعطب ١ٝبسَؿلٖ1413 ،ـ.ّ1993 -

5

-أغطاض ايعطب٫ ،١ٝبٔ ا٭

ْباض ،ٟت  :قُس سلؼ ايس ،1: ٙ ،ٜٔزاض

ايهتب ايعًُ ،١ٝبرلٚتٖ1418 .ـ .ّ1997 /
6

-إق٬ح اـًٌ ايٛاقع ٗ اؾٌُ يًعداد ،ٞيًبڀًٛٝغ ،ٞت

ٓ :ع٠

ايٓؿطت ،1:ٙ،ٞزاض ايهتب ايعًُ ،١ٝبرلٚتٖ1424 -ّ2003 ،ـ.
7

أق ٍٛايتؿهرل ايٓش ،ٟٛز  :عً ٞأب ٛإهاضّ ،1 : ٙ ،زاض غطٜب،ايكاٖط.ّ2006 ،٠

8

-أق ٍٛايٓش ٛعٓس ابٔ َايو ،خايس ؾعبإٙ ،

َ ،1:هتب١

اٯزاب،ايكاٖطٖ1427 ،٠ـ.ّ2006 -
9

ا٭ق ٍٛزضاغ ١إبػتُٛٝيٛد ١ٝيًؿهط ايًػ ٟٛعٓس ايعطب ،يتُاّ سػإ،عامل ايهتبٖ1425 ،ـ.ّ2004

10

ا٭ق ٗ ٍٛايٓش،ٛ٭ب ٞبهط ايػطاز،ت  :عبس اؿػٌ ايؿتً،3 : ٙ ،ٞ
ٖ1416ـ.ّ1996 -

11

إعطاب ايكطا٤ات ايؿٛاش ٭ب ٞايبكا ٤ايعهدل ،ٟت  :قُس ايػٝس ععٚظ،
 ،1:ٙعامل ايهتب ،برلٚت ٖ1417ـ.ّ1996 -

12

إعطاب ايكطإٓ يًٓشاؽ ،ت  :ظٖرل ظاٖس ،2: ٙ،عامل ايهتبَ ،هتب١
ايٓٗه ١ايعطبٖ1405 ،١ٝـ.ّ1985 -
473

13

ا٭ع ،ّ٬ـرل ايس ٜٔايعضنً ،15 :ٙ ،ٞزاض ايعًِ يًُ.ّ2002 ،ٌٜ٬
-

14

اٱغطاب ٗ دسٍ ا ٱعطاب ،٭ب ٞايدلنات ا٭ْباض ،ٟت  :غعٝس ا٭ؾػاْ،ٞ
َڀبع ١اؾاَع ١ايػٛضٖ1377 ،١ٜـ.ّ1975 .

15

اٱغؿاٍ ٖٛٚ ،إػا ٌ٥إكًش َٔ ١نتاب َعاْ ٞايكطإٓ ٚإعطاب٘ يًعداز،
٭ب ٞعً ٞايؿاضغ ،ٞت

 :ز ،عبس اهلل عُط اؿاز إبطاٖ،ِٝاجملُع

ايجكاٗ ،زب.ٞ
16

ا٫قذلاح ٗ عًِ أق ٍٛايٓش ،ٛجل  ٍ٫ايس ٜٔايػٛٝط ،ٞقطأٚ ٠عًل عً ٘ٝز :
قُٛز ٜاقٛت ،نً ١ٝاٯزاب ،داَع ١طٓڀا،

ٖ1426ـ  ،ّ2006 ،زاض

إعطؾ ١اؾاَع.١ٝ
17

أَاي ٞابٔ ايؿذط ،ٟت  :قُٛز ايڀٓاسَ ،1: ٙ ،ٞهتب ١اـال،ٞ
ايكاٖطٖ1413 ،٠ـ.ّ1992 ،

18

ا٭َاي ٞايٓش٫ ،١ٜٛبٔ اؿادب ،ت
-

ٖ :ازٛٓ ٟزَ ،1: ٙ ،ٟهتب١

ايٓٗض ٠ايعطب ،١ٝعامل ايهتب ،برلٚت.ّ1985 -1405 ،
19

ْبا ٙايطٚا ٠عً ٢أبٓا ٙايٓشا ،٠ت :قُس أب ٛايؿهٌ إبطاٖ ، 1 : ٙ،ِٝزاض
إ-
ايؿهط ايعطب ،ٞايكاٖط٪َ ،٠غػ ١ايهتب ايجكاؾ ،١ٝبرلٚت،
ٖ1406ـ.ّ1986 -

20

اٱْكاف ٗ َػا ٌ٥اـ٬ف بٌ ايبكطٚ ٌٜايهٛؾ ،ٌٝ٭ب ٞايدلنات
ا٭ْباضَٚ ،ٟع٘ نتاب اْ٫تكاف َٔ اٱْكاف ،حملُس عبس اؿُٝس،
إهتب ١ايعكط ،١ٜقٝسا ،برلٚت.

21

أٚنح إػايو إٍ أيؿ ١ٝابًٔ َايو٫ ،بٔ ٖؿاّ ا٭ْكاضَٚ ،ٟع٘ نتاب
عس ٠ايػايو إٍ ؼكٝل أٚنح إػايو ،تأيٝـ قُس عبس اؿُٝس ،زاض
ايڀ٥٬ع ،ايكاٖط.٠

22

اٱٜهاح ،٭ب ٞعً ٞايؿاضغ ،ٞت :ز ،نا ِٚبح ض إطدإ ،2: ٙ ،عامل
ايهتب ،برلٚتٖ1416 ،ـ.ّ1996 -
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23

اٱٜهاح ٗ ؾطح إؿكٌ٫ ،بٔ اؿادب ،ت  :زَٛ ،غ ٢ايعًَ ،ًٞٝڀبع١
ايعاْ ،ٞبػساز.ّ1983،

24

اٱٜهاح ٗ عًٌ ايٓش ،ٛيًعداد ،ٞت
-

 :زَ ،اظٕ إباضى ،6 : ٙ ،زاض

ايٓؿا٥ؼٖ1416 ،ـ.ّ1996 -
25

ايبػ ٗ ٘ٝؾطح ٌْ ايعداد٫ ،ٞبٔ أب ٞايطبٝع ،ت  :ز ،عٝاز ايجبٝيت،
 ،1:ٙزاض ايػطب اٱغٖ1407 ،َٞ٬ـ.ّ1986

26

بػ ١ٝايٛعا ٗ ٠طبكات ايًػٚ ٌٜٛايٓشا ،٠يًػٛٝط ،ٞت :قُس أب ٛايؿهٌ
إبطاٖ ،2:ٙ ِٝزاض ايؿهط ،ايكاٖطٖ1399 ،٠ـ.ّ1979 -

27

ايبًػ ٗ ١تطادِ أ ١ُ٥ايٓشٚ ٛايًػ ،١جملس ايس ٜٔايؿرلٚظاباز ،ٟت  :قُس
إكط ،1:ٙ ،ٟزاض غعس ايس ،ٜٔزَؿلٖ1424 ،ـ.ّ2003 -

28

تاضٜذ ا٭زب ايعطب ٞيهاضٍ بطٚنًُإ
-

 ،تطْ ١ايسنتٛض  :ضَهإ

عبسايتٛابَ ،طادع :١ايػٝس ٜعكٛب بهط  ،زاض إعاضفَ ،كط ،ّ1983
.3 :ٙ
29

ايتبكطٚ ٠ايتصنط ،٠يًكُٝط ،ٟت  :ز ،ؾتش ٞعً ٞايس ،1: ٙ ،ٜٔزاض
ايؿهط ،زَؿلٖ1402 ،ـ.ّ1982 -

30

ايتب ٌٝعٔ َصاٖب ايٓش ٌٜٛايبكطٚ ٌٜايهٛؾ ،ٌٝيًعهدل ،ٟؼكٝل
ٚزضاغ : ١عبس ايطٓٔ ايعج ،ٌُٝضغايَ ١ادػترل ،داَع ١إًو عبس
ايععٜعٖ1396 ،ـ.

31

ؼك ٌٝعٌ ايصٖب َٔ َعسٕ دٖٛط ا٭زب ٗ عًِ فاظات ايعطب،
يٮعًِ ايؿٓتُط ،ٟت  :ز ،ظٖرل عبس احملػٔ غًڀإ٪َ ،2: ٙ ،غػ١
ايطغاي ،١برلٚتٖ1415 ،ـ.ّ1994 -

32

ايتدُرل  ،يًدٛاضظَ ،ٞت :ز ،عبس ايطٓٔ ايعج ،1 : ٙ،ٌُٝزاض ايػطب
اٱغ ،َٞ٬برلٚت.ّ1990 ،

33

تصنط ٠ايٓشا ،٠٭ب ٞسٝإ ا٭ْسيػ ،ٞت
-

 :ز ،عؿٝـ عبس ايطٓٔ،

٪َ ،1:ٙغػ ١ايطغاي ،١برلٚتٖ1406 ،ـ.ّ1986 -
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34

تصنط ٠اؿؿا ،ٚيًصٖيب ،ت  :عبس ايطٓٔ إعًُ ،ٞزا٥ط٠
-

إعاضف

ايعجُاْٖ1374،١ٝـ.
35

ايتصٚ ٌٜٝايتهُ ٗ ٌٝؾطح ايتػٗ ،ٌٝ٭ب ٞسٝإ ا٭ْسيػ ،ٞت
-

 :سػٔ

ٖٓسا ،1:ٙ ،ٟٚزاض ايكًِ ،زَؿلٖ1422 ،ـ.ّ2002 -
36

تػٗ ٌٝايؿٛا٥س ٚتهُ ٌٝإكاقس٫ ،بٔ َايو ،ت
-

 :قُس ناٌَ

بطنات ،زاض ايهتاب ايعطب.ّ1967 ،ّ1987 ،ٞ
37

ايتكطٜح عً ٢ايتٛنٝح ،ـايس ا ٭ظٖط ،ٟزاض إسٝا ٤ايهتب ايعطب،١ٝ
ايكاٖط.٠

38

ايتعًٝك ١عً ٢نتاب غٝب ،ٜ٘ٛ٭ب ٞعً ٞايؿاضغ ،ٞت  :ز ،عً ٞايكٛظ،ٟ
َ ،1:ٙڀبع ١ا٭َاْ ،١ايكاٖطٖ1410 ،٠ـ.

39

تٛنٝح إكاقس ٚإػايو بؿطح أيؿ ١ٝابٔ َايو ،يًُطاز ،ٟت
-

 :أٓس

ععٚظ ،1:ٙ ،إهتب ١ايعكط ،١ٜقٝسا ،برلٚتٖ1426 ،ـ.ّ2005 ،
40

ايتٛط ، ١٦يًؿًٛبٌ ،ت  :زٜٛ ،غـ إڀٛع ،ٙ ،بسَ ،ٕٚڀابع غذٌ
ايعطبٖ1401 ،ـ.ّ1981 -

41

اؾٌُ ،يعبس ايكاٖط اؾطداْ ،ٞت :عً ٞسٝسض ،زاض اؿهُ ،١زَؿل،
ٖ1392ـ .ّ1972 -

42

اؾٌُ ،يًعداد ،ٞت :ز ،عً ٞاؿُس٪َ ،5:ٙ ،غػ ١ايطغاي ،١برلٚت،
ٖ1417ـ.ّ1996 -

43

اؾٓ ٢ايساْ ،ٞيًُطاز ،ٟت :ز ،ؾدط ايس ٜٔقبا ،٠ٚقُس ؾانٌ،2: ٙ ،
زاض اٯؾام اؾسٜس ،٠برلٚتٖ1403 ،ـ .ّ1983 -

44

ساؾ ١ٝاـهط ٟعً ٢ؾطح ابٔ عك ٌٝعً ٢أيؿ ١ٝابٔ َايو ،زاض ايؿهط.
-

45

ساؾ ١ٝايكبإ عً ٢ؾطح ا٭سل ،ْٞٛت :ط٘ غعس ،إهتب ١ايتٛقٝؿ.١ٝ
-

46

سطٚف إعاْ ،ٞيًعداد ،ٞت :ز ،عً ٞاؿُس٪َ ،1: ٙ ،ؽغ ١ايطغاي،١
برلٚت ،زاض ا٭ٌَ ،ا٭ضزٕٖ1404 ،ـ.ّ1984 -
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47

خعاْ ١ا٭زبٚ ،يب يباب يػإ ايعطب ،ت
-

 :عبس ايػٖ ّ٬اض،ٕٚ

َ ،4 :ٙهتب ١اـال ٞايكاٖطٖ1418 ،٠ـ.ّ1997 -
48

اـكا٥ل٫ ،بٔ دين ،ت :ايؿطبٝين ؾطٜس ،٠زاض اؿسٜح ،أَاّ داَع١
ا٭ظٖطٖ1428 ،ـ.ّ2007 -

49

 :زاض اؾ،ٌٝ

ايسضض ايهآَ ٗ ١أع ٜإ إ ١٦ايجآَ ،١يًعػكٙ ،ْٞ٬
برلٚتٖ1414 ،ـ.ّ1993 -

50

زٜٛإ أب ٞا٭غٛز ايس٩ي ،ٞقٓع ١أب ٞغعٝس ايػهط ،ٟت
-

 :قُس آٍ

ٜاغٌ ،زاض َهتب ١اشلٖ1418 ،2 :ٙ ،ٍ٬ـ .ّ1998 -
51

زٜٛإ ا٭عؿ ٢ايهبرل ،ت :ز ،قُس سػٌ ،:1ٙ ،إڀبع ١ايُٓٛشد،١ٝ
ايكاٖط.٠

52

زٜٛإ اَط ٨اٍ قٝؼ ،ت َ :كڀؿ ٢عبس ايؿاٗ ،5: ٙ ،زاض ايهتب
ايعًُ ،١ٝبرلٚتٖ1425 ،ـ.ّ2004 -

53

زٜٛإ تأب٘ ؾطاڄ ،ت
-

 :عً ٞش ٚايؿكاض ؾانطٙ ،

 ،1:زاض ايػطب

اٱغٖ1404 ،َٞ٬ـ.ّ1984 -
54

زٜٛإ دطٜط ،ت  :زْ ،عُإ أٌَ ط٘ٙ ،
-

 ،3:زاض إعاضف،1119 ،

ايكاٖط.٠
55

زٜٛإ ظٖرل بٔ أب ٞغًُ ،٢ؾطس٘ ٚقسّ ي٘
-

 :عً ٞؾاعٛض ،زاض ايهتب

ايعًُ ،١ٝبرلٚت ،يبٓإٖ1408 ،1:ٙ ،ـ.ّ1988 -
56

 :ز ،و ٞاؾبٛض٪َ ،1: ٙ ،ٟغػ١

زٜٛإ ايعباؽ بٔ َطزاؽ ،ت
-

ايطغاي،١برلٚتٖ1412 ،ـ.ّ1991 -
57

زٜٛإ عبس اهلل بٔ ضٚاس ،١ت
-

 :زٚ ،يٝس قكاب ،1: ٙ ،زاض ايعً،ّٛ

ٖ1401ـ .ّ1981 -
58

زٜٛإ عبٝس اهلل بٔ قٝؼ ايطقٝات ،ت :ز قُس ٜٛغـ لِ ،اؾاَع١
ا٭َطٜه ،١ٝبرلٚت ،زاض قازض.
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59

 ،1:زاض ايهتب

زٜٛإ ايؿطظزم ،ؾطس٘ ٚنبڀ٘ ،عً ٞايؿاعٛضٙ ،
ايعًُ ،١ٝبرلٚتٖ1407 ،ـ.ّ1987 -

60

زٜٛإ نجرل ععْ ،٠عٚ ١ؾطس٘
-

 :ايسنتٛض ،إسػإ عباؽ ،زاض

ايجكاؾ ،١برلٚتٖ1391 ،ـ.ّ1971 ،
61

زٜٛإ فٓ ٕٛي : ٢ًٝت :ز ،عبس ايػتاض ؾطازَ ،1 : ٙ ،هتبَ ١كط،
.ّ1979

62

زٜٛإ ايٓابػ ١اؾعس ،ٟت  :زٚ ،انح ايكُس ،1: ٙ ،زاض قازض ،برلٚت،
.ّ1998

63

زٜٛإ ايٓابػ ١ايصبٝاْ ،ٞت  :قُس أب ٛايؿهٌ إبطاٖ ،2 : ٙ ،ِٝزاض
إعاضف ،ايكاٖط.٠

64
65

زٜٛإ اشلصي ،2:ٙ ،ٌٝزاض ايهتب إكط ،١ٜايكاٖط.ّ1995 ،٠
ايص ٌٜعً ٙ ٢بكات اؿٓابً ،١يًشاؾ ٜبٔ ضدب ت
-

 :ز ،عبس ايطٓٔ

ايعجَ ،1:ٙ ،ٌُٝهتب ١ايعبٝهإ ،ايطٜاضٖ1425 ،ـ.ّ2005 -
66

ضقـ إباْ ٗ ٞؾطح سطٚف إعاْ ،ٞيًُايك ،ٞت  :ز ،أٓس اـطا،ٙ
 ،3:ٙزاض ايكًِ ،زَؿلٖ1423 ،ـ.ّ2002 -

67

غط قٓاع ١اٱعطاب٫ ،بٔ دين ،ت
-

 :قُس سػٔ إزلاع ،ٌٝأٓس

ضؾس ٟعاَط ،2:ٙ ،زاض ايهتب ايعًُ ،١ٝبرلٚتٖ1428 -ّ2007 ،ـ.
68

غٓٔ ايساضقڀين ،يًساضقڀين ،ت  :عازٍ عبسإٛدٛز ،عًَ ٞعٛض،
ٖ1422 ،1:ٙـ  ،ّ2001 ،زاض إعطؾ ،١برلٚت ،يبٓإ.

69

ايؿاٖس ٚأق ٍٛايٓش ٗ ٛنتاب غٝب ،ٜ٘ٛيًسنتٛض ٠خسه ١اؿسٜج،ٞ
َڀبٛعات داَع ١ايهٜٛتٖ1394 ،1 :ٙ ،ـ ـ . ّ1974

70

ؾصضات ايصٖب ٗ أخباض َٔ شٖب٫ ،بٔ ايعُاز ،ت
-

 :عبس ايكازض

ا٭ضْا ،ٙٚ٩قُٛز ا٭ضْا ،1: ٙ ،ٙٚ٩زاض ابٔ نجرل ،زَؿل ،برلٚت،
ٖ1408ـ .ّ1998 -
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71

ؾطح ا٭سل ،ْٞٛإػَُٗٓ ٢ر ايػايو إٍ أيؿ ١ٝابٔ َايو ،يٓٛض ايسٜٔ
ا٭سل ،ْٞٛت :قُس ععٚظ ،1: ٙ ،إهتب ١ايعكط ،١ٜقٝسا _ برلٚت،
ٖ1431ـ.ّ2010 -

72

ؾطح أيؿ ١ٝابٔ َايو٫ ،بٔ ايٓا ،ِٚت
-

 :ز ،عبس اؿُٝس ايػٝس عبس

اؿُٝس ،بس ٕٚطبع ،١زاض اؾ ،ٌٝبرلٚت.
73

ؾطح ايتػٗ٫ ،ٌٝبٔ َايو ،ت  :ز ،عبس ايطٓٔ ايػٝس ،ايسنتٛض قُس
إدتٖ ،1:ٙ ،ٕٛذط يًڀباعٚ ١ايٓؿطٖ1410 ،ـ.ّ1990 -

74

ؾطح ايتػٗ ،ٌٝيًُطاز ،ٟايكػِ
-

ايٓش ،ٟٛت  :قُس عبٝس،1: ;ٙ ،

َهتب ١اٱّإ ،إٓكٛضٖ1427 ،٠ـ .ّ2006 -
75

ؾطح اؾٌُ٫ ،بٔ خطٚف  ،ت  :ز ،غً ٣ٛعطبَ ،1: ٙ ،عٗس ايبشٛخ
ايعًُٚ ١ٝإسٝا ٤ايذلاخ اٱغَ ،َٞ٬ه ١إهطَٖ1419 ،١ـ.

76

ؾطح اؾٌُ٫ ،بٔ عكؿٛض ،ت  :ز ،قاسب أب ٛدٓاح ،ايڀبعٚ ١زاض
ايٓؿط ،بس.ٕٚ

77

ؾطح اٍضن ٞعً ٢ايهاؾ ،١ٝيًطن ،ٞت  :سػٔ عُطَٓ ،ؿٛضات داَع١
بٔ غاظٖ1398 ،ٟـ.

78

ؾطح ايػرلاٗ يهتاب غ ،ٜ٘ٛٝت  :أٓس سػٔ َٗسي ،ٞعً ٞغٝس عً،ٞ
 ،1:ٙزاض ايهتب ايعًُ ،١ٝبرلٚتٖ1429 ،ّ2008 ،ـ.

79

ؾطح ؾصٚض ايصٖب٫ ،بٔ ٖؿاّ ا٭ْكاضَٚ ،ٟع٘ نتاب َٓتٗ ٢ا٭ضب،
تأيٝـ قُس عبس اؿُٝس ،ا ٕهتب ١ايعكط ،١ٜقٝسا برلٚتٖ1426 ،ـ
.ّ2005 -

80

ؾطح ؾٛاٖس اٱٜهاح ،٭ب ٞعً ٞايؿاضغ ،ٞت  :ز ،عٝس زضٜٚـ ،اشل١٦ٝ
ايعاَ ١يؿ ٕٚ٪إڀابع ا٭َرل ،١ٜايكاٖطٖ1405 ،٠ـ.

81

ؾطح ابٔ عك ،ٌٝت :ايؿاخٛض ،1:ٙ ،ٟزاض اؾ ، ٌٝبرلٚت.
-

82

ؾطح قٛاعس اٱعطاب ،يًهاؾٝذ ،ٞت  :ؾدط ايس ٜٔقبا ،3 : ٙ ،٠ٚزاض
ط٬ؽ ،زَؿل.ّ1996 ،
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83

ؾطح ايهاؾ ١ٝايؿاؾ٫ ،١ٝبٔ َايو ،ت  :ز ،عبس إٓعِ ٖطٜس،1: ٙ ،ٟ
زاض إأَ ٕٛيًذلاخٖ1402 ،ـ.ّ1982 -

84

ؾطح ايًُع٫ ،بٔ بطٖإ ،ت
-

 :ز ،ؾا٥ع ؾاضؽٙ ،

 ،1:ايهٜٛت،

ٖ1404ـ.ّ1984 -
85

ؾطح إؿكٌ يًعكؿط٫ ،ٟبٔ ٜعـ ،ت
-

 :إَٜ ٌٝعكٛب ،1: ٙ ،زاض

ايهتب اٍعًُ ،١ٝبرلٚتٖ1422 ،ـ.ّ2001 -
86

ؾطح إكسَ ١اؾعٚي ،١ٝيٮٜص ،ٟؼكٝل  :ز ،غعس ايػاَسٚ ،ٟآخط،ٕٚ
ضغا ٌ٥عًُ ،١ٝقػِ ايسضاغات ايعًٝا ايعطب ،١ٝنً ١ٝايًػ ١ايعطب،١ٝ
داَع ١أّ ايكط.٣

87

ؾطح إكسَ ١اؾعٚي ١ٝايهبرل ،يًؿًٛبٌ ،ت  :تطن ٞايعتٝيب،1: ٙ ،
َڀبع ١اـال ،ٞايكاٖطٖ1413 ،٠ـ .ّ1993 -

88

ؾطح إكسَ ١احملػب٫ ،١بٔ بابؿاش ،ت  :خايس عبس ايهط،1: ٙ ،ِٜ
إڀبع ١ايعكط ،١ٜايهٜٛت.ّ1977 ،

89

ؾطح إكسَ ١احملػب ٗ ١ايٓش٫ ،ٛبٔ ٖڀ ٌٝايُٝين ،ت
-

 :ز ،ؾطٜـ

ايٓذاض ،1:ٙ ،زاض عُاض ،عُإ.ّ2008 ،
90

ؾطح إهٛز ٟعً ٢أيؿ ١ٝابٔ َايو ،ت  :ز ،ؾاطُ ١ايطادش ،ٞدا َع١
ايهٜٛتٖ1412 ،ـ.ّ1991 -

91

ؾعط عُط ٚبٔ َعس ٜهطبْ ،ع٘ ٚسكك٘ َڀاع ايڀطبٝؿٙ ،ٞ
-

،2:

فُع ايًػ ١ايعطب ،١ٝزَؿلٖ1405 ،ـ.ّ1985 -
92

ايكاسيب ٗ ؾك٘ ايًػ ١ايعطبَٚ ١ٝػاًٗ٥ا ٚغٓٔ ايعطب ٗ نَٗ٬ا٫ ،بٔ
ؾاضؽ ،عًل عً ٘ٝأٓس بػر ،زاض ايهتب ايعًُ ،١ٝبرلٚت ،يبٓإ .

93

قشٝح ايبداض  ،ٟت  :قُس ايٓاقط ،1: ٙ ،زاض طٛم ايٓذا ،٠برلٚت،
ٖ1422ـ.

94

قشٝح َػًِ ،ت ْٛ :ط ايؿاضٜاب ،1: ٙ ،ٞزاض طٝب ،١ايطٜاضٖ1427 ،ـ
 .ّ2006480

95

ايكً ٗ ١تاضٜذ عًُا ٤ا٭ْسيؼ٫ ،بٔ بؿهٛاٍ ،ت  :إبطاٖ ِٝا٭بٝاض،ٟ
 ،1:ٙزاض ايهتاب إكط ،ٟايكاٖط ،٠زاض ايهتاب ايًبٓاْ ،ٞبرلٚت،
ٖ1410ـ.ّ1989،

96

نطا٥ط ايؿعط ٫بٔ عكؿٛض ،ت  :ايػٝس إبطاٖ ِٝقُس ،1: ٙ ،زاض
ا٭ْسيؼ.ّ1980 ،

97

طبكات اؿؿا ،ٚيًػٛٝط ،ٞضادع ايٓػد ١ؾٓ َٔ ١ايعًُا ٤بإؾطاف
ايٓاؾط ،زاض ايهتب ايعًُ ،١ٝبرلٚتٖ1403 ،1:ٙ ،ـ .ّ1983 -

98

طبكات ايٓشٚ ٌٜٛايًػ ، ٌٜٛيًعبٝس ،ٟت
-

 :قُس إبطاٖ،2: ٙ ،ِٝ

زاض إعاضفَ ،كط.
99

ٖ :سٚح قُس

ايؿاخط ٗ ؾطح ٌْ عبس ايكاٖط ،يًبعً ،ٞت
خػاض ،1:ٙ ،٠ايهٜٛت ٖ1423 ،ـ.ّ2002

100

ٗ -أق ٍٛايٓش ،ٛغعٝس ا٭ؾػاْ ،ٞإهتب اٱغ ،َٞ٬برلٚت،
ٖ1407ـ ـ . ّ1987

101

ايهتاب ،يػٝب،ٜ٘ٛت
-

َ ،3:هتب١

 :عبس ايػٖ ّ٬اضٙ ، ٕٚ

اـال ،ٞايكاٖطٖ1416 ،٠ـ.ّ1996 -
102

نتاب ايؿعط ،٭ب ٞعً ٞايؿاضغ ،ٞت
-

 :ز ،قُٛز ايڀٓاس،ٞ

َ ،1:ٙهتب ١اـال ،ٞايكاٖطٖ1408 ،٠ـ.ّ1988 -
103

نؿـ اي ٕٛٓٛعٔ أغاَ ٞايهتب ٚايؿٓ ،ٕٛساد ٞخًٝؿ ،١زاض
إسٝا ٤ايذلاخ ايعطب ،ٞبرلٚت.

104

ايًباب ٗ عًٌ ايبٓاٚ ٤اٱعطاب ،يًعهدل ،ٟت
زاض ايؿهط إعاقط ،برلٚت،

 :غاظ ٟطًُٝات،

زاض ايؿهط ،زَؿل ،إعاز٠

ٖ1422ـ.ّ2001 -
481

105

يػإ ايعطب٫ ،بٔ َٓٛٛض ،طبع ١دسٜس ٠قكك ،١زاض إعاضف،
 ،ّ1119ايكاٖط.٠

106

ايًُع٫ ،بٔ دين ،ت
-

 :زلٝح أبَ ٛػً ،ٞزاض فس ،ٟٚ٫عُإ،

بس ٕٚطبع.ّ1988 ،١
107

 :غعٝس ا٭ؾػاَْ ،ٞڀبع ١اؾاَع١

ٕع -ا٭زي٫ ،١بٔ ا٭ْباض ،ٟت
ايػٛضٖ1377 ،١ٜـ.ّ1975 -

108

َآٜ -كطف ٬َٚا ٜٓ ٫كطف ،٭ب ٞإغشام ايعداز ،ت

ٖ :س٣

قطاع ،١ايكاٖطٖ1391 ،٠ـ . ّ1971 -
109

 :ز ،قُس ؾ٪ازَ ،هتب١

فاظ ايكطإٓ ،٭ب ٞعبٝس ،٠ت
اـال ،ٞايكاٖط. ٠

110

فايؼ ايعًُا ،٤يًعداد ،ٞت
-

،3:

 :عبس ايػٖ ّ٬اضٙ ،ٕٚ

َهتب ١اـال ،ٞايكاٖطٖ1420 ،٠ـ.ّ1990 -
111

إح تػب ٗ تبٚ ٌٝد ٙٛؾٛاش ايكطا٤ات ٚاٱٜهاح عٓٗا٫ ،بٔ
دين ،ت  :عً ٞايٓذس ،ٟعبس اؿً ِٝايٓذاض ،عبس ايؿتاح ؾًيب،
اجملًؼ ا٭عً ٢يًؿ ٕٚ٪اٱغ ،١َٝ٬ؾٓ ١إسٝا ٤ايذلاخ
اٱغَ ،َٞ٬ڀابع ا٭ٖطاّ ،ايكاٖطٖ1414 ،٠ـ .ّ1994 -

112

 :قُس ايؿاططَ ،1: ٙ ،ڀبع١

إػا ٌ٥ايبكطٜات ،يًؿاضغ ،ٞت
إسْ ،ٞايكاٖطٖ1405 ،٠ـ.ّ1985 -

113

إػا ٌ٥اؿًبٝات يًؿاضغ ،ٞت
-

 :ز ،سػٔ ٖٓساٙ ،ٟٚ

ايكًِ ،زَؿل ،زاض إٓاض ،٠برلٚتٖ1407 ،ـ . ّ1987 ،

482

 ،1 :زاض

114

إػا ٌ٥ايعهسٜات ،يًؿاضغ ،ٞت
-

،1 :

 :ز ،عً ٞإٓكٛضٙ ،ٟ

ٖ1406ـ .ّ1986 -عامل ايهتب ٚإهتب ١ايعطب ،١ٝبرلٚت.
115

:

إػا ٌ٥إؿهً ١إعطٚؾ ١بايبػسازٜات ،٭ب ٞعً ٞايؿاضغ ،ٞت
ق٬ح ايس ٜٔايػٓهاَ ،ٟٚڀبع ١ايعاْ ،ٞبػساز.

116

َ :ڀكؿ ٢اؿسض،ٟ

إػا ٌ٥إٓجٛض ،٠٭ب ٞعً ٞايؿاضغ ،ٞت
َڀبٛعات فُع ايًػ ١ايعطب ١ٝزَؿل.

117

 :ز ،قُس ناٌَ

إػاعس عً ٢تػٗ ٌٝايؿٛا٥س٫ ،بٔ عك ،ٌٝت
-

بطناتَ ،2 : ٙ ،عٗس ايبسٛخ ايعًُٚ ١ٝإسٝا ٤ايذلاخ اٱغَٞ٬
َهٖ1422 ،١ـ .ّ2001
118

،3:

إڀًع عً ٢أبٛاب إكٓع ،يًبعً ،ٞإهتب اٱغٙ ،َٞ٬
ٖ1421ـ.ّ2000 -

119

 :ز ،عبس ايؿتاح ؾًيبٙ ،

َعاْ ٞاؿطٚف ،يًطَاْ ،ٞت
-

 ،3:زاض

ايؿطٚم ،دسٖ1404 ،٠ـ.ّ1984 -
120

 :عطؾات سػٙ ،ْ٘ٛ

َعاْ ٞايكطإٓ ٚإعطاب٘ ،يًعداز ،ت
-

،1:

إهتب ١ايعكط ،١ٜبرلٚتٖ1427 ،ـ .ّ2006 -
121

ٖ :س ٣قطاعٙ ،١

َعاْ ٞايكطإٓ ،يٮخؿـ ،ت
-

َ ،1:هتب١

اـال ،ٞايكاٖطٖ1411 ،٠ـ .ّ1990 -
122

 ،3:عامل ايهتب ،برلٚت،

َعاْ ٞايكطإٓ ،يًؿطاٙ ،٤
ٖ1403ـ.ّ1980 -

123

َعذِ إ٪يؿٌ ،يطنا نشايٙ ،١
-

٪َ ،1:غػ ١ايطغاي،١

برلٚتٖ1414 ،ـ .ّ1993 -
124

إػين ٗ ايٓش٫ ٛبٔ ؾ٬ح ايُٝين ،ت
-

 :ز ،عبس ايطظام ايػعس،ٟ

 ،1:ٙزاض ايؿ ٕٚ٪ايجكاؾ ١ٝايعاَ ،١بػساز.ّ1999 ،
483

125

 :قُس عبس

َػين ايًبٝب عٔ نتب ا٭عاضٜب٫ ،بٔ ٖؿاّ ،ت
-

اؿُٝس ،إهتب ١ايعكط ،١ٜقٝسا ،برلٚتٖ1428 – ّ2007 ،ـ.
126

إؿكٌ ٗ قٓع ١اٱعطاب ،يًعكؿط ،ٟت
-

 :ز ،خايس سػإ،

َ ،2 :ٙهتب ١اٯزاب ،ايكاٖط.ّ2009 .٠
127

 :ز،

إكاقس ايؿاؾ ٗ ١ٝؾطح اـ٬ق ١ايهاؾ ،١ٝيًؿاطيب ،ت
عبس ايطٓٔ ايعج ،ٌُٝز ،عبس اجملٝس قڀاَـٚ ،آخط،ٜٔ
َ ،1:ٙعٗس ايبشٛخ ايعًُٚ ١ٝإسٝا ٤ايذلاخ اٱغَ ،َٞ٬ه١
إهطَٖ1428 ١ـ .ّ2007 -

128

إكتكس ٗ ؾطح اٱٜهاحٍ ،
-

 :ز،

عبس ايكاٖط اؾطداْ ،ٞت

نا ِٚعط إطدإ ،زاض ايطؾٝس ،ايعطام.ّ1982 ،
129

إكتهب ،يًُدلز ،ت  :قُس ع ،١ُٝٛاجملًؼ ا٭عً ٢يًؿٕٚ٪
اٱغ ،١َٝ٬ؾٓ ١إسٝا ٤ايذلاخ اٱغ ،َٞ٬ايكاٖطٖ1399 ٠ـ.

130

إكسَ ١اؾعٚي ٗ ١ٝايٓش ،ٛيًذعٚي،ٞت
-

 :ز ،ؾعبإ قُس

َڀبع ١أّ ايكط.٣
131

املقطب٫ ،بٔ عكؿٛض ،ت
-

 :أٓس اؾٛضا ،ٟعبسا هلل اؾبٛض،ٟ

ٖ1391 ،1 :ٙـ .ّ1971 -
132

 :ز ،ؾا٥ع ؾاضؽٙ ،

ًَش ١اٱعطاب ،يًشطٜط ،ٟت
ا٭ٌَ ،ا٭ضزٕٖ1412 ،ـ .ّ1991،

133

إٓكـ٫ ،بٔ دين ،ت
-

ْ :كط ايس ٜٔؾاضؽ ،عبس اؾًٌٝ

ظنطٜا ،2 :ٙ ،زاض إعاضفٓ ،ل.ّ1990 ،

484

 ،1:زاض

134

ْتا٥ر ايؿهط ،يٌ غٗ ،ًٞٝت  :عازٍ عبس إٛدٛز ،عًَ ٞعٛض ،
 ،1:ٙزاض ايهتب ايعًُ ،١ٝبرلٚتٖ1412 ،ـ.ّ1992 ،

135

 ،يعباؽ سػٔ ،5 :ٙ ،

ايٓش ٛايٛاٗ َع ضبڀ٘ با٭غايٝب ايطؾٝع١
زاض إعاضفَ ،كط.

136

 :ز ،قُس عبس ايكازض،

ايٓٛازض ٗ ايًػ ،١٭ب ٞظٜس ا٭ْكاض ،ٟت
-

 ،1 :ٙزاض ايؿطٚم ،برلٚتٖ1401 – ّ1981 ،ـ.
137

ُٖع اشلٛاَع ٗ ؾطح ْع اؾٛاَع ،يًػٛٝط ،ٞت
ٖاض ،ٕٚز ،عبس ايعاٍ َهطّٙ ،

 :عبس ايػّ٬

٪َ ،2 :غػ ١ايطغاي،١

برلٚتٖ1407 ،ـ .ّ1979 -
138

ايٛاٗ بايٛؾٝات ،يك٬ح ايس ٜٔايكؿس ،ٟت
تطنَ ٞكڀؿٙ ،٢

 :أٓس ا٭ضْا،ٙٚ٩

 ،1 :زاض إسٝا ٤ايذلاخ ايعطب ،ٞبرلٚت،

ٖ1420ـ .ّ2000 -
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فّسع املٕضٕعات

املوضـــــــــــــــــــــوع

رقم الصفحة

ًَدل ايطغاي١

1

إكسَ١

2

ايؿهط ٚايتكسٜط

5

ايتُٗٝس ٚؾَ ٘ٝبشجإ

6

إبشح ا٭ :ٍٚايتعطٜـ بايبعًٚ ٞنتاب٘ ٚنتاب اؾٌُ

7

أ٫ٚڄ  :ازل٘ ْٚػب٘ َٛٚيس.ٙ

9

أخ٬ق٘ ٚقؿات٘

9

سٝات٘ ٚعًُ٘

10 -9

ؾٛٝخ٘

11 -10

تَٝ٬صٙ

12

َ٪يؿات٘

13

ٚؾات٘

14

إبشح ايجاْ : ٞا٭غؼ ايذلدٝذ ١ٝعٓس عًُا ٤ايٓشٛ

15

ايؿكٌ ا٭ : ٍٚأق ٍٛايٓش ٛايكٝاؽ ،ايػُاع،

28

اٱْاع،ا٫غتكشاب
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املوضـــــــــــــــــــــوع

رقم الصفحة

إعطاب ا٭زلا ٤ايػت١

29

ْٛع سطٚف (إس ٚايًٌ) ٗ إجٓٚ ٢اؾُع

43

قطف ايج٬ث ٞا٭عذَُ ٞتسطى ايٛغ٘

54

اـ٬ف ٜـ عً ١بٓا( ٤ؾعاٍ) َٔ (أؾعٌ)

56

قطف (أؾعٌ َٔ) يًهطٚض٠

60

سهِ ايٓهط ٠إؿسضَ ٠ع ( )٫ايٓاؾ ١ٝيًذٓؼ

64

عاٌَ ايطؾع ٗ إبتسأ

71

عاٌَ ايطؾع ٗ إهاضع

80

ايعاٌَ ٗ ايؿاعٌ

89

عًْ ١كب خدل ا٭ؾعاٍ ايٓاقك١

93

تكسّ َعُ ٍٛخدل (نإ) عً ٢ازلٗا

100

سهِ ؿام تا ٤ايتأْٝح (ْعِ) (ٚب٦ؼ)

105

ؾعً ١ٝأؾعٌ ٗ قٝػَ( ١ا أؾعً٘)

108

ايؿكٌ بٌ ؾعٌ ايتعذب َٚعُٛي٘ بايٛطف

116

تكس ِٜاؿاٍ عً( ٢أؾعٌ) ايتؿه ٌٝايعاٌَ ؾٗٝا

120

عاٌَ ايطؾع ٗ خدل ا٭سطف إؿبٗ ١بايؿعٌ

127

ايعاٌَ ٗ إؿعَ ٍٛع٘

133

487

املوضـــــــــــــــــــــوع

رقم الصفحة

ايعاٌَ ٗ إػتجٓ ٢بـ (إَٛ َٔ )٫دب

129

بٓا( ٤غرل)

148

ْكب ايؿعٌ إهاضع بعس ( ّ٫ن)ٞ

153

عٌُ اغِ ايؿاعٌ َانٝاڄ

157

َٓع قطف ايكؿ( َٔ ١ؾع )ٕ٬اييت ْ٪َ ٫ح شلا

161

زخُٖ ٍٛع ٠ا٫غتؿٗاّ عً )٫( ٢ايٓاؾ ١ٝيًذٓؼ

164

تطخ ِٝايج٬ثٞ

167

َعٓ( ٢ضب)

170

ظٜاز( ٠ايؿا)٤

176

قطف إػُ ٢بؿعٌ عًٚ ٢ظٕ َؿذلى

179

قطف ا٭عذُ ٞايج٬ث ٞايػانٔ ايٛغ٘

182

اـ٬ف ٗ ؾعً( ١ٝيٝؼ)

185

ؾعًْ( ١ٝعِ) (ٚب٦ؼ)

190

سكٝكَ( ١ا) ٗ (َا أؾعً٘)

197

سهِ إؿع ٍٛ٭دً٘ اجملطز َٔ (أٍ) ٚاٱناؾ١

203

سهِ تكسّ اؿاٍ عً ٢عاًَ٘ ايٛطف أ ٚاؾاض ٚإرضٚض

205

ٚطؾ( ١ٝغ)٣ٛ

209

488

املوضـــــــــــــــــــــوع

رقم الصفحة

اـ٬ف ٗ (ن )ٞاؾاض٠

216

ا٭قٌ ٗ (أّٔ)

221

سهِ عٌُ اغِ ايؿاعٌ إكػط

226

ايهُرل ايٛاقع خدلاڄ يهإ ٚأخٛاتٗا َٔ سٝح ا٫تكاٍ

230

ٚاْ٫ؿكاٍ
سكٝك( ١ايػٌ) إدتك ١بإهاضع

234

سهِ اغتعُاٍ (إَ )٫عٓ ٢ايٛاٚ

240

سهِ ايهُرل املتكٌ باغِ ايؿاعٌ

244

ٌٖ إجْٓٚ ٢ع إصنط ايػامل َعطبإ أّ َبٓٝإ

249

سهِ إهاف إٍ ٜا ٤إتهًِ

253

َعٓ( ٢نإٔ)

259

سكٝك( ١ئ)

265

سكٝكَٓ( ١ص)

272

ايؿكٌ ايجاْ :ٞايعً ١ايٓشٟٛ

277

عً ١ؿام ايتٓ ٜٔٛي٬غِ

278

سهِ قطف إْ٪ح ايج٬ث ٞايػاْو ايٛغ٘

282

ح نِ ظٜاز( ٠نإ) آخطاڄ

285

489

املوضـــــــــــــــــــــوع

رقم الصفحة

سهِ تكس ِٜخدل (يٝؼ) عًٗٝا

287

تعسز اؿاٍ ٚقاسبٗا َؿطز

293

عاٌَ ايٓكب ٗ خدل (َا) ايٓاؾ١ٝ

297

ا٭قٌ ٗ (إشٕ)

301

سهِ زخ( ٍٛست )٢عً ٢إهُط

304

اجملاظا ٠بـ (نٝـ)

310

ظٜازٚ( ٠ا )ٚايعڀـ

315

إػتشل يًطؾع با٭قاي١

319

ايؿكٌ ايجايح ايسي ٌٝايعكًٞ

324

أقٌ ْ ٕٛإجٓٚ ٢اؾُع

325

َعٓ ٢ايكطف

334

ايعسٍ ٗ (ْع)

339

ايعاٌَ ٗ اـدل

344

تأخط ا٫غتؿٗاّ عٔ ا٭ؾعاٍ إتعسٕ ١ٜؿعٛيٌ

352

ايهاب٘ ٗ نػط ُٖع( ٠إٕ) ٚؾتشٗا

356

عاٌَ اؾعّ ٗ دٛاب ايڀًب

361

َاٖ( ١ٝضب)

366
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إناؾ ١ا٫غِ إٍ اغِ ٜٛاؾك٘ ٗ إعٓ٢

373

ايعاٌَ ٗ ا٫غِ بعس (إٕ) ايؿطط١ٝ

377

(أٍ) ايساخً ١عً ٢ايٛقـ

381

ايعڀـ عًَ ٢عُٛي ٞعاًٌَ كتًؿٌ

389

ا٭قٌ ٗ (ٖ)ٖٛ(ٚ )ٞ

396

ايؿكٌ ايطابع  :ايذلدٝح ب ٬زيٌٝ

408

أٚد٘ اٱعطاب ٗ (إط ٤فع ٟبعًُ٘ إٕ خرلاڄ ؾدرل)

409

(إٕٸ) (ٚإٔٸ) َٔ سٝح ا٭قًٚ ١ٝايؿطع١ٝ

413

سهِ تكسّ َعُ( ٍٛخدل) َا عًٗٝا

416

عاٌَ اؾعّ يؿعٌ ايؿطٚ ٙدٛاب٘

419

ا٭قٌ ٗ (سبصا)

426

إعطاب إدكٛم بإسح بعس (سبصا)

432

خدل اغِ ايؿط ٙايٛاقع َبتسأ

437

َعٓٚ( ٢ا )ٚايعڀـ

441

اجملطٚض بعس (نِ) اـدل١ٜ

446

اـاُ١

454

ؾٗطؽ اٯٜات

457
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ؾٗطؽ ا٭سازٜح ائب١ٜٚ

460

ؾٗطؽ ا٭ؾعاض ٚا٭ضداظ

461

ؾٗطؽ ا٭عّ٬

465

ؾٗطؽ إكازض ٚإطادع

472

ؾٗطؽ إٛنٛعات

485

492

