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: خالصح

 .ْزا انثحس ٌرُأل حكى يصافحح األيشد

  يصافحح األيشد:انكهًاخ انًفراحٍح

I. انًمذيح 

ف تاأليشد، ٌٔثٍٍِّ آساء انؼهًاء  يصافحح األيشد ذجٕص أو ال؟ ْٔزا انثحس ٌأذً ُْا نٍؼشِّ

 .فً يصافحرّ

II. انًمانح يٕضٕع  

 

  األْيشد يصافحح
 

. ْٕ انّشابُّ انزي تهغ خشَٔج نحٍرِّ ٔظَٕٓس شاِستِّ ٔنى ذَْثُذ نحٍرُّ ٔال شاِستُّ: األْيشد

. ذَِؼَة، إرا أتطأ َثاُخ َشؼش ْٔجّٓ، أٔ إرا نى ذَُثُْد نْحٍرُّ: َيِشَد انغالو يَشداً، يٍ تاب: ٌمال

. (1)ال َشؼش ػهى شٍُرّ: ٔفشط أيشد ٌؼًُ. ذجشٌذِ يٍ انٕسق: ذًشٌذ انغصٍ ٌؼًُ: ٌٔمال

ٌٍْ يٍ انشؼش، َٔماء انغصٍ يٍ انٕسق: ٔانًَشد ّشد. انرًهٍظ: فانًَشد. َماء انخّذ ًَ : ٔانً

هّظ ًَ ؼُٓا. يرغطِّحح ال ذُُثد: ٔسيهح يشداء. انً ًْ سيال : َيَشاٍد، ًْٔ: ٔأسض َيشداء ٔج

. (2)يُثطحح ال ٌُثد فٍٓا

أٌ انّشاّب األيشد إرا كاٌ غٍَش صثٍح ٔال ٌَفرٍِ، : ٔلذ َّص انحُفٍح ٔانشافؼٍح ػهى

جال ْٔزا تخالف يا إرا كاٌ صثٍحاً َحَغُاً ٌَْفرٍِ، فإَّّ ٌأخز . فإَّّ ٌأخز ُحْكى غٍشِ يٍ انشِّ

ا نى ٌَُثُْد (3)ُحكى انًشأج األجُثٍّح فً انًصافحح ّّ ؛ ٔرنك َظشاً نْٕجّ انشَّثَّ تًٍُٓا؛ فإَّ نًـّ

ٓا، يغ يالحظح أَّ ال ٌََذ نّ فًٍا ػهٍّ  ًَ ِّٓ أْشثََّ انًشأجَ فً ْزِ انصفح فأَخَز ُحك شؼُش ٔج

ُْغ  فح، غٍش أَّ أَخز ُحكَى انًشأج األجُثٍّح يٍ حٍس ي حانُّ يٍ االذِّصاف تٓزِ انصِّ

ف يًا لذ ٌحذز يٍ انفرُح انرً ُيُغ  ّٕ انًصافحح، ػهى يا ذشّجح فًٍا عثك يٍ أْجم انرّخ

.  ػهى أعاعٓا يصافححُ انًشأج األجُثٍّح

ِّٓ؛ - يٍ حٍس انًصافحح ٔجٕاصْا-ٔػهى ْزا، فاأليشُد  ٌذٔس ْزا انُحكى يغ غهثح شثَ

ٌْ غهَة شثَُّٓ تانًشأج ُيُغ رنك فإٌ كاٌ األيشد غٍَش صثٍح ٔال ٌَْفرٍِ غٍَشِ فإَّ ٌأخز ُحكى . فإ

. ٔهللا ذؼانى أػهى. انشجال فً انًصافحح
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