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: خالطح

٘زا اٌثذس ٠ثذس فٟ لسّح اٌضسع ػٍٝ أسػٗ تظٛسٖ اٌصالز ِغ ت١اْ ألٛاي اٌفمٙاء 
 .فٟ وً طٛسج ِٕٙا

  لسّح اٌضسع ػٍٝ أسػٗ:اٌىٍّاخ اٌّفراد١ح

I. اٌّمذِح 

لسّح األسع ٚاٌضسع ِؼاً، ٚذخظ١ض : ٌمسّح اٌضسع ػٍٝ أسػٗ شالز طٛس، ٟٚ٘

اٌمسّح تاألسع ٚإتماء اٌضسع، ٚذخظ١ض اٌمسّح تاٌضسع، ٚإتماء األسع، ٚ٘زا اٌثذس 

 .٠أذٟ ٕ٘ا ١ٌٛػخ ٘زٖ اٌظٛس اٌصالز، ٠ٚث١ٓ آساء اٌفمٙاء فٟ وً ِٕٙا

II. اٌّماٌح ِٛػٛع  

 

  أسػٗ ػٍٝ اٌضسع لسّح
 

إرا واْ ت١ٓ اٌشش٠ى١ٓ أسع ِضسٚػح ٚؽٍة أدذّ٘ا اٌمسّح، فمذ ٠ىْٛ ؽٍثٗ ٘زا 

شاِالً ٌمسّح األسع ٚاٌضسع ِؼاً، أٚ ٠ىْٛ اٌطٍة خاطاً تمسّح األسع ٚإتماء اٌضسع، أٚ 

فٙزٖ شالز طٛس إلِىاْ ؽٍة اٌمسّح . ٠ىْٛ ؽٍة اٌمسّح خاطاً تاٌضسع ٚإتماء األسع

: ٕ٘ا، ٚ٘زا ِا سّٕٛػذٗ ف١ّا ٠أذٟ

اٌظٛسج األٌٚٝ 

لسّح األسع ٚاٌضسع ِؼاً 

اخرٍف اٌفمٙاء فٟ ِذٜ جٛاص لسّح األسع ٚاٌضسع ِؼاً تٕاء ػٍٝ ٔٛع اٌضسع، ألٔٗ 

وّا أْ اٌمسّح لذ ذىْٛ لسّح . ، ٚلذ ٠ىْٛ دثاً ِشرذاً (1)لذ ٠ىْٛ تزساً، ٚلذ ٠ىْٛ لظ١الً 

: ٌُٚٙ فٟ ٘زا ِز٘ثاْ. إجثاس، ٚلذ ذىْٛ لسّح  ذشاع

ي ّٚ : اٌّز٘ة األ

٠شٜ أٔٗ إرا ؽٍة أدذ اٌشش٠ى١ٓ لسّح األسع ٚاٌضسع ِؼاً، فاألِش ٠خرٍف تاخرالف 

. ٚإٌٝ ٘زا ر٘ة اٌشافؼ١ح ٚاٌذٕاتٍح. ٔٛػ١ح اٌضسع فؼالً ػٓ ٔٛػ١ح اٌمسّح

ٚإْ واْ ٕ٘ان . إْ واْ اٌضسع تزساً، فال ذجٛص اٌمسّح ال جثشاً ٚال تاٌّشاػاج: ٚلاٌٛا

أْ اٌضسع إْ واْ تزساً جاصخ اٌمسّح، ألْ : لٛي آَخش ٌٍذٕاتٍح فٟ ٘زا اٌخظٛص ٚ٘ٛ

ًً ٌٙا؛ فال ذؼّش جٙاٌرٗ  اٌثزس ١ٌس ِمظٛداً تزاذٗ تً اٌّمظٛد األسع ٠ٚذخً اٌثزس ذثؼاً

. ٚػذَ إِىاْ إفشاصٖ

إْ واْ اٌضسع لظ١الً، جاصخ لسّرٗ تاٌرشاػٟ ٚتاإلجثاس، ٠ٚىْٛ اٌضسع : ٚلاٌٛا

. ذثؼاً ٌألسع

إْ واْ اٌضسع دثاً ِشرذاً، فؼٍٝ اٌمٛي تأْ اٌمسّح ت١غ فال ذجٛص لسّرٗ ِغ : ٚلاٌٛا

األسع ال جثشاً ٚال ِشاػاج؛ ٚرٌه ألٔٗ ٠رشذة ػٍٝ لسّرٗ ت١غ ؽؼاَ ٚأسع تطؼاَ ٚأسع 

ٚػٍٝ اٌمٛي تأْ اٌمسّح إفشاص ٚذ١١ّض دك، فإْ اٌمسّح ذجٛص جثشاً . ٚ٘زا غ١ش جائض

. (2)ِٚشاػاج، ألٔٗ ٠ُغرفش فٟ اٌمسّح ِا ال ٠ُغرفش فٟ اٌث١غ

: اٌّز٘ة اٌصأٟ

٠شٜ أٔٗ إرا ؽٍة أدذ اٌشش٠ى١ٓ لسّح األسع ٚاٌضسع ِؼاً، فإِا أْ ٠ىْٛ اٌضسع لذ 

تذا طالُدٗ أٚ ال؟ 

فإْ واْ اٌضسع لذ تذا طالدٗ، فإْ اٌمسّح ٌُ ذجض سٛاء دخال ػٍٝ ششؽ ذْشن 
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اٌضسع أٚ ػٍٝ ششؽ اٌمطغ، ٌّا فٟ رٌه ِٓ ت١غ ؽؼاَ ٚػشع تطؼاَ ٚػشع ٚ٘ٛ غ١ش 

. جائض

أِا إرا واْ اٌضسع ٌُ ٠َْثُذ طالدٗ تَؼُذ فإْ اٌمسّح ٌُ ذجض إْ دخال ػٍٝ ششؽ اٌرشن 

ٚاٌرثم١ح، تخالف ِا ٌٛ دخال ػٍٝ ششؽ اٌمطغ د١س ذىْٛ اٌمسّح جائضج ِطٍماً، سٛاء 

. (3)وأد اٌمسّح لسّح إجثاس أٚ لسّح ذشاع؛ ٚإٌٝ ٘زا ر٘ة اٌّاٌى١ح

: اٌشاجخ

ِا ر٘ة إ١ٌٗ اٌذٕاتٍح ِٓ اٌمٛي تجٛاص : تإٌسثح ٌظٛسج ِا إرا واْ اٌضسع تزساً ٘ٛ

ّْ اٌضسع ١ٌس ِمظٛداً ٌزاذٗ ٚإّٔا اٌّمظٛد  اٌمسّح ٌألسع ٚاٌضسع ِؼاً، ٚرٌه تٕاء ػٍٝ أ

. األسع ف١ىْٛ اٌضسع ذثؼاً ٌٙا؛ ٌٚٙزا فال ذؼش جٙاٌح اٌثزس

ٓ ِؼُٙ  َِ أِا تإٌسثح ٌظٛسج ِا إرا واْ اٌضسع لظ١الً، فإٔٗ ٠رشّجخ لٛي اٌشافؼ١ح ٚ

. ِٓ جٛاص اٌمسّح ِطٍماً 

ٚ٘ىزا اٌشأْ تإٌسثح ٌظٛسج ِا إرا واْ اٌضسع دثاً ِشرذاً ػٍٝ اٌمٛي تأْ اٌمسّح 

ٚهللا . إفشاص دك ١ٌٚسد ت١ؼاً، تاػرثاس أْ اٌّمظٛد ٘ٛ لسّح األسع، ٚاٌضسع ذثؼاً ٌٙا

. ذؼاٌٝ أػٍُ ٚأدىُ

اٌظٛسج اٌصا١ٔح 

لسّح األسع ٚإتماء اٌضسع 

س ٘زا ف١ّا ٌٛ ؽٍة أدذ اٌشش٠ى١ٓ لسّح األسع ِغ إتماء اٌضسع ػٍٝ اٌش١ٛع إٌٝ أْ ٠رُ دظادٖ  ّٛ ٠ُرظ

ّْ اٌشش٠ه اٌّّرِٕغ ٠ُجثَش ػٍٝ : فاالذفاق داطً ت١ٓ اٌفمٙاء ػٍٝ: ٘ٛ ا٢َخش فٟ د١ٕٗ، ٚاِرٕغ اٌشش٠ه ا٢َخش أ

؛ ٚرٌه ألْ اٌضسع فٟ األسع واٌّراع اٌّٛػٛع  ًَ اٌمسّح ِطٍماً سٛاء واْ اٌضسع تزساً أٚ لظ١الً أٚ دثاً ِشرذاً

فىّا أْ اٌّراع اٌّٛػٛع فٟ اٌذاس ال ٠َّٕغ لسّحَ اٌذاس، فىزٌه اٌضسع فٟ األسع ال ٠ّٕغ لسّح ٘زٖ . فٟ اٌذاس

وّا أْ األسع اٌّضسٚػح واألسع اٌخا١ٌح ف١ّا ٠رؼٍك تاٌمسّح، فىّا . األسع ػٕذ ؽٍة رٌه ِٓ أدذ اٌششواء

٠جٛص لسّح األسع اٌخا١ٌح فإٔٗ ٠جٛص لسّح األسع اٌّضسٚػح د١س ال فشق؛ ٚرٌه ألْ اٌضسع ِسرَٛدع فٟ 

األسع ٌّذج ِؼٍِٛح ٟٚ٘ ِذج ذىاٍِٗ ٚٔؼجٗ، فرمسُ األسع ٠ٚثمٝ اٌضسع ِشرشواً ٌذ١ٓ ٔؼجٗ ف١مسُ ٘ٛ 

. (4)ا٢َخش ت١ٓ اٌششواء

اٌظٛسج اٌصاٌصح 

لسّح اٌضسع ٚإتماء األسع 

اخرٍف اٌفمٙاء تشأْ لسّح اٌضسع ٚإتماء األسع، ٚرٌه تسثة اخرالف ِا ٘ٛ 

ِضسٚع؛ فمذ ٠ىْٛ تزساً أٚ لظ١الً أٚ دثاً ِشرذاً، فؼالً ػٓ اخرالف ٔٛع اٌمسّح تذسة ِا 

: ٌٍٚفمٙاء فٟ ٘زا شالشح ِزا٘ة. إرا وأد لسّح إجثاس أٚ لسّح ذشاع

: اٌّز٘ة األٚي

٠شٜ أٔٗ إرا ؽٍة أدذ اٌشش٠ى١ٓ لسّح اٌضسع ٚإتماء األسع فاِرٕغ ا٢َخش، فال ٠ُجثش 

ػٍٝ اٌمسّح سٛاء واْ اٌضسع تزساً أَ لظ١الً أَ دثاً ِشرذاً؛ ٚإٌٝ ٘زا ر٘ة اٌشافؼ١ح 

ٚرٌه ألْ اٌمسّح ال تذ ف١ٙا ِٓ ذؼذ٠ً اٌّمسَٛ، ٚذؼذ٠ً اٌضسع تاٌسٙاَ ال ٠ّىٓ . ٚاٌذٕاتٍح

ألْ اٌضسع ف١ٗ ج١ّذ ٚسدٞء، فإْ جؼً اٌىص١ش ِٓ اٌشدٞء فٟ ِماتٍح اٌم١ًٍ ِٓ اٌج١ذ واْ 

طادة اٌشدٞء ِٕرفؼاً ِٓ األسع تأوصش ِٓ دمّٗ ِٕٙا، فؼالً ػٓ أْ اٌضسع ٠جة تماؤٖ 

. فٟ األسع إٌٝ دظادٖ

فإْ واْ اٌضسع لظ١الً ٚواْ ِّا ٠ذخٍٗ اٌشتا واٌشؼ١ش ٚاٌثُش، : أِا فٟ داٌح اٌرشاػٟ

ٚإْ . جاصخ اٌمسّح ألٔٗ ِؼٍَٛ ِشا٘ذ ف١ّىٓ لسّرٗ ٚألْ اٌذك ٌّٙا ٚلذ ذشاػ١ا ػ١ٍٗ

ٚأِا اٌسٕثً فألٔٗ . واْ اٌضسع تزساً أٚ دثاً ِشرذاً، ٌُ ذجض اٌمسّح ٚرٌه ألْ اٌثزس ِجٙٛي

. (5)ت١غ تؼؼٗ تثؼغ ِغ ػذَ اٌرساٚٞ ٚ٘زا ٠ذخً اٌشتا

إْ ؽٍة لسّح اٌضسع ٚدذٖ فال : اٌذاٌح اٌصا١ٔح": "اٌذاٚٞ اٌىث١ش"ٚلذ جاء فٟ 

فإْ ذشاػ١َا ٚواْ . إجثاس ف١ٗ، ألْ اٌضسع ال ٠ّىٓ ذؼذ٠ٍٗ ت١ّٕٙا سٛاء واْ  ا٘شاً أَ تاؽٕاً 
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. اٌضسع ِّا ال ٠ذخٍٗ اٌشتا ألٔٗ تمً أٚ لطٓ أٚ وراْ، جاص الرساِّٙا تٗ ػٓ ِشاػاذّٙا

ٚإْ واْ ِّا ف١ٗ اٌشتا واٌثش ٚاٌشؼ١ش جاص إْ واْ لظ١الً، ٌُٚ ٠جض إْ واْ تزساً أٚ سٕثالً 

. (6)..."ِشرذاً ٌذخٛي اٌشتا ف١ٗ

: اٌّز٘ة اٌصأٟ

٠شٜ أٔٗ إرا ؽٍة أدذ اٌشش٠ى١ٓ لسّح اٌضسع ِغ إتماء األسع ٚواْ اٌضسع دثاً 

ِشرذاً أٚ واْ لظ١الً فاِرٕغ ا٢َخش، فال ٠ُجثش ٘زا ػٍٝ إجشاء اٌمسّح؛ ٚإٌٝ ٘زا ر٘ة 

. اٌذٕف١ح

أْ األسع اٌٍّّٛوح ٌّٙا ػٍٝ اٌششوح، ٚ٘زا ٠مرؼٟ لسّرٙا : ٚاسرٕذٚا فٟ ٘زا إٌٝ

ًِّ ٚادذ ِّٕٙا ؽُشق ٌمطغ اٌضسع، ٚ٘زا ف١ٗ  الً ألٔٗ ٌٛ لسُ اٌضسع ٚدذٖ ٌىاْ ٌى ّٚ ٟ٘ أ

٘زا فؼالً ػٓ أْ لسّح اٌضسع سرىْٛ . ػشس، ٚاٌّمشس ششػاً أْ ال إجثاس ػٍٝ اٌؼشس

. تطش٠ك اٌّجاصفح، ٚال ذجٛص اٌّؼاٚػح تطش٠ك اٌّجاصفح فٟ األِٛاي اٌشت٠ٛح

تأْ الرسّا تأٔفسّٙا اٌضسع دْٚ األسع ٚاسذؼ١ا رٌه، فإْ : أِا فٟ داٌح اٌرشاػٟ

فال ذظخ اٌمسّح أ٠ؼاً سغُ اٌرشاػٟ، - طاس دثاً ِشرذاً : ٠ؼٕٟ-واْ اٌضسع تٍغ ٚسٕثً 

. اٌشتا، ٚدشِح اٌشتا ال ذشذفغ تاٌرشاػٟ: ٚرٌه ألْ اٌّأغ ٕ٘ا ٘ٛ

ٚإْ . فإْ ششؽا لطغ اٌضسع جاص، ألّٔٙا سػ١ا تاٌؼشس: ٚإْ واْ اٌضسع لظ١الً 

ششؽا اٌرّشن ٌُ ٠َجض، ٚرٌه ألْ سلثح األسع ِشرشوح ت١ّٕٙا، فىاْ ششؽ اٌرشن ِّٕٙا فٟ 

اٌمسّح ششؽاً الٔرفاع وً ٚادذ تٍّه شش٠ىٗ، ٚ٘زا اٌششؽ ِفسذ ٌٍث١غ ف١ىْٛ ِفسذاً 

ٚوزٌه اٌذىُ ٌٛ ٌُ ذىٓ األسع ٍِّٛوح ٌّٙا تأْ . ٌٍمسّح ألْ اٌمسّح ف١ٙا ِؼٕٝ اٌث١غ

. وأد فٟ أ٠ذ٠ّٙا إجاسج أٚ ٔذٛ رٌه

ٌٚٛ الرسّا تاٌرشاػٟ جاصخ تششؽ اٌمطغ، ٚال ذجٛص تششؽ اٌرشن واٌث١غ؛ ٌىٓ ٌٛ ذشوٗ تؼذ 

اٌمسّح تإرْ طادثٗ فأدسن ٚلٍغ، فاٌفؼً ٌٗ ؽ١ة ألٔٗ ٚإْ دظً فٟ ٍِه ِشرشن ٌىٕٗ تإرْ 

. (7)ٚإْ ٌُ ٠أرْ ٌٗ، ٠رظذق تاٌفؼً ٌرّىٓ اٌخثس ف١ٗ، فىاْ سث١ٍٗ اٌرظذق. شش٠ىٗ فال ٠ىْٛ خث١صاً 

: اٌّز٘ة اٌصاٌس

٠شٜ ػذَ جٛاص لسّح اٌضسع ٚإتماء األسع جثشاً، سٛاء واْ رٌه لثً تذٚ طالح 

ّٚ طالدٗ؛ ٚإٌٝ ٘زا ر٘ة اٌّاٌى١ح ٚرٌه ألْ اٌمسّح ٕ٘ا ت١غ، . رٌه اٌضسع أَ واْ تؼذ تذ

ٌٝ تؼذ طالدٗ، ٌّا ف١ٗ ِٓ ت١غ ؽؼاَ  ْٚ ّٚ طالدٗ ٚأ ٚاٌضسع ال ٠جٛص ت١ؼٗ ِٕفشداً لثً تذ

. تطؼاَ ٚألٔٗ ستٛٞ ٚاٌشه فٟ اٌرّاشً ورذمك اٌرفاػً

فإْ واْ اٌضسع ٌُ ٠َْثُذ طالدٗ ٚالرسّا تششؽ اٌجزار، فإٔٗ : أِا فٟ داٌح اٌرشاػٟ

ٌُ : أٞ-ٚإْ الرسّا ػٍٝ ششؽ اٌرشن، أٚ سىرا . ٠جٛص ألْ اٌذك ٌّٙا ٚلذ ذشاػ١ا ػ١ٍٗ

، فال ذجٛص اٌمسّح ٌّا فٟ رٌه ِٓ ت١غ ؽؼاَ تطؼاَ، ذذش٠اً ػٍٝ اٌرشن -٠زوشا لطؼاً أٚ ذشواً 

ٌّٚا ف١ٗ ِٓ أرفاع وً ِّٕٙا تٍّه شش٠ىٗ ٚ٘زا ال ٠جٛص، ٚألْ اٌضسع إرا تذا طالدٗ ال 

. (8)اٌى١ً أٚ اٌٛصْ، أٚ ٠ثاع ٠ُٚمسُ شّٕٗ: ٠ُمسُ إال تؼذ ذظف١رٗ تّؼ١اسٖ اٌششػٟ ٚ٘ٛ

: اٌشاجخ

أٔٗ إرا ؽٍة أدذ اٌششواء لسّح اٌضسع ٚإتماء األسع ِشرشوح فاِرٕغ ا٢َخش، فال 

. ٠ُجثش ػٍٝ اٌمسّح سٛاء واْ اٌضسع تزساً أٚ لظ١الً أٚ دثاً ِشرذاً، ٚرٌه ٌجٙاٌرٗ

فمسّرٗ جائضج إْ واْ لظ١الً، ػٍٝ أْ ٠ثمٝ فٟ األسع إٌٝ : أِا فٟ داٌح اٌرشاػٟ

 ِٓ ًّ ُّ دظادٖ ٌّا ف١ٗ ِٓ ذذظ١ٓ اٌّاي ٚػذَ إذالف جضء ِٕٗ، ٚألْ أرفاع و أْ ٠ر

ٚإْ . اٌشش٠ى١ٓ تٍّه ا٢َخش إٌٝ ٚلد اٌذظاد لذ ذُ ػٓ ذشاع ٚؽ١ة خاؽش ِٓ وً ِّٕٙا

واْ تزساً أٚ دثاً ِشرذاً، فال ٠جٛص لِسّرٗ ألْ اٌّأغ ٘ٛ دشِح اٌشتا، ٚدشِح اٌشتا ال 

. ٚهللا ذؼاٌٝ أػٍُ. ذذرًّ االسذفاع ٌٚٛ تشػٝ اٌطشف١ٓ

فائذج 

لسّح اٌطش٠ك 

: ذخرٍف أدىاَ لسّح اٌطش٠ك فٟ داٌح اٌرشاػٟ، ػٕٙا فٟ داٌح اإلجثاس

: ففٟ داٌح اٌرشاػٟ

٠جٛص لسّح اٌطش٠ك ت١ٓ اٌشش٠ى١ٓ، ٚرٌه ألْ اٌذك ٌّٙا ف١ٍّىاْ اإلػشاس 

ٚوزٌه ٠جٛص االذفاق ت١ٓ اٌششواء ػٍٝ أْ ذرفاٚخ . تأٔفسّٙا، ِغ أٔٗ ال ٠خٍٛ ِٓ ٔٛع ٔفغ

دظظُٙ فٟ اٌطش٠ك ٚإْ وأد سٙاُِٙ فٟ اٌذاس أٚ فٟ األسع ِرسا٠ٚح، وأْ ذىْٛ 

إٌسثح فٟ اٌطش٠ك أشالشاً ٚفٟ اٌذاس ِٕاطفح، ألْ لسّح اٌرشاػٟ ٠جٛص ف١ٙا اٌرفاػً إْ 

. (9)واْ فٟ غ١ش األِٛاي اٌشت٠ٛح

: أِا فٟ داٌح اإلجثاس

: فمذ ٠خرٍف اٌششواء فٟ إٌغاء اٌطش٠ك، ٚلذ ٠ىْٛ االخرالف فٟ ِمذاسٖ

الً  ّٚ وأْ ٠طٍة تؼؼُٙ ػذَ لسّح اٌطش٠ك ٚإتماءٖ : اخرالفُٙ تشأْ إٌغاء اٌطش٠ك: أ

ِشرشواً ت١ّٕٙا وّا واْ لثً اٌمسّح، ٚؽٍة اٌثؼغ ا٢خش لسّرٗ، فاألِش تذسة ٔظش 

: اٌماػٟ

فإْ واْ ٠سرم١ُ أْ ٠فرخ وً ٚادذ ِٓ اٌششواء فٟ ٔظ١ثٗ ؽش٠ماً، لَسُ اٌذاوُ  (1)

. ِٓ غ١ش ؽش٠ك ِشرشن ت١ُٕٙ ذى١ّالً ٌٍّٕفؼح ٚذذم١ماً ٌإلفشاص ٚاٌر١١ّض ِٓ وً ٚجٗ

ٚإْ واْ ال ٠سرم١ُ اٌفرخ، شك اٌذاوُ ؽش٠ماً، ٚلسُ اٌثالٟ ت١ُٕٙ ١ٌرذمك ذى١ًّ  (2)
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وأد اٌمسّح تغ١ش - ؽش٠ك: ٠ؼٕٟ-إٌّفؼح ف١ّا ٚساء اٌطش٠ك، ٚألٔٗ إرا ٌُ ٠ىٓ ت١ُٕٙ ِفرخ 

. (10)ؽش٠ك ذف٠ٛراً ٌٍّٕفؼح ال ذى١ّالً ٌٙا، فىأد إػشاساً تّٙا ٚ٘زا ال ٠جٛص

فإِا أْ ٠ىْٛ . ؽٌٛٗ، ٚسؼرٗ، ٚػ١مٗ: ٠ؼٕٟ: اخرالفُٙ فٟ ِمذاس اٌطش٠ك: شا١ٔاً 

. اٌطش٠ك ؽش٠ك أسع، أٚ ؽش٠ك داس

فإٔٗ ٠رشن تمذس ِا ٠ّش ف١ٗ د١ٛاْ ٚادذ، ٌرذم١ك اٌىفا٠ح : فإْ واْ ؽش٠ك أسع (1)

. (11)تٗ فٟ اٌّشٚس، ٚألٔٗ التذ ٌٍضساػح ِٓ رٌه

. فمذ اخرٍف اٌفمٙاء تشأْ رٌه: ٚإْ واْ ؽش٠ك داس (2)

٠مٌْٛٛ ٠جؼً ػشع اٌطش٠ك ػٍٝ لذس ػشع تاب اٌذاس ٚاسذفاػٗ، درٝ : فاٌذٕف١ح

٠ُخشض وً ٚادذ ُِٕٙ جٕاداً فٟ ٔظ١ثٗ أٚ إلاِح ششفح فٟ رٌه إٌظ١ة إْ واْ ف١ّا فٛق 

ؽٛي اٌثاب ألٔٗ ِمسَٛ ت١ّٕٙا، فظاس تا١ٔاً ػٍٝ خاٌض دمٗ ال ف١ّا دٚٔٗ ألٔٗ ِشرشن 

. (12)ت١ّٕٙا، ٚفٟ رٌه اٌمذس وفا٠ح فٟ اٌذخٛي ٚفٟ اٌّشٚس

ف١مٌْٛٛ إْ واْ اٌطش٠ك ػاِاً، فإْ سؼرٗ ذخرٍف تاخرالف : أِا اٌّاٌى١ح ٚاٌشافؼ١ح

ففٟ تؼؼٙا ٠ىفٟ سثؼح أرسع، ٚفٟ تؼؼٙا ٠ىفٟ ِا . اٌثالد ف١ّا ٠ذخً إ١ٌٙا ٠ٚخشض ِٕٙا

ًّ ِٓ سثؼح أرسع، ٚفٟ تؼؼٙا ال ٠ىفٟ إالّ ِا ٘ٛ أوصش ِٓ سثؼح أرسع . ٘ٛ أل

أِا اٌطش٠ك اٌخاص ت١ٓ اٌشش٠ى١ٓ، فاٌؼثشج فٟ سؼرٗ تّا ذذػٛ اٌذاجح إ١ٌٗ فٟ 

ٚال ٠ؼرثش تسؼح اٌثاب، ألّٔٙا لذ . اٌذخٛي ٚاٌخشٚض، ِٚا جشخ اٌذاجح تذًّ ِصٍٗ إ١ٌٙا

٠خرٍفاْ فٟ سؼح اٌثاب وّا ٠خرٍفاْ فٟ سؼح اٌطش٠ك، ٚألْ ؽش٠ك اٌثاب فٟ اٌؼشف أٚسغ 

. (13)ِٓ اٌثاب

. 
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