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ميحرلا نمحرلا هللا مسب

٢٠٢٠ سرام ٢ ساالهيم هعيرش (٤) هرضاحملا

نيكم د.

. هافولا دعبل اهلجؤي و هيصولا نيوكتب موقي يذلا وه ىصوملا ♧

ىصوملل هلماك االءاد هيلها توبث نم ♧الدب

ىصوملا يف هصاخ طورش مزلي كلذل لا ملا نم ءزج جارخا اهنع اشني يتلا تافرصتلا نم هيصولا 

لقعلا (١)

. لطبت وال هتيص و حص ت ىتح لقاع يصوملا نوكي نا ▪الدب

. لطبت و هتيصو حصت ال زيمملا ريغ يبصلا وا نونجملا كلذل ¤

. عربتلل هاال نوكي نا بجي يصوملا ناب ذخا هيصولا نوناق ▪

هيصولا دعب نونجلا هيلع ءرط مث لقاع وهو هيصوب يصو يذلا صخشلا

. قبطم ريغ نونجو قبطم نونج ناك ءاوس لطبت ال هيصولا -: روهمجلا (١)

. هيصولا لطبت فال قبطم ريغ ناك اذا اما قبطم نونجلا ناك اذا هلطاب ريغ نوكت هيصولا ف:- (٢)االانح

. همئاد هفصب رمتسم نونج -: قبطملا نونجلا <<

. همئاد هفصب رمتسم ريغ نونج -: قبطملا ريغ نونجلا <<

. فانح اال ىآرب ذخآ نوناقلا ■

غولبلا (٢)

. زيمملا ريغ يبصلا هيصو حصت ال نا ىلع ءاهقفلا قفتا ▪

-: زيمملا يبصلا ةيصو ىلع ءاهقفلا فلتخا ▪

. هيصول ا لقعي واال هيصولا لقعي زيمملا ناك ءاوس اقلطم حصت :-ال هيفنحلا (١)

زيمملا ناك اذا حصت و هيصولا لقعي ال زيمملا ناك اذا حصت :-ال هيكلا وملا هلبانحلا بلغ و هيعفاشلا ضعب (٢)

. هيصولا لقعي

. لطبت همرحم ههجل تناك اذاو ريخ ةهجل هيصولا نا الدب آضيا وفاضا هيعفاشلا ♤

. هنس ١٢ ىلا نم١٠ هقهارملا نس زيمملا ىبصلا غلبي نا آضيا وفاضا هلبانحلا ♤

-: نوناقلا ■

. ىبسحلا سلجملا نم نذأب هنس ١٨ نسلا ناك اذا حصت -٢ . هنس ٢١ نسلا ناك اذا حصت -١
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دشرلا (٣)

-: دشرلا موهفم ىف ءاهقفلا فلتخا ▪

لا. صالحملا هب دصقي -: ءاهقفلا روهمج -١

. نيدلا و لا صالحملا هب دصقي -: هيعفاشلا -٢

هفسل هيلع روجحملا هيصو

-: روهمجلا (١)

لبق نم هيصولا و هلا وما عايض مدعل هيلع رجحو تادابع هيلعو هيله اال لماك هيلع روجحملا الن هذفانو حصت

. ضحم عفن هل هعفان يهف لا ملا ىلا عايض اهب سيل كلذل هافولا دعب دعب اال متت ال يهو هلل برقتلا

-: دمحم و فسوي (٢)االمام

ال هفسل هيلع روجحملا تافرصت و تافرصتلا نم عون تاعربتلا و تاعربتلا نم هيصولا الن هلطابو حصت ال

. حصت ال كلذل تافرصتلا نم عون هيصولا و حصت

. روهمجلا ىأرب ذخا نوناقلا ■

ىلا تلا ىفرعم بجي كلذل هيفخل ا روم نماال اضرلا والن آيضا يار راتخم نوكي نا يصوملا طورش نم ♧

-: هركملا ةيصو /١

. هلعفي ناكام هارك اذهاال ولوال هاضري ماال لعف ىلع هريغ ناسن اال لمح وه هارك ☆اال

-: ناعون هارك ♧اال

. اضرلا مدعي و دسفي انه حورلا قاهزا دح ىلا لصي دق هارك اال بولسا -: ئجلم هاركا -١

و رايتخ اال دسفي ال انه و حورلا قاهزا دح ىلا لصي وال برضلا دحل لصي هارك اال بولسا -: ئجلم ريغ هاركا -٢

. اضرلا مدعي

. رايتخ واال اضرلا مدعي هارك الناال اقلطم هلطاب هيصو هركمل ا هيصو -: روهمجلا (١)

. هارك حهلااال ءاهتنا دعب اهتزاجا دعم وا هتازاجا ىلع هف وقوم هيصو هركمل ا هيصو -: فانح (٢)اال

. روهمجلا ربيا ذخا نوناقلا ■

-: لزاهلا هيصو /٢

. بعللا دصقي لب كلذ دصقي ال والنك دقعلا ىلع هلا دلا هرابعلا قطني نم وه لزاهلا ☆

. ىضرلا رفاوت مدعل هلطاب و هحيحص ريغ هيصولا -: ءاهقفلا روهمج (١)

. هنطابلا نود هرهاظلا هدار باال هربعلا الن هلطاب ريغ و هحيحص هيصولا -: هيعفاشلا (٢)

. روهمجلا يارب ذخا نوناقلا ■
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-: ناركسلا هيصو /٣

. زيمتلا و لقعلا دقف كلذب الهن مرحم ريغ وا امرحم ركسلا ناك ءاوس اقلطم حصت :-ال روهمجلا (١)

. مرحم ريغ هركس ناك اذا حصت هلوال اباقع امرحم هركس ناك اذا حصت :-ال هيعف اشلا (٢)

. روهمجلا يارب ذخا نوناقلا ■

-: ئطخمل ا هيصو /٤

ارخ. ءيشب سفنتلا ىلا هناسل قبس ءيشب ظفلت نم وه

. ضرل ا� قوفي أطخلا الن هلطاب ئطخملا ةيصو -: روهمجلا (١)

. روهمجلا يارب ذخا نوناقلا ■

قرغتسم نيدب نيدم ىصوملا نوكي (٤)اال

-: هقرغتسم ةكرت ىف هيصو و نيد عمتجا ١-اذا

ىلع مدقم نيدلا الن ذفنت مل ىقبي مل اذاو هيصولا تذفن ئيش ىقب اذاو هيصولا ىلع مدقم نيدلا نأف ▪

. ضرفلا

هحيحص هيصولا نأف هكرتلل ىواسم وا قرغتسم نيدب هقرغتسم تناك اذا ىصوملا اهب ىصو ىتلا هيصولا ▪

واآل. نينئادلا ةمذ ءاربا متي نا لب هذفان تسيلو هفوقوم اهنك ال

. هثرولا هقفا ومب اال ذفنت ال ثلثلا نم رثكا تناك اذا و ثلثلا دودح يف هيصولا نوكت نا ▪الدب

-: هقرغتسم ريغ هكرت يف هيصوو نيد عمتجا ٢-ذاا

. نويدلا دادس دعب هكرتلا نم يقابلا يف اال هيصولا ذفنت ال عئاش رادقمب هيصولا تناك ▪اذا

يفوتسي هلو ىصوملا قح ىلع نئادلا قح مدقي نينئادلا دحا قحب قلعتت و نيعم نيعب هيصولا تناك ▪اذا

هيصولا نوكت نا طرشب هيصولا نم نئ ادلا هذخا ام رادقم الذخ هكرتلا ىلع هل ىص وملا دوعيو هيصولا نم هقح

. ثلثلا دودح يف

يمذلا هيصو

نم هب صتخي دعاام مهيلع ام هيلعو مهل ام هل نيملسملا يفبالد همئاد هفصب رفاك وه ىمذلا ♧

. هتديقع روما

. هحيحص هتيصوو نمأتسم وا ىمذ وا ملسم ىلا ىمذلا ىصوي نا زوجي -: ءاهقفلا ضعب (١)

بلالهد. هدوعلا دنع نيملسملا لا تقل اهمدختسي دق الهن نمأتسمل يمذلا يصوي نا زوجي :-ال ءاهقفلا ضعب (٢)
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ىبرحلا ىلا ىمذل ا هيصو

هلطاب ىهف ىصو اذاو برح ىبرح ىلا ىمذل ا يصوي نا زوجي ال يبرح ىلا يم اذل هيصو -: ءاهقفلا ضعب (١)

. هحيحص ريغو

. هلطاب ريغو هحيحص هتيصوو ىبرحلا ىلا ىمذل ا يصوي نا زوجي -: ءاهقفلا ضعب (٢)

. لثملا باب نم اهلعجو يب رحلل يمذلا هيصو هزاجا نوناقلا ■

نماتسملا هيصو

. هيصولا لا القتن هثرولا نم اهلوبق راظتنا طرتشي وال برحلا راد ىف هتثرو ىلا اهلك نمأتسملا ةيصو حصت ▪

هقفاوم نم الدب ثلثلا نع داز واذا ثلثلا دودح يف نوكت نا طرشب هلطاب ريغو هحيحص نمأتسمل ا هيصو ▪

راداالسالم. ىف هعم وماقا هثرو ىلا نمأتسمل ا يصوا اذا هثرولا يقاب

دترملا هيصو

. هذفان ريغو هفوقوم هدترملا وا دترملا ةيصو -: روهمجلا (١)

-: هيكلا وملا هيعفاشلا (٢)

-: دترملا ةيصو °

هلط. اب تناك لتق وا دعي مل ٢-اذا ه. ذافنو هحيحص نوكت داعلالسالم اذا -١

-: هدترملا ةيصو °

. لتقت ال الاهن هذفانو هحيحص -١

. هيلا لقتنا يذلا نيدلا لها هيصو مكح ذخ :-ات نابحاصلا (٣)

ملو هدترملا و دترملا ب قلعتم ءزج رادص ال ءزجلا اذه زالا والهنك فانح اال ىأر وهو حجارلا ب ذخآ نوناقلا ■

االن. ىلا ردصي


