
 أحكام التيونانًذبػشح انسبدسخ ػشش / 

 ُْٔب يسبئم :

ـ اتفك انجًٛغ ػهٗ ػذو جٕاص انتًٛى نهظالح لجم دخٕل ٔلتٓب إالّ انذُفٛخ ،  1

 لبنٕا : ٚظخ انتًٛى لجم دخٕل انٕلت .

ٔلبل االيبيٛخ : نٕ تًٛى لجم انٕلت نغبٚخ ٚسٕؽ نٓب انتًٛى ، حّى دخم انٕلت ٔنى 

 ٚظهّٙ ثّ .ُٚتمغ تًًّٛ ٚجٕص أٌ 

 ٔأجبص اإليبيٛخ ٔانذُفٛخ انجًغ ثٍٛ طالتٍٛ ثتًٛى ٔادذ .

 ٔلبل انشبفؼٛخ ٔانًبنكٛخ : ال ٚجٕص انجًغ ثٍٛ فشٚؼتٍٛ ثتًٛى ٔادذ .

 ٔلبل انذُبثهخ : ٚجًغ ثًُٛٓب لؼبء ال أداء .

ـ ثؼذ أٌ ٚتذمك انتًٛى ػهٗ انٕجّ انششػٙ ٚظجخ انًتًٛى ثذكى انطبْش  2

، ٔٚستجبح نّ كم يب ٚستجبح ثّ انٕػٕء ٔانغسم ، ُٔٚتمغ ثًب ثبنطٓبسح انًبئٛخ 

ُٚتمؼبٌ ثّ يٍ األدذاث انكجٛشح ٔانظغٛشح ، ٔثضٔال انؼزس يٍ فمذ انًبء أٔ انًشع 

. 

ـ نٕ ٔجذ انًبء ثؼذ انتًٛى ٔلجم انذخٕل فٙ انظالح ٚجطم انتًٛى ثبالتفبق ، ٔنٕ  3

إٌ كبٌ لجم أٌ ٚشكغ انشكؼخ  ٔجذِ ْٕٔ فٙ أحُبء انظالح ، لبل ثؼغ اإليبيٛخ :

 األُٔنٗ ٚجطم انتًٛى ٔانظالح ، ٔإٌ كبٌ ثؼذ انشكٕع ٚتى ، ٔتكٌٕ انظالح طذٛذخ .

ٔلبل انشبفؼٛخ ٔانًبنكٛخ ٔانذُبثهخ فٙ إدذٖ انشٔاٚتٍٛ ، ٔجًبػخ يٍ اإليبيٛخ : 

) َوالَ يتٗ كجّش تكجٛشح اإلدشاو ًٚؼٙ ٔال ٚهتفت ، ٔتظخ انظالح ؛ نمٕنّ تؼبنٗ : 

 .ْبِطلُوا أَْعَوالَُكْن ( تُ 

ٔنٕ استفغ انؼزس ثؼذ االَتٓبء يٍ انظالح ٔكبٌ انٕلت يتسؼبً فال تجت اإلػبدح 

 حبَٛخ ثبإلجًبع .

ـ نٕ تًٛى انًجُت ثذالً يٍ انغسم حّى أدذث ثبألطغش ، ٔٔجذ يبء ٚكفّٛ  4

 نهٕػٕء فمؾ ، فٓم ٚجت انٕػٕء ٔانتًٛى حبَٛخ ثذالً يٍ انغسم ؟

 خ ٔأكخش األيبيٛخ : ٚتًٛى ثذالً ػٍ انغسم .لبل انًبنكٛ

ٌّ انتًٛى  ٔلبل انذُفٛخ ٔانشبفؼٛخ ٔانذُبثهخ ، ٔجًبػخ يٍ االيبيٛخ : ٚتٕػأ ؛ أل

كبٌ يٍ انجُبثخ حّى اَتمغ ثغٛش انجُبثخ ، فال ٚؼٕد ُجُجبً دٌٔ أٌ ٚجُت ، ٔإًَّب ٚكٌٕ 

 يذِذحبً ثبنذذث األطغش .



ْت ثبػتجبس انتًٛى ثذالً ػٍ انُجبسخ انٕالؼخ ـ اَفشد انذُبثهخ ػٍ سبئش انًزا 5

 ػهٗ انجذٌ . ) كتبة انفمّ ػهٗ انًزاْت األسثؼخ يجذج أسكبٌ انتًٛى ( .

ـ إرا فمذ انطٕٓسٍٚ ، كبنز٘ ُٚذجس فٙ يكبٌ ال يبء فّٛ ٔال يب ٚتًٛى ثّ ، أٔ  6

فٓم  كبٌ يشٚؼبً ال ٚستطٛغ انٕػٕء ٔال انتًٛى ، ٔنى ٚجذ َيٍ ّٕٚػئّ أٔ ًًّّٚٛ ،

ٚجت ػهّٛ أٌ ٚظهّٙ ثال ؽٕٓس ؟ ٔػهٗ افتشاع ٔجٕة انظالح ٔطهّٗ ، فٓم 

 ٚؼٛذْب ثؼذ أٌ ٚمذس ػهٗ انطٓبسح ؟

 لبل انًبنكٛخ : تسمؾ ػُّ انظالح أداًء ٔلؼبًء . 

 ٔلبل انذُفٛخ ٔانشبفؼٛخ : ال تسمؾ أداًء ٔال لؼبًء . ٔيؼُٗ أدائٓب ػُذ

ؼٛخ أٌ ٚظهٙ طالح دمٛمخ ، فإرا استفغ انؼزس انذُفٛخ أٌ ٚتشجّ ثبنًظهٍٛ ، ٔػُذ انشبف

 أػبدْب ػهٗ انُذٕ انًطهٕة ششػبً .

 ٔلبل أكخش االيبيٛخ : تسمؾ أداًء ، ٔتجت لؼبًء .

  ٔلبل انذُبثهخ : ثم تجت أداًء ، ٔتسمؾ لؼبًء .

 الوذاهب وآية التيون

 ٌّ ب لّذيُب فٙ انًبء انًؼبف ٔفٙ َٕالغ انٕػٕء ٔفٙ انتًٛى ، أ ًّ ٚتجٍٛ ي

) َوإِْى ُكنتُْن َهْرَضى أَْو انًزاْت اإلساليٛخ أكخش يب تكٌٕ اختالفبً فٙ أنفبظ آٚخ انتًٛى : 

ُووا َعلَى َسفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد ِهنُكْن ِهي اْلَغائِِط أَْو الََهْستُْن النَِّساَء فَلَْن تَِجُدو ا َهاًء فَتَيَوَّ

 .َصِعيًدا طَيِّبًا فَاْهَسُحوا بُِوُجوِهُكْن ( 

اختهف انفمٓبء فًٍٛ ٚجت ػهّٛ انتًٛى يغ فمذ انًبء ، ْم ْٕ انًشٚغ ٔانًسبفش 

ًٓب ٔٚؼّى انذبػش انظذٛخ ؟ ْٔم انًشاد ثبنًاليسخ انجًبع أٔ انهًس  ًّ فمؾ ، أٔ ٚؼ

أٔ يب ٚؼّى انًؼبف ؟ ْٔم انًشاد ثبنظؼٛذ  ثبنٛذ ؟ ْٔم انًشاد ثبنًبء انًطهك فمؾ ،

خظٕص انتشاة ، أٔ ٔجّ األسع تشاثبً كبٌ أٔ سيالً أٔ طخشاً ؟ ْٔم انًشاد 

ثبنٕجّ جًٛؼّ أٔ ثؼؼّ ؟ ْٔم انًشاد ثبنٛذ انكف فمؾ ، أٔ انكف ٔانزساع ؟ ٔإنٛك 

 يهخض يب لّذيُبِ يٍ األلٕال :

ٌّ انذبػش انظذٛخ انز٘  1 ٚجذ يبء ال ٚسٕؽ نّ انتًٛى ، ـ لبل أثٕ دُٛفخ : إ

ٌّ اٜٚخ أٔججت انتًٛى يغ فمِذ انًبء ػهٗ خظٕص انًشٚغ  ٔنٛس ػهّٛ انظالح ؛ أل

 ٔانًسبفش .

ٌّ نًس انًشأح األجُجٛخ ثبنٛذ تًبيبً ـ كبنًجٙء يٍ انغبئؾ ـ  ٔلبنت ثمٛخ انًزاْت : إ

  ُٚمغ انٕػٕء .



 ٔلبل االيبيٛخ : انجًبع ْٕ انُبلغ ال انهًس ثبنٛذ .

ّ٘ يبء كبٌ يطهمبً أٔ  2 ًٕا ( : أ ًّ ٌّ يؼُٗ ) إرا نَى تجذٔا يبء فتٛ ـ لبل انذُفٛخ : إ

ٌّ نفع انًبء فٙ اٜٚخ ُٚظشف إنٗ انًبء انًطهك  يؼبفبً ، أّيب ثمٛخ انًزاْت فمبنت : إ

 دٌٔ انًؼبف .

ـ لبل انذُفٛخ ٔجًبػخ يٍ اإليبيٛخ : انًشاد يٍ انظؼٛذ ثبٜٚخ : انتشاة  3

 نظخش .ٔانشيم ٔا

 ٔلبل انشبفؼٛخ : انًشاد ثّ انتشاة ٔانشيم فمؾ .

 ٔلبل انذُبثهخ : انتشاة فمؾ .

 ٔلبل انًبنكٛخ : ٚؼّى انتشاة ٔانشيم ٔانظخش ٔانخهج ٔانًؼبدٌ .

 ٔلبل األسثؼخ : انًشاد يٍ انٕجّ فٙ اٜٚخ : جًٛؼّ .

 ٔلبل االيبيٛخ : ثم ثؼؼّ .

 نكفّبٌ ٔانضَذاٌ يغ انًشفمٍٛ .ـ لبل األسثؼخ : انًشاد يٍ األٚذ٘ : ا 4

 ٔلبل االيبيٛخ : ثم انكفّبٌ فمؾ .

ٔإرا دّل اختالفٓى ْزا ػهٗ شٙء فإًَّب ٚذّل ػهٗ أَّّ لشش٘ ال جْٕش٘ ، ٔنفظٙ ال 

يؼُٕ٘ ، ٔأَّّ أشجّ ثبختالف انهغٍٕٚٛ ػهٗ يؼُٗ كهًخ ، ٔاألدثبء ػهٗ تفسٛش ثٛت يٍ 

ادذ فٙ يسأنخ ٔادذح ، تًبيبً كًب ٚختهف انشؼش . ٔيٍ ُْب ٚختهف فمٓبء انًزاْت انٕ

 كم يزْت يغ يزْت آخش .


