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: المقصود باألسمما  ااألكاماأ مسمما  الممثل   م 

 سمم و ا ممو ل ا ممااف ا وممااكل اكاممو  مم  اسممو 

االخالف ايها مال خمالف اعم . اي المنيا ااآلخفة

. اي األ ة

3

اعتومما  ابممل ةيميممة الاممايك بالممملي   ممل الاتمما 

االسمممموة  مممم  لممممم  معمممموال الصمممم ابة ااأليمممممة 

.االتابعيل ااعتبارها األص  ايما ُثقفر اثشفح
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ةوصمم  الباكممى ألممة مربعممة مسمم  ُثعم  همما ابممل 

: يةةيميممة اممي اسممتوباال  ممملوء  األسممما  الشممفع

كم هممما ع مممة ال قيقمممة الشمممفعيةل اخمممتالف دءلمممة 

اءسمممو الواكمممم بممماقافاد ااءعتمممفاال دءلمممة الممممفاد 

ومة باألسما  دءلة أرادثة عصممثة اختيارثمةل االمع

الممماش ا مممتك  ومممت اءسمممو  عتبمممف عومممم ةاسممميف  

.ااءختالف اي  ملولت



فار عممفر ابممل ةيميممة ما ةاسمميف لامما اقثممماا بمماقع

. معممف   ممل كيممى ال تممة  ممل ةاسمميف  بالتصمممثك

.اهاا األخيف ثقفر  لمهور األ اعفة
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وااقمة اعتوة ابل ةيمية ب قيقة الوا  ليبيل  

.اقثماا الشفعي لطبيعة الوا  اقنسانية



ثك عفر ابل ةيمية ما المعفاة الق بية همي التصمم

.المجفد
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عممفر ابممل ةيميممة ما العممم  ثمممخ  اممي  اهمموأ 

اقثممماا المط ممك بالت ممملل اثمممخ  اممي  اهمموأ 

.اقثماا المقيم بمءلة ال زاأ



ز عممفر ابممل ةيميممة ما اءسممت وا  اممي اقثممماا ثجممو

.باعتبار داا اعتبار
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مرل  ابل ةيميمة منمواا الاامف ألمة  امف التاماث 

االج ود  ل لهة ا اف التولي  ل لهمة مخمف ل 

امرلمم  الوامماى ألممة نامماى ألهمم  الع ممو االاممالأ 

ادة  تع ك بقوة الوا  الع مية انااى ألهم  اقر

.االعم   تع ك بقوة الوا  العم ية



اايمف عفر ابل ةيمية ما ةاايمف المط مك ء ثسمت زأ ة

المعمميل أء عوممم ة قممك الشممفاال اانتامما  الموانمم  

ا ممم   وهمممما ثفلممم  ألمممة  مممف ي ةماممميل الع مممو 

اما الموانم  ةفلم  ألمة  ما . االقمرة ع ة العم  بمت

ث زأ  وت عمأ هاثل الشف يل؛  الجهم  االتواثم 

. االخطو ااق فا 
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ت عفر ابل ةيمية ما  ل الانو   ا هو  اف بواسم

. الل سّ  اهلل االفسول ا وها  ا ثشتفال اءست 
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و عفر ابل ةيمية ما اعيمم اآلخمفة ثومما  عومت بو م

.  عشفة مسبا 
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دراسممة ع مم  ال مممثى عوممم ابممل ةيميممة  ممل الجانمم  1

 ممة الوظممفش االتطبيقممي؛ لممما ةمتمم  بممت  ممل بصمميفة ةا

. بالع  

2
ا دراسممة نظفثممة المءلممة ال توثممة عوممم ابممل ةيميممة؛ لممم3

تت لمثت  ل مس  ةصمور دءء  األلاماح كميل  واعشم

. لألسما  الشفعية االم مثة
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دراسممة ادا  الب ممى االمومماتفة التممي ثتميممز بهمما ابممل 

. ةيمية اي الفد ع ة المخالف




