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 الشّخ األستاذ الدكتُز فضّلة

 امســديس امعــزيز عتد ةن امرحمـــن عتد
 نشجد الهبُٓـنشجد احلسام َالـمعالْ السئّص العام لشؤَى ال

 
 

احل٧ؽ هلل اذلم رٚٓ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ درصةت، ك٤ٌٚ٭٥ ثةظذٮاء وؽكر٥٬ آيةت 
ثأ٥ْٔ املٕضـات،  ثح٪ةت، كالىالة كالكالـ ىلع ٨٦ ػذ٥ اهلل ث٫ الؿقةالت، كأيؽق

ٚأ٩ةر ث٫ ديةصري ا٧٤ْ٣ةت، ك٬ؽل ث٫ أ٢٬ ا٣ُٕل كالٌالالت، كىلع آهل كوعج٫ ذكم 
 ا٣ٌٛةا٢ كامل١ؿ٦ةت، ك٨٦ دجٕ٭٥ ثإظكةف إىل يٮـ دُٮل ٚي٫ األرض كالك٧ٮات. 

  أ٦ة ثٕؽ/
ىن  ٥ً اهلل دٕةىل ٤ٔي٪ة يف ٬ؾق ابلالد املجةرًلح، كصٮد رصكح ٧٤ٔيح دٕي ٕى ٚإف ٨٦ ٩ً

ري٬ة، كيأيت يف ٦ٞؽ٦ح ثذؽريف ا٣ ٤ٕٮـ الرشٔيح ك٦ة خيؽ٦٭ة ٨٦ ٤ٔٮـ ا٣ٕؿبيح ٗك
٬ؾق الرصكح ا٧٤ٕ٣يح/ ٦ٕ٭ؽ احلؿـ امليك الرشيٙ اذلم أق٭٥ ثٛة٤ٔيح يف نرش ا٥٤ٕ٣ 

يـيؽ، كٝؽ ّ٭ؿت  الرشيع كد٤ٕي٫٧ كدؽريك٫ ىلع ٦ؽار ٩ىٙ ٝؿف ٨٦ الـ٦ةف أك
ي٫ًٍ اذلي٨ ا٩ترشكا يف اآلٚ ٍْيً ةؽ حي٤٧ٮف منة٢ٔ اهلؽايح، يف مجيٓ ز٧ةرق ية٩ٕح يف ًػؿِّ

٦٪ةيح احليةة ٚاكف ٦٪٭٥ ا٣ٞةيض كاملٛيت كادلأيح كامل٥٤ٕ كاملؿيب كاخلُيت كاإل٦ةـ 
ري ذلٟ.  كاملؤ٣ٙ كاملعٜٞ ٗك

ة ٨٦ ا٣ُٕةء كابلؾؿ، كد٤ٕي٥ ٤ٔٮـ الرشيٕح ا٣٘ؿاء، دٕةٝجخز٧ة٩ي  حه كمخكٮف اع٦ن
ة، ٚاكف ٤ٔي٫ األصيةؿ صيالن ثٕؽ صي٢، كختؿصخ ٦٪٫ ٤َجح  ا٥٤ٕ٣ كاملٕؿٚح أٚٮاصن

 من٢ٕ ٬ؽايح ك٩رباس ًيةء. 
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كٝؽ اكف املٕ٭ؽ ػالؿ ا٣ٛرتة املةًيح ي٢٧ٕ حبؿص دؤكب ىلع حتكني خمؿصةد٫، 
كيجؾؿ ا٣٘ةيل كاجلٛحف يف قبي٢ ذلٟ، كال زا٣خ ُٔةءاد٫ دذضؽد، كإجنةزاد٫ دذٮاىل 

 ىلع ذلٟ.حب٧ؽ اهلل، ك٦ة ٬ؾا املرشكع اذلم ثني أيؽي٪ة إال ثؿ٬ةف وؽؽ 
ٚجذٮٚيٜ ٨٦ اهلل ك٢ٌٚ د٥ إَالؽ مرشكع َجةٔح ٦ٞؿرات ٦ٕ٭ؽ احلؿـ امليك 
الرشيٙ، اذلم ي٭ؽؼ يف مؿظ٤ذ٫ ٬ؾق إىل َجةٔح ٦ٞؿرات ٦ٕ٭ؽ احلؿـ امليك 
الرشيٙ َجٕح دىعيط ك٦ٞةث٤ح ثني أ٢ٌٚ ا٣ُجٕةت املذٮٚؿة يف امل١ذجةت، 

ف، كتكة٥٬ ثإذف اهلل يف كإػؿاص٭ة يف وٮرة ٦٪ةقجح يذٕة٩ٜ ٚي٭ة اجل٧ةؿ كاإلدٞة
ٕخ ٨٦ أص٤٭ة، كدٕحل ٔرص٬ة دكف ذكبةف.  حتٞيٜ ٬ؾق امل٪ة٬ش األ٬ؽاؼى ا٣يت ًك

ك٬ؾا ال١ذةب اذلم ثني يؽيٟ أيخ ا٣ٞةرئ ٝبف ٨٦ ٩ٮر ٬ؾا املرشكع املجةرؾ 
٥َّ ٫ٕٛ٩، كأف يجةرؾ يف ص٭ٮد ا٣ٕةم٤ني  اذلم نكأؿ اهلل أف ٕي يس٫٤٤ ثةجلضةح، كأف حى

 ري اجلـاء.ْيـي٭٥ ػ ٚي٫، كأف
ٚإين أم١ؿ اهلل دٕةىل ىلع ٦ة يرس كأاعف، ز٥ أدٮص٫ ثةلن١ؿ  َبًرٍ املهاسبة

اجلـي٢ إىل كالة أمؿ٩ة يف ٬ؾق ابلالد املجةرًلح، كىلع رأق٭٥ ػةدـ احلؿ٦ني الرشيٛني، 
كق٧ٮ كيل ٔ٭ؽق األ٦ني ىلع ٦ة يٮلٮف احلؿ٦ني الرشيٛني ٨٦ ا٬ذ٧ةـ كراعيح، ٚأصـؿ 

 رؾ يف ص٭ٮد٥٬ كأ٧ٔةهل٥.اهلل هل٥ املسٮبح كبة
إدارة ٦ٕ٭ؽ احلؿـ امليك الرشيٙ ىلع املجةدرات املذ٧زية ا٣يت  كنا أشكس

يٞؽمٮ٩٭ة، كأم١ؿ أيٌة ا٣ٛؿيٜ ا٤ٕ٣ِل اذلم ٝةـ ث٭ؾا ا٢٧ٕ٣ كحت٢٧ أٔجةءق، كالن١ؿ 
مٮوٮؿ جل٧يٓ ٦جكٮيب املٕ٭ؽ ٨٦ ٧٤ٕ٦ني كمٮّٛني ىلع مكة٧٬ذ٭٥ يف جنةح مكرية 

ُٯ، كبةرؾ يف اجل٭ٮد، كوًل اهلل ىلع ٩بي٪ة دم٧ؽ كىلع آهل املٕ٭ؽ، قؽد اهلل اخلي 
 كوعج٫ كق٥٤.
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 رو امـميك امرشيفــإدارة معهد امح

 
كالكالـ  ىلع  احل٧ؽ هلل اذلم ص٢ٕ ابليخ احلؿاـ ٦سةثح ل٤٪ةس كأ٦٪ة، كالىالة

ة مـيؽا كىلع آهل كوعج٫، وًل اهلل ٤ٔي٫ ،نيملاملجٕٮث رمحح ل٤ٕة  .كق٥٤ تك٤ي٧ن
 أ٦ة ثٕؽ  

٢ ابليخ احلؿاـ ثٌٛةا٢، كػى٫ خبىةاه كأظاكـ، ٚأكدع ٚي٫  ٌَّ ٚإف اهلل ٚ
٦ةف ىلع ماك٩ آيةت ثحِّ٪ةت مة٬ؽة ىلع مؿِّ  َـّ ، ٚاكف ٦٪ؾ أٝةـ ػ٤ي٢ الؿمح٨ ٝٮأؽق، ذ٫ال

م٤ذىق الٮٚٮد ا٣ٞةوؽة إىل  ،كأذَّف ثةجلَّةس ثةحلش اقذضةثح ألمؿ ػة٫ٞ٣ قجعة٫٩ كدٕةىل
ةق، ٧٠ة اكف أيٌة منٕال يكذٌةء ث٫، ك٦٪ةرة ٢ٌٚ ثةرا٭ة، امل ؤم٤ح يف ا٣ٛٮز ثًؿ

٬ؽل ك٬ؽايح، ٚاك٩خ أركٝذ٫ قةظةت ٣جنػؿ ا٥٤ٕ٣ ىلع مؿ دةرخي٫، ي٭يئ اهلل لؿاعيذ٫ 
كا٣ٕ٪ةيح ث٫ ٨٦ يىُيف ٨٦ ٔجةدق صيال ثٕؽ صي٢، ك١٬ؾا ظذػٯ آ٣خ ٦٭٧ح ا٣ٕ٪ةيح 

٪ح امل١٤٧ح ث٧أرز اإلي٧ةف، كظؿـ ػ٤ي٢ الؿمح٨ إىل مم١٤ح ا٥٤ٕ٣ كا ٣ٕؿبيح الكُّ
الكٕٮديح ٚٞةـ صال٣ح املؤقف امل٤ٟ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ آؿ قٕٮد ٤ٔي٫ 

كا٣ٞؽاقح ، رمحةت رب ا٣ربيَّح ك٨٦ ثٕؽق أث٪ةؤق ال١ؿاـ ثٮاصت الؿاعيح ث٧ٮا٢ ا٣ُ٭ؿ 
حتٞيٜ املٞةوؽ ا٣يت أٝي٧خ ٝٮأؽق تلعٞيٞ٭ة  ، ٤٧ٕٚٮا ىلعءةظٛيأٚاك٩ٮا حبؿـ اهلل 

ػؿيح؛ ٚة٬ذ٧ٮا ثت٪ْي٥ احل٤ٞةت ا٧٤ٕ٣يح ثةملكضؽ احلؿاـ، كا٢٧ٕ٣ ىلع اقذُٞةب ا٣بن يف
املنةريٓ ا٧٤ٕ٣يح  ال١ٛةءات ا٧٤ٕ٣يح ٣جنػؿ ا٥٤ٕ٣ ثني أركٝذ٫، ٚاكف ٨٦ أ٥٬ د٤ٟ

( اعـ :=;6ر٥ٝ )كاملٛةػؿ الكة٦ٞح ذات األزؿ يف داػ٢ ابلالد كػةرص٭ة وؽكر ٝؿار 
ة ٨٦ صال٣ح امل٤ٟ ٚيى9٢>57 إيؾا٩نة ثةٚذذةح  ،$ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ آؿ قٕٮد   ـه دٮصي٭ن
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دٞؽـ ث٫ راحف اإلرمةد ادليين آ٩ؾاؾ  ٦ٕ٭ؽ ثني أركٝح احلؿـ ثٕؽ االٝرتاح اذلم
يح $ق٧ةظح الٮادل النيغ ٔجؽ اهلل ث٨ محيؽ  ، حل١ٮف ٩ٮاة تلؽريف ا٤ٕ٣ٮـ النػٔؿ

ـداد دٮ٬ضن  ة يف ق٧ةء ىلع ٧٩ٍ اتل٤ٕي٥ احلؽير، ك٦٪ؾ ذلٟ احلني كاملٕ٭ؽ حب٧ؽ اهلل ي
ة ٨٦ املٕةل٥ ا٣ٛة٤ٔح يف ثالد٩ة املجةرًلح ا٣يت يؿل  ا٥٤ٕ٣ كاملٕؿٚح، ظىت أًىح ٧٤ٕ٦ن
٦ةت ٨٦ ٝةدة ثالد٩ة  ٨٦ أزؿ٬ة يف لك ٩ةظيح ٨٦ ٩ٮاظي٭ة، ٚؿمحةت اهلل كبؿٌلد٫ ىلع

املجةرًلح، كصـا٥٬ ٨ٔ اإلقالـ كاملك٧٤ني ػريا، ككٜٚ ابلةٝني ٦٪٭٥ ملة ٚي٫ والح 
  ا٣ٕجةد كابلالد. 

٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ٔ٭ؽ ػةدـ احلؿ٦ني النػؿيٛني امل٤ٟ ق٧٤ةف ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ  كيف
ا ٨٦ -ظ٫ْٛ اهلل -قٕٮد آؿ ٫ كأٝكة٫٦ ي٤ىق مـيؽن ا٣ٕ٪ةيح  ال يـاؿ ٦ٕ٭ؽ احلؿـ ثٛؿٔك

كالؿاعيح ٨٦ دلف  ػةدـ احلؿ٦ني النػؿيٛني إي٧ة٩نة ٦٪٫ ك٫ٞٚ اهلل ثأ٧٬يح ا٥٤ٕ٣ 
ْيـؿ هل املسٮبح كْيـي٫ ػريا ىلع   كأؿ اهلل أفالنػؿيع، كدكرق يف اجل٭ٮض ثةأل٦ح، ٚج

 ٦ة يٞؽ٫٦ لإلقالـ كاملك٧٤ني.
٥ً اهلل اجل٤ي٤ح ا٣يت دؾ٠ؿ ٚتن١ؿ أف ٕى ص٤ح  ٬يأ هلؾا  املٕ٭ؽ املجةرؾ كإف ٨٦ ٩ً

ٓ ٦٪ة٬ض٫ ادلراقيح، كرق٥ ٨٦ ػُذ٫ ا٧٤ٕ٣يح،  أكةثؿ ٧٤ٔةء ابلالد لإلرشاؼ ىلع ًك
ي٤يح كاًعح، حتٜٞ ٣ُةبل٭ة اتلعىي٢ املٕؿيف ٚكةركا يف رق٥ ٦ٞؿراد٫ ىلع صةدة دأو

اإلقال٦يح كاألػالؽ ا٣ٛة٤ًح، كتكري ث٫  كاتلأوي٢ ا٤ٕ٣ِل، كدٕـز يف ٩ٛك٫ ا٣ٞي٥
مكةلٟ ا٤٘٣ٮ كاالحنؿاؼ، كد٧ٌػٰ  -ثٕٮف اهلل- ىلع صةدة ٦ٕؿٚيح ٦٪ٌجُح، كجت٪ج٫

ذؽاؿ، ٚؿمح٭٥ اهلل كصـا٥٬ ٨ٔ املٕ٭ؽ ػري اجلـا  ء.ث٫ يف َؿيٜ الٮقُيح كاأل
ك٦٪ؾ أ٦ؽ كاجل٭ٮد يف ػؽ٦ح ٦ٞؿرات املٕ٭ؽ دذٮاىل كل٥ دذٮٝٙ حب٧ؽ اهلل، مةرؾ 

 ذلٟ مج٭ؿة ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ كا٢ٌٛ٣ صـا٥٬ اهلل ػريا كص٢ٕ قٕي٭٥ من١ٮرا. يف
كدذ٧ي٧ة تل٤ٟ اجل٭ٮد ٚٞؽ دم٨ ٦ٕةيل الؿاحف ا٣ٕةـ لنؤكف املكضؽ احلؿاـ 

٠ذٮر ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ كاملكضؽ اجلجٮم النػؿيٙ ٌٚي٤ح النيغ األقذةذ ادل
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ا٣ٕـيـ الكؽيف ك٫ٞٚ اهلل املرشكع اذلم أ٫ٞ٤َ ٦ٕ٭ؽ احلؿـ امليك النػؿيٙ  ٔجؽ
 ".منـؿوع َجةٔح ٦ٞؿرات ٦ٕ٭ؽ احلؿم امليك الرشيٙثةق٥ "

 
ي
قػ٪ؽ إحلػ٫ كٚػٜ مؿاظػ٢ كٝؽ ٝةـ ا٣ٛؿيٜ ا٤ٕ٣ِل ث٧ٕ٭ؽ احلؿـ حب٧ػؽ اهلل ث٧ػة أ

كالرسكر أف ٩ٌػٓ ثػني يػؽيٟ  ق٧خ ل٧٤رشكع، كإف ٨٦ دكايع ا٣ٛؿحا٢٧ٕ٣ ا٣يت ري 
رشح اثـ٨ ٔٞلـ٢ َجةٔػح إاعدة أيخ ا٣ُة٣ت ز٧ؿة ٨٦ ز٧ؿات ٬ؾا املرشكع، دذ٧س٢ يف 

 د٧سِّػ٢ ،أ٩يٞػح يف أربٕػح أصػـاء ،ىلع أ٣ٛلح اث٨ ٦ةلٟ، ٣ٕجؽ اهلل ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ ا٣ٕٞليل
 ٝػةـ ٌٚػي٤ح النػيغ كٝؽواملؿظ٤ح اثلة٩ٮيح،  الىٙ اثلة٣ر املذٮق٦ٍةدة انلعٮ يف ٦ٞؿر 

، ثة٣ٕ٪ةيح ثةل١ذػةب، كمؿاصٕػح ا٣ُجٕػةت الكػةثٞح هل ويلؽ ث٨ وة٣ط ثةو٧ؽادل٠ذٮر/ 
ي  ػيعيح  ت كػ٭٥ كدىٮيت األػُةء املُجٕيح، كدؽٔي٫٧ ثإًةٚةت ٧٤ٔيح كزيةدات دًٮ

٩ذػةج ٝػةـ يف تك٭ي٢ ٚ٭٥ ٦ةدة ال١ذةب ثإذف اهلل دٕةىل،  كقػٕينة يف حتٞيػٜ صػٮدة اإل
 ا،ػؿيٙ ث٧ؿاصٕح ٢٧ٔ ادل٠ذٮر صـاق اهلل ػػرين ا٣ٛؿيٜ ا٤ٕ٣ِل ث٧ٕ٭ؽ احلؿـ امليك الن

ظىت خيؿج يف ظ٤ح د٪ةقػت ماك٩ذػ٫  كإًةٚح ٦ة يؿك٫٩ ٦٪ةقجنة ٨٦ اتل٤ٕيٞةت املٛيؽة،
 .  (1)ا٧٤ٕ٣يح

ذٮص٫ إىل اهلل ٔـ كص٢ ثةحل٧ؽ كالن١ؿ ىلع ٩إال أف  نقامـيف يرا ال اَال ِشعه
 دٮٚي٫ٞ إلػؿاج ٬ؾا ال١ذةب يف ٬ؾق احلي٤ٌح. 

٣ٞةدة ثالد٩ة املجةرًلح/ ػةدـ احلؿ٦ني النػؿيٛني  لشكس اجلزِلكنا أتقدم با
 

٢ُّ اتل٤ٕيٞةت ا٧٤ٕ٣يح املٮصٮدة يف ال١ذةب ٦أػٮذة ٨٦/ (1)  صي
- ٤ٔي٭ة ، كٝؽ أذ٧ؽ٩ة$دميي ادلي٨ ٔجؽ احل٧يؽ  دم٧ؽ ، ل٤نيغثذعٞيٜ رشح اث٨ ٔٞي٢ ٦٪عح اجل٤ي٢ .1

كبيةف أكص٫  ،كإٔؿاث٭ة ،كدٛكري ٦ٛؿداد٭ة ،اتل٤ٕيٜ ىلع النٮا٬ؽ النٕؿيح؛ يف دٮزيٞ٭ة -5يف/  -ثذرصؼ ٚي٭ة
 ثٕي اإلًةٚةت كاالقذؽرااكت ا٧٤ٕ٣يح. -6االقتن٭ةد ث٭ة. 

يف ٠ذةب رشح اثػ٨ ٔٞيػ٢،  ڤإٔؿاب النٮا٬ؽ ا٣ٞؿآ٩يح كاألظةدير اجلجٮيح الرشيٛح كأٝٮاؿ الىعةثح  .2
، كٝؽ أذ٧ؽ٩ة ٤ٔي٫ يف إٔؿاب اجلىٮص الرشٔيح كاآلزةر املكتنػ٭ؽ ث٭ػة يةض اخلٮاـ ك٫ٞٚ اهلللرل٠ذٮر ر

 . ، ٦ٓ درصؼ ٚي٭ة ٠جريكيف ثيةف أكص٫ االقتن٭ةد ث٭ة

 رشح األم٧ٮين ىلع أ٣ٛيح اث٨ ٦ةلٟ ٦ٓ ظةميح الىجةف. .3

 ظةميح اخلرضم ىلع رشح اث٨ ٔٞي٢. .4
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امل٤ٟ ق٧٤ةف ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ آؿ قٕٮد ككيلِّ ٔ٭ؽق وةظت الك٧ٮ امل٤يك األ٦ري دم٧ؽ 
ث٨ ق٧٤ةف ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ آؿ قٕٮد ىلع ص٭ٮد٧٬ة املن٭ٮدة يف ػؽ٦ح احلؿ٦ني 

 َالب ا٥٤ٕ٣ كريكَّادق.  النػؿيٛني كٝةوؽي٭٧ة ٨٦
ملٕةيل الؿاحف ا٣ٕةـ لنؤكف املكضؽ احلؿاـ  م بالشكس اجلزِلكنا أتقد

كاملكضؽ اجلجٮم، ىلع ٦ة ي٤ٞةق املٕ٭ؽ ٨٦ ٦ٕةحل٫ ٨٦ راعيح كا٬ذ٧ةـ؛ ٚأقأؿ اهلل أف 
ؿ٦ني الرشيٛني ٨٦ اتلضةرة ا٣يت ْيـي٫ اجلـاء األكىف، كْي٢ٕ ٦ة يٞؽ٫٦ يف ػؽ٦ح احل

 دجٮر. ال
ث٭ؾا ا٢٧ٕ٣، كللك ٨٦ قة٥٬ ٚي٫ ل٤ٛؿيٜ ا٤ٕ٣ِل اذلم ٝةـ  َالشكس مُصُل

ثذى٧ي٥ أك دجكيٜ أك منٮرة، أقأؿ اهلل أف ْيـؿ هل٥ املسٮبح كيجةرؾ ٚي٭٥ كيف 
 ص٭ٮد٥٬.
ٚال خي٤ٮ ٢٧ٔ بنػؿم ٨٦ ٩ٞه كػ٢٤، ٚرنصٮ ٨٦ ٝةرئ ٬ؾق  :اخلتام َيف

مالظْةت كاٝرتاظةت ٧٤ٔيح أك ٚ٪يح تكة٥٬  يذعٛ٪ة ثس٢ ٦ة دلي٫ ٨٦ الكُٮر أف
 مرشكع َجةٔح ٦ٞؿرات ٦ٕ٭ؽ احلؿـ امليك الرشيٙ. يف حتٞيٜ أ٬ؽاؼ 

أقةؿ اهلل أف يجةرؾ يف اجل٭ٮد كأف خي٤ه اجليح كأف يى٤ط ا٢٧ٕ٣ كأف ي٥ٕ ث٫ 
 اجلٛٓ، إ٫٩ كيل ذلٟ كا٣ٞةدر ٤ٔي٫. 

 .أمجٕني ووىل اهلل وق٥٤ ىلع ٩بل٪ة حم٧ؽ وآهل ووعج٫
 

 الشمىي ربــْ دخين بَ صــاحل
 مكي الشريفـمدير معهد احلرم ال

 



 

 

 8 $تزمجــــة الٍاظـــي ابَ وـــالك 

 

 امناظــم ةثرجمـ

 $اةن مــامك 

 
 نولـــده - هـــاسه: 

، اجليَّةينُّ  ،اجلعٮمُّ  ،مجةؿ ادلي٨ أثٮ ٔجؽ اهلل، دم٧ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ ٦ةلٟ، ا٣ُةيئُّ
ا، ادلمنيقُّ كٚةة، امذ٭ؿ ثةث٨ ٦ةلٟ يف املرشؽ كامل٘ؿب نكجح جلؽق األىلع   .مٮدلن

يَّة" ثأرض األ٩ؽلف املٕؿكٚح احلٮـ  ـهث٧ؽي٪ح "ص>=9كدل ىلع أرصط األٝٮاؿ اعـ 
 ثأقجة٩ية.

 لعلما طلب يف ورحالته نشأته: 
ننأ اث٨ ٦ةلٟ يف ٦ؽي٪ح صيَّةف ثةأل٩ؽلف، كٌل٩خ ثؽايح ٤َج٫ ل٥٤ٕ٤ ىلع ٦ٞؿئ  

يع )ت  ٬(.>6:صيَّةف كحنٮٌي٭ة أيب املْٛؿ زةثخ ث٨ دم٧ؽ ث٨ يٮقٙ ث٨ ظيَّةف اللُكي
٥ حنٮ امل رشؽ ٧ٚؿَّ يف َؿي٫ٞ ثإمبي٤يح، ٚأػؾ ٨ٔ ز٥ رظ٢ يف ٤َت ا٥٤ٕ٣، ٚي٧َّ

٤ىٮبني اإلمبيٌل املذٮىف ق٪ح ٬، ثيق ٔ٪ؽق 89: حنٮيِّ٭ة ال١جري أيب يلع ٧ٔؿ ث٨ دم٧ؽ النَّ
ة.  ثٌٕح ٔرش يٮ٦ن

ز٥ ا٩ذ٢ٞ إىل دمنٜ، كأػؾ ٨ٔ ٧٤ٔةا٭ة، ز٥ إىل ظ٤ت، ٚالزـ ٚي٭ة اجلعٮم 
 ـه٦ؽة، ز٥ ا٩ذ٢ٞ 87:ٮىف ق٪ح ابلةرع أثة ابلٞةء مٮٜٚ ادلي٨ يٕحل ث٨ يلع احل٤يب املذ

إىل د٧٤يؾق أيب ٔجؽ اهلل مجةؿ ادلي٨ دم٧ؽ ث٨ دم٧ؽ احل٤يب املن٭ٮر ثةث٨ ٧ٔؿكف 
 ٬.=8:املذٮىف ق٪ح ت

ًٍٔضت ث٫ ٬ؾاف اإل٦ة٦ةف كأصةزاق، كرٌمعةق ل٤ذؽريف كاإل٦ة٦ح يف
ي
املؽرقح  ٚأ

ة ي٤٧ؤ ادل٩ية ث٫٧٤ٕ دٮٝؿق اخلةوح  ،الك٤ُة٩يح، ز٥ اعد إىل دمنٜ، ك٢ٌّ ث٭ة اعل٧ن
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٫ لرلراقح ٤ٔي٫ ٤َجحي ا٥٤ٕ٣ ٨٦ الرشؽ كا٣٘ؿب، كدىٌؽر   $كا٣ٕة٦ح، يؤـ دل٤كى
ل٤ذؽريف ثة٣رتبح ا٣ٕةدحلح، كبةجلة٦ٓ امل٧ٕٮر، ٚىةر ميغى املؽرقح ا٣ٕةدحلح ال١ربل 

٨٦ مؽة ظؿو٫ ىلع د٤ٕي٥ اجلةس أ٫٩ إذا ل٥  $٣ٞك٥ ا٣ٞؿاءات كا٣ٕؿبيح، ٚاكف 
النجةؾ، كيٞٮؿ/ "ا٣ٞؿاءات ا٣ٞؿاءات، ا٣ٕؿبيح ا٣ٕؿبيح" يأد٫ أظؽ لألػؾ يٞٮـ ىلع 

يؽٔٮ كيؾ٬ت كيٞٮؿ/ "أ٩ة ال أرل أف ذ٦يت دربأ إال ث٭ؾا، ٚإ٫٩ ٝؽ ال ي٥٤ٕ أين  ز٥
 صةلف ث٭ؾا املاكف ذللٟ".

 ةـــالعلهي هـــنكانت: 
اجلعٮ  يف اث٨ ٦ةلٟ اعل٥ حنؿيؿ، كحبؿ ٨٦ حبٮر ا٥٤ٕ٣، حنٮمٌّ ٣٘ٮمُّ ٦ٞؿئ، اكف

ة،  كاتلرصيٙ ْن ة، كإحل٫ امل٪ذىه يف ٥٤ٔ ا٣ٞؿاءات يف ز٦ة٫٩، اكف زبذنة ظةٚ ا ٦ذال٧َن حبؿن
٧ٍخ، مٮٚٮرى ا٢ٕٞ٣، كٝؽ  ٨ى الكَّ كى ذا دي٨ ٦ذني، وةدؽ ال٤٭ضح، ٠سري اجلٮا٢ٚ، ظى
أكرزذ٫ ٬ؾق الىٛةت كاملزن٣ح ا٧٤ٕ٣يح ماك٩ح دلل أ٢٬ ز٦ة٫٩، كممة يؽؿ ىلع ماك٩ذ٫ 

٫ ا٣ٞةيض أثٮ ا٣ٕجةس  اكف إذا وًٌل يف ٔ٪ؽ اخلةوح أ٫٩ ٕي يِّ ينى املؽرقح ا٣ٕةدحلح ي
ٔ٪٫ اإل٦ةـ اجلٮكم/ "ميؼ٪ة مجةؿ ادلي٨  ٤ِّاكف إىل ثحذ٫ دْٕي٧ة هل، ٝةؿػ اث٨
ىةر ثال ث٨  ٦ؽإٚح". ٦ةلٟ/ إ٦ةـ أ٢٬ ال٤٘ح كاألدب يف ٬ؾق اأٔل
 اتـــهـوف: 

 ـ ػرينا. أ٦ح اإلقال  ـه ٚؿمح٫ اهلل رمحح كاقٕح كصـاق 6٨ٔ;: ق٪حدٮيف اث٨ ٦ةلٟ 
 

 



 

 

 تزمجــــة الظارح )ابَ عقيـــن( 00

 

 امشـــارح ثرجمـــة

 (هـــعقي اةن)

 
نكجح إىل ٔٞي٢ -ا٣ٕٞيٌل  ،أثٮ دم٧ؽ ،٬ٮ ٔجؽ اهلل ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ ٔٞي٢ 
ة  $ٝؽـ  ،ث٭ةء ادٌلي٨ امل٤ٞت النةٚيع ٦ؾ٬جنة، ،-ڤأيب َة٣ت  ث٨ ٞن ا٣ٞة٬ؿة مم٤

 ٚأٝج٢ ىلع ٤َت ا٥٤ٕ٣ كا٣ٕ٪ةيح ث٫ ظىت ٦٭ؿ ٚي٫. 
ي٨ ث٨ ال١ٌذةين،  احلؽير يق الىةيٖ، كٝؿأأػؾ ا٣ٞؿاءات ٨ٔ اتل ـٌ كا٫ٞٛ٣ ىلع ال

كٝؿأ اجلعٮ ىلع أيب ظٌيةف، كالز٫٦ ازجيت  كأػؾ ٨ٔ ا٣ٕالء ا٣ٞٮ٩ٮم ا٫ٞٛ٣ كأوٮهل،
ة يف ٤ٔٮـ ا٣ٕؿبيح  ٥٤ٔ املٕةين، كابليةف، -ٔرشة ق٪ح، ٚذؼؿج ىلع يؽي٫، ٚ٘ؽا إ٦ة٦ن

ري٬ة ٦ة ظٌيةف/ " م املن٭ٮر ثأيبٝةؿ ٔ٪٫ ميؼ٫ ا٣ٕال٦ح املٛرس اجلعٮ .-كاجلعٮ ٗك
 ".ٔٞل٢ اث٨ حتخ أدي٥ الك٧ةء أ٩ىح ٨٦

اء ك٤َجح ا٥٤ٕ٣ يف ا٣ٛرتة ا٣يت دٮىل ٚي٭ة  $اكف  ؿى ٞى ٛي صٮادنا ٦٭يجنة، أ٩ٜٛ ىلع ا٣
ة. ة٩ني يىٍٮ٦ن ٥، كيه ٚرتة ل٥ دذضةكز ثى٧ى ٍٮ ًقتِّنيى أ٣ٙ ًدر٬ٍى  ا٣ٌٞةء حنى

ا ٨٦ امل٪ةوت $دٮىل  كماك٩ذ٫  ،ج٫ كقٕح ٫٧٤ٔممة يؽؿ ىلع ٤ٔٮِّ ٠ٕ ،ٔؽدن
 دلل اخلةوح كا٣ٕة٦ح يف ز٦ة٫٩، ٨٧ٚ امل٭ةـ ا٣يت دٮال٬ة/   

 .دٮىل ا٣ٌٞةء ٦ؽة ٨٦ الـ٦ةف 

 .دٮىل اتلؽريف ثـاكيح النةٚيع ث٧رص يف آػؿ ٧ٔؿق 
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  ٮلٮين، يٛرس ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥، ػذ٥ ػالهلة ٌُ رشي٨ ق٪ح ثةجلة٦ٓ ا٣ م١ر زالزنة ٔك
 ت أز٪ةء ذلٟ.اثذؽأ ػذ٧ح أػؿل ك٦ة ػذ٧ح كاظؽة ز٥

ثة٣ٞة٬ؿة حل٤ح األربٕةء اثلة٣ر ٔرش ٨٦ ربيٓ األكؿ ق٪ح  $دٮيف اث٨ ٔٞي٢ 
ج٧ٍٕةاح   .(1)$تكٓ كىًقتِّنيى كىقى

 
 

 
 

 

 

 (.  ;6/8(، ث٘يح الٮاعة يف َجٞةت ال٤٘ٮي٨ كاجلعةة )7/86) ٦٪حيف أٔيةف املبح اثلة ي٪ْؿ/ ادلرر الاك٦٪ح (1)



 

 

 وقدوــــة األلفيـــة 02

 

 ةـــة األمفيـــمقدم

 
 

 

 ِٟ ِ  َٝـــةَُم حُم٧ٌــــٌؽ ٬ُـــَٮ اثـــ٨ُ ٦َـــــةل
 

(1)  ِٟ ِ ــــةل ٦َ َ ـْ ــــ ــــ٧َُؽ َراَّلل اٌ َ َػـ ْظ
َ
 أ
ــــ٤َّلللً   ــــِ ِّ  ةُمَى َ   ىلَع انلٌ َُ ــــ  ال٧ُْى

 
ــــة (2) َٚ ــــ٧ُْكَذ٤٧ِ١ْنِي الرَشَ ــــ٫ِ ا٣ ِ  َوآ٣

لٌ   ِٛ ٣
َ
ــــــنُي اهلَل يف أ ِٕـ ْقَذـ

َ
ــــــ٫ْ وأ  ـ
 

ــــةِوُؽ انلٌــــعِٮ ثِ٭ـــة ٦َــــعِٮي٫ٌ (3) َٞ ٦َ 

َْٝىـــ  ـــؿَّللُب اَْ َٞ ـِ ـُت ٍِ ُمـــٮَص ـــ ْٛ
 ٯ ث٤َِ

 
ـِ  (4) ــــٍؽ ٦ُْ٪َضــــ ْٔ ٍُ اذَـــْؾُم ثَِٮ  َودَبُْكــ

ـــ  ِ ُقْؼ ـْ ـــ َ٘ ِ ـــة ث ًً
ـــ رِ َذِِض ْٞ ٍِ َوَت  ـ

 
(5)  ٍِ ـــ ْٕ ــ٨ِ ٦ُ ـــَح اثْ َلّـ ِٛ ْ٣

َ
ـــًح أ ـ َٞ ِ  (1)َٚــةا

ــــَ    ل ٌِ ْٛ ـٌ َت ِ ـــةا ٍٜ ظ ـــْج ــــَٮ بَك  َو٬ْ
 

ـََ٪ـــــةَي اَ ٧ِلــــــ (6)  َ  ُمْكــــَذٮصٌت 
ــــوَاهللُ   ْٞ  هْ ِِض ثِِ٭َجـــــةٍت وَاٚـِــــؿَ ـ َق

 
ـــــــؿَ  (7) ــــــةِت ا ِػ  هْ ِِل وهَلُ يف َدرََص

  
 

 

 

٬، 9:8كدل قػ٪ح  ا٣ٛٞي٫ احل٪يف.ك اجلعٮم ،الـكاكم ، أثٮ احلكني، زي٨ ادلي٨،حيىي ث٨ ٔجؽ املُٰٕ /ٰاث٨ ٦ُٕ (1)
 . ز٥ ث٧رص ؽمنٜثأٝؿأ ا٣ٕؿبيح ٦ؽة اكف أظؽ أا٧ح ٔرصق يف اجلعٮ كال٤٘ح، 

يةف )ث٧رص ـه>6:ق٪ح  يف م٭ؿ ذم ا٣ٕٞؽة ٨٦ دٮيف   (.;=5/:. ي٪ْؿ/ كٚيةت اأٔل
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 هــأمف منــما يجالو  و ـامك

 
 

ـــََكَ  ٪َ٥ِْٞ ٦ُ ـــَذ ـــٌؽ/ َقْق ل ِٛ ٦ُ ٌِ ـــ ْٛ  ة ٣َ
 

ـُــ٥ٌ َظــْؿٌم الَ ِــ٥ْ  (8) ــ٢ٌ  ْٕ  وَاْقــ٥ٌ وِٚ
ـــؽُ   ــــ٥ْ وَاِظ ــ َٔ ـــْٮُُم  َٞ ـــٌح وَا٣  هُ ََك٧َِ

 
ـــة ََكَ  (9) ـــٌح ثَِ٭ ــــَ مْ َوِِك٧َْ ــــْؽ يُـــ  ٌم َٝ

  

ًِ املٛ ـي املى٤ُطي ٤ٔي٫ً ٔ٪ؽى اجلُّعةًة ٔجةرةه ٨ٔ "ال٤ٛ يًؽ ٚةاؽةن حيك٨ي اللُك
ة  ."الك١ٮتي ٤ٔي٭ى

ـى  / صجفه ين٢٧ي اللُك ِي كين٢٧ي امل٭٢٧ى ٠ػ)ديـ(  ،كاللك٥ى  ،كاللك٧حى  ،ٚةل٤ٛ
٢ .كاملكذ٢٧ٕى ٠ػ)٧ٔؿك( / أػؿجى امل٭٧ى  .ك٦ٛيؽه

ت  ،أػؿجى اللك٧حى  (حيك٨ي الك١ٮتي ٤ٔي٭ة)كٚةاؽةه   ة دؿًلَّ كبٕيى اللك٥ً ػ ك٬ٮ ٦ى
ـى  ٨ الك١ٮتي ٤ٔي٫ً ػ حنٮ/ إًٍف ٝىة ٍكي . ٨٦ زالًث لك٧ةتو ٚأكرث كل٥ حيى يٍؽه  زى

ـي إالَّ ٨٦ اق٧نيً  ( ،كال يرتًلتي اللُك ٝىةا٥ًه يٍؽه  ـى (أٍك ٨٦ ٢ٕٚو كاق٥و ٠ػ ،حنٮ )زى ٝىة
يٍؽه  ٥ٍ( ،)زى ًٞ ًٙ )اٍقذى ،  ؛كًلٞٮًؿ املى٪ ـه مؿًلته ٨٦ ٢ًٕٚ أمؿو كٚة٢ٔو مكترتو ٚإ٫َّ٩ الك

/ اقذ٥ٍٞ أ٩خى   )٤ٔي٭ةٚةاؽةه حيك٨ي الك١ٮتي (ٚةقذ٘ىنى ثةملسةًؿ ٨ٔ أٍف يٞٮؿى  ،كاتلٞؽيؿي
" / ـي ١ٚأ٫َّ٩ ٝةؿى ِي املٛيؽي ٚةاؽةن ٠ٛةاؽًة اقذ٥ٍٞ". /اللُك  ٬ٮى ال٤ٛ

ـً يف اوُالًح  ٙى إ٧َّ٩ة ٬ٮ ل٤لُك ٙي )الك٦٪ىة( حل٥٤ٕى أفَّ اتلٕؿي كإ٧َّ٩ة ٝةؿى املى٪
ة ييػذىلك٥َّ ث٫ً  ،ال يف اوُالًح ال٤٘ٮينيى  ،اجلعٮينيى  اكفى  ا٦ٛيؽن  ،ك٬ٮى يف ال٤ً٘ح/ اق٥ه للًك ٦ى
. أٍك ٗريى   ٦ٛيؽو
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ة اق٥ه  ،كاظؽقي لك٧حه (1)اق٥ي صجفو  وال ٥ُ/ ة ٢ٕٚه  ،كيه/ إ٦َّ ة ،كإ٦َّ أل٩َّ٭ػة  ؛ظػؿؼه  كإ٦َّ
ة ٗريى ٦ٞرت٩حو ثـ٦ةفو ٚيه االق٥ي  كإف اٝرت٩ٍخ ثـ٦ةفو  ٚػيه  .إٍف د٣ٍَّخ ىلع ٦ٕىن يف ٩ٛك٭ى

. .ا٢ٕٛ٣ي  ة ػ ٚيه احلؿؼي ة ػ ث٢ يف ٗري٬ى  كإٍف ل٥ٍ دؽؿَّ ىلع ٦ٕىنن يف ٩ٛك٭ى
.  ٥ُ/وال ـى زيؽه / إٍف ٝة ٟى ت ٨٦ زالًث لك٧ةتو ٚأكرث، ٠ٞٮل ة دؿًلَّ  ٦ى

ٮعي ملٕىنن ٦ٛؿدو  وال ٧ُح/ ِي املًٮ ٮعي ملٕىنن  ؛يه ال٤ٛ ( أػؿجى امل٭٧ػ٢ى ٚٞٮجلىة )املًٮ
ـى  ،٠ػ)ديـ( . ،كٝٮجلىة )٦ٛؿد( أػؿجى اللُك ٮعه ملٕىن ٗري ٦ٛؿدو  ٚإ٫َّ٩ مًٮ

ٙي  ـً ن٫َّ٩ ٝٮؿه أفَّ ا٣ٞٮؿى ي٥ُّٕ اجل $ ز٥َّ ذ٠ؿى املى٪ ٓي ىلع اللُك ، كاملؿادي ن٫َّ٩ يٞ ٓى  ،٧ي
ٌن  ٓي أي ٥ى ثٌٕ٭٥ أفَّ األو٢ى اقذ٧ٕةهلي يف املٛؿًد. ،ىلع اللك٥ً كاللك٧ًح ن٫َّ٩ ٝٮؿه  ةكيٞ  كٔز

ـي  ىؽي ث٭ة اللُك ٙي أفَّ اللك٧حى ٍٝؽ يٞي ى إاًلَّ اهلل/ لك٧ًح )٠ٞٮهل٥ يف  ،ز٥َّ ذ٠ؿى املى٪ الى إهًلى
 .(اإلػالًص 

ؽؽً كٍٝؽ ْيذ ـي كاللك٥ي يف الىِّ ٓي اللُك ة. ،٧  كٍٝؽ ي٪ٛؿدي أظؽ٧٬ى
يٍؽه )٧ٚسةؿي اصذ٧ةٔ٭٧ة  ـى زى ـه  (ٝىٍؽ ٝىة ٍٕىنن حيك٨ي الك١ٮتي ٤ٔي٫ً  ؛ٚإ٫َّ٩ الك  ،إلٚةدد٫ً ٦

٥ًه  ٥ً  .أل٫َّ٩ مؿًلته ٨٦ زالًث لك٧ةتو  ؛كٍلى يٍؽه )ك٦سةؿي ا٩ٛؿاًد اللكى ـى زى ٝىة . ك٦سةؿي (2)(إٍف 
ـً  يٍؽه )ا٩ٛؿاًد اللُك  .(3)(ٝىةا٥ًه  زى

 

 

ني/ أظؽ٧٬ة (1)  ٚأ٦ـة اقـ٥اق٥ صجف إٚؿادم؛  /يٞةؿ هل /كاثلةين .اق٥ صجف مجيع /يٞةؿ هل /اق٥ ا جف ىلع ٩ٔٮ
ٚ٭ٮ "٦ة يؽؿ ىلع أكرث ٨٦ ازجني، كيٛؿؽ ثح٪٫ كبني كاظػؽق ثةتلػةء"، ٠ػػ)ثٞؿة كبٞػؿ كمػضؿة  ا جف ا ٧يع/

 .ثةحلةء، ٠ـ٩ش كز٩يج، كركـ كركَل قكاظؽ ٫ كبنيٛؿؽ ثح٪يكٍل٧ح(، كٝؽ  كمضؿ(، ك٦٪٫ )لك٥
 .ٚ٭ٮ "٦ة يىؽؽ ىلع ال١سري كا٤ٞ٣ي٢ كال٤ِٛ كاظؽ" ٠ػ)٦ةء كذ٬ت كػ٢ كزيخ( ٚأ٦ة اق٥ ا جف اإلٚؿادي/ 

 ة؛ أل٫٩ ال يٛيؽ ٦ٕىنن حيك٨ الك١ٮت ٤ٔي٫. ل٥ يس٨ ٬ؾا املسةؿ كحنٮق الك٦ن  (2)
ٛن كحنٮق لك٧ًن ل٥ يس٨ ٬ؾا املسةؿ  (3)  ة ٨٦ زالث لك٧ةت.ة؛ أل٫٩ ٣حف مؤ٣
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ــــ ــــِٮي٨ِ وَانلَّلل ــــةَ ؿَّلل واوٌْ٪ ِ  َؽا وَأُْم ث
 

ـــ٢ْ َوُمكـــ (11) ٌَ َظَى ـــ ـــ٥ َت٧ْلِ  َ٪ٍؽ لِ ْق
ٙي   ا ابليًخ ٔال٦ةًت االق٥ً  $ذ٠ؿى املى٪   .يف ٬ؾى

يٍؽو )حنٮ  ،/ ك٬ٮ ين٢٧ي اجلؿَّ ثةحلؿًؼ كاإلًةًٚح كاتلجٕيحً ٧ٚ٪٭ة ا ؿ   ـً زى ٘يالى رٍتي ثً ؿى مى
 ً٢ ًً ة ٛى ك)ا٣ٛة٢ً(/ دلؿكره  ،ك)زيؽ(/ دلؿكره ثةإلًةٚحً  ،ا٣٘الـ(/ دلؿكره ثةحلؿًؼ ٚػ) (؛ا٣
( ،ثةتلجٕيحً   ،ألفَّ ٬ؾا ال يت٪ةكؿي اجلؿَّ ثةإلًػةٚحً  ؛ك٬ٮ أم٢٧ي ٨٦ ٝٮًؿ ٗريقً )حبؿًؼ اجلؿِّ

 كال اجلؿَّ ثةتلجٕيًح.
ـو  /و٦٪٭ة او٪ٮي٨ُ   /(1)ك٬ٮ ىلع أربًٕح أٝكة

  ِٜي ل /د٪ٮي٨ُ او١٧ٌْني بحً ك٬ٮ الالظ ٍٕؿى ٓى املؤ٩ًَّر  ،ألق٧ةًء امل ٍ (  إال مجى ٢و ، كرىصي يٍؽو ٠ػ)زى
ةل٥ً  ( كقيأيت ظ٧١٭٧ة. ،الكَّ ٗىٮاشو ، ك ٮارو (  كإال حنٮ )صى ٍك٧٤ًةتو  حنٮ )مي

 /ِٜي لألق٧ةًء املجٍجيًَّح ٚىؿٝن  ود٪ٮي٨ُ اوٌ٪١ـ ظ د٭ة، حنػٮ  ةك٬ٮ الالَّ ًؿٚىًذ٭ة ك٩ىًسؿى ٍٕ ثني ٦
 .(مؿرتي بكحجٮي٫ً كبكحجٮي٫و آػؿى )
  ِةث٤َح َٞ ػةل٥ً  /ود٪ٮي٨ُ امل ًٓ املؤ٩ًَّر الكَّ ٜي جل٧ٍ ظ ( ،ك٬ٮ الالَّ ةتو ٍكػ٧٤ًى ٚإ٩َّػ٫ يف  ؛حنػٮ )مي

.) ٍك٧ً٤ًنيى ةل٥ً ٠ػ)مي ٠ًؿ الكَّ ًٓ املؾَّ ٞةثى٤ًح اجلُّٮًف يف مجٍ  ٦ي
  َِٕٮِض ـو  /ود٪ٮي٨ُ ا٣  /ك٬ٮ ىلع زالزًح أٝكة
  ٍَٮٌض ٨ٔ مج٤ح ٜي )إذٍ  /ِٔ م ي٤ع ًن ك٬ٮ اذلَّ ة، ٠ٞٮهًل  ٨ٔ مج٤حو  ة( ٔٮ دسٮفي ثٕؽ٬ى

كحي  أم/ ظنيى إذٍ  (2)[8>]الٮإٝح/  ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿دٕةىل/  ًخ الؿُّ ٘ى ثى٤ى
 

 أف املؼذه ثةالق٥ أربٕح أٝكةـ. -ىلع ذ٠ؿ ا٣ٕؽد  -يف نكؼح "ك٬ٮ أٝكةـ" ثؽكف ذ٠ؿ ا٣ٕؽد، كاملؿاد  (1)

)كأ٩ذ٥(/ الٮاك/ كاك احلةؿ. )أ٩ذ٥(/ ٧ًري ٦٪ٛى٢ ٦جذؽأ. )ظيجبؾ(/ ظني/ ّؿؼ ز٦ةف ٦٪ىٮب، ٦ذ٤ٕٜ اإلعزاب:  (2)
ؿِّؾى ثةل١رس التلٞةء ثة٢ٕٛ٣ د٪ْؿكف ، كظني/ مٌةؼ، كإذ ّؿؼ ملة مىض ٨٦ الـ٦ةف ٦جين ىلع الك١ٮف، كظي

الكة٠٪ني. )د٪ْؿكف(/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ثثجٮت اجلٮف. كالٮاك/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٫٤ٔ. كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح 
ىت ظةؿ ٨٦ ٚة٢ٔ يف دم٢ رٚٓ ػرب ل٧٤جذؽأ أ٩ذ٥، كاجل٤٧ح اإلق٧يح امل١ٮ٩ح ٨٦ املجذؽأ كاخلرب يف دم٢ ٩

 )ث٤٘خ( يف اآليح ٝج٤٭ة.
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ًن  ـى( كأَتى ثةتل٪ٮي٨ً ٔٮ ٮ ٞي كحي احل٤ٍ ٍخ الؿُّ ٘ى ـى، ٚعؾؼى )ثى٤ى ٮ ٞي  .ٔ٪٫ي  ةاحل٤ٍ

  ًً ًن  ،٨ٔ اق٥ٍ  ةوٝك٥ٌ يكٮُن ٔٮ ٜي ٣ػ )لك( ٔٮ حنٮ  ،٧ٔة دٌةؼي إحل٫ ةك٬ٮ الالظ
هٌ ٝىةا٥ًه  ًن )لكي (  ٚعؾؼى )إنكةف( كأَت ثةتل٪ٮي٨ً ٔٮ ةفو ٝىةا٥ه  إنٍكى

ُّ  ٔ٪٫. ة( أم )لكي

  ًً ٕن  ،٨ٔ ظؿٍم  ةوٝك٥ٌ يكٮُن ٔٮ ( كحنٮ٧٬ة رٚ ٮىاشو ٗى ، ك ٮىارو ٜي ٣ػ )صى ظ
 ةك٬ٮ الالَّ

رٍتي جبٮارو )، حنٮ اصؿن ك ؿى ، كمى ٮارو ًء صى
الى ؤي ًن  (؛٬ى دًػٰ ثةتل٪ٮي٨ ٔٮ

ي
ًؾٚىخ احلةءي كأ  ةٚعي

 ٔ٪٭ة.

  حى (1)٩ ٥ِ ود٪ٮي٨ُ ا٣ٌّت ٞى ٤ى ٍُ ٮايف امل ٞى ٜي ا٣ م ي٤ع ٤َّح ، ك٬ٮ اذلَّ ًٔ  ٠ٞٮهل/ ؛حبؿؼ 
ِٝــــيلَّلل ال٤َــــٮَم  -1

َ
َِٕذــــةَ ٨ْ أ  ََعِذَُم وا٣

 

َوـــةَ ٨ْ  
َ
ـــْؽ أ َٞ َوـــْجُخ ٣َ

َ
ـــٮن إْن أ  (2)وُٝ

 

 

 ا.كٝؽ ذ٠ؿق ك٦ة ثٕؽق اقذُؿادن  ،ةمفي اخل٬ؾا اجلٮع  (1)
، أظؽ النٕؿاء املضيؽي٨، كزة٣ػر زالزػح أ٣ٞيػخ إحل٭ػ٥ فى ُى ا٣ُٮي٢، جلؿيؿ ث٨ ُٔيح ث٨ اخلى  ٬ؾا ثيخ ٨٦ -1 (2)

 ٦ٞةدة النٕؿاء يف ٔرص ثين أ٦يح، كأكهل٥ ا٣ٛؿزدؽ، كزة٩ي٭٥ األػ٢ُ.
)أٌٝل( أراد ٦٪٫ يف ٬ؾا ابليخ ٦ٕىن ادؿيك، كا٣ٕؿب تكذ٢٧ٕ ا٤ٞ٣َّح يف ٦ٕىن اجليف ثذػح، يٞٮلػٮف/ ٝػ٢ أف مغـة:  ال 

ي٢ٕٛ ٚالف ٠ؾا، ك٥٬ يؿيؽكف أ٫٩ ال ي٫٤ٕٛ أوال. )ال٤ٮـ( ا٣ٕؾؿ كاتلٕ٪يٙ. )اعذؿ( اق٥ ٚة٢ٔ مؤ٩ر ثةتلػةء 
 ك)ا٣ٕذةب( اتلٞؿيٓ ىلع ٢ٕٚ مئ أك دؿًل٫. املعؾكٚح ل٤رتػي٥، كأو٫٤ اعذ٣ح، ٨٦ ا٣ٕؾؿ ك٬ٮ ال٤ٮـ يف تكؼٍ،

٦ػ٨ األمػٮر،  ادؿيك أيذ٭ة ا٣ٕةذ٣ح ٬ؾا ال٤ٮـ كاتلٕ٪يٙ، ٚإين ٨٣ أقذ٧ٓ ملة د٤ُجني/ ٨٦ ال١ٙ ٧ٔػة آيتالــىعٍ::   
 كا٢ٕٛ٣ ملة أذر ٦٪٭ة، كػري لٟ أف دٕرتيف ثىٮاب ٦ة أ٢ٕٚ.

َجح الٮاظػؽة ٦جػين ىلع ظػؾؼ اجلػٮف، كيػةء مك٪ؽ ل٤يةء ا٣يت ملؼة -٨٦ اإلٝالؿ  -)أٌٝل( ٢ٕٚ أمؿ  اإلعـزاب:  
املؤ٩سح املؼةَجح ٚة٢ٔ، ٦جين ىلع الك١ٮف يف دم٢ رٚٓ. )ال٤ٮـ( ٦ٕٛٮؿ ثػ٫ ٣ػػ)أٌٝل(. )اعذؿ( ٦٪ػةدل مػؿػ٥ 
ظؾٚخ ٦٪٫ يةء اجلؽاء، ٦جين ىلع ٥ً احلؿؼ املعؾكؼ يف دم٢ ٩ىػت، كأوػ٫٤ يػة اعذ٣ػح. )كا٣ٕذةثػة( الػٮاك 

. )كٝٮيل( ٢ٕٚ أمؿ، كاحلةء ٚة٫٤ٔ. )إف( ظؿؼ رشط )أوجخ( ٕٚػ٢ ٦ػةض اعَٛح، ا٣ٕذةثة/ ٦ُٕٮؼ ىلع ال٤ٮـ
ؿ٬ة ىلع ػ٢ٕٚ الرشط، كدةء املذلك٥ أك املؼةَجح ٚة٫٤ٔ. ك٬ؾا ال٤ِٛ يؿكل ث٥ٌ احلةء ىلع أ٩٭ة ل٧٤ذلك٥، كبسك

( مج٤ح يف دم٢ ٩ىت ٦ٞٮؿ ا٣ٞٮؿ، كصٮاب الرشط دمؾكؼ يؽؿ ٤ٔي٫ ٦ػة ٝج٤ػ٫، ٨أ٩٭ة ل٧٤ؼةَجح  )٣ٞؽ أوةث
 ؿط كصٮاث٫ ال دم٢ هلة ٦ٕرتًح ثني ا٣ٞٮؿ ك٦ٞٮهل.ػ، كمج٤ح الن٨ٞؽيؿ/ إف أوجخ ٚٞٮيل ٣ٞؽ أوةثكاتل

ننةد د٪ٮي٨ ا٣رت٥٩، كآػؿ٧٬ة ظؿؼ ا٤ٕ٣ح، ك٬ٮ ٬٪ة ٝٮهل/ )كا٣ٕذةث٨، كأوةث٨( ظير دػ٤٭٧ة يف اإل الظاِد فيـْ:  
 أ٣ٙ االَالؽ، كا٣ٞةٚيح ا٣يت آػؿ٬ة ظؿؼ ٤ٔح تكُل ٤ُ٦ٞح.
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٥٩ً  ٚيجء ثةتل٪ٮي٨ً ثؽالن   كًلٞٮهل/ ؛٨٦ األ٣ٙ ألص٢ً ا٣رتَّ
َ أٌن رَِ َ َ٪ـــــة -2 ـْ ـــــ٢ُ َ ـــــ زَِم ا٣ٌّتظ 

َ
 أ

 

ـــ  ـــِؽنْ ٣ ـــأْن  َٝ ـــة وَ  ُْم ثِؿَِظةنِلَ ـُ ـــ  (1)ـ٧ٌة  دَ
 

 ةِل َ٘ يَّؽة، ٠ٞٮهل/ -كأزبذى٫ األػٛلي - واو٪ٮي٨ُ ا٣ ٞى ٮايف ا٣ػ٧ي ٞى ٜي ا٣ م ي٤ٍع  ك٬ٮ اذلَّ
ْع٧َ ــــَوَٝ  -3

َ
ـ٧ُؼْ ـــةِق ػَ ـــةد٥ِِ اْ  (2)َّتْق٨ْ ـةوِي ا٣

 

٥ يف قٮؽ ٔاكظ، ٨٦ ٝىػيؽة هل يىػٙ ٬ؾا ابلي -2 (1) خ ل٤٪ةث٘ح اذلثيةين، أظؽ ٚعٮؿ مٕؿاء اجلة٤٬يح، كاحلىسى
 ضؿدة زكج اجل٧ٕةف اث٨ امل٪ؾر، ك٤ُ٦ٕ٭ة/ذٚي٭ة امل

ِ ـــــــ٨ْ آُِم ٦َلٌ ــــــ٦ِ أ ذَ ـــــــَح َراا ْ٘  ِؽيــــــــٌط أو ٦ُ
 

ضْ   ــــــَٔ َٗ ـــ ــــــَ َن َذا زَاٍد َو َ ٦ُ ــــ ـــــــْ ٌوِد؟ـــــــ  ـَ
ااط( اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ راح يؿكح ركاظة إذا قةر يف كٝخ ا٣ٕيش. )٦٘ذػؽم( اقػ٥ ٚةٔػ٢ ٦ػ٨ اٗذػؽل )ر المغـة:   

، كأراد ثةلـاد يف ٝٮهل )ٔضالف ذا -كيه ٨٦ الىجط إىل ٤َٮع الن٧ف -الؿص٢ ي٘ذؽم إذا قةر يف كٝخ ا٣٘ؽاة 
أٚػؽ( ك٬ػٮ ثٮز٩ػ٫ ذ٫ )أزؼ( د٩ة كٝؿب، كبةثػ٫ َػؿب، كيػؿكل )زاد( ٦ة اكف ٨٦ تك٤ي٥ ٦يح ٤ٔي٫ أكرد٬ة حتيَّ 

ٔ٪ؽ اجلــ  -مٌةرع زاؿ، كأو٫٤ دـكؿ؛ ٚعؾٚخ الٮاك  -م٧ٌٮـ الـام  -ك٦ٕ٪ةق. )ا٣رتظ٢( االرحتةؿ. )دـؿ( 
 ل٤ذؼ٤ه ٨٦ اتلٞةء الكة٠٪ني. -
ــىعٍ::    يٞٮؿ يف ابليخ اذلم ٬ٮ امل٤ُٓ/ أد٧يض أي٭ة ا٣ٕةمٜ ٦ٛةرٝة أظجةثٟ احلٮـ ٦ٓ ا٣ٕيشػ أك ٗػؽا ٦ػٓ ا٣٘ػؽاة   ال

ػؽ ك٢٬ يسٮف ذ لٟ ٦٪ٟ كأ٩خ ٔضالف، دـكدت ٦٪٭٥ أك ل٥ دزتكد. زػ٥ يٞػٮؿ يف ابليػخ النػة٬ؽ/ ٣ٞػؽ ٝػؿب مٔٮ
ؽ ا٣ٛؿاؽ.  الؿظي٢، إال أف الؿٌلب ل٥ د٘ةدر ماكف أظجةث٪ة ث٧ة ٤ٔي٭ة ٨٦ الؿظةؿ، كًلأ٩٭ة ٝؽ زا٣خ ٣ٞؿب مٔٮ

يؽ ك٩ىت )رٌلث٪ػة( )أزؼ( ٢ٕٚ ٦ةض. )ا٣رتظ٢( ٚة٢ٔ. )ٗري( ٩ىت ىلع االقتس٪ةء. )أف( ظؿؼ دٮًل اإلعـزاب:  
رٌلب/ اق٥ أف، كال٧ٌري املذى٢ مٌةؼ إحل٫. )ملة( ظؿؼ ٩ػيف كصػــ. )دػـؿ( ٕٚػ٢ مٌػةرع دلػـكـ ث٧٤ػة. 
)ثؿظةجلة( ثؿظةؿ/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثزتكؿ، كرظةؿ مٌةؼ ك)٩ة( مٌةؼ إحل٫. )٠أف( ظؿؼ تنبي٫ ك٩ىت، 

( ٚعؾؼ ا٢ٕٛ٣ كٚة٤ٔػ٫ املكػترت ٚيػ٫، كاق٧٭ة ٧ًري النأف، كػرب٬ة مج٤ح دمؾكٚح دٞؽيؿ٬ة/ )كًلأف ٝؽ زا٣خ
 كأثىق احلؿؼ اذلم ٬ٮ )ٝؽ(.

ػٮؿ اتل٪ٮي٨ اذلم ل٤رت٥٩ ىلع احلؿؼ ك٬ٮ )ٝؽ(، ٚػؾلٟ يػؽؿ ىلع أف د٪ػٮي٨ ا٣ػرت٥٩ ال خيػذه د الظـاِد فيـْ:   
 ثةالق٥؛ ألف اليشء إذا اػذه بيشء ل٥ ْيئ ٦ٓ ٗريق.

ري٨، كأمٌػ٘٭٥ ل٤نػيط كا٣ٞيىػٮـ، كاذلم أػػؾ ٔ٪ػ٫ ةز املن٭ٮصٌ ٬ؾا ابليخ لؿؤبح ث٨ ا٣ٕضةج، أظؽ الؿُّ  -3 (2)
 ا٧٤ٕ٣ةء أكرث ٗؿيت ال٤٘ح، كٌلف يف ٔرص ثين أ٦يح، كبٕؽق/

٨ْ ـَ ِم ٣َـ٧ٌ ـــْٔ ٫ِ اْــُمْنتَجِ  ْٞ َٛ  ةِع ا٣ـَؼ
ثٛػذط ا٣ٕػني،  -)ا٣ٞةد٥( اكألٝذ٥/ اذلم د٤ٕٮق ا٣ٞذ٧ح، كيه لٮف ٚي٫ ٗربة كمحؿة. ك)أ٧ٔةؽ( مجػٓ ٧ٔػٜ  المغـة:  

 =ٮ/ ٦ة ثٕؽ ٨٦ أَؿاؼ الىعؿاء. ك)اخلةكم( اخلةيل. ك)املؼرتؽ( ٦٭ت الؿيةح، ك٬ٮ اق٥ ماكف ٦ػ٨ ك٬ -كد٥ٌ 
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٫َّ ٨٦ ػٮاص االق٥ ـً املى٪ٙ أفَّ اتل٪ٮي٨ى لكي ث٢  ،ٟك٣حف ٠ؾل ،كّة٬ؿي الك
م خيذهُّ ث٫ اال ًٕٮضاذلَّ ةثى٤ح كا٣ ٞى ة  ،ق٥ إ٧َّ٩ة ٬ٮ د٪ٮي٨ي اتل١٧ٍَّني كاتلَّ٪١ًري كامل كأ٦َّ

ةيل ٚي١ٮ٩ةًف يف االق٥ كا٢ٕٛ٣ كاحلؿؼ ٘ى ٥ُّ٩ كا٣  .(1)د٪ٮي٨ي ا٣رتَّ

(انلَّللؽاء /و٨٦ ػٮاصَّلل االق٥ِ  يػؽي ِٙ والـ مِ ك ،، حنٮ )ية زى ػ٢((2)ا٣ْـ  ،، حنػٮ )الؿَّصي
(. ،كاإلق٪ةًد إحل٫ً  يٍؽه ٝىةا٥ًه  حنٮ )زى

، كاتل٪ٮي٨ً  /ظى٢ى لالق٥ د٧يزيه ٨ٔ ا٢ًٕٛ٣ كاحلؿًؼ  /٧ٕٚىن اذلخ  ،كاجلِّؽاءً  ،ثةجلؿِّ
. ًٙ كالالـ، كاإلق٪ةًد إحل٫/ أم اإلػجةًر ٔ٪٫ي  كاأل٣

 

الـ( ٔال٦ةت اك٩ٮا يٌٕٮ٩٭ة يف ا٣ُؿيٜ لال٬ذػؽاء  = ٝٮهل٥/ ػؿؽ املٛةزة كاػرتٝ٭ة، إذا ُٕٝ٭ة كمؿَّ ٚي٭ة. ك)اأٔل
اذلم دؿاق ٩ىٙ اجل٭ػةر ٠أ٩ػ٫ ث٭ة، كاظؽ٬ة ٥٤ٔ ثٛذط ا٣ٕني كالالـ مجيٕة. ك)اخلٜٛ( اًُؿاب الرساب، ك٬ٮ 

 ٦ةء، كأو٫٤ بك١ٮف ا٣ٛةء، ٚعؿًل٭ة ثة٣ٛذط رضكرة.
٤ٍخي ٚي٭ػة ٩ػةٝيت الـىعٍ::   ٍخ٧ى

ى
٠سري ٨٦ األم١٪ح ا٣يت ال ي٭ذؽم أظؽ إىل الكري ٚي٭ة؛ لنؽة اتلجةق٭ة كػٛةا٭ة ٝؽ أ

 أ٫٩ مضةع مؽيؽ االظذ٧ةؿ، أك أ٫٩ ْٔي٥ اخلربة ث٧كةلٟ الىعؿاء. /يؿيؽكرست ٚي٭ة. 
)كٝةد٥( الٮاك كاك رب، ٝةد٥/ ٦جذؽأ مؿٚٮع ث٧ٌح ٦ٞؽرة ىلع آػؿق ٦٪ٓ ٦ػ٨ ّ٭ٮر٬ػة امػذ٘ةؿ املعػ٢  إلعـزاب: ا 

٧ةؽ( مٌةؼ إحل٫. )ػةكم( وػٛح ٣ٞػةد٥، كػػةكم مٌػةؼ.  حبؿًلح ظؿؼ اجلؿ الـااؽ، كٝةد٥ مٌةؼ. ك)اأٔل
٪ى٫ ألص٢ الٮٝٙ. كػرب امل َّ١  ٦ػ٨ ٕٚػ٢و ٦ػةضو ك)املؼرتؽ( مٌةؼ إحل٫ دلؿكر ثةل١رسة ا٣ْة٬ؿة، كقى

جذؽأ مج٤حه
 كٚة٢ٔ يف دم٢ رٚٓ، كذلٟ يف ٝٮهل ثٕؽ أثيةت/

 َُ ْ٘ ــــْذ٫ُ ٠ُ ـــــدَجٌَن  ْٜ ــــــــــَ ةِ الَْٮ٬َ ـــــ٢  ٦ِ
ٝٮهل )املؼرت٨ٝ كاخل٨ٞٛ( ظير أدػ٢ ٤ٔي٭٧ة اتل٪ٮي٨ ٦ٓ اٝرتاف لك كاظؽ ٦٪٭٧ػة ثػأؿ، كلػٮ اكف  الظاِد فيْ: 

ل٥ ي٤عٜ االق٥ املٞرتف ثأؿ. كإذا اكف آػؿ اللك٧ػح ا٣ػيت يف آػػؿ ابليػخ ظؿٚػةن ق٥ ٬ؾا اتل٪ٮي٨ ممة خيذه ثةال
 وعيعةن قة٠٪ةن ٧٠ة ٬٪ة تكُل ا٣ٞةٚيح ظيجبؾ )ٝةٚيح ٦ٞيؽة(. 

رتاض ال يؿد ىلع اجلة٥ّ؛ ألف تك٧يح ٩ٮف ا٣رت٥٩ كاجلٮف ا٣يت د٤عٜ ا٣ٞٮايف امل٤ُٞػح د٪ٮي٪نػ (1) ة إ٧٩ػة يه ٬ؾا األ
ٓ هلة ٣ِٛ اتل٪ٮي٨، ٚأ٩خ لٮ أ٤َٞػخ ٣ٛػِ اتل٪ػٮي٨ ىلع املٕػىن  تك٧يح دلةزيح، ك٣حكخ ٨٦ احلٞيٞح ا٣يت ًك

ٓ هل ل٥ ين٤٧٭٧ة، كاألو٢ أف حي٢٧ ال٤ِٛ ىلع ٦ٕ٪ةق احلٞييق، كذللٟ ٩ؿل أ٩ػ٫ ال ٗجػةر ىلع  احلٞييق اذلم ًك
 الكـ اجلة٥ّ.

حلػةرث كا٣ٕجػةس(، ال املٮوػٮ٣ح املؿاد ٨٦ ٝٮؿ اجلة٥ّ )أؿ( ا٣يت ل٤ذٕؿيٙ حنٮ )الؿصػ٢(، أك الـااػؽة حنػٮ )ا (2)
ح ٔ٪ػؽ اجلػة٥ّ أل٩٭ة ، كال االقػذٛ٭ة٦يح دلػٮهلػة ىلع املػةيض حنػٮ )أؿ ٤ٕٚػخ( ،دؽػ٢ ىلع األٕٚةؿ املٌةٔر
  )٢٬ ٤ٕٚخ(  ث٧ٕىن/
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ٙي )ك ـً اقذ٢٧ٕى املى٪ ًٙ كالال ٟى يف ٔجةرًة ثًٕي  ،أٍؿ( ماكفى األ٣ ٓى ذل كٍٝؽ كٝ
ٍك٪ىؽ( ماكفى )اإلٍق٪ىةد -ك٬ٮ اخل٤ي٢ي -املذٞؽ٦نيى  ٙي )مي (. كاقذ٢٧ٕى املى٪  هلى

 

 
 

 

ـــيِل  َٕ ـــة اْع ــْخ َويَ دَ
َ
ـــ٤َْخ وَأ َٕ ـــة َع  ثَِذ

 
ــــ٢ٌ َقْ٪َضــــيِل  (11) ْٕ ــــ٨ٌ ِٚ ْٝج٤َِـ

َ
ـــٮِن أ  َو٩ُ

  

) ٤ٍخي ٕى ٙي أفَّ ا٢ٕٛ٣ى ي٧ذةزي ٨ٔ االق٥ً كاحلؿًؼ ثذةًء )ذى ة  ،ز٥َّ ذ٠ؿى املى٪ كاملؿادي ث٭ى
( ،٧ٌٮ٦حي ل٧٤ذلك٥ً دةءي ا٣ٛة٢ًٔ، كيه امل ٤ٍخي ٕى حنٮ  ،كاملٛذٮظحي ل٧٤ؼةًَت  .حنٮ )ذى

) ٤ًٍخ(. ،كامل١كٮرةي ل٧٤ؼةَجحً  .)تىجىةرىًٍلخى ٕى  حنٮ )ذى
ٌن  دىٍخ( كاملؿادي ث٭ة دةءي اتلأ٩يًر الكة٠٪حً  ةكي٧ذةزي أي

ى
ٍخ(  ،ثذةًء )أ ٧ٍٕى حنٮ )٩ً

ٍخ( ٚةظرتز٩ىة ثةلكة٠٪ًح ٨ٔ الالظًٞح لألق٧ةءً  ٮف ٦ذعؿًلحن حبؿًلًح ٚإ٩َّ٭ة دس ،ك)ثًئٍكى
ؿاًب  حه  ،اإٔل ٍك٧٤ًى ًؾقً مي حن  ،حنٮ )٬ى ٍك٧٤ًى يٍخي مي

ى
رىأ ( ،كى حو ٍك٧٤ًى رٍتي ث٧ًي ؿى مى ك٨٦ الالظًٞح  .كى

( ،ل٤عؿًؼ  ، كثي٧َّخى بَّخى ، كري تى ٓى ريبَّ كثي٥َّ ٤ٞٚي٢ه  ،حنٮ )الى ة ٦ ة تك١ي٪٭ى بٍَّخ  ،كأ٦َّ حنٮ )ري
ٍخ(.  كثي٧َّ

ٌن  ًٌل(، كامل ةكي٧ذةزي أي ٕى ة يةءى ا٣ٛة٤ٔحً ثيةًء )اٍذ ٜي ٢ٕٚى األمًؿ، حنٮ  ،ؿادي ث٭ى كد٤ع
يًب( بنًي( ،كا٢ٕٛ٣ى املٌةرًع  .)ارٍضً ٜي املةيض. .حنٮ )دىرٍضً  كال د٤ع

ٙي  ًٌل( كل٥ٍ ي٢ٍٞ  /كإ٧َّ٩ة ٝةؿى املى٪ ٕى ٧ًرًي( /)يىة اٍذ ٌَّ ألفَّ ٬ؾقً دؽػ٢ي ٚي٭ة يةءي  ؛)يىةءى ال
يًن(ث٢ٍ دسٮفي ٚي ،كيه الى ختذهُّ ثة٢ٕٛ٣ً  ،املذلك٥ً  ٦ى كيف االق٥ً حنٮ  ،٫ حنٮ )أٍكؿى

ًَل( ٗيالى (، ) ة يةءي ا٣ٛة٤ًٔح ىلعى  ،كيف احلؿًؼ حنٮ )إًينِّ ًٌل( ٚإفَّ املؿادى ث٭ى ٕى خبالًؼ يةًء )اٍذ
ـ ة دٞؽَّ  كيه ال دسٮفي إالَّ يف ا٢ًٕٛ٣. ،٦ى
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 )  ،زٞي٤حن  كأ ،ػٛيٛحن اك٩ٍخ  واملؿاُد ث٭ة ٩ٮُن اوٮ لِؽ/كممة ي٧زيي ا٢ٕٛ٣ى ٩يٮفي )أًٍٝج٤ى٨َّ
كاثلٞي٤حي حنٮ ٝٮهل دٕةىل/  (1)[59]ا٤ٕ٣ٜ/  ﴾ې ې﴿ٚةخلٛيٛحي حنٮ ٝٮهل دٕةىل/ 

ؿاؼ/  ﴾پ  پ    ﴿  .(2)[>>]اأٔل

ة٠٪حً  ،ا٢ٕٛ٣ي ثذةًء ا٣ٛة٢ًٔ  ٌلي٪ض ٧ٕٚىن اذلِخ/  ،كيةًء ا٣ٛة٤ٔػحً  ،كدةًء اتلأ٩يًر الكَّ
 .ك٩ٮًف اتلٮًليؽً 

 
 

 

 

٣جكٕٛة/ الالـ/ كإٝح يف صٮاب ا٣ٞك٥. نكٕٛة/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦جين ىلع ا٣ٛذط الدىةهل ث٪ػٮف اتلٮًليػؽ  اإلعـزاب:  (1)
ؿاب، كا٣ٛةٔػ٢ ًػ٧ري مكػترت كصٮبػة دٞػؽيؿق/ حنػ٨. اخلٛيٛح. كاجل ٮف امل٪٤ٞجح أ٣ٛة ظؿؼ ال دم٢ هل ٨٦ اإٔل

ؿاب. ثةجلةويح/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ نك٨ٕٛ.  كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح صٮاب ا٣ٞك٥ ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل
ٛن  وجْ االستداله:  )٣جكٕٛة(، ٢ٕٚ مٌػةرع،  ة ٨٦ ٔال٦ةت األٕٚةؿ، ٚٞٮهل/أف ٩ٮف اتلٮًليؽ اخلٛيٛح املجؽ٣ح ٬٪ة أ٣

 كإ٧٩ة رق٧خ ٬٪ة أ٣ٛة؛ ألف ا٣ٞؿاء مجيٕ٭٥ كٝٛٮا ٤ٔي٭ة ثةأل٣ٙ.
٨٦ ظؿكؼ املٕةين، كاملؿاد ث٭٧ة اتلأكيؽ، كال دػؽػالف إال ىلع األٕٚػةؿ  ،٩ٮف اتلٮًليؽ اثلٞي٤ح كاخلٛيٛح فائدة: 

ؿاب إىل ابل٪ةء، كدأزريان يف املكذٞج٤ح اخلةوح، كدؤزؿاف ٚي٭ة دأزريي٨/ دأزريان يف ٣ْٛ٭ة؛ أل٩٭ة ختؿج ا٣ ٢ٕٛ ٨٦ اإٔل
ٕن  ة؛ ذللٟ ملػة اكف ٕٚػ٢ األمػؿ ٦ٕ٪ة٬ة؛ أل٩٭ة خت٤ه ا٢ٕٛ٣ لالقذٞجةؿ ثٕؽ أف اكف يى٤ط ل٤عةؿ كاالقذٞجةؿ ٦

 أكؽ ثال رشط، أ٦ة املٌةرع ٚإف اكف ل٤عةؿ ل٥ ْيـ دٮًليؽق؛ خلال يٞٓ اتل٪ةٝي، أ٦ة املةيض ٚال يؤًلػؽ مكذٞجالن 
 ٨٦ ذلٟ يؤكؿ.أبلذح أيٌة ك٦ة كرد 

)جلؼؿص٪ٟ(/ الالـ/ كإٝح يف صٮاب ا٣ٞك٥، خنؿص٪ٟ/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦جين ىلع ا٣ٛذط الدىػةهل ث٪ػٮف  اإلعـزاب:  (2)
اتلٮًليؽ اثلٞي٤ح، ك٩ٮف اتلٮًليؽ اثلٞي٤ح ظؿؼ ٦جين ىلع ا٣ٛذط، كالػاكؼ/ ًػ٧ري يف دمػ٢ ٩ىػت ٦ٕٛػٮؿ ثػ٫، 

ػؿاب. )يػة  كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮبة دٞؽيؿق/ حن٨، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح صٮاب ا٣ٞكػ٥ ال دمػ٢ هلػة ٦ػ٨ اإٔل
 مٕيت(/ ية/ ظؿؼ ٩ؽاء، مٕيت/ ٦٪ةدل ٦جين ىلع ال٥ٌ يف دم٢ ٩ىت.

 .٨٦ ٔال٦ةت األٕٚةؿ، ٚٞٮهل/ )جلؼؿص٪ٟ( ٢ٕٚ مٌةرع أف ٩ٮف اتلٮًليؽ اثلٞي٤ح وجْ االستداله: 
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ــ َ ــ٢ْ وِ  َول ــْؿُم ٠ََ٭ ـــة احَل  ٥ْ ِقٮَا٧َ٬ُ
 
 

ـــ٥ْ ٠ََلـَنـــ٥ّْ  (12) ـــيِل ٣َ ــةرٌِع يَ ٌَ ــ٢ٌ ُم ْٕ ِٚ  

 

 
ــة ــةُِم ثةوٌ َٕ ْع

َ
َ اْ َِ ــة ـْ  َو٦َ ــ ــ٥ْ  ِم  وَِق

 
ْمـٌؿ ُِٚ٭ـ٥ْ  (1)ثِةنل ٮنِ  (13)

َ
ْمـِؿ إِْن أ

َ
ـ٢َ اْ ْٕ ِٚ 

 ،ينريي إىل أفَّ احلؿؼى ي٧ذةزي ٨ٔ االق٥ً كا٢ًٕٛ٣ خبي٤يٮِّق ٨ٔ ٔال٦ةًت األق٧ةءً  
ال٦ةًت األٕٚةؿً  ٪ىػًجٌ٭ن  ز٥َّ  ،ٔك ٢ٍ كيًف كل٥ٍ( ٦ي س٢َّ ثػ )٬ى احلؿؼى ي٪ٞك٥ي إىل  ىلع أفَّ  ة٦ى
ري خمذه  ٝك٧نًي/ خمذهٌّ   . ، ٗك

/ م يؽػ٢ي ىلع األق٧ةًء كاألٕٚةؿً  ٚأمةَر ثـ)٢ْ٬َ( إىل ٗـِ املؼذهَّلل حنٮ  ،ك٬ٮ اذلَّ
ٝىةا٥ًه ( يٍؽه  ٢ٍ زى ( )٬ى يٍؽه ـى زى ٝىة  ٢ٍ ك٬ٮ ٝك٧ةًف/ خمذهه ، كل٥ٍ( إىل املؼذهِّ  ،كأمةرى ثػ)يًف  .)ك٬ى

اًر( ،ثةألق٧ةًء ٠ػ)يًف( يٍؽه يًف ادلَّ يٍؽه  ،كخمذهه ثةألٕٚةًؿ ٠ػ)ل٥ٍ( ،حنٮ )زى ٥ٍ زى ٞي ى٥ٍ حى  .)حنٮ )ل

ٚض٢ٕى ٔال٦حى  ؛ز٥َّ رشعى يف دبينًي أفَّ ا٢ٕٛ٣ى ي٪ٍٞك٥ي إىل ٦ةضو كمٌةرعو كأمؿو 
٥ُّ  ،املٌةرًع وعحى دػٮًؿ )ل٥( ٤ٔي٫ً  ىنى ٥ٍ( /٠ٞٮلٟ يف )ي ىنى ى٥ٍ ي /ل٥  ل كيف )يىرٍضًبي

٥ٍ (كإحل٫ أمةرى ثٞٮهًل  ،يىرٍضًٍب( حىنى ى٥ٍ ٠ى ةًرعه يىٌل ل ٌى ٢ٍٕه مي ًٚ(. 

ة ي٧زيي ا٢ٕٛ٣ى املةيض ثٞٮهل  ـٍ (ز٥َّ أمةرى إًىل ٦ى ةًؿ ثًةتلَّة ًم ٕى ٍذ
ى
ةيًضى األ ٦ى ٍ  )كى زيِّ أم/ ٦ى

ة٠٪ح ،٦ةيضى األٕٚةؿ ثةتلَّةء ٦٪٭٧ة َلٌّ ك ،كاملؿاد ث٭ة دةء ا٣ٛة٢ًٔ  كدىةء اتلأ٩يًر الكَّ
 ًِ اـ(حنٮ  ،اليؽػ٢ي إالَّ ىلعى ٦ةيض ال٤ٛ ةي  ،)تىجىةرىًٍلخى يىة ذىا اجلىالًؿ كاإل٠ٍؿى

ى
ًخ املٍؿأ ٧ٍٕى ك)٩ً

) (. ،٬ً٪ٍؽه ٍٔؽه ةي دى
ى
ًخ املٍؿأ  ك)ثًئٍكى

كادلال٣ح ىلع  ،ز٥ ذ٠ؿ يف ثٞيح ابليخ أف ٔال٦ح ٢ٕٚ األمًؿ/ ٝجٮؿي ٩ٮًف اتلٮًليؽً 
بى  ٨( ،٨األمًؿ ثىي٘ذ٫ً، حنٮ )ارٍضً  .(2)كاٍػؿيصى

 

، كيف األق٧ةء/ ٩ٮف اتلٮًليؽ ال ٩ٮف ا٣جكٮة ٣ٕؽـ اػذىةو٭ة ثة٢ٕٛ٣؛ ٚ ةجلٮف ٬٪ة/املؿاد ث (1) يه يف األٕٚةؿ/ أق٧ةءه
 ٌ  (. ٔال٦حه ىلع مجٓ ا٣جكٮة حنٮ )أ٩تي

 ٔال٦ح ٢ٕٚ األمؿ  دل٧ٮع محبني/ (2)

  ٝجٮؿ ٩ٮف اتلٮًليؽ. -ب إٚ٭ةـ ٦ٕىن ا٤ُ٣ت.  -أ 
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٢ًٕٚو   اتلٮًليًؽ ٚيه اق٥ي 
٧ًحي ىلعى األمًؿ كل٥ دٞج٢ٍ ٩ٮفى ، كإىل ذلٟ (1)ٚإٍف د٣ًَّخ اللكى

 أمةر ثٞٮهل/
ـــ٢ْ  ــٮِن حَمَـ ُٟ ل٤ِ٪  ــ ــ٥ْ يَ َ ــُؿ إِْن ل ْم

َ
 وَاْ

 
ــ٢ْ  (14) ــ٫ْ وََظٌلَ٭ ــُٮ َو ــ٥ٌ َصْ ــٮ اْق ــ٫ِ ٬ُ  عِل

ـً ٝجٮهل٧ة ٩ٮفى اتلٮًليؽً  -(2)كإٍف دالَّ ىلع األمؿً -كظي٭٢ٍ/ اق٧ةًف  "و٫ٍ "ػٚ   ،٣ٕؽ
٤ى٨َّ  ٚال يَّ٭ى ٨َّ كال ظى ٭ى  .دٞٮؿ/ وى

٫ٍ( ث٧ٕىنى  ٢ٍ( ث٧ٕىن ،اق١ٍخ  /كإٍف اك٩ٍخ )وى يَّ٭ى ٚة٣ٛةرؽي ثح٪٭٧ة ٝجٮؿي  ،أٝج٢ٍ  /ك)ظى
٫ي  ؽ٦ي ( ،٩ٮًف اتلٮًليًؽ ٔك ًٍٝج٤ى٨َّ

ى
، كأ َّ تى ٫ٍ  ،حنٮ )اٍق١ي ٟى يف )وى يَّ٭ى٢(. ،كال ْيٮزي ذل  كىظى

 

 

 

ٚإ٩٭ػة دسػٮف اقػ٥ ٕٚػ٢  -كيه )لػ٥(  -كًلؾا إذا د٣خ اللك٧ح ىلع ٦ٕىن ا٢ٕٛ٣ املٌةرع كل٥ دٞجػ٢ ٔال٦ذػ٫  (1)
ٮ )أكق كأؼ(، ث٧ٕىن أدٮصٓ كأدٌضؿ. كإف د٣خ اللك٧ح ىلع ٦ٕػىن ا٣ٕٛػ٢ املػةيض كا٦ذ٪ػٓ ٝجٮهلػة مٌةرع، حن

ٔال٦ذ٫ ا٦ذ٪ةاعن راصٕةن إىل ذات اللك٧ح؛ ٚإ٩٭ة دسٮف اق٥ ٢ٕٚ ٦ػةض، حنػٮ )٬ي٭ػةت كمػذةف( ث٧ٕػىن/ ثٕػؽ 
يف ٢ٕٚ اتلٕضت، حنٮ )٦ة كاٚرتؽ، ٚإف اكف ا٦ذ٪ةع ٝجٮؿ اللك٧ح ادلا٣ح ىلع املةيض ال يؿصٓ إىل ذات اللك٧ح ٧٠ة 
 أظك٨ الك٧ةء(  كًل٧ة يف )ظجؾا االصذ٭ةد( ٚإف ذلٟ ال ي٧٪ٓ ٨٦ ٠ٮف اللك٧ح ٕٚالن. 

للك ٢ٕٚو ٔال٦حه يٕؿؼ ث٭ة ك٦ٕىن يؽؿ ٤ٔي٫، ٧ٕٚىن املةيض ٬ٮ ظىػٮؿ احلػؽث يف الػـ٨٦ املذٞػؽـ، ك٦ٕػىن  (2)
٤يػ٫ ٚػإف املٕػةين  املٌةرع ظىٮؿ احلؽث يف احلػةؿ أك االقػذٞجةؿ، ك٦ٕػىن األمػؿ ادلال٣ػح ىلع ا٤ُ٣ػت؛ ٔك

 يف األٕٚةؿ، كإف أم لك٧ح ٝج٤خ املٕىن كل٥ دٞج٢ ا٣ٕال٦ح ألم ٢ٕٚ ٦٪٭ػة ٚػيه اقػ٥ ٕٚػ٢و  ال
تكذؼؽـ ًةثُةن

 ذللٟ ا٢ٕٛ٣. 
إف اكف ٢ٕٚ ل٥ يٞج٢ ٔال٦ذ٫ ٚ٭ٮ اق٥ ٢ٕٚ  /ٚيٞٮؿ ،كأرتض ىلع املى٪ٙ ثأف األكىل يف ٬ؾا ابليخ أف ي٥٧ٕ  

األمؿ ثؾلٟ، ك٣س٨ ٫٤ٕ٣ ػى٫ ل١رثة دليب٫ ٨٦ ٢ٕٚ األمؿ ك٤ٝح دليب٫ ٦ػ٨ املػةيض  ٦٪٫، ثؽؿ أف خيه ٢ٕٚ
 كاملٌةرع.

  ىلع اجلة٥ّ/كٝؽ ٥ْ٩ ثٌٕ٭٥ اقذؽرااكن  
 ٢ــــــ حمـــــ٭ة ذلي ٗـــــ٨ ٦٪ـــــة يكـــــو٦

 
ــــــٚ  ــــــةق٥ ٠٭لـــ ــــــ٭ةت ووي وظلـ  ٭٢ــــ

ٮ )٬يةت( اق٥ ٕٚػ٢ ٦ػةيض ك)كم( اقػ٥ أم ٦ة يس٨ ٨٦ ٬ؾق ا٣ٕال٦ةت ٗري ٝةث٢ هلؾق األٕٚةؿ ٚ٭ٮ اق٥ حن  
 ٢ٕٚ مٌةرع ك)ظي٭٢( اق٥ ٢ٕٚ األمؿ.
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 ين  ـت  م  ـوام   ب  ر  ــع  م  ـام

 
ــــَؿٌب َو٦َْجـــي ْٕ  وَاالْقــــ٥ُ ٦ِْ٪ــــ٫ُ ٦ُ

 
 ٣ـِـــَنَج٫ٍ ٦ِــــ٨َ احُلــــُؿوِم ٦ُــــْؽ ْ  (15)

  

 ينـ إىل أن االق٥ ي٪ٞك٥ إىل ٝك٧ني/

 جى٫ً احلؿكؼ /املٕؿبي  /أظؽ٧٬ة ٥٤ًى ٨٦ مى  .ك٬ٮ ٦ة قى

  حلؿكؼ ٦ؽين( ك٬ٮ املٕين ثٞٮهل )لنج٫ ٨٦ ا ،ك٬ٮ ٦ة أٍمجى٫ى احلؿكؼ /املجين /واثلة
ؿِّبو ٨٦ احلؿكؼ ٞى يف مج٫ً  $ؿة ٔ٪ؽ املى٪ٙ ػ٤ٕٚح ابل٪ةء ٦٪عى ؛أم/ لنج٫ ٦ي

ٮق النج٫ً  ،احلؿًؼ  ٙي كيصي ك٬ؾا ٝؿيته  ،يف ابلحذني الزلي٨ ثٕؽ ٬ؾا ابليًخ ز٥ ٩ىٮَّعى املى٪ِّ
يف مج٫ احلؿؼ أك ٦ة دٌػ٨َّ٧ى  اؿن ػ٨٦ ٦ؾ٬ًت أيب يلع ا٣ٛةريس ظيري ص٢ٕى ابلً٪ىةء ٦٪عى

ٓي إىل مج٫ احلؿًؼ  $ جٮي٫، كٝؽ ٩هَّ قح٦ٕ٪ةق ٭ة دؿص كممػ٨  ،ىلع أفَّ ٤َّٔح ابل٪ةًء لكي
بيٓ    /ذ٠ؿق اث٨ي أيب الؿَّ

ــة ــََلْ ِصْبتََ٪ ــيِعَّلل يف اْق ًْ ــَج٫ِ الَْٮ  َقلٌن
 

َ٪ــــٮِيَّلل يِف ٦َــــَي َوِ  ٬َُ٪ــــة (16) ْٕ  وَا٣ْـ٧َـ
ـــ٢ َو ٠َـــ٪ِــــ  ْٕ ـــ٨ِ ا٣ٛ َٔ َلــــةثٍَح 

ـــــــــــــــــــــــــــــ   ثِـــــ
 

ـــةرٍ دَــ (17) ــ َٞ ْٚـذِـ ـــٍؿ َوَ  ز 
َ
ـــ (1)أ ــ وَّلل

ُ
 َ  أ

 
 

٪ػؽ(  املؿاد ث٫/ (1) االٚذٞةر إىل اجل٢٧ حنٮ )املٮوٮالت كظير ك إذ ك إذا(، أ٦ة االٚذٞةر إىل املٛػؿد ٠ػػ)قجعةف ٔك
ًن  ی  ی    ﴿ /دٕػةىلة ٧٠ػة يف ٝػٮهل كحنٮ٧٬ة ٚإ٫٩ ال يٞذيض ابل٪ةء. كًلؾلٟ إذا اكف االٚذٞةر ٗري ٦ذأو٢ ث٢ اعر

ػح ٚػال تكػذ٤ــ ابل٪ػةء. [=55]املةاؽة/  ﴾جئ  حئ  مئ ، ٚأًيٙ احلٮـ إىل اجل٤٧ح ك٣س٨ اإلًةٚح اعًر
  ( يف اجل٥ْ ل٤ذْٕي٥.)اٚذٞةرو  كأػؾ امرتاط االٚذٞةر إىل اجل٤٧ح ٨٦ ص٢ٕ د٪ٮي٨ً 
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ٮق مج٫ االق٥ ثةحلؿؼ يف أربٕح مٮآً/   ذ٠ؿ يف ٬ؾي٨ ابلحذني كيصي
ٓ )ٚـةْوُم( ٫ي هل يف الًٮ جى٭ي ػٮاعن  ،مى ،  ٠أف يسٮف االقػ٥ي مًٮ ىلع ظػؿؼو كاظػؽو

) بٍخي ى ٪ىػة( ،اكتلَّةء يف )رضى ٦ى ٍكؿى
ى
ٞػٮهل )يًف كإىل ذلػٟ أمػةرى ث ،أك ىلع ظؿٚني ٠ػ)٩ة( يف )أ

ٍ ًصبٍتى٪ىة( ٚةتلَّةء يف صبت٪ة اق٥ه  ًٓ  ؛ك٬ٮ ٦جين ،أل٫َّ٩ ٚة٢ٔ ؛اٍقِلى ًٍ أل٫٩ أمج٫ احلؿؼ يف الٮ
لنج٭٫ ثةحلؿًؼ  ،ك٬ٮ ٦جينه  ،أل٩َّ٭ة ٦ٕٛٮؿ ؛كًلؾلٟ )٩ة( اق٥ ،يف ٠ٮ٫٩ ىلع ظؿؼو كاظؽو 

ًٓ يف ٠ٮ٫ً٩ ىلع ظؿٚىني  .(1)يف الًٮ
 ٬ٮ ٝك٧ةن/ و ،)واثلٌة ( َمَج٫ االق٥ هل يف املٕىن

جى٫ ظؿٚن  /أظؽ٧٬ة    .امٮصٮدن  ة٦ة أمى
جى٫ ظؿٚن  /واثلٌة   .ٗريى مٮصٮدو  ة٦ة أمى

ػػجىً٭٭ىة احلػػؿؼى  يف املٕػػىن ٧ٚســةُم اْوُم  ٚإ٩َّ٭ػػة تكػػذ٢٧ٕي  ؛)٦ػػىت( ٚإ٩َّ٭ػػة ٦ججيػػحه لنى
ـً  ـي  ( ،لالقذٛ٭ة ٮ ٞي ٥ٍ( كيف احلػةتلني يه منػج٭ح  ،كل٤رشط .حنٮ )٦ىىتى تى ري

ى
٥ٍ أ ٞي ىتى تى حنٮ )٦ى

ة ؛حلؿؼ مٮصٮد ـى ـً اكهل٧ٍ ًط ٠إفٍ  ،أل٩َّ٭ة يف االقذٛ٭ة  .كيف الرشَّ
ٍٓ  ة)٬٪ة( ٚإ٩َّ٭ة ٦ججيحه لنج٭٭ة ظؿٚن  و٦سةُم اثلة   ػ ٓى ٤ٚػ٥ٍ ييًٮ ػ ًى  ؛اكف يججيغ أٍف ييٮ

ٓى هلػة ظػؿؼه يػؽؿُّ ٤ٔي٭ػة ،كذلٟ ألف اإلمةرةى ٦ٕىن ٨٦ املٕةين ٭ة أٍف يًٮ ُّٞ ٧٠ػة  ،ٚع
ٕٮا ل٤٪َّيف )٦ة( كل٤٪َّيه )ال ٚججيػٍخ  ؛( كل٤ذ٧ينِّ )حلخ( كل٤رتِِّّ )٢ٕ٣( كحنػٮ ذلػًٟك

 

ٓ احلؿؼ أف يسٮف ىلع  (1) ا٣ُٕػٙ ككاكق كأ٣ػٙ ٠جةء اجلؿ كال٫٦ كٌل٫ٚ كٚةء  ؛كاظؽ ظؿًؼ ٬ضةءو األو٢ يف ًك
  .زة٩ي٭٧ة ٣ني الك ك٦ة اجلةٚيتني ظؿيف ٬ضةءاالقذٛ٭ةـ ك٦ة مةلك ذلٟ، أك ىلع 

ٓ االق٥ أف يسٮف ىلع زالزح أظؿؼ ٚىةٔؽن     .ا ٧٠ة ال حيىص ٨٦ األق٧ةءكاألو٢ يف ًك
ةرج ) إف كحلخ كإال كز٥ ك٢ٕ٣ ك٣س٨( ٚ٭ٮ ػ ٨٦ ظؿكؼ املٕةين ىلع ظؿٚني ٨٦ ظؿكؼ اهلضةء ٦س٢ ٧ٚة زاد 

 ،٫ ٨٦ األق٧ةء ٨ٔ زالزح أظؿؼ ٠ػ)دةء ا٣ٛة٢ٔ ك٩ة كأكرث ال٧ٌةاؿ( ٚ٭ٮ ػػةرج  و٦ة ٩ٞه٨ٔ األو٢ يف ٩ٔٮ
٫   .٨ٔ األو٢ يف ٩ٔٮ

٫ أمج٫   ٫ ٝؽ أمج٫ األق٧ةء، ك٦ة ػؿج ٨٦ األق٧ةء ٨ٔ األو٢ يف ٩ٔٮ ك٦ة ػؿج ٨٦ احلؿكؼ ٨ٔ األو٢ يف ٩ٔٮ
ٓ  .احلؿكؼ، كُل النج٭ني راصٓ إىل الًٮ
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 . ا٦ٞؽرن  ةأق٧ةءي اإلمةرًة لنج٭٭ة يف املٕىن ظؿٚن 
ـً اتلَّأزًؿ ثة٣ٕةم٢ً  (1)مج٭٫ي هل يف اجلِّيةثًح ٨ٔ ا٢ٕٛ٣ً  )واثلٌة٣ـر( ؽ كذلٟ ٠أق٧ةًء  ،ٔك

يٍؽن  ،األٕٚةؿ رىاًؾ/ ٦جينه  ؛(احنٮ )دىرىاًؾ زى ػ٢ي لنج٭٫ ثةحلؿًؼ يف ٠ٮ ؛ٚىؽى ٧ٍٕى ٧ٍٕػ٢ي كال حى ٩ػ٫ حى
 ٧٠ة أفَّ احلؿؼى ٠ؾلٟ.  ٚي٫ ٗرييق

ة ٩ةب ٨ٔ ا٢ٕٛ٣ ك٬ٮ ٦ذأزؿه ثة٣ٕةم٢ً  /كاظرتزى ثٞٮهل زُّؿ( ٧َّٔ
ى
بن  ،)ثاًلى دىأ ٍ  ةحنٮ )رضى

يٍؽن  ٚإ٫َّ٩ ٦٪ىٮبه ثة٢ًٕٛ٣  ،تلأزؿق ثة٣ٕةم٢ ؛٫٩ ٩ةات ٦٪ةب )ارضب( ك٣حفى ث٧جين  (  ٚإازى
 ثة٣ٕةم٢ً. ا٨ٔ )أٍدرًؾ( ٤ٚحف ٦ذأزؿن  ة٩ةاجن  ٫ كإف اكفخبالؼ )دىرىاًؾ( ٚإ٩ ،املعؾكًؼ 

ٓى ا٢ًٕٛ٣ كأق٧ةءى األٕٚةًؿ  ٮعى مًٮ ٙي أفَّ املىؽرى املًٮ كظةو٢ي ٦ة ذ٠ؿق املى٪ِّ
ـً منةث٭ذ٫  ؛٣س٨ املىؽر ٦ذأزؿه ثة٣ٕةم٢ً  ،امرتٌل يف اجلِّيةثًح ٦٪ةبى ا٢ٕٛ٣ً  ٍٔؿًبى ٣ٕؽ

ي
ٚأ

ٚججيٍخ ملنةث٭ًذ٭ة احلؿؼى يف ن٩َّ٭ة ٩ةاجح  ؛ٕةم٢ً كأق٧ةءي األٕٚةًؿ ٗري ٦ذأزؿةو ثة٣ ،احلؿؼى 
ريي ٦ذأزؿةو ث٫.  ٨ٔ ا٢ًٕٛ٣ ٗك

ؿاًب  ٙي ٦جينه ىلع أفَّ أق٧ةءى األٕٚةًؿ ال دم٢َّ هلة ٨٦ اإٔل م ذ٠ؿىق املى٪ِّ ك٬ؾا اذلَّ
، كق٪ؾ٠ؿي ذلٟ يف ثةًب أق٧ةًء األٕٚةًؿ.  كاملكأ٣حي ػالٚيحه

جى٫ احلؿًؼ يف االٚذٞةًر ال )والؿٌاثٓ( ـً مى (  ،الز ػالى وِّ
ي
ػةرو أ

ٞى ًٍٚذ كإحل٫ أمةرى ثٞػٮهل/ )كٌلى
م( ٚإ٩َّ٭ػة ٦ٛذٞػؿةه يف قػةاًؿ أظٮاهلػة إىل الىػ٤حً  ،كذلٟ اكألق٧ةًء املٮوٮ٣حً   ،حنػٮ )اذلَّ

 ٚجيجًيىٍخ. ؛ٚأمج٭خ احلؿؼى يف مالز٦ًح االٚذٞةرً 
، ؿطػامل٧ٌؿات، كأق٧ةء النػ /أفَّ ابل٪ةءى يسٮفي يف قذًح أثٮابو  /وظةو٢ُ اذحذني

 كأق٧ةء االقذٛ٭ةـ، كأق٧ةء اإلمةرة، كأق٧ةء األٕٚةؿ، كاألق٧ةء املٮوٮ٣ح.

 

 

 "يف اجليةثح ٨ٔ ا٢ٕٛ٣" ٬ؾا ٬ٮ النج٫ االقذ٧ٕةيل، ك٬ٮ أف يسٮف االق٥ اعمالن ٗري ٧ٕ٦ٮؿ اكحلؿؼ. ٝٮهل/ (1)
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ـــ٧ة ــْؽ َق٤ِ ــة َٝ ـــ٧َةءِ ٦َ ـــَؿُب اْْق ْٕ  َو٦ُ
 

ــ٧َة (18) ْرٍض وَُق
َ
ــأ ــْؿِم ٠ ــَج٫ِ احَل ــ٨ْ َم ٦ِ 

  

ٍمجى٫ احلؿؼ
ى
ـ أفَّ املجين ٦ة أ ، كٝؽ دٞؽَّ ٚةملٕؿب ٦ػة  ؛يؿيؽ أفَّ املٕؿبى ػالؼي املجينِّ

يٍنجً  ًٔ ك٬ٮ ٦ة ٣حف آػؿي  /وعلٍط كي٪ٞك٥ي إىل/  ،٫ احلؿؼى ل٥ ي كإىل  ،حو ٠ػ)أرض(٤ٌ ق ظؿؼى 
٧ى ٤ٌ ًٔ  ق ظؿؼي ك٬ٮ ٦ة آػؿي  /٦ٕذ٢      .ة(حو ٠ػ)قي
  /كٚي٫ قخي ٣٘ةتو  ،/ ٣٘حه يف االق٥ً "ق٧ة"ك

 "ؿ٬ةػث٥ٌ اهل٧ـة كًلك "اق٥.  

 ث٥ٌ الكني كًلرس٬ة "ق٥"ك.  
 ٌن ػث٥ٌ الكني كًلك "ق٧ة"ك  ة.ؿ٬ة أي

ٌن كي٪ٞك٥ي املٕ ٧ؿو  ٦ذ٧س٨ أ٦س٨ ػ ك٬ٮ امل٪رصؼ ػ ٠ـيؽو  /إىل ةؿبي أي  .كٔك
 كمكةصؽى  ك٬ٮ ٗري امل٪رصؼ ػ حنٮ/ أمحؽى  كإىل ٦ذ٧س٨ ٗري أ٦س٨ ػ 

 .كمىةثيطى 
ك٬ٮ ٝك٧ةف/ ٦ذ٧س٨  .كاملذ٧س٨/ ٬ٮ املٕؿب ،ٚ٘ري املذ٧س٨ ٬ٮ املجين

 ك٦ذ٧س٨ ٗري أ٦س٨. ،أ٦س٨
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ــــة ّ ثُــ٪ِــَلــ ــــِِضٍ ـــٍؿ َو٦ُ ـــ٢ُ أْم  َوِٕٚ
 

ـً  (19) ـةرِٔــــ ٌَ ـــــؿُ ٮا ُم ْٔ ِؿيــــةَ ةوَأ َٔ  / إْن 
ـــ٨  ـــٍؿ َو٦ِ ــٍؽ ٦َُجةِم ــٮِن دَْٮ٠ل ــ٨ْ ٩ُ ٦ِ 

 
ــــِ ْ  (21) ـــ٨ْ ُٚ ُْع٨َ ٦َ ـَ ــــ ـــٮِن إ٩َـةٍث/٠َ ُ٩ 

رشعى يف ثيةف املٕؿب كاملجين ٨٦  ؛ملة ٚؿغ ٨٦ ثيةف املٕؿب كاملجين ٨٦ األق٧ةء 
 /األٕٚةؿ
ؿابى أو٢ه يف األق  ٚؿعه يف األٕٚةًؿ، ٚةألو٢ يف  ،٧ةءك٦ؾ٬ت ابلرصيني أفَّ اإٔل

 .ا٢ًٕٛ٣ ابل٪ةء ٔ٪ؽ٥٬
ؿابى أو٢ه يف األق٧ةًء كيف األٕٚةؿً  كاألكؿي ٬ٮ  ،كذ٬ت ال١ٮٚيٮف إىل أفَّ اإٔل

  .الىعيطي 
٤ٍش ػ يف ا٣بكيٍ ػ  أفَّ ثٕي اجلعٮيني ذ٬تى إىل أفَّ  ًٕ ي٨ ث٨ ا٣ ك٢ٞ٩ ًيةءي ادلِّ

ؿابى أو٢ه يف األٕٚةؿ  .ٚؿعه يف األق٧ةء ،اإٔل
 واملجي ٨٦ إْٚةُم رض ةن/

ٜى ىلع ث٪ةا٫ )أظُؽ٧٬ة( ًٛ ىبى  ،ك٬ػٮ ٦جػينه ىلع ا٣ٛػذط ،ك٬ٮ املةيض ،٦ة ادُّ حنػٮ )رضى
ُى  اٍج ٓو ٚي٥ٌكى ( ٦ة ل٥ يذى٢ ث٫ كاكي مج ٜى ٓو ٦ذعؿؾو ٚحكس٨. ،٤ى  أك ٧ًريي رٚ

اصط ن٫َّ٩ ٦جين )واثلٌة ( ٙى يف ث٪ةا٫ كالؿَّ ٍب( ك٬ٮ ٢ٕٚ األمػؿ حنػٮ )ارٍضً  ،٦ة اػذي٤ً
 .(1)ك٦ٕؿبه ٔ٪ؽ ال١ٮٚيني ،ك٬ٮ ٦جينه ٔ٪ؽ ابلرصيني

كال يٕؿبي إال إذا ل٥ دذى٢ ث٫ ٩ٮفي اتلٮًليًؽ أك  ،كاملٕؿبي ٨٦ األٕٚةؿ ٬ٮ املٌةرع
( كا٢ٕٛ٣ي ٦ٕ٭ة ٦جين ىلع ا٣ٛذط ؛٩ٮفي اإل٩ةًث  بى٨َّ ٢ٍ دىرٍضً  ،٧ٚسةؿ ٩ٮف اتلٮًليؽ املجةرشة )٬ى

 

ػتًلى "أوػ٫٤  ٚٞٮلػٟ/ "ارضب" مؿ ٦ٞػؽرة،دلـكـ ثالـ األ٢ٕٚ األمؿ  أفٌ  يؿل ال١ٮٚيٮف (1) ، ٚعػؾٚخ الػالـ "ٍب ؿً ػٌٍ
ح ٝىؽا ل٤ٛؿؽ ثني ٬ؾا كبني  املٌةرع ٗري املضـكـ ٔ٪ؽ الٮٝٙ ختٛيٛة، ٚىةر "درضب" ز٥ ظؾؼ ظؿؼ املٌةٔر

ح إىل ٧٬ـة الٮو٢ دٮوال ل٤٪ُػٜ ثةلكػةز٨  ٚىػةر  -ك٬ػٮ الٌػةد  -٤ٔي٫، ٚةظذيش ثٕؽ ظؾؼ ظؿؼ املٌةٔر
 ف. خيكيف ٬ؾا ٨٦ اتللكٙ ٦ة ٣حف  ، ذ٠ؿق يف ٦٪عح اجل٤ي٢، ز٥ ٝةؿ/"ارضب"
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ٍبى  ٚإٍف ل٥ دذى٢ ث٫ ل٥ح كال ٚىٍؿؽى يف ذلٟ ثني اخلٛيٛح كاثلٞي٤ ٢ى  ،حي كذلٟ ٧٠ة إذا ٚىىى
) بةفِّ ٢ٍ دىرٍضً ٙي ازجني حنٮ )٬ى ٚةصذ٧ٕخ زالث  ،٢٬ درضبة٨٩َّ  /كأو٫٤ ،ثح٪٫ كبح٪٭ة أ٣

ٚىةر )٢٬  ؛ٚعؾٚخ األكىل ػ كيه ٩ٮف الؿٚٓ ػ ٠ؿا٬ح دٮايل األ٦سةؿ ؛٩ٮ٩ةت
)   .دىرًضبةفِّ

٢ى ثح٪٫ كب ٓو أك يةءي كًلؾلٟ يٕؿب ا٢ٕٛ٣ي املٌةرع إذا ٚىىى ني ٩ٮًف اتلٮًليًؽ كاكي مج
(  ،خمةَجحو  ٢ٍ دىرٍضب٨ًَّ ية ٬٪ؽ( كأو٢ )درضبي٨َّ بي٨َّ ية زيؽكف( ك )٬ى ٢ٍ دىرٍضً حنٮ )٬ى

ٚعؾٚخ  ،ٚىةر درضبيٍٮفَّ  ،٧٠ة قجٜ ،ٚعؾٚخ اجلٮف األكىل تلٮايل األ٦سةؿ ،درضبٮجى٨َّ 
بي٨َّ  َّ كًلؾلٟ )درضب٨( أو٤ ،الٮاك التلٞةء الكة٠٪ني ٚىةر دىرٍضً ٢ٕٛٚ ث٫ ٦ة  ؛٫ درضبحنى

 .٢ٕٚ ثػ)درضبٮ٨٩(
إف ٔؿية ٨٦ ٩ٮف دٮًليؽ ٦جةرش(   ك٬ؾا ٬ٮ املؿاد ثٞٮهل/ )كأٔؿبٮا مٌةراعن  

ٍٕؿىل ٨٦ ذلٟ ىطى يف إٔؿاث٫ أف حى ؿى ٦٪٫ يسٮف ٦ججين  ،ٚىرشى ٍٕ   .ةك٦ٛ٭ٮ٫٦ ن٫َّ٩ إذا ل٥ حى
٥٤ى أفَّ ٦ؾ٬ج٫ أفَّ ا٢ٕٛ٣ى املٌةرعى ال ييبىن إال إذا ثةرشد ٕي حنٮ  ،٫ ٩ٮفي اتلٮًليؽً ٚ

ٍٔؿب
ي
( ٚإٍف ل٥ دجةرشق أ يٍؽي بى٨َّ يىة زى ٢ٍ دىرٍضً   .ك٬ؾا ٬ٮ ٦ؾ٬تي اجل٧٭ٮر ،)٬ى

قٮاء ادى٤ٍخ ث٫ ٩ٮف اتلٮًليًؽ أك  ،كذ٬ت األػٛلي إىل ن٫َّ٩ ٦جينه ٦ٓ ٩ٮًف اتلٮًليؽً 
٢ى ٨ٔ ثٌٕ٭٥ ن٫َّ٩ ٦ٕؿبه كإف ادى٤ٍخ ث٫ ٩ٮف اتلٮًليؽ .ل٥ دذى٢ ًٞ   .ك٩ي

( كا٢ٕٛ٣ي ٦ٕ٭ة ٦جينه ىلع ك٦سةؿي ٦ة ادى٤ ب٨ٍى اتي يىرٍضً ٍخ ث٫ ٩ٮفي اإل٩ةًث )الً٭٪ٍؽى
يف ثٕي ٠ذج٫ ن٫َّ٩ ال ػالؼى يف ث٪ةء ا٢ًٕٛ٣ املٌةرًع  $ك٢ٞ٩ املى٪ٙ  .الك١ٮفً 

كمم٨ ٫٤ٞ٩ األقذةذي أثٮ احلك٨ ث٨  ،ك٣حف ٠ؾلٟ، ث٢ اخلالؼ مٮصٮده  ،٦ٓ ٩ٮًف األ٩ةًث 
 ٔىٛٮر يف رشح اإليٌةًح.
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ــــة َوُكُّ  ٌّٜ ل٤ِجَِ٪ـــ ــــ ـــْؿٍم ُمْكَذِعـ  َظ
 

ــــَك١ٌَ٪ة (21) ْن يُ
َ
ــــِيَّلل أ ـــ٢ُ يف ا٣ـ٧َْج ْو

َ
 وَاْ

ـــ٥ْ   ًَ  َو٦ِْ٪ــــ٫ُ ُذوَعـــْذٍط َوُذو ٠َْكــــٍؿ َو
 

ـــ٥ْ  (22) ــةِم٨ُ ٠َ ــُر وَالَك ــِف َظْل ــأْق٨َ أْم ٠َ 

 
حنٮ  ،إذ ال يٕذٮر٬ة ٦ة دٛذٞؿ يف دالتل٭ة ٤ٔي٫ إىل إٔؿابو  ؛احلؿكؼ لكُّ٭ة ٦ججيحه 

ػى 
ى
ؿاًب.)أ ًِ )٨٦( ثؽكف اإٔل رىا٥٬ً( ٚةتلجٕييي مكذٛةده ٨٦ ٣ٛ  ٍؾتي ٨٦ًى ادلَّ

كال حيػؿؾ  ،أل٫٩ أػٙ ٦ػ٨ احلؿًلػحً  ؛الك١ٮنأف يسٮف ىلع  واْو٢ُ يف اذ٪ةءِ 
ة٠٪ني ٍح٨ى  ،احلؿ ُح ٚذعـحً كٝؽ دسٮفي  ،املجين إال لكجتو اكتلَّؼ٤ًه ٨٦ اتلٞةًء الكَّ

ى
٠ػ)أ

(، كٝؽ دسٮف ـى كإفَّ (، كٝؽ دسػٮف  ،ؿةً ـ٠ك كٝىة رٍيً ٍمًف كصى
ى
(،  ،ًـ٧ح٠ػ)أ يٍري ٠ػػ)ظى

ؿرتى ث٫ ،ك٬ٮ اق٥ه  ( ك٬ٮ ظؿؼه إذا صى ٪ٍؾي ـ١ٮنكأ٦ة  ،ك)٦ي ػ٥ٍ، كارٍضًٍب  ،الك   ،ٚ٪عػٮ )زى
.)٢ٍ صى

ى
 كأ

٥٤ ممة ٦س٤٪ة ث٫ أفَّ ابل٪ةءى ىلع ال١رًس كال٥ٌِّ ال يسٮف يف ا٢ٕٛ٣ً  ٔي ث٢ يف االق٥ً  ،ك
 .(1)كاحلؿًؼ  ،كا٢ٕٛ٣ً  ،يسٮفي يف االق٥ً  /الك١ٮفً  كأفَّ ابل٪ةء ىلع ا٣ٛذًط أك ،كاحلؿًؼ 

 

 

 

٦ة يسٮف ث٪ةؤق ىلع ظؿًلػح ٦ػ٨ احلػؿٌلت  ةذ٠ؿ اجلة٥ّ كالنةرح أف ٨٦ املججيةت ٦ة يسٮف ث٪ةؤق ىلع الك١ٮف، ك٦٪٭ (1)
 اثلالث. 

ٕني/ األكؿ/ األمؿ املٕذػ٢ اآلػػؿ، حنػٮ/   كا٥٤ٔ أ٫٩ ي٪ٮب ٨ٔ الك١ٮف يف ابل٪ةء احلؾؼ، كاحلؾؼ يٞٓ يف مًٮ
 ٍٗ جػٮا جػة كا٠ذي (، كاثلَّةين/ األمؿ املك٪ؽ إىل أ٣ٙ ازجني أك كاك مجةٔػح أك يػةء خمةَجػح، حنػٮ )ا٠ذي ٓى كاقٍ  ـً كارٍ  ـي )ا
 يب(.كا٠ذي 

اجلةٚيػح  "الػ"ة ٣كن٫َّ٩ ي٪ٮب ٨ٔ ا٣ٛذط يف ابل٪ةء محبةف/ أكهل٧ة/ ال١رس، كذلٟ يف مجٓ املؤ٩ر الكةل٥ إذا كٝٓ اق٧ن  
ة لػال ل٤ضجف، حنٮ )ال مك٧٤ةت(، كزة٩ي٭٧ة/ احلةء، كذلٟ يف مجٓ املؾ٠ؿ الكةل٥ كاملسىن إذا كٝٓ أظػؽ٧٬ة اقػ٧ن 

ٌن   ة، حنٮ/ )ال مك٧٤ني(.اجلةٚيح ل٤ضجف أي
٥ يف ابل٪ةء محبةف/ أظؽ٧٬ة/ األ٣ٙ، كذٟل يف املسىن إذا كٝٓ ٦٪ةدل حنٮ/ )ية زيؽاف(. كأ  ٨ اٌل  ٫٩ ي٪ٮبٔ 
 كزة٩ي٭٧ة/ الٮاك، كذلٟ يف مجٓ املؾ٠ؿ الكةل٥ إذا كٝٓ ٦٪ةدل أيٌةن، حنٮ/ )ية زيؽكف(.  
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ؿَاثــة ْٔ ـــ٨ْ٤ إ َٕ َٓ وَانلٌْىــَت اْص  وَالٌؿْعــ
 

٬َــــةثَةاِل  (23)
َ
ــــٮ/ ٣َـــ٨ْ أ ٢ٍ َصْ ْٕ  ْقـــ٥ٍ َوٚـِـــ

ــة  ــةَ ؿَّلل ٧٠َ ِ ــَه ث ـــْؽ ُػىَّلل ـــ٥ُ َٝ  وَاالْق
 

ــة (24) ـ٦َِ ــأْن َقْ٪َض ِ ــ٢ُ ث ْٕ ِٛ ــَه ا٣ ــْؽ ُػىَّلل َٝ   

ــ٥ٍ وَ   ٌٌ ِ ْٓ ث ــةْرَع ــَٚ ْ َعْذًع َْ ــ ــؿْ  ةا٩ِْى  وَُص
 

ـــ٠َْكــ (25) ــؽهَ يَُك ـــ)ِذ٠ُْؿ اهللِ َعْج  ْؿ(ـؿًا، ٠َ
ــؿْ   ــة ُذ٠ِ ٦َ ُ ـْ ـــ َٗ ــ١ِنٍي َو ـِم ثِتَْك  وَاْصــــ

 
ـــؿْ  (26) ــِي ٧َِ٩ ــٮ ثَ ُػ

َ
ــة أ ــُٮ/ َص ــٮُب صْ  َقُ٪

 كاجلــ. ،كاجلؿ ،كاجلىت ،الؿٚٓ /أ٩ٮاُع اإلٔؿاِب أر ٕحٌ  
ٓي كاجلىتي ٚحنرتؾي ٚي٭  ة الؿٚ ـي  ،٧ة األق٧ةء كاألٕٚةؿٚأ٦َّ ٮ ٞي يٍؽه حى يٍؽن  ،حنٮ )زى  اكإفَّ زى

ـى( ٮ ٞي ة اجلؿُّ ٚيؼذهي ثةألق٧ةءً   ،٣ى٨ٍ حى ( ،كأ٦َّ ـي ٚيؼذهي ثةألٕٚةؿً  ،حنٮ )زيؽو ة اجلـ  ،كأ٦َّ
ى٥ٍ يىرٍضًٍب(.  حنٮ )ل

ٓي يسٮف ثةل٧ٌحً   ،كاجلؿُّ يسٮف ثةل١رسةً  ،كاجلَّىتي يسٮف ثة٣ٛذعحً  ،كالؿٚ
ـي يسٮف ثةلك ٟى يسٮفي ٩ةاجن  ،(1)١ٮفً كاجلـ ا ذل ٧٠ة ٩ةثًخ الٮاكي ٨ٔ  ،ٔ٪٫ ةك٦ة ٔؽى
ٮ( ػي

ى
( كقيؾ٠ؿي  ،ال٧ًٌح يف )أ ٧ًؿو

ٮ ثىيًن ٩ى ػي
ى
ة أ كاحلةء ٨ٔ ال١رسًة يف )ثىيًن( ٨٦ ٝٮهل/ )صى

ٓى اجلِّيةثحً   ثٕؽى ٬ؾا مٮاً
 

 

 

 ،ؿةػت اجلةاجػح كيه ٔنػذ٠ؿ اجلة٥ّ ٬٪ة احلؿٌلت األربٓ كيه األوٮؿ، كقيؾ٠ؿ يف األثيػةت ا٣ٞةد٦ػح احلػؿٌل (1)
رشة ٩ٮاات.  ٚي١ٮف املض٧ٮع أربٓ ٔرشة ظؿًلح/ أربٕح أوٮؿ ٔك

  .ٚي٪ٮب ٨ٔ ال٧ٌح/ الٮاك ك األ٣ٙ ك اجلٮف 
  .٨ ا٣ٛذعح / األ٣ٙ كال١رسة كاحلةء كظؾؼ اجلٮف  ٔك
  .٨ ال١رسة/ ا٣ٛذعح كاحلةء  ٔك
 .٨ الك١ٮف/ احلؾؼ  ٔك

 و٬ؾه ا٣ٕرشة ٦ذٛؿٝح يف قجٕح أثٮاب/ 
 مجٓ املؤ٩ر الكةل٥.( 4   مجٓ املؾ٠ؿ الكةل٥. (3  .املسىن (2 الكذح.األق٧ةء ( 1 
 ا٢ٕٛ٣ املٕذ٢.  (7 األ٦س٤ح اخل٧كح.( 6 ٦ة ال ي٪رصؼ.( 5 
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 ْٙ ِ ٣
َ
ـــةْ ٌ ث َْ ــــِى ـــٮَاٍو، وَا٩ْ ِ ْٓ ث ـــ  وَاْرَع

 
ــ (27) ــة ٦ِ ــةٍء ٦َ ــُؿْر  َِل ْٙ وَاْص ــ ِو

َ
ــ٧ة أ ْْق  ٨َ ا

  

٭ة/  ،رشعى يف ثيةًف ٦ة يٕؿبي ثةجلِّيةثًح ٧ٔة قجٜ ذ٠ؿيق ٛي كاملؿادي ثةألق٧ةًء ا٣يت قيى
٨ه  ،كظ٥ه  ،كأخه  ،كيه أبه  ؛األق٧ةء الكذح ٓي ثةلٮاكً  ؛كذيك ٦ةؿو  ،كٚيٮقي  ،ك٬ى حنٮ  ،ٚ٭ؾق دؿٚ
) يٍؽو ثيٮ زى

ى
ةءى أ ًٙ  ،)صى ثىةقي( ،كد٪ىتي ثةأل٣

ى
يٍخي أ

ى
بًي٫ً( ،ثةحلةءً  كجتؿُّ  ،حنٮ )رىأ

ى
رٍتي ثىأ ؿى  ،حنٮ )مى

بىحه ثةحلؿكًؼ  ؿى ٍٕ ٙي ٩ةاجحه ٨ٔ ا٣ٛذعحً  ،ٚةلٮاك ٩ةاجحه ٨ٔ ال٧ٌحً  ؛كاملن٭ٮر ن٩َّ٭ة ٦ي  ،كاأل٣
.. إىل .ك٬ؾا ٬ٮ اذلم أمةر إحل٫ املى٪ٙ ثٞٮهل/ )كارٚٓ ثٮاك ،كاحلةء ٩ةاجحه ٨ٔ ال١رسةً 

ًٙ كاحلةءً كالىعيطي ن٩َّ٭ة ٦ٕؿبحه حبؿٌلتو ٦ٞؽر ،آػؿ ابليخ( ٓي  ؛ةو ىلع الٮاًك كاأل٣ ٚةلؿٚ
 ًٙ كاجلؿُّ ثسرسةو ٦ٞؽرةو  ،ث٧ٌحو ٦ٞؽرةو ىلع الٮاًك، كاجلَّىت ثٛذعحو ٦ٞؽرةو ىلع األ٣

 .ًٕٚل ٬ؾا املؾ٬ت الىعيًط ل٥ ي٪ت يشءه ٨ٔ يشءو ممة قجٜ ذ٠ؿق ؛ىلع احلةءً 
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ثة٩ََـــة
َ
ـًَح أ ـــ ـــ٨ْ َذاَ) )ُذْو(/إِْن ُوْعج ٦ِ 

 
ـــ٥ُ  (28) َٛ ـــة وَا٣ ـــ٫ُ ثَة٩َ ـــ٧ِل٥ُ ٦ِْ٪ ــُر ا٣  َظْل

  

ٓي ثةلٮاكً   ؛ك٥ٚ ،كجتؿُّ ثةحلةًء ػ ذك ،كد٪ٍىتي ثةأل٣ٙ ،أم/ ٨٦ األق٧ةًء ا٣َّيت دؿٚ
( أم ،ك٣س٨ ينرتطي يف )ذك( أٍف دسٮفى ث٧ٕىن وةظت ةؿو يًن ذيك ٦ى ةءى  /حنٮ )صى

ةظتي ٦ةؿو  ثىة٩ىة( أم/ إٍف أٚ٭٥ى  ،وى
ى
ٍعجىحن أ ٟى  ،وعجحن  ك٬ٮ املؿادي ثٞٮهل/ )إًٍف وي كاظرتزى ثؾل

٭٥ وعجحن  ؛٨ٔ )ذك( ا٣ُةايح ٍٛ م ،ٚإ٩َّ٭ة ال تي ٍٕىن اذلَّ ٚال دسٮفي ٦س٢ى )ًذم(  ،ث٢ يه ث٧
ٕن  ،ث٢ دسٮفي ٦ججيحن  ،ث٧ٕىن وةظت يًن ذيك  ،اكصؿن  ةك٩ىجن  ةكآػؿ٬ة الٮاك رٚ ةءى كحنٮ )صى

ـى  ـى  ،ٝىة يٍخي ذيك ٝىة
ى
مى  ،كًرأ ـى(، ك٦٪٫ ٝٮهل/كى ك ٝىة رٍتي ثًؾي  ؿى

ـــُذُ٭٥َٚ  -4 ل ِٞ وَن ٣َ ـــٮِقُ ـــَؿاٌم ُم ـــة ٠ِ  إ٦ٌ
 

ـــة  ة َِل َٛ ْ٪ـــَؽ٥٬ُ ٦َـــة ٠َ ِٔ  ََٚعْكـــِ  ٦ِـــ٨ْ ذُو 

ينرتطي يف إٔؿاًب ا٣ػ)٥ٚ( ث٭ؾق األظؿًؼ زكاؿي املي٥ً ٦٪٫  ا ٚيٮقي  ،كًلؾلٟ ي ؾى  ،حنٮ )٬ى
يٍخي ٚىةقي 

ى
رىأ ٍؿتي إًىل ًذي٫ً( ،كى ْى يٍري املي٥ي ٦ً٪٫ٍي  ،كجى ٥ي ظى ٛى أم/  )ثىة٩ىة كإحل٫ً أمةرى ثٞٮهل/ )كا٣

ى٥ٍ دـؿ ٦٪٫ أٔؿبى ثةحلؿٌلًت  ،أم زا٣ٍخ ٦٪٫ ،ا٩ٛى٤ٍخ ٦٪٫ املي٥ي  ٥ه (حنٮ  ،ٚإٍف ل ا ذى ؾى  ،٬ى

٧ن  رىأيٍخي ذى  ٚى٥و ةكى
ٍؿتي إًىلى ْى  . )، كجى

 
 

 



 

23 

 

ــــــ٨ُ  ـــــَؾاَ) َو٬َ ـــــ٥ٌ ٠ ٌخ، َظ
َ
ٌب، أ

َ
 أ
 

ْظَكـــ٨ُ  (29)
َ
ِػــــ أ

َ
ـــُه يِف ٬َـــَؾا اْ ْٞ  وَانلٌ

ٍب  
َ
 ْ٪ــــــــُؽرُ ـ٫ِ قَ َودَــة٣ِـَلـْلــــــ َو  أ

 
مـــَ٭ؿُ  (31)

َ
ِىــــِ٭٨ٌ أ ْٞ ـــ٨ْ َ   َوَْْٝص٬َُـــــة ٦ِ

ٜى ذ٠ؿ٧٬ةة، كمحن ة، كأػن ةيٕين أفَّ )أثن   ٓي ٚرتي  ،( جتؿم دلؿل )ذك، ك٥ٚ( الزلي٨ قج ٚ
ًٙ كدي  ،ثةلٮاكً  ةق  ،ؿُّ ثةحلةءً كجتي  ،٪ىتي ثةأل٣ ػى

ى
يخي أثىةق كأ

ى
ة، كرىأ يٮ٬ى ٮقي كمحى ػي

ى
ثيٮقي كأ

ى
ا أ ؾى حنٮ )٬ى

ة، كمى  ىة٬ى ة( ك٬ؾق يه ال٤٘حي املن٭ٮرةي يف ٬ؾًق اثلَّالزىحً كمحى ي٭ى ً ًػي٫ً كمحى
ى
بًي٫ً كأ

ى
رٍتي ثًأ  ،ؿى

يىنٍي. ٍػؿى
ي
ذني أ ٘ى ٙي يف ٬ؾق اثلَّالزًح ٣ي  كقيؾ٠ؿي املى٪

ة "٨٬" ٚة٣ٛىيط ٚي٫ أٍف يٕؿبى ثةحلؿٌلًت ا٣ْة٬ؿًة ىلع اجلُّٮف كال يسٮف يف  ،كأ٦َّ
ٍيؽو  ،آػؿق ظؿؼي ٤ٔحو  ٨ي زى ا ٬ى ؾى يٍؽو  ،حنٮ )٬ى ٨ى زى يٍخي ٬ى

ى
( ،كرىأ يٍؽو ٨ً زى رٍتي بى٭ى ؿى مى كإحل٫  (1)كى

٨ً" أظك٨ي ٨٦  (  أم/ اجلٞه يف "٬ى ٨ي ٍظكى
ى
أمةر ثٞٮهل/ )كاجلَّٞه يف ٬ؾا األػرًي أ

ـً  ـه ل١٪٫َّ ٤ٝي٢ه صؽن  ،اإلد٧ة ـي صةا ٪يٮقي  ،اكاإلد٧ة ا ٬ى ؾى ٍؿتي ًإىلى  ،حنٮ )٬ى ْى ٪ىةقي، كجى كرىأيٍخي ٬ى
ؿَّ  ٛى ً٪ي٫ً( كأ٩سؿ ا٣ ٮازى إد٧ة٬٫٦ًى ـى ٨ٔ ا٣ٕؿًب  ،اءي صى  ،ك٬ٮ دمضٮجه حباكيًح قحجٮي٫ اإلد٧ة

٨ٍ ل٥ حيِٛ. حه ىلع ٦ى ضَّ ِى ظي ًٛ ٨ ظى  ك٦ى
ٙي ثٞٮهل/ )كيف أبو كدةحلي٫ ي٪ؽري  .. إىل آػًؿ ابليًخ( إىل ال٤٘ذني .كأمةرى املى٪

ل ال٤٘ذني اجلَّٞهي  -كظ٥(  ،ك٧٬ة )أخ -ابلةٝيتني يف )أب( كدةحلي٫  ظؾؼي ك٬ٮ  ،ٚإٍظؽى
ًٙ كاحلةءً  ؿابي ثةحلؿٌلًت ا٣ْة٬ؿًة ىلع ابلةًء كاخلةًء كاملي٥ً  ،الٮاًك كاأل٣ ا حنٮ " ،كاإٔل ؾى ٬ى

ي٭ة ٫ كمحى ػي
ى
ثي٫ كأ

ى
ى٭ة ،أ ٫ كمحى ػى

ى
ثى٫ كأ

ى
يٍخي أ

ى
٭ةكمى  ،كرىأ ً ًػ٫ً كمحى

ى
ث٫ً كأ

ى
رٍتي ثىأ ٤ي٫ ٝٮهل/ؿى  " ٔك

 

ـّ ٨٦ دَ »/ ك٨٦ ذلٟ ٝٮهل  (1) ٕ ِٔ ـاء ا ة٤٬لح ٚأ ِ  ٮهُ ٌ  ى ثٕ ركاق اث٨ ظجػةف يف وػعيع٫،  «ٮاُ٪ـكْ أثل٫، وال دَ  ٨ِ ٭َ ث
ٞى د /كدٕـل ثٕـاء اجلة٤٬يح ٦ٕ٪ةق ح يٌ ٤ً جى اع ثؽاعا٭ة ٚٞةؿ/ ية ٣ٛالف، كية ٣ٛالف، كا٣٘ؿض أ٫٩ يؽٔٮ إىل ا٣ٕىجيح ا٣

 ص٭ؽق يف دمٮ٬ة. ملسو هيلع هللا ىلصا٣يت ص٭ؽ اجليب 
  ًٔ ٔي  ٨ً ٭ى ثً  ٮقي ٌُّ ك٦ٕىن )أ   يَّ أثي٫( ٝٮلٮا هل/ 

ى
ٮا( ٝٮلٮا هل ذلٟ ث٤ِٛ رصيػط، ٦جة٣٘ػحن ٪ي سٍ أثيٟ، ك٦ٕىن )كال دى  ؿى يٍ أ

ػٮهل و٤ٮات اهلل ٤ٔيػ٫/ )ثً يف ا٣تنجيٓ ٤ٔي٫، كدم٢ االقتن٭ةد ٝ ػؿَّ  أثيػ٫( ظيػر ٨ً ٭ى ِي  صي اهلػ٨ ثةل١رسػة  ٣ٛػ
ى ٠ى  ٨ٍ ٦ى / ٜ ث٫( يؿيؽكفًُ ذى جٍ ي٫ يى أبً  ٨ي ٢ ٬ى ُي حى  ٨ٍ ا٣ْة٬ؿة، ك٨٦ ذلٟ ٝٮهل٥ يف املس٢/ )٦ى  ّى  ؽَّ إػٮدػ٫ امػذى  رثي ق ؿي ٍ٭ػث٭ػ٥ 

ًٔ ثً  مٮً كٝى    (.٦سةؿدل٧ٓ األ /ق. )ا٩ْؿُـّ ٭٥ 
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ـــَؿمْ  -5 ـــِؽٌي يِف ا١َْ٣ َٔ ـــَؽى  ـــ٫ اْقَذ ِ ث
َ
 ثَأ

 

  ِ ٤َـــ٥ْ َو٦َـــ٨ْ يَُنـــةث َّ ثَـــ٫ُ َع٧َـــة 
َ
 (1)٫ْ أ

 

( كدةحلي٫  ٩ةدرةه يف )أبو
كهلؾا ٝةؿ/ )كيف أب كدةحلي٫ ي٪ؽر( أم/ ي٪ؽري  ؛ك٬ؾق ال٤٘حي

ًٙ يكال٤٘حي األػؿل يف )أب( كدةحل ،اجلَّٞه ٕن  /٫ أٍف يسٮفى ثةأل٣  ،اكصؿن  ،ةك٩ىجن  ،ةرٚ
ىة٬ة ةق كمحى ػى

ى
ثىةق كأ

ى
ا أ ؾى ى  ،كحنٮ )٬ى ةق كمحى ػى

ى
ثىةق كأ

ى
يخي أ

ى
ة، كرىأ ىة٬ى ةق كمحى ػى

ى
ثىةق كأ

ى
رٍتي ثًأ ؿى ة٬ة، كمى

٤ي٫ ٝٮؿ النةٔؿ/   ٔك
ـــــــة -6 ثَة٬َ

َ
ـــــــة أ ثَ

َ
ـــــــة وَأ ثَة٬َ

َ
 إَِنّ أ

 

ــــة يِف ال٧َْضــــِؽ َ َقَذة٬َــــة  َ٘ ــــْؽ ث٤ََ َٝ(2) 

 

 

ـ٧ٔٮف أ٫٩ ٦ؽح ٚي٭ة ٔؽم ث٨ ظةد٥ ا٣ُةيئ، كٝج٫٤ ٝٮهل/يجكت ٬ؾا ابليخ لؿؤبح ث٨ ا٣ٕ -5 (1)  ضةج، ٨٦ لك٧ح ي
 ْ٥ِٞ ـُ املْ٪ــــــَذ ٦ِــــــ

َ
٩ْــــــَخ احَل٤ِــــــل٥ُ واْ

َ
 أ

 
ـــــ٥ْ   َ٤ َّ ـــــ٨ْ  ـــــْ٪ِ  ٦َ ِٜ َوَت  دَْىـــــَؽُع ثـِــــةحٌل

)ٔؽم( أراد ث٫ ٔؽم ث٨ ظةد٥ ا٣ُةيئ اجلٮاد املن٭ٮر. )اٝذؽل(  يؿيؽ أ٫٩ ص٫٤ٕ جلٛك٫ ٝؽكة ٚكةر ىلع  المغـة:   
٫؛ أل٫٩ صةء ىلع ٦سةؿ أثي٫ اذلم يجكت إحل٫؛ كذلٟ أل٩ػ٫ لػٮ صػةء ٩٭ش قري د٫. )٧ٚة ٥٤ّ( يؿيؽ أ٫٩ ل٥ ي٥٤ْ أ٦َّ

خمة٣ٛةن ملة ٤ٔي٫ أثٮق ٨٦ الك٧خ أك النج٫ أك ٨٦ اخل٤ٜ كالىٛةت ٣جكج٫ اجلةس إىل ٗريق، ٚػاكف يف ذلػٟ ٤ّػ٥ 
٫ كاد٭ةـ هلة. )ا٩ْؿ  دل٧ٓ اال٦سةؿ(. /أل٦ِّ

كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثةٝذؽل، كأب مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. )اٝذؽل ٔؽم( ٢ٕٚ ٦ةض  )ثأث٫( اجلةر اإلعزاب: 
ؿة ا٣ْة٬ؿة ٦ذ٤ٕٜ ثةٝذؽل أيٌةن، كقس٨ املضؿكر ل٤ٮٝٙ. )ك٦ػ٨( ػكٚة٫٤ٔ. )يف ال١ؿـ( صةر كدلؿكر ثةل١ك

ا اق٥ رشط ٦جذؽأ. )ينةث٫( ٢ٕٚ مٌةرع ٢ٕٚ الرشط دلـكـ ثةلكػ١ٮف، كٚة٤ٔػ٫ ًػ٧ري مكػترت ٚيػ٫ صػٮازن 
ؿق/ )٬ٮ( يٕٮد إىل ٨٦. )أث٫( ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣حنةث٫، كمٌةؼ إحل٫. )٧ٚة( ا٣ٛةء كإٝح يف صٮاب الرشط، ك٦ػة/ دٞؽي

٬ٮ، كاجل٤٧ح يف دم٢ صــ صػٮاب الرشػط،  دٞؽيؿه/ا ٩ةٚيح. )٥٤ّ( ٢ٕٚ ٦ةض، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازن 
ظؽ زالزح أٝٮاؿ، ك٬ٮ اذلم ٩ؿصع٫ كمج٤ح الرشط كصٮاث٫ يف دم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ اذلم ٬ٮ اق٥ الرشط، ك٬ؾا أ

 ٨٦ ثح٪٭ة، كإف رصط ٠سري ٨٦ اجلعةة ٗريق.
ؿة ا٣ْة٬ؿة، ك٩ىت اثلةين ثة٣ٛذعح ا٣ْة٬ؿة. ك٬ؾا ػينةث٫ أث٫( ظير صؿ األكؿ ثةل١ك ...ٝٮهل )ثأث٫ الظاِد فيْ: 

هلة ظؿكؼ ا٤ٕ٣ػح  ة ٨٦ ا٣ٕؿب يٕؿبٮف ٬ؾا االق٥ ثةحلؿٌلت ا٣ْة٬ؿة ىلع أكاػؿق، كال ْيذ٤جٮفيؽؿ ىلع أف ٝٮ٦ن 
 تل١ٮف ٔال٦ح إٔؿاب. 

نكت ا٣ٕيين كالكيؽ املؿدىض يف رشح ا٣ٞةمٮس ٬ؾا ابليخ أليب اجلض٥ ا٣ٕضٌل، كنكج٫ اجلٮ٬ؿم لؿؤبح ث٨  -6 (2)
ا٣ٕضةج، كذ٠ؿ ا٣ٕيين أف أثة زيؽ نكج٫ يف ٩ٮادرق بلٕي أ٢٬ احل٨٧. كٝؽ حبسخ اجلٮادر ٤ٚػ٥ أصػؽ ٚي٭ػة ٬ػؾا 

 ؽ أننؽ ٚي٭ة ٨ٔ أيب ا٣٘ٮؿ بلٕي أ٢٬ احل٨٧/ابليخ، كل١ين كصؽت أثة زي
 ؿا٬ةــــــــت دـــــــٮص را٠ـــــــأي ٤ٝ
 

ـــــَ  ـــــةروا ٤ٔلـ ـــــ٭٨ ٚنـ ـــــ٢ ٔـــ   ٬ةـ
 ٮا٬ةـــــىن ظٞـــت ظٞـــــؽد ث٧ســـــــوام 

 
 ةـــــــــة٬ـة أثـــــلـــــح و٩ةصــــــــــةصلـ٩ 

 
= 
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ر يف املٞىٮرً  ؽَّ ًٙ ٧٠ة دٞي ًٓ كاجلَّىًت كاجلؿِّ ظؿًلحه ٦ٞؽرةه ىلع األ٣ ٚ  ،ٕٚال٦حي الؿَّ
 ك٬ؾق ال٤٘حي أم٭ؿي ٨٦ اجلَّٞه.

 وظ٥( ز ث ٣٘ةت/ ،وأخ ،وظةو٢ُ ٦ة ذ٠ؿه أٌن يف )أب
 .أف دسٮف ثةلٮاك كاأل٣ٙ كاحلةءً  أم٭ؿ٬ة/ 
ٞن  /واثلٌة٩لح  ٤ُ٦ ًٙ  ة. أٍف دسٮف ثةأل٣
ؾؼ ٦٪٭ة األظؿؼي اثلَّالزحي  /واثلٌةثلح  . ،أٍف حتي  ك٬ؾا ٩ةدره
ك٬ٮ  ؛ـاإلد٧ة /ك٬ٮ األم٭ؿ. كاثلة٩يح ؛كأفَّ يف )٨٬( ٣٘ذني/ إظؽا٧٬ة/ اجلَّٞه 
.  ٤ٝي٢ه
 

 

 

ة٬ؽ، ك٨٦ ٬٪ة كٝٓ الك٭ٮ ل٤ٕيين، ٚأ٦ة مة٬ؽ ل٧٤كأ٣ح ا٣يت ٦ٕ٪ة، كٝةٚيذ٭ة يه ٝةٚيح ثيخ الن و  ٬ؾه اْثلةت  =
النة٬ؽ يف ٬ؾق األثيةت ٚيف ٝٮهل/ )ك٩ةصية أثة٬ة( ٚإف )أثة٬ة( ٚة٢ٔ ثٞػٮهل/ )٩ةصيػة( ك٬ػؾا ا٣ٛةٔػ٢ مؿٚػٮع 

ؿ، كلػٮ صػةء ثػ٫ ىلع ٣٘ػح اتل٧ػةـ ٣ٞػةؿ/ ػث٧ٌح ٦ٞؽرة ىلع األ٣ٙ ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة اتلٕؾر، ك٬ؾق ٣٘ح ا٣ٞىػ
 )ك٩ةصية أثٮ٬ة(.

ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت. )أثة٬ة( أثة/ اق٥ إف ٦٪ىٮب ثٛذعح ٦ٞؽرة ىلع األ٣ٙ، كحيذ٧ػ٢ أف يسػٮف )إف(  اإلعزاب: 
٦٪ىٮبةن ثةأل٣ٙ ٩يةثحن ٨ٔ ا٣ٛذعح ٧٠ة ٬ٮ املن٭ٮر، كأثة/ مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. )كأثة( ٦ُٕٮؼ ىلع اقػ٥ 

ؼ حتٞيػٜ. )ث٤٘ػة( إف، كأثة/ مٌةؼ كأثة ٨٦ )أثة٬ة( مٌةؼ إحل٫، ك٬ٮ مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. )ٝؽ( ظػؿ
٢ٕٚ ٦ةض، كأ٣ٙ االزجني ٚة٫٤ٔ، كاجل٤٧ح يف دم٢ رٚٓ ػرب إف . )يف املضؽ( صةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕػٜ ثة٣ٕٛػ٢ ٝج٤ػ٫ 
ك٬ٮ/ ث٤ٖ. )اغيذة٬ة( ٦ٕٛٮؿ ث٫ بل٤ٖ ىلع ٣٘ح ٨٦ ي٤ــ املسىن األ٣ٙ، أم ٦٪ىٮب ثٛذعح ٦ٞؽرة ىلع األ٣ػٙ ٦٪ػٓ 

٧ري ا٣٘ةاجح  مٌةؼ إحل٫، ك٬ؾا ال٧ٌري اعاؽ ىلع املضؽ، كإ٧٩ة صةء ث٫ مؤ٩سةن ٨٦ ّ٭ٮر٬ة اتلٕؾر، كاغيذة مٌةؼ ًك
ك٨٦ ظ٫ٞ اتلؾ٠ري؛ أل٫٩ أذرب املضؽ وٛح أك ردجح، كاملؿاد ثة٣٘ةيتني املجؽأ كاجل٭ةيح، أك ٩٭ةيح دلؽ ا٣جكت ك٩٭ةيػح 

 دلؽ احلكت، ك٬ؾا األػري أظك٨.
نػةرح ٬ػٮ ٝػٮهل/ )أثة٬ػة( اثلةثلػح؛ ألف األكىل اذلم يذٕني االقتن٭ةد ث٫ يف ٬ؾا ابليخ ملة ذ٠ؿ ال الظـاِد فيـْ:   

ؿاب، ٚي١ٮف ٩ىج٭٧ة ثةأل٣ٙ، أ٦ة  كاثلة٩يح حيذ٧الف اإلصؿاء ىلع ال٤٘ح املن٭ٮرة الىعيعح ٧٠ة رأيخ يف اإٔل
ٓ اجلؿ ثإًةٚح ٦ة ٝج٤٭ة إحل٭ة، ك٦ٓ ذلػٟ صػةء ث٭ػة ثػةأل٣ٙ، كاألرصػط إصػؿاء األكحلػني  اثلةثلح ٚيه يف مًٮ

 ا أف ْيئ النةٔؿ ثس٧٤ح كاظؽة يف ثيخ كاظؽ ىلع ٣٘ذني خمذ٤ٛذني. ؽ  اكثلةثلح؛ أل٫٩ يجٕؽ ص
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 ٨َ ْٛ ــــ ٌَ ْن يُ
َ
ــــؿَاِب/أ ْٔ ُط َذا اإِل  اَل َورَشْ

 
ــذِ  (31) ْٔ َٟ َذا ا  ِلــ

َ
ُػــٮ أ

َ
 َ  ل٤َِْلــة ٠ََضــة أ

  ًَ   /أر ٕحً  ةذ٠َؿ انلعٮيٮن إلٔؿاِب ٬َؾهِ اْق٧ةءِ ثةحلؿوِم رشو
ٟى ٨٦ أال دٌةؼ ،أٍف دسٮفى مٌةٚحن  )أظؽ٬ة( ٚإ٩َّ٭ة ظيجبؾو دٕػؿبي  ؛كاظرتزى ثؾل

يخي أثن (حنٮ  ،ًت ا٣ْة٬ؿةً ثةحلؿٌل
ى
، كرىأ به

ى
ا أ ؾى (.ة٬ى بو

ى
رٍتي ثًأ ؿى  ، كمى

يػٮقي( ،أف دٌةؼى إىل ٗرًي يةًء املذلك٥ً  )اثلٌـة ( ػٮقي كىمحى ػي
ى
يٍؽو كأ ثيٮ زى

ى
ا أ ؾى ٚػإٍف  ،حنٮ )٬ى

رةو  ؽَّ ٞى ٍٔؿبٍخ حًبؿٌلتو ٦ي
ي
٥ًِّ أ ٍخ إىل يىةًء املذىلكى ٛى ي ًً

ي
يًب  ،أ

ى
ا أ ػؾى يًب،  ،حنٮ )٬ى

ى
يٍػخي أ

ى
رٍتي كرىأ ػؿى كمى

يًب 
ى
 كقيأيت ًذ٠ؿي ٦ة دٕؿب ث٫ ظيجبؾ. ،كل٥ دٕؿب ث٭ؾق احلؿكًؼ  ،)ثًأ

ٚإ٩َّ٭ة ظيجبؾ  ،كاظرتز ثؾلٟ ٨٦ أٍف دسٮفى مى٘ؿةن  ،أف دسٮف م١ربةن  )اثلٌة٣ر(
يٍؽو كذيكمَّ ٦ػةؿو (حنٮ/  ،دٕؿبي ثةحلؿٌلًت ا٣ْة٬ؿةً  يبَّ زى

ي
يٍخي أ

ى
ُّ زيؽو كذيكىمُّ ٦ةؿ، كرىأ يبى

ي
ا أ ؾى  ،٬ى

ؿى  ةؿو كمى يؽو كذيكىمِّ ٦ى  .)رٍتي ثيأيبِّ زى
حن أك ٦س٪ةةن  ،أف دسٮف ٦ٛؿدةن  )الؿٌاثٓ(/ ٚإٍف  ؛كاٍظرتز ثؾلٟ ٨٦ أٍف دسٮفى دل٧ٔٮ

حن أٔؿبٍخ ثةحلؿٌلًت ا٣ْػة٬ؿةً  يٍػؽي٨ى (، حنػٮ (1)اك٩ٍخ دل٧ٔٮ َـّ يٍػخي  ،٬ػؤالًء آثػةءي ال
ى
كرىأ

٥ رٍتي ثًآثىةاً٭٥( ،آثىةء٬ي ؿى س٪ىٌةة أٔؿبػ ،كمى ػكإٍف اك٩ٍخ ٦ي ٕن ًٙ رٚ / ثػةأل٣  ،ةٍخ أٔػؿابى املسػىنَّ
يؽو  ،ةك٩ىجن  اكبةحلةًء صؿن  ؾاًف أثىٮا زى يٍخي أثىٮي٫ ،حنٮ/ )٬ى

ى
رٍتي ثًأثىٮي٫ٍ (. ،كرىأ ؿى  كمى

 

دٕػؿب  -ظيجبػؾ  -ا، كيه املؿاد مجٓ اتل١كري ٧٠ة ٦س٢َّ، ٚأ٦ة مجٓ املؾ٠ؿ الكةل٥ ٚإ٩٭ة ال جت٧ٓ ٤ٔي٫ إال مؾكذن  (1)
ٕن إٔؿاب مجٓ املؾ٠ؿ الكةل٥ مؾكذن  لػ٥ ْي٧ٕػٮا ٦٪٭ػة مجػٓ ة كصؿان، كة، كبةحلةء امل١كٮر ٦ة ٝج٤٭ة ٩ىجن ا/ ثةلٮاك رٚ

 املؾ٠ؿ إال األب كذك.

 /ٚأ٦ة األب ٚٞؽ كرد مج٫ٕ يف ٝٮؿ زيةد ث٨ كاو٢ الك٤ِل 
 َٮاَتَ٪ةــــــــــنٌيٌ أْو ـــــــــــــ٧ٌة َتجَ ــــــــــــ٤َٚ

 
ــــــثَك  ــــــنْيَ وٌَٚؽيْ٪ـــ ــــــَ٪ة ثةْ ِلــــــ  َ٪ةــ

ا، كذلٟ يف ٝٮؿ ال٧ٌري مؾكذن  ة مؿدني/ إظؽا٧٬ة إىل اق٥ اجلجف. كاألػؿل إىلكأ٦ة )ذك( ٚٞؽ كرد مج٫ٕ مٌةٚن   
 ٠ٕت ث٨ ز٬ري ث٨ أيب ق٤ُل املـين/

ـــــَوَجعْ  رَصِ ـــــ ـْ ـــــ٪ة اخل ــــــــ َٛ  ةتـٌلَح ُمْؿ٬َ
 

ثَ  
َ
ــــــأ ُرو٦َذِ ـــ

َ
ــــــةَر َذوِي أ ــــــ٭ة ذوو٬ـــ  ةـــ

 ٚيف )ذكك٬ة( مؾكذ ٨٦ ٩ةظيتني/ إًةٚذ٫ إىل ال٧ٌري، كمج٫ٕ مجٓ املؾ٠ؿ الكةل٥.   
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ٙي  ز٥ أمةر  ،٨٦ ٬ؾق األربًٕح قٮل الرشَني األك٣ني $ كل٥ يؾ٠ؿ املى٪
٨ٛ ال ل٤ية( أم/ رشطي إٔؿاًب ٬ ؿاب أٍف يٌي ؾق األق٧ةًء إحل٭٧ة ثٞٮهل/ )كرشطي ذا اإٔل

ةٚذ٭ة ،ثةحلؿكًؼ أٍف دٌةؼى إىل ٗرًي يةًء املذلك٥ً  ًى ا ن٫َّ٩ الثؽَّ ٨٦ إ ؾى كن٫َّ٩  ،٥٤ٕٚى ٨٦ ٬ى
 الثؽَّ أٍف دسٮفى إًةٚذ٭ة إىل ٗرًي يةًء املذلك٥ً.

٭٥ الرشَةف اآلػؿاف ٨٦ الك٫٦ كذلٟ أفَّ ال٧ٌريى يف ٝٮهل  ،كي٧س٨ أٍف يٛي
ٜى  ٓه إىل األق٧ةًء ا٣َّيت قج ١ٚأ٫َّ٩  ؛ك٬ٮ ل٥ يؾ٠ؿ٬ة إال ٦ٛؿدةن م١ربةن  ،ذ٠ؿ٬ة )ي٨ٌٛ( راص

ؿاب أٍف يٌةؼى أبه كإػٮدي٫ املؾ٠ٮرة إىل ٗرًي يةًء املذلك٥ً(.  ٝةؿ/ )كرشط ذا اإٔل
 إىل م٧ٌؿو  ،كا٥٤ٔ أفَّ )ذك( ال تكذ٢٧ٕي إال مٌةٚحن 

ث٢ إىل اق٥ً  ،كال دٌةؼي
(، ٚال ْيٮ يًن ذيك ٦ةؿو ةءى ح، حنٮ/ )صى ٛى (.صجفو ّة٬ؿو ٗرًي ًو ةءىين ذيك ٝىةا٥ًو  (1)ز )صى

 

 

(1)  ٓ )ذك( ا٣يت ث٧ٕىن وةظت أف يذٮو٢ ث٭ة إىل ٩ٕخ ٦ة ٝج٤٭ة ث٧ة ثٕؽ٬ة، كذلٟ يكذؽيع ا٥٤ٔ أف األو٢ يف ًك
أف يسٮف ٦ة ثٕؽ٬ة ممة ال يى٤ط أف  واثلة /أف يسٮف ٦ة ثٕؽ٬ة ممة ال ي٧ذ٪ٓ أف يٮوٙ ث٫.  أظؽ٧٬ة/ محبني/

ٮيح اك٥٤ٕ٣ ص٪ةس املٕ٪إىل أق٧ةء األ ؛ ك٨٦ أص٢ ذلٟ الز٦خ اإلًةٚحى ءيٞٓ وٛح ٨٦ ٗري ظةصح إىل دٮقٍ يش
ذك صةق، ك٦ة أمػج٫ ذلػٟ؛  كاملةؿ كا٢ٌٛ٣ كاجلةق، ٚذٞٮؿ/ دم٧ؽ ذك ٥٤ٔ، كػةدل ذك ٦ةؿ، كبسؿ ذك ٢ٌٚ، كيلع

، أال دؿل أ٩ٟ ال دٞػٮؿ )دم٧ػؽ ٌٚػ٢( إال ثٮاقػُح دأكيػ٢ ءألف ٬ؾق األميةء ال يٮوٙ ث٭ة إال ثٮاقُح يش
 ٣٘ح. املىؽر ثةملنذٜ، أك ثٮاقُح دٞؽيؿ مٌةؼ، أك ثٮاقُح ٝىؽ املجة

ٍ ٪َّػسى ٚال يٌػةؼ )ذك( كال ٦ي  -كذلٟ ال٧ٌري كا٥٤ٕ٣  -ة ا٣يت ي٧ذ٪ٓ أف دسٮف ٩ٕذن  ٚأ٦ة اْق٧ةء  ػةق كال مجى إىل  ٫ي ٕي
 ٝٮؿ ٠ٕت ث٨ ز٬ري ث٨ أيب ق٤ُل املـين اذلم قجٜ إننةدق/ ؾَّ ٦٪٭ة، كمى  ءيش

ــــوجع ــــ٪ة اخلـرصـــ ــــلح مؿ٬ٛــــ  ةتــــــ
 

 ةــــــــ٭ة ذوو٬ذـــــــــةر ذوي أرو٦ـــــــــأث 
ْٕ ـــإ٧ٌ٩ ٧٠ة مؾ ٝٮؿ اآلػؿ/    ٌْ ـــة َق َٛ   ةِس َذُووهُ ـــ٢ِ ٨٦ِ انلٌ ـــؿُِم َذا ا٣

 كمؾ ٠ؾلٟ ٦ة أننؽق األو٧يع ٝةؿ/ أننؽين أٔؿايب ٨٦ ثين د٧ي٥ ز٥ ٨٦ ثين ظ٪٤ْح جلٛك٫/ 
 َ٪٬ْ

َ
ــــــــأ ـــــــة لَـــــــ٥ـــ  املٕـــــــُؿوِم ٦َ

ُ
 أ

 
 َؾُْم عِلـــــــــــ٫ِ الٮُُصـــــــــــٮهُ ــــــــــــــدُبْذَ  

ـــــــإ٧٩ٌ   َُ ــــــ ـــــــة يَْى ْٕ ــــ ُٓ امل ـــــــ٪ِ  ــــ
 

ــــــــــــــ  ــــــــــــــيف انلٌ  ؿوَم ــ  ةس َذُووهُ ـ
 -كذلٟ االق٥ املنذٜ كاجل٤٧ػح  -ة ث٘ري ظةصح إىل مئ كإف اكف اق٥ أك ٦ة يٞٮـ ٦ٞة٫٦ ممة يىط أف يسٮف ٩ٕذن   
 اذ٬ت ثُؿيٜ ذم قال٦ح.الـىعٍ:: ل٥ يىط إًةٚح )ذك( إحل٫، ك٩ؽر حنٮ ٝٮهل٥/ اذ٬ت ثؾم تك٥٤. ك

دٌةؼ إىل كاظؽ ٨٦ أربٕح أميةء/ ا٥٤ٕ٣، كال٧ٌري، كاملنذٜ، كاجل٤٧ح. كأ٩٭ة دٌةؼ إىل اق٥  ٚذ٤ؼه أف )ذك( ال 
 قٮاء أكةف مىؽران أـ ل٥ يس٨.اجلجف اجلة٦ؽ، 
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ٙي  كٝؽ  ،أفَّ ممة د٪ٮبي ٚي٫ احلؿكؼي ٨ٔ احلؿٌلًت األق٧ةء الكذح $ذ٠ؿ املى٪
ـي ٤ٔي٭ة ـ اللُك ِه داؿه ىلع  .ك٬ٮ ممة يٕؿبي ثةحلؿكًؼ  ،ز٥َّ ذ٠ؿ املسىنَّ  ،دٞؽَّ ق/ )٣ٛ كظؽُّ

ًٙ ٦س٫ً٤ ٤ٔي٫( ٚيؽػ٢ يف ٝٮجلة )٣ِٛ  ،وة٣طه ل٤ذَّضؿيؽ ،ثـيةدةو يف آػؿقً  ،(1)ازجنيً  ُ ٔك
ح الزجني حنٮ ٔٮ كػؿجى  ،)مٛٓ( داؿ ىلع ازجني( املسىن حنٮ )الـيؽاف( كاأل٣ٛةظ املًٮ

حنٮ )از٪ةف( ٚإ٫َّ٩  ،كػؿجى ثٞٮجلة )وة٣ط ل٤ذَّضؿيؽ( ،حنٮ )مٛٓ( ،)ثـيةدةو( (2)ثٞٮجلة
ُٙ ٦س٫٤ ٤ٔي٫( ٚال دٞٮؿي )از٨( كػؿجى ثٞٮجل ،يى٤ط إلقٞةًط الـيةدًة ٦٪٫ ال ة )ٔك

ًٙ ٗريق ٤ٔي٫ ُ  ،ٚإ٫َّ٩ وة٣طه ل٤ذَّضؿيؽ ،٠ػ)ا٧ٞ٣ؿي٨( ،٦ة و٤ط ل٤ذَّضؿيؽ ٔك
ةيًؿيق ال ٦س٫٤ ٚذٞٮؿ/ ٘ى ٙ ٤ٔي٫ ٦ي ُى ٍٕ حنٮ/ ٧ٝؿ كم٧ف، ك٬ٮ  ،٧ٝؿ، ك٣س٨ حي

 

 ٨٦ اْق٧ةء ٦ة اليٞج٢ اوث٪لح، ويه/ (1)
 .)املؿًلت املـِّ، حنٮ )ث٤ٕجٟ، ظرضمٮت 
 .)املسىن، حنٮ )دم٧ؽاف 

 .)اجل٧ٓ ) زيؽكف، أثُةؿ 

 هل ٨٦ ٫ْٛ٣، حنٮ )اهلل(. ٦ة ال زةين 

  / و٨٦ اْق٧ةء ٦ة ال يٞج٢ اوث٪لح الْصحيح، ويه 
 .)املؿًلت اإلًةيف/ يثىن صـؤق األكؿ ٍٚٞ، حنٮ )ٔجؽا اهلل، ػةد٦ة ادلار 
  كا قػحجٮي٫، رأيػخ ( ل٤٪ىت كاجلؿ، حنٮ )صػةء ذى مٍ كى كا( ل٤ؿٚٓ، ك)ذى املؿًلت املـِّ/ ٚيؤىت ٝج٫٤ ثس٧٤ح  )ذى

 دأثٍ رشان (.  مٍ كى ؾى رت ثً صةد احلٜ، مؿ مٍ كى ذى 

كػؿج ثٞٮهل )داؿ ىلع ازجني( االق٥ اذلم دسٮف يف آػؿق زيةدة املسىن ك٬ٮ ٦ٓ ذلٟ ال يؽؿ ىلع ازجػني، كإ٧٩ػة  (2)
ٔس٧ػةف، ك مػجٕةف، كصػٮاعف، كقػ١ؿاف،ٚ٪عػٮ/ ا، ٚأ٦ة ٦ة يؽؿ ىلع الٮاظػؽ ىلع كاظؽ أك ىلع زالزح ٚىةٔؽن يؽؿ 

ٛةف، كظكةف، ك٦ة أمج٫ ذلٟ ٧٤ػةف، كرصداف.  كأ٦ة .ٔك ٦ػة يػؽؿ ىلع اثلالزػح ٚىػةٔؽان ٧ٚسػةهل/ وػ٪ٮاف، ٗك
ني حبؿٌلت ّة٬ؿة ىلع اجلٮف  ،٦ٞػةـ اتل٪ػٮي٨ ا٣ٞةا٧حى  أل٩٭ة ٩ٮف الىي٘ح، ك٣حكخ اجلٮفى  ؛كإٔؿاب ٬ؾي٨ اجلٔٮ

 كاأل٣ٙ مالز٦ح هلة يف لك ظةؿ.

 َ ِِ ـ٧ُْسىٌن َو ِٓ ا٣ـــ ْٚـــ ِٙ ار  ثِة٣ِْـــــــ
 

ــــةًٚ  (32) ٌَ ـــــٍؿ ُم ٧َ ٌْ ـــــ ةإَِذا ث٧ُِــ  َ  ُوِو
ـــةنِ   ـــةِن وَازْجََذ ٪َ ـْ ـــَؾاَ) ا ـــة ٠َـ ـَـ  َِكْذ

 
 َقْ َ٪ــــنْيِ وَاثْجََذــــنْيِ َيْـِؿيَـــــــةنِ  (33)

  ْٙ ٣ـِــ
َ
ُٙ ايلَـــة يف مَجِْلٕــــَ٭ة اْ  َوََت٤ُْـــ

 
ــؿ   (34) ْٙ َص ــ ِ ٣

ُ
ــؽ أ ــْذٍط َٝ ــَؽ َع ْٕ ــَجة َ   ا َو٩َْى
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ي٨ٍ( املٞىٮد ؿى ٧ى ٞى  .(1)ثٞٮهل٥/ )ا٣
ًٙ ارٚٓ املسىنَّ كُل(  إىل أفَّ ا ٙي ثٞٮهل/ )ثةأل٣ ًٙ كأمةرى املى٪  ،ملسىن يؿٚػٓ ثػةأل٣

ؽ ٤ٔي٫ ظؽُّ املسىن ، ك٬ٮ/ لكُّ ٦ة ال يىٍىؽي ٙي ثٞٮهل  ،كًلؾلٟ ًمج٫ٍي املسىنَّ كأمةرى إحل٫ املى٪
ؽُّ املسىنَّ ممة دؿَّ ىلع ازجني ثـيةدةو أك مج٭٭ة ،)كُل( ٜه  ،٧ٚة ال يىؽؽي ٤ٔي٫ ظى ٚ٭ػٮ م٤عػ
 ،٩َّ٭ة ال يىؽؽ ٤ٔي٭ة ظػؽُّ املسػىنَّ أل ؛ٚلُك كٍلذة كاز٪ةف كازجذةف م٤عٞحه ثةملسىنَّ  ،ثةملسىنَّ 

ؿو  ػ٧ى
ٌٍ ة إىل مي ٛى ػي ًً يًن الًكى  ،٣س٨ ال ي٤عٜ الك كٍلذة ثػةملسىن إال إذا أ ػةءى ٧ػة، حنػٮ )صى ٬ي

يٍخي لًكىيٍ٭٧ة
ى
رٍتي  ،كرىأ ػؿى مى يٍػخي لًكٍذىيًٍ٭٧ػة، كى

ى
ػة، كرىأ ٧ى ديًٍن لًكذىة٬ي ػةءى رٍتي ثًًس٤ىيًٍ٭٧ػة، كصى ػؿى مى كى

ة إىل  ٛى ٕن ثًًس٤ٍذىي٭٧ة( ٚإٍف أًي ًٙ رٚ يًن الًكى  ،اكصػؿن  ةك٩ىػجن  ةّة٬ؿو اك٩ة ثةأل٣ ػةءى حنػٮ )صى
دىنيً 
ى
٤ىني كًٍلذىة املٍؿأ تىنٍي  ،الؿَّصي

ى
نٍيً كًٍلٍذىة املٍؿأ

٤ى يٍخي الًكى الؿَّصي
ى
نٍيً  ،كرىأ

٤ى رٍتي ثًًسػالى الػؿَّصي ػؿى كمى
) تىنٍيً

ى
ٙي  ؛كًٍلٍذىػػة املػػٍؿأ  .(2)كوػػال( ة)كُل إذا ث٧ٌػػ٧ؿو مٌػػةٚن  /٤ٚ٭ػػؾا ٝػػةؿى املىػػ٪

 

ٚإف اػذ٤ٙ ال٤ْٛةف يف احلؿكؼ أك يف  ،ةأ٫٩ ينرتط يف املسىن أف يذٜٛ ٣ِٛ املٛؿدي٨ ك٦ٕ٪ة٧٬ /٬ؾق املكأ٣ح رًسٌ  (1)
 /املٛـؿدان يف احلـؿوم ٚلـ٫ اػذ٧ٚٙ٤سةؿ ٦ة  .دث٪حذ٭٧ة ٨٦ املسىن ىلع اتلعٞيٜ احلؿٌلت أك يف املٕىن ل٥ دس٨

ٞى  م٧ف ك٧ٝؿ، ٕي ٧ى ٚٞؽ ٝةلٮا ٚي٭٧ة ا٣ ٧ؿ كأثٮ ثسؿ ٚٞؽ ٝػةلٮا ٚي٭٧ػة ا٣ ػؿي٨، ٔك ب كاألـ ٚٞػؽ ٝػةلٮا ؿي٨، كاأل٧ى
ا.يف احلؿ ت ٚل٫ اػذ٤ٛة٦ة  ك٦سةؿ .ٚي٭٧ة األثٮي٨ ٧ٍػؿن ػؿ كخى ٧ى ػؿاف" يؿيػؽكف ث٭٧ػة خي ٧ى ٕي ٦ـة ك٦سػةؿ  / ٝٮهل٥/ "ا٣

 ٚ٭ؾا لك٫ م٤عٜ ثةملسىن ٔ٪ؽ اجل٧٭ٮر. "ا٥٤ٞ٣ أظك٨ ال٤كة٩ني"ٝٮهل٥/  اػذ٤ٛة ٚل٫ يف املٕىن
م٤ح املسػىن، كظة٣ػح ظةتلني/ ظة٣ح يٕةمالف ٚي٭ة ٦ٕة "الك كٍلذةػ"٨٦ أف ٣ -٬ؾا اذلم ذ٠ؿق النةرح دجٕة ل٤٪ة٥ّ  (2)

٬ػٮ منػ٭ٮر ٣٘ػح -يٕةمالف ٚي٭ة ٦ٕةم٤ح املٛؿد املٞىٮر، ٚي١ٮ٩ةف ثةأل٣ٙ يف األظٮاؿ اثلالزح اك٣ٛىت كا٣ٕىة 
أف الك كٍلذة ٣ْٛ٭٧ة ٣ِٛ املٛؿد ك٦ٕ٪ة٧٬ة ٦ٕىن املسىن؛  -ؿة ػىلع ٦ة ذ٬ت إحل٫ حنةة ابلى -، كالرس ٚي٫ -ا٣ٕؿب

ثةملسىن ٨٦ ص٭ح املٕىن، ٚأػؾا ظس٥ املٛؿد دةرة كظس٥  ٫ه جى ٭ح ال٤ِٛ، كمى ثةملٛؿد ٨٦ ص ٫ه جى مى  /ٚاكف هل٧ة مج٭ةف
ؿاب كيف إاعدة ال٧ٌري ٤ٔي٭٧ة أيٌةن. ك٦ػ٨ ا٣ٕػؿب ٦ػ٨  املسىن دةرة أػؿل، ظىت يسٮف للك مج٫ ظِ يف اإٔل

٤ي٫ صةء ٝٮؿ النةٔؿ/   يٕةم٤٭٧ة ٦ٕةم٤ح املٞىٮر يف لك ظةؿ، ٚي٤٘ت صة٩ت ال٤ِٛ، ٔك
 َٛ ــ٥َ ا٣ ْٕ ِ ـــ٩ َٔ ــ ـــ٧ِ َي  لٌ ــــ ُِ ــ٫ِ ٦َ ـــَؽْت إيَِلْ  ِت ـــ

 
٩ـَــةــــــٌؽ ثَِ٪ـــة املكِ ـــــــني صَ ـــــــيِف ظِ    ـُ َِكَ

يف ٝٮهل )الك٩ة( ٚإ٫٩ دٮًليؽ ل٧ٌ٤ري املضؿكر دمال ثةبلةء يف ٝٮهل )ث٪ة( ك٬ٮ ٦ٓ ذلػٟ مٌػةؼ إىل  وحم٢ النة٬ؽ  
ي٭٧ػة ثػني مػؿااعة ال٤ٛػِ كاملٕػىن ال٧ٌري، كٝؽ صةء ث٫ ثةأل٣ٙ يف ظة٣ح اجلؿ. كٝؽ مجٓ يف ٔػٮد الٌػ٧ري ٤ٔ

 = ث٨ يٕٛؿ يف ٝٮهل/ األقٮد
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٤عٞةف ثػةملسىنَّ  ى أفَّ ازجىنٍي كازٍجىذىنٍي ْيؿيةًف دلؿل اثجىنٍي كاثجىذنٍي، ٚةز٪ةف كازجذةف مي ز٥َّ ثنيَّ
ـ ة دٞؽَّ  .كاث٪ةف كاثجذةف ٦سىنَّ ظٞيٞحن  ،٧٠ى

ٙي  ًٜ ث٫ً يف ظة٣يت  $ز٥ ذ٠ؿ املى٪  يف املسىنَّ كامل٤ع
ٙى ٙي األ٣ أفَّ احلىةء خت٤ي

ة ،ة يسٮف إال ٦ٛذٮظن كأفَّ ٦ة ٝج٤٭ة ال ،اجلؿِّ كاجلَّىت ي٨ًٍ لًكىيًٍ٭٧ى يٍؽى َـّ يٍخي ال
ى
 ،حنٮ/ )رىأ

 ًٓ ة( كاظرتز ثؾلٟ ٨ٔ يةًء اجل٧ ي٨ًٍ لًكىيًٍ٭٧ى يٍؽى َـّ رٍتي ثًةل ؿى مى ٦ة ٝج٤٭ة ال يسٮفي إال  ٚإفَّ  ؛كى
ي٨ٍ( كقيأيت ذلٟ. ،ام١كٮرن  ٍيؽى َـّ رٍتي ثًةل ؿى  حنٮ/ )مى

ٜى ث٫ يي  وظةو٢ُ ٦ة ذ٠ؿَه حل
ي
ًٙ أفَّ املسىنَّ ك٦ة أ  ،كي٪ىػتي كْيػؿُّ ثةحلىػةءً  ،ؿٚػٓ ثػةأل٣

ًٜ ثػ٫ حبؿًلػحو ٦ٞػؽرةو ىلع ،ك٬ؾا ٬ٮ املن٭ٮري  ؿابى يف املسىنَّ كامل٤عػ  كالىعيطي أفَّ اإٔل
ٕن  ًٙ رٚ  .اكصؿن  ةكاحلةء ٩ىجن  ةاأل٣

ٕن  ًٙ رٚ ٙي ٨٦ أفَّ املسىنَّ كامل٤عٜ ث٫ يسٮ٩ةًف ثةأل٣  ةكاحلةء ٩ىػجن  ةك٦ة ذ٠ؿق املى٪
ٜى ثػ٫ ثػةأل٣ٙ  ،ًح ا٣ٕؿًب ٬ٮ املن٭ٮري يف ٣٘ اكصؿن  ك٨٦ ا٣ٕؿًب ٨٦ ْي٢ٕي املسىنَّ كامل٤عػ
ٞن  ٕن  /(1)ة٤ُ٦ اًف  ،اكصػؿن  ،ةك٩ىجن  ،ةرٚ يٍػؽى َـّ يٍػخي ال

ى
رىأ ػة، كى ٧ى ٬ي اًف الًكى يٍػؽى َـّ ػةءى ال ٚيٞػٮؿ/ )صى

 

٬ُ ـــــــــٌلَح واحلُ ـــــــــإٌِن امل٪ِ  =  ٧ةـــــــــُذٮَم َِكَ
 

 َٮاِديـــــــجةِن قَ ــــــةرَِم يَْؿُٝ ـٰ ا٣ـ٧ََؼـــــــــيُٮِٚ  
ؿاب ٚإف ص٤ٕػخ )الك٧٬ػة( دٮًليػؽان  ّٚتاه ٝةُم   اكف  "يٮيف املؼةرـ" ثةإلٚؿاد، ز٥ ٝةؿ "يؿٝجةف" ثةتلث٪يح، ٚأ٦ة اإٔل

٠إٔؿاب املٞىٮًر، ك٣س٨ ذلٟ ٣حف ث٧ذٕني، ث٢ ْيٮز أف يسٮف )الك٧٬ة( ٦جذؽأ ػربق مج٤ح املٌةرع ثٕؽق، 
 كمج٤ح املجذؽأ كػربق يف دم٢ رٚٓ ػرب إف، كىلع ٬ؾا يسٮف ال٤ِٛ ٠إٔؿاب املسىن صةريةن ىلع ال٤٘ح ا٣ٛىىح.  

كبُٮف ٦ػ٨ ربيٕػح  ثسػؿ ثػ٨ كااػ٢ كزبيػؽ  ٬ؾق ٣٘ح ٠٪ة٩ح كبين احلةرث ث٨ ٠ٕت كبين ا٣ٕ٪رب كبين ٬ضي٥ (1)
ؾرة. كػي   «الودـؿان يف يل٤ـح»/ ملسو هيلع هللا ىلصكٝٮهل  [7:]٫َ/  ﴾وئ  ۇئ    إفَّ  ﴿ ٝٮهل دٕةىل/ ةج ٤ٔي٭ؿٌ كػس٥ٕ ك٧٬ؽاف ٔك

 وصةء ٤ٔل٭ة ٝٮُم النةٔؿ/ ،-(4;8(، كا٣رت٦ؾم )=587أػؿص٫ أثٮ داكد )-
ـــــدَ  ٌوَد ٦ِ٪َّ ــــ ــــــَ ْذ٩َ ــــ

ُ
ــــنْيَ أ ـــــة َ  ةهُ ـــــ

 ْٕ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــََ  حً ٪َ ـــ
 

  َٔ ـــَد ـــْذ٫ُ إىَل ٬َ ـــ ِٞ ــــــةِِب او  ـــ َٔ ـــَؿاِب   ل٥ـــ
ٚإف ٨٦ ظٜ )٬ؾاف، ككدؿاف، كأذ٩ةق( لٮ صؿي٨ ىلع ال٤٘ح املنػ٭ٮرة أف دسػٮف ثةحلػةء/ ٚػإف األكىل اقػ٥ إف،   

ػٓ املضػؿكر ثإًػةٚح ا٣ْػؿؼ ٝج٤٭ػة. كيف اآليػح ال١ؿي٧ػح  كاثلة٩يح اق٥ ال، ك٧٬ة ٦٪ىٮبةف، كاثلةثلػح يف مًٮ
 .ْيةت أػؿلختؿ
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ة( ٧ى ٬ي اًف الًكى يٍؽى َـّ رٍتي ثًةل ؿى مى ة، كى ٧ى ٬ي  .الًكى
 

 

 

ــُؿْر وَا٩ْ  ــة اْص ــٮَاٍو َو  َِل ِ ْٓ ث ـــ
ــوَاْرَٚ  ِت ِى

 
ــــْؾ٩ِِت  (35) ــــةِمٍؿ( َو٦ُ َٔ ( ِٓ ـــ ـــةل٥َِ مَجْ  َق

ُٙ ٝك٧ني يُٕؿ ةن ثةحلؿوِم   ،  ،الكذح أظؽ٧٬ة األق٧ةءي  /ذ٠َؿ املى٪ كاثلَّةين املسػىنَّ
ـي  ـ اللُك ةل٥  ،ز٥َّ ذ٠ؿ يف ٬ؾا ابليخ ا٣ٞك٥ اثلة٣ر ،٤ٔي٭٧ةكٝؽ دٞؽَّ ٓي املؾ٠ًؿ الكَّ ك٬ٮ مج
٢ًى ٤ٔي٫ ٕن  ،ك٦ة محي اث٫/ ثةلٮاك رٚ  .  اكصؿن  ةكبةحلةًء ٩ىجن  ،ةكإٔؿى

ٓي  /كأمةرى ثٞٮهل ٓي ٬ؾا اجل٧ ةف/ صة٦ؽه  ،)اعمؿو ك٦ؾ٩ًت( إىل ٦ة ْي٧  ،ك٬ٮ ٍٝك٧ى
 . (1)كوٛحه 

ك٨٦  ،٨٦ دةًء اتلأ٩يًر  ةػةحلن  ،اع٢ٝو  ،ملؾ٠ؿو  ،ةأف يسٮف ٧٤ٔن  /ٚحُنّتُط يف ا ة٦ؽِ 
ٍٓ ثةلٮاك كاجلُّٮف ةٚإٍف ل٥ يس٨ ٧٤ٔن  ،ا٣رتًليًت   ،رصػ٢( رص٤ػٮفٚال يٞػةؿ يف ) ،ل٥ ْي٧

ي٢ٍه  ؿ صةزى ذلٟ حنٮ/ )ريصى ِّ٘ ػ ،٥ٕ٩ إذا وي ، كإف اكف ٧٤ٔن ٙه ي٤ٍيٮف( أل٩َّػ٫ كوػ ٣٘ػرًي  ةكريصى
ػ ،ٚال يٞةؿي يف )زي٪ت( زيججػٮف ،٦ؾ٠ؿو ل٥ ْي٧ٓ ث٭٧ة ملػؾ٠ؿو ٗػري  ةكًلػؾا إٍف اكفى ٧٤ٔن

ٜو  ،اع٢ٝو   يف الظ
ٟ ال كإٍف اكفى ٚي٫ دةء اتلَّأ٩ير ١ٚػؾل ،الظٞٮفي  -اق٥ى ٚؿسو -ٚال يٞةؿي

ح( ٤َعٮف ،ْي٧ٓ ث٭٧ة ٤ٍعى َى ٟى ال١ٮٚيػٮف ،ٚال يٞةؿ يف ) ، كًلػؾلٟ إذا اكفى  كأصةزى ذلػ
٭٥. ،ٚال يٞةؿي يف )قحجٮي٫( قحجٮي٭ٮف ،ةمؿًلجن  ٌي  كأصةزىق ثٕ

، اع٢ٝو  ،كينرتطي يف الىًٛح/ أٍف دسٮفى وٛحن  ٣حكٍخ  ،ػةحلحن ٨٦ دةًء اتلَّأ٩يًر  ،ملؾ٠ؿو
ة يكذٮم ٚي٫ املؾ٠ؿي كاملؤ٩ري  ،ٕٚالفى ًٕٚلكال ٨٦ ثةًب  ،٨٦ ثةًب أ٢ٕٚى ٕٚالءى   .كال م٧َّ

 

 املؿاد ثةجلة٦ؽ/ ٬ٮ االق٥ ادلاؿ ىلع اذلات ثال أذجةر كوٙ. (1)
  يه املنذٞح لرلال٣ح ىلع ٦ٕىن كذات. والىٛح/  
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ؿ( ٦ة اكفى وٛحن ملؤ٩رو   ٚال يٞةؿي يف ظةايو  ؛ٚؼؿجى ثٞٮجلىة  )ًوٛح ملؾ٠َّ
ٮف ًٌ  .ظةا

 ملؾ٠ؿو ٗري اع٢ٝو 
٢ٝ( ٦ة اكفى وٛحن ٜو ػ وٛح  ؛كػؿجى ثٞٮجلىة )اعى  يف قةث

ٚال يٞةؿي
 ٚؿسو ػ قةثٞٮف. 

ةحلح ٨٦ دةًء ا  ملؾ٠ؿو اع٢ٝو كػؿجى ثٞٮجلىة )ػى
ك٣س٨ ٚي٫  ،تلَّأًجير( ٦ة اكفى وٛحن

 .ٚال يٞةؿي ٚي٫/ )ٔالمٮف( ،حنٮ )ٔال٦ح( ،دةءي اتلَّأ٩يًر 
ٟى  ء( ٦ة اكفى ٠ؾل ٍٕالى حنٮ )أمحؿ( ٚإفَّ  ،كػؿجى ثٞٮجلىة )٣حكٍخ ٨٦ ثةًب أ٢ٕٚى ٚ

ٟى ٦ة اكفى ٨٦ ثةًب ٕٚالفى ًٕٚل، حنٮ ،ٚال يٞةؿي ٚي٫/ أمحؿكف ؛مؤ٩َّس٫ محؿاءى   كًلؾل
/ ق١ؿا٩ٮف ؛كق١ؿل( ،)ق١ٍؿافى  ؿ  .ٚال يٞةؿي ًٙ املؾ٠َّ ٟى إذا اقذٮل يف الٮو كًلؾل

 ،كرص٢ه صؿيطه  ،كامؿأةه وجٮري  ،كاملؤ٩َّر، حنٮ )وجٮر، كصؿيط( ٚإ٫َّ٩ يٞةؿ/ رص٢ه وجٮره 
ةل٥ ؛كامؿأةه صؿيطه  ؿ الكَّ ًٓ املؾ٠َّ  كال )صؿحيٮف(. ،)وجٮريكف( /ٚال يٞةؿي يف مج

ٙي  ٜى ذ٠ؿ٬ة ثٞٮهل/ )اعمؿ( ٚإ٫َّ٩ إىل ا $كأمةرى املى٪ جلة٦ًؽ ل٤رشكًط ا٣َّيت قج
٥ه ملؾ٠ؿو اع٢ٝو ػةؿو ٨٦ دةًء اتلَّأ٩ير ك٨٦ ا٣رتًليًت 

٤ى ًمؿكف( ؛ٔى  .ٚيٞةؿي ٚي٫/ )اعى
ٛح املؾ٠ٮرًة أك  ملؾ٠ؿو  الن كأمةر إىل الىِّ

ٍؾ٩ًًت( ٚإ٫َّ٩ وٛحه ٦ي اع٢ٝو ػةحلح  ثٞٮهل/ )كى
ًٍٕلى ك٣حكٍخ ٨٦ ثةًب أذٍ  ،٨٦ دةًء اتلَّأ٩ير فى ذى ٍٕالى ٍٕالءى كال ٨٦ ثةًب ذى ٢ى ذى كال ممة  ،ٕى

ؿ كاملؤ٩ر ىٍكذىٮم ٚي٫ املؾ٠َّ  ٚيٞةؿي ٚي٫/ ٦ؾ٩جٮف. ؛ي
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ــــُؿونَ  ن ِٔ ــــ٫ِ  ـــ٨ِ َو ِــ ــــ٫ِ َذيْ  َوِمْج
 

ــــ٫ُ   (36)  َوَ ـــةثُ
ُ
ــــةأ ٤٬ُْـٮ٩َـ

َ
َٜ  وَاْ ــــ ِ

ْ
 حل

و 
ُ
ــــأ ـــــة٣ُ ٤لَّللــٮ٩َـ ِٔ ـــــ٧ُْٮَن   ـٮ وَََع٣َ
 

ــــٮَن َمــــ (37) ًُ َر
َ
 وَالِْكـُ٪ٮ٩َـــــــــة ـؾّ وَأ
 َوَ ةثُـــ٫ُ َو٦ِْســـ٢َ ِظـــنٍي َٝــْؽ يَـــؿِدْ  

 
ـــؿِدْ  (38) ٌُ ْ٪ــَؽ َٝــْٮٍم َق ِٔ  َذا اْذَــةُب َو٬ْــَٮ 

  

ٙي  ٓو  $أمةر املى٪ / ك٬ٮ لكُّ ٥٤ٔو مكذض٧ ثٞٮهل/ )كمج٫ ذي٨( إىل مج٫ً اعمؿو
ًٜ ذ٠ؿ٬ة ٠ػ)دم٧ؽ كإثؿا٬ي٥(، ٚذٞٮؿ/ دم٧ؽكفى كإثؿا٬ كط الكةث كإىل مج٫ً  .ي٧ٮفى ل٤رشُّ

كط /٦ؾ٩تو  ٓى ٚي٭ة الرشُّ اب كحنٮ٧٬ة ،ك٬ٮ لكُّ وٛحو اصذ٧ َّ ٢ً كالرضَّ ٌى ٚذٞٮؿ/  ،اكألٚ
اثيٮف َّ ٤يٮفى كالرضَّ ٌى  .األٍٚ

ةل٥ يف إٔؿاث٫ً  كأمةرى   ًؿ الكَّ ًٓ املؾ٠َّ ٜى جب٧ حًل
ي
( إىل ٦ة أ كفى رٍشي ًٔ ب٫ًً  ثةلٮاًك  /ثٞٮهًل/ )كى

ٕن   .(1)ةك٩ىجن  اكبةحلةًء صؿن  ،ةرٚ
كط ا٣يت  ،٦ة ق٥٤ى ٚي٫ ث٪ةءي الٮاظؽً  ٧ؾ٠ٌؿ الٌكةل٥ ٬ٮ/ـُٓ ا٣ومج ككيًصؽى ٚي٫ الرشُّ

ة ال كىاًظؽى  ،قجٜ ذ٠ؿ٬ة ٧ى  ٗريي مكذ٢٧١و ل٤رشكًط  ،هل ٨٦ ٫ْٛ٣ً ذى
ي كاظؽه ٤ٚحفى  أك هلى

ًٓ ٦ؾ٠ؿو قةل٥و  ٜ ث٫ ،جب٧ ٤ٍعى ٤عٜ  -ٕٚرشكف كبةث٫ ػ ك٬ٮ زالزٮف إىل تكٕني  ؛ث٢ ٬ٮ مي مي
ًٓ املؾ٠َّ  ةل٥جب٧ ي ٨٦ ٫ْٛ٣ً  ؛ؿ الكَّ ةؿي  ؛أل٫٩ ال كاظؽى هلى ٞى رٍشه  /إٍذ ال حي ًٔ،  ) ٤٬ٍيٮفى

ى
كًلؾلٟ )أ

ٜه ث٫ ٤ٍع كط املؾ٠ٮرةً  ؛مي ؛ أل٫٩ اق٥ي صجفو  ألف ٦ٛؿدق ػ ك٬ٮ أ٢٬ه ػ ٣حفى ٚي٫ الرشَّ
يٮ( ،صة٦ؽو ٠ؿص٢و  كل

ي
ى٥ ،أل٫٩ ال كاظؽ هل ٨٦ ٫ْٛ٣ ؛كًلؾلٟ )أ ل ( مجٓ اعى ٮفى ٣ػى٧ي  ،ك)اعى

ى٥ ل ىلٍعى اجل٪َّح ،٢ اق٥ي صجفو صة٦ؽو ٠ؿص /كاعى
ى
(/ اق٥ه أل ٤ِّييٮفى ًٔ كطي  ،ك) ك٣حفى ٚي٫ الرشَّ

 

(1)  
ي
 حلٜ جب٧ٓ املؾ٠ؿ الكةل٥ أربٕح  أ٩ٮاع/ ٦ة أ

 أكلٮ. ،أق٧ةء اجل٧ٮع/ ٔرشكف كبةث٫ .1
 ٮف.ملاع ،مجٮع ل٥ تكذٮؼ الرشكط/ أ٤٬ٮف .2

٤ًٌينيمجٮع مكُل ث٭ة  .3 ًٕ ٠. 
ٮف .4  ق٪ٮف.  ،مجٮع دسكري/ أًر
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ٓي أرضو  ،ل١ٮ٫٩ ملة ال ي٢ٕٞي  ؛املؾ٠ٮرةً  (/ مج ٮفى ًي رى
ى
/ اق٥ي صجفو صة٦ؽو (1)كأرض ،ك)أ

٪ىحو  ،مؤ٩َّرو  / اق٥ي صجفو مؤ٩َّر ،ك)الك٪ٮف(/ مجٓ قى ٓو  ؛كالك٪حي ح ثةجل٧ ٞى ٤ٍعى ٚ٭ؾق لكُّ٭ة مي
كط ؛املؾ٠ؿً  ٍكذ٤٧ً١ٍح ل٤رشُّ ٜى ٨٦ ن٩َّ٭ة ٗري مي جى  .ملة قى

 اق٥و زالثو  ،كأمةرى ثٞٮهًل )كبةث٫( إىل ثةًب ق٪حو 
٫ ،ك٬ٮ/ لكُّ ٮِّض  ،ظؾٍٚخ ال٦ي ٔك

. ،ٔ٪٭ة ٬ةء اتلَّأ٩ير / ٧ً٠ةاح ك٦ًبًني كثيجىحو كزيًبنيى  كل٥ ييسرسَّ
ٓه يف ٬ؾا كحنٮق حو ػ"٠–ٚإف ٠يرسِّ  ،ك٬ؾا االقذ٧ٕةؿي مةا ٛى ةقمً "ك "مى يكذ٢ٍ٧ٕ  -"ٛى ل٥ ي

جىحػ"٠ ،ا٠ؾلٟ إال مؾكذن  جىةةو  ،"ّي ّي كقي ىلع  ٌن  ،ٚإ٩٭٥ ٠رسَّ ٕن ث ةكمجٕٮق أي كبةحلةًء  ةةلٮاك رٚ
جيٮفى  ،اكصؿن  ة٩ىجن  ّي . ،ٚٞةلٮا/  ًجنيى ّي  ك

٦ًس٢ٍى  ( إىل أفَّ ًقجًني كأمةر ثٞٮهل/ )كى ٫٦  كحنٮق ٝؽٍ  (2)ظني ٍٝؽ يىؿًد ذىا ابلةبي ـى د٤
ؿ ٢ي اإٔل ٕى ٍ  ،، كمؿرتي بًكًجنيو ةكرأيخي قجي٪ن  ،ٚذٞٮؿ/ ٬ؾق قجنيه  ؛ابي ىلع اجلُّٮفً احلةء كْيي

 

ٮف مؾ كالك٪ٮف( رصح بنؾكذ٧٬ة ٦ٓ أف اجل٧يٓ مةذ كذلٟ لنؽة النؾكذ ٚي٭٧ة ٚ٭ٮ ٦ػ٨  (1) ٝةؿ اجلة٥ّ/ )كأًر
 أربٕح أكص٫/

  .ٗـ َع٢ٝ (4          م ٩ر.( 3              اق٥ صجف. (2 لك ٦٪٭٧ة مجٓ دككـ.( 1
ٕن -جل٧ٓ ٫ إٔؿابى اا٥٤ٔ أف إٔؿابى قجني كبةثً  (2) ٤يػةء ٝػحف.  -اة كصؿ  ة كبةحلةء ٩ىجن ثةلٮاك رٚ يه ٣٘ح احلضػةز ٔك

ؿاب حبؿٌلت ىلع اجلٮف كي٤زتـ احلةء يف مجيٓ األظػٮاؿ، ك٬ػؾا ٬ػٮ  وأ٦ة ثٕي ثي د٧ل٥ و ي َعمؿ ٚيض٢ٕ اإٔل
 يػؽٔٮ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ث٭ؾق ال٤٘ح، كذلٟ يف ٝٮهل ملسو هيلع هللا ىلصكٝؽ دس٥٤ اجليب ، )ك٦س٢ ظني( /اذلم أمةر إحل٫ املى٪ٙ ثٞٮهل

٬ؾا احلؽير ثؿكايػح أػػؿل  مى كً كٝؽ ري « يٮقٙ ة ٠كجنيِ امهلل اص٤ٕ٭ة ٤ٔل٭٥ قجل٪ً »املرشًلني ٨٦ أ٢٬ م١ح/ 
؛ ٚإ٦ػة أف ]كيه ركايػح ابلؼػةرم يف وػعيع٫[ « يٮقـِٙي ٠ِكـ امهلل اص٤ٕ٭ة ٤ٔل٭٥ قـجنيَ »ح ا٣ٕؿب/ ىلع ٣٘ح اع٦ٌ 
ء ٦ٞةـ دسػؿار ل٧٤ػؽٔٮ ثػ٫، ك٬ػؾا ٬ػٮ ٝؽ دس٥٤ ثةل٤٘ذني مجيٕةن مؿة ث٭ؾق كمؿةن ثذ٤ٟ؛ ألف ادلاع يسٮف 

ػ ٕن  ة لك ٦ػ٪٭٥ ركاق ث٤٘ػح ٝجي٤ذػ٫؛ا٣ْة٬ؿ، كإ٦ة أف يسٮف ٝؽ دس٤ػ٥ ثإظػؽل ال٤٘ذػني، كركاق الػؿكاة ث٭٧ػة مجي
٪ؽ املعؽزني، كىلع ٬ؾق ال٤٘ح صةء النة٬ؽ ر٥ٝ  ألف   .النةرح ذ٠ؿقاذلم  (;)الؿكايح ثةملٕىن صةاـةٔ 

ىلع الػٮاك  كيٛذط اجلٮف يف لك أظٮاهل، ٚي١ٮف إٔؿاث٫ حبػؿٌلتو ٦ٞػؽرةو ٤ــ ٬ؾا ابلةب الٮاك، يي  و٨٦ ا٣ٕؿب ٨٦
  .٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة اثل٢ٞ

ؿاب حبؿٌلتو ىلع اجلٮفيي  و٦٪٭٥ ٨٦   .كحنٮق "زيذٮف"٠إٔؿاب  ،٤ـ٫٦ الٮاك كْي٢ٕ اإٔل
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اًد ٬ؾا ،ك٬ٮ أ٢ُّٝ ٨٦ إٍثجىةد٫ ،كإٍف مبخى ظؾٚخى اتلَّ٪ٍٮي٨ ؿى َِّ ٙى يف ا عيطي  ،كاػذ٤ كالىَّ
ؿد َُّ ةًع  ،ن٫َّ٩ ال ي ٧ى ٤ىيٍ٭ً  امهلل) /ك٦٪٫ ٝىٮهل ،كن٫َّ٩ ٦ٞىٮره ىلع الكَّ ٔى ة  ٤ٍ٭ى ٕى  ة٥ ًقًجي٪ن اص

ٙى ٠ًكجً  ةٔؿ/ ،( يف إظؽل الؿكايتنينًي ييٮقي  ك٦س٫٤ ٝٮؿي النَّ
ــــجِلَ٪٫ُ  -7 ــــإٌن ِق ــــٍؽ، َٚ ْ ٍَ ــــ٨ْ   َدََعِ َ ٦ِ
 

ـــحجً   ـــة ِم َ ثَِ٪ ْْ ـــ ِٕ ـــْؿَدا ة٣َ ـــحٌْججََ٪ة ُم  (1)َوَم

ؿاب ثةحلؿٌل ،ٚي٫ إصؿاءي الكجني دلٍؿل احلنيً  النـة٬ؽُ   ٓى يف اإٔل ًت كإلـاـ اجلٮًف ٦ػ
 .اإلًةٚحً 

 

 

اق٧٭ة رية، ابليخ ل٤ى٧ح ث٨ ٔجؽ اهلل، أظؽ مٕؿاء ٔرص ادلك٣ح األمٮيح، كٌلف الى٧ح ٝؽ ٬ٮل اث٪ح ٥ٔ هل  - 7 (1)
ٚؼُج٭ة، ٚؿيض ٫٧ٔ أف يـكص٭ة هل ىلع أف ي٧٭ؿ٬ة مخكني ٨٦ اإلث٢، ٚػؾ٠ؿ ذلػٟ ألثيػ٫، ٚكػةؽ ٔ٪ػ٫ تكػٕح 

ا ٨٦ كأربٕني، ٚأىب ٫٧ٔ إال أف يس٤٧٭ة هل مخكني كأىب أثٮق أف يس٤٧٭ة، ك٣ش ا٣ٕ٪ةد ثح٪٭٧ة، ٥٤ٚ يؿ الى٧ح ثيؽ  
ٕن  ة كيؾ٫٦ أظية٩ة أػؿل، ك٬ؾا ابليػخ ٦ػ٨ إىل جنؽ أظية٩ن  ة، ٚؿظ٢ إىل النةـ، ٚاكف ك٬ٮ ثةلنةـ حي٨ٚؿاٝ٭٧ة مجي

 ٝىيؽة هل يف ذلٟ.
)داعين( أم ادؿٌلين، كيؿكل يف ماك٫٩ )ذراين( ك٧٬ة ث٧ٕىن كاظػؽ. )جنػؽ( ثػالد ثٕي٪٭ػة، أٔال٬ػة د٭ة٦ػح  المغة: 

مجٓ أمػيت، ك٬ػٮ اذلم كػػٍ النػيت مػٕؿ  -ثسرس النني  -كاحل٨٧ كأق٤ٛ٭ة ا٣ٕؿاؽ كالنةـ. ك)النيت( 
 مجٓ أمؿد، ك٬ٮ ٨٦ ل٥ يججخ ثٮص٭٫ مٕؿ. -ث٥ٌ ٚك١ٮف  -ق٫. ك)املؿد( رأ
)داعين( داع/ ٢ٕٚ أمؿ ٦جين ىلع ظؾؼ اجلٮف، كأ٣ٙ االزجني ٚة٢ٔ كاجلٮف ل٤ٮٝةيح، كاحلةء ٦ٕٛٮؿ ثػ٫،  اإلعزاب: 

ٮًليػؽ ٦جين ىلع ا٣ٛذط يف دم٢ ٩ىت. )٨٦ جنؽ( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثؽاعين. )ٚإف( ا٣ٛةء ل٤ذ٤ٕي٢، إف/ ظؿؼ د
كقػجني مٌػةؼ كالٌػ٧ري  -ك٬ٮ دم٢ النػة٬ؽ  -ك٩ىت. )قجي٪٫( قجني/ اق٥ إف ٦٪ىٮب ثة٣ٛذعح ا٣ْة٬ؿة 

ا٣ٕةاؽ إىل جنؽ مٌةؼ إحل٫، كمج٤ح )٣ٕب( ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كٚة٫٤ٔ يف دم٢ رٚٓ ػرب إف. )ث٪ة( صةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕػٜ 
ج٪ة( ٦ػ٨ ا٣ٕٛػ٢ كٚة٤ٔػ٫ ك٦ٕٛػٮهل ث٤ٕب. )محجة( ظةؿ ٨٦ ال٧ٌري املضؿكر املع٢ ثةبلةء يف ث٪ة، كمج٤ػح )مػحج
 ٦ُٕٮٚح ثةلٮاك ىلع مج٤ح ٣ٕب. )مؿدا( ظةؿ ٨٦ املٕٛٮؿ ث٫ يف ٝٮهل محجج٪ة.

 ةء اجلػٮف ٦ػٓ اإلًػةٚح إىل الٌػ٧ري،ٝٮهل )ٚإف قجي٪٫( ظير ٩ىج٫ ثة٣ٛذعح ا٣ْة٬ؿة، ثػؽحل٢ ثٞػ الظـاِد فيـْ:   
كػ٤ني(، ٚض٢ٕ ٬ؾق اجلٮف الـااػؽة ىلع ثجيػح اللك٧ػح اكجلػٮف ا٣ػيت ٦ػ٨ أوػ٢ اللك  ٧ػح يف حنػٮ )مكػ١ني ٗك

كدٞػٮؿ/  ي٪ة، ككٕٝخ ٔيػين ىلع رصػ٢ مكػ١ني(،أال دؿل أ٩ٟ دٞٮؿ/ )٬ؾا مك١ني، ك٣ٞؽ رأيخ رصال مك١
ؿاب ىلع اجلٮف قٮاء أًيٛخ اللك٧ح أـ ل٥ دٌٙ؛ ألف ٦س٤٭ػة  )٬ؾا الؿص٢ مك١ي٪س٥(، ٚذ١ٮف ظؿٌلت اإٔل

أذرب ٬ؾق اجلٮف زااؽة ٦ٓ احلةء لرلال٣ح ىلع أف اللك٧ح  ٦س٢ املي٥ يف )ٗالـ( كابلةء يف )٠ذةب(، كلٮ أف النةٔؿ
مجٓ ٦ؾ٠ؿ قةل٥ لٮصت ٤ٔي٫ ٬٪ة أف ي٪ىج٫ ثةحلةء كحيؾؼ اجلٮف ٚيٞػٮؿ  )ٚػإف قػجي٫(  ك٦سػ٢ ٬ػؾا ابليػخ 

 .«امهلل اص٤ٕ٭ة ٤ٔل٭٥ قجل٪ة ٠كجني يٮقٙ» /احلؽير املذٞؽـ
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ـــٮ ـــٮَن دَل٧ُْ ْٜ َو٩ُ ـــ ِـــ٫ِ اوََع ـــة ث  ٍع َو٦َ
 

ــةْعذَ  (39) ــ٢ٌ َٚ ــ ْط، َوَٝ ــ٨ْ ثَِكْك ْٜ ـ٦َ ــ َُ  ؿِهِ َ 
ـــ٫ْ   ِ ِٜ ث َع

ــــ٤٧ُْ َ وَا٣ ـــيَّلل ـُ ـــة  ـــٮُن ٦َ  َو٩ُ
 

ــــ٫ْ  (41) ة٩ْتَجِ
٤٧َُٮهُ َٚ ْٕ ــــَذ ١ْــــِف َذاَ) اْق َٕ ِ  ث

حلٜ ث٫ ا٣ٛذطي ظى  
ي
ًٓ ك٦ة أ ي  ،ُّٜ ٩يٮف اجل٧  ك٦٪٫ ٝٮهل/ ،ا مؾكذن كٝؽ ديسرسى

ـــــؿً  -8 َٛ ْٕ َؿْعَ٪ـــــة َص  ِلـــــ٫ِ  أَ
َ
 َوَ ـــــِي أ

 

ــــــِؿي٨ِ   َٙ آَػ ــــــ ِ ــــــة زَََع٩ ٩َْكْؿ٩َ
َ
 (1)وَأ

 

  وٝٮهل/
٬ْـــــِؿ ِظـــــ٢  واْرحِتَـــــةٌُم  -9 ٌِ ُكـــــ٢ٌ ا

َ
 أ

 

لـِـــــي؟   ِٞ ٌ َواَل يَ ٦َــــــــــة ُقــــــْجِ  َقَ
َ
 أ

 

ـــــيَّلل  َؿاُء ٦ِ َٕ ـــــ َِ الن  ـــــَذ ـــــةَذا دَبْ ــــنِي؟  َو٦َ ِٕ ــــٌؽ اْْرَ  ــــةَوْزُت َظ ــــْؽ َص  (2)َوَٝ
 

 َت ث٭ة ٌٚة٣ح ا٣ٕؿين، كٝج٫٤ ٝٮهل/، ٨٦ أثيةت ػةفى ُى ؾا ابليخ جلؿيؿ ث٨ ُٔيح ث٨ اخلى ٬ - 8 (1)
ــــــة ــــــحَْف ٦َِ٪ّ ــــــح، ٣َ َؿْيَ٪ ُٔ ــــــ٨  ــــــِؿي٨ٌ ٦ َٔ 

 
ــــــــِؿي٨ِ   َٔ َؿْيَ٪ــــــــح ٦ِــــــــ٨ْ  ُٔ  ثَِؿاْــــــــُخ إىل 

جيػؽ.  ٧ٛؿدات/ـا٣   )صٕٛؿ( اق٥ رص٢ ٨٦ كدل ز٤ٕجح ث٨ يؿبٮع. )كبين أثيػ٫( إػٮدػ٫، ك٬ػ٥ ٔػؿي٨ كٍليػت ٔك
٪ٛح  ك٬ػ٥ األدجػةع، كيف ا٣ٞػةمٮس/"  -قػة٠٪ح ؿ الـام كاجلٮف ثح٪٭٧ة ٔني ٦٭٤٧ح ػثسك –)زاع٩ٙ( مجٓ ٔز

ـٔ٪ٛح  ا٣ٞىري كا٣ٞىرية، كمج٫ٕ زاع٩ٙ، كيه أص٪عح الك٧ٟ، كَل مجةٔح ٣حف أو٤٭٥  -ثةل١رس كا٣ٛذط  -ال
 ٬. كالـاع٩ٙ أيٌةن/ أ٬ؽاب اثلٮب ا٣يت د٪ٮس ٦٪٫، أم دذعؿؾ، كيٞةؿ ل٤بةـ اجلةس كرذاهل٥/ الـاع٩ٙ.اكاظؽا " 

٢. )صٕٛؿا( ٦ٕٛٮهل. )كبين( ٦ُٕٮؼ ىلع صٕٛؿ كبين مٌػةؼ. كأيب ٦ػ٨ )أثيػ٫( )ٔؿٚ٪ة( ٢ٕٚ كٚةٔ اإلعـزاب:  
٧ري ا٣٘ةات ا٣ٕةاؽ إىل صٕٛؿ مٌةؼ إحل٫. )كأ٩سؿ٩ػة( الػٮاك ظػؿؼ ُٔػٙ،  مٌةؼ إحل٫، كأيب مٌةؼ ًك
أ٩سؿ٩ة/ ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. )زاع٩ٙ( ٦ٕٛٮؿ ث٫. )آػؿي٨( وٛح هل ٦٪ىٮب ثةحلةء ٩يةثح ٔػ٨ ا٣ٛذعػح؛ أل٩ػ٫ مجػٓ 

 مج٤ح أ٩سؿ٩ة ك٧ٕ٦ٮالد٫ ٦ُٕٮٚح ىلع مج٤ح ٔؿٚ٪ة ك٧ٕ٦ٮالد٦.٫ؾ٠ؿ قةل٥، ك
٠رس ٩ٮف اجل٧ٓ يف ٝٮهل )آػؿي٨( ثؽحل٢ أف ا٣ٞىيؽة م١كٮرة ظؿؼ ا٣ٞةٚيح، كٝؽ ركي٪ػة ابليػخ  الظاِد فيـْ:  

 الكةثٜ ىلع ثيخ النة٬ؽ حلذٌط لٟ ذلٟ، كأكؿ اللك٧ح ٝٮهل/
ـــــــــةٍح ؟ ـــــــــِي رِيَ ـــــــــُؽِ  َوَراَء ثَ ِٔ دُٮ

َ
 أ

 
ُىــــــــ٠َــــــــَؾثَْخ، َوَ    َؿٌن يَــــــــَؽاَ) ُدوِ  ـْٞ

 
 

٬ؾاف ابلحذةف لكعي٥ ث٨ كزي٢ الؿيةيح، ٨٦ ٝىيؽة هل ي٧ؽح ث٭ة ٩ٛك٫ كيٕؿض ٚي٭ة ثةألثريد الؿيةيح اثػ٨  -9 (2)
 وٝج٤٭٧ة/٫٧ٔ، 

َؿدِْي  ََ ـــــــة َُم إْن يِهَ َػ ـــــــُخْ ـــــــَؾْرُت ا٣ َٔ 
 

 َع٧َـــــة ثـَـــــةِِل َوَ ــــــةُُم اُثـْـــــِيْ َذُــــــٮِن ؟ 
 و ٕؽ٧٬ة ٝٮهل/  

ُػــــــٮ َ ِكـــــــ
َ
يأ ُمـــــــؽَّلل

َ
ٌٓ أ  نَي دُلَذ٧ِــــــ

 
ـــــــــُ ونِ   ـــــــــَؽاَوَرةُ الن ـــــــــَؾِ  ٦ُ ٌ ٍَ  َو

( ثتنػؽيؽ ادلاؿ امل٭٤٧ػح، ك٬ػٮ مٌػةرع ادراق، إذا مر)يبذيغ( ٦ٕ٪ةق ي٤ُت، كيؿكل يف ماك٫٩ )يػؽَّ  املٛؿدات/   
 = ػذ٫٤ كػؽ٫ٔ.
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حن  ٘ى رٍسي٬ة ٣ي ٚن  ،ك٣حفى ٠ى ٥ى ذلٟ ةػال  .مل٨ ٔز
ًٜ ث٫ ال١رسي   ُّٜ ٩ٮًف املسىنَّ كامل٤ع حه  ،كظ ٭ة ٣٘ي ذٍعي  ك٦٪٫ ٝٮهل/ ،كذى

ـــٌلحً  -11 ِن َٔ ٤ٌْخ  َٞ ـــَذ ـــٮِذَقّنْيَ اْق ْظ
َ
 ىلَعَ أ

 

ِ٘لـــــُت   ــــــ٧َْعٌح َودَ  (1)َع٧َـــــة يِهَ إاٌل ٣َ
 

 

ــىعٍ::    = ر ا٣ػيت د١٧٪ػين ٦ػ٨ يٞٮؿ/ ٠يٙ ي٤ُت النٕؿاء ػؽيٕيت كي٧ُٕٮف يف ػذٌل كٝؽ ث٤٘خ ق٨ اتلضؿبح كاالػذجةال
٤ي٫ احلي٤ح، كال ي٧س٨ ٣ٕؽكق أف خيؽ٫ٔ. ؽاء إىل حنٮر٥٬   يؿيؽ أ٫٩ ال جتٮزٔ   دٞؽيؿ األمٮر كرد ٠يؽ اأٔل

)أك٢( اهل٧ـة لالقذٛ٭ةـ، كَل/ ّؿؼ ز٦ةف ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػػرب ٦ٞػؽـ، كَل مٌػةؼ. ك)ادل٬ػؿ(  اإلعـزاب:  
٦ة( أو٢ اهل٧ـة لالقذٛ٭ةـ، ك٦ة ٩ةٚيح، كأ٦ة ٬٪ة مٌةؼ إحل٫. )ظ٢( ٦جذؽأ مؤػؿ. )كارحتةؿ( ٦ُٕٮؼ ٤ٔي٫. )أ

ظؿؼ اقذٛذةح. )يجيق( ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازان دٞؽيؿق ٬ٮ يٕٮد إىل ادل٬ؿ. )يلع( صػةر 
كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثحجيق. )كال( الٮاك اعَٛح، كال/ زااؽة تلأكيؽ اجليف. )يٞيػين( ٕٚػ٢ مٌػةرع، كٚة٤ٔػ٫ ًػ٧ري 

ؽيؿق/ ٬ٮ، كاجلٮف ل٤ٮٝةيح، كاحلةء ٦ٕٛٮؿ ث٫. )ك٦ةذا( ٦ة/ اقػ٥ اقػذٛ٭ةـ ٦جذػؽأ. كذا/ اقػ٥ مكترت ٚي٫ صٮازان دٞ
مٮوٮؿ ث٧ٕىن اذلم يف دم٢ رٚٓ ػرب. )دبذيغ( ٢ٕٚ مٌةرع. )النٕؿاء( ٚة٫٤ٔ. )٦ين( صػةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕػٜ 

ؿاب و٤ح املٮوٮؿ، كا٣ٕةاؽ ًػ٧ري ٦ ٪ىػٮب ثتجػذيغ، ثتجذيغ، كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كٚة٫٤ٔ ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل
ك٬ٮ دمؾكؼ/ أم دبذ٘ي٫. )كٝؽ( الٮاك ظةحلح، ٝؽ/ ظؿؼ حتٞيٜ. )صةكزت( ٕٚػ٢ كٚةٔػ٢. )ظػؽ( ٦ٕٛػٮؿ ثػ٫ 
جلةكز، كظؽ مٌةؼ. ك)األربٕني( مٌةؼ إحل٫، دلؿكر ثةحلةء امل١كٮر ٦ة ٝج٤٭ػة حتٞيٞػة املٛذػٮح ٦ػة ثٕػؽ٬ة 

ط ذلٟ دٞؽيؿان، كٝي٢/ دلؿكر ثةل١رسة ا٣ْة٬ؿة؛ أل٫٩ ٔٮم٢ ٦ٕةم٤ح ظني يف ؿاب ىلع اجلٮف، كق٪ًٮ  ص٢ٕ اإٔل
 يف ثيةف االقتن٭ةد ثةبليخ.

  : ٝٮهل )األربٕني( ظير كردت الؿكايح ٚي٫ ثسرس اجلٮف ٧٠ة رأيخ يف أثيةت ا٣ٞىيؽة، ٨٧ٚ ا٧٤ٕ٣ػةء ٦ػ٨  الظاِد فيْـ
كػ٤ني ػؿص٫ ىلع أ٫٩ ٦ٕؿب ثةحلؿٌلت ا٣ْة٬ؿة ىلع اجلٮف ىلع أ٫٩ ٔٮم٢ ٦ٕةم٤ح املٛؿد ٨٦ حنٮ )ظني كمكػ١ني  ٗك

٤يػ٫ ػرسة، كل١٪٫ ٠كػػكيُٞني(، ك٦٪٭٥ ٨٦ ػؿص٫ ىلع أ٫٩ مجٓ ٦ؾ٠ؿ قةل٥ ٦ٕؿب ثةحلةء ٩يةثح ٨ٔ ال١ ؿ اجلػٮف، ٔك
 ة.النةرح ٬٪

ابليخ حل٧يؽ ث٨ زٮر اهلاليل الىعةيب، أظؽ النٕؿاء املضيؽي٨، كٌلف ال يٞةرب٫ مةٔؿ يف كوٙ ا٣ُٞػةة،  - 11 (1)
 ة، كأكؿ األثيةت ا٣يت يىٙ ٚي٭ة ا٣ُٞةة ٝٮهل/ك٬ٮ ٨٦ أثيةت ٝىيؽة هل يىٙ ٚي٭ة ا٣ُٞة

ـــْخ ٠َ  ٌَ َج َٞ  ِ  َِٚؿاَػَ٭ـــةــــــْؽَراُء تَْك ـــــ٧َ٠ـــة اْ 
 

ْٚ٭ـــــــبَِن٧ْ   َح رِ
ـً َْ ٮُب ـــــــ ُٕ  ة َوا٣ــــــ٧ِلةهُ ُمـــــ

ـــ  ْؽ يف الٌكـــ٧َةءِ، َوحَتَْذَ٭ــــةـَٗ َّلٕل  َؽْت لـــ٥ دَُىــــ
 

  َْ ٬ْ ـــــــــإَذا َ 
َ
ـُ٭ـــــــــَؿْت أ  ٮُب ــــــــــِٮيٌٌح و٣

ـــ  ـــةءْت َو٦َ ـــََٚض ـــْخ ـة َص ـــ٥ٌ ٤ٌََٝى ـــة، ز َُ َٞ  ةَء ا٣
 

ـــــــَ٭ة، وا٣  َعِى ْٛ ــــــــث٧َِ ـــــــٮُب ــ  َٮارَِداُت َتُ٪
ح كاخلٛػح. ػ)األظٮذيةف( ٦سىن أظٮذم، ك٬ٮ اخلٛيٙ الرسيٓ، كأراد ث٫ ٬٪ة ص٪ةح ا٣ُٞةة، يىٛ٭ة ثةلك المغـة:    ٔؿ

 اغاجػح دٕػٮد إىل ك)اقذ٤ٞخ( اردٕٛخ كَةرت يف اهلٮاء. ك)ا٣ٕنيح( ٦ة ثني الـكاؿ إىل امل٘ػؿب. ك)يه( ًػ٧ري
 ا٣ُٞةة ىلع دٞؽيؿ مٌةٚني، كأو٢ اللُكـ/ ٧ٚة ز٦ةف رؤيذ٭ة إال ملعح كد٘يت.

يؿيؽ أف ٬ؾق ا٣ُٞةة ٝؽ َةرت جب٪ةظني رسيٕني، ٤ٚحف يٞٓ ٩ْؿؾ ٤ٔي٭ة ظني د٭٥ ثة٣ُرياف إال حلْح الـىعٍ::  
 = يكرية ز٥ د٘يت ٨ٔ ٩ةّؿيٟ ٚال دٕٮد دؿا٬ة، يٞىؽ أ٩٭ة مؽيؽة الرسٔح.



 

 الـىعـــزب والـىبين 38

 ًٙ ـً املى٪ ًٓ يف $كّة٬ؿي الك  ،ا٤ٞ٣َّح أفَّ ٚذطى اجلُّٮف يف اتلَّث٪يح ١٠رًس ٩ٮًف اجل٧
ح ،ك٣حفى ٠ؾلٟ ٭ة يف اتلَّث٪يح ٣٘ي ًٓ مةذه كٚذعي ٦ٍ٪ةق ،ث٢ ٠رسي٬ة يف اجل٧ ك٢٬  ،٧٠ة ٝؽَّ

ًٙ اثلَّةين.  ؛خيذهُّ ا٣ٛذطي ثةحلةًء أك يسٮف ٚي٭ة كيف األ٣ٙ   ٝٮالف ـً املى٪ كّة٬ؿي الك
ؿً ك٨٦ ا٣ ًٔ ة ًٙ ٝٮؿي النَّ  /ٛذًط ٦ٓ األ٣

ـــ -11 ْلَ٪ة٩َ َٕ ـــَؽ وا٣ ـــة اِ ل ـــؿُِم ٦ِْ٪َ٭ ْٔ َ
 ةأ

  
ْجَلة٩َـــــة َّ ْمـــــجَ٭ة 

َ
 (1)َو٦َْ٪ِؼـــــَؿْي٨ِ أ

 

 

)ىلع أظٮذيني( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثةقذ٤ٞخ. )اقػذ٤ٞخ( اقػذ٢ٞ/ ٕٚػ٢ ٦ػةض، كاتلػةء ل٤ذأ٩يػر،  اب:اإلعـز   =
صٮازان دٞؽيؿق/ )يه( يٕٮد ىلع ا٣ُٞػةة ا٣ػيت دٞػؽـ كوػٛ٭ة. )ٔنػيح( ّػؿؼ ز٦ػةف كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ 

ؿ مٌػةٚني، كاألوػ٢/ ٦ة/ ٩ةٚيح. )يه( ٦جذؽأ ثذٞؽي ٦٪ىٮب ىلع ا٣ْؿٚيح ٦ذ٤ٕٜ ثةقذ٤ٞخ. )٧ٚة( ا٣ٛةء اعَٛح،
٧ٚة ز٦ةف منة٬ؽد٭ة إال ملعح كد٘يت ثٕؽ٬ة. )إال( أداة اقػتس٪ةء م٤٘ػةة ال ٧ٔػ٢ هلػة. )ملعػح( ػػرب املجذػؽأ. 

ا دٞؽيؿق/ )يه( يٕػٮد ىلع ا٣ُٞػةة، )كد٘يت( الٮاك اعَٛح، كد٘يت ٢ٕٚ مٌةرع ٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازن 
 ؽأ كاخلرب.كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة٢ٔ ٦ُٕٮٚح ىلع مج٤ح املجذ

ؿ٬ة يأيت ٫ٕ٦ الػٮزف كال ػٚذط ٩ٮف املسىن ٨٦ ٝٮهل )أظٮذيني( كيه ٣٘ح، ك٣حكخ ثرضكرة، ألف ٠ك الظـاِد فيـْ:   
 يٛٮت ث٫ ٗؿض.

(1) 11 -  ٌٌ  أرصٮزة، ٤ُ٦ٕ٭ة/٢، ك٬ٮ ٨٦ ابليخ لؿص٢ ٨٦ ًجح ٧٠ة ٝةؿ املٛ
ــــــــإن لك٤ ــــــــٍل ٔ٪ــ ـــــــــ  ٮا٩ةـؽ٩ة دي
 

ــــــــخي  ـــــــةـ ـــــــ٫ ٚ ٩ ـــــــة واث٪  ـي ٚ ٩
 زا ٧ٔــــــؿت ز٦ة٩ــــــةق٩ــــــخ ٔضــــــٮ 

 
 ٭ة إظكـــــــــة٩ةـــــــــــويه دـــــــــؿى قحب 

)اجليؽ( ا٣ٕ٪ٜ. )٦٪ؼؿي٨( ٦سىن ٦٪ؼؿ، ثـ٩ح مكضؽ، كأو٫٤ ماكف اجلؼري ك٬ٮ الىػٮت امل٪جٕػر ٦ػ٨  المغـة:    
األ٩ٙ، كيكذ٢٧ٕ يف األ٩ٙ ٩ٛك٫ أل٫٩ ماك٫٩، ٨٦ ثةب تك٧يح احلةؿ ثةق٥ دم٫٤، ٠إَالؽ ٣ِٛ ا٣ٞؿيػح كإرادة 

ّجيػةف،  مكٝي٢/ ٦سىن ّيب، ٝةؿ أثٮ زيؽ )ّجيةف/ اق٥ رص٢، أراد أمػج٭ة ٦٪ؼػؿقاك٩٭ة. )ّجيةف( اق٥ رص٢، 
، يؿيؽ أ٬ػ٢ ا٣ٞؿيػح( ا٬، كدأكيػ٢ أيب زيػؽ يف [6>]يٮقٙ/  ﴾ڱ  ڱ   ﴿ٚعؾؼ، ٧٠ة ٝةؿ اهلل ٔـ كص٢/ 

ٛن   ة.ا٣ٞؿيح ىلع أ٫٩ دلةز ثةحلؾؼ، ك٬ٮ ٗري اتلأكي٢ اذلم ذ٠ؿ٩ةق آ٩
٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبةن دٞؽيؿق/ أ٩ػة. )٦٪٭ػة( صػةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕػٜ )أٔؿؼ( ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ  اإلعزاب: 

ؿؼ. )كا٣ٕي٪ة٩ة( ٦ُٕٮؼ ىلع اجليؽ ٦٪ىٮب ثٛذعح ٦ٞؽرة ىلع األ٣ٙ ٦٪ٓ ٦ػ٨ ثأٔؿؼ. )اجليؽ( ٦ٕٛٮؿ ث٫  أٔل
 = ٦٪ىٮب ثةحلةء ٩يةثح ٨ٔ ا٣ٛذعح أل٫٩ ٦سىن.ّ٭ٮر٬ة اتلٕؾر. )ك٦٪ؼؿي٨( ٦ُٕٮؼ ىلع اجليؽ أيٌة، 
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ذشي ث٫.(1)كٝؽ ٝي٢/ إ٫َّ٩ مى٪ٮعه   ؛ ٚىال حيي
 

 

 

٢ٕ ٦ةض، كأ٣ٙ اإلزجني ٚة٢ٔ. )ّجية٩ة( ٦ٕٛٮؿ ث٫، ٦٪ىٮب ثة٣ٛذعح ا٣ْة٬ؿة ىلع أ٫٩ ٦ٛػؿد )أمج٭ة( أمج٫/ ٚ  =
٧٠ة ٬ٮ الىعيط، ٚأ٦ة ىلع أ٫٩ ٦سىن ٚ٭ٮ ٦٪ىٮب ثٛذعح ٦ٞؽرة ىلع األ٣ٙ ٧٠ة يف ٝٮهل )كا٣ٕي٪ة٩ػة( الكػةثٜ، 

 ؿي٨.كذلٟ ىلع ٣٘ح ٨٦ ي٤ــ املسىن األ٣ٙ، كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كٚة٫٤ٔ يف دم٢ ٩ىت وٛح مل٪ؼ
ػٕني/  الظاِد فيـْ:   ٝٮهل )كا٣ٕي٪ة٩ة( ظير ٚذط ٩ٮف املسىن، كٝػةؿ مجةٔػح ٦ػ٪٭٥ اهلػؿكم/ النػة٬ؽ ٚيػ٫ يف مًٮ

أظؽ٧٬ة/ ٦ة ذ٠ؿ٩ة. كزة٩ي٭٧ة/ ٝٮهل )ّجية٩ة(، كيذأَت ذلٟ ىلع أ٫٩ دث٪يػح ّػيب، ك٬ػٮ ٚةقػؽ ٦ػ٨ ص٭ػح املٕػىن؛ 
٤ ػ٥ ثٌٕػ٭٥ أف ٩ػٮف كالىٮاب أ٫٩ ٦ٛؿد، ك٬ٮ اق٥ رص٢ ٧٠ة ٝؽ٦٪ة لٟ ٨ٔ أيب زيؽ، ٔك ي٫ ال مة٬ؽ ٚي٫. كٔز

ٌن )٦٪ؼؿي٨( ٦ٛذٮظح، كأف ٚي٭ة مة٬ؽن   ة٬ؽنيف الة، ٚ٭ٮ ٩ْري ٝٮؿ محيؽ ث٨ زٮر )ىلع أظٮذيني(  اذلم دٞؽـ ا أي
 (.54)ر٥ٝ 

اجلىػت، كذلػٟ يف  ح، كمج٭ح ٬ؾا ا٣ٞي٢ أف الؿاصـ ٝؽ صةء ثةملسىن ثةأل٣ٙ يف ظة٣ػ$ ظىك ذلٟ اث٨ ٬نةـ (1)
كيف ٝٮهل )ّجية٩ة( ٔ٪ؽ اهلؿكم كمجةٔح، ز٥ صةء ث٫ ثةحلةء يف ٝٮهل )٦٪ؼؿي٨( ٚض٧ٓ ثني ٣٘ذني ٨٦ ٝٮهل )كا٣ٕي٪ة٩ة( 

ٝؽ ركل  $ كذلٟ ٧٤ٝة يذٜٛ ٣ٕؿيب، كيؿد ٬ؾا اللُكـ محبةف/ أكهل٧ة/ أف أثة زيؽ ٣٘ةت ا٣ٕؿب يف ثيخ كاظؽ،
يٕرب ٔ٪٫ يف ٠ذةثػ٫ ثٞػٮهل اكف  $ ٬ؾق األثيةت، كنكج٭ة لؿص٢ ٨٦ ًجح، كأثٮ زيؽ زٞح زجخ ظىت إف قحجٮي٫

 "ظؽزين اثلٞح" أك "أػربين اثلٞح" كحنٮ ذلٟ. 
ٌن  وزة٩ل٭٧ة/  ة، ٚال يذ٥ ٦ة أف الؿكايح ٔ٪ؽ أيب زيؽ يف ٩ٮادرق/ * ك٦٪ؼؿاف أمج٭ة ّجية٩ة * ثةأل٣ٙ يف "٦٪ؼؿي٨" أي

 ذ٠ؿكق ٨٦ النج٭ح الداعء أف النة٬ؽ مى٪ٮع، ٚةٚ٭٥ ذلٟ كدؽثؿق.  
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ـــة َٕ ٍٙ َٝـــْؽ مُجِ ٣ِــــ
َ
 َو٦َـــة ثَِذــــة وَأ

 
ــةـيُْكَكــ (41) َٕ  ُؿ يِف اَ ـــؿَّلل َوِ  انلٌْىــِت ٦َ

م د٪ٮبي ٚي٫ احلؿكؼي ٨ٔ احلؿٌلًت رشعى يف ذ٠ًؿ ٦  ـً ىلع اذلَّ ة ملة ٚؿغى ٨٦ اللُك
 /ك٬ٮ ٝك٧ةف ؛٩ةثٍخ ٚي٫ ظؿًلحه ٨ٔ ظؿًلحو 

ةل٥، حنٮ مك٧٤ةت أظـُؽ٧٬ة/ ٓي املؤ٩َّر الكَّ ػةل٥( اظػرتازن  ،مج ٔػ٨  اكٝيَّؽ٩ىة ثػ )الكَّ
ًٓ اتل١كريً  ة ل٥ يك٥ٍ٤ ٚي٫ ث٪ىةء الٮاظؽً  ؛مج ٪يٮد( ،ك٬ٮ/ ٦ى    .حنٮ/ )٬ي

ًٙ  $كأمةر إحل٫ املى٪ٙ  ٓى ثةأل٣ ً ثٞٮهل/ )ك٦ة ثذة كأ٣ٙ ٝؽ مجٕة( أم مجي
ةة(، ٚإفَّ أ٫ٛ٣ ٗريي زااؽةو  ؛كاتلَّةء املـيؽدني ٌى  ٨ٔ أو٢و  ،ٚؼؿجى حنٮ )ٝي

ث٢ يه ٦٪٤ٞجحه
( ؛ك٬ٮ احلةء يىحه ٌى ٍبيىةت( ،ألفَّ أو٫٤ )ٝي

ى
كاملؿادي  ٦٪٫  ٦ة اك٩ٍخ  ،ٚإفَّ دةءق أو٤ًيَّح  كحنٮ )أ

ٙي كاتلَّةءي قبجن  ًٓ  ةاأل٣ ٟى  ،حنٮ )٬ً٪ٍؽات( ،يف دالتًل٫ ىلع اجل٧ ٨ٔ حنٮ  ٚةظرتزى ثؾل
ًٙ كاتلَّةء ،)ٌٝةة ٤ٍذىًبفه ثةأل٣ ٓه مي ٧ة مج ة حن٨ي  ،كأثيةت(، ٚإفَّ لكَّ كاظؽو ٦٪ٍ٭ي ك٣حفى م٧َّ
ًٙ كاتلَّةء ؛ٚي٫ ًٓ ٣حفى ثةأل٣  ،كإ٧َّ٩ة ٬ٮ ثةلىي٘حً  ،ألفَّ دال٣ح لكي كاظؽو ٦٪٭٧ة ىلع اجل٧

ًٙ ث٧س٢ )ٌٝةة رتاضي ىلع املى٪ ٓى ث٭ؾا اتلٞؿيًؿ األ ٤ً  ،ٚة٩ؽٚ ٔي ٥ى ن٫َّ٩ ال كأثيةت( ك
ٙو كدةءو مـيؽدني /ظةصحى إىل أٍف يٞٮؿ ٓ(. ؛ثأ٣ ً  ٚةبلةءي يف ٝٮهل )ثذة( ٦ذ٤ٕٞح ثٞٮهل/ )مجي

حً  ٓى ثةل٧ٌَّ ًٓ أٍف ييؿٚ يًن  ،كي٪ىتي كْيؿي ثةل١رسةً  ،كظس٥ي ٬ؾا اجل٧ ةءى حنٮ/ )صى
اته  اتو  ،٬ً٪ٍؽى يٍخي ٬ً٪ٍؽى

ى
( ٚ٪ةثخ ٚي٫ ال١رسةي ٨ٔ ا٣ٛذ ،كرىأ اتو رٍتي ثًً٭٪ٍؽى ؿى ٥ى  ،عحً كمى خى كزى

٭٥ ن٫َّ٩ ٦جينه يف ظة٣ًح اجلَّىًت  ٌي  إٍذ ال مٮصت بل٪ةا٫ً. ؛ك٬ٮ ٚىةقؽه  ،ثٕ
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و
ُ
ِٕــ٢ْ  ةُت وَاذٌلِي اْقــ٧ً اَل ٠َــَؾا أ  َٝــْؽ ُص

 
ـً  (42) ــ ٌَ ـــ٫ِ َذا أيْ ـــةٍت عِل َٔ

ْذرِ
َ
 ُٝجِـــ٢ْ  ة٠َأ

 
ةل٥ً يف ن٩َّ٭ة ) ٠ؾا أكالت( إىل أفَّ "أكالت" جتٍؿم دلٍؿل مجٓ املؤ٩ًَّر الكَّ  /أمةرى ثٞٮهل
ًٓ مؤ٩َّرو قةل٥و  ،د٪ىت ثةل١رسةً  كذلٟ أل٩َّ٭ة ال ٦ٛؿد  ؛ث٢ يه م٤عٞحه ث٫ ،ك٣حكٍخ جب٧
 هلة ٨٦ ٣ْٛ٭ة.

 ًٓ ِلِّ ث٫ ٨٦ ٬ؾا اجل٧ ز٥َّ أمةرى ثٞٮهل/ )كاذلم اق٧ة ٝؽ ص٢ٕ( إىل أفَّ ٦ة قي
ًٜ ث٫ ( يي٪ىتي ثةل١رسًة ٧٠ة اكفى ٝج٢ى ا٣تَّ (1)كامل٤ع تو ٍذراًعى

ى
كال حيؾؼي  ،ك٧يًح ث٫ً ، حنٮ/ )أ

ته  ،٦٪٫ اتل٪ٮي٨ي  ٍذراًعى
ى
ًؾقً أ تو  ،حنٮ/ )٬ى ٍذراًعى

ى
يٍخي أ

ى
( ،كرىأ تو رٍتي ثًأٍذراًعى ؿى ٬ؾا ٬ٮ  ،كمى

عيطي    /كٚي٫ ٦ؾ٬جةًف آػؿافً  ،املؾ٬تي الىَّ
٧حً  أظُؽ٧٬ة/ ٌَّ ٓي ثةل اؿي ٦٪ػ٫ اتل٪ػٮي٨ي  ،كيي٪ٍىتي كْيؿُّ ثةل١رسةً  ،ن٫َّ٩ ييؿٚ ـى حنػٮ/  ،كيي

ٍذرً 
ى
ًؾق أ تي )٬ى ًت  ،اعى ٍذراًعى

ى
يٍخي أ

ى
ًت( ،كرىأ ٍذراًعى

ى
رٍتي ثىأ ؿى    .كمى

٧حً  واثلٌة / ٌَّ ؾؼي ٦٪ػ٫ اتل٪ػٮي٨ي  ،كيي٪ىتي كْيؿُّ ثة٣ٛذعحً  ،ن٫َّ٩ ييؿٚٓ ثةل حنػٮ/  ،كحيي
تي  ٍذراًعى

ى
ًؾق أ تى  ،)٬ى ٍذراًعى

ى
يٍخي أ

ى
( ،كرىأ تى ٍذراًعى

ى
رٍتي ثًأ ؿى / ،كمى  كييٍؿكىل ٝٮهلي

ذْ  -12
َ
٤٬َُْ٭ــةَتَ٪ٌٮْردُ٭ــة ٦ِــ٨ْ أ

َ
 رََِعت، وَأ

 

ْدَد َدارِ  
َ
ـــْبَِب، أ ـــٌؿ ََعِِل ثِحَ َْ ـــة َ  ٬َ(2) 

 

 

 الكةل٥ أمؿاف/ امل٤عٜ جب٧ٓ املؤ٩ر (1)
 ٣ْٛح )أكالت(. .1
 لك مجٓ مؤ٩ر قةل٥ ص٢ٕ اق٧ةن ملٛؿد حنٮ )ٔؿٚةت( ك )أذراعت( كيه ٝؿيحه ثةلنةـ.  .2

 ابليخ المؿئ ا٣ٞحف ث٨ ظضؿ ال١٪ؽم، ٨٦ ٝىيؽة ٤ُ٦ٕ٭ة/  - 12 (2)
ــــةِِل  ــــ٢ُ اذَ َ٤ َُّ ــــة ا٣ ق َ٭

َ
ــــَجةظةً ا ــــ٥ْ َو ِٔ اَل 

َ
 أ

 
ــــ  َْٕى ــــ٨ْ َقَن يِف ا٣ ــــ٨ ٦َ ــــ٢ْ ي٧َِْٕ ـــــو٬ََ  ةِِل ؿِ اخلَ

ؽ، قػٮاء أراد ٝىػؽ٬ة أـ لػ٥ يػؿد.  المغـة:    )د٪ٮرد٭ة( ٩ْؿت إحل٭ة ٨٦ ثٕؽ، كأو٢ اتل٪ٮر/ اجلْؿ إىل اجلةر ٨٦ ثٕي
. )أدىن( أٝػؿب. )اعؿ( ْٔػي٥ ملسو هيلع هللا ىلصك)أذراعت( ثرل يف أَؿاؼ النػةـ. ك)يػرثب( اقػ٥ ٝػؽي٥ ملؽي٪ػح الؿقػٮؿ 

 = ٦ذؽاد.ردٛةع كاالاال
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ؿً  رًس٬ة ثال د٪ٮي٨ اكملؾ٬ًت اثلَّةين ،ثسرًس اتلَّةًء ٦٪ٮ٩حن اكملؾ٬ًت األكَّ  ،كبًسى
 كبٛذٍع٭ة ثال د٪ٮي٨ اكملؾ٬ًت اثلَّة٣ر.

 

 

 

ال٦ػح صػؿق ال١رسػة )د٪ٮرد٭ة( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ ك٦ٕٛٮؿ  اإلعـزاب:   = ث٫. )٨٦( ظؿؼ صؿ. )أذراعت( دلؿكر ث٨٧، ٔك
ال٦ػح صػؿق ا٣ٛذعػح ٩يةثػح ٔػ٨  ا٣ْة٬ؿة، إذا ٝؿأد٫ ثةجلؿ ٦٪ٮ٩ةن أك ٨٦ ٗري د٪ٮي٨، ٚإٍف ٝؿأد٫ ثة٣ٛذط ٤ٝػخ/ ٔك
ال١رسة؛ أل٫٩ اق٥ ال ي٪رصؼ، كاملة٩ٓ هل ٨٦ الرصػؼ ا٧٤ٕ٣يػح كاتلأ٩يػر، كاجلػةر كاملضػؿكر ٦ذ٤ٕػٜ ثت٪ػٮر. 

الٮاك ل٤عةؿ، كأ٢٬/ ٦جذؽأ، كأ٢٬ مٌةؼ كال٧ٌري مٌػةؼ إحلػ٫. )ثحػرثب( صػةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕػٜ  )كأ٤٬٭ة(
ث٧عؾكؼ ػرب املجذؽأ، كاجل٤٧ح ٨٦ املجذؽأ كاخلرب يف دم٢ ٩ىت ظةؿ. )أدىن( ٦جذؽأ، كأدىن مٌػةؼ. كدار ٦ػ٨ 

٧ري ا٣٘ةاجح مٌةؼ إحل٫. )٩ْؿ( ػرب املجذؽأ. )اعؿ(   ٩ٕخ جلْؿ.)دار٬ة( مٌةؼ إحل٫، كدار مٌةؼ ًك
ٝٮهل )أذراعت( ٚإف أو٫٤ مجٓ، ز٥ ٢ٞ٩ ٚىةر اق٥ ثرل، ٚ٭ٮ يف ال٤ِٛ مجٓ، كيف املٕىن ٦ٛؿد. كيؿكل  الظاِد فيْ: 

 ٬ؾا ابليخ ثةألكص٫ اثلَّالزح ا٣يت ذ٠ؿ٬ة النةرح/ 
ة ٨٦ ركاق ثةجلؿ كاتل٪ٮي٨  ني، كاذليػ٨ ٚإ٧٩ة الظِ ظةهل ٝج٢ ا٣تك٧يح ث٫، ٨٦ أ٫٩ مجٓ ثةأل٣ٙ كاتلةء املـيؽد ٚأ٦َّ

يالظْٮف ذلٟ يكت٪ؽكف إىل أف اتل٪ٮي٨ يف مجٓ املؤ٩ر الكةل٥ د٪ٮي٨ املٞةث٤ح؛ إذ ٬ٮ يف ٦ٞةث٤ح اجلٮف ا٣ػيت يف 
ٰ ٦٪ٓ رصٚ٭ة؛ ألف اتل٪ٮي٨ اذلم ػمجٓ املؾ٠ؿ الكةل٥؛ كىلع ٬ؾا ال حيؾؼ اتل٪ٮي٨ كلٮ كصؽ يف اللك٧ح ٦ة يٞذٌ

 ٪ؽ٥٬ ٧٠ة ٤ٝ٪ة د٪ٮي٨ املٞةث٤ح. حيؾؼ ٔ٪ؽ ٦٪ٓ الرصؼ ٬ٮ د٪ٮي٨ اتل١٧ني، ك٬ؾا ٔ
ـصةج-وأ٦ٌة ٨٦ رواه ثةل١رس ٨٦ ٗـ د٪ٮي٨    ٚٞؽ الظْٮا ٚل٫ أمؿي٨/  -و٥٬ مجةٔح ٦٪٭٥ املربد وال
 أ٫٩ مجٓ حبكت أو٫٤.  أوهل٧ة/ 
ٕن أ٫٩ ٥٤ٔ ىلع مؤ٩ر، ٚأُٔٮق ٨٦ لك ص٭ح مج٭ن  وزة٩ل٭٧ـة/  ة ٩ىػجٮق ثةل١رسػة ٩يةثػح ٔػ٨ ة، ٨٧ٚ ص٭ح ٠ٮ٫٩ مج

 ٨ ص٭ح ٠ٮ٫٩ ٥٤ٔ مؤ٩ر ظؾٚٮا د٪ٮي٪٫. ا٣ٛذعح، ك٦
ٚٞؽ الظْػٮا ظةتلػ٫ احلػةرضة  -ك٥٬ مجةٔح ٦٪٭٥ قحجٮي٫ كاث٨ صين-٨٦ ٗري د٪ٮي٨  وأ٦ٌة اذلي٨ رووه ثة٣ٛذط 

 ٍٚٞ، كيه ن٫َّ٩ ٥٤ٔ مؤ٩ر.  
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ْذَعــــِح ٦َـــة  َٛ  َقْ٪َىــــؿِْم  اَل وَُصـــٌؿ ثِة٣ْ
 

ــ٥ْ  (43) َ ـة ل ــَؽ )أُْم( ردِْم ٦َـ ْٕ  َ ُٟ ــ ْو يَ
َ
ْٙ أ ــ ٌَ  يُ

 
ك٬ٮ االق٥  ،أمةرى ث٭ؾا ابليًخ إىل ا٣ٞك٥ً اثلَّةين ممة ٩ةبى ٚي٫ ظؿًلح ٨ٔ ظؿًلحو 

م ال ي٪رصؼ (  ،كظ٫٧١ ن٫َّ٩ ييؿٚٓ ثةل٧ٌحً  ،اذلَّ مٍحىؽي
ى
ةءى أ  ،كيي٪ىتي ثة٣ٛذعحً  ،حنٮ ) صى

 ) مٍحىؽى
ى
يٍخي أ

ى
ٌن  ،حنٮ )رىأ ٚ٪ةثًخ ا٣ٛذعحي ٨ٔ  ،رت ثأمحؽ(حنٮ )مؿ ،ةكْيؿُّ ثة٣ٛذعًح أي

ٍٓ ثٕؽى األ٣ٙ كالالـ ٍٙ أك يٞ ؿىٌ ثةل١رسةً  ؛ال١رسًة. ٬ؾا إذا ل٥ يٌ ٙى صي حنٮ  ،ٚإٍف أًي
)٥ مٍحىًؽزي

ى
رٍتي ثًأ ؿى ـي  ،)مى ٙي كالال ٤ى٫ي األ٣ ا إذا دىػى ؾى ًلى مٍحىًؽ( ،كى

ى
رٍتي ثًةأل ؿى ٚإ٫َّ٩   ؛(1)حنٮ )مى

ؿ ثةل١رسةً   .(2)ْيي
 

 

 

 ٝؽ دػ٤خ أؿ ىلع ا٥٤ٕ٣ إ٦ة ل٧٤ط األو٢ كإ٦ة ل١رثة مية٫ٔ؛ بكجت دٕؽد املكُل ثةالقػ٥ الٮاظػؽ كإف دٕػؽد (1)
ٌن  ٓ، كٝؽ أًيٙ ا٥٤ٕ٣ ذللٟ الكجت أي  ٨٧ٚ أ٦س٤ح دػٮُم أُم ىلع ا٥٤ٕ٣ ٝٮُم الؿاصـ/ة، الًٮ

ـــــ َٔ ٧ْ ـثَة َٕ م ا٣
ُ
ــــــَؽ أ ـــــــ ِق

َ
ـــــ٨ْ أ  ـ٬َِةـِؿو ٦ِ

 
ــــــــظُ   ــــــــٌؿاُس أثْ ـ ــــــــ  ٮر٬َِةـَٮاٍب ىلع ُُٝى

 و٨٦ أ٦س٤ح إًةٚح ا٥٤ٕ٣ ٝٮُم النةٔؿ/   
ـــَٔ  ـــَ  َزْيُؽ٩َ ــ َس َزيْ ــ

ْ
ــة َرأ َٞ ــٮَم انلٌ ـــة يَ  ٥ْ ِؽمُ ــ

 
ـــثِأْ لَ   ًِ ـــ ـــَي ٦َة ـــٰ الٌن ـ َؿَتنْيِ َق٧َ ــــ ـــْٛ  ةنِ ــ

 
 

ػُل كاألوػ٥،  (2) قٮاء أكة٩خ )أؿ( ٦ٕؿٚح، حنٮ )الىالة يف املكةصؽ أ٢ٌٚ ٦٪٭ػة يف امل٪ػةزؿ( أك مٮوػٮ٣ح اكأٔل
 كاحلْٞةف، أك زااؽة ٠ٞٮؿ اث٨ ٦يةدة ي٧ؽح الٮحلؽ ث٨ يـيؽ/

يْ 
َ
ــــَرأ ِ ــ ــــُخ الَٮ٣ ــــــــ ِي ََ ـــ٨َ ا٣ ـــةرً  لَؽ ث  ِؽ ٦َُج

 
ْعجَ  

َ
ـــِؽيْؽاً ثِأ ــــَم ــــةءِ اخلِ ـــــ ـــ٫ْ ــــ   َِٚح َق٤٬ُِ

 ٚإف االق٥ ٦ٓ لك كاظؽ ٦٪٭ة ْيؿ ثةل١رسة.    
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ــٮِ  ــ٢ْ نِلَْع َٕ ــ وَاْص َٕ ْٛ ـــٮ٩َةَ  )َق  ِن( انلـ 
 

ـً  (44) ــــ َٕ ـــــة ةَرْع لُٮ٩َـ
َ
ـــــنَي َودَـْكأ ِٔ  َودَْؽ

ـِْم وَانلٌْىــِت ِق٧َـــ٫ْ    وََظــْؾُعَ٭ة ل٤َِْضــ
 

ـــ٫ْ  (45) ٧ََ٤ ْْ وٌِل ٦َ ـــَّتُ ِ ـــٮِ  ٣ ــــ٥ْ دَُك  ََكَ

ؿبي ٨٦   ة يٕؿبي ٨٦ األق٧ةًء ثةجليةثًح رشعى يف ذ٠ًؿ ٦ة يٕي ـً ىلع ٦ى ملة ٚؿغى ٨٦ اللُك
ٕىالًف((1)كذلٟ األ٦س٤حي اخل٧كحي  ،ثةجلِّيةثحً  األٕٚةؿً  ٍٛ ً ٢ًٕٚ  (2)؛ ٚأمةر ثٞٮهل )حى

إىل لكُّ
ًٙ ازٍجني هل  /امذ٢٧ى ىلع أ٣ بىةًف( أك اتلَّةء ،احلةءي قٮاء اكف يف أكَّ حنٮ  ،حنٮ )يىرٍضً

بىةًف( جح .)دىرٍضً َى ة ً ٢ٕٚو ادى٢ى ث٫ً يةء خمي
( إىل لكُّ دىٍؽًخنيى  )حنٮ   ،كأمةرى ثٞٮهل )كى

ى
٩ًٍخ أ

بنًيى  ًٓ  (.دىرٍضً ً ٢ٕٚو ادَّى٢ى ث٫ً كاكي اجل٧
( إىل لكُّ يٮفى ل

ى
ىٍكأ ت ٮهًل )كى ٞى ٍجذي٥ٍ )حنٮ  ،كأمةرى ثً

ى
أ

بيٮفى  ٧ة ٦س٢َّ (دىرٍضً هًل اتلَّةء ٠ى فى يف أكَّ ٮىاء اكى بيٮفى  )حنٮ  ،أك احلىةء ،قى كفى يىرٍضً يٍؽي ـى  .(3)(ال
فً -ٚ٭ًؾق األ٦س٤حي اخل٧كحي  ٕىالى ٍٛ ٍٛ  ،كيه/ حى فً كتى ٤يٮفى  ،ٕىالى ٕى ٍٛ ٤يٮفى  ،كيى ٕى ٍٛ  ،كتى

٤ًنيى  ٕى ٍٛ ٓي ثثجٮًت اجلُّٮف -كتى ـي حبٍؾٚ٭ة ،ديٍؿٚ تي كجتـ ٚ٪ىةثىًخ اجلُّٮف ٚي٫ ٨ٔ احلؿًلًح  ،كتي٪ٍىى
٧ح ٌَّ فً  )حنٮ  ،ا٣َّيت يه ال ٕىالى ٍٛ اًف حى يٍؽى َـّ ال٦حي   (ال ًف/ ٢ٕٚه مٌةرعه مؿٚٮعه ٔك ٕىالى ٍٛ يى ذى

ـي حبٍؾٚ٭ةكد٪ىتي  .ر٫ًٕٚ زجٮتي اجلُّٮفً  ـ ة)حنٮ  ،كجتي ٍؿيصى ى٥ٍ خيى ة، كل ٮ٦ى ٞي اًف ٣ى٨ٍ حى يٍؽى َـّ   (ال
ٮطي اجلُّٮًف ٨٦ً )يٞٮ٦ة، كخيؿصة( ك٦٪٫ ٝٮهل دٕةىل/  ٞي ـً قي ېئ  ېئ   ﴿ٕٚال٦حي اجلَّىًت كاجلـ

 .(4)[68]ابلٞؿة/  ﴾ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   
 

تك٧يذ٭ة ثةأل٦س٤ح اخل٧كح أدؽ ٨٦ تك٧يذ٭ة ثةألٕٚةؿ اخل٧كح، ملة قيأيت د٤ٕي٫٤. كٝةلٮا/ األقػ٧ةء الكػذح أل٩٭ػة  (1)
ادى٢ ث٫ أ٣ٙ  مٌةرعو  ٢ٕٚو  ٤ٕ٦ٮ٦ح، ث٢ أمُّ  إٔٚةؿو  أل٩٭ة ٣حكخ أ٣ٛةظى األ٦س٤ح اخل٧كح  /كٝةلٮا ،أ٣ٛةظ دمؽكدة

 االزجني أك كاك اجل٧ةٔح أك يةء املؼةَجح ٚ٭ٮ ٦٪٭ة. 

أ٩٭ة يف األ٦س٤ػح اخل٧كػح ًػ٧ري ٦ذىػ٢ ، كيف املسػىن ا٣ٛؿؽ ثني أ٣ٙ االزجني يف األ٦س٤ح اخل٧كح كبني املسىن/  (2)
 .إٔؿاب ( ظؿؼ )ٔال٦ح

 /اللك٧ح ٚي٫ )كاك( إذا ادى٤خ ث٫ ٩ٮف ا٣جكٮة ٣حف ٨٦ ثةب األٕٚػةؿ اخل٧كػح ٠ٞػٮهل دٕػةىل ا٢ٕٛ٣ اذلم الـ (3)
 . [;67]ابلٞؿة/  ﴾ائ  ەئ  ەئوئ  وئ﴿

)ٚإف(/ ا٣ٛةء/ ظؿؼ اقتب٪ةؼ، إف/ ظؿؼ رشط صةزـ، ل٥/ ظؿؼ صــ. )د٤ٕٛٮا(/ ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ  اإلعزاب: (4)
ال٦ح صـ٫٦ ظؾؼ اجلٮف؛ أل٫٩ ٨٦ األٕٚةؿ اخل٧ك ح ، كالٮاك ، ًػ٧ري يف دمػ٢ رٚػٓ ٚةٔػ٢ ، كاأل٣ػٙ/ ث٥٤ ٔك

ال٦ح ٩ىػج٫  ٚةرٝح. )ك٨٣(/ الٮاك/ ظؿؼ أرتاض ، ٨٣/ ظؿؼ ٩ىت. )د٤ٕٛٮا(/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ث٨٤ ٔك
 = ظؾؼ اجلٮف؛ أل٫٩ ٨٦ األٕٚةؿ اخل٧كح ، كالٮاك/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاأل٣ٙ/ ٚةرٝح ،
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ـــذَ  ْٕ ــ٥َّلل ٦ُ ـــة    وََق ـــةءِ ٦َـ ْق٧َ
َ
ــ٨َ اْ ٦ِ 

 
(46)   َ َُ ـ٧ُْْى ـــ ــــةَق٣ ـ٧ُْْؿدَِ  ٦ََمر٦َِ ـــ   وَا٣

َرا  ـــؿاُب عِلــ٫ِ ُٝــــــؽَّلل ْٔ ٌوُُم اإل
َ
 َٚــةْ

 
ـ٫ُ َو٬ْــُٮ ا٣ٌــِؾي َٝـــْؽ ُِٝىـ (47) ُٕ  ؿَاـَصـ٧ِل

ـــؿْ   َ٭ َّ ـــُج٫ُ  ٮٌص َو٩َْى ُٞ ــــ ـٌةِن ٦َْ٪  وَاثلـــ
 

يْ وَ  (48)
َ
ـــَؾا أ ـــَٮى ٠َـ ـــ٫ُ ُقْ٪ ُٕ ــةرَْع ـــؿْ  ًٌ  ُيَــ

ٚؾ٠ؿى أفَّ ٦ة اكفى ٦س٢  ،ألق٧ةًء كاألٕٚةؿً رشعى يف ذ٠ًؿ إٔؿاًب املٕذ٢ً ٨٦ ا 
ف) ُى ُلَّ ٦ٕذالن  (كاملٍؿدىيق ،املٍى يكى   .ي

ٙه الز٦حه ٝج٤ى٭ة ٚذعح ة، كرحى )٦س٢  ،كأمةرى )ثةملٍىُف( إىل ٦ة يف آػًؿق أ٣  (،ٔىى
 (.ا٣ٞةيًض، كادلايًع )كأمةر  ثػ)املٍؿديق( إىل ٦ة يف آػًؿق يةء م١كٮر ٦ة ٝج٤٭ة، حنٮ 

ر ٚي٫ مجيٓ ظؿٌلًت ز٥َّ أمةرى إ ٙه ٦ٛذٮح ٦ة ٝج٤٭ة يٞؽَّ ىل أفَّ ٦ة يف آػًؿق أ٣
ؿاًب  ٚٓ /اإٔل ٚةملٞىٮري ٬ٮ/ االق٥ي املٕؿبي  ،كن٫َّ٩ يكُل املٞىٮر ،كاجلَّىت، كاجلؿ ،الؿَّ

ٙه الز٦حه  م يف آػًؿق أ٣  .اذلَّ
 ،حنٮ إذا ،كبػ)املٕؿًب( ٨٦ املجينِّ  ،حنٮ يؿىض ،ٚةظرتز ثػ)االق٥ً( ٨٦ ا٢ٕٛ٣ً  
( ٨٦ امل٪ٞٮًص كبػ ًٙ ًٓ  ،حنٮ ا٣ٞةيًض ٧٠ة قيأيت ،)األ٣ ٚ ( ٨٦ املسىنَّ يف ظة٣ًح الؿَّ  ،كبػ)الز٦حو

٤ت يةء يف اجلؿِّ كاجلَّىت، حنٮ  ؛ٚإفَّ أ٫ٛ٣ ال د٤ـ٫٦ ؛حنٮ )الـيؽاف( ي٨ًٍ )إٍذ دٞي يٍؽى ـى يٍخي  ال
ى
 .(رىأ

م  ٚةمل٪ٍٞٮصي ٬ٮ/ االق٥ي  ؛إىل )املؿديق(  (كاثلَّةف ٦٪ٞٮصه )كأمةرى ثٞٮهل  املٕؿبي اذلَّ
 ،ٚةظرتزى ثػ)االق٥ً( ٨ٔ ا٢ًٕٛ٣ حنٮ )يؿَل( ؛آػؿيق يةء الز٦ًح ٝج٤٭ة ٠رٍسة حنٮ )املؿديق(

م ،كبػ)املٕؿب( ٨ٔ املجينِّ   ،٨ٔ ا٣َّيت ٝج٤٭ة ق١ٮف  (ٝج٤٭ة ٠رسة)كبٞٮجًلة  ،حنٮ اذلَّ
ًعيط ،حنٮ )ّيب كرَل(  صةرو دلؿىل الىَّ

حً  ،ٚ٭ؾا ٦ٕذ٢ه َّ٧ ٌى ٫ ثةل ًٕ ٍٚ  ،٩ىج٫ ثة٣ٛذعحً ك ،يف رى
 .كصؿق ثةل١رسةً 

 

ؿاب. )ٚةدٞٮا(/ ا٣ٛةء راثُح جلٮاب الرشط. ادٞٮا/ ٢ٕٚ أمؿ ٦جين كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح أرتاًيح ال دم٢ هلة ٨٦ ا  = إٔل
ىلع ظؾؼ اجلٮف، كالٮاك/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاأل٣ٙ/ ٚةرٝح، كاجل٤٧ػح ا٤ٕٛ٣يػح يف دمػ٢ صػــ صػٮاب 

ؿاب. )اجلةر(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب.  الرشط ، كمج٤ح الرشط كصٮاث٫ اقتب٪ةٚيح ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل
 .﴾ىئ  ىئ  ﴿ ك ﴾ېئ  ېئ  ىئ   ﴿ٝٮهل دٕةىل/ ٧٠ة يف أف األٕٚةؿ اخل٧كح جتــ كد٪ىت حبؾؼ اجلٮف  وجْ االستداله: 
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ةيًضى )، حنٮ (1)كظس٥ي ٬ؾا امل٪ٞٮًص ن٫َّ٩ يْ٭ؿي ٚي٫ اجلَّىت ٞى يٍخي ا٣
ى
كٝةؿ اهلل  (،رىأ

ٚٓ كاجلؿ ثل٤ٞ٭٧ة ىلع  [75]األظٞةؼ/  (2)﴾چ  چ ڃ  چ﴿/ دٕةىل ر ٚي٫ الؿَّ كييٞؽَّ
ةيًض )حنٮ  احلىةء ٞى رٍتي ثًة٣ ؿى مى ةيًض، كى ٞى ةءى ا٣ ًٓ   (،صى ٚ ح الؿَّ  ،٧ًحه ٦ٞؽرةه ىلع احلىةء ٕٚال٦ي

ال٦حي اجلؿِّ ٠رسة ٦ٞؽرةه ىلع احلىةء.  ٔك
ح ٥٤ى ممة ذي٠ؿ أفَّ االق٥ى ال يسٮفي يف آػًؿق كاك ٝج٤٭ة ٧ًَّ ٔي  ة٥ٕ٩ إٍف اكفى ٦ججين  ،ك

كل٥ يٮصٍؽ ذلٟ يف املٕؿًب إال يف األق٧ةًء الكذًح يف ظة٣ًح  ،حنٮ ٬ٮ ،كيًصؽى ذلٟ ٚي٫
 ًٓ ٚ ٕىني آػؿي٨ً كأ (صةء أثٮق)حنٮ  ،الؿَّ ٮٚيٮف يف مًٮ  /صةزى ذلٟ ال١ي
٢ًًٕٛ  أظُؽ٧٬ة/   حنٮ )يؽٔٮ، كي٘ـك(. ،٦ة قِلِّ ث٫ ٨٦ً ا٣

ك(. ،ة٦ة اكفى أٔض٧ين  واثلٌة / ٪ٍؽي ٧ى ك، كرى ٪ٍؽي ٧ى  حنٮ )قى
 

 

 

٨٦ ا٣ٕؿب ٨٦ يٕةم٢ امل٪ٞٮص يف ظة٣ح اجلىت ٦ٕةم٤ذ٫ إيةق يف ظة٣يت الؿٚٓ كاجلؿ، ٚيٞػؽر ٚيػ٫ ا٣ٛذعػح ىلع  (1)
 /وٝؽ صةء ٨٦ ذلٟ ٝٮُم دل٪ٮن يلىلاحلةء أيٌةن؛ إصؿاء ل٤٪ىت دلؿل الؿٚٓ كاجلؿ. 

ــــــــ ٌن َواٍش ثةيل٧ََـــــــــــــــــة٦َِح َداُرهُ ـَو٣َ
َ
 ْٮ أ

 
ــــ  ٌْ ىلْعَ َظ

َ
ــــأ ِ ــــةـوَدارِي ث ــــَؽى يِلَ  َؿمٮَت ا٬َْذ

 وٝٮُم برش ث٨ أِب ػةزم، و٬ٮ ٔؿا صة٬يل/  
 َٛ ــــــ٠َ ــــــــ ْق٧

َ
ـــــ٨ْ أ ـــــأِي ٦ِ  ةَء َقيِف ـٯ ثِةنلَّ

 
ي 

ْ
ـــحَف نِلأ ــــَو٣َ ََ ــــ ــــَ٭ة إِْذ  ــــةَُم مَ ـــــ  ةيِف ـــ

كاش( ٚكس٨ احلةء ز٥ ظؾٚ٭ة ٦ٓ أ٫٩ ٦٪ىٮب؛ ل١ٮ٫٩ اق٥ أف. كدؿل برشان ٝػةؿ  ٝةؿ )أفَّ ٚأ٩خ دؿل املض٪ٮف   
 )اكيف( ٦ٓ أ٫٩ ظةؿ ٨٦ اجلأم أك ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ.

كٝؽ اػذ٤ٙ اجلعةة يف ذلٟ؛ ٚٞةؿ املربد/ ٬ٮ رضكرة، كل١٪٭ة ٨٦ أظك٨ رضكرات النٕؿ. كاألوػط صػٮازق يف  
٬َةيِل ۉ  ې  ې  ې    ﴿قٕح اللُكـ؛ ٚٞؽ ٝؿئ 

َ
 بك١ٮف احلةء.   [=>]املةاؽة/  ﴾ُك٥أ

)ية ٝٮ٦٪ة(/ ية/ ظؿؼ ٩ؽاء، ٝٮ٦٪ة/ ٦٪ةدل ٦٪ىٮب ثة٣ٛذعح ك٬ٮ مٌةؼ، ك٩ة/ ٧ًري ٦جين ىلع الكػ١ٮف اإلعـزاب:   (2)
)أصيجٮا(/ ٢ٕٚ أمؿ ٦جين ىلع ظؾؼ اجلٮف الدىةهل ثٮاك اجل٧ةٔح، كالػٮاك/ ًػ٧ري ٦جػين دم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫. 

ؿاب. )دايع(/ ىلع الك١ٮف يف دم٢ رٚٓ ٚة ٢ٔ، كاأل٣ٙ/ ٚةرٝح، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اقتب٪ةٚيح ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل
 ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب ثة٣ٛذعح ك٬ٮ مٌةؼ. )اهلل(/ ٣ِٛ اجلال٣ح مٌةؼ إحل٫ دلؿكر.

 كّ٭ؿت ا٣ٛذعح ىلع آػؿق خلٛذ٭ة. ،)أصيجٮا( ػ ث٫ ٣أف ٝٮهل / )دايع( اق٥ ٦٪ٞٮص كٝٓ ٦ٕٛٮالن  وجْ االستداله: 
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 ْٙ ـــ ِ ٣
َ
ـــ٫ُ أ ـــٌؿ ٦ِْ٪ـــ ـــ٢ٍ آِػـــ ْٕ ي  ِٚ

َ
 وَأ

 
ْو وَاٌو ا (49)

َ
ــــَذ   أ ْٕ ـــــةٌء َع٧ُ ـــــؿِْم ْو يَ ُٔ   

حأمةرى   ك( ،إىل أفَّ املٕذ٢َّ ٨٦ األٕٚةًؿ ٬ٮ ٦ة اكفى يف آػًؿق كاك ٝج٤٭ة ٧ًَّ ـي ٍ٘ أك  ،حنٮ)حى
( ،أك أ٣ٙ ٝج٤٭ة ٚذعح ،حنٮ )يىٍؿًَل( ،يةء ٝج٤ٍ٭ة ٠رسة ٍَشى  .حنٮ )خيى

 

 



 

 الـىعـــزب والـىبين 48

 

ـْمِ  َ ا٣ـَضـــ ـْ ـــ َٗ َٙ ا٩ْـــِٮ عِلــ٫ِ  ٣ِــــ
َ
 َٚةْ

 
ـــْؿٌِل  (51) ـــٮ يَ ُٔ ــة ٠ََلـْؽ ــَت ٦َ ـــِؽ ٩َْى ثْ

َ
 وَأ
ــةوَالْؿٌ   ــِٮ واْظــِؾْم َصةز٦َِ ــة ا٩ْ َٓ عِلَ٭٧ِ ــ  ْع

 
ـً  (51) ــ ــِي ُظ٧١ْ ْٞ ـــ٨ٌ َت ـَُ٭ ـــة ةزَ َ  الز٦َِــ

ؿاًب يف ا٢ًٕٛ٣ املٕذ٢ً   ر  ،ذ٠ؿى يف ٬ؾي٨ ابلحذنًي ٠يٛيحى اإٔل ؽَّ ٚؾ٠ؿى أفَّ األ٣ٙ يٞي
ٚٓ كاجلَّىت ػ ـً ػ ك٬ٮ الؿَّ ٍَشى )حنٮ  ،ٚي٭ة ٗري اجلـ يٍؽه خيى  ،ٚيؼَش/ مؿٚٮعه  ؛ (زى

ال٦ ًٙ ٔك ٫ ٧ًحه ٦ٞؽرةه ىلع األ٣ ًٕ ٍَشى )ك  ،حي رٚ ال٦حي  ،ٚيؼَش/ ٦٪ىٮبه  (؛٣ى٨ٍ خيى ٔك
 ًٙ ـي ٚيْ٭ؿي  ،اجلَّىًت ٚذعحه ٦ٞؽرةه ىلع األ٣ ة اجلـ  ،أل٫َّ٩ حيؾؼي هل احلؿؼي اآلًػؿ ؛كأ٦َّ

ٍلى )حنٮ  ى٥ٍ خيى  (.ل
إىل أفَّ اجلَّىت يْ٭ؿ ٚي٧ة آػؿق كاك   (كأثؽ ٩ىت ٦ة ٠يؽٔٮ يؿَل)كأمةرى ثٞٮهل/ 

ٮى )حنٮ  ،أك يةء ٔي ٣ى٨ٍ يىٍؿًَلى ٣ى٨ٍ يىٍؽ  (.، كى
ر يف الٮاًك كاحلةءً  (كالؿٚٓ ٚي٭٧ة ا٩ٮ)كأمةرى ثٞٮهل  ؽَّ ٚٓ يٞي يؽٔٮ، )حنٮ  ،إىل أفَّ الؿَّ

رة ىلع الٮاًك كاحلةًء. ؛ (كيؿَل ح ٦ٞؽَّ َّ٧ً ًٓ ٚ  ٕٚال٦حي الؿَّ
،  ،ٙي كيه األ٣ً -إىل أفَّ اثلَّالث  (كاظؾؼ صةز٦ة زالز٭٨)كأمةرى ثٞٮهل/  كالٮىاكي

ـً  -كاحلىةءي  ـي )حنٮ  ،حتؾؼي يف اجلـ ٍ٘ ى٥ٍ حى ل ، كى ٍلى ى٥ٍ خيى ـً  ،ل ى٥ٍ يىٍؿ ل ـً ظؾؼي  (؛كى ٕٚال٦حي اجلـ
ًٙ كالٮاًك كاحلةًء.  األ٣

ًٙ كالٮاًك كاحلػةءً  /وظةو٢ُ ٦ة ذ٠َـؿه ر يف األ٣ ٓى يٞؽَّ ٚ ـى يْ٭ػؿي يف  ،أفَّ الؿَّ كأفَّ اجلػـ
ًٙ كأفَّ اجلَّىتى  ،اثلَّالزًح حبؾًٚ٭ة ر يف األ٣  . يْ٭ؿي يف احلةًء كالٮاًك، كييٞؽَّ
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 ةــمعرفـرة وامـــمنكا

 
 

ُْم، ُمَ زَّللـــــــؿَا
َ
  ٩َـــــــ١َِؿٌة َٝةثـِــــــ٢ُ أ

 
ـــْؽ ُذ٠ِــــؿَا (52) َٓ ٦َـــة َٝ ٌٓ ٦َــــْٮِٝ ْو وَاٝـِـــ

َ
 أ

ٓي مٮٝٓ ٦ة يٞج٢ )أؿ( ،٦ة يٞج٢ )أؿ( كدؤزؿي ٚي٫ اتلَّٕؿيٙ انل١ٌؿة/  ٧ٚسةؿي ٦ة   أك يٞ
   .( كدؤزِّؿ ٚي٫ اتلَّٕؿيٙ )رص٢( ٚذٞٮؿ/ الؿَّص٢يٞج٢ي )أؿ

 ،كاظرتز ثٞٮهل )كدؤزؿ ٚي٫ اتلٕؿيٙ( ممة يٞج٢ )أؿ( كال ديؤزؿ ٚي٫ اتلَّٕؿيٙ
ٚذؽػ٢ي ٤ٔي٫ )أؿ( ل١٪َّ٭ة ل٥ دؤزِّؿ ٚي٫  ،ا٣ٕجَّةس /ٚإ٩َّٟ دٞٮؿي ٚي٫ ؛ة٠ػ)ٔجةس( ٧٤ٔن 

ٮهلة ٤ٔي٫ ؛اتلَّٕؿيٙ ًٝٓ ٦ة يٞج٢ي )أؿ(  ذك/ ا٣َّيت  ك٦سةؿي ٦ة ،أل٫َّ٩ ٦ٕؿٚحه  ٝج٢ى دػي ٍٮ ٓى مى كٝ
ٍٕىنى وةًظت ةؿً  ،ث٧ ةًظتي ٦ى ( أم/ وى ةؿو يًن ذيك ٦ى ةءى ك/ ٩ًسؿة ،حنٮ )صى ج٢  ،ٚىؾي كيًه ال دٞى

ةًظت ٓى وى ةظت. ،)أؿ( ل١٪َّ٭ة كإٝحه مٮٝ  كوةًظت يٞج٢ي )أؿ( حنٮ الىَّ
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ـــــحٌ  ؿَِٚ ْٕ ُهُ ٦َ ـْ ـــــ ــــــ٥ْ، َوِذي وََ   /٠َُ٭
 

ـــ (53) ــــَؽ واثْ ـــَو٬ِْ٪ ُ٘ ــــِؾي ِي وَا٣  ِم وَا٣ٌ

ًة املٕؿٚىحي   ؿ ٠ػ)٥٬( ،أم/ ٗريي اجل١ًؿى / امل٧ٌى ـو كاق٥ االمةرًة  ،كيه قذحي أٝكة
ٕى٥٤ ٠ػ)٬٪ؽ( ،٠ػ)ذم( ـً ٠ػ)ا٣٘الـ( ،كا٣ ًٙ كالال ٮؿ  ،كاملعًلَّ ثةأل٣ كاملٮوي
ٙى إىل كاظؽو ٦ً٪ٍ٭ة ٠ػ)اثين( ،٠ػ)اذلم( ًي

ي
. ،ك٦ة أ ـً   كقجذلك٥َّي ىلع ٬ؾقً األٝكة

 

 

 

 

 ِ ــة ٣ ٮرِ َع٧َ ٌُ ـــ ــٍح او ُظ ـــِؾي َ ْلَج  ـــــ
 

ـــــ٧ِـِ  (54) ٌٌ ٩ْــــَخ، َو٬ْــــَٮ َقـــــ٥َّلل ثةل
َ
 ٠َأ

لجٍح ٠ـ)٬ٮ(  َٗ ٧ـ/ ٦ة َدٌُم ىلع  ٌٌ ـُ إىل أٌن ال  و٬ٮ ٝك٧ةن/  ،أو ُظٌٮرٍ  ،ين

 /ًت  أظُؽ٧٬ة َى ة ٧ًري املؼى  حنٮ )أ٩خ(.  ،ًى

 / ٧ًري املذلك٥ِّ واثلٌة  حنٮ )أ٩ة(. ،ًى
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ـــ٫ُ َوذُ   يُبَْذـــــــَؽا اَل  ٦َـــة و ادٌَىــةٍُم ٦ِْ٪
 

ِ  اَل وَ  (55)  ا اْػذَِلــــةرً  اٌل يَـــــيِل إ
َ
 ثَـــــــــَؽاأ

ــِيْ   ــ٨ِ )اثْ ــَمِم ٦ِ ــةءِ وا٣ْ   َقيلَ
َ
(أ ْٟ ــ  ْكَؿَم

 
(56) ) ْٟ ــ  وَايلَــةءِ وَالَ٭ــة ٦ِــ٨ْ )َقــ٤ِل٫ِ ٦َــة َم٤َ

 .(1)ك٦٪ٛى٢و  ،ال٧ٌريي ابلةرزي ي٪ٞك٥ي إىل/ ٦ذى٢و  
أ ث٫ اكلاكًؼ ٨٦  ٬ٮ/ٚةملٌذى٢ُ  م ال ييبذىؽى ٓي ثٕػؽى )إال(  ،كحنٮق (أكؿمٟ)اذلَّ كال يٞ

 / ٦ٍخي إالؾى )يف االػذيةر؛ ٚال يٞةؿي ٍكؿى
ى
ة أ  يف النًٕؿ، ٠ٞٮهل/ اكٝؽ صةءى مؾكذن   (،٦ى

ـْخ  -13 َ٘ ـْؿِش ٦ِـ٨ْ َِٚبـٍح َ  َٕ ٮُذ ثِؿِبّ ا٣ ُٔ َ
 أ

 

، َع٧َــــ   ٌ ــــْٮٌض َقَ َٔ ــــةِ ُ إة ِِل   (2)اٌله ٩َ
 

 

ح، كي٧س٨ د٤ؼيه ذلٟ يف اآليت/يٞك٥  (1)  اجلعةة ال٧ٌري دٞكي٧ةت ٔؽة، ثةٔذجةرات ٦ذ٪ٔٮ

  كاحلةرض إىل/ خمةَت، ك٦ذلك٥. .إىل/ اغات، كظةرضي٪ٞك٥ ال٧ٌري ثةٔذجةر ٦ٕ٪ةق 
 إىل/ ثةرز، كمكترت. ّ٭ٮرق كاقتذةرق كبةٔذجةر 

 ؿاب كبةٔذجةر  رٚٓ أك ٩ىت أك صؿ. /٦جين يف دم٢ إىل دم٫٤ ٨٦ اإٔل

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيبليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت ا -57 (2)
)أٔٮذ( أتلضئ كأحتى٨، ك)ا٣ٛبح( اجل٧ةٔح، ك)ابلػيغ( ا٣ٕػؽكاف كا٤ْ٣ػ٥، ك)ٔػٮض( ّػؿؼ يكػذ٘ؿؽ  المغـة:  

 الـ٦ةف املكذٞج٢ ٦س٢ )أثؽا( إال أ٫٩ خمذه ثةجليف، ك٬ٮ ٦جين ىلع ال٥ٌ ٠ٞج٢ كبٕؽ.
حب٧ةق ٨٦ مجةٔح ٧٤ّٮين كجتةكزكا ٦يع ظؽكد اجلىٛح، ٤ٚػحف يل  ٨حتىإين أتلضئ إىل رب ا٣ٕؿش كأالــىعٍ::   

 ٦ٕني كال كزر قٮاق.
ة دٞؽيؿق/ أ٩ة. )ثؿب( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثأٔٮذ، )أٔٮذ( ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبن  اإلعزاب: 

٢ ٦ةض، كٚة٫٤ٔ كرب مٌةؼ. ك)ا٣ٕؿش( مٌةؼ إحل٫. )٨٦ ٚبح( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثأٔٮذ. )ث٘خ( ثيغ/ ٕٚ
٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازان دٞؽيؿق/ )يه( يٕٮد إىل ٚبح، كاتلةء ل٤ذأ٩ير، كاجل٤٧ح يف دم٢ صؿ وٛح ٣ٛبح.)ىلع( صةر 
كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثجيغ.)٧ٚة( ٩ةٚيح.)يل( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ. )ٔٮض( ّؿؼ ز٦ػةف ٦جػين 

ٓ ل٤٘ةات، ك٬ٮ ٬٪ة الإىلع ال٥ٌ يف دم٢ ٩ىت ٦ذ٤ٕٜ ثػ"٩ةرص" اآليت. )إالق(  / ظؿؼ اقتس٪ةء، كاهلةء ٧ًري ًك
 اعاؽ إىل رب ا٣ٕؿش، مكتسىن ٦جين ىلع ال٥ٌ يف دم٢ ٩ىت.)٩ةرص( ٦جذؽأ مؤػؿ.

ٝٮهل )إالق( ظير كٝٓ ال٧ٌري املذى٢ ثٕؽ إال، ك٬ٮ مةذ ال ْيٮز إال يف رضكرة النػٕؿ، إال ٔ٪ػؽ اثػ٨  الظاِد فيْ: 
 ٟ ٔ٪ؽ٥٬ قةاٖ صةاـ يف قٕح اللُكـ، كلٟ ٔ٪ؽ٥٬ أف حتؾك ىلع ٦سةهل. األ٩جةرم ك٨٦ ذ٬ت حنٮ ٦ؾ٬ج٫؛ ٚإف ذل
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 ٌ:َقُل

٤َْلَ٪ــة  -14 َٔ ــةَو٦َــة   إَِذا ٦َــة ٠ُْ٪ــِخ َصةَرَتَ٪
 

 (1)أْن اَل ُيَةوَِر٩َـــــــة إالِ) َديٌـــــــةرُ   
 

 

 

 

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -14 (1)
)ك٦ة ٤ٔي٪ة( يؿكل يف ماك٫٩. )ك٦ة ٩جةيل( ٨٦ املجةالة ث٧ٕىن اال٠رتاث ثةألمؿ كاال٬ذ٧ػةـ هل كا٣ٕ٪ةيػح ثػ٫،  المغة: 

زجةت إذا صةءت ٦ٕ٭ػة ٧ح ثٕؽ اجليف ٧٠ة رأيخ يف ثيخ النة٬ؽ، كٝؽ تكذ٢٧ٕ يف اإلكأكرث ٦ة تكذ٢٧ٕ ٬ؾق اللك
  أػؿل ٦٪ٛيح، كذلٟ ٧٠ة يف ٝٮؿ ز٬ري ث٨ أيب ق٤ُل املـين/ 

ْوَ  
َ
ـــــــــ٨َ أم أ َٕ ْْ ـــــــــُخ ٦َ ـــــــــْؽ ثَةيَلْ َٞ َ٣ 

 
ــــــــــــــةِِل   ْوَ  اَل ُتَج

َ
م  أ

ُ
ــــــــــــــ٨ أ  َو٣َِك

ار ٨٦ ديَّةر، ك٦ة يف ادلار ديػٮر، دؿيػؽ ٦ػة ك)ديةر( ٦ٕ٪ةق أظؽ، كال يكذ٢٧ٕ إال يف اجليف ا٣ٕةـ،    دٞٮؿ/ ٦ة يف ادلَّ
ال دػؾر ٦ػ٪٭٥  /يؿيؽ، [:6]٩ٮح/  ﴾ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ    ﴿ٚي٭ة ٨٦ أظؽ، ٝةؿ اهلل دٕةىل/ 

 ا، ث٢ اقذأًو أظؽن 
ى
ٕن ٭ً ٪ً ٍٚ ٤٭٥ كأ  ة.٥ مجي

ػت يف صٮار٬ػة صةرد٪ة ٚال ٩سرتث ثٕؽـ دلةكرة أظؽ ٗريؾ، ي إذا ٠٪ًخ الــىعٍ::    ؿيؽ أ٩٭ة يه كظؽ٬ة ا٣يت يٗؿ
 كيرس هل.

)ك٦ة( ٩ةٚيح. )٩جةيل( ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبةن دٞؽيؿق/ حن٨. )إذا( ّؿؼ ٦ذ٨٧ٌ  عزاب:اإل 
٦ٕىن الرشط. )٦ة( زااؽة. )٠٪خ( اكف اجلةٝىح كاق٧٭ة. )صةرد٪ة( صةرة/ ػرب اكف، كصةرة مٌةؼ ك٩ة/ مٌةؼ 

٨٦ اكف كاق٧٭ة كػرب٬ة يف دم٢ صؿ ثإًةٚح إذا إحل٭ػة. )أف( مىػؽريح. )ال( ٩ةٚيػح. )ْيةكر٩ػة( إحل٫، كاجل٤٧ح 
ْيةكر/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف، ك٩ة/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ حلضةكر. )إالؾ( إال/ أداة اقتس٪ةء، كالاكؼ مكتسىن ٦جين ىلع 

٤خ ٤ٔي٫ يف دأكيػ٢ مىػؽر ال١رس يف دم٢ ٩ىت، كاملكتسىن ٦٪٫ ديةر اآليت. )ديةر( ٚة٢ٔ ْيةكر، كأف ك٦ة دػ
ٌن  ٤ي٪ة/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕػٜ ث٧عػؾكؼ ػػرب ٦ٕٛٮؿ ث٫ جلجةيل، ك٨٦ ركاق )ك٦ة ٤ٔي٪ة( دسٮف ٦ة ٩ةٚيح أي ة، ٔك

٦ٞؽـ، كأف املىؽريح ك٦ة دػ٤خ ٤ٔي٫ يف دأكي٢ مىؽر مؿٚٮع يٞػٓ ٦جذػؽأ مػؤػؿان، كْيػٮز أف دسػٮف ٦ػة 
٤ي٪ة/ صةر كدلؿكر ٦ذٕ ٤ٜ ث٧عػؾكؼ ػػرب، كاملىػؽر املػؤكؿ ٦ػ٨ أف ك٦ػة اقذٛ٭ة٦يح ث٧ٕىن اجليف ٦جذؽأ، ٔك

دػ٤خ ٤ٔي٫ ٦٪ىٮب ىلع ٩ـع اخلةٚي، كًلأ٫٩ ٝؽ ٝةؿ/ أم مئ اكا٨ ٤ٔي٪ة يف ٔؽـ دلةكرة أظؽ جلة إذا ٠٪ػخ 
ي  ٤ي٪ة/ ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦جذؽأ دمؾكؼ، كاملىؽر ٦٪ىٮب ىلع ٩ػـع اخلػٚة يح، ٔك صةرد٪ة، كْيٮز أف دسٮف ٦ة ٩ٚة

ؽـ دلةكرة أظؽ جلة إذا ٠٪خ أ٩خ صةرد٪ة.أيٌة كاتلٞؽيؿ ىلع ٬ؾا/ ك ٤ي٪ة رضر يفٔ   ٦ةٔ 
ٝٮهل )إالؾ( ظير كٝٓ ال٧ٌري املذى٢ ثٕؽ إال مؾكذان. كٝةؿ املربد/ ٣حكخ الؿكايػح ٧٠ػة أننػؽ٬ة  الظـاِد فيـْ:   

اٌل ُيَ  اجلعةة )إالؾ( كإ٧٩ة وعح الؿكايح/ 
َ
 .ةرُ ــــَٮاِ) َديٌ ـــة قِ ـــةوَِر٩َ ــــا

اٌل ُيَ  ؿيني/ػ/ ركايح ابلىكٝةؿ وةظت ال٤ت 
َ
 .ةرُ ـــةِ) َديٌ ــة َظةمَ ــــةوَِر٩َ ـــا

 .ٚال مة٬ؽ ٚي٫ ىلع ٬ةدني الؿكايتني؛ ٚذ٨ُٛ ذللٟ 
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ـــــْت  ــــــة َيِ ــــــٍؿ هَلُ اْذَِ٪ ٧َ ٌْ  َوُك  ُم
 إ

ــْت  (57) ــة ٩ُِى ٦َ ِِ ـــ ْٛ ــٌؿ ََكَ ــة ُص ٦َ ُِ ـــ ْٛ  َو٣َ

ُّ٭ة ٦ججيحه   ة ثةحلؿكؼي يف اجل٧ٮدً  ،امل٧ٌؿاتي لكي جىً٭٭ى ؿي كال ديثىىنَّ كذلل ؛(1)لنى َّ٘ ٟ ال ديىى
ٓي  ٧ٍى جٍجًيحه  ،كال جتي ك٬ٮ/ لكي ٧ًرًي  ،كاجلَّىتي  ٧ٚ٪ٍ٭ة ٦ة ينرتؾي ٚي٫ اجلؿُّ  /كإذا زجخى ن٩َّ٭ة ٦ى

ٟى )حنٮ/  ،٩ىتو أك صؿو ٦ذى٢و  ٦ٍذي ٍكؿى
ى
، كإ٫٩ ،أ ٟى رٍتي ثً ؿى (  (؛كهل ،كمى ٟى ٚةلاكؼي يف )أكؿ٦ذي

ًٓ ٩ىتو  ًٓ صؿوٌ  ،يف مًٮ ( يف مًٮ
ٟى ًٓ ٩ىتو كا ،كيف )ثً كيف )هل(  ،هلةءي يف )إ٫َّ٩( يف مًٮ

. ًٓ صؿوٌ  يف مًٮ
، ك٬ٮ)٩ة(، كأمةر إحل٫ ثٞٮهل/  ٚٓ كاجلَّىت كاجلؿُّ  ك٦٪ٍ٭ة ٦ة ينرتؾي ٚي٫ الؿَّ

ـــطْ  ــة( َو٤َ ــؿ  )٩ ــِت وََص ِٓ وَانْلٌْى ــ ْٚ  ل٤ٌِؿ
 

ـــؿِْم ثَِ٪ــة ٚإٌ َ٪ــة ٤ِ٩َ٪ــة ال٧َِْ٪ـــطْ  (58) ْٔ  َق

 ،ٓٚ ِي )٩ة( ل٤ؿَّ ٤ىط ٣ٛ حنٮ  ،كل٤ضؿِّ  ،حنٮ )ٚإ٩َّ٪ة( ،كل٤٪َّىًت  ،حنٮ )٤ً٩٪ىة( أم/ وى
 .)ث٪ىة(

/ احلةءي  ًٓ كاجلَّىت كاجلؿِّ ٚ ة يكذ٢٧ٕي ل٤ؿَّ ًٓ حنٮ  ؛كم٧َّ ٚ يًب )٧ٚسةؿي الؿَّ ك٦سةؿي  (،ارٍضً
ٍكًؿ٦ٍيًن )اجلَّىًت حنٮ 
ى
ؿَّ يًب )ك٦سةؿي اجلؿِّ حنٮ  (،أ   (.مى

ٌن  ٢ي يف اثلَّالزًح أي ٧ى يٍكذٕى ًٓ  ٧ٚسةؿي  ؛)٥٬( ةكي ٚ ٮفى )الؿَّ ٥ٍ ٝىةا٧ًي ك٦ًسىةؿي اجلَّىًت  (،٬ي
٦ٍذى٭٥) ٍكؿى
ى
٥)ك٦سةؿي اجلؿِّ  (،أ   (.هلى

ٙي  ى٥ يؾ٠ًؿ املى٪ِّ ٥ٍ )كإ٧َّ٩ة ل ِّ كص٫و  (؛احلةءى ك٬ي ينج٭ةف )٩ة( ٨٦ لكي ألفَّ  ؛أل٩َّ٭٧ة ال ي
ٍٕىنى كاظؽه  ًٓ كاجلَّىًت كاجلؿِّ كامل ٚ ًؿ كيه ٧ًريه ٦ذى٢ه يف األظٮا ،)٩ة( دسٮفي ل٤ؿَّ

 

ػٕين أف ال٧ٌةاؿ ٦ججيح لنج٭٭ة ثػةحلؿكؼ مػج٭ن  -ٚي٧ة مىض أكؿ ثةب املٕؿب كاملجين-ٝؽ ٔؿٚخ  (1) ة، بكػجت ة ًك
ٓ ىلع ظؿؼ كاظؽ أك ظؿٚني، ك ٓ ىلع أكرث ٨٦ ذلٟ ٤ٔيػ٫، محػالن لألٝػ٢ ىلع ٠ٮف أكرث٬ة ٝؽ ًك مح٢ ٦ة ًك

ٓ كص٭ن  ػة زة٩ين األكرث، كٝؽ ذ٠ؿ النةرح يف ٬ؾا املًٮ  ٫ً جى ة ٨٦ كصٮق مج٫ ال٧ٌةاؿ ثةحلؿكؼ، ك٬ػٮ ٦ػة قػ٧ةق ثةلنَّ
ؿؼ األق٧ةء، ٚال دثىن كال دى٘ؿ، كأ٦ة حنٮ )٧٬ػة ك٬ػ٥ ػؿؼ دىػم، ك٬ٮ/ ٠ٮف ال٧ٌةاؿ حبير ال دذى٧ٮدً اجلي 

ٕخ ٨٦ أكؿ األمؿ ىلع ٬ؾا الٮص٫، ك٣حكػخ ٔال٦ػحي  ك٨٬ كأ٩ذ٧ة املسػىن كاجل٧ػٓ  كأ٩ذ٥ كأ٩ت(، ٚ٭ؾق ويٖ ًك
    ٤ٔي٭ة. َةراحن 
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ٚٓ كاجلَّىًت كاجلؿِّ  ؛خبالًؼ احلةءً  ،اثلَّالزحً  ٤٧ًىٍخ ل٤ؿَّ ٍٕ  اكٌل٩ٍخ ٧ًرين  ،ٚإ٩َّ٭ة ػ كإٍف اقذي
أل٩َّ٭ة ػ يف  ؛يف األظٮاًؿ اثلَّالزًح ػ ل٥ دس٨ٍ ث٧ٕىن كاظؽو يًف األظٮاًؿ اثلَّالزحً  الن ٦ذى

ًٓ ل٧٤ؼةًَت  ٚ ة٣يت اجلَّىًت كاجلؿِّ ل٧٤ذلك٥ً  ،ظة٣ًح الؿَّ ٥ٍ(كًلؾل ،كيف ظى أل٩َّ٭ة ػ كإف  ؛ٟ )٬ي
ًٓ ٧ًريه  ؛اك٩ٍخ ث٧ٕىن كاظؽو يف األظٮاًؿ اثلَّالزًح ػ ٤ٚحكٍخ ٦س٢ )٩ىة( ٚ أل٩٭ة يف ظة٣ح الؿَّ

. ،٦٪ٛى٢ه   كيف ظة٣يت اجلَّىًت كاجلؿِّ ٧ًريه ٦ذى٢ه
 

 

 
 

ــــ ــــٮَاُو وَانْل  ْ ٌٙ وَال ـــــ ِ ٣
َ
ـــــةوَأ  ٮُن ل٧َِ
 

ــــة (59) ٧ََ٤ ْٔ ــــة وَا ة٦َ َٞ ـِهِ ٠َ ـــ َٗ ــــةَب َو َٗ 

ًٓ املذى٤حً األ  ٚ ٙي كالٮاكي كاجلٮفي ٨٦ ٧ًةاًؿ الؿَّ  ؛كدسٮفي ل٤٘ةاًت كل٧٤ؼةًَت  ،٣
ة)٧ٚسةؿي ا٣٘ةاًت  ٝىة٦ى اًف  يٍؽى َـّ ٨٧ٍى  ،ال اتي ري ٮا، كالً٭٪ٍؽى ٝىةمي كفى  يٍؽي َـّ ك٦سةؿي املؼةًَت  (،كال

ًٙ  (،ا٧٤ٔة، كا٧٤ٔٮا، كا٨٧٤ٔ) رٍيًقً )كيؽػ٢ي حتخى ٝٮًؿ املى٪
املؼةَتي   (كدى

ث٢ إ٧َّ٩ة  ،الن ألفَّ ٬ؾق اثلَّالزحى ال دسٮفي ل٧٤ذلك٥ِّ أو ؛ك٣حفى ٬ؾا جبيؽو  ،٥ي كاملذلكِّ 
ة ٦س٤َّ٪ىة ٧ى  .دسٮفي ل٤٘ةاًت أك املؼةًَت ٠ى
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ِٓ ٦َــة يَْكتَذِـــؿُ  ْٚــ ــ٧ِـِ الٌؿ ًَ  َو٦ِـــ٨ْ 
 

ـــ١ُؿُ  (61) ٍْ إْذ تَْن ــجِ َذ ْ٘  َ ْٜ ــ وَاِٚ
ُ
ـــ٢ْ أ َٕ  َقْع

ـيقي (1)ي٪ٞك٥ي ال٧ٌريي إىل مكترتو كبةرزو   ةاً  ،، كاملكترتي إىل كاصًت االقتذةًر كصى
ة٬ؿي  كاملؿادي  َّْ ة ال حي٢ُّ دم٫َّ٤ي ا٣ ة حي٢ُّ  ،ثٮاصًت االقتذةًر/ ٦ى ـً االقتذةًر/ ٦ى كاملؿادي جبةا
. دم٫َّ٤ ة٬ؿي ْى  ا٣

ًٓ ا٣َّيت ْيتي ٚي٭ة االقتذةري أربٕحن  ٙي يف ٬ؾا ابليًخ ٨٦ املٮاً  /  كذ٠ؿى املى٪ِّ
ٌوُم/

َ
٢ٍٕي األ اْ ًٚ)٢ٍ ٕى ةًَت ٠ػ)اٍذ ػ٧ًريي ال  ،اتلٞؽيؿ/ أ٩ٍخى  ،مًؿ ل٤ٮىاظًؽ املؼى ٌَّ ا ال ؾى ك٬ى

ازيق ة٬ؿ ؛ْيٮزي إثؿى َّْ يؽه  /ٚىال دٞٮؿي  ؛أل٫َّ٩ ال حي٢ُّ دم٫َّ٤ ا٣ ة  ،ا٢ٍٕٚ زى ٩ٍخى )ٚأ٦َّ
ى
٢ٍ أ ٕى ٚأ٩ػخى  (اٍذ

٧رًي املٍكتىرًتً يف )ا٢ٕٚ( ك٣حفى ثٛة٢ٔو ٣ػ)ا٢ٍٕٚ( ٌَّ ٍ٘  ؛دأكيؽه ل٤ ًح االقػذ  ؛٪ةًء ٔ٪ٍػ٫لىػعَّ
ػ٧ريي  ،ٚذٞٮؿ/ ا٢ٍٕٚ  ٌَّ يب، )حنػٮ ،ٚإٍف اكفى األمؿي لٮاظؽةو أك الزجنًي أك جل٧ةٔحو ثؿزى ال ارٍضً

ب٨ٍ بيٮا، كارٍضً بىة، كارٍضً  .(كارٍضً
ة اثلٌة / ـى هًل اهل٧ٍ م يف أكَّ (، كاتلٞػؽيؿ/ أ٩ػة ،ا٢ٕٛ٣ي املٌةرعي اذلَّ ٜي كىاًٚػ

ي
ٚػإٍف  ،حنٮ )أ

ٜي أ٩ىة( اكفى )أ اًٚ كى
ي
٧رًي املكترًت. ا٩ة( دأكيؽن ٤ٝخى )أ ٌَّ  ل٤

هل اجلُّٮف اثلٌة٣ر/ م يف أكَّ . ،ا٢ٕٛ٣ي املٌةرعي اذلَّ ٨ٍي ذىجٍ( أم حنى ٍ٘  حنٮ )جى
ػةًب الٮاظػؽً  الؿٌاثٓ/ ُى هل اتلَّةء خًل م يف أكَّ ةرعي اذلَّ ٌى ( أم/  ،ا٢ٕٛ٣ي امل ؿي ىٍنػ١ي حنػٮ )ت

٩ٍخى 
ى
ةٔحو  ،أ ٧ريي ٚإٍف اكفى اخلُةبي لٮاظؽةو أك الزجنًي أك جل٧ى ٌَّ ٤ًػنيى  ،ثؿزى ال ٕى ٍٛ  ،حنٮ )أ٩ًخ تى

ٕىالفً  ٍٛ ٕى٤ٮفى  ،كأٍجذي٧ة تى ٍجذي٥ٍ دٛى
ى
( ،كأ ٨ٍ٤ى ٕى ٍٛ َّ تى ٍجتي

ى
ا ،كأ ؾى ًٓ   ٬ى ٙي ٦ًػ٨ املٮاًػ ٦ة ذ٠ؿقي املىػ٪ِّ
٧رًي. ٌَّ  ا٣َّيت ْيتي ٚي٭ة اقتذةري ال
 

هل وٮرة يف ال٤ِٛ ظٞيٞح حنػٮ اتلػةء  امل٪ٞك٥ ٬ٮ ال٧ٌري املذى٢ ال ٤ُ٦ٜ ال٧ٌري، كاملؿاد ثةل٧ٌري ابلةرز/ ٦ة (1)
ا يف حنػٮ ٝٮلػٟ ٧ٌري املذى٢ املعؾكؼ ٨٦ ال٤ٛػِ صػٮازن ة اكلكاهلةء يف )أكؿ٦ذ٫(، كاحلةء يف )اثين(، أك ظ٧١ن 

)صةء اذلم رضبخ(، ٚإف اتلٞؽيؿ/ صةء اذلم رضبذ٫، ٚعؾٚخ اتلةء ٨٦ ال٤ِٛ، كيه ٦٪ٮبح؛ ألف الى٤ح الثػؽ 
 هلة ٨٦ اعاؽ يؿبُ٭ة ثةملٮوٮؿ.
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ـً االقتذةرً   صةا
ـي )ك٦سةؿي ٮ ٞي ٍيؽه حى ٮى  /أم (،زى ـي اال ،٬ي ةا ٧ريي صى ٌَّ ؾا ال أل٫َّ٩  ؛قتذةرً ك٬ى

ة٬ؿ؛ ٚذٞٮؿ َّْ ـي أثيٮق)حي٢ُّ دم٫َّ٤ ا٣ ٮ ٞي يٍؽه حى ق٪ؽى إىل اغاتو أك اغاجحو  (،زى
ي
 ٢ٕٚو أ

ُّ ٟى لكي  ،كًلؾل
ـي )حنٮ  ٮ ٞي فى ث٧ٕ٪ىةق (،٬ً٪ٍؽه تى ة اكى يٍؽه ٝىةا٥ًه )حنٮ  ،ك٦ى . /أم (،زى ٮى  ٬ي

 

 

 
 

ـــٮ ٩َة ٬ُ
َ
ـــةٍُم/أ َِٛى ــــةٍع َوا٩ْ َٛ ِ  َوُذو اْرد

 

ــــ (61) ُٛ ٩ْـــَخ َوا٣ْ
َ
 ُؿوُع ال تَْنـَذجِــــ٫ُ وَأ

 

٧ري ي٪ٞك٥ي إىل مكترتو كإىل ثةرزو  ٌَّ  ال
ـ أفَّ ـي يف املكترًت. ،دٞؽَّ ٜى اللُك  كقج

 .كابلةرزي ي٪ٞك٥ي إىل/ ٦ذى٢ ك٦٪ٛى٢ 
ٜى  ،اكدلؿكرن  ،ةك٦٪ىٮبن  ،ٚةملذَّى٢ي يسٮفي مؿٚٮاعن  ٟى  كقج ـي يف ذل  .اللُك
 .ارن كال يسٮفي دلؿك ،ةك٦٪ىٮبن  ،كامل٪ٍٛى٢ي يسٮفي مؿٚٮاعن 

ٙي يف ٬ؾا ابليًخ املؿٚٮعى امل٪ٍٛى٢ى  ٩ىة( ل٧٤ذلك٥ِّ  ؛كذ٠ؿى املى٪
ى
/ )أ ٔىرشى ك٬ٮ از٪ة 

ق ٍٛك٫ ،كظؽى ٥ً جى ِّْ ةرًؾ أك املٕ ( ل٧٤ذلك٥ِّ املنى ٨ٍي ةًَت  ،ك)حنى ( ل٧٤ؼى ٩ٍخى
ى
٩ًٍخ(  ،ك)أ

ى
ك)أ

ةَجحً  جىتىنٍي  ،ل٧٤ؼى َى ة جىنٍي أك املؼى َى ة ٍجذي٧ة( ل٧٤ؼى
ى
ًجني ،ك)أ َى ة ٍجذي٥( ل٧٤ؼى

ى
(  ،ك)أ َّ ٍجتي

ى
ك)أ

جىةت َى ة ؼى ةاًت ،ل٧٤ي ٘ى ( ل٤ ٮى ةاًجح ،ك)٬ي ٘ى ( ل٤ ةاًبىذىنٍي  ،ك)يًهى ٘ى ةاًبىنٍي أك ا٣ ٘ى ة( ل٤ ٧ى ٥ٍ(  ،ك)٬ي ك)٬ي
ةاًًبني ٘ى ةاًجىةًت  ،ل٤ ٘ى ( ل٤ َّ٨  .ك)٬ي
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ـــ ِٕ ـــةٍُم ُص َِٛى ـــةٍب يف ا٩ْ  َ  َوُذو ا٩ْذَِى
 

(62)  َ ِِ ــــَف ُمْنـــ ُٓ يَلْ ِؿيــــ ْٛ  إِيٌـــةَي، وَاْوَ

  

ةرى  ٛىى٢ً  أمى ٥ًِّ  ؛يف ٬ؾا ابليًخ إىل امل٪ٍىٮًب امل٪ٍ ( ل٧٤ذلكى ٔىرش/ )إًيىٌةمى ك٬ٮ از٪ىة 
ق ٫ ،كظؽى كى ٍٛ ٥ جى ِّْ ةرًؾ أك املٕ ًت  ،ك)إًيَّة٩ىة( ل٧٤ذلك٥ًِّ املنى َى ة ؼى ( ل٧٤ي ك)إًيَّةًؾ(  ،ك)إًيَّةؾى

جىحً  َى ة ؼى جىتىنٍيً  ،ل٧٤ي َى ة جىنٍيً أك املؼى َى ة ؼى ة( ل٧٤ي ٧ى
ًجنيى ك)إًيَّةزي  ،ك)إًيَّة٠ي َى ة ؼى  ،٥( ل٧٤ي

جىةًت  َى ة ؼى ( ل٧٤ي َّ٨ ةاًًت  ،ك)إًيَّةزي ٘ى ةاًجىحً  ،ك)إًيَّةقي( ل٤ ٘ى ة( ل٤ ةاًبىنٍيً أك  ،ك)إًيَّة٬ى ٘ى ة( ل٤ ٧ى ك)إًيَّة٬ي
ةاًبىذىنٍيً  ٘ى ةاًًبنيى  ،ا٣ ٘ى ٥( ل٤ ةاًجىةًت. ،ك)إًيَّة٬ي ٘ى ( ل٤ َّ٨  (1)ك)إًيَّة٬ي

 

 

 

 اػذ٤ٙ يف ٬ؾق ال٤ٮاظٜ ا٣يت ثٕؽ )إية(/  (1)
ط املؿاد ٨٦ "  ،  أك دل٧ػٮاعن ا أك ٦سػىنن ة، ٦ٛػؿدن ة أك اغاجنػإية" ٦ذلك٧ةن أك خمةَجنػٚٞي٢/ يه ظؿكؼ دبني احلةؿ كدًٮ

ك٦س٤٭ة ٦س٢ احلؿكؼ ا٣يت يف أ٩خ كأ٩ذ٧ة كأ٩ت، ك٦س٢ ال٤ٮاظٜ يف أق٧ةء اإلمةرة حنٮ د٤ٟ كذلٟ كأكخلٟ، ك٬ؾا 
 ٦ؾ٬ت قحجٮي٫ كا٣ٛةريس كاألػٛل. ٝةؿ أثٮ ظيةف/ ك٬ٮ اذلم وعع٫ أوعةث٪ة كميٮػ٪ة. 

كٝةؿ ، ةزين، كاػذةرق اث٨ ٦ةلٟ، إىل أف ٬ؾق ال٤ٮاظٜ أق٧ةء، كأ٩٭ة ٧ًةاؿ أًيٛخ إحل٭ة "إية" كذ٬ت اخل٤ي٢ كامل 
 ال١ٮٚيٮف/ املض٧ٮع ٨٦ "إية" كلٮاظٞ٭ة ٧ًري كاظؽ. 
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ِىــــ٢ْ  َٛ  َوِ  اْػذِلـــةٍر ال يَـــِلُء ا٣ْـ٧ُْ٪
 

ـــــ٢ْ  (63) ــــِلَء ا٣ْـ٧ٌُذِى ْن يَ
َ
ٌَ أ ــــأَ  إَِذا د

٧رًي املذَّى٢ ال ْيٮزي ا٣ٕؽكؿي ٔ٪٫ إىل   ٌَّ ٓو أ٦س٨ى أٍف ييؤىت ٚي٫ ثةل ي مًٮ لكُّ
ٙي  ،امل٪ٛى٢ً  ؿق املى٪ ٟى  ؛إال ٚي٧ة قيؾ٠ي ٦ٍخي إًيَّةؾى )ٚال دٞٮؿي يف أكؿ٦ذ ٍكؿى

ى
أل٫٩  (؛أ

ٟى )ي٧س٨ي اإلديةف ثةملذَّى٢ً ٚذٞٮؿي  ٦ٍذي ٍكؿى
ى
 . (أ

٦ٍخي )حنٮ  ،ٚإٍف ل٥ ي٧س٨ اإلدٍيةفي ثةملذَّى٢ً دٕنيَّ امل٪ٛى٢ي  ٍكؿى
ى
ةءى ، كٍٝؽ ص(1)(إيَّةؾى أ

ٕؿ ٦٪ٛىالن  ٧ريي يف النِّ ٌَّ ٓى إماكًف اإلديةًف ث٫ ٦ذىالن  ال   /٠ٞٮهلً  ؛٦
ــــؽْ  -15 ْمــــٮَاِت َٝ

َ
ــــِر الــــٮَارِِث ْا ِٔ ــــ٧ِ٪َْخ  ثِةذَة ًَ 

 

٬َــــ  ٌِ ْرُض يِف َد٬ْــــِؿ ا
َ
 (2)ةرِيؿِ إِيٌــــة٥ُ٬ُ اْ

 

 

 /ٔؽة ٦٪٭ة  مٮآً ، يفث٫ ٦ذىالن  ءا٥٤ٔ أ٫٩ يذٕني ا٩ٛىةؿ ال٧ٌري، كال ي٧س٨ امليج (1)
أف  /ة  اثل. [67]اإلرساء/  ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ﴿ةىل/ ا، ٠ٞٮهل دٕأف يسٮف ال٧ٌري دمىٮرن  وُم/اْ 

ػٓ [9]ا٣ٛةحتػح/  ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ﴿ٔ٪٫، ٠ٞٮهل دٕةىل/  ايسٮف اعم٢ ال٧ٌري ٦ذأػؿن  ، ك٬ػؾا ٬ػٮ املًٮ
 اذلم أمةر إحل٫ النةرح.

، ٠ٞٮهل دٕةىل/ أف يسٮف ال٧ٌري ٧ٕ٦ٮالن  /ة٣راثل  ڤ  ڤ   ﴿، [578]األ٩ٕةـ/  ﴾ڄ  ڃ  ڃ   ﴿ حلؿؼ ٩يفو

 .[559 ]النٕؿاء/ ﴾ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ    ﴿، [558]النٕؿاء/  ﴾ٺ  ٿ   ٿ          ٿ   ﴿، [6]املضةد٣ح/  ﴾ڤ
جؽ امل٤ٟ ث٨ مؿكاف، كٝج٫٤/  - 15 (2) ي٭ة، كي٧ؽح يـيؽ ث٨ٔ  ىيؽة ل٤ٛؿزدؽ، يٛذؼؿٚ   ابليخ ٨٦ٝ 

ــــــــ٢ٌ هَلُ ََٝؽ٦َــــــــة ْٕ ـــَخ َ  ْٝ ـَ َق  َو  يـــة َػـــ
 

ـــٍخ  َ   ــــٮرِ َو٦َلَّلل ُجــ ْٞ ــــ٢ِ اهللِ ٦َ ــــَؽ ُرْقـــ ـــــ ْٕ 
ـــــٍؽ،  ْٙ ىلَعَ َعَ٪ ـــــ ْظ٤ِ

َ
ـــــ٥ أ َ ـــــُخ، َول ْٛ  إِ َّلل َظ٤َ

 
٧ُــــٮرِ   ْٕ ــــةِعنَي ٦َ  َِٚ٪ــــةءِ َ ْلــــٍخ ٦ِــــ٨َ الَكّ

)ابلةٔر( اذلم يجٕر األمٮات كحييي٭٥ ثٕؽ مٮد٭٥. )الٮارث( ٬ٮ اذلم دؿصٓ إحل٫ األمالؾ ثٕػؽ ٚ٪ػةء  المغـة:    
ث٧ٕىن د٧ٌ٪خ، أم امذ٤٧خ أك ث٧ٕىن دس٤ٛخ ث٭ػ٥. )ادل٬ػةريؿ(  -املي٥ خمٛٛح ثسرس  -املالؾ. )٧ً٪خ(

 الـ٨٦ املةيض، أك النؽااؽ، ك٬ٮ مجٓ ال كاظؽ هل ٨٦ ٫ْٛ٣.
يـٮز )ثةبلةٔر( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "ظ٤ٛخ" يف ابليخ اذلم أننؽ٩ةق ٝج٢ ٬ؾا ابليػخ، كاألمػٮات/ اإلعـزاب:   

)ُٝػٓ  /ٞػٮهل٠٥ ،٣ْة٬ؿة ىلع أ٫٩ مٌةؼ إحل٫، كاملٌةؼ ٬ٮ ابلةٔر كالػٮارثصؿق ثةل١رسة اٚل٫ وص٭ةن/ أظؽ٧٬ة/ 
 .اهلل يؽ كرص٢ ٨٦ ٝةهلة(

٫( الٮوػٛةف ٚأ٧ٔػ٢ ٚيػ٫ اثلػةين  والٮص٫ اثلة /  ٩ىت )األمٮات( ثة٣ٛذعح ا٣ْة٬ؿة ىلع أ٫٩ ٦ٕٛٮؿ ث٫ )د٪ةٔز
٥( ٦ٕٛػٮؿ ثػ٫ دٞػؽـ ىلع كظؾؼ ٧ًريق ٨٦ األكؿ ل١ٮ٫٩ ٤ٌٚح. )٧ً٪خ( ٢ٕٚ ٦ةض، كاتلةء ل٤ذأ٩ير. )إية٬

ا٣ٛة٢ٔ. )األرض( ٚة٢ٔ ٨٧ً. )يف د٬ؿ( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧ٌ٪خ، كد٬ؿ مٌةؼ. ك)ادل٬ةريؿ( مٌػةؼ 
 = إحل٫، دلؿكر ثةل١رسة ا٣ْة٬ؿة.
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ــة ــ٤٪ِل٫ِ َو٦َ ــةَء َق ــ٢ْ ٬َ ِْٚى وِ ا
َ
ــ٢ْ أ  َوِو

 
ُٙ اْ ـــذٍََل  (64) ْمـــجََ٭٫ُ، يِف ٠ُْ٪ُذــــ٫ُ ا٣ْــــُؼ٤

َ
 أ

ــــة  َىــ ــــ٫ِ وَادَّلـل ـــَؾاَ) ِػـ٤َْذجِلــ  اَل ٠
 

ـــةال (65) َِٛى ـــةَر اال٩ْ ِي اْػَذ ـْ ــ ــةُر َ  ْػَذ
َ
 أ
ًٓ ا٣َّيت ْيٮزي   ٧ري ٦٪ٛىالن أٍف ييؤىت أمةرى يف ٬ؾي٨ ابلحذني إىل املٮاً ٌَّ  ٦ٓ ٚي٭ة ثةل

 .إماكًف أٍف ييؤىتى ث٫ ٦ذىالن 
ل إىل ٦ٕٛٮ٣ني اثلَّةين ٦٪٭  (ق٤٪ي٫)ٚأمةرى ثٞٮهًل  يف  اة ٣حفى ػربن ٧إىل ٦ة يذٕؽَّ

٤ًٍ٪ي٫)حنٮ  ،، ك٧٬ة ٧ًريافً (1)األو٢ً  ٥ قى ر٬ٍى ٟى يف ٬ةًء )ق٤٪ي٫(  (ادلِّ االدِّىةؿ  /ٚيضٮزي ل
ُّ  ،إيةق( كاال٩ٛىةؿ حنٮ )ق٤ين ،حنٮ )ق٤٪ي٫( ٥ي )حنٮ  ،٢ٕٚو أمج٭٫ كًلؾلٟ لكي ادٌلر٬ٍى

ٟى إًيَّةقي  يٍذي ُى ٍخ
ى
٫، كأ يٍذي١ى ُى ٍخ

ى
 .(أ

ةؿي كاالدىةؿي ىلع  ًٙ ن٫َّ٩ ْيٮزي يف ٬ؾق املكأ٣ًح اال٩ٛىى ـً املى٪ِّ كّة٬ؿي الك
ٮاءً  ـً أكرًث اجلَّعٮيني(2)الكَّ ـً قحجٮي٫ أفَّ االدِّىةؿ ٚي٭ة  ،، ك٬ٮ ّة٬ؿي الك كّة٬ؿي الك
ًؿ. ،كاصته  ٍٕ  كأفَّ اال٩ٛىةؿى خمىٮصه ثةلنِّ

ٙي اٍجذىُل)كأمةرى ثٞٮهل   ،اا اكفى ػرب )اكف( كأػٮاد٭ة ٧ًرين إىل ن٫َّ٩ إذ (يف ٠٪ذ٫ اخل٤
ةهل كا٩ٛىةهل ٙى يف املؼذةًر ٦٪٭٧ة ،ٚإ٫َّ٩ ْيٮزي ادٌىى ٙي االدىةؿى  ،كاػذ٤ حنٮ  ،ٚةػذةرى املى٪

٪ٍذي٫ /ةق، دٞٮؿي حنٮ ٠٪خي إي ،كاػذةرى قحجٮي٫ اال٩ٛىةؿى  ،)٠٪ذ٫( ٜي ٠ي ؽي ٪ٍخي إًيَّةق ،الىَّ
 .كًلي

 

ٝٮهل )٧ً٪خ إية٥٬( ظير ٔؽؿ ٨ٔ كو٢ ال٧ٌري إىل ٚى٫٤، كذلٟ ػةص ثةلنٕؿ، كال ْيػٮز يف  الظـاِد فيـْ:    =
   ٦ة يكذع٫ٞ اللُكـ ٣ٞةؿ ) ٝؽ ٧ً٪ذ٭٥ األرض(.قٕح اللُكـ، كلٮ صةء ث٫ ىلع 

 / رشكط صٮاز الٮو٢ كا٣ٛى٢ يف ثةب )ق٤٪ي٫( (1)
 ا.أف يسٮف ا٣ٕةم٢ يف ال٧ٌريي٨ كاظؽن  .1
 أف يسٮف املذٞؽـ ٨٦ ال٧ٌريي٨ أٔؿٚ٭٧ة ٚإف اػذ٢ ٬ؾا الرشط كصت اال٩ٛىةؿ. .2
 أف يسٮ٩ة ٦٪ىٮبني، ٚإف اػذ٢ ٬ؾا الرشط كصت االدىةؿ.  .3
 ة.. كا٣ٛى٢ أرصط إف اكف اق٧ن لرشكط اكف الٮو٢ أرصط إف اكف ٕٚالن ٚإذا اصذ٧ٕخ ا .4

ة يف ثةب )ق٤٪ي٫( كٝؽ يؤػؾ ا٣رتصيط ٨٦ دٞؽي٫٧ الٮو٢ ىلع ا٣ٛى٢ يف اجلْػ٥، ة رصحين ل٥ يؾ٠ؿ اجلة٥ّ دؿصيعن  (2)
 كٝؽ رصح ث٭ؾا يف الاكٚيح. إذ ٝةؿ/ )ق٤٪ي٫ و٢ كٝؽ ٚى٢(.
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ٟى املؼذةري ٔ٪ؽى املى٪ِّٙ االدىةؿ يف حنٮ  ُّ  (ًػ٤ٍذىجًي٫)كًلؾل ل  ك٬ٮ/ لكي ٕىؽَّ ٢و تى
ٍٕ ًٚ

نٍيً اثلَّةيًن ٦ً٪ٍ٭٧ة ػربه يف األو٢ً 
ٮ٣ى ٕي ٍٛ ك٦ؾ٬تي قحجٮي٫ أفَّ املؼذةرى  ،ك٧٬ة ٧ًرياف ،إىل ٦ى
ٌن  أل٫َّ٩ ٬ٮ ال١سريي يف  ؛ك٦ؾ٬تي قحجٮي٫ أرصطي  (،٤ٍذىيًن إًيَّةقي ػً )حنٮ  ،اال٩ٛىةؿي  ةيف ٬ؾا أي

ة٫ًٚي هل٥  ٝةؿ النةٔؿ/ ،لكةًف ا٣ٕؿًب ىلع ٦ة ظاكقي قحجٮي٫ ٔ٪٭٥ ك٬ٮ املنى
ُٝٮ٬َة -16 ــــؽَّلل ــــَؾاِم ََٚى ــــْخ َظ  إَِذا َٝة٣َ

 
ـــَؾامِ   ـــْخ َظ ـــة َٝة٣ ـــْٮَُم ٦َ َٞ ـــإٌن ا٣ َٚ(1) 

  

 

 

 

٦ػ٨  أظؽ مٕؿاء اجلة٤٬يح، كٝؽ صؿل دلؿل املس٢، كوةر يرضب للك٬ؾا ابليخ ٝي٢ إ٫٩ دليك٥ ث٨ َةرؽ  -16 (1)
يٕذؽ ثسال٫٦، كيذ٧كٟ ث٧ٞةهل، كال ي٤ذٛخ إىل ٦ة يٞٮؿ ٗريق، كيف ٬ؾا صةء ث٫ النةرح، ك٬ػٮ يؿيػؽ أف قػحجٮي٫ 

٪٭٥ أػؾ، ك٨٦ ألكجذ٭٥ اقذ٧ؽ. ٬ٮ الؿص٢ اذلم يٕذؽ ثٞٮهل،  كيٕذرب ٫٤ٞ٩؛ أل٫٩ ٬ٮ اذلم مة٫ٚ ا٣ٕؿب، ٔك
٥ ثٕي أربةب احلٮايش أ٩٭ة الـبةء، كٝةؿ/ كٝي٢ ٗري٬ة، ك٩ٞٮؿ/ اذلم ٤ٔي٫  دات/٧ٛؿـا٣  )ظؾاـ( اق٥ امؿأة، ٔز

األدثةء أ٩٭ة زرٝةء احل٧ة٦ح، كيه امؿأة ٨٦ ث٪ةت ٧ٞ٣ػةف ثػ٨ اعد، كٌل٩ػخ م١٤ػح احل٧ة٦ػح، كاحل٧ة٦ػح اقػ٧٭ة، 
٧ٮا أ٩٭ة اك٩خ دجرص ٨٦ مكرية زالزح أيةـ، كيه ا ٣يت ينري إحل٭ة اجلةث٘ػح اذلثيػةين يف ٚك٧يخ ابلرل ثةق٧٭ة، ٔز

 ٝٮهل/ 
 َْ  ؿَْت ـــــــــواْظُكــ٥ْ ٠َُعْكــ٥ِ َعَذــةةِ ا٣ــنَّلل إِْذ َ 

 
 ٧َؽِ ــــــــــــةٍم ِقَاٍع َوارِِد اثلٌ ـــــــــــــــإىَِل مَحَ  

ــة  ــةُم نَلَ ـــَؾا احل٧َ ـــة ٬َــ اَل يَلَْذ٧َـــــ
َ
ـــة٣ْخ/ أ  َٝـ

 
ـــــة٦َذِ ـــإىِل مَحَ   ْو ٩ِْى ـــــ

َ
ـــــَ٪ة أ ٫ُ ـــــ ــــؽِ َٛ َٞ  َع

)إذا( ّؿؼ د٨٧ٌ ٦ٕىن الرشط. )ٝة٣خ( ٝةؿ/ ٢ٕٚ ٦ةض، كاتلةء ل٤ذأ٩ير. )ظؾاـ( ٚة٢ٔ ٝةؿ، ٦جػين  اإلعـزاب:   
ىلع ال١رس يف دم٢ رٚٓ. )ٚىؽٝٮ٬ة( ا٣ٛةء كإٝح يف صٮاب إذا، كوؽؽ/ ٕٚػ٢ أمػؿ ٦جػين ىلع ظػؾؼ اجلػٮف، 

٤ٕي٢، كإف/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت. )ا٣ٞػٮؿ( كالٮاك ٚة٢ٔ، ك٬ة/ ٦ٕٛٮؿ ث٫. )ٚإف( ا٣ٛةء ل٤ُٕٙ، كٚي٭ة ٦ٕىن اتل
اق٥ إف ٦٪ىٮب ثة٣ٛذعح ا٣ْة٬ؿة. )٦ة( اق٥ مٮوٮؿ ػرب إف، ٦جين ىلع الك١ٮف يف دم٢ رٚٓ. )ٝة٣ػخ( ٝػةؿ/ 

ٔػؿاب وػ٤ح ٢ٕٚ ٦ةض، كاتلةء ل٤ذأ٩ير. )ظؾاـ( ٚة٢ٔ ٝة٣خ، كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة٢ٔ ال دم٢ هلة ٨٦ اإل
 ٫ ظؾاـ.املٮوٮؿ، كا٣ٕةاؽ دمؾكؼ، أم ٦ة ٝةتل



 

61 

 

ــــــةُمِ  ـــــٌه يِف ادَّللَى َػ
َ
ِم اْ ــــــؽَّلل  َوَٝ

 
َِٛىــــةُمِ  (66) ـــْبَخ يِف ا٩ْ ـــة ِم ٨ْ٦َ ٦َ ــــؽَّلل  َوَٝ

٧ريي املؼةًَت أػهُّ ٨٦ ٧ًرًي  ،٨٦ ٧ًرًي املؼةًَت  ٧ًريي املذلك٥ِّ أػهُّ   ًك
٧٬ة أػهُّ  ٓى ٧ًرياًف ٦٪ىٮبةًف أظؽي ٚإٍف اك٩ة ٦ذَّى٤ني  ،٨٦ اآلػؿً  ا٣٘ةاًت، ٚإًف اصذ٧

يٍذ١ى )كصتى دٞؽي٥ي األػهِّ ٦٪٭٧ة، ٚذٞٮؿ ُى ٍخ
ى
٥ي أ ر٬ٍى يٍتىً٪ي٫ً ادلِّ ُى ٍخ

ى
ثذٞؽي٥ً الاكًؼ  (،٫ي كىأ

كاهلةء  ،كاحلةء ل٧٤ذلك٥ِّ ،ألفَّ الاكؼ ل٧٤ؼةًَت  ؛أل٩َّ٭ة أػهيٌ ٨٦ اهلةءً  ؛كاحلةًء ىلع اهلةءً 
، (أُٔيذ٭ٮؾ، كال أُٔيذ٭ٮين)ٚال دٞٮؿ  ،كال ْيٮزي دٞؽي٥ي ا٣٘ةاًت ٦ٓ االدىةؿً  ،ل٤٘ةاًت 

ـه  ٧يًن ) ڤٗؿيًت احلؽيًر ٨٦ ٝٮًؿ ٔس٧ةفى  ك٦٪٫ ٦ة رىكاق اث٨ي األزرًي يف ،كأصةزق ٝٮ رىا٬ي
ى
كىأ

ة٩ن  ُى يٍ ٢ي مى ًَ ة ٠٪خى ثةخليةرً (1)(ةابلىة ٧ى ٬ي ؽي ظى
ى
/  ،ٚإٍف مبخى ٝؽ٦خى األػهَّ  ؛، ٚإٍف ٚيًى٢ى أ ٤ٞٚخى

ٟى إًيَّةقي ) يٍذي ُى ٍخ
ى
٥ي أ ر٬ٍى يٍتىيًن إًيَّةقي  ،ادلِّ ُى ٍخ

ى
٦خى ٗري األػهِّ (كىأ ٤ٞٚخ/  ؛، كإٍف مبخى ٝؽَّ

يٍذي٫ي ) ُى ٍخ
ى
يٍذي٫ي إًيىٌةمى  أ ُى ٍخ

ى
، كىأ ة مبخى يف ا٩ٛىةؿً ) /كإحل٫ً أمةرى ثٞٮهلً  (،إًيَّةؾى ٨ٍ٦ ٦ى ك٬ؾا  (،كٝؽِّ

م ذ٠ؿىق ٣حفى ىلع إَال٫ًٝ  ث٢ إ٧َّ٩ة ْيٮزي دٞؽي٥ي ٗرًي األػهِّ يف اال٩ٛىةًؿ ٔ٪ؽى أ٨ً٦ٍ  ،اذلَّ
ـٍ  ،ال٤َّبًٍف  ٙى ٣بفه ل٥ ْي ٟى إً )ٚإٍف ٤ٝخى  ؛ٚإٍف ًػي يٍذي ُى ٍخ

ى
يٍؽه أ ـٍ دٞؽي٥ي (2)(يَّةقي زى ، ل٥ٍ ْي

يٍذى٫ إًيَّةؾى )٢ ٚال دٞ ،ا٣٘ةاًت  ُى ٍخ
ى
يٍؽه أ . (؛زى أػٮذه أك آًػؾه ٤ٍٕى٥ ٢٬ زيؽه ٦ى  أل٫َّ٩ ال حي

 

 ."ةمػيُة٩ن  ٔ٪ػؽ٥٬ ص٤ٕػين ابلةَػ٢ أفٌ  أراد، كٝةؿ يف ٦ٕ٪ػة/ "(;;6/5) الث٨ األزري اجل٭ةيح يف ٗؿيت احلؽير (1)
  (.>;/6كاألزؿ ذ٠ؿق اث٨ ٝذحجح يف ٗؿيت احلؽير ثؽكف إق٪ةد )

)كأرا٧٬ين(/ الٮاك/ ظؿؼ ُٔٙ. أرل/ ٢ٕٚ ٦ةيض، ك٬ػ٥/ ًػ٧ري يف دمػ٢ ٩ىػت ٦ٕٛػٮؿ ثػ٫ أكؿ،  اإلعـزاب:  
اجلٮف/ ل٤ٮٝةيح، كاحلةء/ ٧ًري يف دم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ زةف. )ابلة٢َ(/ ٚة٢ٔ مؿٚٮع. )مػيُة٩ة(/ ٦ٕٛػٮؿ ثػ٫ ك

 زة٣ر. كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح ٦ُٕٮٚح ىلع ٦ة ٝج٤٭ة ٚيه يف دم٢ ٩ىت ٦س٤٭ة؛ أل٩٭ة كإٝذةف يف صٮاب ا٣ٞٮؿ املذٞؽـ.
/ ٬ػ٥. كاثلػةين/ يػةء املػذلك٥. كاثلة٣ػر/ االقػ٥ أف ا٢ٕٛ٣ "أرل" دٕؽل إىل زالزح ٦ٕٛػٮالت، األكؿ وجْ االستداله: 

أػػه  -ك٬ٮ يةء املػذلك٥  -٧٤ٚة اكف اثلةين  ،كاملٕٛٮالف األكالف ٣حف أو٤٭٧ة املجذؽأ كاخلرب ة/ا٣ْة٬ؿ، ميُة٩ن 
، ٚػاكف ٦ػ٨ الٮاصػت أف يٞػةؿ/ اال٩ٛىةؿ كصت –ك٬ٮ ٧ًري ا٣٘ةات ا٣ٕةاؽ ىلع األرٝةء  -٨٦ األكؿ )٥٬(، 

كو٢ ٚٞةؿ/ أرا٧٬ػين،  ڤ ٫ميُة٩ة، ٧٠ة ٩ٞٮؿ/ ادلر٥٬ أُٔةق ا٣٘ين إيةم أك إيةؾ، ٗري أ٩أرا٥٬ ابلة٢َ إيةم 
 أرصط. ٣س٨ ا٣ٛى٢ ،كٝؽ أصةز الٮو٢ ٝٮـ ٨٦ اجلعٮيني ا٣ٞؽ٦ةء

 ٧٠ة دؿل يف ٦سةؿ النةرح، ألكخ دؿل إ٧٩ة يٞٓ ال٤بف ٚي٧ة إذا اكف لك ٨٦ املٕٛٮ٣ني يى٤ط أف يسٮف ٚةٔالن  (2)
ا، أ٦ة حنػٮ )ادلر٬ػ٥ أُٔيذػ٫ ا كيى٤ط أف يسٮف ٦أػٮذن ى٤ط لك ٦٪٭٧ة أف يسٮف آػؾن ا يأف املؼةَت كزيؽن 

 ؿ.ـ أك دأػَّ ؿ، كادلر٥٬ ٦أػٮذ دٞؽَّ أك دأػَّ  ـى ٞؽَّ دى  ألف املؼةَت آػؾه  ؛إيةؾ( أك )ادلر٥٬ أُٔيذٟ إيةق(  ٚال ٣بف
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ــــ ـَْم َْٚى ـــ ْ ـــِح ال ْتَج ـــةِد الْؿ   َ  َو يِف احٌتَ
 

ْلــُت عِلــ٫ِ َوْوـــ (67) َ٘ ـُْط ا٣ْ ــْؽ يُبِلــ  َ  َوَٝ

ٓى ٧ًريافً   دجح ،كٌل٩ىة ٦٪ىٮبنيً  ،إذا اصذ٧ ؽا يف الؿُّ ٠أٍف يسٮ٩ىة  - (1)كاحتَّ
ـي ا٣ٛى٢ي يف أظًؽ٧٬ة -ملذلك٧ِّني، أك خمىةَجني، أك اغابني  يٍتىيًن )ٚذٞٮؿ  ،ٚإ٫َّ٩ ي٤ـ ُى ٍخ

ى
أ

ٟى إًيىٌةؾى  ،إًيَّةم يٍذي ُى ٍخ
ى
أ يٍذي٫ي إًيَّةقي  ،كى ُى ٍخ

ى
٧ريي٨ً  (،كىأ ٌَّ ٚال  ،كال ْيٮزي ادِّىةؿي ال

يٍتىً٪حيًن )دٞٮؿ ُى ٍخ
ى
خٍ  ،أ

ى
ال أ ٮقي كى يٍذي٭ي ُى ٍخ

ى
الى أ ، كى ٟى يٍذيػ١ى ٙى  (،ُى ٥ٍٕ٩ إٍف اك٩ىة اغابنًي كاػذ٤

٭٧ة ٍٚٞؽ يذَّىالف ْي ٍٛ ٧ةقي )حنٮ  ،٣ يٍذي٭ي ُى ٍخ
ى
٥ي أ اًف ادٌلر٬ٍى يٍؽى َـّ  كإحل٫ أمةرى ثٞٮهًل يف الاكٚيًح/ (،ال

ــ٧َِ٪ْخ   ًَ َٓ اْػــذِ ِم ٦َــة، َوَصْــَٮ    ٦َــ
 

ـــْخ   ٌَ ـــوَرةُ اْقَذ ـــة٥ُ٬ُ اْْرُض   الٌوُ  إِيٌ
زًٍجخى ٬ؾا ابليخي يف ثًٕي نكًغ األ٣ٛيحً  

ي
كحنٮ )كأمةرى ثٞٮهل  ،ك٣حفى ٦٪٭ة ،كرب٧َّة أ

ٓو ْيتي ٚي٫  ٦٪ٛىالن  إىل أفَّ االديةفى ثةل٧ٌريً  (.. إىل آػًؿ ابليًخ .٧ً٪خ يف مًٮ
 هل/٠ٞٮ ،ادِّىةهل رضكرةن 

ــ٧ِ٪َْخ  ًَ ْمــٮَاِت َٝــْؽ 
َ
ــِر الــٮَارِِث اْ ِٔ  ثِةذَة

 
ْرُض  

َ
ــــــة٥ُ٬ُ اْ ٬َــــــةرِيؿِ  إِيٌ ٌِ   يِف َد٬ْــــــِؿ ا

ـ ذ٠ؿي ذلٟ.   كٝؽ دٞؽَّ
 

 

 

ٝيٮد٧٬ة ٠ٮف أظؽ ال٧ٌريي٨  ٝٮؿ اجلة٥ّ )كيف احتةد الؿدجح..( ٬ؾا ػةص ثجةب )ق٤٪ي٫( ك)ػ٤ذجي٫(؛ ألف ٨٦ (1)
٧٠ة دٞػؽـ  ،ث٢ ْيٮز أف يٮصؽ اق٥ ّة٬ؿ ،أػه ٚ٭ؾا دمرتزق، خبالؼ ثةب )اكف( ٚإ٫٩ ال ينرتط ٚي٫ ٧ًرياف

 اتل٧سي٢ ث٫. 
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ــُ ِمْ  ــ٢ ا٣ ْٕ ِٛ َٓ ا٣ ــ ــِف ٦َ ْٛ ــة انلٌ ــ٢َ يَ  َوَقْج
 

ـــ٥ْ  (68) ِْ ــْؽ ٩ُ ــ( َٝ ــٍح َو)٣َحِْق ـــٮُن وَِٝةيَ ُ٩ 

يكُلَّ ٩ٮفى الٮٝةيحً  ةإذا ادَّى٢ى ثة٢ًٕٛ٣ يةءي املذلك٥ِّ حلٞذ٫ لـك٦ن   ٟى  ،٩ٮفه ت  ؛كق٧يٍخ ثؾل
ٍكًؿ٦ٍيًن )كذلٟ حنٮ  ،٢ٕٛ٣ى ٨٦ ال١رسً أل٩َّ٭ة دىيق ا

ى
يًن، كىأ ييٍسًؿ٦ي يًن، كى ٦ى ٍكؿى

ى
ءى كٍٝؽ صة (أ

كذن  ؾي ( مي ٓى )٣ىحٍفى ة ٝةؿى النةٔؿ/ ،اظٍؾٚي٭ة ٦ ٧ى     ٠ى

ـــحِف  -17 ٌُ ـــِؽ ا٣ َِٕؽي ـــْٮٌِل ٠َ َ ـــَؽْدُتٝ  َٔ 
 

ـــ  ـــَؿاُم يَلْ ـــْٮُم ال١ِ َٞ ـــَت ا٣  (1)ِق ـإِْذ َذ٬َ
 

 ٢ٍ ٕىضت/ ٬ى ٙى يف أ٢ًٕٚ اتلَّ ـٍ الدى كاٍػذي٤ً ٫ي ٩ٮفي الٮٝىةيًح أ ٦ي ـى ٍ٤   

 

لؿؤبح ث٨ ا٣ٕضةج، ك٣حف  -س(  م٬ؾا ابليخ نكج٫ مجةٔح ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ك٦٪٭٥ اث٨ ٦٪ْٮر يف ا٣ٕؿب )ط  -17 (1)
ـق، كل١مٮصٮدن   ٪٫ مٮصٮد يف زيةدات ادليٮاف.ا يف ديٮاف رص

ثٛػذط ا٣ُػةء  -)٠ٕؽيؽ( ا٣ٕؽيؽ اك٣ٕؽد، يٞةؿ/ ٥٬ ٔؽيؽ ا٣ػرثل، أم ٔػؽد٥٬ ٦سػ٢ ٔػؽدق. ك)ا٣ُػحف(  المغـة:  
م٢ ال١سري، كٝػةؿ اثػ٨ ٦٪ْػٮر/ )كاػذ٤ٛػٮا يف  -امل٭٤٧ح، كق١ٮف احلةء املس٪ةة ٨٦ حتخ، كيف آػؿق قني ٦٭٤٧ح  الؿَّ

 ّ٭ؿ األرض ٨٦ األ٩ةـ ٚ٭ٮ ٨٦ ا٣ُحف، كٝةؿ ثٌٕ٭٥/ ث٢ ٬ٮ لك ػ٤ٜ دٛكري ا٣ُحف، ٚٞةؿ ثٌٕ٭٥/ لك ٨٦ ىلع
)٣حيس( أراد ٗريم، اقػتسىن ٩ٛكػ٫ ٠سري ا٣جك٢ حنٮ اجل٢٧ كاذلثةب كاهلٮاـ، كٝي٢/ يٕين ال١سري ٨٦ الؿم٢ (ا٬. 

كيه الؿكايػح * ٔ٭ـؽي ثٞـٮٌل ٠ٕؽيـؽ ا٣ُـحف * ٨٦ ا٣ٞٮـ ال١ؿاـ اذلي٨ ذ٬جٮا، ٬ؾا كيؿكل وؽر النة٬ؽ/ 
 عيعح املٕىن.الى

يٛؼؿ ثٞٮ٫٦، كيذعرس ىلع ذ٬ةث٭٥، ٚيٞٮؿ/ ٔ٭ؽم ثٞٮَل ال١ؿاـ ال١سريي٨ ٠ػرثة تنػج٫ ٠ػرثة الؿمػ٢ الـىعٍ::  
 ظةو٢، كٝؽ ذ٬جٮا إال إيةم، ٚإ٩ين ثٞيخ ثٕؽ٥٬ ػ٤ٛةن ٔ٪٭٥.

صةر )ٔؽدت( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. )ٝٮَل( ٝٮـ/ ٦ٕٛٮؿ ث٫، كٝٮـ مٌةؼ كيةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫. )٠ٕؽيؽ(  اإلعزاب: 
ؽيػؽ مٌػةؼ.  كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ وٛح ملٮوٮؼ دمؾكؼ كاتلٞػؽيؿ/ ٔػؽدد٭٥ ٔػؽا ٦سػ٢ ٔؽيػؽ، ٔك
ك)ا٣ُحف( مٌةؼ إحل٫. )إذ( ّؿؼ داؿ ىلع الـ٦ةف املةيض، ٦ذ٤ٕٜ ثٕؽدت. )ذ٬ت( ٕٚػ٢ ٦ػةض. )ا٣ٞػٮـ( 

ٝه داؿ ىلع ٚة٫٤ٔ. )ال١ؿاـ( وٛح هل، كاجل٤٧ح يف دم٢ صؿ ثإًةٚح ا٣ْؿؼ إحل٭ة. )٣حيس( ٣حف/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ة
ة دٞؽيؿق/ ٬ٮ يٕٮد ىلع ابلٕي املٛ٭ٮـ ٨٦ ا٣ٞٮـ، كاحلةء ػػربق ٦جػين االقتس٪ةء، كاق٫٧ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبن 

 ىلع الك١ٮف يف دم٢ ٩ىت.
 كال ا ٦ذىػالن / ٚإ٫٩ أَت خبػربق ًػ٧رين أ٦ة األكؿٰ( ػيف ٬ؾا ابليخ مة٬ؽاف، كُل٧٬ة يف ٣ِٛ )٣حك الظاِد فيـْ:  

أف يٞٮؿ/ ذ٬ت ا٣ٞٮـ  -ىلع ٦ؾ٬ج٭٥ ٬ؾا  -، ٚاكف ْيت ٤ٔي٫ أف يسٮف إال ٦٪ٛىالن  ْيٮز ٔ٪ؽ مج٭ؿة اجلعةة
 ال١ؿاـ ٣حف إيةم.

ظير ظؾؼ ٩ٮف الٮٝةيح ٨٦ ٣حف ٦ٓ ادىػةهلة ثيػةء  -ك٬ٮ اذلم صةء النةرح ثةبليخ ٨٦ أص٫٤ ٬٪ة  - كاثلةين 
 ٧ة دٞؽـ.٠ؿ٩ةق ٚياملذلك٥، كذلٟ مةذ ٔ٪ؽ اجل٧٭ٮر اذلي٨ ذ٬جٮا إىل أف )٣حف( ٢ٕٚ، كا٩ْؿ ٦ة ذ
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ٮ اهلل)/ ٚذٞٮؿ ٍٛ يًن إًىل خى ؿى ٞى ٍذ
ى
ًٮ اهلل ،٦ة أ ٍٛ ؿًم إًىلى خى ٞى ٍذ

ى
ة أ ٦ى ٭ة  (،كى ٔ٪ؽى ٨٦ ال ي٤زت٦ي

ـي  ،ٚي٫ عيط ن٩َّ٭ة د٤ـ  .(1) كالىَّ
 
 
 

 

 

اخلالؼ ثني ابلرصيني كال١ٮٚيني يف اٝرتاف ٩ٮف الٮٝةيح ثأ٢ٕٚ يف اتلٕضت ٦جين ىلع اػذالٚ٭٥ يف أ٫٩ ٬ٮ اقػ٥ أك  (1)
ٚٞةؿ ال١ٮٚيٮف/ ٬ٮ اق٥، كىلع ٬ؾا ال دذى٢ ث٫ ٩ٮف الٮٝةيح؛ أل٩٭ة إ٧٩ة دؽػ٢ ىلع األٕٚةؿ تلٞي٭ة ال١رس  ٢ٕٚ،

 رصيٮف/ ٬ٮ ٢ٕٚ، كىلع ٬ؾا ْيت ادىةهل ث٪ٮف الٮٝةيح تلٞي٫ ال١رس.اذلم ٣حف ٦٪٭ة يف يشء. كٝةؿ ابل
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ــــَؽَرا ـــِت( ٩َ ــــة َو)يَلْ ـــِي( ََٚن  َو)يَلْتَ
 

ــْف وَ  (69) ١ِ ْٔ ــ٢َ ا ٌٕ َ٣ ْٓ ـــ َ َو٦َ ـٌ ـــَؼ ــ٨ْ ٦ُ  اُ 

ؿَارً   ُِ ــــ ًْ ــــةِت، وَا ــــة ايِف اْذَةقَِل َٛ ٌٛ  َػ
 

ـــة (71) َٛ ـــْؽ َق٤َ ــُي ٦َــ٨ْ َٝ ْٕ  ٦ِــيَّلل وََعــيَّلل َ 
ٓى احلؿكًؼ   ٚؾ٠ؿى )حلخ( كأفَّ ٩ٮفى  ،ذ٠ؿى يف ٬ؾي٨ً ابلحذنًي ظس٥ى ٩ٮًف الٮٝةيًح ٦

ؾؼ ٦٪٭ة، إال ٩ؽكرن ال  ٠ٞٮهل/ ؛اٮٝةيًح ال حتي
ـــةَُم/ -18 ـــِح َصـــةثٍِؿ إِْذ َٝ ـــِت  ٧ُ٠َْ٪َل  يَلْ

 

ـــةِِل.  ـــ٢ٌ ٦َ ُٙ ُص ـــ د٤ِْ
ُ
ـــةِد٫ُٚ وأ َو

ُ
 (1)أ

 

 

ث٭ؾا االق٥، كٌلف اق٫٧ يف اجلة٤٬يػح ٝجػ٢ ٬ػؾق  ملسو هيلع هللا ىلص٬ؾا ابليخ لـيؽ اخلري ا٣ُةيئ، ك٬ٮ اذلم ق٧ةق اجليب  - 18 (1)
 ة.ا٣تك٧يح زيؽ اخلي٢؛ أل٫٩ اكف ٚةرقن 

ٌة اق٥ ل٤ذ٧ين، كامل٪يػح املنػج٭ح ث٧٪يػح صػةثؿ اذلم دذ٧٪ةق، كيه أي ء٪يح( ث٥ٌ ٚك١ٮف اق٥ ل٤يش)ال٧ي  المغـة:  
 دٞؽـ ذ٠ؿ٬ة يف ثيخ ٝج٢ ثيخ النة٬ؽ، كذلٟ يف ٝٮهل/

ـََ َ   ـَـــــــــــــــــــــٌؽ َزْيـــؽاً ٚـــ ي ـْ  د٧َـــىٌن َم
 

ــــــَٮاِِل   َٕ َٙ ا٣ ــــــ ــــــٍح إَِذا اْػَذ٤َ َٞ ِ ــــــة ز َػ
َ
 أ

ـــــِح صَ   ــــــ٧ُ٠َْ٪ل ـــــةَُم/ــــــ ـــــِت  ةثٍِؿ، إِْذ َٝ  يَلْ
 

ــــ  ِٞ ْٚ
َ
َوــــةِد٫ُُٚ وَأ

ُ
 ٢ٌ ٦َـــــــــــــــةِلـــــــُؽ صُ أ

 دََ َقْلَ٪ـــة، َع٧َــــة ٠ٌُ٪ـــة َقـــــــــــــــــــَٮاءَ  
 

ـــــةُمِ   ــــةٍُم حِلَــــ ــــ٨ْ َظ ــــٌؿ َع ــــ٨ْ َػ  َو٣ِك
 َولَـــــْٮاَل َٝـــــْٮهُل/ يَةَزْيــــــُؽ َٝــــــــــــْؽِ   

 
ــــ ِل  ـــَٮْيؿةُ ثِةملـــــــــــــــــ ـــْخ ٩ُ ـــْؽ َٝة٦َ َٞ َ٣ 

ـ٧ٌَة اوَ   ــــــ ــــــ٫ُ ٣ ــــــ١ْ١َُخ ـَِلةثَ ـَةَم ــــــ ْل٪ َٞ 
 

ــــؿِِد ا٣ـــــ٧ََ٭ـةِ َقخلِــــــــــــــــــــــَ ُمِ   ٌُ  ث٧
ـ٥ٔ أ٫٩ إذا ٣ٞي٫ ٩ةؿ ٦٪٫، ٧٤ٚػة    )مـيؽ( ثٛذط املي٥ كق١ٮف الـام/ رص٢ ٨٦ ثين أقؽ، كٌلف يذ٧ىن ٣ٞةء زيؽ كي

ف يف دالٝية َٕ٪٫ زيؽه َٕ٪ح ٚٮىل ٬ةربةن )أػة زٞح( أم وةظت كزٮؽ يف ٩ٛكػ٫ كاوػُجةر ىلع ٦٪ةز٣ػح األٝػؿا
ٓ الك٪ةف ٨٦  الؿ٦ط، كاػذالٚ٭ة/ ذ٬ةث٭ة يف ص٭ػح ا٣ٕػؽك كدليب٭ػة احلؿب )ا٣ٕٮايل( مجٓ اعحلح، كيه ٦ة يٌل مًٮ

٤جػ٫. )كأد٤ػٙ( يػؿكل  ٔ٪ؽ ا٨ُٕ٣. )صةثؿ( رص٢ ٨٦ ُٗٛةف، اكف يذ٧ىن ٣ٞةء زيؽ، ٧٤ٚػة دالٝيػة ٝ٭ػؿق زيػؽه ٗك
 )كأٚٞؽ(.

ة ة منػةث٭ن وٮؼ دمؾكؼ، كاتلٞؽيؿ/ د٧ىن مـيؽ د٧٪ين )٧٠٪يح( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ وٛح ملٮ اإلعـزاب:  
مل٪يح صةثؿ، ك٦٪يح مٌةؼ. ك)صةثؿ( مٌةؼ إحل٫. )إذ( ّؿؼ ل٧٤ةيض ٨٦ الـ٦ةف. )ٝةؿ( ٢ٕٚ ٦ةض، كٚة٤ٔػ٫ 
٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازان دٞؽيؿق/ )٬ٮ( يٕٮد إىل صةثؿ، كاجل٤٧ح يف دم٢ صؿ ثإًةٚح إذ إحل٭ة. )حليت( حلخ/ ظؿؼ 

اق٫٧، ٦جين ىلع الك١ٮف يف دم٢ ٩ىت. )أوةدؼ( ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكػترت د٨٧ ك٩ىت، كاحلةء 
ٚي٫ كصٮبةن دٞؽيؿق/ أ٩ة، كاهلةء ٦ٕٛٮؿ ث٫، كاجل٤٧ح يف دم٢ رٚٓ ػرب حلخ. )كأٚٞؽ( الػٮاك ظةحلػح، كأٚٞػؽ/ ٕٚػ٢ 

، كدٞؽيؿق/ كأ٩ػة مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبةن دٞؽيؿق/ أ٩ة، كاجل٤٧ح يف دم٢ رٚٓ ػرب ملجذؽأ دمؾكؼ
أٚٞؽ، كمج٤ح املجذؽأ كػربق يف دم٢ ٩ىت ظةؿ. )ص٢( ٦ٕٛٮؿ ثػ٫ ألٚٞػؽ، كصػ٢ مٌػةؼ ك٦ػةؿ ٦ػ٨. )٦ػةيل( 

 = مٌةؼ إحل٫، ك٦ةؿ مٌةؼ كيةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫.
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ۅ  ۅ     ﴿ٝةؿ اهلل دٕةىل/  ،كب٫ كردى ا٣ٞؿآفي  ،كال١سريي يف لكةًف ا٣ٕؿًب زجٮدي٭ة

 . (1)[7; ]ا٣جكةء/ ﴾ۉ  

( ٚؾ٠ؿى ن٩َّ٭ة ث١ًٕف حلخى  ة )٢ٕ٣َّ ٬ة ٨٦ اجلُّٮًف  ،كأ٦َّ -٠ٞٮهل دٕةىل ٚة٣ٛىيطي جتؿيؽي
ٮفى   ،كي٢ُّٞ زجٮتي اجلُّٮفً  ،(2)[:7]اغٚؿ/  ﴾گ  گ  گ  ﴿ /-ظاكيحن ٨ٔ ٚٔؿ

 

ٝٮهل )حليت( ظير ظؾؼ ٩ٮف الٮٝةيػح ٦ػ٨ حلػخ اجلةوػجح حلػةء املػذلك٥، كّػة٬ؿ الكـ املىػ٪ٙ  الظاِد فيْ:  =
٦ػؾ٬ت ا٣ٛػؿاء ٦ػ٨ احلؾؼ ٣حف بنةذ، كإ٧٩ة ٬ٮ ٩ةدر ٤ٝي٢، ك٬ؾا اللُكـ ىلع ٬ؾا الٮص٫ ٬ٮ كالنةرح أف ٬ؾا 

٪ؽق أف جتئ ث٪ٮف الٮٝةيح ٦ٓ حلخ، ث٢ ْيٮز ٟل يف الكػٕح أف درتًل٭ػة، كإف اكف اإلديػةف ث٭ػة أكىل،  إ٫٩ ال ي٤ــٔ  اجلعةة،ٚ 
ة٣خ النٕؿاء  ةؿ/ )كٝؽٝ  جةرة قحجٮي٫ دٛيؽ أف دؿؾ اجلٮف رضكرة ظيرٝ  حلػيت( إذا اًػُؿكا ٠ػأ٩٭٥ مػج٭ٮق ثةالقػ٥  ٔك

ةريب( ا٬، كا٩ْؿ رشح النة٬ؽ ) ةلٮا/ )اٌل  ( اآليت.65ظيرٝ 
)ية(/ ظؿؼ دججي٫. )حلتين(/ ظؿؼ د٨٧ ك٩ىت، كاجلٮف/ ل٤ٮٝةيح، كيةء املذلك٥/ ٧ًري يف دم٢ ٩ىت اقػ٥  اإلعـزاب:  (1)

املذعؿًلح، كاتلةء/ ًػ٧ري يف دمػ٢ رٚػٓ  حلخ. )٠٪خ(/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه ٦جين ىلع الك١ٮف الدىةهل ثذةء ا٣ٛة٢ٔ
ك٬ٮ مٌةؼ، كاهلةء/ ٧ًري يف دم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫. كاملػي٥/ ٔال٦ػح  اق٧٭ة. )٦ٕ٭٥(/ ٦ٓ ّؿؼ ماكف ٦٪ىٮب،

مجٓ اذل٠ٮر، كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب اكف، كمج٤ح اكف ك٧ٕ٦ٮحل٭ة يف دم٢ رٚٓ ػرب حلخ، كمج٤ح حلخ 
ؿاب. )ٚأٚٮز(/ ا٣ٛةء يه ٚةء الكبجيح، ظػؿؼ ُٔػٙ، ٚػأٚٮز/ ٕٚػ٢ ك٧ٕ٦ٮحل٭ة، اقتب٪ةٚيح ال دم٢ هلة ٦ ٨ اإٔل
ة دٞػؽيؿق/ أ٩ػة، ة ثٕؽ ٚةء الكبجيح ثة٣ٛذعح، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكػترت كصٮبنػمٌةرع ٦٪ىٮب ثأف امل٧ٌؿة كصٮبن 

ؿاب، كاملىؽر املؤكؿ ٨٦ أف ك٦ػة ثٕػؽ٬ة ٦ُٕػٮؼ  كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ احلؿيف ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل
املىؽر املذىيؽ ٨٦ ا٢ٕٛ٣ ثٕؽ حلخ، كاتلٞؽيؿ/ حلخ يل ٠ٮ٩ةن ٦ٕ٭٥ ٚٛٮزان، كاجل٤٧ح/ ية حلتين ٠٪خ ٦ٕ٭ػ٥ ىلع 

 ٚأٚٮز... إ٣غ ٦ٞٮؿ ا٣ٞٮؿ ٣ٞٮهل دٕةىل الكةثٜ حلٞٮ٨٣. )ٚٮزان(/٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ. )ْٔي٧ةن(/وٛح ٦٪ىٮبح ثة٣ٛذعح.
 زجٮت ٩ٮف الٮٝةيح ٦ٓ حلخ ، ك٬ٮ ٠سري مةآ. وجْ االستداله: 

(/ ظؿؼ دؿج ك٩ىت، كاحلةء/ ٧ًري يف دم٢ ٩ىت اق٥ ٣ٕػ٢. )أث٤ػٖ(/ ٕٚػ٢ مٌػةرع مؿٚػٮع  اإلعزاب: (2) )٣ٌٕلِّ
ة دٞؽيؿق/ أ٩ة، كاجل٤٧ػح ا٤ٕٛ٣يػح يف دمػ٢ رٚػٓ ػػرب ٣ٕػ٢، كمج٤ػح ٣ٕػ٢ ثةل٧ٌح، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮبن 

، كاتلٞػؽيؿ/اث٨ يل [:7 ]اغٚػؿ/ ﴾ک  ک  ک  گ   ﴿ك٧ٕ٦ٮحل٭ة يف دم٢ ٩ىت ظةؿ ٨٦ احلةء يف ٝػٮهل الكػةثٜ/ 
ة ٦٪٫ ث٤ٮغ األقجةب. )األقجةب(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب ثة٣ٛذعح. )أقػجةب(/ ثػؽؿ ٦٪ىػٮب، ك٬ػٮ ة راصين رصظن 

مٌةؼ.)الك٧ٮات(/ مٌةؼ إحل٫.)ٚأ٤َٓ(/ ا٣ٛةء يه ٚةء الكبجيح، ظؿؼ ُٔٙ. أ٤َٓ/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب 
صٮبة دٞؽيؿق/ أ٩ة، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ ثأف امل٧ٌؿة كصٮبةن ثٕؽ ٚةء الكبجيح، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ك

ؿاب. كاملىؽر املؤكؿ ٨٦ أف ك٦ة ثٕؽ٬ة ٦ُٕٮؼ ىلع املىؽر املذىيؽ ٨٦ ٣ٌٕل أث٤ٖ،  احلؿيف ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل
كاتلٞؽيؿ/ ٣ٌٕل يسٮف يل ث٤ٮغ لألقجةب الك٧ٮات ٚةَالع ٦ين ىلع هلإ مٮىس. )إىل(/ ظؿؼ صػؿ.)هلإ(/ اقػ٥ 

 ٌةؼ، كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ثػ "أ٤َٓ".)مٮىس(/ مٌةؼ إحل٫.دلؿكر ثإىل ك٬ٮ م
 ."حلخ"يةء املذلك٥ ٚعؾٚخ ٩ٮف الٮٝةيح ٨٦ ٢ٕ٣ ك٬ٮ ال١سري النةآ، خبالؼ  ٍخ جى ىى ٩ى  "٢ٕ٣"أف  وجْ االستداله: 
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ةًٔؿ/  ٠ٞٮًؿ النَّ
ـــِي  -19 ٌ٤َٕ ـــُؽوَم؛ ٣َ َٞ ـَاِ  ا٣ ـــ ِع

َ
ـــُخ/ أ ْ٤ ُٞ  َع

 

ـــرْبً   ـــة َق ٍ  ثَِ٭ ـــ ُػ
َ
ـــؽِ  اأ ـــَلَي ٦َةِص  ْ

َ
ْ(1) 

 

 ،أم/ يف ثةيق أػٮاًت حلخى ك٢ٕ٣َّ ػ كيه/ إفَّ  ،ثي٥َّ ذ٠ؿى ن٩َّٟ ثةخليةًر يف ابلةٝيةًت 
٩َّيًن، كل١ًينِّ كل١ً٪َّيًن )ك٣س٨َّ ػ ٚذٞٮؿ/  ،كًلأفَّ  ،كأفَّ 

ى
ينِّ كًلأ

ى
 .(إينِّ كإ٩َّيًن، كنينِّ كن٩َّيًن، كًلأ

٨ٍ )ز٥َّ ذ٠ؿى أفَّ   ينِّ ػ ثة٣تَّنؽيًؽ ػ  ؛د٤ـ٦٭٧ة ٩ٮفي الٮٝةيحً   (٨ٍ٦ً، كخى ٚذٞٮؿ/ ٦ينِّ ٔك
ًٙ ػ ك٬ٮ مةذه  ،ك٦٪٭٥ ٨٦ حيؾؼي اجلٮفى  يًن ػ ثةتلَّؼٛي  النةٔؿ/ ٝةؿ ،ٚيٞٮؿ/ ٦يًن ٔك

ـــِي  -21 َٔ ـــْ٪ُ٭٥ َو ـــةا٢ُِ َع ـــة الَك ق َ٭
َ
 ا

 

ــِي   ــحُْف ٦ِ ــحَْف َواَل َٝ ــ٨ْ َٝ ــُخ ٦ِ   (2)لَْك
 

 

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -19 (1)
ٗريؾ ٦ة يجذٛٓ ث٫ ٦ٓ ثٞةء ٔي٪٫ ز٥  ٧٬ُٰٕة أمؿ ٨٦ ا٣ٕةريح، كيه أف دي )أٔرياين( كيؿكل "أٔريكين" كُل المغة: 

٥ ادلاؿ املؼٛٛح اآل٣ح ا٣يت ي٪ضؿ ث٭ة اخلنت. )أػٍ ث٭ة( أم أحنخ ث٭ة،  يؿدق إحلٟ. )ا٣ٞؽكـ( ثٛذط ا٣ٞةؼ ًك
ي٧٘ػؽ كأو٢ اخلٍ ٨٦ ٝٮهل٥/ ػٍ ثأوج٫ٕ يف الؿم٢. )ٝربا( املؿاد ث٫ اجل٨ٛ، أم ا٣ٞؿاب، ك٬ٮ اجلػؿاب اذلم 

 
ى
 ٦ةصؽ( لكيٙ وٞي٢. يى يى بٍ ٚي٫ الكيٙ. )أل

)٤ٞٚخ( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. )أٔرياين( أٔريا/ ٢ٕٚ أمؿ ٦جين ىلع ظػؾؼ اجلػٮف، كاأل٣ػٙ ًػ٧ري االزجػني  اإلعـزاب:  
ريا )٤ٕ٣ػين( ٣ٕػ٢/ ظػؿؼ ريا. )ا٣ٞؽكـ( ٦ٕٛٮؿ زةف أٔل د٤ٕيػ٢  ٚة٢ٔ، كاجلٮف ل٤ٮٝةيح، كاحلةء ٦ٕٛٮؿ أكؿ أٔل

ة دٞػؽيؿق/ أ٩ػة، ك٩ىت، كاجلٮف ل٤ٮٝةيح، كاحلةء اق٧٭ة. )أػٍ( ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚيػ٫ كصٮبنػ
ػػٍ ألكمج٤ح املٌةرع كٚة٫٤ٔ يف دم٢ رٚٓ ػرب ٢ٕ٣. )ث٭ة( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثأػٍ. )ٝػربا( ٦ٕٛػٮؿ ثػ٫ ل

ال٦ح صؿق ا٣ٛذعح ٩يةثح ٨ٔ ال١رسة؛ أل٫٩ اق٥ ال ي٪رصػؼ،  )ألثيي( الالـ ظؿؼ صؿ، كأثيي دلؿكر ث٭ة، ٔك
كاملة٩ٓ هل ٨٦ الرصؼ الٮوٛيح ككزف ا٢ٕٛ٣، كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ وػٛح ٣ٞػرب. )٦ةصػؽ( وػٛح 

 ثيي، دلؿكر ثةل١رسة ا٣ْة٬ؿة.أل
      ٝٮهل )٤ٕ٣ين( ظير صةء ث٪ٮف الٮٝةيح ٦ٓ ٢ٕ٣، ك٬ٮ ٤ٝي٢.  الظاِد فيْ: 

ػٓ اجلعػٮيني، كٝػةؿ اثػ٨  ك٬ؾا ابليخ أيٌة ٨٦ النٮا٬ؽ -21 (2) املض٭ٮؿ ٝةا٤٭ة، ث٢ ٝةؿ اث٨ اجلة٥ّ/ إ٫٩ ٨٦ ًك
ككص٫ تن١ٟ ٬ؾي٨ ا٣ٕةملني املعٞٞني يف ٬ؾا ابليخ أ٩ػ٫ ٝػؽ   "ءكيف اجلٛف ٨٦ ٬ؾا ابليخ يش" /٬نةـ ٔ٪٫

٨( كأَت ث٭٧ة ىلع ٣٘ح ٗري من٭ٮرة ٨٦ ٣٘ػةت ا٣ٕػؿب، ك٬ػؾا يػؽؿ ىلع ٝىػؽ ذلػٟ  اصذ٧ٓ احلؿٚةف )٨٦ ٔك
 كدس٫ٛ٤.

اث٨ مرضػ ثػ٨ ٩ػـار،  -ث٭٧ـة كو٢ ك٩ٮف  -)ٝحف( ٬ٮ ٝحف ٔيالف أثٮ ٝجي٤ح ٨٦ مرض، كاق٫٧ اجلةس  المغـة:  
كٝحف ٬٪ة ٗري ٦٪رصؼ ل٧٤ٕ٤يح كاتلأ٩ير املٕ٪ٮم؛ أل٫٩ ث٧ٕىن ا٣ٞجي٤ح،  -ثيةء ٦س٪ةة حتذيح  -ك٬ٮ أػٮ إحلةس 

 = كبٌٕ٭٥ يٞٮؿ/ ٝحف اث٨ ٔيالف.
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ــــــُؽ َّلل  ــــــ٢ٌ، َوِ  َوِ  ٣َ ــــــُؽِ  َٝ َ٣  
 

ــِي  (71) ُْ ــْؽِ  وََق ــ َٝ ًٌ يْ
َ
ــْؾُم أ َ ــِ ْ احلْ ــْؽ يَ َ  ةٝ 

  

( إزجةتي اجلُّٮفً  ينِّ ي ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ﴿دٕةىل/  ٠ٞٮهلً  ،أمةرى ث٭ؾا إىل أفَّ ا٣ٛىيطى يف )دلى

  ،كي٢ُّٞ ظؾٚي٭ة ،(1)[:; ]ال١٭ٙ/ ﴾ٹ
ى
٨ٍ ٝؿأ يًن )٠ٞؿاءًة ٦ى ي ًٙ  (٨ٍ٦ً دلى كال١سريي (2)ثةتلَّؼٛي

( زجٮتي اجلَّٮف ،يف )ٝىؽٍ  ٍٍ رى يًن )حنٮ ،كى ٍُ رى ٰ ػ أم (ٝىٍؽيًن كى ًُ ٝى ٝىًؽم كى ، كي٢ُّٞ احلؾؼي حنٮ/ 
ٓى احلؾؼي كاإلزجةتي يف ٝٮهل/ ٍكيًب ػ كٍٝؽ اصذ٧  ظى

 

م. ةء اجلؽاء، ٦جين ىلع ال٥ٌ يف دم٢ ٩ىت، ك٬ة ل٤ذججي٫. )الكػةا٢( وػٛح أل)أي٭ة( أم/ ٦٪ةدل ظؾؼ ٦٪٫ ي اإلعـزاب:   =
ين( ٦ُٕٮؼ ىلع ٔ٪٭٥. )لكخ( ٣حف/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، كاتلػةء اقػ٧٭ة.  )ٔ٪٭٥( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثةلكةا٢. )ٔك
 )٨٦ ٝحف( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٣حف. )كال( الٮاك اعَٛح، كال ٩ةٚيػح )ٝػحف( ٦جذػؽأ. )٦ػين( صػةر

 كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب املجذؽأ، ك٬ؾق اجل٤٧ح ٦ُٕٮٚح ىلع مج٤ح ٣حف كاق٧٭ة كػرب٬ة.
 ا ل٤رضكرة. ٝٮهل )ٔين ك٦ين( ظير ظؾؼ ٩ٮف الٮٝةيح ٦٪٭٧ة مؾكذن  الظاِد فيْ: 

)ٝؽ(/ ظؿؼ حتٞيٜ. )ث٤٘خ(/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ىلع الك١ٮف، كاتلةء/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ. )٨٦(/  اإلعـزاب:  (1)
صؿ. )دلين(/ اق٥ ٦جين ىلع الك١ٮف يف دم٢ صؿ، كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ ث٤٘خ، ك٬ٮ مٌةؼ، ظؿؼ 

 كاحلةء/ ٧ًري يف دم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫. )ٔؾرا(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫.
 ٝؿأ ٩ةٚٓ كأثٮ ثسؿ ثذؼٛيٙ دلين ػ كمؽد ابلةٝٮف. (2)
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 حَجـنِي َٝـِؽيجَ ِؿ اخلُ ـَْٝؽِ َ ٨ْ٦ِ ٩َْىـ -21
 

 (1)]٣َحَْف اإل٦َةُم ثِةلٌنـِعْلِط ا٣ــ٤٧ُِْعِؽ  
 

 

 
 

 

ثين أ٦يح، ٦ػ٨ أرصػٮزة هل ي٧ػؽح ث٭ػة  يب خني٤ح محيؽ ث٨ ٦ةلٟ األرٍٝ، أظؽ مٕؿاء ٔرص٬ؾا ابليخ أل - 21 (1)
 احلضةج ث٨ يٮقٙ اثلٞيف، كيٕؿض ثٕجؽ اهلل ث٨ الـبري.

٤ج٫ لن٭ؿد٫، كيؿكل "اخلجحجػني"  -كًل٪حذ٫ أثٮ ػجيت-أراد ثةخلجحجني ٔجؽ اهلل ث٨ الـبري  المغة:  كمىٕجة أػةق، ٗك
اال٦ةـ إ٣غ( أراد ث٭ؾق اجل٤٧ح يؿيؽ أثة ػجيت كميٕذ٫. ك٦ٕىن )ٝؽين( ظكيب كًلٛةين. )٣حف  -ثىي٘ح اجل٧ٓ  -

 -٦ػٓ ذلػٟ-ث٨ يـيؽ، كٌلف  اتلٕؿيي ثٕجؽ اهلل ث٨ الـبري؛ أل٫٩ اكف ٝؽ ٩ىت ٩ٛك٫ ػ٤يٛح ثٕؽ مٮت ٦ٕةكيح
 .]ك٦س٢ ٬ؾا الٮوٙ ال ي٤يٜ أف يٞةؿ يف ظٜ أظؽ ٨٦ الىعةثح ريض اهلل ٔ٪٭٥[ ٦جؼالن ال دجي يؽق ثُٕةء.

أ، ٦جين ىلع الك١ٮف يف دم٢ رٚٓ، كاجلٮف ل٤ٮٝةيح، كٝػؽ مٌػةؼ )ٝؽين( ٝؽ/ اق٥ ث٧ٕىن ظكت ٦جذؽاإلعـزاب:   
كاحلةء ا٣يت ل٧٤ذلك٥ مٌةؼ إحل٫ ٦جين ىلع الك١ٮف يف دم٢ صؿ. )٨٦ ٩رص( صةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕػٜ ث٧عػؾكؼ 
ػرب املجذؽأ، ك٩رص مٌةؼ. ك)اخلجحجني( مٌةؼ إحل٫. )ٝؽم( ْيٮز أف يسٮف ٝؽ ٬٪ة اق٥ ٢ٕٚ، كٝػؽ ص٤ٕػ٫ 

ةرع ث٧ٕىن يسٛيين، كص٫٤ٕ ٗريق اق٥ ٢ٕٚ ٦ةض ث٧ٕىن ٠ٛةين، كص٫٤ٕ آػؿكف اقػ٥ اث٨ ٬نةـ اق٥ ٢ٕٚ مٌ
٢ٕٚ أمؿ ث٧ٕىن حل١ٛين، ك٬ؾا رأم ًٕيٙ صؽان، كيةء املذلك٥ ىلع ٬ؾق اآلراء ٦ٕٛٮؿ ثػ٫، كْيػٮز أف يسػٮف 

جل٤٧ػح "ٝؽ" اق٧ةن ث٧ٕىن ظكت ٦جذؽأ، كيةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫، كاخلرب دمؾكؼ، كمج٤ح املجذؽأ كػربق مؤًلػؽة 
ه. )اإل٦ةـ( اق٧٭ة. )ثةلنعيط( ابلةء ظؿؼ صؿ زااػؽ، النػعيط/ ػػرب املجذؽأ كػربق الكةثٞح. )٣حف(  ٢ٕٚ ٦ةض ٩ٝة

ـااػؽ. )امل٤عػؽ( وػٛح  ٭ٮر٬ة امػذ٘ةؿ املعػ٢ حبؿًلػح ظػؿؼ اجلػؿ ال ٣حف ٦٪ىٮب ثٛذعح ٦ٞؽرة ىلع آػؿق ٦٪ٓ ٨٦ّ 
 ل٤نعيط.

 األكىل كظؾٚ٭ة ٨٦ اثلة٩يػح كٝػؽ اًػُؿبخ ٔجػةرات ٝٮهل )ٝؽين( ك)ٝؽم( ظير أزجخ اجلٮف يف الظاِد فيـْ:  
اجلعٮيني يف ذلٟ، ٚٞةؿ ٝٮـ/ إف احلؾؼ ٗري مةذ، كل١٪٫ ٤ٝي٢، كدجٕ٭٥ املىػ٪ٙ كالنػةرح، كٝػةؿ قػحجٮي٫/ 
)كٝؽ يٞٮلٮف يف النٕؿ ُٰٝ كٝؽم ٚأ٦ة اللُكـ ٚال ثؽ ٚي٫ ٨٦ اجلٮف، كٝؽ اًُؿ النةٔؿ ٚٞػةؿ ٝػؽم مػج٭٫ 

 .حبكيب ألف املٕىن كاظؽ( ا٬
 ٬ؾا، ول٥ يذ ٥ املى٪ٙ وال النةرح ٨ٔ االق٥ املٕؿب إذا أًلٙ يلةء املذ ٥. 
و٢ يف االق٥ املٕؿب أال دذى٢ ث٫ ٩ٮف الٮٝةيح، حنٮ )ًةريب كم١ؿَل(، كٝؽ أحلٞخ ٩ٮف الٮٝةيػح كا٥٤ٔ أف األ 

 ملسو هيلع هللا ىلص تلٌٛي٢ يف ٝٮهل٧٠ة حلٞخ أ٢ٕٚ ا، / )ٚ٭٢ أ٩ذ٥ وةدٝٮين(ملسو هيلع هللا ىلصثةق٥ ا٣ٛة٢ٔ املٌةؼ إىل يةء املذلك٥ يف ٝٮهل 
 )ٗري ادلصةؿ أػٮٚين ٤ٔيس٥( ملنةث٭ح أ٢ٕٚ اتلٌٛي٢ ٢ٕٛ٣ اتلٕضت.
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 مـــامعن

 
 

 ُ ـــنيَّلل َٕ ــــ٥ٌ ُق ـــةاْق َٞ َ٤ ُْ ـ٧َُْكٌٍل ٦ُ ـــ   ا٣
 

ة (72) َٞ ــــــٍؿ وَِػـْؿ٩ـِـــــ َٛ ْٕ ٧َُ٤ـــــ٫ُ/ ٠ََض َٔ 
ـــــَؽٍن و  َٔ ـــــَؿٍن َو ِٜ اَل َوَٝــ ـــــ  ِظــ

 
ــــــْؾ٥ٍَٝ  (73) ـــــٍح وَ َو ٬َ  َوَم ِٜ ْل٤َ ــــــ  وَاَم

  

ٞن  م يٕنيي مك٧ةقي ٤ُ٦ أم ثال ٝيًؽ اتللك٥ًُّ أك اخلُةًب أك  ،ةا٥٤ٕ٣ ٬ٮ/ االق٥ي اذلَّ
يٍجحً  ٘ى ٚى٢ه أػؿجى  /(يٕني مك٧ةق)ك ،صجفه ين٢٧ي اجل١ؿةى كاملٕؿٚحى  /(ٚةالق٥ي ) ،ا٣
يٍؽ )ك  ،اجل١ؿةى  ثٞيًؽ اتللك٥ُّ ٚإ٫َّ٩ يٕنيي مك٧ةقي  ؛اكمل٧ٌؿً  ،أػؿجى ثٞيحى املٕةرًؼ  (ثال رى

) ٮى ( أك ا٣٘يجًح ٠ػ)٬ي ٩ٍخى
ى
ـً األ٩ىةيس  ،٠ػ)أ٩ة( أك اخلُةًب ٠ػ)أ يٍغي ثأٔال ثي٥َّ ٦س٢َّ النَّ

ري٥٬ً ريي٥٬ ٨٦ املألٮٚةًت  ةدججي٭ن  ،ٗك ٍٔالـ ا٣ٕٞالءي ٗك يةًت األ َّ٧ كى /  ؛ىلع أفَّ مي ٚضٕٛؿه
٢و  َى ٍؿ٩ً كػً  ،اق٥ي رىصي ٕىؿًب. كيه أػخي  ٫ً ٜ/ اق٥ه امؿأةو ٨٦ مٕؿاًء ا٣ ٚىحى ث٨ ا٣ٕجًؽ أل٦ِّ  ،ؿى

ف/ اق٥ي ماكفو  ؽى ٔى ، ك ف/ اق٥ي ٝجي٤حو ًظٜ/ اق٥ي ٚؿسو  ،كٝىؿى ي٤ٍىح/  ،كالى ، ك٬ى ٥/ اق٥ي مج٢و
ٍؾٝى كمى

.  ،اق٥ي مةةو  ٍتو
 ككىاًمٜ/ اق٥ي لكى
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ـــــ ــــــةوَاْق٧ً َج َٞ ـــــًح َو٣َ ََ َوُ ْ٪َل  ـة أَ
 

ــــــة (74) ـــــَؿْن َذا إِْن ِقـــــٮَاهُ َوِعَج ػَّلل
َ
 وَأ

  ُ٥٤ َٕ ة  ،ك٣ٞتو  ،كًل٪يحو  ،إىل اق٥و  إىل ز زِح أٝكةٍم/ ي٪ٞك٥ُ ا٣ كاملؿادي ثةالق٥ً ػ ٬٪ة ػ ٦ى
٧ٍؿوك)٠ػ ،٣حفى ثس٪يحو كال ٣ٞتو  يٍؽو كخى ـه  /كبةل١٪يحً  (،زى هل أبه أك أ ة اكفى يف أكَّ ٠أيب  ،٦ى

ٌ اخلريً  ـً ؿ ث٧ؽحو ٠ـي٨ً ا٣ٕةثؽي٨ى  ،ٔجًؽ اهلل كأ ٕى ة أٍم ًٙ اجلَّةًٝح. ،كبةل٤ًٞت/ ٦ى ـو ٠أ٩  أك ذ

ٍف ذىا ػ إ٣غ)كأمةرى ثٞٮهل  ؿى ػِّ
ى
ًعتى االق٥ى كصتى دأًػريق،   (كىأ إىل أفَّ ال٤ٞتى إذىا وى

٩ٍٙ اجلَّةٝىح)٠ػ
ى
يٍؽه أ يٍؽه )ٚال دٞٮؿ ،، كال ْيٮزي دٞؽي٫٧ ىلع االق٥ً (زى ٙي اجلَّةًٝح زى ٍج

ى
 (،أ

 ، ك٦٪٫ ٝٮهل/الن ٤ٝي إال

ٌن َذا ا٣َْ ِْت َع٧ْؿً  -22
َ
٥ْ٬َُ َظَكـجً  اثِأ ـْ  ةَػـ

 

يــُت   ــٮِي َظــْٮهَلُ اذلَّلل ْٕ ــةَن َق يَ ٨ِ رِشْ ُْ ـِـَج  (1)ث
 

 

 وأوهلة/ابليخ جل٪ٮب أػخ ٧ٔؿك ذم اللكت ث٨ ا٣ٕضالف أظؽ ثين اك٢٬، ك٬ٮ ٨٦ ٝىيؽة هلة دؿزي٫ ث٭ة،  - 22 (1)
ـــ ــــلُك  ا٦ْ ٬ْ ـؿٍِئ ثِـ٧َِع ٌِ ــــةُِم ا ـــــ  ُؾوُب ـِؿ ١ْ٦َ

 
ــــ  ـــــَوُ  َٗ ــــ٨ْ   ـ٢  ٦َ

َ
ــــة٣ََت اْ ْ٘ ــــةَم ٦َ  ٤ُٮُب ـيَ

ثسرسػ أكهل  -٠يؽق أك م١ؿق، كٝي٢/ ٝٮد٫ كمؽد٫. )رشيػةف(  -)دمةؿ ادل٬ؿ( ثسرس املي٥، ثـ٩ح ٠ذةب  المغـة:   
ٓ ثٕي٪٫، أك كاد، أك ٬ٮ مضؿ د٢٧ٕ ٦٪٫ ا٣ٞيس ) يٕٮ -كق١ٮف زة٩ي٫  ظٮهل اذليت( ٠٪ةيػح ٔػ٨ مٮدػ٫،  ممًٮ

  ثيخ النة٬ؽ، ك٬ٮ ٝٮهل/كابلةء ٨٦ ٝٮهلة )ثأف( ٦ذ٤ٕٞح ثأث٤ٖ يف ثيخ ٝج٢ 
ــــ ْٖ ٬َُؾيْ ــــ ث٤ِْ

َ
ـــــأ ث٤ِْ

َ
ـــــَ  وَأ ُ٘ ــــ٨ْ ُقَج٤ّ  ُ٭٥ْ ـْٖ ٦َ

 
ـــ  ــــَع٪َّلل ــــٰ َظِؽيس ْٕ ــــةً، َوَ  َٞ ــــُي ا٣  ِؾيُت ـْٮُِم دَْك

)ثأف( ابلةء ظؿؼ صؿ، كأف/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت. )ذا( ث٧ٕىن وػةظت اقػ٥ أف، ٦٪ىػٮب ثػةأل٣ٙ  اإلعزاب:  
كذا مٌةؼ. ك)اللكت( مٌةؼ إحل٫. )٧ٔؿا( ثؽؿ ٨٦ ذا. )ػري٥٬( ق٧ةء الكذح، ٩يةثح ٨ٔ ا٣ٛذعح؛ أل٫٩ ٨٦ األ

ػري/ وٛح ٧ٕ٣ؿا، كػري مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. )ظكجة( د٧يزي. )ثج٨ُ( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ 
ػرب أف، كب٨ُ مٌةؼ. ك)رشيةف( مٌةؼ إحل٫. )يٕٮم( ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ث٧ٌح ٦ٞؽرة ىلع احلةء ل٤سٞػ٢. 

٧ري ا٣٘ةات ا٣ٕةاؽ إىل ٧ٔؿك مٌةؼ إحلػ٫. )اذليػت( ، ٜ ثيٕٮم، كظٮؿ مٌةؼ)ظٮهل( ظٮؿ/ ّؿؼ ٦ذ٤ٕ ًك
ا ٦ذ٤ٕٞػة ا كدلػؿكرن ٚة٢ٔ يٕٮم، كاجل٤٧ح يف دم٢ ٩ىت ظةؿ ٨٦ ٧ٔؿك، كْيٮز أف يسٮف ٝٮهلة. )ثج٨ُ( صةرن 

إ٣غ( يف دم٢ رٚٓ ػرب أف، كأف ك٦ة دػ٤خ ٤ٔيػ٫ يف دأكيػ٢  مث٧عؾكؼ ظةؿ ٨٦ ٧ٔؿك، كدسٮف مج٤ح )يٕٮ
 = ؿكر ثةبلةء، كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثأث٤ٖ يف ابليخ اذلم أننؽ٩ةق.مىؽر دل
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ًعتى قٮاقي  ًٙ ن٫َّ٩ ْيتي دأػريي ال٤ًَّٞت إذىا وى ـً املى٪ِّ كيؽػ٢ي حتخى  ،كّة٬ؿي الك
ٓى االق٥ً  ،كال١٪يحي ٝٮهل )قٮاق( االق٥ي  ٓى ال١٪يًح ٚأ٩خى  ،ك٬ٮ إ٧َّ٩ة ْيتي دأػريق ٦ ة ٦ ٚأ٦َّ

ـى ال١٪يحى ىلع  ثةخليةرً  ًت ثنيى أٍف دٞؽ ةثؽي٨)ٚذٞٮؿ/  ؛ ال٤َّٞ ٕى كبنيى  (،أثٮ ٔجًؽ اهلًل زي٨ي ا٣
ـى ال٤َّٞتى ىلع ال١٪يحً  كيٮصؽي يف ثًٕي  (،زي٨ي ا٣ٕةثؽي٨ أثٮ ٔجًؽ اهلل)ٚذٞٮؿ/  ،أٍف دٞؽ

ًعجىة)كًغ ثؽؿى ٝٮهل/ ا٣جُّ  ٍف ذىا إًٍف ًقٮىاقي وى ؿى ػِّ
ى
٢ٍ آًػؿن ) / (كىأ ٕى ًعجة ةإًذىا اٍق٧ن  اكىذىا اٍص  ،(وى

ؾا ؛ك٨ي ٦٪٫ك٬ٮي أظ ة كردى ىلعى ٬ى ًذ٫ م٧َّ ال٦ى ٚإ٫َّ٩ً ٩هه يف ن٫َّ٩ إ٧َّ٩ة ْيتي دأػريي ال٤ًَّٞت  ،لكى
ٓى ال١٪يحً  ،إذىا وعتى االق٥ى  ٟى ٦ ٫ ن٫َّ٩ ال ْيتي ذل ـ ،ك٬ٮ ٠ؾلٟ ،ك٦ٛ٭ٮ٦ي كلٮ  ،٧٠ة دٞؽَّ

ًعجىة) ٝةؿ/ ة وى ا ًإٍف ًقٮىا٬ى ٍف ذى ؿى ػِّ
ى
ؿ ال٤َّٞتى  /ٞؽيؿي إٍذ يىريي اتلَّ  ؛ملة كردى ٤ٔي٫ يشءه  (كىأ كأػِّ

ؿ ال٤َّٞتى إذىا وعتى االق٥. ،ك٬ٮ االق٥ي  ،إذىا وعتى ًقٮل ال١٪يحً   ١ٚأ٫َّ٩ ٝىةؿ/ كأػِّ
 
 
 

 

 

ك٬ػٮ ٝٮهلػة -ىلع االقػ٥  -ك٬ػٮ ٝٮهلػة )ذا اللكػت(-ال٤ٞت  ًخ ٦ى ؽٌ ا( ظير ٝى ؿن ٧ٍ ٝٮهلة )ذا اللكت خى  الظـاِد فيـْ:    =
ة ىلع ال٤ٞت، كلٮ صةءت ثةللُكـ ىلع ٦ة يٞذٌػي٫ ا٣ٞيػةس ٣ٞة٣ػخ كا٣ٞيةس أف يسٮف االق٥ ٦ٞؽ٦ن  -)٧ٔؿا(

 )ثأف ٧ٔؿا ذا اللكت(.
كإ٧٩ة كصت يف ا٣ٞيةس دٞؽي٥ االق٥ كدأػري ال٤ٞت؛ ألف االق٥ يؽؿ ىلع اذلات كظؽ٬ة كال٤ٞػت يػؽؿ ٤ٔي٭ػة  

كىلع وٛح ٦ؽح أك ذـ ٧٠ة ٬ٮ ٤ٕ٦ٮـ، ٤ٚٮ صبخ ثةل٤ٞت أكال ملة اكف ذل٠ؿ االق٥ ثٕػؽق ٚةاػؽة، خبػالؼ ذ٠ػؿ 
  ـيةدة. االق٥ أكال، ٚإف اإلديةف ثٕؽق ثةل٤ٞت يٛيؽ ٬ؾق ال
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 ْٙ ــــ ًِ
َ
ــــَؿَدي٨ِْ َٚأ ْٛ  َوإِْن يَُكٮ٩َـــــة ٦ُ

 
ـــــؾِ َظْذ٧ًــــ (75) ِٓ ا٣ٌ ــــ دْجِ

َ
 َرِدْم  يْ ـة َوإاٌِل أ

 
ؿىد ٍٛ ة أٍف يسٮ٩ىة ٦ ٓي االق٥ي كال٤َّٞت/ ٚإ٦َّ جني(1)ي٨إذا اصذ٧ أك االق٥ي  ،، أك مؿًلَّ

ؿىدىي٨ٍ كصتى ٔ٪ؽى  ؛ةكال٤َّٞتي مؿًلجن  اأك االق٥ي ٦ٛؿدن  ،اكال٤َّٞتي ٦ٛؿدن  ةجن مؿًلَّ  ٍٛ ٚإٍف اك٩ة ٦
ةٚحي  ًى ٍؿزو )، حنٮ/ (2)ابلرصيني اإل

يؽى ٠ي ًٕ يٍخي قى
ى
رىأ ، كى ٍؿزو

يؽي ٠ي ًٕ ا قى ؾى يًؽ  ،٬ى ًٕ رٍتي بًكى ؿى مى كى
ٍؿزو 
يؽه )ٚذٞٮؿ/  ؛ةعكأصةزى ال١ٮٚيُّٮف اإلٍتجى  (،٠ي ًٕ ا قى ؾى ٍؿزه  ٬ى يؽن  ،٠ي ًٕ يٍخي قى

ى
ؿٍ  اكرىأ  ،ازن ٠ي
ٟى يف ٗرًي ٬ؾا ال١ذةًب  ٙي ىلع ذل ٥ املى٪ِّ ٭ي ٞى ، ككاٚ ٍؿزو

يؽو ٠ي ًٕ رٍتي بًكى ؿى مى  .كى
جني ؿدي٨ ػ ثأٍف اك٩ىة مؿًلَّ ٍٛ ٙي اجلَّةٝىحً )حنٮ  ،كإٍف ل٥ يسٮ٩ىة ٦ي ٍج

ى
جٍؽي اهلل أ أك  (،خى

جٍؽي )حنٮ  ،اك٦ٛؿدن  ةمؿًلجن  ٍؿزه  خى ٝىحً  ،اهلل ٠ي ٙي اجلَّة ٍج
ى
يؽه أ ًٕ ٓي اثلَّةينى  ،ػ كصتى اإلدجةع (كقى ذيتًٍج ذى

اث٫ ؿى ٍٔ ؿى يف إ ًٓ أك اجلَّىًت  ،األكَّ ٚ ٓي إىل الؿَّ ٙي اجلَّةٝىحً )حنٮ  ،كْيٮزي ا٣ُٞ ٍج
ى
يٍؽو أ ـى رٍتي ثً ؿى  ،مى

ٙى اجلَّةٝىحً  ٍج
ى
و  (،كأ ٓي ىلع إ٧ًةًر ٦جذؽأ ٍذ ٙي  ،ٚةلؿَّ ٍج

ى
ٮى أ كاجلَّىتي ىلع  .اجلَّةٝىح كاتلَّٞؽيؿ/ ٬ي

ٙى اجلَّةٝىحً  ،إ٧ًةًر ٢ٕٚو  ٍج
ى
يًن أ ٍٔ

ى
ٓى املؿٚٮًع إىل اجلَّىًت  ،كاتلًَّٞؽيؿ/ أ ٦ ٓ ُى ٍٞ يي ٓى  ،ذى ك٦

 ًٓ ٚ ًٓ  ،امل٪ىٮًب إىل الؿَّ ٚ ٓى املضؿكًر إىل اجلَّىًت أك الؿَّ ٝىحً )حنٮ  ،ك٦ ٙى اجلَّة ٍج
ى
يٍؽه أ ا زى ؾى  ،٬ى

يٍؽن  يٍخي زى
ى
ٙي اجلَّةٝىحً  اكرىأ ٍج

ى
ٝىحً  ،أ ٙى اجلَّة ٍج

ى
يٍؽو أ ـى رٍتي ثً ؿى ٝىحً  ،كمى ٙي اجلَّة ٍج

ى
 .(كأ

 

 

 

 

 اإلًةٚح أك اتلث٪يح كاجل٧ٓ.  ٢ى ال ٦ة ٝةثى  ،ا٣رتًليت ٢ى ٦ة ٝةثى  املؿاد ثةملٛؿد ٬٪ة/ (1)
كصٮب اإلًةٚح ٔ٪ؽ٥٬ مرشكط ث٧ة إذا ل٥ ي٧٪ٓ ٦٪٭ة ٦ة٩ٓ/ ٠أف يسٮف االق٥ ٦ٞرت٩ة ثأؿ، ٚإ٫٩ ال جتػٮز ٚيػ٫  (2)

ك ُٔٙ ثيةف، إذ لٮ أًػٛخ األكؿ ل٤سػةين  أكؿ ثؽالن اإلًةٚح، ٚذٞٮؿ/ )صةءين احلةرث ٠ؿز(، ثإدجةع اثلةين لأل
ة ٦٪٭ة ك٨٦ اإلًةٚح إىل املٞرتف ث٭ة، كذلٟ ال ة ثأؿ كاملٌةؼ إحل٫ ػةحلن ل٤ــ ىلع ذلٟ أف يسٮف املٌةؼ ٦ٞؿك٩ن 

 ْيٮز ٔ٪ؽ مج٭ٮر اجلعةة.
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ـــؽْ  َقــ
َ
ــ٢ٍ وَأ ٌْ َٛ ـــٮٌُم/ ٠َ ُٞ ـــ٫ُ ٦َْ٪  َو٦ِْ٪

 
ـــــــةَد، (76) َٕ ــــــةٍُم/ ٠َُك َددْ  َوُذو اْرِِتَ

ُ
  وأ

 

 
ٍج ُر٠َّلل ومَُجْ  ـْ ـَ ــ ـــة ث٧ِ ـــٌح، َو٦َ ـــةـ٤َ  َجــــ

 
ــــ٫ِ  (77) ــــِؿ )َوْي ْل َ٘ ِ ــــةَذا إِْن ث ِؿَ  ْٔ ُ

ـــ٥ٌ أ  ( َت
ـــةَع   ـــَوَم ْٔ ــــةَٚ َ  يف اَْ ـ ًَ  ٫ْ ِم ُذو اإِل

 
ــــحْ  (78) ِِب َُٝعةَٚ

َ
ـــــٍف وَأ ـــــِؽ َم٧ْ ْجــ َٕ ٠َ 

٥َ٤ إىل/ مؿِت٢ٍ   َٕ  وإىل ٦٪ٞٮٍُم.  ،ي٪ٞك٥ُ ا٣
٤ى٧يًح يف ٗري٬ًة ٚةملؿِت٢ُ ٬ٮ/ ٕى ٍٜ هل اقذ٧ٕةؿه ٝج٢ى ا٣  كأدد(.  ،٠ػ)قٕةد ،٦ة ل٥ٍ يكج

ٜى هل اقذ٧ٕةؿه يف ٗرًي ا٣ واملْ٪ٞٮُُم/ ٤ى٧يحً ٦ة قج  .ٕى
ة ٨٦ وٛحو ٠عةرث أك ٨٦ اق٥ً صجفو  ،(1)أك ٨٦ مىؽرو ٢ٌٛ٠ ،كاجل٢َّٞي إ٦َّ

/ ٠ػ ،ك٬ؾق دسٮفي ٦ٕؿبحن  ،٠أقؽ يٍؽه )أك ٨٦ مج٤حو ـى زى يٍؽه ٝىةا٥ًه  ،ٝىة زى ٩َّ٭ة (2)(كى
ى
ة ن ٭ى ٧١ٍي ، كظي

ىك يٍؽه ٝىةا٥ًه )ٚذٞٮؿ/  ،حتي ةءىين زى يٍؽه ٝىةا٥ًه  ،صى يٍخي زى
ى
رىأ يٍ  ،كى ـى رٍتي ثً ؿى مى ، ك٬ؾقً ٨٦ (ؽه ٝىةا٥ًه كى

جًح. ـً املؿًلَّ ال  اأٔل
 ًٌ تى دؿًليتى مـجو  /ةو٦ْ٪٭ة أي َّٟ )٠ػػ ،٦ة ري٠ِّ ٤ىجىػ ٍٕ ػؿب ،بى ٍٕػًؽم ٠ى ي٫ًٍ  ،ك٦ . (كًقػحجىٮى

تى دؿًليتى مـجو  ٙي أفَّ املؿًلَّ ٔؿًبى  /كذ٠ؿى املى٪ِّ
ي
ي٫ًٍ( أ ًذ٥ى ث٘رًي )كى ٫ ن٩َّػ٫ إٍف  ،إٍف ػي ٭ٮ٦ي ٍٛ ك٦

ي٫ًٍ( ال يٕؿب ًذ٥ى ثػ)كى ؿق ،ييبىٍنث٢  ،ػي ُّٟ )ٚذٞػٮؿ/  ؛ك٬ٮ ٧٠ة ذى٠ى ٤ىجىػ ٍٕ يًن بى ػةءى يٍػخي  ،صى
ى
رىأ كى

 َّٟ ٤ىجى ٍٕ َّٟ  ،بى ٤ىجى ٍٕ رٍتي ثًجى ؿى مى ٌن  (؛كى ة ال ي٪رٍصؼ، كْيٮزي ٚي٫ أي ابل٪ػةءي ىلع  ةٚذٕؿب٫ي إٔؿابى ٦ى
َّٟ )ٚذٞٮؿ/  ،ا٣ٛذًط  ٤ىجى ٍٕ يًن بى ةءى َّٟ  ،صى ٤ىجى ٍٕ يٍخي بى

ى
رىأ َّٟ  ،كى ٤ىجىػ ٍٕ رٍتي ثًجى ؿى مى ػكْيػ (،كى ٌن أٍف  ةٮزي أي

ٌن  ٍٕؿبى أي نٍيً  ةحي ٛى ةيً ٌى ػٮٍتو )ٚذٞٮؿ/  ،إٔؿابى املذى رٍضي مى يًن ظى ةءى ػٮٍتو  ،صى ػ مى رٍضى يٍػخي ظى
ى
رىأ  ،كى

 

لىػٛح ٝٮؿ اجلة٥ّ/ )٢ٌٛ٠( ك٬ٮ مىؽر إمةرة إىل اجل٢ٞ ممة ينةث٭٫ اكق٥ ا٣ٛة٢ٔ كاق٥ املٕٛٮؿ )مكٕٮد(، كا (1)
 .املنج٭ح )قٕيؽ( كا٢ٕٛ٣ املةيض )م٧ؿ( كا٢ٕٛ٣ املٌةرع )ين١ؿ(

 ٮا )دىػ٧ٓ ٨ٔ ا٣ٕؿب ٬ٮ اجل٢ٞ ٨٦ اجل٢٧ ا٤ٕٛ٣يح، ٚٞؽ ق٧َّ اذلم قي  (2)
ى
ٮا كقػ٧َّ ، ٩ة٬ػةؿٍ ٝى  ٮا )مػةبى ا( كقػ٧َّ رشى   ٍى بَّ أ

ٝةقػ٭ة اجلعػةة ىلع اجل٤٧ػح ق٧يح ٥٤ٚ يك٧ٮا ث٭ة، كإ٧٩ة ة(  ك)ين١ؿ، كيـيؽ، كد٤٘ت(، ٚأ٦ة اجل٤٧ح االج  ل ظى رَّ )ذى 
 ا٤ٕٛ٣يح.
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ٮٍتو  رٍتي حًبىرٍضً مى ؿى مى يٍػ٫ً/ (كى ػًذ٥ى ثًٮى يًن ًقػحجىٮي٫ً ). كدٞٮؿي ٚي٧ة ػي ػةءى يٍػخي ًقػحجىٮي٫ً  ،صى
ى
 ،كرىأ

رٍتي بًًكحجىٮي٫ًٍ  ؿى ة ال ي٪ٍى ،، ٚذبًٍ٪ي٫ً ىلع ال١رسً ( كمى ٭٥ إٔؿاثى٫ي إٔؿابى ٦ى ٌي  ،ؿًؼػكأصةزى ثٕ
يًن ًقحجىٮي٫ٍي )حنٮ  ةءى يٍخي ًقحجىٮي٫ٍى  ،صى

ى
رٍتي بًًكحجىٮي٫ٍى  ،كرىأ ؿى  .(كمى

ةٚىحو  َو٦ِْ٪َ٭ة/ ًى تى دىٍؿ٠ًيتى إً
ة ري٠ِّ ػ٧ٍفو  /٦ى جًٍؽ مى ػ)خى ةٚىػح( ،٠ى يب ٝيعى

ى
 ؛ك٬ػٮ ٦ٕػؿبه  ،كأ

ثيٮ ٝيعى )ٚذٞٮؿ/ 
ى
٧ٍفو كأ جٍؽي مى يًن خى ةءى ةٚىػحى  ،ةٚىحى صى ثىػة ٝيعى

ى
ػ٧ٍفو كأ جٍؽى مى يٍخي خى

ى
رٍتي  ،كرىأ ػؿى كمى

ةٚىحى  يًب ٝيعى
ى
٧ٍفو كأ جًٍؽ مى ٕى  .(ثً

ؿ يسٮفي ٦ٕؿبن  ـءى األكَّ  ،٠ػ)ٔجؽ( ،ثةحلؿٌلًت  ةك٩ج٫َّ ثةملسىة٣ني ىلع أفىٌ اجل
ـءى اثلَّةين يسٮفي ٦٪رصٚن  ،٠ػ)أيب( ،كبةحلؿكًؼ  ريى ٦٪رصؼو  ،٠ػ)م٧ف( ،ةكأفَّ اجل  ،ٗك
 .(1)ح(٠ػ)ٝعةٚ

 
 

 

  تنضـْٝكةم ا٥٤ٕ٣ / (1)

 العلم

 مرتجل منقول

 مفرد مركب اسم كنية لقب

 إسنادي إضايف مزجي كنية لقب اسم

 اسم كنية لقب كنية اسم لقب اسم كنية لقب
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ـــِي ااَل  ْٕ ٮا ِذَ ُٕ ـــ ًَ ـــ٥ْ َوَو َ٤ َٔ  ْصَ٪ـــةِس 
 

ــ (79) ًْ ْٛ مــَؼةِص ٣َ
َ
ــ٥ِ اْ َ٤ َٕ ــ٥ْ ة٠َ ــَٮ َع  ، َو٬ُ

ــــَؿِب   ْٞ َٕ ٍٍ ل٤ِ ْؿيَــــــ ِٔ م  
ُ
 ٦ِــــ٨ْ َذاَ)/ أ

 
ـــِت  (81) ـ٤َ ْٕ ـــٌح ٣ِـ٤ْـٌس ـة٣َـــ َٕ ـــَؾا زُـ  َو٬َـ١َ

ــــ٫ُُ٤ ثَ   ــــٌؿةُ ل٤ِْـ٧َ َو٦ِـْس ــــؿٌ ـ  هْ َجــــــــ
 

ـــؿَ  (81) ْضـــــــ َٛ ـــ٥ٌ ل٤ِْ َ٤ َٔ ــةرِ  ـــَؾا ََٚض  هْ ٠َ

٥َُ٤ ىلع ٝك٧ني/ ٥ُ٤ٔ مؼٍه   َٕ ٥ُ٤ صجٍف. ،ا٣  ٔو

  /٥ُ٤ٕٚ الٌنؼِه هل ُظ٧١ةن 

  ٌّك٬ٮ/ أٍف ييؿادى ث٫ً كاظؽه ثٕيً٪٫ً/ ٠ػ)زيؽ، كأمحؽ( ؛٦ٕ٪ٮي. 

   ٰ يًن )حنػٮ  ،وػعحي ٦ػيجء احلػةًؿ ٦ذػأػؿةن ٔ٪ػ٫ /ك٬ٮ ؛و٣ْٛ ػةءى يٍػؽه  صى زى
ةًظاكن  ٤ى٧يػح (،ًى ٕى ػؿى ٗػري ا٣ ٓى قجتو آػى ًٍؼ ٦ ٫ي ٨٦ الرصَّ ٕي ٍ٪ ا )حنػٮ  ،ك٦ى ػؾى ٬ى
مٍحؽي 
ى
ـً ٤ٔي٫ (أ ًٙ كالالَّ ٮًؿ األ٣ ٓي ديػي ٍ٪ ك)ٚال دٞٮؿ  ؛ك٦ى ٧ٍؿي ٕى ةءى ا٣    .(1)(صى

 ٍَّْٰٛؼه يف ظ٫٧١  ال٤ ٤ى٥ي اجلجًف ٥ً٤ٕ٠ النَّ ٔى ا )ٚذٞٮؿ/  ،ك ؾى  ٬ى
ي
ة٦أ جً  حقى ٍٞ  (الن ٦ي

ؼٚذى٧ٍ٪ى٫ٕ ٦ ـي  ،كدأيت ثةحلةًؿ ثٕؽق ،٨ الرصَّ ٙي كالال ٚال  ،كال دؽػ٢ي ٤ٔي٫ األ٣
 . (٬ؾا األقة٦ح)دٞٮؿ/ 

 

٤ى٥ حبكت األو٢ ال دؽػ٤ػ٫ األ٣ػٙ كالػالـ، كال يٌػةؼ؛ كذلػٟ أل٩ػ٫ ٦ٕؿٚػح ثة٧٤ٕ٣يػح، كأؿ  (1) ٕى ا٥٤ٔ أف ا٣
كاإلًةٚح كقي٤ذةف ل٤ذٕؿيٙ، كال ْيٮز أف ْيذ٧ٓ ىلع االق٥ الٮاظؽ ٦ٕؿٚػةف، إال أ٩ػ٫ ٝػؽ حيىػ٢ االمػرتاؾ 

 االق٥ ا٥٤ٕ٣؛ ٚي١ٮف لٟ وؽيٞةف اق٥ لك كاظؽ ٦٪٭٧ة زيؽ أك ٧ٔؿك، ٦سال. كيف ٬ؾق احلة٣ح ينػج٫ االدٛةيق يف
الـ، كٝؽ صةء ذلٟ ٔػ٪٭٥، ٧ٚػ٨ دػػٮؿ  ا٥٤ٕ٣ اق٥ اجلجف، ٚذى٢ ث٫ أؿ، كدٌي٫ٛ، ٧٠ة د٢ٕٛ ذلٟ ثؿص٢ ٗك

 "أؿ" ىلع ٥٤ٔ النؼه ٝٮؿ أيب اجلض٥ ا٣ٕضٌل/
ـــــــ٬َِ  ِق

َ
ــــــ٨ْ أ ــــــِؿو ٦ِ ٧ْ َٕ ٌم ا٣

ُ
ــــــَؽ أ َٔ  ةثَة

 
ـــــــــَٮاٍب ىلَعَ ُُٝىـــــــــٮر٬َِة  ثْ

َ
 ُظـــــــــٌؿاُس أ

ْػ٢ُ او٤٘ /    وٝٮُم ا
ــــ٫ِ  ٦َّلل

ُ
ــــ٨ُ أ ــــٌت َواْ  ــــْ٪ُ٭٥ْ َظةِص ــــْؽ َقَن ٦ِ  َوَٝ

 
ـــــةرِ)ِ   َٕ ـــــُؽ امل ـــــُؽ َزْي ْي ـٌ ـــــَؽٍُم َوال ـــــٮ َصْ٪ ثُ

َ
 أ

 كيف ٬ؾا ابليخ اٝرتاف ا٥٤ٕ٣ ثأؿ، كإًةٚذ٫.  
٤ى٥ مٌةٚن   ٕى ة ةك٨٦ دلئ ا٣ ٌن  .  ةر النةة، كمرض احل٧ؿاء(ٝٮهل٥/ )ربيٕح ا٣ٛؿس، كأ٧٩ أي
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 اة/ ٨٦ ص٭ًح ن٫َّ٩ ال خيهُّ كاظؽن كظس٥ي ٥ً٤ٔ اجلجًف يف املٕىن ٠عس٥ً اجل١َّؿ
ُـّ  ،أقؽو يىؽؽ ٤ٔي٫ أقة٦ح ٚلكُّ  ،ثٕي٪٫  ٔٞؿبو يىؽؽي ٤ٔي٭ة أ

ُّ  ز٤ٕتو  كَلي
ُّ ٔؿيٍ، كَلي

 .(1)زٕة٣ح يىؽؽي ٤ٔي٫
٥٤ي اجلجًف  ؼًه  /ٔك ـ ،يسٮفي ل٤نَّ ٍٕىن ٧٠ة ٦س٢َّ ثٞٮهًل/  ،٧٠ة دٞؽَّ كيسٮفي ل٧٤

ة) َّ ربى ةي ل٧٤ًى ة ،ثىؿَّ ٍضؿى ٛى ةر ل٤ًٍ  (.كٚىضى
 

 

 

٬٭٪ة أربٕح أميةء أريؽ أف أثني لٟ ظٞيٞح لك كاظؽة ٦٪٭ػة ثية٩ػة ٝؿيػت ا٣ٛ٭ػ٥، كأٚػؿؽ لػٟ ثػني لك ٦٪٭ػة  (1)
٥٤ اجلجف، كاق٥ اجلجف، كاجل١ؿة.  كاآلػؿي٨، كيه/ ٥٤ٔ النؼه، ٔك

ٓ لزلات ٦ٓ مجيٓ منؼىةد٭ة ا٣يت دذ٧زي ث٭ة  أ٦ة ٥٤ٔ النؼه/  ٨ٔ مجيٓ ٦ة ٔػؽا٬ة ٦ػ٨ ٚ٭ٮ ال٤ِٛ اذلم كًي
ػ٫ٕ أثػٮق ذلات كدلق  اذلكات، حنٮ )دم٧ؽ، كيلع، كأيب ثسؿ،كأـ لكسٮـ(؛ ٚإف لك كاظؽ ٨٦ ٬ؾق األ٣ٛةظ ٝؽ ًك

جة٣ح أك حنةٚػح، كقػال٦ح أك ػ٦ٓ لك الىٛةت ا٣يت دذ٧زي ث٭ة ٬ؾق اذلات/ ٨٦ َٮؿ أك ٝى ؿ،كبيةض أك ق٧ؿة، ٔك
يف اخلةرج ٦ٓ لك املنؼىةت ٦ة ذ٠ؿ٩ةق ٦٪٭ة ك٦ة لػ٥ ٩ػؾ٠ؿق،  ٗري٬ة، كإذا أ٤َٜ ٚي٭٥ ٦٪٫ ٬ؾق اذلات املٮصٮدة

 "أؿ" مىػعٮًب  ك٬ٮ ينج٫ االق٥ املٞرتف ثأؿ ا٣يت ل٤ٕ٭ؽ يف ادلال٣ح ىلع ٚؿد ٦ٕػني. كا٣ٛػؿؽ ثح٪٭٧ػة أف دال٣ػحى 
ٔى "أؿ"ا٣ٕ٭ؽيح ىلع دٕني املؿاد ظةو٢ ثٮاقُح  ٥ النؼه ىلع دٕني مك٧ةق ٧ٚػ٨ صػٮ٬ؿ ال٤ٛػِ؛ ٤ى ، أ٦ة دال٣ح 

٭٥ ٨٦ ٝٮؿ اجلة٥ّ/ك٬ؾا حي  ٍٛ 
 ةــ٧ٞ٤كٍل ٦ُـني ا٣ــ٥ يٕـــاق

ػ ،كيه يف أقة٦ح ٦سالن  –ٚإف للك كاظؽ ٦٪٭ة ظٞيٞح  وأ٦ة ٥٤ٔ ا جف واق٥ ا جف وانل١ؿة/  ٌن ة/ كيف األقؽ أي
 كللك كاظؽ ٦٪٭ة أٚؿاد ٦ذٕؽدة يىؽؽ ٤ٔي٭ة. –احليٮاف املٛرتس ذك ا٣ْٛةر ا٣يت ي٘ذةؿ ث٭ة 

 أذجةرم/ كا٣ٛؿؽ ثني ٬ؾق اثلالزح  
ػٓ؛  كذلٟ أ٩ة ٩ٞؽر أفٌ   ٓ ل٤عٞيٞح برشط أف دسٮف ٬ؾق احلٞيٞح يف اذل٬ػ٨ يف ظػني الًٮ ٥٤ٔ اجلجف ٝؽ ًك

ٮع ل٤عٞيٞح  ٔيؿؼ ٔ٪٫ ٨٦ وٛةت  –٤ِٚٛ )أقة٦ح( مًٮ برشط ظٌٮر  –كيه احليٮاف املٛرتس املذىٙ ث٧ة
 ٬ؾق احلٞيٞح يف ذ٨٬ الٮآً. 

ٮاعن   ٨٦ ٗري امرتاط ظٌٮر٬ة يف ذ٬ػ٨ الٮاًػٓ، كملػة اك٩ػخ احلٞيٞػح  هلؾق احلٞيٞح كيٞؽر اق٥ اجلجف مًٮ
 ٦ذعٞٞح يف لك ٚؿد و٤ط ل٤ٮاظؽ كل١٤سري. 

ٕخ ل٤ٛؿد الٮاظؽ ٨٦ األٚؿاد ا٣يت دىؽؽ ىلع لك كاظؽ ٦٪٭ة   ٓ ل٤عٞيٞح أوال، كإ٧٩ة ًك كاق٥ اجل١ؿة ل٥ دًٮ
 ٬ؾق احلٞيٞح.
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 ارةـــم اإلشـــاس

 

رِشْ 
َ
ــــــٍؿ أ َؿٍد ٦ُـَؾ٠ٌ ْٛ ــــــ٧ُ ِ ــــــَؾا ٣ ِ  ث

 
ـــ (82) ـــَ  اْقذَِى  ْ

ُ
ـة ىلَعَ ْا ــ ِـــِؾي وَذِهْ ِت دَ  ؿْ ـث

ٙى ٨٦ ٩ًٛف اللك٧حً ينةري إىل  ًؿ ثػ)ذا( ك٦ؾ٬تي ابلرصينيى أفَّ األ٣  ، املٛؿًد املؾ٠َّ
 كذ٬تى ال١ٮٚيٮفى إًىل ن٩َّ٭ة زااؽةه.
ك)ًذقً( ثسرس  ،ك)دىة( ،ك)يًت( ،ك)ًذقٍ( بك١ٮًف اهلةءً  ،كينةري إىل املؤ٩َّسًح ثػ)ًذم(

(. ،كإمجةعو  ،اهلةء/ ثةػذالسو   ك)ذىاتي
 

 
 

 

ـــــ ــــــةِن ل٧ُْ٤َِس ْٓ َوَذاِن دَ ـــــ ِٛ  ىٌن ال٧ُْؿدَ
 

(83)  ْٓ ُِ ـــ ــْؿ دُ ــنْيِ اْذ٠ُ ــ٨ِ َت ــٮَاهُ َذيْ  َوِ  َق

  

ًٓ ثػ)ذىاًف( ٚ ؿ يف ظة٣ًح الؿَّ كيف ظة٣ًح اجلَّىًت كاجلؿِّ ثػ)ذىي٨ًٍ(  ،ينةري إىل املسىنَّ املؾ٠َّ
 ًٓ ٚ ( يف اجلىت كاجلؿ. ،كإىل املؤ٩ثذنًي ثػ)دىةًف( يف الؿَّ  ك)تىنٍيً
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رِشْ 
َ
ََ أ و

ُ
ِــــأ ــــَو  َٞ ـ٤َ ُْ ٦ُ ٍٓ ـــــ  ـةِ َـــ٧ْ

 

 

ـــة (84) َٞ ُِ ـــِؽ ا٩ْ ْٕ ـــَؽى اْذُ ََ َو٣َ ْو
َ
ـــ٧َؽ  أ  وَا٣ْ

ــــ  ــــة٣َْمِم َظْؿًٚ ِ وْ ُدوَن اَل  ةث
َ
ــــ٫ْ  ٍم أ َٕ ٦َ 

 
َٕــــــوَالـــٌ   (85) ـــٌؽ٦َْخ )٬َــة(ُم٧ْذَ٪ِ  ٫ْ ُم إِْن َٝ

ًٓ ػ ٦ؾ٠ؿن   سن  اينةري إىل اجل٧ ٙي  ةاكف أك مؤجَّ أرش جل٧ٓ )/ ػ ثػ)أكىل( كهلؾا ٝةؿى املى٪ِّ
ري٥٬ً (،٤ُ٦ٞة ٟى  ،ك٦ٞذىض ٬ؾا ن٫َّ٩ ينةري ث٭ة إىل ا٣ٕٞالًء ٗك ك٣س٨ األكرث  ،ك٬ٮ ٠ؾل

ة٢ًٝ  ٕى ٧ٍٕةهلة يف ا٣ ة٢ًٝ ٝٮهل/ ،اقذ ٕى  ك٨٦ً كركًد٬ة يف ٗرًي ا٣
٣َِــِح ال٤َّللــَٮى -23 َْ ــَؽ ٦َ ْٕ  ُذٌم املَ٪ــةزَُِم َ 

 

  َٟ و ِـــ
ُ
ـــَؽ أ ْٕ ـــحَْل َ  َٕ يّـــوَا٣

َ
 (1)ةمِ اْ

 

 

 ٝٮهل/ -ك٬ٮ امل٤ُٓ -٭ضٮ ٚي٭ة ا٣ٛؿزدؽ، كٝج٫٤ ، ٨٦ لك٧ح هل يفى ُى ابليخ جلؿيؿ ث٨ ُٔيح ث٨ اخلى  -23 (1)
ــ ـــَؿِت ال٭ُ ـَق َ  ِلَ ـــــ ـْ ــ ــْ َ َ  ـــ٧ُٮُم َٚجِ  ةمِ ــــــ

 
ػُ  

َ
ــــوَأ ــــــ ــــ٧ُٮِم يَ ـٮ الُ٭ ـــَؿامِ ـــــــ  ُؿوُم لُكٌ َم

ؿ؛ أل٫٩ األوػ٢ يف ػ)ذـ( ٢ٕٚ أمؿ ٨٦ اذلـ، كْيٮز لٟ يف املي٥ حتؿيس٭ة ثإظؽل احلؿٌلت اثلالث/ ال١ك المغة:  
اتلؼ٤ه ٨٦ اتلٞةء الكة٠٪ني، ٚ٭ٮ ٦جين ىلع الك١ٮف كظؿؾ ثةل١رس ل٤ذؼ٤ه ٨٦ اتلٞةء الكػة٠٪ني، كا٣ٛػذط 
ل٤ذؼٛيٙ؛ ألف ا٣ٛذعح  أػٙ احلؿٌلت، ك٬ؾق ٣٘ح ثين أقؽ، كال٥ٌ؛ الدجةع ظؿًلح اذلاؿ، ك٬ؾا الٮص٫ إًٔٙ 

٭٪ة مجٓ ٦زن٣ح أكىل؛ أل٫٩ يٞػٮؿ ٚي٧ػة الٮصٮق اثلالزح. )امل٪ةزؿ( مجٓ ٦زنؿ، أك ٦زن٣ح، ك٬ٮ دم٢ ا٣زنكؿ، كًلٮ٫٩ ٬
ٓ ثٕي٪٫. )ا٣ٕحل( أراد ث٫ احليةة.ثسرس الالـ ٦ٞىٮرن  -كال٤ٮل  -ثٕؽ )٦زن٣ح ال٤ٮل(   ا مًٮ

ٓ اذلم ٣ٞيخ ٚي٫ أ٩ٮاع املكالــىعٍ::    ٓ دزنؿ ٚي٫ ثٕؽ ٬ؾا املًٮ ؿة، كذـ أيةـ احليػةة ا٣ػيت دٌٞػي٭ة ػذـ لك مًٮ
جُح.ثٕؽ ٬ؾق األيةـ ا٣يت ٌٝيذ٭ة ٬٪ةؾ يف   ٬٪ةءة ٗك

ؿاب، ك٬ٮ ٦ٛذٮح اآلػؿ ل٤ؼٛح أك م١كػٮرق ىلع  اإلعـزاب:   )ذـ( ٢ٕٚ أمؿ، ٦جين ىلع الك١ٮف ال دم٢ هل ٨٦ اإٔل
دجةع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبة دٞؽيؿق/ أ٩ػخ. األو٢ يف اتلؼ٤ه ٨٦ اتلٞةء الكة٠٪ني أك م٧ٌٮ٫٦ لإل

كبٕؽ مٌةؼ ك)٦زن٣ح( مٌػةؼ إحلػ٫، ٨٦ امل٪ةزؿ،  )امل٪ةزؿ( ٦ٕٛٮؿ ث٫ ذلـ. )ثٕؽ( ّؿؼ ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ظةؿ
 ٜ ػؿؼ ٦ذ٤ٕػ ك٦زن٣ح مٌةؼ. ك)ال٤ٮل( مٌةؼ إحل٫. )كا٣ٕحل( الٮاك اعَٛح، ا٣ٕحل/ ٦ُٕػٮؼ ىلع امل٪ػةزؿ. )ثٕػؽ(ّ 
ث٧عؾكؼ ظةؿ ٨٦ ا٣ٕحل، كبٕؽ مٌةؼ كأكالء ٨٦ )أكالاٟ( مٌةؼ إحل٫، كالاكؼ ظؿؼ ػُةب. )األيةـ( ثػؽؿ ٦ػ٨ 

ُٙ ثية ٤ي٫.اق٥ االمةرة أكٔ   فٔ 
ېئ  ﴿ /ٝٮهل )أكخلٟ( ظير أمةر ث٫ إىل ٗري ا٣ٕٞالء، كيه )األيةـ( ك٦س٫٤ يف ذلػٟ ٝػٮؿ اهلل دٕػةىل الظـاِد فيـْ:   

، كٝؽ ذ٠ؿ اث٨ ٬نةـ ٨ٔ اث٨ ُٔيح أف الؿكايػح [:7]اإلرساء/  ﴾ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی  
يه ركايح اجلٞةاي ثني صؿيؿ كا٣ٛؿزدؽ، كىلع  ك٬ؾق * وا٣ٕحل ثٕؽ أو ٟ اْٝٮام *الىعيعح يف ثيخ النة٬ؽ 

ذلٟ ال يسٮف يف ابليخ مة٬ؽ؛ ألف األٝٮاـ ٔٞالء، كاخلُت يف ذلٟ ق٭٢؛ ألف اآليح ال١ؿي٧ح ا٣يت د٤ٮ٩ة٬ػة 
 اكٚيح أ٥ْٔ ال١ٛةيح لالقتن٭ةد ث٭ة ىلع صٮاز اإلمةرة ثأكالء إىل اجل٧ٓ ٨٦ ٗري ا٣ٕٞالء. 
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 ِى:َفًّا لغتا

 ةزً  /ؽ  ــ٧ـا٣ ـً  ،كيه ٣٘حي أ٢ً٬ احلضى  .كيه الٮىارًدىةي يف ا٣ٞؿآًف ا٣ٕـي

  ُوا٣ْٞص/ .  كيه ٣٘حي ثىين د٧ي٥و
إىل أفَّ املنةرى إحل٫ً هلي   (.. إىل آػؿ ابليخ.كدلل ابلٕؽ ا٩ُٞة ثةلاكؼ)كأمةرى ثٞٮهل/ 

دٍبذىةفً   /ري
ـ ينةري ث٫ إىل ا٣ٞؿيًت  ؛كابلٕؽي  ،ا٣ٞؿبي  ة دٞؽَّ ٓي ٦ى ريؽى اإلمةرةي إىل  ،ٚض٧ي

ي
ٚإذىا أ

 
ي
(. يًتى ابلٕيًؽ أ ٟى ل ـ حنٮ )ذى ؼ كالالَّ ٬ة، ٚذٞٮؿ/ )ذىاؾ( أك الاكى  ثةلاكًؼ كٍظؽى

 ػُةبو 
ؿاًب  ؛ك٬ؾق الاكؼي ظؿؼي ٓى هلة ٨٦ً اإٔل الؼى ٚي٫ً. ،ٚىال مًٮ ؾا ال ػى  ك٬ى

م ٬ٮ )٬ة( ىلع اق٥ً اإلمةرًة أديخى ثةلاكًؼ  ـ ظؿؼي اتلَّجٍجي٫ً اذلَّ ٬ة ٚإٍف دٞؽَّ  ؛كٍظؽى
) اؾى ؾى  َعلٌّ قُلٌ: ٚذٞٮؿ )٬ى

يْــُخ ثَــِي َ ــرْبَاَء اَل ُقْ٪١ِــُؿو٩َِي  -24
َ
 َرأ

 

ـؿَاِم ا٣ــ٧َ٧ٌُؽدِ   َّلُل ٢ُ٬ْ ٬َـَؾاَ) ا٣
َ
 (1)َواَل أ

 

 

 ابل١ؿم، ٨٦ ٤ٕ٦ٞذ٫ املن٭ٮرة ا٣يت ٤ُ٦ٕ٭ة/٬ؾا ابليخ ٣ُؿٚح ث٨ ا٣ٕجؽ  - 24 (1)
ـــــَ ٌُم ثُِجــــــــــْؿَٝحِ  َْ  ـَْ٭٧َـــــؽِ  ٣ـــــَِؼْٮ٣ََح أَ

 
ــــؽِ   ــــة٬ِِؿ ايْلَ َّ ــــ٥ِ يِف  ِْ الَٮْم ــــة ــــٮُح ٠ََج  د٤َُ

 كٝج٢ ثيخ النة٬ؽ ٝٮهل/  
ـــ ـــة َزاَُم تَْن  ٌؾِت ــــــــــَؿاِِب اخل٧ُـــٮَر َو٣َ ـَو٦َ

 
ــــِؿيِ  َو٦ُــــــــ  ََ  ِْ ــــة َٛ  ْذََلِيَوَ ــــْليِع َوإِْ 

َٕنِ   ـَة٦َْذِي ا٣ ــــ ـــــإىَِل أْن حَت ـــــَ٭ةـ ــ ةُ َُكـ   ـَ
 

ـٌجـــــؽِ   َٕ ِٕـِ امل ْٚــــــَؿاَد اذَـــــــ ـــــؿِْدُت إ ْٚ
ُ
 وَأ

)ػٮ٣ح( اق٥ امؿأة )أَالؿ( مجٓ ٢٤َ، ثـ٩ح صج٢ كأصجةؿ، كا٢٤ُ٣/ ٦ة مؼه كّ٭ؿ كاردٛػٓ ٦ػ٨ آزػةر  المغـة:   
ح ٚي٭ة رم٢ كَني أك ظضةرة، كيف ثالد ا٣ٕؿب ٩يٙ ك٦ةاػح يه لك راثي -ادليةر اكألزةيف. )ثؿٝح( ث٥ٌ ٚك١ٮف 

 ثؿٝح ٔؽ٬ة وةظت ا٣ٞةمٮس، كأ٣َّٙ ٚي٭ة ٗري كاظؽ ٨٦ ٧٤ٔةء ال٤٘ح، ك٦٪٭ة ثؿٝح ز٭٧ؽ. )د٤ٮح( دْ٭ؿ.
)الٮم٥( أف ي٘ؿز ثةإلثؿة يف اجلرل ز٥ يؾر ٤ٔي٫ ال١ع٢ أك دػةف النع٥ ٚيجىق قٮادق ّة٬ؿان. )ابلٕػري املٕجػؽ(  

ٗرباء( ا٣٘رباء يه األرض، ق٧يخ ث٭ؾا ٣٘ربد٭ػة، كأراد ثبػين ا٣٘ػرباء ا٣ٛٞػؿاء اذليػ٨ لىػٞٮا  األصؿب. )ثين
ابليػخ ٦ػ٨  -ثـ٩ػح ال١ذػةب  -ثةألرض لنؽة ٚٞؿ٥٬، أك األًيةؼ، أك ال٤ىٮص. )ا٣ُؿاؼ( ثسرس ا٣ُػةء 

٪يةء.  = اجلرل، كأ٢٬ ا٣ُؿاؼ امل٧ؽد/ اأٗل
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ـً  (. ؛كال ْيٮزي اإلدٍيةفي ثةلاكًؼ كالالَّ ٟى ً ال ؾى  ٚىال دٞٮؿ )٬ى
ًٙ ن٫َّ٩ ٣حفى ل٧٤نةًر إحل٫ً إالَّ ر ـً املى٪ِّ ل ،دبذةًف/ ٝيٍؿبى كّة٬ؿي الك ٍٕؽى ٧٠ة  ،كبي

ٍر٩ةق   .ٝىؿَّ
/ ٝيٍؿب ٯ ،كاجل٧٭ٮري ىلع أفَّ هل زالثى مؿادتى ُى ل ،ككيٍق ٍٕؽى ٨ٍ يف  ؛كبي ٚحنةري إىل ٦ى

ـه  ٍؿب ث٧ة ٣حفى ٚي٫ً اكؼه كالى ال ٞي ٨ٍ يف الٮيٍقُٯ ث٧ة ٚي٫ الاكؼي  ،٠ػ)ذا، كذم( /ا٣ كإىل ٦ى
٬ة حنٮ )ذاؾ( ل ،كظؽى ٍٕؽى ٨ٍ يف ابلي ـه  كإىل ٦ى (. ،ث٧ة ٚي٫ اكؼه كال ٟى  حنٮ )ذل

 

 

 

٪ي٭٨٦٥ ٗري دٛؿٝح ثني ٚ-يؿيؽ أف مجيٓ اجلةس الــىعٍ::    = ، كال ي٪١ػؿكف دم٤ػ٫ ٦ػ٨ ال١ػؿـ يٕؿٚٮ٫٩ -ٞري٥٬ ٗك
 كاملٮاقةة ل٤ٛٞؿاء كظك٨ ا٣ٕرشة كَيت الىعجح لألٗ٪يةء كًلأ٫٩ يذأل٥ ٨٦ و٪يٓ ٝٮ٫٦ ٫ٕ٦.

)رأيخ( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. )ثين( ٦ٕٛٮؿ ث٫، كبين مٌػةؼ. ك)ٗػرباء( مٌػةؼ إحلػ٫، زػ٥ إذا اك٩ػخ رأل  اإلعـزاب:  
كٚة٫٤ٔ ك٦ٕٛٮهل يف دم٢ ٩ىت ظةؿ ٨٦ ثين ٗرباء، كإذا اك٩خ رأل ثرصيح؛ ٚض٤٧ح )ال ي٪١ؿك٩ين( ٨٦ ا٢ٕٛ٣ 

٧٤ٔيح ك٬ٮ أكىل؛ ٚةجل٤٧ح يف دم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ زةف لؿأل. )كال( الٮاك اعَٛح، كال/ زااؽة تلأكيؽ اجليف. )أ٢٬( 
٦ُٕٮؼ ىلع الٮاك اذلم ٬ٮ ٧ًري اجل٧ةٔح يف ٝٮهل )ال ي٪١ؿك٩ين( كأ٢٬ مٌةؼ كاق٥ اإلمةرة ٦ػ٨ )٬ػؾاؾ( 

إحل٫، كالاكؼ ظؿؼ ػُةب. )ا٣ُؿاؼ( ثؽؿ ٨٦ اق٥ اإلمةرة أك ُٔٙ ثيػةف ٤ٔيػ٫ )امل٧ػؽد( ٩ٕػخ مٌةؼ 
 ل٤ُؿاؼ.

٦ػٓ َٮيػ٢  -اتلججي٫ ٦ٓ الاكؼ كظؽ٬ة، كل٥ ْيئ ثةلالـ، كلػ٥ يٞػٓ يل  "٬ةػ"ٝٮهل )٬ؾاؾ( ظير صةء ث الظاِد فيـْ:  
٦ٓ اكؼ اخلُػةب ثح٪٭٧ػة اقػ٥ إمػةرة  ٩ْري هلؾا ابليخ ممة اصذ٧ٕخ ٚي٫ "٬ة" اتلججي٫ -ابلعر كًلرثة امل٧ةرقح 

ل٧٤ٛؿد، ك٢ٕ٣ اذلي٨ ٝؿركا  ٬ؾق ا٣ٞٮأؽ ٝؽ ظْٛٮا ٨٦ مٮا٬ؽ ٬ؾق املكأ٣ح ٦ة ل٥ يج٤٘٪ػة، أك ٣ٕػ٢ ٝػؽ٦ةء٥٬ 
اذلي٨ مةٚ٭ٮا ا٣ٕؿب ٝؽ ق٧ٕٮا مم٨ يٮزٜ ثٕؿبحذ٫ اقذ٧ٕةؿ ٦س٢ ذلٟ يف أظةديس٭٥ يف ٗػري مػؾكذ كال رضكرة 

 حتٮج إحل٫، ٤ٚ٭ؾا ص٤ٕٮق ٝةٔؽة.  
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ِمـــــْؿ إىَِل وَ 
َ
ْو ٬َة٬َُ٪ـــــــة أ

َ
  ُِ٭٪ــــة أ

 
 َ  َداِ  ال٧ْـــَمِن َو ـِـــ٫ِ ا٣ْـــَمَم ِوــــ (86)

ْو ٬ٌَ٪ــــة 
َ
ْو ثَِســــ٥ٌ ُٚـــ٫ْ أ

َ
ـــِؽ أ ْٕ  يِف اذُ

 
ــــة (87) و ٬ٌِ٪

َ
ــــ٨ْ أ ــ َٞ ـ ُِ َٟ ا٩ْـ ـــ ِ ْو ثُِ٭َ٪ةل

َ
 أ

 
٦٭ة ٬ةء اتلىٌججي٫ثػ)٬ي   ينةري إىل املاكًف ا٣ٞؿيًت  ٪ة(، كينةري ٚيٞةؿي )٬٭ي  ؛٪ة( كيذٞؽَّ

ًٙ ثػ)٬ي  ً ك٬ي  ،٪ةؾإىل ابلٕيًؽ ىلع رأًم املى٪ِّ ثٛذًط اهلةًء كًلرًس٬ة ٦ٓ تنؽيًؽ  ة(٪َّ ػى ٟ، ك٬ً ٪ةل
ًٍ كىلع ٦ؾ٬ًت ٗرًيق )٬ي  ،خ(٪َّ ػى ( ك)٬ً ٥َّ كبػ)ثى  ،اجلُّٮفً  ة ثٕؽق ل٤جٕيًؽ. ،٪ةؾ( ل٧٤ذٮق  ك٦ى
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 ىلــمىصـام

 

ــٮْ َمٮْ  ــُُم ااَل ُو ــٌت ٧َةءِ اذٌلِي ااُل ْق ــَ  ا٣  ْ 
 

ــ وَ  (88)  دُــــــْسجِِخ   اَل إَِذا ٦َــة زُجَّلللـــة   ةايْلَ
ـثَـ٢ْ ٦َـة دَ   َٕ ْو٣ِـــ٫ِ ا٣ـ

َ
 ٦َـــــ٫ْ َ  ٤ِلــ٫ِ أ

 
ــٮُن إِْن تُْنـــَؽْد َٚـــ  ٦َـ  (89)   ٦َــــ٫ْ وَانلـ 

َدا  ــــٮُن ٦ِـ٨ْ َذيْــ٨ِ َوَتـنْيِ ُمــِؽّ  وَانلـ 
 

يْ  (91)
َ
ـــأ ــــؽَ  ة،ًٌ ـــؾاَ) ُِٝى ِ ـــِٮيٌي ث ْٕ  اَوَت

 .وظؿ  ،ي٪ٞك٥ُ املٮوٮُُم إىل/ اقَل 
ُٙ املٮوٮالِت احلؿٚلحِ   ويه  كُح أظؿٍم/  ؛ول٥ يؾ٠ؿ املى٪َّلل

ًضجٍخي ٨ٍ٦ً )٦س٢  ،ةكدٮو٢ي ثة٢ًٕٛ٣ املذرصًؼ/ ٦ةًين  ،)أٍف( املٍىؽريح أظُؽ٬ة/ ٔى
يٍؽه  ـى زى فٍ )حنٮ  ،كمٌةراعن   (أٍف ٝىة

ى
ًضجٍخي ٨ٍ٦ً أ يٍؽه  ٔى ـى زى ٮ ٞي ٍف )حنٮ  ،اكأمؿن  (حى

ى
٫ًٍ ثىأ ٍتي إًحلى رشى

ى
أ

 ٍ٥ ٬ة ٢ٕٚه ٗري ٚإفٍ  (،ري ٓى ثٕؽى مئ  ىئ  يئ  جب   حب  ﴿حنٮ ٝٮهل دٕةىل/ -٦ذرصؼو  كٝ

ؿاؼ/ (2)﴾ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ ﴿كٝٮهل دٕةىل/  ،[=7]اجلض٥/  (1)﴾خب  -[9>5 ]اأٔل
 

)كأف(/ الٮاك حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، أف/ خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح، كاق٧٭ة ٧ًري النأف دمؾكؼ دٞؽيؿق/ أ٫٩، ك٬ػٮ  اإلعـزاب:  (1)
يف دم٢ ٩ىت. )٣حف(/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه ٦جين ىلع ا٣ٛػذط. )لإلنكػةف(/صةر كدلػؿكر، كمػج٫ اجل٤٧ػح ٦ذ٤ٕػٜ 

ين يف دم٢ رٚٓ اق٥ ٣حف مؤػؿ. ث٧عؾكؼ ػرب ٣حف ٦ٞؽـ. )إال(/ ظؿؼ اقتس٪ةء م٤ىغ. )٦ة(/ اق٥ مٮوٮؿ ٦ج
)قىع(/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ىلع ا٣ٛذط املٞؽر ىلع األ٣ٙ ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮرق اتلٕؾر، كا٣ٛة٢ٔ ًػ٧ري مكػترت صػٮازان 
دٞؽيؿق/ )٬ٮ( يٕٮد ىلع اإلنكةف، كا٣ٕةاؽ دمؾكؼ دٞؽيؿق/ إحل٫، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ ال دم٢ هلة ٦ػ٨ 

ؿاب، كمج٤ح ٣حف ٦ٓ ٧ٕ٦ٮحل٭ة يف  دم٢ رٚٓ ػرب أف املؼٛٛح. اإٔل
، ٚذٕني أف دسٮف خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح، كاق٧٭ة ٧ًري النأف دمؾكؼ وجْ االستداله:  يًلى "أٍف" ٢ٕٚه صة٦ؽه  .أ٫٩ كى

)كأف(/ الٮاك حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، أف/ خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح، كاق٧٭ة ٧ًري النأف دمؾكؼ دٞؽيؿق/ )أ٫٩( ك٬ٮ  اإلعزاب: (2)
ةض صة٦ؽ. )أف(/ ظؿؼ مىؽرم ك٩ىت. )يسٮف(/ ٢ٕٚ مٌةرع ٩ةٝه ٦٪ىػٮب، يف دم٢ ٩ىت. )ٔىس(/ ٢ٕٚ ٦

 كاق٧٭ة ٧ًري مكترت صٮازا دٞؽيؿق/ ٬ٮ. )ٝؽ(/ ظؿؼ حتٞيٜ. )اٝرتب(/٢ٕٚ ٦ةض   )أص٤٭٥(/ ٚة٢ٔ مؿٚٮع ك٬ػٮ
 =يف دمػ٢  كمج٤ح "ٝؽ اٝرتب أص٤٭ػ٥" مٌةؼ، كاهلةء/ ٧ًري يف دم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫، كاملي٥/ ٔال٦ح مجٓ اذل٠ٮر،
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ى   ٛحه ٨٦ اثلٞي٤ًح.ٌٛ ٚيهى خمي
٢ي  و٦٪٭ة/ ( كديٮوى يٍؽن )حنٮ  ،ثةق٧٭ة كػرًب٬ة)أفَّ فَّ زى

ى
ًضجٍخي ٨ٍ٦ً أ ك٦٪٫ ٝٮهل  (ٝىةا٥ًه  أى

[95]ا٣ٕ٪١جٮت/  (1)﴾ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ﴿دٕةىل/ 
٤ىحً  ،  َّٞ ح اكملسى ٛى َّٛ كدٮو٢ي  ،كأف املؼى

٭ة يسٮفي دمؾكٚن  ٤ًح ٦ؾ٠ٮرن  ،ةثةق٧٭ة كػرًب٬ة، ٣س٨ اق٧ي َّٞ  .اكاق٥ي املس
 ث٢ٕٛو مٌةرعو ٍٚٞ

٢ي يٍؽن )٦س٢  ،ك٦٪٭ة/ )يك( كديٮوى ـى زى  .(اًصبٍخي ٣ًيكى ديٍسًؿ
ٞن )حنٮ  ،كدسٮفي مىؽريحن ّؿٚيحن  (٦ة)ك٦٪٭ة/  ٤ً ُى ٍ٪ ة دي٦ٍخى ٦ي ٟى ٦ى جي ٍوعى

ى
أم/  (ةال أ

ٞن  ٤ً ُى ٍ٪ ٟى ٦ي اًم ةى دىكى ؽَّ ٍؿٚيحو  ،ة٦ي ّى ٗىريى  يٍؽن )حنٮ  ،ك بٍخى زى ى ة رضى ًضجٍخي م٧َّ  ،كديٮو٢ ثةملةيًض  (أى
 )حنٮ  ،كبةملٌةرًع  ،٧٠ة ٦س٢َّ

ى
يٍؽه الى أ ـي زى ٮ ٞي ة حى ٟى ٦ى جي يٍؽن كى  ،ٍوعى ة دىرٍضًبي زى ًضجٍخي م٧َّ   (أى

[:6]ص/  (3)﴾مث  ىث  يث  حج  ﴿ /(2)ك٦٪٫
ة )حنٮ  ،كبةجل٤٧ًح االق٧يح ،  ًضجٍخي م٧َّ ٔى

 

ؿاب، كاملىؽر املؤكؿ ٨٦ رٚٓ  = ػرب يسٮف، كمج٤ح يسٮف ك٧ٕ٦ٮحل٭ة و٤ح املٮوٮؿ احلؿيف ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل
 أف ك٦ة ثٕؽ٬ة يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ ٔىس، كمج٤ح ٔىس أف يسٮف يف دم٢ رٚٓ ػرب أف.

، ٚذٕني أف دسٮف خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح، كاق٧٭ة ٧ًري النأف وجْ االستداله:  يًلى "أٍف" ٢ٕٚه صة٦ؽه   .دمؾكؼ أ٫٩ كى
)أكل٥(/ اهل٧ـة ظؿؼ اقذٛ٭ةـ، كالٮاك/ ظؿؼ اقػتب٪ةؼ، لػ٥/ ظػؿؼ ٩ػيف كصػــ. )يسٛ٭ػ٥(/ ٕٚػ٢  اإلعزاب: (1)

مٌةرع دلـكـ حبؾؼ ظؿؼ ا٤ٕ٣ح، ك٥٬/ ٧ًري يف دم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫. )أ٩ة(/ أف/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت، ك٩ة/ 
هل ث٪ػة ادلا٣ػح ىلع اجل٧ةٔػح ٧ًري يف دم٢ ٩ىت اق٥ أف. )أ٩ـجلػة(/ ٕٚػ٢ ٦ػةض ٦جػين ىلع الكػ١ٮف الدىػة

ا٣ٛة٤ٔني، ك٩ة/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح يف دم٢ رٚٓ ػرب أف، كاملىػؽر املػؤكؿ ٦ػ٨ أف ك٦ػة ثٕػؽ٬ة 
 ٚة٢ٔ مؿٚٮع ل٢ٕٛ٤ يسيف كدٞؽيؿق/ أكل٥ يسٛي٭٥ إ٩ـاجلة.

 ظؿؼ مىؽرم كيو٤خ ثةق٧٭ة كػرب٬ة. ()أفَّ  أفٌ  وجْ االستداله: 
ؽ ظؿؼ ٨٦ احلؿكؼ املىؽريح، قٮاء أكة٩خ اقػ٧يح أـ ٤ٕٚيػح، يه وػ٤ح املٮوػٮؿ اجل٤٧ح الٮإٝح ثٕ دججلـ٫/ 

ؿاب، كال حتذةج إىل اعاؽ ٧٠ة ٬ٮ مأف مج٤ح الى٤ح الٮإٝح ثٕؽ املٮوػٮؿ االقػِل،  احلؿيف ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل
املىػؽر كإ٧٩ة ظ٧١٪ة ثؾلٟ؛ ألف املٮوٮؿ قٮاء أكةف ظؿٚة أـ اق٧ة ال ثؽ هل ٨٦ و٤ح... ك٬ؾق اجل٤٧ح ٣حكخ 

املؤكؿ ٨٦ احلؿؼ املىؽرم ك٦ة ثٕؽق؛ ألف املىؽر ٦ٛؿد، كالى٤ح ال دسٮف إال ٨٦ مج٤ح، كًلسري ٨٦ املٕؿبني 
 ٤ٚيت٪ج٫ ا٣ُة٣ت إىل ذلٟ. -أٔين الٮإٝح ثٕؽ ظؿؼ ٨٦ احلؿكؼ املىؽريح  -ال يُٛ٪ٮف إىل ٬ؾق اجل٤٧ح 

 .راعن ة أك مٌةأم ٨٦ كىٍو٤ً٭ة ثة٢ٕٛ٣، ثُٞٓ اجلْؿ ٨ٔ ٠ٮ٫٩ ٦ةًين  (2)
)ث٧ة(/ ابلةء/ ظؿؼ صؿ، ٦ة/ ظؿؼ مىؽرم. )نكٮا(/ ٢ٕٚ ٦ػةض، كالػٮاك/ ًػ٧ري يف دمػ٢ رٚػٓ ٚةٔػ٢،  اإلعـزاب:  (3)

ؿاب، كاملىؽر املػؤكؿ ٦ػ٨ ٦ػة ك٦ػة  كاأل٣ٙ ٚةرٝح، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ احلؿيف ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل
 = ،[8]آؿ ٧ٔؿاف/   ﴾ڄ    ڄ  ڄ ﴿ /هل دٕةىلثٕؽ٬ة دلؿكر ثةبلةء، كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثةخلرب يف ٝٮ
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ٝىةا٥ًه  يٍؽه  يٍؽه ٝىةا٥ًه  ،زى ة زى ٟى ٦ى جي ٍوعى
ن
ؿٚيح (1)ك٬ٮ ٤ٝي٢  (كال أ َّْ ، كأكرث ٦ة ديٮو٢ي ا٣

ة ل٥ٍ دىرٍضًٍب )حنٮ  ،ةملٌةرًع امل٪يٍف ثػ)ل٥ٍ(املىؽريَّح ثةملةيًض أك ث ٟى ٦ى جي ٍوعى
ى
يٍؽن  الى أ   (ازى

م ٣حفى ٦٪ٛين  ٢ُّ كٍو٤ي٭ة ػ أٔين املىؽريح ػ ثة٢ًٕٛ٣ املٌةرًع اذلَّ ًٞ الى )حنٮ  ،ثػ)ل٥ٍ( ةكيى
يٍؽه  ـي زى ٮ ٞي ة حى ٟى ٦ى جي ٍوعى

ى
 ك٦٪٫ ٝٮهل/  (أ

ـــ٥ٌ آوِي -25 ـُ ـــٮَّللُم  ََ ـــة أُ ـــٮَّللُم ٦َ ََ  أُ
 

ــــــٍخ   ــــــَمِع إىل ثَل ــــــ٫ُ ٣َ ِٕلَؽدُ َٝ(2) 
 

 

ڄ    ڄ   ﴿ /كاتلٞؽيؿ/ ثجكية٩٭٥، أم/ بكجت نكية٩٭٥. )يٮـ(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب، كٝيػ٢/ ٬ػٮ ّػؿؼ ٣ٞػٮهل  =

، أك وٛح زة٩يح هل أم هل٥ ٔؾاب مؽيؽ اكا٨ يف يٮـ ا٣ٞية٦ح، بكجت نكية٩٭٥، ك٬ٮ مٌةؼ. )احلكةب(/ ﴾ڄ
 مٌةؼ إحل٫ دلؿكر.

ك٬ٮ )نكٮا( كصةء املىػؽر املػؤكؿ  ،٤ٕٚ٭ة ٦ةض ،مج٤ح ٤ٕٚيح٦يجء "٦ة" ظؿٚنة مىؽرينة، كبٕؽ٬ة  وجْ االستداله: 
 كاتلٞؽيؿ/ ثجكي٭٥ يٮـ احلكةب.  ، ا ثةبلةء٦٪٭ة كممة ثٕؽ٬ة دلؿكرن 

رة حبؿؼ مىؽرم حنٮ ٝٮهل٥/ )ال أ٢ٕٚ ذلٟ اق٧يح مىؽَّ  اػذ٤ٙ اجلعٮيٮف ٚي٧ة إذا كٝٓ ثٕؽ )٦ة( ٬ؾق مج٤حه  (1)
ؿيني/ )أف( ك٦ة دػ٤خ ٤ٔي٫ يف دأكي٢ ػالك٧ةء جن٧ة، كال أك٫٧٤ ٦ة أف ظؿاء ماك٫٩( ٚٞةؿ مج٭ٮر ابلى ٦ة أف يف

مىؽر مؿٚٮع ىلع أ٫٩ ٚة٢ٔ ٢ٕٛ٣ دمؾكؼ، كاتلٞؽيؿ ىلع ٬ؾا/ ال أك٫٧٤ ٦ة زجخ ٠ٮف جنػ٥ يف الكػ٧ةء، ك٦ػة 
املةًػٮيح، ككصػ٫ ذلػٟ زجخ ٠ٮف ظؿاء ماك٫٩. ٚ٭ٮ ظيجبؾ ٨٦ ثةب كو٢ )٦ة( املىػؽريح ثةجل٤٧ػح ا٤ٕٛ٣يػح 

ٔ٪ؽ٥٬ أف األكرث كو٤٭ة ثةألٕٚةؿ، كاحل٢٧ ىلع األكرث أكىل، كذ٬ت ال١ٮٚيٮف إىل أٌف )أٍف( ك٦ة دػ٤خ ٤ٔيػ٫ 
ٌن  ة، إال أف ٬ؾا املىؽر املؿٚٮع ٦جذؽأ ػربق دمؾكؼ، كاتلٞؽيؿ ىلع ٬ػؾا الٮصػ٫/ ال يف دأكي٢ مىؽر مؿٚٮع أي

ٮف جن٥ يف الك٧ةء مٮصٮد، ٚ٭ٮ ٨٦ ثػةب كوػ٢ )٦ػة( ثةجل٤٧ػح أ٢ٕٚ ٠ؾا ٦ة ٠ٮف ظؿاء يف ماك٫٩ زةثخ، ك٦ة ٠
 ا.  االق٧يح؛ ألف ذلٟ أ٢ٝ دٞؽيؿن 

ي٭ضٮ امؿأد٫، ك٬ٮ ثيخ ٦ٛؿد ٣حف هل قةثٜ أك الظػٜ،  -كاق٫٧ صؿكؿ  -امذ٭ؿ أف ٬ؾا ابليخ ل٤عُيبح  - 25 (2)
 أيب ٗؿيت اجلرصم.إىل  -كدج٫ٕ اخلُيت اتلربيـم يف د٭ؾيج٫-كٝؽ نكج٫ اث٨ الك١يخ يف ٠ذةب األ٣ٛةظ 

)أَٮؼ( أم أكرث اتلضٮاؿ كاتلُٮاؼ كادلكراف، كيؿكل )أَٮد( ثةدلاؿ امل٭٤٧ح ماكف ا٣ٛةء كاملٕىن كاظؽ  المغة: 
إىل ٦زنهل، إذا رصٓ إحل٫ كأٝةـ ث٫ )ٕٝيؽد٫( ٕٝيػؽة ابليػخ/ يه املػؿأة.  -٨٦ ثةب رضب  -( مٌةرع أكل م)آك

 ع( يؿيؽ أ٩٭ة ٦ذ٪ة٬يح يف اخلجر.كٝي٢ هلة ذلٟ؛ أل٩٭ة دُي٢ ا٣ٕٞٮد ٚي٫ )لاك
أ٩ة أكرث دكراين كارديةدم األ٦ةز٨ اع٦ح اجل٭ةر يف ٤َت الؿزؽ كحتىي٢ ا٣ٞٮت، زػ٥ أٔػٮد إىل ثحػيت الــىعٍ::   

 ألٝي٥ ٚي٫، ٚال دٞٓ ٔيين ٚي٫ إال ىلع امؿأة مؽيؽة اخلجر ٦ذ٪ة٬يح يف ادل٩ةءة كال٤ؤـ.
ٚي٫ كصٮبة دٞؽيؿق أ٩ة، ك)٦ة( مىػؽريح )أَػٮؼ( ٕٚػ٢  )أَٮؼ( ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت اإلعـزاب:  

 =مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبةن دٞؽيؿق/ أ٩ة. ك"٦ة" ٦ٓ ٦ة دػ٤خ ٤ٔيػ٫ يف دأكيػ٢ مىػؽر ٦ٕٛػٮؿ ٤ُ٦ػٜ 
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يٍؽه )حنٮ  ،ك٦٪٭ة/ )لٮ( كدٮو٢ ثةملةيض ـى زى ىٍٮ ٝىة ىٍٮ كىًددٍ )حنٮ  ،كاملٌةرع (كىًدٍدتي ل تي ل
يٍؽه  ـي زى ٮ ٞي  .(حى

 ًٙ ةءً )ٚٞٮؿي املى٪ِّ ٮٍوٮؿي االٍق٧ى  كأفَّ  أفٍ )اظرتازه ٨٦ املٮوٮًؿ احلؿيفِّ ػ ك٬ٮ (مى
ال٦ذ٫ي وعحي كٝٮًع املىؽًر   (كيك ك٦ة كلٮ ٫ي ٔك ٕى ٍٮًٝ ـي )حنٮ  ،مى ٮ ٞي ىٍٮ تى أم   (كىًدٍدتي ل

ٟى  ٓي )ك  ،ًريىةمى ة دىٍى٪ى ًضجٍخي م٧َّ   ،ٔى
ي
أ ٍٝؿى
ى
ٝىةا٥ًه  ،كىًصبٍخي ٣ًيكى أ ٟى  َّ٩

ى
ًضجييًن ن ٍٕ يي ـى  ،كى ٮ ٞي ٍف تى

ى
ًريؽي أ

ي
 (كىأ

 كٝؽ قجٜ ذ٠ؿق.
م( ل٧٤ٛؿًد املؾ٠ؿً  ة املٮوٮؿي االقِلُّ ٚػ)اذلَّ  سًح.ك)ا٣َّيت( ل٧٤ٛؿدًة املؤ٩َّ  ،كأ٦َّ

 ًٓ ٚ ًٙ يف ظة٣ًح الؿَّ تىيٍخى ماك٩ى٭ة/ ثةأل٣
ى
خى احلىةء كىأ ٍُ ٞى افً )حنٮ  ،ٚإٍف زىجيٍخى أق  ،الزلَّ

ي٨، كال٤َّذني)ٚذٞٮؿ/  ،كبةحلةًء يف ظة٣يت اجلؿِّ كاجلَّىًت  (كال٤َّذةفً   (.الزلَّ
دٍ  ًن  تى كإٍف مبخى مؽَّ افِّ كال٤َّ  ةاجلُّٮف ػ ٔٮ ( ٨ٔ احلةًء املعؾكًٚح ػ ٤ٞٚخ/ )الزلَّ ذػةفِّ

انَّلل ﴿كٍٝؽ ٝيؿئ/  ٌن  [:5]ا٣جكػةء/  (1)﴾ڤ  ڤ   والٌَّلَ ٦ٓ احلػةًء ػ  ةكْيٮزي ا٣تَّنؽيؽي أي

 

اعم٫٤ ٝٮهل "أَٮؼ". األكؿ )ز٥( ظؿؼ ُٔٙ )آكم( ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚيػ٫ كصٮبػةن دٞػؽيؿق/ أ٩ػة.  =
 مٌةؼ إحل٫. ؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل"آكم". )ٕٝيؽد٫( ٕٝيؽة/ ٦جذؽأ، كٕٝيؽة مٌةؼ كال٧ٌري)إىل ثيخ( صةر كدل

)لاكع( ػرب املجذؽأ، كاجل٤٧ح ٨٦ املجذؽأ كػربق يف دم٢ صؿ ٩ٕخ ٣ٞٮهل "ثيخ"، ك٬ؾا ٬ٮ ا٣ْة٬ؿ، كأظك٨ ٦ػ٨ ذلػٟ أف  
 يسٮف ػرب املجذؽأ دمؾكٚةن،

اجلؽاء يف دم٢ ٩ىػت ٦ٕٛػٮؿ ثػ٫ ل٤ؼػرب، كدٞػؽيؿ  كيسٮف ٝٮهل "لاكع" ٦٪ةدل حبؿؼ ٩ؽاء دمؾكؼ، كمج٤ح  
 لاكع. اللُكـ ىلع ذلٟ الٮص٫/ ٕٝيؽد٫ ٦ٞٮؿ هلة/ ية

ٝٮهل )٦ة أَٮؼ( ظير أدػ٢ )٦ة( املىؽريح ا٣ْؿٚيح ىلع ٢ٕٚ مٌةرع ٗري ٦٪يف ث٥٤، ك٬ػٮ اذلم  الظاِد فيـْ:  
 ٔ٪ةق النةرح ٨٦ إدية٫٩ ث٭ؾا ابليخ ٬٭٪ة. 

 ؽيؽ اجلٮف، كػٛٛ٭ة ابلةٝٮف.ٝؿأ اث٨ ٠سري/ كالزلاف، ثتن (1)
)كالزلاف(/ الٮاك/ ظكت ٦ة ٝج٤٭ة، الزلاف/ ٦جذؽأ مؿٚػٮع ثػةأل٣ٙ أل٩ػ٫ ٦سػىن، كاجلػٮف ٔػٮض ٔػ٨  اإلعزاب:  

 = اتل٪ٮي٨ يف االق٥ املٛؿد. 
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ي٨ ْقـ٨َّلل  ىئ  ىئ  ﴿كال٤َّذني( كٍٝؽ ٝيػؿمء/  ،ك٬ٮي ٦ؾ٬تي ال١ٮٚينيى ػ ٚذٞٮؿ/ )الزلَّ  (1)﴾ الٌَّلَ
ػ [=6]ٚىػ٤خ/  ٌن دػة( اقػِل يف دث٪يػًح )ذا، ك ةػ ثتنؽيًؽ اجلُّٮًف ػ ك٬ؾا ا٣تنؽيؽي ْيػٮزي أي
ٟى ٦ٓ احلةءً  ،ٚذٞٮؿ/ )ذاف ،اإلمةرةً  ٚذٞػٮؿ/ )ذيػ٨ كدػني( ك٬ػٮ ٦ػؾ٬تي  ،كدةف( كًلؾل
ًن  ،ال١ٮٚينيى  ـ يف  ةكاملٞىٮدي ثة٣تنؽيًؽ أٍف يسٮفى ٔٮ ًٙ املعؾكًٚح ٧٠ة دٞػؽَّ ٨ٔ األ٣
م   .(2)كا٣َّيت( ،)اذلَّ

 

 

 

 

)يأدية٩٭ة(/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ثثجٮت اجلٮف؛ أل٩٭ة ٨٦ األٕٚةؿ اخل٧كح، كاأل٣ٙ/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚةٔػ٢،   =
ؿاب. )٦٪س٥(/ صػةر ك٬ة/ ٧ًري يف  دم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل

كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف حبةؿ دمؾكؼ ٨٦ أ٣ٙ اتلث٪يح يف يأدية٩٭ة. كػرب الزلاف ٬ٮ مج٤ح ٚآذك٧٬ة ، كا٣ٛةء زااػؽة ىلع 
 اخلرب ٔ٪ؽ اجل٧٭ٮر. 

٧ةء املٮوٮ٣ح كص٭ةف/ ختٛيٛ٭ة، كتنؽيؽ٬ة، ٧ٚػ٨ ٝػؿأ أ٫٩ ْيٮز يف ٩ٮف دث٪يح األق وص٫ االقذؽالُم ٨٦ النة٬ؽ/ 
  .ٚٞؽ أَت ث٭ة ىلع األو٢  -ك٥٬ اجل٧٭ٮر -ثةتلؼٛيٙ 

ؿض اجلعةة هلة ٔؽدا ٨٦ اتلٮصي٭ةت ٝؿأ ثتنؽيؽ اجلٮف، ٚ أ٦ة ٨٦   دؿاصٓ يف دمةهلة. ًٕل ٣٘ح د٧ي٥ كٝحف، ٔك
تنؽيؽ ٩ٮ٩٭٧ة أيٌة، ٧٠ة يجكػعت أيٌػة  " ٚيضٮزنيف كال٤ذة٠ؿ ٨ٔ "الزلاف كالزلي٨" يجكعت ىلع "ال٤ذك٦ة ذي  

ٟى ﴿/٨٦ ٝٮهل دٕةىل "ذا٩ٟ"ىلع اقِل اإلمةرة "ذاف كدةف" كٝؽ مؽد أثٮ ٧ٔؿك  ا٩ِّ ٧٠ة  ،[76]ا٣ٞىه/  ﴾ہ   ٚىؾى

ٌن   .[;6]ا٣ٞىه/  ﴾٬ةدنيٌ ۈ     ۈ     ﴿ /ة ٬ةدني ٨٦ ٝٮهل دٕةىلأف اث٨ ٠سري مؽد أي
 ٭ة ابلةٝٮف. كػٛٛ ،ثتنؽيؽ اجلٮف ،ٝؿأ اث٨ ٠سري/ الزلي٨ (1)

)رب٪ة(/٦٪ةدل ٦٪ىٮب ك٬ٮ مٌةؼ.  ك٩ة/ ٧ًري يف دم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫. )أر٩ػة(/ ٕٚػ٢ أمػؿ ٦جػين ىلع  اإلعـزاب:  
ة دٞػؽيؿق أ٩ػخ، ك٩ة/ ٧ًري يف دم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ أكؿ ، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكػترت كصٮبنػظؾؼ ظؿؼ ا٤ٕ٣ح، 

ؿاب. الزلي٨/ ال٦ػح  كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اقتب٪ةٚيح ، ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل اق٥ مٮوٮؿ ٦ٕٛٮؿ ث٫ زػةف ٦٪ىػٮب ٔك
٩ىج٫ احلةء أل٫٩ ٦سىن. )أًال٩ة(/  ٢ٕٚ ٦ةض، كأ٣ٙ االزجني/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚةٔػ٢، ك٩ػة/ ًػ٧ري يف دمػ٢ 

ؿاب.   ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل
 . ٧٠ة ٝي٢ يف النة٬ؽ ٝج٫٤ وص٫ االقذؽالُم ٨٦ النة٬ؽ/ 

ة ل٤ٛةاؽة دذ٧ (2)  منضؿة/  ٩ٮرد املٮوٮالتي٧ن
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 املوصوه

 احلزيف: مسياال

  ُِ ُّ –أ  لو – وا – كي – أ

 وظرتك:

 اخل. … أه – وا –وَ  

 ٌص: 

 اخل. … المذاُ – اليت –الذي 
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ىَل اذٌلِ 
ُ
ُٓ اذٌلِي اْ ــــ ــــةمَجْ َٞ َ٤ ُْ ــــ٨َ ٦ُ  ي

 
ـــ (91) ًٕ ـــةلْٮَاوِ َرْع ِ ــــ٥ْ ث ُ٭ ٌُ ْٕ ــــة  ةَوَ  َٞ َُ  َ 

ـــةٌ  ِت وَالـــٌ  ثـِــةل  َٕ ــــْؽ مُجِ  ءِ ا٣ٌـــت َٝ
 

رً  (92) ـْ ـــــة اوَالـــٌ ءِ قذٌلِيــــ٨َ ٩َــــ َٕ  َوَق

ىل( 
ي
ًٓ املؾ٠ًؿ )األ ٞن  (1)يٞةؿي يف مج ىلى )حنٮ  ،أك ٗريق ،اكفى  / اعٝالن ة٤ُ٦

ي
يًن األ ةءى صى

٤يٮا ٕى ًٓ املؤ٩َّر  (ذى ٧ٍٕى٢ يف مج يٍكذى ٓى األمؿاًف يف ٝٮهًل/ ،كٍٝؽ ي  كٍٝؽ اصذ٧
ىَل  -26

ُ
ـذ٤َْب٧ُِٮَن ىلَعَ ْا ـــــ ىل يَْك

ُ
ٰ ْا ــ ـــــ  َوتُج٤ِْ

 

ْجـــ٢ِ دـَــَؿا٨ٌ٬ُ يَـــْٮَم الـــٌؿْوِع َقحلـِــؽَ   ُٞ  (2)إِ ا٣
 

.) َّ٨ ا٬ي ( ز٥ ٝةؿ/ )دىؿى ٮفى ىٍكذى٤ٍب٧ًي  ٚٞةؿ/ )ي

 

(1)  
ي
دسذػت ثػٮاك ، ك]أؿ[ٚيه دلؿدة ٦ػ٨ اإلمةريح  ]أكىل[دسذت ث٘ري كاك، خبالؼ ك ]أؿ [املٮوٮ٣ح د٤ـ٦٭ة  ىل()األ

 اجلةرة.   ]ثإىل[ثٕؽ اهل٧ـة ظىت ال تنتج٫ 
 ػٮيرل ث٨ ػةدل اهلؾيل، كٝج٫٤/  -٬ؾا ابليخ ٨٦ الكـ أيب ذؤيت  - 26 (2)

 َٟ ــــ ُُ  َود٤ِْ ــــْؽ د٤٧ٌَــــْخ َمــــَجةَ َ٪ةـــــــُػ  ٮٌب َٝ
 

ـــِؽي٧ةً، َعُذْج٤لِ   ــــَٝ ــــَ٪ة امل٪ُ ـــ ـــْجيِل ــ ـــة ُ   ٮُن، و٦َ
)ػُٮب( مجٓ ػُت، ك٬ٮ األمؿ ا٣ْٕي٥. )د٤٧خ مجةث٪ة( اقذ٧ذٕخ ث٭٥. )دج٤ي٪ة( دٛ٪ح٪ة. )امل٪ٮف( امل٪يح  المغة:  
ـ اخلٮؼ كا٣ٛػـع، كأراد ثػ٫ يػٮـ احلػؿب كاملٮت. )يكذ٤ب٧ٮف( ي٤بكٮف الال٦ح، كيه ادلرع، ك)يٮـ الؿكع( يٮ

٪ت، كأراد ث٭ة  جالء، كيه )احلؽأ( مجٓ ظؽأة، ك٬ٮ َةاؿ ٦ٕؿكؼ، ككز٫٩ ٔ٪جح ٔك اخلي٢ ىلع ا٣تنبي٫ )ا٣ٞج٢( مجٓٝ 
ي٪٭ة ا٣ٞج٢   ك٬ٮ احلٮر. -ثٛذط ا٣ٞةؼ كابلةء مجيٕة  -ا٣يت يفٔ 

ػني إف ظٮادث ادل٬ؿ كالـ٦ةف ٝؽ د٧ذٕخ بنجةث٪ة ٝؽي٧ةن، ٚذالـىعٍ::   ج٤ي٪ة امل٪ٮف ك٩ج٤ي٭ة، كدجٌل ٨٦ ثح٪٪ػة ادلأر
 كاملٞةد٤ح ٚٮؽ اخليٮؿ ا٣يت دؿا٬ة يٮـ احلؿب اكحلؽأ يف رسٔذ٭ة كػٛذ٭ة.

)كدجٌل( ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازان دٞؽيؿق/ )يه( يٕٮد ىلع امل٪ٮف يف ابليػخ اذلم  اإلعـزاب:  
ٕٮؿ ث٫ تلجٌل. )يكذ٤ب٧ٮف( ٢ٕٚ مٌػةرع مؿٚػٮع ثثجػٮت اجلػٮف، ذ٠ؿ٩ةق يف أكؿ اللُكـ ىلع ابليخ. )األىل( ٦ٛ

ككاك اجل٧ةٔح ٚة٫٤ٔ، كاجل٤٧ح ال دم٢ هلة و٤ح املٮوٮؿ. )ىلع( ظػؿؼ صػؿ )األىل( اقػ٥ مٮوػٮؿ ٦جػين ىلع 
 ثػ٫ تلػجٌل. الك١ٮف يف دم٢ صؿ ثًٕل، كاجلةر كاملضؿكر٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ظةؿ وةظج٫ )األىل( الٮاٝػٓ ٦ٕٛػٮالن 

ة دٞؽيؿق/ أ٩خ، كال٧ٌري ابلةرز ٦ٕٛٮؿ أكؿ )يٮـ( مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبن  )دؿا٨٬( دؿل/ ٢ٕٚ
ّؿؼ ز٦ةف ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل دؿل، كيٮـ مٌةؼ ك)الؿكع( مٌةؼ إحل٫. )اكحلؽأ( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثرتل، ك٬ٮ 

 املٕٛٮؿ اثلةين )ا٣ٞج٢( وٛح ل٤عؽإ، كمج٤ح دؿل كٚة٫٤ٔ ك٦ٕٛٮحل٫ ال دم٢ هلة و٤ح املٮوٮؿ.
ٝٮهل )األىل يكذ٤ب٧ٮف(، كٝٮهل )األىل دؿا٨٬( ظيػر اقػذ٢٧ٕ ٣ٛػِ األىل يف املػؿة األكىل يف مجػٓ  الظاِد فيْ: 

...إ٣غ( اخليػ٢  املؾ٠ؿ ا٣ٕة٢ٝ، ز٥ اقذ٫٤٧ٕ يف املؿة اثلة٩يح يف مجٓ املؤ٩ر ٗري ا٣ٕة٢ٝ؛ ألف املؿاد ثػ)األىل دؿا٨٬
ة ٬ؾا االقذ٧ٕةؿ ٧ًري مجةٔح اذل٠ػٮر يف )يكػذ٤ب٧ٮف( ك٬ػٮ ٧٠ة ثح٪ة يف ٣٘ح ابليخ، كادلحل٢ ىلع أ٫٩ اقذ٤٧ٕ٭
٧ري مجةٔح اإل٩ةث يف "دؿا٨٬" ك٬ٮ "٨٬".  الٮاك، ًك
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ةًٝ  ٕى ًؿ ا٣ ٞن ٢ً يف اجل٧كيٞةؿي ل٧٤ؾ٠َّ ي٨( ٤ُ٦ ٕن - ةًٓ )اذلَّ  -اكصؿن  ،ةك٩ىجن  ،ةأم/ رٚ
ً )ٚذٞٮؿ/  يًن اذلَّ ةءى يٍؽن يصى ٮا زى مي ٍكؿى

ى
ٮقي  ،ا٨ى أ مي ٍكؿى

ى
ي٨ى أ ً يٍخي اذلَّ

ى
رىأ ٮقي  ،كى مي ٍكؿى

ى
ي٨ى أ ً رٍتي ثًةذلَّ ؿى مى  (.كى

 ًٓ ٚ ( يف الؿَّ كفى ي / )اذلَّ ، ك٥٬ ث٪ٮ  ،كبٕيي ا٣ٕؿًب يٞٮؿي ( يف اجلَّىًت كاجلؿِّ ي٨ى ً ك)اذلَّ
ؾى   ي٢، ك٦٪٫ ٝٮهل/٬ي
ـــَجةَظة -27 ـــٌجُعٮا الَى ـــ٨ُ اذٌلُوَن َو  َصْ

 

ـــــة  ـــــ٢ِ َ َرةً ِم٤َْعةَظ ـــــْٮَم انل َؼْل  (1)يَ
 

 

 

ٔٞي٢ ق٧ةق اػذي٤ًٙ يف نكجح ٬ؾا ابليخ إىل ٝةا٫٤ اػذالٚةن ٠سريان، ٚجكج٫ أثٮ زيؽ إىل رص٢ صة٬ٌل ٨٦ ثين  - 27 (1)
٥٤، كنكج٫ الىةاغين يف ا٣ٕجةب إىل حلًل  األػي٤يح، كنكج٫ مجةٔح إىل رؤبح ثػ٨ ا٣ٕضػةج، ك٬ػٮ ٗػري أثة ظؿب اأٔل

 كبٕؽ النة٬ؽ يف ركايح أيب زيؽ/ مٮصٮد يف ديٮا٫٩،
ــــــة َٟ اَ ْعَضةَظ ــــــ ــــــة امل٤ِ ــــــ٨ُ َقَذ٤َ٪  َصْ

 
 ولـــــ٥ْ ٩َـــــؽْع لَِكـــــةرٍِح َمَؿاَظــــــــــــــــة 

ـَةراً أْو َد٦  ــــــ ـــــــإاٌِل ِدي ـــــــةــ ةَظـــــــ َٛ  ةً ٦ُ
 

 

 َِلٍ ُ َاَظـــــةٮ ُػـــــَٮيْ ـــــــــ٨ُ َ ٪ُ ـــــــــَصْ  
 ةـــَاظَ ـْٮَم َواَل ٦ُ ــِؾَب ايْلَ ــاَل ٠َ  

)حن٨ اذلكف( ١٬ؾا كٝٓ يف ركايح اجلعٮيني هلؾا ابليخ، كاذلم ركاق اثلٞح أثٮ زيؽ يف ٩ٮادرق "حن٨ اذلي٨"  المغـة:  
ًد٥٬ يف كٝػخ ا ػؽى ٔي ًد٥٬ ك ػؽى ٕى لىػجةح ىلع الٮص٫ املن٭ٮر يف ٣٘ح اع٦ح ا٣ٕؿب. كٝٮهل )وجعٮا( ٦ٕ٪ةق صػةءكا ث

ثٌػ٥  -ي٢( ؼى . )اجلُّ [7>]احلضػؿ/  ﴾ڱ   ڱ   ڱ   ﴿ ٦جةٗذني ل٤ٕؽك، كىلع ٬ؾا ْيؿم ٝٮؿ اهلل دٕةىل/
اق٥ ماكف ثٕي٪٫. )اغرة( اق٥ ٨٦ اإلاغرة ىلع ا٣ٕؽك )م٤عةظة( ٬ٮ ٦أػٮذ ٨٦ ٝٮهل٥ "أ٣ػط  -اجلٮف كٚذط اخلةء 

مؿاٚة ظىت يكي٢. )رصاظة( يؿيؽ أف  -٥ٌ املي٥ . )٦ٛةظة( ثاملُؿ" إذا داـ، كأراد أ٩٭ة اغرة مؽيؽة دؽكـ َٮيالن 
ثسرسػ  -كدج٫ٕ ابل٘ؽادم  -نكج٭٥ إحل٫ رصيط ػةله ال مج٭ح ٚي٫ كال ّ٪ح ك٬ٮ ثـ٩ح ٗؿاب، كص٫٤ٕ ا٣ٕيين 

 الىةد مجٓ رصيط ٦س٢ ٠ؿي٥ كًلؿاـ.
٤ػح ال )حن٨( ٧ًري ٦٪ٛى٢ ٦جذؽأ. )اذلكف( اق٥ مٮوٮؿ ػرب املجذؽأ. )وجعٮا( ٢ٕٚ كٚةٔػ٢، كاجل٧ اإلعـزاب:  

ؿاب و٤ح. )الىجةظة، يٮـ( ّؿٚةف يذ٤ٕٞةف ثٞٮهل "وجعٮا" كيٮـ مٌةؼ. ك)اجلؼي٢( مٌةؼ  دم٢ هلة ٨٦ اإٔل
كٝػٮهل )م٤عةظػة( ٩ٕػخ  -أم ٦٘ريي٨  -إحل٫. )اغرة( ٦ٕٛٮؿ أل ص٫٤، كْيٮز أف يسٮف ظةالن ثذأكي٢ املنذٜ 

 ٣٘ةرة.
ٓ، ٧٠ة لٮ اكف مجٓ ٦ؾ٠ؿ قػةملةن، كبٕػي ا٧٤ٕ٣ػةء ٝػؽ ٝٮهل )اذلكف( ظير صةء ث٫ ثةلٮاك يف ظة٣ح الؿٚ الظـاِد فيـْ:   

ـ٥ٔ أف ٬ػؾق اللك٧ػح ٦ٕؿبػح، كأ٩٭ػة ء"اذلكف" يف ظة٣ح الؿٚٓ ك٦يج ءاٗرت ث٧يج "اذلي٨" يف ظة٣يت اجلىت كاجلؿ، ٚ
ث٫ ىلع وٮرة املٕؿب، كا٣ْة٬ؿ أ٫٩  ء مجٓ ٦ؾ٠ؿ قةل٥ ظٞيٞح، كذلٟ ث٧ٕـؿ ٨ٔ الىٮاب، كالىعيط أ٫٩ ٦جين ِّ

 اك كاحلةء.٦جين ىلع الٮ
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ًت  ًٓ املؤ٩ًَّر/ )الالَّ ةؿي يف مج ٞى يي ًء( حبؾًؼ احلةءً  ،كى ًت )ٚذٞٮؿ  ؛كالالَّ يًن الالَّ ةءى صى
٨ٍ٤ى  ٕى ٨ٍ٤ى  ،ذى ٕى ًء ذى يئ( ،يتٚذٞٮؿ )الالَّ  ؛كْيٮزي إزجةتي احلةءً  (كالالَّ ًء(  (1)كالالَّ كٍٝؽ كردى )الالَّ

ي٨ى  /  ،ث٧ٕىن اذلَّ ةٔؿي  ٝةؿى النَّ
٨ٌ٦َ ٦ِْ٪ـــــــ٫ُ  -28

َ
ـــــة ثـِـــأ ـــــ٧َة آثةُؤ٩َـ َٚ 

 
ـــْؽ َمَ٭ـــُؽوا احُلُضـــٮَرا  ٤َْلَ٪ـــة الـــٌ ءِ َٝ َٔ(2) 

٧ة ٍٝؽ دىيًجء )ا   ٠ى
ي
ًء( أل  كقُلٌ:ىل( ث٧ٕىن )الالَّ

 
ُ
ـــْٮَر دَِ٭ة٦َـــٚأ٦ٌـــة اْ َٗ  حٍ ىَل يَْكـــُك٨ٌ 

 
َْٝىـــ٧َة 

َ
ـــّْتُُ) احلِْضـــ٢َ أ ـــةةٍ َت ـــُ   َعَذ َٚ 

  

 

 

 

 ل٥ يؾ٠ؿ اجلة٥ّ )ال٤ٮايئ كال٤ٮايت( ك٧٬ة ىلع الىعيط مجٕة )الاليئ كالاليت( ٚ٭٧ة مجٕة اجل٧ٓ.  (1)
 ابليخ لؿص٢ ٨٦ ثين ق٤ي٥، كل٥ يٕي٪٫ أظؽ مم٨ ا٤َٕ٪ة ىلع الك٦٭٥ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء. -28 (2)

اهلةء خمٛٛح ٨٦ ٝٮلػٟ/ ٦٭ػؽت )أ٨٦( أ٢ٕٚ دٌٛي٢ ٨٦ ٝٮهل٥/ ٨٦ ٤ٔي٫، إذا أ٥ٕ٩ ٤ٔي٫ )٦٭ؽكا( ثٛذط  المغـة:  
چ   ﴿ا لٮزةرد٫، كٝػةؿ اهلل دٕػةىل/ ا، إذا بكُذ٫ ككَأد٫ ك٬يأد٫، ك٨٦ ٬٪ة قِل ا٣ٛؿاش ٦٭ةدن ا٣ٛؿاش ٦٭ؽن 

-، أم/ يٮَبٮف، ك٨٦ ذلٟ د٧٭يؽ األمٮر، أم تكٮيذ٭ة كإوالظ٭ة. )احلضٮر( مجٓ ظضؿ [88]الػؿكـ/  ﴾چ  
ثسرسػ احلػةء أك -ف، كيٞةؿ/ ننأ ٚػالف يف ظضػؿ ٚػالف ك٬ٮ ظ٨ٌ اإلنكة -ثٛذط احلةء أك ٠رس٬ة أك ٧ً٭ة

 يؿيؽكف يف ظ٫ْٛ كقرتق كراعيذ٫. -ٚذع٭ة
ثػأكرب ٧ٕ٩ػح  -ك٥٬ اذلي٨ أو٤عٮا مأ٩٪ة، ك٦٭ؽكا أمؿ٩ة، كص٤ٕٮا جلة ظضػٮر٥٬ اكمل٭ػؽ  -٣حف آثةؤ٩ة الــىعٍ::   

  ٨٦ ٬ؾا امل٧ؽكح.٤ٔي٪ة كٌٚالن 
/ اق٥ ٦ة، كآثةء مٌةؼ كالٌػ٧ري مٌػةؼ إحلػ٫. )ثػأ٨٦( ابلػةء )٦ة( ٩ةٚيح ث٧ٕىن ٣حف. )آثةؤ٩ة( آثةء اإلعزاب: 

زااؽة، كأ٨٦/ ػرب ٦ة. )٦٪٫، ٤ٔي٪ة( الك٧٬ة صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "أ٨٦". كٝٮهل )الالء( اق٥ مٮوٮؿ وػٛح 
آلثةء. )ٝؽ( ظؿؼ حتٞيٜ. )٦٭ؽكا( ٦٭ؽ/ ٢ٕٚ ٦ةض، ككاك اجل٧ةٔح ٚة٫٤ٔ. )احلضٮرا( ٦ٕٛٮؿ ث٫ مل٭ؽ، كاأل٣ٙ 

 كٚة٫٤ٔ ك٦ٕٛٮهل ال دم٢ هلة و٤ح املٮوٮؿ. -اذلم ٬ٮ ٦٭ؽ  -، كمج٤ح ا٢ٕٛ٣ املةيض لالَالؽ
   ٝٮهل )الالء( ظير أ٫ٞ٤َ ىلع مجةٔح اذل٠ٮر، ٚضةء ث٫ كوٛة آلثةء. الظاِد فيْ:  



 

 الـىوصــوه 012

 

ُْم( تُكـةوِي ٦َـة ُذ٠ِـؿْ  (٦َـة)َو)٨ْ٦َ( وَ 
َ
 َو)أ

 

 

ــَؾا )ذُ  (93) ــَو١َ٬َ لَّلل ََ ـــَؽ  ْ٪ـــ ِٔ ـــؿْ و(   ٍئ ُمِ٭
ــــ  ًٌ يْ

َ
ـــــت أ ـــــ٥ْ َذاُت َوَ ٣ٌ يِْ٭ـــ َ َِ  ة 

 
ََ )َذوَاُت( (94) َٓ )الـــــٌ ِت( أَ   َوَمٮًْـــــــ

ة ذي٠ًؿ) أمةرى ثٞٮهل/  ةكًم ٦ى يكى ة ،إىل أفَّ )٨٦  (ت ـ( ،ك٦ى ِو  ،كاأل٣ٙ كالالَّ دسٮفي ث٤ٛ
ؿً  / ل٧٤ؾ٠َّ ؿىد ،كاملؤ٩َّر ،كاظؽو ٍٛ ـى )ٚذٞٮؿ/  ،كاملسىنَّ كاملٍض٧يٮع امل ٨ٍ ٝىة يًن ٦ى ةءى ٨ٍ  ،صى ك٦ى

ٍخ  ة ،ٝىة٦ى ٨ٍ ٝىة٦ى ذىة ،ك٦ى ٨ٍ ٝىة٦ى ٮا ،ك٦ى ٝىةمي  ٨ٍ ٨٧ٍى  ،ك٦ى ٨ٍ ري ًلً  ،ك٦ى ة رى جىيًن ٦ى ٍٔضى
ى
ًًلجىٍخ  ،تى كأ ة رى  ،ك٦ى

ًًلجيٮا ة رى ًًلجىذىة، ك٦ى ة رى ًًلجىة، ك٦ى ة رى ًًلٍبى  ،ك٦ى ة رى ةا٥ًي  ،ك٦ى ٞى يًن ا٣ ةءى حي  ،كصى ةا٧ًى ٞى ةفى  ،كا٣ ةا٧ًى ٞى  ،كا٣
ذىةفً  ةا٧ًى ٞى ٮفى  ،كا٣ ةا٧ًي ٞى ةًت  ،كا٣ ةا٧ًى ٞى  .(كا٣

٢ي )٦ة( يف ٗرًي ا٣ٕة٢ًٝ  ٧ٍٕى يٍكذى ة ت يكذ٢٧ٕ يف ا٣ٕة٢ًٝ  ،كأكرثي ٦ى ٝٮهل  ، ك٦٪٫(1)كٍٝؽ ت
٨َّ )كٝٮهل٥/  [7]ا٣جكةء/  (2)﴾ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک ﴿دٕةىل/  ًلي ؿى ؼَّ ة قى ةفى ٦ى جٍعى قي

 

  / تكذ٢٧ٕ )٦ة( يف ا٣ٕة٢ٝ يف زالزح مٮآً (1)
، [5]اجل٧ٕػح/  ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  ٱ   ﴿أف خيذ٤ٍ ا٣ٕة٢ٝ ٦ٓ ٗري ا٣ٕة٢ٝ حنػٮ ٝػٮهل دٕػةىل/  اْوُم/ 

 ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ﴿٦ة يت٪ةكؿ ٦ة ٚي٭٧ة ٨٦ إنف كم٤ٟ كصػ٨ كظيػٮاف كمجػةد؛ ثػؽحل٢ ٝػٮهل/  ٚإف
 . [88]اإلرساء/ 

ٓ اثلة /  / ا٩ْػؿ ٦ػة ّ٭ػؿ يل، -ة ٨٦ ثٕيؽ كٝؽ رأيخ مجعن  -ة ىلع املذلك٥، ٠ٞٮلٟ أف يسٮف أمؿق ٦ج٭٧ن  واملًٮ
؛ ألف إث٭ػةـ [79]آؿ ٧ٔػؿاف/  ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     ھ   ﴿ىل/ ك٣حف ٦٪٫ ٝػٮهل دٕػة

 ذ٠ٮرد٫ كأ٩ٮزذ٫ ال خيؿص٫ ٨ٔ ا٢ٕٞ٣، ث٢ اقذ٧ٕةؿ "٦ة" ٬٪ة يف ٦ة ال ي٢ٕٞ؛ ألف احل٢٧ م٤عٜ ثةجل٧ةد. 
ٓ اثلة٣ر/  ك٬ػؾا ، [7]ا٣جكػةء/  ﴾ژ    ژ  ڑ  ڑ  ﴿أف يسٮف املؿاد وٛةت ٨٦ يٕٞػ٢، ٠ٞػٮهل دٕػةىل  واملًٮ

ٓ ٬ٮ اذلم ذ٠ؿق النةرح ثةملسةؿ األكؿ ٨٦ ٗري ثيةف.  املًٮ
)ٚة٩سعٮا(/ ا٣ٛةء كإٝح يف صٮاب الرشط، ا٩سعٮا/ ٢ٕٚ أمؿ ٦جين ىلع ظؾؼ اجلٮف الدىةهل ثػٮاك  اإلعـزاب:  (2)

/ اجل٧ةٔح، كالٮاك/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاأل٣ٙ ٚةرٝح. كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف دم٢ صــ صٮاب الرشط ٣ٞٮهل
)٦ة(/ اق٥ مٮوٮؿ يف دم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫. )َةب(/ ٢ٕٚ ٦ةض،  .[7]ا٣جكةء/  ﴾ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ﴿

ػؿاب. )٣سػ٥(/  اكا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازن  دٞؽيؿق/ ٬ٮ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل
٢ َػةب. )٦سػىن(/ ظػةؿ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ َةب. )٨٦ ا٣جكػةء(/ صػةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕٞػةف ثة٣ٕٛػ

 ٦٪ىٮب. 
 .يف ا٣ٕة٢ٝ )٦ة( املٮوٮحلح اقذ٧ٕةؿ وجْ االستداله: 
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ىة ؽي حًبى٧ًٍؽقً )ك (جلى ٍٔ جِّطي الؿَّ يكى ة ي ةفى ٦ى جٍعى  .(قي
١ًٍف  ٕى ٨ٍ( ثة٣ ة٢ًًٝ  ،ك)٦ى ٕى ٢٧ٍٕ يف ا٣ يٍكذى ة ت ٢٧ٍٕ يف ٗرًيق ،ٚىأٍكرث ٦ى يٍكذى ٝىٍؽ ت ٠ٞٮهًل ؛ (1)ك

 ك٦٪٫ ٝٮؿ النةٔؿ/ ، [89]اجلٮر/  (2)﴾ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڦ  ڦ  ڦ   ﴿دٕةىل/ 

ـَؿْرَن ِِب  -29 ـة إِذْ َمــ ــ َُ َٞ  ثََكْلـــُخ ىلَع ِقِْب ا٣
 

٤ْــــُخ َو٦ِــــْسيِل ثِةْذُـــــَمءِ َصــــِؽيُؿ/  ُٞ  َع
 

 

 تكذ٢٧ٕ " ٨٦ " يف ٗري ا٣ٕة٢ٝ يف زالزح مٮآً/ (1)
٢ ث٨٧ اجلػةرة، حنػٮ ٝػٮهل دٕػةىل/ االوُم  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ   ﴿/ أف يٞرتف ٗري ا٣ٕة٢ٝ ٦ٓ ٨٦ ي٢ٕٞ يف ٧ٔٮـ ٚيىِّ

، ك٨٦ املكذ٤٧ٕح ٚي٧ػة ال يٕٞػ٢ دلػةز مؿقػ٢ [89]اجلٮر/  ﴾ڦ  ڄ    ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   
 .ٓ  ٔالٝذ٫ املضةكرة يف ٬ؾا املًٮ

ٓ اثلة /  ػج٫ ٗػري ا٣ٕةٝػ٢ ثة٣ٕةٝػ٢ ٚحكػذٕةر هل ٣ْٛػ٫، حنػٮ ٝػٮهل دٕػةىل/  واملًٮ ينَّ  ﴾ۆئ   ۆئ    ۈئ   ۈئ   ﴿أف ي
م اقتن٭ؽ ثػ٫ املؤ٣ػٙ ٚي٧ػة يػٌل، ك٬ٮ اذل * أقب ا٣ُٞة ٢٬ ٨٦ يٕـ ص٪ةظـ٫ *، كٝٮؿ النةٔؿ [9 ]األظٞةؼ/

 كاقذ٧ٕةؿ ٨٦ ٚي٧ة ال ي٢ٕٞ ظيجبؾ اقذٕةرة؛ ألف ا٣ٕالٝح املنةث٭ح. 
ٓ اثلة٣ر/   ﴾ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿أف خيذ٤ٍ ٨٦ ي٢ٕٞ ث٧ة ال ي٢ٕٞ حنػٮ ٝػٮؿ اهلل دٕػةىل/  واملًٮ

ؽ/  ٓ  -، كاقذ٧ٕةؿ ٨٦ ٚي٧ة ال ي٢ٕٞ [59]الٔؿ ٥٤ٔ أف األوػ٢ د٤٘يػت ٦ػ٨ ٨٦ ثةب اتل٤٘يت، كا -يف ٬ؾا املًٮ
ي٢ٕٞ ىلع ٦ة ال ي٢ٕٞ، كٝؽ ي٤٘ت ٦ة ال ي٢ٕٞ ىلع ٨٦ ي٢ٕٞ جل١ذح، ك٬ؾق اجل١خ ختذ٤ٙ ثػةػذالؼ األظػٮاؿ 

 كاملٞة٦ةت.  
)كاهلل(/ الٮاك ظؿؼ اقتب٪ةؼ، "اهلل"/ ٣ِٛ اجلال٣ح ٦جذؽأ مؿٚػٮع. )ػ٤ػٜ(/ ٕٚػ٢ ٦ػةض ، كا٣ٛةٔػ٢  اإلعزاب: (2)

ػؿاب. ٧ًري مكترت صٮازان دٞؽيؿق/ ٬ٮ  ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح ػرب ، كاجل٤٧ح االق٧يح اقتب٪ةٚيح ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل
)لك(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب ك٬ٮ مٌةؼ. )داثح(/ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر.)٨٦ ٦ةء(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٣ٕٛػ٢ 
ػ٤ٜ. )٧ٚ٪٭٥(/ ا٣ٛةء ظؿؼ ُٔٙ. ٦٪٭٥/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف خبرب ٦ٞؽـ دمػؾكؼ دٞػؽيؿق اكاػ٨. )٦ػ٨(/  

ػؿاب. اق ٥ مٮوٮؿ يف دم٢ رٚٓ ٦جذؽأ مؤػؿ ، كاجل٤٧ح االق٧يح ٦ُٕٮٚح ىلع ٦ػة ٝج٤٭ػة ال دمػ٢ هلػة ٦ػ٨ اإٔل
ا دٞؽيؿق/ ٬ٮ )ي٧يش(/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ث٧ٌح ٦ٞؽرة ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة اثل٢ٞ، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازن 

ؿاب. )ىلع ثُ٪٫(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕ ٞةف ثة٢ٕٛ٣ ي٧يشػ ، كاهلػةء/ ، كاجل٤٧ح و٤ح املٮوٮؿ ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل
، [89]اجلػػٮر/  ﴾ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ﴿ًػػ٧ري يف دمػػ٢ صػػؿ مٌػػةؼ إحلػػ٫، كإٔػػؿاب/ 

ػؿاب أيٌػة.  ٠إٔؿاب ٦ة قجٜ، كالٮاك/ ظؿؼ ُٔٙ ُٔٛخ اجل٤٧ذني ىلع ٦ة ٝج٤٭٧ة، ٚال دمػ٢ هلػة ٦ػ٨ اإٔل
جل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اقتب٪ةٚيح ال دم٢ هلػة ٦ػ٨ )خي٤ٜ(/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع. )اهلل(/ ٣ِٛ اجلال٣ح ٚة٢ٔ مؿٚٮع، كا

ؿاب. )٦ة(/ اق٥ مٮوٮؿ يف دم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫. )ينةء(/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكػترت  اإٔل
ؿاب.صٮازن   ا دٞؽيؿق/ ٬ٮ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل

ريق، كذلٟ ظني اػذ٤ُةٝؽ أ٤َٞخ ىلع ا٣ٕ يف اآليح٨( الٮاردة أف )٦ى  وجْ االستداله:   .ة٢ٝ ٗك
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ـُ َصَ٪ةَظ٫ُ  -31 ِٕ ـة، ٢ْ٬َ ٨ْ٦َ يُ َُ َٞ َب ا٣ ِقْ
َ
ـُ؟  أ ــ َِ

َ
ــُخ أ ــ٨ْ َٝــْؽ ٬َٮيِ ــيلَّلل إىَِل ٦َ َٕ َ٣(1) 

 

ة  ـي ٚذ١ٮفي ل٤ٕة٢ًٝ ك٣٘ريقكأ٦َّ ٙي كالالَّ ةا٥ًي )حنٮ ،األ٣ ٞى يًن ا٣ ةءى ٮبي  ،صى  (كاملٍؿ٠ي
ٙى ٚي٭ة ـه إىل ن٩َّ٭ة اق٥ه مٮوٮؿه  ؛كاػذي٤ً / إ٩َّ٭ة ظؿؼه  .، ك٬ٮ الىعيطي (2)ٚؾ٬تى ٝٮ كٝي٢ى

ٙو  .مٮوٮؿه  / إ٩َّ٭ة ظؿؼي دٕؿي . ،كٝي٢ى  ك٣حكٍخ ٨٦ املٮوٮحلًح يف يشءو

 
أف النةرح  ل٤ٕجةس ث٨ األظ٪ٙ، أظؽ النٕؿاء املٮدلي٨، كني٨ ابلحذي٬ؾذ٠ؿ دميي ادلي٨ ٔجؽ احل٧يؽ أف  – 29 (1)

 .مػٕؿ املذجػيب كابلعػرتم كأيب د٧ػةـ يف ا، ٧٠ة ي٢ٕٛ املعٜٞ الؿيض ذلٟ ٠سػريان،صةء ث٭٧ة د٧سيال ال اقتن٭ةدن 
ديٮاف لك ٨٦ دل٪ٮف  كصؽ ثيخ النة٬ؽ زةثذة يف ذ٠ؿ أ٫٩ز٥ . ٬ٮ مم٨ يكتن٭ؽ بنٕؿقكٝي٢/ ٝةا٤٭٧ة دل٪ٮف حلًل، ك

ـا ذلٟ إىل   .أك٬ةـ الؿكاةحلًل، كا٣ٕجةس ث٨ األظ٪ٙ، ٔك
)الرسب( مجةٔح ا٣ْجةء كا٣ُٞة كحنٮ٧٬ة. ك)ا٣ُٞة( رضب ٨٦ ا٣ُري ٝؿيت النج٫ ٦ػ٨ احل٧ػةـ. )صػؽيؿ(  المغة: 

 أظججخ. أم -الاٜ كظٞيٜ. )٬ٮيخ( ثسرس الٮاك 
)ثسيخ( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. )ىلع رسب( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثج١يخ، كرسب مٌةؼ. ك)ا٣ُٞة( مٌػةؼ  اإلعـزاب:  

٦ذ٤ٕٜ ثج١يخ ٦جين ىلع الك١ٮف يف دم٢ ٩ىت. )مؿرف( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ، كاجل٤٧ػح يف دمػ٢ إحل٫. )إذ( ّؿؼ ز٦ةف 
. )٤ٞٚػخ( ٕٚػ٢ كٚةٔػ٢. )يب( صػةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕػٜ ث٧ػؿ صؿ ثإًةٚح إذ إحل٭ة، أم ثسيخ كٝخ مؿكر٨٬ يب.

)ك٦سٌل( الٮاك ل٤عةؿ، ٦س٢/ ٦جذؽأ، ك٦س٢ مٌةؼ كيةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫. )ثةبلاكء( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل 
صؽيؿ اآليت. )صؽيؿ( ػرب املجذؽأ. )أرسب( اهل٧ـة ظؿؼ ٩ؽاء، كرسب/ ٦٪ػةدل ٦٪ىػٮب ثة٣ٛذعػح ا٣ْػة٬ؿة، 

. )٨٦( اق٥ مٮوٮؿ ٦جذػؽأ. )يٕػري( ٕٚػ٢ مٌػةرع، كرسب مٌةؼ. ك)ا٣ُٞة( مٌةؼ إحل٫. )٢٬( اقذٛ٭ة٦يح
كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازان دٞؽيؿق/ )٬ٮ( يٕٮد إىل ٨٦، كاجل٤٧ح ٨٦ يٕري كٚة٫٤ٔ يف دم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ، 

٪ؽم أف مج٤ح )يٕري  ؿاب و٤ح املٮوػٮؿ اذلم ٬ػٮ ٦ػ٨، كأ٦ػة ػػرب ١٬ؾا ٝةلٮا، ٔك ص٪ةظ٫( ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل
)ص٪ةظ٫( ص٪ػةح/ ٦ٕٛػٮؿ ثػ٫ حلٕػري، كص٪ػةح  ٞؽيؿ اللُكـ/ ٢٬ اذلم يٕري ص٪ةظ٫ مٮصٮد.املجذؽأ ٧ٚعؾكؼ، كد

مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. )٣ٌٕل( ٢ٕ٣/ ظؿؼ دؿج ك٩ىت، كاحلةء ٧ًري املذلك٥ اق٧٭ة. )إىل( ظؿؼ صػؿ. 
ٝؽ( ظؿؼ )٨٦( اق٥ مٮوٮؿ ٦جين ىلع الك١ٮف يف دم٢ صؿ ثإىل، كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "أَري" اآليت. )

حتٞيٜ. )٬ٮيخ( ٢ٕٚ ٦ةض كٚة٫٤ٔ، كاجل٤٧ح ال دم٢ هلة و٤ح املٮوٮؿ، كا٣ٕةاؽ دمؾكؼ، كاتلٞػؽيؿ/ إىل اذلم 
 ٝؽ ٬ٮيذ٫. )أَري( ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبةن دٞؽيؿق/ أ٩ة، كاجل٤٧ح يف دم٢ رٚٓ ػرب "٢ٕ٣".

كاجلؽاء ٦ٕ٪ةق ٤َت إٝجػةؿ ٦ػ٨ د٪ةديػ٫ ٤ٔيػٟ، كال  ٝٮهل )أرسب ا٣ُٞة( كٝٮهل )٨٦ يٕري ص٪ةظ٫( الظاِد فيـْ:  
يذىٮر أف د٤ُت اإلٝجةؿ إال ٨٦ ا٣ٕة٢ٝ اذلم يٛ٭٥ ا٤ُ٣ت كيٛ٭٥ اإلٝجةؿ، أك اذلم جت٫٤ٕ ث٧زن٣ػح ٦ػ٨ يٛ٭ػ٥ 

٤ٔي٫ ال٤ِٛ اذلم ال يكذ٢٧ٕ إال يف ا٣ٕٞالء حبكت ا٤ُ٣ت كيٛ٭٥ اإلٝجةؿ، ٧٤ٚة دٞؽـ ث٪ؽاا٫ اقتكةغ أف ي٤ُٜ 
٫ٕ، كٝؽ د٧ةدل  كاالقػذٛ٭ةـ ك٤َػت  يف ٦ٕةم٤ذ٫ ٦ٕةم٤ح ذكم ا٢ٕٞ٣، ٚةقذٛ٭٥ ٦٪٫ َةبلة أف يٕػريق ص٪ةظػ٫،ًك

 اإلاعرة إ٧٩ة يذىٮر دٮصي٭٭٧ة إىل ا٣ٕٞالء. ك٦س٢ ذلٟ ٝٮؿ امؿئ ا٣ٞحف ث٨ ظضؿ ال١٪ؽم/
ــــةِِل  ــــ٢ُ اذَ َ٤ َُ ــــة ا٣ ق َ٭

َ
ــــَجةظةً ا ــــ٥ْ َو ِٔ اَل 

َ
 أ

 
ــــ  ُُٕى ــــ٨َ َقَن يِف ا٣ ــــ٨َ ٦َ ــــ٢ْ ي٧َِْٕ ــــةِِل ـو٬ََ  ؿِ اخلَ

  

)أؿ( ا٣يت ذ٠ؿ٬ة اجلة٥ّ/ ينرتط ٚي٭ة أف دؽػ٢ ىلع كوٙ، كأف ال دسٮف ل٤ٕ٭ػؽ، ٚػإف اك٩ػخ ل٤ٕ٭ػؽ ٚػيه  (2)
 ظؿؼ ثةدٛةؽ؛ ٠ٞٮلٟ/ صةءين دمك٨ ٚأكؿ٦خ املعك٨. 
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ة( ٗريي املى ٨ٍ ك٦ى ة )٦ى ة )٦ة( املىؽريح ٚةلىعيطي  ،ةؽريًح ٚةق٧ةًف ادٛةٝن كأ٦َّ كأ٦َّ
 كذ٬تى األػٛلي إىل ن٩َّ٭ة اق٥. ،ن٩َّ٭ة ظؿؼه 

ة  ،كدسٮفي ل٤ٕة٢ًٝ ك٣٘رًيق ،ك٣٘حي َيئ اقذ٧ٕةؿي )ذك( مٮوٮ٣حن  كأم٭ؿي ٣٘ةدً٭٥ ٚي٭ى
ِو  ؿً ن٩َّ٭ة دسٮفي ث٤ٛ يًن )؛ ٚذٞٮؿ/ كدل٧ٮاعن  ،ك٦سىنن  ،ا٦ٛؿدن  ،كاملؤ٩ًَّر  ،كاظًؽ/ ل٧٤ؾ٠َّ ةءى صى

ـى  ٝىة ٍخ  ،ذيك  ٝىة٦ى ة ،كذيك  ٝىة٦ى ذىة ،كذيك  ٮا ،كذيك ٝىة٦ى ٨٧ٍى  ،كذيك ٝىةمي ٨ٍ يٞٮؿي يف  (،كذيك ري ٥ ٦ى ك٦٪٭ي
ٍخ )املٛؿًد املؤ٩ًَّر/  يًن ذىاتي ٝىة٦ى ةءى ًٓ املؤ٩ًَّر/  (،صى ٨٧ٍى )كيًف مج يًن ذىكىاتي ري ةءى ك٬ٮ  (صى

ٌن )املنةري إحل٫ً ثٞٮهًل/  ا ،(.. ابليخ.ةكٌل٣َّيًت أي ٕي٭ة ٚيٞٮؿ/ )ذىكى ٧ٍى سىػ٪ِّي٭ة كْيى ٨ٍ حي ٥ ٦ى  ،ك٦٪٭ي
ًٓ ك)ذىكىمٍ  ٚ ًٓ  ،كىذىكًم( يف اجلٍَّىًت كاجلؿِّ  ،كذىكيك( يف الؿَّ ٚ ٍ( يف  ،ك)ذىكىادىة( يف الؿَّ ك)ذىكىايتى

ًٓ  ،اجلؿِّ كاجلَّىًت  ( يف اجل٧ ي٨  ،ك)ذىكىاتي ٥، كظىك النيغي ث٭ةءي ادلِّ ٌَّ كيه ٦ججيحه ىلع ال
يًن اث٨ي اجلَّعة ٍٔ ةل٥ً. كاألم٭ؿي يف )ذيك( ٬ؾق ػ أ ًٓ املؤ٩ًَّر الكَّ ًس أفَّ إٔؿاثى٭ة ٠إٔؿاًب مج

ٮ٣ح ػ أٍف دسٮفى ٦ججيحن  ٕن  ،املٮوي ٨ٍ يٕؿبي٭ة/ ثةلٮاًك رٚ ًٙ ٩ىجن  ،ةك٦٪٭٥ٍ ٦ى كبةحلةًء  ،ةكبةأل٣
ـى )ٚيٞٮؿ/  ؛اصؿن  ٝىة يًن ذيك  ةءى ـى  ،صى ٝىة يٍخي ذىا 

ٍ
رىأ ـى  ،كى رٍتي ثًًؾم ٝىة ؿى مى ٮفي ٦س٢ى )ذم( ٚذ١ (كى

ةًظت ٍٕىنى وى  كٍٝؽ ريكًم ٝٮهل/ ،ث٧
ـــة ٠ِ  ــــَٚإ٦ٌِ ــــَؿاٌم ُمٮقِ ـ ِٞلذُ ـ ــــ٥ْ ـُؿوَن ٣َ  ُ٭

 
ــة   ة َِل َٛ ــَؽ٥ْ٬ُ ٦َــة ٠َ ٪ْ ِٔ    4]ََٚعْكــِ  ٦ِــ٨ْ ِذي 

ؿاًب    كبةلٮاًك ىلع ابل٪ىةًء. ،ثةحلةًء ىلع اإٔل

ة )ذات( ٚة٣ٛىيطي ٚي٭ة أٍف دسٮفى ٦ججيحن  ٕن كأ٦َّ / رٚ ِّ٥ ٌَّ ٦س٢  ،اكصؿن  ةك٩ىجن  ةىلع ال
حً  ،)ذكات( / ٚريٕٚ٭ة ثةل٧ٌَّ ٍك٧٤ًةتو ؿبي٭ة إٔؿابى مي ٨ٍ يٕي كي٪ىج٭ة كْيؿ٬ة  ،ك٦٪٭٥ٍ ٦ى
 .(1)ثةل١رسةً 

 

اهلل ثػ٫، كال١ؿا٦ػح ذات  س٥ي ٤ى ٌَّ ٝةؿ اث٨ ٦٪ْٮر/ ) ٝةؿ م٧ؿ/ ٝةؿ ا٣ٛؿاء/ ق٧ٕخ أٔؿاثيةن يٞٮؿ/ ثة٢ٌٛ٣ ذك ٚى  (1)
٥ اهلل ث٭ة. ٚيض٤ٕٮف ماكف اذلم ذك، كماكف ا٣يت ذات، كيؿٕٚػٮف اتلػةء ىلع لك ظػةؿ، كخي٤ُػٮف يف سأكؿ٦ى 
 زجني كاجل٧ٓ، كرب٧ة ٝةلٮا/ ٬ؾا ذك دٕؿؼ، كيف اتلث٪يح/ ٬ؾاف ذكا دٕؿؼ، ك٬ةدةف ذكا دٕؿؼ. كأننؽ ا٣ٛؿاء/اال

 ؿت وذو َٮيخــرئي ذو ظٛــو 
 كا ٝةال، ك٬ؤالء ذكك ٝةلٮا، ك٬ؾق ذات ٝة٣خ، كأننؽ/ك٦٪٭٥ ٨٦ يثين كْي٧ٓ كيؤ٩ر؛ ٚيٞٮؿ/ ٬ؾاف ذ 

ـــــٜ ٦َ  ْقُ٪
َ
ـــــ٨ْ أ ـــــة ٦ِ ُذَ٭ ْٕ ــــــمَجَ  َٮارِقِ ــــــــ

 
ـــــَذَواُت َقْ٪٭َ   َ٘ ــــ ِ ٨َ ث ـــــٌْ ( ا٬ــــ ِٜ ِ ــــةا ِ َق  ـْ

 الكـ اث٨ ٦٪ْٮر، ك٬ٮ يف األو٢ الكـ ا٣ٛؿاء.   
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َ٭ةمِ  ْٛ ــَؽ )٦َة(اقــذِ ْٕ  َو٦ِْســ٢ُ )٦َــة( )َذا( َ 
 

(95)  َ َِ ـــ َٖ يِف ال ـــ ـــ٥ْ د٤ُْ َ ـــ٨ْ( إَِذا ل ْو )٦َ
َ
 مِ أ

 
ٍخ ٨٦ ثنًي قةاًؿ أٍق٧ة يكذ٢٧ٕي مٮوٮ٣حن يٕين أفَّ )ذىا( اػذىَّ  ،ًء اإلمةرًة ثأ٩َّ٭ة ت

ة( ؿً   كدسٮفي ٦س٢ى )٦ى ِو كاظًؽ/ ل٧٤ؾ٠َّ أك  ،اكف اكاملؤ٩ًَّر ػ ٦ٛؿدن  ،يف ن٩َّ٭ة تكذ٢٧ٕي ث٤ٛ
ق ٦ٛؿدن  أك دل٧ٮاعن  ،٦سىنَّ  ة ٔ٪ؽى ( قٮاءه اكفى ٦ى ؾى ٪ٍؽى ًٔ ةذىا  ( ك)٦ى ؾى ٪ٍؽى ًٔ ٨ٍ ذىا   اػ ٚذٞٮؿ/ )٦ى
 ا أك ٗريق.٦ؾ٠ؿن 

ةهلة م ٨ٍ( االقذٛ٭ة٦يتنيً كرشطي اقذ٧ٕى ة( أك)٦ى  ،ٮوٮ٣حن أٍف دسٮفى مكجٮٝحن ثػ)٦ى
ؾى  ةءى ٨ٍ ذىا صى ـو  ،حنٮ )٦ى ٨ٍ/ اق٥ي اقذٛ٭ة ( ٧ٚى ٤ٍخى ٕى ةذىا ذى ٦ى ك٬ٮ ٦جذؽأ، ك)ذىا( مٮوٮ٣حه  ،كى

م ةءىؾ( و٤حي املٮوٮؿً  ،ك٬ٮى ػربي ٨٦ٍ  ،ث٧ٕىن اذلَّ (    ،ك)صى ؾى ةءى م صى كاتلٞؽيؿي )٨ٍ٦ اذلَّ
ة( ٦جذؽأ ٟى )٦ى مك ،كًلؾل ة ،)ذىا( مٮوٮؿه ث٧ٕىن اذلَّ ( و٤ذ٫ي  ،ك٬ٮى ػربي ٦ى ٤ٍخى ٕى  ،ك)ذى
. ،كا٣ٕةاؽي دمؾكؼه  م ٤ٍٕٚذ٫ي (   أم/ ٦ة اذلَّ ٤ٍذ٫ي ٕى ةذىا ذى  دٞؽيؿق/ )٦ى

ـً )كاظرتزى ثٞٮهل/  ى ٖى يًف اللُكى ٓى  (إًذىا ل٥ٍ دي٤ٍ ٨ٍ( ٦ ٓى )ذىا( أك )٦ى ة( ٦ ٨ٍ٦ً أٍف جت٢ٕى )٦ى
ـً  ؾى  )ٮ حن ،)ذىا( لك٧حن كاظؽةن لالقذٛ٭ة ٪ٍؽى ًٔ ةذىا  ٟى  (٦ى ؾى   كًلؾل  مئو ٔ٪ؽى

٨ٍ )أم/ أمُّ ٦ى
ؾى   ٪ٍؽى ًٔ جذىؽأ (ذىا  ةذىا/ ٦ي ٧ى قي  ،ذى ربى / ػى ؾى ٪ٍؽى ًٔ جذؽأ٦ى  ٠ؾلٟ/ ،ك قي  ،٨ٍ ذىا/ ٦ي ربى / ػى ؾى ٪ٍؽى ًٔ ا  ؛ك ) ٚؾى

ٕنًي م٤٘ةةه  ـءي لك٧حو  ؛يف ٬ؾي٨ً املًٮ . ؛أل٩َّ٭ة ص ـه  ألفىٌ املض٧ٮعى اقذٛ٭ة
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ــــ ـــــة ي٤َْ ـــــ٫ْ َوُِك َ٭ ــــَؽهُ ِو٤َ ْٕ ـَُم َ   ـ
 

ـــــٍؿ  (96) ٧ِل ًَ ـــــ٫ْ اَل ىلَعَ  ٍٜ ُمْنَذ٤٧َِ ـــــ ِ  ا

 
ة  ُّ٭ى ٬ة و٤حه دبنيي  -أك اق٧ًيَّحن  ،ظٍؿًذيحن اك٩ٍخ -املٮوٮالتي لكي ٓى ثٕؽى ـي أٍف يٞ ي٤ـ

ة.  ٦ٕ٪ة٬ى
طي يف و٤ًح املٮوٮًؿ اال ينرتى ٜو ثةملٮوٮؿً كي إٍف اكفى  ؛ٍقًِل أٍف تنذ٢٧ى ىلع ٧ًريو الا

٧ة ،٧ٚؾ٠ؿه  اكإٍف اكفى ٦ؾ٠ؿن  ،ؿده ٧ٚٛ ا٦ٛؿدن  ٧ة ٚ٘ري٬ي ًم )حنٮ  ،كإٍف اكفى ٗريى٬ي يًن اذلَّ ةءى صى
بٍذي٫ي  ى ٟى املسىنَّ كاملض٧ٮع  (رضى ة)حنٮ  ،كًلؾل ٧ى بٍذي٭ي ى اًف رضى يًن الزلَّ ةءى ٥ٍ  ،صى بٍذي٭ي ى ي٨ى رضى ً  (كاذلَّ

ة)دٞٮؿ/  ،كًلؾلٟ املؤ٩َّر بٍذي٭ى ى ًت ا٣َّيًت رضى ةءى بٍذي  ،صى ى ٧ةكال٤َّذىةًف رضى ٨َّ  ،٭ي بٍذي٭ي ى يًت رضى  .(كالالَّ
٧ة ك٦ٕ٪ىةق ٦سىنن أك دل٧ٮاعن  ا٦ؾ٠ؿن  اكٍٝؽ يسٮفي املٮوٮؿي ٫ْٛ٣ي ٦ٛؿدن   ،أك ٗري٬ي

 ٍ٨ ٟى حنٮ )٦ى ة(  ،كذل ٦ى ؿً كى ٍؽتى ثً٭٧ة ٗريى املٛؿًد املؾ٠َّ ٝىىى ًِ  ،إذىا   ،ٚيضٮزي ظيجبؾو مؿااعةي ال٤َّٛ
ٝىة)ٚذٞٮؿ/  ؛كمؿااعةي املٕىنى   ٨ٍ جىيًن ٦ى ٍٔضى

ى
ٍخ  ،ـى أ ٨ٍ ٝىة٦ى ٦ى ة ،كى ٨ٍ ٝىة٦ى ٦ى ذىة ،كى ٨ٍ ٝىة٦ى ٦ى ٨ٍ  ،كى ٦ى كى

ٮا ٨٧ٍى  ،ٝىةمي ٨ٍ ري ٦ى ٍٕىنى ث٭٧ة. (كى ة حي  ىلع ظكًت ٦ى
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ْو ِمـــْجُ٭َ٭ة اذٌلِي ُوِوـــــ٢ْ 
َ
 َو مُج٤َْـــٌح أ

 
ــ٢ْ  (97) ِٛ ــ٫ُ ٠ُ ــِؽي اذٌلِي اْ ُ٪ ٪ْ ِٔ ــ٨َ  ــ٫ِ ٧ْ٠َ ِ  ث

 
ؿؼى  ،حو ًو٤ىحي املٮوٮًؿ ال دسٮفي إال مج٤حن أك مج٫ى مج٤ َّْ ك٩ٕيًن بنج٫ً اجل٤٧ًح ا٣

ـً  ،كاجلةرَّ كاملضؿكر ًٙ كالالَّ ة. ،ك٬ؾا يف ٗرًي و٤ًح األ٣ ٭ى ٧١ٍي يت ظي
ٍ
يىأ  كقى

 /ويُْنَّتُط يف ا ٤٧ِح املٮُوٮُِم ث٭ة ز زُح رشوِط 
 /أظُؽ٬ة .     أٍف دسٮفى ػربيحن
 / ٕىضٌ  اثلٌة  .(1)ًت ٠ٮ٩ي٭ة ػةحلحن ٨٦ ٦ٕىنى اتلَّ
 /ـو ٝج٤ى٭ة٠ٮ٩ي٭ة ٗري اثلٌة٣ر كيه  ،( ٦ػ٨ ٗري٬ًػةكاظرتزى ثػ)اخلربيحً  ، ٦ٛذٞؿةو إىل الك

٤جيػػح كاإل َُّ ػػةًييحا٣ بٍػػ٫ي )ٚػػال ْيػػٮزي  ؛نٍنى م ارٍضً ً يًن اذلَّ ػػةءى  ،ل١٤كػػةيًئ  ةػالٚنػػ (صى
ٍذىػ٫ ٝىػػةا٥ًه ) كال م حلى يًن اذلَّ ػةءى ـو  ةػالٚنػ (صى كاظػػرتز ثػػ)ػةحلحو ٦ػ٨ ٦ٕػػىن  ،هلنػة

٪ى٫ي )زي ٚال ْيٮ ؛اتلَّٕضت( ٨٦ مج٤ح اتلٕضت ٍظكى
ى
ة أ م ٦ى يًن اذلَّ ةءى كإٍف ٝي٤ٍ٪ىة إ٩َّ٭ػة  (صى

يَّح ً ربى ـو ٝج٤ى٭ة( ٨٦ حنٮ/  ،ػى م ٣ى١ً٪٫َّ ٝىػةا٥ًه )كاظرتز ثػ)ٗرًي ٦ٛذٞؿةو إىل الك ةءىيًن اذلَّ  (،صى
ٜى مج٤حو أٍػؿل يٍؽه ٣ى١ً٪٫َّ ٝىةا٥ًه )حنٮ/  ،ٚإفَّ ٬ؾقً اجل٤٧حى تكذىٍؽيًع قج ٕىؽى زى ة رى  .(٦ى

ؿًؼ كاجلةرِّ كاملضؿكًر أٍف يسٮ٩ىة دة٦َّنيكينرتطي يف ا٣ ـً  ،َّْ ٍٕيًنُّ ثةتلَّة أٍف يسٮفى  /كامل
ؾى )حنٮ/  ،يف الٮو٢ً ث٫ً ٚةاؽةه  ٪ٍؽى ًٔ م 

ةءى اذلَّ ارً  ،صى م يًف ادلَّ ً كا٣ٕةم٢ي ٚي٭٧ة ٢ٕٚه   (كاذلَّ
ؾى )كاتلٞؽيؿ/  ،ةدمؾكؼه كصٮبن  ٪ٍؽى ؿَّ خى ٞى م اٍقذى ً ةءى اذلَّ ؿَّ )أك   (صى ٞى م اٍقذى ً ارً  اذلَّ ٚإٍف   (يف ادلَّ

ـً الٮو٢ي ثً٭٧ة ل٥ ني ل٥ ْي ة دة٦َّ
ٟى )ٚال دٞٮؿ  ،يسٮ٩ى ًم ثً

ةءى اذلَّ ـى )كال   (صى م احلىٍٮ ةءى اذلَّ  (.صى
 

 اػذ٤ٙ ا٧٤ٕ٣ةء يف مج٤ح اتلٕضت/ أػربيح يه أـ إننةايح  (1)
ـ إىل أ٩٭ة مج٤ح إننةايح، ك٬ؤالء مجيٕة ٝةلٮا/ ال ْيٮز أف يٮو٢ ث٭ة االق٥ املٮوٮؿ، كذ٬ت ٚؿيػٜ إىل ٚؾ٬ت ٝٮ 

أ٩٭ة ػربيح، كٝؽ اػذ٤ٙ ٬ؾا ا٣ٛؿيٜ يف صٮاز كو٢ املٮوٮؿ ث٭ة، ٚٞةؿ اث٨ ػؿكؼ/ ْيٮز، كٝةؿ اجل٧٭ػٮر/ ال 
ؿ الكجت ث٢ُ ا٣ٕضت، كالمػٟ ْيٮز؛ ألف اتلٕضت، إ٧٩ة يذلك٥ ث٫ ٔ٪ؽ  ػٛةء قجت ٦ة يذٕضت ٦٪٫، ٚإف ّ٭

أف املٞىٮد ثةلى٤ح إيٌةح املٮوٮؿ كبية٫٩، كًليٙ ي٧س٨ اإليٌةح كابليةف ث٧ة ٬ٮ ٗػري ّػة٬ؿ يف ٩ٛكػ٫   
٧٤ٚة د٪ةٚية ل٥ يىط ربٍ أظؽ٧٬ة ثةآلػؿ، كيؤيؽ ٬ؾا اتلٛىي٢ ٝٮؿ النةرح ٚي٧ة ثٕؽ/ ) ٚال ْيٮز صةءين اذلم 

ؾق ا٣ٕجةرة/ ال ْيٮز أف دسٮف مج٤ح اتلٕضت و٤ح إف ٤ٝ٪ػة إ٩٭ػة ٦ة أظك٪٫ كإف ٤ٝ٪ة إ٩٭ة ػربيح( ٚإف ٦ٕىن ٬
 إننةايح كإف ٤ٝ٪ة إ٩٭ة ػربيح.
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ُْم(
َ
ـــــُح )أ ــــٌح ِو٤َ حيَ ـــــٌح َ ِ َٛ  َوِو

 
ـــ٢ْ  (98) ـــةُِم َٝ َٕ ْع

َ
ــــَؿِب اْ ْٕ ــــَ٭ة ث٧ُِ  َوَ ْٮ٩ُ

ًٛح الرصَّ   ـ ال دٮو٢ إال ثةلىِّ ًٙ كالالَّ ٙي يف ثًٕي ٠ذج٫ً ،حيحً و٤حي األ٣  /ٝةؿى املى٪ِّ
ةرب( كاق٥ى املٕٛٮًؿ حنٮ/ )املرضكب(  ٌَّ حيًح اق٥ى ا٣ٛة٢ًٔ حنٮ/ )ال ًٛح الرصَّ كأٔين ثةلىِّ

جَّ٭ح حنٮ/ )احلك٨ الٮص٫( ٛحى املنى ً  ؛كالىِّ ؿىيشِّ ٞي ٢( ،ٚؼؿجى حنٮ/ )ا٣ ٌى ٍٚ
ى
كيف ٠ٮًف  (1)كاأل

ٛح  اًػ٤ذنًي ىلع الىِّ ـ ادلَّ ًٙ كالالَّ كًٝؽ اًُؿبى اػذيةري  ،املنج٭ح مٮوٮ٣ح ػالؼه األ٣
يغ أيب احلك٨ً ث٨ً ٔىٛٮر يف ٬ؾقً املكأ٣حً  / إ٩َّ٭ة مٮوٮ٣حه  ؛النَّ ٓى ذلٟ. ،٧ٚؿةن ٝةؿى  كمؿةن ٦٪

ـ ثة٢ًٕٛ٣ املٌةرًع  ًٙ كالالَّ كًلٮ٩ي٭ة )كإحل٫ أمةرى ثٞٮهل/  ،كٍٝؽ مؾَّ كو٢ي األ٣
 ك٦٪٫ ٝٮهل/  (ث٧ٕؿًب األٕٚةًؿ ٢ٌٝ 

٩َْخ  -31
َ
ََض ُظ١ُٮ٦َُذـ ٦َة أ  ٫ُ ثِةحَلَك٥ِ ا٣ّت 

 

ِي واَ ــَؽُمِ  
ْ
ــؿٌأ َوــل٢ِ وال ِذي ال

َ
 (2)واَل اْ

 

 

كإ٧٩ة ٬ٮ مؤكؿ ثةلٮوٙ، ٚػإ٩٭٥ يؤكلٮ٩ػ٫ ثةملجكػٮب إىل ٝػؿيل  حنٮ )ا٣ٞؿيش( ٚأل٫٩ ٣حف كوٛةن، أ٦ة ػؿكج (1)
٫ ٩ٕذن  ٌػة ٦ػة قػِل ثػ٫ ٦ػ٨ كػػؿج أي، ة، كأ٦ة ػؿكج حنٮ )األ٢ٌٚ( ٤ٕٚؽـ منةث٭ذ٭ة ل٢ٕٛ٤حلىععٮا كٝٔٮ

 الىٛةت اكلىةظت كاألثُط كاألصؿع.
 ٨٦ ثين ٔؾرة، كٌلف ٬ؾا الؿص٢ ا٣ٕؾرم ٝؽ دػػ٢ ىلع ٬ؾا ابليخ ل٤ٛؿزدؽ، ٨٦ أثيةت هل ي٭ضٮ ث٭ة رصالن  - 31 (2)

ٔجؽ امل٤ٟ ث٨ مؿكاف ي٧ؽظ٫، كٌلف صؿيؿ كا٣ٛؿزدؽ كاألػ٢ُ ٔ٪ؽق، كالؿصػ٢ ال يٕػؿٚ٭٥، ٕٚؿٚػ٫ ث٭ػ٥ ٔجػؽ 
    ٕؾرم أف ٝةؿ/ امل٤ٟ، ٧ٚة د٥ ا٣

َرةَ  ـْ ــــ ـــة َظـــــــــــــــــ ثَ
َ
ـ٫ُ أ ـــ ـــة اإْل٣َ  ََٚعٌل

 
ــــــــ٢ُ   َُ ْػ

َ
َٟ يَــــــــة أ ــــــــ َٛ  ْ

َ
رَْ ــــــــ٥َ أ

َ
 وَأ

ـــــــ٫ِ   ِ ـــــــْف ث ِٕ دْ
َ
ـــــــَؿْزَدِق أ َٛ ـــــــؽ ا٣  وََص

 
ــــــــــــــَؽُُم     ــــــــــــــل٫ُ٧َ ا ْ٪  َوَدٌق َػَلةِم

٥ أ٩ٟٛ(/ يؽٔٮ ٤ٔي٫ ثةذلؿ كامل٭ة٩ح ظىت ي٤ىٜ أ٫ٛ٩ ث   ةلؿاغـ ك٬ػٮ ا٣ػرتاب. ك )أثٮ ظـرة(/ ٠٪يح صؿيؿ، ك)أٗر
ك)اجلؽ( احلِ كابلؼخ، كيف ٝٮهل )كصؽ ا٣ٛؿزدؽ أدٕف ث٫( دحل٢ ىلع أ٩ػ٫ ْيػٮز أف يٞػٓ ػػرب املجذػؽأ مج٤ػح 
إننةايح، ك٬ٮ ٦ؾ٬ت اجل٧٭ٮر، كػة٣ٙ ٚي٫ اث٨ األ٩جةرم، كق٪ؾ٠ؿ يف ذلٟ حبسة يف ثةب املجذؽأ كاخلرب. ٚأصةثػ٫ 

 ٫٤ ٝٮهل/ ا٣ٛؿزدؽ ثبيتني زة٩ي٭٧ة ثيخ النة٬ؽ، كاذلم ٝج
 
َ
ـــــةً أ ْٛ٩

َ
ـــــ٥َ اهلُل أ رَْ 

َ
ـــــة أ ـــــ٫ُ يَ ـــــَخ َظةِم٤ ْ٩ 
 

ــــ٢ِ   َُ ورِ واخلَ ـ  ــــ ــــةُِم ال َٞ ــــىَن َو٦َ ــــة َذا اخلَ  يَ
٬ٮ امل٪ُٜ ا٣ٛةقؽ  -ثٛذط اخلةء املٕض٧ح كا٣ُةء امل٭٤٧ح  -٬ٮ ا٣ٛعل، ك)اخل٢ُ(  -ثـ٩ح ا٣ٛىت  -)اخلىن(  المغة:  

٧١ػ٫ اخلىػ٧ةف يك يٞيضػ ثح٪٭٧ػة، كيٛىػ٢ يف اذلم حي -ثةتلعؿيػٟ  -املٌُؿب، كاتلٛعل ٚي٫ )احلس٥( 
 = ػىٮ٦ذ٭٧ة )األوي٢( ذك احلكت، ك)اجلؽؿ( مؽة اخلىٮ٦ح.
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ٕؿً  ا ٔ٪ؽى مج٭ٮًر ابلرصينيى خمىٮصه ثةلنِّ ٙي  ،ك٬ؾى ػ٥ى املىػ٪ِّ يف ٗػرًي ٬ػؾا -كٔز
 ،كٍٝؽ صةءى كو٤٭ة ثةجل٤٧ػًح االقػ٧ًيحً  ،ث٢ ْيٮزي يف االػذيةرً  ،ن٫َّ٩ ال خيذه ث٫ً  -ال١ذةًب 

 ٨٧ٚ اْوُِم ٝٮهل/ ؛امؾوذً و ة٣ْؿِم 

ـــٮِم الؿٌُقـــٮُُم  -31 َٞ  اهلل ٦ِـــْ٪ُ٭٥ ٦ِـــ٨َ ا٣
 

ـــؽَّلل   َٕ ـــِي ٦َ ـــةُب ثَ ـــْخ رَِٝ ـــ٥ْ َدا٩َ  (1)هَل
 

 

 

ةق اجلةس ل٤ٛى٢ يف أٌٝيذ٭٥، كال أ٩ػخ ثػؾم ظكػت رٚيػٓ، كال الـىعٍ::   = يٞٮؿ/ لكخ أي٭ة الؿص٢ ثةذلم يًؿ
ةؾ ظ٧١ة  !  أ٩خ ثىةظت ٢ٞٔ كدؽثري قؽيؽ، كال أ٩خ ثىةظت صؽؿ، ١ٚيٙ ٩ًؿ

احلس٥/ ػرب ٦ة اجلةٚيح. )ا٣ػرتىض(  ،زااؽة /٦ة( ٩ةٚيح، د٢٧ٕ ٢٧ٔ ٣حف. )أ٩خ( اق٧٭ة. )ثةحلس٥( ابلةء) اإلعزاب: 
أؿ/ مٮوٮؿ اقِل ٩ٕخ ل٤عس٥، ٦جين ىلع الكػ١ٮف يف دمػ٢ صػؿ. )دػؿىض( ٕٚػ٢ مٌػةرع ٦جػين ل٧٤ض٭ػٮؿ. 

هلػة وػ٤ح )ظ١ٮ٦ذ٫( ظ١ٮ٦ح/ ٩ةات ٚة٢ٔ ٣رتىض، كظ١ٮ٦ح مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحلػ٫، كاجل٤٧ػح ال دمػ٢ 
املٮوٮؿ. )كال( الٮاك ظؿؼ ُٔٙ، ال/ زااؽة تلأكيؽ اجليف. )األوي٢( ٦ُٕٮؼ ىلع احلس٥. )كال(  ٦س٢ الكةثٜ. 

 )ذم( ٦ُٕٮؼ ىلع احلس٥ أيٌةن، كذم مٌةؼ. ك)الؿأم( مٌةؼ إحل٫، )كاجلؽؿ( ٦ُٕٮؼ ىلع الؿأم.
 .٤ٕ٭ة مٌةرعٝٮهل ) ا٣رتىض ظ١ٮ٦ذ٫( ظير أَت ثى٤ح )أؿ( مج٤ح ٤ٕٚيح ٚ الظاِد فيْ: 

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  - 31 (1)
 .ملسو هيلع هللا ىلصأظؽ أصؽاد اجليب  )دا٩خ( ذ٣خ، كػٌٕخ، كا٩ٞةدت. )٦ٕؽ( ٬ٮ اث٨ ٔؽ٩ةف، المغة: 
)٨٦ ا٣ٞٮـ الؿقٮؿ اهلل(/ اجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ْيػٮز أف يسػٮف ػػربا ملجذػؽأ دمػؾكؼ،  اإلعزاب: 

اللُكـ/ ٬ٮ ٨٦ ا٣ٞٮـ...إ٣غ، كاأل٣ٙ كالالـ يف لك٧ح )الؿقػٮؿ( مٮوػٮؿ ث٧ٕػىن اذليػ٨ وػٛح  كيسٮف دٞؽيؿ
ل٤ٞٮـ ٦جين ىلع الك١ٮف يف دم٢ صؿ، كرقٮؿ ٦جذؽأ، كرقٮؿ مٌةؼ ك٣ِٛ اجلال٣ح مٌةؼ إحل٫. )٦٪٭٥( صةر 

٥( صػةر كدلػؿكر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب املجذؽأ، كمج٤ح املجذؽأ كػربق ال دم٢ هلة و٤ح أؿ املٮوٮ٣ح. )هل
٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل دا٩خ اآليت . )دا٩خ( داف/ ٢ٕٚ ٦ةض، كاتلةء دةء اتلأ٩ير. )رٝةب( ٚة٢ٔ داف، كرٝةب مٌػةؼ. 

 ك)ثين( مٌةؼ إحل٫، كبين مٌةؼ. ك)٦ٕؽ( مٌةؼ إحل٫.

 .ٝٮهل )الؿقٮؿ اهلل ٦٪٭٥( ظير كو٢ أؿ ثةجل٤٧ح االق٧يح، كيه مج٤ح املجذؽأ كاخلرب، كذلٟ مةذ الظاِد فيْ: 



 

001 

 َمو الثانْ قُلٌ: 

ــة٠ِؿً  -32 ـَاُُم َم ــ ــ٨ْ اَل يَ ٫ْ  ا٦َ َٕ ـــ٧َ  ىلَعَ ا٣
  

٫ َٕ ــــ ــــٍح َذاِت َق ِٕحَْن ِ ــــَٮ َظــــٍؿ ث  (1)َعْ٭
 

 

 

 

 

 . ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  - 32 (1)
ؿ  ػ)امل٫ٕ( يؿيؽ اذلم ٫ٕ٦ )ظؿ( ظٞيٜ، كصؽيؿ، كالاٜ، كمكذعٜ. )قػٕح( ثٛػذط الكػني، كٝػؽ دسكػ المغة: 

ؽ.  اتكةع كرٚة٬يح كٗر
ؽ ا٣ٕحل، ك٬ػٮ ٦ػأػٮذ ٨٦ اكف داا٥ الن١ؿ هلل دٕةىل ىلع ٦ة ٬ٮ ٚي٫ ٨٦ ػري ٚإ٫٩ يكذعٜ الـيةدة الـىعٍ::   كٗر

 .[;]إثؿا٬ي٥/  ﴾ڦ  ڦ  ڄ ﴿٨٦ ٝٮهل دٕةىل/ 
ػؽيؿق/ ا )٨٦( اق٥ مٮوٮؿ ٦جذؽأ. )ال يـاؿ( ٢ٕٚ مٌةرع ٩ةٝه، كاق٫٧ ٧ًري مكػترت ٚيػ٫ صػٮازن  اإلعـزاب:   ٞد

ػؿاب وػ٤ح ا)٬ٮ( يٕٮد ىلع املجذؽأ. )مة٠ؿن  ـاؿ كاق٫٧ كػربق ال دم٢ هلة ٦ػ٨ اإٔل ـاؿ، كاجل٤٧ح ٨٦ ي ملٮوػٮؿ. ا( ػرب ال ي
٨ "أؿ" املٮوٮ٣ح ث٧ٕىن اذلم جةرةٔ  كيه دلؿكرة املع٢ ثًٕل، كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕػٜ ،)ىلع( ظؿؼ صؿ )امل٫ٕ( ٬ٮٔ 

بنة٠ؿ، ك٦ٓ/ ّؿؼ ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ كاٝٓ و٤ح ٣ػ)اؿ(، ك٦ٓ مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. )ٚ٭ٮ ظؿ( ا٣ٛػةء 
يف دم٢ رٚٓ ػرب املجذػؽأ، ك٬ػٮ)٨٦( يف أكؿ  زااؽة. ك)٬ٮ( ٧ًري ٦٪ٛى٢ ٦جذؽأ، ك)ظؿ( ػربق، كاجل٤٧ح ٦٪٭٧ة

ابليخ، كدػ٤خ ا٣ٛةء ىلع مج٤ح اخلرب لنج٫ املجذؽأ ثةلرشط )ثٕحنح( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞػٮهل "ظػؿ" الٮاٝػٓ 
ػربا هلٮ. )ذات( وٛح ٣ٕحنح، كذات مٌةؼ. ك)قٕح( مٌةؼ إحل٫ دلؿكر ثةل١رسة ا٣ْة٬ؿة، كل١٪ػ٫ قػ١٪٫ 

 ل٤ٮٝٙ.
  ٫" ظير صةء ثى٤ح "أؿ" ّؿٚة، ك٬ٮ مةذ ىلع ػالؼ ا٣ٞيةس. ٝٮهل "املٕالظاِد فيْ:  
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ــ٥ْ  َ ــة ل ــْخ ٦َ ِؿَ  ْٔ ُ
ــة وَأ ي  ٧َ٠َ

َ
ْٙ  أ ــ ٌَ  دُ
 

ـــَؾْم  (99) َ
ْ
ـٌ اص ـــ٧ِ ًَ ــــة   َوَوـــْؽُر َوْو٤َِ٭

ؿً يٕين أفَّ )ني    / ل٧٤ؾ٠َّ ِو كاظؽو  اكاملؤ٩ًَّر ػ ٦ٛؿدن  ،ة( ٦س٢ي )٦ة( يف ن٩َّ٭ة دسٮفي ث٤ٛ
ٝىةا٥ًه )ػ حنٮ/  أك دل٧ٮاعن  ،أك ٦سىن   ،اكفى  ٮى  ٥ٍ ٬ي ٭ي حُّ

ى
ًضجييًن ن ٍٕ  (.حي

 /ـ٥ٌُ إٌن )أية( هلة أر ُٕح أظٮاُمٍ 
ٮى ٝىةا٥ًه  )حنٮ/  ،أٍف دٌةؼ كييٍؾ٠ؿي وؽري و٤ًذ٭ة ة/أظُؽ٬ ٥ٍ ٬ي ٭ي حُّ

ى
ًضجييًن ن ٍٕ  (.حي

ةؼ كال يؾ٠ؿ وٍؽر و٤ًذ٭ة، حنٮ/  اثلٌة / ٌي مٌّ ٝىةا٥ًه  )أٍف ال د
ى
ًضجييًن أ ٍٕ  (.حي

ة، حنٮ/  اثلٌة٣ر/ ر و٤ذ٭ى ةؼ كيٍؾ٠ؿ وؽي ٌى ٮى ٝىةا٥ًه  )أٍف ال د مٌّ ٬ي
ى
ًضجييًن أ ٍٕ  (.حي

٥ٍ  )حنٮ/  ،اثلَّالزًح دسٮفي ٦ٕؿبحن ثةحلؿٌلًت اثلَّالًث  كيف ٬ؾق األظٮاؿً  ٭ي حُّ
ى
ًضجييًن ن ٍٕ حي

ٮى ٝىةا٥ًه  يٍخي  ،٬ي
ى
رىأ ٝىةا٥ًه كى ٮى  ٥ٍ ٬ي ٭ي حَّ

ى
ٮى ٝىةا٥ًه  ،ن ً٭٥ٍ ٬ي حِّ

ى
رٍتي ثًأ ؿى مى ي   ،أمهٌ ٝىةا٥ًه )كًلؾلٟ/   (كى

ى
 ،ٝىةا٥ًه  ةكىن

م  ٝىةا٥ًه 
ى
ٮى ٝىةا٥ًه  ) ،كًلؾا (كىأ مٌّ ٬ي

ى
ي   ،أ

ى
ٝىةا٥ًه  ةكىن ٮى  ٝىةا٥ًه  ،٬ي ٮى  م  ٬ي

ى
 (.كىأ

ٍؽري الى٤ًح، حنٮ/  الؿٌاثٓ/  ٍؾىؼ وى ةؼ كحيي ٌى حُّ٭ي٥ٍ ٝىةا٥ًه  )أٍف دي
ى
ًٍٕضجييًن ن ٚيف ٬ػؾقً احلة٣ػًح  (حي

٥ ٌَّ حُّ٭ي٥ٍ ٝىةا٥ًه  )ٚذٞٮؿ/  ،ديبىٍنى ىلع ال
ى
ًٍٕضجييًن ن ػ٥ٍ ٝىػةا٥ًه  ،حي حُّ٭ي

ى
يٍػخي ن

ى
حُّ٭ي٥ٍ ٝىػةاً  ،كىرىأ

ى
ػؿىرٍتي ثػأ   (٥ كىمى

٤ي٫ ٝٮهل دٕةىل/   .[=: ]مؿي٥/ (1)﴾ ڇ     ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ       ڌ   چ  چ  ڇ ﴿ٔك
 

٧ل/ نيَّ٭٥ ثةجلىت. (1)  ٝؿأ اجل٧٭ٮر نيُّ٭٥ ثةل٥ٌ، كٝؿأ ٤َعح ث٨ مرصؼ ك٦ٕةذ ث٨ مك٥٤ اهلؿاء كاأٔل
٨/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦جػين ىلع ا٣ٛػذط الدىػةهل ث٪ػٮف  اإلعـزاب:   ٨(/ الالـ كإٝح يف صٮاب ٝك٥ ٦ٞؽر، ٩زٔن )جلزٔن

ة دٞؽيؿق/ حن٨. كاجل٤٧ػح ا٤ٕٛ٣يػح صػٮاب ح، كاجلٮف/ ظؿؼ دٮًليؽ، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮبن اتلٮًليؽ اثلٞي٤
٨". كَل مٌةؼ )ميٕح(/  ؿاب. )٨٦ لك(/ صةر كدلؿكر، كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ثػ "٩زٔن ا٣ٞك٥ ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل

يف دمػ٢ ٩ىػت  -ر يف ٝػؿاءة اجل٧٭ػٮ -مٌةؼ إحل٫ دلؿكر. )أي٭٥(/ اق٥ مٮوٮؿ ث٧ٕىن اذلم ٦جين ىلع ال٥ٌ 
٧ل  ال٦ح ٩ىج٫ ا٣ٛذعح ا٣ْة٬ؿة ىلع آػػؿق  -٦ٕٛٮؿ ث٫، كىلع ٝؿاءة ٤َعح كاأٔل ، -٬ٮ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب ٔك

)أمؽ(/ ػرب ملجذؽأ دمؾكؼ دٞؽيؿق/ ٬ػٮ،  كاهلةء "ىلع ا٣ٞؿاءدني" ٧ًري يف دم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫، كاملي٥/ ل٤ض٧ٓ.
ؿاب. )ىلع الؿمح٨(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثأمػؽ.  مؿٚٮع. كاجل٤٧ح االق٧يح و٤ح املٮوٮؿ ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل

 )ٔذية(/ د٧يزي ٦٪ىٮب.
ًؾؼى وؽر و٤ذ٭ة، ك٬ٮ ال٧ٌري "٬ٮ"، ٚجيجًيخ ىلع ال٥ٌ. املٮوٮ٣ح "أمٌ " ٦يجءوجْ االستداله:     مٌةٚح، كٝؽ ظي
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 َقُل الشاعس:

/ أمٍ   (.. إىل آػؿ ابليػخ.كأٔؿبخ ٦ة ل٥ دٌٙ )ك٬ؾا مكذٛةده ٨ٍ٦ً ٝٮهل/ 
مٌّ 
ى
ػ٤حً ( كأٔؿبٍخ )أ ٍٙ يف ظة٣ػًح ظػؾًؼ وػؽًر الىِّ ٚػؽػ٢ى يف ٬ػؾقً  ،إذىا ل٥ دٌ

٤حً  ،األظٮاًؿ اثلَّالزًح الكةثٞحً  ٍٙ  ،كيه ٦ة إذىا أًيٍٛخ كذي٠ًؿى وؽري الىِّ أك ل٥ دٌػ
٤حً  ٍٙ كذي٠ؿى وؽري الى٤حً  ،كل٥ ييؾ٠ؿ وؽري الىِّ اثٕػحي  ،أك ل٥ دٌ  ،كػؿجى احلة٣ػحي الؿَّ

ًؾؼى وؽري  يٍٛخ كظي ًً
ي
ة إًذىا أ ٤حً  كيه/ ٦ى ؿبي ظيجبًؾ ،الىِّ  .(2)ٚإ٩َّ٭ة ال دٕي

 
٤ح أظؽ النٕؿاء املؼرض٦ني ٨٦ ثين مؿة ث٨ ٔجةد، كأننؽ - 33 (1) ق أثػٮ ٧ٔػؿك ٬ؾا ابليخ يجكت ٣٘كةف ث٨ ٔك

النحجةين يف ٠ذةب احلؿكؼ، كاث٨ األ٩جةرم يف ٠ذةب اإل٩ىةؼ، كٝةؿ ٝج٢ إننةدق/ ) ظىك أثٮ ٧ٔؿك النػحجةين 
 أ٫٩ أننؽ( كذ٠ؿ ابليخ. -٨ٔ ٗكةف ك٬ٮ أظؽ ٨٦ دؤػؾ ٔ٪٭٥ ال٤٘ح ٨٦ ا٣ٕؿب 

٢ صؿ ثإًةٚح )إذا( )إذا( ّؿؼ د٨٧ٌ ٦ٕىن الرشط. )٦ة( زااؽة. )٣ٞيخ( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح يف دم اإلعزاب: 
إحل٭ة، كيه مج٤ح الرشط. )ثين( ٦ٕٛٮؿ ث٫ ل٤يق، كبين مٌةؼ. ك)٦ةلٟ( مٌةؼ إحل٫  )ٚك٥٤( ا٣ٛةء داػ٤ح يف 
صٮاب الرشط، كق٥٤/ ٢ٕٚ أمؿ، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبة دٞؽيؿق/ أ٩خ )ىلع( ظؿؼ صؿ. )أي٭٥( يؿكل 

ال٥ٌ ٬ٮ ٦جين، ك٬ٮ األكرث يف ٦س٢ ٬ؾق احلة٣ح، كىلع اجلؿ ( كجبؿق، ك٬ٮ اق٥ مٮوٮؿ ىلع احلة٣ني، ًٕٚل ث٥ٌ )أمٌ 
)أٌٚػ٢( ػػرب ملجذػؽأ دمػؾكؼ،  ٬ٮ ٦ٕؿب ثةل١رسة ا٣ْة٬ؿة، كىلع احلة٣ني ٬ٮ مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحلػ٫.

 كاتلٞؽيؿ/ ٬ٮ أ٢ٌٚ، كاجل٤٧ح ٨٦ املجذؽأ كػربق ال دم٢ هلة و٤ح املٮوٮؿ اذلم ٬ٮ أم.
ىلع الؿكايح املن٭ٮرة ال١سرية ادلكراف ىلع ألك٪ح -أَت ثأم ٦ججية ىلع ال٥ٌ  ٝٮهل "أي٭٥ أ٢ٌٚ" ظير الظـاِد فيـْ:   

مٌةٚة، كٝؽ ظؾؼ وؽر و٤ذ٫ ك٬ٮ املجذؽأ اذلم ٝؽر٩ةق يف إٔػؿاب ابليػخ، ك٬ػؾا ٬ػٮ ٦ػؾ٬ت ل١ٮ٫٩  -الؿكاة
ي٭ػة كدسٮف ٦ججيػح إذا اصذ٧ػٓ ٚيؾ٬جٮف إىل أ٩٭ة دأَت مٮوٮ٣ح،  قحجٮي٫ كمجةٔح ٨٦ ابلرصيني يف ٬ؾق اللك٧ح،

أف يسٮف وؽر و٤ذ٭ة دمؾكٚة. ٚػإذا لػ٥ دسػ٨ مٌػةٚح  واثلة / أف دسٮف مٌةٚح ٣ْٛة. أظؽ٧٬ة/ أمؿاف/
 ٠ؿ وؽر و٤ذ٭ة، ٚإ٩٭ة دسٮف ٦ٕؿبح. أوال، أك اك٩خ مٌةٚح ٣س٨ ذي 

أف إٔؿاب )أم( مرشكط ثذٮٚؿ  /اقتنلك ثٌٕ٭٥ ٝٮؿ اجلة٥ّ )كأٔؿبخ ٦ة ل٥ دٌٙ.. ( أف ٦ٛ٭ٮـ ابليخ ٬ٮ (2)
ٕن  ،ابليخ الرشَني يف  ة ٚيه ظيجبؾ ٦ججيح؛ ك٬ؾا ٗري وعيط.ٚإذا ا٩ٕؽـ أظؽ٧٬ة أك ا٩ٕؽ٦ة ٦

ثأف )٦ة( يف ٝٮهل )٦ة ل٥.. (  مىؽريح ّؿٚيح، كمج٤ح )كوػؽر كوػ٤٭ة..( ظػةؿ ٦ػ٨ الٌػ٧ري يف ٝػٮهل  وأصلت/ 
٤ي٫ ٚذٞيؽ اإلًةٚح امل٪ٛيح يف ٝٮهل )٦ة ل٥ دٌٙ(، حبؾؼ وؽر  الىػ٤ح، ٚي١ػٮف ظػؾؼ وػؽر  )دٌٙ( ٔك

٤يػ٫ ٚػإذا ٤ح ٝيؽن الى ا لإلًةٚح امل٪ٛيح ال أ٫٩ ٝيؽ زةفو ٣ٕؽـ إٔؿاب )أم(، ٚعؾؼ وؽر الى٤ح ٝيؽه ل٤ٞيؽ؛ ٔك
٤يػ٫؛ ٚ٭ػؾق اثلػالث احلػةالت  دٮص٫ اجليف إىل ٦ٞيؽ ثٞيؽو ٚإ٫٩ يىؽؽ ثة٩ذٛةا٭٧ة كًلؾلٟ ثة٩ذٛةء أظػؽ٧٬ة ٔك

ذا إجلة٥ّ لٮ ٝةؿ/ )أم ٧٠ػة كتلب٪٭ػة داػ٤ح يف ٝٮهل )كأٔؿبخ.. ( ٧٠ة ذ٠ؿ٬ة النةرح، ٚيجذيف اإلماكؿ. ٣س٨ ا
ط كأثٕؽ ٨٦ اإل ماكؿ. ٚ٭ؾق الىٮر اثلالث يه ٦٪ُٮؽ ٔجةرد٫ أل٩ة ص٤ٕ٪ػة الػٮاك يف ٝػٮهل دٌٙ... ( لاكف أًك

 )كوؽر.. ( ث٧ٕىن )٦ٓ( أم أ٩٭ة ٝيؽ ل٤ٞيؽ، كيسٮف ٦ٛ٭ٮـ ٔجةرد٫ وٮرة زجٮت اإلًةٚح ٦ٓ احلؾؼ ل٤ج٪ةء. 

33-  ٍٟ ِــــ ــــِي ٦َةل ــــَخ ثَ ل ِٞ ــــة ٣َ  إَِذا ٦َ
 

ــــــ٢ُ   ٌَ ْٚ ــــــ٥ْ أَ ق ُ٭
َ
ــــــ٤َّلل٥ْ ىلَعَ ا  (1)ََٚك
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ًٞ َو َ  ـــــ٤َ ُْ ــــَؿَب ٦ُ ْٔ َ
ُ٭ــــ٥ْ أ ٌُ ْٕ  ة َوِ  ـ

 
(111)  

َ
ـــْؾِم ا ـــَذِ  َذا احَل ْٞ ي  َق

َ
ُ أ ـْ ـــ ـــة َ   ي 

  ٢ْ َُ ــَذ َــ٥ْ يُْك ٢ْ َوْوـــ٢ٌ وِإِْن ل َُ ــَذ  إِْن يُْك
 

ُْم  (111) ـــَ َ ْن خُيْ
َ
ـــْٮا أ ثَ

َ
ٌر وأ ـْ ـــ ـــْؾُم ٩َ  َٚةحَل

  ِْ   لَِٮْوــ٢ٍ ٧ِ١ْ٦ُـــ٢ِ إِْن َوــ٤َُط اَذـــة
 

 ـ                                                                                                                   (112)

ٞن يٕين أفَّ ثٕيى ا٣ٕؿًب أٔؿبى )ني    ؾؼى وؽري  ،ةة( ٤ُ٦ ًيٍٛخ كظي
ي
أم/ كإٍف أ

٥ٍ ٝىةا٥ًه )ٚيٞٮؿ/  ؛و٤ًذ٭ة ٭ي حُّ
ى
ًضجييًن ن ٍٕ ٝىةا٥ًه  ،حي  ٥ٍ ٭ي حَّ

ى
يٍخي ن

ى
رىأ ٝىةا٥ًه  ،كى ً٭٥ٍ  حِّ

ى
رٍتي ثًأ ؿى مى كٝؽ ٝيًؿئ  (كى

ُهم  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ﴿ كريكمى *  ،ثةجلَّىًت    [=:]مؿي٥/  ﴾ ڍ  ڌ       ڌ     ڍ  َأيَّ
٢ي *  ٌى ٍٚ

ى
ً٭٥ٍ أ ى نحِّ ٥ٍِّ٤ ىلعى . [ 77] ٚىكى  ثةجلؿِّ
ٕىةاػؽي ىلع  (.. إىل آػؿق.كيف ذا احلؾؼ)كأمةر ثٞٮهل/  ػة ا٣ ًٓ ا٣َّيت حيؾؼي ٚي٭ى إىل املٮاً

ة أٍف يسٮفى مؿٚٮاعن  ،املٮوٮؿً  ػؾٍؼ إال إذىا اكفى  ٚػإٍف اكفى مؿٚػٮاعن  ؛أك ٗريىق ،ك٬ٮ/ إ٦َّ لػ٥ حيي
 كػربيق ٦ٛؿده 

ن
ـػػؿؼ/  (2)﴾ہ  ہ  ہ  ہ  ھ﴿حنػٮ   ،(1)٦جذؽأ ، (3)كنيُّ٭ػ٥ أمػؽُّ  ، [8>]ال
ـى )ؿ/ ٮدٞ ٚال اًف ٝىػة ى ػةءىيًن الػزلَّ ً )كال  (صى اًف رضي ًؿ ثة٣ٛة٤ٔيػًح كاثلَّػةين  (؛بى الػزلَّ ًٓ األكَّ لؿٚػ

ً  ،ث٢ يٞةؿ/ )ٝة٦ة ،ثةجلِّيةثحً  ة املجكرضي ػ٤حي بة(،  كأ٦َّ ػ٢ً الىِّ ُي  ٚيعؾؼي ٦ػٓ )أم( كإف لػ٥ تى
ي
 ،ذؽأ

ـى ٨٦ ٝٮلٟ/  ٥ٍ ٝىةا٥ًه )٧٠ة دٞؽَّ ٭ي حُّ
ى
ًٍٕضجييًن ن ٓى ٗػرًي )أم(  ،كحنٮق (حي ٤ًح ٦ ؾؼي وؽري الىِّ كال حيي
 

 ، ٕةاؽ املؿٚٮع أف يسٮف ٦جذؽأامرتط اجلة٥ّ يف صٮاز ظؾؼ ا٣ (1)
ي
ؾ ٬ؾا ٦ػ٨ ٝػٮهل )ذا احلػؾؼ( أم ٬ػؾا ػً كأ

ك٬ٮ إمةرة إىل ٝٮهل )كوؽر كو٤٭ة ٧ًري.. ( كال٧ٌري ٔ٪ؽ٦ة يسٮف يف وؽر الى٤ح ال يسػٮف إال  ،احلؾؼ
ة ثةجل٤٧ح كيؤػؾ ٬ؾا ٦ػ٨ ٝػٮهل )إف وػ٤ط ابلػةيق ٦جذؽأ. كامرتط ٠ؾلٟ ٠ٮف اخلرب ٦ٛؿدان ال مج٤ح كال مبي٭ن 

 م٢٧١( أل٫٩ إف اكف ٗري ٦ٛؿد كظؾٚخ الى٤ح ٚإف ابلةيق ثٕؽ احلؾؼ وة٣ط ألف يسٮف و٤ح اكم٤ح. لٮو٢
دم٢ رٚػٓ ػػرب. )ك٬ٮ(/ الٮاك حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، ٬ٮ/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٦جذؽأ. )اذلم(/ اق٥ مٮوٮؿ يف  اإلعـزاب:  (2)

جذؽأ دمؾكؼ دٞؽيؿق ٬ٮ هلإ يف الك٧ةء، كاجل٤٧ػح )يف الك٧ةء(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثإهل؛ أل٫٩ ث٧ٕىن ٦ٕجٮد. )هلإ(/ ػرب مل
ؿاب.  ٨٦ املجذؽأ كاخلرب، و٤ح املٮوٮؿ ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل

٬ٮ  / ألف الى٤ح َٮي٤ح إذ اتلٞؽيؿ ىلع املٮوٮؿ، ك٬ٮ ال٧ٌري "٬ٮ"؛ كذلٟ صةز ظؾؼ ا٣ٕةاؽأ٫٩  وجْ االسـتداله:  
 هلإ يف الك٧ةء.

ة، كأف ال يسػٮف ٦ُٕٮٚػةن كيه/ أف ال يسٮف ا٣ٕةاؽ ٦ُٕٮٚن  ،اجلة٥ّ ذ٠ؿ ٗري اجلة٥ّ رشكَةن أػؿ ل٥ يؾ٠ؿ٬ة  (3)
 ."لٮال"٤ٔي٫، كأف ال يسٮف ثٕؽ 
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٤حي  يٍؽن صى )حنٮ  ،إالَّ إذىا َة٣ًخ الىِّ ةرًبه زى ًى ٮى  م ٬ي ةءى )ٚيضٮزي ظؾؼي )٬ٮ( ٚذٞٮؿ   (اةءى اذلَّ صى
ةرًبه  ًى ًم  يٍؽن  اذلَّ ٩ى )ك٦٪٫ ٝٮهل٥   (ازى

ى
ة أ ٮءن ٦ى ٟى قي ى ًم ٝىةا٢ًه ل ػٮى ٝىةاًػ٢ه " /اتلٞؽيؿ (اة ثًةذلَّ ًم ٬ي ثًةذلَّ

ٮءن  ٟى قي ى ٤حي ٚةحلؾؼي ٤ٝي٢ه  " ال ػ ،ٚإٍف ل٥ د٢ًُ الىِّ ًم )حنػٮ  ،ةكأصةزقي ال١ٮٚيٮفى ٝيةقن ػةءى اذلَّ صى
ػٮى ٝىػةا٥ًه )اتلٞػؽيؿ/   (ٝىةا٥ًه  ًم ٬ي ػةءى اذلَّ ْظَكـ٨ُ گ  گ  گ      ﴿/ ك٦٪ػ٫ ٝػٮهل دٕػةىل  (صى

َ
 ﴾ أ

ًٓ  [598 ]األ٩ٕةـ/ ٍٚ ( ،(1)يف ٝؿاءًة الؿَّ ٨ي ٍظكى
ى
ٮى أ / )٬ي  .(2)كاتلٞؽيؿي

زيكا يف  كٝؽٍ  ٮَّ يٍؽه  )صى ٮ٣حن   (الى ًقي٧َّة زى ة( مٮوي / أٍف دسٮفى )٦ى ٓى زيؽه ًٚ /  ،إًذا ري كزيؽه
، كاتلٞؽيؿي  اػربن  و دمؾكؼو يٍؽه ) /ملجذؽأ ٮى زى م ٬ي ً م ٬ٮ ٚىعي  (الى يًس اذلَّ ًؾؼى ا٣ٕةاؽي اذلَّ

 
ي
/ ٬ٮ  -املجذؽأ ٟى ٓى ٗرًي )أم(  ،ةكصٮبن  -ك٬ٮ ٝٮل ٤ًح ٦ ٍؽري الىِّ ًؾؼى ٚي٫ وى ٓه ظي ٚ٭ؾا مًٮ
٤حي  ةكصٮبن   .(3)ك٬ٮ ٦ٞحفه ك٣حفى بنةذو  ،كل٥ د٢ًُ الىِّ

 

٧ل كحيىي ث٨ ي٧ٕؿ كاث٨ إقعةؽ. يه ٝؿاءة (1)  احلك٨ كاأٔل
)د٧ة٦ة(/ ظةؿ ٨٦ ال١ذةب ٦٪ىٮب. )ىلع اذلم(/ صةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕٞػةف ث٧عػؾكؼ وػٛح تل٧ة٦ػة.  اإلعـزاب:  

 ٝػؿاءة اجل٧٭ػٮر كأ٦ػة ىلعؾكؼ دٞؽيؿق/ ٬ٮ أظك٨، كاجل٤٧ح االق٧يح و٤ح املٮوٮؿ. (/ ػرب ملجذؽأ دم)أظك٨ي 
) ٨ى دٞؽيؿق/ ٬ٮ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ ال دم٢ هلػة  ،٢ٕٚ ٦ةض، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازا ٚػ)أٍظكى

ؿاب.  ٨٦ اإٔل
 . ى٤ح ٦ٓ ٠ٮ٩٭ة ل٥ د٢ُؾؼ ا٣ٕةاؽ املؿٚٮع ٨٦ مج٤ح الظي أ٫٩ : وجْ االستداله 

أـ ٗػريق،  "ةني ػ"ثذؽاء ٤ُ٦ٞة، أم قٮاء أكةف املٮوٮؿ ذ٬ت ال١ٮٚيٮف إىل أ٫٩ ْيٮز ظؾؼ ا٣ٕةاؽ املؿٚٮع ثةال (2)
٤ُ٦ٞػة،  "ةني  "كقٮاء أَة٣خ الى٤ح أـ ل٥ د٢ُ، كذ٬ت ابلرصيٮف إىل صٮاز ظؾؼ ٬ؾا ا٣ٕةاؽ إذا اكف املٮوٮؿ 

ؿ ٚي٧ػة ػالى٤ح، ٚةخلالؼ ثني ا٣ٛؿيٞني ٦٪عىؿط َٮؿ ػل٥ ْيزيكا احلؾؼ إال بن "أم"ٚإف اكف املٮوٮؿ ٗري 
 ".أم"كٌلف املٮوٮؿ ٗري  ،إذا ل٥ د٢ُ الى٤ح

االق٥ الٮاٝٓ ثٕؽ )ال قي٧ة( إ٦ة ٦ٕؿٚح، ٠أف يٞةؿ لٟ/ أكؿـ ا٧٤ٕ٣ةء ال قي٧ة الىة٣ط ٦٪٭٥، كإ٦ة ٩سؿة، ٧٠ػة  (3)
 يف ٝٮؿ امؿئ ا٣ٞحف/

اَل ُرٌب يَ 
َ
ــــأ ــــْٮٍم َو ـــ َٟ ٦ِْ٪٭ُ ـــ ـــ َ ــــة٣ٍط ل  ٧َةـــ

 
ـــَواَل ِقلٌ   ـــ٧َة يَ ـــ ِ ـــ ـــٮٍم ث ـــَؽاَرةِ ُص٤ْ ـــ  ُض٢ِ ــــ

ٚإف اكف االق٥ الٮاٝٓ ثٕؽ )القي٧ة( ٩سؿة صةز ٚي٫ زالزح أكص٫/ اجلؿ، ك٬ٮ أٔال٬ة، كالؿٚٓ ك٬ٮ أ٢ٝ ٨٦ اجلػؿ،   
 كاجلىت ك٬ٮ أ٢ٝ األكص٫ اثلالزح. 

 ٚأ٦ة ا ؿ ٚذؼؿي٫ ىلع وص٭ني/ 
ضجف ك)يس( اق٧٭ة ٦٪ىٮب ثة٣ٛذعح ا٣ْة٬ؿة، ك)٦ة( زااؽة، كيس مٌةؼ، أف دسٮف )ال( ٩ةٚيح ل٤ أظؽ٧٬ة/ 

 = ك)يٮـ( مٌةؼ إحل٫، كػرب ال دمؾكؼ، كاتلٞؽيؿ/ كال ٦س٢ يٮـ ثؽارة ص٤ض٢ مٮصٮد. 
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إىل أفَّ رشطى   (كأثٮا أف خيزتؿ * إف و٤ط ابلةيق لٮو٢ م٢٧١) /كأمةرى ثٞٮهل
٤ًح أفٍ  قي وةحلن  ظؾًؼ وؽًر الىِّ ة ثٕؽى ٓى  ،ألٍف يسٮفى و٤حن  ةال يسٮفى ٦ى ٧٠ة إذىا كٝ

ٜه )حنٮ  ،ثٕؽقي مج٤حه  ٤ً ُى ٍ٪ ثيٮقي ٦ي
ى
ٮى أ م ٬ي ً ةءى اذلَّ ( أك ّؿؼه  (،صى ٜي ٤ً ُى ٍ٪ ٮى حى أك صةره  ،أك )٬ي

ةفً  ،كدلؿكره  ؾى )حنٮ  ،دة٦َّ ٪ٍؽى ًٔ ٮى  م ٬ي ً
ةءى اذلَّ اًر(، ٚىإ٫َّ٩ ال ْيٮزي يًف ٬ى   (صى ٮى يًف ادلَّ ًؾق أك )٬ي
٤حً  ًٓ ظؾؼي وؽًر الىِّ ٜه )/ ٚىال دٞٮؿي  ،املٮاً ٤ً ُى ٍ٪ ثيٮق ٦ي

ى
م أ ً ةءى اذلَّ ٮى أثيٮقي  (صى م ٬ي ً دٕين )اذلَّ

) ٜه ٤ً ُى ٍ٪ ـى يذ٥ُّ دك٩ى٫ ؛٦ي ـٍ ال    ،ألفَّ اللُك ًؾؼى ٦ً٪٫ٍي يشءه أ ظي
ى
 ٚىال ييٍؽرىل أ

 

أف دسٮف )ال( ٩ةٚيح ل٤ضجف أيٌة، ك)يس( اق٧٭ة ٦٪ىٮب ثة٣ٛذعح ا٣ْػة٬ؿة، ك٬ػٮ مٌػةؼ،  والٮص٫ اثلة   =
 ٫ ٦جين ىلع الك١ٮف يف دم٢ صؿ، ك)يٮـ( ثؽؿ ٨٦ ٦ة. ك)٦ة( ٩سؿة ٗري مٮوٮٚح مٌةؼ إحل

  ًٌ  ة/ وأ٦ة الؿٚٓ ٚذؼؿي٫ ىلع وص٭ني أي
أف دسٮف )ال( ٩ةٚيح ل٤ضجف أيٌة ك)يس( اق٧٭ة، ك)٦ة( ٩سؿة مٮوػٮٚح ٦جػين ىلع الكػ١ٮف يف  أظـؽ٧٬ة/ 

ؼ، كًلأ٩ػٟ ٤ٝػخ/ دم٢ صؿ ثإًةٚح )يس( إحل٭ة، ك)يٮـ( ػرب ٦جذؽأ دمؾكؼ، كاتلٞؽيؿ/ ٬ٮ يٮـ، كػرب ال دمؾك
 كال ٦س٢ مئ ْٔي٥ ٬ٮ يٮـ ثؽارة ص٤ض٢ مٮصٮد. 

أف دسٮف )ال( ٩ةٚيح ل٤ضجف أيٌة، ك)يس( اق٧٭ة، ك)٦ة( مٮوٮؿ اقِل ث٧ٕىن اذلم ٦جين ىلع  والٮص٫ اثلة / 
الك١ٮف يف دم٢ صؿ ثإًةٚح )يس( إحل٫، ك)يٮـ( ػرب ٦جذؽأ دمؾكؼ، كاتلٞؽيؿ ٬ٮ يٮـ، كاجل٤٧ػح ٦ػ٨ املجذػؽأ 

ؿاب و٤ح املٮوٮؿ، كػرب )ال( دمؾكؼ، كًلأ٩ٟ ٤ٝخ/ كال ٦س٢ اذلم ٬ٮ يٮـ ثػؽارة كاخلرب ال  دم٢ هلة ٨٦ اإٔل
 ص٤ض٢ مٮصٮد. ك٬ؾا الٮص٫ ٬ٮ اذلم أمةر إحل٫ النةرح.

  ًٌ  ة/ وأ٦ة انلىت ٚذؼؿي٫ ىلع وص٭ني أي
حل٭ػة، أف دسٮف )٦ة( ٩سؿة ٗري مٮوٮٚح ك٬ٮ ٦جػين ىلع الكػ١ٮف يف دمػ٢ صػؿ ثإًػةٚح )يس( إ أظؽ٧٬ة/ 

 أٔين يٮ٦ة ثؽارة ص٤ض٢.  ءك)يٮ٦ة( ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٢ٕٛ٣ دمؾكؼ، كًلأ٩ٟ ٤ٝخ/ كال ٦س٢ يش
ًػةٚح، ك)يٮ٦ػة( أف دسٮف )٦ة( أيٌة ٩سؿة ٗري مٮوٮٚح ك٬ٮ ٦جين ىلع الك١ٮف يف دم٢ صؿ ثةإل وزة٩ل٭٧ة/ 

 د٧يزي هلة.
٫ ْيٮز ٚي٫ اجلؿ كالؿٚٓ، كاػذ٤ٛٮا يف اكف االق٥ الٮاٝٓ ثٕؽ٬ة ٦ٕؿٚح اكملسةؿ اذلم ذ٠ؿ٩ةق ٚٞؽ أمجٕٮا ىلع أ٩ كإف 

صٮاز اجلىت، ٨٧ٚ ص٫٤ٕ ثإ٧ًةر ٢ٕٚ أصةز ٧٠ة أصةز يف اجل١ؿة، ك٨٦ ص٢ٕ اجلىػت ىلع اتل٧يػزي كٝػةؿ إف 
اتل٧يزي ال يسٮف إال ٩سؿة ٦٪ٓ اجلىت يف املٕؿٚح، أل٫٩ ال ْيٮز ٔ٪ؽق أف دسٮف د٧يزيا، ك٨٦ صٕػ٢ ٩ىػج٫ 

 ؿٚح ٧٠ة ٬ٮ ٦ؾ٬ت مجةٔح ال١ٮٚيني صٮز ٩ىت املٕؿٚح ثٕؽ )قي٧ة(.ىلع اتل٧يزي كصٮز أف يسٮف اتل٧يزي ٦ٕ
أف ٩ىت املٕؿٚح ثٕؽ "القي٧ة" ال ي٧ذ٪ٓ إال برشَني/ ا٣زتاـ ٠ػٮف امل٪ىػٮب د٧يػزيا، كا٣ػزتاـ ٠ػٮف  واحلةو٢ 

 اتل٧يزي ٩سؿة. 
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ٗى  كال ،حي األ٦س٤ًح املؾ٠ٮرةً ٞيَّ كًلؾا ثى  ٟى ثنيى )أم( ك ل ٢ يف ٚال دٞ ؛٬ةريً ٚؿؽى يًف ذى
ـي ) ٮ ٞي ٮى حى ٥ٍ ٬ي ٭ي حُّ

ى
ًضجييًن ن ٍٕ ـي ) /(حي ٮ ٞي ٥ٍ حى ٭ي حُّ

ى
ًضجييًن ن ٍٕ ٤ى٥ي احلٍؾؼي  (؛حي ٍٕ كال خيذهُّ  ،أل٫َّ٩ي ال حي
 
ن
٧رًي إذىا اكفى ٦جذؽأ ٌَّ ا احلس٥ي ثةل ٍي ن٫َّ٩ ٦ىتى اظذ٢٧ى ال ،٬ؾى ةث ٌَّ ـي احلؾؼى ث٢ً ال لُك

ي  ٫ ل٥ ْيى ؽ٦ى ٟى  ،ا٣ٕةاؽً  ـٍ ظؾؼي ػٔك ٤ح ٧ًريه كذل ٧ة إذىا اكفى يف الىِّ ٧رًي -٠ى ٌَّ ٟى ال ٗري ذل
ٮؿً  -املعؾكًؼ  بٍذي٫ي يًف دىارًقً )حنٮ  ،وة٣طه ٣ٕٮدقً ىلع املٮوي ى ًم رضى ةءى اذلَّ ٚال ْيٮزي  (،صى
بٍذي٫( ظؾؼي  ى بٍخي يًف دىارًقً )ؿ/ ٚال دٞٮ ،اهلةًء ٨ٍ٦ً )رضى ى ًم رضى ةءى اذلَّ ٤ى٥ي   (صى ٍٕ أل٫َّ٩ ال حي

.  املعؾكؼي
ـً كب٭ؾى  ًٙ ٨٦ً اإلي٭ة ـً املى٪ِّ ة يف الك ٟى ٦ى ة  ،ا يْ٭ؿي ل ٚإ٫َّ٩ ل٥ يبنيِّ ن٫َّ٩ ٦ىت و٤طى ٦ى

٧رًي ألٍف يسٮفى و٤حن ال حيؾؼي  ٌَّ ٧ريي  ،ثٕؽى ال ٌَّ أك  ةأك ٦٪ىٮبن   مؿٚٮاعن قٮاء أكةفى ال
ٮؿ ني   ،ادلؿكرن   ث٢ رب٧َّة ينٕؿي ّة٬ؿي الك٫٦ً ثأفَّ احلس٥ى  ،أـ ٗري٬ة ةكقٮاء أكةفى املٮوي

( ٨٦ املٮوٮالًت  ،خمىٮصه ثةل٧ٌرًي املؿٚٮًع  ٟى  ؛كب٘رًي )أم  كاألمؿي  ،ألف الك٫٦ يف ذل
٬ة ألٍف يسٮفى  ،٣حفى ٠ؾلٟ ة ثٕؽى ة ٦ىتى و٤طى ٦ى ٓى ٗري٬ًى ( كال ٦ ٓى )أم  ؼي ٦ ٍؾى ث٢ ال حيي

ؽـ َّٞ ٜه )حنٮ  ،و٤حن ٧٠ة د ٤ً ُى ٍ٪ ثيٮقي ٦ي
ى
ٮى أ م ٬ي ً ةءى اذلَّ ٮى  ،صى ٥ٍ ٬ي ٭ي حُّ

ى
ًضجييًن ن ٍٕ يي ٜه  كى ٤ً ُى ٍ٪ ثيٮقي ٦ي

ى
 (أ

ٮبي كاملضؿكري  ٟى امل٪ٍىي ل ارًقً )حنٮ  ،كًلؾى بٍذي٫ي يًف دى ى م رضى ً يًن اذلَّ ةءى رٍتي  ،صى ؿى م مى ً رٍتي ثًةذلَّ ؿى مى كى
بٍذي٫ي يًف دىارًقً )ك  (،ث٫ًً يًف دىاًرقً  ى ٥ٍ رضى ٭ي حُّ

ى
ًضجييًن ن ٍٕ ارًقً  ،حي رٍتي ث٫ًً يًف دى ؿى ً٭٥ٍ مى حِّ

ى
رٍتي ثًأ ؿى مى  .(كى
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 ـ                                                                                                                  

 
ـٌ ٦ُْ٪ــَضـــيِل  (112) ْ٪ــَؽ٥ِ٬ُ ٠َسِـ ِٔ َْؾُم   وَاحلْ

ـــــْت   ــــ٢ٍ إِِن اْ َذَى ــــٍؽ ٦ٌُذِى ِ  يِف ََعا
 

ــ٢ٍ ا (113) ْٕ ِٛ ِ ــْت ث ــٮ قََ٭ ــ٨ْ ٩َؿُْص ٧َ٠َ ٍٙ ــ  ْو وَْو

 إىل ا٣ٕةاًؽ امل٪ىٮًب.  (.. إىل آػؿق.كاحلؾؼ ٔ٪ؽ٥٬ ٠سري ٦٪ضٌل )كأمةرى ثٞٮهًل/  

ـ  أك  ة٦٪ىػػٮبن  (1)الن ٦ذَّىػػ /كرشطي صػػٮاًز ظٍؾًٚػػ٫ً أٍف يسػػٮفى  ثٕٛػػ٢و دػػة
ٙو  بٍذيػػ٫ي )حنػػٮ  ،ثٮوػػ ى ًم رضى ػػةءى اذلَّ ػػ٥ه  ،صى ػػ٫ي ًدر٬ٍى ي١ى ًُ ٍٕ ٩ىػػة ٦ي

ى
م أ ً ٚيضػػٮزي  (.كىاذلَّ

بٍػخي )ظؾؼي اهلةًء ٦ًػ٨ٍ )رضبذػ٫( ٚذٞػٮؿ  ى ًم رضى ػةءى اذلَّ  ك٦٪ػ٫ ٝػٮهل دٕػةىل/   (صى
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ﴿كٝػػػػٮهل دٕػػػػةىل/  ،[55]املػػػػؽزؿ/  (2)﴾ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ﴿

 كبٕس٫(. ،اتلٞؽيؿ/ )ػ٤ٞذ٫،  [85ا٣ٛؿٝةف/ ] (3)﴾ۆ
) ٫ي ي١ى ًُ ٍٕ ٟى ْيٮزي ظؾؼي اهلةًء ٨٦ )٦ي (  ؛كًلؾل ٥ه ٟى ًدر٬ٍى ي ًُ ٍٕ ٩ىة ٦ي

ى
م أ ً ٚذٞٮؿ )اذلَّ

 ك٦٪٫ٍ ٝىٍٮهلي/
 

 أف ٚي٫  إاٌل ٛىالن ٦٪يؽػ٢ يف ٝٮؿ اجلة٥ّ )٦ذى٢( ٦ة اكف صةاـ االدىةؿ كاال٩ٛىةؿ؛ أل٫٩ كإف اكف يىط ذ٠ؿق  (1)
أم رزٝ٪ػة٥٬ ) إيػةق ( كْيػٮز ، [7]األ٩ٛةؿ/  ﴾چ  چ   ڇ   ﴿ك٦سةهل ٝٮهل دٕةىل ، مةاجح االدىةؿ ٚيؽػ٢ ٬٪ة

 )رزٝ٪ة٧٬ٮق ( أ٦ة كاصت اال٩ٛىةؿ ٚال يؽػ٢ ٬٪ة.
مكػترت  )ذرين(/ ذر/ ٢ٕٚ أمؿ، كاجلٮف ل٤ٮٝةيح، كاحلةء/ ٧ًري يف دم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري اإلعزاب: (2)

ػؿاب. )ك٦ػ٨(/ الػٮاك/ ل٧٤ٕيػح، ٦ػ٨/ اقػ٥  كصٮبة دٞؽيؿق/ أ٩خ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اقتب٪ةٚيح ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل
دم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ٫ٕ٦. )ػ٤ٞخ(/ ٢ٕٚ ٦ةض، كاتلةء/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ػح ا٤ٕٛ٣يػح  يف مٮوٮؿ

 و٤ح املٮوٮؿ، كا٣ٕةاؽ دمؾكؼ دٞؽيؿق ػ٤ٞذ٫. )كظيؽا(/ ظةؿ ٦٪ىٮب.
ػ٤ٞذػ٫    /اتلٞػؽيؿك٫ ٕٚػ٢ دػةـ،  ٩ةوػجي ا ٦ذىالن أ٫٩ ْيٮز ظؾؼ ا٣ٕةاؽ امل٪ىٮب إف اكف ٧ًرين  وجْ االستداله: 

 ك٦س٢ ٬ؾا احلؾؼ ٠سري. .اكظيؽن 
)أ٬ؾا(/ اهل٧ـة ظؿؼ اقذٛ٭ةـ، ٬ؾا/ اهلةء ظؿؼ دججي٫، ذا/ اق٥ إمةرة يف دم٢ رٚٓ ٦جذؽأ. )اذلم(/ اق٥  اإلعزاب: (3)

. )ثٕر(/ ٢ٕٚ ٦ةض، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازا دٞػؽيؿق/ ٬ػٮ، كا٣ٕةاػؽ دمػؾكؼ مٮوٮؿ يف دم٢ رٚٓ ػرب
ؿاب. )رقٮال(/ ظةؿ ٦٪ىٮب.  دٞؽيؿق/ ثٕس٫، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل

 اكآليح الكةثٞح. وجْ االستداله: 
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م اهللي  دٞؽيؿهُ/ ٫ي ٢ٌٚه  اذلَّ  ٚعؾٚخ اهلةء.  ،مٮحًل١ى
ًٙ يٞذيًض ن٫َّ٩ ٠سريه  ـي املى٪ِّ ٟى  ،كُل ٚي٫ي ٨٦ ا٢ًٕٛ٣  ،ك٣حفى ٠ؾل ث٢ً ال١سريي ظؾ

ة  ،املؾ٠ٮرً  ٓى كأ٦َّ ًٙ ٚةحلؾؼي ٦٪٫ ٤ٝي٢ه ٦ ٧ريي ٦٪ٛىالن  .الٮو ٌَّ ـً (1)ٚإٍف اكفى ال ل٥ ْي
بٍخي )حنٮ  ،احلؾؼي  ى م إًيَّةقي رضى ً

ةءى اذلَّ ٓي احلؾؼه  ،ؼي )إيةق(ٚىال ْيٮزي ظؾ  (صى ٟى ي٧ذ٪ كًلؾل
ٙو ػ ك٬ٮى احلؿؼي ػ حنٮ  ة٦٪ىٮبن  الن إٍف اكفى ٦ذى م إ٫َّ٩ًي )ث٘رًي ٢ٕٚو أك كو ً

ةءى اذلَّ صى
ٜه  ٤ً ُى ٍ٪ ٓي احلؾؼي إذىا اكفى ٦٪ىٮبن  ،(2)ٚىال ْيٮزي ظؾؼي اهلةءً   (٦ي ٟى ي٧ذ٪  ٦ذىالن  ةكًلؾل

يٍؽه )حنٮ  ،ث٢ٕٛو ٩ةٝهو  ٩ى٫ي زى م اكى ً ةءى اذلَّ  .(صى
 

 

 

ال٩ٛىةؿ ٚيضٮز ظؾ٫ٚ، كإ٧٩ة يسٮف اذلم ال ْيٮز ظؾ٫ٚ ٬ٮ ال٧ٌري الٮاصت اال٩ٛىةؿ، ٚأ٦ة ال٧ٌري اجلةاـ ا (1) 
ال٧ٌري كاصت اال٩ٛىةؿ إذا اكف ٦ٞؽ٦ة ىلع اعم٫٤ ٧٠ة يف املسةؿ اذلم ذ٠ؿق النةرح، أك اكف ٦ٞىػٮرا ٤ٔيػ٫ 
٠ٞٮلٟ/ )صةء اذلم ٦ة رضبخ إال إيةق(، كالرس يف ٔؽـ صٮاز ظؾ٫ٚ ظيجبؾ أف ٗؿض املػذلك٥ يٛػٮت بكػجت 

صةء اذلم رضبذ٫ كل٥ أرضب قػٮاق، ٚػإذا الــىعٍ::  ق رضبخ(  اكف ظؾ٫ٚ، أال دؿل أ٩ٟ إذا ٤ٝخ )صةء اذلم إية
٤ٝخ )صةء اذلم رضبخ( وةر ٗري داؿ ىلع أ٩ٟ ل٥ درضب قػٮاق، كًلػؾلٟ احلػةؿ يف ٝٮلػٟ )صػةء اذلم ٦ػة 
رضبخ إال إيةق(  ٚإ٫٩ يؽؿ ىلع أ٩ٟ ٝؽ رضبخ ٬ؾا اجلةيئ كل٥ درضب ٗريق، ٚإذا ٤ٝخ/ )صةء اذلم ٦ة رضبخ( 

 ؿب ٬ؾا اجلةيئ ٚعكت.ػٟ ل٥ دٌدؿ اللُكـ ىلع أ٩
 ا ٚيضٮز ظؾ٫ٚ، كادلحل٢ ىلع ذلٟ ٝٮؿ النةٔؿ/ ٚأ٦ة امل٪ٛى٢ صٮازن  

 ٫ــ٫ ثــ٢ ٚةمحؽ٩ــة اهلل مٮيلٟ ٌٚــ٦
  .ٚإف اتلٞؽيؿ ْيٮز أف يسٮف ) ٦ة اهلل مٮحل٫١( 

ثةحلؿؼ ٦ٓ إثٞػةء  إ٧٩ة ٝةؿ النةرح )ٚال ْيٮز ظؾؼ اهلةء( إمةرة إىل أف امل٧٪ٮع ٬ٮ ظؾؼ ال٧ٌري امل٪ىٮب (2)
احلؿؼ، ٚأ٦ة إذا ظؾٚخ ال٧ٌري كاحلؿؼ اجلةوت هل مجيٕة ٚإ٫٩ ال ي٧ذ٪ٓ، ك٨٦ ذلٟ ٝٮؿ اهلل قجعة٫٩ كدٕةىل/ 

ـ٧ٔٮف [6:]ا٣ٞىه/  ﴾ڃ  ڃ  چ    چ  چ   ﴿ ، ٬ؾا إذا ٝؽرت أو٢ اللُكـ/ أي٨ رشٌليئ اذلي٨ ٠٪ذ٥ د
ة ريِّ سى أ٩٭٥ رشٌليئ، ىلع ظؽ ٝٮؿ ٠ي  َـّ ٔ/ 

ُت َوَٝــــــْؽ زََع٧َــــــ ـٌ ــــــ َ٘  َّلل َت
َ
ــــــَؽ٬َةْخ ا ْٕ  َ 

 
ُ ؟  ـٌ ــــــ َ٘ ـ  اَل َقَذ ــــــ َٔ  َو٦َــــــ٨ْ َذا اذٌلِي يَــــــة 

ـ٧ٔٮ٩٭٥ رشٌليئ" ل٥ يس٨ ٨٦ ٬ؾا اجلٮع.   /ٚإف ٝؽرت األو٢    "اذلي٨ ٠٪ذ٥ د

٢ٌ َٚةمْحََؽ٩ْـ٫ُ ثِـ٫ِ  -34 ٌْ َٚ َٟ  ٦َة اهلُل ُمٮيِل
 

ٌٓ َواَل   ــــ ْٛ ِهِ َ  ـْ ى َ ــــ َ َِ رُ َع٧َــــة   (1)رَضَ
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ة ٌَ ِٛ ٍٙ ُػـــ  ٠َــَؾاَ) َظــْؾُم ٦َــة ثَِٮْوــ
 

ـ (114) ٌَ ْمـٍؿ ٦ِـ٨ْ َٝ
َ
ــَؽ أ ْٕ ٩َْخ َٝةٍض َ 

َ
 ٯـ٠َأ

 ٠ََؾا اذٌلِي ُصـٌؿ ث٧َِـة ا٣ْــ٧َْٮُوٮَُم َصــؿّ  
 

ـــّؿ( (115) ــَٮ ثَ ـــَؿْرُت َعْ٭ ــةذٌلِي ٦َ ِ ـــ)ُمٌؿ ث ٠َ  
ـً   ـً ىلع ال٧ٌرًي املؿٚٮًع كامل٪ىٮًب رشعى يف اللُك  ،ىلع املضؿكرً  ملة ٚؿغى ٨٦ اللُك

ة أٍف يسٮفى دلؿكرن   أك ثةحلؿًؼ. ،ثةإلًةٚحً  اك٬ٮ إ٦َّ
ثإًةًٚح اق٥ً ٚة٢ٔو  اإال إذىا اكفى دلؿكرن  ،ثةإلًةًٚح ل٥ حيؾٍؼ  اٚإٍف اكفى دلؿكرن 

/ اآلفى )حنٮ  ،ث٧ٕىن احلةًؿ أك االقذٞجةؿً  ةًربي٫ي ًى ٩ىة 
ى
م أ ً ةءى اذلَّ ؽن  ،صى ٗى ةءى )ٚذٞٮؿ/  (؛اأٍك  صى

٩ىة 
ى
م أ ً ةرًبه اذلَّ  حبؾًؼ اهلةًء. (،ًى

ٟى ل٥ حيؾٍؼ  اكإٍف اكفى دلؿكرن  كبي٫ي )حنٮ  ،ث٘رًي ذل رٍضي ٩ىة مى
ى
ٍك أ
ى
، أ ٫ي ٗيال٦ي ٩ىة 

ى
م أ ً ةءى اذلَّ  ،صى

ٍمًف 
ى
ةًربي٫ي أ ًى ٩ىة 

ى
ٍك أ
ى
 (.أ

٩ٍخى ٝىةضو  )كأمةرى ثٞٮهًل/ 
ى
أ  [6; ]٫َ/ (1)﴾ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ﴿إىل ٝٮهل دٕةىل/  (٠ى

ي٫ً )اتلٞؽيؿ/  ًً ٝىة ة أ٩ٍخى  ٍ٘ىن ثةملسةًؿ ٨ٔ أٍف يٞيِّؽ  ،ٚعؾًٚخ اهلةء  (٦ى ٙى اقذ كًلأفَّ املى٪ِّ
ٙى ثسٮ٫ً٩ اق٥ى ٚة٢ٔو ث٧ٕىن احلةًؿ أك االقذٞجةًؿ.  الٮو

ْن  اكإٍف اكفى دلؿكرن   ةحبؿؼو ٚال حيؾؼي إال إٍف دػ٢ى ىلع املٮوٮًؿ ظؿؼه ٦س٫٤/ ٣ٛ
ٜى ا٣ٕةم٢ي ٚي٭٧ة ٦ةدةن  ،ك٦ٕىنن  م )، حنٮ/  كادٛ ً رٍتي ثًةذلَّ ؿى رٍتى ث٫ًً مى ؿى ةرٌّ ث٫ًً  ،مى ٩ٍخى ٦ى

ى
ٍك أ
ى
  (أ

رٍتى )ٚذٞٮؿ/  ؛ٚيضٮزي ظؾؼي اهلةءً  ؿى م مى ً رٍتي ثًةذلَّ ؿى ں  ڻ      ﴿ٝةؿى اهلل دٕةىل/  ،(2)(مى

 

)ٚةٝي(/ ا٣ٛةء/ حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، اٝي/ ٢ٕٚ أمؿ ٦جين ىلع ظػؾؼ ظػؿؼ ا٤ٕ٣ػح، كا٣ٛةٔػ٢ ًػ٧ري  اإلعـزاب:  (1)
دٞؽيؿق/ أ٩خ. )٦ة(/ اق٥ مٮوٮؿ يف دم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫.)أ٩خ(/ ًػ٧ري يف دمػ٢ رٚػٓ ٦جذػؽأ. مكترت كصٮبة 

)ٝةض(/ ػرب مؿٚٮع ثةل٧ٌح ٦ٞؽرة ىلع احلةء املعؾكٚح التلٞةء الكة٠٪ني ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ػة اثلٞػ٢، كاجل٤٧ػح 
ؿاب، كا٣ٕةاؽ دمؾكؼ دٞؽيؿق ٝةًي٫.  االق٧يح و٤ح املٮوٮؿ ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل

أف املٌةؼ ك٬ٮ ٝٮهل دٕةىل/ )ٝةض( ملة اكف كوٛة ٗػري ٦ػةض، صػةز ظػؾؼ ا٣ٕةاػؽ املضػؿكر  اله:وجـْ االسـتد   
 ثةإلًةٚح، كاتلٞؽيؿ/ ٚةٝي ٦ة أ٩خ ٝةًي٫.

ٞن املٮوٮؿ ثةحلؿؼ، كأف يسٮف اجل ؿٌ امرتاط صى  /ث٧ة املٮوٮؿ صؿ( ؿٌ يؤػؾ ٨٦ ٝٮؿ اجلة٥ّ )صي  (2) ة جلػةر ةر هل مٮاٚ
ْن  امرتاط أف ال يسٮف ا٣ٕةاػؽ ٧ٔػؽة، كأف ال يسػٮف ا٣ٕةاػؽ  /د٧سي٢ اجلة٥ّ. كيؤػؾ ٨٦ ك٦ٕىنن  ةا٣ٕةاؽ ٣ٛ
ْن ٤ٌ ٕى ذى ، كأف يذعؽ ٦ي ادمىٮرن   .ة ك٦ٕىنٞة احلؿٚني ٣ٛ
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ةرٌّ )كدٞٮؿ/  ،أم/ ٦٪٫ي  [77]املؤ٦٪ٮف/  (1)﴾ڻ   ٩ٍخى ٦ى
ى
م أ ً رٍتي ثًةذلَّ ؿى  ك٦٪٫ي ٝٮهل/ ،أم ث٫ً   (مى

َجـحً  َوَْٝؽ ٠ُْ٪َخ َُتِْ  ُظٌت  -35 ْٞ  َق٧ْؿَاَء ِظ
 

ــةاِطُ   ــَخ ثَ ْ٩
َ
ــةذٌلِي أ ِ ــة ث ــُجْط اَلَن ٦ِْ٪َ٭  (2)َع

 

 

ا دٞػؽيؿق/ )كيرشب(/ الٮاك/ ظؿؼ ُٔٙ، يرشب/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازن  اإلعـزاب:  (1)
صؿ، ٦ة/ اق٥ مٮوٮؿ يف دمػ٢ صػؿ ث٧ػ٨، كمػج٫ اجل٤٧ػح  ٬ٮ، كاجل٤٧ح ٦ُٕٮٚح ىلع ٦ة ٝج٤٭ة. )ممة(/ ٨٦/ ظؿؼ

٦ذ٤ٕٜ ثػ"يرشب". )ترشبٮف(/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ثثجٮت اجلٮف، كالٮاك/ ٧ًري يف دم٢ رٚػٓ ٚةٔػ٢، كاجل٤٧ػح 
ؿاب. كا٣ٕةاؽ دمؾكؼ دٞؽيؿق تن  ؿبٮف ٦٪٫.ػا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل

( ك٬ػٮ ٨ٍ )٦ًػ ثػػ ؿَّ ثةحلؿؼ ك٬ٮ "٦٪٫"؛ ألف االق٥ املٮوٮؿ )٦ة( ٝؽ صي ؾؼ ا٣ٕةاؽ املضؿكر أ٫٩ ظي  وجـْ االسـتداله:   
 ،٨( اجلةرة للكي٭٧ة ٦ٕ٪ة٬ة اتلجٕييأ٦ة ال٤ِٛ ٚٮاًط، كأ٦ة املٕىن ٚإف )٦ً  ؛ث٫ ا٣ٕةاؽ ؿٌ مبي٫ ٣ْٛة ك٦ٕىن ث٧ة صي 

ٝػؽ د٤ٕػٜ  ٦٪٭٧ػة ينػج٫ اآلػػؿ يف ٣ْٛػ٫ ك٦ٕ٪ػةق، ٚػةألكؿ لكهٌ  كاجلةر كاملضؿكر يف لك ٦٪٭٧ة ٝؽ د٤ٕٜ ثٕٛػ٢و 
ك٦ذ٤ٕٞة صػةز ظػؾؼ  ثػ"يرشب"، كاثلةين ٝؽ د٤ٕٜ ثػ"ترشبٮف"، ٧٤ٚة د٥ ٬ؾا االدٛةؽ ثني احلؿٚني ٣ْٛة ك٦ٕىنن 

 ؿبٮف ٦٪٫.ػؿب ممة تنػ٬ؾا ا٣ٕةاؽ، كاتلٞؽيؿ/ كين
 ٤ُ٦ٕ٭ة/  ٝىيؽةةرس املؾ٠ٮر، ٨٦ ٬ؾا ابليخ ٣ٕ٪رتة ث٨ مؽاد ا٣ٕبيس، النةٔؿ املن٭ٮر كا٣ٛ - 35 (2)

ـــــَخ وَ  ِؿْ  ـِــــََ ـــــةُء الٌكَٮا٩ َج َّلْل َٟ ا٣ ـــــ  طُ ـ٬َةَصْذ
 

ــة َقــجِلطُ   ــَؽْت ٦ِْ٪َ٭ َٗ ــَؽاةَ   َوَ ــــــــــــــــةرِحُ  َٗ
  َ٘ ْمـــــَٮاُق َظـــــٌي ٠َأ٧ٌ٩ــــــةــــــــَت

َ
 ة٣َْخ ِِب اْ

 
ـــَؽي٨ِْ يِف صَ   ْ٩ ـَ ِ ــــث ـــِؽ َٝ ــ ـــ٨َ الٮَْص ــــْٮِ  ٦ِ  ةِدحُ ــ

ةرت ٧٬ٟ، كبٕسخ مػٮٟٝ. )ا٣ْجػةء( )َؿبخ( ا٣ُؿب/ ػٛح دٕرتيٟ ٨٦ رسكر أك ظـف. )٬ةصذٟ( أز المغة:  
مجٓ ّىب )الكٮا٩ط( مجٓ قة٩ط، ك٬ٮ ٦ة أدةؾ ٨ٔ ي٧ي٪ٟ ٚٮالؾ ٦يةرسق ٨٦ ّيب أك َري أك ٗري٧٬ة، كيٞػةؿ هل/ 
قجيط )ثةرح( ٬ٮ ًؽ الكة٩ط، ك٬ٮ ٦ة أدةؾ ٨ٔ يكةرؾ ٚٮالؾ ٦ية٦٪٫. )ٝةدح( اقػ٥ ٚةٔػ٢ ٦ػ٨ ٝػؽح الـ٩ػؽ 

يف األو٢ د٤ُٜ ىلع ز٧ة٩ني اع٦ة، كٝػؽ أراد  -ثسرس ٚك١ٮف  -ٝؽظة، إذا رضب٫ تلؼؿج ٦٪٫ اجلةر. )ظٞجح( 
ث٭ة املؽة ا٣ُٮي٤ح. )ٚجط( أمؿ ٨٦ "ثةح ثةألمؿ يجٮح ثػ٫"/ أم أ٤ٔ٪ػ٫ كأّ٭ػؿق )الف( أم اآلف، ٚعػؾؼ ٧٬ػـة 

   .الٮو٢ كاهل٧ـة ا٣يت ثٕؽ الالـ، ز٥ ٚذط الالـ مل٪ةقجح األ٣ٙ، كٝي٢/ ث٢ يه ٣٘ح يف اآلف
ٞيٜ ، )٠٪خ( اكف/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، كدةء  املؼةَت اق٫٧ ٦جػين ىلع ا٣ٛػذط يف دمػ٢ )ٝؽ( ظؿؼ حت اإلعـزاب:  

رٚٓ. )ختيف( ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبة دٞؽيؿق/ أ٩خ، كاجل٤٧ػح ٦ػ٨ ختػيف كٚة٤ٔػ٫ ػػرب 
"اكف" يف دم٢ ٩ىت. )ظت( ٦ٕٛٮؿ ث٫ تلؼيف، كظت مٌةؼ. ك)ق٧ؿاء( مٌةؼ إحل٫. )ظٞجح( ّػؿؼ ز٦ػةف 

ؼيف. )ٚجط( ٢ٕٚ أمؿ، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبة دٞؽيؿق/ أ٩خ. )الف( ّؿؼ ز٦ةف ٦ذ٤ٕٜ ثجط. ٦ذ٤ٕٜ ثذ
)ثةذلم( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثجط أيٌة. )أ٩خ ثةاط( ٦جذؽأ كػرب، كاجل٤٧ح ٦٪٭٧ة ال دمػ٢ هلػة وػ٤ح املٮوػٮؿ 

 ث٫. املضؿكر دمال ثةبلةء، كا٣ٕةاؽ دمؾكؼ، كدٞؽيؿ اللُكـ/ ٚجط اآلف ثةذلم أ٩خ ثةاط
ٝٮهل )ثةذلم أ٩خ ثةاط( ظير اقتكةغ النةٔؿ ظؾؼ ا٣ٕةاػؽ املضػؿكر ىلع املٮوػٮؿ ٦ػ٨ مج٤ػح  الظاِد فيـْ:  

الى٤ح، ل١ٮ٫٩ دلؿكران ث٧س٢ احلؿؼ اذلم صؿ املٮوٮؿ ك٬ٮ ابلةء كا٣ٕةم٢ يف املٮوػٮؿ ٦ذعػؽ ٦ػٓ ا٣ٕةمػ٢ يف 
الف. ا٣ٕةاؽ ٦ةدة/ األكؿ "ثط" كاثلةين "ثةاط" ك٦ٕىن/ أل٩٭٧ة مجيٕة ٨٦ ابل  ٮح ث٧ٕىن اإلّ٭ةر كاإٔل



 

 الـىوصــوه 012

 أم/ أ٩خ ثةاطه ث٫ً.
ـً احلؾؼي   احلؿٚةًف ل٥ ْي

ٙى ٤)حنٮ/  ،ٚإًف اػذ٤ ٔى جٍخى  ًٌ ٗى م  ً
رٍتي ثًةذلَّ ؿى ٚال  (ي٫ًٍ مى

يٍؽو )ْيٮزي ظؾؼ )٤ٔي٫( كًلؾلٟ  ى زى رٍتى ث٫ًً ىلعى ؿى م مى ً رٍتي ثًةذلَّ ؿى زي ظؾؼي ٚال ْيٮ  (مى
 ،ألفَّ ابلةءى ادلاػ٤حى ىلع املٮوٮًؿ لإللىةؽً  ؛الػذالًؼ ٦ٕىن احلؿٚنيً  ؛)ث٫( ٦٪٫

٧رًي ل٤كبجيحً  ٌَّ ٌن  ،كادلاػ٤حى ىلع ال ـً احلؾؼي أي  ا٣ٕةمالًف ل٥ ْي
ٙى حنٮ/  ،ةكإٍف اػذ٤

م ٚىؿًٍظخى ث٫ًً ) ً رٍتي ثًةذلَّ ؿى  ٚال ْيٮزي ظؾؼي )ث٫ً(.  (مى
ا لك٫ُّي ٬ٮى املنةري إحل ٟى   (٠ؾا اذلم صؿ ث٧ة املٮوٮؿ صؿ )٫ً ثٞٮهًل/ ك٬ؾى أم ٠ؾل

م صؿَّ ث٧س٢ً ٦ة صؿَّ املٮوٮؿي ث٫ ٧ري اذلَّ ٌَّ ٍ٭ٮى ثىؿ)، حنٮ/ (1)حيؾؼي ال رٍتى ذى ؿى ًم مى ؿىرٍتي ثًةذلَّ   (مى
ٜى ًذ٠ٍؿ٬ة كًط ا٣َّيت قج ٍ٘ىن ثةملسةًؿ ٨ٍٔ ذ٠ًؿ ثٞيًح الرشُّ  .أم/ "ثةذلم مؿرت ث٫" ٚةقذ

 

 
 

 

٬ؾا املٮوػٮؼ حبػؿؼ ٦سػ٢ اذلم ٦ػٓ ا٣ٕةاػؽ، ك٦٪ػ٫ ٝػٮؿ  ؿَّ ك٦س٫٤ أف يسٮف املٮوٮؿ كوٛةن الق٥، كٝؽ صي  (1)
 ث٨ ز٬ري/ ٠ٕت
 ْٕ َك ــــــإِْن ُت ْٛ ـــْخ ــــــ٨ِ َ  ٪َِل ُٔ ْمِؿ اذٌلِي 

َ
 َٟ ثـِــةْ

 
ــ  ــْٮِم َق٧َ ــٮُس َٝ ُٛ ــُؿواـُ  َٛ َّ ـــة  ــْؿ ث٧ِـــــ َٛ ْْ  ْٮا َت

٦ْ ـــــــ٠َ اَل دَؿْ  
َ
 ِؿ اذٌلِي َرَ َ٪ــــــْخ ــــــــََنٌ إىِل اْ

 
ُىــ  ْٕ ْ َ٪ــةُء َق

َ
َُ ـأ ًْ َٞ ــــــَؿ ِظــنَي ا  َؽرُ ـــــٌؿ٬َة ا٣

 ٚيف لك ثيخ ٨٦ ٬ؾي٨ ابلحذني مة٬ؽ ملة ذ٠ؿ٩ةق.   
أ٦ة ابليخ األكؿ ٚإف النة٬ؽ ٚي٫ ٝٮهل )ثةألمؿ اذلم ٔ٪يخ( ٚإف اتلٞؽيؿ ٚي٫/ ثةألمؿ اذلم ٔ٪يخ ث٫، ٚعؾؼ  

 كر ز٥ اجلةر، ل١ٮف املٮوٮؼ ثةملٮوٮؿ دلؿكرا ث٧س٢ اذلم صؿ ذلٟ ا٣ٕةاؽ.املضؿ
كأ٦ة ابليخ اثلةين ٚةلنة٬ؽ ٚي٫ ٝٮهل )إىل األمؿ اذلم رًل٪خ( ٚػإف دٞػؽيؿ الػلُكـ/ إىل األمػؿ اذلم رًل٪ػخ إحلػ٫،  

ثػ٫ دلػؿكرا حبػؿؼ ممةزػ٢ ل٤عػؿؼ اذلم صػؿ  -ك٬ٮ األمؿ  -ٚعؾؼ املضؿكر، ز٥ ظؾؼ اجلةر، ل١ٮف املٮوٮؼ 
 ا٣ٕةاؽ.   ذلٟ
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ــ وِ ال
َ
ٍٙ أ ــ ِؿي ْٕ ــْؿُم َت ُْم َظ

َ
ٍْ ٌ  أ ــ َٞ  ُم َع
 

(116) ) ٍْ ــ ــ٫ِ )انل٧ٌَ ــ٢ْ عِل ــَخ ُٝ ْٚ ٌؿ َٔ  ٌٍ ــَ٪٧َ   َع

 
ًٙ يف )الؿَّص٢( كحنٮق  ٙى اجلَّعٮيٮفى يف ظؿًؼ اتلَّٕؿي / املٕؿِّؼي  ،اػذ٤ ٚٞةؿى اخل٤ي٢ي

ـ كظؽ٬ة ،٬ٮ )أؿ( ٓو ٚةهل٧ـةي ٔ٪ؽى اخل٤ي٢ً ٧٬ـ ،كٝةؿ قحجٮي٫/ ٬ٮ الالَّ ٪ؽى  ،ةي ُٝ ٔك
ًٜ ثةلكةز٨ً.  قحجٮي٫ ٧٬ـةي كو٢و اصذ٤جٍخ ل٤٪ُُّ

ـي املٕؿٚحي دسٮف ل٤ٕ٭ؽً  ٙي كالالَّ الن )٠ٞٮلٟ/  ،كاأل٣ ًٞيخي رىصي ٢ى  ٣ى ٦ٍخي الؿَّصي ٍكؿى
ى
  (ٚىأ

 [:5 - 59]املـم٢/   (1)﴾ۇ          ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ﴿كٝٮهل دٕةىل/ 
ال٦ذ٭ة أف يى٤ط  [6]ا٣ٕرص/  (2)﴾ٻ  پ    ٻ  ٻ ﴿حنٮ/  ،كالقذ٘ؿاًؽ اجلجًٍف  ٔك

 

)٧٠ة(/ الاكؼ ظؿؼ صؿ. ٦ة/ ظؿؼ مىؽرم.)أرق٤٪ة(/ أرق٢ٕٚ/٢ ٦ػةض، ٩ػة/ ًػ٧ري يف دمػ٢ رٚػٓ  اإلعزاب: (1)
ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ احلؿيف، كاملىؽر املؤكؿ ٨٦ ٦ة ك٦ة ثٕؽ٬ة يف دم٢ صؿ ثػةلاكؼ. كاجلػةر 

تلٞؽيؿ/إ٩ة أرق٤٪ة إحلس٥ رقػٮال إرقػةال اكا٪ػة كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٧عؾكؼ وٛح ملٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ دمؾكؼ. كا
ٮف(/صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞػةف ثة٣ٕٛػ٢ أرقػ٤٪ة. )رقػٮال(/ ٦ٕٛػٮؿ ثػ٫.  ٮف رقٮال.)إىل ٚٔؿ ٦س٢ إرقةجلة إىل ٚٔؿ

ٮف(/ ٚةٔػ٢ مؿٚػٮع. )الؿقػٮؿ(/ ٦ٕٛػٮؿ ث٫.كاجل٤٧ػح ػ)ٕٚ ىص(/ا٣ٛةء/ ظؿؼ ُٔٙ.ٔىص/٢ٕٚ ٦ةض. )ٚٔؿ
ؿاب.ا٤ٕٛ٣يح ٦ُٕٮٚح ىلع مج٤ح أرق٤٪ة ال دم  ٢ هلة ٨٦ اإٔل

"أؿ" ادلاػ٤ح ىلع ٝٮهل دٕةىل/)الؿقٮؿ( يه ل٤ٕ٭ؽ اذل٠ؿم؛ أل٫٩ ٝؽ دٞؽـ ذ٠ؿ الؿقٮؿ ٩سػؿة  أفٌ  وجـْ االسـتداله:   
 ٚلكذة٧٬ة ذلات كاظؽة.  ،ٚي٧ة قجٜ ، كٚةاؽد٭ة اتلججي٫ ىلع أف ٣ْٛح الؿقٮؿ اثلة٩يح يه األكىل

/ اق٥ دلؿكر ثػةلٮاك ، كاجلػةر كاملضػؿكر ٦ذ٤ٕٞػةف ثة٣ٕٛػ٢ )كا٣ٕرص(/ الٮاك/ ظؿؼ صؿ كٝك٥. ا٣ٕرص اإلعزاب: (2)
أٝك٥ املعؾكؼ. )إف(/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت. )اإلنكةف(/ اقػ٥ إف ٦٪ىػٮب. )٣ػيف ػرسػ(/ الػالـ يه الػالـ 

ـظ٤ٞح ظؿؼ. يف ػرس/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف خبرب إف دمؾكؼ.      امل
الــىعٍ::  جكيح أٚةدت اقػذ٘ؿاؽ صػجف األٚػؿاد، ك"أؿ" ادلاػ٤ح ىلع ٝٮهل/ )اإلنكةف( يه ص أفٌ وص٫ االقذؽالُم/ 

 ا أك أ٩ىث... إ٣غ.كا٣ٕرص إف لك كاظؽ ٨٦ صجك٫ يف ػرس ذ٠ؿن 
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ٕ " أم/ ٬ؾق احلٞيٞح ػري ٭ة "لك" كتلٕؿيٙ احلٞيٞح، حنٮ/ "الؿص٢ ػري ٨٦ املؿأةمًٮ
 ٨٦ ٬ؾق احلٞيٞح.
" رضب ٨٦ ا٣بكٍ، كاجل٧ٓ أ٧٩ةط ٦س٢ قجت كأقجةب كاجل٧ٍ أيٌة ك"اجل٧ٍ

 .اجل٧ةٔح ٨٦ اجلةس اذلي٨ أمؿ٥٬ كاظؽ، ٠ؾا ٝةهل اجلٮ٬ؿم
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ـَاُد وَ  ـً اَل َٝـــْؽ دُـــ  ِت ٌ  / َقلـــةز٦ِــــ
 

ــ٥ٌ ا٣ـــــــــــ (117) ـُ  ِت ٌ  وَا َن، وَاذٌلِيــ٨َ، 
ـــــؿِ اِل وَ   ْوَ 

َ
ــــةِت اْ ؿَاٍر/ ٠ََجَ٪ ُِ ــــ ًْ 

 
َٝحُْف الٌكـ (118) ـة ـَف يَ ْٛ َِْجـَخ انلٌ   (ؿِيْ ـ٠ََؾا )َو

 
ٙي يف ٬ؾي٨ً ابلحذنًي أفَّ  ـ"ذ٠ؿى املى٪ِّ كيه ػ يف زيةدىد٭ة  ،دأيًت زااؽةن  "األ٣ٙ كالالَّ

. ،ػ ىلعى ًٍٝك٧ىني/ الًز٦ح ري الز٦حو  ٗك

ت( ز٦ح ثػ)الالَّ ااؽة الالَّ َـّ كبػ)اآلف( ك٬ٮ  ،ك٬ٮ اق٥ي و٪٥و اكفى ث١٧حى  (1)ز٥ُّ ٦س٢َّى ال
ٙى يف (2)ّؿؼي ز٦ةفو ٦جيًن ىلع ا٣ٛذًط  ـ"، كاٍػذي٤ً اػ٤ًح ٤ٔي٫ "األ٣ٙ كالالَّ ٚؾ٬تى  ؛ادلَّ
ًٙ احل ـه إىل ن٩َّ٭ة تلٕؿي / ٝٮ ٟى ٢ً )ٌٮًر ٧٠ة يف ٝٮل ا الؿَّصي ؾى رٍتي ثً٭ى ؿى /  (؛مى ٟى ألفَّ ٝٮل

ا الٮٝخ، كىلع ٬ؾا ال دسٮفي زااؽةن  ـه  .)اآلف( ث٧ٕىن ٬ؾى ٙي -كذ٬تى ٝٮ ٥ املى٪ِّ  -٦٪٭ي
ً٪٫ ٦ٕىن احلؿًؼ  ،إىل ن٩َّ٭ة زااؽةه  ـي احلٌٮًر. ،ك٬ٮ ٦جٍين تل٧ٌُّ  ك٬ٮ ال
ٌن -ك٦س٢َّ  ي٨( -ةأي ً ت( كاملػ ،ثػػ)اذلَّ ؿادي ث٭٧ػة ٦ػة دػػ٢ى ٤ٔيػ٫ً "أؿ" ٦ػ٨ ك)الػالَّ
ٙى املٮوػٮًؿ ثةلىػ٤حً  ،املٮوٮالًت  ـ"ٚذ١ػٮفي  ؛ك٬ٮى ٦جين ىلع أفَّ دٕؿي  "األ٣ػٙ كالػالَّ

ـو  ،زااؽةن  ٮ ٦ؾ٬تي ٝٮ ٙي  ،ك٬ي ٙى املٮوػٮًؿ  .كاػذػةرىق املىػ٪ِّ ـه إىل أفَّ دٕؿيػ كذ٬ػتى ٝػٮ
م" ٚإٍف ل٥ دس٨ٍ ٚي٫ً ٚىًججًيَّ  ً ة حنٮ/ )٨٦، ك٦ػة( إال )نيَّػة( ثػ)أؿ( إٍف اك٩ٍخ ٚي٫ً حنٮ/ "اذلَّ ًذ٭ى

ا املؾ٬ًت ال دسػٮفي  ،ٚإ٩َّ٭ة دذٕؿؼي ثةإلًةٚحً  ٕىًل ٬ؾى ـ"ٚ ػة  "األ٣ػٙ كالػالَّ زااػؽةن، كأ٦َّ
 

٫ٕ ملٕ٪ةق ا٤ٕ٣ِل، قٮاء أكػةف مػؿجتال أـ اكف ٦٪ٞػٮالن  (1) ، ٧ٚسػةؿ املؿجتػ٢ ٦ػ٨ ٦س٢ الالت لك ٥٤ٔ ٝةر٩خ "أؿ" ًك
٫ٕ/ الك٧ٮأؿ، ك٬ٮ اق٥ م الـ ا٣يت ٚي٭ة "أؿ" كٝؽ ٝةر٩خ ًك ةٔؿ صة٬ٌل من٭ٮر يرضػب ثػ٫ املسػ٢ يف الٮٚػةء، اأٔل

الـ ا٣يت ٚي٭ة  ٌن ك٦سةؿ امل٪ٞٮؿ ٨٦ اأٔل ٫ٕ ل٧٤ٕ٤يح أي ػـ "أؿ" كٝؽ ٝةر٩خ ًك ة/ ا٣ٕـل، ك٬ػٮ يف األوػ٢ مؤ٩ػر اأٔل
ك٦٪٫ الالت/ ك٬ٮ يف األو٢ اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ ٣خ  ث٫ و٪٥ أك مضؿة اك٩خ ُٗٛةف دٕجؽ٬ة. كوٙ ٨٦ ا٣ٕـة، ز٥ قِل
الـ ٠سرين  ث٫ و٪٥، كأو٫٤ ثتنؽيؽ اتلةء، ٧٤ٚة قِل الكٮيٜ ي٤ذ٫، ز٥ قِل ا ٦ة ي٘ري ٚي٭ػة، ث٫ ػٛٛخ دةؤق؛ ألف اأٔل

 ث٫.  ك٦٪٫ )ا٣حكٓ( ٚإف أو٫٤ ٢ٕٚ مٌةرع ٦ةًي٫ كقٓ ز٥ قِل
ػك٦ً  .اػذ٤ٛٮا يف قجت ث٪ةا٫ ك٣س٨أكرث اجلعةة ىلع أف )اآلف( ٦جين ىلع ا٣ٛذط،  (2) ٨ ذ٬ػت إىل أ٩ػ٫ ٨ اجلعػةة ٦ى

 ، ٚيٞةؿ/ قأظة٣ٟٛ ٨٦ اآلف، ثةجلؿ."٦٨ً ػ"كٝؽ خيؿج ٔ٪٭ة إىل اجلؿ ث ،ل٤٪ىت ىلع ا٣ْؿٚيح ٦ٕؿب، كأ٫٩ مالزـ
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 /
ى
ؿُّ ىلع ن٩َّ٭ػة  (1)[;]ا٣ٛةحتػح/  ﴾ڤ   ڦ     ذَلِيـ٨َ اڤ  ﴿ظٍؾٚي٭ة يف ٝؿاءًة ٨٦ ٝؿأ ٚػال يػؽي

ٍ  ؛زااؽةه  ًؾٚىٍخ مؾكذن إٍذ حيي ٚىح اذ٢٧ي أٍف دسٮفى ظي ؿِّ ٕى ٧٠ة ظؾٚخ ٨٦ ٝٮهل٥/  ،كإٍف اك٩ٍخ ٦ي
.)٥ٍ ٤ىيٍسي ٔى ـي  الى ٥ٍ( ٨٦ ٗرًي د٪ٮي٨و ػ يؿيؽكف )الكَّ

٤ىيٍسي ٔى ـي  الى  )قى
ااًؽةي ٗريي ال ـى ة ال اػ٤حي اًُؿارن كأ٦َّ ز٦ًح ٚيه ادلَّ ٤ى٥ً  االَّ ٕى ٠ٞٮهل٥ يف )بى٪ىةًت  ،ىلع ا٣

ًة )بى٪ىةت األٍكبى 
ى
٧ٍأ ٤ى٥ه لرٍضبو ٨٦ ال١ى ٔى  ) ٍكبىؿى

ى
 ؿ( ك٦٪٫ ٝٮهل/أ

ْك٧ُــ ً  -36
َ
َٟ أ ــ ــْؽ َصَ٪حُْذ َٞ َكــةًِٝ  َو٣َ َٔ  ا َو

 

ــؿِ   ْوَ 
َ
ــةِت اْ ــ٨ْ َ َ٪ َٟ َع ــ ــْؽ َ َ٭ْلُذ َٞ  (2)َو٣َ

 

( ٚـيؽًت  ٍكبىؿى
ى
ـي "كاألو٢ي )بى٪ىةت أ ٙي كالالَّ ٍكبىؿ(  ."األ٣

ى
٥ى املربِّدي أفَّ )بى٪ىةت أ كٔز

٤ى٥و  ٕى ق ػ ٗري زاا ،٣حفى ث ٪ٍؽى ًٔ ـي ػ  ٙي كالالَّ  ؽةو.ٚةأل٣
 

 ٝؿئ يف النةذ اذلي٨ ثالـ كاظؽة ، كاجل٧٭ٮر ثةلال٦ني.  (1)
يف )رصاط(/ ثؽؿ ٨٦ رصاط األكىل ثؽؿ لك ٨٦ لك ٦٪ىٮب. )الزلي٨(/ )ىلع ا٣ٞؿاءدني( اق٥ مٮوٮؿ  اإلعزاب: 

.)أ٧ٕ٩خ(/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ىلع الك١ٮف ، كاتلةء/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح أل٫٩ مٌةؼ إحل٫ دم٢ صؿ
 ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ. )٤ٔي٭٥(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ "أ٧ٕ٩خ".

ةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت   - 36 (2) ري نكجح إىلٝ   .ديؾ٠ؿ ٨٦ٗ 
 ﴿ٝػٮهل دٕػةىل/  -اإيىةؿ ا٢ٕٛ٣ إىل ٦ة اكف دلؿكرن يف ظؾؼ الالـ ك-)ص٪حذٟ( ٦ٕ٪ةق ص٪يخ لٟ، ك٦س٫٤ المغـة:   

. [=7]يػػف/  ﴾ەئ  ەئ   وئ    ﴿ ، ك[=5]٬ػػٮد/  ﴾يئ  جب    ﴿ ، ك[7]املُٛٛػػني/  ﴾ۅ  ۅ        ۉ  ۉ
كْي٧ٓ ا٣س٥ ء ىلع ٧٠أة أيٌةن، ٚي١ٮف املٛؿد ػةحلةن ٨٦ اتلةء كيه يف مج٫ٕ،  -ف٤ٍ ثـ٩ح ٚى -)أك٧ؤا( مجٓ ز٥ء 

كةٝال( مجٓ ٔكٞٮؿ  ىلع ١ٔف د٧ؿة كد٧ؿ، ك٬ؾا ٨٦ ك٬ٮ ٩ٮع ٨٦ ال٧١ػأة،  -ثـ٩ح ٔىٛٮر-٩ٮادر ال٤٘ح، )ٔك
، ٚإ٩ػ٫ مجػٓ [=9]األ٩ٕػةـ/  ﴾ەئ  ەئ  وئ  ﴿كٌلف أو٫٤ ٔكةٝي٢، ٚعؾٚخ احلةء ٧٠ة ظػؾٚخ يف ٝػٮهل/ 

٦ٛذةح، كٌلف ٝيةق٫ ٦ٛةديط، ٚعؾٚخ احلةء، كيٞةؿ/ املٛةدط مجٓ ٦ٛذط، ك٣حف مجٓ ٦ٛذةح؛ ٚال ظػؾؼ، كًلػؾا 
ـٗجح لكٮف ا٣ػرتاب، كٝػةؿ أثػٮ ظ٪يٛػح يٞةؿ/ ا٣ٕكةٝ ٢ مجٓ ٔك٢ٞ ثـ٩ح ٦٪رب. ك)ث٪ةت األكبؿ( ٧٠أة و٘ةر م

 ادلي٪ٮرم/ ث٪ةت أكبؿ ٧٠أة ٠أ٦سةؿ احليص و٘ةر، كيه رديبح ا٥ُٕ٣.
)ك٣ٞؽ( الٮاك ل٤ٞك٥، كالالـ ل٤ذأكيؽ، كٝؽ/ ظؿؼ حتٞيٜ. )ص٪حذػٟ( ٕٚػ٢ كٚةٔػ٢ ك٦ٕٛػٮؿ أكؿ. )أك٧ػؤا(  اإلعـزاب:  

ك بح ل٤ٞك٥. ك)ٝػؽ( ظػؿؼ حتٞيػٜ. ٦ٕٛٮؿ زةف )ٔك ةٝال( ٦ُٕٮؼ ىلع ٝٮهل أك٧ؤا. )ك٣ٞؽ( الٮاك اعَٛح، كالالـ مَٮ
 )٩٭يذٟ( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ ك٦ٕٛٮؿ. )٨ٔ( ظؿؼ صؿ. )ث٪ةت( دلؿكر ث٨ٕ، كب٪ةت مٌةؼ. ك)األكبؿ( مٌةؼ إحل٫.

   : ٤ى٥ مٌُؿن  الظـاِد فيْـ ٕى ٥٤ ىلع ٩ػٮع ٦ػ٨ ال٧١ػأة ا؛ ألف )ث٪ةت أكبؿ( ٔٝٮهل )ث٪ةت األكبؿ( ظير زاد "أؿ" يف ا٣
٤ى٥ ال دؽػ٫٤ "أؿ" ٚؿارن م رد ٕى ٚىني، ك٧٬ة ظيجبؾ ا٧٤ٕ٣يح كأؿ، ٚـاد٬ػة ٬٪ػة رضكرة، ٝػةؿ  ا، كا٣ ٨٦ اصذ٧ةع ٦ٕؿِّ

     .األو٧يع/ كأ٦ة ٝٮؿ النةٔؿ/ * ك٣ٞؽ ٩٭يذٟ ٨ٔ ث٪ةت األكبؿ * ٚإ٫٩ زاد األ٣ٙ كالالـ ل٤رضكرة
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ؿارن  ًُ اًػ٤ىح اً  ٠ٞٮهل/ ،ىلع اتل٧َّيزيً  اك٦٪٫ٍي ادلَّ
ــة -37 ــَخ وُصٮ٬ََ٪ ْٚ َؿ َٔ ـــ٧ٌة أْن  ٣ َٟ ــ ْقُذ

َ
 َرأ

 

َٝحُْف َع٨ْ َع٧ْـؿِو َوَؽْدَت،  َْٛف يَة  َِجَْخ انلٌ  (1)َو
 

كن  ٍٛ جٍخى جى ًَ ـ"( ٚـادى ةكاألو٢ )كى ك٬ؾا ث٪ةءن ىلع أفَّ اتل٧يزيى ال  ،"األ٣ٙ كالالَّ
ٚىحن  ،ك٬ٮ ٦ؾ٬تي ابلرصينيى  ،ؿةن يسٮفي إال ٩س ًؿ ٍٕ  ؛كذ٬تى ال١ٮٚيٮفى إىل صٮاًز ٠ٮ٫ً٩ ٦ى

ـ"ٚػ ٙي كالالَّ  ٔ٪ؽ٥ٍ٬ ٗريي زااؽةو. "األ٣
ٙي ثٞٮهل/  ٧ة أمةرى املى٪ِّ ي٨ً أننؽ٩ىة٬ي ى ٍكبىؿً )كإىل ٬ؾي٨ً ابلحذنًي الزلَّ

ى
 (،٠جى٪ىةًت األ

ًم)كٝٮهل/  ٍٛفى يىة ٝىحٍفي الرسَّ جٍخى اجلَّ ًَ  .(كى
 

 

 

(1) 7;- ٥ أ٫٩ مى٪ٮع ال حيذش ثػ٫، ك٣ػحف  - ٨ٔ ثٌٕ٭٥ ٩ٞالن  -اتلٮزم  ابليخ لؿميؽ ث٨ م٭ةب ا٣حن١ؿم، كٔز
 ٠ؾلٟ؛ ألف ا٧٤ٕ٣ةء ٔؿٚٮا ٝةا٫٤ كنكجٮق إحل٫.

)رأيذٟ( اخلُةب ٣ٞحف ث٨ مكٕٮد ث٨ ٝحف ث٨ ػةدل ا٣حن١ؿم، ك٬ٮ املؾ٠ٮر يف آػؿ ابليػخ. )كصٮ٬٪ػة( أراد المغـة:   
ػخ ك٩أيػخ. ثةلٮصٮق ذكاد٭٥، كيؿكل )ملة أف ٔؿٚخ صالد٩ة( أم/ زجةد٪ة يف ا حلؿب كمؽة كٝٓ قيٮٚ٪ة. )وؽدت( أًٔؿ

يخ. )٧ٔؿك( اكف وؽيٞة محي٧ة ٣ٞحف، كٌلف ٝٮـ النةٔؿ ٝؽ ٝذ٤ٮق.  )َجخ اجلٛف( يؿيؽ أ٩ٟ ًر
ي٪ؽد ثٞحف؛ أل٫٩ ٚؿَّ ٨ٔ وؽي٫ٞ ملة رأل كٝٓ أقيةٚ٭٥، كريض ٨٦ ا٣٘٪ي٧ح ثةإليةب، ٥٤ٚ يػؽاٚٓ ٔ٪ػ٫، الــىعٍ::   

 ٢.كل٥ يذٞؽـ لألػؾ ثسأرق ثٕؽ أف ٝذ
)رأيذٟ( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ ك٦ٕٛٮؿ، ك٣حف حبةصح ملٕٛٮؿ زةف؛ ألف "رأل" ٬٪ة ثرصيح. )ملة( ّؿٚيح ث٧ٕػىن  اإلعـزاب:  

ظني دذ٤ٕٜ ثؿأل. )أف( زااؽة. )ٔؿٚخ( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. )كصٮ٬٪ة( كصٮق/ ٦ٕٛػٮؿ ثػ٫ ٣ٕػؿؼ، ككصػٮق مٌػةؼ 
٢، كاجل٤٧ػح ٦ُٕٮٚػح ىلع كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. )وؽدت( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ، ك٬ٮ صٮاب "ملة". ك)َجخ( ٢ٕٚ كٚةٔ

مج٤ح وؽدت. )اجلٛف( د٧يزي نكجح. )ية ٝحف( ية/ ظؿؼ ٩ؽاء، ك"ٝحف" ٦٪ػةدل، كمج٤ػح اجلػؽاء ال دمػ٢ هلػة 
٦ٕرتًح ثني ا٣ٕةم٢ ك٧ٕ٦ٮهل. )٨ٔ ٧ٔؿك( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"وؽدت"، أك "ثُجخ" ىلع أ٫٩ ٧ً٪٫ ٦ٕػىن 

 تك٤يخ. 
رضكرة،  -٣ٙ كالػالـ" ىلع اتل٧يػزي اذلم ْيػت هل اتل٪١ػري ٝٮهل )َجخ اجلٛف( ظير أدػ٢ "األ الظـاِد فيـْ:   

كذلٟ يف أذجةر ابلرصيني. كٝؽ ذ٠ؿ النةرح أف ال١ٮٚيني ال يٮصجٮف د٪١ري اتل٧يزي، ث٢ ْيػٮز ٔ٪ػؽ٥٬ أف يسػٮف 
 ٦ٕؿٚح كأف يسٮف ٩سؿة؛ كىلع ذلٟ ال دسٮف "أؿ" زااؽة، ث٢ دسٮف ٦ٕؿٚح. 

لىػؽدت، كد٧يػزي َجػخ دمػؾكؼ، كاتلٞػؽيؿ ىلع ٬ػؾا/ وػؽدت ك٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ ٝةؿ/ "اجلٛف" ٦ٕٛٮؿ ث٫  
ة ية ٝحف ٨ٔ ٧ٔؿك. كىلع ٬ؾا ال يسٮف يف ابليخ مة٬ؽ، ك٣س٨ يف ٬ػؾا اتلٞػؽيؿ ٦ػ٨ كَجخ ٩ٛكن  اجلٛف

 خيف.  ال اتللكٙ ٦ة
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ــُي ااَل َو َ  ـــَ  ْٕ ــ٫ِ َدَػـ ٤َْل َٔ ــ ِم  ْٔ 
 

ـــ (119) ـ ِٞ ــ٫ُ ٩ُ ـــْؽ َقَن َعْ٪ ــة َٝ ــِط ٦َ  َ  ل٧َْ٤ِ
 
 

 

 َٛ ٧َــــةنِ َق٣ْ ْٕ ــــ٢ِ وَاحَلــــةرِِث وَانل  ٌْ 
 

ــــةنِ  (111) ــــ٫ُ ِقٌلــ ــــِؾ٠ُْؿ َذا وََظْؾُٚـ َٚ 

 
ٙي  ـ-ذ٠ؿى املى٪ِّ ـ"أفَّ  -ٚي٧ة دٞؽَّ ٚىحن  "األ٣ٙ كالالَّ ؿِّ ٕى  ،ؽةن كدسٮفي زىااً  ،دسٮف ٦ي

ـي ٤ٔي٭٧ة ـ اللُك ٛحً  ،كٍٝؽ دٞؽَّ كاملؿادي  ،ز٥َّ ذ٠ؿى يف ٬ؾي٨ً ابلحذنًي ن٩َّ٭ة دسٮفي ل٧٤ًط الىِّ
ـً امل٪ٞٮ٣حً  ال ِلِّ ث٫ ٨٦ اأٔل ة قي اػ٤حي ىلع ٦ى ة يى٤طي دػٮؿي  ،ث٭ة ادلَّ  ،"أؿ" ٤ٔي٫ م٧َّ

/ احلك٨( ٠ٞٮلٟ يف  ؛كأكرثي ٦ة دؽػ٢ي ىلع امل٪ٞٮًؿ ٨٦ وٛحو  ،٠ٞٮلٟ يف )ظك٨و
/ احلةرث( كٍٝؽ دؽػ٢ي ىلع امل٪ٞٮًؿ ٨٦ مىؽرو  / ا٢ٌٛ٣(  ،)ظةرثو ٠ٞٮلٟ يف )٢ٌٚو

/ اجل٧ُّٕةف( ك٬ٮ يف األو٢ً  ،كىلع امل٪ٍٞٮًؿ ٨٦ اق٥ً صجفو ٗرًي مىؽرو  ٧ٍٕةفى ٠ٞٮلٟ يف)جي
ـً  ٚي٭ة  ،إىل األو٢ً  ا، ٚيضٮزي دػٮؿي "أؿ" يف ٬ؾقً اثلَّالزًح ٩ْؿن (1)٨٦ أق٧ةًء ادلَّ كظٍؾ

 ةًؿ.إىل احل ا٩ْؿن 

ـ"إىل أفَّ ٚةاؽةى دػٮًؿ   (ل٧٤ط ٦ة ٝؽ اكف ٔ٪٫ ٩ٞال)كأمةرى ثٞٮهًل  ًٙ كالالَّ  "األ٣
٤ٍخ ٔ٪٫ ٨٦ وٛحو  ًٞ ة. ،ادلال٣حي ىلع االتلٛةًت إىل ٦ة ٩ي ة يف ٦ٕ٪ىة٬ى  أك ٦ى

ٟى إذىا أردتى ثةمل٪ٞٮًؿ ٨٦ وٛحو كحنٮ وظةو٫ُ٤/ ِلِّ ث٫ دٛةؤالن ن٩َّ ث٧ٕ٪ةقي  ق ن٫َّ٩ إ٧ِّ٩ة قي
ًٙ "ػػ أديخى ث ـً األ٣ ٟى  "كالالَّ ال٣ًح ىلع ذل / "احلةرث" ٩ْؿن  ،لرلَّ ٟى ػِل  ا٠ٞٮل إىل ن٫َّ٩ إ٧َّ٩ػة قي

 

 ٬٪ة محبةن/  (1)
كػت األوػ٢ أفَّ اذلم د٧٤ع٫ ظني دؽػ٢ "أؿ" ىلع ٧ٕ٩ةف ٬ٮ كوٙ احل٧ؿة ا٣يت يؽؿ ٤ٔي٭ة ٣ْٛػ٫ حب اْوُم/ 

 األكؿ ا٣زتا٦ة؛ ألف احل٧ؿة الز٦ح لرلـ.
ػ٫ٕ اكلػالت كا٣ٕػـل  واثلة /  أف اجلة٥ّ يف ٠ذةب ا٣تك٭ي٢ ص٢ٕ )٧ٕ٩ةف( ٨٦ أ٦س٤ح ا٥٤ٕ٣ اذلم ٝةر٩خ "أؿ" ًك

٫ٕ ل٧٤ػط  كالك٧ٮأؿ، ك٬ؾق الز٦ح، ثؽحل٢ ٝٮهل ٬٪ةؾ )كٝؽ دـاد الز٦ة( ك٬٪ة ٦س٢ ث٫ ملة زيؽت ٤ٔي٫ "أؿ" ثٕؽ ًك
٣حكخ ثالز٦ح ىلع ٦ة ٝةؿ )ٚؾ٠ؿ ذا كظؾ٫ٚ قيةف( كاخلُت يف ٬ؾا قػ٭٢؛ أل٩ػ٫ حي٧ػ٢ ىلع أف  األو٢، ك٬ؾق

ا٣ٕؿب ق٧خ "اجل٧ٕةف" أظية٩ة ٦ٞؿك٩ة ثػ)أؿ(؛ ٚي١ٮف ٨٦ اجلٮع األكؿ، كق٧خ أظية٩ة أػؿل )٧ٕ٩ةف( ثػؽكف 
 ."أؿ"؛ ٚي١ٮف ٨٦ اجلٮع اثلةين
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ٙي ثػ٫ يف  ،ك٬ٮ ن٫َّ٩ يٕحلي كحيؿثي  ،ث٫ ل٤ذٛةؤؿً  ة يٮوػ ُّ ٦ة دؿَّ ىلع ٦ٕىن ك٬ٮى م٧َّ ا لكي كًلؾى
( كحنٮق ،اجل٤٧حً  ٢و

ٌٍ  .٠ػ)ٚى

ا ك٩ْؿتى إىل ٠ٮ٫ً٩ ٧٤ٔن   ـ"ًػ٢ً ل٥ ديؽٍ  ةكإٍف ل٥ د٪ٍْؿ إىل ٬ؾى ٙى كالالَّ ث٢ دٞٮؿ/  ،"األ٣
( ،كظةرثه  ،)٢ٌٚه  ـً "ٚؽػٮؿي  ؛ك٧ٕ٩ةفي ًٙ كالالَّ  ،أٚةدى ٦ٕىنن ال يكذٛةدي ثؽك٩٭٧ة "األ٣

ٚن  ،٤ٚحكذىة ثـااؽدنيً  ٥ى ذلٟ ةػال ٌن  ،مل٨ٍ ٔز ٟى أي ٣حفى ظٍؾٚي٭٧ة كإزجةدي٭٧ة ىلع  ةكًلؾل
 ًٙ ـً املى٪ِّ ؿي ىلع احلةتلنًي  ث٢ احلؾؼي كاإلزجةتي  ،الكٮاًء ٧٠ة ٬ٮ ّة٬ؿي الك َـّ ٪ىػ حي

ٜى ذ٠ؿي٧٬ة ال٤َّذنيً  ـً  ،قج ًٙ كالالَّ طى األو٢ي ِّءى ثةأل٣ كإٍف ل٥ ي٧٤ٍط ل٥  ،ك٬ٮ ن٫َّ٩ إذا ل٧ي
 ث٭٧ة. يؤتى 
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 ً٧َ٤ َٔ ـُ  ــــ٤ََجـــــَوٝـْؽ يَــِى َ٘  ٫ْ ة ثِة٣
 

ـةٌم ا (111) ـ ٌَ َجــ٫ْ ُم َٞ َٕ ُْم( َق٣ْ
َ
 ْو َمْىــُعٮُب)أ

ُْم( ِذي إِنْ وََظْؾَم  
َ
ْٙ  )أ ـ ٌِ ْو دُ

َ
 ُتَ٪ةِد أ

 
٧َِ٬ِــة َٝــْؽ َتْ٪َعــــِؾْم  (112) ـْ وِْصــْت َوِ  َ 

َ
 أ

ـً   ـ"٨٦ أٝكة ٚإفَّ  ،ك)ال١ذةب( ،حنٮ/ )املًؽي٪ح( ،ن٩َّ٭ة دسٮفي ل٤٘٤جحً  "األ٣ٙ كالالَّ
 ٠ذةبو 

٧ة الىؽؽي ىلع لكِّ ٦ؽي٪حو كَلِّ ( ىلع ٦ؽي٪ًح  ،ظٞ٭ي ٣س٨ ٤ٗجخ )املًؽٍح٪ىحي
ٮؿً  ( ىلع ٠ذةب قحجٮي٫ك)ال١ً  ،ملسو هيلع هللا ىلص الؿَّقي ة ل٥ يتجةدٍر إىل  $ ذىةبي ٞى ظىت إ٩َّ٭٧ة إذىا أ٤َ

 ا٣ٛ٭٥ً ٗري٧٬ة.
ـ"كظس٥ي ٬ؾق  ًٙ كالالَّ ةٚحً  "األ٣ ؾؼي إال يف اجلِّؽاء أك اإًل ، حنٮ )ية (1)ن٩َّ٭ة ال حتي
( يف الىٕٜ ٜي ًٕ ٮًؿ اهلل )ك ،(2)وى ًؽٍح٪ىحي رىقي ًؾًق ٦ى ؾؼي يف ٗري٧٬ًة مؾكذن  (.ملسو هيلع هللا ىلص٬ى  ،اكٍٝؽ حتي

 ً٧ ة)ٓى ٨٦ الك٦ً٭٥/ قي ٕن ة٣ً َى يُّٮؽي  ا خى ؾى يُّٮؽي  ،(3)(٬ى ٕى .  ،كاألو٢ي ا٣  ك٬ٮ اق٥ي جن٥و
ٌن  ٤ى٥ي ثة٤٘٣جًح أي ٕى ؿى ةمٌةٚن  ةكٍٝؽ يسٮفي ا٣ ٧ى جىٌةسو  ،/ )اكث٨ًٍ خي كاث٨ًٍ  ،كاث٨ًٍ خى

) ٮدو ٕي ٍك كإٍف اكفى ظ٫ٞي الىٍؽؽ  ،ٚإ٫َّ٩ ٤ٗتى ىلع ا٣ٕجةد٣ًح دكفى ٗري٥٬ً ٨٦ أكالًد٥٬ ،مى
ٜى )اث٨ ٧ٔؿ( ال يٛ٭٥ي ٦٪٫ي ٗري ٔجًؽ  ،٣س٨ٍ ٤ٗتى ىلع ٬ؤالءً  ،٤ٔي٭٥ٍ  ٤َ

ي
ظىتَّ إ٫َّ٩ إذا أ

ك٬ؾقً اإلًةٚحي ال  ،ا )اث٨ ٔجةس( ك)اث٨ مكٕٮد( ريض اهلل ٔ٪٭٥ أمجٕنيى كًلؾ ،اهلل
(. ،كال يف ٗريقً  ،ال يف ٩ؽاءو  ،دٛةر٫ٝي  ؿى ٧ى  حنٮ/ )يىة اٍب٨ى خي
 

 

 

 أفٌ  يف كيٛرتٝةف  ال ْية٦ٕةف اجلؽاء كال اإلًةٚح،  ف يف ٠ٮ٩٭٧ة ينرتٌل ٚحاملٕؿِّ  "أؿ" كا٣يت ل٤٘٤جح  "أؿا٥٤ٔ أف " (1)
 ٞٮؿ/ ية أي٭ة الؿص٢، أك ية ذا الؿص٢.ذاملٕؿٚح  يذٮو٢ إحل٭ة يف اجلؽاء ثأم أك ثؾا ٚ "أؿ"

(2)  ًٕ اق٥ ي٤ُٜ ىلع لك ٨٦ رَل ثىةٔٞح، ز٥ اػذه ثٕؽ ذلٟ خبٮيرل ث٨ ٩ٛي٢، كٌلف ٨٦  -يف أو٢ ال٤٘ح  -ٜ الى
ف ي٥ُٕ اجلةس ثذ٭ة٦ح، ٕٚىٛخ الؿيط ا٣رتاب يف صٛة٫٩؛ ٚكج٭ة؛ ٚؿَل ثىةٔٞح؛ ٚٞةؿ اجلةس ٔ٪٫/ مأ٫٩ أ٫٩ اك
 الىٕٜ. 

ٓ  -ٮؽ ا٣ٕيٌ  (3) ٫،  -يف أو٢ الًٮ لك٧ح ىلع ز٩ح ٚيٕٮؿ ٨٦ ٝٮهل٥/ اعؽ ٚالفه ٚال٩ةن يٕٮ٫ٝ، إذا ظةؿ ثح٪٫ كبني ًٗؿ
ة ٨٦ جن٥ ا٣رثية كجنػ٥ ا ٝؿيجن ة ٠جرين ػىٮا ث٫ جن٧ن َالؽ ىلع لك ٦ٕٮؽ ٣٘ريق، كك٦ٕ٪ةق اعاٜ، ك٬ٮ ث٭ؾا وة٣ط لإل

٧ٮا أ٩٭٥ ق٧ٮق ثؾلٟ؛ ألف ادلثؿاف ي٤ُت ا٣رثية كا٣ٕيٮؽ حيٮؿ ثح٪٫ كبني إدرا٠٭ة.   ادلثؿاف، ٔز
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 ) أل (

 تعريف زائدة

 جنسية عهدية

 لبيان احلقيقة

 لبيان مشول الصفات

 لبيان شمول األفراد 

 ) االستغراقية (

 ذكري

 حضوري

 ذهين

 الزمة عارضة

 الغلبة ) املدينة (

 علم ) الالت(

 إشارة ) اآلن (

 املوصولة ) الذين  (

 ضرورة )بنات األوبر(

 للمح األصل ) احلارث (
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 ـداءــاالةجـ
 

ـــؿْ  ـــةِذٌر َػَج ــٌؽ َؤــــ  َزْي
ٌ
ـــَؽأ  ٦ُـْجـَذ

 
 

ــٌؽ ََعِذٌر ٦َــ٨ِ اْعَذـــَؾْر( (113)   إِْن ٤َُْٝخ/)َزْي

 
 

ــــــةِ   ، وَاثلٌـــــ
ٌ
ــــــَؽأ ٌوٌُم ٦ُـْجـَذـ

َ
 وَأ
 
 

َقــــــــةٍر َذاِن ( (114)
َ
ــىَن يِف )أ ــ٢ٌ اْ  ِٔ   َٚة

 
 

ـــؽْ  ـــْ ُ َوَٝ َ٭ةٍم انلٌ ْٛ ـــذِ ـــْف، َوَ ْق  َوِٝ
 

ــْؽ( (115) ــٮ الٌؿَم ُ ـٌ أْول ِ ــةا ــُٮ )َٚ ـــٮُز َصْ   َيُــ
 ىلع ٝك٧نِي/  

َ
ُٙ أٌن املجذؽأ  ذ٠َؿ املى٪َّلل

  .  هل ػربه
ه
 ٦جذؽأ

 .هل ٚة٢ٔه قؽَّ مكؽَّ اخلرًب 
ه
 ك٦جذؽأ

 ٚيػ٫ً  ٧ٚسةُُم اٌْوُِم/ 
ي
ة ل٥ يس٨ً املجذػؽأ (  كاملؿاد ث٫ً/ ٦ى رى ٨ً اٍخذىؾى ًذره ٦ى يٍؽه اعى )زى

ة منذ٧الن ىلعى  ٛن ، ك)اعذره(/ ػػربقي، كو
ه
(/ ٦جذػؽأ ة يؾ٠ؿي يف ا٣ٞك٥ً اثلَّةين، ٚػ)زيؽه  ٦ى

.  ٣ٕةذرو
(/ ٦ٕٛٮؿه  )ك٨ً٦ أذؾرى

، ك)ذاًف(/  و٦سةُُم اثلٌة / 
ه
، ك)قةرو(/ ٦جذػؽأ ـً اًف(  ٚػ)اهل٧ـةي(/ لالقذٛ٭ة

ةرو ذى قى
ى
)أ
ٙو  ٚة٢ٔه قؽَّ مكؽَّ اخلرًب، ُّ كو ، ك٬ٮ/ لكي ة اكفى ٦س٫٤ي ا ٦ى أذ٧ؽى ىلع  كيٞةسي ىلع ٬ؾى

اًف(. يٍؽى َـّ ة ٝىةا٥ًه ال ٦ى اًف، كى يٍؽى َـّ ٝىةا٥ًه ال
ى
، حنٮ/ )أ ، أك ٩يفو ـو  اقذٛ٭ة

ا ٦ؾ٬تي ابلرصينيى إال األػٛػل ػ   ػ ك٬ؾى
ن
ٙي ل٥ يس٨ٍ ٦جذؽأ ٚإٍف ل٥ يٕذ٧ًؽ الٮو

ٓى  ـي  (1)كرٚ ٍجذي٧ػة( كدػ٥َّ الػلُك
ى
ٝىةا٥ًه أ

ى
، حنٮ/ )أ ا، ٧٠ة ٦س٢َّ، أك ٧ًرينا ٦٪ٛىالن  ٚةٔالن ّة٬ؿن

 

 =)كرٚٓ( ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ٦ُٕٮؼ ثةلٮاك ىلع "أذ٧ؽ" يف ٝٮهل/ )ك٬ٮ لك كوٙ أذ٧ؽ ىلع اقذٛ٭ةـ أك ٩ػيف( كًلػؾلٟ ٝػٮهل  (1)



 

023 

 
ه
(/ ٦جذػؽأ (  ٚػػ)زيؽه يٍػؽه ثيػٮاقي زى

ى
ٝىةا٥ًه أ

ى
، حنػٮ/ )أ

ن
ـي ل٥ يس٨ٍ ٦جذؽأ ث٫ً، ٚإٍف ل٥ يذ٥ٍ ث٫ً اللُك

ـه، ك)أثٮاقي(/ ٚة٢ٔه ثػػ (/ ػربه ٦ٞؽ ، ك)ٝىةا٥ًه " "ٝػةا٥و "مؤػؿه ، كال ْيػٮزي أٍف يسػٮفى "ٝػةا٥ه
؛ إٍذ ال يٞةؿي )أٝةا٥ه أثٮاقي( ؛ أل٫َّ٩ ال يكذ٘ىن ثٛة٫ً٤ٔ ظيجبؾو

ن
ٟى  ٦جذؽأ ـي، كًلػؾل ٚيذ٥ُّ الػلُك

يٍؽه ٝىػةا٥ًه  ة زى ٓى ٧ًرينا مكترتنا، ٚال يٞةؿي يف )٦ى  إذىا رٚ
ن
ٙي ٦جذؽأ ال ْيٮزي أٍف يسٮفى الٮو

ٍٗػىن ٔػ٨ اخلػرًب؛ أل٩َّػ٫  ٧ريي املكترتي ٚي٫ ٚةٔػ٢ه أ ٌَّ ، كال
ه
ا( ٦جذؽأ (/ إفَّ )ٝةٔؽن ؽه ًٔ الى ٝىة كى

، ىلع أفَّ يف املكػػأ٣ًح ػالٚنػػة، كال ٚػػ ـي ٣ػػحفى ث٧٪ٛىػػ٢و ؿؽى ثػػنيى أٍف يسػػٮفى االقػػذٛ٭ة
اًف ( ؿى ٧ى ٕي ةلًفه ا٣ ٙى صى يٍ )٠ى ٟى ة ٦س٢َّ، أك ثةالق٥ً ٠ٞٮل ٟى ال ٚؿؽى ثنيى  (1)ثةحلؿًؼ، ٧٠ى ؾل ًلى كى

اًف(   يٍػؽى َـّ ٟى )٣ىػحٍفى ٝىػةا٥ًه ال ػة ٦سَّػ٢، أك ثة٣ٕٛػ٢ً ٠ٞٮلػ أٍف يسٮفى اجلَّيف ثػةحلؿًؼ، ٧٠ى
، ك)ٝةا٥(/ اق٫٧، ك (/ ٢ٕٚه ٦ةضو ٩ةٝهه ، ٚػ)٣ىحٍفى اًف/ ٚة٢ٔه قؽَّ مكؽَّ ػػرًب ٣ػحفى يٍؽى َـّ ال

(/ خمٛػػٮضه ثةإلًػػةًٚح،  ، ك)ٝػػةا٥و
ه
رٍي(/ ٦جذػػؽأ اًف(، ٚػػػ)دى يٍػػؽى َـّ ػػرٍيي ٝىػػةا٥ًو ال كدٞػػٮؿ )دى

ٮًمػ٢ى  ٕي اًف(  ٚ يٍػؽى َـّ ة ٝىةا٥ًه ال ٍٕىنى )٦ى ٗىري؛ ألفَّ امل ك)الـيؽاًف(/ ٚة٢ٔه ثٞةا٥و قؽَّ مكؽَّ ػرًب 
ة ٝىةاً  ( ٦ٕةم٤حى )٦ى ٗىري ٝةا٥و ( ك٦٪٫ي ٝٮهلي/)  ٥ه

ــٮَ  -38 ِؿِح ال٤ٌ٭ ٌَ ــة ــَؽاَ)، َٚ ِٔ ُ اَلهٍ  ـْ ــ ــــةرِِض   َ  َٕ ِ ـــَّتِْر ث ْ٘ ـــ َواَل َت  (2)ـ٥ْ٤ِ َق
 

ٓ ٚةٔ  ي٘ي ٨ٔ اخلرب ز زح رشوط/و"كد٥ اللُكـ ث٫"  =  يذعى٢ ٨٦ ذلٟ أ٫٩ ٝؽ امّتط يف الٮوٙ اذلي يٚؿ
 . -ٔ٪ؽ ابلرصيني  -أف يسٮف ٦ٕذ٧ؽا ىلع اقذٛ٭ةـ أك ٩يف  أوهلة/ 
٫ اق٧ة ّة٬ؿا أك ٧ًريا ٦٪ٛىال، كيف ال٧ٌري امل٪ٛى٢ ػالؼ.  واثلة /   أف يسٮف مؿٚٔٮ
٫ املؾ٠ٮر واثلة٣ر/   . أف يذ٥ اللُكـ ث٧ؿٚٔٮ

)٠يٙ( اق٥ اقذٛ٭ةـ ٦جين ىلع ا٣ٛذط يف دم٢ ٩ىت ظةؿ ٨٦ "ا٧ٕ٣ؿاف" اآليت. ك)صػةلف( ٦جذػؽأ مؿٚػٮع ثةلٌػ٧ح  (1)
 ا٣ْة٬ؿة. ك)ا٧ٕ٣ؿاف( ٚة٢ٔ جبةلف أٗىن ٨ٔ اخلرب، مؿٚٮع ثةأل٣ٙ ٩يةثح ٨ٔ ال٧ٌح؛ أل٫٩ ٦سىن. 

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  - >7 (2)
دٞذٌػي٫  )الق( اق٥ ٚة٢ٔ ٦أػٮذ ٨٦ مىؽر هلة ي٤٭ٮ، كذلػٟ إذا دػؿؾ كقػال كركح ٔػ٨ ٩ٛكػ٫ ث٧ػة ال مغة:ال 

ادػؿؾ. )قػ٥٤( ثسرسػ  -أم  -ثتنؽيؽ ا٣ُػةء  -احل٧١ح، ك٣س٨ املؿاد ٬٪ة الزـ ذلٟ، ك٬ٮ ا٤ٛ٘٣ح. )اَؿح( 
 = أم و٤ط كمٮادٔح، كإًةٚح اعرض إحل٫ ٨٦ إًةٚح الىٛح ل٧٤ٮوٮؼ. -الكني أك ٚذع٭ة 
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 ًٔ ، كالقو/ خمٛٮضه ثةإلًةًٚح، ك
ه
/ ٦جذؽأ ٗىري، ٚ٘ريي / ٚة٢ٔه ثالقو قؽَّ مكؽَّ ػرًب  ؽاؾى

 ك٦س٫٤/
ُقــــــٮٍم ىلَع َز٦َــــــ٨ٍ  -39

ْ
ُ ٦َأ ـْ  َ ــــــ

 

ـــــ  َٞ نِ  ِِض ثِةلَ٭ــــــ٥َّلل ـَقْ٪ ـَ  (1)وَاحَلـــــ
 

 

د٘رت ث٧ة يجؽك لٟ  إف أٔؽاءؾ ٣حكٮا اغ٤ٚني ٔ٪ٟ، ث٢ يرتبىٮف ثٟ ادلكااؿ، ٚال دؿًل٨ إىل ا٤ٛ٘٣ح، كالالـىعٍ::   =
 ٦٪٭٥ ٨٦ امل٭ةد٩ح كدؿؾ ا٣ٞذةؿ، ٚإ٩٭٥ يأػؾكف يف األ٬جح كاالقذٕؽاد.

ري مٌةؼ. ك)الق( مٌةؼ إحل٫. )ٔؽاؾ( ٔؽل/ ٚة٢ٔ الق قؽ مكؽ ػػرب ٗػري؛  اإلعزاب:  ألف )ٗري( ٦جذؽأ، ٗك
٧ري املؼةَت ءاملٌةؼ كاملٌةؼ إحل٫ اكليش ؽل مٌةؼ ًك مٌةؼ إحل٫. )ٚػةَؿح( ٕٚػ٢ أمػؿ،  الٮاظؽ، ٔك

)كال( الػٮاك اعَٛػح، ال/ ٩ة٬يػح.  كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبة دٞؽيؿق/ أ٩خ. )ال٤٭ٮ( ٦ٕٛػٮؿ ثػ٫ الَػؿح.
ال٦ح صـ٫٦ الك١ٮف، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مك ترت ٚيػ٫ كصٮبػة دٞػؽيؿق/ )د٘رتر( ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ثال اجلة٬يح ٔك
 أ٩خ. )ثٕةرض( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثذ٘رتر، كاعرض مٌةؼ. ك)ق٥٤( مٌةؼ إحل٫.

ٝٮهل )ٗري الق ٔؽاؾ( ظير اقذ٘ىن ثٛة٢ٔ )الق( ٨ٔ ػرب املجذؽأ ك٬ٮ ٗػري؛ ألف املجذػؽأ املٌػةؼ  الظاِد فيْ: 
ٙ خمٛٮض ٣ْٛة ثإًةٚح املجذؽأ إحلػ٫ الق٥ ا٣ٛة٢ٔ داؿ ىلع اجليف، ١ٚأ٫٩ "٦ة" يف ٝٮلٟ/ )٦ة ٝةا٥ دم٧ؽ( ٚةلٮو

 ك٬ٮ يف ٝٮة املؿٚٮع ثةالثذؽاء. 
ك٬ٮ ٣حف مم٨ يكتن٭ؽ ثسال٫٦، كإ٧٩ػة  -احلك٨ ث٨ ٬ةين ث٨ ٔجؽ األكؿ، احل١ِل  -ابليخ أليب ٩ٮاس  - =7 (1)

 "ك٦س٫٤ ٝٮهل" كبٕؽ ٬ؾا ابليخ ثيخ آػؿ، ك٬ٮ/ /أكردق النةرح ٦سةال ل٧٤كأ٣ح، كهلؾا ٝةؿ
ــــــــ ــــــــة يَؿُْص ــــــــةةَ إ٧ٌ٩ِ ــــــــًي ٮ احَلَل  َع

 
٦ْـــــــــ٨ٍ ٦ِـــــــــ٨َ ال٧َِعـــــــــ٨ِ  

َ
 ََعَش يِف أ

٥ اث٨ اخلنةب أ٫٩ مىؽر  المغة:   )٦أقٮؼ( اق٥ ٦ٕٛٮؿ ٨٦ األقٙ، ك٬ٮ أمؽ احلـف، ك٫٤ٕٚ ٨٦ ثةب ٚؿح، كٔز
كاملٕكٮر، كاملض٤ٮد، كاملع٤ٮؼ، ث٧ٕىن ا٣حرس كا٣ٕرس كاجلرل كاحل٤ٙ، زػ٥ صةء ىلع وي٘ح اق٥ املٕٛٮؿ ٦س٢ املحكٮر، 

٤ي٫. أريؽ  ث٫ اق٥ ا٣ٛة٢ٔ، كقذٕؿؼ يف ثيةف االقتن٭ةد ٦ة أجلأق إىل ٬ؾا اتللكٙ ككص٫ الؿدٔ 
إ٫٩ ال يججيغ ٣ٕة٢ٝ أف يأقٙ ىلع ز٨٦ ٣حف ٚي٫ إال ٧٬ٮـ دذ٤ٮ٬ػة ٧٬ػٮـ، كأظػـاف دػأيت ٦ػ٨ كراا٭ػة الــىعٍ::   

 أظـاف، ث٢ ْيت ٤ٔي٫ أف يكذٞج٢ الـ٦ةف ث٘ري ٦جةالة كال ا٠رتاث.
ري مٌةؼ. )٦أقٮؼ( مٌةؼ إحل٫. )ىلع ز٨٦( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕػٜ ث٧أقػٮؼ، ىلع )ٗري( ٦ج اإلعـزاب:   ذؽأ، ٗك

كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازا دٞؽيؿق ٬ٮ يٕٮد  أ٫٩ ٩ةات ٚة٢ٔ قؽ مكؽ ػرب املجذؽأ. )ي٪ٞيض( ٢ٕٚ مٌةرع،
ظةؿ ٨٦ ىلع "ز٨٦" كاجل٤٧ح ٨٦ ي٪ٞيض كٚة٫٤ٔ يف دم٢ صؿ وٛح لـ٨٦. )ثةهل٥( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ 

 ال٧ٌري املكترت يف ي٪ٞيض. )كاحلـف( الٮاك ظؿؼ ُٔٙ، احلـف/ ٦ُٕٮؼ ىلع اهل٥.
ا٣ٛة٢ٔ دلػؿل  اتل٧سي٢ ث٫/ يف ٝٮهل/ )ٗري ٦أقٮؼ ىلع ز٨٦( ظير أصؿل ٝٮهل "ىلع ز٨٦" اجلةات ٨ٔ النة٬ؽ/ 

ني ث٧زن٣ح االقػ٥ الـيؽي٨ يف ٝٮلٟ )٦ة مرضكب الـيؽاف( يف أف لك كاظؽ ٦٪٭٧ة قؽ مكؽ اخلرب؛ ألف املذٌةيٛ
الٮاظؽ، ٚعير اكف ٩ةات ا٣ٛة٢ٔ يكؽ ٦ٓ أظؽ٧٬ة مكؽ اخلرب ٚإ٫٩ يكػؽ ٦ػٓ اآلػػؿ أيٌػة، كًلأ٩ػ٫ ٝػةؿ "٦ػة 

 دٮصي٭ةت أػؿل. كهل ٦أقٮؼ ىلع ز٨٦" ىلع ٦ة ثح٪ةق يف النة٬ؽ الكةثٜ.
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٨(/ صةر كدلٍػؿكر يف  ٦ى ٮؼ(/ خمٍٛٮض ثةإلًةًٚح، ك)ىلع زى (/ ٦جذؽأ، ك)٦أقي ٚػ)ٗريي
ٓو ث٧أقٮؼو جليةثذ٫ً ٦٪ةبى ا٣ٛة٢ًٔ، كٍٝؽ قؽَّ مكؽَّ ػرًب ٗري. ًٓ رٚ  مًٮ

ٟى يف إٔؿاث٫ً. ق ٨ٔ إٔؿاًب ٬ؾا ابليًخ، ٚةردج  كٍٝؽ قأؿى أثٮ ا٣ٛذًط ث٨ي صينِّ كدلى
 إال إذىا  -إال األػٛل- ك٦ؾ٬تي ابلرصينيى 

ن
ٙى ال يسػٮفي ٦جذػؽأ ا الٮوػ أفَّ ٬ػؾى

 ، ٟى ـً امػرتاًط ذلػ ، كذ٬تى األػٛػلي كال١ٮٚيػٮفى إىل ٔػؽ ـو أذ٧ؽى ىلع ٩يفو أك اقذٛ٭ة
اف(/ ٚة٢ٔه قػؽَّ مكػؽَّ اخلػرًب. كإىل  يؽى َـّ (/ ٦جذؽأ، ك)ال اًف(  ٚػ)ٝةا٥ه يٍؽى َـّ ٚأصةزيكا )ٝىةا٥ًه ال

ٙي ثٞٮهل/ ؽ(  أم/ كٝؽ ْيػٮزي اقػذ٧ٕةؿي  ٬ؾا أمةرى املى٪ِّ يٮ الؿَّمى كل
ي
ـه أ )كٍٝؽ ْيٮزي حنٮ/ ٚىةا

ـه. ًٙ ٦جذؽأ ٨٦ ٗرًي أٍف يكج٫ٞي ٩يفه أك اقذٛ٭ة  ٬ؾا الٮو
، كممة كردى ٦٪٫ي ٝٮهل/ ٙو ٙي أفَّ قحجٮي٫ ْيزيي ذلٟ ىلع ًٕ ٥ى املى٪ِّ  كٔز

ــْ٪ُك٥ْ  -41 ــةِس ٦ِ ــَؽ انلٌ ٪ْ ِٔ ــ٨ُ  ٌ َصْ ـْ ــ  ََٚؼ
 

اِِع امل  ٌِ  (1)َســــٮَّللُب َٝــــةَُم/ يَــــةاَل إَِذا ا
 

ٍٜ )ػػري( ٩ػيفه كال  ٚػ)ػري(/ ٦جذؽأ، ك)حن٨ٍ(/ ٚة٢ٔه قؽَّ مكؽَّ اخلػرًب، كلػ٥ يكػج
ا ٝٮهلي/ ـه، كص٢ٕى ٨ٍ٦ ٬ؾى  اقذٛ٭ة
 

 ٬ؾا ابليخ لـ٬ري ث٨ مكٕٮد الٌىب. - 41 (1)
، كيؿكل/ )ابلأس( ثةبلةء كاهل٧ـة ك٬ػٮ أنكػت ثٕضػـ ابليػخ. )اجلةس( ١٬ؾا ٬ٮ ثةجلٮف يف اكٚح ا٣جكغالمغـة:   

ة ٚي٤ٮح ثسٮب٫ ٣ريل كينذ٭ؿ، ز٥ قُل ادلاعء دسٮيجػة  ء)املسٮب( ٨٦ اتلسٮيت، كأو٫٤/ أف ييج الؿص٢ مكذرصػن
 ذللٟ. )ٝةؿ يةال( أم/ ٝةؿ ية٣ٛالف، ٚعؾؼ ٚال٩ة كأثىق الالـ.

٪ؽ مٌةؼ. ك)كاجلةس( أك  )ٚؼري( ٦جذؽأ. )حن٨( ٚة٢ٔ قؽ مكؽ اخلرب.اإلعـزاب:    )ٔ٪ؽ( ّؿؼ ٦ذ٤ٕٜ خبري، ٔك
)ابلأس( مٌةؼ إحل٫. )٦٪س٥( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ خبري أيٌة. )إذا( ّؿؼ ل٧٤كذٞج٢ ٨٦ الـ٦ػةف. )ادلايع( 

إذا ٝةؿ ادلايع، كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ املعؾكؼ كٚة٤ٔػ٫ يف دمػ٢  اوٞؽيؿ/ٚة٢ٔ ٢ٕٛ٣ دمؾكؼ يٛرسق املؾ٠ٮر، ك
)املسٮب( ٩ٕخ لرلايع. )ٝةؿ( ٢ٕٚ ٦ةض، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازا دٞؽيؿق/ "٬ػٮ"  صؿ ثإًةٚح إذا إحل٭ة.

ؿاب ٦ٛرسة. )يةال( ٦ٞٮؿ ا٣ٞػٮؿ، ك٬ػٮ  يٕٮد ىلع ادلايع، كاجل٤٧ح ٨٦ ٝةؿ املؾ٠ٮر كٚة٫٤ٔ ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل
 ىلع ٦ة ٔؿٚخ ٨٦ أف أو٫٤ ية٣ٛالف.

ٍ  ٧٬ة يف ٝٮهل )ٚؼريه يف ابليخ مة٬ؽاف هلؾق املكأ٣ح، كُلالظاِد فيْ:    (/ ٨ي حنى
 .اقذٛ٭ةـ ٩يف كال -ك٬ٮ "ػري"  -ٚإف )حن٨( ٚة٢ٔ قؽ مكؽ اخلرب، كل٥ يذٞؽـ ىلع الٮوٙ  وُم/أ٦ة اْ 
 ٚإف )حن٨( اذلم كٝٓ ٚةٔال أٗىن ٨ٔ اخلرب ٬ٮ ٧ًري ٦٪ٛى٢.  وأ٦ة النة٬ؽ اثلة / 
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ِ٘لــة -41 ُٟ ُم٤ْ ـٌ َ ُ٪ــٮ ٣ـِــْ٭ٍت، َٚــَ  دَــ  َػجِــ
 

ُ َمـــٌؿِت   ـْ ـــ ٌُ ة٣َـــَح ٣ـِـــْ٭ِ   إَذا ا٣ َٞ ٦َ(1) 
 

 .(2)هلت(/ ٚة٢ٔه قؽَّ مكؽَّ اخلربً ٚػ)ػجري(/ ٦جذؽأ، ك)ث٪ٮ 
 

 ة ثني أيؽي٪ة ٨٦ املؿاصٓ.٬ؾا ابليخ يجكت إىل رص٢ َةيئ، كل٥ يٕني أظؽ اق٫٧ ٚي٧ - 85 (1)
)ػجري( ٨٦ اخلربة، كيه ا٥٤ٕ٣ ثةليشء. )ث٪ٮ هلت( مجةٔح ٨٦ ثين ٩رص اث٨ األزد، يٞةؿ/ إ٩٭٥ أزصؿ ٝػٮـ، المغة:  

 كٚي٭٥ يٞٮؿ ٠سري ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ املٕؿكؼ ثسسرية ٔـة/
ــــَؽ٥٬ُْ  ٪ْ ِٔ ــــ٥َ  ْ٤ِٕ َِ ا٣ ــــَذ  ْ

َ
ـــــِْ٭ًجة أ ــــُخ ٣  َتَل٧ْ٧ٌ

 
ــــة  َٕ ــــ٥ُ ا٣ ْ٤ ِٔ ــــةَر  ــــْؽ َو ـــــْ٭ِت َوَٝ ِ ِٛنَي إىَِل ٣ ِ  ا

ـصؿ كا٣ٕيةٚح، ٚإذا ٝةؿ أظؽ٥٬ الك٦ة ٚةقذ٧ٓ إحل٫ كال دي الـىعٍ::    زصؿ ٦ة يؾ٠ؿق لٟ إذا  ًٖ ٤ٍ إف ثين هلت اعملٮف ثةل
ـ ا٣ُػرية كا٣ٕيةٚػح ك٦ػة  أك اعؼ ظني د٧ؿ ا٣ُري ٤ٔي٫. ]١٬ؾا اكف أمؿ أ٢٬ اجلة٤٬يح، ز٥ صةء اإلقالـ ٚعػؿَّ
 اهلل محبة[. مةث٭٭٧ة ممة ال ي٘ين ٨ٔ ٝؽر

أ٫٩ اعم٢ ٚي٧ة ثٕؽق. )ث٪ٮ( ٚة٢ٔ خبجػري قػؽ  -٦ٓ ٠ٮ٫٩ ٩سؿة  -)ػجري( ٦جذؽأ، كاذلم قٮغ االثذؽاء ث٫ اإلعزاب:  
مكؽ اخلرب، كب٪ٮ مٌةؼ. ك)هلت( مٌةؼ إحل٫. )ٚال( ا٣ٛةء اعَٛح، ال/ ٩ة٬يح. )دٟ( ٢ٕٚ مٌةرع ٩ةٝه دلػـكـ 

ال٦ح صـ٫٦ ق١ٮف اجلٮف املعؾكٚح ل٤ذؼ ٛيٙ، كاق٫٧ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبة دٞؽيؿق/ أ٩ػخ. )م٤٘يػة( ثػ"ال"، ٔك
ػرب "دٟ"، ك٬ٮ اق٥ ٚة٢ٔ ٚيعذةج إىل ٚة٢ٔ، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫. )٦ٞة٣ػح( ٦ٕٛػٮؿ ثػ٫ ٣ػػ"م٤ٖ"، ك٦ٞة٣ػح 
مٌةؼ. ك)هليب( مٌةؼ إحل٫. )إذا( ّؿؼ ل٧٤كذٞج٢ ٦ػ٨ الـ٦ػةف كْيػٮز أف يسػٮف مٌػ٧٪ة ٦ٕػىن الرشػط. 

إذا مػؿت ا٣ُػري، كاجل٤٧ػح ٦ػ٨ ا٣ٕٛػ٢ املعػؾكؼ  اوٞؽيؿ/كؼ يٛرسق املؾ٠ٮر ثٕؽق، ك)ا٣ُري( ٚة٢ٔ ث٢ٕٛ دمؾ
 اوٞـؽيؿ/كٚة٫٤ٔ يف دم٢ صؿ  ثإًةٚح "إذا" إحل٭ة، كيه مج٤ح الرشط، كصٮاب الرشط دمؾكؼ يؽؿ ٤ٔي٫ الػلُكـ، ك

ترت ٚيػ٫ صػٮازا إذا مؿت ا٣ُري ٚالدٟ م٤٘ية... إ٣غ. )مؿت( مؿ/ ٢ٕٚ ٦ةض، كاتلةء ل٤ذأ٩ير، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكػ
 ٔؿاب ٦ٛرسة.دٞؽيؿق/ "يه" يٕٮد ىلع "ا٣ُري" كاجل٤٧ح ٨٦ مؿت املؾ٠ٮر كٚة٫٤ٔ ال دم٢ هلة ٨٦ اإل

ث٪ٮ هلت( ظير اقذ٘ىن ثٛة٢ٔ ػجري ٨ٔ اخلرب، ٦ٓ أ٫٩ ل٥ يذٞؽـ ىلع الٮوٙ ٩ػيف كال  ٝٮهل )ػجريه الظاِد فيْ:  
ينرتَٮا دٞؽـ اجليف أك حنٮق ىلع الٮوٙ اقت٪ةدنا اقذٛ٭ةـ، ٬ؾا دٮصي٫ ال١ٮٚيني كاألػٛل ل٤جيخ، ك٨٦ ز٥ ل٥ 

 .إىل ٬ؾا ابليخ كحنٮق
 ا٣ٛؿؽ ثني املجذؽأ اذلم يك٪ؽ إحل٫ ػرب، كاملجذؽأ اذلم يك٪ؽ إحل٫ ٚة٢ٔ أك اق٥ ٦ٕٛٮؿ قؽ مكؽ اخلرب؛ ٦ة يٌل/  (2)

 خلربا٣ػ٧جذؽأ اذلم يك٪ؽ إحل٫ ٚة٢ٔ أك اق٥ ٦ٕٛٮؿ قؽ مكؽ ا ا٣ػ٧ذجؽأ اذلم يك٪ؽ إحل٫ ػػربـ 
ة  اق٥ رصيط أك مؤكؿ  1 ٛن  ال يسٮف إال كو
ح  2  ٩سؿة ٍٚٞ  ٦ٕؿٚح أك ٩سؿة مكٗٮ
 ال ْيٮز دٞؽـ اخلرب ٤ٔي٫  ٝؽ يذٞؽـ ٤ٔي٫ اخلرب صٮازنا أك كصٮبنة 3

ـااـؽة 4  ٝؽ دؽػ٢ ٤ٔل٫ ظؿوم ا ـؿ ال
ـااؽة   والنبل٭ح ثةل

 ال ْيٮز دػٮؿ ا٣ٕٮام٢ الـااؽة أك مج٫ الـااؽة ٤ٔي٫ 

كرينػػة أف يٕذ٧ػػؽ ىلع  ٩ػػيف ٣ػػحف رض 5
 اقذٛ٭ةـ  أك

 يٕذ٧ؽ اغبلنة ىلع ٩يف أك اقذٛ٭ةـ كٝؽ يذضؿد ٦٪٭٧ة 
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ُٙ َػـــرَبْ  ـــةِن ٦ُْجَذـــًؽا َوَذا الَٮْوـــ  وَاثلٌ
 

ؿْ  (116) َٞ ـــَذ ـة اْق ــ ًٞ ْج َِ ـــؿَادِ  ْٚ ـــٮَى اإِل  إِْن يِف ِق
ة، ك٬ػٮ   ٞى ة، أٍك ال يذُةث ٕن ة إٚؿادنا أك دث٪يحن أك مج ٞى ة أٍف يذُةث ٓى ا٣ٛة٢ًٔ/ إ٦َّ ٙي ٦ الٮو

. ـه ، كصةا   ٝك٧ةًف/ مم٪ٮعه
ٞى   صةزى ٚي٫ كص٭ةًف/  -حنٮ )أٝةا٥ زيؽ(-ة إٚؿادنا ٚإٍف دُةث
ق ٚة٢ٔه قؽَّ مكؽَّ اخلرًب.  أظُؽ٧٬ة/ ة ثٕؽى ، ك٦ى

ن
ٙي ٦جذؽأ  أٍف يسٮفى الٮو

ة؛ ك٦٪ػ٫  واثلٌة / ٙي ػربنا ٦ٞؽ٦ن ا، كيسٮفى الٮو  مؤػؿن
ن
ة ثٕؽق ٦جذؽأ أٍف يسٮفى ٦ى

ٮفى ، ٚيضػػٮزي أٍف يسػػ[:8]مػػؿي٥/  (1)﴾ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ﴿ٝػػٮهلي دٕػػةىل/
( ٦جذػؽأ  ، ك)أ٩خ( ٚةٔالن قؽَّ مكؽَّ اخلرًب، كحيذ٢٧ي أٍف يسػٮفى )أ٩ػخى

ن
)أراٗت( ٦جذؽأ

ة. ا، ك)أراٗت( ػربنا ٦ٞؽ٦ن  مؤػؿن

ؿي  (،  -يف ٬ػػؾقً اآليػػحً -كاألكَّ ته ًٗ ػػيًت( ٧ٕ٦ػػٮؿه ٣ػػػ)رىا ػػ٨ٍ آل٭ى أٍكىل؛ ألفَّ ٝػػٮهل/ )خى
ًؿ ا٣ٛى٢ي ثنيى ا٣ٕةم٢ً كامل٧ٕٮًؿ ث ٚال ـي يف الٮص٫ً األكَّ ا ي٤ـ ؛ ألفَّ )أ٩ػخ( ىلع ٬ػؾى أص٪يبو

ـي ٚيػ٫ً  ػة ىلع الٮصػ٫ً اثلَّػةين ٚي٤ػـ ، كأ٦َّ  ثأص٪يبو ٦٪ػ٫ي
اتلٞؽيًؿ ٚة٢ٔه ٣ػ)راٗت(، ٤ٚحفى

ا  ؛ ألفَّ )أ٩ػخ( أص٪ػيبه ٦ػ٨ )راٗػت( ىلع ٬ػؾى  ا٣ٕةم٢ً كامل٧ٕٮًؿ ثػأص٪يبو
ا٣ٛى٢ي ثنيى

، كا ، ٤ٚحفى ٣ػ)راٗت( ٧ٔػ٢ه ٚيػ٫ً؛ أل٩َّػ٫ ػػربه
ه
خلػربي ال ي٧ٕػ٢ي يف اتلٞؽيًؿ؛ أل٫َّ٩ ٦جذؽأ
عيًط.  املجذؽأ ىلع الىَّ

 

)أراٗت(/ اهل٧ـة/ ظؿؼ اقذٛ٭ةـ، راٗت/ ٦جذؽأ مؿٚٮع. )أ٩خ(/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ قؽ مكػؽ  اإلعزاب: (1)
٧ري يف دم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫. اخلرب. )٨ٔ آهليت(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثؿاٗت، آهلح/ مٌةؼ، كيةء املذلك٥/ ً

)ية إثؿا٬ي٥(/ ية ظؿؼ ٩ؽاء. إثؿا٬ي٥/ ٦٪ةدل ٦جين ىلع ال٥ٌ يف دم٢ ٩ىت، كاجل٤٧ح االق٧يح يف دمػ٢ ٩ىػت 
 ٦ٞٮؿ ا٣ٞٮؿ ل٢ٕٛ٤ "ٝةؿ" املذٞؽـ.

 صةز ٚلـ٫ وص٭ـةن/املجذؽأ الٮوٙ إذا دُةثٜ ٦ٓ اخلرب يف اإلٚؿاد حنٮ/ )ٝةا٥ زيؽ(  األو٢ أف أفوجْ االسـتداله:   
 أف يسٮف الٮوٙ ٦جذؽأ ك٦ة ثٕؽق ٚة٢ٔ قؽ مكؽ اخلرب.  ظؽ٧٬ة/أ
ة.  وزة٩ل٭٧ة/  ا ٦ٞؽ٦ن ا، كيسٮف الٮوٙ ػربن  أف يسٮف ٦ة ثٕؽق ٦جذؽأ مؤػؿن
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( ٚى٧ػة  كفى يٍؽي َـّ ٮفى ال ٝىةا٧ًي
ى
ة حنٮ/ )أ ٕن اًف(  أك مج يٍؽى َـّ ةًف ال ٝىةا٧ًى

ى
ة دث٪يحن حنٮ/ )أ ٞى كإٍف دُةث

ا ٦ٕىن ٝٮًؿ  ـه، ك٬ؾى ٙي ػربه ٦ٞؽ ، كالٮو
ه
ًٙ ٦جذؽأ / ) كاثلػةف ٦جذػؽأ ثٕؽى الٮو ًٙ املىػ٪ِّ

،  كذا الٮوٙ ػػرب... إىل آػػؿ ابليػخ( 
ه
ًٙ ػ ٦جذػؽأ ٍٕػؽى الٮىٍوػ ػة بى أم/ كاثلَّػةين ػ ك٬ػٮى ٦ى

ة يف ٗريً  ٞى ـه ٤ٔي٫ً إٍف دُةث ٙي ػربه ٔ٪٫ي ٦ٞؽ ا  كالٮو ٓي ػ ٬ػؾى اإلٚؿاًد ػ ك٬ٮى اتلَّثًٍ٪يػحي كاجل٧ػ
ٙي  (  أٍف يسٮفى الٮو ىاًديري ٤يٮيًن ا٣ربى كى

ى
ىلع املن٭ٮًر ٨٦ ٣ً٘ح ا٣ٕؿًب، كْيٮزي ىلع ٣ً٘ح )أ

ق ٚة ة ثٕؽى ، ك٦ى
ن
 ٢ٔه أٗىنى ٨ًٔ اخلرًب.٦جذؽأ

ة  ٞى ٝىةا٧ًػةًف  -كإٍف ل٥ يذُةث
ى
ًٓ )أ ـ؛ ٧ٚسةؿي امل٧ذ٪ ، ٧٠ة دٞؽَّ ـه ، كصةا ٓه ك٬ٮي ٝك٧ةًف/ ممذ٪

اًف(   يٍػؽى َـّ ٝىػةا٥ًه ال
ى
ـً )أ  اجلػةا

، ك٦سػةؿي ًليتي ٗريي وعيطو ا ا٣رتَّ ( ٚ٭ؾى يٍؽه ٮفى زى ًٝةا٧ًي
ى
(  ك)أ يٍؽه زى

( " ػ كظيجبؾو يذٕنيي  كفى يٍؽي َـّ ٝىةا٥ًه ال
ى
ة ثٕؽقي ٚةٔػ٢ه قػؽَّ  ك)أ ، ك٦ى

ن
ٙي ٦جذؽأ أٍف يسٮفى الٮو

 مكؽَّ اخلرًب.
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 ثِةاِل 
ً
ــــَؽأ ـــــٮا ٦ُْجَذ ُٕ ـــــَؽاَوَرَع  ثْذِـــ

 
ــــَؽا (117) ـــرَبٍ ثِة٣ْـ٧ُْجَذ ُٓ َػ ــــ ْٚ ــــَؾاَ) َر ٠َ 

 مؿٚٮعه ثةالثذؽاًء، كأفَّ اخلػربى ػ٦ؾ٬تي قحجٮي٫ كمج٭ٮًر ابلى 
ى
ؿينيى أفَّ املجذؽأ

ة٣ٕةم٢ي يف املجذؽأ ٦ٕ٪ٮمه ػ ك٬ٮى ٠ٮفي االق٥ً دلؿدنا ٨ًٔ ا٣ٕٮام٢ً مؿٚٮعه ثةملجذؽأ؛ ٚ
  ) ٥ه ٟى ًدر٬ٍى ٭ة ػ كاظرتزى ث٘رًي الـااؽًة ٨ٍ٦ ٦س٢ً )حًبىٍكًج ة أمجى٭ى ال٤ْٛيًح ٗرًي الـااؽًة ك٦ى
ػ٨  ٔى ؛ ك٬ٮى دلؿده ٨ًٔ ا٣ٕٮام٢ً ال٤ْٛيًَّح ٗرًي الـااؽًة، كل٥ٍ يذضػؿٍد 

ه
/ ٦جذؽأ ٟى ٚجعكج

ػ٢و  الـااؽًة؛ ٚإفَّ  ، كاظرتزى )بنج٭٭ة( ٦ػ٨ ٦سػ٢ً )ريبَّ رىصي
اػ٤حى ٤ٔي٫ً زااؽةه ابلةءى ادلَّ

ٓي املُٕػٮًؼ ٤ٔيػ٫ً،  ٟى رٚػ ( ٚػ)رص٢(/ ٦جذؽأ، ك)ٝةا٥(/ ػربق، كيؽؿُّ ىلع ذلػ ٝىةا٥ًه
أةه(.  ٢و ٝىةا٥ًه كاٍمؿى  حنٮ/ )ريبَّ رىصي

ا ٬ٮى ٦ؾ٬تي قحجٮي٫  ، ك٬ؾى
ي
، ك٬ٮ املجذؽأ ٰه   .$كا٣ٕةم٢ي يف اخلرًب ٣ْٛ

. ـه إىل أفَّ ا٣ٕةم٢ى يف املجذؽأ كاخلرًب االثذؽاءي؛ ٚة٣ٕةم٢ي ٚي٭٧ة ٦ٕ٪ٮمه  كذ٬تى ٝٮ
 مؿٚٮعه ثةالثذؽاًء، كاخلربي مؿٚٮعه ثةالثذؽاًء كاملجذؽأ.

ي
 كٝي٢/ املجذؽأ

. ٓى اخلربى  رٚ
ى
، كأفَّ املجذؽأ

ى
ٓى املجذؽأ ة؛ ك٦ٕ٪ةقي أفَّ اخلربى رٚ ٕى  كٝي٢/ دؿاٚ

ا اخلػالؼي ممػة  كأٔؽؿي ٬ؾقً املػؾا٬ًت ٦ػؾ٬تي  ، ك٬ػؾى ؿي قػحجٮي٫ ك٬ػٮى األكَّ
 ٚي٫ً. َةا٢ى  ال

 

 



 

 االبتــــداء 030

 

ُـْء ا٣ــــ٧ُ  ـَــــُؿ ا٣ـُضــــ َج
ْ
ةاـِــَؽهْ  ٥  ذِ وَاخل َٛ  ا٣

 
ـــــؽَ  (118) ــــةِدي َمة٬ِ يَ

َ
، وَاْ ـــــؿ   هْ َقهلُل ثَ

  ًٔ ٢ي ل٤ٛةاؽًة. كيىؿًدي ٤ٔي٫ً ا٣ٛة ـءي امل٧١ِّ ٙي اخلربى ثأ٫َّ٩/ اجل ، حنػٮ/ ٔؿَّؼى املى٪ِّ ٢ي
يٍ  ـى زى ـءي املًذ٥ُّ ل٤ٛةاؽًة، كٝي٢ى يف دٕؿيٛػ٫ً/ إ٩َّػ٫ )ٝىة ( ٚإ٫َّ٩ يىؽؽي ىلع )زيؽ( ن٫َّ٩ اجل ؽه

؛ أل٩َّػ٫ ال  ًٙ ، كال يؿدي ا٣ٛة٢ٔي ىلع ٬ؾا اتلَّٕؿيػ ٓى املجذؽأ مج٤حه ـءي امل٪ذ٥ْي ٦٪٫ي ٦ اجل
. ٓى ا٢ًٕٛ٣ مج٤حه ، ث٢ يجذ٥ْي ٦٪٫ي ٦ ٓى املجذؽأ مج٤حه  يجذ٥ْي ٦٪٫ي ٦

ٙي يجػجيًغ ن٫َّ٩  ُح ٬ـؾاــوػ و  ٔؿَّؼى اخلربى ث٧ة يٮصؽي ٚي٫ كيف ٗرًيق، كاتلَّٕؿيػ
ؿًَّؼ دكف ٗريق. ٕى ة ثةمل  أٍف يسٮفى خمذىن
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ــــ٫ْ  ِت مُج٤َْ
ْ
ــــأ ِت، َويَ

ْ
ــــأ ــــَؿًدا يَ ْٛ  َو٦ُ

 
ْخ هَلْ  (119) َٞ ــىَن ا٣ٌـــِؾي ِقــل ْٕ  َظـــةوِيًَح ٦َ

ـــةهُ   ـــ٨ْ إِيٌ ـــىًن َوإِْن  دَُك ْٕ ــــَ   ٦َ  ا٠َْذ
 
 

ـــ (121) ـــَ  ثَِ٭ ـــِ  َوَ  ـــُ٪ُِ  اهلُل َظْك  ة/ ٠َ
ـي ىلع املٛؿًد. (2). كمج٤حو (1)ي٪ٞك٥ي اخلربي إىل ٦ٛؿدو    ، كقيأيت اللُك

 .   يف املٕىنى أٍك الى
ى
ة أف دسٮفى يه املجذؽأ ؛ ٚإ٦َّ ة اجل٤٧حي  ٚأ٦َّ

٭ة ثةملجذؽأ ُي ٍو يؿب ثيؽَّ ٚي٭ة ٨٦ راث  يف املٕىنى ٚالى
ى
، (3)ٚإٍف ل٥ٍ دس٨ٍ يه املجذؽأ

/ ك٬ؾى  ٍي ًم قيٍٞخ هلي(، كالؿاث  ا ٦ٕىنى ٝٮهًل/ )ظةكيحن ٦ٕىنى اذلَّ
رنا،  (1 ػؽَّ ٞى ٧ريي ٦ي ٌَّ ثيٮقي( كٍٝؽ يسٮفي ال

ى
ـى أ يٍؽه ٝىة ٓي إىل املجذؽأ، حنٮ )زى ة ٧ًريه يؿص إ٦َّ

٥و  ٪ىٮىاًف ثًًؽر٬ٍى ٨٧ٍي ٦ى . (حنٮي )الكَّ  اتلٞؽيؿ/ ٦٪ٮاًف ٦٪٫ي ثؽر٥٬و

ػؿاؼ/ (4)﴾ڇ  ڇڇڇ﴿ أٍك إمةرةه إىل املجذؽأ، ٠ٞٮهًل دٕػةىل/ (2 [:6 ]اأٔل
يف  

 

ة ل٤ض٤٧ح؛ ٚحن٢٧ املسىن كاجل٧ٓ (1)  . أيٌة املؿاد ثةملٛؿد ٬٪ة ٦ة اكف ٝكي٧ن

أ٩٭٧ػة  ٟ ملػة قػيٛيؽق الك٦ػ٫ ثٕػؽ أثيػةت ٦ػ٨ل٥ يؾ٠ؿ اجلة٥ّ )ا٣ْؿؼ كال اجلةر كاملضؿكر( يف اتلٞكي٥ كذل (2)
، ٚيه اعاؽة إىل ٦ٕىن اجل٤٧ح.   ٦ذ٤ٕٞةف ث٧عؾكؼ ك٬ٮ مج٤حه

ا زالزح رشكط/ (3) ينرتط يف اجل٤٧ح ا٣يت دٞٓ ػربن  ي
 أف دسٮف منذ٤٧ح ىلع راثٍ يؿبُ٭ة ثةملجذؽأ، كٝؽ ذ٠ؿ النةرح ٬ؾا الرشط، كٚى٢ ا٣ٞٮؿ ٚي٫. اْوُم/ 
اجل٤٧ح ٩ؽاايح، ٚال ْيٮز أف دٞٮؿ/ )دم٧ؽ ية أٔؽؿ اجلةس(؛ ىلع أف يسٮف دم٧ػؽ  أال دسٮف والرشط اثلة /  

 ٦جذؽأ كدسٮف مج٤ح "ية أٔؽؿ اجلةس" ػربنا ٨ٔ دم٧ؽ. 
 أال دسٮف مج٤ح اخلرب مىؽرة ثأظؽ احلؿكؼ/ ٣س٨، كب٢، كظىت. الرشط اثلة٣ر/ 
 .اػذ٤ٛٮا يف اجل٤٧ح ا٣ٞك٧يح كاإلننةايح ز٥ كٝؽ أمجٓ اجلعةة ىلع رضكرة اقذ٧١ةؿ اخلرب هلؾق الرشكط اثلالزح، 

 ثةجلىت كٝؿأ ابلةٝٮف ثةلؿٚٓ. "كبلةس"ٝؿأ ٩ةٚٓ كاث٨ اعمؿ كال١كةيئ  (4)
إحل٫ دلؿكر. )كبلةس(/ الٮاك/ ظؿؼ اقتب٪ةؼ. بلةس/ ٦جذؽأ مؿٚٮع، ك٬ٮ مٌةؼ. )اتلٞٮل(/ مٌةؼ  اإلعـزاب:   

 جٕؽ، كالاكؼ/ ظؿؼ ػُةب.)ذلٟ(/ ذا/ اق٥ إمةرة يف دم٢ رٚٓ ٦جذؽأ زةف، كالالـ/ ل٤
كاجل٤٧ح ٦ػ٨  -بلةس  -)ػري(/ ػرب مؿٚٮع، كاجل٤٧ح ٨٦ املجذؽأ اثلةين كػربق  يف دم٢ رٚٓ ػرب ل٧٤جذؽأ األكؿ  

ؿاب.  املجذؽأ كاخلرب اقتب٪ةٚيح ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل
)بلةس( ٗػري أ٩٭ػة ٣حكػخ ٨٦ ٝؿاءة الؿٚٓ أف ٝٮهل دٕةىل )ذلٟ ػري( مج٤ح اق٧يح كٕٝخ ػربا ل٧٤جذؽأ  وجْ االستداله: 

 ٩ٛف املجذؽأ يف املٕىن، ٚةظذةصخ إىل اق٥ اإلمةرة )ذلٟ( حل١ٮف راثُة يؿبُ٭ة ثةملجذؽأ.
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 . ٓى ال٤ِّجىةسى ٨ٍ رٚ  ٝؿاءًة ٦ى
اري املجذىؽى  (3 ًٓ اتلًَّٛؼي٥ً ٠ٞٮهًل دٕةىل/ أك دىٍسؿى ة يسٮفي يف مٮاً أً ث٫ًْٛ٤، كأكرثي ٦ى

 (2)﴾ٺ  ٺڀ ڀ ﴿ ، ك[6 - 5]احلةٝػػػح/  (1)﴾﮳  ے ۓ ۓ  ﮲   ﴿

ح/  يٍؽه ، [6 - 5]ا٣ٞةٔر ٢٧ٍٕي يًف ٗري٬ة، ٠ٞٮلٟ/ )زى يكذ (. كٍٝؽ ي يٍؽه ة زى  ٦ى
4) .) ٢ي ٥ى الؿَّصي ٍٕ يٍؽه ٩ً ، حنٮ )زى

ي
ـه يؽػ٢ي حتذ٫ي املجذؽأ  أك ٧ٔٮ

ا  ، ك٬ؾى ٍو  يف املٕىنى ل٥ٍ حتذىٍش إىل راث
ي
كإٍف اك٩ًخ اجل٤٧حي الٮإٝحي ػربنا يه املجذؽأ

(  أم/ كإٍف دس٨ٍ اجل٤٧حي إيَّةقي ػ أم املجذىػؽأ إىل آػؿ ابليخ٦ٕىنى ٝٮهًل/ )كإف دس٨... 
ٍكػيًب(، ٚػػ)٩ُيًق(/ ػ يف املٕىنى  ػيًق اهللي ظى ٍُ / )جي ٟى ؛ ٠ٞٮلػ ًٍ اث  ا٠ذفى ث٭ة ٨ٔ الػؿَّ

، ك)ظكػيًب(/ ػػربه ٔػ٨  / ٦جذىؽأ زػةفو ؿ، كاالق٥ ال١ؿي٥ي املجذػؽأ اثلَّػةين، ٦جذىؽأ أكَّ
 اثلَّةين كػربقي ػربه ٨ٔ املجذؽأ األكًؿ، كاقذ٘ىنى ٨ٔ

ي
ٟى )اهلل  كاملجذؽأ ؛ ألفَّ ٝٮل ًٍ اث الؿَّ

  ال هلإ إال اهلل(.يًل ٮٍ )٩ُيق( كًلؾلٟ )ٝى ظكيب( ٬ٮ ٦ٕىن 
 

 

 

)احلةٝح(/ ٦جذؽأ مؿٚٮع. )٦ة(/ اق٥ اقذٛ٭ةـ يف دم٢ رٚٓ ٦جذؽأ زةف. )احلةٝح(/ ػرب مؿٚػٮع، كاجل٤٧ػح اإلعـزاب:   (1)
ألكؿ، كاجل٤٧ح ٨٦ املجذؽأ األكؿ كػربق اثذؽاايح ال دم٢ هلة ٨٦ ٨٦ املجذؽأ اثلةين كػربق يف دم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ ا

ؿاب.  اإٔل
أف ٝٮهل دٕةىل )٦ة احلةٝح( مج٤ح اق٧يح كٕٝخ ػربا ل٧٤جذؽأ )احلةٝػح( كملػة اك٩ػخ ٬ػؾق اجل٤٧ػح وجْ االسـتداله:   

 إاعدة املجذؽأ ث٫ْٛ٤. -٬٪ة-٣حكخ ٩ٛف املجذؽأ يف املٕىن، اظذةصخ ىلع راثٍ يؿبُ٭ة ث٫، ك٬ٮ 
ؽ ث٭ة ٝج٤٭ة )احلةٝح ٦ة احلةٝح(. (2)  يٞةؿ يف إٔؿاث٭ة ٦ة ٝي٢ يف اآليح املكتن٭ى
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ـــــةرٌِ  َوإِنْ  ــــُؽ َٚ َؿُد اَ ة٦ِ ْٛ ـــــ٧ُ  وَا٣
 

(121)  ٌٜ ـــ ــَذِك٨ْ  يُْنَذ ـٍ ُمْك ــ٧ِ ًَ ــَٮ ُذو   َعْ٭
ـى   ا، أك  دٞؽَّ ة أٍف يسٮفى صة٦ػؽن ة املٛؿدي/ ٚإ٦َّ ، كأ٦َّ ـي يف اخلرًب إذىا اكفى مج٤حن اللُك

ة ٞن  .(1)منذ
ا ٚؾ٠ؿى  يٍػؽه  ٚإٍف اكفى صة٦ؽن ػ٧رًي، حنػٮ )زى ٌَّ ٙي ن٫َّ٩ يسٮفي ٚةراغن ٨٦ ال املى٪ِّ

، كاتلٞػؽيؿ  ػ٧ًريى ٌَّ ةين كمجةٔحه إىل ن٩َّػ٫ يذع٧ػ٢ي ال َّ٦ ةيًئُّ كالؿي (  كذ٬تى ال١كى ٮؾى ػي
ى
أ

ة أٍف يسٮفى اجلة٦ؽي ٦ذ٧ٌ٪نة  ة ابلرصيُّٮفى ٚٞةلٮا/ إ٦َّ (، كأ٦َّ ٮى ٮؾى ٬ي ػي
ى
يٍؽه أ ٔ٪ؽ٥٬/ )زى

؛ ٍك الى
ى
، أ ِّٜ ػ٢ى  ٦ٕىنى املنذ ةعه ػ حت٧َّ ػضى ( ػ أم مي ػؽه قى

ى
يٍػؽه أ ٨ى ٦ٕ٪ةقي حنػٮ )زى َّ٧ ٌى ٚإٍف دى

. سِّػ٢ى ٧ة ٦ي ٧ًريى ٠ى ٌَّ ٢ً ال ٨ى ٦ٕ٪ةقي ل٥ٍ يذع٧َّ َّ٧ ٌى ، كإٍف ل٥ٍ يذ ٧ًريى ٌَّ  ال
( أم/  يٍػؽه ٝىػةا٥ًه ، حنٮ )زى ٙي ن٫َّ٩ يذع٢٧ي ال٧ٌريى ة ٚؾ٠ؿى املى٪ِّ ٞن كإٍف اكفى منذ

ا ٍٓ ّة٬ؿن ا إذىا ل٥ٍ يؿٚ ؾى ، ٬ى ٮى  .٬ي
ِّٜ اجلةرًم دلؿىل ا٢ًٕٛ٣/ اكق٥ً ا٣ٛة٢ًٔ، كاقػ٥ً  ا احلس٥ي إ٧َّ٩ة ٬ٮ ل٧٤نذ ك٬ؾى
ة ٣حفى صةرينة دلؿلى ا٢ًٕٛ٣ ٨٦  ة ٦ى جَّ٭ح، كاق٥ً اتلٌٛي٢ً، ٚأ٦َّ ًٛح املنى املٕٛٮًؿ، كالىِّ
ٜه  ٟى ٠أق٧ةًء اآل٣ًح، حنٮ )٦ٛذػةح( ٚإ٩َّػ٫ منػذ ةًت ٚال يذع٢٧ي ٧ًرينا، كذل َّٞ املنذ

، ٨٦ )ا٣ٛذًط( كال ( ل٥ٍ يس٨ٍ ٚي٫ً ًػ٧ريه ا ٦ٛذةحه / )٬ؾى  يذع٢٧ي ٧ًرينا؛ ٚإذىا ٤ٝخى
( ٚإ٩َّػ٫  ٍؿٍلى ٦ةفي أك املػاكفي ٠ػػ)مى َـّ ٕى٢( كٝيًىؽى ث٫ً ال ٍٛ ة اكفى ىلع ويً٘ح )٦ى ٟى ٦ى كًلؾل

ٍَل  ٜه ٨٦ )الؿَّ ( ػ دؿيؽي ماكفى منذ يٍؽو ٍؿٍلى زى ا مى ؾى ( كال يذع٢٧ي ٧ًرينا، ٚإذىا ٤ٝخى )٬ى
ة كال ٧ًريى ٚي٫.ر٦ي٫ً أك ز٦ةفى ر٦ ٞن  ي٫ً ػ اكفى اخلربي منذ

 

املؿاد ثةالمذٞةؽ ػ ٬٪ة ػ ٬ٮ االمذٞةؽ ث٧ٕ٪ةق اخلةص/ ك٬ٮ أف يىةغ ٨٦ املىؽر لرلال٣ح ىلع ٦ذىٙ ث٫. ك٬ؾا  (1)
تلٌٛػي٢ ػ أ٦ػة اوُالح اجلعٮيني، ك٬ٮ ٬٪ة ػةص ثةق٥  ا٣ٛة٢ٔ كاق٥ املٕٛػٮؿ كالىػٛح املنػج٭ح كإٔٚػ٢ ا

ؿٚيني، كىلع ٬ػؾا ٚ٭ػٮ ػثةملٕىن ا٣ٕةـ/ ٚ٭ٮ ٦ة دؿ ىلع ظؽث كذات كإف ل٥ دذىٙ ث٫. ك٬ؾا ىلع اوُالح الى
 ين٢٧ ٦ة دٞؽـ كأق٧ةء الـ٦ةف كاملاكف كاآل٣ح. ك٣حكخ ٬ؾق  مؿادة يف ٝٮؿ اجلة٥ّ. 
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ا؛  ٍٓ ّػة٬ؿن ٧ريى إذىا لػ٥ يؿٚػ ٌَّ ٍؿىل ا٢ًٕٛ٣ ػ ال ُّٜ ػ اجلةرًم دلى كإ٧َّ٩ة يذع٢٧ي املنذ
ػةقي( ٚ٘ال٦ػةق/ مؿٚػٮعه  ٚإٍف ر٫ٕٚي ل٥ يذع٢ٍ٧ ٧ًرينا، ٦ى ٗيالى يٍػؽه ٝىػةا٥ًه  ٟى حنٮ )زى كذل
، ٚىالى يذع٢٧ي ٧ًرينا.  ثٞةا٥و

،  أفَّ  وظةو٢ُ ٦َـة ُذ٠ِـَؿ/ ػة ٔ٪ػؽى ال١ػٮٚينيى ٞن اجلة٦ػؽى يذع٧ػ٢ي الٌػ٧ريى ٤ُ٦
ٜى إ٧َّ٩ة يذع٢٧ي ػابلىيذع٢٧ي ٧ًرينا ٔ٪ؽى  كال ، كأفَّ املنذ ٜو  ث٧نذ

ؿى كِّ
ي
، إالَّ إٍف أ ؿينيى

ا كٌلفى صةرينة دلٍؿىل ا٢ًٕٛ٣، ٓى ّة٬ؿن (  أم/  ال٧ٌريى إذىا ل٥ٍ يؿٚ ٜه ٤ًػ ُى ٍ٪ يٍػؽه ٦ي حنػٮ/ ) زى
، ٚإٍف ل٥ٍ يس٨ٍ صةرينة دلؿ (، ٬ٮى ذىػةحه ٍٛ ا ٦ً ػؾى ل ا٢ًٕٛ٣ ل٥ يذع٧ػ٢ٍ مػحبنة، حنػٮ/ ) ٬ى

.) يٍؽو ٍؿٍلى زى ا مى ؾى  ك)٬ى
 
 

 



 

035 

 

ــــة َظْلــــُر دَــــ  ًٞ َ٤ ُْ ثْـــــِؿَز٫ُْ٩ ٦ُ
َ
 وَأ

 
ــــ٫ُ حُمٌَىـــ (122) ــــةهُ ٣َ ٪َ ْٕ ـــحَْف ٦َ  ـ ٦َـــة ٣َ

يٍػؽه ٝىػةا٥ًه   ٧ريي ٚي٫ً، حنٮ/ )زى ٌَّ ٨ٍ ٬ٮى هلي اقترتى ال ُّٜ ىلع ٦ى ( إذىا صؿىل اخلربي املٍنذ
/ )زيؽ ٝةا٥ ٬ٮ(  ِّٜ ثػ )٬ٮ( كحنٮق كأثؿزد٫ي ٤ٞٚخى ، ٤ٚٮ أديخى ثٕؽى املنذ ْٚٞؽ أم ٬ٮى

 صٌٮَز قحجٮي٫ ٚل٫ِ وص٭نِي/ 

 /ا ل٧ٌ٤رًي املكترًت يف "ٝةا٥ً".  أظؽ٧٬ُة  أٍف يسٮفى "٬ٮ" دأكيؽن

 / ٨ٍ ٬ٮ هلي. واثلٌة ا إذىا صؿىل ىلع ٦ى  أٍف يسٮفى ٚةٔالن ثػ"ٝةا٥ً". ٬ؾى

ا ابليػًخ ػ كصػتى إثػؿازي ٚإٍف صؿىل ىلع ٨ٍ ٬ػٮى هلي ػ ك٬ػٮ املػؿادي ث٭ػؾى  ٗرًي ٦ى
يٍػؽه ٬ً٪ٍػؽه  ٨٦ى ٚي٫ً ال٤َّػبف/ )زى

ي
ة أ ٨٦ًى ال٤َّبٍف، أك ل٥ يؤ٨ٍ٦؛ ٧ٚسةؿي ٦ى

ي
٧رًي، قٮاء أ ٌَّ ال

ػةًربي٫ي  ًى ك  ٧ٍػؿه يٍػؽه خى ػ٧ري )زى ٌَّ ة ل٥ٍ يؤ٨ٍ٦ ٚي٫ً ال٤َّبف لٮال ال (، ك٦سةؿي ٦ى ٮى ةًربي٭ة ٬ي ًى

( ٚيضتي  ٮى ػٕنًي ٔ٪ػؽى ابلرصييػ٬ي ٧رًي يف املًٮ ٌَّ ا ٦ٕػىن ٝػٮهلي/ ػإثؿازي ال ، ك٬ػؾى ٨ى
يٮا/ إٍف  ة ال١ٮٚيػٮفى ٚٞػةل ، أٍك ل٥ٍ ييؤ٨٦. كأ٦َّ ٨٦ ال٤َّبفي

ي
ة( أم قٮاء أ ٞن ٤ى ٍُ ٫ٍ٩ي ٦ي ثًٍؿزى

ى
)كىأ

( ػ ٚػإٍف  ػٮى ػةًربي٭ة ٬ي ًى يٍػؽه ٬ً٪ٍػؽه  ؿ ػ ك٬ٮ)زى ٨٦ى ال٤َّبفي صةزى األمؿاًف اكملسةًؿ األكَّ
ي
أ

ٙى ال٤َّػبفي كصػتى اإلثػؿازي مبخى أد يخى ثػ)٬ٮ( كإٍف مبخى ل٥ٍ دأًت ثػ٫ً، كإٍف ًػيػ
ػ٢ى  ػةًربي٫(  الٍظذى٧ى ًى ك  ٧ٍؿه يٍؽه خى / )زى ٧رًي ٤ٞٚخى ٌَّ ٟى لٮ ل٥ٍ دأًت ثةل اكملسةًؿ اثلَّةين، ٚإ٩َّ
 / ػ٧رًي ٤ٞٚػخى ٌَّ ة أديخى ثةل ا، ٧٤َّٚ ا، كأٍف يسٮفى ٧ٔؿن ًٍب زيؽن أٍف يسٮفى ٚة٢ٔي الرضَّ

يٍؽه خى  .)زى ( دٕنيَّ أٍف يسٮفى )زيؽ( ٬ٮ ا٣ٛة٢ٔي ٮى ةًربي٫ ٬ي ًى ك   ٧ٍؿه
٩ٍػ٫ي  ثًٍؿزى

ى
/ )كىأ ا ٝػةؿى ، كهلؾى ا ال١ذةًب ٦ؾ٬تى ابلرصينيى ٙي يف ٬ؾى كاػذةرى املى٪ِّ

ٙى ال٤َّبف، أك ل٥ خيػٙ، كاػذػةرى يف ٗػرًي ٬ػؾا ال١ذػةًب  ة( يٕيًن قٮىاء ػي ٞن ٤ى ٍُ ٦ي
، كٍٝؽ كردى الك٧ةعي ث٧ؾ٬جً٭٥، ةًٔؿ/ ٦ؾ٬تى ال١ٮٚينيى  ٨ٍ٧ٚ ذلٟ ٝٮؿي النَّ
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٧َِ٤ـْخ  -42 َٔ  َْٝٮٌِل ُذَرا ا٣ـ٧َْضِؽ ثَة٩ُٮ٬َة َوَْٝؽ 
 

ــةنُ   َُ ــْؽ٩َةٌن َوَْٝع َٔ  َٟ ــ ــ٫ِ َذل  (1)ثُِكْ٪
 

٨ً٦ٍ ال٤َّبف.ثة٩ي  اوٞؽيؿ/
ى
٧ريى أل ٌَّ ٥، ٚعؾؼى ال  ٮ٬ة ٬ي

 
 

 

 

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  - 42   (1)
مجٓ ذركة، كيه ٨٦ لك يشء أٔالق. )املضؽ( ال١ؿـ. )ثة٩ٮ٬ػة( ص٤ٕػ٫ ا٣ٕيػين ٕٚػال  -)ذرا( ث٥ٌ اذلاؿ  المغة: 

ة ٦سػ٢ )ٝػةض/ كٝةًػٮف، كاغز/  ة قػةل٧ن ٕن ٦ةًية ث٧ٕىن زادكا ٤ٔي٭ة كد٧زيكا، كحيذ٢٧ أف يسٮف مجٓ "ثةف" مج
ٮ٬ة( ك٬ٮ ٔ٪ؽ٩ة أ٢ٌٚ ممػة كاغزكف(، كظؾٚخ اجلٮف لإلًةٚح ٧٠ة ظؾٚخ اجلٮف يف ٝٮلٟ )ٝةًٮ املؽي٪ح ك٦ٛذ

 ذ٬ت إحل٫ ا٣ٕيين. ) ٠٪٫( ٠٪٫ لك يشء/ اغيذ٫، ك٩٭ةيذ٫، كظٞيٞذ٫.
)ٝٮَل( ٝٮـ/ ٦جذؽأ أكؿ، كٝٮـ مٌةؼ كيةء املػذلك٥ مٌػةؼ إحلػ٫. )ذرا( ٦جذػؽأ زػةف، كذرا مٌػةؼ. اإلعزاب:  

٧ري ا٣٘ة اجػح ا٣ٕةاػؽ إىل ذرا املضػؽ ك)املضؽ( مٌةؼ إحل٫. )ثة٩ٮ٬ة( ثة٩ٮ/ ػرب املجذؽأ اثلةين، كبة٩ٮ مٌةؼ ًك
مٌةؼ إحل٫، كمج٤ح املجذؽأ اثلةين كػربق ػػرب املجذػؽأ األكؿ.  )كٝػؽ( الػٮاك كاك احلػةؿ، ٝػؽ/ ظػؿؼ حتٞيػٜ. 
)٧٤ٔخ( ٥٤ٔ/ ٢ٕٚ ٦ةض، كاتلةء ل٤ذأ٩ير. )ثس٪٫( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕػٜ ث٧٤ٕػخ، ك"٠٪ػ٫" مٌػةؼ. كاقػ٥ 

ػُػةب )ٔػؽ٩ةف( ٚةٔػ٢ ٧٤ٔػخ. )كٝعُػةف(  اإلمةرة )ذلٟ( مٌةؼ إحل٫، كالالـ ل٤جٕؽ، كالػاكؼ ظػؿؼ
 ٦ُٕٮؼ ٤ٔي٫.

ة كل٥ يربز ال٧ٌري، ٦ٓ أف املنذٜ ٣ػحف الظاِد فيْ:   ٞن ٝٮهل )ٝٮَل ذرا املضؽ ثة٩ٮ٬ة( ظير صةء خبرب املجذؽأ منذ
ة جلٛف ٦جذؽا٫ يف املٕىن، كلٮ أثؿز ال٧ٌري ٣ٞةؿ/ )ٝٮَل ذرا املضػؽ ثة٩ٮ٬ػة٥٬( كإ٧٩ػة لػ٥ يػربز الٌػ٧ري  ٛن كو

ىلع انكيةؽ املٕىن املٞىٮد إىل ذ٨٬ الكة٦ٓ ٨٦ ٗري دؿدد، ٚال ٣بف يف اللُكـ حبير يٛ٭٥ ٦٪٫ ٦ٕىن  اردسة٩نة
ٗري املٕىن اذلم يٞىؽ إحل٫ املذلك٥، ٚإ٫٩ ال ي٧س٨ أف يترسب إىل ذ٬٪ٟ أف "ثة٩ٮ٬ػة" ٬ػٮ يف املٕػىن كوػٙ 

 كإ٧٩ة ابلةين ٬ٮ ا٣ٞٮـ.ل٧٤جذؽأ اثلةين اذلم ٬ٮ "ذرا املضؽ"؛ ألف ذرا املضؽ ٦ججيح ك٣حكخ ثة٩يح، 
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ـــؿْ  ـــؿِْم َص َ ِِ ـــؿٍم اْو  َْ
ِ ـــرَبُوا ث ْػ

َ
 (1)وَأ

 
ـــىَن )قَ  (123) ْٕ ـــةوِي٨َ ٦َ ؿْ ٩َ َٞ ـــَذ وِ )اْق

َ
ـــ٨ٍ( أ ِ   (ا

ٙي يف ٬ػؾا   ، كذ٠ػؿى املىػ٪ِّ ـى أفَّ اخلربى يسٮفي ٦ٛؿدنا، كيسٮفي مج٤ػحن دٞؽَّ
يٍػؽه يًف (2)ابليًخ ن٫َّ٩ يسٮفي ّؿٚنة أك صةرنا ك دلؿكرنا (، ك )زى ؾى ٪ٍػؽى ًٔ يٍػؽه  ، حنػٮ/ )زى

اًر(  ٚ ٜه ث٧عؾكؼو كاصػًت احلػؾًؼ لكٌّ ادلَّ ٧ة ٦ذ٤ٕ ـه ٦ػ٪٭(3)٦٪٭ى ٥ ػ ، كأصػةزى ٝػٮ
( ٚإٍف  ة أك ٕٚالن حنٮ/ )اكا٨( أك )اقذٞؿَّ ٟى املعؾكؼي اق٧ن ٙي ػ أٍف يسٮفى ذل املى٪ِّ
( اكفى ٦ػ٨ ٝجيػ٢ً  رتى )اقػذٞؿَّ رتى )اكا٪نة( اكفى ٨٦ ٝجي٢ً اخلرًب ثةملٛؿًد، كإٍف ٝؽَّ ٝؽَّ

 اخلرًب ثةجل٤٧ًح.

ا؛ ٚؾ٬تى األػٛلي إىل ن٫َّ٩ ٨٦ ٝجيػ٢ً اخلػرًب ثػة ٙى اجلعٮيٮفى يف ٬ؾى ملٛؿًد، كاػذ٤
، اتلٞػؽيؿ ) زيػؽه   اق٥ي ٚةٔػ٢و

ٟى املعؾكؼي ، كذل ٜه ث٧عؾكؼو كأفَّ الكي  ٦٪٭٧ة ٦ذ٤ٕ
ي  اًر(  كٍٝؽ ن ، أك يف ادلَّ ، أك مكذٞؿه ٔ٪ؽؾى ا لكحجٮي٫. كً اكا٨ه ٔ٪ؽؾى  تى ٬ؾى

 ، ٜه ث٧عػؾكؼو ٬ػٮ ٕٚػ٢ه كٝي٢/ إ٩َّ٭٧ة ٨٦ ٝجي٢ً اجل٤٧ًح، كإفَّ الكي  ٦٪٭٧ة ٦ذ٤ٕػ
)زيؽه اقذٞؿَّ  ار( كنكتى ٬ػؾا إىل مج٭ػٮًر  كاتلٞؽيؿي ؾ، أك يف ادلَّ ػ أك يكذٞؿُّ ػ ٔ٪ؽى

ة. ٌن ، كإىل قحجٮي٫ أي  ابلرصينيى
 

ـء  ثةب ك٬ٮ ٨٦ ،ال أف املؿاد اإلػجةر حبؿؼ اجلؿ كظؽق ،مؿاد اجلة٥ّ )حبؿؼ صؿ( أم ٦ٓ دلؿكرق (1) إَػالؽ اجلػ
 .كإرادة اللك

ة، ك٦ٕىن اتل٧ةـ أف يٛ٭٥ ٦٪٫  (2) ينرتط لىعح اإلػجةر ثة٣ْؿؼ كاجلةر كاملضؿكر/ أف يسٮف لك كاظؽ ٦٪٭٧ة دة٦ن
  ٧ة يٛ٭٥ ٦ذ٤ٕٜ لك واظؽ ٦٪٭٧ة ٦٪٫ يف ظةوني/وإ٦٩ذ٫ٞ٤ٕ املعؾكؼ، 

ة، حنٮ/ )زيؽ ٔ٪ؽؾ، كزيؽ يف ادلار(. أوال٧٬ة/   أف يسٮف املذ٤ٕٜ اع٦ن
ة كٝؽ ٝة٦خ ا٣ٞؿي٪ح ادلا٣ح ٤ٔي٫، ٠أف يٞٮؿ لٟ ٝةا٢/ )زيؽ مكػةٚؿ احلػٮـ  وزة٩ل٭٧ة/  أف يسٮف املذ٤ٕٜ ػةون

٧ؿك ٗؽا، ٚذٞٮؿ هل/ ث٢ ٧ٔؿك احلٮـ كزيؽ ٗؽا(، كصٕ ٨٦ ٬ػؾا األػػري ٝػٮهل دٕػةىل/  ٢ اث٨ ٬نةـ يف امل٘ينٔك
 ، أم احلؿ يٞذ٢ ثةحلؿ كا٣ٕجؽ يٞذ٢ ثة٣ٕجؽ.[>;5]ابلٞؿة/  ﴾گ    گ  گ  گ﴿

ٜ يسٮف كاصت احلؾؼ إذا اكف اع٦ة، ٚأ٦ة إذا اكف ػةوة ٚٛي٫ دٛىي٢، ٚإف ٝة٦خ ٝؿي٪ح دؽؿ ٤ٔي٫ إذا املذ٤َّٕ  (3)
ؾ ٝؿي٪ح دؿمؽ إحل٫ كصت ذ٠ؿق، ٬ؾا ٦ؾ٬ت اجل٧٭ٮر يف ٬ػؾا ظؾؼ صةز ظؾ٫ٚ كصةز ذ٠ؿق، كإف ل٥ دس٨ ٬٪ة

ٮع.   املًٮ
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ا كحنػٮق، كأٍف  ر مكػذٞؿن ٕال ٨٦ ٝجي٢ً املٛؿًد، ٚي١ٮفي املٞػؽَّ كٝي٢/ ْيٮزي أٍف ْيي
( كحنػٮق، ك٬ػؾا ّػة٬ؿي ٝػٮًؿ  ٕىال ٨٦ ٝجي٢ً اجل٤٧ًح، ٚي١ٮفي اتلٞػؽيؿي )اقػذٞؿَّ ٍ ْيي

ًٙ )٩ىة (.املى٪ِّ ؿَّ ٞى ٍك اٍقذى
ى
ا٨ًو أ

ٍٕىنى اكى  ًكي٨ى ٦ى
كذ٬تى أثٮ ثسًؿ ث٨ي الرساًج إىل أفَّ الكي  ٨٦ ا٣ْؿًؼ كاملضؿكًر ًٍٝكػ٥ه ثؿأقػ٫ً، 
ك٣حفى ٨٦ ٝجي٢ً املٛؿًد كال ٨٦ ٝجي٢ً اجل٤٧ًح، ٢ٞ٩ى ٔ٪٫ي ٬ؾا املؾ٬تى د٧٤يػؾقي أثػٮ 

ريازيَّةًت. ةريًس يف النِّ ٛى  يلعى ا٣
ُّٜ ػالؼي ٬ؾا املؾ٬ًت  ٟى املعػؾكؼي كاحل ، كذلػ ٜه ث٧عػؾكؼو ، كن٫َّ٩ ٦ذ٤ٕ

حى ث٫ مؾكذنا، ٠ٞٮهًل/ ِّ  كاصتي احلؾًؼ، كٍٝؽ رصي
، َوإِْن َقُ٭ـ٨ْ  -43 ـٌ ـ َٔ ـ  إِْن َمـْٮاَلَ)  ِٕـ َٟ ا٣ َ ْ   ل ُِ ى  َ َِ ــَخ  ْ٩

َ
ِــ٨ُ َٚأ ــٮِن َقا ــِح الُ٭  (1)ُجٮَظ

 

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  - 87 (1)
)مٮالؾ( ي٤ُٜ املٮىل ىلع ٦ٕةف ٠سرية، ٦٪٭ة الكيؽ، كا٣ٕجؽ، كاحل٤يٙ، كاملٕػني، كاجلػةرص، كاثػ٨ ا٣ٕػ٥، المغة:  

( يؿكل ثةبل٪ةء ل٧٤ض٭ٮؿ ٧٠ػة ٝػةهل ا٣ٕيػين كدجٕػ٫ ٤ٔيػ٫ ٠سػري ٦ػ٨ أربػةب كاملعت، كاجلةر، كالى٭ؿ. )ي٭٨
احلٮايش، كال ٦ة٩ٓ ٨٦ ث٪ةا٫ ل٤ٕ٧٤ٮـ ث٢ ٬ٮ الٮاًط ٔ٪ؽ٩ة؛ ألف ا٢ٕٛ٣ اثلالث الزـ، ٚج٪ةؤق ل٧٤ٕٛٮؿ ٦ٓ ٗػري 

ا٣ٕيين،  ا٣ْؿؼ أك اجلةر كاملضؿكر ممذ٪ٓ، ٥ٕ٩ ْيٮز أف يسٮف ا٢ٕٛ٣ ٨٦ أ٬٪ذ٫ أ٬ي٪٫، كىلع ٬ؾا ييجء ٦ة ذ٠ؿق
كل١٪٫ ٣حف ث٧ذٕني، كال ٬ٮ ممة يؽٔٮ إحل٫ املٕىن، ث٢ اذلم اػرت٩ةق أٝؿب؛ ملٞةث٤ذ٫ ثٞٮهل/ "ٔـ" اثلالث الالزـ. 

 / كق٫ُ. )اهلٮف( اذلؿ كاهلٮاف.ءكٝٮهل/ )حبجٮظح( ٬ٮ ث٥ٌ ٚك١ٮف، كحبجٮظح لك يش
)إف( رشَيح. )مػٮالؾ( مػٮىل/  )لٟ( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ. )ا٣ٕـ( ٦جذؽأ مؤػؿ.اإلعزاب:  

ٚة٢ٔ ٢ٕٛ٣ دمؾكؼ يٞٓ ٢ٕٚ الرشط، يٛرسق املؾ٠ٮر ثٕؽق، كمٮىل مٌةؼ كالاكؼ ٧ًري ػُةب مٌةؼ إحل٫. 
صٮازا دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد إىل مٮالؾ، كاجل٤٧ح ال دمػ٢ هلػة ٦ٛرسػة، )ٔـ( ٢ٕٚ ٦ةض، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ 

)كإف( الػٮاك اعَٛػح، كإف/ رشَيػح.  ٔـ مٮالؾ ٤ٚػٟ ا٣ٕػـ.كصٮاب الرشط دمؾكؼ يؽؿ ٤ٔي٫ اللُكـ، أم/ إف 
ال٦ح صـ٫٦ الك١ٮف، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكػترت ٚيػ٫ صػٮازا دٞػؽيؿق/  )ي٭٨( ٢ٕٚ مٌةرع ٢ٕٚ الرشط دلـكـ ٔك
"٬ٮ" يٕٮد إىل مٮالؾ. )ٚأ٩خ( ا٣ٛةء كإٝح يف صٮاب الرشط، أ٩خ/ ٧ًري ٦٪ٛى٢ ٦جذؽأ. )دلل( ّؿؼ ٦ذ٤ٕٜ 

 ؼ.ثػ"اكا٨" اآليت، كدلل مٌة
ك)حبجٮظح( مٌةؼ إحل٫، كحبجٮظح مٌةؼ. ك)اهلٮف( مٌةؼ إحل٫. )اكا٨( ػرب املجذؽأ، كاجل٧٤ح ٦ػ٨ املجذػؽأ   

 = كاخلرب يف دم٢ صــ صٮاب الرشط.
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ة ػربنا  ٕى ٟى ْيتي كًل٧ة ْيتي ظٍؾؼ اعم٢ً ا٣ْؿًؼ كاجلةًر كاملضؿكًر ػ إذىا كٝ ػ ٠ؾل
اًر ( أك ٍك يًف ادلَّ

ى
، أ ؾى ٪ٍؽى ًٔ ٢و  رٍتي ثًؿىصي ؿى ، حنٮ/ )مى

ة وٛحن ٕى رٍتي ظةالن  ظؾ٫ٚي إذىا كٝ ػؿى ، حنٮ/ "مى
 ًٔ يٍؽو  ـى اًر"٪ؽى ثً ٍكً يف ادلَّ

ى
، أ ؾى ٪ٍؽى ًٔ م  ً

ةءى اذلَّ ، حنٮ/ "صى اًر" أك و٤حن ٍك يًف ادلَّ
ى
، أ ٣سػ٨ٍ ْيػتي  ،ؾى

٤ًح أٍف يسٮفى املعؾكؼي ٕٚالن  اًر " يف الىِّ ٍك يًف ادلَّ
ى
، أ ؾى ٪ٍؽى ًٔ ؿَّ  ٞى م اٍقذى ً

ةءى اذلَّ / " صى ، اتلٞؽيؿي
ـى. ة دٞؽَّ ٧ة ظس٥ي اخلرًب ٧٠ى ٭ي ٧١ٍي حي كاحلىةؿي ٚىعي ٛى ة الىِّ  كأ٦َّ

 

 

 

مؾكذنا؛ كذلٟ ألف األوػ٢ ٔ٪ػؽ  –ك٬ٮ ٦ذ٤ٕٜ ا٣ْؿؼ الٮاٝٓ ػربا  -ٝٮهل )اكا٨( ظير رصح ث٫ الظـاِد فيـْ:     =
أف يسٮف لك ٦٪٭٧ة ٦ذ٤ٕٞػة ثسػٮف اعـ، كأف يسػٮف  -أك صةرنا كدلؿكرنا  إذا اكف ّؿٚنة -اجل٧٭ٮر أف اخلرب 

ة كصت ذ٠ػؿق، إال ٬ؾا ال١ٮف ا٣ٕةـ كاصت احلؾؼ، ٧٠ة ٝؿرق النةرح ا٣ٕال٦ح، ٚإف اكف ٦ذ٤ٕٞ٭٧ة ٠ٮ٩ن  ة ػةون
 أف دٞٮـ ٝؿي٪ح دؽؿ ٤ٔي٫ إذا ظؾؼ، ٚإف ٝة٦خ ٬ؾق ا٣ٞؿي٪ح صةز ذ٠ؿق كظؾ٫ٚ. 
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ـــرَبَا ـــةٍن َػ ـــ٥ُ َز٦َ ـــٮُن اْق  َوال يَُك
 

ْػرِبَا (124)
َ
ِٛــــْؽ َٚـــأ  َعـــ٨ْ ُصٌســـٍح، َوإِْن يُ

 
ٓي ػربنا ٨ٔ اجلسَّ  ذىػةؿي ّؿؼي املاكًف يٞ ًٞ ٨ً املٕىنى حنػٮ/ )ا٣ (  ٔك ؾى ٪ٍؽى ًٔ يٍؽه  ًح، حنٮ/ )زى

ٓي ػػربنا ٔػ٨ املٕػىنى ٦٪ىػٮبنة أك دلػؿكرنا ثػيًف، حنػٮ/  ٦ةًف ٚيٞ َـّ ة ّؿؼي ال (، كأ٦َّ ؾى ٪ٍؽى ًٔ
/ إالَّ إذىا ٙي ٓي ػربنا ٨ٔ اجلسًَّح، ٝةؿى املى٪ِّ ًح(  كال يٞ ٕى ـً اجلي٧ي ًح، أك يًف يىٍٮ ٕى ـى اجلي٧ي ذىةؿي يىٍٮ ًٞ  )ا٣
ٍٓ ػربنا ٔػ٨ اجلسَّػًح،  ٍؽ ل٥ٍ يٞ ( ٚإٍف ل٥ٍ يٛي ٓو بًي ٍ٭ؿىٍم رى تي مى َى ، كالؿُّ ؿي أٚةدى  حنٮ )ال٤َّي٤ٍىحى الً٭الى
 ًٓ ، كذ٬ػتى ٗػريي ٬ػؤالًء إىل امل٪ػ ٙي ـه ٦٪٭٥ املى٪ِّ ا ذ٬تى ٝٮ ـى(  كإىل ٬ؾى يٍؽه احلىٍٮ حنٮ/ )زى

ة، ٚإٍف صةءى يش ٞن ٟى يي  ءه ٤ُ٦ ، حنٮ ٝٮهل٥/ ) ال٤َّ ؤكىٌ ٨٦ ذل ػٍ٭ؿىٍم ؿي ػتي مى َى ، كالؿُّ ؿي ي٤ٍىحى الً٭ػالى
ٓو  بًي ػًت (، اتلٞؽيؿ/ ٤َٮعي اهلالًؿ ال٤َّي٤حى  رى َى ، ٬ػؾا ٦ػؾ٬تي  ، ككصػٮدي الؿُّ ٓو مػ٭ؿٍم ربيػ

ـه ػ ٦٪٭٥ املى٪ِّٙ .مج٭ٮًر ابلرصينيى  ٟى ٨٦ ٗرًي مؾكذو  ٣س٨ٍ  كذ٬تى ٝٮ ػ إىل صٮاًز ذل
يِّ (1)برشًط أٍف يٛيؽى  َى ـو  ٨ٍي يًف يىٍٮ / ) حنى ٟى ةرى ثٞٮهًل/ ، ٠ٞٮل ا أمى ا(، كإىل ٬ؾى ؾى ٍ٭ًؿ ٠ى يًف مى ، كى تو

ًح(. ٕى ـى اجلي٧ي يٍؽه يىٍٮ ، حنٮ/ ) زى ٓى ٍؽ ا٦ذ٪ ٍػرًبىا(  ٚإٍف ل٥ٍ يٛي
ى
ٍؽ ٚىأ ًٛ إًٍف يي  )كى

 

 

 

 أف ا٣ٛةاؽة ٨٦ اإلػجةر ثةق٥ الـ٦ةف ٨ٔ اق٥ اجلسح حتى٢ ثأظؽ أمٮر زالزح/ ٮ/ حيك٨ ثلة٫٩ و٬ ٪ة أمؿ٭٬ (1)
أف يذؼىه اق٥ الـ٦ةف ثٮوٙ أك ثإًةٚح، كيسٮف ٦ٓ ذلٟ دلؿكرا ثيف، حنٮ ٝٮلػٟ/ )حنػ٨ يف يػٮـ  أوهلة/ 

أف  ٝةاِ، كحن٨ يف ز٨٦ لك٫ ػري كبؿًلح( كال ْيٮز يف ٬ؾا إال اجلؿ ثػ)يف(، ٚال ْيٮز أف د٪ىػت ا٣ْػؿؼ كلػٮ
 ٩ىج٫ ىلع دٞؽيؿ/ يف.

أف يسٮف اللُكـ ىلع دٞؽيؿ مٌةؼ ٬ٮ اق٥ ٦ٕىن، حنٮ ٝٮهل٥/ )ال٤ي٤ح اهلػالؿ( ٚػإف دٞػؽيؿق/ ال٤ي٤ػح  وزة٩ل٭ة 
ؽا أمؿ(، ٚإف اتلٞؽيؿ  ٤َٮع اهلالؿ، كحنٮ ٝٮؿ امؿئ ا٣ٞحف ث٨ ظضؿ ال١٪ؽم ثٕؽ ٦ٞذ٢ أثي٫/ )احلٮـ مخؿ، ٗك

 ؿ. ٔ٪ؽ اجلعةة يف ٬ؾا املس٢/ احلٮـ رشب مخ
أف يسٮف اق٥ اجلسح ممة ينج٫ اق٥ املٕىن يف ظىٮهل كٝذة ثٕؽ كٝخ، حنٮ ٝٮهل٥/ )الؿَت م٭ؿم ربيٓ،  وزةثل٭ة/ 

(، كْيٮز يف ٬ؾا اجلٮع أف جتؿق ثػ)يف(، ٚذٞٮؿ/ )الؿَػت يف مػ٭ؿم  كالٮرد أيةر(، كحنٮ ٝٮجلة/ )ا٨ُٞ٣ قبذ٧رب
 ز٨٦ الؿبيٓ. ربيٓ، كالٮرد يف أيةر( ك٬ٮ م٭ؿ ٨٦ الن٭ٮر الؿك٦يح يسٮف
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ــــٮُز ااِل  ـــــ١ِؿَهْ َوال  َيُ ـٌ  ثْــــــذَِؽا ثِةنل
 

ِٕ٪ــَؽ َزْيــٍؽ ٧َِ٩ــؿَهْ  (125) ــْؽ/ ٠َ ِٛ ـ٥َْ دُ  ٦َــة ٣ــ
ــ٢ْ   ــيً َو٬َ ــلكُ  َٚ ــ٢  عِ ــة ِػ ــة ٥ْ؟ َع٧َ  نَلَ

 
ْ٪َؽ٩َــــة (126) ِٔ  َورَُصــــ٢ٌ ٦ِـــ٨َ ا١ِْ٣ـــؿَاِم  

ـــ٢ْ   ٌ وََع٧َ ـْ ـــ ِ َػ ـْ ـــ ــــٌح  يِف اخلَ  َورَْ َج
 

ــؿ   (127) ِ ــ٢ْ  ث َٞ ــ٥ْ ُق َ ــة ل ــْف ٦َ َٞ ـــي٨ُ، َويْلُ  يَ
ؿًط أٍف ػكٍٝؽ يسٮفى ٩سػؿةن، ٣سػ٨ٍ بنػ(1)أٍف يسٮفى ٦ٕؿٚحن  أاألو٢ي يف املجذؽ 

، كحتى٢ي ا٣ٛةاؽةي ث ٙي ٦٪٭ة قذحن دٛيؽى ؛ ذ٠ؿى املى٪ِّ  /  أظًؽ أمٮرو

 /اًر  أظُؽ٬ة ، حنػٮ/ )يًف ادلَّ ـى اخلربي ٤ٔي٭ة، ك٬ٮي ّؿؼه أك صػةره كدلػؿكره أٍف يذٞؽَّ
ةه( يٍؽو ٩ى٧ًؿى ٪ٍؽى زى (، ك )خى ٢ه كر ل٥ (2)رىصي ةر كدلؿي ـى ك٬ٮ ٗريي ّؿؼو كال صى ، ٚإٍف دٞؽَّ
.) ٢ه ، حنٮ/ )ٝىةا٥ًه رىصي ـٍ  ْي

 / ِ٢ٍ أٍف يذٞؽَّ  اثلٌة ـه، حنٮ/ )٬ى ٥ٍ(. ٚىىتن ـ ىلع اجل١َّؿًة اقذٛ٭ة  ًذيسي
 /ة ًػ٢ٌّ  اثلٌة٣ر ، حنٮ/ )٦ى ـى ٤ٔي٭ة ٩يفه ىة(. أٍف يذٞؽَّ  جلى
 /ٓٙى  الؿٌاث ٩ىة(.(3)أٍف دٮو ٪ٍؽى ًٔ ـً  ا ٢ه ٨٦ًى ال١ًؿى  ، حنٮ/ )رىصي

 /(4)أٍف دسٮفى اعًم٤حن  اخلةِمف.) رٍيه  يًف اخلىرٍيً ػى
ٍدجىحه  ، حنٮ/ )رى

 

املجذؽأ دم١ٮـ ٤ٔي٫، كاخلرب ظس٥، كاألو٢ يف املجذؽأ أف يذٞؽـ ىلع اخلرب، كاحلسػ٥ ىلع املض٭ػٮؿ ال يٛيػؽ؛  (1)
ألف ذ٠ؿ املض٭ٮؿ أكؿ األمؿ يٮرث الكة٦ٓ ظرية، ٚذجٕس٫ ىلع ٔؽـ اإلو٘ةء إىل ظ٫٧١، ك٨٦ أص٢ ٬ؾا كصػت 

 .  ىٮوح٦ٕي٪ة، أك ٩سؿة خمأف يسٮف املجذؽأ ٦ٕؿٚح ظىت يسٮف 
ؿاب، كمج٫ٕ ٧٩ةر.  /-ثٛذط اجلٮف كًلرس املي٥  -اجل٧ؿة  (2)  ٠كةء خمٍُ د٤بك٫ اأٔل

ى  (3) ة ل٤٪١ؿةىِّ ينرتط يف الٮوٙ اذلم يكٮغ االثذؽاء ثةجل١ؿة أف يسٮف خمي ػة  ؛ىن ٚإف ل٥ يس٨ الٮوٙ خمىىن
 ل٥ يىط االثذؽاء ثةجل١ؿة. -حنٮ أف دٞٮؿ/ )رص٢ ٨٦ اجلةس ٔ٪ؽ٩ة( -ل٤٪١ؿة 

ك٬ٮ ٦جذؽأ،  ،ثت٪ٮي٨ رضب؛ أل٫٩ مىؽر -دسٮف اجل١ؿة اعم٤ح الؿٚٓ، حنٮ ٝٮلٟ/ )رضبه الـيؽاف ظك٨(  ٝؽ (4)
 ىت ٧٠ة يف ٦سػةؿ اجلػة٥ّ كالنػةرح،، كٝؽ دسٮف اعم٤ح اجل-كالـيؽاف/ ٚة٢ٔ املىؽر، كظك٨/ ػرب املجذؽأ

 = /ؿ، ٧٠ة يف ٝٮهل ٚإف اجلةر كاملضؿكر يف دم٢ ٩ىت ىلع أ٫٩ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ل٧٤ىؽر، كٝؽ دسٮف اعم٤ح اجل
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 /أ الٌكةدس.) ي٨ًي ـً  ثًؿ  يى
٢ي ٧ى ، حنٮ/ )خى  ٍف دسٮفى مٌةٚحن

  ٙإىل جىيِّػ ًٙ ا ال١ذػةًب، كٝػٍؽ أ٩ٍ٭ة٬ػة ٗػريي املىػ٪ِّ ٙي يف ٬ؾى ٬ؾا ٦ة ذ٠ؿقي املى٪ِّ
، ٟى ى ٨٦ ذل ٕنة كأكرثى ذحى املؾ٠ٮرةى. كزالزنيى مًٮ  ٚؾ٠ؿى ٬ؾق الكِّ

 /ٓوالٌكةث .) ٫ي ٕى ٥ٍ ٦ى ري
ى
٥ٍ أ ٞي ٨ٍ حى ة، حنٮ/ )٦ى َن  أٍف دسٮفى رش

  ٌة٨٦/اثل  ،) ػ٢ه ؾى  ٚذٞػٮؿ/ رىصي ٪ٍػؽى ًٔ ػ٨ٍ  أٍف دسػٮفى صٮاثنػة، حنػٮ أف يٞػةؿ/ )٦ى
٪ًٍؽم(. ًٔ ٢ه   اتلٞؽيؿ/ )رىصي

 /ٓاوٌةق .) ٌّ حى٧يٮتي ، حنٮ/ )لكي حن  أٍف دسٮفى اع٦َّ
 /َٕةرش ، ٠ٞٮهل/ ا٣ ٓي ؽى ث٭ة اتلَّ٪ٮي ىى  أٍف يٞي

٠َْجتنَْيِ  -44 ــــؿ  ــــة ىلَعَ ال ًٛ ــــُخ زَْظ ْقَج٤ْ
َ
ـــُخ   َٚأ ـــْٮٌب ٣َبِْك ـــؿّ َعَس ُص

َ
ـــْٮٌب أ  (1)، َوزَ

 

)مخف و٤ٮات ٠ذج٭٨ اهلل يف احلٮـ كال٤ي٤ح( ك٨٦ ٬ؾا د٥٤ٕ أف ذ٠ؿ األمؿ اخلةمف ي٘ين ٨ٔ ذ٠ػؿ الكػةدس؛   =
 ألف الكةدس ٩ٮع ٦٪٫. 

ري٧٬ة، كأكؿ ٬ؾق  - 44 (1) ٬ؾا ابليخ ٨٦ ٝىيؽة المؿئ ا٣ٞحف أزبذ٭ة هل أثٮ ٧ٔؿك النحجةين، كامل٢ٌٛ الٌيب، ٗك
 ا٣ٞىيؽة ٝٮهل/

ـــــــــةِمؿِياَل، وَ  َٕ ـــــــــَح ا٣ ِٟ اْ َ٪ ـــــــــ  ِل
َ
 أ
 

ــــــــــؿّ   ِٚ
َ
 َّلل أ

َ
ــــــــــْٮُم ا َٞ ــــــــــٌؽِِع ا٣  اَل يَ

٥ األو٧يع    أف ا٣ٞىيؽة لؿص٢ ٨٦ أكالد اجل٧ؿ ث٨ ٝةقػٍ يٞػةؿ هل  -يف ركايذ٫ ٨ٔ أيب ٧ٔؿك ث٨ ا٣ٕالء  -كٔز
 ربيٕح ث٨ صن٥، كأكهلة ٔ٪ؽق/

ـــــؿْ   َّلل َ ِ
َ
ـــــأ ـــــٍؿو ٠َ ـــــ٨َ َع٧ْ ـــــةرِ اْ  َظ

َ
 أ

 
ـــــــ  ـــــــْؿءِ ٦َ ـــــــُؽو ىلَعَ امل ْٕ د٧َِؿْ َويَ

ْ
ـــــــأ  ة يَ

 .ةــــٌؽْقُذ٭َ ـْٮُت تََك ــــة َد٩َ ـــــ٧َ٤ٌَٚ   كيؿكل وؽر ابليخ النة٬ؽ ١٬ؾا/  
 )تكؽيذ٭ة( ختُيخ إحل٭ة، أك ٤ٔٮد٭ة، كابلةيق ّة٬ؿ املٕىن، كيؿكل "ٚسٮب نكيخ".المغة:  
ْيػٮز أف يسػٮف )ٚأٝج٤خ( ا٣ٛةء اعَٛح، أٝج٤خ/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ىلع ٚذط ٦ٞؽر كٚةٔػ٢. )زظٛػة( اإلعـزاب:   

مىؽرا يف دأكي٢ اق٥ ا٣ٛة٢ٔ ٚي١ٮف ظةال ٨٦ اتلةء يف "أٝج٤خ" كْيٮز ثٞةؤق ىلع مىؽريذ٫ ٚ٭ٮ ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ 
٢ٕٛ٣ دمؾكؼ، دٞؽيؿق/ أزظٙ زظٛة. )ىلع الؿًلجتني( صةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕػٜ ثٞػٮهل "زظٛػة". )ٚسػٮب( ٦جذػؽأ. 

نكػحذ٫، أك  اوٞـؽيؿ/دمػؾكؼ، كثٍ ًػ٧ري )نكيخ( أك)٣بكخ( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح يف دم٢ رٚٓ ػرب، كالػؿا
 ٣بكذ٫. )كزٮب( الٮاك اعَٛح، زٮب/ ٦جذؽأ )أصؿ( ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكػترت ٚيػ٫ كصٮبػة دٞػؽيؿق/ أ٩ػة،

أصؿق، كاجل٤٧ح ٨٦ املجذؽأ كػربق ٦ُٕٮٚح اوٞؽيؿ/كاجل٤٧ح يف دم٢ رٚٓ ػرب، كالؿاثٍ ٧ًري ٦٪ىٮب دمؾكؼ، ك
 = ثةلٮاك ىلع اجل٤٧ح الكةثٞح.
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ؿ(. ٟى )زٮبه أصي ( ػربقي، كًلؾل ، ك)٣بكخي
ه
 ٚٞٮهلي )زٮب( ٦جذؽأ

 /حنٮ/ احلةِدي ٔرش ،  .[574 ]الىةٚةت/ (1)﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ أٍف دسٮفى دياعءن
 /ا ! (. اثلٌة  ٔرش يٍؽن ٨ى زى ٍظكى

ى
ة أ  أٍف يسٮفى ٚي٭ة ٦ٕىن اتلَّٕضًت، حنٮ/ )٦ى

 /ة ٨٦  اثلٌة٣ر ٔرش ٛن (.أٍف دسٮفى ػ٤ ًٚؿو
رٍيه ٨ٍ٦ً اكى ٍؤ٨٦ًه ػى ، حنٮ/ )مي  مٮوٮؼو

 /٩ىة(؛ ألفَّ اتلَّىػ٘ريى ٚيػ٫  الؿٌاثٓ ٔرش ٪ٍػؽى ًٔ يٍػ٢ه  ؿةن، حنػٮ/ )ريصى َّ٘ أٍف دسٮفى مى
٩ىة(. ٪ٍؽى ًٔ ريه  ًٞ ٢ه ظى ، دٞؽيؿق )رىصي ًٙ  ٚةاؽة ٦ٕىن الٮو

 /كى  اخلةمَف ٔرش ، ا ٩ىػةبو
ؿَّ ذى ٬ى

ى
ٌّ أ ٍ أٍف دسٮفى يف ٦ٕىنى املعىٮًر، حنٮ/ ) رشى  ءه يشى

ء(. ٟى إًالَّ يشى ةءى ثً ة صى ٦ى ، كى ٌّ ا ٩ىةبو إًالَّ رشى
ؿَّ ذى ٬ى

ى
ة أ (  اتلٞؽيؿ/ )٦ى ٟى ةءى ثً  صى

ء  ه ، كىيشى ا ٩ىةبو
ؿَّ ذى ٬ى

ى
ي٥ه أ ًْ ٔى  ٌّ ىلع أظًؽ ا٣ٞٮ٣نًي، كا٣ٞٮؿي اثلَّةين أفَّ اتلٞؽيؿى )رشى
ة صةزى االثذؽاءي ث٫ً ل (، ٚي١ٮف داػالن يف ٝك٥ً ٦ى ٟى ةءى ثً ي٥ه صى ًْ ١ٮ٫ً٩ مٮوٮٚنة؛ ألفَّ ٔى
. ا أك ٦ٞؽرنا، ك٬ٮ ٬ة ٬٪ىة ٦ٞؽره ٙى أ٥ُّٔ ٨٦ أٍف يسٮفى ّة٬ؿن  الٮو

 /ٓى ٝج٤٭ة كاكي احلةًؿ، ٠ٞٮهًل/ الٌكةدس ٔرش  أٍف يٞ
ــَؽا -45 ــةَء، َع٧ُــْؾ ثَ ًَ َ

ــْؽ أ ــ٥ٌ َٝ ْ ٍَ ــة َو ْيَ٪ ــةرِقِ   َقَ ــْٮُؤهُ لُكٌ َم ًَ ــَ   ْػ
َ
ــةَ) أ  (2)حُمٌَل

 

ٕني، ظير كٝٓ لك ٦٪٭٧ة ٦جذؽأ الظاِد فيْ:   = ؛ أل٫٩ ٝىػؽ اتل٪ٮيػٓ؛ إذ -٦ٓ ٠ٮ٫٩ ٩سؿة  -ٝٮهل )زٮب( يف املًٮ
ص٢ٕ أزٮاث٫ أ٩ٮااع، ٧ٚ٪٭ة ٩ٮع أذ٫٤٬ ظج٭ة ٔ٪٫ ٚجكي٫، ك٦٪٭ة ٩ٮع ٝىؽ أف ْيػؿق ىلع آزػةر قػري٧٬ة حلٕٛي٭ػة 

 ظىت ال يٕؿٚ٭٧ة أظؽ، ك٬ؾا دٮصي٫ ٦ة ذ٬ت إحل٫ ا٣ٕال٦ح النةرح.
)قالـ(/ ٦جذؽأ مؿٚٮع. )ىلع إؿ(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف خبرب دمؾكؼ دٞػؽيؿق اكاػ٨. كآؿ/ مٌػةؼ. اإلعـزاب:   (1)

ال٦ح صؿق ا٣ٛذعح ٩يةثح ٨ٔ ال١رسة؛ أل٫٩ مم٪ٮع ٨٦ الرصؼ.  )يةقني(/ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر ٔك
 أ٫٩ صةز االثذؽاء ثةجل١ؿة ك٬ٮ ٝٮهل / )قالـ( دلالتل٫ ىلع ادلاعء. وجْ االستداله:  

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  - 45 (2)
ٟ. -ث٥ٌ الكني  - ل)رسي٪ة( ٨٦ الرسُّ المغة:   ٭ؿ. )دميةؾ( كص٭  ك٬ٮ الكري حلال. )أًةء( أ٩ةر. )ثؽا(ّ 
مج٫ امل٧ؽكح ثةبلؽر تنبي٭ة ٧ً٪ية، كل٥ يسذٙ ثؾلٟ ظىت ص٢ٕ ًٮء كص٭٫ أمػؽ ٦ػ٨ ٩ػٮر ابلػؽر الــىعٍ::   

ريق  = ٨٦ ال١ٮا٠ت املرشٝح. ٗك
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 /ةًف(. أٍف دسٮفى  الٌكةثٓ ٔرش ٢ه ٝىةا٧ًى يٍؽه كىرىصي ، حنٮ/ )زى  ٦ُٕٮٚحن ىلع ٦ٕؿٚحو

 /اًر(. اثلٌة٨٦ ٔرش ٢ه يًف ادلَّ ، حنٮ/ )دى٧ًيًِلٌّ كىرىصي ٙو  أٍف دسٮفى ٦ُٕٮٚحن ىلع كو
 /ٮي٤ًىحه يًف  اوٌةقٓ ٔرش َى ةه 

ى
أ ٢ه كىاٍمؿى ، حنٮ)رىصي ٙى ٤ٔي٭ة مٮوٮؼه ُى ٍٕ اًر(. أٍف حي  ادلَّ

 /؛ ا٣ٕرشوَن  ٠ٞٮًؿ امؿئ ا٣ٞحًف/ أٍف دسٮفى ٦ج٭٧حن
46-  ِ٫ ِٗ ــــــة ْرَق

َ
ــــــنْيَ أ ٌح َ  َٕ ــــــ ــــة  ُمؿٌَق ْرَ َج

َ
َِ أ ــــَذ ــــ٥ٌ يَبْ َك َٔ ــــ٫ِ  ِ  (1)ث

 

)رسي٪ة( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. )كجن٥( الٮاك ل٤عةؿ، جن٥/ ٦جذؽأ. )ٝؽ( ظؿؼ حتٞيٜ. )أًةء( ٢ٕٚ ٦ةض، كٚة٤ٔػ٫ اإلعـزاب:    =
٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازا دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد إىل جن٥، كاجل٤٧ح يف دم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ. )٧ٚؾ( اق٥ داؿ ىلع الـ٦ػةف 

ػ٧ري املؼةَػت مٌػةؼ إحلػ٫، يف دم٢ رٚٓ ٦جذؽأ. )ثؽا( ٢ٕٚ ٦ة ض.  )دميةؾ( دمية/ ٚة٢ٔ ثؽا، كدمية مٌةؼ ًك
كاجل٤٧ح يف دم٢ صؿ ثإًةٚح ٦ؾ إحل٭ة، كٝي٢/ ٦ؾ مٌةؼ إىل ز٨٦ دمؾكؼ، كالـ٨٦ مٌةؼ إىل اجل٤٧ػح. )أػػف( 

ٮء مٌةؼ كالٌػ٧ري مٌػةؼ إحلػ٫. )لك( ٦ٕٛػٮؿ ثػ٫ أل ٢ٕٚ ٦ةض. )ًٮؤق( ًٮء/ ٚة٢ٔ أػف، ػػف، كَل ًك
 كا٣ٛة٢ٔ يف دم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ ك٬ٮ ٦ؾ. -اذلم ٬ٮ أػف  -ؽ( مٌةؼ إحل٫، كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ مٌةؼ. ك)مةر

لكج٫ٞ ثٮاك احلةؿ، كاذلم ٩ؿيػؽ   -٦ٓ ٠ٮ٫٩ ٩سؿة  -ٝٮهل )كجن٥ ٝؽ أًةء( ظير أَت ث٪ض٥ ٦جذؽأ الظـاِد فيـْ:    
ح احلةحلح، قٮاء أكة٩ػخ مكػجٮٝح أف ٩جج٭ٟ إحل٫ ٬ة ٬٪ة أف املؽار يف ا٣تكٮيٖ ىلع كٝٮع اجل١ؿة يف وؽر اجل٤٧

 .ثٮاك احلةؿ ٠٭ؾا النة٬ؽ، أـ ل٥ دس٨ مكجٮٝح ث٫
ادٜٛ الؿكاة ىلع أف ٬ؾا ابليخ لنةٔؿ اق٫٧ امؿؤ ا٣ٞحف، ٧٠ة ٝةهل النةرح ا٣ٕال٦ح، ٣س٨ اػذ٤ٛٮا ٚي٧ػة كراء  - 46 (1)

 النة٬ؽ ٝٮهل/ ك٦٭٧ة يس٨ ٨٦ يشء ٚٞؽ ركل الؿكاة ٝج٢ ثيخ ٢٬ ٬ٮ ال١٪ؽم املن٭ٮر أك ٗريق  ذلٟ؛
ـــــــحً  ـــــــْ٪١ِِن ثُٮ٬َ ـــــــُؽ اَل َت ـــــــة ٬ِْ٪ يَ

َ
 أ

 
ــــــــــَجة  ْظَك

َ
ــــــــــ٫ُ أ ُذ َٞ ل ِٞ َٔ ــــــــــ٫ِ  ٤َْل َٔ 

الؿص٢ الٌٕيٙ ا٣ُةئل، كٝي٢/ ٬ٮ األمحٜ. )ٔٞيٞذ٫( ا٣ٕٞيٞح النػٕؿ اذلم يػٮدل ثػ٫  -)ثٮ٬ح( ٬ٮ ث٥ٌ ابلةء المغـة:    
/ أراد ثٞٮهل "٤ٔي٫ ٔٞيٞذػ٫" أ٩ػ٫ ال ا٢ُٛ٣. )أظكجة( األظكت ٨٦ الؿصةؿ/ الؿص٢ اذلم اثيٌخ صرلد٫. كٝةؿ ا٣ٞذحيب

يت٪ْٙ، كٝةؿ أثٮ يلع/ ٦ٕ٪ةق أ٫٩ ل٥ يٕٜ ٔ٪٫ يف و٘ؿق ٧ٚة زاؿ ظىت ٠رب كمةثخ ٫ٕ٦ ٔٞيٞذ٫. )مؿقٕح( يه اتل٧ي٧ػح 
ي٤ٕٞ٭ة خمةٚح ا٣ُٕت ىلع َؿؼ الكةٔؽ ٚي٧ة ثني ال١ٮع كال١ؿقٮع، كٝي٢/ يه ٦س٢ املٕةذة، كٌلف الؿص٢ ٦ػ٨ ص٭٤ػح 

 -ك رص٫٤ ظؿزا دلٚٓ ا٣ٕني أك خمةٚح أف ي٧ٮت أك يىيج٫ ثالء )ثني أرقة٫ٗ( األرقةغ مجػٓ رقػٖ ا٣ٕؿب ينؽ يف يؽق أ
ك٬ٮ احلجػ٢  -ثسرس ٚك١ٮف  -يٕين أ٫٩ ْي٤ٕ٭ة يف ٬ؾا املاكف، كيؿكل "ثني أربة٫ٝ" كاألربةؽ/ مجٓ ربٜ  -ثٮزف ٢ٛٝ 

كيبف. )أر٩جة( ظيٮاف ٦ٕػؿكؼ، كإ٧٩ػة ٚي٫ ٔؽة ٔؿل، ك٦ٕ٪ةق أ٫٩ ْي٢ٕ د٧ي٧ذ٫ يف ظجةؿ. )ٔك٥( أٮصةج يف الؿقٖ 
ـ٫٧ٔ ا٣ٕؿب ٨٦ أف اجل٨ جتذجج٭ة، ٨٧ٚ اختػؾ ٠ٕج٭ػة د٧ي٧ػح لػ٥ يٞؿبػ٫  ٤َت األر٩ت دكف ا٣ْجةء كحنٮ٬ة ملة اك٩خ د

ـ٧ٔٮف كأراد أ٫٩ صجةف مؽيؽ اخلٮؼ.  ص٨، كل٥ يؤذق قعؿ، ٠ؾا اك٩ٮا ي
زتكِّ رصال ٨٦ ص٭٤ح ا٣ٕؿب/ يٌػٓ اتل٧ػةا٥، كيٞٮؿ هلة/ ال د -ٚي٧ة ذ٠ؿ الؿكاة  -خيةَت ٬٪ؽا أػذ٫ الــىعٍ::   

كيٕٞؽ ٨ٔ اخلؿكج ل٤عؿكب، كيف رق٫٘ أٮصةج كيبف، ال يجعر إال ٨ٔ األرا٩ػت حلذؼػؾ ٠ٕٮب٭ػة د٧ػةا٥ 
 = صج٪ة كٚؿٝة.
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 /ٓى ثٕؽى )لٮال(، ٠ٞٮهل/ احلةِدي وا٣ٕرشون  أٍف دٞ
ــحٍ  -47 َٞ ْوَدى لُك  ِذي ٦ِ

َ َْ َجةٌر  ُِ ــ ــْٮاَل اْو َ  ل
 

ــ٨ِ   َٕ ٌْ ةيَــة٨ٌ٬ُ ل٤ َُ ٤ٌْخ ٦َ َٞ  (1)٣َـــ٧ٌة اْقــَذ
 

 

)مؿقٕح( ٦جذؽأ. )ثني( ّؿؼ ٦٪ىٮب ىلع ا٣ْؿٚيح ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػػرب املجذػؽأ، كبػني مٌػةؼ. اإلعـزاب:    =
٫، كأرقةغ مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫، كمج٤ح املجذؽأ كػربق يف دم٢ ٩ىت كأرقةغ ٨٦ )أرقة٫ٗ( مٌةؼ إحل

٩ٕخ بلٮ٬ح يف ابليخ الكةثٜ، كالؿاثٍ ثني مج٤ح الىٛح كاملٮوٮؼ ٬ٮ ال٧ٌري املضؿكر دمال ثةإلًةٚح يف ٝٮهل 
 ذؽأ مؤػؿ، كاجل٤٧ح ٨٦ املجذؽأ كػػربق يفجأرقة٫ٗ. )ث٫( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ. )ٔك٥( ث٧

دم٢ ٩ىت وٛح زة٩يح بلٮ٬ح. )يبذيغ( ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صػٮازا دٞػؽيؿق/ ٬ػٮ يٕػٮد إىل 
ثٮ٬ح، كمج٤ح ا٢ٕٛ٣ كٚة٫٤ٔ يف دم٢ ٩ىت وٛح بلٮ٬ح أيٌة. )أر٩جة( ٦ٕٛٮؿ ث٫ حلبذيغ، ٚٞؽ كوٙ ابلٮ٬ػح يف 

ظكجة". كاثلةثلح مج٤ػح "مؿقػٕح ثػني ".  كاثلة٩يح ٝٮهل "أحخب٧ف وٛةت/ األكىل ٝٮهل "٤ٔي٫ ٔٞيٞ ٬ؾي٨ ابلحذني
 أرقة٫ٗ"، كالؿاثٕح مج٤ح "ث٫ ٔك٥"، كاخلةمكح مج٤ح "يبذيغ أر٩جة ".

ٝٮهل " مؿقٕح " ٚإ٩٭ة ٩سؿة كٕٝخ ٦جذؽأ، كٝؽ قٮغ االثذؽاء ث٭ة إث٭ة٦٭ة، ك٦ٕىن ذلػٟ أف املػذلك٥ الظاِد فيْ:  
أك د٤ٞي٢ النيٮع، كأ٩خ ػجري ثأف اإلث٭ػةـ ٝىؽ اإلث٭ةـ ث٭ؾق اجل١ؿة، كل٥ يس٨ هل ٗؿض يف ابليةف كاتلٕيني 

ٝؽ يسٮف ٨٦ ٦ٞةوؽ ابل٤٘ةء أال دؿل أ٫٩ ال يؿيؽ مؿقٕح دكف مؿقٕح، ك٬ؾا ٦ٕىن ٝىؽ اإلث٭ةـ اذلم ذ٠ػؿق 
النةرح. كا٥٤ٔ أف االقتن٭ةد ث٭ؾا ابليخ ال يذ٥ إال ىلع ركايح مؿقػٕح ثتنػؽيؽ الكػني ٦ٛذٮظػح، كبؿٕٚ٭ػة 

ثتنؽيؽ الكني م١كٮرة، ك٦ٕ٪ة٬ة الؿص٢ اذلم ٚكؽ مٮؽ ٔي٪ػ٫، كىلع ٬ػؾا كدٛكري٬ة ث٧ة ذ٠ؿ٩ة، كٝؽ ركيخ 
٬ٮ مؿقٕح، أم ابلٮ٬ح الكةثٜ مؿقػٕح،  اوٞؽيؿ/دؿكل ثةلؿٚٓ كاجلىت، ٚؿٕٚ٭ة ىلع أ٩٭ة ػرب ٦جذؽأ دمؾكؼ، ك

ف ك٩ىج٭ة ىلع أ٩٭ة وٛح بلٮ٬ح يف ابليخ الكةثٜ ٨٦ ثةب الٮوٙ ثةملٛؿد، كال مة٬ؽ يف ابليخ ملة حن٨ ٚيػ٫ اآل
 ىلع إظؽل ٬ةدني الؿكايتني.

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  - 47 (1)
ؽق يٕؽق ٔؽة المغـة:    يف ٦ٞػح  ءكاتلػة –)أكدل( ٢ٕٚ الزـ ٦ٕ٪ةق ٤٬ٟ. )٦ٞح( ظت، ك٫٤ٕٚ ك٫ٞ٦ ي٫ٞ٧ ٦ٞح ٠ٔٮ

٧ػخ ثةملكػري. )ا٣ْٕػ٨( ٠ٕؽة كز٩ح كحنٮ٧٬ػة. )اقػذ٤ٞخ( ٩٭ٌػخ ك٬ -كيه الٮاك  -ٔٮض ٨ٔ ٚةء اللك٧ح 
 الؿظي٢ كالكٛؿ، ك٬ٮ ثٛذط ا٣ٕني ٬٪ة.

يٞٮؿ/ إ٫٩ ورب ىلع قٛؿ أظجةث٫، كجترل ظني أزتمٮا الؿظي٢؛ كلٮال ذلٟ الىرب اذلم أثؽاق كد٧كٟ ث٫ الـىعٍ::  
 ٣ْ٭ؿ ٦٪٫ ٦ة ي٭٤ٟ بكبج٫ لك ٨٦ حيج٫ كيُٕٙ ٤ٔي٫.

ط. )اوػُجةر( ٦جذػؽأ، كاخلػرب دمػؾكؼ كصٮبػة دٞػؽيؿق/ )لٮال( ظؿؼ يؽؿ ىلع ا٦ذ٪ةع اجلٮاب لٮصٮد الرشاإلعـزاب:   
مٮصٮد. كٝٮهل )ألكدل( الالـ كإٝح يف صٮاب لػٮال، كأكدل/ ٕٚػ٢ ٦ػةض. )لك( ٚةٔػ٢ أكدل، كَل مٌػةؼ. ك)ذم( 

مٌةؼ. ك)٦ٞح( مٌةؼ إحل٫. )ملة( ّؿؼ ث٧ٕىن ظني ٦جين ىلع الك١ٮف يف دمػ٢ ٩ىػت ٦ذ٤ٕػٜ  ٬ٮمٌةؼ إحل٫، ك
ذ٢ٞ/ ٢ٕٚ ٦ةض، كاتلةء ل٤ذأ٩يػر. )٦ُةيػة٨٬( ٦ُةيػة/ ٚةٔػ٢ اقػذ٢ٞ، ك٦ُةيػة مٌػةؼ ثٞٮهل أكدل. )اقذ٤ٞخ( اق

 كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫، كاجل٤٧ح يف دم٢ صؿ ثإًةٚح ملة إحل٭ة. )ل٨ْٕ٤( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثةقذ٤ٞخ.
٫ ثٕؽ )لٮال(.  -٦ٓ ٠ٮ٫٩ ٩سؿة  -ٝٮهل )اوُجةر( ٚإ٫٩ ٦جذؽأ الظاِد فيْ:   ٫ ٦جذؽأ كٝٔٮ  كاملكٮغ لٮٝٔٮ



 

 االبتــــداء 046

 ػرٍي يًف  ٣ٕرشون/اثلٌة  وا ٕى ػرٍيه ذى ٓى ثٕؽى ٚةًء اجلـاًء؛ ٠ٞٮهل٥/ ) إًٍف ذى٬ىتى خى أٍف دٞ
بىةًط(  .(1)الؿِّ

 /اثلٌة٣ر وا٣ٕرْشون .) ٢ه ٝىةا٥ًه ىؿىصي ـي االثذؽاًء، حنٮ )ل  أٍف دؽػ٢ى ىلع اجل١َّؿًة ال
 /أٍف دسٮفى ثٕؽى )ز٥( اخلرًبيح، حنٮ ٝٮهًل/ الؿٌاثٓ وا٣ٕرْشون 
ــٌح  -48 ــحٌ َمــ٥ْ َع٧ٌ ــُؿ وََػة٣َ ــة َصِؿي َٟ يَ ــ َ ــةرِيَ   ل َن ِٔ  ٌ ــْخ َقَ ــْؽ َظ٤ََج ــْؽََعُء َٝ َٚ(2) 

 

ي  /-ثـ٩ح ٠ذةب  -٬ٮ احل٧ةر، كالؿبةط  /-ثٛذط ٚك١ٮف -٬ؾا ٨٦ أ٦سةؿ ا٣ٕؿب، كا٣ٕري  (1) نؽ ث٫ ادلاثح، كيٞةؿ/ ٦ة ت
ؽق. ُٝٓ ا٣ْيب ربة٫َ، كيؿيؽكف ُٝٓ ظجةتل٫، يرضب ٍٞ ٛى ٌٙ ثً ر ىلع ا٣ٕٮض ٔ٪٫، ٚحيكذىؼى ؽى   ٦سال ل٤يشء يٞي

 ب.ؿة ل١ٮ٫٩ كإٝة ثٕؽ ا٣ٛةء الٮإٝح يف صٮاكاالقتن٭ةد ث٫ يف ٝٮهل )ٕٚري( ظير كٝٓ ٦جذؽأ ٦ٓ ٠ٮ٫٩ ٩س 
 ٭ضٮ صؿيؿا، كٝج٫٤ ٝٮهل/يابليخ ل٤ٛؿزدؽ  - 48 (2)

٩ٌـــــ٫ُ 
َ
ٍب ِِل يَـــــة َصِؿيـــــُؿ ٠َأ

َ
 َمـــــ٥ْ ٦ِـــــ٨ْ أ

 
ـــــــــةرِ   اُج َ َ٭ ْو ِقَ

َ
ــــــــــ٧َُؿ املَضـــــــــٌؿةِ أ َٝ 

 َورَِث املــــــَمرَِم َقثِــــــًؿا َعــــــ٨ْ َقثِــــــؿٍ  
 

ــــــةرِ   ــــــٮِم ََٚؼ ِح لُكٌ يَ َٕ ــــــل ِق ٌِ ــــــْؼ٥ُ ا ًَ 
)املضؿة( ثةب الك٧ةء، كٝي٢/ يه ا٣ُؿيٜ ا٣يت تكري ٦٪٭ة ال١ٮا٠ت. )ادلقيٕح( اجلٛ٪ح، أك املةاؽة ال١جرية، المغة:   

ؼة٦ذ٭ة/ ٠٪ةيح ٨ٔ ال١ؿـ؛ ألف ذلٟ يؽؿ ىلع ٠رثة األك٤ح اذلي٨ ي٤ذٛٮف ظٮهلة. )ٚػؽاعء( يه املػؿأة ا٣ػيت  ًك
أوةب رص٤٭ة ا٣ٛؽع ٨٦ ٠رثة مني٭ة كراء اإلثػ٢،  أٮصخ إوجٕ٭ة ٨٦ ٠رثة ظ٤ج٭ة، كيٞةؿ/ ا٣ٛؽاعء يه ا٣يت

كا٣ٛؽع/ زيٖ يف ا٣ٞؽـ ثح٪٭ة كبني الكةؽ، كٝةؿ اث٨ ٚةرس/ ا٣ٛؽع أٮصةج يف املٛةو٢ ٠أ٩٭ة ٝػؽ زا٣ػخ ٔػ٨ 
كيه اجلةٝح ا٣ػيت أَت ٤ٔي٭ػة ٦ػ٨  -ث٥ٌ ا٣ٕني امل٭٤٧ح كٚذط النني  -أ٦ة٠٪٭ة. )ٔنةرم( ا٣ٕنةر/ مجٓ ٔرشاء 

ٕ٭ة ٔرشة أم٭ؿ، كيف  .[8]اتل١ٮيؿ/  ﴾ڀ  ٺ  ٺ  ﴿اتلزني٢ ال١ؿي٥/  ًك
)ز٥( ْيٮز أف دسٮف اقذٛ٭ة٦يح، كأف دسٮف ػربيح. )٧ٔح( ْيٮز ٚي٭ة كيف )ػة٣ح( املُٕٮٚح ٤ٔي٭ة اإلعزاب:  

٧ػح/ د٧يػزي هلػة،  احلؿٌلت اثلالث/ أ٦ة اجلؿ ًٕٚل أف "ز٥" ػربيح يف دم٢ رٚٓ ٦جذؽأ، كػربق مج٤ح )ظ٤جخ( ٔك
اجلىت ًٕٚل أف "ز٥" اقذٛ٭ة٦يح يف  ؿكر ٧٠ة ٬ٮ ٤ٕ٦ٮـ، كػة٣ح/ ٦ُٕٮؼ ٤ٔي٭ة، كأ٦ةكد٧يزي ز٥ اخلربيح دل

٧ح/ االقػذٛ٭ة٦يح ٦٪ىػٮب ٧٠ػة ٬ػٮ  "زػ٥"د٧يزي هلة، كد٧يزي  دم٢ رٚٓ ٦جذؽأ، كػربق مج٤ح "ظ٤جخ" أيٌة، ٔك
 ٤ٕ٦ٮـ، كػة٣ح ٦ُٕٮؼ ٤ٔي٭ة،

حب٤جػخ أك ٦ٕٛػٮؿ ٤ُ٦ػٜ اعم٤ػ٫ ٜ الؿٚٓ ًٕٚل أف ز٥ ػربيح أك اقذٛ٭ة٦يح يف دم٢ ٩ىت ّؿؼ ٦ذ٤ٕػ كأ٦ة 
كمج٤ح  "ظ٤جخ" اآليت، كىلع ٬ؾي٨ يسٮف ٝٮهل "٧ٔح" ٦جذؽأ، كٝٮهل. )لٟ( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ٩ٕخ هل،

ْيٮز أف دسٮف  -ىلع ٦ة ٔؿٚخ  -"ٝؽ ظ٤جخ" يف دم٢ رٚٓ ػربق، كد٧يزي " ز٥" ىلع ٬ؾا الٮص٫ دمؾكؼ، كيه 
 = دسٮف اقذٛ٭ة٦يح ٚيٞؽر د٧يزي٬ة ٦٪ىٮبنة.ػربيح ٚيٞؽر د٧يزي٬ة دلؿكرا، كْيٮز أف 
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ة، ك٦ػة لػ٥ٍ أذ٠ػٍؿقي  ٕن ٟى إىل جىيِّٙ كزالزني مًٮ كٍٝؽ أٍجىهى ثٕيي املذأػؿي٨ى ذل
. ، أك أل٫َّ٩ ٣حفى ثىعيطو ٫ً إىل ٦ة ذ٠ؿدي٫ي ، لؿصٔٮ  ٦٪٭ة أقُٞذ٫ي

 
 

 

 

٤ػح لىػٛح ٧ٔػح، كأوػ٢ ز٤ح هلة ٧٠ة ظؾؼ وٛح خلة٣ح ممةزك)ٚؽاعء( وٛح خلة٣ح، كٝؽ ظؾؼ وٛح ٧ٕ٣ح ممة   =
اللُكـ ٝج٢ احلؾٚني )ز٥ ٧ٔح لٟ ٚؽاعء، كًل٥ ػة٣ح لٟ ٚؽاعء(  ٚعؾؼ ٨٦ األكؿ لك٧ح ٚػؽاعء كأزبذ٭ػة يف 

اذلم أزبذ٫ يف اآلػؿ، ك٬ؾا رضب ٨٦  س٢ى ٦ً  ذ٭ة يف األكؿ، ٚعؾؼ ٨٦ لك  اثلةين، كظؾؼ ٨٦ اثلةين لك٧ح لٟ كأزب
 ابلؽيٓ يك٧ي٫ أ٢٬ ابلالٗح "االظذجةؾ".

٭ة ثٕؽ )ز٥( اخلربيػح،  -ٝٮهل )٧ٔح( ىلع ركايح الؿٚٓ ظير كٕٝخ ٦جذؽأ الظـاِد فيـْ:     ٦ٓ ٠ٮ٩٭ة ٩سؿة لٮٝٔٮ
ٔػؿاب أف "٧ٔػح" ىلع أم الٮصػٮق مٮوػٮٚح ٠ؾا ٝةؿ النةرح ا٣ٕال٦ح، كأ٩خ ػجري ثٕؽ ٦ة ذ٠ؿ٩ػةق لػٟ يف اإل

ث٧ذ٤ٕٜ اجلةر كاملضؿكر ك٬ٮ ٝٮهل "لٟ" كبػ"ٚؽاعء" املعؾكؼ اذلم يؿمؽ إحل٫ كوػٙ ػة٣ػح ثػ٫، كىلع ٬ػؾا ال 
يسٮف املكٮغ يف ٬ؾا ابليخ كٝٮع اجل١ؿة ثٕؽ "ز٥" اخلربيح، كإ٧٩ة ٬ٮ كوٙ اجل١ؿة، كحبسخ ٔػ٨ مػة٬ؽ 

 ، كال مكٮغ ٚي٫ قٮل ذلٟ، ٥٤ٚ أكٜٚ ل٤ٕسٮر ٤ٔي٫.ٚي٫ االثذؽاء ثةجل١ؿة ثٕؽ ز٥ اخلربيح
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ــــ َ  ْن دُ
َ
ــــةرِ أ ْػَج

َ
ْوــــ٢ُ يِف اْ

َ
 ٌػؿَاوَاْ

 
َرا (128) ِؽي٥َ إْذ ال رَضَ ْٞ  وََصــــــٌٮُزوا اْوَـــــــ

 
ٙه يف املٕىنى ل٧٤جذؽ ٟى ألفَّ اخلربى كو ، أاألو٢ي دٞؽي٥ي املجذؽأ كدأػريي اخلرًب؛ كذل

ٟى ٣بفه أك حنٮقي، ىلع ٦ة  ، كْيٮزي دٞؽي٫٧ي إذا ل٥ حيى٢ٍ ثؾل ًٙ َّٜ اتلأػريى اكلٮو ٚةقذع
، كٝىة يٍؽه ؾى قحجني، ٚذٞٮؿ )ٝىةا٥ًه زى ٪ٍؽى ، كخى يٍؽه اًر زى يًف ادلَّ ، كى يٍؽه ٜه زى ٤ً ُى ٍ٪ ثيٮقي ٦ي

ى
، كأ يٍؽه ثيٮقي زى

ى
ا٥ًه أ

ـً  ـً اخلرًب اجلةا ٓي دٞؽ ٪٦ /  ٦ؾ٬تى ال١ٮٚينيى
ـً ثٌٕ٭٥ٍ أفَّ ٓى يف الك ك( كٍٝؽ كٝ ٧ٍؿه خى

 ، ، ٚإفَّ ثٌٕ٭٥ٍ ٢ٞ٩ى اإلمجةعى ػ ٨٦ ابلرصينيى اتلأػرًي ٔ٪ؽى ابلرصينيى كٚي٫ ٩ْؿه
يٍؽه  -كال١ٮٚينيى  ة ٣حفى ىلع صٮاًز ) يًف دىارًقً زى ٞن ًٓ ٨ٔ ال١ٮٚينيى ٤ُ٦ ٢ي امل٪ ٍٞ ٪ٚ  )

يٍؽه  ٓى ال١ٮٚيٮفى اتلٞؽي٥ى يف ٦س٢ً )زى ٪٥ٍٕ٩ ٦ ، ا ٝةؿى ثٌٕ٭٥ٍ، كٚي٫ً حبره ، ١٬ؾى ثىعيطو
، كإحل ٟى ٓى ٨٦ ذل ؛ إذ ال ٦ة٩ ُّٜ اجلٮازي (  كاحل ٜه ٤ً ُى ٍ٪ ثٮقي ٦ي

ى
يٍؽه أ ثٮقي،كزى

ى
ـى أ ٝىة يٍؽه  ، كزى ٫ً أمةرى ٝىةا٥ًه

 ٨ٍ ٍن٪يٮءه ٦ى ( ك٦٪٫ ٝٮهل٥ٍ/ )مى ٍيؽه ثٞٮهًل )كصٮَّزكا اتلٞؽي٥ إٍذ ال رضرىا( ٚذٞٮؿ/ )ٝىةا٥ًه زى
( ك٦٪٫ ٝٮهلي/ يٍؽه ثٮقي زى

ى
ـى أ ٝىة ـه، ك) ( ٚػ)٨٦(/ ٦جذؽأ، ك)من٪ٮء(/ ػربه ٦ٞؽ ىٍن٪ىؤيؾى  ي

ـ٫ُ ٦َـ٨ْ ٠ُْ٪ـَخ وَاِظـَؽهُ  -49  ٦
ُ
ــًجة   َْٝؽ زَِك٤َْخ أ ــةَت ٦ُْ٪تَِن ــؽِ َوَ  َق

َ
ــْؿز٨ُِ اْ  (1)يِف ثُ

 

 ظكةف ث٨ زةثخ األ٩ىةرم./ملسو هيلع هللا ىلصرقٮؿ اهلل ابليخ لنةٔؿ  - 49 (1)
)زس٤خ أ٫٦( ٬ٮ ٨٦ اثللك، ك٬ٮ ٚٞؽ املؿأة كدل٬ة. )٦٪تنجة( اع٣ٞة داػال. )ثؿز٨ األقؽ( خم٤ج٫، كمج٫ٕ المغة:   

ػؿايب/ )ا٣ػربز٨/ ال١ػٙ ثؿاز٨، ٦س٢ ثؿٝٓ كبؿاٝٓ، كا٣رباز٨ ل٤كجةع ث٧زن٣ح األو ةثٓ لإلنكةف، كٝػةؿ اثػ٨ اأٔل
 ثس٧ةهلة ٦ٓ األوةثٓ(.

)ٝؽ( ظؿؼ حتٞيٜ. )زس٤خ( زس٢/ ٢ٕٚ ٦ةض، كاتلةء دػةء اتلأ٩يػر. )أ٦ػ٫( أـ/ ٚةٔػ٢ زس٤ػخ، كأـ اإلعزاب:  
مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫، كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كٚة٫٤ٔ يف دم٢ رٚٓ ػرب ٦ٞػؽـ. )٦ػ٨( اقػ٥ مٮوػٮؿ ٦جذػؽأ 

)كاظؽق( كاظؽ  ٠٪خ( اكف/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، كاتلةء ٧ًري املؼةَت اق٫٧ ٦جين ىلع ا٣ٛذط يف دم٢ رٚٓ.مؤػؿ. )
كاق٧٭ة كػرب٬ة ال دمػ٢ هلػة وػ٤ح املٮوػٮؿ  ػرب اكف، ككاظؽ مٌةؼ، كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫، كاجل٤٧ح ٨٦ "اكف"

ٮازا دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد اذلم ٬ٮ ٨٦. )كبةت( الٮاك اعَٛح، ثةت/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، كاق٫٧ ٧ًري مكترت ٚي٫ ص
 إىل ٨٦. )٦٪تنجة( ػرب ثةت. )يف ثؿز٨( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧٪تنت، كبؿز٨ مٌةؼ. ك)األقؽ( مٌةؼ إحل٫.

 = 
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ـه، ك ) أثػٮق  ، ك)ٝؽ زس٤خ أ٫٦(/ ػػربه ٦ٞػؽ  مؤػؿه
ه
ٚػ )٨٦ ٠٪خ كاظؽق( ٦جذؽأ

 ٦٪٤ُٜ زيؽ(، ك٦٪٫ ٝٮهل/
ـــةرٍِب  -51 ـــ٫ُ ٦ِـــ٨ْ حُمَ  ٦

ُ
ٍٟ ٦َـــة أ ـــ  إىِل َم٤ِ

 

ــة٬ِؿُهْ   ــٌت دَُى ــْخ َُكَْل ــٮهُ، َواَل َق٩َ ث
َ
 (1)أ

 

، ك)٦ة أ٫٦ ٨٦ دمػةرب(/  مؤػؿه
ه
ـه، ك٩ٞػ٢ى النػ ٚػ)أثٮق(/ ٦جذؽأ ٙي ػػػربه ٦ٞػؽ ؿي

ؿينيى كال١ػٮٚينيى ىلع صػٮاًز ػالكٕةداًت ٬جحي اهلل اث٨ي النضؿم اإلمجةعى ٨٦ ابلى أثٮ
ٟى ٔػ٨  ٦٪ىة ٩ٞػ٢ى اخلػالًؼ يف ذلػ ، كٍٝؽ ٝؽَّ ؛ ك٣حفى ثىعيطو دٞؽي٥ً اخلرًب إذىا اكفى مج٤حن

.  ال١ٮٚينيى
 

 

 

ٝٮهل )ٝؽ زس٤خ أ٫٦ ٨٦ ٠٪خ كاظؽق( ظير ٝؽـ اخلرب، ك٬ٮ مج٤ح "زس٤خ أ٫٦" ىلع املجذؽأ ك٬ٮ الظاِد فيـْ:    =
كإف كٝػٓ  -يٕٮد ىلع املجذؽأ املذأػؿ، كق٭٢ ذلػٟ أف املجذػؽأ "٨٦ ٠٪خ كاظؽق" كيف مج٤ح اخلرب املذٞؽـ ٧ًري 

ا  ث٧زن٣ح املذٞؽـ يف ال٤ِٛ، ٚإف ردبذ٫ اتلٞؽـ ىلع اخلرب ٧٠ػة دػؿل يف ثيػخ اجلػة٥ّ كيف ٤ُ٦ػٓ رشح  -٦ذأػؿن
ٮع.   املؤ٣ٙ هلؾا املًٮ

 ٬ؾا ابليخ ٨٦ لك٧ح ل٤ٛؿزدؽ ي٧ؽح ث٭ة الٮحلؽ ث٨ ٔجؽ امل٤ٟ ث٨ مؿكاف. - 51 (1)

ىيٍت( ب(ةرِ )حُم  المغة:   . اق٥ رص٢، كًلؾا )لكي
 )إىل م٤ٟ( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "أقٮؽ ٦ُييت" يف ثيخ قةثٜ ىلع ثيخ النة٬ؽ، ك٬ٮ ٝٮهل/اإلعزاب:  

ٌلـــــــِت  ُِ ُقـــــــٮُق ٦َ
َ
ْوِ ، َعَ٪ـــــــةَدْوِ ، أ

َ
 رأ

 
ِــــــؿُهْ   ةٍب َصَؿاا َٕ ــــــ ــــــٌ ٍُم ِو ْوــــــٮاِت ٬َ

َ
 ثَأ

٥ ٦ة، كأـ مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. )٨٦ دمةرب( صةر كدلػؿكر )٦ة( ٩ةٚيح د٢٧ٕ ٢٧ٔ ٣حف. )أ٫٦( أـ/ اق  
٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب"٦ة" كمج٤ح "٦ة" ك٧ٕ٦ٮحل٭ة يف دم٢ رٚٓ ػرب ٦ٞؽـ. )أثٮق( أثٮ/ ٦جذؽأ مؤػؿ، كأثٮ مٌةؼ 
كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫ كمج٤ح املجذؽأ كػربق يف دم٢ صؿ وٛح مل٤ٟ. )كال( الٮاك اعَٛح، ال ٩ةٚيػح. )اك٩ػخ( اكف/ 

٦ةض ٩ةٝه، كاتلةء دةء اتلأ٩ير. )لكيت( اق٥ اكف. )دىة٬ؿق( دىة٬ؿ/ ٕٚػ٢ مٌػةرع مؿٚػٮع ثةلٌػ٧ح ٢ٕٚ 
ا٣ْة٬ؿة، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازا دٞؽيؿق/ "يه" يٕٮد إىل لكيت، كال٧ٌري ابلةرز ٦ٕٛػٮؿ ثػ٫، كاجل٤٧ػح 

دمػ٢ صػؿ ٦ُٕٮٚػح ىلع  ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة٢ٔ كاملٕٛٮؿ يف دم٢ ٩ىت ػرب "اكف" كمج٤ح اكف كاق٧٭ة كػرب٬ػة يف
 مج٤ح الىٛح.

ـى ىلع املجذؽأ، ك٬ٮ ٝٮهل/ "أثٮق". الظاِد فيْ:   " ػربه دٞؽَّ ةربو ٫ ٨٦ً دمي ُّ٦
ي
إىل م٤ٟ أثٮق ٣حكخ  اوٞؽيؿ/كأف مج٤ح "٦ة أ

 أ٫٦ ٨٦ دمةرب.
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ـْءانِ  ـــ ــَذٮِي اُ  ــنَي يَْك ـــ٫ُ ِظ ْٕ  َٚة٦َْ٪ـ
 

ـــــةِدٌَلْ  َ َلـــــةنِ  (129) َٔ ـــْؿًٚة َو٩ُْكـــؿًا  ُٔ 
ـــؿَا  ـــ٢ُ َقَن اخلََج ـ ْٕ ِٛ ــة ا٣ ـــَؾا إَِذا ٦َ ٠َ 

 
ــــ٫ُ ٦ُْ٪ــــَعِْصَا (131) ٧َـة٣ُ ْٕ ْو  ُِٝىــــَؽ اْقذِ

َ
 أ
ْو َقَن ُمْكَ٪ــــــًؽا/ ذِلِْي الِم اثْذـِــــَؽا 

َ
 أ
 

ــــَؽا (131) ــــ٨ْ ِِل ٦ُ٪ِْض ــــْؽرِ، ٧َ٠َ ْو الزِِم الٌى
َ
 أ
/  -أٍك دأػريقً ٔ٪٫ي  أثةجلًَّْؿ إىل دٞؽي٫ً٧ ىلعى املجذؽ-ي٪ٞك٥ي اخلربي   ـو زالزحى أٝكػة

ٜى ذ٠ؿقي، كٝك٥ه ْيتي ٚي٫ً دأػريي اخلػرًب،  ، كٍٝؽ قج ٝك٥ه ْيٮزي ٚي٫ً اتلٞؽي٥ي كاتلأػريي
 كٝك٥ه ْيتي ٚي٫ دٞؽي٥ي اخلرًب.

ػرًي، ٚؾ٠ؿى ٦ً 
ٍ
 آً/ مخكحى مٮ ٫ي ٪ٍ ٚأمةرى ث٭ؾقً األثيةًت إىل اخلرًب الٮاصًت اتلأ

٨٦ املجذػؽأ كاخلػرًب ٦ٕؿٚػحن أك ٩سػؿةن وػةحلحن جل٤ٕ٭ػة لكٌّ أٍف يسٮفى  اٌْوُم/
جى  ، كال ٦ي

ن
ى ٦جذؽأ ػ٢ي ٦ًػ٨ٍ نيِّ ٌى ٍٚ

ى
٢ي ٨ٍ٦ً زىيٍػؽو أ ٌى ٍٚ

ى
، كىأ ٮؾى ػي

ى
 ل٧٤جذؽأ ٨٦ًى اخلرًب، حنٮ )زىيٍؽه أ

 
ى
ٟى لٍٮ ٝؽ٦ذ٫ي ٤ٞٚػخى )أ ا كحنٮقً؛ أل٩َّ ٧ٍؿوك( كال ْيٮزي دٞؽي٥ي اخلرًب يف ٬ؾى ، خى ػٮؾى زىيٍػؽه ػي

٧ٍؿو   ٨ٍ٦ً خى
٢ي ٌى ٍٚ

ى
٢ي ٨ٍ٦ً زىيٍؽو  ككأ ٌى ٍٚ

ى
، كأ٩ػخى دؿيػؽي أٍف يسػٮفى أ

ن
ـي ٦جذػؽأ ( لػاكفى املٞػؽَّ

ـى ػػربه صػةزى؛  ؿُّ ٤ٔي٫ً، ٚإٍف كيًصؽى دحلػ٢ه يػؽؿُّ ىلع أفَّ املذٞػؽ ػربنا، ٨ٍ٦ً ٗرًي دحل٢و يؽي
ـي اخلرًب ك٬ٮ ( ٚيضٮزي دٞؽُّ حى ٛى ٪ًي ٙى أثٮ ظى ٟى )أثٮ ييٮقي ـه أفَّ  ٠ٞٮل أثٮ ظ٪يٛحى ػ أل٫َّ٩ ٤ٕ٦ٮ

، ك٦٪٫ي ٝٮهلي/ ٙى ، ال تنبي٫ي أيًب ظ٪يٛحى ثأيًب يٮق ٙى ثأيًب ظ٪يٛحى  املؿادى تنبي٫ي أيب يٮق
ــــة -51 ــــة، َوَ َ٪ةُتَ٪ ْ َ٪ةاَِ٪

َ
ــــٮ أ ــــة َ ُ٪ ــؽِ   َ ُ٪ٮ٩َ ِٔ ــةُِم اْثَة ــةُء الؿَّللَص ٪َ ْ

َ
ــٮ٨ٌ٬ُ أ ٪ُ َ(1) 

 

ٕػةين نكت مجةٔح ٬ؾا ابليخ ل٤ٛؿزدؽ، كٝةؿ ٝٮـ/ ال ي٥٤ٕ ٝةا٤ػ٫، ٦ػٓ مػ٭ؿد٫ يف ٠ذػت اجلعػةة كأ٬ػ٢ امل - 51 (1)
يني.  كا٣ًٛؿ

كب٪ٮ مٌةؼ. كأث٪ػةء  )ث٪ٮ٩ة( ث٪ٮ/ ػرب ٦ٞؽـ، كب٪ٮ مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. )ث٪ٮ( ٦جذؽأ مؤػؿ،اإلعـزاب:   
ث٪ةت/ ٦جذؽأ أكؿ، كب٪ةت   )أث٪ةا٪ة( مٌةؼ إحل٫، كأث٪ةء مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. )كب٪ةد٪ة( الٮاك اعَٛح، ٨٦

ؽأ زةف، كب٪ٮ مٌةؼ كالٌػ٧ري مٌػةؼ إحلػ٫. )أث٪ػةء( ػػرب مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. )ث٪ٮ٨٬( ث٪ٮ/ ٦جذ
املجذؽأ اثلةين، كمج٤ح املجذؽأ اثلةين كػربق يف دم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ األكؿ، كأث٪ةء مٌػةؼ. ك)الؿصػةؿ( مٌػةؼ 

 = إحل٫. )األثةٔؽ( وٛح ل٤ؿصةؿ.
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ـه، ك)ث٪ٮ أث٪ةا٪ ؛ ألفَّ املؿادى احلسػ٥ي ىلع ثػيًن ٚٞٮهلي )ث٪ٮ٩ة( ػربه ٦ٞؽ  مؤػؿه
ه
ة( ٦جذؽأ

 ك٣حفى املؿادي احلس٥ى ىلع ثجي٭٥ٍ ثأ٩َّ٭٥ ٠جيًن أث٪ةاً٭٥. أث٪ةاً٭٥ٍ ثأ٩َّ٭٥ٍ ٠جىجًي٭٥ٍ،

ـى  واثلٌة / ـى(  ٚٞػة يٍؽه ٝىػة ٕنة ل٧ٌرًي املجذؽأ  مكترتنا، حنٮ )زى أٍف يسٮفى اخلربي ٕٚالن راٚ
ر (  ىلع أٍف / ػربه ٨ٔ زيػ(1)كٚة٫٤ٔي املٞؽَّ يٍػؽه ـى زى ، كال ْيػٮزي اتلٞػؽي٥، ٚػال يٞػةؿي )ٝىػة ؽو

ة،  ا، كا٢ٕٛ٣ي ػربنا ٦ٞؽ٦ن  مؤػؿن
ن
ـى، ٚػال يسٮفى )زيؽ( ٦جذؽأ ث٢ٍ يسٮفي )زيؽ( ٚةٔالن ٣ٞػة

ٕنة ٣ْػة٬ؿو   راٚ
يسٮفي ٨٦ ثةًب املجذؽأ كاخلرًب، ث٢ ٨٦ ثةًب ا٢ًٕٛ٣ كا٣ٛة٢ًٔ، ٤ٚٮ اكفى ا٢ٕٛ٣ي

ثٮقي(
ى
ـى أ يٍؽه ٝىة ـى ذ٠ػؿي اخلػالًؼ يف  ػ حنٮ )زى (، كٍٝؽ دٞػؽَّ ـى أثٮقي زيؽه ؛ ٚذٞٮؿ )ٝىة ػ صةزى اتلٞؽي٥ي

، ٟى ة(  ٚيضٮزي أٍف  ذل اًف ٝىة٦ى يٍؽى ـى ٓى ا٢ٕٛ٣ي ٧ًرينا ثةرزنا، حنٮ )ال ٟى ْيٮزي اتلٞؽي٥ي إذىا رٚ كًلؾل
ا، ك)ٝة٦ػة( ػػربن   مػؤػؿن

ن
اًف( كيسٮف )الـيؽاف( ٦جذػؽأ يٍؽى ـى ة ال ؛ ٚذٞٮؿ )ٝىة٦ى ـى اخلربى ا دٞؽِّ

ـه. ٟى ٝٮ ٓى ذل ة، ك٦٪  ٦ٞؽ٦ن

ىا( يٞذيًض كصػٮب  فى اخلربى ٢ٍٕي اكى ًٛ ة ا٣ ا إذىا ٦ى ؾى / )٠ى ًٙ ا ٚٞٮؿي املى٪ِّ كإذىا ٔؿٚخى ٬ؾى
ٓى ًػ٧رينا  ، ثػ٢ إ٧َّ٩ػة ْيػتي دػأػريقي إذىا رٚػ ٟى ة، ك٣حفى ٠ػؾل ٞن ٌٍٕل ٤ُ٦ دأػرًي اخلرًب ا٣ٛ

ـ. أل٧٤جذؽ  مكترتنا، ٧٠ة دٞؽَّ
، حنػٮأٍف يسٮفى اخلربي دمى اثلٌة٣ر/ ( أك ثػإالَّ ة زيٍؽه ٝىةا٥ًه ػة  ٮرنا ثإ٧َّ٩ة، حنٮ )إج٧َّى )٦ى

رًصا(، ٚالى  ٪ٍعى ي ٦ي ةهلي ٧ى ٍٕ ( ك٬ٮى املؿادي ثٞٮهل )أك ٝيًىؽى اٍقًذ يٍؽه إاًلَّ ٝىةا٥ًه ْيٮزي دٞؽي٥ي )ٝػةا٥(  زى
ةًٔؿ/ ( مؾكذنا، ٠ٞٮًؿ النَّ ٓى )إالَّ  ىلع )زيؽ( يف املسة٣نًي، كٍٝؽ صةءى اتلٞؽي٥ي ٦

 

ٮ )ث٪ٮ أث٪ةا٪ة( ٦ٓ اقذٮاء املجذؽأ ٝٮهل )ث٪ٮ٩ة ث٪ٮ أث٪ةا٪ة( ظير ٝؽـ اخلرب ك٬ٮ )ث٪ٮ٩ة( ىلع املجذؽأ ك٬الظـاِد فيـْ:     =
ػكإ٧٩ة قةغ ذلػٟ لٮصػٮد ٝؿي٪ػح ٦ٕ٪ٮيػح تي  ،كاخلرب يف اتلٕؿيٙ، ٚإف الك ٦٪٭٧ة مٌةؼ إىل ٧ًري املذلك٥  نيِّ ٕى

ك٬ػٮ اذلم دػؾ٠ؿ -املجذؽأ ٦٪٭٧ة، ٚإ٩ٟ ٝؽ ٔؿٚخ أف اخلرب ٬ٮ دمٍ ا٣ٛةاؽة، ٧ٚة يسٮف ٚي٫ أقةس ا٣تنػبي٫ 
 ٚ٭ٮ اخلرب. -اجل٤٧ح ألص٫٤

 راد ثةملٞؽر ٬٭٪ة املكترت ٚي٫.أ (1)
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َٟ انلٌـَعلَ  -52  ْْصُ يُـْؿدََ  ـةَربَّلل ٬َـ٢ْ إاٌِل ثِـ
 

ـٌٮُُم؟  َٕ َٟ امل ٤َْلـ َٔ ٤َْلِ٭٥ْ؟ َو٬َـ٢ْ إاٌِل  َٔ(1) 
 

. ـى اخلربى ( ٚٞؽَّ ٟى  األو٢ي ) ك٢ٍ٬ املٕٮؿي إالَّ ٤ٔي

ـي اال الؿٌاثٓ/ (  أٍف يسٮفى ػربنا ملجذؽأ  ٍٝؽ دػ٤ٍخ ٤ٔي٫ً ال يٍػؽه ٝىػةا٥ًه ـى ى ثذؽاًء، حنٮ )ل
ا( ٚػال ْيػٮزي دٞػؽي٥ي اخلػرًب ىلع ك٬ٮي املنةري إحل ـً اثًٍذؽى ا ذلًم ال ٫ً ثٞٮهًل/ ) أٍك اكفى مك٪ؽن

 

ابليخ ل٧١٤يخ ث٨ زيؽ األقؽم، ك٬ٮ النةٔؿ املٞؽـ، ا٣ٕةل٥ ث٤٘ةت ا٣ٕؿب، اخلجري ثأية٦٭ة، كأظؽ مٕؿاء  - 52 (1)
مرض املذٕىجني ىلع ا٣ٞعُة٩يح، كابليخ ٨٦ ٝىيؽة هل ٨٦ ٝىةاؽ تكُل اهلةم٧يةت ٝةهلة يف ٦ؽح ثين ٬ةمػ٥، 

 كأكهلة ٝٮهل/
ــــــ٥ٍ  َٔ ــــــ٢ْ  اَل ٬َ

َ
ــــــ٢ُ؟ أ ٦َّلل

ّ
يِــــــ٫ِ ٦َُذأ

َ
 يِف َرأ

 
جـِــــ٢ُ؟  ْٞ ــــَؽ اإِلَقــــةَءةِ ٦ُ ْٕ  َو٬َــــ٢ْ ٦ُــــْؽثٌِؿ َ 

)٥ٔ( ا٣ُٕل ذ٬ةب ابلرص ٨٦ ا٣ٕيجني مجيٕة، كال يٞةؿ ُٔل إال ىلع ذلٟ، كيٞػةؿ ملػ٨ ًػ٢ ٔ٪ػ٫ كصػ٫ المغة:   
٧يح. )٦ؽثؿ( ٬ٮ يف األو٢ ٨٦ كالؾ ٝٛةق، كيؿاد ٦٪٫ ٥، كاملؿأة ٧ٔيةء ٔك اذلم يٕػؿض  الىٮاب/ ٬ٮ أُٔل، ٔك

ٔ٪ٟ كال يجةحلٟ. )املٕٮؿ( دٞٮؿ/ ٔٮ٣خ ىلع ٚالف، إذا ص٤ٕذ٫ ق٪ؽؾ اذلم د٤ضأ إحل٫، كص٤ٕخ أمػٮرؾ لك٭ػة 
 ثني يؽي٫، كاملٕٮؿ ٬٭٪ة مىؽر ٦يِل ث٧ٕىن اتلٕٮي٢.

)ية رب( ية/ ظؿؼ ٩ؽاء، رب/ ٦٪ةدل ٦٪ىٮب ثٛذعح ٦ٞؽرة ىلع ٦ة ٝج٢ يةء املذلك٥ املعؾكٚح ا٠ذٛػةء اإلعـزاب:   
٦ة ٝج٤٭ة. )٢٬( ظؿؼ اقذٛ٭ةـ إ٩سةرم داؿ ىلع اجليف. )إال( أداة اقتس٪ةء م٤٘ةة. )ثٟ( صةر كدلؿكر  ثسرس

٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ. )اجلرص( ٦جذؽأ مؤػؿ. )يؿدىج( ٢ٕٚ مٌةرع ٦جين ل٧٤ض٭ػٮؿ، ك٩ةاػت ا٣ٛةٔػ٢ 
ثٞٮهل "يػؿدىج"، كمج٤ػح  ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازا دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد ىلع "اجلرص" كْيٮز أف يسٮف "ثٟ" ٦ذ٤ٕٞة

"يؿدىج" ٦ٓ ٩ةات ٚة٫٤ٔ املكترت ٚي٫ يف دم٢ رٚٓ ػرب. )٤ٔي٭٥( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ يف املٕىن ثةجلرص ك٣سػ٨ 
الى٪ةٔح دأثةق، ملة ي٤ــ ٤ٔي٫ ٨٦ ا٣ٛى٢ ثني ا٣ٕةم٢ ك٧ٕ٦ٮهل ثأص٪يب، هلؾا ْي٢ٕ ٦ذ٤ٕٞػة ثػػ"يؿدىج". )ك٬ػ٢( 

ة اقتس٪ةء م٤٘ةة. )٤ٔيٟ( صةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕػٜ ث٧عػؾكؼ ػػرب ظؿؼ اقذٛ٭ةـ د٨٧ٌ ٦ٕىن اجليف. )إال( أدا
 ٦ٞؽـ. )املٕٮؿ( ٦جذؽأ مؤػؿ.

ٕني مػؾكذنا، كٝػؽ اكف الظاِد فيْ:   ٝٮهل )ثٟ اجلرص( ك)٤ٔيٟ املٕٮؿ( ظير ٝؽـ اخلرب املعىٮر ثإال يف املًٮ
تن٭ةد ثٞػٮهل/ "ثػٟ ٨٦ ظ٫ٞ أف يٞٮؿ/ ٢٬ يؿدىج اجلرص إال ثٟ، ك٢٬ املٕٮؿ إال ٤ٔيٟ. كأ٩خ ػجري ثأف االق

اجلرص" ال يذ٥ إال ىلع أذجةر أف اجلةر كاملضؿكر ػرب ٦ٞؽـ، كاجلرص ٦جذؽأ مؤػؿ، ٚأ٦ة ىلع أذجةر أف اخلرب ٬ٮ 
ملة حن٨ ٚي٫، كيسٮف النة٬ؽ يف اجل٤٧ح اثلة٩يػح كظػؽ٬ة.  مج٤ح "يؿدىج" ٚال مة٬ؽ يف اجل٤٧ح األكىل ٨٦ ابليخ

جةرة النةرح دٛيؽ ذلٟ، ٚإ٫٩ دؿؾ ذ٠ؿ كٝػؽ ٧٤ٔػخ أف  ،االقتن٭ةد ثةجل٤٧ح األكىل الظذ٧ةهلػة كص٭ػة آػػؿ ٔك
 -٧٠ة ذ٠ؿق النػةرح  -قٍٞ االقذؽالؿ ث٫، كاحلس٥ بنؾكذ ٬ؾا اتلٞؽي٥ إَالٝة  ادلحل٢ إذا اظذ٢٧ كص٭ة آػؿ

٬ٮ رأم مجةٔح اجلعةة، ٚأ٦ة ٧٤ٔةء ابلالٗح ٚيٞٮلٮف/ إف اك٩خ أداة ا٣ٞرص يه "إ٧٩ة" ل٥ يكٖ دٞػؽي٥ اخلػرب إذا 
٧٠ة يف ٬ؾق ا٣ٕجػةرة وػط  "إال"ف ٦ٞىٮرا ٤ٔي٫، كإف اك٩خ إداة ا٣ٞرص "إال" ٚإف ٝؽ٦خ اخلرب كٝؽ٦خ ٫ٕ٦ اك

 اتلٞؽي٥؛ ألف املٕىن املٞىٮد ال يٌيٓ؛ إذ دٞؽي٥ "إال" ٫ٕ٦ يبني املؿاد.
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، كٝػٍؽ صػةءى اتلٞػؽي٥ي  ـً ـى االثذؽاًء هلة وؽري اللُك (؛ ألفَّ ال يٍؽه ـى ى ؛ ٚال دٞٮؿ/ )ٝىةا٥ًه ل ـً الالَّ
ةًٔؿ/  مؾكذنا، ٠ٞٮًؿ النَّ

ــةهُلُ  -53 ــٌؿ َػ ــ٨ْ َصِؿْي ــَخ، َو٦َ ْ٩
َ َْ ــةِِل   َػ

 

ــ٢ِ   ــٮَااَل َقَ٪ ْػ
َ
ــُؿِم اْ ــ َء َويَْك َٕ  (1)ا٣

 

ـه. ةيل( ػربه ٦ٞؽ  مؤػؿه  ك)ػى
ه
 ٚػ )أل٩خ( ٦جذؽأ

 

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  - 53 (1)
ؿؼ ػالنػ /-ثٛذط ا٣ٕني امل٭٤٧ح ممؽكدا-"د٧ي٥"، كيؿكل أيٌة "ٔٮيٙ". )ا٣ٕالء(  )صؿيؿ( يؿكل يف ماك٫٩المغـة:   

ى  ً يؿىض، كأ٦ة يف املؿدجح ٚيٞةؿ/ ٔال ي٤ٕػٮ، ٦سػ٢ قػ٧ة  يف املاكف يًٕل، ٦س٢ ريض كالؿٕٚح، كٝي٢/ ٬ٮ مىؽر يلعى
 يك٧ٮ ق٧ٮا.

 )ػةِل ٩ْخ( يٮز ٚل٫ إٔؿاثةن/ اإلعزاب:  
٬ٮ مٌةؼ كيةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫، كالالـ لالثذؽاء. ك"أ٩خ" ػرب املجذؽأ، أف يسٮف "ػةؿ" ٦جذؽأ، ك أظؽ٧٬ة 

ؿاب  -كٚي٫  مؾكذ ٨٦ ظير دػٮؿ الالـ ىلع اخلرب، ٦ٓ أ٩٭ػة ػةوػح ثػةدلػٮؿ ىلع  -ىلع ٬ؾا الٮص٫ ٨٦ اإٔل
 املجذؽأ. 

نػةرح أف يسٮف "ػةيل" ػربا ٦ٞػؽ٦ة، ك"أل٩ػخ" ٦جذػؽأ مػؤػؿا، ك٬ػؾا الٮصػ٫ ٬ػٮ اذلم ٝىػؽ ال وزة٩ل٭٧ة/ 
االقتن٭ةد ثةبليخ ٨٦ أص٫٤، ك٣حف مةذا ٨٦ اجل٭ػح ا٣ػيت ذ٠ؿ٩ة٬ػة أكال، كإف اكف ٚيػ٫ النػؾكذ اذلم ذ٠ػؿق 

 النةرح، كقججح٪٫ ٔ٪ؽ اللُكـ ىلع االقتن٭ةد.
"ك٨٦" الٮاك لالقتب٪ةؼ، ٨٦/ اق٥ مٮوٮؿ ٦جذؽأ. )صؿيؿ( ٦جذؽأ. )ػةهل( ػةؿ/ ػرب املجذػؽأ اذلم ٬ػٮ صؿيػؿ،  

ٌةؼ إحل٫، كاجل٤٧ح ٨٦ صؿيؿ كػربق ال دم٢ هلة و٤ح املٮوٮؿ. )ي٪٢( ٢ٕٚ مٌػةرع كػةؿ مٌةؼ كال٧ٌري م
تنبي٭ة ل٧٤ٮوٮؿ ثةلرشط، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازا دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد إىل "٨٦". )ا٣ٕالء( ٦ٕٛٮؿ صــ 

اعَٛح، يسػؿـ/ ث٫ حل٪٢، كمج٤ح ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة٢ٔ كاملٕٛٮؿ يف دم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ، ك٬ٮ "٨٦". )كيسؿـ( الٮاك 
كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازا دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد إىل "٨٦". )األػٮاال( ٝػةؿ  ٢ٕٚ مٌةرع ٦ُٕٮؼ ىلع "ي٪٢"

ا٣ٕيين/ ٬ٮ ٦ٕٛٮؿ ث٫، ك٬ػٮ ثٕيػؽ لك ابلٕػؽ، كال يكػٮغ إال ىلع أف يسػٮف يسػؿـ مٌػةرع أكػؿـ ٦ججيػة 
"األػٮاال" د٧يػزيا/ إ٦ػة ىلع ٦ػؾ٬ت  ل٧٤ض٭ٮؿ، كاألٍكىل أف يسٮف ٝٮهل/ "يسؿـ" مٌةرع ٠ؿـ كيسٮف ٝٮهل

زااؽة ىلع ٦ة ٝةهل ابلرصػيٮف  "أؿ" ال١ٮٚيني اذلي٨ ْيٮزكف دػٮؿ "أؿ" املٕؿٚح ىلع اتل٧يزي، كإ٦ة ىلع أف دسٮف
 يف ٝٮؿ النةٔؿ/

جْ  َِ ْٛ ـــَو َٔ ـــَف يَة َقلْ ـــَخ انلٌ  ؿوـــ٨ْ َع٧ْ ـــُف 
كيف ابليػخ  .ف املجذػؽأ ٦ذىػ٢ ثػالـ االثذػؽاء مػؾكذاٝٮهل "ػةيل أل٩خ" ظير ٝؽـ اخلػرب ٦ػٓ أالظاِد فيـْ:    

 .دٮصي٭ةت أػؿل
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ـً  اخلةِمف/ / ٠أقػ٧ةًء االقػذٛ٭ة ـً  هلي وؽري الػلُك
ي
، حنػٮ (1)أٍف يسٮفى املجذؽأ

، كال ْيػٮزي  ، ك)٦٪ضػؽا(/ ظػةؿه ، ك)يل(/ ػػربه
ه
ا ( ٚػػ)٨٦(/ ٦جذػؽأ ٪ًٍضؽن ٨ٍ يًل ٦ي )٦ى

 (. ٨ ٦٪ضؽا(؛ ٚال دٞٮؿ )يل ٦ى ٨دٞؽي٥ي اخلرًب ىلع )٦ى 
 

 

 

ني؛  /ٝٮؿ اجلة٥ّ/ )أك الزـ الىؽر( (1)  إ٦ة الزٌم ث٪ٛك٫ و٬ٮ أر ٕح/الزـ الىؽر ىلع ٩ٔٮ

ا(. .1  )٦ة( اتلٕضجيح حنٮ ٝٮلٟ )٦ة أظك٨ زيؽن
 أق٧ةء االقذٛ٭ةـ ٧٠ة ٦س٢ اجلة٥ّ. .2
 أق٧ةء الرشط حنٮ )٨٦ ي٥ٞ أ٥ٝ ٫ٕ٦(. .3
 ربيح حنٮ )ز٥ ٔجيؽ لـيؽ(.)ز٥( اخل .4
ـه و٬ٮ أر ٕح/   وإ٦ة الزم ث٘

٨ٍ يف ادلار  (. .1 ـي ٦ى  لك اق٥ أًيٙ إىل اق٥ اقذٛ٭ةـ حنٮ ) ٗال
 لك اق٥ أًيٙ إىل الرشط حنٮ ) ٗالـ ٨٦ ي٥ٞ أ٥ٝ ٫ٕ٦ (. .2
ة ثةلرشط حنٮ ) اذلم يػأدحين  .3 لك اق٥ أًيٙ إىل ز٥ اخلربيح حنٮ ) ٦ةؿ ز٥ رص٢ ٔ٪ؽؾ ( أك اكف منج٭ن

در٥٬ ( ٚإف املجذؽأ ٬٪ة منج٫ ثةق٥ الرشط ٧ٕ٣ٮ٫٦ كاقذٞجةؿ ا٢ٕٛ٣ اذلم ثٕؽق، كًلٮ٩ػ٫ قػبجنة؛ كهلػؾا ٫٤ٚ 
 دػ٤خ ا٣ٛةء يف اخلرب ٧٠ة دؽػ٢ يف اجلٮاب.

رتف ثالـ االثذؽاء كٝؽ  .4 ٕنة أذربقلك اق٥ ٝا ٓ.  إماكف مكذٞال  ٦ٓ اجلة٥ّ مًٮ  إدػةهل يف ٬ؾا املًٮ
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ـــؿْ  ََ ـــ٥ٌ، َوِن َو ـــِؽي ِدْر٬َ ٪ْ ِٔ ـــُٮ   َوَصْ
 

ُم اخلََجــْؿ  (132) ـــــــؽ  َٞ ـٌَم  عِل٫ِ َت  ٦َــــ٤َْذـ
 
 

ـــؿُ  ٧َــ ٌْ ـــ٤َْل٫ِ ُم ـ َٔ ـــةَد  َٔ ــَؾا إَِذا  ٠َ 
 
 

ـًة خُيَْجـ (133)  ـؿُ ِم٧ٌــة ث٫ِِ َعْ٪ـ٫ُ ٦ُجِلـــــ٪ــــ
ـــَذٮ  ـــَؾا إَِذا يَْك ــــؿَا٠َ  ِصُت اْوٌْىِؽيــ

 
 

ـَا (134) ـــ ـــ٫ُ ٩َـِىــ ٧ِْ٤ذـ َٔ ــ٨ْ  ـــ٨َ ٦َ يْ
َ
 / ٠َأ

ثَـــَؽا 
َ
ْم أ  وََػــرَبَ ال٧َْعُىـــٮرِ َٝـــــؽَّلل

 
ـــة إاٌل اّتَجـــةعُ  (135) ْظـ٧َــــــَؽا / ٧َ٠َـــة نَلَ

َ
 أ

أمةرى يف ٬ؾقً األثيةًت إىل ا٣ٞك٥ً اثلَّة٣ًر، ك٬ٮ كصٮبي دٞؽي٥ً اخلػرًب، ٚػؾ٠ؿى  
/ ن٫َّ٩ ْي ٓى  تي يف أربًٕح مٮاً

ـي اخلػرًب، كاخلػربي  اٌْوُم/  ٩سؿةن ٣حفى هلة مكٮغه إال دٞػؽ
ي
أٍف يسٮفى املجذؽأ

اًر امؿأةه(، ٚيضتي دٞؽي٥ي اخلػرًب  يًف ادلَّ ، كى ٢ه ؾى رىصي ٪ٍؽى ًٔ ، حنٮ ) ّؿؼه أك صةره كدلؿكره
ٓى  ٬٪ىة، ٚال اًر( كأمج ةه يًف ادلَّ

ى
أ (، كال )امؿى ؾى ٪ٍؽى ًٔ ٢ه  / )رىصي اجلُّعػةةي كا٣ٕػؿبي ىلع  دٞٮؿي

ٍؿ... َى يًل كى ، كى ٥ه ٪ًٍؽم ًدر٬ٍى ًٔ ٍٮ  حنى ، كإىل ٬ؾا أمةرى ثٞٮهًل/ )كى ٟى ًٓ ذل (، ٚػإٍف اكفى ابليخ٦٪
ػ٢ه  ٪ٍػًؽم رىصي ًٔ ٪ٍػًؽم(، ك) ًٔ ٙه  ًؿيٍػ ّى ػ٢ه  ل٤٪١ؿًة مكٮغه صةزى األمػؿاًف، حنػٮ )رىصي

.") ٙه ًؿي  ّى
 ىلع ٧ًريو يٕٮدي ىلع يش اثلٌـة /

ي
اًر  ءو أٍف ينذ٢٧ى املجذؽأ يف اخلرًب، حنػٮ )يًف ادلَّ

ـءه ٦ػ٨  اًر، ك٬ٮ صػ ٓه إىل ادلَّ ، كال٧ٌريي املذى٢ي ث٫ً راص
ه
ةًظجي٭ة(  ٚىةظجي٭ة/ ٦جذؽأ وى

اًر(؛ خلػال يٕػٮدى الٌػ٧ريي ىلع  ػةًظجي٭ة يًف ادلَّ اخلرًب، ٚال ْيٮزي دأػريي اخلرًب، حنٮ )وى
. ة كردجحن ْن  ٦ذأػؿو ٣ٛ

ا إً  ؾى
ٟى ك٬ؾا مؿاد املى٪ٙ ثٞٮهل/ ) ٠ى ... ابليخ(  أم/ ٠ؾل ؿي ٧ى ٌٍ ٤ىي٫ًٍ مي ٔى دى  ذىا اعى

 / ، ١ٚأ٫َّ٩ ٝةؿى
ي
، ك٬ٮ املجذؽأ ْيتي دٞؽي٥ي اخلرًب إذىا اعدى ٤ٔي٫ً م٧ٌؿه ممة خيربي ثةخلرًب ٔ٪٫ي

ا اعدى ٤ٔي٫ً ٧ًريه ٨٦ املجذؽأ، ك٬ؾقً ٔجةرةي اث٨ي ٔىٛٮرو يف ثًٕي 
ْيتي دٞؽي٥ي اخلرًب إذى
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؛ ألفَّ  ٟى )يًف  ٠ذج٫ً، ك٣حكٍخ ثىعيعحو ةًظجي٭ة( إ٧َّ٩ة ٬ٮى اعاؽه ىلع  ال٧ٌريى يف ٝٮل ارًوى ادلَّ
دى  ًٙ )اعى ٚنة دمؾكٚنة يف ٝٮًؿ املى٪ِّ رى مٌة ـءو ٨٦ اخلرًب، ال ىلع اخلرًب، ٚيججيًغ أٍف دٞؽِّ ص
البًًك٫( ز٥َّ ظؾؼى املٌةؼى ػ اذًلم ٬ٮ مالبف ػ  دى ىلعى مي ا إذىا اعى ؾى ٤ىي٫ًٍ(  اتلٞؽيؿ )٠ى ٔى

٤ىي٫ًٍ(.كأٝي٥ى املٌ ٔى دى  ا إًذىا اعى ؾى
ِي )٠ى ، ٚىةرى ال٤ٛ  ةؼي إحل٫ً ػ ك٬ٮ اهلةءي ػ ٦ٞة٫٦ي

ا( كٝٮهل/ بٍؽن ًة ٦ًس٤ٍي٭ة زي ى اتل٧ٍَّؿى ةًظجي٭ة(  ٝٮهل٥/ )ىلعى اًر وى ٟى )يًف ادلَّ  ك٦س٢ي ٝٮل
54-  ِٟ ــ ٬َةثُ

َ
ِٟ  أ ــ ِ ــة ث ــَ اًل، َو٦َ ــْؽَرةٌ  إِْص ُٝ 

 

ــ٢ْءُ   ، َو٣ِكــ٨ْ ِم ٌ ــنْيٍ  َقَ ــةَع  (1) َظجِحُجَ٭
 

ـه، كال ْيٮزي دأػريقي؛ ألفَّ  ، ك)م٢ء ٔني(/ ػربه ٦ٞؽ  مؤػؿه
ه
ٚػ)ظجحج٭ة(/ ٦جذؽأ

ال٧ٌريى ٦ذى٢ه ثةملجذؽأ  ػ ك٬ٮ )٬ة( ػ اعاؽه ىلع )ٔني( ك٬ٮ ٦ذى٢ه ثةخلرًب، ٤ٍٚٮ ٤ٝخى 
. ة كردجحن ْن ٧ريي ىلعى ٦ذأػؿو ٣ٛ ٌَّ  )ظجحج٭ة م٢ء ٔني( اعدى ال

 

جلىيت ث٨ ريةح األكرب، كنكج٫ -٪٭٥ أثٮ ٔجيؽ ابل١ؿم يف رشظ٫ ىلع األ٦ةيل ٬ؾا ابليخ ٝؽ نكج٫ ٝٮـ ٦ - 98 (1)
 ك٦٪٭٥ اث٨ ٩جةدح املرصم يف ٠ذةث٫ "رسح ا٣ٕيٮف" إىل دل٪ٮف ثين اعمؿ ٨٦ أثيةت أكهلة ٝٮهل/ -آػؿكف

ــــــ ــــــة َرٌ  ــــــُخ يَ ــــــْ ٣َِت َو٩َةَديْ ٌوُم ُق
َ
 ةهُ أ

 
ـــــَخ َظِكـــــحُجَ٭ة  ْ٩

َ
ـــــ٥ٌ أ ـُ ـــــىَل،  ِقـــــ يَلْ ْٛ  نلَ

ُِٛؿو٫َ٩ُ َدََع ا  ْ٘  ملْعِؿُمــــــــــٮَن اهلل يَْكــــــــــَذ
 

ـــــــة  ـــــــ٧َىٌح ُذ٩ُٮُ َ٭ ْن دُ
َ
ــــــة أ ــــــَح يَْٮ٦ً  ث١ٌ٧َِ

 )أ٬ةثٟ( ٨٦ اهليجح، كيه املؼةٚح. )إصالال( إْٔة٦ة ٣ٞؽرؾ.المغة:   
إين أل٬ةثٟ كأػةٟٚ، ال الٝذؽارؾ يلع، ك٣س٨ إْٔة٦ة ٣ٞؽرؾ؛ ألف ا٣ٕني د٧ذ٤ئ ث٨٧ حتج٫ ٚذعىػ٢ الــىعٍ::   

 .امل٭ةثح
)أ٬ةثٟ( أ٬ةب/ ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبة دٞؽيؿق/ أ٩ة، كال٧ٌري ابلػةرز املذىػ٢ عزاب: اإل 

٦ٕٛٮؿ ث٫، ٦جين ىلع ال١رس يف دم٢ ٩ىت. )إصالال( ٦ٕٛٮؿ ألص٫٤. )ك٦ة( الٮاك كاك احلةؿ، ك٦ة/ ٩ةٚيح. )ثػٟ( 
ػؽرة، أك ث٧عػؾكؼ صةر صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ. )ٝؽرة( ٦جذؽأ مؤػؿ. )يلع(  ٜ ٞث كدلؿكر ٦ذ٤ٕ

٩ٕخ ٣ٞؽرة. )ك٣س٨( ظؿؼ اقذؽراؾ. )م٢ء( ػرب ٦ٞؽـ، كم٢ء مٌةؼ. ك)ٔني( مٌػةؼ إحلػ٫. )ظجحج٭ػة( ظجيػت/ 
٧ري مٌةؼ  إحل٫. ٦جذؽأ مؤػؿ، كظجيت مٌةؼ كاٌل

 -)ظجحج٭ة(  ك٬ٮ ٝٮهل -ٝٮهل/ )م٢ء ٔني ظجحج٭ة( ٚإ٫٩ ٝؽـ اخلرب ك٬ٮ ٝٮهل )م٢ء ٔني( ىلع املجذؽأ الظـاِد فيـْ:     
٦ٓ أ٩ٟ د٥٤ٕ أف ردجػح  -الدىةؿ املجذؽأ ث٧ٌري يٕٮد ىلع مالبف اخلرب، ك٬ٮ املٌةؼ إحل٫، ٤ٚٮ ٝؽ٦خ املجذؽأ 

٣ٕةد ال٧ٌري اذلم ادى٢ ثةملجذؽأ ىلع ٦ذأػؿ ٣ْٛة كردجح، كذلػٟ ال ْيػٮز، ل١٪ػٟ ثذٞػؽي٧ٟ  -اخلرب اتلأػري 
 ٫ اتلأػري، ك٬ؾا صةاـ، كال إماكؿ ٚي٫.اخلرب ٝؽ رصٕخ ال٧ٌري ىلع ٦ذٞؽـ ٣ْٛة كإف اك٩خ ردبذ



 

057 

ٗي  ىبى  ٧ري ٚي٫ً اعاؽه ىلعى كٍٝؽ صؿىل اخلالؼي يف صٮاًز )رضى ٌَّ ٓى أفَّ ال ا( ٦ يٍؽن ٫ي زى ٦ي الى
اًر(  ٧ٚة  ةًظجي٭ة يًف ادلَّ ًٓ )وى ة أ٥٤ٔي ػ يف ٦٪ ، كل٥ ْيًؿ ػالؼه ػ ٚي٧ى ة كردجحن ْن ٦ذأػؿو ٣ٛ

، ٤ٚيذأم٢.   ا٣ٛؿؽي ثح٪ى٭٧ة  ك٬ٮ ّة٬ؿه
٧ريي امرتٌلى  ٌَّ ة ادَّى٢ى ث٫ ال ٧ريي ك٦ى ٌَّ يف ا٣ٕةم٢ً يف كا٣ٛؿؽي ثح٪٭٧ة أفَّ ٦ة اعدى ٤ٔي٫ ال

ةًظجي٭ة(  ٚإفَّ ا٣ٕةم٢ى ٚي٧ة ادَّى٢ى  اًر وى ا(  خبالًؼ مكأ٣ًح )يًف ادلَّ يٍؽن ٫ي زى ٦ي ٗيالى ىبى  مكأ٣ًح )رضى
ٙه  ٧ريي خمذ٤ ٌَّ ة اعدى ٤ٔي٫ً ال ٧ري ك٦ى ٌَّ   .(1)ث٫ً ال

، ك٬ٮ املؿادي ثٞٮهل/ ) اثلٌة٣ر/ ـً ىٍكذىٮًصتي  أٍف يسٮفى اخلربي هل وؽري اللُك ا ي ا إًذى ٠ًؾى
، ك)أي٨(/  مؤػؿه

ه
يٍؽه (، ٚػ)زيؽ(/ ٦جذؽأ ٍح٨ى زى

ى
ا(  حنٮ )أ ؛  ػربه  اتٍلٍَّىًؽيؿى ـه، كال يؤػؿي ٦ٞؽ

٧ٍ٤ًذى٫ي  ٔى  ٨ٍ ٍح٨ى ٦ى
ى
ٟى )أ ، كًلؾل ـً ـى هلي وؽري اللُك (؛ ألفَّ االقذٛ٭ة ٚال دٞٮؿ/ )زيؽه أي٨ى

، ك )٧٤ٔذ٫ ٩ىريا( و٤حي   مؤػؿه
ه
ـه، ك)٨٦(/ ٦جذؽأ ٨ٍ "٩ىًىرينا ( ٚػ)أي٨(/ ػربه ٦ٞؽ  ".٦ى

اًر إال  الٌؿاثٓ/ ػة يًف ادلَّ ، ك٦ى يٍؽه ار زى  دمىٮرنا، حنٮ )إ٧َّ٩ًة يًف ادلَّ
ي
أٍف يسٮفى املجذؽأ

.) مٍحىؽى
ى
ىة إًالَّ ادِّجةعي أ

ة جلى ( ك٦س٫٤ )٦ى يٍؽه  زى
 

 

 

كأيٌة ٚإف املٕٛٮؿ ٝؽ دٞؽـ ىلع ا٣ٛة٢ٔ ٠سريا يف قٕح اللُكـ، ظىت حل٨ْ أف ردبذ٫ ٝؽ وةرت اتلٞؽـ، خبالؼ  (1)
ػة، كاحلسػ٥ يف مؿدجػح  -كإف دٞؽـ ىلع املجذؽأ أظية٩ة  -اخلرب، ٚإ٫٩  ال يذىٮر أظؽ أف ردبذ٫ اتلٞؽـ؛ ل١ٮ٫٩ ظ٧١ن

١ٮـ ٤ٔي٫ ابلذح. كأيٌة ٚإف ا٣ٛة٢ٔ كا٢ٕٛ٣ املذٕؽم مجيٕػة ينػٕؿاف ثػةملٕٛٮؿ، ٚػاكف املٕٛػٮؿ اتلأػؿ ٨ٔ املع
املجذػؽأ إف أمػٕؿ ثػةخلرب لػ٥ ينػٕؿ ث٧ػة  اكملذٞؽـ، خبالؼ اخلرب املذى٢ ث٧جذؽا٫ ٧ًري يٕٮد ىلع مالبك٫، ٚإف

 يالبف اخلرب اذلم ٬ٮ مؿصٓ ال٧ٌري.
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ـٌ ٧َ٠َـــــــــة ِ ٤َـــ٥ُ َصــةا ْٕ  وََظـــْؾُم ٦َــة ُق
 

ــَؽ٧َ٠ُة( (136) ٪ْ ِٔ ــَؽ )٦َــ٨ْ  ْٕ ــٌؽ( َ  ــٮُُم )َزْي ُٞ  َت
َٙ وَ   ( ِ  صــٮَاِب )٠َْلــ ْٙ ُــ٢ْ )د٩َـِـ  (1)َزْيــٌؽ(ٝ 

 
ـــؿِْم  (137) ـ ُٔ ـــ٫ إِذ  ِي َعْ٪ ْ٘ ــُذ ْيٌؽ اْق ـَ ـــ َٚ 

 
/ صٮازنا، أك كصٮبنة، ٚؾ٠ؿى  ٌّ ٨٦ املجذؽأ  كاخلرًب إذىا دؿَّ ٤ٔي٫ً دحل٢ه حيؾؼي لكي

ػ٨ٍ  / )٦ى ة  يف ٬ؾي٨ً ابلحذنًي احلؾؼى صٮازنا؛ ٧ٚسةؿي ظؾًؼ اخلرًب أٍف يٞةؿى ٧ى ٠ي ٪ٍػؽى ًٔ )
ػجي  ؿىٍصػخي ٚىػإًذىا الكَّ ة( ك٦س٫٤ي ػ يف رأمو ػ )ػى

٩ى ٪ٍؽى ًٔ يٍؽه  (  ٚذٞٮؿ/ )زيؽ( اتلٞؽيؿ )زى ٓي

جي (2)اتلٞؽيؿ /) ٚىإًذىا الكَّ ؿي ًٔ ة (  ٝةؿى النَّ ةرًضه  ٓي ظى

ـــة -55 ـــَخ ث٧َِ ْ٩
َ
ـــَؽ٩َة، وَأ ٪ْ ِٔ ـــة  ـــ٨ُ ث٧َِ ُٙ   َصْ ـــ َْذ٤ِ ُِ ُي 

ْ
ـــؿٌأ ـــَؽَ) َراٍض، وَال ٪ْ ِٔ(3) 

 

/ املؿض املالزـ (1) ٩ٙى . ٝٮهل )د٩ٙ( أم ادلَّ ٙه جى ٙه كٝٮـ دى جى ٙه كامؿأة دى جى . كرص٢ دى حه ٛى ً٩ ٙه كامؿأة دى ً٩  . يٞةؿ/ رص٢ دى

يه  /)إذا( يف ٬ؾا املسةؿ كحنٮق تكُل "إذا ا٣ٛضةايح" كل٧٤ٕ٤ةء ٚي٭ة ػالؼ/ أيه ظؿؼ أـ ّؿؼ  كاذليػ٨ ٝػةلٮا (2)
االقػ٥  ص٤ٕ٭ػة ػػربا ٦ٞػؽ٦ة، كصٕػ٢ يه ّـؿم /٨٧ٚ ٝةُم ّؿؼ اػذ٤ٛٮا/ أيه ّؿؼ ز٦ةف أـ ّؿؼ ماكف 
ػؿصخ ٚيف كٝخ ػػؿكِّ  -ىلع دٞؽيؿ أ٩٭ة ّؿؼ ز٦ةف  -املؿٚٮع ثٕؽ٬ة ٦جذؽأ مؤػؿا، كًلأف ا٣ٞةا٢ ٝؽ ٝةؿ 

ػؿصخ ٚيف ماكف ػؿكِّ األقؽ، كال ظؾؼ ىلع ٬ػؾا الٮصػ٫  -ىلع دٞؽيؿ أ٩٭ة ّؿؼ ماكف  -األقؽ، أك ٝةؿ 
 ً  ٫.يٍ ٌٞ نً ب
ػؿصخ ٚإذا األقػؽ مٮصػٮد،  اوٞؽيؿ/ؾكؼ، كص٢ٕ االق٥ املؿٚٮع ثٕؽ٬ة ٦جذؽأ ػربق دم و٨٦ ٝةُم/ يه ظؿم  

 أك ظةرض، أك حنٮ ذلٟ. ك٬ؾا الٮص٫ ٬ٮ اذلم ٔ٪ةق النةرح ثٞٮهل/ )يف رأم(. 
 -٬ؾا ابليخ نكج٫ اث٨ ٬نةـ ال٤ؼِل كاث٨ ثؿم إىل ٧ٔؿك ث٨ امؿئ ا٣ٞحف األ٩ىةرم، كنكػج٫ ٗري٧٬ػة  - 55 (3)

أظؽ ٚعٮؿ النٕؿاء يف اجلة٤٬يح، ك٬ٮ الىٮاب، ك٬ٮ  إىل ٝحف ث٨ اخلُي٥ -ا٣ٕجةيس يف ٦ٕة٬ؽ اتل٪ىيه ك٦٪٭٥ 
 أكهلة ٝٮهل/ ٨٦ ٝىيؽة هل،

ٍُ ا ِ  ُٚٮاـ٧َــــــــةَُم َٚة٩ـْـــــــَرٌد اخل٤َـِـــــــل  َْصَ
 

ـــــٮا؟  ُٛ ـــــ٥ْ َوَق ٩ٌ٭
َ
ـــــْٮ ا َ ـــــْلِ٭٥ْ ل َ٤ َٔ ـــــةَذا  ٦َ 

 ٬ٮ وةظت ا٣ٞىيؽة ا٣يت أكهلة ٝٮهل/  -ثةخلةء املٕض٧ح  -كٝحف ث٨ اخلُي٥   

ــــــؿادِ  َّلَل ــــــؿُِم َرْقــــــ٧ًة َق ْٕ َت
َ
 املــــــَؾا٬ِِت  أ

 
ــــِت؟  ِٙ َرا٠ِ ــــ َ َمٮِٝ ـْ ــــ ــــة َ  ــــَؿةَ وَْظًن ٧ْ َٕ ِ ٣ 

 
= 
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  ٔ٪ؽ٩ة راًٮف(.اتلٞؽيؿ/ )حن٨ ث٧ة 
ٮى  ( أم/ )٬ي يٍؽه ( ٚذٞٮؿ/ )وعيطه ٙى زى يٍ / )٠ى ك٦سةؿي ظؾًؼ املجذؽأ أٍف يٞةؿى
 .) ًعيطه ٮى وى ٩ىة، كى٬ي ٪ٍؽى ًٔ يٍؽه  / )زى (. كإٍف مبخى رصظخى ثس٢ِّ كاظؽو ٦٪٭٧ة ٤ٞٚخى ًعيٍطه وى

٨ٍ  [:8 ]ٚى٤خ/ (1)﴾مت  ىت  يت   جثمث  ىث  يث  حج﴿ك٦س٫٤ي ٝٮهلي دٕةىل/  أم/ ٦ى
ةحلن  ٢٧ًى وى ٤ىيٍ٭ة.ٔى ٔى دي٫ي  ةءى إًقى

ةءى ٚى قى
ى
٨ٍ أ ٦ى ًك٫ً، كى ٍٛ ٤ي٫ي جًلى ٧ى ٕى  ة ذى

٧ة، ٠ٞػٮهًل  ال٣ًح ٤ٔي٭ى ؾؼي اجلـآًف ػ أٔين املجذؽأ كاخلرب ػ لرلَّ / كٍٝؽ حيي ٝي٢ى
ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ﴿دٕػػةىل/ 

 

ذٞةد، كأو٢ مج٫ٕ أرآء، ٦س٢ )قيٙ كأقيةؼ كزٮب كأزٮاب(،المغة:   = كٝؽ ٤ٞ٩ٮا ا٣ٕػني  )الؿأم( أراد ث٫ ٬٪ة األ
 ـ/ أٔٛةؿ(.ٝج٢ ا٣ٛةء، ٚٞةلٮا/ آراء، ٧٠ة ٝةلٮا يف مجٓ )ثرئ/ آثةر( كيف مجٓ )را٥/ آراـ(، ككزف )آراء كآثةر كآرا

 اوٞؽيؿ/)حن٨( ٧ًري ٦٪ٛى٢ ٦جذؽأ، ٦جين ىلع ال٥ٌ يف دم٢ رٚٓ، كػربق دمؾكؼ دؿ ٤ٔي٫ ٦ة ثٕؽق، كاإلعزاب:  
حن٨ راًٮف. )ث٧ة( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثؾلٟ اخلرب املعؾكؼ. )ٔ٪ؽ٩ة( ٔ٪ؽ/ ّؿؼ ٦ذ٤ٕٜ ث٧عػؾكؼ وػ٤ح 

٪ؽ مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. )ك أ٩خ( ٦جذؽأ. )ث٧ػة( صػةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕػٜ "٦ة" املضؿكرة دمال ثةبلةء، ٔك
٪ػؽ مٌػةؼ  ثٞٮهل "راض" اآليت. )ٔ٪ؽؾ( ٔ٪ؽ/ ّؿؼ ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ و٤ح "٦ة" املضؿكرة دمػال ثةبلػةء، ٔك

٧ري املؼةَت مٌةؼ إحل٫. )راض( ػرب املجذؽأ اذلم ٬ٮ "أ٩خ". ك)الؿأم خمذ٤ٙ( ٦جذؽأ كػربق.  ًك
ًيٜ املٞػةـ اظرتازا ٨ٔ ا٣ٕجر كٝىؽا لالػذىةر ٦ٓ  -رب ٝٮهل/ )حن٨ ث٧ة ٔ٪ؽ٩ة( ظير ظؾؼ اخلالظاِد فيْ:  
 . ػرب املجذؽأ اثلةين ٤ٔي٫ ٨٦ ٝٮهل "حن٨ ث٧ة ٔ٪ؽ٩ة" كاذلم ص٢ٕ ظؾ٫ٚ قةا٘ة ق٭ال دال٣حي  -

ؿط، ػ)٨٦(/ اق٥ رشط صةزـ يف دم٢ رٚٓ ٦جذؽأ.)٢٧ٔ(/ ٢ٕٚ ٦ػةض، ك٬ػٮ يف دمػ٢ صػــ ٕٚػ٢ النػاإلعزاب:  (1)
يؿق ٬ٮ يؿصٓ إىل ٨٦. )وةحلة(/ ٩ةات ٦ٕٛػٮؿ ٤ُ٦ػٜ ٦٪ىػٮب، أم/ ٧ٔػ٢ كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازا دٞؽ

٧ٔال وةحلة. كْيٮز ص٢ٕ ٨٦ مٮوٮحلح ٦جذؽأ، كا٣ٛةء يف ٤ٚ٪ٛك٫ زااؽة، كاجلػةر كاملضػؿكر ٦ذ٤ٕٞػةف ثػةخلرب. 
ؿط، جلٛك٫/ صػةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕٞػةف خبػرب دمػؾكؼ ملجذػؽأ دمػؾكؼ ػ)٤ٚ٪ٛك٫(/ ا٣ٛةء كإٝح يف صٮاب الن

٫٤٧ جلٛك٫، كاجل٤٧ح االق٧يح يف دم٢ صــ صٮاب الرشط، كمج٤ح الرشط كصٮاث٫ يف دم٢ رٚٓ ػرب، ٕٚ اوٞؽيؿ/ك
كاهلةء يف جلٛك٫/ ٧ًري يف دم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫/ كإٔؿاب ٨٦ أقةء ٤ٕٚي٭ة، ٠إٔؿاب قةثٞذ٭ة، كالٮاك/ اعَٛػح 

 مج٤ح ىلع مج٤ح.
نة٬ؽ ا٣ٞؿآين ظؾؼ املجذؽأ ثٕػؽ ٚػةء اجلػـاء، أ٫٩ ْيٮز ظؾؼ املجذؽأ إف دؿ ٤ٔي٫ دحل٢، ٚيف الوجْ االستداله:  

يى٤ط أف يسٮف ٦جذؽأ؛ ذلا ٚ٪ع٨ حبةصح إىل ٬ؾا املجذؽأ حل١ػٮف  كادلحل٢ ىلع ذلٟ أف ا٣ٛةء داػ٤ح ىلع ٦ة ال
 اجلةر كاملضؿكر ػربا ٔ٪٫. 



 

 االبتــــداء 060

ؿو "أم/  [8]ا٣ُالؽ/  (1)﴾ې   ى ٍم٭ي
ى
زىحي أ ٨َّ زىالى تي٭ي ؽَّ ًٕ  ك٬ػٮ –املجذؽأ كاخلرب ٚعؾؼ  "،ٚى

ؿو " ٍم٭ي
ى
زىحي أ ٨َّ زىالى تي٭ي ؽَّ ًٕ ٭٧ة مٮٝٓ ٦ٛػؿد، دلال٣ح ٦ة ٝج٫٤ ٤ٔي٫، كإ٧٩ة ظي "؛ ٚى ؾٚة لٮٝٔٮ

كٝػٮهل/  .كا٣ْة٬ؿ أف املعؾكؼ ٦ٛؿد، كاتلٞػؽيؿ/ "كالػاليئ لػ٥ حيٌػ٨ ٠ػؾلٟ"
، كاألكىل أف [8]ا٣ُػالؽ/  ﴾ۈ  ۈ﴿، ٦ُٕػٮؼ ىلع [8]ا٣ُالؽ/  ﴾ې  ې   ى﴿

 .٥ٕ زيؽ ٝةا٥ "/ " ٥ٕ٩ " يف صٮاب " أزيؽ ٝةا٥ "  إذ اتلٞؽيؿ "٩ى ي٧س٢ ث٪عٮ ٝٮلٟ
 

 

 

٢ٕ مٌةرع ٦جين )كالاليئ(/ الٮاك/ ظؿؼ اقتب٪ةؼ. )الاليئ(/ اق٥ مٮوٮؿ يف دم٢ رٚٓ ٦جذؽأ. )يئك٨(/ ٚاإلعـزاب:   (1)
ىلع الك١ٮف الدىةهل ث٪ٮف ا٣جكٮة، كاجلٮف/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ػح ا٤ٕٛ٣يػح وػ٤ح املٮوػٮؿ. )٦ػ٨ 
املعيي(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ يئك٨. )٨٦ نكةاس٥(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٣ٕٛػ٢ يئكػ٨، كنكػةء/ 

)اردبذ٥(/ ٢ٕٚ ٦ػةض ٦جػين ىلع الكػ١ٮف  مٌةؼ، كًل٥/ ٧ًري يف دم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫. إف/ ظؿؼ رشط صةزـ.
الدىةهل ثذةء ا٣ٛة٢ٔ املذعؿًلح، كاتلةء/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاملي٥ ل٤ض٧ٓ، كا٢ٕٛ٣ اردبذ٥ يف دم٢ صػــ ٕٚػ٢ 
الرشط، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اثذؽاايح. )ٕٚؽد٭٨(/ ا٣ٛةء ظؿؼ كإٝح يف صٮاب الرشط، ٔؽد٭٨/ ٦جذؽأ مؿٚٮع، ك٨٬/ 

إحل٫. )زالزح(/ ػرب مؿٚٮع. ك٬ٮ مٌػةؼ. )أمػ٭ؿ(/ مٌػةؼ إحلػ٫ دلػؿكر، كاجل٤٧ػح  ٧ًري يف دم٢ صؿ مٌةؼ
ؿط كصٮاثػ٫ يف دمػ٢ رٚػٓ ػػرب ل٧٤جذػؽأ اذلم ٬ػٮ الػاليئ. ػؿط، كمج٤ػح النػػاالق٧يح يف دم٢ صــ صٮاب الن

الٮاك/ ظؿؼ ُٔٙ. الاليئ/ اق٥ مٮوٮؿ يف دم٢ رٚػٓ ٦جذػؽأ. )لػ٥(/ ظػؿؼ صػــ. )حيٌػ٨(/ ٕٚػ٢  )كالاليئ(/
يف دمػ٢  "حيٌػ٨"٦جين ىلع الك١ٮف الدىةهل ث٪ٮف ا٣جكٮة، كاجلٮف/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚةٔػ٢، كا٣ٕٛػ٢  مٌةرع

صــ ث٥٤، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ، كػرب الاليئ/ ٬ٮ مج٤ح اق٧يح، دٞؽيؿ٬ة/ )ٕٚؽد٭٨ زالزح أمػ٭ؿ( ك٬ػؾق 
ذؽأ "كالػاليئ" كػػربق ٦ُٕٮٚػح ىلع اجل٤٧ػح اجل٤٧ح يه ػرب ٨ٔ املجذؽأ "كالاليئ"، كاجل٤٧ح االق٧يح امل١ٮ٩ح ٨٦ املج

ؿاب. يهالرشَيح ا٣يت ٝج٤٭ة، ٚ  ٦س٤٭ة ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل
ػيط ذلػٟ/ أف الػاليئ يف ٝػٮهل/ أ٫٩وجْـ االسـتداله:      ظؾؼ يف اآليح املجذؽأ كاخلرب ٦ٕة؛ دلال٣ح ٦ة ٝج٤٭٧ة ٤ٔي٭٧ػة، كدًٮ

، كػربق دمؾكؼ، ك٬ٮ م١ٮف ٨٦ مج٤ح اق٧يح،  ﴾ې  ې   ى﴿
ه
 . ٕٚؽد٭٨ زالزح أم٭ؿ اوٞؽيؿ/ك٦جذؽأ
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ــَؽ لَــْٮال َ ِذًــة َظــْؾُم اخلَــرَبْ  ْٕ  َوَ 
 

ؿْ  (138) َٞ ــَذ ــنٍي َذا اْق ــهَّلل ي٧َِ ـــ٥ٌ َوِ  ٩َ  َظْذــ
  ْٓ ـــ ـــٮَم ٦َ ُ٭ ْٛ ـــْخ  ٦ ـــَؽ وَاٍو  َعٌلَ٪ ْٕ  َوَ 

 
(139) ) ْٓ ــَ٪ ــة َو ٍٓ َو٦َ ِ ــة٩ ـــ٢ِ )لُك  َو  ٧ِ٠َْســـ

ـــرَبَاَوَٝ   ـــٮُن َػ ــــةٍُم ال يَُك ـ٢َْ َظ ـــ  ج
 

ـــ٨ِ  (141) ـــ ــ٧ِؿَا َٔ ً
ُ
ــْؽ  أ ـــؿُهُ َٝ  اذِلي َػَج

ــ  ِ ــ٥ْ ـ٠ََوْ  َت
َ
ـــًبة وَأ ــَؽ ٦ُــِكل ْج َٕ  َٰ ا٣

 
ـــدَبْلِ  (141) ــــ٥ْ ِيَ حْ ـــة ثِةحل١َِــ ًَ ٌٜ ٦َ٪ُٮ ـــ   احَل

 
  / ٓى  ظةو٢ي ٦ة يف ٬ؾقً األثيةًت أفَّ اخلربى ْيتي ظؾ٫ٚي يف أربًٕح مٮاً

ؿ/ و ثٕؽى )لٮال( األكَّ ( اتلٞؽيؿ/ (1)أٍف يسٮفى ػربنا ملجذؽأ ٟى دىحٍذي يٍؽه ألى ىٍٮالى زى ؛ حنٮ )ل
ة كردى ذ٠ؿقي ٚي٫ً مؾكذنا؛ ٠ٞٮهًل/ (. كاظرتزى ثٞٮهًل )اغبلنة( ٧َّٔ ٟى دىحٍذي

ى
ٮده أل ٮٍصي يٍؽه مى ىٍٮالى زى  )ل

ـــؿٌ  -56 ـــ٫ُ ُع٧َ َـــْٮاَل َقْج٤َ ـــٮَ) َول ثُ
َ
َـــْٮاَل أ ـــؽ    ل َٕ ٦َ َٟ ـــ ـــْخ إيَِلْ َٞ ْ٣

َ
ـــؽِ  أ ةيِل َٞ  (2)ثِةمل

 

 /ٝػٮهليف اال٦ذ٪ةٔيح ال اتلعٌيٌيح؛ ألف اتلعٌيٌيح ال يٞٓ ثٕؽ٬ة املجذػؽأ، ٧٠ػة رصح ثػ٫ اجلػة٥ّ أم/ "لٮال"  (1)
 )أكحل٪٭ة ا٣ٕٛال( ٧٠ة قيأيت يف ثةب ) ٚى٢ يف أ٦ة كلٮال كلٮ٦ة (.

مٮىل ثين أقؽ، ك٬ٮ ٨٦ خمرضَل  -ث٨ يكةر كاق٫٧ مؿزكؽ )كٝي٢/ أ٤ٚط(  -أليب ُٔةء الك٪ؽم  -ابليخ  - 56 (2)
ادلكتلني األمٮيح كا٣ٕجةقيح، ٨٦ لك٧ح ي٧ؽح ٚي٭ة اث٨ يـيؽ ث٨ ٧ٔؿ ث٨ ٬جرية، كا٩ْػؿ ٝىػح ذلػٟ يف األاغين 

 كٝج٢ ابليخ املكتن٭ؽ ث٫ ٝٮهل/
ـــــ٫ُ  ؿُِٚ ْٕ ـــــٮِد َ  ـــــنْيُ اُ  َٕ ـــــٮَ) َع ثُ

َ
ـــــة أ ٦ٌ

َ
 أ

 
ــــــةُ ٮدِ   ِ ِٜ اهللِ ث ــــــ

ــــــَج٫ُ َػ٤ْ ْم
َ
ــــــَخ أ ْ٩

َ
 وَأ

 كل وؽر ابليخ " لٮال يـيؽ كلٮال إ٣غ " كيـيؽ أثٮ امل٧ؽكح، كبٕؽ النة٬ؽ ٝٮهل/كيؿ  
ــــــ٫ِ  ُرو٦َذِ

َ
ــــــٮُد إاٌِل يِف أ ُٕ ــــــُخ ا٣ ــــــة يَجُْج ٦َ 

 
ـــــٮدِ   ُٕ  َواَل يَُكـــــٮُن اَ ـــــىن إاٌِل ٦ِـــــ٨َ ا٣

٥ )٦ٕؽ( ٬ٮ أثٮ ا٣ٕؿب، ك٬ٮ ٦ٕؽ ث٨ ٔؽ٩ةف، كٌلف قػحجٮي٫ يٞػٮؿ/ إف املػي٥ ٦ػ٨ أوػ٢ اللك٧ػح، ٣ٞػٮهلالمغة:   
 "د٧ٕؽد" ث٧ٕىن ادى٢ ث٧ٕؽ ثجكت أك ظ٤ٙ أك صٮار، أك ث٧ٕىن ٝٮل كًل٢٧، ٝةؿ الؿاصـ/

ــــــــــَؽَدا ْٕ ــــــــــٌي إَذا َت٧َ ــــــــــ٫ُ َظ  َرٌ حُْذ
 

  
ُ
ْن أ

َ
ــــــــة أ َى َٕ ـَاِي ثِة٣ ــــــــ ــــــــََلاَقَن َص  ْص

اؿ يف ٤ٞ٣ح د٢ٕٛ٧ يف اللُكـ، ك٣س٨ ا٧٤ٕ٣ةء ػة٣ٛٮق يف ذلٟ، كذ٬جٮا إىل أف املي٥ يف  ٦ٕؽ زااؽ ثؽحل٢ إداغـ ادل  
 ادلاؿ، كا٣زتمٮا أف يسٮف د٧ٕؽد ىلع ز٩ح د٢ٕٛ٧ ٦ٓ ٤ٝذ٫.

ـء اثلةين ٨٦ ٠ذةث٪ة دركس اتلرصيٙ "املٞةحلؽ"/ ٬ٮ مجٓ ال ٦ٛؿد هل ٨٦ ٫ْٛ٣، كٝي٢/ ٦ٛؿدق إ٤ٝيؽ     -كا٩ْؿ اجل
 = كح.ك٬ٮ املٛذةح، كٝؽ ٠ىن النةٔؿ ثإ٣ٞةء املٞةحلؽ ٨ٔ اخلٌٮع كا٣ُةٔح كا٦ذسةؿ أمؿ امل٧ؽ -ىلع ٗري ٝيةس 
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. ، ك)ٝج٫٤( ػربه
ه
 ٚػ )٧ٔؿ( ٦جذؽأ

ا ال١ذةًب ػ ٨ٍ٦ً أفَّ احلؾؼى ثٕؽى )لػٮال( كاصػته  ٙي يف ٬ؾى ًم ذ٠ؿقي املى٪ ا اذلَّ ك٬ؾى
. / أفَّ احلػؾؼى كاصػته ة٩لـحُ اثلٌ  وا٣ُؿيٞـحُ  إال ٤ٝيالن ػ ٬ػٮ َؿيٞػحه بلٕػًي اجلعػٮينيى

ة ٟى ث٘ػرًي ظػؾؼو (1)داا٧ن ػة كردى ٦ػ٨ ذلػ . كأفَّ ٦ى  /ةثلـحُ اثلٌ  وا٣ُؿيٞـحُ  يف ا٣ْػة٬ًؿ مػؤكؿه
ػة كصػتى  أفَّ  ٞن ا؛ ٚػإٍف اكفى ٠ٮ٩نػة ٤ُ٦ ة، أك ٠ٮ٩نة ٦ٞيؽن ٞن ة أٍف يسٮفى ٠ٮ٩نة ٤ُ٦ / إ٦َّ اخلربى

ػة أٍف  ا، ٚإ٦َّ ىٍٮالى زيؽه مٮصٮده. كإٍف اكفى ٠ٮ٩نة ٦ٞيؽن ا(  أم/ ل ؾى فى ٠ى يٍؽه ٣ىاكى ىٍٮالى زى ، حنٮ/ )ل ظؾ٫ٚي
، َّ أٍك الى  يؽؿَّ ٤ٔي٫ دحل٢ه ًٍكػ٨ه إًيلى يٍؽه دمي  زى

ىٍٮالى ؛ ٚإٍف ل٥ٍ يؽٌؿ ٤ٔي٫ً دحل٢ه كصتى ذ٠ؿقي، حنٮ/ )ل
 

٭٥ لػٟ الــىعٍ::    = ٥ْ ٝؽرؾ كإ٧٩ػة دػأػؿ ػٌػٔٮ يٞٮؿ/ أ٩خ ػ٤يٜ ثأف خيٌٓ لٟ ث٪ٮ ٦ٕؽ لك٭٥، ل١ٛةيذٟ ٔك
 لٮصٮد أثيٟ ككصٮد صؽؾ ٨٦ ٝج٢ أثيٟ.

ؿاب. )أثٮؾ( اإلعـزاب:    )لٮال( ظؿؼ يؽؿ ىلع ا٦ذ٪ةع اثلةين لٮصٮد األكؿ، ٦جين ىلع الك١ٮف ال دم٢ هل ٨٦ اإٔل
ؼ مٌةؼ إحل٫، كاخلرب دمؾكؼ كصٮبة. )كلٮال( الٮاك اعَٛح اكألكؿ، لٮال/ ظؿؼ أثٮ/ ٦جذؽأ، كأثٮ مٌةؼ كالاك

ا٦ذ٪ةع لٮصٮد. )ٝج٫٤( ٝج٢/ ّؿؼ ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ، كٝج٢ مٌةؼ كال٧ٌري ابلػةرز مٌػةؼ إحلػ٫. 
 )٧ٔؿ( ٦جذؽأ مؤػؿ. )أ٣ٞخ( أ٣ىق/ ٢ٕٚ ٦ةض، كاتلةء دةء اتلأ٩ير. )إحلٟ( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثأ٣ٞخ. )٦ٕؽ(
 ٚة٢ٔ أ٣ٞخ، كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ املةيض كٚة٫٤ٔ الدم٢ هلة صٮاب لٮال. )ثةملٞةحلؽ( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثأ٣ٞخ.

ة ثٕػؽ الظاِد فيـْ:    ٕن ٝٮهل )كلٮال ٝج٫٤ ٧ٔؿ( ظير ذ٠ؿ ٚي٫ ػرب املجذؽأ ك٬ٮ ٝٮهل "ٝج٫٤" ٦ٓ ٠ٮف ذلٟ املجذؽأ كاٝ
ٔٮض ٔ٪٫ جب٤٧ح اجلٮاب، كال ْي٧ػٓ يف الػلُكـ ثػني  لٮال ا٣يت ْيت ظؾؼ ػرب املجذؽأ الٮاٝٓ ثٕؽ٬ة؛ أل٫٩ ٝؽ

 ا٣ٕٮض كاملٕٮض ٔ٪٫.
  ٬٭٪ة محبةن صت أن ٩جج٭ٟ إيل٭٧ة/ (1)

أف ا٣ُؿيٞح اثلة٩يح ٨٦ ا٣ُؿؽ اثلالث ا٣يت ذ٠ؿ٬ة النةرح يه َؿيٞح مج٭ػٮر اجلعػةة، كا٣ٛػؿؽ ثح٪٭ػة  اْوُم/ 
اخلرب ٔ٪ؽ٥٬ ثٕؽ )لٮال( ٤ٝيػ٢، ك٣ػحف مػةذا، كبني ا٣ُؿيٞح األكىل أف أ٢٬ ا٣ُؿيٞح األكىل يٞٮلٮف/ إف ذ٠ؿ 

كذلٟ خبالؼ َؿيٞح اجل٧٭ٮر، ٚإف ذ٠ؿ اخلرب ٔ٪ؽ٥٬ ثٕؽ )لٮال( إف اكف وةدرنا ٨٧ٔ ال يكتنػ٭ؽ ثسال٦ػ٫ 
٧٠ة يف ثيخ املٕؿم اآليت ٚ٭ٮ حل٨، كإف اكف وةدرنا ٨٧ٔ يكتن٭ؽ ثسال٫٦ ٚػإف أ٦سػ٨ دأكي٤ػ٫ اكلنػة٬ؽ 

 ل٥ ي٧س٨ دأكي٫٤ ٚ٭ٮ مةذ، كال مٟ أف ا٤ٞ٣ي٢ ٗري النةذ. ( ك٦ة أننؽ٩ةق ٫ٕ٦ ٚ٭ٮ مؤكؿ، كإف:9)
ؿكح ػأف النةرح ٝؽ مح٢ الكـ اجلة٥ّ ىلع ا٣ُؿيٞح األكىل، كذلٟ خمة٣ٙ ملة مح٫٤ ٨٦ ٔؽاق ٨٦ الن واْمؿ اثلة / 

ػيع٫/ٚإ٩٭٥ مجيٕة مح٤ٮا الكـ اجلة٥ّ ىلع احلة٣ح اثلةثلح، ثؽحل٢ أ٫٩ اػذةر٬ة يف ٗري ٬ؾا ال١ذةب، كد حت٧ػ٢ أف  ًٮ
كذلٟ ألف )لٮال( إ٦ة أف ي٤ي٭ة ٠ٮف اعـ ك٬ٮ أ٤ٗت األمؿ ٚي٭ػة، كإ٦ػة أف ي٤ي٭ػة  ،)اغبلة( ىلع ظةالت )لٮال( /ٝٮهل

٠ٮف ػةص ك٬ٮ ٤ٝي٢، ز٥ حت٢٧ ٝٮهل )ظذ٥( ىلع احلس٥ اجلعٮم، كًلأ٫٩ ٝؽ ٝةؿ/ إف اكف ػرب املجذؽأ الٮاٝػٓ ثٕػؽ 
 ا٣ُؿيٞح اثلةثلح، ٚذؽثؿ. -٧٠ة ذ٠ؿ٩ة  -اخلرب، ك٬ؾا ٬ٮ  )لٮال( ٠ٮ٩ة اع٦ة ك٬ٮ ا٣٘ة٣ت ٚإ٫٩ ال ْيٮز ذ٠ؿ ذلٟ
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ًٍكػ٨ه  يٍػؽه دمي ػ٢ٍ زى / )٬ى ، حنػٮ أٍف يٞػةؿى (، كإًٍف دؿَّ ٤ٔي٫ً دىحًل٢ه صةزى إزجةد٫ي كظؾ٫ٚي تىيٍخي
ى
ة أ ٦ى

 َّ ًٍكػ٨ه إًيلى يٍػؽه دمي  زى
ىٍٮالى ( أم/ )ل ٤ى١ٍخي ى٭ى يٍؽه ل ىٍٮالى زى ٟى  ٚذٞٮؿ/ ل ٍ (، ٚػإٍف مػبخى ظػؾٚخى إحًلى

، ك٦٪٫ي ٝٮؿي أيب ا٣ٕالًء املٕؿِّم/ ، كإٍف مبخى أزبذ٫ي  اخلربى
ـــٍت  -57 ٌْ َٔ ـــُت ٦ِْ٪ـــ٫ُ لُكٌ  ْٔ ٧ِْ٘ـــُؽ ُق٧ِْكـــ٫ُ١ُ لََكـــةاَل   يُـــِؾيُْت الؿ   (1)٤ََٚـــْٮاَل ا٣

 

ابليخ أليب ا٣ٕالء املٕؿم أمحؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ قػ٤ي٧ةف، ٩ػةدرة الـ٦ػةف، كأكظػؽ ادل٬ػؿ ظْٛػة كذاكء  - 57 (1)
كوٛةء ٩ٛف، ك٬ٮ ٨٦ مٕؿاء ا٣ٕرصػ اثلػةين ٦ػ٨ ادلك٣ػح ا٣ٕجةقػيح، ٚػال حيػذش بنػٕؿق ىلع ٝٮأػؽ اجلعػٮ 

 رح إ٧٩ة صةء ث٫ ل٤ذ٧سي٢، ال لالظذضةج كاالقتن٭ةد ث٫.كاتلرصيٙ، كالنة
ت( ا٣ٛـع كاخلٮؼ. )ٌٔػت( ٬ػٮ المغـة:    )يؾيت( ٨٦ اإلذاثح، كيه إقة٣ح احلؽيؽ كحنٮق ٨٦ اجلة٦ؽات. )الٔؿ

 الكيٙ ا٣ٞةَٓ )ا٧٘٣ؽ( ٝؿاب الكيٙ )كصٛ٪٫( .
ت( ٚة٢ٔ يؾيت. )اإلعزاب:   ٦٪٫( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞػٮهل )يؾيت( ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ثةل٧ٌح ا٣ْة٬ؿة. )الٔؿ

يؾيت. )لك( ٦ٕٛٮؿ ث٫ حلؾيت، كَل مٌةؼ. ك)ٌٔت( مٌةؼ إحل٫. )٤ٚٮال( ظؿؼ ا٦ذ٪ػةع لٮصػٮد. )ا٧٘٣ػؽ( 
 -٦جذؽأ. )ي٧ك٫١( ي٧كٟ/ ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازا دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕػٮد إىل ا٧٘٣ػؽ، كاهلػةء 

ٕٮؿ ث٫، كاجل٤٧ح يف دم٢ رٚٓ ػرب املجذػؽأ، كقػذٕؿؼ ٦ػة يف ٬ػؾا ٦ٛ -ا٣يت يه ٧ًري ا٣٘ةات ا٣ٕةاؽ إىل الكيٙ 
ؿاب ٨٦ املٞةؿ كدٮصي٭٫ يف ثيةف االقتن٭ةد.  اإٔل

)لكةال( الالـ كإٝح يف صٮاب. )لٮال( كقةؿ/ ٢ٕٚ ٦ةض، كاأل٣ٙ لالَالؽ، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكػترت ٚيػ٫ صػٮازا  
ؿاب صٮاب )لٮال(. دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد إىل الكيٙ، كمج٤ح قةؿ كٚة٫٤ٔ ال دم٢ هلة   ٨٦ اإٔل

ك٬ٮ مج٤ح "ي٧كٟ" كٚة٫٤ٔ  -يف ٝٮهل )٤ٚٮال ا٧٘٣ؽ ي٧ك٫١( ظير ذ٠ؿ ػرب املجذؽأ الٮاٝٓ ثٕؽ لٮال  او٧سل٢ ث٫/ 
ألف ذلٟ اخلرب ٠ٮف ػةص ٝؽ دؿ ٤ٔي٫ ادلحل٢ كػرب املجذؽأ الٮاٝٓ ثٕؽ لٮال ْيٮز ذ٠ؿق ٧٠ػة ْيػٮز  -ك٦ٕٛٮهل 

ة كٝؽ دؿ ٤ٔي٫ ادلحل٢ ٔ٪ؽ ٝػٮـ، ٧٠ػة ذ٠ػؿق النػةرح ا٣ٕال٦ػح، كاجل٧٭ػٮر ىلع أف  ظؾ٫ٚ إذا اكف ٠ٮ٩نة ػةون
ة،  احلؾؼ كاصت، كذلٟ ث٪ةء ٦٪٭٥ ىلع ٦ة اػذةركق ٨٦ أف ػرب املجذؽأ الٮاٝٓ ثٕؽ )لٮال( ال يسٮف إال ٠ٮ٩نة اع٦ن

٪ؽ٥٬ أف ثيخ املٕؿم ٬ؾا حلػ٨ ذل٠ػؿ اخلػرب ثٕػؽ لػٮال . كيف كظيجبؾ ال يٞةؿ إ٦ة أف يؽؿ ٤ٔي٫ دحل٢ أك ال، ٔك
ابليخ دٮصي٫ آػؿ يىط ث٫ ىلع ٦ؾ٬ت اجل٧٭ٮر، ك٬ٮ أف "ي٧كٟ" يف دأكي٢ مىؽر ثؽؿ امػذ٧ةؿ ٦ػ٨ ا٧٘٣ػؽ، 
كأو٫٤ "أف ي٧ك٫١" ٧٤ٚة ظؾؼ "أف" اردٛٓ ا٢ٕٛ٣، ٠ٞٮهل٥ )تك٧ٓ ثةملٕيؽم ػػري ٦ػ٨ أف دػؿاق(  ٚػي٨٧ ركاق 

 ثؿٚٓ "تك٧ٓ" ٨٦ ٗري "أف".
 ٤ٛٮا/ ٢٬ يسٮف ػرب املجذؽأ الٮاٝٓ ثٕؽ "لٮال" ٠ٮ٩ة ػةوة أك ال  أف اجلعةة اػذ وظةو٢ ا٣ٞٮُم يف ٬ؾه املكأ٣ح 
ة كْيت ٦ٓ ذلٟ ظؾ٫ٚ، ٚإف صػةء اخلػرب   ٚٞةؿ اجل٧٭ٮر/ ال يسٮف ٠ٮ٩ة ػةوة ابلذح، ث٢ ْيت ٠ٮ٫٩ ٠ٮ٩نة اع٦ن

ػة،   =٠ٮ٩ة ػةوة يف الكـ ٦ة ٚ٭ٮ حل٨ أك مؤكؿ، كٝػةؿ ٗػري٥٬، ْيػٮز أف يسػٮف اخلػرب ثٕػؽ لػٮال ٠ٮ٩نػة ػةون
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ا ال١ذةًب. ٙي ٬ؾقً ا٣ُؿيٞحى يف ٗرًي ٬ؾى  كٍٝؽ اػذةرى املى٪
ُٓ اثلٌة /ـ٧ـا٣ ة يف احل٧نيً أٍف يسٮفى  ًٮ  ٩ىن

ي
٧ٍػؿيؾى (1)املجذؽأ ٕى (  ، حنٮ/ )٣ى ٤ىػ٨َّ ٕى ٍذ

ى ألى
، كٝكِل/ ػربقي، كال ْيٮزي اتلرصيطي ث٫ً. 

ه
/ ٦جذؽأ ًِل( ٧ٕٚؿؾي ٧ٍؿيؾى ٝىكى ٕى  اتلٞؽيؿ )٣ى

ػًِل( ك٬ػؾا ال  ( اتلٞػؽيؿ/ )يى٧ًػنيي اهلل ٝىكى ٤ىػ٨َّ ٕى ذى
ى
/ ك٦س٫٤ي )يى٧ًػنيي اهلل أل ٝي٢ى
ػًِل (2)ػربنايذٕنيي أٍف يسٮفى املعؾكؼي ٚي٫  ؛ جلٮاًز ٠ٮ٫ً٩ ٦جذػؽأ، كاتلٞػؽيؿ )ٝىكى

ٕى٫ يذٕػنيي أٍف يسػٮفى ػػربنا؛ ألفَّ  يى٧ًنيي اهلل( خبالًؼ )٧ٕ٣ؿؾ( ٚإفَّ املعؾكؼى ٦
ػٮؿ ىلع املجذؽأ. ٭ة ادلُّ ٞي ـى االثذؽاًء ٍٝؽ دػ٤ٍخ ٤ٔي٫ً، كظ  ال

ػػة يف احل٧ػػنًي لػػ٥ ْيػػٍت ظػػؾؼي اخلػػرًب، حنػػٮ   ٩ىن
ي
ٚػػإٍف لػػ٥ٍ يسػػ٨ً املجذػػؽأ

٭ٍ  ، كيلع/ ػػربقي،  اهلل ؽي )خى
ه
( ٕٚ٭ػؽي اهلل/ ٦جذػؽأ َّ ى ٍ٭ؽي اهلل يلعى (  اتلٞؽيؿ )خى ٤ى٨َّ ٕى ٍذ

ى ألى

 

ة كصت ظؾ٫ٚ ٧٠ة يٞٮؿ اجل٧٭ٮر،األ ٣س٨ = ة، ٚإف اكف اخلرب ٠ٮ٩نة اع٦ن كإف اكف اخلػرب  كرث أف يسٮف ٠ٮ٩نة اع٦ن
ة، ٚإف ل٥ يؽؿ ٤ٔي٫ دحل٢ كصت ذ٠ؿق، كإف دؿ ٤ٔي٫ دحل٢ صةز ذ٠ؿق كصػةز ظؾٚػ٫، ٤ٚؼػرب املجذػؽأ  ٠ٮ٩نة ػةون

ٔ٪ػؽ ٗػري٥٬، كيه/ كصػٮب الٮاٝٓ ثٕؽ لٮال ظة٣ح كاظؽة ٔ٪ؽ اجل٧٭ٮر، كيه كصٮب احلؾؼ، كزالزح أظػٮاؿ 
احلؾؼ، ككصٮب اذل٠ؿ، كصٮاز األمؿي٨، كٝؽ ٝؽ٦٪ة لٟ أف الٮاصت مح٢ الكـ اجلػة٥ّ ىلع ٬ػؾا؛ أل٩ػ٫ رصح 

 ثةػذيةرق يف ٗري ٬ؾا ال١ذةب، كٝؽ ذ٠ؿ النةرح ٩ٛك٫ أف ٬ؾا ٬ٮ اػذيةر املى٪ٙ.
ة يف احل٧ني/ أف ي٤٘ت اقذ٧ٕةهل ٚي٫، ظىت ال ي (1) كذ٢٧ٕ يف ٗريق إال ٦ٓ ٝؿي٪ح، ك٦ٞةث٢ ٬ػؾا املؿاد ثسٮف املجذؽأ ٩ىن

٦ة ٣حف ٩ىة يف احل٧ني ك٬ٮ/ اذلم يسرث اقذ٧ٕةهل يف ٗري ا٣ٞك٥ ظىت ال يٛ٭٥ ٦٪٫ ا٣ٞك٥ إال ثٞؿي٪ح ذ٠ؿ املٞك٥ 
 ٝؽ ٠رث اقذ٧ٕةهل يف ٗري ا٣ٞك٥ حنٮ ٝٮهل دٕةىل/٤ٔي٫، أال دؿل أف )ٔ٭ؽ اهلل( 

ت الٮٚةء ث٫، كيٛ٭٥ ٦٪ػ٫ ا٣ٞكػ٥ إذا ٤ٝػخ/ ٔ٭ػؽ اهلل ، كٝٮهل٥/ ٔ٭ؽ اهلل ْي[5=]اجلعػ٢/  ﴾ڑ  ک  ک﴿ 
 أل٨٤ٕٚ ٠ؾا، ذل٠ؿؾ املٞك٥ ٤ٔي٫.

رتاض ىلع اذلي٨ ذ٠ؿكا ٬ؾا املسةؿ حلؾؼ اخلرب كصٮبنة ل١ػٮف املجذػؽأ ٩ىػة يف  (2) إف اكف ٨٦ ٗؿض النةرح األ
رتا٫ً ٤ٔي٭٥ ثأف ذلٟ حيذ٢٧ أف يسٮف املعؾكؼ ٬ٮ املجذؽأ،   ٨ وص٭ني/ وذلٟ ٦احل٧ني ٚال دم٢ أل

أف املسةؿ يسيف ٚي٫ وعح االظذ٧ةؿ اذلم سل ث٫ ٨٦ أص٫٤، كل٥ ي٢ٞ أظػؽ إ٩ػ٫ ْيػت أف يذٕػني ٚيػ٫  أوهل٧ة/ 
 الٮص٫ اذلم سل ث٫ هل.

أف ا٣٘ؿض ٨٦ الك٦٭٥ أ٩ة إف ص٤ٕ٪ة ٬ؾا املؾ٠ٮر ٦جذؽأ اكف ػربق دمؾكٚة كصٮبة، أ٦ة ظؾ٫ٚ ١٤ٚػٮف  وزة٩ل٭٧ة/ 
 الٮصٮب ٚألف صٮاب احل٧ني ٔٮض ٔ٪٫، كال ْي٧ٓ ثني ا٣ٕٮض كاملٕٮض ٦٪٫.ذلٟ املجذؽأ ٩ىة يف احل٧ني، كأ٦ة 



 

065 

. ٟى إزجةد٫ي كظؾ٫ٚي  كل
ٓ اثلٌة٣ر/ـ٧ـا٣ ًِ ٢و  ٮ  رىصي

ُّ ٓى ثٕؽى املجذؽأ كاكه يه ٩هه يف املٕيًح؛ حنٮ )لكي أٍف يٞ
، ك ( ٦ُٕػٮؼه ىلع لك  ػيٕذ٫ي ، كٝٮهل )ًك

ه
(  ٚلك/ ٦جذؽأ ذيػ٫ي ٕى يٍ ًى ، كى اخلػربي دمػؾكؼه

ري اخلربي ثٕؽى كاًك املٕيًح. ٩ىةًف( كيٞؽَّ ً رتى
ٍٞ ذيػ٫ي ٦ي ٕى يٍ ًى ٢و كى  رىصي

ُّ  كاتلٞؽيؿ )لكي
 رصػ٢و 

ُّ ( لكي ذيػ٫ي ٕى يٍ ًى ٢و كى  رىصي
ُّ / ال حيذةجي إىل دٞؽيًؿ اخلرًب؛ ألفَّ ٦ٕىن )لكي كٝي٢ى

، كاػذةرى ٬ػؾى  ـه ال حيذةجي إىل دٞؽيًؿ ػربو ـه دة ا الك ٓى ًيٕذ٫ً، ك٬ؾى ا املػؾ٬تى اثػ٨ي ٦
 ٔىٛٮرو يف رشًح اإليٌةًح.

ة يف املٕيًح ل٥ حيػؾًؼ اخلػربي كصٮبنػة يٍػؽه (1)ٚإٍف ل٥ٍ دس٨ً الٮاكي ٩ىن ، حنػٮ )زى
ةًف(. ك ٝىةا٧ًى ٧ٍؿه خى  كى

ٓ الٌؿاثٓ/ـ٧ـا٣ ًِ ؽَّ  ٮ  مىؽرنا، كبٕؽقي ظةؿه قى
ي
ؽَّ اخلرًب،  ٍت أٍف يسٮفى املجذؽأ كى مى
ٟى حنٮ كيه ال دى٤طي أٍف دسٮفى ػربنا، ٚيعؾ ق، كذل ؼي اخلربي كصٮبنة، لكؽِّ احلةًؿ مكؽَّ

ؽَّ  ، كا٣ٕجؽ/ ٧ٕ٦ٮؿه هلي، كمكحبنة/ ظةؿه قى
ه
ًكحبنة( ٚرضيًب/ ٦جذؽأ جٍؽى مي ٕى يًب ا٣ ٍ ؽَّ  ]ٍت[)رضى كى مى

رىدتَّ 
ى
ًكحبنة( إذىا أ فى مي جٍؽى إًذىا اكى ٕى يًب ا٣ ٍ اخلرًب، كاخلربي دمؾكؼه كصٮبنة، كاتلٞؽيؿي )رضى

، كإفٍ  جٍؽى إًذٍ  االقذٞجةؿى ٕى يًب ا٣ ٍ / )رضى ًكحبنة(؛ ٧ٚكحبنة/ ظةؿه  أردتَّ امليضَّ ٚةتلٞؽيؿي فى مي اكى
( ّؿؼي ز٦ةفو  ( أك)إٍذ اكفى ( املٛرس ثة٣ٕجًؽ ك )إذا اكفى ٨٦ ال٧ٌرًي املكترًت يف )اكفى

 ٩ةاته ٨ٔ اخلرًب.
( ىلع أفَّ اخلربى املعؾكؼى ٦ٞؽَّ  ةؿو ج٢ٍى ظى رى ٙي ثٞٮهًل/ )كى احلةًؿ ا٣َّػيت  ره ٝج٢ى ك٩ج٫َّ املى٪

ـ دٞؿيؿقي. ٍت مكؽَّ اخلرًب ٧٠ة دٞؽَّ  قؽَّ

 

 ث٢ إف دؿ ٤ٔي٫ دحل٢ صةز ظؾ٫ٚ، كإال كصت ذ٠ؿق. (1)
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كاظرتزى ثٞٮهًل/ )الى يسٮفي ػربا(  ٨ٔ احلةًؿ ا٣َّيت دى٤طي أٍف دسػٮفى ػػربنا ٔػ٨ 
ة ظىكى األػٛلي  ،  $املجذؽأ املؾ٠ٮًر، حنٮ ٦ى

ه
/ ٦جذػؽأ ػة(؛ ٚـيػؽه يٍػؽه ٝىةا٧ًن ٨٦ ٝٮهل٥ )زى

، كاتلٞؽيؿ/ )ثىجىخى ٝىةاً  ة( ك٬ؾقً احلةؿي دى٤طي أٍف دسٮفى ػػربنا، ٚذٞػٮؿ كاخلربي دمؾكؼه ٧ن
ًكػحبنة( ٚػإفَّ  جٍػؽى مي ٕى يًبى ا٣ ٍ ( ٚىال يسٮفي اخلربي كاصتى احلػؾؼ، خبػالًؼ )رضى يٍؽه ٝىةا٥ًه )زى
جٍػؽى  ٕى يًب ا٣ ٍ م ٝج٤٭ة؛ ٚال دٞٮؿ/ )رضى احلةؿى ٚي٫ً ال دى٤طي أٍف دسٮفى ػربنا ٨ٔ املجذؽأ اذلَّ

ٙي  ًكيئه(؛ألفَّ الرضبى ال يٮو  ثأ٫َّ٩ مكيئه. مي
ة  َن ٪يٮ َّٜ ٦ى تى٥ُّ دىبًٍيحيًن احلى

ى
ا املىؽًر ظ٫٧١ي ٠عس٥ً املىؽًر، حنٮ )أ كاملٌةؼي إىل ٬ؾى

، كدبيحين/ مٌةؼه إحل٫ً، كاحلٜ/ ٦ٕٛٮؿه تلبيحين، ك٦٪ٮَة/ ظػةؿه 
ه
٥ً(؛ ٚأد٥/ ٦جذؽأ ثًةحًلسى

َّٜ إًذىا  ]ٍت[قؽ تىػ٥ُّ دىبًٍيحػيًن احلىػ
ى
ػة مكؽَّ ػرًب أدػ٥، كاتلٞػؽيؿ/ )أ َن ٪يٮ فى ػ ٦ى ٍك إًٍذ اكى

ى
فى ػ أ اكى

.)٥ً  ثًةحًلسى

ٙي  ٬ة يف  كل٥ٍ يؾ٠ًؿ املى٪   كصٮبنػة، كٝػٍؽ ٔػؽَّ
ي
ٓى ا٣َّيت حيؾؼي ٚي٭ة املجذؽأ املٮاً

/  ٗرًي ٬ؾا ال١ذةًب أربٕحن
 /اٌْوُم  ) ػًؿي٥ي يٍػؽو ال١ى ـى رٍتي ثً ػؿى ، حنػٮ/ )مى / يف ٦ػؽحو ًٓ ٚػ اجلَّٕخي املُٞٮعي إىل الؿَّ

رٍ  أك ؿى ، حنٮ/ )مى ـو ( ذ يٍػؽو املٍكػ١ًنيي ـى رٍتي ثً ؿى ، حنٮ/ )مى ( أك دؿظ٥و يٍؽو اخلىًجيري ـى تي ثً
، ك٬ػٮى  ٚةملجذؽأ دمؾكؼه يف ٬ؾقً املس٢ً كحنٮ٬ة كصٮبنة، كاتلٞػؽيؿي )٬ػٮى ال١ػؿي٥ي

.) ، ك٬ٮى املك١نيي  اخلجيري
 / اثلٌة ٓ ًِ ػ٢ي  املٮ ٥ى الؿَّصي ٍٕ ( حنٮ/ )٩ً أٍف يسٮفى اخلربي خمىٮصى )٥ٕ٩ى ( أك)ثئفى

يٍ  ك/ ػػرباًف ملجذػؽزى ٧ؿه ك(  ٚـيؽه ٔك ٧ٍؿه ٢ي خى بًئٍفى الؿَّصي ، كى دمػؾكؼو كصٮبنػة،  أؽه
ك. ـي ٧ٔؿه ك( أم املؾمٮ ٧ٍؿه ٮى خى (  أم امل٧ؽكحي زيؽه )كى٬ي يٍؽه ٮى زى  كاتلٞؽيؿي )٬ي
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 /اثلٌة٣ر ٓ ًِ ػيت/  املٮ (  ٚيف ذ٦َّ ٤ى٨َّ ٕى ٍذ
ى يًت ألى ة ظىكى ا٣ٛةريسُّ ٨٦ الكمً٭٥ )يًف ًذ٦َّ ٦ى

ٟى ٦ػة  أػربه ملجذؽ (  كًلػؾل يت ي٧ػنيه دمؾكؼو كاصتي احلؾًؼ، كاتلٞؽيؿي )يف ذ٦َّ
ة اكفى اخلربي ٚي٫ رصحينة يف ا٣ٞك٥ً. ، ك٬ٮ ٦ى  أمج٭٫ي

 /ٓالؿٌاث ٓ ًِ (  املٮ ي٢ه ً رٍبه مجى أٍف يسٮفى اخلربي مىؽرنا ٩ةاجنة ٦٪ةبى ا٢ًٕٛ٣، حنٮ/ )وى
، كورب مجي٢/ 

ه
(  ٚىربم/ ٦جذؽأ ي٢ه ً رٍبه مجى رٍبًم وى ؾؼى اتلٞؽيؿ )وى  ػربقي، ز٥َّ ظي

م ٬ٮ )وربم( ػ كصٮبنة  ػ اذلَّ
ي
 .املجذؽأ
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ْكَبَا
َ
ـــــأ ْو ث

َ
ــــــ٨ِ أ وا ثِةزْجَل ـــــرَبُ ْػ

َ
 وَأ

 
اةٌ  (142) ـــ٥ َقَ ــــٍؽ ٠َُ٭ ـــ٨ْ وَاِظ ؿَا(1)َع َٕ ـــ  ُم

، حنػٮ/   ٙو ٙى اجلعٮيٮفى يف صٮاًز دٕؽًد ػرًب املجذؽأ الٮاظًؽ ث٘رًي ظؿًؼ ُٔػ اػذ٤
(  ٚؾ٬تى  ٟه ةًظ ًى يٍؽه ٝىةا٥ًه  ، قٮا )زى ٟى ٙي ػ إىل صٮاًز ذل ـه ػ ٦٪٭٥ املى٪ اكفى اخلرباًف ء ٝٮ

(  أم ٦ي  ا ظ٤ٮه ظةميه ، حنٮ/ )٬ؾى ؛ اكملسػةًؿ ٌـّ ػيف ٦ٕىنى ػربو كاظؽو ٟى ـٍ ل٥ٍ يسٮ٩ىة ٠ؾل ، أ
؛  ا اكفى اخلرباًف يف ٦ٕىنى ػربو كاظؽو

ؿ، كذ٬تى ثٌٕ٭٥ إىل ن٫َّ٩ ال يذٕؽدي اخلربي إالَّ إذى األكَّ
ٙو ٚإٍف ل٥ٍ يسٮ٩ىة ٠ ، ٚإٍف صةءى ٨ٍ٦ لكػةًف ا٣ٕػؿًب يشءه ث٘ػرًي ُٔػ ٙي ٟى دٕنيَّ ا٣ُٕ ؾل

، ٠ٞػػٮهًل دٕػػةىل/ ٝيػػ  آػػػؿي
ه
رى هل ٦جذػػؽأ  (2)﴾ے     ے     ۓ   ۓ   ﮲    ﮳  ﮴   ﮵﴿ؽِّ

 ؿ/ــٮُِم الٌنةٔـــوٝ ،[59 - 58]ا٣ربكج/ 
ـــتَّلل  -58 ـــَؾا َ  ـــخ  َعَ٭ ُٟ َذا ثَ ـــ ـــ٨ْ يَ ـــــتَّلل   ٦َ ٌٙ ُمَن ـــــلَّلل ٌِ ُمَى ـــــلَّلل َٞ ٦ُ(3) 

 

 الرساة مجٓ )رسم( ك٬ٮ الرشيٙ. (1)

)ك٬ٮ(/ الٮاك/ ظؿؼ ُٔٙ، ك٬ٮ/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٦جذؽأ. )ا٣٘ٛٮر(/ ػرب أكؿ مؿٚٮع ، كاجل٤٧ح ٨٦ اإلعـزاب:   (2)
اخلرب ٦ُٕٮٚح ىلع ٦ة ٝج٤٭ة يف دم٢ رٚٓ إ٫٩ ٬ٮ يجؽئ كيٕيؽ. )الٮدكد(/ ػرب زػةف مؿٚػٮع. )ذك(/ ػػرب املجذؽأ ك

ال٦ح ر٫ٕٚ الٮاك؛ أل٫٩ ٨٦ األق٧ةء اخل٧كح ، ك٬ٮ مٌةؼ. )ا٣ٕػؿش(/ مٌػةؼ إحلػ٫ دلػؿكر.  زة٣ر مؿٚٮع ٔك
اق٥ مٮوٮؿ يف دم٢ صؿ  )املضيؽ(/ ػرب راثٓ مؿٚٮع. )ٕٚةؿ(/ ػرب ػةمف مؿٚٮع. )ملة( الالـ/ ظؿؼ صؿ، ٦ة/

ثةلالـ ، كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ثٕٛةؿ. )يؿيؽ(/ ٢ٕٚ مٌػةرع مؿٚػٮع ، كا٣ٛةٔػ٢ ًػ٧ري مكػترت دٞػؽيؿق ٬ػٮ ، 
 كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة٢ٔ و٤ح املٮوٮؿ. 

ةؿ( وجـْ االسـتداله:     ٌٕ  ،أػجةر ٦ذٕؽدة ملجذؽأ كاظؽ ٨٦ ٗػري اعَػٙٝٮهل/ )ا٣٘ٛٮر، الٮدكد، ذك ا٣ٕؿش، املضيؽ، ٚ
 ،الٮاظؽ ْيٮز أف يٮوػٙ ثأكوػةؼ ٦ذٕػؽدة صةز دٕؽد اخلرب كاملجذؽأ كاظؽ؛ ألف اخلرب اكلىٛح، كاليشءي  كٝؽ

كىلع ا٣ٞػٮؿ اآلػػؿ  كْيٮز أف حيس٥ ىلع الٮاظؽ ثأظاكـ ٦ذٕػؽدة.، كألف اخلرب يف ظٞيٞذ٫ ظس٥ ىلع املجذؽأ
 يٞؽر للك ػرب ٦جذؽأ.

٥٤، كركل اثػ٨  ،ٮا٬ؽ قحجٮي٫يجكت ٬ؾا ابليخ لؿؤبح ث٨ ا٣ٕضةج، ك٬ٮ ٨٦ م - 58 (3) كل٥ يجكج٫ كال نكج٫ اأٔل
 ٦٪ْٮر ٬ؾا ابليخ يف ال٤كةف أكرث ٨٦ مؿة كل٥ يجكج٫ يف إظؽا٬ة، كٝؽ ركل ثٕؽ النة٬ؽ يف أظؽ املٮآً ٝٮهل/

َػْؾدُ 
َ
َٕضَ ــــ٫ُ ٦ِ ـــــأ  خَّلل ـــةٍت قِ ــــ٨ْ َ 

ٓ آػؿ ٝٮهل/  َٕ ـــقُ        كزاد ىلع ذلٟ لك٫ يف مًٮ ِ َٕ ةـــْٮٍد ٩ مْ ــــٍج ٠َ٪ِ َّلِل  ِخ ـــةِج ا
كٝٮهل/ )٦ٞيِ، )ثخ( ٝةؿ اث٨ األزري/ ابلخ ال١كةء ا٤٘٣يِ املؿبٓ، كٝي٢/ َي٤كةف ٨٦ ػـ، كمج٫ٕ ثذٮت، المغـة:   

 = مىيٙ، منيت(  أم/ يسٛيين ل٤ٞيِ ك٬ٮ ز٦ةف امذؽاد احلؿ، كيسٛيين ل٤ىيٙ كل٤نذةء. )ادلمخ( الىعؿاء،
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 ٫ِ/ـــوٝٮ٣
ـــٌذِ   -59 ـــ٫ِ، َويَ ٤ََذْل ْٞ ـــَؽى ٦ُ ـــةُم ثِإِْظ ـةُن ٩َـةا٥ُِ   َقَ٪ َْ ْٞ ْػَؿى املَ٪ةيَـة، َٚ٭ـَٮ َق

ُ
 (1)ثِأ

 

ةريس، كٝؽ كٝٓ يف مٕؿ األ  = حف، كذٟلكأو٫٤ٚ   ٝٮهل/ َٔش ٦ي٧ٮف ث٨ٝ 
 
َ َْ ـُ َوا ــــــ ــــــةرُِس ومَِحْ ــــــْخ َٚ ٧َِ٤ َٔ ــــــْؽ  َٝ 

 
اَل   ـَ ي ُكـــــــ٥ْ ٩ـَــــــ

َ
ْمـــــــِخ ا َّلِل ـــــــَؿاُب ثة ْٔ 

ػريق، كيؿيػؽ النػةٔؿ أف يٞػٮؿ/ إذا اكف الــىعٍ::     ٬ؾا ابليخ يف كوٙ ٠كةء ٨٦ وٮؼ ٧٠ة ٝةؿ اجلٮ٬ؿم ٗك
ا٣ٞيِ كز٦ةف الىيٙ كز٦ةف النذةء، يٕين أ٩ػ٫  ألظؽ ٨٦ اجلةس ٠كةء ٚإف يل ٠كةء أكذف ث٫ يف ز٦ةف محةرة

 يسٛي٫ ادل٬ؿ لك٫، كأ٫٩ ٝؽ أػؾ وٮ٫ٚ اذلم نكش ٦٪٫ ٨٦ ٩ٕضةت قخ قٮد ٠٪ٕةج الىعؿاء.
ة مٮوٮالن، ك٬ٮ ٦جذؽأ ٦جين ىلع الك١ٮف يف دم٢ رٚٓ، كْيػٮز أف اإلعـزاب:    سػٮف ي)٨٦( ْيٮز أف يسٮف اق٧ن

ة، ك٬ٮ ٦جين ىلع الك١ٮف ٌن ة. )يٟ( ٢ٕٚ مٌةرع ٩ةٝه دلػـكـ بكػ١ٮف  اق٥ رشطو ٦جذؽأ أي ٌن يف دم٢ رٚٓ أي
اجلٮف املعؾكٚح ل٤ذؼٛيٙ، ٚإف ٝؽرت "٨٦" رشَيح ٚ٭ؾا ٢ٕٚ الرشط، كاق٥ يٟ ىلع احلػة٣ني ًػ٧ري مكػترت 

٧٠ػة  -ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد ىلع "٨٦" كال إماكؿ يف صـ٫٦ ظيجبؾ، كإف ٝؽرد٭ة مٮوػٮ٣ح ٚإ٧٩ػة صػــ 
لنج٫ املٮوٮؿ ثةلرشط. )ذا( ػرب "يٟ"، ٦٪ىٮب ثةأل٣ٙ ٩يةثح ٨ٔ ا٣ٛذعػح أل٩ػ٫  -ؾا ثيت" أدػ٢ ا٣ٛةء يف "ٚ٭

٨٦ األق٧ةء الكذح، كذا مٌةؼ. ك)ثخ( مٌةؼ إحل٫ دلؿكر ثةل١رسة ا٣ْػة٬ؿة، كاجل٤٧ػح ٦ػ٨ "يػٟ" كاقػ٧٭ة 
ذا ٝػؽرت كػرب٬ة ال دم٢ هلة و٤ح املٮوٮؿ إذا ٝؽرت "٨٦" مٮوٮ٣ح. )ٚ٭ؾا( ا٣ٛةء كإٝح يف صػٮاب الرشػط إ

"٨٦" اق٥ رشط، كإف ٝؽرد٭ة مٮوٮ٣ح ٚة٣ٛةء زااؽة يف ػرب املجذؽأ لنج٭٫ ثةلرشط يف ٧ٔٮ٫٦، ك٬ة/ ظؿؼ دججي٫، 
كذا/ اق٥ إمةرة ٦جذؽأ. )ثيت( ثخ/ ػرب املجذؽأ، كبخ مٌةؼ كيةء املػذلك٥ مٌػةؼ إحلػ٫. )٦ٞػيِ، مىػيٙ، 

٨ املجذؽأ كػربق يف دم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ اذلم منيت( أػجةر ٦ذٕؽدة ملجذؽأ كاظؽ، ك٬ٮ اق٥ اإلمةرة، كاجل٤٧ح ٦
٬ٮ "٨٦" إف ٝؽرت "٨٦" مٮوٮ٣ح، كيف دم٢ صــ صٮاب الرشط إف ٝؽرد٭ة رشَيػح، كمج٤ػح الرشػط كصٮاثػ٫ 

ة يف دم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ ىلع دٞؽيؿ "٨٦" رشَيح. ٕن  مجي
أ كاظؽ ٦ػ٨ ٗػري اعَػٙ، كال ٝٮهل/ )ٚ٭ؾا ثيت، ٦ٞيِ، مىيٙ، منيت( ٚإ٩٭ة أػجةر ٦ذٕؽدة ملجذؽالظاِد فيْ:  

ا، كدٞؽيؿ لك كاظؽ ممة ٔؽا األكؿ ػربا ملجذؽأ  ة كد٪١رين ٛن ي٧س٨ أف يسٮف اثلةين ٩ٕذنة لألكؿ؛ الػذالٚ٭٧ة دٕؿي
 دمؾكؼ ػالؼ األو٢، ٚال يىةر إحل٫.

 ابليخ حل٧يؽ ث٨ زٮر اهلاليل، ٨٦ لك٧ح يىٙ ٚي٭ة اذلات. - 59 (1)
ىلع  -ي٧٪ي٫  يشءٓ ٦٪يح، كيه يف األو٢ ٕٚي٤ح ث٧ٕىن ٦ٕٛٮؿ ٨٦ ٦ىن اهلل ال)٤ٞ٦ذي٫( ٔيجي٫. )امل٪ةية( مجالمغة:  

رق؛ كذلٟ ألف امل٪يح ٨٦ ٦ٞؽرات اهلل دٕةىل ىلع ٔجةدق، كٝػٮهل )ٚ٭ػٮ يْٞػةف ٩ػةا٥(  -كزف رٍل يؿَل  ث٧ٕىن ٝؽَّ
ة ٔيجيػح ١٬ؾا كٝٓ يف أكرث ٠ذت اجلعةة، كالىٮاب يف إننةد ٬ؾا ابليخ )ٚ٭ٮ يْٞةف ٬ةصٓ(؛ أل٫٩ ٨٦ ٝىيؽ

 من٭ٮرة حل٧يؽ ث٨ زٮر، كٝج٫٤ ٝٮهل/
ِـــ٫ِ  ـــْخ ث ـــُؽٍو َر٦َ َٔ ـــ٨ْ  ـــْٮًرا ٦ِ ـــةَم َص  إَِذا َػ

 
  ُٓ ــــــــ ــــــــُت املَذَٮاِق ِ ــــــــةاُِج٫ َواَ ة٩  ََٝى

ـــة  ْٜ ثَِ٭ ـــ ٌِ ـــ٥ْ يَ َ ـــًح ل ـــة يَل٤َْ ـــةَت وَْظًن  َوإِْن ثَ
 

.رَ ذِ   ُٓ  اًَع، َولَـــ٥ْ يُْىـــجِْط لَ٭ــــة َو٬ُـــَٮ َػةِمــــ
 

= 
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، ٠ػأٍف  ٥ى ثٌٕ٭٥ٍ ن٫َّ٩ ال يذٕػؽدي اخلػربي إًالَّ إذىا اكفى ٦ػ٨ صػجفو كاظػؽو كٔز
(  أك مج٤ذنًي  ٟه ةًظ ًى يٍؽه ٝىةا٥ًه  يٍػؽه يسٮفى اخلرباًف ٦سالن ٦ٛؿدي٨ً، حنٮ/ )زى حنػٮ/ )زى

 ، ٟى ة ٦ٛػؿدنا كاآلػػؿي مج٤ػحن ٚػال ْيػٮزي ذلػ ٧٬ى ػة إذىا اكفى أظػؽي (  ٚأ٦َّ ٟى ػًع ًى ـى  ٝىة
ـً املٕػؿبنيى  ٚال ٓي يف الك ، كيٞػ ٥ى ٬ؾا ا٣ٞةاػ٢ي ( ١٬ؾا ٔز ٟى ًع ًى يٍؽه ٝىةا٥ًه  دٞٮؿ/ )زى

ٟى ٠سػرينا، ك٦٪ػ٫ ٝػٮهلي دٕػةىل/ ) ـي ذلػ ريقً جتػٮي ٚػإذا يه ظيػح ل٤ٞؿآًف ال١ؿي٥ً ٗك
؛ جلٮاًز ٠ٮ٫ً٩ ظةالن  (1)(تكىع ٟى زيكا ٠ٮفى )تكىع( ػربنا زة٩ينة، كال يذٕنيي ذل ٮَّ  .(2)صى

 

 

 

 

٫٤ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد إىل اذلاػت. )ثإظػؽل( صػةر )ي٪ةـ( ٢ٕٚ مٌةرع، كٚةٔاإلعزاب:   =
كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "ي٪ةـ"، كإظؽل مٌةؼ. ك٤ٞ٦يت ٨٦ )٤ٞ٦ذي٫( مٌةؼ إحل٫، ك٤ٞ٦ػيت مٌػةؼ كالٌػ٧ري 
مٌةؼ إحل٫. )كيذيق( الٮاك اعَٛح، يذيق/ ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد إىل 

ذلات، كاجل٤٧ح ٦ُٕٮٚح ىلع مج٤ح "ي٪ةـ" الكةثٞح. )ثأػؿل( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل يذيق. )امل٪ةيػة( ٦ٕٛػٮؿ ا
 ث٫ حلذيق. )ٚ٭ٮ( ٦جذؽأ. )يْٞةف( ػربق. )٩ةا٥( أك )٬ةصٓ( ػرب ثٕؽ ػرب. 

هل/ "٬ػٮ" ٝٮهل )ٚ٭ٮ يْٞةف ٩ةا٥( أك ٝٮهل )ٚ٭ٮ يْٞةف ٬ةصٓ( ظير أػرب ٨ٔ ٦جذؽأ كاظؽ ك٬ػٮ ٝػٮالظاِد فيْ:  
خبربي٨ ك٧٬ة ٝٮهل "يْٞةف ٬ةصٓ" أك ٝٮهل/ "يْٞةف ٩ةا٥" ٨٦ ٗري ُٔٙ اثلةين ٦٪٭٧ة ىلع األكؿ. كالنٮا٬ؽ ىلع 

 ذلٟ ٠سرية يف الكـ ٨٦ حيذش ثسال٫٦ مٕؿق ك٩رثق، ٚال ٦ٕىن جلعؽق ك٩سؿا٫٩.
ٚػٓ ٦جذػؽأ. )ظيػح(/ ػػرب )ٚإذا(/ ا٣ٛةء/ ظكت ٦ة ٝج٤٭ة ، إذا/ ظؿؼ ٚضةءة. )يه(/ ٧ًري يف دمػ٢ ر اإلعـزاب:  (1)

مؿٚٮع. )تكىع(/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ثةل٧ٌح املٞؽرة ىلع األ٣ٙ ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة اتلٕؾر ، كا٣ٛةٔػ٢ ًػ٧ري 
 مكترت صٮازا دٞؽيؿق  )يه( ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف دم٢ رٚٓ ػرب زةف ل٧٤جذؽأ يه ، أك يف دم٢ رٚٓ وٛح حليح.

٨ خمذ٤ٛني، أظؽ٧٬ة ٦ٛؿد كاآلػؿ مج٤ػح، ك٬ػؾا ىلع رأم ٦ػ٨ أٔػؿب أ٫٩ أػرب ٨ٔ ٦جذؽأ كاظؽ خبربي وجْ االسـتداله:  
 . اآليح ىلع ٬ؾا الٮص٫

ا زة٩ينة ٧٠ة يٞٮؿ املٕؿبٮف ٚيه يف دم٢ رٚٓ وٛح حليح، ك٣حكخ يف دمػ٢ ٩ىػت  (2) إذا ل٥ جت٢ٕ مج٤ح )تكىع( ػربن
٥ النةرح؛ كذلٟ ألف )ظيح( ٩سؿة ال مكٮغ ملضئ احلػةؿ ٦٪٭ػة، كوػ ةظت احلػةؿ ال ظةالن ٨٦ ظيح ٧٠ة ٔز

٥ أف اجل٤٧ػح ظػةؿ ٦ػ٨ الٌػ٧ري عَّ ٧ى ذى يسٮف إال ٦ٕؿٚح أك ٩سؿة ٦ٕ٭ة مكٮغ، امهلل إال أف تى  ٢ ل٤نةرح ٚزٔت
 احلةؿ ٨٦ املجذؽأ. ءالٮاٝٓ ٦جذؽأ ىلع رأم قحجٮي٫ اذلم ْيزي ٦يج
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 كـــان وأخىاثهـــا

 

ـــرَبْ  ـــ٧ًة، وَاخلَ ــــ٧ُجْذََؽا اْق ُٓ َقَن ا٣ْ ـــ  دَؿْٚ
 

ـــؿْ  (143) ــ٧َــ ُٔ ـــًؽا  ــَمَن َقلَّلل ــُج٫ُ، ٠َ  َتْ٪ِى
 
 

 

ــَجَعة ْو
َ
ــىَح أ ًْ َ

ــةَت أ ــ٢ٌ ثَ َّ ــَمَن  ٠َ 
 
 

 

ــ (144) ٦ْ
َ
ــةَس ـأ ـــَف زَاَُم ثَؿَِظ ــةَر يَلْــ   َوَو
ــــ  َٕ ، َو٬َـــِؾي اْْرَ  ٌٟ ـــ َٛ  ٫ْ َٚذـِــَئ، وَاْ 

 
ــــ٫ْ  (145) َٕ ، ٦ُْذَج ْو نِلَـــْ ٍ

َ
، أ  لِِنـــْج٫ِ ٩َــــــْ ٍ

ــــِ)٦َة(  ــــٮًٝة ث ــــ٢ُ َقَن َداَم َمْكُج  َو٦ِْس
 

ـــة (146) ــلًجة ِدْر٧َ٬َ ــَخ ُمِى ٍِ ٦َةُد٦ْ ـــ ـ ْٔ
َ
 ٠َأ

ـً ىلع املجذؽ  أ كاخلرًب رشعى يف ذ٠ًؿ ٩ٮاقًغ االثذؽاًء، كيه ٝك٧ةًف/ ملة ٚؿغى ٨٦ اللُك
 إٔٚةؿ، كظؿكؼ. 

/ اكفى كأػٮاد٭ة، كإٔٚةؿي املٞةربًح، ك٨َّّ كأػٮاد٭ة.   ٚةألٕٚةؿي
ة كأػٮاد٭ة، ك / ٦ى  ا٣َّيًت جليًف اجلجًف، كإفَّ كأػٮاد٭ة. "ال"كاحلؿكؼي

ٙي ثؾ٠ًؿ   املى٪
ى
(، ٚؾ٬تى كأػٮاد٭ة، كٍلُّ٭ة إٔٚةؿه ادٛةٝنة "اكف"ٚجؽأ ، إالَّ )٣حفى

، كذ٬تى ا٣ٛةريًس ػ يف أظًؽ ٝٮحل٫ً ػ كأثٮ ثسًؿ ث٨ مٞريو ػ يف  اجل٧٭ٮري إىل ن٩َّ٭ة ٢ٕٚه
 .  أظًؽ ٝٮحل٫ً ػ إىل ن٩َّ٭ة ظؿؼه

ة هلة، كامل٪ىٮبي ث٭ة  ُلَّ املؿٚٮعي ث٭ة اق٧ن يكى ، كد٪ىتي ػربقي، كي
ى
ٓي املجذؽأ كيه دؿٚ

 ػربنا هلة.
، ك٬ؾقً األٕٚةؿي ٝك٧ةًف/ ٦٪ ؛ كيه/ اكفى ا ا٧ٕ٣ػ٢ى ثػال رشطو ة ي٧ٕػ٢ي ٬ػؾى ٭ة ٦ى

. ، ك٣حفى ، كوةرى ، كأمىسى ، كأوجطى ، كأًىحى ، كبةتى  ك٢ّى
؛ ك٬ٮ ٝك٧ةًف/  ة ال ي٢٧ٕي ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ى إال برشطو  ك٦٪٭ة ٦ى

ا، أك مػج٫ي  أظـؽ٧٬ة/ ة أك دٞؽيؿن ْن طي يف ٫ً٤٧ٔ أٍف يكج٫ٞي ٩يفه ٣ٛ يٍنرتى ؛  ٦ة ي ٩ػيفو
، كٚذ ، كبؿحى ػة(، ك٬ٮ أربٕح/ زاؿى يٍػؽه ٝىةا٧ًن ػة زىاؿى زى ة )٦ى ْن ؛ ٧ٚسةؿ اجلَّيف ٣ٛ ٟى ئى، كا٩ٛ
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ا؛ ٝٮهل دٕةىل/  أم/  [9>]يٮقػٙ/  (1)﴾ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ﴿ك٦سةهل دٞؽيؿن
، كال حيؾؼي اجلَّةيف ة إال ثٕؽى ا٣ٞك٥ً اكآليًح ال١ؿي٧ًح، كٝػؽٍ  ال دٛذؤي مػؾَّ  ٦ٕ٭ة ٝيةقن

ًؿ/ ًٔ ة   احلؾؼي ثؽكًف ا٣ٞك٥ً؛ ٠ٞٮًؿ النَّ
61-  

َ
ـــــْٮٌِل وَأ َداَم اهلُل َٝ

َ
ـــــة أ ـــــَؿُح ٦َ  ثْ

 

لــــًؽا  ــــة دُلِ ًٞ ُِ ٧َْــــِؽ اهللِ ٦ُْ٪َذ ِِ(2) 
 

 

٤ٕٛيػح اقػتب٪ةٚيح. )ٝةلٮا(/ ٢ٕٚ ٦ةض، كالٮاك/ ٧ًري يف دم٢ رٚػٓ ٚةٔػ٢ ، كاأل٣ػٙ ٚةرٝػح ، كاجل٤٧ػح ا٣اإلعزاب:  (1)
)دةهلل(/ اتلةء/ ظؿؼ صؿ، اهلل/ ٣ِٛ اجلال٣ح/ اق٥ دلؿكر ، كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٢ٕٛ دمؾكؼ دٞؽيؿق أٝكػ٥. 
)دٛذؤ(/ ٢ٕٚ مٌةرع ٩ةٝه مؿٚٮع، كاالق٥ ٧ًري مكترت كصٮبة دٞؽيؿق/ أ٩خ. )دؾ٠ؿ(/ ٕٚػ٢ مٌػةرع مؿٚػٮع، 

(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يػح يف دمػ٢ رٚػٓ ػػرب، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮبةن دٞؽيؿق/ أ٩خ. )يٮقٙ
ؿاب، ك ال دٛذػؤ دػؾ٠ؿ يٮقػٙ، كمج٤ػح ا٣ٞكػ٥  اوٞؽيؿ/كمج٤ح دٛذؤ دؾ٠ؿ يٮقٙ صٮاب ٝك٥ ال دم٢ هل ٨٦ اإٔل

 كصٮاث٫ يف دم٢ ٩ىت ٦ٞٮؿ ا٣ٞٮؿ.
[9>]يٮقٙ/  ﴾ەئ  ەئ﴿ أف ا٢ٕٛ٣ املٌةرع دٛذؤ يف ٝٮهل دٕةىلوجْ االستداله:  

٧ى     ٔ٢٧ً ٢ اكف لكج٫ٞ حبؿؼ ٝؽٔ 
 ٩يف ٦ٞؽر، أم/ ال دٛذؤ. 

 ابليخ خلؽاش ث٨ ز٬ري. - 61 (2)
أم ص٤ٕػ٫ إىل  -)٦٪ذُٞة( ٝؽ ٚرسق النةرح ا٣ٕال٦ح دٛكريا، كيٞةؿ/ صةء ٚالف ٦٪ذُٞة ٚؿق٫، إذا ص٪ج٫ المغـة:   

ان، كحيذ٢٧ أ٫٩ أراد كٝةؿ اث٨ ٚةرس/ ٬ؾا ابليخ حيذ٢٧ أ٫٩ أراد أ٫٩ ال يـاؿ ْي٪ت ٚؿقةن صٮاد -صة٩ج٫ كل٥ يؿًلج٫ 
ا يف اثل٪ةء ىلع ٝٮ٦ػ٫، أم/ ٩ةَٞػة. )دليػؽا( ثٌػ٥ املػي٥/ ْيػؿم ىلع املٕ٪حػني الزليػ٨ دن أ٫٩ يٞٮؿ ٝٮال مكذضة

 ذ٠ؿ٩ة٧٬ة يف ٝٮهل )٦٪ذُٞة(، ك٬ٮ كوٙ ل٤ٛؿس ىلع األكؿ، ككوٙ جلٛك٫ ىلع اثلةين.
ٞن يؿيؽ أ٫٩ قحجىق ٦ؽل ظيةد٫ ٚةرقن الـىعٍ::   ممةدظ٭٥، أل٩٭ة ٠سرية ال دٛػىن، كقػي١ٮف  ا، ذا٠ؿن ة ث٧آزؿ ٝٮ٫٦ة، أك ٩ةَ

 ثةرع اثل٪ةء ٤ٔي٭٥؛ ألف وٛةد٭٥ ال١ؿي٧ح د٪ُٜ األلك٪ح ثؾ٠ؿ٥٬.صيؽ احلؽير ٔ٪٭٥، 
)أثؿح( ٢ٕٚ مٌةرع ٩ةٝه، كاق٫٧ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبة دٞؽيؿق/ )أ٩ػة(. )٦ػة( مىػؽريح ّؿٚيػح اإلعـزاب:   

ٝٮـ/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ػ"أداـ"، كٝٮـ مٌةؼ كيةء املذلك٥ مٌةؼ إحلػ٫. )أداـ( ٢ٕٚ ٦ةض. )اهلل( ٚة٢ٔ أداـ. )ٝٮَل( 
"أمحؽ حب٧ؽ" كمحؽ مٌػةؼ.  اوٞؽيؿ/)حب٧ؽ( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "أثؿح" أك ٬ٮ ٦ذ٤ٕٜ ث٢ٕٛ دمؾكؼ، ك

ك)اهلل( مٌةؼ إحل٫. )٦٪ذُٞة( اق٥ ٚة٢ٔ ٫٤ٕٚ ا٩ذُٜ، ك٬ٮ ػرب "أثؿح" الكةثٜ، كٚة٫٤ٔ ًػ٧ري مكػترت ٚيػ٫. 
ٕٛٮؿ ث٫ مل٪ذُٜ ىلع املٕىن األكؿ، كأو٫٤ وٛح ملٮوٮؼ دمؾكؼ، ٧٤ٚػة ظػؾؼ املٮوػٮؼ أٝي٧ػخ )دليؽا( ٦

، ك٬ٮ ػرب ثٕؽ ػرب ىلع املٕىن اثلػةين، كًلأ٩ػ٫ ٝػةؿ/ ال االىٛح ٦ٞة٫٦، كأو٢ اللُكـ/ ال أثؿح صة٩جة ٚؿقة دليؽن 
 .أثؿح ٩ةَٞة ث٧عة٦ؽ ٝٮَل دليؽا يف ذلٟ؛ ألف ٦آزؿ ٝٮَل د٪ُٜ األلك٪ح جبيؽ املؽح

ٝٮهل )أثؿح( ظير اقذ٫٤٧ٕ ثؽكف ٩يف أك مج٫ ٩يف، ٦ٓ ٠ٮ٫٩ ٗري مكػجٮؽ ثة٣ٞكػ٥؛ ٝػةؿ اثػ٨ ٔىػٛٮر/ الظاِد فيْ:  
ك٬ؾا ابليخ ٚي٫ ػالؼ ثني اجلعٮيني، ٧ٚ٪٭٥ ٨٦ ٝةؿ/ إف أداة اجليف مؿادة، ١ٚأ٫٩ ٝةؿ )ال أثؿح(، ك٦ػ٪٭٥ ٦ػ٨ ٝػةؿ/ 

ٕىن ٔ٪ؽق/ أزكؿ حب٧ؽ اهلل ٨ٔ أف أكػٮف ٦٪ذُٞػة دليػؽا، أم/ إف "أثؿح" ٗري ٦٪يف، ال يف ال٤ِٛ كال يف اتلٞؽيؿ، كامل
 . وةظت ٩ُةؽ كصٮاد ألف ٝٮَل يسٛٮ٩ين ٬ؾا، ًٕٚل الٮص٫ األػري يف الكـ اث٨ ٔىٛٮر ال اقتن٭ةد ٚي٫
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ىنى  ـى اهلل ٝٮًَل، ٔك ة أدا ، ٦ى ا، أم/ وةظت ٩ُةؽو كصٮادو ة دليؽن ٞن أم/ ال أثؿحي ٦٪ذُ
. ٢ى ٤ٔي٫ً ابليخي ة محي ا أظك٨ي ٦ى ، ك٬ؾى ة ثيًقى هلي ٝٮ٫٦ي ـاؿي مكذ٘٪ينة ٦ى ٟى ن٫َّ٩ ال ي  ثؾل

ة( ك٦٪٫ي ٝٮهلي/ك٦سةؿي مج٫ً  ٍؿ ٝىةا٧ًن ـى / ) الى دى ٟى  اجلَّيف ػ كاملؿادي ث٫ً اجلَّيٍهي ػ ٠ٞٮل
ــؿَ  -61 ُْم َذا٠ِ ـَ ــ ْؿ َواَل دَ ــ٧َّلل ــةِح َم ــٮْ  َو  امل

 

ــــنيُ   ــــَ ٌُم ٦ُجِ ًَ ــــَلة٫ُُ٩   (1)ِت، َٚجِْك
 

ٍكً  اؿي اهللي دمي ـى / )الى يى ٟى ، ٠ٞٮل اعءي ؿ/كادلُّ ًٔ ة (، كٝٮؿ النَّ ٟى ٍ  ٪نة إحًلى
ــة -62 اَل يَ

َ
ــىَل  أ ــة َداَرٌَلٌ ىلَعَ اذِ ــ٤ََِل، يَ  اْق

 

ــ  ــؿُ  ً ّ ـَواَل زَاَُم ٦ُْ٪َ٭ ُْ َٞ ِٟ ا٣ ــ ِ  (2)ِِبَْؿََعا
 

 

 . ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  - 61 (1)
 دجف ذ٠ؿق، ٚإف نكية٫٩ ًالؿ ّة٬ؿ.ية وةظيب اصذ٭ؽ، كاقذٕؽ ل٧٤ٮت، كال الـىعٍ::   
ظؾٚخ ٦٪٫ يةء اجلؽاء، ك٬ٮ مؿػ٥ دؿػي٧ة ٗري ٝيةيس؛ أل٫٩ ٩سؿة، كا٣ٞيةس أال يػؿػ٥ ممػة  ل)وةح( ٦٪ةداإلعـزاب:   

٣حف آػؿق دةء إال ا٥٤ٕ٣. )م٧ؿ( ٢ٕٚ أمؿ، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبػة دٞػؽيؿق/ أ٩ػخ. )كال( الػٮاك اعَٛػح، ال/ 
ةرع ٩ةٝه دلـكـ حبؿؼ اجليه، كاق٫٧ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبة دٞؽيؿق/ أ٩ػخ. )ذا٠ػؿ( ػػرب ٩ة٬يح. )دـؿ( ٢ٕٚ مٌ

دـؿ، كذا٠ؿ مٌةؼ. ك)املٮت( مٌةؼ إحل٫. )ٚجكػية٫٩( ا٣ٛػةء ظػؿؼ داؿ ىلع اتل٤ٕيػ٢، نكػيةف/ ٦جذػؽأ، كنكػيةف 
 مٌةؼ كاهلةء ا٣ٕةاؽة إىل املٮت مٌةؼ إحل٫. )ًالؿ( ػرب املجذؽأ. )٦جني( ٩ٕخ لٌالؿ.

ٝٮهل/ )كال دـؿ ذا٠ؿ املٮت( ظير أصػؿل ٚيػ٫ مٌػةرع )زاؿ( دلػؿل "اكف" يف ا٧ٕ٣ػ٢، ل١ٮ٩٭ػة اِد فيـْ:  الظـ  
 مكجٮٝح حبؿؼ اجليه، كاجليه مبي٫ ثةجليف.

 ابليخ ذلم الؿ٦ح ٗيالف ث٨ ٔٞجح يٞٮهل يف وةظجذ٫ ٦يح. - 62 (2)
. )٦المغة:   ٪٭ال( ٦جك١جة ٦٪ىػجة. )صؿاعاػٟ( )ابلًل( ٨٦ ثٌل اثلٮب يجًل ىلع كزف ريض يؿىض أم/ ػ٤ٜ كرثَّ

 اجلؿاعء/ رم٤ح مكذٮيح ال دججخ محبةن. )ا٣ُٞؿ( املُؿ.
يؽٔٮ دلار ظجحجذ٫ ثأف دؽكـ هلة الكال٦ح ىلع مؿ الـ٦ةف ٨٦ َٮارؽ احلؽزةف كأف يؽكـ ٩ـكؿ األ٦ُػةر الــىعٍ::   

ػؽـ بكةظذ٭ة، كًلىن ثزنكؿ األ٦ُةر ٨ٔ اخلىت كاجل٧ةء ث٧ة يكتذجٓ ٨٦ رٚة٬يح أ٤٬٭ة، كإ ٭ة، ٔك ٝة٦ذ٭٥ يف ربٔٮ
 امل٭ةصؿة ٦٪٭ة ال٩ذضةع ا٣٘ير كالألك.

"يةدار٦يح". )اقػ٤ِل( ٕٚػ٢  اوٞؽيؿ/)أال( أداة اقذٛذةح كدججي٫. )ية( ظؿؼ ٩ؽاء، كامل٪ةدل دمؾكؼ، كاإلعـزاب:   
عػح أمؿ ٦ٞىٮد ٦٪٫ ادلاعء، كيةء املؤ٩سح املؼةَجح ٚة٢ٔ. )يةدار( ية/ ظؿؼ ٩ؽاء، كدار/ ٦٪ةدل ٦٪ىػٮب ثة٣ٛذ

ا٣ْة٬ؿة، كدار مٌةؼ. ك)َل( مٌةؼ إحل٫. )ىلع ابلًل( صػةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕػٜ ثةقػ٤ِل. )كال( الػٮاك ظػؿؼ 
ُٔٙ، ال/ ظؿؼ داعء. )زاؿ( ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه. )٦٪٭ال( ػرب زاؿ ٦ٞؽـ. )جبؿاعاٟ( اجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ 

٧ري املؼةَجح مٌةؼ إحل٫ )ا٣ُٞؿ( اق٥ زاؿ مؤػؿ  .ثٞٮهل "٦٪٭ال" كصؿاعء مٌةؼ ًك
ٝٮهل )كال زاؿ... إ٣غ( ظير أصؿل )زاؿ( دلؿل "اكف" يف رٕٚ٭ة االق٥ ك٩ىت اخلػرب، تلٞػؽـ )ال( الظاِد فيْ:   

 ادلاعايح ٤ٔي٭ة، كادلاعء مج٫ اجليف.
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ٙي ثٞٮهل/ )ك٬ؾم األربٕح...  م أمةرى إحل٫ً املى٪ ا ٬ٮ اذلَّ  (.إىل آػؿ ابليخك٬ؾى
ؿٚيػح، ك٬ػٮ  ا٣ْٞك٥ اثلٌة / َّْ ة( املىؽريح ا٣ طي يف ٫ً٤٧ٔ أٍف يكج٫ٞي )٦ى يٍنرتى ة ي ٦ى

ـى  ٟى مىػيجنة )دا ًٍ ٦ػؽةى دكامػ ة( أم/ أٔػ ٧ن ًىيجنة ًدر٬ٍى ة دي٦ٍخى مي ًٍ ٦ى ٍٔ
ى
/ )أ ٟى ( ٠ٞٮل

ػػة، ك٦٪ػػ٫ي ٝػػٮهلي دٕػػةىل/   (1)﴾ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ﴿ ٱدر٧٬ن

ة دكاًَل ظي  [75 ]مؿي٥/ (/ ادىةؼي املؼرًب ٔ٪ػ٫ي ثػةخلرًب ٩٭ػةرنا، ، أم/ ٦ؽَّ َّ٢ ّى ة. ك٦ٕىنى )
 ، (/ ادىة٫ٚي ث٫ً حلالن (/ ك٦ٕىنى )ثىةتى ٍوػجىطى

ى
، ك)أ ػىحى ٌُّ (/ ادىػة٫ٚي ثػ٫ً يف ال ىحى ًٍ ك)أى

(/ ادىة٫ٚي ث٫ً يًف املكةًء، ك٦ٕىن ٍمىسى
ى
جةًح، ك)أ ؿي  ادىة٫ٚي ث٫ً يف الىَّ ػٮُّ (/ اتلَّعى ةرى )وى

 اإلَػالًؽ جلىػيٍفً 
، كيه ٔ٪ػؽى (/ اجلَّػيفي ٨ٍ٦ وٛحو إىل وٛحو أػؿل، ك٦ٕػىن )٣ىػحٍفى

ة(   يٍؽه ٝىةا٧ًن ٪ؽى اتلٞييًؽ ثـ٨٦و ىلع ظكػج٫ً، حنػٮ/ احلةًؿ، حنٮ/ )٣ىحٍفى زى  ٔك
أم/ اآلفى

ػٮاد٭ة، مالز٦حي اخلرًب املؼػرب ٔ٪ػ٫ي ىلع 
ى
ة زىاؿى كأ ا( ك٦ٕىن ٦ى ٗىؽن ة  يٍؽه ٝىةا٧ًن )٣ىحٍفى زى

٧ٍػؿه  ػة زىاؿى خى ٦ى ، كى ػةًظاكن ًى يٍػؽه  ػة زىاؿى زى ٍزرىؽى ظكًت ٦ة يٞذٌي٫ً احلػةؿي حنػٮ/ )٦ى
ى
ك أ

ـى/ ثيقى كاقذ ( ك٦ٕىن دا يٍجىنٍيً ٕى  .٧ؿَّ ا٣
 

 

 

)كأكوةين(/ الٮاك/ حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، أكوةين/ ٢ٕٚ ٦ةض، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صػٮازا دٞػؽيؿق/ ٬ػٮ، اإلعـزاب:   (1)
حلةء/ ٧ًري يف دم٢ ٩ىػت ٦ٕٛػٮؿ ثػ٫. )ثةلىػالة(/ صػةر كدلػؿكر، كمػج٫ اجل٤٧ػح ٦ذ٤ٕػٜ كاكاجلٮف/ ل٤ٮٝةيح، 

اق٥ ٦ُٕٮؼ ىلع الىالة دلؿكر ٦س٫٤. )٦ة د٦خ(/ مىػؽريح  ثػ"أكوةين". )كالـٌلة(/ الٮاك/ ظؿؼ ُٔٙ، الـٌلة/
ح ّؿٚيح، د٦خ/ ٢ٕٚ ٦ةض، كاتلةء/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ اق٧٭ة. )ظية(/ ػرب ٦٪ىٮب، كمج٤ػح د٦ػخ ظيػة وػ٤
املٮوٮؿ احلؿيف. ك)٦ة( ك ٦ة ثٕؽ٬ة يف دأكي٢ مىؽر دم٤ػ٫ اجلىػت ىلع ا٣ْؿٚيػح الـ٦ة٩يػح ٦ذ٤ٕػٜ ثأكوػةين، 

 ٦ؽة دكاَل ظية. اوٞؽيؿ/ك
ٔى وجْ االسـتداله:    اكف لكج٫ٞ ث٧ة املىؽريح ا٣ْؿٚيح كأٚةدت ٦ػٓ ٧ٕ٦ٮحلػ٫ اقػذ٧ؿار  ٢ى ٧ى خى  ٢ى ٧ً أف ا٢ٕٛ٣ ٦ة داـ 

٦ؽة زجٮت ٦ٕىن ػرب٬ة ال اق٧٭ة، أم/ أف اتلٮويح ثةلىػالة كالػـٌلة داا٧ػح املٕىن اذلم ٝج٤٭ة ٦ؽة دمؽكدة يه 
 ث٧ؽة دكاَل ظية. 
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ـــَ   ٧ِ َٔ ـــْؽ  ـــ٫ُ َٝ ـــةٍض ٦ِْس٤َ ٦َ ُ ـْ ـــ  وََ 
 

(147)   َ٧ِْٕ ـــُذ ـــ٫ُ اْق ـةِض ٦ِْ٪ ــ ُ ال٧َ ـْ ـــ  إِْن َقَن َ 
 ٬ؾهِ إْٚةُُم ىلع ٝك٧نِي/  

ـى(.  أظُؽ٧َ٬ة/ ا ا )٣حفى كدى ة ٔؽى ، ك٬ٮى ٦ى ة يذرصَّؼي  ٦ى
ا ابلي واثلٌة / ٙي ث٭ؾى ـى(، ٚ٪ج٫َّى املى٪ ، ك٬ٮ )٣حفى كدا ة ال يذرصَّؼي ًخ ىلع أفَّ ٦ى

ٟى ٬ػٮ  ٦ة يذرصؼي ٨٦ ٬ؾقً األٕٚةًؿ ي٢٧ٕي ٗريي املةيًض ٦٪ػ٫ي ٧ٔػ٢ى املػةيًض؛ كذلػ
ػػة(  ٝػػةؿى اهللي دٕػػةىل/  يٍػػؽه ٝىةا٧ًن ػػٮفي زى ، حنػػٮ/ )يىسي ڄ  ڄ  ڄ  ﴿املٌػػةرعي

، حنػػػٮ/، [587 ]ابلٞػػػؿة/ (1)﴾ڄ ، [579]ا٣جكػػػةء/  (2)﴾ٻ  پ  پ﴿ كاألمػػػؿي
، كاقػػ٥ي ا٣ٛةٔػػ٢ً، [94]اإلرساء/  (3)﴾ٻ  ٻ ٻ  ٻ  پ  پ﴿ اهللي دٕػػةىل/ كٝػػةؿى 

/ ؿي ًٔ ة ( كٝةؿى النَّ ةؾى ػى
ى
ا٨ًه أ يٍؽه اكى  حنٮ/ )زى

َٟ ٦ُْ٪ِضــًؽا  َو٦َة لُك  ٦َـ٨ْ ُقْجـِؽي ا٣بََنةَمـَح َقاًِ٪ـة -63 َــ ــ٫ِ ل ِٛ َــ٥ْ د٤ُْ َػــةَ)، إَِذا ل
َ
 (4)أ

 

)كيسٮف(/ الٮاك/ ظؿؼ ُٔٙ، يسٮف/ ٢ٕٚ مٌةرع ٩ةٝه ٦٪ىٮب ثة٣ٛذط ٦ُٕٮؼ ىلع "تل١ٮ٩ٮا" اإلعزاب:  (1)
كر ٦ذ٤ٕٞةف امل٪ىٮب ثأف امل٧ٌؿة، ٚ٭ٮ ٦٪ىٮب ٦س٫٤. )الؿقٮؿ(/ اق٥ يسٮف مؿٚٮع. )٤ٔيس٥(/ صةر كدلؿ

 بن٭يؽا. )م٭يؽا(/ ػرب يسٮف ٦٪ىٮب.
٢ً ٦ةًي٭ة درصٚةن دة٦ةن، حأفَّ "اكف" ٨٦ األٕٚةؿ املذرصٚوجْ االستداله:   ٧ى ٕى ٭ة ٠ ٌةٔر ٢٧ًى مي ٔى  . كذلا 

دمػ٢ رٚػٓ اقػ٥  )٠ٮ٩ٮا(/ ٢ٕٚ أمؿ ٩ةٝه ٦جين حبؾؼ اجلٮف الدىةهل ثٮاك اجل٧ةٔح، كالٮاك/ ٧ًري يفاإلعزاب:  (2)
ال٦ح ٩ىج٫ احلةء؛ أل٫٩ مجٓاكف، كاأل٣ٙ  ٦ؾ٠ؿ قةل٥، كاجلػٮف ٔػٮض  ٚةرٝح. )ٝٮا٦ني(/ ػرب اكف ٦٪ىٮب ٔك

 ثٞٮا٦ني. ٨ٔ اتل٪ٮي٨  يف االق٥ املٛؿد. )ثة٣ٞكٍ(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف
ٔى  /أف ٝٮهلوجْ االستداله:    .٫ املةيض٤ًٕ ًٚ  ٢ى ٧ى ٢ خى ٧ً )٠ٮ٩ٮا( ٢ٕٚ أمؿ ٩ةٝه، 

٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮبةن دٞؽيؿق/ أ٩خ، كاجل٤٧ػح ا٤ٕٛ٣يػح اقػتب٪ةٚيح. )٠ٮ٩ػٮا(/ )٢ٝ(/ ٢ٕٚ أمؿ، كا٣ٛةاإلعزاب:  (3)
٢ٕٚ أمؿ ٩ةٝه ٦جين ىلع ظؾؼ اجلٮف الدىةهل ثٮاك اجل٧ةٔح، كالٮاك/ ٧ًري يف دم٢ رٚػٓ اقػ٧٭ة. )ظضػةرة(/ 
ػرب اكف ٦٪ىٮب، كاجل٤٧ح ٨٦ اكف ك٧ٕ٦ٮحل٭ة يف دم٢ ٩ىت ٦ٞٮؿ ا٣ٞٮؿ. )أك(/ ظػؿؼ ُٔػٙ. )ظؽيػؽا(/ 

 ُٕٮؼ ىلع ظضةرة، كاملُٕٮؼ ىلع امل٪ىٮب ٦٪ىٮب.اق٥ ٦
 يٞةؿ ٚي٫ ٦ة ٝي٢ يف اآليح املؾ٠ٮرة ٝج٢.وجْ االستداله:  

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  - 63 (4)
 )يجؽم( يْ٭ؿ. )ا٣بنةمح( َالٝح الٮص٫. )د٫ٛ٤( جتؽق. )٦٪ضؽا( مكةٔؽا.المغة:  
ي٤ٞةؾ ثٮص٫ ًةظٟ أػةؾ اذلم دؿًل٨ إحل٫، كدٕذ٧ؽ يف ظةصذٟ ٤ٔي٫، ك٣سػ٨ أػػٮؾ  ٣حف لك أظؽالـىعٍ::  

 = ٬ٮ اذلم جتؽق ٔٮ٩ة لٟ ٔ٪ؽ احلةصح.



 

 كـــاُ وأخواتّـــا 076

  

ٙى اجلَّةسي يف )اكف( اجلةٝىح/ ٢٬ هلة مىؽره أـ الى    كاملىؽري ٠ؾلٟ، كاػذ٤
 ا، ك٦٪٫ي ٝٮهلي/الىعيطي أفَّ هلة مىؽرن ك

ــَي  -64 َٛ ــ٫ِ ا٣ ــةَد يِف َْٝٮ٦ِ ــ٥ٍ َق ــْؾٍُم وَِظ٤ْ  ثَِج
 

ـُ   ـــ َٟ يَِك ـــ ٤َْل َٔ ـــةهُ  َٟ إِيٌ ـــ  (1)َوَ ْٮ٩ُ
 

ـى، ك٣حفى ػ ة ال يذرصؼي ٦٪٭ة ػ ك٬ٮ دا ػة ٚيػ٫ً   ك٦ى َن ة اكفى اجلَّيف أك مػج٭٫ي رش -ك٦ى
 ىؽره.ال يكذ٢٧ٕ ٦٪٫ي أمؿه كال م -ك٬ٮ زاؿى كأػٮاد٭ة

 

)٦ة( ٩ةٚيح د٢٧ٕ ٢٧ٔ ٣حف. )لك( اق٧٭ة، كَل مٌةؼ. ك)٨٦( اق٥ مٮوٮؿ مٌةؼ إحلػ٫. )يجػؽم(  اإلعـزاب:   =
"٨٦" كاجل٤٧ح ال دم٢ هلة و٤ح املٮوػٮؿ. ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازان دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد ىلع 

)ا٣بنةمح( ٦ٕٛٮؿ ث٫ حلجؽم. )اكا٪ة( ػرب ٦ة اجلةٚيح، ك٬ٮ اق٥ ٚة٢ٔ ٦ذرصؼ ٨٦ اكف اجلةٝىح، كاق٫٧ ٧ًري 
مكترت ٚي٫ صٮازان دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد إىل لك. )أػةؾ( أػة/ ػرب اكا٨ ٦٪ىٮب ثةأل٣ٙ ٩يةثح ٨ٔ ا٣ٛذعػح أل٩ػ٫ 

ةؼ كالاكؼ مٌةؼ إحل٫. )إذا( ّؿؼ د٨٧ٌ ٦ٕػىن الرشػط. )لػ٥( ظػؿؼ ٩ػيف ٨٦ األق٧ةء الكذح، كأػة مٌ
كصــ. )د٫ٛ٤( د٤ٙ/ ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ث٥٤، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبةن دٞؽيؿق/ أ٩ػخ، كاهلػةء ٦ٕٛػٮؿ 

. )لٟ( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل ٦٪ضؽا اآليت. )٦٪ضؽا( ٦ٕٛٮؿ زةف تل٤يف، كٝةؿ ا٣ٕيين/ ٬ٮ ظػةؿ أكؿ تل٤يف
 ٦جين ىلع أف "٨ّ" كأػٮاد٭ة د٪ىت ٦ٕٛٮال كاظؽا، ك٬ٮ رأم ًٕيٙ بلٕي اجلعةة. كذلٟ

ك٩ىػت ٝٮهل/ )اكا٪ة أػةؾ(  ٚإف "اكا٪ة" اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ اكف اجلةٝىح كٝؽ ٢٧ٔ ٤٧ٔ٭ة، ٚؿٚٓ اقػ٧ة الظاِد فيـْ:   
ٮهل "أػةؾ" ىلع ٦ة ثح٪ةق يف إٔؿاب  ٭ٮٝ  ي٫، كأ٦ة اخلربٚ  ٭ٮ ٧ًري مكترتٚ   ابليخ.ػربا/ أ٦ة االق٥ٚ 

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  - 64 (1)
٥ْ النأف.المغة:    )ثؾؿ( ُٔةء. )قةد( ٨٦ الكيةدة، كيه الؿٕٚح ٔك
إف الؿص٢ يكٮد يف ٝٮ٫٦ كيجج٫ ذ٠ؿق يف ٔنريد٫ ثجؾؿ املػةؿ كاحل٤ػ٥، ك٬ػٮ يكػري ٤ٔيػٟ إف أردت أف الــىعٍ::   

 دسٮف ذلٟ الؿص٢.
ثجؾؿ( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"قةد". )كظ٥٤( ٦ُٕٮؼ ىلع ثؾؿ. )قةد( ٢ٕٚ ٦ةض. )يف ٝٮ٦ػ٫( اجلػةر )اإلعزاب:  

كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ أيٌة ثػ"قةد"، كٝٮـ مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. )ا٣ٛػىت( ٚةٔػ٢ قػةد. )كًلٮ٩ػٟ( ٠ػٮف/ 
يت، ك٦ػ٨ ظيػر ٦جذؽأ، ك٬ٮ مىؽر اكف اجلةٝىح، ٨٧ٚ ظير ٠ٮ٫٩ ٦جذؽأ حيذةج إىل ػرب، ك٬ٮ ٝٮهل "يكػري" اآل

٠ٮ٫٩ مىؽر اكف اجلةٝىح حيذةج إىل اق٥ كػرب، ٚأ٦ة اق٫٧ ٚةلاكؼ املذى٤ح ث٫، ٤ٚ٭ؾق الاكؼ دمالف/ أظؽ٧٬ة/ 
ٚٞٮهل )إية(. كٝٮهل )٤ٔيٟ( صةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕػٜ ثحكػري، صؿ ثةإلًةٚح. كاثلةين/ رٚٓ ىلع أ٩٭ة االق٥. كأ٦ة ػرب٬ة 

 ؿق.كٝٮهل )يكري( ٬ٮ ػرب املجذؽأ، ىلع ٦ة دٞؽـ ذ٠
ٝٮهل )كًلٮ٩ٟ إيةق( ظير اقذ٢٧ٕ مىؽر اكف اجلةٝىح كأصؿاق دلؿا٬ة يف رٚٓ االق٥ ك٩ىت اخلرب، الظـاِد فيـْ:    

 ٚ٭ؾا النة٬ؽ يؽُم ىلع محبني/ كٝؽ ثح٪خ لٟ اق٫٧ كػربق يف إٔؿاب ابليخ. 
 أف )اكف( اجلةٝىح ٝؽ صةء هلة مىؽر يف الكـ ا٣ٕؿب، ٚ٭ٮ رد ىلع ٨٦ ٝةؿ ال مىؽر هلة. أوهل٧ة/ 
أف ٗري املةيض ٨٦ ٬ؾق األٕٚةؿ قٮاء أكةف اق٧ة، أـ اكف ٕٚالن ٗري ٦ةض ي٢٧ٕ ا٢٧ٕ٣ اذلم ي٤٧ٕػ٫  وزة٩ل٭٧ة/ 

 ا٢ٕٛ٣ املةيض، ك٬ٮ رٚٓ االق٥ ك٩ىت اخلرب.



 

077 

 

ـــــرَبْ  ٍَ اخلَ ــــــ ـــــة دَٮق  َِٕ٭  َوِ  مَجِل
 

ـــــؿْ  (148) َْ ٫ُ َداَم َظ َٞ ـــــْج ، َوُك  َق ـْ صـــــ
َ
 أ
دأػري٬ة ٔ٪٫ي ػ  مؿادقي أفَّ أػجةرى ٬ؾقً األٕٚةًؿ إٍف ل٥ ْيٍت دٞؽي٧٭ة ىلع االق٥ً، كال 

فى يف / )اكى ٟى  ْيٮزي دٮقُ٭ة ثنيى ا٢ًٕٛ٣ كاالق٥ً؛ ٧ٚسةؿي كصٮًب دٞػؽي٧٭ة ىلع االقػ٥ً ٝٮلػ
ةًظجي٭ة(، ٚال ْيٮزي ٬٭٪ىة دٞؽي٥ي االق٥ً ىلع اخلرًب؛ خلال يٕٮدى ال٧ٌريي ىلع ٦ذػأػؿو  اًر وى ادلَّ
ًذييًق( ٚىال ْيػٮزي  يًخ رى

ى
فى أ / )اكى ٟى ، ك٦سةؿي كصٮًب دأػرًي اخلرًب ٨ٔ االق٥ً ٝٮل ة كردجحن ْن ٛ٣
ـً ّ٭ػٮًر  ، ٣ٕؽ ٟى ى ن٫َّ٩ ػربه ػ أل٫َّ٩ ال ي٥٤ٕي ذل ػة دٞؽي٥ي رٚييًق ػ ىلعى ػؿاًب، ك٦سػةؿي ٦ى اإٔل
( ٝػةؿى اهللي دٕػةىل/   يٍػؽه ػة زى فى ٝىةا٧ًن ٍى ٚيػ٫ اخلػربي ٝٮلػٟ/ )اكى ھ  ھ  ھ  ے   ﴿دٮقَّ

ػريقً ػ ْيػٮزي [;8]الؿكـ/ (1)﴾ے    ٟى قةاؿي إٔٚةًؿ ٬ؾا ابلةًب ػ ٨٦ًى املذرصًِّؼ ٗك ،  كًلؾل
ًط املؾ٠ٮًر، ك٢ٞ٩ى وةظتي اإلرمةًد ػالٚنة يف  ٍي أػجةر٬ة ثةلرشَّ صٮاًز دٞػؽي٥ً ػػرًب دٮقُّ

ؿ/ ًٔ ة ( ىلع اق٧٭ة، كالىٮابي صٮازقي، ٝةؿى النَّ  )٣ىحٍفى
ـــٮُُم   انلٌةَس َعٌ٪ة وََعْ٪ُ٭٥ُ  -إِْن َصِ٭٤ِْخ -َقيِل  -65 ـــ٥ٌ وََصُ٭ ِ ـــٮَاًء ََعل ـــحَْف َق َ٤َٚ(2) 

 

)كٌلف(/ الٮاك/ حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، كٌلف/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه. )ظٞة(/ ػػرب اكف ٦ٞػؽـ ٦٪ىػٮب.)٤ٔي٪ة(/ اإلعـزاب:   (1)
جل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ث٧عػؾكؼ وػٛح أك ثػػ"ظٞة". )٩رصػ(/ اقػ٥ اكف مؿٚػٮع، ك٬ػٮ مٌػةؼ. صةر كدلؿكر، كمج٫ ا

 )املؤ٦٪ني(/ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر. 
 ك٬ؾا اتلٮقٍ صةاـ.  ،(رٍصي دٮقٍ ثني اكف كاق٧٭ة املؤػؿ )٩ى  "ظٞة" ٝٮهل/ أفوجْ االستداله:  

الٮٚةء ك٤ُ٦ٓ ٝىيؽد٫ ا٣يت ٦٪٭ة  ٨٦ ٝىيؽة ل٤ك٧ٮأؿ ث٨ اعديةء ا٣٘كةين، املرضكب ث٫ املس٢ يف -ابليخ  - 65 (2)
 ثيخ النة٬ؽ ٝٮهل/

ـــ٫ُ   ًُ ْؿ ِٔ ـــْ ِم  ـــ٨َ ال٤ ـــْؽ َْف ٦ِ ـــ٥ْ يَ َ ـــْؿُء ل  إَِذا امل
 

 َٚــــــــــُ   رَِداٍء يَْؿدَِؽيـــــــــــ٫ِ مَجِلــــــــــ٢ُ  
ــــْل٧ََ٭ة  ًَ ــــِف  ْٛ  َوإِْن ٬ُــــَٮ لـَـــ٥ْ حَي٧ِْــــ٢ْ ىلَعَ انلٌ

 
ــــــبِل٢ُ   ــــــةءِ َق ــــــ٨ِ اثلٌَ٪ ــــــحَْف إىَِل ُظْك َ٤َٚ 

نف ثٛذط ادلاؿ امل٭٤٧ح كاجلٮف ٬ٮ الٮقغ كا٣ٞػؾر، كاألوػ٢ ٚيػ٫ أف يسػٮف يف األمػٮر احلكػيح، )يؽنف( ادلالمغة:   
ػٓ  كاملؿاد ٬٭٪ة ادلنف املٕ٪ٮم. )ال٤ؤـ( اق٥ صػة٦ٓ ل٤ؼىػةؿ ادل٩حبػح ك٦ٞػةثط الىػٛةت. )رداء( ٬ػٮ يف ٬ػؾا املًٮ

حبح ٚإف هل ثٕؽ ذلػٟ أف مكذٕةر ل٤ؼى٤ح ٨٦ اخلىةؿ/ أم إذا ٩ْٙ ٔؿض املؿء ٥٤ٚ يذىٙ ثىٛح ٨٦ الىٛةت ادل٩
ج٭ة. )ًي٧٭ة( الٌي٥/ ا٥٤ْ٣.  يذىٙ ث٧ة ينةء، يؿيؽ أف هل أف خيذةر ٨٦ املاكرـ كػىةؿ ا٣رب اخلى٤ح ا٣يت يٗؿ

٨٧ دٞةر٩ح٪٭٥ ث٪ة إف ل٥ دسػٮين اعملػح حبةجلػة، ٦ؽرًلػح ل٤ٛػؿؽ الــىعٍ::    يٞٮؿ مل٨ خيةَج٭ة/ قٌل اجلةس ٔ٪ة ٔك
 = احلةؿ، ٚإف ا٣ٕةل٥ حبٞيٞح األمؿ ٣حف ٨٧٠ ص٭٤٭ة. ا٣ْٕي٥ اذلم ثح٪٪ة كبح٪٭٥ ليك يذٌط لٟ
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ٟى  ػةًظجي وى
ي
ـي ىلع اق٧٭ة؛ ٚػال دٞػٮؿ/ )الى أ ـى( ال يذٞؽَّ ٰ أفَّ ػربى )دا ًُ كذ٠ؿى اث٨ي ٦ٕ

ةدى  /٦ى ةٔؿي ٮابي صٮازقي، ٝةؿى النَّ (  كالىَّ يٍؽه ة زى ـى ٝىةا٧ًن  ا
َىـحً  -66 ٌ٘ حِْل ٦َـة َدا٦َـْخ ٦َُ٪ َٕ ْلَت ل٤ِ َِ  اَل 

 

ـــَؿمِ   ـــْٮِت وَالَ٭ َقرِ امل ـــةدَّلل ِ ـــ٫ُ ث ادُ  (1)ذَلٌ
 

ؿ( ْى ـى ظى ا ٫ي دى ٞى جٍ ه قى َلي ٓى  (2)كأمةرى ثٞٮهًل/ )كى َّ اجلُّعةًة ٦٪ػ َّ ا٣ٕؿًب أك لكي إىل أفَّ لكي
ٜى ػ ػة( قج ـى ىلع )٦ى ا إٍف أرادى ث٫ً ن٩َّ٭٥ ٦٪ٕٮا دٞػؽي٥ى ػػرًب دا ـى (٤ٔي٭ة، ك٬ؾى ا رًب )دى

 

)قٌل( ٢ٕٚ أمؿ، كيةء املؼةَجح ٚة٫٤ٔ. )إف( رشَيح. )ص٭٤خ( ٕٚػ٢ ٦ػةض ٕٚػ٢ الرشػط، كدػةء املؼةَجػح اإلعزاب:   =
ػ٪٭٥( صػةر كدلػؿكر  ٚة٢ٔ، كصٮاب الرشط دمؾكؼ يؽؿ ٤ٔي٫ ٦ة ٝج٫٤. )ٔ٪ة( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "قػٌل". )ٔك

 اجلةر كاملضؿكر ٝج٫٤. )٤ٚحف( ا٣ٛةء ظؿؼ داؿ ىلع اتل٤ٕي٢، ك٣حف/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ػةٝه. )قػٮاء( ٦ُٕٮؼ ثةلٮاك ىلع
 ػرب ٣حف ٦ٞؽـ. )اعل٥( اق٥ ٣حف مؤػؿ. )كص٭ٮؿ( ٦ُٕٮؼ ىلع اعل٥. 

ٝٮهل/ )٤ٚحف قٮاء اعل٥ كص٭ٮؿ( ظير ٝؽـ ػرب ٣حف ك٬ٮ )قٮاء( ىلع اق٧٭ة ك٬ٮ )اعل٥( كذلػٟ الظاِد فيْ:   
ريق، ػالٚةن مل٨ ٢ٞ٩ امل٪ٓ ٔ٪٫ وةظت اإلرمةد.صةاـ قةاٖ يف ال  نٕؿ ٗك

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  - 66 (1)
)َيت( املؿاد ث٫ الزلة ك٦ة دؿدةح إىل اجلٛف كد٭ٛٮ حنٮق. )٦٪٘ىػح( اقػ٥ ٦ٕٛػٮؿ ٦ػ٨ اتل٪٘ػيه ك٬ػٮ المغـة:   

 ء االٚذٕةؿ داال، ز٥ ٤ٝجخ اذلاؿ داال،اتل١ؽيؿ. )ثةداكر( دؾ٠ؿ كأو٫٤. )اذدسةر( ٤ٞٚجخ دة
ز٥ أد٧ٗخ ادلاؿ يف ادلاؿ، كْيٮز ٚي٫ "اذاكر" ثةذلاؿ املٕض٧ح، ىلع أف د٤ٞت امل٭٤٧ح ٦ٕض٧ح ث١ٕف األكؿ زػ٥  

گ  ﴿ دؽ٥ٗ، كْيٮز ٚي٫ ثٞةء لك ٨٦ املٕض٧ح كامل٭٤٧ح ىلع ظةهل ٚذٞٮؿ "اذداكر" كبةلٮص٫ األكؿ كرد ٝٮهل دٕةىل

 أو٫٤ ٦ؾدسؿ ٤ٞٚجخ اتلةء داال ز٥ أد٧ٗذة ىلع ٦ة ذ٠ؿ٩ةق أكال. ،[59]ا٧ٞ٣ؿ/  ﴾ڳ  ڳ
ال يؿدةح اإلنكةف إىل احليةة كال يكذُيت ا٣ٕحل ٦ػة داـ يذػؾ٠ؿ األيػةـ ا٣ػيت دػأيت ٤ٔيػ٫ ثأكصةٔ٭ػة الـىعٍ::  

 كآال٦٭ة، ك٦ة داـ ال يجىس أ٫٩ ٦ٞج٢ ال دمة٣ح ىلع النيؼٮػح كاملٮت ك٦ٛةرٝح أظجةا٫ كمالذق.
( ٩ةٚيح ل٤ضجف. )َيت( اق٧٭ة ٦جين ىلع ا٣ٛذط يف دم٢ ٩ىت. )ل٤ٕػحل( صػةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕػٜ )الاإلعـزاب:   

ث٧عؾكؼ ػرب ال، أك ٦ذ٤ٕٜ ثُيت، كػرب ال ظيجبؾ دمؾكؼ. )٦ة( مىؽريح ّؿٚيح. )دا٦خ( داـ/ ٢ٕٚ ٦ةض 
كذلات مٌةؼ ٩ةٝه، كاتلةء دةء اتلأ٩ير. )٦٪٘ىح( ػرب داـ ٦ٞؽـ ىلع اق٧٭ة. )ذلاد٫( ذلات/ اق٥ داـ مؤػؿ، 

كاهلةء ا٣ٕةاؽة إىل ا٣ٕحل مٌةؼ إحل٫. )ثةداكر( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل ٦٪٘ىح، كاداكر مٌةؼ. ك)املػٮت( 
 مٌةؼ إحل٫. )كاهلؿـ( ٦ُٕٮؼ ثةلٮاك ىلع املٮت.

ٝٮهل )٦ةدا٦خ ٦٪٘ىح ذلاد٫( ظير ٝؽـ ػرب داـ ك٬ٮ ٝٮهل "٦٪٘ىح" ىلع اق٧٭ة ك٬ٮ ٝػٮهل "ذلادػ٫". الظاِد فيـْ:   
 ا ىلع اث٨ ٦ُٰٕ.دٮصي٫ الكـ النةرح ا٣ٕال٦ح ٠٘ريق ٨٦ اجلعةة، رد  ٬ؾا 

 ،ْػؿ دٞؽ٦ػ٫حي ٦ة ٬٪ة ذ٠ؿ كل١٪٫ ابلةب، إٔٚةؿ ىلع اخلرب دٞؽـ مكأ٣ح إىل( … ٫ي ٞى جٍ قى  أمةر اجلة٥ّ ثٞٮهل )كَلٌّ  (2)
 ا اكف زيؽ(.)دلذ٭ؽن  /ٚذٞٮؿ ،ٚي٥٤ٕ أف ٦ة ٔؽاق صةاـ اتلٞؽـ
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ٕيػٮا  ، كإٍف أرادى ن٩َّ٭٥ ٦٪ ٥َّ٤ه كى (   ٧ٚي يٍؽه ـى زى ا ةدى ة ٦ى ٟى ٝىةا٧ًن جي ٍوعى
ى
املذَّى٤ًح ث٭ة، حنٮ/ )الى أ

  ) يٍػؽه ـى زى ا ػة دى ػة ٝىةا٧ًن ٟى ٦ى جي ٍوعى
ى
ـى( كظؽ٬ة، حنٮ )الى أ ا ٟى دٞؽي٫٧ي ىلع )دى ػ كىلعى ذلػ

ـى ىلع  ٓي دٞؽي٥ي ػػرًب دا م يْ٭ؿي ن٫َّ٩ ال ي٧ذ٪ ً ، كاذلَّ مح٫٤ي كدلقي يف رشظ٫ً ػ  ٚٛي٫ً ٩ْؿه
ة  ٟى ٦ى جي ٍوعى

ى
(  ٧٠ة دٞٮؿ/ )الى أ يٍؽه ـى زى ا ة دى ة ٝىةا٧ًن ٟى ٦ى جي ٍوعى

ى
/ )الى أ ـى كظؽ٬ة؛ ٚذٞٮؿي دا

.) ٧ٍَّخى ا لكى يٍؽن  زى
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ُٜ َػـــرَبٍ ٦َـــة انلٌةعِلـــ  ـ٫ْ ٠َـــَؾاَ) َقـــْج
 

 ـ٫ْ ثَِ٭ــــة ٦َْذ٤ُـــٌٮةً، ال دَةيِلَـــ  َِٚضـــئْ  (149)
 يٕي ا٫ٌ٩ ال يٮَز أْن يذٌٞؽم اخلرُب ىلع ٦َة انلٌةٚلِح، ويؽػ٢ُ حتَخ ٬ؾا ٝك٧ةِن/  

 /كأػٮاد٭ػة؛ ٚػال دٞػٮؿ/  أظُؽ٧٬ة ) ة زىاؿى ة يف ٫ً٤٧ٔ، حنٮ )٦ى َن ٦ة اكفى اجلَّيف رش
يٍؽه  ة زىاؿى زى ة ٦ى ٟى )ٝىةا٧ًن .  (  كأصةزى ذل  اث٨ي ٠حكةف كاجلَّعةسي

 / ػة(؛  واثلٌة يٍػؽه ٝىةا٧ًن فى زى ػة اكى ػة يف ٤٧ٔػ٫ً، حنػٮ )٦ى َن ة لػ٥ً يسػ٨ً اجلَّػيف رش ٦ى
٥ٍ. ٚال (، كأصةزقي ثٌٕ٭ي يٍؽه فى زى ة اكى ة ٦ى  دٞٮؿ/ )ٝىةا٧ًن

ة لػ٥ٍ  و٦ٛ٭ٮُم َك٫٦ِ  ، ٚذٞٮؿ/ )ٝىةا٧ًن ة( ْيٮزي اتلٞؽي٥ي ن٫َّ٩ إذىا اكفى اجلَّيف ث٘رًي )٦ى
ٍؿ  ـى ٧ة ثٌٕ٭٥ٍ  يى ٧ٍؿك(  ك٦٪ٕ٭ي ة ل٥ٍ يس٨ٍ خى ٞن ٤ً ُى ٍ٪ ٦ي ، كى يٍؽه ػة (1)زى ٌن ـي الك٦ػ٫ً أي ، ك٦ٛ٭ٮ

  ) يٍػؽه ػة زىاؿى زى ة ٝىةا٧ًن ة، حنٮ )٦ى صٮاز دٞؽي٥ً اخلرًب ىلع ا٢ًٕٛ٣ كظؽقي إذىا اكفى اجلَّيفي ث٧ى
.٥ٍ ( ك٦٪٫ٕي ثٌٕ٭ي يٍؽه فى زى ة اكى ة ٝىةا٧ًن  ك)٦ى

 
 

 

 

 ي٢ أف اذلم ٦٪ٓ ذلٟ ٬ٮ ا٣ٛؿاء، ك٬ؾا امل٪ٓ مؿدكد ثٞٮؿ النةٔؿ/ ذ٠ؿ اث٨ ٦ةلٟ يف رشح ا٣تك٭ (1)
ـــــــة ثْؿََظ

َ
ـــــــ٨ْ أ ـــــــةً ٣َ ـــــــ٫ْ ََعِذِِل َعَ٭ةا٧ِ ٦َ 

 
ــــىَح    ٌ ــــ٧ِْف ال ــــ٨ْ َم ــــ٨َ ٦ِ ْظَك

َ
ْو أ

َ
ــــ٢ِ أ  ث٧ِِْس

 كٝةؿ اث٨ ٦ةلٟ يف رشح الاكٚيح النةٚيح/ إف ذلٟ صةاـ ٔ٪ؽ اجل٧يٓ.   
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ــحَْف  ــرَبٍ ٣َ ِٜ َػ ــْج ُٓ َق ــ ِ   َو٦َْ٪ ُُ ــ  اْو
 
 

 

ـــَذِ   (151) ٍٓ يَْك ــــ
ْٚ ـــة ثَِؿ ــــةٍم ٦َ  َوُذو َت٧َ

ـــُه يِف   ْٞ ـــةٌِٝه وَانلٌ ـــٮَاهُ ٩َ ـــة ِق  َو٦َ
 

 يَلْــــَف زَاَُم َدااِــــ٧ًة ُٝـــِ   ئَ َٚذِـــ (151)
ٙى اجلعٮيٮفى يف صٮاًز دٞؽي٥ً ػرًب )٣حف( ٤ٔي٭ة، ٚؾ٬تى ال١ٮٚيػٮفى   اػذ٤
ـصةجي كاث٨ي الرساًج كأكرثي املذػأػ ، كاملربدي كال ًٓ ٙي ػ إىل امل٪ػ ؿي٨ى ػ ك٦ػ٪٭٥ املىػ٪ِّ

  ) يٍػؽه ػة ٣ىػحٍفى زى ةريًس كاث٨ي ثؿ٬ػةف إىل اجلػٮاًز، ٚذٞػٮؿ/ )ٝىةا٧ًن ٛى كذ٬تى أثٮ يلع ا٣
، كلػ٥ٍ يػؿٍد ٦ػ٨  ٓى ـه امل٪ ، كٝٮ ـه إحل٫ً اجلٮازى ٙى اجل٢َّٞي ٨ٔ قحجٮي٫، ٚجكتى ٝٮ كاػذ٤

ـ ػرب٬ة ٤ٔي٭ة، كإ٧َّ٩ة كردى ٨٦ لكة٩٭٥ٍ  ـي ٧ٕ٦ػٮًؿ  لكةًف ا٣ٕؿًب دٞؽُّ ة ّة٬ؿقي دٞػؽ ٦ى
ا [>]٬ػٮد/  (1)﴾ک  ک  گ  گ  گ  گ﴿ ػرب٬ة ٤ٔي٭ة؛ ٠ٞػٮهل دٕػةىل/ ، كب٭ػؾى

ؿَّ ٨٦ أصةزى دٞؽي٥ى ػرب٬ة ٤ٔي٭ة، كدٞؿيؿقي أف )يٮـ يػأدي٭٥( ٧ٕ٦ػٮؿ اخلػرًب  اقذؽى
 إًالَّ ظيػري 

ـي امل٧ٕػٮؿي ( ٝةؿ/ كال يذٞػؽَّ ـى ىلع )٣ىحٍفى ًم ٬ٮ )مرصكٚنة( كٍٝؽ دٞؽَّ اذلَّ
.يذٞؽ  ـي ا٣ٕةم٢ي

 وٝٮهل/ )َوُذو َت٧َةٍم... إىل آػؿه( ٦ٕ٪ةهُ أٌن ٬ؾهِ إْٚةَُم ا٩ٞك٧ْخ إىل ٝك٧نِي/ 
 /ة يسٮفي دة٦   أظؽ٧َ٬ة ة. ٦ى  ة ك٩ةٝىن
 / ة. واثلٌة ة ال يسٮفي إال ٩ةٝىن  ٦ى

ػ٫ً،  واملؿاُد ثةوٌـةم/  ػة ال يسػذيًف ث٧ؿٚٔٮ ٫ً، كبةجلَّةًٝه/ ٦ى ة يسذيًف ث٧ؿٚٔٮ ٦ى
.حيذةجي ٦ٕ ث٢  ٫ي إًىل ٦٪ىٮبو

 

ز٦ةف ٦٪ىٮب، كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ثػ"مرصكٚة". )يأدي٭٥(/ ٕٚػ٢  )أال(/ ظؿؼ اقذٛذةح. )يٮـ(/ ّؿؼاإلعزاب:  (1)
مٌةرع مؿٚٮع ثةل٧ٌح املٞؽرة ىلع احلةء ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة اثل٢ٞ، كاهلةء/ ٧ًري يف دمػ٢ ٩ىػت ٦ٕٛػٮؿ ثػ٫، 
كاملي٥/ ٔال٦ح مجٓ اذل٠ٮر. كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازا دٞؽيؿق )٬ٮ( يٕٮد ىلع ا٣ٕؾاب، كاجل٤٧ػح ا٤ٕٛ٣يػح يف 

ةإلًةٚح. )٣حف(/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، كاق٧٭ة ٧ًري مكترت صٮازان دٞؽيؿق )٬ػٮ( يٕػٮد ىلع ا٣ٕػؾاب. دم٢ صؿ ث
، كاملي٥/ ٔال٦ػح مجػٓ ةؿكٚن ػ)مرصكٚة(/ ػرب٬ة ٦٪ىٮب. )ٔ٪٭٥(/ ٨ٔ/صةر كدلؿكر، كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ث٧ى

 اذل٠ٮر. كمج٤ح ٣حف ك٧ٕ٦ٮحل٭ة يف دم٢ ٩ىت ظةؿ.
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٭ة  ( ا٣َّيًت مٌةٔر حن إًالَّ )ٚىًذئ(، ك)زىاؿى ٢ى دة٦َّ ٧ٍٕى يٍكذى  ٬ؾقً األٕٚةًؿ ْيٮزي أٍف ت
ُّ كَلي

ح، حنٮ )زا٣خ الن٧ف(  ك)٣ػحف( ٚإ٩َّ٭ػة  ٭ة يـكؿي ٚإ٩َّ٭ة دة٦َّ ، ال ا٣َّيًت مٌةٔر يـاؿي
.  ال تكذ٢٧ٕ إال ٩ىةًٝىحن

أم/   ،[4>6]ابلٞػؿة/ (1)﴾ائ  ەئ    ەئ ې  ى    ى  ائ  ﴿ ك٦سةؿي اتلَّةـ ٝٮهل دٕةىل/
ٔيكٍ  ةو، كٝػٮهل دٕػةىل/ػإٍف كيًصؽى ذيك    ،[;54]٬ػٮد/ (2)﴾وئ  وئ ەئەئ ائائ﴿ ؿى
 .[;5 ]الؿكـ/ (3)﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ﴿/ كٝٮهل دٕةىل

 

 

٪ةؼ، إف/ ظؿؼ رشط صةزـ. )اكف(/ ٕٚػ٢ ٦ػةض دػةـ يف دمػ٢ صػــ ٕٚػ٢ )كإف(/ الٮاك/ ظؿؼ اقتباإلعـزاب:   (1)
ؿة(/ مٌػةؼ إحلػ٫ دلػؿكر. ػالرشط. )ذك(/ ٚة٢ٔ مؿٚٮع ثةلٮاك؛ أل٫٩ ٨٦ األق٧ةء اخل٧كح، ك٬ٮ مٌةؼ. )ٔك

)ٚ٪ْؿة(/ ا٣ٛةء/ ظؿؼ راثٍ جلٮاب الرشط، ٩ْؿة/ ػرب ملجذػؽأ دمػؾكؼ دٞػؽيؿق/ ٚةلٮاصػت ٩ْػؿة، مؿٚػٮع، 
ؿة(/ صػةر كدلػؿكر، ػ دم٢ صــ صٮاب الرشط. كمج٤ح الرشط كصٮاث٫ اقتب٪ةٚيح. )إىل ٦حككاجل٤٧ح االق٧يح يف

 كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ وٛح جلْؿة.
٭ة ك٬ٮ ا٣ٛة٢ٔ، كأف )اكف( وجْ االستداله:   ةقذ٘٪خ ث٧ؿٚٔٮ رسةاـلىعٍ:: اقذ٤٧ٕخ دة٦ح،ٚ   .كإف كيصؽ ذكٔ 

ال٦ح ٩ىج٫ احلةء؛ أل٩ػ٫ مجػٓ ٦ػؾ٠ؿ  ،٦٪ىٮب -{هل٥ ٚيف اجلةر} /٨٦ ٝٮهل املذٞؽـ-)ػةدلي٨(/ ظةؿ اإلعزاب:  (2) ٔك
قةل٥، كاجلٮف/ ٔٮض ٨ٔ اتل٪ٮي٨ يف االق٥ املٛؿد. ٚي٭ة/ صػةر كدلػؿكر كمػج٫ اجل٤٧ػح ٦ذ٤ٕػٜ خبػةدلي٨. )٦ػة 
دا٦خ(/ ٦ة/ مىؽريح ّؿٚيح، دا٦خ/ ٢ٕٚ ٦ةض دةـ ٦جين ىلع ا٣ٛذط الدىةهل ثذةء اتلأ٩يػر الكػة٠٪ح، كاتلػةء/ 

 الك١ٮف، كظؿؾ ثةل١رس التلٞةء الكة٠٪ني. )الك٧ٮات(/ ٚة٢ٔ مؿٚٮع، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح ظؿؼ ٦جين ىلع
املٮوٮؿ احلؿيف. )كاألرض(/ الٮاك/ ظؿؼ ُٔٙ، األرض/ اق٥ ٦ُٕٮؼ ىلع الك٧ٮات مؿٚٮع ٦س٫٤، كاملىؽر 

 ٦ذ٤ٕٜ خبةدلي٨. املؤكؿ ٨٦ ٦ة ك٦ة ثٕؽ٬ة ٦٪ىٮب ىلع ا٣ْؿٚيح الـ٦ة٩يح دٞؽيؿق/ ٦ؽة دكاـ الك٧ٮات كاألرض
٫ اذلم ٬ػٮ ٚة٤ٔػ٫، ك ،أف ا٢ٕٛ٣ )٦ة داـ( دةـ؛ أل٫٩ ث٧ٕىن ٦ة ثيقوجْ االستداله:   ٦ػؽة  اوٞـؽيؿ/ٚة٠ذف ث٧ؿٚٔٮ

 دكاـ الك٧ٮات كاألرض.
)ٚكجعةف(/ ا٣ٛةء حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، قجعةف/ ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ ٦٪ىٮب. )اهلل(/ ٣ِٛ اجلال٣ح، مٌػةؼ إحلػ٫ اإلعزاب:  (3)

 ز٦ةف ٦٪ىٮب، كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ بكجعةف. دلؿكر. )ظني(/ ّؿؼ
ة٢ٔ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يػح يف دمػ٢ )د٧كٮف(/ ٢ٕٚ   ال٦ح ر٫ٕٚ زجٮت اجلٮف، كالٮاك/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓٚ  مٌةرع مؿٚٮع ٔك

.ٙ ُ يه دة٦ح أيٌة، كالٮاك/ ظؿؼٔ  ؿاب/ كظني دىجعٮف( ٠إٔؿاب ظني د٧كٮفٚ   صؿ مٌةؼ إحل٫. )كٔإ
ي٭٧ػػة ك٬ػػٮ كاك اجل٧ةٔػػح،  )د٧كػػٮف كدىػػجعٮف( ٦ػػيجء ا٤ٕٛ٣ػػنيوجــْ االســتداله:   دػػة٦ني، ٚة٠ذٛيػػة ث٧ؿٚٔٮ

 ظني دؽػ٤ٮف يف املكةء كظني دؽػ٤ٮف يف الىجةح. الـىعٍ::و
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ـــرَبْ  ـــٮُُم اخلَ ٧ُ ْٕ ـــ٢َ ٦َ ةِم َٕ ــــيِل ا٣  َوال يَ
 

ْو َظــــؿَْم َصــــؿْ  (152)
َ
ََ أ ْؿًٚــــة أَ َّ  إاٌِل إِذَا 

( كأػٮادً يٕين ن٩َّ   م ٣حفى ثْػؿؼو  ٭ة ٧ٕ٦ٮؿي ٫ ال ْيٮزي أٍف يٌل )اكفى ً ػرب٬ة اذلَّ
، ك٬ؾا ين٢٧ي ظة٣نًي/   كال صةرو كدلؿكرو

ـى ٧ٕ٦ٮؿي اخلرًب  أظؽ٧٬ة/ ق–أٍف يذٞؽَّ ا  -كظؽى ىلع االق٥ً كيسٮفي اخلربي مؤػؿن
(  ك٬ؾق ممذ٪ٕحه ٔ٪ؽى ابلرصينيى  يٍؽه آًكالن ٟى زى ةمى ٕى َى فى  ، كأصةز٬ة ٨ٔ االق٥ً، حنٮ )اكى

.  ال١ٮٚيٮفى
ـى امل٧ٕٮؿي ىلع اخلرًب، حنػٮ  اثلٌة / ـى امل٧ٕٮؿي كاخلربي ىلع االق٥ً، كيذٞؽ أٍف يذٞؽَّ

. ( كيه ممذ٪ٕحه ٔ٪ؽى قحجٮي٫، كأصةز٬ة ثٕيي ابلرصينيى يٍؽه ٟى آًكالن زى ةمى ٕى َى فى   )اكى
ـى اخلربي كامل٧ٕٮؿي ىلع االق٥ً، كٝي  ـى اخلػربي ىلع كخيؿجي ٨٦ الك٫ً٦ ن٫َّ٩ي إذىا دٞؽَّ ؽِّ

فى آًكػالن  ( ٧ٕ٦ػٮؿ ػرب٬ػة، ٚذٞػٮؿ )اكى ؛ أل٫َّ٩ ل٥ ي٢ً )اكفى امل٧ٕٮًؿ صةزًت املكأ٣حي
. ( كال ي٧٪ٕ٭ة ابلرصيٮفى يٍؽه ٟى زى ةمى ٕى  َى
فى ( ٔ٪ؽى ابلرصينيى ا كدلؿكرن ٚإٍف اكفى امل٧ٕٮؿي ّؿٚنة أك صةر   ا صةزى إيالؤقي )اكى
يٍؽه  ؾى زى ٪ٍؽى ًٔ فى  ، حنٮ )اكى جنة(. كال١ٮٚينيى ًٗ يٍؽه رىا ٟى زى فى ًذيٍ ٌلى ة، كى ي٧ن ًٞ  ٦ي

 

 



 

 كـــاُ وأخواتّـــا 084

 

 ْٓ ــ٧ََؿ الٌنــةِْن اقــ٧ًة ا٩ْــٮِ إِْن وََقــ ٌْ  َوُم
 

(153)  ْٓ ٩ٌـــ٫ُ ا٦َْذَ٪ــــ
َ
 ُمٮ٬ِــــ٥ُ ٦َـــة اْقـــتََجةَن ا

( كأػٮاد٭ػة ٧ٕ٦ػٮؿي   ة ّػة٬ؿقي ن٩َّػ٫ كيل )اكفى يٕين ن٫َّ٩ إذىا كردى ٨٦ لكةًف ا٣ٕؿًب ٦ى
هٍلي ىلع أفَّ يف ) ٟى حنٮ ٝٮهًل/ ػرب٬ة ٚأكِّ ( ٧ًرينا مكترتنا ٬ٮى ٧ًريي النأًف؛ كذل فى  اكى

ـــحُ   َقَ٪ةٚـِــُؾ ٬َـــٌؽاُصٮَن َظـــْٮَُم ُ ُلـــٮدِِ٭٥ْ  -67 ٌل ُِ َٔ ـــة٥ْ٬ُ  ـــة َقَن إِيٌ ـــٌٮَدا ث٧ِِ َٔ(1) 

 

جؽ ا٣ٞحف، كيه ٦ػ٨ اجلٞػةاي ثػني صؿيػؿ كا٣ٛػؿزدؽ،  - 67 (1) ابليخ ل٤ٛؿزدؽ، ٨٦ لك٧ح ي٭ضٮ ٚي٭ة صؿيؿا ٔك
 كأكهلة ٝٮهل/

ــــٌٮرَ  ــــًح َم َٞ ْٛ ــــحٍْف َػ ــــُؽ َٝ ى َعْج
َ
ــــةَرأ  ْت ثَِ٭

 
ــــَؽا  َ ْ

َ
ــــ٥ٌ أ ـُ ــــة  ــــَٮى ثِ٭ لْ

َ
ــــةبٍِف أ ــــَؽا َٝ  يَ

)ٝ٪ةٚؾ( مجٓ ٝ٪ٛؾ، ك٬ٮ ث٧ٌذني ثح٪٭٧ة ق١ٮف، أك ث٥ٌ ا٣ٞةؼ كق١ٮف اجلٮف كٚذط ا٣ٛػةء، كآػػؿق ذاؿ المغة:   
ى  /٦ٕض٧ح أك داؿ ٦٭٤٧ح أرسل "، كٝةلٮا أيٌػة/ "٬ٮ أرسل ٨٦ ا٣ٞ٪ٛؾ"ل، ٚيٞةؿ/ ظيٮاف يرضب ث٫ املس٢ يف الرسُّ

 .كأ٩ٞؽ/ اق٥ ل٤ٞ٪ٛؾ، كال ي٪رصؼ كال دؽػ٫٤ األ٣ٙ كالالـ، ٠ٞٮهل٥ لألقؽ/ أقة٦ح، كلزلات/ ذؤا٣ح "،أ٩ٞؽ٨٦ 
ٮف( مجٓ ٬ؽاج ك٬ٮ وي٘ح ٦جة٣٘ح ٨٦ اهلؽج اصي ؽَّ )٬ى  . / كا٣ٞ٪ٛؾ ال ي٪ةـ ال٤ي٢، ث٢ ْيٮؿ حل٫٤ أمجٓامليؽاين ٝةؿ

منػيح النػيغ، أك منػيح ٚي٭ػة اردٕػةش،  -ثٛذط ٚك١ٮف  -ك٦س٫٤ اهلؽج  -أك اهلؽصةف، كاهلؽصةف ثٛذعةت 
٨٦ ثةب  -كبةب ٫٤ٕٚ رضب، كيؿكل "ٝ٪ةٚؾ دراصٮف" كادلراج/ وي٘ح ٦جة٣٘ح أيٌة ٨٦ "درج الىيب كالنيغ" 

 إذا قةر قريا ٦ذٞةرب اخلُٮ )ُٔيح( ٬ٮ أثٮ صؿيؿ. -دػ٢ 
ؿٝح أك لػرلاعرة ػ٤كػيؿيؽ كوٛ٭٥ ثأ٩٭٥ ػٮ٩ح ٚضةر، ينج٭ٮف ا٣ٞ٪ةٚؾ ظير يكػريكف ثةل٤يػ٢ ٤َجػة لالــىعٍ::   

 كا٣ٛعنةء، كإ٧٩ة الكجت يف ذلٟ دٕٮيؽ أثي٭٥ إية٥٬ ذلٟ.
)ٝ٪ةٚؾ( ػرب ملجذؽأ دمؾكؼ دٞؽيؿق/ ٥٬ ٝ٪ةٚؾ، كأو٫٤ ٥٬ اك٣ٞ٪ةٚؾ، ٚعؾؼ ظؿؼ ا٣تنػبي٫ ٦جة٣٘ػح. اإلعزاب:  

٨ يف )٬ؽاصٮف( وٛح ٣ٞ٪ةٚؾ، مؿٚٮع ثةلٮاك ٩يةثح ٨ٔ ال٧ٌح أل٫٩ مجٓ ٦ؾ٠ؿ قةل٥، كاجلٮف ٔٮض ٨ٔ اتل٪ػٮي
االق٥ املٛؿد. )ظٮؿ( ّؿؼ ماكف ٦ذ٤ٕٜ ث٭ؽاصٮف، كظٮؿ مٌةؼ. كبيٮت ٨٦ )ثيٮد٭٥( مٌةؼ إحل٫، كبيٮت 

ة، كاألظكػ٨ أف  اقػ٧ين أف دسػٮف مٮوػٮالن مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. )ث٧ة( ابلةء ظؿؼ صؿ، ك٦ة/ حيذ٢٧ 
 . )اكف( ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه.ة ظؿٚين دسٮف مٮوٮالن 

كقذٕؿؼ ٦ة ٚي٫. كٝٮهل )ُٔيح( اق٥ اكف. )ٔٮدا( ٕٚػ٢ ٦ػةض،  م٫٤، ك٬ٮ ٔٮد،)إية٥٬( إية/ ٦ٕٛٮؿ ٦ٞؽـ ىلع اع 
ؿاب، كاأل٣ٙ لالَالؽ، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚيػ٫ صػٮازا دٞػؽيؿق/ "٬ػٮ"  ٦جين ىلع ا٣ٛذط ال دم٢ هل ٨٦ اإٔل

 يٕٮد ىلع ُٔيح، كمج٤ح ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة٢ٔ يف دم٢ ٩ىت ػرب "اكف".
ؿاب إ٧٩ة ٬ٮ حبكت ا٣ْة٬ؿ، ك  ٬ٮ اذلم يٕؿب ال١ٮٚيٮف ابليخ ٤ٔي٫ كيكذؽلٮف ثػ٫، ك٬ػٮ إٔػؿاب ك٬ؾا اإٔل

ؿاب املٞجٮؿ ٔ٪ؽ٥٬ ٔ٪ؽ ثيةف االقتنػ٭ةد  ٗري مؿيض ٔ٪ؽ مج٭ؿة ٧٤ٔةء اجلعٮ ٨٦ ابلرصيني، كقذٕؿؼ اإٔل
 = ثةبليخ.
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 ) فى ( كيذؼؿجي ىلع أفَّ يف )اكى ٍيؽه آًكالن ٟى زى ةمى ٕى َى فى  ا ّة٬ؿقي ن٫َّ٩ ٦س٢ ) اكى ٚ٭ؾى
ٟى ٧ًرينا مكترتنا ٬ٮ ً ةمى ٕى َى فى  ة ّة٬ؿقي ن٫َّ٩ ٦س٢ )اكى . كم٧َّ ٧ريي النأًف ك٬ٮى اق٥ي اكفى

( ٝٮهل/ يٍؽه  آًكالن زى
ؿٌِقــِ٭٥ْ  -68 َٕ ْوــَجُعٮا وَانلٌــَٮى ََعِِل ٦ُ

َ
 َٚأ

 

 (1)َو٣َحَْف لُكٌ انلٌـَٮى د٤ُْـِ  املَكـة٠نِيُ  
 

 لنأًف/ ٚيؼؿجي ابلحذةًف ىلع إ٧ًةًر ا -إذىا ٝيؿئ ثةتلَّةء املس٪ةًة ٨٦ ٚٮؽ-

 

ٝٮهل )ث٧ة اكف إية٥٬ ُٔيح ٔٮدا( ظير إف ّة٬ؿق يٮ٥٬ أف النةٔؿ ٝؽ ٝؽـ ٧ٕ٦ٮؿ ػرب اكف ك٬ػٮ الظـاِد فيـْ:     =
ة٥٬( ىلع اق٧٭ة ك٬ٮ )ُٔيح( ٦ٓ دأػري اخلرب ك٬ٮ مج٤ح )ٔٮد( ٨ٔ االق٥ أيٌة، ٤ٚــ أف يٞٓ ٧ٕ٦ٮؿ اخلرب )إي

ثٕؽ ا٢ٕٛ٣ كي٤ي٫، ٬ؾا ٬ٮ ّة٬ؿ ابليخ، كا٣ٞٮؿ جبٮاز ٬ؾا ا٣ْة٬ؿ ٬ٮ ٦ؾ٬ت ال١ٮٚيني، ك٥٬ يٕؿبٮف ابليػخ 
ؿاب، كابلرصيٮف يأثٮف ذلٟ ك ي٧٪ٕػٮف أف يسػٮف "ُٔيػح" اقػ٥ ىلع الٮص٫ ٗري املؿيض اذلم ذ٠ؿ٩ةق يف اإٔل

ػؿ اكف،
ي
 .ث٢ ْي٤ٕٮف اق٧٭ة ٧ًري النأف. كز٧ح دٮصي٭ةت أ

 ،ابليخ حل٧يؽ األرٍٝ، كٌلف خبيال، ٚزنؿ ث٫ أًيةؼ، ٚٞؽـ هل٥ د٧ؿا، كابليخ ٨٦ مٮا٬ؽ ٠ذةب قحجٮي٫ - 68 (1)
 كٝج٫٤ ٝٮهل/ 

 ثَحْــــــَ٪ُ٭٥ُ  ثَــــــةدُٮا وَُص٤ٌُذ٪ــــــة الٌىــــــْ٭َجةءُ 
 

ــــــةَر٬ُ   َٛ ّْ ٌن أَ
َ
ــــــأ ــــــَم٠نِيُ ٠َ ــــــة الٌك  ٥ْ عِلَ٭

ٓ ٚي٫ اتل٧ؿ يسزن ٚي٫، كمج٫ٕ  -)ص٤ذ٪ة( ث٥ٌ اجلي٥ كتنؽيؽ الالـ ٦ٛذٮظح المغـة:     كاعء يذؼؾ ٨٦ اخلٮص يًٮ
ؿؼ  -ص٢٤  كْي٧ٓ أيٌة ىلع صالؿ، كيه ٔؿبيح ٦ٕؿكٚح. )الى٭جةء( يؿيؽ أف لٮ٩٭ة الىػ٭جح،  -ثٮزف ٗؿٚح ٗك

٥٤ يف رشح مٮا٬ؽ قحجٮي٫/ )اجل٤ح ٝٛح اتل٧ؿ دذؼؾ ٨٦ قٕٙ اجلؼ٢ كحل٫ٛ، ٚزللٟ كوٛ٭ة ثةلى٭جح(  ٝةؿ اأٔل
ٔى ما٬. )ٚأوجعٮا( دػ٤ٮا يف الىجةح. )٦ٕؿق٭٥( اق٥   ٩ـؿ ث٫ حلال. /ثةملاكف" أم سى ؿَّ اكف ٨٦ "

يىٙ أًيةٚة ٩ـلٮا ث٫ ٚٞؿا٥٬ د٧ؿا، يٞٮؿ/ ملة أوػجعٮا ّ٭ػؿ ىلع مػاكف ٩ػـكهل٥ ٩ػٮل اتل٧ػؿ ٠ٮ٦ػح الــىعٍ::   
ل٥ يسٮ٩ٮا يؿمٮف لك ٩ٮاة يأك٤ٮف د٧ؿد٭ة، ث٢ اك٩ٮا ي٤ٞٮف ثٕػي اجلػٮل كيج٤ٕػٮف ثٌٕػة، مؿدٕٛح، ٦ٓ أ٩٭٥ 

ى   .قً إمةرة إىل ٠رثة ٦ة ٝؽـ هل٥ ٦٪٫، كًلرثة ٦ة أك٤ٮا، ككوٛ٭٥ ثةلرشَّ
)ٚأوجعٮا( ٕٚػ٢ كٚةٔػ٢. )ك( ظةحلػح. )اجلػٮل( ٦جذػؽأ. )اعيل( ػػربق، كاعيل مٌػةؼ. ك٦ٕػؿس ٦ػ٨ اإلعـزاب:   

س مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫، كاجل٤٧ح ٨٦ املجذؽأ كاخلرب يف دم٢ ٩ىت ظةؿ ٕؿَّ ٦ي ك )٦ٕؿق٭٥( مٌةؼ إحل٫،
 ،)د٤ػيق( /٨٦ الٮاك يف أوجعٮا. )٣حف( ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، كاق٧٭ة ٧ًري النأف. )لك( ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦ٞؽـ ٣ٞػٮهل

َّ "ك ٢ مٌةؼ. ك)اجلٮل( مٌةؼ إحل٫. )د٤يق( ٢ٕٚ مٌةرع. )املكة٠ني( ٚةٔػ٢ د٤ػيق، كاجل٤٧ػح ٦ػ٨ ا٣ٕٛػ "لكي
 كا٣ٛة٢ٔ يف دم٢ ٩ىت ػرب ٣حف.

ؿاب ٤ٔي٭ة-النة٬ؽ ٚي٫ الظاِد فيْ:   "/ -ث٪ةء ىلع الؿكايح ا٣يت صؿل اإٔل َّ اجلَّٮل دي٤يق املكة٠نيي / ٝٮهل/ "ك٣حف لكي
ظير صةء ٦ة ّة٬ؿق دٞؽـ ٧ٕ٦ٮؿ ػرب اكف ىلع اق٧٭ة، كٝؽ ػؿج ىلع إًػ٧ةر ًػ٧ري النػأف ٧٠ػة قػجٜ يف 

ؿاب. كل٤جيخ ركايةت كختؿْي  ةت أػؿل.اإٔل
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،   «ث٧ة اكف ٬ٮ» واوٞـؽيُؿ يف اْوُمِ  ؛ ٌٚػ٧ريي النػأًف اقػ٥ي اكفى أم/ النػأفي
، ك)ٔٮد(/ ػربقي، )كإيَّة٥٬(/ ٦ٕٛٮؿي ٔٮد، كاجل٤٧ػحي ٦ػ٨ املجذػؽأ 

ه
ك)ُٔيح(/ ٦جذؽأ

، ٥ٍ٤ٚ يٛىػ٢ٍ ثػنيى )اكف( كاقػ٧٭ة ٧ٕ٦ػٮؿي اخلػرًب؛ ألفَّ اقػ٧٭ة "اكفى "كػربقً ػربي 
 م٧ٌؿه ٝج٢ى امل٧ٕٮًؿ. 

ػٮى » ٞؽيُؿ يف اذلِخ اثلٌة واو ٣ىحٍفى ٬ي ، ٌٚػ٧ريي النػأًف اقػ٥ي  «كى أم/ النػأفي
/ ٕٚػػ٢ه كٚةٔػػ٢ه «د٤ػػيق املكػػة٠ني»كَلي اجلَّػػٮل ٦٪ىػػٮبه ثػػػ)د٤يق(، ك "،٣ػػحف"

ة ٝي٢ى يف ابلحذنًي. "،٣حف"كاملض٧ٮعي ػربي   ٬ؾا ثٕيي ٦ى
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ـــة ـــٍٮ/ ٧َ٠َ ـَاُد َقَن يِف َظْن ـــ ـــْؽ دُ  َوَٝ
 

ـــطٌ  (154) َو
َ
ــــة َقَن أ ٌؽ٦َ َٞ ـــ٨ْ َت ــــ٥َ ٦َ ْ٤ ِٔ 

 
 )قن( ىلع ز زِح أٝكةٍم/ 

 /٬ة . أظؽي  اجلَّةٝىحي
 /٧ة.  كاثلَّةين ـ ذ٠ؿ٬ي . كٝؽ دٞؽَّ  اتلَّة٦حي
 /ا ابليًخ، كٍٝؽ ذ٠ؿى اثػ٨ي ٔىػٛٮرو ن٩َّ٭ػة  كاثلَّة٣ر

ااؽةي، كيه املٞىٮدةي ث٭ؾى َـّ ال
(، كا٣ٕٛػ٢ً دـادي ثنيى النحبنًي املذالز٦نًي/ اكملجذؽأ كػربقً، حنٮ )زى  فى ٝىةا٥ًه يٍؽه اكى

م  ً ػةءى اذلَّ ٤ًح كاملٮوٮًؿ، حنػٮ )صى (، كالىِّ ٟى فى ٦ًس٤ٍي ٍؽ اكى ى٥ٍ ييٮصى ٫ً، حنٮ )ل كمؿٚٔٮ
٭ػ٥ي ػ  ٍٛ ا حي (  ك٬ؾى فى ٝىةا٥ًو ٢و اكى رٍتي ثًؿىصي ؿى ٮًؼ، )مى ًٛح كاملٮوي (، كالىِّ ٦ٍذي٫ي ٍكؿى

ى
فى أ اكى

ادى اكى  ـى ٝىٍؽ دي ًٙ )كى ة ػ ٨٦ إَالًؽ ٝٮًؿ املى٪ ٌن (  كإ٧َّ٩ػة د٪ٞػةسي أي ٍنػٮو فى يًف ظى
ة( ٦ى ػؽَّ ٞى ػ٨ٍ تى ٥ٍ٤ى ٦ى ًٔ ط  وى

ى
فى أ ة اكى ة( ك٢ٕٚ اتلٕضت، حنٮ )٦ى كال  زيةدد٭ة ثنيى )٦ى

 .  دـادي يف ٗريقً إال ق٧ةاعن
ػ٫ً، ٠ٞػٮهل٥ٍ/ ٧ًٍٕخ زيةدد٭ة ثني ا٣ٕٛػ٢ً كمؿٚٔٮ ػحي ثً٪ٍػخي  كٍٝؽ قي ٧ى ًَ ٍت ٚىة ى دلى كى

ةًريحي ؿٍمي اخلي  ٥ٍ.ال٤٧١حى ٨٦ ثيًن  ت األٍج٧ى ٢ي ٦ً٪ٍ٭ي ٌى ٍٚ
ى
فى أ ػ٧ٓ   ٔبفو ل٥ يٮصٍؽ اكى كٝؽ قي

ة زيةدد٭ة ثنيى الىًٛح كاملٮوٮًؼ ٠ٞٮهًل/ ٌن  أي
ـــْٮمٍ  -69 ـــَؽارِ َٝ ِ ـــَؿْرُت ث َٙ إَِذا َم ـــ ــــؿَامِ   ١ََْٚل ــــٮا ٠ِ ــــة َق٩ُ ـَاٍن نَلَ ــــ  (1)وَِص

 

 -كٝي٢/ ي٧ؽح ق٤ي٧ةف ث٨ ٔجؽ امل٤ٟ  -ابليخ ل٤ٛؿزدؽ، ٨٦ ٝىيؽة هل ي٧ؽح ٚي٭ة ٬نةـ ث٨ ٔجؽ امل٤ٟ  - 69 (1)
 كٝؽ أننؽق قحجٮي٫ ثجٕي د٘يري.

)٠يٙ( اق٥ اقذٛ٭ةـ أرشب ٦ٕىن اتلٕضت، ك٬ٮ ٦جين ىلع ا٣ٛذط يف دم٢ ٩ىػت ظػةؿ ٦ػ٨ ٚةٔػ٢ ٬ػٮ اإلعزاب:  
ٞؽيؿ اللُكـ/ ٠يٙ أكٮف، ٦سال. )إذا( ّؿؼ ملة يكذٞج٢ ٨٦ الـ٦ػةف. )مػؿرت( ٧ًري مكترت يف ٢ٕٚ دمؾكؼ، كد

 = ٦ذ٤ٕٜ ثػ"مؿرت"، كدار مٌةؼ.  ٢ٕٚ كٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح يف دم٢ صؿ ثإًةٚح "إذا" إحل٭ة. )ثؽار( صةر كدلؿكر
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 كمؾَّ زيةدد٭ة ثنيى ظؿًؼ اجلؿِّ كدلؿكرقً، ٠ٞٮهًل/ 
ِِب ثَ  -71

َ
ـــــِي أ اةُ ثَ ـــــةًَل َقَ  ْكـــــٍؿ تََك

 

ــــــؿَاِب   ِٕ ــــــٌٮ٦َِح ا٣  (1)ىلَع َقَن املَك
 

ًِ املٌةرًع يف ٝٮًؿ  ًِ املةيًض، كٍٝؽ مؾٍت زيةدد٭ة ث٤ٛ كأكرثي ٦ة دـادي ث٤ٛ
 
ي
/ ِـّ أ  ٔٞي٢ً ث٨ً أيًب َة٣تو

 

ٮا( ك)ٝٮـ( مٌةؼ إحل٫. )كصرياف( ٦ُٕٮؼ ىلع دار ٝٮـ. )جلة( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ وٛح جلرياف. )اك٩ػ  =
ال٦ح صؿق ال١رسة ا٣ْة٬ؿة يف آػؿق.-كقذٕؿؼ ٦ة ٚي٫  -زااؽة   . )٠ؿاـ( وٛح جلرياف دلؿكر ٔك

ٝٮهل/ )كصرياف جلة اك٩ٮا ٠ؿاـ( ظير زيؽت "اك٩ٮا" ثني الىٛح كيه ٝٮهل )٠ؿاـ( كاملٮوػٮؼ ك٬ػٮ الظـاِد فيـْ:    
 عةة قحجٮي٫.ٝٮهل )صرياف(. ٬ؾا ٦ٞذىض الكـ النةرح ا٣ٕال٦ح، ك٬ٮ ٦ة ذ٬ت إحل٫ إ٦ةـ اجل

 أننؽ ا٣ٛؿاء ٬ؾا ابليخ، كل٥ يجكج٫ إىل ٝةا٢، كيؿكل املرصاع األكؿ ٦٪٫/ - 71 (1)
 ةًلـــؿ تكـــٰ ثكـــٰ أثـــةد ث٪ـــصل

)رساة( مجٓ رسم، ك٬ٮ مجٓ ٔـيـ، ٚإ٫٩ ي٪ؽر مجٓ ٕٚي٢ ىلع ٤ٕٚح، كاجليػةد/ مجػٓ صػٮاد، ك٬ػٮ ا٣ٛػؿس المغـة:   
ٚعؾؼ إظؽا٧٬ة ختٛيٛة. )املكٮ٦ح( اخلي٢ ا٣يت ص٤ٕخ هلة ٔال٦ح  -ءي٨ ثذة -اجلٛحف. )تكةٍل( أو٫٤ دتكةٍل 

 ز٥ دؿًلخ يف املؿىع. )ا٣ٕؿاب( يه ػالؼ ا٣رباذي٨ كابلؼةيت، كيؿكل/
  بـــح الىـــ٧٭َّ َُ ةن ال٧ُ ـــٯ ٠ــ٤ٔ

ح اتلة٦ح يف لك يشء، كالىالب/ مجٓ و٤ت، ك٬ٮ ا٣ٞٮم النؽيؽ. واملُ٭٧ح/   ابلةٔر
قةدات ثين أيب ثسؿ يؿًلجػٮف اخليػٮؿ ا٣ٕؿبيػح ا٣ػيت  اة ثين أيب ثسؿ...إ٣غ( ٧ٕٚ٪ةق/ إفٌ ٨٦ ركاق )رسالــىعٍ::   

ص٤ٕخ هلة ٔال٦ح دذ٧زي ث٭ة ٧ٔة ٔؽا٬ة ٨٦ اخليٮؿ. ك٨٦ ركاق )صيةد ثين أيب ثسؿ...إ٣غ(  ٧ٕٚ٪ػةق/ إف ػيػٮؿ 
أف صيػةد٥٬ أٌٚػ٢  ثين أيب ثسؿ ٣تك٧ٮ ٝي٧ذ٭ة كيؿدٛٓ مأ٩٭ة ىلع مجيٓ ٦ة ٔؽا٬ة ٨٦ اخليٮؿ ا٣ٕؿبيح، يؿيػؽ

 اجليةد كأٔال٬ة.
)صيةد( ٦جذؽأ، كصيةد مٌةؼ. ك)ثين( مٌةؼ إحل٫، كبين مٌةؼ. ك)أيب( مٌةؼ إحل٫، كأيب مٌةؼ. اإلعـزاب:   

يٕػٮد إىل صيػةد،  "يه"ك)ثسؿ( مٌةؼ إحل٫. )تكةٍل( ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازا دٞػؽيؿق 
ظؿؼ صؿ. )اكف( زااؽة. )املكػٮ٦ح( دلػؿكر ثٕػًل. )ا٣ٕػؿاب( ٩ٕػخ كاجل٤٧ح يف دم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ. )ىلع( 

 ل٧٤كٮ٦ح، كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل تكةٍل. 
ٝٮهل )ىلع اكف املكٮ٦ح( ظير زاد "اكف" ثني اجلةر كاملضؿكر، كدحلػ٢ زيةدد٭ػة أف ظػؾٚ٭ة ال خيػ٢ الظاِد فيْ:   

 ثةملٕىن.
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ــــ٢ُ  -71 ــــٌؽ ٩َبِل ــــٮُن ٦َةِص ــــَخ دَُك ْ٩
َ
 أ

 

ــــــ٢ُ   ٌُم ث٤َِل
َ
ــــــأ ـــــت  َم٧ْ  (1)إَِذا َتُ٭

 

 

 

 

 

٦٪ػةؼ،  أيب َة٣ت، كيه ٚة٧َح ث٪خ أقؽ ث٨ ٬ةم٥ ثػ٨ ٔجػؽ ألـ ٔٞي٢ ث٨ -٧٠ة ٝةؿ النةرح  -ابليخ  - 71 (1)
، دٞػٮهل كيه ڤَة٣ػت  كأيب أ٦ػري املػؤ٦٪ني يلع ثػ٨ أيب ملسو هيلع هللا ىلصكيه زكج أيب َة٣ت ث٨ ٔجؽ امل٤ُت ٥ٔ اجليب 

 دؿٝه اث٪٭ة ٔٞيال، كيؿكل ثيخ النة٬ؽ ٦ٓ ٦ة ٝج٫٤ ١٬ؾا/
ــــــــــ٢ُ  ِٞل َٔ ـــــــــ٫ِ٧ِ  ـــــــــل ً َقْق ِٞ َٔ  إٌِن 

 
ــــــــــ  ُٙ املْع٧ُ ــــــــــ ٌٛ ــــــــــِ  امل٤َ  ٮُُم َو ِحَ

٩ْـــــــَخ دَُكـــــــٮُن الٌكـــــــلُؽ انلٌبِلـــــــ٢ُ  
َ
 أ

 
ـــــــــــ٢ُ   ٌُم ث٤َِل

َ
ــــــــــ٧ْأ ــــــــــت  َم  إَِذا َتُ٭

  ُِ ْٕ ْو يُجِلـــــةَُم احلَ ـــــٰ رِصَ ـــــُق
َ
 ٢ُ ـــَّلٰل أ

)٦ةصؽ( ٠ؿي٥. )٩بي٢( ٚة٢ً رشيٙ. )د٭ت( مٌةرع ٬جخ الؿيط ٬جٮبة ك٬جحجة، إذا ٬ةصػخ. )مػ٧أؿ( المغة:  
 ( رَجح ٩ؽيح.يه ريط د٭ت ٨٦ ٩ةظيح ا٣ُٞت. )ث٤ي٢

)أ٩خ( ٧ًري ٦٪ٛى٢ ٦جذؽأ. )دسٮف( زااؽة. )٦ةصؽ( ػرب املجذؽأ. )٩بي٢( وٛح ملةصؽ. )إذا( ّػؿؼ اإلعزاب:  
ملة يكذٞج٢ ٨٦ الـ٦ةف. )د٭ت( ٢ٕٚ مٌةرع. )م٧أؿ( ٚة٢ٔ د٭ت. )ث٤ي٢( ٩ٕخ لن٧أؿ، كاجل٤٧ػح ٦ػ٨ ا٣ٕٛػ٢ 

إذا د٭ت مػ٧أؿ  اوٞؽيؿ/يؽؿ ٤ٔي٫ اللُكـ، ككا٣ٛة٢ٔ يف دم٢ صؿ ثإًةٚح "إذا" إحل٭ة، كصٮاب الرشط دمؾكؼ 
 ث٤ي٢ ٚأ٩خ ٦ةصؽ ٩بي٢ ظيجبؾ.

ٝٮهلة )أ٩خ دسٮف ٦ةصؽ( ظير زادت املٌةرع ٨٦ "اكف" ثني املجذؽأ كػربق، كاثلةثخ زيةدد٫ إ٧٩ة الظاِد فيـْ:   
اكبلةء، كٝؽ  ٬ٮ املةيض دكف املٌةرع؛ ألف املةيض ملة اكف ٦ججية أمج٫ احلؿؼ، كٝؽ ٧٤ٔ٪ة أف احلؿكؼ دٞٓ زااؽة

ڌ  ڌ  ڎ   ﴿در٬ػ٥( كزيػؽت يف ػػرب ٣ػحف يف حنػٮ ٝػٮهل دٕػةىل زيؽت ابلةء يف املجذؽأ يف حنٮ )حبكجٟ 

ث٢ أمج٫ االق٥؛ ٚذعى٨ ثؾلٟ ٨ٔ  ، كحنٮ ذلٟ، ٚأ٦ة املٌةرع ٚ٭ٮ ٦ٕؿب، ٥٤ٚ ينج٫ احلؿؼ،[:7] الـمؿ/  ﴾ڎ
 النةرح كختؿيش الك٫٦ كد٤ٕي٫٤.أف يـاد، ٧٠ة أف األق٧ةء ال دـاد إال مؾكذان، ك٬ؾا إيٌةح الكـ 
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ـــــَ٭ة وَ  ـــــؿْ َوحَيِْؾُٚٮ٩َ ــــٮَن اخلََج ُٞ  يُْج
 

ـًا َذا اْمَذَ٭ــــؿْ  (155) ــــَؽ إِْن َولـَــْٮ ٠َسِـــ ْٕ  َوَ 
 

ٓى اق٧ً٭ة كيجىقى ػربي٬ة ٠سرينا ثٕؽى إٍف؛ ٠ٞٮهًل/ حتي  ٦ ) فى  ؾؼي )اكى

 َْٝؽ قِل٢َ ٦َة قِل٢َ إِْن ِوـْؽًٝة َوإِْن ٠َـِؾثة -72
 

ذِـَؾاُرَ) ٦ِـ٨ْ َٝـْٮٍُم إَِذا قِـلَ ؟  ْٔ  (1)َع٧َة ا
 

/   .إٍف اكفى املٞٮؿي وؽٝنة، كإٍف اكفى املٞٮؿي ٠ؾثنةاتلٞؽيؿ/  ٟى كبٕؽى )لٮ( ، ٠ٞٮل
ىٍٮ مًحىةرن " ل اثحو كى فى ال٧ى ااٍتًيًن ثًؽى ىٍٮ اكى ل  ا" أم/ كى

ٍ
 ا. يت ث٫ً مًحىةرن أ

ٍف(، ٠ٞٮهلً  ي  /كٍٝؽ مؾَّ ظؾٚ٭ة ثٕؽى )دلى

 

ابليخ ل٤٪٧ٕةف ث٨ امل٪ؾر م٤ٟ ا٣ٕؿب يف احلرية، ٨٦ أثيةت يٞٮهلة يف الؿبيٓ ث٨ زيةد ا٣ٕبيس، يف ٝىح  - 72 (1)
 من٭ٮرة دؾ٠ؿ يف أػجةر بليؽ.

)ٝؽ( ظؿؼ حتٞيٜ. )ٝي٢( ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ل٧٤ض٭ٮؿ. )٦ة( اق٥ مٮوٮؿ ٩ةاػت ٚةٔػ٢. )ٝيػ٢( ٕٚػ٢ اإلعـزاب:   
 ل٧٤ض٭ٮؿ، ك٩ةات ا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازا دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد ىلع "٦ة" كاجل٤٧ح ال دم٢ هلػة ٦ةض ٦جين

ؿاب و٤ح املٮوٮؿ. )إف( رشَيح. )وؽٝة(  ػرب لاكف املعؾكٚح ٦ٓ اقػ٧٭ة، كاتلٞػؽيؿ )إف اكف املٞػٮؿ ٨٦ اإٔل
ٕني ٢ٕٚ الرش كصٮاب الرشػط دمػؾكؼ يف  ط،وؽٝة(. )كإف ٠ؾثة( ٦س٢ ٝٮهل "إف وؽٝة" كٌلف املعؾكٚح يف املًٮ

ٕني دلال٣ح قةثٜ اللُكـ ٤ٔي٫. )٧ٚة( اق٥ االقذٛ٭ةـ ٦جذؽأ. )أذؾارؾ( أذؾار/ ػػرب املجذػؽأ، كأذػؾار  املًٮ
مٌةؼ كالاكؼ ٧ًري املؼةَت مٌةؼ إحل٫. )٨٦ ٝٮؿ( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثةٔذػؾار. )إذا( ّػؿؼ دٌػ٨٧ 

٣ٙ لإلَالؽ، ك٩ةات ا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚيػ٫ صػٮازا ٦ٕىن الرشط. )ٝيال( ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ل٧٤ض٭ٮؿ، كاأل
دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد إىل ٝٮؿ، كاجل٤٧ح يف دم٢ صؿ ثإًةٚح إذا إحل٭ػة، كصػٮاب "إذا" دمػؾكؼ يػؽؿ ٤ٔيػ٫ قػةثٜ 

 اللُكـ، كدٞؽيؿق/ إذا ٝي٢ ٝٮؿ ٧ٚة أذؾارؾ ٦٪٫.
ؿَيح، كذلػٟ ػ٬ة ثٕؽ "إف" النٝٮهل )إف وؽٝة، كإف ٠ؾثة( ظير ظؾؼ "اكف" ٦ٓ اق٧٭ة كأثىق ػربالظاِد فيْ:  

  .٠سري مةآ مكتكةغ
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ِ ـــ٨ْ ٣َ ـــ٦ِ  -73  (1)ةــَ اِ٭َ ـــُؽ َمْٮاًل َٚإىِل إِد

ٍٮالن ٦ً  اوٞؽيؿ/ ٩ىٍخ مى ي أٍف اكى   .٨ٍ دلى
 

 

 

 

٬ؾا الكـ دٞٮهل ا٣ٕؿب، كْيؿم ثح٪٭ة دلؿل املس٢، ك٬ٮ يٮاٜٚ ثحذة ٨٦ منُٮر الؿصـ، ك٬ػٮ ٦ػ٨ مػٮا٬ؽ  - 73 (1)
 قحجٮي٫.

ىلع ٗري  -)مٮال( ٝي٢/ ٬ٮ مىؽر "مة٣خ اجلةٝح ثؾ٩ج٭ة" أم رٕٚذ٫ ل٤رضاب، كٝي٢/ ٬ٮ اق٥ مجٓ لنةا٤ح المغة:  
 كالنةا٤ح/ اجلةٝح ا٣يت ػٙ بل٪٭ة كاردٛٓ رضٔ٭ة. )إدالا٭ة( مىؽر. )أد٤خ اجلةٝح( إذا دجٕ٭ة كدل٬ة. -ةس ٝي
. )مٮال( ػرب لاكف املعؾكٚح ٦سال –ربحذ٭ة ٨٦ دل  اوٞؽيؿ/)٨٦ دل( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ، كاإلعزاب:   

ةء ظؿؼ ُٔٙ، كإىل/ ظػؿؼ صػؿ. )إدالا٭ػة( "٨٦ دل أف اك٩خ اجلةٝح مٮال". )ٚإىل( ا٣ٛ اوٞـؽيؿ/٦ٓ اق٧٭ة، ك
إدالء/ دلؿكر ثإىل، كإدالء مٌةؼ ك٬ة مٌةؼ إحل٫، كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕػٜ ث٧عػؾكؼ ٦ُٕػٮؼ ثة٣ٛػةء ىلع 
 ٦ذ٤ٕٜ اجلةر كاملضؿكر األكؿ، كدٞؽيؿ اللُكـ/ ربيخ ٬ؾق اجلةٝح ٨٦ دل اك٩خ مٮال ٚةقذ٧ؿ ذلٟ إىل إدالا٭ة.

( ظير ظؾؼ "اكف" كاق٧٭ة كأثىق ػرب٬ة ك٬ٮ "مٮال" ثٕؽ دل، ك٬ؾا مةذ؛ أل٩ػ٫ ٝٮهل )٨٦ دل مٮالالظـاِد فيـْ:     
إ٧٩ة يسرث ٬ؾا احلؾؼ ثٕؽ )إف، كلٮ( ٧٠ة قجٜ، ٬ؾا ثيػةف الكـ النػةرح ا٣ٕال٦ػح كأكػرث اجلعػٮيني، ك٬ػٮ 

 املكذٛةد ٨٦ ّة٬ؿ الكـ قحجٮي٫.



 

 كـــاُ وأخواتّـــا 112

 

ــؽَ  ْٕ ْن( َوَ 
َ
ْٕٮِيُي)٦َة(َع٪َْ٭ــة اْردُِكــْت  )أ  َت

 
٩ْـــَخ ثَـــؿ   (156)

َ
٦ٌـــة أ

َ
  ا َٚةْقَذــــؿِْب(٧ِ٠َْســــ٢ِ )أ

 
ؾؼي ثٕؽى )أف( املىػؽًريح كيٕػٮَّضي ٔ٪٭ػة  ( حتي فى ا ابليًخ أفَّ )اكى ذ٠ؿى يف ٬ؾى

 ٍ٩
ى
ة أ َّ٦
ى
ة( كيجىقى اق٧٭ة كػرب٬ة، حنٮ )أ ا )٦ى ٪ٍػخى ثىػؿ  ٍف ٠ي

ى
ًٍب(  كاألو٢ي )أ ا ٚىةٍررتى خى ثىؿ 

٩ٍخى 
ى
ٍف أ
ى
٧ريي املذَّى٢ي ث٭ة ك٬ٮ اتلَّةء، ٚىةرى )أ ٌَّ ( ٚة٩ٛى٢ى ال فى ًؾٍٚخ )اكى ًٍب( ٚعي ٚىةٍررتى

ا(  ز٥َّ أد٧ٍٗخ اجلٮفي  ٩ٍخى ثىؿ 
ى
ة أ ٍف ٦ى

ى
(، ٚىةرى )أ فى ة ٨ٔ )اكى ًن ة( ٔٮ ا(  ز٥َّ أَتى ثػ)٦ى ثىؿ 

ايف املي٥ً، ٚى ٩ٍخى ثىؿ 
ى
ة أ َّ٦
ى
ةًٔؿ/ ةرى )أ  ( ، ك٦س٫٤ي ٝٮؿي النَّ

ـــة ػُ  -74 ثَ
َ
ـــؿٍ أ َٛ ـــَخ َذا َ  ْ٩

َ
ـــة أ ٦ٌ

َ
ـــَح أ ــٮٌِلَ   ؿَاَم ــإٌِن َٝ ُك٤ُْ٭٥ُ  َٚ

َ
ــأ ــ٥ْ دَ ُٓ  ل ــُج ٌٌ  (1)ال

 

ثـ٩ح  -كػٛةؼ  ،٨٦ مٮا٬ؽ قحجٮي٫ ابليخ ل٤ٕجةس ث٨ مؿداس خيةَت ػٛةؼ ث٨ ٩ؽثح أثة ػؿامح، ك٬ٮ - 74 (1)
مةٔؿ من٭ٮر، كٚةرس ٦ؾ٠ٮر، ٨٦ ٚؿقةف ٝحف، ك٬ٮ اث٨ ٔػ٥ وػؼؿ ك٦ٕةكيػح كأػذ٭٧ػة اخلجكػةء  -ٗؿاب 

 ، كاق٥ أثي٫ ٧ٔري.أ٫٦ –ث٥ٌ اجلٮف أك ٚذع٭ة  -النةٔؿة املن٭ٮرة، ك٩ؽثح 
٫ احليٮاف املٕؿكؼ، زػ٥ اقػذ٤٧ٕٮق يف )ذا ٩ٛؿ( يؿيؽ ذا ٝٮـ دٕزت ث٭٥ كمجةٔح د٧ذ٤ئ ث٭٥ ٚؼؿا. )الٌجٓ( أو٤المغة:  

ٝةؿ محـة األوٛ٭ةين/ إف الٌجٓ إذا كٕٝخ يف ٗ٪٥ اعزخ، كل٥ دسذٙ ٨٦ ا٣ٛكةد ث٧ة  الك٪ح النؽيؽة املضؽثح،
يسذيف ث٫ اذلات، ك٨٦ إٚكةد٬ة كإرساٚ٭ة ٚي٫ اقػذٕةرت ا٣ٕػؿب اقػ٧٭ة ل٤كػ٪ح املضؽثػح، ٚٞػةلٮا/ )أك٤ذ٪ػة 

 الٌجٓ(.
ف ٠٪خ ٠سري ا٣ٞٮـ، كًل٪خ دٕزت جب٧ةٔذٟ ٚإف ٝٮَل مٮٚٮركف ٠سريك ا٣ٕؽد ل٥ دػأك٤٭٥ ية أثة ػؿامح، إالـىعٍ::  

 الك٪ح النؽيؽة املضؽثح، كل٥ يٌٕٛ٭٥ احلؿب كل٥ د٪٢ ٦٪٭٥ األز٦ةت.
)أثة( ٦٪ةدل ظؾٚخ ٦٪٫ يةء اجلؽاء، كأثة مٌةؼ، ك)ػؿامح( مٌةؼ إحل٫، )أ٦ة( يه ٔجػةرة ٔػ٨ أف اإلعزاب:   

" الـااؽة اجلةاجح ٨ٔ "اكف" املعؾكٚح. )أ٩ػخ( اقػ٥ لػاكف املعؾكٚػح، )ذا( ػػرب اكف املىؽريح املؽ٧ٗح يف "٦ة
املعؾكٚح، كذا مٌةؼ. ك)٩ٛؿ( مٌةؼ إحل٫. )ٚإف( ا٣ٛةء د٤ٕي٤يح، إف ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت. )ٝٮَل( ٝػٮـ اقػ٥ 
إف، كٝٮـ مٌةؼ كاحلةء ٧ًري املذلك٥ مٌةؼ إحل٫. )ل٥( ظؿؼ ٩ػيف كصػــ ك٤ٝػت. )دػأك٤٭٥( دأكػ٢/ ٕٚػ٢ 
مٌةرع دلـكـ ث٥٤ كال٧ٌري ٦ٕٛٮؿ ث٫ تلأك٢. )الٌجٓ( ٚة٢ٔ دأك٢، كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة٢ٔ يف دم٢ رٚٓ 

 ػرب "إف".
ػٮض ٔ٪٭ػة "٦ػة" الظـاِد فيـْ:     ٝٮهل/ )أ٦ة أ٩خ ذا ٩ٛؿ( ظير ظؾؼ "اكف" ا٣يت دؿٚٓ االق٥ كد٪ىػت اخلػرب، ٔك

 = ٧ٌري ابلةرز امل٪ٛى٢، كػرب٬ة ك٬ٮ ٝٮهل "ذا ٩ٛؿ". الـااؽة كأد٧ٗ٭ة يف ٩ٮف أف املىؽريح كأثىق اق٥ "اكف" ك٬ٮ ال



 

113 

  

ػة ٔػ٨  ًن فى "، ك)أ٩ػخ(/ اقػ٥ي اكفى "ٚػ)أف(/ مىؽريح. ك)٦ة(/ زااػؽةه ٔٮ اكى
ػة املعؾكٚح، ك)ذا ٩ٛؿ(/ ػرب٬ة، كال ْيٮزي اجل ًن ٮ ًٔ ػة(  ة، ل١ٮًف )٦ى ٓي ثنيى اكفى ك٦ى ٧

ػة  َّ٦
ى
ٟى املػربدي؛ ٚيٞػٮؿ/ أ ٓي ثنيى ا٣ٕٮًض كاملٕٮًض، كأصػةزى ذلػ ٔ٪٭ة، كال ْيٮزي اجل٧

. ٍٞخي ٤ى ُى ة اٍج ٞن ٤ً ُى ٍ٪ ٪ٍخى ٦ي  ٠ي
ػة( ٔ٪٭ػة كإثٞػةءي  ( كدٕػٮييي )٦ى فى ٓى ٨ٍ٦ لكةًف ا٣ٕؿًب ظػؾؼي )اكى كل٥ٍ يك٧

، كل٥ٍ اق٧٭ة كػرب٬ة إًالَّ إذىا اكفى اق٧٭ة  ٙي ة ٦س٢َّى ث٫ً املى٪ ٍٓ  ٧ًريى خمةَتو ٧٠ى يٍك٧ى ي
٪ٍخي  ٍف ٠ي

ى
(  كاألو٢ي )أ ٍٞخي ٤ى ُى ة اٍج ٞن ٤ً ُى ٍ٪ ة أ٩ىة ٦ي َّ٦

ى
ٓى ٧ًرًي املذلك٥ًِّ، حنٮ )أ ػة(،  ٦ ٞن ٤ً ُى ٍ٪ ٦ي

يٍؽه  ة زى َّ٦
ى
ة٬ًؿ، حنٮ )أ َّْ ٓى ا٣ ة كالى ٦ ٧ة ٧٠ى (  كا٣ٞيةسي صٮاز٬ي ٍٞخي ٤ى ُى ٓى  ذىا٬ًجنة اٍج صةزى ٦ػ

 ، ( كٝػؽٍ املؼةَتى ٍٞػخي ٤ى ُى يٍؽه ذىا٬ًجنة اٍج فى زى ٍف اكى
ى
يف  $٦سَّػ٢ى قػحجٮي٫  كاألو٢ي )أ

يٍؽه ذىا٬ًجنة(. ة زى َّ٦
ى
 ٠ذةث٫ً ثػ)أ

 

 

 

 

ٍؿتى يلع ألٍف ٠٪خ ذا ٩ٛؿ"، ٚعؾٚخ الـ اتل٤ٕي٢ ك٦ذ٤ٕٞ٭ة، ٚىػةر الػلُكـ/   = كأو٢ اللُكـ ٔ٪ؽ ابلرصيني/ "ٚىؼي
"أف ٠٪خ ذا ٩ٛؿ"، ز٥ ظؾٚخ اكف ل١رثة االقذ٧ٕةؿ ٝىؽان إىل اتلؼٛيٙ، ٚة٩ٛى٢ الٌػ٧ري اذلم اكف ٦ذىػالن 

يجٜ يف اللُكـ اعم٢ يذى٢ ث٫ ٬ؾا ال٧ٌري  ز٥ ٔٮض ٦ػ٨ اكف ث٧ػة الـااػؽة، ٚػةتلىق ظؿٚػةف ثسةف؛ أل٫٩ ل٥ 
 ، ٚىةر اللُكـ/ "أ٦ة أ٩خ ذا ٩ٛؿ".ٚأد٧ٗ٭٧ة –ك٧٬ة ٩ٮف "أف" املىؽريح ك٦ي٥ "٦ة" الـااؽة  -٦ذٞةربةف 
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ـِمْ  ــــةرٍِع ٣ِـــَمَن ٦ُْ٪َضــــ ٌَ  َو٦ِـــ٨ْ ُم
 

ــُ ِمْ  (157) ــة ا٣ ــْؾٌم ٦َ ــَٮ َظ ــٮٌن و٬َْ ــَؾُم ٩ُ  حُتْ
( ٝي٢/ ل٥ يس٨ٍ، كا  فى ـى ا٢ٕٛ٣ي املٌةرعي ٨٦ )اكى ـ ، ٚعػؾؼى إذا صي ألو٢ي يسٮفي

ؾؼى الٮاكي التلٞةًء  ؛ ٚعي ٧حى ا٣َّيًت ىلع اجلٮًف؛ ٚةتلىقى قة٠٪ةًف/ الٮاكي كاجلٮفي ٌَّ ـي ال اجلةز
ِي )ل٥ يس٨(، كا٣ٞيةسي يٞذػ حيٍػؾؼى ٦٪ػ٫ ثٕػؽى  يًض أٍف الى ػالكة٠٪نًي؛ ٚىةرى ال٤ٛ

ة ل١ػرثةً االقػذ ٛن ٟى ختٛي ٟى يشءه آػؿ. ل١٪َّ٭٥ ظؾٚيٮا اجلُّٮفى ثٕؽى ذل ٧ٕةًؿ، ٚٞػةلٮا/ ذل
ـه، ك٦ؾ٬تي قحجٮي٫ ك٨٦ دةث٫ٕى أفَّ ٬ػؾقً اجلػٮفي  )ل٥ٍ  ، ال الز ـه ( ك٬ٮ ظؾؼه صةا ٟي ي

ٟى  ػة(، كأصػةزى ذلػ ػ٢ي ٝىةا٧ًن ٟي الؿَّصي ؛ ٚالى دٞٮؿ/ )ل٥ٍ يىػ ال حتؾؼي ٔ٪ؽى مالٝةةً قةز٨و
، كٍٝؽ ٝؿئى مةذ   ٍٝخ ٦ذعػؿٌلن ٚػالى كأ٦َّ    .[5]ابلح٪ح/  (1)﴾وار  َفَكَ   نَ يم ذ  ال   ك  يَ  لَم ﴿  ايٮنفي ة إًذىا الى

، أكٍ  ٟى املذعؿؾي ٧ًرينا ٦ذىالن ة أٍف يسٮفى ذل ؛ ٚإٍف اكفى ٧ًرينا ٦ذىالن  خي٤ٮ/ إ٦َّ الى
٪ٍػ٫ي ٚى٤ىػ٨ٍ »يف اثػ٨ً وػيةد/   ڤ ٧ٕ٣ػؿى   ملسو هيلع هللا ىلصل٥ٍ حتؾًؼ اجلُّٮفي ادٛةٝنة، ٠ٞٮهًل  إًٍف يىسي

ٟى يًف رى  ىػ رٍيى ل ٪٫ٍي ٚىالى ػى إاًلَّ يىسي ٤ىي٫ًٍ، كى ٔى ٍى  َّ٤ يكى ْيػٮزي ظػؾؼي اجلُّػٮًف؛  ، ٚػال(2)«ذ٤ًٍػ٫ً ت
 

ال٦ػح صـ٦ػ٫ الكػ١ٮف ىلع اجلػٮف اإلعـزاب:  (1) املعؾكٚػح،  )ل٥(/ ظؿؼ صــ. )يٟ(/ ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ث٥٤ ٔك
)اذلي٨(/ اق٥ مٮوٮؿ يف دم٢ رٚٓ اق٥ يس٨. )زٛؿكا(/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ىلع ال٥ٌ الدىةهل ثػٮاك اجل٧ةٔػح، 

 كالٮاك/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاأل٣ٙ/ ٚةرٝح.
٨ ٦٨ً  ك٬ٮ ،٭ة قةز٨حًلى كى  ٦ٓ أ٫٩ ؾٚخ صٮازناأف ٩ٮف )ل٥ يس٨( ظي وجْ االستداله:    .ْيزي ذلٟ أد٣ح ٦ى

 (.  74=6(، كمك٥٤ ثؿ٥ٝ ) 5798رم ثؿ٥ٝ )ركاق ابلؼة (2)
ال٦ح صـ٫٦ الك١ٮف ، ك٬ٮ  اإلعـزاب:   )إف(/ ظؿؼ رشط صةزـ. )يس٪٫(/ ٢ٕٚ مٌةرع ٩ةٝه دلـكـ ثػ)إف( ٔك

٢ٕٚ الرشط كاق٥ )يس٨( ٧ًري مكترت صٮازا دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد ىلع اث٨ ويةد. كاهلةء/ ٧ًري يف دم٢ ٩ىت 
)اكف( ك٧ٕ٦ٮحل٭ػة اثذؽاايػح. )٤ٚػ٨(/  كمج٤ػح الىيةد املكيط ادلصةؿ.إف يس٨ اث٨  اوٞؽيؿ/ػرب )يس٨( ، ك

ا٣ٛةء/ راثُح جلٮاب الرشط ظؿؼ. ٨٣/ ظؿؼ ٩ىػت. )تكػ٤ٍ(/ ٕٚػ٢ مٌػةرع، ٦جػين ل٧٤ض٭ػٮؿ ٦٪ىػٮب 
دٞؽيؿق/ أ٩خ. كاجل٤٧ح/ "٨٤ٚ تك٤ٍ ٤ٔي٫" يف دمػ٢ صػــ صػٮاب  ةثػ)٨٣(، ك٩ةات ا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮبن 

إف  اوٞؽيؿ/وصٮاث٫ اثذؽاايح. )٤ٔي٫(/ صةر كدلؿكر، كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ثػ )تك٤ٍ(. ؿط، كمج٤ح الرشط كػالن
ىس ثػ٨ ػاملكيط ادلصةؿ ٨٤ٚ تك٤ٍ ٤ٔي٫ ك٨٣ دذ٧س٨ ٨٦ ٝذ٫٤؛ ألف اذلم يٞذ٤ػ٫ ٬ػٮ ٔيػ يس٨ اث٨ ويةد

ظػؿؼ ٝذ٫٤. )كإال(/ الٮاك/ ظؿؼ ُٔٙ، إف/ مؿي٥، كإف ل٥ يس٨ اث٨ ويةد ٬ٮ املكيط ادلصةؿ ٚال ػري لٟ يف 
 =كاقػ٥ يسػ٨/ ًػ٧ري  رشط صةزـ، ال/ ظؿؼ ٩يف. )يس٪٫(/ ٢ٕٚ مٌةرع ٩ةٝه دلـكـ ثإف ك٬ٮ ٢ٕٚ الرشػط،
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 ٗػريى ًػ٧ريو ٦ذىػ٢و صػةزى احلػؾؼي  ٚال
(، كإٍف اكفى ٫ي إاًلَّ يىسي ، كى ٫ي دٞٮؿ/ )إٍف يىسي

ة( يٍؽه ٝىةا٧ًن ٟي زى ى٥ٍ يى ل ة، كى يٍؽه ٝىةا٧ًن ٨ٍ زى ى٥ٍ يىسي ، حنٮ )ل ًٙ  كّة٬ؿي  (1)كاإلزجةتي ـً املىػ٪ الك
( اجلَّة ٟى ثػنيى )اكفى ٌ   چ ڇ ﴿ ، كٝػؽ ٝػؿئ/كاتلَّة٦ػحً  ٝىػحً ن٫َّ٩ ال ٚػؿؽى يف ذلػ  َحَسنَن

ًٓ )ظك٪ح( كظؾًؼ اجلُّٮًف، ك٬ؾقً يه  .[84]ا٣جكةء/  (2)﴾ڇ . ثؿٚ حي  اتلَّة٦َّ

 
 

دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد ىلع اث٨ ويةد، كاهلػةء/ ًػ٧ري يف دمػ٢ ٩ىػت ٦ٕٛػٮؿ ثػ٫. كمج٤ػح اكف ٦ػٓ  امكترت صٮازن  =
ؿاب. ؿؼ ٦جين ىلع ا٣ٛذط ال دمػ٢ )ٚال(/ ا٣ٛةء راثُح جلٮاب الرشط، ظ ٧ٕ٦ٮحل٭ة اثذؽاايح ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل

ؿاب. ؿاب. ال/ ٩ةٚيح ل٤ضجف، ظؿؼ ٦جين ىلع الك١ٮف، ال دم٢ هل ٨٦ اإٔل )ػري(/ اق٥ ال ٦جين ىلع  هل ٨٦ اإٔل
ظةو٢. )يف ٝذ٫٤(/ صةر كدلؿكر ا٣ٛذط يف دم٢ ٩ىت. )لٟ(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف خبرب ال دمؾكؼ أم اكا٨ أك 

كمج٤ػح ؼ إحل٫، كمج٤ح )ٚال ػري...إ٣غ( يف دم٢ صــ صػٮاب الرشػط، ٦ذ٤ٕٞةف خبري، كٝذ٢/ مٌةؼ، كاهلةء/ مٌة
ؿاب.  الرشط كصٮاث٫ ٦ُٕٮٚح ىلع ٦ة ٝج٤٭ة ٚيه ٦س٤٭ة ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل

الدىةؿ ال٧ٌري امل٪ىػٮب ث٭ػة، كملػة اك٩ػخ  يف ٝٮهل/ "يس٪٫" أك "ال يس٪٫" ٮف ل٥ حتؾؼاجلأف وجْ االستداله:  
 ٞؽ زبذخ اجلٮف؛ أل٩٭ة ٨٦ أو٢ اللك٧ح.ال٧ٌةاؿ دؿد األميةء إىل أوٮهلة ٚ

ل٥ يؾ٠ؿ اجلة٥ّ مجيٓ الرشكط؛ إذ الثؽ ٨٦ صٮاز احلؾؼ اصذ٧ةع الرشكط كلٮ اػذ٢ رشط لػ٥ ْيػـ احلػؾؼ؛  (1)
 كٝؽ ذ٠ؿ٬ة النةرح اث٨ ٔٞي٢ ٦جٕرثة كيه/

 أف دسٮف دلـك٦ح؛ ك٬ؾا يكذ٤ــ أف دسٮف ث٤ِٛ املٌةرع. .1
 أف يسٮف اجلــ ثةلك١ٮف. .2
 ٬ة قةز٨.أف ال يأيت ثٕؽ .3
 أف ال يأيت ثٕؽ٬ة ٧ًري ٩ىت ٦ذى٢. .4
 أف حتؾؼ يف ظة٣ح الٮو٢ ال الٮٝٙ.        .5

 ٝؿأ احلؿ٦يةف ثؿٚٓ ظك٪ح، ك٩ىج٭ة ابلةٝٮف. (2)
ني. )دػٟ(/ ٕٚػ٢ مٌػةرع  اإلعزاب:  )كإف(/ الٮاك/ حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، إف/ ظؿؼ رشط صةزـ ْيــ ٤ٕٚني مٌةٔر

ال٦ح صـ٫٦  -ك٬ٮ ٢ٕٚ الرشط  -دلـكـ ثإف  -الك١ٮف املعؾكؼ ىلع اجلٮف املعؾكٚح ل٤ذؼٛيٙ. )ظك٪ح( ٔك
ىلع ٝػؿاء -كإف كصؽت أك ظى٤خ ظكػ٪ح. ك /ٚة٢ٔ هلة مؿٚٮع، أم "/ظك٪ح"دة٦ح، ك "/دٟ"/ -الؿٚٓىلع ٝؿاء ة 
ػربق ٦٪ىٮب، كمج٤ح دٟ  "ظك٪حك"دٞؽيؿق/ "يه"،  ارع ٩ةٝه، كاق٫٧ ٧ًري مكترت صٮازن مٌة / "دٟ"/-اجلىت
ؿاب. )يٌةٔٛ٭ة(/ ٢ٕٚ مٌػةرع دلػـكـ ثػإف، كا٣ٛةٔػ٢  -ىلع ا٣ٞؿاءدني-ظك٪ح  اثذؽاايح ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل

 ٧ًري مكترت صٮازا دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد إىل اهلل، ك٬ةء/ ٧ًري يف دم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫.
  صٮاز ظؾؼ ٩ٮف "دس٨"، قٮاء أكة٩خ دة٦ح أك ٩ةٝىح، كا٣ٞؿاءادةف دؽالف ىلع ذلٟ.وجْ االستداله:  
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 ه يفـــفص

 "يسـمـ"هات ةت  ش  م  ـام ا( و)ال( و)الت( و)إن(ــــ)م

 

ـة( ُدوَن إِنْ  ــْخ )٦َـ َ٤٧ِ ْٔ ـحَْف( أُ ـةَُم )٣َـ  إِْع٧َـ
 

ـــْ ِ  (158) ــة انلٌ َٞ  َ َٓ ــ ــ٨ْ ٦َ ــٍت ُزِم  َو دَْؿتِل
ــؿٍْم ٠َـــ)٦َة  َّ َٜ َظـــؿِْم َصــؿ  اْو  ـــ  وََقْج

 
ــــة (159) ٧ََ٤ ُٕ ـــةَز ا٣ َص

َ
ـــة( أ ٪ِل  ْٕ ـــَخ ٦َ ْ٩

َ
 ِِب أ

 
ؿ ثةًب )اكف( كأػٮاد٭ة أفَّ ٩ٮاقػغى االثذػؽاًء د٪ٞكػ٥ي إىل إٔٚػةؿو  ـى يف أكَّ دٞؽَّ

ـي ىلع )اكف( كأػٮاد٭ة، كيه ٨٦ األٕٚةًؿ اجلَّ  ٜى اللُك ، كقج ةقؼًح، كقػيأيت كظؿكؼو
ة  ا ا٣ٛى٢ً ٦ػ٨ احلػؿكًؼ اجلَّةقػؼًح ٝكػ٧ن ٙي يف ٬ؾى ـي ىلع ابلةيًق، كذ٠ؿى املى٪ اللُك

 ي٢٧ٕي ٢٧ٔى )اكف( ك٬ٮ/ ٦ة، كال، كالت، كإف.
  ) يٍػؽه ٝىػةا٥ًه ػة زى ة )٦ة( ٤ٚ٘حي ثػيًن د٧ػي٥و ن٩َّ٭ػة ال د٧ٕػ٢ي مػحبنة؛ ٚذٞػٮؿ/ )٦ى أ٦َّ

ة( يف يشٚػ)زيؽ(/ مؿٚٮعه ثةالثذؽاًء، ك)ٝةا٥(/ ػػربقي  ػة؛  ءو ، كال ٧ٔػ٢ى ٣ػػ)٦ى ٦٪٭٧ى
ى  (  كىلعى يٍػؽه ٝىػةا٥ًه ػة زى ؛ دلػٮهًل ىلع االق٥ً حنٮ/ )٦ى ة( ظؿؼه ال خيذهُّ ٟى ألف )٦ى كذل
، ك٣٘ػحي أ٬ػ٢ً احلضػةًز  ة ال خيذهُّ ٚع٫ٞي أالَّ ي٢٧ٕى (  ك٦ى يٍؽه ـي زى ٮ ٞي ة حى ا٢ًٕٛ٣ حنٮ/ )٦ى

( لنج٭٭ة ث٭ة يف ن٩َّ٭ة جليف ا ة ٢ً٧ٕ٠ )٣حفى حلةًؿ ٔ٪ؽى اإلَالًؽ، ٚريٕٚٮفى ث٭ػة إ٧ٔةهلي
 ، ، كي٪ىجٮفى ث٭ة اخلربى ة(  ٝةؿى اهللي دٕػةىل االق٥ى يٍؽه ٝىةا٧ًن ة زى  (1)﴾ڤ  ڤ  ڤ﴿حنٮ/ )٦ى

 

اقػ٥ ٦ػة. ٦ة(/ ظؿؼ ٩يف ي٢٧ٕ ٢٧ٔ ٣حف. )٬ؾا(/ اهلةء/ ظؿؼ دججي٫، ذا/ اق٥ إمػةرة يف دمػ٢ رٚػٓ ) اإلعزاب: (1)
 )برشا(/ ػرب ٦ة ٦٪ىٮب، كٝؿأ اث٨ مكٕٮد/ )٦ة ٬ؾا برش( ثةلؿٚٓ كذلٟ ىلع إ٧٬ةؿ ٢٧ٔ ٦ة.

ٔى وجْ االسـتداله:    ػرب٬ة، ك٦ػ٨  ٢ ٣حف ىلع ٣٘ح احلضةزيني، ٚةق٥ اإلمةرة ٬ؾا اق٧٭ة ك"برشا"٧ى ٤خ خى ٧ً أف )٦ة( 
 ٝؿأ ثةلؿٚٓ ًٕٚل ٣٘ح اتل٧ي٧يني؛ ٧ٚة ثٕؽ٬ة ٦جذؽأ كػرب. 
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/ [6]املضةد٣ح/  (1)﴾ڤ  ڤ  ڤ﴿، كٝةؿى دٕةىل/ [75 ]يٮقٙ/ ةٔؿي  كٝةؿى النَّ

ـــــة٥٬ُُ  -75 ثَ
َ
ـــــٮَن أ ـــــة ٦َُذ١َ٪َّللٛ ْ َ٪ةُؤ٬َ

َ
 أ

 

ُؽورِ، وَ   ٮ الى  ُٞ ْواَلَد٬َـةَظ٪ِ
َ
 (2)٦َـة ٬ُـ٥ُ أ

 

/ ٙي ٦٪٭ة أربٕحن ، ذ٠ؿى املى٪ِّ  ٣س٨ٍ ال د٢٧ٕي ٔ٪ؽ٥ٍ٬ إال برشكطو قذحو
(   اٌْوُم/ يٍػؽه ٝىػةا٥ًه ػة إًٍف زى ادى ثٕؽ٬ة )إٍف( ٚإٍف زيؽٍت ث٢ُى ٤٧ٔ٭ػة، حنػٮ/ )٦ى أالَّ يـي

.٥ٍ ٟى ثٌٕ٭ي ، كأصةزى ذل ًٓ ٝةا٥ً، كال ْيٮزي ٩ىج٫ي  ثؿٚ

 

)٦ة(/ ظؿؼ ٩يف ي٢٧ٕ ٢٧ٔ ٣حف. )٨٬(/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ اق٥ ٦ة. )أ٦٭ةد٭٥(/ ػػرب ٦ػة ٦٪ىػٮب  اإلعـزاب:  (1)
ال٦ح ٩ىج٫ ال١رسة؛ أل٫٩ مجٓ مؤ٩ر قةل٥، كاهلةء/ ٧ًري يف دم٢ صؿ مٌػةؼ إحلػ٫، كاملػي٥/ ٔال٦ػح مجػٓ  ٔك

 ٠ٮر. ك٢ٞ٩ ٨ٔ اعو٥ أ٫٩ ٝؿأ/ )٦ة ٨٬ أ٦٭ةد٭٥( ثةلؿٚٓ.اذل
ىلع ٣٘ح احلضةزيني، ٚةل٧ٌري )٨٬( اق٧٭ة، ك)أ٦٭ةد٭٥( ػرب٬ة، ك٦ػ٨  ،أف ٦ة ٤٧ٔخ ٢٧ٔ ٣حفوجْ االستداله:  

 ٝؿأ٬ة ثةلؿٚٓ ًٕٚل ٣٘ح  ثين د٧ي٥، ٧ٚة ثٕؽ٬ة ٦جذؽأ كػرب. 
ري نكجح إىلابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  - 75 (2) ٮهل/ٝةا٢ ٦ٕني ديؾ٠ؿ ٨٦ٗ   ، كٝج٫٤ٝ 

َـــــــٌؿٍة ُمْكـــــــَٮٌدةٍ  ِِ ٩َـــــــة انلٌـــــــِؾيُؿ 
َ
 وَأ

 
ــــــة  َْٝٮاَد٬َ

َ
ــــــٮُش إيَِلُْكــــــ٥ُ أ ــــــ٢ُ اُ ل  دَِى

٥٤ًٍٕ اذلم خيٮؼ ا٣ٞٮـ ث٧ة يؽ٧٬٭٥ ٨٦ ٔؽك كحنػٮق. )حبػؿة( أوػ٫٤ األرض ذات احلضػةرة )اجلؾيؿ( ال٧ي المغـة:    
٢ ٨٦ احلؽيؽ. )أٝٮاد٬ة( مجٓ ٝٮد، كيه اجل٧ةٔح ٨٦ اخلي٢. الكٮد، كأراد ٦٪٫ ٬٪ة ال١ذحجح الكٮداء ل١رثة ٦ة حت٧

)أث٪ةؤ٬ة( أم أث٪ةء ٬ؾق ال١ذحجح ا٣يت ي٪ؾر٥٬ ث٭ة، كأراد رصةهلة، كأثة٥٬/ ا٣ٞةاؽ. )٦ذ١٪ٛٮف( أم/ ٝؽ اظذػةَٮا 
 ث٫، كاتلٛٮا ظٮهل، كيؿكل "٦ذ١٪ٛٮ آثةا٭٥" ثةإلًةٚح.

٧اإلعـزاب:    ري ا٣٘ةاجح ا٣ٕةاؽ إىل احلؿة مٌةؼ إحل٫. )٦ذ١٪ٛٮف( ػػرب )أث٪ةؤ٬ة( أث٪ةء/ ٦جذؽأ، كأث٪ةء مٌةؼ ًك
٧ري ا٣٘ػةابني مٌػةؼ  املجذؽأ. )أثة٥٬( أثة/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ٞٮهل "٦ذ١٪ٛٮف"؛ أل٫٩ مجٓ اق٥ ٚة٢ٔ، كأثة مٌةؼ ًك
إحل٫. )ظ٪ٞٮ( ػرب زةف، كظ٪ٞٮ مٌةؼ. ك)الىؽكر( مٌةؼ إحل٫. )ك٦ة( ٩ةٚيح ظضةزيح. )٥٬( اق٥ ٦ة ٦جين ىلع 

٢ رٚٓ. )أكالد٬ة( أكالد/ ػرب "٦ة" ٦٪ىٮب ثة٣ٛذعح ا٣ْػة٬ؿة، كأكالد مٌػةؼ ك٬ػة ًػ٧ري احلػؿة ال٥ٌ يف دم
 مٌةؼ إحل٫.

ٝٮهل/ )ك٦ة ٥٬ أكالد٬ة( ظير أ٢٧ٔ "٦ة" اجلةٚيح ٢٧ٔ "٣حف" ٚؿٚٓ ث٭ة االق٥ دمالن، ك٩ىت ػرب٬ة الظاِد فيـْ:   
 ٣ْٛةن، كذلٟ ٣٘ح أ٢٬ احلضةز. 
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(، ٚىالى ْيٮزي ٩ىتي )ٝػةا٥(   يجذٞيى  ف الأ اثلٌة / يٍؽه إاًلَّ ٝىةا٥ًه ة زى ، حنٮ/ )٦ى اجلَّيفي ثإاًلَّ
 (2)﴾ڱ  ڱ   ں     ں﴿كٝػػٮهًل/  [598]النػػٕؿاء/  (1)﴾ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ﴿ كًلٞػػٮهًل دٕػػةىل/

 .ػالٚنة مل٨ٍ أصةزقي  [=]األظٞةؼ/ 
ـى ػرب٬ة ىلع اق٧٭ة ك٬ٮ ٗريي ّؿؼو كال صةرو  اثلٌة٣ر/ الَّ يذٞؽَّ
ى
ـى ن ، ٚإٍف دٞؽَّ كدلؿكرو

، ٚػإٍف  ٟى ػػالؼه ( كيف ذلػ يٍػؽه ة زى ة ٝىةا٧ًن (، ٚال دٞٮؿ/ )٦ى يٍؽه ة ٝىةا٥ًه زى ، حنٮ/ )٦ى كصتى ر٫ٕٚي
 ٍ٦ (، ك)ذى اكفى ّؿٚنة أك صةر ا كدلؿكرنا ٚٞؽَّ يٍؽه اًر زى ة يًف ادلَّ / )٦ى ك( ٦ػة ٫ي ٤ٞٚخى ٧ٍػؿه ؾى خى ٪ٍػؽى خى

٢ٍ يًه  / ٬ى ة( ظيجبؾو ٙى اجلَّةسي يف )٦ى / إفَّ ٚةػذ٤ ، ٝػةؿى ًم٤ىحه أـ الى  ٧ٚػ٨ٍ ص٤ٕ٭ػة اعم٤ػحن اعى
/ إ٩َّ٭٧ػة يف  ، ٝػةؿى ًٓ ٩ىتو ث٭ة. ك٨٦ ل٥ٍ ْي٤ٕ٭ة اعم٤ػحن  كاجلةرى كاملضؿكرى يف مًٮ

ؿؼى َّْ ا٣
ـً  ة، ك٬ػؾا اثلَّػةين ٬ػٮ ّػة٬ؿي الك م ثٕػؽ٧٬ى ً ٓو ىلعى ن٩َّ٭٧ة ػرباًف ل٧٤جذػؽأً اذلَّ ًٓ رٚ مًٮ

؛ ٚإ٫َّ٩ رشطى يف إ٧ٔةهلة أفٍ  ًٙ م  املى٪ِّ ً ة( ىلع ا٣رتديًت اذلَّ  كاخلربي ثٕؽى )٦ى
ي
يسٮفى املجذؽأ

٤ًػ٥، كيٕػين ثػ٫ً أٍف يسػٮفى  ٔي دىٍؿًتيتو زيًزػ٨ٍ( أم/  ، ك٬ؾا ٬ٮى املؿادي ثٞٮهل/ )كى زيًز٨ى
ة( محبنة، قػٮاء  ـى اخلربي ال د٢٧ٕي )٦ى ا، ك٦ٞذٌةقي ن٫َّ٩ ٦ىت دٞؽَّ ؿن ة كاخلربي مؤػَّ ٦ن  ٦ٞؽَّ

ي
املجذؽأ

ا يف ٗرًي ٬ؾا ال١ذةًب.اكفى اخلربي ّؿٚنة  حى ث٭ؾى ، كٍٝؽ رصَّ ٟى  أك صةرنا كدلؿكرنا، أك ٗريى ذل

 

ؿ(/ ػػرب ػ)أ٩خ(/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٦جذؽأ. )إال(/ ظؿؼ اقتس٪ةء م٤ىغ. )بنػ )٦ة(/ ظؿؼ ٩يف ٦٭٢٧. اإلعزاب: (1)
ح، كيه مٌةٚح، ك)٩ة(/ ٧ًري يف دم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫.  مؿٚٮع. )٦س٤٪ة(/ وٛح مؿٚٔٮ

٢ ٣حف؛ ألٌف ٩ٛي٭ة ا٩ذٞي ثإالأف وجْ االستداله:   ٧ى  ."٦ة" اجلةٚيح ل٥ د٢٧ٕ خى
٦ة/ ظؿؼ ٩يف ٦٭٢٧. )أ٩ة(/ ٧ًري يف دمػ٢ رٚػٓ ٦جذػؽأ. )إال(/ ظػؿؼ )ك٦ة(/ الٮاك/ حبكت ٦ة ٝج٤٭ة،  اإلعزاب: (2)

 اقتس٪ةء م٤ىغ. )٩ؾيؿ(/ ػرب مؿٚٮع. 
 ا٩ذٞي ثإال. ٩ٛي٭ة٢ ٣حف؛ ألف ٧ى اجلةٚيح ل٥ د٢٧ٕ خى  "٦ة"أف وجْ االستداله:  
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/ ُٓ ـ ٧ٕ٦ٮؿي اخلرًب ىلع االق٥ً ك٬ٮ ٗريي ّػؿؼو كال الرٌشُط الؿٌاث صػةرو  أال يذٞؽَّ
(  ٚال ْيػٮزي ٩ىػتي  يٍؽه آًك٢ه ٟى زى ةمى ٕى َى ة  ٢ى ٤٧ٔ٭ة، حنٮ/ )٦ى ُى ـى بى ، ٚإٍف دٞؽَّ كدلؿكرو

صةزى 
ى
٨ٍ أ ـو امل٧ٕػٮًؿ  )آك٢( ك٦ى ٓى دٞؽُّ ـً اخلرًب ْيزيي ثٞةءى ا٢ً٧ٕ٣ ٦ ٓى دٞؽُّ ثٞةءى ا٢ً٧ٕ٣ ٦

ـً  ٓى دٞػؽُّ ػةًؿ ٦ػ ، ملة يًف اإًلٍخ٧ى ٟى ـي ذل / ال ي٤ـ ًؿ اخلرًب، كٍٝؽ يٞةؿي ؛ تلأػُّ ٍكىلى
ى
ًٜ األ ثُؿي

ـً اخلرًب.  ٓى دٞؽُّ ا ٗريي مٮصٮدو ٦  امل٧ٕٮًؿ ٨٦ ا٣ٛى٢ً ثنيى احلؿًؼ ك٧ٕ٦ٮهًل، ك٬ؾى
ؾى  ٚإٍف اكفى  ٪ٍػؽى ًٔ ػة  امل٧ٕٮؿي ّؿٚنة أك صةر ا كدلؿكرنا ل٥ٍ يج٢ُي ٤٧ٔ٭ة، حنٮ/ )٦ى

ً٪ي   ٍٕ ٩ٍخى ٦ى
ى
ة يًب أ ٦ى ة، كى ي٧ن ًٞ يٍؽه ٦ي ػة ال زى ٓي ٚي٭ػة ٦ى ػ ذىٮقَّ ة(؛ ألفَّ ا٣ْؿكؼى كاملضػؿكراًت حي

؛ تلؼىيىػ٫ً صػٮازى  ًٙ ـً املىػ٪ِّ ـه ٦ػ٨ الك ا الرشطي ٦ٛ٭ػٮ ٓي يف ٗري٬ًة، ك٬ؾى يذٮق
ة إذىا اكىف امل٧ٕٮؿي ّؿٚنة أك صةر ا كدلؿكرنا.دٞؽي٥ً ٧ٕ٦ٮًؿ ا  خلرًب ث٧ى

ػة  الرٌشُط اخلةمُف/ ػة ٦ى ة(، ٚإٍف دسؿرٍت ث٢ُى ٤٧ٔ٭ة، حنٮ/ )٦ى أالَّ دذ١ؿرى )٦ى
ػجىيًق إٍثجىةدنػة ٚػال ْيػٮزي ٩ىػتي  ، ذى ًخ اجلَّػيٍفى ٛى ، كاثلة٩يحي جى كىلى ٩ةٚيحه

ي
( ٚىةأل يٍؽه ٝىةا٥ًه زى

 )ٝةا٥( كأصةزقي ثٌٕ٭٥ٍ.
ثًٍؽؿى ث٢ُى ٤٧ٔ٭ة، حنػٮ/  ُط الٌكةدس/الرٌش 

ي
ت، ٚإٍف أ أال يجؽؿى ٨٦ ػرب٬ة مٮصى

 ث٫ًً(  ٚػ
ي
جىأ ٍٕ ءه الى حي ءو إًالَّ يشى يٍؽه بيًشى ة زى ٓو ػربه ٔػ٨ املجذػؽأ "بيشءو ")٦ى ًٓ رٚ / يف مًٮ

ػة(، كأصػةزقي  ًٓ ٩ىتو ػربنا ٔػ٨ٍ )٦ى ( كال ْيٮزي أٍف يسٮفى يف مًٮ يٍؽه ًم ٬ٮ )زى اذلَّ
ـي  ـه، كُل يف ٬ؾقً املكػأ٣ًح دمذ٧ػ٢ه ل٤ٞػٮ٣نًي املػؾ٠ٮري٨ً ػ أٔػيًن  $قحجٮي٫  ٝٮ

ٟى  ـً امرتاًط ذلػ ت، كا٣ٞٮؿي ثٕؽ ٚإ٩َّػ٫ -ا٣ٞٮؿى ثةمرتاًط أالَّ يجؽؿى ٨٦ ػرب٬ة مٮصى
...  -ٝةؿى ثٕؽى ذ٠ًؿ املسةًؿ املؾ٠ٮرً  ءو يٍؽه بيًشى ة زى ذىةفً »( ػ/ إىل آػػؿقك٬ٮ )٦ى ٘ى ، «اٍقذىٮىًت ال٤ُّ

ٓي إحلػ٫ً ٝػٮهلي/  يٕين ٣٘حى احلضةزً  احي ال١ذػةًب ٚي٧ػة يؿصػ َّ ٙى رشي ، كاػذ٤ ك٣٘حى د٧ي٥و
ذىةفً » ٘ى ( كاملػؿادي ن٩َّػ٫  «اٍقذىٮىًت ال٤ُّ ًٓ ٝجػ٢ى )إًالَّ ٓه إىل االق٥ً الٮاٝػ ـه/ ٬ٮ راص  ٝٮ

ٚٞةؿى
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ػٮا  الى  َي يػ٨ رش ً ، ك٬ؤالًء ٥٬ اذلَّ ذةًف يف ن٫َّ٩ي مؿٚٮعه ة( ٚي٫؛ ٚةقذٮًت ال٤ُّ٘ ٢٧ٔى ٣ػ)٦ى
ٓه إىل االقػ٥ً يف إ٧ًٔةًؿ ) ـه/ ٬ػٮ راصػ . كٝػةؿى ٝػٮ الَّ يجؽؿى ٨٦ ػرب٬ة مٮصته

ى
ة( ن ٦ى

(، كاملؿادي ن٫َّ٩ يسٮفي مؿٚٮاعن  ًٓ ثٕؽى )إًالَّ ػة( ظضةًزيَّػح، أك  الٮاٝ قػٮاء ص٤ٕػخ )٦ى
الَّ يجػؽؿى ٦ػ٨ ػرب٬ػة 

ى
ٮا يف إ٧ًٔػةًؿ )٦ػة( ن َي ي٨ ل٥ ينػرت ً د٧ي٧يَّح، ك٬ؤالًء ٥٬ اذلَّ

، كدٮصي٫ي لكي  ٨٦ ا٣ٞٮ ا مٮصته ٜي ث٭ؾى ٣نًي، كدؿصيطي املؼذةًر ٦٪٭٧ة ك٬ٮى اثلَّةين ال ي٤ي
 املؼذرًص.
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ْو ثـِــَج٢ْ(
َ
ــٮٍم ثـِــ)٣َِك٨ْ أ ُُ ْٕ ٦َ َٓ ــ  َوَرْع

 
ــ٢ْ  (161) ــُر َظ ـَمْ َظْل ــ ْ ــِؽ ٦َ٪ُْىــٮٍب ث٧َِــة ال ْٕ ــ٨ْ َ  ٦ِ 

 
ٍف يسػٮفى ٦ٞذٌػينة لإًلْيػةًب،

ى
ة أ ٙه ٚىالى خي٤يٮ/ إ٦ًَّ ة( اعَ ٓى ثٕؽى ػرًب )٦ى  إذىا كٝ

. أكٍ   الى
ٟى حنػٮ )ثػ٢،  ًٓ ثٕػؽقي كذلػ ٓي االق٥ً الٮاٝ ٚإٍف اكفى ٦ٞذٌينة لإلْيةًب دٕنيَّ رٚ

يٍؽه  ة زى ٓي ك٣س٨( ػ ٚذٞٮؿ/ )٦ى (، ٚيضتي رٚ ؽه ًٔ ( أك )ثى٢ٍ ٝىة ؽه ًٔ ة ٣ىًس٨ٍ ٝىة االقػ٥ً  ٝىةا٧ًن
، ػؽه ًٔ ٮى ٝىة ، كاتلٞؽيؿ )٣ىًس٨ٍ ٬ي و دمؾكؼو (  ىلع ن٫َّ٩ ػربي ٦جذؽأ ػؽه ًٔ ػٮى ٝىة بىػ٢ٍ ٬ي كال  كى

ة( الى د٢٧ٕ يف املٮصًت. ة(؛ ألفَّ )٦ى ة ىلع ػرًب )٦ى ٛن  ْيٮزي ٩ىتي )ٝةٔؽ( ُٔ
ٙي ٗريى ٦ٞذيو لإلْيػةًب ػ اكلػٮاًك كحنٮ٬ػة ػ صػةزى  كإٍف اكفى احلؿؼي ا٣ٕةَ
؛  ٓي ٚػ ا( كْيػٮزي الؿَّ ؽن ًٔ الى ٝىة ة كى يٍؽه ٝىةا٧ًن ة زى ، حنٮ )٦ى ، كاملؼذةري اجلَّىتي ٓي ٚ اجلَّىتي كالؿَّ

الى  (.ٚذٞٮؿ/ )كى ؽه ًٔ ٮى ٝىة الى ٬ي ، كاتلٞؽيؿي )كى و دمؾكؼو ( ك٬ٮ ػربي ملجذؽأ ؽه ًٔ   ٝىة
ًٙ كصٮبى  ً٭٥ى ٨٦ ختىيًه املى٪ِّ ٛي ٓى االقػ٥ي ثٕػؽى )ثػ٢ٍ،  ٚ ًٓ ث٧ًػة إذىا كٝػ ٚ الؿَّ
ة. ٓي ثٕؽى ٗري٧٬ًًى ٚ  ك٣س٨ٍ(؛ ن٫َّ٩ ال ْيتي الؿَّ
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َْٕؽ )٦َـة( َو)٣َـحَْف( َصـؿٌ   اْذَـة اخلََجــؿْ  َوَ 
 

ــــْؽ ُيَــــؿْ وَ  (161) ـــَؽ )اَل( َوَ ـــْ ِ )َقَن( َٝ ْٕ  َ 
ػة( حنػٮ ٝػٮهل دٕػةىل/  ، ك٦ى ـادي ابلةءي ٠سرينا يف اخلرًب ثٕؽى )٣حفى ڌ  ڌ  ڎ   ﴿ د

پ پ پ پ ﴿، ك[;7]الـمؿ/  (2)﴾ڻ  ڻ ں  ں  ڻ﴿، ك[:7]الـمؿ/  (1)﴾ڎ

كال ختػذهُّ زيػػةدةي ابلػػةًء  ،[=6]ؽ/  (4)﴾ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ﴿ك [576]األ٩ٕػةـ/ (3)﴾ڀ
ادي ثٕؽ٬ة كبٕػؽى اتل٧ي٧يَّػًح، كٝػٍؽ  ، ث٢ٍ دـي ـو ة( ثسٮ٩٭ة ظضةزيحن ػالٚنة ٣ٞٮ ثٕؽى )٦ى

اءي  ، ٚال اتلٛةتى  رمح٭٧ة اهلل دٕةىل٢ٞ٩ى قحجٮي٫ كا٣ٛؿَّ ة( ٨ٔ ثين د٧ي٥و زيةدةى ابلةًء ثٕؽى )٦ى
 

٣ػحف )أ٣حف(/ اهل٧ـة/ ظؿؼ اقذٛ٭ةـ، ٣حف/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه صة٦ػؽ. )اهلل(/ ٣ٛػِ اجلال٣ػح اقػ٥  اإلعـزاب:  (1)
آػؿق ٦٪ػٓ ٦ػ٨  مؿٚٮع. )ثسةؼ(/ ابلةء/ ظؿؼ صؿ زااؽ )ل٤ذٮًليؽ(. اكؼ/ ػرب ٦٪ىٮب ثة٣ٛذعح املٞؽرة ىلع

ّ٭ٮر٬ة امذ٘ةؿ املع٢ حبؿًلح ظؿؼ اجلؿ الـااؽ. )ٔجؽق(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب، ك٬ٮ مٌةؼ، كاهلػةء/ ًػ٧ري يف 
ؿ  اب.دم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫، كمج٤ح ٣حف ك٧ٕ٦ٮحل٭ة اقتب٪ةٚيح ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل

، كزيةدد٭ة يف دٮًليؽ اجليف اذلم د٧ٌ٪ذ٫ اجل٤٧حدػ٤خ ىلع ػرب ٣حف، كيه زااؽة، دٛيؽ  أف ابلةءوجْ االستداله:  
 .ػرب ٣حف ٠سري

)أ٣حف(/ اهل٧ـة/ ظؿؼ اقذٛ٭ةـ، ٣حف/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه صة٦ػؽ. )اهلل(/ ٣ٛػِ اجلال٣ػح اقػ٥ ٣ػحف اإلعزاب:  (2)
ؽ، ٔـيـ/ ػرب ٣حف ٦٪ىٮب ثة٣ٛذعح املٞؽرة ىلع آػؿق ٦٪ٓ ٨٦ مؿٚٮع. )ثٕـيـ(/ ابلةء/ ظؿؼ صؿ زااؽ ل٤ذٮًلي

ال٦ػح صؿ٬ػة  ّ٭ٮر٬ة امذ٘ةؿ املع٢ حبؿًلح ظؿؼ اجلؿ الـااؽ. )ذم(/ وٛح دلؿكرة مؿااعة ل٤ِٛ املٮوٮؼ ٔك
 احلةء أل٩٭ة ٨٦ األق٧ةء الكذح كيه مٌةٚح. )ا٩ذٞةـ(/ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر، كمج٤ح ٣حف ٦ٓ ٧ٕ٦ٮحل٭ة اقتب٪ةٚيح.

 .يٞةؿ ٚي٭ة ٦ة ٝي٢ يف اآليح ٝج٤٭ةتداله: وجْ االس 
)ك٦ة(/ الٮاك/ ظكت ٦ة ٝج٤٭ة، ٦ة/ ظؿؼ ٩يف ي٢٧ٕ ٢٧ٔ ٣حف. )ربٟ(/ اق٥ ٦ة مؿٚٮع ك٬ٮ مٌػةؼ،  اإلعزاب: (3)

كالاكؼ/ ٧ًري يف دم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫. )ث٘ة٢ٚ(/ ابلةء ظؿؼ صؿ زااؽ )ل٤ذٮًليؽ(، اغ٢ٚ/ ػػرب ٦ػة ٦٪ىػٮب 
٨٦ ّ٭ٮر٬ة امذ٘ةؿ املع٢ حبؿًلح ظؿؼ اجلػؿ الـااػؽ. )٧ٔػة(/ صػةر كدلػؿكر،  ثة٣ٛذعح املٞؽرة ىلع آػؿق ٦٪ٓ

كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٘ة٢ٚ. )ي٤٧ٕٮف(/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ثثجٮت اجلٮف، كالٮاك/ ًػ٧ري يف دمػ٢ رٚػٓ 
 ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ.

٢٧ ٣حف،  وجْ االستداله:    كيه زااؽة دٛيؽ دٮًليؽ اجليف اذلم د٧ٌ٪ذ٫ اجل٤٧ح. أف ابلةء دػ٤خ ىلع ػرب "٦ة" ا٣ٕةم٤حٔ 
٢٧ ٣حف. اإلعـزاب:  (4) ج٤٭ة، ٦ة/ ظؿؼ ٩يف ي٢٧ٕٔ  ك٬ػٮ مٌػةؼ،  )ربٟ(/ اقػ٥ )٦ػة( مؿٚػٮع، )ك٦ة(/ الٮاك/ ظكت ٦ةٝ 

٧ًري يف دم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫. )ثْالـ(/ ابلةء ظؿؼ صؿ زااؽ )ل٤ذٮًليؽ(. )ّالـ(/ ػرب ٦ة ٦٪ىػٮب  كالاكؼ/
ىلع آػؿق ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة امذ٘ةؿ املع٢ حبؿًلح ظؿؼ اجلؿ الـااؽ. )ل٤ٕجيػؽ(/ صػةر كدلػؿكر  ثة٣ٛذعح املٞؽرة
 ٦ذ٤ٕٞةف ثْالـ.

 .يٞةؿ ٚي٭ة ٦ة ٝي٢ يف اآليح ٝج٤٭ةوجْ االستداله:  
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؛  ٟى ، ك٬ٮ مٮصٮده يف أمٕةر٥ٍ٬. كٍٝؽ اًُؿبى رأمي ا٣ٛةريسِّ يف ذل ٟى ٓى ذل إىل ٨ٍ٦ ٦٪
/ دـادي يف اخلرًب امل٪يًف. ٧ٚؿةن  ةن ٝةؿى / ال دـادي ابلةًء إال ثٕؽى احلضةزيًح، كمؿَّ  ٝةؿى

 كٍٝؽ كردٍت زيةدةي ابلةًء ٤ٝيالن يف ػرًب )ال( ٠ٞٮهل/
حٍ  -76 َٔ ة َٛ ة يَـْٮَم اَل ُذو َمـ ًٕ ل ِٛ  َُٚك٨ْ ِِل َم

 

٨ٍ َٚذِلً  َع٨ْ َقـٮَاِد ثْـ٨ِ َٝــةرِِب   ْ٘  (1)ث٧ُِ
 

( امل٪ٛيح ثػ)ل٥( ٠ٞٮهًل/كيًف ػرًب مٌةرًع )اكى   فى
ُكـ٨ْ  -77

َ
ـٌاِد لـ٥ْ أ يِْؽي إىَِل ال

َ
ْصَن   َوإِْن ٦ٌُؽِت اْ

َ
َض٤ِِ٭٥ْ إِْذ أ ْٔ َ

َضـ٢ُ ثَأ ْٔ َ
ـْٮِم أ َٞ  (2)ُٓ ا٣

 

 ، كٝج٫٤ ٝٮهل/ملسو هيلع هللا ىلصابليخ لكٮاد ث٨ ٝةرب األقؽم ادلكيس  خيةَت ٚي٫ رقٮؿ اهلل  - 76 (1)
ٌن اهلَل اَل َ  

َ
ــــــــــــَ٭ُؽ أ ْم

َ
ُهُ  ءَ َٚأ ـْ ــــــــــــ  َ 

 
ــــــــِت   ِ ـــــــــٮٌن ىلَعَ لُكَّلل َ ا ٦ُ

ْ
َٟ ٦َأ ــــــــ ٌ٩

َ
 وَا

ْدَد املْؿَقــــــــ٤نَِي َوِقــــــــل٤َحً  
َ
َٟ أ ٩ٌــــــــ

َ
 وَا

 
ةيـــــِت   ََ ْكـــــَؿ٦ِنَي اَْ

َ
ـــــ٨َ اْ  إىَل اهللِ يَـــــة اْ 

َ ُمْؿَقـــــ٢ٍ   ـْ َٟ يَـــــةَػ تِلـــــ
ْ
 َع٧ُْؿ٩َـــــة ث٧َِـــــة يَأ

 
 َوإِْن َقَن عِْل٧َـــــة ِصْبـــــَخ َمـــــْلُت اذٌلَوااـِــــِت  

 ( ٬ٮ اخليٍ الؿٝيٜ اذلم يسٮف يف مٜ اجلٮاة.)ٚذيالالمغة:   
)ٚس٨( ٢ٕٚ أمؿ ٩ةٝه، كاق٫٧ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبة دٞؽيؿق/ أ٩ػخ. )يل( صػةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕػٜ اإلعـزاب:   

ثٞٮهل "مٛيٕة" اآليت. )مٛيٕة( ػرب اكف. )يٮـ( ٦٪ىٮب ىلع ا٣ْؿٚيح الـ٦ة٩يح ٩ةوج٫ ٝػٮهل مػٛيٕةن. )ال( ٩ةٚيػح 
ق٧٭ة مؿٚٮع ثةلٮاك ٩يةثح ٨ٔ ال٧ٌح، كذك مٌةؼ. ك)مٛةٔح( مٌةؼ إحل٫. )ث٧٘ػ٨( د٢٧ٕ ٢٧ٔ ٣حف. )ذك( ا

كي٪ىت ٦ٕٛٮالن، كٚة٫٤ٔ ًػ٧ري مكػترت يؿٚٓ ٚةٔال  -٫٤ٕٚ ٦ذٕؽ  -ابلةء زااؽة، ٨٘٦/ ػرب ال، ك٬ٮ اق٥ ٚة٢ٔ 
ٝػةرب( ك) ٚي٫. ك)ٚذيال( ٦ٕٛٮهل. )٨ٔ قٮاد( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"٨٘٦". )اث٨( وٛح لكػٮاد، كاثػ٨ مٌػةؼ.

 مٌةؼ إحل٫.
 ٝٮهل "ث٨٘٧" ظير أدػ٢ ابلةء الـااؽة ىلع ػرب ال اجلةٚيح ٧٠ة دؽػ٢ ىلع ػرب ٣حف كىلع ػرب ٦ة.الظاِد فيْ:  

ابليخ ل٤ن٪ٛؿل األزدم، كأكرث الؿكاة ىلع أف اق٫٧ ٬ػٮ ٣ٞجػ٫، كابليػخ ٦ػ٨ ٝىػيؽد٫ املنػ٭ٮرة ثػني  - 77 (2)
 املذأدثني ثةق٥ "ال٦يح ا٣ٕؿب" كأكهلة ٝٮهل/

 
َ
ـــــلَّلل أ ُِ ٌلَّلل ُوـــــُؽوَر ٦َ

ُ
 ُك٥ْ قِل٧ُـــــٮ ثَـــــِي أ

 
٦َْلــــــ٢ُ   َْ  َٚــــــإِ َّلل إىَِل َٝــــــْٮٍم ِقــــــَٮاُم٥ْ 

)أٝي٧ٮا وؽكر ٦ُيس٥( ٬ؾق ٠٪ةيح ٨ٔ ٤َت االقذٕؽاد ٣ْٕةا٥ األمٮر كاجلؽ يف ٤َت املٕةيل، يٞٮؿ/ المغـة:    
٫٩ مؿحت٢ ٔ٪٭٥ ك٦ٛػةرٝ٭٥، صؽكا يف أمؿًل٥ كا٩تج٭ٮا ٨٦ رٝؽدس٥ )ٚإين إىل ٝٮـ قٮاز٥...إ٣غ( يؤذف ٝٮ٫٦ ثأ

كًلأ٫٩ يٞٮؿ/ إف ٤ٛٗذس٥ دٮصت االرحتةؿ ٔ٪س٥، كإف ٦ة أاعي٨ ٨٦ دؿاػيس٥ كإٝؿارًل٥ ثةلٌي٥ خل٤يٜ ثأف 
أمؽ ا٧ُ٣ٓ. )أٔض٢( ٬ٮ وٛح منج٭ح ث٧ٕىن  -ثةتلعؿيٟ  -يـ٬ؽين يف ابلٞةء ثح٪س٥. )أصنٓ ا٣ٞٮـ( اجلنٓ 

ػ٫ أف ٔض٢، ك٣حف أ٢ٕٚ دٌٛي٢؛ ألف املٕىن يأثةق؛ إذ ٣حف  مؿادق أف األمؽ ٔض٤ح ٬ٮ اجلنٓ، ك٣سػ٨ ًٗؿ
 = يٞٮؿ/ إف ٨٦ حيؽث ٦٪٫ دلؿد ا٣ٕض٤ح إىل ا٣ُٕةـ ٬ٮ اجلنٓ، ٚةٚ٭٥ ذلٟ.
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ـحَف )ال( ــَْخ ََكَـــ ٤٧ِـــ ْٔ  يِف انل١ٌِــــؿَاِت أُ
 

ــَ   (162) ـــ ٧ََٕ ــــيِل)الَت( َو)إِْن( ذَا ا٣ْ ــْؽ دَ ـــ  وََٝ
ــة ٣ِـ)ـــ َت( يِف   ــ٢ْ  َو٦َ  ِقــَٮى ِظــنٍي َع٧َ

 
ــ٢ْ  (163) َ ــُفٝ  ـة وَا١َْْٕ٣ ََنـ  ٚ ِٓ ــ ْٚ ــْؾُم ذِي الٌؿ  وََظ

ة( كذ٠ؿى ٬٪ػة   ـي ىلع )٦ى ـى اللُك ، كٍٝؽ دٞؽَّ ( أربٕحه ـى أفَّ احلؿكؼى ا٣ٕةم٤حى ٢٧ٔى )٣حفى دٞؽَّ
(، ك٦ؾ٬تي د٧ػي٥و  ة ٢٧ٔى )٣حفى ( ٧ٚؾ٬تي احلضةزينيى إ٧ٔةهلي ة )الى ( ك)إٍف(. أ٦َّ تى ( ك)الى )الى

ةإ٬  /(2). كال د٢٧ٕي ٔ٪ؽى احلضةزينيى إال برشكطو زالزحو (1)٧ةهلي
 ،) ٟى ػ٢ى ٦ً٪ٍػ ٌى ٍٚ

ى
ػ٢ه أ ٬ة/ أٍف يسٮفى االق٥ي كاخلربي ٩سؿدنًي، حنٮ )الى رىصي أظؽي

 ك٦٪٫ ٝٮهل/

 

)إف( رشَيح. )٦ؽت( ٦ؽ/ ٢ٕٚ ٦ةض ٢ٕٚ الرشط، ٦جين ل٧٤ض٭ٮؿ، ٦جين ىلع ا٣ٛذط يف دم٢ صــ، كاتلةء اإلعـزاب:    =
ـاد(  صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "٦ؽت" الكػةثٜ. )لػ٥( ظػؿؼ ٩ػيف دةء اتلأ٩ير. )األيؽم( ٩ةات ٚة٢ٔ ملؽ. )إىل ال

ك٬ٮ صٮاب الرشط، كاق٫٧ ٧ًري مكػترت ٚيػ٫ كصٮبػة دٞػؽيؿق/ أ٩ػة. كصــ ك٤ٝت. )أك٨( ٢ٕٚ مٌةرع ٩ةٝه، 
)ثأٔض٤٭٥( ابلةء زااؽة، أٔض٢/ ػرب أك٨، ٦٪ىٮب ثٛذعح ٦ٞؽرة ىلع آػؿق ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة امػذ٘ةؿ املعػ٢ 

ٔض٢ مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. )إذ( لك٧ح دا٣ح ىلع اتل٤ٕي٢ ٝي٢/ يه ظيجبػؾ حبؿًلح ظؿؼ اجلؿ الـااؽ، كأ
٤ي٫ ٚ٭ٮ ٦ذ٤ٕػٜ ثٞػٮهل "أٔضػ٢" الكػةثٜ. ك)أصنػٓ( ٦جذػؽأ، كأصنػٓ مٌػةؼ.  ظؿؼ. كٝي٢/ يه ّؿؼ. ٔك

 ك)ا٣ٞٮـ( مٌةؼ إحل٫. )أٔض٢( ػرب املجذؽأ.
ث٤ػ٥. كاقتنػ٭ةد النػةرح  اكف امل٪يف ٝٮهل )ثأٔض٤٭٥( ظير أدػ٢ ابلةء الـااؽة ىلع ػرب مٌةرعالظاِد فيْ:  

ث٭ؾا ابليخ يؽؿ ىلع أ٫٩ ٚ٭٥ أف مؿاد املى٪ٙ ثٞٮهل "٩يف اكف" ٩يف ٬ػؾق املػةدة أٔػ٥ ٦ػ٨ أف دسػٮف ث٤ٛػِ 
 املةيض أك ث٤ِٛ املٌةرع.

٣ػحف ثة٣جكػجح إىل ٣٘ػح خمىٮوػح إال وػةظت امل٘ػؿب ٩ػةرص  ٢ى ٧ى ال خى  إ٧ٔةؿى  ٝةؿ أثٮ ظيةف/ )ل٥ يرصح أظؽ ثأفٌ  (1)
ري٥٬ ي٤٧ٕ٭ة، كيف الكـ الـخمرشم/ أ٢٬ احلضةز ي٤٧ٕٮ٩٭٧ػة دكف َيػئ، املُؿ زم، ٚإ٫٩ ٝةؿ ٚي٫/ ث٪ٮ د٧ي٥ ي٭٤٧ٮ٩٭ة، ٗك

كيف ا٣بكيٍ/ ا٣ٞيةس ٔ٪ؽ د٧ي٥ ٔؽـ إ٧ٔةهلة، كحيذ٢٧ أف يسٮ٩ٮا كاٚٞٮا أ٢٬ احلضةز ىلع إ٧ٔةهلة(. كا٩ْؿ ٬ػؾا ٦ػٓ 
 الكـ النةرح.

  ةن/و   ٨٦ رشوط إ٧ٔةُم )ال( ٢٧ٔ ٣حف رشَ (2)
أال دسٮف جليف اجلجف ٩ىةن، ٚإف اك٩خ جليف اجلجف ٩ىة ٤٧ٔخ ٢٧ٔ إف املؤًلؽة ا٣يت د٪ىت االقػ٥  أوهل٧ة/ 

 كدؿٚٓ اخلرب، كبييًن اق٧٭ة ظيجبؾ ىلع ا٣ٛذط إف ل٥ يس٨ مٌةٚة كال مبي٭ة ث٫. 
٪ؽؾ رص٢ ٦ٞي٥ كال والرشط اثلة /   إف دٞؽـ حنٮ )الٔ    امؿأة(  أ٤٧٬خ. أال يذٞؽـ ٧ٕ٦ٮؿ اخلرب ىلع اق٧٭ة،ٚ 
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ـــة -78 ْرِض ثَةقِل
َ
ــَ  َ ٌء ىلَعَ اْ ـٌ َٚ ــ َٕ  َت

 

ــ  ٌَ ــة َٝ ـَةـَواَل َوَزٌر ِم٧ٌ ــ  (1)ٯ اهلُل وَاقِل
 

 ٫/ـــوٝٮ٣
َ َػـةِذُمٍ ـ٩ََى  -79 ـْ َٟ إِْذ اَل َوةِظٌت َ ـ  ْؿدُ

 

ــةةِ َظِىــل٪ة  ــَخ ِظْىــً٪ة ثِة٧َ١ُْ٣ اْ  (2)َعُجٮَّلل
 

٥ى ثٌٕ٭٥ٍ ن٩َّ٭ة ٍٝؽ د٢٧ٕي يف املٕؿًٚح؛ كأننؽى ل٤٪ةثً٘ح/  كٔز
 

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  - 78 (1)
)دٕـ( أمؿ ٨٦ اتلٕـم، كأو٫٤ ٨٦ ا٣ٕـاء، ك٬ٮ اتلىرب كا٣تكٌل ىلع املىةات "كزر" ٬ٮ امل٤ضػأ، كالػٮايق، المغة:  

 كاحلةِٚ )كاٝية( اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ الٮٝةيح، كيه الؿاعيح كاحلِٛ.
ىلع ٦ة أوةثٟ، كتك٢ ٔ٪٫، ٚإ٩ػ٫ ال يػجىق ىلع كصػ٫ االرض يشء، ك٣ػحف لإلنكػةف م٤ضػأ يٞيػ٫  اوربالــىعٍ::   

 كحي٫ْٛ ممة ٌٝةق اهلل دٕةىل.
٩ةٚيػح  دٞؽيؿق/ )أ٩خ(. )ٚػال( ا٣ٛػةء د٤ٕي٤يػح، كال/ ةمؿ، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبن )دٕـ( ٢ٕٚ أاإلعـزاب:   

 "ثةٝية" اآليت، ر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهلد٢٧ٕ ٢٧ٔ ٣حف )يشء( اق٧٭ة. )ىلع األرض( صةر كدلؿك
. )ثةٝية(ػرب ال. )كال( ٩ةٚيح )كزر( اق٧٭ة. )ممة( ٦ػ٨/ ظػؿؼ ءكْيٮز أف يسٮف ٦ذ٤ٕٞة ث٧عؾكؼ وٛح ليش 

صؿ، ك٦ة/ اق٥ مٮوٮؿ ٦جين ىلع الك١ٮف يف دم٢ صػؿ ث٧ػ٨، كاجلػةر كاملضػؿكر ٦ذ٤ٕػٜ ثٞػٮهل "كاٝيػة" اآليت. 
وػ٤ح املٮوػٮؿ، كا٣ٕةاػؽ دمػؾكؼ دٞػؽيؿق/  ممػة ٌٝػةق اهلل. اهلل( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ، كاجل٤٧ػح ال دمػ٢ هلػة  )ٝىض

 ػرب ال. ك)كاٝية(
ٕني ٧ٔػ٢ ٣ػحف، كاقػ٧٭ة كػرب٬ػة الظاِد فيْ:   ٝٮهل/ )ال يشء ثةٝية، كال كزر كاٝية( ظير أ٢٧ٔ "ال" يف املًٮ

 ٩سؿدةف.
 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  - 79 (2)

، أم أق١٪٫ إيةق. )ال٧١ةة( مجٓ ٠ِل، ك٬ٮ ض٭ٮؿ، ٨٦ ٝٮهل٥/ ثٮأق اهلل ٦زنالن ٦ةض ٦جين ل٧٤ )ثٮاخ( ٢ٕٚالمغـة:   
النضةع املذ١ِل يف قالظ٫، أم/ املكترت ٚي٫ املذُٰ٘ ث٫، كٌلف ٨٦ اعدة ا٣ٛؿقةف املٕؽكدي٨ أف يسػرثكا ٦ػ٨ 

ري٨٬، ألظؽ أمؿي٨/ األكؿ/ ؽد احلؿب، كي٤بكٮا ادلرع كابليٌح كامل٘ٛؿ ٗك ادلال٣ح ىلع مػضةٔذ٭٥  الكالح ٔك
ا٣ٛةاٞح. كاثلةين/ أل٩٭٥ ٝذ٤ٮا ٠سريان ٨٦ ٚؿقةف أٔؽاا٭٥، ١٤ٚسري ٨٦ اجلةس ٔ٪ؽ٥٬ زةرات، ٚ٭٥ يذعؿزكف ٦ػ٨ 

 أف يأػؾ٥٬ ثٕي ذكم اثلةرات ىلع ٗؿة.
ؿ. )ال( ٩ةٚيػح د٧ٕػ٢ ػ)٩رصدٟ( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ ك٦ٕٛٮؿ ث٫. )إذ( ّؿؼ ل٧٤ةيض ٨٦ الـ٦ةف ٦ذ٤ٕٜ ث٪ىاإلعـزاب:   

ري مٌةؼ. ك)ػةذؿ( مٌةؼ إحل٫. )ٚجٮاػخ( ا٣ٛػةء اعَٛػح، ٢٧ٔ ٣حف . )وةظت( اق٧٭ة )ٗري( ػرب ال، ٗك
ثٮئ/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ل٧٤ض٭ٮؿ، كدةء املؼةَت ٩ةات ٚة٢ٔ، ك٬ٮ ٦ٕٛٮؿ أكؿ بلٮئ. )ظىػ٪ة( ٦ٕٛػٮؿ زػةف. 

٪ؽم أ٫٩ ْيٮز أف ي ذ٤ٕٜ ثٞػٮهل )ثةل٧١ةة( صةر كدلؿكر ص٫٤ٕ ا٣ٕيين ٦ذ٤ٕٞة ثٞٮهل "٩رصدٟ" يف أكؿ ابليخ، ٔك
 "ظىي٪ة" اذلم ثٕؽق، ث٢ ٬ٮ أكىل كأظك٨. )ظىي٪ة( ٩ٕخ ٣ٞٮهل ظى٪ة الكةثٜ.

ٝٮهل )ال وةظت ٗري ػةذؿ( ظير أ٢٧ٔ ال ٦س٢ ٢٧ٔ ٣حف، ٚؿٚٓ ث٭ة ك٩ىت، كاقػ٧٭ة كػرب٬ػة الظاِد فيْ:  
 ٩سؿدةف.
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ُذَ٭ـــــة -81 ْٕ ٧ٌَ٤ــة دَجِ
َٚ ، ــ٢َ ِذي ُود  ْٕ  ثَــَؽْت ِٚ

 

ــة  ــةَصِت يِف َُٚ اِديَ ــْخ َظ ٌٞ ــْخ، َوَ   دََٮ٣ٌ
 

٩َــة ثَةِ ًلـــة
َ
٤ْـــِت، اَل أ َٞ  وََظ٤ٌــْخ َقــٮَاَد ا٣

 

ـَة  ــة ٦َُّتَاِػلــ  (1)ِقــٮَا٬َة، َواَل َعــ٨ْ ُظجَّللَ٭
 

/ إفَّ ا٣ٞيةسى  . كمؿةن ٝةؿى / إ٫َّ٩ مؤكؿه ة ٝةؿى ا ابليًخ، ٧ٚؿَّ ًٙ يًف ٬ؾى ـي املى٪ِّ ٙى الك كاػذ٤
. ٖه  ٤ٔي٫ً قةا

 

 ، كأننػؽق ٦ػ٨ مػٕؿق،ملسو هيلع هللا ىلص اجليب ابلحذةف ل٤٪ةث٘ح اجلٕؽم، أظؽ النٕؿاء امل٧ٕؿي٨، أدرؾ اجلة٤٬يح، ككٚؽ ىلع - 81 (1)
 ٚؽاع هل، كابلحذةف ٨٦ خمذةر أيب د٧ةـ.

 –ثتس٤يػر الػٮاك  -)٢ٕٚ ذم كد( أراد أ٩٭ة د٢ٕٛ ٢ٕٚ وةظت املٮدة، ٚعؾؼ ا٢ٕٛ٣ كأثىق املىػؽر، كالػٮد المغـة:   
خ كرصٕخ. )ثٞػخ ظػةصيت(  ، ك٦س٫٤ الٮداد.املعجح دؿًلذ٭ػة ثةٝيػح. )قػٮاد  -ثتنػؽيؽ ا٣ٞػةؼ  -)دٮ٣خ( أًٔؿ

 )٦رتاػية( ٦ذ٭ةك٩ة ٚي٫. ٤ٞت( قٮيؽاؤق كيه ظجذ٫ الكٮداء. )ثةٗية( َةبلة.ا٣
)ثؽت( ثؽا/ ٢ٕٚ ٦ةض، كاتلةء ل٤ذأ٩ير، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صػٮازان دٞػؽيؿق/ يه )ٕٚػ٢( ٝػةؿ اإلعزاب:  

٪ؽم أ٫٩ ٦٪ىٮب ىلع أ٫٩ ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ ٣ٕٛػ٢ دمػؾكؼ، أم/  ا٣ٕيين/ ٦٪ىٮب ثزنع اخلةٚي، أم/ ٢ٕٛ٠، ٔك
٢ٕ ٢ٕٚ مٌةؼ إ٣غ، ك٢ٕٚ مٌةؼ. ك)ذم( مٌةؼ إحل٫، كذم مٌةؼ. ك)كد( مٌةؼ إحل٫. )٧٤ٚة( ّػؿؼ دٛ

ث٧ٕىن ظني ٩ةوج٫. ٝٮهل/ )دٮ٣خ( اذلم ٬ٮ صٮاث٫. )دجٕذ٭ة( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ ك٦ٕٛٮؿ، كاجل٤٧ح يف دم٢ صؿ ثإًةٚح 
ان دٞػؽيؿق/ يه. )كبٞػخ( ملة إحل٭ة. )دٮ٣خ( دٮىل/ ٢ٕٚ ٦ةض، كاتلةء ل٤ذأ٩ير، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صػٮاز

٦س٫٤. )ظةصيت( ظةصح/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ػ"ثٞخ"، كظةصح مٌةؼ كيػةء املػذلك٥ مٌػةؼ إحلػ٫. )يف ٚؤاديػة( اجلػةر 
كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "ثٞخ" الكةثٜ. )كظ٤خ( ظ٢/ ٢ٕٚ ٦ةض، كاتلةء ل٤ذأ٩ير، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚيػ٫ 

ؼ. ك)ا٤ٞ٣ت( مٌةؼ إحل٫. )ال( ٩ةٚيػح د٧ٕػ٢ ٧ٔػ٢ صٮازان دٞؽيؿق يه. )قٮاد( ٦ٕٛٮؿ ث٫ حل٤خ، كقٮاد مٌة
٣حف. )أ٩ة( اق٧٭ة. )ثةٗية( ػرب٬ة، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫.)قٮا٬ة( قٮل/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ بلةغ، كقٮل مٌػةؼ 
كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. )كال( الٮاك اعَٛح، كال/ ٩ةٚيح. )٨ٔ ظج٭ة( اجلػةر كاملضػؿكر ٦ذ٤ٕػٜ ثٞػٮهل "٦رتاػيػة" 

٧ري ا  ملؤ٩سح ا٣٘ةاجح مٌةؼ إحل٫. )٦رتاػية( ٦ُٕٮؼ ىلع ٝٮهل ثةٗيةن الكةثٜ.اآليت، كظت مٌةؼ ًك
ٝٮهل/ )ال أ٩ة ثةٗية( ظير أ٢٧ٔ )ال( اجلةٚيح ٢٧ٔ "٣حف" ٦ٓ أف اقػ٧٭ة ٦ٕؿٚػح، ك٬ٮ"أ٩ػة"، ك٬ػؾا الظاِد فيْ:  

يالت ثذػأك -٧٠ة أمةر إحل٫ النةرح ا٣ٕال٦ح، ٩ٞػال ٔػ٨ املىػ٪ٙ  -مةذ، كٝؽ دأكؿ اجلعةة ٬ؾا ابليخ كحنٮق 
٠سرية/ أظؽ٬ة/ أف ٝٮهل "أ٩ة" ٣حف اق٧ة لال، كإ٧٩ة ٬ٮ ٩ةات ٚة٢ٔ ٢ٕٛ٣ دمؾكؼ، كأوػ٢ الػلُكـ ىلع ٬ػؾا "ال 
أرل ثةٗية" ٧٤ٚة ظؾؼ ا٢ٕٛ٣، ك٬ٮ "أرل" ثؿز ال٧ٌري املكترت كا٩ٛىػ٢، أك يسػٮف الٌػ٧ري ٦جذػؽأ، كٝػٮهل 

"، كمج٤ػح ا٣ٕٛػ٢ املعػؾكؼ ٦ػٓ ٩ةاػت "ثةٗية" ظةؿ ٨٦ ٩ةات ٚة٢ٔ ٢ٕٚ دمؾكؼ، كاتلٞؽيؿ "ال أ٩ة أرل ثةٗية
ٚة٫٤ٔ يف دم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ، كيسٮف ٝؽ اقذ٘ىن ثةمل٧ٕٮؿ ك٬ٮ احلةؿ اذلم ٬ٮ ٝٮهل "ثةٗية" ٨ٔ ا٣ٕةم٢ ٚيػ٫ 
٧ٮا أ٫٩ ٣حف يف ٬ؾا اتلأكي٢ اردسةب مٍُ كال ٤ٗٮ يف اتلٞػؽيؿ، ٚػإف ٦ػ٨  اذلم ٬ٮ ا٢ٕٛ٣ املعؾكؼ، كٔز

ا٣ٕةم٢ ٧٠ة يف احلةؿ الكةدة مكؽ اخلرب املٛىعح ٔ٪٫، ٧٠ػة ادٌػط لػٟ قن ا٣ٕؿبيح االقذ٘٪ةء ثةمل٧ٕٮؿ ٨ٔ 
 ذلٟ يف ثةب املجذؽأ كاخلرب، ٚةٚ٭٥ ذلٟ، كاهلل يؿمؽؾ كيذٮالؾ.  
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ى اق٧ الرٌشُط اثلٌة / ـى ػرب٬ة ىلعى الَّ يذٞؽَّ
ى
(.ن ٢ه ة رىصي  ٭ة،  ٚالى دٞٮؿ )الى ٝىةا٧ًن
ػ٢ى ٦ًػ٨ٍ  الرٌشُط اثلٌة٣ـر/ ٌى ٍٚ

ى
٢ه إًالَّ أ  رىصي

، ٚىالى دٞٮؿ/ )الى الَّ يجذٞيى اجلَّيفي ثًإالَّ
ى
ن

. ٫ي ٕي ٢(، ثى٢ ْيتي رٍذ ٌى ٍٚ
ى
( ث٪ىت )أ يٍؽو  زى

ٍَنًي. ٙي هلؾي٨ً الرشَّ  كل٥ٍ يذٕؿًض املى٪ِّ
ة )إٍف( اجلَّةٚيح ٧ٚؾ٬تي أكرًث ابل اًء ن٩َّ٭ػة الى د٧ٕػ٢ي مػحبنة، ػىكأ٦َّ ؿينيى كا٣ٛؿَّ

(، كٝػةؿى ثػ٫ً  ػال ا٣ٛػؿاًء ػ ن٩َّ٭ػة د٧ٕػ٢ي ٧ٔػ٢ى )٣ىػحٍفى ك٦ػؾ٬تي ال١ػٮٚينيى ػ ػى
ػةريًس ػابلرصينيى أثٮ ا٣ٕجَّةًس املربدي كأثػٮ ثسػًؿ ثػ٨ي الكػ ٨٦ ٛى ؿاًج كأثػٮ يلع ا٣
ـً قحج كأثٮ ٥ى أفَّ يف الك ، كٔز ٙي ، كاػذةرقي املى٪ إمةرةن إًىل  $ٮي٫ ا٣ٛذًط ث٨ صينِّ

ةٔؿ/ ، كٍٝؽ كردى الك٧ةعي ث٫ً، ٝةؿى النَّ ٟى  ذل
ـــــؽٍ  -81 َظــ

َ
ــــَذٮيِلًة ىلَعَ أ ــــَٮ ُمْك ِٙ املَضــــــــة نِيِ   إِْن ٬ُ ـــــ َٕ ًْ َ

 (1)إاٌِل ىلَعَ أ
 

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  - 81 (1)
 يؿكل ٔضـ ٬ؾا ابليخ يف وٮر خمذ٤ٛح/ ال٤٘ح والؿوايح/ 
 ٣يت ركا٬ة النةرح.الؿكايح ا إظؽا٬ة/ 
٤َ    واثلة٩لح/  َٔ  ٨ِ ـــَ ِعلــــْ ٫ِِ ال٧َ ـــٯ ظِ ـــإاٌِل 
٤َ    واثلةثلح/  َٔ  ِف ـةِظلـــ٧٪َ ــْ ٫ِِ ا٣ـــٯ ظِ ـــإاٌِل 
ؿؼ ٚيػ٫. ػيشء كم٤ػٟ ز٦ػةـ اتلىػػ)مكذٮحلة( ٬ٮ اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ اقذٮىل، ك٦ٕ٪ةق اك٩ػخ هل الٮاليػح ىلع ا٣ػ 

ذ٬ت ٫٤ٞٔ، كأو٫٤ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب ٨٦ ػج٤ػ٫ اجلػ٨، ك"امل٪ػةظحف" يف الؿكايػح )املضة٩ني( مجٓ دل٪ٮف، ك٬ٮ ٨٦ 
 األػؿل/ مجٓ ٦٪عٮس، ك٬ٮ ٨٦ ظة٫ٛ٣ قٮء ا٣ُة٣ٓ.

 ٣حف ٬ؾا اإلنكةف ثؾم كاليح ىلع أظؽ ٨٦ اجلةس إال ىلع إًٔٙ املضة٩ني.الـىعٍ::  
صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕػٜ ثٞػٮهل  )إف( ٩ةٚيح د٢٧ٕ ٢٧ٔ ٣حف. )٬ٮ( اق٧٭ة. )مكذٮحلة( ػرب٬ة. )ىلع أظؽ(اإلعزاب:  

"مكذٮحلة" الكةثٜ. )إال( أداة اقتس٪ةء. )ىلع إًٔٙ( صةر كدلؿكر يٞٓ مٮٝػٓ املكػتسىن ٦ػ٨ اجلػةر كاملضػؿكر 
 الكةثٜ، كإًٔٙ مٌةؼ. ك)املضة٩ني( مٌةؼ إحل٫.

ري الٌػ٧ ٝٮهل )إف ٬ٮ مكذٮحلة( ظير أ٢٧ٔ "إف" اجلةٚيح ٢٧ٔ "٣حف" ٚؿٚٓ ث٭ػة االقػ٥ اذلم ٬ػٮالظـاِد فيـْ:    
ابلرصيني اذليػ٨ ذ٬جػٮا  امل٪ٛى٢، ك٩ىت ػرب٬ة اذلم ٬ٮ ٝٮهل "مكذٮحلة". ك٬ؾا النة٬ؽ يؿد ىلع ا٣ٛؿاء كأكرث

 = ، ال يف املجذؽأ كال يف اخلرب. ة٢٧ محبن إىل أف "إف" اجلةٚيح ال دٕ
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 ؿ/ــةُم آػـــوٝ
ـــةءِ َظَلةدـِــ٫ِ ؿْ إِِن ال٧َـــ -82 ٌَ ِٞ  ُء ٦َْلًذـــة ثِة٩ْ

 

  ِ ٤َْلـ٫ِ َعلُ َو٣َِك٨ْ ث َٔ ْن ُقـْج  
َ
 (1)ْؼـَؾاَل أ

 

 قٕيؽى ث٨ى صجػريو  -يف املعتكًت - كذ٠ؿى اث٨ي صينِّ 
ۋ  ۅ    إفً ﴿ٝػؿأ  $أفَّ

جىةدن ۅ  ۉ  ۉ  ٥ٍ       أً ٦ٍسىة٣ىػسي
ى
ؿاؼ/  (2)﴾أ   ث٪ىًت ا٣ٕجةًد. [8=5]اأٔل

 

"إف"، ك٣ػحف هلػ٥  إالثة٣ٛذعح ا٣ْة٬ؿة، كال ٩ةوت هل يف اللُكـ  ةا ٦٪ىٮبن ة ٦ٛؿدن ٫ الؿد ٨٦ ابليخ كركد اخلرب اق٧ن ككص  =
ـ٧ٔٮا أف اجلىت ، كلٮركدق يف اجلرث يف حنٮ ٝٮؿ أ٢٬ ا٣ٕةحلح )إف أظؽ ػػريا ٦ػ٨ اث٭ة مةذ، لٮركدق يف النٕؿ ٠سرين  أف ي

 يف اآليح ال١ؿي٧ح ا٣يت دال٬ة النةرح.  $أظؽ إال ثة٣ٕةٚيح(، كٝؽ ٝؿأ ث٭ؾق ال٤٘ح قٕيؽ ث٨ صجري 
أف )إف( اجلةٚيح ٦س٢ "٦ة" يف أ٩٭ة ال ختذه ثةجل١ؿات ٧٠ة ختػذه  -زيةدة ىلع ذلٟ  -كيؤػؾ ٨٦ ٬ؾا النة٬ؽ  

 ث٭ة "ال"/ ٚإف االق٥ يف ابليخ ٧ًري، كٝؽ ٩ه النةرح ىلع ٬ؾا، ك٦س٢ هل. 
 كيؤػؾ ٦٪٫ أيٌة أف ا٩ذٞةض اجليف ثٕؽ اخلرب ثإال ال يٞؽح يف ا٢٧ٕ٣؛ أل٫٩ اقتسىن ثٞٮهل/ )إال ىلع إًٔٙ(. 

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕني ابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت - 82 (1)
يأػػؾ ثيػؽق،  اثةغ ٥٤ٚ ْيؽ ٔٮ٩ػة هل، كال ٩ىػرين  ثة٩ٌٞةء ظيةد٫، كإ٧٩ة ي٧ٮت إذا ثىغ ٤ٔي٫ ة٣حف املؿء ٦يذن الـىعٍ::  

 ثة٣ٞيةس إىل املٮت األديب. ةيؿيؽ أف املٮت احلٞييق ٣حف محبن  كيجذىٙ هل مم٨ ٫٧٤ّ،
. )٦يذة( ػرب٬ة. )ثة٩ٌٞةء( صػةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕػٜ ثٞػٮهل "٦يذػة" كا٩ٌٞػةء )إف( ٩ةٚيح. )املؿء( اق٧٭ةاإلعـزاب:   

مٌةؼ، كظيةة ٨٦ "ظيةد٫" مٌةؼ إحل٫، كظيةة مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحلػ٫. )ك٣سػ٨( ظػؿؼ اقػذؽراؾ. 
ال٦ح ٩ىػج٫ ٚذعػح  )ثأف( ابلةء صةرة، كأف مىؽريح. )يجىغ( ٢ٕٚ مٌةرع ٦جين ل٧٤ض٭ٮؿ ٦٪ىٮب ثػ"أف"، ٔك

٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة اتلٕؾر. )٤ٔي٫( صةر كدلؿكر ٩ةات ٨ٔ ا٣ٛة٢ٔ ٣ػ"يجىغ"، كأف ك٦ة دػ٤ػخ ٦ٞؽرة ىلع األ٣ٙ ٦
 ٤ٔي٫ يف دأكي٢ مىؽر دلؿكر ثةبلةء، أم ثةبليغ ٤ٔي٫،

 )ك٣س٨ ي٧ٮت ثةبليغ ٤ٔي٫(. كٝٮهل )ٚيؼػؾال( ا٣ٛػةء اعَٛػح، اوٞؽيؿ/كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ، ك 
دٞؽيؿق/ ٬ػٮ  اةات ا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازن ىلع يجىغ، ك٩ كخيؾؿ/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦جين ل٧٤ض٭ٮؿ، ٦ُٕٮؼ

 يٕٮد ىلع املؿء، كاأل٣ٙ لالَالؽ.
( ظير أ٢٧ٔ )إف( اجلةٚيح ٢٧ٔ "٣حف" ٚؿٚٓ ث٭ة ك٩ىت، كيف ٬ؾا النة٬ؽ ٦س٢ ةٝٮهل )إف املؿء ٦يذن الظاِد فيْ:  

 ٦ة يف النة٬ؽ الكةثٜ ٨٦ كصٮق االقت٪جةط ا٣يت ذ٠ؿ٩ة٬ة.
جةدن أ قٕيؽ ثٝؿ (2)  أ٦سة٣س٥ ثةجلىت. ا٨ صجري إف قة٠٪ح، ٔك

)إف(/ )ٔ٪ؽ اجل٧٭ٮر( ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت. ك)يف ٝؿاءة قٕيؽ( إف ظؿؼ ٩يف ث٧ٕىن ٦ة اعم٤ح ٧ٔػ٢ ٣ػحف.  اإلعـزاب:  
)ٔ٪ؽ اجل٧٭ٮر(، كيف دم٢ رٚٓ اقػ٥ إف )يف ٝػؿاءة قػٕيؽ(. )دػؽٔٮف(/  )اذلي٨(/ اق٥ مٮوٮؿ يف دم٢ ٩ىت اق٥ إفٌ 

ٮت اجلٮف، كالٮاك/ ٧ًري يف دم٢ رٚػٓ ٚةٔػ٢، كاجل٤٧ػح ا٤ٕٛ٣يػح وػ٤ح املٮوػٮؿ، كا٣ٕةاػؽ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ثثج
دمؾكؼ دٞؽيؿ دؽٔٮ٩٭٥. )٨٦ دكف(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ دؽٔٮف، كدكف مٌػةؼ. )اهلل(/ ٣ٛػِ اجلال٣ػح، 

ا( ػرب إف ا٣ٕةم٤ػح مٌةؼ إحل٫ دلؿكر. )ٔجةد(/ )ٔ٪ؽق اجل٧٭ٮر( ػرب إف، مؿٚٮع. ك)يف ٝؿاءة قٕيؽ أم ث٪ىت ٔجةد
ػح كيه مٌػةٚح، كًلػ٥/ ًػ٧ري يف دمػ٢ صػؿ  ٢٧ٔ ٣حف ٦٪ىٮب. )أ٦سة٣س٥(/ )ٔ٪ؽ اجل٧٭ٮر( وٛح ٣ٕجػةد مؿٚٔٮ

 مٌةؼ إحل٫، ك)يف ٝؿاءة قٕيؽ( يه وٛح ٣ٕجةدا ٦٪ىٮبح ثة٣ٛذعح، كًل٥/ مٌةؼ إحل٫.
جىخ ٢ ٣حف،٧ى خى  ٔٮم٤خ "إفٍ " أفٌ  :وجْ االستداله  ٚىٕخ ك٩ىىى  = .ٚؿى
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يٍنرتطي يف اق٧٭ة كػرب٬ة أٍف يسٮ٩ىة ٩سؿدنًي، ث٢ٍ د٢٧ٕي يف اجل١ؿًة كاملٕؿًٚح،  كالى ي
٢ه  ة( ". ٚذٞٮؿ/ )إًٍف رىصي يٍؽه ٝىةا٧ًن إًٍف زى ، كى ةا٥ًى ٞى يٍؽه ا٣ إًٍف زى ة، كى  ٝىةا٧ًن

. ك٦ؾ٬تي اجل٧٭ػٮًر  ( ٚيه )ال( اجلَّةٚيح زيؽٍت ٤ٔي٭ة دىةء اتلأ٩يًر ٦ٛذٮظحن تى ة )الى كأ٦َّ
ؿي  ، كد٪ىتي اخلربى، ٣سػ٨ٍ اػذىػٍخ ثأ٩َّ٭ػة ال ييػٍؾ٠ى ٓي االق٥ى ن٩َّ٭ة د٢٧ٕي ٢٧ٔى )٣حف(، ٚرتٚ

ة، كال١سػريي يف لكػةًف ا٣ٕػؿًب ظػؾؼي ٦ٕ٭ة االق٥ي كاخلربي ٦ ٕنة، ث٢ٍ إ٧َّ٩ة يؾ٠ؿي ٦ٕ٭ة أظػؽ٧٬ى

ػًؾؼى  [7]ص/  (1)﴾ٿ  ٹ  ٹ﴿٭ة كبٞةءي ػرب٬ة، ك٦٪٫ي ٝٮهلي دٕةىل/ اق٧ً  ث٪ىًت احلنًي، ٚىعي
(؛ ٚػػ)احلني(/ اقػ٧٭ة، ك)ظػني  ٪ىػةصو تى احًلػنيي ًظػنيى ٦ى االق٥ي كبيق اخلربي؛ كاتلٞؽيؿ)كىالى

ًٓ احلػني ىلعى ن٩َّػ٫ اقػ٥ي ، [7 ]ص/ ﴾ٹ   ًظنيي ٿ  ﴿ئى مؾكذنا ٦٪ةص(/ ػرب٬ة، كٍٝؽ ٝيؿ ثؿٚػ
٪ىةصو ل٭ي٥ٍ( أم/ كالتى ظنيي ٦٪ةصو اكا٪نػة  تى ًظنيي ٦ى ، كاتلٞؽيؿ)كىالى )الت( كاخلربي دمؾكؼه

... إىل آػؿ ابليخ(. ًٓ ٍٚ ٍؾؼي ًذم الؿَّ ا ٬ٮ املؿادي ثٞٮهًل/ )كىظى  هل٥ٍ؛ ك٬ؾى
ة ٣ًػ) كأمةرى ثٞٮهًل/  ٦ى ة ذ٠ؿقي قحجٮي٫ ٨٦  "ػالتى "كى ٢ٍ(  إًىل ٦ى ٧ى يًف ًقٮىل ًظنيو خى

ٙى اجلَّةسي ٚي٫ً/  ( ال د٢٧ٕي إال يف احًلني، كاػذ٤ تى  أفَّ )الى

 

٨٦ ٬ؾق ا٣ٞؿاءة أف إف ا٣ٕةم٤ح ٢٧ٔ ٣حف ال ينرتط يف اق٧٭ة كػرب٬ة أف يسٮ٩ة ٩سؿدني ث٢ يكذٛةد  ٚةاـؽة/  =
 د٢٧ٕ يف اجل١ؿة كاملٕؿٚح، ٚةق٧٭ة يف النة٬ؽ اق٥ مٮوٮؿ ك٬ٮ ٦ٕؿٚح، كػرب٬ة ٔجةدا ٩سؿة. 

ملعؾكٚػح التلٞػةء )ٚ٪ةدكا(/ ا٣ٛةء/ حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، ٩ةدكا/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ىلع ال٥ٌ املٞؽر ىلع األ٣ٙ ا اإلعـزاب:  (1)
٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاأل٣ٙ ٚةرٝح. )كالت(/ الٮاك/ كاك احلةؿ، الت/ ظؿؼ ٩يف ي٧ٕػ٢  الكة٠٪ني، كالٮاك/

٢٧ٔ ٣حف. )ظني(/ ػرب٬ة ٦٪ىٮب، ك٬ٮ مٌػةؼ. )٦٪ػةص(/ مٌػةؼ إحلػ٫ دلػؿكر، كاقػ٥ الت دمػؾكؼ، 
٩ىت ظةؿ ٨٦ الٮاك يف ٚ٪ػةدكا. كٝػؿأ  ك٣حف احلني ظني ٚؿار، كاجل٤٧ح ٨٦ الت ك٧ٕ٦ٮحل٭ة يف دم٢ اوٞؽيؿ/ك

هل٥ ٔ٪ػؽ  ٣حف ظني ٚؿار ظةوالن  اوٞؽيؿ/أثٮ الك٧ةؿ/ كالت ظني )ثةلؿٚٓ( ك٬ٮ اق٥ الت، كاخلرب دمؾكؼ، ك
 د٪ةدي٭٥ ك٩ـكؿ ا٣ٕؾاب ث٭٥. 

أف )الت( ٤٧ٔخ ٢٧ٔ ٣حف يف ٣ِٛ احلني ٚعػؾؼ اقػ٧٭ة يف ٝػؿاءة اجلىػت ك٬ػٮ ا٣٘ة٣ػت وجْ االستداله:  
ك٣ػحف ظػني  اوٞؽيؿ/ؾؼ ػرب٬ة يف ٝؿاءة الؿٚٓ ك٬ٮ ٤ٝي٢، ككظي  .ٚؿار ظنيى  ك٣حف احلنيي  /ٞؽيؿكاتلاملن٭ٮر، 
هل٥. كذ٬ت األػٛل إىل ٦٪ٓ ا٢٧ٕ٣ ث٭ة، كظػني يف ٝػؿاءة اجلىػت ىلع ٦ؾ٬جػ٫ ٦ٕٛػٮؿ ثػ٫ ٣ٕٛػ٢  ةٚؿار اكا٪ن 
كالت ظػني  ٞـؽيؿ/اودٞؽيؿق/ كالت أرل ظني ٦٪ةص هل٥، ك٬ٮ يف ٝؿاءة الؿٚٓ ٦جذؽأ ػربق دمؾكؼ ك ،دمؾكؼ

 ٦٪ةص اكا٨ هل٥، كاإلمجةع ىلع ػال٫ٚ. 
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  ػة رادٚػ٫ي ًِ )احلني(، كال د٧ٕػ٢ي ٚي٧ى  يف ٣ٛ
ـه/ املؿادي ن٩َّ٭ة ال د٢٧ٕي إالَّ ٚٞةؿى ٝٮ

ةًٔح كحنٮ٬ة.   اكلكَّ

 ـه/ املؿادي ن٩َّ٭ة ال د٢٧ٕي إال يف ًِ )احلني(  كٝةؿى ٝٮ ٦ةًف، ٚذ٢٧ٕي يف ٣ٛ َـّ أق٧ةًء ال
٦ةًف، ك٦ً  َـّ ة راد٫ٚي ٨٦ أق٧ةًء ال ٔى كٚي٧ى ة رادى ٨  ةًٔؿ/ٚى ٤٧٭ة ٚي٧ى  ٫ي ٝٮؿ النَّ

َح ٦َْ٪ــَؽمٍ  -83 َٔ ــةةُ َواَلَت َقــة َ٘  ٩َــِؽَم اذُ
 

ـــل٥ُ   ِ٘لـــ٫ِ وَِػ ُٓ ٦ُْجَذ ـــ ُ َمْؿَت َْ ـــ  (1)وَاذَ
 

ـى ثةثلَّػ ًٙ دمذ٧ػ٢ه ل٤ٞػٮ٣نًي، كصػـ ـي املى٪ِّ ةيًن يف ا٣تكػ٭ي٢ً، ك٦ػؾ٬تي كُل
األػًٛل ن٩َّ٭ة ال د٢٧ٕي محبنة، كن٫َّ٩ إٍف كيًصؽى االق٥ي ثٕؽ٬ة ٦٪ىػٮبنة ٚ٪ةوػج٫ي ٕٚػ٢ه 

رىل ظً 
ى
تى أ ، كاتلٞؽيؿ )الى  كاخلػربي م٧ٌؿه

ه
( كإٍف كيًصؽى مؿٚٮاعن ٚ٭ٮ ٦جذػؽأ ٪ىةصو نيى ٦ى

٥ٍ(. كاهلل أٔ ا٨ًه ل٭ي ٪ىةصو اكى تى ًظنيي ٦ى ، كاتلٞؽيؿ )الى  ٥٤.دمؾكؼه

 

 .نكج٫ ثٌٕ٭٥ إىل رص٢ ٨٦ َيئ، كٝي٢ ٗري ذلٟ - 83 (1)
، كابلةيغ/ اذلم يذضةكز ٝؽرق. )٦٪ؽـ( «ٝةض/ كٌٝةة، كداع/ كداعة، كراـ/ كر٦ةة»)ابل٘ةة( مجٓ ثةغ، ٦س٢ المغـة:   

إذا ص٤ٕػ٫  -٨٦ ثةب ٚذط  -ٓ ٚالف يف املاكف يؿدٓ مىؽر ٦يِل ث٧ٕىن اجلؽـ. )مؿدٓ( اق٥ ماكف ٨٦ ٝٮهل٥/ رد
. )كػي٥( أو٫٤ أف يٞةؿ/ كػػ٥ املػاكف، إذا لػ٥  [56]يٮقػٙ/  ﴾ې  ې﴿م٤ىه هل كم٤ٕجة، ك٦٪٫ ٝٮهل دٕةىل 
 ي٪ضٓ لكؤق، أك ل٥ يٮاٟٚٞ ٦٪ةػ٫.

٢ ٣ػحف، )٩ؽـ( ٢ٕٚ ٦ةض. )ابل٘ةة( ٚة٢ٔ ٩ؽـ. )كالت( الػٮاك كاك احلػةؿ، كالت/ ٩ةٚيػح د٧ٕػ٢ ٧ٔػاإلعـزاب:   
كاق٧٭ة دمؾكؼ. )قةٔح( ػرب٬ة، كاجل٤٧ح يف دم٢ ٩ىت ظةؿ، أم/ ٩ؽـ ابل٘ةة كاحلةؿ أف الٮٝخ ٣ػحف كٝػخ 
اجلؽـ؛ ألف كٝذ٫ ٝؽ ٚةت، كقةٔح مٌػةؼ. ك)٦٪ػؽـ( مٌػةؼ إحلػ٫. )كابلػيغ( ٦جذػؽأ أكؿ مؿٚػٮع ثةلٌػ٧ح 

٦جذ٘يػ٫( مٌػةؼ إحلػ٫ ا٣ْة٬ؿة. )مؿدٓ( ٦جذؽأ زةف مؿٚٮع ثةل٧ٌح ا٣ْة٬ؿة، كمؿدٓ مٌػةؼ. ك٦جػذيغ ٦ػ٨ )
ك٦جذيغ مٌةؼ كاهلةء مٌةؼ إحل٫. )كػي٥( ػرب املجذؽأ اثلةين، كاجل٤٧ح ٨٦ املجذؽأ اثلةين كػربق يف دمػ٢ رٚػٓ 

 ػرب املجذؽأ األكؿ.
ٝٮهل/ )كالت قةٔح ٦٪ؽـ( ظير أ٢٧ٔ )الت( يف ٣ِٛ )قةٔح( كيه ث٧ٕىن احلني، ك٣حكػخ ٦ػ٨ الظـاِد فيـْ:    

؛ إذ ذ٬ػت إىل أف )الت( ال خيػذه ٤٧ٔ٭ػة -٫٤ٞ٩ ٔ٪٫ مجةٔح ٦٪٭٥ الؿيض  ٚي٧ة -٫ْٛ٣، ك٬ٮ ٦ؾ٬ت ا٣ٛؿاء 
كأكاف كحنٮ ذلٟ، كيف املكأ٣ح الكـ َٮي٢ ال  ث٤ِٛ احلني، ث٢ د٢٧ٕ ٚي٧ة دؿ ىلع الـ٦ةف ٠كةٔح ككٝخ كز٦ةف

  .ي٤يٜ بك٫ُ ث٭ؾق ا٣ٕضة٣ح
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 أفعــال امـمقارةــة

 
ـــ َٔ ـــَؽرْ ـ٠َـــَمَن َقَد َو  َس ٣َِكـــ٨ْ ٩َ

 
ــــؿْ  (164) ـــَؾي٨ِْ َػَجــ ــــةرٍِع لَِ٭ ٌَ ُ ُم ـْ ـــ  َ 

دى (كأػٮاد٭ة، كذ٠ػؿى   ٬ؾا ٬ٮى ا٣ٞك٥ي اثلَّةين ٨٦ األٕٚةًؿ اجلَّةقؼًح لالثذؽاًء، ك٬ٮ )اكى
، كال ػالؼى يًف ن٩َّ٭ة إٔٚةؿه  ٙي ٦٪٭ة أظؽى ٔرشى ٕٚالن (؛ ٚ٪ٞػ٢ى الـا٬ػؽي  املى٪ِّ ٔىىسى إاًلَّ )

ة  ٌن ، كنكتى أي ؛ ثػؽحل٢ً ػإىل اث٨ً الكَّ ٨ٔ ز٤ٕت ن٩َّ٭ة ظؿؼه اج، كالىػعيطي ن٩َّ٭ػة ٕٚػ٢ه ؿَّ
ػيًٍخ، ٔىكى ، ك ػيٍخي ٔىكى ػحٍذي٥ٍ،  ادىةًؿ دةًء ا٣ٛةٔػ٢ً كأػٮاد٭ػة ث٭ػة، حنػٮ ) كى ٔى ة، ك ػحٍذي٧ى كى ٔى كى

كى  ٔى (.كى َّ  حتي
 أٝكةٍم/  ، و٣حكْخ َك ٭ة ل٧٤ٞةر ِح، ث٢ يه ىلع ز زحِ و٬ؾه إْٚةُُم تكٌٍل إٔٚةُُم املٞةر حِ 

 /أظُؽ٬ة . ٟى كٍمى
ى
، كأ ؿىبى دى، كًلى  ٦ة دؿَّ ىلع املٞةربًح، كيه/ اكى

 / واثلٌة . ٜى ؿىل، كاٍػ٤ىٍٮ٣ى ، كظى ٔىىسى ة دؿَّ ىلع الؿصةًء، كيه/   ٦ى

 /ٜى  واثلٌة٣ر ٤ً ٔى ، ك ؾى ػى
ى
، كأ ٜى ًٛ َى ، ك ٕى٢ى ةًء، كيه/ صى ة دؿَّ ىلع اإلنٍنى .٦ى

ى
أ نٍنى
ى
 ، كأ

 ٚتك٧يذ٭ة إٔٚةؿي املٞةربًح ٨٦ ثةًب تك٧يًح اللكِّ ثةق٥ً ابلًٕي.
ة هلة، كيسٮفي ػربقي ػربنا   اق٧ن

ى
ٓي املجذؽأ كٍلُّ٭ة دؽػ٢ي ىلع املجذؽأ كاخلرًب؛ ٚرتٚ

( ٣سػ٨ ٔىىسى دى كى فى اكى اكى ، ك٬ؾا ٬ٮ املؿادي ثٞٮهل/ )٠ى ًٓ ٩ىتو اخلػربي يف  هلة يف مًٮ
ا ابلةًب ال يسٮفي  ٔى  ٬ؾى ـي، كى ٮ ٞي يٍؽه حى دى زى ، حنٮ )اكى ـى( ػإال مٌةراعن ػٮ ٞي ٍف حى

ى
يٍػؽه أ ىسى زى

دى( ٠ٞٮهل/ ٌلى ، كى ٔىىسى ة ثٕؽى )  ك٩ؽرى دليب٫ي اق٧ن
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ــ -84 ــْؾُِم ُم٤ِع  َٕ ْكــَبَْت يِف ا٣
َ
 ـة َداا٧ًِــةأ

 

نْ   َكـْلُخ َوةا٧ِـــــة اَل دُْكـِبَ َٔ  (1)إِ َّلل 
 

 ٫/ـــٮ٣ــوٝ
ــ٥ٍ،  -85 ــُخ إىِل َعْ٭ ثْ

ُ
ــةَٚأ ــْؽُت آيًج ــة ٠ِ ــة َويِه دَ   َو٦َ ــة َٚةَرْقُذَ٭ ــ٥ْ ٦ِْس٤َِ٭ ؿُ َوَ  ِٛ ــ  (2)ْى

 

 ٭ة.ذابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣يت ظى٢ ػالؼ يف نكب – 84 (1)
 " أم أكرث.ةعة( اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ "أ٣ط ي٤ط إحلةظن ال٦ح. )م٤)ا٣ٕؾؿ( املالمغة:  
)أكرثت( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. )يف ا٣ٕؾؿ( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثأكرث. )م٤عػة( ظػةؿ ٦ػ٨ اتلػةء يف أكػرثت اإلعـزاب:   

مؤًلؽة ٣ٕةم٤٭ة. )داا٧ة( وٛح ل٤عةؿ. )ال دسرثف( ال/ ٩ة٬يح، كا٢ٕٛ٣ املٌةرع ٦جين ىلع ا٣ٛذط الدىةهل ث٪ػٮف 
، كا٣ٛة٢ٔ ًػ٧ري مكػترت يٛح يف دم٢ صــ ثال، ك٩ٮف اتلٮًليؽ ظؿؼ ٦جين ىلع الك١ٮف ال دم٢ هلاتلٮًليؽ اخلٛ
دٞؽيؿق/ أ٩خ. )إين( إف/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت، كاحلةء اق٧٭ة. )ٔكيخ( ٔىس/ ٕٚػ٢ ٦ػةض ٩ػةٝه،  ةٚي٫ كصٮبن 

 كدةء املذلك٥ اق٫٧. )وةا٧ة( ػربق، كاجل٤٧ح ٨٦ ٔىس كاق٧٭ة كػرب٬ة يف دم٢ رٚٓ ػرب "إف".
ق٥ ك٩ىت اخلرب، كصػةء خبرب٬ػة ٝٮهل/ )ٔكيخ وةا٧ة( ظير أصؿل "ٔىس" دلؿل "اكف" ٚؿٚٓ ث٭ة االالظاِد فيْ:  

 ، كاألو٢ أف يسٮف ػرب٬ة مج٤ح ٤ٕٚيح ٤ٕٚ٭ة مٌةرع.اة ٦ٛؿدن اق٧ن 
ا٩ْؿ ٨٦ لك٧ح خمذةرة، اػذةر٬ة أثٮ د٧ةـ يف محةقذ٫ ) -زةثخ ث٨ صةثؿ ث٨ قٛيةف  - ا٬ؾا ابليخ تلأثٍ رشن  - 9> (2)

 رشح اتلربيـم( كأكهلة ٝٮهل/
هُ  ــــؽ  ــــٌؽ ِص ــــْؽ َص ــــ٢ْ َوَٝ ــــ٥ْ حَيَْذ ــــؿُء ل  إَِذا امل

 
ـــــْؽثِؿُ   ـــــَٮ ٦ُ ـــــؿهُ َو٬ْ م

َ
ـــــةَو أ ـــــة، َوَٝ ًَ َ

 أ
)أثخ( رصٕخ. )ٚ٭٥( اق٥ ٝجي٤ذ٫، كأثٮ٬ة ٚ٭٥ ثػ٨ ٧ٔػؿك ثػ٨ ٝػحف ٔػيالف. )دىػٛؿ( أراد دذأقػٙ المغـة:    

 ٝؽ ٝؽركا يلع.كدذعـف ىلع إٚاليت ٦٪٭ة، ثٕؽ أف ٨ّ أ٤٬٭ة أ٩٭٥ 
كصؽكا دأثٍ رشا ينػذةر ٔكػال ٦ػ٨ ٚػٮؽ صجػ٢،  -ك٥٬ يح ٨٦ ٬ؾي٢  -كٝىح ذلٟ أف ٝٮ٦ة ٨٦ ثين حليةف  

كرآ٥٬ يرتوؽك٫٩، ٚؼيش أف يٞٓ يف أيؽي٭٥، ٚة٩ذىح ٨٦ اجلج٢ ٩ةظيح ثٕيؽة ٔ٪٭٥، كوت ٦ة ٫ٕ٦ ٨٦ ا٣ٕكػ٢ 
 ٤ؿيط، ٚ٪ضة ٨٦ ٝجٌذ٭٥.ٚٮؽ الىؼؿ، ز٥ ا٩ـ٣ٜ ٤ٔي٫ ظىت ا٩ذىه إىل األرض، ز٥ أق٥٤ ٝؽ٦ي٫ ل

يٞٮؿ/ إين رصٕخ إىل ٝٮَل ثٕؽ أف ٔـ الؿصٮع إحل٭٥، كًل٥ ٦سػ٢ ٬ػؾق اخلُػح ٚةرٝذ٭ػة، كيه دذأقػٙ الــىعٍ::   
 كدذٕضت ٦ين ٠يٙ أ٤ٚخ ٦٪٭ة.

)ٚأثخ( ا٣ٛةء اعَٛح، آب/ ٢ٕٚ ٦ةض، كدةء املذلك٥ ٚة٫٤ٔ. )إىل ٚ٭٥( صةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕػٜ ثػػ"أثخ". اإلعـزاب:   
حلح، ٦ة/ ٩ةٚيح. )٠ؽت( اكد/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، كاتلةء اق٫٧. )آاجة( ػػرب اكد، كاجل٤٧ػح يف دمػ٢ )ك٦ة( الٮاك ظة

٩ىت ظةؿ. )كًل٥( الٮاك ظةحلح، ز٥/ ػربيح ث٧ٕىن ٠سري ٦جذؽأ، ٦جين ىلع الكػ١ٮف يف دمػ٢ رٚػٓ. )٦س٤٭ػة( 
٧ري ا٣٘ةاجح مٌةؼ إحل٫. )ٚةرٝذ ٭ة( ٢ٕٚ كٚةٔػ٢ ٦س٢/ د٧يزي ٣س٥ دلؿكر ثةل١رسة ا٣ْة٬ؿة، ك٦س٢ مٌةؼ ًك

ك٦ٕٛٮؿ ث٫. )كيه( الٮاك ل٤عةؿ، يه/ ٦جذؽأ. )دىٛؿ( ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫، كاجل٤٧ح يف دم٢ 
 = رٚٓ ػرب املجذؽأ، كمج٤ح املجذؽأ كػربق يف دم٢ ٩ىت ظةؿ.



 

113 

  

ًٙ ثٞٮهل/ )٣س٨ ٩ؽر...  ا ٬ٮ مؿادي املى٪ ( ٣س٨ٍ يف ٝٮهًل )ٗػريي إىل آػؿق ك٬ؾى
، كاجل٤٧ػحي  ، كاجلػةري كاملضػؿكري ؿؼي َّْ ، كا٣ / االق٥ي ـه، ٚإ٫َّ٩ يؽػ٢ي حتذ٫ى ( إي٭ة مٌةرعو

، كاجل٤٧حي ا٤ٕٛ٣يحي ث ٘رًي املٌةرًع، كل٥ٍ ي٪ؽٍر ٦يجء ٬ؾقً لك٭ػة ػػربنا ٔػ٨ االق٧يحي
ٍٓ دليبي٭ة ػػربنا  يك٧ ة ٬ؾقى ٥ٍ٤ٚ ي ة، كأ٦َّ م ٩ؽرى ٦يجءي اخلرًب اق٧ن ً دى ( ث٢ اذلَّ ٌلى ، كى ٔىىسى (

 ٨ٔ ٬ؾي٨ً.
 

 

 

أَت ىػت اخلػرب، كل١٪ػ٫ ٝٮهل/ )ك٦ة ٠ؽت آاجة( ظير أ٢٧ٔ )اكد( ٢٧ٔ )اكف( ٚؿٚٓ ث٭ة االق٥ ك٩الظاِد فيـْ:    =
، كا٣ٞيةس يف ٬ؾا ابلةب أف يسٮف اخلرب مج٤ح ٤ٕٚيح ٤ٕٚ٭ة مٌةرع؛ كهلؾا أ٩سػؿ ثٕػي ا٦ٛؿدن  ةخبرب٬ة اق٧ن 

٥ أف الؿكايح الىعيعح يه )ك٦ة ٠٪خ آاجة(.      اجلعةة ٬ؾق الؿكايح، كٔز
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ــ َٔ ــَؽ  ْٕ ْن( َ 
َ
ــُؽوِن )أ ِ ـــ٫ُ ث

 َس ـَوَ ْٮ٩ُ
 

ــــة (165) ١َِك ُٔ ـــ٫ِ  ــــُؿ عِْل ٦ْ
َ
ٌر َوَ َد اْ ـْ ـــ َ٩ 

اف ػرًب )ٔىس( ثػ)أٍف( ٠سري، كجتؿيؽقي ٨٦ )أٍف( ٤ٝي٢، ك٬ػؾا ٦ػؾ٬تي أم/ اٝرت 
ػًٕؿ، كلػ٥ٍ  ك٦ؾ٬تي مج٭ٮرً  .قحجٮي٫ ابلرصينيى ن٫َّ٩ ال يذضؿدي ػرب٬ة ٨ٍ٦ )أٍف( إالَّ يف النِّ

، [96]املةاػؽة/  (1)﴾ڃچچچ چ﴿ يؿٍد يف ا٣ٞؿآًف إالَّ ٦ٞرت٩نة ثػ)أٍف( ٝةؿى اهللي دٕػةىل
كص٢َّ  َـّ  . [ >]اإلرساء/  (2)﴾ٱٻٻ  ٻ﴿ كٝةؿى ٔ

 ك٨ٍ٦ كركدقً ثؽكًف )أٍف( ٝٮهل/
َك  -86 ْمَكـْلَخ عِلـ٫ِ ـَٔ

َ
ــــُت   ٯ ال١َـْؿُب اذٌلِي أ ـَؿٌج َِٝؿي ـــ ـــٮُن َوَراءهُ َٚ  (3)يَُك

 

ٙ ٦٪ػٓ ٦ػ٨ ٩ةٝه ٦جػين ىلع ا٣ٛػذط املٞػؽر ىلع األ٣ػ )ٕٚىس(/ ا٣ٛةء/ ظؿؼ اقتب٪ةؼ، ٔىس/ ٢ٕٚ ٦ةضو  اإلعزاب: (1)
ّ٭ٮرق اتلٕؾر. )اهلل(/ ٣ِٛ اجلال٣ح اق٥ ٔىس مؿٚػٮع. )أف(/ ظػؿؼ مىػؽرم ك٩ىػت. )يػأيت(/ ٕٚػ٢ مٌػةرع 
 ٦٪ىٮب. كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازا دٞؽيؿق/ ٬ٮ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ احلؿيف، كاملىؽر املػؤكؿ ٦ػ٨ أفٍ 

 ."يأيت"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣  إديةف. )ثة٣ٛذط(/ دٞؽيؿق/ك ،ػرب ٔىس يف دم٢ ٩ىتو  ٬ةك٦ة ثٕؽ
ىس ثػ"أف" املىؽريحوجْ االستداله:   رتاف ػربٔ   .  ٝا

)ٔىس(/ ٢ٕٚ ٦ةيض ٩ةٝه. )ربس٥(/ اق٥ ٔىس مؿٚٮع، ك٬ٮ مٌةؼ، كًلػ٥/ ًػ٧ري يف دمػ٢ صػؿ  اإلعـزاب:  (2)
مٌةؼ إحل٫. )أف(/ ظؿؼ مىؽرم ك٩ىت. )يؿمحس٥(/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىػٮب، كا٣ٛةٔػ٢/ ًػ٧ري مكػترت 

ا دٞؽيؿق/ ٬ٮ، كًل٥/ ٧ًري يف دم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫، كاملىؽر املؤكؿ ٨٦ أف ك٦ة ثٕؽ٬ة يف دم٢ ٩ىت ػرب صٮاز
 ٣س٥. ةٞؽيؿ/ رامحن اتلك ،ٔىس

 .اٝرتاف ػرب ٔىس ثػ"أف" املىؽريحوجْ االستداله:  
أثٮ يلع ا٣ٞػةيل  ابليخ هلؽثح ث٨ ػرشـ ا٣ٕؾرم، ٨٦ ٝىيؽة ٝةهلة ك٬ٮ يف احلبف، كٝؽ ركل أكرث ٬ؾق ا٣ٞىيؽة - 86 (3)

 يف أ٦ةحل٫، كركل أثٮ الكٕةدات اث٨ النضؿم يف محةقذ٫ ٦٪٭ة أكرث ممة ركاق أثٮ يلع، كأكؿ ٬ؾق ا٣ٞىيؽة ٝٮهل/
ــــــ ْظَل

َ
ــــــَخ أ ْ٩

َ
ــــــَخ، وَأ ِؿْ  ــــــُؿوُب  ةة٩ً ـََ ََ 

 
ــــــلُت؟  ــــــٌ َ) املِن َٕ ــــــْؽ َت َٙ َوَٝ ــــــ  َوَ ْل

  
ْ
 ُي ِذ٠ْــــــَؿَ) يِف ُٚــــــَ اِديُيِــــــؽ  انلَــــــأ

 
ــــــــْخ ىلَعَ إِذَ   ــــــــٮُب ا ُذ٤٬َِ ُ٤ ُٞ ِي ا٣

ْ
ــــــــأ   انلٌ

  ٍ ـْ ـــــــــ ِِب ٧ُ٩
َ
ـــــــــةُب أ ُِٝي ا٠ْذِب ـــــــــَ رَّلل  يُ

 
ـــــــُت   ـــــــ٫ِ ٠َبِل ـــــــ٨ْ ٠َ ثَذِ ـــــــِ  ٦ِ ْ٤ َٞ  َع

٤ْــــــــُخ هَلُ/  ُٞ  ٬َــــــــَؽاَ) اهلُل   َمْ٭ــــــــً   َع
 

ــــــلُت   ــــــتَّلل املِى ــــــْٮُِم ُذو ال٤  َٞ ُ ا٣ ـْ ــــــ  وََػ
ـــــ  ـــــ٫ِ ـَٔ ـــــْلَخ عِل ْمَك

َ
ـــــْؿُب اذٌلِي أ  َس ال١َ

 
ـــــــــُت   ـــــــــَؿٌج َِٝؿي ـــــــــٮُن َوَراَءهُ َٚ  يَُك

ؿح أك ظـف)َؿبخ( ا٣ُؿب/ ػٛح دىيت اإلالمغـة:     . )اجلأم( ابلٕؽ. )ال١ػؿب( اهلػ٥ ، كا٣ٕة٦ح ختى٫ ثة٣ٛؿحنكةف ٨٦ٚ 
٪ػؽ  ةؿ اث٨ املكذٮىف/ يؿكل ثٌػ٥ اتلػةء كٚذع٭ػة، كاجلعٮيػٮف إ٧٩ػة يؿكك٩ػ٫ ثٌػ٥ اتلػةء، كا٣ٛػذطٔ  كا٥٘٣. )أمكيخ(ٝ 

ة٬ؿ ٨٦ األثيةت ا٣يت أيب ٫٧ أثة ٧٩ري ٧٠ة ٬ٮّ   =  ركي٪ة٬ة، كٌلف أثٮ ٧٩ري ٫ٕ٦ يف الكض٨.ظ٪يٛح أكىل؛ أل٫٩ خيةَت اث٨ٔ 
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 ٫ُ/ــٮ٣ــوٝ
ِت ثِـ٫ِ اهلُل، إ٩ٌِــــــ٫ُ  -87

ْ
َس َٚــَؿٌج يَـأ َٔ 

 

ــــؿُ  هَلُ لُكٌ   ْم
َ
ـــــ٫ِ أ ذِ َٞ ــــْٮٍم يِف َػ٤ِل  (1)يَ

 

(؛ ٚي١ػٮف ال١سػريي يًف ػرب٬ػة أٍف كأ٦َّ  ٔىىسى ٙي ن٩َّ٭ة ١ٔفي ) دى ( ٚؾ٠ؿى املى٪ِّ ة )اكى
ة ٩هَّ ٤ٔيػ٫ً األ٩ؽلكػيٮفى ٦ػ٨ٍ أفَّ  يذضؿدى  ا خبالًؼ ٦ى ٨ٍ٦ )أٍف( كي٢ُّٞ اٝرتا٫٩ي ث٭ة، ك٬ؾى

ًٕؿ، ٨٧ٚ جتؿيؽقً ٨ٍ٦ً )أٍف( ٝػٮهل دٕػةىل/  ڃ  ﴿اٝرًتاف ػرب٬ة ثػ)أٍف( خمىٮصه ثةلنِّ

ې  ى  ى  ائ  ائ     ې ې ﴿كٝػػػػةؿ/  [5;]ابلٞػػػػؿة/  (2)﴾چ  چ  چ  چ

 

)ٔىس( ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه. )ال١ؿب( اق٥ ٔىس مؿٚٮع ثػ٫. )اذلم( اقػ٥ مٮوػٮؿ وػٛح ل١٤ػؿب. اإلعـزاب:    =
)أمكيخ( أمىس/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، كاتلةء اق٫٧. )ٚي٫( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب أمىس، كاجل٤٧ػح 

)يسٮف( ٢ٕٚ مٌةرع ٩ةٝه، كاقػ٫٧ ًػ٧ري مكػترت ٚيػ٫. ٨٦ أمىس كاق٫٧ كػربق ال دم٢ هلة و٤ح املٮوٮؿ. 
. )ٚػؿج( ٦جذػؽأ مػؤػؿ. )كراءق( كراء/ ّؿؼ ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ، ككراء مٌةؼ كاهلػةء مٌػةؼ إحلػ٫

)ٝؿيت( وٛح ٣ٛؿج، كاجل٤٧ح ٨٦ املجذؽأ كاخلرب يف دم٢ ٩ىت ػرب "يسٮف"، كاجل٤٧ح ٨٦ "يسػٮف" كاقػ٧٭ة 
 كػرب٬ة يف دم٢ ٩ىت ػرب "ٔىس".

٨٦ "أف" املىؽريح، كذلػٟ  ا دلؿدن  مٌةراعن ق...إ٣غ( ظير كٝٓ ػرب "ٔىس" ٕٚالن ٝٮهل/ )يسٮف كراءظاِد فيـْ:  ال 
 .٤ٝي٢، ك٦س٫٤ النة٬ؽ اذلم ثٕؽق

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  - 87 (1)
صػةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕػٜ ثػػ"يأيت". )ٔىس( ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه. )ٚؿج( اق٫٧. )يأيت( ٢ٕٚ مٌةرع. )ث٫( اإلعـزاب:   

ىس. )إ٫٩( إف/ ظؿؼ دٮًليػؽ ك٩ىػت، ػ)اهلل( ٚة٢ٔ "يأيت"، كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة٢ٔ يف دم٢ ٩ىت ػرب ٔ
كاهلةء ٧ًري النأف اق٫٧. )هل( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ. )لك( ٦٪ىٮب ىلع ا٣ْؿٚيح الـ٦ة٩يح 

جلةر كاملضؿكر ٝج٤ػ٫، كَل مٌػةؼ. ك)يػٮـ( مٌػةؼ إحلػ٫. )يف إلًةٚذ٫ إىل اق٥ الـ٦ةف ٦ذ٤ٕٜ ث٧ة د٤ٕٜ ث٫ ا
ػٮع  ػ٤يٞذ٫( اجلةر كاملضؿكر يذ٤ٕٜ ث٧ة د٤ٕٜ ث٫ اجلةر كاملضػؿكر الكػةثٜ، كػ٤يٞػح مٌػةؼ كالٌػ٧ري املًٮ
 ل٤٘ةات ا٣ٕةاؽ إىل اهلل دٕةىل مٌةؼ إحل٫. )أمؿ( ٦جذؽأ مؤػؿ، كاجل٤٧ح ٨٦ املجذؽأ كػربق يف دم٢ رٚٓ ػرب "إف".

  .٤ٝي٢ ٨٦ أف املىؽريح، ك٬ؾا اصةء ػرب "ٔىس" ٕٚال مٌةراع دلؿدن ٝٮهل/ )يأيت ث٫ اهلل( ظير فيْ: الظاِد  
)ٚؾحبٮ٬ة(/ ا٣ٛةء/ حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، ذحبٮ٬ة/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ىلع ال٥ٌ الدىةهل ثٮاك اجل٧ةٔح، كالٮاك/  اإلعـزاب:  (2)

دكا(/ الٮاك/ ظؿؼ ُٔٙ، ٦ػة/ ظػؿؼ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، ك٬ة/ ٧ًري يف دم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫. )ك٦ة اك
٩ةٝه ٦جين ىلع ال٥ٌ الدىةهل ثٮاك اجل٧ةٔػح، كالػٮاك/ ًػ٧ري يف دمػ٢ رٚػٓ اقػ٥ اكد،  ٩يف، اكدكا/ ٢ٕٚ ٦ةضو 

كاأل٣ٙ ٚةرٝح. )ي٤ٕٛٮف(/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ثثجٮت اجلٮف، كالٮاك/ ًػ٧ري يف دمػ٢ رٚػٓ ٚةٔػ٢، كاجل٤٧ػح 
 = ا٤ٕٛ٣يح يف دم٢ ٩ىت ػرب اكد.
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ػىتَّ »/ ملسو هيلع هللا ىلصك٨ٍ٦ً اٝرتا٫ً٩ ثػ)أٍف( ٝٮهل ، [;55]اتلٮبػح/  (1)﴾ەئ رٍصى ظى ٕى ٌلِّ ا٣ وى
ي
ٍف أ
ى
ة ٠ًٍؽتي أ ٦ى

ؿيبى  ٍ٘ ٧ٍفي أٍف تى دىًت النَّ  كٝٮهلي/ (2)«اكى
ـــ٫ِ  -88 ٤َْل َٔ ـــلَي  ِٛ ْن دَ

َ
ـــُف أ ْٛ ـــحٍ   َقَدِت انلٌ َُ ـــَؽا َظْنـــَٮ َرْي َٗ ـــُؿودِ وَ  إِْذ   ُ(3) 

 

ثأف؛  "اكد" ل٥ يٞرتف ػربإ٧٩ة  دججي٦/٫يجء ػرب اكد دلؿدنا ٨٦ أف، ىلع ٦ة ٬ٮ النةآ يف اقذ٧ٕةهلة. اله: وجْ االستد  =
٥٤ٚ ي٪ةقج٫ االقػذٞجةؿ  ،أل٫٩ يؽؿ ىلع مؽة ٦ٞةربح ا٢ٕٛ٣ ك٦ؽاك٦ذ٫، كذلٟ يٞؿب٫ ٨٦ إٔٚةؿ الرشكع يف ا٢ٕٛ٣

 اذلم دٛيؽق أف. 
٩ةٝه كاقػ٫٧ ًػ٧ري النػأف دمػؾكؼ. )يـيػٖ(/ ٕٚػ٢ مٌػةرع )٦ة(/ ظؿؼ ٩يف. )اكد(/ ٢ٕٚ ٦ةض  اإلعزاب: (1)

مؿٚٮع. )٤ٝٮب(/ ٚة٢ٔ مؿٚٮع، ك٬ٮ مٌةؼ. )ٚؿيٜ(/ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر. )٦٪٭٥(/ صػةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕٞػةف 
 .كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف دم٢ ٩ىت ػرب اكد ،ثىٛح دمؾكٚح ٣ٛؿيٜ

 . ذ٧ٕةهلة٦يجء ػرب اكد دلؿدنا ٨٦ أف، ىلع ٦ة ٬ٮ النةآ يف اقوجْ االستداله:  
يف  ابلؼػةرمركاق   ڤ، كالىػٮاب أ٩ػ٫ ٦ػ٨ الكـ ٧ٔػؿ ملسو هيلع هللا ىلص٦ػ٨ الكـ رقػٮؿ اهلل  ث٧ػة يٛيػؽ أ٩ػ٫ النةرحوؽرق  (2)

 ٠ذةب مٮاٝيخ الىالة، ثةب ٨٦ وًل ثةجلةس مجةٔح ثٕؽ ذ٬ةب الٮٝخ.وعيع٫،
)٦ة ٠ؽت(/ ٦ة/ ظؿؼ ٩يف، ٠ؽت/ ٢ٕٚ ٦ػةض ٩ػةٝه ٦جػين ىلع الكػ١ٮف الدىػةهل ثذػةء ا٣ٛةٔػ٢  اإلعـزاب:  

 املذعؿًلح، كاتلةء/ ٧ًري ثةرز يف دم٢ رٚٓ اق٥ اكد. )أف(/ ظؿؼ مىؽرم ك٩ىت.
دٞؽيؿق/ أ٩ة، كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة٢ٔ وػ٤ح  ة٪ىٮب، كا٣ٛة٢ٔ/ ٧ًري مكترت كصٮبن )أوٌل(/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦ 

وػالة ٦ة ٠ؽت ٦ٞةربة  اوٞؽيؿ/املٮوٮؿ احلؿيف، كاملىؽر املؤكؿ ٨٦ أف ك٦ة ثٕؽ٬ة يف دم٢ ٩ىت ػرب اكد، ك
ؿاب. )ا٣ٕرص(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫. )ظىت(/ ظؿؼ  ا٣ٕرص، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح ٦ة ٠ؽت... إ٣غ اثذؽاايح ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل

ؿة التلٞػةء ػاثذؽاء. )اكدت(/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه ٦جين ىلع ا٣ٛذط كدةء اتلأ٩ير الكة٠٪ح ظػؿؼ، كظػؿؾ ثةل١كػ
ب(/ ٕٚػ٢ مٌػةرع ٦٪ىػٮب، الكة٠٪ني. )الن٧ف(/ اق٥ اكد مؿٚٮع. )أف(/ ظؿؼ مىؽرم ك٩ىػت. )د٘ػؿ

ػؿاب. كاملىػؽر املػؤكؿ ٦ػ٨ أف ك٦ػة ثٕػؽ٬ة يف دمػ٢ ٩ىػت ػػرب "اكد"  كاملٮوٮؿ احلؿيف ال دم٢ هل ٨٦ اإٔل
 ظىت اكدت الن٧ف ٦ٞةربح ا٣٘ؿكب، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح ظىت اكدت الن٧ف... إ٣غ، اثذؽاايح. /اوٞؽيؿك
 . ك٬ٮ ٤ٝي٦٢يجء ػرب اكد ٦ٞرت٩نة  ثأف يف ٗري النٕؿ، وجْ االستداله:  

ة اق٫٧/  ،ع٧ؽ ث٨ ٦٪ةذر، أظؽ مٕؿاء ابلرصةمل٬ؾا ابليخ  - 88 (3) ٔجؽ املضيؽ ث٨ ٔجؽ الٮ٬ةب يؿيث مؼىن
 اثلٞيف، كٝج٫٤/

ىفَّ  ـى دىػػػػػػٮى جٍػػػػػػؽى املػػػػػػػًضيًؽ يىػػػػػػٮ  إًفَّ خى
 

٠ٍػػػػػػ  ػػػػػػؽَّ ري كدً  ة٪ن ػ٬ى فى ثًةملٍ٭ػػػػػػؽي ػػػػػػة اكى  ٦ى
ػػػػػةًم٤يٮقي   ػػػػػ٢ٍ دىرىل ظى ًٍٕؿم، كى٬ى ٍػػػػػخى ًمػػػػػ  حلى

 
ى اجلَّ   ػػػػة ىلعى ػػػػٮًد ٦ى ػػػػةؼو كىصي ٛى  ٍٕػػػػًل ٦ًػػػػ٨ٍ خى

ل يف ماك٫٩ )دٛيِ( كَل الؿكاة ْيزيكف أف دٞٮؿ/ )ٚةًخ ك)دٛيي( ٨٦ ٝٮهل٥ )ٚةًخ ٩ٛف ٚالف( كيؿالمغة:   
٩ٛف ٚالف( إال األو٧يع ٚإ٫٩ أىب إال أف دٞٮؿ/ )ٚةّخ ٩ٛف ٚالف( ثة٣ْةء، كُلـ ٗري األو٧يع أقؽ؛ ٚ٭ػؾا 

 . ابليخ اذلم نرشظ٫ دحل٢ ىلع وعذ٫
 =املػالءة إذا اك٩ػخ ُٕٝػح كاظػؽة،  /-ثٛذط الؿاء كق١ٮف احلةء املس٪ةة  -كٝٮؿ النةٔؿ يف ثيخ النة٬ؽ )ريُح(  
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َكــ َٕ ِٕـــــ ـَوَ   ٯ َظــَؿى َو١َِ٣ـــ٨ْ ُصـ
 

ْن( ٦ٌُذِىـــ  (166)
َ
 َػـَجــــُؿ٬َة َظْذــــ٧ًة ثــــ)أ

ْن( ٦ِْســـ٢َ َظـــَؿى 
َ
َٜ )أ ُمـــٮا اْػ٤َْٮ٣َـــ ـَ ْ ل

َ
 وَأ
 

ـُ  (167) ْن(  ٩َــــ
َ
ــــة )أ َٛ َٟ ا٩ْذِ وَْمــــ

َ
ــــَؽ أ ْٕ  رَاَوَ 

ةًء ا٣  ٣ًح ىلع رىصى ( يف ادٌلالى ٔىىسى ؿىل( ٦س٢ ) ٢ًٕٛ، ٣س٨ٍ ْيػتي يٕين أفَّ )ظى
ـى(  كل٥ٍ ْيؿٍد ػرب٬ػة ٦ػ٨ )أٍف( ال  ٮ ٞي ٍف حى

ى
يٍؽه أ ؿىل زى اٝرتافي ػرب٬ة ثػ)أٍف(، حنٮ )ظى

ػًخ  ٞى ( د٤ػــ )أٍف( ػرب٬ػة حنػٮ )اٍػ٤ىٍٮ٣ى ٜى ٟى )اٍػ٤ىٍٮ٣ى ًٕؿ كالى يف ٗريقً، كًلؾل يف النِّ
ٚ ) ٟى كٍمى

ى
ة )أ ٮ ٨ٍ٦ً أ٦ٍس٤ًح قحجٮي٫، كأ٦َّ (  ك٬ي ؿى ًُ ٍف تي٧ٍ

ى
٧ةءي أ ةل١سريي اٝرتافي ػرب٬ػة الكَّ

؛ ٨٧ٚ اٝرتا٫ً٩ ث٭ة ٝٮهلي/  ثػ)أٍف( كي٢ُّٞ ظؾٚ٭ة ٦٪٫ي
ْوَمـ١ُٮا -89 َْ َاَب  ـٮا -إَِذا قِل٢َ ٬َةدُٮا-  َولَْٮ ُقـب٢َِ انلٌـةُس ا٣ـّت  ُٕ ْن َق٤٧َ ٮا َوي٧ََْ٪

َ
 (1)أ

 

 كأراد ٬٪ة األكٛةف ا٣يت ي٤ٙ ٚي٭ة امليخ. =
 .اكدت ركيح أف دٛةرؽ صكؽم ظني رأيذ٫ ٦ؽرصة يف أكٛة٫٩الـىعٍ::  
)اكدت( اكد/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، كاتلةء ل٤ذأ٩ير. )اجلٛف( اق٥ اكد. )أف( مىػؽريح. )دٛػيي( ٕٚػ٢ اإلعـزاب:   

ري مكترت ٚي٫ صٮازا دٞؽيؿق/ "يه" يٕٮد ل٤٪ٛف، كأف ٦ٓ ٦ة دػ٤خ ٤ٔي٫ يف مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف، كٚة٫٤ٔ ٧ً
 لاكد "٤ٔي٫" صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل دٛيي الكةثٜ "إذ" ّؿؼ ل٧٤ةيض ٦ػ٨ اأكي٢ مىؽر ٦٪ىٮب يٞٓ ػربن د

ٌن  دٞػؽيؿق/  اوةر، كاق٫٧ ٧ًري مكترت ٚيػ٫ صػٮازن . )ٗؽا( ٢ٕٚ ٦ةض ث٧ٕىن ةالـ٦ةف ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "دٛيي" أي
ٮ" يٕٮد ىلع ٔجؽ املضيؽ املؿىث. )ظنٮ( ػرب "ٗؽا"، كظنٮ مٌةؼ. ك)ريُح( مٌةؼ إحل٫. )كبؿكد( ٦ُٕٮؼ "٬

 ىلع ريُح.
 .  ف يذضؿد ٦٪٭ةٝٮهل )أف دٛيي( ظير أَت خبرب "اكد" ٕٚال مٌةراع ٦ٞرت٩ة ثأف، كذلٟ ٤ٝي٢، كاألكرث أالظاِد فيْ:  
ري( ك٦ٓ كركد املٌةرع الٮاٝٓ ػربا ٣ػػ"اكد" ٦ٞرت٩ػة ثػأف  ڤ٦٪٫ ٝٮؿ صجري ث٨ ٥ُٕ٦ ك  ًُ ٍف يى

ى
دى ٝى٤يًٍب أ يف  -)اكى

٩ؿل أف ٝٮؿ األ٩ؽلكحني/ إف اٝرتا٫٩ ثأف ٦ٓ "اكد" رضكرة ال ْيٮز اردسةث٭ة إال يف النٕؿ، ٗري  -النٕؿ كاجلرث
 يف ٬ؾا دةثٓ لكحجٮي٫.  قؽيؽ، كالىٮاب ٦ة ذ٠ؿق اجلة٥ّ ك٬ٮ 

ـصػةِّ يف ٬877ؾا ابليخ أننؽق ز٤ٕت يف أ٦ةحل٫ )ص  - 89 (1) ؿايب، كل٥ يجكج٫ إىل أظؽ، كركاق ال ( ٨ٔ اث٨ اأٔل
 ( كٝج٫٤/:56أ٦ةحل٫ أيٌة )ص 

ــــْف  ــــةَس، َواو٧َِ ُِم انلٌ
َ
ــــأ ، اَل تَْك ٍٟ ـِـــ ــــة ٦َةل ثَ

َ
 أ

 
  ُٓ ـــــــ ْوَق

َ
ـــــــ٢َ اهللِ، َواهلُل أ ٌْ َٚ َٟ ـــــــ ْل ٌٛ  ثَِك

ا، كأ٤ٝ٭ة ٝي٧ح ملػة أصػةثٮا، ثػ٢ ميةء، كأ٬ٮ٩٭ة ػُؿن إف ٨٦ َجٓ اجلةس أ٩٭٥ لٮ قب٤ٮا أف يُٕٮا أد٫ٛ األ الــىعٍ::   
 إ٩٭٥ حل٧٪ٕٮف الكةا٢ كي٤٧ٮف الكؤاؿ.

)كلٮ( رشَيح ٗري صةز٦ح. )قب٢( ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ل٧٤ض٭ٮؿ ٢ٕٚ الرشط. )اجلةس( ٩ةات ٚةٔػ٢ قػب٢، اإلعـزاب:   
 =ٮؿ زةف لكب٢. )ألكم١ٮا( الالـ كإٝح يف صٮاب "لٮ"، كأكمػٟ/ ٕٚػ٢ ٦ػةض )ا٣رتاب( ٦ٕٛ ك٬ٮ املٕٛٮؿ األكؿ.
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 ك٨٦ جتؿدقً ٦٪٭ة ٝٮهلي/
ـــ٫ِ  -91 ـــ٨ْ ٦َ٪ِحٌذِ ـــٌؿ ٦ِ ـــ٨ْ َٚ ٦َ ُٟ ـــ  يُٮِم

 

ـــــِي   ْٕ ـــــة يِف َ  َ٭ ُٞ ِـــــ٫ِ يُٮَاِٚ ؿٌاد ِٗ(1) 
 

 

 

 

 

٩ةٝه،  ككاك اجل٧ةٔح اق٫٧. )إذا( ّؿؼ ل٧٤كذٞج٢ ٨٦ الـ٦ةف. )ٝي٢( ٢ٕٚ ٦ةض ٦جػين ل٧٤ض٭ػٮؿ. )٬ػةدٮا(  =
كمج٤ح ٝي٢ ك٩ةات ٚة٫٤ٔ يف دم٢ صػؿ ثإًػةٚح "إذا"  ٢ٕٚ أمؿ كٚة٫٤ٔ، كمج٤ذ٭٧ة يف دم٢ رٚٓ ٩ةات ٚة٢ٔ ٣ٞي٢،

٭ػة كػرب٬ػة. )أف( ٭ة، كصٮاب الرشط دمؾكؼ، كمج٤ح الرشط إحل ح ثني أكمػٟ ٦ػٓ مؿٚٔٮ كصٮاث٫ ال دم٢ هلة ٦ٕرًت
ٟ. )كي٧٪ٕػٮا(  ة٢ٔ، كاجل٤٧ػح يف دمػ٢ ٩ىػت ػػرب أكمػ ٢ٕ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف، ككاك اجل٧ةٔحٚ  مىؽريح. )ي٤٧ٮا(ٚ 

 ٦ُٕٮؼ ىلع ي٤٧ٮا.
 ال١سري.  ٤ٕٚ٭ة مٌةرع ٦ٞرتف ثأف، ك٬ٮ ،٤ح ٤ٕٚيحٝٮهل "أف ي٤٧ٮا" ظير أيت خبرب "أكمٟ" مجالظاِد فيْ:  

٥ وةٔؽ أف ابليخ لؿص٢ ٨٦ اخلػٮارج، ك٣ػحف  - 91 (1) ابليخ أل٦يح ث٨ أيب الى٤خ، أظؽ مٕؿاء اجلة٤٬يح، كٔز
 (.=;8ص  6ذلٟ بيشء، ك٬ٮ ٨٦ مٮا٬ؽ قحجٮي٫ )ج 

ؿة ثسرس ا٣٘ني كيه ا٤ٛ٘٣ح. )يالمغة:   ٤ي٭ة.)٦٪حذ٫( امل٪يح املٮت. )ٗؿاد٫( مجٓٗ  ٞ٭ة( يىيج٭ة كيٞٓٔ   ٮٚا
يف ثٕػي ٗٛالدػ٫، كا٣٘ػؿض تنػضيٓ  ثؿاز٪ػ٨٦٫ املٮت يف احلػؿب ٣ٞؿيػت الٮٝػٮع ثػني  ٨ ٚؿَّ ٦ى  إفٌ الــىعٍ::   

 املؼةَجني ىلع اٝذعةـ أ٬ٮاؿ احلؿكب كػٮض ٦ٕة٦ٕ٭ة؛ إذ اكف املٮت كال ثؽ ٩ةزؿ ثس٢ أظؽ.
ض، كا٣ٛةٔػ٢ ًػ٧ري مػٟ. )ٚػؿ( ٕٚػ٢ ٦ػة)يٮمٟ( ٢ٕٚ مٌةرع ٩ةٝه. )٨٦( اق٥ مٮوٮؿ اق٥ يٮاإلعزاب:  

دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد إىل االق٥ املٮوٮؿ كاجل٤٧ح ال دم٢ هلة و٤ح. )٨٦ ٦٪حذ٫( اجلةر كاملضػؿكر  امكترت ٚي٫ صٮازن 
٦ذ٤ٕٜ ثػ"ٚؿ"، ك٦٪يح مٌةؼ كاهلةء مٌةؼ إحل٫. )يف ثٕي( اجلػةر كاملضػؿكر ٦ذ٤ٕػٜ ثٞػٮهل "يٮاٚٞ٭ػة" اآليت، 

ؿات ٨٦ )ٗؿاد٫( ٧ري ا٣٘ةاػت مٌػةؼ إحلػ٫. )يٮاٚٞ٭ػة(  مٌةؼ إحل٫، كبٕي مٌةؼ ٗك ؿات مٌةؼ ًك ٗك
يٮاٜٚ/ ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازا دٞؽيؿق/ ٬ٮ، كال٧ٌري ابلةرز اذلم ٬ٮ ل٤٘ةاجح ٦ٕٛٮؿ ث٫، 

 كمج٤ح يٮاٚٞ٭ة يف دم٢ ٩ىت ػرب "يٮمٟ".
 ة مٌةرع دلؿد ٨٦ )أف( ك٬ؾا ٤ٝي٢.ٝٮهل )يٮاٚٞ٭ة( ظير أَت خبرب "يٮمٟ" مج٤ح ٤ٕٚيح ٤ٕٚ٭الظاِد فيْ:  
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ـــــَؿَ ة ــــطَّلل ٠َـ َو
َ
ــــ٢ُ َقَد يِف اْ  َو٦ِْس

 
ـــ (168) ْٓ ذِي الن  ـــ ْن ٦َ

َ
ـــْؿُ) أ ـــةـَودَ  ُؿوِع وََصَج

  ْٜ ـــ ِٛ ََ ــــُؽو َو ُٜ حَيْ ِ ـــةا  الٌك
َ
ـــأ  َْن

َ
 ٠َأ

 
(169)  ْٜ ٤ِــ َٔ َػــــْؾُت َو

َ
٤ْــُخ وَأ َٕ   ٠َــــَؾا َص

( إالَّ   ػؿىبى ػ٥ى أم/ ل٥ٍ يؾ٠ٍؿ قػحجٮي٫ يًف )٠ى  جتػؿدى ػرب٬ػة ٦ػ٨ )أٍف (، كٔز
دى(، ٚي١ػٮف ال١سػريي ٚي٭ػة جتٍؿيػؽ  ، ك٬ٮى ن٩َّ٭ة ٦س٢ي )اكى ٙي أفَّ األوطَّ ػال٫ٚي املى٪ِّ

 ػرب٬ة ٨٦ )أٍف( كي٢ُّٞ اٝرتا٫٩ي ث٭ة، ٨٧ٚ جتؿيؽقً ٝٮهلي/
٤ْــُت ٦ِـ٨ْ َصــٮَاهُ يَــُؾوُب  -91 َٞ  ٠َـَؿَب ا٣

 

ــٮُب   ٌُ َٗ ــةَُم الُٮَمــةةُ/ ٬ِْ٪ــٌؽ   (1)ِظــنَي َٝ
 

 

 

ٝي٢/ إف ٬ؾا ابليخ لؿص٢ ٨٦ َيئ، كٝةؿ األػٛل/ إ٩ػ٫ ل٤لكعجػح ا٣ريبػٮيع أظػؽ ٚؿقػةف ثػين د٧ػي٥  - 91 (1)
 كمٕؿاا٭٥ املضيؽي٨.

)صٮاق( اجلٮل/ مؽة الٮصؽ. )الٮمةة( مجٓ كاش، ك٬ٮ اجل٧ػةـ الكػةيع ثةإلٚكػةد ثػني املذػٮادي٨، كاذلم المغـة:   
ث٤ُٙ، كيؿكل )ظني ٝةؿ ا٣ٕؾكؿ( ك٬ٮ الالا٥. )ٌٗٮب( وٛح ٨٦ ا٣ٌ٘ت يكذٮم ٚي٭ػة  يكذؼؿج احلؽير

 املؾ٠ؿ املؤ٩ر ٠ىجٮر.
٣ٞؽ ٝؿب ٤ٝيب أف يؾكب ٨٦ مؽة ٦ة ظ٢ ث٫ ٨٦ الٮصؽ كاحلـف، ظػني أث٤٘ػين الٮمػةة اذليػ٨ يكػٕٮف الـىعٍ::  

 ثةإلٚكةد ثحين كبني ٨٦ أظج٭ة أ٩٭ة اغًجح يلع.
٩ةٝه. )ا٤ٞ٣ت( اق٫٧. )٨٦ صٮاق( اجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "يؾكب" اآليت، أك )٠ؿب( ٢ٕٚ ٦ةض اإلعـزاب:   

٧ري ا٣٘ةات ا٣ٕةاؽ إىل ا٤ٞ٣ت مٌةؼ إحل٫. )يؾكب( ٕٚػ٢ مٌػة رع، ثٞٮهل "٠ؿب" الكةثٜ، كصٮل مٌةؼ ًك
رب دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد إىل ا٤ٞ٣ت، كاجل٤٧ح ٨٦ يؾكب كٚة٫٤ٔ يف دم٢ ٩ىت ػػ اكٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازن 

"يؾكب" الكةثٜ. )ٝةؿ( ٕٚػ٢ ٦ػةض. )الٮمػةة( ٚةٔػ٢ ٠ؿب. )ظني( ٦٪ىٮب ىلع ا٣ْؿٚيح الـ٦ة٩يح ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل/ 
ٝةؿ. )٬٪ؽ( ٦جذؽأ. )ٌٗٮب( ػربق، كمج٤ح املجذؽأ كاخلرب يف دم٢ ٩ىت ٦ٞٮؿ ا٣ٞٮؿ، كمج٤ح ٝةؿ كٚة٫٤ٔ ك٦ٕٛػٮهل يف 

 إحل٭ة.  دم٢ صؿ ثإًةٚح "ظني"
 .   ، ك٬ٮ ٠سري٨٦ أف ا دلؿدن  مٌةراعن ر أَت خبرب "٠ؿب" ٕٚالن )يؾكب( ظي ٝٮهلالظاِد فيْ:  
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ٓى ٨٦ اٝرتا٫ً٩ ث٭ة ٝٮهلي/كقي  ٧ 
92-  َّْ ْظَ ِم َقْضً  ىلَعَ ا٣

َ
ة٬َة َذُوو اْ َٞ  ٧َةَق

 

ـــة  َٕ ٌُ َٞ ْن َت
َ
ْعَ٪ةُقَ٭ــة أ

َ
 (1)َوَٝــْؽ ٠ََؿَ ــْخ أ

 

ة. ٌن رٍسي٬ة أي ٢ى ٠ى ًٞ اًء، ك٩ي ( ٚذطي الؿَّ ؿىبى  كاملن٭ٮري يًف )٠ى

 

ث٨ ٬نةـ ثػ٨ امل٘ػرية،  ابليخ أليب يـيؽ األق٤ِل، ٨٦ لك٧ح هل ي٭ضٮ ٚي٭ة إثؿا٬ي٥ ث٨ ٬نةـ ث٨ إق٧ةٔي٢ - 92 (1)
 كاىل املؽي٪ح ٨٦ ٝج٢ ٬نةـ ث٨ ٔجؽ امل٤ٟ ث٨ مؿكاف كٌلف ٝؽ ٦ؽظ٫ ٨٦ ٝج٢ ٥٤ٚ دؿ٫ٝ ٦ؽظذ٫، كل٥ ي٫ُٕ، كل٥

 يسذٙ ثةحلؿ٦ةف، ث٢ أمؿ ث٫ ٚرضب ثةلكيةط، كأكؿ ٬ؾق اللك٧ح ٝٮهل/
ـــ ُٔ ـــَؽْظُخ  ـــٌبَى ةوًٝ ؿُ ـ٦َ ـــِخ ا٣ ـــَؽى َمٌى  ل٤ٌِ٪

 
ـــــؿَََع ةَظـــــِؽيسً   ْٔ ْن َتَّتَ

َ
 ، ٤ََٚـــــ٥ْ َتْ٭٧ُـــــ٥ْ ثـَــــأ

ــــىَن   ِ٘ ــــَؿ َوا٣ ْٞ َٛ ــــِخ ا٣ ـْ ٍس َذاَٝ ــــ ـــــةاُِؾ ثُ َٞ  َ 
 

ــــــــَؿ أرْضََُع   ٬ْ ٌِ ــــــــةَم َوا يٌ
َ
ــــــــِخ اْ  وََظ٤ٌَج

٣ٕجةرة، كملة ٔرب ٔ٪٭٥ )مىخ ا٣رثل ظؽيسة( أراد أ٩٭٥ ظؽيسٮ ٔ٭ؽ ث٪٧ٕح، ١ٚىن ٨ٔ ذلٟ املٕىن ث٭ؾق امغة: ال  
ؿاع( يؿكل ثؿاءي٨ ٦٭٤٧ذني ثح٪٭٧ة ٔني ٦٭٤٧ح،  أكالن  ثة٣ٕؿكؽ ص٢ٕ ال١٪ةيح ٨٦ صجف ذلٟ اللُكـ. )ثأف درٔت

ـ ذعؿؾ، يؿيؽ أ٩٭٥ ظؽزخ هل٥ اجل٧ٕح ٦٭٤٧ح ٠ؾلٟ، ك٦ٕ٪ةق د( ثـاءي٨ ٦ٕض٧ذني ثح٪٭٧ة ٔني اعكيؿكل )دزٔت
كال د٭ل ٩ٛٮق٭٥ ل٤ُٕةء.  ثٕؽ ابلؤس كالٌيٜ، ٤ٚحف هل٥ يف ال١ؿـ ٔؿؽ زةثخ، ٚ٭٥ ال يذعؿًلٮف ل٤جؾؿ،

)٩ٞةاؾ( مجٓ ٩ٞيؾ، ث٧ٕىن اق٥ املٕٛٮؿ، يؿيؽ أف ذكم ٝؿاثح ٬ؤالء أ٩ٞؾك٥٬ ٨٦ ابلؤس كا٣ٛٞؿ. )أرضع( ٬ٮ 
)ظ٤ت ٚالف ادل٬ؿ أمُؿق(، يؿيؽكف ذاؽ ظ٤ٮق كمؿق.  /مجٓ رضع، كا٣ٕجةرة ٦أػٮذة ٨٦ ٝٮؿ ا٣ٕؿب

ثٛذط  -( ٥٬ األٝةرب ٨٦ ص٭ح ا٣جكةء. )قضالن األظالـ( أوعةب ا٣ٕٞٮؿ، كيؿكل )ذكك األرظةـ( ك )ذكك
ادللٮ ٦ة داـ ٚي٭ة ٦ةء ٤ٝيال اكف ٦ة ٚي٭ة ٨٦ املةء أك ٠سريا، كمج٫ٕ قضةؿ، ٚإف ل٥ يس٨ ٚي٭ة ٦ةء  -ٚك١ٮف 

ثٛذط ا٣٘ني املٕض٧ح كق١ٮف الؿاء امل٭٤٧ح، كًلؾلٟ  -قض٢، ك"ا٣٘ؿب"  /. كال يٞةؿ ظيجبؾأوال ٚيه دلٮ ال ٗري
٦س٢ الكض٢، يؿيؽ أف اذلم ٦٪ع٫ ذكك أرظةـ ٬ؤالء إية٥٬ يشء ٠سري لٮ  -ثٛذط اذلاؿ املٕض٧ح  -"اذل٩ٮب" 

كإف ٠رث ٦ة ثأيؽي٭٥ كزع ىلع اجلةس مجيٕة لٮقٕ٭٥ كًلٛة٥٬، كل١٪٭٥ ٝٮـ خبالء ذكك أزؿة كأ٩ة٩يح، ٚال ْيٮدكف 
 كزاد ٨ٔ ظةصذ٭٥.

إف ٬ؾق ا٣ٕؿكؽ ا٣يت ٦ؽظذ٭ة ٚؿددين إ٧٩ة يه ٔؿكؽ ٤ّخ يف الرض كابلؤس ظػىت أ٩ٞػؾ٬ة ذكك أرظة٦٭ػة الــىعٍ::   
 كيٞىؽ ثؾكم أرظة٦٭ة ثين مؿكاف. ثٕؽ أف أكم١خ أف د٧ٮت،

٧ري ا٣٘ةاجح ٦ٕٛٮهل األكؿ. )ذكك( ٚة٢ٔ اإلعـزاب:    قىق، كذكك مٌةؼ. ك)األظػالـ( )قٞة٬ة( قىق/ ٢ٕٚ ٦ةض، ًك
 )قضال( ٦ٕٛٮؿ زةف لكىق. )ىلع ا٧ْ٣ة( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ بكٞة٬ة. مٌةؼ إحل٫.

)كٝؽ( الٮاك كاك احلةؿ، ٝؽ/ ظؿؼ حتٞيٜ. )٠ؿبخ( ٠ؿب/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، كاتلةء دةء اتلأ٩يػر. )أٔ٪ةٝ٭ػة( أٔ٪ػةؽ  
ٕػة( ٕٚػ٢ مٌػةرع ظػؾٚخ ٦٪ػ٫ إظػؽل اق٥ ٠ؿب، كأٔ٪ةؽ مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. )أف( مىؽريح. )دُٞ

دٞػؽيؿق/ "يه" يٕػٮد إىل  اؽ، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚيػ٫ صػٮازن اتلةءي٨ كأو٫٤ دذُٕٞة ٦٪ىٮب ثأف، كاأل٣ٙ لإلَال
 أٔ٪ةؽ، كاجل٤٧ح يف دم٢ ٩ىت ػرب ٠ؿب، كاجل٤٧ح ٨٦ ٠ؿب كاق٧٭ة كػرب٬ة يف دم٢ ٩ىت ظةؿ.

 . ٦ٞرت٩ة ثأف ك٬ٮ ٤ٝي٢ مٌةراعن  ٕٚالن دُٕٞة( ظير أَت خبرب "٠ؿب"  ٝٮهل )أفالظاِد فيْ:  
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كًع كى  ك٦ٕىنى ٝٮهل ) ي ٍٓ ًذم الرشُّ ٍف ٦ى
ى
دىٍؿؾي أ جىةكى كًع يًف  صى ة دؿَّ ىلعى الرشُّ (  أفَّ ٦ى

ا٢ًٕٛ٣ ال ْيٮزي اٝرتافي ػربقً ثػ)أٍف( ملة ثح٪٫ي كبنيى )أٍف( ٨٦ امل٪ىةٚةًة؛ ألفَّ املٞىٮدى 
ٜي  أ الكةا ٟى حنٮ )أنٍنى ك ث٫ً احلةؿ، ك)أٍف( لالقذٞجةًؿ، كذل ٮ، (1)حيؽي ٔي يٍؽه يىٍؽ ٜى زى ًٛ َى ، كى

 ٍ٪ ؾى حى ػى
ى
، كىأ ٥َّي ٕى٢ى يىذلكى ا(كىصى ؾى ٕى٢ي ٠ى ٍٛ ٜى حى ٤ً ٔى ، كى ٥ي ًْ(2). 

 
 

 

 

  لإلث٢ ٣ترسع، كالكةاٜ ٬ٮ اذلم يكٮٝ٭ة.٘يٌن يي  أمٍ  /حيؽك (1)
 أف ػرب إٔٚةؿ املٞةربح ثة٣جكجح إىل اٝرتا٩٭ة ثأف كجتؿد٬ة أربٕح  أٝكةـ/ ة ذ٠ؿق اجلة٥ّذعى٢ ممي (2)

 ٦ة ْيت اٝرتا٫٩ ك٬ٮ ظؿل كاػ٤ٮ٣ٜ. .1
 ٦ة ْيت جتؿدق ك٬ٮ إٔٚةؿ الرشكع. .2
 ٤٘ت اٝرتا٫٩ ك٬ٮ ٔىس ك أكمٟ.٦ة ي .3
 ٦ة ي٤٘ت جتؿدق ك٬ٮ اكد كًلؿب. .4
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ـــــَم  ْوَم
َ
ِْ ــــةرًَِع  ٌَ ٤٧ََٮُا ُم ْٕ ــــَذ  وَاْق

 
ُ َوزَاُدوا مٮِمــــــــَم  (171) ـْ  َوَ َد ال َ ـــــــ

(؛ ٚإ٫َّ٩ ٝؽ اقذ٢٧ٕى ٦٪٭٧ة   ٟى كٍمى
ى
، كىأ دى ، إاًلَّ )اكى ا ابلةًب ال دذرصؼي إٔٚةؿي ٬ؾى

، حنٮ ٝٮهل دٕةىل/  ةًٔؿ/ [6;]احلش/  (1)﴾ېئ  ېئ﴿املٌةرعي  كٝٮؿ النَّ

ُٟ ٨ْ٦َ َٚــــٌؿ ٨ْ٦ِ ٦َ٪ِحٌذِـــ٫ِ    91] (2)يُٮِمــــ
  ٢ٍ٧ يٍكػذٕى ًِ املٌػةرًع كلػ٥ٍ ت  ث٤ٛػ

( إًالَّ ٟي ٥ى األو٧يعُّ ن٫َّ٩ ل٥ يكػذ٢٧ٕ )ييٮًمػ كٔز
، ث٢ٍ ٍٝؽ ظىكى اخل٤ي٢ي اقذ٧ٕةؿى املػةيض، كٝػٍؽ  ًِ املةيًض ك٣حفى جبيؽو ( ث٤ٛ ٟى كٍمى

ى
)أ

ًٕؿ، ٠ٞٮ  هًل/كردى يف النِّ
ــ١ُْٮا ْوَم

َ َْ َاَب  ــّت  ــةُس ا٣ ــب٢َِ انلٌ ــْٮ ُق َ  َول
 

ـٮْا  ُٕ ٮْا َوي٧ََْ٪ ْن ق٤٧ََـ 
َ
  89] (3)إِذَا قِل٢َ ٬َةدُٮْا أ

  / ًٙ ٝىػ٢َّ اقػذ٧ٕةؿي املػةيًض، كٝػٮؿي املىػ٪ِّ ٥ٍٕ٩ ال١سريي ٚي٭ة اقذ٧ٕةؿي املٌػةرًع كى
(  ٦ٕ٪ىة ة اقذ٧ٕةؿي ا ق)كىزىاديكا مٮًمػاكى ٌن ( ٠ٞٮهًل/ ا٣ٛة٢ًٔ ٨٦ًٍ  ق٥ً ن٫َّ٩ي ٍٝؽ كردى أي ٟى كٍمى

ى
 )أ

ـــــٮدَ  -93 ُٕ ْن َت
َ
ـــــَ٪ة أ ًُ ْر

َ
ـــــ١ٌَح أ ــة  َع٧ُٮِم ــة َقَجةثَ ــحِف وُُظٮًم ِ ٩

َ
ــَ َم اْ  (4)ِػ

 

)يسةدكف(/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ثثجٮت اجلٮف، كالٮاك/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ اق٥ يسةد. يكُٮف/ ٢ٕٚ  اإلعـزاب:  (1)
 مٌةرع مؿٚٮع ثثجٮت اجلٮف، كالٮاك/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف دم٢ ٩ىت ػرب يسةد.

 . ٦يجء املٌةرع ٨٦ "اكد"، ممة يؽؿ ىلع أ٩٭ة ٦ذرصٚح اله:وجْ االستد 
 ألكمٟ.  مٌةراعن ، كدم٢ النة٬ؽ ٚي٫ ٬٪ة ٝٮهل )يٮمٟ( ظير اقذ٢٧ٕ ٕٚالن ةٝؽ قجٜ رشظ٫ ٝؿيجن  (2)
، كاالقتن٭ةد ث٫ ٬٭٪ة ٣ٞػٮهل )أكمػ١ٮا( ظيػر اقػذ٢٧ٕ ا٣ٕٛػ٢ املػةيض، كٚيػ٫ رد ىلع ةٝؽ قجٜ رشظ٫ ٝؿيجن  (3)

ر أ٩سؿا اقذ٧ٕةؿ ا٢ٕٛ٣ املةيض كوي٘ح املٌةرع املجين ل٧٤ض٭ٮؿ، ىلع ٦ػة ظػاكق اثػ٨ األو٧يع كأيب يلع ظي
 ٦ةلٟ ٔ٪٭٧ة.

 ٬ؾا ابليخ أليب ق٭٥ اهلؾيل، كبٕؽق ٝٮهل/ - 93 (4)
مِ  َ َِ ـــــــ ـــــــَؽ ا٣ْ ْٕ ْرِض َ 

َ َْ ـــــــٮِظُل يِف ا  َودُ
 

ثـَــــــةـَواَل ُتْجِىـــــــ  ـــــــنْيُ عِلـــــــ٫ِ َِكَ َٕ  ُؿ ا٣ْ
، كٝؽ ًج٫ُ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء ث٥ٌ الٮاك ىلع أ٩ػ٫ ةة( ٝٛؿا ػةحلن . )كظٮمن ملؤانفا ؽى ٍٕ بى  /)ػالؼ األ٩حف( أمالمغة:   

ج٫ُ آػؿكف ثٛذط الٮاك ىلع أ٫٩ وٛح  مجٓ كظل، كالٮظل/ وٛح منج٭ح، دٞٮؿ/ أرض كظل، دؿيؽ ػةحلح، ًك
 = ٝةؿ اث٨ ٦٪ْٮر يف ال٤كةف/ )احلجةب ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب/ اذلم ٣حف ٚي٫ أظؽ( أ٬. /٠ىجٮر. )يجةثة(



 

123 

  

) ٟى كٍمى
ى
٢٧ًٍٕ  كٍٝؽ ينٕؿي ختىيى٫ي )أ يٍكػذى ٠ًؿ ن٫َّ٩ لػ٥ٍ ي اقػ٥ي ا٣ٛةٔػ٢ً ٦ػ٨  ثةذلِّ

ًٕؿ، ٠ ، ث٢ٍ ٍٝؽ كردى اقذ٧ٕةهلي يف النِّ ٟى دى(، ك٣حفى ٠ؾل  ٞٮهًل/)اكى
ـــِي  -94 ـــْٮَم الؿَّللَصـــةِم، َوإ٩ٌِ ًو يَ

َ
ُمـــٮُت أ

َ
 أ

 

٩َــة َقاِــؽُ  
َ
لً٪ــة لَــَؿ٨ٌ٬ْ ثِــةذٌلِي أ ِٞ  (1)يَ

 

 

م١ح( ػرب ٦ٞؽـ ك٬ٮ اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ أكمٟ، كحيذةج إىل اق٥ كػرب، كاق٫٧ ًػ٧ري مكػترت ٚيػ٫. )٧ٚٮاإلعزاب:   =
٪ة( أرض/ ٦جذؽأ مؤػؿ، كأرض مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحلػ٫. )أف( مىػؽريح. )دٕػٮد( ٕٚػ٢ مٌػةرع  )أًر

يٕٮد إىل أرض. )ػالؼ( ٦٪ىٮب ىلع ا٣ْؿٚيح،  "يه"٦٪ىٮب ثأف، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازا دٞؽيؿق/ 
ك٩ةوج٫ "دٕٮد" كػالؼ مٌةؼ. ك)األ٩حف( مٌةؼ إحل٫. )كظٮمة( ظةؿ ٨٦ ال٧ٌري املكترت يف دٕػٮد، كٝػٮهل 
)يجةثة( ظةؿ زة٩يح، كٝي٢/ دأكيؽ أل٫٩ ث٧ٕ٪ةق، كٝي٢/ ٦ُٕٮؼ ٤ٔي٫ حبؿؼ ُٔٙ ٦ٞؽر، كأف ك٦ة دػ٤خ ٤ٔي٫ 

 يف دأكي٢ مىؽر ػرب مٮمٟ.
 . ٢ٔ ٨٦ أكمٟٝٮهل )٧ٚٮم١ح( ظير اقذ٢٧ٕ اق٥ ا٣ٛةالظاِد فيْ:  

، ك٬ٮ ٨٦ ٝىيؽة هل َٮي٤ح يٞٮهلة يف رزةء ٔجؽ - ٔـةسريِّ املٕؿكؼ ثسي - ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ سريِّ ٬ؾا ابليخ ل١ي  - 94 (1)
 أ٦ري املؤ٦٪ني ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ اخل٤يٛح األمٮم ا٣ٕةدؿ، كٝج٢ ثيخ النة٬ؽ ٝٮهل/ كادلا٣ٕـيـ ث٨ مؿكاف 

ـــ ـــنْيِ َع َٕ ـــ٨َ ا٣ ـــة٣َْخ ٦ِ ـــْؽ َق ـــؽُت َوَٝ ةٌ َو ِ  رْبَ
 

ــــــة٩ِؽُ   َٔ ــــــ٢َ  ْقَج
َ
ـــــة وَأ  َقـــــَ٭ة ََع٩ـِــــٌؽ ٦ِْ٪َ٭

ـــــَ٭ة  ُٔ ــــْ٭ٌٮ ُدُمٮ ــــنْيُ َق َٕ ــــة َوا٣ ـــــُخ ثَِ٭  َِٝؾي
 

ـــــــ٨ِ َزااـِـــــؽُ   ْٛ ـــــــَٮّاُر٬َة يِف ثَــــــةا٨ِِ اِ  ُٔ  َو
ـــَ    ـَؿِ) اذُ ـــ ـــ٥ْ ُقْذ ـــ٢ِ ل ـــْخ ل١ُْ٤ِْع ـــإِْن دُِؿَ  َٚ 

 
ـــــ  ـــــَؿاوِدُ ـَوتَْن ـــــة امل ـــــة َظْسَعَسْذَ٭  ؿى إَِذا ٦َ

٭ة اع٩ؽ( يٞةؿ/ ٔؿؽ اع٩ؽ، إذا قةؿ ٥٤ٚ يسؽ يؿٝأ؛ كقب٢ اث٨ ٔجةس ٨ٔ املكذعةًح ٚٞةؿ/ إ٫٩ )قالمغة:   
٭ة( قة٠٪ح حل٪ح. )ٔٮار٬ة( ٝؾا٬ة. )ترشل( د٤ط.  ٔؿؽ اع٩ؽ. )ٝؾيخ ث٭ة( أوةثين ا٣ٞؾل بكبج٭ة. )ق٭ٮ دمٔٮ

. )أىس( ظـ٩ة كمؽة )ظسعسذ٭ة( ظؿًلذ٭ة. )املؿاكد( مجٓ مؿكد ثـ٩ح ٦٪رب ك٬ٮ ٦ة حي٢٧ ث٫ ال١ع٢ إىل ا٣ٕني
ٓ ثٕي٪٫"، كيىع٫ٛ مجةٔح ثةلـام كاحلةء امل٭٤٧ح. ح. )الؿصةـ( ثةلؿاء امل٭٤٧ح امل١كٮرة كاجلي٥ "مًٮ  لٔٮ

٦ٕٛٮؿ ألص٫٤، كْيػٮز أف دٞؽيؿق/ أ٩ة. )أىس(  ةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبن )أمٮت( ٢ٕٚ مٌةاإلعـزاب:   
 ك٩ةوج٫. ىٮب ىلع ا٣ْؿٚيح الـ٦ة٩يح،ثذٞؽيؿ/ "آقية" أم ظـي٪ة. )يٮـ( ٦٪ يسٮف ظةالن 

"أمٮت" كيٮـ مٌةؼ. ك)الؿصةـ( مٌةؼ إحل٫. )كإ٩ين( إف/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت، كاحلةء اقػ٧٭ة. )يٞي٪ػة( ٦ٕٛػٮؿ  
٤ُ٦ٜ ٢ٕٛ٣ دمؾكؼ دٞؽيؿق/ "أك٨ٝ يٞي٪ة". )لؿ٨٬( الالـ مؤًلؽة، كر٨٬/ ػرب إف )ثػةذلم( صػةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕػٜ 

ربق، كاجل٤٧ح ال دم٢ هلة وػ٤ح املٮوػٮؿ، كا٣ٕةاػؽ إىل املٮوػٮؿ ًػ٧ري دمػؾكؼ ثػ"ر٨٬". )أ٩ة( ٦جذؽأ. )اكاؽ( ػ
٦٪ىٮب ث٢ٕٛ دمؾكؼ دٞٓ مج٤ذ٫ يف دم٢ ٩ىت ػربا لاكاؽ ٨٦ ظير ٩ٞىة٫٩، كاق٫٧ ٧ًري مكترت ٚي٫، كدٞؽيؿ 

 اللُكـ/ )ثةذلم أ٩ة اكاؽ أ٣ٞةق(، ٦سال.
ظير اقذ٢٧ٕ النةٔؿ اق٥ ا٣ٛة٢ٔ ٦ػ٨ "اكد"  ،ٝٮهل )اكاؽ( ث٭٧ـة ثٕؽ أ٣ٙ ٚة٢ٔ ٦٪٤ٞجح ٨ٔ كاكالظـاِد فيـْ:    

٨٦ اجلعةة، كٝي٢/ إف الىػٮاب يف الؿكايػح "اكثػؽ" ثةبلػةء  ةلنةرح ا٣ٕال٦ح، كٝؽ دجٓ ٚي٫ ٝٮ٦ن ٬ؾا دٮصي٫ الكـ ا
 املٮظؽة ٨٦ املاكثؽة، ٚال مة٬ؽ ٚي٫.
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ا ال١ذةًب. ا يًف ٗرًي ٬ؾى ٙي ٬ؾى  كٍٝؽ ذ٠ؿى املى٪ِّ

ا ابلةًب لػ٥ٍ يػؿٍد  ( ٨ٍ٦ إٔٚةًؿ ٬ؾى ٟى كٍمى
ى
دى، كىأ ًٙ أفَّ ٗريى )اكى ـي املى٪ِّ كأٚ٭٥ى الك

؛ ٚعػىكى وػةظتي ٦٪٫ي املٌةرعي كال  ٟى اق٥ي ا٣ٛةٔػ٢ً، كظػىكى ٗػريقي ػػالؼى ذلػ
( ٝةلٮا/ ٔىسى يٕيًس ٚ٭ػٮ  ٔىىسى اإل٩ىةًؼ اقذ٧ٕةؿى املٌةرًع كاق٥ً ا٣ٛة٢ًٔ ٨٦ )

.) ٕى٢ى (، كظىكى ال١كةيًئ مٌةرعى )صى ٜى ًٛ َى ، كظىكى اجلٮ٬ؿمُّ مٌةرعى )  اعسو
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 َٔ ـؿِدْ  َس(ـ ََْٕؽ ) ٌـْؽ يَ  ٝ)ٟ وَْمـ
َ
( )أ َٜ  )اْػ٤َْٮ٣َـ

 
ــىًن  (171) ــ ِٗ ِ ــؽ ـث ِٞ ــةٍن ُٚ ــ٨ْ زَ ــ٢َ( َع َٕ ْٛ ْن َق

َ
 )أ

 
. ( ثأ٩َّ٭ة تكذ٢٧ٕي ٩ةٝىحن كدة٦حن ٟى كٍمى

ى
، كىأ ٜى ، كىاٍػ٤ىٍٮ٣ى ٔىىسى  أم/ اػذىٍخ )

ة اتلَّة٦حي ٚيًه املك٪ؽةي إىل )أٍف( كا٣ٕٛػ٢ً، حنػٮ  ٜى ذ٠ؿ٬ة، كأ٦َّ ة اجلَّةٝىحي ٍٚٞؽ قج ٚأ٦َّ
ٍف 
ى
ٜى أ ـى، كىاٍػ٤ىٍٮ٣ى ٮ ٞي ٍف حى

ى
ٔىىسى أ ٓو ) ًٓ رٚػ ( ٚػ)أٍف( كا٢ٕٛ٣ يف مًٮ ٢ى ٕى ٍٛ ٍف حى

ى
ٟى أ كٍمى

ى
يًت، كىأ

ٍ
يىأ

ًم ٬ٮ ػرب٬ة. ( كاقذ٘٪ٍخ ث٫ً ٨ٔ امل٪ىٮًب اذلَّ ٟى كٍمى
ى
، كىأ ٜى ، كاٍػ٤ىٍٮ٣ى ٔىىسى  ٚة٢ٔ )

٫ي ث٫ً؛ ٚإٍف كحلػ٫ي حنػٮ  ٕي ٍذ م ثٕؽى )أٍف( اق٥ه ّة٬ؿه يىطُّ رى ً ا إذىا ل٥ٍ ي٢ً ا٢ٕٛ٣ى اذلَّ ك٬ؾى
ـى  ٮ ٞي ٍف حى

ى
ٔىىسى أ ً الٌنػ٤ىٍٮبني إىل ن٩َّػ٫ ْيػتي أٍف يسػٮفى  ) (  ٚؾ٬تى األقذةذي أثٮ يلعى يٍؽه زى

(، كيه  ٔىىسى ٬ة ٚةٔػ٢ه ٣ػػ) ػة ثٕػؽى م ثٕؽى )أٍف( ٚػ)أٍف( ك٦ى ً ا٣ْة٬ؿي مؿٚٮاعن ثة٢ًٕٛ٣ اذلَّ
ػة ذ٠ػؿقي النػ٤ٮبنيي  ـً ٦ى ، كال ػربى هلة، كذ٬تى املربدي كالكريايًفُّ كا٣ٛةريًسُّ إىل جتػٮي حه دة٦َّ

ـً  (  كجتٮي ٔىىسى م ثٕؽى )أٍف( مؿٚػٮاعن ثػػ) ً ة ثٕؽى ا٢ًٕٛ٣ اذلَّ / أٍف يسٮفى ٦ى ، ك٬ٮى كص٫و آػؿو
ًم  ـى ىلع االق٥ً، كا٣ٕٛػ٢ي اذلَّ ؽَّ ٞى (، كتى ٔىىسى ًٓ ٩ىتو ثػ)  يف مًٮ

ة هلة، ك)أٍف( كا٢ٕٛ٣ي اق٧ن
ؿى ػ أل ( كصةزى ٔٮدقي ٤ٔي٫ً ػ كإٍف دػأػَّ ٔىىسى ٩َّػ٫ ثٕؽى )أٍف( ٚة٫٤ٔي ٧ًريه يٕٮدي ىلع ٚة٢ًٔ )

ـه يف اجلِّيًح.  ٦ٞؽ
ًٓ كاتلأ٩يًر؛ ٚذٞٮؿ  ىلع ٦ؾ٬ًت  -كدْ٭ؿي ٚةاؽةي ٬ؾا اخلالًؼ يف اتلث٪يًح كاجل٧

ٔى  -ٗرًي الن٤ٮبنًي  اًف، كى يٍؽى ـٍ ة ال ٮ٦ى ٞي ٍف حى
ى
ٔىىسى أ ٔى ػ) ، ك كفى يٍؽي َـّ ٮا ال ٮمي ٞي ٍف حى

ى
ٍف ػىسى أ

ى
ىسى أ

( ٚذأيًت ث٧ٌريو يف ا٢ًٕٛ٣؛  اتي ٨٧ٍى الً٭٪ٍؽى
ٞي ْة٬ؿى ٣حفى مؿٚٮاعن ث٫ً، ث٢ٍ ٬ٮ مؿٚٮعه ألفَّ ا٣حى

ٔى  اًف، كى يٍؽى َـّ ـى ال ٮ ٞي ٍف حى
ى
ٔىىسى أ ( / ى رأم الن٤ٮبنًي ْيتي أٍف دٞٮؿى ( كىلعى ٔىىسى ٍف ػثػ)

ى
ىسى أ

ٓى  ذى ؛ أل٫َّ٩ رى  دأيًت يف ا٢ًٕٛ٣ ث٧ٌريو
( ٚالى اتي ـى الً٭٪ٍؽى ٮ ٞي ٍف تى

ى
ٔىىسى أ ، كى كفى يٍؽي َـّ ـى ال ٮ ٞي حى

قي. م ثٕؽى ً  ا٣ْة٬ؿى اذلَّ
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ــ َٔ ــؿَّللَدْن ) ــ٧َؿَاـوََص ٌْ ْٓ ُم ــ و اْرَع
َ
 َس( أ

 
ــــْؽ ُذ٠ِــــؿَا (172) ـــة َٝ ـــة إَِذا اْقـــ٥ٌ َقْج٤ََ٭  ثَِ٭

 
ـى ٤ٔي٭ة اق٥ه  ا ابلةًب ثأ٩َّ٭ة إذىا دٞؽَّ ( ٨٦ ثني قةاًؿ إٔٚةًؿ ٬ؾى ٔىىسى أم/ اػذىٍخ )

، ك٬ؾقً ٣٘حي د٧ي٥و  ًٜ ةث ؿى ٚي٭ة ٧ًريه يٕٮدي ىلع االق٥ً الكَّ ٧ى ٌٍ ، كصةزى جتؿيؽ٬ة صةزى أٍف يي
ـى(؛ ًٕٚل ٣ً٘ح د٧ي٥و  ٮ ٞي ٍف حى

ى
ٔىىسى أ يٍؽه  ٟى حنٮ )زى ٧رًي، ك٬ؾقً ٣٘حي احلضةًز، كذل ٌَّ ٨ٔ ال

ـى( يف ٍف يٞٮ
ى
( ٧ًريه مكترته يٕٮدي ىلع )زيؽ( ك )أ ٔىىسى ًٓ ٩ىتو  يسٮفي يف ) مًٮ

ٓو ث ًٓ رٚ ـى( يف مًٮ ٮ ٞي ٍف حى
ى
( ك)أ ٔىىسى ، كىلع ٣ً٘ح احلضةًز ال ٧ًريى يف )  ."ٔىىسى "ػثٕىسى

ًٓ كاتلأ٩يًر؛ ٚذٞٮؿ ػ ىلع ٣ً٘ح د٧ي٥و ػ/ )٬٪ؽ  ٟى يف اتلث٪يًح كاجل٧ كدْ٭ؿي ٚةاؽةي ذل
افي  ٮا، كالً٭٪ٍؽى ٮمي ٞي ٍٮا أٍف حى فى ٔكى كى يٍؽي ـى ة، كال ٮ٦ى ٞي ٍف ي

ى
يىة أ كى ٔى اًف  يٍؽى َـّ ٔكخ أف دٞٮـ، كال

نٍيى أفٍ  كى ٔى اتي  ة، كالًٍ٭٪ؽى ٮ٦ى ذىة أٍف دٞى كى (  كدٞٮؿ ػ ىلع ٔى ٨٧ٍى ٞي  ٣ً٘ح احلضةًز ػ/ )٬ً٪ٍؽه حى
فٍ 
ى
ٔىىسى أ كفى  يٍؽي ـىٌ ٍ ال ة،  كى ٮ٦ى ٞي ٍف حى

ى
ٔىىسى أ اًف  يٍؽى َـّ ٍ ال ـى، كى ٍٮ ٞي ٍف تى

ى
ٔىىسى أ

اًف   ٮا، كىالً٭٪ٍؽى ٍٮمى ٞي حى
.) ٨٧ٍى ٞي ٍف حى

ى
ٔىىسى أ اتي  ة، كىالً٭٪ٍؽى ٍٮ٦ى ٞي ٍف تى

ى
 ٔىىسى أ

ا ابلةًب ٚيضتي اإل٧ًةري  ( ٨٦ إٔٚةًؿ ٬ؾى ٔىىسى ٗىريي ) ة  اًف كىأ٦َّ يٍػؽى ـٌ ٚي٫ً؛ ٚذٞػٮؿ/ )ال
ةًف(  كالى  ٧ى ْي ٍ٪ ٕىالى حى ػةًف( ٧٠ػة  صى ٧ى ْي ٍ٪ ػ٢ى حى ٕى اًف صى يٍػؽى َـّ ٮؿ/ )ال ٞي ْيٮزي دؿؾي اإل٧ًةًر؛ ٚالى د

ة(. ٍٮ٦ى ٞي ٍف حى
ى
ٔىىسى أ اًف  يٍؽى َـّ ٮؿ/ )ال ٞي  د
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ـذَْط وَا١َْ٣ْكــ َٛ ــني ٦ِــ٨ْ ـوَا٣ْ ـْ يِف الكَّلل ِصـ
َ
 َؿ أ

 
ــ (173) َٞ ــلُْخ( وَا٩ْذِ َك َٔ ــٮِ ) ــذْطِ َصْ َٛ ــ٨ْ  ة ا٣  ُزِم

 
 ) ػيٍخي ٔىكى ، حنٮ ) ، ك٬ٮ ملذلك٥و ًٓ ٚ ٮعه ل٤ؿَّ ( ٧ًريه مًٮ ٔىىسى أم/ إذىا ادَّى٢ى ثػ)
 ، ( أك ٣٘ةاجةتو َّ حٍتي كى ٔى حٍذي٥ٍ، كى كى ٔى ة، كى حٍذيػ٧ى كى ٔى يًٍخ، كى كى ٔى ، ك يٍخى كى ٔى ، حنٮ ) أك ملؼةَتو

( صةزى ٠رسي ًقح٪٭ة كٚذع٭ة، نٍيى ٔىكى  ٩ حنٮ )
ى
/ كا٣ٛذطي أم٭ٍؿ، كٝؿأ ٓه ڇ    تُم  َعِسي   ڇ  ﴿ةٚ

ي [66]دم٧ؽ/  (1)﴾ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ رٍسً الكِّ   ،٨ً ػثًسى
ى
٭ة. كٝؿأ  ابلةٝٮفى ثٛذعى

 
 

 

 

 ٝؿأ ٩ةٚٓ ا٢ٕٛ٣ ٔكحذ٥ ثسرس الك٨، كٝؿأ ابلةٝٮف ثٛذع٭ة. (1)
حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، ٢٬/ ظؿؼ اقذٛ٭ةـ. )ٔكحذ٥(/ ٢ٕٚ ٦ةض صة٦ؽ، كاتلةء/ ٧ًري يف دمػ٢  )ٚ٭٢(/ ا٣ٛةء/ اإلعـزاب:  

كاملي٥/ ل٤ض٧ٓ. )إف(/ ظؿؼ رشط صةزـ. )دٮحلذ٥(/ ٢ٕٚ ٦ػةض ٦جػين ىلع الكػ١ٮف، كاتلػةء/  رٚٓ اق٥ ٔىس،
ؾكؼ ؿط دمػكصٮاب الن ،ؿطػكا٢ٕٛ٣ دٮحلذ٥/ يف دم٢ صــ ٢ٕٚ الن ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاملي٥/ ل٤ض٧ٓ.

(/ ظؿؼ مىؽرم ك٩ىت. )دٛكؽكا(/ ٢ٕٚ مٌػةرع دٞؽيؿق ٕٚكةز٥، كمج٤ح الرشط كصٮاث٫ أرتاًيح. )أفٍ 
ال٦ح ٩ىج٫ ظؾؼ اجلٮف، كالٮاك/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاأل٣ٙ ٚةرٝح، كاجل٤٧ػح ا٤ٕٛ٣يػح  ٦٪ىٮب ثأف ٔك

ؿاب، كاملىؽر املؤكؿ ٨٦ أفٍ  يف دمػ٢  -اإلٚكةد /كدٞؽيؿق-٬ة ك٦ة ثٕؽ و٤ح املٮوٮؿ احلؿيف ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل
 ٩ىت ػرب ل٢ٕٛ٤ ٔىس اجلةٝه. )يف األرض(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ دٛكؽكا.

إذا أق٪ؽت إىل "دةء" ا٣ٛة٢ٔ املذعؿًلػح أك إىل "٩ػٮف" ا٣جكػٮة، أك إىل  "ٔىس"أ٫٩ ْيٮز ٠رس قني  وص٫ االقذؽالُم/ 
 ."٩ة" ادلا٣ح ىلع ا٣ٛة٤ٔني
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 اـــإن وأخىاثه

 
ــــ٢ْ  َٕ ٌن، يَلْــــَخ، ٣َِكــــ٨ٌ، ٣َ

َ
 إِلٌن، أ

 
 

ـــ٢ْ  (174) ــ٨ْ َع٧َ ِــَمَن ٦ِ ــة ٣ ــُف ٦َ ١ْ َٔ ٌن 
َ
ــأ ٠َ 

 َّلل  
َ
 ٠َــــإٌن َزْيـــًؽا ََع٣ِـــــ٥ٌ ثـــــــأ

 
ــــ٨ِ ٠ُــ (175) ْ٘ ًِ ٌء، َو٣َِكــ٨ٌ اْ َ٪ـــ٫ُ ُذو  ْٙ  ـ

 / ٍك٥ي اثلَّةيًن ٨٦ احلؿكًؼ اجلَّةقؼًح لالثذؽاًء؛ كيه قذحي أظؿؼو ًٞ ا ٬ٮ ا٣  ٬ؾى
 ) ٍى )أفَّ ، ٚأقٞ ٬ة قحجٮي٫ مخكحن ؽَّ ، ٔك ٕى٢َّ ، ك٣ى ٍخى ، كحلى ، ك٣ىًس٨َّ فَّ

ى
أ ، كًلى فَّ

ى
، كأ إًفَّ

 
ٍ
( امل١كٮرة، ٧٠ة قيأ ؛ ألفَّ أو٤٭ة )إفَّ  يت.املٛذٮظحى

( لالقذؽراًؾ،  ( ا٣تنبي٫، ك)٣س٨َّ ( اتلٮًليؽ، ك٦ٕىن )٠أفَّ فَّ
ى
، كأ ك٦ٕىن )ًإفَّ

ِِّّ كاتل٧َّينِّ أفَّ  ِِّّ كاإلمٛةًؽ، كا٣ٛؿؽي ثني ا٣رتَّ ( ل٤رتَّ ٕى٢َّ ، ك)٣ى ( ل٤ذ٧َّينِّ ٍخى ك)حلى
( كيًف ٗرًي امل٧س٨ً، حنٮ/ ) ا ٝىةا٥ًه يٍؽن ٍخى زى ٍخى اتل٧َّين يسٮفي يف امل٧س٨ً، حنٮ/ )حلى حلى

ٕى٢َّ  ة( ، كأفَّ ا٣رتِِّّ ال يسٮفي إاًلَّ يف امل٧س٨ً، ٚىالى دٞٮؿ/ )٣ى ٮدي يىٍٮ٦ن ٕي جىةبى حى النَّ
ٕيٮدي(، كا٣ٛؿؽي ثنيى ا٣رتِِّّ كاإلٍمٛةؽ أفَّ ا٣رتِِّّ يسٮفي يف املعجٮًب،  جىةبى حى النَّ

ٕى٢َّ  ي٪ىة(  كاإلمٛةؽي يف امل١ؿكقً حنٮ/ )٣ى ٕى٢َّ اهللى يىؿمٍحى ـي(. حنٮ/ )٣ى ؽي ٍٞ كَّ حى ٕىؽي  ا٣
ٓي اخلربى  ، كدؿٚ ( ٚذ٪ىتي االق٥ى فى  ؛ك٬ؾق احلؿكؼي د٢٧ٕي ١ٔفى ٢ً٧ٔ )اكى
، كذ٬تى  ـءي٨ً، ك٬ؾا ٦ؾ٬تي ابلرصينيى (، ٚيه اعم٤حه يف اجل ا ٝىةا٥ًه يٍؽن حنٮ/ )إًفَّ زى

فى هل ًم اكى  ٝج٢ى ال١ٮٚيٮفى إىل ن٩َّ٭ة ال ٢٧ٔى هلة يف اخلرًب، كإ٧َّ٩ة ٬ٮ ثةؽو ىلع ر٫ًٕٚ اذلَّ
( ك٬ٮ ػربي املجذؽأ.  دػٮًؿ )إًفَّ
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ــــــــــَت إاٌل يِف اذٌل  تِل  يَوَراِع َذا ا٣ٌّتْ
 

ـــِؾي (176) َ اذَ ـْ ــ ــة َ  ْو ٬َُ٪
َ
ــة أ ــَخ عِلَ٭  ََكَْل

ا ابلةًب كدأػريي اخلػرًب، إاًلَّ إذىا اكفى اخلػربي ّؿٚنػة أك   ـي دٞؽي٥ي االق٥ً يف ٬ؾى أم/ ي٤ـ
ـي   دأػريقي، كحتخى ٬ؾا ٝك٧ةًف/  صةر ا كدلؿكرنا؛ ٚإ٫َّ٩ ال ي٤ـ

 /ػرٍيى ابلىػًؾم(  أظؽ٧َ٬ة ٍػخى ًذي٭ػة دى ن٫َّ٩ ْيٮزي دٞؽي٧ػ٫ي كدػأػريقي، كذلػٟ حنػٮ/ )حلى
رٍيى ابلىًؾم(  أم/ الٮٝط، ٚيضٮزي دٞؽي٥ي )ٚي٭ػة، ك٬٪ىػة( ىلع )ٗػري(  أك ٪ىة دى ٍخى ٬ي )حلى

ة ٔ٪٭ة.  كدأػري٧٬ى
 / ٍخى يًف  واثلٌة ، حنٮ/ )حلى ػةًظجى٭ة( ٚػالى ْيػٮزي دػأػريي )يف  ن٫َّ٩ ْيتي دٞؽي٫٧ي اًر وى ادلَّ

. ة كردجحن ْن  ٦ذأػؿو ٣ٛ
ى ٧ريي ىلعى ٌَّ اًر( خلالَّ يٕٮدى ال  ادلَّ

، حنٮ/ )إًفَّ  ا اكفى ٗريى ّؿؼو كال دلؿكرو
كال ْيٮزي دٞؽي٥ي ٧ٕ٦ٮًؿ اخلرًب ىلع االق٥ً إذى

) ا آًك٢ه يٍؽن ٟى زى ةمى ٕى َى ( ٚالى ْيٮزي )إًفَّ  ٟى ةمى ٕى َى ا آًك٢ه  يٍؽن ا إٍف اكفى امل٧ٕٮؿي ّؿٚنػة أك   زى كًلؾى
( ٚال ْيٮزي دٞؽي٥ي امل٧ٕٮًؿ  ؾى ٪ٍؽى ًٔ ةلًفه  (  أك )صى ٟى ٜه ثً ازً ا كى يٍؽن صةر ا كدلؿكرنا، حنٮ/ )إًفَّ زى
( كأصػةزقي  ػةلًفه ا صى يٍػؽن ؾى زى ٪ٍػؽى ًٔ ( أك )إًفَّ  ٜه ا كىازًػ يٍػؽن ٟى زى ىلع االق٥ً؛ ٚال دٞٮؿ/ )إًفَّ ثًػ

 ثٌٕ٭٥ٍ، كص٢ٕى ٦٪٫ي ٝٮهلي/
ُجَّللَ٭ـــة -95 ِِ ـــإٌِن  ـــَ  د٤ََْعـــِي عِلَ٭ـــة، َٚ ٤ْـِت َصـ٥  ثََ ث٤ُِـ٫ْ   َٚ َٞ َػةَ) ُمَىةُب ا٣

َ
 (1)أ

 

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيا٣ىت ابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ  - 95 (1)
أم/ ال د٧٤ين كال دٕؾ٣ين. )ص٥( ٠سري، ْٔي٥. )ثالث٫٤( أم كقةكق٫، ك٬ػٮ  -٨٦ ثةب ٚذط  -)ال د٤عين( المغة:  

 مجٓ ث٤جةؿ، ك٬ٮ احلـف كامذ٘ةؿ ابلةؿ.
٥٤ يف رشح مٮا٬ؽ قحجٮي٫/ )يٞٮؿ ال د٧٤ين يف ظت ٬ؾق املؿأة ٚٞؽ أويتالـىعٍ::   ٤ٝيب ث٭ة، كاقذٮىل  ٝةؿ اأٔل

 ٤ٔي٫ ظج٭ة، ٚة٣ٕؾؿ ال يرصٚين ٔ٪٭ة( ا٬.
ال٦ح صـ٦ػ٫ ظػؾؼ ظػؿؼ ا٣ٕاإلعـزاب:    ٤ػح، )ٚال( ٩ة٬يح. )د٤عين( د٤ط/ ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ثال اجلة٬يح، ٔك

 دٞؽيؿق/ أ٩خ، كاجلٮف ل٤ٮٝةيح، كاحلةء ٦ٕٛٮؿ ث٫. ةكٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبن 
. )ٚإف( ا٣ٛةء د٤ٕي٤يح، إف/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت )حبج٭ػة( اجلػةر كاملضػؿكر )ٚي٭ة( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثذ٤عين 

٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "مىةب" اآليت، كظت مٌةؼ، ك٬ة/ ٧ًري ا٣٘ةاجح مٌةؼ إحلػ٫. )أػػةؾ( أػػة/ اقػ٥ إف، كأػػة 
مٌةؼ كالاكؼ مٌةؼ إحل٫. )مىةب( ػرب إف، كمىةب مٌةؼ. ك)ا٤ٞ٣ت( مٌةؼ إحل٫. )ص٥( ػػرب زػةف 

ػ٧ري ا٣٘ةاػت ا٣ٕةاػؽ إىل إلف. )ثالث٫٤( ثالث ٢/ ٚة٢ٔ ٣ػ"ص٥"، مؿٚٮع ثةل٧ٌح ا٣ْة٬ؿة، كبالثػ٢ مٌػةؼ ًك
 = "أػةؾ" مٌةؼ إحل٫، ٦جين ىلع الك١ٮف يف دم٢ صؿ.
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ـَ )إٌِن( اْعـــَذْط لَِكـــؽَّلل َمْىـــَؽرِ   َو٧ْ٬َـــ
 

ــــَٮى ذَاَ) ا٠ْ مَ  (177) ــــٌؽ٬َة َوِ  ِق ـــــَك  ؿِك
/ كصٮبي ا٣ٛذًط، ككصٮبي ال١رًس، كصٮازي األمؿي٨ً   ( هلة زالزحي أظٮاؿو  .)إفَّ

ًٓ مؿٚٮًع ٢ٕٚو  ا كٍٕٝخ يف مًٮ
ة إذى ، ٧٠ى رىٍت ث٧ىؽرو ؽِّ

، (1)ٚيضتي ٚذع٭ة إذىا ٝي
  ) ٟى ٝىػةا٥ًه ٩َّػ

ى
ٍٚػخى ن ؿى ٔى ، أك ٦٪ىٮب٫ًً، حنػٮ/ ) ٟى ( أم/ ٝيةمي ٟى ٝىةا٥ًه َّ٩

ى
ًٍٕضجييًن ن حنٮ/ )حي

( أم/ ٦ػ٨  ٟى ٝىػةا٥ًه َّ٩
ى
ًضجٍخي ٨ٍ٦ً ن ٔى ، حنٮ/ ) ًٓ دلؿكًر ظؿؼو ، أك يًف مًٮ ٟي أم/ ٝيةم

رً ٝ ٍىؽى ؽِّ مى / " لًكى ٬ة" كل٥ ي٢ٞ/ " لكؽ ٦ٛؿد مكؽ٬ة " أل٫٩ (2)يةمٟ، كإ٧َّ٩ة ٝةؿى ؽَّ كى مى
(، ٚ٭ػؾقً ْيػتي  ا إ٫َّ٩ًي ٝىةا٥ًه يٍؽن ٪ى٪ٍخي زى ّى ٝؽ يكؽ املٛؿد مكؽ٬ة كْيت ٠رس٬ة، حنٮ/ )
ري  ًٓ املٕٛٮًؿ اثلَّةين، ك٣سػ٨ٍ ال دٞػؽَّ ٬ة ٦ٛؿده؛ أل٩َّ٭ة يف مًٮ ٠رسي٬ة كإٍف قؽَّ مكؽَّ

(.ثة ٫ي ا ًريىة٦ى يٍؽن ٪ى٪ٍخي زى ّى  ملىؽًر؛ إٍذ ال يىطُّ )
/ كصٮبنة، أك صٮازنا، ىلع  ٚإٍف ل٥ ْيٍت دٞؽيؿ٬ة ث٧ىؽرو ل٥ٍ ْيٍت ٚذع٭ة، ث٢ٍ دسرسي

 ،  وحتَخ ٬َؾا ٝك٧ةِن/ ٦ة قججنيي
 كصٮبي ال١رًس.  أظُؽ٧َ٬ة/
 صٮازي ا٣ٛذًط كال١رًس؛ ٚأمةرى إىل كصٮًب ال١رًس ثٞٮهًل/ واثلٌة /

 

 

دٞؽي٥ ٧ٕ٦ٮؿ ػرب )إف( ك٬ٮ ٝٮهل "حبج٭ة" ىلع اق٧٭ة ك٬ٮ ٝٮهل "أػةؾ" كػرب٬ة ك٬ٮ ٝػٮهل "مىػةب الظاِد فيـْ:     =
ت حبج٭ة( ٚٞؽـ اجلةر كاملضؿكر ىلع االقػ٥، كٚىػ٢ ثػ٫ ثػني إف ا٤ٞ٣ت" كأو٢ اللُكـ )إف أػةؾ مىةب ا٤ٞ٣

 كاق٧٭ة، ٦ٓ ثٞةء االق٥ ٦ٞؽ٦ة ىلع اخلرب، كإصةزة ٬ؾا ٬ٮ ٦ة رآق قحجٮي٫ ميغ اجلعةة.
ٓ ا٣ٛة٢ٔ اكملسػةؿ اذلم ذ٠ػؿق، ك٦٪ػ٫ ٝػٮهل دٕػةىل/  (1) م٢٧ ٝٮؿ النةرح )مؿٚٮع ٢ٕٚ( ٦ة إذا كٕٝخ أف يف مًٮ

ػٓ اجلةاػت ٔػ٨ [95]ا٣ٕ٪١جٮت/  ﴾ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴿ ، أم/ أك ل٥ يسٛ٭٥ إ٩ـاجلة، ك٦ة إذا كٕٝػخ يف مًٮ
 ، أم/ ٢ٝ أكيح إيل اقذ٧ةع ٩ٛؿ ٨٦ اجل٨.[5]اجل٨/  ﴾ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ﴿ا٣ٛة٢ٔ، حنٮ ٝٮهل دٕةىل/ 

إف اكف  ٬ة( املٛذٮظح ك٧ٕ٦ٮحل٭ة، ٬ٮ مىؽر ػربٝٮؿ اجلة٥ّ )لكؽ مىؽر( املؿاد ث٫/ املىؽر املجكجٟ ٨٦ )أفٌ  (2)
ٞن  ؿين أ٩ٟ دلذ٭ؽ( يسػٮف ػا، ٚ٪عٮ )يكإىل اق٧٭ة، إذا اكف صة٦ؽن  ةة إىل اق٧٭ة، كمىؽر اكف مٌةٚن ة مٌةٚن منذ

 (.ا( يسٮف اتلٞؽيؿ )يرسين ٠ٮ٩ٟ أقؽن اتلٞؽيؿ )يرسين اصذ٭ةدؾ(، كحنٮ )يرسين أ٩ٟ أقؽ
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ـــ٫ْ رِسْ يِف ااِل ـ٠ْــَٚة ــْؽءِ ِو٤َـ ــَؽا، َوِ  ثَ  ثْذِ
 

ـــــ٫ْ  (178) ــــنٍي ٤٧ِ١ْ٦َُ ــــُر )إٌِن( يِل٧َِ  وََظْل
ــ٢ْ   ــْخ حَمَ ْو َظ٤ٌ

َ
ْٮُِم، أ َٞ ــة٣ ِ ــْخ ث ْو ُظ١َِل

َ
 أ
 

ـــــ٢ْ  (179) ٦َ
َ
ـــــ٫ُ َوإِ َّلل ُذو أ ْردُ ـُ ــــةٍُم، ٠َ  َظ

ـــةـَوَ َك   َٞ ـ٤َّلل ُٔ ــ٢ٍ  ْٕ ـــِؽ ِٚ ْٕ  ُؿوا ٨ْ٦ِ َ 
 

ــــة٣ٌ ِم  (181) ـــَ  ثِـ و ُت ـــ٫ُ ذَلُ ــــ٥ْ إ٩ٌِ َ٤ ْٔ  َق
 

  / ٓو  ٚؾ٠ؿى ن٫َّ٩ ْيتي ال١رسي يف قذًح مٮاً

 /كالى  اٌْوُم ) ا ٝىػةا٥ًه يٍؽن ( اثذؽاء، أم/ يف أكؿ اللُكـ، حنٮ/ )إًفَّ زى إذىا كٍٕٝخ )إفَّ
٪ٍػًؽم( ثىػ٢ٍ ْيػتي  ًٔ ػ٢ه  ًً ٟى ٚىة ٩َّػ

ى
/ )ن ، ٚالى دٞػٮؿي ْيٮزي كٝٮعي املٛذٮظًح اثذؽاءن

؛ ٚذ ٭٥ االثذؽاءى ث٭ة.اتلَّأػريي ٌي (  كأصةزى ثٕ ٢ه ًً ٟى ٚىة َّ٩
ى
٪ًٍؽم ن ًٔ ( /  ٞٮؿي

 / ك٦٪٫ ٝٮهلي دٕةىل/  اثلٌة ،) م إ٫َّ٩ًي ٝىةا٥ًه ً
ةءى اذلَّ ( وؽر و٤ح، حنٮ/ )صى ٓى )إفَّ أٍف دٞ

 .[:;]ا٣ٞىه/  (1)﴾ۓ  ۓ  ﮲    ﮳  ﮴   ﮵  ﮶﴿

 /ـ، حنٮ/ )كىاهللً  اثلٌة٣ـر ٓى صٮاثنة ل٤ٞك٥ً كيف ػرب٬ة الالَّ ( أٍف دٞ ػةا٥ًه ٞى ا ٣ى يٍػؽن  إًفَّ زى
. ٟى ـي ىلع ذل  كقيأيًت اللُك

 /ٓٝةؿ دٕػةىل/  الؿٌاث ) ا ٝىةا٥ًه يٍؽن ٓى يف مج٤حو دم١يحو ثة٣ٞٮًؿ، حنٮ/ )ٝي٤ٍخي إًفَّ زى أٍف دٞ

 

ٕػ٢ ٦ػةض ٦جػين ىلعاإلعـزاب:   (1) ج٤٭ة، آدح٪ػةق/ٚ   الكػ١ٮف الدىػةهل ث٪ػة ادلا٣ػح ىلع اجل٧ةٔػح )كآدح٪ةق(/ الٮاك/ حبكت ٦ةٝ 
ة٢ٔ، كاهلةء/ ٧ًري يف دم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ أكؿ.  ا٣ٛة٤ٔني، ك٩ة/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓٚ 

)٨٦ ال١٪ٮز(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ آدح٪ة. )٦ة(/ اق٥ مٮوٮؿ يف دم٢ ٩ىت ٦ٕٛػٮؿ ثػ٫ زػةف ل٤ٕٛػ٢  
٧ًري يف دم٢ صؿ مٌةؼ  كاهلةء/ ٪ىٮب ك٬ٮ مٌةؼ،آدح٪ة. )إف(/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت. )٦ٛةحت٫(/ اق٥ إف ٦

ـظ٤ٞح، د٪ٮء/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازا دٞػؽيؿق يه،  إحل٫. )تل٪ٮء(/ الالـ يه الالـ امل
ؿاب.  كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف دم٢ رٚٓ ػرب إلف، كمج٤ح إف ٦ٓ ٧ٕ٦ٮحل٭ة و٤ح املٮوٮؿ ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل

٭ة ثٕؽ ٦ة املٮوٮ٣ح. ة إفٌ أف ٧٬ـوجْ االستداله:    ٝؽ ٠رست ٬٪ة لٮٝٔٮ
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ٟى ث٫ً ػ ث٢ٍ أصؿمى ا٣ٞٮؿي دلؿل ا٣ْػ٨ِّ [74]مؿي٥/  (1)﴾ڈ  ژ     ژ  ڑ﴿ ، ٚإٍف ل٥ٍ حتي
فَّ 
ى
ٍٮؿي أ ٞي تى

ى
. ػ ٚذعٍخ، حنٮ/ )أ ُّ٨ ْي تى

ى
(  أم/ أ ا ٝىةا٥ًه يٍؽن  زى

 /ك٦٪ػ٫  اخلةِمف ) ٢و مى
ى
إيًنِّ ذيٍك أ ًٓ احلةًؿ، ٠ٞٮهًل/ )زيٍردي٫ي كى ٓى يًف مج٤حو يف مًٮ أٍف دٞ

 (2)﴾ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ﴿ ٝػػٮهلي دٕػػةىل/

ةًٔؿ/ ،[9]األ٩ٛةؿ/   كٝٮؿ النَّ
ْوُُ٭٧َة -96

َ
ـــــأ ـــــةِ  َواَل َق َل َُ ْع

َ
ـــــة أ ــــــَؿٌِل إاٌِل   ٦َ ــــــةِصـِي ٠َ  (3) َوإِ َّلل حَلَ

 

)ٝةؿ(/ ٢ٕٚ ٦ةض، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازا دٞؽيؿق/ ٬ٮ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اقتب٪ةٚيح ال دمػ٢ هلػة اإلعـزاب:   (1)
ؿاب. )إين(/ إف ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت، كاحلةء/ ٧ًري يف دم٢ ٩ىت اق٥ إف. )ٔجػؽ(/ ػػرب إف مؿٚػٮع  ٨٦ اإٔل

 ِ اجلال٣ح، مٌةؼ إحل٫ دلؿكر، كاجل٤٧ح ٨٦ إف ك٧ٕ٦ٮحل٭ة يف دم٢ ٩ىت ٦ٞٮؿ ا٣ٞٮؿ. ك٬ٮ مٌةؼ. )اهلل(/ ٣ٛ
ٝؽ ٠رست كصٮبة ثٕؽ ا٢ٕٛ٣ ٝةؿ؛ أل٩٭ة ٦ٓ ٧ٕ٦ٮحل٭ة اق٧٭ة كػرب٬ة دم١يػح ث٭ػؾا  أف ٧٬ـة إفٌ وجـْ االسـتداله:    

 ٦ٕ٪ة٬ة. ما٣ٞٮؿ، كاملعيك ثة٣ٞٮؿ ال يسٮف إال مج٤ح أك ٦ة يؤد
ؼ/ ظؿؼ تنبي٫ كصؿ، ٦ة/ ظؿؼ مىؽرم. )أػؿصٟ(/ ٢ٕٚ ٦ػةض، كالػاكؼ/ ًػ٧ري يف )٧٠ة(/ الاكاإلعـزاب:   (2)

دم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫. )ربٟ(/ ٚة٢ٔ مؿٚٮع، ك٬ٮ مٌةؼ، كالاكؼ/ ٧ًري يف دم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫، كاملىؽر 
املؤكؿ ٨٦ ٦ة ك٦ة ثٕؽ٬ة يف دم٢ صؿ ثةلاكؼ، كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٧عؾكؼ وٛح ملىؽر دمػؾكؼ يٞػٓ 

٦س٢ زجٮت إػؿاج ربٟ إيةؾ ٨٦ ثحذٟ ك٬ػ٥ اكر٬ػٮف، كمج٤ػح  ةاأل٩ٛةؿ زةثذح هلل زجٮدن  اوٞؽيؿ/٤ُ٦ٞةن، ك ٦ٕٛٮالن 
ػؿاب.)٨٦ ثحذػٟ(/ صػةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕٞػةف ثة٣ٕٛػ٢  أػؿصٟ ربٟ و٤ح املٮوٮؿ احلؿيف ال دم٢ هلػة ٦ػ٨ اإٔل

٦ذ٤ٕٞػةف ثة٣ٕٛػ٢ مٌةؼ، كالاكؼ/ ٧ًري يف دم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫. )ثػةحلٜ(/ صػةر كدلػؿكر  /كبيخ "أػؿصٟ"
. )كإف(/ الٮاك/ كاك احلةؿ، إف/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت. )ٚؿيٞة(/ اق٥ إف ٦٪ىػٮب. )٦ػ٨ املػؤ٦٪ني(/ صػةر "أػؿصٟ"

ال٦ػح رٕٚػ٫ كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثىٛح دمؾكٚح أيٌة. )لاكر٬ٮف(/ الالـ الـ االثذؽاء، اكر٬ٮف/ ػرب إف مؿٚٮع ٔك
 االق٥ املٛؿد، كمج٤ح إف ٦ٓ ٧ٕ٦ٮحل٭ة يف دم٢ ٩ىػت الٮاك؛ أل٫٩ مجٓ ٦ؾ٠ؿ قةل٥ كاجلٮف ٔٮض ٨ٔ اتل٪ٮي٨ يف

 كالؿاثٍ ٬٪ة ٬ٮ الٮاك ٍٚٞ. ،﴾ک﴿ظةؿ ٨٦ اكؼ اخلُةب يف ٝٮهل دٕةىل 
٭ة يف أكؿ اجل٤٧ح احلةحلح املٞؿك٩ح ثةلٮاك.وجْ االستداله:    أف ٧٬ـة إف ٝؽ ٠رست كصٮبة لٮٝٔٮ
احلةؿ ٬ٮ اإلٚػؿاد؛ ألف أف املٛذٮظػح دػؤكؿ ٦ػٓ ٦ػة ل٥ دٛذط اهل٧ـة يف وؽر مج٤ح احلةؿ كإف اكف األو٢ يف  دذ٧ح/ 

 كرشط احلةؿ اتل٪١ري؛ كذلا ٠رسك٬ة. ثٕؽ٬ة ث٧ىؽر ٦ٛؿد ٦ٕؿٚح،
سريِّ ٔـة–ث٨ ٔجؽ الؿمح٨  سريِّ ابليخ ل١ي  - 96 (3) ، ٨٦ ٝىيؽة هل ي٧ؽح ٚي٭ة ٔجؽ امل٤ٟ ثػ٨ مػؿكاف -املٕؿكؼ ثسي

 ة ٝٮهل/ث٨ احلس٥ كأػةق ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ مؿكاف، كأكؿ ٬ؾق ا٣ٞىيؽ
= 
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 /ٔي  الٌكةدس ٓى ثٕؽى ٢ٕٚو ٨ٍ٦ً إٔٚةًؿ ا٤ٞ٣ٮًب كٍٝؽ  ، حنػٮ/ ٤ِّ أٍف دٞ ـً ٜ ٔ٪٭ػة ثػةلالَّ
(  ٚػإٍف لػ٥ٍ يسػ٨ٍ يف  ا يف ثػةًب )ّػ٨َّ (  كقججنيي ٬ػؾى ةا٥ًه ٞى ا ٣ى يٍؽن ٧ٍ٤ًخي إًفَّ زى ٔى (

ا ٝىةاً  يٍؽن فَّ زى
ى
٧ٍ٤ًخي أ ٔى ـي ٚذعٍخ، حنٮ/ ) (.ػرب٬ة الالَّ  ٥ه

 
ُ
، وأ ُٙ َٓ يُت ٠رُس )إٌن( ٚل٭ة/ ٬ؾا ٦ة ذ٠ؿهُ املى٪َّلل  ورَد ٤ٔل٫ِ ا٫ٌ٩ ٩َٞه مٮاً

 /ك٦٪ػ٫  اٌْوُم .) ا ٝىػةا٥ًه يٍػؽن  إًفَّ زى
الى
ى
إذىا كٍٕٝخ ثٕؽى )أال( االقذٛذةظيح، حنػٮ/ )أ

 .[57]ابلٞؿة/  (1)﴾ڭ   ڭ  ڭ  ڭ﴿  ٝٮهل دٕةىل/
 

ـــــة = ٤َُجَ٭ ُْ ـــــةَت ٦َ ـــــ٤ٍَْل إِْذ َٚ َٟ َق ـــــ  َدْع َعْ٪
 

ــــ٥ِ   ــــِي احَلَك ــــ٨ْ ثَ ٦ِ َٟ ــــ ــــْؿ َػ٤ِل٤َْل  واْذ٠ُ
)٤ُ٦ج٭ة( ْيٮز أف يسٮف ٬٭٪ة مىؽرا ٦ي٧ية ث٧ٕىن ا٤ُ٣ت، كْيٮز أف يسٮف اق٥ ز٦ةف ث٧ٕىن كٝػخ المغة:   

اهل٧ـة منؽدة الالـ، كركايػح أيب  ىلع أ٩٭ة أداة اقتس٪ةء م١كٮرة $ا٤ُ٣ت، كاثلةين أٝؿب إال ركايح قحجٮي٫ 
كركايػػح قػػحجٮي٫ أٔػػؿؼ كأمػػ٭ؿ   ا٣ٕجةس املربد ثٛذط اهل٧ـة كختٛيٙ الالـ ىلع أ٩٭ة أداة اقذٛذةح،

ـق ٨٦ ثةب رضب الـىعٍ:: كأو٤ط ٨٦ ص٭ح  ـق حيض  إذا ٦٪٫ٕ كًل٫ٛ. -)ظةصـم( أم ٦ة٩يع، كدٞٮؿ/ ظض
ٙ االزجني ٚة٢ٔ، كاجلٮف ل٤ٮٝةيح، كاحلػةء ٦ٕٛػٮؿ أكؿ، / ٢ٕٚ ٦ةض، كأ٣ٯ)٦ة( ٩ةٚيح. )أُٔيةين( أُٔاإلعزاب:  

٦ة أُٔيةين محبة. )كال( الٮاك اعَٛح، ال/ ٩ةٚيػح. )قػأتل٭٧ة( ٕٚػ٢ كٚةٔػ٢  اوٞؽيؿ/كاملٕٛٮؿ اثلةين دمؾكؼ، ك
كدٞؽيؿق اكلكةثٜ. )إال( أداة اقتس٪ةء، كاملكػتسىن ٦٪ػ٫ دمػؾكؼ، أم/ ٦ػة ك٦ٕٛٮؿ أكؿ، كاملٕٛٮؿ اثلةين دمؾكؼ، 

إف/ ظػؿؼ دٮًليػؽ ك٩ىػت، كاحلػةء اقػ٧٭ة.   كال قأتل٭٧ة يف ظة٣ح ٨٦ األظٮاؿ. )كإين( الٮاك كاك احلةؿ،أُٔيةين
)حلةصـم( الالـ ل٤ذأكيؽ، ظةصـ/ ػرب إف، كظةصـ مٌةؼ كيةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫، ٨٦ إًةٚح اق٥ ا٣ٛةٔػ٢ 

٤ح إف كاقػ٧٭ة كػرب٬ػة يف إىل ٦ٕٛٮهل. )٠ؿَل( ٠ؿـ/ٚة٢ٔ حبةصـ، كًلؿـ مٌةؼ كيةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫، كمج
دم٢ ٩ىت ظةؿ، ك٬ؾق احلةؿ يف املٕىن مكتس٪ةة ٨٦ ٧ٔٮـ األظٮاؿ، كًلأ٫٩ ٝػةؿ/ ٦ػة أُٔيػةين كال قػأتل٭٧ة يف 

 ظة٣ح إال ٬ؾق.
ٝٮهل )إال كإين...إ٣غ( ظير صةءت ٧٬ـة )إف( م١كٮرة أل٩٭ة كٕٝخ مٮٝٓ احلةؿ، كز٧خ قجت آػؿ الظاِد فيْ:  

٥٤ )جيف ٬ؾق ا٣ٕجةرة يٮصت ٠رس ٬ (/ )النة٬ؽ ٚيػ٫ 6;8ص  5 ٧ـة )إف( ك٬ٮ اٝرتاف ػرب٬ة ثةلالـ، كٝةؿ اأٔل
٠رس إف، دلػٮؿ الالـ يف ػرب٬ة؛ كأل٩٭ة كإٝح مٮٝٓ اجل٤٧ح اجلةاجح ٨ٔ احلةؿ، كلٮ ظؾؼ الالـ ل٥ دسػ٨ إال 

  ٬.ام١كٮرة ذللٟ( 
 يف دم٢ ٩ىت اقػ٥ إف. )٬ػ٥(/ )أال(/ ظؿؼ اقذٛذةح. )إ٩٭٥(/ إف ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت، ك٥٬/ ٧ًرياإلعـزاب:   (1)

٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٦جذؽأ. )الكٛ٭ةء(/ ػرب مؿٚٮع، كاجل٤٧ح االق٧يح يف دم٢ ػرب إف، كمج٤ح إ٩٭٥ ٥٬ الكػٛ٭ةء 
ؿاب.  = اثذؽاايح ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل
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 / (، حنٮ/ )اصٍ  اثلٌة (.إذىا كٍٕٝخ ثٕؽى )ظيري ةلًفه ا صى يٍؽن يٍري إًفَّ زى  ٤ًٍف ظى

 /اثلٌة٣ر .) يٍؽه إ٫َّ٩ًي ٝىةا٥ًه ، حنٮ/ )زى  إذىا كٍٕٝخ يف مج٤حو يه ػربه ٨ٔ اق٥ً ٔنيو
؛ دلػٮهلػة حتػخى ٝػٮهًل/ )ٚىة٠ًٍكػ ًٓ ٍؿ يًف ػكال يؿدي ٤ٔي٫ً يشءه ٨٦ ٬ًؾق املٮاًػ

ؿى مج٤حو ٦ج رًسىٍت ل١ٮ٩٭ة أكَّ ا(؛ ألفَّ ٬ؾقً إ٧َّ٩ة ٠ي و ث٭ة.االثًٍذؽى  ذؽأ
 

 

 

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿إف كٕٝخ يف اثذؽاء اللُكـ ظٞيٞح ٠ٞػٮهل دٕػةىل/  ةأف ٧٬ـة إف دسرس كصٮبن وجـْ االسـتداله:     =

٭ة [5]ا٣ٞؽر/  ﴾ٻ   يف اثذػؽاء الػلُكـ  أك ظ٧١ة ٧٠ة يف ٬ؾا النة٬ؽ، ٚٞؽ ٠رست اهل٧ـة يف ٝٮهل / إ٩٭٥؛ لٮٝٔٮ
٭ة ثٕؽ أال االقذٛذةظيح ا٣يت لٮ ل٥ يبذؽأ ث٭ة اللُكـ لىط اثذؽاء اللُكـ ثؽك٩٭ة يف ٗري ا٣ٞػؿآف  ظ٧١ة أم لٮٝٔٮ

 ال١ؿي٥ ٨٦ ٗري أف يٛكؽ املٕىن.
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ْو ََٝكـــــــ٥ِ 
َ
ــــَؽ إَِذا َُٚضــــــــةَءٍة أ ْٕ  ث

 
ـــــنِي ٧ُِ٩ــــــٰ ال (181) ـــــَؽهُ ثِٮِْصَ٭ ْٕ  الَم َ 

ـــؿِدُ   ٌُ ـَا، َوَذا َق ـــة  اَ ـــ ـــِٮ  َٚ ْٓ د٤ِْ ـــ ٦َ 
 

مْحَـــُؽ( (182)
َ
ـــْٮُِم إِ َّلل أ َٞ ُ ا٣ ـْ   يِف َصـــٮِ )َػـــ

 
 

( كًلرسي٬ة إذىا كٍٕٝخ ثٕؽى  إًذىا إذىا ا٣ٛضةايحً  يٕين ن٫َّ٩ي ْيٮزي ٚذطي )إفَّ
ؿىٍصخي ٚى ، حنٮ )ػى

(. ك٦ػ٨  ، كاتلٞؽيؿ/ )ػؿصخي ٚإذىا زيػؽه ٝػةا٥ه ( ٨٧ٚى ٠رسى٬ة ص٤ٕ٭ة مج٤حن ا ٝىةا٥ًه يٍؽن إًفَّ زى
ـي  ةايح، كاتلٞؽيؿ )ٚإذىا ٝيػة ضى ٛي  ػربقي إذىا ا٣

ه
ٓى و٤ذ٭ة مىؽرنا، ك٬ٮ ٦جذؽأ ٚذع٭ة ص٤ٕى٭ة ٦

، كْيٮزي  ـي زيؽو (  أم/ ٚيًف احلرضًة ٝية ؿىٍصخي  زيؽو أٍف يسٮفى اخلربي دمؾكٚنة، كاتلٞؽيؿي )ػى
ـي زيؽو مٮصٮده(، كممة صةءى ثةلٮص٭نًي ٝٮهلي/  ٚىإذىا ٝية

َرى َزْيًؽا  -97
َ
 َقـلَّللًؽا -٧َ٠َة قِْلـ٢َ -َوُ ْ٪ُخ أ

 

ـــةزِمِ   ـــة وَال٤ٌَ٭ َٛ َٞ ـــُؽ ا٣ ـــ٫ُ َعْج ٌ٩
َ
 (1)إَِذا ا

 

٨ٍ ٠رس٬ة ص٤ٕ٭ة مج٤حن  ( كًلرس٬ة؛ ٧ٚى / )إذىا ٬ٮى ريكًمى ثٛذًط )أفَّ ، كاتلٞؽيؿي مكذأ٩ٛحن
ةثٞةًف،  ، كيف ػربًق الٮص٭ةًف الكَّ

ن
٨ى ٚذع٭ة ص٤ٕ٭ة مىؽرنا ٦جذؽأ (، ك٦ى ـً ة كال٤٭ةز ٛى ٔجؽي ا٣ٞ

إًذىا 
ى اثلَّةين )ٚى ، كىلعى ( أم/ ٚيًف احلرضًة ٔجٮديذ٫ي جيٮًديذي٫ي إًذىا خي

ًؿ )ٚى كاتلٞؽيؿي ىلع األكَّ
 

(/ )كق٧ٕخ رصػال 5 6;8ؽ قحجٮي٫ ا٣يت ل٥ يجكجٮ٬ة، كٝةؿ قحجٮي٫ ٝج٢ أف يجنؽق )٬ؾا ابليخ ٨٦ مٮا٬ - 97 (1)
 ٨٦ ا٣ٕؿب يجنؽ ٬ؾا ابليخ ٧٠ة أػربؾ ث٫( أ٬.

ـام  -)ال٤٭ةزـ( مجٓ هلـ٦ح المغة:   كيه َؿؼ احل٤ٞٮـ، كيٞةؿ/ يه ٥ْٔ ٩ةدئ حتخ األذف،  -ثسرس الالـ كال
ٓ كٝٮهل )ٔجؽ ا٣ٞٛة كال٤٭ةزـ( ٠٪ةيح ٨ٔ اخلكح كا ٓ الىٛٓ، كال٤٭ـ٦ح مًٮ دل٩ةءة كاذل٣ح؛ كذلٟ ألف ا٣ٞٛة مًٮ

ٕني ٦٪٫ ادٌط لٟ أ٫٩ يرضب ىلع ٝٛةق كهلـ٦ذ٫، ك٣حف أظؽ يرضب ىلع  ال١٤ـ، ٚأ٩خ إذا ٩ْؿت إىل ٬ؾي٨ املًٮ
 ٝٛةق كهلـ٦ذ٫ ٗري ا٣ٕجؽ، ٚذٕؿؼ ٨٦ ذلٟ ٔجٮديذ٫ كذتل٫ كد٩ةءد٫.

 ٚإذا ٬ٮ ذحل٢ ػكحف ال قيةدة هل كال رشؼ. ٧٠ة ٝي٢ يل ٔ٪٫، ا٠٪خ أ٨ّ زيؽا قيؽن الـىعٍ::  
٢ٕٚ مٌةرع،  -)٠٪خ( اكف/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، كاتلةء اق٫٧ )أرل( ثـ٩ح املجين ل٧٤ض٭ٮؿ ك٦ٕ٪ةق أ٨ّ اإلعزاب:  

كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبة دٞؽيؿق/ أ٩ة. )زيؽا( ٦ٕٛٮهل األكؿ. )٧٠ة( الاكؼ صةرة، ك٦ة/ مىؽريح. )ٝي٢( 
ك٦ة املىؽريح ٦ٓ ٦ؽػٮهلة يف دأكي٢ مىػؽر دلػؿكر ثػةلاكؼ/ أم ٠ٞػٮؿ اجلػةس،  ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ل٧٤ض٭ٮؿ

ّ٪ةن مٮاٚٞةن ٝٮؿ اجلػةس.  اوٞؽيؿ/ككاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ٩ٕخ ملىؽر دمؾكؼ يٞٓ ٦ٕٛٮالن ٤ُ٦ٞةن، 
)إ٩ػ٫(  يػح.( ٦ٕٛٮؿ زةف ألرل، كاجل٤٧ح ٨٦ )أرل( كٚة٤ٔ٭ة ك٦ٕٛٮحل٭ة يف دم٢ ٩ىت ػرب اكف. )إذا( ٚضةاا)قيؽن 

جؽ مٌػةؼ. ك)ا٣ٞٛػة( مٌػةؼ إحلػ٫. )كال٤٭ػةزـ(  إف/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت، كاهلةء اق٫٧. )ٔجؽ( ػرب إف، ٔك
 ٦ُٕٮؼ ىلع ا٣ٞٛة.

 .٣ٛذط كال١رسٝٮهل )إذا أ٫٩( ظير صةز يف ٧٬ـة "إف" االظاِد فيْ:  
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ةه(. ٮدى ٮٍصي ذي٫ي مى جيٮًدحى  خي

ا ْيٮزي  ـ، حنػٮ  كًلؾى ، ك٣ػحفى يًف ػرب٬ػة الػالَّ ( كًلرس٬ة إذىا كٍٕٝخ صٮابى ٝك٥و ٚذطي )إفَّ
( ثة٣ٛذًط كال١رًس، كٍٝؽ ريكًمى ثة٣ٛذًط كال١رًس ٝٮهلي/ ا ٝىةا٥ًه فَّ زىيٍؽن

ى
ٍٛخي أ ٤ى  )ظى

ـــــ -98 ِى َٞ ـــــَؽ ا٣ َٕ ْٞ ـــــِؽٌن ٦َ ُٕ ْٞ  َّلٰل ـَوَ
 

ـــــةُذوَرةِ ال٧َ   َٞ َ ِذي ا٣ ـــــيَّلل ـــــيِلَّلل ٦ِ ْٞ 
 

ــــــــِ  ثِؿَ  ْو حَت٤ِْ
َ
ــــــــأ ِّ ــــــــيِلَّلل   َٕ ـــــِ َّلل   ِٟ ا٣ ِٟ الٌى ـــــ ِ ــــــٮ َذيٌةل ثُ

َ
 َّلل أ

َ
 (1)ا

 

ؿايب ٝؽـ مؿٌ ابلحذةف يجكجةف إىل رؤبح ث٨ ا٣ٕضةج، كٝةؿ اث٨ ثى  - 98 (1) ػٕخ / )٧٬ة أٔل ٨٦ قٛؿ ٚٮصؽ امؿأد٫ ًك
 كدلان ٚأ٩سؿق(.

)ا٣ٞيص( ابلٕيؽ اجلةيئ. )ذم ا٣ٞةذكرة( املؿاد ث٫ اذلم ال يىةظج٫ اجلةس لكٮء ػ٫ٞ٤، كيٞةؿ/ ٬ؾا رصػ٢ المغـة:   
َجة٫ٔ. )املٌٞل( امل١ػؿكق،  ءٝةذكرة، ك٬ؾا رص٢ ذك ٝةذكرة، إذا اكف اجلةس يذعةمٮف وعجذ٫ لكٮء أػال٫ٝ كدين

٨٦ ٝٮهل٥/ ٝالق ي٤ٞي٫، إذا أث٫ٌ٘ كاصذٮاق، كيٞةؿ يف ٫٤ٕٚ أيٌة/ ٝالق ي٤ٞٮق، ٚ٭ٮ يةيئ كاكم، اق٥ ٦ٕٛٮؿ ٦أػٮذ 
إال أ٫٩ يججيغ أف يسٮف اق٥ املٕٛٮؿ اذلم ٦ٕ٪ة يف ٬ؾا النة٬ؽ ٦أػٮذا ٨٦ احلةيئ؛ أل٩ػ٫ لػٮ اكف ٦ػ٨ الػٮاكم 

ـا ي٘ـك.  ٣ٞةؿ/ ٤ٞ٦ٮ، ٧٠ة دٞٮؿ/ ٦ؽٔٮ ك٦٘ـك، ٨٦ داع يؽٔٮ، ٗك
ٕٞؽف( الالـ كإٝح يف صٮاب ٝك٥ دمؾكؼ، دٕٞؽف/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ثةجلٮف املعؾكٚح تلػٮايل )تلاإلعـزاب:   

املؼةَجح املعؾكٚح ل٤ذؼ٤ه ٨٦ اتلٞةء الكة٠٪ني ٚة٢ٔ، كاجلٮف ل٤ذٮًليؽ، كأو٫٤ "دٕٞؽين" األ٦سةؿ، كيةء املؤ٩سح 
ٚعؾٚخ يةء املؤ٩سػح املؼةَجػح  ٧٤ٚة ظؾٚخ اتلىق قة٠٪ةف، ٚعؾٚخ ٩ٮف الؿٚٓ ٚؿاران ٨٦ اصذ٧ةع زالث ٩ٮ٩ةت،

ل٤ذؼ٤ه ٨٦ اتلٞةا٭٧ة كيه اكثلةثذح، ل١ٮف ظؾٚ٭ة ٤ٕ٣ح درصيٛيح، كلرلال٣ح ٤ٔي٭ة ثسرس ٦ة ٝج٤٭ة. )٦ٕٞػؽ( 
 ٦ٕٛٮؿ ٚي٫ أك ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ، ك٦ٕٞؽ مٌةؼ.

)ذم( ٩ٕخ  ك)ا٣ٞيص( مٌةؼ إحل٫. )٦ين( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثذٕٞؽف، أك ثة٣ٞيص، أك ث٧عؾكؼ ظةؿ. 
)أك( ظؿؼ ُٔٙ ث٧ٕىن إال.  ذم مٌةؼ. ك)ا٣ٞةذكرة( مٌةؼ إحل٫. )املٌٞل( ٩ٕخ زةف ل٤ٞيص.ل٤ٞيص، ك

ال٦ح ٩ىج٫ ظؾؼ اجلٮف، كيةء املؼةَجح ٚة٢ٔ.  )حت٤يف( ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف امل٧ٌؿة ثٕؽ أك، ٔك
أف/  )ثؿبٟ( اجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثذع٤يف، كرب مٌةؼ كالاكؼ مٌةؼ إحل٫. )ا٣ٌٕل( وٛح ٣ػ"رب" . )أين(

ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت، كاحلةء اق٫٧. )أثٮ( ػرب أف، كأثٮ مٌةؼ. كذية ٨٦ )ذيةلٟ( اق٥ إمةرة مٌةؼ إحل٫، 
 كالالـ ل٤جٕؽ، كالاكؼ ظؿؼ ػُةب. )الىيب( ثؽؿ ٨٦ اق٥ اإلمةرة، أك ُٔٙ ثيةف ٤ٔي٫، أك ٩ٕخ هل.

ثٕؽ ٢ٕٚ ٝك٥ ال الـ ثٕػؽق. أ٦ػة  ٝٮهل )أين( ظير ْيٮز يف ٧٬ـة "إف" ال١رس كا٣ٛذط، ل١ٮ٩٭ة كإٝحالظاِد فيـْ:   
أك حت٤يف ىلع ٠ػٮين أثػة  اوٞـؽيؿ/ا٣ٛذط ًٕٚل دأكي٢ أف ٦ٓ اق٧٭ة كػرب٬ة ث٧ىؽر دلؿكر حبؿؼ صؿ دمؾكؼ، ك

ؿاب صٮاب ا٣ٞك٥. هلؾا الىيب. كأ٦ة ال١رس ًٕٚل أذجةر إف كاق٧٭ة كػرب٬ة مج٤ح ال  دم٢ هلة ٨٦ اإٔل
ٓ أف   =ا٣ٞك٥ يكذؽيع صٮاثةن الثؽ أف يسٮف مج٤ح، كيكذؽيع دم٤ٮٚػةن  ككص٫ صٮاز ٬ؾي٨ الٮص٭ني يف ٬ؾا املًٮ
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ًٙ ن٫َّ٩ ْيٮزي ٚذطي )إفَّ ( كًلرس٬ة ثٕؽى ا٣ٞكػ٥ً إذىا لػ٥ٍ يسػ٨ٍ  ـً املى٪ِّ ك٦ٞذىض الك
، كا٢ٕٛ٣ي ٚي٭ة م٤ٛػٮظه ثػ٫ً، حنػٮ  ٮاء اك٩ًخ اجل٤٧حي املٞك٥ي ث٭ة ٤ٕٚيحن ـي، قى يف ػرب٬ة الالَّ

ا ٝىة يٍؽن خي إًفَّ زى ٍٛ ٤ى ، حنػٮ )ظى (  أٍك اقػ٧يحه ا ٝىةا٥ًه يٍؽن ( أٍك ٗريي م٤ٛٮظو ث٫ً، حنٮ )كاهلل إًفَّ زى ا٥ًه
) ا ٝىةا٥ًه يٍؽن ٧ٍؿيؾى إًفَّ زى ٕى  .(1))٣ى

( ثٕؽى  ٟى ْيٮزي ا٣ٛذطي كال١رسي إذىا كٍٕٝخ )إفَّ ٨ٍ  "ٚةء"كًلؾل اجلـاًء، حنٮ )٦ى
( ك٧ٕ٦ ٢ً )إًفَّ ٍٕ ـه(  ٚةل١رسي ىلعى صى ١ٍؿى ديًًن ٚىإ٫َّ٩ًي ٦ي

ٍ
؛ يىأ ٍطي ٮحل٭ة مج٤حن أصيتى ث٭ة الرشَّ

 
ن
( كو٤ذ٭ة مىؽرنا ٦جذؽأ ٢ًٍٕ )أفَّ ـه، كا٣ٛذطي ىلع صى ١ٍؿى ديًن ٚ٭ٮ ٦ي

ٍ
/ ٨٦ يىأ ١ٚأ٫َّ٩ ٝةؿى

 

٤ٔي٫ يسٮف ٦ٛؿدان كيذٕؽل هل ٢ٕٚ ا٣ٞك٥ ثًٕل، ٚإف ٝؽرت "أف" ث٧ىؽر اكف ٬ٮ املع٤ٮؼ ٤ٔي٫ كٌلف ٦ٛػؿدان  =
 دلؿكران ثًٕل دمؾكٚح، كإف ٝؽرت أف مج٤ح ٚيه صٮاب ا٣ٞك٥، ٚذجج٫ هلؾا اللُكـ.

 ا٥٤ٔ أف ٬٭٪ة أربٓ وٮر/  (1)
أف يؾ٠ؿ ٢ٕٚ ا٣ٞك٥، كدٞٓ الالـ يف ػرب إف، حنٮ ٝٮلٟ/ )ظ٤ٛخ ثةهلل إ٩ٟ لىةدؽ(، ك٦٪٫ ٝٮهل دٕةىل/  وَ/اْ 

ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   گ    ﴿ ، كٝػػٮهل صػػ٢ مػػأ٫٩[:9]اتلٮبػػح/  ﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴿

 .[97]املةاؽة/  ﴾گ
 إ٩ػٟ ملػؤدب(، ك٦٪ػ٫ ٝػٮهل أف حيؾؼ ٢ٕٚ ا٣ٞك٥، كدٞٓ الالـ أيٌة يف ػرب "إف"، حنٮ ٝٮلػٟ/ )كاهلل واثلة٩لح/ 

، كال ػالؼ يف أ٫٩ يذٕني ٠رس ٧٬ػـة إف يف ٬ػةدني [6 - 5]ا٣ٕرص/  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿دٕةىل/ 
 الىٮردني؛ ألف الالـ ال دؽػ٢ إال ىلع ػرب إف امل١كٮرة.

(. كال >= أف يؾ٠ؿ ٢ٕٚ ا٣ٞك٥، كال دٞرتف الالـ خبرب إف، ٧٠ة يف ابليخ النة٬ؽ الكةثٜ )ر٥ٝ والىٮرة اثلةثلح/ 
ػالؼ أيٌة يف أ٫٩ ْيٮز يف ٬ؾق الىٮرة كص٭ةف/ ٠رس ٧٬ـة إف، كٚذع٭ة. ىلع اتلأكي٤ني الزلي٨ ذ٠ؿ٧٬ة 

 النةرح.
أف حيؾؼ ٢ٕٚ ا٣ٞك٥، كال دٞرتف الالـ خبرب إف، حنٮ ٝٮلٟ  )كاهلل إ٩ٟ اعلػ٥(، ك٦٪ػ٫ ٝػٮهل  والىٮرة الؿاثٕح/ 

يف ٬ؾق الىٮرة ػػالؼ، كال١ٮٚيػٮف ، ك[7 - 5]ادلػةف/  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴿دٕةىل/ 
ْيٮزكف ٚي٭ة الٮص٭ني، كابلرصيٮف ال ْيٮزكف ٚذط اهل٧ـة، كيٮصجٮف ٠رس٬ة، كاذلم ظ٫ٞٞ أزجةت ا٧٤ٕ٣ػةء أف 
ٓ ٗري وعيط، ٚٞؽ ٢ٞ٩ اث٨ ٬نةـ إمجةع ا٣ٕؿب ىلع ال١رس. كٝػةؿ الكػيٮ   ٦ؾ٬ت ال١ٮٚيني يف ٬ؾا املًٮ

صٮاز ا٣ٛذط ٚي٭ة ٤ٍٗ، ال٫٩ ل٥ يكػ٧ٓ( أ٬. كىلع ٬ػؾا يجػجيغ أف  يف مجٓ اجلٮا٦ٓ/ )ك٦ة ٢ٞ٩ ٨ٔ ال١ٮٚيني ٨٦
حي٢٧ الكـ اجلة٥ّ، ٚي١ٮف جتٮيـ الٮص٭ني خمىٮوة ثؾ٠ؿ ٢ٕٚ ا٣ٞك٥ ٦ػٓ ٔػؽـ اٝػرتاف اخلػرب ثػةلالـ، كيه 

 الىٮرة ا٣يت أمجٕٮا ٚي٭ة ىلع صٮاز الٮص٭ني.
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ا (1)كاخلربي دمؾكؼه  ٮده( كْيٮزي أٍف يسٮفى ػربن ٮٍصي ٫ي مى ا٦ي ديًًن ٚىإ٠ًٍؿى
ٍ
٨ٍ يىأ ، كاتلٞؽيؿ )٦ى

اؤيقي اإلً  ـى  دمؾكٚنة، كاتلٞؽيؿ )ٚىضى
ي
ـي(. كاملجذؽأ ا  ٠ٍؿى

ة صػةءى ثػةلٮص٭نًي ٝػٮهلي دٕػةىل/  ڦ  ڄ   ڤ       ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ ﴿كم٧َّ

 [98 ]األ٩ٕػػػػػػػػػػةـ/ (2)﴾چ  چ  چ  چ  ڇ ڄ  ڄ  ڄ   ڃ      ڃ  ڃ  ڃ
 

ٓ أظك٨ ٨٦ ص٭ح ا٣ٞيةس؛  (1) أل٫٩ ال حيذةج إىل دٞؽيؿ دمؾكؼ، كلػ٥ ٩ه اث٨ ٦ةلٟ ىلع أف ال١رس يف ٬ؾا املًٮ
ػٓ اذلم دذٞػؽـ ٚيػ٫ أف ٦ٛذٮظػح، حنػٮ  ؿأ يف ا٣ٞؿاف ال١ؿي٥ ثة٣ٛذط إال يف املًٮ ڇ         ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ﴿يٞي

 كٌلآليح ا٣يت دال٬ة النةرح.، [8]احلش/  ﴾ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ
 .ٝؿأ اعو٥ كاث٨ اعمؿ ٚأ٫٩ ٗٛٮر ثٛذط ٧٬ـة إف، كٝؿأ ابلةٝٮف ثةل١رس (2)

)٠ذت(/ ٠ذت ٢ٕٚ ٦ةض. )ربس٥(/ ٚة٢ٔ مؿٚٮع، ك٬ٮ مٌةؼ، كًل٥ / ٧ًري يف دم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫. اإلعزاب:  
)ىلع ٩ٛك٫(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ ٠ذت، ك٩ٛف/ مٌةؼ، كاهلةء/ ٧ًري يف دم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫. 

٩ىت اق٥ أف. )٨٦(/ اق٥  )الؿمحح(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب. )أ٫٩(/ أف/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت، كاهلةء/ ٧ًري يف دم٢
رشط صةزـ يف دم٢ رٚٓ ٦جذؽأ. )٢٧ٔ(/ ٢ٕٚ ٦ةض يف دم٢ صــ ٢ٕٚ الرشط، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازا 
دٞؽيؿق/ ٬ٮ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف دم٢ رٚٓ ػرب مل٨، كاجل٤٧ح االق٧يح يف دم٢ رٚٓ ػرب ٣ػ"أف"، كاملىؽر املؤكؿ ٨٦ 

)قٮءا(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب. )جب٭ة٣ح(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثىٛح أف ك٦ة ثٕؽ٬ة يف دم٢ ٩ىت ثؽؿ ٨٦ الؿمحح. 
لكٮء. )ز٥(/ ظؿؼ ُٔٙ. )دةب(/ ٢ٕٚ ٦ةيض. كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازا دٞؽيؿق/ ٬ٮ، كاجل٤٧ح  حدمؾكٚ

ا٤ٕٛ٣يح ٦ُٕٮٚح ىلع مج٤ح ٢٧ٔ ٦٪س٥. )٨٦ ثٕؽق(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ دةب، كبٕؽ مٌةؼ، كاهلةء/ 
ؿ مٌةؼ إحل٫. )كأو٤ط(/ الٮاك ظؿؼ ُٔٙ، أو٤ط/ ٢ٕٚ ٦ةض، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازان ٧ًري يف دم٢ ص

دٞؽيؿق/ ٬ٮ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح ٦ُٕٮٚح ىلع مج٤ح ٢٧ٔ ٦٪س٥. )ٚأ٫٩(/ ا٣ٛةء كإٝح يف صٮاب الرشط، إ٫٩/ )ىلع 
رة أك أف املٛذٮظح. ٝؿاءيت ال١رس أك ا٣ٛذط( ٬ٮ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت، كاهلةء/ ٧ًري يف دم٢ ٩ىت اق٥ إف امل١كٮ
 -يف ٝؿاءة اهل٧ـة-)ٗٛٮر(/ ػرب إف أك أف، مؿٚٮع. )رظي٥(/ ػرب زةف مؿٚٮع، كاملىؽر املؤكؿ ٨٦ أف ك٦ة ثٕؽ٬ة 

كاجل٤٧ح االق٧يح يف دم٢ . ٚة٣٘ٛؿاف كالؿمحح ظةوالف مل٨ ٢٧ٔ قٮءا جب٭ة٣ح /أم ،ل٥٤ٕ٤ ث٫ ؛كاخلرب دمؾكؼ ،٦جذؽأ
 ٧ـة ٚيجذش ٔ٪٭ة مج٤ح اق٧يح دسٮف يف دم٢ صــ صٮاب الرشط.صــ صٮاب الرشط، أ٦ة ٝؿاءة ٠رس اهل

٨٦ ا٣ٞؿاءدني/ أف ٧٬ـة ٚأ٫٩ ٗٛٮر رظي٥ صةز ٚي٭ة كص٭ةف ل١ٮ٩٭ة كإٝح ثٕؽ ٚةء اجلػـاء، ٧ٚػ٨ وجـْ االسـتداله:    
ػؿاب يف رأي٪ػة ٧٠ػة– ٧ٕ٦ٮحل٭ة ٦ٓ ٚيه، مج٤ح وؽر يف كإٝح" إفٝؿأ ثسرس اهل٧ـة ًٕٚل أف "  دمػ٢ يف – اإٔل

"أف"  ٣حكخ يف وؽر اللُكـ كاملىؽر املؤكؿ ٦٪٭ة ك٨٦ ٧ٕ٦ٮحل٭ة  أف ًٕٚل ثٛذع٭ة ٝؿأ ك٨٦ الرشط ابصٮ صــ
ٚػة٣٘ٛؿاف كالؿمحػح ظةوػالف، كإ٦ػة يف دمػ٢ رٚػٓ ػػرب  اوٞـؽيؿ/إ٦ة يف دم٢ رٚٓ ٦جذػؽأ ػػربق دمػؾكؼ، ك

 ٚةحلةو٢ ا٣٘ٛؿاف كالؿمحح. اوٞؽيؿ/ملجذؽأدمؾكؼ، ك
 )ٚذط اهل٧ـة كًلرس٬ة ثٕؽ ٚةء اجلـاء( أ٫٩ ٝؽ كرد كٝٮع اق٥ ٦ٛؿد ثٕؽ ٚػةء كممة يؽؿ ىلع وعح الٮص٭ني دذ٧ح/ 

 =، ٦ٓ أف صٮاب الرشط ال يسٮف إال مج٤ح، [=8]ٚى٤خ/  ﴾ڌ  ڎ  ڎ   ڈ﴿اجلـاء ك٨٦ ذلٟ ٝٮهل دٕةىل  



 

141 

هُ يفَ ﴿ ٝيًؿئ ػ"ثة٣ٛذًط كال١رًس؛ ٚةل١رسي ىلع ص٤ٕ٭ة مج٤حن صٮاثنة ٣ػ ﴾چ  ڇ ىَّ ، "٦٨ى
٢ً أفَّ كو٤ذ٭ة مىؽرنا ٦جذؽ ٍٕ ذٍطي ىلعى صى ٛى افي كا٣ ؿى ٍٛ ٘ي ، كاتلٞػؽيؿ)ٚىة٣ٍ  ػربقي دمػؾكؼه
ن
أ

اف(. ؿى ٍٛ ٘ي اؤيقي ا٣ٍ ـى ، كاتلٞؽيؿ )ٚىضى و دمؾكؼو ٤ً٭ة ػربنا ملجذؽأ ٍٕ ى صى اؤيقي( أٍك ىلعى ـى  صى
و ٬ٮ يف املٕىنى ٝػٮؿه  ( ثٕؽى ٦جذؽأ ٟى ْيٮزي ا٣ٛذطي كال١رسي إذىا كٍٕٝخ )أفَّ كًلؾل

رٍيي ا٣ٍ  ، حنٮ )ػى ، كا٣ٞةا٢ي كاظؽه ( ٝٮؿه ٨ٍ ٚذطى ص٢ٕى كػربي )إًفَّ (؛ ٧ٚى مٍحىؽي اهللى
ى
ٍٮًؿ إًينِّ أ ٞى

ٍػؽي اهلل(  ػٍٮًؿ محى ٞى ػرٍيي ا٣ ( كو٤ذ٭ة مىؽرنا ػػربنا ٔػ٨ )ػػري(، كاتلٞػؽيؿ )ػى )أفَّ
٨ٍ ٠رسى ص٤ٕ٭ة مج٤حن ػربنا ٔػ٨ )ػػري(  ٍؽي اهلل(/ ػربقي، ك٦ى أ، ك)محى رٍي(/ ٦جذؽى ٚػ)ػى

يًت  /٧٠ة دٞٮؿي  اءى ؿي ٝىؿى كَّ
ى
أ، ك ،([5 ]األىلع/ (1)﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿)أ ؿ/ ٦جذؽى ڻ  ں﴿ٚأكَّ

، ك)إينِّ أمحػؽي   ﴾ڻ ڻ
ه
ٟى )ػػريي ا٣ٞػٮًؿ( ٦جذػؽأ ؿ( كًلػؾل كَّ

ى
 ػربو ٔػ٨ )أ

مج٤حي
، ٚػيه  ؛ أل٩َّ٭ة ٩ٛفي املجذؽأ يًف املٕػىنى ٍو اهللى(ػربقي، كال حتذةجي ٬ًؾق اجل٤٧حي إىل راث

س٢َّى قحجٮي٫ ٬ًؾق املكػأ٣حى ثٞػٮهل/ )أكَّ  ٍكيًب( ك٦ى يًق اهللي ظى ٍُ ينِّ ٦س٢ي )جي
ى
ٝيػٮؿي ن

ى
ػة أ ؿي ٦ى

ـى ذ٠ٍػؿيق، ك٬ػٮ ن٩َّػ٫ ٦ػ٨ ثػةًب  م دٞػؽَّ ً جى ال١رسى ىلع الٮص٫ً اذلَّ ؿَّ (، كػى ؽي اهللى ٍظػ٧ى
ى
أ

/ اكملػربًد،  ٤يػ٫ً صػؿىل مجةٔػحه ٦ػ٨ املذٞػؽ٦نيى كاملذػأػؿي٨ى اإلػجةًر ثةجل٧ػ٢ً، ٔك
. ٤ي٫ً أكرثي اجلَّعٮينيى ، ٔك ةًج، كالكريايًف، كأيب ثسًؿ ث٨ َة٬ؿو ـصَّ  كال

 

 

ـء اآلػؿ ٨٦ اجل٤٧ح دمؾكٚة ل٥٤ٕ٤ ث٫، ك٬ٮ إ٦ة أف يسٮف املجذؽأ أك اخلرب، كإذا دار ا = ألمؿ ٚال ثؽ أف يسٮف اجل
ـأي٨ ٚعؾؼ املجذؽأ ٝي٢ ٬ٮ األكىل؛  ثني ظؾؼ أظؽ اجل

ٚ٭ٮ يبٮس. كاملكػذٛةد  /أم ﴾ڌ  ڎ  ڎ   ڈ﴿أل٫٩ املٕ٭ٮد يف اجل٤٧ح اجلـاايح ٚةتلٞؽيؿ يف ٝٮهل دٕةىل/  
  ْيٮز ٚذع٭ة كًلرس٬ة ثٕؽ ٚةء اجلـاء ىلع اتلؼؿْيةت املؾ٠ٮرة. "إف"أف ٧٬ـة 

الك١ٮف ا٣ْة٬ؿ ىلع آػؿق كظؿؾ ثةل١رس التلٞةء الكة٠٪ني، كا٣ٛة٢ٔ )قجط(/ ٢ٕٚ أمؿ ٦جين ىلع اإلعزاب:  (1)
٧ًري مكترت كصٮبةن دٞؽيؿق/ أ٩خ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اثذؽاايح. )اق٥(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب، ك٬ٮ مٌةؼ. 
)ربٟ(/ رب مٌةؼ إحل٫ دلؿكر ك٬ٮ مٌةؼ، كالاكؼ/ ٧ًري يف دم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫. )األىلع(/ وٛح دلؿكر 

ىلع األ٣ٙ ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة اتلٕؾر.كمج٤ح )قجط اق٥ ربٟ األىلع( يف دم٢ رٚٓ ػرب ملة  ثةل١رسة املٞؽرة
 دىؽرت ث٫ ك٬ٮ ٝٮؿ/ أكؿ ٝؿاءيت؛ ألف أكؿ ٦جذؽأ مؿٚٮع ثةل٧ٌح كٝؿاءيت/ مٌةؼ إحل٫.

 دس٢ٛ اث٨ ٔٞي٢ ثبيةف كص٫ االقذؽالؿ ٨٦ ٬ؾق اآليح.وجْ االستداله:  
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ــ ــَؽ ذَاِت ال١َْك ْٕ ـــَؼرَبْ ـَوَ  ــَعُت ا٣  ؿِ دَْى
 

ـــــَٮَزرْ  (183) ــــُٮ/ إِ َّلل ٣َ ـــــَؽاٍء، َص  (1)الُم اثْذِ

  ) ػةا٥ًه ٞى ا ٣ يٍػؽن ( امل١كٮرًة، حنٮ )إًفَّ زى ـً االثذؽاًء ىلع ػرًب )إفَّ ْيٮزي دػٮؿي ال
، ـً ؛ ألفَّ هلػة وػؽرى الػلُك ـً ًؿ اللُك ـي ظٞ٭ة أٍف دؽػ٢ى ىلع أكَّ ٚعٞ٭ػة أٍف  ك٬ؾقً الالَّ

ـ ل٤ذأكيػًؽ، كإفَّ  ة اك٩ػًخ الػالَّ (  ٣س٨ٍ ٣ػػ٧َّ ا ٝىةا٥ًه يٍؽن ( حنٮ)إلفَّ زى دؽػ٢ى ىلع )إفَّ
ٓى ثنيى ظؿٚنًي  ٮا اجل٧ ـ إًىل اخلرًب. ث٧ٕىنن ل٤ذأكيًؽ، ٠ؿ٬ي

كا الالَّ ؿي ، ٚأػَّ  كاظؽو
يٍػ ٕىػ٢َّ زى (؛ ٚػال دٞػٮؿي )٣ى ـ ىلع ػرًب ثةيًق أػٮاًت )إفَّ الى دؽػ٢ي ٬ؾقً الالَّ ا كى ؽن

كا/ (  كأصةزى ال١ٮٚيٮفى دػٮهلة يف ػرًب )٣س٨(، كأننؽي ةا٥ًه ٞى  ٣ى
ــٮَاِذِِل  -99 َٔ  ي٤َُٮُمــٮ٩َِي يِف ُظــتَّلل يَلْــىَل 

 

ـــؽُ   ٧ِل َٕ ـــة ٣َ ـــ٨ْ ُظجَّللَ٭ ـــِي ٦ِ  (2)َو١َِ٣ٌ٪
 

( حنٮ ٝٮهل/ ٍمىسى
ى
ة مؾَّ زيةددي٭ة يف ػرًب )أ ـ زااؽةه، ٧٠ى ى أفَّ الالَّ جى ىلعى ؿِّ  كىػي

 

 ٦ٕىن ٝٮهل )إين لٮزر( أم ال٧ى  (1)
ي
٥ ييذعٌى٨ ث٤.٫ضأ  كاملٕذىىى

٬ؾا ٠رث دكراف ٔضـ ٬ؾا ابليخ يف ٠ذت اجلعةة، كأرتض اث٨ اجلعةس ىلع االقتن٭ةد ث٫ ثٞٮهل/ " – 99 (2)
كَّ ؼ ٝىةا٤ًي ٕؿى ابلىيٍخ ال يي 

ى
الى أ ل٥ يي  ،هلي ٫ كى اكى ؾى ـىق- ؾ٠ؿ ٦ً٪٫ٍي إًالَّ ٬ى ضي ٔى ح ،-يٕين  ٘ى ٨ كزٜ يًف ال٤ُّ ل٥ يجنؽق أظؽ ًم٧َّ الى  ،كى  كى

ٮر ثةلٌجٍ كاإلدٞةفـً ٔي  ٍن٭ي . كذ٠ؿ دميي ادلي٨ ٔجؽ احل٧يؽ أ٫٩ ال يٕؿؼ كحنٮق الث٨ ٦ةلٟ كاث٨ ٬نةـ ،"م إىًلى مى
ا ركل ٬ؾا ابليخ ثىؽرق ٝج٢ اث٨ ٔٞي٢. ٦٘ين ال٤جيت )ص/  (؛=6/ 6ا٩ْؿ/ رشح ا٣تك٭ي٢ الث٨ ٦ةلٟ ) أظؽن

 (.:5/5ػـا٩ح األدب ) (؛9>7
 ٜ، إذا ٬ٌؽق. كٝي٢/ إذا ا٩سرس ٤ٝج٫ ٨٦ املٮدة.)٧ٔيؽ( ٨٦ ٝٮهل٥/ ٧ٔؽق ا٣ٕنالمغة:  
)ي٤ٮمٮ٩ين( ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ثثجٮت اجلٮف، ككاك اجل٧ةٔح ٚة٢ٔ، كاجلٮف ل٤ٮٝةيح، كاحلةء ٦ٕٛٮؿ ث٫، اإلعزاب:  

كاجل٤٧ح يف دم٢ رٚٓ ػرب ٦ٞػؽـ، ك٬ػؾا إذا صؿي٪ػة ىلع ال٤٘ػح ا٣ٛىػىح، كإال ٚػةلٮاك ظػؿؼ داؿ ىلع اجل٧ػٓ، 
ٮاذيل/ ٬ٮ ٚة٢ٔ ي٤ٮـ. كٝٮهل )يف ظت( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"ي٤ٮـ"، كظت مٌةؼ. ك)حلًل( مٌػةؼ إحلػ٫.  ٔك

 )ٔٮاذيل( ٦جذؽأ مؤػؿ ىلع ا٣ٛىىح. )كل١٪ين( ٣س٨/
ظؿؼ اقذؽراؾ ك٩ىت، كاجلٮف ل٤ٮٝةيح، كاحلةء اق٫٧. )٨٦ ظج٭ة( اجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "٧ٔيػؽ" اآليت،  

الالـ الـ االثذؽاء، أك يه زااؽة ىلع ٦ة قذٕؿؼ يف ثيةف االقتن٭ةد، كظت مٌةؼ، ك٬ة/ مٌةؼ إحل٫. )٧ٕ٣يؽ( 
٧يؽ ػرب ٣س٨.  ٔك

ىلع ػرب ٣س٨، كصٮاز ذلٟ ٬ٮ ٦ػؾ٬ت  -يف ا٣ْة٬ؿ  -ٝٮهل/ )٧ٕ٣يؽ( ظير دػ٤خ الـ االثذؽاء الظـاِد فيـْ:    
ؾا ابليػخ ال ٭ػة/ أف ٬ػ٦٪ /ثٕؽة أصٮبحال١ٮٚيني. كابلرصيٮف يأثٮف ٬ؾا كي٪١ؿك٫٩، كْييجٮف ٨ٔ ٬ؾا ابليخ 

 يىط، كل٥ ي٪٫٤ٞ أظؽ ٨٦ األزجةت. 



 

141 

وا  -111 َٙ َقـلَّللُؽُم٥ْ؟َٔ َمؿ  ةلُٮْا/ ٠َْل َٞ  َضةىَل، َع
 

ْمَسـ ملَْضُ٭ـٮَدا 
َ
لُْٮا/ أ

َ
ةَُم ٦َـ٨ْ َقـأ َٞ  (1)َع

 

ٍمىسى دل٭ٮدنا، كًل٧ة زيؽٍت يف ػرًب املجذؽأ مؾكذنا، ٠ٞٮهًل/
ى
 أم/ أ

ــــْ٭َؿَ ٫ْ  -111 ــــٮٌز َم ُض َٕ ــــحِْف ٣َ م  احُل٤َ
ُ
 أ

 

ــ٫ْ   ــ٥ِ الٌؿَقَج ْْ َٕ ِ ــ٥ِ ث  (2)دَــْؿََض ٦ِــ٨َ ال٤ٌْع
 

 

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  - 111 (1)
ك٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ يؿكي٫ "ٔضةال" ثسرس ا٣ٕػني ىلع أ٩ػ٫  -٠ك١ؿاف كقاكرل  -)ٔضةىل( مجٓ ٔضالف المغـة:   

" ىلع أ٫٩ مجٓ رسيٓ. )٠يػٙ قػيؽز٥( يؿكي٫ "رسااع٨٦ ك٦٪٭٥  -ثٛذط ٥ٌٚ ٦س٢ رص٢ كرصةؿ  -مجٓ ٔض٢ 
يف ماك٫٩ "٠يٙ وةظجس٥". كٝٮهل )٨٦ قألٮا( يؿكل ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ثةبل٪ةء ل٤ٕ٧٤ػٮـ، ىلع أف مج٤ػح ا٣ٕٛػ٢  مرك

كيػؿكل ثب٪ػةء ا٣ٕٛػ٢  ،الػلُكـ/ ٚٞػةؿ اذلم قػألٮقكٚة٫٤ٔ ال دم٢ هلة و٤ح املٮوٮؿ، كا٣ٕةاؽ دمؾكؼ، كدٞػؽيؿ 
اؽ ل٧٤ٮوٮؿ ٬ٮ كاك اجل٧ةٔح، كًلأ٫٩ ٝةؿ/ ٚٞةؿ اذلي٨ قب٤ٮا "دل٭ػٮدا" ٩ػةؿ ٦٪ػ٫ ل٧٤ض٭ٮؿ، ىلع أف اجل٤٧ح و٤ح، كا٣ٕة
 املؿض كا٣ٕنٜ ظىت أص٭ؽاق كأدٕجةق.

)مؿكا( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. )ٔضةىل( ظةؿ. )ٚٞةلٮا( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. )٠يٙ( اق٥ اقذٛ٭ةـ ػرب ٦ٞؽـ. )قيؽز٥( اإلعـزاب:   
٨٦ املجذؽأ كاخلرب يف دم٢ ٩ىت ٦ٞػٮؿ ا٣ٞػٮؿ.  قيؽ/ ٦جذؽأ مؤػؿ، كقيؽ مٌةؼ، كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫، كاجل٤٧ح

)ٝةؿ( ٢ٕٚ ٦ةض. )٨٦( اق٥ مٮوٮؿ ٚة٢ٔ ٝةؿ. )قألٮا( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ال دم٢ هلة و٤ح املٮوٮؿ، كا٣ٕةاؽ 
٤ي٫ يسٮف ا٣ٕةاؽ ٬ػٮ كاك اجل٧ةٔػح ا٣ػيت يه ٩ةاػت  دمؾكؼ، أم قألٮق، كٝؽ ثح٪ة أ٫٩ يؿكل ثةبل٪ةء ل٧٤ض٭ٮؿ، ٔك

ةٔؿ ٝؽ راىع ٦ٕىن "٨٦". )أمىس( ٢ٕٚ ٦ةض ٩ػةٝه، كاقػ٫٧ ًػ٧ري مكػترت ٚيػ٫ صػٮازا ا٣ٛة٢ٔ، كيسٮف الن
دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد إىل قيؽز٥. )ملض٭ٮدا( الالـ زااؽة، دل٭ٮدا/ ػرب أمىس، كمج٤ح أمىس ك٧ٕ٦ٮحل٭ة ٦ٞٮؿ ا٣ٞٮؿ 

 يف دم٢ ٩ىت.
 .ٝٮهل )ملض٭ٮدا( ظير زيؽت الالـ يف ػرب )أمىس( كيه زيةدة مةذةالظاِد فيْ:  

إىل ٔ٪رتة ث٨ ٔؿكس مٮىل ثين زٞيٙ، كنكج٫ آػػؿكف إىل  -ك٦٪٭٥ الىةاغين  -نكت مجةٔح ٬ؾا ابليخ  - 111 (2)
 رؤبح ث٨ ا٣ٕضةج، كاألكؿ أكرث كأم٭ؿ، كركاق اجلٮ٬ؿم.

ػٓ حتػخ ا٣ربذٔػح، ك٬ػؾق  -ثسرس ٚك١ٮف  -)احل٤حف( ٬ٮ دى٘ري ظ٤ف، كاحل٤ف المغة:   ٠كةء رٝيٜ يًٮ
أ٤َٞ٭ة الؿاصـ ىلع امؿأة تنبي٭ة هلة ثةألدةف )م٭ؿبح( ثٛذط  -كيه أ٩ىث احل٧ةر  -األدةف  ال١٪يح يف األو٢ ٠٪يح

النني كالؿاء ثح٪٭٧ة ٬ةء قة٠٪ح، كاملؿاد ث٭ة ٬٭٪ة ال١جرية ا٣ُةٔ٪ح يف الك٨ )دؿىض ٨٦ ال٤ع٥( ٨٦ ٬٪ة ث٧ٕػىن 
ـػػؿؼ/  ﴾ی  ی     جئ﴿ابلؽؿ ٦س٤٭ة يف ٝٮهل دٕةىل  رت مٌةٚةن جتػؿق ثةبلػةء، ، أم ثؽ٣س٥، كإذا ٝؽ[4:] ال

 اك٩خ ٨٦ دا٣ح ىلع اتلجٕيي. -كص٤ٕخ أو٢ اللُكـ/ دؿىض ٨٦ ال٤ع٥ ث٤ع٥ ٥ْٔ الؿ ٝجح 
)أـ( ٦جذؽأ، كأـ مٌةؼ. ك)احل٤حف( مٌةؼ إحل٫. )٣ٕضٮز( ػرب املجذؽأ. )م٭ؿبح( وٛح ٣ػػ"ٔضٮز". اإلعـزاب:   

يٕٮد إىل أـ احل٤حف، كاجل٤٧ح وٛح زة٩يح )دؿىض( ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازان دٞؽيؿق/ "يه" 
٥ْ مٌةؼ. ك)الؿٝجح( مٌةؼ إحل٫.  ٣ػ"ٔضٮز". )٨٦ ال٤ع٥( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"دؿىض". ) ث٥ْٕ( ٦س٫٤، ٔك

ٝٮهل )٣ٕضٮز( ظير زاد الالـ يف ػرب املجذؽأ، كاذل٬ةب إىل زيػةدة الػالـ أظػؽ ختؿْيػةت يف ٬ػؾا الظاِد فيْ:  
 ابليخ.
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، كٝػٍؽ ٝيػًؿئ مػةذ  كأصة ( املٛذٮظحى ى         َأىَُّهنم  ې ﴿ا/ زى املربدي دػٮهلة يف ػرًب )أفَّ

. ثٛذًط  [64]ا٣ٛؿٝةف/  (1)﴾ائ ـً ة ىلع زيةدًة الالَّ ٌن جي أي (، كيذؼؿَّ  )أفَّ
 

ــ مَ  ـــٰ ِذْي ا٣ٌ ــة َوال ي٤َِ َل ِٛ ــْؽ  ٩ُ ــة َٝ ٦َ 
 

ــــة (184) لـ ًِ ـــة ٠ََؿ ـــةُِم ٦َ َٕ ـــ٨َ اْْع  َوال ٦ِ
 
 

ـــْؽ يَ  ْٓ َوَٝ ــ ــة ٦َ ــإٌن َذا ٤ِلَ٭ ـــْؽ ٠َ  َٝــــ
 

ـــَؽا  ُمْكـــذَْعٮِذَا (185) ِٕ ـــْؽ َقـــ٧َة ىلَعَ ا٣ َٞ َ٣(2) 
 

 
ـي(  ػٮ ٞي ة حى ا ٣ىػػ٧ى يٍؽن ـي؛ ٚالى دٞٮؿي )إًفَّ زى ( ٦٪ٛينة ل٥ٍ دؽػ٢ٍ ٤ٔي٫ً الالَّ إذىا اكفى ػربي )إًفَّ

ًٕؿ ٠ٞٮهًل/  كٍٝؽ كردى يًف النِّ
ـــــ -112 ـــــ٤ِل٧ًة َودَ ـــــ٥ُ إٌِن تَْك َ٤ ْٔ َ

 ْؿقً وَأ
 

ـــــــٮَاءُ   ـــــــةثَِ٭ةِن َواَل َق  (3)لََ ٦ُتََن
 

ية كأمةرى ثٞٮهًل/ ) ًً ؿى ة ٠ى ةًؿ ٦ى ٕى ال ٨٦ًى األٍذ ( إًىل ن٫َّ٩ إذىا اكفى اخلربي ٦ةًينة  كى
 

 ري ثٛذعح ٧٬ـة أ٩٭٥، كاجل٧٭ٮر ثسرس٬ة. ٝؿأ قٕيؽ ث٨ صج (1)
)إال(/ ظؿؼ اقتس٪ةء م٤ىغ "أداة ظرص". )إ٩٭٥(/ "ىلع ٝؿاءيت ٠رس اهل٧ـة كٚذع٭ة" ظؿؼ دٮًليؽ اإلعزاب:  

ـظ٤ٞح( ىلع ٝؿاءة ٠رس - ك٩ىت، ك٥٬/ ٧ًري يف دم٢ ٩ىت اق٥ إف. )حلأك٤ٮف(/ الالـ/ يه الـ االثذؽاء )امل
ٛذط، كيأك٤ٮف/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ثثجٮت اجلٮف، كالٮاك/ ٧ًري يف دم٢ ة٣أ ث، كيه زااؽة ٔ٪ؽ ٨٦ ٝؿ-اهل٧ـة

رٚٓ ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف دم٢ رٚٓ ػرب إلف، كمج٤ح إ٩٭٥.... إ٣غ يف دم٢ ٩ىت ظةؿ ٨٦ املؿق٤ني، 
 كالؿاثٍ ٬ٮ ال٧ٌري ٍٚٞ، ا٣ُٕةـ/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب.

ؿِّصخ ىلع أف الالـ املٛذٮظح اهل٧ـة "أفٌ "ذؽاء ىلع ػرب الـ االثٝٮهل }حلأك٤ٮف{ ظير دػ٤خ وجْ االستداله:   ، كػي
 .زااؽة

ػؽاء. كٝػٮهل )مكػذعٮذا( أم/ مكػذٮحلةن كاغبلػةن. ٚي١ػٮف  (2) ٝٮؿ اجلة٥ّ )ق٧ة( أم/ ٔال. كٝٮهل )ا٣ٕؽا( أم/اأٔل
ؽاء ظة٣ح ٠ٮ٫٩ اغبلةن كمكذٮحلةن. ا٣ػ٧ٕىن/  إف ٬ؾا ٝؽ ٔال ىلع اأٔل

 ا٣ٕيلك. -اغ٣ت ث٨ احلةرث  -ابليخ أليب ظـاـ  - 112 (3)
)إف( إذا صؿيخ ىلع ٦ة ٬ٮ ا٣ْة٬ؿ ٚةهل٧ـة م١كٮرة؛ ألف الالـ يف ػرب٬ة، كإذا ص٤ٕخ الالـ زااؽة ٚذعػخ المغـة:   

ـااؽة. )تك٤ي٧ة( أراد ثػ٫ ا٣تكػ٤ي٥  اهل٧ـة، كاألكؿ أٝؿب؛ ألف اذلم ي٤ٕٜ "أ٥٤ٔ" ٨ٔ ا٢٧ٕ٣ ٬ٮ الـ االثذؽاء، ال ال
ؽـ ادلػٮؿ ٚي٧ة ال يٕين. )دؿٌل( أراد ث٫ دؿؾ ٦ة ٔرب ٔ٪٫ ثة٣تك٤ي٥.اجلةس، أك تك٤ي٥ األم ىلع  ٮر إىل ذكي٭ة ٔك

)أ٥٤ٔ( ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبػةن دٞػؽيؿق/ أ٩ػة. )إف( ظػؿؼ دٮًليػؽ ك٩ىػت. اإلعـزاب:   
يح، ك٦تنػةث٭ةف/ ٩ةٚ )تك٤ي٧ة( اق٫٧. )كدؿٌل( ٦ُٕٮؼ ٤ٔي٫. )لال٦تنةث٭ةف( الالـ الـ االثذؽاء أك زااؽة، كال/

 ػرب "إف". )كال( الٮاك اعَٛح، ال/ زااؽة تلأكيؽ اجليف. )قٮاء( ٦ُٕٮؼ ىلع ػرب إف.
 .ٝٮهل )لال٦تنةث٭ةف( ظير أدػ٢ الالـ يف اخلرب امل٪يف ثال، ك٬ٮ مةذالظاِد فيْ:   
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ىؿىيًض(   ا ل يٍؽن ـ، ٚال دٞٮؿ )إًفَّ زى
٦ذرصٚنة ٗريى ٦ٞؿكفو ثٍٞؽ ل٥ٍ دؽػ٢ٍ ٤ٔي٫ً الالَّ

ـه، ٚإٍف اك ٟى ال١كةيئُّ ك٬نة ـ ٤ٔي٫، كال كأصةزى ذل فى ا٢ٕٛ٣ي مٌةراعن دػ٤ٍخ الالَّ
ىؾى  ا حلى يٍؽن رًي املذرصًِّؼ، حنٮ )إًفَّ زى (  ٗك ىٍضى ا ٣ىريى يٍؽن ري ٚؿؽى ثنيى املذرصًِّؼ حنٮ )ًإفَّ زى
ٮٍؼى  ا قى يٍؽن ؛ ٚإٍف اٝرت٩ٍخ ث٫ً، حنٮ )إًفَّ زى

نيي أك قٮؼى ا إذىا ل٥ٍ دٞرتٍف ث٫ً الكِّ ( ٬ؾى َّ الرشَّ
ٞي  يى ـي( أك )قى ٮ ٞي ؛ ٚيضٮزي إذىا اكفى حى ـً ٤ٔي٫ً ػالؼه ـي( ٚيًف صٮاًز دػٮًؿ الالَّ ٮ

، كإٍف اكفى ٦ةًينة ٗريى  ٩ًخ الكنيي ٤ٞٚي٢ه ة إذىا اكى عيًط، كأ٦َّ ( ىلعى الىَّ )قٮؼى
٥ٍٕى  ً ا جلى يٍؽن ـً ٤ٔي٫ً، ٚذٞٮؿ/ )إًفَّ زى

ًٙ صٮازي دػٮًؿ الالَّ ـً املى٪ِّ ٦ذرصؼو ْٚة٬ؿي الك
ا  ٧ٍؿن إًفَّ خى ، كى ٢ي ( ك٬ؾا ٦ؾ٬تي األػًٛل كا٣ٛؿاء، كامل٪ٞٮؿي أفَّ الؿَّصي ٢ي ًئٍفى الؿَّصي
بلى

ـً  ، ٚإٍف ٝيًؿفى املةيًض املذرصؼي ثػ )ٍٝؽ( صةزى دػٮؿي الالَّ ٟى قحجٮي٫ ال ْيزيي ذل
ـى(. ٍؽ ٝىة ٞى ا ٣ى يٍؽن ٓى ٝىٍؽ( حنٮ )إًفَّ زى ٝىٍؽ يى٤ًي٭ة ٦ى ا ٬ٮ املؿادي ثٞٮهًل/ )كى  ٤ٔي٫ً، ك٬ؾى
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ـــرَبْ َودَْىـــَعُت الٮْ  ٧ُـــٮَُم اخلَ ْٕ ٦َ ٍَ  اِقـــ
 

ـــ٫ُ  (186) ــ٧ًة َظــ٢ٌ َقج٤َْ ــ٢َ وَاْق َْٛى  اخلَــرَبْ  وَا٣ْ
ا   يٍػؽن ٍى ثنيى اق٥ً إفَّ كاخلػرًب، حنػٮ)إًفَّ زى ـي االثذؽاًء ىلع ٧ٕ٦ٮًؿ اخلرًب إذىا دٮقَّ دؽػ٢ي ال

ـً ٤ٔيػ٫ً  ػة يىػطيٌ دػػٮؿي الػال (  كيججيًغ أٍف يسٮفى اخلربي ظيجبػؾو م٧َّ ٟى آًك٢ه ٕىةمى ُى ٧٠ػة  ٣ى
ة ىلع امل٧ٕػٮًؿ، ٧٠ػة إذىا  (1)٦س٤َّ٪ىة ـً ٤ٔي٫ً ل٥ٍ يىطَّ دػٮهلي ٚإٍف اكفى اخلربي ال يىطُّ دػٮؿي الالَّ

ـً ىلع امل٧ٕػٮًؿ،  اكفى اخلربي ٕٚالن ٦ةًينة ٦ذرصٚنة ٗريى ٦ٞؿكفو ثػ)ٝؽ( ل٥ٍ يىطَّ دػػٮؿي الػالَّ
ٟى ثٕ (  كأصةزى ذل كى٢ى

ى
ٟى أ ٕىةمى ُى ا ٣ى يٍؽن تي ٚال دٞٮؿ/ )إًفَّ زى دىٍىػعى / )كى ٙي ٌ٭٥ٍ، كإ٧َّ٩ة ٝةؿى املى٪

ؿ، ٚػال دٞػٮؿ/ )إفَّ  ٍ دججي٭نة ىلع ن٩َّ٭ة ال دؽػ٢ي ىلع امل٧ٕػٮًؿ إذىا دػأػَّ ( أم/ املذٮقِّ ٍى الٮىاًق
.) ٟى ٕىةمى ُى ا آًك٢ه ٣ى يٍؽن  زى

ًٍ ال دؽػ٢ي ىلع اخلػرًب،  ـى إذىا دػ٤ٍخ ىلع امل٧ٕٮًؿ املذٮق كأمٕؿى ٝٮهلي ثأفَّ الالَّ
 / ـً ٚال دٞٮؿي ػهى دػػٮؿى الػالَّ ىَّ ٟى ٨٦ ص٭ًح ن٫َّ٩ ػى (، كذل لًكه ٟى آلى ةمى ٕى ُى ا ٣ى يٍؽن )إفَّ زى

 ، ٟى ٤ٝيالن ٓى ذل ، كٍٝؽ ق٧ ًٍ ٧ٍػًؽ اهلل  يًكى ظي ث٧ٕ٧ٮًؿ اخلرًب املذٮقِّ ًعى
٦ً٭٥ٍ )إًينِّ بلى

ى ٨ٍ٦ً الكى
.) ة٣ًطه ىىى  ل

 

 ينّتط ِػٮُم ال م ىلع ٧ٕ٦ٮُم اخلرب أر ٕح رشوط/  (1)
ثني ٦ة ثٕؽ إف، قٮاء أكةف اتلػةيل ٣ػػ"إف" ٬ػٮ اقػ٧٭ة ٧٠ػة يف ٦سػةؿ  أف يسٮف ٬ؾا امل٧ٕٮؿ ٦ذٮقُةن  اْوُم/ 

النةرح، أـ اكف اتلةيل ٣ػ"إف" ٬ٮ ػرب٬ة ا٣ْؿؼ أك اجلةر كاملضؿكر، حنٮ/ )إف ٔ٪ػؽم ٣ػيف ادلار زيػؽا( أـ اكف 
اتلةيل هلة ٧ٕ٦ٮال آػؿ ل٤ؼرب املؤػؿ، حنٮ/ )إف ٔ٪ؽم ٣يف ادلار زيؽا صػةلف( كينػ٢٧ لك ٬ػؾق الىػٮر ٝػٮؿ 

 اجلة٥ّ )الٮاقٍ ٧ٕ٦ٮؿ اخلرب(، كإف اكف دٛكري النةرح ٝؽ ٝرصق ىلع وٮرة كاظؽة ٦٪٭ة.
أف يسٮف اخلرب ممة يىط دػٮؿ الالـ ٤ٔي٫، ك٬ؾا يكذٛةد ٨٦ ٝٮؿ اجلة٥ّ )٧ٕ٦ٮؿ اخلرب( ٚػإف أؿ  الرشط اثلة / 

 ٠ؿ رشك٫َ ٚي٭ة ٝج٢ ذلٟ.كاملٕ٭ٮد ٬ٮ اخلرب اذلم دؽػ٢ الالـ ٤ٔي٫، كاذلم ثح٪٫ كذ يف اخلرب ل٤ٕ٭ؽ اذل٠ؿم،
أال دسٮف الالـ ٝؽ دػ٤خ ىلع اخلرب، ك٬ٮ الرشط اذلم ثني النػةرح أف الكـ اجلػة٥ّ ينػٕؿ  الرشط اثلة٣ر/ 

 ث٫، كٝؽ ثني أيٌةن كص٫ إمٕةر الك٫٦ ث٫.
 /)إف زيؽا لؿا٠جػة ظػةرض( كال دٞػٮؿ /ا، ٚال يىط أف دٞٮؿأال يسٮف امل٧ٕٮؿ ظةال كال د٧يزين  الرشط الؿاثٓ/ 
ٞن أال يسٮف امل٧ٕٮؿ ٦ٕٛٮالن  /أثٮ ظيةف أًةؼإف زيؽا ٣ٕؿٝة يذىجت(، ك)  ألص٫٤، ٕٚ٪ؽق ال ة كال ٦ٕٛٮالن  ٤ُ٦

كاقذْ٭ؿ مجةٔح  ،)إف زيؽان تلأديجة ًةرب اث٪٫( /كال أف دٞٮؿ ،)إف زيؽان لؿًلٮب األ٦ري را٠ت( /ْيٮز أف دٞٮؿ
٦ٕػ٫، كإف اكف املذٞػؽمٮف لػ٥ ي٪ىػٮا ىلع  ٔؽـ وعح دػٮؿ الالـ ىلع املكتسىن ٨٦ اخلػرب، كال ىلع املٕٛػٮؿ

 ٬ؾي٨.
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ـى االثذؽاًء دؽػ٢ي ىلع ٧ًرًي ا٣ٛ ىػ٢ً، حنػٮ كأمةرى ثٞٮهًل/ )كا٣ٛى٢( إىًل أفَّ ال
( كٝػةؿى اهلل دٕػةىل/ ػةا٥ًي ٞى ػٮ ا٣ ى٭ي ا ل  [6:]آؿ ٧ٔػؿاف/  (1)﴾ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿ )إفَّ زىيٍؽن

ػه(  ٞىىى ـ، ك)ا٣ (، ك)٬ٮ( ٧ًريي ا٣ٛى٢ً، كدػ٤ٍخ ٤ٔيػ٫ً الػالَّ ا( اق٥ي )إفَّ ٚػ)٬ؾى
.)  ػرب)إفَّ

يٍػؽه  / )زى ٟى إذىا ٤ٝخى ػٮى  كقِلِّ ٧ًريى ا٣ٛى٢ً؛ أل٫َّ٩ يٛى٢ي ثني اخلرًب كالىًٛح، كذل ٬ي
، كأف  ( ٤ٍٚٮ ل٥ٍ دػأًت ثػػ)٬ٮ( الظذ٧ػ٢ى أٍف يسػٮفى )ا٣ٞػةا٥( وػٛحن لـيػؽو ةا٥ًي ٞى ا٣
، ٧٤ٚة أديخى ثػ)٬ٮ( دٕنيَّ أٍف يسٮف )ا٣ٞةا٥( ػربنا ٨ٔ زيؽو   .يسٮف ػربنا ٔ٪٫ي

ٍى ثني املجذؽأ كاخلربً  ( (2)كرشطي ٧ًرًي ا٣ٛى٢ً أٍف يذٮق ػةا٥ًي ٞى ػٮى ا٣ يٍؽه ٬ي أك ، حنٮ/ )زى
ة أو٫٤ي  ػ٢َّ رىج٤ٍىػػ٫ي  ثنيى ٦ى (  كأمةر ثٞٮهل/ )كىاٍقػ٧نة ظى ةا٥ًي ٞى ا ٣ىػ٭يٮ ا٣  كاخلرب، حنٮ/ )إًفَّ زىيٍؽن

ي
املجذؽأ

ا(  يٍػؽن ـى ى اًر ل ؿ ٨ٔ اخلرًب، حنػٮ/ )إًفَّ يًف ادلَّ ـى االثذؽاًء دؽػ٢ي ىلع االق٥ً إذا دأػَّ ٍ( إىل أفَّ ال اخلىربى
 

)إف(/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت. )٬ؾا(/ اهلةء/ ظؿؼ دججي٫، ذا/ اق٥ إمةرة يف دم٢ ٩ىت اقػ٥ إف. )هلػٮ(/ اإلعزاب:  (1)
ػؿاب. )ا٣ٞىػه(/ ػػرب إف مؿٚػٮع. )احلػٜ(/ وػٛح  الالـ/ يه الـ االثذؽاء، ٬ٮ/ ٧ًري ال دم٢ هل ٦ػ٨ اإٔل

ح.  مؿٚٔٮ
٦جذؽأ، كا٣ٞىه ػربق، كاجل٤٧ح يف دم٢ رٚٓ ػرب "إف"، كال مة٬ؽ ٚيػ٫ ظيجبػؾ ىلع ٦ػة حنػ٨  كْيٮز أف دٕؿب٫ 

 ثىؽدق؛ ألف دػٮهل ظيجبؾ ىلع مج٤ح اق٧يح ٚ٭ٮ ٧ًري ٦٪ٛى٢.
 ."هلٮ"دػٮؿ الـ االثذؽاء ىلع ٧ًري ا٣ٛى٢ وجْ االستداله:  

 ط/ ينرتط يف ٧ًري ا٣ٛى٢ ثُٞٓ اجلْؿ ٨ٔ ٠ٮ٫٩ ثني ٧ٕ٦ٮيل إف أربٕح رشك (2)
 أف يٞٓ ثني املجذؽأ كاخلرب أك ٦ة أو٤٭٧ة ذلٟ، كٝؽ ذ٠ؿ النةرح ٬ؾا الرشط. اٌْوُم/ 
أف يسٮف االق٧ةف الزلاف يٞٓ ثح٪٭٧ة ٦ٕؿٚذني حنٮ )إف دم٧ؽا ٬ٮ امل٪٤ُػٜ( أك أكهل٧ػة ٦ٕؿٚػح  الرشط اثلٌة / 

أ٢ٌٚ  ٬ٮ ٨، حنٮ )دم٧ؽٞرتف ث٧ً ظٞيٞح كزة٩ي٭٧ة ينج٫ املٕؿٚح يف ٔؽـ ٝجٮهل أداة اتلٕؿيٙ ٠أ٢ٕٚ اتلٌٛي٢ امل
 ٨٦ ٧ٔؿك(.

 أف يسٮف ٧ًري ا٣ٛى٢ ىلع وي٘ح ٧ًري الؿٚٓ ٧٠ة يف ٬ؾق األ٦س٤ح. الرشط اثلة٣ر/ 
ې      ﴿أف يُةثٜ ٦ة ٝج٫٤ يف ا٣٘يجح أك احلٌٮر، كيف اإلٚؿاد أك اتلث٪يح أك اجل٧ٓ، حنٮ ٝٮهل دٕػةىل/  الرشط الؿاثٓ/ 

ک  ک  ﴿خ ل٤ؼُةب، ك٬ٮ يف اخلُةب كيف اإلٚػؿاد ٧٠ػة ٝج٤ػ٫، كحنػٮ ، ٚأ٩[;55]املةاؽة/  ﴾ې  ې      ېى

 ، ٚ٪ع٨ ل٤ذلك٥ ٧٠ة ٝج٫٤.[5:9]الىةٚةت/  ﴾گ  گ
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 .[7 ]ا٥٤ٞ٣/ (1)﴾گ  ڳ  ڳڳ  ڳ﴿ /ٝةؿ اهلل دٕةىل

ـي ىلع ٧ًرًي ا٣ٛىػ٢ً أك ىلع االقػ٥ً كُل٦ ة ثأ٫َّ٩ إذىا دػ٤ٍخ الالَّ ٌن ٫ي ينٕؿي أي
 ،) ػةا٥ًه ٞى ػٮ ٣ى ا هلى يٍػؽن ، ٚػال دٞػٮؿ/ )إًفَّ زى ٟى ًؿ ل٥ٍ دؽػ٢ٍ ىلع اخلرًب، ك٬ػٮ ٠ػؾل املذأػِّ

ا(. كال يٍؽن ـى ى اًر ل  )إًفَّ ٣ىيًف ادلَّ
ـى االثذؽاًء دؽػ٢ي ىلع امل -ك٦ٞذىض إَال٫ًٝ  ًٍ يف ٝٮهل/ إفَّ ال ٧ٕػٮًؿ املذٮقػ

ٍى صةزى دػٮؿي أفَّ لكَّ  -ثنيى االق٥ً كاخلرًب  ـ ٤ٔيػ٫ً، اكملٕٛػٮًؿ   ٧ٕ٦ٮؿو إذىا دٮق الالَّ
 ًٓ يًط، كاجلةًر كاملضؿكًر، كا٣ْػؿًؼ، كاحلػةًؿ، كٝػؽ ٩ػهَّ اجلَّعٮيػٮفى ىلع ٦٪ػ الرصَّ

." ) ةًظاكن رىا٠ًته ٌى ى ا ل ـً ىلع احلةًؿ، ٚال دٞٮؿ/ )إًفَّ زيؽن  دػٮًؿ الالَّ
 
 

 

 

)كإف(/ الٮاك/ حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، إف/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت. )لٟ(/ صةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕٞػةف خبػرب ٦ٞػؽـ اإلعزاب:  (1)
)ٗري(/ وٛح ٦٪ىٮبح كيه مٌةٚح. )مم٪ٮف(/  دمؾكؼ. )ألصؿا(/الالـ يه الـ االثذؽاء، أصؿا/ اق٥ إف ٦٪ىٮب.

 مٌةؼ إحل٫ دلؿكر.
أ٫٩ صةز دػٮؿ الـ االثذؽاء ىلع اق٥ إف ك٬ٮ ٝٮهل  )أصؿان (؛ ل١ٮ٫٩ مؤػؿان كإ٧٩ة امرتط دلػػٮهل وجْ االسـتداله:   

 ك٧٬ة إف كالالـ. ،ىلع االق٥ مؤػؿا خلال ْي٧ٓ ثني ظؿيف اتلٮًليؽ
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ــ٢ُ  ُِ ــُؿوِم ٦ُْج ــِؾْي احُل ــة( ثَ ــ٢ُ )٦َ  َووَْو
 

٧َـــــ٢ُ  (187) َٕ  إْع٧َــــةلََ٭ة َوَٝــــْؽ ُقـــَجٌ  ا٣
  ) ٍػخى ذٍ٭ة ٨ٔ ا٢ً٧ٕ٣ إًالَّ )حلى َّٛ

ة( ٗريى املٮوٮ٣ًح ثإفَّ كأػٮادً٭ة ٠ى إذىا ادى٤ٍخ )٦ى
( كال ْيػ يٍػؽه ٝىػةا٥ًه ػة زى  ٚذٞٮؿ/ )إًج٧َّى

ةؿي ةؿي كاإل٧٬ٍى ٮزي ٩ىػتي ٚإ٫َّ٩ ْيٮزي ٚي٭ة اإلٍخ٧ى
، كدٞػٮؿ/  ٕى٢َّ ٟى أفَّ كًلأفَّ ك٣س٨َّ ك٣ ( كًلؾل ( كإٍف مػبخى )زيؽه يٍػؽه ٝىػةا٥ًه ٍذى٧ػة زى )حلى

 ًٙ ـً املى٪ (، كّة٬ؿي الك ا ٝىةا٥ًه يٍؽن ٍذى٧ة زى ا( ٤ٞٚخ/ )حلى يٍؽن ػة( إًف  $٩ىجخى )زى أفَّ )٦ى
ا ٦ؾ٬تي مج ادى٤ٍخ ث٭ؾقً األظؿًؼ  ، ك٬ؾى ذٍ٭ة ٨ٔ ا٢ً٧ٕ٣، كٍٝؽ د٢٧ٕي ٤ٝيالن َّٛ ةٔػحو ٠

اج؛ ٨٦ اجلَّعٮينيى  ةِّ كاث٨ الرسَّ ـصَّ ا  .اكل يٍػؽن ػة زى ػةيئُّ )إًج٧َّى كى ىك األػٛػلي كال١ى كظى
، ؿي ًعيطي املؾ٬تي األكَّ ( كالىَّ ػة  ٝىةا٥ًه (، كأ٦َّ ٍخى ة( إالَّ )حلى ٓى )٦ى ك٬ٮ ن٫َّ٩ ال ي٢٧ٕي ٦٪٭ة ٦

 ٦ة ظاكقي األػٛلي كال١كةيئُّ ٚنةذه. 
٭ػة ٔػ٨ ا٧ٕ٣ػ٢ً، ثػ٢ كاظرتز٩ىة ث٘رًي املٮوٮ٣ًح ٨٦ امل ٛي ٮوٮ٣ًح؛ ٚإ٩َّ٭ة ال دسُّ

 ) ٨ه كى ؾى ظى ٪ٍؽى ة خى ًم(، حنٮ )إًفَّ ٦ى
د٢٧ٕي ٦ٕ٭ة، كاملؿادي ٨٦ املٮوٮ٣ًح ا٣َّيت ث٧ٕىنى )اذلَّ

٤ٍػخى  ٕى ػة ذى ػيًت يه ٦ٞػؽرةه ثةملىػؽًر، حنػٮ )إًفَّ ٦ى
، كا٣َّ ًم ٔ٪ؽؾى ظك٨ه أم/ إًفَّ اذلَّ
. ٟى ظك٨ه ٤ى ٍٕ ( أم/ إفَّ ًٚ ٨ه كى  ظى
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ـــــٮًٚة ىلَعَ وَ  ُُ ْٕ ٦َ َٟ ــــ ُٕ ـٌ َرْع ِ ــــةا  َص
 

ــــ٧ِ١ْ  (188) ْن تَْكَذ
َ
ـــَؽ أ ْٕ ـــٮِب )إٌِن( َ   ٦َ٪ُْى

ٍٙ صةَز يف االق٥ِ اذٌلِي ثٕؽهُ وص٭ةِن/   ََ ثَٕؽ اق٥ِ )إٌن( وػرب٬ة ثٕةَ  أي/ إَذا أ
 /ا(.  أظُؽ٧٬ة ٧ٍؿن خى ا ٝىةا٥ًه كى يٍؽن ( حنٮ/ )إًفَّ زى ة ىلع اق٥ً )إفَّ ٛن  اجلَّىتي ُٔ

  ٌٙى ٚيػ٫ً، ٚةملنػ٭ٮري ن٩َّػ٫  ة /واثل (. كاٍػذي٤ًػ ٧ٍؿكه خى ا ٝىةا٥ًه كى يٍؽن ٓي حنٮ/ )إًفَّ زى ٚ الؿَّ
ا  ، ك٬ػؾى

ن
٦ُٕٮؼه ىلع دم٢ً اق٥ً )إفَّ ( ٚإ٫َّ٩ يف األو٢ً مؿٚػٮعه ل١ٮ٩ػ٫ً ٦جذػؽأ

 ،  كػػربقي دمػؾكؼه
ه
ـه إىل ن٫َّ٩ ٦جذػؽأ ، كذ٬تى ٝٮ ًٙ ـً املى٪ ينٕؿي ث٫ً ّة٬ؿي الك

٧ؿكه ٠ؾ .كاتلٞؽيؿ/ ٔك ، ك٬ٮ الىعيطُّ ٟى  ل
ى  ( ػ أم ٝج٢ى أٍف دأػؾى ػرب٬ة ػ دٕنيَّ ٙي ٝج٢ى أٍف تٍكذ٢٧١ى )إفَّ ٚإٍف اكفى ا٣ُٕ

ا  اجلَّىتي ٔ٪ؽى مج٭ٮرً  ٟى كزيػؽن ا ٝةا٧ػةًف، كإ٩َّػ ٧ؿن ا ٔك ، ٚذٞٮؿ/ )إًفَّ زيؽن اجلَّعٮينيى
. ٓى ٚ  ذا٬جةًف(، كأصةزى ثٌٕ٭٥ٍ الؿَّ
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َ
ــــــِك٨ٌ وَأ ـِــــإٌن ٣َ ــــــْخ ث َٞ ِ

ْ
حل

ُ
 نْ وَأ

 
نْ  (189)

َ
ـــأ ــــ٢ٌ َوَ  َٕ ـــَخ َو٣َ ــــ٨ْ ُدوِن يَلْ ٦ِ 

 
 ) ًٙ ىلع اقػػ٧ً٭٧ة ظسػػ٥ي )إفَّ ( يف ا٣ُٕػػ ( املٛذٮظػػح  ك)٣سػػ٨َّ ٍسػػ٥ي )أفَّ ظي
( ك٩ىػج٫، كدٞػٮؿ/  (  ثؿٚػٓ )٧ٔػؿكه ٧ٍؿكه خى ا ٝىةا٥ًه كى يٍؽن فَّ زى

ى
٧ٍ٤ًخي أ ٔى امل١كٮرة؛ ٚذٞٮؿ/ )

ةًف(  ثًة ا ٝىةا٧ًى ٧ٍؿن خى ا كى يٍؽن فَّ زى
ى
٧ٍ٤ًخي أ ٔى ػة ) ٪ٍؽى اجل٧٭ٮًر، كًلػؾلٟ دٞػٮؿ/ )٦ى ًٔ  ٍٍ ٞى جلٍَّىًت ذى

ة ٣ىًسػ٨َّ  يٍؽه ٝىةا٧ًى ة زى ا( ث٪ىًت ػةدلو  كر٫ًٕٚ، ك)٦ى ةدًلن ٜه كىػى ٤ً ُى ٍ٪ ا ٦ي ٧ٍؿن ة، ٣س٨َّ خى يٍؽه ٝىةا٧ًن زى
ي  ( ٚىالى ْيى فَّ

ى
أ ًلى ، كى َّ٢ ٕى ٣ى ، كى ٍخى ة )حلى ، كأ٦َّ ٍٍ ٞى ةًف( ثًةجلٍَّىًت ذى ٞى ٤ً ُى ٍ٪ ا ٦ي ةدًلن ا كىػى ٧ٍؿن ٕى٭ػة إاًلَّ خى ٮزي ٦ى

ٍػخى  حلى ػةًف، كى ا ٝىةا٧ًى ٧ٍػؿن خى ا كى يٍػؽن ٍخى زى ؿ، ٚذٞٮؿ/ )حلى ، أٍك دأػَّ ـى املُٕٮؼي ٮىاء دٞؽَّ اجلٍَّىتي قى
 ، ٟى )٠ػأفَّ ٧ٍػؿك( يف املسػة٣نًي، كال ْيػٮز رٕٚػ٫، كًلػؾل ا( ث٪ىػت )خى ٧ٍؿن خى ا ٝىةا٥ًه كى يٍؽن زى

٦ن  ٓى ٚي٫ ػ ٦ذٞؽِّ ٚ اءي الؿَّ (، كأصةزى ا٣ٛؿَّ َّ٢ ٕى ٓى األظؿًؼ اثلَّالزًح.ك٣ى ا ػ ٦ ؿن  ة ك٦ذأػِّ
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ـــــ٢ُ  ٧َ َٕ ــــــ٢ٌ  ا٣ْ َٞ ـــــْخ إٌِن َع َٛ َّلٛل  وَُػ
 

ـــــ٢ُ  (191) ــــ ُم إَِذا ٦َــــة ُتْ٭٧َ ـَُم ا٣ٌ ـــــ  َود٤َْ
ِيَ   ْ٘  َعْ٪َ٭ـــة إْن ثَـــَؽا َوُرٌ ٧َـــة اقـــُذ

 
ــــــَؽا (191) َذ٧ِـ ْٕ َراَدهُ ٦ُ

َ
ٌٜ أ ــــــ َِ ــــــة ٩َة ٦َ 

( ٚػةألكرثي يف لكػ  ٍخ )إفَّ ٛى ِّٛ يٍػؽه إذىا ػي ػػ٭ة، ٚذٞػٮؿ/ )إًٍف زى
ةًف ا٣ٕػؿًب إ٧٬ة٣ي

ػة  ةل٭ي ـ ٚةرٝحن ثح٪٭ة كبنيى )إٍف( اجلَّةٚيح، كيٞػ٢ُّ إ٧ٔى ذ٭ة الالَّ ٦ى ـً
ى ٤٧ً٬ٍىٍخ ل

ي
( كإذىا أ ةا٥ًه ٞى ٣ى

٧ػةؿى قػحجٮي٫ كاألػٛػلي  ػىكى اإٔل ( كظى ا ٝىػةا٥ًه يٍػؽن ،  رمح٭٧ػة اهلل دٕػةىلٚذٞٮؿ/ )إًٍف زى
ـ؛ أل٩َّ  ٚالى  ٭ة الى د٤ذبفي ػ كاحلة٣حي ٬ؾقً ػ ثةجلَّةٚيًح؛ ألفَّ اجلَّةٚيػح د٤ـ٦٭ة ظيجبؾو الالَّ

٤٧٬ػٍخ كلػ٥ يْ٭ػًؿ 
ي
، كإ٧َّ٩ة د٤ذبفي ثإًف اجلَّةٚيح إذىا أ ٓي اخلربى ال د٪ىتي االق٥ى كدؿٚ

ـ، ٠ٞٮهل/ ٍ٘ىنى ٨ٔ الالَّ يٍكذى  املٞىٮدي ث٭ة ٚإٍف ّ٭ؿى املٞىٮدي ث٭ة ٍٚٞؽ ي
ــ٨ْ آ -113 ــْل٥ِ ٦ِ ٌٌ ــةةُ ال ثَ

ُ
ــ٨ُ أ ٍٟ َوَصْ ِــ  ُِم ٦َةل

 

ــةِدنِ   َٕ ــؿَاَم امل ــْخ ٠ِ ٌٟ َق٩َ ــ ِ  (1)َوإِْن ٦َةل
 

 

ةيئ، كقذٕؿؼ نكج٫ يف ثيةف ٣٘ح ابليخ. -ظ١ي٥ احلس٥ ث٨  -ابليخ ل٤ُؿ٦ةح  - 113 (1)  كًل٪حذ٫ )أثٮ ٩ٛؿ(، ك٬ٮ مةٔؿَ 
أم  -)كحن٨ أثةة الٌي٥( يؿكل يف ماك٫٩ "أ٩ة اث٨ أثةة الٌي٥" كأثػةة/ مجػٓ آب اقػ٥ ٚةٔػ٢ ٦ػ٨ أىب يػأىب المغة:  

لٟ( ٬ٮ اق٥ ٝجي٤ح دٞٮؿ/ أمؿت ٚال٩ة أف ي٢ٕٛ ٠ؾا ٚأىب، دؿيؽ أ٫٩ ا٦ذ٪ٓ أف ي٫٤ٕٛ كالٌي٥/ ا٥٤ْ٣. )٦ة -ا٦ذ٪ٓ
ة ث٨ ٦ةلٟ ث٨  النةٔؿ، ٚإف ا٣ُؿ٦ةح ٬ٮ احلس٥ ث٨ ظ١ي٥ ث٨ ٩ٛؿ ث٨ ٝحف ث٨ صعؽر ث٨ ز٤ٕجح ث٨ ٔجؽ ًر
أثةف اث٨ ٧ٔؿك ث٨ ربيٕح ث٨ صؿكؿ ث٨ ز٢ٕ ث٨ ٧ٔؿك ث٨ ا٣٘ٮث ث٨ َيػئ. )٠ػؿاـ املٕػةدف( َيجػح األوػٮؿ 

 رشيٛح املعذؽ. 
كأثةة مٌةؼ. ك)الٌػي٥( مٌػةؼ إحلػ٫. )٦ػ٨ آؿ( صػةر كدلػؿكر )كحن٨( ٦جذؽأ. )أثةة( ػرب املجذؽأ، اإلعزاب:  

٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب زةف، أك ظةؿ ٨٦ اخلرب، كآؿ مٌةؼ. ك)٦ةلٟ( مٌةؼ إحل٫. )كإف( خمٛٛح ٦ػ٨ اثلٞي٤ػح 
٦٭٤٧ح. )٦ةلٟ( ٦جذؽأ. )اك٩خ( اكف/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، كاق٫٧ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازان دٞؽيؿق/ "يه" يٕػٮد إىل 

ي٤ح، كاتلةء دةء اتلأ٩ير. )٠ؿاـ( ػرب اكف، كًلؿاـ مٌةؼ. ك)املٕةدف( مٌةؼ إحل٫، كاجل٤٧ػح ٦ةلٟ ثةٔذجةر ا٣ٞج
 ٨٦ اكف كاق٧٭ة كػرب٬ة يف دم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ اذلم ٬ٮ ٦ةلٟ. 

ٝٮهل )كإف ٦ةلٟ اك٩خ...إ٣غ( ظير دؿؾ الـ االثذؽاء ا٣يت جتذ٤ت يف ػػرب "إف" امل١كػٮرة اهل٧ػـة الظاِد فيـْ:   
ٞي٤ح ٔ٪ؽ إ٧٬ةهلة، ٚؿٝة٩ةن ثح٪٭ة كبني "إف" اجلةٚيح، كإ٧٩ة دؿًل٭ة ٬٪ة أذ٧ػةدان ىلع انكػيةؽ املٕػىن املؼٛٛح ٨٦ اثل

املٞىٮد إىل ذ٨٬ الكة٦ٓ، كزٞحن ٦٪٫ ثأ٫٩ ال ي٧س٨ دٮصي٭٫ إىل اجلعػؽ، ثٞؿي٪ػح أف الػلُكـ د٧ػؽح كاٚذؼػةر، 
٫ تل٪ةٝي اللُكـ كاًػُؿب، أال كوؽر ابليخ كاًط يف ٬ؾا، كاجليف يؽؿ ىلع اذلـ، ٤ٚٮ مح٢ ٔضـ ابليخ ٤ٔي

دؿل أ٩ٟ لٮ مح٤خ اللُكـ ىلع أف "إف" ٩ةٚيح لاكف ٦ٕىن ٔضـ ابليخ/ ك٣حكخ ٦ةلٟ ٠ػؿاـ املٕػةدف، أم ٚػيه 
ٝجي٤ح د٩حبح األوٮؿ، ٚي١ٮف ٬ؾا ذ٦ةن ك٦ذ٪ةٌٝةن ٦ٓ ٦ة ٬ٮ ثىؽدق، ٧٤ٚة اكف املٞةـ ٦ة٩ٕةن ٨٦ صٮاز إرادة اجليف 

 الـ، ٚة٣ٞؿي٪ح ٬٭٪ة ٦ٕ٪ٮيح.اردس٨ النةٔؿ ٤ٔي٫، ٥٤ٚ يأت ثةل
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ـي؛ أل٩َّ٭ة ال د٤ذبفي ثةجلَّةٚيًح؛ ألفَّ املٕىنى  ًؾٚىًخ الالَّ ٟه لاك٩ٍخ، ٚعي / كإٍف ٦ةل اتلٞؽيؿي
ا...إىل ٪ٍ٭ة إٍف ثىؽى يًن خى ٍ٘ ة اقذي ب٧َّى ري ا ٬ٮى املؿادي ثٞٮهل/ )كى  آػؿ ابليخ(. ىلع اإلزجةًت، ك٬ؾى

ٙى  ٍدًػ٤ىٍخ ل٤ٛؿًؽ  كاػذ٤
ي
ـي االثذؽاًء أ ـ/ ٢ٍ٬ يهى ال اجلَّعٮيٮفى يف ٬ؾقً الالَّ

ـه أػؿل اٍصذي٤ًجىٍخ ل٤ٛؿًؽ   ـٍ يه ال ي٤ًح، أ ثنيى )إًف( اجلَّةٚيًح ك)إًف( املؼًٛٛح ٨٦ اثلَّٞ
ـي االثذؽاًء دػ٤ٍخ ل٤ٛؿًؽ. ـي قحجٮي٫ يؽؿُّ ىلع ن٩َّ٭ة ال ا  كُل كدْ٭ؿي ٚةاؽةي ٬ؾى

ٝىٍؽ / )ملسو هيلع هللا ىلصحو صؿٍت ثنيى اث٨ً أيًب ا٣ٕةٚيًح كاث٨ً األػرًض، كيه ٝٮهلي اخلالًؼ يف مكأ٣
ٍؤ٦ً٪نة ٪ٍخى ٣ىػ٧ي ٧ٍ٤ً٪ىة إًٍف ٠ي ٕى  (1)(ٔى ـى االثذؽاًء أكصتى ٠رسى )إٍف( ٨ٍ٧ٚ ص ٤ى٭ة ال

ٍػؿىل اصذي٤ًجٍخ ل٤ٛؿًؽ ٚذطى  ك٨٦
ي
ة أ ٦ن أٍف(، كصؿل اخلالؼي يف ٬ؾقً )ص٤ٕ٭ة الى

ة ثنيى أيب احلك٨ً  ٘رًي،  املكأ٣ًح ٝج٤٭٧ى يلع ث٨ً ق٤ي٧ةفى ابل٘ؽادمِّ األػًٛل الىَّ
ـً االثذؽاًء اصذ٤جٍخ  ـه ٗريي ال / يه ال ؛ ٚٞةؿى ا٣ٛةريسُّ كبنيى أيب يلع  ا٣ٛةريسِّ
ـي االثذؽاًء  / إ٧َّ٩ة يه ال ٘ريي ل٤ٛؿًؽ، كب٫ً ٝةؿى اث٨ أيب ا٣ٕةٚيًح، كٝةؿى األػٛلي الىَّ

 أدػ٤ٍخ ل٤ٛؿًؽ، كب٫ً ٝةؿى اث٨ي األػرًض.
 

 

 

 . (8>5)، ظؽير ر٥ٝ ٨٦ ظؽير أق٧ةء ث٪خ أيب ثسؿ ريض اهلل ٔ٪٭٧ة أػؿص٫ ابلؼةرم يف وعيع٫ (1)
)ٝؽ(/ ظؿؼ حتٞيٜ. )٧٤ٔ٪ة(/ ٥٤ٔ/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ىلع الك١ٮف الدىةهل ث٪ة ادلا٣ح ىلع اجل٧ةٔح اإلعزاب:  

ذؽاايح. )إف(/ خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح ٦٭٤٧ح )ٔ٪ؽ ٨٦ ٠رس ا٣ٛة٤ٔني، ك٩ة/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح اث
اهل٧ـة كالالـ اثذؽاء(. )٠٪خ(/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه ٦جين ىلع الك١ٮف الدىةهل ثذةء ا٣ٛة٢ٔ املذعؿًلح، كاتلةء/ 

مؤ٦٪ة/ ػرب اكف ٦٪ىٮب، كمج٤ح اكف ٦ٓ ٧ٕ٦ٮهلة  ٧ًري يف دم٢ رٚٓ اق٥ اكف. )ملؤ٦٪ة(/ الالـ/ الـ االثذؽاء،
خمٛٛح ٮيل ٥٤ٔ، كإٔؿاب إف ٠٪خ ملؤ٦٪ة ٔ٪ؽ ٨٦ ٚذط اهل٧ـة يسٮف ىلع اجلعٮ اآليت/ )أف(/ قؽت مكؽ ٦ٕٛ

٨٦ اثلٞي٤ح اعم٤ح، كاق٧٭ة ٧ًري النأف دمؾكؼ دٞؽيؿق/ أ٫٩، أم ٝؽ ٧٤ٔ٪ة أف النأف. )٠٪خ(/ كإٔؿاث٭ة 
٧ٕٮحل٭ة يف دم٢ رٚٓ يه الالـ ا٣ٛةرٝح، مؤ٦٪ة/ ػرب اكف ٦٪ىٮب، كمج٤ح اكف ٦ٓ ٦اكلكة٣ٛح. )ملؤ٦٪ة(/ الالـ/ 

 ػرب أف، كاملىؽر املؤكؿ ٨٦ أف ك٦ة ثٕؽ٬ة قؽ مكؽ ٦ٕٛٮيل ٥٤ٔ.
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ـــ  ـًة َٚ ــ ُٟ ٩َةِقؼ ــ ــ٥ْ يَ َ ــ٢ُ إِْن ل َٕ ِٛ  وَا٣ْ
 

ــــ  (192) ـــإِْن ِذْي ُمْٮَو ِ ـــة ث ـــ٫ِ َ ِذً ل ِٛ  د٤ُْ
 

( ٚال ي٤ي٭ة ٨٦ األٕٚػةًؿ إالَّ األٕٚػةؿي اجلَّةقػؼًح لالثذػؽاًء، حنػٮ اكفى  ٍخ )إفَّ ٛى ِّٛ إذىا ػي
ػ٨َّ كأػٮاد٭ػة، ٝػةؿ اهلل دٕػةىل/   (1)﴾ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک﴿كأػٮاد٭ة، ّك

كٝػػةؿ اهلل ، [95 ]ا٤ٞ٣ػػ٥/ (2)﴾ڻ  ڻ  ڱ  ڱ  ں  ں ﴿كٝػػةؿ اهلل دٕػػةىل/  ،[587]ابلٞػػؿة/ 
ؿاؼ/  (3)﴾ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ﴿دٕةىل/     .[546]اأٔل

 

)كإف(/ الٮاك/ ظكت ٦ة ٝج٤٭ة، إف خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح ٦٭٤٧ح. )اك٩خ(/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، كاتلةء/ دةء اتلأ٩يػر اإلعـزاب:   (1)
(/ الػالـ ٚةرٝػح، ٠جػرية/ ػػرب اك٩ػخ، الكة٠٪ح، كاق٧٭ة ٧ًري مكترت صٮازان دٞؽيؿق/ يه يٕٮد إىل الىػالة. )ل١جػرية

٦٪ىٮب. )إال(/ ظؿؼ اقتس٪ةء م٤ىغ "أداة ظرص". )ىلع اذلي٨(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثسجرية. )٬ؽل(/ ٢ٕٚ ٦ػةض 
 ٦جين ىلع ا٣ٛذط املٞؽر. )اهلل(/ ٣ِٛ اجلال٣ح ٚة٢ٔ مؿٚٮع. كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ.

٢ٕ ٩ةقغ، ىلع ٦ة ٬ٮ ا٣٘ة٣ت يف اقذ٧ٕةهلة٦يجء "إف" خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤وجْ االستداله:    .  ح كٝؽ كحل٭ةٚ 
)كإف(/ الٮاك/ الٮاك ظؿؼ اقتس٪ةء، إف/ خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح ٦٭٤٧ح ال ٢٧ٔ هلة. )يسةد(/ ٢ٕٚ مٌػةرع اإلعـزاب:   (2)

مؿٚٮع. )اذلي٨(/ اق٥ مٮوٮؿ يف دم٢ رٚٓ اق٥ يسةد. )زٛؿكا(/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ىلع الٌػ٥ الدىػةهل ثػٮاك 
كالٮاك/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاأل٣ٙ ٚةرٝح، كاجل٤٧ح و٤ح املٮوٮؿ. )٣زي٣ٞٮ٩ٟ(/ الالـ/ ٚةرٝػح،  اجل٧ةٔح،

يـ٣ٞٮ٩ٟ/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ثثجٮت اجلٮف، كالٮاك/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كالاكؼ/ ٧ًري يف دم٢ ٩ىػت 
٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ يـ٣ٞٮ٩ػٟ، ٦ٕٛٮؿ ث٫، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف دم٢ ٩ىت ػرب يسةد. )ثأثىةر٥٬(/ صةر كدلؿكر ٦ذ

 كأثىةر/ مٌةؼ، ك٥٬/ ٧ًري يف دم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫.
 .يٞةؿ ٚي٭ة ٦ة ٝي٢ يف اآليح ٝج٤٭ةوجْ االستداله:  

)كإف(/ الٮاك/ حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، إف/ خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح ٦٭٤٧ح. )كصؽ٩ة(/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ىلع الك١ٮف اإلعـزاب:   (3)
ني، ك٩ة/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ. )أكرث٥٬(/ ٦ٕٛٮؿ ثػ٫ أكؿ ٦٪ىػٮب، الدىةهل ث٪ة ادلا٣ح ىلع اجل٧ةٔح ا٣ٛة٤ٔ

ك٬ٮ مٌةؼ، ك٥٬/ ٧ًري يف دم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫. )٣ٛةقٞني(/ الالـ ٚةرٝح، ٚةقٞني/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ زةف ٦٪ىػٮب 
ال٦ح ٩ىج٫ احلةء؛ أل٫٩ مجٓ ٦ؾ٠ؿ قةل٥، كاجلٮف ٔٮض ٨ٔ اتل٪ٮي٨ يف االق٥ املٛؿد.  ٔك

 .٦ة ٝي٢ يف اآليح ٝج٤٭ة يٞةؿ ٚي٭ةوجْ االستداله:  
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 ُّ٢ ًٞ أٍف ي٤ي٭ة ٗريي اجلَّةقًغ، كإحل٫ً أمةرى ثٞٮهًل/ )اغبلنة( ك٦٪٫ ٝٮؿي ثٕػًي ا٣ٕػؿًب/  كي
ى  ٟى ل ىًنح٪ي إًٍف ي ، كى ٟى كي ٍٛ ى ٟى جلى ي٪ي ـً ة»ً٭ي٫ٍ(  كٝٮهل٥/ )إًٍف يى َن ٍٮ ىكى ٟى ل دًجى ٍٕخى اكى َّ٪    .(1)«إًٍف رى

٩ىة(كأصةز األ ـى ألى ةًٔؿ/، ػٛل )إًٍف ٝىة  ك٦٪٫ ٝٮؿ النَّ
َٟ إِْن َقَذ٤ْــَخ ٣َـــ٧ُْك٧ِ٤ً  -114  ةَمــ٤ٌْخ ي٧َِلُ٪ــ

 

ــؽِ   ٧َّلل َٕ ــُح املَذ ٮَ  ُٞ َٟ ُع ــ ٤َْل َٔ ــْخ   (2)َظ٤ٌ
 

 

 

 

 

أف اكدجػةن  /(;=6/7املـ٬ؿ ) ذ٠ؿ٬ة وةظت حٝىيف  ڤ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب  أ٦ري املؤ٦٪ني يجكت ٬ؾا اللُكـ إىل (1)
 .١ٚذت إحل٫ ٧ٔؿ/ أف ارضب اكدجٟ قػٮَة كاظػؽا" ،٤ٚع٨ ڤ٨٦ ٠ذجح أيب مٮىس األمٕؿم ٠ذت إىل ٧ٔؿ 

ة ٚػٮؽ اخل٧ػةر أكص٤ٕذ٫ هل اك٣ٞ٪ةع ك٬ٮ ٦ة د٤بك٫ املؿ رضبذ٫ قٮَة ىلع رأق٫ /أم "ٝ٪ٕخ اكدجٟ قٮَة"ك٦ٕىن 
 ا٩ْؿ ال٤كةف ٦ةدة ٝ٪ٓ. 

)إف(/ خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح ٦٭٤٧ح. )ٝ٪ٕخ(/ ٕٚػ٢ ٦ػةض ٦جػين ىلع الكػ١ٮف الدىػةهل ثذػةء ا٣ٛةٔػ٢ اإلعـزاب:   
ك٬ػٮ املذعؿًلح، كاتلةء/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اثذؽاايح. )اكدجػٟ(/ ٦ٕٛػٮؿ ثػ٫ ٦٪ىػٮب، 

 مٌةؼ، كالاكؼ/ ٧ًري يف دم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫.)لكٮَة(/ الالـ ٚةرٝح، قٮَة/ ٩ةات ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ ٦٪ىٮب.
يًلى "إف" املؼٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح ٢ٕٚ ٗري ٩ةقغ، ك٬ٮ ٤ٝي٢أ٩وجْ االستداله:    .٫ كى

، ڤ ٣ٕػٮاـثػ٨ ا ابليخ ٣ٕةدسح ث٪خ زيؽ ث٨ ٧ٔؿك ث٨ ٩ٛي٢ ا٣ٞؿينيح ا٣ٕؽكيح، دؿيث زكص٭ػة الػـبري - 114 (2)
 كدؽٔٮ ىلع ٧ٔؿك ث٨ صؿمٮز ٝةد٫٤.

كاجلةس يٞٮلٮ٫٩ ث٥ٌ  -ثسرس ا٣ٕني ا٣يت يه الالـ األكىل  -)م٤خ( ثٛذط النني، كأو٢ ا٢ٕٛ٣ م٤٤خ المغة:  
 النني ىلع أ٫٩ ٦جين ل٧٤ض٭ٮؿ، كذلٟ ػُأ "ظ٤خ ٤ٔيٟ" أم ٩ـ٣خ، كيؿكل ماك٫٩ "كصجخ ٤ٔيٟ".

ل٤ذأ٩ير. )ي٧ي٪ٟ( ي٧ني/ ٚة٢ٔ م٢، كي٧ني مٌةؼ كالاكؼ مٌةؼ )م٤خ( م٢/ ٢ٕٚ ٦ةض، كاتلةء اإلعـزاب:    
إحل٫. )إف( خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح. )ٝذ٤خ( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. )ملك٧٤ة( الالـ ٚةرٝح، مك٧٤ة/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ٞذػ٢. )ظ٤ػخ( 
ٞٮبػح مٌػةؼ.  ظ٢/ ٢ٕٚ ٦ةض، كاتلةء ل٤ذأ٩ير. )٤ٔيٟ( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ حب٢. )ٔٞٮبح( ٚة٢ٔ حلػ٢، ٔك

 إحل٫. ك)املذ٧ٕؽ( مٌةؼ
ٝٮهل )إف ٝذ٤خ ملك٧٤ة( ظير كيل "إف" املؼٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح ٢ٕٚ ٦ةض ٗػري ٩ةقػغ ك٬ػٮ "ٝذ٤ػخ" الظاِد فيـْ:   

 كذلٟ مةذ ال يٞةس ٤ٔي٫ إال ٔ٪ؽ األػٛل.



 

 إُ وأخواتّـــا 154

 

ٌن َٚةْقـــ٧َُ٭ة اْقـــَذكَ 
َ
ْٙ أ ـــ ٌٛ  ٨ْ َوإِْن َُتَ

 
نْ  (193)

َ
ـــِؽ أ ْٕ ــ٢ْ مُج٤َْـــًح ٦ِــ٨ْ َ  َٕ  وَاخلَــرَبَ اْص

ة اكفى هلة ٨٦ ا٢ً٧ٕ٣، ٣سػ٨ٍ الى يسػٮفي اقػ٧ي   ٍخ أفَّ املٛذٮظحي ثٞيٍخ ىلع ٦ى ٛى ِّٛ ٭ة إذىا ػي
 ) يٍػؽه ٝىػةا٥ًه ٍف زى

ى
٧ٍ٤ًخي أ ٔى ٟى حنٮ ) ، كذل أًف دمؾكٚنة، كػرب٬ة ال يسٮفي إال مج٤حن إاًلَّ ٧ًريى النَّ

، كاتلٞؽيؿ )ن٩َّػ٫(، ك)زيػؽه  ٚػ)أٍف( خمٛٛحه  ي٤ًح، كاق٧٭ة ٧ًريي النأًف، ك٬ٮ دمؾكؼه ٨٦ اثلَّٞ
(  كٝػٍؽ يػربزي اقػ٧٭ة  يٍؽه ٝىةا٥ًه ٫ٍ٩ي زى

ى
٧ٍ٤ًخي أ ٔى ٓو ػربي )أٍف( كاتلٞؽيؿ/ ) ًٓ رٚ ( مج٤حه يف مًٮ ٝةا٥ه

 ك٬ٮى ٗريي ٧ًرًي النأًف، ٠ٞٮهل/
ْوِِي  -115

َ
ــأ ــةءِ َق ــْٮِم الؿٌَػ ِٟ يِف يَ ــ ْ٩

َ
ــْٮ أ َ٤َٚ 

 

ــ٢ْ   َ ْ
َ
َــ٥ْ أ ِٟ ل ــ َٝ َ ََ  ُٜ ــِؽي ــِخ َو ْ٩

َ
 (1)وَأ

 

 

 

ـق إىل ٝةا٢ ٦ٕني. - 549 (1)  ابليخ ممة أننؽق ا٣ٛؿاء، كل٥ يٕ
ثٕؽق، كاتلةء يف )قػأتلين( م١كػٮرة أيٌػة )أ٩ٟ( ثسرس اكؼ اخلُةب ألف املؼةَت أ٩ىث، ثؽحل٢ ٦ة المغة:   

ذللٟ. )وؽيٜ( ْيٮز أف يسٮف ٕٚيالن ث٧ٕىن ٦ٕٛٮؿ ٚي١ٮف دؾ٠ريق ٦ٓ أف املؿاد ث٫ أ٩ىث ٝيةقػةن؛ ألف ٕٚػيالن 
ريق اغبلة ٠ضؿيط كٝذي٢، كْيٮز أف يسٮف ٕٚيال ث٧ٕػىن  ث٧ٕىن املٕٛٮؿ يكذٮم ٚي٫ املؾ٠ؿ كاملؤ٩ر كاملٛؿد ٗك

٢ ذلٟ ٚي٫ أ٫٩ أمج٫ يف ال٤ِٛ ٕٚػيالن كاذلم ق٭ٌ   ملؤ٩ر صةرية ىلع ٗري ا٣ٞيةس،ٚة٢ٔ، كيسٮف دؾ٠ريق ٦ٓ ا
ث٧ٕىن ٦ٕٛٮؿ، أك أ٩٭٥ مح٤ٮق ىلع )ٔؽك( اذلم ٬ٮ ًؽق يف املٕىن؛ ألف ٨٦ قج٪٭٥ أف حي٤٧ٮا اليشء ىلع ًؽق 

 ٧٠ة حي٤٧ٮ٫٩ ىلع ٦س٫٤ كمبي٭٫.

ثح٪٪ة ل٥ أ٦ذ٪ٓ ٨٦ ذلٟ كبلةدرت ث٫ ٦ٓ ٦ة أ٩خ  لٮ أ٩ٟ قأتلين إػالء قبي٤ٟ ٝج٢ إظاكـ ٔٞؽة اجلاكحالـىعٍ::  
٤ٔي٫ ٨٦ وؽؽ املٮدة يل، كػه يٮـ الؿػةء ألف اإلنكةف ٝؽ ال يٕـ ٤ٔي٫ أف يٛػةرؽ أظجةثػ٫ يف يػٮـ ال١ػؿب 

 كالنؽة.
)٤ٚٮ( لٮ/ رشَيح ٗري صةز٦ح. )أ٩ٟ( أف/ خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح، كالاكؼ اق٧٭ة. )يف يٮـ( صػةر كدلػؿكر اإلعـزاب:   

 "قأتلين" اآليت، كيٮـ مٌةؼ. ك)الؿػةء( مٌةؼ إحل٫. )قأتلين( ٢ٕٚ كٚةٔػ٢، كاجلػٮف ل٤ٮٝةيػح، ٦ذ٤ٕٜ. ثٞٮهل
كاحلةء ٦ٕٛٮؿ أكؿ. )ٚؿاٟٝ( ٚؿاؽ/ ٦ٕٛٮؿ زةف لكأؿ، كٚؿاؽ مٌةؼ كالاكؼ مٌةؼ إحل٫. )لػ٥( ظػؿؼ ٩ػيف 

ة، كاجل٤٧ح صٮاب كصــ ك٤ٝت. )أخب٢( ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ثػ"ل٥"، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبة دٞؽيؿق/ أ٩
ؿاب. )كأ٩خ( الٮاك كاك احلةؿ، أ٩خ/ ٧ًري ٦٪ٛى٢ ٦جذؽأ. )وػؽيٜ(  الرشط ٗري اجلةزـ، ٚال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل

 ػرب املجذؽأ، كاجل٤٧ح ٨٦ املجذؽأ كػربق يف دم٢ ٩ىت ظةؿ.
١سري ٔ٪ؽ ٝٮهل )أ٩ٟ( ظير ػٛٛخ )أف( املٛذٮظح اهل٧ـة كبؿز اق٧٭ة ك٬ٮ الاكؼ، كذلٟ ٤ٝي٢، كالالظاِد فيْ:  

اث٨ احلةصت اذلم صؿل النةرح ىلع رأي٫ أف يسٮف اق٧٭ة ٧ًري النأف كاصػت االقػتذةر، كػرب٬ػة مج٤ػح. 
قٮاء أكةف ٧ًري مأف أـ اكف ٗريق ٚإف اخلرب ْيت أف يسٮف مج٤ح. أ٦ة إذا  -كا٥٤ٔ أف االق٥ إذا اكف دمؾكٚةن 

اخلرب أف يسٮف مج٤ح، ث٢ ٝػؽ يسػٮف مج٤ػح اكف االق٥ ٦ؾ٠ٮرا مؾكذان ٧٠ة يف ٬ؾا النة٬ؽ، ٚإ٫٩ ال ْيت يف 
 ا.٧٠ة يف ابليخ، كٝؽ يسٮف ٦ٛؿدن 
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ـــً  َولَـ٥ْ يَــُك٨ْ ُدََع  ْٕ  َوإِْن يَُكـ٨ْ ِٚ
 

ـــة (194) ــ َٕ ـــ٫ُ ُم٧َْذ٪ِ ــ ُٛ ي ــ٨ْ دَْْصِ ــ٥ْ يَُك َ  َول
ـــْؽ أْو َ ـــْ ٍ اوْ   َٞ ِ ْىـــ٢ُ ث َٛ ْظَكـــ٨ُ ا٣

َ
 َٚةْ

 
ـــحٍف اْو لـَــٮ، َو٤َِٝلـــ٢ٌ ِذ٠ْـــُؿ لـَــٮْ  (195) ِٛ  َتْ٪

ٓى   ٍف  إذىا كٝ
ى
٧ٍ٤ًػخي أ ٔى ؛ ٚذٞٮؿ/ )  ل٥ٍ حيذٍش إىل ٚةو٢و

ػربي )أٍف( املؼًٛٛح مج٤حن اق٧يحن
ة  ، ٚيٛى٢ي ثح٪٭٧ى ( ٨٦ ٗرًي ظؿؼو ٚةو٢و ثنيى )أٍف( كػرب٬ًة، إالَّ إذىا ٝيًىؽى اجلَّيفي ةا٥ًه

يٍؽه ٝى زى
 .[58]٬ٮد/  (1)﴾  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴿ حبؿًؼ اجلَّيف ٠ٞٮهل دٕةىل/

ٓى  ، ٚالى خي٤ٍٮ/ كإٍف كٝ ة أٍف يسٮفى ا٢ٕٛ٣ي ٦ذرصٚنة،  ػرب٬ة مج٤حن ٤ٕٚيحن إ٦َّ
، حنٮ ٝٮهًل دٕةىل، ٦ذرصِّؼو  ٗريى  أك / ٚإٍف اكفى ٗريى ٦ذرصؼو ل٥ يؤت ثٛةو٢و

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ﴿كٝٮهل دٕةىل/  [=7]اجلض٥/  (2)﴾يئ  جب   حب  خب  ىئ مئ﴿

 

)كأف(/ الٮاك/ حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، أف/ خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح، كاقػ٫٧ ًػ٧ري النػأف دمػؾكؼ. )ال(/ ٩ةٚيػح اإلعـزاب:   (1)
٦ػٓ ل٤ضجف. )هلإ(/ اق٥ ال ٦جين ىلع ا٣ٛذط يف دمػ٢ ٩ىػت. كاخلػرب دمػؾكؼ دٞػؽيؿق ال هلإ حبػٜ، كمج٤ػح ال 

٧ٕ٦ٮحل٭ة يف دم٢ رٚٓ ػرب ألف. )إال(/ ظؿؼ اقتس٪ةء م٤ىغ )أداة ظرص(. )٬ٮ(/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ثػؽؿ ٦ػ٨ 
ال٧ٌري املكترت يف اخلرب املعؾكؼ. كْيٮز ص٫٤ٕ ثؽالن ٨٦ دم٢ ال ٦ٓ اق٧٭ة؛ ألف دم٤٭٧ة رٚٓ ثةالثذػؽاء، ٧٠ػة 

رٚٓ ثةالثذػؽاء. )ٚ٭ػ٢(/ ا٣ٛػةء/ ظػؿؼ  - ٝج٢ دػٮؿ ال -ْيٮز ص٫٤ٕ ثؽالن ٨٦ دم٢ اق٥ ال أل٫٩ دم٫٤ ا٣ٞؽي٥ 
اقتب٪ةؼ. )٢٬(/ ظؿؼ اقذٛ٭ةـ. )أ٩ذ٥(/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٦جذؽأ. )مك٧٤ٮف(/ ػرب مؿٚٮع ثةلٮاك أل٫٩ مجػٓ 

 ٦ؾ٠ؿ قةل٥، كاجلٮف ٔٮض ٨ٔ اتل٪ٮي٨ يف االق٥ املٛؿد، كاجل٤٧ح االق٧يح اقتب٪ةٚيح.
 وجْ االستداله:  

ى
 . حبؿؼ ٩يف -ك٬ٮ مج٤ح اق٧يح-ى٢ ثح٪٭ة كبني ػرب٬ة ٚي  ( املؼٛٛح ٨٦ اثلٞي٤حفٍ أف )أ

)كأف(/ الٮاك/ حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، أف/ خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح، كاق٧٭ة ٧ًري النأف دمؾكؼ دٞػؽيؿق/ أ٩ػ٫ يف اإلعـزاب:   (2)
دم٢ ٩ىت. )٣حف(/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه. )لإلنكةف(/ صةر كدلؿكر، كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػػرب ٣ػحف 

تس٪ةء م٤ىغ. )٦ة(/ اق٥ مٮوٮؿ يف دم٢ رٚٓ اق٥ ٣حف مؤػؿ. )قىع(/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جػين ٦ٞؽـ. )إال(/ ظؿؼ اق
ىلع ا٣ٛذط املٞؽر ىلع األ٣ٙ ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮرق اتلٕؾر، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكػترت صػٮازان دٞػؽيؿق/ "٬ػٮ" يٕػٮد ىلع 

يف دم٢ رٚػٓ اإلنكةف، كا٣ٕةاؽ دمؾكؼ دٞؽيؿق إحل٫، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ، كمج٤ح ٣حف ٦ٓ ٧ٕ٦ٮحل٭ة 
 ػرب أف املؼٛٛح.

ٔى ِّٛ أف )أف( املٛذٮظح اهل٧ـة ػي وجْ االستداله:   ٚعؾؼ اق٧٭ة ك٬ٮ ٧ًري النأف كل٥ يٛى٢ ثح٪٭ة  ،خ ٬٪ة٤ى ٧ً ٛخ ك
 / )٣حف لإلنكةف(. مج٤ح كبني ػرب٬ة ٚةو٢؛ أل٫٩ مج٤ح ٤ٕٚيح ٤ٕٚ٭ة صة٦ؽ كيه
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ؿاؼ/ (1)﴾ۈ  . [9>5]اأٔل

ٚنة، ٚالى خي٤ٍيٮ ؛ ٚإٍف اكفى داعءن ل٥ٍ كإٍف اكفى ٦ذرص ، أك الى ة أٍف يسٮفى داعءن / إ٦َّ
٢ٍ، ٠ٞٮهل دٕةىل/  ىى ٍٛ   [=]اجلٮر/  (2)﴾یڑ ڑأٍف  ۅ ﴿حي

ى
٨ٍ ٝؿأ يف ٝؿاءًة ٦ى

( ثىيً٘ح املةيًض  تى ًٌ ٗى (.  
، كٝة٣ٍخ  ة إال ٤ٝيالن ٍٛى٢ى ثح٪٭٧ى ـه/ ْيتي أٍف حي ، ٚٞةؿى ٝٮ كإٍف ل٥ٍ يس٨ٍ داعءن

/ ْيٮزي  ٙي . كاألظك٨ي  ،ا٣ٛى٢ي كدؿًل٫ي ٚؿٝحه ٦٪٭٥ي املى٪ِّ  ا٣ٛى٢ي

 

ثلٞي٤ح، كاق٧٭ة ٧ًري النأف دمؾكؼ دٞػؽيؿق/ أ٩ػ٫ يف )كأف(/ الٮاك/ حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، أف/ خمٛٛح ٨٦ ااإلعـزاب:   (1)
دم٢ ٩ىت. )ٔىس(/ ٢ٕٚ ٦ةض صة٦ؽ. )أف(/ ظؿؼ مىػؽرم ك٩ىػت. )يسػٮف(/ ٕٚػ٢ مٌػةرع ٩ػةٝه 

 ٦٪ىٮب، كاق٧٭ة ٧ًري مكترت صٮازا دٞؽيؿق/ ٬ٮ. )ٝؽ(/ ظؿؼ حتٞيٜ. )اٝرتب(/ ٢ٕٚ ٦ةض.
كاملي٥/ ٔال٦ح مجٓ اذل٠ٮر، كمج٤ح "ٝؽ اٝػرتب )أص٤٭٥(/ ٚة٢ٔ مؿٚٮع، كاهلةء/ ٧ًري يف دم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫،  

أص٤٭٥" يف دم٢ رٚٓ ػرب يسٮف، كمج٤ح يسٮف ك٧ٕ٦ٮحل٭ة و٤ح املٮوٮؿ احلػؿيف. كاملىػؽر املػؤكؿ ٦ػ٨ أف 
 ثٕؽ٬ة يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ ٔىس، كمج٤ح ٔىس أف يسٮف يف دم٢ رٚٓ ػرب أف. ك٦ة

نأف، كل٥ حيذش إىل ٚةو٢ يٛى٢ ثح٪٭ػة كبػني ( ٝؽ ػٛٛخ، كظؾؼ اق٧٭ة ك٬ٮ ٧ًري الأف )أفٍ وجـْ االسـتداله:    
 صة٦ؽ ك٬ٮ )ٔىس(.٤ٕٚ٭ة ػرب٬ة؛ أل٫٩ مج٤ح ٤ٕٚيح 

 ."ٌٗت"كٚذط الٌةد ٨٦  "أف"ابلةٝٮف ثتنؽيؽ  أ، كٝؿ"ٌٗت"كًلرس الٌةد ٨٦  "أف"ٝؿأ ٩ةٚٓ ثذؼٛيٙ  (2)
خلةمكػح(/ ٦جذػؽأ كإٔؿاب ٝؿاءة ٩ةٚٓ يسٮف ىلع اجلعٮ اآليت/ )كاخلةمكح(/ الٮاك/ ظؿؼ ُٔػٙ. )ااإلعـزاب:   

مؿٚٮع. )أف(/ خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح كاق٧٭ة ٧ًري النأف دمؾكؼ دٞؽيؿق أ٫٩/ يف دمػ٢ ٩ىػت. )ٌٗػت(/ ٕٚػ٢ 
كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ثػػ"ٌٗت"، كاجل٤٧ػح  ٦ةض. )اهلل(/ ٣ِٛ اجلال٣ح، ٚة٢ٔ مؿٚٮع. )٤ٔي٭ة(/ صةر كدلؿكر،
ملجذؽأ )اخلةمكح( كاجل٤٧ح ال١ربل ٨٦ املجذػؽأ ا٤ٕٛ٣يح يف دم٢ رٚٓ، ػرب أف، كأف ك٧ٕ٦ٮحل٭ة يف دم٢ رٚٓ ػرب ا

 كاخلرب ٦ُٕٮٚح ىلع ٦ة ٝج٤٭ة. كإٔؿاب اآليح ىلع ٝؿاءة تنؽيؽ )أف( كٚذط الٌةد ٨٦ ٌٗت كاًط ّة٬ؿ.
ل٥ يٛى٢ ثح٪٭ة كبني ػرب٬ة ٚةوػ٢؛ أل٩ػ٫  ؼٛٛح ٨٦ اثلٞي٤حامل( )أفٍ  أفٌ  وص٫ االقذؽالُم ٨٦ ٝؿاءة اوؼٛلـٙ/ 

 .داعء مج٤ح ٤ٕٚيح ٤ٕٚ٭ة داؿ ىلع



 

157 

 وا٣ٛةو٢ُ أظُؽ أر ِٕح أملةٍء/ 

 /[557]املةاؽة/  (1)﴾ېئ  ېئ  ېئ  ىئ﴿)ٝؽ( ٠ٞٮهًل دٕةىل/  اٌْوُم. 
 / ني ٝٮهل دٕػةىل/  اثلٌة ؛ ٧ٚسةؿي الكِّ نيي أك قٮؼى حًف، ك٬ٮ الكِّ ًٛ   ڄ﴿ظؿؼي اتٌل٪ٍ

( ٝٮؿي ال[64]املـم٢/  (2)﴾ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ٮٍؼى ةًٔؿ/، ك٦سةؿي )قى  نَّ
ـــ٫ُ  -116 ُٕ َٛ ــــ٧َْؿءِ َقْ٪ ـــ٥ُ ا٣ ْ٤ِٕ ـــ٥ْ َٚ َ٤ ْٔ ـــِؽَرا  وَا ـــة ُٝ ِت لُك  ٦َ

ْ
ـــأ ـــْٮَم يَ ْن َق

َ
 (3)أ

 

، ٦٪ىػٮب، ٦٪٭ػة{ أف ٩أكػ٢} /)ك٥٤ٕ٩(/ الٮاك/ ظؿؼ ُٔٙ، ٥٤ٕ٩/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦ُٕػٮؼ ىلع ٝػٮهلاإلعزاب:  (1)
دٞػؽيؿق/ ، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮبة دٞؽيؿق/ حن٨. )أف(/ خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح، كاق٧٭ة ٧ًري النأف دمػؾكؼ

كػ١ٮف الدىػةهل ثذػةء ا٣ٛةٔػ٢ أ٩ٟ يف دم٢ ٩ىت. )ٝؽ(/ ظؿؼ حتٞيٜ.)وؽٝذ٪ة(/ ٢ٕٚ ٦ػةض ٦جػين ىلع ال
املذعؿًلح، كاتلةء/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، ك٩ة/ ٧ًري يف دم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف دم٢ رٚػٓ 

 ػرب أف، كاملىؽر املؤكؿ ٨٦ أف ك٦ة ثٕؽ٬ة يف دم٢ ٩ىت قؽ مكؽ ٦ٕٛٮيل ٥٤ٕ٩.
ٚٛىػ٢ ثح٪٭ػة كبػني  ٤ٕٚ٭ػة ٗػري داعيئ، املؼٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح صةء ػرب٬ة مج٤ح ٤ٕٚيػح أف )أف(وجْ االستداله:  

 . ػرب٬ة ثٞؽ
)٥٤ٔ(/ ٢ٕٚ ٦ةض، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازا دٞػؽيؿق ٬ػٮ، كاجل٤٧ػح ا٤ٕٛ٣يػح اقػتب٪ةٚيح. )أف(/ اإلعـزاب:   (2)

أ٫٩. )قي١ٮف(/ الكني/ ظؿؼ اقذٞجةؿ، يسػٮف/  اوٞؽيؿ/خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح، كاق٧٭ة ٧ًري النأف دمؾكؼ ك
ٓ، كمج٢ٕٚ٫ مٌةرع ٩ةٝه مؿٚٮع اجل٤٧ح )٦٪س٥( ٦ذ٤ٕٜ ث٭ػة  . كْيٮز أف دسٮف )اكف( دة٦ح يف ٬ؾا املًٮ

ال٦ح ر٫ٕٚ ال٧ٌح املٞؽرة ىلع األ٣ٙ ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة اتلٕؾر،  ك)مؿىض( ٚة٤ٔ٭ة. )مؿىض(/ اق٥ اكف مؤػؿ ٔك
كمج٤ح اكف ٦ٓ ٧ٕ٦ٮحل٭ة يف دم٢ رٚٓ ػرب أف، كاملىؽر املؤكؿ ٨٦ أف ك٦ة ثٕػؽ٬ة يف دمػ٢ ٩ىػت قػؽ مكػؽ 

 ٥٤ٔ ٠ٮف مؿىض ٦٪س٥.  اوٞؽيؿ/٦ٕٛٮيل ٥٤ٔ ك
مج٤حن ٤ٕٚيحن ٤ٕٚي٭ة ٦ذرصؼ ٗري داعيئ، ٚٛى٢ ثني أف  )أف( املؼٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح ٦يجء ػربوجْ االستداله:  

 . كػرب٬ة حبؿؼ اتل٪ٛحف، ك٬ٮ الكني
 ، كابليخ ٨٦ الاكم٢.ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  - :54  (3)

٤ػ٥ اإلعزاب:   مٌػةؼ. )كا٥٤ٔ( ٢ٕٚ أمؿ، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبةن دٞػؽيؿق/ أ٩ػخ. )٤ٕٚػ٥( ٦جذػؽأ، ٔك
يٕػٮد ىلع "٤ٔػ٥" ك)املؿء( مٌةؼ إحل٫. )ي٪٫ٕٛ( ي٪ٛٓ/ ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازان دٞػؽيؿق/ "٬ػٮ" 

)أف( خمٛٛح ٦ػ٨ اثلٞي٤ػح، كاقػ٧٭ة    املجذؽأ. كاهلةء ٦ٕٛٮؿ ث٫ حل٪ٛٓ، كاجل٤٧ح ٨٦ ي٪ٛٓ كٚة٫٤ٔ يف دم٢ رٚٓ ػرب
 ٧ًري مأف دمؾكؼ كصٮبةن.)قٮؼ( ظؿؼ د٪ٛحف. )يأيت( ٢ٕٚ مٌةرع. )لك( ٚة٢ٔ يأيت، كاجل٤٧ح ٨٦ 

 =كا٣ٛة٢ٔ يف دم٢ رٚٓ ػرب "أف"، كَل مٌةؼ. ك)٦ة( اق٥ مٮوٮؿ مٌةؼ إحل٫. )ٝؽرا( ٝؽر/ ٢ٕٚ ٦ػةض  ا٢ٕٛ٣ 
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 /٠ٞػػٮهل دٕػػةىل/  اثلٌة٣ــر ،  ،[=>] َػػ٫/  (1)﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ﴿اجلَّػػيفي
گ  گ  ﴿كٝٮهل دٕةىل/  ،[7]ا٣ٞية٦ح/  (2)﴾گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ   ﴿ دٕةىل/ كٝٮهل

 .[;رل/ ]ابل (3)﴾گ  گ  ڳ   

 /ٍٓٮ٩ى٭ة ٚىةًو٤حن ٨٦ اجلَّعٮينيى ك٦٪٫ ٝٮهل دٕةىل/  الؿٌاث ؿى ٠ى ٨ٍ ذى٠ى ٝى٢َّ ٦ى ٿ  ﴿)لٍٮ( كى

 

٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازان دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد ىلع "٦ة" كاجل٤٧ح ٦جين ل٧٤ض٭ٮؿ، كاأل٣ٙ لالَالؽ، ك٩ةات ا =
ؿاب و٤ح املٮوٮؿ.  ٨٦ ٝؽر ك٩ةات ٚة٫٤ٔ ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل

ٝٮهل )أف قٮؼ يأيت( ظير أَت خبرب "أف" املؼٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح مج٤ح ٤ٕٚيح، ك٣حف ٤ٕٚ٭ة داعء، كٝؽ الظاِد فيـْ:   
 "قٮؼ". ٚى٢ ثني "أف" كػرب٬ة حبؿؼ اتل٪ٛحف، ك٬ٮ

)أٚال(/ اهل٧ـة/ ظؿؼ اقذٛ٭ةـ، كا٣ٛةء/ حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، ال/ ظؿؼ ٩يف. )يؿكف(/ٕٚػ٢ مٌػةرع مؿٚػٮع اإلعـزاب:   (1)
كالٮاك/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ. )أف(/ خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح، كاق٧٭ة ٧ًري النأف دمؾكؼ دٞؽيؿق/  ثثجٮت اجلٮف،

ٛة٢ٔ ٧ًري مكػترت صػٮازان دٞػؽيؿق/ "٬ػٮ" كاجل٤٧ػح أ٫٩. )ال(/ ظؿؼ ٩يف. )يؿصٓ(/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع، كا٣
ا٤ٕٛ٣يح يف دم٢ رٚٓ ػرب. )إحل٭٥(/ صةر كدلؿكر، كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ثػ)يؿصٓ(. )ٝٮال(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىػٮب، 

 كاملىؽر املؤكؿ ٨٦ أف ك٦ة ثٕؽ٬ة يف دم٢ ٩ىت قؽ مكؽ ٦ٕٛٮيل رأل.
ح ٤ٕٚيح، ك٣حف ٤ٕٚ٭ة داعء، ٚٛى٢ ثح٪٭ة كبني ػرب٬ػة أ٫٩ ِّء خبرب أف املؼٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح مج٤وجْ االستداله:  

 . حبؿؼ اجليف
)أحيكت(/ اهل٧ـة/ ظؿؼ اقذٛ٭ةـ، حيكت/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚػٮع، كا٣ٛةٔػ٢ ًػ٧ري مكػترت صػٮازا اإلعـزاب:   (2)

دٞؽيؿق/ ٬ٮ. )اإلنكةف(/ ٚة٢ٔ مؿٚٮع، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اقتب٪ةٚيح. )أف(/ خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ػح، كاقػ٧٭ة ًػ٧ري 
دمؾكؼ دٞؽيؿق/ أ٫٩. )٨٣(/ ظؿؼ ك٩ىت. )جن٧ٓ(/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ث٨٤، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت النأف 

كصٮبة دٞؽيؿق/ حن٨، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف دم٢ رٚٓ ػرب ألف، كاملىؽر املػؤكؿ ٦ػ٨ أف ك٦ػة ثٕػؽ٬ة قػؽ مكػؽ 
 ٦ٕٛٮيل حيكت. )ْٔة٫٦(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب ك٬ٮ مٌةؼ، كاهلةء/ ٧ًري يف دم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫.

 .يٞةؿ ٚي٭ة ٦ة ٝي٢ يف اآليح ٝج٤٭ةوص٫ االقذؽالُم/ 
صػٮازا )أحيكت(/ اهل٧ـة/ ظؿؼ اقذٛ٭ةـ، حيكت/ ٢ٕٚ مٌػةرع مؿٚػٮع، كا٣ٛةٔػ٢ ًػ٧ري مكػترت اإلعزاب:  (3)

دٞؽيؿق/ ٬ٮ. )أف(/ خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح اعم٤ح، كاق٧٭ة ٧ًري النأف دمؾكؼ دٞؽيؿق/ أ٫٩. )لػ٥(/ ظػؿؼ صػــ. )يػؿق(/ 
ال٦ح صـ٫٦ ظؾؼ ظؿؼ ا٤ٕ٣ح ٨٦ آػػؿق، كاهلػةء/ ًػ٧ري يف دمػ٢ ٩ىػت ٦ٕٛػٮؿ ثػ٫.  ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ث٥٤ ٔك

)أظؽ(/ ٚة٢ٔ مؿٚٮع. كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف دم٢ رٚٓ ػرب ٣ػ"أف" املؼٛٛح، كاملىؽر املػؤكؿ ٦ػ٨ أف ك٦ػة ثٕػؽ٬ة قػؽ 
 مكؽ ٦ٕٛٮيل حيكت، كمج٤ح حيكت اقتب٪ةٚيح.

 . ج٤٭ةيٞةؿ ٚي٭ة ٦ة ٝي٢ يف اآليح ٝوجْ االستداله:  
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ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ڈ ﴿كٝٮهل دٕػةىل/  ،[:5]اجلػ٨/  (1)﴾ٿ  ٿ  ٹ

ؿاؼ/  ﴾ک ک ک ڑ ژ ژڑ  .(2)[544]اأٔل

 

)كأف(/ الٮاك/ حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، أف/ خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح، كاق٫٧ ًػ٧ري النػأف دمػؾكؼ دٞػؽيؿق/ كأ٩ػ٫ اإلعزاب:  (1)
 ىلع الٌػ٥ الدىػةهل ثػٮاك اجل٧ةٔػح، اقذٞةمٮا. )لٮ(/ ظؿؼ رشط صةزـ. )اقػذٞةمٮا(/ ٕٚػ٢ ٦ػةض ٦جػين لٮ

يف دمػ٢ رٚػٓ ػػرب ٣ػػ"أف". كْيػٮز ص٤ٕ٭ػة كالٮاك/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاأل٣ٙ ٚةرٝح، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح 
ؿاب، كمج٤ح ألقٞي٪ة٥٬ صٮاب رشط لٮ، كمج٤ح الرشط  اثذؽاايح ال كاجلٮاب يف دم٢ رٚػٓ ػػرب دم٢ هلة ٨٦ اإٔل

 ألف. )ىلع ا٣ُؿيٞح(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ اقذٞةمٮا. )ألقٞي٪ة٥٬(/ الالـ/ كإٝح يف صٮاب لٮ، أقٞي٪ة٥٬/
ٮف الدىةهل ث٪ة ادلا٣ح ىلع اجل٧ةٔػح ا٣ٛػة٤ٔني، ك٩ػة/ ًػ٧ري يف دمػ٢ رٚػٓ ٚةٔػ٢، ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ىلع الك١

ؿاب، ك٥٬/ ٧ًري يف دم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ أكؿ. )٦ةء(/ ٦ٕٛػٮؿ  كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح صٮاب لٮ ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل
 ث٫ زةف ٦٪ىٮب. )ٗؽٝة(/ وٛح ٦٪ىٮبح.

 .٤ٕٚيح، ك٣حف ٤ٕٚ٭ة داعء، ٚٛى٢ ثح٪٭ة كبني ػرب٬ة ثػ"لٮ"أ٫٩ ِّء خبرب أف املؼٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح مج٤ح وجْ االستداله:  
)أكل٥(/ اهل٧ـة/ ظؿؼ اقذٛ٭ةـ، كالٮاك/ ظؿؼ اقتب٪ةؼ، ل٥/ ظؿؼ صــ. )ي٭ؽ(/ ٢ٕٚ مٌةرع دلػـكـ اإلعزاب:  (2)

ث٥٤ حبؾؼ ظؿؼ ا٤ٕ٣ح. )لزلي٨(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ ي٭ؽ. )يؿزٮف(/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚػٮع ثثجػٮت 
ك/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح و٤ح املٮوٮؿ. )األرض(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىػٮب. )٦ػ٨ ثٕػؽ(/ اجلٮف، كالٮا

صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ يؿزٮف، كبٕؽ مٌةؼ. )أ٤٬٭ة(/ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر، ك٬ٮ مٌةؼ، ك٬ة/ ٧ًري يف 
 دم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫.

٫٩. )لٮ(/ ظؿؼ رشط ٗري صةزـ. )أف(/ خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح اعم٤ح، كاق٧٭ة ٧ًري النأف دمؾكؼ دٞؽيؿق/ أ 
)ننةء(/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮبة دٞؽيؿق/ حن٨، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح ػرب "أف". كْيٮز 
ص٤ٕ٭ة مج٤ح اقتب٪ةٚيح أك اثذؽاايح، كمج٤ح أوج٪ة٥٬ صٮاب الرشط، كمج٤ح الرشط كصٮاث٫ ػرب "أف". 

٪ة ادلا٣ح ىلع اجل٧ةٔح ا٣ٛة٤ٔني، ك٩ة/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ )أوج٪ة٥٬(/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ىلع الك١ٮف الدىةهل ث
ؿاب،  ٚة٢ٔ، ك٥٬ / ٧ًري يف دم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح صٮاب الرشط ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل

 كاملىؽر املؤكؿ ٨٦ أف ك٦ة ثٕؽ٬ة يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ ل٢ٕٛ٤ ي٭ؽ.
 . يٞةؿ ٚي٭ة ٦ة ٝي٢ يف اآليح ٝج٤٭ةوجْ االستداله:  
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ة صةءى ثؽكًف ٚةو٢و ٝٮهلي/  كم٧َّ
ْن يَُ ٦ٌ  -117

َ
ــــٮا أ ٧ُِ٤ ــــةَٔ ــــٮَن ََٚض  ُدوا٤ُ

 

  ِ٥ َْ ْع
َ
لُٮا ثـِــأ

َ
ْن يُْكـــأ

َ
 (1)ُقـــْ ُمِ  َقْجــ٢َ أ

 

ٓى )يػذ٥( يف  [677]ابلٞػؿة/  (2)﴾ڭ  م  تِ يُ ۓ  ۓ  ﮲﴿كٝٮهل دٕةىل/  ٨ٍ رٚػ يف ٝؿاءًة ٦ى
ي٤ػًح، ثػ٢ٍ يهى اجلةوػجحي ل٤ٕٛػ٢ً  فَّ )أٍف( ٣حكٍخ خمٛٛػحن ٦ػ٨ اثلَّٞ

ى
. كا٣ٞٮؿي اثلَّةيًن/ أ ٝٮؿو

( ثٕؽقي مؾك ٓى )يذ٥ُّ  ا.ذن املٌةرًع، كاردٛ
 

 

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  - 117 (1)
)٧٤ٔٮا( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. )أف( خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح، كاق٧٭ة دمؾكؼ. )يؤم٤ٮف( ٢ٕٚ مٌػةرع ٦جػين ل٧٤ض٭ػٮؿ، اإلعـزاب:   

٢، ككاك اجل٧ةٔح ٩ةات ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح يف دم٢ رٚٓ ػرب )أف( املؼٛٛح. )ٚضةدكا( ا٣ٛةء اعَٛػح، كصػةدكا/ ٕٚػ٢ كٚةٔػ
كاجل٤٧ح ٦ُٕٮٚح ىلع مج٤ح ٧٤ٔٮا. )ٝج٢( ّػؿؼ ٦ذ٤ٕػٜ ثػػ"صةد".)أف( مىػؽريح. )يكػألٮا( ٕٚػ٢ مٌػةرع ٦جػين 
ل٧٤ض٭ٮؿ ٦٪ىٮب ثأف املىؽريح، ككاك اجل٧ةٔح ٩ةات ٚة٢ٔ، كٝجػ٢ مٌػةؼ. ك)أف( ك٦ػة دػ٤ػخ ٤ٔيػ٫ يف دأكيػ٢ 

 مٌةؼ إحل٫.مىؽر مٌةؼ إحل٫. )ثأ٥ْٔ( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"صةد"، كأ٥ْٔ مٌةؼ. ك)قؤؿ( 
ٝٮهل )أف يؤم٤ٮف( ظير اقذ٢٧ٕ ٚي٫ "أف" املؼٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح، كأ٤٧ٔ٭ة يف االق٥ اذلم ٬ٮ ٧ًري الظـاِد فيـْ:    

النأف املعؾكؼ، كيف اخلرب اذلم ٬ٮ مج٤ح "يؤم٤ٮف" ك٦ٓ أف مج٤ح اخلرب ٤ٕٚيح ٤ٕٚ٭ة ٦ذرصػؼ ٗػري داعء لػ٥ 
يخ إ٧٩ة يذ٥ ىلع ٦ؾ٬ت اجل٧٭ٮر اذلي٨ يؾ٬جٮف إىل أف يأت ثٛةو٢ ثني "أف" كمج٤ح اخلرب. كاالقتن٭ةد ث٭ؾا ابل

 "أف" الٮإٝح ثٕؽ ٥٤ٔ ٗري مؤكؿ ثة٨ْ٣ دسٮف خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح ال ٗري.
 ٝؿأ اجل٧٭ٮر أف يذ٥ ثةجلىت، كٝؿأ اث٨ دميى٨ أف يذ٥ ثةلؿٚٓ. (2)

ذلػٟ احلسػ٥  وٞؽيؿ/ا)مل٨(/ صةر كدلؿكر، كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٞةف خبرب دمؾكؼ ملجذؽأ دمؾكؼ كاإلعـزاب:   
٨ٕ، ك ٨ٕ أكالد٨٬ ظٮ٣ني اكم٤ني مل٨ أراد ٨٦ اآلثةء  اوٞؽيؿ/اكا٨ مل٨ أراد. كْيٮز أف يذ٤ٕٜ ثة٢ٕٛ٣ يًؿ يًؿ

ةع كدلق. )أراد(/ ٢ٕٚ ٦ةض، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازان دٞػؽيؿق/ ٬ػٮ، كاجل٤٧ػح ا٤ٕٛ٣يػح وػ٤ح  أف يذ٥ إًر
خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ػح  /ٝؿاءة اث٨ دميى٨ىلع ك .م ك٩ىتظؿؼ مىؽر /-ٔ٪ؽ مج٭ٮر اجلعٮيني-املٮوٮؿ. )أف( 

ٝػؿاءة اثػ٨  ىلعك .ٕٚػ٢ مٌػةرع ٦٪ىػٮب ثػأف /-ٝؿاءة اجل٧٭ػٮر ىلع-. )يذ٥( كاق٧٭ة ٧ًري النأف دمؾكؼ
 -ىلع ا٣ٞػؿاءدني  -كا٣ٛةٔػ٢  كاجل٤٧ح كإٝح ػربا ألف املؼٛٛػح ٦ػ٨ اثلٞي٤ػح، دميى٨/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع،
ةٔح(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب، كاملىؽر املػؤكؿ ٦ػ٨ أف ك٦ػة ثٕػؽ٬ة ٧ًري مكترت صٮازان دٞؽيؿق/ ٬ٮ يف  -. )الًؿ

ةٔح. -ا٣ٞؿاءدني   يف دم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ أم مل٨ أراد إد٧ةـ الًؿ
املؼٛٛػح ٦ػ٨ اثلٞي٤ػح مج٤ػح ٤ٕٚيػح ٤ٕٚ٭ػة  )أف( ػػرب أف /ا يح ىلع ٝؿاءة اث٨ حملى٨وص٫ االقذؽالُم  ٨٦  

 .كبني ػرب٬ة ثٛةو٦٢ذرصؼ ٗري داعء، ك٦ٓ ٬ؾا ل٥ يٛى٢ ثح٪٭ة 
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ـــة َعُ٪ــــٮِي ًٌ ي
َ
ٌن أ

َ
ـــْخ ٠َـــأ َٛ َّلٛل  وَُػ

 
ــــة ُروِي (196) ًٌ يْ

َ
ـًة أ ــــ ـــــَ٭ة َوزَةثِذ  ٦َْ٪ُىٮُ 

 ، ٍػربى ٔ٪٭ة جب٤٧حو اق٧يحو
ي
( ٩يٮًم اق٧٭ة، كأ ٍخ )٠أفَّ ٛى ِّٛ يٍػؽه  إذىا ػي ٍف زى

ى
ػأ حنٮ )٠ى

( أٍك مج٤حو ٤ٕٚيحو مىؽرةن ثػػ)ل٥(  (2)﴾ېئ    ېئ  ېئ    ىئ﴿٠ٞػٮهل دٕػةىل/  (1)ٝىةا٥ًه

ةًٔؿ/[68ٮنف/ ]ي  ، أك مىؽرةن ثػ)ٍٝؽ( ٠ٞٮًؿ النَّ

ـــــة ٌن رَِ َ َ٪
َ
َ أ ـْ ـــــ ـــــ٢ُ َ  زَِم ا٣ٌّتَظ 

َ
 أ
 

ـــؽِ   ْن َٝ
َ
ـــأ ـــة، َوَ  ُْم ثِؿَِظةنِلَ ـُ ـــ ــــ٧ٌة دَ َ٣(3) 

ػأًف،   ، ك٬ٮ ًػ٧ريي النَّ ٍف ٝىٍؽ زىا٣ىٍخ( ٚةق٥ )٠أٍف( يف ٬ؾقً األ٦س٤ًح دمؾكؼه
ى
أ ًلى أم/ )كى

يٍؽه ٝىةاً  ٫ٍ٩ي زى
ى
أ ،كاتلٞؽيؿي )٠ى ٫ٍ٩ي ٝىٍؽ زىا٣ىٍخ( كاجل٤٧حي ا٣َّػيًت  ٥ه

ى
أ ًلى ٍمًف، كى

ى
٨ى ثًةأل ٍ٘ ى٥ٍ تى ٫ٍ٩ي ل

ى
أ ًلى كى

ػة  ٌن يٍ
ى
زىةثًذنة أ ٮبي٭ة( كأمةرى ثٞٮهًل )كى ٪ٍىي ٪يٮًمى ٦ى ا ٦ٕىن ٝٮهًل/ )ذى ثٕؽ٬ة ػربه ٔ٪٭ة، ك٬ؾى

، ك٦٪٫ي ٝٮهلي/ ٫َّ٩ ٍٝؽ ريكًم إزجةتي ٦٪ىٮب٭ة، كل١٪٫َّي ٤ٝي٢ه
ى
 ريكًم( إًىل ن

ــــــةنِ   ِؿِق انلٌْعــــــؿِ ـْؽٍر ُمْنــــــَوَوــــــ -118 ٌٞ ــــــ٫ِ ُظ ْن زَْؽَقْل
َ
ــــــأ ٠َ(4) 

 

إذا اك٩خ مج٤ح ػرب "٠أف" املؼٛٛح ٤ٕٚيح، ٚإف ٝىؽ ث٭ة اثلجٮت اٝرت٩خ ظذ٧ة ثٞؽ ٠جيخ اجلةث٘ح اذلم أننػؽق  (1)
 .ىؽ ث٭ة اجليف اٝرت٩خ ث٥٤ ٧٠ة يف اآليح ال١ؿي٧حإف ٝي ك(، 6النةرح )ر٥ٝ 

٠أ٫٩ يف دمػ٢ ٩ىػت. )لػ٥(/ ظػؿؼ )٠أف(/ خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح كاق٫٧ ٧ًري النأف دمؾكؼ دٞؽيؿق/ اإلعـزاب:   (2)
ال٦ح صـ٫٦ ظؾؼ ظؿؼ ا٤ٕ٣ح، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت دٞؽيؿق/ "يه"  صــ. )د٨٘(/ ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ث٥٤ ٔك

 ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف دم٢ رٚٓ ػرب ٠أف املؼٛٛح. )ثةألمف(/ صةر كدلؿكر، كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ثػ"د٨٘". 
ر ػربي٬ة ثػػ"ل٥" ل١ٮ٩ػ٫ مج٤ػح كردت خمٛٛح، ٚعؾؼ  )٠أف(أف وجـْ االسـتداله:     ؽِّ اق٧٭ة ك٬ٮ ٧ًري النأف، كوي

 .٤ٕٚيح
( كٝؽ رشظ٪ة ٬ؾا ابليخ يف ٦جعر اتل٪ٮي٨ أكؿ ال١ذةب، ٚة٩ْؿق ٬٪ةؾ، كاالقتنػ٭ةد ٬6ؾا ٬ٮ النة٬ؽ ر٥ٝ )  (3)

ث٫ ٬٪ة يف ٝٮهل )كًلأف ٝؽ( ظير ػٛٛخ "٠أف" كظػؾؼ اقػ٧٭ة كأػػرب ٔ٪٭ػة جب٤٧ػح ٤ٕٚيػح مىػؽرة ثٞػؽ، 
كًلأ٫٩ )أم احلةؿ كالنأف( ٝؽ زا٣خ، ز٥ ظؾٚخ مج٤ح اخلرب؛ أل٫٩ ٝؽ دٞؽـ يف اللُكـ ٦ة يؿمػؽ إحل٭ػة  اوٞؽيؿ/ك

 كيؽؿ ٤ٔي٭ة، ك٬ٮ ٝٮهل )ملة دـؿ ثؿظةجلة(.
 = كل٥ يجكجٮ٬ة. ،٬ؾا النة٬ؽ أظؽ األثيةت ا٣يت اقتن٭ؽ ث٭ة قحجٮي٫ - >54 (4)
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، ك)ظٞػةف( ػػربي ٠ػأٍف،  ٚػ )زؽيي٫( اق٥ي ٠أٍف، ك٬ٮ ٦٪ىٮبه ثةحلػةًء أل٩َّػ٫ ٦سػىنَّ
ػأًف،  ةًف( ٚي١ٮفي اقػ٥ى )٠ػأٍف( دمػؾكٚنة ك٬ػٮ ًػ٧ريي النَّ ٞىٌ ٍف زىٍؽيىةقي ظي

ى
أ كريكًمى )٠ى

ةفً  َّٞ ٫ٍ٩ي زىٍؽيىةقي ظي
ى
أ ٓو ػػربي كاتلٞؽيؿ/ )٠ى ًٓ رٚ  كػربه يف مًٮ

ه
(  ك)زؽيةقي ظٞةًف(/ ٦جذؽأ

ًٙ ىلع ٣ً٘ح ٦ػ٨ٍ ْيٕػ٢ي  ٢ي أٍف يسٮفى )زؽيةقي( اق٥ي )٠أٍف( كصةءى ثةأل٣ ٍذى٧ى ٠أٍف، كحيي
ًٙ يف األظٮاًؿ لكِّ٭ة.  املسىنَّ ثةأل٣

 

 
 

 

كىلع ٬ةدني  "،كحنؿ" /كركل ٗريق يف ماك٩٭ة "ككص٫" /)كوؽر( ٝؽ ركل قحجٮي٫ يف ماكف ٬ؾق اللك٧حالمغة:   =
الؿكايتني دسٮف اهلةء يف ٝٮهل "زؽيي٫" اعاؽة إىل "كص٫" أك "حنؿ" ثذٞؽيؿ مٌةؼ، كأو٢ اللُكـ/ ٠أف زؽيي 

أل٫٩ ٩ةوٓ  ءوةظج٫، ٚعؾؼ املٌةؼ ك٬ٮ الىةظت كأٝةـ املٌةؼ إحل٫ ٦ٞة٫٦. )مرشؽ ال٤ٮف( ميض
ةرح ٧٠ة دؿل. )ظٞةف( دث٪يح ظٞح، كظؾٚخ اتلةء ا٣يت يف املٛؿد ٨٦ ابليةض، ك٬ؾا ٬ٮ اثلةثخ، كٝؽ ركاق الن

اتلث٪يح ٧٠ة ظؾٚخ يف دث٪يح "ػىيح، كأحلح" ٚٞةلٮا/ ػىيةف، كأحلةف، ١٬ؾا ٝةلٮا. ك٣حف ٬ؾا اللُكـ بنئ، ث٢ 
ي . ظٞةف دث٪يح ظٜ ث٥ٌ احلةء كبؽكف دةء كٝؽ كرد يف ٚىيط مٕؿ ا٣ٕؿب ث٘ري دةء ٜ نج٫ اثلؽيني حبي كا٣ٕؿب ت

 ا٣ٕةج ٧٠ة يف ثيخ النة٬ؽ كًل٧ة يف ثيخ ٧ٔؿك، ككص٫ ا٣تنبي٫ أ٩٭٧ة م١ذزناف ٩ة٬ؽاف.
كهلة وؽر، كاألكرثكف ىلع ركايذػ٫  اوٞؽيؿ/)كوؽر( ثٌٕ٭٥ يؿكي٫ ثةلؿٚٓ ٚ٭ٮ ٦جذؽأ ػربق دمؾكؼ، كاإلعزاب:  

ةؿ املعػ٢ حبؿًلػح ثةجلؿ، ٚةلٮاك كاك "رب"، كوؽر/ ٦جذؽأ مؿٚٮع ث٧ٌح ٦ٞؽرة ىلع آػؿق ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة امػذ٘
ظؿؼ اجلؿ الـااؽ. )مرشؽ( وٛح لىؽر، كمرشؽ مٌةؼ. ك)ال٤ٮف( مٌةؼ إحل٫. )٠أف( خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ػح. 
)زؽيي٫( زؽيي/ اق٧٭ة، كزؽيي مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. )ظٞةف( ػرب ٠أف، ك٨٦ ركل "زؽيةق ظٞةف" ٚػيه 

زػؽيةق  -أم احلػةؿ كالنػأف  -٠أ٫٩  ٞؽيؿ/اومج٤ح ٨٦ ٦جذؽأ كػرب يف دم٢ رٚٓ ػرب "٠أف"، كاق٧٭ة دمؾكؼ، ك
الؿكايتني مجيٕةن، كبني كص٫  $ظٞةف، كمج٤ح ٠أف كاق٧٭ة كػرب٬ة يف دم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ، كٝؽ ذ٠ؿ النةرح 

 لك كاظؽة ٦٪٭٧ة ث٧ة ال خيؿج ٧ٔة ذ٠ؿ٩ةق.
 أ٩ػ٫ اقػ٥ "٠ػأف" ٝٮهل )٠أف زؽيي٫ ظٞةف( ظير ركل ث٪ىت "زؽيي٫" ثةحلةء املٛذٮح ٦ة ٝج٤٭ة/ ىلعالظاِد فيـْ:   

املؼٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح، ك٬ؾا ٤ٝي٢، ثةجلْؿ إىل ظؾؼ اق٧٭ة كدلئ ػرب٬ة مج٤ح، كهلؾا يؿكل ثؿٚٓ زؽيي٫ ىلع ٦ػة 
 صةرية ىلع ال١سري ا٣٘ة٣ت. -ىلع ٬ؾق الؿكايح-ذ٠ؿ٩ةق يف إٔؿاب ابليخ، ٚي١ٮف ابليخ 
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 )ال(

 سـجنـي امــامجي منف

 
ــؿَهْ  ـــ)ال( يِف ٩َِك ــ٢ْ ٣ِ َٕ ــ٢َ )إٌن( اْص  َع٧َ

 
ـــــ (197) ْٛ ْو ١َ٦ُــــــٌؿَرهْ ٦ُ

َ
َٟ أ  ـَؿَدةً َصةَءدْـــــ

٬ؾا ٬ٮى ا٣ٞك٥ي اثلة٣ري ٨٦ احلػؿكًؼ اجلَّةقػؼًح لالثذػؽاًء؛ كيه )ال( ا٣َّػيت جلػيًف  
 اجلجًف، كاملؿادي ث٭ة )ال( ا٣َّيت ٝيىؽى ث٭ة اتل٪ٍىيهي ىلع اقذ٘ؿاًؽ اجلَّيف ل٤ضجًف لك٫ًِّ.

ٓي  ( اظرتازنا ٨ٔ ا٣َّيت يٞ ، حنػٮ/  كإ٧َّ٩ة ٤ٝخي )اتلى٪ًٍىيهي االق٥ي ثٕؽ٬ة مؿٚػٮاعن
ة يف ٩يًف اجلجًٍف؛ إٍذ حيذ٢٧ي ٩ػيفي الٮاظػًؽ ك٩ػيفي  ة(، ٚإ٩َّ٭ة ٣حكٍخ ٩ىن ٢ه ٝىةا٧ًن )الى رىصي
ًف( كبذٞؽيًؿ  الى ة ثى٢ٍ رىصي ٢ه ٝىةا٧ًن اجلجًٍف، ٚجذٞؽيًؿ إرادًة ٩يًف اجلجًف ال ْيٮزي )الى رىصي

ة  ٢ه ٝىةا٧ًن ( ٬ػؾقً ٚػيًه جلػيًف إرادًة ٩يًف الٮاظًؽ ْيٮزي )الى رىصي ػة )الى ًف(، كأ٦َّ الى ثى٢ٍ رىصي
ًف(. الى ٢ى ٝىةا٥ًه ثى٢ٍ رىصي ؛ ٚىالى ْيٮزي )الى رىصي  اجلجًٍف ٣حفى إًالَّ

ٓي اخلػربى ػػربنا هلػة،  ة هلة، كدؿٚػ  اق٧ن
ى
(، ٚذ٪ىتي املجذؽأ كيه د٢٧ٕي ٢٧ٔى )إفَّ

ا ا٢ً٧ٕ٣ ثنيى املٛؿدًة ػ كيه ا٣َّيت ل٥ٍ دذ١ؿٍر ػ حن كال ػ٢و ٚؿؽى يف ٬ؾى ـى رىصي
ٗىػالى ٮ )الى 

ةى إًالَّ ثًػةهلل(  ٝيػٮَّ
الى ػٍٮؿى كى رًة، حنػٮ )الى ظى ( كبنيى امل١ؿَّ كال يسػٮفي اقػ٧٭ة  ،(1)ٝىةا٥ًه

ٟى مػؤكؿه ث٪١ػؿةو، (2)كػرب٬ة إال ٩سؿةن  ػة كردى ٦ػ٨ ذلػ ، ٚالى د٢٧ٕي يف املٕؿًٚح، ك٦ى
 

٤٧٭ة م١ؿرةن ك٦ٓ أ٩٭ة د٢٧ٕ ٦ٛؿدة كم١ؿرة؛ ٤٧ٕٚ٭ة ثٕؽ اقتيٛةء رشكَ٭ة كيه ٦ (1) ـه  ٛؿدة كاصت، ٔك  .صةا
٧ةؿ )ال( ٢٧ٔ إف قذح؛ كيه/  (2)  الرشكط ا٣يت ْيت دٮاٚؿ٬ة إٔل

 .أف دسٮف ٩ةٚيح 
 .كأف يسٮف امل٪يف ث٭ة اجلجف = 



 

 ص)ال( اليت لٍفــي الـجٍـ 164

ة( ٠ٞٮهل٥ ٨و هلى كى ثىة ظى
ى
الى أ يَّحه كى ًٌ / كالى م .(1))ٝى ا االقػ٥ً هلػةٚةتلٞؽيؿي  .(2)كُلَّ ث٭ػؾى

ػ٨و  كى ثىػة ظى
ى
ٟى )الى أ ٫ي ثػةجل١ؿًة؛ ٠ٞٮلػ ٛي ى ن٫َّ٩ ٦ٕةم٢ه ٦ٕةم٤حى اجل١َّؿًة كىٍوػ كيؽؿُّ ىلعى

ة ( الن هلى الَّ يىػٍخ، ٠ٞػٮهًل  كالى  .ظى ً٘ ٍ٣
ي
ػة أ ٢ي ثح٪٭ة كبنيى اق٧٭ة، ٚىإٍف ٚيًىػ٢ى ثح٪٭٧ى ٍٛىى حي

 .[ ;8]الىةٚةت/  (3)﴾ىئ ېئىئ﴿دٕةىل/ 
 

 

 

=   .ٟكأف يسٮف اجليف ٩ىةن يف ذل 
  .)كأال يؽػ٢ ٤ٔي٭ة صةر ٧٠ة دػ٢ ٤ٔي٭ة يف حنٮ ٝٮهل٥/ )صبخ ثال زاد(، كٝٮهل٥/ )ٌٗجخ ٨٦ ال يشء 
 سٮف اق٧٭ة كػرب٬ة ٩سؿدني. كأف ي 
 .كأال يٛى٢ ثح٪٭ة كبني اق٧٭ة ٚةو٢ ػ أم ٚةو٢ ػ كال ػرب٬ة 
كٝؽ رصح النةرح ٬٪ة برشَني ك٧٬ة اخلةمف كالكةدس، كأمةر يف وػؽر الك٦ػ٫ إىل اثلالزػح األكىل، كدػؿؾ   

 كاظؽا، ك٬ٮ أال يؽػ٢ ٤ٔي٭ة صةر.  
 كوةر ٦سال يرضب ٔ٪ؽ األمؿ ا٣ٕكري. ،ڤ يلع أ٦ري املؤ٦٪ني٧ٔؿ يف ظٜ  أ٦ري املؤ٦٪ني٨٦ الكـ  (1)

)ٌٝيح(/ ػرب ملجذؽأ دمؾكؼ دٞؽيؿق ٬ؾق ا٣ٌٞيح، مؿٚٮع. )كال(/ الػٮاك ظػؿؼ اقػتب٪ةؼ، ال/ ٩ةٚيػح  اإلعزاب: 
ل٤ضجف. )أثة(/ اق٥ "ال" ٦٪ىٮب ثةأل٣ٙ أل٫٩ ٨٦ األق٧ةء الكذح، ك٬ٮ مٌةؼ. )ظك٨(/ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر. 

 خبرب دمؾكؼ دٞؽيؿق/ اكا٨ هلة. )هلة(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف
ٌؽة ختؿْيةتوجْ االستداله:   ًٔ ٌؿج   . ٦يجء اق٥ "ال" ٦٪ىٮبة ٦ٓ ٠ٮ٫٩ ٦ٕؿٚح، كٝؽ ػي

 ١٬ؾا أكهل النةرح، ك٣حف دأكي٫٤ ثىعيط؛ ألف املكُل ثأيب ظك٨ مٮصٮد كًلسريكف، ٚةجليف ٗري وةدؽ. (2)
 وٝؽ أوهل ا٧٤ٕ٣ةء ثذأوي٤ني آػؿي٨/  
٤ػح يف االث٭ػةـ ال  اوٞؽيؿ/ ظؾؼ مٌةؼ، كأف اللُكـ ىلع أظؽ٧٬ة/  كال ٦س٢ أيب ظك٨ هلة، ك"٦س٢" لك٧ح ٦ذٗٮ

 دذٕؿؼ ثةإلًةٚح، ك٩يف املس٢ ٠٪ةيح ٨ٔ ٩يف كصٮد أيب احلك٨ ٩ٛك٫. 
أف ْي٢ٕ " أثة ظك٨ " ٔجةرة ٨ٔ اق٥ صجف كًلأ٫٩ ٝؽ ٝي٢/ كال ٚيى٢ هلة، ك٬ؾا ٦س٢ دأكي٤٭٥ يف ثػةب  واثلة / 

٥" ثةملذ٪ةيه يف اجلٮد، كحنٮ "٦ةدر" ثةملذ٪ةيه يف ابلؼ٢، كحنٮ "يٮقٙ" ثةملذ٪ػةيه يف احلكػ٨، االقذٕةرة حنٮ "ظةد
ةث٫ُ/ أف يؤكؿ االق٥ ا٥٤ٕ٣ ث٧ة امذ٭ؿ ث٫ ٨٦ الٮوٙ.  ًك

)ال(/ ظؿؼ ٩يف. )ٚي٭ة(/ صةر كدلؿكر، كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػػرب ٦ٞػؽـ. )ٗػٮؿ(/ ٦جذػؽأ  اإلعـزاب:  (3)
 املجذؽأ كاخلرب يف دم٢ صؿ وٛح ل١أس املذٞؽـ. مؤػؿ مؿٚٮع، كاجل٤٧ح ٨٦

٣يغ ٤٧ٔ٭ة؛ أل٫٩ ٚيى٢ ثح٪٭ة كبني اق٧٭ة أف )ال(وجْ االستداله:  
ي
  .يف اآليح أ
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 ِ ـــت ث ـــَٚة٩ِْى ٫ْ اة ُمٌـــةًٚة َ٭ َٔ
ـــةرِ

ٌَ  ْو ُم
 

ـــ٫ْ  (198) َٕ ـــرَبَ اْذ٠ُـــْؿ  َراِٚ ــــَؽ  َذاَ) اخلَ ْٕ  َوَ 
ـــ   ـــة/ ٠َــ َؿَد َٚةحِتًـ ْٛ ـــ٧ُ ــِت ا٣  َوَر َّلل

 
ــــ  (199) َٕ ـــةِن اْص ـــٮةَ وَاثلٌ ـــْٮَُم َوال ُٝ  َظ

ـــــة  ـــــٮًَع اْو ٦َْ٪ُىـــــٮ ًة اْو ُمَؿٌ َج  َمْؿُٚ
 

ٌواًل  (211)
َ
ــــــَخ أ ـ ْٕ ـــــوإِْن  َرَع  ـة ال َتْ٪ِىَج

 
 ال خي٤ُٮ اق٥ُ )ال( ٬ِؾه ٨٦ ز زِح أظٮاٍُم/ 

 /احلةُُم اٌْوُم .) ةرًضه ٢و ظى ـى رىصي
ٗىالى  أٍف يسٮفى مٌةٚنة حنٮ )الى 

 / ِة هلي، كاملػؿادي ثػ٫/ لكُّ  احلةُُم اثلٌة ػةث٭ن نى أٍف يسٮفى مٌةراعن ل٧٤ٌةًؼ، أم مي
ة صى  ٕن ة٣ً َى ، حنٮ )الى  ة ث٢٧ٕو ق/ إ٦َّ ة ثٕؽى ٜه ث٧ى رٍينا ٦ًػ٨ٍ اق٥و هلي د٤ٕ الى ػى ، كى ة٬ًؿه ّى جىالن 

ػُلَّ املنػج٫َّي  يكى ٩ىة(. كي ٪ٍؽى ًٔ ًثنيى  زىالى زىحن كى ٙو حنٮ/ )الى زىالى ة ثُٕ (، كإ٦َّ يٍؽو رىا٠ًته زى
، أم/ ممػؽكدنا. كظسػ٥ي املٌػةًؼ كاملنػج٫ًَّ ثػ٫ً  ٮالن ُي ٧ٍ ، كمى الن ٮَّ ُى ثةملٌةًؼ/ ٦ي

ة ٦س٢َّ. ٧ى ة، ٠ى ْن  اجلَّىتي ٣ٛ

 /أفٍ  واحلةُُم اثلٌة٣ـر  ، ػة ٣ػحفى ث٧ٌػةؼو ٪ىػة ػ ٦ى يسٮفى ٦ٛؿدنا، كاملؿادي ثػ٫ً ػ ٬ي
ػة  كال / ابل٪ػةءي ىلع ٦ى . كظ٫٧١ي منج٫َّو ثةملٌةًؼ، ٚيؽػ٢ي ٚي٫ً املسىنَّ كاملض٧ٮعي

( كوريكرد٫ً ٦ٕ٭ة اكليشء الٮاظًؽ، ٚ٭ٮ ٦ٕ٭ػة  ج٫ً ٦ٓ )الى ًلُّ تي ث٫ً، ٣رتى ٪ٍىى اكفى حي
، ك٣س٨ٍ دم٫ُّ٤ي اجلَّىتي ثػ)ال( ى ٔىرشى م ٠ؼ٧كحى  ؛ أل٫َّ٩ اقػ٥ه هلػة، ٚػةملٛؿدي اذلَّ

ػٍٮؿى  ٣حفى ث٧سىن كال دل٧ٮعو ييبىٍنى ىلع ا٣ٛذًط؛ ألفَّ ٩ىج٫ي ثة٣ٛذعًح حنػٮ )الى ظى
ة اك٩ىة ي٪ىجةًف ث٫ً  ةل٥ يب٪يةًف ىلع ٦ى ٓي املؾ٠ًؿ الكَّ ةى إًالَّ ثًةهلل(، كاملسىنَّ كمج  ٝيٮَّ

الى كى
الى  ، كى ٟى ىػ نٍيً ل ٍكػ٧٤ًى  مي

نٍيً كمكػ٧ً٤نيى ك٬ٮ احلةءي حنػٮ )الى (؛ ٚى٧كػ٧٤ى ٍكػ٧ً٤ًنيى مي
ًج٫ً  ًلُّ ى ( ٣رتى ٢ه ٓى )ال( ٧٠ة ثييًن )رىصي ٕى٭ة. ٦ججيةًف؛ ٣رتًلًج٭٧ة ٦ ٦ 
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، كأفَّ  ( ٦ٕػؿبه ػ٢ى ػ٢( يف ٝٮلػٟ/ )الى رىصي ػةجي إىل أفَّ )رىصي ـىصَّ كذ٬تى ال١ٮٚيٮفى كال
نٍيً  ، كذ٬ػتى املػربدي إىل أفَّ )مكػ٧٤ى  ث٪ػةءو

، الى ٚذعػحى  إٔؿابو
(  ٚذعذ٫ي ٚذعحي كمكػ٧ً٤نيى

 .٦ٕؿبةفً 
؛  ة اكفى ي٪ىتي ث٫ً ك٬ٮ ال١رسي ـه/ ٦جينه ىلع ٦ى ةل٥ ٚٞةؿى ٝٮ ٓي املؤ٩ًَّر الكَّ ة مج كأ٦َّ

ةًت  ٍك٧٤ًى ( ثسرًس اتلَّةء؛ ك٦٪٫ي ٝٮهلي/ ٚذٞٮؿ/ )الى مي ٟى ى  ل
ـــ٫ُ  -119 ٮَاُِٝج َٔ ـــٌؽ  ـــَجةَب اذٌلِي دَلْ  إٌن الٌن

 

ــــلِت   اِت ل٤ِنَّلل ، َواَل ذَلٌ  (1)عِلــــ٫ِ ٩َــــََّل 
 

.) ٟى ى ةتى ل ٍك٧٤ًى ، حنٮ )الى مي    كأصةزى ثٌٕ٭٥ٍ ا٣ٛذطى

 

 /ابليخ لكال٦ح ث٨ ص٪ؽؿ الكٕؽم، ٨٦ ٝىيؽة هل مكذضةدة، كأكهلة ٝٮهل - =54 (1)
يػػػػػؽن  ً ػػػػػجةبي محى كٍدىل النَّ

ى
ةًصيػػػػػًت أ ٕى  ا ذيك اتلَّ

 
ٟى   كٍدىل، كذىلًػػػػػ

ى
٤يػػػػػٮًب أ ٍُ ػػػػػرٍيي ٦ى ػػػػػأكه دى  مى

ػػػػػػ٫ي   ٕي يػػػػػػٍػتي يىتٍجى ًسحسػػػػػػةن، كذىاؾى النَّ ىلَّ ظى  كى
 

ةًريػػػػػًت   ٕى ًٍلػػػػػيي احلى ػػػػػ٫ي رى فى ييٍؽًرًلي ىػػػػػٍٮ اكى  ل
)أكدل( ذ٬ت كٚىن، كًلؿر ٬ؾق اللك٧ح دأكيؽان مل٧ٌٮ٩٭ة؛ أل٫٩ إ٧٩ة أراد إننةء اتلعرس كاتلعـف ىلع المغة:   

٣ٕضت، ك٬ٮ مجٓ ال كاظؽ هل ٨٦ ٫ْٛ٣، كيؿكل يف ماك٫٩. ذ٬ةب مجةث٫. )محيؽا( دم٧ٮدا. )اتلٕةصيت( ا
)األاعصيت( ك٬ٮ مجٓ أٔضٮبح، كيه األمؿ اذلم يذٕضت ٦٪٫. )مأك( ٬ٮ النٮط. )ظسحسة( رسيٕة. 
)احلٕةٝيت( مجٓ يٕٞٮب، ك٬ٮ ذ٠ؿ احلض٢. )دلؽ ٔٮاٝج٫( املؿاد أف ٩٭ةيذ٫ دم٧ٮدة )الًنيت( ثسرس النني 

 كركل وؽر ابليخ املكتن٭ؽ ث٫ ١٬ؾا/ مجٓ أميت ك٬ٮ اذلم اثيي مٕؿق،
ْوَدى الٌنج

َ
 ٌؽ...إ٣غــــؾي دَل ـــةب ا٣ٌ ــــأ

)إف( ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت. )النجةب( اق٥ إف. )اذلم( اق٥ مٮوٮؿ/ ٩ٕخ ل٤نجةب. )دلؽ( ْيػٮز أف اإلعـزاب:   
ٮاٝج٫ ىلع ٬ؾا ٩ةات ٚة٢ٔ دلؽ؛ أل٫٩ مىػؽر  اوٞؽيؿ/يسٮف ػربا ملجذؽأ دمؾكؼ، ك ث٧ٕػىن اقػ٥ ٬ٮ دلؽ، ٔك

 مؤػؿان، كصةز اإلػجةر ثةملٛؿد ك٬ػٮ 
ن
املٕٛٮؿ ٧٠ة ٚرس٩ةق كْيٮز أف يسٮف "دلؽ" ػربا ٦ٞؽ٦ةن. ك)ٔٮاٝج٫( ٦جذؽأ

دلؽ ٨ٔ اجل٧ٓ ك٬ٮ ٔٮاٝت ألف اخلرب مىؽر، كاملىؽر خيرب ث٫ ٨ٔ املٛؿد كاملسىن كاجل٧ٓ ث٤ِٛ كاظؽ؛ أل٫٩ ال 
ػؿاب  يثىن كال ْي٧ٓ، كىلع لك ظةؿ ٚض٤٧ح "دلؽ ٔٮاٝج٫" قٮاء أٝؽرت ٦جذؽأ أـ ل٥ دٞؽر ال دم٢ هلػة ٦ػ٨ اإٔل

كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "٩زل" اآليت. )٩زل( ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبةن و٤ح املٮوٮؿ. )ٚي٫( صةر 
حن٨. )كال( ٩ةٚيح ل٤ضجف. )ذلات( اق٥ ال، ٦جين ىلع ال١رسة ٩يةثح ٨ٔ ا٣ٛذعح أل٫٩ مجٓ مؤ٩ر قػةل٥  دٞؽيؿق/
 ٩ىت. )ل٤نيت( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب "ال". يف دم٢

مجٓ مؤ٩ر قةملةن، ككردت الؿكايح ثب٪ةا٫  -ك٬ٮ ذلات  -ٝٮهل )كال ذلات ل٤نيت( ظير صةء اق٥ ال الظاِد فيـْ:   
 ىلع ال١رسة ٩يةثح ٨ٔ ا٣ٛذعح، ٧٠ة اكف ي٪ىت ث٭ة لٮ أ٫٩ ٦ٕؿب.
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)٫ٍ ٕى ؿي رىاًٚ ى اٍذ٠ى ٍٕؽى ذىاؾى اخلىربى بى / )كى ًٙ ٦ٕ٪ةقي ن٫َّ٩ي يؾ٠ؿي اخلػربي ثٕػؽى  كٝٮؿي املى٪ِّ
ًٙ كمجةٔحو  ( ٔ٪ؽى املى٪ِّ ٓي هلي )الى اٚ ، كالؿَّ ( مؿٚٮاعن اٚٓ هلي  ،اق٥ً )الى ٪ؽى قحجٮي٫ الؿَّ ٔك

ٙى يف الى إٍف اكفى اق٧٭ ة ثةملٌةًؼ، كإٍف اكفى االق٥ي ٦ٛؿدنا/ ٚةػذي٤ً ة مٌةٚنة أك منج٭ن
ًٓ اخلرًب، ٚؾ٬تى قحجٮي٫ إىل ن٫َّ٩ ٣حفى مؿٚٮاعن ثػ)ال( كإ٧َّ٩ة ٬ٮ مؿٚٮعه ىلعى ن٫َّ٩ي  راٚ
ٓو ثةالثذؽاًء، كاالق٥ي  ًٓ رٚ ( كاق٧٭ة املٛؿد يف مًٮ ػربي املجذؽأ؛ ألٌف ٦ؾ٬ج٫ي أفَّ )الى

ة  ػٮرًة إالَّ املؿٚٮعي ثٕؽ٧٬ى ق يف ٬ؾقً الىُّ ( ٔ٪ؽى ٟى املجذؽأ، كل٥ٍ د٢ٍ٧ٕ )الى ػربه ٨ٔ ذل
يف االق٥ً، كذ٬تى األػٛلي إىل أفَّ اخلربى مؿٚٮعه ثػػ)ال( ٚذ١ػٮفي )ال( اعم٤ػحن يف 

ٓى املٌةًؼ كاملنج٫َّ ث٫ً. ة ٦ ـءي٨ً ٧٠ة ٤٧ٍٔخ ٚي٭٧ى  اجل
( إًىل ن٩َّػ٫ إذىا أَتى 

ٕىػالى ًٓ  كأمةرى ثٞٮهًل/ )كاثلَّػةيًن اٍص ( كاالقػ٥ً الٮاٝػ ثٕػؽى )الى
ةى إًالَّ ثًػةهلل(   ٝيػٮَّ

الى ٍٮؿى كى ٙو ك٩سؿةو ٦ٛؿدةو كدسؿرٍت )ال( حنٮ )الى ظى ٬ة ثٕةَ ثٕؽى
( ىلعى  ٓى )الى ػة أٍف ييبٍػىنى ٦ػ ٟى ألفَّ املُٕٮؼى ٤ٔي٫ً/ إ٦َّ ؛ كذل ة مخكحي أكص٫و ْيٮزي ٚي٭٧ى

. ٓى ، أك ييٍؿذى تى ٪ٍىى  ا٣ٛذًط، أك حي
 ٣ٛذِط صةَز يف اثلٌة  ز زَح أوص٫ٍ/ٚإْن ثُِي ٦ٕ٭ة ىلع ا

 /ٓى )ال( اثلَّة٩يًح، كدسٮفي ال اثلَّة٩يحي اعم٤ػحن  االٌوُم ج٫ً ٦ ابل٪ةءي ىلع ا٣ٛذًط؛ ٣رتًلُّ
الى  ٍٮؿى كى (، حنٮ )الى ظى ةى ٢٧ٔى )إفَّ  .إًالَّ ثًةهلل( ٝيٮَّ

 / ة ىلع دم٢ِّ اق٥ً )ال(، كدسٮفي )ال( اثلة٩يػحي زااػؽةن  اثلٌة ٛن ثػنيى  اجلَّىتي ُٔ
الى  ٍٮؿى كى ًٙ كاملُٕٮًؼ، حنٮ )الى ظى ةن  ا٣ٕةَ  إًالَّ ثًةهلل( ك٦٪٫ي ٝٮهلي/ ٝيٮَّ

ـــــحً  -111 ـــــْٮَم َواَل ُػ٤ٌ ـــــَت ايلَ ِٓ   اَل  ََك ـــــ ـــــْؿُق ىلَعَ الؿٌاِٝ َٓ اخلَ ـــــ  (1)اتٌَك
 

٬ٮ أليب اعمؿ صؽ ا٣ٕجةس اث٨ مػؿداس، كيػؿكل ٔضػـ  ابليخ ألنف ث٨ ا٣ٕجةس ث٨ مؿداس، كٝي٢/ ث٢ - 111 (1)
 ابليخ ٧٠ة ركاق النةرح ا٣ٕال٦ح ٨٦ لك٧ح ٔيجيح، كبٕؽق/ 

ــــــىَل  ــــــ٫ِ اْذِ ــــــَش َٚل ْ َ٭
َ
ــــــٮِب إِْذ أ  َقثلٌ

 
  ِٓ ِ ـــــــة٩ ـــــــِح الٌى ـــــــة ىلَعَ ِذي احلِْل٤َ ْعَل

َ
 أ

 
= 
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 /اثلٌة٣ر  / ، كٚي٫ً زالزحي أكص٫و ٓي ٚ  الؿَّ
ٚنة ىلع دم٢ِّ )ال( كاق٧٭ة؛ اٌْوُم/ ٓو  أٍف يسٮفى ٦ُٕٮ ًٓ رٚ ة يف مًٮ أل٩٭٧ى

 ثةالثذؽاًء ٔ٪ؽى قحجٮي٫، كظيجبؾو دسٮفي )ال( زااؽةن. 
(.  اثلٌة /  أٍف دسٮفى )ال( اثلَّة٩يح ٤٧ٍٔخ ٢٧ٔى )٣حفى

أٍف يسٮفى مؿٚٮاعن ثةالثذؽاًء، ك٣حفى ٣ػ)ال( ٢٧ٔه ٚي٫ً، كذلٟ حنٮ )الى  اثلٌة٣ر/
الى  ٍٮؿى كى ةه ظى  ًإالَّ ثًةهلل(  ك٦٪٫ ٝٮهل/ ٝيٮَّ

ــَؾا  -111 ــُؿُم٥ُ -٬َ ٧ْ َٕ ــ٫ِ  -٣َ ْل٪ِ َٕ ِ ةُر ث َ٘ ــ ٌم ِِل   الٌى
ُ
ُب  -إِْن َقَن َذا)َ -اَل أ

َ
 (1)َواَل أ

 

 كركل أثٮ يلع ا٣ٞةيل وؽر ٬ؾا ابليخ ٦ٓ ٔضـ آػؿ، ك٬ٮ/  =
٤َ ـــــَٓ اخلَ ـــــاتٌَك  َٔ ِ ـــْؿُق   ِٜ ــــٯ الٌؿاد

 ٨٦ لك٧ح ٝةٚيح، كٝج٫٤/ 
ـــــــــ٧ُٮهُ َواَل  َ٤ ْٔ ــــــــِي َٚة ــــــــ٤َْط ثَحْ  اَل ُو

 
ـــــــِ    ِ ـــــــْخ ََعد ـــــــة مَح٤ََ ـــــــَ٪ُك٥ْ، ٦َ  ثَحْ

ـــــة  ـــــٍؽ، َو٦َ ـــــة ثَِ٪ْض ـــــة ٠ٌُ٪ ـــــْلِ ، َو٦َ  َق
 

  ِٜ ـــــــة٬ِ ـــــــٮاِد ثِةلٌن ـــــــُؿ ال ـــــــَؿ ُق٧ْ  َْٝؿَٝ
)الؿاٝػٓ( ك٦س٤ػ٫ . كٝؽ د٤ُٜ اخل٤ح ىلع الىػؽيٜ ٩ٛكػ٫ )ػ٤ح( ث٥ٌ اخلةء كتنؽيؽ الالـ يه الىؽاٝح،المغـة:    

ٓ ا٣ٛكةد ٨٦ اثلٮب. )أ٩٭ش( أػؾ يف ابلًل. )أٔية( وٕت، كمٜ، كامػذؽ. )ا٣ٕػةدٜ(  "الؿادٜ" اذلم يى٤ط مًٮ
ٓ الؿداء ٨٦ امل٪١ت. )ٝؿٝؿ ٧ٝؿ( ٝؿٝؿ/ وٮت، كوةح، ك"٧ٝؿ" ْيٮز أف يسٮف مجٓ أ٧ٝػؿ، ٚٮزا٩ػ٫ كزاف  مًٮ

 ، كْيٮز أف يسٮف مجٓ ٧ٝؿم، ٠ؿكـ يف مجٓ ركَل. )النة٬ٜ( اجلج٢ املؿدٛٓ.أمحؿ كمحؿ كأوٛؿ كوٛؿ
)ال( ٩ةٚيح ل٤ضجف. )نكت( اق٧٭ة، ٦جين ىلع ا٣ٛذط يف دم٢ ٩ىت. )احلٮـ( ّؿؼ ٦ذ٤ٕػٜ ث٧عػؾكؼ اإلعزاب:  

" اذلم ػرب ال. )كال( الٮاك اعَٛح، كال/ زااؽة تلأكيؽ اجليف. )ػ٤ح( ٦ُٕٮؼ ىلع نكت، ثةجلْؿ إىل دم٢ اق٥ "ال
 ٬ٮ اجلىت. )اتكٓ( ٢ٕٚ ٦ةض. )اخلؿؽ( ٚة٢ٔ ٣ػ"اتكٓ". )ىلع الؿاٝٓ( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "اتكٓ".

ٝٮهل )كال ػ٤ح( ظير ٩ىت ىلع دٞؽيؿ أف دسٮف "ال" زااؽة ل٤ذأكيؽ، كيسٮف "ػ٤ػح" ٦ُٕٮٚػة الظـاِد فيـْ:     
٬ٮ اذلم مح٫٤ النػةرح دجٕػة جل٧٭ػٮر  ثةلٮاك ىلع دم٢ اق٥ "ال" ك٬ٮ ٝٮهل "نكت" ُٔٙ ٦ٛؿد ىلع ٦ٛؿد، ك٬ؾا

 اجلعةة ٤ٔي٫.
ا، كنكج٫ يف اخلـا٩ح إىل مةٔؿ صة٬ٌل، اق٫٧ ٧ًؿة ث٨  – 555 (1) اػذ٤ٙ ا٧٤ٕ٣ةء يف نكجح ٬ؾا ابليخ اػذالٚنة ٠سرين

 .٧ًؿة
)٬ؾا ٧ٕ٣ؿًل٥( ا٧ٕ٣ؿ ثٛذط ٚك١ٮف احليةة، كٝؽ ٚى٢ ثني املجذؽأ اذلم ٬ٮ اق٥ اإلمػةرة كػػربق، جب٤٧ػح المغـة:   

 =)٧ٕ٣ؿًل٥( ٦ٓ ػربق املعؾكؼ كيؿكل "٬ؾا كصؽز٥" كاجلؽ/ احلِ كابلؼػخ، ك٬ػٮ أيٌػة أثػٮ ا٣ٞك٥ كيه ٝٮهل 
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أٔػين  - وإْن ٩ىَت املُٕٮَم ٤ٔل٫ِ صةَز يِف املُٕٮِم اْوُص٫ُ اثلٌ زُح املـؾ٠ٮرةُ 
، كاجلَّىتى  ٓى ٚ ، كالؿَّ الى  -ابل٪ةءى ةى، كى

ى
أ الى اٍمؿى ٢و كى ـى رىصي

ٗيالى الى حنٮ/ )الى  ةه، كى
ى
أ ةن(.اٍمؿى   اٍمؿى

ى
 أ

َٓ املُٕٮَم ٤ٔل٫ِ صةَز يف اثلٌةِ  وص٭ةِن/   وإْن رٚ
 /ةى(  اْوُُم

ى
أ الى اٍمػؿى ٢و كى ـي رىصي

ٗيالى الى  ةى، كى
ى
أ الى اٍمؿى ٢ه كى ابل٪ةءي ىلعى ا٣ٛذًط، حنٮ )الى رىصي

 ك٦٪٫ ٝٮهل/
ــــة -112 ـِل٥َ عِلَ٭

ْ
ــــأ ــــٌٮ َواَل دَ ْ٘ ــــَ  ٣َ ـــ٫ِ   َٚ ِ ـــة٬ُٮا ث ـــة َٚ ـــل٥ُ  َو٦َ ِٞ ـــًؽا ٦ُ ثَ

َ
 (1)أ

 

ـ٥ٔ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء أف ابلةء زااؽة، كًلأ٫٩ ٝؽ ٝػةؿ/  األب )الى٘ةر( ثـ٩ح قعةب اذلؿ كامل٭ة٩ح كاحلٞةرة. = )ثٕي٪٫( ي
 ٬ؾا الى٘ةر ٔي٪٫، كال دايع ذللٟ.

٧ؿ/ ٦جذؽأ، كػربق دمػؾكؼ كصٮبػةن، ك)٬ؾا( اق٥ امةرة ٦جذؽاإلعـزاب:     اوٞـؽيؿ/أ. )٧ٕ٣ؿًل٥( الالـ الـ االثذؽاء، ٔك
ؿاب.  ح ثني املجذؽأ كػربق ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل ٧ؿ مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫، كاجل٤٧ح ٦ٕرًت ٧ٕ٣ؿًل٥ ٝكِل، ٔك

/ ابلػةء زااػؽة، )الى٘ةر( ػرب املجذؽأ اذلم ٬ٮ اق٥ اإلمةرة. )ثٕي٪٫( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ظػةؿ، كٝيػ٢
ني مٌةؼ كاهلةء مٌةؼ إحل٫. )ال( ٩ةٚيح ل٤ضجف. )أـ( اق٥ ال ٦جين  ٤ي٫ يسٮف ٝٮهل ٔني دأكيؽا ل٤ى٘ةر، ٔك ٔك
ىلع ا٣ٛذط يف دم٢ ٩ىت. )يل( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ال. )إف( رشَيػح. )اكف( ٕٚػ٢ ٦ػةض ٩ػةٝه 

إف اكف ذاؾ دم٧ػٮدان،  اوٞـؽيؿ/ف، كػرب٬ة دمؾكؼ، ك٢ٕٚ الرشط، ٦جين ىلع ا٣ٛذط يف دم٢ صــ. )ذاؾ( ذا/ اق٥ اك
ػٓ  -أك حنٮق )كال( الٮاك اعَٛح، ال زااؽة تلأكيؽ اجليف )أب( ثةلؿٚٓ  ٦ُٕٮؼ ىلع دم٢ ال كاق٧٭ة؛ ٚإ٩٭٧ػة يف مًٮ

 رٚٓ ثةالثذؽاء ٔ٪ؽ قحجٮي٫، كٚي٫ إٔؿاثةف آػؿاف قذٕؿٚ٭٧ة يف ثيةف االقتن٭ةد ثةبليخ.
  ظلر صةء مؿٚٮَعً ىلع واظؽ ٨٦ ز زح أوص٫/( ٝٮهل )كال أبالظاِد فيْ:  

  .إ٦ة ىلع أف يسٮف ٦ُٕٮٚة ىلع دم٢ )ال( ٦ٓ اق٧٭ة ٧٠ة ذ٠ؿ٩ةق 
  .أك ىلع أف )ال( اثلة٩يح اعم٤ح ٢٧ٔ ٣حف، ك)أب( اق٧٭ة، كػرب٬ة دمؾكؼ 
  أك ىلع أف دسٮف )ال( ٗري اعم٤ح أوالن، ث٢ يه زااؽة، كيسٮف )أب( ٦جذؽأ ػػربق دمػؾكؼ، كٝػؽ ذ٠ػؿ

 ٟ النةرح ا٣ٕال٦ح.ذل
ٝؽ ٣ٜٛ وؽر ثيخ ٨٦ أثيةت لك٧ػح  -٠٘ريق ٨٦ اجلعةة  -ابليخ أل٦يح ث٨ أيب الى٤خ، ك٣س٨ النةرح  - 112 (1)

 أ٦يح ىلع ٔضـ ثيخ آػؿ ٦٪٭ة، كوٮاب إننةد ابلحذني ١٬ؾا/
ــــــــــة ـِل٥َ َٚلَ٭

ْ
ــــــــــأ ــــــــــٌٮ َواَل دَ ْ٘  َواَل ٣َ

 
 َواَل َظـــــــــنْيٌ َواَل عِلَ٭ــــــــــة ُم٤ـِـــــــــل٥ُ  

ْـــــــؿٍ  َوعِلَ٭ـــــــة حَلْـــــــ٥ُ   َِ  َقـــــــة٬َِؿٍة َو
 

ــــــل٥ُ   ِٞ ــــــؽاً ٦ُ ثَ
َ
ــــــ٫ِ أ ِ ــــــة٬ُٮا ث ــــــة َٚ  َو٦َ

 - ثتنؽيؽ اثلةء -)٣٘ٮ( أم ٝٮؿ ثة٢َ، ك٦ة ال يٕذؽ ث٫ ٨٦ اللُكـ. )دأزي٥( ٬ٮ مىؽر أز٧ذ٫ المغة:   
ي٤ٕٛػٮف ٦ػة  ث٧ٕىن نكبذ٫ إىل اإلز٥ ثأف ٤ٝخ هل/ ية آز٥، يؿيؽ أف ثٌٕ٭٥ ال يجكت ثٌٕةن إىل اإلزػ٥؛ أل٩٭ػ٥ ال 

 =( ٬الؾ كٚ٪ةء. )م٤ي٥( ث٥ٌ املي٥ ك٬ٮ اذلم ي٢ٕٛ ٦ة يالـ ٤ٔي٫. )قة٬ؿة( يه كصػ٫ نٍي ط نكبذ٭٥ إحل٫. )ظى يىع
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 / ةه(. كال ْيٮزي  واثلٌـة
ى
أ الى اٍمؿى ٢و كى ـي رىصي

ٗيالى الى  ةه، كى
ى
أ الى اٍمؿى ٢ه كى ، حنٮ/ )الى رىصي ٓي ٚ الؿَّ

(، ك)ال(  ًٙ ىلعى دم٢ِّ اقػ٥ً )الى ـ ل٤ُٕ ة دٞؽَّ اجلَّىتي ل٤سَّةيًن؛ أل٫َّ٩ إ٧َّ٩ة صةزى ٚي٧ى
؛ كهلؾى  ٍي اجلَّىتي ؛ ٚحكٞ الن ٬٪ىة ٣حكٍخ ث٪ةوجحو كَّ

ى
ٍٕخى أ ذى إًٍف رى / )كى ٙي  ا ٝةؿى املى٪ِّ

 الى تى٪ًٍىجىة(.

 
 

 

 األرض، يؿيؽ أف يف اجل٪ح حل٥ ظيٮاف ا٣رب. =
)ٚال( ٩ةٚيح م٤٘ةة. )٣٘ٮ( ٦جذؽأ، مؿٚٮع ثةل٧ٌح ا٣ْة٬ؿة. )كال( الٮاك اعَٛح، ال/ ٩ةٚيح ل٤ضجف د٢٧ٕ اإلعزاب:  

ػرب "ال"، كػرب ق٥ ال ٦جين ىلع ا٣ٛذط يف دم٢ ٩ىت. )ٚي٭ة( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ٢٧ٔ إف. )دأزي٥( ا
املجذؽأ دمؾكؼ يؽؿ ٤ٔي٫ ػرب "ال" ٬ؾا، كْيٮز ١ٔف ذلٟ ىلع ًٕٙ ٚي٫ ٚي١ٮف اجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٞة 

٦ٓ اق٧٭ة كىلع أيح ظةؿ ٚإف الٮاك ٝؽ ُٔٛخ مج٤ح ال  ث٧عؾكؼ ػرب املجذؽأ، كيسٮف ػرب "ال" ٬ٮ املعؾكؼ،
 كػرب٬ة ىلع مج٤ح املجذؽأ كاخلرب. )ك٦ة( اق٥ مٮوٮؿ ٦جذؽأ. )ٚة٬ٮا( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ٨٦ ٚةق كٚة٫٤ٔ
ال دم٢ هلة و٤ح املٮوٮؿ. )ث٫( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٛة٬ٮا. )أثؽا( ٦٪ىٮب ىلع ا٣ْؿٚيح ٩ةوج٫ ٚة٬ٮا أك ٦ٞي٥. 

م٤ح ٢٧ٔ ٣حف، ك٣٘ٮ/ اق٧٭ة، كػرب٬ة دمؾكؼ يؽؿ )٦ٞي٥( ػرب املجذؽأ، كْيٮز أف دسٮف ال األكىل ٩ةٚيح اع
٤ٔي٫ ػرب "ال" اثلة٩يح ا٣ٕةم٤ح ٢٧ٔ "إف" أك ػرب "ال" األكىل ٬ٮ املؾ٠ٮر ثٕؽ، كػرب اثلة٩يح دمؾكؼ يؽؿ ٤ٔي٫ 
ػرب األكىل، كدسٮف الٮاك ٝؽ ُٔٛخ مج٤ح "ال" اثلة٩يح ا٣ٕةم٤ح ٢٧ٔ "إف" ىلع مج٤ح "ال" األكىل ا٣ٕةم٤ح ٢٧ٔ 

٨ الٮص٫ اثلةين ٨٦ كصيه اخلرب ًٕيٙ، ملة ي٤ــ ٤ٔي٫ ٨٦ ا٣ُٕٙ ٝج٢ اقذ٧١ةؿ املُٕٮؼ "٣حف"، ك٣س
 ٤ٔي٫.

ٝٮهل )ٚال ٣٘ٮ كال دأزي٥( ظير أ٣ىغ "ال" األكىل، أك أ٤٧ٔ٭ة ٢٧ٔ ٣حف، ٚؿٚٓ االق٥ ثٕؽ٬ة، كأ٢٧ٔ الظاِد فيـْ:   
 ."ال" اثلة٩يح ٢٧ٔ "إف" ىلع ٦ة ثح٪ةق يف إٔؿاب ابليخ
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ـــــَؿدً  ْٛ ِ َو٦ُ ـًة ل ــــ ذ ْٕ ـــــيِل ا َ  ــــِي  يَ  ٧َْج
 

وِ  (211)
َ
ـــْط، أ وِ  َٚةْعَذ

َ
، أ ْ َْ ــ ـــِؽُمِ  ا٩ِْى ْٕ ْٓ َت ـــ  اْرَٚ

 
ًٕخى ث٧ٛؿدو ي٤ي٫ً ػ أم ل٥ٍ يٛى٢ٍ ثح٪٫ي كبح٪٫ي ثٛةوػ٢و ػ 

( ٦ججينة، ك٩ي إذىا اكفى اق٥ي )الى
 ٫ٍ/ـُح أوصــ زــةَز يف انلٌِٕخ زــص

 /اْوُُم .) ٙى ًؿي ّى ٢ى  (، حنٮ )الى رىصي ٓى اق٥ً )الى ج٫ً ٦  ابل٪ةءي ىلع ا٣ٛذًط؛ ٣رتًلُّ

 / ة(. اثلٌة ٛن ًؿي ّى ٢ى  ، مؿااعةن ملع٢ِّ اق٥ً )ال( حنٮ )الى رىصي  اجلَّىتي

 /مؿااعةن ملع٢ِّ )ال( كاق٧٭ة؛ أل٩َّ٭٧ة يًف مًٮ اثلٌة٣ُر ، ٓي ٚ ٓو ٔ٪ؽى قػحجٮي٫ الؿَّ ًٓ رٚ
.) ٙه ًؿي ّى ٢ى  ـى، حنٮ )الى رىصي  ٧٠ة دٞؽَّ
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ــــَؿدِ  ْٛ َ ال٧ُ ـْ ـــ ــــيِل وََ  ـــة يَ ٦َ َ ـْ ـــ  وََ 
 

ـــؽِ  (212) َٓ اِْٝى ـــ وِ الؿَْع
َ
ـــْج٫ُ، أ ِ َو ا٩َِى ْْ ـــ  ال َت

ا ن٫َّ٩ إذىا اكفى اجلَّٕخي ٦ٛؿدنا، كامل٪ٕٮتي ٦ٛػؿدنا،   م ٝج٢ى ٬ؾى ـى يف ابليًخ اذلَّ دٞؽَّ
ا ابليػًخ ن٩َّػ٫ إٍف لػ٥ٍ يػ٢ً ككحل٫ي ا . كذ٠ؿى يف ٬ؾى جلَّٕخي ػ صةزى يًف اجلًَّٕخ زالزحي أكص٫و

ـٍ ث٪ػةءي اجلَّٕػًخ؛  ، لػ٥ٍ ْيػ  ثح٪٭٧ػة ثٛةوػ٢و
اجلَّٕخي املٛؿدي امل٪ٕٮتى املٛؿدى، ث٢ ٚيًى٢ى

ػ٢ى  دٞٮؿ )الى  ٚال ، حنػٮ )الى رىصي ( ثب٪ةًء ّؿيٙ، ث٢ٍ يذٕنيي ر٫ٕٚي ٙى ًؿي ّى ٢ى ًذي٭ة  رىصي
ّى  ٍى ابل٪ةءي ىلع ا٣ٛػذًط ًذي٭ة  ة( كإ٧َّ٩ة قٞ ٛن ًؿي ّى ٢ى ًذي٭ة  ، حنٮ )الى رىصي (  أك ٩ىج٫ي ٙه ًؿي

ٓى ا٣ٛىػ٢ً  ٓى االقػ٥ً، ك٦ػ ػًت اجلَّٕػًخ ٦ػ ـً ا٣ٛىػ٢ً ٣رتًلُّ أل٫َّ٩ إ٧َّ٩ة صةزى ٔ٪ػؽى ٔػؽ
، حنػٮ  ال ة ال ي٧س٨ي ا٣رتًليتي إذىا اكفى امل٪ٕٮتي ٗريى ٦ٛػؿدو ، ٧٠ى ي٧س٨ي ا٣رتًليتي

جى  ة صى ٕن ة٣ً َى ة( كالى ٚؿؽى يف ا٦ذ٪ةًع ابل٪ػةًء ىلع ا٣ٛػذًط يف اجلَّٕػًخ ٔ٪ػؽى )الى  ٛن ًؿي ّى الن 
.  ا٣ٛى٢ً ثنيى أٍف يسٮفى امل٪ٕٮتي ٦ٛؿدنا ػ ٧٠ة ٦س٢َّ ػ أٍك ٗريى ٦ٛؿدو

ؿىًد( إًىلى ن٫َّ٩ إٍف اكفى اجلَّٕخي ٗريى ٦ٛػؿدو ػ اكملٌػةًؼ  ٍٛ رٍيى امل دى كأمةرى ثٞٮهًل/ )كى
ى  ؛ ٚالى ْيٮزي ث٪ةؤقي ىلع ا٣ٛذًط، كالى ٚػؿؽى يف  كاملنج٫ًَّ ثةملٌةًؼ ػ دٕنيَّ ر٫ٕٚي أك ٩ىج٫ي

٢ى ثح٪٫ي كبػنيى  ٍٛىى ، كال ثنيى أٍف حي ٟى ثنيى أٍف يسٮفى امل٪ٕٮتي ٦ٛؿدنا أك ٗريى ٦ٛؿدو ذل
ػ٢و ًذي٭ػة  ـى رىصي

ٗيالى الى  ةًظتى ثًؿ  ًذي٭ة، كى ٢ى وى ٟى حنٮ )الى رىصي ، كذل اجلًَّٕخ أٍك ال يٛى٢ى
.) ةًظتى ثًؿ   وى

خي ٦ٛؿدنا، كامل٪ٕٮتي ٦ٛػؿدنا، كلػ٥ٍ يٛىػ٢ٍ  ةو٢ُ ٦َة يِف اذحذنِي/وظ ن٫َّ٩ إٍف اكفى اجلَّٕ
(  كإٍف لػ٥ٍ  ٙه ًؿي ّى ة، كى ٛن ًؿي ّى ، كى ٙى ًؿي ّى ٢ى  ًخ زالزحي أكص٫و، حنٮ )الى رىصي ثح٪٭٧ىة، صةزى يف اجلَّٕ

، كال ْيٮزي ابل٪ةءي  ٓي أك اجلَّىتي ٚ ى الؿَّ ٟى دٕنيَّ  .يس٨ٍ ٠ؾل
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 ُٙ ــ ُْ َٕ ــة وَا٣ ــٌؿْر )ال( اْظ٧َ١ُ ــ٥ْ َتذ١ََ َ  إْن ل
 

ـــذٍََل  (213) ـــ٢ِ اْ  ْى َٛ ـــِخ ذِْي ا٣ ـــة ل٤ِ٪ٌٕ  هَلُ ث٧َِ
 

( ْيػٮزي يًف  ( ٩سػؿةه ٦ٛػؿدةه، كدسػؿرٍت )الى ٙى ىلع اقػ٥ً )الى ػ ًُ ٔي ـى ن٩َّػ٫ إذىا  دٞػؽ
، ٓي ٚ / الؿَّ الى  املُٕٮًؼ زالزحي أكص٫و ػ٢ى كى ، كابل٪ةءي ىلع ا٣ٛذًط، حنػٮ )الى رىصي ةه، اٍمػ كاجلَّىتي

ى
أ ؿى

ة  ا ابليًخ ن٫َّ٩ إذىا ل٥ٍ دذ١ؿٍر )ال( ْيٮزي يف املُٕٮًؼ ٦ى ةى(، كذ٠ؿى يف ٬ؾى
ى
أ الى اٍمؿى ةن، كى

ى
أ الى اٍمؿى كى

 ، ٓي ٚػ م ٝج٤ػ٫ي ن٩َّػ٫ ْيػٮزي ٚيػ٫/ الؿَّ ً ـى يًف ابليػًخ اذلَّ صةزى يًف اجلًَّٕخ املٛىٮًؿ، كٝػٍؽ دٞػؽَّ
، كالى ْيٮزي ٚي٫ً ابل٪ةءي ىلع ا٣ٛذًط، ٚذ ةن( كالى ْيػٮزي كاجلَّىتي

ى
أ ةه، كىاٍمػؿى

ى
أ ٢ى كىاٍمؿى ٞٮؿ/ )الى رىصي

ةى( ثةبل٪ػةًء ىلعى ا٣ٛػذًط، ىلعى دٞػؽيًؿ  ابل٪ةءي ىلعى ا٣ٛذًط، كظىكى األػٛلي )الى 
ى
أ ٢ى كىاٍمػؿى رىصي

( / ( ١ٚأ٩َّػ٫ ٝػػةؿى ٟى إذىا اكفى دسػؿًر )الى ػًؾٍٚخ )ال(. كًلػػؾل ةى(  زػػ٥ُّ ظي
ى
أ ػ٢ى كىالى اٍمػؿى الى رىصي

، ؿدو الى ْيٮزي ٚي٫ً إالَّ املُٕٮؼي ٗريى ٦ٛ ٓي كاجلَّىتي ٚ ٢ى  الؿَّ ( حنٮ )الى رىصي رٍت )الى قٮاء دسؿَّ
ةو ( أكٍ 

ى
أ ـ اٍمؿى ٗيالى الى  ةو( ل٥ٍ  كى

ى
أ ـى اٍمؿى ٗيالى ٢ى كى ٍر، حنٮ)الى رىصي ؿَّ  .(1)دذ١ى

ٚػٓ ىلعى لكِّ  ا لك٫ُّي إذىا اكفى املُٕٮؼي ٩سؿةن، ٚإٍف اكفى ٦ٕؿٚحن الى ْيٮزي ٚي٫ً إالَّ الؿَّ  ٬ؾى
يٍؽه ًذي٭ة(. زى ٢ى كى ٍك )الى رىصي

ى
يٍؽه ًذي٭ة(، أ الى زى ٢ى كى ، حنٮ )الى رىصي  ظةؿو

 

 

 

 نةرح ظس٥ ا٣ُٕٙ ىلع اق٥ ال، كظس٥ ٩ٕذ٫، كل٥ يؾ٠ؿ كاظؽ ٦٪٭٧ة ظس٥ ابلؽؿ ٦٪٫.ذ٠ؿ اجلة٥ّ كال (1)
أف ابلؽؿ إ٦ة أف يسٮف ٩سؿة اكق٥ ال، كإ٦ة أف يسٮف ٦ٕؿٚح، ٚإذا اكف ابلؽؿ ٩سػؿة صػةز ٚيػ٫  وظةو٫٤ 

ؽؿ الؿٚٓ كاجلىت؛ ٚذٞٮؿ/ )ال أظؽ رصال كامؿأة ٚي٭ة(، كدٞٮؿ/ )ال أظػؽ رصػ٢ كامػؿأة ٚي٭ػة(، كإف اكف ابلػ
٧ؿك ٚي٭ة(.  ٦ٕؿٚح ل٥ ْيـ ٚي٫ إال الؿٚٓ، ٚذٞٮؿ/ )ال أظؽ زيؽ ٔك

ف أ٣ٛة٫ّ ٦ٕةرؼ، كاق٥ )ال( ٩سؿة، كال دؤًلؽ اجل١ػؿة دٮًليػؽان ٦ٕ٪ٮيػةن اتلٮًليؽ ٚال يأيت ٦٪٫ املٕ٪ٮم؛ ألكأ٦ة  
 ىلع ٦ة قذٕؿؼ يف ثةب اتلٮًليؽ إف مةء اهلل.
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٭ةمِ  ْٛ ةِ اقــذِ ـَ ْٓ ٧ْ٬َــ ٍِ )ال( ٦َـــ ــ ْٔ
َ
 وَأ

 
ـــــةمِ  (214) َ٭ ْٛ ٜ  ُدوَن ااِلْقذِ ـــــ ــــة تَْكَذِع ٦َ 

ة اكفى هلػة ٦ػ٨  ( اجلَّةٚيًح ل٤ضجًف ثٞيٍخ ىلعى ٦ى ـً ىلع )الى  إذىا دػ٤ٍخ ٧٬ـةي االقذٛ٭ة
ػ٢و  ـى رىصي

ٗيػالى الى 
ى
، كىأ ػ٢ى ٝػةا٥ه الى رىصي

ى
ٜى ذ٠ؿ٬ة؛ ٚذٞػٮؿ/ )أ ـً ا٣َّيت قج ا٢ً٧ٕ٣، كقةاًؿ األظاك

ػًٛح ػ ثٕػؽى دػػٮًؿ ٧٬ػـًة  (، كظسػ٥ي املُٕػٮًؼ كالىِّ ػة٬ًؿه ّى ػجىالن  ة صى ٕن ة٣ً َى ال 
ى
، كىأ ٝىةا٥ًه

ـً ػ ٠ع٧١ً٭٧ة ٝج٢ى دػٮهلة.   االقذٛ٭ة
ٙي  ٜى املى٪ِّ ا أ٤َ ؛ ك٬ػٮ/ ن٩َّػ٫ إذىا ٝيًىػؽى  ٬٪ىػة، كيًف لكِّ   $١٬ؾى ٟى دٛىػي٢ه ذلػ

، ٨٦ ن٫َّ٩ي يجىقى ٤٧ٔ٭ػة  ة ذ٠ؿى ـي ٨ٔ اجلَّيف؛ ٚةحلس٥ي ٧٠ى ، أك االقذٛ٭ة ـً اتلٮبيغي ثةالقذٛ٭ة
ًٛح، كصػٮاًز اإل٣٘ػةًء؛ ٧ٚسػةؿي اتلػٮبيًغ  ، كالىِّ ًٙ ـً ا٣ُٕ ـ ذ٠ؿقي/ ٨٦ أظاك ة دٞؽَّ ٓي ٦ى كمجي

ٝىٍؽ ًمجٍخى ( ك٦ ٮعى كى الى ريصي
ى
/ )أ ٟى ي  ٪٫ي ٝٮهلي/ٝٮل

ـــبِلبَُذ٫ُ  -113 ـــْخ َم ـــ٨ْ َو٣ٌ ـــٮَاَء مل ِٔ اَل اْر
َ
 أ

 

ـــَؽهُ ٬َـــَؿُم؟  ْٕ  (1)َوآَذ٩َـــْخ ث٧َِِنـــلٍت َ 
 

 

 .إىل ٝةا٢ ٦ٕنيديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح ابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  - 557 (1)
ػٮم/ أم ٠ػٙ ٔػ٨ األمػؿ كدؿًلػ٫. المغة:   ٮل ئؿ ـصةر، ك٬ٮ مىؽر أر ٮاء( أم/ ا٩ذ٭ةء، كا٩سٛةؼ، كا٩ )أر

 )آذ٩خ( أ٧٤ٔخ. )ك٣خ( أدثؿت. )منيت( ميؼٮػح كًلرب. )٬ؿـ( ٚ٪ةء ل٤ٞٮة كذ٬ةب ل٤ٛذةء كدكايع الىجٮة.
اذلم ٚةرٝػ٫ النػجةب كأ٧٤ٔذػ٫ األيػةـ أف أ٧ٚة يسٙ ٨ٔ املٞةثط كيؽع دكايع ا٣زنؽ كا٣ُحل ٬ؾا الــىعٍ::   

خ إحل٫ أقجةب ا٣ٛ٪ةء كالـكاؿ ! ذالؿ، كقةٔر  صك٫٧ ٝؽ أػؾ يف األ
ٮاء( اق٥ اإلعـزاب:    )أال( اهل٧ـة لالقذٛ٭ةـ، كال/ ٩ةٚيح ل٤ضجف، كٝىؽ ثةحلؿٚني مجيٕة اتلٮبيغ كاإل٩سةر. )أر

ٮؿ. )ك٣خ( كىل/ ٕٚػ٢ ٦ػةض، كاتلػةء دػةء "ال". )مل٨( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب "ال" ك٨٦/ اق٥ مٮو
اتلأ٩ير. )مبيبذ٫( مبيجح/ ٚة٢ٔ "ك٣خ"، كمبيجح مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫، كاجل٤٧ح ٨٦ ك٣خ كٚة٤ٔػ٫ ال 
دم٢ هلة و٤ح املٮوٮؿ. )كآذ٩خ( الٮاك اعَٛح، آذف/ ٢ٕٚ ٦ةض، كاتلةء دةء اتلأ٩ير، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ 

 مبيجح.صٮازان دٞؽيؿق/ "يه" يٕٮد إىل 
)ث٧نيت( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"آذ٩خ". )ثٕؽق( ثٕؽ/ ّػؿؼ ز٦ػةف ٦ذ٤ٕػٜ ث٧عػؾكؼ ػػرب ٦ٞػؽـ، كبٕػؽ  

مٌةؼ كاهلةء ٧ًري املنيت مٌةؼ إحل٫. )٬ؿـ( ٦جذؽأ مؤػؿ، كاجل٤٧ح ٨٦ املجذؽأ كػربق يف دم٢ صػؿ وػٛح 
 ملنيت.

ٮاالظاِد فيْ:   تكذع٫ٞ ٦ٓ دػٮؿ ٧٬ـة االقذٛ٭ةـ ٤ٔي٭ة؛  اجلةٚيح ٤٧ٔ٭ة اذلم "الػ"( ظير أثىق ٣ءٝٮهل )أال أر
 أل٫٩ ٝىؽ ثةحلؿٚني مجيٕة اتلٮبيغ كاال٩سةر.
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٢ى ٝىةا٥ًه ( ك٦٪٫ي ٝٮهلي/ الى رىصي
ى
ـً ٨ٔ اجلَّيًف ٝٮلٟ/ )أ  ك٦سةؿي االقذٛ٭ة

؟ -114 ــََلٌ ــة َص ْم لَ٭
َ
ــ٤ٍَْل أ َجةَر لَِك ُِ اَل اْوــ

َ
 أ

 

ـــــ  ِْ اذٌلِي اَلَٝ اَل
ُ
٦َْســــــةِِل إَِذا أ

َ
 (1)ةهُ أ

 

ػة اكفى هلػة ٦ًػ٨ٍ  ًٓ ٦ى ٬ت املةزيًن ن٩َّ٭ة دجىقى ىلعى مجيػ / ٧ٚؾي كإذىا ٝيًىؽى ثػ)أال( اتل٧َّينِّ
، ك٦ؾ٬تي قحجٮي٫ ن٩َّػ٫ يػجىقى هلػة ٤٧ٔ٭ػة يف  ًٙ ٤ي٫ً يذ٧َشَّ إَالؽي املى٪ِّ ؛ ٔك ـً األظاك

ًٓ مؿ ٚ ٙي ثةلؿَّ ٙي أٍك ا٣ُٕ  ااعةن لالثذؽاًء.االق٥ً، كال ْيٮزي إ٣٘ةؤ٬ة، كال الٮو

 ًٔ ة ةءى ٦ةءن ثةردنا(، كٝٮؿ النَّ  ًؿ/ك٨٦ اقذ٧ٕةهلة ل٤ذ٧َّينِّ ٝٮهل٥/ )أالى ٦ى
ـــ٫ُ  -115 ُٔ ةٌع رُُصٮ َُ ٌَ ُمْكـــَذ اَل ُع٧ْـــَؿ َو

َ
ــ  أ َٛ َ٘ ــُؽ ا٣ ــأْت يَ ــة أز َب ٦َ

َ
ْأ ـَ ــ  (2)َ ِت َع

 

  نكت ٬ؾا ابليخ ملض٪ٮف ثين اعمؿ ٝحف ث٨ امل٤ٮح، كيؿكل يف وؽرق اق٧٭ة ١٬ؾا/ - 558 (1)
جَ   ُِ اَل اْو
َ
ْم ل٭َ ــــةَر ل٤َِل٤َ ــــأ

َ
 ؽٌ ــــة َص٤َ ـــٯ أ

 ف، كاظذ٧ةؿ. )الٝةق أ٦سةيل( ٠٪ةيح ٨ٔ املٮت.)اوُجةر( دىرب، كجترل، كق٤ٮاالمغة:  
حلخ مٕؿم إذا أ٩ة الٝيخ ٦ة الٝةق أ٦سةيل ٨٦ املػٮت أي٧ذ٪ػٓ الىػرب ىلع قػ٤ُل أـ يػجىق هلػة جترل٬ػة الــىعٍ::   

 كورب٬ة 
)أال( اهل٧ـة لالقذٛ٭ةـ، كال/ ٩ةٚيح ل٤ضجف. )اوُجةر( اق٥ "ال" ٦جين ىلع ا٣ٛذط يف دمػ٢ ٩ىػت. )لكػ٤ُل( اإلعـزاب:   
ةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب "ال". )أـ( اعَٛح. )هلة( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ. )صرل( ٦جذػؽأ ص

مؤػؿ. كاجل٤٧ح ٦ُٕٮٚح ىلع مج٤ح "ال" كاق٧٭ة كػرب٬ة. )إذا( ّؿٚيح. )أاليق( ٢ٕٚ مٌةرع كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚيػ٫ 
 . )اذلم( اق٥ مٮوٮؿ/ ٦ٕٛػٮؿ ثػ٫ ٣ػػ"كصٮبةن دٞؽيؿق/ أ٩ة، كاجل٤٧ح يف دم٢ صؿ ثإًةٚح "إذا" إحل٭ة

ي
اليق". )الٝػةق( ال:/ أ

٢ٕٚ ٦ةض، كاهلةء ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ػ"ال:" دٞؽـ ىلع ٚة٫٤ٔ. )أ٦سةيل( أ٦سػةؿ/ ٚةٔػ٢ ال:، كأ٦سػةؿ مٌػةؼ كيػةء املػذلك٥ 
 مٌةؼ إحل٫، كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة٢ٔ كاملٕٛٮؿ ال دم٢ هلة و٤ح املٮوٮؿ.

ظير اعم٢ "ال" ثٕؽ دػٮؿ ٧٬ـة االقػذٛ٭ةـ ٦سػ٢ ٦ػة اكف يٕةم٤٭ػة ثػ٫ ٝجػ٢  ٝٮهل )أال اوُجةر(الظاِد فيـْ:   
دػٮهلة، كاملؿاد ٨٦ اهل٧ـة ٬٪ة االقذٛ٭ةـ، ك٨٦ "ال" اجليف، ٚي١ٮف ٦ٕىن احلؿٚني ٦ٕػة االقػذٛ٭ةـ ٔػ٨ اجلػيف، 

٣ػني ىلع كب٭ؾا ابليخ ي٪ؽٚٓ ٦ة ذ٬ت إحل٫ الن٤ٮبني ٨٦ أف االقذٛ٭ةـ ٨ٔ اجليف ال يٞٓ، كًلٮف احلؿٚني ٦ٕة دا
االقذٛ٭ةـ ٨ٔ اجليف يف ٬ؾا ابليخ ممة ال يؿدةب ٚي٫ أظؽ؛ ألف مؿاد النةٔؿ أف يكػأؿ/ أيجػذيف ٔػ٨ دمجٮبذػ٫ 

 الىرب إذا ٦ةت، ٚذضـع ٤ٔي٫، أـ يسٮف هلة صرل كدىرب 
 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  - 559  (2)

ػ ٍخ ٞى ذى ْيرب كيى٤ط. )أزأت( ذى ( أدثؿ، كذ٬ت. )ٚريأب( )كىٌل المغة:   ػ ٍخ ٔى ؽَّ كوى كأٚكػؽت، دٞػٮؿ/ رأب  ٍخ جى َّٕ كمى
 = ٚالف الىؽع، كرأب ٚالف اإل٩ةء، إذا أو٤ط ٦ة ٚكؽ ٦٪٭٧ة.
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ـــرَبْ  ةُط اخلَ َٞ ـــةِب إْقـــ ـــةَع يِف ذَا اْذَ  وََم
 

(215)  ْٓ ـــ ــــ٧ُؿَاُد ٦َ ـــؿْ  إَِذا ا٣ َ٭ َّ ــــ٫ِ  َِ ٮ ُٞ  ُق
( اجلَّةٚيػػًح ل٤ضػػجًف كصػػتى ظؾٚػػ٫ي ٔ٪ػػؽى اتل٧ي٧يػػنيى   إذىا دؿَّ دحلػػ٢ه ىلعى ػػػرًب )الى

٢و ٝىةا٥ًه  ٚذٞػٮؿ/  ٢ٍ ٨ٍ٦ً رىصي / ٬ى
، ك٦سةهلي أٍف يٞةؿى ، كًلرثي ظؾ٫ٚي ٔ٪ؽى احلضةزينيى كا٣ُةاحنيى

ًٍؾؼي اخلربى  ( كحتى ٢ى ، كصٮازنا ٔ٪ػؽى ػ كصٮبنة ٔ٪ؽى اتل٧ي٧ي"ٝةا٥ه "ك٬ٮى -)الى رىصي نيى كا٣ُةاحنيى
ػة  ٟى ثنيى أٍف يسٮفى اخلربي ٗريى ّؿؼو كال صةرو كدلؿكر، ٧٠ى ، كال ٚؿؽى يف ذل احلضةزينيى
٢ه   اًر رىصي ٢ٍ يًف ادلَّ ٍك ٬ى

ى
٢ه  أ ؾى رىصي ٪ٍؽى ًٔ  ٢ٍ / ٬ى ٦س٢َّ، أك ّؿٚنة أك صةر ا كدلؿكرنا، حنٮ أٍف يٞةؿى

.) ٢ى  ٚذٞٮؿ/ )الى رىصي
، حنػٮ ٝػٮهلً ٚإٍف ل٥ٍ يؽٌؿ ىلع ا ًٓ ـٍ ظؾ٫ٚي ٔ٪ؽى اجل٧ي الى » /ملسو هيلع هللا ىلص خلرًب دحل٢ه ل٥ ْي

ي ٨٦ًى اهلل ٍدريى
ى
ؽى أ ظى

ى
ةًٔؿ/ (1)«أ  كٝٮًؿ النَّ

 

)أال( لك٧ح كاظؽة ل٤ذ٧ين، كيٞةؿ/ اهل٧ـة لالقذٛ٭ةـ، كأريؽ ث٭ة اتل٧ين، كال/ ٩ةٚيح ل٤ضجف، ك٣حف هلة اإلعـزاب:    =
يٕػٮد   مكترت ٚي٫ صٮازان دٞؽيؿق/ "٬ػٮ"( اق٧٭ة. )كىل( ٢ٕٚ ٦ةض كٚة٫٤ٔ ٧ًريػرب ال ٣ْٛةن كال دٞؽيؿان. )٧ٔؿ

ػ٫( رصػٮع/ ٦جذػؽأ مػؤػؿ،  إىل "٧ٔؿ"، كاجل٤٧ح يف دم٢ ٩ىت وٛح ٣ػ"٧ٔؿ". )مكذُةع( ػرب ٦ٞػؽـ. )رصٔٮ
كرصٮع مٌةؼ كال٧ٌري ا٣ٕةاؽ إىل ا٧ٕ٣ؿ مٌةؼ إحل٫، كاجل٤٧ح ٨٦ املجذؽأ كاخلرب يف دم٢ ٩ىت وػٛح زة٩يػح 

٧ؿ". )ٚريأب( ا٣ٛةء ل٤كبجيح، يؿأب/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثػأف املٌػ٧ؿة ثٕػؽ ٚػةء الكػبجيح يف صػٮاب ٣ػ"ٔ
اتل٧ين، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازان دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد إىل ٧ٔؿ. )٦ة( اق٥ مٮوٮؿ/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ػػ"يؿأب". 

ا٣٘ٛػالت( مٌػةؼ إحلػ٫، )أزأت( أزأل/ ٢ٕٚ ٦ةض، كاتلةء دةء اتلأ٩ير. )يؽ( ٚة٢ٔ أزأت، كيػؽ مٌػةؼ. ك)
 كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة٢ٔ ال دم٢ هلة و٤ح املٮوٮؿ، كا٣ٕةاؽ ٧ًري ٦٪ىٮب دمؾكؼ دٞؽيؿق "أزٍ 
ى
 ٫".دى أ

ٝٮهل )أال ٧ٔؿ( ظير أريؽ ثةالقذٛ٭ةـ ٦ٓ "ال" دلؿد اتل٧ين، ك٬ؾا ٠سري يف الكـ ا٣ٕؿب، كممػة يػؽؿ الظاِد فيْ:  
 ٌةرع ثٕؽ ٚةء الكبجيح يف صٮاث٫.ىلع ٠ٮف )أال( ل٤ذ٧ين يف ٬ؾا ابليخ ٩ىت امل

 (.;8:7أػؿص٫ ابلؼةرم ظؽير ر٥ٝ ) (1)
)ال(/ ٩ةٚيح ل٤ضجف. )أظؽ(/ اق٥ ال يف دم٢ ٩ىت. )أٗري(/ ػرب ال مؿٚٮع. )٨٦ اهلل(/ صةر كدلؿكر،  اإلعـزاب:  

 ."أٗريػ"٦ذ٤ٕٞةف ث
يؽؿ ٤ٔي٫ إذا ظؾؼ، أال دؿل  أف ػرب )ال( يف احلؽير الرشيٙ ل٥ ْيـ ظؾ٫ٚ ٣ٕؽـ كصٮد دحل٢وجْ االستداله:  

أ٩ٟ لٮ ظؾٚذ٫ حلى٢ ٚكةد ٨٦ ص٭ح املٕىن، ذلا أمجٓ اجلعػةة ىلع كصػٮب ذ٠ػؿ ػػرب ال اجلةٚيػح ل٤ضػجف إذا 
 يؽؿ ٤ٔي٫ دحل٢.  ل٥
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 (1)ٮحُ ـــَؽاِن َمْىجُ ـــ٨َ الِٮ٣ْ ـــــ٥َ ٦ِ ـــَواَل ٠َِؿي -116
ػٍؿ( ٭ى ّى ػػ٫ً  ًَ ٮ ٞي ٍٓ قي ػ ادي ٦ى ؿى ٙي ثٞٮهل/ )إًذىا ا٣ػ٧ي ا أمةرى املى٪ كاظػرتزى  كإىل ٬ؾى

ا م ـ.ث٭ؾى ة دٞؽَّ ٓى قٞٮ٫ًَ؛ ٚإ٫َّ٩ ال ْيٮزي ظيجبؾو احلؾؼي ٧٠ى ة الى يْ٭ؿي املؿادي ٦ َّ٧ 

 

 أليب ذؤيت اهلؾيل، -٦ٓ وؽرق  -نكت الـخمرشم يف املٛى٢ ٬ؾا النة٬ؽ حلةد٥ ا٣ُةيئ، كنكج٫ اجلؿَل  - :55 (1)
٥٤ لؿص٢ صة٬ٌل ٨٦ ثين اجلبيخ ث٨ ٝةقٍ )كوٮاث٫ اث٨ ٦ةلػٟ(  -ٝةؿ كالىٮاب أ٫٩ ٧٠ة   ك٬ػٮ يح ٦ػ٨  -اأٔل

كٌلف ٝؽ اصذ٧ٓ ٬ٮ كظةد٥ كاجلةث٘ح اذلثيةين ٔ٪ؽ امؿأة يٞةؿ هلة ٦ةكيح ث٪خ ٔٛػـر خيُجٮ٩٭ػة، ٚػآزؿت  -احل٨٧ 
   ظةد٧ة ٤ٔي٭٧ة، كوؽر ٬ؾا النة٬ؽ/
 َٞ َٗ ـــــإَِذا ال٤َّلل ِو  ُم٤ْٞــــٯً َؽْت ـــةُح 

َ
 ةـــٌؿدُ٭ـــأ

٥٤، كدجٕ٭٥ األم٧ٮين  -كبٕي اجلعةة    ْي٢ٕ وؽر ٬ؾا النة٬ؽ ٝٮهل/  -٠كحجٮي٫، كاأٔل
 حً ــــــْؿٚةً ُمَىـٌؿ٦َ ــــــ٥ْ ظَ ـةزُِر٬ُ ـــــَوَرٌد صَ 

 ك٬ؾا ٨٦ دؿًليت وؽر ثيخ ىلع ٔضـ ثيخ آػؿ، ك٬ةؾ زالزح أثيةت ٦٪٭ة ابليخ النة٬ؽ تل٥٤ٕ وعح اإلننةد. 
 
َ
ــــٌ  َقأ ـــــَخ ٬َ ــــِ   ٣ْ ــــة َظَك ــــنَي ٦َ  انلٌبِلتلَّلل

 
يطُ   ــــؿَّلل ــــِخ ال ــــة ٬ٌَج ـَةءِ إَِذا  ٦َ ــــ ذ ــــَؽ  النَّلل ٪ْ ِٔ 

ـــــــــٌؿ٦َحً   ــــــــةً ُمَى ــــــــةزُِر٥ْ٬ُ َظْؿٚ  َوَرٌد َص
 

ِس ٦ِْ٪َ٭ـــــة َوِ  اْْوـــــ ءِ َت٤٧ِْـــــلطُ  
ْ
 يِف الـــــؿٌأ

ـــــَؽْت   َٗ ـــــةُح  َٞ ِ دُ٭ـــــة ُم٤ْـــــً  إَِذا ال٤َّلل
َ
 أ

 
ــــــَؽاِن مَ   ـــــ٨َ الِٮ٣ْ ـــــِؿي٥َ ٦ِ ـــــُجٮحُ َواَل ٠َ  ْى

)ال٤ٞةح( مجٓ ٣ٞٮح، كيه اجلةٝح احل٤ٮب. )أرصد٭ة( مجٓ رصار، ك٬ٮ ػيٍ ينؽ ث٫ رأس الرضع خلال المغة:   
ٕ٭ة كدل٬ة، كإ٧٩ة  د٤ىق األرصة ظني ال يسٮف در، كذلٟ يف قين ا٣ٞعٍ. )مىجٮح( اق٥ ٦ٕٛٮؿ ٨٦ يًؿ

٥  -إذا قٞيذ٫ الىجٮح، ك٬ٮ  -ثذؼٛيٙ ابلةء  -وجعذ٫  الرشب ثة٣٘ؽاة،  -ابلةء املٮظؽة ثٛذط الىةد ًك
 كا٣٘ؽاة/ الٮٝخ ٦ة ثني والة ا٣ٛضؿ ك٤َٮع الن٧ف.

)إذا( ّؿؼ ل٤ـ٦ةف املكذٞج٢ د٨٧ٌ ٦ٕىن الرشط. )ال٤ٞةح( اق٥ ٣ػػ"ٗؽا" دمؾكٚنة يؽؿ ٤ٔي٫ املؾ٠ٮر اإلعزاب:  
)ٗؽت( ٗؽا/ ٢ٕٚ  إذا ٗؽت ال٤ٞةح م٤ىق أرصد٭ة. اوٞؽيؿ/ثٕؽق، كػربق دمؾكؼ يؽؿ ٤ٔي٫ ٦ة ثٕؽق أيٌةن، ك

٦ةض ٩ةٝه ث٧ٕىن وةر، كاتلةء ل٤ذأ٩ير، كاق٫٧ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازان دٞؽيؿق/ "يه" يٕٮد ىلع ال٤ٞةح. 
)م٤ىق( ػرب ٗؽا، ك٬ٮ اق٥ ٦ٕٛٮؿ. )أرصد٭ة( أرصة/ ٩ةات ٚة٢ٔ مل٤ىق، كأرصة مٌةؼ كال٧ٌري ا٣ٕةاؽ إىل 

٨ الٮدلاف( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ٩ٕخ ال٤ٞةح مٌةؼ إحل٫. )كال( ٩ةٚيح ل٤ضجف. )٠ؿي٥( اق٧٭ة. )٦
 ل١ؿي٥. )مىجٮح( ػرب "ال".

ٝٮهل )كال ٠ؿي٥ ٨٦ الٮدلاف مىجٮح( ظير ذ٠ؿ ػرب "ال"، ك٬ٮ ٝٮهل )مىجٮح( ل١ٮ٫٩ ٣حف ي٥٤ٕ الظاِد فيْ:  
ف إذا ظؾؼ، كلٮ أ٫٩ ظؾ٫ٚ ٚٞةؿ )كال ٠ؿي٥ ٨٦ الٮدلاف( ٣ٛ٭٥ ٦٪٫ أف املؿاد كال ٠ؿي٥ ٨٦ الٮدلاف مٮصٮد؛ أل

٬ؾا ختؿيش ابليخ  اذلم حيؾؼ ٔ٪ؽ ٔؽـ ٝيةـ ٝؿي٪ح ٬ٮ ال١ٮف ا٣ٕةـ، كال مٟ أف ٬ؾا املٕىن ٗري املٞىٮد هل.
 ىلع ٦ة يؿيؽ النةرح كاجلة٥ّ دجٕة لكحجٮي٫ ميغ اجلعةة. 



 

 

 ظــَ وأخواتّــــا 178

 
 ظــن وأخىاثهــــا

 
 

ــَؽا ِي اثْذِ
َ
ـْأ ــ ــِت ُص ْ٤ َٞ ــ٢ِ ا٣ ِٕٛ ِ ــْت ث  ا٩ِى

 
ـــَؽا (216) ٧ْ٤ـــُخ وََص ِٔ ى َػـــةَُم 

َ
ـــِي/  َرأ ْٔ َ

 أ
ـــؽْ   َٔ  َٓ ـــ ــُخ ٦َ ــْجُخ  َوزََع٧ْ ــ٨ٌ َظِك َّ 

 
ــ٢َ  (217) َٕ ـــؽْ َظَضــة َدَرى وََص َٞ  ا٣ٌــَّْل َقْعَذ

ا  ـٌ ـ٤ٌــــ٥ْ  وَا٣ٌــــِت ٠ََىــــ َٕ  َو٬َــــْت َت
 

يٌْـــًة ثَِ٭ــة ا٩ِْىــْت ٦ُْجَذـــًؽا وََػـــرَبَا (218)
َ
 أ

 
٨ٌ وأػٮاد٭ة.  َّ  ٬ؾا ٬ٮ ا٣ٞك٥ُ اثلٌة٣ُر ٨٦ إْٚةُِم انلٌةقؼِح ل ثذؽاِء، و٬ٮ/

 ود٪ٞك٥ُ إىل ٝك٧نِي/
 إٔٚةؿي ا٤ٞ٣ٮًب. أظؽ٧َ٬ة/
 ٕٚةؿي اتلعٮي٢ً.أ واثلٌة /

 ٚأ٦ٌة إٔٚةُُم ا٤ٞ٣ٮِب ٚذ٪ٞك٥ُ إىل ٝك٧نِي/ 
 /أظؽ٧٬ة  ، ؽى ، ككىصى ٥٤ًى ٔى ل، ك

ى
/ رىأ ٙي ٦٪٭ة مخكحن ة يؽؿُّ ىلع احلٞنًي، كذ٠ؿى املى٪ِّ ٦ى

.٥ٍَّ٤ ٕى  كدىرىل، كتى
 /واثلٌة  ٦٪٭٧ة ، ػ٨َّ ّى ، ك ةؿى / ػى ٙي ٦٪٭ة ز٧ة٩يحن ة يؽؿُّ ىلع الؿصعةًف، كذ٠ؿى املى٪ ٦ى

، ك ًكتى ٍت.كظى ، ك٬ى ٕى٢ى ة، كصى ضى ، كظى ؽَّ ٔى ، ك ٥ى  زىخى
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ةًٔؿ/  ٧ٚسةؿي رأل ٝٮؿي النَّ
ْكـــــــرَبَ لُكَّلل  -117

َ
ـــــــُخ اهلَل أ يْ

َ
 َ ءٍ  َرأ

 

ْكــــَب٥ْ٬َُ ُصُ٪ــــٮَدا 
َ
 (1)حُمَةَو٣َــــًح، وَأ

 

) ٍٕىن )٨َّّ ٢ي )رأل( ث٧ ٧ى يٍكذٕى ٧ٍٕى٢ )رأل( ٚي٫ ل٤يٞنًي، كٝؽ ت دٕةىل/  ، ٠ٞٮهلً (2)ٚةقذى
 أم/ يْ٪ٮ٫٩. [:ٕةرج/ ]امل (3)﴾ۈئ   ۈئ  ېئ﴿

 

 ابليخ خلؽاش ث٨ ز٬ري ث٨ ربيٕح ث٨ ٧ٔؿك ث٨ اعمؿ ث٨ وٕىٕح ث٨ ثسؿ اث٨ ٬ٮازف. - 117 (1)
ٜ املعةك٣ح ىلع ا٣ٞٮة كا٣ٞؽرة، كد٤ُٜ ىلع ٤َت اليشء حبي٤ح، كاملٕىن اثلػةين ٦ػ٨ ٬ػؾي٨ )دمةك٣ح( د٤ُالمغة:  
٬ػؾق ال٤ْٛػح  -دجٕة ل١سري ٨٦ اجلعػةة  -ي٤يٜ جبة٩ت اهلل دٕةىل )كأكرث٥٬ ص٪ٮدا( ٝؽ ٣ٜٛ النةرح ا٣ٕال٦ح  ال

 ٨٦ ركايتني/
 ؽاــــؽيـؿ٥٬ ٔـــوأكس   /ركا٬ة أثٮ زيؽ، كيه إظؽا٧٬ة 
 ٮداـــــؿه ص٪ـــــوأكس   /ا٬ة أثٮ ظةد٥، كيهرك واثلة٩لح 
)رأيخ( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. )اهلل( ٦٪ىٮب ىلع اتلْٕي٥، ك٬ٮ املٕٛػٮؿ األكؿ. )أكػرب( ٦ٕٛػٮؿ زػةف لػؿأل، اإلعزاب:  

كأكرب مٌةؼ. ك)لك( مٌةؼ إحل٫، كَل مٌةؼ. ك)يشء( مٌةؼ إحل٫. )دمةك٣ػح( د٧يػزي. )كأكػرث٥٬( الػٮاك 
 د٧يزي أيٌة. "، كأكرث مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. )ص٪ٮدا(اعَٛح، أكرث/ ٦ُٕٮؼ ىلع "أكرب

ٝٮهل )رأيخ اهلل أكرب...إ٣غ( ٚإف رأل ٚي٫ دا٣ح ىلع احلٞني، كٝؽ ٩ىجخ ٦ٕٛػٮ٣ني/ أظػؽ٧٬ة ٣ٛػِ الظاِد فيـْ:   
ؿاب.  اجلال٣ح. كاثلةين ٝٮهل )أكرب( ىلع ٦ة ثح٪ةق يف اإٔل

٧ة النةرح ٬٪ة، كدػأيت ٠ػؾلٟ ث٧ٕػىن "ظ٤ػ٥"، أم رأل يف دأيت )رأل( ث٧ٕىن "٥٤ٔ"، كب٧ٕىن "٨ّ"، كٝؽ ذ٠ؿ٬ (2)
٦٪ة٫٦ كتكُل احل٧٤يح كقيؾ٠ؿ٬ة اجلة٥ّ ثٕؽ، كيه ث٭ؾق املٕةين اثلالزح دذٕؽل ملٕٛٮ٣ني، كدأيت ث٧ٕىن "أثرصػ" 
حنٮ )رأيخ ال١ٮا٠ت(، كب٧ٕىن أذٞؽ حنٮ )رأل أثٮ ظ٪يٛح ظ٢ ٠ػؾا(، كدػأيت ث٧ٕػىن أوػةب راذػ٫ كدٞػٮؿ 

رضبذ٫ ٚأوجخ راذ٫، كيه ث٭ؾق املٕةين اثلالزح دذٕؽل ملٕٛٮؿ كاظؽ، كٝؽ دذٕػؽل ا٣ػيت  )رأيخ دم٧ؽا( دؿيؽ
 .ث٧ٕىن أذٞؽ إىل ٦ٕٛٮ٣ني

)إ٩٭٥(/ إف/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت، كاهلةء/ ٧ًري يف دم٢ ٩ىت اق٥ إف، كاملي٥/ ٔال٦ػح مجػٓ اذل٠ػٮر.  اإلعـزاب:  (3)
دم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ أكؿ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يػح يف )يؿك٫٩(/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ثثجٮت اجلٮف، كالٮاك/ ٧ًري يف 

دم٢ رٚٓ ػرب إف. )ثٕيؽا(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ زةف. )ك٩ؿاق(/ الٮاك/ ظؿؼ ُٔٙ. )٩ؿاق(/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ثةلٌػ٧ح 
املٞؽرة ىلع األ٣ٙ ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة اثل٢ٞ، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮبة دٞؽيؿق/ حن٨، كاهلةء/ ًػ٧ري يف دمػ٢ 

٤ح ا٤ٕٛ٣يح ٦ُٕٮٚح ىلع ٦ة ٝج٤٭ة. )ٝؿيجة(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ زةف ٦٪ىػٮب، كمج٤ػح إ٩٭ػ٥ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ أكؿ، كاجل٧
 يؿك٫٩... إ٣غ اقتب٪ةٚيح.

أف ا٢ٕٛ٣ )رأل( إذا اكف ث٧ٕىن ٥٤ٔ أك ٨ّ، ٚإ٫٩ يذٕؽل إىل ٦ٕٛٮ٣ني أوػ٤٭٧ة املجذػؽأ كاخلػرب، كٝػؽ وجْـ االسـتداله:    
)يؿك٫٩( ث٧ٕػىن يْ٪ٮ٩ػ٫، ك)٩ػؿاق( ث٧ٕػىن ٧٤ٕ٩ػ٫ يٞي٪ػةن،  /صةء ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ مٌةراع يف اآليتني ٦ذ٧ٌ٪ة ملٕ٪حني، ٚٞٮهل

 ٚذٕؽل لك كاظؽ ٦٪٭٧ة إىل ٦ٕٛٮ٣ني، أكهل٧ة/ ال٧ٌري املذى٢ يف لك ٦٪٭٧ة، كزة٩ي٭٧ة/ االق٥ ا٣ْة٬ؿ ثٕؽ٧٬ة.
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ةًٔؿ/ (  كٝٮؿ النَّ ةؾى ػى
ى
ا أ يٍؽن ٧ٍ٤ًخي زى ٔى  ك٦سةؿي )٥٤ٔ( )

َسـْخ  -118 َٕ ُؿوَم، َٚةْ َج ْٕ َٟ اذَةِذَُم امل ٧ِْ٤ُذ َٔ 
 

َمـ٢ِ  
َ
ـةُت الٌنـْٮِق واْ َٛ َٟ ِِب وَاِص  (1)إيَِلْ

 

( ٝػػٮهل دٕػػةىل/  ػػؽى ػػؿاؼ/ (2)﴾ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ﴿ك٦سػػةؿي )كىصى . [546 ]اأٔل
 ( ٝٮهل/)دىرىل ك٦سةؿ

 

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  - >55 (1)
ُةء، ك٫٤ٕٚ ٨٦ ثةب ٩رص )املٕؿكؼ( اق٥ صة٦ٓ للك ٦ػة )ابلةذؿ( اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ ابلؾؿ، ك٬ٮ االمغة:   جلٮد كاإٔل

. )ٚة٩جٕسخ( زػةرت كمٌػخ «مىةرع الكٮء و٪ةآ املٕؿكؼ ديق»٬ٮ ٨٦ ػريم ادل٩ية كاآلػؿة، كيف احلؽير 
ذا٬جح يف َؿيٞ٭ة. )كاصٛةت( أراد ث٭ة  دكايع النٮؽ كأقجةث٫ ا٣يت ثٕسذ٫ ىلع اذل٬ةب إحل٫، كيه مجػٓ كاصٛػح، 

ثػٮزاف  -اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ الٮصيٙ، ك٬ٮ رضب ٨٦ الكري الرسيٓ، كدٞٮؿ/ كصٙ ابلٕري ْيٙ كصٛػةن  كيه مؤ٩ر
ؽان  ؽ يٕؽ ٔك ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ﴿، إذا قةر، كٝؽ أكص٫ٛ وةظج٫، كيف ال١ذػةب ا٣ٕـيػـ ككصيٛةن  –ٔك

 .[:]احلرش/  ﴾ڃ
املٕؿكؼ( ْيٮز صػؿق ثةإلًػةٚح، )٧٤ٔذٟ( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ ك٦ٕٛٮؿ أكؿ. )ابلةذؿ( ٦ٕٛٮؿ زةف ٣ػ"٥٤ٔ". )اإلعزاب:  

كْيٮز ٩ىج٫ ىلع أ٫٩ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ل٤جةذؿ. )ٚة٩جٕسخ( ا٣ٛةء اعَٛح، كا٩جٕر/ ٢ٕٚ ٦ةض، كاتلةء ل٤ذأ٩ير. )إحلػٟ، 
يب( لك ٦٪٭٧ة صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثة٩جٕر. )كاصٛػةت( ٚةٔػ٢ ثػػ"ا٩جٕر"، ككاصٛػةت مٌػةؼ. ك)النػٮؽ( 

 مٌةؼ إحل٫. )كاألم٢( ٦ُٕٮؼ ىلع النٮؽ.
ٝٮهل )٧٤ٔذٟ ابلةذؿ...إ٣غ( ٚإف ٥٤ٔ يف ٬ؾق ا٣ٕجةرة ٢ٕٚ داؿ ىلع احلٞني، كٝؽ ٩ىت ث٫ ٦ٕٛٮ٣ني/ د فيـْ:  الظاِ 

ؿاب. كاذلم يؽؿ ىلع أف )٥٤ٔ( يف ٬ؾا ابليخ ث٧ٕىن  أظؽ٧٬ة الاكؼ، كاثلةين ٝٮهل ابلةذؿ، ىلع ٦ة ثح٪ةق يف اإٔل
ٮف مؿادق إين أيٞ٪خ ثأ٩ٟ صٮاد ٠ػؿي٥ احلٞني أف املٞىٮد ٦ؽح املؼةَت كاقذضؽاؤق، كذلٟ يكذؽيع أف يس

كاؾ. كٝؽ دأيت )٥٤ٔ( ث٧ٕىن ٨ّ، كي٧س٢ هلة ا٧٤ٕ٣ػةء ثٞػٮهل ؽٍ  صى الن ٦ِّ ؤى دُٰٕ ٨٦ قألٟ؛ ٤ٚ٭ؾا أرسٔخ إحلٟ مي 
دذٕؽل  -إذا اك٩خ ث٧ٕىن احلٞني أك ا٨ْ٣  -، كيه [54]امل٧ذع٪ح/  ﴾ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ﴿دٕةىل/ 

 -أم منٞٮؽ النٛح ا٤ٕ٣ية  -ٚذذٕؽل الٮاظؽ، كٝؽ دأيت ث٧ٕىن وةر أ٥٤ٔ  إىل ٦ٕٛٮ٣ني. كٝؽ دأيت ث٧ٕىن ٔؿؼ
 ٚال دذٕؽل أوال..

)كإف(/ الٮاك حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، إف/ خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح ٦٭٤٧ح. )كصؽ٩ة(/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ىلع الكػ١ٮف  اإلعزاب: (2)
رث٥٬(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ أكؿ ٦٪ىٮب ك٬ػٮ ادلا٣ح ىلع اجل٧ةٔح ا٣ٛة٤ٔني، ك٩ة/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ. )أكالدىةهل ث٪ة 

مٌةؼ، ٥٬/ ٧ًري يف دم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫. )٣ٛةقٞني(/ الالـ ٚةرٝح، ٚةقٞني/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ زػةف ٦٪ىػٮب ثةحلػةء 
 مجٓ ٦ؾ٠ؿ قةل٥، كاجلٮف ٔٮض ٨ٔ اتل٪ٮي٨ يف االق٥ املٛؿد.

 . أف "كصؽ" ٨٦ األٕٚةؿ اجلةقؼح ا٣يت د٪ىت ٦ٕٛٮ٣نيوجْ االستداله:  
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119-  ٍْ ْؿَو َٚـةْ َذجِ ُٔ ْ٭َؽ يَة  َٕ  ُدرِْيَخ الَٮِ ٌ ا٣
 

ـــؽُ   ـــةءِ مَحِل ـــة ثِةلَٮَٚ ًَ ذَِجة ْٗ ـــإٌِن ا َٚ(1) 
 

 )٥ٍَّ٤ ٕى ٤ى٥ٍ -ك٦سةؿي )تى ٍٔ  ٝٮهلي/ (2)-كيه ا٣َّيت ث٧ٕىنى ا
ــُؽوَّلل٬َة -121 َٔ ــَؿ  ــِف َقْ٭ ْٛ ةَء انلٌ َٛ ــ ــ٥ْ ِم ٌ٤ َٕ ٍٙ يِف اوٌَعل ـ  َت ـ ُْ ْٖ ث٤ُِ ِ  (3)٢ِ وَامل١ْــؿِ َعَجـة٣

 
 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت ابلي - =55 (1)

إذا ٥٤ٔ. )ٚةٗذجٍ( أمؿ ٨٦ ا٣٘جُح، كيه أف دذ٧ىن ٦سػ٢ ظػةؿ  -٨٦ درل  -)دريخ( ثةبل٪ةء ل٧٤ض٭ٮؿ المغـة:   
 وأراد النةٔؿ ثأمؿه ثةالٗذجةط أظؽ أمؿي٨/ا٣٘ري ٨٦ ٗري أف دذ٧ىن زكاؿ ظةهل ٔ٪٫، 

 ٦ة ي٘ج٫ُ اجلةس ٨٦ أص٫٤.ادلاعء هل ثأف يؽكـ هل  أوهل٧ة/  
 أمؿق ثأف يجىق ىلع ادىة٫ٚ ثةلىٛةت احل٧يؽة ا٣يت جت٢ٕ اجلةس ي٘جُٮ٫٩. واثلة / 
إف اجلةس ٝؽ ٔؿٚٮؾ الؿص٢ اذلم ييف إذا اع٬ؽ  ٚي٤ـمٟ أف د٘ذجٍ ث٭ػؾا، كدٞػؿ ثػ٫ ٔي٪ػة، كال لػٮـ الــىعٍ::   

ذجةط ث٫.   ٤ٔيٟ يف ااٗل
٧ض٭ٮؿ، كاتلةء ٩ةات ٚة٢ٔ، ك٬ٮ املٕٛٮؿ األكؿ. )الٮيف( ٦ٕٛٮؿ )دريخ( درم/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ل٤اإلعزاب:  

زةف. )ا٣ٕ٭ؽ( ْيٮز صؿق ثةإلًةٚح، ك٩ىج٫ ىلع ا٣تنبي٫ ثةملٕٛٮؿ ث٫، كر٫ٕٚ ىلع ا٣ٛة٤ٔيح؛ ألف ٝٮهل "الٮيف" وٛح 
ؿك/ ٦٪ةدل مؿػ٥  منج٭ح، كالىٛح ْيٮز يف ٧ٕ٦ٮهلة األكص٫ اثلالزح املؾ٠ٮرة. )ية ٔؿك( ية/ ظؿؼ ٩ؽاء، ٔك

 ةمؿ، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبن حبؾؼ اتلةء، كأو٫٤ ٔؿكة. )ٚةٗذجٍ( ا٣ٛةء اعَٛح، اٗذجٍ/ ٢ٕٚ أ
دٞؽيؿق/ أ٩خ. )ٚإف( ا٣ٛةء ل٤ذ٤ٕي٢، إف/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت. )اٗذجةَة( اق٥ إف. )ثةلٮٚةء( صةر كدلؿكر 

 ٣ْة٬ؿة.٦ذ٤ٕٜ ثةٗذجةط، أك ث٧عؾكؼ وٛح ٣ػ"اٗذجةط". )محيؽ( ػرب "إف" مؿٚٮع ثةل٧ٌح ا
  وٝؽ ٩ىت ث٫ ٦ٕٛٮ٣ني/ٝٮهل )دريخ الٮيف ا٣ٕ٭ؽ( ٚإف "درل" ٢ٕٚ داؿ ىلع احلٞني، الظاِد فيْ:  
 اتلةء ا٣يت كٕٝخ ٩ةات ٚة٢ٔ. كاثلةين ٬ٮ ٝٮهل "الٮيف" ىلع ٦ة قجٜ ثية٫٩.  أظؽ٧٬ة/ 
ٮلػٟ  ؿيٞني/ أظؽ٧٬ة/ أف يذٕؽل لٮاظػؽ ثةبلػةء حنػٮٝ  ػإف ٬ؾا، كا٥ٍ٤ٔ أفَّ )درل( يكذ٢٧ٕ ىلعَ  / )دريػخ ثسػؾا(،ٚ 

ٮهل دٕةىل/ ٤ي٫ ٧٬ـة دٕؽل ث٭ة لٮاظؽ كثلةف ثةبلةء ٧٠ة يفٝ   . [:5]يٮنف/  ﴾ڌ  ڌ  ڎڎ﴿ دػ٤خٔ 
 أف ي٪ىت ٦ٕٛٮ٣ني ث٪ٛك٫ ٧٠ة يف ثيخ النة٬ؽ، كل١٪٫ ٤ٝي٢. واثلة / 

 ز زح أوص٫/ ثح٪٭٧ة ٨٦  وا٣ٛؿقاظرتز ثٞٮهل )كيه ا٣يت ث٧ٕىن ا٥٤ٔ( ٨ٔ ا٣يت يف حنٮ ٝٮلٟ/ د٥٤ٕ اجلعٮ،  (2)
أف ٝٮلٟ )د٥٤ٕ اجلعٮ( أمؿ ثذعىي٢ ا٥٤ٕ٣ يف املكذٞج٢، كذلٟ ثذعىي٢ أقجةث٫، كأ٦ة ٝٮلٟ )د٥٤ٕ  أظؽ٬ة/ 

 أ٩ٟ ٩ةصط( ٚإ٫٩ أمؿ ثذعىي٢ ا٥٤ٕ٣ ث٧ة يؾ٠ؿ ٦ٓ ا٢ٕٛ٣ ٨٦ املذ٤ٕٞةت يف احلةؿ. 
 كاظؽ. أف ا٣يت ٨٦ أػٮات ٨ّ دذٕؽل إىل ٦ٕٛٮ٣ني، كاألػؿل دذٕؽل إىل ٦ٕٛٮؿ  وزة٩ل٭٧ة/ 
أف ا٣يت ٨٦ أػٮات ٨ّ صة٦ؽة ٗري ٦ذرصٚح، كد٤ٟ ٦ذرصٚح، دة٦ح اتلرصؼ، دٞٮؿ/ د٥٤ٕ احلكةب  وزةثل٭ة/ 

 يذ٫٧٤ٕ كد٫٧٤ٕ أ٩خ.
 ابليخ لـيةد ث٨ قيةر ث٨ ٧ٔؿك ث٨ صةثؿ. - 564 (3)

 ي٤ح.)د٥٤ٕ( ا٥٤ٔ كاقتي٨ٞ. )مٛةء اجلٛف( ٌٝةء ٦أرب٭ة. )٣ُٙ( رٜٚ. )اتلعي٢( أػؾ األميةء ثةحلالمغة:  
ا٥٤ٔ أ٫٩ إ٧٩ة ينيف ٩ٛٮس الؿصةؿ أف يكذُيٕٮا ٝ٭ؿ أٔؽاا٭٥ كاتل٤٘ت ٤ٔي٭٥، ٚي٤ـمػٟ أف دجػة٣ٖ يف الــىعٍ::   

 = االظذيةؿ ذللٟ، ليك دج٤ٖ ٦ة دؿيؽ.
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ا٣ًح ىلع احلٞنًي. سي٢ي األٕٚةًؿ ادلَّ  ك٬ؾقً ٦ي
 / ٟى ا٣ًح ىلع الؿصعةًف ٝٮل ػةؾى »ك٦سةؿي ادلَّ ػى

ى
ا أ يٍؽن (  «ًػ٤ٍخي زى ػةؿى ٢ي )ػى ٧ٍٕى يٍكػذى كٝػٍؽ ت

 ل٤يٞنًي، ٠ٞٮهًل/
ـــِي  -121 ـــ٨ٌ، وَِػ٤ُْذ ـــٮَاِ  َع٧ٌُ٭ َ٘  َدََعِ  ا٣

 

ــ٥ٌ   ــٮَ ِِلَ اْق ــ٫ِ َو٬ ِ ْدَ  ث
ُ
ــَ  أ ٌوُُم  ، َٚ

َ
 (1)أ

 

 

دٞػؽيؿق/ أ٩ػخ. )مػٛةء(  ةمؿ، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكػترت ٚيػ٫ كصٮبنػ)د٥٤ٕ( ٢ٕٚ ث٧ٕىن ا٥٤ٔ، ك٬ٮ ٢ٕٚ أاإلعزاب:   =
ؽك ٨٦  ٌةؼ. ك)اجلٛف( مٌةؼ إحل٫. )ٝ٭ؿ( ٦ٕٛٮؿ زةف تل٦،٥٤ٕٕٛٮؿ أكؿ تل٥٤ٕ، كمٛةء م كٝ٭ؿ مٌةؼ، ٔك

ؽك مٌةؼ، ك٬ة  ٕػ٢ أمٌةؼ إحل٫. )ٚجة٣ٖ( ا٣ٛةء "ٔؽك٬ة" مٌةؼ إحل٫، ٔك ػ٧ري ل٤ذٛؿيٓ، ثػة٣ٖ/ٚ  مػؿ، كٚة٤ٔػ٫ً 
ي٫ كصٮبن  ٖ". )يف اتلعي٢( صػةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕػٜ  ةمكترتٚ  ث٤ُػٙ، أك دٞؽيؿق/ أ٩خ. )ث٤ُٙ(" صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"ثة٣

 ث٧عؾكؼ وٛح هل. )كامل١ؿ( ٦ُٕٮؼ ىلع اتلعي٢.
ٝٮهل/ )د٥٤ٕ مٛةء اجلٛف ٝ٭ؿ ٔؽك٬ة( ظير كرد ٚي٫ )د٥٤ٕ( ث٧ٕىن ا٥٤ٔ، ك٩ىػت ثػ٫ ٦ٕٛػٮ٣ني، الظاِد فيْ:  

ؿاب. ز٥ ا٥٤ٔ أف ٬ؾق اللك٧ح أكرث ٦ة دذٕؽل إىل "أف" املؤًلؽة ك٧ٕ٦ٮحل٭ػة، ٧٠ػة يف ٝػٮؿ  ىلع ٦ة ذ٠ؿ٩ةق يف اإٔل
 ذلثيةين/اجلةث٘ح ا

َ إاٌِل  ـْ ـــــــــــ ََ ـــــــــــ٫ُ اَل  ـــــــــــ٥ْ ا٩ٌ ٌ٤ َٕ  َت
 

ــــــــــٮرُ   ، َو٬ــــــــــَٮ اثل ُج ٍ َّلـل ــــــــــ َُ  ىلَعَ ٦َُذ
 كي٪ؽر أف د٪ىت ٦ٕٛٮ٣ني لك ٦٪٭٧ة اق٥ ٦ٛؿد ٗري مج٤ح ٧٠ة يف ثيخ النة٬ؽ.  

 ٬ؾا ابليخ ل٤٪٧ؿ ث٨ دٮ٣ت ا٣ٕيلك، ٨٦ ٝىيؽة هل ٤ُ٦ٕ٭ة ٝٮهل/ - 565  (1)
ـــــَؿةَ ٦َ  ـــــَ ُِم مَجْ َْ ـــــ٨ْ أَ ـــــَؽ ٦ِ ثٌ

َ
ـــــ٢ُ دَأ ِق

ْ
 أ

 
ــــــْؾث٢ُُ   اُء َعَل ــــــة َقَ ــــــَؿْت ٦ِْ٪َ٭ َٛ ْق

َ
ــــــْؽ أ َٞ  َع

)داعين ا٣٘ٮاين( ا٣٘ٮاين/ مجٓ اغ٩يح، كيه ا٣يت اقذ٘٪خ جب٧ةهلة ٨ٔ الـي٪ح أك يه ا٣ػيت اقػذ٘٪خ ثبيػخ المغـة:    
 أثي٭ة ٨ٔ األزكاج، أك يه اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ )ٗىن ثةملاكف( أم أٝةـ ث٫، كيؿكل/ "داعين ا٣ٕؾارل" كا٣ٕؾارل/ مجػٓ

مىػؽر داع مٌػةؼ إىل  -يف ٬ػؾق الؿكايػح  -ٔؾراء، كيه اجلةريح ابل١ؿ، كيػؿكل/ )داعء ا٣ٕػؾارل( كداعء 
٧٭٨ ٦ٕٛٮهل.  ٚة٫٤ٔ، ٔك

)داعين( داع/ ٢ٕٚ ٦ةض، كاجلٮف ل٤ٮٝةيح، كاحلةء ٦ٕٛػٮؿ أكؿ. )ا٣٘ػٮاين( ٚةٔػ٢ داع. )٧ٔ٭ػ٨( ٔػ٥/ اإلعـزاب:   
٥ مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. )ك ػ٤ذين( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ، كاجلٮف ل٤ٮٝةيح، كاحلػةء ٦ٕٛػٮؿ ٦ٕٛٮؿ زةف دلاع، ٔك

أكؿ، كٚي٫ احتةد ا٣ٛة٢ٔ كاملٕٛٮؿ يف ٠ٮ٩٭٧ة ٧ًريي٨ ٦ذى٤ني ملكُل كاظؽ ك٬ٮ املذلك٥ كذلٟ ٨٦ ػىػةاه 
إٔٚةؿ ا٤ٞ٣ٮب. )يل( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ. )اق٥( ٦جذؽأ مؤػؿ، كاجل٤٧ح ٨٦ املجذؽأ كاخلرب 

ف خلةؿ. )ٚال( ٩ةٚيح. )أدىع( ٢ٕٚ مٌةرع ٦جين ل٧٤ض٭ػٮؿ، ك٩ةاػت ا٣ٛةٔػ٢ ًػ٧ري يف دم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ زة
مكترت ٚي٫ كصٮبة دٞؽيؿق/ أ٩ة. )ك٬ٮ( الٮاك كاك احلةؿ، ك٬ٮ/ ٧ًري ٦٪ٛى٢ ٦جذؽأ. )أكؿ( ػرب ل٧٤جذؽأ، كاجل٤٧ح 

 ٨٦ املجذؽأ كػربق يف دم٢ ٩ىت ظةؿ.
ىن ٢ٕٚ احلٞني، ك٣حف ٬ٮ ث٧ٕػىن ٕٚػ٢ ا٣ْػ٨؛ أل٩ػ٫ ال ٝٮهل )كػ٤ذين يل اق٥( ٚإف "ػةؿ" ٚي٫ ث٧ٕالظاِد فيـْ:   

ي٨ْ أف جلٛك٫ اق٧ة، ث٢ ٬ٮ ىلع يٞني ٨٦ ذلٟ، كٝؽ ٩ىت ث٭ؾا ا٢ٕٛ٣ ٦ٕٛٮ٣ني/ أكهل٧ة ٧ًري املػذلك٥، ك٬ػٮ 
ؿاب.  احلةء. كزة٩ي٭٧ة/ مج٤ح )يل اق٥( ٨٦ املجذؽأ كاخلرب، ىلع ٦ة ثح٪ةق يف اإٔل
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٧ٍٕى٢ي ل٤يٞنًي ٠ٞٮهل دٕػةىل/  يٍكذى ( كٍٝؽ ت ٟى ةًظجى ا وى يٍؽن ٪ى٪ٍخي زى ّى ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ﴿ك)

( كٍٝؽ تكذ٢٧ٕي ل٤يٞنًي، ٠ٞٮهًل/ ،[>55]اتلٮبح/  (1)﴾ٿ  ٿ    ٹ ٟى ةًظجى ا وى يؽن ًكجٍخي زى  ك)ظى

َ ِِتَـةَرةٍ  -122 ـْ َ  واُ ـٮَد َػـ  َظِكْجُخ اوـ 
 

ْوــَجَط زـَـةَِٝ   َرَ ةًظــة، إَِذا 
َ
 (2)٦َــة املــْؿُء أ

 

 

ّ٪ٮا/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ىلع ال٥ٌ الدىةهل ثٮاك اجل٧ةٔػح، كالػٮاك/ ًػ٧ري يف  )كّ٪ٮا(/ الٮاك حبكت ٝج٤٭ة، اإلعزاب: (1)
كاأل٣ٙ ٚةرٝح. )أف(/ خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح اعم٤ح، كاق٧٭ة ٧ًري النأف دمػؾكؼ دٞػؽيؿق/ أ٩ػ٫.  دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ،

 )٨٦ اهلل(/ صةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕٞػةف خبػرب لػال دمػؾكؼ، )م٤ضأ(/ اق٥ ال ٦جين ىلع ا٣ٛذط )ال(/ ٩ةٚيح ل٤ضجف.
كاملىؽر املؤكؿ ٨٦ أف ك٦ة ثٕؽ٬ة قؽ مكؽ ٦ٕٛػٮيل ّػ٨.  كاجل٤٧ح ٨٦ "ال" ك٧ٕ٦ٮحل٭ة و٤ح املٮوٮؿ احلؿيف،

)إال(/ ظؿؼ اقتس٪ةء م٤ىغ )أداة ظرص(. )إحل٫(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٤٧ضأ. كْيػٮز أف يذ٤ٕٞػة ث٧عػؾكؼ 
 ٧٬ة ثؽؿ ٨٦ ٝٮهل ٨٦ اهلل. /مٮصٮد. أك /أم ،وٛح مل٤ضأ، كػرب ال دمؾكؼ

 . اقذ٧ٕةؿ ا٢ٕٛ٣ "٨ّ" ل٤يٞنيوجْ االستداله:  
 ، كأكهلة ٝٮهل/ةة َٮي٤ح ٔؽد٭ة از٪ةف كتكٕٮف ثحذن ٬ؾا ابليخ ل٤جيؽ ث٨ ربيٕح ا٣ٕةمؿم، ٨٦ ٝىيؽ - 122 (2)

ــــ  ــــِؽَ) ََعِٝ ــــَؽ َعْ٭ ْٕ ــــْخ َ  ــــُح َظ٤ٌ  ٠َُجحَْن
 

ـــــْجً    ـــــْخ هَلُ َػ ـــــةثِ  َوَ ٩َ ي َػ
ْ
ـــــأ  ىلَعَ انلٌ

رْشَاَم  
َ
ــــــــِخ اْ َٕ ْخ  دََؿٌ  َٛ ــــــــ٥ٌ دََىــــــــٌل  ـُ

 
ـــــةيِ   ٨َ املَك ْٕ ـــــَذَض ـــــةِح واْ  َُ ـــــةَء اذُ  َظَك

)٠جحنح( ىلع ز٩ح اتلى٘ري اق٥ امؿأة. )اعٝال( ثة٣ٕني امل٭٤٧ح كا٣ٞةؼ/ اق٥ صجػ٢، ٝػةؿ يػةٝٮت/ )اذلم المغة:   
يٞذٌي٫ االمذٞةؽ أف يسٮف اع٢ٝ اق٥ صج٢، كاألمٕةر ا٣يت ٝي٤خ ٚيػ٫ ثػةلٮادم أمػج٫، كْيػٮز أف يسػٮف 

لٮادم ٦جكٮبة إىل اجلج٢، ل١ٮ٫٩ ٨٦ حل٫ٛ(" أ٬. )ػجال( اخلج٢/ ٚكةد ا٣ٕٞػ٢، كيػؿكل "كٌل٩ػخ هل مػ٘ال ىلع ا
ٓ، كل٥ يػؾ٠ؿق  اجلأل مةٗال". كٝٮهل )دؿبٕخ األرشاؼ( ٦ٕ٪ةق/ ٩ـ٣خ ث٫ يف كٝخ الؿبيٓ، كاألرشاؼ/ اق٥ مًٮ

ؿ بلين يؿبٮع، ك٬ٮ ثٌػ٥ ثػةء يةٝٮت. )دىيٛخ ظكةء ابلُةح( ٩ـ٣خ ث٫ ز٦ةف الىيٙ، كظكةء ابلُةح/ ٦زن
ثٛذط الؿاء الؿبط.  ابلُةح ٧٠ة ٝةؿ يةٝٮت، كك٥٬ ا٣ٕيين يف ًج٫ُ ثسرس ابلةء ٣ْ٪٫ أ٫٩ مجٓ ثُعةء. )ربةظة(

 ؛ ألف ابلؽف يسٮف ػٛيٛةن ٦ة دا٦خ الؿكح ٚي٫، ٚإذا ٚةرٝذ٫ ز٢ٞ.ة)زةٝال( ٦يذن 
إ٧٩ة ٬ٮ دٞٮل اهلل دٕةىل كاجلٮد، كإ٫٩ حلٕؿؼ الؿبط  إذا اجتؿ ٚي٫ اإلنكةف ة٣ٞؽ أيٞ٪خ أف أكرث يشء رحبن الـىعٍ::  

 إذا ٦ةت، ظير يؿل صـاء ٫٤٧ٔ ظةرضا ٔ٪ؽق.
)ظكجخ( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. )اتلىق( ٦ٕٛٮؿ أكؿ. )كاجلٮد( ٦ُٕٮؼ ىلع اتلىق. )ػري( ٦ٕٛٮؿ زػةف حلكػجخ، اإلعـزاب:   

لـ٦ةف. )٦ة( زااؽة. )املؿء( اقػ٥ ك)جتةرة( مٌةؼ إحل٫. )ربةظة( د٧يزي. )إذا( ّؿؼ ملة يكذٞج٢ ٨٦ ا كػري مٌةؼ.
ٌن  ٣ػ"أوجط" دمؾكٚح دٛرس٬ة املؾ٠ٮرة ثٕؽ، ، كاجل٤٧ػح ٦ػ٨ إذا أوجط املؿء زػةٝالن  اوٞؽيؿ/، كةكػرب٬ة دمؾكؼ أي

أوجط املعؾكٚح ك٧ٕ٦ٮحل٭ة يف دم٢ صؿ ثإًةٚح )إذا( إحل٭ة. )أوجط( ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، كاق٫٧ ًػ٧ري مكػترت 
 ملؿء. )زةٝال( ػرب أوجط، ك٬ؾق اجل٤٧ح ال دم٢ هلة ٦ٛرسة. ٚي٫ صٮازان دٞؽيؿق/ ٬ٮ يٕٮد إىل ا

٧٤ػخ، ك٩ىػت ثػ٫ الظاِد فيْ:   يػ٫ "ظكػجخ" ث٧ٕػىنٔ  ٝٮهل "ظكجخ اتلىق ػرب جتةرة...إ٣غ" ظير اقػذ٢٧ٕ النػةٔؿٚ 
ؿاب. ٮهل )ػري جتةرة( ىلع ٦ة ثح٪ةق يف اإٔل ٮهل "اتلىق". كزة٩ي٭٧ةٝ   ٦ٕٛٮ٣ني/ أكهل٧ة/ٝ 
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( ٝٮهل/ ٥ى  ك٦سةؿي )زىخى
ْصَ٭ـ٢ُ عِـْلُك٥ُ  -123

َ
٧ِلِي ٠ُْ٪ـُخ أ ُٔ ـْ  َٚإِْن دَ

 

ـَؽِ) ثِةَ ْ٭ـ٢ِ   ْٕ ْيُخ احل٤ِْـ٥َ َ   (1)َٚإِ َّلل رَشَ
 

ؽٌ  ٔى  ( ٝٮهل/ك٦سةؿ )
ِ٘ـىَن  -124 َٟ يِف ا٣ يَك ََ رَشِ ُؽِد املْٮ ْٕ ََ   ََٚ  َت ـْؽمِ  َو١َِ٣ٌ٪٧ة املْٮ ُٕ َٟ يِف ا٣ يُك  (2)رَشِ

 

  ذؤيت اهلؾيل.٬ؾا ابليخ أليب - 123 (1)
 )أص٭٢( اجل٭٢ ٬ٮ اخلٛح كالك٫ٛ. )احل٥٤( اتلؤدة كالؿزا٩ح.المغة:  
٣نئ اكف يرتصط دليٟ أىن ٠٪خ مٮوٮٚة ثة٣زنؽ كا٣ُحل أيةـ ٠٪خ أٝي٥ ثح٪س٥، ٚإ٫٩ ٝؽ د٘ري ٔ٪ؽم الــىعٍ::   

 .ة، كدجؽ٣خ ث٭ة رزا٩ح كػ٤ٞةن ٠ؿي٧ن لك كوٙ ٨٦ ٬ؾق األكوةؼ
٧ٔيين( ٢ٕٚ مٌةرع ٢ٕٚ الرشط، دلـكـ حبؾؼ اجلٮف، كيةء املؼةَجح ٚة٢ٔ، )إف( رشَيح. )دـاإلعزاب:   

رع، كاجلٮف ل٤ٮٝةيح، كيةء املذلك٥ ٦ٕٛٮؿ أكؿ. )٠٪خ( اكف/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، كاتلةء اق٫٧. )أص٭٢( ٢ٕٚ مٌة
٨ دٞؽيؿق/ أ٩ة، كاجل٤٧ح ٨٦ أص٭٢ كٚة٫٤ٔ يف دم٢ ٩ىت ػرب اكف، كاجل٤٧ح ٦ ةكٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبن 

٥. )ٚيس٥( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثأص٭٢. )ٚإين( ا٣ٛةء  "اكف" كاق٧٭ة كػرب٬ة يف دم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ زةف ٣زٔت
كإٝح يف صٮاب الرشط/ إف/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت، كاحلةء اق٧٭ة. )رشيخ( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ٨٦ رشل 

)احل٥٤( ٦ٕٛٮؿ ث٫ كٚة٫٤ٔ يف دم٢ رٚٓ ػرب "إف" كاجل٤٧ح ٨٦ إف ك٧ٕ٦ٮحل٭ة يف دم٢ صــ صٮاب الرشط. 
٣ػ"رشيخ". )ثٕؽؾ( ثٕؽ/ ّؿؼ ٦ذ٤ٕٜ ثػ"رشيخ"، كبٕؽ مٌةؼ كالاكؼ ٧ًري املؼةَجح مٌةؼ إحل٫. 

 )ثةجل٭٢( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ برشيخ.
٥" ث٧ٕىن ٢ٕٚ الؿصعةف، ك٩ىت ثػ٫ الظـاِد فيـْ:     ـ٧ٔيين ٠٪خ أص٭٢( ظير اقذ٢٧ٕ املٌةرع ٨٦ "ٔز ٝٮهل )د

 اثلةين/ مج٤ح "اكف" ك٧ٕ٦ٮحل٭ة، ىلع ٦ة ذ٠ؿ٩ةق يف إٔؿاب ابليخ.٦ٕٛٮ٣ني/ أظؽ٧٬ة يةء املذلك٥. ك
٥( أف دذٕؽل إىل ٧ٕ٦ٮحل٭ة ثٮاقُح "أف" املؤًلؽة، قٮاء أكة٩خ خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح حنٮ   كا٥٤ٔ أف األكرث يف )ٔز

 ٧٠ة يف ٝٮؿ ٠سري ٔـة/ أـ اك٩خ منؽدة ،[;]اتل٘ةث٨/  ﴾ے  ے    ۓ  ۓ  ﮲  ﮳﴿ٝٮهل دٕةىل/ 
ــــــَؽ٬َة َّلل ْخ اَوَٝــــــْؽ زََع٧َــــــ ْٕ ُْت َ  ـٌ ــــــ َ٘   َت

 
؟  ْ ـٌ ـــــ َ٘ ـ  اَل َقَذ ــــــ ــ َٔ ـــــة  ـــــ٨ْ َذا اذٌلِي يَ  َو٦َ

٥( إىل املٕٛٮ٣ني ث٘ري دٮقٍ "أف" ثح٪٭٧ة، ٨٧ٚ ذلػٟ ةؾا االقذ٧ٕةؿ ٦ٓ ٠رثد٫ ٣حف الز٦ن ك٬   ، ث٢ ٝؽ دذٕؽل )ٔز
 ثيخ النة٬ؽ اذلم حن٨ ثىؽدق. 

 م، اخلـرِّ.٬ؾا ابليخ ل٤٪٧ٕةف ث٨ بنري، األ٩ىةر - 124 (2)
ىلع ٔؽة ٦ٕةف ٧٠ة قجٜ ثية٩٭ة، كاملؿاد ٦٪٫ ٬٪ػة احل٤يػٙ،  -يف األو٢  -)ال دٕؽد( ال د٨ْ. )املٮىل( ي٤ُٜ المغـة:   

 -ثػٮزف ٤ٔػ٥ ي٤ٕػ٥  -)ا٣ٕؽـ( ٬ٮ ٬٪ة ث٥ٌ ا٣ٕني كق١ٮف ادلاؿ ا٣ٛٞؿ، كيٞةؿ/ ٔؽـ الؿص٢ يٕؽـ  أك اجلةرص.
 كأٔؽـ ٚ٭ٮ ٦ٕؽـ، إذا اٚذٞؿ.

أف وؽيٟٞ ٬ٮ اذلم ينةَؿؾ املٮدة أيةـ ٗ٪ػةؾ، ٚإ٧٩ػة الىػؽيٜ احلػٜ ٬ػٮ اذلم ي٤ػٮذ ثػٟ  ال د٨ْالــىعٍ::   
 = كينةرًلٟ أيةـ ٚٞؿؾ كظةصذٟ.



 

185 

  

ة( ٝٮهل/ ضى  ك٦سةؿي )ظى
ـحٍ  -125 َٞ ِ َػـة ز

َ
ثَة َع٧ٍْؿو أ

َ
ْظُضٮ أ

َ
 َْٝؽ ٠ُْ٪ُخ أ

 

٣َـــ٧ٌْخ ثَِ٪ـــة يَْٮ٦ًــة ُم٧ٌِ٤ـــةُت  
َ
 (1)َظــٌي أ

 

 

ال٦ح صـ٫٦ الك١ٮف، كظؿؾ ثةل١رس ل٤ذؼ٤ه ٨٦ اإلعزاب:   = )ٚال( ٩ة٬يح. )دٕؽد( ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ثال، ٔك
املٮىل( ٦ٕٛٮؿ أكؿ ٣ػ"دٕؽد". )رشيسٟ( دٞؽيؿق/ أ٩خ. ) ةني، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبن اتلٞةء الكة٠٪

كالاكؼ مٌةؼ إحل٫. )يف ا٣٘ىن( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ برشيٟ. رشيٟ/ ٦ٕٛٮؿ زةف تلٕؽد، كرشيٟ مٌةؼ، 
)رشيسٟ( رشيٟ/ ػرب املجذؽأ،  )كل١٪٧ة( الٮاك اعَٛح، ٣س٨/ ظؿؼ اقذؽراؾ، ك٦ة/ اكٚح. )املٮىل( ٦جذؽأ.

 ( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ برشيٟ.كرشيٟ مٌةؼ كالاكؼ مٌةؼ إحل٫. )يف ا٣ٕؽـ
    : ٝٮهل )ٚال دٕؽد املٮىل رشيسٟ( ظير اقذ٢٧ٕ املٌةرع ٨٦ )ٔؽ( ث٧ٕػىن دْػ٨، ك٩ىػت ثػ٫ ٦ٕٛػٮ٣ني/ الظـاِد فيْـ

ؿاب. ٮهل/ )رشيٟ( ىلع ٦ة قجٜ ثية٫٩ يف اإٔل ٮهل/ )املٮىل(، كاثلةينٝ   أظؽ٧٬ةٝ 
 ٬ؾا ابليخ نكج٫ اث٨ ٬نةـ إىل د٧ي٥  - 569 (1)

ي
ػؿايب، ث٨ ٦ٞج٢ يبِّ ث٨ أ ، كنكج٫ وةظت املعس٥ إىل أيب مجج٢ اأٔل

كنكج٫ ز٤ٕت يف أ٦ةحل٫ إىل أٔؿايب يٞةؿ هل ا٣ٞ٪ةف، كركاق يةٝٮت يف ٦ٕض٥ ابلػرلاف أكؿ أربٕػح أثيػةت، كبٕػؽق 
 ٝٮهل/

ــــــ٫ُ/ ٌلُذ ُِ َٔ ــــــ٫ِ  ل ُِ ــــــَؿُء َُتْ ــــــُخ، وامل ْ٤ ُٞ  َع
 

ـــــــــةُت   ـــــــــةَي ٦ِلَب ـــــــــ٫ِ إِيٌ ٌلذِ ُِ َٔ ْدَد 
َ
 أ

  .خ( ٩ـ٣خ، كامل٧٤ةت/ مجٓ م٧٤ح كيه اجلةز٣ح ٨٦ ٩ٮازؿ ادل٬ؿ)أظضٮ( أ٨ّ. )أملالمغة:   
ك وؽيٞة يؿًل٨ إحل٫ يف اجلٮازؿ، كل١ين ٝؽ ٔؿٚخ ٦ٞؽار مٮددػ٫؛ إذ ٩ـ٣ػخ يب ٣ٞؽ ٠٪خ أ٨ّ أثة ٧ٔؿو الــىعٍ::   

 ٦ين كأٔؿض ٔين كل٥ يأػؾ ثيؽم ٚي٭ة. ؿى ٛى ٩ةز٣ح ٥٤ٚ يس٨ ٦٪٫ إال أف جى 
 رع،/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، كاتلةء اق٫٧. )أظضٮ( ٢ٕٚ مٌة)ٝؽ( ظؿؼ حتٞيٜ. )٠٪خ( اكفاإلعزاب:  

ظضٮ"، كأثة مٌةؼ. ك)٧ٔؿك( مٌةؼ إحل٫. أدٞؽيؿق/ أ٩ة. )أثة( ٦ٕٛٮؿ أكؿ ٣ػ" ةكٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبن 
 ةرب اكف. )زٞح( يٞؿأ ثةجلىت ٦٪ٮ٩ن ظضٮ"، كمج٤ح أظضٮ ك٧ٕ٦ٮحل٫ يف دم٢ ٩ىت ػأ)أػة( ٦ٕٛٮؿ زةف ٣ػ"
ك)زٞح( مٌةؼ إحل٫، كىلع األكؿ . مٌةؼ -ظيجبؾ-ٚأػة  ،ةبؾ وٛح هل، كيٞؿأ ثةجلؿ ٦٪ٮ٩ن ظيج٦ٓ د٪ٮي٨ أخ، ٚ٭ٮ 

ؿاب ث٭ة )ظىت( ظؿؼ اغيح. )أملخ(  ٬ٮ ٦ٕؿب ثةحلؿٌلت. كىلع اثلةين ٬ٮ ٦ٕؿب ثةحلؿكؼ القتيٛةا٫ رشكط اإٔل
ثأل٥ )م٧٤ةت( أل٥/ ٢ٕٚ ٦ةض، كاتلةء ل٤ذأ٩ير. )ث٪ة( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثأل٥. )يٮ٦ة( ّؿؼ ز٦ةف ٦ذ٤ٕٜ 

 ٚة٢ٔ أل٥.
ٝٮهل )أظضٮ أثة ٧ٔؿك أػة( ظير اقذ٢٧ٕ املٌةرع ٨٦ )ظضة( ث٧ٕىن ٨ّ، ك٩ىت ث٫ ٦ٕٛػٮ٣ني/ الظاِد فيـْ:   

 أظؽ٧٬ة )أثة ٧ٔؿك( كاثلةين )أػة زٞح(.
٬ؾا، كا٥٤ٔ أف ا٣ٕيين رصح ثأ٫٩ ل٥ ي٪٢ٞ أظؽ ٦ػ٨ اجلعػةة أف "ظضػة حيضػٮ" ي٪ىػت ٦ٕٛػٮ٣ني ٗػري اثػ٨  

يٌة أف "ظضة" دأيت ث٧ٕىن ٤ٗت يف املعةصةة، كيه/ أف د٤يق ىلع خمةَجػٟ لك٧ػح خيػة٣ٙ . كا٥٤ٔ أ$ ٦ةلٟ
كا٣يت ث٧ٕىن ٤ٗت يف املعةصةة . ٣ْٛ٭ة ٦ٕ٪ة٬ة، كتكُل اللك٧ح أظضيح كأدٔيح، كدأيت "ظضة" أيٌة ث٧ٕىن ٝىؽ

 ل ثةبلةء.دذٕؽل ث٪ٛك٭ة، كإ٧٩ة دذٕؽ أك ٝىؽ دذٕؽل إىل ٦ٕٛٮؿ كاظؽ، كا٣يت ث٧ٕىن أٝةـ يف املاكف ال
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( ٝػػٮهلي دٕػػةىل/  ػػ٢ى ٕى  (1)﴾ےۓۓ﮲﮳﮴﮵﴿ك٦سػػةؿي )صى

ـػؿؼ/ ( ثسٮ٩٭ة ث٧ٕىنى أذٞؽى [=5 ]ال ٕى٢ى ٙي )صى ( ا٣َّػيت  . كٝيَّؽى املى٪ ػ٢ى ٕى اظرتازنا ٨٦ )صى
( ٚإ٩َّ٭ة ٨٦ إٔٚةًؿ اتلعٮي٢ً الى ٨ٍ٦ إٔٚةًؿ ا٤ٞ٣ٮًب.  ريَّ  ث٧ٕىنى )وى

ٍت( ٝٮهل/  ك٦سةؿي )٬ى
126-  ٍٟ ـِـــ ــــة ٦َةل ثَ

َ
ِصــــْؿِ  أ

َ
ــــُخ/ أ ْ٤ ُٞ  َع

 

ـــــة٣َِم   ٬َ 
ً
ـــــؿَأ ـــــِي اْم  (2)َوإاٌِل َعَ٭ْج

 

 

)كص٤ٕٮا(/ الٮاك/ ظؿؼ اقتب٪ةؼ. )ص٤ٕٮا(/ ٢ٕٚ ٦ة ض ٦جين ىلع ال٥ٌ الدىةهل ثٮاك اجل٧ةٔح، كالٮاك/  اإلعزاب: (1)
٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاأل٣ٙ ٚةرٝح، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اقتب٪ةٚيح. )املالاسح(/ ٦ٕٛٮؿ ثػ٫ أكؿ ٦٪ىػٮب. 

يف دم٢ رٚٓ ٦جذؽأ. )ٔجةد(/ ػػرب مؿٚػٮع، كاجل٤٧ػح )اذلي٨(/ اق٥ مٮوٮؿ يف دم٢ ٩ىت وٛح. )٥٬(/ ٧ًري 
 االق٧يح و٤ح املٮوٮؿ. )الؿمح٨(/ مٌةؼ إحل٫. )إ٩ةزة(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب.

 أف ا٢ٕٛ٣ "ص٢ٕ" ٨٦ إٔٚةؿ الؿصعةف كٝؽ دٕؽل إىل ٦ٕٛٮ٣ني أو٤٭٧ة املجذؽأ كاخلرب.وجْ االستداله:  
 ابليخ الث٨ ٧٬ةـ الك٤ٮيل. - :56 (2)

ختؾين لٟ صةرا دؽٚٓ ٔ٪٫ كحت٧ي٫، ٬ؾا أو٫٤، ز٥ أريؽ ٦٪٫ الزـ ذلٟ، ك٬ٮ ا٣٘يػةث كادلٚػةع )أصؿين( االمغة:  
 كاحل٧ةيح. )أثة ٦ةلٟ( يؿكل يف ماك٫٩ "أثة ػةدل". )٬جين(" أم ٔؽين كاظكبين.

 ٤ٞٚخ أٗسين ية أثة ٦ةلٟ، ٚإف ل٥ د٢ٕٛ ٨ْٚ أين رص٢ ٨٦ اهلةل١ني.الـىعٍ::  
ؿين( أصؿ/ ٢ٕٚ أمؿ، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبةن دٞؽيؿق/ أ٩خ، كاجلٮف )٤ٞٚخ( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. )أصاإلعـزاب:   

ل٤ٮٝةيح، كاحلةء ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ػ"أصؿ". )أثة( ٦٪ةدل حبؿؼ ٩ؽاء دمؾكؼ، كأثة مٌػةؼ، ك)٦ةلػٟ( مٌػةؼ إحلػ٫. 
 )كإال( يه إف الرشَيح ٦ؽ٧ٗح يف ال اجلةٚيح، ك٢ٕٚ الرشط دمؾكؼ يؽؿ ٤ٔي٫ ٦ة ٝج٫٤ ٦ػ٨ الػلُكـ، كدٞػؽيؿق/
كإف ال د٢ٕٛ، ٦سال " ٚ٭جين " ا٣ٛةء كإٝح يف صٮاب الرشط، ٬ت/ ٢ٕٚ أمؿ، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚيػ٫ كصٮبػة 

 دٞؽيؿق أ٩خ، كاجلٮف ل٤ٮٝةيح، كاحلةء ٦ٕٛٮؿ أكؿ " امؿأ " ٦ٕٛٮؿ زةف هلت " ٬ةلاك " ٩ٕخ المؿئ.
ٕػٮ٣ني، أظػؽ٧٬ة يػةء املػذلك٥، ٝٮهل "ٚ٭جين امؿأ" ٚإف "٬ت" ٚي٫ ث٧ٕىن ٢ٕٚ ا٨ْ٣، كٝؽ ٩ىػت ٦ٛالظاِد فيـْ:   

ؿاب. ع٪ةق يف اإٔل  كزة٩ي٭٧ة ٝٮهل "امؿأ" ىلع ٦ة أًك
كا٥٤ٔ أف "٬ت" ث٭ؾا املٕىن ٢ٕٚ صة٦ؽ ال يذرصؼ، ٚال ييجء ٦٪٫ ٦ةض كال مٌػةرع، ثػ٢ ٬ػٮ مػالزـ لىػي٘ح  

وئ   ﴿ ةىل/األمؿ، ٚإف اكف ٨٦ اهلجح كيه اتل٢ٌٛ ث٧ة ي٪ٛٓ املٮ٬ٮب هل اكف ٦ذرصٚة دةـ اتلرصؼ، ٝػةؿ اهلل دٕػ

 ﴾ىئ  يئ  جب  حب﴿،  كٝةؿ/ [=8]النٮرل/  ﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې﴿، كٝةؿ قجعة٫٩/ [6;]األ٩بيةء/  ﴾وئ  ۇئ 
 .[7>]النٕؿاء/ 

كا٥٤ٔ أيٌة أف ا٣٘ة٣ت ىلع "٬ت" أف يذٕؽل إىل ٦ٕٛٮ٣ني رصحيني ٧٠ة يف ابليخ النػة٬ؽ، كٝػؽ يػؽػ٢ ىلع  
ـ٥ٔ اث٨ قيؽق كاجلؿَل أ٫٩ حل٨،  كٝةؿ األزجةت ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء املعٞٞػني/ ٣ػحف حل٪ػة، "أف" املؤًلؽة ك٧ٕ٦ٮحل٭ة، ٚ

 أل٫٩ كاٝٓ يف ٚىيط ا٣ٕؿبيح، كٝؽ ركم ٨٦ ظؽير ٧ٔؿ "٬ت أف أثة٩ة اكف محةرا"، ك٬ٮ ٦ٓ ٚىةظذ٫ ٤ٝي٢.
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فَّ إٔٚةؿى 
ى
ل( ىلع أ

ى
يًن رىأ ٍٔ

ى
ٙي ثٞٮهًل/ )أ ػة ي٪ىػتي  ك٩ج٫َّى املى٪ ا٤ٞ٣ٮًب ٦٪٭ػة ٦ى

ة ٣ػحفى  ٙي يف ٬ؾا ابلةًب، ك٦٪٭ة ٦ى ة ذ٠ؿقي املى٪ ة ثٕؽقي م٧َّ ل( ك٦ى
ى
٦ٕٛٮ٣نًي ك٬ٮ )رىأ

، ك٬ٮ ٝك٧ةف/  ٟى  ٠ؾل
 .) يٍؽه ى زى بي ـه؛ حنٮ )صى  الز
 .)ا يٍؽن ؿ٬ًٍخي زى ؛ حنٮ )٠ى ٕىؽِّ إىل كاظؽو ذى  ك٦ي

ٜي ثة٣ٞك٥ً األكًؿ ٨٦ إٔٚةًؿ ٬ؾا ابلةًب، ك٬ٮ أ ؾا ٦ة يذ٤ٕ  ٕٚةؿي ا٤ٞ٣ٮًب.٬ى
ة  ٌن ل أي ا...إًىل آػؿق(  ٚذذٕؽى ريَّ ىى

ة إٔٚةؿي اتلعٮي٢ً كيه املؿادةي ثٞٮهًل/ )كىا٣َّيًت ٠ى كأ٦َّ
نيى  ُِّ ٍتي ا٣ ريَّ ( حنٮ )وى ريَّ / )وى ٬ة ثٌٕ٭٥ قجٕحن ؽَّ ، ٔك  كاخلربي

ي
إىل ٦ٕٛٮ٣نًي أو٤٭٧ة املجذؽأ

ٚنة( ك)ص٢ٕ( حنٮ ٝػٮهًل دٕػةىل/  ـى  (1)﴾چ ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ ﴿ػى
ػػػ[67]ا٣ٛؿٝػػػةف/  ً ين، ك)ختى ( أم وػػػريَّ اؾى جىػػػيًن اهللي ًٚػػػؽى ( ؾى ، ك)ك٬ػػػت( ٠ٞػػػٮهل٥ )كى٬ى
ںں  ﴿ك)اختؾ( ٠ٞػٮهًل دٕػةىل/  [;; ]ال١٭ػٙ/ (2)﴾ڍ  ڍ   َوَِؼْؾَت ﴿ دٕةىل/ ٠ٞٮهل

 

)كٝؽ٦٪ة(/ الٮاك حبكت ٦ة ٝج٤٭ة/ ٝؽ٦٪ة/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ىلع الك١ٮف الدىةهل ث٪ة ادلا٣ح ىلع اجل٧ةٔح  اإلعزاب: (1)
٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ. )إىل ٦ة(/ صػةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕٞػةف ثة٣ٕٛػ٢ ٝػؽ٦٪ة، ك٦ػة/ مٮوػٮ٣ح.  ا٣ٛة٤ٔني، ك٩ة/

)٤٧ٔٮا(/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ىلع ال٥ٌ الدىةهل ثٮاك اجل٧ةٔح، كالٮاك/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاأل٣ٙ ٚةرٝػح، 
(/ ا٣ٛػةء/ ظػؿؼ كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ. )٨٦ ٢٧ٔ(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ ٤٧ٔٮا. )ٚض٤ٕ٪ةق

ُٔٙ، ص٤ٕ٪ةق / ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ىلع الك١ٮف الدىةهل ث٪ة ادلا٣ح ىلع اجل٧ةٔح ا٣ٛة٤ٔني، ك٩ة/ ًػ٧ري يف دمػ٢ 
رٚٓ ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح ٦ُٕٮٚح ىلع مج٤ح كٝؽ٦٪ة ٚيه ٦س٤٭ة. كاهلةء/ ٧ًري يف دم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ أكؿ. 

 . )٬جةء(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ زةف ٦٪ىٮب. )٦٪سٮرا(/ وٛح ٦٪ىٮبح
، أف ا٢ٕٛ٣ )ص٢ٕ( يف اآليح ال١ؿي٧ح ٬ٮ ٦ػ٨ األٕٚػةؿ ادلا٣ػح ىلع اتلىػيري، ٚ٪ىػت ٦ٕٛػٮ٣نيوجْ االسـتداله:   

 . أو٤٭٧ة املجذؽأ كاخلرب
ٝؿأ اث٨ ٠سري كأثٮ ٧ٔؿك )تلؼؾت( ثةتلؼٛيٙ كًلرس اخلةء ٦س٢ ٧٤ٕ٣خ كٝؿأ ابلةٝٮف ثة٣تنؽيؽ كٚػذط اخلػةء  (2)

 ٦س٢ الٚذ٤ٕخ كا٠تكجخ. 
 ﴾ڇ  ڇ    ڇ  ڇ﴿ؼؾت(/ )ىلع ا٣ٞؿاءدني( الالـ كإٝح يف صٮاب لٮ املذٞؽ٦ح يف ٝٮهل دٕةىل/ )تل اإلعـزاب:  

٧ًري يف ، ختؾت أك اختؾت/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ىلع الك١ٮف الدىةهل ثذةء ا٣ٛة٢ٔ املذعؿًلح، كاتلةء/ [;;]ال١٭ػٙ/ 
ػؿاب. )٤ٔيػ٫(/ "لٮ" ال دم٢ هلة دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح صٮاب رشط صػةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕٞػةف  ٨٦ اإٔل

ٓ املٕٛٮؿ اثلةين. )أصؿا(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ أكؿ ٦٪ىٮب.  = ثة٢ٕٛ٣ ختؾت، ك٧٬ة يف مًٮ
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ٿ ٹ ٹ ٹ  ٿ﴿( ٠ٞػػٮهل دٕػػةىل/ ؾى ؿى ، ك)دىػػ[569]ا٣جكػػةء/  (1)﴾ڻڻ

ةًٔؿ/ ، كٝٮؿً [==]ال١٭ٙ/  (2)﴾ٹ  النَّ
ـَٯ إَِذا ٦َــة دََؿْ ُذـــ٫ُ  -127 ٨ِ املْكِط َمةرِ ٫ُْ   َوَرٌ حُْذـــ٫ُ َظّذــ َٔ ىَن  ْ٘ ٮِْم واْقَذ َٞ َػة ا٣

َ
 (3)أ

 

ْ االستداله:   = ذٕػؽل إىل ٦ٕٛػٮ٣ني أوػ٤٭٧ة وج ٕػةؿ اتلعٮيػ٢ كاتلىػيري،ٚ  ٨٦ ا٣ٞؿاءدني/ أف ا٢ٕٛ٣ اختؾ أك ختؾ ٬ٮ ٨٦ ٚأ
ٓ ا ٮهل / )أصؿا(، كزة٩ي٭٧ة/ ٬ٮ مًٮ  جلةر كاملضؿكر "٤ٔي٫". املجذؽأ كاخلرب أكهل٧ة/ ٬ٮٝ 

)كاختؾ(/ الٮاك حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، اختؾ/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ىلع ا٣ٛذط. )اهلل(/ ٣ِٛ اجلال٣ح ٚة٢ٔ مؿٚٮع.  اإلعـزاب:  (1)
 )إثؿا٬ي٥(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ أكؿ ٦٪ىٮب. )ػ٤يال(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ زةف ٦٪ىٮب.

 ٦ٕٛٮ٣ني أو٤٭٧ة املجذؽأ كاخلرب. ٨٦ إٔٚةؿ اتلىيري كاتلعٮي٢، ٚذٕؽل إىل "اختؾ"أف ا٢ٕٛ٣ وجْ االستداله:  
)كدؿًل٪ة(/ الٮاك ظؿؼ اقتب٪ةؼ، دؿًل٪ة/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ىلع الك١ٮف الدىةهل ث٪ة ادلا٣ح ىلع اجل٧ةٔػح  اإلعزاب: (2)

ا٣ٛة٤ٔني، ك٩ة/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اقتب٪ةٚيح. )ثٌٕ٭٥(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ أكؿ ٦٪ىٮب، ك٬ػٮ 
)يٮ٦بؾ(/ يٮـ/ ّؿؼ ز٦ةف ٦٪ىٮب، ٦ذ٤ٕٜ ثة٢ٕٛ٣ دؿًل٪ػة، ك٬ػٮ  صؿ مٌةؼ إحل٫.مٌةؼ، ك٥٬/ ٧ًري يف دم٢ 

ك٬ٮ ٦ذ٤ٕٜ ثة٢ٕٛ٣ دؿًل٪ة أيٌة. )ي٧ٮج(/ ٢ٕٚ مٌةؼ، كإذ/ ّؿؼ ملة مىض ٨٦ الـ٦ةف يف دم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫، 
مٌةرع مؿٚٮع، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازا دٞؽيؿق/ ٬ٮ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف دم٢ ٩ىػت ٦ٕٛػٮؿ ثػ٫ زػةف 

 ٢ٕ دؿًل٪ة. )يف ثٕي(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ ي٧ٮج.ل٤ٛ
 ٨٦ إٔٚةؿ اتلىيري كاتلعٮي٢، كٝؽ دٕؽل إىل ٦ٕٛٮ٣ني أو٤٭٧ة املجذؽأ كاخلرب.  "دؿؾ"أف ا٢ٕٛ٣ وجْ االستداله:  

ؿؼ  - 127 (3) ؿؼ أظؽ ثػين مػؿة، زػ٥ أظػؽ ثػين  -ابليخ ٣ٛؿاعف ث٨ اأٔل كيٞةؿ/ ٬ٮ ٚؿاعف ث٨ األوجط ث٨ اأٔل
ركا٬ة أثٮ د٧ةـ ا٣ُةيئ يف ديٮاف  ٨ مؿة، ٨٦ لك٧ح هل يٞٮهلة يف اث٪٫ ٦٪ةزؿ، كٌلف هل اعٝةن، كابليخ ٨٦ أثيةتو ث ٩ـار

 ٝٮهل/ة كأكهل ،احل٧ةقح
ـ٥ٌ ثَحْــــِي َوَ ــــنَي ٦َُ٪ـــــةزُِمٍ  ـَْت رَِظــــ  َصــــ

 
ـــــ٫ْ   ٌر َظةِذُ ـــــؽ  ُُِم ا٣

َْ ــــتَ ــــة يَْك ـَاء ٧َ٠َ ــــ  َص
ـــــــٌي إِذَ   ــــــــ٫ُ َظ ـَؿٌ حُذ َْ  ا٣َ ــــــــةً آَض َمْل ٧ 

 
ْعــــ٢َ َ ِرُ ــــ٫ْ   َٛ  يََكــــةُد يَُكــــةوِي َ ِرَب ا٣

ثْــــ 
ُ
ْمُؼىــــةً ِْصَ ـ٧ٌَ٤َٚــــة َرآِ  أ

َ
  الٌنــــْؼَه أ

 
ـــــ٫ْ   ةرُِ 

َٝ
ُ
ـــــَؽ أ ل َٕ ـــــْؼَه اذَ  َِٝؿيجـــــةً، َوَذا الٌن

ــــِؽي  ـَٮى يَ ــــ َِ ً، َو٣َ ــــة ــــ َّلل ثَ ٍَ َظ ــــ ٧ٌ َ٘  َت
 

ـــــةِذ٫ُْ   َٗ  لَــــَٮى يَــــَؽهُ اهلُل ا٣ٌـــــِؾي ٬ُــــَٮ 
  ٨ٔ املكط مةرب٫( ٠٪ةيح ٨ٔ أ٫٩ ٠رب، كا٠ذف ث٪ٛك٫، كل٥ دٕؽ ث٫ ظةصح إىل اخلؽ٦ح.)كاقذ٘ىنالمغة:   

)ربحذ٫( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ ك٦ٕٛٮؿ. )ظىت( اثذؽاايح. )إذا( ّؿؼ د٨٧ٌ ٦ٕىن الرشط. )٦ة( زااؽة. )دؿًلذ٫( اإلعـزاب:   
زػةف ٣ػرتؾ، كأػػة  ٢ٕٚ ٦ةض كٚة٫٤ٔ ك٦ٕٛٮهل األكؿ، كاجل٤٧ح يف دم٢ صؿ ثإًةٚح )إذا( إحل٭ة. )أػة( ٦ٕٛػٮؿ

مٌةؼ. ك)ا٣ٞٮـ( مٌةؼ إحل٫. )كاقذ٘ىن( ٢ٕٚ ٦ةض. )٨ٔ املكط( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثةقػذ٘ىن. )مػةرب٫( 
 مةرب/ ٚة٢ٔ اقذ٘ىن، كمةرب مٌةؼ كاهلةء ٧ًري ا٣٘ةات مٌةؼ إحل٫.

= 
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 ك)رىدَّ( ٠ٞٮهل/
ـــْؿٍب  -128 ـــَٮةَ آُم َظ ـــْؽزَةُن  ِْك  َرًَل احلِ

 

ــــٮَدا  ــــ٫ُ ُق٧ُ ــــْؽَن ٣َ ــــَؽاٍر َق٧َ ْٞ  ث٧ِِ
 

ـًة ــــ ــــٮَد  ِلٌ ٮَر٨ٌ٬ُ الك  ُٕ ــــ ـــــَؿٌد ُم َٚ 
 

 (1)ُصــــٮ٬َُ٭٨ٌ اذِــــْلَي ُقــــٮَداَوَرٌد وُ  
 

 

 
 

 

 

أظؽ٧٬ة اهلػةء  ٝٮهل )دؿًلذ٫ أػة ا٣ٞٮـ( ظير ٩ىت ٚي٫ ثػ"دؿؾ" ٦ٕٛٮ٣ني؛ أل٫٩ يف ٦ٕىن ٢ٕٚ اتلىيري،الظاِد فيْ:   =
ؿاب. ا٣يت يه ٧ًري ا٣٘ةات، ع٪ة٧٬ة يف اإٔل  كزة٩ي٭٧ة ٝٮهل "أػة ا٣ٞٮـ"، كٝؽ أًك

د٧ػةـ يف  ابلحذةف ٣ٕجؽ اهلل ث٨ الـبري ثٛذط الـام كًلرس ابلةء األقؽم، ك٧٬ة ٤ُ٦ٓ لك٧ح هل اػذةر٬ة أثػٮ - >56 (1)
٦ٕػؿكؼ األقػؽم،  ثػ٨ كػج٭ة إىل ال٧١يػخكل١٪٫ ن ،ديٮاف احل٧ةقح، كٝؽ ركا٬ة أثٮ يلع ا٣ٞةيل يف ذي٢ أ٦ةحل٫

كركل اث٨ ٝذحجح يف ٔيٮف األػجةر ابلحذني الزلي٨ اقتن٭ؽ ث٭٧ػة النػةرح كنكػج٭٧ة إىل ٌٚػة٣ح اثػ٨ رشيػٟ، 
 ابلحذني ٝٮهل/ كاملٕؿكؼ املن٭ٮر ٬ٮ ٦ة ذ٠ؿق أثٮ د٧ةـ )ا٩ْؿ اتلربيـم( كبٕؽ

يْـــــَخ ثَُكـــــةَء ٬ِْ٪ـــــؽٍ 
َ
َٟ لَـــــْٮ َرأ  َٚإ٩ٌِـــــ

 
ـــــــــَح إِْذ دَ   ـــــــــُؽوَداَوَرْم٤َ  ُىـــــــــٌمِن اخلُ

َخ ثَُكـــــــةَء ثَة٠ِلـــــــٍح َوَ ـــــــةٍ)   ْٕ  َقـــــــ٧ِ
 

ِٞلــــــَؽا  َٛ ٬ْــــــُؿ َواِظــــــَؽ٬َة ا٣ ٌِ ــــــةَن ا ثَ
َ
 أ

أم ظػـف كأ٧ٝػ٨  -٩ٮازؿ ادل٬ؿ كظٮادزػ٫ )قػ٧ؽف( ٦ػ٨ ثػةب ٕٝػؽ  /-ثسرس ٚك١ٮف  -)احلؽزةف( المغة:   
وري مػٕٮر٨٬ ثيٌػة ٦ػ٨ مػؽة ٦ذعريات، كدٮ٫٧٬ ا٣ٕيين ٦ججية ل٧٤ض٭ٮؿ )ٚؿد كصٮ٬٭٨...إ٣غ( يؿيؽ أ٫٩ ٝؽ 

احلـف ككصٮ٬٭٨ قٮدا ٨٦ مؽة ال٥ُ٤، كينج٫ ٬ؾا ٦ة ريكم أف ا٣ٕؿيةف ث٨ اهليس٥ دػػ٢ ىلع ٔجػؽ امل٤ػٟ ثػ٨ 
كاقٮد ٦ين ٦ة ٠٪خ أظت أف يبيي. يؿيؽ  مؿكاف، ٚكأهل ٨ٔ ظةهل، ٚٞةؿ/ اثيي ٦ين ٦ة ٠٪خ أظت أف يكٮد،

 .ة، ٚىةر أقٮد اكثين ٭٫ كرك٩ٜ مجةث٫اثيي مٕؿق كًلربت ق٪٫ كذ٬جخ ٩ٌةرة كص
، كنكٮة مٌةؼ. ك)آؿ( مٌةؼ إحل٫، )رٍل( ٢ٕٚ ٦ةض. )احلؽزةف( ٚة٢ٔ رٍل. )نكٮة( ٦ٕٛٮؿ ث٫ لؿٍلاإلعـزاب:   

كآؿ مٌةؼ، ك)ظؿب( مٌةؼ إحل٫. )ث٧ٞؽار( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثؿٍل. )ق٧ؽف( ٕٚػ٢ كٚةٔػ٢. )هل( صػةر 
ةض، كٚة٤ٔػ٫ . )ٚؿد( ا٣ٛةء اعَٛح، رد/ ٢ٕٚ ٦ػكدلؿكر  ٦ذ٤ٕٜ ثػ"ق٧ؽ". )ق٧ٮدا( ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ مؤًلؽ ٣ٕةم٫٤

دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد ىلع احلؽزةف. )مٕٮر٨٬( مٕٮر/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ أكؿ لؿد، كمٕٮر مٌةؼ  ا٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازن 
٧ري ا٣جكٮة مٌةؼ إحل٫. )الكٮد( وٛح لنٕٮر. )ثيٌة( ٦ٕٛٮؿ زةف لؿد، )كرد كصٮ٬٭٨ ابليي قٮدا( ٦س٢  ًك

 اجل٤٧ح الكةثٞح.
... إ٣غ(، كٝٮهل )كرد كصػٮ٬٭٨...إ٣غ( ظيػر اقػذ٢٧ٕ )رد( يف ٦ٕػىن اتلىػيري ٨ٝٮهل )ٚؿد مٕٮر٬يْ: الظاِد ف 

ٕني ٦ٕٛٮ٣ني.  كاتلعٮي٢، ك٩ىت ث٫ يف لك كاظؽ ٨٦ املًٮ
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ـــة ــــةءِ ٦َ َ٘ ِٜ وَاإل٣ْ ٤ِل
ْٕ ـــةوٌ ِ ـــٌه ث  وَُػ

 
لْـ٦َِــة (219)

ُ
ــْؽ أ ْمــَؿ ٬َــْت َٝ  ٦ِــ٨ْ َقْجــ٢ِ ٬َــْت وَْا

ــ٨ْ   ـــةِض ٦ِ ـْ ال٧َ َ٘ ـــ ِ ـــ٥ٌْ٤ َو٣ َٕ ــَؾا َت ٠َ 
 

٢َْٕ لُكٌ ٦َــة (211)   ُز٠ِـــ٨ْ هَلُ  ِقـــٮَا٧َ٬ُـــة اْصـــ
 ةَُم ٝك٧ةِن/ دٌٞؽم أٌن ٬ؾهِ إْٚ 

 /إٔٚةؿي ا٤ٞ٣ٮًب.  أظُؽ٧٬ة 
 / إٔٚةؿي اتلعٮي٢ً. واثلٌة 

ـِ ٦ذْصٍٚح.  ٚأ٦ٌة إٔٚةُُم ا٤ٞ٣ٮِب ٚذ٪ٞك٥ُ إىل/ ٦ذْصٍٚح، ٗو
ا  ٚةملذْصُٚح/ يٍؽن ٪ى٪ٍخي زى ّى ٢ي ٦٪٭ة املةيًض، حنٮ ) ٧ٍٕى ٥َّ٤( ٚحيكذ ٕى ٍت، كتى ا )٬ى ة ٔؽى ٦ى

، حن ريي املةيًض ػ ك٬ٮ املٌةرعي ة(، ٗك ػ٨َّ ٝىةا٧ًن ّي ة(  كاألمؿ، حنػٮ ) ا ٝىةا٧ًن يٍؽن ٨ُّ زى ّي
ى
ٮ )أ

يٍػؽه  ة( كاق٥ي املٕٛٮًؿ، حنػٮ )زى ا ٝىةا٧ًن يٍؽن ةفٌّ زى ّى ٩ىة 
ى
ة( كاق٥ي ا٣ٛة٢ًٔ، حنٮ/ )أ ا ٝىةا٧ًن يٍؽن زى

ـى ا٣ٛةٔػ٢ً،  ٓى ٣ٞية٦ػ٫ً ٦ٞػة ، اردٛػ ثٮقي/ ٬ػٮ املٕٛػٮؿي األكؿي
ى
ة(  ٚىػأ ثيٮقي ٝىةا٧ًن

ى
٪يٮفه أ ٍْ ٦ى

ة( املٕٛٮؿ اثل ة( ػ كيثٍجيػخي ك)ٝةا٧ن ا ٝىةا٧ًن يٍؽن ٟى زى ِّ٪ ّى ًضجٍخي ٨ٍ٦ً  ٔى ةين. كاملىؽر، حنٮ )
ة زجخى ل٧٤ةيًض. ريقً ٦ى ٭ة ٨٦ ا٢ً٧ٕ٣ ٗك  هلة لكي

ـُ املذْصِم از٪ةِن  ٢ي  ػٗو ٧ٍٕى يكػذى ك٧٬ة/ )٬ٍت، كد٥َّ٤ٕ(، ث٧ٕىن ا٤ٔػ٥ٍ ػ ٚػالى ي
٧ة إال وي٘حي األمًؿ، ٠ٞٮهل/  ٦٪٭ى
ــِف َقْ٭ــ ْٛ ةَء انلٌ َٛ ٤ٌــ٥ْ ِمــ َٕ و٬َِةَت ــؽ  َٔ  َؿ 

 
ــ٢ِ   ٍٙ يِف اوٌَعل  ــ ُْ ْٖ ث٤ُِ ِ ـة٣ ــؿِ  َعَجـ   121] وامل١ْ

 كٝٮهل/ 
 ٍٟ ِ ــــةل ـــة ٦َـــــ ثَ

َ
ـــْؿِ  أ ِص

َ
ـــُخ/ أ ْ٤ ُٞ  َع

 
 ٬َـة٣ِـ١َـــة  

ً
  126]َوإاٌِل َٚـَ٭ْجـ٪ِـٰ ا٦ْــؿأ
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ًٜ كاإل٣٘ةءً   ثةتل٤ٕي
ُٜ ٬ٮ/؛ (1)كاػذىًخ ا٤ٞ٣جيحي املذرصٚحي ة  ٚةو٤ٕل ْن دؿؾي ا٢ً٧ٕ٣ ٣ٛ

( لػ٥ د٧ٕػ٢ٍ ٚيػ٫ً  دكفى  (، ٚٞٮلػٟ )لـيػؽه ٝػةا٥ه يٍؽه ٝىةا٥ًه ـى ى ٪ى٪ٍخي ل ّى ، حنٮ) ٓو ٦ٕىن ملة٩
؛  ًٓ ٩ىػتو ػ ـي، كل١٪َّػ٫ يف مًٮ ، ك٬ٮى الػال ًٟ ًٓ هلة ٨٦ ذل ة؛ ألص٢ً املة٩ ْن ٛ٣ ) )ّ٪٪خي
ػة(،  ٞن ٤ً ُى ٍ٪ ا ٦ي ٧ٍػؿن خى يٍؽه ٝىةا٥ًه كى ـى ى ٪ى٪ٍخي ل ّى ، حنٮ ) ٟى لٮ ُٔٛخى ٤ٔي٫ً جلىجخى ثؽحل٢ً ن٩َّ

. ٚيهى  ًِ ( يف املٕىنى دكفى ال٤َّٛ يٍؽه ٝىةا٥ًه ـى ى  اعم٤حه يًف )ل
ة  واإل٣٘ةُء ٬ـَٮ/ ْن ( ك٦ٕىنن دؿؾي ا٢ً٧ٕ٣ ٣ٛ ٪ى٪ٍػخي ٝىػةا٥ًه ّى يٍػؽه  ، حنٮ )زى ٓو ة٩ ، ال ٣ًػ٧ى

. ًِ ٍٛ الى يف ال٤َّ ، كى ٍٕىنى (/ الى يًف امل يٍؽه ٝىةا٥ًه ( ٢٧ٔه يًف )زى  ٤ٚحف ٣ػ)ّ٪٪خي

ة ثٕؽق ٨٦ اتل٤ٕ ٨ُّ كيثجخي ل٧٤ٌةرًع ك٦ى ّي
ى
ة زجخى ل٧٤ةيًض، حنٮ )أ ريقً ٦ى ًٜ ٗك ي

ٮاد٭ة. ػى
ى
(  كأ ٨ُّ ٝىةا٥ًه ّي

ى
يٍؽه أ ( ك)زى يٍؽه ٝىةا٥ًه ـى ى  ل

ٟى إٔٚػةؿي اتلَّعٮيػ٢ً،  ، كًلؾل ٜه كال إ٣٘ةءه ًٚح ال يسٮفي ٚي٭ة د٤ٕي رٍيي املذرصِّ دى كى
( كأػٮاد٭ة. ى ريَّ  حنٮ )وى

 

 

 

 ٠ػؾلٟ، ك٣ػحف أف اتل٤ٕيٜ كاإل٣٘ةء ال ْيؿم كاظؽ ٦٪٭٧ة يف ٗري إٔٚةؿ ا٤ٞ٣ٮب إال ٦ة اقتس٪ةق. ٬ؾق ا٣ٕجةرة مٮ٧٬ح (1)
تل٤ٕيٜ يف أ٩ٮاع ٨٦ األٕٚةؿ ق٪ؾ٠ؿ٬ة لٟ ٚي٧ة ثٕؽ؛ كىلع ٬ؾا يسٮف ٦ٕىن الكـ اجلة٥ّ كالنػةرح ث٢ ْيؿم ا

أف اإل٣٘ةء كاتل٤ٕيٜ ٦ٕةن ممة  خيذه ثإٔٚةؿ ا٤ٞ٣ٮب دكف مجيٓ ٦ة ٔؽا٬ة ٨٦ األٕٚةؿ، ك٬ؾا ال ي٪ةيف أف كاظػؽان 
 ٦٪٭٧ة ث٧ٛؿدق ٝؽ ْيؿم يف ٗري إٔٚةؿ ٬ؾا ابلةب، ك٬ٮ اتل٤ٕيٜ.

 و٤ٕلٜ يؿي يف أر ٕح أ٩ٮاع ٨٦ ا٢ٕٛ٣/ ز٥ إن ا 
لك ٢ٕٚ مٟ ال دؿصيط ٚي٫ ألظؽ اجلة٩بني ىلع اآلػؿ، حنٮ/ )م١١خ أزيؽ ٔ٪ؽؾ أـ ٧ٔؿك، كنكػيخ  )اْوُم( 

 أإثؿا٬ي٥ مكةٚؿ أـ ػةدل، كدؿددت أكةف ٦يع ػةدل أمف أـ ل٥ يس٨(. 
 كادٌط يل أدلذ٭ؽ أ٩خ أـ ٦ٞرص(.  لك ٢ٕٚ يؽؿ ىلع ا٥٤ٕ٣، حنٮ/ )دبي٪خ أوةدؽ أ٩خ أـ اكذب، )واثلة ( 
لك ٢ٕٚ ي٤ُت ث٫ ا٥٤ٕ٣ حنٮ/ )١ٚؿت أدٞػي٥ أـ تكػةٚؿ، كا٦ذع٪ػخ ٤ٔيػةن أيىػرب أـ ْيػـع،  )انلٮع اثلة٣ر( 

 كب٤ٮت إثؿا٬ي٥ أين١ؿ الى٪يٕح أـ يسٛؿ٬ة، كقأ٣خ أدـكر٩ة ٗؽا أـ ال، كاقذٛ٭٧خ أ٦ٞي٥ه أ٩خ أـ راظ٢(. 
 ٧ف، حنٮ/ )ملكخ، كأثرصت، كاقذ٧ٕخ، كم٧٧خ، كذٝخ(.لك ٢ٕٚ ٨٦ إٔٚةؿ احلٮاس اخل )الؿاثٓ( 



 

 ظــَ وأخواتّــــا 212

 

ــــَؽا ـــــةَء ال يِف االثْذِـ َ٘ زِ اإل٣ْ ــــٮَّلل  وََص
 

ْو الَم اثْذِــَؽا (211)
َ
٧ِلـــَؿ الٌنــأِن أ ًَ  وَا٩ْــِٮ 

ـــة  ـٌؽ٦َـ َٞ ـــة َت ـــةَء ٦َ ـ َ٘ ـــ٥ٍ إ٣ْ  يِف ٦ُـٮ٬ِ
 

ــْ ِ  (212) ـــ٢َ َ  َٜ َقْج ـــ ٤ِل ْٕ ِـِم اوٌ ـــ ــة( وَاوَ ٦َ( 
ـــــ٥ْ  ،َو)إِْن( َو)ال(  ََك ٝو

َ
ـــــَؽاٍء أ  الُم اثْذِ

 
ـــَؾا (213) ــــةُم َذا هَلُ  ،٠َ َ٭ ْٛ ــــ٥ْ  وَاالْقذِ ََذـ

ْ
 اص

ػة إذىا كٕٝػٍخ ْيٮزي إ٣  ًٚح إذىا كٍٕٝخ يف ٗػرًي االثذػؽاًء، ٧٠ى ٘ةءي ٬ؾقً األٕٚةًؿ املذرصِّ
) ٪ى٪ٍخي ّى يٍؽه ٝىةا٥ًه  ا، حنٮ )زى ( أٍك آػؿن ٪ى٪ٍخي ٝىةا٥ًه ّى يٍؽه  ة، حنٮ)زى ُن /  ، كإذىا(1)كق ٍخ، ٚٞي٢ى ُى دىٮىقَّ

٧ةؿي أظك٨ي ٦ػ٨ اإل٣٘ػةًء، كإٍف دػأػؿ / اإٔل ٧ةؿي كاإل٣٘ةءي قيَّةًف، كٝي٢ى ٍت ٚةإل٣٘ػةءي اإٔل
(، ث٢ٍ  يٍؽه ٝىةا٥ًه ٪ى٪ٍخي زى ّى ، ٚالى دٞٮؿ/ ) ٓى اإل٣٘ةءي ٔ٪ؽى ابلرصينيى ، كإٍف دٞؽ٦ٍخ ا٦ذ٪ أظك٨ي
ػة يػٮ٥٬ي  ة( ٚػإٍف صػةءى ٦ػ٨ لكػةًف ا٣ٕػؿًب ٦ى ا ٝىةا٧ًن يٍؽن ٪ى٪ٍخي زى ّى ، ٚذٞٮؿ/ ) ٧ةؿي ْيتي اإٔل

ؿى ىلع إ٧ًةًر ٧ًرًي النأًف، ٠ٞٮهًل/ كِّ
ي
٦حن أ  إ٣٘ةء٬ة ٦ذٞؽِّ

ْن دـَــْؽ٩ُٮ َمَٮٌددـُـــَ٭ة -129
َ
رُْصـــٮ َوآُمـــ٢ُ أ

َ
ــ٢ُ   أ ِٟ َتْ٪ِٮي ــ ــة ٦ِْ٪ ْقَ٪ َ َِ ــةُُم  ــة إَِػ  (2)َو٦َ

 

، ثػ٢ لإل٣٘ػةء ّة٬ؿ ٬ؾق ا٣ٕجةرة أف اإل٣٘ةء صةاـ يف لك ظةؿ، ٦ة داـ ا٣ٕةم٢ ٦ذٮقُة أك ٦ذأػؿا،  (1)  -ك٣حف ٠ؾٟل
 ٟ ي٫/ -٦ٓ ذل ي٫، كظةؿ ْيٮزٚ  ي٫، كظةؿ ي٧ذ٪ٓٚ   زالزح أظٮاؿ/ ظةؿ ْيتٚ 

 ٕةن/ ٚأ٦ة احلةُم اذلي يت ٚل٫ اإل٣٘ةء ٫٤ٚ مًٮ 
٧ػةؿ ٬٭٪ػة؛ ألف  أظؽ٧٬ة/  أف يسٮف ا٣ٕةم٢ مىؽران مؤػؿان حنٮ ٝٮلٟ/ )٧ٔؿك مكةٚؿ ّين(، ٚػال ْيػٮز اإٔل

 املىؽر ال ي٢٧ٕ ٦ذأػؿان. 
 أف يذٞؽـ امل٧ٕٮؿ كدٞرتف ث٫ أداة تكذٮصت اتلىؽيؿ، حنٮ ٝٮلٟ/ )لـيؽ ٝةا٥ ّ٪٪خ(. وزة٩ل٭٧ة/ 

 كا ٓ ظؽ؛ ك٬ٮ/ أف يسٮف ا٣ٕةم٢ ٦٪ٛيةن، حنٮ ٝٮلٟ/ )زيػؽان ٝةا٧ػةن لػ٥ كأ٦ة احلةؿ اذلم ي٧ذ٪ٓ ٚي٫ اإل٣٘ةء ٫٤ٚ مًٮ
 أ٨ّ(، ٚال ْيٮز ٬٪ة أف دٞٮؿ/ )زيؽ ٝةا٥ ل٥ أ٨ّ(، خلال يذٮ٥٬ أف وؽر اللُكـ ٦سجخ.

 .ٟ٧ةؿ ٚي٧ة ٔؽا ذل  كْيٮز اإل٣٘ةء كاإٔل
، ملسو هيلع هللا ىلصرقػٮؿ اهلل ٬ؾا ابليخ ل١ٕت ث٨ ز٬ري ثػ٨ أيب قػ٤ُل املػـين، ٦ػ٨ ٝىػيؽد٫ ا٣ػيت ي٧ػؽح ث٭ػة قػيؽ٩ة  -=56 (2)

 ٤ُ٦ٕ٭ة/ كا٣يت
٤ْــــِ  ايلَــــْٮَم ٦َْذُجــــٮُُم  َٞ ةُد َع َٕ  ثَة٩َــــْخ ُقــــ

 
ــــــَؽ ١ْ٦َُجــــــٮُُم   ْٛ  ٦َُذـــــٌل٥ٌ إِزْــــــَؿ٬َة، لـــــ٥ْ ُق

ــــْخ   ــــنْيِ إِْذ رََظ٤َ ــــَؽاةَ اْذَ َٗ ةُد  َٕ ــــ ــــة ُق  َو٦َ
 

ـــــْؿِم ١ْ٦َُعـــــٮُُم   ٌُ ـــــلُي ا٣ ٌِ َٗ َ ــــ٨ٌ 
َ
 إاٌِل أ

٦ٕٛٮؿ ٨٦ دج٫٤ احلت/ أم أً٪ةق كأق٫٧ٞ. )٦ذي٥( اق٥ ٦ٕٛػٮؿ )ثة٩خ( ثٕؽت، كٚةرٝخ. )٦ذجٮؿ( اق٥ المغة:    
جؽق. )إزؿ٬ة( ثٕؽ٬ة، ك٬ٮ ّؿؼ ٦ذ٤ٕٜ ثػ"٦ذي٥". ي كٝ٭ؿق ٔك ى  = ٨٦ دي٫٧ احلت ثةتلٌٕيٙ إذا ذلَّلَّ
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ػأًف، كيًه املٕٛػٮؿي  (  ٚةهلػةءي ًػ٧ريي النَّ ًٟ تى٪ًٍٮيػ٢ي ٍح٪ىة ٦ً٪ٍ ى
ي دلى ةهلي ة إًػى ٦ى ٚةتلٞؽيؿي )كى

ًٓ املٕٛٮًؿ اثلَّ  (  مج٤حه يًف مًٮ ًٟ تى٪ًٍٮي٢ي ٍ٪ ٍح٪ىة ٦ى ى
، ك)دلى ؿي ، أٍك ىلعى األكَّ ةيًن، كظيجبؾو ٚىال إ٣٘ةءى

ـً االثذؽاًء، ٠ٞٮهًل/  دٞؽيًؿ ال
ثُْخ َظٌي َوـةَر ٦ِـ٨ْ ُػ٤ُـِ   -131 دَّلل

ُ
َدُب   ٠ََؾاَ) أ

َ
ــل٧َِح اْ ــَ ُ) النَّلل ــْؽُت ِم  َّلل وََص

َ
 (1)ا

 

)يٛؽ( أو٫٤ ٨٦ ٝٮهل٥/ ٚؽل ٚالف األقري يٛؽي٫ ٚؽاء، إذا دٚٓ آلرسي٫ صـاء إَال٫ٝ. )م١جٮؿ( اقػ٥ ٦ٕٛػٮؿ   =
ٓ ٚي٫ ال١ج٢، ك٬ٮ ا٣ٞيؽ. )دؽ٩ٮ( دٞؿب. )د٪ٮي٢( ُٔةء. ٦أػٮذ ٨٦ ٝٮهل٥/ ٠ج٢  ٚالف األقري، إذا ًك

)أرصٮ( ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبةن دٞؽيؿق/ أ٩ة. )كآم٢( ٦س٫٤. )أف( مىؽريح. )دؽ٩ٮ( اإلعـزاب:   
مٌػةؼ إحلػ٫. ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف، كق١٪خ الٮاك رضكرة. )مٮدد٭ة( مٮدة/ ٚة٢ٔ دؽ٩ٮ، كمٮدة مٌةؼ ك٬ة/ 

كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبةن دٞؽيؿق/ أ٩ػة. )دلي٪ػة( دلل/ ّػؿؼ ٦ذ٤ٕػٜ  )ك٦ة( ٩ةٚيح. )إػةؿ( ٢ٕٚ مٌةرع،
ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ، كدلل مٌةؼ ك٩ة مٌةؼ إحل٫. )٦٪ٟ( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عػؾكؼ ظػةؿ وػةظج٫ 

ػةؿ"، كاملٕٛٮؿ األكؿ ًػ٧ري إف ٣ػ"د٪ٮي٢. )د٪ٮي٢( ٦جذؽأ مؤػؿ، كمج٤ح املجذؽأ كاخلرب يف دم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ زة
 مأف دمؾكؼ.

ٝٮهل )ك٦ة إػةؿ دلي٪ة ٦٪ٟ د٪ٮي٢( ٚإف ّة٬ؿق أ٫٩ أ٣ىغ "إػةؿ" ٦ػٓ ٠ٮ٩٭ػة ٦ذٞؽ٦ػح، ك٣ػحف ٬ػؾا الظاِد فيْ:  
ا٣ْة٬ؿ مك٧٤ةن، ٚإف ٦ٕٛٮهلة األكؿ ٦ٛؿد دمؾكؼ ٬ٮ ٧ًري النأف ك٦ٕٛٮهلة اثلةين مج٤ح "دلي٪ػة د٪ٮيػ٢ ٦٪ػٟ" 

 ابليخ. ٧٠ة ٝؿر٩ةق يف إٔؿاب
٬ؾا ابليخ ممة اػذةرق أثٮ د٧ةـ يف محةقذ٫، كنكج٫ إىل ثٕي ا٣ٛـاريني كل٥ يٕي٪٫ )كا٩ْؿ رشح اتلربيػـم  - 574 (1)

 ىلع احل٧ةقح(.
)٠ؾاؾ أدثخ( الاكؼ يف ٦س٢ ٬ؾا اتلٕجري اق٥ ث٧ٕىن ٦س٢ وٛح ملىؽر دمؾكؼ، كاقػ٥ اإلمػةرة يػؿاد ثػ٫ المغـة:   

 اللُكـ/ دأديجةن ٦س٢ ذلٟ اتلأديت،كدٞؽيؿ  مىؽر ا٢ٕٛ٣ املؾ٠ٮر ثٕؽق،
 اذلم ذ٠ؿق يف ابليخ الكةثٜ ٤ٔي٫، ك٬ٮ ٝٮهل/ كذلٟ اتلأديت ٬ٮ 

ْكِؿ٦َــــــ٫ُ 
ُ
ِْ ٩َةِديــــــ٫ِ 

ُ
ْك٪ِلــــــ٫ِ ِظــــــنَي أ

َ
 أ

 
ـــــــــُت   َٞ ةُ ال٤ٌ

َ
ُج٫ُ، َوالٌكـــــــــْٮأ َّلٞل ٣َــــــــــ

ُ
 َواَل أ

 ٝي٥.ٝٮاـ اليشء ك٦ة ْي٫ٕ٧. )الني٧ح( اخل٤ٜ، كمجٕ٭ة مي٥ ٠ٞي٧ح ك -)مالؾ( ثـ٩ح ٠ذةب   
)٠ؾاؾ( الاكؼ اق٥ ث٧ٕىن ٦س٢ ٩ٕخ ملعؾكؼ، كاق٥ اإلمةرة مٌةؼ إحل٫، أك الاكؼ صةرة ملع٢ اق٥ اإلعزاب:  

٦ٕٛٮالن ٤ُ٦ٞةن ٣ػ"أدثخ"، كاتلٞؽيؿ ىلع  اإلمةرة، كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ يٞٓ ٩ٕذةن ملىؽر دمؾكؼ يٞٓ
٦ةض ٦جين ل٧٤ض٭ٮؿ، كاتلةء ٧ًري املذلك٥ ٩ةات ٚة٢ٔ.  لك ظةؿ/ دأديجةن ٦س٢ ٬ؾا اتلأديت أدثخ. )أدثخ( أدب/ ٢ٕٚ

)٨٦ ػ٤يق( اجلةر كاملضػؿكر ٦ذ٤ٕػٜ ث٧عػؾكؼ ػػرب وػةر ٦ٞػؽـ،  )ظىت( اثذؽاايح. )وةر( ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه.
كػ٤ٜ مٌةؼ كيةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫. )أين( أف/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت، كاحلةء اق٧٭ة. )كصؽت( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ، 

٢ رٚٓ ػرب أف، كأف ك٧ٕ٦ٮال٬ة يف دأكي٢ مىؽر اق٥ وػةر. )مػالؾ( ٦جذػؽأ، كاجل٤٧ح ٨٦ كصؽ كٚة٫٤ٔ يف دم
كمالؾ مٌةؼ. ك)الني٧ح( مٌةؼ إحل٫. )األدب( ػرب املجذؽأ، كمج٤ح املجذؽأ كػربق يف دم٢ ٩ىت قؽت مكؽ 

ـأم ٬ؾق اجل٤٧ح،٦ٕٛٮيل "كصؽ"، ىلع دٞؽيؿ الـ اثذؽاء ٤ٔٞخ ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ٔ  = ٨ ا٢٧ٕ٣ يف ٣ِٛ ص
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دىبي 
ى
ًح األ ي٧ى ؾي النِّ ٍؽتي ٣ػى٧ًالى ينِّ كىصى

ى
، ك٣حفى اتلٞؽيؿ/ )ن ًٜ ٨٦  ( ٚ٭ٮى ٨٦ ثةًب اتل٤َّٕي

 ثةًب اإل٣٘ةًء يف يشء.

ػريقي ػ  إىل صػٮاًز إ٣٘ػةًء  بيػًؽمُّ ٗك َـّ كذ٬تى ال١ٮٚيٮفى ػ كدجٕ٭٥ٍ أثٮ ثسؿو ال
، ٚال حيذةصٮفى إىًل دأكي٢ً ابلحذنًي. ـً  املذٞؽِّ

، ثػ٢  ـو (  حلجج٫ى ىلعى أفَّ اإل٣٘ةًء ٣حفى ثالز ةءى ٘ى ًز اإل٣ ٮِّ / )كىصى ٙي كإ٧َّ٩ة ٝةؿى املى٪ِّ
؛ ٚعيري ص ـه ًٜ ٬ٮى صةا ا خبػالًؼ اتل٤َّٕيػ

ـ، ك٬ػؾى ٧ةؿي ٧٠ة دٞؽَّ ةزى اإل٣٘ةءي صةزى اإٔل
ة(  ٓى ثٕؽى ا٢ًٕٛ٣ )٦ى ٜي إذىا كٝ ( ٚيضتي اتل٤ٕي ٜى ٤ًي ٍٕ ـً اتلَّ ً

/ )كىا٣زتى ا ٝةؿى ـه، كهلؾى ٚإ٫َّ٩ الز
يٍػؽه ٝىػةاً  ٧ٍ٤ًخي إًٍف زى ٔى (، أك )إًف( اجلَّةٚيح، حنٮ ) يٍؽه ٝىةا٥ًه ة زى ٪ى٪ٍخي ٦ى ّى ، حنٮ ) ( اجلَّةٚيحي ٥ه

، كٝةؿى ثٌٕ٭٥ٍ/ ٣حفى [96]اإلرساء/  (1)﴾چ چ چ چ  ڇ﴿ك٦س٤َّٮا هلي ثٞٮهًل دٕةىل/ 
ٜي  ِّ٤ ٕى ػًؾؼى ا٣ػػ٧ي ًٜ ن٩َّػ٫ إذىا ظي ؛ ألفَّ رشطى اتل٤ٕيػ ًٜ يف يشءو ا ٨٦ ثػةًب اتل٤َّٕيػ

٬ؾى
 ،) يٍػؽه ٝىػةا٥ًه ػة زى ٪ى٪ٍػخي ٦ى ّى ة ثٕؽقي ٚي٪ىتي ٦ٕٛػٮ٣نًي، حنػٮ )  ةًم٢ي ىلع ٦ى ٕى ٍى ا٣ َّ٤ ىكى ت

 

ملالؾ الني٧ح األدب، أك اجل٤٧ح يف دم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ زةف ٣ػػ"كصؽ"، ك٦ٕٛػٮهل األكؿ ًػ٧ري كاألو٢/ كصؽت   =
 مأف دمؾكؼ، كأو٢ اللُكـ/ كصؽد٫ )أم احلةؿ كالنأف( مالؾ الني٧ح األدب.

ٝٮهل )كصؽت مالؾ الني٧ح األدب(  ٚإف ّة٬ؿق أ٫٩ أ٣ىغ "كصؽت" ٦ٓ دٞؽ٫٦؛ أل٫٩ لٮ أ٫٤٧ٔ ٣ٞةؿ الظاِد فيـْ:    
الني٧ح األدثة" ث٪ىت "مالؾ" ك"األدب" ىلع أ٩٭٧ة ٦ٕٛٮالف، كل١٪٫ رٕٚ٭٧ة؛ ٚٞػةؿ ال١ٮٚيػٮف/  "كصؽت مالؾ

صةاـ ٦ٓ اتلٞؽـ ٦س٢ صٮازق ٦ٓ اتلٮقٍ كاتلأػؿ، كٝةؿ ابلرصيٮف/ ٣حف ٠ؾلٟ،  كاإل٣٘ةءي  ،٬ٮ ٨٦ ثةب اإل٣٘ةءً 
٧ةؿ، كاملٕٛػٮؿ األكؿ ث٢ ٬ٮ إ٦ة ٨٦ ثةب اتل٤ٕيٜ، كالـ االثذؽاء ٦ٞؽرة ادلػٮؿ ىلع "مالؾ" كإ٦ة ٨٦  ثةب اإٔل

 ٧ًري مأف دمؾكؼ، كمج٤ح املجذؽأ كػربق يف دم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ زةف، ىلع ٦ة ثح٪ةق يف إٔؿاب ابليخ.
)كدْ٪ٮف(/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ثثجٮت اجلٮف، كالٮاك/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ٦ػ٨ ا٣ٕٛػ٢  اإلعـزاب:  (1)

ثذ٥(/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ىلع الك١ٮف الدىةهل ثذػةء ا٣ٛةٔػ٢ كا٣ٛة٢ٔ يف دم٢ ٩ىت ظةؿ. )إف(/ ظؿؼ ٩يف. )بل
املذعؿًلح، كاتلةء/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاملي٥/ ٔال٦ح مجٓ اذل٠ٮر. )إال(/ ظؿؼ اقتس٪ةء م٤ػىغ. )٤ٝػيال(/ 

 بلسػة إف بلثذ٥ إال اوٞؽيؿ/٩ةات ّؿؼ ز٦ةف ٦٪ىٮب، أم/ كٝذة ٤ٝيال، كْيٮز أف ٩ٕؿب٫ ٩ةات ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ ك
 قؽت مكؽ ٦ٕٛٮيل دْ٪ٮف يف دم٢ ٩ىت. "إف بلثذ٥ إال ٤ٝيال"كمج٤ح  ،"بلثذ٥"ػ٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ث٤ٝيال. كمج

رتاض ٦ةوجْ االستداله:    -ك٬ٮ إف اجلةٚيح-هل وؽر اللُكـ  أف ا٢ٕٛ٣ )دْ٪ٮف( ٤ٜٔ ٨ٔ ا٢٧ٕ٣ ٣ْٛة ال دمال أل
 ك٧٬ة دم٢ مج٤ح )إف بلثذ٥ إال ٤ٝيال(.  ،ثح٪٫ كبىنٍيى ٧ٕ٦ٮحل٫
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ػة(  كاآليػحي ال١ؿي٧ػحي ال يذػأَتَّ ٚي٭ػة  ٤ٚٮٍ  ا ٝىةا٧ًن يٍؽن ٪ى٪ٍخي زى ّى ة( ٤ٞ٣خ/ ) ظؾٚخى )٦ى
( ىلع )بلثذ٥ٍ(؛ إٍذ  ٍٍ )دْ٪ٮفى ٜى ػ ك٬ٮ )إٍف( ػ ل٥ يتك٤َّ ِّ٤ ٕى ٟى لٮ ظؾٚخى امل ، أل٩َّ ٟى ذل
 ًٓ ٙه ملة ٬ػٮى اكملض٧ػ ، ك٫َّ٤ٕ٣ خمة٣ ٥ى ٬ؾا ا٣ٞةا٢ي ا ٔز / كدْ٪ٮفى بلثذ٥ٍ. ١٬ؾى ال يٞةؿي

ًم ذ٠ؿقي، كد٧سيػ٢ي اجلعػٮينيى  ٤ٔي٫ً  طي اذلَّ ًٜ ٬ؾا الرشَّ ىطي يف اتل٤ٕي يٍنرتى ٨٦ ن٫َّ٩ ال ي
. ٟى ًٜ ثةآليًح ال١ؿي٧ًح كمج٭٭ة ين٭ؽي ذلل  ل٤ذ٤ٕي

يٍػؽه ٝىػةا٥ًه  ٪ى٪ٍػخي الى زى ّى ( اجلَّةٚيح، حنٮ/) ٓى ثٕؽقي )الى ٜي ا٢ٕٛ٣ي إذىا كٝ َّ٤ ٕى ٟى حي كًلؾل
ـي االثذػؽاًء، حنػ ك(  أٍك الى ٧ٍؿه الى خى ـي ا٣ٞكػ٥ً، حنػٮ/ كى ( أٍك ال يٍػؽه ٝىػةا٥ًه ـى ى ٪ى٪ٍػخي ل ّى ٮ/ )

ػةت ٞى ٬ة أظػؽه ٦ػ٨ اجلعػٮينًي ٦ػ٨ امل٤ِّٕ ( كلػ٥ٍ يٕػؽَّ يٍؽه ٨َّ زى ٮ٦ى ٞي ى ٧ٍ٤ًخي حلى ٔى ، أك (1))
ـي،   وهل وٮر ز ث/ االقذٛ٭ة

  .) ثيٮؾى
ى
٥ٍ أ ٭ي حُّ

ى
٧ٍ٤ًخي ن ٔى ، حنٮ/ ) ـو  أٍف يسٮفى أظؽي املٕٛٮ٣نًي اق٥ى اقذٛ٭ة

 /أفٍ  اثلٌة٩لح  .) ثيٮؾى
ى
ً٭٥ٍ أ حِّ

ى
ـي ن ٗيالى ٧ٍ٤ًخي  ٔى ، حنٮ/ ) ـو  يسٮفى مٌةٚنة إىل اق٥ً اقذٛ٭ة

 /ـٍ  اثلٌةثلـح
ى
ؾى أ ٪ٍػػؽى ًٔ يٍػؽه  زى

ى
٧ٍ٤ًػػخي أ ٔى ، حنػٮ/ ) ـً أٍف دػؽػ٢ى ٤ٔيػػ٫ً أداةي االقػذٛ٭ة

ك (. ٧ٍؿه ـٍ خى
ى
يٍؽه ٝىةا٥ًه أ ٢ٍ زى ٧ٍ٤ًخي ٬ى ٔى ( ك ( كى ٧ٍؿه  خى

 
 

 

 

ٝػٮـ/ ٦ػ٪٭٥  -٦ٓ ثٞةء ا٢ٕٛ٣ ىلع ٦ٕ٪ةق  -إىل أف الـ ا٣ٞك٥ ٤ٕ٦ٞح ل٢ٕٛ٤ ٨ٔ ا٢٧ٕ٣ يف ٣ِٛ اجل٤٧ح  ٝؽ ذ٬ت (1)
٥٤ النجذ٧ؿم، كدج٫ٕ اجلة٥ّ، كاث٪٫، كاث٨ ٬نةـ األ٩ىةرم يف أ٤ٗت ٠ذجػ٫، ك٦س٤ػٮا ذللػٟ ثٞػٮهل دٕػةىل/  اأٔل

ؽٍ } ٞى ٣ى ٮا كى ٧٤ًي ٨ً  ٔى ى٧ى اقي  ل ى ة اٍمرتى ي  ٦ى ةً  يًف  هلى الى  ٨٦ًٍ  اآٍلًػؿى  .{ؽو ػى
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ـــ٨َّلل ُت٭َ  َّ ــــْؿَٚةٍن َو  ِٔ ٤ِْٕـــ٥ِ  ِ  ٧َــــ٫ْ ٣
 

٦َــــــ٫ْ  (214) ِؽيَــــــٌح لِٮَاِظــــــٍؽ ُم٤َْ َ ْٕ  َت
ا(    يٍؽن ٧ٍ٤ًخي زى ٔى ، ٠ٞٮلٟ/ )  دٕؽٍت إىل ٦ٕٛٮؿو كاظؽو

إذىا اك٩ٍخ )٥٤ٔ( ث٧ٕىن ٔؿىؼى
، ك٦٪٫ي ٝٮهلي دٕػةىل/  ]  (1)﴾ائ  ائ ى ى ې ې ې ې﴿أم/ ٔؿٚذ٫ي

 .[>;اجلع٢/ 
( ث٧ٕىن ادَّ٭٥ دٕؽٍت إىل ٦ٕٛٮؿو  َّ٨ ّى ٟى إذىا اك٩ٍخ ) ٪ى٪ٍػخي كًلؾل ّى ( / ٟى ، ٠ٞٮل كاظؽو

، ك٦٪ػ٫ي ٝػٮهلي دٕػةىل/  ا( أم/ ادَّ٭٧ٍذيػ٫ي يٍؽن ً٪ػنيو ڭ  ڭ      ڭ    ڭ  ﴿زى ْى أم/  [68]اتل١ػٮيؿ/  (2)﴾ ثً
. ذَّ٭٥و  ث٧ًي
 

 

 

 

)كاهلل(/ الٮاك/ ظؿؼ اقتب٪ةؼ، كاهلل/ ٣ِٛ اجلال٣ح ٦جذؽأ مؿٚٮع. )أػؿصس٥(/ ٕٚػ٢ ٦ػةض، كًلػ٥/  اإلعـزاب:  (1)
دٞؽيؿق/ ٬ٮ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف دم٢ رٚٓ ػػرب،  اٮؿ ث٫، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازن ٧ًري يف دم٢ ٩ىت ٦ٕٛ

ف ثة٣ٕٛػ٢ أػػؿصس٥، كبُػٮف/ مٌػةؼ. كاجل٤٧ح االق٧يح اقتب٪ةٚيح. )٨٦ ثُػٮف(/ صػةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕٞػة
)أ٦٭ةدس٥(/ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر، ك٬ٮ مٌةؼ، كًل٥/ ٧ًري يف دم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫. )ال د٧٤ٕٮف(/ ال/ ظؿؼ 
٩يف، د٧٤ٕٮف/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ثثجٮت اجلٮف، كالٮاك/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ػح ا٤ٕٛ٣يػح يف دمػ٢ 

 ٩ىت ظةؿ. )محبة(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب.
 . اقذ٧ٕةؿ ا٢ٕٛ٣ "٥٤ٔ" ث٧ٕىن "ٔؿؼ"، كدٕؽيذ٫ إىل ٦ٕٛٮؿ كاظؽستداله: وجْ اال 

ِّْ "ثْ٪ني"/ منذٜ ٨٦  (2) كٝػؿئ أيٌػة/ . ٚي٧ة يػأيت ثػ٫ ٦ػ٨ الػٮيح٣حف ٦ذ٭٧ة  ملسو هيلع هللا ىلص٭٧ح/ كاملٕىن أ٫٩ اتلُّ يه ح ك٪ٌ ا٣
 ال يجؼػ٢ ملسو هيلع هللا ىلص كاملػؿاد أ٩ػ٫ ، أم/ خبيػ٢،"ٚ٭ٮ ً٪ني ةً٪   -رضب يرضب ىلع كزف  –٨ً ي٨ٌ ٨٦ "ٌ٪ني( ث)

 ٧٬ة ٝؿاءدةف قجٕيذةف.ك ال يٞرص يف اتلج٤يٖ كاتل٤ٕي٥.أم  ،ثةلٮيح
)ك٦ة(/ الٮاك/ كاك احلةؿ ظؿؼ. ٦ة/ ظؿؼ ٩يف اعم٤ح ٢٧ٔ ٣حف. )٬ٮ(/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ اق٥ ٦ػة. )ىلع اإلعـزاب:    

٦ػة ا٣٘يت(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثْ٪ني. )ثٌ٪ني(/ ابلةء/ ظؿؼ صؿ زااؽ ل٤ذٮًليػؽ، )ّ٪ػني أك ًػ٪ني(/ ػػرب 
ـااؽ، كاجل٤٧ح االق٧يح يف دمػ٢  ٦٪ىٮب ثة٣ٛذعح املٞؽرة ىلع آػؿق ٨٦ ّ٭ٮر٬ة امذ٘ةؿ املع٢ حبؿًلح ظؿؼ اجلؿ ال

 ٩ىت ظةؿ. 
 ا. كاظؽن  ث٧ٕىن اد٭٥ ٚذ٪ىت ظيجبؾ ٦ٕٛٮالن  أف ٨ّ دأيتوجْ االستداله:  
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ــــة ٧َِ٤ َٕ ِ ـــة ٣ ـــ٥ِ ٦َ ـــة ا٩ْ ْؤيَ ى الؿ 
َ
ِـــؿَأ  َول

 
ــذٍََل  (215) ــ٢ُ اْ  ــ٨ْ َقْج ــٮ٣نَْيِ ٦ِ ُٕ ْٛ ـــَِت ٦َ ة٣ ََ 

ل( ظي  
ى
ـً - (1)٧ًٍ٤يَّػحن إذىا اك٩ٍخ )رىأ ؤية يف امل٪ة دٕؽٍت إىل املٕٛٮ٣نًي ٧٠ة  -أم/ ل٤ؿُّ

ؤيىػة  ل الؿُّ
ى
أ لًػؿى ا أمػةرى ثٞػٮهًل/ )كى ، كإىل ٬ؾى ( املؾ٠ٮرةي ٨٦ ٝج٢ي ٥٤ًى ٔى ل إحلً٭٧ة ) دذٕؽى

( املذٕؽيػًح إىل )ا٥ًٍ٩( أم/ انكٍت ٣ػ ٥٤ًى ٔى يًكػتى ٣ػػ) ة ن ؤية ٦ى ل( ا٣َّيًت مىؽر٬ة الؿُّ
ى
رىأ

ى  ٓي مىػؽرنا ٣٘ػرًي ازجنًي؛ ٕٚربَّ ؤيىػة( كإٍف اك٩ػٍخ دٞػ ؛ ألفَّ )الؿُّ ٨ٔ احل٧٤يًح ث٧ة ذ٠ؿى
ل( احل٧٤يًح، ٚةملن٭ٮري ٠ٮ٩٭ة مىؽرنا هلة

ى
ل( احل٧٤يػًح (2))رىأ

ى
، ك٦سةؿي اقذ٧ٕةًؿ )رىأ

( [:7]يٮقػػٙ/  (3)﴾ۈٴۇ  ۋۋ﴿٦ذٕؽيػػحن إىل ازجػػنًي ٝػػٮهلي دٕػػةىل/  ، ٚػػػ)احلةءي
ا( مج٤حه يف ، ك)أٔرصي مخؿن ؿه ٟى  ٦ٕٛٮؿه أكَّ ًٓ املٕٛٮًؿ اثلَّةين، كًلؾل  ٝٮهل/ مًٮ

131- ، ٌٜ ـــ ْ٤ ََ ُِٝي، َو ـــَ رَّلل ـــجٍَل يُ ـــٮ َظ ثُ
َ
 أ

 

ـــــةاَل   ـَ ز
َ
ـــــًح أ ـــــ٧ٌةٌر، َوآو٩َِــ ـــ َٔ  َو

 

 

 ٥ى ٤ىػك٬ػٮ مىػؽر ظى  -ٔ٪ٜ  ثٮزاف ٢ٛٝ أك -نكجح إىل احل٥٤  -)ظ٧٤يح( ٬ٮ ث٥ٌ احلةء كق١ٮف الالـ أك ٧ً٭ة  (1)
 ٍ . كدٕؽت رأل احل٧٤يح إىل ٦ٕٛٮ٣ني تنبي٭ة هلة ثػؿأل ا٧٤ٕ٣يػح؛ ةإذا رأل يف ٦٪ة٫٦ محبن  /-٦س٢ ٝذ٢ يٞذ٢- ٥ي ٤ي حيى

 ألف احل٧٤يح يه إدراؾ ثةحلف ابلة٨َ ٚي٫ اك٥٤ٕ٣. 
رأيخ  ةمٟ، كدٞٮؿ/املن٭ٮر ٔ٪ؽ ٧٤ٔةء ال٤٘ح أ٩ٟ دٞٮؿ/ رأيخ رؤية وةحلح، إذا ٠٪خ دؿيؽ أ٩ٟ رأيخ يف ٦٪ (2)

رؤيح. إذا ٠٪خ دؿيؽ أ٩ٟ أثرصت ثٕي٪ٟ يف ظةؿ يْٞذٟ، كبٕي أ٢٬ ال٤٘ح يٮصجٮف ذلٟ، كال ْيزيكف 
كأ٩خ دؿيؽ ٦ٕىن أثرصت يف ظةؿ احلْٞح  -ثةأل٣ٙ  -ػال٫ٚ، كبٌٕ٭٥ ْيزي أف دٞٮؿ/ رأيخ رؤية 

 كيكتن٭ؽكف ىلع وعح ذلٟ ثٞٮؿ الؿايع/
ؤيَــــــة َو٬َــــــٌل ُٚــــــــ  َ اُدهُ ١ََٚــــــرٌبَ ل٤ِؿ 

 
ـــــة ثََ ث٤ُِــــــ٫ ةَؿ ٤ًَْٝجـــــــَوبٌَنــــــ   َقَن مَجـ 

ٔٮا ٠رثد٫، ث٢ ال١سري امل   ن٭ٮر املذٕةرؼ ٬ٮ ك٦ٓ أ٩٭٥ صٮزكا ذلٟ، كاقذؽلٮا لىعذ٫، ٣حف يف م١٪ذ٭٥ أف يؽَّ
 ؛ كهلؾا اكف ٝٮؿ اجلة٥ّ/ )كلؿأل الؿؤية( إمةرة إىل رأل احل٧٤يح.٦ة ذ٠ؿ٩ةق أكالن 

ؼ دٮًليؽ ك٩ىت، كظؿؾ ثةل١رس ألص٢ يةء املذلك٥، كيةء املذلك٥/ ٧ًري يف دمػ٢ ٩ىػت )إين(/إف/ ظؿ اإلعـزاب:  (3)
اق٥ إف. )أراين(/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ثةل٧ٌح املٞؽرة ىلع األ٣ٙ ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة اتلٕػؾر، كا٣ٛةٔػ٢ ًػ٧ري 

مٌػةرع  مكترت كصٮبة دٞؽيؿق/ أ٩ة كاجلٮف ل٤ٮٝةيح، كاحلةء/ ٧ًري يف دم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ أكؿ. )أٔرص(/ ٢ٕٚ
مؿٚٮع، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮبة دٞؽيؿق/ أ٩ة، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف دم٢ ٩ىت ٦ٕٛػٮؿ ثػ٫ زػةف. )مخػؿا(/ 

 ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب.
 أو٤٭٧ة املجذؽأ كاخلرب.  ،أف رأل ظ٧٤يح دٕؽت إىل ٦ٕٛٮ٣نيوجْ االستداله:  
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ـــــة ـــــٌي إَِذا ٦َ ـــــِت، َظ َٞ ـــــ٥ْ ُرَِْع َرا٬ُ
َ
 أ

 

ـَااَل   ِـــ
ْ

َُم اَ ـَ َـــ
ْ

 َِتَـــةَا ال٤ٌْلـــ٢ُ واَ
 

ـــــــؿِي لـِــــــِٮْردٍ  ٩َـــــــة َقذٌلِي َيْ
َ
 إَِذا أ

 

 (1) آٍُم، ٤ََٚــــــ٥ْ يـُـــْؽرِْ) ثـــــَِ اَل إىَِل  
 

يًت( ٬ٮ املٕٛٮؿي اثلَّةيًن.  ٞى ، ك)رٍذ ٥ٍ(/ املٕٛٮؿي األكؿي رىا٬ي
ى
 ٚةهلةءي كاملي٥ي يف )أ

 

 

 

 ٮ٫٦ كيج١ي٭٥، كأكهلة ٝٮهل/٬ؾق األثيةت ٧ٕ٣ؿك ث٨ أمحؿ ابلة٬ٌل، ٨٦ ٝىيؽة هل ي٪ؽب ٚي٭ة ٝ - 131 (1)
ْن دُ 

َ
ـــــــــةَ) إاٌِل أ ـــــــــْخ  َعْلَ٪ ثَ

َ
ـــــــــةأ  ٤ٌِع

 
ـــــــةال  ــــــــ٧َة اْظذَِل ـــــــة ثِِ٭ ـــــــةاَل ث٧َِ  َوحَتَْذ

ِ٘لٍر   لَ٪ة  ُمْكـــــــــَذ َٕ ٌ ُ٭٧َـــــــــة  ُقـــــــــ
َ
 ٠َأ

 
ــــــــةال  َٞ ِ ـــــــة  ز ـــــــةً ثِِ٭٧َ ة٣ِٕ ََ َّلِل  ـــــــَؿ  يُ

ــــــــؿِي  ــــــــةُء َيْ ــــــــة، َٚةمل  َويِه َػَؿَزا٧َ٬ُ
 

 الِػَ لَُ٭٧َـــــــــة، َويَجَْكـــــــــ٢   ا ِْكـــــــــَ   
ـــــــــٌي   ـــــــــنْيِ َم ـــــــــنِي  يِف ََع٦َ  ىلَعَ َظٌل

 
ـــــــةال  ََ َ ُ ُ٭ــــــــ٧َة َو َِ ـــــــْؽ َعـــــــىٌن  َٞ  َع

َٟ َقـــــــْ٭ٮاً   تِلــــــــ
ْ
ـــــــُح يَل٤َْـــــــٍح دَأ يٌ

َ
 َٚأ

 
ــــــلِ٭٥ْ َػَلــــــةال  ــــــَؿى عِ ــــــجَِط اَل دَ  َعُذْى

ؽاء كابليخ األكؿ ٨٦ زالزح األثيةت ا٣يت ركا٬ة النةرح ٝؽ اقتن٭ؽ ث٫ قحجٮي٫ يف ثةب ا٣رتػػي٥ يف ٗػري اجلػ  
ؿاب.  ل٤رضكرة، كقذٕؿؼ كص٫ ذلٟ ٚي٧ة يٌل يف اإٔل

)د٤عة( ٨٦ ٝٮهل٥ "أ٣ط الكعةب" إذا داـ ٦ُؿق، يؿيؽ أف دؽك٦ة ىلع ابلاكء. )قٕي٪ة مكذ٘ير( قػٕي٪ة/ ٦سػىن المغة:  
كيه ا٣ٞؿبح دُٞٓ ٨٦ ٩ىٛ٭ة حلججؾ ٚي٭ة، كرب٧ة اختؾت دلٮان يكػذىق ث٭ػة،  -ثٮزف ٢ٛٝ  -قٕني، ك٬ٮ دى٘ري ق٨ٕ 

كذ٘ير/ َة٣ت ا٣٘ير ك٬ٮ املُؿ. )ىلع ظيني( ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "د٤عة"، يٞٮؿ/ ا٦ذ٪ٕخ ٔي٪ػةؾ ٔػ٨ لك يشء إال كامل
٧ةر، كأزةال( أٔالـ رصػةؿ. )جتػة   أف يؽكـ ثسةؤ٧٬ة ىلع ظيني. )كيه( ًٕٙ أك اننٜ. )أثٮ ظجل، ك٤َٜ، ٔك

ـاال( ٠٪ةيذةف ٨ٔ ا٣ْ٭ٮر، كبيةف ٦ة اكف ٦ج٭٧ة ٨٦ أمؿ  ٬ؤالء. )آؿ( ٬ٮ الرساب ك٦ة دؿاق كقػٍ ال٤ي٢ كاخنـؿ اخن
ريق. )آك٩ح( مجػٓ أكاف، ٦سػ٢  -٠ذةب  -ثـ٩ح  -اجل٭ةر ٠أ٫٩ ٦ةء ك٣حف ث٧ةء. )ثالال(  ٦ة دج٢ ث٫ ظ٤ٟٞ ٨٦ املةء ٗك

ز٦ةف كأز٦٪ح كماكف كأم١٪ح، كاألكاف كالـ٦ةف ث٧ٕىن كاظؽ. )رٚٞيت( ث٥ٌ الؿاء أك ٠رس٬ة مجػٓ رٚيػٜ. )لػٮرد( 
 اء إديةف املةء.ثسرس الٮاك كق١ٮف الؿ

الـ ٦ُٕٮٚةت ىلع اإلعـزاب:    ٧ةر( كقةاؿ األ )أثٮ ظجل( ٦جذؽأ، كمج٤ح. )يؤرٝين( يف دم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ. )ٔك
"أثٮ ظجل"، كٝؽ رػ٥ "أزةؿ" يف ٗري اجلؽاء رضكرة، كأو٫٤ أزة٣ح كل٥ يسذٙ ثرتػي٫٧ حبؾؼ آػؿق، ث٢ صٕػ٢ 

٫٤ ىلع ٦ة اكف ٤ٔي٫، ٚ٭ٮ مؿٚٮع ث٧ٌح ّة٬ؿة ىلع احلؿؼ إٔؿاث٫ ىلع احلؿؼ املعؾكؼ، كأثىق احلؿؼ اذلم ٝج
املعؾكؼ ل٤رتػي٥. )أرا٥٬( أرل/ ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبةن دٞؽيؿق/ أ٩ة، كال٧ٌري املذى٢ 

 ابلةرز ٦ٕٛٮؿ أكؿ. )رٚٞيت( رٚٞح/ ٦ٕٛٮؿ زةف ٣ػ"أرل"، كرٚٞح مٌةؼ كيةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫.
ا٥٬ رٚٞيت( ظير أ٢٧ٔ "أرل" يف ٦ٕٛٮ٣ني أظؽ٧٬ة ال٧ٌري ابلةرز املذى٢ ث٫، كاثلةين ٝٮهل ٝٮهل )أرالظاِد فيْ:  

"رٚٞيت" كرأل ث٧ٕىن ظ٥٤/ أم رأل يف ٦٪ة٫٦، كٝؽ أصؿيخ دلؿل )٥٤ٔ(، كإ٧٩ة ٤٧ٔخ ٦س٢ ٤٧ٔ٭ة ألف ثح٪٭٧ة 
 ف الؿؤية إدراؾ ثةحلف ابلة٨َ، ٚزلا أصؿيخ دلؿاق. تنةث٭ة؛ أل
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ـــــ٢ِ  ـــــ  َديِلْ ِ ـــــة ث ـْ ٬َُ٪ ــــ  َوال ُِتِ
 

ـــــٮ٣َ  (216) ُٕ ْٛ ـــــٮَط ٦َ ُٞ ـــــٮُمِ ُق ُٕ ْٛ ْو ٦َ
َ
 ني أ

ا ابلةًب   ة؛ إاًلَّ إذىا دؿَّ دحلػ٢ه املٕٛٮ٣نًي، كال قٞٮطي ال ْيٮزي يف ٬ؾى  قػٞٮطي أظػؽ٧٬ى
ة ( ٚذٞػٮؿ/  ا ٝىةا٧ًن يٍؽن ٪ى٪ٍخى زى ّى  ٢ٍ ؛ ٧ٚسةؿي ظؾًؼ املٕٛٮ٣نًي لرلال٣ًح أٍف يٞةؿ/ )٬ى ٟى ىلعى ذل
ة،  ة ٤ٔي٭٧ى ة ٝج٤٭٧ى ة(  ٚعؾٚخى املٕٛٮ٣نًي دلال٣ًح ٦ى ا ٝىةا٧ًن يٍؽن ٪ى٪ٍخي زى ّى (، اتلٞؽيؿ/ ) )ّ٪٪خي

 ك٦٪٫ي ٝٮهلي/
يَّلل ٠ِ  -132

َ
ِــــأ ــــٌ٪حٍ ث ــــِح ُق يٌ

َ
ْم ثِأ

َ
ــــةٍب أ  َذ

 

ٌ َوحَتِْكــُت؟   (1)دَــَؿى ُظــٌجُ٭٥ْ ََعًرا َقَ
 

 ) َّ رنا يلعى ( ٚعؾؼى املٕٛٮ٣نًي ػ ك٧٬ة/ )ظج٭٥ٍ(، ك)اعى أم/ )كحتكتي ظج٭٥ٍ اعرنا يلعَّ
ة. ة ٤ٔي٭٧ى ة ٝج٤٭٧ى  ػ دلال٣ًح ٦ى

 

 ، كأكهلة ٝٮهل/ملسو هيلع هللا ىلص األقؽم، ٨٦ ٝىيؽة ٬ةم٧يح ي٧ؽح ٚي٭ة آؿ الؿقٮؿخ ث٨ زيؽ ابليخ ل٧١٤ي - 132 (1)
ــــَؿُب  َْ ِؿْ ــــُخ َو٦َــــة َمــــْٮٝةً إىَِل اذِــــلِي أَ ََ 

 
ـــــُت؟  َٕ ، َوُذو الٌنـــــْلِت ي٤َْ ِٕجـــــةً ٦ِـــــيَّلل  َواَل ٣َ

ُِمٍ  
َْ ـــــ٥ُ ٦َـــــ ــــــِي َداٌر َواَل َرْق ـــــ٥ْ  ي٤ُِْ٭ َ  َول

 
ـــــــُت   ٌٌ َ ُِ ـــــــةٌن  ـــــــي َ َ٪ ٌؿْ  َُ ــــــ٥ْ َقَذ َ  َول

ذٞةد، ٦س٢ أف دٞػٮؿ/ رأل أثػٮ ظ٪يٛػح ظػ٢ ٠ػؾا، كي٧سػ٨ أف  م)دؿل ظج٭٥( رأل ٬٭٪ة ٨٦ الؿأالمغـة:     ث٧ٕىن األ
دسٮف رأل ا٧٤ٕ٣يح بيشء ٨٦ اتللكٙ. )اعرا( ا٣ٕةر/ لك ػى٤ح ي٤عٟٞ بكػبج٭ة ٔيػت ك٦ؾ٦ػح، كدٞػٮؿ/ ٔريدػ٫ 

 يح الك٧ٮأؿ ٝٮهل، كٚي٫ دال٣ح ٗري ٝةَٕح/٠ؾا، كال د٢ٞ/ ٔريد٫ ثسؾا، ٚ٭ٮ يذٕؽل إىل املٕٛٮ٣ني ث٪ٛك٫ كيف ال٦
ـــــــُؽ٩َة ِؽي َٔ ـــــــ٢ٌ  ـــــــة ٤َِٝل ٌ٩

َ
ــــــــُؿ٩َة ا لَّلل َٕ  ُت

 
ــــــ٢ُ      ــــــؿاَم ٤َِٝل ــــــة/ إٌِن ا١ِْ٣ ــــــُخ لَ٭ ْ٤ ُٞ  َع

 . )كحتكت( أم د٨ْ، ٨٦ احلكجةف.ك٨٦ ٤ٞ٩ح ال٤٘ح ٨٦ أصةز أف دٞٮؿ/ ٔريد٫ ثسؾا، كل١٪٫ ٤ٝي٢  
ر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "دؿل" اآليت، كأم مٌةؼ. ك) ٠ذػةب( مٌػةؼ إحلػ٫. )أـ( اعَٛػح. )ثأم( صةر كدلؿكاإلعزاب:  

ك)قػ٪ح( مٌػةؼ إحلػ٫. )دػؿل( ٕٚػ٢  )ثأيح( صةر كدلؿكر ٦ُٕٮؼ ىلع اجلةر كاملضؿكر األكؿ، كأيح مٌػةؼ.
مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبةن دٞؽيؿق/ أ٩خ. )ظج٭٥( ظت/ ٦ٕٛٮؿ أكؿ ٣ػػ"دؿل"، كظػت مٌػةؼ 

أـ ص٤ٕذ٭ػة ٧٤ٔيػح، كْيػٮز ىلع إحل٫. )اعرا( ٦ٕٛٮؿ زةف ٣ػ"دؿل"، قٮاء أص٤ٕخ رأل أذٞةديػح ك٥٬/ مٌةؼ 
األكؿ ص٫٤ٕ ظةال. )يلع( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"اعر"، أك ث٧عؾكؼ وٛح هل. )كحتكت( الػٮاك اعَٛػح، حتكػت/ 

ة الػلُكـ الكػةثٜ، ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبةن دٞؽيؿق/ أ٩خ، ك٦ٕٛٮالق دمؾكٚةف يػؽؿ ٤ٔي٭٧ػ
 )كحتكت ظج٭٥ اعرا يلع(. اوٞؽيؿ/ك
ػؿاب، الظاِد فيـْ:    ػع٪ةق يف اإٔل ٝٮهل )كحتكت( ظير ظؾؼ املٕٛٮ٣ني دلال٣ح قةثٜ اللُكـ ٤ٔي٭٧ة ٧٠ػة أًك

 كبح٪٫ النةرح.
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ا  ػؽن ظى
ى
٪ى٪ٍػخى أ ّى ػ٢ٍ  / )٬ى ة لرلال٣ًح أٍف يٞػةؿى ػة ( ٚذٞػٮؿ/ ك٦سةؿي ظؾًؼ أظؽ٧٬ى ٝىةا٧ًن

ة؛ ٚذعؾؼ اثلَّةيًن لرلال٣ًح ٤ٔي٫ً، ك٦٪٫ي ٝٮهلي/ ا ٝةا٧ن ا( أم/ ّ٪٪خي زيؽن  )ّ٪٪خي زيؽن
ــِخ  -133 ْ٣ ـَ ــْؽ ٩َ َٞ َهُ -َو٣َ ـْ ــ ــيَّلل َ  ُْ ــَ  َت َٚ- 

 

ـــ١ْ٧َُؿمِ   ـــ٧َُعِتّ ا٣ ــِح ا٣ َ٣ِ َْ ــيَّلل ث٧َِ ٦ِ(1) 
 

رٍيىقي( ٬ٮ  ة( ٚػ)دى ٕن اًٝ رٍيىقي كى ينِّ دى ْي ة( ٬ػٮ املٕٛػٮؿي أم/ )ٚىالى تى ٕن اًٝ ، ك)كى املٕٛٮؿي األكؿي
 اثلَّةيًن.

 . عيطي ٨٦ ٦ؾا٬ًت اجلَّعٮينيى ٙي ٬ٮ الىَّ ًم ذ٠ؿقي املى٪ ا اذلَّ  ك٬ؾى
ة؛ ٚال ة، كال يف أظؽ٧٬ى / ال ٚي٭٧ى ـٍ دٞٮؿ/  ٚإٍف ل٥ٍ يؽؿَّ دحل٢ه ىلع احلؾًؼ ل٥ٍ ْي

٪ى٪ٍخى  ّى ة( دؿيؽ ) ا(، كال )ّ٪٪خي ٝةا٧ن (، كال )ّ٪٪خي زيؽن ا )ّ٪٪خي يٍؽن ة( زى  .ٝىةا٧ًن
 

 

 

 ٬ؾا ابليخ ٣ٕ٪رتة ث٨ مؽاد ا٣ٕبيس، ٨٦ ٤ٕ٦ٞذ٫ املن٭ٮرة ا٣يت ٤ُ٦ٕ٭ة/ - 577 (1)
َؿا َٕ ــــــ ــــــَّتٌَدِم؟٬َــــــ٢ْ َ َدَر الن  ــــــ٨ْ ٦ُ  ء ٦ِ

 
٥ِ؟  ـــــَؽ دـَـــــَٮ٬  ْٕ اَر َ  ٌِ ْٚـــــَخ ا َؿ َٔ ْم ٬َـــــ٢ْ 

َ
 أ

إذا أو٤عذ٫،  )اغدر( دؿؾ. )٦رتدـ( ثـ٩ح اق٥ املٕٛٮؿ ك٬ٮ يف األو٢ اق٥ ماكف ٨٦ ٝٮلٟ/ رد٦خ اليشء،المغة:   
 ك٬ٮ وٮت ػيف دؿص٫ٕ ثح٪ٟ كبني ٩ٛكٟ، يؿيؽ ٢٬ أثىق النٕؿاء ٦ٕىن إال -ثةجلٮف-كيؿكل. )٦رت٥٩( 

( اق٥ ٦ٕٛٮؿ ٨٦ أظت، ك٬ٮ ا٣ٞيةس، ٌت عى صؽيؽ  )ال٧ي  ءبيش ءقجٞٮؾ إحل٫ ! ك٢٬ يذ٭يأ لٟ أك ٣٘ريؾ أف ديج
كل١٪٫ ٤ٝي٢ يف االقذ٧ٕةؿ، كاألكرث أف يٞةؿ يف اق٥ املٕٛٮؿ/ دمجٮب، أك ظجيت، ٦ٓ أ٩٭٥ ٬ضؿكا ا٢ٕٛ٣ 

 يؽ ٚي٫.اثلالث، كيف اق٥ ا٣ٛة٢ٔ ٝةلٮا/ دمت، ٨٦ ا٢ٕٛ٣ املكذ٢٧ٕ اذلم ٬ٮ املـ
 .امل١ؿـ، ٚال دْين ٗري ذلٟ ظةوالن  أ٩خ ٔ٪ؽم ث٧زن٣ح املعتالـىعٍ::  
)ك٣ٞؽ( الٮاك ل٤ٞك٥، كالالـ ل٤ذأكيؽ، كٝؽ/ ظؿؼ حتٞيٜ. )٩ـ٣خ( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. )ٚال( ٩ة٬يح. )دْين( ٢ٕٚ اإلعزاب:  

ري م ٧ري ا٣٘ةات مٌةرع دلـكـ حبؾؼ اجلٮف، كيةء املؼةَجح ٚة٢ٔ. )ٗريق( ٗري/ ٦ٕٛٮؿ أكؿ تلْين، ٗك ٌةؼ ًك
مٌةؼ إحل٫، كاملٕٛٮؿ اثلةين دمؾكؼ. )٦ين( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل ٩ـ٣خ. )ث٧زن٣ح( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ أيٌة 

 ثزن٣خ، ك٦زن٣ح مٌةؼ. ك)املعت( مٌةؼ إحل٫. )امل١ؿـ( ٩ٕخ ل٧٤عت.
 ؽ مج٭ؿة اجلعةة.، كذلٟ صةاـ ٔ٪اظير ظؾؼ املٕٛٮؿ اثلةين اػذىةرن  ٝٮهل )ٚال دْين ٗريق(الظاِد فيْ:  
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ٮُُم( إِْن َوِن  ُٞ ـــ٢ْ )دَـــــ َٕ ٨  اْص ُْ  َوَ ـــَذ
 

ـــ٢ِ  (217) ِى َٛ ـــ٥ْ َقْ٪ــــ ــ٫ِ َو٣َ ِ َ٭٧ًة ث
ْٛ ـــ  ُمْكَذ

ـــ٢ْ   ْو َع٧َ
َ
ـــؿٍْم أ َْ ْو ٠َ

َ
ـــؿٍْم أ َّ  ِ ـْ ـــ َ٘ ِ  ث

 
ــــ٢ْ  (218) ــــ٤َْخ حُيْذ٧ََ ِْٕي ذِي ََٚى ــــَج ِ  َوإِْن ث

ٮؿي ا٣ٞٮؿي مأ٫٩ي إذىا كٍٕٝخ ثٕؽقي مج٤حه أٍف حتي   ٞي (، ك)تى ٜه ٤ً ُى ٍ٪ ك ٦ي ٧ٍؿه يٍؽه خى ىك، حنٮ )ٝىةؿى زى
ًٓ ٩ىتو ىلع املٕٛٮحلًح.  ثٕؽقي يف مًٮ

(  ٣س٨َّ اجل٤٧حى ٜه ٤ً ُى ٍ٪ يٍؽه ٦ي  زى
ة   كاخلربى ٦ٕٛٮ٣نًي، ٧٠ة د٪ىج٭٧ى

ى
؛ ٚي٪ىتي املجذؽأ كْيٮزي إصؿاؤقي دلؿىل ا٨ْ٣ِّ

.) َّ٨ ّى ( 
َٟ ٦ؾ٬جنِي/   واملن٭ٮُر أٌن ل٤ٕؿِب يف ذل

ًح ا٣ٕؿًب - أظؽ٧٬ة/ ػ٨ً  -ك٬ٮى ٦ؾ٬تي اع٦َّ َّْ ٍػؿىل ا٣ٞػٮؿي دلٍػؿل ا٣ ن٩َّػ٫ ال ْيي
ٙي -برشكطو  إال /  -ذ٠ؿ٬ة املى٪ِّ ، كيه ا٣َّيًت ذ٠ؿ٬ة اع٦حي اجلَّعٮينيى  أربٕحو

 /اٌْوُم  .  أٍف يسٮفى ا٢ٕٛ٣ي مٌةراعن

 / ــة (  اثلٌ ػػٮؿي ٞي ٕىػػ٢ٍ تى أٍف يسػػٮفى ل٧٤ؼةَػػًت؛ كإحل٭٧ػػة أمػػةرى ثٞػػٮهًل/ )اٍص
، ك٬ٮ ل٧٤ؼةًَت. )دٞ ٚإفَّ  ( مٌةرعه  ٮؿي

 /يًل  الرٌشُط اثلٌة٣ر ؛ كإحلػ٫ أمػةر ثٞػٮهل/ )إًٍف كى ـو أٍف يسٮفى مكػجٮٝنة ثةقػذٛ٭ة
ة ث٫ًً(.  ٧ن ٭ى ٍٛ ٍكذى  مي

 /ٓالرٌشُط الؿٌاث  ، ـً كا٢ًٕٛ٣ ػ ث٘رًي ّؿؼو ة ػ أم ثنيى االقذٛ٭ة ٢ى ثح٪٭٧ى ٍٛىى أٍف ال حي
، كال ٧ٕ٦ٮًؿ ا٢ًٕٛ٣، ٚإٍف ٚيًى٢ى  ؛ ك٬ػؾا ٬ػٮ املػؿاد  كال دلؿكرو َّ ثأظؽ٬ة ل٥ٍ يىرضي

 ... ٍؿؼو ّى رًي  ٘ى ًى٢ً ثً ٛى ٍ٪ ٥ٍ حى
ى ل  (.إىل آػؿقثٞٮهل/ )كى

٧ٍػؿن  ػٮؿي خى ٞي تى
ى
/ )أ ٟى كطي ٝٮل ة اصذ٧ٍٕخ ٚي٫ً الرشُّ ػة(، ٧ٕٚػؿن ٧ٚسةؿي ٦ى ٞن ٤ً ُى ٍ٪ ا/ ا ٦ي
ي  ، ك٦٪٫ي ٝٮهلي  زةفو

ة/ ٦ٕٛٮؿه ٞن ؿ، ك٦٪٤ُ  /٦ٕٛٮؿه أكَّ
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ـــَه الؿٌ  -134 ُ٤ ُٞ ـــٮُُم ا٣ ُٞ ـــَي َت ـــ٧َة٦َ  وَاِق
 

ٌم َٝةِقـــــ٥ٍ َوَٝةِقـــــ٧ة 
ُ
 (1)حَي٤٧ِْْـــــ٨َ أ

 

يٍؽه  ، حنٮ/ )ٝىةؿى زى (  ل٥ٍ ي٪ىػًت ا٣ٞػٮؿي  /٤ٍٚٮ اكفى ا٢ٕٛ٣ي ٗريى مٌةرعو ٜه ٤ً ُى ٍ٪ ك ٦ي ٧ٍؿه  خى
يٍػؽه  ػٮؿي زى ٞي ، حنػٮ/ )حى ا إٍف اكفى مٌػةراعن ث٘ػرًي دػةءو ك  /٦ٕٛٮ٣نًي ٔ٪ؽى ٬ؤالًء، كًلػؾى ٧ٍػؿه خى

( أٍك ل٥ٍ يس٨ٍ مكج ٜه ٤ً ُى ٍ٪ ٮؿي ٦ي ٞي ٩ٍخى تى
ى
، حنٮ/ )أ ـو ( أكٍ  /ٮٝنة ثةقذٛ٭ة ٜه ٤ًػ ُى ٍ٪ ك ٦ي ٧ٍػؿه ٜى  خى قػج

٩ٍػخى 
ى
أ
ى
، كال ٧ٕ٦ػٮؿو هلي، حنػٮ/ )أ  صةرو كدلػؿكرو

، كالى ـو ك٣س٨ٍ ٚيًى٢ى ث٘رًي ّؿؼو ثةقذٛ٭ة
ٮؿي  ٞي ػة( /تى ٞن ٤ً ُى ٍ٪ ا ٦ي يٍػؽن ٍٮؿي زى ٞي ؾى تى ٪ٍؽى ًٔ

ى
، حنٮ/ )أ ( ٚإٍف ٚيًى٢ى ثأظؽ٬ة ل٥ٍ يرضَّ ٜه ٤ً ُى ٍ٪ يٍؽه ٦ي ، زى

ة(، ك٦٪٫ي  ٞن ٤ً ُى ٍ٪ ٮؿي ٦ي ٞي ا تى ٧ٍؿن خى
ى
ة(، ك)أ ٞن ٤ً ُى ٍ٪ ا ٦ي يٍؽن ٮؿي زى ٞي اًر تى يًف ادلَّ

ى
 ٝٮهلي/ ك)أ

 

ابليخ هلؽثح ث٨ ػرشـ ا٣ٕؾرم، ٨٦ أرصٮزة ركا٬ة ٗري كاظؽ ٨٦ مح٤ػح النػٕؿ، ك٦ػ٪٭٥ اتلربيػـم يف  -578 (1)
 ك٣س٨ ركايح اتلربيـم ل٤جيخ املكتن٭ؽ ث٫ ىلع ٗري الٮص٫ اذلم يؾ٠ؿق اجلعةة، كركايذ٫/ ،رشح احل٧ةقح

ـــــــــَ َم احَلةز٦َِـــــــــة ُ٘ َراِ  َوا٣
َ
ـــــــــْؽ أ َٞ َ٣ 

 
  ِِ ـْ ــــــ ـــــــ ٩ُ ــــــَٮا٧َ٬ِةا٣ ــــــ٧ٌؿاً َق ًُ  ٌٰ ُِ ٧َ 

ثـٌــــــ٢َ الٌؿَواِقـــــــ٧َة  ـــــــٮُد  اذل  ُٞ  ٦َـــــــَي  َق
 

ــــــــــٮا٧َ٬ِة  َٕ ـــــــــَح انلَةِصلــــــــــَح ا٣  َواِ ٤ٌ
)ا٤ٞ٣ه( ثـ٩ح ٠ذت كرسر مجٓ ٤ٝٮص، كيه النةثح ا٣ٛذيح ٨٦ اإلثػ٢، كيه أكؿ ٦ػة يؿًلػت ٦ػ٨ إ٩ػةث المغة:   

ؿقي٥، ك٬ٮ رضب ٨٦ قري اإلث٢ الرسيٓ. )حي٨٤٧( اإلث٢ ػةوح. )الؿكاق٥( املرساعت يف قري٨٬، ٦أػٮذ ٨٦ ال
 يؿكل يف ماك٫٩/ )يؽ٩ني( ك٦ٕ٪ةق يٞؿب٨. )أـ ٝةق٥( يه ٠٪يح امؿأة، كيه أػخ زيةدة ث٨ زيؽ ا٣ٕؾرم.

 ٦ىت د٨ْ اجلٮؽ املرساعت يٞؿب٨ ٦ين ٨٦ أظت أف حي٤٧٪٫ إيل  الـىعٍ::  
 ا٣ْؿٚيح الـ٦ة٩يح، كاعم٫٤ "دٞٮؿ". )دٞػٮؿ( )٦ىت( اق٥ اقذٛ٭ةـ ٦جين ىلع الك١ٮف يف دم٢ ٩ىت ىلعاإلعـزاب:   

٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبةن دٞؽيؿق/ "أ٩خ". )ا٤ٞ٣ه( ٦ٕٛٮؿ ثػ٫ أكؿ تلٞػٮؿ. )الؿكاقػ٧ة( 
٩ٕخ ل٤ٞ٤ه. )حي٨٤٧( حي٢٧/ ٢ٕٚ مٌةرع، ك٩ٮف اإل٩ةث ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح يف دم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ زةف ٣ػ"دٞٮؿ". 

 مٌةؼ. ك)ٝةق٥( مٌةؼ إحل٫. )كٝةق٧ة( ٦ُٕٮؼ ىلع "أـ ٝةق٥".)أـ( ٦ٕٛٮؿ ث٫ حلع٨٤٧، كأـ 
ٝٮهل )دٞٮؿ ا٤ٞ٣ه حي٨٤٧( ظير أصؿل دٞػٮؿ دلػؿل دْػ٨، ٚ٪ىػت ثػ٫ ٦ٕٛػٮ٣ني األكؿ ٝػٮهل الظاِد فيْ:  

ؿاب؛ كذلٟ القتيٛةا٫ الرشكط، كيؿكيػ٫ ثٌٕػ٭٥ * ٦ػىت  )ا٤ٞ٣ه(. كاثلةين مج٤ح )حي٨٤٧( ٧٠ة ٝؿر٩ةق يف اإٔل
ؽ ٚي٫، كل١٪٫ دحل٢ ىلع أف )دٞٮؿ( ْيؿم دلؿل دْػ٨؛ أل٩ػ٫ إذا كردت ركايذػةف يف ثيػخ د٨ْ..إ٣غ * ٚال مة٬

كاظؽ، كصةءت لك٧ح يف إظؽل الؿكايتني ماكف لك٧ح يف الؿكايػح األػػؿل، دؿ ذلػٟ ىلع أف اللك٧ذػني ث٧ٕػىن 
كؽ املٕىن كاظؽ؛ إذ لٮ اػذ٤ٙ ٦ٕ٪ة٧٬ة ل٥ يكٖ لؿاك كال لنةٔؿ آػؿ أف يٌٓ إظؽا٧٬ة ماكف األػؿل؛ خلال يٛ

 اذلم ٝىؽ إحل٫ ٝةا٢ ابليخ؛ ألف رشط الؿكايح ثةملٕىن أال د٘ري املؿاد.



 

203 

  

ــــَ ي   -135 ُ ــــِي ل ــــٮُُم ثَ ُٞ ــــةاًل َت ُصٌ٭
َ
 أ

 

ــــة  ْم ٦َُذَضة٤٬ِِلَ٪
َ
َٟ أ ــــ  ِل

َ
ــــُؿ أ ٧ْ َٕ َ٣(1) 

 

.  زةفو
/ ٦ٕٛٮؿه ؿ، كص٭ةالن / ٦ٕٛٮؿه أكَّ  ٚجيًن لؤمو

ؾ٠ٮرةي صةزى ٩ىتي املجذؽأ كاخلرًب ٦ٕٛٮ٣نًي كإذىا اصذ٧ٍٕخ الرشكطي امل
ٮؿي  ٞي تى

ى
٧ة ىلع احلاكيًح، حنٮ )أ ٭ي ٕي ٍذ ة(  كصةزى رى ٞن ٤ً ُى ٍ٪ ا ٦ي ٍيؽن ٮؿي زى ٞي تى

ى
٣ػ)دٞٮؿ(، حنٮ )أ
.) ٜه ٤ً ُى ٍ٪ يٍؽه ٦ي  زى

 
 

 

 

 قؽم.٬ؾا ابليخ ل٧١٤يخ ث٨ زيؽ األ - 135 (1)
)أص٭ةال( اجل٭ةؿ/ مجٓ صة٢٬، كيؿكل يف ماك٫٩ "أ٩ٮا٦ة" ك٬ٮ مجٓ ٩ةا٥. )ث٪ٮ لؤم( أراد ث٭٥ مج٭ٮر ٝؿيل المغة:  

لؤم ث٨ اغ٣ت ث٨ ٚ٭ؿ ث٨ ٦ةلٟ ث٨ اجلرض، ك٬ٮ أثٮ ٝؿيل لك٭ة.  كاع٦ذ٭٥؛ ألف أكرث٥٬ يجذيه نكج٫ إىل
)٦ذضة٤٬ي٪ة( املذضة٢٬/ اذلم يذى٪ٓ اجل٭٢ كيذلك٫ٛ ك٣حف ث٫ ص٭٢، كاذلي٨ رككا يف وؽر ابليخ "أ٩ٮا٦ة" 

 يؿككف ٬٪ة "٦ذ٪ةك٦ي٪ة" كاملذ٪ةكـ/ اذلم يذى٪ٓ اجلٮـ، كاملؿاد دى٪ٓ ا٤ٛ٘٣ح ٧ٔة ْيؿم ظٮهل٥ ٨٦ األظؽاث.
أد٨ْ ٝؿينة صة٤٬ني ظني اقذ٤٧ٕٮا يف كاليةد٭٥ احل٧٪حني كآزؿك٥٬ ىلع املرصيني أـ دْ٪٭٥ اعملني :: الـىعٍ 

ٛٮف حبٞيٞح األمؿ ٦ٞؽري٨ قٮء اجلذةاش ٗري اغ٤ٚني ٧ٔة يججيغ ا٢٧ٕ٣ ث٫. كل١٪٭٥ يذى٪ٕٮف اجل٭٢ كيذلك
 ا٤ٛ٘٣ح ملأرب هل٥ يف أ٩ٛك٭٥ 

٦ٕٛٮؿ زةف ٦ٞؽـ ىلع اعم٫٤ كىلع املٕٛٮؿ األكؿ. )دٞٮؿ( ٢ٕٚ  )أص٭ةال( اهل٧ـة لالقذٛ٭ةـ، ص٭ةال/اإلعزاب:  
مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبةن دٞؽيؿق/ أ٩خ. )ثين( ٦ٕٛٮؿ أكؿ ٣ػ"دٞٮؿ"، كبين مٌةؼ. ك)لؤم( 

٧ؿ مٌةؼ. كأيب ٨٦ )أثيٟ( ة٧ٔؿ/ ٦جذؽأ، كاخلرب دمؾكؼ كصٮبن  مٌةؼ إحل٫. )٧ٕ٣ؿ( الالـ الـ االثذؽاء، ، ٔك
، كأيب مٌةؼ كالاكؼ ٧ًري املؼةَت مٌةؼ إحل٫ )أـ( اعَٛح. )٦ذضة٤٬ي٪ة( ٦ُٕٮؼ ىلع ٝٮهل مٌةؼ إحل٫
 )ص٭ةال(.

ٝٮهل )أص٭ةال دٞٮؿ ثين لؤم( ظير أ٢٧ٔ "دٞٮؿ" ٢٧ٔ "د٨ْ" ٚ٪ىت ث٫ ٦ٕٛٮ٣ني، أظؽ٧٬ة ٝٮهل الظاِد فيْ:  
ك٬ٮ ٝٮهل  -٧ـة كا٢ٕٛ٣ ثٛةو٢ كيه اهل -)ص٭ةال(. كاثلةين ٝٮهل )ثين لؤم( ٦ٓ أ٫٩ ٚى٢ ثني أداة االقذٛ٭ةـ 

٧ةؿ؛ ألف ا٣ٛةو٢ ٧ٕ٦ٮؿ ل٢ٕٛ٤؛ إذ ٬ٮ ٦ٕٛٮؿ زةف هل. -"ص٭ةال"   ك٬ؾا ا٣ٛى٢ ال ي٧٪ٓ اإٔل
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ـــ٨ٍّ  َْ ـــْٮُُم ٠َ َٞ ـــؿَِي ا٣ْ ْص
ُ
ــــة وَأ َٞ٤ ُْ ٦ُ 
 

ِٛٞة( (219) ــ ــ٢ْ ذَا ُمْن ــُٮ )ُٝ ـــ٥ٍ َصْ ــَؽ ُق٤َْل   َعْ٪
؛ ٚيضػؿكفى ا٣ٞػٮؿى أ  ػ٤ىي٥ٍو مةرى إىل املؾ٬ًت اثلَّةين ل٤ٕؿًب يف ا٣ٞٮًؿ، ك٬ٮ ٦ؾ٬تي قي

 ، ـٍ ٗػري مٌػةرعو ، أ ة، أم/ قػٮاء اكفى مٌػةراعن ٞن دلؿل ا٨ْ٣ِّ يف ٩ىًت املٕٛٮ٣نًي، ٤ُ٦
ة(  ٚػ)ذىا( ٦ٕٛٮؿه  ٞن ًٛ ٍن ٟى حنٮ )ٝي٢ٍ ذىا مي ـٍ ل٥ٍ دٮصٍؽ، كذل كط املؾ٠ٮرةي، أ ٍت ٚي٫ الرشُّ كيًصؽى

، ك٨٦ ذلٟ ٝٮهل/أكؿي   زةفو
ة( ٦ٕٛٮؿه ٞن  ، ك)منٛ

ـــة/ -136 لَ٪ ُِ ـــً  َٚ ـــُخ رَُص ـــْخ َوُ ْ٪ ـــــة  َٝة٣َ ااِحَ٪ ـــــُؿ اهلل إِْقَ ٧ْ َٕ ـــــَؾا ٣َ ٬َ(1) 
 

ًى  - 136 (1) ؿايب وةد  ة ٚأَت ث٫ أ٫٤٬، ٚٞة٣خ هل امؿأد٫/ )٬ؾا ٧ٕ٣ؿ اهلل إرسااي٢( أم/ ٬ٮ ٦ة مكغ ٨٦ ج  ابليخ أٔل
 املٕؿب " ١٬ؾا/ ثين إرسااي٢، كركاق اجلٮاحليق يف ٠ذةث٫ "

ـــــة/ ــــــ٧ٌة ِصلَ٪ ـــــٮق ٣ ـــــ٢ُ الك  ٬ْ
َ
ـــــةَُم أ  َوَٝ

 
ــــــــــة  ااِحَ٪ ــــــــــُؿ اهللِ إِْقَ ٧ْ َٕ ــــــــــَؾا ٣َ ٬َ 

 –ثسرس ٚك١ٮف  -ثٮزاف ٥٤ٔ ي٥٤ٕ، ُٚ٪ح  -)ُٚي٪ة( كوٙ ٨٦ ا٣ُٛ٪ح، كدٞٮؿ/ ٨ُٚ الؿص٢ ي٨ُٛ المغة:   
ٌن  -ثٛذط ا٣ٛةء ٚي٭٧ة  -، كُٚة٩يح كُٚة٩ح ؽ، كا٣ُٛ٪ح/ ا٣ٛ٭٥، كالٮوٙ / ٨ُٚ ي٨ُٛ ثٮزاف ٕٝؽ يٕٞةكدٞٮؿ أي

٤ٚي٪٫ ث٤ٞت اهل٧ـة الكة٠٪ح ظؿؼ  -ثةهل٧ـة  -)صي٪ة( أو٫٤ صب٪ة . -ثٛذط ١ٚرس  -املن٭ٮر ٨٦ ٬ؾق املةدة ٨ُٚ 
٦ؽ ٨٦ صجف ظؿًلح ٦ة ٝج٤٭ة. )إرسااني( ٣٘ح يف إرسااي٢، ٧٠ة ٝةلٮا/ صربي٨، كإق٧ةٔني. يؿيؽكف/ صربي٢، 

 كإق٧ةٔي٢.
دٞؽيؿق/ يه )كًل٪خ( الٮاك  ار، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازن ٦ةض، كاتلةء ل٤ذأ٩ي)ٝة٣خ( ٝةؿ/ ٢ٕٚ اإلعزاب:  

كاك احلةؿ، اكف/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه. كاتلةء اق٫٧ )رصال( ػرب اكف. )ُٚي٪ة( وٛح لؿص٢، كاجل٤٧ح ٨٦ اكف 
ّ٪٪خ. كاق٥ اإلمةرة ٦ٕٛٮؿ أكؿ ٣ػ"ٝة٣خ"، ث٧ٕىن  كاق٧٭ة كػرب٬ة يف دم٢ ٩ىت ظةؿ. )٬ؾا( ٬ة/ ظؿؼ دججي٫،

٧ؿ مٌةؼ.  اوٞؽيؿ/)٧ٕ٣ؿ( الالـ الـ االثذؽاء، ٧ٔؿ/ ٦جذؽأ، كػربق دمؾكؼ كصٮبةن، ك ٧ٕ٣ؿ اهلل ي٧يين، ٔك
ؿاب ٦ٕرتًح ثني املٕٛٮؿ األكؿ. كاثلةين  ك)اهلل( مٌةؼ إحل٫، كمج٤ح املجذؽأ كاخلرب ال دم٢ هلة ٨٦ اإٔل

 )إرسااح٪ة( ٦ٕٛٮؿ زةف ٣ػ"ٝة٣خ".
 ٬ؾا... إرسااح٪ة( ظير أ٢٧ٔ )ٝةؿ( ٢٧ٔ )٨ّ( ٚ٪ىت ث٫ ٦ٕٛٮ٣ني/ٝٮهل )ٝة٣خ...الظاِد فيْ:  
 ك٬ٮ "ذا" ٨٦ ) ٬ؾا(.  -اق٥ اإلمةرة  أظؽ٧٬ة/ 
" إرسااح٪ة " ١٬ؾا ٝةلٮا. كاذلم مح٤٭٥ ىلع ٬ؾا أ٩٭٥ كصؽكا "إرسااح٪ة" ٦٪ىٮبة. كأ٩خ لٮ دأم٤خ ثٕي  واثلة / 

، كدٞؽيؿ اللُكـ اكؼ يٞٓ ػربن ة" مٌةؼ إىل دمؾاتلأم٢ لٮصؽت أ٫٩ ي٧س٨ أف يسٮف "٬ؾا" ٦جذؽأ، "إرسااح٪
ثيق املٌةؼ إحل٫ ىلع صؿق ثة٣ٛذعح ٩يةثح ٨ٔ ال١رسة؛ أل٫٩ ال 

ي
"٬ؾا ممكٮخ إرسااح٪ة" ٚعؾؼ املٌةؼ كأ

 = ي٪رصؼ ل٧٤ٕ٤يح كا٣ٕض٧ح.
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.  زةفو
 ٚػ )٬ؾا(/ ٦ٕٛٮؿه أكؿي ٣ػ)ٝة٣خ(، ك)إرسااح٪ة(/ ٦ٕٛٮؿه

 
 

 
 

 

كظٍؾؼي املٌةؼ كإثٞةء املٌةؼ إحل٫ ىلع صؿق صةاـ، كإف اكف ٤ٝيال يف ٦س٢ ذلٟ، كٝػؽ ٝػؿئ يف ٝػٮهل دٕػةىل/   =
، جبؿ اآلػؿة ىلع دٞؽيؿ مٌةؼ دمؾكؼ يٞػٓ ٦٪ىػٮبةن [;:]األ٩ٛةؿ/  ﴾ِخنَر ِ اآلې  ى  ى   ائ  ائ  ﴿

٦ٕٛٮالن ث٫ ٣ػ"يؿيؽ"، كاألو٢/ كاهلل يؿيؽ زٮاب اآلػؿة. ك١٬ؾا ػؿص٫ اث٨ ٔىٛٮر، كختؿيش اجل٧ةٔح أكىل؛ ألف 
ق احلة٣ح، ك٩ىت املٕٛٮ٣ني األو٢ ٔؽـ احلؾؼ؛ ألف ظؾؼ املٌةؼ كبٞةء املٌةؼ إحل٫ ىلع ظةهل ٤ٝي٢ يف ٬ؾ

 ثة٣ٞٮؿ ٤ُ٦ٞةن ٣٘ح بلٕي ا٣ٕؿب ٧٠ة ٝؿرق اجلة٥ّ كالنةرح.
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 م وأريــأعن

 
 

ــــــــة ٧َِ٤ـ َٔ ى َو
َ
ــــــــٍح َرأ  إىَِل زَـ زَ

 
ــــٌؽْوا إِذَ  (221) ـــــ٧َةَٔ َ٤ ْٔ َ

َرى وَأ
َ
ـــــةَرا أ  ا َو

 
ل ٨٦ األٕٚةًؿ إىل زالزػًح ٦ٛةٔيػ٢؛ ٚػؾ٠ ة يذٕؽَّ ا ا٣ٛى٢ً إىل ٦ى ؿى قػجٕحى أمةرى ث٭ؾى

٤ى٥ى  ٍٔ
ى
/ ٦٪٭ة )أ ل(، كن٩َّ٭٧ة ثػةهل٧ـًة يذٕػؽيةًف إٔٚةؿو

ى
، كرىأ ٥٤ًى ٔى ة ) رىل( ٚؾ٠ؿى أفَّ أو٤٭٧ى

ى
، كأ

٭٧ة اك٩ىة يذٕؽيةًف إىل ٦ٕٛػٮ٣نًي، حنػٮ إىل زالزحى ٦ٛةًخي٢؛ أل٩َّ٭٧ة ٝج٢ى دػٮًؿ اهل٧ـًة ٤ٔي
ةدًله ثىٍسؿن  ل ػى

ى
رىأ ة، كى ٞن ٤ً ُى ٍ٪ ا ٦ه ٧ٍؿن يٍؽه خى ٥٤ًى زى ٔى ة دػ٤ٍخ ) ( ٚى٧٤َّ ةؾى ػى

ى
ػ٢ً ا أ ٤ٔي٭٧ىة ٧٬ػـةي اجلَّٞ

ا  ٤ٍٔى٧ٍػخي زىيٍػؽن
ى
ٟى حنػٮ/ )أ ًم اكفى ٚةٔالن ٝج٢ى دػٮًؿ اهل٧ـةً، كذل زادد٭٧ىة ٦ٕٛٮالن زةثلنة، ك٬ٮ اذلَّ

ُى  ٍ٪ ٧ٍؿنا ٦ي ا ثىٍسؿن خى ةدًلن رىيٍخي ػى
ى
ة(  ك)أ ٞن ًم اكفى ٤ً ، ك٬ػٮ اذلَّ ا/ ٦ٕٛػٮؿه أكَّؿي ا، كػةدلن (، ٚـيؽن ةؾى ػى

ى
ا أ

.) ةدًله ل ػى
ى
، كىرىأ ٔى٥ً٤ى زىيٍؽه  ٚةٔالن ظنيى ٤ٝخ/ )

، ٚػإٍف اكفى  ػة اكفى ٚػةٔالن ٦ٕٛػٮالن ػريي ٦ى ا ٬ٮ مأفي اهل٧ـًة، ك٬ٮ/ ن٩َّ٭ة دىِّ ك٬ؾى
ة وةرى  جى ا٢ٕٛ٣ي ٝج٢ى دػٮهلة الز٦ن ػؿى ، حنٮ/ )ػى ، ثٕؽى دػٮهلة ٦ذٕؽينة إىل كاظؽو زىيٍػؽه

ا( كإٍف اكفى ٦ذٕؽينة إىل كاظؽو وةرى ثٕؽى دػٮهلة ٦ذٕؽينة إىل ازجػنًي، حنػٮ/  ٍػؿىٍصخي زىيٍؽن
ى
كىأ

ـي ٤ٔيػ٫ً، كإٍف اكفى ٦ذٕػؽينة  جَّحن( كقيأيًت اللُك ا صي ٣ٍبىٍكخي زىيٍؽن
ى
( ٚذٞٮؿ/ )أ جَّحن )٣ىبًفى زىيٍؽه صي

رىل(.إىل ازجنًي 
ى
، كىأ ٤ٍٔى٥ى

ى
ـى يف )أ ، ٧٠ة دٞؽَّ  وةرى ٦ذٕؽينة إىل زالزحو
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ـــة َٞ٤ ُْ ــُخ ٦ُ ٧ِْ٤ َٔ ـــٮَنْ  ُٕ ْٛ ــة ٣ِـ٧َ  َو٦َ
 

ــــة (221) َٞ َّلٞل ـًة ُظ ـــ ٌَ يْ
َ
 ل٤ٌِســـةِن َواثٌلة٣ـِــِر أ

 
ػة  رىل( ٦ى

ى
٤ىػ٥، كىأ ٍٔ

ى
أم/ يثجخي ل٧٤ٕٛٮًؿ اثلَّةين كاملٕٛٮًؿ اثلَّة٣ًر ٨٦ ٦ٛةٔي٢ً )أ

 ً٤ ٔى ل(زجخى ملٕٛٮيل )
ى
رىأ ، كى  كػػربنا يف األوػ٢ً، ك٦ػ٨ٍ صػٮاًز  ؛٥ى

ن
ة ٦جذؽأ ٨٦ ٠ٮ٩٭٧ى

ة إذىا دؿَّ  ًٜ ثة٣جكجًح إحل٭٧ة، ك٨ٍ٦ صٮاًز ظؾًٚ٭٧ة أك ظؾًؼ أظػؽ٧٬ى اإل٣٘ةًء كاتل٤ٕي
ة( ٚةثلَّةين كاثلَّة٣ري ٨٦ ٬ؾقً  ا ٝىةا٧ًن ٧ٍؿن ا خى يٍؽن ٤ى٧ٍخي زى ٍٔ

ى
ٟى )أ ، ك٦سةؿي ذل ٟى دحل٢ه ىلعى ذل

( ػ كْيػٮزي إ٣٘ػةءي ا٣ٕةمػ٢ً  ٧ة٭ي املٛةٔي٢ً أو٤ي  ك ٝىػةا٥ًه ٧ٍػؿه  كاخلربي ػ ك٧٬ة )خى
ي
املجذؽأ

٪ىػة  ٤ى٧ى ٍٔ
ى
ػحي أ ًلى ى (  ك٦٪٫ ٝٮهل٥/ )ا٣رٍبى ا ٝىةا٥ًه يٍؽن ٤ى٧ٍخي زى ٍٔ

ى
ك أ ٧ٍؿه ثة٣جكجًح إحلً٭٧ة، حنٮ/ ) خى

ػةثًًؿ( ّػؿؼه  ٓى األكى (/ ٦جذؽأ، ك)٦ى ؿ، ك)ا٣ربًلحي ةثًًؿ( ٚػ)٩ة(/ ٦ٕٛٮؿه أكَّ ٓى األكى اهللي ٦ى
ٓى  يف ػ ػحى ٦ى ًلى ى ٪ىػة اهللي ا٣ربى ٤ى٧ى ٍٔ

ى
/ )أ اف اك٩ىة ٦ٕٛٮ٣نًي، كاألوػ٢ي ى ة الزلَّ ًٓ اخلرًب، ك٧٬ى مًٮ

( ك٦سػةؿي  ك ٝىػةا٥ًه ٧ٍػؿه ٕى ا ٣ى يٍػؽن ٤ى٧ٍػخي زى ٍٔ
ى
٧ة، ٚذٞٮؿ/ )أ ٜي ٔ٪٭ي ةثًًؿ(، كْيٮزي اتل٤ٕي األكى

ػة  ٚذٞػ ا ٝىةا٧ًن ٧ٍػؿن ا خى ػؽن ظى
ى
٤ى٧ٍخى أ ٍٔ

ى
٢ٍ أ ةؿ/ )٬ى ٞى ة لرٌلال٣ًح أٍف ي ٤ى٧ٍػخي ظؾٚ٭٧ى ٍٔ

ى
ٮؿ/ أ

ا  يٍػؽن ٤ى٧ٍػخي زى ٍٔ
ى
ة لرٌلال٣ًح أٍف دٞٮؿى يف ٬ًؾق الىٮرًة/ )أ ا(، ك٦سةؿي ظؾًؼ أظؽ٧٬ى يٍؽن زى

ة. ا ٝةا٧ن ة( أم/ ٧ٔؿن ا ٝىةا٧ًن يٍؽن ٤ى٧ٍخي زى ٍٔ
ى
ة، أك )أ ا(  أم/ ٝةا٧ن ٧ٍؿن  خى
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ٌؽيَة ٣ِـــــٮَاِظـــــٍؽ ثـِــــ  َٕ  َوإِْن دَـــــ
 
 

ــــنْيِ  (222) ـٍ َٚـِ زْـَ٪ ــــ ـــ  ٧ْ٬َـ ِــــ٫ِ دٮٌو  ث
ــة  ــَيْ ٠ََك ـْ ــةِ  ا ــة ٠ََس ــةِن ٦ِْ٪ُ٭٧َ  وَاثلٌ

 
ِـــ٫ِ يِف لُكَّلل  (223) ـــَٮ ث ـــة َعْ٭  ُظْكـــ٥ٍ ُذو ااْتَِك

ػ٢ً دٕػؽيىة إىل زالزػًح ٦ٛةٔيػ٢،   ٥٤ً( إذىا دػ٤ٍخ ٤ٔي٭٧ىة ٧٬ـةي اجلَّٞ ٔى ل، ك
ى
ـ أفَّ )رىأ دٞؽَّ

احلس٥ي إذىا اك٩ىة ٝج٢ى اهل٧ػـةً يذٕػؽيةًف  كأمةرى يف ٬ؾي٨ً ابلحذنًي إىل ن٫َّ٩ إ٧َّ٩ة يثجخي هل٧ة ٬ؾا
ة إذىا اك٩ىة ٝج٢ى اهل٧ـًة يذٕػؽيةًف إىل كاظػؽو ٧٠ػة إذىا اك٩ػٍخ  ل"إىل ٦ٕٛٮ٣نًي، كأ٦َّ

ى
ث٧ٕػىن  "رىأ

ا(  ك ٧ٍؿن يٍؽه خى ل زى
ى
، حنٮ/ )رىأ ٥٤ًى "أثرصى ( ٚإ٩َّ٭٧ة يذٕػؽيةًف  "ٔى َّٜ يٍؽه احلى ٥٤ًى زى ٔى ٔىؿىؼى حنٮ ) ث٧ٕىن 
(ثٕؽى اهل٧ـًة إىل  َّٜ ا احلى يٍؽن ٤ٍٔى٧ٍخي زى

ى
ا(  ك)أ ٧ٍؿن ا خى يٍؽن رىيٍخي زى

ى
    .٦ٕٛٮ٣نًي، حنٮ/ )أ

ػة"كاثلَّةين ٨٦ ٬ؾي٨ً املٕٛػٮ٣نًي اكملٕٛػٮًؿ اثلَّػةين ٦ػ٨ ٦ٕٛػٮيل  كى ػٯ"ك "٠ى ُى ٍخ
ى
 "أ

ة( يف ٧ن ا ًدر٬ٍى يٍؽن يٍخي زى ُى ٍخ
ى
(، ك)أ جَّحن ا صي يٍؽن ٮٍتي زى كى   /حنٮ/)٠ى

 ؿً ٠ٮ٫ً٩ ال يىطُّ اإلػجةري ث٫ً ٨ٔ األ ػٮؿ ،كَّ ٞي ، ٧٠ػة الى د ُّٜ يٍػؽه احلػ  /ٚال دٞٮؿ زى
يٍؽه  ( )زى ٥ه    .ًدر٬ٍى

  ًؿ ًؿ، كظؾؼي األكَّ ًؿ، كظؾؼي اثلَّةين كإثٞةءي األكَّ ٓى األكَّ كيف ٠ٮ٫ً٩ ْيٮزي ظؾ٫ٚي ٦
؛ ٧ٚسةؿي ظؾًٚ٭٧ة  ٟى دحل٢ه ى ذل كإثٞةءي اثلَّةين، كإٍف ل٥ٍ يؽؿَّ ىلعى

، ٤ى٧ٍخي ٍٔ
ى
(، ك٦٪٫ٍ ٝٮهلي  )أ يٍخي ُى ٍخ

ى
 ،[9]ال٤ي٢/  (1)﴾ھ ہہ ہ﴿دٕةىل/  كىأ

 

)ٚأ٦ة(/ ا٣ٛةء حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، أ٦ة/ ظؿؼ رشط كدٮًليؽ كدٛىي٢. )٨٦(/ اق٥ رشط صةزـ يف دم٢ رٚٓ  اإلعزاب: (1)
ٞؽيؿق/ ٬ٮ، د اصٮازن  ٦جذؽأ. )أُٔٯ(/ ٢ٕٚ ٦ةض، ك٬ٮ يف دم٢ صــ ٢ٕٚ الرشط، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت

٦ُٕٮؼ، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري ادىق/ ٢ٕٚ ٦ةض  أُٔةؾ املةؿ. كالٮاك/ ظؿؼ ُٔٙ، اوٞؽيؿ/كاملٕٛٮالف دمؾكٚةف ك
كادىق اهلل، كمج٤ح ٚك٪حرسق ل٤حرسل يف  اوٞؽيؿ/دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد إىل "٨٦" كاملٕٛٮؿ دمؾكؼ ك امكترت صٮازن 

 رب ٨٦ الرشَيح.دم٢ صــ صٮاب الرشط، كمج٤ح الرشط كصٮاث٫ يف دم٢ رٚٓ ػ
كاتلٞؽيؿ ٚأ٦ة ٨٦ أُٔةؾ املةؿ...،  -ة ٧كإف ل٥ يؽؿ دحل٢ ٤ٔي٭ -أ٫٩ صةز ظؾؼ ٦ٕٛٮيل أُٔٯ وجْ االستداله:  

أك ٗري ذلٟ...، كإ٧٩ة صةز ظؾؼ ٬ؾي٨ املٕٛٮ٣ني ٣ٕؽـ د٤ٕٜ ا٣٘ؿض ثؾ٠ؿ٧٬ة؛ إذ ٣حف املؿاد اتلؼىيه أك 
ُى ؾ أك ال٧ي اتلٞييؽ ث٧ٕؿٚح اآلػً  ُةءٯ أك ٩ٮع املُٕٯٕ ، ٚعكت ، ث٢ املؿاد ٬ٮ احلر امل٤ُٜ ىلع ابلؾؿ كاإٔل

يٌةؼ إىل ذلٟ أف ظؾؼ ٬ؾي٨ املٕٛٮ٣ني ل٥ يؤد إىل ٚكةد ٦ٕ٪ٮم، ٧٠ة أف ظؾٚ٭٧ة أدل إىل انكضةـ وٮيت 
٠ؿ ٦ٕٛٮال أُٔٯ، ك٦ٕٛٮؿ ادىق كٝي٢/ أُٔةؾ املةؿ كادىق اهلل ٣ٛةت ٔؾب ثني ا٤ٕٛ٣ني أُٔٯ كادىق، ٤ٚٮ ذي 

 ٮيت اذلم ينٕؿ ث٫ ا٣ٞةرئ.ذلٟ االنكضةـ الى
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ا( ك٦٪٫ي ٝٮهلي  ك٦سةؿي  يٍؽن يٍخي زى ُى ٍخ
ى
ا، كىأ يٍؽن ٤ى٧ٍخي زى ٍٔ

ى
ًؿ )أ ظؾًؼ اثلَّةين كإثٞةء األكَّ

ك٦سةؿي ظؾًؼ األكًؿ  ،[9]الٌىح/  (1)﴾ڌ  ڌڎ ڎ﴿دٕةىل/ 
ة( ك٦٪٫ي ٝٮهلي دٕة كإثٞةءً  ٧ن يٍخي ًدر٬ٍى ُى ٍخ

ى
، كىأ َّٜ ٤ى٧ٍخي احل ٍٔ

ى
ىل/ اثلَّةين حنٮ/ )أ

ِه:  ،[29]التوبٌ:  (2)﴾گگ گڳڳڳڳ﴿ ول نى ق هَذا مع و

ىِي خر البوت( )َوالثَّا . إلى آ .. َما  .(3)مِن ُه

 
)كلكٮؼ(/ الٮاك/ ظؿؼ ُٔٙ، الالـ/ كإٝح يف صٮاب ا٣ٞك٥، قٮؼ/ ظؿؼ د٪ٛحف كاقذٞجةؿ.  اإلعزاب: (1)

)يُٕيٟ(/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ثةل٧ٌح املٞؽرة ىلع آػؿق ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة اثل٢ٞ، كالاكؼ/ ٧ًري ٦ٕٛٮؿ ث٫ 
ربٟ(/ ٚة٢ٔ مؿٚٮع، ك٬ٮ مٌةؼ، كالاكؼ/ ٧ًري يف أكؿ، كاملٕٛٮؿ اثلةين دمؾكؼ أم/ يُٕيٟ ٦ة دؿيؽق. )

. )ٚرتىض( ا٣ٛةء ظؿؼ [ 7]الٌىح/  ﴾ڃ  ڃ  چ﴿دم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح، ٦ُٕٮٚح ىلع مج٤ح 
ُٔٙ، )دؿىض(/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ثةل٧ٌح املٞؽرة ىلع األ٣ٙ ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة اتلٕؾر، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري 

 ح ا٤ٕٛ٣يح ٦ُٕٮٚح ىلع ٦ة ٝج٤٭ة.مكترت كصٮبة دٞؽيؿق/ أ٩خ، كاجل٤٧
أف املٕٛٮؿ اثلةين ل٢ٕٛ٤ )يُٕيٟ( ظؾؼ صٮازان كاتلٞؽيؿ يُٕيٟ ٦ة دؿيؽ، كصةز ٬ؾا احلؾؼ وجْ االستداله:  

 ة٦ٓ أ٫٩ ال دحل٢ ىلع ذلٟ؛ أل٫٩ ال يذ٤ٕٜ ٗؿض ثؾ٠ؿق إذ ا٣٘ؿض املؿاد ٬ٮ ثيةف أف ا٣ُٕةء ظةو٢ ٤ُ٦ٞ
 لٟ إرادة اإلْيةز امل٪ةقت ل٧٤ٞةـ.٤ٚحف ز٧ح ٗؿض ٨٦ دٞييؽق. يٌةؼ إىل ذ

ال٦ح ٩ىج٫  اإلعزاب: (2) )ظىت(/ ظؿؼ اغيح كصؿ. )يُٕٮا(/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف امل٧ٌؿة ثٕؽ ظىت، ٔك
ظؾؼ اجلٮف، كالٮاك/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاأل٣ٙ ٚةرٝح. كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ احلؿيف، 

 "ٝةد٤ٮا"، أم/ ظىت إُٔةا٭٥، كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ كاملىؽر املؤكؿ ٨٦ أف ك٦ة ثٕؽ٬ة دلؿكر حبىت
يُٕٮًل٥. )اجلـيح(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ زةف ٦٪ىٮب.  اوٞؽيؿ/األكؿ دمؾكؼ ك "يُٕٮا"الٮارد يف أكؿ اآليح، ك٦ٕٛٮؿ 

. )ك٥٬(/ الٮاك/ كاك احلةؿ، ٥٬/ ٧ًري يف دم٢ رٚٓ ٦جذؽأ. "يُٕٮا")٨ٔ يؽ(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ 
ال٦ح ر٫ٕٚ الٮاك أل٫٩ مجٓ ٦ؾ٠ؿ قةل٥، كاجلٮف/ ٔٮض ٨ٔ اتل٪ٮي٨ يف االق٥ )وةٗ ؿكف(/ ػرب مؿٚٮع ٔك

 املٛؿد، كاجل٤٧ح االق٧يح يف دم٢ ٩ىت ظةؿ.
-ظىت يُٕٮًل٥ اجلـيح، كصةز ظؾ٫ٚ  اوٞؽيؿ/ك إُٮا" ٝؽ ظؾؼ ٦ٕٛٮهل األكؿ صٮازن أف ا٢ٕٛ٣ "يوجْ االستداله:  

 . ةزناإْي –كإف ل٥ يٮصؽ دحل٢ يؽؿ ٤ٔي٫ 
يف الك٫٦ إىل ٩ٞؽ  $ٔجةرة اجلة٥ّ كيه ٝٮهل/ )ٚ٭ٮ ث٫ يف لك ظس٥ ذك ااتكة( اع٦ح، كل٥ يذٕؿض النةرح  (3)

٥٤ ا٣ٕؿٚة٩يح إذا ادى٤خ ث٭٧ة ٧٬ـة اجل٢ٞ ٚىةرا  ٬ٰؾا ا٧ٕ٣ٮـ ٠ٕةدد٫، ٚ٭ؾا ا٧ٕ٣ٮـ يُٕ أف رأل ابلرصيح ٔك
ؿ اثلةين ٨٦ ٦ٕٛٮيل ٠كة، ك٨٦ مأف املٕٛٮؿ اثلةين يذٕؽيةف إىل ٦ٕٛٮ٣ني، ٚنأف ٦ٕٛٮهل٧ة اثلةين ٠نأف املٕٛٮ

٥٤ ا٣ٕؿٚة٩يح ك٣س٨ املٕٛٮؿ اثلةين ٨٦  ٨٦ ٦ٕٛٮيل ٠كة أ٫٩ ال ي٤ٕٜ ٔ٪٫ ا٣ٕةم٢، ٦ٕٛٮيل رأل ابلرصيح ٔك
، ٚأرين ٬٪ة ثرصيح؛ [6:4]ابلٞؿة/  ﴾ٻ  ٻ  پ  پ  پ﴿ ي٤ٕٜ ٔ٪٫ ا٣ٕةم٢، ك٨٦ اتل٤ٕيٜ ٔ٪٫ ٝٮهل دٕةىل

منة٬ؽة ٠يٛيح إظيةء اهلل دٕةىل املٮىت. ك٦ٕٛٮهلة األكؿ يةء املذلك٥، ك٦ٕٛٮهلة  اكف ي٤ُت ڠألف إثؿا٬ي٥ 
ڑ  ک  ﴿ كٝؽ ٤ٜٔ ا٣ٕةم٢ ٔ٪٭ة ثةق٥ االقذٛ٭ةـ، ك٨٦ اتل٤ٕيٜ ٝٮهل دٕةىل ﴾پ  پ  پ﴿اثلةين مج٤ح 

 .[1]الفول:  ﴾ک     ک  ک  گ  گ   
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ْػَجــــؿَا
َ
ِٜ َ ٌجـــة أ َرى الٌكةثِــــ

َ
 َوَ ـــأ

 
ـــــؿَ  (224) ـــــَؾاَ) َػٌج ٠َ 

َ
ــــأ ْ َج

َ
ـــــٌؽَث أ  اَظ

ـ أفَّ املى٪ِّ   يح إىل زالزًح ٦ٛةٔي٢ ػ قجٕحن دٞؽَّ ٜى ذ٠ػؿي ٙى ٔؽَّ األٕٚةؿى ػ املذٕؽِّ ، كقج
ا  يٍػؽن تي زى

ى
، كيه/ )جىجَّأ( ٠ٞٮلٟ/ )جىجَّأ ا ابليًخ اخل٧كحى ابلةٝيحى رىل( كذ٠ؿى يف ٬ؾى

ى
٤ى٥، كىأ ٍٔ

ى
)أ

ة( ك٦٪٫ي ٝٮهلي/ ا ٝىةا٧ًن ٧ٍؿن  خى
َح  -137 َٔ ة٬َُح َقْقـ٧َِ٭ة-٩ُبَّللْبُخ ُزْر َٛ  -والٌكـ

 

ةرِ  ٌٰ ـُقْ٭ــِؽي إ٣ِــ  َٕ ْمــ
َ
ؿَااِــَت اْ َٗ

(1) 
 

َبَر( كقول ُت و)َأخ  َبر  ًداَك: )َأخ   ( ومنه قوله:اَأَخاَك ُمن َطلِقً  َزي 

138-  ِٟ ــ ٤َْل َٔ ــة  ــة-َو٦َ ًٛ ِ ــِي َد٩ ِ د ْػرِبْ
ُ
ِٟ يَْٮ٦ًـ  إَِذا أ ُ٤ ْٕ  وََ َب َ 

َ
ٮِديْ ة أ ُٕ  (2)٪ِــٰ؟ ْن َت

 

ح ث٨ ٧ٔؿك ث٨ ػٮيرل، كٌلف ٝػؽ ٣ٞيػ٫ يف قػٮؽ ٬ؾا ابليخ ل٤٪ةث٘ح اذلثيةين، ٨٦ لك٧ح هل ي٭ضٮ ٚي٭ة  - ;57 (1) زٔر
ح ىلع اجلةث٘ح اذلثيةين ثأف حي٢٧ ٝٮ٫٦ ىلع ٦ٕةداة ثين أقػؽ كدػؿؾ دمػة٣ٛذ٭٥، ٚػأىب اجلةث٘ػح  ٔاكظ، ٚأمةر زٔر

ح كمىض، ز٥ ث٤ٖ اجلة ؽق، ٚٞةؿ أثيةدن ذلٟ، ملة ٚي٫ ٨٦ ا٣٘ؽر، ٚرتًل٫ زٔر ح يذٔٮ ي٭ضػٮق ٚي٭ػة، ك٬ػؾا  ةث٘ح أف زٔر
 أكهلة.ابليخ النة٬ؽ 

)٩ببخ( أػربت، كاجلجأ اكخلرب كز٩ة ك٦ٕىن، كيٞةؿ/ اجلجأ أػه ٨٦ اخلرب؛ ألف اجلجأ ال ي٤ُػٜ إال ىلع لك المغـة:   
٦ة هل مأف كػُؿ ٨٦ األػجةر. )كالكٛة٬ح اكق٧٭ة( الكٛة٬ح/ ا٣ُحل كػٛػح األظػالـ، كأراد أف الكػٛة٬ح يف 

اات/ مجٓ ٗؿيجح، كأراد ث٭ة ٦ة ال يٕ٭ؽ ٦س٫٤، كيؿكل ٦ٕ٪ة٬ة ٝجيعح ٧٠ة أف اق٧٭ة ٝجيط )ٗؿاات األمٕةر( ا٣٘ؿ
 ماك٫٩ "أكاثؽ األمٕةر" كاألكاثؽ/ مجٓ آثؽة، كأو٤٭ة اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ "أثؽت الٮظٮش" إذا ٩ٛؿت كل٥ دأنف.

)٩ببخ( ٩جئ/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ل٧٤ض٭ٮؿ، كاتلػةء ا٣ػيت ل٧٤ػذلك٥ ٩ةاػت ٚةٔػ٢، ك٬ػٮ املٕٛػٮؿ األكؿ. اإلعـزاب:   
ح( ٦ٕٛٮؿ زةف. ) كالكٛة٬ح اكق٧٭ة( الٮاك كاك احلةؿ، ك٦ة ثٕؽق مج٤ح ٨٦ ٦جذؽأ كػرب يف دم٢ ٩ىت ظػةؿ. )زٔر

ػح، كاجل٤٧ػح ٦ػ٨ ي٭ػؽم  )ي٭ؽم( ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازا دٞؽيؿق/ "٬ػٮ" يٕػٮد إىل زٔر
( صػةر كدلػؿكر ٦ذ٤ٕػٜ ثػػ"ي٭ؽم". )ٗؿااػت( ٦ٕٛػٮؿ ثػ٫  كٚة٫٤ٔ يف دم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ زة٣ػر جلجػئ. )إيلَّ

ؿاات مٌةؼ. ك)األمٕةر( مٌةؼ إحل٣.٫  ػ"ي٭ؽم"، ٗك
ح ي٭ؽم( ظير أ٢٧ٔ "٩جأ" يف ٦ٛةٔي٢ زالزح، أظؽ٬ة/ اجلةات ٔػ٨ ا٣ٛةٔػ٢ ك٬ػٮ الظاِد فيـْ:    ٝٮهل )٩ببخ زٔر

ح" كاثلة٣ر/ مج٤ح ي٭ؽم ٦ٓ ٚة٫٤ٔ ك٦ٕٛٮهل.  اتلةء، كاثلةين/ "زٔر
ةـ يف ديٮاف احل٧ةقػح، ك٣سػ٨ ركايػح احل٧ةقػح ٬ؾا ابليخ لؿص٢ ٨٦ ثين الكب، ك٬ٮ ٨٦ خمذةر أيب د٧ - 138 (2)

 ١٬ؾا/
 َ٤ َٔ ـً َو٦َــــــة  ـــــــْؿدِي َد٩ِٛــــــ ِٟ إَِذا ُػجَّلل  ةْلــــــ

 
ٮِديَ٪ــــــة ةَر٬ْــــــ٨َ امل٪ٌِلــــــِح يَْٮ٦ًــــــ  ُٕ ْن َت

َ
 أ

ـــــةرَِدةً   ـــــِت ثَ ْٕ َٞ ـــــًح يِف ا٣ َٛ ُْ ـــــيِل ُ  َٕ ْو َِتْ
َ
 أ

 
٧ِكــــ  ْ٘ ِٞلَ٪ةـِ َوَت ـُــــ٥ٌ تَْكــــ  ٰ َٚــــةِ) عِلَ٭ــــة 

 = ٧ةقح.كا٩ْؿ رشح اتلربيـم ىلع احل  
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َث( كقولَك ) دً و)َحدَّ ُت َزي  ث  رً  اَحدَّ  ( ومنُه قولُه:اا ُمِقومً َبك 

ــُذ٥ْ ٦َــة تُْكــ -139 ْٕ ْو ٦ََ٪
َ
لُٮَن، َع٧َــ٨ْ أ

َ
 ؽَّلل ُظــ أ

 

ـــــَٮاَلُء؟  ـــــة ال ٤َْلَ٪ َٔ ـــــٮهُ هَلُ  ُذ٧ُ  (1)ـْ
 

 
ِ
ُت َعب َد اهلل َبي  َبَي( كقولَك: )َأى  ًدا ُمَسافِرً و)َأى   ( ومنُه قوله:اَزي 

 

)د٩ٛة( ثـ٩ح ٠ذٙ ٬ٮ اذلم الز٫٦ مؿض ا٣ٕنٜ، ك٬ٮ كوٙ ٨٦ ادل٩ٙ ثٛذط ادلاؿ كاجلٮف مجيٕة ك٬ػٮ المغـة:    =
املؿض املالزـ اذلم ي٪٭ٟ ا٣ٞٮل. )كاغب ث٤ٕٟ( ث٢ٕ املؿأة/ زكص٭ة، كٝؽ رأيخ أف ركايػح احل٧ةقػح يف مػاكف 

٦ٞيؽ ث٫، يؿيؽ أ٫٩ يف ظةؿ ٨٦ املؿض النػؽيؽ  ٬ؾق ا٣ٕجةرة. )ر٨٬ امل٪يح( كامل٪يح/ املٮت، كٚالف ر٨٬ ٠ؾا/ أم
 جت٫٤ٕ يف قيةؽ املٮت، كٝٮهل )أف دٕٮديين( ا٣ٕيةدة/ زيةرة املؿيي ػةوح، كال دٞةؿ يف زيةرة ٗريق.

)ك٦ة( اق٥ اقذٛ٭ةـ ٦جذؽأ. )٤ٔيٟ( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب املجذؽأ. )إذا( ّػؿؼ دٌػ٨٧ اإلعزاب:  
٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ل٧٤ض٭ٮؿ، كاتلةء ٩ةات ٚة٢ٔ، ك٬ػٮ املٕٛػٮؿ األكؿ، كاجلػٮف ٦ٕىن الرشط. )أػربدين( أػرب/ 

ا٢ٕٛ٣ كٚة٫٤ٔ ك٦ٕٛٮالد٫ اثلالث يف ل٤ٮٝةيح، كيةء املذلك٥ ٦ٕٛٮؿ زةف ال ػرب. )د٩ٛة( ٦ٕٛٮؿ زة٣ر، كاجل٤٧ح ٨٦ 
٩ىػت ظػةؿ، كيه  دم٢ صؿ ثإًةٚح إذا إحل٭ة. )كاغب ث٤ٕٟ( الٮاك كاك احلةؿ، ك٦ة ثٕؽق مج٤ح ٨٦ ٢ٕٚ كٚة٢ٔ يف دم٢

أم/ كٝؽ اغب ث٤ٕٟ، كْيٮز أف دسٮف الػٮاك ل٤ُٕػٙ، كاجل٤٧ػح يف  ىلع دٞؽيؿ )ٝؽ( -ٔ٪ؽ أيب ا٣ٕجةس املربد  -
دم٢ صؿ ثة٣ُٕٙ ىلع مج٤ح )أػربدين د٩ٛة( املضؿكرة دمال ثإًةٚح إذا إحل٭ة. )أف دٕٮديين( يف دأكيػ٢  مىػؽر 

 اجلؿ ٬٭٪ة ٝيةس، كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ خبرب. يف ٔيةديت، كظؾؼ ظؿؼ اوٞؽيؿ/دلؿكر ثيف دمؾكٚح، ك
ٝٮهل )أػربدين د٩ٛة( ظير أ٢٧ٔ )أػػرب( يف زالزػح ٦ٛةٔيػ٢/ أظػؽ٬ة ٩ةاػت ا٣ٛةٔػ٢ ك٬ػٮ دػةء الظاِد فيْ:  

 املؼةَجح، كاثلةين/ يةء املذلك٥، كاثلة٣ر/ ٝٮهل )د٩ٛة(.
 ٤ُٕ٭ة/ابليخ ل٤عةرث ث٨ ظ٤ـة ا٣حن١ؿم، ٨٦ ٤ٕ٦ٞذ٫ املن٭ٮرة ا٣يت ٦ - 139 (1)

ــــــــــ٧ةءُ  ْق
َ
ــــــــــة أ ـــــــــــْذَ٪ة ثِبَْل٪َِ٭  آَذ٩َـ

 
 ـ٢٧َ  ٦ِْ٪ــــــ٫ُ اثلٌــــــــــَٮاءُ ُرٌب زَــــــةٍو يـُــــــ 

)٦٪ٕذ٥ ٦ة تكألٮف( ٦ٕ٪ةق/ إف ٦٪ٕذ٥ ٔ٪ة ٦ة نكأ٣س٥ أف دُٕٮق ٨٦ اجلىػٛح كاإلػػةء كاملكػةكاة ٚػألم المغة:   
 يشء اكف ذلٟ ٦٪س٥ ٦ٓ ٦ة د٧٤ٕٮف ٨٦ ٔـ٩ة ك٦٪ٕذ٪ة  

الٮالء( يٞٮؿ/ ٨٦ اذلم ث٤٘س٥ ٔ٪٫ أ٫٩ ٝؽ وةرت هل ٤ٔي٪ة ا٤٘٣جح يف قة٣ٙ ادل٬ػؿ، )٨٧ٚ ظؽزذ٧ٮق هل ٤ٔي٪ة  
كأ٩ذ٥ د٧٪ٮف أ٩ٛكس٥ ثأف دسٮ٩ٮا ٦س٫٤  كاالقذٛ٭ةـ ث٧ٕىن اجليف، يؿيؽ ل٥ يس٨ ألظػؽ قػ٤ُةف يف الػـ٨٦ 

" ثة٣٘ني املٕض٧ح، ا٣٘ةثؿ ٤ٔي٪ة، كيؿكل "هل ٤ٔي٪ة ا٣ٕالء" ثة٣ٕني امل٭٤٧ح، ٨٦ ا٤ٕ٣ٮ، ك٬ٮ الؿٕٚح، كيؿكل "ا٣٘الء
 ك٬ٮ االردٛةع أيٌةن.

)٦٪ٕذ٥( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. )٦ة( اق٥ مٮوٮؿ/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ مل٪ٓ. )تكػألٮف( مج٤ػح ٦ػ٨ ٕٚػ٢ ك٩ةاػت ٚةٔػ٢ اإلعـزاب:   
دم٢ هلة و٤ح املٮوٮؿ. )٨٧ٚ( اق٥ اقذٛ٭ةـ ٦جذؽأ. )ظؽزذ٧ٮق( ظؽث/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جػين ل٧٤ض٭ػٮؿ، كدػةء  ال

ٕٮؿ زةف، كاجل٤٧ح يف دمػ٢ رٚػٓ ػػرب املجذػؽأ. )هل، ٤ٔي٪ػة( يذ٤ٕٞػةف املؼةَجني ٩ةات ٚة٢ٔ، ك٬ةء ا٣٘ةات ٦ٛ
ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ. )الٮالء( ٦جذؽأ مؤػؿ، كاجل٤٧ح ٨٦ ٬ؾا املجذػؽأ كاخلػرب يف دمػ٢ ٩ىػت ٦ٕٛػٮؿ زة٣ػر 

 حلؽث.
ٝٮهل )ظؽزذ٧ٮق هل ٤ٔي٪ة الٮالء( ظير أ٢٧ٔ "ظؽث" يف زالزح ٦ٛةٔي٢/ أظؽ٬ة ٩ةات ا٣ٛة٢ٔ، ك٬ٮ الظاِد فيـْ:   

ؿاب.. ع٪ةق يف اإٔل  ٧ًري املؼةَجني، كاثلةين/ ٬ةء ا٣٘ةات، كاثلة٣ر/ مج٤ح "هل ٤ٔي٪ة الٮالء" ٧٠ة أًك
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ـــــ٫ُ  -141 ث٤ُْ
َ
ــــ٥ْ أ َ ــــة َول ــــُخ َٝحًْك ٩ْبِْب

ُ
 وَأ

 

ــ٨ْ   ــ٢ِ ايل٧ََ ٬ْ
َ
َ أ ـْ ــ ــٮا َػ ــة زََع٧ُ ٧َ٠َ(1) 

 

َر( كقولَك: ) ُت بَّ َخ و)َخبَّ ًدار  ًرا َزي   ( ومنُه قولُه:اَغاِئبً  َعم 

ــحً  -141 ٌَ ــل٥ِ َمِؿي ٧ِ َ٘ ــْٮَداَء ا٣ ُْت َق ــربَّلل ٬ْيِل ث٧ِِْىـ  وَُػ
َ
ْقَج٤ُْخ ٨ْ٦ِ أ

َ
ٮُد٬َـةـَٚأ ُٔ َ

 (2)َؿ أ
 

 ٬ؾا ابليخ لألَٔش ٦ي٧ٮف ث٨ ٝحف، ٨٦ لك٧ح ي٧ؽح ث٭ة ٝحف ث٨ ٝحف ث٨ ٦ٕؽيسؿب، كأكهلة ٝٮهل/ - 141 (1)
 ْ٨٦َ ـَ ـــــ ـــــَؾا ال ـــــٮُُم ٬َ َُ ـــــة  ـــــُؿَ) ٦َ ٧ْ َٕ َ٣ 

 
ـــــــــةٌء ٦ُ   ــــــــــ٧َؿءِ إاَِل َعَ٪ ـــــــــ٨ْ ىلَعَ ا٣ َٕ 

إذا أكرز٫ ا٣ٕ٪ةء كاملنٞح. )كلػ٥ أث٤ػ٫( دٞػٮؿ/ ث٤ٮدػ٫  -ثتنؽيؽ اجلٮف  -)٨ٕ٦( ٬ٮ اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ ٔ٪ةق المغـة:    
أث٤ٮق، إذا اػذربد٫، كيؿكل يف ماك٫٩ )كل٥ آد٫( كيؾ٠ؿ الؿكاة أف ٝحكةن ظني ق٧ٓ ٬ؾا ابليخ ٝةؿ/ أك مػٟ  زػ٥ 

 أمؿ حببك٫.
ل٧٤ض٭ٮؿ، كدةء املذلك٥ ٩ةاػت ٚةٔػ٢ ك٬ػٮ املٕٛػٮؿ األكؿ. )ٝحكػة(  )كأ٩ببخ( أ٩جئ/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جيناإلعـزاب:   

ل٥"، كٚة٢ٔ ًػ٧ري مكػترت ٦ٕٛٮؿ زةف. )كل٥ أث٫٤( الٮاك كاك احلةؿ، ك٦ة ثٕؽق مج٤ح ٨٦ ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ثػ"
، ك٦ٕٛٮؿ، يف دم٢ ٩ىت ظةؿ. )٧٠ة( الاكؼ صةرة، ك٦ة/ حيذ٢٧ أف دسٮف مٮوٮ٣ح دلؿكرة املعػ٢ ةٚي٫ كصٮبن 
٧ٮا( ال دم٢ هلة و٤ح، كىلع اثلػةين دسػٮف "٦ػة". ك٦ػة  كأف دسٮف مىؽريح، كىلع األكؿ ثةلاكؼ، ٚض٤٧ح )ٔز

ـ٧ٔ٭٥ )ػري( ٦ٕٛػٮؿ زة٣ػر ٣ػػ" ٩ببخ"، كػػري مٌػةؼ. أدػ٤خ ٤ٔي٫ يف دأكي٢ مىؽر دلؿكر ثةلاكؼ أم ٠
 ك)أ٢٬( مٌةؼ إحل٫، كأ٢٬ مٌةؼ. ك)احل٨٧( مٌةؼ إحل٫ دلؿكر ثةل١رسة، كقس٨ ألص٢ الٮٝٙ.

ٝٮهل )كأ٩ببخ ٝحكة ػري أ٢٬ احل٨٧( ظير أ٢٧ٔ أ٩جأ يف ٦ٛةٔي٢ زالزح؛ األكؿ/ دةء املذلك٥ الٮإٝح اِد فيـْ:  الظـ  
 ٩ةات ٚة٢ٔ. كاثلةين/ ٝٮهل )ٝحكة(، كاثلة٣ر/ ٝٮهل )ػري أ٢٬ احل٨٧(.

ف، اهلل ثػ٨ ُٗٛػة ٬ؾا ابليخ ل٤ٕٮاـ ث٨ ٔٞجح ث٨ ٠ٕت ث٨ ز٬ري، كٌلف ٝؽ ٔنٜ امؿأة ٦ػ٨ ثػين ٔجػؽ - 141 (2)
 ً ٌػح، ٚػرتؾ ٦ريدػ٫، كًلػؿ حنٮ٬ػة ث٭ة، كٌل٩خ يه جتؽ ث٫ أيٌةن، ٚؼؿج إىل مرص يف ٦رية، ٚج٫٘٤ أ٩٭ة مؿي ٙى كٍلى

ٕن   ، ك٬ٮ يٞٮؿ أثيةدة أكهلة ثيخ النة٬ؽ، كبٕؽق ٝٮهل/ةراص
ــــؽَ  ْٕ  َ َ ـٌ ــــ َ٘ ؿِي ٬َــــ٢ْ َت ْٕ ــــَخ ِمــــ  ٩َةَعَلــــة يَلْ

 
مَّلل حَيْـــــَ  وَِصلـــــؽ٬َة؟ 

ُ
 َمَ َظـــــح َعْلـــــَيْ أ

  
َ
ــــَؽ ِصـــــٌؽةٍ َو٬َــــ٢ْ أ ْٕ زَْٮاُ َ٭ـــــة َ 

َ
ــــْخ أ َٞ  ْػ٤َ

 
ْػَ ُقَ٭ــــــــة وََصِؽيــــــــُؽ٬َة؟ 

َ
اَل َظَجــــــــَؾا أ

َ
 أ

ــــ٫ُ   ِظج 
ُ
ــــٌئ أ ــــْٮَداُء َم ــــة َق َٜ يَ ــــ ــــ٥ْ َقْج َ  َول

 
ـــــــُؽ٬َة  ْرٍض َو ِل

َ
ـــــــَ ُم أ ْٔ َ

ـــــــْخ أ َل ِٞ  َوإِْن ثَ
 (.)كا٩ْؿ رشح اتلربيـم ىلع احل٧ةقح  

ٓ يف ثالد احلضةز، كيٞةؿ/ ٬ٮ ث٥ٌ ا٣٘ني ىلع ز٩ػح  -)ا٧٘٣ي٥( ثٛذط ا٣٘ني املٕض٧ح كًلرس املي٥ المغـة:    اق٥ مًٮ
اتلى٘ري، كيؿكل "ك٩ببخ قٮداء ا٧٘٣ي٥" كيؿكل أيٌة "ك٩ببخ قٮداء ا٤ٞ٣ٮب" ٚيضػٮز أف اقػ٧٭ة قػٮداء زػ٥ 

 أًةٚ٭ة إىل ا٤ٞ٣ٮب ٧٠ة ٢ٕٚ اث٨ ادل٦ي٪ح يف ٝٮهل/
ــــحً  ــــِي ُذَة٩َ ْٞ ــــِت َ  ْ٤ َٞ ــــْل٥َ ا٣ ٦َ

ُ
ــــة أ  ِٝــــِ  يَ

 
ـــٮى  ُٟ الَ٭ ـــ ِٟ َو َْن ـــ َ ـــَؽا ل ـــة ثَ ـــيِل ٦َ َٕ ـــ٥ٌ اْع ـُ  ، 

كْيٮز أف يسٮف أراد أ٩٭ة حت٢ ٨٦ ا٤ٞ٣ٮب دم٢ الكٮيؽاء، كْيٮز أف يسٮف ٝؽ أراد أ٩٭ة ٝةقيح ا٤ٞ٣ػت، كل١٪ػ٫   
، كيؿككف ٔضـ ابليخ "ٚأٝج٤خ ٨٦ مرص إحل٭ػة ةأك أراد أف هلة ٦ٓ لك دمت ٤ٝجن  مجٓ أل٫٩ أراد ا٤ٞ٣ت ك٦ة ظٮهل،

 أٔٮد٬ة".
= 
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م ه هنَذا البناِن أنَّ )َأَرى(  نه ققندَّ ابِِق( ألىَّ ما قاَل المصنُِّف: )َوَكَيَرى السَّ وإىَّ

ى إلى ثال ٌِ مفاعولقارً  قتعدَّ ى إلى اثنوِن، وكناَن قند  ركنَر أوَّ ث  ًًل أرى، وقارً  قتعدَّ

 ، ٌِ ٌَ مثنُل )َأَرى( السنابق نه علنى أنَّ هنذِه األفعناَل الخمسن ، فنبَّ  ٌ ٌِ إلنى ثالثن ي المتعدِّ

يٌ إلى اثنوِن. ، ًَل مثَل )َأَرى( المتيخرِ ، وهي المتعدِّ  ٌ ٌُ إلى ثالث ي  وهي المتعدِّ

 

 

 

 

 

ت( ػرب/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ل٧٤ض٭ٮؿ، كدةء املذلك٥ ٩ةات ٚة٢ٔ ك٬ٮ املٕٛٮؿ األكؿ. )قٮداء( )ػرباإلعزاب:   =
٦ٕٛٮؿ زةف، كقٮداء مٌةؼ. ك)ا٧٘٣ي٥( مٌةؼ إحل٫. )مؿيٌح( ٦ٕٛٮؿ زة٣ر خلرب. )ٚأٝج٤خ( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. 

كدلؿكر )٨٦ أ٬ٌل( اجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"أٝج٢"، كأ٢٬ مٌةؼ كيةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫. )ث٧رص( صةر 
 ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ وٛح أك ظةؿ ٨٦ أ٢٬ املٌةؼ حلةء املذلك٥.

دٞؽيؿق/ أ٩ة، ك٬ةء/ ٦ٕٛٮؿ ث٫، كاجل٤٧ح يف دم٢  ةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮبن )أٔٮد٬ة( أٔٮد/ ٢ٕٚ مٌة 
 ٩ىت ظةؿ ٨٦ اتلةء يف "أٝج٤خ".

٦ٛةٔي٢؛ أظؽ٬ة/ دةء املذلك٥ الٮإٝح  ٝٮهل "كػربت قٮداء ا٧٘٣ي٥ مؿيٌح" ظير أ٢٧ٔ )ػرب( يف زالزحالظاِد فيْ:  
 ٩ةات ٚة٢ٔ. كاثلةين/ ٝٮهل "قٮداء ا٧٘٣ي٥". كاثلة٣ر/ ٝٮهل "مؿيٌح" ٧٠ة ادٌط لٟ يف إٔؿاب ابليخ. 

٬ؾا، كأ٩خ لٮ دأم٤خ يف مجيٓ ٬ؾق النٮا٬ؽ ا٣يت صةء ث٭ة النةرح هلؾق املكأ٣ح لٮصؽت األٕٚةؿ ٚي٭ة لك٭ة  
ٮ٣ني ثٕؽ ٩ةات ا٣ٛة٢ٔ، كبٌٕ٭ة جتؽ املٕٛٮؿ اثلةين كاملٕٛٮؿ اثلة٣ر ٚي٫ ٦ججيح ل٧٤ض٭ٮؿ، كٝؽ دٕؽت إىل ٦ٕٛ

( كمأف ٦ة ل٥ يؾ٠ؿق =٦57ٛؿدي٨، كبٌٕ٭ة جتؽ ٚي٫ املٕٛٮؿ اثلة٣ر مج٤ح ٠جيخ احلةرث ث٨ ظ٤ـة )ر٥ٝ 
النةرح ٨٦ النٮا٬ؽ ٠نأف ٦ة ذ٠ؿق ٦٪٭ة، ظىت ٝةؿ ميغ االقالـ زًلؿية اال٩ىةرم/ )كل٥ يك٧ٓ دٕؽي٭ة إىل 

 ح رصحيح( أ٬..زالز
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