


 

 



 

 2  $تسمجــ٘ ابً مــالو اليحـــْٖ  

 

 ثرجمــة

 $ ابن مــامك امنحـــىي
 
 نولـــده - اسهـــه: 

، اجليَّةين   ،اجلعٮم   ،دمةؿ ادلي٨ أثٮ ٔجؽ اهلل، حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ ٦ةلٟ، ا٣ُةيئ 
ا، ادلمنيق  كٚةة، امذ٭ؿ ثةث٨ ٦ةلٟ يف املرشؽ كامل٘ؿب نكجح جلؽق األىلع   .مٮدلن

"صيَّة" ثأرض األ٩ؽلف املٕؿكٚح احلٮـ   ـهث٧ؽي٪ح895كدل ىلع أرصط األٝٮاؿ اعـ 
 ثأقجة٩ية.

 العلم طلب يف ورحالته نشأته: 

ننأ اث٨ ٦ةلٟ يف ٦ؽي٪ح صيَّةف ثةأل٩ؽلف، كٌل٩خ ثؽايح ٤َج٫ ل٥٤ٕ٤ ىلع ٦ٞؿئ  
يع )ت  ٬(.825صيَّةف كحنٮٌن٭ة أيب املْٛؿ زةثخ ث٨ حم٧ؽ ث٨ يٮقٙ ث٨ ظيَّةف اللُكي

٥ حنٮ  املرشؽ ٧ٚؿَّ يف َؿن٫ٞ ثإمبي٤يح، ٚأػؾ ٨ٔ ز٥ رظ٢ يف ٤َت ا٥٤ٕ٣، ٚي٧َّ
٤ىٮمني اإلمبيٌل املذٮىف ق٪ح ٬، ثيق ٔ٪ؽق 848 حنٮنِّ٭ة ال١جري أيب يلع ٧ٔؿ ث٨ حم٧ؽ النَّ

ة.  ثٌٕح ٔرش يٮ٦ن
ز٥ ا٩ذ٢ٞ إىل دمنٜ، كأػؾ ٨ٔ ٧٤ٔةا٭ة، ز٥ إىل ظ٤ت، ٚبلزـ ٚي٭ة اجلعٮم 

 ـه٦ؽة، ز٥ ا٩ذ٢ٞ 846ملذٮىف ق٪ح ابلةرع أثة ابلٞةء مٮٜٚ ادلي٨ يٕحل ث٨ يلع احل٤يب ا
إىل د٧٤يؾق أيب ٔجؽ اهلل دمةؿ ادلي٨ حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ احل٤يب املن٭ٮر ثةث٨ ٧ٔؿكف 

 849.٬املذٮىف ق٪ح ت
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ًٍٔضت ث٫ ٬ؾاف اإل٦ة٦ةف كأصةزاق، كرٌمعةق ل٤ذؽريف كاإل٦ة٦ح يف ي
املؽرقح  ٚأ

ة ي٤٧ؤ ادل٩ية ث٧٤ٕ دٮٝؿق اخلةوح  ،٫الك٤ُة٩يح، ز٥ اعد إىل دمنٜ، ك٢ٌّ ث٭ة اعل٧ن
٫ لرلراقح ٤ٔي٫ ٤َجحي ا٥٤ٕ٣ ٨٦ الرشؽ كا٣٘ؿب، كدىٌؽر   $كا٣ٕة٦ح، يؤـ دل٤كى

ل٤ذؽريف ثة٣رتمح ا٣ٕةدحلح، كمةجلة٦ٓ امل٧ٕٮر، ٚىةر ميغى املؽرقح ا٣ٕةدحلح ال١ربل 
٨٦ مؽة ظؿو٫ ىلع د٤ٕي٥ اجلةس أ٫٩ إذا ل٥  $٣ٞك٥ ا٣ٞؿاءات كا٣ٕؿميح، ٚاكف 

 النجةؾ، كنٞٮؿ/ "ا٣ٞؿاءات ا٣ٞؿاءات، ا٣ٕؿميح ا٣ٕؿميح" يأد٫ أظؽ لؤلػؾ يٞٮـ ىلع
يؽٔٮ كنؾ٬ت كنٞٮؿ/ "أ٩ة ال أرل أف ذ٦يت دربأ إال ث٭ؾا، ٚإ٫٩ ٝؽ ال ي٥٤ٕ أين  ز٥

 صةلف ث٭ؾا املاكف ذللٟ".
 العلهيـــة نكانتـــه: 

اجلعٮ  يف اث٨ ٦ةلٟ اعل٥ حنؿنؿ، كحبؿ ٨٦ حبٮر ا٥٤ٕ٣، حنٮمٌّ ٣٘ٮم  ٦ٞؿئ، اكف
ة، كاتلرص ْن ة، كلحل٫ امل٪ذٓل يف ٥٤ٔ ا٣ٞؿاءات يف ز٦ة٫٩، اكف زبذنة ظةٚ ا ٦ذبل٧َن نٙ 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  يف اكف إذا وًٌل  ٔ٪ؽ اخلةوح أ٫٩ ٕي يِّ ينى املؽرقح ا٣ٕةدحلح ي
ٔ٪٫ اإل٦ةـ اجلٮكم/ "ميؼ٪ة دمةؿ ادلي٨  ػ٤ِّاكف إىل ثحذ٫ دْٕي٧ة هل، ٝةؿ اث٨
ىةر ثبل ث٨  ٦ؽإٚح". ٦ةلٟ/ إ٦ةـ أ٢٬ ال٤٘ح كاألدب يف ٬ؾق اأٔل
 وفـاتـــه: 

 قبلـ ػرينا. أ٦ح اإل  ـه ٚؿمح٫ اهلل رمحح كاقٕح كصـاق 872٨ٔ ق٪حدٮيف اث٨ ٦ةلٟ 
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 امشـــارح ثرجمـــة

 (عقٌـــه ابن)
 

نكجح إىل ٔٞي٢ -ا٣ٕٞيٌل  ،أثٮ حم٧ؽ ،٬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٫. 
ن٨ ث٨ ال١ٌذةين،  احلؽير تليق الىةيٖ، كٝؿأأػؾ ا٣ٞؿاءات ٨ٔ ا ـٌ كا٫ٞٛ٣ ىلع ال

كٝؿأ اجلعٮ ىلع أيب ظٌيةف، كالز٫٦ ازجيت  كأػؾ ٨ٔ ا٣ٕبلء ا٣ٞٮ٩ٮم ا٫ٞٛ٣ كأوٮهل،
ة يف ٤ٔٮـ ا٣ٕؿميح  ٥٤ٔ املٕةين، كابليةف، -ٔرشة ق٪ح، ٚذؼؿج ىلع يؽي٫، ٚ٘ؽا إ٦ة٦ن

ري٬ة ٦ة ظٌيةف/ " عٮم املن٭ٮر ثأيبٝةؿ ٔ٪٫ ميؼ٫ ا٣ٕبل٦ح املٛرس اجل .-كاجلعٮ ٗك
 ".ٔٞي٢ 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، كْل ٚرتة ل٥ دذضةكز ثى٧ى ٍٮ ًقتِّنيى أ٣ٙ ًدر٬ٍى  ا٣ٌٞةء حنى

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

 .دٮىل ا٣ٌٞةء ٦ؽة ٨٦ الـ٦ةف 

 .دٮىل اتلؽريف ثـاكنح النةٚيع ث٧رص يف آػؿ ٧ٔؿق 

  ٮلٮين، يٛرس ا٣ٞؿآف ال١ؿن٥، ػذ٥ ػبلهلة ٌُ رشن٨ ق٪ح ثةجلة٦ٓ ا٣ م١ر زبلزنة ٔك
 ٦ةت أز٪ةء ذلٟ.اثذؽأ ػذ٧ح أػؿل ك ػذ٧ح كاظؽة ز٥
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ثة٣ٞة٬ؿة حل٤ح األرمٕةء اثلة٣ر ٔرش ٨٦ رميٓ األكؿ ق٪ح  $دٮيف اث٨ ٔٞي٢ 
ج٧ٍٕةاح   .(1)$تكٓ كىًقتِّنيى كىقى

 
 
 

 
 

 

 (.  2/47 َجٞةت ال٤٘ٮن٨ كاجلعةة )(، ث٘يح الٮاعة يف6/42) يف أٔيةف املبح اثلة٦٪ح ي٪ْؿ/ ادلرر الاك٦٪ح (1)



 

 
 
 
 
 
 
 

 ررـنق

 ويــف األول الثانــالص
 
 



 



 

 

 8 الفاعـــــل

 

 هــــامفاع

 
 ى 

ى
ٍ  أ ٍؿٚيػػػػػٮ ى ٧ى ػػػػػػ٢ي اَكًم ٠ى ًٔ ة ٛى  ا٣ٍ

 
(222)   ( ٍيػػؽه ً زى ٩  ( ػػ٫ي ػػػ٥ى ا٣ٍ ٦ي٪ًػػػانا كىٍص٭ي ٍٕ( ػػ(ى  ٛى

ـً  ملة ٚؿغى   ـ   ا٢ٕٛ٣ي  ة ي٤ُج٫ي ٦ى  يف ذ٠ؿً  رشعى  االثذؽاءً  ىلع ٩ٮاقغً  ٨٦ اللُك ٨٦  اتلة
ـي  ،أك ٩ةاج٫ي  ك٬ٮ ا٣ٛة٢ٔي  ،املؿٚٮًع  ً  يف ابلةًب  ىلع ٩ةاج٫ً  كقيأيت اللُك  .م يٌل ٬ؾا ابلةبى اذلَّ

 كظ٫٧١ي  ،٫ي ٭ي جٍ أك مً  ٢ى ٕى ذى  ىلع َؿنٞحً  ٢ٕٚه  إحل٫ً  املك٪ؽي  االق٥ي  /ٚ٭ٮ ا الفاعُلفأمَّ
ٓي الؿَّ  ٚ.  

ـى ٝى ) /حنٮ ،نطى لرصَّ ا ة ين٢٧ي ٦ى  :باالضِه نساُدـّال  ًن جي ضً ٍٕ حي ) /حنٮ ،ث٫ كاملؤكؿي  (ؽه نٍ زى  ة
 
ى
ـى ٞي تى  فٍ أ ٟى  /أم (ٮ  ٦ى  (٢ٕٚه  ٪ؽ إحل٫ً املكٍ )ثػ ٚؼؿجى  .ٝيةم

ي
 ؽه نٍ زى ) /حنٮ ،ٗريق إحل٫ً  ؽى ق٪ً ة أ

 
ى
ـى ٝى  ؽه نٍ زى ) /حنٮ ،أك دم٤ح (ؾى ٮٍ ػي أ   ة

ى
ـى ٝى  ؽه نٍ زى )أك  (قي ثٮٍ أ  ؽه نٍ زى ) /حنٮ ،اجل٤٧حً  يف ٝٮةً  ة ٬ٮى أك ٦ى  (ة

 .٬ٮى  /أم (٥ه ةاً ٝى  ؽه نٍ زى )أك  (٫ي ٦ي بلى ٗي  ٥ه ةاً ٝى 
ى )ة ثٞٮجلى  كػؿجى  َى ىلعى ٞى ؿً    ٦ى  (٢ى ٕى ذى  حً ن

ي
ك٬ٮ  ،٢ى ًٕ ٚي  ىلع َؿنٞحً  إحل٫ ٢ٕٚه  ؽى ٪ً قٍ ة أ

ً ) /حنٮ ،٨ٔ ا٣ٛة٢ًٔ  تي ةاً اجلَّ   .(ؽه نٍ زى  بى ضي
 ) /حنٮ ،ا٣ٛة٢ًٔ  اق٥ي  :املؾ٠ٮرً  ا٢ٕٛ٣ً  ج٫ً بن كاملؿادي 

ى
َـّ  ٥ه ةاً ٝى أ  ٛحي كالىِّ  ،(افً ؽى نٍ ال

ٍ  ٨ٍ ٦ً  خي جٍ ضً ٔى ) /حنٮ ،كاملىؽري  (٫ي ٭ي صٍ كى  ٨ه كى ظى  ؽه نٍ زى ) /حنٮ ،املنج٭حي  ا ؽو نٍ زى  ًب ضى ٧ٍؿن   (خى
ٕى  ةتى ٭ى يٍ ٬ى ) /حنٮ ،كاق٥ ا٢ٕٛ٣ ٜي ًٞ ا٣  ؾى ؽى ٪ٍ ًٔ  ؽه نٍ زى ) /حنٮ ،كاملضؿكري  كاجلةري  كا٣ْؿؼي  (ي

 
ى
 ثً  تي رٍ ؿى مى )  حنٮ ،اتلٌٛي٢ً  كأ٢ٕٚي  (ةقي ٦ى بلى ٗي  ارً  ادلَّ يًف )أك (ٮقي ثي أ

ى
  ٢ً ٌى ٍٚ ةأل

ى
 مؿٚٮعه  /ٚأثٮق (ٮقي ثي أ

 .(إ٣غ ...٧٠ؿٚٮيع أىت) /ثٞٮهلً  ٙي املى٪ِّ  أمةرى  ة ذ٠ؿى كلىل ٦ى  ،٢ً ٌى ٍٚ ثةأل
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يً ػثة٣ ٧ؿادي ػكا٣ ـ ٧٠ة دٞؽَّ  ،ا٢ٕٛ٣ى  ة ينج٫ي أك ث٧ى  ثة٢ٕٛ٣ً  مؿٚٮاعن  ة اكفى ٦ى  ٧ؿٚٔٮ
 /ث٧سة٣نيً  ثة٢ٕٛ٣ً  ل٧٤ؿٚٮًع  ٢ى سَّ ك٦ى  ،ذ٠ؿقي 

 ) /حنٮ ،٦ذرصؼو  ث٢ٕٛو  ٓى ًٚ ة ري ٦ى  :ةأظؽ٧٬ى 
ى
 .(ؽي نٍ  زى ىتى أ

ٓى ٦ى  :ةينكالَ  ٛى  ٥ى ٍٕ ٩ً ) /حنٮ ،٦ذرصؼو  ٗريً  ث٢ٕٛو  ة رٚ  بنج٫ً  ل٧٤ؿٚٮًع  ٢ى ك٦سَّ  (ىتى ا٣
 .(1)(٫ي ٭ي صٍ كى  ا رين ٪ً ٦ي ) /ثٞٮهل ا٢ٕٛ٣ً 

 
 

 

ة، كذلٟ ثإًةٚح املىؽر أك اق٥ املىؽر إحل٫، حنٮ/  (1) ْن ىؿ  ا٣ٛة٢ٔ ٣ٛ ۓ  ۓ  ﴿جتؽر اإلمةرة ٬٪ة إىل أ٫٩ ٝؽ ُيي

ٮءي »، كحنٮ [28٢]ابلٞؿة/  ﴾﮲  ﮳ ٢ً اٍمؿأدى٫ الٮًي ج٤ٍىًح الؿَّصي  ﴾ڌ  ڌ ڍ ڍ﴿أك جبؿق ث٨٧ًً الـااؽة حنٮ « ٨ٍ٦ً ري

ـااؽة حنٮ  ،[٢9]املةاؽة/   .[98]اإلرساء/  ﴾جئ  حئ   مئ﴿أك ثةبلةء ال
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ػػػ٢ه  ًٔ ػػػ٢و ٚىة ٍٕ ػػؽى ًٚ ٍٕ بى ػػؿٍ كى ٭ى ّى  ٚىػػإٍف 
 

٧ًيػػػػػؿه اٍق ىذىػػػػػؿٍ  (222) ٌى ََ ٚى
ً ٍ٭ػػػػػٮ كى   فى

  

ـى ٝى )حنٮ  ػ ٫ي أك مج٭ي  ك٬ٮ ا٢ٕٛ٣ي  ػ ٨ٔ را٫ًٕٚ  اتلأػؿي  الفاعِل حهُه َـّ  ة  ؽه نٍ زى كى  ،افً ؽى نٍ ال
ـى ٝى كى  ،ةقي ٦ى بلى ٗي  ٥ه ةاً ٝى  ٞي ٚبلى  ،ىلع را٫ًٕٚ  ٫ي دٞؽي٧ي  كال ُيٮزي  (ؽه نٍ زى  ة َـّ ) /ٮؿ د ـى ٝى  افً ؽى نٍ ال  (ة

ـى ٝى  ؽه نٍ زى )كال  ،(٥ه ةاً ٝى  ةقي ٦ى بلى ٗي  ؽه نٍ زى ) كال ىلع  ث٢ٍ  ،ة٦ٞؽ٦ن  ٚةٔبلن  (ؽه نٍ زى ) يسٮفى  أفى  ىلع  (ة
  يسٮفى  أفٍ 

ن
ٓه  ثٕؽقي  كا٢ٕٛ٣ي  ،٦جذؽأ ـى ٝى  ؽه نٍ زى ) كاتلٞؽيؿي  ،مكترتو  ل٧ٌريو  راٚ ا ك٬ؾى  ،(ٮى ٬ي  ة

ٟى  كا اتلٞؽي٥ى ٚأصةزي  ة ال١ٮٚيٮفى كأ٦َّ  ،ابلرصننيى  ٦ؾ٬تي   .٫ً كِّ  يف ذل

 ؽه نٍ زى )حنٮ  ػ ٚؿادً اإل كْل وٮرةي ػ  ػريةً األ ٮرةً الى   يف ٗريً  اخلالًؼ  ٚةاؽةي  ؿي كدْ٭
ـى ٝى  ـى ) /ال١ٮٚينيى  ٚذٞٮؿ ىلع ٦ؾ٬ًت  ،(ة ـى ٝى  افً ؽى نٍ ال ـى  ،ة ـى ٝى  كفى ؽي نٍ كال  ابلرصننيى  كىلع ٦ؾ٬ًت  ،(ة

ـى ) /دٞٮؿى  أفٍ  ُيتي  ـى  ،ةة٦ى ٝى  افً ؽى نٍ ال ٙو  ٚذأيًت  ،(ٮاةمي ٝى  كفى ؽي نٍ كال  كنسٮ٩ةفً  ،يف ا٢ًٕٛ٣  ككاكو  ثأ٣
  ٢و ٍٕ ًٚ  ؽى ٍٕ مى كى ) /ا ٦ٕىن ٝٮهلك٬ؾى  ،نيً ٧٬ة ا٣ٛة٤ٔى 

ًٔ ٚى  .(٢ه ة

 ٚإفٍ  ،٨٦ مؿٚٮعو  هلي  ؽَّ ثي الى  ٫ي كمج٭ى  ا٢ٕٛ٣ى  إىل أفَّ  (إ٣غ...ؿ٭ى ّى  إفٍ ٚى ) /ثٞٮهل كأمةرى 
ـى ٝى )حنٮ  ،ٚبل إ٧ًةرى  ّ٭ؿى  ـى ٝى  ؽه نٍ زى )حنٮ  ،ٚ٭ٮ ٧ًريه  يْ٭ؿٍ  ل٥ٍ  كلفٍ  ،(ؽه نٍ زى  ة  .٬ٮ /أم (ة
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ا ٍق٪ًػػػػؽى
ي
ػػػة أ ػػػػ٢ى إًذىا ٦ى ٍٕ ًٛ ػػػؿ ًد ا٣  كىصى

 
ا) (222) ؽى ػػ٭ى ػػػ ٚىةزى الني ٓو ٠ى ٍػػ ْى ٍك 

ى
زٍنىػػٍيً أ ًَ 

 
 

كا ًٕؽي ػػػ ا  كىقى ًٕؽى ػػػ : قى ػػػػةؿي ٞى َي  كىٝىػػػٍؽ 
 

ٍك٪ىػػػػؽي  (222) ـي ػػػؽي  ٍٕ ـى ػػة٬ًًؿ  َْ ػػػ٢ي ل٤ ٍٕ ًٛ  كىا٣
  

 ٫ إذى أ٩َّ  ا٣ٕؿًب  ْ٭ٮرً  ٦ؾ٬تي 
ي
 كصتى  ػ دل٧ٮعو  أك ٦سىنن  ػ إىل ّة٬ؿو  ا٢ٕٛ٣ي  ق٪ؽى ا أ

ًٓ  ىلع اتلث٪يحً  دؽؿ   ٨٦ ٔبل٦حو  جتؿنؽقي   إذى  ٠عةهلً  ٚي١ٮفي  ،أك اجل٧
ي
 ؛إىل ٦ٛؿدو  ق٪ؽى ا أ

ـى ٝى ) /ٚذٞٮؿ َـّ  ة ـى ٝى كى  ،افً ؽى نٍ ال َـّ  ة ـى ٝى ) /ة دٞٮؿي ٧٠ى  ،(اتي ؽى ٪ٍ ال٭ً  ًخ ة٦ى ٝى كى  ،كفى ؽي نٍ ال كال  (ؽه نٍ زى  ة
َـّ ة٦ى ٝى ) /٬ؤالءً  دٞٮؿ ىلع ٦ؾ٬ًت  َـّ ةمي ٝى ) /الى كى  ،(افً ؽى نٍ ة ال  ٨ى ٧ٍ ري ) /الى كى  ،(فً كٍ ؽي نٍ ٮا ال

ًٓ الؿَّ  يف ا٢ٕٛ٣ً   ثٕبل٦حو ٚذأيًت  (اتي ؽى ٪ٍ ال٭ً   ا٢ٕٛ٣ً  ة ثٕؽى ٦ى  يسٮفى  ىلع أفٍ  ،ل٤ْة٬ؿً  اٚ
ًٙ ػ ٨٦ األ ثة٢ٕٛ٣ً  ى٢ى ة ادَّ ك٦ى  ،ث٫ً  مؿٚٮاعن   ىلع دث٪يحً  دؽؿ   ظؿكؼه  ػ ٮفً كاجل   كالٮاكً  ٣
  ا٣ْة٬ؿي  ق٥ي اال يسٮفى  ىلع أفٍ  ث٢ٍ  ،أك دم٫ًٕ  ا٣ٛة٢ًٔ 

ن
ـي  كا٢ٕٛ٣ي  ،امؤػؿن  ٦جذؽأ ة ك٦ى  املذٞؽ

ًٓ ة اق٧ن  ث٫ً  ى٢ى ادَّ  ٓو  يف مًٮ ًٓ  كاجل٤٧حي  ،ث٫ً  رٚ ٓو  يف مًٮ  .املذأػؿً  ٨ٔ االق٥ً ا ػربن  رٚ
ك٦ة  ،ـى ٧٠ة دٞؽَّ  ث٫ً  مؿٚٮاعن  ثة٢ٕٛ٣ً  ى٢ى ٦ة ادَّ  يسٮفى  ك٬ٮ أفٍ  ،آػؿة كص٭ن  كحيذ٢٧ي 

 -ٮف٣ٙ كالٮاك كاجل   األأًٔن - امل٧ٌؿةً  ق٧ةءً ٨٦ األ ثة٢ٕٛ٣ً  ى٢ى ة ادَّ م٧َّ  ؿه ؽى ثٕؽق ثى 
 يف رشًح  الىٛةري  ٧٠ة ٢ٞ٩ى  ،٠ٕتو  ث٨ي  ٮ احلةرًث ك٥٬ ث٪ي - ٨٦ ا٣ٕؿًب  َةاٛحو  ك٦ؾ٬تي 
 إذى  ا٢ٕٛ٣ى  أفَّ  -ال١ذةًب 

ي
  ػ أك دل٧ٮعو  ،٦سىنن  -إىل ّة٬ؿو  ق٪ؽى ا أ

ي
ىلع  دؽؿ   ٚي٫ ثٕبل٦حو  يًتى أ

ًٓ  اتلث٪يحً  ـى ة٦ى ٝى ) /ٚذٞٮؿ ؛(1)أك اجل٧ ـى ةمي ٝى كى  ،افً ؽى نٍ ة ال  ٚذ١ٮفي  (اتي ؽى ٪ٍ ال٭ً  ٨ى ٧ٍ ري كى  ،كفى ؽي نٍ ٮا ال
ٙي األ ًٓ  ىلع اتلث٪يحً  دؽؿ  ة ظؿكٚن  ٮفي كاجل   كالٮاكي  ٣  ٍخ ة٦ً ٝى )ةء يف اتلَّ  ة اك٩ًخ ٧٠ى  ،كاجل٧
ٚن  (ؽه ٪ٍ ٬ً  ًٓ  ٔ٪ؽى   اتلأ٩يًر ىلعى  دؽؿ  ة ظؿ ً  كاالق٥ي  ،(2)ا٣ٕؿًب  دمي  املؾ٠ٮرً  ا٢ٕٛ٣ً  م ثٕؽى اذلَّ

 
ك٣حف اإلديةف ثٕبل٦ح اتلث٪يح إذا اكف ا٣ٛة٢ٔ ٦سىن أك ثٕبل٦ح اجل٧ٓ إذا اكف ا٣ٛة٢ٔ دل٧ٮاعن كاصجنة ٔ٪ؽ  (1)

 ٬ؤالء، ث٢ إ٩٭٥ رم٧ة صةءكا ثة٣ٕبل٦ح، كرم٧ة دؿًلٮ٬ة.
بل٦ح اتلث٪يح كاجل٧ٓ ٦ (2)  ٨ زبلزح أكص٫/ ا٣ٛؿؽ ثني ٔبل٦ح اتلأ٩ير ٔك

يٞةؿ/ ٥٬ َيئ، كنٞةؿ/ ٥٬ أزد  -أف إحلةؽ ٔبل٦ح اتلث٪يح كاجل٧ٓ ٣٘ح جل٧ةٔح ٨٦ ا٣ٕؿب ثأٔية٩٭٥  األّل: 
 = كأ٦ة إحلةؽ دةء اتلأ٩ير ٤ٚ٘ح دميٓ ا٣ٕؿب. -م٪ٮءة 
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ٌٍ ٌمرفِعٌٌ ٌكىٌ ٌ،ة ٌ)ـةٌ(دٌٌٌ ٌٌَ )ٌاٌارحفعج   :ُهـــقول ومن ذلَكٌ،(كاوج 

ــ ِ  -241 ِِ ْس ََ ِ ِ ََ ِِِِ ا ََ ـَاَل الــ  تَـوَّلى قِت

 

َِ  ـ    ــــ أي وََ  ـَ ــــ ٌس َـ اْـ  ََ ـــَُ َس ــــأس َْ  (1)َوقَ

  

 

ٌوالٌيكِنٌواجتًاٌأصاًلٌٌالثاني:  = ٌجائزٌيفٌمجيعٌاألحِال، ،ٌأنٌإحلاقٌعالوثٌاتلثٌيثٌواجلىعٌعٌدٌويٌينحلُا
فأواٌإحلاقٌعالوثٌاتلأًيدٌفيكِنٌواجتًاٌإذاٌاكنٌامفاعلٌضىرًياٌوخصاًلٌملؤًدٌوطنًلا،ٌوإذاٌاكنٌامفاعلٌاشًىاٌ

ٌظاًَراٌحلييقٌاتلأًيد،ٌىلعٌواٌشيأيتٌةياًٌٍوحفصينٌٍيفٌَذاٌابلاب.ٌ
نٌامفاعلٌكدٌأنٌاحخياجٌامفعلٌإىلٌعالوثٌاتلأًيدٌأكِىٌويٌاحخياجٌٍإىلٌعالوثٌاتلثٌيثٌواجلىع؛ٌألٌالثالث: 

ٌفلدٌشيمٌ ٌد(، ٌَو ٌواملؤًدٌكـ)زيد ٌاملذكر ٌةني ٌمشرتًًك ٌوعٌَذا ٌويكِنٌاالشه ٌةدونٌعالوث يكِنٌمؤًثًا
ٌدٌوذكرٌوشيمٌةكلٌوٌُىاٌمؤًد،ٌفإذاٌذكرٌامفعلٌةدونٌعالوثٌاتلأًيدٌلهٌيعنهٌأمؤًدٌ ةكلٌويٌزيدٌَو

ٌفر..فاعنٌٍأمٌوذكر،ٌفأواٌاملثىنٌواجلىعٌفإًٌٍالٌيىكيٌفيُىاٌاحخىالٌامل
 .ابليجٌمعتيدٌاهللٌةيٌكيسٌالركياتٌ-241 (1)

ىاٌخيرجٌالصُهٌويٌالرويث.ٌ)وتعد(ٌأرا.ٌةٌٍاألجٌيب.ٌ)ومحيه(ٌالصديقٌ)املاركني(ٌاخلارجنيٌعيٌادلييٌكاللغة:  
اه. يٌ  ٌاذليٌيُخهٌألمرٌصديلٍ.ٌ)أشنىاه(ٌخذاله،ٌولهٌيُع 

ِ.ٌىلعٌمصعب.ٌ)كخال(ٌوفعِلٌةٌٍاإلعراب:   )حِىل(ٌفعلٌواض،ٌوفاعنٌٍضىريٌمصترتٌفيٌٍجِاًزاٌحلديره:ٌ"َِ"ٌيع
ٌإ ٌمضاف ٌو)املاركني( ٌمضاف. ٌوكخال ٌزائدة،ٌمـ"حِىل"، ٌابلاء ٌأو ٌةـ"حِىل"، ٌوخعنق ٌودلرور ٌجار ٌ)ةٌفصٍ( يلٍ.

وًفس:ٌحأكيدٌلنضىريٌاملصترتٌيفٌحِىل،ٌوًفسٌمضافٌوضىريٌامغائبٌامعائدٌإىلٌمصعبٌمضافٌإيلٍ.ٌ)وكد(ٌ
ٌضىريٌ ٌواهلاء ٌاتلثٌيث، ٌىلع ٌ.ال ٌحرف ٌواألمف ٌواض، ٌفعل ٌأشنه: ٌ)أشنىاه( ٌحتليق. ٌحرف ٌكد: ٌلنحال، الِاو

ٌإىلامغا ٌامعائد ٌمـ"ئب ٌةٍ ٌوفعِل ٌمحيه:ٌأٌمصعب ٌعطف، ٌحرف ٌالِاو ٌ)ومحيه( ٌأشنه. ٌفاعل ٌ)وتعد( شنه".
ٌوعطِفٌىلعٌوتعد.ٌ

كِهلٌ)وكدٌأشنىاهٌوتعدٌومحيه(ٌحيدٌوصلٌةامفعلٌأمفٌاتلثٌيثٌوعٌأنٌامفاعلٌاشهٌظاَر.ٌوًكنٌالشاهد فيه:  
ٌاملياسٌىلعٌامفصىحٌأنٌيلِلٌ"وكدٌأشنىٌٍوتعدٌومحيه".



 

03 

 :ُـــّقْل

ػػٮ٩ىً  ً  اٍمػػًءىاءً ايًَؼيػػ٢ً  -241 ـي  يى٤يٮ
 

ػػػػػػًؾؿي  ٍٕ َى ػػػػػػػ٥ي  ـػ٭ي ُي ، ٚى ًَ ٬ٍػػػػػػ
ى
 (1)أ

 :ُـــّقْل 

ػةرًً   -244 ٕى ً حى ث َى ٮىايًن الَنٍيتى  ٘ى ٨ٍَى ا٣  رىأى
 

كدً ايَػػػٮىاً ً  ػػػ   ثًةخليػػػؽي ػػػ٨ى يى ًٍ ؿى ٍٔ ى
 (2)ٚىأ

ٙي كاأل ،(أق٧٤ةقي ) ثٞٮهلً  مؿٚٮاعفً  (كمحي٥ي  ٦جٕؽه )ٚػ   يؽؿ   ظؿؼه  (أق٧٤ةقي )يف  ٣
ٟى  .ازجنيً  ا٣ٛة٢ًٔ  ىلع ٠ٮفً   يؽؿ   ظؿؼه  كالٮاكي  ،(ي٤ٮمٮ٩ًن ) ثٞٮهلً  مؿٚٮعه  (أ٬ًٌل ) كًلؾل

 

 ، كمٕؽق ٝٮهل/ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنينٮا٬ؽ ا٣ىت ابليخ ٨٦ ال -241 (1)
ٍٮ٩ىػػػػػػػػػ٫ي  ٬ٍػػػػػػػػػ٢ي اَكًم ثىػػػػػػػػػةعى يى٤ٍعى

ى
 كىأ

 
َكؿي  

ى
ٓي ا  ً ػػػػػػػػػػة ٣يػػػػػػػػػػً ى ا ىػػػػػػػػػػةا ٧ى  ٠ى

كلٮ٦ح، كمبل٦ح، كلذا  -ثٮزف ٝةؿ يٞٮؿ ٝٮالن  -)ي٤ٮمٮ٩ن( دٞٮؿ/ الـ ٚبلف ٚبل٩ة ىلع ٠ؾا ي٤ٮ٫٦ لٮ٦ة اللغ٘:   
٬ٮ ال٤ٮـ، ك٫٤ٕٚ ٨٦ ثةب ضب.  -ثٛذط ٚك١ٮف  -ثتنؽيؽ الٮاك. )يٕؾؿ( ا٣ٕؾؿ  - أردت املجة٣٘ح ٤ٝخ/ لٌٮ٫٦

ؾهل. -٦س٢ ٩٭ةق ي٪٭ةق  -كحلةق ي٤عةق  -٦س٢ داعق يؽٔٮق  -)ي٤عٮ٫٩( دٞٮؿ/ حلة ٚبلف ٚبل٩نة ي٤عٮق   إذا ال٫٦ ٔك
جلٮف ل٤ٮٝةيح، كاحلةء )ي٤ٮمٮ٩ن( ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ثثجٮت اجلٮف، كالٮاك ظؿؼ داؿ ىلع اجل٧ةٔح، كااإلعساب:  

٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ػ"ي٤ٮـ". )يف امرتاء( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"ي٤ٮـ"، كامرتاء مٌةؼ. ك)اجلؼي٢( مٌةؼ إحل٫. 
)أ٬ٌل( أ٢٬/ ٚة٢ٔ ي٤ٮـ، كأ٢٬ مٌةؼ كنةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫. )ٚلك٭٥( لك/ ٦جذؽأ، كَل مٌةؼ، ك٥٬/ 

ٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق/ "٬ٮ" مٌةؼ إحل٫. )يٕؾؿ( ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ثةل٧ٌح ا٣ْة٬ؿة، ك
 يٕٮد إىل "لك" الٮاٝٓ ٦جذؽأ، كاجل٤٧ح ٨٦ يٕؾؿ كٚة٫٤ٔ يف حم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ.

ٝٮهل )ي٤ٮمٮ٩ن أ٬ٌل( ظير كو٢ كاك اجل٧ةٔح ثة٢ٕٛ٣، ٦ٓ أف ا٣ٛة٢ٔ اق٥ ّة٬ؿ ٦ؾ٠ٮر ثٕؽ الػاٍد فُٔ:  
 ا٢ٕٛ٣، ك٬ؾق ٣٘ح َيئ، كٝي٢/ ٣٘ح أزد م٪ٮءة.

 ابليخ أليب ٔجؽ الؿمح٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ا٣ٕذيب، ٨٦ كدل ٔذجح ث٨ أيب قٛيةف. -244 (2)
)ا٣٘ٮاين( دمٓ اغ٩يح، كْل ٬٪ة ا٣يت اقذ٘٪خ جب٧ةهلة ٨ٔ الـن٪ح. )الح( ّ٭ؿ. )اجلٮاض( اجل٧ي٤ح، ٦أػٮذ اللغ٘:  

 ٨٦ اجلرضة، كْل احلك٨ كالؿكاء، كاجلٮاض/ دمٓ ٩ةض.
٢ ٦ةض، كْل ٬٪ة ثرصنح، كاجلٮف ظؿؼ داؿ ىلع دمةٔح اإل٩ةث. )ا٣٘ٮاين( ٚة٢ٔ )رأي٨( رأل/ ٕٚاإلعساب:  

رأل. )النيت( ٦ٕٛٮؿ ث٫ لؿأل. )الح( ٢ٕٚ ٦ةض، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد ىلع 
، النيت. )ثٕةريض( ابلةء ظؿؼ صؿ، كاعرض/ دلؿكر ثةبلةء، كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"الح"، كاعرض مٌةؼ

٨( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. )ٔن، ثةخلؽكد( صةٌراف كدلؿكراف ٦ذ٤ٕٞةف ثػ"أٔؿض".  كنةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫. )ٚأًٔؿ
 )اجلٮاض( وٛح ل٤ؼؽكد.

ٝٮهل "رأي٨ ا٣٘ٮاين" ٚإف النةٔؿ ٝؽ كو٢ ا٢ٕٛ٣ ث٪ٮف ا٣جكٮة يف ٝٮهل "رأي٨" ٦ٓ ذ٠ؿ ا٣ٛة٢ٔ الػاٍد فُٔ:  
ع٪ ؿاب.ا٣ْة٬ؿ ثٕؽق، ك٬ٮ ٝٮهل "ا٣٘ٮاين" ٧٠ة أًك  ةق يف اإٔل
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 ًٓ ًٓ  يؽؿ   ظؿؼه  كاجلٮفي  (رأي٨ى )ػث مؿٚٮعه  (ا٣٘ٮايًن )ك .ىلع اجل٧  كلىل ٬ؾقً  .ًر املؤ٩َّ  ىلع دم
٫ أ٩َّ  ك٦ٕ٪ةقي  ،(إىل آػؿ ابليخ ...كاؽي ًٕ قى ا كى ؽى ًٕ قى  ةؿي ٞى حي  ؽٍ ٝى كى ) /ثٞٮهلً  ٙي املى٪ِّ  أمةرى  ٘حً ال٤  
ًٓ  ىلع اتلث٪يحً  ؿ  دؽ ثٕبل٦حو  إىل ا٣ْة٬ؿً  املك٪ؽً   يف ا٢ٕٛ٣ً تى ؤٍ يي  ٝؽٍ  ٝٮهل  ٚأمٕؿى  ،أك اجل٧
ٟى  ثأفَّ   (ةؿي ٞى حي  ؽٍ ٝى كى ) ٟى  مؿي كاأل ،٤ٝي٢ه  ذل   .٠ؾل

ًٛ كى ) /٧ة ٝةؿكل٩َّ  ً  ٢ي ٍٕ ا٣ َّْ ل ٧ة إ٩َّ  ٦س٢ ٬ؾا ا٣رتًليًت  ٫ ىلع أفَّ حلججِّ  ؛ (ؽي ٪ى كٍ مي  ؽي ٍٕ بى  (1)ؿً ة٬ً ٤
َّْ ا مك٪ؽن  ا٢ٕٛ٣ى  خى ٤ٍ ٕى ا صى إذى  ٤ٝيبلن  يسٮفي  ً  ة٬ؿً إىل ا٣ ا مك٪ؽن  ا ص٤ٕذ٫ي ة إذى كأ٦َّ  ،ٕؽقي م ثاذلَّ

ًٙ ػ ٨٦ األ ث٫ً  إىل املذى٢ً    ا٣ْة٬ؿى  كص٤ٕخى  ػ ٮفً كاجل   كالٮاكً  ٣
ن
٨٦  الن ؽى أك ثى  ،٦جذؽأ

ٟى  ٚبل يسٮفي  ،ال٧ٌريً   ٔ٪٭ة اجلعٮنٮفى   يٕربي يًت ْل ا٣َّ  ا٤ٞ٣ي٤حي  ٘حي ال٤   ك٬ؾقً  ،٤ٝيبلن  ذل
 ) ث٤٘حً 

ى
ى ٮيًن ٤ي كى أ ٙي  كنٕربي  ،(يري ادً  ا٣ربى  ٥ٍ سي يٍ ذً  ٮفى جي ةرى ٕى ذى حى » ث٤٘حً  يف ٠ذج٫ً  ٔ٪٭ة املى٪

 (مبلاسح)ك ،(أك٤ٮين)ٚة٢ٔ  (ا٣رباٗير)ػٚ ،(2)«ةرً ٭ى ةجلَّ ثً  حه سى اً بلى مى كى  ٢ً يٍ ةل٤َّ ثً  حه سى اً بلى مى 
٥ املى٪ٙ (يذٕةٝجٮف)ٚة٢ٔ   .١٬ؾا ٔز

 

 

 

 ٝٮؿ اجلة٥ّ )ل٤ْة٬ؿ( يؽػ٢ ٚي٫ ٠ؾلٟ ال٧ٌري امل٪ٛى٢ يف حنٮ )٦ة ٝة٦ة إال ٧٬ة(. (1)
يذٕةٝجٮف ٚيس٥ مبلاسح ثةل٤ي٢ »مؿٚٮاع، ك٫ْٛ٣/  ڤأػؿص٫ ابلؼةرم يف وعيع٫ ٨٦ ظؽير أيب ٬ؿنؿة  (2)

ا ٚيس٥، ٚحكأهل٥ ك٬ٮ أ٥٤ٔ كمبلاسح ثةجل٭ةر، كُيذ٧ٕٮف يف وبلة ا٣ٛضؿ كوبلة ا٣ٕرص، ز٥ يٕؿج اذلي٨ ثةدٮ
 (. 888كر٫٧ٝ ) «ث٭٥/ ٠يٙ دؿًلذ٥ ٔجةدم؟ ٚيٞٮلٮف/ دؿًل٪ة٥٬ ك٥٬ يى٤ٮف، كأدح٪ة٥٬ ك٥٬ يى٤ٮف

)يذٕةٝجٮف(/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ثثجٮت اجلٮف، كالٮاك/ ظؿؼ داؿ ىلع دمٓ اذل٠ٮر. )ٚيس٥(/ صةر  اإلعساب: 
ٚة٢ٔ مؿٚٮع، كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة٢ٔ  كدلؿكر، كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ثة٢ٕٛ٣ يذٕةٝجٮف. )مبلاسح(/

ؿاب. )ثةل٤ي٢(/ صةر كدلؿكر، كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ثة٢ٕٛ٣ يذٕةٝجٮف. )كمبلاسح(/  اثذؽاايح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
الٮاك/ ظؿؼ ُٔٙ، كال٤ي٢/ اق٥ ٦ُٕٮؼ، كاملُٕٮؼ ىلع املؿٚٮع مؿٚٮع ٦س٫٤. )ثةجل٭ةر(/ صةر كدلؿكر، كمج٫ 

 ٕةٝجٮف. اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ثة٢ٕٛ٣ يذ
( ظير كو٢ كاك اجل٧ةٔح ثة٢ٕٛ٣، ٦ٓ أف ا٣ٛة٢ٔ اق٥ ّة٬ؿ  ّجُ االضتدالل:  ٝٮهل )يذٕةٝجٮف ٚيس٥ مبلاسحه

ٹ  ﴿٦ؾ٠ٮر ثٕؽ ا٢ٕٛ٣، ك٬ؾق ٣٘ح َيئ، كٝي٢/ ٣٘ح أزد م٪ٮءة. كٝؽ مح٢ ٝٮـ ىلع ٬ؾق ال٤٘ح ٝٮهل دٕةىل 

  .[7٢]املةاؽة/  ﴾ ٺ ٺ ڀ  ڀ  ڀ﴿كٝٮهل/  ،[6]األ٩بيةء/  ﴾ٹ  ڤ  ڤ 
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ػػػ٧ًؿىا ًٍ ي
ػػػ٢ه أ ٍٕ ػػػ٢ى ًٚ ًٔ ة ٛى ٓي ا٣ يىػػػػٍؿفى  كى

 
ػ٨ٍ  (222) ػٮىاًب  ٦ى ) ً  صى ٍيؽه ٧ًٍس٢ً  زى  ٝىػؿىا) ٠ى

  

ٟى  ة إذا ٝي٢ى ٧٠ى  ،ٚة٫٤ًٔ  كلثٞةءي  ظؾ٫ٚي  صةزى  ىلع ا٢ٕٛ٣ً  ديل٢ه  ا دَؿ إذى   ) /ل
ى
أ ٨ٍ ٝىؿى  (؟٦ى

 ؿى ٝى ) /اتلٞؽيؿ (ؽه نٍ زى ) /ٚذٞٮؿ
ى
ې  ې    ﴿ /دٕةىل ٠ٞٮهلً  ؛منةكصٮ ا٢ٕٛ٣ي  حيؾؼي  كٝؽٍ  .(ؽه نٍ زى  أ

 ،ةكصٮمن  حمؾكؼو  ث٢ٕٛو  ٚة٢ٔه  (أظؽه )ػٚ [8 /اتلٮمح] (1)﴾ى  ى  ائ
ٟى  ،( اقذضةرؾى  أظؽه  قذضةرؾى لًف اك)يؿ كاتلٞؽ ٓى  مؿٚٮعو  اق٥و  لك   كًلؾل  أكٍ  (فٍ إً ) ثٕؽى  كٝ

ٟى  ك٦سةؿي  ،منةكصٮ حمؾكؼو  ث٢ٕٛو  ٫ مؿٚٮعه ٚإ٩َّ  (اإذى ) ي  (اإذى )يف  ذل ڀ  ڀ   ﴿ /دٕةىل ٝٮهلي

 ا اننًٞخ إذى )كاتلٞؽيؿ  ،حمؾكؼو  ث٢ٕٛو  ٚة٢ٔه  (٧ةءالكَّ )ػٚ [٢ /االننٞةؽ] (2)﴾ٺ    ٺ 

 

)كلف(/ الٮاك/ حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، إف/ ظؿؼ رشط صةزـ. )أظؽ(/ ٚة٢ٔ ٢ٕٛ٣ حمؾكؼ، دٞؽيؿق  اإلعساب: (1)
اقذضةرؾ أظؽ، مؿٚٮع. )٨٦ املرشًلني(/ صةر ك دلؿكر، كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ثة٢ٕٛ٣ املعؾكؼ اقذضةرؾ. 

ترت كصٮمنة دٞؽيؿق/ أ٩خ، كاهلةء/ )ٚأصؿق(/ ا٣ٛةء كإٝح يف صٮاب الرشط، )أًصٍؿقي(/ ٢ٕٚ أمؿ، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مك
 ٧ًري ٦ٕٛٮؿ ث٫، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ صــ صٮاب الرشط.

ٚإف كصؽ ٦ة ّة٬ؿق أ٫٩ ٚة٢ٔ دٞؽـ ىلع ا٢ٕٛ٣ كصت  ،أف ٨٦ أظاكـ ا٣ٛة٢ٔ أف يأيت ثٕؽ ٫٤ٕٚ ّجُ االضتدالل: 
يٛرسق املؾ٠ٮر  كصٮمة ؾكؼدٞؽيؿ ٢ٕٚ يسٮف ٬ؾا االق٥ املؿٚٮع ٚةٔبلن هل، ٚٞٮهل/ )أظؽ( ٬ٮ ٚة٢ٔ ٢ٕٛ٣ حم

 ثٕؽق، كاتلٞؽيؿ/ كلف اقذضةرؾ أظؽ اقذضةرؾ. 
" ٦جذؽأ، كدم٤ح "اقذضةرؾ" ػربق، كظيجبؾ ال دايع تلٞؽيؿ ٢ٕٚ؟ -إف ٝي٢/ ل٥ى ل٥ٍ  تتن٘:  ٢ٍٕ "أظؽه  ُيي
ح تل٤ٕيٜ ٢ٕٚ ث٢ٕٛ، ٚٔل ذللٟ خمذىح ثةجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح  فاجلْاب:  ٔٮ  -  ىلع األوط -أف أداة الرشط "إف" مًٮ

ٔ٪ؽ دم٭ٮر ابلرصنني، ٧٤ٚة كصؽ ثٕؽ٬ة اق٥ مؿٚٮع، أدل ذلٟ إىل  دٞؽيؿ ٢ٕٚ يسٮف ٬ؾا املؿٚٮع ٚةٔبلن هل، 
  . كيف املكأ٣ح ٦ؾا٬ت أػؿ.كدسٮف "إف" ثةٝيح ىلع ثةث٭ة

)إذا(/ ّؿؼ ملة يكذٞج٢ ٨٦ الـ٦ةف ٦جن ىلع الك١ٮف يف حم٢ ٩ىت ٦ذ٤ٕٜ جبٮاب الرشط  اإلعساب: (2)
ٮًزنٍذ٥. )الك٧ةء(/ ٚة٢ٔ مؿٚٮع ٢ٕٛ٣ حمؾكؼ دٞؽيؿقاملعؾكؼ، كاتل سٍذي٥ أك صي ًٕ  /ٞؽيؿ/ إذا الك٧ةء اننٞخ ثي

اننٞخ الك٧ةء. )اننٞخ(/ ٢ٕٚ ٦ةض، كدةء اتلأ٩ير ظؿؼ، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازا دٞؽيؿق/ ْل، 
 = كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح دٛكرينح.
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ـي كقيأيًت  ،عٮييى ايَ  ْ٭ٮرً  ا ٦ؾ٬تي ك٬ؾى  (اننٍٞخ  ٧ةءي الكَّ  يف  املكأ٣حً   ٬ؾقً ىلعى   اللُك
 .دٕةىلى  اهللي  مةءى  إفٍ  ،ذ٘ةؿً االمٍ  ثةًب 

 

 

 
 

 

ػػػةً ٍ إًذىا ثًيػػػرو دى٤ًػػػػٰ ال٧ى
ٍ
دىػػػةءي دىأ  كى

 
ثػػػػىٍخ ٬ًٍ٪ػػػػؽي ا ذىل (212)

ى
أ ٍثػػػكى ٠ى

ي
فى    َكى

  

 ً  إ
ي
 ا٣ٛة٢ًٔ  ىلع ٠ٮفً  دؽؿ   قة٠٪حه  دةءه  ٫ي ٞذٍ حل رو إىل ـؤ٩َ  املةً   ا٢ٕٛ٣ي  ق٪ؽى ذا أ

ٟى  كال ٚؿؽى  ،ةمؤ٩سن   ،(في ٧ٍ خ النَّ ٕى ٤ى َى كى  ،ؽي ٪ٍ ٬ً  ٍخ ة٦ى ٝى )حنٮ  ،كاملضةزمِّ  احلٞييقِّ  ثنيى  يف ذل
ـو  ظة٣حي  /هلة ظةتلةفً  ٣س٨ٍ  ـي  ،صٮازو  كظة٣حي  ،لـك ٟى  كقيأيت اللُك  .ىلع ذل

 
 

 

)الك٧ةء( ٚة٢ٔ  /ف أك إذا الرشَيتني، ٚٞٮهلإأ٫٩ ُيت ظؾؼ ا٢ٕٛ٣ إذا كٝٓ اق٥ مؿٚٮع ثٕؽ  ّجُ االضتدالل:  =
 دٞؽيؿق/ اننٞخ الك٧ةء اننٞخ. ،٢ٕٛ٣ حمؾكؼ
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ػػػػػؿً  ٧ى ٌٍ ـي ػػػػ٢ى  ٍٕ ـي ًٚ ـى ة دى٤ٍػػػػ  كى ٩ًَػػػػػ٧ى
 

ً٭ػػػػ٥و ذىاتى ًظػػػػػؿً  (212) ٍٛ ٍك ٦ي
ى
َذًىػػػػػ٢و أ  ٦ي

  

  ـي ٕيً املةً   ا٢ٕٛ٣ى  الكة٠٪حي  اتلأ٩يًر  دةءي  د٤ـ    :   ـًٮ

 ٟى  كال ٚؿؽى  ،٦ذى٢و  مؤ٩رو  إىل ٧ًريو  ا٢ٕٛ٣ي  يك٪ؽى  أفٍ  :أظؽ٧٬ة ثني  يف ذل
كال  ،(ٍخ ٕى ٤ى َى  في ٧ٍ كالنَّ  ،ٍخ ة٦ى ٝى  ؽه ٪ٍ ٬ً ) /ٚذٞٮؿ ،كاملضةزمِّ  احلٞييقِّ  املؤ٩ًر 

ـى ٝى ) /دٞٮؿ ٌَّ  اكفى  ٚإفٍ  (ٓى ٤ى َى )كال  (ة  ؽي ٪ٍ ٬ً )حنٮ  ،ةءً ثةتلَّ  ل٥ يؤتى  ٦٪ٛىبلن  ٧ريي ال
ٝى ٦ى  ـى ة   .( ًْلى الَّ إً  ة

  َك٬ٮ   (ؽي ٪ٍ ٬ً  ٍخ ة٦ى ٝى )حنٮ  ،اتلأ٩يًر  ظٞييقَّ ا ّة٬ؿن  ا٣ٛة٢ٔي  يسٮفى  أفٍ  :ةينال
 ) ثٞٮهلً  املؿادي 

ى
ـي  ٚعؾٍٚخ  ،حه ؿً ظً  /ؿً ظً  كأو٢ي  (ؿً ظً  اتى ذى  ٥و ٭ً ٍٛ ٦ي  كٍ أ  .لك٧حً ال ال

ـي اتلَّ  أفَّ  ٨٦ الك٫٦ً  ٥ى ٭ً كٚي  ٕنيً  ٬ؾي٨ً  يف ٗريً  ةء ال د٤ـ ـي  ،املًٮ يف  ٚبل د٤ـ
 يف كالى  (في ٧ٍ خ النَّ ٕى ٤ى َى كى  ،في ٧ٍ النَّ  ٓى ٤ى َى ) /ٚذٞٮؿ ؛ا٣ْة٬ؿً  املضةزمِّ  ًر املؤ٩َّ 

 ًٓ   ٦ى ىلعى  ،اجل٧
ٍ
 . دٛىي٫٤ي يًت ة قيأ
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ٍىػػ٢ي دىػػٍؿؾى اتلَػػةءً ً   ٛى  كىٝىػػٍؽ يييًػػيطي ا٣ٍ
 

(212) ( ًٙ ى ثًٍ٪ػػخي الٮىاًٝػػ ػػة ى ٞى  ى ا٣
ى
ٍػػًٮ  أ  َنى

  

ََ   ث٘اً  احلٞيق   املؤ٩ًر  كٚة٫٤ًٔ  ا٢ٕٛ٣ً  ثيى  ٢ى ًى ا ٚي إذى   ةءً اتلَّ  إزجةتي  صةزى  )إ
 ) /ٚذٞٮؿ ؛زجةتي اإل صٮدي كاأل ،ة٭ى كظؾذي 

ى
ٞى ىتى أ  ؛(أدٍخ )صٮد كاأل ،(ًٙ اًٝ الٮى  خي ٪ٍ ثً  ةيًضى  ا٣

ـى ٝى ) /كدٞٮؿ  .(ٝة٦ٍخ ) صٮدي كاأل  ،(ؽي ٪ٍ ٬ً  ـى ٮٍ احلى  ة
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ػػالى   ٌ ٍٓ ٚىٍىػ٢و ثًػػ إَ) ٚي ػ ىػٍؾؼي ٦ى  كىاحلٍ
 

ػػػال) (211) ٕى ذىػػػةةي اثٍػػػ٨ً ا٣ٍ ََ فى
ً  إ

إى ة زى ػػػػ ٦ى  ٠ى
  

ي  ل٥ٍ  )ََ إً  ثػ ًر املؤ٩َ  كا٣ٛة٢ًٔ  ا٢ٕٛ٣ً  ثيى  ٢ى ًى ا ٚي ك ذى   ٔ٪ؽى  اتلةءً  إزجةتي  ـٍ ُيى
ٝى ٦ى ) /ٚذٞٮؿ ؛اجل٧٭ٮرً  ـى ة  َى ٦ى كى  ،ؽي ٪ٍ  ٬ً الَّ إً  ة ٝى ٦ى ) كال ُيٮزي   (في ٧ٍ  النَّ الَّ إً  ٓى ٤ى ة   الَّ إً  ٍخ ة٦ى ة 

َى ٦ى ) الى كى  ،(ؽه ٪ٍ ٬ً    /٠ٞٮهل ٕؿً  النِّ يًف  صةءى  كٝؽٍ  ،(في ٧ٍ  النَّ الَّ إً  ٍخ ٕى ٤ى ة 

ٓي  -242 ٤يٮعي اجلىؿىاًم ٌـ َىٌ ال
ً ًٞيٍخ إ ة ثى ٦ى (1)كى

 

 
 

 كوؽرق/       -ٗيبلف ث٨ ٔٞجح  -٬ؾا ٔضـ ثيخ ذلم الؿ٦ح  -242 (1)
٭ى ػػػؿىازي ٦ى ػػػـي كىا صٍ ػػػٮىل ايَعٍ ػػَى  ًً ك ؿي ٗي  ةػػػة ً  

 ك٬ؾا ابليخ ٨٦ ٝىيؽة هل َٮن٤ح، أكهلة ٝٮهل/  
ٍنً  ٦ى

ى
ػػػػػػػػة!أ ٧ى ٤ىٍي١ي ٔى ـه  ػػػػػػػػالى ، قى ع ٌى  ٣ىػػػػػػػػًل 

 
ٓي   كىاًصػػػ ػػػٍيى رى ٌى ـى  ًَ ػػػ٨ي الػػػاَل ٍز٦ي

ى
ػػػ٢ ا   ٬ى

ػػ ى     ٕى ٙي ا٣ ٍك يىٍ ًنػػ
ى
ٓي ا٣ ٍَكػػ٤ًي٥ى أ ػػ٢ٍ يىؿًٍصػػ  كى٬ى

 
ٓي   ًٝػػػػػ يىػػػػػةري ا ىالى  َ زىػػػػػةً  كىا

ى
ثي ا   زىػػػػػالى

ز ادلٚٓ، كاجلؼف، كالكٮؽ النؽيؽ. )كاألصؿا –ثٛذط ٚك١ٮف  -)اجلعـ( اللغ٘:    ؿى ثـ٩ح قجت أك  -ز( دمٓ/ صى
ؿىض  -ٔ٪ٜ  ٗى ٭ة( دمٓ  ـاـ  -ثٛذط أكهل  -كْل األرض احلةبكح ال٩جةت ٚي٭ة. )ٗؿًك ك٬ٮ ل٤ؿظ٢ ث٧زن٣ح احل

ل٤رسج، كابلُةف ل٤ٞذت، كأراد ٬٪ة ٦ة حتذ٫، ك٬ٮ ث٨ُ اجلةٝح ك٦ة ظٮهل، ثٕبلٝح املضةكرة. )اجلؿامٓ( دمٓ 
 ٓ ؿٍمي  ك٬ٮ امل٪ذٛغ. -ثـ٩ح ٝ٪ٛؾ  -صي

ٍٮًؽ كالكرًي يف األرض الى٤جح، ظىت  لـنعيٙ: ا  ـاؿ ممة أوةث٭ة ٨٦ دٮايل الكَّ ؿ كال٧ٌٮر كال٭ي يىٙ ٩ةٝذ٫ ثةللُكى
٭ة امل٪ذٛؼح، ١ٚأ٫٩ يٞٮؿ/ أوةب ٬ؾق اجلةٝح ال٧ٌٮر كاهلـاؿ كا٣ُٮل  ٭ة، كل٥ يجٜ إال ٤ًٔٮ دىؽَّ ٦ة حتخ ًٗؿ

 بكجت محبني/  
 كخنك٭ة. اقذعسةيث هلة ىلع الكري ثؽٕٚ٭ة  أّهلنا: 
 أ٩٭ة دؿًلي يف أرض يةبكح و٤جح ٣حف ث٭ة ٩جةت، كْل ممة ينٜ الكري ٚي٫. ّالجاىٕ: 
)َٮل( ٢ٕٚ ٦ةض. )اجلعـ( ٚة٢ٔ. )كاألصؿاز( ٦ُٕٮؼ ىلع ا٣ٛة٢ٔ. )٦ة( اق٥ مٮوٮؿ/ ٦جن ىلع اإلعساب:  

٭ة(الك١ٮف يف حم٢ ٩ وٮؿ، ث٧عؾكؼ و٤ح املٮ ةفدلؿكر ٦ذ٤ٕٞصةر ك ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ُٮل. )يف ٗؿًك
ؿكض مٌةؼ، ك٬ة/ ٧ًري اعاؽ إىل اجلةٝح مٌةؼ إحل٫. )٧ٚة( ٩ةٚيح. )ثٞيخ( ثيق/ ٢ٕٚ ٦ةض، كاتلةء  ٗك

 ل٤ذأ٩ير. )إال( أداة اقتس٪ةء م٤٘ةة. )ال٤ٌٮع( ٚة٢ٔ ثٞيخ. )اجلؿامٓ( وٛح ل٤ٌ٤ٮع.
٩ر، ٦ٓ ٠ٮ٫٩ ٝٮهل )٧ٚة ثٞيخ إال ال٤ٌٮع( ظير أدػ٢ دةء اتلأ٩ير ىلع ا٢ٕٛ٣؛ ألف ٚة٫٤ٔ مؤالػاٍد فُٔ:  

 ممة ال ُيٮز يف ٗري النٕؿ. -ٔ٪ؽ اجل٧٭ٮر  -ٝؽ ٚى٢ ثني ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة٢ٔ ثإال، كذلٟ 
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ى  ٢ه ٌَّ ٛى ٦ي  ؼى احلؾٍ  فَّ إً ) /ًٙ املى٪ِّ  ٚٞٮؿي  ٌن  ػ زجةتى اإل فَّ ثأ ينٕؿي   (ةًت جى ثٍ  اإلىلعى  ػة أي
ـه  ٟى  ك٣حفى  ،صةا  يف اجلثً  ٫ زةثخه أ٩َّ  ثةٔذجةرً  ٤ٔي٫ً  ٫ ٢ٌٛ٦ه أ٩َّ  ث٫ً  أرادى  ٫ إفٍ ٩َّ أل ؛ ٠ؾل

٨٦  أكثي  احلؾؼى  أفَّ  أرادى  كلفٍ  ،ٚىعيطه  ٕؿً يف النِّ  ٧ة صةءى إ٩َّ  زجةتى اإل كأفَّ  ،كاجل٥ًْ 
 .(1)اصؽن  ٤ٝي٢ه  زجةتى اإل فَّ أل ؛وعيطو  ٚ٘ريي  زجةًت اإل
 

 

 

٭٪ة ٚي٫ ٩ْؿ؛ أل٫٩ إلـاـ ل٤٪ة٥ّ ٬ -رمح٫ اهلل– ٦ة ذ٠ؿق النةرحأف  -رمح٫ اهلل–احل٧يؽ  أٚةد حميي ادلي٨ ٔجؽ (1)
كأ٣ح ػبلٚيح ثني ٧٤ٔةء اجلعٮ، ث٧ؾ٬ت ٦ٕني ٝؽ ال يسٮف ذ٬ت إحل٫ يف ٬ؾا ال١ذةب، كذلٟ أف ٬ؾق امل

ؽـ إحلةٝ٭ة صةاـاف إذا ٚى٢ ثني ا٢ٕٛ٣ كٚة٫٤ٔ املؤ٩ر ثإال، ك٦ٓ  ٧ٚ٪٭٥ ٨٦ ذ٬ت إىل أف حلةؽ دةء اتلأ٩ير ٔك
 صٮاز األمؿن٨ ظؾؼ اتلةء أ٢ٌٚ، ك٬ؾا ٬ٮ اذلم يىط أف حي٢٧ ٤ٔي٫ الكـ اجلة٥ّ؛ أل٫٩ رصنط ادلال٣ح ٤ٔي٫.

تلةء يف ٬ؾق احلة٣ح أمؿ كاصت ال ُيٮز ا٣ٕؽكؿ ٔ٪٫ إال يف ضكرة ك٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ ذ٬ت إىل أف ظؾؼ ا 
النٕؿ، ٨٦ أص٢ أف ا٣ٛة٢ٔ ىلع اتلعٞيٜ ٣حف ٬ٮ االق٥ الٮاٝٓ ثٕؽ إال، كل١٪٫ اق٥ ٦ؾ٠ؿ حمؾكؼ، ك٬ٮ 
املكتسىن ٦٪٫، ٚإذا ٤ٝخ "ل٥ يـرين إال ٬٪ؽ" ٚإف أو٢ اللُكـ/ ل٥ يـرين أظؽ إال ٬٪ؽ، كأ٩خ لٮ رصظخ ث٭ؾا 

ىلع ٬ؾا اتلٞؽيؿ ل٥ يس٨ لٟ إال ظؾؼ اتلةء؛ ألف ا٣ٛة٢ٔ ٦ؾ٠ؿ، ك٬ؾا ٬ٮ اذلم يؿنؽ النةرح أف  املعؾكؼ
 ي٤ــ ث٫ اجلة٥ّ؛ أل ٫٩ ٦ؾ٬ت اجل٧٭ٮر، ك٬ٮ إلـاـ ٦ة ال ي٤ــ.
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 ٍٓ ػ ٦ى ً  ثًػال ٚىٍىػ٢و كى
ٍ
ىٍؾؼي ٝىػٍؽ يىػأ  كىاحلٍ

 
(214)  ٍٓ ػػ ِى ؿو كى

ٍٕ ػػةزً ً  ًمػػ ضى ػػ٧ًا ًذم ال٧ى  ًى
  

ٍ  ٝؽٍ   ك٬ٮ ٤ٝي٢ه  ،ٚى٢و  ٨٦ ٗريً  ظٞييقو  إىل مؤ٩رو  املك٪ؽً  ٨٦ ا٢ٕٛ٣ً  ةءي اتلَّ  ؾؼي حتي
اص  ٧ًريً إىل  املك٪ؽً  ٨٦ ا٢ٕٛ٣ً  ةءي اتلَّ  حتؾؼي  كٝؽٍ  ،(حه ٩ى بلى ٚي  ةؿى ٝى ) / قحجٮن٫ظكى  ،ؽن

 /٠ٞٮهلً  ،ٕؿً ثةلنِّ  ك٬ٮ خمىٮصه  ،ماملضةزً  ًر املؤ٩َّ 

ػػػة -242 ِى٭ى ٝىػػػٍخ كىٍد ٩ىػػػحه كىدى ـٍ ـي  ٚىػػػالى 
 

ة ىػػػػػػػػة ٞى ـٍ ً  إ
ػػػػػػػػ٢ى ٞى ـٍ ٍرضى أى

ى
َى أ  (1)كى

  
 

 
( كيف رشح مٮا٬ؽق لؤل٥٤ٔ ٢/242ابليخ ٣ٕةمؿ ث٨ صٮن٨ ا٣ُةيئ، ٧٠ة نكت يف ٠ذةب قحجٮن٫ ) -242 (1)

 النجذ٧ؿم.
 ﴾ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ﴿ـ٩ح( الكعةثح املس٤ٞح ثةملةء. )الٮدؽ( املُؿ، كيف ا٣ٞؿآف ال١ؿن٥ )املاللغ٘:  

 . )أث٢ٞ( أ٩جخ ابل٢ٞ، ك٬ٮ اجلجةت.[45 ]الؿكـ/
٩ىح يف اإلعساب:   ـٍ ٍكتىرًتي ا٣ٕةاؽي إىل مي )ٚبل( ٩ةٚيح د٢٧ٕ ٢٧ٔ "٣حف". )مـ٩ح( اق٧٭ة، كدم٤ح )كىدىٝىٍخ( كٚة٤ٔي٫ ال٧ي

كىٍدٝى٭ة( كدؽ/ ٦٪ىٮب ىلع املٕٛٮحلح امل٤ُٞح، ككدؽ مٌةؼ ك٬ة/ مٌةؼ إحل٫. )كال( حم٢ ٩ىت ػرب "ال". )
الٮاك اعَٛح جل٤٧ح ىلع دم٤ح، كال/ ٩ةٚيح ل٤ضجف د٢٧ٕ ٢٧ٔ "إف". )أرض( اق٥ ال، كدم٤ح )أث٢ٞ( كٚة٤ٔي٫ 

٧ري ا٣٘ةاجح يف حم٢ صؿ  املكترتي ٚي٫ يف حم٢ رٚٓ ػرب٬ة. )إثٞةهلة( إثٞةؿ/ ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ، كلثٞةؿ مٌةؼ ًك
 مٌةؼ إحل٫.

ٝٮهل )كال أرض أث٢ٞ( ظير ظؾؼ دةء اتلأ٩ير ٨٦ ا٢ٕٛ٣ املك٪ؽ إىل ٧ًري املؤ٩ر، ك٬ؾا ا٢ٕٛ٣ الػاٍد فُٔ:  
 ٬ٮ "أث٢ٞ" ك٬ٮ مك٪ؽ إىل ٧ًري مكترت يٕٮد إىل األرض، كْل مؤ٩سح دلةزنح اتلأ٩ير، كنؿكل/

٤ى  ٞى ـٍ ٍرضى أى
ى
َى أ ة٣ى ػػػكى ٞى  ةػػػ٭ػًخ اثٍػػ

 ح اهل٧ـة ٨٦ "إثٞةهلة" إىل اتلةء يف "أث٤ٞخ" كظيجبؾ ال مة٬ؽ ٚي٫.ث٪٢ٞ ظؿًل 
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ٓو ًقػػػػٮلى الَكةل٥ً ٨٦ًٍ  ٍػػ ْى  ٍٓ  كىاتلَةءي ٦ى
 

ٍٓ إًٍظػػؽلى ال٤َػػً ٍ  (212) ػػ تلَػػةءً ٦ى ٠َؿو َكى ػػؾى  ٦ي
ػػ٪يٮاً   كىاحلىػٍؾؼى   ذىػةةي) اٍقذىٍعكى ٛى ػ٥ى ا٣ ٍٕ ً ٩   

 
ي  (212) ـىػػي  َف ٝىٍىػػػؽى اجًلٍ٪ػػػػػًف فًيػػ٫ً 

ى
 ً 

  

 إذى 
ي
ٓو  ا٢ٕٛ٣ي  ق٪ؽى ا أ ٓى  يسٮفى  ة أفٍ ٚإ٦َّ  :إىل ْ  اكفى  ٚإفٍ  ؛الى  أكٍ  ملؾ٠ؿو  قبل٦حو  دم

ٓى  ـً  ل٥ٍ  ملؾ٠ؿو  قبل٦حو  دم ـى ٝى ) /ٚذٞٮؿ ،ةءً ثةتلَّ  ا٢ٕٛ٣ً  اٝرتافي  ُي َـّ  ة   ُيٮزي كال ،(كفى ؽي نٍ ال
َـّ  ًخ ة٦ى ٝى ) ٓى  يس٨ٍ  ٥ٍ ل كلفٍ  .(1)(كفى ؽي نٍ ال ٓى  اكفى  ثأفٍ  ػ ملؾ٠ؿو  قبل٦حو  دم  ملؾ٠ؿو  دسكريو  دم

 

  األغٔاء اليت تدل علٙ معيٙ اجلنع ضت٘ أغٔاء: (1)
 اق٥ اجل٧ٓ، حنٮ/ ٝٮـ كر٬ٍ كنكٮة.  األّل: 
٥ً.  ّالجاىٕ:   اق٥ اجلجف اجل٧يع، حنٮ/ ريكـ كز٩ش كٍلى
 دمٓ اتل١كري ملؾ٠ؿ، حنٮ/ رصةؿ كزنٮد.  ّالجالح: 
ٮارب.  ابع:ّالس   دمٓ اتل١كري ملؤ٩ر، حنٮ/ ٬٪ٮد ًك
 دمٓ املؾ٠ؿ الكةل٥، حنٮ/ الـنؽي٨ كاملؤ٦٪ني كابلجني.  ّارتامظ: 
 دمٓ املؤ٩ر الكةل٥، حنٮ/ اهل٪ؽات كاملؤ٦٪ةت كابل٪ةت.  ّالطادع: 
ظك٪ة  ، خلى٭ة حميي ادلي٨ ٔجؽ احل٧يؽ د٤ؼيىةك٪ؽ إىل ٬ؾق االميةء زبلزح ٦ؾا٬تكل٧٤ٕ٤ةء يف ا٢ٕٛ٣ امل 

  ٚٞةؿ/ 
٦ؾ٬ت دم٭ٮر ال١ٮٚيني، ك٬ٮ أ٫٩ ُيٮز يف لك ٢ٕٚ أق٪ؽ إىل يشء ٨٦ ٬ؾق األميةء الكذح أف  نرٍب األّل:ـال 

ا، كالرس يف ٬ؾا أف لك كاظؽ ٨٦ األميةء الكذح ُيٮز أف يؤكؿ ثةجل٧ٓ ٚي١ٮف  يؤت ث٫ مؤ٩سنة كأف يؤت ث٫ ٦ؾ٠ؿن
ؿى املٕىن، ٚيؤت ث٫٤ٕٛ ػةحلنة ٨٦ ٔبل َّ٠ ؾى ٩َّرى املٕىن، ٚيؤت ث٫٤ٕٛ ٦ي ؤى ٦ح اتلأ٩ير، كأف يؤكؿ ثةجل٧ةٔح ٚي١ٮف مي

ىئ  ىئ    ی    ﴿٦ٞرت٩ة ثٕبل٦ح اتلأ٩ير؛ ٚ٪ٞٮؿ ىلع ٬ؾا/ صةء ا٣ٞٮـ، كصةءت ا٣ٞٮـ، كيف ال١ذةب ا٣ٕـنـ 

، [2]الؿكـ/  ﴾ھ  ے﴿كدٞٮؿ/ زظٙ الؿكـ، كزظٛخ الؿكـ، كيف ال١ذةب ال١ؿن٥/  ،[62]يٮقٙ/  ﴾ی
لؿصةؿ، كصةءت الؿصةؿ، كدٞٮؿ/ صةء اهل٪ٮد، كصةءت اهل٪ٮد، كدٞٮؿ/ صةء الـنججةت، كصةءت كدٞٮؿ/ صةء ا

 يت ٨٦ ٝىيؽة هل/جة ث٨ ا٣ُؽى جى ، كٝةؿ خى [٢2]امل٧ذع٪ح/  ﴾ٻ  ٻ  ٻ﴿الـنججةت، كيف اتلزنن٢/ 
ػػػػػػػًل  كٍصى زى ٨َ كى ػػػػػػػٍضٮى٬ي ـى٪ىػػػػػػػةً  مى  فىػػػػػػػجىاى 

  
ٮا ٔي ػػػػػػػػػَؽ ٪يٮفى إًَت، ديػػػػػػػػػ٥َ دىىى ًٔ ػػػػػػػػػة َْ  كىا٣

 ﴾ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ﴿كدٞٮؿ/ صةء الـنؽكف، كصةءت الـنؽكف، كيف اتلزنن٢/     

 ، كٝةؿ ٝؿنٍ ث٨ أ٩يٙ أظؽ مٕؿاء احل٧ةقح/[92 ]يٮنف/
 ًَ ىٍكػػػ ىجًٍط إًثًػػػ ػػػةزًفو لػػػ٥ٍ ل ٍ٪ػػػخي ٦ًػػػ٨ٍ ٦ى ىػػػٍٮ ٠ي  ل

  
ػػػػ ٍجىة٩ىة ػػػػًح ٦ًػػػػ٨ٍ ذي٬ٍػػػػ٢ً ثٍػػػػ٨ً مى ُى ًٞي  ـى٪يػػػػٮ ال٤َ

ا، ٦ؾ٬ت  ّاملرٍب الجاىٕ:     أيب يلع ا٣ٛةريس، كػبلوذ٫ أ٫٩ ُيٮز الٮص٭ةف يف دميٓ ٬ؾق األ٩ٮاع، إال ٩ٮاعن كاظؽن
 =كأ٩خ لٮ دأـ٤خ   الكـ اية٥ّ ك٬ٮ دمٓ املؾ٠ؿ الكةل٥؛ ٚإ٫٩ ال ُيٮز يف ا٢ٕٛ٣ اذلم يك٪ؽ إحل٫ إال اتلؾ٠ري، 
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ٓى  ،اكهل٪ٮدً  رو أك ملؤ٩َّ  ،صةؿً اكلؿِّ   ةءً اتلَّ  إزجةتي  صةزى  ػ اكهل٪ؽاًت  رو ملؤ٩َّ  قبل٦حو  أك دم
ـى ٝى ) /ٚذٞٮؿ ،ةكظؾٚ٭ى  ـى ٝى كى  ،ةؿي صى الؿِّ  ًخ ة٦ى ٝى كى  ةؿي صى الؿِّ  ة ـى ٝى كى  ،ٮدي ٪ي ٭ي ػا٣ ًخ ة٦ى ٝى كى  ٮدي ٪ي ٭ي ال ة  ة

ًٓ  هلً تلأك   كظؾٚ٭ة ،ثةجل٧ةٔحً  هلً تلأك   ةءً اتلَّ  ٚإزجةتي  ،(اتي ؽى ٪ٍ ال٭ً  ًخ ة٦ى ٝى كى  اتي ؽى ٪ٍ ال٭ً   .ثةجل٧
ٍٓ ًإٍظؽلى ال٤ًَّبٍ  ) /كأمةر ثٞٮهل تلَّةًء ٦ى  ىلى إً  ( اكى

ى
ٓى  ةءى اتلىٌ  فَّ  أ ٦  ًٓ ًٓ  اتل١كريً  دم  كدم

ٓى  ةءً اكتلَّ  ،ملؤ٩رو  بل٦حً الكَّ  ٦  َّْ ت رًسى ٠ي ) /ة دٞٮؿي ٧١ٚى  ،كج٪حو  اتلأ٩يًر  املضةزمِّ  ة٬ؿً ا٣
ـى ٝى ) /دٞٮؿي  (حي ٪ى ٤جً ا٣َّ  رًسى ًلي كى  ،حي ٪ى ل٤جً ا ٟى  (ةؿي صى الؿِّ  ًخ ة٦ى كٝى  ،ةؿي صى الؿِّ  ة  .(1)ـة دٞؽَّ  ٦ى ثةًق  كًلؾل

ذىةةي )يًف  كىاحلىٍؾؼى ) /ثٞٮهلً  كأمةرى  ٛى ٥ٍٕى ا٣  (٥ى ٍٕ ٩ً )يف  ٮزي ٫ ُيإىل أ٩َّ  (إىل آػؿ ابليخ..(.٩ً
 ،ةظٞيٞين ة مؤ٩سن ا ٦ٛؿدن  اكفى  ٭ة كلفٍ كظؾٚي  ةءً اتلَّ  إزجةتي  ػة سن ة مؤجَّ ٚة٤ٔ٭ى  ا اكفى إذى  ػة ٭ى كأػٮادً 
 املؿٍ  ٥ى ٍٕ ٩ً ) /ٚذٞٮؿ

ى
 املؿٍ  ًخ ٧ى ٍٕ ك٩ً  ،ؽي ٪ٍ ٬ً  ةي أ

ى
ٟى  ٧ة صةزى كل٩َّ  ،(ؽه ٪ٍ ٬ً  ةي أ  ث٫ً  ة ٦ٞىٮده ٚة٤ٔ٭ى  فَّ أل ذل

ٕي  ،اجلجًف  اقذ٘ؿاؽي   لنج٭٫ً  ،ةكظؾٚ٭ى  ةءً اتلَّ  إزجةًت  يف صٮازً  اتل١كريً  ًٓ دم ٦ٕةم٤حى  ٮم٢ى ٚ
 ا كحنٮقً يف ٬ؾى  احلؾؼى  أفَّ  (ٮا٪ي كى عٍ ذى اقٍ )  ٝٮهلً ك٦ٕىنى  ،ده ٦ذٕؽٌ  ث٫ً  املٞىٮدى  يف أفَّ  ث٫ً 

 .٦٪٫ي  أظك٨ي  زجةتى اإل ك٣س٨َّ  ،ظك٨ه 
 

 

 

ة  ؾا املؾ٬ت؛  ٫٩ ل٥ يك نث إَ الكةل٥ ٨٦ ْٓ امل = ٞن  ؾ٠ؿ لٮصؽد٫ حبكت ّة٬ؿق ٦ُةث
٦ؾ٬ت دم٭ٮر ابلرصنني، كػبلوذ٫ أ٫٩ ُيٮز الٮص٭ةف يف أرمٕح أ٩ٮاع، كْل/ اق٥ اجل٧ٓ، كاق٥  ّاملرٍب الجالح: 

اجلجف اجل٧يع، كدمٓ اتل١كري ملؾ٠ؿ، كدمٓ اتل١كري ملؤ٩ر، كأ٦ة دمٓ املؾ٠ؿ الكةل٥ ٚبل ُيٮز يف ٫٤ٕٚ إال 
اتلأ٩ير، كٝؽ ظةكؿ دمةٔح ٨٦ الرشاح اكألم٧ٮين أف  اتلؾ٠ري، كأ٦ة دمٓ املؤ٩ر الكةل٥ ٚبل ُيٮز يف ٫٤ٕٚ إال

ـ٧ٔٮا أف اللُكـ ىلع ٩يح ظؾؼ الٮاك كاملُٕٮؼ ث٭ة، كأف أو٢ اللُكـ )قٮل  حي٤٧ٮا الكـ اجلة٥ّ ٤ٔي٫، ٚ
ل٥ يذلكٙ ٬ؾا اتللكٙ؛ أل٫٩ رأل أف ٣ْة٬ؿ  $الكةل٥ ٨٦ دمٓ ٦ؾ٠ؿ ك٨٦ دمٓ مؤ٩ر( ك٣س٨ مةرظ٪ة 

يٮاٜٚ ٦ؾ٬ت أيب يلع ا٣ٛةريس، ٚةظِٛ ٬ؾا اتلعٞيٜ كاظؿص ٤ٔي٫، ٚإ٫٩ ٩ٛحف اللُكـ حم٧بلن ظك٪نة، ك٬ٮ أف 
ة مكذؽالن هل يف يرس كق٭ٮ٣ح.  دٝيٜ ٧٤ٝة دٕث ٤ٔي٫ مرشكظن

ريق.  (1)  ق١خ النةرح ٨ٔ ظس٥ املسىن؛ ك٬ٮ اكملٛؿد ظٞيٞينة أٗك
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َىَذًىػػػالى  ٍف  
ى
ػػػ٢ أ ًٔ ة ٛى ٍوػػػ٢ي ً  ا٣

ى
 كىا 

 
ٕيٮ (212) ٍٛ ٍوػػ٢ي ً  ا٣ػػٍػ٧ى

ى
ًىػػالى كىا  ٛى ٪ٍ َى ٍف 

ى
 ًؿ أ

ًػػػػالًؼ ا ٍوػػػػػ٢ً   ًِ ىػػػػةءي  ـي  كىٝىػػػػٍؽ 
 

ػػػػ٢ً  (212) ٍٕ ًٛ ٍجػ٢ى ا٣ٍ ِى ٕيٮؿي  ٍٛ  كىٝىٍؽ يىًِج ا٣ٍػػ٧ى
٫ ٩َّ أل ؛ٚةو٢ه  ا٢ٕٛ٣ً  كبيى  ث ٪٫ي  يٛى٢ى  أفٍ  ٨٦ ٗاً  ا٢ٕٛ٣ى  يَ ا٣ٛة٢ٔي  أفٍ  و٢ي ا  

ـءً  ٟى  ،٦٪٫ً  اكجل ي  كذلل حنٮ  ،أك خمةَتو  ٦ذلك٥و  ٧ًريى  اكفى  إفٍ  /ا٢ٕٛ٣ً  آػؿي  ٨ هلي سَّ كى ي
ى ) ى كى  ،خي مٍ ضى ًٓ  ٠ؿا٬حى  ٮقي ٪ي ٧ة ق١َّ كل٩َّ  ،(خى مٍ ضى  ٧ة يسؿ٬ٮفى إ٩َّ  ك٥٬ٍ  ،٦ذعؿٌلتو  دٮايل أرم

ٟى  ٟى  ٚؽؿَّ  ،الٮاظؽةً  يف اللك٧حً  ذل ٓى  ا٣ٛة٢ٔى  ىلع أفَّ  ذل  .الٮاظؽةً  اكللك٧حً  ٫٤ًٕٚ  ٦
 كُيٮزي  ،٨ٔ ا٣ٛة٢ًٔ  يذأػؿى  ثأفٍ  /(1)٨٦ ا٢ٕٛ٣ً  ي٪ٛى٢ى  أفٍ    املٕٛٮؿً  و٢ي كا 

ى )ٚذٞٮؿ  ،ة قيؾ٠ؿقي  م٧َّ ػبلى  إفٍ  ىلع ا٣ٛة٢ًٔ  دٞؽي٫٧ي  ا  بى ضى نٍؽن  ا ٦ٕىنى ك٬ؾى  ،(كؿه ٧ٍ خى زى
ٝىٍؽ ييػ ) /ٝٮهلً  ةءي ًِبًبلًؼ األكى  .( ٍو٢ً ضى

٢ًٍٕ  ) /كأمةر ثٞٮهل ًٛ ج٢ٍى ا٣ٍ ٕيٮؿي رى ٍٛ ٝىٍؽ يىًِج ال٧ٍى ـ ىلع ٝؽ يذٞؽَّ  املٕٛٮؿى  ىل أفَّ إً   ( كى
 /ا ٝك٧ةف٬ؾى  حتخى ك ،ا٢ٕٛ٣ً 

ٟى  ،(2)دٞؽي٫٧ي  ة ُيتي ٦ى  :ةأظؽ٧٬ى    )حنٮ  ،رشطو  اق٥ى  املٕٛٮؿي  ا اكفى ذى ٧٠ة إً  كذل
ى
ة ي  أ

 
إال ىلع األو٢، ٚبل ي٤ــ ٨٦  ٝٮهل )كٝؽ ُيةء ِببلؼ األو٢..( ٣حف يف لك املٕٛٮالت؛ ٚةملٕٛٮؿ ٫ٕ٦ ال يأيت (1)

 إَبلؽ ٔجةرد٫ م٧ٮؿ دميٓ أ٩ٮاع املٕٛٮالت؛ ألف األو٢ ٝؽ ي٤ــ يف ثٕي احلةالت.
ٕني ٦٪٭ة ٨٦ ٗري ًجٍ(.)ُيت دٞؽي٥ املٕٛٮؿ ث٫ ىلع ا٢ٕٛ٣ ا٣ٕةم٢ ٚي٫ يف زبلزح مٮآً/  (2)  كٝؽ ذ٠ؿ النةرح مًٮ

ا ٨٦ األميةء ا٣ املْضع األّل:  يت ُيت هلة اتلىؽر، كذلٟ ثأف يسٮف اق٥ رشط أك أف يسٮف املٕٛٮؿ كاظؽن
مٌةٚنة إىل كاظؽ ممة ذ٠ؿ، حنٮ  ز٥ ٔجيؽ م١٤خ(، أك)اق٥ اقذٛ٭ةـ، أك يسٮف املٕٛٮؿ "ز٥" اخلربنح، حنٮ/ 

 ٦ةؿ ز٥ رص٢ ٗىجخ(.)ٗبلـ ٨٦ ضمخ؟( كحنٮ )ٗبلـ ٨٦ درضب أضب(، كحنٮ )
ا ٦٪ٛىبل يف ٗ املْضع الجاىٕ:  ٤ٍ٪ي٫" ك"ًػ٤ٍذىجي٫" الزلي٨ ُيٮز ٚي٭٧ة ا٣ٛى٢ أف يسٮف املٕٛٮؿ ٧ًرين ري ثةب "قى

 .[8]ا٣ٛةحتح/ ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴿كالٮو٢ ٦ٓ اتلأػؿ، حنٮ ٝٮهل دٕةىل/ 
ة يف صٮاب "أ٦ة" ك٣حف ٦ٕ٪ة ٦ة يٛى٢ ثني "أ٦ة" كا٢ٕٛ٣ ٨٦  املْضع الجالح:  ٕن أف يسٮف ا٣ٕةم٢ يف املٕٛٮؿ كاٝ

ڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ﴿ة " ٦ؾ٠ٮرة يف اللُكـ حنٮ ٝٮهل دٕةىل/ ٧ٕ٦ٮالد٫ قٮل ٬ؾا املٕٛٮؿ، قٮاء أكة٩خ " أ٦

، ٚإٍف كصؽ ٦ة [6]املؽزؿ/  ﴾ڭ  ڭ﴿أـ اك٩خ ٦ٞؽرة حنٮ ٝٮهل قجعة٫٩  ،[٢2-9/ ]الٌىح ﴾ڱ  ڱ  ں    ں
أ٦ة احلٮـ ٚأدِّ )يسٮف ٚةوبلن ثني "أ٦ة" كا٢ٕٛ٣ قٮل املٕٛٮؿ ل٥ ُيت دٞؽي٥ املٕٛٮؿ ىلع ا٢ٕٛ٣، حنٮ ٝٮلٟ/ 

ة" ُيت أف يٛى٢ ثح٪٭ة كمني ا٣ٛةء ث٧ٛؿد، ٚبل ُيٮز أف دٞٓ ا٣ٛةء ثٕؽ٬ة  كاصجٟ(، كالرس يف ذلٟ أٌف "أ٦َّ
 ٦جةرشة، كال أف يٛى٢ ثح٪٭ة كمني ا٣ٛةء جب٤٧ح، ٧٠ة قيأيت ثية٫٩ يف ثةث٭ة.
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  ٍب رٍضً دى 
ى
ـو  اق٥ى  أكٍ  (ٍب ٍضً أ  ) /حنٮ ،اقذٛ٭ة

ى
ى  ٢و صي رى  مَّ أ  لٮٍ  ٦٪ٛىبلن ا أك ٧ًرين   (؟خى مٍ ضى

ـى  ؿى دأػَّ    ٤ٚٮٍ  ،[8 /ا٣ٛةحتح] (1)﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿حنٮ  ،ادىةهلي  لـ
ي
ـً  املٕٛٮؿي  ؿى ػٌ أ  لـ

ٟى  ِببلًؼ  ،اتلٞؽي٥ي  ٚيضتي  (ؾى ؽي جي ٍٕ جى ) /يٞةؿ كٌلفى  ،االدىةؿي   ةقي يَّ إً  ٥ي ٬ى رٍ ادلِّ ) /ٝٮل
 
ى
ة ىلع ٦ى  ،كا٩ٛىةهلي  ادىةهلي  جلةزى  ؿد٫ي أػَّ  ٟ لٮٍ ٩َّ أل ؛(ةقي يَّ إً ) دٞؽي٥ي   ُيتي ٫ الى ٚإ٩َّ   (ٟى ذي يٍ ُى خٍ أ

  ٥ي ٬ى رٍ ادلِّ ) /دٞٮؿ ١ٚ٪خى  ؛امل٧ٌؿاًت  ـ يف ثةًب دٞؽَّ 
ى
 كى  ،٫ي ١ى ذي يٍ ُى خٍ أ

ى
 .(ةقي يَّ إً  ٟى ذي يٍ ُى خٍ أ

ى ) /حنٮ ،قي كدأػريي  ٫ي دٞؽي٧ي  ة ُيٮزي ٦ى  :ةينكالَ  ا ) /ٚذٞٮؿ ،(اؿن ٧ٍ خى  ؽه نٍ زى  بى ضى ٧ٍؿن خى
ى   .(2)" (ؽه نٍ زى  بى ضى

 

 

ةرع )إيةؾ(/ إية/ ٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦ٞؽـ. كالاكؼ/ ظؿؼ ػُةب. )٩ٕجؽ(/ ٢ٕٚ مٌ اإلعساب: (1)
 مؿٚٮع، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮمة دٞؽيؿق/ حن٨، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اقتب٪ةٚيح.

دٞؽـ ال٧ٌري امل٪ٛى٢ ك٬ٮ "إيةؾ" ىلع ا٣ٕةم٢ ٚي٫، ك٬ٮ ا٢ٕٛ٣ "٩ٕجؽ"، ك٬ٮ ٨٦ املٮآً ا٣يت  ّجُ االضتدالل: 
ح، ٣س٨ دٛٮت ٚةاؽة ُيت ٚي٭ة دٞؽـ املٕٛٮؿ ىلع ٫٤ٕٚ. كلٮ ٝي٢ يف ٗري ا٣ٞؿآف ال١ؿن٥/ "٩ٕجؽؾ" جلةز ٔؿمي

 ٦س٫٤. [8]ا٣ٛةحتح/  ﴾ٿ  ٿ  ٹ  ﴿االػذىةص املٞىٮدة ٬٭٪ة. كٝٮهل دٕةىل/ 
 ّذلو يف مخط٘ مْاضع: ثٞيخ وٮرة أػؿل، كْل أ٫٩ ٝؽ ُيت دأػري املٕٛٮؿ ٨ٔ ا٢ٕٛ٣،  (2)

حنٮ ٝٮلٟ/ أف يسٮف املٕٛٮؿ مىؽرنا مؤكالن ٨٦ أٌف املؤًلؽة ك٧ٕ٦ٮحل٭ة، خمٛٛح اك٩خ "أف" أك منؽدة،  األّل: 
إال أف دذٞؽـ ٤ٔي٫ "أ٦ة" حنٮ ٝٮلٟ/ )أ٦ة  ،[22]املـم٢/  ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴿)ٔؿٚخ أ٩ٟ ٚة٢ً(، كحنٮ ٝٮهل دٕةىل 

 أ٩ٟ ٚة٢ً ٕٚؿٚخ(.
ا(. املْضع الجاىٕ:   أف يسٮف ا٢ٕٛ٣ ا٣ٕةم٢ ٚي٫ ٢ٕٚ دٕضت، حنٮ ٝٮلٟ/ )٦ة أظك٨ زنؽا، ك٦ة أكؿـ ػةدلن
 )ٚي٫ و٤ح حلؿؼ مىؽرم ٩ةوت كذلٟ  أف يسٮف ا٢ٕٛ٣ ا٣ٕةم٢ املْضع الجالح: 

ى
حنٮ ٝٮلٟ/  (كٌق فٍ أ

ا( ٚإف اكف احلؿؼ املىؽرم ٗري ٩ةوت ل٥  ا(، كحنٮ ٝٮلٟ/ )صبخ ٌق أضب زنؽن )يٕضجن أف درضب زنؽن
ا(، ُيٮز أف دٞٮؿ/ )كددت لٮ زنؽا  ُيت دأػري املٕٛٮؿ ٨ٔ ا٣ٕةم٢ ٚي٫، حنٮ ٝٮلٟ/ )كددت لٮ درضب زنؽن

ا(، ٚيضٮز أف دٞٮؿ/ )يٕضجن ٦ة زنؽا درضب(.درضب(، كحنٮ ٝٮلٟ )يٕضجن   ٦ة درضب زنؽن
ا(، ال ُيٮز أف  املْضع السابع:  ة جبةزـ ٦ة، كذلٟ ٠ٞٮلٟ )ل٥ درضب زنؽن أف يسٮف ا٢ٕٛ٣ ا٣ٕةم٢ ٚي٫ دلـك٦ن

 صةز. -٤ٞٚخ زنؽا ل٥ درضب  -دٞٮؿ/ )ل٥ زنؽا درضب(، ٚإف ٝؽ٦خ املٕٛٮؿ ىلع اجلةزـ 
٢ٕٛ٣ ا٣ٕةم٢ ٦٪ىٮمنة ثػ"٨٣" ٔ٪ؽ اجل٧٭ٮر أك ثإذف ٔ٪ؽ ٗري ال١كةيئ، حنٮ أف يسٮف ا املْضع ارتامظ: 

ٝٮلٟ/ )٨٣ أضب زنؽا(، كحنٮ ٝٮلٟ/ )إذف أكؿـ املضذ٭ؽ(، ٚبل ُيٮز أف دٞٮؿ/ )٨٣ زنؽا أضب(، ٧٠ة ال 
 ُيٮز ٔ٪ؽ اجل٧٭ٮر أف دٞٮؿ/ )إذف املضذ٭ؽ أكؿـ(، كأصةز ال١كةيئ أف دٞٮؿ/ )إذنا املضذ٭ؽ أكؿـ(.
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ػػػًؾر ٕيٮؿى إًٍف ٣ىػػيٍفه ظي ٍٛ ػػًؿ ا٣ػػػ٧ى ػ 
ى
 كىأ

 
ًىػػػؿٍ  (212) ٍ٪عى ػػٍاى ٦ي َى ػػ٢ي  ًٔ ة ٛى ًػػ٧ًؿى ا٣

ي
ٍك أ

ى
 أ
  

ٙى إذى  ىلع املٕٛٮؿً  ا٣ٛة٢ًٔ  دٞؽي٥ي  ـتي  ا ٧٠ة إذى  ،ة ثةآلػؿً أظؽ٧٬ى  اتلجةسي  ا ػي
ٟى  ،٨٦ املٕٛٮؿً  ا٣ٛة٢ٔى  دبنٌيي  ٝؿن٪حه  دٮصؽٍ  ٚي٭٧ة كل٥ٍ  ٔؿابي اإل ػفى  ى ) /حنٮ كذل  بى ضى

ًٔ ٮسى مي   ا ٦ؾ٬تي ك٬ؾى  ،٦ٕٛٮالن  (حسى ًٔ )ك ،ٚةٔبلن  (ٮسى مي ) ٠ٮفي  ٚيضتي  (حسى  
يف  هلة ٗؿضه  ا٣ٕؿبى  فَّ أل /ٝةؿى  ،ا كحنٮقً يف ٬ؾى  املٕٛٮؿً  دٞؽي٥ى  ثٌٕ٭٥ٍ  كأصةزى  .اجل٧٭ٮرً 

 .(1)يف اتلبينيً  ة هلة ٗؿضه ٧٠ى  ةًس اإلبل
 ،قي كدأػريي  املٕٛٮؿً  دٞؽي٥ي  صةزى  ٨٦ املٕٛٮؿً  ا٣ٛة٢ٔى  دبنيي  ٝؿن٪حه  ٍت ؽى صً ا كي ٚإذى 

 ) /ٚذٞٮؿي 
ى
 كى  ،لٍثى ٧َّ  ال١ً ٮسى مي  ٢ى كى أ

ى
 كى ) /ا ٦ٕىن ٝٮهلً ك٬ؾى  (2)(ٮسى ل مي ٍثى ٧َّ ال١ً  ٢ى كى أ

ى
 ؿً ػِّ أ

 ٍٛ  .(رٍ ؾً ظي  فه بٍ ٣ى  فٍ إً  ٮؿى ٕي امل
رًصٍ  ) /ك٦ٕىن ٝٮهل ٪ٍعى رٍيى ٦ي ٢ي دى ًٔ ة ٛى ٧ًًؿى ا٣

ي
ٍك أ

ى
ٌن  ػ ٫ ُيتي أ٩َّ  (أ  دٞؽي٥ي  ػة أي

ى )حنٮ  ،حمىٮرو  ٗريى ا ٧ًرين  ا٣ٛة٢ٔي  ا اكفى إذى  املٕٛٮؿً  كدأػريي  ا٣ٛة٢ًٔ   ٚإفٍ   (اؽن نٍ زى  خي مٍ ضى
ى ٦ى )حنٮ  ،دأػريقي  تى كصا حمىٮرن ا ٧ًرين  اكفى  ا  بى ة ضى نٍؽن  الَّ إً زى

ى
 .(ة٩ى  أ

 

 

 (.52-2/79ي٪ْؿ يف ٬ؾق املكة٣ح رشح األم٧ٮين ىلع األ٣ٛيح ٦ٓ ظةميح الىجةف ) (1)
ٝؽ دسٮف ا٣ٞؿن٪ح ادلا٣ح ىلع ا٣ٛة٢ٔ ٦ٕ٪ٮنح، كٝؽ دسٮف ٣ْٛيح، ٚة٣ٞؿن٪ح املٕ٪ٮنح ٧٠ة يف ٦سةؿ النةرح،  (2)

ةع ٝؽ ظى٢ ٨٦ الى٘ؿل ل١٤ربل، ٧٠ة  ٕخ الى٘ؿل ال١ربل، إذ ال ُيٮز أف يسٮف اإلًر ال كٝٮلٟ/ أًر
 ّالكسٓي٘ اللفظٔ٘ ثالث٘ أىْاع:ُيٮز أف يسٮف مٮس ٦أكٮالن كال٧١ثل ْل اآللك. 

ؿاب ٠ٞٮلٟ/ )ضب مٮس ا٣ْؿنٙ ٔحس(، ٚإف )ا٣ْؿنٙ(  األّل:  أف يسٮف ألظؽ٧٬ة دةثٓ ّة٬ؿ اإٔل
 دةثٓ ملٮس ٤ٚٮ رٚٓ اكف مٮس مؿٚٮاع، كلٮ ٩ىت اكف مٮس ٦٪ىٮمنة ٠ؾلٟ. 

٦٪٭٧ة ٧ًري يٕٮد ىلع املذأػؿ حنٮ ٝٮلٟ/ )ضب ٚذةق مٮس(، ٚ٭٪ة يذٕني أف  أف يذى٢ ثةلكةثٜ الجاىٕ: 
؛ إذ لٮ ص٤ٕذ٫ ٚةٔبلن ٣ٕةد ال٧ٌري ىلع ٦ذأػؿ ٣ْٛة كردجح ك٬ٮ ال ُيٮز، ِببلؼ ٦ة لٮ  يسٮف )ٚذةق( ٦ٕٛٮالن

ة ٦ذٞؽـ ردجح ك٬ٮ صةاـ. ْن  ص٤ٕذ٫ ٦ٕٛٮالن ٚإف ال٧ٌري ظيجبؾ اعاؽ ىلع ٦ذأػؿ ٣ٛ
ف أظؽ٧٬ة مؤ٩سنة كٝؽ ادى٤خ ثة٢ٕٛ٣ ٔبل٦ح اتلأ٩ير، كذلٟ ٠ٞٮلٟ/ )ضمخ مٮس أف يسٮ الجالح: 

 ق٤ُل(، ٚإف اٝرتاف اتلةء ثة٢ٕٛ٣ داؿ ىلع أف ا٣ٛة٢ٔ مؤ٩ر، ٚذأػؿق ظيجبؾ ٨ٔ املٕٛٮؿ ال يرض.
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ػػػػػؿ ىىى ػػػة اَنٍ ٍك ثًإًَث٧ى
ى
ََ أ ػػػة ثًػػػإ ٦ى  كى

 
ػػؿٍ  (242) ٭ى ّى ٜي إًٍف ٝىٍىػػؽه  ىٍكػػجً ػػػٍؿ كىٝىػػٍؽ ي ػ 

ى
 أ
  

 كٝؽٍ  ،قي دأػريي  كصتى  (٧ةإ٩َّ )ػأك ث (إالَّ )ػث أك املٕٛٮؿي  ا٣ٛة٢ٔي  ا احنرصى إذى  /يٞٮؿي 
٨٦  املعىٮري  ا ّ٭ؿى إذى  املعىٮرً  ىلع ٗريً  أك املٕٛٮؿً  ة٢ًٔ ٨٦ ا٣ٛ ـ املعىٮري يذٞؽَّ 
ٟى  ،ٗريقً   ٫ ال ُيٮزي ٚإ٩َّ  (٧ةإ٩َّ )ػث احلرصي  ة إذا اكفى ٚأ٦َّ  ،(إالَّ )ػث احلرصي  ا اكفى ٧٠ة إذى  كذل

 (إالَّ )ػث املعىٮرً  ِببلًؼ  ،إال ثذأػريقً ا حمىٮرن  ٠ٮ٫٩ي  ال يْ٭ؿي  إذٍ  ؛املعىٮرً  دٞؽي٥ي 
ٕن  ثسٮ٫٩ً  ٫ يٕؿؼي ٚإ٩َّ   ا٣ٛة٢ًٔ  ٧ٚسةؿي  ؛ؿيذأػَّ  أكٍ  ـى يذٞؽَّ  أفٍ  ثنيى   ٚؿؽى ٚبلى  ،(إالَّ ) ثٕؽى ة كاٝ

ى إ٩َّ ) /ٝٮلٟ (٧ةإ٩َّ )ػث املعىٮرً  ا  بى ٧ة ضى ٧ٍؿن  /٧ةثإ٩َّ  املعىٮرً  املٕٛٮؿً  ك٦سةؿي  ،(ؽه نٍ زى خى
ى إ٩َّ ) ى ٦ى ) /(إالَّ )ػث املعىٮرً  ا٣ٛة٢ًٔ  ك٦سةؿي  ،(اؿن ٧ٍ خى  ؽه نٍ زى  بى ٧ة ضى ا  بى ة ضى ٧ٍؿن  ، (ؽه نٍ  زى الَّ إً خى

ى ٦ى ) /(إالَّ )ػث املعىٮرً  املٕٛٮؿً  ك٦سةؿي   ا٣ٛة٢ًٔ  ـً دٞؽ   ك٦سةؿي  ، (اؿن ٧ٍ  خى الَّ إً  ؽه نٍ زى  بى ة ضى
ى ٦ى ) /ٝٮلٟ (إالَّ )ػث املعىٮرً   /ك٦٪٫ ٝٮهل  (اؽن نٍ ك زى ؿه ٧ٍ  خى الَّ إً  بى ة ضى

ىػة -242 ػٍخ يى َيضى ػة ٬ى ََ اهللي ٦ى ًنػػػَيحي  ٚى٤ى٥ٍ يىٍؽرً إ ةا آ٩ىػػػةءً  ٔى ٭ى ـي ػػػة يىػػػةرً كىمى  َ(1) 

 
 . ذلم الؿ٦ح، نكج٫ إحل٫ حم٧ؽ حميي ادلي٨  ٬ؾا ابليخ (1)

ؽل -)آ٩ةء(/ دمٓ ٩ؤم اللغ٘:   ٢ أك ٬ي ك٬ٮ احلٛرية حتٛؿ ظٮؿ اخلجةء تل٧٪ٓ ٔ٪٫ املُؿ. "كمة٦٭ة"/ الٮاك  -ثـ٩ح ٝٛي
٦ٛذٮظح، كْل كاك ا٣ُٕٙ، كالنةـ/ دمٓ مة٦ح، كْل ا٣ٕبل٦ح، كمةـ/ ٦ُٕٮؼ إ٦ة ىلع آ٩ةء كل٦ة ىلع ٔنيح ىلع 

ؿاب.   ٦ة قججح٪٫ لٟ يف اإٔل
 ٬ؾا، كركايح ادليٮاف ١٬ؾا/ 

ىػػػػػ ػػػػػٍخ يى َيضى ػػػػػة ٬ى ََ اهللي ٦ى  ةٚى٤ىػػػػػ٥ٍ يىػػػػػٍؽرً إ
  

ة ٭ى ـي ػػػػػػػػة يىػػػػػػػػةرً كىمى  َ ٤٬ًَػػػػػػػػحي آ٩ىػػػػػػػػةءً ا
ى
 أ

ذ٫ٍ ٚي٪ة ٨٦ ٠ٮا٨٦ النٮؽ ٬ؾق ا٣ٕنيح ا٣يت ٌٝي٪ة٬ة جبٮار آزةر  الـنعيٙ:      يَّضى ال ي٥٤ٕ إال اهلل دٕةىل ٦ٞؽار ٦ة ٬ى
بل٦ةت ٬ؾق ادلار.   دار املعجٮمح، ٔك

بل٦ح )٥٤ٚ( ا٣ٛةء ظؿؼ ُٔٙ، ل٥/ ظؿؼ ٩ف كصــ ك٤ٝت. )يؽر( ٢ٕٚ ماإلعساب:   ٌةرع دلـكـ ثػ"ل٥" ٔك
صـ٫٦ ظؾؼ احلةء. )إال(  أداة اقتس٪ةء م٤٘ةة. )اهلل( ٚة٢ٔ يؽرم. )٦ة( اق٥ مٮوٮؿ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ػ"يؽرم"، 
كدم٤ح )٬يضخ( ٦ٓ ٚة٫٤ٔ اآليت ال حم٢ هلة، و٤ح املٮوٮؿ. )جلة( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٭يضخ. )ٔنيح( ُيٮز 

نيح مٌةؼ. ك)آ٩ةء(  مٌةؼ إحل٫، كآ٩ةء مٌةؼ. ك)ادليةر( مٌةؼ إحل٫. أف يسٮف ٚة٢ٔ "٬يضخ"، ٔك
٧ري  )كمة٦٭ة( الٮاك ظؿؼ ُٔٙ، كمةـ/ ٦ُٕٮؼ ىلع ٔنيح إف ص٤ٕذ٫ ٚة٢ٔ ٬يضخ، كمةـ مٌةؼ ًك
 =ا٣٘ةاجح ا٣ٕةاؽ ىلع ادليةر مٌةؼ إحل٫، كُيٮز ٩ىت ٔنيح ىلع ا٣ْؿٚيح، كنسٮف "آ٩ةء" ٚةٔبلن هليضخ، 
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ٟى  (الَّ إً )ػث املعىٮرً  املٕٛٮؿً  دٞؽي٥ً  ك٦سةؿي  ى ٦ى ) /ٝٮل ا  الَّ إً  بى ة ضى ٧ٍؿن  ،(ؽه نٍ زى خى
  /ٝٮهلي  ك٦٪٫ي 
حو  -242 ٔى ػػة ًػػي٥ً قى ٍُ َى ثًذى ٍػػ كَدتي ٦ًػػ٨ٍ يلى ـى  دىػػ

 
ػػػة ـي٭ى ى ًَ الكى ػػػة  ٙى ٦ى ٍٕ ػػػ ًً  ََ

ً ػػػة زىادى إ  (1)فى٧ى

ـً  ا ٦ٕىنى ٬ؾى   ٫ ال يف أ٩َّ  ال ػبلؼى  (٧ةإ٩َّ )ػث املعىٮرى  أفَّ  ٥٤ٍٔ كا ،ًٙ املى٪ِّ  الك
  :٦ؾا٬تو  زالزحي  ٚٛي٫ً  )ََ إً  ػث ة املعىٮري كأ٦َ  ،دٞؽي٫٧ي  ُيٮزي 

ة إ٦َّ  /ٮ٫ ال خي٤ي أ٩َّ  /٩جةرماأل كاث٨ً  كا٣ٛؿاءً  ابلرصننيى  أكثً  ك٬ٮ ٦ؾ٬تي  :ة٬ى أظؽي 
  /أك ٦ٕٛٮالن  ة ٚةٔبلن ث٭ى  املعىٮري  يسٮفى  أفٍ 

ٓى  ٚةٔالن  َكفى  ٚإفٍ  ى ٦ى ) ٚبل ُيٮزي  ؛٫ي دٞؽي٧ي  ا٦ذ٪  /ة ٝٮهلي ٚأ٦َّ  (اؿن ٧ٍ خى  ؽه نٍ  زى الَّ إً  بى ة ضى
ىػػػة  ػػػٍخ يى َيضى ػػػة ٬ى ََ اهللي ٦ى

ً  [242]ٚى٤ىػػػ٥ٍ يىػػػٍؽرً إ
 ٚى    

ي
 ٍخ ضى يَّ ة ٬ى ل ٦ى رى دى ) /كاتلٞؽيؿي  ،حمؾكؼو  ث٢ٕٛو  ٦ٕٛٮؿه  (ٍخ ضى يَّ ة ٬ى ٦ى ) ىلع أفَّ  ؿى كِّ أ

ى    .املؾ٠ٮرً  ل٢ٕٛ٤ً  ٦ٕٛٮالن  ا ٣حفى ٬ؾى  فَّ أل ؛ىلع املٕٛٮؿً  ىٮري املع ا٣ٛة٢ٔي  ـً يذٞؽَّ  ٥٤ٍٚ  (ةجلى

 

ظؿًلح اهل٧ـة ٨٦ آ٩ةء ىلع د٪ٮن٨ ٔنيح ز٥ ظؾؼ اهل٧ـة،  كنسٮف ٝؽ ظؾؼ د٪ٮن٨ ٔنيح ل٤رضكرة أك أ٣ىق =
 كنسٮف "مة٦٭ة" ٦ُٕٮٚنة ىلع آ٩ةء ادليةر.

ٝٮهل )٥٤ٚ يؽر إال اهلل ٦ة...إ٣غ( ظير ٝؽـ ا٣ٛة٢ٔ املعىٮر ثػ"إال" ىلع املٕٛٮؿ، كٝؽ ذ٬ت الػاٍد فُٔ:  
٪ؽ٥٬ أف "٦ة" اق٥ مٮوٮؿ ال١كةيئ إىل جتٮنـ ذلٟ اقتن٭ةدنا ث٧س٢ ٬ؾا ابليخ، كاجل٧٭ٮر ىلع أ٫٩ مم٪ ٮع، ٔك

 ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٢ٕٛ٣ حمؾكؼ. كاتلٞؽيؿ/ ٥٤ٚ يؽر إال اهلل، درل ٦ة ٬يضخ جلة، كقيؾ٠ؿ ذلٟ النةرح.
 .ابليخ ملض٪ٮف حلًل -242 (1)

)دـكدت( ٢ٕٚ ٦ةض كٚة٢ٔ. )٨٦ حلًل، ثذلكي٥( ٦ذ٤ٕٞةف ثػ"دـكد"، كدس٤ي٥ مٌةؼ. ك)قةٔح( اإلعساب:  
ٕٙ مٌةؼ إحل٫. )٧ٚة( ٩ةٚيح.  )زاد( ٢ٕٚ ٦ةض. )إال( أداة اقتس٪ةء م٤٘ةة. )ًٕٙ( ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ػ"زاد"، ًك

مٌةؼ. ك)٦ة( اق٥ مٮوٮؿ مٌةؼ إحل٫. )يب( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ و٤ح املٮوٮؿ. )الك٦٭ة( الكـ/ 
٧ري ا٣٘ةاجح ا٣ٕةاؽ إىل حلًل مٌةؼ إحل٫.  ٚة٢ٔ زاد، كُلـ مٌةؼ، ًك

-ىلع ا٣ٛة٢ٔ  -ك٬ٮ ٝٮهل "ًٕٙ"-ٙ ٦ة يب الك٦٭ة( ظير ٝؽـ املٕٛٮؿ ث٫ ٝٮهل )٧ٚة زاد إال ًٕالػاٍد فُٔ:  
٦ٓ ٠ٮف املٕٛٮؿ ٦٪عرصا "ثإال"، ك٬ؾا صةاـ ٔ٪ؽ ال١كةيئ كأكث ابلرصنني، كمٞيح  -ك٬ٮ ٝٮهل "الك٦٭ة"

ا يٕٮد ىلع دس٤ي٥ قةٔح، ك٬ٮ ٚة٫٤ٔ، كٝٮهل  ا مكترتن ابلرصنني يذأكلٮف ذلٟ ابليخ كحنٮق ثأف يف "زاد" ٧ًرين
 زادق الك٦٭ة، ك٬ٮ دأكن٢ مكتجٕؽ، كال ٦ٞذي هل. كاتلٞؽيؿ:"الك٦٭ة" ٚة٢ٔ ث٢ٕٛ حمؾكؼ، 
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َن  املعىٮري  َكفى  ك فٍ  ى ٦ى )حنٮ  ،٫ي دٞؽي٧ي  صةزى  ٦ٕٛٮ ا  الَّ إً  بى ة ضى ٧ٍؿن   .(ؽه نٍ زى خى
 اكفى  ٚةٔبلن  (الَّ إً )ػث املعىٮرً  دٞؽي٥ي  ٫ ُيٮزي أ٩َّ  /ػ ال١كةيًئ  ك٬ٮ ٦ؾ٬تي ػ  :الَةيًن 

 .٦ٕٛٮالن  أكٍ 
٫ أ٩َّ  /ػني مً ٮٍ ٤ى كيل كالنَّ ـي اجلي  كاػذةرقي  ابلرصننيً  ثًٕي  ٬ٮ ٦ؾ٬تي ك ػ :ة٣رالَ 

  .٦ٕٛٮالن  أكٍ  اكفى  ٚةٔبلن  (الَّ إً )ػث املعىٮرً  دٞؽي٥ي  ُيٮزي  ال
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ػػػٍؿ) ٧ى َبػػ٫ي يي ػػػةؼى رى ٍػػٮي  ػى ػػػةعى َنى  كىمى
 

ٍؿ) (242) ٍػػػٮي  زىافى ٩ىػػػٍٮريقي الَنػػػضى ػػػػَؾ َنى  كىمى
  

ٓي  ىلع ٧ًريو  املنذ٢٧ً  املٕٛٮؿً  ي٥ي دٞؽ ا٣ٕؿًب  يف لكةفً  مةعى  /أم  إىل ا٣ٛة٢ًٔ  يؿص
ٟى  ،املذأػؿً  ٓي  ىلع ٧ًريو  كٝؽ امذ٢٧ى  ،٦ٕٛٮؿه  (٫ي مَّ رى )ػٚ (ؿي ٧ى خي  ٫ي مَّ رى  ةؼى ػى ) /حنٮ كذل  يؿص

ٟى  ٧ة صةزى كل٩َّ  ،ك٬ٮ ا٣ٛة٢ٔي  (ؿ٧ى خي )إىل  ْن  ىلع ٦ذأػؿو  ال٧ٌريً  ٔٮدي  ٚي٫ً  اكفى  كلفٍ  ػ ذل ة ٣ٛ
 ،ثة٢ٕٛ٣ً  ى٢ى يذَّ  أفٍ  يف ا٣ٛة٢ًٔ  و٢ى األ فَّ أل ؛ىلع املٕٛٮؿً  ٞؽي٥ً اتل ٦٪ٮم   ا٣ٛة٢ٔى  فَّ ػ أل

ْن  ؿى دأػَّ  كلفٍ  ردجحن  ـه ٚ٭ٮ ٦ذٞؽِّ   .ة٣ٛ
ٓي  ىلع ٧ًريو  املٕٛٮؿي  ٤ٚٮ امذ٢٧ى   دٞؽي٥ي  ُيٮزي  ٚ٭٢ٍ  ،ثة٣ٛة٢ًٔ  ة ادى٢ى إىل ٦ى  يؿص

ٟى  ؟ىلع ا٣ٛة٢ًٔ  املٕٛٮؿً  ٟى  ،ػبلؼه  يف ذل ى )حنٮ  كذل  ٨٧ٍٚ   (ؽو ٪ٍ ر ٬ً ةي ة صى ٭ى مى بلى ٗي  بى ضى
 ٫ي ث٧ة ردبذي  ى٢ى ىلع ٦ة ادَّ  ال٧ٌريي  ٫ ملة اعدى ثأ٩َّ  ٫ اجلٮازى كصَّ ػ  عيطي ك٬ٮ الىَّ ػ ة أصةز٬ى 

 .ـه ٦ذٞؽِّ  ـً ثةملذٞؽِّ  ى٢ى املذَّ  فَّ أل ؛اتلٞؽي٥ ٫ي ىلع ٦ة ردبذي  ٠ٕٮدقً  اكفى  اتلٞؽي٥ي 
 ىلع ـً املذٞؽٌ  ٨٦ ا٣ٛة٢ًٔ  ال٧ٌريً  ٔٮدي  مؾَّ  /أم  (إىل آػؿق ...ؾَّ مى كى ) /كٝٮهل

ٟى  ،ؿً املذأػٌ  املٕٛٮؿً  م ٬ٮ اذٌلً  (٩ٮر)ػث املذى٤حي  ٚةهلةءي   (ؿى ضى النَّ  قي ري ٮٍ ٩ى  افى زى )حنٮ  كذل
ٟى  ٧ة مؾَّ كل٩َّ  ،ك٬ٮ املٕٛٮؿي  (ؿضى النَّ ) ىلعى  اعاؽةه  ا٣ٛة٢ٔي  ٌَّ  ٚي٫ ٔٮدى  فَّ أل ذل ىلع  ٧ريً ال
ْن  ٦ذأػؿو  ْن  ك٬ٮ ٦ذأػؿه  ،٦ٕٛٮؿه  (ضؿالنَّ ) فَّ أل ؛كردجحن ة ٣ٛ  ي٪ٛى٢ى  ٚي٫ أفٍ  و٢ي كاأل ،ة٣ٛ

حه  ك٬ؾق املكأ٣حي  ،ردجحن  ٚ٭ٮ ٦ذأػؿه  ،٨ٔ ا٢ٕٛ٣ً  ٨٦  ك٦ة كردى  اجلعٮننيى  دم٭ٮرً  ٔ٪ؽى  مم٪ٔٮ
ٟى    ذل

ى
ي كَّ دأ  ،ث٨ صنِّ  كأثٮ ا٣ٛذًط  ،٨٦ ال١ٮٚينيى  ة أثٮ ٔجؽ اهلل ا٣ُٮاؿي كأصةز٬ى  ،ٮقي ل
ٙي كدةثٕ٭٧ى  ُُ مً ذلَو ا ّزَدّممَّ ،ة املى٪  :قْل

ل ل٧َػػة -242
ى
ةً يػػػٮقي  رىأ جػػػنة َى ٕى ٍى كا ـي ػػؿي ًٔ ؽى ا٣ ذي ٔى ػػة ىػػٍٮ قى ، ل دى إى ، يىنٍذىًىػػػػيؿػكى كري ػػػؽي ٍٞ ٧(1) 

 
 يؿزي٫. ڤابليخ ألظؽ أوعةب مىٕت ث٨ الـمري  -242 (1)

)َةبًلٮق( اذلي٨ ٝىؽكا ٝذةهل. )ذٔؿكا( أػؾ٥٬ اخلٮؼ. )اكد يجذرص( ألف ػٮٚ٭٥ ٦٪٫ أ٥ْٔ كقي٤ح اللغ٘:  
ت» ملسو هيلع هللا ىلصهل ال٩ذىةرق ٤ٔي٭٥، ك٬ٮ ٦أػٮذ ٨٦ ٝٮ  = .«٩رصت ثةلٔؿ
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 :ّقْلُ

دو  -222 ػٍؤدى زٍػٮابى قي
ى
ػ٫ي ذىا احل٤ًٍػ٥ً أ ة ًظ٧ٍ٤ي كى  ٠ى

 
ل ً  ذيرىل املٍضػػػؽً  اقي ذىا ايَػػػؽى ََّق ٩ىػػػؽى رى  (1)كى

 
 

 

)ملة( ّؿؼ ث٧ٕىن ظني ٦جن ىلع الك١ٮف يف حم٢ ٩ىت ثػ"ذٔؿ" اآليت. )رأل( ٢ٕٚ ٦ةض. )َةبلٮق( اإلعساب:   =
َةبلٮ/ ٚة٢ٔ رأل، كَةبلٮ مٌةؼ كال٧ٌري ا٣ٕةاؽ إىل مىٕت مٌةؼ إحل٫، كاجل٤٧ح ٨٦ رأل كٚة٫٤ٔ يف حم٢ 

ػ"رأل". )ذٔؿكا( ٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ل٧٤ض٭ٮؿ ك٩ةات ٚة٢ٔ. صؿ ثإًةٚح ملة ا٣ْؿٚيح إحل٭ة. )مىٕجة( ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣
)كٌلد( ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، كاق٫٧ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد إىل مىٕت. )لٮ( رشَيح ٗري 
صةز٦ح. )قةٔؽ املٞؽكر( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ، ك٬ٮ رشط لٮ. )يجذرص( ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا 

مىٕت، كاجل٤٧ح ٨٦ "يجذرص" كٚة٫٤ٔ يف حم٢ ٩ىت ػرب "اكد" كصٮاب لٮ حمؾكؼ يؽؿ دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد إىل 
 ٤ٔي٫ ػرب "اكد"، كدم٤ح الرشط كاجلٮاب ال حم٢ هلة أرتاًيح ثني اكد كاق٧٭ة كمني ػرب٬ة.

ٝٮهل )رأل َةبلٮق مىٕجة( ظير أػؿ املٕٛٮؿ ٨ٔ ا٣ٛة٢ٔ، ٦ٓ أف ٦ٓ ا٣ٛة٢ٔ ٧ًرينا يٕٮد ىلع الػاٍد فُٔ:  
 ٮؿ، ٕٚةد ال٧ٌري ىلع ٦ذأػؿ ٣ْٛة كردجح.املٕٛ

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -222 (1)
)٠كة( ٢ٕٚ يذٕؽل إىل ٦ٕٛٮ٣ني ٣حف أو٤٭٧ة املجذؽأ كاخلرب، دٞٮؿ/ )٠كٮت حم٧ؽا صجح(، ٧٠ة دٞٮؿ/ اللغ٘:  

ٌن  ة(. )ظ٫٧٤( احل٥٤/ األ٩ةة كا٢ٕٞ٣، ك٬ٮ أي ؽـ املٕةص٤ح ٚي٭ة. )قؤدد( )أ٣بكخ ٤ٔية ٧ٝيىن ة دأػري ا٣ٕٞٮمح ٔك
٬ٮ الكيةدة. )كرًف( ثذٌٕيٙ ا٣ٞةؼ أو٢ ٦ٕ٪ةق ص٫٤ٕ يؿًف/ أم يىٕؽ، كاملؿٝةة/ الك٥٤ اذلم ث٫ دىٕؽ ٨٦ 

ث٥ٌ  -أق٢ٛ إىل أىلع، كاملؿاد ر٫ٕٚ كأىلع ٦زنتل٫ ٨٦ ثني ٩ْؿاا٫. )اجلؽل( املؿاد ث٫ اجلٮد كال١ؿـ. )ذرل( 
 كْل أىلع اليشء.دمٓ ذركة،  -اذلاؿ 

)٠كة( ٢ٕٚ ٦ةض. )ظ٫٧٤( ظ٥٤/ ٚة٢ٔ ٠كة، كظ٥٤ مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. )ذا احل٥٤( ذا/ اإلعساب:  
٦ٕٛٮؿ أكؿ ٣ػ"٠كة"، كذا مٌةؼ كاحل٥٤ مٌةؼ إحل٫. )أزٮاب قؤدد( أزٮاب/ ٦ٕٛٮؿ زةف ٣ػ"٠كة"، كأزٮاب 

حل٫. )ذا اجلؽل( ٦ٕٛٮؿ ث٫ كمٌةؼ مٌةؼ كقؤدد مٌةؼ إحل٫. )كرًف( ٢ٕٚ ٦ةض. )٩ؽاق( ٚة٢ٔ كمٌةؼ إ
 إحل٫. )يف ذرل( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"رًف"، كذرل مٌةؼ. ك)املضؽ( مٌةؼ إحل٫.

)٠كة ظ٫٧٤ ذا احل٥٤، كرًف ٩ؽاق ذا اجلؽل( ٚإف املٕٛٮؿ ٚي٭٧ة ٦ذأػؿ ٨ٔ ا٣ٛة٢ٔ ٦ٓ أف ٦ٓ  /ٝٮهلالػاٍد فُٔ:  
ة، كذلٟ ال ُيٮز  ٕن ا يٕٮد ىلع املٕٛٮؿ، ٚي١ٮف ٚي٫ إاعدة ال٧ٌري ىلع ٦ذأػؿ يف ال٤ِٛ كالؿدجح دمي ا٣ٛة٢ٔ ٧ًرين

ة لؤلػٛل  -ٔ٪ؽ دم٭ٮر ابلرصنني، ػبلٚنة الث٨ صنِّ  ٕن كٝةؿ حميي  ةلٟ يف ثٕي ٠ذج٫.كل٤ؿيض، كاث٨ ٦ –دج
ا ىلع ممؽكح ذ٠ؿ يف أثيةت دٞؽ٦خ  ال يجٕؽ ادلي٨/ يف ٬ؾا ابليخ أف يسٮف ال٧ٌري يف "ظ٫٧٤، ك٩ؽاق" اعاؽن

ابليخ النة٬ؽ، ٚي١ٮف املٕىن أف ظ٥٤ ٬ؾا امل٧ؽكح ٬ٮ اذلم أزؿ ٚي٨٧ دؿا٥٬ ٨٦ أوعةب احل٥٤، إذ ااتكٮا ث٫ 
ظىت ث٤٘ٮا ا٣٘ةيح ٨٦ ٬ؾق الىٛح، كأف ٩ؽل ٬ؾا امل٧ؽكح أزؿ ٠ؾلٟ  كص٤ٕٮق ٝؽكة هل٥، كاقذ٧ؿ دأزريق ٚي٭٥

 ٚي٨٧ دؿا٥٬ ٨٦ أوعةب اجلٮد.



 

 الفاعـــــل 22

  :ُـــّقْل

٬ٍػػؿى  -222 ََ ى ا ٍػػػَّى
ى
ا أ ٍػػؽن َف دلى

ى
ىػػٍٮ أ ل ا كى  كىاًظػػؽن

 
ػة  ٧ًٕى ٍُ ٬ٍػؿى ٦ي ََ قي ا ٍػؽي ـٍػىى دلى  (1)٨٦ًى ايَةًس أى

 :ُـــّقْل 

ةدًػػ٥و  -222 ـٍػ٨ى ظى ػًؽَم  ٔى ػ    ـب٫ي يى ـىل رى ػػ٢ٍ   صى ٕى ةكًيىػػةًت كىٝىػػٍؽ فى ٕى ًب ا٣ ى ًِ ـىاءى ا٣ٍػػ ػػ  (2)صى

 
ابليخ لنةٔؿ األ٩ىةر ظكةف ث٨ زةثخ، يؿيث ٥ُٕ٦ ث٨ ٔؽم ث٨ ٩ٮ٢ٚ ث٨ ٔجؽ ٦٪ةؼ ث٨ ٝيص، أظؽ  - 222  (1)

 أصٮاد م١ح، كأكؿ ٬ؾق ا٣ٞىيؽة ٝٮهل/ 
ػػػي ؽى ايىػػػةًس،  َى اثًٍ ػػػٰ قى ػػػٍيي أى يى

ى
ً  أ ٛى  كىاٍقػػػ

  
ػػػػة ٦ى ََ ً  ا ٍٚذ٫ًً ٚىةٍقػػػػ١ي ـى ٩ٍػػػػػ

ى
، ٚىػػػػإًٍف أ ٓو ٦ٍ  ثًػػػػؽى

. )أ٩ـٚذ٫( اللغ٘:      يبِّ )أٔني( أراد ية ٔين، ٚعؾؼ يةء املذلك٥ ا٠ذٛةء ثةل١رسة ا٣يت ٝج٤٭ة. )اقٛيح( أقيٌل كوي
 أ٩ٛؽت د٦ٕٟ ٥٤ٚ يجٜ ٦٪٫ يشء. )أػرل( ٠ذت هل اخل٤ٮد، كدكاـ ابلٞةء.

 ال ثٞةء ألظؽ يف ٬ؾق احليةة ٦٭٧ة يس٨ ٩ةٕٚة ملض٧ٮع ا٣برش. يؿنؽ أ٫٩ الـنعيٙ:  
)لٮ( رشَيح ٗري صةز٦ح. )أف( ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت. )دلؽا( اق٥ أف، كدم٤ح )أػرل( ٦ٓ ٚة٫٤ٔ املكترت ٚي٫ اإلعساب:  

يف حم٢ رٚٓ ػرب "أف"، كأف ٦ٓ ٦ة دػ٤خ ٤ٔي٫ يف دأكن٢ مىؽر مؿٚٮع ىلع أ٫٩ ٚة٢ٔ ٢ٕٛ٣ حمؾكؼ، كاتلٞؽيؿ/ 
م٫٤ أػرل. زجخ إػبلد دلؽ وةظج٫، ك٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ٬ٮ ٢ٕٚ الرشط. )ادل٬ؿ( ٦٪ىٮب ىلع ا٣ْؿٚيح الـ٦ة٩يح، كاع ٮل

ػرل". )٨٦ اجلةس( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ وٛح ٣ػ"كاظؽ". )أثىق( ٢ٕٚ ٦ةض. أ)كاظؽا( ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ػ"
٧ري ا٣٘ةات ا٣ٕةاؽ إىل ٥ُٕ٦ املذأ ػؿ مٌةؼ إحل٫، كاجل٤٧ح ٨٦ أثىق )دلؽق( دلؽ/ ٚة٢ٔ أثىق، كدلؽ مٌةؼ ًك

ؿاب   ثىق".أصٮاب "لٮ". )٧ُٕ٦ة( ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ػ"كٚة٫٤ٔ ك٦ٕٛٮهل ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
ٝٮهل )أثىق دلؽق ٧ُٕ٦ة( ظير أػؿ املٕٛٮؿ ك٬ٮ ٝٮهل "٧ُٕ٦ة" ٨ٔ ا٣ٛة٢ٔ، ك٬ٮ ٝٮهل "دلؽق" ٦ٓ الػاٍد فُٔ:  

 يؿصٓ ال٧ٌري إىل ٦ذأػؿ ٣ْٛة كردجح.أف ا٣ٛة٢ٔ مٌةؼ إىل ٧ًري يٕٮد ىلع املٕٛٮؿ، ٚيٞذىض أف 
قٮد ادلؤيل، ي٭ضٮ ٔؽم ث٨ ظةد٥ ا٣ُةيئ، كٝؽ نكج٫ اث٨ صنِّ إىل اجلةث٘ح اذلثيةين، ك٬ٮ ابليخ أليب األ -222 (2)

 ا٩ذٞةؿ ذ٨٬ ٨٦ أيب ا٣ٛذط، كقبج٫ أف ل٤٪ةث٘ح اذلثيةين ٝىيؽة ىلع ٬ؾا الؿكم.
، كاملٕىن/ صـاق اهلل صـاءن ٦س٢ى صـاء اللُكب ا٣ٕةكنةت، )صـاء اللُكب ا٣ٕةكنةت( ٬ؾا مىؽر تنبئلاللغ٘:  

كنؿكل "اللُكب ا٣ٕةديةت" ثةدلاؿ ثؽاؿ الٮاك ك٬ٮ دمٓ اعد، كا٣ٕةدم/ اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ ٔؽا يٕؽك، إذا ٥٤ّ 
 كجتةكز ٝؽرق. )كٝؽ ٢ٕٚ( يؿنؽ أ٫٩ دٕةىل اقذضةب ٚي٫ داعءق، كظٜٞ ٚي٫ رصةءق.

ـاء اللُكب، ك٬ٮ أف يُؿدق اجلةس كنججؾكق كنٞؾٚٮق  يؽٔٮ ىلع ٔؽم ث٨ ظةد٥ ثأف الـنعيٙ:   ُيـن٫ اهلل ص
 ثةألظضةر، ز٥ يٞٮؿ/ إ٫٩ قجعة٫٩ ٝؽ اقذضةب داعءق ٤ٔي٫.

)صـل( ٢ٕٚ ٦ةض. )رم٫( ٚة٢ٔ، كمٌةؼ إحل٫. )ٔن( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"صـل". )ٔؽم( اإلعساب:  
إحل٫. )صـاء( ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ ٦جني  ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ػ"صـل". )اث٨( وٛح ٣ٕؽم، كاث٨ مٌةؼ. ك)ظةد٥( مٌةؼ

جلٮع اعم٫٤ ك٬ٮ صـل، كصـاء مٌةؼ. ك)اللُكب( مٌةؼ إحل٫. )ا٣ٕةكنةت( وٛح ل٤لُكب. )كٝؽ( الٮاك 
ل٤عةؿ، ٝؽ/ ظؿؼ حتٞيٜ. )٢ٕٚ( ٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ىلع ا٣ٛذط ال حم٢ هل، كقس٨ ألص٢ الٮٝٙ، كٚة٫٤ٔ ٧ًري 

 = ٤٧ح يف حم٢ ٩ىت ظةؿ.مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد ىلع رم٫، كاجل
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 :ّقْلُ

ػ٨ٍ ٠ًػػى و  -221 ًف يى ٍيالى ٘ى ثىػة ا٣
ى
ـى٪يٮقي أ ـىل   صى

 
ػػ٢و   ٍٕ ٍكػ٨ً ًٚ ـىل ًقػػ٪٧ًَةري  كىظي ٍػػػ ـي ػة  ٧ى  (1)٠ى

 
 

 املذأػؿً  ثةملٕٛٮؿً  ى٢ى ة ادَّ ىلع ٦ى ا اعاؽن  ـً املذٞؽِّ  ثة٣ٛة٢ًٔ  ى٢ي املذَّ  ال٧ٌريي  اكفى  ٮٍ ٤ٚى 
ٟى  ،املكة٣حي  ا٦ذ٪ًٕخ  ى ) /حنٮ كذل  يف ٬ؾقً  ثٌٕ٭٥ٍ  ٢ى ٞى جى  كٝؽٍ  ،(ؽو ٪ٍ ٬ً  تى ةظً ة وى ٭ى ٤ي ٍٕ بى  بى ضى

ٌن  ٣حً أاملك ٜ   ،ةػبلٚن ة أي ٓي ة اٚي٭ى  كاحل  .مل٪
 
 

 
 

 

ٝٮهل )صـل رم٫ ٔؽم( ظير أػؿ املٕٛٮؿ، ك٬ٮ ٝٮهل "ٔؽم" كٝؽـ ا٣ٛة٢ٔ، ك٬ٮ ٝٮهل "رم٫"، ٦ٓ الػاٍد فُٔ:   =
 ادىةؿ ا٣ٛة٢ٔ ث٧ٌري يٕٮد ىلع املٕٛٮؿ.

 نكجٮا ٬ؾا ابليخ لك٤يٍ ث٨ قٕؽ، كل٥ أٝٙ هل ىلع قةثٜ أك الظٜ. -221 (1)
أٝٙ ىلع دٕؿنٙ هل. )ق٪٧ةر( ثسرس الكني كاجلٮف ثٕؽ٧٬ة ٦ي٥ منؽدة  )أثة ا٣٘يبلف( ٠٪يح لؿص٢ ل٥اللغ٘:  

اق٥ رص٢ ركَل، يٞةؿ/ إ٫٩ اذلم ثىن اخلٮر٩ٜ ك٬ٮ ا٣ٞرص اذلم اكف ثْة٬ؿ ال١ٮٚح ل٤٪٧ٕةف ث٨ امؿئ ا٣ٞحف 
 م٤ٟ احلرية، كأ٫٩ ملة ٚؿغ ٨٦ ث٪ةا٫ أ٣ٞةق اجل٧ٕةف ٨٦ أىلع ا٣ٞرص، خلبل ي٢٧ٕ ٦س٫٤ ٣٘ريق، ٚؼؿ ٦يذنة، كٝؽ

ـاين صـاء ق٪٧ةر(.  ضمخ ث٫ ا٣ٕؿب املس٢ يف قٮء املاكٚأة، يٞٮلٮف/ )ص
)صـل( ٢ٕٚ ٦ةض. )ث٪ٮق( ٚة٢ٔ، كمٌةؼ إحل٫. )أثة ا٣٘يبلف( ٦ٕٛٮؿ ث٫ كمٌةؼ إحل٫. )٨ٔ ٠رب( اإلعساب:  

صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ جبـل. )كظك٨ ٢ٕٚ( الٮاك اعَٛح، كظك٨/ ٦ُٕٮؼ ىلع ٠رب، كظك٨ مٌةؼ ك٢ٕٚ 
٧ة( الاكؼ ل٤تنبي٫، ك٦ة/ مىؽرنح. )ُيـل( ٢ٕٚ مٌةرع ٦جن ل٧٤ض٭ٮؿ. )ق٪٧ةر( ٩ةات مٌةؼ إحل٫. )٠

ٚة٢ٔ ُيـل. ك"٦ة" ك٦ؽػٮهلة يف دأكن٢ مىؽر دلؿكر ثةلاكؼ، كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ وٛح 
ة ٦جح٪ة جلٮع "صـل"، كدٞؽيؿ اللُكـ/ صـل ث٪ٮق أثة ا٣٘يبلف صـاء من ٞن ةث٭ة ملٮوٮؼ حمؾكؼ يٞٓ ٦ٕٛٮالن ٤ُ٦

 جلـاء ق٪٧ةر.
ٝٮهل )صـل ث٪ٮق أثة ا٣٘يبلف( ظير أػؿ املٕٛٮؿ، ك٬ٮ ٝٮهل )أثة ا٣٘يبلف( ٨ٔ ا٣ٛة٢ٔ، ك٬ٮ ٝٮهل الػاٍد فُٔ:  

 )ث٪ٮق(، ٦ٓ أف ا٣ٛة٢ٔ ٦ذى٢ ث٧ٌري اعاؽ ىلع املٕٛٮؿ.



 

 

 24 اليائب عــً الـفـاعــل

 

 هــاعـفـن امــامنائب ع

 

ػػػ٢ً  ًٔ ػػ٨ٍ ٚىة ػػٮؿه ثًػػ٫ً يى ٕي ٍٛ  َى٪يػػٮبي ٦ى
 

ػػػٍاي ٩ىةاًػػػػػ٢ً  (242) ٪ًيػػػػ٢ى ػى ػػػة كى ٠ى  فًي٧ى
  

ـي املٕٛٮؿي ث٫ً ٦ٞة٫٦ي حيي  ة اكفى ل٤ٛة٢ًٔ ٨٦ ،ؾؼي ا٣ٛة٢ٔي كيٞة ٯ ٦ى ُى ٍٕ ـً  /ٚيي لـك
 ًٓ ٚ ـً صٮاًز ظؾ٫ًٚ  ،ككصٮًب اتلَّأػًؿ ٨ٔ را٫ًٕٚ  ،الؿَّ ؽ ٟى حنٮ  ،(1)ٔك رٍيي ٩ىةا٢ًً )كذل  ؛(ًجي٢ى ػى

ـى ا٣ٛة٢ًٔ  /ٚؼريي ٩ةا٢ رٍيى ٩ىةا٢ًً ) /كاألو٢ي  ،٦ٕٛٮؿه ٝةا٥ه ٦ٞة نٍؽه ػى ًؾؼى ا٣ٛة٢ٔي  (٩ىةؿى زى  ،ٚعي

 

ا؛ كل١٪٭ة  (1) ؿاض ا٣يت دؽٔٮ املذلك٥ إىل ظؾؼ ا٣ٛة٢ٔ ٠سرية صؽن ٨٦ أف قبج٭ة إ٦ة ال خت٤ٮ  -ىلع ٠ثد٭ة  -اأٗل
 أف يسٮف محبنة ٣ْٛينة أك ٦ٕ٪ٮننة. 

٦٪٭ة ا٣ٞىؽ إىل اإلُيةز يف ا٣ٕجةرة حنٮ ٝٮهل دٕةىل/ )ٕٚةٝجٮا ث٧س٢ ٦ة ٔٮٝجذ٥  فأما األضباب اللفظٔ٘ فهجريٗ: 
ث٫(، ك٦٪٭ة املعةْٚح ىلع الكضٓ يف اللُكـ امل٪سٮر حنٮ ٝٮهل٥/ )٨٦ َةثخ رسنؿد٫ محؽت قريد٫(، إذ لٮ ٝي٢ 

اجلةس قريد٫" الػذ٤ٙ إٔؿاب ا٣ٛةو٤ذني، ك٦٪٭ة املعةْٚح ىلع الٮزف يف اللُكـ امل٪ْٮـ، ٧٠ة يف ٝٮؿ  "محؽ
ىش ٦ي٧ٮف اث٨ ٝحف/  اأٔل

ػػػػػػالن  ػػػػػػٍخ رىصي ٞى  ٤ ٔي ػػػػػػة، كى ًن ؿى ٔى ػػػػػػة  ذي٭ى ٍٞ  ٤  ٔي
  

ػػػػ٢ي  ػػػػة الؿَصي ٍاى٬ى َى ٍػػػػػؿىل 
ي
ٜى أ ٤ ػػػػ ٔي ػػػػٍاًم، كى  َى

ىش ٝؽ ثىن "٤ٜٔ" يف ٬ؾا ابليخ زبل     ث مؿات ل٧٤ض٭ٮؿ؛ أل٫٩ لٮ ذ٠ؿ ا٣ٛة٢ٔ يف لك مؿة ٦٪٭ة ٚأ٩خ دؿل اأٔل
ة/ أم ٨٦ ٗري ٝىؽ ٦ن، ك٣س٨  ًؿ أك يف ثٌٕ٭ة ملة اقذٞةـ هل كزف ابليخ، كاتل٤ٕيٜ ٬٭٪ة/ املعجح، ٔك

خ يل ٚ٭ٮنذ٭ة.  ًٔؿ
ة ل٧٤ؼةَت ظىت ال حيذةج إىل ذ٠ؿق هل، كذلٟ حنٮ ّأما األضباب املعيْٓ٘ فهجريٗ:   ٦٪٭ة/ ٠ٮف ا٣ٛة٢ٔ ٤ٕ٦ٮ٦ن

، ك٦٪٭ة ٠ٮ٫٩ دل٭ٮالن ل٧٤ذلك٥ ٚ٭ٮ ال يكذُيٓ دٕيح٪٫ [67]األ٩بيةء/  ﴾ٿ  ٿ     ٿ  ٹ﴿ٝٮهل دٕةىل/ 
ل٧٤ؼةَت ك٣حف يف ذ٠ؿق ثٮوٙ ٦ٛ٭ٮـ ٨٦ ا٢ٕٛ٣ ٚةاؽة كذلٟ ٧٠ة دٞٮؿ/ )رسؽ ٦ذةيع(؛ أل٩ٟ ال دٕؿؼ 

رسؽ ٦ذةيع"، ك٦٪٭ة ذات الكةرؽ، ك٣حف يف ٝٮلٟ "رسؽ ال٤ه ٦ذةيع" ٚةاؽة زااؽة يف اإلٚ٭ةـ ىلع ٝٮلٟ "
جح جح املذلك٥  يف اإلث٭ةـ ىلع الكة٦ٓ؛ ٠ٞٮلٟ/ )دىؽؽ ثأ٣ٙ دي٪ةر(، ك٦٪٭ة ٗر املذلك٥ يف إّ٭ةر دْٕي٫٧  ٗر

ثىٮف اق٫٧ ٨ٔ أف ُيؿم ىلع لكة٫٩، أك ثىٮ٫٩ ٨ٔ أف يٞرتف ثةملٕٛٮؿ ث٫ يف اذل٠ؿ، ٠ٞٮلٟ/ )ػ٤ٜ  ل٤ٛة٢ٔ
جح املذلك٥ يف إّ٭ةر حتٞري ا٣ ٛة٢ٔ ثىٮف لكة٫٩ ٨ٔ أف ُيؿم ثؾ٠ؿق، ك٦٪٭ة ػٮؼ املذلك٥ اخلزننؿ(، ك٦٪٭ة ٗر

٨٦ ا٣ٛة٢ٔ ٚيٕؿض ٨ٔ ذ٠ؿق خلبل ي٪ةهل ٦٪٫ م١ؿكق، ك٦٪٭ة ػٮؼ املذلك٥ ىلع ا٣ٛة٢ٔ ٚيٕؿض ٨ٔ اق٫٧ خلبل 
 ي٧ك٫ أظؽ ث١٧ؿكق.
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ًري٥ى املٕٛٮؿي ث٫ً ٦ٞة٫٦ي  ،(زنؽ)ك٬ٮ 
ي
رٍيي ٩ىةا٢ًً )ك٬ٮ  ،كأ  /ٚبل دٞٮؿ ،٫ي كال ُيٮزي دٞؽي٧ي  ،(ػى

رٍيي ٩ىةا٢ًو ًجي٢ى ) ى  (ػى   ،ة٦ٞؽ٦ن  أٍف يسٮفى ٦ٕٛٮالن  ىلعى
ن
كػربقي  ،ث٢ٍ ىلع أٍف يسٮفى ٦جذؽأ

ـى ا٣ٛة٢ًٔ ٧ًريه مكترته كاتلٞؽيؿي  ،(ي٢جً )اجل٤٧حي ا٣َّيًت ثٕؽقي كْل   /كاملٕٛٮؿي ا٣ٞةا٥ي ٦ٞة
ٮى  ) ٍؾؼي  ،(ًجي٢ى ٬ي ٟى ال ُيٮزي ظى  .(٩ي٢) /ٚذٞٮؿ (ػري ٩ةا٢)كًلؾل
 

 

 
 

 ٍ٨ ٧ى ػػ٧ي ًٍ ػػ٢ً ا ٍٕ ًٛ َكؿى ا٣ٍ
ى
 َذًى٢ٍ كىا٣ٍػػػ٧ي  ،ٚىػػأ

 
(241)  ًٌ ـي ٮيًوػػػػػ٢ٍ ػثًةآلًػًؿ ا٠ًٍِسٍ ً    ٰع ٠ى

ػػػػة  ذًػعى ٛى ٪ٍ ػػةرًعو ٦ي ٌى ـي ػ٤ٍػ٫ي ٨ٍ٦ً  ٕى يىنٍذىً   (244) كىاٍص ػػػػٮًؿ فًيػػػ٫ً  ٠ى ٞي  يينٍػذىىحى  :ا٣ػ٧ى
  

ي يي  ٞن ٥ٌي أَكؿي ا٢ًٕٛ٣ اَكًم ل٥ٍ ي  ،أك مٌةراعن  ةقٮاءه اكفى ٦ةًين  /أم ،ةك٥َ ٚة٫٤ٔي ٤ُ٦
  .كنٛذطي ٦ة ٝج٢ى آػًؿ املٌةرًع  ،رسي ٦ة ٝج٢ى آػًؿ املةيًض كنس

ٟى   املةً   ٟى يف  ك٦سةؿي ذل ٢ى )ٝٮل ٟى يف  ،(كيًو٢ى ) /(كىوى كيف املٌةرًع ٝٮل
 .(1)(ييجٍذىىحى ) /(يىجٍذىيًح )
 

 

 

رتاض، ك٨٦ األكؿ ٝٮهل٥/ ا٩ذعيخ ص٭ح ٠ؾا، أم أ (1) ذ٧ةد أك األ ذ٧ؽد٭ة ٝٮهل )يجذىح( ٨٦ اال٩ذعةء ك٬ٮ األ
خ هل.  يف الكري كًم٤خ إحل٭ة، ك٨٦ اثلةين ٝٮهل٥/ ا٩ذعيخ ٣ٛبلف، أم ًٔؿ
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ػػػػػ٫ٍ  اتلَػػػةًتى  كىالَػػػةيًنى  ٔى ةكى ُى  دىػػػة ال٧ي
 

ػ (242) ٔى ٪ىةزى ٤ٍػػػ٫ي ثاًل ٦ي ٕى َكًؿ اٍص
ى
 ػػػػ٫ٍ َكى 

ـً الٮىٍوػػػػ٢ً  ٧ٍػػػػ ـى٭ى زىة٣ًػػػػرى اَكم   كى
 

(242)  ًَ ٍعػػػػػ
ٍقذي ٤ىَ٪ػػػػ٫ي َكى ٕى َكًؿ اٍص

ى
 َك 

 

  حً ة ذعن ٛذى إذىا َكفى ا٢ٕٛ٣ي املج  ل٧٤ٕٛٮًؿ ٦ي هلي كزة٩ي٫ً  ثذةًء املُةٔك ٥َّ أكَّ ٟى  ،ًي كذل
ٟى يف  جى )٠ٞٮل ٍظؿى ٍظًؿجى ) /(دىؽى ى )كيف  ،(ديؽي رسَّ ى ) /(دىسى رسِّ ةٚى٢ى ) كيف ،(ديسي ٘ى  /(تى

ٮ٢ًٚى ) ٘ي  .(تي
  ي  ث٭٧ـةً كو٢و ة ك ٍف َكفى ٦ٛذذعن هلي ٥َّ أكَّ ٟى يف  ،٫ي  كزةثلي ًي ٟى ٠ٞٮل  /(اٍقذىٍعًلى )ذل

رى )كيف  ،(اٍقذيٍعًٌل ) ٜى )كيف  ،(اٍرذيًؽرى ) /(اٍرذىؽى ٤ى ُى ٜى ) /(اٍج ٤ً ُي  .(اٍج
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ػػ٢ٍ ػكىا٠ٍػػ ًٔ
ي
كً اٍمػػ٥ٍ٧ً ٚىػػة زيػػالًعع أ

ى
 ًِسٍ أ

 
ػ (242) ًى ٍي٪نة كى ) ٚىةٍظذي٧ًػ٢ٍ يى ػػ  ثيػٮعى ة٠ى  ٥ٌّ صى

  

   ٓى   ٚةا٫ً زالزحي أكص٫و ة إذىا َكفى ا٢ٕٛ٣ي املجـ  ل٧٤ٕٛٮًؿ زالزي ٧ً   :٦ٕذ٢َ ا٣ًٕي قي

ٓى )حنٮ  ،إػالصي ال١ِسً  (1 مًي   /ك٦٪٫ي ٝٮهلي  (ًري٢ى كى

ىػػػةؾي  -224 ٍي٨ً إًٍذ حتي ى ثًػػػاى ػػػٍخ ىلعى  ًظي١ى
 

ػػػػػةؾي   ينى َى ل ٍي الَنػػػػػٍٮؾى كى ٍذىػػػػػجً  (1)َتى
صي ال٥ٌ   (2  ميٮعى )حنٮ  ،كى ًٍػالى  /ك٦٪٫ي ٝٮهلي  (ٝيٮؿى كى

222- ، ٍػػخى ػػ٢ٍ  يلى ٓي  كى٬ى ػػ ٛى ٪ٍ ػػ ٍبنة َى ٍػػخي  مى ٍيخي   يلى ى ػػػجىةثنة ثيػػػٮعى ٚىةٍمػػػءى ٍػػػخى مى  (2)يلى

 

 ابليخ لؿاصـ ل٥ يٕي٪ٮق. -224 (1)
، ك٬ٮ ٥٤ٔ اثلٮب أك اللغ٘:   يًكضخ، كدٞٮؿ/ ظةؾ اثلٮب حيٮًل٫ ظٮٌل كظية٠ح. )٩رين٨( دث٪يحي ًجرٍيو )ظي١خ( ن

كلذا أرادكا أف يىٛٮا زٮمنة ثةملذة٩ح كاإلظاكـ ٝةلٮا/ حل٧ذ٫، ٚإذا نكش اثلٮب ىلع ٩رين٨ ٚؾلٟ أوٜٛ هل كأثىق، 
ة/ ٬ؾا رص٢ ذك ٩رين٨، ك٬ؾا رأم ذك ٩رين٨، ك٬ؾق ظؿب ذات  ٌن ٬ؾا زٮب ذك ٩رين٨، كٝؽ ٝةلٮا ٨٦ ذلٟ أي

٪ىريَّ  ٥-٩رين٨، يؿنؽكف أ٩٭ة مؽيؽة، كٝةلٮا/ ٬ؾا زٮب ٦ي َّْ ٕى ة ىلع ٩رين٨، كٝؽ ريكًمى يف  -ىلع ز٩ح ٦ي إذا اكف ٦جكٮصن
ٌٙ ٤ٔي٭ة احلةاٟ النٞح م ، ك٬ٮ اق٥ ل٤ؼنجح ا٣يت يى٤ي سىىٌن ٩ىٍٮؿو ٓ ٬ؾق ا٣ٕجةرة "ظٮًلخ ىلع ٩ىٮ٣ني" ك٩ىٍٮ٣ىنٍي/ ٦ي ًٮ

 ظني يؿنؽ نكض٭ة. )ختذجٍ النٮؾ( درضم٫ ثٕ٪ٙ. )كال تنةؾ( ال يؽػ٢ ٚي٭ة النٮؾ كال يرض٬ة.
٤ٌح ثأ٩٭ة حم٧١ح ا٣جكش، دة٦ح الىٛةٝح، كأ الـنعيٙ:   ٩٭ة إذا اوُؽ٦خ ثةلنٮاؾ ل٥ يؤذ٬ة كل٥ كوٙ م٤عٛح أك ظي

 ي٤ٕٜ ث٭ة.
)ظي١خ( ظيٟ/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ل٧٤ض٭ٮؿ، كاتلةء ل٤ذأ٩ير، ك٩ةات ا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا اإلعساب:  

دٞؽيؿق/ "ْل". )ىلع ٩رين٨( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ظةؿ ٨٦ ال٧ٌري املكترت يف ظي١خ. )إذ( ّؿؼ 
ك١ٮف يف حم٢ ٩ىت يذ٤ٕٜ حبيٟ، كدم٤ح )حتةؾ( ك٩ةات ا٣ٛة٢ٔ املكترت ٚي٫ يف ل٤ـ٦ةف املةيض ٦جن ىلع ال

حم٢ صؿ ثإًةٚح "إذ" إحل٭ة. )ختذجٍ( ٢ٕٚ مٌةرع، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق/ "ْل". )النٮؾ( 
٫ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ػ"ختذجٍ". )كال( ٩ةٚيح. )تنةؾ( ٢ٕٚ مٌةرع ٦جن ل٧٤ض٭ٮؿ، ك٩ةات ا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي

 صٮازا دٞؽيؿق/ ْل.
ٝٮهل )ظي١خ( ظير إ٫٩ ٢ٕٚ زبليث ٦ٕذ٢ ا٣ٕني، ٧٤ٚة ث٪ةق ل٧٤ض٭ٮؿ أػ٤ه ٠رس ٚةا٫، كنؿكل : الػاٍد فُٔ 

 "ظٮًلخ ىلع ٩رين٨" ثةلٮاك قة٠٪ح، كىلع ٬ؾا يسٮف مة٬ؽا ل٤ٮص٫ اثلةين، ك٬ٮ إػبلص ٥ً ا٣ٛةء.
أراصزيق ٚٮصؽت يف زنةداد٫ أثيةدة ٦٪٭ة ٬ؾا يجكت ٬ؾا ابليخ لؿؤمح ث٨ ا٣ٕضةج، كٝؽ راصٕخ ديٮاف  -222 (2)

 = ابليخ، كْل ٝٮهل/
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ٕىفو  ٍٞ مىن ذى ؽو  ،كْل ٣٘حي ثًن دىبًريو كى قى
ى
ةًء ثىًن أ عى ٧ة ٨ٍ٦ً ٚيىى  .كى٬ي

ـي  (3 ٟى إالَّ يف  ،نيى ال٥ٌِّ كال١رسً ك٬ٮ اإلديةفي ثة٣ٛةًء حبؿًلحو ث- كاإلم٧ة كال يْ٭ؿي ذل
 ًِ ًٍ  ،ال٤ٛ ائ  ائ  ەئ  ەئ   ﴿ /ئى يف الكجًٕح ٝٮهل دٕةىلؿً كٍٝؽ ٝي  -كال يْ٭ؿي يف اخل

[44 /٬ٮد] ﴾وئ   وئ  ۇئ  ۇئ 
ـً يف    ًدييى )ثةإلم٧ة  .(1)(ًري٢ى كى

 

 

٩ىػػػػػػٍٮتي  = ٍك دى
ى
ٍٮٝى٤ٍػػػػػػخي أ ـً ٝىػػػػػػٍؽ ظى  يىػػػػػػة ٝىػػػػػػٍٮ

  
ػػػػػػػةؿ الؿًَصػػػػػػػةًؿ املػػػػػػػٍٮتي  ٞى ػػػػػػػيي ًظي ٍٕ بى  كى

يٍخي    
ى
ػػػػػػػػػػػأ ة وى ٍصػػػػػػػػػػػؾث٭ى

ى
ػػػػػػػػػػػةًت إًذىا أ  ٦ى

  
 
ى
٣ىػػػػػػػػً  أ ه ٝىػػػػػػػػٍؽ  ى كًػػػػػػػػ ى

ى
 ـىٍيػػػػػػػػخي  ـأ

ٍػػػػػػخي     ػػػػػػ ٍبنة يلى ٓي مى ػػػػػػ ٛى َىٍ٪ ػػػػػػ٢ٍ  ، كى٬ى ٍػػػػػػخى  يلى
  

ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجىةثة   يلى  خى مى
)ظٮ٤ٝخ( ًٕٛخ كأوةثن ال١رب. )د٩ٮت( ٝؿمخ. )ظيٞةؿ( ٬ٮ مىؽر ظٮ٢ٝ. )أصؾث٭ة( أراد أ٩ـع اللغ٘:     

ة، كأراد ثؾلٟ أ٩ح٪ى٫  ٛن ادللٮ ٨٦ ابلرئ. )وأيخ( وعخ، ٦أػٮذ ٨٦ ٝٮهل٥/ وأم ا٣ٛؿخ، إذا وةح ويةظة ًٕي
٢ ادللٮ ٤ٔي٫. )ٝؽ اع٣ن( ٤ٗجن كٝ٭ؿين كأٔض ٞى ـين، كيف ركايح أيب يلع ا٣ٞةيل * أكرب ٗريين *  )أـ ثيخ( ٨٦ً زً

ة  ٬ة اق٧ن يؿنؽ أـ زكصح، كذلٟ ألف ا٣ٕـب أٝٮل كأمؽ. )ي٪ٛٓ محبة حلخ( ٝؽ ٝىؽ ٣ِٛ حلخ ٬ؾق ٚىريَّ
.  كأٔؿم٭ة كص٤ٕ٭ة ٚةٔبلن

بة( )حلخ( ظؿؼ د٨٧ ك٩ىت. )ك٢٬( ظؿؼ اقذٛ٭ةـ املٞىٮد ٦٪٫ اجلف. )ي٪ٛٓ( ٢ٕٚ مٌةرع. )محاإلعساب:  
ؽ  ؤًلِّ ٦ٕٛٮؿ ث٫ حل٪ٛٓ. )حلخ( ٝىؽ ٫ْٛ٣/ ٚة٢ٔ ي٪ٛٓ، كاجل٤٧ح ال حم٢ هلة ٦ٕرتًح. )حلخ( ظؿؼ د٨٧ مي
لؤلكؿ. )مجةثة( اق٥ حلخ األكؿ. )ثٮع( ٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ل٧٤ض٭ٮؿ، ك٩ةات ا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا 

نخ( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ، كدم٤ذ٭٧ة دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد ىلع مجةب، كاجل٤٧ح يف حم٢ رٚٓ ػرب حلخ األكؿ. )ٚةمرت
 ٦ُٕٮٚح ثة٣ٛةء ىلع دم٤ح ثٮع.

ةا٫، كلػبلص ٥ً ا٣ٛةء ٣٘ح  الػاٍد فُٔ:  ٧٤ة ث٪ةق ل٧٤ض٭ٮؿ أػ٤ه ٥ًٚ  إ٫٩ ٢ٕٚ زبليث ٦ٕذ٢ ا٣ٕني،ٚ  ٝٮهل )ثٮع(ٚ 
 دمةٔح ٨٦ ا٣ٕؿب، ٦٪٭٥ ٦ى٨ ظك النةرح، ك٦٪٭٥ ثٕي ثن د٧ي٥، ك٦٪٭٥ ًجح، كظ١يخ ٨ٔ ٬ؾي٢.

يي ثةإلم٧ةـ، كابلةٝٮف ثسرس أكهل٧ة ٨٦ ٗري إم٧ةـ.ال١كةيئ ك قسأ (1)  ٬نةـ ٝي٢ ٗك
)كٝي٢(/ الٮاك حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، ٝي٢/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ل٧٤ض٭ٮؿ، ك٩ةات ا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازا  اإلعساب: 

رو أم ٝي٢ ا٣ٞٮؿ أم ٬ٮ. )ية أرض(/ ية/ ظؿؼ ٩ؽاء، أرض/ ٦٪ةدل ٦جن ىلع  ؽَّ ٞى دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد ىلع مىؽر ٦ي
ال٥ٌ يف حم٢ ٩ىت. )اث٤يع(/ ٢ٕٚ أمؿ ٦جن ىلع ظؾؼ اجلٮف الدىةهل ثيةء املؼةَجح، كاحلةء/ ٧ًري يف حم٢ 
رٚٓ ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ ٩ىت ٦ٞٮؿ ا٣ٞٮؿ. )٦ةءؾ(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب ك٬ٮ مٌةؼ، كالاكؼ/ 

يي(/ الٮاك/ ظؿؼ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫. )كنة ق٧ةء أ٤ٝيع(/ كلٔؿاث٭٧ة ٦س٢ ية أرض اث٤يع . )ٗك
ُٔٙ، ٗيي/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ل٧٤ض٭ٮؿ. )املةء(/ ٩ةات ٚة٢ٔ مؿٚٮع، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح ٦ُٕٮٚح ىلع دم٤ح 

. )كٝيض(/ الٮاك ظؿؼ ُٔٙ، ٝيض/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ل٧٤ض٭ٮؿ. )األمؿ(/ ٩ةات ٚة٢ٔ مؿٚٮع، (كٝي٢)
  كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح ٦ُٕٮٚح ىلع دم٤ح "كٝي٢".
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ٍذى٪ىػػٍت  ـي ٙى ٣ىػػيٍفه  و ًػيػػػ
ٍٍ ػػ  كى ًٍف بًنى

 
ػػة ً ةىعى ٝىػؽ ييػؿىل (242) ٦ى ػػػػٍت  كى  ًيىٍعػًٮ ظى

  

 
ي
ػ ثٕؽى ث٪ةا٫ً ل٧٤ٕٛٮًؿ ػ إىل ٧ًريو ٦ذلك٥و  املٕذ٢ي ا٣ٕيً  ق٪ؽى ا٢ٕٛ٣ي الالًعـ إذىا أ

ة أٍف يسٮفى كاكنن  /أك خمةَتو أك اغاتو   /ةأك يةاين  ،ةٚإ٦َّ
  ـى )حنٮ  ة ٚإٍف اكفى كاكنن ة ـً  (قى ٮ ـً  ؛٨٦ الكَّ ًٙ ػ ٠رسي ا٣ٛةًء أك اإلم٧ة تى ػ ٔ٪ؽى املى٪  ؛كىصى

٧ٍخي ) /ٚبل دٞٮؿ ؛كال ُيٮزي ال٥ٌ   ،(ًق٧ٍخي ) /ٚذٞٮؿ ٚإ٫َّ٩  ؛خلبلَّ ي٤ذبفى ث٢ًٕٛ ا٣ٛة٢ًٔ  ،(قي
جٍؽى )حنٮ  ،ثةل٥ٌِّ ٣حفى إالَّ  ٕى ٧ٍخي ا٣   .(قي

  (ثىةعى )حنٮة كلٍف اكفى يةاين  ًٓ ٌن  ؛٨٦ ابلي ًٙ أي ـً ة كصتى ػ ٔ٪ؽى املى٪  ؛ػ  ٫٧ًي أك اإلم٧ة
جٍؽي ) /ٚذٞٮؿ ٍٕخى يىة خى ٍٕخى ) /ٚبل دٞٮؿ ؛زي ال١رسي كال ُيٮ ،(بي خلبلَّ ي٤ذبفى ث٢ًٕٛ  ؛(ثً

ٍٍ  ،ا٣ٛة٢ًٔ  ٍٕخي اثلَّٮٍبى )حنٮ  ،ٚإ٫َّ٩ ثةل١رًس ٚٞ  .(ثً
ٍذى٪ىٍت  ) /ك٬ؾا ٦ٕىن ٝٮهل ٙى ٣ىبٍفه ُيي ٍْكو ًػيػ

لًٍف بًنى ٙى ال٤َّبفي  /أم ( كى كلٍف ػي
ـى ػ ٔؽؿى  ٔ٪٫ إىل مْكو  يف مْكو ٨٦ األماكًؿ الكةثًٞح  ػ أٔن ال٥ٌَّ كال١رسى كاإلم٧ة

 .ٗريق ال ٣بفى ٫ٕ٦ي 
ٙي  ة ذ٠ؿقي املى٪ أفَّ ال١رسى يف الٮاكم كال٥ٌَّ يف احلةيئ  كاَكم ذ٠ؿق ٗاقي  ،٬ؾا ٦ى

ٟى  ،كاإلم٧ةـ ٬ٮى املؼذةري  كال١رسي يف  ،ث٢ٍ ُيٮزي ال٥ٌ  يف الٮاكًم ،ك٣س٨ٍ ال ُيتي ذل
 .احلةيًئ 

ٍت ) /كٝٮهل ة بًلةىعى ٝىؽ ييؿىل جًلىٍعٮ ظى ٦ى ةء ٦ٕ (كى ٛى م زجخى ٣ ً ػ ٨٦  (ثىةعى )٪ةقي أفَّ اذلَّ
ٔى  ـً ػ يثجخي ٣ٛةًء املٌة تَّ )حنٮ  ؛ًٙ صٮاًز ال٥ٌِّ كال١رًس كاإلم٧ة تَّ ) /ٚذٞٮؿ ؛(ظى  ،(ظي

 .كلٍف مبخى أم٧٧خى  (ًظتَّ )ك
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 ًَ ػػػ
ػػػٍيي دى ٕى ة ا٣ٍ ػػػة ثىػةعى ٣ًػػ٧ى ٛى ً ة ٣ ٦ى  كى

 
َىٍ٪ًضػػ )242  ةدى كىًمٍجػػػ٫و  ٞى  ػًَ  اٍػذىػػةرى كىاٍث

يثجخي ٔ٪ؽى ابل٪ةًء ل٧٤ٕٛٮًؿ ملة د٤ي٫ً ا٣ٕنيي ٨٦ لكِّ ٢ٕٚو يسٮفي ىلع كزًف  /أم 
٢ى ) ٕى ٢ى )أك (اٍذذى ٕى ٛى ٨٦ صٮاًز ال١رًس  /(ثىةعى ) ٦ة يثجخي ٣ٛةءً  (1)ك٬ٮ ٦ٕذ٢  ا٣ٕنيً  (اٍج

ٟى حنٮ  ،كال٥ٌِّ  ةدى )كذل ٞى اٍج ة (اٍػذىةرى كى  /كص٫و ٚيضٮزي يف اتلَّةًء كا٣ٞةًؼ زبلزحي أ ؛كمج٭٭٧ى
ٮدى )ك (اٍػذيٮرى ) /ال٥ٌ  حنٮ ٞي يؽى )ك (اٍػًذريى ) /كال١رس حنٮ ،(اٍج ًٞ ـي  ،(ا٩ٍ ؿَّؾي  .كاالم٧ة كحتي

 .اهل٧ـةي ث٧س٢ً ظؿًلًح اتلَّةًء كا٣ٞةًؼ 
 

 

 
 ٬ؾا احلس٥ ملٕذ٢ ا٣ٕني ٠ؾلٟ يسٮف ل٧٤ٌةٔٙ اذلم ىلع كز٫٩، حنٮ/ "امذٌؽ" ك"ا٩٭٢ٌ".٧٠ة يسٮف  تيبُٔ: (1)
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رً  ٍىػػؽى ـى ػػٍؿؼو اٍك ٦ًػػ٨ٍ  ّى  كىٝىةثًػػ٢ه ٦ًػػ٨ٍ 
 

ػػػػػؿًمٍ  (222) ػػػؿع ثًنًيىػةثىػػػحو ظى ػػػٍؿًؼ صى ٍك ظى
ى
 أ
  

ـ أفَّ ا٢ٕٛ٣ى إ ي دٞؽَّ  ذا ثين ملة ل٥ٍ ي
ي
ـى ا٣ٛة٢ًٔ ك٥َّ ٚة٫٤ٔي أ كأمةرى  ،ٝي٥ى املٕٛٮؿي ث٫ً ٦ٞة

 
ي
ا ابليًخ إىل أ٫َّ٩ إذىا ل٥ٍ يٮصؽ املٕٛٮؿي ث٫ً أ أك اجلةري  ٝي٥ى ا٣ْؿؼي أك املىؽري يف ٬ؾى

ىطى يًف لكِّ  ،كاملضؿكري ٦ٞة٫٦ي  ة أف يسٮفى ٝةثبلن  كىرشى   .هلةة وةحلن  /أم ،ل٤٪يةثحً  كاظؽو ٦٪٭ى
ٟى ـ٧َة َ يى٤طي ل٤٪يةثحً  كاظءزى    :ثؾل

  ؿًؼ اَكًم َ يذرصؼي َْ ؿٚيحً  /كاملؿادي ث٫ً  ،َك٣ َّْ ـى اجلَّىتى ىلع ا٣ ة لـ ؿى ) /حنٮ ،(1)٦ى عى  (قى
 
ي
ـو ثٕي٪٫ً إذىا أ ؾى )كحنٮ  ،رنؽى ث٫ً قعؿي يٮ ٪ٍؽى ؾى ) /ٚبلى دٞٮؿ (ًٔ ٪ٍؽى ًٔ ٤ًفى  ري٠ًتى )كال  (صي

ؿي  عى ة اقذٞؿَّ  ؛(قى ة ٧َّٔ ـً اجلَّىًت  خلبلَّ ختؿص٭٧ى   .هل٧ة يف لكةًف ا٣ٕؿًب ٨٦ لـك
  ةذى اهلل) /حنٮ ،كإملىةدرً ا٣َل َ دذرصؼي ٕى ـ  ؛(٦ٕةذ اهلل)ٚىبل ُيٮزي رٚٓ   (٦ى ملة دٞؽَّ

ؿًؼ  َّْ   .يف ا٣
  ًة َ ٚةاؽةى ٚي٫ ٟى ٦ى ؿًؼ  /٨٦ ككؾل َّْ ًقريى ) /ٚىبل دٞٮؿ ،كاجلةرِّ كاملضؿكرً  ،كاملىؽرً  ،ا٣

ٍٝخه  الى  ،(كى ًبى )كى ٍبه  ضي ٤ًفى يًف دىارو )كال  ،(ضى ٟى   (صي  .أل٫َّ٩ ال ٚةاؽةى يف ذل

 
  الظسّف علٙ ثالث٘ أىْاع: (1)

ٮض،  اليْع األّل:  ، كال إىل اجلؿ ث٨٧ًً، كذلٟ ٦س٢/ ٍٝ، ٔك ٦ة ي٤ــ اجلىت ىلع ا٣ْؿٚيح، كال يٛةرٝ٭ة أوبلن
 كلذا، كقعؿ.

ىت ىلع ا٣ْؿٚيح، كاجلؿ ث٨٧ًً؛ كذلٟ ٦س٢/ ٔ٪ؽ، كثى٥ٌ. ك٬ؾاف اجلٮاعف ٦ة ي٤ــ أظؽ أمؿن٨/ اجل ّاليْع الجاىٕ: 
 يٞةؿ لْك ٦٪٭٧ة/ )ّؿؼ ٗري ٦ذرصؼ(، كا٣ٛؿؽ ثح٪٭٧ة ٦ة ٧٤ٔخ.

٨ اجلؿ ث٨٧ًً إىل اتلأزؿ ثة٣ٕٮام٢ املؼذ٤ٛح/ ٠ـ٨٦، ككٝخ،  ّاليْع الجالح:  ٦ة خيؿج ٨ٔ اجلىت ىلع ا٣ْؿٚيح ٔك
 ا٣ْؿؼ املذرصؼ. كقةٔح، كنٮـ، كد٬ؿ، كظني، ك٬ؾا ٬ٮ
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ٟى  ٢ً ٨٦ لكل ك٦سةؿي ا٣ٞةثً  ة ٝٮل حً ) /٦٪٭ى ٕى ـي اجلي٧ٍ ًؽيؽه  ،ًقرٍيى يىٍٮ ٍبه مى ًبى ضى ؿَّ  ،كىضي مي كى
نٍؽو  ـى  .(1)(ثً

 
 

 

 

 ظةو٢ اذلم أك٦أ إحل٫ النةرح يف ٬ؾق املكأ٣ح أ٫٩/  (1)
 ٓػرتط يف صح٘ جْاش إىاب٘ نل ّاحد مً الظسف ّاملصدز غسطاٌ:  

 أف يسٮف لك ٦٪٭٧ة ٦ذرصٚنة.  أحدٍنا: 
ة. ّثاىَٔنا:   أف يسٮف لك كاظؽ ٦٪٭٧ة خمذىن
ا ٨٦ ٬ؾي٨ الرشَني ل٥ دىط ٩يةثذ  ٧٬ة كاظؽن ؽ أظؽي  ٫. ٚإف ٚٞى
٬ٮ/ ٦ة خيؿج ٨ٔ اجلىت ىلع ا٣ْؿٚيح كاجلؿ ث٨٧ إىل اتلأزؿ ثة٣ٕٮام٢، ٧٠ة ٧٤ٔخ ممة  فاملتصسف مً الظسّف 

ع٪ةق لٟ ٝؿنجنة.   أًك
ٚ٭ٮ/ ٦ة خيؿج ٨ٔ اجلىت ىلع املىؽرنح إىل اتلأزؿ ثة٣ٕٮام٢ املؼذ٤ٛح، كذلٟ  ّأما املتصسف مً املصادز 

"، ك٦ة ال خيؿج ٨٦ املىؽ ذ٢ٍو ٍبو كرى ر ٨ٔ اجلىت ىلع املىؽرنح ٠ػ"٦ٕةذ اهلل" ٚإ٫٩ مىؽر ٗري ٦ذرصؼ ٠ػ"ضى
 ال يٞٓ إال ٦٪ىٮمنة ىلع املٕٛٮحلح امل٤ُٞح.

 ٚ٭ٮ/ ٦ة ػيه ثإًةٚح، أك كوٙ، أك حنٮ٧٬ة.  ّأما املختص مً الظسّف 
ة حنٮ )ضب ضب( ٚ٭ٮ ٗري ّأما املختص مً املصادز  خمذه،  ٚ٭ٮ/ ٦ة اكف داال ىلع ا٣ٕؽد، أك ىلع اجلٮع، أ٦َّ

 كال ُيٮز ٩يةثذ٫ ٨ٔ ا٣ٛة٢ٔ.
 ّٓػرتط يف ىٔاب٘ ادتاز ّاجملسّز ثالث٘ غسّط:  

ة ثأف يسٮف املضؿكر ٦ٕؿٚح أك حنٮ٬ة.  أّهلا:   أف يسٮف خمذىن
ة ٣ُؿنٞح كاظؽة، ٠ػ"٦ؾ ك٦٪ؾ" املبلز٦ني جلؿ ّثاىَٔا:  الـ٦ةف، كًلعؿكؼ ا٣ٞك٥  أال يسٮف ظؿؼ اجلؿ مبلز٦ن

  املبلز٦ح جلؿ املٞك٥ ث٫.
أال يسٮف ظؿؼ اجلؿ داال ىلع اتل٤ٕي٢ ٠ػ"البلـ، كابلةء، ك٨٦" إذا اقذ٤٧ٕخ إظؽا٬ة يف ادلال٣ح ىلع  ّثالجَا: 

 اتل٤ٕي٢، كهلؾا ا٦ذ٪ٕخ ٩يةثح املٕٛٮؿ ألص٫٤.
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ػػًؾم إًٍف كيًصػػؽٍ  ػػيي ٬ى ٍٕ ـى َى٪يػػٮبي   َ  كى
 

ػػٮؿه ث٫ًً  (222) ٕي ٍٛ ًِ ٦ى ػػ ٍٛ  كىٝىػٍؽ يىػػػػؿًدٍ ً  ال٤َ
  

ي  ػ إالَّ األػٛل ػ أ٫َّ٩ إذىا كيًصؽى ثٕؽى ا٢ًٕٛ٣ املجنِّ  ٦ؾ٬تي ا رصييى  ك٥َّ ملة ل٥ٍ ي
ـى  ،كّؿؼه  ،كمىؽره  ،٦ٕٛٮؿه ث٫ً  /ٚة٫٤ٔي  كصةره كدلؿكره دٕنيَّ إٝة٦حي املٕٛٮًؿ ث٫ً ٦ٞة

من ) /ٚذٞٮؿ ؛ا٣ٛة٢ًٔ  ٍ نٍؽه ضى ًبى زى ًؽيؽن ة ضي  ا مى
ى
ًح أ ٕى ـى اجلي٧ ارًقً يىٍٮ ٦ًرًي يًف دى

ى
ـى األ ة كال ُيٮزي  ،(٦ى

ٓى كصٮدقً  إٝة٦ح ٗريقً  ٟى مةذٌّ أك مؤكٌ  ،٦ٞة٫٦ي ٦ ة كردى ٨٦ ذل  .ؿه ك٦ى
ؿ ،أ٫َّ٩ ُيٮزي إٝة٦حي ٗريًق ك٬ٮ مٮصٮده  ك٦ؾ٬تي ال١ٮٚييى  ـى أٍك دأػَّ  /ٚذٞٮؿ ؛دٞؽَّ

نٍؽن ) ًؽيؽه زى ٍبه مى ًبى ضى ًبى  ،اضي ا كىضي نٍؽن ًؽيؽه زى ٍبه مى ٟى يف ابلةًق كًلؾ  (ضى كاقذؽ٣ ٮا  ،ل
ٟى ثٞؿاءًة أيب صٕٛؿ  ـىل ﴿ذلل [٢4 /اجلةزيح] (1)﴾ڀ  ڀ  ڀ         ٺ   حًليٍض

 :ّقْل الػاعس ، 

ا -222 ػػي ؽن ََ قى
ً ٤ٍيىػػةءً إ ٕى ػػ٨ى ثًة٣ٍ ٍٕ َي  لػػ٥ٍ 

  

ػػػؽل ََ ذيك ٬ي
ً ػػػذى ذىا ا٣ٍػػػَّلى  إ َى مى  (2)كى

   

 

 اجل٧٭ٮر ثٛذط احلةء كًلرس الـام ثةبل٪ةء ل٤ٕ٧٤ٮـ، كٝؿأ أثٮ صٕٛؿ ث٥ٌ احلةء كٚذط الـام ثةبل٪ةء ل٧٤ض٭ٮؿ. قسأ (1)
إٔؿاب اآليح ىلع ٝؿاءة أيب صٕٛؿ/ )حًليٍضـل(/ البلـ ظؿؼ صؿ كد٤ٕي٢، ُيـل/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦جن ملة  إلعساب:ا 

ة(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب. )ث٧ة(/ صةر كدلؿكر، ٩ةات  ٥َّ ٚة٤ٔي٫، ٦٪ىٮب ثأف م٧ٌؿة صٮازا ثٕؽ البلـ، )ٝٮ٦ن يكى ل٥ ي
ؿ ٨٦ "أف" ك٦ة ثٕؽ٬ة يف حم٢ صؿ ثةلبلـ. )اك٩ٮا(/ ا٣ٛة٢ٔ. كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ احلؿيف، كاملىؽر املؤك

٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه ٦جن ىلع ال٥ٌ الدىةهل ثٮاك اجل٧ةٔح، كالٮاك/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ اق٧٭ة، كاأل٣ٙ ٚةرٝح. 
)يسكجٮف(/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ثثجٮت اجلٮف، كالٮاك/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ 

 "اكف" ك٧ٕ٦ٮحل٭ة و٤ح املٮوٮؿ. رٚٓ ػرب "اك٩ٮا"، كدم٤ح 
ة(. ك٬ؾا ىلع  ّجُ االضتدالل:  ٦ِجء اجلةر كاملضؿكر "ث٧ة" ٩ةاجنة ٨ٔ ا٣ٛة٢ٔ ٦ٓ كصٮد املٕٛٮؿ ث٫، ك٬ٮ ٝٮهل )ٝٮ٦ن

 إٔؿاب ال١ٮٚيني لآليح. كل٤جرصنني ختؿنش آػؿ هلؾق ا٣ٞؿآءة.
ق ٚٮصؽت ٬ؾا ابليخ يف زنةدات نكجٮا ٬ؾا ابليخ لؿؤمح ث٨ ا٣ٕضةج، كٝؽ راصٕخ ديٮاف أراصزي -222 (2)

 ادليٮاف، ال يف أو٫٤، كٝج٫٤ ٝٮهل/
ا ػػػػة ٝىػػػػٍؽ ثىػػػػؽى ػػػػذى ٦ًػػػػ٨ٍ ثىٍؽاًػػػػ٫ً ٦ى  كىٝىػػػػٍؽ ٠ى

  
ا ٍ ىػػػػػػػػػؽى

ى
فى أ ػػػػػػػػػٍٮًد َكى ٕى َى ً  ا٣  كى ًٍف دىػػػػػػػػػ

   
)ثؽا٫( ٦جذؽأ أمؿق كأكؿ مأ٫٩. )ثؽا( ّ٭ؿ. )زىن( اعد، دٞٮؿ/ زىن يثن ثٮزف رٍل يؿَل كأو٢ ٦ٕ٪ةق دمٓ اللغ٘:  

ريَّ ٦ة اكف كاظؽا ازجني. )اكف أمحؽا( ٦أػٮذ ٨٦ ٝٮهل٥/ ٔٮد أمحؽ، يؿنؽكف أ٫٩ حم٧ٮد.َؿ  = يف احلج٢ ٚىى
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ـ ٗريي املٕٛٮ ك٦ؾ٬تي ا ػًٛل  كاظؽو  ًؿ ث٫ً ٤ٔي٫ً صةزى إٝة٦حي لكِّ أ٫َّ٩ إذىا دٞؽَّ
ة نٍؽه ) /ٚذٞٮؿ  ؛٦٪٭٧ى اًر زى ًبى يًف ادلَّ نٍ  ،ضي اًر زى ًبى يًف ادلَّ اكىضي ـٍ دٕنيَّ  ،(ؽن كلٍف ل٥ٍ يذٞؽَّ

ارً )حنٮ  ،إٝة٦حي املٕٛٮًؿ ث٫ً  نٍؽه يًف ادلَّ ًبى زى ًبى )ٚىبلى ُيٮزي  ،(ضي ا ضي نٍؽن ارً زى  .(يًف ادلَّ
 
 

 

 

ك٣ًٓ أك ا٬ذ٥؛   =
ي
)ي٨ٕ( ٢ٕٚ مٌةرع ٦ةًي٫ ٔىن، ك٬ٮ ٨٦ األٕٚةؿ املبلز٦ح ل٤ج٪ةء ل٧٤ٕٛٮؿ، ك٦ٕ٪ةق ىلع ٬ؾا أ

ٔين ٚبلف حبةصيت ك٬ٮ ٦ٕن ث٭ة، إذا اكف ٝؽ أك٣ٓ ثٌٞةا٭ة كا٬ ذ٥ هلة. )ا٤ٕ٣يةء( ْل ػىةؿ املضؽ ا٣يت دٞٮؿ/ 
دٮرث وةظج٭ة ق٧ٮا كرٕٚح ٝؽر. )مىف( أثؿأ، كأراد ث٫ ٬٭٪ة ٬ؽل، دلةزنا. )ا٣يغ( اجلؿم ٦ٓ ٬ٮل اجلٛف 

 كاتل٧ةدم يف األػؾ ث٧ة يٮمٞ٭ة كن٭١٤٭ة. )٬ؽل( ث٥ٌ اهلةء ك٬ٮ الؿمةد كلوةثح اجلةدة.
ةؿ املضؽ إال أوعةب الكيةدة كا٧ُ٣ٮح، كل٥ ينٙ ذكم ل٥ ينذ٢٘ ث٧ٕةيل األمٮر كل٥ يٮ٣ٓ ِبى الـنعيٙ:  

 اجلٛٮس املؿنٌح كاأل٬ٮاء املذأو٤ح ٨٦ داا٭٥ اذلم أويجخ ث٫ ٩ٛٮق٭٥ إال ذكك اهلؽايح كالؿمؽ.
بل٦ح صـ٫٦ اإلعساب:   )ل٥( ظؿؼ ٩ف كصــ ك٤ٝت. )ي٨ٕ( ٢ٕٚ مٌةرع ٦جن ل٧٤ض٭ٮؿ دلـكـ ثػ"ل٥" ٔك

٭ة. )ثة٤ٕ٣يةء( صةر كدلؿكر ٩ةات ٨ٔ ا٣ٛة٢ٔ. )إال( أداة اقتس٪ةء ظؾؼ األ٣ٙ، كا٣ٛذعح ٝج٤٭ة دحل٢ ٤ٔي
م٤٘ةة. )قيؽا( ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ػ"ي٨ٕ". )كال( الٮاك اعَٛح، كال ٩ةٚيح. )مىف( ٢ٕٚ ٦ةض. )ذا( ٦ٕٛٮؿ لنىف ٦ٞؽـ 
ىلع ا٣ٛة٢ٔ، كذا مٌةؼ. ك)ا٣يغ( مٌةؼ إحل٫. )إال( أداة اقتس٪ةء م٤٘ةة. )ذك( ٚة٢ٔ مىف، كذك مٌةؼ. 

 ( مٌةؼ إحل٫.ك)٬ؽل
ا( ظير ٩ةب اجلةر كاملضؿكر ك٬ٮ ٝٮهل "ثة٤ٕ٣يةء" ٨ٔ ا٣ٛة٢ٔ، ٦ٓ  الػاٍد فُٔ:  ٝٮهل )ل٥ ي٨ٕ ثة٤ٕ٣يةء إال قيؽن

كصٮد املٕٛٮؿ ث٫ يف اللُكـ ك٬ٮ ٝٮهل "قيؽا". كادلحل٢ ىلع أف النةٔؿ أ٩ةب اجلةر كاملضؿكر، كل٥ ي٪ت املٕٛٮؿ 
٫٩ أ٩ةث٫ لؿ٫ٕٚ، ٚاكف يٞٮؿ/ ل٥ ي٨ٕ ثة٤ٕ٣يةء إال قيؽ، كادلايع ذللٟ أف ث٫، أ٫٩ صةء ثةملٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮمنة، كلٮ أ

ا٣ٞٮايف ك٭ة ٦٪ىٮمح، ٚةًُؿارق تلٮاٜٚ ا٣ٞٮايف ٬ٮ اذلم داعق كأجلأق إىل ذلٟ. كابلرصنٮف يؿكف ذلٟ ٨٦ 
 الرضكرة النٕؿنح.
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ػػةؽو  ٛى بًةت  َى٪يػػٮبي الَػػةًف ٦ًػػ٨ٍ كى  ٝىػػٍؽ 
 

٦ًػػ٨ٍ  (222)
ي
ػػ٫ي أ ػػة اتلًجىةقي ػػة) فًي٧ى كى  ثىػػةًب  ٠ى

  

ي  م إىل ٦ٕٛٮ٣ًي ملة ل٥ٍ ي ة أٍف يسٮفى ٨٦  :ك٥َ ٚة٫٤ٔي إذىا ثيً ى ا٢ٕٛ٣ي املذٕؽ  ٚإ٦َّ
ٯ)ثةًب  ُى ٍخ

ى
٨َّ )أٍك ٨ٍ٦ ثةًب  ،(أ ٯ)ٚإٍف اكفى ٨٦ ثةًب  ؛(ّى ُى ٍخ

ى
ػ ك٬ٮ املؿادي ث٭ؾا  (أ

ٟى اثلَّةين ثةالدٛةؽً ابليًخ ػ  ة كًلؾل ًؿ ٦٪٭٧ى ٙي أ٫َّ٩ ُيٮزي إٝة٦حي األكَّ  /ٚذٞٮؿ ،ٚؾ٠ؿى املى٪
جَّحن ) نٍؽه صي ًِس زى ك ًدر٬ٍى  ،٠ي ٧ٍؿه ٰى خى ًُ ٍٔ ي

ةكىأ ٰى ) /كلٍف مبخى أ٧ٝخى اثلَّةين ٚذٞٮؿ ،(٧ن ًُ ٍٔ ي
أ

ا  ٧ٍؿن ٥ه خى ًِس  ،ًدر٬ٍى ًلي ا كى نٍؽن جَّحه زى  .(صي
ؿً  ٚإذىا ظى٢ى ٣بفه كصتى إٝة٦حي  ؛ةين٬ؾا إٍف ل٥ٍ حيى٢ٍ ٣بفه ثإٝة٦ًح اثلَّ   ،األكَّ

ٟى حنٮ  يٍخي )كذل ُى ٍخ
ى
ا أ نٍؽن ٧ٍؿن زى ؿً   (اخى ٧ٍؿن ) /ٚذٞٮؿ ،ٚذذٕنيي إٝة٦حي األكَّ نٍؽه خى ٰ زى ًُ ٍٔ ي

  (اأ
ألفَّ لكَّ كاظؽو ٦٪٭٧ة يى٤طي أٍف  ؛كالى ُيٮزي إٝة٦حي اثلَّةين ػ ظيجبؾو ػ خلبلَّ حيى٢ى ٣بفه 

ؿً ِببلًؼ األ ،ايسٮفى آػؾن   .كَّ
ٙي اَدٛةؽى  ىلع أفَّ اثلَّةين ٨٦ ٬ؾا ابلةب ُيٮزي إٝة٦ذ٫ي ٔ٪ؽى أ٨ً٦  ك٢ٞ٩ى املى٪

ِّ٭٥ ٤ٚحفى جبيؽو  ،ال٤بًف  ىنى ث٫ً أ٫َّ٩ ادٛةؽه ٨٦ ص٭ًح اجلعٮننيى كي ألفَّ ٦ؾ٬تى  ؛ٚإٍف خى
ؿي ٦ٕؿٚحن كاثلَّةين ٩سؿةن  ؿً ال١ٮٚينيى أ٫َّ٩ إٌذا اكفى األكَّ ٰى ) /ذٞٮؿٚ ؛دٕنيَّ إٝة٦حي األكَّ ًُ ٍٔ ي

أ
نٍؽه ًدر٬ٍى  ةزى ٥٬ إٝة٦حي اثلَّةين ،(٧ن نٍ ) /ٚبل دٞٮؿ ،كال ُيٮزي ٔ٪ؽى ٥ه زى ٰى ًدر٬ٍى ًُ ٍٔ ي

اأ  .(ؽن
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ؿٍ  ٓي اٍمػػذى٭ى ٍ٪ػػ رل ال٧ى
ى
ػػ٨َ كىأ ّى  ً  ثىػػةب 

 
ػػػػؿٍ  (221) ٭ى ّى ٍىػػؽي  ٞى ػػة إًذىا ا٣ ٕن ٪ٍ رىل ٦ى

ى
َ أ  كى

  

٨َّ )اثلَّةين ٦٪٭٧ة ػربه يف األو٢ً ٠ػ إىل ٦ٕٛٮ٣نيً ة يٕن أ٫َّ٩ إذىا اكفى ا٢ٕٛ٣ي ٦ذٕؽين  ّى

رىل كأػٮادً٭ة)إىل زبلزًح ٦ٛةٔي٢ً ٠ػة أك اكفى ٦ذٕؽين  ،(كأػٮادً٭ة
ى
 ٚة م٭يؿ ٔ٪ؽى ايَعٮييى  /(أ

ٓي إٝة٦حي اثلَّةين يف ثةًب  ،أ٫َّ٩ ُيتي إٝة٦حي األكَّؿً  ٨َّ )كن٧ذ٪ ٤ٍٔى٥ى )كاثلَّةين كاثلَّة٣ًر يف ثةًب  (ّى ى
 ؛(أ

٨َّ ) /ٚذٞٮؿ ٝىةاً  ّي نٍؽه  ةزى ٨َّ )كال ُيٮزي  (٧ن ا ّي نٍؽن رٍسىصن ) /كدٞٮؿ ، (ٝىةا٥ًه زى ٟى مي ٚىؿىقى نٍؽه  ٥٤ًٍٔى زى ي
 ، (ةأ

٥٤ًى ) /ٚبل دٞٮؿ ؛كال ُيٮزي إٝة٦حي اثلَّةين ٍٔ ي
ا أ نٍؽن رٍسىصن زى ٟى مي  /ٚذٞٮؿ ؛كال إٝة٦حي اثلَّة٣ًر  ، (ةٚىؿىقي

٥٤ًٍٔى ) ي
ا أ نٍؽن جه زى رٍسى ٟى مي ًٓ إٝة٦ًح اثلَّة٣ًر ك٢ٞ٩ى اث٨ي أ ،(ٚىؿىقى ًٓ االدٛةؽى ىلع ٦٪ مي ك٢ٞ٩ى  ،يب الؿَّ

ٌن  ًٙ ة االدٛةؽى ػ أي   .ػ اث٨ي املى٪
ـه  ٙي ػ إىل أ٫َّ٩ ال يذٕنيي إٝة٦حي األكَّؿً  كذ٬تى ٝٮ ٨َّ )ال يف ثةًب  ،ػ ٦٪٭٥ املى٪ كال  (ّى

٤ٍٔى٥ى )ثةًب  ى
طي أالَّ حيى٢ى ٣بفه  (أ يٍنرتى ٨َّ ) /ٚذٞٮؿ ،٣س٨ٍ ي ا ّي نٍؽن ٥٤ًى  ،ٝىةا٥ًه زى ٍٔ ي

ا كىأ نٍؽن ٟى زى ٚىؿىقي

رٍسىصن   .(ةمي
ة إٝة٦حي اثلة٣ًر ٨٦ ثةًب  ٤ٍٔى٥ى )كأ٦َّ ى

ًٙ االدٛةؽى ىلع  (أ ًٓ كاث٨ي املى٪ مي ٚ٪٢ٞى اث٨ي أيب الؿَّ
ة ،٦٪٫ًٕ  ٧ى ة ٔز ٟى  ،ك٣حفى ٧٠ى ٥٤ًٍٔى ) /ٚذٞٮؿ ؛ٍٚٞؽ ٢ٞ٩ى ٗري٧٬ىة اخلبلؼى يف ذل ي

ا أ نٍؽن ٟى زى ٚىؿىقى

جه  رٍسى  .(مي
ًؿ يف ثةًب ٤ٍٚٮ ظى٢ى ٣بفه دٕ ى إٝة٦حي األكَّ ٤ٍٔى٥ى )نيَّ ى

٨َّ كىأ ٨َّ ) /ٚبل دٞٮؿ (ّى ا ّي نٍؽن زى
٧ٍؿهك ى أفَّ  (خى ٥٤ًٍٔى )كال  ،٬ٮ املٕٛٮؿي اثلَّةين (٧ٔؿك)ىلعى ي

ا أ نٍؽن ٞن زى ٤ً ُى ٍ٪ ةدًله ٦ي  .(ةػى
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ػػػػة ٞى ػ٤  ٔي ـ٧ًَػػة  ػػة ًقػػػٮىل ايَػػػةاًًت  ٦ى  كى
 

ي  ي  (224) ًٓ ايَػػػػٍىتي كى ػٞػػػػػةثًة٣ػؿَاًٚػػػػ َٞ  ػى
  

ـى ا٣ٛة٢ًٔ  ٓي ا٢ٕٛ٣ي  ،ظس٥ي ا٣ٛة٢ًٔ  ظ ٥ي املٕٛٮًؿ ا٣ٞةا٥ً ٦ٞة ة أ٫َّ٩ ال يؿٚ ٧١ٚى
ٓي ا٢ٕٛ٣ي إال ٦ٕٛٮالن  ،اكاظؽن  إال ٚةٔبلن  ٟى ال يؿٚ ٤ٚٮ اكفى ل٢ًٕٛ٤ ٧ٕ٦ٮالًف  ،اكاظؽن  ٠ؾل

ـى ا٣ٛة٢ًٔ ا ٚأكثي أ٧ٝخى كاظؽن  نٍ ) /ٚذٞٮؿ ؛ك٩ىجخى ابلةًق  ،٦٪٭ة ٦ٞة ٰى زى ًُ ٍٔ ي
٧ن أ  ،ةؽه ًدر٬ٍى

نٍؽه  ٥٤ًى زى ٍٔ ي
ا كىأ ٧ٍؿن من  ،ةٝىةا٧ًن خى ٍ ٍنؽه ضى ًبى زى ًؽيؽن ة كىضي ـى األ٦ًرًي يف دىاًرقً ا مى ة ٦ى

ى
ًح أ ٕى ـى اجلي٧  .(يىٍٮ

 
 
 

 
 



 

 

 38 اغــتغال العامــل عــً الـنعنــْل

 

 (1)ىلــمعمـن امــه عــجغال امعامــاش

 
 

 
  أزناٌ االغتػال ثالث٘: (1)

  .من٘ٮؿ ٔ٪٫ ك٬ٮ االق٥ املذٞؽـ 
 ملذأػؿ. كمن٘ٮؿ ك٬ٮ ا٢ٕٛ٣ ا 
  .كمن٘ٮؿ ث٫ ك٬ٮ ال٧ٌري اذلم دٕؽل إحل٫ ا٢ٕٛ٣ ث٪ٛك٫ أك ثةلٮاقُح 

 كلْك كاظؽ ٨٦ ٬ؾق األرٌلف اثلبلزح رشكط الثؽ ٨٦ ثية٩٭ة. 
 فخنط٘:  -ٍّْ االضه املتكدو يف الهالو-فأما غسّط املػػْل عيُ  

ة ك٦ٕىن/ ثأف يسٮف كاظؽا، حنٮ )زنؽا ضمذ٫ االّل:  ْن (، أك ٦ذٕؽدنا يف ال٤ِٛ دكف أال يسٮف ٦ذٕؽدنا ٣ٛ
٧ؿا ضمذ٭٧ة(؛ ألف ا٣ُٕٙ ص٢ٕ االق٧ني اكالق٥ الٮاظؽ، ٚإف دٕؽد يف ال٤ِٛ كاملٕىن  -املٕىن، حنٮ )زنؽا ٔك

ة أُٔيذ٫  ل٥ يىط. -حنٮ زنؽا در٧٬ن
ة، ٚإف دأػؿ  الجاىٕ:  ا-أف يسٮف ٦ذٞؽ٦ن ل٥ يس٨ ٨٦ ثةب االمذ٘ةؿ، ث٢ إف ٩ىجخ زنؽا   -حنٮ ضمذ٫ زنؽن

 ؽؿ ٨٦ ال٧ٌري، كلف رٕٚذ٫ ٚ٭ٮ ٦جذؽأ ػربق اجل٤٧ح ٝج٫٤.ٚ٭ٮ ث
 ٝجٮهل اإل٧ًةر، ٚبل يىط االمذ٘ةؿ ٨ٔ احلةؿ كاتل٧يزي كال ٨ٔ املضؿكر حبؿؼ خيذه ثة٣ْة٬ؿ ٠عىت. الجالح: 
ا ملة ثٕؽق، ٚ٪عٮ )صةءؾ زنؽ ٚأكؿ٫٦( ٣حف ٨٦ ثةب االمذ٘ةؿ ل١ٮف االق٥ م١ذٛينة  السابع:  ٠ٮ٫٩ ٦ٛذٞؿن

 ٞؽـ ٤ٔي٫.ثة٣ٕةم٢ املذ
 ﴾گ    گ﴿٠ٮ٫٩ وةحلنة لبلثذؽاء ث٫، ثأال يسٮف ٩سؿة حمٌح، ٚ٪عٮ ٝٮهل دٕةىل/  ارتامظ: 

 ٣حف ٨٦ ثةب االمذ٘ةؿ، ث٢ )ر٬جة٩يح( ٦ُٕٮؼ ىلع ٦ة ٝج٫٤ ثةلٮاك، كدم٤ح )اثذؽٔٮ٬ة( وٛح. ،[27]احلؽيؽ/
 فاثياٌ:  -ٍّْ الفعل الْاقع بعد االضه  -ّأما الػسّط اليت جيب حتككَا يف املػػْل  

٢ه ٚي٧ة ٝج٫٤  األّل:  ٧ى -أف يسٮف ٦ذىبلن ثةملن٘ٮؿ ٔ٪٫، ٚإف ا٩ٛى٢ ٦٪٫ ثٛةو٢ ال يسٮف ملة ثٕؽق خى
يط ٬ؾا الرشط يف  -٠أدكات الرشط، كأدكات االقذٛ٭ةـ، كحنٮ٧٬ة ل٥ يس٨ ٨٦ ثةب االمذ٘ةؿ، كقيأيت دًٮ

 الرشح.
ٚنة، أك اق٥ ٚة٢ٔ، أك اق٥ ٦ٕٛٮؿ، ٚإف اكف ٠ٮ٫٩ وةحلنة ل٢٧ٕ٤ ٚي٧ة ٝج٫٤/ ثأف يسٮف ٕٚبلن ٦ذرص الجاىٕ: 

ا  ٢ٕٛ٠ اتلٕضت  كَل ٬ؾق ا٣ٕٮام٢ لٌٕٛ٭ة ال د٢٧ٕ ٚي٧ة -ظؿٚنة، أك اق٥ ٢ٕٚ، أك وٛح منج٭ح، أك ٕٚبلن صة٦ؽن
 ل٥ يىط. -دٞؽـ ٤ٔي٭ة

ة ٨٦ أال يسٮف أص٪بي   فػسط ّاحد، ٍّْ: -ٍّْ الضنري-ّأما الرٖ جيب حتككُ يف املػػْل بُ  
، ٚيىط أف يسٮف ٧ًري املن٘ٮؿ ٔ٪٫، حنٮ )زنؽا ضمذ٫، أك مؿرت ث٫(،  كنىط أف يسٮف املن٘ٮؿ ٔ٪٫

ا مٌةٚنة إىل ٧ًري املن٘ٮؿ ٔ٪٫، حنٮ )زنؽا ضمخ أػةق، أك مؿرت ث٘بل٫٦(. ة ّة٬ؿن  اق٧ن
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 ٢ٍ ٘ى ػػ ػػالن مى ٍٕ ٜو ًٚ ً ػػةث
ؿي اٍقػػ٥و قى ػػ٧ى ٌٍ ـي  إًٍف 

 
ػػػػ٫ً  (222) ًْ ٍٛ : ثً٪ىٍىًت ٣ى ٍ٪٫ي ػػػػ٢ٍ يى عى كً ال٧ى

ى
 أ

٧ًػػػؿىا  ًٍ ي
ػػ٢و أ ٍٕ ًٛ ً ٜى ا٩ًٍىٍجػػػ٫ي ث  ٚىةلَكةثًػػػػ

 
ً٭ػػػػؿىا (222) ٍّ ي

ة ٝىػػٍؽ أ ٜو ٣ًػػ٧ى ػٮىاًٚ ٍذ٧ػػنة، ٦ي  ظى
  

ـ اق٥ه كنذأػؿى ٔ٪٫ ٢ٕٚه  :اَمذ٘ةؿ ٟى االق٥ً أك  أٍف يذٞؽَّ ٍٝؽ ٢٧ٔى يف ٧ًرًي ذل
ًٜ ػيف قبجيِّ  ةث   .٫ً ػ ك٬ٮى املٌةؼي إىل ٧ًرًي االق٥ً الكَّ

٧اً  ٌَ ا ) :٧ٚسةؿي املنذ٢ً٘ ثةل نٍؽن مٍذي٫ي زى ى ا كى  ،ضى نٍؽن رٍتي ث٫ًً زى ؿى   .(مى
ا ) :ك٦سةؿي املنذ٢ً٘ ثةلكيً   نٍؽن ٫ي زى ٦ى ٗىبلى مٍخي  ى إًٍف ) /ك٬ؾا ٬ٮى املؿادي ثٞٮهلً  (ضى

ؿي اٍق٥و  ٧ى ٌٍ ٜو ٕٚبلن  :كاتلٞؽيؿ  (إىل آػؿق ...مي ٟى االق٥ً  إٍف م٢٘ى م٧ٌؿي اق٥و قةث ٨ٔ ذل
ْن ث٪ىًت  ا )حنٮ ة امل٧ًٌؿ ٣ٛ نٍؽن مٍذي٫ي زى ى ا )حنٮ  ،أك ث٪ىج٫ً حمبلن  (ضى نٍؽن رٍتي ث٫ًً زى ؿى ْٚك   (مى

رٍتي )كاظؽو ٨٦  ؿى مى مٍخي كى ى نٍؽو )امذ٢٘ى ث٧ٌرًي  (ضى مٍخي )٣س٨  ،(زى ى كو٢ى إىل  (ضى
٧رًي ث٪ٛك٫ً  ٌَّ رٍتي )ك ،ال ؿى ْن  ،كو٢ى إحل٫ً حبؿًؼ صؿِّ  (مى  ،ك٦٪ىٮبه حمبلن ة ٚ٭ٮ دلؿكره ٣ٛ

رٍتي ) ٨٦ كَلٌّ  ؿى مى مٍخي كى ى ٍى ىلع  (ضى نٍؽو )لٍٮ ل٥ٍ ينذ٢ٍ٘ ثةل٧ٌرًي ٣تك٤َّ ٍى ىلع  (زى ٧٠ة تك٤َّ
٧ريً  ٌَّ ا ) /١ٚ٪خى دٞٮؿي  ؛ال نٍؽن مٍخي زى ى نٍؽن )ٚذ٪ٍىتي   (ضى ة  (ازى كنى٢ي إحل٫ً ا٢ٕٛ٣ي ث٪ٛك٫ً ٧٠ى

رٍتي ) /كدٞٮؿ ،كو٢ى إىل ٧ًريقً  ؿى نٍؽو مى ـى يىًى٢ي ا٢ٕٛ٣ي إىل زنؽو ثة  (ثً بلةًء ٧٠ة كو٢ى إىل ذى
 .٧٠ة اكفى ال٧ٌريي  حمبلن ة كنسٮفي ٦٪ىٮمن  ،٧ًريقً 

ٜى ا٩ًٍىج٫ٍي )كٝٮهل  ةثً ٦ٕ٪ةقي أ٫َّ٩ إذىا كصؽى االق٥ي كا٢ٕٛ٣ي ىلع اهليبًح   (إىل آػؿق ...ٚىةلكَّ
ًٜ  ؛املؾ٠ٮرةً  ةث ٟى ٩ىتي االق٥ً الكَّ   .ٚيضٮزي ل

ٙى ايَعٮيٮفي   ٩ةوج٫ً  ؿه كصٮإىل  ٚؾ٬تى اجل٧٭ٮري  :كاػذ٤ ٧ى ٌٍ  ؛منةأفَّ ٩ةوج٫ي ٢ٕٚه مي
ٛىرسِّ  ٛىرسَّ كامل ٓي ثنيى امل ٧ٍى ٞن  أل٫َّ٩ ال ُيي ٟى املْ٭ؿي ة كنسٮفي ا٢ٕٛ٣ي امل٧ٌؿي مٮاٚ  ،يف املٕىنى ذلل

ا ين٢٧ي    /ك٬ؾى
  ْن ٜى ٣ٛ ة كاٚ ٟى يف ة ٦ى ا )ك٦ٕىنن حنٮ ٝٮل نٍؽن مٍذي٫ي زى ى مٍخي ) /إف اتلٞؽيؿ /(ضى ى ا ضى نٍؽن زى

مٍذي٫ي  ى   . (ضى
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 ة ٜى ٦ٕىنن  ك٦ى ٟى يف كاٚ ِو ٠ٞٮل ا ) دكفى ٣ٛ نٍؽن رٍتي ث٫ًً زى ؿى ةكىزٍتي )إف اتلٞؽيؿ  /(مى ا صى نٍؽن زى
رٍتي ث٫ًً  ؿى ٙي  ،(مى ًم ذ٠ؿقي املى٪ ا ٬ٮ اذلَّ  .ك٬ؾى

ا ٦ؾ٬ته ٠ٮيفه  ،أ٫َّ٩ ٦٪ىٮبه ثة٢ًٕٛ٣ املؾ٠ٮًر ثٕؽقي  :كاملؾ٬تي الَةين  ،ك٬ؾى
َءً  ٙى ٬ؤ   :كاػذ٤

  ـه ٕن إ٫َّ٩ اعم٢ه يف ا /ٚٞةؿى ٝٮ ٧رًي كيف االق٥ً ٦ ٌَّ ا ) /ٚإذىا ٤ٝخى  ،ةل نٍؽن مٍذي٫ي زى ى اكف   (ضى
مٍخي ) ى نٍؽ)٣ػة ٩ةوجن  (ضى   .(هلةء)ك٣ػ  (زى

ًؿقً  كريَد ٬ؾا املؾ٬تي  ٭ى ٍْ   .ثأ٫َّ٩ ال ي٢٧ٕي اعم٢ه كاظؽه يف ٧ًرًي اق٥و ك٦ي
  ـه ة٬ؿً  /كٝةؿى ٝٮ َّْ ٤ٍغن  ،٬ٮ اعم٢ه يف ا٣   .كال٧ٌريي مي

ة ثة٣ٕٮام٢ً ثأفَّ االق٧ةءى  كريدَ   .ال دي٤ٍغى ثٕؽ ادِّىةل٭ى
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ػػة ٜي ٦ى ً ، إًٍف دىػػال الَكػػةث ػػٍذ٥ه  كىايٍَىػػتي ظى
 

ػػػػػػة (222) ٍيسي٧ى ػػإٍف كىظى ػػػ٢ً: ٠ى ٍٕ ًٛ ٍػػذىـه ثًة٣ٍ  َيى
  

  ـو ا ابلةًب ىلع مخكًح أٝكة   /ذ٠ؿى اجلَّعٮنٮفى أفَّ مكةا٢ى ٬ؾى
 ٦ة ُيتي ٚي٫ اجلَّىتي  :أظؽ٬ة.  
 ٓي ٦ة ُيتي ٚي٫ ا :كالةين ٚ   .لؿَّ
 ة ُيٮزي ٚي٫ً األمؿافً  :كالَة٣ر   .كاجلَّىتي أرصطي  ،٦ى
 ٓة ُيٮزي ٚي٫ً األمؿافً  :كالؿَاث ٓي أرصطي  ،٦ى ٚ   .كالؿَّ
 ٮاءً  :كاخلةـف ة ُيٮزي ٚي٫ األمؿاًف ىلع الكَّ  .٦ى

ًؿ ثٞٮهل ٙي إىل ا٣ٞك٥ً األكَّ ذ٥ٍه ) /ٚأمةرى املى٪ ك٦ٕ٪ةقي  ، (إىل آػؿق ...كىاجلٍَّىتي ظى
ة إالَّ ا٢ٕٛ٣ي أ٫َّ٩  ٓى ثٕؽى أداةو ال ي٤ي٭ى ًٜ إذىا كٝ ةث ًط  ،ُيتي ٩ىتي االق٥ً الكَّ  (1)٠أدكاًت الرشَّ
ا إًٍف ) /ٚذٞٮؿ ،كظيسي٧ة ،إفٍ  /حنٮ نٍؽن ٟى زى مى ٍكؿى

ى
٦ٍذى٫ي أ ٍكؿى

ى
يٍسي٧ة  ،أ ا كىظى نٍؽن ٍكًؿ٫٦ٍي زى

ى
٫ي ٚىأ ٞى  ،(دى٤ٍ

نٍ )ٚيضتي ٩ىتي  ازى ٧ة (ؽن  كالى ُي ،يف املسة٣نًي كٚي٧ة أمج٭٭ي
ه
ٓي ىلع أ٫َّ٩ ٦جذؽأ ٚ إٍذ ال  ؛ٮزي الؿَّ

ٓي  ة ،االق٥ي ثٕؽى ٬ؾقً األدكاًت  يٞ ٓي ٔ٪ؽقي  ،كأصةزى ثٌٕ٭٥ٍ كٝٮعى االق٥ً ثٕؽ٬ى ٚبل ي٧ذ٪
ٚٓ ىلع االثذؽاءً   :نكِْل الػَّاعِس ؛الؿَّ

 
  األدّات اليت ختتص بالفعل أزبع٘ أىْاع: (1)

ا٥٤ٔ أف االمذ٘ةؿ إ٧٩ة يٞٓ ثٕؽ أدكات الرشط أدكات الرشط ٠إف، كظيس٧ة، حنٮ ٦ة ٦س٢ ث٫ النةرح، ك :األّل 
 يف ضكرة النٕؿ، ٚأ٦ة يف اجلث ٚبل يٞٓ االمذ٘ةؿ إال ثٕؽ أدادني ٦٪٭٧ة/ 

 األكىل/ )إف( برشط أف يسٮف ا٢ٕٛ٣ املن٘ٮؿ ٦ةًينة، حنٮ/ )إف زنؽا ٣ٞيذ٫ ٚأكؿ٫٦(.  
ة، حنٮ )إذا زنؽا ٣ٞيذ٫   ٞن  .ٚأكؿ٫٦( -أك د٤ٞةق  -كاثلة٩يح/ )إذا( ٤ُ٦
 أدكات اتلعٌيي، حنٮ )٬بل زنؽا أكؿ٦ذ٫(. اليْع الجاىٕ: 
 أدكات ا٣ٕؿض، حنٮ )أال زنؽا أكؿ٦ذ٫(. اليْع الجالح: 
ثة٢ٕٛ٣، ث٢ ُيٮز  أدكات االقذٛ٭ةـ ٗري اهل٧ـة، حنٮ )٢٬ زنؽا أكؿ٦ذ٫(؛ ٚأ٦ة اهل٧ـة ٚبل ختذه اليْع السابع: 

 ف دػٮهلة ىلع األٕٚةؿ أكث.ق٧ةء ٧٠ة دؽػ٢ ىلع األٕٚةؿ، كلف اكأف دؽػ٢ ىلع األ
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٤٬ٍى١ٍذيػ٫ي  -222
ى
ًٛفه أ ػٍ٪ ً  إًٍف ٦ي ـى ٍ  َى َتى

  
  ً ـى ًٟ ٚىػةٍص ًٍٕ٪ػؽى ذىلًػ ٤ى١ٍخي ٚى  (1)ٚىإًذىا ٬ى

   
ًٛفه ) :دٞؽيؿق ٍ٪ ٟى ٦ي ٤ى  .كاهلل أ٥٤ٔي  ،(2)(إًٍف ٬ى

 
 

 
٬ؾا ابليخ ل٤٪٧َّؿ ث٨ دٮ٣ت ُييت ٚي٭ة امؿأد٫ كٝؽ ال٦ذ٫ ىلع اتلجؾيؿ، كٌلف ٨٦ ظؽيس٫ أف ٝٮ٦ة ٩ـلٮا ث٫  -222 (1)

 يف اجلة٤٬يح، ٚ٪عؿ هل٥ أرمٓ ٝبلاه، كامرتل هل٥ زؽ مخؿ، ٚبل٦ذ٫ امؿأد٫ ىلع ذلٟ، ٚف ٬ؾا يٞٮؿ/
ى٤ٍيػػػػػ ػػػػػًؾ٣ىً  ٦ًػػػػػ٨ى ال ٍٕ ،ٝىة٣ىػػػػػٍخ تًلى ًٓ  ٢ً: اٍقػػػػػ٧ى

  
  ً ػػػػػػػحى ٚىػػػػػػػة٬ٍضى ٦ى ًٟ املالى ٫ه تىجىػػػػػػػػـيذي ٛى ػػػػػػػ  قى

ي،    ػػػػػػػؽو كى ٗى ػػػػػػػؿي  ـٍ ى
، كىأ ػػػػػػػؽو ٘ى ً ٣  ً ـى ٍػػػػػػػ  َى َتى

  
ػػػػػة لػػػػػ٥ٍ تي٧ٍػػػػػ٪ىً   ػػػػػػػ٤ًيى الَنػػػػػػػَؿ ٦ى ضى ٍٕ تى

ى
 أ

ٍذيىػػػػػػػحو     ًٛ ً ػػػػػػػجىأتي ٣ ٍف قى
ى
ُ  أ ػػػػػػػٍخ تيػػػػػػػجى  ٝىة٦ى

  
 ًٓ ػػػػػػػػ ُى ٍٞ ػػػػػػػػٮدو ٦ي ٕى ً   ث

ةـًيىػػػػػػػػحن  زًٝ ػػػػػػػػة كىػى
ـىع ٬ٮ/ ًٕٙ املؿء ٨ٔ حت٢٧ ٦ة يزنؿ ث٫ ٨٦ ثبلء، ك٬ٮ أيٌة أمؽ احلـف.  )ال جتـيع(اللغ٘:      ال حتـين، كاجلى

)٦٪ٛف( ٬ٮ املةؿ ال١سري، ك٬ٮ اليشء اجلٛحف اذلم ي٨ٌ أ٫٤٬ ث٫. )أ١٤٬ذ٫( أذ٬جذ٫ كأٚ٪حذ٫. )١٤٬خ( ٦خ. 
 (.6٢5-6٢4/ ٢كلبلقزتادة يف رشح األثيةت يؿاصٓ/ ػـا٩ح األدب ل٤ج٘ؽادم)

بل٦ح صـ٫٦ ظؾؼ اجلٮف، كنةء املؤ٩سح )الاإلعساب:   ( ٩ة٬يح. )جتـيع( ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ثبل اجلة٬يح ٔك
املؼةَجح ٚة٢ٔ. )إف( رشَيح. )٦٪ٛف( ٚة٢ٔ ٢ٕٛ٣ حمؾكؼ ٬ٮ ٢ٕٚ الرشط. كٝٮهل )أ١٤٬ذ٫( دم٤ح ٨٦ ٢ٕٚ 

١٤٬خ( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ ك٦ٕٛٮؿ ال حم٢ هلة دٛكرينح. )ٚإذا( ا٣ٛةء اعَٛح، إذا/ ّؿٚيح د٧ٌ٪خ ٦ٕىن الرشط. )
٪ؽ/ ّؿؼ ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "اصـيع" يف  كٚة٢ٔ، كدم٤ذ٭٧ة يف حم٢ صؿ ثإًةٚح "إذا" إحل٭ة. )ٕٚ٪ؽ( ا٣ٛةء زااؽة، ٔك
٪ؽ مٌةؼ. )ذلٟ( ذا/ اق٥ إمةرة مٌةؼ إحل٫، كالبلـ ل٤جٕؽ، كالاكؼ ظؿؼ ػُةب.  آػؿ ابليخ، ٔك

ؼةَجح ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح صٮاب "إذا" ال حم٢ )ٚةصـيع( ا٣ٛةء كإٝح يف صٮاب "إذا"، ك"اصـيع"/ ٢ٕٚ أمؿ، كنةء امل
ؿاب.  هلة ٨٦ اإٔل

ٝٮهل )إٍف ٦٪ٛف( ظير كٝٓ االق٥ املؿٚٮع ثٕؽ أداة الرشط ا٣يت ْل "إف"، كاألكث أٍف يٌل ٬ؾق  الػاٍد فُٔ: 
األداة ا٢ٕٛ٣. كٝج٢ أف ٩ٞؿر لٟ ٦ة يف ٬ؾا ابليخ خنربؾ أ٫٩ يؿكل ث٪ىت "٦٪ٛف" كنؿكل ثؿ٫ٕٚ. ٚأ٦ة ركايح 

ٚٔل ا٣يت ركا٬ة قحجٮن٫ كدم٭ٮر ابلرصنني كال إماكؿ ىلع ٬ؾق الؿكايح؛ ألف "٦٪ٛكة" ظيجبؾ ٦٪ىٮب  اجلىت
ة أ١٤٬ذ٫.  ث٢ٕٛ حمؾكؼ ٦ٛرس ث٢ٕٛ ٨٦ ٣ِٛ ا٢ٕٛ٣ املؾ٠ٮر ثٕؽق، كاتلٞؽيؿ/ إف أ١٤٬خ ٦٪ٛكن

٢ إننةد ابليخ، كلٮ ٬ؾا اتلٞؽيؿ ٬ٮ دٞؽيؿ ابلرصنني، كال يذٜٛ ذ٠ؿق ٬٪ة ث٭ؾا النْك ٦ٓ ٦ة ذ٠ؿق النةرح ٝج (2)
 أ٫٩ ٝةؿ/ )كدٞؽيؿق ٔ٪ؽ ابلرصنني إف ٤٬ٟ ٦٪ٛف( القذٞةـ اللُكـ.
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ا ػػػة ثًةَثذًػػػؽى ٜي ٦ى ً  كى ًٍف دىػػػال الَكػػػةث
 

ا (222) ثىػػػؽى
ى
ـ٫٦ًٍي أ ٓى اتٍلىػػػ ٍذىػػػـه ٚىة٣ػػػػَؿٍف  َيى

ىػػ٥ٍ يىػػؿًدٍ   ػػة ل ػػ٢ي دىػػال ٦ى ٍٕ ًٛ ا إذىا ا٣ ػػؾى  ٠ى
 

ػػؽي كيًصػػػؽٍ  (222) ٍٕ ـى ػػة  َن ل٧ًى ػػٮ ٧ي ٍٕ ٍجػػ٢ي ٦ى ِى ػػة   ٦ى
  

ٓي  ،ث٭ؾي٨ً ابلحذنًي إىل ا٣ٞك٥ً اثلَّةينأمةرى  ٚ ة ُيتي ٚي٫ الؿَّ ٓي  ،(1)ك٬ٮ ٦ى ٚيضتي رٚ
ٓى ثٕؽى أداةو ختذهي ثةالثذؽاءً   /ٚذٞٮؿ ؛ا٣ىيٌت ل٧٤ٛةصأةً  "إذىاػ"٠ ،االق٥ً املنذ٢ً٘ ٔ٪٫ي إذىا كٝ

ك) ٧ٍؿه مي٫ي خى نٍؽه يىرٍضً إًذىا زى
ؿىٍصخي ٚى ًٓ   (ػى نٍؽ)ثؿٚ ٬ؾًق ال  (إذىا)ألفَّ  ؛كال ُيٮزي ٩ىج٫ي  ،(زى

٬ة ا٢ٕٛ٣ي ال ّة٬ؿن  ٓي ثٕؽى رن  ايٞ  .اكال ٦ٞؽَّ
٧رًي أداةه ال ي٢٧ٕي  ٌَّ ًٜ إذىا كيلى ا٢ٕٛ٣ى املنذ٢٘ى ثةل ةث ٓي االق٥ً الكَّ ٟى ُيتي رٚ كًلؾل

ة ة ٚي٧ة ٝج٤٭ى ة ثٕؽ٬ى ًط  /٦ى ـً  ،٠أدكاًت الرشَّ ة)ك ،كاالقذٛ٭ة ٍنؽه ًإٍف ) /حنٮ ؛اجلَّةٚيحً  (٦ى زى
ٍكًؿ٦ٍ 

ى
يذى٫ي ٚىأ ًٞ م٫ي  ،٫ي ٣ى ٢ٍ دىرٍضً نٍؽه ٬ى زى يذى٫ ؟كى ًٞ ة ٣ى نٍؽه ٦ى زى ٓي   (كى يف ٬ؾًق األ٦س٤ًح  (ؽنٍ زى )ٚيضتي رٚ
ة ة ٝج٫٤ي ال يى٤طي أٍف يٛرٌسى  ؛كال ُيٮزي ٩ىج٫ي  ،(2)كحنٮ٬ى ة ال يى٤طي أٍف ي٢٧ٕى ٚي٧ى  ألفَّ ٦ى

 

ٍك٥ ثؿ٦ذ٫ ٨٦ ثةب االمذ٘ةؿ/ ٚةث٨  ةن ل٧٤ؤ٣ٛني اػذبلٚذ٠ؿ حميي ادلي٨ ٔجؽ احل٧يؽ أف  (1) ًٞ يف أذجةر ٬ؾا ا٣
، كاث٨ ٬نةـ ي٪ه ىلع أ٫٩ ٣حف ٨٦ ثةب االمذ٘ةؿ كال يىؽؽ ًة ث٫ُ ٤ٔي٫؛ كذلٟ احلةصت ل٥ يؾ٠ؿق أوبلن

أل٩٪ة امرتَ٪ة يف ًةثٍ االمذ٘ةؿ/ أف ا٣ٕةم٢ يف املن٘ٮؿ ث٫ لٮ دٛؿغ ٨٦ ال٧ٌري كق٤ٍ ىلع االق٥ الكةثٜ 
املن٘ٮؿ ٔ٪٫ ٢٧ٕ٣ ٚي٫، كيف ٬ؾا ا٣ٞك٥ ال يذ٥ ذلٟ، أال دؿل أف حنٮ ٝٮلٟ/ )ػؿصخ ٚإذا زنؽ يرضم٫ ٧ٔؿك( 

ف املذٞؽـ مؿٚٮع، كاملذأػؿ ي٤ُت ٦٪ىٮمنة ال لٮ ظؾٚخ ال٧ٌري ل٥ ي٢٧ٕ )يرضب( يف )زنؽ( املذٞؽـ؛ أل
؛ كألف ا٢ٕٛ٣ املذأػؿ ال يىط أف يٞٓ ثٕؽ "إذا".   مؿٚٮاعن

ًث ث٭ؾا الٌةثٍ،   ١ٍرتى قي ٨٦ً ثةب االمذ٘ةؿ ٗريى ٦ي ؽَّ ٔى  ٨  .األكؿ ز٥ رصط ك٨٦ اجلةس ٦ى
  األغٔاٛ اليت ال ٓعنل ما بعدٍا فٔنا قبلَا عػسٗ أىْاع: (2)

 )ط دميٕ٭ة، حنٮ زنؽ إٍف ٣ٞيذى٫ ٚأكؿ٫٦، كزنؽ ظيس٧ة د٫ٞ٤ ٚأكؿ٫٦.أدكات الرش )األّل 
 )ٕأدكات االقذٛ٭ةـ دميٕ٭ة، حنٮ زنؽ ٢٬ أكؿ٦ذ٫؟ كيلع أق٧٤خ ٤ٔي٫؟ )الجاى 
 )أدكات اتلعٌيي دميٕ٭ة، حنٮ زنؽ ٬بل أكؿ٦ذ٫، كػةدل أال دـكرق. )الجالح 
 )جتيج٫.أدكات ا٣ٕؿض دميٕ٭ة، حنٮ زنؽ أال دسؿ٫٦، كمسؿ أ٦ة  )السابع 
 )٩ة أظج٫ ظجة دمة. )ارتامظ ٩ة ٝؽ ضمذ٫، كػةدل ألى  الـ االثذؽاء، حنٮ زنؽ ألى
 )ز٥ " اخلربنح، حنٮ زنؽ ز٥ ضمذ٫، كلثؿا٬ي٥ ز٥ ٩ىعخ هل. )الطادع " = 
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ا أمةرى ثٞٮهل ،ٚي٧ة ٝج٫٤ي  اعمبلن  ٢ٍٕي دىبلى ) /كلىًل ٬ؾى ًٛ ا إًذىا ا٣  .(آػؿق إىل ...٠ًؾى
ةثٜ إذىا دبلى ا٢ٕٛ٣ي محبن  /أم ٓي االق٥ً الكَّ ٟى ُيتي رٚ ة رى ؿً ال يى ة ٠ؾل  ٫ي ٧ٕ٦ٮالن ٤ى جٍ دي ٦ى

ة ،ملة ثٕؽقي  ة ثٕؽى ٬ؾًق األدكاًت ٚي٧ة ٝج٤٭ى ا ) /ٚٞةؿى  ،ك٨٦ أصةزى ٢٧ٔى ٦ى نٍؽن يخي زى ًٞ ة ٣ى  (٦ى
رو  ٧رًي ثٕةم٢و ٦ٞؽَّ ٌَّ ٓى ال ا ) /ٚيٞٮؿ ،أصةزى اجلىتى ٦ نٍؽن ًٞ زى ة ٣ى  .(يذي٫ي ٦ى

 
 

 

 

=  )احلؿكؼ اجلةقؼح، حنٮ زنؽ إين ضمذ٫، كمسؿ ٠أ٫٩ الكيٙ مٌةء ٔـن٧ح. )الطابع 
 )ًدرضم٫، ك٬٪ؽ ا٣يت رأيذ٭ة.ق٧ةء املٮوٮ٣ح، حنٮ زنؽ اذلم األ )الجام 
 )ق٧ةء املٮوٮٚح ثة٣ٕةم٢ املن٘ٮؿ، حنٮ زنؽ رص٢ ضمذ٫.األ )التاضع 
 )ثٕي ظؿكؼ اجلف، كْل )٦ة( ٤ُ٦ٞة، حنٮ )زنؽ رص٢ ٦ة ضمذ٫(، ك)ال( برشط أف دٞٓ يف صٮاب  )العاغس

م٫( أك اكف ظؿؼ ٝك٥، حنٮ )زنؽ كاهلل ال أضم٫(، ٚإف اكف ظؿؼ اجلف ٗري "٦ة" ك"ال" حنٮ )زنؽ ل٥ أض
اجلف ٬ٮ "ال" ك٣حف يف صٮاب ا٣ٞك٥، حنٮ )زنؽ ال أضم٫( ٚإ٫٩ يرتصط الؿٚٓ كال ُيت؛ أل٩٭ة ظيجبؾ ال 

 دٛى٢ ٦ة ثٕؽ٬ة ٧ٔة ٝج٤٭ة.
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٤ىػٍت  َى ػ٢و ًذم  ٍٕ ٍجػ٢ى ًٚ ِى  كىاٍػذًاى ٩ىٍىته 
 

ػػػ٤ىٍت  (222) ٗى ًٕٛػػػ٢ى  ػػة إًيػػالؤيقي ا٣ ػػؽى ٦ى ٍٕ بى  كى
َى   ػػػػ ٔى ٙو ثًػػال ٚىٍىػػ٢و  ًَ ػؽى  ى ٍٕ بى  كى

 
َكَ (222)

ى
ًٞػػػػػػؿع أ ٍكذىػ ـي ػػػ٢و  ٍٕ ػػػٮًؿ ًٚ ٧ي ٍٕ  ٦ى

  

ا ٬ٮ ا٣ٞك٥ي اثلَّة٣ري  ٍذىةري ٚي٫ً اجلَّىتي  /٬ؾى ة خيي  .ك٬ٮ ٦ى
ٓى  ٟى إذىا كٝ  :كذل

ا )ىلع ٤َتو ػ اكألمًؿ كاجلَّٔل كادلاعًء ػ حنٮ  ثٕؽى االق٥ً ٢ٕٚه داؿٌّ  (1 نٍؽن م٫ٍي زى  ،اٍضً
ا كى  نٍؽن م٫ٍي زى ا كى  ،الى دىرٍضً نٍؽن ٓي  ؛(رىمًحى٫ي اهللزى نٍؽ)ٚيضٮزي رٚ  .كاملؼذةري اجلَّىتي  ،ك٩ىج٫ي  (زى

ٓى االق٥ي ثٕؽى أداةو  (2 ٍذىةري اجلَّىتي إذىا كٝ ٟى خيي ة ا٢ٕٛ٣ي  كًلؾل ٠٭٧ـًة  ،ي٤٘تي أٍف ي٤ي٭ى
ـً  ًٓ   (أزنؽا ضمذ٫ ) /حنٮ ،االقذٛ٭ة ٚ   .كاملؼذةري اجلَّىتي  ،ثةجلَّىًت كالؿَّ

ٙو دٞؽ٦ذ٫ي دم٤حه  (3 ٓى االق٥ي املنذ٢٘ي ٔ٪٫ ثٕؽى اعَ ذىةري اجلَّىتي إذىا كٝ ٟى خيي كًلؾل
ًٙ كاالق٥ً  نٍؽه كى ) /حنٮ ،٤ٕٚيحه كل٥ يٛى٢ٍ ثنيى ا٣ٕةَ ـى زى اٝىة ٧ٍؿن ٦ٍذي٫ي  خى ٍكؿى

ى
ٚيضٮزي  (؟أ

ٓي  ٧ٍؿك)رٚ ٙى دم٤حه ٤ٕٚيحه ىلع دم٤حو ٤ٕٚيحو  ؛كاملؼذةري اجلَّىتي  ،ك٩ىج٫ي  (خى ُى ٍٕ  ،تًلي
ًٙ كاالق٥ً اكفى االق٥ي ٧٠ة لٍٮ ل٥ٍ يذٞؽ٫٦ي يشءه  نٍؽه )حنٮ  ،٤ٚٮ ٚيًى٢ى ثنيى ا٣ٕةَ ـى زى ٝىة

٦ٍذي٫ي  ٍكؿى
ى
ك ٚىأ ٧ٍؿه ة خى َّ٦

ى
ٓي  (كىأ ٧ٍؿك)ٚيضٮزي رٚ ٓي ٧٠ة قيأيًت  ،ك٩ىج٫ي  (خى ٚ  ،كاملؼذةري الؿَّ

ة ) /كدٞٮؿ َّ٦
ى
نٍؽه كىأ ـى زى ا ٝىة ٧ٍؿن ٍكًؿ٫٦ٍي خى

ى
ـى   (ٚىأ ييٍؼذىةري اجلٍَّىتي ٧٠ة دٞؽَّ ٓى ٝج٢ى  ؛ذى أل٫َّ٩ي كٝ

 .٢ٕٚو داؿو ىلع ٤َتو 
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ا ٍػػػ ى ػػالن اي ٍٕ ػػػٮؼي ًٚ ُي ٍٕ  كى ًٍف دىػػال ال٧ى
 

ىػَيػػػؿىا (222) ػػػ٨ٍ اي ٛى ًُ ػػ٨ً اقػػ٥و ٚىةٔ ٔى  ثًػػ٫ً 
  

ا) /أمةرى ثٞٮهلً  ريَّ ٨ٍ خمي ٛى ًُ ٍٔ ٮاءً  (ٚىة م  ،إىل صٮاًز األمؿن٨ً ىلع الكَّ ً ا ٬ٮ اذلَّ ك٬ؾى
ٍك٥ي اخلةمفي  ًٞ ـ أ٫َّ٩ ا٣ ٘ى  ،دٞؽَّ ٓى االق٥ي املنذ ٟى ثأ٫َّ٩ إذىا كٝ ٍى اجلعٮنٮفي ذل جى ًى ٢ي ٔ٪٫ي ك

ٙو دٞؽ٦ذ٫ي دم٤حه  ٮاءً  ،ذاتي كص٭نيً  ثٕؽى اعَ ٓي كاجلىتي ىلع الكَّ ٚ كا  ،صةزى الؿَّ كٚرسَّ
ة اق٥ه ري ؽٍ ٤ْحه وى الٮص٭نًي ثأ٩َّ٭ة  اجل٤٧حى ذاتى  ة ٢ٕٚه  ،٬ى ـ٬ى ض ك )حنٮ  ،ٔك ٧ٍؿه خى ـى كى نٍؽه ٝىة زى

٦ٍذي٫ي  ٍكؿى
ى
ٓي   (أ ٧ٍؿك)ٚيضٮزي رٚ ؽرً  (خى ـً  ،مؿااعةن ل٤ىَّ  .ك٩ىج٫ي مؿااعةن ل٤ٕض
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ػػطٍ  ػػػَؿ رىصى ٓي ً  ٗػػٍاً اَكم ٦ى  كىالٍَؿٍفػػ
 

ـًيًػػطى افٍ  (221)
ي
ة أ ٧ى َيجىػػطٍ فى ىػ٥ٍ  ػة ل ٍع ٦ى ػ٢ٍ كىدى  ٕى

  

ٓي  ـى أ٫َّ٩ ا٣ٞك٥ي الؿاث م دٞؽَّ ا ٬ٮ اذلَّ ٓي  /٬ؾى ٚ ة ُيٮزي ٚي٫ً األمؿاًف كخيذةري الؿَّ  ؛ك٬ٮ ٦ى
ٟى  ة يي  /كذل ة يي جى ٍى تي ٩ى ٮصً لك  اق٥و ل٥ٍ يٮصٍؽ ٫ٕ٦ي ٦ى ة يي  ،٫ي ٕى ذٍ تي رى ٮصً ٫ي كال ٦ى  ،طي ٩ىج٫ي ؿصِّ كال ٦ى

ى  ة ُيي ٮاءً زي ٚي٫ً األمؿنٮِّ كال ٦ى مٍذي٫ي ) /كذلٟ حنٮ ،٨ً ىلع الكَّ ى نٍؽه ضى ٓي  (زى نٍؽ)ٚيضٮزي رٚ  (زى
٧ةرً  ؛كاملؼذةري ر٫ٕٚي  ،ك٩ىج٫ي  ٧ةًر أرصطي ٨٦ اإًل ـى اإًل ٥ى ثٌٕ٭٥ٍ أ٫َّ٩ ال  ،ألفَّ ٔؽ كٔز

٧ةرً  ،ُيٮزي اجلَّىتي  رييق ٨٦ أا٧ًح  ؛ك٣حفى بيشءو  ،ملة ٚي٫ً ٨٦ كًٛح اإًل ٍٚٞؽ ٫٤ٞ٩ي قحجٮن٫ ٗك
ضؿم يف أ٦ةحل٫ً ىلع اجلَّىًت  ،٬ٮ ٠سريه ك ،ا٣ٕؿميحً   :قْلُكأننؽى أثٮي الكٕةداًت اث٨ي النَّ

ػػػة -222 ٧ن ٤ٍعى ـي كقي  ري دى ػػػة وى ػػػة ٦ى  ٚىةرًقن
  

 ٍ ً َى ٩ًٍ ػػػفو كى ٦ٍَيػػػ٢و كى ػػػٍاى زي َى
(1) 

   
 

ابليخ المؿأة ٨٦ ثن احلةرث ث٨ ٠ٕت، ك٬ٮ أكؿ زبلزح أثيةت اػذةر٬ة أثٮ د٧ةـ يف ديٮاف احل٧ةقح،  -222 (1)
 كمٕؽ ثيخ النة٬ؽ ٝٮهلة/

ػػػػػػحو  ٕى ٍي ػػػػػػةرى ثًػػػػػػ٫ً ذيك ٦ى َى ػػػػػػة  ىنى ىػػػػػػٍٮ ي  ل
  

ػػػػػػ٢ٍ   ىى ػػػػػػةًؿ ثىٍ٭ػػػػػػؽه ذيك ػي َى ٜي اآل ًظػػػػػػ  َى
َف ا ىػػػػػػػ 

ى
ػػػػػػٍاى أ حه أَى  سى ٦ًٍ٪ػػػػػػػ٫ي ًمػػػػػػػي٧ى

 
ػػػػػػػ٢ٍ   ٍػػػػػػػؿًم ثًة صى ٬ٍػػػػػػػًؿ َتى ََ كؼي ا ي  كىُصي

ا )ٚةرقة( ٬ؾق اللك٧ح دؿكل ثةلؿٚٓ كمةجلىت. )٦ة( زااؽة. )اغدركق( دؿًلٮق يف ماك٫٩، كقِل ا٣٘ؽيؿ ٗؽيؿن اللغ٘:   
ـء ٨٦ املةء يرتًل٫ الكي٢، ٚ٭ٮ ٕٚي٢ ث٧ٕىن ٦ٕٛٮؿ يف األو٢، ز٥ ٢ٞ٩ إىل االق٧يح )م٤ع٥( ثـ٩ح املٕٛٮؿ/  أل٫٩ ص
ي٢ٍ(/ الٌٕيٙ اجلجةف. )اجل١ٍِّف(/ الٌٕيٙ اذلم يٞرص ٨ٔ  َّ٦ ـ  ة. )ال اذلم يجنت يف احلؿب ٚبل ُيؽ هل خم٤ىن

ًَل(  ٨ اغيح املضؽ كال١ؿـ. )الٮى ًذٙ-اجلضؽة ٔك ا  )لٮ ينة...إ٣غ( ٦ٕ٪ةق  -ثـ٩ح ٠ى ـن اذلم يس٢ أمؿق إىل ٗريق ٔض
أ٫٩ لٮ مةء اجلضةة ألجنةق ٚؿس هل ننةط كرسٔح صؿم كًظٌؽة، كاجل٭ؽ/ ا٤٘٣يِ، كاخلى٢/ دمٓ ػى٤ح، كْل ٦ة 
يذؽىل ٨٦ أَؿاؼ النٕؿ. )ٗري أف ابلأس...إ٣غ( الني٧ح/ ا٣ُجيٕح كالكضيح كاخل٤يٞح، كرصكؼ ادل٬ؿ/ أظٮاهل 

يق ك٩ٮازهل، كاظؽ٬ة رصؼ.كأ٬ٮاهل كأظ  ؽاز٫ كًدريى
ة. )٦ة( ظؿؼ زااؽ اإلعساب:   )ٚةرقة( ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٢ٕٛ٣ حمؾكؼ يٛرسق ٦ة ثٕؽق، كدٞؽيؿ اللُكـ/ اغدركا ٚةرقن

٣ٞىؽ اتلٛؼي٥، كُيٮز أف يسٮف اق٧ة ٩سؿة ث٧ٕىن ْٔي٥، ٚ٭ٮ ظيجبؾ ٩ٕخ ٣ٛةرس. )اغدركق( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ 
مل٪ىٮب يف اغدركق، كنٞةؿ/ ٦ٕٛٮؿ زةف، ك٣حف ثؾاؾ. )ٗري( ظةؿ زةف، ك٦ٕٛٮؿ ث٫. )م٤ع٧ة( ظةؿ ٨٦ ال٧ٌري ا

ي٢ٍ( مٌةؼ إحل٫. )كال ٩ًٍسف( الٮاك اعَٛح، كال/ زااؽة تلأكيؽ اجلف، ك٩سف/ ٦ُٕٮؼ  َّ٦ ري مٌةؼ. ك)زي ٗك
 = ىلع ز٦ي٢. )كَل( وٛح جل١ف.
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[٣٢ :الرعد] (1)﴾ک     ۉ ۉ  ﴿ /ك٦٪٫ي ٝٮهلي دٕةىل
 .(ص٪ةًت )ثسرس دةًء   

 

 

 
 

 

ة" املنذ٢٘ ٔ٪٫، ث٢ٕٛ حمؾكؼ ٝٮهل )ٚةرقة ٦ة اغدركق( ظير ٩ىت االق٥ الكةثٜ، ك٬ٮ ٝٮهل "ٚةرق الػاٍد فُٔ:  =
ٓ كال مٮصت هل، ٧٤ٚة ٩ىت "ٚةرقة" ٦ٓ ػ٤ٮ اللُكـ ممة  يٛرسق املؾ٠ٮر ثٕؽق، كال مؿصط ل٤٪ىت يف ٬ؾا املًٮ

ة. ٕن  يٮصت اجلىت أك يؿصع٫ دؿ ىلع أف اجلىت ظيجبؾ صةاـ، ك٣حف ممذ٪
 أدمٓ الكجٕح ىلع رٚٓ )ص٪ةت( كٝؿأ٬ة اجلعؽرم ك٬ةركف ٨ٔ اعو٥ ثةجلىت. (1)

)ص٪ةت(/ "ثةلؿٚٓ" ٦جذؽأ مؿٚٮع، ك"ثةجلىت" ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٢ٕٛ٣ حمؾكؼ يٛرسق ٦ة ثٕؽق ٦٪ىٮب،  اإلعساب: 
بل٦ح ٩ىج٫ ال١رسة ثؽال ٨٦ ا٣ٛذعح؛ أل٫٩ دمٓ مؤ٩ر قةل٥، ك٬ٮ مٌةؼ.)ٔؽف(/ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر.  ٔك

٧ري يف حم٢ ٩ىت )يؽػ٤ٮ٩٭ة(/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ثثجٮت اجلٮف،  كالٮاك/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، ك٬ة/ ً
٦ٕٛٮؿ ث٫، كاجل٤٧ح امل١ٮ٩ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة٢ٔ ىلع ٝؿاءة الكجٕح )الؿٚٓ( يف حم٢ رٚٓ ػرب جل٪ةت، كدٛكرينح 

ؿاب ىلع ٝؿاءة اجلىت.  ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
 ّجُ االضتدالل مً الكساٛتني:  

 :ٓٚا٢ٕٛ٣ كصٮمة أك رصعة٩ة،  ٚٞؽ رٕٚخ )ص٪ةت( ىلع االثذؽاء؛ أل٩٭ة ل٥ تكجٜ ث٧ة ي٤ُت أ٦ة ىلع ٝؿاءة الؿ
 كالؿٚٓ يف حنٮ ذلٟ راصط ىلع اجلىت؛ ألف اجلىت حيذةج إىل دٞؽيؿ ك٦ة ال حيذةج إىل دٞؽيؿ  أكىل. 

 ًٕٚل االمذ٘ةؿ، كاتلٞؽيؿ/ "يؽػ٤ٮف ص٪ةت ٔؽف يؽػ٤ٮ٩٭ة". أ٦ة ٨٦ ٝؿأ ثةيىت 
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ٍن٘ػػػػٮؿو حًبىػػػ ـى ػػػػؿ  كىٚىٍىػػػ٢ي   ػٍؿًؼ صى
 

ٍػػػػػؿًم (224) ـى ٮىٍوػػػػػ٢و  ةٚىػػػػػحو ٠ى ًى ٍك ثًإ
ى
 أ
٧ريي ثة٢ًٕٛ٣ يٕن أ٫َّ٩ ال ٚؿؽى يف األظٮاًؿ اخل٧كًح الكةثًٞح ثنيى أٍف يذٌ   ٌَّ ى٢ى ال

مٍذي٫ي ) /حنٮ املن٘ٮًؿ ث٫ً  ى ٍنؽه ضى رٍتي ث٫ًً ) /حنٮ ،أك ي٪ٛى٢ى ٦٪٫ي حبؿًؼ صؿل  ، (زى ؿى نٍؽه مى أٍك  ،(زى
٫ي ) /ٮحن ،ثإًةٚحو  ٦ى ٗيبلى مٍخي  ى نٍؽه ضى ةًظًج٫ً  ،زى ـى وى ٗيبلى ٍك 

ى
٫٦ًً  ،أ ٘يبلى رٍتي ثً ؿى ٍك مى

ى
ـً  ،أ بلى ٘ي ٍك ثً

ى
أ

ةًظًج٫ً    /( وى
ا ًإٍف ) /يف حنٮ ٚيضتي ايَىتي  نٍؽن ٟى زى مى ٍكؿى

ى
رٍت ث٫ًً أ ؿى ا ًإٍف ) /يف ٧٠ة ـتي  ، (مى نٍؽن زى

ٟى  مى ٍكؿى
ى
يذى٫ي أ ًٞ   . (٣ى

ٟى ـتي  ٓي  ككؾل كػى ) /يف الَؿٚ ٧ٍؿه ؿَّ ث٫ًً خى نٍؽه مى إًذىا زى
  . (ؿىٍصخي ٚى

ٍذىةري ايَىتي   ) /يف كَيي
ى
ا أ نٍؽن رٍتي ث٫ًً زى ؿى   . (؟مى

ٓي  ٍذىةري الَؿٚ رٍتي ث٫ًً ) /يف كَيي ؿى نٍؽه مى   .(زى
رٍتي ث٫ًً ) /يف كـٮزي ا ـؿاًف ىلع الَكٮاءً  ؿى ك مى ٧ٍؿه خى ـى كى ٝىة نٍؽه  ٟى احلس٥ي  ،(زى كًلؾل

نٍؽه ) /يف مٍخي  زى ى ٫ي  ضى ٦ى ٫٦ًً  ،ٗيبلى ٘يبلى رٍتي ثً ؿى ٍك مى
ى
 .(أ
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ػػ٢ٍ  ٧ى ة ذىا يى ٛن ػػٮ  ً  ذىا اٍ ىػػةًب كىٍوػػ  كىقى
 

ػػػ٢ٍ  (222) ىى ٓه ظى ً ػة٩ ٟي ٦ى ى٥ٍ يىػ ػػ٢ إًٍف ل ٍٕ ًٛ  ثًة٣
ـ  ٙى ا٣ٕةم٢ى يف ٬ؾا ابلةًب ُيًؿم دلٍؿىل ا٢ًٕٛ٣ ٚي٧ة دٞؽَّ كاملؿادي  ،يٕن أفَّ الٮو

ًٙ ا٣ٕةم٢ً   .كاق٥ي املٕٛٮؿً  ،اق٥ي ا٣ٛة٢ًٔ  /ثةلٮو
ٙو اكق٥ً ا٢ٕٛ٣ً  ة ي٢٧ٕي ٢٧ٔى ا٢ًٕٛ٣ ك٣حفى ثٮو ًٙ م٧َّ  /حنٮ ،كاظرتزى ثةلٮو

نٍؽه دىرىا٫٠ًً ) نٍؽ)ٚبل ُيٮزي ٩ىتي  (زى ة ؛(زى ٚبلى  ،ألفَّ أق٧ةءى األٕٚةًؿ ال د٢٧ٕي ٚي٧ة ٝج٤٭ى
ي اعمبلن  ٛىرسِّ  .ٚي٫ً  تي

٢ٍ ) /كاظرتزى ثٞٮهل ٧ى م ال يٕ ((1)ذىا خى ً ًٙ اذلَّ اكق٥ً ا٣ٛة٢ًٔ إذىا اكفى  ،٢٧ي ٨٦ الٮو
ٍمًف ) /حنٮ ،ث٧ٕىنى املةيًض 

ى
ةًرمي٫ي أ ًى ٩ىة 

ى
نٍؽه أ نٍؽ)ٚبل ُيٮزي ٩ىتي  ،(زى ة ال ي٢٧ٕي  ؛(زى ألفَّ ٦ى

ي اعمبلن  ٛىرسِّ  .ال حي
ًٙ ا٣ٕةم٢ً  ؽن ) /ك٦سةؿي الٮو ٗى ٍك 

ى
ةًرمي٫ي اآلفى أ ًى ٩ىة 

ى
نٍؽه أ ةقي  ،ازى ُى ٍٕ ٩ٍخى ٦ي

ى
٥ي أ ر٬ٍى  (كادلِّ

نٍؽ)ٚيضٮزي ٩ىتي  ٥ زى ر٬ٍى ٧ة (كادلِّ ٓى ا٢ٕٛ٣ً  ،كرٕٚ٭ي ٟى ٦  .٧٠ة اكفى ُيٮزي ذل
٢ٍ ) /كاظرتزى ثٞٮهل ىى ٓه ظى ة٩ً ٟي ٦ى ٓه ي٧٪٫ٕي   (ًإٍف ل٥ٍ يى ًٙ ٦ة٩ ة إذىا دػ٢ى ىلع الٮو َّ٧ٔ

ـي  ،٨٦ ا٢ً٧ٕ٣ ٚي٧ة ٝج٫٤ي  ٙي كالبل ةًرمي٫ي ) /حنٮ ،٧٠ة إذىا دػ٤ٍخ ٤ٔي٫ً األ٣ ٌَّ نٍؽه أ٩ىة ال   ،(زى
نٍؽ)ٚبل ُيٮزي ٩ىتي  ـً ال ؛(زى ًٙ كا٣َّبل ة ثٕؽى األ٣ ٧ة ألفَّ ٦ى ٚبلى يٛرسي  ،ي٢٧ٕي ٚي٧ة ٝج٤٭ي

 .(2)كاهلل أ٥٤ٔي  ،ٚي٫ً  اعمبلن 

 

٤ي٫ ٚذؼؿج الىٛح املنج٭ح. كأ٦ة ٝٮؿ اجلة٥ّ )ذا ٢٧ٔ( أم ٚي٧ة ٝج٫٤؛ ألف ٬ؾا ٬ٮ املؿاد يف ثةب االمذ٘ة (1) ؿ، ٔك
.  اق٥ ا٢ٕٛ٣ كاملىؽر ٤ٚحف أظؽ ٦٪٭٧ة ثٮوٙ أوبلن

 اغرتط فُٔ ثالث٘ غسّط: د٤ؼيه ٦ة أمةر إحل٫ اجلة٥ّ كالنةرح أف ا٣ٕةم٢ املن٘ٮؿ إذا ل٥ يس٨ ٕٚبل  (2)

 (َّل ة، كذلٟ ين٢٧ اق٥ ا٣ٛة٢ٔ كاق٥ املٕٛٮؿ كأ٦س٤ح املجة٣٘ح، كخيؿج (األ ٛن ث٫ اق٥ ا٢ٕٛ٣  أف يسٮف كو
ة.  ٛن ا ٦٪٭٧ة ال يكُل كو  كاملىؽر؛ ٚإف كاظؽن

 (ٕالجَّاى)  أف يسٮف ٬ؾا الٮوٙ اعمبلن اجلىت ىلع املٕٛٮحلح ثةَؿاد، ٚإف ل٥ يس٨ ث٭ؾق املزن٣ح ل٥ يىط؛
 كذلٟ اكق٥ ا٣ٛة٢ٔ ث٧ٕىن املةيض كالىٛح املنج٭ح كاق٥ اتلٌٛي٢. 

 (الجَّالح) ٢٧ٔ الٮوٙ ٚي٧ة ٝج٫٤ ل٥ يىط يف االق٥ الكةثٜ ٩ىج٫  أال يٮصؽ ٦ة٩ٓ، ٚإف كصؽ ٦ة ي٧٪ٓ ٨٦
 ىلع االمذ٘ةؿ.

٠ٮف الٮوٙ اق٥ ٚة٢ٔ ٦ٞرت٩ة ثأؿ؛ ألف "أؿ" ادلاػ٤ح ىلع اق٥ ا٣ٛة٢ٔ مٮوٮ٣ح، كٝؽ ٔؿٚخ أف  :ّمً املْاىع 
 = املٮوٮالت دُٞٓ ٦ة ثٕؽ٬ة ٧ٔة ٝج٤٭ة. 
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 ًٓ ةًو٤ىػػػػػحه ثًذىةثًػػػػػػػ حه ظى ٍٞ ػػػػػ٤ى ٔي  كى
 

(222)  ًٓ ًف اٍَقػػػ٥ً الٮىاًٝػػػ ٍٛ ػػػػحو ثًػػػ٪ى ٞى ػ٤ٍ ٕي  ٠ى
ة ادَّى٢ى ٚي٫ ال٧ٌريي   ا ابلةًب ثنيى ٦ى ـ أ٫َّ٩ الى ٚؿؽى يف ٬ؾى ا ) /ثة٢ًٕٛ٣ حنٮدٞؽَّ نٍؽن زى

مٍذي٫ي  ى ة ا٩ٍٛى٢ى حبؿًؼ صؿو حنٮ ،(ضى ا ) /كمنيى ٦ى نٍؽن رٍتي ث٫ًً زى ؿى ا ) /أٍك ثإًةٚحو حنٮ ،(مى نٍؽن زى
٫ي  ٦ى ٗىبلى مٍخي  ى  .(ضى

بيًبِّ  ًٓ اكملبلبكًح ثةلكَّ ا ابليًخ أفَّ املبلبكحى ثةتلةث ٢٧ًى  اأ٫َّ٩ إذ /ك٦ٕ٪ةقي  ،كذ٠ؿى يف ٬ؾى ٔى
 ك ،ا٢ٕٛ٣ي يف أص٪يبل 

ي
ًٜ ٨٦أ ةث ا )وٛحو حنٮ  /دجٓ ث٧ة امذ٢٧ى ىلع ٧ًرًي االق٥ً الكَّ نٍؽن مٍخي زى ى ضى

بلن  ج ٫ي  رىصي ً ًٙ ثيةفو حنٮ  ، (حيي ا )أك ُٔ نٍؽن مٍخي زى ى ٧ٍؿنا ضى ثىةقي خى
ى
أك ٦ُٕٮؼو ثةلٮاًك ػةوحن حنٮ  ، (أ

ا ) نٍؽن مٍخي زى ى ٧ٍؿنا ضى ةقي خى ػى
ى
ٟى ٧٠ة حتى٢ي ث٪ًٛف ا /(كىأ ؿي  ؛لكبيبِّ ظى٤ًخ املبلبكحي ثؾل ٚييزنَّ

ا ) نٍؽن بلن زى مٍخي رىصي ى ًج ٫ي  ضى ا )٦زن٣حى  (حيي نٍؽن ٫ي زى ٦ى ٗيبلى مٍخي  ى  .كًلؾلٟ ابلةًق  (ضى
ًٜ صؿىل دلٍؿىل الكبيبِّ  كظةو٫٤ي  ة ٚي٫ ٧ًريي االق٥ً الكةث ٓى ث٧ًى دٍج

ي
 ،أفَّ األٍص٪يبَّ إذىا أ

 .(1)كاهلل أ٥٤ٔي 

 
 

ا يف زبلزح أميةء/  = اق٥ ا٣ٛة٢ٔ، كاق٥ املٕٛٮؿ، كأ٦س٤ح املجة٣٘ح،  ٚي١ٮف ا٣ٕةم٢ ٗري ا٢ٕٛ٣ يف ٬ؾا ابلةب ٦٪عرصن
 برشط أف يسٮف لك كاظؽ ٦٪٭ة ث٧ٕىن احلةؿ أك االقذٞجةؿ، كأال يٞرتف ثأؿ.

 /أمؿاف حيك٨ اتلججي٫ ٤ٔي٭٧ة ٬٭٪ة (1)
أف املؤ٣ٙ ذ٠ؿ ممة حيى٢ ث٫ االردجةط ثني االق٥ املذٞؽـ اذلم ٬ٮ املن٘ٮؿ ٔ٪٫، كا٢ٕٛ٣ اذلم ٬ٮ  األمس األّل: 

ُٙ ابليةف كا٣ُٕٙ، كأ٢٧٬ ازجني ك٧٬ة/ اتلٮًليؽ كابلؽؿ. كرس املن٘ ٮؿ زبلزحن ٨٦ اتلٮاثٓ/ كْل اجلٕخ ٔك
، كأ٦ة اتلٮًليؽ ٚةل٤ْٰٛ ٦٪٫ ال يذى٢ ث٧ٌري،  ذلٟ أف ابلؽؿ ال يِجء يف ٧ٕ٦ٮؿ ا٢ٕٛ٣ املن٘ٮؿ أوبلن

ؽ ال إىل االق٥ املذٞؽـ، ٤ٚ ة إىل املؤًلَّ ٕن ا كاملٕ٪ٮم يسٮف ال٧ٌري املذى٢ ث٫ راص ٮ ٤ٝخ )زنؽ ضمخ ػةدلن
٩ٛك٫( ل٥ يس٨ ز٧ح راثٍ ثني زنؽ كا٢ٕٛ٣ اذلم ثٕؽق؛ ألف اهلةء يف "٩ٛك٫" دٕٮد إىل ػةدل، ال إىل زنؽ الٮاٝٓ 

 يف أكؿ اللُكـ.
 أف ٬٪ةؾ ٨٦ الؿكاثٍ ٦ة أ٫٤ٛٗ النةرح/ ّاألمس الجاىٕ: 

 .)ا ضمخ اذلم يسؿ٫٬  ك٦٪٭ة و٤ح االق٥ النة٢ٗ ل٢ٕٛ٤، )زنؽن
  حيج٫( أك )ػةدلا ك٦٪٭ة وٛح ا كرصبلن ا ضمخ ٧ٔؿن أك و٤ح اق٥ ٦ُٕٮؼ ىلع النة٢ٗ، حنٮ ٝٮلٟ )ػةدلن

ا. ا كاذلم حيج٫( أم اذلم حيت ػةدلن  ضمخ ٧ٔؿن
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 هـــه ومسومـــدي امفعـــثع

 
 

ػػحي ا ال٦ى ٍف دىًىػػػ٢ٍ ٔى
ى
ػػَؽل أ ٕى ػػػ٢ً ال٧ي ٍٕ ًٛ ٣ 

 
٧ًػػ٢ٍ  (222) ٔى ػٮي  رو ثًػػ٫ً َنى

ٍىػؽى ـى يٍػًؿ  ٗى ة)    ٬ى
  

  ـو  ،ي٪ٞك٥ي ا٢ٕٛ٣ي إىل ٦ذٕؽع  :كَز
 م ًم يى٢ي إىل ٦ٕٛٮهًل ث٘رًي ظؿًؼ صؿل  :ٚةملذٕؽ  نٍ )حنٮ  ،٬ٮ اذلَّ مٍخي زى ى اضى  .(ؽن
  ـي ٟى  :كا٣اَلز ة الى يى٢ي إىل ٦ٕٛٮهلً  /ك٬ٮ ،٦ة ٣حفى ٠ؾل رٍتي )إال حبؿًؼ صؿل حنٮ  ٦ى ؿى مى

نٍؽو  ـى نٍؽه )حنٮ  ،الى ٦ٕٛٮؿى هلي  أكٍ  ،(ثً ـى زى   . (ٝىة
ي  ة يى٢ي إىل ٦ٕٛٮهًل ث٪ٛك٫ً كي ٕن  ،ة٦ذٕؽين  ٕٚبلن  /كُلَّ ٦ى ة ٣حفى  .اكدلةكزن  ،ةككاٝ ك٦ى

ٟى يكُل ريى ٦ذٕؽو  ،اكٝةرصن  ،ةالز٦ن  /٠ؾل  .حبؿًؼ صؿِّ ة ٦ذٕؽين  يكُلَّ ك  ،ٗك
بل٦حي ا٢ًٕٛ٣ املذ م أٍف دذَّى٢ى ث٫ً ٬ةءه ٔك كْل ٬ةءي  ،دٕٮدي ىلع ٗرًي املىؽرً  ٕؽِّ

ذي٫ي ) /حنٮ ،املٕٛٮًؿ ث٫ً  ٍٞ ٤ى ٍٗ ى
 .(ابلىةبي أ

ـً  ،ٗرًي املىؽًر ٨٦ ٬ةًء املىؽرً  "٬ةءػ"كاظرتزى ث م كالبلز  ،ٚإ٩َّ٭ة دذَّى٢ي ثةملذٕؽِّ
م ا٢ٕٛ٣   .ٚبل دؽؿ  ىلع دٕؽِّ

م  ى )٧ٚسةؿي املذى٤ًح ثةملذٕؽِّ ٍبي ضى نٍ الرضَّ امٍذي٫ي زى   .ازنؽن  ضمخي الرضبى  /أم (ؽن
ـً  ـي ٧ٝذ٫ي )ك٦سةؿي املذى٤ًح ثة٣َّبلز ـى  /أم (ا٣ٞية  .٧ٝخي ا٣ٞية
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َى٪يػٍت  ىػ٥ٍ  ػٮ٣ىػػ٫ي إًٍف ل ٕي ٍٛ  ٚىة٩ًٍىٍت ثًػ٫ً ٦ى
 

ذيػػٍت" (222) ثٍَؿتي ال١ي ٍػػٮي "دىػػؽى ػػ٢و َنى ًٔ ػػ٨ٍ ٚىة  يى
  

م أٍف ي٪ىتى ٦ٕٛٮهلي إٍف ل٥ٍ حى  ثٍَّؿتي )حنٮ  ،ٍت ٨ٔ ٚة٫٤ًٔ ٪ي مأفي ا٢ًٕٛ٣ املذٕؽِّ دىؽى
ذيتى  ـى   (ال١ي ذيتى )حنٮ  ،ٚإٍف ٩ةبى ٔ٪٫ي كصتى ر٫ٕٚي ٧٠ة دٞؽَّ ثٍَّؿتي ال١ي  .(دىؽى

تي ا٣ٛة٢ٔي ٔ٪ؽى أ٨ً٦ ا٤َّ٣بًف  ٓي املٕٛٮؿي كني٪ٍىى ؽى اثلَّٮٍبي ) /٠ٞٮهل٥ ،كٍٝؽ ييٍؿذى ؿى ػى
ةرى  ٟى   (املٍك٧ى ي ٚي٫ ىلع الكَّ  ،كالى ي٪ٞةسي ذل ذىرصى ٍٞ  .٧ةًع ث٢ حي

ـو  يحي ىلع زالزًح أٝكة   :كا ٕٚةؿي املذٕؽ 
 ل إىل ٦ٕٛٮ٣نيً  :أظؽ٬ة ة يذٕؽَّ  /كْل ٝك٧ةفً  ؛٦ى

 كاخلربي  :أظؽ٧٬ة 
ي
ة أو٢ي املٕٛٮ٣نًي ٚي٫ً املجذؽأ ةػ"٠ ،٦ى ٨َّ كأػٮاد٭ى   ."ّى

 ٟى  :كالَةين ة ٣حفى أو٤٭٧ة ذل ةػ"٠ ،٦ى كى ًلى ٯ كى ُى ٍخ
ى
 ."أ

 ل إىل ز :كا٣ٍٞك٥ الَةين ة يذٕؽَّ رىلػ"٠ ،بلزًح ٦ٛةٔي٢و ٦ى
ى
٤ى٥ كىأ ٍٔ ى

 ."أ
 ل إىل ٦ٕٛٮؿو كاظؽو  :كا٣ٍٞك٥ الَة٣ر ة يذٕؽَّ ىبى ػ"٠ ،٦ى  .كحنٮق "ضى
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ػػػػػػذ٥ًٍ  ٕىَؽل كىظي ػػػ ٍيػػػؿي ال٧ي َى ـه  َزً  كى
 

٪ىػً٭ػػػ٥ٍ  (222) ةيىة ٠ى ةًؿ الَكػػضى ٕى ٍٚػػػ
ى
ـي أ ك ـي  ٣يػػػ

ػػة  كى نٍكى ٕى ٍِ ػػةًع ا ٌى ٤ىػػ٢َ كىال٧ي ٕى ا اٍف ػػؾى  ٠ى
 

ػػ (222) ٦ى ذىٌػػكى ٍِ ػػػػػةػة ا ىكى س ةٚىػػحن أٍك دى  ٯ ٩ْى
ػػػػَؽل  ٕى عى ا٣ػػ٧ي ػػػةكى َى ٍك 

ى
ػػػة أ ًن ؿى ٔى ٍك 

ى
 أ
 

َؽق  ٚىػػػة٦ذىػػػػػَؽا (222) ػػػػػ٧ى  ٣ًػػػػػٮاًظؽو  ٠ى
  

ـي ٬ٮ ة ٣حفى ث٧ذٕؽل  :الالز ة ال يذى٢ي ث٫ً ٬ةءي  /ك٬ٮ ،٦ى   .٧ًرًي ٗرًي املىؽرً  ٦ى
  ـي  :كيذعَذ٥ي ال٤ـك

يؼى ) /حنٮ ، ا٣ُجيٕحي كْل ،ىلع قًضيَّحو  لًْك ٢ٕٚو داؿل  -٢ ـى  ،رشى ؿي ًلى ؿيؼى  ،كى ّى ٩ىً٭٥ى  ،كى   .(كى
٤ى٢َّ حنٮ -2 ٕى ا لك  ٢ٕٚو ىلع كزًف اٍذ ؿَّ ) /كًلؾى ٕى فَّ  ،اٍٝنى

ى
أ ٧ى ٍَ   . (كا

٪٤ٍى٢ى حنٮ -6 ٕى ى كزًف اٍذ فى ) /أك ىلعى جٍكى ٕى جٍنى٥ى  ،اٍر   .(كىاٍظؿى
ٙى )أك دؿَّ ىلع ٩ْةٚحو ٠ػ  -4 ْي جى ؿى اثلَّٮٍبي كى ٭ي   .(َى
ىفو  -8   .(كىكىًقغى  ،دىنًفى اثلَّٮٍبي )٠ػ أٍك ىلعى دىن
ؿىضو حنٮ -8 ٔى نٍؽه ) /أك دىؿَّ ىلع  ؿًضى زى   . (كامٍحىؿَّ  ،مى
ل إىل ٦ٕٛٮؿو كاظؽو حنٮ أٍك اكفى ٦ُةكاعن  -7 ٍدتي احلىًؽيٍؽى ٚىة٦ٍذىؽَّ ) /ملة دٕؽَّ ؽى  ،٦ى

ا كىدىٍظؿىٍصخي  نٍؽن جى زى ٍظؿى ذىؽى   . (ذى
ة َةكعى املذٕؽِّ  (لًٮىاًظؽو ) :كاظءز ثٞٮك ث٢  ،ةم إىل ازجنًي ٚإ٫َّ٩ ال يسٮفي الز٦ن م٧َّ

٧ٍخي ) /حنٮ ،إىل ٦ٕٛٮؿو كاظؽو ة ين يسٮفي ٦ذٕؽٌ  ٭َّ ا ذى نٍؽن ٭ةزى ً٭٧ى ٛى ٣ىحى ذى
ى
٧ٍَّ٤ذي٫ي اجلٍَّعٮى  ،املٍكأ ٔى كى

٫ي  ٧َّ٤ى ٕى ذى  .(ذى
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ػػػػػؿ   ػػػػؽ  َز٦ًػػػػنة حًبىػػػٍؿًؼ صى ٔى  كى
 

ػػػػؿ   (222) ٍ٪ضى ػػًؾٍؼ ٚةيَػػػٍىتي ل٧ٍ٤ًي  كى ًٍف ظي
ػػػػػػ  ٍٞ ًف ثى فَ  الن كى

ى
فٍ  كى  )أ

ى
ػػػػػػؿًدي  )أ َُ  َى

 
ٍكا (221) ٍف يىػػؽي

ى
ًضٍجػػخي أ ٕى ٦ٍػػ٨ً ٣ىػػيٍفو ٠ى

ى
ٍٓ أ ػػ  ٦ى

  

م يى٢ي إىل ٦ٕٛٮهًل ث٪ٛك٫ً  ـى أفىٌ ا٢ٕٛ٣ى املذٕؽِّ ـى  ،دٞؽَّ كذ٠ؿى ٬٪ىة أفَّ ا٢ٕٛ٣ى البلز
نٍؽو ) /حنٮ ،يى٢ي إىل ٦ٕٛٮهًل حبؿًؼ صؿل  ـى رٍتي ثً ؿى ى٢ي إىل كٍٝؽ حيؾؼي ظؿؼي اجلؿِّ ٚي ،(مى

نٍ ) /حنٮ ،٦ٕٛٮهًل ث٪ٛك٫ً  رٍتي زى ؿى امى    (ؽن
 :قال الػَّاعُس

ـؿكفى  -222 يىػػةرى  دىػػػ٧ي  َ لػػ٥ٍ  ا ػػٮا كى ٕيٮصي  تى
  

ـي  ػػػػػػػؿىا َ إًذنا ظى ى ػػػػػػػ٥ي ذى ٦ي ي ى  (1)الكى
 .د٧ؿكفى ثةدليةرً  :أم   

 

ىفى ابليخ جلؿنؿ ث٨ ُٔيح ث٨  -222 (1) ُى  .اخلى
ة اللغ٘:   ة ك٦ٕةصن ةـ ث٫، كنٞةؿ/ إذا أٝ -٠ٞةؿ يٞٮؿ ٝٮالن ك٦ٞةالن -)دٕٮصٮا( يٞةؿ/ اعج ٚبلف ثةملاكف يٕٮج ٔٮصن

ج ٤ٔي٫ كحتٮؿ إحل٫، كركايح ادليٮاف  /اعج الكةاؿ ث٧اكف ٠ؾا، إذا ُٔٙ ٤ٔي٫، أك كٝٙ ث٫، أك ٔؿَّ
دى 
ى
ٮفى الـؿقي أ ٌي يى ػػػػ٧ٍ َى َنى ـى كى  ة ػػػػٮ

)د٧ؿكف( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. )ادليةر( ٦٪ىٮب ىلع ٩ـع اخلةٚي، كأو٫٤/ د٧ؿكف ثةدليةر. )كل٥ دٕٮصٮا( اإلعساب:  
بل٦ح صـ٫٦ ظؾؼ اجلٮف، ككاك اجل٧ةٔح الٮاك ل٤عةؿ،  كل٥/ ٩ةٚيح صةز٦ح، دٕٮصٮا/ ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ث٥٤، ٔك

٧ري املؼةَجني مٌةؼ إحل٫.  ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح يف حم٢ ٩ىت ظةؿ. )الك٦س٥( الكـ/ ٦جذؽأ، كُلـ مٌةؼ ًك
 )ىلع( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"ظؿاـ". )ظؿاـ( ػرب املجذؽأ.

ر( ظير ظؾؼ اجلةر، كأكو٢ ا٢ٕٛ٣ البلزـ إىل االق٥ اذلم اكف دلؿكرا، ٝٮهل )د٧ؿكف ادلية الػاٍد فُٔ: 
ٚ٪ىج٫، كأو٢ اللُكـ "د٧ؿكف ثةدليةر" كيكُل ذلٟ/ "احلؾؼ كاإليىةؿ" ك٬ؾا ٝةرص ىلع الك٧ةع، كال ُيٮز 

ؽة ٦ٓ اق٧٭ة كػرب٬ة، أك ٨٦ " أف" اردسةث٫ يف قٕح اللُكـ، إال إذا اكف املضؿكر مىؽرا مؤكال ٨٦ "أٌف" املؤًلِّ
 املىؽرنح ٦ٓ ٦٪ىٮم٭ة. ك٦س٢ ٬ؾا النة٬ؽ ٝٮؿ ٧ٔؿ ث٨ أيب رميٕح املؼـكَل/

ػػػػػػةءو  ٍػػػػػػٮى سًكى ػػػػػػٍؿتي َنى ْى ٍف ثى
ى
ػػػػػػجىٍخ أ ًٌ  ٗى

 
ػػػػػػة  ٞى ًؿي َُ ٍرفى ا٣ ػػػػػؿى ـى ػػػػػػؿًٍف٪ىً   ٍٕ َى  ٣ىػػػػػ ٍفى 

ٝٮهل )مؿرف ا٣ُؿنٞة( ظير ظؾؼ ظؿؼ اجلؿ ز٥ أكو٢ ا٢ٕٛ٣ البلزـ إىل االق٥ اذلم اكف  ّحمل االضتػَاد  
ٚ٪ىج٫، كأو٢ اللُكـ/ مؿرف ثة٣ُؿنٜ، كٚي٫ مة٬ؽ آػؿ ل٤ٞيةيس ٨٦ ٬ؾا ابلةب، كذلٟ يف ٝٮهل  دلؿكرنا

 "ٌٗجخ أف ٩ْؿت" كأو٫٤/ ٌٗجخ ٨٦ أف ٩ْؿت.
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ٓى ٗرًي  فَّ )ك٦ؾ٬تي اجل٧٭ٮًر أ٫َّ٩ ال ي٪ٞةسي ظؾؼي ظؿًؼ اجلؿِّ ٦
ى
فٍ )ك (أ

ى
 ٞذرصي ث٢ يي  (أ

٧ةًع   -األػٛلي الى٘ريي  ك٬ٮ- ث٨ي ق٤ي٧ةفى ابل٘ؽادم   أثٮ احلك٨ً يلع   كذ٬تى  ،ٚي٫ً ىلع الكَّ
ة ٝيةقن  ٓى ٗري٧٬ى نٍخي ) /حنٮ ،برشًط دٕنًي احلؿًؼ كماكًف احلؾًؼ  ،ةإىل أ٫َّ٩ ُيٮزي احلؾؼي ٦ ثىؿى

٤ى٥ى ثةًلك١ِّنيً  ٞى ٤ى٥ى ) /ٚذٞٮؿ ،ٚيضٮزي ٔ٪ؽقي ظؾؼي ابلةءً   (ا٣ ٞى نٍخي ا٣ نيى  ثىؿى   .(الك١ِّ
ـً  نٍؽو ) /حنٮ ،احلؾؼي  ٚإٍف ل٥ٍ يذٕنًي احلؿؼي ل٥ٍ ُي جٍخي يًف زى ًٗ ٚبل ُيٮزي ظؾؼي  (رى

ٍنؽو )٢٬ اتلٞؽيؿ  /ؽرل ظيجبؾو أل٫َّ٩ ال يي  ؛(يف) ٨ٍ زى جٍخي خى ًٗ نٍؽو )أك  (رى   ؟(يًف زى
ـٍ  ٟى إٍف ل٥ٍ يذٕنٍي ماكف احلؾًؼ ل٥ٍ ُي ـى ٨ٍ٦ً ثىًن ) /حنٮ ،كًلؾل ٍٮ ٞى ٍتي ا٣   ( دى٧ًي٥و اٍػرتى

ـى ثىًن دى٧ي٥و ) /ٚبل دٞٮؿ ،ٚبل ُيٮزي احلؾؼي  ٍٮ ٞى ٍتي ا٣ ٢٬ األو٢ي  /إٍذ الى ييٍؽرىل ؛(اٍػرتى
ـى ٨ٍ٦ً ثىًن دى٧ًي٥و ) ٍٮ ٞى ٍتي ا٣ ـً ثىًن دى٧ًي٥و )أك  (اٍػرتى ٍٮ ٞى ٍتي ٨٦ًى ا٣  ؟(اٍػرتى

ة  فٍ )كأ٦َّ
ى
أ٨ً٦  برشًط  ،دنا٦ُؿة ٚيضٮزي ظؾؼي ظؿًؼ اجلؿِّ ٦ٕ٭٧ة ٝيةقن  (أفَّ كأ

ٟى  ،ال٤بًف  كا ) /٠ٞٮل ٍف يىؽي
ى
ًضجٍخي أ كا)كاألو٢ي  ، (ٔى ٍف يىؽي

ى
ًضجٍخي ٨ٍ٦ً أ ٨٦ أٍف  /أم (ٔى

يحيي  ٮا ادلِّ ُي ٕ.  
ٓى  ٟى ٦ ٟى ٝىةا٥ًه ) /ثة٣تنؽيؽً  "أفَّ "ك٦سةؿي ذل َّ٩

ى
ًضجٍخي ٨ٍ٦ً أ  (٨٦)ٚيضٮزي ظؾؼي  (ٔى

ٟى ٝىةا٥ًه ) /ٚذٞٮؿ َّ٩
ى
ًضجٍخي أ ـً  ،(ٔى ٍف )حنٮ  ،احلؾؼي ٚإٍف ظى٢ى ٣بفه ل٥ٍ ُي

ى
جٍخي يًف أ ًٗ رى

ـى  ٮ ٞي ٟى ٝىةا٥ًه )أٍك  (تى َّ٩
ى
جٍخي يًف أ ًٗ اًلٍظًذ٧ةًؿ أٍف يسٮفى املعؾكؼي  (يًف )ٚبلى ُيٮزي ظؾؼي  (رى

 .ٚيعى٢ي ال٤بفي  (٨ٍٔ )
ٙى يف حم٢ِّ  ػ ٔ٪ؽى ظؾًؼ ظؿًؼ اجلؿِّ ػ ٚؾ٬تى األػٛلي إىل أ٩َّ٭٧ة  (أفَّ كأفٍ )كاػذ٤

ـً الٮص٭نيً  ،إىل أ٩َّ٭٧ة يًف حم٢ِّ ٩ىتو  ةيًئ  كى كذ٬تى ال١ً  ،يف حم٢ً صؿل   .كذ٬تى قحجٮن٫ إىل جتٮن
ـى يى٢ي إىل املٕٛٮًؿ حبؿًؼ اجلؿِّ  :كظةو٫٤ إٍف اكفى املضؿكري  ز٥َّ  ،أفَّ ا٢ٕٛ٣ى البلز

ـٍ ظؾؼي ظؿًؼ اجلؿِّ إالَّ ق٧ةاعن  (أفَّ كأفٍ )ٗريى  ٟى  صةزى  (أفَّ كأفٍ )كلٍف اكفى  ،ل٥ٍ ُي ذل
ا ٬ٮ الىعيطي  ،ال٤بًف  ٔ٪ؽى أ٨ً٦ ة ٝيةقن   .ك٬ؾى
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ػػ٨ٍ  ٧ى َن ٠ى ػػ ٍٕ ػػ٢و ٦ى ًٔ ٜي ٚىة ػػٍج ٍوػػ٢ي قى
ى
 كىا 

 
ػ٨ٍ) (224) ىٍكػشى ايلى٧ى ٥ٍ س كي ٨ٍ زىارى ٨ٍ ٦ى ٣يًكى

ى
 ٨ٍ٦ً  أ

  

ل ا٢ٕٛ٣ي إىل ٦ٕٛٮ٣نًي اثلَّةين ٦٪٭٧ة ٣حفى ػربن  ٚةألو٢ي  ؛يف األو٢ً ا إذىا دٕؽَّ
ة ٬ٮ ٚة٢ٔه يف املٕىن يٍخي ) /حنٮ ،دٞؽي٥ي ٦ى ُى ٍخ

ى
ا أ نٍؽن ةًدر٬ٍى زى نٍؽ)ٚةألو٢ي دٞؽي٥ي   (٧ن ى  (زى ىلعى

(٥ ر٥٬ً  ؛أل٫َّ٩ ٚة٢ٔه يف املٕىن (ًدر٬ٍى ٮٍتي )كًلؾا  ،أل٫َّ٩ اآلػؾي لرلِّ كى ا ٠ى نٍؽن جَّحن زى   (صي
٨ً )ك ىٍكشى احلى٧ى ٥ٍ ن ًلي ٨ٍ زىارى ٨ٍ ٦ى ٣ًٍبكى

ى
ؿ /(٦٨ى )ٚػ  (أ ى )ك ،٦ٕٛٮؿه أكَّ  ،٦ٕٛٮؿه زةفو  /(شكٍ ن

ىٍكشى احل٨ً٧ ) ىلع (٦٨ى )كاألو٢ي دٞؽي٥ي   كُيٮزي دٞؽي٥ي ٦ة ٣حفى ٚةٔبلن  ،أل٫َّ٩ البلبفي  (ن
 .ل١٪٫ي ػبلؼي األو٢ً  ،٦ٕىنن 
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ػػػؿى  ٔى ٮًصػػػتو  ٍوػػػ٢ي ل٧ًي
ى
ـي ا  ـى يى٤ٍػػػ  (1)اكى

 
ػنة ٝىػػٍؽ ييػؿىل (222) ٍذ٧ى ٍو٢ً ظى

ى
دىػٍؿؾي ذىاؾى ا   كى

  

 ٦ة  /أم
ى
ـي األو٢ي ػ ك٬ٮ دٞؽي٥ي ا٣ٛة٢ًٔ يف املٕىن ػ إذىا َؿأ ٟى ي٤ـ ك٬ٮ  ،يٮصتي ذل

يٍخي )حنٮ  ،ػٮؼي ال٤بًف  ُى ٍخ
ى
ا أ نٍؽن ٧ٍؿن زى كال ُيٮزي  ،ٚيضتي دٞؽي٥ي اآلػًؾ ٦٪٭٧ة  (اخى

 .إٍذ حيذ٢٧ي أٍف يسٮفى ٬ٮ ا٣ٛة٢ٔى  ؛ألص٢ً ا٤َّ٣بًف  ؛دٞؽي٥ي ٗريقً 
ة ٬ٮ ٚة٢ٔه يف املٕىن ،يف املٕىن كٍٝؽ ُيتي دٞؽي٥ي ٦ة ٣حفى ٚةٔبلن  حنٮ  ،كدأػريي ٦ى

يٍخي ادلِّ ) ُى ٍخ
ى
ةًظجى أ ٥ى وى ٚبل  ،يف املٕىنى  كلٍف اكفى ٚةٔبلن  (٫ي وةظجى )ٚبل ُيٮزي دٞؽي٥ي  (٫ي ر٬ٍى

٥ى ) /دٞٮؿ ر٬ٍى ةًظجى٫ي ادلِّ يٍخي وى ُى ٍخ
ى
ْن  (أ ك٬ٮ  ،كردجحن ة خلبلَّ يٕٮدى ال٧ٌريي ىلع ٦ذأػؿو ٣ٛ

ٓه   .(2)كاهلل أ٥٤ٔي  ،ممذ٪
 

 .يٞةؿ/ ٔؿاق أمؿ كأرتاق/ أوةث٫ .يٕؿك ا٨٦ ٔؿ ٮك٬ ؿ،أك ٩ـ َؿأ( ث٧ٕىن اٝٮؿ اجلة٥ّ )ٔؿ (1)
 ملكأ٣ح/ د٤ؼيه ٦ة أمةر إحل٫ النةرح كاجلة٥ّ يف ٬ؾق ا (2)

 ثالث٘ أحْال: -الزلي٨ ٣حف أو٤٭٧ة املجذؽأ كاخلرب  -أف ل٧٤ٕٛٮؿ األكؿ ٦ٓ املٕٛٮؿ اثلةين  

 :ُيت ٚي٭ة دٞؽي٥ ا٣ٛة٢ٔ يف املٕىن.  اذتال٘ األّىل 
 :ُ٘ٔيت ٚي٭ة دٞؽي٥ املٕٛٮؿ يف املٕىن.  ّاذتال٘ الجاى 
 :ُ٘يٮز ٚي٭ة دٞؽي٥ أي٭٧ة مبخ، كقججني لٟ مٮآً  ّاذتال٘ الجالج.  لك ظة٣ح ٦٪٭ة دٛىيبلن

 أما اذتال٘ األّىل فلَا ثالث٘ مْاضع: 

 أف خيةؼ ال٤بف، كذلٟ إذا و٤ط لك ٨٦ املٕٛٮ٣ني أف يسٮف ٚةٔبلن يف املٕىن، كذلٟ حنٮ  ا:ـــَـــأّل
ا(.  ا ٧ٔؿن  )أُٔيخ زنؽن

 :ا إال صجح، ك٦ ّثاىَٔا ة أُٔيخ أف يسٮف املٕٛٮؿ يف املٕىن حمىٮرنا ٚي٫. حنٮ ٝٮلٟ )٦ة ٠كٮت زنؽن
ة(.  ا إال در٧٬ن  ػةدلن

 :ة(. ّثالجَا ا حنٮ )أُٔيذٟ در٧٬ن ة ّة٬ؿن  أف يسٮف ا٣ٛة٢ٔ يف املٕىن ٧ًرينا كاملٕٛٮؿ يف املٕىن اق٧ن
 ّأما اذتال٘ الجاىٔ٘ فلَا ثالث٘ مْاضع أّٓضا: 

 :٥ أف يسٮف ا٣ٛة٢ٔ يف املٕىن ٦ذىبلن ث٧ٌري يٕٮد ىلع املٕٛٮؿ يف املٕىن حنٮ )أُٔيخ ادلر٬ أّهلا
 . ة كردجحن ْن  وةظج٫(؛ إذ لٮ ٝؽـ ٣ٕةد ال٧ٌري ىلع ٦ذأػؿ ٣ٛ

 :ا(.  ّثاىَٔا  أف يسٮف ا٣ٛة٢ٔ يف املٕىن ٦٪٭٧ة حمىٮرنا ٚي٫، حنٮ ٝٮلٟ )٦ة أُٔيخ ادلر٥٬ إال زنؽن
 :ا، حنٮ ٝٮلٟ )ادلر٥٬  ّثالجَا ة ّة٬ؿن ا كا٣ٛة٢ٔ يف املٕىن اق٧ن أف يسٮف املٕٛٮؿ يف املٕىن ٦٪٭٧ة ٧ًرين

 ا(. أُٔيذ٫ ثسؿن 
ا ٦ةهل( ُيٮز أف  ّأما اذتال٘ الجالج٘:  ٚٛي٧ة ٔؽا ٦ة ذ٠ؿ٩ةق ٨٦ مٮآً احلةتلني، ك٦٪٭ة ٝٮلٟ )أُٔيخ زنؽن

ة ٚٞؽ اعد ىلع ٦ذٞؽـ ردجح. ْن ا، ٚةل٧ٌري إف اعد ىلع ٦ذأػؿ ٣ٛ  دٞٮؿ ٚي٫/ أُٔيخ ٦ةهل زنؽن
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ػػ ًٌ ىػػ٥ٍ يى ، إًٍف ل ـٍ ًصػػ
ى
ػػ٤ىحو أ ٌٍ ػػٍؾؼى ٚى  ؿٍ ػكىظى

 
 

ػؾٍ  )222  عى ًىػػ٠ى ٍك ظي
ى
ٮىاثنػة أ ٜى صى ػة ًقػي  ؿٍ ػًؼ ٦ى

  
ٍ٘ىنى ٔ٪٫ /كا٧ٕ٣ؽةي  .ػبلؼي ا٧ٕ٣ؽةً  /ا٤ٌٛ٣حي  يٍكذى ة ال ي ة  /كا٤ٌٛ٣حي  .اك٣ٛة٢ًٔ  ،٦ى ٦ى

ٟى يف  ،ٚيضٮزي ظؾؼي ا٤ٌٛ٣ًح إٍف ل٥ٍ يرضٍ  ؛اكملٕٛٮًؿ ث٫ً  ،٧س٨ي االقذ٘٪ةءي ٔ٪٫ي يي  ٠ٞٮل
نٍ ) مٍخي زى ى يٍخي )ٟى يف كًلٞٮل ،حبؾًؼ املٕٛٮًؿ ث٫ً  (ضمخي ) /(اؽن ضى ُى ٍخ

ى
ا أ نٍؽن ةًدر٬ٍى زى  /(٧ن

[8 /ال٤ي٢] (1)﴾ہ  ہ  ہ  ھ ﴿ /ك٦٪٫ ٝٮهلي دٕةىل ،(أُٔيخي )
نٍ )ك ،  يٍخي زى ُى ٍخ

ى
اأ ك٦٪٫ي  ،(ؽن

يٍخي ًدر٬ٍى )ك ،[8 /الٌىح] ﴾ڌ  ڌ  ڎ     ڎ ﴿ /ٝٮهلي دٕةىل ُى ٍخ
ى
ةأ  /ٝي٢ى  .(٧ن

[ 29 /اتلٮمح] ﴾گ  گ  گ  ﴿ /ٝٮهلي دٕةىل ك٦٪٫ي 
هلل أ٥٤ٔي ػ ظىت اتلٞؽيؿي ػ كا 

٥ اجلـنحى يي   .ُٕٮًلي
ـٍ ظؾٚ٭ة  ٓى املٕٛٮؿي ث٫ً يف صٮاًب  ،ٚإٍف ضَّ ظؾؼي ا٤ٌٛ٣ًح ل٥ٍ ُي ٧٠ة إذىا كٝ

مٍخى ) /حنٮ أٍف يٞةؿى  ،قؤاؿو  ى ٨ٍ ضى نٍؽن ) /ٚذٞٮؿ  (؟٦ى مٍخي زى ى ة ) /حنٮ ،اأك كٝٓ حمىٮرن   (اضى ٦ى
نٍؽن  مٍخي إاًلَّ زى ى نٍؽن )ٚبل ُيٮزي ظؾؼي  ،(اضى ٕنيً  يف (ازى ًؿ  ؛املًٮ إٍذ ال حيى٢ي يف األكَّ

ـي يف اثلَّةين داال   ،اجلٮابي  ٞن  كنجىق اللُك كاملٞىٮدي ٩ٛي٫ي ٨ٔ ٗرًي  ،ةىلعى ٩ًف الرضًب ٤ُ٦
نٍؽ)  .ٚبل يٛ٭٥ي املٞىٮدي ٔ٪ؽى ظؾ٫ًٚ  ،(زى
 

 

 

ٮؿ اجلة٥ّ/ كلف دٕؽية لٮاظؽ دٞؽـ إٔؿاب النة٬ؽ كميةف كص٫ االقذؽالؿ ٦٪٫ يف ثةب أرل كأ٥٤ٔ ٔ٪ؽ ٝ (1)
 ثبل...إ٣غ
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ة ٤ًػػػػ٧ى ٔي ة إًٍف  ؼي ايَةًوجيػػػػ٭ى ٍػػػؾى حيي  كى
 

ـى  (222) ٤ٍذىػػػ ـي ٍؾٚيػػػ٫ي  ػػػٮفي ظى  ٦ةكىٝىػػػٍؽ يى ي
  

 

مٍخى ) /حنٮ أٍف يٞةؿى  ،ُيٮزي ظؾؼي ٩ةوًت ا٤ٌٛ٣ًح إذىا دؿَّ ٤ٔي٫ دحل٢ه  ى ٨ٍ ضى  (؟٦ى
ٍنؽن ) /ٚذٞٮؿ نٍ ) /اتلٞؽيؿ (ازى مٍخي زى ى اضى  ،٫ي ٤ٔي٫ً دلال٣ًح ٦ة ٝج٤ى  ؛(ضمخي )ٚعؾؼى   (ؽن

ـه  ـ يف ثةًب االمذ٘ةؿً ة كٝؽ يسٮفي كاصجن  ،ك٬ؾا احلؾؼي صةا ا ) /حنٮ ،٧٠ة دٞؽَّ نٍؽن زى
ى  مٍخي ) /اتلٞؽيؿ  (مٍذي٫ي ضى ى ا ضى نٍؽن ٍمذي٫ي زى ى مٍخي )ٚعؾؼ  (ضى ى ـى ة كصٮمن  (ضى كاهلل  ،٧٠ة دٞؽَّ

 .أ٥٤ٔي 
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 هـــازع يف امعمـــامجن

 

ػػ٢ٍ  ٧ى ػػيىة ً  اٍقػػ٥و يى ٌى ذى ٍِ ػػالًف ا ـى  إٍف  ى
 

 

ػػػ٢ٍ  )222  ٧ى ٕى ة ا٣ ػػػ٧ى ٍجػػػ٢ي ٚىػ٤ً٤ٍػػػٮىاًظًؽ ٦ًٍ٪٭ي  ِى
 

 
٬ٍػػ٢ً 

ى
ٍ٪ػػؽى أ ًٔ ٍكَّل 

ى
 ا ىٍىػػػػؿىقٍ  كىالَػػةًف أ

 
٥ٍ ذىا أكىاػٍ  )222  ػػػٍاي٬ي َى ػػػة  ١ٍكن ٔى  ٍْسىقٍ ذىػػػةرى 

٦ٍخي )حنٮ  ،(1)اتل٪ةزعي ٔجةرةه ٨ٔ دٮص٫ً اعم٤نًي إىل ٧ٕ٦ٮؿو كاظؽو   ٍكؿى
ى
مٍخي كىأ ى ضى

 

مج  ﴿ٝؽ يسٮف ا٣ٕةمبلف املذ٪ةزاعف ٤ٕٚني، كينرتط ٚي٭٧ة ظيجبؾ/ أف يسٮ٩ة ٦ذرصٚني حنٮ ٝٮهل دٕةىل/  (1)

 . [98]ال١٭ٙ/  ﴾جح  مح  جخ
 كٝؽ يسٮ٩ةف اق٧ني، كينرتط ٚي٭٧ة ظيجبؾ أف يسٮ٩ة منج٭ني ل٢ٕٛ٤ يف ا٢٧ٕ٣، كذلٟ/  

  ،حنٮ ٝٮؿ النةٔؿ/ثأف يسٮ٩ة اقِل ٚة٤ٔني 

ػػٍؿدىػػػ٫ي  صى
ى
٨ٍ أ ٪ًينة ٦ى ٍ٘ ً٘يسنة ٦ي ً٭ٍؽتى ٦ي ٔي

 

٫ لك ٨٦ "٦٘ير" ك"٨٘٦".   ٨" اق٥ مٮوٮؿ د٪ةٔز  ٚػ"٦ى
 سىري/أك ثأ  ف يسٮ٩ة اقِل ٦ٕٛٮؿ ٠ٞٮؿ ٠ي

ػػػػػ٫ي ػٝىػػػػػ ًؿي٧ى ٗى َه  يٍػػػػػ٨و ٚىػػػػػٮى ـ ًذم دى  َضى ُكي
 

ـَ   ػػػػػػ ٔى ػػػػػػٮؿه  ةي كى ُي ٧ٍ َ  ـى ػػػػػػ ٕى ػػػػػػة ٦ي ٭ى ًؿي٧ي  ٗى
  ا(.  أك ثأف يسٮ٩ة مىؽرن٨  ٠ٞٮلٟ/ )ٔضجخ ٨٦ ظجٟ كدٞؽيؿؾ زنؽن

  .)أك ثأف يسٮ٩ة اقِل دٌٛي٢ ٠ٞٮلٟ/ )زنؽ أًجٍ اجلةس كأدمٕ٭٥ ل٥٤ٕ٤ 

  .)أك ثأف يسٮ٩ة وٛذني منج٭ذني حنٮ ٝٮلٟ/ )زنؽ ظؾر كًلؿن٥ أثٮق 

  /أك ثأف يسٮ٩ة خمذ٤ٛني 

 . [٢9]احلةٝح/  ﴾ں  ں  ڻ  ﴿٧ٚسةؿ ا٢ٕٛ٣ كاق٥ ا٢ٕٛ٣ ٝٮهل دٕةىل  

 ٢ٕٛ كاملىؽر ٝٮؿ النةٔؿ/ك٦سةؿ ا٣ 
٩َػػػػػػً  

ى
ةً   ً٘ػػػػػػاى ٍكَّلى امل

ي
ػػػػػػٍخ أ ٧ً٤ى ٔى ػػػػػػٍؽ  ٞى  ٣ى

 
ػػ  ٌَ ػػ٨ً ال ٔى ػػ٢ٍ  ٩ٍ ي

ى
ًٞيػػخي ٚى٤ػػ٥ٍ أ ةػ٣ى ٕى ـًٍكػػ٧ى  ٍؿًب 

٫ ٨٦ ظير ا٢٧ٕ٣ لك ٨٦ )٣ٞيخ( ك)الرضب(.     ٚٞٮهل )مك٧ٕة( اق٥ رص٢، كٝؽ د٪ةٔز
 اق٧ني ٗري اعم٤ني، كال ثني ٢ٕٚ ك٦٪٫ د٥٤ٕ أ٫٩ ال د٪ةزع ثني ظؿٚني، كال ثني ٤ٕٚني صة٦ؽي٨، كال ثني 

 ٦ذرصؼ كآػؿ صة٦ؽ، أك ٢ٕٚ ٦ذرصؼ كاق٥ ٗري اعم٢.
ك٬ٮ/ أف يسٮف ثح٪٭٧ة اردجةط، ٚبل ُيٮز أف دٞٮؿ/  ،غسط ثاٌ -ضْٚ ما فصليا- ّٓػرتط يف العاملني  

 )ٝةـ ٕٝؽ أػٮؾ(؛ إذ ال اردجةط ثني ا٤ٕٛ٣ني؛ كاالردجةط حيى٢ ثٮاظؽ ٨٦ زبلزح أمٮر/ 
 )ف يُٕٙ زة٩ي٭٧ة ىلع أكهل٧ة حبؿؼ ٨٦ ظؿكؼ ا٣ُٕٙ، ٧٠ة رأيخ. أ )األّل = 
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نٍؽن  مٍخي )ْٚك  كاظؽو ٨ٍ٦ً  (ازى ى ٦ٍخي )ك (ضى ٍكؿى
ى
ا ٦ٕىن  ،ثةملٕٛٮحلحً  (ازنؽن )ي٤ُتي  (أ ك٬ؾى

ًمبلى ) /ٝٮهل  .(إىل آػؿق ...فً ًإٍف اعى
ك٦ٞذٌةقي  ،٪ىةيسٮ٩ةًف ٝج٢ى امل٧ٕٮًؿ ٧٠ة ٦س٤ٍَّ  نٍيً ٤ى ٦ٕ٪ةقي أفَّ ا٣ٕةمً  (ج٢ي ٝى ) /كٝٮهل

 .ؿى ا٣ٕةمبلًف ل٥ٍ دس٨ً املكأ٣حي ٨٦ ثةًب اتل٪ةزًع دأػٌ  أ٫َّ٩ لٮٍ 

 

=  )ٕگ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ﴿أف يسٮف أكهل٧ة اعمبلن يف زة٩ي٭٧ة، حنٮ ٝٮهل دٕةىل/  )الجاى﴾ 

 ﴾گ     ڳ﴿ ك . ﴾ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ﴿ ، ا٣ٕةمبلف ٧٬ة ّ٪ٮا كّ٪جذ٥، كامل٧ٕٮؿ املذ٪ةزع ٚي٫ ٬ٮ[7 ]اجل٨/

ة ٩ةوج٫ ّ٪ٮا. ٧ٕ٦ٮؿ ٣ْ٪ٮا؛ أل ٞن  ٫٩ وٛح ملىؽر يٞٓ ٦ٕٛٮالن ٤ُ٦
 )[٢78]ا٣جكةء/  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿أف يسٮف صٮاثنة لؤلكؿ، حنٮ ٝٮهل دٕةىل/  )الجالح ،

 .[98]ال١٭ٙ/  ﴾مج  جح  مح  جخ  ﴿كحنٮ ٝٮهل ص٢ مأ٫٩ 
ة إىل امل٧ٕٮؿ ٨٦ ٗري ٚكةد يف ال ّٓػرتط يف العاملني أٓضا:  ٤ِٛ أك يف أف يسٮف لك كاظؽ ٦٪٭٧ة مٮص٭ن

 املٕىن، ٚؼؿج ثؾلٟ حنٮ ٝٮؿ النةٔؿ/
دى 
ى
دى ػػػأ

ى
ٮفى اظٍ ػػػةًؾ أ ٞي  يًًف ػػػيًًف اظٍ ػػةًؾ ا٣اَلًظ

٤ٚحف لك كاظؽ ٨٦ )أدةؾ أدةؾ( مٮص٭ة إىل ٝٮهل )البلظٞٮف(؛ إذ لٮ دٮص٫ لك كاظؽ إحل٫ ٣ٞةؿ/ أدٮؾ أدةؾ  
ة ٬ٮ األكؿ، كاثلةين دأكيؽ هل، كػؿج ٝٮؿ امؿئ البلظٞٮف، أك ٣ٞةؿ/ أدةؾ أدٮؾ البلظٞٮف، ث٢ املذٮص٫ إحل٫ ٦٪٭٧

 ا٣ٞحف ث٨ ظضؿ ال١٪ؽم/
ػػػػػحو  ًٕ نى ٍقػػػػػشى ً ٍد ى ٦ى

ى
ػػػػػة أ َف ٦ى

ى
ىػػػػػٍٮ أ ل  كى

 
ةؿً   ٤يػػػٍت، ٝى٤ًيػػػ٢ه ٦ًػػػ٨ى ا٣ػػػػ٧ى ٍَ ى

لػػػ٥ٍ أ ػػػةيًن، كى ٛى  ٠ى
ة كذلٟ ألف الكن ٨٦ )٠ٛةين( ك)ل٥ أ٤َت( ٣حف ٦ذٮص٭ة إىل ٝٮهل )٤ٝي٢ ٨٦ املةؿ( إذ لٮ اكف لك ٦٪٭٧ة ٦ذٮ   ص٭ن

إحل٫ لىةر ظةو٢ املٕىن/ ٠ٛةين ٤ٝي٢ ٨٦ املةؿ كل٥ أ٤َت ٬ؾا ا٤ٞ٣ي٢، كًليٙ يىط ذلٟ ك٬ٮ يٞٮؿ ثٕؽ ٬ؾا 
 ابليخ/ 

زَػػػػػػػػػػ٢و  ؤى ـي ٍقػػػػػشى ملٍضػػػػػؽو 
ى
ػػػػػة أ ٣ى١ًَ٪٧ى  كى

 
٦ٍسىػػػػةًت  

ى
زَػػػػ٢ى أ  كىٝىػػػػٍؽ ييػػػػٍؽرًؾي املٍضػػػػؽى املؤى

 ىل ا٢٧ٕ٣ ٚي٫، كأ٦ة ٝٮهل )كل٥ أ٤َت( ٫٤ٚ ٧ٕ٦ٮؿكل٧٩ة ٝٮهل )٤ٝي٢ ٨٦ املةؿ( ٚة٢ٔ ٠ىف، ك٬ٮ كظؽق املذٮص٫ إ  
 حمؾكؼ يٛ٭٥ ٨٦ دل٧ٮع اللُكـ، كاتلٞؽيؿ/ ٠ٛةين ٤ٝي٢ ٨٦ املةؿ كل٥ أ٤َت امل٤ٟ.

 أف يسٮ٩ة ٦ذٞؽ٦ني ىلع امل٧ٕٮؿ اكأل٦س٤ح ا٣يت ذ٠ؿ٩ة٬ة كا٣يت ذ٠ؿ٬ة النةرح. ّٓػرتط يف العاملني أٓضا: 
كل٦ة أف يسٮف ٦٪ىٮمنة؛ ٚإف دٞؽـ كٌلف مؿٚٮاع حنٮ ٝٮلٟ )زنؽ ٚإف دٞؽـ امل٧ٕٮؿ ٚإ٦ة أف يسٮف مؿٚٮاعن   

ٝةـ كٕٝؽ( ٚبل ٢٧ٔ ألظؽ ا٣ٕةم٤ني ٚي٫، ث٢ لك كاظؽ ٦٪٭٧ة اعم٢ يف ٧ًريق، كلف اكف ٦٪ىٮمنة حنٮ ٝٮلٟ 
ا ضمخ كأ٬٪خ( ٚة٣ٕةم٢ ٚي٫ ٬ٮ أكؿ ا٣ٕةم٤ني، كل٤سةين ٦٪٭٧ة ٧ٕ٦ٮؿ حمؾكؼ يؽؿ ٤ٔي٫ املؾ٠ٮر، أٍك ال  )زنؽن

. ٧ٕ٦ٮؿ   هل أوبلن
ا كأ٬٪خ( ٚ٭ٮ ٧ٕ٦ٮؿ ل٤كةثٜ ٤ٔي٫ ٦٪٭٧ة، كل٧٤ذأػؿ   كلف دٮقٍ امل٧ٕٮؿ ثني ا٣ٕةم٤ني حنٮ ٝٮلٟ )ضمخ زنؽن

 ٔ٪٫ ٧ٕ٦ٮؿ حمؾكؼ ثؽؿ ٤ٔي٫ املؾ٠ٮر، كٝؽ أمةر النةرح إمةرة كصزية إىل ٬ؾا الرشط.
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٢ٍ  ) /كٝٮهل ٧ى ٕى ة ا٣ ٧ى ٟى االق٤ى ٦ٕ٪ةق أفَّ أظؽى ا٣ٕةمً  ( ٚى٤٤ًٍٮىاًظًؽ ٦ً٪ٍ٭ي ٥ً نًي ي٢٧ٕي يف ذل
ة٬ؿً  َّْ  .٧٠ة قيؾ٠ؿقي  ،كاآلػؿي ي٭٢٧ي ٔ٪٫ كن٢٧ٕي يف ٧ًريقً  ،ا٣

ؼى ثنيى ابلرصننيى كال١ٮٚينيى أ٫َّ٩ ُيٮزي إ٧ٔةؿي لكِّ كاظؽو ٨٦ ا٣ٕةمً كالى ػً   نيً ٤ى بلى
ٟى االق٥ً ا٣ْة٬ؿً    ،يف ذل

ى
ٮا يف األ ٛي  .٧ةٍكىل ٦٪٭ي ك٣س٨ اػذ٤

كذ٬تى ال١ٮٚيٮفى إًىل أفَّ  ،٫ً ٦٪٫ي ٣ٞؿم ؛ٮفى إىل أفَّ اثلَّةين أٍكىل ث٫ً ٚؾ٬تى ابلرصن  
ؿ أٍكىل ث٫ً  ٫٦ً  ؛األكَّ  .تلٞؽ 

 
 

ػػػة ػػػ٧ًاً ٦ى ًى ػػػ٢ى ً   ٍ٭٧ى ٧ًػػػ٢ً ال٧ي ٍٔ ى
 كأ

 
ػػػػة (222) ٦ًى

ػػػػة ا٣ٍمي ـٍ ٦ى ً
قي كىا٣ٍػػػمى  تى٪ىػػػةزى ى

يكػػػػ  ي ييٍعًكػػػػ٪ىةًف كى ـٍ٪ىػػػػةَكػً ٠ى  ٰءي ا
 

اَكى  (222) ٍجػػػػؽى يىة يى ـىػػػػتى كىاٍيذىػػػػؽى  كىٝىػػػػٍؽ 
ة٬ًؿ كأ٬ٍ ٤ى ا٣ٕةمً  إذىا أ٤٧ٔخى أظؽى  /أم  َّْ ؿى ٔ٪٫ي نًي يف ا٣ ٚأ٢ً٧ٔ امل٭٢٧ى  ،٤٧خى اآلػى

ـً اإل٧ًةرى إٍف اكفى ٤ُ٦ٮبي  ،يف ٧ًرًي ا٣ْة٬ؿً  ـي ذ٠ؿقي كال ُيٮزي  كا٣زت ا٣ٕةم٢ً ممة ي٤ـ
ٟى  ،اك٣ٛة٢ًٔ  ،ظؾ٫ٚي  ٟى ٠ٞٮل يًِسءي اٍب٪ىةؾى ) /كذل ي ًٍك٨ي كى ًٍك٨ي )٨ ْٚك  كاظؽو ٦ً   (حيي  (حيي

يًِسءي )ك ًؿ ٧ًٌ دي ٚإٍف أ٤٧ٔخى اثلَّةين كصتى أٍف  ،ثة٣ٛة٤ٔيحً  (اٍب٪ىةؾى )ي٤ُتي  (ي ؿى يف األكَّ
يًِسء اٍب٪ىةؾى )ٚة٫٤ٔى ٚذٞٮؿ  ي ًٍك٪ىةًف كى ٧ةري يف  ،(حيي ؿ كصتى ااًل ٟى إٍف أ٤٧ٔخى األكَّ كًلؾل

يًكحبىةًف اٍب٪ىةؾى ) /ٚذٞٮؿ اثلَّةين ي ًٍك٨ي كى اؾى )ك٦س٫٤  ،(حيي جٍؽى يىة خى اٍخذىؽى ٤٧خى كلٍف أٔ ،(بىغى كى
ا املسةًؿ ٤ٝخى  اؾى ) /اثلَّةين يف ٬ؾى جٍؽى ل خى يىة كىاٍخذىؽى ٘ى ٚبل دٞٮؿي  ،كال ُيٮزي دؿؾي اإل٧ًةرً  ،(بى

يًِسءي اٍب٪ىةؾى ) ي ًٍك٨ي كى اؾى )كال  (حيي جٍؽى ل خى يؤدِّم إىل ظؾًؼ  ألفَّ دؿًل٫ي  (بىغى كىاٍخذىؽى
٠ؿً  ،ا٣ٛة٢ًٔ  ـي اذلِّ ى ٤زٍتى ٟى ىلع ،كا٣ٛة٢ٔي مي ةيئ ذل ث٪ةءن ىلع ٦ؾ٬ج٫ً  ، احلؾًؼ كأصةزى ال١كى

ٕن  ،يف صٮاًز ظؾًؼ ا٣ٛة٢ًٔ  اءي ىلع دٮص٫ ا٣ٕةم٤نيى ٦  ،إىل االق٥ً ا٣ْة٬ؿً ة كأصةزقي ا٣ٛؿَّ
ًؿ ٔ٪ؽى إ٧ٔةًؿ اثلَّةين ًٓ اإل٧ًةًر يف األكَّ ا ث٪ةء ٦٪٭٧ة ىلع ٦٪ ًٍك٪ىةًف ) /ٚبل دٞٮؿ ؛ك٬ؾى حيي

يًِسءي اٍب٪ىةؾى  ي م ذ٠ؿ٩ىةق ٔ٪٭٧ة ٬ٮ ، (كى ً ا اذلَّ  .املن٭ٮري ٨٦ ٦ؾ٬جً٭٧ة يف ٬ؾًق املكأ٣حً  ك٬ؾى
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٧ً٬ٍػػال
ي
ٍٓ  أَكؿو ٝىػػػػػٍؽ  أ ػػػ ًػػٍئ  ٦ى

َ َتى  كى
 

ك٬ًػػػال (222)
ي
ٓو  أ ػػػ

ٍٚ ػػػػاً رى ٍ٘ ً ػػػػؿو ٣ ٧ى ٌٍ  (1)ث٧ًي

  ٍ ػ ى ػٍاى ػى َى ػ٨ٍ  ـٍ إًٍف يى ي ـى ٍ ٍؾٚى٫ي ال  ثى٢ٍ ظى
 

ػػ (221) ٫ٍ٩ي إًٍف يى ي ػػػؿى ػ 
ى
ػػػٮى ا٣ٍ كىأ ٍ ػػ٨ٍ ٬ي ػػػ ى  ؼى

  

ـ أ٩َّ   دٞؽَّ
ي
ؿي ٔ٪٫ي أ ٢٧ً٬ٍى اآلػى

ي
٢٧ًى أظؽي ا٣ٕةم٤ني يف ا٣ْة٬ًؿ كأ ٍٔ ي

٢٧ٔى يف ٫ إذىا أ
ـي ذ٠ؿقي  ،٧ًريقً  ة ي٤ـ ـي اإل٧ًةري إٍف اكفى ٤ُ٦ٮبي ا٢ًٕٛ٣ م٧َّ  ،اك٣ٛة٢ًٔ أك ٩ةاج٫ً  /كن٤ـ

ؿى أك اثلَّةين  كال ٚؿؽى يف كصٮًب اإل٧ًةًر ػ ظيجبؾو ػ ثنيى أٍف يسٮفى امل٭٢٧ي األكَّ
ٍكً ) /ٚذٞٮؿ يًِسءي اٍب٪ىةؾى حيي ي يًكحبةًف اٍب٪ىةؾى  ،٪ىةًف كى ي ًٍك٨ي كى  .(كىحيي

  /ٚبلى خي٤يٮ ٢ً ٗريى مؿٚٮعو ؿى ٬٪ىة أ٫َّ٩ إذىا اكفى ٤ُ٦ٮبي ا٢ًٕٛ٣ امل٭٧ى ٠ى كذى 
ة أٍف يسٮفى ٧ٔؽةن يف األو٢ً ػ ك٬ٮ ٦ٕٛٮؿي  ٨َّ )إ٦َّ  يف  (ّى

ه
ة أل٫َّ٩ ٦جذؽأ كأػٮاد٭ى

ٮى اخلىربى إ) /ك٬ٮ املؿادي ثٞٮهلً  ،األو٢ً أك ػربه  ٨ٍ ٬ي ٍك الى  ، ػ (ٍف يىسي
ى
  /أ

ٟى  ة٣تي ك ٬ٮ ا كَ  :ٚإٍف ل٥ٍ ي ٨ٍ ٠ؾل َُ    :أك الَةين ؿٚإ٦َة أٍف ي ٮفى ا٣

  ؿ ل٥ٍ ُيـ اإل٧ًةري نٍؽه ) /ٚذٞٮؿ ،(2)ٚإٍف اكفى األكَّ مىًن زى ى مٍخي كىضى ى ؿَّ  ،ضى مى رٍتي كى ؿى مى كى
نٍؽه  ٧ؿ  (يًب زى ٌٍ مٍذي٫ي ) /ٚبلى دٞٮؿ ؛كال د ى نٍؽه  ضى مىًن زى ى الى  (كىضى ؿَّ يًب )كى مى رٍتي ث٫ًً كى ؿى مى

نٍؽه  ٍٕؿً  (زى ُِ ،كٍٝؽ صةءى يف النِّ  :نكْل

ػةًظته  -222 ٟى وى ي ًً ييٍؿ ي٫ً كى ًً ٍ٪خى ديٍؿ  إًذىا ٠ي
  

ٍ٭ػؽً  ٕى ِى ل٤ًٍ ٛى ٍظ
ى
ٍيًت أ ٘ى ٨ٍ ً  ا٣ٍ ةرنا ٚى ي  ًص٭ى

 

ة ػػػػ٧َ٤ى ٞى ػػػػةةً، فى ػػػةًديٍرى الٮيمى ظى
ى
ًٖ أ ٣ٍػػػ

ى
 كىأ
  

ىػةكًؿي  ٍاى ٬ً  حيي َى  (3)ٍضػػؿىاًف ًذم كيد  كىاشو 
   

 

  أم ص٫٤ٕ أ٬بلن هل. ٤،٫ٝٮؿ اجلة٥ّ )أك٬بل( ٦ةضو ٦جن ل٧٤ض٭ٮؿ ٨٦ أك٫٤٬ اهلل ل١ؾا أم أ٬َّ  (1)
ينرتط حلؾؼ ا٤ٌٛ٣ح ٨٦ األكؿ امل٭٢٧ أ٨٦ ال٤بف، ٚإف ػيٙ ال٤بف كصت اتلأػري حنٮ/ )اقذٕ٪خ  (2)

٤ي٫؟ كل٥ يرش إحل٫ اجلة٥ّ.  كاقذٕةف يلٌع زنؽ( أل٫٩ ٦ٓ احلؾؼ الي٥٤ٕ/ ٢٬ املعؾكؼ مكذٕةف ث٫ أٔك
 = .٦ٕني ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ا٣ىت حذةف ٨٦ النٮا٬ؽ ابل -222 (3)
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  ة٣تي هلي ٬ٮ اثلَّةين كصتى اإل٧ًةري َُّ نٍؽه ) /ٚذٞٮؿ ؛كلٍف اكفى ا٣ مٍذي٫ي زى ى مىًن كىضى ى ؿَّ  ،ضى مى كى
نٍؽه  رٍتي ث٫ًً زى ؿى مى نٍؽه ) /ٚبلى دٞٮؿ ،كال ُيٮزي احلؾؼي   (يًب كى مٍخي زى ى مىًن كىضى ى الى  ،(ضى كى

رٍ ) ؿى مى ؿَّ يًب كى نٍؽه مى ٍٕؿً  ،(تي زى  /٠ٞٮهلً  ،كٍٝؽ صةءى يف النِّ
ػػػ -222 ٍٕ َي ظى  َى ػػػ ٕي ً ًؿيػػػػػث ًّ  ًِش ايَة

  
ٮا-ػػػ٨ى  عي ػػ٥ي ٣ػػػ٧ى ٫ي  -إ ًذىا ٬ي ٔي ة ٕى ػػ  (1)مي

   
 

ا كص٭ةرنا.  -ثـ٩ح ٠ذةب  -)ص٭ةرا( اللغ٘:   = ا كص٭ةرنا كٍل٧خ ٚبل٩نة ص٭ؿن أم ٔية٩نة كمنة٬ؽة، كدٞٮؿ/ رأيذ٫ ص٭ؿن
ا، لك ذلٟ يف ٦ٕىن ا٨٤ٕ٣، )ا٣٘يت( أو٫٤ ٦ة اقترت ٔ٪ٟ كل٥ دؿق، كنؿنؽ ث٫ ٬٭٪ة ٦ة  كص٭ؿ ٚبلف ثة٣ٞٮؿ ص٭ؿن

ا. )أظِٛ ل٤ٕ٭ؽ( يؿكل يف ماك٩ ث٥ٌ الٮاك يف املن٭ٮر، كٝؽ -٫ "أظِٛ ل٤ٮد" كالٮد ل٥ يس٨ الىةظت ظةضن
/ املعجح. )أ٣ٖ( يؿنؽ/ ال جت٢ٕ للُكـ الٮمةة قبيبل إىل ٤ٝجٟ. )الٮمةة( دمٓ كاش، ك٬ٮ -دسرس الٮاك، أك دٛذط

٩ٟ كأظجةاٟ ثٞىؽ إٚكةد ٦ة ثح٪س٥ ٨٦ أكارص املعجح. )حيةكؿ( ٬ٮ  اذلم ي٪٢ٞ إحلٟ اللُكـ ٨ٔ ًػبلَّ
 كأو٤٭ة إرادة اليشء حبي٤ح. مٌةرع ٨٦ املعةك٣ح،

ةء وةظج٫،  الـنعيٙ:   إذا اك٩خ ثح٪ٟ كمني أظؽ وؽاٝح، كٌلف لك كاظؽ ٦٪٧١ة ي٢٧ٕ يف ا٨٤ٕ٣ ىلع إًر
ٚذ٧كٟ ثأكارص ٬ؾق املعجح يف ظةؿ ٗيجح وؽيٟٞ ٔ٪ٟ، كال دٞج٢ يف مأ٫٩ أٝٮاؿ الٮمةة، ٚإ٩٭٥ إ٧٩ة يؿنؽكف 

 إٚكةد ٬ؾق الىؽاٝح كد١ٕري وٛٮ٬ة.
)إذا( ّؿؼ ز٦ةف د٨٧ٌ ٦ٕىن الرشط، ٦جن ىلع الك١ٮف يف حم٢ ٩ىت. )٠٪خ( اكف/ ٢ٕٚ ٦ةض عساب: اإل 

ي٫( ٨٦ ا٢ٕٛ٣ ٦ٓ ٚة٫٤ٔ املكترت ك٦ٕٛٮهل يف حم٢ ٩ىت ػرب  ٩ةٝه، كاتلةء ٧ًري املؼةَت اق٫٧، كدم٤ح )دًؿ
يٟ( ٢ٕٚ ك٦ٕٛٮؿ  اكف، كاجل٤٧ح ٨٦ اكف ك٧ٕ٦ٮحل٭ة يف حم٢ صؿ ثإًةٚح إذا إحل٭ة، كْل دم٤ح الرشط. )كنًؿ

ي٫ ا٣يت  يٟ كٚة٫٤ٔ ك٦ٕٛٮهل يف حم٢ ٩ىت ٦ُٕٮٚح ىلع دم٤ح دًؿ يٟ، كدم٤ح يًؿ ث٫. )وةظت( ٚة٢ٔ يًؿ
٫ لك ٨٦ ا٤ٕٛ٣ني الكةثٞني. )ٚس٨( ا٣ٛةء لؿمٍ اجلٮاب ثةلرشط،  ٝج٤٭ة. )ص٭ةرا( ٦٪ىٮب ىلع ا٣ْؿٚيح د٪ةٔز

يف ا٣٘يت( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ز٨/ ٢ٕٚ أمؿ ٩ةٝه، كاق٫٧ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق/ أ٩خ. )
 ث٧عؾكؼ ظةؿ. )أظِٛ( ػرب ز٨. )ل٤ٕ٭ؽ( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثأظِٛ.

يٟ وةظت( ٚٞؽ دٞؽـ يف ٬ؾق ا٣ٕجةرة اعمبلف  الػاٍد فُٔ:  ي٫ كنًؿ  -ك٧٬ة )دؿيض( ك)يؿيض(  -ٝٮهل )دًؿ
االق٥ اذلم  كٝؽ د٪ةزع لك ٨٦ "دؿيض" ك"يؿيض" ذلٟ -ك٬ٮ ٝٮهل "وةظت"  -كدأػؿ ٔ٪٭٧ة ٧ٕ٦ٮؿ كاظؽ 

، كٝؽ أ٢٧ٔ النةٔؿ ٚي٫ اثلةين كأ٢٧ٔ  ثٕؽ٧٬ة ك٬ٮ "وةظت" كاألكؿ ي٤ُج٫ ٦ٕٛٮالن ث٫، كاثلةين ي٤ُج٫ ٚةٔبلن
األكؿ يف ٧ًريق اذلم ٬ٮ اهلةء، كاجل٧٭ٮر يؿكف أ٫٩ اكف ُيت ىلع النةٔؿ أال ي٢٧ٕ األكؿ يف ال٧ٌري؛ ألف ٬ؾا 

ا٣ٕةم٢ األكؿ يرتدت ٤ٔي٫ اإل٧ًةر ٝج٢ اذل٠ؿ، كاإل٧ًةر  ال٧ٌري ٤ٌٚح يكذ٘ن اللُكـ ٔ٪٫، كذ٠ؿ ال٧ٌري ٦ٓ
ٝج٢ اذل٠ؿ ال ُيٮز، كٝؽ اردسج٫ النةٔؿ، ٨٦ ٗري ضكرة م٤ضبح إىل اردسةب ٬ؾا املعْٮر، ٚإ٩٭٥ إ٧٩ة 

؛ أل٫٩ ال يكذ٘ن اللُكـ ٔ٪٫، كال  -يف ٬ؾا ابلةب  -أصةزكا  ، ٦سبلن اإل٧ًةر ٝج٢ اذل٠ؿ، إذا اكف ال٧ٌري ٚةٔبلن
ة.ُيٮز ظؾ ٞن  ٫ٚ، كالرضكرة ُيت أف دذٞؽر ثٞؽر٬ة، ك٦٪٭٥ ٨٦ ٦٪ٓ اإل٧ًةر ٝج٢ اذل٠ؿ ٤ُ٦

، ٨٦ ك٧ح ركا٬ة أثٮ د٧ةـ ظجيت ث٨ أكس يف ديٮاف ملسو هيلع هللا ىلصابليخ ٣ٕةدسح ث٪خ ٔجؽ امل٤ُت ٧ٔح اجليب  -222 (1)
 = احل٧ةقح كٝج٢ ٬ؾا ابليخ ٝٮهلة/ 
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ٮقي )كاألو٢ي  عي ة مؾَّ ٢٧ٔي امل٭٢ً٧  ،ك٬ٮ مةذٌّ  ،ٚعؾؼى ال٧ٌري ضكرةن  (ل٧ى ٧٠ى
م ٣حفى ث٧ٕؽةو يف األو ًؿ يف املٕٛٮًؿ امل٧ًٌؿ اذلَّ  .٢ً األكَّ

  .املؿٚٮًع ٣حفى ث٧ٕؽةو يف األو٢ً  ٬ؾا ك ٫ي إذىا اكفى ٗريي 
ة٣تي كي ٬ٮ ا َكؿى أك الَةين :ٚإٍف َكفى ٧ٔؽةن   ا و٢ً ٚال َي٤يٮ َُ    :إ٦َة أٍف ي ٮفى ا٣

 ة٣تي كى ٬ٮ ا َكؿ ُىٌ ٪ى٪ٍخي ) /ٚذٞٮؿ ؛اكصتى إ٧ًةرقي مؤػؿن  ٚإٍف َكفى ا٣ ّى ٪ًَّن كى ا ّى نٍؽن زى
   .(إًيَّةقي  ةٝىةا٧ًن 

 

ػػػػػػػػػػػةا٢ًه ثً٪ىػػػػػػػػػػػة ً  ٝىٍٮ٦ً٪ىػػػػػػػػػػػة =  قى
 

ٔي   ة ػػػػػػػػػ٧ى ع قى ًٙ ٦ًػػػػػػػػػ٨ٍ  ى يٍلى١ٍػػػػػػػػػ  ٫ٍ كى
ىػػػػػػػػة  ػػػػػػػػٮا يى ٕي ى ْى ػػػػػػػػة  ٦ى ػػػػػػػػة، كى  ٝى ٍكن

 
  ٍ٫ ٔي ػػػػػػػػػػ٪ىة ٓو ثىػػػػػػػػػػةؽو مى ػػػػػػػػػػ  ً  دًل٧ٍى

٪ىػػػػػػػػػػػة  ٞى  فًٍيػػػػػػػػػػػ٫ً الَكػػػػػػػػػػػ٪ىَٮري كىا٣
 

ػػػػػػػػػ٫  ٔي ٓه ًٝ٪ىة ٤ٍذى٧ًػػػػػػػػػ ـي ػػػػػػػػػيٍلي   كىا١ٍ٣ى
ٓ اك٩خ ٚي٫ قٮؽ من٭ٮرة، ُيذ٧ٓ ٚي٭ة ا٣ٕؿب ل٤ذضةرة، كاملٛةػؿة. -ثـ٩ح ٗؿاب -)ٔاكظ( اللغ٘:    / مًٮ

نةء، كأو٤ . )ملعٮا( ٦ةض ٨٦ ال٧٤ط، ك٬ٮ رسٔح )يٕيش( مٌةرع ٨٦ اإٔل ٫ ا٣ٕنة، ك٬ٮ ًٕٙ ابلرص حلبلن
٦ة دؿاق ٨٦ الٌٮء ٦ٞجبلن ٤ٔيٟ ٠أ٫٩ احلجةؿ، كال٧ٌري اذلم أًيٙ  -ث٥ٌ النني  -إثىةر اليشء. )مٕة٫ٔ( 

ٓ النٕةع، كُيٮز أف يسٮف اعاؽا ىلع ا٣ٞ٪ةع اذلم  ا ىلع ٔاكظ؛ أل٫٩ مًٮ النٕةع إحل٫ ُيٮز أف يسٮف اعاؽن
 ٫ يف ابليخ الكةثٜ ىلع ٬ؾا ابليخ.ذ٠ؿد

دؿنؽ أف أمٕح قبلح ٝٮ٦٭ة ممة دٌٕٙ أثىةر اجلةّؿ إحل٭ة، دسن ثؾلٟ ٨ٔ ٠ثة الكبلح كٝٮة  الـنعيٙ:  
 ثؿن٫ٞ كملٕة٫٩.

)ثٕاكظ( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهلة "دمٕٮا" يف ابليخ الكةثٜ. )يٕيش( ٢ٕٚ مٌةرع. )اجلةّؿن٨( اإلعساب:  
)إذا( ّؿؼ د٨٧ٌ ٦ٕىن الرشط. )٥٬( دأكيؽ ل٧ٌري ٦ذى٢ ث٢ٕٛ حمؾكؼ، كاتلٞؽيؿ/  ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ػ"يٕيش".

ؿاب ٦ٛرسة. )مٕة٫ٔ( مٕةع/ ٚة٢ٔ  إذا ملعٮ٥٬. )ملعٮا( ٢ٕٚ ٦ةض كٚة٫٤ٔ، كاجل٤٧ح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
٧ري ا٣٘ةات مٌةؼ إحل٫.  يٕيش مؿٚٮع ثةل٧ٌح ا٣ْة٬ؿة، كمٕةع مٌةؼ ًك

مٕة٫ٔ( ظير د٪ةزع لك ٨٦ ا٤ٕٛ٣ني. )مٕة٫ٔ( ٚة٢ٕٛ٣ األكؿ ك٬ٮ "يٕيش" ٝٮهل )يٕيش ملعٮا  الػاٍد فُٔ: 
، كٝؽ أ٢٧ٔ ٚي٫ األكؿ، ثؽحل٢ أ٫٩ مؿٚٮع، كأ٢٧ٔ  ي٤ُج٫ ٚةٔبل هل، كا٢ٕٛ٣ اثلةين ك٬ٮ "ملعٮا" ي٤ُج٫ ٦ٕٛٮالن

٫ اثلةين يف ٧ًريق، ز٥ ظؾؼ ذلٟ ال٧ٌري ضكرة، كأو٢ اللُكـ ٝج٢ دٞؽي٥ ا٣ٕةم٤ني "يٕيش اجلةّؿن٨ مٕةٔ
إذا ملعٮق" ز٥ وةر ثٕؽ دٞؽي٧٭٧ة "يٕيش اجلةّؿن٨ إذا ملعٮق مٕة٫ٔ" ز٥ ظؾٚخ اهلةء ٨٦ "ملعٮق" ٚىةر ٧٠ة 

 دؿل يف ابليخ.
أف ذلٟ احلؾؼ ال ُيٮز ٣٘ري الرضكرة كذلٟ ٨٦ ٝج٢ أف ذ٠ؿق ال يرتدت ٤ٔي٫ حمْٮر اإل٧ًةر  ّمرٍب اجلنَْز 

 ٢٧ ز٥ ٫ُٕٝ ٔ٪٫ ٨٦ ٗري ٤ٔح كال قجت مٮصت هل.ٝج٢ اذل٠ؿ، كيف ظؾ٫ٚ ٚكةد، ك٬ٮ د٭يبح ا٣ٕةم٢ ل٤ٕ
إىل أف ظؾؼ ال٧ٌري يف ٦س٢ ٬ؾق احلةؿ صةاـ يف قٕح اللُكـ؛ كذلٟ الف ٬ؾا ال٧ٌري ٤ٌٚح ال ُيت  ّذٍب قْو 

 ذ٠ؿ٬ة. 
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 ة٣تي كي ٬ٮى الَةين َُ ٪ى٪ٍخي ) /ٚذٞٮؿ ،اكفى أٍك ٦٪ٛىبلن  ٫ي ٦ذىبلن دى أ٧ًؿٍ  ك ٍف َكفى ا٣ ّى

٪َّجًي٫ً  ّى ا كى نٍؽن ٪ًَّن إًيَّةقي  ،ةٝىةا٧ًن زى ّى ٪ى٪ٍخي كى ّى ا كى نٍؽن ةٝىةاً زى  .(٧ن
ؿ ل٥ٍ دأًت ٫ٕ٦ي ث٧ٌريو ٗرًي مؿٚ :ك٦َٕ ا  ذيً  ٟى إذىا أ٤٧٬خى األكَّ ٮعو ػ ك٬ٮ أ٩َّ

نٍؽه ) /امل٪ىٮبي كاملضؿكري ػ ٚبل دٞٮؿ مىًن زى ى مٍذي٫ي كىضى ى نٍؽه  ،ضى ؿَّ يًب زى مى رٍتي ث٫ًً كى ؿى الى مى   (كى
ـي احلؾؼي  نٍؽه ) /ٚذٞٮؿ ،ث٢ٍ ي٤ـ مىًن زى ى مٍخي كىضى ى نٍؽه  ،ضى ؿَّ يًب زى مى رٍتي كى ؿى مى إالَّ إذىا اكفى   (كى

 /ٚذٞٮؿ ،امؤػؿن ث٢ٍ ُيتي اإلديةفي ث٫ً  ،ٮزي ظؾ٫ٚي ٚإ٫َّ٩ي ال ُي ،يف األو٢ً ا املٕٛٮؿي ػربن 
٪ى٪ٍخي ) ّى ٪ىًٌن كى ا ّى نٍؽن   .(إًيَّةقي ة ٝىةا٧ًن زى

ٞن  ٫ي ك٦ٛ٭ٮ٦ي  أٍك  ،اأك دلؿكرن  ،اكفى  مؿٚٮاعن  /ةأفَّ اثلَّةين ييٍؤتى ٫ٕ٦ي ثةل٧ٌرًي ٤ُ٦
  .٧ٔؽةن يف األو٢ً أك ٗريى ٧ٔؽةو  ،ة٦٪ىٮمن 
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ػػػ٧ًاه  ًى ػػػ٨ٍ  ً٭ػػػًؿ اٍف يى ي ٍّ ى
ا كىأ ػػػ ى  ػى

 
ا (224) ى ٛىِس  ٜي ا٣ػػػ٧ي ً ػػػػةث ُى ػػة  ييػ ػػػػٍاً ٦ى ٘ى ً ٣ 

ػػػػػة 
ى
َ٪ةيًن أ ْي ػػػػػـ٨  كيىػػػػػ ّي ى

ٍػػػػٮي أ  َنى
 

ػػػة (222) ٍي٨ً ً  الؿَػى ػػػٮى ػى
ى
٧ٍػػػؿنا أ ا كىيى ٍيػػػؽن  زى

  

ـي ا ُيتي أٍف يؤت ث٧ٕٛٮًؿ ا٢ًٕٛ٣ امل٭٢ً٧ ّة٬ؿن  /أم ـى ٨٦ إ٧ًةرقً ٔؽ إذىا لـ
قي  ٜي املٛرسِّ ا ل١ٮ٫ً٩ ػربن  ؛٦ُةثٞذ٫ً ملة يٛرسِّ ة ال يُةث ة إذىا اكفى يف  ،يف األو٢ً ٧َّٔ ٧٠ى

قي ٦سىنن ا األو٢ً ػربن  ٪َّةيًن )حنٮ  ،٨ٔ ٦ٛؿدو ك٦ٛرسِّ ْي نى ٨  كى ّي ا أى نٍؽن ا كى زى ٧ٍؿن ن٨ًٍ خى ٮى ػى
ى
 .(أ

نٍؽن )ٚػ ؿ ٣ (ازى ٧ٍؿن )ك ،"أ٨ّػ"٦ٕٛٮؿه أكَّ ن٨ٍ)ك ،٦ُٕٮؼ ٤ٔي٫ (اخى ٮى ػى
ى
٦ٕٛٮؿه زةفو  (أ

ا ٤ٚٮ أديخى ث٫ً ٧ًرين  ،ٚيعذةجي إىل ٦ٕٛٮؿو زةفو  ،"ةفْ٪ٌ يى ػ"ؿ ٣ٕٮؿه أكَّ ٦ٛ /كاحلةء .٨"أّػ"٣
٪َّةيًن إًيَّةقي ) /٤ٞٚخى  ْي نى ٨  كى ّي ا أى نٍؽن ا كى زى ٧ٍؿن ن٨ًٍ خى ٮى ػى

ى
ٞن  (ةقإيٌ )لاكفى  (أ ٧ة ة ٦ُةث ل٤يةًء يًف أجَّ٭ي

ة يٕٮدي ٤ٔي٫ً ك٬ٮ  ،٦ٛؿدافً  ٜي ٦ى ن٨ًٍ )ك٣س٨ٍ الى يُةث ٮى ػى
ى
ن٨ًٍ )أل٫َّ٩ ٦ٛؿده ك ؛(أ ٮى ػى

ى
 ،٦سىن (أ

ٟى ال ُيٮزي  ،ٚذٛٮتي ٦ُةثٞحي املٛرسِّ ل٧٤ٛرسَّ  ّي ) /كلٍف ٤ٝخى  .كذل
ى
ة أ ٧ى ٪َّةيًن إًيَّة٬ي ْي نى ا ٨  كى نٍؽن زى

ا كى  ٧ٍؿن ن٨ٍخى ٮى ػى
ى
ٟى ل١ٮف  ،ظى٤ٍخ ٦ُةثٞحي املٛرسِّ ل٧٤ٛرسَّ   (أ ٦سىنن  (إية٧٬ة)كذل

ٟى  (أػٮن٨)ك م ٬ٮى ػربه يف األو٢ً ػ ك٣س٨ دٛٮتي ٦ُةثٞحي املٕٛٮًؿ اثلَّةين  ،٠ؾل ً ػ اذلَّ
  يف 

ه
ًم ٬ٮ ٦جذؽأ ًؿ  ػ اذلَّ ًؿ ٦ٛؿدن  ؛ -األو٢ً ل٧٤ٕٛٮًؿ األكَّ ك٬ٮ  ،ال١ٮًف املٕٛٮًؿ األكَّ

ة  ،كالثؽَّ ٨٦ ٦ُةثًٞح اخلرًب ل٧٤جذؽأ ،(إية٧٬ة)ك٬ٮ  ،كاملٕٛٮؿي اثلَّةين ٗري ٦ٛؿدو  ،احلةءي  َّ٧٤ٚ
ٓى اإل٧ًةًر كصتى اإلّ٭ةري  دٕؾرًت  ػن ) /ٚذٞٮؿ ،املُةثٞحي ٦

ى
٪َّةيًن أ ْي نى ٨  كى ّي ا أى نٍؽن ا كى ة زى ٧ٍؿن خى

ن٨ًٍ  ٮى ػى
ى
ا )ٚػ ،(أ نٍؽن ا كى زى ٧ٍؿن ن٨ًٍ خى ٮى ػى

ى
٨  )٦ٕٛٮال  /(أ ّي ؿ  (احٍلىةء)ك ،(أى ٦ٕٛٮؿي يْ٪ةًف األكَّ

ة)كى  ػى
ى
٨٦  ألفَّ الكن  ؛كال دسٮفي املكأ٣حي ػ ظيجبؾو ػ ٨٦ ثةًب اتل٪ةزًع  ،٦ٕٛٮهلي اثلَّةين (أ

ا ٦ؾ٬تي ابلرصننيى  ،٢٧ى يف ّة٬ؿو ا٣ٕةم٤نًي ٔ  .ك٬ؾى
٧ةرى مؿاعن  ٪َّةيًن إًيَّةقي ) /املؼرًب ٔ٪٫ي ٚذٞٮؿ  ث٫ً صة٩تي كأصةزى ال١ٮٚيٮفى اإًل ْي نى ٨  كى ّي أى

ا  نٍؽن ا كى زى ٧ٍؿن ن٨ًٍ خى ٮى ػى
ى
ٌن  ،(أ ٪َّ ) /احلؾؼى ٚذٞٮؿة كأصةزيكا أي ْي نى ٨  كى ّي ا ةيًن أى نٍؽن ا كى زى ٧ٍؿن ن٨ًٍ خى ٮى ػى

ى
  .(أ
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 قــمطنـىل امــمفعـام

 
 

ػةًف ٦ًػ٨ٍ  ٦ى ـَ ػة ًقػٮىل ال ري اٍق٥ي ٦ى ٍىؽى  ال٧ى
 

٦ًػ٨ٍ" (222)
ى
" ٦ًػ٨ٍ "أ ٨٦ٍو

ى
ػ"أ ػ٢ً ٠ى ٍٕ ًٛ ً ا٣

ٍؽ٣يػٍٮَلى  ٦ى
  

 
ـو يف ز٨٦و ٦ةضو  (ٝةـ)ٚػ ،احلؽًث كالـ٦ةفً  :ا٢ٕٛ٣ي يؽـؿ ىلع م بيً   ،يؽؿ  ىلع ٝية

ـي )ك ـو يف احلةًؿ أك االقذٞجةؿً  (يٞٮ ـً يف االقذٞجةؿً  (٥ٍٝ )ك ،يؽؿ  ىلع ٝية  ،يؽؿ  ىلع ٝية
ـي ٬ٮ احلؽثي ػ ك٬ٮ أظؽي ٦ؽلٮيًل ا٢ًٕٛ٣ ػ ا ٦ٕىن ٝٮهلً  ،ك٬ٮ املىؽري  ،كا٣ٞية ة ) /ك٬ؾى ٦ى

 ً٢ٍٕ ًٛ يٍٮيًل ا٣ ٍؽل ةًف ٨ٍ٦ً ٦ى ٦ى َـّ ػ /١ٚأ٫َّ٩ ٝةؿى  (ًقٮىل ال ٨٦ٍو )املىؽري اق٥ي احلؽًث ٠ى
ى
ٚإ٫َّ٩  ،(أ

٨٦ًى "أظؽي ٦ؽلٮيًل 
ى
 ."أ

ٜي  ٫ً أك ٔؽدقً ة أٍك ثية٩ن  ،٣ٕةم٫٤ً ا دٮًليؽن  /املىؽري امل٪ذىتي  /ٮ٬ كاملٕٛٮؿي امل٤ُ  ،جلٔٮ
من )حنٮ  ٍ مٍخي ضى ى نٍؽو  ،ةضى رٍيى زى رًسٍتي قى مىتىنيً  ،كى ٍ مٍخي ضى ى  .(كىضى

ِلِّ ٦ٕٛٮالن  ٞن  كقي  ،كحنٮقً  ؽو حبؿًؼ صؿل ٞيَّ ٤ٔي٫ً ٗريى ٦ي  (املٕٛٮؿً )لىؽًؽ ة ٤ُ٦
ٓي ٤ٔي٫ً اق٥ي املٕٛٮًؿ إالَّ ٦ٞيٌ ٚإ٫َّ٩ ال ي ،ِببلًؼ ٗريًق ٨٦ املٕٛٮالًت   ،اكملٕٛٮًؿ ث٫ً  /اؽن ٞ

 .كاملٕٛٮًؿ هلي  ،كاملٕٛٮًؿ ٫ٕ٦ً  ،كاملٕٛٮًؿ ٚي٫ً 
 

 



 

 الـنفعــْل الـنطلــل 70

 

ٙو ٩يًىػػٍت  ػػ٢و اٍك كىٍوػػ ٍٕ ٍك ًٚ
ى
 ث٧ًًٍس٤ًػػ٫ً أ

 
ي٨ًٍ اٍثذيػًؼػػػٍت  (222) ػػؾى ٍوػػالن لً٭ى

ى
ػػػٍٮ٩ي٫ي أ كى  كى

  

 ؽري ػػ٧ىػينذىتي ا٣:  
  ًضجٍ ) /حنٮ -أم ثةملىؽرً -ث٧س٫ً٤ ٟى ٔى

مً ٍ ا خي ٨ٍ٦ً ضى نٍؽن من زى ٍ ًؽيؽن ة ضى   .(امى
  ًنٍ ) /حنٮ (1)أٍك ثة٢ٕٛ٣ مٍخي زى ى ٍ ؽن ضى   .(منةا ضى
  ًٙ ةرًبه ) /حنٮ (2)أٍك ثةلٮو ًى ٩ىة 

ى
ا أ نٍؽن ٍ زى  .(منةضى

ٙي منذٞةًف ٦٪٫ي  ك٦ؾ٬تي ا رصييى  ك٬ؾا  ،أفَّ املىؽرى أو٢ه كا٢ٕٛ٣ي كالٮو
ٍوبلن ) /٦ٕىن ٝٮهلً 

ى
ٍٮ٩ي٫ي أ ًلى يٍ  كى ؾى  /أم ،املؼذةري أفَّ املىؽرى أو٢ه هلؾي٨ً  /أم  (٨ً اٍجذيًؼتى ل٭ى

 ًٙ   .ا٢ًٕٛ٣ كالٮو
ٌّٜ  ،أفَّ ا٢ٕٛ٣ى أو٢ه  ك٦ؾ٬تي ال١ٮٚييى    .٦٪٫ي  كاملىؽري منذ

 
  ُٓػرتط يف الفعل الرٖ ٓيصب املفعْل املطلل ثالث٘ غسّط: (1)

 أف يسٮف ٦ذرصٚنة. األّل:  
ة.ّالجاىٕ:     أف يسٮف دة٦ن
 أال يسٮف م٤غ ٨ٔ ا٢٧ٕ٣. ّالجالح:  
ة ٠ػ"اكف كأػٮاد٭ة"، أك اكف   ا ٠ػ"ٔس ك٣حف ك٢ٕٚ اتلٕضت ك٥ٕ٩ كمئف"، أك اكف ٩ةٝىن ٚإف اكف ا٢ٕٛ٣ صة٦ؽن

 ٚإ٫٩ ال ي٪ىت املٕٛٮؿ امل٤ُٜ. -إف دٮقُخ ثني املٕٛٮ٣ني أك دأػؿت ٔ٪٭٧ة-م٤غ ٠ػ"٨ّ كأػٮاد٭ة" 
 فعْل املطلل غسطاٌ: ُٓػرتط يف الْصف الرٖ ٓيصب امل (2)

 أف يسٮف ٦ذرصٚنة. أحدٍنا:  
.ّثاىَٔنا:    أف يسٮف إ٦ة اق٥ى ٚة٢ٔو كل٦ة اق٥ى ٦ٕٛٮؿو كل٦ة وي٘حى ٦جة٣٘حو
 ٚإف اكف اق٥ دٌٛي٢ ل٥ ي٪ىت املٕٛٮؿ امل٤ُٜ ث٘ري ػبلؼ ٚي٧ة ٥٤ٕ٩. 
ٕٛٮؿ امل٤ُٜ، كذ٬ت اث٨ كاػذ٤ٛٮا يف الىٛح املنج٭ح، ٚع٤٧٭ة ٝٮـ ىلع أ٢ٕٚ اتلٌٛي٢ ك٦٪ٕٮا ٨٦ ٩ىج٭ة امل 

 ٬نةـ إىل صٮاز ٩ىج٭ة إيةق مكذؽالن ثٞٮؿ اجلةث٘ح اذلثيةين/
ًؿبنػػػػػػػػػػػػػػػة ً  إًزٍػػػػػػػػػػػػػػػؿ٥٬ًًٍ  َى رىايًن 

ى
 كىأ

 
ملٍؼذىجىػػػػػػػػػ٢ٍ   ٍك َكى

ى
ػػػػػػػػػؿىبى الٍػػػػػػػػػٮىاًكٍ أ  َى

ريق ُي٢ٕ ٬ؾق    ٥ أف ٩ةوج٫ ٝٮهل "َؿمة" اذلم ٬ٮ وٛح منج٭ح، ٗك ٚإف ٝٮهل  "َؿب الٮاهل" ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ، كٔز
املنج٭ح دحلبلن ىلع ا٣ٕةم٢، ك٣حكخ ْل ا٣ٕةم٢، كاتلٞؽيؿ/ أراين َؿمنة يف إزؿ٥٬ أَؿب َؿب الٮاهل... الىٛح 

 إ٣غ، ىلع حنٮ ٦ة ٝةلٮق يف أ٢ٕٚ اتلٌٛي٢.  
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ـه  ٌّٜ كا٢ٕٛ٣ي  ،إىل أفَّ املىؽرى أو٢ه  كذ٬تى ٝٮ ٙي  ،٦٪٫ي  منذ ٌّٜ كالٮو ٨٦  منذ
  .ا٢ٕٛ٣ً 

٧٬ة  ،كا٢ًٕٛ٣ أو٢ه ثؿأق٫ً  ٨٦ املىؽرً  إىل أفَّ الك   كذ٬تى اث٨ي ٤َعحى  ك٣حفى أظؽي
  ٞ  .٨٦ اآلػؿً ة منذ

ؿي  كالىعيطي  كا٢ٕٛ٣ي  ،ألفَّ لكَّ ٚؿعو يذ٨٧ٌي األو٢ى كزنةدةن  ؛املؾ٬تي األكَّ
ٟى  ٙي ثة٣جِّكجًح إىل املىؽًر ٠ؾل  ،٦٪٭٧ة يؽؿ  ىلع املىؽًر كزنةدةو  الك  ألفَّ  ؛كالٮو

٦ةفً  َـّ  .ٙي يؽؿ  ىلع املىؽًر كا٣ٛة٢ًٔ كالٮو ،ٚة٢ٕٛ٣ي يؽؿ  ىلع املىؽًر كال
 

 
 
 

دٍ  ػػػؽى ٔى ٍك 
ى
ا اٍك ٩ػػػٍٮ ن يييًػػػيي أ  دىٍٮ٠ًيػػػؽن

 
ًكػػ (222) ػػؽٍ ػ٠ى ػػٍاى ًذم رىمى تىٍيً قى ػػٍاى  ٍؿتي قى

  

  ـى ٓي ىلع زالزًح أظٮاؿو ٧٠ة دَٞؽ ٜي يٞ   :املٕٛٮؿي امل٤ُ
  ةأظؽي ؽن  :٬ى ٍ )حنٮ  ،اأٍف يسٮفى مؤًلِّ مٍخي ضى ى  .(منةضى
 ؽو رًسٍ )حنٮ  ،ل٤٪َّٮًع ة ٦جحِّ٪ن أٍف يسٮفى  :الَةين رٍيى ًذم رىمى رٍين )كى  ،(تي قى ا رًسٍتي قى

كى   .(٪نةظى
 مىحن )حنٮ  ،ل٤ٕؽدً ة ٪ن أٍف يسٮفى ٦جحِّ  :الَة٣ر ٍ مٍخي ضى ى مىتىنٍيً  ،ضى ٍ مىةتو  ،كىضى ى  .(كىضى
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ٍؿ  ٤ٍيػػ٫ً دى ٔى ػػة  ٍ٪ػػ٫ي ٦ى َى٪يػػٮبي يى  كىٝىػػٍؽ 
 

ًح  (222) ٍٚػػؿى ًػػؽ  كىا
ٍ

َ اجل ػػػ ًصَؽ ُكي ٍؿ) ٠ى  اجلىػػؾى
  

ة يؽـؿ ٤ٔي٫ً    :ٍٝؽ ي٪ٮبي ٨ٔ املىؽرً ٦ى

  اجًلؽِّ )حنٮ  ،مٌةٚنًي إىل املىؽرً  كمٕيو  ٠ْكل َّ چ   ﴿ /كًلٞٮهًل دٕةىل ،(1)(ًصؽَّ لكي

[٢29 /ا٣جكةء] (2)﴾چ  چ  ڇ      
ًٍب )ك ،  ٍٕيى الرضَّ مٍذي٫ي بى ى  .(ضى

  ًٕىؽٍ )حنٮ  ،كٌلملىؽًر املؿادًؼ ملىؽًر ا٢ًٕٛ٣ املؾ٠ٮر ٤يٮقن رى ؿى  ،ةتي صي ًح اجلىؾى  ،(كىاٍٚؿى
ؿ ،٩ةاته ٦٪ةبى ا٣ٕٞٮًد ملؿادٚذ٫ً هلي  /ٚةجل٤ٮسي   .٩ةاته ٦٪ةبى ا٣ٛؿًح ملؿادٚذ٫ً هلي  /كاجلؾى

  ًٟى ي٪ٮبي ٦٪ةبى املىؽر ٍبى )حنٮ  ،اق٥ي اإلمةرةً  /كًلؾل ٟى الرضَّ ً ل ٍمذي٫ي ذى ى ٥ى  ،(ضى كٔز
ثؽَّ ٨٦ كو٫ًٛ ثةملىؽرً  ثٌٕ٭٥ أ٫َّ٩ إذىا ٩ةبى اق٥ي اإلمةرًة ٦٪ةبى املىؽرً  ة  ،ٚبلى ٧٠ى

٪ى٪ٍخي ذىاؾى )٨٧ٚ أ٦س٤ًح قحجٮن٫  ،كٚي٫ ٩ْؿه  ،٦س٤َّ٪ىة ٚؾاؾى  ،ّ٪٪خي ذاؾى ا٨ْ٣َّ  /أم  (ّى
 .إمةرةه إىل ا٨ْ٣ِّ كل٥ يٮوٙ ث٫ً 

 ٌن  كن٪ٮبي ٨ٔ املىؽًر ػ مٍذي٫ي زىنٍ )حنٮ  ،٧ًريقي  /ػةأي ى اضى ك٦٪٫  ،ضمخي الرضبى  /أم  (ؽن
[ ٢٢8 /املةاؽة] (3)﴾ڃ  ڃ  ڃ  چڃ     ﴿ /ٝٮهل دٕةىل

  ال /أم 
ي
 .بي ا٣ٕؾابى ٔؾِّ أ

 

 ك٦٪٫ ٝٮؿ دل٪ٮف ثن اعمؿ ٝحف ث٨ امل٤ٮح/ (1)
ػػػػة ػػػػؽى ٦ى ٍٕ ـى ٓي اهللي الَنػػػػ ًي ىٍيً  ػػػػ ٧ٍى ـى  كىٝىػػػػٍؽ 

 
  

ى
ػػػػػػػ٨  أ َْ َ ا٣ َ٪ػػػػػػػةًف ُكي ْي ًِيىػػػػػػػةَى َى دىالى  ٍف 

 
 

)ٚبل(/ ا٣ٛةء حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، ال/ ظؿؼ ٩ٔل كصــ. )د٧ي٤ٮا(/ ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ حبؾؼ اجلٮف،  اإلعساب: (2)
كالٮاك/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاأل٣ٙ/ ٚةرٝح. )لك(/ ٩ةات ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ ٦٪ىٮب، ك٬ٮ مٌةؼ. )املي٢(/ 

 مٌةؼ إحل٫.
٩٭ة ٣حكخ مىؽرنا، ٝؽ ٩ةثخ ٨ٔ املٕٛٮؿ امل٤ُٜ كأًيٛخ إىل املىؽر، أف ٣ْٛح )لك( ٦ٓ ٠ٮ ّجُ االضتدالل: 

 ك٬ٮ "املي٢".
، إف/ ظؿؼ دٮًليؽ [٢٢8]املةاؽة/  ﴾ڦ  ڦ   ڦ    ڄ﴿)ٚإين(/ ا٣ٛةء ظؿؼ كاٝٓ يف صٮاب رشط ٣ٞٮهل/  اإلعساب: (3)

حم٢ ٩ىت ك٩ىت، كاحلةء/ ٧ًري يف حم٢ ٩ىت اق٥ إف. )أٔؾث٫(/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع، كاهلةء/ ٧ًري يف 
 = ٦ٕٛٮؿ ث٫، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮمنة دٞؽيؿق/ أ٩ة، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ صــ صٮاب الرشط.
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  ؽى مٍذي٫ي )حنٮ  ،قي دي ٔك ى مىحن  ضى ٍ ن٨ى ضى رٍشً  (1)﴾ڳگ  گ ﴿ /ك٦٪٫ي ٝٮهلي دٕةىل (ًٔ

 .[4 /اجلٮر]

  ٮٍ )حنٮ  ،كاآل٣حي مٍذي٫ي قى ى ٮٍطو  /كاألو٢ي   (ةَن ضى ٍبى قى ًؾؼى املٌةؼي  ،ضمذ٫ي ضى ٚىعي
ًري٥ى املٌةؼي إحل٫ً ٦ٞة٦

ي
 .كاهلل دٕةىل أ٥٤ٔي  ،٫ي كىأ

 

 
 

 

)ٔؾاثة(/ ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ ٦٪ىٮب. )ال(/ ظؿؼ ٩ف. )أٔؾث٫(/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت   =
ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة٢ٔ يف حم٢ ٩ىت  كصٮمنة  دٞؽيؿق/ أ٩ة، كاهلةء/ ٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٩ةات ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ، كاجل٤٧ح ٨٦

وٛح ٣ػ"ٔؾاثة". )أظؽا(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب. )٨٦ ا٣ٕةملني(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٧عؾكؼ وٛح ٣ػ)أظؽا( كدم٤ح 
 .﴾ڦ  ڦ   ڦ    ڄ﴿٢ٕٚ الرشط كصٮاث٫ يف حم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ "٨٦" الرشَيح الٮإٝح يف ٝٮهل/ 

 " ٩ةب ٨ٔ املٕٛٮؿ امل٤ُٜ؛ ل١ٮ٫٩ اعاؽا ىلع مىؽر حمؾكؼ.أف ال٧ٌري يف ٝٮهل/ "ال أٔؾث٫ :ّجُ االضتدالل 
، اصرلكا/ ٢ٕٚ أمؿ  –اذلي٨  -)ٚةصرلك٥٬(/ ا٣ٛةء/ راثُح ل٤رشط املذٞؽـ املٛ٭ٮـ ٨٦ اق٥ املٮوٮؿ  اإلعساب: (1)

٦جن ىلع ظؾؼ اجلٮف الدىةهل ثٮاك اجل٧ةٔح، كالٮاك/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاهلةء/ ٧ًري يف حم٢ ٩ىت 
بل٦ح ٩ىج٫ احلةء؛ أل٫٩ م٤عٜ جب٧ٓ  ٦ٕٛٮؿ ث٫، كاملي٥/ ٔبل٦ح دمٓ اذل٠ٮر. )ز٧ة٩ني(/ ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ ٦٪ىٮب ٔك

 املؾ٠ؿ الكةل٥، كاجلٮف ٔٮض ٨ٔ اتل٪ٮن٨ يف االق٥ املٛؿد. )صرلة(/ د٧يزي ٦٪ىٮب.
 أف ا٣ٕؽد ز٧ة٩ني ٝؽ ٩ةب ٨ٔ املٕٛٮؿ امل٤ُٜ؛ أل٫٩ داؿ ىلع ٔؽد املىؽر. :ّجُ االضتدالل 
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ثىػػػػػؽا
ى
ٍؽ أ ػػػػػة تًلٍٮ٠يػػػؽو ٚىػػػػػٮىظ  ٦ى  كى

 
ا (222) ًٚػػػػؿدى

ى
ٍيػػػػػؿىقي كىأ َى  ٍٓ ىػػػػ ٍْ زىػػػػ٨  كىا  كى

  

ٕي ال ُيٮزي دث٪يحي املىؽًر املؤًلِّ   /ٚذٞٮؿ ؛قي ث٢ ُيتي إٚؿادي  ،٫ي ًؽ ٣ٕةم٫ً٤ كال دم
( ٍ مٍخي ضى ى ٟى أل٫َّ٩ي ث٧سةثًح دسؿًر ا٢ٕٛ٣ً  ،(منةضى ٓي ثىنَّ كال ُيي كا٢ٕٛ٣ي ال يي  ،كذل ٧. 

ة ٗريي املؤًلِّ  ي ًؽ ػ ك٬ٮ ال٧ي كأ٦َّ ٙي أ٫َّ٩ ُيٮزي دث٪حذ٫ي جنيِّ  ل٤ٕؽًد كاجلٮًع ػ ٚؾ٠ؿى املى٪
 .كدم٫ٕي 

ة  ي ٚأ٦َّ جنيِّ مىتىنٍيً ) /حنٮ ،ل٤ٕؽًد ٚبل ػبلؼى يف صٮاًز دث٪حذ٫ً كدم٫ًٕ  ال٧ي ٍ مٍخي ضى ى  ،ضى
مىةتو  ى  .(كىضى

ة  ي كأ٦َّ جنيِّ ٕي ٚةملن٭ٮري أ٫َّ٩ ُيٮزي دث٪حذي  ل٤٪ٮًع  ال٧ي حنٮ  ،٫ي إذىا اػذ٤ٍٛخ أ٩ٮا٫ٔي ٫ي كدم
ًجيطى ) ٞى ا٣ ٨ى كى نٍؽو احلىكى رٍيىٍم زى  . (رًسٍتي قى

ـً قحجٮن٫ أ٫َّ٩ ال ُيٮزي دث٪حذي  ٕي كّة٬ؿي الك ث٢ٍ يٞذرصي ٚي٫ً ىلع  ،ة٫ي ٝيةقن ٫ي كال دم
٤ىٍٮمنًيً  ،الك٧ةًع  ا اػذيةري النَّ  .ك٬ؾى
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ـًػػػ٢ً  ػػػٍؾؼي  ى ٍٓ  كىظى ًؽ ا٦ٍذى٪ىػػػ ؤك   ا٣ٍػػػػ٧ي
 

(222)  ٍٓ ػػػػػػ ًَك يًلػػػػػػ٢و ٦ي ى ًَ ًف ًقػػػػػٮىاقي   كى
  

ؽي ال ُيٮزي ظؾؼي اعم٫٤ً   ،أل٫َّ٩ مكٮؽه تلٞؿنًؿ اعم٫ً٤ كدٞٮنذ٫ً  ؛املىؽري املؤًلِّ
ٟى   .كاحلؾؼي ٦٪ةؼو ذلل

ًؽ ٚيعؾى  ة ٗريي املؤًلِّ ال٣ًح ٤ٔي٫ً كأ٦َّ  /ةككصٮمن  ،اصٮازن  ،ؼي اعم٫٤ي لرلَّ
  /٠ٞٮلٟ ،اٚةملعؾكؼي صٮازن 

نٍؽو ) رٍيى زى رٍيو رًسٍتى ) /مل٨ٍ ٝةؿى  (قى مَّ قى
ى
 .(؟أ

مىتىنٍيً )ك ٍ نٍ ) /مل٨ٍ ٝةؿى  (ضى مٍخى زى ى ٥ٍ ضى ازى  .(؟ؽن
نٍؽو  /كاتلٞؽيؿ رٍيى زى مىتىنٍيً  ،رًسٍتي قى ٍ مٍذي٫ي ضى ى  .كىضى

 ًٙ ًم٢ً املؤًلِّ )إفَّ ٝٮهل  /كٝٮؿي اث٨ً املى٪ِّ ٍؾؼى اعى ٍٓ كىظى ٟى  ،ق٭ٮه ٦٪٫ي  (ًؽ ا٦ٍذى٪ى ألفَّ ٝٮل
من ) ٍ نٍ ة ضى ازى ة قيأيًت - ةؽه كاعم٫٤ي حمؾكؼه كصٮمن مىؽره مؤًلِّ  (ؽن ك٦ة  .٣حفى ثىعيطو  -٧٠ى

يأيًت  ؽً ٔٮاقي ٨ٍ٦ كصٮًب ظؾًؼ اعم٢ً املؤًلِّ ؽؿَّ ث٫ً ىلع دى اقذى  كذلٟ ألفَّ  ؛٣حفى ٦٪٫ي  ث٧ة قى
من ) ٍ نٍ ة ضى ازى اٍضًٍب )ث٧سةثًح  ،كيؽً ث٢ٍ ٬ٮ أمؿه ػةؿو ٨٦ اتلأ ،٣حفى ٨٦ اتلأكيًؽ يف يشءو  (ؽن

نٍؽن  ٓه مٮ٫ٕٝي  (ازى ة أفَّ  ،أل٫َّ٩ كاٝ نٍ )٧١ٚى ااٍضًٍب زى ٟى  (ؽن من )ال دأكيؽى ٚي٫ً ٠ؾل ٍ نٍ ة ضى ازى   (ؽن
ة ٣حكٍخ ٨٦ ثةًب اتلأكيًؽ يف يشء ٓي األ٦س٤ًح ا٣َّيًت ذ٠ؿ٬ى ٟى دمي ألفَّ املىؽرى ٚي٭ة  ؛كًلؾل

ة يؽؿ  ٤ٔي٫ً  داؿٌّ  ،٩ةاته ٦٪ةبى ا٣ٕةم٢ً  ـي  ،ك٬ٮى ٔٮضه ٦٪٫ي  ،ىلع ٦ى ٟى ٔؽ كنؽؿ  ىلع ذل
ًٓ ثح٪٭٧ة ة كمنيى املؤًلَّ كال يشء ٨٦ املؤًلِّ  ،صٮاًز اجل٧ ٓي ثح٪٭ى ٓي اجل٧  .ؽً ؽاًت ي٧ذ٪

ٌن  ة يؽؿ  أي من )ىلع أفَّ ة كم٧َّ ٍ نٍ ة ضى ازى ًؽ ٣ٕةم٫ً٤ أفَّ كحنٮق ٣حفى ٨٦ املىؽًر املؤًلِّ   (ؽن
ٓى ا٢ٕٛ٣ً  ،ؽى ال ػبلؼى يف أ٫َّ٩ ال ي٢٧ٕي املىؽرى املؤًلِّ  ًٓ مٮٝ ٮا يف املىؽًر الٮاٝ ٛي  /كاػذ٤

  ؟٢ٍ٬ ي٢٧ٕي أٍك الى 
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ٍنؽن )ٚػ ،كالىعيطي أ٫َّ٩ ي٢٧ٕي  ٟى  (ازى من )يف ٝٮل ٍ نٍؽن ة ضى من )٦٪ىٮبه ثػ (ازى ٍ ىلع  (ةضى
ًؿ ٩ةبى  ،(اٍضًٍب )ك٬ٮ  ،إ٫َّ٩ ٦٪ىٮب ثة٢ًٕٛ٣ املعؾكًؼ  /كٝي٢ ،األوطِّ  ًٕٚل ا٣ٞٮًؿ األكَّ

من ) ٍ ال٣ًح ىلع ٦ٕ٪ةقي كيف ا٢٧ٕ٣ً  (اٍضًٍب )٨ٔ  (ةضى كىلع ا٣ٞٮًؿ اثلَّةين ٩ةبى ٔ٪٫ي يف  ،يف ادلَّ
ال٣ًح ىلع املٕىن دكفى ا٢٧ٕ٣ً   .ادلَّ
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َ ٓى آتو ثىػػػؽى ػػػ ػػػٍذ٥ه ٦ى  كىاحلىػػػٍؾؼي ظى
 

َى  (222) ٩ٍػػؽي َن الػػَدٍ َكى ٪ىػػٍؽ ٤ًػػ٫ً ٠ى ٍٕ  ٦ًػػ٨ٍ ًٚ
  

  :٦٪٭ة ،  ـٮآًة ؾؼي  ـ٢ي املىؽرً كصٮبن حيي 
ٓى   -٢ ة ًريىة٦ن )حنٮ  ،ٞحفه يف األمًؿ كاجلَّٔلك٬ٮ ٦ى  ،٨٦ ٫٤ًٕٚ  املىؽري ثؽالن  إذىا كٝ

ٕيٮ الى  ٥ٍ  /أم (دناري ةًريىة ري   .إٝٮدن  كال دٕٞؽٍ  ،٦ن
ين )حنٮ  ،كادلاعءً  -2 ٍٞ ٟى ة قي  .قٞةؾى اهلل /أم (ل
ٟى حيؾؼي اعم٢ي املىؽًر كصٮمن  -6 ـً املٞىٮًد ث٫ً ة كًلؾل ٓى املىؽري ثٕؽى االقذٛ٭ة إذىا كٝ

اًجين )حنٮ  ،اتلٮميغي  دىٮى
ى
ؾى املًنيتي ة أ ٔىبلى ٝىٍؽ   .أدذٮاَنى كٍٝؽ ٔبلؾى  /أم  (؟كى

 ،كن٢ٞ  ظؾؼي اعم٢ً املىؽًر كلٝة٦حي املىؽًر ٦ٞة٫٦ي يف ا٢ًٕٛ٣ املٞىٮًد ث٫ً اخلربي 
حن )حنٮ  ا٦ى ؿى ًلى ٢ي كى ٕى ٍذ

ى
  /أم  (أ

ي
 .ٍكًؿميٟكىأ

كاملىؽري ٩ةاته  ،ةٚةملىؽري يف ٬ؾقً األ٦س٤ًح كحنٮ٬ة ٦٪ىٮبه ث٢ٕٛو حمؾكؼو كصٮمن 
ال٣ًح ىلعى ٦ٕ٪ةقي   .٦٪ةث٫ي يف ادلَّ

٪ىٍؽالن ) /كأمةرى ثٞٮهلً  ة أننؽقي قحجٮن٫ (٠ى ةٔؿً  ؛إىل ٦ى  /ك٬ٮ ٝٮؿي النَّ
222-  ٍ٥ ـي٭ي ةٚنة ًييىػة ٛى ٬ٍ٪ىة ًػ ََ ـؿكفى ثًة  َى٧ي

ةاًػػًت    ٞى ٍػػؿى احلى ارًيػػ٨ى اي ٨ى ٦ًػػ٨ٍ دى ٍٕ يىػػؿًٍص  كى
 

 
ي
ػـ٢ أ لٍػىى ايَػةسى صي

ى
ى ًظيى أ ػٮر٥٬ًًٍ ىلعى  ـي

  
ة٣ًػًت  ٕى ٜي املػةؿى ٩ىػٍؽؿى الَ ٍيػ رى َن زي ٪ىٍؽ  (1)فى

   
 

ىش ٧٬ؽاف ٨٦ ك٧ح ي٭ضٮ ٚي٭ة لىٮوة. -222 (1)  ابلحذةف أٔل
ٓ ٦ٕؿكؼ بلن د٧ي٥. )ٔيةث٭٥( ا٣ٕيةب/ دمٓ ٔيجح، كْل كاعء اثليةب. -يٞرص كن٧ؽ-)ادل٬٪ة( اللغ٘:   / مًٮ

ٍؿ/ دمٓ جبؿاء، كْل امل٧ذ٤بح. كاحلٞةات/  ٍؿ احلٞةات( جبي )دارن٨( ٝؿنح ثةبلعؿن٨ من٭ٮرة ثةملكٟ كٚي٫ قٮؽ. )جبي
٢  أمٮر٥٬(/ ٧ْٕ٦٭ة  -٬٪ة  -ح، كْل دمٓ ظٞيج ( م٤٘٭٥ كأكرز٭٥ ا٤ٛ٘٣ح. )صي ة. )أ٣ٓل اجلةسى ٌن ا٣ٕيجح أي

 = كأكث٬ة. )٩ؽال( ػُٛة يف ػٛح كرسٔح.
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ٙي اليشًء برسٔحو  /كاجلؽؿي  ،ك٬ٮ ا٩ؽٍؿ  ،٩ةات ٦٪ةبى ٢ًٕٚ األمؿً  (٩ؽالن )ٚػ  ،ػُ
ٜي )ك نٍ ٜي  ٩ؽالن  /كاتلٞؽيؿي  ،٦٪ةدل (زيرى ٜي اق٥ي رص٢و  ،املةؿى  ية زرن   .كزرن

ٙي أٍف ي ٮفى ـؿٚٮ ن  َن ػ"ث كأصةزى املى٪    : ٫َ٩ ؛كٚي٫ً ٩ْؿه  ،"٩ؽ

  ل٥ يىٍط أٍف  (ا٩ؽٍؿ )كاتلٞؽيؿي  ،٦٪ةبى ٢ًٕٚ األمًؿ ل٧٤ؼةًَت ة ٩ةاجن  (٩ىٍؽالن )إٍف ص٢ٕى
ٓي ّة٬ؿن ألفَّ ٢ٕٚى  ؛ث٫ يسٮفى مؿٚٮاعن  ة  ،ااألمًؿ إذىا اكفى ل٧٤ؼةًَت ال يؿٚ ٟى ٦ى ١ٚؾل

  .٩ةبى ٦٪ةث٫ي 

  ٍؿ ) كاتلٞؽيؿ ،٦٪ةبى ٢ًٕٚ األمًؿ ل٤٘ةاًت ة كلٍف ص٢ٕى ٩ةاجن وطَّ أٍف يسٮفى  (حًلى٪ٍؽي
 ،امل٪ٞٮؿى أفَّ املىؽرى ال ي٪ٮبي ٦٪ةبى ٢ًٕٚ األمًؿ ل٤٘ةاًت  ٣س٨ٌ  ،ث٫ً  مؿٚٮاعن 

من )حنٮ  ،ي٪ٮبي ٦٪ةبى ٢ًٕٚ األمًؿ ل٧٤ؼةًَت  كل٧َّ٩ة ٍ نٍ ة ضى ازى نٍؽن  /أم (ؽن  .ااٍضًٍب زى
 .كاهلل أ٥٤ٔي 

 

 

 

٬ؤالء ال٤ىٮص ي٧ؿكف ثةدل٬٪ةء يف ظني ذ٬ةث٭٥ إىل دارن٨، كٝؽ وٛؿت ٔيةث٭٥ ٨٦ املذةع ٚبل مئ  الـنعيٙ:   =
٧ْخ، كذلٟ ٩ةمئ ٚي٭ة، كل١٪٭٥ ٔ٪ؽ٦ة يٕٮدكف ٨٦ دارن٨ ي سٮ٩ٮف ٝؽ مؤلكا ٬ؾق ا٣ٕيةب ظىت ا٩ذٛؼخ ٔك

٨٦ أ٩٭٥ خيذ٤كٮف ٤ٛٗح اجلةس ث٧٭ة٦٭٥ كم٥ْٕ٧ أمٮر٥٬ ٚحكُٮف ىلع ٦ة ٤ٛٗٮا ٔ٪٫ ٨٦ املذةع كن٪ةدم 
ة، كًل٨ ػٛيٙ احلؽ رسنٓ الؿكاغف. ٕن  ثٌٕ٭٥ ثٌٕة/ اػُٙ ػُٛة رسن

ٜ ثػ"ي٧ؿ". )ػٛةٚة( ظةؿ ٨٦ ا٣ٛة٢ٔ. )ٔيةث٭٥( )ي٧ؿكف( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. )ثةدل٬٪ة( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕاإلعساب:  
٧ري ا٣٘ةابني مٌةؼ إحل٫. )كنؿص٨ٕ( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ، كاتلٕجري ث٪ٮف  يةب مٌةؼ ًك ٔيةب ٚة٢ٔ خلٛةؼ. ٔك
اإل٩ةث تلأكن٤٭٥ ثةجل٧ةاعت. أك ٣ٞىؽ حتٞري٥٬. )٨٦ دارن٨( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"يؿصٓ". )جبؿ( ظةؿ ٨٦ 

مٌةؼ إحل٫. )ىلع( ظؿؼ صؿ. )ظني( ّؿؼ ز٦ةف ٦جن ىلع ا٣ٛذط يف ا٣ٛة٢ٔ، كجبؿ مٌةؼ. ك)احلٞةات( 
حم٢ صؿ، أك دلؿكر ثةل١رسة ا٣ْة٬ؿة. )أ٣ٓل( ٢ٕٚ ٦ةض. )اجلةس( ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ػ"أ٣ٓل" دٞؽـ ىلع ٚة٫٤ٔ. )ص٢( 
٧ري ا٣٘ةابني مٌةؼ إحل٫.  ٚة٢ٔ أ٣ٓل، كص٢ مٌةؼ. كأمٮر ٨٦ )أمٮر٥٬( مٌةؼ إحل٫، كأمٮر مٌةؼ ًك

٤ُ٦ٜ ٦٪ىٮب ث٢ٕٛ حمؾكؼ. )زرنٜ( ٦٪ةدل حبؿؼ ٩ؽاء حمؾكؼ. )املةؿ( ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ٞٮهل )ٚ٪ؽال( ٦ٕٛٮؿ 
 "٩ؽال" الكةثٜ. )٩ؽؿ( ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ، ٦جني ل٤٪ٮع، ك٩ؽؿ مٌةؼ. ك)اثلٕة٣ت( مٌةؼ إحل٫.

ؿاب الػاٍد فُٔ:  ( ظير ٩ةب ٦٪ةب ٫٤ٕٚ، ك٬ٮ مىؽر، كاعم٫٤ حمؾكؼ كصٮمنة، ىلع ٦ة دبني لٟ يف اإٔل  .ٝٮهل )ٚ٪ؽالن
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ٌ٪ػػػػة إ٦َػػػػة ٦ى ًىػػػػي٢و ٠ى ٍٛ ػػػػة تًلى ٦ى  كى
 

ـ٤ًي٫ي  (221) ػػػػة ٌ٪ػػػة ٔى ٍيػػػري يى ٍػػػػؾىؼي ظى  حيي
  

ٌن  -4 ٓى دٛىيبلن ة اعم٢ي املىؽًر كصٮمن ة حيؾؼي أي ٫٦ي  إذىا كٝ ة دٞؽَّ ٠ٞٮهًل  ،(1)٣ٕةٝجًح ٦ى
 /"كٚؽاءن  ة٦٪  ػ"ٚ [4 /حم٧ؽ ] (2)﴾ککک  ژڑڑکڈ ژ  ڈ﴿ /دٕةىل

ػ كاهلل أ٥٤ٔي ػ ،ةمىؽراًف ٦٪ىٮمةًف ث٢ٕٛو حمؾكؼو كصٮمن  ة د٧٪   /كاتلٞؽيؿي ٮفى ٚإ٦َّ
ة دٛؽكفى ٚؽاءن ك ،ة٦٪   ًىي٢و ) /ك٬ؾا ٦ٕىنى ٝٮهل ،ل٦َّ ٍٛ ة تًلى ٦ى حيؾؼي  /أم (إىل آػؿق ...كى

ؿىضى  /أم ،ل٤ذَّٛىي٢ً ظيري ٨َّٔ  اعم٢ي املىؽًر املكٮؽً   .ٔى
 

 

 
  ٓػرتط لْجْب حرف العامل مً ٍرا اليْع ثالث٘ غسّط: (1)

 أف يسٮف املٞىٮد ث٫ دٛىي٢ اعٝجح، أم ثيةف ا٣ٛةاؽة املرتدجح ىلع ٦ة ٝج٫٤ كاحلةو٤ح ثٕؽق.  األّل: 
 أف يسٮف ٦ة يؿاد دٛىي٢ اعٝجذ٫ دم٤ح، اكآليح ال١ؿن٧ح ا٣يت دبل٬ة النةرح. ّالػسط الجاىٕ: 
 -حنٮ أف دٞٮؿ/ )لـنؽ قٛؿ/ ٚإ٦ة وعح كل٦ة اٗذ٪ةـ ٦ةؿ(  -٣ٛةاؽة املرتدجح ٤ٔي٫ ٦ٛؿدنا ٚإف اكف ٦ة يؿاد ثيةف ا 

 ل٥ ُيت ظؾؼ ا٣ٕةم٢، ث٢ ُيٮز ظؾ٫ٚ كُيٮز ذ٠ؿق. 
أف دسٮف اجل٤٧ح املؿاد ثيةف اعٝجذ٭ة ٦ذٞؽ٦ح ٤ٔي٫، ٚإف دأػؿت ٦س٢ أف دٞٮؿ/ )إ٦ة إ٬بلاك  ّالػسط الجالح: 

ة. كل٦ة دأديجة ٚةضب زنؽا( ل٥ ُيت ٌن  ظؾؼ ا٣ٕةم٢ أي
)ظىت(/ اثذؽاايح. )إذا(/ ّؿؼ ملة يكذٞج٢ ٨٦ الـ٦ةف ػةٚي لرش٫َ ٦٪ىٮب جبٮاث٫، يف حم٢ ٩ىت  اإلعساب: (2)

٦ذ٤ٕٜ ثة٢ٕٛ٣ "ٚنؽكا". )أخث٪ذ٧ٮ٥٬(/ ٢ٕٚ ٦ةض، كاتلةء/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ كاملي٥ ل٤ض٧ٓ، كالٮاك ظؿؼ 
جل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫. )ٚنؽكا(/ ا٣ٛةء إمجةع، ك"٥٬" ٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫، كا

ظؿؼ كاٝٓ يف صٮاب الرشط. مؽكا/ ٢ٕٚ أمؿ ٦جن ىلع ظؾؼ اجلٮف، كالٮاك/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ. 
)الٮزةؽ(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب. )ٚإ٦ة(/ ا٣ٛةء/ ظؿؼ اقتب٪ةؼ، إ٦ة/ ظؿؼ رشط كدٛىي٢. )٦٪ة(/ ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ 

 ٌ٪ ٮف ٦٪ة. )ثٕؽ(/ ّؿؼ ز٦ةف ٦جن ىلع ال٥ٌ يف حم٢ ٩ىت ٦ذ٤ٕٜ ثةملىؽر ٦٪ة. ٢ٕٛ٣ حمؾكؼ، دٞؽيؿق/ تى٧ي
ةدكف ٚؽاء.  )كل٦ة(/ الٮاك ظؿؼ ُٔٙ، إ٦ة ٦ُٕٮٚح ىلع ٦ة ٝج٤٭ة. )ٚؽاء( ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ ٢ٕٛ٣ حمؾكؼ دٞؽيؿق/ دٛي

دٛىيبلن  أف "٦٪ة كٚؽاء" ٦ٕٛٮالف ٤ُ٦ٞةف، ظؾؼ اعم٤٭٧ة اخلربم، كٝة٦ة ٦ٞة٫٦، كٝؽ ذ٠ؿا :ّجُ االضتدالل 
 ٣ٕةٝجح دم٤ح كْل األمؿ بنؽ الٮزةؽ. 

ة؛ أل٫٩ ال يٕؿؼ املٞىٮد ٨٦ كراء ٬ؾا النؽ، ك٬ؾا   ا ٦ج٭٧ن كميةف ذلٟ أف دم٤ح "ٚنؽكا الٮزةؽ" دذ٨٧ٌ أمؿن
يعة ملة يف اجل٤٧ح  يٕن أف اجل٤٧ح حبةصح إىل إيٌةح كدٛىي٢، ذلا يجء ثػ"إ٦ة ٦٪ة كل٦ة ٚؽاء" دٛىيبل كدًٮ

 األمؿ املج٭٥.ٝج٤٭٧ة ٨٦ اعٝجح 
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ىػػػػ ػػػػَؿره كىذيك ظى ا ٦ي١ى ػػػػؾى رىدٍ ػٍ ٠ى  ؿو كى
 

ػػٍيو اٍقػػ ى٪ىؽٍ  (224) ػػ٢و ًٍَقػػ٥ً يى ٍٕ  ٩ىةاًػػتى ًٚ
  

ٟى حيؾؼي اعم٢ي املىؽرً  /أم -8 إذىا ٩ةبى املىؽري ٨ٔ ٢ٕٚو اقت٪ؽى الق٥ً  ةكصٮمن  ٠ؾل
  /أم ،ٔنيو 

ي
  .(1)اأك حمىٮرن ا كٌلفى املىؽري م١ؿرن  ،ػربى ث٫ً ٔ٪٫ي أ

رٍين ) /٧ٚسةؿي امل١ؿرً  نٍؽه قى رٍين ا زى رٍين ) /كاتلٞؽيؿي  (اقى ىًكريي قى  (يكري)ٚعؾؼى  ،(ازنؽه ي
ـً اتل١ؿنًؿ ٦ٞة٫٦ي ة كصٮمن    .٣ٞية

نٍ )ك٦سةؿي املعىٮًر  ة زى رٍين ٦ى رٍين )ك ،(اؽه ًإالَّ قى نٍؽه قى ة زى نٍؽه إًالَّ ) /كاتلٞؽيؿ  (اإًج٧َّى ة زى ٦ى
رٍين  ىًكريي قى رٍين  ،اي ىًكريي قى نٍؽه ي ل٧َّ٩ًة زى ىًكري)ٚعؾؼى  ،(اكى ملة يف احلرًص ٨٦ اتلأكيًؽ ة كصٮمن  (ي

ـى اتل١ؿنؿً    .ا٣ٞةا٥ً ٦ٞة
ٍ سؿَّ ٚإٍف ل٥ٍ يي  ٍ ٍر كل٥ حيي رٍين زى )حنٮ  ، ل٥ ُيًت احلؾؼي رصى ىًكريي ) /اتلٞؽيؿ (انٍؽه قى نٍؽه ي زى

رٍين  ىًكري)ٚإٍف مبخى ظؾٚخى  ،(اقى  .كاهلل أ٥٤ٔي  ،كلٍف مبخى رصَّظخى ث٫ً  ،(ي
 

 
 

 
  ٓػرتط لْجْب حرف العامل مً ٍرا اليْع أزبع٘ غسّط: (1)

ا ملجذؽأ أك ملة أو٫٤ املجذؽأ. األّل:    أف يسٮف ا٣ٕةم٢ ٚي٫ ػربن
ي ٔ٪٫ اق٥ى ٔني. ّالجاىٕ:    أف يسٮف املؼربى
. ّالجالح:   ة، كال مكذٞجبلن ٕن  أف يسٮف ا٢ٕٛ٣ ٦ذىبلن إىل كٝخ اتللك٥، ال ٦٪ُٞ
أف يسٮف املىؽر م١ؿرنا أك حمىٮرنا، ٧٠ة ٦س٢ النةرح، أك ٦ُٕٮٚنة ٤ٔي٫، حنٮ/  أك ٧ةؽ أمؿن٨/ أظ ّالسابع 

ي ٔ٪٫ ٦ٞرت٩ة ث٭٧ـة االقذٛ٭ةـ حنٮ/ )أأ٩خ قريا؟(. كزة٩ي٭٧ة:)أ٩خ أكبلن كرشمنة(،   أف يسٮف املؼربى
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ػػػػؽا ك  ػؤى ٮ٩ىػػػػ٫ي ٦ي ٔي ػػػة يىٍؽ ٦ًٍ٪ػػػػ٫ي ٦ى  كى
 

ا (222) ٍجذىػػػػػؽى ػػٍاًق ٚىػة٣ٍػػػ٧ي َى ٍك 
ى
ًكػػػػ٫ً  أ ٍٛ  ًيى

ٍؿٚىػػػػػة)  ٔي ٙه  ٣ٍػػػػػػ
ى
َ أ ى ي ذى ٍػػػػػػٮ  كى  َنى

 
ٚىػػة) (222) ػػة ًُصٍ ٞن ٩ٍػػخى ظى

ى
ػػػ اثًٍ  أ  كىالَػػةًف ٠ى

  

ُلَّ ة ٨٦ املىؽًر املعؾكًؼ اعم٫٤ كصٮمن  /أم يكى ؽي جلٛك٫ً  /٦ة ي ؽي ٣٘ريقً  ،املؤًلِّ  .كاملؤًلِّ
ٓي ثٕؽى دم٤حو ال حتذ٢٧ي ٗريقي  /ؽي جلٛك٫ً ٬ٮٚةملؤًلِّ  -8 ٙه )حنٮ  ،الٮاٝ ٍ٣

ى
َّ أ ى ي يلعى ٚن  هلى ٍؿ  /أم (ةٔي

ٚن )ٚػ ،ةأرتاٚن  ًؼي ) /كاتلٞؽيؿي  ،ةمىؽره ٦٪ىٮبه ث٢ٕٛو حمؾكؼو كصٮمن  /(ةأرتا ٍخرتى
ى
أ

رًتىا ٍٔ ث٧ٕىن  ،كْل ٩ٛفي املىؽرً  ،ؽه ل٤ض٤٧ًح ٝج٫٤ي أل٫َّ٩ي مؤًلِّ  ،جلٛك٫ً ا ؽن كيكُلَّ مؤًلٌ   (ٚنةا
ا ٬ٮ املؿادي ثٞٮهل ،ٮاقي أ٩َّ٭ة ال حتذ٢٧ي قً  ؿ ٨٦ ا٣ٞك٧نًي  /أم (ٚةملجذؽا) /ك٬ؾى ٚةألكَّ

ؿً  املؾ٠ٮرن٨ً يف ابليًخ   .األكَّ
ٓي ثٕؽى دم٤حو حتذ٫٤٧ي كحتذ٢٧ي ٗريقي  /ؽي ٣٘ريًق ٬ٮكاملؤًلِّ  -7  ،ٚي٫ً ة ٚذىريي ثؾ٠ؿًق ٩ى   ،الٮاٝ

٩ٍخى اثًٍن )حنٮ 
ى
ةأ  ٞ ةٚ (ظى  ٞ ظ٫ٞي ) /كاتلٞؽيؿ ،ةمىؽره ٦٪ىٮبه ث٢ٕٛو حمؾكؼو كصٮمن  /عى

ى
أ

ة  ٞ  . (ظى
ٟى  ؛قً ألفَّ اجل٤٧حى ٝج٫٤ي دى٤طي هلي ك٣٘ري ؛٣٘ريقا ؽن كقِل مؤًلِّ  ٩ٍخى اثًٍن )ألفَّ ٝٮل

ى
  (أ

ىلع ٦ٕىن أ٩خى ٔ٪ًؽم يف احل٪يٮ ث٧زن٣ًح -ا حيذ٢٧ي أٍف يسٮفى ظٞيٞحن كأٍف يسٮفى دلةزن 
ٞ  )٧٤ٚة ٝةؿى  ،-اثن ٚذأزؿت اجل٤٧حي  ،ةي ظٞيٞحن ٪ٮَّ يف أفَّ املؿادى ابلي ة وةرت اجل٤٧حي ٩ى   (ةظى

 .ؿ ل٧٤ؤزًَّؿ ٚي٫ً لٮصٮًب ٦٘ةيؿًة املؤزِّ  ،٣٘ريقً ا ؽن ٚاكفى مؤًلِّ  ،ةأل٩َّ٭ة وةرٍت ث٫ً ٩ى   ؛ثةملىؽرً 
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٤ٍىػػػ٫ٍ  ْي ػػػؽى  ٍٕ ـى اؾى ذيك ا٣ ٍَنػػػيي٫ً  ػػػؾى  ٠ى
 

ػ٤ى٫ٍ) )222  ٌٍ ٔي ةءى ذىاًت  ة ثي ى ػػ  ًت ثي ن  (1)٠ى
 

ٟى ُيتي ظؾؼي اعم٢ً املىؽًر إذىا ٝىؽى ث٫ ا٣تنبي٫ي ثٕؽى دم٤حو منذ٤٧حو  /أم -5 ٠ؾل
ٮٍتى مًحىةرو ) حنٮ ،ىلع ٚة٢ًٔ املىؽًر يف املٕىنى  ٮٍته وى نٍؽو وى ـى ً ةءى اثلٍَّْكى  ،ل ةءه ثيسى ي ثيسى هلى   . (كى

ٮٍتى )ٚػ  ،ك٬ٮ ٦٪ىٮب ث٢ٕٛ حمؾكؼ كصٮمة ،مىؽره تنبئله  (مًحىةر وى
٤٧ح ىلع " كْل منذ "لًـنؽو وٮته كٝج٫٤ دم٤ح كْل ،محةر تى ٮٍ وى  تي ىٮِّ يي  /كاتلٞؽيؿ

 ،" ٦٪ىٮب ث٢ٕٛ حمؾكؼ كصٮمةكًلؾلٟ "ثسةء اثلٍَّْكى  ."ك٬ٮ "زنؽ ،ا٣ٛة٢ٔ يف املٕىن
  .يجيك ثسةء اثلْك /كاتلٞؽيؿ

 ،محةر تي ٮٍ ٫ وى حنٮ " وٮدي  ،٤ٚٮ ل٥ يس٨ ٝج٢ ٬ؾا املىؽر دم٤ح كصت الؿٚٓ
٤٧ح ىلع ا٣ٛة٢ٔ يف ٣حكخ منذكًلؾا لٮ اكف ٝج٫٤ دم٤ح ك ،ْك"اثلَّ  ق ثسةءي سةؤي كمي 

كل٥ يذٕؿض املى٪ٙ  ."رمحة وٮتي  ك٬ؾا وٮته  ،اثلْك ثسةءي  ٬ؾا ثسةءه حنٮ " ،املٕىن
 .كل١٪٫ ٦ٛ٭ٮـ ٨٦ د٧سي٫٤ ،هلؾا الرشط

 

 

 
 

 

ح ٨٦ اجلاكح. ٧٠ة ٝةؿ دٕةىل (1)  ﴾ڑ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ﴿ ٝٮؿ اجلة٥ّ )ذات ٤ٌٔح( أم امل٧٪ٔٮ

٢ أم دا٬يح ٨٦  ،[262 ]ابلٞؿة/ ٌى ٕي ٓ ث٧ٕىن ادلا٬يح، ٚيٞةؿ/ إ٫٩ ٤ٌٔح ٨٦ ا٣ ٕي٤ٌح يف ٗري ٬ؾا املًٮ كٝؽ دأيت ا٣
 ادلكاْل.
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 ىل مهـــمفعـام

 

ري إًفٍ  ٍىؽى ي ا٣ٍػػػػ٧ى َن كى ػػػٮ ٕي ٍٛ ػػػتي ٦ى  َيٍ٪ىى
 

١ٍؿنا كىًدٍف) (222) ٍؽ مي ػ صي ٤ًيػالن ٠ى ٍٕ ثىػةفى تى
ى
 (1)أ

َذػًعػػػؽٍ   ٢ي فًيػػ٫ً ٦ي ٧ى ٍٕ ػػػة يىػػػ  ك٬ٍػػػػٮى ث٧ًى
 

، كى فٍ  (222) الن ًٔ ذنػػة كىٚىػػػػة ٍِ ًٞػػػػؽٍ  كى ٍطه ٚي   ى
  ٍٓ َى٧ٍذى٪ًػػ ٣ىػػ فى  ٍرقي ثػػةحلىٍؿًؼ، كى  ٚىػػةٍصؿي

 
ٓى الـنػ (122) ػ )ػ٦ى ٍٓ ـي٬ٍػػؽو ذىا ٝى٪ًػ ػ ٣ًػ كًط ٠ى  ؿي

  

ًٔ  /٬ٮ ٮؿي كي ػػػ٧ٕٛػا٣   /حنٮ ،حن املنةرؾي ٣ٕةم٫ً٤ يف الٮًٝخ كا٣ٛة٢ًٔ ٤َّ املىؽري املٛ٭٥ي 
١ٍؿن ) ٍؽ مي ألفَّ املٕىن صٍؽ ألص٢ً  ؛ك٬ٮ ٦ٛ٭٥ه ل٤ذ٤ٕي٢ً  ،مىؽره  /اٚن١ؿن   (اصي
١ؿً  ؽٍ )كمنةرؾه ٣ٕةم٫ً٤ ك٬ٮ  ،الن  كيف  ،ألفَّ ز٨٦ى الن١ًؿ ٬ٮ ز٨٦ي اجلٮدً  ؛يف الٮًٝخ  /(صي
َى  ؛ا٣ٛة٢ًٔ  ١ؿً ألفَّ ٚة٢ٔى اجلٮًد ٬ٮ املؼة   .تي ك٬ٮ ٚة٢ٔي الن 

ٟى  ًدي)كًلؾل
ٍ
مٍخي اثًٍن دىأ ى أٍف  إٍذ يىط   ؛ك٬ٮ ٦ٛ٭٥ه ل٤ذ٤َّٕي٢ً  ،مىؽره  /جنةٚذأدي (جنةضى

ٓى يف صٮاًب  ٍبى )يٞ  .يف الٮًٝخ كا٣ٛة٢ًٔ  /ك٬ٮ منةرؾه لرضمخي  (؟ل٥ى ٤ٕٚخى الرضَّ
كطي اثلبلزحي  كظ٫٧١ي   ،املىؽرنحى  /أٔن ،صٮازي اجلَّىًت إٍف كصؽٍت ٚي٫ً ٬ؾق الرش 

ٓى اعم٫ً٤ يف الٮًٝخ كا٣ٛة٢ًٔ  قي كاحتةدى  ،كلثة٩حى اتل٤َّٕي٢ً  ٦. 
كًط دٕٚإٍف ٚي  قي حبؿًؼ اتل٤ٕي٢ً ٞؽى رشطه ٨٦ ٬ؾقً الرش  ى صؿ  ـي  /ك٬ٮ ،نيَّ أٍك  ،البل

  .أك ابلةءي  ،(يًف )أكٍ  ،(٨ٍ ٦ً )
ٟى  ٧ٚسةؿي  ٍخ ٚي٫ املىؽرنحي ٝٮل ًؽ٦ى ٔي ة  ٨ً٧ٍ ) /٦ى ٟى ل٤ًكَّ   .(ًصبٍذي

ٓى اعم٫ً٤ يف الٮًٝخ عً ذٌ ك٦سةؿي ٦ة ل٥ٍ حى  ٗى ) /ٍؽ ٦ ـً  ا ـى لئًل٠ٍؿى ٟى احلىٍٮ اًصبٍذي   . (ؽن
 

ي٨ ث٧ٕىن املضةزاة  أك اخلٌٮع. (1) ي٨، أم اٝؿض ٗريؾ، ك إ٦ة أٍمؿه ٨٦ ادلِّ  ٦ٕىن ٝٮهل/ )دف( إ٦ة أٍمؿه ٨٦ ادلَّ
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ٓى اعم٫٤ً  ي )يف ا٣ٛة٢ًٔ  ك٦سةؿي ٦ة ل٥ٍ يذعٍؽ ٦ ٧ٍؿوك هلى ـً خى ا نٍؽه إًل٠ٍؿى ةءى زى   .(صى
كًط  ٓى اقذ٧١ةًؿ الرش  ٓي اجلؿ  ثةحلؿًؼ ٦ ـي٬ٍؽو )حنٮ  ،كال ي٧ذ٪ ً ٓى ل ٝىً٪ ا  ؾى  .(٬ى

ـه أ٫َّ٩ ال ينرتطي يف ٩ىج٫ً إال ٠ٮ٩ي  ٥ى ٝٮ ٓى اعم٫ً٤  ،ا٫ي مىؽرن كٔز كال ينرتطي احتةدقي ٦
 .كاهلل أ٥٤ٔي  ،يف املسة٣نًي الكةثٞنيً  (إ٠ًٍؿىاـ)ىتى ٚضٮَّزيكا ٩ ؛يف الٮًٝخ كالى يف ا٣ٛة٢ًٔ 

 
 

 

َؿدي  ػػػػػضى ة ا٣ٍػ٧ي جى٭ى ٍف يىٍىػػػػعى
ى
 كىٝىػػػػػ٢َ أ

 
كا (122) ؽي سٍنى

ى
ٍؿ) كىأ

ى
ٮًب  أ ٍىعي ـى ٕى١ٍف ً    كىا٣

ػػػةءً   ٍيضى ػػػ٨ً ال٭ى ٔى ػػػػؽي اجليػػػػٍ ى  ٕي ٍِ ى
 َ أ

 
اءً  (122) ػػػػػؽى ٍٔ ى

ػػػػػؿي  ا  ٦ى ىٍٮ  دىٮىا٣ىػٍخ  زي ل  كى
٦ًح كي زالزحي أظٮاؿو املٕٛٮؿي     :كي املكذ٢٧١ي ل٤رشكًط املذٞؽ 

 ٬ة ـً كاإلًةٚحً ا أٍف يسٮفى دلؿدن  :أظؽي ًٙ كا٣َّبل   .٨ٔ األ٣
 ـً أٍف يسٮفى حمًل   :كالَةين ًٙ كالبل   . ثةأل٣
 ٚن  :كالَة٣ر   .ةأٍف يسٮفى مٌة

ة ُيٮزي أٍف جتؿَّ  ـً ٣س٨ األكثي ٚي٧ة جتؿَّدى ٔ ،حبؿًؼ اتل٤َّٕي٢ً  كٍل ٭ى ًٙ كالبل ٨ األ٣
ًديجن )حنٮ  ،كاإلًةًٚح اجلىتي 

ٍ
مٍخي اثًٍن دىأ ى قي ٚذٞٮؿ ،(ةضى مٍخي اثًٍن ) /كُيٮزي صؿ  ى ضى

ًديتو 
ٍ
٥ى اجلي  .(تًلىأ قي كٔز كيل أ٫َّ٩ ال ُيٮزي صؿ  ة  ،ك٬ٮ ػبلؼي ٦ة رصحى ث٫ اجلَّعٮنٮفى  ،ـي ك٦ى

ـى ث١ًٕف املضؿدً  وعتى  ٙى كالبل مٍخي اثًٍن )ٚػ ،زي اجلَّىتي كُيٮ ،قي ؿ  ٚةألكثي صى  ،األ٣ ى ضى
ٍمخي اثًٍن اتلَّأًديتى )أكثي ٨٦   (ل٤ذَّأًديًت  ى ٙي ة كممة صةءى ٚي٫ً ٦٪ىٮمن  ،(ضى ة أننؽقي املى٪ِّ  /٦ى

221-  ٨ً ٔى ٕيؽي اجليٍ ى  ٍِ  .ابليػخ...(1)ةءً ػػػػال٭ىٍيضى َى أى
   

 
ـق ٝٮهل/ؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيدي ابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -221 (1) ض  ، ٔك

٣ى  ٦ى ػػٍٮ دىٮىا٣ى ػػػكى ٍٔ ػػػٍخ زي اءً ػػػؿي ا   ؽى
 =)إٔٝؽ( أراد/ ال أ٩س٢ كال أدٮاَن ٨ٔ اٝذعةـ املٕةرؾ، كدٞٮؿ/ ٕٝؽ ٚبلف ٨ٔ احلؿب، إذا دأػؿ ٔ٪٭ة كل٥ اللغ٘:  
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ُُ ،اجلبً  ص٢ً أل  إٔٝؽي الى  /أم ،هلي  ٦ٕٛٮؿه  (باجلي )ػٚ ُُ ّمجل   :قْل

كًجيػٮا -224 ػة إذىا رى  ٚى٤ىٍيخى ًت ثًً٭ػ٥ٍ ٝىٍٮ٦ن
 

٠ٍجىة٩ىػػػة ري ػػػة٩نة كى ةى ٚيٍؿقى رى ػػػـ٪ٮا اإلوى  (1)مى
 

ػػة املٌػػةؼي ٚيضػػٮزي ٚيػػ٫ً األمػػؿاًف ػ اجلَّىػػتي كاجلػػؿ  ػ ىلع الكػػٮاءً   ،كأ٦َّ
ًديجىػػ٫ي ) /ٚذٞػػٮؿ

ٍ
مٍػػخي اثٍػػًن دىأ ى ًديًجػػ٫ً  ،ضى

ٍ
تًلىأ ـً املىػػٝػػٍؽ يي ا ك٬ػػؾى  ، (كى ًٙ ٛ٭ػػ٥ي ٦ػػ٨ الك  ؛٪ِّ

٤ًػ٥ى أفَّ املٌػةؼى ذ٠ؿى أ٫َّ٩ ي٢ٞ  صؿ  املضؿَّ  ملة أل٫َّ٩ ٔي ـً  ًٙ كالبل ًد ك٩ىتي املىةظًت لؤل٣
ػػة ال ػػة صػػةءى ٦٪ىػػٮمن  ،ثػػ٢ يسػػثي ٚيػػ٫ً األمػػؿافً  ،يٞػػ٢ ٚيػػ٫ً كاظػػؽه ٦٪٭٧ى   /ةكم٧َّ

 

ٕٙ ا٤ٞ٣ت كاخلٮؼ ٨٦ ا٣ٕةٝجح. = رصى كتي٧ىؽ.  يجةرش٬ة. )اجليٍب(/ اهليجح كا٣ٛـع ًك )اهليضةء( احلؿب، كْل دٞي
ؽاء( دمٓ ٔؽك. ( دمٓ زمؿة، كْل اجل٧ةٔح . )اأٔل ؿي  )دٮا٣خ(ؾ دذةثٕخ كدسةزؿت كأىت ثٌٕ٭ة د٤ٮ ثٕي كدج٫ٕ. )زيمى

)ال( ٩ةٚيح. )إٔٝؽ( ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق/ أ٩ة. )اجلب( ٦ٕٛٮؿ اإلعساب:  
ةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل إٔٝؽ. )كلٮ( الٮاك اعَٛح، كاملُٕٮؼ ٤ٔي٫ حمؾكؼ، كاتلٞؽيؿ/ ألص٫٤. )٨ٔ اهليضةء( ص

ؽاء، لٮ/ ظؿؼ رشط ٗري صةزـ. )دٮا٣خ( دٮاىل/ ٢ٕٚ ٦ةض،  ؽاء، كلٮ دٮا٣خ زمؿ اأٔل لٮ ل٥ دذٮاؿ زمؿ اأٔل
ؽاء( مٌةؼ إحل٫،  دلؿكر كاتلةء ظؿؼ داؿ ىلع دأ٩ير ا٣ٛة٢ٔ. )زمؿ( ٚة٢ٔ دٮا٣خ، كزمؿ مٌةؼ. ك)اأٔل

 ثةل١رسة ا٣ْة٬ؿة.
جى٫ي ٦ٓ ٠ٮ٫٩ حمًل  ثأؿ. الػاٍد فُٔ:   ٝٮهل )اجلب( ظير كٝٓ ٦ٕٛٮالن ألص٫٤، ك٩ىىى

 ابليخ ٨٦ خمذةر أيب د٧ةـ يف أكاا٢ ديٮاف احل٧ةقح، ك٬ٮ ٨٦ ك٧ح ٣ٞؿنٍ اث٨ أ٩يٙ أظؽ ثن ا٣ٕ٪رب. -224 (1)
رة( اهلضٮـ ىلع ا٣ٕؽك كاإليٞةع ث٫. )ٚؿقة٩ة( دمٓ )م٪ٮا( أراد/ ٚؿٝٮا أ٩ٛك٭٥ ألص٢ اإلاغرة. )اإلاغاللغ٘:  

 ٚةرس، ك٬ٮ را٠ت ا٣ٛؿس. )رًلجة٩ة( دمٓ را٠ت، ك٬ٮ أ٥ٔ ٨٦ ا٣ٛةرس، كٝي٢/ ٬ٮ ػةص ثؿا٠يب اإلث٢.
ة آػؿن٨ الـنعيٙ:   ؽاء  ،يذ٧ىن ثؽؿ ٝٮ٫٦ ٝٮ٦ن ٨٦ وٛذ٭٥ أ٩٭٥ إذا رًلجٮا ل٤عؿب دٛؿٝٮا ألص٢ اهلضٮـ ىلع اأٔل

 ةرس كرا٠ت.كاإليٞةع ث٭٥، ٦ة ثني ٚ
)٤ٚيخ( ظؿؼ د٨٧ ك٩ىت. )يل( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب حلخ ٦ٞؽـ. )ٝٮ٦ة( اق٥ حلخ اإلعساب:  

مؤػؿ. )إذا( ّؿؼ د٨٧ٌ ٦ٕىن الرشط. )رًلجٮا( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح يف حم٢ صؿ ثإًةٚح إذا إحل٭ة. )م٪ٮا( 
ؿاب صٮاب إذا، كهل ٦ٕٛٮؿ  ث٫ حمؾكؼ، كاتلٞؽيؿ/ م٪ٮا أ٩ٛك٭٥ أم/ ٢ٕٚ كٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

 ٚؿٝٮ٬ة ألص٢ اإلاغرة. )اإلاغرة( ٦ٕٛٮؿ إلص٫٤. )ٚؿقة٩ة( ظةؿ ٨٦ الٮاك يف "م٪ٮا". )كرًلجة٩ة( ٦ُٕٮؼ ٤ٔي٫.
 ٝٮهل )اإلاغرة( ظير كٝٓ ٦ٕٛٮالن ألص٫٤ ٦٪ىٮمنة ٦ٓ اٝرتا٫٩ ثأؿ. الػاٍد فُٔ: 
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 ،[٢9 /ابلٞػػػػؿة] (1)﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃ﴿ /ٝػػػػٮهل دٕػػػػةىل
  :قْلُ ّميُ

222-  ٍٗ
ى
ػةرىقي كىأ ػى ػًؿي٥ً اد  ٍٮرىاءى ال١ى ٔى ؿي  ًٛ 

  
ػة ـؿ٦ى ػٍذ٥ً ال٤َبًػي٥ً دى ى ٨ٍ مى ؿًضي يى ٍٔ ي

 (2)كىأ
    

 

 
 

 

ٮف، كالٮاك/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ )ُي٤ٕٮف(/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ثثجٮت اجل اإلعساب: (1)
كا٣ٛة٢ٔ اقتب٪ةٚيح. )أوةثٕ٭٥(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب، كاهلةء/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫، كاملي٥ ٔبل٦ح دمٓ 
اذل٠ٮر. )يف آذا٩٭٥(/صةر كدلؿكر، كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ثػ"ُي٤ٕٮف". )٨٦ الىٮأٜ(/ صةر كدلؿكر، كمج٫ 

(/ ٦ٕٛٮؿ ألص٫٤ ٦٪ىٮب، ك٬ٮ مٌةؼ. )املٮت(/ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر.اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ث رى ؾى  ػ"ُي٤ٕٮف". )ظى
 أف ٝٮهل/ "ظؾر املٮت" كٝٓ ٦ٕٛٮال ألص٫٤ ٦٪ىٮمة ٦ٓ ٠ٮ٫٩ مٌةٚة. ّجُ االضتدالل: 

اد املن٭ٮر. -222 (2)  ابليخ حلةد٥ ا٣ُةيئ، اجلىٮى
 . )كأٔؿض( كأوٛط.)ا٣ٕٮراء( اللك٧ح ا٣ٞجيعح. )ادػةرق( اقتجٞةء ملٮدد٫اللغ٘:  
)كأٗٛؿ( ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق/ أ٩ة. )ٔٮراء( ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ػ"أٗٛؿ"، اإلعساب:  

٧ري ا٣٘ةات  ٮراء مٌةؼ. ك)ال١ؿن٥( مٌةؼ إحل٫. )ادػةرق( ادػةر/ ٦ٕٛٮؿ ألص٫٤، كادػةر مٌةؼ ًك ٔك
صٮمنة دٞؽيؿق/ أ٩ة. )٨ٔ مذ٥( صةر كدلؿكر مٌةؼ إحل٫. )كأٔؿض( ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ ك

 ٦ذ٤ٕٜ ثأٔؿض، كمذ٥ مٌةؼ. ك)ال٤بي٥( مٌةؼ إحل٫. )دسؿ٦ة( ٦ٕٛٮؿ ألص٫٤.
)ادػةرق( ظير كٝٓ ٦ٕٛٮالن ألص٫٤ ٦٪ىٮمنة ٦ٓ أ٫٩ مٌةؼ ل٧ٌ٤ري كلٮ صؿق ثةلبلـ ٚٞةؿ  /ٝٮهل الػاٍد فُٔ: 

، كيف ٝٮهل )دسؿ٦ة( مة٬ؽ آ ة ٦ٞجٮالن ٘ن ػؿ هلؾا ابلةب، ٚإف ٝٮهل "دسؿ٦ة" ٦ٕٛٮؿ ألص٫٤، "الدػةرق" لاكف قةا
ك٬ٮ ٦٪١ؿ ٗري ٦ٕؿؼ ال ثإًةٚح كال ثأؿ، كٝؽ صةء ث٫ ٦٪ىٮمنة القتيٛةا٫ الرشكط، كال خيذ٤ٙ أظؽ ٨٦ 

 اجلعةة يف وعح ذلٟ.
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 ى ظَرًْفامسم  ـىل فٌه وهى امـمفعـام

 

٪ىة ػػػ٧  ًي فه  َى ػػػ ٍك ٦ى
ى
ٍٝػػػخه أ ػػػٍؿؼي كى َْ  ا٣

 
٪ػة) (121) ٍز٦ي

ى
ػٍر أ ٪ىة ا١٦ٍي ػػ ٬ي ؿىادو ٠ى  َ   ً ) ثًة

  

ٙي ا٣ْؿؼى ثأ٩َّ  ٨ى ٦ٕىن  /٫ٔؿَّؼ املى٪ حنٮ  ،ثةَؿادو  (يًف )ز٦ةفه  أك ماكفه ٧ًِّ
٪ن ) ٍز٦ي

ى
٪ىة أ ٍر ٬ي ٨ى  ،ّؿؼي ز٦ةفو  /(ةأز٦٪ن )ك ،ّؿؼي ماكفو  /(٬٪ة)ٚػ  (ةا١٦ٍي كَلٌّ ٦٪٭٧ة د٧ٌَّ

ًٓ  /ألفَّ املٕىن ؛(يًف )٦ٕىن  ا املًٮ  .يف أز٨٦و ك ام١ٍر يف ٬ؾى
َى ً    :كاظءزى ثٞٮك ٍٕ ٨ى ٦ى  ٧  :)ًي

  ة ل٥ٍ يى ٌى م٧َّ ٢ى اق٥ي  ،(يًف )٨٦ أق٧ةًء الـ٦ةًف أك املاكًف ٦ٕىن  ٨٧ٍ ذ ًٕ ٧٠ة إذىا صي
 
ن
٦ةًف أك املاكًف ٦جذؽأ َـّ جىةرىؾه ) /حنٮ ،اأك ػربن  ،ال ـه ٦ي ًٕح يىٍٮ ـي اجلي٧ي ـه  ،يىٮ ٚىحى يىٍٮ ؿى ٔى ـي  نىٍٮ كى

جىةرىؾه  نٍؽو  ،٦ي ـى ً اري ل   .كاحلة٣حي ٬ؾقً ة ٚإ٫َّ٩ي ال يكُلَّ ّؿٚن  ؛(كادلَّ

 ٓى ٦ ة كٝ ٟى ٦ى حً ) /حنٮ ،ا٪٭٧ة دلؿكرن كًلؾل ٕى ـً اجلي٧ي ارً )ك ،(رًسٍتي يًف يىٍٮ ٤ىٍكخي يًف ادلَّ  (صى
ا كحنٮق ػبلٚن  ٚن ة ىلع أفَّ يف ٬ؾى   .يف االوُبلًح ة يف تك٧يذ٫ً ّؿ

  ة ٩ي ٟى ٦ى ارى ) /حنٮ ،ث٫ً  تى ٦٪٭٧ة ٦ٕٛٮالن ًى كًلؾل ٢ً  ،ثىجىيٍخي ادلَّ ـى اجلى٧ى ً٭ٍؽتي يىٍٮ  .(كمى
ؿىادو   :كاظءزى ثٞٮكً   َ ٤ٍخي ابلىيٍخى ) /حنٮ ٨٦ )ثة ارى  ،دىػى ٪ٍخي ادلَّ ١ى جٍخي  ،كىقى كذى٬ى

ـى  ة ةـ)ٚإفَّ لكَّ كاظؽو ٨٦  (النَّ ار كالنَّ ٪٫ي ك٣س٨ٍ د٧ٌٌ  (يف)٦ذ٨٧ٌه ٦ٕىن  (ابلىيٍخ كادلَّ
اؿٌُ ٣حفى ٦ي  (يًف )٦ٕىن  ٍؾؼي  ؛دن حى ال ُيٮزي ظى ة (يًف )ألفَّ أق٧ةءى املاكًف املٍؼذىىَّ  ،٦ٕ٭ى

ةـابلىيٍخ كادلَّ )٤ٚحفى  سي٢ً ٦٪ىٮمحن ىلع ا٣ْؿٚيحً  (ار كالنَّ  كل٧َّ٩ة ْل ٦٪ىٮمحه  ،يف ا٣ػ٧ي
٨ى ٦ٕىنى  /ألفَّ ا٣ْؿؼى ٬ٮ ؛ىلع ا٣تنبي٫ً ثةملٕٛٮًؿ ث٫ً  ة د٧ٌَّ ك٬ؾًق  ،ثةَؿادو  (يًف )٦ى
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٪حه   .الى ثةَؿادو  (يًف )٦ٕىنى  ٦ذ٧ٌِّ
 ًٙ ـً املى٪  ا دٞؿيؿي الك ٤ٍٕخ ٬ؾقً اثلَّ  ؛كٚي٫ً ٩ْؿه  ،٬ؾى ة أل٫َّ٩ إذىا صي بلزحي كحنٮ٬ى

٪حن ٦ٕىن   ألفَّ املٕٛٮؿى ث٫ً ٗريي  ؛(يًف )٦٪ىٮمحن ىلع ا٣تنبي٫ً ثةملٕٛٮًؿ ث٫ً ل٥ٍ دس٨ٍ ٦ذ٧ٌِّ
٨و ٦ٕىنى  ج٫ِّى ث٫ً  ،(يًف )٦ذ٧ٌِّ ة مي ٟى ٦ى ادو ) /ٚبلى حيذةجي إىل ٝٮهلً  ؛١ٚؾل ؿى َِّ ة (ثًة  ،حلؼؿص٭ى

ٍٕىنى يًف )ٚإ٩َّ٭ة ػؿصٍخ ثٞٮهًل  ٨ى ٦ى ِّ٧ ًي ة   .ةىل أ٥٤ٔي كاهلل دٕ ،(٦ى
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ػػػؿا ٭ى ٍْ  ٚىة٩ًٍىػػػٍج٫ي ثًػػػةلٮىاًٝٓ فًيػػػ٫ً ٦ي
 

ػػػػػػَؽرا (124) ٞى ػػ ََ ٚىػػة٩ٍػػػػػػػٮًقً ٦ي
ً فى كى   َكى

  

٨ى ٦ٕىنى  ة د٧ٌَّ ٦ةًف كاملاكًف اجلَّىتي  (يف)ظس٥ي ٦ى َـّ كاجلَّةوتي هلي  ،٨٦ أق٧ةًء ال
ٓى ٚي٫ً    /ك٬ٮ ،٦ة كٝ

  نٍؽن ) /حنٮ ،املىؽري ٟى زى
مً ٍ ًضجٍخي ٨ٍ٦ً ضى ًٔ  أى ًح  ٕى ـى اجلي٧ ٦ًريً يىٍٮ

ى
  .(٪ٍؽى األ

  نٍؽن ) /حنٮ ،أك ا٢ٕٛ٣ي مٍخي زى ى ٦ًريً  اضى
ى
ـى األ ة ٦ى

ى
ًح أ ٕى ـى اجلي٧   .(يىٍٮ

  ٙي نؽن ) /حنٮ ،أك الٮو ةرًبه زى ًى ٩ىة 
ى
ًٔ  اأ ـى  ؾى احلىٍٮ  .(٪ٍؽى

 ٍٍ ٓي ٚي٫ً ٚٞ ًٙ أ٫َّ٩ ال ي٪ىج٫ي إالَّ الٮاٝ ـً املى٪ِّ ك٣حفى  ،ك٬ٮ املىؽري  ،كّة٬ؿي الك
ٟى  ريقي  ،٠ؾل ًٙ  /ث٢ٍ ي٪ىج٫ي ٬ٮ ٗك   .(1)اك٢ًٕٛ٣ كالٮو

ة ة ٦س٢َّى  ٦ؾ٠ٮره  /كاجلةوتي هلي إ٦َّ   / ؾكؼه أك  .٧٠ى
ىتى ًصبٍخى ) /حنٮ أٍف يٞةؿى  ،اصٮازن  ًح ) /ٚذٞٮؿ  (؟٦ى ٕى ـى اجلي٧ ٥ٍ رًسٍتى )ك ،(يىٍٮ  (؟زى

نٍيً ) /ٚذٞٮؿ ؼى حً ) /كاتلٞؽيؿ ،(ٚىؿٍقى ٕى ـى اجلي٧ ؼى  ،ًصبٍخي يىٍٮ رًسٍتي ٚىؿٍقى  . (نٍيً كى
ٓى ا٣ْؿؼي  ،ةأٍك كصٮمن  ة إذىا كٝ   /٧٠ى

  ؾى ) /حنٮ ،وٛحن ٪ٍؽى ًٔ ٢و  رٍتي ثًؿىصي ؿى   . (مى

  ؾى ) /حنٮ ،أٍك و٤حن ٪ٍؽى ًٔ م  ً ةءى اذلَّ  . (صى
 

/ )ص٤كخي أ٦ةمٟ( ٚةجل٤ٮس  (1) ٬ٮ اذلم  -ك٬ٮ احلؽث  -ا٥٤ٔ أف اذلم يٞٓ يف ا٣ْؿؼ ٬ٮ احلؽث، ٚإذا ٤ٝخي
 ةمٟ، كًلؾلٟ إذا ٤ٝخي )أ٩ة صةلف أ٦ةمٟ(، كًلؾلٟ إذا ٤ٝخ )اكف ص٤ٮيس أ٦ةمٟ(. كٝٓ أ٦

كا٥٤ٔ أيٌة أف املىؽر يؽؿ ىلع احلؽث ثؽال٣ح املُةثٞح؛ ألف لك ٦ٕ٪ةق ٬ٮ احلؽث، كا٢ٕٛ٣ كالىٛح يؽالف  
٥ ث٭ة أك ىلع احلؽث ثؽال٣ح اتل٨٧ٌ؛ ألف ا٢ٕٛ٣ ٦ٕ٪ةق احلؽث كالـ٦ةف، كالىٛح ٦ٕ٪ة٬ة اذلات كاحلؽث ا٣ٞةا

الٮاٝٓ ٦٪٭ة أك ٤ٔي٭ة أك اثلةثخ هلة. كاجلة٥ّ ل٥ يرصح ثأ٫٩ أراد أف اذلم ي٪ىت ا٣ْؿؼ ٬ٮ ال٤ِٛ ادلاؿ ىلع 
احلؽث ثةملُةثٞح، ث٢ الك٫٦ يىط أف حي٢٧ ىلع ٦ة يؽؿ ثةملُةثٞح أك ثةتل٨٧ٌ، ٚي١ٮف مةمبلن ل٧٤ىؽر كا٢ٕٛ٣ 

.  كالٮوٙ، كىلع ٬ؾا ال يؿد أرتاض النةرح أوبلن
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  ؾى ) /حنٮ ،أٍك ظةالن ٪ٍؽى ًٔ نٍؽو  ـى رٍتي ثً ؿى  . (مى

  ؾى )حنٮ  ،يف احلةًؿ أٍك يف األو٢ً ا أٍك ػربن ٪ٍؽى ًٔ نٍؽه  ٪ى٪ٍخي  ،زى ّى ا كى نٍؽن ٪ٍ زى ؾى ًٔ   .(ؽى
ؿكًؼ حمؾكؼه كصٮمن   ْ ةة ٚة٣ٕةم٢ي يف ٬ؾقً ا٣ ًٓ كِّ٭ى كاتلٞؽيؿي يف  ،يف ٬ؾقً املٮاً

٤ًح  ؿَّ )ٗرًي الىِّ ٞى ؿه )أك  (اٍقذى ًٞ ٍكذى ٤ًح  ،(مي ؿَّ )كيف الىِّ ٞى ٤ح ال دسٮفي إال  ؛(اٍقذى ألفَّ الىِّ
ٓى ٚة٫ً٤ٔ ٣حفى جب٤٧حو  ،كا٢ٕٛ٣ي ٦ٓ ٚة٫ً٤ٔ دم٤حه  ،دم٤حن   .كاهلل أ٥٤ٔي  ،كاق٥ي ا٣ٛة٢ًٔ ٦
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ػػػػػػػة ٦ى ٍٝػػػخو ٝىػةثًػػػػ٢ه ذىاؾى كى ـ كى  كى ي
 

ٍج٭ى٧ػػػػػػػة (122) في إًَ ٦ي َى ػػػػ جىػػ٤يػػػػ٫ي ال٧ى ٍٞ  َى
ػػػة  ٦ى ةًديًؿ كى ٞى ػػػػةًت كىا٣ػػػػ٧ى ً٭ى

ٍ
ٍػػػٮ اجل  َنى

 
ِى  (122) ِى ٦ًػػ٨ٍ رى ػٍؿ ٧ى ػ٢ً ٠ى ٍٕ ًٛ ٖى ٦ًػ٨ى ا٣ٍ  ًوػي

  

ؿٚ َّْ ٦ةًف يٞج٢ي اجلَّىتى ىلع ا٣ َـّ ػحن )حنٮ  ،اكفى  ة٦ج٭٧ن  /يحً يٕن أفَّ اق٥ى ال ْى ٍ رًسٍتي حلى
حن  ٔى ة ة ،ةاذى  أٍك  ،(كىقى   /إ٦َّ

  حً )حنٮ  ،ثإًةٚحو ٕى ـى اجلي٧   .(رًسٍتي يىٍٮ
  ٙو حنٮ ٮً ة رًسٍتي يىٍٮ٦ن )أك ثٮو  . (بلن نٍ َى
  نٍيً )حنٮ  ،أٍك ثٕؽدو  .(رًسٍتي يىٍٮ٦ى

  :كأ٦َة اق٥ي املًَف ٚال يٞج٢ي ايَىتى ٦٪٫ي إَ ٩ٮ فً 

 ٧٬ة   .(1)املج٭٥ :أظؽي
 ة ًو  :كالَةين ٖى ٨٦ املىؽرً ٦ى ًم ق٪ؾ٠ؿقي  (2)ي   .برش٫ًَ اذلَّ

ًخ  كاملج٭٥ي اكجل٭ةًت  ٍخى ) /حنٮ ،(3)الكِّ ؽى كىحتى ٙى  ٚىٮى ٍ٤ ةـ كىػى ٦ى
ى
ةؿى كىأ  (كنى٧ًنيى كىًم٧ى

مىًؿنؽ)حنٮ  ،كحنٮ ٬ؾا اكملٞةديؿً  غ كى ٚىؿٍقى ٦ًي٢ كى ة كى ٤ٍٮى ٤ىٍكخي ٚىٍٮؽى ادلَّ ) /دٞٮؿ (4)(ٗى  ،ارً صى
ةن  ٤ٍٮى ٗى رًسٍتي  ؿٚيحً   (كى َّْ ة ىلع ا٣   .ٚذ٪ىج٭٧ى

 

 املؿاد ثةملج٭٥ ٬٪ة ٦ة ٣حف هل وٮرة حمىٮرة. (1)
م٢٧ ٝٮؿ اجلة٥ّ )ويٖ ٨٦ ا٢ٕٛ٣( ّؿؼ الـ٦ةف اذلم ويٖ ٨٦ ٦ةدة اعم٫٤ حنٮ )ص٤كخ دل٤ف زنؽ( أم  (2)

 ز٦ةف ص٤ٮق٫ ٚإ٫٩ يجذىت ىلع ا٣ْؿٚيح.
 كني٤عٜ ث٭ة )٩ةظيح ػ صة٩ت ػ ماكف( ك٦ة أمج٭٭ة يف النيةع. (3)
ة/ (4) ٤ٍٮى ٘ى  ( ذراع.422ـ = )٢54,52 ا٣

 ( ذراع.4222ـ = )٢545املي٢/        
 ( ذراع.  ٢2222ـ = )8844ا٣ٛؿقغ/        
 ( ذراع.45222ـ = )22٢78ا٣ربنؽ/        
ـظيٌل )         (.48٢(، ك٦ٕض٥ ٣٘ح ا٣ٛٞ٭ةء )٢/٢42ا٩ْؿ/ ا٫ٞٛ٣ اإلقبلَل ل٤
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ة ٦ة ًو  ٖى ٨٦ املىؽرً كأ٦َّ نٍؽو ) /حنٮ ،ي ٤ًٍفى زى قي  ،دلى ؽى ٕى ٍٞ ٦ى  /ػة ٚرشطي ٩ىج٫ً ػ ٝيةقن   (كى
نٍؽو )حنٮ  ،أٍف يسٮفى اعم٫٤ي ٨٦ ٫ْٛ٣ً  ؽى زى ٕى ٍٞ ٍؽتي ٦ى ٕى ٧ٍؿوك ،رى ٤ًٍفى خى ٤ىٍكخي دلى   .(كىصى

قي ثًف  ٫ي ٨٦ ٗريً ٤ٍٚٮ اكفى اعم٤ي  ى صؿ  نٍؽو ) /حنٮ ،٫ًْٛ٣ دٕنيَّ ٍؿٍلى زى ٤ىٍكخي يًف مى ٚبل  ،(صى
نٍؽو ) /دٞٮؿ ٍؿٍلى زى ٤ىٍكخي مى  .اإالَّ مؾكذن  (صى

ٟى ٝٮهل٥ ة كردى ٨٦ ذل ةث٤ًىحً ) /كم٧َّ ٞى ؽى ا٣ ٕى ٍٞ ٮى ٦ًنِّ ٦ى ًٍت  ،٬ي ؿى اللكى ـٍصى مى ٪ىةطى  ،كى ٦ى كى
نَّة ى ـصؿى  ،اكا٨ه ٦ٕٞؽى ا٣ٞةث٤حً  /أم (1)(ا٣ث  ٬ٮى ٦نِّ )كا٣ٞيةس  .ك٦٪ةطى ا٣ثنة ،اللكًت  كم

ـصًؿ اللكًت  ،يف ٦ًٕٞؽ ا٣ٞةث٤حً  نٌ  كيًف ٦٪ةًط  ،كيًف م كال  ،اك٣س٨ٍ ٩ىتى مؾكذن   (ةا٣ث 
ةيًئ ة ػبلٚن  ،يٞةسي ٤ٔي٫ً  كى ا أمةرى ثٞٮهلً  ،ل١٤ى  /كلىًل ٬ؾى

 
 

 

 
ٕٝٮد ا٣ٞةث٤ح ٔ٪ؽ كالدة املؿأة ٞٮؿ ا٣ٕؿب/ )ٚبلف ٦ن ٦ٕٞؽ ا٣ٞةث٤ح( يؿنؽكف أ٫٩ ٝؿنت ٠ٞؿب ماكف د (1)

 املؿأة.  ٨٦
ؿ إحل٫ اللكت، كنؿاد ث٭ؾا اذلـ.   ـٍصي ـصؿ اللكت( يؿنؽكف أ٫٩ ثٕيؽ ٠جٕؽ املاكف اذلم دى  كنٞٮلٮف/ )ٚبلف ٦ن م
كنٞٮلٮف/ )ٚبلف ٦ن ٦٪ةط ا٣ثنة( يؿنؽكف أ٫٩ يف ماكف ثٕيؽ ٠جٕؽ ا٣ثنة ٨٧ٔ يؿكـ أف يذى٢ ث٭ة، ك٬ؾا  

 را٫٠ يف الرشؼ كالؿٕٚح، يٕن أ٫٩ ٚؿنؽ يف رش٫ٚ كرٕٚح ٝؽرق.٠٪ةيح ٨ٔ ٔؽـ إد
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 ٍٓ ػػػ ٞى َى ٍف 
ى
ػػػة أ ًٞ ًكن ػػػٍٮًف ذىا ٦ى ٍطي ٠ى  كى ى

 
ػػة ً   (122) ٍؿٚنػػة ل٧ًى ٍٓ  ّى ػػ ػػ٫ي اٍصذى٧ى ٍٕ ٍوػػ٫ًً٤ ٦ى

ى
 أ

ٜى ٨٦ املىؽًر ٦ٞحكن  /أم  ة امذ ٓى ّؿٚن  /ةكرشطي ٠ٮًف ٩ىًت ٦ى ٓى ة أٍف يٞ ملة اصذ٧
ًٕح ضة٦ى ٧٠ي  ،أٍف يجذىتى ث٧ة ُية٫ٕ٦ي يف االمذٞةًؽ ٨٦ أو٢و كاظؽو  /أم ،٫ٕ٦ي يف أو٫٤ً 

٤ىٍكخي ) ٤ًٍف)ثػ (صى ة كاظؽه  ،يف االمذٞةًؽ ٨٦ اجل٤ٮًس  (دلى  .(جل٤ٮسي ا)ك٬ٮى  ،ٚأو٤٭٧ى
ة ًو  ًٙ أفَّ املٞةديؿى ك٦ى ـً املى٪ِّ ٖى ٨٦ املىؽًر ٦ج٭٧ةفً كّة٬ؿي الك   .ي

ة املٞةديؿي ٧ٚؾ٬تي اجل٧٭ٮًر أ٩َّ٭ة ٨٦ ا٣ْؿكًؼ املج٭٧حً  كلٍف اك٩خى ٭ة أل٩َّ  ؛أ٦َّ
ٛحً  ٤يٮمنًي إىل أ٩َّ٭ة ٣حكٍخ  .٤ٕ٦ٮ٦حى املٞؽاًر ٚٔل دل٭ٮ٣حي الىِّ  كذ٬تى االقذةذي أثٮ يلع الن 

  .أل٩َّ٭ة ٤ٕ٦ٮ٦حي املٞؽارً  ؛ؿكًؼ املج٭٧حً ا٨٦ْ٣ 
ة ًو  ٖى ٨٦ املىؽرً ٚي١ٮفي كأ٦َة ٦ى   :ي

  ٤ًٍكن )حنٮ  ،ة٦ج٭٧ن ٤ىٍكخي دلى   . (ةصى
  نٍؽو )حنٮ  ،ةكخمذىن ٤ًٍفى زى ٤ىٍكخي دلى  .(صى

ٌن  ٍؿٍلى )أفَّ ة كّة٬ؿي الك٫ً٦ أي ٌّٜ  (مى ا ىلع ٦ؾ٬ًت  ،٨٦ رىٍلى  منذ ك٣حفى ٬ؾى
ٌّٜ ٫ ٚإفَّ ٦ؾ٬ج٭٥ٍ أ٩َّ  ،ابلرصننيى   .ال ٨٦ ا٢ٕٛ٣ً  ،٨٦ املىؽرً  منذ

رى أفَّ املاكفى املؼذهَّ ػ ٚن  ػ ال ٦ىة كي أُٝةره حتٮي٫ً  /ك٬ٮ كلذىا دٞؿَّ ٚة٥ٍ٤ٔ  ،ةيجذىتي ّؿ
ٓى ٩ىتي لكِّ  ٧ً ٓى  أ٫َّ٩ قي ٨ى )ماكفو خمذهل ٦ سى ٢ى كىقى ةـ)ك٩ىتي  (دىػى ٓى  (النى حنٮ  ،(ذى٬ىتى )٦

٤ٍخي ابلىيٍخى ) ا ،دىػى ٪ٍخي ادلَّ ١ى ـى  ،رى كىقى ة جٍخي النَّ ٟى  .(كىذى٬ى ٙى اجلَّةسي يف ذل   /كاػذ٤
 ؿٚيًح مؾكذن  :ٚٞي٢ َّْ   .اْل ٦٪ىٮمحه ىلع ا٣
  ارً )كاألو٢ي  ،٦٪ىٮمحه ىلعى إقٞةًط ظؿًؼ اجلؿِّ  :كٝي٢ى ٤ٍخي يًف ادلَّ ٚعؾؼى   (دىػى

اري  ،ظؿؼي اجلؿِّ  نٍ )حنٮ  ،ٚة٩ذىتى ادلَّ رٍتي زى ؿى امى   . (ؽن
 ي٫ً ثةملٕٛٮًؿ ث٫ً ٦٪ىٮمحه ىلع ا٣تٍَّنب :كٝي٢. 
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ػػٍؿًؼ  ّى ػػٍاى  َى ػٍؿٚنػػػػة كى ّى ػػة ييػػؿىل  ٦ى  كى
 

ػػػػػػٍؿًؼ  (122) ٕي ػػػػـؿؼو ً  ا٣ اؾى ذيك دىىى  ٚىػػػؾى
ػػػ  ػػػٍاي ًذم اتلَىى َى ـٍ ػكى ـً ىػػػ  ـؿًؼ اَكًم ل

 
ًػػػ٥ٍ  (122) ُى ػػػػػػة ٦ًػػػ٨ى ال ٭ى ٍك ًمٍج٭ى

ى
ٍؿفًَيػػػحن أ  ّى

  

٦ةًف كاق٥ي املاكًف إًىل َـّ رًي ٦ذرصؼو  ،٦ذرصؼو  /ي٪ٞك٥ي اق٥ي ال   .ٗك
٦ةًف أك املَفً  ـَ ٢٧ٍٕى ّؿٚن  :ٚةملذرصؼي ٨٦ ّؿًؼ ال ة اقذي ريى ّؿؼو ة ٦ى ـو )٠ػ ،ٗك يىٍٮ

ف اكى ٦ى ة ؛(كى ٢ي ّؿٚن  /ٚإفَّ لكَّ كاظؽو ٦٪٭٧ى ٧ٍٕى يٍكذى اكى ة رًسٍتي يىٍٮ٦ن )حنٮ  ،ةي ٤ىٍكخي ٦ى  ،(٩نةكىصى
ي  جىةرىؾه )حنٮ  ،كذ٢٧ٕي ٦جذؽأكي ـه ٦ي ًح يىٍٮ ٕى ـي اجلي٧ ٦ى  ،يىٍٮ ٨ه كى كى ٟى ظى ٩ي ةءى )حنٮ  ،كٚةٔبلن  (اكى صى

حً  ٕى ـي اجلي٧ ٟى  ،يىٍٮ ٩ي اكى ٓى ٦ى ٛى اٍرتى  .(كى
اي املذرصًؼ  ة ال يكذ٢٧ٕي إال ّؿٚن  /٬ٮ ٗك ؿ)أٍك مج٭٫ي حنٮ ة ٦ى عى ـو  (قى إذىا أردد٫َّ ٨٦ يٮ

ـو ثٕي٪٫ً ٚ٭ٮ ٦ذرصٌ ٚإٍف ل٥ٍ دي  ،ثٕي٪٫ً   (1)﴾ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ﴿ /٠ٞٮهًل دٕةىل ،ؼه ؿدقي ٨٦ يٮ

[64 /٧ٞؿا٣]
ارً )حنٮ  (ٚٮؽ)ك ،  ىٍكخى ٚىٍٮؽى ادلَّ ؿى كٚىٍٮؽى )ْٚك  كاظؽو ٨٦  .(ل عى ال يسٮفي  (قى

ٍؿٚن  إالَّ    .(2)ةّى

 

)إال(/ ظؿؼ اقتس٪ةء. )آؿ(/ مكتسىن ٦٪ىٮب ك٬ٮ مٌةؼ. )لٮط(/ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر. )جني٪ة٥٬(/ اإلعساب:  (1)
٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ىلع الك١ٮف الدىةهل ثػ"٩ة" ادلا٣ح ىلع اجل٧ةٔح ا٣ٛة٤ٔني، ك"٩ة"/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، 

ء/ ٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫، كاملي٥/ ٔبل٦ح دمٓ اذل٠ٮر، كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة٢ٔ يف حم٢ ٩ىت كاهلة
 دلؿكر، كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ثػ"جني٪ة٥٬".كظةؿ. )بكعؿ(/ صةر 

٩ىٍخ. ّجُ االضتدالل:  ؿٍَّت حبؿؼ اجلؿ، ك٩يٮِّ ٚخ، ٚضي  أف ٣ْٛح "قعؿ" ملة ل٥ ييؿىد ث٭ة قعؿ ثٕي٪٫ دىرصَّ
سَّ   (2) ٢ى النةرح ل٤ْؿؼ اذلم ال يٛةرؽ اجلىت ىلع ا٣ْؿٚيح ث٧سة٣ني/ أظؽ٧٬ة "قعؿ" إذا أردت ث٫ قعؿ يٮـ ٦ى

٦ٕني، ك٬ؾا وعيط. كزة٩ي٭٧ة "ٚٮؽ" كاتل٧سي٢ ث٫ هلؾا اجلٮع ٨٦ ا٣ْؿؼ ٗري وعيط، ث٢ الىٮاب أ٫٩ ٨٦ 
ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ﴿ةىل اجلٮع اثلةين اذلم لــ ا٣ْؿٚيح أك مج٭٫ ثؽحل٢ دليب٫ دلؿكرنا ثػ"٨٦" يف ٝٮهل دٕ

 كيف آيةت أػؿ. ،[28]اجلع٢/  ﴾ىئ
)ٍٝ( ك)ٔٮض( ّؿٚني ل٤ـ٦ةف، أكهل٧ة ل٧٤ةيض كزة٩ي٭٧ة  ّمً الظسّف اليت ال تفازم اليصب علٙ الظسفٔ٘ 

 )ثؽؿ( إذا اقذ٤٧ٕذ٫ ث٧ٕىن ماكف، ل٧٤كذٞج٢، ك٧٬ة ػةوةف ثةلٮٝٮع ثٕؽ اجلف أك مج٭٫. ك٦٪٭ة أيٌة/
 = جح ٠ٞٮلٟ/ )أ٩ة أزكرؾ وجةح مكةء،ا(. ك٦٪٭ة أيٌة/ ا٣ْؿكؼ املؿًلدٞٮؿ/ )ػؾ ٬ؾا ثؽؿ ٬ؾ ٧٠ة
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ة  ؿٚيحى أٍك مج٭٭ى َّْ ـً ا٣ م لـ ً ٪ٍؽى )كاذلَّ فٍ  ًٔ ي دلى ؿٚيًح أ٫َّ٩ ال خيؿجي  ،(كى َّْ كاملؿادي بنج٫ً ا٣
ؿٚيًح إالَّ ثةقذ٧ٕةهًل دلؿكرن  َّْ ٍنؽو ) حنٮ ،(٨٦ًٍ )ثػا ٨ٔ ا٣ ٪ًٍؽ زى ًٔ ؿىٍصخي ٨ٍ٦ً  كالى جتىؿ   (ػى

٪ٍؽى ) ٪ًٍؽقً )ٚبلى يٞةؿي  (٨٦)إالَّ ثػ (ًٔ ًٔ ؿىٍصخي إًىلى  حً  ،(ػى ٪ًٍؽقً ) /كٝٮؿي ا٣ٕة٦َّ ًٔ ؿىٍصخي إًىلى   (ػى
 .(1)ػُأ

 
 

 

 

ك٦زنتلٟ ٔ٪ؽ٩ة ثني ثني(. ك٦٪٭ة أيٌة/ )ثح٪ة( ك)ثح٪٧ة(. ك٦٪٭ة/ )٦ؾ، ك٦٪ؾ( إذا رٕٚخ ٦ة ثٕؽ٧٬ة كص٤ٕذ٭٧ة   =
ٮض.  ػربن٨ ٔ٪٫، ٚ٭٧ة ٦ججيةف ىلع ال٥ٌ أك الك١ٮف يف حم٢ ٩ىت ٠ٍٞ ٔك

/ )ظىت ٦ىت( ٚأدػ٤ٮا ظىت ىلع ّؿؼ الـ٦ةف كٝةلٮا/ )إىل أي٨( ك)إىل ٦ىت( ٝؽ ٝةؿ ا٣ٕؿب املٮزٮؽ ثٕؿمحذ٭٥ (1)
ٚأدػ٤ٮا "إىل" اجلةرة ىلع ّؿؼ الـ٦ةف كاملاكف، ك٬ؾا مةذ ٨٦ ص٭ح ا٣ٞيةس، ك٦ٕىن ٬ؾا أ٫٩ يىط جلة إدػةؿ 

" ٨٦ ثني "ظىت" اجلةرة ىلع ٣ِٛ "٦ىت" ٨٦ ثني أق٧ةء الـ٦ةف، كلدػةؿ "إىل" اجلةرة ىلع ٣ِٛ "٦ىت" ك٣ِٛ "أي٨
 دميٓ ا٣ْؿكؼ، ادجةاع هل٥، كال ُيٮز ا٣ٞيةس ىلع يشء ٨٦ ذلٟ.
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ػ٨ٍ  َى٪يػٮبي يى ري  كىٝىػٍؽ  ٍىػػػػؽى ـى فو 
َى ػ  ٦ى

 
ي  (122) ػػػةًف يىٍ ػػػ ي ٦ى ـَ ػػػٍؿًؼ ال ّى  كىذىاؾى ً  

  

ٟى  ،املىؽري ٨ٔ ّؿًؼ املاكًف ٤ٝيبلن ي٪ٮبي  نٍؽو )٠ٞٮل ٤ىٍكخي ٝيٍؿبى زى ماكفى  /أم  (صى
 ،ٚأٔؿبى ثإٔؿاث٫ً  ،كأٝي٥ى املٌةؼي إحل٫ً ٦ٞة٫٦ي  (ماكفى )ٚعؾؼى املٌةؼي ك٬ٮى  ،ٝؿًب زنؽو 

ؿٚيحً  َّْ ٟى  ،ك٬ٮ اجلَّىتي ىلع ا٣ ٤يٮسى )ٚبلى دٞٮؿ  ،كال ي٪ٞةسي ذل ٟى صي نٍؽو  آًتي دؿنؽي   (زى
 .٫ً ماكفى ص٤ٮق

٦ةفً  َـّ ـى ّؿًؼ ال ٧ًٍف )حنٮ  ،كنسثي إٝة٦حي املىؽًر ٦ٞة ٤يٮعى النَّ َي ٟى  ـى  ،آًتي ك كٝيؽي
نٍؽو  ،احلىةجِّ  كجى زى ؿي ٤يٮًع ) /كاألو٢ي   (كػي َي ٍٝخى  ٧ًٍف  كى ـً احلىةجِّ  ،النَّ ك ٝيؽي ٍٝخى  ٍٝخى  ،كىكى كىكى

نٍؽو  كًج زى ؿي ةؼي  ،(ػي ٌي ًؾؼى امل ٍٔؿًبى املٌةؼي إحل٫ً ثإٔؿاث٫ً  ،ٚىعي ي
ك٬ٮ ٦ٞحفه يف لكِّ  ،كأ

 .مىؽرو 
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 ىل معهـمفعـام

 
 

ػػ٫ٍ  ٕى َن ٦ى ػػٮ ٕي ٍٛ ػػتي دىػػةًت الػػٮىاكً ٦ى  َيٍ٪ىى
 

ٍػػٮً  (122) ٫ٍ) ً  َنى ٔى ٜى ٦يػٍكػػًؿ ًؿيػ َُ   ًقاًم كىا٣
ػػة ٦ًػػ  ٍٜ  ٨ى ث٧ًى جىػػػػػ ٢ً كىًمػػٍجً٭٫ً قى ٍٕ ًٛ  ا٣ػػػ

 
(122)  ٍٜ ػ ظى

ى
ػٍٮًؿ ا  ٞى ، َ ثًػةلٮىاكً ً  ا٣  ذىا ايٍَىتي

  

 

ٓى  /٬ٮ ٕٮؿي ٫ٕ٦ي املٛ   .(1)االق٥ي امل٪ذىتي ثٕؽى كاكو ث٧ٕىن ٦
٫٦ي ٨٦ ا٢ًٕٛ٣ أٍك مج٭٫ً  ة دٞؽَّ   /كاجلَّةوتي هلي ٦ى

حن ) ٧ٚسةؿي ا٢ٕٛ٣ً  ٔى رٍسً ٜى مي ًؿن َُّ ا٣ ًٜ  /أم (ًقريًم كى ٓى ا٣ُؿن ٜي  ،قريًم ٦ ٚة٣ُؿن
  .٦٪ىٮبه بكرًيم

ٜى ) ك٦سةؿي مج٫ً ا٢ٕٛ٣ً  ًؿن َُّ ا٣ ةاًؿه كى نٍؽه قى ٍٔ )ك ،(زى
ى
ٜى ضى أ ًؿن َُّ ا٣ رٍييؾى كى  ،(جىنى قى

ٜي ٦٪ىٮبه بكةاؿو كقريؾى    .ٚة٣ُؿن
ـه  ٥ى ٝٮ ألفَّ لكَّ ظؿؼو  ؛ك٬ٮى ٗريي وعيطو  ،أفَّ اجلَّةوتى ل٧٤ٕٛٮًؿ ٫ٕ٦ي الٮاك كٔز

ـًء ٦٪٫ً   /كل٧َّ٩ة ٝي٢ى  ،ل٥ٍ ي٢ٍ٧ٕ إالَّ اجلؿَّ ٠عؿكًؼ اجلؿِّ  ،اػذهَّ ثةالق٥ً كل٥ٍ يس٨ٍ اكجل
ـًء ٦٪) ـً ا اظرتازن  (٫ي كل٥ٍ يس٨ٍ اكجل ًٙ كالبل ٍخ ثةالق٥ً كل٥ٍ د٢ٍ٧ٕ ٚإ٩َّ٭ة اػذٌى  ،٨٦ األ٣

ـًء ٦٪٫ي ١ٮ٩ً ٣ً  ،ةٚي٫ً محبن  ة ،٭ة اكجل ٰ ا٣ٕةم٢ً ل٭ى ُِّ ـً )حنٮ  ،ثؽحل٢ً خت ٘يبلى رٍتي ثًة٣ ؿى   .(مى
 

٫ً ث٫ قٮاء  (1) ًٞ  ٤ ٕى كاملؿاد ثسٮ٩٭ة ل٧٤ٕيح أ٩٭ة ل٤ذ٪ىيه ىلع مىةظجح ٦ة ثٕؽ٬ة مل٧ٕٮؿ ا٣ٕةم٢ الكةثٜ يف ز٦ةًف تى
ا(  أـ ال حنٮ )اقذٮل املةء كاخلنجح(، ىلع ١ٔف كا ك ا٣ُٕٙ ٚإ٩٭ة وةظج٫ يف ظس٥ ا٣ٕةم٢ حنٮ )صبخ كزنؽن

  د٪ه ىلع املىةظج٫ يف احلس٥ قٮاء ٦ٓ الـ٨٦ أـ ال ل١ٮ٩٭ة مل٤ُٜ اجل٧ٓ.
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 ًٙ ح) كيكذٛةدي ٨٦ ٝٮًؿ املى٪  ٔى رٍسً ٜى مي ًؿن َُّ ا٣ ًٍٮ ًقريًم كى أفَّ املٕٛٮؿى ٫ٕ٦ي  (يًف حنى
ٟى ٦ٞحفه ٚي ة اكفى ٦س٢ى ذل ٓى  /ك٬ٮ ،٧ى ٓى ثٕؽى كاكو ث٧ٕىنى ٦ ٫٦ي ٢ٕٚه أك  ،لك  اق٥و كٝ كدٞؽَّ

 .(1)٬ٮى الىعيطي ٨٦ ٝٮًؿ اجلَّعٮننيى  ا٬ؾى ك ،مج٭٫ي 

٥ي  ٭ى ٍٛ َي ٟى  ٜى ) /٨٦ ٝٮهلً  ككؾل جى ٢ًٕ كىًمجًٍ٭٫ً قى ًٛ ة ٨٦ى ا٣ ـ  (ث٧ًى أفَّ اعم٫٤ي الثؽَّ أٍف يذٞؽَّ
ا ثةدٛةؽو  (تي كاجلِّي٢ى رًسٍ ) /ٚبلى دٞٮؿ ،٤ٔي٫ً  ٫ي ىلع مىةظج٫ً حنٮ  ،ك٬ؾى ٦ي ة دٞؽ  ةرى )أ٦َّ قى

نٍؽه   .كالىعيطي ٦٪٫ٕي  ،ٚٛي٫ً ػبلؼه  ؛(كىاجلِّي٢ى زى

 
 

 

 
يؿنؽ النةرح ثةمل٧ةز٤ح يف ٝٮهل )٦ٞحف ٚي٧ة اكف ٦س٢ ذلٟ... إ٣غ(/ املنةث٭ح ٚي٧ة ذ٠ؿ، كيف ٠ٮف االق٥ اذلم  (1)

 ثٕؽ الٮاك ممة ال يىط ٫ُٛٔ ىلع ٦ة ٝج٢ الٮاك. 
ك٦ؾ٬ت اجل٧٭ٮر أف لك اق٥ كٝٓ ثٕؽ كاك املٕيح كقجٞذ٫ دم٤ح ذات ٢ٕٚ  ملطأل٘،ّقد اختلف اليحاٗ يف ٍرِ ا 

 أك مج٭٫، كل٥ يىط ٫ُٛٔ ىلع ٦ة ٝج٫٤، ٚإ٫٩ يسٮف ٦ٕٛٮالن ٫ٕ٦. ك٬ٮ الىعيط يف ٬ؾق املكأ٣ح.
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ٍت  ) ٩ىىى ٙى ٍي ـو اٍك ٠ى ة ة) اٍقذًٛ٭ى ؽى  ٦ى ٍٕ بى  كى
 

ػػؿىٍب  (121) ٕى ػػيي ا٣ ٍٕ ـى ؿو 
ػػ٧ى ٌٍ ـي ػػٍٮفو  ػػ٢ً ٠ى ٍٕ ًٛ ً  ث

  

ٜـ املٕٛٮؿً  ـ د٧سي٫٤ي  ،أٍف يكج٫ٞي ٢ٕٚه أك مج٭٫ي  ٫ٕ٦ي  ظ ـً  ،٧٠ة دٞؽَّ ٓى ٨٦ الك ٧ً كقي
ة)ا٣ٕؿًب ٩ىج٫ي ثٕؽى  ٙى )ك (٦ى يٍ ِى ث٢ٕٛو  (٠ى ة )حنٮ  ،االقذٛ٭ة٦يتنًي ٨٦ ٗرًي أٍف ي٤ٛ ٦ى

نٍ  زى ٩ٍخى كى
ى
اأ حن ٨ٍ٦ً زىًؿنؽو )ك (1)(؟ؽن ٕى ٝىٍى ٩ٍخى كى

ى
ٙى أ يٍ ٫ي اجلَّعٮنٮفي ىلع أ٫َّ٩ صى ٚؼؿَّ   (؟٠ى

ٜو ٨٦ ال١ٮفً  ة دسٮفي كزنؽن  /ٞؽيؿكاتل ،٦٪ىٮبه ث٢ٕٛو م٧ٌؿو منذ ٙى دسٮفي  ؟ا٦ى كًلي
ة (دسٮف)٦٪ىٮمةًف ثػ /كٝىٕحن ا ٚـنؽن  ؟كٝىٕحن ٨٦ زؿنؽو  ؿى  .امل٧ٌى

 
 

 

 
 ك٨٦ ذلٟ ٝٮؿ أقة٦ح ث٨ احلةرث ث٨ ظجيت اهلؾيل/ (1)

ٙو  ٍذ٤ىػػػػػػػ ٩ٍػػػػػػػخى كىالَكػػػػػػػٍاى ً  ٦ى
ى
ػػػػػػػة أ  ٦ى

 
حي ثػػػػػػػػػػةكَ   ًٍ َيػػػػػػػػػػ ى  ً ػػػػػػػػػػةث ٌَ ًؿ ال  ٠ى

 يف ٝٮهل/ "٦ة أ٩خ كالكري" ظير ٩ىت "الكري" ىلع أ٫٩ ٦ٕٛٮؿ ٫ٕ٦ ٨٦ ٗري أف يذٞؽ٫٦ ٢ٕٚ.  الػاٍد  
ٓي ٦ة ثٕؽ الٮاك ىلع أ٫٩ ٦ُٕٮؼ   ك٦ٓ كركد ذلٟ يف الكـ ا٣ٕؿب املعذش ث٫ ٚإ٫٩ ٤ٝي٢، كال١سري يف ٦س٢ ذلٟ رٚ

ض٥/  ىلع ٦ة ٝج٫٤، ٧٠ة ٝةؿ زنةد اأٔل
ػػػػً   ٛي  ٤ ػػػػة دي ى ٦ى ، كى ـه ػػػػٍؿ ٜى اتل٧ٍَػػػػًؿ صى ػػػػًٮي  قى

 
ٜي   ػػػػػػػػػة ذىاؾى الَكػػػػػػػػػًٮي ٦ى ـه كى ػػػػػػػػػٍؿ  صى
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 ٍٜ ظى
ى
ٙو أ ٍٕ ًى َي٧ًٍ ٨ٍ ثاًل  ٙي إًٍف  ٍُ ٕى  كىا٣ٍ

 
(124)  ٍٜ ػ ًٙ ا٣نَكى ٍٕ ػ ًى ل  ى َى ٍذىةره   كىايٍَىتي اي

ًػػػٍت   ـى ٙي  ػػ ٍُ ٕى ـً ا٣ٍ يػ ـى ى٥ٍ   كىايٍَىتي إًٍف ل
 

كً  (122)
ى
ـًػ٢و ديًىػٍت  أ ػػةرى  ى ٧ى ًٍ ً ػػٍؽ إ ًٞ ػذىػ ٍٔ  ا
  

ٓي ثٕؽى ٬ؾقً الٮاكً  ٫ي ىلع ٦ة ٝج٫٤ي أٍك الى  اَق٥ي الٮاٝ ٛي ة أٍف ي٧س٨ى ُٔ   /إ٦َّ
  ٙو  ٚإٍف أ٦ ٨ى ٫ُٛٔي ة أٍف يسٮفى ثٌٕ ٙو  ،ٚإ٦َّ  /أٍك ثبلى ًٕ

  ٨٦ اجلَّىًت  ٜ ٙو ٚ٭ٮ أظ نٍ )حنٮ  ؛ٚإٍف أ٦س٨ى ٫ُٛٔي ثبل ًٕ زى ٪ٍخي أ٩ىة كى ؽه ٠ي
ن٨ًٍ  ٮى ألػى ٓي  (اكى ٍذ ٍنؽ) ٚؿى ٛن  (زى ٧ًؿ املذَّى٢ً أٍكىل ٨٦ ٩ىج٫ً ٦ٕٛٮالن ة ُٔ ٌٍ  ىلعى امل

ٙى ممس٨ه ل٤ٛى٢ً  ؛٫ٕ٦ي  ًٟ  ،ألف ا٣ُٕ ـً ا٣ترٍشن ٟي أٍكىل ٨٦ ٔؽ  ،كا٣ترٍشن
ك)ك٦س٫٤ي  ٧ٍؿه خى نٍؽه كى ةرى زى ٓي   (قى ٧ٍؿك)ٚؿٍذ  .أٍكىل ٨٦ ٩ىج٫ً  (خى

 ٙو ٚةجلَّىتي ىلع ٙي ثٌٕ ًٟ  املٕيَّ كلٍف أ٦س٨ى ا٣ُٕ  ؛ًح أٍكىل ٨٦ ا٣تَّرشن
 ًٙ ٕ ٌَّ نٍ )حنٮ  ،لكبل٦ذ٫ً ٨٦ ال زى ارًسٍتي كى ٪ىٍىتي   ،(ؽن نٍؽ)ذى  ؛أكىل ٨٦ ر٫ًٕٚ  (زى

٧ًؿ املؿٚٮًع املذَّى٢ً ثبل ٚةو٢و  ٌٍ ًٙ ىلع امل ًٙ ا٣ُٕ  .لٌٕ
  ٜي ث٫ أك ىلع إ٧ًةًر ٢ٕٚو  ،دٕنيَّ اجلَّىتي ىلع املٕيحً  ك ٍف ل٥ٍ ي٧ ٨ٍ ٫ُٛٔي  ،ي٤ي

  /٠ٞٮهلً 
ا -222 ػػػػةءن ثىػػػػةرًدن ٦ى ػػػػة دًيٍ٪نػػػػة كى ذي٭ى ٍٛ ٤ى  (1)ٔى

   
 

، كٝؽ اػذ٤ٛٮا يف دذ٧ذ٫، ٚيؾ٠ؿ ثٌٕ٭٥ أف ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -222 (1)
 النة٬ؽ وؽر ثيخ، كأف د٧ة٫٦/

٧َة٣ى ػػػَ( مى ػػػظى  ٍي٪ى ػػػذىٍخ ٬ى  ةػػػة٬ى ػػػحن يى
 ا٣ٕبل٦ح النريازم ٔضـ ثيخ، كنؿكم هل وؽرا ١٬ؾا/كنؿكن٫  

ى٧َ  خي الؿَظٍ ػػل ٍُ ُى ٍ٪٭ى ػػػة ظى  ة كىارًداػػػ٢ى يى
)مذخ( يؿكل يف ماك٫٩ "ثؽت" ك٧٬ة ث٧ٕىن كاظؽ. )٧٬ة٣ح( اق٥ ٦جة٣٘ح ٨٦ ٤٧٬خ ا٣ٕني، إذا ا٩٭٧ؿت اللغ٘:  

 = ثةدلمٮع.
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ٜي ث٫ ،٦٪ىٮبه ىلع املٕيحً  /٧ٚةء ةءن )كاتلٞؽيؿ  ،أك ىلع إ٧ًةًر ٢ٕٚو ي٤ي ة ٦ى يٍذي٭ى ٍٞ كىقى
اثىةرً  [7٢ /يٮنف] (1)﴾ٿ   ٹ  ٹ ﴿ /كًلٞٮهل دٕةىل (دن

 ﴾ٹ ﴿ٚٞٮهل   
ٙى ىلع ٩يًح دسؿاًر ا٣ ؛(أمؿًل٥ٍ )ُيٮزي ٫ُٛٔي ىلع  ال إٍذ ال يىط أٍف  ؛ٕةم٢ً ألفَّ ا٣ُٕ

يًئ )يٞةؿ  ٌلى ى ٍٕخي رشي دٍمى
ى
ٍمؿًم)كل٧َّ٩ة يٞةؿي  (أ

ى
ٍٕخي أ دٍمى

ى
يًئ  ،أ ٌلى ى ٍٕخي رشي ى  /ٚرشٌليًئ  ؛(كىدمى

ٓى رشٌلاًس٥ٍ  /كاتلٞؽيؿي ػ كاهلل أ٥٤ٔي ػ ،٦٪ىٮبه ىلع املٕيحً   ،ٚأدمٕٮا أمؿًل٥ٍ ٦
ٜي ث٫ً  أك ٥ٍ )كاتلٞؽيؿ  ،٦٪ىٮبه ث٢ٕٛو ي٤ي ًلي ٍمؿى

ى
ٮا أ ٕي دٍمً

ى
٥ٍ  ،ٚىأ ءىزي ٌلى ى ٕيٮا رشي  .(كادٍمى

 
 

 
 

 

ةف. )ك٦ةء( ّة٬ؿق أ٫٩ ٦ُٕٮؼ ىلع ٦ة ٝج٫٤، )٤ٔٛذ٭ة( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ ك٦ٕٛٮؿ أكؿ. )دب٪ة( ٦ٕٛٮؿ زاإلعساب:   =
 كقذٕؿؼ ٦ة ٚي٫ )ثةردا( وٛح ل٧٤ُٕٮؼ.

ٝٮهل )ك٦ةء( ٚإ٫٩ ال ي٧س٨ ٫ُٛٔ ىلع ٦ة ٝج٫٤، ل١ٮف ا٣ٕةم٢ يف املُٕٮؼ ٤ٔي٫ ال يتك٤ٍ ىلع  الػاٍد فُٔ 
ىلع املٕيح، املُٕٮؼ؛ إذ ال يٞةؿ )٤ٔٛذ٭ة ٦ةء( ك٨٦ أص٢ ذلٟ اكف ٩ىج٫ ىلع أظؽ زبلزح أكص٫/ إ٦ة ثةجلىت 

، كل٦ة ىلع أف د٨٧ٌ )٤ٔٛذ٭ة(  كل٦ة ىلع دٞؽيؿ ٢ٕٚ يُٕٙ ىلع )٤ٔٛذ٭ة( كاتلٞؽيؿ/ ٤ٔٛذ٭ة دب٪نة كقٞيذ٭ة ٦ةءن
٦ٕىن "أ٤٩ذ٭ة" أك "ٝؽ٦خ هلة" كحنٮ ذلٟ ٣حكذٞي٥ اللُكـ، كٝؽ ذ٠ؿ النةرح يف ابليخ كاآليح ال١ؿن٧ح كص٭ني 

 ٨٦ ٬ؾق اثلبلزح.
حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، أدمٕٮا/ ٢ٕٚ أمؿ ٦جن ىلع ظؾؼ اجلٮف الدىةهل ثٮاك اجل٧ةٔح، )ٚأدمٕٮا(/ ا٣ٛةء اإلعساب:  (1)

كالٮاك/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاأل٣ٙ ٚةرٝح. )أمؿًل٥(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب، ك٬ٮ مٌةؼ، كالاكؼ/ ٧ًري 
يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫، كاملي٥/ ٔبل٦ح دمٓ  اذل٠ٮر. )كرشٌلءز٥(/ الٮاك كاك املٕيح، ظؿؼ، رشٌلءز٥/ 

 ٦ٕٛٮؿ ٫ٕ٦ ٦٪ىٮب، كالاكؼ/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫، كاملي٥/ ٔبلـ دمٓ اذل٠ٮر.
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 (1)جثناءــاالس

 

ـو يىنٍذىًىػٍت  ػة ٍٓ تى٧ى ) ٦ى ََ ة اق ىٍس٪ىًخ  ا  ٦ى
 

ٍأو اٍثذيًؼػػٍت  (122)
ػػ٪ى ٍك ٠ى

ى
ػػؽى ٩ىػػػػػٍأو أ ٍٕ بى  كى

  ٍٓ ػ ُى ٞى ػة اٍث ، كىا٩ًٍىػٍت ٦ى ٢ى ة ادَىى  إٍتجىةعي ٦ى
 

(122)  ٍٓ اؿه كىٝىػػػػ ػػ٨ٍ دى٧ًيػػػ٥و فًيػػػ٫ً إًثٍػػػؽى  كىيى
  

َى ثػ ظ ٥ي  ََ  املك س ـً  )إ ـً اللُك ٓى ثٕؽى د٧ة قٮاء اكفى  ،ملٮصتااجلَّىتي إٍف كٝ
ٕن  ٦ذىبلن  نٍؽن /حنٮ  ،(2)ةأك ٦٪ُٞ ـي إًالَّ زى ٍٮ ٞى ـى ا٣ ٍنؽن  ،اٝىة ـى إاًلَّ زى ٍٮ ٞى ٍمخي ا٣ ى رٍتي  ،اكىضى ؿى مى كى

نٍؽن  ـً إاًلَّ زى ٍٮ ٞى ـي إاًلَّ مًحىةرن  ،اثًة٣ ٍٮ ٞى ـى ا٣ ٝىة ٞى  ،اكى مٍخي ا٣ ى ـى إاًلَّ مًحىةرن كىضى ـً إاًلَّ  ،اٍٮ ٍٮ ٞى رٍتي ثًة٣ ؿى مى كى
ٍنؽن )ٚػ .امًحىةرن  ٟى  ،٢ً ٦٪ىٮبه ىلع االقتس٪ةءً سي يف ٬ؾًق ال٧ي  (ازى  .(امًحىةرن )كًلؾل

كاػذةرى  ،(إًالَّ )أفَّ اجلَّةوتى هلي ٦ة ٝج٫٤ي ثٮاقًُح  كالىعيطي ٨٦ ٦ؾا٬ًت ايَعٮييى 
ٙي ػ ا ال١ذةًب ػ أفَّ  املى٪ِّ ٥ى أ٫َّ٩ ٦ؾ٬تي قحجٮن٫ (إًالَّ )اجلَّةوت هلي  يف ٗرًي ٬ؾى  ،كٔز

 

 ٬ٮ اإلػؿاج ثإال أك إظؽل أػٮاد٭ة ملة اكف داػبل أك ٦زنالن ٦زن٣ح ادلاػ٢. :االضتجياء (1)
ج ثإال أك إظؽل أػٮاد٭ة برشط اإلٚةدة. :املطتجيّٙ   ٬ٮ ا٣ػ٧يؼؿى

 ح يف ٬ؾا ابلةب، كحيك٨ دمٕ٭ة تلذٌط الىٮرة اكم٤ح؛ كْل/ذ٠ؿ اجلة٥ّ أ٩ٮاع االقتس٪ةء ٦ٛؿٝ (2)
 :َق س٪ةء اتلةـ  .[249]ابلٞؿة/  ﴾ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ ﴿ يؾ٠ؿ ٚي٫ املكتسىن ٦٪٫، حنٮ ا
 :َق س٪ةء املٮصت  .[64]ابلٞؿة/  ﴾ھ  ھ  ھ ﴿ دم٤ذ٫ ػةحلح ٨٦ اجلف أك االقذٛ٭ةـ اإل٩سةرم، حنٮ  ا
 :(َق س٪ةء امل٪أ ٗا املٮصت ـاب/  ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ ﴿ ٤ذ٫ ٦٪ٛيح أك ٚي٭ة اقذٛ٭ةـ إ٩سةرم، حنٮدم ا ]األظ

69]. 
 :َق س٪ةء املذى٢ ]قٮرة  ﴾ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ﴿ املكتسىن يسٮف ٨٦ صجف املكتسىن ٦٪٫، حنٮ ا

 .ا٣جكةء[

 :ُٓٞ٪َق س٪ةء امل  .[82  ؿن٥/]م ﴾وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ    ۈئ﴿ املكتسىن ال يسٮف ٨٦ صجف املكتسىن ٦٪٫، حنٮ ا

 :َق س٪ةء املٛؿغ  .[5]ا٣ٛؿٝةف/  ﴾ڭ  ڭ ۓ  ڭ  ڭ ﴿ املكتسىن ٦٪٫ حمؾكؼ كاجل٤٧ح ٗري مٮصجح، حنٮ ا
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ا ٦ٕىن ٝٮهلً  ة اقتىسٍ٪ىًخ " /ك٬ؾى ـو يىجٍذىًى  (الَّ إً )٦ى ة ٍٓ تى٧ى م اقتسجذ٫ي  /أم ت"٦ى ً أ٫َّ٩ يجذىتي اذلَّ
ـً  (إاًلَّ ) ـً اللُك ٓى د٧ة  .ةجن إذىا اكفى مٮصى  ،٦
  ًـ ـً الِ ٓى ثٕؽى د٧ة  ،نذ٢٧ي ىلع اجلًَّف أك مج٭٫ً ػ ك٬ٮ امل تو اَكًم ٣ فى ث٧ٮصى  ٚإٍف كٝ

ة أٍف يسٮفى االقتس٪ةءي ٦ذىبلن ةـ كاالقذٛ٭ى  ٔلاجلَّ  /كاملؿادي بنج٫ً اجلًَّف   ،ػ ٚإ٦َّ
ٕن  أك ٌن  /كاملؿادي ثةملذَّى٢ً  ،ة٦٪ُٞ ًٓ  ،ممة ٝج٫٤ي ة أٍف يسٮفى املكتسىنى ثٕ  /كمةمل٪ُٞ
ٌن  أال  /ممة ٝج٫٤ي ة يسٮفى ثٕ
  ؿاًب  ،القتس٪ةءً صةزى ٩ىج٫ي ىلع ا ،ٚإٍف َكفى ٦ذىالن  ،كصةزى إدجة٫ٔي ملة ٝج٫٤ي يف اإٔل

٫ً  ،(1)ك٬ٮ املؼذةري  ٟى حنٮ  ،كاملن٭ٮري أ٫َّ٩ ثؽؿه ٨٦ ٦ذجٔٮ ؽه )كذل ظى
ى
ـى أ ٝىة ة  ٦ى

نٍؽه  إاًلَّ  نٍؽن  ،زى لاًلَّ زى نٍؽن  ،اكى لاًلَّ زى نٍؽه كى ؽه إًالَّ زى ظى
ى
٥ٍ أ ٞي الى حى نٍؽه  ،اكى ؽه إًالَّ زى ظى

ى
ـى أ ٢ٍ ٝىة  ؟كى٬ى

لاًلَّ زى  انٍ كى ؽن  ؟ؽن ظى
ى
مٍخي أ ى ة ضى ٦ى نٍؽن ا كى ؽن  ،اإًالَّ زى ظى

ى
الى دىرٍضًٍب أ نٍؽن ا كى ٢ٍ  ،اإًالَّ زى كى٬ى

ؽن  ظى
ى
مٍخى أ ى نٍ ا ضى اإاًلَّ زى نٍؽن )ٚيضٮزي يف  ،(؟ؽن ىلع ة أٍف يسٮفى ٦٪ىٮمن  (ازى
ؽ)ىلعى ابلؽحلًح ٨٦ ة كأٍف يسٮفى ٦٪ىٮمن  ،االقتس٪ةءً  ظى

ى
ا ٬ٮى املؼذةري  ،(أ  ،ك٬ؾى

نٍؽو ٦ى ) /كدٞٮؿ ؽو إاًلَّ زى ظى
ى
رٍتي ثًأ ؿى نٍؽن  ة مى نٍؽو  ،اكلالِّ زى ؽو إاًلَّ زى ظى

ى
ٍر ثًأ الى تى٧ٍؿي  ،كى

لاًلَّ  نٍؽن  كى نٍؽو  ،ازى ؽو إًالَّ زى رٍتى ثًأظى ؿى ٢ٍ مى لاًلَّ  ؟كى٬ى ا كى نٍؽن   .(زى

 
اػذيةر إدجةع املكتسىن ٦٪٫ إذا اكف اللُكـ دة٦ة ٦٪ٛية، ك٣حف ٬ؾا اإلَبلؽ بكؽيؽ، ث٢ ٝؽ  $أ٤َٜ النةرح  (1)

 ّلرلو ثالث٘ مْاضع:خيذةر اجلىت ىلع االقتس٪ةء، 

كقيأيت يف الك٫٦/ أف يذٞؽـ املكتسىن ىلع املكتسىن ٦٪٫، حنٮ ٝٮلٟ/ ٦ة زارين إال زنؽا أظؽ، ٚةجلىت ىلع  األّل: 
االقتس٪ةء ٬٪ة أرصط ٨٦ الؿٚٓ ىلع ابلؽحلح، خلبل ي٤ــ دٞؽـ اتلةثٓ ىلع املذجٮع، أك د٘ري احلةؿ، ٚيىري اتلةثٓ 

 ٦ذجٮاع، كاملذجٮع دةثٕة.
املكتسىن ٦٪٫ ثٛةو٢ َٮن٢، حنٮ أف دٞٮؿ/ ل٥ يـرين أظؽ أز٪ةء مؿيض ٦ٓ أف يٛى٢ ثني املكتسىن ك الجاىٕ: 

ٓ ألف اإلدجةع إ٧٩ة خيذةر ل٤تنةلك  ا٩ٌٞةء ز٨٦ َٮن٢ إال زنؽا، كاػذيةر اجلىت ىلع االقتس٪ةء يف ٬ؾا املًٮ
 ثني اتلةثٓ كاملذجٮع، ك٬ؾا ا٣تنةلك ال يْ٭ؿ ٦ٓ َٮؿ ا٣ٛى٢ ثح٪٭٧ة، ك٩ةزع يف ٬ؾا أثٮ ظيةف.

أف يسٮف اللُكـ صٮاثة مل٨ أىت ثسبلـ آػؿ ُيت ٚي٫ ٩ىت املكتسىن، كذلٟ ٠أف يٞٮؿ لٟ ٝةا٢/  ح:الجال 
جنط اتلبل٦يؾ إال ٤ٔية، ٚذٞٮؿ هل "٦ة جنعٮا إال ٤ٔية" كل٧٩ة اػذري اجلىت ىلع االقتس٪ةء ٬٭٪ة حلذ٥ ث٫ ا٣تنةلك 

 ثني اللُكـ األكؿ ك٦ة يؿاد اجلٮاب ث٫ ٔ٪٫.



 

 االضــتجيــــاء 004

ا ٦ٕىنى ٝٮهلً  ؽى جىٍف ) /ك٬ؾى ٍٕ مى ٍفو اٍجذيًؼٍت أ كى
٪ى ٢ى  ٍك ٠ى ة ادَّىى ذريى اػ /أم  (إٍتجىةعي ٦ى

ٓى ثٕؽى ٩ف أٍك مج٫ً ٩ىًف   .إدجةعي االقتس٪ةًء املذَّى٢ً إٍف كٝ
  ٕن ى اجلَّىتي ٔ٪ؽى دم٭ٮًر ا٣ٕؿًب  ةك ٍف َكفى اَق س٪ةءي ٦٪ُٞ ـى ) /ٚذٞٮؿ ؛دٕنيَّ ة ٝىة ٦ى

ـي إاًلَّ مًحىةرن  ٍٮ ٞى ـي ) /ٚذٞٮؿ ،كأصةزقي ث٪ٮ د٧ي٥و  ،كال ُيٮزي االدجةعي  ،(اا٣ ٍٮ ٞى ـى ا٣ ة ٝىة ٦ى
ـى إاًلَّ مًحىةرن  ،ره إاًلَّ مًحىة ٍٮ ٞى مٍخي ا٣ ى ة ضى ٦ى ـً إاًلَّ مًحىةرو  ،اكى ٍٮ ٞى رٍتي ثًة٣ ؿى ة مى ٦ى   . (كى

ا ٬ٮى املؿادي ثٞٮهلً  ٍٓ  ) /ك٬ؾى ُى ٞى ة اٍج ٓى إذىا  /أم( كىا٩ًٍىٍت ٦ى ا٩ىٍت االقتس٪ةءى امل٪ُٞ
ٓى ثٕؽى ٩ف أٍك مج٭٫ً ٔ٪ؽى ٗرًي ثًن د٧ي٥و  ة ث٪ٮ د٧ي٥و ٚيي  ،كٝ  .٫ي ضزيكفى إدجةٔكأ٦َّ

م  /٧ٕٚىن ابلحذنيً  ً ـي مٮصجن  ،يجذىتي  (إاًلَّ )ثػ اقتيسٍنأفَّ اذلَّ ٓى ة إٍف اكفى اللُك ككٝ
ٟى كٍٝؽ ٩جٌ  ،ثٕؽى د٧ة٫٦ً  ا اتلٞييًؽ ثؾ٠ؿقً ظس٥ى اجلًَّف ثٕؽى ذل كلَبلؽي الك٫ً٦  ،٫ى ىلع ٬ؾى

ٕن  قٮاء اكفى ٦ذىبلن  ،يؽؿ  ىلع أ٫٩ي يجذىتي   .ةأك ٦٪ُٞ
  م ٚي٫ً ٩فه أك مج٫ي ٩ف ػ ا٩ذؼتػ ك ك ٍف َكفى ٗاى ـٮصتو ً اػذريى إدجةعي  /أم ؛٬ٮ اذلَّ

ة ادَّى٢ى  ٓى ٔ٪ؽى ٗرًي ثن د٧ي٥و  ،٦ى ة ا٩ُٞ ة ث٪ٮ د٧ي٥و ٚيي  ،ككىصتى ٩ىتي ٦ى ضزيكف كأ٦َّ
 ًٓ  .إدجةعى امل٪ُٞ
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ٜو ً  ايَػػٍأ ٝىػػؽٍ  ػػةث ػػٍاي ٩ىٍىػػًت قى َى  كى
 

٣ى١ًػ٨ٍ ٩ىٍىجىػػ٫ي اٍػذىػػػٍؿ إفٍ  (122) ً  كى
ٍ
رىدٍ  يىأ  كى

  
 

َى ىلع املك ٍسَ ٦٪٫ي  ـي مٮصجن  إذىا دَٞؽـ املك س ة أٍف يسٮفى اللُك ة ٚإ٦َّ
 /مٮصتو  ٗريى  أكٍ 

  ـى إالَّ )حنٮ  ،كصتى ٩ىتي املكتسىٍنة ٚإٍف اكفى مٮصجن ا ٝة نٍؽن ـي زى ٍٮ ٞى  .(ا٣

  ـى إاًلَّ ) /ٚذٞٮؿ ؛كلٍف اكفى ٗريى مٮصتو ٚةملؼذةري ٩ىج٫ي ة ٝىة ا ٦ى نٍؽن ـي زى ٍٮ ٞى  :ّميُ قْلُ ،(ا٣

حه  -222 ٕى ٍ ىػػػؽى ًمػػػي
ى
ََ آؿى أ

ً ػػػة ًتى إ ٧ى  فى
  

ػػٍؾ٬ىتي  ٜ  ٦ى ػػٍؾ٬ىتى احلىػػ ََ ٦ى
ً ػػةًتى إ ٦ى  (1)كى

ـي )ٚذٞٮؿ  ؛كٍٝؽ ريكًمى ر٫ٕٚي     ٍٮ ٞى نٍؽه ا٣ ـى إًالَّ زى ة ٝىة فَّ ) /ٝةؿى قحجٮن٫ (٦ى
ى
يفي أ زىًن ييٮن ؽى ظى

محَّ ة ٝىٮ٦ن  ٜي ثًٕؿى يٮفى ييٮثى ٮل ٞي ة يًل  /ًذ٭٥ٍ حى ٮؾى ٩ىةرًصه ٦ى ػي
ى
ؿً  كأٔؿميٮا اثلَّةين ثؽالن   (إاًلَّ أ  ٨٦ األكَّ

٤ًٍت  ٞى ى ا٣ ا الكجًت  ىلعى ُُهلؾى ُُ قْل  :ّمي

 
 ، كأكهلة ٝٮهل/ملسو هيلع هللا ىلص٨ زنؽ األقؽم، ٨٦ ٝىيؽة ٬ةم٧يح، ي٧ؽح ٚي٭ة آؿ اجليب ابليخ ل٧١٤يخ ث -222 (1)

ػػػؿىبي  ٍَ ى
ػػػٍٮٝنة إىًلى ا ًػػػيًي أ ػػػة مى ٦ى ، كى ًؿٍبػػػخي  َى

 
ػػػػتي   ٕى ، كىذيك الَنػػػػٍيًت يى٤ٍ ًٕجنػػػػة ٦ًػػػػ   َى ٣ى  كى

ٞيح. )َؿمخ(  ا٣ُؿب/ اقذؼٛةؼ ا٤ٞ٣ت ٨٦ ظـف أك ٚؿح أك هلٮ. )ابليي( دمٓ ثيٌةء، كْل املؿأة اجلاللغ٘:   
)كذك النيت ي٤ٕت( ص٫٤ٕ ثٕي اجلعةة ك٦٪٭٥ اث٨ ٬نةـ يف امل٘ن ىلع دٞؽيؿ ٧٬ـة االقذٛ٭ةـ، كًلأ٫٩ ٝؽ ٝةؿ/ 
أك ذك النيت ي٤ٕت؟ كدحل٢ وعذ٫ أ٫٩ يؿكل يف ماك٫٩ "أذك النيت ي٤ٕت". )ميٕح( أميةع كأ٩ىةر. )٦ؾ٬ت 

 ؿنٜ احلٜ.احلٜ( يؿكل يف ماك٫٩ "منٕت احلٜ" كاملؿاد/ أ٫٩ ال ٝىؽ هل إال َ
)ك٦ة( ٩ةٚيح. )يل( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ. )إال( أداة اقتس٪ةء. )آؿ( مكتسىن، كآؿ اإلعساب:  

مٌةؼ. ك)أمحؽ( مٌةؼ إحل٫. )ميٕح( ٦جذؽأ مؤػؿ، ك٬ٮ املكتسىن ٦٪٫. )ك٦ة يل إال ٦ؾ٬ت احلٜ ٦ؾ٬ت( 
ة. ؿاب د٧ة٦ن  ٦س٢ النُؿ األكؿ يف اإٔل

ٕني؛ أل٫٩ ٦ذٞؽـ  ٝٮهل )إال الػاٍد فُٔ:  آؿ أمحؽ( كٝٮهل )إال ٦ؾ٬ت احلٜ( ظير ٩ىت املكتسىن ثإال يف املًٮ
 ىلع املكتسىن ٦٪٫، كاللُكـ ٦٪ف، ك٬ؾا ٬ٮ املؼذةر.
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حن  -222 ٔى ة ٛى ػػ ػػٍٮفى ٦ًٍ٪ػػ٫ي مى ٥ٍ يىؿٍصي  ٚىػػإًَث٭ي
  

ٓي  ػةًٚ ََ ايَيـًيػٮفى مى
ً ػ٨ٍ إ ىػ٥ٍ يى ي  (1)إًذىا ل

    

َى ا يًخ  ةث :٧ٕٚ ٓي إ٫َّ٩ً ٝؽ كردى يف املكتسٍىن الكَّ ٚ ٟى  .ًٜ ٗريى اجلَّىًت ك٬ٮ الؿَّ كذل
ـي ٗريى مٮصتو حنٮ  ـي )إذىا اكفى اللُك ٍٮ ٞى نٍؽه ا٣ ـى إًالَّ زى ة ٝىة  .ك٣س٨َّ املؼذةرى ٩ىج٫ي  (٦ى

٥٤ًى ٨٦ ختىيى٫ً كركد ٗرًي اجلَّىًت ثةجلَّف أفَّ املٮصتى يذٕنٌيي  ٔي  ٚي٫ اجلَّىتي ك
ـى إًالَّ )حنٮ  ا ٝىة نٍؽن ـي زى ٍٮ ٞى  .(ا٣

 
 

 

 

 ، ٨٦ ٝىيؽة يٞٮهلة يف يٮـ ثؽر، كأكهلة ٝٮهل/ملسو هيلع هللا ىلصابليخ حلكةف ث٨ زةثخ مةٔؿ اجليب  -222 (1)
ٓي  اًٚػػػ ػػػ٥َ دى ػػػ٢ٍ ٣ًػػػػ٧ة ظي ًٌ ٬ى ػػػٍٮ ٞى َى يىػػػة ٣ى  أى

 
ػػ  ػػة ٦ى ػػ٢ٍ ٦ى ٓي ػكى٬ى ػػ ٍلى رىاًصػػ ٕى ػػة٣ًط ا٣  َضى ٦ًػػ٨ٍ وى

٥َّ األمؿ اللغ٘:    ( دٞٮؿ/ ظي َّ٥ ر، كدٞٮؿ/ ٝؽ مح٫ اهلل، كأمح٫، دؿنؽ ٝؽرق ك٬يأ  -ثةبل٪ةء ل٧٤ض٭ٮؿ  -)ظي ك٦ٕ٪ةق ٝيؽِّ
 دٕةىل ، كْل املٞةـ املع٧ٮد اذلم ذ٠ؿق اهللملسو هيلع هللا ىلصأقجةث٫. )يؿصٮف( يرتٝجٮف كنأم٤ٮف، كاملؿاد ثةلنٛةٔح مٛةٔذ٫ 

 .[79]اإلرساء/  ﴾ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ﴿ يف ٝٮهل
)ٚإ٩٭٥( إف/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت، "٥٬"/ اق٫٧. )يؿصٮف( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح يف حم٢ رٚٓ ػرب إف. اإلعساب:  

)٦٪ٟ( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"يؿصٮف". )مٛةٔح( ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ػ"يؿصٮف". )إذا( ّؿٚيح. )ل٥( ٩ةٚيح صةز٦ح. 
ةرع دةـ دلـكـ ث٥٤. )إال( أداة اقتس٪ةء. )اجلبيٮف( مكتسىن. )مةٚٓ( ٚة٢ٔ يس٨، ك٬ٮ )يس٨( ٢ٕٚ مٌ

 املكتسىن ٦٪٫.
ٝٮهل )إال اجلبيٮف( ظير رٚٓ املكتسىن ٦ٓ دٞؽ٫٦ ىلع املكتسىن ٦٪٫، كاللُكـ ٦٪ف، كالؿٚٓ يف ٦س٢ : الػاٍد فُٔ 

 عةة ختؿنش آػؿ.ذلٟ ٗري املؼذةر، كل٧٩ة املؼذةر ٩ىج٫، ٬ؾا ٬ٮ ا٣ْة٬ؿ. كبلٕي اجل
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 ً ػػػػةكى  ) ٣ًػػ٧ى ََ ٜه إ ػةثػػػ ػػَؿٍغ قى ٛى َي  ٍف 
 

ة (122) ػػػػًؽ٦ى ٔي  ( ََ ة ٣ىػػػًٮ ا ٧ى ٨ٍ ٠ى ؽي يى ي ٍٕ  ـى
  

ة  ٜي إالَّ ملة ثٕؽ٬ى غى قةث ؿَّ ٛى ة ي٤ُج٫ي  -إذىا تى ٓي  –أٍم ل٥ٍ ينذ٢ٍ٘ ث٧ى اكفى االق٥ي الٮاٝ
ةة ثٕؽى إالَّ ٦ٕؿمن  ة ٝج٢ى إالَّ ٝج٢ى دػٮل٭ى ة يٞذٌي٫ً ٦ى ٟى  ،ثإٔؿاًب ٦ى نٍؽه )حنٮ كذل ـى إالَّ زى ٝىة ة   ،٦ى

مٍخي إاًلَّ  ى ة ضى ٦ى اكى نٍؽن نٍؽو  ،زى ـى  ثً
رٍتي إاًلَّ ؿى ة مى ٦ى نٍؽه )ٚػ (كى نٍؽن )ك ،"ٝةـػ"ٚة٢ٔه مؿٚٮعه ث /(زى  /(ازى

"٦٪ىٮبه ث ٜه ثػ "ثـنؽو ك" ،ػ"ضمخي ا ٬ٮ  (إًالَّ )ؾ٠ٍؿ ٧٠ة لٍٮ ل٥ٍ دي  ؛(مؿرتي )٦ذ٤ٕ ك٬ؾى
ٓي يًف الك ،غي االقتس٪ةءي املٛؿَّ  نٍ ) /ٚبل دٞٮؿي  ،تو ـو مٮصى كال يٞ مٍخي إاًلَّ زى ى اضى  .(ؽن
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 ًٖ ٣ٍػػػػػػ
ى
: الكى  كىأ   إًَ) ذىاتى دٍٮ٠ًيػػػػػػؽو

 
ػػػال (122) ٕى ػػ(ى إًَ ا٣ ٛى ٍر ثًً٭ػػ٥ٍ إَ ا٣  د٧ٍػػػػؿي

  

رىٍت  ؿِّ ٍٛؽ ٗريى كل٥ٍ دي  ،ة٣ٞىًؽ اتلَّٮًليًؽ ل٥ٍ ديؤزٍِّؿ ٚي٧ة دػ٤ٍخ ٤ٔي٫ً محبن  (إًالَّ )إذىا ٠ي
ةك ،دٮًليًؽ األكىل ا ٦ٕىن إ٣٘ةا٭ى ًٙ  ،٬ؾى ٟى يف ابلؽًؿ كا٣ُٕ ؽو إاًلَّ )حنٮ  ،كذل ظى

ى
رٍتي ثًأ ؿى ة مى ٦ى

ٟى  ًػي
ى
نٍؽو إاًلَّ أ ٟى )ٚػ (زى ًػي

ى
نٍؽ)ثؽؿه ٨٦  (أ ل٥ٍ دٍٛؽ ٚي٫ً  أمٍ  ،ةمحبن  (إًالَّ )كل٥ٍ دؤزٍؿ ٚي٫  (زى

ٟى ٤ٝخ ،اقتس٪ةءن مكذٞبلن  ٟى ) /كًلأ٩َّ ًػي
ى
ٍنؽو أ ؽو ًإالَّ زى ظى

ى
رٍتي ثًأ ؿى ة مى ٍر )ك٦س٫٤ي  .(٦ى الى دىػ٧ٍؿي

ٕىبلى  ىتى إاًلَّ ا٣ ٛى ٕىبلى " /كاألو٢ي  ،(ثًً٭٥ٍ إًالَّ ا٣ ىتى ا٣ ٛى ٍر ثًً٭٥ٍ إًالَّ ا٣ ٕىبلى )ٚػ "الى دى٧ؿي ثؽؿه ٨٦  (ا٣
ًٙ  ،ادٮًليؽن  (إاًلَّ )ٍت رى ؿِّ كًلي  ،ا٣ٛىتى  ـي إاًلَّ )ك٦سةؿي ا٣ُٕ ٍٮ ٞى ـى ا٣ ا ٝىة نٍؽن ٧ٍؿن زى لاًلَّ خى   (اكى

نٍ إاًلَّ  /كاألو٢ي  ا زى ٧ٍؿن ؽن خى رىٍت  ،اكى ؿِّ ُُ ،ادٮًليؽن  (إاًلَّ )ز٥َّ ٠ي ُُ قْل  :ّمي

ػػة -222 ةري٬ى ثى٭ى ٤ٍىػػحه كى ََ يلى
ً ٬ٍػػؿي إ ََ ػػ٢ً ا  ٬ى

  
ػػة يىةري٬ى ًَ ٤يػػٮعي الَنػػ٧ًٍف ديػػ٥َ  َي  ََ

ً  (1)كى 
   

٧ًٍف  /كاألو٢ي  ٤يٮعي النَّ َي رىٍت  ،كى ؿِّ  .ادٮًليؽن  (إاًلَّ )كًلي

 
 ابليخ أليب ذؤنت اهلؾيل، كاق٫٧ ػٮنرل ث٨ ػةدل، كابليخ ٤ُ٦ٓ ٝىيؽة هل، كمٕؽق ٝٮهل/  -222 (1)

ـَ ٧ٔػػػػػؿك، كأوػػػػػجعٍخ   أىب ا٤ٞ٣ػػػػػت إَ أ
 

 حتػػػػػػؿؽ ٩ػػػػػػػػةرم ثةلَنػػػػػػَة ك٩ةري٬ػػػػػػة 
َا٬ػػػػػػػػة الٮامػػػػػػػػٮف أين أظج٭ػػػػػػػػة   ٔك

 
ػػػػَة ّػػػػة٬ؿه ٔ٪ػػػػٟ  ري٬ػػػػة   كد٤ػػػػٟ مي

 
اكة( أراد ٦ة  -ةـثـ٩ح ٝي-)ٗيةر٬ة( اللغ٘:   ؽ(/ دٮٝؽ، كدؾًق، كتن٢ٕ. )ثةلنَّ ٍؿى ٬ٮ مىؽر ث٧ٕىن ا٣٘يةب. )حتي

ى٬ة الٮامٮف( نكجٮ٬ة إىل ا٣ٕةر، ك٬ٮ لك ٦ة يٮصت اذلـ. ريَّ  يسٮف ٨٦ الكـ الٮامني ٨٦ اجل٧ةا٥. )خى
ػرب املجذؽأ.  )٢٬( ظؿؼ اقذٛ٭ةـ ث٧ٕىن اجلف. )ادل٬ؿ( ٦جذؽأ. )إال( أداة اقتس٪ةء م٤٘ةة. )حل٤ح(اإلعساب:  

)ك٩٭ةر٬ة( الٮاك اعَٛح، ٩٭ةر/ ٦ُٕٮؼ ىلع حل٤ح، ك٩٭ةر مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. )كلال( الٮاك اعَٛح، 
ك"إال" زااؽة ل٤ذٮًليؽ. )٤َٮع( ٦ُٕٮؼ ىلع ٦ة ٝج٫٤، ك٤َٮع مٌةؼ. ك)الن٧ف( مٌةؼ إحل٫. )ز٥( اعَٛح. 

يةر مٌةؼ ك٬ة مٌةؼ إحل٫  .)ٗيةر٬ة( ٗيةر/ ٦ُٕٮؼ ىلع ٤َٮع، ٗك
ُٙ ٦ة  الػاٍد فُٔ:  ٝٮهل )كلال ٤َٮع الن٧ف( ظير دسؿرت "إال" كل٥ دٛؽ ٗري دلؿد اتلٮًليؽ، ٚأ٣٘يخ، ٔك

 ثٕؽ٬ة ىلع ٦ة ٝج٤٭ة.
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ة   ا ؽًؿ ك كٝؽً  ٓى د ؿار٬ى ًٙ   ٝٮكً اصذ٧   :ا٣ُٕ

ة –222 ٟى  ٦ى ى ٟى  ٦ًػ٨ٍ  ل ػٍيًؼ ََ  مى
ً ٤يػ٫ٍ  إ ٧ى  يى

  
٤يػػػػػػػػ٫ٍ  ـى ََ رى

ً ٫ي كى  ََ رىًقػػػػػػػػي٧ي
ً  (1)إ

 (كرم٫٤) ،ثؽؿه ٨٦ ٫٤٧ًٔ  /(رقي٫٧ي )ٚػ ،إالَّ ٫٤٧ٔي رقي٫٧ي كرم٫٤ي  /كاألو٢ي    
 .اٚي٭٧ة دٮًليؽن  (إاًلَّ )كًلؿرٍت  ،(رقي٫٧ي )٦ُٕٮؼه ىلع 

 
 

 

 
 ابليخ لؿاصـ ل٥ يك٫٧ أظؽ مم٨ ا٤َٕ٪ة ىلع أٝٮاهل٥، ك٬ٮ ٨٦ مٮا٬ؽ قحجٮن٫. -222 (1)

ؽ٬ة ػةء ٦ٕض٧ح، كينذ٭ؿ ىلع ألك٪ح اجل٧يٓ )ميؼٟ( ١٬ؾا يٞؿأق اجلةس ٝؽي٧ة كظؽيسة ثةحلةء املس٪ةة ثٕاللغ٘:  
أ٫٩ اجل٢٧، كل١٪ة ل٥ ٩ٞٙ ىلع ٬ؾا املٕىن هلؾا ال٤ِٛ يف ٠ذت ال٤٘ح املٮزٮؽ ث٭ة، كامل٪ىٮص ٤ٔي٫ أف النيغ 
٥٤ ثةلكيع ثني الىٛة كاملؿكة، كنٛرس الؿم٢ ثةلكيع يف  ٬ٮ الؿص٢ املك٨، كىلع ٬ؾا يٛرس الؿقي٥ ٧٠ة ٝةؿ اأٔل

 ال ٦٪ٕٛح يًفَّ كال ٢٧ٔ ٔ٪ؽم أٚيٍٮؽي ٚي٫ ٗريم إال ٬ؾاف. ا٣ُٮاؼ، كًلأ٫٩ ٝةؿ/
)٦ة( ٩ةٚيح. )لٟ( صةر كدلؿكر، ك٦س٫٤. )٨٦ ميؼٟ( كنذ٤ٕٞةف ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ، كميغ مٌةؼ اإلعساب:  

٢٧ مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ  ٧ري املؼةَت مٌةؼ إحل٫. )إال( أداة اقتس٪ةء. )٫٤٧ٔ( ٢٧ٔ/ ٦جذؽأ مؤػؿ، ٔك ًك
ة ل٤ذٮًليؽ. )رقي٫٧( رقي٥/ ثؽؿ ٨٦ ٢٧ٔ، ثؽؿ ثٕي ٨٦ لك، كرقي٥ مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. )إال( زااؽ

٧ري ا٣٘ةات  إحل٫. )كلال( الٮاك اعَٛح، إال/ زااؽة ل٤ذٮًليؽ. )رم٫٤( رم٢/ ٦ُٕٮؼ ىلع رقي٫٧، كرم٢ مٌةؼ ًك
 ا٣ٕةاؽ إىل ميؼٟ مٌةؼ إحل٫.

يف ابلؽؿ كا٣ُٕٙ، كل٥ دٛؽ ٗري دلؿد اتلٮًليؽ،  ٝٮهل )إال رقي٫٧ كلال رم٫٤( ظير دسؿرت "إال"الػاٍد فُٔ:  
 كٝؽ أ٣٘يخ.
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ػػػَؿٍر َ تًلىػػػ ٍٓ كى ًٍف دي ى ػػػػ ٧ى  ػٍٮ٠ًيؽو فى
 

ـًػػػ٢ً دىعٍ  (122) ة ٕى ٖو اتلَػػػػػأدًاى ثًة٣ ػػػػػًؿي ٍٛ  تى
ََ اقػػػ يٍسً   

ـ٧ًَػػػة ثًػػػػػإً  ً  كاًظػػػػؽو 
 

ػػً   (122) ٍ٘ ػػ٨ٍ ٩ىٍىػػًت ًقػػٮىاقي ٦ي ٣ىػػ ٍفى يى  كى
  

رىٍت  ؿِّ ة ٨٦ ا٣َّيًت يي  /كْل- ٣٘رًي اتلٮًليؽً  (ًإالَّ )إذىا ٠ي ة ٝج٤٭ى ة يٞىؽي ث٧ى ة ٦ى ٞىؽي ث٭ى
ة ٚيً٭٥ى  ،ةءً االقتس٪ ٍخ ٣ىػ٧ى ُى ًٞ ٍق

ي
ة أٍف يسٮفى االقتس٪ةءي ٦ٛؿَّاغن  /ٚبلى خي٤يٮ -ذلٟ كلٍٮ أ أٍك  ،إ٦َّ

غو   .ٗريى ٦ٛؿَّ
  جٍخى ابلةًق  ٚإٍف َكفى ٦ٛؿَون ةم٢ى ثٮاظؽو ك٩ىىى ٕى ٤ٍخى ا٣ ٘ى نٍؽه إًالَّ ) /ٚذٞٮؿ ؛مى ـى إًالَّ زى ة ٝىة ٦ى

ا  ٧ٍؿن ة لن٢ً٘ ا٣ٕةم٢ً  كاظؽه ٦٪ذٕنٌيي كالى يى   (اإاًلَّ ثىٍسؿن خى ٭ة مبخى م٤٘خى ث٢ٍ أيٌ  ،٭ى
ًٖ ) /ك٬ؾا ٦ٕىنى ٝٮهلً  ،ك٩ىىجخى ابلةًق  ،ا٣ٕةم٢ى ث٫ً  ًؿن ٍٛ ٓى تى ٧ى ٓى  /أم  (إىل آػؿق ...ذى ٦

ة اقتسجيذ٫ي ثإالَّ االقتس٪ةًء املٛؿَّ   .كا٩ىت ابلةًق  ،ًغ اص٢ٍٕ دأزريى ا٣ٕةم٢ً يف كاظؽو م٧َّ
  َا ٬ٮى املؿادي ثٞٮهلً ك٬-  غو ك ٍف َكفى اَق س٪ةءي ٗاى ٦ٛؿ  /-ؾى
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ـً كٍ كىدي  ػػػػـؽ ٞى ٓى اتلَػػػ ػػػػ ٖو ٦ى ًؿيػػػ ٍٛ  فى تى
 

ـً  (121) ً
ػ٥ٍ ثًػ٫ً كىا٣ٍػمى ًٓ اٍظ ي  ٩ىٍىتى اجلى٧ًيػػػ

ًػاو  
ٍ
ًِجٍ ثًٮىاًظػػػػؽً  ،كىا٩ًٍىػػػػٍت تًلىػػػػأ  كى

 
ػػػةفى ديكفى زىااًػػؽً  (124) ىػٍٮ ٠ى ػػػة ل ٧ى ة ٠ى  ٦ًٍ٪ػ٭ى

ػػػػػٮا إًَ ا٦ٍػػػػػؿكه إوَ ذى   ٛي َى ىػػػػػ٥ٍ   َكى
 

ٍ ػػ٥ي ا َكؿً  (122) ٍىػػًؽ ظي ٞى ػػة ً  ا٣ ٭ى ٧١ٍي  كىظي
  

َى ٦٪٫ي  :ٚالى َي٤يٮ ـى املك سنيةتي ىلع املك س  :أٍك دذأػؿى  ،إ٦َة أٍف دذَٞؽ
  سنيةتي ٚإٍف دَٞؽ٦ًخ املك ى  ًٓ ـي مٮصجن  ،كصتى ٩ىتي اجل٧ي أك ٗريى ة قٮاء اكفى اللُك

ـى إًالَّ )حنٮ  ،مٮصتو  ا ٝىة نٍؽن ا ًإالَّ زى ٧ٍؿن ـي ا إًالَّ ثىٍسؿن خى ٍٮ ٞى ـى إًالَّ  ،ا٣ ة ٝىة ٦ى ا كى نٍؽن ا إًالَّ زى ٧ٍؿن خى
ـي ا إاًلَّ ثىٍسؿن  ٍٮ ٞى ا ٦ٕىن ٝٮهلً   (ا٣ ٖو ) /ك٬ؾى ًؿن ٍٛ  .(ابليخ ...كىديٍكفى تى

  ـي مٮصجن  /ٚبلى خي٤يٮ ك ٍف دأػؿٍت ة أٍف يسٮفى اللُك  /أك ٗريى مٮصتو  ،ةإ٦َّ
  ة ٚإٍف اكفى مٮصجن ًٓ ـي إاًلَّ ) /ٚذٞٮؿ ،كصتى ٩ىتي اجل٧ي ٍٮ ٞى ـى ا٣ ا ٝىة نٍؽن ا إاًلَّ زى ٧ٍؿن خى

  .(اثىٍسؿن  إاًلَّ 
  ة ث٧ة اكفى يٕةمى ٍر االقتس٪ةءي كلٍف اكفى ٗريى مٮصتو ٔٮم٢ى كاظؽه ٦٪٭ى  /٢ي ث٫ً لٍٮ ل٥ٍ يذ١ؿَّ

ـ ة ٝج٫٤ي ك٬ٮى ػ املؼذةري ػ أك ي٪ىتي ػ ك٬ٮ ٤ٝي٢ه ػ ٧٠ة دٞؽَّ ة  ،ٚيجؽؿي م٧َّ ة ثةٝي٭ى كأ٦َّ
نٍؽه إاًل  )ٟى حنٮ كذل ،ٚيضتي ٩ىج٫ي  ؽه إاًلَّ زى ظى

ى
ـى أ ة ٝىة ا ٦ى ٧ٍؿن  (زنؽه )ٚػ ،(اإاًلَّ ثىٍسؿن خى

  .ثؽؿه ٨٦ أظؽو 
ًٙ  ،كلٍف مبخى أثؽ٣ٍخى ٗريقي ٨٦ ابلةٝنيى  ؤه إًالَّ )ك٦س٫٤ي ٝٮؿي املى٪ِّ ٮا إًالَّ اٍمؿي ٛي ى٥ٍ حى ل

 ً ٮا)ثؽؿه ٨٦ الٮاًك يف  (امؿؤه )ٚػ (يلعى ٛي ا ٦ٕىن ٝٮهًل  (حى ا٩ٍ )ك٬ؾى ًػريو كى
ٍ
 (إىل آػؿق ...ًىٍت تًلىأ

ـي مٮصجن  /أم  ،ةكا٩ىًت املكتسجيةًت كَّ٭ة إذىا دأػؿٍت ٨ٔ املكتسىنى ٦٪٫ي إٍف اكفى اللُك
ة ٦ٕؿمن  ة اكفى يي ة كلٍف اكفى ٗريى مٮصتو ٚضٍئ ثٮاظؽو ٦٪٭ى بي ث٫ً لٍٮ ل٥ٍ يذ١ؿًر ٕؿى ث٧ى
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 .(1)كا٩ىًت ابلةًق  ،املكتسىنى 
١ٍ  ) /ك٦ٕىنى ٝٮهًلً  ةكىظي ٭ى ٍس٥ي األكَّ  ٧ي ٍىًؽ ظي ٞى ة يذ١ؿري ٨٦  ( ؿً يًف ا٣ أفَّ ٦ى

ؿً  ٍس٥ املكتسىن األكَّ ؿً  ،املكتسجيةًت ظ٫٧١ي يف املٕىنى ظي ة يثجخي لؤلكَّ ٨٦  /ٚيثجخي هلي ٦ى
ػٮًؿ كاخلؿكًج  ٟى  ،ادل  ـي إاًلَّ ) /ٚف ٝٮل ٍٮ ٞى ـى ا٣ ا ٝىة نٍؽن ا ًإالَّ زى ٧ٍؿن ٓي  (اإاًلَّ ثىٍسؿن خى اجل٧ي

ٟى كيف ٝٮ ،صٮفى خمؿى  ـي إاًلَّ ) /ل ٍٮ ٞى ـى ا٣ ٝىة ة  ا ٦ى نٍؽن ا إاًلَّ زى ٧ٍؿن ٓي داػ٤ٮفى  (اإاًلَّ ثىٍسؿن خى  ،اجل٧ي
ٟى  ا يف ٝٮل نٍؽه إاًلَّ ) /كًلؾى ؽه إاًلَّ زى ظى

ى
ـى أ ة ٝىة ا ٦ى ٧ٍؿن ٓي داػ٤ٮفى   (اإًالَّ ثىٍسؿن خى  .اجل٧ي

 
 

 

 
( كذلٟ يف ظة٣ح ٠ٮف االقتس٪ةء دة٦ة مٮصجة، كٝٮهل )كيجء ثٮاظؽ..( يف ظة٣ح  (1) ٝٮؿ اجلة٥ّ )كا٩ىت تلأػريو

االقتس٪ةء اتلةـ امل٪ف، كل٥ يرش اجلة٥ّ ٔ٪ؽ لك ظس٥ إىل احلة٣ح ا٣يت ختى٫؛ كذلٟ أل٫٩ أىت ثة٣ُٕٙ اذلم 
 امل٘ةيؿة يف احلس٥ ز٥ صةء يف احلة٣ح اثلة٩يح ثةملسةؿ، ٚؽؿ ىلع أف املسةؿ ٬ٮ ػةص ثةحلة٣ح اثلة٩يح ك٬ٮ يف يٞذيض

 ػ كْل األكىل ػ يف االقتس٪ةء اتلةـ املٮصت. حمل٪ف، ٚؽؿ ىلع أف احلة٣ح ابلةٝياالقتس٪ةء اتلةـ ا
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بة ػػػػؿى ٍٕ ػػٍاو ٦ي ٘ى ً كرنا ث ٍػػػؿي  كىاٍقذىػػػنٍثً دلى
 

ٍكػػ (122) ػػػة ٣ًػ٧ي َن ثًػػػث٧ًى يًكجىػػػة ػذىثٍ ) س ََ
ً   إ

  

٢٧ًى ث٧ٕىنى  ٍٕ ٣ًح ىلعى  (إًالَّ )اقذي الى ة ٬ٮ اق٥ه  /ػ أ٣ٛةظه  االقتس٪ةءً ػ يف ادلَّ ة ٦ى ك٬ٮى  ،٦٪٭ى
رٍيه ) ٮن  ،لكًقٮن  ،دى اءه  ،لكقى ٮى ة ٬ٮ ٢ٕٚه  (كقى ة ٦ى ٮفي  ،٣ىحٍفى )ك٬ٮ  ،ك٦٪٭ى الى يىسي ة  (كى ة ٦ى ك٦٪٭ى

ا)ك٬ٮ  ،ةكظؿٚن  يسٮفي ٕٚبلن  ؽى بلى كى  ،ٔى ة ،ػى ةمى ة (كىظى ٙي كَّ٭ى ة املى٪ِّ  .كٍٝؽ ذ٠ؿ٬ى
ة  رٍيه )ٚأ٦َّ ٮن  ،لكًقٮن  ،دى ٮىاءه  ،لكقى ة إحل٫ً  ؛ٚعيس٥ي املكتسىنى ث٭ة اجلؿ   (كقى ةٚذ٭ى إًل

ٓى  (ٗري)كدٕؿبي  ة اكفى يٕؿبي ث٫ً املكتسىنى ٦ نٍؽو ) /ٚذٞٮؿ ،(إاًلَّ )ث٧ى رٍيى زى ـي دى ٍٮ ٞى ـى ا٣ ث٪ىت  (ٝىة
رٍي ) نٍ ٝى )٧٠ة دٞٮؿي  (دى ـي إاًلَّ زى ٍٮ ٞى ـى ا٣ اة نٍؽ)ث٪ىت  (ؽن نٍؽو ) /كدٞٮؿ ،(زى رٍيي زى ؽه دى ظى

ى
ـى أ ٝىة ة   ،٦ى

نٍؽو  رٍيى زى ة دٞٮؿ ،كاملؼذةري اإلدجةعي  ،ثةإلدجةًع كاجلَّىًت   (كىدى نٍؽه ) /٧٠ى ؽه إاًلَّ زى ظى
ى
ـى أ ٝىة ة   ،٦ى

لاًلَّ  ا  كى نٍؽن نٍؽو ) /كدٞٮؿ (زى رٍيي زى ـى دى ٝىة ة  ٓي  (٦ى رٍي )ٚرتٚ نٍؽه ) /٧٠ة دٞٮؿي ة ٮمن كص (دى ـى إاًلَّ زى ٝىة ة    (٦ى
رٍيى مًحىةرو ) /كدٞٮؿ ،ةثؿ٫ًٕٚ كصٮمن  ؽه دى ظى

ى
ـى أ ٝىة ة  رٍي )ث٪ىًت   (٦ى  ،ٔ٪ؽى ٗرًي ثًن د٧ي٥و  (دى

ٟى  ،كمةإلدجةًع ٔ٪ؽى ثًن د٧ي٥و  ؽه إاًلَّ مًحىةره ) /٧٠ة د٢ٕٛي يف ٝٮل ظى
ى
ـى أ ة ٝىة لاًلَّ  ،٦ى  .(امًحىةرن  كى

ة  نًي كا٣ٞرصي ٚةملن (قٮل)كأ٦َّ ة ٠رسي الكِّ ة  ،٭ٮري ٚي٭ى ك٨٦ ا٣ٕؿًب ٨٦ يٛذطي قح٪٭ى
ة كنٞرصي  ،كن٧ؽي  ة كن٧ؽ   ،ك٦٪٭٥ٍ ٨٦ ي٥ٌي قح٪٭ى ك٬ؾقً ال٤٘حي  ،ك٦٪٭٥ٍ ٨٦ يسرسي قح٪٭ى

ٙي  ل٥ٍ  ة املى٪ِّ ة ،يؾ٠ؿ٬ى ةيًس يف رشظ٫ً ل٤نةَجيحً  ،ك٢َّٝ ٨٦ ذ٠ؿ٬ى ٛى ة ا٣  .(1)كم٨َّ٧ ذ٠ؿ٬ى
ري٬ ة أ٩َّ٭ة ال دسٮفي إالَّ ّؿٚن ك٦ؾ٬تي قحجٮن٫ كا٣ٛؿاًء ٗك ـى ) /ٚإذىا ٤ٝخى  ،ة٧ى ٝىة

نٍؽو  ـي ًقٮىل زى ٍٮ ٞى  ،كْل منٕؿةه ثةالقتس٪ةءً  ،ٔ٪ؽ٥ٍ٬ ٦٪ىٮمحه ىلع ا٣ْؿٚيحً  (قٮل)ٚػ  (ا٣
 .كال ختؿجي ٔ٪ؽ٥ٍ٬ ٨ٔ ا٣ْؿٚيًح إالَّ يف ضكرًة النٕؿً 

٢ي ث٫ً  (ٗري)كاػذةرى املى٪ِّٙ أ٩َّ٭ة ٠ػ ةمى ٕى ٢ي ث٧ة تي ةمى ٕى ًٓ  /٨٦ (ٗري)ٚذي ٚ  ،الؿَّ
ا أمةرى ثٞٮهلً  ،كاجلؿِّ  ،كاجلَّىًت   /كلىل ٬ؾى

 

٬، ظٜٞ 888ظك٨ ا٣ٛةيس، املذٮىف ق٪ح  اق٫٧/ البل٣ئ ا٣ٛؿنؽة يف رشح ا٣ٞىيؽة، أليب ٔجؽ اهلل حم٧ؽ ث٨ (1)
   .ال١ذةب يف رقة٣ح ٧٤ٔيح جبة٦ٕح أـ ا٣ٞؿل
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ػػػػػال ٕى ػػٮىاءو اٍص ػػٮنل قى لًًكػػػػٮنل قي  كى
 

ًٕػػػػػػػال )122  ػػٍاو صي ٘ى ً ػػة ٣ ػػط  ٦ى وى
ى
ى ا   ىلعى

ا ٨ٍ٦ً » /ملسو هيلع هللا ىلص ٨٧ٚ اقذ٧ٕةهلة دلؿكرة ٝٮهل  ك  ؽي ٔى يًت  َّ٦
ي
ى أ ٍى ىلعى ِّ٤ يكى الَّ ي

ى
ًِب أ ٮٍتي رى ٔى دى

ًك٭ى  ٛي ٍج
ى
ةًء يًف » /ملسو هيلع هللا ىلص كٝٮهل  (1)«ةًقٮىل أ ٌى ًة ابلىيٍ ؿى ٍٕ لنَّ ٥ً إاًلَّ اكى مى

ي
٥ٍ ٨٦ًى األ ٍجذي٥ٍ يًف ًقٮىازي

ى
ة أ ٦ى

ٍقٮىدً 
ى
ٮٍدىاًء يًف اثلٍَّٮًر األٍبيىًي  ،اثلٍَّٮًر األ ًة الكى ؿى ٍٕ لنىٌ ٍك اكى

ى
 :ّقُْل الػَّاعِس (2)«أ

 
ا ٨ٍ٦ً »ث٤ِٛ/  (2559) ركاق مك٥٤ (1) ك  ؽي ٔى ٤ىيًٍ٭٥ٍ  ٔى ٍى  ِّ٤ يكى ٍف الى ي

ى
، كىأ حو َّ٦ ٪ىحو اعى ة بًكى ٭ى ٍ٭١٤ًى ٍف الى حي

ى
يًت أ َّ٦

ي
٣ٍخي رىِبِّ أًل

ى
أ لًينِّ قى كى

ًكً٭٥ٍ، ٚىحىٍكتىجً  ٛي ٍج
ى
٥ٍ ًقٮىل أ ذى٭ي ٌى  .«يطى بىيٍ

)دٔٮت(/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ىلع الك١ٮف الدىةهل ثذةء ا٣ٛة٢ٔ املذعؿًلح، كاتلةء/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ  اإلعساب: 
بل٦ح ٩ىج٫ ا٣ٛذعح املٞؽرة ىلع ٦ة ٝج٢ يةء املذلك٥ ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة امذ٘ةؿ  ٚة٢ٔ. )رِب(/٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب ٔك

 يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫. )أال(/ أف/ ظؿؼ مىؽرم ك٩ىت، املع٢ حبؿًلح امل٪ةقجح ك٬ٮ مٌةؼ، كاحلةء/ ٧ًري
ال/ ظؿؼ ٩ف. )يك٤ٍ(/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازنا دٞؽيؿق/ ٬ٮ، كاجل٤٧ح 
ؿاب، كاملىؽر املؤكؿ ٨٦ أف ك٦ة ثٕؽ٬ة دلؿكر حبؿؼ صؿ  ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ احلؿيف ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

يك٤ٍ... كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ دٔٮت، أم دٔٮت رِب ثٕؽـ ا٣تك٤يٍ  حمؾكؼ، كاتلٞؽيؿ/ ثأف ال
ىلع أ٦يت ٔؽكا. )ىلع أ٦يت(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ يك٤ٍ، كأ٦ح مٌةؼ، كاحلةء/ ٧ًري يف حم٢ صؿ 
مٌةؼ إحل٫.)ٔؽكا(/٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب. )٨٦ قٮل(/ صةر كدلؿكر ، كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثىٛح حمؾكٚح 

 ٣ػ"ٔؽك" ك٬ٮ مٌةؼ. )أ٩ٛك٭ة(/ مٌةؼ إحل٫، ك٬ٮ مٌةؼ، ك٬ة/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫.
٦ِجء "قٮل" دلؿكرة حبؿؼ اجلؿ "٨٦" ٚؽؿ ذلٟ ىلع ػؿكص٭ة ٨٦ ا٣ْؿٚيح، كيف ذلٟ رد ىلع  ّجُ االضتدالل: 

 ٨٦ ذ٬ت ٨٦ اجلعةة إىل أ٩٭ة ّؿؼ كال ختؿج ٨ٔ ا٣ْؿٚيح إال يف ضكرة النٕؿ.
ةً (/ »٥٤22٢ ث٤ِٛ )ركاق مك (2) ٍٕؿى لنَّ ٍك اكى

ى
ٍبيىًي، أ

ى
ٮٍدىاًء يًف اثلٍَّٮًر اأٍل ًة الكَّ ؿى ٍٕ لنَّ ٥ً إاًلَّ اكى مى

ي
٥ٍ ٨٦ًى اأٍل ٍجذي٥ٍ يًف ًقٮىازي

ى
ة أ ٦ى

ٍقٮىدً 
ى
ةًء يًف اثلٍَّٮًر اأٍل ٌى  «. ابٍلىيٍ

ةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ِبرب )٦ة أ٩ذ٥(/ ٦ة/ ظؿؼ ٩ف، أ٩ذ٥/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ. )يف قٮاز٥(/ ص اإلعساب: 
أ٩ذ٥ املٞؽر املعؾكؼ اذلم د٤ٕٜ ث٫ "اكلنٕؿة" كُيٮز أف يذ٤ٕٜ حبةؿ حمؾكؼ ٨٦ ال٧ٌري املكترت يف ٬ؾا اخلرب 
أم/ ٦ة أ٩ذ٥ اكا٪ٮف ظة٣ح ٠ٮ٩س٥ يف قٮاز٥ ٨٦ األم٥ أك ٦ذ٤ٕٜ حبةؿ ٨٦ املجذؽأ ىلع ٦ؾ٬ت قحجٮن٫. 

ألم٥(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ِبرب أ٩ذ٥ املعؾكؼ. كقٮل مٌةؼ، كًل٧ً/٥ري يف حم٢ مٌةؼ إحل٫. )٨٦ ا
)إال(/ ظؿؼ اقتس٪ةء م٤غ، أداة ظرص. )اكلنٕؿة(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ِبرب أ٩ذ٥، كاجل٤٧ح االق٧يح اثذؽاايح 
ؿاب. )ابليٌةء(/ وٛح دلؿكرة. )يف اثلٮر(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف حبةؿ حمؾكؼ، أم/  ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

يٌةء ظة٣ح ٠ٮ٩٭ة يف اثلٮر األقٮد. )األقٮد(/ وٛح دلؿكرة. )أك(/ ظؿؼ ُٔٙ، كلٔؿاب اكا٪ٮف اكلنٕؿة ابل
 )اكلنٕؿة الكٮداء يف اثلٮر األثيي( ٠إٔؿاب قةث٫ٞ ك٬ٮ ٦ُٕٮؼ ىلع ٦ة ٝج٫٤.

ُ االضتدالل:   ا٣ْؿٚيح، كاقذ٤٧ٕخ دلؿكرة ثػ"٨٦" ٦ذأزؿة ث٫، يف ٗري ضكرة النٕؿ. ٨ٔأف "قٮل" ٝؽ ػؿصخ  ّج
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٥ي  -222 فى ٦ًٍ٪٭ي ٨ٍ َكى ةءى ٦ى ٍعنى ٛى ٜي ا٣ ًُ ٪ٍ َى َى   كى
  

٤ى  َى ٦ًػػ٨ٍ ًقػػٮىااً٪ىةإًذىا صى ػػٮا ٦ًَ٪ػػة كى  (1)كي
   ُُ ّ٘ قْل  :ّمً اضتعناهَلا مسفْع

ىل -222 يٍنػػءى ٍك ل
ى
ػػحه أ ًؿي٧ى  كى ًذىا تيجىػػةعي ٠ى

 

ًمٚى  ٩ٍػػخى املٍنػػءى
ى
ػػة كىأ ٭ى ٕي ً (2)ًكػػٮىاؾى ثىةا

 

 

 
ابليخ ل٧٤ؿار ث٨ قبل٦ح ا٣ٕٞيٌل، ك٬ٮ ٨٦ مٮا٬ؽ قحجٮن٫، كٝؽ أننؽق يف ٠ذةث٫ مؿدني، نكج٫ يف إظؽا٧٬ة  -222 (1)

 ل٧٤ؿار ث٨ قبل٦ح، كيف اثلة٩يح لؿص٢ ٨٦ األ٩ىةر، كل٥ يٕي٪٫.
)ا٣ٛعنةء( اليشء ا٣ٞجيط، كدٞٮؿ/ أٚعل الؿص٢ يف الك٫٦، كٚعل دٛعحنة، كدٛعل، إذا أردت أ٫٩ اللغ٘:  

 اللُكـ.يذلك٥ ثٞجيط 
)ال( ٩ةٚيح. )ي٪ُٜ( ٢ٕٚ مٌةرع. )ا٣ٛعنةء( ٦٪ىٮب ىلع ٩ـع اخلةٚي. )٨٦( اق٥ مٮوٮؿ ٚة٢ٔ اإلعساب:  

ي٪ُٜ. )اكف( ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، كاق٫٧ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد إىل ٨٦ املٮوٮ٣ح. )٦٪٭٥( 
ؿاب و٤ح. )إذا(  صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب اكف، كاجل٤٧ح ٨٦ اكف ك٧ٕ٦ٮحل٭ة ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

ّؿٚيح. )ص٤كٮا( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح يف حم٢ صؿ ثإًةٚح "إذا" إحل٭ة. )٦٪ة( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػػ"ص٤كٮا"، 
ك٨٦ اجلةرة ٬٪ة ث٧ٕىن ٦ٓ. )كال( الٮاك اعَٛح، ال/ ٩ةٚيح. )٨٦ قٮاا٪ة( اجلةر كاملضؿكر ٦ُٕٮؼ ىلع اجلةر 

كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫، كٝي٢/ "٦٪ة ك٨٦ قٮاا٪ة" يذ٤ٕٞةف ثٞٮهل ي٪ُٜ، كصٮاب كاملضؿكر الكةثٜ، كقٮاء مٌةؼ 
 إذا حمؾكؼ يؽؿ ٤ٔي٫ قةثٜ اللُكـ، كاتلٞؽيؿ/ إذا ص٤كٮا ٚبل ي٪ُٜ ا٣ٛعنةء... إ٣غ.

ٝٮهل )٨٦ قٮاا٪ة( ظير ػؿصخ ٚي٫ قٮاء ٨ٔ ا٣ْؿٚيح، كاقذ٤٧ٕخ دلؿكرة ث٨٧، ٦ذأزؿة ث٫، ك٬ٮ  الػاٍد فُٔ: 
 ة٫ٔ ٨٦ ضكرات النٕؿ.ٔ٪ؽ قحجٮن٫ كأدج

ابليخ ملع٧ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل املؽين، خيةَت يـنؽ ث٨ ظةد٥ ث٨ ٝجيىح ث٨ امل٭٤ت، كٝؽ ركل أثٮ د٧ةـ يف  -222 (2)
 احل٧ةقح ٔؽة أثيةت ٨٦ ٬ؾق اللك٧ح، أكهلة ثيخ النة٬ؽ، كمٕؽق ٝٮهل/ 

ػػػػػ٨ٍ  ٟي لػػػػػ٥ٍ يى ي ً ػػػػػةل ؿًت املكى َٔ  كى ًذىا دىػػػػػٮى
 

ػػػػػػة الَكػػػػػػيًي٢ي إىًلى ٩ىػػػػػػؽى   ؿً ٦ًٍ٪٭ى ٔى ٍك
ى
 اؾى ثًػػػػػػأ

جح يف حتىي٫٤، ٧٠ة أراد اللغ٘:    ـ٬ؽ يف اليشء، كاال٩رصاؼ ٔ٪٫، كذ٬ةب الٗؿ )دجةع( أراد ثةبليٓ ٬٭٪ة ال
جح يف احلىٮؿ ٤ٔي٫، ك)أك( ٬٭٪ة ث٧ٕىن الٮاك. )٠ؿن٧ح( أم  ٙى ث٫، كمؽة الٗؿ ثةلرشاء احلؿص ىلع اليشء، كاللكى

 حل٭ة.ػى٤ح ٠ؿن٧ح، أم ٩ٛحكح ظك٪ح يتكةثٜ ال١ؿاـ إ
ت ٝٮـ يف حتىي٢ املاكرـ كدأزي٢ املضؽ كا٩رصؼ آػؿكف ٨ٔ ذلٟ، ٚأ٩خ الؿاٗت يف املضؽ  الـنعيٙ:   إذا ٗر

ريؾ امل٪رصؼ ٔ٪٫ الـا٬ؽ ٚي٫.  املعى٢ ل٧٤اكرـ، ٗك
)إذا( ّؿؼ د٨٧ٌ ٦ٕىن الرشط. )دجةع( ٢ٕٚ مٌةرع ٦جن ل٧٤ض٭ٮؿ. )٠ؿن٧ح( ٩ةات ٚة٢ٔ دجةع، اإلعساب:  

٩ةات ٚة٫٤ٔ يف حم٢ صؿ ثإًةٚح إذا إحل٭ة. )أك( اعَٛح. )تنرتل( ٢ٕٚ مٌةرع ٦جن كاجل٤٧ح ٨٦ دجةع ك
ل٧٤ض٭ٮؿ ٦ُٕٮؼ ىلع دجةع، ك٩ةات ا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق/ "ْل" يٕٮد إىل ٠ؿن٧ح. )ٚكٮاؾ( 

ملجذؽأ، ا٣ٛةء لؿمٍ اجلٮاب ثةلرشط، قٮل/ ٦جذؽأ، كقٮل مٌةؼ كالاكؼ مٌةؼ إحل٫. )ثةإ٭ة( ثةآ/ ػرب ا
ؿاب صٮاب إذا. )كأ٩خ( ٦جذؽأ.  كمةآ مٌةؼ، ك٬ة/ مٌةؼ إحل٫، كدم٤ح املجذؽأ كػربق ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

 = )املنرتم( ػرب املجذؽأ، كاجل٤٧ح ٦ُٕٮٚح ىلع اجل٤٧ح الكةثٞح.
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  :ّقْلُ 

ػػػػػٍؽكىا -221 ٕي ٜى ًقػػػٮىل ا٣ َىٍجػػػ لػػػ٥ٍ   كى
  

ا٩يػػػػػػٮا ػػػػػػة دى ٧ى ٥ٍ ٠ى  (1)ًف ًد٩َػػػػػػػػة٬ي
 .مؿٚٮعه ثة٣ٛة٤ٔيحً  (قٮل ا٣ٕؽكاف)ك ،مؿٚٮعه ثةالثذؽاءً  (ؾى قٮا)ٚػ    
ِ٘ قْلُ   :ّمً اضتعناهلا ميصْب٘ علٙ غرِي الظسفٔ

٢و  -224
 ٦ ؤى َى ٣ًػػ٧ي ًٛي٢ه ثًة٣ػػ٧ي ٟى ٠ى يٍ ى  َى

  
ىٍنػػػىى  ٤يػػػ٫ي ي  ٦ ػػػ٨ٍ ييؤى  (2)كى ًَف ًقػػػٮىاؾى ٦ى

   
 

ا ثة٣ٕةم٢، ك٬ؾا ا٣ٕةم٢ الػاٍد فُٔ:  =  ٝٮهل )ٚكٮاؾ( ٚإف "قٮل" ٝؽ ػؿصخ ٨ٔ ا٣ْؿٚيح، ككٕٝخ ٦جذؽأ ٦ذأزؿن
٦ٕ٪ٮم، ك٬ٮ االثذؽاء، ك٬ٮ يؿد ىلع ٦ة ذ٬ت إحل٫ قحجٮن٫ كاجل٧٭ٮر ٨٦ أف "قٮل" ال ختؿج ٨ٔ اجلىت ىلع 

 ا٣ْؿٚيح.
٪ٍؽ/ م٭٢ اث٨ محجةف ث٨ رميٕح، كٝؽ  -221 (1) ًٛ ٦ٌةين ٨٦ ك٧ح يٞٮهلة يف ظؿب ا٣بكٮس، كاق٥ ا٣ ِـّ ٪ٍؽ ال ًٛ ابليخ ل٤ًٍ

 ٨ ٬ؾق اللك٧ح يٞٓ ثيخ النة٬ؽ راثٕ٭ة، كٝج٫٤ ٝٮهل/ركل أثٮ د٧ةـ يف ٤ُ٦ٓ ديٮاف احل٧ةقح أثيةدنة ٦
ػػػػػػػ٨ٍ ثىػػػػػػػً  ذي٬ٍػػػػػػػ٢و  ٍع٪ىة يى ٛى ػػػػػػػ  وى

 
ـي إًٍػػػػػػػػػػػػٮىافي   ػػػػػػػػػػػٍٮ ٞى  كىٝي٤ٍ٪ىػػػػػػػػػػػة: ا٣

ػػػػػػػػػ  ٨ى ػٔى ٍٕ ٍف يىػػػػػػػػػؿًٍص
ى
ـي أ يَػػػػػػػػػة

ى
 َسى ا 

 
٩يػػػػػػػػػػػػػػػػػٮا  َكًم َكى ػػػػػػػػػػػػػػػػػة َكى  ٝىٍٮ٦ن

حى الَنػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َ  ؿـ ػٚى٤ى٧َػػػػػػػػػػػػػػػػػة ُصى
 

٦ٍػػػػػػػػػػ 
ى
ٍؿيىػػػػػػػػػػةفي ػكأ ٔي  َسى كى٬ٍػػػػػػػػػػٮى 

   
خ وٛعة ٨ٔ ٬ؾا األمؿ، إذا دؿًلذ٫ ككحلذ٫  )وٛع٪ة( ٔٛٮ٩ة،اللغ٘:   كالىٛط/ ا٣ٕٛٮ، كأو٫٤ ٨٦ ٝٮهل٥/ أًٔؿ

صة٩جٟ. )ثن ذ٢٬( يؿكل يف ماك٫٩ "ثن ٬٪ؽ" كْل ٬٪ؽ ث٪خ مؿ اث٨ أػخ د٧ي٥، كْل أـ ثسؿ كد٤٘ت اثن 
، كدم٤ح كاا٢. )ا٣ٕؽكاف( ا٥٤ْ٣ الرصنط. )ًد٩َّة٥٬( صةزن٪ة٥٬ ك٤ٕٚ٪ة ث٭٥ ٦س٢ اذلم ٤ٕٚٮا ث٪ة ٨٦ اإلقةءة

 "ًد٩َّة٥٬" ٬ؾق صٮاب "ملة" يف ٝٮهل "٧٤ٚة رصح الرش".
)كل٥( ٩ةٚيح صةز٦ح. )يجٜ( ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ حبؾؼ األ٣ٙ. )قٮل( ٚة٢ٔ يجٜ، كقٮل مٌةؼ. اإلعساب:  

٦ٕٛٮؿ ث٫. )٧٠ة( الاكؼ صةرة، ك٦ة/ ُيٮز أف دسٮف ٚة٢ٔ كك)ا٣ٕؽكاف( مٌةؼ إحل٫. )ًد٩َّة٥٬( ٢ٕٚ ك
ف دسٮف ظؿٚة مىؽرننة. )دا٩ٮا( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ، ٚإذا اك٩خ "٦ة" مٮوٮالن اق٧ينة ٚةجل٤٧ح ال مٮوٮالن اق٧ية، كأ

ي٨ٍ اذلم دا٩ٮق، كلذا اك٩خ ٦ة مىؽرنح ٚٔل  ؿاب و٤ح، كا٣ٕةاؽ حمؾكؼ، كاتلٞؽيؿ/ ًد٩َّة٥٬ اكدلِّ حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
٤ٞةف ث٧عؾكؼ وٛح ك٦ؽػٮهلة يف دأكن٢ مىؽر دلؿكر ثةلاكؼ، كىلع لك ظةؿ ٚإف الاكؼ كدلؿكر٬ة ٦ذٕ

ي٨ اذلم دا٩ٮق، أك ًد٩ٌة٥٬ ًدي٪ة ٦س٢ى ًديٍ٪ً٭٥  ملىؽر حمؾكؼ يؽؿ ٤ٔي٫ ٝٮهل د٩ة٥٬، كاتلٞؽيؿ/ ًد٩ٌة٥٬ ًديٍ٪ة اكا٪ة اكدلِّ
 إيٌة٩ة.

، كػؿصخ ٨ٔ ا٣ْؿٚيح. الػاٍد فُٔ:   ٝٮهل )قٮل ا٣ٕؽكاف( ظير كٕٝخ "قٮل" ٚةٔبلن
 .نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕني ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗريابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -224 (2)

٪ٍيىح. )ملؤم٢( اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ أٌم٢ ٚبلف ٚبل٩نة  اللغ٘:  جةت كاآل٦ةؿ، كاظؽ٬ة ٦ي )٠ٛي٢( ًة٨٦ )املىن( الٗؿ
٪ةء كالنؽة. ٕى ، إذا رصةق )ينىق( مٌةرع ٨٦ النٞةء ك٬ٮ ا٣  = دأ٦يبلن
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ًٙ  ،(إًفٍ )اق٥ي  (قٮاؾ)ٚػ ـً املى٪ِّ ا دٞؿنؿي الك  .٬ؾى
ٕؿً  ك٦ؾ٬تي  ؿٚيًح إاًلَّ يف ضكرًة النِّ َّْ  ،قحجٮن٫ كاجل٧٭ٮًر أ٩َّ٭ة ال ختؿجي ٨ٔ ا٣

ذى٢٧ًي اتلَّأكن٢ى  ٟى حيى ة اقتن٭ؽى ث٫ً ىلع ػبلًؼ ذل  .ك٦ى
 
 

 

 

ج٤ٖ ٝىؽق كن٪ةؿ إف ٔ٪ؽؾ ٨٦ ماكرـ األػبلؽ كرشنٙ الكضةية ٦ة ي٨٧ٌ مل٨ يؿصٮ ٩ؽاؾ أف ي الـنعيٙ:   =
 ٔ٪ؽؾ ٦ة يؤم٢، ٚأ٦ة ٗريؾ مم٨ ي٨ْ ث٭٥ اجلةس اخلري ٚإف آ٦ةؿ الؿاصني ٚي٭٥ د٪٤ٞت ػيجح كمٞةء.

)دليٟ( دلل/ ّؿؼ ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ، كدلل مٌةؼ كالاكؼ مٌةؼ إحل٫. )٠ٛي٢( اإلعساب:  
ًليؽ ك٩ىت. )قٮاؾ( قٮل/ ٦جذؽأ مؤػؿ. )ثةملىن، ملؤم٢( صةراف كدلؿكراف يذ٤ٕٞةف ثسٛي٢. )إف( ظؿؼ دٮ

اق٥ إف، كقٮل مٌةؼ كالاكؼ مٌةؼ إحل٫. )٨٦( اق٥ مٮوٮؿ ٦جذؽأ. )يؤم٫٤( يؤم٢/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع 
٨ املٮوٮ٣ح، كاهلةء ٦ٕٛٮؿ ث٫، كاجل٤٧ح  ثةل٧ٌح ا٣ْة٬ؿة، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد إىل ٦ى

، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد إىل ٨٦ ال حم٢ هلة و٤ح املٮوٮؿ. )ينىق( ٢ٕٚ مٌةرع
 حم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ اذلم ٬ٮ ٨٦ املٮوٮ٣ح، كدم٤ح املجذؽأ كػربق يف حم٢ رٚٓ ػرب إف. املٮوٮ٣ح، كاجل٤٧ح يف

ة ٣ػ"إف" ٚذأزؿت ثة٣ٕةم٢ اذلم ٬ٮ  الػاٍد فُٔ:  ٝٮهل )كلف قٮاؾ( ظير ٚةرٝخ )قٮل( ا٣ْؿٚيح ككٕٝخ اق٧ن
 ملؤًلؽة.إف ا
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ػال) كىاٍق ىنٍثً ٩ىةًوجنة ثًػػ   ٣ىػ ىف) كى ػى
 

بًػ (122) ا) كبًػ كى ؽى ٔى ػؽى    ٍٕ ـى  ( ػٮفي )  يى ي َى   
  

ة  (٣ىحٍفى )اقتنًث ثػ /أم ٬ة ٩ةوجن ك٦ى ـي ٣ىحٍفى  ) /ٚذٞٮؿ ،املكتسىنى ة ثٕؽى ٍٮ ٞى ـى ا٣ ٝىة

نٍؽن  ،ازنٍؽن  بلى زى نٍؽن  ،اكىػى ا زى ؽى ٔى نٍ  ،اكى ٮفي زى الى يىسي اكى   /(ازنؽن )ٚػ .(ؽن
  ٟى نٍؽن ) /يف ٝٮل نٍ  ،ا٣ىحٍفى زى ٮفي زى الى يىسي اكى  ،٣ىحٍفى )٦٪ىٮبه ىلع أ٫َّ٩ ػربي   /(ؽن

الى  ٮف كى ة ٧ًريه مكترته  ،(يىسي ـً ك-كاق٧٭٧ى املن٭ٮري أ٫َّ٩ اعاؽه ىلع ابلًٕي املٛ٭ٮ
ـً  ٥ٍ ) /كاتلٞؽيؿ ،٨٦ ا٣ٞٮ ٭ي ٌي ٍٕ ا ٣ىحٍفى بى نٍؽن نٍؽن زى ٥ٍ زى ٭ي ٌي ٍٕ ٮفي بى الى يىسي  -( اكى

  .ةمكترته كصٮمن  ك٬ٮ
  ٟى نٍؽن ) /كيف ٝٮل بلى زى نٍ  ،اػى ا زى ؽى ٔى اكى ى املٕٛٮحلحً  /(ؽن بلى ) ،٦٪ىٮبه ىلعى ا ،ػى ؽى ٔى  (كى

ة ػ يف امل ة ٕٚبلًف ٚة٤ٔ٭٧ى ـً ٧٠ى ـً ٨٦ ا٣ٞٮ ن٭ٮًر ػ ٧ًريه اعاؽه ىلعى ابلًٕي املٛ٭ٮ
ـ ٍنؽن ) /كاتلٞؽيؿ ،ةك٬ٮ مكترته كصٮمن  ،دٞؽَّ ٥ٍ زى ٭ي ٌي ٍٕ بلى بى نٍ  ،اػى ٥ٍ زى ٭ي ٌي ٍٕ ا بى ؽى ٔى اكى  .(ؽن

ٮفي ) :ك٩َج٫ ثٞٮكً  نىسي ٍٕ كى ٮفي )ػ ك٬ٮ ٝيؽه يًف  (الى  ؽى بى ٍٍ ػ ىلع أ٫َّ٩ ال  (يىسي ٞٚ
ًِ ال١ٮًف ٗري  يكذ٢٧ٕي يف االقتس٪ةًء ٨٦ كأ٩َّ٭ة ال تكذ٢٧ٕي ٚي٫ً إال ثٕؽى  ،(يسٮفي )٣ٛ

ي  ،(الى ) ة ٨٦ أدكاًت اجلَّفٚبلى ت ى  ،ك٨٣ٍ  ،كلفٍ  ،ل٥ٍ ) /حنٮ ،كذ٢٧ٕي ٚي٫ً ثٕؽى ٗري٬ى ةكل ة ،٧َّ  .(ك٦ى
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ػػٮفي إًٍف ديػػؿًدٍ  ٍ يى ي ػػةثًقى ٍر بًكى  كىاٍصػػؿي
 

ًػؿىاره ٝىػٍؽ يىػؿً  (122)
ٍ

ة) ا٩ًٍىٍت، كىاْن ؽى  ٦ى ٍٕ بى  دٍ كى
  

ـ  /أم ة)إذىا ل٥ٍ دذٞؽَّ بلى )ىلعى  (٦ى ا ،ػى ؽى ٔى ة إٍف مبخى  (كى ٍر ث٭٧ى ـى ) /ٚذٞٮؿ ،ٚةٍصؿي ٝىة

نٍؽو  بلى زى ـي ػى ٍٮ ٞى نٍؽو  ،ا٣ ا زى ؽى ٔى ا (كى ؽى ٔى بلى كى ة ،ظؿٚىة صؿل  /ٚىؼى ٍِ قحجٮن٫ اجلؿَّ ث٭٧ى  ،كل٥ٍ حيٛ
بلى )٨٧ٚى اجلؿِّ ثػ ،كل٧َّ٩ة ظاكقي األػٛلي   :قْلُ (ػى

الى  -222 ، كى ٧َ٩ًػةػى ٮ ًقػٮىاؾى رٍصي
ى
َى أ  اهللً 

  
َى  ً جىحن ٦ًػػ٨ٍ ًييىػػة٣ ٍٕ ػػ ػػـؽ ًييىػػةًت مي ٔي ى

 (1)أ
    

 

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -222 (1)
)أرصٮ( مٌةرع ٨٦ الؿصةء، ك٬ٮ ًؽ احلأس ٨٦ اليشء اذلم ٬ٮ ُٝٓ ا٧ُ٣ةٔيح يف الٮوٮؿ إحل٫، اللغ٘:  

 كدٞٮؿ/ رصة االنكةف اليشء يؿصٮق رصةء، إذا أم٫٤ كدٮٝٓ ظىٮهل. )قٮاؾ( ٗريؾ، ك٬ٮ دحل٢ ىلع أف ٬ؾق
٭ة ٦ٕٛٮالن ث٫، كدٞؽ٦خ ٬ؾق املكأ٣ح مرشكظح مكذؽالن هلة. )أٔؽ( أم  اللك٧ح تكذ٢٧ٕ ٗري ّؿؼ؛ لٮٝٔٮ

 أظكت. )ٔيةيل( ا٣ٕيةؿ/ ٥٬ أ٢٬ ثيخ االنكةف ك٨٦ ي٧ٮ٩٭٥. )مٕجح( َةاٛح.
ة يف الـنعيٙ:   ٕن  إ٩ن ال أؤم٢ أف يى٤ن اخلري ٨٦ أظؽ إال ٦٪ٟ، كأ٩ة كازٜ لك اثلٞح ٨٦ أ٩ٟ ال دؽػؿ كق

 ٚؿنٜ ٨٦ أ٤٬ٟ ك٨٦ د٤ـمٟ مؤ٩٭٥.  -يف أذجةرم-اتل٢ٌٛ يلع كاالظكةف إيل؛ ألف أ٬ٌل ك٨٦ د٤ـ٦ن مؤ٩٭٥ 
)ػبل( ظؿؼ صؿ. )اهلل( دلؿكر ثػ"ػبل"، كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"أرصٮ" اآليت. )ال( ٩ةٚيح. )أرصٮ( اإلعساب:  

ؾ( قٮل/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ػ"أرصٮ"، كقٮل مٌةؼ ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق/ أ٩ة. )قٮا
كالاكؼ ٧ًري املؼةَت مٌةؼ إحل٫. )إ٧٩ة( أداة ظرص. )أٔؽ( ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة 
يةؿ مٌةؼ كنةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫ ٦جن ىلع الك١ٮف  ؿ ٣ػ"أٔؽ"، ٔك دٞؽيؿق/ أ٩ة. )ٔيةيل( ٔيةؿ/ ٦ٕٛٮؿ أكَّ

ٔؽ". )٨٦ ٔيةلاك( ٨٦ ٔيةؿ/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ وٛح أ٣ػ" يف حم٢ صؿ. )مٕجح( ٦ٕٛٮؿ زةف
يةؿ مٌةؼ كالاكؼ مٌةؼ إحل٫.  ٣ػ"مٕجح"، ٔك

ؿَّ ث٫ً ٣ِٛ اجلبل٣ح. /ٝٮهل الػاٍد فُٔ:   )ػبل اهلل( ظير اقذ٢٧ٕ النةٔؿ )ػبل( ظؿؼ صؿ، ٚىضى
، كل١٪٫  ة/ )أ٦ة ظةم٦٫ة نكج٫ النةرح إىل قحجٮن٫ ٚي٫ ٩ْؿ، كذلٟ أف قحجٮن٫ ٝؽ ٝةؿ يف ٠ذةثتيبُٔ:  ٤ٚحف ثًةٍق٥و

ا٣ٞٮـ ػبل  دةين٦ة أ»كمٕي ا٣ٕؿب يٞٮؿ/  . ٦ة ثٕؽ٬ة، كٚي٫ ٦ٕىن االقتس٪ةءظؿؼ ُيؿ ٦ة ثٕؽق ٧٠ة جتؿ ظىت
اق٥، كال دسٮف و٤ذ٭ة إال  "٦ة"ٚإذا ٤ٝخ/ ٦ة ػبل ٤ٚحف ٚي٫ إال اجلىت؛ ألف  .ػبل ث٧زن٣ح ظةمةٚيض٢ٕ  «اهللٔجؽ

 ٭٪ة( ا.٬٬ ا٢ٕٛ٣
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ًَ ادتسِّ بـ ُُ (َعَدا)ّم  :قْل

ػٍٮجو  -222 ٔي ـى٪ىػةتى  يًي  ًٌ ٍك٪ىة ً  احلى  دىؿى
  

ػػٮرً  ٨ى إىًلى ا٣نـكي ٍٕ ػػ ٌى ٙى ٝىػػٍؽ ػى ٮىا٠ًػػ  ٔى
ا    ٍْسن

ى
ٍذػػػػػػػالن كىأ ِى  ٥ٍ َيػػػػػػ٭ي ٍ٪ىػػػػػػة ظى حبى

ى
 أ
  

ً٘اً  ػػػ٢ً الَىػ ٍٛ  ُ ةءً كىا٣ ُى ا الَنػ٧ٍ ؽى  (1)ٔى
ة ٚإٍف دٞؽَّ     ة)٦ٍخ ٤ٔي٭٧ى ة (٦ى ة) /ٚذٞٮؿ ،كصتى اجلَّىتي ث٭٧ى ـي ٦ى ٍٮ ٞى ـى ا٣ بلى  ٝىة ػى

نٍؽن  نٍ  ،ازى ا زى ؽى ٔى ة  ٦ى اكى ة)ٚػ (ؽن ا)ك ،مىؽرنح /(٦ى ؽى ٔى بلى كى كٚة٤ٔ٭٧ة ٧ًريه  ،و٤ذ٭ة /(ػى
ـ ة دٞؽَّ نٍؽن )ك ،دٞؿنؿقي  مكترته يٕٮدي ىلع ابلًٕي ٧٠ى ا ٦ٕىنى ٝٮهلً  ،٦ٕٛٮؿه  /(ازى ؽى ) /ك٬ؾى ٍٕ مى كى

ة ا٩ًٍىٍت  ٮري   (٦ى ا ٬ٮى املٍن٭ي  .٬ؾى
ةيًئ اجلؿَّ ث٭٧ة ثٕؽى  ٢ً  (٦ة)كأصةزى ال١كى ٍٕ ٢ً  ،زااؽةن   (٦ة)ىلع صى ٍٕ ا)كص ؽى ٔى بلى كى  (ػى

 /" ك٬ؾا ٦ٕىن ٝٮهل (ك٦ة ٔؽا زنؽو  ،ٝةـ ا٣ٞٮـ ٦ة ػبل زنؽو ) /ٚذٞٮؿ ،ظؿيفى صؿل 
ة)كٍٝؽ ظكى اجلؿَل  يف الرشًح اجلؿَّ ثٕؽى  (كاجنؿار ٝؽ يؿد)  .٨ٔ ثًٕي ا٣ٕؿًب  (٦ى

 

 

 

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕني٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت ابلحذةف  -222 (1)
( أراد ث٭ة اخلي٢ ا٣يت يجكجٮ٩٭ة إىل ٚؿس اللغ٘:   ٍٮجو ٔي )احلٌيي( ٝؿار األرض ٔ٪ؽ ٦٪ُٞٓ اجلج٢. )ث٪ةت 

من٭ٮر يك٧ٮ٫٩ "أٔٮج" كنٞةؿ/ ػي٢ أٔٮصيةت. )ٔٮا٠ٙ( دمٓ اع٠ٛح، كا١ٕ٣ٮؼ/ مبلز٦ح اليشء كاملٮاّجح 
ا( األرس/ أف ٤ٔي٫. )ػ٨ٌٕ ٥( أراد/ أ١٤٬٪ة كاقذأو٤٪ة، كا٣يح/ ا٣ٞجي٤ح. )أرسن يَّ٭ي ٍ٪ة ظى ( ذل٨٤ كػن٨ٕ. )أحبى

يأػؾ الؿص٢ي الؿص٢ى يف احلؿب م٤ٞينة ثيؽي٫ ٦ٕرتٚنة ثة٣ٕضـ ٨ٔ ادلٚةع ٨ٔ ٩ٛك٫. )الن٧ُةء( ْل ا٣ٕضٮز ا٣يت 
.  خية٣ٍ قٮادى مٕؿ٬ة ثيةضه

صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"دؿًل٪ة". )ث٪ةت( ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ػ"دؿًل٪ة"،  )دؿًل٪ة( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. )يف احلٌيي(اإلعساب:  
كم٪ةت مٌةؼ. ك)ٔٮج( مٌةؼ إحل٫. )ٔٮا٠ٙ( ظةؿ ٨٦ ث٪ةت ٔٮج. )ٝؽ( ظؿؼ حتٞيٜ. )ػ٨ٌٕ( ٢ٕٚ 
كٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح يف حم٢ ٩ىت وٛح ٣ػ"ٔٮا٠ٙ". )إىل ا٣جكٮر( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"ػ٨ٌٕ". )أحب٪ة( ٢ٕٚ 

٫ ٣ػ"أثةح"، كيح مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫ )ٝذبل( د٧يزي. )كأرسا( ٦ُٕٮؼ كٚة٢ٔ. )ظي٭٥( يح/ ٦ٕٛٮؿ ث
ىلع ٝٮهل "ٝذبل". )ٔؽا( ظؿؼ صؿ )الن٧ُةء( دلؿكر ثًػ "ٔؽا" )كا٢ُٛ٣( ٦ُٕٮؼ ىلع الن٧ُةء )الى٘ري( 

 وٛح ل٢ُٛ٤.
 "ٔؽا الن٧ُةء" ظير اقذ٢٧ٕ "ٔؽا" ظؿؼ صؿ، ٚضؿ الن٧ُةء ث٫. /ٝٮهل الػاٍد فُٔ: 
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ػٍؿٚىػػػػػػةفً  ػػة ظى ٧ى ٭ي ػػػؿَا فى ٍيػػري صى  كىظى
 

جىػػػػة (112) ة إًٍف ٩ىىى ػػػػة ٬ي٧ى ٧ى ٍٕػػػػػػالفً  ٠ى ًٚ 
 

بلى )إٍف صؿرتى ثػ /أم ا ػى ٔىؽى ؿل  (كى ا  ،فً كلٍف ٩ىجخى ث٭٧ة ٚ٭ي٧ة ٕٚبل ،ٚ٭٧ة ظؿٚة صى ك٬ؾى
ة ال ػبلؼى ٚي٫ً   .م٧َّ

 
 

 

ػة) تي  ٦ى ػة) كَ دىٍىػعى ةمى ال  ظى ؼى كى  كى
 

ػػة (112) ٧ى ٭ي ٍْ ٛى ػػة) ٚىةٍظ نى ػػةشى كىظى  كىًِيػػ٢ى  ظى
  

ة)املن٭ٮري أفَّ  ةمى نٍؽو ) /ٚذٞٮؿي  ؛ال دسٮفي إالَّ ظؿؼى صؿل  (ظى ة زى ةمى ـي ظى ٍٮ ٞى ـى ا٣  (ٝىة
نٍؽ)جبؿِّ   .(زى

ٙي  -ين  كاملربدي كدمةٔحه  كذ٬تى األػٛلي كاجلؿَل  كاملةز  إىل أ٩َّ٭ة  –٦٪٭٥ املى٪
بلى )٦س٢ي  ة  تكذ٢٧ٕي ٕٚبلن  ،(ػى ةٚذ٪ىتي ٦ى ةة كظؿٚن  ،ثٕؽ٬ى ة ثٕؽ٬ى ـى ) /ٚذٞٮؿ ،ٚذضؿ  ٦ى ٝىة

نؽن  ة زى ةمى ـي ظى ٍٮ ٞى نٍؽو  ،اا٣ ة زى ةمى  .(كىظى
اء  /ك٦٪٫ ،كالنحجةينيٌ اجلَّىتى ث٭ة ،كأثٮ زنؽو األ٩ىةرم   ،كظكى دمةٔحه ٦٪٭٥ ا٣ٛؿَّ

ٓي ) ىٍك٧ى ٨ٍ ي ٣ًػ٧ى ٍؿ يًل كى ًٛ ٍٗ ٥َّ ا ًٖ  ،ال٤َّ٭ي ثىة األٍوج
ى
ةفى كأ ُى يٍ ة النَّ ةمى  ."(ظى

 :ّقْلُ

222-  ٍ٥ ػ٤ى٭ي ٌَ ة، ٚىإًَف اهللى ٚى يٍنن ة ٝيؿى ةمى  ظى
  

يػػػ٨ً   َ ـً كىا ًيَػػػًح ثًةإلٍقػػػالى ى ا٣ ى  (1)ىلعى
   

 

 ابليخ ٨٦ الكـ ا٣ٛؿزدؽ ٧٬ةـ ث٨ اغ٣ت. ٬ؾا -222 (1)
)ظةمة( ٢ٕٚ ٦ةض داؿ ىلع االقتس٪ةء، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمة دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد ىلع اإلعساب:  

ابلٕي املٛ٭ٮـ ٨٦ الْك الكةثٜ. )ٝؿينة( ٦ٕٛٮؿ ث٫ حلةمة. )ٚإف( ا٣ٛةء ل٤ذ٤ٕي٢، إف/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت. 
 =٢ ٦ةض، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد ىلع اهلل، )اهلل( اق٥ إف. )٤ٌٚ٭٥( ٢ٌٚ/ ٕٚ
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 ًٙ ة) /كٝٮؿي املى٪ِّ تي ٦ى الى دىٍىعى ة)٦ٕ٪ةق أفَّ  (كى ةمى بلى )٢ ٦س (ظى يف أ٩َّ٭ة د٪ىتي  (ػى
قي  ٬ة أك جتؿ  ة ثٕؽى ـي ٤ٔيً٭٧ة  ،٦ى ة)ك٣س٨ٍ ال دذٞؽَّ ـي ىلعى  (٦ى بلى )٧٠ة دذٞؽَّ  /ٚبل دٞٮؿ ،(ػى

نٍ ) ة زى ةمى ة ظى ـي ٦ى ٍٮ ٞى ـى ا٣ اٝىة ًم ذ٠ؿقي ٬ٮ ال١سريي  ،(ؽن ا اذلَّ ة  ،ك٬ؾى ة)كٝؽ وعجذٍ٭ى  ،٤ٝيبلن  (٦ى
ٮيًس ٨ٔ اث٨ً  ؿٍقي ُى ت  » /ٝةؿى  ملسو هيلع هللا ىلص ٧ٔؿ أفَّ رقٮؿى اهلل ٚف مك٪ًؽ أيب أ٦يَّحى ا٣ ظى

ى
حي أ ة٦ى قى

ي
أ

ةمى  ة ظى حى ة اجلَّةًس إًيلَّ ٦ى ٧ى ًَ   (2).«(1)ٚىة

 

" كٚة٫٤ٔ ك٦ٕٛٮهل يف حم٢ رٚٓ ػرب" إف ". )ىلع ا٣ربنح، ثةإلقبلـ(  ٥٬/ = ٢ى ٌَّ "، كاجل٤٧ح ٨٦"ٚى ٢ى ٌَّ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ػ"ٚى
 صةراف كدلؿكراف ٦ذ٤ٕٞةف ثػ"٢ٌٚ". )كادلي٨( ُٔٙ ىلع اإلقبلـ.

، ك٩ىت ث٫ ٦ة ثٕؽق.)ظةمة ٝؿي /ٝٮهل الػاٍد فُٔ:   نة( ٚإ٫٩ اقذ٢٧ٕ "ظةمة" ٕٚبلن
، ٚض٤ٕٮا )ظةمة( اقتس٪ةايح، كاقذؽلٮا ث٫ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص٨٦ الكـ اجليب  «٦ة ظةمة ٚة٧َح»دٮ٥٬ ثٕي اجلعةة أف ٝٮهل  (1)

أف ظةمة االقتس٪ةايح ُيٮز أف دؽػ٢ ٤ٔي٭ة ٦ة، كذلٟ ٗري ٦ذٕني، ث٢ ُيٮز أف يسٮف ٬ؾا اللُكـ ٨٦ الكـ 
يؿنؽ الؿاكم ثؾلٟ أف يبني أ٫٩ ٤ٔي٫ الىبلة  «أقة٦ح أظت اجلةس إيل» ملسو هيلع هللا ىلص٫ ىلع ٝٮؿ الؿقٮؿ الؿاكم يٕٞت ث

ا ٨٦ أ٢٬ ثحذ٫ ال ٚة٧َح كال ٗري٬ة، ٧ٚة/ ٩ةٚيح، كظةىش/ ٢ٕٚ ٦ةض، كٚة٫٤ٔ ٧ًري  كالكبلـ ل٥ يكتنث أظؽن
 االقتس٪ةايح، ث٢ ْل مكترت ٚي٫ صٮازا دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد إىل اجليب، كٚة٧َح/ ٦ٕٛٮؿ ث٫، ك٣حكخ ظةمة ٬ؾق ْل

٢ٕٚ ٦ذرصؼ دةـ دسذت أ٫ٛ٣ يةء ل١ٮ٩٭ة راثٕح. كن٪ْؿ يف ٬ؾق املكأ٣ح/ د٤ٕيٜ ا٣ٕبل٦ح أمحؽ مة٠ؿ يف حتٞي٫ٞ 
 (.256، 2/252(؛ ٧٬ٓ اهلٮا٦ٓ ل٤كيٮيط)٢84(؛ ٦٘ن ال٤جيت الث٨ ٬نةـ)ص ٢94-8/٢96ملك٪ؽ اإل٦ةـ أمحؽ)

(/ )أقة٦ح(/ ٦جذؽأ مؿٚٮع. )أظت(/ ػرب اإلعساب: (2)  مؿٚٮع، ك٬ٮ مٌةؼ. )اجلةس(/ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر. )إيلَّ
صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثأظت. )٦ة ظةمة(/ "ٔ٪ؽ اث٨ ٦ةلٟ" ٦ة/ ظؿؼ مىؽرم، ظةمة/ ٢ٕٚ ٦ةض صة٦ؽ ٦جن 
ىلع ا٣ٛذط املٞؽر ، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮمة دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد ىلع ابلٕي أم ٦ة ظةمة ثٌٕ٭٥، كاملىؽر 

 ٦ة ثٕؽ٬ة يف حم٢ ٩ىت ظةؿ أم ٦ذعةمني ٚة٧َح. )ٚة٧َح(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب. املؤكؿ ٨٦ ٦ة ك
)٦ة ظةمة( ٦ة/ ظؿؼ ٩ف. ظةمة/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ىلع ا٣ٛذط املٞؽر، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازا  ّعيد اجلنَْز: 

ؿاب. )ٚة٧َح(/ ٦ٛ ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اقتب٪ةٚيح الملسو هيلع هللا ىلصدٞؽيؿق ٬ٮ يٕٮد إىل اجليب   ٕٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب.حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
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 :ّقْلُ

ػة -222  رأيخي ايةسى ٦ػة ظةمػة ٝيؿينن
  

َن  ػػػػة ٕى ًٚ ٥ ػػػػ٤ي٭ي ٌى ٍٚ ى
 (1)ٚإ٩ػػػػة َنػػػػ٨ أ

 .كظنة ،ظةش /كنٞةؿ يف ظةمة    
 
 

 

 

نكت ا٣ٕين ٬ؾا ابليخ لؤلػ٢ُ ٗٮث ث٨ ٗيةث، كٝؽ راصٕخ ديٮاف ٝةؿ حميي ادلي٨ ٔجؽ احل٧يؽ/  -222 (1)
 مٕؿق ٚٮصؽت هل ُٕٝح ىلع ٬ؾا الٮزف كالؿكم ي٭ضٮ ٚي٭ة صؿنؿ ث٨ ُٔيح، ك٣حف ٚي٭ة ثيخ النة٬ؽ.

ال١ؿـ، كُيٮز أف دسٮف ا٣ٛةء م١كٮرة  –ثٛذط ا٣ٛةء -)رأيخ( رأل/ ٬٭٪ة ث٧ٕىن ا٥٤ٕ٣. )ٕٚةال( ٬ٮ اللغ٘:  
 ىلع أ٫٩ دمٓ ٢ٕٚ.

)رأيخ( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. )اجلةس( ٦ٕٛٮؿ أكؿ، كاملٕٛٮؿ اثلةين حمؾكؼ دلال٣ح اللُكـ ٤ٔي٫، كدٞؽيؿ اإلعساب:  
اللُكـ/ رأيخ اجلةس أ٢ٝ ٦٪ة، أك دك٩٪ة، ٦سبل. )٦ة ظةمة( ٦ة/ مىؽرنح، ظةمة/ ٢ٕٚ ٦ةض، كٚة٫٤ٔ ٧ًري 

دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد ىلع ابلٕي املٛ٭ٮـ ٨٦ الْك الكةثٜ. )ٝؿينة( ٦ٕٛٮؿ ث٫ حلةمة. )ٚإ٩ة(  مكترت ٚي٫ كصٮمنة
ا٣ٛةء ل٤ذ٤ٕي٢، إف/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت، ٩ة/ اق٫٧. )حن٨( دٮًليؽ ل٧ٌ٤ري املذى٢ الٮاٝٓ اق٧ة ٣ػ"إف". 

ةء زااؽة، )أ٤ٌٚ٭٥( أ٢ٌٚ/ ػرب إف، كأ٢ٌٚ مٌةؼ ك٥٬ مٌةؼ إحل٫. )ٕٚةال( د٧يزي. كُيٮز أف دسٮف ا٣ٛ
كدسٮف دم٤ح "إف" كاق٧٭ة كػرب٬ة يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮالن زة٩ية ٣ػ"رأل"، كال ٔضت أف دـاد ا٣ٛةء يف املٕٛٮؿ 

ا. ـاد يف ػرب املجذؽأ ٠سرين  اثلةين، ٚإف أو٫٤ ػرب، كا٣ٛةء د
 ضؿد ٦٪٭ة.ٝٮهل )٦ة ظةمة ٝؿينة( ظير دػ٤خ "٦ة" املىؽرنح ىلع "ظةمة" كذلٟ ٤ٝي٢، كاألكث أف دذ الػاٍد فُٔ: 
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 ـالـــامحــ

 

ٍ٪ذىًىػػتي  ٤ىػػػحه ٦ي ٌٍ ٙه ٚى  احلىػػةؿي كىٍوػػ
 

(112) ( ػػتي ٍذ٬ى
ى
ا أ ػ ٚىػػػٍؿدن ػػةًؿ ٠ى ً٭ػػػ٥ي ً  ظى ٍٛ  ٦ي

  

 
ٙي  :ثأ٫َ٩ ٔؿىٌؼى احلةؿى    ا ٚىؿٍدن ) /حنٮ ،لرٌلال٣ًح ىلع ٬يبحو  ،امل٪ذىتي  ،ا٤ٌٛ٣حي  ،الٮو
تي  ٍذ٬ى

ى
 .لٮصٮًد ا٣ٞيٮًد املؾ٠ٮرًة ٚي٫ً  ،ظةؿه  /(اٚؿدن )ٚػ ،(أ

ٓي ٧ٔؽةن  /(٤ٌٚح) /كػؿجى ثٞٮهلً  ٙي الٮاٝ نٍؽه ) /حنٮ ،الٮو كمٞٮهل  .(ٝىةا٥ًه  زى
ٜي  /(لرٌلال٣ًح ىلع اهليبحً ) ٚإ٫َّ٩ د٧يزيه ال ظةؿه ىلع  ؛(ةهلًل دىر قي ٚىةرًقن ) /حنٮ ،اتل٧يزيي املنذ

عيًط  ٚ٭ٮ بليةًف  ،ث٢ اتلَّٕضتي ٨٦ ٚؿكقحذ٫ً  ،إٍذ ل٥ٍ يٞىٍؽ ث٫ً ادلال٣ح ىلع اهليبحً  ؛الىَّ
ٟى  .ال بليةًف ٬يئذ٫ً  ،ًت ٦٪٫ي املذٕضَّ  يٍخي )كًلؾل

ى
بلن رىأ ٍٜ  (ةرا٠جن )ٚإفَّ  (جنةرىا٠ً  رىصي يكى ل٥ ي

  .ث٢ تلؼىيًه الؿَّص٢ً  ،لرٌلال٣ًح ىلع اهليبحً 
 ًٙ ة" كٝٮؿي املى٪ِّ ً٭٥ي يًف ظى ٍٛ  .(لرٌلال٣ًح ىلع اهليبحً )٬ٮ ٦ٕىن ٝٮجلىة  /ًؿ"٦ي
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ػػػػػػػة ٌٞ ٍنذى ـي ًٞالن  ٍ٪ػػػػػذى ٍٮ٩يػػػػػػػ٫ي ٦ي كى  كى
 

ػػػػػػػ (111) ٌٞ ٍكذىعى ـي ٤ًػػتي ٣ىً ٨ٍ ٣ى ٍفى  ٍ٘  ةَى
  

 .منذٞحن  ،٦٪ذ٤ٞحن  /أٍف دسٮفى  ا ك ي   احلةؿً 
ة /ك٦ٕىن اال٩ذٞةؿً  ًٙ ث٭ى نٍؽه رىا٠ً )حنٮ  ،أالَّ دسٮفى مبلز٦حن ل٧٤ذى ةءى زى  (جنةصى

ٙه ٦٪ذ٢ٞه  /(ةرىا٠ًجن )ٚػ نٍؽو )جلٮاًز ا٩ٛاك٫ً٠ ٨ٔ  ؛كو   .ةثأٍف يِجءى ٦ةمين  (زى
ٛن  ،كٝؽ دِجءي احلةؿي ٗريى ٦٪ذ٤ٞحو  ٕن ) حنٮ ،ةالز٦ن ة أم كو ٧ًي ٮٍتي اهللى قى ٔى   ،(ةدى

ة)ك ٮؿى ٨ٍ٦ً رًٍص٤ىيٍ٭ى ٍَ ة أى ٍح٭ى رىاٚحى يىؽى َـّ ٜى اهللي ال ٤ى ُُ ،(ػى  :ّقْل

ـً  -222 ة ْى ًٕ ٍى ا٣ ٍج ةءىٍت ث٫ًً قى ٧َ٩ة ٚىضى
ى
أ  ٠ى

  
ػػػةًؿ لًػػػٮىاءي  ـىػػػٍيى الؿ صى ذيػػػ٫ي  ٧ة٦ى ًٔ(1) 

   
ٕن )ٚػ ٍى  ،كأَٮؿى  ،ةق٧ي  .كْل أكوةؼه الز٦حه  ،أظٮاؿه  (كقج

ٓى  ، احلةؿي صة٦ؽةن كٍٝؽ دأيًت  ٟى يف مٮاً ة ثٞٮهلً  ،كنسثي ذل ٙي ثٌٕ٭ى  /ذ٠ؿى املى٪
 

 

 
 ابليخ لؿص٢ ٨٦ ثن ص٪ةب ل٥ أٝٙ ىلع اق٫٧. -222 (1)

٤ى٥، كأراد أ٫٩ دةـ اخل٤ٜ َٮن٢، اللغ٘:   ٕى )قجٍ ا٣ْٕةـ( أراد أ٫٩ قٮم اخل٤ٜ ظك٨ ا٣ٞة٦ح. )لٮاء( ٬ٮ ٦ة دكف ا٣
 ١ٚىن ث٭ؾق ا٣ٕجةرة ٨ٔ ٬ؾا املٕىن.

مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق/ ْل )ث٫( صةر  )ٚضةءت( صةء/ ٢ٕٚ ٦ةض، كاتلةء ل٤ذأ٩ير، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًرياإلعساب:  
ىبلنٌ ثةبلةء، كقجٍ مٌةؼ. ك)ا٣ْٕةـ( مٌةؼ إحل٫.  كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ جبةءت. )قجٍ( ظةؿ ٨٦ ال٧ٌري املضؿكر حمى
٧ة٦ح مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ  )٠أ٧٩ة( ٠أف/ ظؿؼ تنبي٫ ك٩ىت، ك٦ة/ اكٚح )٧ٔة٦ذ٫( ٧ٔة٦ح/ ٦جذؽأ، ٔك

  مٌةؼ. ك)الؿصةؿ( مٌةؼ إحل٫. )لٮاء( ػرب املجذؽأ.إحل٫. )ثني( ٦٪ىٮب ىلع ا٣ْؿٚيح، كمني
. الػاٍد فُٔ:  ة ٦٪ذٞبلن ٛن ة، ىلع ػبلؼ ا٣٘ة٣ت ٚي٫ ٨٦ ٠ٮ٫٩ كو  ٝٮهل )قجٍ ا٣ْٕةـ( ظير كرد احلةؿ كوٛة مبلز٦ن
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ًف  ؿو كى
ٍٕ ػػػػٮدي ً  ًقػػػػ ي اجلي٧ي يىٍ ػػػػػ ي  كى

 
 

 114(  ًٙ ٤ـػػػػػ ـكؿو ثًػػػال دى ى
ى
ٍجػػػًؽم دىػػػػأ  ٦ي

 
 

ا ـًيىػػػػؽٍ  ا يىػػػؽن ػػؾى ا ثً ى ػػػػؽ  ػػ٫ي ٦ي ٍٕ جً
 ٠ى

 
ػػػؽٍ  )112  قى

ى
أ ٍم ٠ى

ى
ا أ ػػػؽن قى

ى
ٍيػػػؽه أ ػػػػػػَؿ زى كى  كى

ؽ  )حنٮ  ،إٍف د٣ٍَّخ ىلع قٕؿو  ي  ي ٦ِجءي احلةًؿ صة٦ؽةن   ٫ي ٦ي ٍٕ ٥و ا ثً ا (ثًًؽر٬ٍى ؽ  ٧ي  /ذى
ًٜ  ،ظةؿه صة٦ؽةه  ؿن )إٍذ املٕىنى  ؛كْل يًف ٦ٕىن املنذ ِّٕ كى ٫ي مي ٍٕ َّ ا ثً ٥و  لكي ؽل ثًًؽر٬ٍى   .(٦ي

ٌن  ة ػ أي   /ٚي٧ة دؿَّ ىلع ػة كي  ي ْٮد٬ى
  ا بًيىؽو )حنٮ  ،دٛة٢ٔو ذي٫ي يىؽن ٍٕ ةن  /أم  (ثً ـى ٪ىةصى  .٦ي
  قى )حنٮ  ،أك ىلع تنبي٫و

ى
نٍؽه أ ؿَّ زى ا٠ى ٍنًج٭ن  /(ؽن   .األقؽى ة أم مي

ؽن  ،ايؽن )ٚػ قى
ى
٧ة ظةالن  ،صة٦ؽافً  (اكىأ ٭ي ٜو  كوطَّ كٝٔٮ لً٭٧ة ث٧نذ ٧٠ة  ،٣ْ٭ٮًر دأك 

ـ ا أمةرى ثٞٮهلً  ،دٞؽَّ ؿو ) /كلىل ٬ؾى ك 
ى
جًٍؽم دىأ يًف ٦ي  يسثي ٦ِجءي احلةًؿ صة٦ؽةن ظيري  /أم  (كى

ٜو  هلة ث٧نذ  .ّ٭ؿى دأك 
ة ٝج٫٤ي  ا ك٦ى ٥ً٤ى ث٭ؾى ٔي إفَّ احلةؿى ُيتي أٍف دسٮفى ٦٪ذ٤ٞحن )أفَّ ٝٮؿى اجلَّعٮننيى  ك

ٟى ٬ٮ ا٣٘ة٣تي  (منذٞحن  ـه  ،٦ٕ٪ةقي أفَّ ذل ـ ،الى أ٫َّ٩ الز ا ٦ٕىنى ٝٮهًل ٚي٧ة دٞؽَّ ٣ىًس٨ٍ ) /ك٬ؾى
 ٌٞ ٍكذىعى  ." (ة٣ىحٍفى مي

 
 

 



 

027 

 

 ٍٛ ػػؿ ؼى ٣ى ٔي ًٞػػؽٍ كىاحلىػػةؿي إًٍف  ػػة ٚىةٍيذى  ْن
 

ؾى اٍصذىً٭ػػؽٍ  (112) ٮىٍظػػػػػؽى َن ٠ى ػػ ٍٕ  تىٍ٪١ًػػاىقي ٦ى
  

ة  ،أفَّ احلةؿى الى دسٮفي إالَّ ٩سؿةن  ايَعٮييى  ٦ؾ٬تي ْ٭ٮرً  ة كردى ٦٪٭ى كأفَّ ٦ى
ٚن  ؿَّ ٕى ْن ة ٦ي ؿه ٦ٕىنن ة ٣ٛ ٪ى١َّ ةءي ) /٠ٞٮهل٥ٍ  ،ٚ٭ٮ ٦ي ريى صى ًٛ ٘ى ةءى ا٣   .(كا اجلى٧َّ

ًٕػػػػػػػػػػؿى  -222 ة ا٣ ػػػػػػػػػػ٤ى٭ى ٍرقى
ى
 (1) ...اؾى كىأ

ؾى )ك    ٧ٍَّذي٫ي ٚىةقي إًىلى يًفَّ )ك ،(اٍصذىً٭ٍؽ كىٍظؽى ةء)ٚػ ؛(كى اؾ ،اجل٧َّ ؿى ًٕ ؾ ،كا٣ ٚىةقي  ،ككىٍظؽى  /(ك
ة مي  ،كْل ٦ٕؿٚحه  ،أظٮاؿه  ٕن  /كاتلٞؽيؿ ،٣حه ث٪١ؿةو كَّ ؤى ل١٪٭ى ة ٦ي  ،ةصةءيكا دمي ً ٍٕ كأرق٤٭ى  ،ًلحن رتى

 .ذ٫ي منةٚ٭حن ٧ٍ كٍلَّ  ،اكاصذ٭ٍؽ ٦٪ٛؿدن 
٥ى ا ٘ؽ ٞن  اديٮفى كيٮسفي كٔز ٙي احلةًؿ ٤ُ٦ ٚأصةزيكا  ،ثبل دأكن٢و  ،ةأ٫َّ٩ ُيٮزي دٕؿن

ا٠ًتى ) نٍؽه الؿَّ ةءى زى  .(صى
ة /ٚٞةلٮا ،كَٚى٢ى ال١ٮٚيٮفي  ًٍط وطَّ دٕؿنٛ٭ى  ،إٍف د٧ٌ٪ًخ احلةؿي ٦ٕىنى الرشَّ

  .ٚبلى  كلالِّ 
 

  ٬ؾق ُٕٝح ٨٦ ثيخ ل٤جيؽ ث٨ رميٕح ا٣ٕةمؿم يىٙ محةرنا كظنينة أكرد -222 (1)
ي
 املةء ٣ترشب، ك٬ٮ ثذ٧ة٫٦/ ٫ي ٪ى تي أ

ة، ٍد٬ى ىػػػػػػ٥ٍ يىػػػػػػؾي ل ، كى ًٕػػػػػػؿىاؾى ة ا٣ ػػػػػػ٤ى٭ى ٍرقى
ى
 ٚىأ

 
ػػػػػػةؿً   ػى  َ ػػػػػػًه ا ٘ى ى ثى ٍٜ ىلعى ًٛ يٍنػػػػػػ ىػػػػػػ٥ٍ ي ل  كى

 
٘ىه( مىؽر اللغ٘:   )ا٣ٕؿاؾ( ازدظةـ اإلث٢ أك ٗري٬ة ظني كركد املةء. )يؾد٬ة( يُؿد٬ة. )ينٜٛ( يؿظ٥. )جى

ً٘هى ابلٕري/ إذا ل٥ يذ٥ رشم٫. )ادلػةؿ ً٘هى الؿص٢/ إذا ل٥ يذ٥ مؿادق، ك٩ى ( أف يؽاػ٢ ثٕريق اذلم رشب مؿة ٦ٓ ٩ى
ة. ٛن ة، أك مؽيؽ ا٣ُٕل، أك ًٕي  اإلث٢ ا٣يت ل٥ ترشب ظىت يرشب ٦ٕ٭ة زة٩يح، كذلٟ إذا اكف ابلٕري ٠ؿن٧ن

)ٚأرق٤٭ة( أرق٢/ ٢ٕٚ ٦ةض، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد إىل احل٧ةر الٮظيش اإلعساب:  
د٨ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ػ"أرق٢". )ا٣ٕؿاؾ( ظةؿ. املؾ٠ٮر يف أثيةت قةثٞح، كال٧ٌ

ي
ري ابلةرز املذى٢ اذلم يؿصٓ إىل األ

)كل٥ يؾد٬ة( الٮاك اعَٛح، ل٥/ ٩ةٚيح صةز٦ح، يؾد/ ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ث٥٤، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازا 
دم٤ح )كل٥ دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد إىل ٚة٢ٔ أرق٢، ك٬ة/ ٦ٕٛٮؿ ث٫، كاجل٤٧ح ٦ُٕٮٚح ىلع دم٤ح ٚأرق٤٭ة، ك٦س٤٭ة 
 ينٜٛ(. كٝٮهل )ىلع ٩٘ه( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"ينٜٛ"، ك٩٘ه مٌةؼ. ك)ادلػةؿ( مٌةؼ إحل٫.

ٝٮهل )ا٣ٕؿاؾ( ظير كٝٓ ظةالن ٦ٓ ٠ٮ٫٩ ٦ٕؿٚح، كاحلةؿ ال يسٮف إال ٩سؿةن، كل٧٩ة قةغ ذلٟ  الػاٍد فُٔ: 
ـدمحح.  أل٫٩ مؤكؿ ثةجل١ؿة، أم/ أرق٤٭ة ٦ٕرتًلح، يٕن م
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ًط  ٨ى ٦ٕىنى الرشَّ ة د٧ٌَّ ٨ي ٦ً٪٫ٍي ) /٧ٚسةؿي ٦ى ٍظكى
ى
ا٠ًتى أ نٍؽه الؿَّ ا٠ًت )ٚػ (املةيًشى زى الؿَّ

ٛي  ،ظةالفً  /(كىاملةيًش  ًط كوطَّ دٕؿن هل٧ة ثةلرشَّ ٧ة تلأك  ًًلتى ) /إًذ اتلٞؽيؿ ؛٭ى نٍؽه إًذىا رى زى
٨ي ٦ً٪٫ٍي إًذىا مىىشى  ٍظكى

ى
  .(أ

ًط ل٥ٍ يىطٌ  ة ٚإٍف ل٥ٍ دذٞؽٍر ثةلرشَّ ا٠ًتى ) /ٚبل دٞٮؿ ،دٕؿنٛ٭ى نٍؽه الؿَّ ةءى زى إٍذ الى  (صى
نٍؽه إً )يىىط  ةءى زى  .(ٍف رىًًلتى صى

 
 

 



 

031 

 

 ٍٓ ػػػػػػ ٞى َى َن  ػػػة ٪١َػػػؿه ظى ره ٦ي ٍىػػػؽى ـى  كى
 

ػ (112) ةو ٠ى ٍسػػؿى ) ثً ى ٍٓ ٤ىػػػ َى ٍيػػؽه  ذىػػحن زى ٍ٘ ـى   
  

ٛن  ٜـ احلةًؿ أٍف ي ٮفى كو ة دؿَّ ىلع ٦ٕىنن كوةظج٫ً  /ػ ك٬ٮ ةظ  ،ٝىةا٥ً)٠ػ /٦ى
٨ كى كب ،كىظى رٍضي مى ة مىؽرن  (كى ٭ى ٣حى ٚي٫ً ىلعى إٍذ الى دال ؛ىلع ػبلًؼ األو٢ً ا ػ ٚٮٝٔٮ

   .وةظًت املٕىنى 
ى ٦ِجءي احلةًؿ مىؽرن  ثي ملضيب٫ً ىلع  ،كل١٪٫َّي ٣حفى ث٧ٞحفو  ،٩سؿةن ا كٍٝؽ ٠ى

ذىحن ) /ك٦٪٫ي  ،ػبلًؼ األو٢ً  ٍ٘ ٓى بى ٤ى َى نٍؽه  ك٬ٮ ٦٪ىٮبه ىلع  ،مىؽره ٩سؿةه  /(ث٘ذحن )ٚػ (زى
ذن ) /كاتلٞؽيؿ ،احلةؿً  ًٗ ٓى ثىة ٤ى َى ٍنؽه  ا ٦ؾ٬تي ق جٮي٫ كاجل ،(ةزى   ٧٭ٮرً ٬ؾى

 ،كا٣ٕةم٢ي ٚي٫ حمؾكؼه  ،إىل أ٫َّ٩ ٦٪ىٮبه ىلع املىؽرنحً  كذ٬تى ا ػٛلي كامل دي 
ذىحن ) /كاتلٞؽيؿي  ٍ٘ جٍ٘خي بى نٍؽه حى ٓى زى ٤ى ة ٬ٮ احلةؿي  (يج٘خي )ٚػ ،(َى  .(ث٘ذح)الى  ،ٔ٪ؽ٧٬ى

ك٣س٨َّ  ،إًىل أ٫َّ٩ ٦٪ىٮبه ىلع املىؽرنًح ٧٠ة ذ٬جىة إحل٫ً  كذ٬تى ال١ٮٚيٮفي 
ٓى - املؾ٠ٮري ٥ ا٢ٕٛ٣ي اجلةوتى هل ٔ٪ؽ٬ ًِ املىؽرً  ؛-ك٬ٮ ٤َ  ،تلأكن٫ً٤ ث٢ٕٛو ٨٦ ٣ٛ
ٟى  ذىحن ) /كاتلٞؽيؿي يف ٝٮل ٍ٘ ٓى بى ٤ى َى ٍنؽه  ذىحن ) /(زى ٍ٘ ٘ىخى بى نٍؽه بى ٓى )ٚيؤكلٮفى   ،(زى ٤ى  ،"ث٘خى ػ"ث (َى

ذىحن )كن٪ىجٮفى ث٫ً  ٍ٘  .(بى
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َي٪ى  ىػػ٥ٍ  ل ىػػػػػػةًؿ إًفٍ كى ً نػػة ذيك احلٍ  ١َػػٍؿ وى
 

َى  (112) ىػػ٥ٍ  ٍك يىػػً ٍ ل
ى
ىَىػػٍه أ ٍك َيي

ى
َػػػػٍؿ أ

ى
 ذىػػػأ

ػػػ  ػػة٬ًي٫ً ٠ى ٌى ـي ٍك 
ى
ػػًؽ ثىػػٍأو أ ٍٕ ـى   َ ٦ًػػ٨ٍ 

 
ٍك ىٍكػػً٭ال)  (112) ـي ػػؿًئو  ـٍ ى ا ؤه ىلعى ًٖ اـػػؿي   َىٍجػػ

  

ٜـ وةظًت احلةؿً  ؿ يف ا٣٘ة٣ًت إالَّ ٔ٪ؽى كصٮًد  ،أٍف يسٮفى ٦ٕؿٚحن  ظ كالى ي٪١َّ
  /٦٪٭ة ،ك٬ٮ أظؽي أمٮرو  ،غو كٮِّ مي 
ـى احلةؿي ىلع اي١ؿةً أٍف يذ -1 ٝىةا٧ًن )حنٮ  ،َٞؽ ة  ٢ه ة ًذي٭ى ةٔؿً  ،(رىصي كأننؽقي  ،كًلٞٮًؿ النَّ

 /قحجٮن٫
٧٤ذًػ٫ً  -222 ٔى ىػٍٮ  بًةجًلٍك٥ً ٦ً   ثى  ٪نػة ل  كى

  
ىٍنػ٭ىؽً  ػٍيى ل ٕى ىٍك ىٍنً٭ًؽم ا٣ ، كى ًٍف ل ٮبه عي  (1)مي

    

 

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيالنٮا٬ؽ ا٣ىت  ابليخ ٨٦ -222 (1)
كٝؽ صةء ىلع ٣٘ح أػؿل،  -ثٮزف ٕٝؽ يٕٞؽ ٕٝٮدنا  -)معٮب( ٬ٮ مىؽر معت صك٫٧ ينعت معٮمة اللغ٘:  

ا، ك٬ٮ ٚي٢ٕ ٨٦ ثةف -٦س٢ ق٭٢ األمؿ يك٭٢ ق٭ٮ٣ح  -معت ينعت معٮمح  / إذا د٘ري لٮ٫٩. )ثح٪ة( ّة٬ؿن
ط.  يبني؛ إذا ّ٭ؿ كًك

ا، لٮ أ٩ٟ ٧٤ٔذ٫ ألػؾدٟ النٛٞح يلع، كلذا أظججخ أف دؿل  : الـنعيٙ  إف جبكِل ٨٦ آزةر ظجٟ لنعٮمة ّة٬ؿن
 النة٬ؽ ٚة٩ْؿم إىل ٔين ٚإ٩٭٧ة حتؽزة٩ٟ ظؽيس٫.

)كمةجلك٥( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ. )٦ن( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ظةؿ اإلعساب:  
يت ىلع رأم قحجٮن٫ اذلم ُيزي دلئ احلةؿ ٨٦ املجذؽأ، ك٬ٮ ٔ٪ؽ ٨٦ اجلك٥. )ثح٪ة( ظةؿ ٨٦ "معٮب" اآل

ا. )لٮ( رشَيح ٗري صةز٦ح. )٧٤ٔذ٫( ٢ٕٚ  اجل٧٭ٮر ظةؿ ٨٦ ال٧ٌري املكذس٨ يف اجلةر كاملضؿكر الٮاٝٓ ػربن
كٚة٢ٔ ك٦ٕٛٮؿ ث٫، كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كٚة٫٤ٔ ك٦ٕٛٮهل رشط "لٮ"، كصٮاب الرشط حمؾكؼ، كاتلٞؽيؿ/ لٮ 

ًٛٞخ يلٌع، كاجل٤٧ح ٨٦ الرشط كصٮاث٫ الحم٢ هلة ٦ٕرتًح ثني اخلرب املٞؽـ كاملجذؽأ املؤػؿ. ٧٤ًٔذ٫ً ألم
)معٮب( ٦جذؽأ مؤػؿ. )كلف( رشَيح. )تكتن٭ؽم( ٢ٕٚ مٌةرع ٢ٕٚ الرشط، كنةء املؼةَجح ٚة٢ٔ. )ا٣ٕني( 

 ٦ٕٛٮؿ ث٫. )تن٭ؽ( صٮاب الرشط.
، ا٣يت ْل ٝٮهل "معٮب" ىلع ٦ة ٬ٮ ٦ؾ٬ت قحجٮن٫، ٧٠ة ٝٮهل )ثحٌ٪ة( ظير كٕٝخ احلةؿ ٨٦ اجل١ؿة: الػاٍد فُٔ 

ؿاب، كاملكٮغ ذللٟ دٞؽـ احلةؿ ىلع وةظج٭ة، ٚإذا صؿنخ ىلع ٦ة ذ٬ت اجل٧٭ٮر إحل٫ ػبل  ٝؿر٩ةق يف اإٔل
 ابليخ ٨٦ النة٬ؽ.  
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ُِ   :ّنكْل

222-  ٍٛ ـى ثى َى ة  ٦ى اًػ٥ه ػكى َى ة ًتى   ًِس ٦ًٍس٤ى٭ى
  

ٍخ يىػػًؽم ٤ى١ى ـى ة  ؿًم ٦ًٍسػػػ٢ي ٦ى ٍٞ َؽ فى َى قى  (1)كى
٢)ظةؿه ٨٦  /(ةٝةا٧ن )ٚػ     ٮب)ظةؿه ٨٦  (ة٪ن ثحِّ )ك ،(رىصي عي ظةؿه ٨٦  (٭ة٦ًس٤ٍى )ك ،(مي

ا٥ً)  .(الى
ٙو  :ك٦٪٭ة -2 ىَىهى اي١ؿةي ثٮو    أك ثإًةٚحو  ،أٍف َتي

ٙو  ٦ة ٧ٚسةؿي  ىَىهى ثٮو ٿ   ٹ  ٹ   ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ﴿ /ٝٮهل دٕةىل َتى

 .[8 - 4 /ادلػةف] (2)﴾ٹ

 

 . ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  - 222  (1)
ـ ٚبلف ٚبل٩ة لٮ٦ة كمبل٦ة كمبل٦ح، إذا اعدج٫ ككِب٫. )قؽ ٚٞؿم( أراد أٗ٪ةين ٨ٔ )الـ( ٔؾؿ، كدٞٮؿ/ الاللغ٘:  

 احلةصح إىل اجلةس كقؤاهل٥، مج٫ ا٣ٛٞؿ ثجةب ٦ٛذٮح يأدي٫ ٨٦ ٩ةظيذ٫ ٦ة ال ُيت، ٚ٭ٮ يف ظةصح إليىةدق.
لٮـ االنكةف  إف ال٤ٮـ اذلم يسٮف هل األزؿ اجلةصٓ يف رصٮع االنكةف ٧ٔة اقذٮصت ال٤ٮـ ٤ٔي٫ ٬ٮ الـنعيٙ:  

 ٩ٛك٫؛ ألف ذلٟ يؽؿ ىلع مٕٮرق ثةخلُأ، كلف ٦ة يف يؽ االنكةف ٨٦ املةؿ ألٝؿب ٦٪ةالن هل ممة يف أيؽم اجلةس.
)ك٦ة( ٩ةٚيح. )الـ( ٢ٕٚ ٦ةض. )٩ِٛس( ٩ٛف/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ دٞؽـ ىلع ا٣ٛة٢ٔ، ك٩ٛف مٌةؼ كنةء اإلعساب:  

، ك٦س٢ مٌةؼ ك٬ة مٌةؼ إحل٫. ك"٦س٢" ٨٦ األ٣ٛةظ املذلك٥ مٌةؼ إحل٫. )٦س٤٭ة( ٦س٢/ ظةؿ ٨٦ "الا٥" اآليت
ة. )يل( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ظةؿ ٨٦ "الا٥" اآليت. )الا٥( ٚة٢ٔ الـ.  ٛن ا٣يت ال تكذٛيؽ ثةإلًةٚح دٕؿن
)كال( الٮاك اعَٛح، ال زااؽة تلأكيؽ اجلف. )قؽ( ٢ٕٚ ٦ةض. )ٚٞؿم( ٚٞؿ/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ػ"قؽ" دٞؽـ ىلع 

كنةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫. )٦س٢( ٚة٢ٔ لكؽ، ك٦س٢ مٌةؼ. ك)٦ة( اق٥ مٮوٮؿ مٌةؼ ا٣ٛة٢ٔ، كٚٞؿ مٌةؼ 
إحل٫. )م١٤خ( م٤ٟ/ ٢ٕٚ ٦ةض، كاتلةء ل٤ذأ٩ير. )يؽم( يؽ/ ٚة٢ٔ م١٤خ، كنؽ مٌةؼ كنةء املذلك٥ مٌةؼ 

 ؽم.إحل٫، كاجل٤٧ح ٨٦ م٤ٟ كٚة٫٤ٔ ال حم٢ هلة و٤ح املٮوٮؿ، كا٣ٕةاؽ حمؾكؼ، كاتلٞؽيؿ/ ٦س٢ اذلم م١٤ذ٫ ي
كْل ٝٮهل  -٨٦ اجل١ؿة  -كْل ٝٮهل "٦س٤٭ة"، ك "يل"  -ٝٮهل )٦س٤٭ة يل الا٥( ظير صةءت احلةؿ : الػاٍد فُٔ 

 كاذلم قٮغ ذلٟ دأػؿ اجل١ؿة ٨ٔ احلةؿ.   -"الا٥" 
)ٚي٭ة(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ "يٛؿؽ". )يٛؿؽ(/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع، ك٬ٮ ٦جن ل٧٤ض٭ٮؿ. اإلعساب:  (2)

ات ٚة٢ٔ مؿٚٮع، كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ ك٩ةاج٫ اقتب٪ةٚيح. )أمؿ(/ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر. )ظ١ي٥(/ وٛح )لك(/ ٩ة
ا(/ ظةؿ ٦٪ىٮب. ٝي٬/٢ٮ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٢ٕٛ٣ حمؾكؼ دٞؽيؿق/ أٔن، أك ٣ٞٮهل/ }٦٪ؾرن٨{ أك   =دلؿكرة. )أمؿن
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 :ّنكِْل الػَّاعِس

ي  -221 جٍخى كى ػػة، كىاٍقػػذىضى ٍَيػػخى يىػػة رىب  ٩يٮظن  ْنى
  

ٮ٩ىة ٍنػػعي ـى ػػةًػؿو ً  ايلىػػ٥   ٟو ٦ى  ً  ٚي٤يػػ
ػجىي ػػػػػ٪ىحو     ٮ ثًـيػىػػػةتو ٦ي ٔي ػػػػةشى يىػػػػٍؽ ٔى  كى

  
ًٍكػػ ٪ىة ػػٍاى نى َى ـو  ٙى  ى ٣ٍػػ

ى
 (1)ً  ٝىٍٮ٦ًػػ٫ً أ

    

 

ٍؿ٩ = ا، كٝي٢/ ٬ٮ ثؽؿ }أ٩ـجلةق{، كٝي٢/ ٬ٮ ٦ٕٛٮؿ ألص٫٤، كا٣ٕةم٢ أ٩ـجلةق، كٝي٢/ ٬ٮ ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ أم أمى ة أمؿن
ا، ك٬ٮ مٌةؼ، ك٩ة/ ٧ًري يف  ٨٦ اهلةء يف }أ٩ـجلةق{. )٨٦ ٔ٪ؽ٩ة(/ ٨٦ ٔ٪ؽ/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثىٛح ألمؿن

 حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫.
٬ٮ ظةؿ ٨٦ أمؿ ل١ٮ٫٩ ٝؽ كوٙ حب١ي٥،  ا" يف اآليحذ٬ت اث٨ ٦ةلٟ كاث٪٫ إىل أف "أمؿن  :ّجُ االضتدالل 

 املٕؿٚح.ٚذؼىه، ممة ص٫٤ٕ ٝؿنجة ٨٦ 
 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيا٣ىت ابلحذةف ٨٦ النٮا٬ؽ  -221 (1)

( أو٫٤ ث٥ٌ ٚك١ٮف/ الكٛي٪ح، ك٫ْٛ٣ ل٤ٮاظؽ كاجل٧ٓ قٮاء، كٝؽ دىتٍجٓ ظؿًلحي ٔيً٪٫ ا٣يت ْل اللغ٘:   ٤ٟي ٛي )ا٣
/ إذا -ٓ كدػ٢ ٨٦ ثةيب ُٝ -البلـ ظؿًلحى ا٣ٛةء ٧٠ة يف ثيخ النة٬ؽ. )٦ةػؿ( اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ خمؿت الكٛي٪ح 

/ أم مؤل٬ة.  ٨ى الكٛي٪حى عى صؿت تنٜ املةء ٦ٓ وٮت. )احل٥( ابلعؿ، أك املةء )منعٮ٩ة( اق٥ ٦ٕٛٮؿ ٨٦ مى
 )آيةت ٦جيح( ّة٬ؿة كاًعح، أك أ٩٭ة دبني ظةهل كدؽؿ ىلع وؽؽ دٔٮاق.

ح ثني ا٢ٕٛ٣ )جنيخ( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. )ية رب( ية/ ظؿؼ ٩ؽاء، رب/ ٦٪ةدل، كدم٤ح اجلؽاء ال حم٢ هلة اإلعساب:   ٦ٕرًت
٦ٓ ٚة٫٤ٔ ك٦ٕٛٮهل. )٩ٮظة( ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ػ"جنيخ". )كاقذضجخ( الٮاك اعَٛح، ك٦ة ثٕؽ٬ة ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. )هل( صةر 
كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"اقذضجخ". )يف ٤ٟٚ( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"جنيخ". )٦ةػؿ( وٛح ٤ٛ٣ٟ. )يف احل٥( صةر 

( الٮاك اعَٛح، اعش/ ٢ٕٚ ٦ةض، كٚة٫٤ٔ ٧ًري كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"٦ةػؿ". )منعٮ٩ة( ظةؿ ٨٦ ٤ٟٚ . )كاعش
مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد إىل ٩ٮح. )يؽٔٮ( ٢ٕٚ مٌةرع، كٚي٫ ٧ًري مكترت صٮازا دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد 

، كاجل٤٧ح يف حم٢ ٩ىت ظةؿ. )ثآيةت( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"يؽٔٮ". )٦جح٪ح(  وٛح ٣ػ"آيةت". )يف إىل ٩ٮحو ٚة٢ٔه
إحل٫. )أ٣ٙ( ٦ٕٛٮؿ ٚي٫  كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"اعش"، كٝٮـ مٌةؼ كال٧ٌري ا٣ٕةاؽ إىل ٩ٮح مٌةؼٝٮ٫٦( اجلةر 

ري مٌةؼ. ٩ةوج٫ اعش، كأ٣ٙ مٌةؼ. ك)اعـ( مٌةؼ إحل٫. )ٗري( ٦٪ىٮب ىلع االقتس٪ةء أك  ىلع احلةؿ، ٗك
 َبلؽ.ك)مخكح٪ة( مٌةؼ إحل٫، دلؿكر ثةحلةء أل٫٩ م٤عٜ جب٧ٓ املؾ٠ؿ الكةل٥، كاأل٣ٙ يف آػؿق لئل

ٝٮهل )منعٮ٩ة( ظير كٝٓ ظةالن ٨٦ اجل١ؿة، كْل ٝٮهل "٤ٟٚ" كاذلم قٮغ ٦ِجء احلةؿ ٨٦ : الػاٍد فُٔ 
 اجل١ؿة أ٩٭ة كوٛخ ثٞٮهل "٦ةػؿ" ٚٞؿمخ ٨٦ املٕؿٚح.  
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ىَىهى ثةإلًةٚحً ك٦  .[٢2 /ٚى٤خ] (1)﴾ۈ       ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ﴿ /ٝٮهلي دٕةىل سةؿي ٦ة َتى
ة -3 ٓى اي١ؿةي ثٕؽى ٩أو أك مج٭٫ً  :ك٦٪٭ى ـي كاجلَّٔل ،أٍف دٞ ك٬ٮ  ،كمج٫ي اجلَّف ٬ٮ االقذٛ٭ة

ة٬ًي٫ً ) /املؿادي ثٞٮهلً  ٌى ٍك مي
ى
ًؽ جىٍف أ ٍٕ ٍك يىًبٍ ٨ٍ٦ً بى

ى
  . (أ

  :ِفٕ قْلُفنجاُل َما ّقَع بعَد اليَّ

ػٍٮتو ًظػ ن كىاًِينػة -224 ـى ٥َ ٦ًػ٨ٍ  ة ظي  ٦ى
  

ػػػػؽو ثىةًِيػػػػة ظى
ى
َى دىػػػػؿىل ٦ًػػػػ٨ٍ أ  (2)كى

هلة )ٚػ ،[4 /احلضؿ] (3)﴾ڦڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ﴿ /ك٦٪٫ي ٝٮهلي دٕةىل   
 

)يف أرمٕح(/ صةر كدلؿكر،  ك٬ٮ ٦ذ٤ٕٜ ثة٢ٕٛ٣ اذلم ٝج٫٤ "ص٢ٕ". )أيةـ(/ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر. )قٮاء(/ اإلعساب:  (1)
٦٪ىٮب. )ل٤كةا٤ني(/ صةر كدلؿكر،  ك٬ٮ ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ، أم/ ٬ؾا صٮاب ل٤كةا٤ني ٨ٔ ٦ؽة ػ٤ٜ  ظةؿ
 األرض ث٧ة ٚي٭ة.  اهلل

أف ٝٮهل/ "قٮاء" كٝٓ ظةالن ٨٦ اجل١ؿة "أرمٕح"، كاذلم قٮغ ذلٟ أف اجل١ؿة أًيٛخ إىل ٩سؿة  ّجُ االضتػَاد: 
 ٚذؼىىخ، ٚٞؿمخ ٨٦ املٕؿٚح.

 يٕي٪٫ أظؽ مم٨ اقتن٭ؽ ث٫. ابليخ لؿاصـ ل٥ -224 (2)
٫، ك٬يأ هل اللغ٘:   ٥ٌ( ثةبل٪ةء ل٧٤ض٭ٮؿ أم ٝؽر ك٬يئ، كدٞٮؿ/ أظ٥ اهلل دٕةىل ٬ؾا األمؿ كمح٫، إذا ٝؽر كٝٔٮ )ظي

 أقجةث٫  )كاٝية( اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ "كًف ييق" ث٧ٕىن ظِٛ حيِٛ.
ُي٢ٕ ألظؽ ٨٦ ػ٫ٞ٤ اخل٤ٮد، ٚةقذٕؽ إف اهلل دٕةىل ل٥ يٞؽر محبة حيِل ٨٦ املٮت، ٧٠ة أ٫٩ قجعة٫٩ ل٥  الـنعيٙ:  

ة.  ل٧٤ٮت داا٧ن
)٦ة( ٩ةٚيح. )ظ٥( ٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ل٧٤ض٭ٮؿ. )٨٦ مٮت( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "كاٝية" اآليت. اإلعساب:  

٥ٌ". )كاٝية( ظةؿ ٨٦ "ظُل". )كال( الٮاك اعَٛح، ك"ال"/ زااؽة تلأكيؽ اجلف. )دؿل( ٢ٕٚ  )ظُل( ٩ةات ٚة٢ٔ ٣ػ"ظي
ة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمة دٞؽيؿق/ أ٩خ. )٨٦( زااؽة. )أظؽ( ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ػ"دؿل". )ثةٝية( ظةؿ مٌةرع، كٚ

٨٦ أظؽ، ك٬ؾا ٦جن ىلع أف "دؿل" ثرصنح، ٚإذا أصؿنخ ىلع أف "دؿل" ٧٤ٔيح اكف ٝٮهل "ثةٝية" ٦ٕٛٮال زة٩ية 
 ٣ػ"دؿل".

جل١ؿة، كْل "ظُل" ثة٣جكجح ٣ػ"كاٝية" ك"أظؽ" ٝٮهل )كاٝية( ك)ثةٝية( ظير كٝٓ لك ٦٪٭٧ة ظةالن ٨٦ ا الػاٍد فُٔ: 
ٕني. كل٧٩ة يسٮف االقتن٭ةد ثٞٮهل  ثة٣جكجح ٣ػ"ثةٝية"، كاذلم قٮغ ذلٟ أف اجل١ؿة مكجٮٝح ثةجلف يف املًٮ
"ثةٝية" إذا ص٤ٕ٪ة "دؿل" ثرصنح؛ أل٩٭ة حتذةج ظيجبؾ إىل ٦ٕٛٮؿ كاظؽ، كٝؽ اقذٮٚذ٫، ٚةمل٪ىٮب اآلػؿ يسٮف 

، أ٦ة إذا ص٤ٕخ ؿاب.   ظةالن  "دؿل" ٧٤ٔيح ٚإف ٝٮهل "ثةٝية" يسٮف ٦ٕٛٮالن زة٩ينة، ٧٠ة ثح٪ةق يف اإٔل
)ك٦ة(/ الٮاك حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، ٦ة/ ظؿؼ ٩ف. )أ١٤٬٪ة(/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ىلع الك١ٮف الدىةهل ثػ"٩ة" اإلعساب:  (3)

 =نح(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ادلا٣ح ىلع اجل٧ةٔح ا٣ٛة٤ٔني، ك٩ة/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ. )٨٦(/ ظؿؼ صؿ زااؽ. )ٝؿ
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ًٓ احلةًؿ ٨٦  (٠ذةبه  ـً اجلَّف  ،(ٝؿنح)دم٤حه يف مًٮ كوطَّ ٦ِجءي احلةًؿ ٨٦ اجل١ؿًة تلٞؽ 
ألفَّ الٮاك ال دٛى٢ي  ؛ل٤ـخمرشمِّ ة ػبلٚن  ،اجل٤٧ًح وٛحن ٣ٞؿنحو  كالى يىط  ٠ٮفي  ،ة٤ٔي٭ى 

ٌن  ،ثني الىًٛح كاملٮوٮًؼ  ٟى  (إالَّ )كصٮدي ة كأي ٓه ٨٦ ذل ىضي ثػ ؛٦ة٩ ٍٕرتى ثني  (إاًلَّ )إٍذ ال حي
ٟى  ،الىًٛح كاملٮوٮًؼ  ًٓ ذل حى ث٧٪ ٨ رصَّ كأثٮ يلع  ،أثٮ احلك٨ً األػٛلي يف املكةا٢ً  /كم٧َّ

 .ا٣ٛةريس  يف اتلؾ٠ؿةً 
  :ّمجاُل ما ّقَع بعَد االضتفَاِو قْلُ

ىل -222 ٔى ٍله ثىةًِينة فىػءى  ٥َ ةًح ٬ى٢ٍ ظي  يىة وى
  

ػالى  ـى ى
ػة ا  ةًد٬ى ٕى ـٍ ً ػٍؾرى ً  إ ٕي ٟى ا٣ ًك ٍٛ  (1)ًيى

ٓى ثٕؽى اييَه    ة كٝ ٍكتىكٍ ) /ًٙ ٝٮؿي املى٪ِّ  :ك٦سةؿي ٦ى ى اٍمًؿئو مي ؤه ىلعى ًٖ اٍمؿي جٍ  حى
  .(ً٭بلن الى

 

بل٦ح ٩ىج٫ ا٣ٛذعح املٞؽرة ىلع آػؿق ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة  =  امذ٘ةؿ املع٢ حبؿًلح اجلؿ الـااؽ.٦٪ىٮب ٔك
)إال(/ ظؿؼ اقتس٪ةء م٤غ. )ك(/ الٮاك/ كاك احلةؿ. )هلة(/ البلـ ظؿؼ صؿ، ٬ة/ ٧ًري يف حم٢ صؿ ثةلبلـ، كمج٫  

ح ثةل٧ٌح، اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ. )٠ذةب(/ ٦جذؽأ مؤػؿ مؿٚ ٮع. )٤ٕ٦ٮـ(/ وٛح ل١ذةب مؿٚٔٮ
 كاجل٤٧ح ٨٦ املجذؽأ املؤػؿ كاخلرب املذٞؽـ يف حم٢ ٩ىت ظةؿ.

كٕٝخ يف حم٢ ٩ىت ظةؿ ٨٦ )ٝؿنح( كٝؽ صةز ٦ِجء احلةؿ ٦٪٭ة  أف دم٤ح "كهلة ٠ذةب ٤ٕ٦ٮـ" :ّجُ االضتدالل 
اجل١ؿة يف قيةؽ اجلف د٥ٕ ٚىةر ا٧ٕ٣ٮـ ٦ٓ ٠ٮ٩٭ة ٩سؿة؛ أل٩٭ة كإٝح يف قيةؽ اجلف ك٬ٮ ٝٮهل/ )ك٦ة أ١٤٬٪ة( ك

 مكٮاغ ملِجء احلةؿ ٦٪٫. 
 أكث ٦ة ٝي٢ يف نكجح ٬ؾا ابليخ أ٫٩ لؿص٢ ٨٦ َيئ، ٨٦ ٗري دٕيني. -222 (1)

، كٝيةس ا٣رتػي٥ أف اللغ٘:   ٤ى٥و ٔى ة ٗري ٝيةيس؛ إذ ٬ٮ يف ٗري  )وةح( أو٫٤ وةظيب، ٚؿػ٥ حبؾؼ آػؿق دؿػي٧ن
بلـ، ك٬ٮ أيٌة م ؿًلت إًةيف. )٢٬ ظ٥ ٔحل(  كاالقذٛ٭ةـ ٬٭٪ة إ٩سةرم ث٧ٕىن اجلف، ١ٚأ٫٩ يسٮف يف اأٔل

ة ثةٝينة. )ا٣ٕؾر( ٬ٮ لك ٦ة دؾ٠ؿق تلُٞٓ ٔ٪ٟ ألك٪ح ا٣ٕذةب كال٤ٮـ.  ٝةؿ/ ٦ة ٝؽر اهلل ٔحنن
٥ٌ( ٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ل٧٤ض٭ٮؿ. اإلعساب:   )ية( ظؿؼ ٩ؽاء. )وةح( ٦٪ةدل مؿػ٥. )٢٬( ظؿؼ اقذٛ٭ةـ. )ظي

٥ٌ". )ثةٝية( ظةؿ ٨٦ ٔحل. )ٚرتل( ا٣ٛةء ٚةء الكبجيح، دؿل/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب  )ٔحل( ٩ةات ٚة٢ٔ "ظي
ا ثأف م٧ٌؿة ثٕؽ ا٣ٛةء، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق/ أ٩خ. )جلٛكٟ( اجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ  دٞؽيؿن

٧ري املؼةَت مٌةؼ إحل٫. )ا٣ٕؾر(  ثػ"دؿل" ك٬ٮ املٕٛٮؿ اثلةين ٝؽـ ىلع املٕٛٮؿ األكؿ، ك"٩ٛف" مٌةؼ ًك
٦ٕٛٮؿ أكؿ ٣ػ"دؿل". )يف إثٕةد٬ة( اجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"ا٣ٕؾر"، كلثٕةد مٌةؼ، ك٬ة/ مٌةؼ إحل٫، كْل ٨٦ 

 إًةٚح املىؽر إىل ٚة٫٤ٔ )األمبل( ٦ٕٛٮؿ ث٫ ل٧٤ىؽر.
٭ة ٝٮهل )ثةٝية( ظير كٝٓ ظةالن ٨٦ اجل١ؿة كْل ٝٮهل )ٔحل( كاذلم قٮغ ٦ِجء احلةؿ ٦٪٭ة ك الػاٍد فُٔ:  ٝٔٮ

 ثٕؽ االقذٛ٭ةـ اإل٩سةرم اذلم يؤدم ٦ٕىن اجلف.  
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ِٗ ًِ الُفَجاٛ  :ّقُْل َقَطِسٖ ب

222-  ٍ ـً  َى يىػػٍؿ٠ى ى ػػة ػػؽه إىًلى اإًلٍظضى ظى
ى
 أ

  
ٚنػػػة ٮ  ذىؼى َى ٦ي ـى الػػػٮى ـً  يىػػػٍٮ ػػػة  (1)حل٧ًى

ممة ٢َّٝ ٦ِجء احلةًؿ ٚي٫ً ٨٦ اجل١ؿًة ثبلى مكٮغو ٨٦  (ةاغبلن ) :كاظءز ثٞٮك   
ًٝ ) /ك٦٪٫ي ٝٮهل٥ ؛املكٮاغًت املؾ٠ٮرةً  رٍتي ث٧ًةءو  ؿى ٢و مى ةى رىصي ٤ىي٫ًٍ ٦ًةاىحه ) /كٝٮهل٥ٍ  ،(2)(ٍٕؽى ٔى

ٌن  ٝىةاً )كأصةزى قحجٮن٫  ،(ةبًي ٢ه  ة رىصي ةًذي٭ى ٮؿي اهلًل » /كيًف احلؽير ،(٧ن ًلَّ رىقي ؽن  ملسو هيلع هللا ىلصوى ًٔ  ،اٝىة
ةؿه ًرية قي رًصى رىاءى ًلَّ كى ةكىوى  .(3)«٦ن

 

 

 

ة اتل٧يِل، اخلةريج، كٝؽ نكج٫ اث٨ اجلة٥ّ إىل ا٣ُؿ٦ةح ث٨ ظ١ي٥،  -222 (1) ضةءى ٛي ًؿم ث٨ ا٣ ُى ابليخ أليب ٩ٕة٦ح رى
ا إىل الؿد ٤ٔي٫.  كهلؾا رصح النةرح ثجكبذ٫ إىل ُٝؿم، ٝىؽن

ذ٧ةد ٤ٔي٫. )الٮىغ( احلؿب. )اإلظضةـ( اتلأػؿ كاجل١ٮؿ ٨ٔ ٣ٞةء االلغ٘:   ٣ٕؽك، كالؿًلٮف إحل٫/ املي٢ إحل٫، كاأل
ةـ( املٮت.  )احًل٧ى

ؿاض ٨ٔ اٝذعةـ احلؿب، كنؿًل٨ إىل اتلٮاين ػٮٚنة ٨٦ املٮت. الـنعيٙ:    ال يججيغ ألظؽ أف ي٧ي٢ إىل اإٔل
يؽ اخلٛيٛح يف حم٢ صــ )ال( ٩ة٬يح. )يؿًلنن( يؿًل٨/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦جن ىلع ا٣ٛذط الدىةهل ث٪ٮف اتلٮًلاإلعساب:  

ثبل اجلة٬يح. )أظؽ( ٚة٢ٔ يؿًل٨. )إىل اإلظضةـ( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"يػؿًل٨". )يٮـ( ّؿؼ ز٦ةف ٦ذ٤ٕٜ 
ة، كنٮـ مٌةؼ. ك)الٮىغ( مٌةؼ إحل٫. )٦ذؼٮٚنة( ظةؿ ٨٦ أظؽ. )حل٧ةـ( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ  ٌن ثػ"يؿًل٨" أي

 ث٧ذؼٮؼ.
 ٨٦ اجل١ؿة ا٣يت ْل ٝٮهل "أظؽ"، كاذلم قٮغ ٦ِجء احلةؿ ٨٦ ٝٮهل )٦ذؼٮٚة( ظير كٝٓ ظةالن : الػاٍد فُٔ 

٭ة يف ظزي اجلٔل ثبل، أال دؿل أف ٝٮهل  "أظؽ" ٚة٢ٔ يؿًل٨ املضـكـ ثبل اجلة٬يح؟ /اجل١ؿة ٬٪ة ٬ٮ كٝٔٮ
د٫ً.  (2) ٍٕؽى ة رص٢/ أم ٦ٞؽار رى ؽى ٍٕ ًٝ 
٣ح مٌةؼ إحل٫. )ٝةٔؽا( ظةؿ )وًل( ٢ٕٚ ٦ةض. )رقٮؿ اهلل( رقٮؿ/ ٚة٢ٔ مؿٚٮع، ك٬ٮ مٌةؼ، ك٣ِٛ اجلبل (3)

٦٪ىٮب. )كوًل(/ الٮاك ظؿؼ ُٔٙ، وًل/ ٢ٕٚ ٦ةض. )كراءق(/ ّؿؼ ماكف ٦٪ىٮب، ك٬ٮ مٌةؼ، كاهلةء/ 
٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫. )رصةؿ(/ ٚة٢ٔ مؿٚٮع. )ٝية٦ة(/ ظةؿ ٦٪ىٮب، كدم٤ح كوًل كراءق.. إ٣غ 

ؿاب. ٦ُٕٮٚح ىلع دم٤ح "وًل رقٮؿ اهلل.."  االثذؽاايح، ٚبل حم٢  هلة ٨٦ اإٔل
/ ملسو هيلع هللا ىلصأ٫٩ ُيٮز كٝٮع وةظت احلةؿ ٩سؿة ٨٦ ٗري مكٮغ، ك٬ٮ ٤ٝي٢، ل١٪٫ ٚىيط ٚٞٮهل  ّجُ االضتدالل: 

 "ٝية٦ة" ٬ٮ ظةؿ، كوةظج٭ة "رصةؿ" ٩سؿة.
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ػػَؿ ٝىػػؽٍ  ػػة حًبىػػٍؿؼو صي ػػةؿو ٦ى ٜى ظى ػػٍج  كىقى
 

ػػػػػ (142) ٕي ٦ٍ٪ى
ى
َ أ ثىػػػػػٮاٍ، كى

ى
رىدٍ أ ػػػػػٍؽ كى ٞى  ٫ي فى
  

ة املضؿكًر  ٦ؾ٬تي ْ٭ٮرً ايَعٮييى  أ٫َّ٩ الى ُيٮزي دٞؽي٥ي احلةًؿ ىلع وةظج٭ى
حن )ٚبلى دٞٮؿي يًف  ،حبؿؼو  ةلًكى رٍتي ثًً٭٪ٍؽو صى ؿى  .مؿرتي صةلكحن ث٭٪ؽو   (مى

ةفى كاث٨ي ثؿ٬ةف ٟى  كذ٬تى ا٣ٛةريـس كاث٨ي ٠ كى ٙي  ،إىل صٮاًز ذل  ؛كدةثٕ٭٥ي املى٪
ٟى لٮركًد الكَّ  ُُ قْلُ ؛٧ةًع ثؾل  :ّمي

فى ثىٍؿدي ا٣ -222 ػةًدينةػ٣ىًِئٍ َكى ةفى وى ٍي٧ى  ٧ةءً ٬ى
  

جًيػػػػػػتي  جً جنػػػػػػة، إ٩ًَ٭ػػػػػػة حلى َ ظى  (1)إًتى
ي٧ةفى )ٚػ    ةدين  ،٬ى ٧رًي املضؿكًر ثإىل /(ةكوى ٌَّ  /كٝٮهل ،ك٬ٮ احلةءي  ،ظةالًف ٨٦ ال

ةه  -222 سًٍكػٮى ًوػٍ ى كى
ي
ٍذكىاده أ

ى
ٟي أ  ٚىإًٍف دىػ

  
ٍذػػ٢ً ًظجىػػةؿً ٚى٤ىػػ٨ٍ يىػػ ٞى

ً  ث
جيٮا ٚىػػٍؿون  (2)ٍؾ٬ى

   
 

 ابليخ ٣ٕؿكة ث٨ ظـاـ ا٣ٕؾرم، كٝج٫٤/  -222 (1)
بً٭٥ٍ  ًٕيى لًػػػػػػؿى ػػػػػػخي ثًػػػػػػؿىب  الػػػػػػَؿا٠ً ٍٛ ٤ى  ظى

 
، كىٚىػػػػػٍٮؽى الػػػػػَؿا٠ً   ػػػػػٮ ن ني  ًٕيى رىًِيػػػػػتي ػي

 كمٕؽق ثيخ النة٬ؽ، كمٕؽق ٝٮهل/  
اكًً   ػػػػػػػًح: دى ة٦ى ػػػػػػػَؿاًؼ ايلى٧ى ٕى ً  كىٝي٤ٍػػػػػػػخي ٣

 
ٟى   دىً   -ٚىإ٩ًَػػػػػػػ

ٍ
ثٍػػػػػػػؿىأ

ى
جًيػػػػػػػتي  -إًٍف أ ُى  ٣ى

ًؽم" ٨٦ ثةب اللغ٘:    يةـ ك٬ٮ يف األو٢/ أمؽ ا٣ُٕل. )وةدية( اق٥ ٚة٢ٔ، ٫٤ٕٚ "وى )٬ي٧ةف( ٦أػٮذ ٨٦ ال٭ي
 دٕت إذا ُٔل.

)٣نئ( البلـ مٮَبح ل٤ٞك٥، إف/ رشَيح. )اكف( ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، ٢ٕٚ الرشط. )ثؿد( اق٥ اكف، كمؿد اإلعساب:  
مٌةؼ. ك)املةء( مٌةؼ إحل٫. )٬ي٧ةف، وةدية( ظةالف ٨٦ يةء اتللك٥ املضؿكرة حمبلن ثإىل. )إيل( صةر كدلؿكر 

ك٬ة/ اق٫٧. )حلجيت( البلـ الـ  ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "ظجحجة" اآليت. )ظجحجة( ػرب اكف. )إ٩٭ة( إف/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت،
االثذؽاء، ظجيت/ ػرب إف، كاجل٤٧ح ٨٦ إف كاق٧٭ة كػرب٬ة صٮاب ا٣ٞك٥، كصٮاب الرشط حمؾكؼ يؽؿ ٤ٔي٫ 

 صٮاب ا٣ٞك٥.
ٝٮهل )٬ي٧ةف وةدية( ظير كٕٝة ظة٣ني ٨٦ احلةء املضؿكرة حمبلن ثإىل، كدٞؽ٦ة ٤ٔي٭ة ٧٠ة  الػاٍد فُٔ: 

ؿاب. ع٪ةق يف اإٔل  أًك
 ابليخ ٤ُ٣يعح ث٨ ػٮنرل األقؽم املذجيب، كمٕؽ ابليخ املكتن٭ؽ ث٫ ٝٮهل/ -222 (2)

ذي٤يػػػػٮ٩ى٭٥ٍ  ٍٞ ـً إًٍذ تى ٍٮ ٞى ػػػػـ٪ ٥ٍ ثًػػػػة٣ ّى ػػػػة  ٦ى  كى
 

ػػػػػةًؿ   ٮا ثًؿًصى يٍكػػػػػ٧ً٤ي ػػػػػٮا كى ًٍف لػػػػػ٥ٍ ي ٣ى ٍكي
ى
 أ

ِىػػػػػ٥ى زىةكًينػػػػػة    ٍر
ى
ـٍػػػػػ٨ى أ ٍرتي ا دى ًنػػػػػَيحى وى  ٔى

 
ٍ٪ػػػػػ٫ي حًبىػػػػػػػػةؿً   ػػػػػٍ٪ً َ يى ٘ى ػػػػػحى ا٣ مى ََ ٔي  كى

 
= 
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ذ٢ًٍ )ظةؿه ٨٦  (ٚىؿاٍغن )ٚػ   .(رى
ـه  كأ٦َة دٞؽي٥ي احلةًؿ ىلع وةظج٭ة ةًظاكن )حنٮ  ،املؿٚٮًع كامل٪ىٮًب ٚضةا ًى ةءى   صى

نٍؽه  ةن ٬ً٪ٍ  ،زى ىؿَّدى مٍخي دلي ى اكىضى  .(ؽن
 
 

 

 

)أذكاد( دمٓ ذكد، ك٬ٮ ٨٦ اإلث٢ ٦ة ثني اثلبلث إىل ا٣ٕرش. )ٚؿاغ( أم ٬ؽرا ل٥ ي٤ُت ث٫. )ظجةؿ( ثـ٩ح للغ٘: ا  =
٠ذةب ك٬ٮ اث٨ النةٔؿ، كٝي٢/ اث٨ أػي٫، كٌلف املك٧٤ٮف ٝؽ ٝذ٤ٮق يف ظؿب الؿدة، ٚٞذ٢ ث٫ ٦٪٭٥ ٔاكمح ث٨ 

 زلي٨ أننؽ٩ة٧٬ة.حمى٨ كزةثخ ث٨ أر٥ٝ، ٧٠ة ذ٠ؿ ٬ٮ يف ابليخ اثلةين ٨٦ ابلحذني ال
يٞٮؿ/ ٣نئ ٠٪ذ٥ ٝؽ ذ٬جذ٥ ثجٕي إث٢ أوجذ٧ٮ٬ة كجب٧ةٔح ٨٦ ا٣جكةء قبيذ٧ٮ٨٬ ٥٤ٚ أٝةث٢  الـنعيٙ:  

و٪يٕس٥ ٬ؾا ث٧س٫٤ يف ذلٟ، ٚةألمؿ ٚي٫ ٬ني كاخلُت يكري، كاذلم يٕ٪حن أ٩س٥ ل٥ دؾ٬جٮا ثٞذ٢ ظجةؿ 
 ٥٤ٚ يٌٓ د٫٦ ٬ؽرنا.٧٠ة ذ٬جذ٥ ثةإلث٢ كا٣جكةء، كل١ن مٛيخ ٩ِٛس ك٤ً٩خ زأرم ٦٪س٥، 

)ٚإف( رشَيح. )دٟ( ٢ٕٚ مٌةرع ٩ةٝه ٢ٕٚ الرشط، دلـكـ بك١ٮف اجلٮف املعؾكٚح ل٤ذؼٛيٙ. اإلعساب:  
( ٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ل٧٤ض٭ٮؿ، ك٩ٮف ا٣جكٮة ٩ةات ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ٨٦ أويت ك٩ةات  ًوٍبى

ي
)أذكاد( اق٥ دٟ. )أ

٨( ا٣ٛةء كإٝح يف صٮاب الرشط، ٨٣/ ٩ةٚيح ٚة٫٤ٔ يف حم٢ ٩ىت ػرب دٟ. )كنكٮة( ٦ُٕٮؼ ىلع أذكاد. )٤ٚ
بل٦ح ٩ىج٫ ظؾؼ اجلٮف، ككاك اجل٧ةٔح ٚة٢ٔ. )ٚؿاغ( ظةؿ  ٩ةوجح. )يؾ٬جٮا( ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ث٨٤، ٔك

 ٨٦ "ٝذ٢" اآليت. )ثٞذ٢( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"يؾ٬ت"، كٝذ٢ مٌةؼ. ك)ظجةؿ( مٌةؼ إحل٫.
ذٍ  /ٝٮهل الػاٍد فُٔ:  ـى ٤ٔي٫.)ٚؿاغ( ظير كٝٓ ظةال ٨٦ "رى  ٢" املضؿكر ثةبلةء كدٞؽَّ
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 ٍ ةًؼ كى ٌى َن ٦ًػػ٨ى ا٣ٍػػػ٧ي ػػة ـٍ ظى ًػػ
َ َتي  كى

 
ذىػػػ إًَ إًذىا (142) ٍِ ٤ىػػػ٫ٍ ػا ٧ى ػػػةؼي يى ٌى  َض ال٧ي

 
 

ػػػػة ٛى يػ ًً
ي
ي أ ػػػػػػػة كى ـٍءى ٦ى ػػػػ فى صي ٍك َكى

ى
 أ
 

ػػػػػة (142) ٛى يًػ ا٫ًً ٚىػػػال حتى ـٍ ػػػػ ٍك ٦ًٍسػػػػ٢ى صي
ى
 أ
  

ة يىط   ،َ ـٮزي ٦ِجءي احلةؿي ٨٦ املٌةًؼ إيل٫ً  ٫٤٧ٔي يف  إالَّ إذىا اكفى املٌةؼي م٧َّ
ة  /احلةؿً  ةرًبي ) /ٚذٞٮؿ ،د٨٧ٌى ٦ٕىن ا٢ٕٛ٣ً اكق٥ً ا٣ٛة٢ًٔ كاملىؽًر كحنٮ٧٬ة م٧َّ ًى ا  ؾى  ٬ى

ةن ٪ٍ ٬ً  ىؿَّدى رٍسً )ك ،(ؽو دلي نٍؽو مي ـي زى جىًن ًريىة ٍٔضى ى
ے  ۓ  ۓ   ﴿ /ك٦٪٫ ٝٮهلي دٕةىل ،(اعن أ

[45 /املةاؽة] (1)﴾﮲  
ُُ قُْل الػَّاعِس    :ّمي

ا -222 ٟى كىاًظػؽن ٝى الى ًُ ٍٮؿي اثٍنىًل: إًَف ا٩ٍ ٞي ػػة دىػػ تى ثػػة يًلىػػةإىًلى الػػَؿٍكًع يىٍٮ٦ن
ى
َى أ  (2)ةرًًِك 

   

 

(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ِبرب ٦ٞؽـ حمؾكؼ. )مؿصٕس٥(/ ٦جذؽأ مؤػؿ مؿٚٮع، ك٬ٮ  اهلل)إىلاإلعساب:  (1)
 مٌةؼ، كًل٥/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫. )دميٕة(/ ظةؿ ٦٪ىٮب.

ة ظةؿ ٨٦  أ٫٩ ُيٮز ٦ِجء احلةؿ ٨٦ املٌةؼ إحل٫ إذا اكف املٌةؼ اعمبلن  :ّجُ االضتدالل  ٕن يف ٬ؾق احلةؿ، ٚض٧ي
 اعم٢ يف احلةؿ اجلىت. ،مىؽر ٦يِل /كمؿصٓ ،إحل٫ ٣ػ"مؿصٓ" ةن ال٧ٌري "ز٥" الٮاٝٓ مٌةٚ

 ابليخ ملةلٟ ث٨ الؿنت، أظؽ ثن ٦ةزف ث٨ ٦ةلٟ، ٨٦ ٝىيؽة هل، كأكهلة ٝٮهل/ -222 (2)
٤ٍىػػػػحن  َ يلى ثً ػػػػ ى

ى
ػػػػ٢ٍ أ ؿًم ٬ى ٍٕ ٍػػػػخى ًمػػػػ َى يلى  أى

 
ػػػ  ٌى ٘ى  ػًاىٍ٪ػػػًت ا٣

ي
صى ايَٮاًصيىػػػةٯ أ ًٞػػػالى  ٍزًِج ا٣

ػػ  ٌى ٘ى ػػ٫ي ػٚى٤ىٍيػػخى ا٣ ًى ٍؿ ٔى ًٓ الَؿ٠ٍػػتي  ػػ ُى ٍٞ َى  ٯ لػػ٥ٍ 
 

ػػػ  ٌى ٘ى ٍػػػخى ا٣ يلى ىةيًلىػػػةػكى بى يلى َكى ػػػةاى الػػػؿ   ٯ ٦ى
ٍكع( ا٣ٛـع، كاملؼةٚح، كأراد ث٫ ٬٭٪ة احلؿب؛ ألف اخلٮؼ يتكجت ٔ٪٭ة، ٚ٭ٮ ٨٦ ثةب إَبلؽ اق٥ اللغ٘:    )الؿَّ

 ةرٌق( اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ دؿؾ ث٧ٕىن وري.املكجت كلرادة الكجت. )د
إف اثجيت دٞٮؿ يل/ إف ذ٬ةثٟ إىل ا٣ٞذةؿ ٦٪ٛؿدنا يىريين ال حمة٣ح ثبل أب؛ أل٩ٟ دٞذع٥ ٣ْة٬ة  الـنعيٙ:  

 ٚذ٧ٮت.
)دٞٮؿ( ٢ٕٚ مٌةرع. )اثجيت( اث٪ح/ ٚة٢ٔ دٞٮؿ، كاث٪ح مٌةؼ كنةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫. )إف( ظؿؼ اإلعساب:  

ا٩ُبلؽ/ اق٥ إف، كا٩ُبلؽ مٌةؼ كالاكؼ مٌةؼ إحل٫ ٨٦ إًةٚح املىؽر إىل  دٮًليؽ ك٩ىت. )ا٩ُبلٟٝ(
كعا٣يت ْل ٧ًري املؼةَت. )إىل الٚة٫٤ٔ. )كاظؽا( ظةؿ ٨٦ الاكؼ  ( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثة٩ُبلؽ. )دةرٌق( ؿَّ

٧ري دةرؾ/ ػرب إف، كدةرؾ مٌةؼ كنةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫ ٨٦ إًةٚح اق٥ ا٣ٛة٢ٔ إىل أظؽ ٦ٕٛٮحل٫، كٚي٫ ً
مكترت ٚة٢ٔ. )ال( ٩ةٚيح ل٤ضجف. )أثة( اق٧٭ة. )حلة( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ال، كاجل٤٧ح ٨٦ 

ك٧ٕ٦ٮحل٭ة يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ زةف تلةرؾ، كُيٮز أف يسٮف "أثة" اق٥ "ال" ٦٪ىٮمة ثٛذعح ٦ٞؽرة ىلع ٦ة  ال
 = كػرب ال حمؾكؼ، كًلأ٫٩ ٝةؿ/ ال أيب مٮصٮد.ٝج٢ يةء املذلك٥، كالبلـ يف "حلة" زااؽة، كنةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫، 
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ٟى ـٮزي ٦ِجءي احلةًؿ ٨٦ املٌةًؼ إيل٫ً  ـءن  :ككؾل ٨٦ ا إذىا اكفى املٌةؼي ص

  .أٍك ٦س٢ى صـا٫ً يًف وعًح االقذ٘٪ةًء ثةملٌةًؼ إحل٫ً ٔ٪٫ي  ،املٌةًؼ إحل٫ً 

ـءه ٨٦ املٌةًؼ إيل٫ً  ة ٬ٮى ص ۋ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ﴿ / دٕةىلٝٮهلي  ٧ٚسةؿي ٦ى

[47 /احلضؿ] (1)﴾ې 
ا٩ن )ٚػ   كر" ظةؿه ٨٦ ال٧ٌرًي املٌةًؼ إحل٫ً  /(ةإًٍػٮى ؽي  /كالىؽكري  ،"وي
ـءه ٨٦ املٌةًؼ إحل٫ً    .ص

ـءً املٌةًؼ إيل٫ً  ة ٬ٮى ٦س٢ي ص   وعًح اَقذ٘٪ةءً ثةملٌةًؼ إيل٫ً ٔ٪٫ي  -ك٦سةؿي ٦ى
[٢26 /اجلع٢] (2)﴾ڌ  ڎ ڎ ڈ  ڈ  ژ  ژڑ﴿ /ٝٮهل دٕةىل -

ٛن )ٚػ    /(ةظ٪ي

 

كاذلم قٮغ  -"ا٩ُبلٟٝ"  /ك٬ٮ الاكؼ يف ٝٮهل -)كاظؽا( ظير كٝٓ ظةالن ٨٦ املٌةؼ إحل٫  /ٝٮهل: الػاٍد فُٔ  =
٬ؾا أف املٌةؼ إىل الاكؼ مىؽر ي٢٧ٕ ٢٧ٔ ا٢ٕٛ٣، ٚ٭ٮ يذ٤ُت ٚةٔبل ٧٠ة يذ٤ُج٫ ٫٤ٕٚ اذلم ٬ٮ ا٤ُ٩ٜ، 

ف املٌةؼ اعمبلن يف املٌةؼ إحل٫، كنىط أف ي٢٧ٕ يف احلةؿ أل٫٩ مىؽر ىلع ٦ة ك٬ؾق الاكؼ ْل ا٣ٛة٢ٔ، ٚاك
 ٧٤ٔخ.

ـٔ٪ة/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ىلع الك١ٮف الدىةهل ث٪ة ادلا٣ح ىلع اجل٧ةٔح اإلعساب:  (1) ـٔ٪ة(/ الٮاك حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، ٩ )ك٩
)يف وؽكر٥٬(/ صةر  ا٣ٛة٤ٔني، ك٩ة/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ. )٦ة(/ اق٥ مٮوٮؿ يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫.

كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثى٤ح املٮوٮؿ أم اقذٞؿ يف وؽرك٥٬ ك"وؽكر" مٌةؼ، ك٥٬/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ 
إحل٫. )٨٦ ٢ٗ(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف حبةؿ حمؾكؼ ٨٦ ال٧ٌري املكترت يف ٦ذ٤ٕٜ اجلةر كاملضؿكر الكةثٜ. 

 )إػٮا٩ة(/ ظةؿ ٦٪ىٮب.
ا٩نة :ّجُ االضتدالل   -ك٬ٮ وؽكر -" كٝٓ ظةالن ٨٦ املٌةؼ إحل٫، كاذلم قٮغ ذلٟ ٠ٮف املٌةؼ أف ٝٮهل/ "إًٍػٮى

ا ٨٦ املٌةؼ إحل٫. ـءن  ص
)ز٥(/ ظؿؼ ُٔٙ. )أكظي٪ة(/ ٢ٕٚ ٦ةض، ك٩ة/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ. )إحلٟ(/ صةر كدلؿكر اإلعساب:  (2)

دلؿكر حبؿؼ صؿ . )أف(/ ظؿؼ دٛكري. كُيٮز ص٤ٕ٭ة مىؽرنح كاملىؽر املؤكؿ "أكظي٪ة"٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ 
أم ثةدجةع م٤ح إثؿا٬ي٥. )ادجٓ(/ ٢ٕٚ أمؿ، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري  "أكظي٪ة"حمؾكؼ، كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ 

ؿاب. )م٤ح(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب، ك٬ٮ  مكترت كصٮمنة دٞؽيؿق/ أ٩خ، كاجل٤٧ح دٛكرينح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
 ب.مٌةؼ. )إثؿا٬ي٥/ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر. )ظ٪يٛة(/ ظةؿ ٦٪ىٮ

ـء ٨٦ املٌةؼ إحل٫  :ّجُ االضتدالل  أ٫٩ ُيٮز ٦ِجء احلةؿ ٨٦ املٌةؼ إحل٫ إذا اكف املٌةؼ ث٧زن٣ح اجل
ثؽحل٢ أ٫٩ يىط ظؾؼ املٌةؼ كلٝة٦ح املٌةؼ  ،ٚػ"ظ٪يٛة" ظةؿ ٨٦ إثؿا٬ي٥ املٌةؼ إحل٫ امل٤ح، كامل٤ح ٠ج٫ٌٕ

.أف ادجٓ إ /-يف ٗري ا٣ٞؿآف  -٤ٚٮ ٝي٢  ،إحل٫ ٦ٞة٫٦ ٦ٓ وعح املٕىن ة ٔؿميحن ة لاكف وعيعن ٛن  ثؿا٬ي٥ ظ٪ي
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ـًء ٨٦ املٌةًؼ إحل٫ً  (إثؿا٬ي٥ى )ظةؿه ٨٦  االقذ٘٪ةءي ثةملٌةًؼ إحل٫ً  إٍذ يىط   ؛كامل٤َّحي اكجل
ة فً ) /٤ٍٚٮ ٝي٢ى يف ٗرًي ا٣ٞؿآفً  ،ٔ٪٭ى

ى
ً٪ي أ ا٬ًي٥ى ظى ٍٓ إًثٍؿى ةادًَّج  .لىطَّ  (ٛن

ـءه ٨٦ املٌةًؼ  ،ٚإٍف ل٥ٍ ي ٨ً املٌةؼي ـ٧َة يىـط أٍف ي٢٧ٕى   احلةؿً  َى ٬ٮى ص ك
َى ٦س٢ي  ،إيل٫ً  ـٍ أفى يِجءى احلةؿي ٦٪٫ي  :صـا٫ًً  ك ـي ٬ً٪ٍؽو ) /ٚبلى دٞٮؿ ؛ل٥ٍ ُي ٗيبلى ةءى  صى

حن  ةًظ١ى ٚن  (ًى ًٙ  ،ل٤ٛةريسِّ ة ػبل ةي ) : -رمح٫ اهلل دٕةىل -كٝٮؿي اث٨ املى٪ ٮرى ًؾقً الى  إًفَّ ٬ى
حه ثبلى ػبلؼو  ة ؛٣حفى جبيؽو   (مم٪ٔٮ ـ ،ٚإفَّ ٦ؾ٬تى ا٣ٛةريسِّ صٮاز٬ى كم٨َّ٧  ،٧٠ة دٞؽَّ

ٙي أثٮ الكٕةداًت اث٨ي ٫٤ٞ٩ي ٔ٪٫ي ا ضؿم يف أ٦ةحل٫ً  لرشن  .النَّ
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ٚىػػة ػػ٢و ُصي  ٍٕ ًٛ ً ػػٍت ث َيٍ٪ىى ىػػةؿ إًٍف   كىاحلٍ
 

ػػػػػَؿٚىة (141) ىى ػػػػًخ ال٧ي ٍمجى٭ى
ى
ػػػػحو أ ٛى ٍك ًو

ى
 أ
ٍكػػػػػػؿً ى   ٧ي : ٠ى ٫ي ػػػػًؽي٧ي ٍٞ ـه تى ً ةا  ٚىػػػػضى

 
ٍيػػػػؽه دى ى  (144) ػػػػة زى ٤ًٍىن ، كى اي  ذىا رىاًظػػػػ٢ه

  

ة ـٮزي دٞؽي٥ي احلةًؿ ىلع ٚن  إٍف اكفى ٕٚبلن  ٩ةوج٭ى أك وٛحن تنج٫ي ا٢ٕٛ٣ى  ،ة٦ذرص
ة ،املذرصؼى  َى ا٢ًٕٛ٣ كظؿكٚى٫ي  /كاملؿادي ث٭ى ة د٨٧ٌَى ٦ٕ ٢ى اتلأ٩يرى كاتلث٪يحى جً كٝى  ،٦ى

ٓى    .املنج٭حى  كالىٛحً  ،املٕٛٮؿً  كاق٥ً  ،اكق٥ً ا٣ٛة٢ًٔ  /كاجل٧
ًؼ  ة ىلع ا٢ًٕٛ٣ املذرص  ٤ًٍىن ) :٧ٚسةؿي دٞؽي٧٭ى نٍؽه ة خمي  ،٢ٕٚه ٦ذرصؼه  /ٚؽاعى  (دىاعى  زى

  .كدٞؽ٦ٍخ ٤ٔي٫ً احلةؿي 
ة ىلع الىًٛح املنج٭ًح كي  رٍساًعن ) :ك٦سةؿي دٞؽي٧٭ى  .(ذىا رىاًظ٢ه  مي

ـٍ دٞؽي٧ي  ٚإٍف َكفى ايَةوتي  ة ٕٚالن  ة ٤ٔي٫ً ٗاى ٦ذرصؼو ل٥ٍ ـ ة ) /ٚذٞٮؿ ؛٭ى ٦ى
٨ى  ٍظكى

ى
ا أ نٍؽن ةًظاكن زى ةًظاكن ) /كالى دٞٮؿ ،(ًى ٍظكى  ًى

ى
ة أ نٍ ٦ى ا٨ى زى  ألفَّ ٢ٕٚى اتلَّٕضًت ٗريي  ؛(ؽن

  .ٚبل يذرصؼي يف ٧ٕ٦ٮهلً  ،٦ذرصؼو يف ٩ٛك٫ً 
ٟى إٍف َكفى ايَةوتي  ة وٛحن َ لنج٫ي ا٢ٕٛ٣ى املذرصؼى  ٠أ٢ًٕٚ اتلٌٛي٢ً ل٥ٍ  ككؾل

ة ٤ٔي٫ً  ـٍ دٞؽي٧٭ى ٟى أل٫َّ٩ ال يي  ؛ُي ٓي  ،ثىنَّ كذل  ،٥ٍ٤ٚ يذرصٍؼ يف ٩ٛك٫ً  ،كال يؤ٩َّري  ،كال ُي٧
ةًظاكن ) /ٚبل دٞٮؿ ؛يذرصؼي يف ٧ٕ٦ٮهلً ٚبل  ًى نٍؽه  ٧ٍؿوك زى ٨ي ٨ٍ٦ً خى ٍظكى

ى
ث٢ٍ ُيتي دأػريي  ،(أ

ةًظاكن ) /ٚذٞٮؿ ،احلةؿً  ًى ٧ٍؿوك  ٨ي ٨ٍ٦ً خى ٍظكى
ى
نٍؽه أ  ."  (زى
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ػػػػ٢ً َ ٍٕ ًٛ َى ا٣ ػػػ ٍٕ ٨ى ٦ى ػػػ٧  ًي ـًػػػ٢ه   كى ى
 

 

ػػػػػػال  )142  ٧ى ٍٕ َى ؤىَػػػػػؿنا ٣ىػػػ٨ٍ  ـي كٚى٫ي  ػػػػؿي  ظي
 

 
ٍػػ ، يلى ٟى ػػػ د٤ًٍ رٍ ٠ى ٩ىػػػؽى َف) كى

ى
ػػأ ، كى ٠ى  خى

 
ػػػػٍؿ)  )142  ؿ ا ً  ٬ىضى ًٞ ٍكػػػػذى ـي ًٕيؽه  ػػػػ ٍٮ قى  َنى

٨ى ٦ٕىنى ا٢ًٕٛ٣ دكفى ظؿك٫ًٚ  /ك٬ٮ ،َ ـٮزي دٞؽي٥ي احلةًؿ ىلع  ـ٤٭ىة املٕ٪ٮم     /٦ة د٧ٌَّ
ؿًؼ  ،كا٣تنبي٫ً  ،كظؿكًؼ اتل٧َّنِّ  ،٠أق٧ةًء اإلمةرةً  َّْ ٬ً٪ٍؽه  ٟى ٤ٍ دً )حنٮ  (1)كاجلةرِّ كاملضؿكرً  ،كا٣

ىؿَّدىةن  ٍخى  ،دلي ا كىحلى نٍؽن ٦ًرين زى
ى
ٮٍؾى ا أ ػي

ى
أفَّ زىنؽن  ،أ ًلى ؽه ة رىا٠ًجن ا كى قى

ى
ٝىةاً  ،أ ؾى ػ  ٪ٍؽى ًٔ ٍك 

ى
اًر ػ أ نٍؽه يًف ادلَّ ةكىزى  ؛(٧ن

ة املٕ٪ٮمِّ يف ٬ؾًق املسي٢ً كحنٮ٬ة ٟى )ٚبلى دٞٮؿ  ؛ٚبلى ُيٮزي دٞؽي٥ي احلةًؿ ىلعى اعم٤٭ى ىؿَّدىةن د٤ً دلي
 )كال  (٬ً٪ٍؽه 

ى
ٍخى زىنؽن ا ٦ًرين أ ػٮؾى ا حلى

ى
أفَّ زىنؽن ة رىا٠ًجن )كالى  (أ قؽه ا ٠ى

ى
 .(أ

ؿًؼ  َّْ ة ا٣ ٝىةا٧ًن ) /حنٮ كٍٝؽ ٩ؽرى دٞؽي٧٭ىة ىلع اعم٤٭ى نٍؽه  ؾى ة زى ٪ٍؽى  (2)كاجلةرِّ كاملضؿكرً  ، (ًٔ
ؿن ) /حنٮ ًٞ ٍكذى يؽه مي ًٕ ؿا قى ضى ًٮنَّةتو ۇئ ﴿  /دٕةىل ك٦٪٫ ٝٮهلي  .(يًف ٬ى ٍُ  /الـمؿ] ﴾ۆئ  ٦ى

 .ةكأصةزقي األػٛلي ٝيةقن  ،(3)ٝؿاءةً ٨٦ى ٠رسى اتلَّةءيف  [87
 

 

 

ا٥٤ٔ أف ا٣ٕةم٢ املٕ٪ٮم ٝؽ ي٤ُٜ كنؿاد ث٫ ٦ة يٞةث٢ ال٤ْٰٛ، ك٬ٮ محبةف/ االثذؽاء ا٣ٕةم٢ يف املجذؽأ، كاتلضؿد  (1)
ٓ؛ ألف ا٣ٕةم٢ املٕ٪ٮم  ٨٦ اجلةوت كاجلةزـ ا٣ٕةم٢ يف ا٢ٕٛ٣ املٌةرع، ك٣حف ٬ؾا املٕىن مؿادنا يف ٬ؾا املًٮ

ة،  ث٭ؾا املٕىن ال ٌن ي٢٧ٕ ٗري الؿٚٓ، ٚةالثذؽاء ي٢٧ٕ يف املجذؽأ الؿٚٓ، كاتلضؿد ي٢٧ٕ يف ا٢ٕٛ٣ املٌةرع الؿٚٓ أي
ال٤ِٛ اذلم ي٢٧ٕ بكجت ٦ة يذ٧ٌ٪٫ ٨٦ ٦ٕىن ا٢ٕٛ٣، أٚبل دؿل أف  :فاملساد بالعامل املعيْٖ ٍَياكظيجبؾ 

 
ي
ري٬ة ٨٦ أ٣ٛةظ اإلمةرة إ٧٩ة ٤٧ٔخ يف احلةؿ أل٩٭ة ٦ذ٧ٌ٪ح ٦ٕىن أ  مري؟ ك١٬ؾا."د٤ٟ" ٗك

-ذ٠ؿ األم٧ٮين ٩ٞبلن ٨ٔ رشح الاكٚيح/ أف حم٢ اخلبلؼ يف صٮاز دٞؽي٥ احلةؿ ىلع اعم٤٭ة ا٣ْؿؼ إذا دٮقٍ  (2)
ة زنؽ يف ادلار" ا٦ذ٪ٕخ املكأ٣ح -٧٠ة يف األ٦س٤ح ا٣يت ذ٠ؿ٬ة النةرح ، ٚإف دٞؽـ احلةؿ ىلع اجل٤٧ح حنٮ/ "ٝةا٧ن

  .  إدمةاعن
 كْل ٝؿاءة احلك٨ ابلرصم. (3)

 )الك٧ٮات(/ ٦جذؽأ مؿٚٮع. )٦ُٮنةت(/ ظةؿ ٦٪ىٮب. )ثي٧ي٪٫(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثةخلرب.اإلعساب:  
 دٞؽـ احلةؿ "٦ُٮنةت" ىلع اعم٫٤ املٕ٪ٮم "ثي٧ي٪٫"، ك٬ٮ ٩ةدر. :ّجُ االضتدالل 
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ٓي ٦ًػػػ٨ٍ  ػػػػ ٛى ٍث
ى
ا أ ػػػؿىدن ٍٛ ٍيػػػؽه ٦ي ٍػػػٮي  زى َنى  كى

 
ةزه ٣ىػػ٨ٍ يىً٭ػػ٨ٍ  )142  ٍكػػذىضى ـي ة٩نػػة)  ٕى ك ٦ي ٧ٍػػؿو   يى

ـ أفَّ أ٢ٕٚى اتلٌٛي٢ً ال ي٢٧ٕي يف احلةًؿ ٦ذٞؽ٦حن   ٟى ٬ؾقً  كاقتيسًٍن  ،دٞؽَّ ٨٦ ذل
ة إذىا ٚي  /كْل ،املكأ٣حي  ٢ يشءه يف ظةؿو ىلع ٩ٛك٫ً أك ٗريقً يًف ظةؿو أػؿىل٦ى ٚإ٫َّ٩ ي٢٧ٕي  ،ٌِّ

ة ٦ذٞؽ٦حه ٤ٔي٫ً  نٍؽه ٝىةا٧ًن ) /كذلٟ حنٮ ،كاألػؿل ٦ذأػؿةه ٔ٪٫ي  ،يف ظة٣نًي إظؽا٧٬ى ة زى
 ًٔ ٝىة ٨ي ٦ً٪٫ٍي  ٍظكى

ى
اأ ؿىدن )ك (ؽن ٍٛ نٍؽه ٦ي ةا زى ٕى ٧ٍؿوك ٦ي ٓي ٨ٍ٦ً خى ٛى ٍج

ى
٦٪ىٮمةًف  (اك٦ٛؿدن  ،ةٝةا٧ن )ٚػ (٩نةأ

ا  ،ك٧٬ة ظةالفً  ،ثأٍظك٨ كأ٩ٍٛٓ  .ك٬ؾا ٦ؾ٬تي اجل٧٭ٮرً  (ةك٦ٕة٩ن  ،اٝةٔؽن )كًلؾى
٥ى الكريايف  أ٩َّ٭٧ة ػرباًف ٦٪ىٮمةًف ثسةفى املعؾكٚحً  نٍؽه إًذىا ) /كاتلٞؽيؿ ،كٔز زى

فى ٝىةا٧ًن  ؽن ة اكى ًٔ فى ٝىة ٨ي ٦ً٪٫ٍي إًذىا اكى ٍظكى
ى
ؿىدن  ،اأ ٍٛ فى ٦ي نٍؽه إًذىا اكى زى ٧ٍ ا كى ٓي ٨ٍ٦ً خى ٛى ٍج

ى
فى أ ؿوك إًذىا اكى

ة ٕى  .(٩نة٦ي
ة ٔ٪٫ي  ،كال ُيٮزي دٞؽي٥ي ٬ؾي٨ً احلة٣نًي ىلع أ٢ًٕٚ اتلٌٛي٢ً  ٚبل  ؛كال دأػري٧٬ى

نٍؽه ٝىةا٧ًن ) /دٞٮؿي  ؽن ة زى ًٔ ٨ ٦ً٪٫ٍي ا ٝىة ٍظكى
ى
٨ي ٦ً٪٫ٍي ٝىةا٧ًن ) /كال دٞٮؿ (أ ٍظكى

ى
نٍؽه أ ًٔ ة زى اٝىة  .(ؽن

 
 

 



 

 احلــــــال 044

 

ػػػػـؽدً  ٕى ءي ذىا تى ىػػػػةؿي ٝىػػػٍؽ يًػػػِجى  كىاحلٍ
 

ػػؿىًد  )142  ٍٛ ػػاً ٦ي ٗى ٤ى٥ٍ ػ كى ٍٔ ؿىدو ػ ٚىػػة ٍٛ  ٣ًػػػ٧ي
 

  ة ٦ٛؿده أٍك ٦ذٕؽده ـٮزي دٕؽدي احلةًؿ كوةظجي    ٭ى
نٍؽه رىا٠ًجن ) :٧ٚسةؿي ا َكؿً  ةءى زى ةًظاكن ة صى ةظاكن  ،ةرا٠جن )ٚػ (ًى ظةالًف ٨٦  /(ًك

ة  ،(زنؽو )  .(صةءى )كا٣ٕةم٢ي ٚي٭٧ى
ًٞيخي ٬ً٪ٍؽن ) :ك٦سةؿي الَةين ؽن ا ٣ى ًٕ ٍى ةن ٦ي ا مي ًؽرى ظةؿه ٨٦ اتلَّةًء  /(امىٕؽن )ٚػ (٪ٍعى

  .(٣ٞيخي )كا٣ٕةم٢ي ٚي٭٧ة  ،(٬٪ؽو )ظةؿه ٨٦  /(٦٪عؽرةن )ك
ُُ  :ّميُ قْل

ػػػة -222 ٛن ً ٍيػػػ٫ً ػةا ٮى ػى
ى
 ٣ىػػػًقى اثٍػػػً  أ

  
ػػػػة ٪ى٧ن ٍ٘ ػػػػةثيٮا ٦ى وى

ى
يٍػػػػ٫ً، ٚىأ ٍ٪ًضؽى  (1)٦ي

ٛن )ٚػ     ي٫ًٍ )ك ،(اثًٍن )ظةؿه ٨٦  (ةػةا ٪ًٍضؽى ن٫ًٍ )ظةؿه ٨٦  (٦ي ٮى ػى
ى
ة  (أ  .(٣ىيًق )كا٣ٕةم٢ي ٚي٭٧ى

ٜي ث٫ً  ٕٚ٪ؽى ّ٭ٮًر املٕىن ديؿىد  لك  ظةؿو  ؿ  ،إىل ٦ة د٤ي ٕى٢ي أكَّ ٍ ـً ّ٭ٮرًق ُيي ٪ؽى ٔؽ ٔك
ًؿ االق٧نيً  ،احلة٣نًي ثلةين االق٧نيً  ٟى  ؛كزة٩ي٭٧ة ألكَّ يٍخي ) /ًٚف ٝٮل ًٞ ا ٣ى نٍؽن ؽن زى ًٕ ٍى ا مي

ًؽرن  ٪ٍعى   .٨٦ اتلَّةءً  ظةالن  (ارن ٦٪عؽ)ك ،٨٦ زنؽو  ظةالن  (امىٕؽن )يسٮفي   (ا٦ي
 

 

 . ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -222 (1)
ياللغ٘:   ً٘ ي٫ٍ( ٦ي ٪ٍضؽى ٪ضؽ/ اق٥ ٚة٢ٔ، ٦ةًي٫ أجنؽ، كدٞٮؿ/ أجنؽ ٚبلف ٚبل٩ة، إذا )٦ي ٪ٍضؽ، ك٦ي سىٌن ٦ي ثىي٫ٍ، ك٬ٮ ٦ي

 أاغز٫ كاعك٫٩ كدٚٓ ٔ٪٫ امل١ؿكق )أوةثٮا( ٩ةلٮا كأدرًلٮا. )٦٘٪٧ة( ٗ٪ي٧ح.
ن٫ًٍ( ٦ٕٛٮؿ ث٫ اإلعساب:   ٮى )٣يق( ٢ٕٚ ٦ةض. )اثن( اث٨/ ٚة٢ٔ ٣يق، كاث٨ مٌةؼ كنةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫. )أػى

ي٫ٍ( ظةؿ ٨٦ أػٮن٫. )ٚأوةثٮا( ا٣ٛةء اعَٛح، ٣ ٪ًٍضؽى ػ"٣يق"، كاهلةء مٌةؼ إحل٫. )ػةاٛة( ظةؿ ٨٦ اثن. )٦ي
وةثٮا"، كاجل٤٧ح ٨٦ أوةب كٚة٫٤ٔ ك٦ٕٛٮهل ٦ُٕٮٚح ثة٣ٛةء ىلع أ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. )٦٘٪٧ة( ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ػ"أوةثٮا/ 

 دم٤ح "٣يق" ك٧ٕ٦ٮالد٫.
ةؿ ٦ذٕؽدة ملذٕؽد، كاجلْؿة األكىل دؽؿ ىلع وةظت لك ظةؿ ٚرتدق ٝٮهل )ػةاٛة ٦٪ضؽي٫( ٚإف احل: الػاٍد فُٔ 

ا ٨٦ احلة٣ني ٦ٛؿد كاآلػؿ ٦سىن، كًلؾلٟ وةظجة٧٬ة، ٚبل ٣بف ٤ٔيٟ يف أف جت٢ٕ املٛؿد  إحل٫، ٚإف كاظؽن
 ل٧٤ٛؿد كاملسىن ل٧٤سىن.



 

045 

 

ا ػػػػؽى ك 
ي
ػػػة ٝىػػػٍؽ أ ىػػػةًؿ ثً٭ى ـًػػػ٢ي احلٍ  كى ى

 
ػػرى ً  ا )142  ٍٕ ٍػػًٮ:  َ تى ا)َى ً  َنى ٍٛكػػؽى   ٍرًض ٦ي

 
   اً ـؤك   ،ؽةو د٪ٞك٥ي احلةؿي إىل ـؤك ريي املؤًلِّ  ،ؽةي ىلع ٝك٧نيً ٚةملؤًلِّ  ؛ؽةو ٗك ة ٗك ؽًة ٦ى

ٍك٧نيً  ًٞ  /ًقٮل ا٣
 ة :ؽةً ٚة٣ٞك٥ي ا َكؿي ٨٦ املؤك ة أكؽٍت اعم٤٭ى لك   /كْل ؛كْل املؿادي ث٭ؾا ابليًخ  ،٦ى

ْن  ٙو دؿَّ ىلعى ٦ٕىن اعم٫ً٤ كػة٫ٛ٣ي ٣ٛ ْن  -ك٬ٮ األكثي - ةكو ك٬ٮى - ةأٍك كا٫ٞٚي ٣ٛ
ًؿ يف ال١ثةً    .-دكفى األكَّ

كً ) ٧ٚسةؿي ا َكؿً  ٍٛ رًٍض ٦ي
ى
ٍٕرى يًف األ االى تى ڭ  ڭ   ﴿ /ك٦٪٫ي ٝٮهلي دٕةىل (ؽن

[28 /حاتلٮم] (1)﴾ۇ
ؿاؼ] (2)﴾ٹٹ ڤ ٹ   ٹ ﴿ /كٝٮهل دٕةىل   [74 /اأٔل

 .  

 

ا٣ٛة٢ٔ املذعؿًلح، كاتلةء/ )ز٥(/ حبكت ٦ة ٝج٤٭ة. )كحلذ٥(/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ىلع الك١ٮف الدىةهل ثذةء اإلعساب:  (1)
ؿاب. )٦ؽثؿن٨(/ ظةؿ ٦٪ىٮب  ٧ًري٦ذى٢ يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاملي٥/ ٔبل٦ح دمٓ اذل٠ٮر ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

بل٦ح ٩ىج٫ احلةء؛ أل٫٩ دمٓ ٦ؾ٠ؿ قةل٥ كاجلٮف ٔٮض ٨ٔ اتل٪ٮن٨ يف االق٥ املٛؿد.  ٔك
ة ٚٞٮهل دٕةىل/ )٦ؽثؿن٨( صةء ظةالن  أف ٨٦ أٝكةـ احلةؿ أف دسٮف مؤًلؽة ٣ٕةم٤٭ة ٦ٕىن :ّجُ االضتدالل  ْن ال ٣ٛ

٨٦ ٚة٢ٔ "كحلذ٥"، كا٣ٕةم٢ ٚي٭ة ٬ٮ ا٢ٕٛ٣ كحلذ٥، ك٬ؾق احلةؿ مؤًلؽة هلؾا ا٣ٕةم٢؛ ألف اإلدثةر ٬ٮ ٩ٮع ٨٦ 
ة. ْن  اتلٮيل، كْل ٧٠ة دؿل مٮاٚٞح هل ٦ٕىن ال ٣ٛ

بل٦ح )كال(/ الٮاك ظكت ٦ة ٝج٤٭ة، ال/ ظؿؼ ٩ٔل كصــ. )دٕسٮا(/ ٢ٕٚ اإلعساب:  (2) مٌةرع دلـكـ ثبل اجلة٬يح ٔك
صـ٫٦ ظؾؼ اجلٮف، كالٮاك/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاأل٣ٙ ٚةرٝح. )يف األرض(/ صةر كدلؿكر ك٬ٮ ٦ذ٤ٕٜ 

 ثة٢ٕٛ٣ )دٕسٮا(. )٦ٛكؽي٨(/ ظةؿ ٦٪ىٮب.
ال أف ٝٮهل دٕةىل/ )٦ٛكؽي٨( كٝٓ ظةالن ٨٦ ٚة٢ٔ دٕسٮا، ك٬ؾق احلةؿ مؤًلؽة ٣ٕةم٤٭ة ٦ٕىن  :ّجُ االضتدالل 

ة؛ ألف ا٣ٕىث ٬ٮ ا٣ٛكةد. ْن ٛ٣ 



 

 احلــــــال 046

  [79 /ا٣جكةء] (1)﴾ىث  يث   حج ﴿ /ٝٮهلي دٕةىل ك٨٦ى الَةيًن
ٕىةىل ،  ڳ  ﴿ /كٝٮهلي د

 .[٢2 /اجلع٢] (2)﴾ڱ ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں
 
 

 

 

)كأرق٤٪ةؾ(/ الٮاك ظكت ٦ة ٝج٤٭ة، أرق٤٪ةؾ/ ٢ٕٚ ٦ةض، ك٩ة/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كالاكؼ/ اإلعساب:  (1)
 ٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫. )ل٤٪ةس(/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثػ"أرق٤٪ةؾ". )رقٮال(/ ظةؿ ٦٪ىٮب.

" ظةؿ ٨٦ :ّجُ االضتدالل  ة ك٦ٕىن،  أف ٝٮهل/ "رقٮالن ْن الاكؼ يف أرق٤٪ةؾ، كْل مؤًلؽة ٣ٕةم٤٭ة "أرق٤٪ةؾ" ٣ٛ
 كذلٟ الدٛةٝ٭٧ة يف ال٤ِٛ كاملٕىن ٧٠ة دؿل.

 ٝؿأ اجل٧٭ٮر ث٪ىت "كالن٧ف"... إىل ٝٮهل دٕةىل/ "مكؼؿات"، كٝؿأ )ظٛه( ثؿٚٓ "كاجلضٮـ مكؼؿات". (2)
كترت صٮازا دٞؽيؿق/ ٬ٮ. )٣س٥(/ )كقؼؿ(/ الٮاك/ ظؿؼ ُٔٙ، قؼؿ/ ٢ٕٚ ٦ةض، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري ماإلعساب:  

صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ قؼؿ. )ال٤ي٢(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب. )كالن٧ف كا٧ٞ٣ؿ كاجلضٮـ(/ ثةجلىت 
٦ُٕٮٚةت ىلع ال٤ي٢. )مكؼؿات(/ ظةؿ ٦٪ىٮب ثةل١رسة ٩يةثح ٨ٔ ا٣ٛذعح؛ أل٫٩ دمٓ مؤ٩ر قةل٥. )ثأمؿق(/ 

 ةء/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫.صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثػ"مكؼؿات"، كأمؿ مٌةؼ، كاهل
" صةء ظةالن ٨٦  :ّجُ االضتدالل  ٢ قؼؿ، كا٣ٕةم٢ ٚي٭ة ٬ٮ ا٢ٕٛ٣ قؼؿ، ك٬ؾق ظةؿ يٛة٦ٔأف ٝٮهل "مكؼؿاتو

 مؤًلؽة ٣ٕةم٤٭ة، كمٮاٚٞح هل ٦ٕىن ك٣ْٛة.



 

047 

 

٤ٍىػػػػحن  ْي ٍؽ  ك  ػػػػػؿي  كى ًٍف ديػػػػػػػؤى ٧ى ٌٍ ٧ي  فى
 

ػػػػػة ييػػ )122  ٭ى ْي ٍٛ ٣ى ػػػػة كى ـ٤ًي٭ى  ػؤىَػػػػػػػػؿي  ى
ا ٬ٮ ا٣ٞك٥ي الَةين ٨٦ احلةًؿ املؤكؽةً    ،٦ة أكؽٍت م٧ٌٮفى اجل٤٧حً  /كْل ،٬ؾى

ة ٦ٕؿٚذةًف صة٦ؽافً  ،أٍف دسٮفى اق٧يحن  /كرشطي اجل٤٧حً  آ٬ى ـٍ ٮؾى ) /حنٮ ،كىصي ػي
ى
نٍؽه أ زى

ٮٚن  ُي ك ،ةخى ٍٕؿي نٍؽه ٦ى ٩ىة زى
ى
 :ّميُ قْلُ ،(ٚنةكأ

كٚنة -222 ؿي ٍٕ ةى ٦ى ارى ـ٨ٍي دى ٩ىة ا
ى
ػً   أ ىكى ػة س  ثً٭ى

  
رً  ى٤َ٪ػػةًس ٦ًػػ٨ٍ  ى ةى يىػػة ل ارى ػػ٢ٍ ثًػػؽى  (1)كى٬ى

كاتلٞؽيؿي  ،ةك٧٬ة ٦٪ىٮمةًف ث٢ٕٛو حمؾكؼو كصٮمن  ،ظةالفً  (ةك٦ٕؿكٚن  ،ةُٔٮٚن )ٚػ   
ؿ  ٮٚن )يف األكَّ ُي ٫ي خى  ٞ ظى

ى
ٚن )كيًف اثلَّةين  (ةأ ك ٍٕؿي ٜ  ٦ى ظى

ى
 .(ةأ

  ًُي ) /ٚبل دٞٮؿي  ؛كال ُيٮزي دٞؽي٥ي ٬ؾقً احلةؿي ىلع ٬ؾًق اجل٤٧ح نٍؽه ة ٮٚن خى زى
ٮؾى  ػي

ى
كٚن )كالى  (أ ٍٕؿي نٍؽه ة ٦ى ٩ىة زى

ى
 . (أ

 ة ثنيى املجذؽأ نٍؽه )ٚبلى دٞٮؿ  ؛كاخلربً  كال دٮقُ٭ى ُي زى ٍػٮؾى ة ٮٚن خى
ى
 .(أ

 
 

 
 .٨٦ ٝىيؽة َٮن٤ح ي٭ضٮ ٚي٭ة ٚـارة ابليخ لكةل٥ ث٨ دارة، -222 (1)

ىلع ٬ؾا  -٫ اق٥ أ٫٦، كٝةؿ أثٮ رنةش/ ٬ٮ ٣ٞت صؽق، كاق٫٧ يؿمٮع، كُيةب )دارة( األكثكف ىلع أ٩اللغ٘:  
 )٦ٕؿكٚة ث٭ة نكيب( ثأ٫٩ ٔىن ث٫ ا٣ٞجي٤ح. /٨ٔ دأ٩ير ال٧ٌري الؿاصٓ إىل دارة يف ٝٮهل -ا٣ٞٮؿ 

أ٩ة اث٨ ٬ؾق املؿأة، كنكيب ٦ٕؿكؼ ث٭ة، ك٣حف ٚي٭ة ٨٦ املٕؿة ٦ة يٮصت ا٣ٞؽح يف ا٣جكت، أك ا٨ُٕ٣  الـنعيٙ:  
 يف الرشؼ.

)أ٩ة( ٧ًري ٦٪ٛى٢ ٦جذؽأ. )اث٨( ػرب املجذؽأ، كاث٨ مٌةؼ. ك"دارة"مٌةؼ إحل٫. )٦ٕؿكٚة( ظةؿ. اإلعساب:  
)ث٭ة( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثػ"٦ٕؿكؼ". )نكيب( ٩ةات ٚة٢ٔ ٣ػ"٦ٕؿكؼ" أل٫٩ اق٥ ٦ٕٛٮؿ. )ك٢٬( ظؿؼ داؿ 

٦ٞؽـ. )٨٦( زااؽة. )اعر( ٦جذؽأ  ىلع االقذٛ٭ةـ اإل٩سةرم. )ثؽارة( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب
مؤػؿ، مؿٚٮع ث٧ٌح ٦ٞؽرة ىلع آػؿق ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة امذ٘ةؿ املع٢ حبؿًلح ظؿؼ اجلؿ الـااؽ. كٝٮهل )ية 

 ل٤٪ةس( أرتاض ثني املجذؽأ كاخلرب، كنةء/ ل٤٪ؽاء، كالبلـ لبلقذ٘ةزح.
 ٝٮهل )٦ٕؿكٚنة( ٚإ٫٩ ظةؿ أكؽت م٧ٌٮف اجل٤٧ح ا٣يت ٝج٤٭ة.: الػاٍد فُٔ 
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٤ٍىػػػػػ٫ٍ  ْي ىػػػػةًؿ دىػػػًِجءي  ٓى احلٍ ػػػ ًً ٍٮ ـى  كى
 

ٍيػػػؽه كى٬ٍػػٮى ٩ىػػػةكو رًٍظ٤ىػػػ٫ٍ)  )122  ػػػةءى زى ػ صى  ٠ى
ٓي اجل٤٧حي  ،كاخل ً كالىًٛح اإلٚؿادي  ا و٢ي ً  احلةؿً   ٓى احلةؿً  (1)كدٞ ٓي  ،مٮٝ ة دٞ ٧٠ى

ٓى اخلرًب كالىٛحً  ٍو  ،مٮٝ   /ك٬ٮ يف احلةحلحً  ،كالثؽَّ ٚي٭ة ٨٦ راث

  ة ٧ًريه نٍؽه يىؽي )حنٮ  ،إ٦َّ ةءى زى ًق٫ً صى
ٍ
ى رىأ  . (قي ىلعى

  
ى
ُلَّ كاكى احلةًؿ ككاكى االثذؽاءً  ،ك كاكه أ يكى ة وعحي كٝٮ ،كت بل٦ذي٭ى  (إًذٍ )ًع ٔك

ك ٝىةا٥ًه )حنٮ  ةمٮٕٝ٭ى  ٧ٍؿه خى نٍؽه كى ةءى زى ك ٝةا٥ه  /اتلٞؽيؿي  (صى   .إًٍذ ٧ٔؿه

  ٕن ٮى ٩ىةكو )حنٮ  ،ةأك ال٧ٌريي كالٮاكي ٦ نٍؽه كى٬ي ةءى زى  .(ٍظ٤ىحن رً صى

 
 

 

 

)دِج دم٤ح( مج٫ اجل٤٧ح ك٬ٮ/ ا٣ْؿؼ حنٮ )رأيخ اهلبلؿ ثني الكعةب(، كاجلةر  /ي٤عٜ ثٞٮؿ اجلة٥ّ (1)
 كاملضؿكرحنٮ )ٚؼؿج ىلع ٝٮ٫٦ يف زنجذ٫(.
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ػػػػػةرًعو دىجىػػػػٍخ  ٌى  كىذىاتي ثىػػػػػٍؽءو ث٧ًي
 

 

٤ىػػٍخ  )122  ٦ًػػ٨ى الػػٮىاكً ػى ػػ٧ًانا كى ًى ػػٮىٍت   ظى
 

 
ٍجذىػػػػؽا كىذىاتي كىاكو  ة ا٩ٍػػػػًٮ ٦ي ٬ى ػػػػؽى ٍٕ  ـى

 
ٍك٪ىػػػػػػؽا )121  ـي ػػػػ٤ى٨َ  ٕى ػػػةرًعى اٍص ٌى ي ال٧ي  كى

َن   ـٍ أٍف دٞرتفى ثةلٮاكً  :اجل٤٧حي الٮإٝحي ظة رىٍت ث٧ٌةرعو ٦سجخو ل٥ٍ ُي ؽِّ ث٢ٍ  ،إٍف وي
٧ريً ؿمى دي  ال ٌَّ ٟي )حنٮ  ،ٍي إالَّ ثةل عى ٌٍ نٍؽه يى ةءى زى ةدي اجلى٪ىةاًتي  ،صى ٞى ك تي ٧ٍؿه ةءى خى ي٫ًٍ  كىصى   (بىنٍيى يىؽى

ٟي )ٚبلى دٞٮؿي  ،ُيٮزي دػٮؿ الٮاكً  كالى  عى ٌٍ نى نٍؽه كى ةءى زى ة ّة٬ؿقي  (صى ٚإٍف صةءى ٨٦ لكةًف ا٣ٕؿًب ٦ى
 
ي
ٟى أ ً ٨ٔ ا كنسٮفي املٌةرعي ػربن  ،كِّؿى ىلع إ٧ًةًر ٦جذؽأ ثٕؽى الٮاكً ذل ٟى املجذؽأ ٟى حنٮ  ،ذل كذل
ٟ  )ٝٮهل٥ٍ  وي

ى
يٍ٪ى٫ي  ري٧ٍخي كىأ   :ّقْلُ"  (خى

222-  ٍ٥ ػػػةفًاى٬ي ّى ى
ًنػػػيخي أ  ٚى٤ى٧َػػػة ػى

  
ػػػػػ٪ي  ٍر٬ى

ى
ىػػػػػٍٮتي كىأ ػػػػػة٣ًَْنى ٥ٍ ٦ى  (1)٭ي

ٟ  )ٚػ    وي
ى
٪ي  ،أ ر٬ٍى

ى
ىاًف ملجذؽأ (٭ي٥ٍ كىأ ربى ٟ  ) /كاتلٞؽيؿ ،حمؾكؼو  ػى وي

ى
٩ىة أ

ى
٪ي٭ي٥ٍ  ،كىأ ر٬ٍى

ى
٩ىة أ

ى
 .(كىأ

 
 

 

 ابليخ ٣ٕجؽ اهلل ث٨ ٧٬ةـ الك٤ٮيل. -222 (1)
 ىخ ٦٪٭٥." أّةٚري٥٬ " دمٓ أّٛٮر ثـ٩ح ٔىٛٮر كاملؿاد ٬٪ة ٦٪٫ األق٤عح " جنٮت " أراد/ خت٤اللغ٘:  
"٧٤ٚة" ا٣ٛةء ل٤ُٕٙ ىلع ٦ة ٝج٫٤، ملة/ ّؿؼ ث٧ٕىن ظني ٦ذ٤ٕٜ ث٪ضٮت اآليت، ك٬ٮ ٦ذ٨٧ٌ ٦ٕىن اإلعساب:  

الرشط "ػنيخ" ٢ٕٚ كٚة٢ٔ "أّةٚري٥٬" أّةٚري/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ خلنيخ، كأّةٚري مٌةؼ ك٥٬/ مٌةؼ إحل٫، 
٭ة "جنٮت" ٢ٕٚ كٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كٚة٫٤ٔ ك٦ٕٛٮهل يف حم٢ صؿ ثإًةٚح "ملة" ا٣ْؿٚيح إحل

صٮاب "ملة" ا٣ْؿٚيح ث٧ة د٧ٌ٪ذ٫ ٨٦ ٦ٕىن الرشط "كأر٬٪٭٥" الٮاك كاك احلةؿ، أر٨٬/ ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ 
٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمة دٞؽيؿق أ٩ة، ٥٬/ ٦ٕٛٮؿ أكؿ ألر٨٬، كاجل٤٧ح يف حم٢ رٚٓ ػرب ملجذؽأ حمؾكؼ، 

 أ كػربق يف حم٢ ٩ىت ظةؿ "٦ةلاك" ٦ٕٛٮؿ زةف ألر٨٬.كاتلٞؽيؿ/ كأ٩ة أر٬٪٭٥، كاجل٤٧ح ٨٦ املجذؽ
"كأر٬٪٭٥" ظير إف ّة٬ؿق يججئ ٨ٔ أف املٌةرع املسجخ دٞٓ دم٤ذ٫ ظةال، كتكجٜ ثةلٮاك،  /ٝٮهل: الػاٍد فُٔ 

ؿاب.    كذلٟ ا٣ْة٬ؿ ٗري وعيط، كهلؾا ٝؽرت دم٤ح املٌةرع ػربا ملجذؽأ حمؾكؼ ٧٠ة ٚى٤٪ةق يف األ



 

 احلــــــال 050

 

ة ٦ى ػػػة ٝيػػػؽ  ٤ٍىػػػػحي احلىػػػةًؿ ًقػػػٮىل ٦ى ْي  كى
 

ػ )124  ٧ى ٌٍ ػػػػػةثًػػػػػػٮىاكو اٍك ث٧ًي ٍك ثًً٭٧ى
ى
 ػػػػػؿو أ

  

ة أٍف دسٮفى اق٧يحن  :اجل٤٧حي احلةيلحي   ،مٌةرعه  ةإ٦َّ  كا٢ٕٛ٣ي  ،أك ٤ٕٚيحن  ،إ٦َّ
ة ٦سبذح /االق٧يًح كا٤ٕٛ٣يحً كَل  كاظؽةو ٨٦  ،٦ةضو  أك ـى أ٫َّ٩ إذا  ،أك ٦٪ٛيح ،إ٦َّ كٍٝؽ دٞؽَّ

رًت اجل٤٧حي ث٧ٌةرعو ٦ي  ة الٮاكي سجى وؽِّ ٍي إالَّ  ،خو ال دىعج٭ى ٍٍ ث٢ٍ ال دؿم كذ٠ؿى  ، ثةل٧ٌرًي ٚٞ
ة ٍى ثةلٮاًك كظؽ٬ى ٟى ُيٮزي ٚي٫ً أٍف يؿم ا ذل ة ٔؽى ا ابليًخ أفَّ ٦ى ٧رًي كظؽقي  ،يف ٬ؾى ٌَّ أك  ،أٍك ثةل

ة ٟى  ،ث٭٧ى   /ٚيؽػ٢ي يف ذل
  اجل٤٧حي االق٧يحي ٦سبذحن أك ٦٪ٛيحن.  
  كاملٌةرعي امل٪ًٍف.  
 املسجخي كامل٪ًٍف  كاملةيض.  

٧ٍ ) /ٚذٞٮؿ خى نٍؽه كى ةءى زى ٝىةا٥ًه صى ك  نٍؽه يىؽي  ،ؿه ةءى زى ًق٫ً كىصى
ٍ
ى رىأ نىؽي  ،قي ىلعى نٍؽه كى ةءى زى ى كىصى قي ىلعى

ًق٫ً 
ٍ
ٟى امل٪ٍف  (رىأ ٍٟ ) /كدٞٮؿ ،كًلؾل عى ٌٍ نٍؽه ل٥ٍ يى ةءى زى ٍٟ  ،صى عى ٌٍ ل٥ٍ يى ٍك كى

ى
٥ٍ  ،أ ٞي أٍك كل٥ٍ حى

ك ٧ٍؿه ك ،خى ٧ٍؿه ـى خى ٝىة ٝىٍؽ  نٍؽه كى ةءى زى ثي  ،كىصى
ى
ـى أ ٝىة نٍؽه ٝىٍؽ  ةءى زى ثٮقي  ،ٮقي كىصى

ى
ـى أ ٝىة ٝىٍؽ  ٍنؽه كى ةءى زى   (كىصى

ٟى امل٪ٍف ك)حنٮ  ،كًلؾل ٧ٍؿه ـى خى ة ٝىة ٦ى ٍنؽه كى ةءى زى ثٮقي  ،صى
ى
ـى أ ٝىة ة  نٍؽه ٦ى ةءى زى ثٮقي  ،كىصى

ى
ـى أ ة ٝىة ٦ى ٍك كى

ى
 .(أ

ٌن  ا أي ا دٞٮؿ ،املٌةرعي امل٪ٍف ثبلى ة كنؽػ٢ي حتخى ٬ؾى نٍؽه ) /ًٕٚلى ٬ؾى ةءى زى صى
الى  ٧ٍؿن  كى  .ثةلٮاكً  (ايىرٍضًبي خى

ا ال١ذةًب أ٫َّ٩ ال ُيٮزي اٝرتا٫٩ي ثةلٮاًك اكملٌةرًع  ٙي يف ٗرًي ٬ؾى كٍٝؽ ذ٠ؿى املى٪
ٟى يي  ،املسجًخ  ة ّة٬ؿقي ذل ة كردى م٧َّ و كَّ ؤى كأفَّ ٦ى  /٠ٞؿاءًة اث٨ً ذ٠ٮافى  ،ؿي ىلع إ٧ًةًر ٦جذؽأ
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[59 /يٮنف] ﴾َتتَّبَِعانِ  ٻپ﴿
ًٙ اجل ٮفً     كأٍجذي٧ة /كاتلٞؽيؿي  ،(1)ثذؼٛي

  .ػربه ملجذؽأ حمؾكؼو  (دىتًَّجٕةفً ال )ٚػ ؛دتجٕةفً ال
 

 
 

٧ًػػ٢ٍ  ٔى ػػة  ػػة فًي٭ى ؼي ٦ى ٍػػؾى  كىاحلىػػةؿي ٝىػػٍؽ حيي
 

ػػ٢ٍ  )122  ًْ ؼي ًذ٠ٍػػؿيقي ظي ٍػػؾى ػػة حيي ػػيي ٦ى ٍٕ بى  كى
  .منةأٍك كصٮ ،اصٮازن  :حيؾؼي  ـ٢ي احلةؿً  

ة ظؾؼى صٮازن  ٙى ًصبٍخى ) /أٍف يٞةؿ ا٧ٚسةؿي ٦ى يٍ ؽيؿق دٞ ،(ةرىا٠ًجن ) /ٚذٞٮؿ (٠ى
ٟى  ،(جنةًصبٍخي رىا٠ً ) رٍساًعن ) /كًلٞٮل ٟى  (ثىًلى مي ىرًسٍ ) /مل٨ٍ ٝةؿى ل  ثىًلى رًسٍتي ) /كاتلٞؽيؿ (ل٥ٍ ت

رٍساًعن  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ﴿ /ك٦٪٫ي ٝٮهلي دٕةىل .(مي

[قٮرة ا٣ٞية٦ح] (2)﴾ںڻ 
ة ٝةدرن٨ى  /اتلٞؽيؿي ػ كاهلل أ٥٤ٔي ػ    .ثًل جن٧ٕ٭ى

 

 ثذؼٛيٙ اجلٮف، كٝؿأ٬ة ابلةٝٮف ثتنؽيؽ اجلٮف ىلع أو٤٭ة. " دتجٕةفكال"اث٨ ذ٠ٮاف  قسأ (1)
بل٦ح  )كال(/ الٮاك ظؿؼ ُٔٙ. ال/ ظؿؼ ٩ٔل كصــ. )دتجٕةف(/ ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ثبلاإلعساب:   اجلة٬يح ٔك

صـ٫٦ ظؾؼ اجلٮف، كأ٣ٙ االزجني/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، ك٩ٮف اتلٮًليؽ قٮاء اك٩خ زٞي٤ح ىلع ا٣ٞؿاءة 
ٮرة أك ػٛيٛح ىلع ٝؿاءة اث٨ ذ٠ٮاف ٚٔل/ ظؿؼ ٦جن. )قبي٢(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب ك٬ٮ مٌةؼ. املن٭

)اذلي٨(/ اق٥ مٮوٮؿ يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫. )ال ي٧٤ٕٮف(/ ال ظؿؼ ٩ف، ي٧٤ٕٮف/ ٢ٕٚ مٌةرع. كالٮاك/ 
ؿاب.  ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

رت ث٢ٕٛ مٌةرع ٦٪ف ثػ"ال" ظ٧١٭ة ظس٥ أف اجل٤٧ح احلةحلح إذا وؽِّ  دالل مً قساءٗ ابً ذنْاٌ:ّجُ االضت 
٧٠ة يف ٬ؾق  -ٚبل ُيٮز اردجةَ٭ة إال ثةل٧ٌري، ٚإذا كرد ٦ة ّة٬ؿق أ٩٭ة اردجُخ ثةلٮاك  ،ا٢ٕٛ٣ املٌةرع املسجخ

 ٚذ١ٮف ػربا ملجذؽأ حمؾكؼ/ كاتلٞؽيؿ/ كأ٩ذ٧ة الدتجٕةف.  -اآليح 
)أحيكت(/ اهل٧ـة ظؿؼ اقذٛ٭ةـ، حيكت/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع. )اإلنكةف(/ ٚة٢ٔ مؿٚٮع، كاجل٤٧ح إلعساب: ا (2)

ؿاب. )أف(/ خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح، كاق٧٭ة ٧ًري النأف حمؾكؼ دٞؽيؿق/  ا٤ٕٛ٣يح اقتب٪ةٚيح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
كصٮمة دٞؽيؿق/ حن٨.  أ٫٩. )٨٣(/ ظؿؼ ٩ف ك٩ىت. )جن٧ٓ(/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت

)ْٔة٫٦(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب، ك٬ٮ مٌةؼ، كاهلةء/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫، كاجل٤٧ح يف حم٢ رٚٓ ػرب 
٣ػ"أف" املؼٛٛح، كاملىؽر املؤكؿ ٨٦ أف ك٧ٕ٦ٮحل٭ة قؽ مكؽ ٦ٕٛٮيل حيكت، )ثًل(/ ظؿؼ صٮاب. )ٝةدرن٨(/ 

 =. )أف(/ ظؿؼ مىؽرم ك٩ىت. )نكٮم(/ ٢ٕٚ ظةؿ ٦٪ىٮب ثةحلةء أل٫٩ دمٓ ٦ؾ٠ؿ قةل٥. )ىلع(/ ظؿؼ صؿ



 

 احلــــــال 052

ة ظي  ٟى  ةؼى كصٮبن ؾك٦سةؿي ٦ى ٮ) /ٝٮل ُي ٮؾى خى ػي
ى
نٍؽه أ ؽًة كحنٮقي ٨٦ احلةًؿ املؤًلِّ  (ٚنةزى

ٟى  ،مل٧ٌٮًف اجل٤٧حً  ـ ذل ًِب )حنٮ  ،كٌلحلةًؿ اجلةاجًح ٦٪ةبى اخلربً  ،كٍٝؽ دٞؽَّ ٍ ا ضى نٍؽن ةٝىةاً زى  (٧ن
ٟى يف ثةًب  ،ةإذىا اكفى ٝةا٧ن  /اتلٞؽيؿ ٜى دٞؿنؿي ذل  .كاخلربً  املجذؽأكٍٝؽ قج

ًؾؼى  ى ) /ٝٮهل٥ٍ  ةٚي٫ً  ـ٢ي احلةًؿ كصٮبن  كـ٧َة ظي ؽن اٍمرتى ًٔ ة  ،انذي٫ي ثًًؽر٥٬ٍو ٚىىى
ٍٝخي  ؽَّ دىىى ةًٚبلن  كى ؽن )ٚػ (ثًًؽي٪ىةرو ٚىكى ًٔ ة ةًٚبلن  ،اوى  ،ةاعم٤ي٭٧ة حمؾكؼه كصٮمن  ،ظةالفً  /(كىقى
ؽن ) /كاتلٞؽيؿي  ًٔ ة ٨ي وى تى اثل٧َّى ٬ى ةًٚبلن  ،اٚىؾى ؽي ث٫ًً قى ؽَّ تى املذىىى  /ك٬ؾا ٦ٕىن ٝٮهل (كىذى٬ى

(٢ ًْ ؼي ًذ٠ٍؿيقي ظي ٍؾى ة حيي ٍٕيي ٦ى مى ٓى ًذ٠ٍؿيقي  (كى ٪ً ًم٢ً احلةًؿ ٦ي ة حيؾؼي ٨٦ اعى  .أم ثٕيي ٦ى
 
 

 
 
 

 

مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮمة دٞؽيؿق/ حن٨، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ احلؿيف،  =
 كاملىؽر املؤكؿ ٨٦ أف ك٦ة ثٕؽ٬ة دلؿكر ثًٕل، كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثٞةدرن٨.

دٞؽيؿق جن٧ٕ٭ة أم حن٨. كاملٕىن/ ثًل جن٧ٕ٭ة ٝةدرن٨، أف "ٝةدرن٨" ظةؿ ٨٦ ٚة٢ًٔ ٢ٕٚو حمؾكؼو  :ّجُ االضتدالل 
 كاذلم قٮَّغ ظؾؼ ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ادلحل٢ املٞةيل، ك٬ٮ اجلف يف ٝٮهل "أف ٨٣ جن٧ٓ ْٔة٫٦".
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 ـســامجـمٌٌ
 

 

جًػػيه ٩ىً ػػؿىقٍ  َى  ٦ًػػ٨ٍ) ٦ي ػػ ٍٕ  اٍقػػ٥ه ث٧ًى
 

ػػتي  )122   ؿىقٍ ػػػػٍؽ ٚىَك ػـنا ث٧ًػػة ٝىػػػػػػيػػتى٧ٍي َيٍ٪ىى
ًنػػػػٍ و اٍرًػػػػ   زيو ثيػػػػٌؿاًٛ ػة كىٝىػػػػػن ٠ى

 
٦ى  )122  ٔى ػػػػ٪ى كى ٍي٨ً  تى٧ٍ  الن ػػػػكى ػػٮى  ؿاػػػػػػػكى

ٜي  كاملٕٛٮؿي  ،ث٫ً  املٕٛٮؿي  /ـ ٨٦ ا٣ٌٛبلًت دٞؽَّ    ،ٚي٫ً  كاملٕٛٮؿي  ،هلي  كاملٕٛٮؿي  ،امل٤ُ
 /كيكُلَّ  يف ٬ؾا ابلةًب  ك٬ٮ املؾ٠ٮري  اتل٧يزيي  كميقى  .كاحلةؿي  ،ىنى كاملكتسٍ  ،٫ٕ٦ي  كاملٕٛٮؿي 

ن  ن ممي كدبيح٪نة، ك ،٪نةجحِّ ك٦ي  ،كدٛكرينا ،ا٦ٛرسِّ  . كد٧يزينا ،ازيِّ
 بى ةَ)حنٮ  ،٨٦ إدمةؿو  ٦ة ٝج٫٤ي  بليةفً  (؛٨ٍ ٦ً ) ٦ٕىنى  ٦ذ٨٧ٌو  ،٩سؿةو  ،اق٥و  ك٬ٮ/ لك  

ةٍٛ جى  ؽه نٍ زى    رٍبه م مً ؽً ٪ٍ ًٔ كى  ،كن
ى
ة(.رٍ أ  ًن

 .(يًف ) ٦ٕىنى  ٭ة ٦ذ٧ٌ٪حه ٚإ٩َّ  ،( ٨٦ احلةؿً ٨ٍ  ٦ً ىنى ٍٕ ٦ى  ٨ه ٧ِّ ٌى ذى ٦ي )/ ثٞٮهلً  كاظرتزى 
 /ملة ٝج٫٤ي  ثيةفه  ٚي٫ً  ك٣حفى  (٦٨ً ) ٦ٕىنى  د٨٧ٌى  ةم٧ٌ  ( اظرتازه ٫ي ٤ى جٍ ٦ة رى  يةفً بًلى )/ كٝٮهلي 

 (.٥ه اً ةٝ ٢و صي رى  ٨ٍ ٦ً  ال)اتلٞؽيؿ/  ( ٚإفٌ ٥ه اً ةٝ ٢ى صي رى  ال)حنٮ  ، اجلجًف ٍف يت جًلى ا٣َّ  (ال) اكق٥ً 
ي ةك٧٬ ؛يزيً ٧ٍ اتلَّ  ٩ٮيعً  ( ين٢٧ي ؿو ةدٍم إً  ٨ٍ ٦ً  ٫ي ٤ى جٍ رى  ة٦ يةفً بًلى )كٝٮهل/   ،ذاتو  إدمةؿى  / املجنيِّ

ي   .نكجحو  إدمةؿى  كاملجنيِّ
ِّـفال  : الْاقع بعد ٍْ ِتاالّر إمجاَل ًُنب

  :نكادٓسـال

ي )حنٮ  ،كْل امل٧كٮظةتي  .٢   مرٍبه  هلى
ى
ة(.رٍ أ  ًن

ي )حنٮ  ،كامل١يبلتي  .2  ا(.ؿ  ثي  زيه ًٛ ٝى  هلى
ي )حنٮ  ،كاملٮزك٩ةتي  .6 ا( ٧ٍ تى بلن كى كى ٔى  افً ٮى ٪ى ٦ى  هلى  ؿن
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ٌَُسِػٖ ِعِدِيِع)عداد، حنْ ّاأل  ا(.ّنٍَِزِد ّ

رشكفى  ،افً ٮى ٪ى ، ك٦ى ٛزيه ، كٝى رٍبه ك٬ٮ/ مً  ،قي ث٧ة ٚرسَّ  ك٬ٮ ٦٪ىٮبه   .ٔك
ِ٘اليِّ إمجاَل ّاملبنُي  ،٦ٕٛٮؿو  أكٍ  ،ٚة٢ٔو  /٨٦ ا٣ٕةم٢ي  ث٫ً  ٜى ة د٤َّٕ ٦ى  بليةفً  املكٮؽي  ٍْ: طب

ة(، ك٦س٫٤ي ٍٛ جى  ؽه نٍ زى  ةبى َى )حنٮ  [4]مؿن٥/  (1)﴾ٿ ٹٹ﴿/ كن
 خي قٍ ؿى ٗى )، ك  

 
ى
ا(، ك٦س٤ضى مى  ضى رٍ األ ةٍٛ جى ػ)ٚ .[٢2]ا٧ٞ٣ؿ/  (2)﴾چ چ چ﴿ ٫ي ؿن ٨٦  ٦٪ٞٮؿه  د٧يزيه  (كن

اضى مى )ك .(ؽو نٍ زى  في ٍٛ جى  ٍخ ةثى َى ) و٢ي كاأل ،ا٣ٛة٢ًٔ   و٢ي كاأل ،٨٦ املٕٛٮؿً  ٦٪ٞٮؿه  (ؿن
ةٍٛ جى ) نيَّ ٚجى  ،(ًض رٍ األ ؿى ضى مى  خي قٍ ؿى ٗى ) ً  ا٣ٛة٢ٔى  (كن اضى مى ) نيَّ كمى  ،ا٢ٕٛ٣ي  ث٫ً  ٜى م د٤َّٕ اذلَّ  (ؿن

ً  املٕٛٮؿى  ً  ٬ٮ ا٣ٕةم٢ي  ٮًع يف ٬ؾا اجلَّ  هلي  ةوتي كاجلَّ . ا٢ٕٛ٣ي  ث٫ً  ٜى م د٤َّٕ اذلَّ  .م ٝج٫٤ي اذلَّ
 

 

 

/ د٧يزي (محجة) ./ ٚة٢ٔ مؿٚٮع(الؿأس) / الٮاك حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، امذ٢ٕ/ ٢ٕٚ ٦ةض.(كامذ٢ٕ)اإلعــساب:  (1)
 .٦٪ىٮب

 –ا٣ٛة٢ٔ  ٚعؾؼ .كامذ٢ٕ ميت الؿأس ٫/كأو٤ .د٧يزي ٦٪ٞٮؿ ٨ٔ ا٣ٛة٢ٔ ٝٮهل "محجة" أفّجــُ االضــتدالل:  
 بكجت ٬ؾا ٚعى٢ إث٭ةـ "،كامذ٢ٕ الؿأس" /ٚىةر اللُكـ ،ق٪ةد إىل املٌةؼ إحل٫اإل ٚذعٮؿ – ثبلٗيح ٣٘ةيح

بلن ز٥ ٧ى يشء دلي ال ذ٠ؿك .ذلٟ اإلث٭ةـ إلزا٣ح٦٪ىٮمنة ىلع اتل٧يزي  "محجنة"ِٚجء ثة٣ٛة٢ٔ املعؾكؼ ك٬ٮ  ،اإلدمةؿ
ن ٛىَّ ٦ي   .ا اثذؽاءبلن أكٝٓ يف اجلٛف ٨٦ ذ٠ؿق ٦ٛرسَّ

/ (األرض) ٚٓ ٚة٢ٔ.ر/ الٮاك حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، ٚضؿ٩ة/ ٢ٕٚ ٦ةض، ك٩ة/ ٧ًري يف حم٢ (كٚضؿ٩ة)اإلعــساب:  (2)
 ./ د٧يزي ٦٪ىٮب(ٔيٮ٩ة.)٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب

ٚعؾؼ املٕٛٮؿ  ؛كٚضؿ٩ة ٔيٮف األرض /كاألو٢ ،ملٕٛٮؿد٧يزي حمٮؿ ٨ٔ ا "ٔيٮ٩نة" ٝٮهل/ أفّجــُ االضــتدالل:  
 بكجت إث٭ةـ ٚعى٢، األرض كٚضؿ٩ة اللُكـ/ ٚىةر إحل٫، املٌةؼ إىل اإلق٪ةد ٚذعٮؿ – ثبلٗيح ٣٘ةيح –ث٫ 

ٔيؽ اإلدمةؿ،
ي
ا ث٫ املٕٛٮؿ ٚأ  .مـنبلن هلؾا اإلث٭ةـ د٧يزين
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بىٕػػػؽى ذً  ٍرقي إًذاػً٭٭ة اٍصػػػػم كىًمٍجػػػكى  ؿي
 

ًى  )122 
ى
ػػػأ ػػػ ذى٭ة، ٠ى ػٍٛ ػػػ٦ي ُى اػـؽ ًظٍ٪ ػػؾى ًٗ  )حو 
جىػػة  ٙى كىصى ػػي ًً

ي
ػػؽى ٦ػػة أ ٍٕ ـى  كىايٍَىػػتي 

 
ـًػػ٢ٍءي اَى  )122  فى ٦ًٍسػػ٢ى   جىػػإًٍف َكى  )ةٍرًض ذى٬ى

 

 ىلعى  / ٦ة دؿَّ ك٬ٮى  راًت ٨٦ املٞؽَّ  يف ابليًخ  قي ًذ٠ٍؿي  ـى إىل ٦ة دٞؽَّ  (مذً ػ)ث أمةرى 
ٍٙ  ل٥ٍ  إفٍ  ًةٚحً ثةإل ٬ؾقً  ثٕؽى  اتل٧يزيً  صؿ   ٚيضٮزي  أك كزفو  ،ي٢و أك ٠ى  ،مكةظحو  إىل  يٌ

  رٍبي م مً ؽً ٪ٍ ًٔ )حنٮ  ،ٗريقً 
ى
ٔى ٮى ٪ى ٦ى كى  ،ؿل ثي  زيي ًٛ ٝى كى  ،ضو رٍ أ   (.ؿو ٧ٍ تى كى  ٢و كى ا 

  ٚإفٍ 
ي
ٙى ًً أ  ٦ة يًف )حنٮ  ،اتل٧يزيً  ٩ىتي  كصتى  اتل٧يزيً  إىل ٗريً  ىلع ٦ٞؽارو  اؿ  ادلَّ  ي

ېىىائ ائ ﴿دٕةىل/  ةثنة(، ك٦٪٫ ٝٮهلي عى قى  حو اظى رى  ري ؽٍ ٝى  ٧ةءً الكَّ 

[9٢]آؿ ٧ٔؿاف/  (1)﴾ەئەئ
 .  

  .ا٣ٕؽدً  يف ثةًب   ظ٫٧١ي ٚكيأيًت  ا٣ٕؽدً  ة د٧يزيي كأ٦َّ 
 

 
 

 

٨٦ . )/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب(يٞج٢) ت./ ا٣ٛةء حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، ٨٣/ ظؿؼ ٩ف ك٩ى(٨٤ٚ)اإلعــساب:  (1)
/ (م٢ء) مٌةؼ، ك٥٬/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫. /ظؽأك "،يٞج٢"/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ (أظؽ٥٬

 ./ د٧يزي ٦٪ىٮب(ذ٬جة) / مٌةؼ إحل٫.(األرض) ك٬ٮ مٌةؼ. ،٩ةات ٚة٢ٔ مؿٚٮع
؛ أل٫٩ -ثٕؽ ٦ة ينج٫ املٞؽار، ك٬ٮ ٝٮهل/ "م٢ء" ٦ٓ أ٫٩ كٝٓ-أف ٝٮهل "ذ٬جة" د٧يزي، ٩يىت كصٮمة ّجــُ االضــتدالل:  

ًيٙ إىل ٗري اتل٧يزي ٚٮصت ٩ىج٫.
ي
 أ
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 ٍ َى ا٩ًٍىػػ ى ػػ ٍٕ ػػ٢ى ال٧ى ًٔ ة ٛى ٕىال كىا٣ ٍف
ى
 ثىػػأ

 
ػػػػالن  )122   ٌ ٛى ٪ٍ  :٦ي ىلٍعى ٦ى

ى
٩ٍػػػػخى أ

ى
أ  ـًَػػػػػػ٠ى

 
ٓي  اتل٧يزيي   ل٥ٍ  كلفٍ  ،٩ىج٫ي   كصتى ٚةٔبلن يف املٕىنى  اكفى  / إفٍ أ٢ٕٚ اتلٌٛي٢ً  ثٕؽى  الٮاٝ

ٟى  يس٨ٍ   .ًةٚحً ثةإل قي صؿ   كصتى  ٠ؾل
بل٦حي    ٢ً ٍٕ صى  ٚةٔبلن ثٕؽى  ٫ي ص٤ٕي  يى٤طى  / أفٍ يف املٕىنى  ٦ة ٬ٮ ٚة٢ٔه  ٔك

ى
 ٌٛي٢ً اتلَّ  ٢ٕى ذٍ أ

 )حنٮ  ،ٕٚبلن 
ى
  خى ٩ٍ أ

ى
 كى  ،الن زٍنً  ٦ى ىلٍعى أ

ى
ي كٍ أ ( ٚ ثى  يىط   إذٍ  ؛٧ة٩ىج٭ي  ُيتي  (٦ةالن كى  ،الن زٍنً ٦ى ػ)٦ةالن

 )ٚذٞٮؿ/  ؛ٕٚبلن  أ٢ٕٚ اتلٌٛي٢ً  ٢ً ٍٕ صى  ثٕؽى  ص٤ٕ٭٧ة ٚة٤ٔنيً 
ى
ي زٍنً  ٦ى بلى ٔى  خى ٩ٍ أ ى ًلى كى  ،ٟى ل  ثي

ي   . (ٟى ٦ةل
  ؽه نٍ زى ) (1)يف املٕىنى  ثٛة٢ٔو  ٦ة ٣حفى  ك٦سةؿي 

ى
  ؽه ٪ٍ ٬ً كى  ،٢و صي رى  ٢ي ٌى ٍٚ أ

ى
 ؿى امٍ  ٢ي ٌى ٍٚ أ

ى
 (،ةو أ

ٙى  إذى الَّ إً  ًةٚحً ثةإل قي صؿ   ٚيضتي   )حنٮ  ،ظيجبؾو  تي ىى ٪ٍ ٫ حي ٚإ٩َّ  ،إىل ٗريقً  (أ٢ٕٚي ) ا أًي
ى
 خى ٩ٍ أ

 
ى
(صي رى  ةًس اجلَّ  ٢ي ٌى ٍٚ أ  .(2)بلن

 
 

 

 
ٓ ماكف  (1) ة ٨٦ صجف اتل٧يزي؛ ٚيىط أف يًٮ ٌن ًةثٍ ٦ة ٣حف ثٛة٢ٔ يف املٕىن/ أف يسٮف أ٢ٕٚ اتلٌٛي٢ ثٕ

،  يٛكؽ املٕىنأ٢ٕٚ اتلٌٛي٢ ك٧ح/ "ثٕي" مٌةٚح، كاملٌةؼ إحل٫ دمٓ يٞٮـ ٦ٞةـ اتل٧يزي كحي٢ يف ماك٫٩؛ ٚبل
 ٚذٞٮؿ يف حنٮ "زنؽ أ٢ٌٚ رص٢، ك٬٪ؽ أ٢ٌٚ امؿأة"/ " زنؽ ثٕي الؿصةؿ، ك٬٪ؽ ثٕي ا٣جكةء ".

ق يف وٮرة كاظؽة، كْل/ أف يسٮف اتل٧يزي ٗري د٧يزي أ٢ٕٚ اتلٌٛي٢ ُيت صؿٌ  ٨٦ دٞؿنؿ ٬ؾق املكأ٣ح د٥٤ٕ أفٌ  (2)
 .كأ٢ٕٚ اتلٌٛي٢ ٣حف مٌةٚنة ٣٘ري د٧يزيق ،ٚة٢ٔ يف املٕىن
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ذىٌػػػ ٍِ ػػػؽى ُكي  ٦ػػػة ا ٍٕ بى ٕى ػى كى  ةػـضجػػػػٯ تى
 

ي ػػ )122  ٍكػػػ٦ى
ى
أ ًَ ػـٍ  ٠ى

ى
ـٍ ثًػػأ ثػػة)ػ ثىٍ ػػًؿ

ى
 ؿو أ

ٓي    )، حنٮ ىلع دٕضتو  ٦ة دؿَّ  لكِّ  ثٕؽى  اتل٧يزيي  يٞ
ى
ا رى نٍ زى  ٨ى كى ظٍ ٦ة أ  كى ، بلن صي ؽن

ى
 ثً  ـٍ ؿً كٍ أ

ى
 يًب أ

  ؿو سٍ ثى 
ى
ةلً اعى  ؾى ر  دى  هللً كى  ،ثنةأ  .ة(٧ن لً اعى  ٫ً  ثً ىفى ًلى كى  ،بلن صي رى  ؽو نٍ ـى ثً  ٟى جي كٍ ظى كى  ،٧ن

 دى ةرى ة صى يى  -٢96ك: 
ى
ػ ًخ ٩ٍػة ٦ػة أ  (1)قٍ ةرى صى

  
 

 

ٍر ثًػػكى  دٍ  )٨ً٦ٍ ػ اٍصػػؿي ػػؽى ٕى ػػٍاى ذًم ا٣ َى  إًٍف ًمػػٍبخى 
 

ػػػ )122  :٠ى َى ٍٕ ػػػ٢ً ال٧ى ًٔ ة ٛى ػػػؽٍ ػ كىا٣ ٛى ػػػة تي كن ٍٛ  )ًٍَت ثى
 

ٚذٞٮؿ/  ؛كال ممزينا ٣ٕؽدو  ،ٚةٔبلن يف املٕىنى  يس٨ٍ  ل٥ٍ  إفٍ  (٦٨ً ػ)ث اتل٧يزيً  صؿ   ُيٮزي 
  ٨ٍ ٦ً  رٍبه م مً ؽً ٪ٍ ًٔ )

ى
 ٨ٍ ٦ً  ضى رٍ األ خي قٍ ؿى ٗى كى ، ؿو ٧ٍ تى كى  ٢و كى ٔى  ٨ٍ ٦ً  افً ٮى ٪ى ٦ى كى  ،ؿل ثي  ٨ٍ ٦ً  زيه ًٛ ٝى كى  ،ضو رٍ أ

ًٔ ؽً ٪ٍ ًٔ )ال ( كى فو ٍٛ جى  ٨ٍ ٦ً  ؽه نٍ زى  ةبى َى )/ دٞٮؿي  ( كالؿو ضى مى   (.٥و ٬ى رٍ دً  ٨ٍ ٦ً  كفى رٍشي م 

 
 

 

 *  قٍ ةرى ٛى ة خى ٪ى جى ـي عٍ تًلى  ٍخ ة٩ى ٔىش ٦ي٧ٮف ث٨ ٝحف، كوؽرق ٝٮهل/ * ثى ٬ؾا ٔضـ ثيخ لؤل -٢96 (1)
٨٦  ،مؿ حيـ٩نكدٞٮؿ/ ظـ٩ن ٬ؾا األ ،تلؽػ٢ احلـف إىل ٤ٝٮم٪ة (تلعـ٩٪ة) كٚةرٝخ. ،ثٕؽت (ثة٩خ) اللغــ٘: 

ة ،ثةب ٩رص ٌن  اق٥ امؿأة. (ٔٛةرة) .[٢6]يٮقٙ/  ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ﴿كيف اتلزنن٢ ا٣ٕـنـ/  ،كأظـ٩ن أي
٦٪ةدل ٦٪ىٮب ثٛذعح ٦ٞؽرة  (صةردة) .ٔؿابظؿؼ ٩ؽاء ٦جن ىلع الك١ٮف ال حم٢ هل ٨٦ اإل (ية)اإلعــساب:  

ة ٛن ة مٌةؼ إحل٫ ،كصةرة مٌةؼ ،ىلع ٦ة ٝج٢ يةء املذلك٥ امل٪٤ٞجح أ٣ ٛن اق٥ اقذٛ٭ةـ  (٦ة) .كنةء املذلك٥ امل٪٤ٞجح أ٣
د٧يزي يٞىؽ ث٫ ثيةف  ة(صةر) .ػرب املجذؽأ (أ٩خ) الك١ٮف يف حم٢ رٚٓ. ٦جن ىلع ،٦ٞىٮد ث٫ اتلْٕي٥ ٦جذؽأ

 صجف ٦ة كٝٓ ٤ٔي٫ اتلٕضت ك٬ٮ اجلٮار.
ٓى  ة(صةر)ٝٮهل  الػاٍد فُٔ:  ا ثٕؽ ٦ة اٝذىض اتلٕضت ظير كٝ  ، ك٬ٮ د٧يزي نكجح.ك٬ٮ ٝٮهل/ "٦ة أ٩خ" ،د٧يزين
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ػػػة ٤ٞى ٍُ ـٍ ٦ي ـًػػػ٢ى اتل٧ٍَيًػػػزيً ٝىػػػؽ   كى ى
 

ػػ٢ي  )121  ٍٕ ًٛ ةػذيك اتلٍَىػػ كىا٣ ٞى ػػجً رنا قي ـٍ ًٙ ٩ىػػ  ًؿي
ٚنة ٦ذرصِّ  اكفى  قٮاء ،ىلع اعم٫٤ً  اتل٧يزيً  دٞؽي٥ي  ٮزي ٫ ال ُيأ٩َّ  $قحجٮن٫  ٦ؾ٬تي  

ة َةبى ٍٛ جى ) دٞٮؿ/ ٚبلى  ،ؼو ٦ذرصِّ  ٗريى  أكٍ  ًٔ ٬ى رٍ م دً ؽً ٪ٍ ًٔ )(، كال ؽه نٍ زى  كن ة    (.كفى رٍشي ٧ن
ة ٍٛ جى )ٚذٞٮؿ/  ،ًؼ املذرصِّ  ٫ ىلع اعم٫٤ً ٞؽي٧ى دى  دي كاملربى  يًن  كاملةزً  ةيًئ  كى ال١ً  كأصةزى  كن

 رى  ٢ى ٕى ذى امٍ جنة حٍ مى كى  ،ؽه نٍ زى  ةبى َى 
ٍ
ُُ( يًس أ  قْلُ: ّمي

224-  
ى
ػػ٭ٍ تى أ ٍػػ ؿي ضي ًٛ  ثًػػَى يلى  ٭ػػة  جى جً ظى  اؽً ؿً ة٣

 

ػػكى   ػػة ثًػػٍٛ ثى  فى ة َكى ٦ى ًٛ كن  (1)يػػتي ًُ دى  اؽً ؿى ة٣
 

 ّقْلُ:

ػػ -222 ػػ خي ٍٕ يَ ًى ى ـٍ ظى ًٌ   ً ً ػػـٍ  إ   مى ةدً ٕى
ى
ػػا   الـى

 

ػػكى   ػػ، كى خي ٍيػػٮى ٔى ة ارٍ ٦ى  جنة رى  ٍ مى
ٍ
 (2)الٕى ذى اٍمػػ يًسى أ

 

 

ً  الـنعيٙ:  -٢94 (1) ٭ؽم ث٭ة كالنأف أف ٩ٛك٭ة ال دُيت ثة٣ٛؿاؽ  ،تجةٔؽ ٔ٪٫٭ة كدجَّ ٭ضؿ حمي ًل أف دى يٍ ٤ى ٦ة يججيغ ل ٔك
 كال دؿىض ٔ٪٫.

صةر كدلؿكر  (ثة٣ٛؿاؽ) ٚة٢ٔ. (حلًل) د٭ضؿ/ ٢ٕٚ مٌةرع. ،٩سةرماهل٧ـة لبلقذٛ٭ةـ اإل (أد٭ضؿ)اإلعــساب:  
ك الٮاك كا (ك٦ة) .كظجيت مٌةؼ ك٬ة/ مٌةؼ إحل٫ "،د٭ضؿػ"ظجحج٭ة" ظجيت/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣" د٭ضؿ".ػ"٦ذ٤ٕٜ ث

ك٬ٮ  ،د٧يزي ٦ذٞؽـ ىلع ا٣ٕةم٢ ٚي٫ (٩ٛكة) ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، كاق٧٭ة ٧ًري النأف. (اكف) .٦ة/ ٩ةٚيح ،احلةؿ
كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت  ،٢ٕٚ مٌةرع (دُيت) .دُيت"ػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث (ثة٣ٛؿاؽ) ٝٮهل "دُيت" اآليت.

 ٢ ٩ىت ػرب "اكف".حم كاجل٤٧ح ٨٦ دُيت كٚة٫٤ٔ يف ،يٕٮد إىل حلًل "ْل" /ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق
و٢ "دُيت ٩ٛكة" كٝؽ صٮز كاأل ،كٝؽ دٞؽـ ٤ٔي٫، كاعم٫٤ ٝٮهل "دُيت" ،ٚإ٫٩ د٧يزي (٩ٛكة) /ٝٮهل الػاٍد فُٔ: 

ك٬ٮ يف ٬ؾا ابليخ كحنٮق ٔ٪ؽ  ،كدجٕ٭٥ اث٨ ٦ةلٟ يف ثٕي ٠ذج٫ ،ذلٟ اتلٞؽـ ال١ٮٚيٮف كاملةزين كاملربد
 .ٚبل يٞةس ٤ٔي٫ ،اجل٧٭ٮر ضكرة

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕني٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  ابليخ -٢98 (2)
ــ٘:  ٮنخ) .ؾق ثةثلٞحكأػٍ  ،ٍ الؿص٢ أمؿقًجٍ  (احلــ) اللغ ٮاء/ الؿصٮع احلك٨. ،رصٕخ إىل ٦ة يججيغ يل (أر  كاالٔر
يف ) .كظــ مٌةؼ كنةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫ ،ظــ/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ لٌيٓ (ظـَل) ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. (ًيٕخ)اإلعــساب:  

 .مٌةؼ كنةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫ ٨٦ إًةٚح املىؽر ٣ٛة٫٤ٔ كلثٕةد "،ًيٓػ"اجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث (مإثٕةد
ٮنخ) .٦ة/ ٩ةٚيح ،الٮاك اعَٛح (ك٦ة) .٦ٕٛٮؿ ث٫ ل٧٤ىؽر (مبلاأل) د٧يزي ٦ذٞؽـ ىلع  (كمحجة) ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. (أر

 ،٢ٕٚ ٦ةض (امذ٧بل) .مٌةؼ إحل٫كنةء املذلك٥  ،رأس/ ٦جذؽأ (رأيس) .ك٬ٮ ٝٮهل "امذ٧بل" اآليت ،اعم٫٤
كاجل٤٧ح ٨٦ امذ٢ٕ كٚة٫٤ٔ  ،٣ٙ لبلَبلؽكاأل ،يٕٮد إىل الؿأس "٬ٮ" /كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق

 .يف حم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ
 .ك٬ٮ ٝٮهل امذ٢ٕ ،ىلع اعم٫٤ املذرصؼ -ك٬ٮ د٧يزي  -ظير دٞؽـ  (محجة)ٝٮهل  الػاٍد فُٔ: 



 

061 

ٙي  ٟى  ٬ؾا ال١ذةًب  ريً يف ٗ ككاٚٞ٭٥ املى٪ . يف ٬ؾا ال١ذةًب  كص٫٤ٕي  ،ىلع ذل  ٤ٝيبلن
ٕي  ٚٞؽٍ  ،٦ذرصؼو  ٗريى  ا٣ٕةم٢ي  اكفى  ٚإفٍ  ٦ة )حنٮ  ،ٕٚبلن  / قٮاء اكفى ٮا اتلٞؽي٥ى ٦٪

 
ى
ا رى نٍ زى  ٨ى كى ظٍ أ ( أكٍ صي ؽن ًٔ ؽً ٪ٍ ًٔ )حنٮ  ،ٗريقي  بلن ة(.٬ى رٍ دً  كفى رٍشي م    ٧ن

ٚنة ا٣ٕةم٢ي  يسٮفي  كٝؽٍ  ٓي  ،٦ذرص ًٓ  ٔ٪ؽى  ٤ٔي٫ً  اتل٧يزيً  دٞؽي٥ي  كن٧ذ٪ ٟى  ،اجل٧ي  كذل
(، ٚبل ُيٮزي صي رى  ؽو نٍ ـى  ثً ىفى ٠ى )حنٮ  ٚنة اكفى  كلفٍ  (ىفى ٠ى ) ىلعى  (رصبلن ) دٞؽي٥ي  بلن  ؛ٕٚبلن ٦ذرص

( صي رى  ؽو نٍ ـى  ثً ىفى ٠ى )٧ٕٚىن ٝٮلٟ/  ،ٕضًت اتلَّ  ك٬ٮ ٢ٕٚي  ،٦ذرصؼو  ٗريً  ٫ ث٧ٕىن ٢ٕٚو ٩َّ أل بلن
  !(1)رصبلن  ٦ة أكٛةقي 
 

 

 
 

 
 ّميَا: ،بْابّجيسٖ ذلو يف نجري مً األ ،أخر حهنُ ٕٛإذا أغبُ الػ ػٕٛأٌ ال :ٗمً الكْاعد املكسز (1)

ٚأػؾت  ،أمج٭خ ا٢ٕٛ٣ يف ٦ةدد٫ ك٦ٕ٪ةق /-٨٦ اق٥ ا٣ٛة٢ٔ كاق٥ املٕٛٮؿ كأ٦س٤ح املجة٣٘ح-ك٭ة  املنذٞةت .1
 ك٩ىت املذٕؽم ٦٪٭ة املٕٛٮؿ. ،ظ٫٧١ ٚؿٕٚخ ا٣ٛة٢ٔ

ٚؿٕٚخ االق٥ ك٩ىجخ ؛ ٚأػؾت ظ٧١٭ة ؛يف املٕىن "٣حف"٬ؾق احلؿكؼ أمج٭خ  /كالت ،كلف ،كال ،٦ة .2
 اخلرب.

٭ةؽٌ كٝي  ،ٚؿٕٚخ ك٩ىجخ ؛أمج٭خ ا٢ٕٛ٣ يف ٦ٕ٪ةق ،كأػٮاد٭ة إفٌ  .3 ث١ٕف  ،ـ ٦٪ىٮم٭ة كصٮمنة ىلع مؿٚٔٮ
 .كصةز أف د٪ىت احلةؿ هلؾق املنةث٭ح ،حلْ٭ؿ ٨٦ أكؿ ك٤٬ح أ٩٭ة ٤٧ٔخ ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ ل١ٮ٩٭ة ٚؿاعن  ؛ا٢ٕٛ٣



 

 

 060 حـــسّف الـجـس

 

 حـــروف امـجـر
 

 

ٍعى ٨ٍ٦ً إىًلى  ؼى كؿي ػظي  (1)ةؾى ٬  اجلىؿ  كى
 

ى  (364) ػػ٨ٍ ىلعى ا ً  يى ػػؽى ٔى ػػة  ةمى ػػال ظى ػػَ( ػى  ظى
ـي   ٍ٪ػػػؾي ريَب الػػػاَل ػػػٍؾ ٦ي دىػػػة ٦ي ٍ كىاكه كى  ِكى

 
ػػ (365) ٕى ػةؼي كىاٍ ىػػػكىال١ى ٣ى ٦ػػػػػػة كى  (ى ػى ٢َ كى

ـ كدٞؽَّ  ،ٚي٭ة اجلؿَّ  كْل د٢٧ٕي  ،ثةألق٧ةءً  خمذىحه  ٭ةك   ا٣ٕرشكفى  احلؿكؼي  ٬ؾقً  
ـي  ٔى ةمى بل كظى  ػى ىلعى  اللُك   . االقتس٪ةءً ا يًف ؽى ة ك

ٍ ) ٨ ذ٠ؿى ٦ى  ك٢َّٝ    /اجلؿِّ  يف ظؿكًؼ  (ىتى ٦ى كى  ٢ى ٕى ٣ى كى  ٌقى
ٌُ "َٕن"ا فأمَّ  : (2)يف مْضعنِي جسٍّ حسَف فتهْ

 ة اقذٛ٭ة٦يحه ٧ٚى  ٫ٍ ٧ى ػأم ٣ً  ٫(٧ى يٍ ٠ى )حنٮ  حً ىلع ٦ة االقذٛ٭ة٦يَّ  ا دػ٤ٍخ إذى  :ٍناأحُد
ٛي  كظؾٍٚخ  (ًقى ػ)ث دلؿكرةه   .ل٤ك١ًخ  ثةهلةءً  ٤ٔي٭ة كيجءى  اجلؿِّ  ظؿًؼ  ٭ة دلػٮؿً أ٣

ٟى  :الجاىٕ ٍ  خي بٍ صً ) /ٝٮل   ٌقى
ي
ا( ٚزى  ـى ؿً كٍ أ  ػ)نؽن

ي
 ثٕؽى  ثأفٍ  ٦٪ىٮبه  مٌةرعه  ٢ٕٚه  (ـؿً كٍ أ

( ٍ  )ك ،(3)(ٌقى
ى
ٍ  خي بٍ صً ) /كاتلٞؽيؿي  ،(ٌقى ػ)ث دلؿكرو  ث٧ىؽرو  ٦ٞؽرافً  كا٢ٕٛ٣ي  (فٍ أ ـً ؿى ٠ٍ إً  ٌقى ( ؽو نٍ زى  ا

 
 .(ؾٍ ػي )ث٧ٕىن  اق٥ ٢ٕٚ /)٬ةؾ(ٝٮهل  (1)
ٓ زة٣ر دٞٓ ٚي٫، ك٬ٮ/ أف يسٮف ٦ؽػٮهلة  (2)  ٧٠ة يف ٝٮؿ النةٔؿ/ ،املىؽرنح (٦ة)كليك اجلةرة مًٮ

ٓي إ  ٛى نى٪ٍ ة يىرضي  كى ي٧ٍى ىتى ٠ى ٛى ادي ا٣ٍ ة *** ييؿى َّ ٚىإًج٧َّى ٍٓ ٚىرضي ٛى ى٥ٍ تى٪ٍ ٩ٍخى ل
ى
 ذىا أ

ٓ ،أم ل٤رض كاجلٛٓ   .اثلةين كدٞؽيؿق ىلع حنٮ ٦ة ٝةهل النةرح يف املًٮ
صبخ ٌق أف )ٚيٞةؿ/  ؛ٌقثٕؽ صبخ ليك أد٥٤ٕ( كٝؽ يؤت ثأف املىؽرنح )ٚيٞةؿ/  ؛ا٥٤ٔ أ٫٩ ٝؽ يؤت ثبلـ ٝج٢ ٌق (3)

كىلع الٮص٫ اثلةين دسٮف  ،ك٬ٮ األكث اقذ٧ٕةالن  ،كىلع الٮص٫ األكؿ دسٮف ٌق مىؽرنح ثبل دؿدد .دسؿ٦ن(
كٝؽ يؤت ثسٰ ٗري مكجٮٝح ثةلبلـ  ،اقذ٧ٕةالن ٨٦ قةث٫ٞ ىلع اتل٤ٕي٢ ثبل دؿدد، ك٬ٮ أ٢ٝ ٌق ظؿؼ صؿ داال  

كحتذ٢٧ أف  ،صبخ ٌق أد٥٤ٕ( كْل ظيجبؾ حتذ٢٧ املىؽرنح ثذٞؽيؿ البلـ ٝج٤٭ة)٧٠ة يٞةؿ/  "،أفػ"كال قةثٞح ٣
أل٫٩ األكث يف  ؛كمح٤٭ة ىلع الٮص٫ األكؿ أكىل ،٦ٞؽرة ثٕؽ٬ة ىلع اتل٤ٕي٢ كأفٍ  دسٮف ظؿؼ صؿ داال  

 .ٚي٫ مح٢ اللُكـ ىلع أ٢ٝ الٮص٭ني حك٨٦ ٬٪ة د٥٤ٕ أف ٦ة صؿل ٤ٔي٫ النةر ،٤ٝ٪ة االقذ٧ٕةؿ ٧٠ة



 

061 

ـً أم إل   . زنؽو  ٠ؿا
ُ٘ فادتسُّ (لََّعَل)ا ّأمَّ ُُ ؛عكٍٔل بَا لػ ُُ ّمي  :قْل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -222
 

ػػ ٣ى     ٢َ ٕى
ى
ػػ ال٧ً ًَ أ  (1))تي ٍيػػؿً ٝى  ٟى ٍ٪ػػ٦ً  ارً ٮى ٍ٘

 :ُـــّقْل 

ػػ٣ى  -222 ػػٚى  اهللً  ٢َ ٕى  ة٪ىػػيٍ ٤ى ٔى  ٥ٍ  ي ٤ى ٌَ
 

  ً ػػػػب   ءو ٍٰ ػنى
ى
  فَ أ

ي
ػػػػ٦َ أ ً  ٥ي  ي  (2)يػػػػ٥ي  ى

 

 
 ،كاق٫٧ ٬ؿـ ،ٚي٭ة أػةق أثة امل٘ٮار ٨٦ ٝىيؽة مكذضةدة يؿيث ،ثيخ ل١ٕت ث٨ قٕؽ ا٣٘٪ٮم ـ٬ؾا ٔض -٢98 (1)

 كوؽر ابليخ/ .كٝي٢/ اق٥ أيب امل٘ٮار مبيت
ػٍ 

ي
٭ٍ  ٍٮتى ػػًٓ الَى ػػؿىل كىاٍرٚى ػػ٤ٞٚخ: اٍدعي أ ةن ػػػصى  ؿى

 كٝج٢ ٬ؾا ابليخ ٝٮهل/ 
ل يػػػػتي إىل ايَػػػػؽى ـي ػػػػ٨ٍ  : يىػػػػة ٦ى  كداعو دى ى

 
ًيػػػػػتي  

ٍ٪ػػػػػؽى ذىاؾى دلي ًٔ ىٍكػػػػػذىًضٍج٫ي   ٤ٚػػػػػ٥ ي
 ،٦ٕٛٮؿ ث٫ (أػؿل. )أ٩خ /دٞؽيؿق ،كٚة٫٤ٔ مكترت ٚي٫ كصٮمنة ،٢ٕٚ أمؿ (ادع) .٢ٕٚ كٚة٢ٔ (٤ٞٚخ)اإلعــساب:   

ارٚٓ/ ٢ٕٚ  ،الٮاك اعَٛح (كارٚٓ) كأو٢ اللُكـ/ ادع مؿة أػؿل. ،كْل وٛح أٝي٧خ ٦ٞةـ مٮوٮٚ٭ة ثٕؽ ظؾ٫ٚ
 ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ. (ص٭ؿة. )ارٚٓ"ػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (الىٮت) أ٩خ. /كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق ،أمؿ

ا (أيب) .ظؿؼ دؿج كصؿ مبي٫ ثةلـااؽ (٢ٕ٣)  .مٌةؼ إحل٫ (امل٘ٮار)ك كأىب مٌةؼ. ،٦جذؽأ مؿٚٮع دٞؽيؿن
 ػرب املجذؽأ. (ٝؿنت) .اآليت "ٝؿنتػ"ؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثصةر كدل (٦٪ٟ)

 .ظير صؿ ثػ "٢ٕ٣" ٣ِٛ "أيب" ىلع ٣٘ح ٔٞي٢ (٣غ.إ٢ٕ٣ أيب.) /ٝٮهل الػاٍد فُٔ: 
 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -٢97 (2)

ثٕؽ٬ة يف دأكن٢ مىؽر ثؽؿ ٦ة٦ٓ ُيٮز يف ٧٬ؿة "أف" ا٣ٛذط كال١رس؛ أ٦ة ا٣ٛذط ًٕٚل أ٩٭ة  (أف أ٦س٥) اللغــ٘: 
 ،كنٞةؿ ٚي٭ة/ رش٦ةء ،ْل املؿأة املٌٛةة ا٣يت احتؽ مك٤اك٬ة (رشن٥) ،كأ٦ة ال١رس ًٕٚل االثذؽاء ،٨٦ يشء

ة ،كرشكـ ٌن  .أي
 (٤ٌٚس٥. )٢ٕ٣"ػ"ك٬ٮ يف ال٤ِٛ دلؿكر ث ،٦جذؽأ (اهلل) .ظؿؼ دؿج كصؿ مبي٫ ثةلـااؽ (٢ٕ٣)اإلعــساب:  

كاملي٥  ،الاكؼ ٦ٕٛٮؿ ث٫ك ،يٕٮد إىل اهلل "٬ٮ" /٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿقكا٣ٛة٢ٔ  ،٢ٌٚ/ ٢ٕٚ ٦ةض
صةراف كدلؿكراف  (بيشء ،٤ٔي٪ة) كاجل٤٧ح ٨٦ ٢ٌٚ كٚة٫٤ٔ ك٦ٕٛٮهل يف حم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ. ،ٔبل٦ح اجل٧ٓ

 .كأـ مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫ ،أـ/ اق٥ أف (أ٦س٥) .ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت (أف. )٢ٌٚ"ػ"يذ٤ٕٞةف ث
كأ٦ة ىلع (، أف)ىلع دٞؽيؿ ٚذط ٧٬ـ  ،يشء٨٦ اق٧٭ة كػرب٬ة يف دأكن٢ مىؽر ثؽؿ ككأف  ،ػرب أف (رشن٥)

 ٠رس اهل٧ـة ٚإف كاق٧٭ة كػرب٬ة دم٤ح يٞىؽ ث٭ة اتل٤ٕي٢.
ة ىلع ٣٘ح ٔٞي٢ ٧٠ة يف ابليخ الكةثٜ "٢ٕ٣ػ"ظير صؿ ث (٢ٕ٣ اهلل)ٝٮهل  الػاٍد فُٔ:  ْن ك٬ٮ  ،٦ة ثٕؽ٬ة ٣ٛ

 .، كل٥ ي٧٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر ر٫ٕٚ إال احلؿًلح ا٣يت اٝذٌة٬ة ظؿؼ اجلؿ النبي٫ ثةلـااؽمؿٚٮع يف اتلٞؽيؿ
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ٍ٘ ػ)ٚ ٚى  كٝؿنته  ،٦جذؽآفً  ال١ؿن٥ي  كاالق٥ي  (ارً ٮى أيب امل  (٢َّ ٕى ٣ى )ك ٥ ػربافً سي ٤ى ٌَّ ك
 ىلع ٣٘حً  مى كً ري  كٝؽٍ  (،٥ه ٬ى رٍ دً  ٟى جً كٍ حًبى )يف  اكبلةءً  ىلع املجذؽأ ٚ٭ٮى  دػ٢ى  (1)زااؽه  صؿل  ظؿؼي 
ة ظى  مى كرك كا٣ٛذطي  ال١رسي  يف ال٦٭ة األػريةً  ٬ؤالءً  ٌن ـً  ؼي ؾٍ أي   البل

ي
 ٚذٞٮؿي  ىل؛كٍ األ

ـً  ثٛذًط  ػ٢ٌ(ٔى )  كًلرس٬ة. البل

ُ٘ فاجلسُّ (َٙتَم)ا مَّّأ   :ٍرٍٓل بَا لغ
ًِ  ) :نالمَِه ّم

ى
 /ك٦٪٫ ٝٮهل (؛٫ً ٧ِّ ٠ي  ٨ٍ ٦ً )( يؿنؽكف ٫ً ٧ِّ  ٠ي ىتى ٭ة ٦ى صى ؿى ػٍ أ

222-  ً ً  ٨ى بٍ  ى ػفَ ؿى دى  ٥َ دي  ؿً عٍ ا ى  ةءً ٧ى ث ػػ  ٍخ ٕى ىػػ(ى ٦ى ػػػي  شو  جلي   ؿو ػٌٍ
ى ػػل  (2)يشي ئًػػ٩ى  ٨َ ٭ي

 
٤ٚحف  ،زااؽصؿ حبكجٟ در٥٬( ٚٔل ظؿؼ ) /ظؿؼ صؿ مبي٫ ثةلـااؽ( كأ٦ة ابلةء يف ٝٮهل٥) /الىٮاب أف يٞٮؿ (1)

ة. ٞن  ا٣تنبي٫ يف الكـ النةرح دٝي
ة كنسٮف هل ٦ذٕ  ة كلك ،٤ٜكا٥٤ٔ أف ظؿؼ اجلؿ إ٦ة أف يٛيؽ ٦ٕىن ػةون يسٮف هل ال ٦ة أال يٛيؽ ٦ٕىن ػةون

ة يٛيؽ  فكل٦ة أ ،٦ذ٤ٕٜ  /كال يسٮف هل ٦ذ٦ٜ٤ٕٕىن ػةون

  .ةة ثةب ظؿكؼ اجلؿعؿؼ األوٌل اذلم يٕٞؽ هل اجلاحل :فاألّل 
  .٦ة زارين ٨٦ أظؽ() /حبكجٟ در٥٬( ك٨٦ يف ٝٮلٟ) /٬ٮ احلؿؼ الـااؽ اكبلةء يف :ّالجاىٕ 
كأمج٫ األوٌل يف ادلال٣ح ىلع ٦ٕىن ػةص  ،كل٧٩ة أمج٫ الـااؽ يف أ٫٩ ال ٦ذ٤ٕٜ هل ،ااؽ٬ٮ النبي٫ ثةلـ :ّالجالح 

 .ب"ر"كاتل٤ٞي٢ يف  "٢ٕ٣"اك٣رتيج يف 
 كٝج٫٤ ٝٮهل/  ،يىٙ الكعةب ،ابليخ أليب ذؤنت اهلؾيل -٢95 (2)

٤ٍىػػػػػػحو  َ آًػػػػػػػًؿ يلى ك ُكي ٧ٍػػػػػػؿو ـَ يى
ي
ػػػػػػىى أ  قى

 
ًػػػػػػػػيشي  

ى
  ٨َ ػػػػػةؤي٬ي ػػػػػػٮده ٦ى ٪ىػػػػػػةد٥ًي قي  ظى

ػػػػػ  ي  ٍخ َجػػػػػثػػػػػةإلٝالع ٬ى  ٥َ إذا ٬ى  ةجى الَىػػػػػ كى
 

 ٚى  
ى
ػػػػػيٍ أ ىػػػػػ تى ٞى ػػػػػـى  ءه ٍل س ػػػػػ٬ة كى ؽى ٍٕ  كجي ؿي ػي

دمٓ قٮداء،  (قٮد) مج٭٭ة ثةجلؿار. ،كأراد ٬٪ة الكعةات ،كأو٤٭ة اجلؿة اخلرضاء ،دمٓ ظ٪ذ٧ح (ظ٪ةد٥) اللغــ٘:  
 ٗؿٚح ثـ٩ح - جلح دمٓ جلش() .كدجةٔؽت دىةٔؽت، )دؿٕٚخ( .٦٪ىت قةا٢ )جثيش( .٩٭ة ممذ٤بح ثةملةءأكأراد 
ؿؼ  ٬ٮ الىٮت ا٣ٕةيل املؿدٛٓ. ئيش(٩) ،٥ْٕ٦ املةء كال٤ضح/ - ٗك

ثةلكٞية ث٧ةء قعت مٮوٮٚح  -كْل ا٣يت ذ٠ؿ٬ة ٚي٧ة ٝج٢ ثيخ النة٬ؽ ثةق٥ أـ ٧ٔؿك  -يؽٔٮ المؿأة  الـنعيٙ:  
 دٛٓ اعؿ.كهلة يف د٤ٟ احلةؿ وٮت مؿ ،كأػؾت ٦ةء٬ة ٨٦ جلش ػرض ،ثأ٩٭ة رشمخ ٨٦ ٦ةء ابلعؿ

صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ برشب، ك٦ةء  (ث٧ةء) ك٩ٮف ا٣جكٮة دٕٮد إىل ظ٪ةد٥. ،٢ٕٚ كٚة٢ٔ (رشم٨)اإلعــساب:  
كا٣ٛة٢ٔ  ،ةء ل٤ذأ٩يراتلك ،٢ٕٚ ٦ةض /دؿٚٓ (دؿٕٚخ) ظؿؼ ُٔٙ. (ز٥) مٌةؼ إحل٫. (ابلعؿ)ك .مٌةؼ

ة. "ْل" /ا دٞؽيؿق٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازن  ٌن  ،دلؿكر ث٧ىت (جلش) .صؿ ث٧ٕىن ٨٦ظؿؼ  (٦ىت) يٕٮد إىل ظ٪ةد٥ أي
 = وٛح ل٤ضش. (ػرض) .ك٬ٮ ث٧ةء ابلعؿ ،األكؿ كٝي٢/ ثؽؿ ٨٦ اجلةر كاملضؿكر ،ٚٓرتكاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث
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ـي كقيأيًت  ـً  ٔ٪ؽى  ا٣ٕرشن٨ى  ىلع ثٞيحً   اللُك ٙي  ؽَّ ٕي حى  ٤ٔي٭ة كل٥ٍ  ًٙ ٪ِّ املى الك  يًف  املى٪
ى ) ٬ؾا ال١ذةًب  ٭ة ٨٦ قحجٮن٫ أ٩َّ  ك٦ؾ٬تي ، كذ٠ؿ٬ة يف ٗريقً  اجلؿِّ  ٨٦ ظؿكًؼ  (الٮٍ ل

ي  ٣س٨ٍ  اجلؿِّ  ظؿكًؼ  ى ) /ٚذٞٮؿ ؛ امل٧ٌؿى ؿ إالَّ ال جتى ى كى  ،مى الٮٍ ل ى  ،الؾى ٮٍ ل  ٚةحلةءي  (القي ٮٍ كل
ى  ػ)ث قحجٮن٫ دلؿكراته  ٔ٪ؽى  كاهلةءي  كالاكؼي  ٥ى  ،(الٮٍ ل ًٓ أ٩َّ  األػٛلي  كٔز ٓو  ٭ة يف مًٮ  رٚ

ٓى  ثةالثذؽاءً  ٓى  اجلؿِّ  ٧ًريى  كًك ًٓ الؿَّ  ٧ًريً  مًٮ ى ) ٢ٍ٧ٕ دى  ٥٤ٍٚ  ٚ  ة الى ٚي٭ة محبنة ٧٠ى  (الى ٮٍ ل
ى )حنٮ  يف ا٣ْة٬ؿً  د٢٧ٕي    ؽه نٍ  زى الى ٮٍ ل

ى ى ) أًٔن  ٬ؾا ا٣رتًليتى  أفَّ  املربدي  ٥ى خى كزى  ،(ٟى ذي حٍ دى ألى  (ؾى الى ٮٍ ل
ٟى  ثثجٮًت  ك٬ٮ حمضٮجه  ،ا٣ٕؿًب  ٨٦ لكةفً  يؿدٍ  كحنٮق ل٥ٍ   /٠ٞٮهلً  ٔ٪٭٥ٍ  ذل

222-  
ى
ػي٪ى فً  ٓي ٧ً ٍُ تي أ   ٨ٍ ة ٦ى

ى
 ة٩ىػءى ة٦ى دً  اؽى رى أ

 

ى كى     ٍض ؿً ٍٕ َى  ل٥ٍ  ؾى َى ٮٍ ل
ى
ػظٍ ً  ً كى ػة ظى ٪ى ةث  (1)٨ٍ كى

 

 

 

كاجل٤٧ح ٨٦ املجذؽأ كػربق يف حم٢ صؿ  ،٦جذؽأ مؤػؿ (٩ئيش) صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ. (هل٨)  =
 .وٛح زة٩يح ل٤ضش

ة (٦ىت جلش) /ٝٮهل الػاٍد فُٔ:   .٧٠ة ٬ٮ ٣٘ح ٝٮ٫٦ ٬ؾي٢ ،ظير اقذ٢٧ٕ "٦ىت" صةرَّ
 .ك ث٨ ا٣ٕةص ٧ٕ٣ؿييجكت ٬ؾا ابليخ  -٢99 (1)

ك٬ٮ لك ٦ة يٕؽق املؿء  ،دمٓ ظكت (األظكةب) .ذٕؿض هلة ثةجلي٢ ٦٪٭ةيأراد  (يٕؿض) أقةؿ. (أراؽ) اللغــ٘: 
 ٨٦ ٦ٛةػؿ ٝٮ٫٦.

 /كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق ،٢ٕٚ مٌةرع /د٧ُٓ ،ييخةـ اتلٮم٭اهل٧ـة لبلقذٛ (أد٧ُٓ)اإلعــساب:  
كٚة٫٤ٔ  ،٢ٕٚ ٦ةض (أراؽ. )د٧ُٓ"ػ"اق٥ مٮوٮؿ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (٦٨ى ) ."د٧ُٓػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث (ٚي٪ة) .أ٩خ

ةؼ كد٦ةء مٌ "،أراؽػ"٣ ٦٫ٕٛٮؿ ث /د٦ةء (د٦ةء٩ة) ٨ املٮوٮ٣ح.٦ى  يٕٮد إىل "٬ٮ" /٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق
لٮال/ ظؿؼ ا٦ذ٪ةع لٮصٮد  (لٮالؾ)ك ،ك٩ة/ مٌةؼ إحل٫، كاجل٤٧ح ٨٦ أراؽ كٚة٫٤ٔ ك٦ٕٛٮهل ال حم٢ هلة و٤ح

 ،كاخلرب حمؾكؼ كصٮمنة قحجٮن٫،كهلة حم٢ آػؿ ٬ٮ الؿٚٓ ثةالثذؽاء ٧٠ة ٬ٮ ٦ٍؾ٬ت  ،كالاكؼ يف حم٢ صؿ ث٭ة ،كصؿ
 .٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ث٥٤ (يٕؿض) .٩ةٚيح صةز٦ح (ل٥) كدم٤ح املجذؽأ كاخلرب رشط لٮال. ،كاتلٞؽيؿ/ لٮالؾ مٮصٮد

 ،ٚة٢ٔ يٕؿض (ظك٨) .كأظكةب مٌةؼ ك٩ة/ مٌةؼ إحل٫ "،يٕؿضثػ"اجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ  (ألظكةث٪ة)
ؿاب صٮاب لٮال.  كدم٤ح يٕؿض كٚة٫٤ٔ ال حم٢ هل ٨٦ اإٔل

٥ أف "لٮ (لٮالؾ)ٝٮهل  الػاٍد فُٔ:  ٦ذى٤ح ث٧ٌةاؿ اجلؿ  ءال" ل٥ دِجٚإف ٚي٫ ردنا ىلع أيب ا٣ٕجةس املربد اذلم ٔز
 .اكلاكؼ كاهلةء كاحلةء
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 ّقْلُ:

ىػ ٨و ًَ ٮٍ ـى  ٥ٍ كى كى  -222 ػ٠ى  خى ٍعػًَ  مى َى ٮٍ ل ػ٧ى  لٮى ة ٬ى
 

  ً  ث
ى
ًٜ اي   حً َ٪ػػِي  ٨ٍ ٦ًػػ ٫ً ا٦ًػػؿى صٍ أ ػػ٪ٍ ٦ي  يػػ  (1)مٮ٭ى

  
 

 

 

ابليخ ٣زينؽ ث٨ احلس٥ ث٨ أيب ا٣ٕةص، ٨٦ ك٧ح هل يٕذت ٚي٭ة ىلع اث٨ ٫٧ٔ ٔجؽالؿمح٨ ث٨ ٔس٧ةف ث٨  -222 (1)
 أيب ا٣ٕةص.

 كَةح يٞٮؿ، ٠ٞةؿ يُٮح َةح/ كنٞةؿ ١٤٬خ، )َعخ( احلؿكب. منة٬ؽ ٨٦ املن٭ؽ ث٫ أراد )مٮ٨َ( اللغــ٘: 
 إىل أىلع ٨٦ قٍٞ )٬ٮل( اجلكؽ. ك٬ٮ – اجلي٥ ثسرس – صؿـ دمٓ/ األصؿاـ )ثأصؿا٫٦( .يبيٓ ٠جةع ُيطي

 قةٍٝ. (٦٪٭ٮم) رأس اجلج٢. (يٜح اجلِّ ٪ٌ ري ) ٬ٮ ثٮزف رٍل يؿَل.ك أق٢ٛ،
٠سري ٨٦ منة٬ؽ احلؿكب لٮال كصٮدم ٦ٕٟ ٚي٭ة لكُٞخ قٞٮط ٨٦ ي٭ٮل ٨٦ أىلع اجلج٢ جب٧يٓ  الـنعيٙ:  

 صك٫٧.
 دلؿكر ز٥ د٧يزي . )مٮ٨َ("ثػ"َعخ ٦ذ٤ٕٜ ّؿؼ أك ٦جذؽأ، - ٠سري ث٧ٕىن - ػربنح )ز٥(عــساب: اإل 

 .٦سبلن  لٟ، املٮا٨َ ٨٦ ٠سري كاتلٞؽيؿ/ حمؾكؼ، - األكؿ ىلع -ؽأ اذلم ٬ٮ ز٥ املجذ كػرب إحل٫، ثإًةٚذ٭ة
ـااؽ ال يذ٤ٕٜ بيشء ٔ٪ؽ ؽؿ ىلع ا٦ذ٪ةع اجلٮاب لٮصٮد الرشط، ك٬ٮ ظؿؼ صؿ مبي٫ ثةليلٮال/ ظؿؼ )لٮالم(/ 

ك٣حف هلة إال حم٢ كاظؽ  ،رٚٓ ثةالثذؽاء /كزة٩ي٭٧ة ،صؿ ث٤ٮال /أظؽ٧٬ة ،كنةء املذلك٥ ٔ٪ؽق ذات حم٤ني ،جٮن٫حق
٪ؽق أف النةٔؿ ٝؽ اقذٕةر ٧ًري اجلؿ ل٧ٌري الؿٚٓ ،٬ٮ الؿٚٓ ثةالثذؽاء ٔ٪ؽ األػٛل كاخلرب حمؾكؼ  ،ٔك

ة ٕن كالؿاثٍ  ،٢ٕٚ كٚة٢ٔ كاجل٤٧ح يف حم٢ صؿ وٛح ملٮ٨َ (َعخ) كاتلٞؽيؿ/ لٮالم مٮصٮد. ،ٔ٪ؽ٧٬ة دمي
ك٦ة/  ،الاكؼ صةرة (٧٠ة) ك٬ؾا أظك٨. ،أك ٬ؾق اجل٤٧ح ال حم٢ هلة صٮاب لٮال ،حمؾكؼ، أم/ َعخ ٚي٫

كأصؿاـ مٌةؼ كاهلةء مٌةؼ إحل٫.  "،٬ٮلػ"ثاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ  (ثأصؿا٫٦) ٢ٕٚ ٦ةض. (٬ٮل) مىؽرنح.
ة، كٝ٪ح مٌةؼ. ك)اجليٜ( مٌةؼ إحل٫. )٦٪٭ٮم( ٚة٢ٔ ٬ٮل، )٨٦ ٝ٪ح( صةر كدلؿكر  ٌن ٦ذ٤ٕٜ ثػ"٬ٮل" أي

كالاكؼ كدلؿكر٬ة دذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ وٛح ملىؽر  ،ك"٦ة" املىؽرنح ك٦ؽػٮهلة يف دأكن٢ مىؽر دلؿكر ثةلاكؼ
ًَ  ،حمؾكؼ ة ٦ً يٍ َى  خى عٍ أم/   يٜ ثأصؿا٫٦.ح اجلِّ ٪ٌ ري  ٮو ٭ى ٪ٍ ٦ي  َيًط  س٢ى عن

ٍُِد فٔــُ:   كٚي٫  ،كاجلىتأظير ادى٤خ "لٮال" ثةل٧ٌري اذلم أو٫٤ أف يٞٓ يف حم٢ اجلؿ  (لٮالم)ٝٮهل الػَّـا
٨٦ ال٧ٌةاؿ املذى٤ح ا٣يت دسٮف يف حم٢ ٩ىت أك يف  ىلع املربد اذلم أ٩سؿ أف يٞٓ ثٕؽ لٮال ٧ًريه  رد

 .صؿ حم٢
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ػػة٬ًؿً  َْ ػػَ(  ثًة٣ ػػٍؾ كىظى ٍ٪ػػؾي ٦ي ػػٍه ٦ي  اٍػىي
 

ريَب كىاتلَػػػػػة )122  ؼى كىالػػػػػٮىاكى كى َى  كىالػػػػػ
بًػػؿيٍب   ذنػػة كى ٍِ ٍ٪ػػؾي كى ٦ي ػػٍؾ كى ػػٍه ث٧ًي  كىاٍػىي

 
٪ى  )122  رىٍب هللً ةءي ػػػػػػػػؿنا كىاتلى ػػػػػػػػ١َ ػػ٦ي   كى

ػػ  ٦ى ٍكا ٦ًػػ ةػكى كى ٍػػػرى َبػػػ٨ٍ َنى ) ٫ي ػًٮ  ري  فىػػ(ى
 

٭ػػػػ )122  ا  ٠ى ػػػػؾى ره ٠ى ـٍ  ى ٩ىػػػػ
ى
ٍػػػػٮيقي أ َنى  ة) كى

 
 ؿً األكَّ  يف ابليًخ  املؾ٠ٮرةي  جٕحي كْل ٬ؾق الكَّ  إال ا٣ْة٬ؿى  ٦ة ال ُيؿ   :اجلسِّ مً حسِّف

  .ا ابلةًق كًلؾى  ،ؾقي كال ٦ي  ،ؾقي ٪ٍ ٦ي  /دٞٮؿي  ٚبل
َـّ   أق٧ةءى إالَّ  ا٣ْة٬ؿةً  ٨٦ األق٧ةءً  (ؾٍ ك٦ي  ؾي ٪ٍ ٦ي ) كال جتؿ   َـّ  اكفى  ٚإفٍ  ؛(1)٦ةفً ال  ٦ةفي ال

ا  ٦ة رى )حنٮ  (يًف ) ث٧ٕىنى  ٩ٍخ اك ظةضن
ى
َـّ  اكفى  كلفٍ  (،ةيف يٮ٦٪ى )ة( أم ٪ى ٦ً ٮٍ يى  ؾي ٪ٍ ٦ي  ٫ي ذي حٍ أ  ٦ةفي ال

 ٦ة رى )حنٮ  (٦٨ً ) ث٧ٕىنى  ٦ةًينة اك٩ٍخ 
ى
ٕى اجلي  ـً ٮٍ يى  ؾٍ ٦ي  ٫ي ذي حٍ أ ـً )( أم حً ٧  (.اجل٧ٕحً  ٨٦ يٮ

ٙي  كقيؾ٠ؿي   .ذنة(رٍ كى  ؾي ٪ٍ ٦ي كى  ؾٍ ٧ي ثً  ٍه ىي اػٍ كى ) ٝٮهل ا ٦ٕىنى ك٬ؾى  ،ابلةًب  ٬ؾا يف آػؿً  املى٪
ُُ املصيِف ذنِس علٙ زتسّزٍا عيَد ٕ الهالُوٙ فطٔأِتا حتَّّأمَّ صؿ٬ة  مؾَّ  كٝؽٍ  ،ل
 /٠ٞٮهلً  ل٧ٌ٤ريً 

  أ٤ٍػػػ يي َى  اهللً  كى الى ٚىػػػ -222
ي
ػػ  ةسه ٩ىػػػأ ـٍػػيىػػ ةؾى َذػػ ظى (ن فى   ٨ى ة ا

ى
 (2)ةدً يىػػ زً ًَ أ

 
إال أق٧ةء كنسٮ٩ةف ظؿيف صؿ، كظيجبؾ ال ُيؿاف  .٦٪ؾ ك٦ؾ يسٮ٩ةف ّؿيف ز٦ةف، ك٧٬ة ظيجبؾ اق٧ةف (1)

 .الـ٦ةف، ٤َجنة ل٧٤٪ةقجح ثني ظةتلي٭٧ة
 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -22٢ (2)

  .ك٦ٕ٪ةق كصؽ، كنؿكل "ال ي٤ىق أ٩ةس" ثة٣ٞةؼ ماكف ا٣ٛةء ىلع أ٫٩ مٌةرع ٣يق ،مٌةرع أ٣ىف (ي٤ف) اللغــ٘: 
ٚإذا  ،ؽكف ٚىت يؿصٮ٫٩ ٣ٌٞةء ٦ُةبل٭٥ ظىت يج٤٘ٮا امل٧ؽكحيؿنؽ النةٔؿ أف يٞٮؿ/ إف اجلةس ال ُي الـنعيٙ:  

 ث٤٘ٮق ٚٞؽ كصؽكا ذلٟ ا٣ٛىت.
 ،ك٣ِٛ اجلبل٣ح ٦ٞك٥ ث٫ دلؿكر ثةلٮاك ،الٮاك ل٤ٞك٥ (كاهلل) .ال/ زااؽة ٝج٢ ا٣ٞك٥ ل٤ذٮًليؽ (ٚبل)اإلعــساب:  

ٚة٢ٔ  (أ٩ةس) ٢ٕٚ مٌةرع. (ي٤ف) .٩ةٚيح (ال) ك٢ٕٚ ا٣ٞك٥ اذلم يذ٤ٕٜ ث٫ اجلةر كاملضؿكر حمؾكؼ كصٮمنة.
أ٩ةس ٚىت ٦ٞىٮدنا  كدٞؽيؿ اللُكـ/ ال ي٤ف ،اثلةين حمؾكؼ ك٦ٕٛٮؿ ي٤ف "،ي٤فػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ أكؿ ٣ (ٚىت) .ي٤ف

ٟ  (ية) ."ي٤فػ"كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث ،كال٧ٌري يف حم٢ صؿ ث٭ة ،ظىت/ صةرة (ظذةؾ) .آل٦ةهل٥ إىل ث٤ٗٮ
 مٌةؼ إحل٫. (زنةد)ك مٌةؼ. كأيب ،مٌةؼ إحل٫ (أيب)ك كاث٨ مٌةؼ. ،٦٪ةدل (اث٨) .ظؿؼ ٩ؽاء

 ٝٮهل )ظذةؾ( ظير دػ٤خ "ظىت" اجلةرة ىلع ال٧ٌري، ك٬ٮ مةذ. الػـاٍـد فٔــُ: 
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ٟى ىلعى  ةسي ٞى  حي كالى   اً ظة إثؽاؿي  ٬ؾي٢و  ك٣٘حي  ،ػبلٚنة بلٌٕ٭٥ٍ   ذل
ى
 اث٨ي  ٭ة ٔي٪نة كٝؿأ

ىتَّ  ۉ ۉ﴿ مكٕٮدو    .[28]املؤ٦٪ٮف/  (1)﴾ې خى
ُّّأمَّ ْ٘ ا الْا  ة ٚبلى ٦ٕ٭٧ى  ا٣ٞك٥ً  ٢ًٕٚ  ذ٠ؿي  كال ُيٮزي  ،اُءالتَّ ّنرلَو بالكطِه فندتص

 " /دٞٮؿي 
ي
  ".دةهللً  أٝك٥ي " الى كى  "كاهللً  ٝك٥ي أ
ِى اتلَّ   جتؿ  كالى    ةهللً دى )ٚذٞٮؿ  اهلل؛ ةء إال ٣ٛ

ى  (ٌب رى )٬ة ؿ  صى  ٓى ٧ً قي  كٝؽٍ  .(٨َّ ٤ى ٕى ذٍ ألى
 ٓى ٧ً كقي  (،ٍب رى كى  هللً  ةءي كاتلَّ )  ٝٮهلً ا ٦ٕىنى ك٬ؾى  ،(حً جى ٍٕ ال١ى  بِّ ؿى دى ) ٝةلٮا/ ،مٌةٚنة إىل ال١ٕجحً 

ة  ٌن ٝى أ٩َّ  ال١ذةًب  يف رشًح  اخلٛةؼي  كذ٠ؿى  (،٨ً مٍحى ةلؿَّ دى )أي ى ) /ةلٮا٭٥   .ا ٗؿنته ك٬ؾى  (ًٟ يةدً حتى
ّٗإلَّ (بَُّز) ّال جتسُّ  بَّ ؿي مً كى ) ٝٮهل ا ٦ٕىنى ( ك٬ؾى يخي ًٞ ٣ى  ٥و لً اعى  ٢و صي رى  بَّ ري )حنٮ  ا ىهس

ا( أم١َّ ٪ٍ ٦ي   /٠ٞٮهلً  ا٣٘يجحً  ٬ة ٧ًريى صؿ   مؾَّ  كٝؽٍ  "،١ؿةى اجلَّ  (بَّ ري ػ)ثً  كاػىٍه " /ؿن
ثٍ ر اقو كى  -222

ى
ػمً كى  خي أ َن وى   عى ؽٍ ي

ى
 ٫ً ٧ًػْي يٍ أ

 

 ًُ ٔى  ٫ي بَ ري كى  
ى
ػثٍ جنػة أ  (2)٫ٍ جًػُى يى  ٨ٍ ٦ًػ تي ؾٍ ٞى

 

 

 ثإثؽاؿ ظةا٭ة ٔي٪ة. كٝؿأ٬ة اجل٧٭ٮر ظىت ثةحلةء "ٔىت" ڤ ٝؿأ٬ة اث٨ مكٕٮد (1)
ن ىلع ظؾؼ اجلٮف الدىةهل ثٮاك اجل٧ةٔح، / ا٣ٛةء حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، دؿمىٮا/ ٢ٕٚ أمؿ ٦ج(ٚرتمىٮا)اإلعــساب:  

يف - (ىت)ٔ / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ دؿمىٮا.(ث٫) كالٮاك/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاأل٣ٙ ٚةرٝح.
 . كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ دؿمىٮا."ىتػ"ٔ/ اق٥ دلؿكر ث(ظني. )ظؿؼ صؿ /-اث٨ مكٕٮد ةٝؿاء

  كأو٤٭ة "ظىت" ٣س٨ ظؿؼ اغيح كصؿ، "أف ٝٮهل/ "ٔىتّجــُ االضــتدالل:  
ي
 ، ىلع ٣٘ح ٬ؾي٬.٢ة ٔي٪ةؤثؽ٣خ ظةأ

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -222 (2)
ة (كمياكن ) .إذا أو٤ع٫ كصربق ؛٦أػٮذ ٨٦ ٝٮهل٥/ رأب ٚبلف الىؽع ،كمٕجخ ،أو٤عخ (خثرأ) اللغــ٘:  ٕن  .رسن

( ًُ ًج٫( )٨٦ً ٬ةلاك. أم/ – منج٭ح وٛح – ا٣ُةء ثسرس ٬٪ة ٬ٮ (ةجن ٔ ُى ُةء مىؽر ث٧ٕىن ا٣ ثٛذط ٬٪ة ٬ٮ خى
 اهلبلؾ، كيف ال٤كةف "ـ ا٣ُٕت".

 ت ٠رسق كرمخ ص٪ةظ٫.ربٚض ،مؼه ًٕيٙ أمىف ىلع اهلبلؾ كالكٞٮط بَّ ري  الـنعيٙ:  
ا ؛٬ٮ ىلع دٞؽيؿ "رب" أم/ رب كاقو  (كاقو ) اإلعــساب:  كٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح يف  ٢ٕٚ (خثرأ) ،ٚ٭ٮ ٦جذؽأ مؿٚٮع دٞؽيؿن

ة، ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ اعم٫٤ رأثخ (كىمياكن ) ،حم٢ رٚٓ ػرب ٕن ، أم اعصبلن رسن ٦ٕٛٮؿ  (وؽع) ،أم رأثخ رأثنة كمياكن
٫ مَّ كري ) .كأ٥ْٔ مٌةؼ، كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫ ،مٌةؼ إحل٫ (أ٫٧ْٔ)كوؽع مٌةؼ كأ٥ْٔ ٨٦  "،رأثخػ"ث٫ ٣

 حم٢ صؿ ثؿب، كهل حم٢ رٚٓ ثةالثذؽاء، "ُٔجنة" د٧يزي رب/ ظؿؼ د٤ٞي٢ كصؿ مبي٫ ثةلـااؽ، كال٧ٌري يف (ُٔجنة
ة ثؿب (أ٩ٞؾت) .ل٧ٌ٤ري ْن  (٫جً ُى ٨ خى ٦ً ) ،٢ٕٚ كٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح يف حم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ اذلم ٬ٮ دلؿكر ٣ٛ

ُت مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. "،أ٩ٞؾػ"اجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث  ٔك
ٍُِد فُٔ قْلُ:   ال٧ٌري، ك٬ٮ مةذ. ٫ ُٔجنة" ظير صؿ "رب"مٌ "كري  الػَّا
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ُُ الهاِف جسُّ ا غرََّنَن ُِ ل  :نكْل

ػػ -221 ػػ ةًت ةثىػػ٩ى  اكَ ََ ػى َن ٠ى ٧ى مى  جػػةسى ة
 

 كى  
ي
  ـَ أ

ى
 ٠ى  ؿو  ى كٍ أ

ى
  كٍ ٭ػػػػػػة أ

ى
 (1)ةبىػػػػػػؿى ٍٝ أ

 ّقْلُ: 

ـى ؿى  دىػػَى كى  -224 ػػل   الاًػػالى  ظى َى الن كى ٍٕ
 

ػػػػ  ػػػػ ٠ى َى كى  ٫ي ٠ى ػػػػََ إً  ٨َ ٭ي ًّ  ظى  (2)الى ة
ً  /ابليخ( أم...ة رككاك٦ى )  ٝٮهلً ا ٦ٕىنى ك٬ؾى   حنٮ  امل٧ٌؿى  (بَّ ري ) ٨٦ صؿِّ  مكً م ري كاذلَّ

 .(٭ة٠ى )حنٮ  امل٧ٌؿى  الاكًؼ  صؿ   ؾى اكًلؾ، ( ٤ٝي٢ه ىتن ذى  ٫ي مَّ ري )
 

 

 

د املةء ٦ٕ٭٨ ٚؿأل الىيةد ٚ٭ؿب كابليخ ل٤ٕضةج يىٙ محةر كظل كأد٪٫، كٝؽ أراد ٬ؾا احل٧ةر كر -226 (1)
 ث٭٨.

 (اعؿ أـ أك) .أم ٝؿنجنة (٠سجنة) كْل آػؿ الٮادم اذلم يجذٔل إحل٫ الكي٢. ؛دمٓ ذ٩ةثح ثةل١رس (اذل٩ةثةت) اللغــ٘: 
 ْل ٬ٌجح يف ديةر ثن د٧ي٥.

كص٢ٕ أـ أكاعؿ يف صة٩ت ي٧ي٪٫  ،أ٫٩ ص٢ٕ يف ٬ؿم٫ اذل٩جةت ٨ٔ َؿن٫ٞ يف صة٩ت م٧ةهل ٝؿنجنة ٦٪٫ نعيٙ: الـ 
 ٝؿنجنة ٦٪٫ ٝؿمنة ٦س٢ ٝؿب اذل٩ةثةت أك أٝؿب.

 يٕٮد ىلع محةر الٮظل. "٬ٮ" /دٞؽيؿق ،كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا ،٢ٕٚ ٦ةض (ػًٌل )اإلعــساب:  
 ؛يؿكل ثةجلىت كمةلؿٚٓ (كأـ أكاعؿ) وٛح لن٧ةؿ. (٠سجنة) .٦ٕٛٮؿ زةف (م٧ةالن ) .٦ٕٛٮؿ أكؿ خلًل (اذل٩ةثةت)

ٓ املٕٛٮؿ  (٠٭ة) كأ٦ة الؿٚٓ ٚجةالثذؽاء. ،ٚأ٦ة اجلىت ٚجة٣ُٕٙ ىلع اذل٩ةثةت ىلع ركايح اجلىت ٬ٮ يف مًٮ
٧ٌري املضؿكر ٦ُٕٮؼ ىلع ال (أٝؿمنة) اعَٛح. (أك) .كىلع ركايح الؿٚٓ ٬ٮ ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب املجذؽأ ،اثلةين

 ثةلاكؼ ٨٦ ٗري إاعدة اجلةر، ٬ؾا ىلع ص٢ٕ "أـ أكاعؿ ٠٭ة" ٦جذؽأ كػربنا.
 ٝٮهل/ "٠٭ة" ظير صؿ ثةلاكؼ ال٧ٌري، ك٬ٮ مةذ. الػـاٍـد فٔــُ: 

(2) 224- . تي٪ى٫ي
ي
 ابليخ ٨٦ أرصٮزة ل٤ٕضةج يىٙ محةرنا كأ

٫ كصٮمة دٞؽيؿق أ٩خ "ثٕبل" ٦ٕٛٮؿ أكؿ "كال" ٩ةٚيح "دؿل" ٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚياإلعــساب:  
"كال" الٮاك اعَٛح، كال/ زااؽة تلأكيؽ اجلف "ظبلابل" ٦ُٕٮؼ ىلع ٝٮهل "ثٕبل" الكةثٜ "٫٠" ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ 

"إال" أداة ظةؿ ٨٦ "ثٕبل" "كال ٠٭٨" ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ظةؿ ٨٦ "ظبلابل" ك٬ٮ ٦ُٕٮؼ ثةلٮاك ىلع احلةؿ الكةثٜ 
 "  ٦ٕٛٮؿ زةف ٣رتل.اقتس٪ةء م٤٘ةة "ظةّبلن

ٍِـالػَّ  ٕني ثةلاكؼ، ك٬ٮ مةذ. :ُــُد فٔـا  ٝٮهل/ "٫٠، ٠٭٨" ظير صؿ ال٧ٌري يف املًٮ



 

 حـــسّف الـجـس 068

 

ـٍذىػػؽً  ٍ كىا بىػػي  ػػٍي كى  ٕ ١ً٦ٍ٪ىػػ ئٍ ـى
ى
 ٫ٍ ً  ا 

 
ٍز٦ً٪ىػػػ٫ٍ  )122 

ى
ً  ً ىػػػٍؽءً ا 

ٍ
 ث٧ًًػػػ٨ٍ كىٝىػػػٍؽ دىػػػأ

زًيػػ  ػػػً٭ػػػكىًمجٍ  ٍأو ػؽى ً  ٩ىػػػكى  ؿٍ ػ٫ً ٚىضى
 

ةن،  )122  ػػ٩ىً ػػؿى ػػؿٍ ػ ٠ى ٛى  )٦ة ً ىػػةغو ٦ًػػ٨ٍ ٦ى
َـّ  يف ٗريً - ا٣٘ةيحً  كالثذؽاءً  ،ًف اجلجٍ  كبليةفً  ،ًي يل٤ذجٕ (/٨ٍ ٦ً ) دِجءي   ا ٦ةفً ال  ،-٠سرين

َـّ    .كزااؽةن  ،٤ٝيبلن  ٦ةفً كيف ال

ٟى  ة ل٤ذجٕيًي ٧ٚسةهلي   ) ٝٮل
ى
ڤ ڤ ڦ ﴿دٕةىل  ك٦٪٫ ٝٮهلي  ،٥(ا٬ً رى ادلَّ  ٨ى ٦ً  تي ؾٍ ػى أ

 . [5]ابلٞؿة/  (1)﴾ڦ ڦ ڦ

 . [62]احلش/  (2)﴾ى ائ ائ ەئ﴿ٝٮهل دٕةىل  اجلجًف  ة بليةفً ك٦سةهلي 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ٝٮهل دٕةىل  املاكفً يف  ا٣٘ةيحً  ة الثذؽاءً ك٦سةهلي 

 

/ (٦٨ى ) ك٨٦ اجلةس/ الٮاك حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، ك٨٦ اجلةس/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ِبرب ٦ٞؽـ حمؾكؼ.اإلعــساب:  (1)
٬ٮ،  /٢ ٧ًري مكترت صٮازنا دٞؽيؿق/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع، كا٣ٛةٔ(يٞٮؿ) .أاق٥ مٮوٮؿ يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽ

/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ىلع الك١ٮف الدىةهل ث٪ة ادلا٣ح ىلع اجل٧ةٔح (آ٦٪ة. )كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ
/ صةر كدلؿكر (ثةهلل) ا٣ٛة٤ٔني، ك٩ة/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ ٩ىت ٦ٞٮؿ ا٣ٞٮؿ.

  ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ آ٦٪ة.
 كمٕي اجلةس. /أم ،أف ظؿؼ اجلؿ "٨٦" أٚةد ٬٪ة ٦ٕىن اتلجٕييدالل: ّجــُ االضــت 

/ ا٣ٛةء حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، اصذججٮا/ ٢ٕٚ أمؿ ٦جن ىلع ظؾؼ اجلٮف الدىةهل ثٮاك اجل٧ةٔح، (ٚةصذججٮا)اإلعــساب:  (2)
 / صةر كدلؿكر(٨٦ األكزةف) / ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب.(الؿصف) كالٮاك/ يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاأل٣ٙ ٚةرٝح.

 . ٦ذ٤ٕٞةف حبةؿ ٨٦ الؿصف
ري٬ة ممة  (٦٨ً )أف ظؿؼ اجلؿ ّجــُ االضــتدالل:   صةء بليةف اجلجف؛ ألف الؿصف صجف اعـ ين٢٧ األكزةف ٗك

 ٬ٮ رصف، ٚضةءت ٨٦ ٦جح٪ح صجف ك٩ٮع ٬ؾا الؿصف.
يح ٧٠ة يف اآل ،وعح كٝٮع اق٥ مٮوٮؿ ماك٩٭ة إف اكف ٦ؽػٮهلة ٦ٕؿٚح /ابلية٩يح "٦٨ً "ٔبل٦ح  دٗ:ــائـف 

  .ٚةصذججٮا الؿصف اذلم ٬ٮ األكزةف :دٓسـالتكـف املؾ٠ٮرة،
ٍ ٕٚبل٦ذي  ة ٩سؿةن اكف ٦ؽػٮهلي  ٚإفٍ   ھ  ﴿ /ٍٚٞ ٨٦ ٗري االق٥ املٮوٮؿ، كذلٟ ٠ٞٮهل دٕةىل ٭ة ال٧ٌريي ٛى ٤ي ٭ة أف خيى

 أم/ ٨٦ أقةكر ْل ذ٬ت. ، [6٢]ال١٭ٙ/  ﴾ھ ھ ھ
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 . [ ٢] اإلرساء/ (1)﴾پپ پ پ ڀ ڀ

َـّ  ا٣٘ةيحً  ة الثذؽاءً ك٦سةهلي  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿ /دٕةىل ٝٮهلي  ٦ةفً يف ال

[٢25]اتلٮمح/  ،(2)﴾ڃ ڃ چ چ
 /ةٔؿً كٝٮؿ النَّ  

ي  -222 ٍ َتي   ٨ٍ ٦ً  فى ا 
ى
ػ٤ً ظى  ـً ٮٍ يىػ ةفً ٦ى زٍ أ ً   حو ي٧ى َ  ٨ى بٍ ؿ  صي  ؽٍ ٝى  ـً ٮٍ  ايلى ىلى إ ػاتلَ  ُكي  (3)ًب ةرً ضى

 

/ اق٥ مٮوٮؿ يف حم٢ صؿ مٌةؼ (اذلم) ٬ٮ مٌةؼ.ك ثة٣ٛذعح، / ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ ٦٪ىٮب(قجعةف)اإلعــساب:  (1)
٬ٮ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ ال حم٢ هلة  // ٢ٕٚ ٦ةض، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازا دٞؽيؿق(أرسل) إحل٫.

ؿاب.  ٨٦ اإٔل
جؽ مٌةؼ، كاهلةء/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫.(ثٕجؽق)  / (حلبل) / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ أرسل، ٔك

 / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ أرسل.(٨٦ املكضؽ) ٦٪ىٮب ك٬ٮ ٦ذ٤ٕٜ ثة٢ٕٛ٣ أرسل. ّؿؼ ز٦ةف
 . / وٛح دلؿكرة(األٝىص) / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ أرسل.(املكضؽ إىل. )/ وٛح دلؿكرة(احلؿاـ)

اإلرساء ٬ٮ  أٚةدت يف اآليح ال١ؿن٧ح اثذؽاء ا٣٘ةيح املاك٩يح؛ ألف اثذؽاء ماكف (٨٦)أف ّجــُ االضــتدالل:  
 .املكضؽ احلؿاـ

/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ل٧٤ض٭ٮؿ، ك٩ةات (أقف) ٦جذؽأ مؿٚٮع. // البلـ الـ االثذؽاء، مكضؽ(ملكضؽ)اإلعــساب:  (2)
ح ملكضؽ. /ا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازنا دٞؽيؿق ىلع ) ٬ٮ راصٓ إىل مكضؽ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح وٛح مؿٚٔٮ

 / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ أقف، كأكؿ مٌةؼ.(٨٦ أكؿ) / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ أقف.(اتلٞٮل
/ ٢ٕٚ مٌةرع (دٞٮـ) / ظؿؼ مىؽرم ك٩ىت.(أف. )/ ػرب املجذؽأ مؿٚٮع(أظٜ) / مٌةؼ إحل٫ دلؿكر.(يٮـ)

/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ دٞٮـ، كاجل٤٧ح (ٚي٫) أ٩خ. /٦٪ىٮب، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮمة دٞؽيؿق
ؿاب، كاملىؽر املؤكؿ ٨٦ أف ك٦ة ثٕؽ٬ة ٦٪ىٮب ثزنع ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ احل ؿيف ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

إ٫٩ دلؿكر حبؿؼ صؿ حمؾكؼ، أم ثة٣ٞيةـ ٚي٫،  /كُيٮز أف دٞٮؿ ،اخلةٚي، أم/ ثأف دٞٮـ ٚي٫ أم ا٣ٞيةـ ٚي٫
ؿاب.، اثذؽاايح ال حم٢ هلة "أظٜ ... ملكضؽ"كاجل٤٧ح االق٧يح املؤ٣ٛح  كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثأظٜ.  ٨٦ اإٔل

، كأف دٛيؽ اثذؽاء ا٣٘ةيح الـ٦ة٩يح ٧٠ة دٛيؽ اثذؽاء ا٣٘ةيح املاك٩يح( ٦٨ً يؿكف أف ) أف ال١ٮٚينيّجــُ االضــتدالل:  
 . كل٤جرصنني دٮصي٫ آػؿ.يٮـ ٬ٮ ٨٦ الـ٦ةفاآليح مة٬ؽ ىلع ذلٟ؛ ٚأكؿ 

 ابليخ ل٤٪ةث٘ح اذلثيةين، ٨٦ ٝىيؽة هل ٤ُ٦ٕ٭ة ٝٮهل/ -228 (3)
 ً ػػػػػحي ٩ىةًوػػػػػًت ًَكًيػػػػػً  ل ٍي٧ى ٦ى

ى
ػػػػػ٥ع يػػػػػة أ  ٭ى

 
ٮا٠ًػػػػػًت   ػػػػػٰءً ا١ٍ٣ى ًُ ٝىةًقػػػػػي٫ً ثى

ي
ٍػػػػػ٢و أ يلى  كى

كةف (يٮـ ظ٤ي٧ح) اللغــ٘:   كظ٤ي٧ح ْل  ،يٮـ ٨٦ أيةـ ا٣ٕؿب املن٭ٮرة ظؽزخ ٚي٫ ظؿب َةظ٪ح ثني خل٥ ٗك
 إىل صحن٫ دٮصي٫ أزتـ ظني -ذ٠ؿكا ٚي٧ة-أًيٙ احلٮـ إحل٭ة ألف أثة٬ة  ،ث٨ أيب م٧ؿ ا٣٘كةين ث٪خ احلةرث

يَّبىذٍ٭٥، ٚضةءت أمؿ٬ة امل٪ؾر ُى ( ظ٤ي٧ح يٮـ )٦ة/ املس٢ كرد ظ٤ي٧ح يٮـ كيف ٚ  املٕؿكؼ املنذ٭ؿ لؤلمؿ ييرضب برًًسل
 = .٠ذ٧ة٫٩ يكذُةع ال اذلم
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ِٗ ّمجاُل   ٨ٍ  ٦ً يًن ةءى ٦ة صى ) الصائد
ى
 / برشَنيً إالَّ  ابلرصننيى  دم٭ٮرً  ٔ٪ؽى  ادي ـى  دي كالى  (،ؽو ظى أ

 ث٭ة ٩سؿةن  املضؿكري  يسٮفى  أفٍ  :أحدٍنا. 

 َّ٨ٍ ٦ً  ٍب رٍضً  دى الى )حنٮ ٍٔلي اجلَّ  /ًف اجلَّ  بنج٫ً  كاملؿادي  ؛أك مج٭٫ي  فه يكجٞ٭ة ٩ أفٍ  اىٕ:الج 
 
ى
ٍٛ  ،(ؽو ظى أ ـي كاالقذ   ٨ٍ ٦ً  ؾى ةءى صى  ٢ٍ ٬ى )حنٮ  ٭ة

ى
 تى ؤٍ  يي كالى  ،(1)يف اإلُيةًب   دـادي كالى  ،(ؽو ظى أ

ٚنة ؽو نٍ زى  ٨ٍ  ٦ً يًن ةءى صى ) ٚبل دٞٮؿي  ة ملٕؿٚحو ث٭ة صةرَّ   ٝٮهلي  ٦٪٫ي  كص٢ٕى  ،ؤلػًٛل ل( ػبل
[6٢] األظٞةؼ/  (2)﴾ڇ ڇ ڇ ڍ﴿ /دٕةىل

 ٭ة يًف زنةددى  ال١ٮٚيٮفى  كأصةزى  ، 
 اكفى  ( أم ٝؽٍ ؿو ُى ٦ى  ٨ٍ ٦ً  فى اكى  ؽٍ ٝى )٥٬ ٔ٪ؽى  ك٦٪٫ي  ،دلؿكر٬ة د٪١ريً  برشًط  اإلُيةًب 

 .٦ُؿه 
 

 

 

 ُ:ــل البٔت املطتػَد بُ قْلــّقب  =

ػػػػػػػػ٥ٍ  ٪ًػَيػػػػػػػحى ثى ٍ٪ى٭ي ػػػػػةٝىٮفى ال٧ى ػػػػ٥ٍ يى ىكى  ٚ٭ي
 

ػػػػػةرً   ٌى يٍػػػػػًؽي٭٥ ـًػػػػػييه رًٝىػػػػػةؽي ال٧ٍى
ى
 ًب ثأ

  ٥ٍ ٭ي ػػػػػييٮفى َف قي
ى
ػػػػػٍاى أ َى ٍيػػػػػتى فًػػػػػيً٭٥ٍ  َى يى  ك

 
ذىةاًػػػػًت    ثً٭ػػػػ٨َ ٚي٤يػػػػٮؿه ٦ًػػػػ٨ٍ ًٝػػػػؿىاًع ا١ٍ٣ى

يف ابليخ  ة٣ٕةاؽ ىلع الكيٮؼ املؾ٠ٮرا- ا٣جكٮة ك٩ٮف ل٧٤ض٭ٮؿ، ٦جن ٦ةض ٢ٕٚ/ ختري )ختريف(اإلعــساب:   
 (يٮـك) مٌةؼ. كأز٦ةف رب،ِب ٦ذ٤ٕٜ كدلؿكر صةر أز٦ةف( )٨٦ ٚة٢ٔ. ٩ةات -الكةثٜ ىلع ثيخ النة٬ؽ

 ٝؽ)كدم٤ح  .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثذؼري (إىل احلٮـ) .مٌةؼ إحل٫ (ظ٤ي٧حك) كنٮـ مٌةؼ. ،مٌةؼ إحل٫
ٌؿم٨( كَل  ،٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ (لك) .٨٦ ا٢ٕٛ٣ املةيض املجن ل٧٤ض٭ٮؿ ٩ةات ا٣ٛة٢ٔ يف حم٢ ٩ىت ظةؿ صي
 مٌةؼ إحل٫. (اتلضةرب)ك .مٌةؼ

ٍُِد فٔــُ:    .ظير كردت "٨٦" الثذؽاء ا٣٘ةيح يف الـ٨٦ (٨ أز٦ةف٦)ٝٮهل الػَّـا
ٓ كاظؽ، ك٬ٮ د٧يزي  (1)  ٭ةاخلربنح إذا ٚيى٢ ثح٪ "ز٥"ذ٠ؿ الكٕؽ أف "٨٦" اجلةرة دـاد يف اإلزجةت اػذيةرنا يف مًٮ

 كص٪ةت/ د٧يزي "ز٥". ،٨٧ٚ/ زااؽة ،[28]ادلػةف/  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ك٦س٢َّ هل ثٞٮهل دٕةىل/  ،ث٢ٕٛاتل٧يزي  كمني
٫ يف صٮاب ا٤ُ٣تث/ ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ (ي٘ٛؿ)اإلعــساب:  (2)  ،كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازا ،ةلك١ٮف لٮٝٔٮ

/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ (٨٦ ذ٩ٮمس٥. )/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ ي٘ٛؿ(٣س٥) ٬ٮ. /دٞؽيؿق
 / ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫."ز٥"، كذ٩ٮب مٌةؼ، ك"ي٘ٛؿ"
 / زااؽة ٦ٓ أ٩٭ة ل٥ تكجٜ ث٪ف كال مج٭٫.-ىلع دٮصي٫ األػٛل-"٨٦ً" يف اآليح  أفّجــُ االضــتدالل:  
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َى  ػػػػػػَ(، كى  ، كى إىًلى لاًًل٩ٍذً٭ػػػػػػة: ظى  ـه
 

 122(  ٍٛ َي بىػػػةءه  ةًف ثىػػػػػػػػػكى ٦ًػػػ٨ٍ، كى َػً٭٧ى  ؽى
ـي ىتَّ ظى  كى ىلى إً ) /ا٣٘ةيحً  ةءً ىلع ا٩ذ٭ يؽؿ     (،ىلى إً ) بلزحً اثلَّ  ٨٦ ٬ؾقً  كاألو٢ي  (. كالبلَّ

ٟى  ي  ٚزلل ٗى  ؿى اآلػً  ؿ  جتى   .(٫ً ًٛ ٍى ٩ً  ىلإً  أكٍ  ٢ً يٍ ال٤َّ  ؿً  آػً ىلى إً  حى ظى ةرً ابلى  تي رًسٍ )حنٮ  قي ريى ك

ا أكٍ آػً   ٦ة اكفى الَّ إً  (ظىتَّ ) ؿ   جتى كالى  ڦ ڦ ڦ ﴿ /دٕةىل ٠ٞٮهلً  (1)ؿً ٦ذىبلن ثةآلػً  ؿن

[8]ا٣ٞؽر/  (2)﴾ڦ ڄ
 ًٙ ٍى  ٩ً ىتَّ ظى  حى ظى ةرً ابلى  تي رًسٍ ) / دٞٮؿٚبلى  ،ةٗري٧٬ى  ؿ   جتى كالى  ، 

 . (٢ً يٍ ال٤َّ 

 
ا ٝٮهل٥/  اقتن٭ؽ ث٭ةاآليح ال١ؿن٧ح ا٣يت  (1) أك٤خ )النةرح ٦سةؿ ملة اكف ٦ذىبلن ثةآلػؿ، ك٦سةؿ ٦ة اكف آػؿن

  .الك١٧ح ظىت رأق٭ة(
 سبني: ــازٗ علٙ ضــجـه أٌ "حتٙ" الـّاعل 

 .حيك٬ؾق ْل ا٣يت ال جتؿ إال اآلػؿ أك املذى٢ ثةآلػؿ، كال دسٮف إال اغا /ل٧٤ٛؿد الرصنط ةصةرٌ  .1
  .يحاكدسٮف اقتس٪ة ،كدسٮف د٤ٕي٤يح ،حيك٬ؾق دسٮف اغا /املىؽرنح ك٦ؽػٮهلة "أفػ"ة ٣كصةرٌ  .2

 ُ:ــ٘ أّجــّ)حتٙ( مً ثالث دٗ: الفسم بني )إىل (ــفائ 

ٚٞٮجلة/ ٝؿأت ال١ذةب ظىت ا٣ٛى٢ اخلةمف،  -ٔ٪ؽ ٔؽـ كصٮد ا٣ٞؿاا٨-أف ٦ة ثٕؽ ظىت يؽػ٢ ٚي٧ة ٝج٤٭ة  .1
ا. أ٦ة ٦ة ثٕؽ  ٚبل يؽػ٢، كٝي٢/ يؽػ٢، كٝي٢/ إف اكف ٨٦ صجف  (ىل)إيسٮف ا٣ٛى٢ اخلةمف ٦ٞؿكءن

ا، أ٦ة إذا ل٥ يس٨  األكؿ دػ٢، ٚ٪عٮ ٝؿأت ال١ذةب إىل ا٣ٛى٢ اخلةمف، يسٮف ا٣ٛى٢ اخلةمف ٦ٞؿكءن
ٚبل يؽػ٢؛ ألف ال٤ي٢ ٣حف ٨٦ ، [٢57]ابلٞؿة/  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿ /٨٦ صجف األكؿ كذلٟ ٠ٞٮهل دٕةىل

 صجف الىيةـ.
 .ال جتؿ إال ا٣ْة٬ؿى  (ظىت)، ككامل٧ٌؿى  ا٣ْة٬ؿى  (إىل)جتؿ  .2
ـء ٧٠ة ٬ٮ احلةؿ يف دلؿكر ظىت، ٚيضٮز أف  (إىل)ال ي٤ــ يف دلؿكر  .3 ـء أك مبلٝية آلػؿ ص أف يسٮف آػؿ ص

 .٩ٞٮؿ/ أك٤خ الك١٧ح إىل ٩ىٛ٭ة ِببلؼ ظىت
/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ مؤػؿ، كاجل٤٧ح ٨٦ املجذؽأ كاخلرب (ْل) / ػرب ٦ٞؽـ مؿٚٮع.(قبلـ) اإلعــساب: (2)

ؿاب. / اق٥ دلؿكر حبىت، كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ (٤ُ٦ٓ) / ظؿؼ اغيح كصؿ.(ظىت) اقتب٪ةٚيح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
 ./ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر(ا٣ٛضؿ) بكبلـ أك ثة٢ٕٛ٣ دزنؿ.

 .٨٦ ظؿكؼ اجلؿ املٛيؽة ا٩ذ٭ةء ا٣٘ةيح، كٝؽ أٚةدت ٬٪ة ا٩ذ٭ةء ا٣٘ةيح الـ٦ة٩يح (ظىت)أف ّجــُ االضــتدالل:  
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ـً  كاقذ٧ٕةؿي  ؽ/ (1)﴾ڄ ڄ ڃ ڃ﴿دٕةىل  ٝٮهلي  ك٦٪٫ي ، ٤ٝي٢ه  بل٩ذ٭ةءً ل البل  .[2]الٔؿ

 ٮهل ث٧ٕىن ثؽؿ ٝ (٨ٍ ٦ً ) ذ٧ٕةؿً اقٍ  ٨ً٧ٚ  "،ؿؽى ثى "ث٧ٕىن  (ةءكابلى  ٨ٍ ٦ً ) كيكذ٢٧ٕي  
[65] اتلٮمح/ (2)﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿

كٝٮهل دٕةىل  ،اآلػؿةً  أم ثؽؿى  
ـػؿؼ/ (3)﴾ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ﴿ [82]ال

 ،أم ثؽ٣س٥ٍ  
 /ةٔؿً النَّ  كٝٮؿ
 دى  لػػػ٥ٍ  حه يىػػػةرً صى  -222

ٍ
ػػػَِ املؿى  ٢ً كًػػػأ ىػػكى   ةٞى ػػا ي  ٨ى ٦ًػػ ٍؽ ؾي دىػػ ٥ٍ ل ٛي  ٮؿً ٞي  (4)ةٞى ذي ٍكػػا٣

 

٬ٮ،  // ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازنا دٞؽيؿق(ُيؿم) / ٦جذؽأ مؿٚٮع.(لك)اإلعــساب:  (1)
/ وٛح ألص٢ (ُلمك) / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ ُيؿم.(ألص٢) كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ رٚٓ ػرب ل٧٤جذؽأ.

 .دلؿكرة
ادلال٣ح ىلع  /املؿاد ثة٩ذ٭ةء ا٣٘ةيحك ،ال٩ذ٭ةء ا٣٘ةيح /أم ،أف البلـ ٝؽ صةءت مؿادٚح ملٕىن إىلّجــُ االضــتدالل:  

 أف املٕىن ٝج٢ البلـ يجذٔل كن٪ُٞٓ ثٮوٮهل إىل االق٥ املضؿكر ث٭ة.
يذ٥)اإلعــساب:  (2) يذ٥/ ٢ٕٚ ٦ةيض(أًر ، كاتلةء/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاملي٥ / اهل٧ـة ظؿؼ اقذٛ٭ةـ، ًر

يذ٥.(ثةحليةة) ل٤ض٧ٓ. / صةر كدلؿكر (٨٦ اآلػؿة) / وٛح دلؿكرة.(ادل٩ية) / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ ًر
يذ٥.  ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ ًر

 أف "٨٦" صةءت ٬٪ة ث٧ٕىن ابلؽؿ، أم ثؽؿ اآلػؿة.ّجــُ االضــتدالل:  
كا٣ٛة٢ٔ ، / ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع(ننةء) اقتب٪ةؼ، لٮ/ ظؿؼ رشط ٗري صةزـ./ الٮاك/ ظؿؼ (كلٮ)اإلعــساب:  (3)

ؿاب. /٧ًري مكترت كصٮمة دٞؽيؿق / البلـ كإٝح يف (جل٤ٕ٪ة) حن٨، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اثذؽاايح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
هلة  ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح صٮاب الرشط ال حم٢ ٓصٮاب رشط لٮ، ص٤ٕ٪ة/ ٢ٕٚ ٦ةض، ك٩ة/ ٧ًري يف حم٢ رٚ

ؿاب. ٓ املٕٛٮؿ اثلةين(٦٪س٥) ٨٦ اإٔل . / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ ص٤ٕ٪ة، ك٧٬ة يف مًٮ
/ ٢ٕٚ (خي٤ٛٮف) / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ خي٤ٛٮف.(يف األرض. )/٦ٕٛٮؿ ث٫ أكؿ ٦٪ىٮب(مبلاسح)

 /ت وٛح ٣ٞٮهل٤ٕٛيح يف حم٢ ٩ىكالٮاك/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ا٣ ،ثجٮت اجلٮفثمٌةرع مؿٚٮع 
 .(مبلاسح)

 .الكٕؽم –ظـف ث٨ ي٧ٕؿ–ابليخ أليب خني٤ح  -228 (4)
ح. لك يف ٚةقذ٤٧ٕٮ٬ة ٚي٭ة دٮقٓ ز٥ النةثح، ا٣ٛذةة –األو٢ يف– ْل )صةرنح( اللغــ٘:  ٦ى

ى
َّٝٞة( أ  وي٘ح ىلع- )املؿ

يٙ الؿٝيٜ الٮاقٓ. -املٕٛٮؿ اق٥ ث٢ٞ  (ا٣ٛكذٞة) .ك٬ٮ لك ٩جةت اػرضت ث٫ األرض ،دمٓ ث٢ٞ (ابلٞٮؿ) الٗؿ
 = ػةص ٦ٕؿكؼ.
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ى » يف احلؽيًر  ؿ ٦ة كردى ثؽى  ث٧ٕىنى  (ةءابلى ) ك٨٦ اقذ٧ٕةؿً  ،ابلٞٮؿً  أم ثؽؿى   يًن رسي  ٦ة ي
ٍ ثً    .أم ثؽهلة (1)«٥ً ٕى اجلَّ  ؿي ٭ة محي

 :اعِسّقْل الػَّ

ػػػة إً ٮٍ ٝى  ٥ٍ ً٭ػػػ ثً يًل  خى يٍػػػ٤ى ٚى   ٮاجيػػػًلً ا رى ذى ٦ن
 

 [٢84] ةة٩ى جى ٠ٍ ري ة٩نة كى قى ؿٍ ٚي  ةى رى اغى ٮا اإلً ٪  مى  
  

   
 

 

ال  ،ٚٔل دأك٢ يةبف ا٣ٕحل ح،كل٥ تكذ٧ؿئ ٥َٕ الؿٝ ،يؿنؽ أف ٬ؾق اجلةرنح ثؽكنح ال ٔ٭ؽ هلة ثةجلٕي٥ الـنعيٙ:   =
ٛةف الؿٝيٞح الٮاقٕح املكذؽيؿة ال ا٣ٛكذٜ كحنٮق ممة ٬ٮ َٕةـ  ،كدؾكؽ ٨٦ ابلٞٮؿ ٦ة يأك٫٤ ابلؽك اعدة ،الٗؿ

 أ٢٬ احلٌةرة كالؿٚة٬يح.
٢ٕٚ  (دأك٢) .٩ةٚيح صةز٦ح (ل٥) ك حنٮق.أكاتلٞؽيؿ/ ْل صةرنح،  ،ػرب ملجذؽأ حمؾكؼ (صةرنح)عــساب: اإل 

ة ٨٦ اتلٞةء الكة٠٪ني ،مٌةرع دلـكـ ث٥٤  /كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق ،كظؿؾ ثةل١رسة خت٤ىن
٢ٕٚ  (دؾؽ) .٩ةٚيح صةز٦ح (ل٥) كاأل٣ٙ لئلَبلؽ. "،دأك٢ػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (املؿٝٞة". )صةرنح "يٕٮد ىلع  "ْل"

 ".دؾؽػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث (٨٦ ابلٞٮؿ) .كٚي٫ ٧ًري مكترت يؿصٓ إىل اجلةرنح ٚة٢ٔ ،مٌةرع دلـكـ ث٥٤
 كاأل٣ٙ لئلَبلؽ. "،دؾؽػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (ا٣ٛكذٞة)

ٍُِد فٔــُ:    .ثةبلٞٮؿ ٩٭ة ل٥ تكتجؽؿ ا٣ٛكذٜأيٕن  ،ظير كرد "٨٦" ث٧ٕىن ابلؽؿ (٨٦ ابلٞٮؿٝٮهل )الػَّـا
 (.8/28٢) ڤأػؿص٫ ث٫ْٛ٤ ا٣ُرباين يف األكقٍ ٨ٔ يلع ث٨ أيب َة٣ت  (1)

/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع، كاجلٮف ل٤ٮٝةيح/ظؿؼ ٦جن، كنةء املذلك٥/ ٧ًري (يرسين. )/ ظؿؼ ٩ف(٦ة)اإلعــساب:  
ؿاب. كر ٦ذ٤ٕٞةف / صةر كدلؿ(ث٭ة) يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫. كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اثذؽاايح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

 ./ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر(اجل٥ٕ) / ٚة٢ٔ مؿٚٮع ك٬ٮ مٌةؼ.(محؿ) ثة٢ٕٛ٣ يرسين.
 أم/ ٦ة يرسين ثؽهلة محؿ اجل٦.٥ِٕجء ظؿؼ ابلةء ث٧ٕىن ابلؽؿ يف ٝٮهل/ "ث٭ة". ّجــُ االضــتدالل:  
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ًف  ًٟ كىًمػػػػػٍجً٭٫ً كى ـي ل٤٧ًٍ٤ًٍػػػػػ  كىالػػػػػاَل
 

ًؽيػػػحو  )122  ٍٕ  -تى
ى
ػػػةأ ٌن ٤ًيػػػ٢و ٝيػػػًأ  -يٍ ٍٕ تى  كى

ٍؿفًَيػػػحى اٍقػػػ ىً ٍ ثًجىػػػة  َْ ، كىا٣ زًيػػػؽى  كى
 

َيجى ػكى ً ) كىٝىػػػ )121   جىةػ٪ىةًف الَكجىػػػػي ػػػػٍؽ 
ًٟ  ٭ة دسٮفي ة أ٩َّ ٬٪ى  كذ٠ؿى  ،لبل٩ذ٭ةءً  دسٮفي  ـى البلَّ  ـ أفَّ دٞؽَّ   ڃ ڃ ڃ ﴿ حنٮ ل٤٧٤

ً  ةؿي ٧ى ػا٣ك) [254]ابلٞؿة/ (1)﴾چ چ چ چ ُِ (،ؽو نٍ ـى ل  ٢  اجلي )حنٮ  (2)مللِوا ّلػب
ٛى  ً  ةبي كابلى  ،ًس ؿى ل٤ ِ٘ (،ارً رلَّ ل ً  خي جٍ ٬ى كى )حنٮ  (3)ّللتعدٓ (٦ى  ؽو نٍ ـى ل دٕةىل  ٝٮهلي  ك٦٪٫ي  ،(4)ةالن

حنٮ  علِٔلّللتَّ ،[8 - 8]مؿن٥/  (5)﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿
 

 ؿ يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ./ اق٥ مٮوٮ(٦ة) / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ِبرب ٦ٞؽـ حمؾكؼ دٞؽيؿق اكا٨.(هلل)اإلعــساب:  (1)
كٝٮهل  ،/ الٮاك ظؿؼ ُٔٙ(ك٦ة يف األرض) / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثى٤ح املٮوٮؿ املعؾكٚح.(يف الك٧ٮات)
 ٦ُٕٮؼ ىلع ٦ة ٝج٫٤. (ك٦ة يف األرض)

 .أف البلـ يف ٝٮهل/ "هلل" ث٧ٕىن امل٤ّٟجــُ االضــتدالل:  
كىل ٦٪٭٧ة ال د٤٧ٟ، دٛيؽ البلـ امل فاٜدٗ يف التفسٓل بني الو امللو ّغبَُ: 

ي
ٟى إذا كٕٝخ ثني ذادني األ ٤

كاثلة٩يح د٤٧ٟ ظٞيٞح، ٠ػ )الك٧ةء هلل(. كأ٦ة إذا كٕٝخ ثني ذادني اثلة٩يح ٦٪٭٧ة ال د٤٧ٟ م٤اك ظٞيٞية، ٚٔل 
الـ مج٫ امل٤ٟ، كاملؿاد بنج٫ امل٤ٟ االػذىةص، حنٮ املٛذةح ل٤جةب. كأ٦ة إف كٕٝخ ثني ٦ٕىن كذات ٠ػ"احل٧ؽ 

 لبلقذعٞةؽ، كٝؽ يٕرب ٨ٔ اثلبلزح ثةالػذىةص.هلل" ٚٔل 
 .ك٬ٮ االػذىةص )كمج٭٫( أم مج٫ امل٤ٟ// اجلة٥ّ ٝٮؿ (2)
 الـ اتلٕؽيح/ ْل ا٣يت يذٕؽل ا٢ٕٛ٣ ث٭ة إىل ٦ةثٕؽ٬ة دلؿدة ٨ٔ إٚةدة ٦ٕىن. (3)

ٕخ ا٣يت املٕةين ٨٦ اتلٕؽيح ٣حكخ/ $ٝةؿ النةَيب   ٌّٰ  أمؿ ذلٟ كل٧٩ة هلة، احلؿكؼ ًك  إيىةؿ ق٦ٞىٮدي  ٣ْٛ
 ا٣ٞىؽ ك٬ؾا احلؿؼ، ذلٟ ثٮقةَح االق٥ ذلٟ إىل ا٢ٕٛ٣ ٚيذٕؽل االق٥ إىل ث٪ٛك٫ ثةلٮوٮؿ يكذ٢ٞ ال اذلم ا٢ٕٛ٣
ٕخ ٚإ٩٭ة اجلؿ، ظؿكؼ دميٓ ٚي٫ ينرتؾ  (.8٢4/  6. املٞةوؽ النةٚيح )األق٧ةء إىل األٕٚةؿ دٮو٢ ألف ًك

ك"، ٚػ"٧ٔؿك" ٦ٕٛٮؿ البلـ يف ٬ؾا املسةؿ ٦ٛيؽة ل٤٧٤ٟ؛ ٚةألكىل أف ي٧س٢  (4) ٧ؿو ٕى ا ٣ً لبلـ اتلٕؽيح ثػ"٦ة أظتَّ زنؽن
م ث٭ؾق البلـ. كا٩ْؿ حتٞيٞة ظك٪ة  ٕيؽِّ ظٞييق ل٢ٕٛ٤ "أظت" املذٕؽم أوة٣ح، ٧٤ٚة ثيًن ل٤ذٕضت وةر الز٦ة، ٚ

ٮع يف املٞةوؽ النةٚيح )  (.822-8٢4/   6ل٤نةَيب يف املًٮ
/ (يل) أ٩خ. // ٢ٕٚ أمؿ، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮمة دٞؽيؿق/ ا٣ٛةء حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، ٬ت(ٚ٭ت)اإلعــساب:  (5)

/ ٨٦ ظؿؼ صؿ، دل٩ٟ/ اق٥ ٦جن يف حم٢ صؿ ث٨٧، (٨٦ دل٩ٟ. ))٬ت(ػ، كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ثصةر كدلؿكر
. / ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب(كحلة) كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ حبةؿ حمؾكؼ لٮحلة، كالاكؼ/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫.

كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت  ،كاحلةء/ ٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ ،ع مؿٚٮع، كاجلٮف ل٤ٮٝةيح/ ٢ٕٚ مٌةر(يؿزن)
 = ٬ٮ، /دٞؽيؿق ،صٮازنا
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 كٝٮهل/ (،ٟى امً ؿى ٠ٍ إًل  ٟى ذي بٍ صً )
ً كى  -222 ى ين    ػػ تلى  ةه ـَ ٬ًػػ اؾً ؿى ٠ٍػػ ًكً كً  ؿي ٍٕ

 
ٕي  يى ٛى ذى ة اثٍ ٧ى ٠ى   ٞى  ٫ي ٤ىػ٤َ ثى  ٮري ٛي ٍى ا٣ ػا٣  (1)ؿي ٍُ

 
ى  ؽو نٍ ـى لً )حنٮ  (2)ٗ قٔاّضاائَدَّش ىئ ی ی ﴿ /دٕةىل ٝٮهلي  ك٦٪٫ي  (،خي مٍ ضى

 

كا٣ٛة٢ٔ  ،يؿث/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ،/ الٮاك ظؿؼ ُٔٙ(كنؿث. )كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ ٩ىت وٛح لٮحلة  =
/ (آؿ ٦٨) ٚٔل يف حم٢ ٩ىت ٦س٤٭ة.٬ٮ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح ٦ُٕٮٚح ىلع ٦ة ٝج٤٭ة  /٧ًري مكترت صٮازنا دٞؽيؿق

 ./ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر(يٕٞٮب) كآؿ مٌةؼ. "يؿث"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ 
اقذؽؿ النةرح ث٭ؾق اآليح ىلع ٦ِجء البلـ ل٤ذٕؽيح، كاذلم يْ٭ؿ أف البلـ ٬٭٪ة لنج٫ امل٤ٟ، ّجــُ االضــتدالل:  

 (.254 ال٤جيت الث٨ ٬نةـ )ص/ ٧٠ة ذ٠ؿ ذلٟ اث٨ ٦ةلٟ ٩ٛك٫ يف رشح ا٣تك٭ي٢. كا٩ْؿ/ ٦٘ن
 ابليخ أليب وؼؿ اهلؾيل. -227 (1)

 ،اتلؾ٠ؿ –كآػؿق أ٣ٙ ٦ٞىٮرة  ؿثسرس اذلا -اذل٠ؿل  (ذ٠ؿاؾ) .كدزنؿ يب ،دىيبن (دٕؿكين) اللغــ٘: 
 املُؿ. (ا٣ُٞؿ) .حتؿؾ (ا٩ذٛي) ظؿًلح كاًُؿاب. -ثٛذط اهلةء كًلرس٬ة- (٬ـة) .ر ثةبلةؿٮكاخلُ

٫٩ حلىيج٫ ػٛٞةف كاًُؿاب ينج٭ةف ظؿًلح ا٣ٕىٛٮر إذا ٩ـؿ أ ،حيؽث هل ٔ٪ؽ دؾ٠ؿق إية٬ةيىٙ ٦ة  الـنعيٙ:  
 ٨ٔ ٩ٛك٫. ٫ؿب كنذعؿؾ ظؿٌلت ٦ذذةثٕح حلؽُٕٚٚإ٫٩ يٌ ؛٤ٔي٫ ٦ةء املُؿ

 ،دٕؿك/ ٢ٕٚ مٌةرع ،البلـ لبلثذؽاء (تلٕؿكين) ،إف/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت، كاحلةء اق٫٧ (كلين)اإلعــساب:  
كذ٠ؿل مٌةؼ كٌلؼ املؼةَجح  "،دٕؿكػ"اجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث (ذل٠ؿاؾ) .ةء ٦ٕٛٮؿ ث٫كاحل ،كاجلٮف ل٤ٮٝةيح

)٧٠ة( الاكؼ صةرة، ك٦ة/ مىؽرنح.  .ٚة٢ٔ دٕؿك (٬ـة) .مٌةؼ إحل٫ ٨٦ إًةٚح اق٥ املىؽر إىل ٦ٕٛٮهل
ر كاجلةثةلاكؼ، )ا٩ذٛي( ٢ٕٚ ٦ةض. )ا٣ٕىٛٮر( ٚة٢ٔ ا٩ذٛي، ك"٦ة" ك٦ؽػٮهلة يف دأكن٢ مىؽر دلؿكر 

 ،ث٢٤/ ٢ٕٚ ٦ةض (٤٫ى ث٤َّ ) كاتلٞؽيؿ/ ٬ـة اكا٪ح اك٩ذٛةض ا٣ٕىٛٮر. ،ـةهلوٛح  ،ؼكعؾ٧كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث
كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة٢ٔ كاملٕٛٮؿ يف حم٢ ٩ىت ظةؿ ٨٦  ،ٚة٢ٔ ث٢٤ (ا٣ُٞؿ) .كاهلةء ٦ٕٛٮؿ ث٫ بل٢٤

 ٚيٮف ٚبل ي٤زتمٮف دٞؽيؿ "ٝؽ".ٚأ٦ة ال١ٮ، أم/ ٝؽ ث٫٤٤ ،ٔ٪ؽ ابلرصنني ،٦ٞؽرة ٝج٢ ا٢ٕٛ٣ (ٝؽ)ك .ا٣ٕىٛٮر
ٍُِد فٔــُ:    . ٚإف اللُكـ ٚي٫ ل٤ذ٤ٕي٢ (ذل٠ؿاؾ)ٝٮهل الػَّـا

 الو علٙ ضسبني:ــادٗ الــشٓ (2)

 -ف ثةلبلـرتكٝؽ دٞؽـ ا٢ٕٛ٣ ىلع امل٧ٕٮؿ املٞ ،ٮؿ ٧٢ٕٚكذلٟ إذا ادى٤خ ث٧ٕ-زنةدد٭ة ملضؿد اتلأكيؽ  :لاألّ 
 /النةٔؿ٠ٞٮؿ 

ـىػػػػٍيى ا٣ٍ  ٤ى١ٍػػػػخى ٦ػػػػة  ـى يىػػػػٍ ًبو كى  ًٕػػػػؿىاًؽ كى
 

ػػػػػػؽً   ة٬ى ٕى ٦ي ٍكػػػػػػ٥ً٤ كى ػػػػػػةرى ل٧ًي صى
ى
َن أ ٤ٍػػػػػػ  ـي

  /تلٞٮنح اعم٢ ًٕٙ ٨ٔ ا٢٧ٕ٣ ثأظؽ قبجني ٘:ــادٗ الجاىٔــالصٓ  
ا أحدٍنا:  ىئ  ﴿كٝٮهل قجعة٫٩/  ،[٢84]األٔؿاؼ/  ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿ حنٮ ٝٮهل دٕةىل/ ،أف يٞٓ ا٣ٕةم٢ ٦ذأػؿن

 .[46]يٮقٙ/  ﴾ی ی ی
 ﴾ڱ ڱ ں ﴿٦ة ل١ٮ٫٩ اق٥ ٚة٢ٔ حنٮ ٝٮهل دٕةىل/ إةم٢ ٚؿاعن يف ا٢٧ٕ٣/ أف يسٮف ا٣ٕ ّثاىَٔنا: 

 .[٢8]ا٣ربكج/  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿ل٦ة ل١ٮ٫٩ وي٘ح ٦جة٣٘ح حنٮ ٝٮهل قجعة٫٩/ ك ،[9٢ ]ابلٞؿة/
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  .[46 ]يٮقٙ/ (1)﴾ی
ى )حنٮ  ّمساّعا ً  خي مٍ ضى  (.ؽو نٍ ـى ل

َّْ كى ) ثٞٮهلً  كأمةرى  َى  ىلى إىل آػؿق( إً ...ًبٍ تى اقٍ  حى يَّ ذً ؿٍ ا٣ ٭٧ة أ٩َّ  ٚؾ٠ؿى  ،)ةء كًف ا ى   ٦ٕ
 . بجيحً كالكَّ  ا٣ْؿٚيحً   يف إٚةدةً امرتٌلى 

َّْ  ابلةءً  ٧ٚسةؿي  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ /دٕةىل ٝٮهلي  ؿٚيحً ل٤

[٢65 - ٢67]الىةٚةت/ (2)﴾ڎ
  .ي٢ً  ال٤َّ كيًف  /أم 

﮸  ﴿دٕةىل  ٝٮهلي  بجيحً ة ل٤كَّ ك٦سةهلي  ﮷  ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

 . [٢82]ا٣جكةء/ (3)﴾﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

 

/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، كاتلةء/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ اق٥ اكف، كاملي٥ (٠٪ذ٥) / ظؿؼ رشط صةزـ.(إف)اإلعــساب:  (1)
كُيٮز ص٢ٕ البلـ  / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ دٕربكف.(ل٤ؿؤنة) .٢ٕٛ الرشطحم٢ صـ٦كًل٪ذ٥ يف  ،ل٤ض٧ٓ
."يٕربكف"كالؿؤنة ظيجبؾ دٕؿب ٦ٕٛٮالن ث٫ ٦ٞؽ٦ة ل٢ٕٛ٤  ،زااؽة / (دٕربكف) ، ٚ٭ٮ دلؿكر ٣ْٛة ٦٪ىٮب حمبلن

٩ىت ػرب  كالٮاك/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ ،ثجٮت اجلٮفث٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع 
إف ٠٪ذ٥ ل٤ؿؤنة دٕربكف أٚذٮين ية أي٭ة املؤل... كدم٤ح ٠٪ذ٥ ٦ٓ ػرب٬ة  /٠٪ذ٥، كصٮاب الرشط حمؾكؼ دٞؽيؿق

ؿاب.  اثذؽاايح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
أف البلـ ادلاػ٤ح ىلع الؿؤنة زااؽة، أيت ث٭ة تلٞٮنح ا٣ٕةم٢ "دٕربكف"، أل٫٩ ٝؽ ًٕٙ ٨ٔ ّجــُ االضــتدالل:  

 ٫ ٦ذأػؿا ٨ٔ ٧ٕ٦ٮهل .ا٢٧ٕ٣ بكجت كٝٔٮ
كًل٧ً/٥ري يف حم٢ ٩ىت اق٥  ،/ الٮاك حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، إ٩س٥/ إف/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت(كل٩س٥)اإلعــساب:  (2)

ـظ٤ٞح(تل٧ؿكف) إف. كالٮاك/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ  ،ثجٮت اجلٮفثد٧ؿكف/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع  ،/ البلـ ْل البلـ امل
/ظةؿ (مىجعني". )د٧ؿكف"/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ (ي٭٤ٔ٥) ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ رٚٓ ػرب.

ثةل٤ي٢/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٧عؾكؼ ظةؿ، ك٧٬ة ٦ُٕٮٚةف ىلع  ،/ الٮاك ظؿؼ ُٔٙ(كمةل٤ي٢. )٦٪ىٮب
 مىجعني.

 .٧ٕىن يف، أم/ يف ال٤ي٢ث ،أف ابلةء ادلاػ٤ح ىلع ك٧ح ال٤ي٢ ْل ظؿؼ صؿّجــُ االضــتدالل:  
/ صةر (٨٦ اذلي٨) ث٥٤ْ/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ ظؿ٦٪ة. ،/ ا٣ٛةء ظؿؼ اقتب٪ةؼ(٥٤ْٚج)اإلعــساب:  (3)

كالٮاك/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاأل٣ٙ ٚةرٝح،  ،/ ٢ٕٚ ٦ةض(٬ةدكا) كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٧عؾكؼ وٛح ٥٤ْ٣.
ؿاب. ٢ٕ ٦ةض(ظؿ٦٪ة) كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل ة٢ٔ،يف  ك٩ة/ ٧ًري ،/ٚ   = حم٢ رٚٓٚ 
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َّْ  (يف) ك٦سةؿي  ٟى ٝٮ ؿٚيحً ل٤   .ٚي٭ة ( ك٬ٮ ال١سريي ؽً ضً  املكٍ يًف  ؽه نٍ زى ) ل
 ؿى امٍ  ًخ ٤ى ػى دى » /ٝٮهل بجيحً ة ل٤كَّ ك٦سةهلي 

ى
   ًْلى بلى ٚى  ؛٭ةذٍ كى بى ظى  ةو ؿَّ  ٬ً يًف  ةرى اجلَّ  ةه أ

ى
 الى كى  ،٭ةذٍ ٧ى ٕى ٍَ أ

  ةًش نى ػى  ٨ٍ ٦ً  ٢ي أكي ٭ة دى ذٍ ًلى ؿى دى  ًْلى 
ى
 .(1)«ًض رٍ األ

 
 

 

ؿاب.  =  / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ ظؿ٦٪ة.(٤ٔي٭٥) كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اقتب٪ةٚيح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
ك٩ةات ا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت  ،٤ذأ٩يرلةء اتلك ،/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ل٧٤ض٭ٮؿ(أظ٤خ) / ٦ٕٛٮؿ ث٫.(َيجةت)

/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ (٥هل) كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ ٩ىت وٛح ٣ُيجةت. ْل، /صٮازنا دٞؽيؿق
، ك٧٬ة ٦ُٕٮٚةف "ظؿ٦٪ة"/ الٮاك ظؿؼ ُٔٙ، ثىؽ٥٬/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ (كمىؽ٥٬) ."أظ٤خ"

/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثىؽ٥٬، (٨ٔ قبي٢) ىلع ث٥٤ْ، كوؽ/ مٌةؼ، ك٥٬/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫.
/ ٩ةات ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ ٦٪ىٮب أم/ (٠سريا) / ٣ِٛ اجلبل٣ح مٌةؼ إحل٫ دلؿكر.(اهلل) كقبي٢/ مٌةؼ.

ا ٚي١ٮف ٩ةات ّؿؼ ز٦ةف.ة كُيٮز أف يسٮف اتلٞؽيؿ ز٦٪ن  ،٠سرينااوؽ    ٠سرين
 .أم/ بكجت ٧٤ّ٭٥ كبكجت وؽ٦٥٬ِجء ظؿؼ اجلؿ "ابلةء" ث٧ٕىن الكبجيح، ّجــُ االضــتدالل:  

 .الٮاظؽة ػنةمح ،اد٭ةػنةش األرض/ ٬ٮا٦٭ة كظرش(، ك28٢9احلؽير أػؿص٫ مك٥٤ يف وعيع٫ ثؿ٥ٝ ) (1)
/ صةر (يف ٬ؿة. )/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب(اجلةر. )/ ٚة٢ٔ مؿٚٮع(امؿأة. )٤ذأ٩يرلةء اتل/ ٢ٕٚ ٦ةض، ك(دػ٤خ) 

 ،٤ذأ٩ير، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازالة اتل/ ٢ٕٚ ٦ةض، ك(ظبكذ٭ة) ."دػ٤خ"كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ 
/ ا٣ٛةء ظؿؼ (ٚبل) ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ وٛح هلؿة. ْل، ك٬ة/ ٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫، كاجل٤٧ح /دٞؽيؿق

/ (ك٬ة. )٤ذأ٩يرلةء اتلك ،/ ٢ٕٚ ٦ةض(أ٧َٕذ٭ة) / ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ.(ْل. )اقتب٪ةؼ، ال/ ظؿؼ ٩ف
ْل، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ رٚٓ ػرب  /٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازنا دٞؽيؿق

ؿابل٧٤جذؽأ ْل، كاجل٤٧ح االق ال/ ظؿؼ ٩ف . / الٮاك/ ظؿؼ ُٔٙ(كال. )٧يح اقتب٪ةٚيح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
 ٦جن ك٬ة/ ٧ًري ،٤ذأ٩يرلةء اتلك ،/ ٢ٕٚ ٦ةض(دؿًلذ٭ة) / ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ.(ْل) زااؽ تلٮًليؽ اجلف.

٤يح يف حم٢ كاجل٤٧ح ا٣ٕٛ ْل، /ىلع الك١ٮف يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ أكؿ، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازنا دٞؽيؿق
ؿاب. / ٢ٕٚ (دأك٢) رٚٓ ػرب ل٧٤جذؽأ ْل، كاجل٤٧ح االق٧يح ٦ُٕٮٚح ىلع ٦ة ٝج٤٭ة ٚٔل ٦س٤٭ة ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

كا٣ٛة٢ٔ/ ٧ًري مكترت صٮازا دٞؽيؿق ْل، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ زةف  ،مٌةرع مؿٚٮع
/ مٌةؼ إحل٫ (األرض) ، كػنةش/ مٌةؼ."٢دأك"/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ (٨٦ ػنةش) ."دؿؾ"ل٢ٕٛ٤ 
 .دلؿكر

 ، أم/ دػ٤خ اجلةر بكجت ٬ؿة ظبكذ٭ة.٦ِجء ظؿؼ اجلؿ "يف" ث٧ٕىن الكبجيحّجــُ االضــتدالل:  
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 ًٕ ػػؽ   ،٨ٍ ثًة ىػػة اٍقػػذى ٔى ًٜ  كى لًٍىػػ
ى
ػػٮ ٍض أ  ٔى

 
٦ًٍسػػ )124  ًٜ كى ػػ ًُ ػػ٨ٍ) ثً٭ػػة ا٩ٍ ) كى ٦ًػػ٨ٍ) كى يى ٍٓ  ٢ى ٦ى

  /٭ة دسٮفي ة أ٩َّ ٬٪ى  كذ٠ؿى  ،كل٤كبجيحً  ل٤ْؿٚيحً  دسٮفي  ابلةءى  أفَّ  ـى دٞؽَّ  

ِ٘ ٞى ثً  خي جٍ ذى ٠ى )حنٮ  ،(1)لالضتعاى  . (نيً ١ً ةلكِّ ثً  خي ٍٕ ُى رى كى  ٥ً ٤ى ة٣

ِ٘  . [٢7]ابلٞؿة/  (2)﴾ڀ ڀ ڀ﴿ /( ك٦٪٫ ٝٮهل دٕةىلؽو نٍ ـى ثً  خي جٍ ٬ى ذى )حنٮ  ّللتعدٓ

ى امٍ )حنٮ  (3)عِْٓضّللتَّ ٛى  خي نٍ رتى  ثً  سى ؿى ا٣
ى
ڳ ﴿ /دٕةىل ٝٮهلي  ك٦٪٫ي  ،(٥و ٬ى رٍ دً  ًٙ ٣ٍ أ

 .[58]ابلٞؿة/  (4)﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
 

الكبجيح )ثةء( ا٢ٕٛ٣، ك آ٣حاالقذٕة٩ح دؽػ٢ ىلع  (ثةء)أف  /االقذٕة٩ح كالكبجيح (ثةء)ًةثٍ اتلٛؿنٜ ثني  (1)
٤ذ٫ دؽػ٢ ىلع قجت ا٢ٕٛ٣  .ٔك

/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ (ث٪ٮر٥٬) / ٣ِٛ اجلبل٣ح ٚة٢ٔ مؿٚٮع.(اهلل) / ٢ٕٚ ٦ةض.(ذ٬ت)اإلعــساب:  (2)
 ذ٬ت، ك٩ٮر مٌةؼ، ك٥٬/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫.

 "ذ٬ت"٬ٮ اتلٕؽيح؛ أل٫٩ اقذٕني ث٭ة يف دٕؽيح ا٢ٕٛ٣ البلزـ  (ث٪ٮر٥٬) يف ٝٮهلأف ٦ٕىن ابلةء ّجــُ االضــتدالل:  
ي٫ ٧٬ـة اجل٢ٞ، كاتلٞؽيؿ/ أذ٬ت اهلل ٩ٮر٥٬، يؤًلؽ ٬ؾا أف احل٧ةين ٝؽ ؽِّ ٕى ٧٠ة تي  (ث٪ٮر٥٬)٦ٕٛٮهل، ك٬ٮ ٝٮهل  إىل
 .، ٚ٭ؾا يؽؿ ىلع أف ابلةء مؿادٚح ل٤٭٧ـة، كلىل ٬ؾا ذ٬ت اجل٧٭ٮر﴾أذ٬ت اهلل ٩ٮر٥٬﴿ /ٝؿأ

، حنٮ ٝٮهل دلة٩نة ٯض كٝؽ يُٕثٕٮ ٯف ٦ؽػٮؿ ثةء اتلٕٮني ٝؽ يُٕأا٣ٛؿؽ ثني ثةء اتلٕٮني كمةء الكجت/  (3)
بكجت ظىٮؿ ٦ة  ك٦ؽػٮؿ ثةء الكجت الثؽ ٨٦ ظىٮهل، [62]اجلع٢/  ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿ دٕةىل/
٤ي٫ مح٤ٮ ،ٝج٫٤  / )٨٣ يؽػ٢ أظؽز٥ اجل٪ح ث٫٤٧ٕ(.ملسو هيلع هللا ىلصٝٮهل  أك

ٮاض كاألز٧ةف ٚٛي٭ة ٦ٞةث٤ح يشء بيشء ٚةاؽة:  دٚٓ أم  ،ثةء اتلٕٮني تكُل ثةء املٞةث٤ح كْل ادلاػ٤ح ىلع اأٔل
ثؽهلة، ٤ٚحف م/ أ «٦ة يرسين ث٭ة محؿ اجل٥ٕ»/ ٝٮهليشء كأػؾ آػؿ يف ٦ٞةث٤ذ٫، أ٦ة ثةء ابلؽؿ ا٣يت مؿت ٦ٕ٪ة يف 

ث٢ اػذيةر أظؽ النحبني ىلع اآلػؿ، كٝي٢/ إف ثةء ابلؽؿ دؽؿ ىلع اػذيةر يشء، كأ٥ٔ  ،ٚي٭ة ٦ٞةث٤ح ٨٦ اجلة٩بني
  بيشء آػؿ أـ ال، ٚٔل أ٥ٔ ٤ُ٦ٞة.بلن ٨٦ ٠ٮ٫٩ ٦ٞةثى 

/ اق٥ مٮوٮؿ يف (اذلي٨) / أكالء/ اق٥ إمةرة يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ، كالاكؼ/ ظؿؼ ػُةب.(أكخلٟ)اإلعــساب:  (4)
ؿاب. / ٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ىلع ال٥ٌ (امرتكا) حم٢ رٚٓ ػرب، كاجل٤٧ح االق٧يح اقتب٪ةٚيح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كظؿًلخ الٮاك ثةل٥ٌ / ٧ًري يف (كالٮاك) األ٣ٙ املعؾكٚح التلٞةء الكة٠٪ني.ىلع املٞؽر 
ؿاب. / ٦ٕٛٮؿ (احليةة) التلٞةء الكة٠٪ني، كاأل٣ٙ ٚةرٝح، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

/ صةر (ثةآلػؿة) ة٣ٛذعح املٞؽرة ىلع األ٣ٙ ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة اتلٕؾر.ث/ وٛح ٦٪ىٮمح (ادل٩ية) ث٫ ٦٪ىٮب.
 = ."قأؿ"كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ 
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  .(ؽو نٍ ـى ثً  تي رٍ ؿى مى )حنٮ  ّلإللصاِم

ٓى قً ازً ؿى ًُ ثً  بى ٮٍ اثلَّ  ٟى ذي ٍٕ ثً )حنٮ  (َعَم) كم٧ٕىنى    .ازقً ؿى ًَ  ( أم ٦

ً ) /٠ٞٮهل (ًِم) كم٧ٕىنى    .ؿً عٍ ابلى  ةءً ٦ى  ٨ٍ ٦ً  /أم (1)(ؿً عٍ ابلى  ٧ةءً ثً  ٨ى مٍ رشى

[٢]املٕةرج/  (2)﴾ڭ ڭ ۇ﴿حنٮ  (عً)كم٧ٕىن 
 . أم ٨ٔ ٔؾاًب  

ة  ابلةءً  كدسٮفي  ٌن [95]احلضؿ/  (3)﴾چ چ چ﴿حنٮ  ل٧٤ىةظجحً أي
 /أم 

ٟى  مىةظجنة محؽى   .رم
 

 
 

 

٦ِجء "ابلةء" ث٧ٕىن اتلٕٮني. كاملٕىن/ أ٩٭٥ أذةًٮا ٨ٔ اآلػؿة ث٧ذةع ادل٩ية، ظير ٠ذ٧ٮا جــُ االضــتدالل: ّ  =
 .ا٩ُٞةع ٦ة يأػؾك٫٩ ٨٦ أقة٤ٚ٭٥ ػٮؼى  ملسو هيلع هللا ىلص٪ة يف اتلٮراة ممة يىؽؽ ٩بيَّ  ٦ة

 يف أكؿ ثةب ظؿكؼ اجلؿ. ٬ؾا النة٬ؽ قجٜ (1)
 ."قأؿ"ٚٮع. )ثٕؾاب (/ صةر كدلؿكر، ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ )قأؿ(/ ٢ٕٚ ٦ةض. )قةا٢(/ٚة٢ٔ مؿاإلعــساب:  (2)

 قأؿ قةا٢ ٨ٔ ٔؾاب كاٝٓ. /أم ،ةزأف ابلةء ادلاػ٤ح ىلع ك٧ح ٔؾاب أٚةدت املضةك ُ االضتدالل:ــّج 
أ٩خ،  // ا٣ٛةء كإٝح يف صٮاب الرشط، قجط/ ٢ٕٚ أمؿ، كا٣ٛة٢ٔ/ ٧ًري مكترت كصٮمة دٞؽيؿق(ٚكجط)اإلعــساب:  (3)

ؿاب ،٤يح صٮاب الرشطكاجل٤٧ح ا٣ٕٛ / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ قجط، (حب٧ؽ، )ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
  / مٌةؼ إحل٫ دلؿكر، ك٬ٮ مٌةؼ، كالاكؼ/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫.(رمٟ) / مٌةؼ.(كمحؽ)

 رمٟ. ة محؽى ط مىةظجن ٚكجٌ  /أم ،املىةظجح ٦ِجء ابلةء ث٧ٕىنّجــُ االضــتدالل:  
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ػػ٨ٍ) َى  ً ) كى يى ػػ ٍٕ ٦ى ٍٕال كى ى لاًلٍقػػذً  ىلعى
 

 

 122(  ً ىةكي  )٨ٍ ػٔى ػ ث ػَتى ُى ػ٨ٍ ٝىػٍؽ فى َى ٦ى ػ  ٨ٍ زنا يى
ػػػٍؽ دىػػًِج ٦ى ػكى ٝىػػ  ًً )ػٍٮ ى ) كى ىلعى ػػؽو ٍٕ ـى  ٓى  

 
ًٕػػالى  )122  ٨ٍ) ٝىػػٍؽ صي ٓى يى ػػ ًً ٍٮ ـى  ( ى ػػة  ىلعى ٧ى  ٠ى

ى ) تكذ٢٧ٕي   ى  ؽه نٍ زى )٠سرينا حنٮ  لالضتعالِء (/ىلعى  .(ًط ٍُ  الكَّ ىلعى
 (1)﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ /دٕةىل حنٮ ٝٮهلً  (يًف )كم٧ٕىن 

[٢8 ]ا٣ٞىه/
  .٤حو ٍٛ دى   ظنيً أم يًف  

ِٗ (/٨ٍٔ ) ٢٧ٕي ذكتك ٞى  ٨ً ٔى  ٥ى ٭ٍ الكَّ  خي يٍ ٦ى رى )٠سرينا حنٮ  للنجاّش  .(ًس ٮٍ ا٣
 ؽى ٍٕ أم بى  [٢9]االننٞةؽ/  (2)﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ /دٕةىل حنٮ ٝٮهلً  (دِعَب)ٙ ّمبعَي

 . ٜو جى َى 
 /حنٮ ٝٮهل  (َٙلَع)ٙ ّمبعَي

ـٍ  قً َى  -222  َى  ٟى ٧  يى  ٨ي ا
ى
ػ ظى ً   خى ٤ٍ ٌى ٍٚ  أ ػػػ  تو كى  َى  كى    يى

ى
 (3)كً  ـي ٍؼػػػذى  فى ةيًن يَػػػدى  خى ٩ٍػػػ أ

 

 ٬ٮ. // الٮاك حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، دػ٢/ ٢ٕٚ ٦ةض، كا٣ٛة٢ٔ/ ٧ًري مكترت صٮازنا دٞؽيؿق(كدػ٢)اإلعــساب:  (1)
، ٧٠ة ُيٮز ٩ىج٫ ىلع "دػ٢"كُيٮز ٩ىج٫ ىلع ا٣ْؿٚيح املاك٩يح ٦ٓ د٫ٞ٤ٕ ثة٢ٕٛ٣ . / ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب(املؽي٪ح)

/ صةر كدلؿكر (ىلع ظني) دػ٤خ النةـ، كدٮص٭خ م١ح، ك٤َٕخ احل٨٧(.) /٩ـع اخلةٚي، كذلٟ ىلع ظؽ ٝٮجلة
 / مٌةؼ إحل٫ دلؿكر.(٤ٛٗح) ٦ذ٤ٕٞةف حبةؿ ٨٦ املؽي٪ح. كٝي٢/ ٬ٮ ظةؿ ٨٦ ٚة٢ٔ دػ٢، أم/ دػ٢ خمذ٤كة.

  / ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫.(٬ة)/ مٌةؼ، ك(أ٢٬)ك ./ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثىٛح ٤ٛ٘٣ح(٨٦ أ٤٬٭ة)
 .٨٦ أ٤٬٭ةيف ظني ٤ٛٗح  /٣ْؿٚيح، أما ث٧ٕىن ىلع٦ِجء ّجــُ االضــتدالل:  

ثجٮت اجلٮف املعؾكٚح تلٮايل ثدؿًلب/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع  ./ البلـ كإٝح يف صٮاب ا٣ٞك٥(٣رتًلب)اإلعــساب:  (2)
كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح  ،األ٦سةؿ، كالٮاك املعؾكٚح التلٞةء الكة٠٪ني يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، ك٩ٮف اتلٮًليؽ اثلٞي٤ح/ ظؿؼ

ؿاب / صةر (٨ٔ َجٜ) / ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب.(َجٞة)  ٣رتًلب.أم/ كاهلل ،صٮاب ا٣ٞك٥ ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
 ."َجٞةػ"كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثىٛح حمؾكٚح ٣

 .أٚةدت ٬٪ة ابلٕؽيح أم ظة٣ح ثٕؽ ظة٣ح (٨ٔ)أف ّجــُ االضــتدالل:  
 ٝٮهل/ -ىلع ركايح ذ٠ؿ٬ة ا٣ٞةيل– هل ٤ُ٦ٕ٭ة ٝىيؽةابليخ ذلم اإلوجٓ ا٣ٕؽكاين، ٨٦  -225 (3)

ٮً  َى ٤ٍػػػتو  ٞى ً ػػػ٨ٍ ٣ كفً يػػػة ٦ى ـي ٍػػػػ  يػػػ٢ً اٍ ىػػػر   ى
 

كفً   ػػػػػةري ـَ ٬ى
ي
يَػػػػػػة أ ٠َؿى رى ٦ٍػػػػػػَسى دىػػػػػػػؾى

ى
 أ

كػػ  ـٍ ى
ٍخ ػى أ ُى ػػػعى ػػػًؽ ٦ػػة مى ٍٕ ـى ة ٦ًػػ٨ٍ  ٠َؿى٬ى  ٯ دىػػػؾى

 
ػػػػػحو ًظي٪نػػػػػة كذك ٣ًػػػػػيً   ْى ٍ٤ ًٗ ٬ٍػػػػػؿي ذيك  ََ  كا

ػري كال ٚبل يٌيٓ ٔ٪ؽق  ،٤ٔي٭ة مادليةف/ ا٣ٞة٬ؿ املةلٟ لؤلمٮر اذلم ُيةز (ديةين) زدت. (أ٤ٌٚخ) اللغــ٘:  
 = . اذلؿ كدٞ٭ؿين٦نتكٮ (ختـكين) رش.
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َّ  يف ظكتو  خى  أ٤ٌٍٚ أم الى  ى   .يلعى
ى ) ٧٠ة اقذ٤٧ٍٕخ   يف ٝٮهل/ (٨ٍ خى )ث٧ٕىن  (ىلعى

ػػػا رى ذى إً  -222 َ  ٍخ يى ًً ى ػػػٮ ٝي ٪يػػػـى  ذى  ٍاو نى
 

  اهللً  ؿي ٧ٍػػػٕى ٣ى  
ى
ػػػ رً ً  جىػػػضى ٍٔ أ  (1)ة٬ةًى

 

يٍخ أم إذى    .ٔنِّ  ا ًر
 

 

٧ٚة ٨٦ مـنح لٟ  ،كمةث٭ٟ يف رٕٚح األو٢ كرشؼ املعذؽ ،٤ٚٞؽ قةكاؾ يف احلكت ،هلل اث٨ ٧ٟٔ الـنعيٙ:   =
 .هلٚذٞ٭ؿق كدؾ ،كال أ٩خ ٦ةلٟ أمؿق كاملؽثؿ لنؤك٫٩ ،كال ٢ٌٚ لٟ ٚذٛؼؿ ث٫ ٤ٔي٫ ،٤ٔي٫

ز٥ ظؾؼ الـ اجلؿ  ،ٔل صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـأو٢ ٬ؾق اللك٧ح "هلل" ٚ (الق)اإلعــساب:  
 ،٦جذؽأ مؤػؿ، كاث٨ مٌةؼ (اث٨) .ٚىةر ٧٠ة دؿل ؛٫٤٧ٔ مؾكذنا ٚىةر "اهلل" ز٥ ظؾؼ أداة اتلٕؿنٙ كأثيق

أ٢ٌٚ/ ٢ٕٚ  (أ٤ٌٚخ) ظؿؼ ٩ف. (ال) ٥ٔ مٌةؼ كالاكؼ مٌةؼ احل٫.ك ،مٌةؼ إحل٫ (٧ٟٔ)٨٦  "٥ٔ"ك
الٮاك  (كال) .٦س٫٤ (ٔن) صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثأ٤ٌٚخ. (يف ظكت) ٚة٢ٔ. كاتلةء ٧ًري املؼةَت ،٦ةض

ةء نكديةف/ مٌةؼ ك ،ديةف/ ػرب املجذؽأ (ديةين) .٧ًري ٦٪ٛى٢ ٦جذؽأ (أ٩خ) .ال/ زااؽة تلأكيؽ اجلف ،اعَٛح
ٮف كاجل ،ا٣ٛةء اعَٛح، ختـكين/ ٢ٕٚ مٌةرع (ٚذؼـكين) .٨٦ إًةٚح الٮوٙ إىل ٦ٕٛٮهل ،املذلك٥ مٌةؼ إحل٫

كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة٢ٔ يف ٚي٫ كصٮمنة، دٞؽيؿق/ أ٩خ،  كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ،كاحلةء ٦ٕٛٮؿ ث٫ ،ل٤ٮٝةيح
كدم٤ح املجذؽأ كاخلرب ٦ُٕٮٚح ثة٣ٛةء ىلع دم٤ح املجذؽأ  ،كاتلٞؽيؿ/ ٚأ٩خ ختـكين ،حم٢ رٚٓ ػرب ملجذؽأ حمؾكؼ

 ين.كدٞؽيؿ اللُكـ/ كال أ٩خ ديةين ٚأ٩خ ختـك ،كاخلرب الكةثٞح
ٍُِد فٔــُ:    ا٢ٌٛ٣ إ٧٩ة يفٚإف "٨ٔ" ٬٪ة ث٧ٕىن "ىلع"، كالرس يف ذلٟ أف "أ٢ٌٚ" ث٧ٕىن زاد  (ٔن)ٝٮهل الػَّـا

 ".ىلعثػ"يذٕؽل 
ٞي  -229 (1) مىرٍي - ٙيٍ عى ابليخ ل٤ ـ  ا٣ٕٞيٌل، ٨٦ ك٧ح ي٧ؽح ٚي٭ة ظ١ي٥ ث٨ املكيت ا٣ٞنريم، ك٨٦ ٬ؾق  -ىلع كزف ال

 /ا٣ٞىيؽة ٝٮهل يف ظ١ي٥ املؾ٠ٮر
١ًػػػػػػػي٥و  صى إىل ظى ًٞػػػػػػػالى ػػػػػػػٍيخي ا٣ٍ ٌَ  تى٪ى

 
ة  ػػػػػػٮىارًجى ٦ًػػػػػػ٨ٍ تىجىة٣ىػػػػػػح أك ٦ً٪ىػػػػػػػػة٬ى  ػى

به   ػػػػػػػٍخ ِةاًجىػػػػػػػػػػػػػحو رًإى ٕى  ٧ٚػػػػػػػة رىصى
 

٪ذ٭ة٬ػػػػػػة  ػػػػػػَيًت ٦ي كى ١ًػػػػػػي٥ي ثػػػػػػ٨ي ال٧ي  ظى
  ث٨ ٠ٕت ث٨ رميٕح ث٨ وٕىٕح.رٍي نى ٬ٮ ٝي  (رٍي نى ٝي ) اللغــ٘:  

يخ) ىن الرشط.ـ٦ةف املكذٞج٢ د٨٧ٌ ٦ٕل٤ّؿؼ  (إذا)اإلعــساب:    كاتلةء ل٤ذأ٩ير. ،/ ٢ٕٚ ٦ةضريض (ًر
كاجل٤٧ح ٨٦  ،مٌةؼ إحل٫ (ٝنري)ك كم٪ٮ مٌةؼ. ،٢ٔ ريضةٚ (ث٪ٮ. )"ريضػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث (يلع)

ٕى ) .ا٢ٕٛ٣ كٚة٫٤ٔ يف حم٢ صؿ ثإًةٚح "إذا" إحل٭ة  ،كػربق حمؾكؼ كصٮمنة ،٦جذؽأ ٧ؿ/ٔى  ،البلـ لبلثذؽاء (٧ؿ٣
٧ؿ مٌةؼ. اهللً  كاتلٞؽيؿ/ ٧ٕ٣ؿي   ،أٔضت/ ٢ٕٚ ٦ةض (أٔضجن) .مٌةؼ إحل٫ ( ٣ِٛ صبل٣ح،اهلل)ك ٝكِل، ٔك
ة٬ة) .كاحلةء ٦ٕٛٮؿ ث٫ ،كاجلٮف ل٤ٮٝةيح ة/ ٚة٢ٔ أٔضت (ًر   ،كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫ ،ًر

ى
س٫ ٦ٓ أف مؿص٫ٕ ٩َّ كأ

ؿاب صٮاب ،٦ؾ٠ؿ ك٬ٮ "ث٪ٮ ٝنري" تلأكن٤٭٥ ثة٣ٞجي٤ح ة٬ة" ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل  "إذا". كدم٤ح "أٔضجن ًر
ٍُِد فٔــُ:   ي)ٝٮهل الػَّـا  .إ٧٩ة يٕذؽم ث٨ٕ (ريض)ٚإف "ىلع" ٚي٫ ث٧ٕىن "٨ٔ" كنؽؿ ىلع ذلٟ أف  (يلعَّ  خًر



 

 حـــسّف الـجـس 082

 

ػػةؼو كى  ػػج ٫ً ثً ى ٤ًيػػ٢ي ٝىػػؽٍ مى ٍٕ  بً٭ػػة اتلَ
 

زىااًػػػػ )122  َى كى ػػػػ ٍٕ ا تًلىٍٮ٠ًيػػػػػَي ردٍ ػؽن  ؽو كى
ُِ  الاكؼي دأيًت   ٟى  للتػبٔ  اكى  ؽه نٍ زى / )٠سرينا ٠ٞٮل

ى
دٕةىل  ٠ٞٮهلً  للتعلِٔل دأيًت  ( كٝؽٍ ؽً قى أل

[٢95]ابلٞؿة/  (1)﴾ڎ ڎ ڈ﴿
 زااؽةن  كدأىًت  ،إيةز٥ٍ  أم هلؽايذ٫ً  

[٢٢]النٮرل/  (2)﴾ٿ ٿٿ ٺ ﴿دٕةىل  ٝٮهلي  ٦٪٫ي  كص٢ٕى  ؛ل٤ذٮًليؽً 
 ،يشءه  أم ٦س٫٤ي  

 /رؤمحى  ٝٮؿي  ٚي٫ً  ة زنؽٍت كم٧َّ 

ى  -222   ٜي اظً ٮى  ل
ى
ػل٧ى ي٭ة َكى فً  اًب ؿى ٍٝ ا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   (3)    )ٍٜ ٞى

 

/ الٮاك حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، اذ٠ؿكق/ ٢ٕٚ أمؿ ٦جن ىلع ظؾؼ اجلٮف الدىةهل ثٮاك اجل٧ةٔح، (كاذ٠ؿكق)اإلعــساب:  (1)
/ الاكؼ (٧٠ة) ٢، كاهلةء/ ٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫.ىلع الك١ٮف يف حم٢ رٚٓ ٚةٔ ٦جن كالٮاك/ ٧ًري

/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ىلع ا٣ٛذط املٞؽر ىلع األ٣ٙ ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮرق (٬ؽاز٥. )ظؿؼ صؿ، ٦ة/ ظؿؼ مىؽرم
٬ٮ، كًل٥/ ٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح  /اتلٕؾر، كا٣ٛة٢ٔ/ ٧ًري مكترت صٮازا دٞؽيؿق

ؿاب، كاملىؽر املؤكؿ ٨٦ و٤ح املٮوٮؿ احلؿيف ال حم٢ هل ك٦ة ثٕؽ٬ة دٞؽيؿق هلؽايذ٫ إيةز٥،  "٦ة"ة ٨٦ اإٔل
 ."اذ٠ؿكق"كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣  ،دلؿكر ثةلاكؼ ا٣يت ث٧ٕىن الـ اتل٤ٕي٢

 هلؽايذ٫ إيةز٥. /أم ،الـ اتل٤ٕي٢ ٦ِجء الاكؼ ث٧ٕىنّجــُ االضــتدالل:  
ة٣ٛذعح ث٦س٫٤/ ػرب ٣حف ٦ٞؽـ ٦٪ىٮب  ،الاكؼ ظؿؼ ل٤ذٮًليؽ زااؽ/ (٧٠س٫٤. )/ ٢ٕٚ ٦ةض(٣حف)اإلعــساب:  (2)

٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة امذ٘ةؿ املع٢ حبؿًلح ظؿؼ اجلؿ الـااؽ، ك٦س٢/ مٌةؼ، كاهلةء/ ٧ًري يف  ،املٞؽرة ىلع آػؿق
 ./ اق٥ ٣حف مؿٚٮع(يشء) حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫.

  .٣حف ٦س٫٤ يشء /أف الاكؼ ادلاػ٤ح ىلع ٦س٢ زااؽة ل٤ذٮًليؽ، أمّجــُ االضــتدالل:  
، يىٙ األد٨ الٮظنيح، كٝي٢/ اخلي٢. كدذ٧ذ٫/ ةجض٨٦ أرصٮزة لؿؤمح ث٨ ا٣ٕ مُؿ ثيخ ٬ؾا النة٬ؽ -2٢2 (3)

 دسةد أيؽي٭ة د٭ةكل ثةلـ٬ٜ.
ًي  اللغــ٘:  ث٥ٌ ٚك١ٮف،  -ب ؿٍ ٝؿاب" دمٓ ٝي أل"ا .كأوةث٭ة اهلـاؿ ،ٍت ؿى ٧ِّ "لٮاظٜ" دمٓ الظٞح، ْل ا٣يت 

 ٣ُٮؿ، كٝةؿ ال٤ير/ ٬ٮ ا٣ُٮؿ ا٣ٛةظل يف دٝح.ا -ثٛذط املي٥ كا٣ٞةؼ  -"املٜٞ"  .ةرصةكْل اخل -ث٧ٌذني  أك
. -ا٣يت يىٛ٭ة  -د٨ أل٬ؾق ا الـنعيٙ:    مخةص ابلُٮف، ٝؽ أوةث٭ة اهلـاؿ كا٩ذةث٭ة ال٧ٌٮر، كأف ٚي٭ة َٮالن
مٌةؼ  (ٝؿابألا)ك .كلٮاظٜ مٌةؼ ،أك حنٮق ،كاتلٞؽيؿ/ ْل لٮاظٜ ،ػرب ملجذؽأ حمؾكؼ (لٮاظٜ)اإلعــساب:  

 املٜٞ/ ٦جذؽأ مؤػؿ. ،الاكؼ زااؽة (ملٜٞ)اك .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ (ٚي٭ة) إحل٫.
ٍُِد فٔــُ:   الاكؼ زااؽة ٗري دا٣ح ىلع ٦ٕىن ٨٦ املٕةين ا٣يت تكذ٢٧ٕ  اقذ٤٧ٕخ ٬٪ةظير  (اكملٜٞ) /ٝٮهلالػَّـا

 :ّدلٔل شٓادتَا غٔٝاٌ ،ٚي٭ة

 = . ادق النةٔؿ ال يذ٥ إال ىلع َؿظ٭ة ٨٦ اللُكـ كظؾٚ٭ةأف املٕىن اذلم أر األّل: 
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ٞى  ُ   ٜي أم ٚي٭ة امل ٙى  /ا٣ٕؿًب  بلًٕي  ٫ ٝي٢ى أ٩َّ  اءي ا٣ٛؿٌ  ة ظاكقي ك٦ى  ،ٮؿي أم ا٣  ٠ي
ٍى  دى٪ٕٮفى    ؟األٝ

و  /ٚٞةؿى  ٭ىنيِّ  .٪نةيِّ أم ٬ى  ""٠ى

 
 

 

 

ً  ّالجاىٕ:  = يف "ألكخ دؿل أ٩ٟ ال دٞٮؿ/  ،ث٫ ٢  أف ثٞةء٬ة ذات ٦ٕىن ٨٦ املٕةين ا٣يت دؿد هلة يٛكؽ اللُكـ كخيي
 .ٚةٚ٭٥ ٬ؾا ٚإ٫٩ يٛيؽؾ "،يف ٬ؾا اليشء َٮؿ" ، كل٧٩ة دٞٮؿ/"٬ؾا اليشء اك٣ُٮؿ
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( ى ػػ٨ٍ) ك ىلعى ا  يى ػػؾى كى ة كى ٢٧ًٍٕى اٍقػػ٧ن  كىاٍقػػذي
 

ٍصػػ )122 
ى
٤ى ػ٦ًػػ٨ٍ أ ٔى ػػالػٍيػػ٢ً ذىا  ة ٦ًػػ٨ٍ دىػى  ً٭٧ى

ة ٤ٝيبلن  الاكؼي  ٢ى ٧ً ٍٕ ذي اقٍ   ُِاق٧ن  :نكْل

222-  
ى
ػ مكً  ذى ىى ٪ٍ َىػ ٨ٍ ٣ىػكى  ٮفى ٭ي ذى نٍ دى أ  ٍو ُى مى

 

َُ َكى   ـَ  يػ٫ً فً  تي ٬ى ؾٍ يى  ٨ً ٍٕ ٣  (1)٢ي ذيػٛي ا٣ٍ كى  خي ٍيػال
 

 مك ذى ي٪ٓلى  ك٨٣ٍ  /كاتلٞؽيؿ (،ٓلى ٪ٍ حى ) ٚي٫ً  كا٣ٕةم٢ي   ا٣ٛة٤ٔيحً ىلعى  مؿٚٮعه  ق٥ه ا :فالهاُف
ٍو  َُّ ٦س٢ي ا مُ ٨ًٕ ٣. 

ى ) ٤ٍخ ٧ً ٍٕ كاقذي  ى ) كدسٮفي  ،ة٤ٔي٭٧ى  (٨ٍ ٦ً ) دػٮؿً  ٔ٪ؽى  اق٧نيً  (٨ٍ  كخى ىلعى  (ىلعى
 قْلُ:ك٦٪٫  ،صة٩ت /ث٧ٕىنى  (٨ٍ خى )ك ،ٚٮؽى  /ث٧ٕىنى 

ػػكى  ـ٢ ًىػػدى   ٬ةؤي ٧ٍ ًّ  ٥َ تى ٦ة  ؽى ٍٕ ـى  ٫ً يٍ ٤ى ٔى  ٨ٍ ٦ً  ٍت ؽى ٗى  -222 ً  يو يٍ ِىػػ ٨ٍ يى ٍ ـى ٍيػػـى ث ػػاء دلى  (2)٢ً ٭ى
 

 ٧ٮف ث٨ ٝحف ٨٦ ٝىيؽد٫ البل٦يح املن٭ٮرة ا٣يت ٤ُ٦ٕ٭ة/٬ؾا ابليخ لؤلٔىش ٦ي -2٢٢ (1)
ًػػػػػػػ٢ي  ٍؿحتى ـي ةى إًَف الَؿ٠ٍػػػػػػػتى  ٍيػػػػػػػؿى ؿى ٍع ٬ي  كىد 

 
ػػػػػ٢ي   ػػػػػة الؿَصي َـ٭ى ى

ا ن   ٜي كىدى يػػػػػ ًُ ػػػػػ٢ٍ دي  كى٬ى
 كأراد ث٭ة ٚذي٤ح اجلؿاح. ،دمٓ ٚذي٤ح -ث٧ٌذني  - (ا٣ٛذ٢) .كدلةكزة احلؽ ،٬ٮ اجلٮر، كا٥٤ْ٣ (مٍُ) اللغــ٘:  

٦س٢ ا٨ُٕ٣ ابلة٣ٖ اذلم ي٪ٛؾ إىل  ،كال يؿدع ا٣ْةملني ٨ٔ ٧٤ّ٭٥ ،ال ي٪ٓل اجلةاؿن٨ ٨ٔ صٮر٥٬  الـنعيٙ: 
 كأراد أ٫٩ ال يسٛي٭٥ ٨ٔ ٧٤ّ٭٥ قٮل األػؾ ثةلنؽة. ،اجلٮؼ ٚي٘يت ٚي٫

٢ٕٚ  (ي٪ٓل) .٩ةٚيح ٩ةوجح (ك٨٣) ٮف/ ٢ٕٚ كٚة٢ٔ.٭دجذ ،٩سةرمإلةـ اٛ٭اهلـة لبلقذ (ٮف٭أدجذ)اإلعــساب:  
 (مٍُ)ك مٌةؼ. مكذك ،٦ٕٛٮؿ دٞؽـ ىلع ا٣ٛة٢ٔ م(ذك) ىٮب ثٛذعح ٦ٞؽرة ىلع األ٣ٙ.مٌةرع ٦٪

 كا٨ُٕ٣ مٌةؼ إحل٫. ،كالاكؼ مٌةؼ ،ٚة٢ٔ ي٪ٓل "،٦س٢"٧ٕىن ثالاكؼ اق٥  (اك٨ُٕ٣) .مٌةؼ إحل٫
٦ُٕٮؼ ىلع  (كا٣ٛذ٢) .ٚة٢ٔ يؾ٬ت (الـنخ) ".يؾ٬تػ"ثصةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ  (ٚي٫) ٢ٕٚ مٌةرع. (يؾ٬ت)

 اجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة٢ٔ يف حم٢ ٩ىت ظةؿ.ك ،الـنخ
ٍُِد فٔــُ:    .كْل ٚة٢ٔ ٣ٞٮهل "ي٪ٓل" ،ٚإف الاكؼ ٚي٫ اق٥ ث٧ٕىن "٦س٢" (اك٨ُٕ٣)ٝٮهل الػَّـا

ـاظ٥ ا٣ٕٞيٌل، يىٙ ا٣ُٞةة،  ٨٦ ٝىيؽة ابليخ -2٢2 (2)  /٤ُ٦ٕ٭ة ٝٮهلكمل
ؿً 

ى
ىٍكػػػػػأ ًٓ س ى الَؿٍبػػػػػ ػػػػػة َ ىلعى ٮصى ٔي  َ َى ٤ًػػػػػي  ػى

 
قي   ٍ٭ػػػػػؽي ػػػػػ(ى يى ػػػػػ٢ً  ٦ى  ٧ ذىعى ٨ًٔ ال٧ي ػػػػػة َْ  ثًة٣

 كٝج٢ ثيخ النة٬ؽ ٝٮهل/  
ػػػػػة ٭ى ػػػػػػ٢َ ٚىؿٍػي ّى ػٍؽرًيَػػػػػػحه  ـٍ ٠ي

ى
ٟى أ ذىلًػػػػػ

ى
 أ

 
ي ػػػػػ٢ً ػى ٣ىػػػػػىن بًنػػػػػ  ٕى ٍكرىل َكيٍلى ًػػػػػي٥ ال٧ي  ؿى

أم/ وةر يلعَّ  "أ٦رينا ٗؽا يلع"٧٠ة دٞٮؿ/  ،٬٪ة ث٧ٕىن "وةر" ٚبل خيذه ثـ٦ةف دكف ز٦ةف (ٗؽت) اللغــ٘:  
 ًٕٚل ٬٪ة ؛أراد ٨٦ ٚٮ٫ٝ (٨٦ ٤ٔي٫) ث٧ٕىن "وةر" اػذه ظؽكث ٦ٕ٪ةق ثـ٦ةف ا٣٘ؽاة.يس٨ ٤ٚٮ ل٥  ؛أ٦رينا
 )دى٢ٌ( املةء. ٨ٔ ورب٬ة ز٦ةف -رس ا٣ْةء كق١ٮف املي٥ثس- (٧ّؤ٬ة. )كذللٟ دػ٢ ٤ٔي٫ ظؿؼ اجلؿ اق٥؛

 = ،ظنة٬ةكل٧٩ة يىٮت  دىٮت
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ُُ .٨٦ ٚٮ٫ًٝ  أم ٗؽٍت   :ّقْل

ػػ٣ى كى  -221   ؽٍ ٞى
ى
ً ايًن رى أ ػػ٤ؿ   ل  حن بىػػيٍ رً دى  ةًح ٦ى

 

ػػ ٨ٍ ٦ًػػ   كى  ةن ةرى  دىػػيػػً  ٧ً يى  ٨ٍ يى
ى
ػػأ ًٌ ٦ى  (1)ة

 

 .٨٦ صة٩ت ي٧ين أم
 

 

دىٍخ  ٚض٤ٕ٭ة إذا وٮت ظنة٬ة  = - (اء)زنـ األىلع. ابليٌح ٝرش -ةءثٛذط ا٣ٞةؼ كق١ٮف احل-( ٝيي) .ٚٞؽ وٮَّ
ذلم ٣حف ا )املض٭٢( .األرض ٨٦ اردٛٓ ٦ة ٬ٮ /– زة٩يح ٚـام قة٠٪ح حتذيح ٦س٪ةة ز٥ م١كٮرة أك ٦ٛذٮظح زام

 ث٭ة. لهل أٔبلـ ي٭ذؽ
ظةؿ ٠ٮ٩٭ة  ،يٞٮؿ/ إف ٬ؾق ا٣ُٞةة ا٩رصٚخ ٨٦ ٚٮؽ ٚؿاػ٭ة ثٕؽ ٦ة د٧خ ٦ؽة ورب٬ة ٨ٔ املةء الـنعيٙ:  

ٔى ٣ُٕن٭ة بكجت ثي دىٮِّت أظنةؤ٬ة  ٓ ث٧اكف مؿدٛٓ ػةؿ ٨٦  ،٭ؽ٬ة ثةملةءٕؽ  كَةرت ٨ٔ ثيٌ٭ة اذلم كًي
بلـ ا٣يت يي٭ذؽل ث٭ة.  اأٔل

ؽرنح" يف ثيخ كاق٫٧ ٧ًري مكترت يٕٮد إىل "٠ي  ،كاتلةء ل٤ذأ٩ير ،ٗؽا/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه (ٗؽت)اإلعــساب:  
اجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ك ،ر حمبل  ث٧٨٧ٕىن ٚٮؽ دلؿكثىلع/ اق٥  (٤ٔي٫. )ظؿؼ صؿ (٨٦) .قةثٜ أننؽ٩ةق لٟ

٧ري ا٣٘ةات ا٣ٕةاؽ إىل ٚؿػ٭ة مٌةؼ إحل٫ ،ث٧عؾكؼ ػرب ٗؽت ّؿؼ ٦ذ٤ٕٜ  (ثٕؽ) .كىلع مٌةؼ ًك
 ك٥ّء مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. ،٥ّء/ ٚة٢ٔ د٥ (٧ّؤ٬ة) ٢ٕٚ ٦ةض. (٥َّ )د .مىؽرنح (٦ة) ث٘ؽت.

٨ ٝى ) حم٢ ٩ىت ظةؿ. كاجل٤٧ح يف ،كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ ،٢ٕٚ مٌةرع (دى٢) صةر كدلؿكر  (يئك
ة. )ثـنـاء( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ وٛح ٦ُٕٮؼ ىلع ٝٮهل "٨٦ ٤ٔي٫"  ٌن ٚ٭ٮ ٨٦ ٦ذ٤ٕٞةت ٗؽت أي
 ٣ػ"ٝيي". )دل٭٢( وٛح لـنـاء.

ٮؽ (٨٦ ٤ٔي٫)ٝٮهل  ُ:ــالػاٍد فٔ  ة ث٧ٕىنٚ  ع٪ةق ٟل ،ٮؿ ظؿؼ اجلؿ ٤ٔي٫ػثؽحل٢ د ؛ظير كرد "ىلع" اق٧ن  .٧٠ة أًك
 (.٢58ؿ ٨٦ ٬ؾا ال١ذةب )٬ٮ النة٬ؽ ر٥ٝ ةابليخ ٣ُٞؿم ث٨ ا٣ٛضةءة ٨٦ أثيةت قجٜ أظؽ٬ة يف ثةب احل -2٢6 (1)

كأراد ث٭ؾق ا٣ٕجةرة أ٫٩ صؿمء ىلع اٝذعةـ األ٬ٮاؿ  احل٤ٞح ا٣يت ييذ٥٤ٕ ٤ٔي٭ة ا٨ُٕ٣ كالؿَل، (درنبح) اللغــ٘: 
ؽاء ٝىؽكا  ، كال ي٪٭ــيلِّ ُيب كال يٮى كأ٫٩ زةثخ ٔ٪ؽ ال٤ٞةء ال  ،األثُةؿ كٝؿاع اخلُٮب حك٦٪ةز٣ كلٮ أف اأٔل

أل٫٩ ي٥٤ٕ أف  - كدؿؾ ا٣حكةر كا٣ْ٭ؿ - كذ٠ؿ احل٧ني كاأل٦ةـ كظؽ٧٬ة ،إحل٫ كد٪ةكتل٫ ر٦ةظ٭٥ ٨٦ لك صة٩ت
ا.سٌ ٧ى كأف ا٣ْ٭ؿ ٝؽ صؿت ا٣ٕةدة أال حي  ،ا٣حكةر اكحل٧ني  ٨ ا٣ٛةرس ٦٪٫ أظؽن

ــساب:    كاجلٮف ل٤ٮٝةيح، كاحلةء ٦ٕٛٮؿ أكؿ. دٞؽيؿق أ٩ة، ٫ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنةكٚة٤ٔ ،أرل/ ٢ٕٚ مٌةرع (أراين)اإلع
كأرل ٬٪ة  "،أرلػ"٦ٕٛٮؿ زةف ٣ (درنبح) .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ظةؿ ٨٦ ٝٮهل "درنبح" اآليت (ل٤ؿ٦ةح)

 كذلٟ ٨٦ ػىةاه ؛ك٨٦ أص٢ ٬ؾا وط أف يسٮف ٚة٤ٔ٭ة ك٦ٕٛٮهلة ٧ًرين٨ ملكُل كاظؽ ك٬ٮ املذلك٥ ،٧٤ٔيح
 )٨٦( ظؿؼ كأو٢ اللُكـ ٤ٔي٫/ أرل ٩ِٛس. ،نح لـمٟ أف دٞؽر مٌةٚنة حمؾكٚنةرصى ٤ٚٮ ص٤ٕذ٭ة ثى  ،إٔٚةؿ ا٤ٞ٣ٮب

 جتيئن أم/ اللُكـ ٤ٔي٫ يؽؿ ث٧عؾكؼ ٦ذ٤ٕٜ كاملضؿكر كاجلةر ث٨٧، املع٢ دلؿكر صة٩ت ث٧ٕىن اق٥ )٨ٔ( .صؿ
٨ ..إ٣غ،.ي٧ين ص٭ح ٨٦  .٫إحل مٌةؼ املذلك٥ كنةء مٌةؼ ن٧نيك إحل٫، مٌةؼ )ي٧ين( ٨٦ كن٧ني مٌةؼ. ٔك

 ٦ُٕٮؼ ىلع ي٧ين. (كأ٦ةَل)كٝٮهل  "مؿة".يف ماك٩٭ة كنيؿكل  ،٦٪ىٮب ىلع ا٣ْؿٚيح (دةرة)
ٍُِد فٔــُ:   ة ث٧ٕىن "ص٭ح" كدحل٢ ذلٟ أ٫٩ أدػ٢ ٤ٔي٫ ظؿؼ صؿ (٨٦ ٨ٔ)ٝٮهل الػَّـا  .ظير اقذ٢٧ٕ "٨ٔ" اق٧ن
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ػة ٕى ٍيػري رىفى ةًف ظى ) اٍقػ٧ى ٍ٪ؾي ٍؾ) كى ٦ي  كى ٦ي
 

 122(  
ى
ػػأ ٍٕ ًٛ كيًلىػػة ا٣ٍ

ي
ػػٍك أ : ٠ى ػػٍؾ دى ى ػ ٢ى  )ًصٍبخي ٦ي

يػػػ  ـى ػػػػؿَا ً  ٦ي ػكى ًٍف   ٨ٍ ػ٧ًػػػػ١ى ػٚى  ٰع ػًٌ
 

َى  )122  ػػ ٍٕ ػػٮرً ٦ى ًف احلٌي ػػة كى   ً ) اٍقػػ ىً ٍ ٬ي٧ى
ٓى إذى  اق٧نيً  (ؾي ٪ٍ ك٦ي  ؾٍ ٦ي ) تكذ٢٧ٕي   ٓى  مؿٚٮاعن أكٍ  ة االق٥ي ثٕؽ٧٬ى  ا كٝ   /ة ٢ٕٚه ثٕؽ٧٬ى  كٝ

َّ فنجاُل  ٦ة رى ) :ِلاأل
ى
ٕى اجلي  ـي ٮٍ يى  ؾٍ ٦ي  ٫ي ذي حٍ أ   حً ٧

ى
  اق٥ه  (ؾٍ ٦ي ػ)ٚ ،ة(٩ى ؿي ٭ٍ مى  ؾٍ ٦ي  كٍ أ

ه
٦ة  قي ػربي  ٦جذؽأ

ٟى  ،ثٕؽقي  ٌي  زى كصٮَّ  (،ؾي ٪ٍ ٦ي ) كًلؾل  . ةملة ثٕؽ٧٬ى  ة ػربن٨ً يسٮ٩ى  ٭٥ أفٍ ثٕ

 كا٣ٕةم٢ي  ،ىلع ا٣ْؿٚيحً  املع٢ِّ  ٦٪ىٮبي  اق٥ه  (ؾٍ ٦ي ػ)( ٚاعى دى  ؾٍ ٦ي  خي بٍ صً ) :اىٕالجَّ ّمجاُل
 .صبخي  ٚي٫ً 

ٓى  كلفٍ  ٚى ٧٬ى ٦ة ثٕؽى  كٝ  ،٦ةًينة املضؿكري  اكفى  إفٍ  (٨ٍ ٦ً ) ث٧ٕىنى  ة صؿل ة دلؿكرنا ٚ٭٧ة ظؿ
 ٦ة رى )حنٮ 

ى
ٕى اجلي  ـً ٮٍ يى  ؾٍ ٦ي  ٫ي ذي حٍ أ ـً  ( أم ٨٦ٍ حً ٧ ا حنٮ  اكفى  إفٍ  (يف) كم٧ٕىنى  اجل٧ٕحً  يٮ ظةضن

 ٦ة رى )
ى
 ة.٪ى ٮ٦ً  يى ة( أم يًف ٪ى ٦ً ٮٍ يى  ؾٍ ٦ي  ٫ي ذي حٍ أ
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ػػ٨ٍ)  ػػؽى ٨ٍ٦ً) كى يى ٍٕ بى ) زًيػػؽى ٦ة)كى  كى ثىػػةءو
 

 122(  ٍٜ ػػ ٕي َى ػػ ٚى٤ىػػ٥ٍ  ٧ى ػػ٨ٍ يى ػػةػيى ٧ً٤ى ٔي  ٢و ٝىػػٍؽ 
ـادي   ٛ  ٚبلى  (ةءً كابلى  ٨ٍ كخى  ٨ٍ ٦ً ) ثٕؽى  (٦ة) د  دٕةىل ٠ٞٮهلً  ٭ة ٨ٔ ا٢٧ٕ٣ً  دس

[28] ٩ٮح/  (1)﴾ۋۋ ۅ﴿
[42]املؤ٦٪ٮف/  (2)﴾ىئ ی ی ی﴿دٕةىل  كٝٮهلً  

 

 .[٢89] آؿ ٧ٔؿاف/  (3)﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ /دٕةىل كٝٮهلً 

 
 

 

 

/ اق٥ دلؿكر ث٨٧، ك٬ٮ مٌةؼ، ك٥٬/ ٧ًري يف (ػُيبةد٭٥) زااؽ. / ٨٦/ ظؿؼ صؿ، ٦ة/ ظؿؼ(ممة)اإلعــساب:  (1)
 ) حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫، كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ أٗؿٝٮا.

ي
/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ل٧٤ض٭ٮؿ ٦جن (ٗؿٝٮاأ

كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح  ،رٚٓ ٩ةات ٚة٢ٔ، كاأل٣ٙ ٚةرٝح كالٮاك/ ٧ًري يف حم٢ ،ىلع ال٥ٌ الدىةهل ثٮاك اجل٧ةٔح
ؿاب. اقتب٪ةٚيح  ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

َّٛ ٦زنؽت ثٕؽ ظؿؼ اجلؿ " (٦ة)أف ّجــُ االضــتدالل:    ث٫. "ػُيبةد٭٥"ثؽحل٢ صؿ  ،٫ ٨ٔ ا٨٢٧ٕ٣" كل٥ دس
/ اق٥ دلؿكر ث٨ٕ، كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ (٤ٝي٢) / ٨ٔ/ ظؿؼ صؿ، ٦ة/ ظؿؼ زااؽ.(٧ٔة)اإلعــساب:  (2)

كاهلل حلىجع٨، يىجع٨/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع  /أم ،صٮاب ٝك٥ ٦ٞؽر/ البلـ كإٝح يف (حلىجع٨) ."يىجع٨"
، "يىجع٨"٧ًري يف حم٢ رٚٓ اق٥  /ثثجٮت اجلٮف املعؾكٚح تلٮايل األ٦سةؿ، كالٮاك املعؾكٚح التلٞةء الكة٠٪ني

ةحلةء، كاجلٮف ٔٮض ٨ٔ اتل٪ٮن٨ يف االق٥ املٛؿد، ث/ ػرب ٦٪ىٮب (٩ةد٦ني) ك٩ٮف اتلٮًليؽ اثلٞي٤ح ظؿؼ.
ؿاب. (حلىجع٨ ٩ةد٦ني)كدم٤ح   صٮاب ا٣ٞك٥ ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

ٌٛ  (٦ة)أف ّجــُ االضــتدالل:    .ث٫ "٤ٝي٢"ثؽحل٢ صؿ  ،٫ ٨ٔ ا٢٧ٕ٣زنؽت ثٕؽ ظؿؼ اجلؿ "٨ٔ" كل٥ دس
 ،/ اق٥ دلؿكر ثةبلةء(رمحح) ظؿؼ صؿ، ٦ة/ ظؿؼ زااؽ. ابلةء/ ث٧ة/ ،/ ا٣ٛةء ظؿؼ اقتب٪ةؼ(ٚج٧ة)اإلعــساب:  (3)

/ ٢ٕٚ (خجًلٍ ) ٨٦ اهلل/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٧عؾكؼ وٛح لؿمحح. ".خجًلٍ "ثة٢ٕٛ٣ ر ٦ذ٤ٕٞةف كاجلةر كاملضؿك
كاتلةء/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح  ٦ةض ٦جن ىلع الك١ٮف الدىةهل ثذةء ا٣ٛة٢ٔ املذعؿًلح،

ؿاب.  ."جلخ"/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ (هل٥) اقتب٪ةٚيح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
  ثؽحل٢ صؿ ك٧ح رمحح ثٕؽق. ،ٝؽ زنؽت ثٕؽ ظؿؼ اجلؿ "ابلةء" كل٥ دس٫ٛ ٨ٔ ا٢٧ٕ٣ (٦ة)أف جــُ االضــتدالل: ّ 
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ًؼ  َى ػػؽى ريَب) كى الػػ ٍٕ ـى زًيػػؽى  ٍٙ كى ػػ  ) ٚى١ى
 

ػػػيً٭ػػ٤ً يى ٍؽ ػكىٝىػػ )122  ة كىصى ػػ ؿٌّ ػ٧ى ىػػ٥ٍ يي ى  ٍٙ ػل
ٛ   (بَّ كري  الاكًؼ ) ثٕؽى  (٦ة) دـادي   ُِ ٨ٔ ا٢٧ٕ٣ً  ٧ة٭ي ٚذ١  :نكْل

ُى   ى   ٨ٍ ٦ًػػ ؿى ٧ٍػػاحلي  فَ إً ٚىػػ -224  ةةيىػػامل
 

ػػ٠ى   ػػجً ة احلى ٧ى ـ  تي ةُى  (1)ي٥ً ٧ًػػ دى ً  ثىػػ  ى
 

 :ّقْلُ

ػػبَ ري  -222 ـًػػة اجلى ٧ى  (2)٭ػػػػةري ال٧ً  ٨َ ٭ي ٪ى  ٍػػػػثى  يشي ةصً ٪ىػػػػيى كى   ٥ٍ ٭ً يٍ فًػػ ٢ي َبػػاملؤى  ٢ي ة
 

ض٥ -2٢4 (1)  كٝج٫٤/ ،ك٬ٮ أظؽ أثيةت زبلزح ،ابليخ لـنةد اأٔل
ىٍيػػػػػػػػػؽو  ثىػػػػػػػة  ي

ى
٩َػػػػػػػً  كىأ

ى
٤ىػػػػػػػ٥ي   ٍٔ ى

 كىأ
 

ى٤ًػػػػػػي٥ي   ػػػػػػ٢ي احلٍ ػػػػػػة ا٣نٍَنػػػػػػٮافي كىالؿَصي ٧ى  ٠ى
رًيػػػػػػػؽي ًظجىػػػػػػػةءى  

ي
ًَ أ ػػػػػػػٍذ

ِى ييًؿيػػػػػػػؽي   قي كى
 

ػػػػػػ٢ي ال٤َبًيػػػػػػػػ٥ي   ٩َػػػػػػ٫ي الؿَصي
ى
٤ىػػػػػػػػ٥ي   ٍٔ ى

 كىأ
 اء.ٮكابلحذةف مؿٚٮاع ا٣ٞةٚيح ٧٠ة دؿل؛ كميخ النة٬ؽ دلؿكر٬ة، ٚٛي٫ اإلٝ  

ثؽحل٢ ذ٠ؿ  ،ك٬ٮ اذلم يٕيت ٠سرينا كنٞٮؿ ٦ة ال حيذ٢٧ ،كأراد ث٫ الز٫٦ ،أو٫٤ الك١ؿاف (ا٣جنٮاف) اللغــ٘: 
رس سث - (جةءقظً ) ذك األ٩ةة اذلم حيذ٢٧ ٦ة يس٢ٞ ىلع اجلٛف كينٜ ٤ٔي٭ة. (احل٤ي٥) .احل٤ي٥ يف ٦ٞةث٤ذ٫

 اجلةٝح كْل ٩ةب، دمٓ/ كاجليت" املُةية رش ٨٦ اجليت ٚإف" كنيؿكل محةر، دمٓ )احلي٧ٍؿ( ا٣ُٕيح. ك٬ٮ -احلةء
ة -٬٪ة-كْل  ،دمٓ ٦ُيح (املُةية) .املك٪ح ٞن أم/ ترسع، أك  ،٬ةق٧يخ ثؾلٟ أل٩٭ة د٧ُٮ يف قري ،ادلاثح ٤ُ٦

ؽة ابلةء كًلرس امل٭٤٧ح احلةء ثٛذط- )احلىًجُةت( ٬ة/ أم ّ٭ؿ٬ة.ةأل٩ٟ دؿًلت ٦ُ  ث٨ احلةرث ث٪ٮ ٥٬ -املٮظَّ
كا ث٫ ،٧ٚةت ثُ٪٫ ٦٪٫ ا٩ذٛغ أكبلن  ٚأك٢ قٛؿ يف ٧ٔؿك ث٨ احلةرث أثٮ٥٬ كٌلف د٧ي٥، ث٨ ٧ٔؿك ي ريِّ ٕي ٚ. 

رش  ،صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب إف (٨٦ رش) اق٥ إف. (احل٧ؿ) ظؿؼ دٮًليؽ. (ٚإفٌ )اإلعــساب:  
كرش  ،ػرب املجذؽأ (رش) .٦جذؽأ (احلجُةت) .٦ة/ اكٚح ،الاكؼ ظؿؼ صؿ (٧٠ة) .مٌةؼ إحل٫ (املُةية)ك .مٌةؼ
 مٌةؼ إحل٫. (د٧ي٥)ك ،كمن مٌةؼ ،مٌةؼ إحل٫ (ثن)ك .مٌةؼ

ٍُِد فٔـالػَّ  ككٝٓ ثٕؽ٬ة  ،ؼ ٧ٚ٪ٕذ٭ة ٨٦ صؿ ٦ة ثٕؽ٬ةظير زنؽت "٦ة" ثٕؽ الاك (٧٠ة احلجُةت)ٝٮهل/  :ُــا
 .دم٤ح ٨٦ ٦جذؽأ كػرب

 ابليخ أليب داكد اإليةدم. -2٢8 (2)
٪ٍيح، املذؼؾ (٢مَّ املؤى ) .ا٣ُٞيٓ ٨٦ اإلث٢ ٦ٓ راعا٫ كأرمةث٫ (اجلةم٢) اللغــ٘:  ٞي  اك٩خ إذا مؤم٤ح، إث٢/ كدٞٮؿ ل٤

ٍ٭ؿ، كاأل٩ىث/ ٦٭ؿة، دمٓ )ال٧ً٭ةر( ٕ٪ٜ.ك٬ٮ ٨٦ اخلي٢ ا٣ُٮن٢ ا٣ ،ضٮجٔ٪ دمٓ )ٔ٪ةصيش( ل٤ٞ٪يح. ٦ذؼؾة  أم/ مي
 .ا٣ٛؿس كدل

٪ةؽ ا٣يت ثح٪٭ة  حكصيةد اخلي٢ ا٣ُٮن٤ ،يٞٮؿ/ إ٫٩ رم٧ة كيصؽ يف ٝٮ٫٦ ا٣ُٞيٓ ٨٦ اإلث٢ املٕؽ ل٤ٞ٪يح الـنعيٙ:   اأٔل
 أكالد٬ة.

وٛح  (املؤم٢) ٦جذؽأ. (اجلةم٢) .٦ة/ زااؽة اكٚح ،رب/ ظؿؼ د٤ٞي٢ كصؿ مبي٫ ثةلـااؽ (رم٧ة)اإلعــساب:  
٪ةصيش) .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب املجذؽأ (ٚي٭٥) ل٤ضةم٢. ٪ةصيش/ ٦جذؽأ ،الٮاك اعَٛح (ٔك  ،ٔك

٪ةصيش ٚي٭٥ ،كػربق حمؾكؼ يؽؿ ٤ٔي٫ ٦ة ٝج٫٤  . ،كاتلٞؽيؿ/ ٔك  =ؿؼ ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ّثني/  (ثح٪٭٨) ٦سبلن
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ُِ ٤ٝي٢ه  ك٬ٮى  ا٢٧ٕ٣ً  ٧ة ٨ًٔ  دسٛ٭ي ة كالى ثٕؽ٧٬ى  دـادي  كٝؽٍ   :نكْل

ػػػػ -222 ػػػػذى بَ ري  يىػػػػة مَ ةكً ٦ى  ةو رى ة وى ٧ى
 

ػػػػ  ػػػػلَدٍ َكى  اءى ٮى ٍٕ مى ً  حً ٔى  (1)٥ً  كى ٧ً ػة٣ػػػػث
 

 :ُـــّقْل

ػػ٪ٍ ثى كى  -222   ٥ي ٤ىػػٍٕ ثى ة كى ٩ىػػَى ٮٍ ـى  ؿي ػىي
ى
 ٫ي ٩َػػ 

 

ٍػ ةًس ة ايَ ٧ى ٠ى   ـه ؿي دلى ػكى  ٫ً ٍيػ٤ى ٔى  ك  (2)ـي ةرً صى
 

 

كاجل٤٧ح ٨٦ املجذؽأ كاخلرب يف حم٢ رٚٓ وٛح  ،٦جذؽأ مؤػؿ (امل٭ةر) .كمني مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫ ،٦ٞؽـ =
خ االثذؽاء ثةجل١ؿة. ،٣ٞٮهل "ٔ٪ةصيش" الكةثٜ  كْل ا٣يت قٗٮ

ٍُِد فٔــُ:   ٌٛ  (رم٧ة اجلةم٢ ٚي٭٥)ٝٮهل/ الػَّـا ذ٭ة ٨ٔ ٢٧ٔ اجلؿ ٚي٧ة ظير دػ٤خ "٦ة" الـااؽة ىلع "رب" ١ٚ
ٗىخثٕؽ٬ة، كق ؛ حجٮن٫ٔ٪ؽ ق مل١ٛٮٚح ىلع اجل٤٧ح االق٧يح مةذٌّ ا ٌب ري  كدػٮؿي  .دػٮهلة ىلع اجل٤٧ح االثذؽاايح ٮَّ

٪ؽ أيب ا٣ٕجةس املربد ال ختذه ري  ،أل٩٭ة ٔ٪ؽق ظيجبؾ ختذه ثةجل٢٧ ا٤ٕٛ٣يح  ،١ٛٮٚح جب٤٧ح دكف دم٤حامل بَّ ٔك
 .٤ٚحف يف ابليخ مؾكذ ٔ٪ؽق

 ابليخ ل٧ٌرية اجل٭نٌل. -2٢8 (1)
ة ٦ذٛؿٝح "الزلٔح" ٦أػٮذ ترشكري ل٤عؿب "مٕٮاء" ٦٪ٔٮا يف ال"اغرة" ٬ٮ اق٥ ٨٦ أاغر ا٣ٞٮـ، أم/ أرس اللغــ٘: 

ٍٕؿىؼ، كٌلف لْك ٝجي٤ح كق٥  ٨٦٥ ذلٔذ٫ اجلةر، أم/ أظؿٝذ٫ "املحك٥" ٦ة يٮق ي ٥َّ٤ حلى ٕى ث٫ ابلٕري ثةجلةر/ أم حي
 خمىٮص يُجٕٮ٫٩ ىلع إث٤٭٥ ثةليك تليٕؿؼ.

ح"، "ية" ظؿؼ دججي٫، "رم٧ة" رب/ ظؿؼ ٥، كظؿؼ اجلؽاء حمؾكؼ، كأو٫٤ "ية ٦ةكن" ٦٪ةدل مؿػَّ مٌ "٦ةكاإلعــساب:  
ـااؽ، كاتلةء تلأ٩ير ال٤ِٛ، ك٦ة/ زااؽة ٗري اكٚح ٬٪ة "اغرة" ٦جذؽأ مؿٚٮع ث٧ٌح ٦ٞؽرة  د٤ٞي٢ كصؿ مبي٫ ثةل
ىلع آػؿق ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة امذ٘ةؿ املع٢ حبؿًلح ظؿؼ اجلؿ النبي٫ ثةلـااؽ "مٕٮاء" وٛح ٣٘ةرة "ثةملحك٥" صةر 

 ذ٭ة" يف ثيخ آػؿ، ك٬ٮ ٝٮهل/ج"٩ة٬ املجذؽأ دم٤حي  ربي كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثةلزلٔح، كػ
ٓو  ي ػػػػػػػػػ َى ى  ػػػػػػػػػٍ٪٥ى ىلعى ٘ي ػػػػػػػػػة ا٣ٍ ٍجذي٭ى  ٩ىة٬ى

 
ػػػػػػ٥ً   ًٞػػػػػػٍؽًح ٦ًػػػػػػ٨ى الَكةقى ٍ٣ ٍصػػػػػػؿىدى َكى

ى
 أ

ٍُِد فٔــُ:    ـااؽة" ٦ة" دػ٤خ ظير"رمذ٧ة اغرة"  /ٝٮهلالػَّـا  ٢٧ٔ ٨ٔ اجلؿ ظؿؼ دسٙ أف مأ٩٭ة ٨٦ ا٣يت- ال
٭ة ٥٤ٚ" رب" ىلع -اجلؿ َّٛ  .ثٕؽ٬ة ٦ة ٣ِٛ يف اجلؿ ٢٧ٔ ٨ٔ دىسي

 ابليخ ٧ٕ٣ؿك ث٨ ثؿاٝح اهل٧ؽاين، ٨٦ ك٧ح ٤ُ٦ٕ٭ة/ -2٢7 (2)
ػػػػػحو  ٛى ػػػػػَؿٍض تًلى٤ٍ ٕى َى تى ػػػػػ٤ىٍي :  ػػػػػٮؿي قي ٞي  تى

 
ًٟ ٩ىػػػػةا٥ًي   ةيًل ٕى ٍػػػػ٢ً الَىػػػػ ػػػػ٨ٍ يلى ٟى يى ٤ٍيػػػػ يلى  كى

ىن ٤ٔي٫.ك ُينإ٩٪ة ٩ٕني ظ٤يٛ٪ة كنكةٔؽق ىلع ٔؽكق، ٦ٓ أ٩٪ة ٥٤ٕ٩ أ٫٩ ٠كةاؿ اجلةس  الـنعيٙ:     ُيي
"٩٪رص" ٢ٕٚ مٌةرع، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق حن٨ "مٮال٩ة" مٮىل/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ اإلعــساب:  

"أ٫٩" أف/ . جل٪رص، كمٮىل مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫، "ك٥٤ٕ٩" ٢ٕٚ مٌةرع، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫
"اجلةس" دلؿكر ثةلاكؼ، كاجلةر كاملضؿكر زااؽة / ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت، كاهلةء اق٫٧، "٧٠ة" الاكؼ صةرة، ٦ة

"دلؿكـ" ػرب زةف ألف،  (.٥٤ٕ٩)٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب "أف" كدم٤ح "أف" كاق٧٭ة كػرب٬ة قؽت مكؽ ٦ٕٛٮيل 
 ك٬ٮ اق٥ ٦ٕٛٮؿ؛ ٚٞٮهل "٤ٔي٫" كاٝٓ مٮٝٓ ٩ةات ا٣ٛة٢ٔ "كصةرـ" ٦ُٕٮؼ ىلع "دلؿكـ".

ــُ:   ٍِدُ فٔ  ." ثٕؽ الاكؼ، كل٥ د٧٪ٕ٭ة ٨٦ ٢٧ٔ اجلؿ يف االق٥ اذلم ثٕؽ٬ة"٧٠ة اجلةس" ظير زنؽت "٦ة /ٝٮهلالػَّـا
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ػػ ػػًؾٚىٍخ  ريَب) ٚىضى ػػؽى  ثىػػ٢ٍ)ؿَ كىظي ٍٕ ـى  ٍت 
 

ػػ٢ٍ  )121  ٧ى ٕى ػػةعى ذىا ا٣ ػػؽى الػػٮىاكً مى ٍٕ بى ػػة، كى ٛى  كىا٣
 ،كٚي٧ة ق٪ؾ٠ؿقي  الٮاكً  ثٕؽى  ،بَّ  يف ري إالَّ  ٫٤٧ًٔ  كلثٞةءي  اجلؿِّ  ظؿًؼ  ظؾؼي  ال ُيٮزي  

 /ٝٮهلي  الٮاكً  ثٕؽى  ٧ٚسةهلي  ،٤ٝيبلن  (كم٢ٍ  ا٣ٛةءً ) ٭ة ثٕؽى ظؾٚي  كردى  كٝؽٍ 
٧ةؽ ػةكل املؼرت٨ٝ...()   .(1)كٝةد٥ اأٔل

ُُ ِٛ بعَد ّمجال ُُ الفا  :قْل

 ٓو ًً ؿٍ ـي كى  خي ٍٝ ؿى َى  ؽٍ ٝى  َى جٍ ظي  ًٟ ٤ً سٍ ٧ً ٚى  -222
 

 ٚى  
ى
ٍ أ ػػذي يٍ ٭ى ل ٔى ً م دى ذً  ٨ً ٭ػػة  ٍػػ ٥ى ٧ػػةا  (2)ؿً ٮً  ي

 

ُُ   لُ:قْ (ِلَب) بعَد ّمجال

و ثىػ ٢ٍ ثى  -222 ًٛ  ءي ٢ٍ ـًػ َّى ػا٣ ػذى ِى  ةًج ضى ي َى   ٫ٍ ٧ي ى ٍنػػػ ي ػػػؿى ٭ٍ صى كى  ٫ي ة٩يػػػذَ ل ٠ى ءى  (3)٫ٍ ٦ي
 

٥" ظير صؿ ثٕؽ الٮاك ثؿب ددٞؽـ رشح ٬ؾا ابليخ يف أكؿ ال١ذةب، ٚة٩ْؿق ٬٪ةؾ، كالنة٬ؽ ٚي٫ ٬٪ة ٝٮهل "كٝة (1)
 /ا٣ٞحف امؿئ ٝٮؿ -الٮاك ثٕؽ حمؾكٚحن  ثػ"رب" اجلؿ يف-ك٩ْري ٬ؾا ابليخ  املعؾكٚح.

ػػػػػٍٮًج اٍ ى  ٧ى ٍػػػػػ٢و ٠ى يلى ي كى ككى ػػػػػؽي ٍروى قي
ى
 ٍعػػػػػًؿ أ

 
  ًَ

ـً يًلىيٍػػػػػػػػػذى ػػػػػػػػػٮ ٧ي ٩ٍٮىاًع الٍ٭ي
ى
َ ثًػػػػػػػػػأ ى  ذى

 
 

 .ابليخ المؿئ ا٣ٞحف، ٨٦ ٤ٕ٦ٞذ٫ املن٭ٮرة -2٢5 (2)
٧٭٥ ،دمٓ د٧ي٧ح (د٧ةا٥) .صبخ حلبلن  (َؿٝخ) اللغــ٘:  ٤َّٜ ىلع الىيب تل٧٪٫ٕ ا٣ٕني يف ٔز  .كْل اتلٕٮنؾة دٕي

( ٍ  ٨ مٮدلق اعـ.إذا أىت ٤ٔي٫ ٦ً  اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ "أظٮؿ الىيب" (ؿٮً حمي
٦س٢/ ٦ٕٛٮؿ ٦ٞؽـ ىلع اعم٫٤ ك٬ٮ ٝٮهل "َؿٝخ" اآليت ٦٪ىٮب ثٛذعح ٦ٞؽرة ىلع آػؿق  (٧ٟٚس٤ً )اإلعــساب:  

املعؾكٚح، ك٦س٢ مٌةؼ كالاكؼ " ٌب ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة امذ٘ةؿ املع٢ حبؿًلح ظؿؼ اجلؿ النبي٫ ثةلـااؽ، ك٬ٮ "ري 
ٓ ثؽؿ ٨٦ الاكؼ يف ا (ظجًل) إحل٫. مٌةؼ يف "٦س٤ٟ". )ٝؽ( ظؿؼ حتٞيٜ. )َؿٝخ( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. ملًٮ

( .ٓ ٓ( ٦ُٕٮؼ ىلع ظجًل، ك٬ٮ يؿكل ثةجلؿ دةثٕة ىلع ال٤ِٛ، كمةجلىت دةثٕة املًٮ ا٣ٛةء  (ٚأهليذ٭ة)كمًؿ
صةر كدلؿكر  (٨ٔ ذم) كاجل٤٧ح ٦ُٕٮٚح ىلع دم٤ح "ٝؽ َؿٝخ". ،أهليذ٭ة/ ٢ٕٚ كٚة٢ٔ ك٦ٕٛٮؿ ث٫ ،اعَٛح

 وٛح ذلم د٧ةا٥. (حمٮؿ) .مٌةؼ إحل٫ (د٧ةا٥)ك ةؼ.كذم مٌ ،٦ذ٤ٕٜ ثأ٣ٓل
ٍُِد فٔـالػَّ   املعؾكٚح ثٕؽ ا٣ٛةء. "ٌب ري ػ"ث ؿٌ " ظير صي "٧ٚس٤ٟ ٝٮهل/ :ُــا

 ابليخ لؿؤمح ث٨ ا٣ٕضةج. -2٢9 (3)
ةج( .كاتلؾ٠ري أكث ،يؾ٠ؿ كنؤ٩ر (ثرل) اللغــ٘:  ضى ًٛ  ٝذة٫٦، أو٫٤ )ٝذ٫٧( الٮاقٓ. ا٣ُؿنٜ ك٬ٮ ٚىٌش، دمٓ )ا٣

٢/ أو٫٤ كٝي ٩ٛك٫، ا٣بكةط ٬ٮ – صٕٛؿ ثـ٩ح – اجل٭ؿـ )ص٭ؿ٫٦( .األ٣ٙ حبؾؼ ٚؼ٫ٛٛ ا٣٘جةر، ٬ٮ ذةـكا٣ٞ
 .ا٣جكجح يةء ٚعؾؼ ثٛةرس، ثرل ك٬ٮ ص٭ؿـ، إىل نكجح – منؽدة نكجح ثيةء –ص٭ؿ٦يح 

ُٓ كينري إىل أف ٩ةٝذ٫ ٝٮنح ىلع ٝ ،ىلع األقٛةر كحت٢٧ املنةؽ كالىٕٮمةت ةيىٙ ٩ٛك٫ ثة٣ٞؽر الـنعيٙ:  
ؿة كاملكةلٟ الىٕجح.  = ا٣ُؿنٜ الٔٮ
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ٓي  ٟى  ٨٦ٍ  كالنةا  ٨٦ ٗريً  حمؾكٚحن  (بَّ ري ػ)ث اجلؿ   مؾَّ  كٝؽٍ  ،(الٮاكً ) ٭ة ثٕؽى ظؾٚي  ذل
 /٠ٞٮهل ؛٦٭ة يشءه يذٞؽَّ  أفٍ 

ػػػِى كى  ارو دى  ٥ً ٍقػػػرى  -222 َى ً   خي ٍٛ  ٫ٍ ٤ًػػػ٤ى  
 

  تي ؽٍ ٠ً  
ى
 (1)٫ٍ ٤ًػ٤ى صى  ٨ٍ ٦ًػ ةةى يىػاحلى  ػًٌٍٰٝ أ

 

 
 

 

٦جذؽأ مؿٚٮع ث٧ٌح ٦ٞؽرة ىلع آػؿق ٦٪ٓ ٨٦  (ثرل) ظؿؼ داؿ ىلع اإلضاب كاال٩ذٞةؿ. (ث٢)اإلعــساب:   =
 ،٦جذؽأ زةف (م٢ء) ك٬ٮ رب املعؾكٚح ثٕؽ "ث٢". ،ّ٭ٮر٬ة امذ٘ةؿ املع٢ حبؿًلح ظؿؼ اجلؿ النبي٫ ثةلـااؽ

 ،كٝذ٥ مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫ ،ٝذ٥/ ػرب املجذؽأ اثلةين (٫٧ٝذ) .مٌةؼ إحل٫ (ا٣ٛضةج)ك كم٢ء مٌةؼ.
 (٠ذة٫٩) ٢ٕٚ مٌةرع ٦جن ل٧٤ض٭ٮؿ. (ينرتل) ،٩ةٚيح (ال) .كاجل٤٧ح يف حم٢ رٚٓ وٛح بلرل ،كُيٮز ا١ٕ٣ف

٧ري ا٣٘ة "،ينرتلػ"٠ذةف/ ٩ةات ٚة٢ٔ ٣ ٦ُٕٮؼ  (كص٭ؿ٫٦) .ت ا٣ٕةاؽ إىل ثرل مٌةؼ إحل٫اكًلذةف مٌةؼ ًك
املعؾكٚح ٬ٮ  "ربػ"كػرب املجذؽأ الٮاٝٓ ثٕؽ ث٢ كاملضؿكر ٫ْٛ٣ ث ،كاجل٤٧ح يف حم٢ رٚٓ ٩ٕخ بلرل ،ىلع "٠ذة٫٩"

ذ٫ ٔيؽيح" ك٬ؾا اخلرب ٝؽ كٝٓ يف ثيخ ثٕؽ ثيخ النة٬ؽ ثتكٓ أثيةت، كذلٟ يف ٝٮهل/  ٝٮهل "كَّٛ
 ٍ٫ ىٌنػػػػػػػػػ٧ي ذيػػػػػػػػػ٫ي ًييًؽيَػػػػػػػػػػػحن َتى ٍٛ ٌ  َكى

 
ػػػػػػػػ٫ٍ   ػَٮ٦ي ػػػػػػة، كىالَكػػػػػػٍاي ٩ىػػػػػػةج قي أٌث٭ى  ٠ى

  ٍ٫ ػػػػػػػ٧ي ىنى س ػػػػػػػ٫ي كى ٕي  ًِيىػػػػػػػةس ثىػػػػػػػةرو ثىٍج
 

ػػػػػػ٫ٍ   َؿ كىذى٦ي ػػػػػػٮ إًذىا الَكػػػػػػٍاي اٍقػػػػػػذى٧ى  تىٍ٪ضي
ٍُِد فٔـالػَّ    املعؾكٚح ثٕؽ "ث٢". "ربػ"ظير صؿ "ثرل" ث (ث٢ ثرل)ٝٮهل/  :ُــا

 ابليخ جل٧ي٢ ث٨ ٧ٕ٦ؿ ا٣ٕؾرم. -222 (1)
٦ة مؼه كاردٛٓ ٨٦ آزةر٬ة اكلٮدؽ  (ا٢٤ُ٣ك) .٦ة لىٜ ثةألرض ٨٦ آزةر ادليةر اكلؿ٦ةد كحنٮق (الؿق٥) اللغــ٘: 

٤ٕٚذ٫ ٨٦  كاملٕىن/ ٤ٕٚخ ٬ؾا ٨٦ ص٢٤ ٠ؾا(،) /أف يسٮف ٨٦ ٝٮهل٥ أحدٍنا:ُ معئاٌ: ــل (٤٫ً ٤ى ٨ صى ٦ً ) كحنٮق.
٫٧ يف ٩ِٛس، ظاكق أثٮ يلع ا٣ٞةيل.  ْى  (أف يسٮف ٨٦ ٝٮهل٥/ )٤ٕٚخ ٠ؾا ٨٦ ص٤٤ٟ كصبللٟ الجاىٕ:ًٔ

 كبكبجٟ. ،٨٦ أص٤ٟكاملٕىن 
ثةحلؿًلح ا٣يت اٝذٌة٬ة  مذ٘ةؿ املع٢ؿق ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة امؿٚٮع ث٧ٌح ٦ٞؽرة ىلع آػ ،٦جذؽأ (رق٥)عــساب: اإل 

٢ٕٚ  (كٝٛخ) .مٌةؼ إحل٫ (دار)ك .كرق٥ مٌةؼ ،ثةلـااؽ املعؾكؼ ٦ٓ ثٞةء ٫٤٧ٔظؿؼ اجلؿ النبي٫ 
كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣  ،٫ك٢٤َ مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل "،كٚٞخػ"اجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث (يف ٫٤٤َ) .كٚة٢ٔ

 ،٢ٕٚ مٌةرع (أٝيض) .كاتلةء اق٫٧ ،اكد/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه (٠ؽت) ."رق٥ػ"كا٣ٛة٢ٔ يف حم٢ رٚٓ وٛح ٣
كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كٚة٫٤ٔ ك٦ٕٛٮهل  "،أٝيضػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (احليةة) .أ٩ة /كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق

 يف حم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ.كدم٤ح "اكد" كاق٫٧ كػربق  ،يف حم٢ ٩ىت ػرب "اكد"
ٍُِد فٔــُ:   سٮف د٨٦ ٗري أف  ح٥" ثؿب حمؾكٚرق" ٝٮهل صؿ ظير – اجلؿ ركايح يف – دار( )رق٥ /ٝٮهلالػَّـا

 كذلٟ مةذ. ،كم٢ ،ثأظؽ احلؿكؼ اثلبلزح/ الٮاك، كا٣ٛةء حمكجٮٝ
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ػػػػػكىٝىػػػػٍؽ يي  ىلػضى َى  ـؿ بًًكػػػػٮىل ريَب 
 

ػػػ )124  ٌي ٍٕ بى ، كى ػػػٍؾؼو ػػػػظى َُ  ؿًداػ٫ي ييػػػؿىل ٦ي
ريي  ؿده ٌُ ٦ي  /حمؾكٚنة ىلع ٝك٧نيً  (بَّ ري ) ث٘ريً  اجلؿ    ٌُ  ٗك   .ؿدو ٦

َُّ  ٚ٘ريي  ٙى  /هلي  ٝةؿى  مل٨ٍ  رؤمحى  ٠ٞٮؿً  ؿدً امل ى  /اتلٞؽيؿ ،هللً  كاحل٧ؽي  ،ػريو  ؟أوجعخى  ٠ي  ىلعى
 .ػريو 

 ّقْل الػاعس:

  ٢ى يٍ ا ًِ ذى إً  -222
ى
ـ ٝى  ةًس ايَػ مـ أ  حو ي٤ىػجً  ى

 

  
ى
ى  ٍت ةرى مى أ  ثًػ تو يٍ َكي

ى
  ٙ  كي ة 

ى
ػا  ً وى  (1)ٓي ةث

 

 . كيتو إىلى  أم أمةرٍت 

 
ا. -22٢ (1)  ابليخ ٨٦ ٝىيؽة ل٤ٛؿزدؽ ي٭ضٮ ٚي٭ة صؿنؿن

 )ثةألكٙ(/ ٝٮهل يف كابلةء صؿنؿ. ٝجي٤ح أثٮ – اتلى٘ري ثـ٩ح – )كيت( ةا٢ ا٣ٕؿب.كاظؽة ٝج (ٝجي٤ح) اللغــ٘: 
 أف أراد كًلأ٫٩ ا٤ٞ٣ت، ىلع كاللُكـ أو٤٭ة ىلع ابلةء أك األكٙ، ٦ٓ األوةثٓ أمةرت/ أم" ٦ٓ" ث٧ٕىن ل٧٤ىةظجح

٤ىت ثةألوةثٓ، األكٙ أمةرت/ يٞٮؿ ٞى ٚ. 
ي  إفٌ  الـنعيٙ:   ٚإ٫٩ لٮ قأؿ قةا٢ ٨ٔ رش  ،أمؿ من٭ٮر ال حيذةج إىل اتلججي٫ إحل٫ـ كيت كاردسةق٭ة يف الرش ؤٍ ل

 كيت.إىل ٝجي٤ح يف الٮصٮد بلةدر اجلةس إىل اإلمةرة 
 (أم) .٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ل٧٤ض٭ٮؿ (ٝي٢) ّؿؼ ل٧٤كذٞج٢ ٨٦ الـ٦ةف د٨٧ٌ ٦ٕىن الرشط. (إذا)اإلعــساب:  

ة ل١ثة أ (رش) .مٌةؼ إحل٫ (اجلةس)ك كأم مٌةؼ. ،اق٥ اقذٛ٭ةـ ٦جذؽأ ٛن ٢ٕٚ دٌٛي٢ ظؾٚخ ٧٬ـد٫ ختٛي
 .كاجل٤٧ح ٨٦ املجذؽأ كػربق ٩ةات ٚة٢ٔ ٝي٢ ،مٌةؼ إحل٫ (ٝجي٤ح)ك .كرش مٌةؼ ،ك٬ٮ ػرب املجذؽأ ،االقذ٧ٕةؿ

كاجلةر  ،كاتلٞؽيؿ/ إىل كيت ،دلؿكر حبؿؼ صؿ حمؾكؼ (كيت. )كاتلةء ل٤ذأ٩ير  ،أمةر/ ٢ٕٚ ٦ةض (أمةرت)
 .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ظةؿ ٨٦ األوةثٓ دٞؽـ ٤ٔي٫ (ألكٙةث) ".أمةرتػ"كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث

 ٚة٢ٔ أمةرت. (األوةثٓ)
ٍُِد فٔـالػَّ  ؿاب، يف ثح٪ةق ٧٠ة حمؾكؼ، صؿ حبؿؼ" كيت" ٝٮهل صؿ ظير كيت( )أمةرتٝٮهل/  :ُــا  كاجلؿ اإٔل

 مةذ. – ذ٠ؿق قجٜ ٦ة ٗري – املعؾكؼ ثةحلؿؼ
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 ُ:ـــّقْل

  فو  ٍ ٝىػ آؿً  ٨ٍ ٦ًػ حو ٧ى يٍ ؿً كى كى  -222
ى
ً أ  ٫ي ذيػٍٛ ٣

 

ػػ   ىى تى ةرٍ ٚىػػ خى ؾَ جىػػ تى َ( ظى
ى
ػػ ا   (1)ـً الى ٍٔ

 

  إً أم ٚةردىقى 
ى
ـً ىل األ  .ٔبل

 َُّ ٟى  ؿدي كامل ى امٍ  ٥و ٬ى رٍ دً  ٥ٍ سى ثً ) ٠ٞٮل  حمؾكٚحن  (٨ٍ ٦ً ػ)ث دلؿكره  (در٥٬ه ػ)( ٚ؟اؾى ٬ى  خى نٍ رتى
َـّ  ٔ٪ؽى  كمةإلًةٚحً  ،قحجٮن٫ كاخل٤ي٢ً  ٔ٪ؽى   يسٮفي  قحجٮن٫ كاخل٤ي٢ً   ٦ؾ٬ًت ًٕٚلى  ؛صةًج ال
  ؼى ؾً ظي  ٝؽٍ  اجلةر  

ي
َُّ ك٬ؾى  ٫٤٧ٔي  ثيقكأ ً ٧ى  مي ة يًف ٧٬ى ٔ٪ؽ ؿده ا ٦ ا إذى  االقذٛ٭ة٦يحً  (ز٥) زيِّ

 .اجلؿِّ  ٤ٔي٭ة ظؿؼي  دػ٢ى 
 
 

 
 

 

 .٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕني ديؾ٠ؿابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -222 (1)
ثؽحل٢ دؾ٠ري  ؛كاتلةء ٚي٫ ل٧٤جة٣٘ح ال ل٤ذأ٩ير ،أم/ رص٢ ٠ؿن٧ح ،وٛح ملٮوٮؼ حمؾكؼ (٠ؿن٧ح) اللغــ٘: 

ٖ يى أل٩ة ٩ٞٮؿ/ الىِّ  ؛٘٭ةيى ك٣حكخ ٨٦ ًو  ،ذ٫" كال يٞةؿ/ إ٫٩ اقذ٢٧ٕ وي٘ح ٕٚي٤ح يف املجة٣٘حٍٛ ال٧ٌري يف ٝٮهل "أ٣ً 
ذ٫( أ٦ة الك٧ةيع ٚبل ظرص هل. ،حاملن٭ٮرة ْل الىيٖ ا٣ٞيةقي  أُٔيذ٫/ أم – ضب ثةب ٨٦ – البلـ ثٛذط )أ٣ٛى

ة، ٛن بل. دسرب )دجٌؾخ( .أحل٫ٛ رصت/ أم – ٥٤ٔ ثةب ٨٦ – البلـ ثسرس أك أ٣ بلـ( ٔك ٤ى٥، دمٓ )اأٔل  ك٬ٮ ٔى
 .اجلج٢

ّ٭ٮر٬ة امذ٘ةؿ الٮاك كاك رب "٠ؿن٧ح" ٦جذؽأ مؿٚٮع ث٧ٌح ٦ٞؽرة ىلع آػؿق ٦٪ٓ ٨٦  (كًلؿن٧ح)اإلعــساب:  
كآؿ  "،٠ؿن٧حػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ٩ٕخ ٣ (٨٦ آؿ) .املع٢ حبؿًلح ظؿؼ اجلؿ النبي٫ ثةلـااؽ

مٌةؼ إحل٫ دلؿكر ثة٣ٛذعح أل٫٩ اق٥ ال ي٪رصؼ ل٤٧ٕ٤يح كاتلأ٩ير املٕ٪ٮم أل٫٩ اق٥  (ٝحف)ك .مٌةؼ
٢ٕٚ  (خدجؾٌ ) .اثذؽاايح (ظىت. )ذؽأكاجل٤٧ح يف حم٢ رٚٓ ػرب املج ،٢ٕٚ كٚة٢ٔ ك٦ٕٛٮؿ ث٫ (أ٣ٛذ٫) ل٤ٞجي٤ح.

 ،كٚي٫ ٧ًري مكترت ٚة٢ٔ ،اردىق/ ٢ٕٚ ٦ةض ،ا٣ٛةء اعَٛح (ٚةردىق) .كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا ،٦ةض
بلـ) .كاجل٤٧ح ٦ُٕٮٚح ىلع دم٤ح "دجؾخ" الكةثٞح بلـ ،دلؿكر حبؿؼ صؿ حمؾكؼ (اأٔل كاجلةر  ،أم/ إىل اأٔل

 كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "اردىق".
ٍُِد فٔـلػَّا  بلـٝٮهل/ )ٚ :ُــا بلـ( ظير صؿ ٝٮهل "اأٔل  " حبؿؼ صؿ حمؾكؼ، كذلٟ مةٌذ.ةردىق اأٔل
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 ةــافـاإلض

 
 

ػػ ًَ ػة دىػػػن ٮ٩ػػػ٩ي  ٍٔ ٍك تىٍ٪ًٮي٪ىػػةػاإًل
ى
 ؿىابى أ

 
ٙي اٍظػػؾً  )122  ػػي ًٌ ػػٮرً ـ٧ًَػػة دي ُي  ةػ٪ىػػ ٍ قً  ٍؼ ٠ى

رٍ   ٍك ً )إذىا كىاٍلَػػةيًنى اٍصػػؿي
ى
 كىا٩ٍػػًٮ ٨ٍ٦ً) أ

 
 122(  ََ ىػػػ٥ٍ يىٍىػػػ٤يًط ا ـى  ل ػػػذىاؾى كى الػػػاَل اػي  ؾى

ػػة ًقػػ  َكَػٮىل ذىيٍ٪ًػػػل٧ًى
ى
ػػٍه أ  ٟى كىاٍػىي

 
ٙى ثًػػػةَكًم دىػػػ )122  ًؿيػػػ ٍٕ ػػػ٫ً اتلَ ًُ ٍٔ ى

ٍك أ
ى
 الػأ
ؿابى ًٌل دى  ٨٦ ٩ٮفو  ٦ة يف املٌةًؼ  ؼى ؾً إىل آػؿ ظي  اق٥و  ًةٚحي إ ا أرنؽى إذى   كْل -  اإٔل

ًٓ  اتلث٪يحً  ٩ٮفي   كًلؾى  ،أك ٩ٮف اجل٧
ي
 /ٚذٞٮؿ ؛إحل٫ً  املٌةؼي  ؿَّ كصي  ،د٪ٮن٨و  أك -ةث٭٧ى  ٜى حلًٍ ا ٦ة أ

 .٫ي جي ةظً ا وى ؾى ٬ى كى  ،ٮقي ٪ي بى  ءً الى ؤي ٬ى كى  ،ؽو نٍ ة زى ٦ى بلى ٗي  افً ؾى ٬ى 
ـي )ك٬ٮ  رو ٦ٞؽَّ  حبؿؼو  ٬ٮ دلؿكره  /ٚٞي٢ى  ؛إحل٫ً  ل٧٤ٌةًؼ  يف اجلةرِّ  ٙى ٤ً كاػذي  أك  البلَّ

 .اؿً األٝٮ ٨٦ ٬ؾقً  عيطي الىَّ  ك٬ٮى  ،ثةملٌةًؼ  ٬ٮ دلؿكره  /كٝي٢ى (. يًف  أك ٨ٍ ٦ً 
ـً ث٧ٕىنى  دسٮفي  اإلًةٚحي  ز٥َّ  ًٓ  ٔ٪ؽى   البلَّ ٥ى  ،عٮننيى اجلَّ  دمي ٭ة أ٩َّ  ثٌٕ٭٥ٍ  كٔز
ة ث٧ٕىنى  دسٮفي  ٌن  ٮً ا٩ٍ كى ) ثٞٮهلً  كلىل ٬ؾا أمةرى ػ  ًٙ املى٪ِّ  ك٬ٮ اػذيةري ػ  (يًف  أكٍ  ٨ٍ ٦ً ) أي

 ً٨ٍ ٦  
ى
  .إىل آػؿق( ...يًف  كٍ أ

ٍي  ةث ٟى  ًك ى ث٧ٕىنى  ٚةإلًةٚحي  (أك يًف  ٨ٍ ٦ً )  دٞؽيؿي إالَّ  يى٤طٍ  ل٥ٍ  ٫ إفٍ أ٩َّ  ذل   ٦ة دٕنيَّ
ـ) ث٧ٕىنى  ًةٚحي  ٚةإلً كلالَّ  ،دٞؽيؿقي    (/البلَّ

ي  ة ل٧٤ٌةًؼ  إحل٫ً  املٌةؼي  اكفى  إفٍ  (٨ٍ ٦ً ) دٞؽيؿي  ٚيذٕنيَّ  ـل ػى  بي ٮٍ ا زى ؾى ٬ى )حنٮ  صجكن
ـل  ٬ؾا زٮبه  /كاتلٞؽيؿي  ،(يؽو ؽً ظى  ٥ي ةتى ػى كى   . ٨٦ ظؽيؽو  كػةد٥ه  ٨٦ ػ
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ي  ة ٚي٫ً  إحل٫ً  املٌةؼي  اكفى  إفٍ  (يًف ) دٞؽيؿي  كنذٕنيَّ ٕن  )حنٮ  املٌةؼي  ّؿٚنة كاٝ
ى
 ًن جى ضى ٍٔ أ

 ٍ ٍ نٍ زى  ـً ٮٍ احلى  بي ضى ا( أم ضى ـً  نؽو زى  بي ؽن ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ /دٕةىل ٝٮهلي  ك٦٪٫ي  ، يف احلٮ

 . [66]قجأ/  (2)﴾ٹٹ ٹڤ﴿دٕةىل  كٝٮهلي  [228]ابلٞؿة/  (1)﴾ٿٹٹ
ٍ  ل٥ٍ  ٚإفٍ  ـ) ٧ٕىنى ث ٚةإلًةٚحي  (أك يًف  ٨ٍ ٦ً ) دٞؽيؿي  يذٕنيَّ ٗي ؾى ٬ى )حنٮ  (البلَّ  ؽو نٍ زى  ـي بلى ا 

ٗي ؿو ٧ٍ خى  ؽي يى  قً ؾً ٬ى كى  ً  ـه بلى ك( أم  ٕى  ؽه كنى  ؽو نٍ ـى ل  .ك٧ؿو ٣
  ٍه ىي اػٍ كى ) ثٞٮهلً  كأمةرى 

ى
 حمٌحه  /ىلع ٝك٧نيً  اإلًةٚحى  فَّ أ ىلى إىل آػؿق( إً ...الى كَّ أ

ريي   /حمٌحو  ٗك

ًٙ  ْل إًةٚحي  احملض٘:غري ف ٧٠ة  ٧ٕ٦ٮهلً إىل  املٌةرًع  ل٢ٕٛ٤ً  املنةث٫ً  الٮو
. ة، ىلع ٦ة قججنيِّ ٛن ة كال دٕؿن ، ك٬ؾق ال دٛيؽي االق٥ األكؿ ختىيىن  قيؾ٠ؿق ثٕؽي

ُ٘:ـّال  ٦ة ٣حكخ ٠ؾلٟ، كدٛيؽ االق٥ األكؿ/ نحض
 .٬ؾا ٗبلـ امؿأةو / ة/ إٍف اكف املٌةؼ إحل٫ ٩سؿةن، حنٮي  ختىيىن
 .٬ؾا ٗبلـ زنؽ / ، حنٮي ة/ إٍف اكف املٌةؼ إحل٫ ٦ٕؿٚحن ٛن  كدٕؿن

 

 

 ،ثجٮت اجلٮفث/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع (يؤلٮف) /صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ِبرب ٦ٞؽـ حمؾكؼ.(لزلي٨)اإلعــساب:  (1)
ؿاب. ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ ال حم٢ هلة ٨٦كالٮاك/٧ًري يف حم٢ رٚٓ  / صةر (٨٦ نكةا٭٥) اإٔل
ً  "،يؤلٮف"كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣  / ٦جذؽأ (دؿمه. )٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫ كةء/ مٌةؼ، ك٥٬/كن

 ، ك٬ٮ مٌةؼ. )أم٭ؿ(/مٌةؼ إحل٫ دلؿكر./ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر(أرمٕح) مؿٚٮع، ك٬ٮ مٌةؼ.
 ل٧٤ٌةؼ، ٚيذٕني دٞؽيؿ "يف". املٌةؼ إحل٫ يف ٝٮهل/ )دؿمه أرمٕح( ّؿؼ  أفٌ ّجــُ االضــتدالل:  

م١ؿًل٥ قجت زٛؿ٩ة،  // ٦جذؽأ مؿٚٮع، كاخلرب حمؾكؼ، كاتلٞؽيؿ(م١ؿ. )/ ظؿؼ إضاب(ث٢)اإلعــساب:  (2)
٩ة ؽَّ ث٢ وى  /ا ملجذؽأ حمؾكؼ، كاتلٞؽيؿ/ قجت م١ؿًل٥، أك ٚةٔبل ٢ٕٛ٣ حمؾكؼ دٞؽيؿقكُيٮز أف يسٮف ػربن 

كاجل٭ةر/ اق٥ ٦ُٕٮؼ . / الٮاك ظؿؼ ُٔٙ(كاجل٭ةر) ؿكر./ مٌةؼ إحل٫ دل(ال٤ي٢) م١ؿ ال٤ي٢، ك٬ٮ مٌةؼ.
 . ىلع ال٤ي٢، كاملُٕٮؼ ىلع املضؿكر دلؿكر ٦س٫٤

 املٌةؼ إحل٫ يف ٝٮهل/ )م١ؿ ال٤ي٢( ّؿؼ ل٧٤ٌةؼ، ٚيذٕني دٞؽيؿ "يف". أفٌ ّجــُ االضــتدالل:  
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 ً ػػػةث٫ًً ا٣ٍػػػكى  ينى ةؼي ػٍف ي ٌى ) ٧ي ػػػ٢ي ٕى ٍٛ َى   
 

ؿي  )122  ـى ػػػ ٍٕ َي ػػػ٨ٍ تىٍ٪١ًػػػاًقً َ  ٕى ة، فى ٛن  كىٍوػػػ
يػػػ  ًْ ٔى ػػػؿيَب رىاًصي٪ىػػػة  ػػػػ٠ى  ٢ً ػ٥ً ا ٦ى

 
ػػ )122  ػػػ٦ي ٞى َكًع ا٣  ٢ً ػ٢ً احلًيىػػػػ٤ًٍت ٝى٤ًيػػػؿى

ػػػػةٚىحي كىذً   ًى َيػػػػ م اإل ًْ ٍٛ ٭ة ٣ى  ٫ٍ اٍقػػػػ٧ي
 

 122(  ً د ٌى ٤ٍ ػػػػػكى ٍ ٪ى ػػػػػٟى  ى ٍٕ ٦ى  ػػػػػ٫ٍ ًٮيَ ػحه كى
 

ًى  ؛املعٌحً  ك٬ٮ ٗريي  / اإلًةٚحً ٨٦ ٝكِلى  اىٕالجَّ ا ٍْ الكطُهٍَر  ٙي ٭ة املى٪ِّ ُى جى ك
ة ينج٫ي  املٌةؼي  ا اكفى ة إذى ث٧ى  ٛن ًٛ - (٢ي ٕى ٍٛ حى ) كو  ٚة٢ٔو  اق٥ً  ك٬ٮ لك   /-عى ةرً ٌى ال٧ي  ٢ى ٍٕ أم ا٣
 .ؿً  احلة ث٧ٕىنى إالَّ  ال دسٮفي  منج٭حو  أك وٛحو  أك االقذٞجةؿً   احلةؿً ث٧ٕىنى  ٦ٕٛٮؿو  أكٍ 

ًى ؾى ٬ى ) الفاعِل اضِه فنجاُل اٗى  أكٍ  اآلفى  ؽو نٍ زى  بي ةرً ا   .ة(ي٪ى اصً ا رى ؾى ٬ى كى  ،ؽن

  كبي رٍضي ا مى ؾى )٬ى  املفعِْل اضِه ّمجاُل
ى
ٞى  عي كَّ ؿى ا مي ؾى ٬ى كى  ،ًب األ  .(ًت ٤ٍ ا٣

ِ٘ ّمجاُل ِ٘ الصف   ي٥ي ًْ ٔى كى  ،٢ً يى احلً  ي٢ي ٤ً ٝى كى  ،٫ً صٍ الٮى  ٨ي كى ا ظى ؾى ٬ى ) املػبَ
ى
 .(٢ً مى األ

ٙو  ٗريى  املٌةؼي  اكفى  ٚإفٍ  ة ٗريى  أكٍ  ،كو ٛن  اكملىؽرً  ؛حمٌحه  ٚةإلًةٚحي  اعم٢و  كو
ٍ  ٨ٍ ٦ً  خي جٍ ضً ٔى )حنٮ  ًى ؾى ٬ى ) حنٮ  املةيًض ث٧ٕىنى  ا٣ٛة٢ًٔ  كاق٥ً ، ؽو نٍ زى  ًب ضى  ؽو نٍ زى  بي ةرً ا 

 
ى
  .(ًف مٍ أ

ٍٔ  ٨٦ اإلًةٚحً  ٬ؾا ا٣ٞك٥ى  ( إىل أفَّ ؿي ـى ٍٕ  حي الى  قً ريً ١ً ٪ٍ تى  ٨ٍ ٕى ذى ) ثٞٮهلً  كأمةرى   ٗريى  ًن أ
ة كال ال يٛيؽي  املعٌحً  ة؛ ختىيىن ٛن ٟى  دٕؿن مٌةٚنة  اكفى  كلفٍ  ،٤ٔي٫ً  (بَّ ري ) دؽػ٢ي  كذلل

ٙي ، ة(ي٪ى اصً رى  بَّ ري )حنٮ  ملٕؿٚحو   (1)﴾ۆئ ۆئ ۈئ﴿ /دٕةىل حنٮ ٝٮهلً  اجل١ؿةي  ث٫ً  كدٮو

 

ُكُم بِهِ ﴿/ ظةؿ ٦٪ىٮب ٨٦ ال٧ٌري يف ٝٮهل املذٞؽـ (٬ؽية)اإلعــساب:  (1) / وٛح ٦٪ىٮمح، (ثة٣ٖ. )[98]املةاؽة/  ﴾ََيْ
 / مٌةؼ إحل٫ دلؿكر.(ال١ٕجح) كْل مٌةٚح.

 اإلًةٚح يف ٝٮهل/ )ثة٣ٖ ال١ٕجح( كوٛخ ث٭ة اجل١ؿة، ممة يؽؿ ىلع أ٩٭ة ال دٛيؽ دٕؿنٛة. أفّجــُ االضــتدالل:  



 

117 

ٙى  ٛيؽي د٧ة كل٩َّ  ،[98]املةاؽة/  ٓي  كٚةاؽد٫ي  ،اتلؼٛي ًِ إىل ال٤َّ  دؿص ٟى  ٛ  ٚي٫ً  يخ اإلًةٚحي ق٧ِّ  ٚزلل
 .٣ْٛيحن 

َّ ا الكطُهّأمَّ  ة ٧٠ة دٞؽَّ  ٚيٛيؽي  ُلاأل ٛن ة أك دٕؿن ٟى  ،ـختىيىن  اإلًةٚحي  يًخ ٧ِّ قي  ٚزلل
ة حمٌحن  ٍخ يى ٧ِّ كقي  ٚي٫ ٦ٕ٪ٮنحن  ٌن  ٗريً  ِببلًؼ  اال٩ٛىةؿً  ٨٦ ٩يحً  ٭ة ػةلىحه أل٩َّ  ؛أي

ًى ؾى ٬ى ) /دٞٮؿ اال٩ٛىةؿً  ٭ة ىلع دٞؽيؿً ٚإ٩َّ  املعٌحً  ٬ؾا  يؿً ( ىلع دٞؽاآلفى  ؽو نٍ زى  بي ةرً ا 
ا ك٦ٕ٪ة٧٬ى  ًةربه   كل٩َّ  ة ٦ذعؽه زنؽن

ي
ٙى ٧ة أ ً  ًي  .حً َّٛ ٤ؼً ٤َجنة ل
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ا ال ٍؿ) ثًػػؾى
ى
كىٍوػػ٢ي أ ػػؿٍ ٧ي كى ٛى ذى ٍ٘ ػػةًؼ ٦ي  ٌى

 
ػػؽً  :إًٍف كيًوػػ٤ىٍخ ثًةلَػػةفً  )122  ٍٕ ى جلٍ ؿٍ  َكى ٕى  الٍَنػػ

ٍك ثًة٣َػػػ 
ى
يػأ ًً

ي
ي أ  ةيًن ػػػػػٙى الَ ػػػػػًؾم كى

 
ٍيػػػ ٠ى  )122  ػػػزى ٌَ  ػؽه ال

ٍ
ىػػا ًس ةربي رىأ  )ةيًن ػجلٍ

ًٙ  دػٮؿي  ال ُيٮزي   ـ ىلعى  األ٣ ً   املٌةًؼ كالبلَّ ا ؾى ٬ى ) / دٞٮؿٚبلى  حمٌحه  م إًةٚذ٫ي اذلَّ
٘ي  ًٙ  ٦٪ةٚيحه  اإلًةٚحى  ألفَّ  (؛٢و صي رى  ـي بلى ا٣ ٍ  لؤل٣ ـ ٚبل ُيي  . ٧ةثح٪٭ي  ٓي ٧ى كالبلَّ

ٌى ؾى ثً ) ثٞٮهلً  ك٬ٮ املؿادي - حمٌحو  ٗريى  إًةٚذ٫ي  ة ٦ة اك٩ٍخ كأ٦َّ  ا ( أم ث٭ؾى ةًؼ ا امل
ً  املٌةًؼ  ـي  ـى م دٞؽَّ اذلَّ ة يٞذيًض  ا٣ٞيةسي  ٚاكفى  -٬ؾا ابليًخ  ٝج٢ى  ٚي٫ً  اللُك ٌن  الى  أفٍ  أي

ٙي  دؽػ٢ى  ـ ىلع املٌةًؼ  األ٣  ملة اك٩ًخ  ك٣س٨ٍ  ،٭٧ة ٦ذٕةٝجةفً أ٩َّ  ـ ٨٦ة دٞؽَّ ملً  كالبلَّ
ٟى  اٗذٛؿى  اال٩ٛىةؿً   ٩يحً ىلعى  ٚي٫ً  اإلًةٚحي  ٙي  دؽػ٢ى  أفٍ  برشًط  ،ذل ـ ىلع األ٣  كالبلَّ
ٌَّ  ؿً ٕى النىٌ  ؽً ٍٕ اجلى ػ)٠ إحل٫ً  املٌةًؼ   أك ىلعى  ،(٢ً صي الؿَّ  ًب ةرً كال

ي
ٙى  ٦ة أ  إحل٫ً  املٌةؼي  إحل٫ً  ًي

ٌَّ  ؽه نٍ زى ػ)٠  رى  بي ةرً ال
ٍ
 .( ...ةيًن اجلى  ًس أ

ٙي  دؽػ٢ً  ل٥ٍ  ٚإفٍ   ـ ىلعى  األ٣   ىلعى كالى  إحل٫ً   املٌةًؼ كالبلَّ
ي
ٙى ًً  ٦ة أ  املٌةؼي  إحل٫ً  ي

ٌَّ ؾى ٬ى ) /دٞٮؿ ٚبل املكأ٣حي  ا٦ذ٪ًٕخ  إحل٫ً  ٌَّ ؾى  ٬ى الى كى  ،٢و صي رى  بي ةرً ا ال ا ؾى  ٬ى الى كى  ،ؽو نٍ زى  بي ةرً ا ال
 ٌَّ  رى  بي ةرً ال

ٍ
  (ةفو صى  ًس أ

ٓى   كال دل٧ٮعو ٦سىن   ٗريى  املٌةؼي  ا اكفى ا إذى ٬ؾى    /يف ٬ؾا كنؽػ٢ي  ،ملؾ٠ؿو  قبل٦حو  دم
  .٢سٌ ة ٦ي ٧٠ى  ،املٛؿدي 
ٓي  ٌَّ )حنٮ  ١كريً اتلَّ  كدم َّ  أكٍ - بي ارً ٮى ال   .(٢ً صي الؿَّ  ـً بلى ٗي  أكٍ  ،٢ً صي الؿَّ  -ابي الرضَّ
ٓي  ٌى )حنٮ  ًر ملؤ٩َّ  بل٦حً الكَّ  كدم   ٢ً صي الؿَّ  ةتي مى ةرً ال

ى
 . (٢ً صي الؿَّ  ـً بلى ٗي  كٍ أ

ٓى ٦سىن   املٌةؼي  اكفى  ٚإفٍ   ٬ة يف املٌةًؼ  كصٮدي ىفى ٠ى  ؿو ملؾ٠ٌ  قبل٦حو   أك دل٧ٮاعن دم
 /ثٞٮهلً  ك٬ٮ املؿادي  ،إحل٫ً  كصٮد٬ة يف املٌةًؼ  ينرتٍط  كل٥ٍ 
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 ٍٓ ػػػ ِى ؼو إٍف كى ًٙ َكى ٍٮ٩ي٭ػػػة ً  الٮىٍوػػػ كى  كى
 

 121(   َ سىػػػ ٍٕػػػا ٦ي ْى يًيػن ٍك   ٍٓ ػ٫ي اَتجىػػػػ٤ىػػػػة قى
ًٙ  أم كصٮدي   ًٙ  األ٣ ـ يف الٮو ة ٦سىٌن  ا اكفى إذى  املٌةًؼ  كالبلَّ ٕن  قبي٢ى  ٓى جى تَّ ا أك دم

ٓي املسىٌن  أم ىلع ظؽِّ - املسىٌن   ة يف املٌةًؼ  ٨ٔ كصٮد٬٘ىًن يي / -ةل٥ً الكَّ  املؾ٠ؿً   ك٬ٮ دم
ٌَّ  افً ؾى ٬ى ) /ٚذٞٮؿ ؛إحل٫ً  ٌَّ  ءً الى ؤي ك٬ى  ،ؽو نٍ ة زى مى ةرً ال  . ًةٚحً ٮف لئًل اجل   كحتؾؼي  (،ؽو نٍ ٮ زى مي ةرً ال
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ػػػة ثًػػػ٫ً احَتىػػػؽٍ  كىَ ػػػةؼي اٍقػػػ٥ه ل٧ًى ٌى  يي
 

ػػػػػػ )124  ٍؿ ٦ي ك 
ى
َن كىأ ػػػػػػ ٍٕ رىدٍ ػ٦ى ة إًذىا كى  ٮ٧٬ًن

 الى  إذٍ  ؛قي رٍيى دى  ٨٦ ٠ٮ٫٩ً  ؽَّ ٚبلثي  ٫ً ث ؼي أك يذٕؿَّ  إحل٫ً  ثةملٌةًؼ  هي ؼىَّ ذى ي املٌةؼي  
 اكملرتادٚنيً  ؛يف املٕىنى  ؽى احتَّ  ملة ث٫ً  اق٥ه  كال يٌةؼي  ،ث٪ٛك٫ً  ؼي يذٕؿَّ  أكٍ  اليشءي  هي يذؼىَّ 

ٟى  ة كردى ك٦ى  (،٥و ةاً ٝى  ٢ي صي  رى كالى  ؿل ثي  طي ٧ٍ رى )  يٞةؿي ٚبلى  ،كوٛذ٫ً  كٌلملٮوٮًؼ  ة ذلل  ،مؤكؿه  مٮ٧٬ن
 بكٕيؽو  املؿادى  ألفٍ  ؛ء إىل ٩ٛك٫ً اليشَّ  ٫ ٨٦ إًةٚحً ٬ؾا أ٩َّ  ٬ؿي (ّة زو ؿٍ ٠ي  يؽي ًٕ قى ) /٠ٞٮهل٥ٍ 

 ُلَّ كى  مي يًن ةءى صى ) /٫ ٝةؿى ١ٚأ٩َّ  ؛ةين ثةالق٥ً  كاثلَّ ثةملكُلَّ  ؿي األكَّ  ٚيؤكؿي ؛ ٚي٫ كاظؽه  كًلؿزو 
ٟى  ( أم مكُل ٬ؾا االق٥،زو ؿٍ ٠ي  ى  ٬ؾا ٨٦ إًةٚحً  ٦ة أمج٫ى  ؿي كَّ ؤى يي  كىلع ذل  نٍيً ذى ادً املرتى
 .(حًف ٧ً خلى ا ـً ٮٍ يى ػ)٠

ُِّأمَّ ُ٘ ا ما ظاٍس ُِ املْصِْف إضاف  املٮوٮًؼ  إحل٫ً  املٌةًؼ   ظؾًؼ ىلعى  ٧ٚؤكؿه  إىل صفت
ٟى    ةي بلى وى )ك (ٞةءً ٧ٍ احلى  حي جَّ ظى ) /٠ٞٮهل٥ٍ  الىٛحً  ثذ٤

ي
 ابل٤ٞحً  ظجحي  /كاألو٢ي  (؛ىلى كٍ األ

  ،حً ال ل٤عجَّ  ل٤ج٤ٞحً  وٛحه  ٚةحل٧ٞةءي ، األكىلى  ةٔحً الكَّ  كوبلةي  ،احل٧ٞةءً 
ي
 ىل وٛحه كٍ كاأل

 وٛذ٫ي  كأٝي٧ٍخ  ػ ةٔحي كالكَّ  ك٬ٮ ابل٤ٞحي ػ  إحل٫ً  املٌةؼي  ؾؼى ظي  ز٥َّ  ،ال ل٤ىبلةً  ل٤كةٔحً 
 بلى كوى  ةءً ٞى جح احل٧ٍ ظى ) ٚىةرى ، ٫ي ة٦ى ٞى ٦ي 

ي
ث٢ إىل  إىل وٛذ٫ً  ٮؼي واملٮ ًٙ ٌى يي  ( ٥٤ٍٚ ىلى كٍ ة األ

 .ٗريقً  وٛحً 
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ى
ػػػػػتى زىػػػػػةفو أ ٍككى

ى
ػػػػػة أ َب٧ى ري  َكَ كى

 
٩ً سنػػػػ )122 

ٍ
ػػػػٮ٬ىالدىأ ـي فى حًلىػػػػٍؾؼو   ة اٍف َكى

 أفٍ  برشًط  ؛اتلأ٩يرى  إحل٫ً  املٌةًؼ  ًر ٩َّ ٨٦ املؤ ؿي املؾ٠َّ  املٌةؼي  يستكتي  ٝؽٍ  

ٟى  ٦٪٫ي  ٛ٭٥ي كني  ،٫ي ٞة٦ى ٦ي  إحل٫ً  املٌةًؼ  كلٝة٦حً  وةحلنة ل٤عؾًؼ  املٌةؼي  يسٮفى   املٕىنى  ذل

  يي ٍٕ بى  ٍخ ٕى ًُ ٝي )حنٮ
ى
ًٓ إ إلًةٚذ٫ً  (ثٕي) دأ٩يري  ( ٚىطَّ ٫ً ًٕ ةثً وى أ  ؛ك٬ٮ مؤ٩ره  ىل أوةث

ٓى  االقذ٘٪ةءً  لىعحً    ٍخ ٕى ًُ ٝي ) /ٚذٞٮؿ ؛ٔ٪٫ي  ثأوةث
ى
 ك٦٪٫ ٝٮهل/ (؛٫ي ٕي ةثً وى أ

َ ة ا٬ٍ ٧ى ٠ى  ٍيى نى ـى  -221 ى  ةحه ٦ى رً  ٍت مى  ٍخ ٭ى َٛ كى ل
 

  
ى
ػػػيًل  ى أ ـى  (1)٥ً اًقػػػٮى ايَ  ةًح يىػػػالؿ   ؿـ ٭ػػػة 

 

ٟى  كصةزى  ،نةًح إىل الؿِّ  إلًةٚذ٫ً  (املؿَّ ) رى ٚأ٩َّ   ثةلؿنةًح  ٨ٔ املؿِّ  ٘٪ةءً االقذ لىعحً  ذل

ى )حنٮ   .(ةحي نى الؿِّ  ًخ ٭ى َّٛ كى ت

 

 ٬ؾا ابليخ ذلم الؿ٦ح ٗيبلف ث٨ ٔٞجح. -226 (1)
 إذا أ٦ةتل٭ة كظؿًلذ٭ة. ؛٨٦ ٝٮهل٥/ تكٛ٭خ الؿنةح ا٣٘ىٮف (تكٛ٭خ) ٦ة٣خ كاًُؿمخ. (ا٬زتت) اللغــ٘: 

ىةف. ،كْل الؿنةح ال٤ي٪ح أكؿ ٬جٮم٭ة ،دمٓ ٩ةق٧ح (اجلٮاق٥)  كأراد ٨٦ الؿ٦ةح اأٗل
ة  الـنعيٙ:    رنط ث٭ة مؿت -ٗىٮ٩نة أم-يٞٮؿ/ إف ٬ؤالء ا٣جكٮة ٝؽ منني يف ا٬زتاز كد٧ةي٢، ٚ٭٨ حية٠ني ر٦ةظن

 .ٚأ٦ةتل٭ة
كاتلةء  ،ا٬زت/ ٢ٕٚ ٦ةض (ا٬زتت) .ك٦ة/ مىؽرنح ،الاكؼ صةرة (٧٠ة) ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. (منني)ب: اإلعــسا 

كاجلةر  ،ك"٦ة" املىؽرنح ك٦ة دػ٤خ ٤ٔي٫ يف دأكن٢ مىؽر دلؿكر ثةلاكؼ ،ٚة٢ٔ ا٬زتت (ر٦ةح) ل٤ذأ٩ير.
تك٫ٛ/  (ختكٛ٭) إ٣غ....كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ وٛح ملٮوٮؼ حمؾكؼ، أم/ منني منينة اكا٪نة اك٬زتاز

ٚة٢ٔ  (مؿ) .كأاعيل مٌةؼ ك٬ة/ مٌةؼ إحل٫ ،يل/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣تك٫ٛأاع (أاعحل٭ة) كاتلةء ل٤ذأ٩ير. ،٢ٕٚ ٦ةض
 وٛح ل٤ؿنةح. (اجلٮاق٥) .مٌةؼ إحل٫ (الؿنةح)ك .كمؿ مٌةؼ ،تكٛ٭خ

 مؿ ٝٮهل ك٬ٮ – ٦ؾ٠ؿ ٚة٫٤ٔ أف ٦ٓ اتلأ٩ير ثذةء ا٢ٕٛ٣ أ٩َّر ظير الؿنةح( مؿ... )تكٛ٭خ /ٝٮهل ُ:ــاٍد فٔـالػ 
 الؿنةح.  ك٬ٮ إحل٫، املٌةؼ ٬ٮ إ٧٩ة ذلٟ هل ص٤ت كاذلم –
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 ًط ثةلرشَّ  إحل٫ً  املٌةًؼ  ؿً ٨٦ املؾ٠َّ  اتلؾ٠ريى  مؤ٩سنة ٚة٠تكتى  املٌةؼي  ٧ة اكفى كرمَّ  
 ً ؿاؼ/  (1)﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿دٕةىل  ٠ٞٮهلً  ـ،م دٞؽَّ اذلَّ  [88]اأٔل

 . دٕةىل ثإًةٚذ٭ة إىل اهللً  اتلؾ٠ريى  كا٠تكجًخ  مؤ٩ره  (رمححي ػ)ٚ
ـً  ل٥ٍ  ٔ٪٫ي  إحل٫ً  ثةملٌةًؼ  كاالقذ٘٪ةءً  ل٤عؾًؼ  املٌةؼي  ى٤ًط يى  ل٥ٍ  ٚإفٍ   ؛أ٩يري اتلَّ  ُي

ـي ٗي  ٍخ صى ؿى ػى ) /دٞٮؿ ٚبلى   ػؿكجي  ٦٪٫ي  نٛ٭٥ي ( كى ؽه ٪ٍ ٬ً  ٍخ صى ؿى ػى ) / يٞةؿي الى  إذٍ  (؛ؽو ٬٪ٍ  بل
ـً   .ا٣٘بل

 
 

 

 

مٌةؼ ٣ِٛ صبل٣ح، / (اهلل) / اق٥ إف ٦٪ىٮب، ك٬ٮ مٌةؼ.(رمحخ) / ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت.(إف)اإلعــساب:  (1)
 / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثٞؿنت.(٨٦ املعكجني. )/ ػرب إف مؿٚٮع(ٝؿنت. )إحل٫ دلؿكر

٦ٓ ٠ٮ٫٩  ،اتلؾ٠ري -ك٬ٮ ٣ِٛ اجلبل٣ح-ٝؽ اقذٛةد ٨٦ املٌةؼ إحل٫  ٝٮهل )رمحح( مٌةؼأف ّجــُ االضــتدالل:  
. ك٨٦ ٝؿنجح /كلٮال ٬ؾق االقذٛةدة ا٣يت ظى٤خ ٣ٞي٢ػربا ٣ػ"رمحح"، كاألو٢ املُةثٞح ثني املجذؽأ كاخلرب. 

 .أف وي٘ح ٝؿنت ممة يكذٮم ٚي٫ املؾ٠ؿ كاملؤ٩راتلٮصي٭ةت املؾ٠ٮرة أيٌة/ 
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َى  ػػػيي ا ٍٕ بى ثىػػػؽاكى
ى
ػػػةؼي أ ٌى ةءً يي  ٍقػػػ٧ى

 
 122(  

ٍ
ػػيي ذىا ٝىػػٍؽ يىػػأ ٍٕ بى ػػؿىداكى ٍٛ ػػة ٦ي ْن ٍٛ  ًت ٣ى

 
َ٘ ما ٓلصُو مً األمساِء ٌِ ،اإلضاف  :ٍّْ قطنا

 ـي  :ٍاأحُد ة ك٦ٕىنن  اإلًةٚحى  ٦ة ي٤ـ ْن ك٬ٮ  ،أم ثبل إًةٚحو  ٦ٛؿدنا،  ٚبل يكذ٢٧ٕي ٣ٛ
ٟى  ،ابليًخ  بنُؿً  املؿادي  ى كى  ،ؽى ٪ٍ ًٔ / )حنٮ كذل ى  ،ءً ل اليشَّ ةرى ىى ٝي كى  ل،ٮى قً كى  ،لدلى  /اقي ةدى كمحي

 (. اغيذ٫ث٧ٕىنى 

 َّـي  :اىّٕالج ِو  دكفى  ٦ٕىنن  اإلًةٚحى  ٦ة ي٤ـ ل ) حنٮ/ ٣ٛ  كى  ،يو ٍٕ مى كى  ،لكي
ى
 أفٍ  يضٮزي (؛ ٚمل أ

ي  ـى  ٦ة ا( أم كمٕيي ذى  يي ٍٕ مى كى ) ثٞٮهل/ ك٬ٮ املؿادي   إًةٚحو ٦ٛؿدنا أم ثبلى  ٢ى ٧ى ٍٕ ذى كٍ ي  لـ
ي  ٝؽٍ  ٦ٕىنن  اإلًةٚحى  ة، كذ٢٧ٕي ي ْن  .٨٦ ا٣ٞك٧نيً   لكٌّ كقيأيًت  ٦ٛؿدنا ٣ٛ
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ػػيي ٦ػػة ٍٕ بى ٍٓ  كى ػػة ا٦ٍذى٪ىػػ ٍذ٧ن ػػةؼي ظى ٌى  يي
 

 122(  ٍٓ ػػ ِى ٍيػػري كى ػػة٬ًؿنا ظى ّى ة   إًيػػالؤيقي اٍقػػ٧ن
ٮىٍظػػػػ  ػػػػػ٠ى ٍٕ ٍ قى كىاتى مػؽى ٣ىػػػػَ ٍ كىدى  ؽى

 
ٍم) ل٤ًىػػػػالءي  يىػػػػَؾ إًيػػػػػػػػكىمى  )122   َ ٍ ػؽى

 
ِ٘ الشِومً امل  /ؾى ؽى ظٍ كى )ة حنٮ ٬٪ى  ك٬ٮ املؿادي   إىل امل٧ٌؿً إالَّ   يٌةؼي الى  ٦ة :لفّظا لإلضاف

َّ )ك ،م ٦٪ٛؿدنا(أ ٟى ىلع إصى  أم إٝة٦حن  /ٟى يٍ بلى ٍٕ  ةثذ ٍ كى دى )ك (،إٝة٦حو  ؽى ث  ثٕؽى  (1)أم إدا٣حن  /ٟى احلى
ٕى  /(2)ٟى يٍ ؽى ٍٕ قى )ك (،إدا٣حو  ا ثٕؽى أم إق   (.ٕةدو إقٍ  ةدن
ُ٘ ّغرَّ ِ٘ إىل ضنرِي ٕبََّل إضاف ُُ ؛الػٔب ُُ ّمي  :قْل

ىػػػػػ ٟى ٩َػػػػػإً  -224 ػػػػػدى  ٮٍ ل  كً  دي  كى ً  دى ٮٍ ٔى
 

ػػػػػػ تي اذى  اءي رى كٍ زى    ٮفً ييػػػػػػـى  عو ٍءى ٦ي
 

َ  خي ٤ٍ ٞي ٣ى   (3)ٮً  ػػػٔي ؽٍ يى  ٨٧ٍ ػ٣ ٫ً ػػػيٍ  ى
 

 
أك ٦ؽاك٣ح ثٕؽ   ثٕؽ دؽاكؿ،دؽاكالن األنكت أف يٞةؿ يف دٛكري "دكايٍل"/ أٍم ادلي٨ ٔجؽ احل٧يؽ/ أف ذ٠ؿ حميي  (1)

٤ىجح، ٦ؽاك٣ح ٘ى ؛ أل٩٭ة ٨٦ اتلؽاكؿ ك٬ٮ اتل٪ةكب، كاملٕىن/ دؽاكالن ٣ُةٔذٟ ك٦٪ةكمح ٚي٭ة. كأ٦ة اإلدا٣ح ٚٔل ٨٦ ا٣
 ك٣حكخ ث٧٪ةقجح ٬٭٪ة.

 .٩٭ة دٮًليؽ هلةأل "بليٟ")قٕؽيٟ( ال تكذ٢٧ٕ إال ثٕؽ  (2)
 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕني٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت ٬ؾق األثيةت  -224 (3)

ا٣ٕٞؿ، كٝي٢/ ْل  ةثـ٩ح وجٮر/ ابلرئ ابلٕيؽ (ٮفيي بى ) .ممذؽ (٦رتع) األرض ابلٕيؽة األَؿاؼ. (راءكٍ زى ) اللغــ٘: 
 (بلي٫) ي٢/ الٮاقٕح الؿأس الٌيٞح األق٢ٛ.كٝ ،كٝي٢/ ا٣يت ال يىيج٭ة رمةؤ٬ة ، -أم اجلة٩بني-نٍي الٮاقٕح اجلة٣ى 

 بليٟ. /و٢ أف يٞٮؿ/ ٤ٞ٣خ لٟاألك ،يف ٬ؾا ال٤ِٛ اتلٛةت ٨٦ اخلُةب إىل ا٣٘يجح
صجذٟ أل ؛ذات ٦ةء ثٕيؽ ا٣٘ٮر ،رصةءألكاقٕح ا ،يٞٮؿ/ إ٩ٟ لٮ ٩ةديتن كمح٪٪ة أرض ثٕيؽة األَؿاؼ الـنعيٙ:  

 ٕةب كال مؽااؽ.٫٩ ال دٕٮؽ ٨ٔ إصةثذ٫ وأيؿنؽ  .إصةثح ثٕؽ إصةثح
 .رشَيح ٗري صةز٦ح (لٮ) .كالاكؼ ٧ًري املؼةَت اق٫٧ ،إف/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت (إ٩ٟ)اإلعــساب:  

٧ري املؼةَت ٚة٫٤ٔ ،داع/ ٢ٕٚ ٦ةض (دٔٮدن) . كاجل٤٧ح رشط "لٮ" ،كاحلةء ٦ٕٛٮؿ ث٫ ،كاجلٮف ل٤ٮٝةيح ،ًك
 .ةؼ كنةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫كدكف مٌ ،دكف/ ّؿؼ ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ ،الٮاك ل٤عةؿ (كدكين)
 (ؿعػ٦ذ)ك كذات مٌةؼ. ،وٛح لـكراء (ذات) .كدم٤ح املجذؽأ كاخلرب يف حم٢ ٩ىت ظةؿ ،٦جذؽأ مؤػؿ (زكراء)

يف لٮ، ٤ٝخ/ ٢ٕٚ كٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح صٮاب البلـ كإٝح يف صٮاب  (٤ٞ٣خ) ؿع.ػوٛح ٦ذ (ثيٮف) مٌةؼ إحل٫.
 حم٢ رٚٓ ػرب "إف" يف أكؿ األثيةت.

ٍِـالػَّ    .ٟ مةذلكذ ." إىل ٧ًري ا٣٘ةاتظير أًةؼ "٣يب (بلي٫)ٝٮهل/  :ُـُد فٔا
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ُ٘ ّغرَّ  ضٔبُْٓ: أىػَد ،إىل الظاٍِس ِٕ(بََّل) إضاف

ػػدى  -222 ـً ً  ةثى ة ٩ىػػ٧ى ػ٣ًػػ تي ٮٍ ٔى  رناٮى ٍكػػ 
 

 (1)رً ٮى ٍكػػػـً  مٍ ؽى يىػػػ َ ٍ ٤ىػػػٚى  ،َّب ٤ىػػػٚى  
 

ٙي  ا ذ٠ؿى ٠ؾى  ـً  كنٛ٭٥ي  ،املى٪ ٟى  قحجٮن٫ أفَّ  ٨٦ الك  م(. ؽى ٍٕ كقى  يبَّ ٣ى )يف  مةذل  ريي ٗ ذل
َّ ) قحجٮن٫ أفَّ  ك٦ؾ٬تي   ىلع املىؽرنحً  ٫ ٦٪ىٮبه  كأ٩َّ ٦سىٌن  ثٕؽقي  ؿى ٠ً ة ذي ك٦ى  يٍٟ(بلى

 ٠ٞٮهلً  ،ثةملسىنَّ  ٜه ٤عى ىلع ٬ؾا مي  ٚ٭ٮى  ١سريي ث٭ة اتلَّ  املٞىٮدي  دث٪حذ٫ي  كأفَّ  ،حمؾكؼو  ث٢ٕٛو 
ٍٍ  مؿدنيً  ث٫ً  املؿادي  حفى ٣ (٠ؿدنيً ػ)ٚ ٠ؿاتو  أمٍ ، [4]امل٤ٟ/  ﴾چ ڇ ڇ ڇ﴿دٕةىل   ؛ٚٞ
ـدى  /أم [4]امل٤ٟ/  (2)﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿دٕةىل  ٣ٞٮهلً  ا ك٬ٮ كي٢ه م  ،صؿن

ا كيبلن ٨٦ ٠ؿدنيً  ابلرصي   ي٪٤ٞتي كالى  ـدصؿن ٍٍ  م  ثسؿدنيً  املؿادي  يسٮفى   أفٍ ٚذٕنيَّ  ؛ٚٞ
ٍٍ  ازجنيً الى  ،سريى اتل١ٍ  ٟى  ،ٚٞ َّ ) كًلؾل  ٤ٚحفى ، ـى دٞؽَّ ة ٧٠ى  إٝة٦حو  إٝة٦ح ثٕؽى  ٦ٕ٪ةقي  (ٟى يٍ بلى

 

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -228 (1)
 أصةب داعيئ كأاغزن. (ّبَّ ٣ى ) .اق٥ رص٢( ارن ٮى كٍ مً ) ٩ـؿ يب ٨٦ م٧٤ةت ادل٬ؿ. (نةثملة ٩) اللغــ٘: 
 ،٦ة اق٥ مٮوٮؿ ٦جن ىلع الك١ٮف يف حم٢ صؿ ثةلبلـ ،البلـ ل٤ذ٤ٕي٢ (ملة) ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. (دٔٮت)اإلعــساب:  

 "٬ٮ" /كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق ،٩ةب/ ٢ٕٚ ٦ةض (٩ةثن) ."دٔٮتػ"كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث
ث٫ ٦ٕٛٮؿ  (مكٮرنااملٮوٮؿ. )كاجل٤٧ح ال حم٢ هلة و٤ح  ،كاحلةء ٦ٕٛٮؿ ث٫ ،كاجلٮف ل٤ٮٝةيح ،يٕٮد إىل ٦ة

يٕٮد إىل  "٬ٮ" /كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق ،/ ٢ٕٚ ٦ةض٣ّب ،ا٣ٛةء اعَٛح (٤ّٚب) ".دٔٮتػ"٣
ك٣يب/ مىؽر  ،ا٣ٛةء ل٤ذ٤ٕي٢ (٤ٚيب يؽم مكٮر) /كٝٮهل ." مكٮر، كاجل٤٧ح ٦ُٕٮٚح ىلع دم٤ح "دٔٮت مكٮرنا

ك"مكٮر"  ،كنؽم مٌةؼ ،٫ك٬ٮ مٌةؼ كنؽم مٌةؼ إحل ،٦٪ىٮب ىلع املٕٛٮحلح امل٤ُٞح ث٢ٕٛ ث٧عؾكؼ
 مٌةؼ إحل٫.

ٍُِد فٔـالػَّ  كٚي٫ دحل٢  ،ظير أًةؼ "٣يب" إىل اق٥ ّة٬ؿ، ك٬ٮ ٝٮهل "يؽم" مؾكذنا (٤ٚيب يؽم مكٮر)ٝٮهل/  :ُــا
 .ك٣حف ٦ٛؿدنا ٦ٞىٮرنا اك٣ٛىت ،ىلع أف "بليٟ" ٦سىن ٧٠ة ذ٬ت إحل٫ قجٮن٫

ىلع الك١ٮف، كظؿؾ ثةل١رس التلٞةء الكة٠٪ني، / ٢ٕٚ أمؿ ٦جن (ارصٓ) / ظؿؼ ُٔٙ.(ز٥)اإلعــساب:  (2)
/ ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ ٦٪ىٮب (٠ؿدني. )/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب(ابلرص) كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮمة دٞؽيؿق/ أ٩خ.

بل٦ح ٩ىج٫ احلةء، كاجلٮف ٔٮض ٨ٔ اتل٪ٮن٨ يف االق٥ املٛؿد. ٫ يف (ي٪٤ٞت) ٔك / ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ لٮٝٔٮ
/ ظةؿ (ػةقبة. )/ ٚة٢ٔ مؿٚٮع(ابلرص) ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ ي٪٤ٞت./ صةر كدلؿكر ٦(إحلٟ) صٮاب ا٤ُ٣ت.

مؿٚٮع، كاجل٤٧ح االق٧يح  "٬ٮ" / ػربي (ظكري) / الٮاك/ ل٤عةؿ، ك٬ٮ/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ.(ك٬ٮ. )٦٪ىٮب
 يف حم٢ ٩ىت ظةؿ.

 أف اتلث٪يح يف ٝٮهل )٠ؿدني( يؿاد ث٭ة اتل١سري.ّجــُ االضــتدالل:  
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ٍٍ  االزجنيً  املؿادي   .يف دٛكري٬ة ـى  ٦ة دٞؽَّ ىلعى   أػٮاد٫ً ا ثةًق كًلؾى ، ٚٞ
 يةءن  أ٫ٛ٣ي  ٍخ جى ٤ً ٝي  ٫ ٦ٞىٮره كأ٩َّ  ،(ّبَّ ٣ى ) أو٫٤ي   كأفَّ ث٧سىٌن  ٫ ٣حفى أ٩َّ  يٮنفى  ك٦ؾ٬تي  

ٓى  ٙي  ٍخ جى ٤ً ٧ة ٝي ٠ى  امل٧ٌؿً  ٦ ى ) أ٣ ى  لدلى ٓى  (كىلعى ٦  ٌَّ ٤ي٫ً  يف دلي٫ً  ٧ريً ال  .ٔك

ٓى  أ٫ٛ٣ي  د٪٤ٍٞت  ل٥ٍ  ؿى ٠ى ٧٠ة ذى  األمؿي  اكفى  ٫ لٮٍ قحجٮن٫ ثأ٩َّ  ٤ٔي٫ً  كردَّ   ،يةءن  ا٣ْة٬ؿً  ٦
ٙي   د٪٤ٞتي ٧ة الى ٠ى  ى ) أ٣ ى دلى ى ) /٧ة دٞٮؿ١ٚى  (ل كىلعى ى كى  ؽو نٍ  زى ىلعى ٟى ؽو ل زنٍ دلى  يججيًغ  اكفى  ( ٠ؾل

َّْ إىلى  ٭٥ ملة أًةٚٮقي ( ل١٪َّ ؽو نٍ  زى ّبَّ ٣ى ) يٞةؿى  أفٍ  ٙى جي ٤ى ٝى  ة٬ؿً  ا٣ ي  ؛ةءن ي ٮا األ٣  مؽى يى  يبَّ ٤ى ٚى ) /ٮاٚٞةل
ٟى  ٚؽؿَّ  (؛ ر...ٮى كٍ مً  ٥ى ٧٠ى  ث٧ٞىٮرو   ك٣حفى ٫ ٦سىٌن ىلع أ٩َّ  ذل  .يٮنفي  ة ٔز
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ػػػػػ٢ٍ  ي٧ى ػػػػػةٚىحن إىًل اجلٍ ًى ً ػػػػػٮا إ ـي ـى ٍ ل
ى
 كىأ

 
ػػ )122  ٍذى٧ى َي٪ىػػَٮٍف حيي ) كى إًٍذ) كى ًٍف  ٍيػػري  ٢ٍ ػ ظى

ػػػإًذٍ   َن ٠ى ػػػ ٍٕ ػػػإًٍذ ٦ى ػػػة ٠ى ٦ى ٍٚػػػؿادي إًٍذ، كى ً  إ
 

ػ )422  ًً
ى
ٍػػٮي أ ػٮىازنا َنى ػةٍيى  ًظػ ٍٙ صى  )٩يجًػػؾٍ   صى
 

ِ٘لإل مً املالشِو  (/ اذى لً كى  ذٍ لً كى  ري يٍ ظى ) ك٬ٮى   إىل اجل٤٧حً إالَّ  يٌةؼي الى  ٦ة :ضاف

 . (1)اص٤ف ظير زنؽ صةلف()حنٮ  االق٧يحً  إىل اجل٤٧حً  :فتضاُف (ُحَِٔح)ا فأمَّ
  ؽه نٍ زى  فى ٤ى صى  ري يٍ ظى  ٍف ٤ً اصٍ )حنٮ  ا٤ٕٛ٣يحً  كلىل اجل٤٧حً 

ى
ٍ  ري يٍ ظى  كٍ أ   .(ؽه نٍ زى  في ٤ً ُيى

ُِ ىل مفسٍدإضافتَا ِإ ّغرَّ  :نكْل

222-  
ى
ػ ري ٍيػل ظى ؿى ة دى ٦ى أ ً َى  ٢و يٍ ٭ى قي  ٕػةة٣

 

  ٍ ػػة يي ْنى ػػ٧ن ػػَكى  ٰءي ػًٌ  (2)ٕػػة٦ً َى  ٭ةًب لن 
 

 . (٥ه ةاً ٝى  ؽه نٍ زى  ذٍ إً  ٟى ذي بٍ صً )حنٮ  (3)االق٧يحً  ىل اجل٤٧حً إً  :أّٓضا فتضاُف (ِذِإ)ا ّأمَّ
ـى ٝى  ذٍ إً  ٟى ذي بٍ صً )حنٮ  يحً ا٤ٕٛ٣ كلىل اجل٤٧حً    .(ؽه نٍ زى  ة

 
ص٤كخ ظير زنؽ )حنٮ/  ،ظك٨ أال يسٮف اخلرب ٚي٭ة ٕٚبلن ألدم٤ح اق٧يح ٚة إىل (ظير)إذا أًيٛخ  (1)

ص٤كخ ظير زنؽ ٩٭يذ٫( ٚإذا أردت أف يسٮف ٬ؾاف املسةالف ٗري ٝجيعني ٚة٩ىت االق٥ )ظكبذ٫( أك 
 . إىل دم٤ح ٤ٕٚيح حتل١ٮف ظير مٌةٚ

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -228 (2)
٫ كجن٥ دى  (٭ي٢قي ) :اللغــ٘   م٤ٕح اجلةر. (الن٭ةب) .ِٞيض ا٣ٞين٪٪ٌش ا٣ٛٮا٫٠ ٔ٪ؽ ٤َٔٮ
كٚة٫٤ٔ ٧ًري  ،٢ٕٚ مٌةرع (دؿل) أك اللك٧ح ك٭ة أداة اقذٛذةح. ،٦ة/ ٩ةٚيح ،اهل٧ـة لبلقذٛ٭ةـ (أ٦ة)اإلعــساب:  

 (ق٭ي٢)ك ةؼ.كظير مٌ ،٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦جن ىلع ال٥ٌ يف حم٢ ٩ىت (ظير) أ٩خ. /مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق
ة) مٌةؼ إحل٫. ٕن ٝؽ كرد يف  -٦ٓ ٠ٮ٫٩ ٤ٝيبلن  -ك٦ِجء احلةؿ ٨٦ املٌةؼ إحل٫  ،ٝي٢/ ٬ٮ ظةؿ ٨٦ ق٭ي٢ (َة٣

٫ٕ ىلع أ٫٩ اق٥ ماكف  .ك٬ؾا ٦٪٫ ،النٕؿ كٝي٢/ ٬ٮ ظةؿ ٨٦ "ظير" كاملؿاد حبير ٬٪ة ماكف ػةص ٦ٓ أف ًك
ة)ك .٦ج٭٥ صٮازنا  كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ ،مٌةرع٢ٕٚ  (ييضء) ٦٪ىٮب ىلع املؽح ث٢ٕٛ حمؾكؼ. (جن٧ن

 .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثييضء (اكلن٭ةب) ."جن٥ػ"كاجل٤٧ح يف حم٢ ٩ىت وٛح ٣ دٞؽيؿق/ "٬ٮ" يٕٮد إىل جن٥،
ة) ٕن  ظةؿ مؤًلؽة. (ال٦

ٍُِد فٔــُ:   كل٧٩ة  ،ةةعكذلٟ مةذ ٔ٪ؽ دم٭ؿة اجل ،ٚإ٫٩ أًةؼ "ظير" إىل اق٥ ٦ٛؿد (ظير ق٭ي٢)ٮهل ٝالػَّـا
 .٥٬ إىل اجل٤٧حدٌةؼ ٔ٪ؽ

ة ٧٠سةؿ ـٗري ٦ةًٮنح ا٣ٕض "إذٍ "كحيك٨ أف دسٮف اجل٤٧ح االق٧يح ا٣يت دٌةؼ إحل٭ة  (3) ، ثأف يسٮف اخلرب اق٧ن
 زنؽ يٞؿأ". النةرح، أك ٕٚبلن مٌةراعن حنٮ/ "صبخ إذٍ 
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ٌي  اجل٤٧حً  ظؾؼي  كُيٮزي  ة ٔ٪٭ة ٠ٞٮهلً  ةتل٪ٮن٨ً ث إحل٭ة كنؤتى  ةًؼ امل ًن  /دٕةىل ٔٮ
ٍ  فٍ ٮَّ ٪ى حي  فٍ لً كى )  ٝٮهلً ا ٦ٕىنى ك٬ؾى  .[54]الٮإٝح/  (1)﴾ڄ ڄ ڄ﴿  ( أمٍ ذٍ إً  ادي ؿى ٍٚ إً  ٢ٍ ٧ى ذى حيي

ٍ  "إذٍ "ف ي٪ٮَّ  كلفٍ  ـي  ٢٧ي ذى حيي ة لٮٝٮًع إًة إٚؿاد٬ة أم ٔؽ ْن ة ٨ٔ ٮى ًٔ  ٪ٮن٨ً اتلَّ  ٚذ٭ة ٣ٛ ًن
ٌي  اجل٤٧حً   إحل٭ة. ةًؼ امل

ٍ٘ا ِإإلَّ تضاُف فاَل (اَذِإ)ا ّأمَّ ٍ٘ ىل مجل ٟى آتً )حنٮ  فعلٔ ـى ا ٝى ذى إً  ي   ُيٮزي كالى  ،(ؽه نٍ زى  ة
ـو ٥ه ةاً ٝى  ؽه نٍ ا زى ذى إً  ٟى يٍ آتً ) / دٞٮؿي ٚبلى  ،اق٧يحو  إًةٚذ٭ة إىل دم٤حو  ٚنة ٣ٞٮ كقيؾ٠ؿ٬ة  ( ػبل

 .ٙي املى٪ِّ 
ّؿٚنة ٦ةًينة  يف ٠ٮ٫٩ً  (إذٍ ) ٦س٢ى  ٦ة اكفى  ىل أفَّ ( إً ذٍ إً ٠ى  ىنن ٍٕ ٦ى  ذٍ إً ة ٠ى ٦ى كى ) ثٞٮهلً  كأمةرى 

 االق٧يحي  كْل اجل٢٧ي  ،٨٦ اجل٤٧حً  (إذ) إحل٫ً  إىل ٦ة دٌةؼي  إًةٚذ٫ي  ُيٮزي  ،حمؽكدو  ٗريى 
ٟى  ،كا٤ٕٛ٣يحي  ػ  ؽه نٍ زى  ةءى صى  نٍيى ظً  ٟى ذي بٍ صً ) /ٚذٞٮؿ (؛ـٮٍ نى كى  ةف،٦ى زى كى  خ،ٍٝ كى كى  ،نٍيى ظً ) /حنٮ كذل

ٟى  .(ةدًله ػى  جى ؿى ػى  ـى ٮٍ نى كى  -ؿه سٍ ثى  ـى ؽً ٝى  ةفى ٦ى زى كى -ك ؿه ٧ٍ خى  ةءى صى  خى ٍٝ كى كى   ٟى ذي بٍ صً ) /دٞٮؿي  كًلؾل
ٟى ك( ٥ه ةاً ٝى  ؽه نٍ زى  نٍيى ظً   .ابلةًق  ًلؾل

 ) /ٙي املى٪ِّ  ٧ة ٝةؿى كل٩َّ 
ى
 (إذٍ ) ٦س٢ى  أم ٦ة اكفى ػ  ٮعى ٬ؾا اجلَّ  أفَّ  ٥ى ٤ى ٍٕ ا( حًلي ازن ٮى صى  ٍٙ ًً أ

 صٮازنا ال كصٮمنة. اجل٤٧حي  ك٬ٮى  (إذٍ ) إحل٫ً  ىل ٦ة يٌةؼي إً  يٌةؼي  ػ  املٕىنى يًف 
 ٗريي  ٕةم٢ي يي  ث٢ٍ  (.إذٍ )ل دلؿى  ُيؿً  ل٥ٍ  ؛أك حمؽكدنا ،٦ةضو  ٗريى  ا٣ْؿؼي  اكفى  ٚإفٍ 

إىل  ث٢ٍ  ،االق٧يحً  إىل اجل٤٧حً   يٌةؼي ٚبلى  (اإذى ) ٦ٕةم٤حى  ػ املكذٞج٢ي  ك٬ٮى ػ  املةيًض 

 

٦٪ىٮب، / ظني/ ّؿؼ ز٦ةف (ظيجبؾ) / ٧ًري ٦٪ٛى٢ ٦جذؽأ.(أ٩ذ٥) ./ الٮاك/ كاك احلةؿ(كأ٩ذ٥)اإلعــساب:  (1)
كظؿؾ ثةل١رس  ،مىض ٨٦ الـ٦ةف ٦جن ىلع الك١ٮف ةّؿؼ مل ، كظني/ مٌةؼ، كلذٍ "د٪ْؿكف"٦ذ٤ٕٜ ثة٢ٕٛ٣ 

كالٮاك/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ. كاجل٤٧ح . ثجٮت اجلٮفث/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع (د٪ْؿكف) التلٞةء الكة٠٪ني.
٨٦ املجذؽأ كاخلرب يف حم٢ ٩ىت ظةؿ ٨٦ ، كاجل٤٧ح االق٧يح امل١ٮ٩ح "أ٩ذ٥"ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ رٚٓ ػرب ل٧٤جذؽأ 

 ." يف اآليح ٝج٤٭ةخ٘ى ٤ى ثى " ٚة٢ًٔ 
ٮض ٔ٪٭ة ثةتل٪ٮن٨، كاتلٞؽيؿ/ ّجــُ االضــتدالل:   ًؾٚخ اجل٤٧ح ا٣يت أًيٛخ إحل٭ة "إذ"، ٔك  كأ٩ذ٥ ظني إذٍ أ٫٩ ظي

ـى  ث٤٘خ الؿكحي   .د٪ْؿكف احل٤ٞٮ
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 ) /ٚذٞٮؿ ؛ا٤ٕٛ٣يحً 
ى
ٟى  إىل دم٤حو  املعؽكدي   يٌةؼي كالى  .(ؽه نٍ زى  ءي ًِج يى  نيى ظً  ٟى يبي صً أ حنٮ  كذل

  .ا(ؾى ٠ى  ؿي ٮٍ ظى ا كى ؾى ٠ى  ؿي ٭ٍ مى )حنٮ  ىل ٦ٛؿدو  إً إالَّ  ال يٌةؼي  ث٢ٍ  (،ؿو ٮٍ ظى كى  ؿو ٭ٍ مى )
 

 
 

ػػ ػػؿًٍب ٦ػػة ٠ى ٍٔ  إكىاثٍػػ٨ً أك ا
ي
 ٍصًؿيىػػةٍذ ٝىػػٍؽ أ

 
ٍ ثً٪ىػػ )422  ذٍ ػكىاٍػػػءى ػػػ٤يػػػة ٦ى ٍٕ  ةػيىػػثينً  ٢و ػٮ  ًٚ

ٍجػػػ٢ى   ِى ػػػ٢و  كى ٍٕ ٍجذىػػػؽا ًٚ ٍك ٦ي
ى
ػػػؿىبو أ ٍٕ  ٦ي

 
ػػ )422  ٍٔ ى

َ٪ػػػأ ٛى َي َى ٚى٤ىػػ٨ٍ  ـىػػ ػػ٨ٍ  ٦ى اػؿًٍب كى  ؽى
 

َّ َوتكدَّ َ٘ األمساَء أ ِ٘ املضاف  :علٙ قطننِي إىل اجلنل

 ة إىل اجل٤٧حً  ٌةؼي ٦ة يي  ٍنا:أحُد  .لـك٦ن
 َّإحل٭ة صٮازنا. ٌةؼي ٦ة يي  :اىّٕالج 

ؿابي  صٮازنا ُيٮزي  إىل اجل٤٧حً  ٦ة يٌةؼي  أفَّ إىل  ابلحذنيً  يف ٬ؾي٨ً  كأمةرى   ٚي٫ اإٔل
ٙى  ،كابل٪ةءي   ٍت رى ؽِّ وي  ٤ٕٚيحو  أك دم٤حو  ث٧ةضو  ٍت رى ؽِّ وي  ٤ٕٚيحو  إىل دم٤حو  قٮاء أًي

ـي ٞي ـ حى ٮٍ نى كى  ،ؽه نٍ زى  ةءى ـ صى ٮٍ ا يى ؾى ٬ى )حنٮ  اق٧يحو  أك دم٤حو  ث٧ٌةرعو   ؿه سٍ ـ ثى ٮٍ يى  أكٍ  ،كؿه ٧ٍ خى  ٮ
ٚي٧ة  ٣س٨ املؼذةري  ،ٙي كاملى٪ِّ  ا٣ٛةريس   كدجٕ٭٥ي  ينيى ال١ٮٚ ا ٦ؾ٬تي ك٬ؾى  ،(٥ه ةاً ٝى 
 
ي
ٙى أ ؿاًب  ثةبل٪ةءً  مى كً ري  كٝؽٍ  ،ابل٪ةءي  ث٧ةضو  رٍت ؽِّ وي  ٤ٕٚيحو  إىل دم٤حو  ًي  /ٝٮهلي  كاإٔل

ى  -222 ى  تى يٍ املنً  خي جٍ تى  ى  ٍيً  ظً ىلعى ػىلعى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  (1)ةجى  الى 
 

 

ـق ٝٮهل/ -227 (1) ض ى٧َ ٞي فى  ٬ؾا وؽر ثيخ ل٤٪ةث٘ح اذلثيةين، ٔك ل
ى
: أ ٍو ػػ٤ٍخي

ى
  ٍيتي كىازعي ػػطي كالَن ػػة أ

 (املنيت) اجلٛف كادجةع م٭ٮاد٭ة. ٬ٮل إىل املي٢ كْل ل٤ىجٮة، اق٥ )الىجة( .تكؼٍ يف ملخ )اعدجخ( اللغــ٘: 
٢ٕٚ مٌةرع ٦أػٮذ ٨٦ الىعٮ، ك٬ٮ  (أوط) ٬ٮ اثيٌةض املكٮد ٨٦ النٕؿ، كٝؽ يؿاد ث٫ ادلػٮؿ يف ظؽق.

 .٩ةقو  ،زاصؿ، اكؼو  (كازع) زكاؿ الك١ؿ.
ك٬ٮ املؼذةر،  ،ةجين ثة٣ٛذط ٦ج لؿككني  ،ثةجلؿ ٦ٕؿمنة ليؿك (ظني) ظؿؼ صؿ، ك٦ٕ٪ةق ٬٪ة ا٣ْؿٚيح. (ىلع)اإلعــساب:  

ة أك حمبلن  كىلع لك ظةؿ ٬ٮ دلؿكر ثًٕل ْن  ٙ" يف ثيخ قةثٜ، ك٬ٮ ٝٮهل/١ى ٍٛ "٠ى  /كاجلةر كاملضؿكر يذ٤ٕٜ ثٞٮهل ،٣ٛ
ػػػػػحن  ٕى ٦ٍ ػػػػػخي ٦ًػػػػػ   دى ٍٛ ١ى ٍٛ ػػػػػة ١ٚى ٍدتي٭ى  ٚىؿىدى

 
ٓي   ا٦ًػػػػػ ٍكػػػػػذىً٭٢ٌّ كىدى ـي ػػػػػة  ى ايٍَعػػػػػًؿ ٦ًٍ٪٭ى  ىلعى

 = .٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ٕةدجخ (املنيت) .كاجل٤٧ح يف حم٢ صؿ ثإًةٚح "ظني" إحل٭ة ،٢ٕٚ كٚة٢ٔ (اعدجخ)  

 َى
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 .ٔؿاًب كًلرس٬ة ىلع اإل ، ابل٪ةءً ىلعى  ظنيى  ٩ٮفً  ثٛذًط 

ٓى ك٦ى  و  أك ٝج٢ى  ٦ٕؿبو  ٢ٕٚو  ٝج٢ى  ة كٝ ؿابي  ٚي٫ً  ٚةملؼذةري  ٦جذؽأ  ،ابل٪ةءي  كُيٮزي  اإٔل
ی ی ﴿ ئ يف الكجٕحً ؿً ٝي  كٝؽٍ  ؛ٍى ٤َّ٘ يي  ا( أم ٨٤ٍٚ ؽى ٪َّ ٛى حي  ٨ٍ ٤ى  ٚى ىنى بى  ٨ٍ ٦ى كى )  ٝٮهلً ا ٦ٕىنى ك٬ؾى 

ًٓ ثةلؿَّ  [٢٢9]املةاؽة/  (1)﴾جئ حئ مئ ى  ٚ ؿاًب ىلعى ٬ؾا ٦ة  ،ىلع ابل٪ةءً  كمة٣ٛذًط  ، اإٔل
 .ٙي املى٪ِّ  ػذةرقي ا

 ٚي٧ى  ٫ ال ُيٮزي أ٩َّ  ابلرصننيى  ك٦ؾ٬تي 
ي
ٙى ة أ  ث٧ٌةرعو  رٍت ؽِّ وي  ٤ٕٚيحو  إىل دم٤حو  ًي

ؿإالَّ  ق٧يحو ا إىل دم٤حو  أكٍ    ٚي٧ى إالَّ  ابل٪ةءي  كال ُيٮزي  ،ابي  اإٔل
ي
ٙى ة أ  ٤ٕٚيحو  إىل دم٤حو  ًي

 .ث٧ةضو  ٍت رى ؽِّ وي 

 . صٮازنا إىل اجل٤٧حً  ٦ة يٌةؼي  ا ظس٥ي ٬ؾى 

 

 .كاجل٤٧ح ٦ُٕٮٚح ثة٣ٛةء ىلع دم٤ح اعدجخ ،٢ٕٚ كٚة٢ٔ (٤ٞٚخ) ."اعدجخػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث (الىجة ىلع) =
 "،ملةػ"٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ث (طي أٍو ) ٧ـة لئل٩سةر، ملة/ ٩ةٚيح صةز٦ح كٚي٭ة ٦ٕىن دٮٝٓ ظىٮؿ دلـك٦٭ة.اهل (ملة)أ

بل٦ح صـ٫٦ ظؾؼ ظؿؼ ا٤ٕ٣ح الٮاك كاك  (كالنيت كازع. )أ٩ة /كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق ،ٔك
 احلةؿ، كاجل٤٧ح ثٕؽ٬ة ٦جذؽأ كػرب يف حم٢ ٩ىت ظةؿ.

ؿاب٪ٌ كٚذع٫، كٝؽ ثحٌ )ىلع ظني( ٚإ٫٩ ييؿكل ثٮص٭ني/ جبؿ "ظني" ٝٮهل/  الػـاٍد فٔــُ:  ٚؽؿ ىلع أف  ؛ة ذلٟ يف اإٔل
٧٠ة أف املٌةؼ ٝؽ يستكت اتلؾ٠ري أك -٦٪٫  ٧٠ة ٬٪ة صةز ٚي٭ة ابل٪ةء ك٧ح "ظني" إذا أًيٛخ إىل ٦جن

ؿاب ىلع األو٢ -اتلأ٩ير ٨٦ املٌةؼ إحل٫  .كُيٮز ٚي٭ة اإٔل
 ـ، كٝؿأق ٩ةٚٓ ثةجلىت.ٝؿأ اجل٧٭ٮر ثؿٚٓ احلٮ (1)

ذا/ اق٥ إمةرة يف  ،/ اهلةء ظؿؼ دججي٫(٬ؾا. )/ ٣ِٛ اجلبل٣ح ٚة٢ٔ مؿٚٮع(اهلل) / ٢ٕٚ ٦ةض.(ٝةؿ)اإلعــساب:  
 ك٬ٮ يٮـ ا٣ٞية٦ح. ،أم/ ٬ؾا احلٮـ يٮـ ي٪ٛٓ الىةدٝني، ػرب ذا مؿٚٮع "ثةلؿٚٓ"/ (يٮـ) حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ.

" / أ٦ة ٔ٪ؽ ال١ٮٚيني، ك-٬ؾا ىلع ٦ؾ٬ت ابلرصنني– ِبرب حمؾكؼ٦ذ٤ٕٜ / ّؿؼ ز٦ةف "ثةجلىت"ك ـى اق٥ ٚػ"يٍٮ
كاجل٤٧ح االق٧يح يف حم٢ ٩ىت ٦ٞٮؿ  ثةخلرب.يف حم٢ رٚٓ ػرب، أك اق٥ يف حم٢ ٩ىت ّؿؼ ز٦ةف، ٦ذ٤ٕٜ 

كاجل٤٧ح ٨٦  ،ٚة٢ٔ مؿٚٮع٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب. )وؽٝ٭٥(/  /(الىةدٝني. )/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع(ي٪ٛٓ. )ا٣ٞٮؿ
 حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫.ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة٢ٔ يف 

مٌةؼ إىل دم٤ح ٤ٕٚيحو وؽري٬ة مٌةرع، كٝؽ ٝؿئ ثٮص٭ني ثةلؿٚٓ إٔؿاثنة،  ﴾يٮـ﴿أف ٝٮهل/ ّجــُ االضــتدالل:  
 كمة٣ٛذط ىلع ابل٪ةء، ٚؽؿ ىلع صٮاز٧٬ة.
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ـه  ٌةؼي ة ٦ة يكأ٦َّ   إىل اجل٤٧حً  يف االٚذٞةرً  ثةحلؿًؼ  لنج٭٫ً  ل٤ج٪ةءً  إحل٭ة كصٮمنة ٚبلز
 .(اذى كلً  ذٍ كلً  ري يٍ ظى ػ)٠ى 

 
 

ػػػػػػػػةٚىحن إىًلى  ًى ً ػػػػػػػػٮا  إًذىا) إ ـي ـى ٍ ل
ى
 كىأ

 
َى  )421  ىػػ٢ً ا ػػْي ػػةًؿ، ٠ى ٕى )ػٍف َى ٨ٍ إًذىا اٍيػػذى   ٬ي

 إىل اجل٤٧حً  اإلًةٚحى  ـي د٤ـ (اإذى ) أفَّ  ٨ٍ ًذ٠ٍؿق ٦ً  ـى ىل ٦ة دٞؽَّ إً  يف ٬ؾا ابليًخ  أمةرى  
 / دٞٮؿٚبلى  ؛كال١ٮٚينيى  ػبلٚنة لؤلػًٛل  ،االق٧يحً  إىل اجل٤٧حً  ٌةؼي  دي كالى  ،ا٤ٕٛ٣يحً 

( 
ى
  .(٥ه ةاً ٝى  ؽه نٍ ا زى ذى إً  ٟى يبي صً أ

 
ى
 )ة ٦َّ كأ

ى
ـى ٝى  ؽه نٍ ا زى ذى إً  ٟى يبي صً أ  مؿٚٮاعن ىلعى  ك٣حفى  ،حمؾكؼو  ث٢ٕٛو  مؿٚٮعه  (ؽه نٍ زى ػ)ٚ /(ة

ً  ا٢ٕٛ٣ي  ٦جذؽأ ػربقي  ٫ي ٠ٮ٩ى  زى ٚضٮَّ  األػٛلي  ٮن٫ كػة٫ٛ٣ي قحج ٦ؾ٬تي ٬ؾا  ،االثذؽاءً  م اذلَّ
٥ى  ،ثٕؽقي   ثٕؽى  املجذؽأ كٝٮًع  يف صٮازً  قحجٮن٫ كاألػًٛل  ثنيى   ػبلؼى ٫ الى  أ٩َّ الكريايًف  كٔز

، يسٮفى  أفٍ  ٚكحجٮن٫ يٮصتي  ؛٧ة يف ػربقً ثح٪٭ي  ٧ة اخلبلؼي كل٩َّ  (،اإذى )  كاألػٛلي  ٕٚبلن
ة يسٮفى  أفٍ  زي ُيٮِّ   ) يًف  ٚيضٮزي  ؛اق٧ن

ى
ـى ٝى  ؽه نٍ ا زى ذى إً  ٟى يبي صً أ ٍٕ ة  ٔ٪ؽى  أ٦جذؽن  (ؽنٍ زى ) ٢ي ( ص

 ) كُيٮزي  ،كاألػًٛل  قحجٮن٫ٍ 
ى
ٍٍ  األػًٛل  ( ٔ٪ؽى ٥ه ةاً ٝى  ؽه نٍ ا زى ذى إً  ٟى يبي صً أ ٞٚ. 
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 ً ً٭ػػػػ٥ً ل ٍٛ ػػػػَؿؼو ثًػػػػال ٧ي ٕى  ازٍنىػػػػٍيً ٦ي
 

ػػػػـؿؽو  )424  ٛى ٙى تى ػػػػي ًً
ي
  ًَكٍذىػػػػة) كى الًك)أ

ة ك٦ٕىنن  ًةٚحً لئل املبلز٦حً  ٨٦ األق٧ةءً   ْن  إىل إالَّ  كال يٌةٚةفً  (،ة كًُلى ذى ًكٍ ) /٣ٛ
ة ك٦ٕىنن  ٦سىنن  ٦ٕؿٚحو  ْن  ة املؿٍ ذى ًٍلٍ كى  ،نٍيً ٤ى صي  الؿَّ  الًكى يًن ةءى صى ) حنٮ ،٣ٛ

ى
ِو  دكفى  ٦ٕىنن  ( أكٍ نٍيً تى أ ٛ٣ 

 /ٝٮهلي  ة( ك٦٪٫ي ٧ى ة٬ي ذى ًٍلٍ ة كى ٧ى ٬ي  الًكى يًن ةءى صى )حنٮ 

ً  فَ إً  -222 ػػػ٤ٍ ل ً كى  ٍاً ؼى ػػػ ؿً ػ٤َنػػػل  لؽن ٦ى
 

 (1)٢ٍ جىػػػػػِى كى  ٫ه ٍصػػػػػكى  ٟى لًػػػػػ ذى ًِكى كى  
 

( ٨٦ ؽو ؿ  ٛى  تى بلى ثً ) ثٞٮهلً  ( كاظرتزى ؼو ؿَّ ٕى ٦ي  نٍيً جى ازٍ  ٥ً ٭ً ٍٛ ٧ي ػ٣ً ) ثٞٮهلً  املؿادي  ا ٬ٮى ك٬ؾى 
 ؽو نٍ  زى الًكى ) /ٚبل دٞٮؿي  (ةذى ًٍلٍ  كى الًكى ) إحل٫ً  يٌةؼي  ٫ الٚإ٩َّ  ،(2)ثذٛؿؽو  االزجنيً  أٚ٭٥ى  ؼو ٕؿَّ ٦ي 
 /مةذ ا ٠ٞٮهلً  صةءى  كٝؽٍ  (،ةءى ك صى ؿو ٧ٍ خى كى 

 الًكى  -222
ى
ٔى ؽً اصً  كى ًَ يٍ ٤ً ػى  كى ًخ  أ اٌي م  ً ػػ ايَ ً    ؽن ً  جةًت ةا ـً ٧ى ػ٣ٍ ك   (3)ةًت ٧َ ٤ً ٧ي ػا٣ػ ة

 

ِـّ  -225 (1)  ي٭ضٮ كٌلف يف أكؿ ادلٔٮة اإلقبل٦يح مرشٌلن  ،أظؽ مٕؿاء ٝؿيل املٕؽكدي٨ ل،ؿٍٕ مى ابليخ ٣ٕجؽاهلل ث٨ ال
 .أظؽ يٮـ يف -مرشؾ ك٬ٮ-كابليخ ٨٦ ك٧ح هل يٞٮهلة  ،املك٧٤ني، ز٥ أق٥٤

 .الٮاًعح احلضح ك٦٪٭ة/ ٦ٕةف، ٔؽة هل -ٚذعذني- (٢جكٝ) ص٭ح. (كص٫) اغيح ك٦٪ذٓل. (٦ؽل) اللغــ٘: 
  أظؽ.كلف ذلٟ أمؿ كاًط ال خيىف ىلع ،يٞٮؿ/ إف ل٤ؼري كل٤رش اغيح يجذٓل إحل٭ة لك كاظؽ ٦٪٭٧ة الـنعيٙ:  
 .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب "إف" ٦ٞؽـ ىلع اق٫٧ (ل٤ؼري) ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت. (إف)اإلعــساب:  

كاق٥ اإلمةرة يف  .كُل مٌةؼ ،٦جذؽأ (كُل) .اق٥ "إف" مؤػؿ ٨ٔ ػربق (٦ؽل) ".ل٤ؼري"٦ُٕٮؼ ىلع  (كل٤رش)
 ٦ُٕٮؼ ٤ٔي٫. (٢جكٝ) .ؽأػرب املجذ (كص٫) كالاكؼ ظؿؼ ػُةب. ،كالبلـ ل٤جٕؽ ،مٌةؼ إحل٫ (ذلٟ)

ٍُِد فٔــُ:   ة (كُل ذلٟ)ٝٮهل الػَّـا ْن ٣ٕٮدق ىلع  ؛أل٫٩ ٦سىن يف املٕىن ك٬ٮ "ذلٟ"؛ ،ظير أًةؼ "الك" إىل ٦ٛؿد ٣ٛ
 .ازجني ك٧٬ة اخلري كالرش

  :غسّط ما تضاف نال ّنلتا إلُٔ ثالث٘ (2)

  .أف يسٮف املٌةؼ إحل٫ ٦ٕؿٚح أّهلا: 
  .ني أك ازجذنيأف يؽؿ ىلع ازج ّثاىَٔا: 
ا، ٠ ّثالجَا:  ة كاظؽن ْن  (.كػ٤ي٤ني ،كامؿأدني ،رص٤نيػ)أف يسٮف ٣ٛ

 = .يؾ٠ؿ٬ة اجلعةة ٨٦ ٗري نكجحابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣يت  -229 (3)
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 ً ٣ ٍٙ ػػػ ًٌ َ دي ػػػػكى ٍٛ  َؿًؼ ػػػػػٕى ػؿىدو ٦ي ػ٧ي
 

ي ػػػ )422 
ى
ػػػػ   ػػػػَؿٍردى٭ة ٚى ػة) كى ًٍف ٠ى ًً

ى
 ًٙ ػأ

َى   ٍك تىٍ٪ػػٮً ا
ى
ٍٕ أ ػػ٨ٍ ثًةل٧ى ىى ـىا كىاٍػىي  ؿًٚىػػ٫ٍ ٍصػػ
 

ػػٮ٣ى  )422  ٍٮوي ي ػػ حن ـى
ى
  ٍ٫ ٛى ػػ ٕى١ٍف الى  بًػػة٣ٍ  ة، كى

ػػ  كً اٍقػػذً ػن ٍؿَػػػ٨ٍ مى ػكى ًٍف دى ي
ى
٭ة٦ةة أ ٍٛ 

 
ػػػن ٞػػػ٤ى ػٍُ ػ٧ي ػٚى  )422   ٧ ى ػ٢ٍ ثً٭ػػة ا٣ٍػػػة ٠ى  ة٦ى ِى

 
ِ٘ـال مً األمساِء ِ٘لإل نالشم ّٙ ضاف ا إَذ إالَّ  ٦ٕؿٚحو  إىل ٦ٛؿدو  كال دٌةؼي  (،أمٌّ ) :معي

 /ٝٮهلي  ك٦٪٫ي  تهسزِت
212-  

ى
ى َى أ ي ٍكػػ ل   ةسى ايَػػ ٮفى أل

ى
  كى ّي   

ى
ػػيـ    ٥ٍ  ي

 
ػػ  ػػ فى ة َكى ٪ىػػيٍ ٞى اتٍلى  اةى ؽى ٗى  ا كى ٍان ػى

ى
ػػؿى كٍ أ  (1)ة٦ى

  

ا) اللغــ٘:  = ا. ،٦ٕي٪نة (ٌٔؽن  كْل ٦ة يجذةب اإلنكةف كنٕؿض هل ٨٦ ٩ٮازؿ ادل٬ؿ. ،دمٓ ٩ةاجح (اجلةاجةت) ك٩ةرصن
 كْل ٦ة يزنؿ ثةملؿء ٨٦ املع٨ كاملىةات. ،دمٓ م٧٤ح (٧٤ةتامل. )ؿك٩ـ (إملةـ)

ا يٞٮؿ/ لكٌّ  الـنعيٙ:   ٚإ٩ن أٝٙ  ،٦ة دزنؿ ث٫ ٩ةز٣ح أك دجذةث٫ حم٪ح ٔ٪ؽ ،٨٦ أيخ كوؽييق ُيؽين ٔٮ٩نة هل ك٩ةرصن
 إىل صٮارق كآػؾ ثيؽق ظىت يـكؿ ٦ة ٩ـؿ ث٫.

 كأخ مٌةؼ كنةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫. ،إحل٫مٌةؼ  (أيخ)كأخ ٨٦  كُل مٌةؼ. ،٦جذؽأ (الًك )اإلعــساب:  
ككاصؽ مٌةؼ كنةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫ ٨٦ إًةٚح  ،كاصؽ/ ػرب املجذؽأ م(كاصؽ) ٦ُٕٮؼ ىلع أيخ. (كػ٤يٌل)

ٚؿداق٥ ا٣ٛة٢ٔ إىل ٦ٕٛٮهل األكؿ، 
ي
ك٦ٕ٪ةق ٦ٕىن  ،" ٫ْٛ٣ ٣ِٛ الٮاظؽاخلرب ٦ٓ أف املجذؽأ ٦سىن ألف "الًك  كأ

ا) ٫ْٛ ٧٠ة جتٮز مؿااعة ٦ٕ٪ةق.كجتٮز مؿااعة ٣ ،املسىن صةر كدلؿكر  (يف اجلةاجةت) ."كاصؽػ"٦ٕٛٮؿ زةف ٣ (ٌٔؽن
 مٌةؼ إحل٫. (امل٧٤ةت)ك كلملةـ مٌةؼ. ،٦ُٕٮؼ ىلع اجلةاجةت (كلملةـ. )كاصؽ"ػ"٦ذ٤ٕٜ ث

ٍُِد فٔـالػَّ   .ك٬ٮ مةذ ،ظير أًةؼ "الك" إىل ٦ذٕؽد ٦ٓ اتلٛؿؽ ثة٣ُٕٙ (الك أيخ كػ٤يٌل)ٝٮهل/  :ُــا
 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -262 (1)

يي( أ) ".تكألٮفػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (اجلةس) ٢ٕٚ مٌةرع كٚة٫٤ٔ. (تكألٮف) أداة اقذٛذةح كدججي٫. (أال)اإلعــساب:  
ّؿؼ ز٦ةف ٦ذ٤ٕٜ  (ؽاةٗى ) ٦ُٕٮؼ ىلع أم. (كأيس٥) .كأم مٌةؼ كنةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫ ،/ ٦جذؽأأمٌ 

كأ٦ة ٨٦ ال ُيزيكف ذلٟ ٚإ٩٭٥ ي٤ٕٞٮ٫٩ ثٞٮهل  ،اآلديح ٔ٪ؽ ٨٦ ُيٮز د٤ٕيٜ ا٣ْؿكؼ ثةألٕٚةؿ اجلةٝىح "اكف"ػث
ا كأكؿ٦ن  ٢ٕٚ  (اكف) كاجل٤٧ح يف حم٢ صؿ ثإًةٚح ٝٮهل "ٗؽاة" إحل٭ة. ،٢ٕٚ كٚة٢ٔ (اتلٞي٪ة) .ة" اذلم ٬ٮ اخلرب"ػرين
ا)  كأيس٥.يييٕٮد إىل أ "،٬ٮ" /كاق٫٧ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق ،٦ةض ٩ةٝه  (ة٦ى كأكؿى ) .ػرب اكف (ػرين

ا كدم٤ح املجذؽأ  ،كاجل٤٧ح ٨٦ "اكف" كاق٫٧ كػربق يف حم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ اذلم ٬ٮ أم ،٦ُٕٮؼ ىلع ٝٮهل ػرين
 ."تكألٮفػ"كاخلرب يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ زةف ٣

ٍُِد فٔــُ:   ٧ري ة" إىل املٕؿٚظير أًةؼ "أي   (س٥، كأيٌ ييِّ أ)ٝٮهل الػَّـا ح، كْل ٧ًري املذلك٥ يف األكؿ ًك
 .ؿار٬ةسكاذلم قٮغ ذلٟ د ،املؼةَجني يف اثلةين
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ِّ ٟى  اَءَصِجاأَل َتِدَصَق أ  ) ٠ٞٮل
ى
  ؽو نٍ زى  م  أ

ى
  أم   /( أمٍ ؟٨ي كى ظٍ أ

ى
  ؽو نٍ زى  اءً ـى صٍ أ

ى
ٟى  ؟٨ي كى ظٍ أ  كذلل

ـاءً  ُيةبي    ٫ي ٪ي يٍ خى ) /ٚيٞةؿ ثةألص
ى
  كٍ أ

ى
ـي  ؽى ًى ا ٝي ٚي٧ة إذى  ٧ة يسٮفي ك٬ؾا إ٩َّ  ،(٫ي ٛي جٍ أ  .ث٭ة االقذٛ٭ة

ّ(ٌّ ٌُ (أ ّ٘ تهْ ّ٘ ،اضتفَامٔ ّ٘ ،ّغسطٔ ّ٘ ،ّصف  :ّمْصْل

ُ٘ة ٚأ٦َّ   ًن جي ضً ٍٕ حي ) ٚذٞٮؿي  ؛ىل ٦ٕؿٚحو  إً إالَّ  ٭ة ال دٌةؼي أ٩َّ  ٙي املى٪ِّ  ٚؾ٠ؿى  املْصْل
ة إىل ٩سؿةو  ٭ة دٌةؼي أ٩َّ  ٗريقي  ( كذ٠ؿى ةا٥ه ٝى  ٭٥ٍ أي   ٌن  ًن جي ضً ٍٕ حي )حنٮ  ٤ٝي٢ه  كل١٪٫ي  ،أي

ٌ
 م   أ

 .ة(ة٦ى ٝى  نٍيً ٤ى صي رى 

ُ٘الصِّة كأ٦َّ   إالَّ  كال دٌةؼي  ،ظةالن ٨٦ ٦ٕؿٚحو  أكٍ  جل١ؿةو  وٛحن  ث٭ة ٦ة اكفى  ٚةملؿادي  ف
  ٢و صي ؿى ثً  تي رٍ ؿى مى )حنٮ  إىل ٩سؿةو 

ى
  ؽو نٍ ـى ثً  تي رٍ ؿى مى كى  ،٢و صي رى  مِّ أ

ى
 /ٝٮهلي  ك٦٪٫ي  (،ىتن ٚى  مَّ أ

 ٚى  -212
ى
 ٦ى كٍ أ

ٍ
ػإً  تي أ و جٍ عى ػة ٣ًػي ػًٛ ػى  ةءن ي٧ى

 ءى
 

  ً ً و ٍجػػػة ظى ٪ىػػػيٍ يى  لَفى
  ءى

ى
ػػػيَ    (1)(ى ٧ػػػة فى

 

ُ٘ة كأ٦َّ  ُ٘ الػسطٔ ة كلىل اجل١ؿةً  إىل املٕؿٚحً  ٚيٌةٚةفً  ّاالضتفَامٔ ٞن ٮاء قى  أمٍ  ،٤ُ٦
نيً  أكٍ  نٍيً يى جَّ سى ة ٦ي اك٩ى   إالَّ  إحل٫ً  ٭٧ة ال يٌةٚةفً ٚإ٩َّ  املٕؿٚحى   املٛؿدى إالَّ  ٦ٛؿدي٨ً  أك دل٧ٔٮ

 .ؿقي ٠ٍ ـ ذً ة دٞؽَّ ٧٠ى  إحل٫ً  ٭ة دٌةؼي ٛ٭ة٦يح ٚإ٩َّ االقذ

ة ك٦ٕىنن  لئلًةٚحً  أك ظةالن ٚٔل مبلز٦حه  وٛحن  اك٩ٍخ  إفٍ  (ةأي  ) أفَّ  ّاعلِه ْن حنٮ  ،٣ٛ
  ٢و صي ؿى ثً  تي رٍ ؿى مى )

ى
  ؽو نٍ ـى مً كى  ٢و صي رى  مِّ أ

ى
 .( ىتن ذى  مَّ أ
 

 ابليخ ل٤ؿايع اجل٧ريم. -26٢ (1)
 اإلي٧ةء/ اإلمةرة ثةحلؽ أك ثةحلةصت أك حنٮ٧٬ة. (أك٦أت) اللغــ٘: 
 رآين ٦ٓ ػٛةء إمةريت. أل٫٩ ؛قي ٛؾى كأ٩ٍ  قي رصى ثٍ أ٧ٚة اكف أظؽ  ؛يٞٮؿ/ إين أرشت إىل ظجرت إمةرة ػٛيح الـنعيٙ:  
اجلةر كاملضؿكر  (حلجرت. )إي٧ةء"ػ"وٛح ٣ (ػٛينة) ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ. (إي٧ةء) ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. (ٚأك٦أت)اإلعــساب:  

ي٪ة مٌةؼ. (ٔي٪ة) اجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ. (هللف) ".أك٦أتػ"٦ذ٤ٕٜ ث  ٦جذؽأ مؤػؿ، ٔك
 ،ك٦ة/ زااؽة ،أم/ ظةؿ ٨٦ ظجرت (أي٧ة) نح إننةء اتلٕضت.كٝؽ ٝىؽ ث٭ؾق اجل٤٧ح اخلرب ،مٌةؼ إحل٫ (ظجرت)ك

 مٌةؼ إحل٫. (ٚىت)ك .كأم مٌةؼ
ٍُِد فٔــُ:    .ة" الٮوٛيح إىل اجل١ؿةظير أًةؼ "أي   (٧ة ٚىتأيٌ )ٝٮهل الػَّـا
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 ىنن ٦ٕ لئلًةٚحً  ٚٔل مبلز٦حه  ،أك مٮوٮ٣حن  أك رشَيحن  اقذٛ٭ة٦يحن  اك٩ٍخ  كلفٍ 
ة ال ْن   ٢و صي رى  أمَّ كى ؟ ؾى ؽى ٪ٍ ًٔ  أمٌّ كى ؟ ؾى ؽى ٪ٍ ًٔ  ٢و صي رى  أم  )حنٮ  (1)٣ٛ

  ٍب رٍضً دى
ى
 ٍب رٍضً ة دى أي  كى  ،ٍب ٍضً أ

 
ى
 ًن جي ضً ٍٕ ني كى  ،ٍب ٍضً أ

ى
 )كحنٮ  (،ؾى ؽى ٪ٍ ًٔ  أمٌّ كى  ،ؾى ؽى ٪ٍ ًٔ  ٭٥ٍ ي   أ

ى
  ٍب رٍضً دى  نٍيً ٤ى صي الؿَّ  مَّ أ

ى
 أمَّ كى  ،ٍب ٍضً أ

  ٍب رٍضً دى  نٍيً ٤ى صي رى 
ى
 كى  ،ٍب ٍضً أ

ى
  ٍب رٍضً دى  ةؿً صى الؿِّ  مَّ أ

ى
  ٍب رٍضً دى  ةؿو صى رً  أمَّ كى  ،ٍب ٍضً أ

ى
 أم  كى  ،ٍب ٍضً أ

 .(؟ةؿو صى رً  أم  كى ؟ نٍيً ٤ى صي رى  أم  كى ؟ ٢و صي رى  أم  كى ؟ ؾى ؽى ٪ٍ ًٔ  ةؿً صى الؿِّ  أم  كى ؟ ؾى ؽى ٪ٍ ًٔ  نٍيً ٤ى صي الؿَّ 
 

 

 

ٌّ( باعتباز إضافتَا إىل املعسف٘ ّاليهسٗ إىل ثالث٘ أقطاو: (1)  تيكطه )أ
 قذٛ٭ة٦يح.الاذلٟ يف الرشَيح كأف دٌةؼ إىل اجل١ؿة كاملٕؿٚح، ك .٢
 كذلٟ يف الٮوٛيح كاحلةحلح. ،أف دٌةؼ إىل اجل١ؿة ٍٚٞ .2
 كذلٟ يف املٮوٮحلح. ،أف دٌةؼ إىل املٕؿٚح ٍٚٞ .6
 ّتيكطه باعتباز إضافتَا لفّظا ّمعيٙ ّقطعَا لفّظا إىل قطنني: 

ة ك٬ٮ از٪ةف/ الٮوٛيح كاحلةحلح. .٢ ْن  ٦ة ُيت أف يٌةؼ ٣ٛ
  ك٬ٮ زبلزح/ املٮوٮ٣ح كاالقذٛ٭ة٦يح كالرشَيح. ،٨ اإلًةٚح٦ة ُيٮز ٫ُٕٝ يف ال٤ِٛ ٔ .2
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ػػػػؿٍ  ٍف) ٚىضى ي َى ػػػػةٚىحن   ًى ً ػػػػٮا إ ـي ـى ٍ ل
ى
 كىأ

 
ةو) ثً٭ػػة )422  ػػٍؽكى ٗي رٍ  كى ٩ىٍىػػتي   ٥ٍ ٩ىػػؽى ػػٍ٪٭ي  يى

ٍٓ فًي٭ػػػة ٝى٤ًيػػػ  ػػػ ٓى ٦ى ػػػ ٦ى ًٞػػػػكى ٩ي  ٢ٍ ػ٢ه كى
 

ػػ ٣ً ػٍذػػػٚى  )422  ٍِسه كى ١ي ػطه كى َىَذًىػػ٢ٍ ػػػػكي  ٮفو 
ِ٘ مً األمساِء  ِ٘لإل املالشم  :(َعَمَّ ٌُِدَل) ضاف

 ؛ا٣ٕؿًب  أكثً  ٔ٪ؽى  كْل ٦ججيحه  ،ماكفو  أكٍ  ز٦ةفو  اغيحً  ٚبلثذؽاءً  (1)(ٌُِدَل)ا فأمَّ
ـً يف لـ لنج٭٭ة ثةحلؿًؼ  ـً  ،-ا٣٘ةيحً  كاثذؽاءي  ك٬ٮ ا٣ْؿٚيحي - كاظؽو  اقذ٧ٕةؿو  ك ؽ  صٮازً  ٔك

ٟى ، -ٚي٭ة ك٬ٮ ال١سريي - (٨ٍ ٦ً ػ)٬ة ث جبؿِّ إالَّ  ٨ٔ ا٣ْؿٚيحً  كال ختؿجي  ،ث٭ة اإلػجةرً   ل٥ٍ  كذلل
 كٝٮهلً  [88]ال١٭ٙ/  (2)﴾ڎ ڈ ڈ ژ﴿دٕةىل  ٠ٞٮهلً  (٨ٍ ٦ً ػ)ث إالَّ  يف ا٣ٞؿآفً  دٍ ؿً دى 

 . [١2٭ٙ/ ]ال (3)﴾ى ائ ائ ەئ ەئ﴿دٕةىل 
 

ٌّ لدٌ ختالف عيد مً أزبع (1)  ُ:ــ٘ أّجــاعله أ

٪ؽ ٦ٕؿمح ا:ــٍأّأل   .أف دلف ٦ججيح ٔك
كذلٟ إذا  ،كأ٦ة ٔ٪ؽ ٚٞؽ دسٮف ملجذؽأ ا٣٘ةيح ،دلف مبلز٦ح لرلال٣ح ىلع ٦جذؽأ اغيح ز٦ةف أك ماكف أفٌ  ا:ـّثاىَٔ 

  .كٝؽ ال دؽؿ ىلع ذلٟ "،٨٦ػ"اٝرت٩خ ث
 .زنؽ ٔ٪ؽؾ()حنٮ  "،ٔ٪ؽػ"كٝؽ خيرب ث "،دلفػ"أ٫٩ ال خيرب ث ا:ـّثالجَ 
 أف دلف ٝؽ دٌةؼ إىل دم٤ح ٠ٞٮؿ النةٔؿ/ ّزابعَا: 

٪ىػػػػػػ٫ي  ٍِ ػػػػػػ٨َ كري ٭ي ِى ػػػػػػٮىافو رىا ٗى ٓي  ًيػػػػػػ  ُصى
 

ػػػٮدي اككىااًػػػًت   ػػػةبى قي ػػػَ( مى ػػػَت ظى ف مى ي  َى
 .إال إىل ٦ٛؿد كأ٦ة ٔ٪ؽ ٚبل دٌةؼ ،كْل ٔ٪ؾاؾ ّؿؼ ز٦ةف  

/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ىلع الك١ٮف الدىةهل ث٪ة ادلا٣ح ىلع اجل٧ةٔح ا٣ٛة٤ٔني، ك٩ة/ ٧ًري يف حم٢ (آدح٪ةق)اإلعــساب:  (2)
/ صةر كدلؿكر (٨٦ ٔ٪ؽ٩ة. )/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب(رمحح) ٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫. رٚٓ ٚة٢ٔ، كاهلةء/

٧٤٪ةق) ٦.٫ذ٤ٕٞةف ثؿمحح، ك٩ة/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل / الٮاك ظؿؼ ُٔٙ، ٧٤ٔ٪ةق/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جن (ٔك
ىلع الك١ٮف الدىةهل ث٪ة ادلا٣ح ىلع اجل٧ةٔح ا٣ٛة٤ٔني، ك٩ة/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاهلةء/ ٧ًري يف حم٢ 

/ ٨٦ (٨٦ دل٩ة. )"ٔجؽا"ػ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ أكؿ، كاجل٤٧ح ٦ُٕٮٚح ىلع دم٤ح آدح٪ةق الٮإٝح يف حم٢ ٩ىت وٛح ٣
٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ "٧٤ٔ٪ةق"، ك٩ة/ ٧ًري  اجلةر كاملضؿكر ىلع الك١ٮف يف حم٢ صؿ ث٨٧، كاق٥ ٦جنظؿؼ، دل٩ة/ 

 ./ ٦ٕٛٮؿ ث٫ زةف ٦٪ىٮب(٧٤ٔة) يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫.
ٌؿت ٬٪ة ث٨٧، ك٬ٮ ال١سري ٚي٭ة، كل٥ دؿد يف ا٣ٞؿآف إال ٠ؾلٟ.دلف"أف ّجــُ االضــتدالل:    " صي

ي٪ؾر/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف امل٧ٌؿة صٮازنا ثٕؽ الـ  ،ؼ صؿ كد٤ٕي٢/ البلـ ظؿ(حل٪ؾر)اإلعــساب:  (3)
٬ٮ، كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة٢ٔ و٤ح املٮوٮؿ احلؿيف ال حم٢  /كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازنا دٞؽيؿق ،اتل٤ٕي٢

ؿاب، كاملىؽر املؤكؿ ٨٦ ،  ٝج٤٭ةيف اآليح ا٣يت "ـؿ٩أ"لئل٩ؾار ٦ذ٤ٕٜ ثة٢ٕٛ٣  /ك٦ة ثٕؽ٬ة دٞؽيؿق"أف" هلة ٨٦ اإٔل
 = / ٦ٕٛٮؿ ث٫ زةف ل٢ٕٛ٤ ي٪ؾر، ٦٪ىٮب،(ثأقة)
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 ﴾هِ نِ دْ لَ ى ائ ائ ەئ ﴿ ٨ٔ اعو٥و   ثسؿو أيًب  ٝؿاءةي  ك٦٪٫ي ، ٕؿم٭ةدي  فه حٍ كٝى 
ٌَّ كأم٧َّ  اؿى ادلَّ  أقس٨ى  ل١٪٫ي  ٙي  ٝةؿى  .٥َّ ٭ة ال ُُ ٦٪٫ي  يسٮفى  أفٍ  كحيذ٢٧ي  /املى٪   : قْل
ػػالؿ   يي ٭ً ذى نٍػػدى  -212 ّي ً   ةي ؽى ٍٔ ػػ   مٍاً ٭ى

 

ي  ٨ٍ ٦ًػػػ  ْـ  فً َى ً  ؿً ٍ٭ػػػا٣ ٕي إ ػػػىل ا٣  (1)ٍاً ىى
 

ى  ي ) يلى ٦ة كى  ؿ  كُيي ي ) ٩ىجٮ٬ة ثٕؽى  ٚإ٩٭٥ٍ  (ةكى ؽٍ ٗي ) إالَّ  ثةإلًةٚحً  (فٍ دلى ُِ (فٍ دلى  :نكْل
ـى ؿً ٭ٍ ـي  اؿى ة زى ٦ى كى  -211 ٍ  ؿى صى ـٍ م  ُى ي   ٥ي ٭ي ٪ٍ ٦ًػ ًت ال ػػ فٍ َى ػػ ةن كى ؽٍ ٗي ػػ٣ً  ٍخ ٩ىػػ دى َ( ظى  (2)كًب ؿي ٘ي

 

/ (دل٫٩. )/ ظؿؼ صؿ(٨٦. )/ وٛح ٦٪ىٮمح(مؽيؽا) دٞؽيؿق حل٪ؾر الاكٚؿن٨ ثأقة. ،كاملٕٛٮؿ األكؿ حمؾكؼ  =
كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٧عؾكؼ ظةؿ ٨٦ ٚة٢ٔ ي٪ؾر املكترت  ،)ىلع ٝؿاءة اجل٧٭ٮر( اق٥ يف حم٢ صؿ ث٨٧

بل٦ح صؿق ال١رسة ٚػ "دلف"  /ىلع ٝؿاءة أيب ثسؿأ٦ة كدلف مٌةؼ. ك أم وةدرا ٨٦ دل٫٩ ػ اق٥ دلؿكر ث٨٧ ٔك
 .٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫ -ىلع ا٣ٞؿاءدني-كاهلةء  .ا٣ْة٬ؿة ىلع آػؿق

 "دلفػ"٣٘ح ٝحف، أ٦ة ىلع ٝؿاءة اجل٧٭ٮر ٚ ٦ٕؿمح، صؿنة ىلع -ٝؿاءة أيب ثسؿىلع -" دلف"أف ّجــُ االضــتدالل:  
 .٦ججيح ،ةىلع ثةث٭

 .ئإ٫٩ لؿاصـ ٨٦ َي /٬ؾا النة٬ؽ ٨٦ األثيةت املض٭ٮ٣ح نكبذ٭ة، كَل ٦ة ٝي٢ ٚي٫ -262 (1)
ؽة( .كترسع دذعؿؾ )دجذ٭ي( اللغــ٘:   كأراد كاالًُؿاب، االردٕةش ك٬ٮ لبلردٕةد اق٥ -الؿاء ثسرس- )الؿِّٔ

 ٝخ املٕؿكؼ.ل٤ٮ ،مى٘ؿ ٔرص (ا٣ٕىري) ري ّ٭ؿ ٦ٞةث٢ ابل٨ُ.دى٘ )ّ٭ريم( احليٌُل. ث٭ة
 كيكذ٧ؿ ٬ؾا االردٕةد ٨٦ كٝخ ا٣ْ٭ؿ إىل كٝخ ا٣ٕرص. ،إف احلُل دىيبن ٚحرسع االردٕةد إيلَّ  الـنعيٙ:  
ؽة) .٢ٕٚ مٌةرع (دجذ٭ي)اإلعــساب:   كّ٭ري  "،دجذ٭يػ"اجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث (يف ّ٭ريم) .ٚة٢ٔ (الٔؿ

٤ٜ ثػ"دجذ٭ي" أيٌة، كدلف مٌةؼ. ك)ا٣ْ٭ؿ( . )٨٦ دلف( صةر كدلؿكر ٦ذٕمٌةؼ كنةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫
ة. "جذ٭يثػ"د"إىل ا٣ٕىري" صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ  مٌةؼ إحل٫. ٌن  أي

ٍُِد فٔــُ:    ،ظير ٠رس ٩ٮف دلف كٝج٤٭ة ظؿؼ صؿ، ٚيعذ٢٧ أ٫٩ أٔؿب "دلف" ىلع ٣٘ح ٝحف (٨٦ دلف)ٝٮهل الػَّـا
ؾا ال١رس ل٤ذؼ٤ه ٨٦ اتلٞةء الكة٠٪ني ٢٧ أ٩٭ة ٦ججيح ىلع الك١ٮف يف حم٢ صؿ كأف ٬ذكحي ،ٚضؿ٬ة ثةل١رسة

كل٧٩ة ٝةؿ/ إ٫٩ حيذ٢٧ أف يسٮف ٝؽ صةء  ،٤٘ح ٝحفكهلؾا ل٥ يكذؽؿ ث٫ ا٣ٕبل٦ح اث٨ ٦ةلٟ لً  ؛ال لئلٔؿاب
 ٚذ٨ُٛ ذللٟ. ،٤ٔي٭ة

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -266 (2)
ـصؿ اللكت) اللغــ٘:  ـص (م ؿد كني٪ىحأو٫٤ اق٥ ماكف ٨٦ ال  .اللكت إحل٫، كاملؿاد ث٫ ابلٕؽ ؿ، أم املاكف اذلم يُي
ا ٔ٪٭٥ ٨٦ أكؿ اجل٭ةر إىل آػؿق. الـنعيٙ:    يٞٮؿ/ ٦ة زاؿ ٦٭ؿم ثٕيؽن
٦٭ؿ مٌةؼ كنةء املذلك٥ مٌةؼ  ،٦٭ؿ/ اق٥ زاؿ (٦٭ؿم)زاؿ/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه  ،٦ة/ ٩ةٚيح (٦ة زاؿ)اإلعــساب:  

ـصؿ) إحل٫. ـصؿ مٌةؼ. ،كؼ ػرب زاؿّؿؼ ماكف ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾ (م صةر  (٦٪٭٥) .مٌةؼ إحل٫ (اللكت)ك كم
ـصؿ ّؿؼ الثذؽاء ا٣٘ةيح ٦جن ىلع الك١ٮف يف حم٢  (دلف)أم ابلٕؽ  ،أل٫٩ يف ٦ٕىن املنذٜ ؛كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧

 = ٩ىت ٦ذ٤ٕٜ ثـاؿ أك ِبرب٬ة.
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ًٙ  ك٬ٮ اػذيةري ، ىلع اتل٧يزيً  كْل ٦٪ىٮمحه  ٭ة ثً  ةو كى ؽٍ ٗي  تي ٍى ٩ى كى ) /ا ٝةؿكهلؾى ، املى٪
 .ٗؽكةن  الكةٔحي  اك٩ٍخ  دلفٍ  /كاتلٞؽيؿي  ،املعؾكٚحً  لاكفى  ْل ػربه  /كٝي٢ى  .(رٍ ؽى ٩ى  ٥ٍ ٭ي ٪ٍ خى 

ىلع  ُٔٛخى  ٤ٚٮٍ  ،يف ا٣ٞيةًس  ك٩ىج٭ة ٩ةدره  ،ك٬ٮ ا٣ٞيةسي  اجلؿ   (ةكى ؽٍ ٗي )يف  كُيٮزي 
ًِ  ىتي اجلَّ  صةزى  (دلفٍ ) ثٕؽى  امل٪ىٮمحً  ٗؽكةو  ة ىلع ال٤ٛ ٛن  ؛٢ً لؤلو مؿااعةن  كاجلؿ   ُٔ
ي ) /ٚذٞٮؿي  ٟى  ٠ؿى ( ذى حو يَّ نً ٔى كى  ،حن يَّ نً ٔى كى  ةن كى ؽٍ ٗي  فٍ دلى  .األػٛلي  ذل

ٓى الؿَّ   ال١ٮٚيٮفي كظكى  ي ) ثٕؽى  (ٗؽكةو )يف  ٚ  ،املعؾكٚحً  ثسةفى  ك٬ٮ مؿٚٮعه  (،فٍ دلى
 .دة٦حه  كٌلفى  "ٗؽكةه  اك٩ٍخ  دلفٍ " /كاتلٞؽيؿ

 ةءى صى كى  ك،ؿو ٧ٍ خى  ٓى ٦ى  ؽه نٍ زى  فى ٤ى صى )حنٮ  ،(1)أك كٝذ٫ً  االوُعةًب  ملاكفً  ةق٥ه ٚ (َعَم)ا ّأمَّ
 ك٨٦ى  .إٔؿابو  كٚذعذ٭ة ٚذعحي  ،كْل ٦ٕؿمحه  ،ا٣ٕنيً  ٚي٭ة ٚذطي  كاملن٭ٮري  ،(ؿو سٍ ثى  ٓى ٦ى  ؽه نٍ زى 

ي  ٨ٍ ٦ى  ا٣ٕؿًب   /ٝٮهلي  ك٦٪٫ي ، ٭ة٪ي ١ِّ كى ي
ػكى  ٥ي  ي ٪ٍ ٰ ٦ً ػينً ؿً ٚى  -214 ػٍٕ ٦ى  مى اٮى ٬ى  (2)ة٦ة٧ى ػ٣ًػػػ ٥ٍ  ي دي ةرى يىػػػزً  ٍخ ٩ىػػػَكى  ك فٍ   ٥ٍ  ي

 

 .ا اإلث٭ةـ ث٘ؽكةكٝؽ ٝىؽكا دٛكري ٬ؾ ،ألف ٗؽكة دؽؿ ىلع أكؿ ز٦ةف ٦ج٭٥ ؛٦٪ىٮب ىلع اتل٧يزي (ٗؽكة)  =
يٕٮد  "ْل" /كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق ،كاتلةء ل٤ذأ٩ير ،د٩ة/ ٢ٕٚ ٦ةض (د٩خ) .اثذؽاايح (ظىت)

صةر كدلؿكر  (٣٘ؿكب) .[62]ص/  ﴾گ ڳ ڳ ﴿ ىلع الن٧ف املٛ٭ٮ٦ح ٨٦ املٞةـ ٧٠ة يف ٝٮهل دٕةىل
 ٦ذ٤ٕٜ ثؽ٩خ.

ٍُِد فٔــُ:    .ثةإلًةٚح ق"ٗؽكة" ثٕؽ "دلف" ىلع اتل٧يزي، كل٥ ُيؿ ظير ٩ىت (دلف ٗؽكة)ٝٮهل الػَّـا
ة (1) ٕن ة،  ،ٝؽ دٛؿد )٦ٓ( ٚذؼؿج ٨ٔ ا٣ْؿٚيح كد٪ىت ىلع احلةؿ ٚذ١ٮف ث٧ٕىن دمي ٕن ٧ؿك ٦ ٚذٞٮؿ/ صةء زنؽ ٔك

ٕنةؤكصة  .كا ٦
 ٨٦ ٝىيؽة هل ي٧ؽح ٚي٭ة ٬نةـ ث٨ ٔجؽامل٤ٟ ث٨ مؿكاف. ،ابليخ جلؿنؿ ث٨ ُٔيح -264 (2)

 كا٣ٞٮة. ،كاملٕةش ،كاخلىت ،٦٪٭ة ال٤جةس ا٣ٛةػؿ ،الؿيل كالؿنةش ي٤ُٞةف ىلع ٔؽة ٦ٕةف (رييش) اللغــ٘: 
 .مؿة ظني لك ثٕؽ ٦ذُٕٞح، – البلـ ثسرس – )ملة٦ة(

صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ  (٦٪س٥) ك٬ٮ مٌةؼ كنةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫. ،ريل/ ٦جذؽأ (ٚؿييش)اإلعــساب:  
٦ٓ/ ّؿؼ  (٦ٕس٥) .ك٬ٮ مٌةؼ كنةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫ ،٬ٮل/ ٦جذؽأ (ك٬ٮام) .ث٧عؾكؼ ػرب املجذؽأ

إف/ ٝةؿ ا٣ٕين  ،الٮاك كاك احلةؿ (كلف) ك٦ٓ مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. ،٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب املجذؽأ
ريق/ زااؽة.  = ،كزنةرة مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫ ،زنةرة/ اق٥ اكف (زنةردس٥) .٢ٕٚ ٦ةض خ(اك٩) ٗك
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٥ى  ٟى  ك٣حفى  ،تك١ي٪٭ة ضكرةه  أفَّ قحجٮن٫  كٔز كْل  حى رميٕ ٬ٮ ٣٘حي  ث٢ٍ  ،٠ؾل
  .١ٮفً  الك  ىلعى  ٦ججيحه  ٔ٪ؽ٥٬ٍ 

٥ى  ٟى  اإلدمةعى  عةسي ع اجلَّ كادَّ  ،ظؿؼه  ا٣ٕنيً  ة٠٪حى الكَّ  ثٌٕ٭٥ أفَّ  كٔز ك٬ٮ  ،ىلع ذل
٥ى  ٚإفَّ ؛ ٚةقؽه   . اق٥ه  ا٣ٕنيً  قة٠٪حى  أفَّ  قحجٮن٫ ٔز

ي  ،-ك٬ٮ املن٭ٮري - طي ٛذى ٭ة دي  أ٩َّ ًٔن أ ،ؾه ذعؿٌ ٭ة ٦ي حًلى كى  ٭ة إفٍ ظ٧١ي ٬ؾا  كْل - ٨ي كسَّ كت
  .-رميٕحى  ٣٘حي 

ً  ٭ة قةز٨ه حًلى كى  ٚإفٍ  َّْ ٚةذلَّ  (.ٟى ٪ً اثٍ  ٓى ٦ى ) ٚيٞٮؿي  ؛ ٚذع٭ةىًق جٍ حي  ؿٚيحً م ي٪ىج٭ة ىلع ا٣
 ً  .(ٟى ٪ً اثٍ  ًٓ ٦ى )ٚيٞٮؿ  ة٠٪نيً الكَّ  التلٞةءً  يسرسي  ١ٮفً م يب٪ي٭ة ىلع الك  كاذلَّ

 
 

 

 

ألف ا٣ٕةم٢ مىؽر ٚيضٮز ٫ٕ٦ ظؾؼ ا٣ٛة٢ٔ أم/ زنةريت  ؛ة٢ٔ حمؾكؼكا٣ٛ ،إًةٚح املىؽر ملٕٛٮهل ٨٦ =
 ػرب اكف. (ملة٦ة) أم/ زنةردس٥ إيةم. ،كُيٮز أف يسٮف ٨٦ إًةٚح املىؽر ٣ٛة٫٤ٔ ،إيةز٥

ٍُِد فٔــُ:    يف إال اردسةث٭ة ُيٮز ال ضكرة جٮن٫حق ٔ٪ؽ ك٬ٮ" ٦ٓ" ٨٦ ا٣ٕني قس٨ ظير )٦ٕس٥(ٝٮهل الػَّـا
ة أف ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ ٗريق ٩٫٤ٞ اذلم ٣س٨ النٕؿ،  تك١ي٪٭ة؛ ٣٘ذ٭٥ ٨٦ – ٝحف ك٥٬ – ثأٔية٩٭٥ ا٣ٕؿب ٨٦ ٝٮ٦ن

  اللُكـ. قٕح يف تك١ي٪٭ة ُيٮز ال٤٘ح ٬ؾق ًٕٚل



 

 اإلضـافــ٘ 120

 

 ٥ٍ ٧ي ًٍ ػٍانا)  -ءن ثً٪ىػة-كىا َى ػؽً ا  ٔى  ٦ٍخى ٦ػةٍف 
 

يػػػ٣ىػػ )422  ًً
ي
ػػػن ةكًيػػػ٩ى ٙى ػ٫ي أ ٔي ةػة ٦ػػة   ًؽ٦ى

جٍ   ػػ٢ي ٠ى ػِى ػٍاي ػ٘ى ٍٕ ـى ػػ،  ، ظى َكؿي ػؽي
ى
، أ  ٍكتي

 
ػػػػ٢ي  )422  ٔى ػػػػة، كى ٌن يٍ

ى
ً٭ػػػػةتي أ

ٍ
، كىاجل  كىديكفي

ػػػ  ٍٔ ى
ػػػػكىأ بيٮا ٩ىٍىػػػجنة إًذىا ٦ػػػة ٩ي    ؿىاػؿى

 
ٍجػػ )422  ِى ػػػ  ٦ى ) كى ػػًؽقً ٝىػػٍؽ ذي ػالن ٍٕ ـى  ٠ًػػؿىاة ٦ًػػ٨ٍ 

 كى ، تي كٍ ظى كى  ،ؽي ٍٕ مى كى  ،٢ي جٍ رى كى  ،رٍيي دى  كْل/ املؾ٠ٮرةي  األق٧ةءي  ٬ؾقً  
ى
 كاجل٭ةتي  ،في كٍ دي كى  ،ؿي كَّ أ

  /كْل- خي الكَّ 
ى
ٍ كى  ٟى ٝى ٮٍ ٚى كى  ٟى ٛى ٤ٍ ػى كى  ٟى ةمى ٦ى أ ى ٧ى مً كى  ٟى ي٪ى ٧ً نى كى  ٟى ذى حتى  هلة أرمٕحي ؛ (1)٢ي ٔى كى  ،-ٟى ةل

 / ةيف ثٞيذ٭ ٕؿبي كدي  ٦٪٭ة،  يف ظة٣حو بىنى دي  ،أظٮاؿو 

 :فتعسُب
 إذى  .٢

ي
ة حنٮ  ًيٍٛخ ا أ ْن ٛ٣( 

ى
ة الى ٬ى رٍ دً  خي جٍ وى أ   (.ؽو نٍ زى  ٢ً جٍ رى  ٨ٍ ٦ً  خي بٍ صً )ك(،  قي رٍيى  دى ٧ن

ِي  مٮك٩ي  إحل٫ً  املٌةؼي  ؼى ؾً ظي  أكٍ  .2  /٠ٞٮهلً  ال٤ٛ
ـ ةدى ٩ى  ٢ً جٍ ِى  ٨ٍ ٦ً كى  -212 ػ ل ُكي  حن اثىػؿى  ٝى َّلن ٮٍ ـى

 

ٔى َّلن ٮٍ ـى  ٍخ ٛى ُى ة يى ٧ى فى   ٕى  ٫ً ٍيػ٤ى   ػٮى ا٣ ًَ  (2)ٙي ا
 

 

 

ؿاب ٦٪ٮ٩حن  (1) ( ث٧ٕىن )ٚٮؽ(، كدٮاٚٞ٭ة يف ابل٪ةء ىلع ال٥ٌ جليح ٦ٕىن املٌةؼ إحل٫، كيف اإٔل ا٥٤ٔ أٌف )٢ٔي
٢ي –ن٨/ أ٩٭ة ٣ُٕٞ٭ة ٨ٔ اإلًةٚح. كختة٣ٛ٭ة يف أمؿ ٔى ال تكذ٢٧ٕ مٌةٚح، كأ٩٭ة ال تكذ٢٧ٕ إال دلؿكرة  -أم/ 

 ثػ"٨٦".
  .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -268 (2)

كَل  ،ٚة٢ٔ ٩ةدل (لك) ٢ٕٚ ٦ةض. اآليت. )٩ةدل( "٩ةدل" /صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل (٨٦ ٝج٢)اإلعــساب:  
ُٔٙ/  (ُٔٛخ) ك٦ة/ ٩ةٚيح. ،ا٣ٛةء اعَٛح (٧ٚة) ".٩ةدلػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (ٝؿاثح) .مٌةؼ إحل٫ (مٮىل)ك مٌةؼ.

 ."ُٔٙػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث (٤ٔي٫) ".ُٔٛخػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (مٮىل) كاتلةء ل٤ذأ٩ير. ،٢ٕٚ ٦ةض
 ٚة٢ٔ ُٔٛخ. (ا٣ٕٮاَٙ)

ٍُِد فٔــُ:    كًلأ٫٩ ٫ْٛ٣، ك٩ٮم حل٫إ املٌةؼ ظؾؼ أل٫٩ د٪ٮن٨؛ ٗري ٨٦" ٝج٢" أٔؿب ظير ٝج٢( )٨٦ٝٮهل الػَّـا
٪ٍٮًمٌ  كاملعؾكؼ ،-٦سبلن - ذلٟ ٝج٢ ك٨٦/ ٝةؿ ٝؽ ذ٠ؿ ٬ؾا  ٮك٬ٮ ل ،اذلم ل٥ يُٞٓ اجلْؿ ٔ٪٫ ٦س٢ اثلةثخ ال٧ى

 .املعؾكؼ ل٥ ي٪ٌٮف
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ة اكملٌةًؼ  احلة٣حً   يف ٬ؾقً كدجىقى  ْن  إحل٫ً  ٦ة دٌةؼي  ؾؼى ا ظي  إذى إالَّ  في ٪ٮَّ ٚبل دي  .6، ٣ٛ
ْي  ٮى ٪ٍ حي  كل٥ٍ    ٨٦ٍ  ٝؿاءةي  ك٦٪٫ي  ؛٩سؿةن  ظيجبؾو  ٚذ١ٮفي  ؛ ٦ٕ٪ةقي كالى  ٫ي ٣ٛ

ى
ۋ ۋۅ ﴿ ٝؿأ

[4]الؿكـ/  ﴾د  عْ بَ ۉ ل  بْ قَ 
ُِ (1)ةكد٪ٮن٪٭٧ى  (ؽٍٕ مى ٢ كى جٍ رى ) جبؿِّ     :ّنكْل

 الن جٍ ِىػ خي ٍ٪ػكي كى  ابي ؿى ػ الَن ًت  ةغى كى ٚى  -212
 

  
ى
ػػػأ   ةدي كى

ى
ػػػأ ً  ـه ٗى  (2)ي٥ً ٧ًػػػاحلى  ةملػػػةءً ث

 

 
 ف ا٣ٕٞيٌل.ٮكاجلعؽرم ٔك ؾالك٧ة ْل ٝؿاءة أيب (1)

/ ٦جذؽأ (األمؿ) ق/ "اكا٨".دٞؽيؿ ،، كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـصةر كدلؿكر/ (هلل)اإلعــساب:  
ؿاب. ،مؤػؿ مؿٚٮع  / اق٥ه (ٝج٢و . )/ ظؿؼ صؿ(٨٦) كاجل٤٧ح ٨٦ املجذؽأ كاخلرب اقتب٪ةٚيح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

 .(٨٦ ٝج٢)٠إٔؿاب  (٨٦ ثٕؽ)كلٔؿاب . ، كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ثةخلرب املٞؽر اكا٨دلؿكره 
 ًةٚح ٣ْٛة ك٦ٕىن.أف ا٣ْؿٚني "ٝج٢ كمٕؽ" ُٕٝة ٨ٔ اإلّجــُ االضــتدالل:  

 خ ث٪ٮ اعمؿ ث٨ً ٔى ٚؿى  ،ُٛةف خمىجحٗظؽث أثٮ ٔجيؽة ٝةؿ/ اك٩خ ثبلد  ،ابليخ ٣زينؽ ث٨ الىٕٜ -268 (2)
ٓي  ،وٕىٕح ٩ةظيح ٦٪٭ة زنةد ا٣ٕبِس ىلع يـنؽ ث٨ الىٕٜ، كٌلف يـنؽ يف دمةٔح ٨٦ اجلةس، ٥٤ٚ  ث٨ي  ٚأاغر الؿمي

ـ يـنؽ ىلع ٩ٛك٫ ا٣جكةء  يكذ٫ُٕ الؿميٓ، ٚأٝج٢ ىلع رسكح ثن صٕٛؿ كالٮظيؽ اثن الكب، ٚأػؾ ٫٧ٕ٩، ٚعؿَّ
ة ٠سرية هل ك٣٘ريق، كأوةب ٔىةٚري اجل٧ٕةف ث٨ امل٪ؾر ،ةا٢ مىتجكا٣ُيت ظىت ي٘ري ٤ٔي٫، ٚض٧ٓ ٝ  ٚةقذةؽ ٧ٕ٩ن

 /ٝٮهل ك٦٪٭ة النة٬ؽ، ثيخ ٦٪٭ة أثيةدنة، الىٕٜ ث٨ يـنؽ يٞٮؿ ذلٟ ٚف -ٔ٪ؽ٥٬ ٦ٕؿكٚح إث٢ كْل-
ى  َى  ٍٖ ث٤ًٍػػػػػ

ى
َى أ ٍيرو أى ػػػػػػػػػؿى ثىػػػػػة ظي

ى
ٟى أ  يٍػػػػػ

 
ػػػػػػػػػػػ٤ًي٥ً   ػػػػػػػػًح ل٧ٍ٤ًي ٦ى الى ًٝجىػػػػػػػػحي ال٧ى  كى ى

   ً ٍٕ ػػػػػػ جىًل كىقى ِى ػػػػػػة ٕى ٙى دىػػػػػػؿىل ٦ي ٍيػػػػػػ  ٚى١ى
 

ًىػػػػػػػػي٥ً   ٞى ًىػػػػػػػػيجًح كىا٣ٍ ٞى ٍذكىاًد ا٣ٍ
ى
 ثًػػػػػػػػأ

 ٬ؾا دحل٢ ىلع أف ٨٦ ركل ٔضـ ابليخ "ثةملةء ا٣ٛؿات" ل٥ يىت.ك  
٢ى  )قةغ(اللغــ٘:   ٭ي نة٫٩ قى ؿى ( .احل٤ٜ يف صى ٗىه   ال٧ٞ٤ح أرتاض ك٬ٮ – ثةتلعؿنٟ – ا٣٘ىه ٨٦ مٌةرع )أ

كىلع  احلةر ىلع ي٤ُٜ األًؽاد، ٨٦ ك٬ٮ ابلةرد، ٬٪ة ٬ٮ احل٧ي٥( )املةء .دزنؿ دسةد ال ظىت احل٤ٜ يف كحنٮ٬ة
 بلـ ٤ٔي٦.٫ة يي  ٢ى ٕى اذلم ذى  (امل٤ي٥) ابلةرد.

٧٤ٚة ٗـكد٭٥  ،يل ٨٦ اثلأر ٔ٪ؽ ٬ؤالءيٞٮؿ/ ل٥ يس٨ ي٭٪أ يل َٕةـ كال يزل يل رشاب بكجت ٦ة اكف  الـنعيٙ:  
٘ى   ت ظيةيت.جح ٤ٔي٭٥ قةغ رشايب كذلَّ ٤ى كأَٛأت هليت وؽرم ثة٣

الٮاك  (كًل٪خ) .ٚة٢ٔ قةغ (الرشاب. )قةغ"ػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث (يل) ٢ٕٚ ٦ةض. (ٚكةغ)اإلعــساب:  
 ".اكفػ"ؿٚيح يذ٤ٕٜ ث٦٪ىٮب ىلع ا٣ْ (ٝجبلن ) اكف/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، كاتلةء ٧ًري املذلك٥ اق٫٧. ،ل٤عةؿ

كٚة٫٤ٔ ٧ًري  ،٢ٕٚ مٌةرع (أٗه) أ٩ة. /قدٞؽيؿي  ،كاق٫٧ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة ،٢ٕٚ مٌةرع (أكةد)
، كدم٤ح "أكةد" كاق٧٭ة كػرب٬ة يف حم٢ ٩ىت "أكةد"كاجل٤٧ح يف حم٢ ٩ىت ػرب  ،أ٩ة /مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق

 صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "أٗه". (ثةملةء) ةؿ.كدم٤ح اكف كاق٧٭ة كػرب٬ة يف حم٢ ٩ىت ظ ،ػرب "اكف"
 وٛح ل٧٤ةء. (احل٧ي٥)ك

ٍُِد فٔــُ:   ة ك٦ٕىنظير أٔؿم٫ ٦٪ٮٌ  (ٝجبلن )ٝٮهل الػَّـا ْن  .٩نة؛ أل٫٩ ٫ُٕٝ ٨ٔ اإلًةٚح ٣ٛ
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 ٚي٭ة. يت دٕؿبي ا٣َّ  بلزحي اثلَّ  األظٮاؿي  ٬ؾقً 

ُ٘أمَّ ُ٘السَّ ا احلال  ٦ٕ٪ةقي  مى ٮك٩ي  إحل٫ً  ٦ة دٌةؼي  ؾؼى ا ظي إذى  / ٚي٭ة ًٚٔل ىنى بٍ يت دي ا٣َّ  :ابع
ٌَّ   ظيجبؾو ٭ة دبىنى ٚإ٩َّ  ،٫ْٛ٣ً  دكفى  . [4 ]الؿكـ/ ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿ /حنٮ ،٥ِّ ىلع ال

 ّقْلُ:

212-  
ى
ٍ  ٨ٍ ٦ً  ـت ٝى أ ػ ٨ٍ ٦ً  ييه ؿً ٔى  خي حتى  (1)   ٢ً ٔى

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ) ا٣ٛةريسي   أثٮ يلعل كظكى 
ى
 ؽى ثٍ أ

ي
  ٨ٍ ا ٦ً ؾى ثً  أ

ى
ـ كٚذع٭ة كًلرس٬ة ؿ( ث٥ٌِّ كَّ أ  / البلَّ

   ٦ٕىنن  إحل٫ً  املٌةًؼ  جليحً  ؛ةءً بل٪ىلع ا ٚةل٥ٌ . 

  ؿاًب  كا٣ٛذطي ـً  ؛ىلع اإٔل ة ك٦ٕىنن  إحل٫ً  املٌةًؼ  ٩يحً  ٣ٕؽ ْن  ٭ة إٔؿابى كلٔؿاثً ، ٣ٛ
 . ا٢ٕٛ٣ً  ككزفً  ل٤ىٛحً  ، ي٪رصؼي الى  ٦ة

  ة. إحل٫ً  املٌةًؼ  ىلع ٩يحً  كال١رسي ْن ٛ٣  
ًٙ  ٚٞٮؿي  ًٍ كى ) املى٪  . اثٕحً الؿَّ  إىل احلة٣حً  ابليخ( إمةرةه  ...ةءن ٪ى ثً  ٥ٍ ٧ي ا
ٔي ةكً ٩ى ) كٝٮهلي   إحل٫ً  ٦ة دٌةؼي  ؾٚخى ا ظى إذى   ال٥ٌِّ ب٪ي٭ة ىلعدى  ٟى أ٩َّ  /ة( مؿادقي ٦ى ؽً ننة ٦ة 

ة ٦ٕىنن  ٫ي ك٩ٮنذى  ْن   .ال ٣ٛ

 

كأكؿ ٬ؾق  ،٨٦ أرصٮزة هل يىٙ ٚي٭ة أميةء ٠سرية ،٬ؾا ابليخ أليب اجلض٥ ا٣ٕضٌل يىٙ ٚي٫ ا٣ٛؿس -267 (1)
 ٮهل/األرصٮزة ٝ

ًَ  ا ٍص٤ىػػػػػػػػػ٢ً  ػػػػػػػػػ
ٕى ٧ػػػػػػػػػؽي ًِلً ا٣ٍ

ٍ
 احل

 
ـًؿً   ػػػػػٮًب املػػػػػػيٍض ػػػػػ٢ً الٍٮى٬ي ٌٍ ٛى ًٓ ا٣ٍ  الٍٮىاًقػػػػػ

٧ٮر ابل٨ُ. ،٦أػٮذ ٨٦ ا٣ٞجت (أٝت) اللغــ٘:    ك٬ٮ دٝح اخلرص ًك
"أٝت" ػرب ملجذؽأ حمؾكؼ/ أم ٬ٮ أٝت "٨٦" ظؿؼ صؿ "حتخ" ّؿؼ ٦جن ىلع ال٥ٌ يف حم٢ صؿ اإلعــساب:  

 ؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "أٝت"، كٝٮهل "ٔؿني" ػرب زةف "٨٦ ٢ٔ" صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٕؿني.ث٨٧، كاجلةر كاملض
ٍُِد فٔــُ:   ؾؼ ٦٪٫ ٣ِٛ الػَّـا " ك٬ٮ مة٬ؽ ىلع احلة٣ح الؿاثٕح، ظير ثن ىلع ال٥ٌ؛ أل٫٩ ظي ٝٮهل/ "٨٦ً حتخي

٢ً" ٚنة٬ؽ ىلع احلة٣ح اثلة٩يح ا٣يت حي ٔى ؾؼ ٚي٭ة املٌةؼ إحل٫ املٌةؼ إحل٫ ك٩ٮم ٦ٕ٪ةق. كأ٦ة ٝٮهل/ "٨٦ً 
 ٫ْٛ٣. كن٪ٮل
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 كى ) ثٞٮهلً  كأمةرى 
ى
 إحل٫ً  املٌةؼي  ؼى ؾً ا ظي كْل ٦ة إذى  ؛ةثلحً اثلَّ  ىل احلة٣حً جنة( إً ٍى ٮا ٩ى مي ؿى ٍٔ أ

  .٦ٕؿمحن  ٩سؿةن  ظيجبؾو  ٭ة دسٮفي ٚإ٩َّ  ؛ ٦ٕ٪ةقي كالى  ٫ْٛ٣ي  ٮى ٪ٍ حي  كل٥ٍ 
٤ٔي٭ة  دػ٢ى  ٚإفٍ  ؛٤ٔي٭ة صةرٌّ  ؽػ٢ٍ يى  ا ل٥ٍ إذى  ٪ىتي ٭ة دي أ٩َّ  /ةقي ٪ى ٍٕ جنة( ٦ى ٍى ٩ى ) كٝٮهلي 

 . (ؽً ٍٕ بى  ٨ٍ ٦ً كى  ٢ً جٍ رى  ٨ٍ ٦ً )حنٮ  ؛ٍت ؿَّ صي 
 ٭٧ة ّة٬ؿه ظ٧١ى  ألفَّ  ة٩يح؛ األكىل كاثلَّ أًٔن  ابلةٝيتنيً  ل٤عةتلنيً  ٙي املى٪ِّ  يذٕؿًض  كل٥ٍ 

ـه  ؿابي  ك٬ٮ ؛ابلةًب  ؿً ٨٦ أكَّ  ٤ٕ٦ٮ ِّ يف ـى ة دٞؽَّ ٧٠ى  ٪ٮن٨ً اتلَّ  كقٞٮطي  اإٔل  ثس٢ِّ  ٦ة ي٢ٕٛي   لكي
 ٦س٤٭ة. مٌةؼو 
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ػػػة ٤ٛى ً  ػى
ٍ
ػػػةؼى يىػػػأ ٌى ًَ امل ػػػ

ػػػة يى ٦ى  كى
 

 421(  ًَ ٍ٪ػػ٫ي ً  ا ػػًؾٚىةيى ػػؿىاًب إًذىا ٦ػػة ظي ٍٔ(1) 
ـً  املٌةؼي  حيؾؼي   ـي كني  ،٤ٔي٫ً  دؽؿ   ٝؿن٪حو  ٣ٞية  ٚيٕؿبي  ٫ي ٞة٦ى ٦ي  إحل٫ً  املٌةؼي  ٞة

[96]ابلٞؿة/  (2)﴾ى ى ائ ائ ەئ﴿دٕةىل  ٠ٞٮهلً  ،ثإٔؿاث٫ً 
 

[22]ا٣ٛضؿ/  ﴾ى ائ﴿دٕةىل  كًلٞٮهلً  ،ا٣ٕض٢ً  تَّ أم ظي 
ٟى  أمؿي  /أم   ؾؼى ٚعي  (3)رم

 )ك (ت  ظي ) ك٬ٮ املٌةؼي 
ى
  (ؿي مٍ أ

ي
ًٕ )ك٬ٮ  إحل٫ً  املٌةؼي  ٔؿبى كأ  .ثإٔؿاث٫ً  (ٟى م  رى )ك (٢ي ضٍ ا٣

 
 

 

ؾؼ املٌةؼ٤ى يأيت ػى  إحل٫ اذلم يٌل املٌةؼى  كاملٌةؼي  دٓس البٔت:ــتك (1) ؿاب إذا ظي ة ٔ٪٫ يف اإٔل  .ٛن
/ الٮاك ظكت ٦ة ٝج٤٭ة، أرشمٮا/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ل٧٤ض٭ٮؿ ٦جن ىلع ال٥ٌ الدىةهل ثٮاك (كأرشمٮا)اإلعــساب:  (2)

/ صةر (يف ٤ٝٮم٭٥) كاأل٣ٙ ٚةرٝح. - ك٬ٮ املٕٛٮؿ األكؿ -٢ رٚٓ ٩ةات ٚة٢ٔ اجل٧ةٔح، كالٮاك/ ٧ًري يف حم
/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ (ا٣ٕض٢) كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ أرشمٮا، ك٤ٝٮب مٌةؼ، ك٥٬/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫.

 (ثسٛؿ٥٬. )زةف ٦٪ىٮب
ي
  رشمٮا، ك٥٬/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫./ صةر كدلؿكر، ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ أ

٫ يف إٔؿاث٫، ٤ٔي٫،  دؽؿ ٝؿن٪ح ٮصٮدؼ املٌةؼ لؾً ظي  ٫أ٩االضــتدالل: ّجــُ   ٛى ٤ى ٝي٥ املٌةؼ إحل٫ ٦ٞة٫٦ ٚؼى
ي
كأ

تَّ ا٣ٕض٢".   ٚؽؿ ىلع صٮاز ذلٟ، كاتلٞؽيؿ/ "ظي
/ (كالاكؼ. )/ ٚة٢ٔ مؿٚٮع، ك٬ٮ مٌةؼ(رمٟ. )/ الٮاك حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، صةء/ ٢ٕٚ ٦ةض(كصةء)اإلعــساب:  (3)

 .ؼ إحل٧ً٫ري يف حم٢ صؿ مٌة
ث٭ؾق اآليح ىلع صٮاز ظؾؼ املٌةؼ كلٝة٦ح املٌةؼ إحل٫ ٦ٞة٫٦، ٧٠ة  $اقتن٭ؽ النةرح ّجــُ االضــتدالل:  

يف اآليح الكةثٞح املكتن٭ؽ ث٭ة، كدٞؽيؿ اآليح ث٪ةء ىلع رأي٫/ "كصةء أمؿ رمٟ"، ٚي١ٮف إق٪ةد املِجء إىل أمؿ 
اآليح ٚي٭ة إق٪ةد املِجء إىل اهلل دٕةىل ظٞيٞح، ىلع ٦ة ي٤يٜ  اهلل، ال إىل اهلل دٕةىل، ك٬ؾا ٚي٫ ٩ْؿ، كالىٮاب أف

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ﴿ث٫ دٕةىل، كٝؽ ٝةؿ دٕةىل/ 

ٮرم ٧ةلٟ كالنةٚيع كاث٨ ٔيح٪ح كاثلٚةآليح ىلع ّة٬ؿ٬ة، ك٬ؾا ٬ٮ اذلم ٤ٔي٫ الك٤ٙ الىة٣ط، ٠ ﴾... ٿ
ري٥٬ كزايعكاأل ذ٠ؿق النةرح ٔٛة اهلل ٔ٪٫، ٚ٭ٮ َؿنٞح املذلك٧ني اذلي٨ ي٪ٛٮف  . كأ٦ة دٛكري٬ة ث٧ةكأمحؽ ٗك

 ٨ٔ اهلل دٕةىل الىٛةت ا٤ٕٛ٣يح.
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ػػػ ػػػة صى َب٧ى ري ثٍ ـؿكا اَك كى
ى
ػػػػم أ ػػػةػٞى ٧ى  ٍٮا ٠ى

 
ػػؾٍ  )424  ٍجػػ٢ى ظى ِى فى  ػػَؽ٦ى  ًؼ ٝىػػٍؽ َكى ٞى  ة٦ػػة تى

ػ  ػًؾٍؼ ػ٣ىً ٨ٍ بًنى ػٮفى ٦ػة ظي ٍف يى ي
ى
 ؿًٍط أ

 
ةزًػػ )422  ٧ى ٍٙ ػـي ػػػ ًُ ٔي ٤ىٍيػػ٫ ٝىػػػٍؽ  ٔى ػػػة   الن ل٧ًى

 ،املٌةًؼ  ذ٠ؿً  ٔ٪ؽى  ة اكفى دلؿكرنا ٧٠ى  إحل٫ً   املٌةؼي جىقى كنى  املٌةؼي  ؾؼي حيي  ٝؽٍ  
 /ةٔؿً النَّ  ٠ٞٮؿً  ؛ٙى ًُ ٔي  ٝؽٍ  ممةزبلن ملة ٤ٔي٫ً  املعؾكؼي  يسٮفى  أفٍ  برشًط  ٣س٨ٍ 
212-  

ى
ػػأ ػػا ٢َ كي ٍ  ئو ؿً ـٍ ػػحتى ػػ يى يً كى ـٍ  ؿى ا

ن
 أ

 

ً  ؽي َٝػػػػٮى دى  ةرو ٩ىػػػػكى    (1)ةرا٩ىػػػػ ٢ً ٍيػػػػةل٤َ ث
 

َّ كى ) :ّالتكدُٓس  ٔ٪ؽى  ة اكفى ٧ى ٠ى ، دلؿكرنا إحل٫ً  املٌةؼي  كميًق  (لكي ) ؼى ؾً ٚعي  (ةرو ٩ى  َلي
ٙي ، مٮصٮده  طي كالرشَّ  ذ٠ؿ٬ة،  )يف ٝٮهل  ك٬ٮ لكٌّ  املعؾكًؼ  ىلع ممةز٢ً  ك٬ٮ ا٣ُٕ

ى
 ٢َّ كي أ

 (. ئو ؿً امٍ 
ٍ  ؽٍ كٝ ٌي  ؼي ؾى حيي ممةزبلن  ٣حفى  كاملعؾكؼي  قً ىلع صؿِّ  إحل٫ً   املٌةؼي جىقى كنى  ةؼي امل

 ﴾اآلِخَرةِِ ې ى ى ائ ائ﴿/ دٕةىل ٠ٞٮهلً  ،هلي  ٦ٞةث٢ه  ث٢ٍ  ل٤٧٤ٛٮًظ 

[87 ]األ٩ٛةؿ/
ك٦٪٭٥  ،( اآلػؿةً ثةًق  يؿنؽي  كاهللي ) /كاتلٞؽيؿي  ،-(2)ةاآلػؿ ؿَّ صى  ٨ٍ ٦ى  يف ٝؿاءةً - 

 

 اد اإليةدم، كاق٫٧ صةرنح ث٨ احلضةج.ؤابليخ أليب د -265 (1)
 كَل مٌةؼ. ،لك/ ٦ٕٛٮؿ أكؿ تلعكبني ٦ٞؽـ ٤ٔي٫ ،اهل٧ـة لبلقذٛ٭ةـ اإل٩سةرم (أك٢َّ )اإلعــساب:  

ك٩ةر/ مٌةؼ إحل٫  اعَٛح، الٮاك (ك٩ةر) .٦ٕٛٮؿ زةف (امؿأ) ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. (حتكبني) .مٌةؼ إحل٫ (امؿئ)ك
َّٝؽ( دلؿكر، كاملٌةؼ حمؾكؼ.  ٧ًري كا٣ٛة٢ٔ مٌةرع، ٢ٕٚ ك٬ٮ اتلةءي٨، إظؽل ٚعؾؼ دذٮٝؽ، أو٫٤ )دىٮى

. ؽ"َّٝ ٮى دى ػ"ثصةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ  (ثةل٤ي٢) ".٩ةرػ"كاجل٤٧ح وٛح ٣ ٩ةر، إىل يٕٮد "ْل" دٞؽيؿق/ صٮازنا ٚي٫ مكترت
 ٦ُٕٮؼ ىلع ٝٮهل "امؿأ" امل٪ىٮب الكةثٜ. (٩ةرنا)

ٍُِد فٔــُ:   (ٝٮهل الػَّـا  إحل٫ املٌةؼ كأثىق -ابليخ إٔؿاب يف ٝؽر٩ةق اذلم" لك" ك٬ٮ- املٌةؼ ظؾؼ ظير )ك٩ةرو
 ؼ ٦ُٕٮؼ ىلع ممةز٢ هل ك٬ٮ "لك" يفاملعؾك املٌةؼ أف ك٬ٮ الرشط، تلعٜٞ احلؾؼ، ٝج٢ اكف ٧٠ة دلؿكرنا

 ٝٮهل "أك٢ امؿئ".
 اث٨ دمةز. ٝؿاءةكْل  (2)

/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع، (يؿنؽ. )/ الٮاك ظؿؼ ُٔٙ، اهلل/ ٣ِٛ اجلبل٣ح ٦جذؽأ مؿٚٮع(كاهلل)اإلعــساب:  
 -ٝؿاءة اث٨ دمةز ىلع-/ (اآلػؿة) .٬ٮ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ رٚٓ ػرب /كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازنا دٞؽيؿق

 اآلػؿة. ثةق ٌةؼ إحل٫ حمؾكؼ دٞؽيؿق/مٌةؼ إحل٫ دلؿكر، كامل
 =املعؾكؼ ٣حف ممةزبل  ٦ٓ ٠ٮف، أف املٌةؼ ٝؽ حيؾؼ كنجىق املٌةؼ إحل٫ ىلع صؿقّجــُ االضــتدالل:  
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 ،ث٫ً  ىلع ٬ؾا ممةزبلن ل٤٧٤ٛٮًظ  املعؾكؼي  ٚي١ٮفي  (اآلػؿةً  ؿضى ٔى  يؿنؽي  كاهللي ) ٨٦ يٞؽرقي 
ًٓ أيب الؿَّ  اث٨ي  رقي ا ٝؽَّ كًلؾى  ىل،أكٍ  ؿي كاألكَّ   .(1)يٌةًح لئل يف رشظ٫ً  مي

 
 

 

 

 .﴾ اآلِخَرةِِائ ائ ﴿٧٠ة يف ٝٮهل/ ل٤٧٤ٛٮظ، ث٢ ٦ٞةثبل هل،  =

ثةأل٩ؽلف، هل رشح ىلع ٠ذةب  ٬ٮ ٔجيؽ اهلل ث٨ أمحؽ األمٮم اإلمبيٌل، ٨٦ ٧٤ٔةء اجلعٮ ابً أبٕ الــسبٔـع: (1)
ح أيٌة ٠ذةب اإليٌةح أليب يلع ا٣ٛةريس يف اجلعٮ، كق٧ةق اإلٚىةح. دٮيف   .$ ـه855قحجٮن٫، كرشى
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ى
يىػػػػٍجىى ا  ؼي الَػػػػةيًن فى ٍػػػػؾى حيي  َكؿي كى

 
عى  )422  ً ػػػػػػة٣ً ػػ٠ى ا ث

َىَذًىػػػػػػػػػػ٫ً إًذى  ٢ي ػ٫ً 
ػػػػ  ػػػػػبًنى ٔى ةٚىػػػػػٍؿًط  ًى

ً ٙو كى   حو إىًلى ػٍُ
 

َى  )422  َك
ى
خى ا  ٍٛ ػػػػػػ ًى ى

ي أ  ٦ًٍسػػػػػػ٢ً اَكًم كى
ؾؼ املٌةؼ إحل٫ كنجىق املٌةؼ ٠عةهل لٮ اكف مٌةٚة، ٚيعؾؼ د٪ٮن٪٫،   حيي

ٟى  ٦ة يسٮفي  كأكثي  ٔي إذى  /ذل ٨٦  املعؾكًؼ  ىل ٦س٢ً إً  مٌةؼه  اق٥ه  ىلع املٌةًؼ  ٙى ًُ ا 
ٓى  /ةهلة( اتلٞؽيؿٝى  ٨ٍ ٦ى  ٢ى صٍ رً كى  ؽى يى  اهللي  ٓى ُى رى ) /٠ٞٮهل٥ ،ؿً األكَّ  االق٥ً  ة ةهلى ٝى  ٨٦ٍ  يؽى  اهللي  ُٝ
  ؾؼى ٚعي ، ةهلةٝى  ٨ٍ ٦ى  ٢ى كرصٍ 

ي
ٙى ًً ٦ة أ   دلال٣حً  (ةهلة٨٦ ٝى ) ك٬ٮى  (ؽيى ) إحل٫ً  ي

ي
ٙى ًً ٦ة أ  إحل٫ً  ي

 /ٝٮهلي  ك٦س٫٤ي  ؛٤ٔي٫ً  (٢صٍ رً )
 ىى قى  -212

ى
٘ى  ٍيى ًً رى  ا   (1)٭ػة٩ى ـٍ ظى كى  ٢ى ٭ٍ قى  ري يٍ ا٣

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
  ؾؼى ٚعي "، ٭ة٩ى ـٍ ق٭٤٭ة كظى " :التكدٓس

ي
ٙى ٦ة أ   دلال٣حً  (٢٭ٍ قى ) إحل٫ً  ًي

ي
ٙى ٦ة أ  ًي

 .٤ٔي٫ً  (فـٍ ظى ) إحل٫ً 
ـً  ا دٞؿنؿي ٬ؾى  ٟى  ٢ي ٕى ٍٛ حي  كٝؽى  ،ًٙ املى٪ِّ  الك  إىل ٦س٢ً  مٌةؼه  ٍٙ ُى ٍٕ حي  ل٥ٍ  كلفٍ  ذل

 

ـق ٝٮهل/ -269 (1) ض  ٬ؾا وؽر ثيخ أننؽق ا٣ٛؿاء كل٥ يجكج٫ إىل ٝةا٢ ٦ٕني، ٔك
ٔي ػػُى يٚى٪ً  ٌَ ػػةًؿ ثة٣ػػ٦ى ؿىل اآلػػٍخ  ٍرًع كىال  ًع ؿٍ ػػـٌ

٤ٌٞخ/ أم (ُخي٩) ِببل٫ٚ. (الك٭٢)ك ٦ة ٤ِٗ ٨٦ األرض. (ـفاحل) اللغــ٘:  ؿل( .ٔي  كلًةٚذ٫ ٔؿكة، دمٓ )ٔك
 – ا٤ْ٣ٙ اتذًل  – ٬ٮ )الرضع( .ثٛبلف امل٪يح أّٛةر ننجخ/ ٝٮهل٥ يف امل٪يح إىل األّٛةر ٠إًةٚح اآل٦ةؿ إىل

 .ل٧٤ؿأة اكثلؽم
 ـارة األبلةف.ٗرصةء اجلةس يف ٧٩ةء الـرع ك مٚٞٮ ،أم ك٭ة ،أف املُؿ ٝؽ ٥ٔ األرض ق٭٤٭ة كظـ٩٭ة الـنعيٙ:  
ــساب:   ني) ٢ٕٚ ٦ةض. (قىق)اإلع ـ ىلع ا٣ٛة٢ٔ. (األًر ثؽؿ ٨٦  (ق٭٢) .ٚة٢ٔ قىق (ا٣٘ير) ٦ٕٛٮؿ ث٫ لكىق ٝيؽِّ

ني كال٧ٌري الؿاصٓ إىل  ،كظـف/ ٦ُٕٮؼ ىلع ق٭٢ ،ظؿؼ ُٔٙ كالٮا (كظـ٩٭ة) ثؽؿ ثٕي ٨٦ لك. ،األًر
ني مٌةؼ إحل٫ ٔي  ،٩ةات ٚة٢ٔ (ؿلٔي ) .كاتلةء ل٤ذأ٩ير ،ٍ/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ل٧٤ض٭ٮؿي٩ (ٚ٪يُخ) .األًر ؿل ك

 ٦ُٕٮؼ ىلع الـرع. (كالرضع. )٩يُخ"ػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث (ثةلـرع) مٌةؼ إحل٫. (اآل٦ةؿ)ك مٌةؼ.
ٍُِد فٔــُ:    ظةهل ىلع –ق٭٢  ٝٮهل ك٬ٮ – املٌةؼ كأثىق إحل٫، املٌةؼ ظؾؼ ظير كظـ٩٭ة( )ق٭٢ٝٮهل الػَّـا

 ،كذلٟ تلعٞيٜ الرشَني/ ا٣ُٕٙ، كًلٮف املُٕٮؼ مٌةٚنة إىل ٦س٢ املعؾكؼ ،ٗري د٪ٮن٨٦٨  احلؾؼ ٝج٢
ني ق٭٤٭ة كظـ٩٭ة.  كٌلف أو٢ اللُكـ/ قىق ا٣٘ير األًر
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 /٠ٞٮهلً  ؿً ٨٦ األكَّ  املعؾكًؼ 

ـ ةدى ٩ىػػ ٢ً ٍجػػِى  ٨ٍ ٦ًػػكى  ػػ ل ُكي  حن اثىػػؿى  ٝى َّلن ٮٍ ـى
 

ػ ٍخ ٛى ُى ة يى ٧ى فى   ٔى َّلن ٮٍ ـى ٕى  ٫ً ٍيػ٤ى   ػٮى ا٣ ًَ  (1)ٙي ا
  ؼى ؾى ٚعى  

ي
ٙى ٦ة أ ٧ة   ظةهلً ىلعى  كأثٞةقي  (٢جٍ رى ) إحل٫ً  ًي  ٍٙ ُى ٍٕ حي  كل٥ٍ  مٌةٚنة، اكفى  لٮٍ ٠ى

  .ٟى لً ٢ ذى جٍ رى  ٨ٍ ك٦ً  /كاتلٞؽيؿ ،املعؾكًؼ  ىل ٦س٢ً إً  مٌةؼه  ٤ٔي٫ً 
ُُ   ٝؿاءةي  :ّمجل

ى
  ػٮؼي ٚبلى  /أم [65]ابلٞؿة/  (2)﴾ٺ ُف وْ َخ ڀ ﴿ مؾكذنا ٨٦ ٝؿأ

 . ٤ٔي٭٥ٍ  يشءو 
ً ك٬ؾى  إىل  ةين ٬ٮ املٌةؼي اثلَّ  كأفَّ ، ؿً ٨٦ األكَّ  احلؾؼى  ٨٦ أفَّ - ٙي املى٪ِّ  ؿقي ٠ى م ذى ا اذلَّ

 .املربدً  ٬ٮ ٦ؾ٬تي  -املؾ٠ٮرً 
٦ة  ٚعؾؼى  ةهلة(؛ٝى  ٨ٍ ٦ى  ٢ى صٍ رً ة كى ةهلى ٝى  ٨ٍ ٦ى  ؽى يى  اهللي  ٓى ُى رى ) األو٢ى  أفَّ  :ضٔبُْٓ ّمرٍُب

 
ي
ٙى أ  ثنيى  (٢ى صٍ رً كى )ٝٮهل  أٝع٥ى  ز٥َّ  ،(٢ى صٍ رً كى  ةةهلى ٝى  ٨ٍ ٦ى  ؽى يى  اهللي  ٓى ُى رى ) ٚىةرى  (٢صٍ رً ) إحل٫ً  ًي

 ٨ٍ ٦ى  ٢ى صٍ رً كى  ؽى يى  اهللي  ٓى ُى رى )ٚىةر ة( ةهلٝى  ٨ٍ ٦ى ) م ٬ٮى اذلَّ  إحل٫ً  كاملٌةًؼ  (ؽيى ) ك٬ٮى  املٌةًؼ 
  .ثة١ٕ٣ًف  املربدً   ٦ؾ٬ًت كىلعى  ،ؿً األكَّ  ةين ال ٨٦ٍ ٨٦ اثلَّ  احلؾؼي   ٬ؾا يسٮفي ًٕٚلى ؛ ة(ةهلى ٝى 

٪ؽى  :الهتاِب اِحغسَّ ُضبع قاَل  (،ةةهلى ٝى  ٨ٍ ٦ى )إىل  مٌةٚنيً  ق٧ةفً اال يسٮفي  اءً ا٣ٛؿَّ  ٔك
ـً  ؼى ؾٍ  ظى كالى   .ةيًن اثلَّ   ٨٦ى كالى  ؿً األكَّ   ٨٦ى الى  يف اللُك

 

 
ظير ظؾؼ املٌةؼ إحل٫ كأثىق املٌةؼ  (ٝج٢)٪ة ٝٮهل/ ٬كالنة٬ؽ ٚي٫  ،دٞؽـ اللُكـ ىلع ٬ؾا النة٬ؽ مكذٮىف (1)

 ٦ذعٞٞني؛ ٗري -كامل٧ةز٤ح ا٣ُٕٙ ك٧٬ة- ٦ٓ أف الرشَني ،ٝج٢ احلؾؼ ٨٦ ٗري د٪ٮن٨ىلع ظةهل اذلم اكف 
 .إىل ٦س٢ املعؾكؼ، ك٬ؾا ٤ٝي٢ مٌةؼه  أل٫٩ ٣حف ٦ُٕٮٚنة ٤ٔي٫ اق٥ه 

 ثةلؿٚٓ ثبل د٪ٮن٨. ،ث٨ حميى٨اْل ٝؿاءة  (2)
، ك٬ٮ مؿٚٮع "ال"٥ / اقػٮؼي  ،٣حف ٢٧ٔ / ا٣ٛةء حبكت ٦ة ٝج٤٭ة، ال/ ظؿؼ ٩ف اعم٢(ٚبل ػٮؼي )اإلعــساب:  

 صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ِبرب حمؾكؼ. (٤ٔي٭٥مٌةؼ، كاملٌةؼ إحل٫ حمؾكؼ، دٞؽيؿق/ يشء. )
أف املٌةؼ إحل٫ يف ٬ؾق ا٣ٞؿاءة ٝؽ ظؾؼ ك٬ٮ "يشء" كميق املٌةؼ ىلع ظةهل ٧٠ة لٮ اكف ّجــُ االضــتدالل:  

 .يشء ٤ٔي٭٥كاتلٞؽيؿ/ ال ػٮؼ  ،إىل ٦س٢ املعؾكؼ مٌةٚنة كل٥ يُٕٙ ٤ٔي٫ مٌةؼه 
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ػٍت  ػ٢و ٦ػة ٩ىىى ٍٕ ػةؼو ًمػٍج٫ً ًٚ ٌى ـي  ٚىٍى٢ى 
 

َن  )422  ػػٮ ٕي ٍٛ ػػٍت ا٦ى ٕى َي ىػػ٥ٍ  ل ـٍ كى ٍؿٚنػػة أًصػػ ّى  ٍك 
ًٍ ػ٢ي يىػػػٚىٍىػػ  ػػ٧ًيو كىا اػؿىارنا كيًصػػػًُ  ؽى

 
ٍصػػػػػثى  )422 

ى
ٍك ثًػػػ ٪ىً ع ػأ

ى
ٍٕخو ػأ ً أ٪ى  ؽاػػػػػٍك ٩

ً  املٌةًؼ  ثنيى  يف االػذيةرً  ٛى٢ى يي  أفٍ  ٙي املى٪ِّ  أصةزى    كاملؿادي ػ  ا٢ٕٛ٣ً  م ٬ٮ مج٫ي اذلَّ
 أك ّؿؼو  ث٫ً  ٨٦ ٦ٕٛٮؿو  املٌةؼي  ٫ي جى ىى ة ٩ى ٧ى ثً  ،إحل٫ً  كاملٌةًؼ  ػ ا٣ٛة٢ًٔ  كاق٥ي  املىؽري  /ث٫ً 

 / أك مج٭٫ً 

ُِ َلِصما ُف فنجاُل  ُزي ِنَِۓ﴿/ دٕةىل ٝٮهلي  ،املضاِف نا مبفعِْلَُبَٔي فٔ

 اث٨ً  يف ٝؿاءةً - [٢67]األ٩ٕةـ/  ﴾ِئِهمْ اكَ ُشَ  ُهمْ دَ َل وْ أَ قتُل ڭڭڭ
 ) ث٪ىًت  -اعمؿو 

ى
ى ) كصؿِّ  (دى الى كٍ أ   .(1)(ءً ٌلى الرش 

ُِ َلِصما ُف ّمجاُل ُِ ّاملضاِف املضاِف بنَي فٔ ً  املٌةؼي  ٫ي جى ىى ٩ى  ثْؿؼو  إلٔ  /مىؽره م ٬ٮ اذلَّ
ة جى ٮٍ يى  ؾي ؿٍ دى ) /ثٕؿمحذ٫ً  ٜي ٮثى يي  ٨ٍ ٦ى  ٨ٔ ثًٕي  يًكى ٦ة ظي   .ا٬ة(دى  رى ة يًف هلى  يٍعه قى  ا٬ة،ٮى ٬ى كى  ٟى كً ٍٛ ٦ن

 
 (زن٨)، كٝؿأ ابلةٝٮف (٭٥رشٌلاً )كػٛي  (٥٬أكالدى )ك٩ىت  (ٝذ٢ي )ثةبل٪ةء ل٧٤ض٭ٮؿ كرٚٓ  (٨ى نِّ زي )ٝؿأ اث٨ اعمؿ  (1)

 .(الرشٌلء)كرٚٓ  (األكالد)كػٛي  (ٝذ٢)ثةبل٪ةء ل٤ٕ٧٤ٮـ ك٩ىت 
كالبلـ ل٤جٕؽ كالاكؼ ٠ؾلٟ/ صةر كدلؿكر،  ،/ الٮاك ظؿؼ اقتب٪ةؼ(كًلؾلٟ/ )-ىلع ٝؿاءة اث٨ اعمؿ-اإلعــساب:  

، كاتلٞؽيؿ/ "زن٨"كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ وٛح ملٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ حمؾكؼ، كاعم٫٤ ا٢ٕٛ٣  ،ظؿؼ ػُةب
. / ٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ل٧٤ض٭ٮؿ(٨نِّ زي ) زن٨ ل١سري دـنح٪ة ٦س٢ ذلٟ ا٣زتنني هل٥ يف الرشؾ كٝك٧ح األمٮاؿ.

 حمؾكٚح ل١سري. ح/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثىٛ(٨٦ املرشًلني". )زن٨"/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ (ل١سري)
ك٬ٮ مٌةؼ، ك٥٬/ ٧ًري يف حم٢  ،/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب(٥٬أكالدى . )ك٬ٮ مٌةؼ ،/ ٩ةات ٚة٢ٔ مؿٚٮع(ذ٢ي ٝى )

ٚ٭ٮ ٨٦ إًةٚح املىؽر إىل  "٢ي ذٍ رى "كاملٌةؼ ٬ٮ املىؽر  دلؿكر، مٌةؼ إحل٫ (/٭٥رشٌلاً ) صؿ مٌةؼ إحل٫.
 .حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٦٫ٕٛٮهل، ك٬ٮ مٌةؼ، ك٥٬/ ٧ًري يف 

، ّجــُ االضــتدالل:   أ٫٩ ُيٮز ا٣ٛى٢ ثني املٌةؼ كاملٌةؼ إحل٫ يف قٕح اللُكـ إذا اكف املٌةؼ مىؽرنا اعمبلن
 .كاملٌةؼ إحل٫ ٚة٫٤ٔ، كا٣ٛةو٢ ثح٪٭٧ة ٦ٕٛٮؿ املىؽر
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ُِ َلِصما ُف ّمجاُل ُِ ّاملضاِف املضاِف بنَي فٔ ً  املٌةًؼ  ث٧ٕٛٮؿً  إلٔ  /ٚة٢ٔو  م ٬ٮ اق٥ي اذلَّ
ًٙ الكَّ  ثًٕي  ٝؿاءةي   ،(ؽٍٔ كى ) ث٪ىًت  [47]إثؿا٬ي٥/  (1)﴾هِ لِ ُس رُ  هُ دَ عْ وَ گگڳڳ﴿ ٤

 (. ٢قي ري ) ؿِّ كصى 
ُِ الفصِل ّمجاُل   ٢ٍ ٬ى » /رداءً  ادلَّ أيًب  يف ظؽيًر  ٝٮهلي  ،سِفالظَّ بػب

ى
 ٮ يًل ًلي ةرً دى  ٥ٍ ذي جٍ أ

 . (قً ؿً  آػً ىلى إً  ةؼو ٌى مي  ٢ى ٍى ٚى )  ٝٮهلً ا ٦ٕىنى ك٬ؾى  ،(2)«يًب ةظً وى 
ة  ا٣ٛى٢ي  كصةءى  ٌن ٗي ؾى ٬ى ) /ةيئ  كى  ال١ى كى ظى  ،ثة٣ٞك٥ً  ػ يف االػذيةرً ػ أي  اهللً كى  ـي بلى ا 

ى كى ) ٙي املى٪ِّ  ا ٝةؿى كهلؾى ؛ (ؽو نٍ زى    (.نيو ٧ً يى  ٢ي ٍى ٚى  ٍت ٕى حي  ٥ٍ ل

ًٍ كى ) ثٞٮهلً  كأمةرى   كاملٌةًؼ  املٌةًؼ  ثنيى  ا٣ٛى٢ي  صةءى  ٫ ٝؽٍ ا( إىل أ٩َّ ؽى صً ارنا كي ؿى ًُ ا
 . ؽاءً كمةجلِّ  املٌةًؼ  كم٪ًٕخ  ،٨٦ املٌةًؼ  ثأص٪يبل  كرةً يف الرضَّ  إحل٫ً 

 

 / ٢ٕٚ مٌةرع(حتكب. )ال/ ظؿؼ ٩ٔل كصــ ،/ ا٣ٛةء ظؿؼ اقتب٪ةؼ(ٚبل/ )-ث٪ةء ىلع ٬ؾق ا٣ٞؿاءة- :اإلعساب (1)
كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮمة  ،٦جن ىلع ا٣ٛذط الدىةهل ث٪ٮف اتلٮًليؽ اثلٞي٤ح، كاجلٮف/ ظؿؼك دلـكـ حمبل،

ٍٔ . )خم٤ٙ(/ ٦ٕٛٮؿ زةف، ك٬ٮ مٌةؼ. )/ ٣ِٛ اجلبل٣ح ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب(اهلل) أ٩خ. /دٞؽيؿق / ٦ٕٛٮؿ ث٫ (قؽى ك
/ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر، كاهلةء/ ٧ًري (رق٫٤) ٌةؼ إحل٫.، كاهلةء/ ٧ًري ٦جن ىلع ال٥ٌ، يف حم٢ صؿ م"خم٤ٙػ"٣

 حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫. يف ال١رس ىلع٦جن 
ُيٮز ا٣ٛى٢ ثني املٌةؼ كاملٌةؼ إحل٫ يف قٕح اللُكـ إذا اكف املٌةؼ اق٥ ٚة٢ٔ،  ٫أ٩ّجــُ االضــتدالل:  

 .اثلةين ٦ٕٛٮهل ٢وكاملٌةؼ إحل٫ ٦ٕٛٮهل األكؿ، كا٣ٛة
ـء ٨٦ ظؽير  (2) ٞةؿ/ ٚ ،ملسو هيلع هللا ىلص كٝٓ ػبلؼ ثني أيب ثسؿ كمٕي الىعةثح، ٌٚ٘ت اجليب أ٫٩قجت كركدق اكف ٬ؾا ص

 ت دةركٮ أ٩ذ٥ ٚ٭٢ ك٦ةك، ث٪ٛك٫ ككاقةين وؽؽ، :ث ؿ أثٮ كٝةؿ ٠ؾثخ، :٤ٞٚذ٥ إيل ٥ ثٕس  اهلل إف»
 (.688٢أػؿص٫ ابلؼةرم يف وعيع٫ ثؿ٥ٝ) ،«وةظ 

بل٦ح ر٫ٕٚ الٮاك(دةرًلٮ) ٦جذؽأ.ٚٓ / ٧ًري يف حم٢ ر(أ٩ذ٥) / ظؿؼ اقذٛ٭ةـ.(٢٬)اإلعــساب:    ،/ ػرب مؿٚٮع ٔك
بل٦ح صؿق ال١رسة  ،/ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر(وةظيب) ."دةرًلٮػ"/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث(يل) ك٬ٮ مٌةؼ. ٔك

٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة امذ٘ةؿ املع٢ حبؿًلح امل٪ةقجح، ك٬ٮ مٌةؼ، كاحلةء/ ٧ًري يف  ،املٞؽرة ىلع ٦ة ٝج٢ يةء املذلك٥
 حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫.

 -ثؽحل٢ ظؾؼ اجلٮف ٦٪٫-أًيٙ إىل ٦ٕٛٮهل األكؿ "وةظيب"  اق٥ ٚة٢ٔ"دةرًلٮ"  ٝٮهل/ أفٌ ّجــُ االضــتدالل:  
 ،"دةرًلٮ"ػاملذ٤ٕٞةف ث ،ى٢ ثني املٌةؼ كاملٌةؼ إحل٫ ث٧ٕ٧ٮؿ املٌةؼ إحل٫ ك٬ٮ اجلةر كاملضؿكر "يل"كٚي 

 ؟٢٬ أ٩ذ٥ دةرًلٮف وةظيب يل /كاألو٢
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ُُ األجييبِّ فنجاُل  :قْل

ً  ةبي ذى ال١ً  ٍَ ة ػي ٧ى ٠ى  -242 ػث ػةٮٍ يى  ٙ   ى  ٦ن
 

ػػػػَى   ػػػػَي  مع ٮدً ٭ي   بي ةرً ٞى
ى
 (1)يػػػػ٢ي ـً يي  كٍ أ

 

ٛى  ةػ)ث ٢ى ىى ٚ  ٫ ٧ٕ٦ٮؿه أل٩َّ "؛ ٠ٙى "٨ ٦ً  ك٬ٮ أص٪يبٌّ  م(،ٮدً ٙ كن٭ي ٠ى )ثني  (يٮ٦ن
 .(ٍَّ ػي ػ)٣

ُُ عِتاليَّ ّمجاُل  :قْل

ى  -242 ػ مـ ادً ؿى ٧ي ػا٣ػ ٢َ ثى  ؽٍ ٝى كى  تي ٮٍ ْنى   ٨ً اثٍ  ٨ً ٦ً   ٫ي ٛى يٍ قى
ى
  غً يٍ  مى ًَ أ

ى
ًَ ثىػا   (2)ًت ة٣ًػَى  طً ة

 

 ريم، يىٙ رق٥ دار.ابليخ أليب ظيح اجل٧ -242 (1)
أم/ ي٥ٌ ثٕي ٦ة يسذج٫ إىل  (يٞةرب) إ٧٩ة ػه احل٭ٮد أل٩٭٥ اك٩ٮا أ٢٬ ال١ذةب ظي٪ؾاؾ. (ي٭ٮدم) اللغــ٘: 

 يٛؿؽ ثني ٠ذةثذ٫. (أك يـن٢) ثٕي.
ا ٨٦ رقٮـ ادليةر ٬٪ة ك٬٪ةؾ الـنعيٙ:   ٫ ٦ذٞةرمنة ٌثسذةثح احل٭ٮدم ٠ذةثنة ص٢ٕ ثٕ ،ينج٫ ٦ة ثيق ٦ذ٪ةزؿن

 ة.٦ذٛؿٝن  كم٫ٌٕ
ــساب:   ٩ةات  (ال١ذةب) .٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ل٧٤ض٭ٮؿ (ػٍ) .الاكؼ ظؿؼ تنبي٫ كصؿ، ك٦ة/ مىؽرنح (٧٠ة)اإلع

ة) ."ٍَّ ػي ػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث (ثسٙ. )ٚة٢ٔ ة، كًلٙ مٌةؼ. "ٌٍ ػي ػ"٦٪ىٮب ىلع ا٣ْؿٚيح يذ٤ٕٜ ث (يٮ٦ن ٌن  أي
 ،٤ي٫ يف دأكن٢ مىؽر دلؿكر ثةلاكؼ٦ٓ ٦ة دػ٤خ ٔ "٦ة"ك ،كٝؽ ٚى٢ ثح٪٭٧ة ثة٣ْؿؼ ،مٌةؼ إحل٫ (ي٭ٮدم)ك

 كدم٤ح إ٣غ، ..كاتلٞؽيؿ/ رق٥ ٬ؾق ادلار اكا٨ ٠ؼٍ ال١ذةب. ،كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ملجذؽأ حمؾكؼ
 ٚة٫٤ٔ ٦ٓ يـن٢ كدم٤ح حل٭ٮدم، وٛح صؿ حم٢ يف احل٭ٮدم إىل ا٣ٕةاؽ "٬ٮ" دٞؽيؿق/ صٮازنا ٚي٫ املكترت كٚة٫٤ٔ يٞةرب
ة ٦ُٕٮٚح ىلع دم٤ح الىٛح ث "٬ٮ" /ؽيؿقدٞ اصٮازن  ٚي٫ املكترت ٌن  ."أكػ"ا٣ٕةاؽ ل٤ي٭ٮدم أي

ٍُِد فٔــُ:   ة ي٭ٮدم)ٝٮهل الػَّـا ك٬ٮ ي٭ٮدم  ،ظير ٚى٢ ثني املٌةؼ ك٬ٮ ٠ٙ كاملٌةؼ إحل٫ (ثسٙ يٮ٦ن
ة، كل٧٩ة اكف ا٣ٛةو٢ أص٪بينة؛ ة ثةملٌةؼ ثأص٪يب ٨٦ املٌةؼ ك٬ٮ يٮ٦ن ٞن  كل٧٩ة ٬ٮ ،ألف ٬ؾا ا٣ْؿؼ ٣حف ٦ذ٤ٕ

 .كٝؽ ثح٪٫ النةرح ،٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "ػٍ"
 نكجٮا ٬ؾا ابليخ ملٕةكنح ث٨ أيب قٛيةف ريض اهلل دٕةىل ٔ٪٭٧ة. -24٢ (2)

  -أظؽ رؤكس اخلٮارج–/ ٔجؽالؿمح٨ ث٨ م٤ض٥ كنؿنؽ ثةملؿادم ،كْل ٝجي٤ح ٨٦ احل٨٧ ،نكجح إىل مؿاد (املؿادم) اللغــ٘: 
ة٣ت   ،ٝةؽ احلىصاملكي٢ ٚي٫ دً  أك ،ك٬ٮ املاكف الٮاقٓ ،دمٓ أثُط (ةَطاألث) .ڤٝةد٢ أ٦ري املؤ٦٪ني يلع ث٨ أيبَ 

، كٝؽ اكف أثٮ ڤ ككادل يلع ملسو هيلع هللا ىلصث٨ى ٔجؽ امل٤ُت ٥َّٔ الؿقٮؿ كأراد بنيؼ٭ة أثة َة٣ت  ،كأراد ثةألثةَط م١ح
ٔي ٨٦ كي َة٣ت   ٧ْةا٭ة.صٮق م١ح ك

ٚة٢ٔ  (املؿادم) ٢ٕٚ ٦ةض. (٢َّ ث) ٝؽ/ ظؿؼ حتٞيٜ. ،الٮاك كاك احلةؿ (كٝؽ) .٢ٕٚ كٚة٢ٔ (جنٮت)اإلعــساب:  
صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ  (٨٦ اث٨) كقيٙ مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. "،ث٢ػ"قيٙ/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (قي٫ٛ) ."ث٢ٌ "
 (َة٣ت)ك كأيب مٌةؼ. ،كمٌةؼ إحل٫ ،٩ٕخ أليب (ميغ األثةَط) .مٌةؼ إحل٫ (أيب)ك كاث٨ مٌةؼ. "،ث٢ػ"ث

 = مٌةؼ إحل٫.
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 /كٝٮهلي  ؛األثةًَط  ميغً   َة٣تو أيًب  ٨ اث٨ً ٦ً  :ا و٢ي 
ى  خي ٍٛ ٤ى ظى  ًِئٍ ٣ى كى  -242   ٟى يٍ ؽى  يى ىلعى

ى  ٨ٍ ٛى ٤ً ظٍ  ى
 

  يً ٧ً يى ـً  
ى
 (1)٥ً ًكػٍٞ ٦ي  ٟى ي٪ًػ٧ً يى  ٨ٍ ٦ً  ؽى ؽى ٍو أ

 

ٟى ٦ ؽى ؽى أٍو  ٥و كً ٍٞ ٦ي  ثي٧نيً  :ا و٢ي   .٨ ي٧ي٪
 ُ:ـــ، قْلّمجال اليداٛ

 كً  -241
ى  تي ٍٕ ٠ى  ةؽي ٚى ى  ؾه ًٞ ٪ٍ ٦ي  ٍاو اي ػ٤ي ٭ٍ تى  يػ٢ً ضً ٍٕ تى   ٨ٍ ٦ًػ ٟى ل ػػً   ًٍَّ اخليػكى  حو ١ى  (2)ؿً ٞى  قى

 

ٍُِد فٔــُ:   =  (ك٬ٮ َة٣ت)كاملٌةؼ إحل٫  (ك٬ٮ أيب)ظير ٚى٢ ثني املٌةؼ  (األثةَط َة٣ت أيب ميغ)ٝٮهل الػَّـا
 .كأو٢ اللُكـ/ ٨٦ اث٨ أيب َة٣ت ميغ األثةَط( ميغ األثةَط ك٬ٮ)ثةجلٕخ 

 ٬ؾا ابليخ ل٤ٛؿزدؽ ٧٬ةـ ث٨ اغ٣ت. -242 (1)
اجلٮد كال١ؿـ كقٕح كاملٞىٮد ث٢ٕٛ يؽي٫ ا٣ُٕةء ك ،ٚعؾؼ املٌةؼ ،أراد ىلع ٢ٕٚ يؽيٟ (ىلع يؽيٟ) اللغــ٘: 

 اإل٩ٛةؽ.
ظىت إ٫٩ لٮ ظ٤ٙ ٤ٔي٫ لاكف ظ٫ٛ٤ ي٧ني ٦ٞك٥ وةدؽ ال  ،ٮدقيٞؿر أ٫٩ ٦ذأكؽ ٨٦ ٠ؿـ املؼةَت كصي  الـنعيٙ:  

 كمني ذلٟ ثأف ي٧ي٪٫ آكؽ ٨٦ ي٧ني امل٧ؽكح ىلع ٢ٕٚ ٩ٛك٫. ،ظ٫ٛ٤ مٟ بينٮ
كدةء املذلك٥  ،٢ٕٚ الرشط ،ةضظ٤ٙ/ ٢ٕٚ ٦ (ظ٤ٛخ) إف/ رشَيح. ،البلـ مٮَبح ل٤ٞك٥ (٣نئ)اإلعــساب:  

٧ري املؼةَت مٌةؼ إحل٫ ،اجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ حب٤ٛخ (ىلع يؽيٟ) ٚة٫٤ٔ.  (ألظ٨ٛ٤) .كنؽم مٌةؼ ًك
أظ٨ٛ٤/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦جن ىلع ا٣ٛذط الدىةهل ث٪ٮف اتلٮًليؽ  ،صٮاب ا٣ٞك٥ املؽلٮؿ ٤ٔي٫ ثةلبلـ يفالبلـ كإٝح 

ؿاب صٮاب ا٣ٞك٥ "،أ٩ة" /دٞؽيؿق كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة ،اخلٛيٛح  ،كاجل٤٧ح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
 (أوؽؽ". )أظ٤ٙػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث (ثي٧ني) .كصٮاب الرشط حمؾكؼ كصٮمنة يؽؿ ٤ٔي٫ صٮاب ا٣ٞك٥

كن٧ني اثلةين مٌةؼ كٌلؼ املؼةَت مٌةؼ  "،أوؽؽػ"اجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث (٨٦ ي٧ي٪ٟ) ٩ٕخ حل٧ني.
 مٌةؼ إحل٫. (٦ٞك٥)ك ؼ. األكؿ مٌةنيكن٧ ،إحل٫

ٍُِد فٔــُ:    ،كاملٌةؼ إحل٫ -ك٬ٮ ي٧ني-ظير ٚى٢ ثني املٌةؼ  (ثي٧ني أوؽؽ ٨٦ ي٧ي٪ٟ ٦ٞك٥)ٝٮهل الػَّـا
كأو٢ اللُكـ/ ثي٧ني ٦ٞك٥  ،" ٧٠ة يف ابليخ الكةثٜ، ك٬ٮ "أوؽؽ ٨٦ ي٧ي٪ٟ ،ث٪ٕخ املٌةؼ ،ك٬ٮ ٦ٞك٥

 .أوؽؽ ٨٦ ي٧ي٪ٟ
 ق٤ُل املـين، يٞٮهل ألػي٫ ٠ٕت ث٨ ز٬ري، كٌلف جبري ٝؽ أق٥٤ ٝج٢ ٠ٕت،  ث٨ أيبرٍي ضى ٬ؾا ابليخ بلي  -246 (2)

 ٫.ٚ٪ةؿ ث٤كة٫٩ ٦٪٫، ٚأ٬ؽر اجليب د٦ى  ملسو هيلع هللا ىلصض ل٤ؿقٮؿ ٠ٕت ىلع ذلٟ، كدٕؿَّ  ٫ي ٦ى بلى ٚى 
اق٥ ٨٦ أق٧ةء اجلةر  (قٞؿ) أم ٬بلؾ. (د٭١٤ح) إذا ٢ٕٚ ٦س٢ ٫٤ٕٚ. /مىؽر كاٜٚ ٚبلف ٚبل٩نة (كٚةؽ) اللغــ٘: 

 ٕؾاب.ا٣يت ْل دار ا٣
ؾؾ ٨٦ الٮٝٮع يف اهل١٤ح ك٨٦ ي٪ٞ – اإلقبلـ يؿنؽ –٤ٕٟٚ ية ٠ٕت ٦س٢ ٢ٕٚ أػيٟ جبري  يٞٮؿ/ إفٌ  الـنعيٙ:  

 = اخل٤ٮد يٮـ اآلػؿ يف دار ا٣ٕؾاب.
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 ّقْلُ:

ػػ -244   فى كٍ ذى ؿٍ ثًػػ أفَ ٠ى
ى
ًٔ ثىػػأ ػػة  ـو ػىى  ة

 

ـً ػػػػػػػضً ثةل٤   َؽ دي  ةره ً ىػػػ ؽو ٍيػػػزى    (1)ة
 

ى  ةؽي ٚى كً ) :األصُل  يى  ؽو نٍ زى  فى كٍ ذى ؿٍ ثً  أفَّ ٠ى / )ك ،(تي ٍٕ ة ٠ى يى  رٍيو جبي
ى
ًٔ ثى ة أ ـً ىى ة    .(ة

 
 

 
 

 

 مٌةؼ. ٚةؽكك ،٦٪ةدل حبؿؼ ٩ؽاء حمؾكؼ ٦جن ىلع ال٥ٌ يف حم٢ ٩ىت (٠ٕت) .٦جذؽأ (كٚةؽ)اإلعــساب:   =
صةر كدلؿكر  (٨٦ دٕضي٢. )صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧٪ٞؾ  (لٟ) . املجذؽأػرب (٦٪ٞؾ) .مٌةؼ إحل٫ (جبري)ك

ة ٌن صةر  (يف قٞؿ) ٦ُٕٮؼ ىلع دٕضي٢. (كاخلرل) مٌةؼ إحل٫. (د٭١٤ح)ك كدٕضي٢ مٌةؼ. ،٦ذ٤ٕٜ ث٧٪ٞؾ أي
 كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثةخلرل.

ٍُِد فٔــُ:   ثةجلؽاء  ،ك٬ٮ جبري ،حل٫كاملٌةؼ إ (كٚةؽ)ك٬ٮ  ،ظير ٚى٢ ثني املٌةؼ (كٚةؽ ٠ٕت جبري)ٝٮهل الػَّـا
 .كأو٢ اللُكـ/ كٚةؽ جبري ية ٠ٕت ٦٪ٞؾ لٟ (٠ٕت)ك٬ٮ ٝٮهل 

 .دؾ٠ؿ ثبل نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕني ابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣يت -244 (1)
 ا٣ربذكف ٨٦ اخلي٢/ ٦ة ٣حف ثٕؿِب. (ثؿذكف) اللغــ٘: 
ال٤ضةـ اذلم يْ٭ؿق يف ٦ْ٭ؿ  كأ٫٩ لٮال ،اق٫٧ زنؽ ثأ٫٩ ٗري صيؽ كال ممؽكح رص٢و  يىٙ ثؿذكفى  الـنعيٙ:  

 .كل٫ٌٕٛ اجلةّؿ ٔني يف لى٘ؿق محةرنا؛ -يؿاق ٨٦ ٩ْؿ يف- اخلي٢ لاكف
٦٪ىٮب  ،ؾؼ ٦٪٫ ظؿؼ اجلؽاء٦٪ةدل ظي  (أثة) .اق٥ ٠أفٌ  (ثؿذكف) ظؿؼ تنبي٫ ك٩ىت. (٠أفٌ )اإلعــساب:  

 .كمؿذكف مٌةؼ ،٫مٌةؼ إحل (ٔىةـ)ك كأثة مٌةؼ. ،ثةأل٣ٙ ٩يةثح ٨ٔ ا٣ٛذعح أل٫٩ ٨٦ األق٧ةء الكذح
٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ل٧٤ض٭ٮؿ، ك٩ةات ا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫  (دؽ) ػرب ٠أف. (محةر) .مٌةؼ إحل٫ (زنؽ)ك

 صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثؽؽ. (ثةل٤ضةـ) كاجل٤٧ح يف حم٢ رٚٓ ٩ٕخ حل٧ةر. ،يٕٮد إىل محةر "٬ٮ" /صٮازنا دٞؽيؿق
ــُ:   ٍُِد فٔ ك٬ٮ "ثؿذكف" كاملٌةؼ إحل٫ ك٬ٮ "زنؽ"  ،ٚى٢ ثني املٌةؼظير  (ؿذكف أثة ٔىةـ زنؽث٠أف )ٝٮهل الػَّـا

 .$ ثةجلؽاء ك٬ٮ ٝٮهل/ "أثة ٔىةـ"، كأو٢ اللُكـ/ ٠أف ثؿذكف زنؽ ية أثة ٔىةـ، ٧٠ة ذ٠ؿق النةرح ا٣ٕبل٦ح
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 مجكنمـاء امــاف إىل ًـمضـام

 
 

ٙى ل٤ًٍيى ػآًػػ ػي ًً
ي
 ٍؿ إًذىاػة ا٠ًٍكػػػػؿى ٦ػة أ

 
ذى  )422  ٍٕ ٟي ٦ي ىػػ٥ٍ يىػػ ػػ ال  ػػػػل ـو كىٝىػػػ٠ى لػؿىا  ؾى

ٍيػػؽً   زى ثٍنىػػًي كى ٟي َكى ٍك يىػػ
ى
 ًؾمػػػػػي٨ى ٚى أ
 

ًيٍ  )422  ػػؽي ْى ٍٕ ـى ٭ػػة إي٭ػػة ايلىػػة  ٍذعي  ذيػػًؾمظٍ فى
ديػػػ   كى ًفٍ  ٫ً كىالػػػٮىاكي ػػػػػ٥ي ايٍلىػػػة فًيَى ؽٍ ػكى

 
ٍجػ )422  ِى ػ٥َ ٚىة٠ًٍكػػ٦ة  ًي َى٭يػ٨ٍ ػ٢ى كىاكو   (1)ؿٍقي 

ػػٮر   ىي ٍٞ ًف ال٧ى ػػ٤ ٥ٍ كى ػػة قى ٛن ً ٣
ى
ػػ٨ٍ -كى أ  يى

 
ػػػ )421  ي٢ٍو ػ٬ي ًٞالى  -ؾى ػػػػثي٭ػػػة يىػػػا٩ٍ كى  ٨ٍ ػةءن ظى

ي آػؿي املٌةًؼ إىل يةًء املذلك٥ً   ةإٍف ل٥ٍ  ييسرسى ال ٦سىن   يس٨ٍ ٦ٞىٮرنا كال ٦٪ٞٮون
؛ اكملٛؿًد كدمٓ كال ٓى قبل٦حو ملؾ٠ؿو بل٦ًح  (2)دل٧ٮاعن دم ًٓ الكَّ اتل١كرًي الىعيعنًي، كدم

ؿىل الىعيًط، حنٮ  لٍٮًم )ل٧٤ؤ٩ًر، كاملٕذ٢ِّ اجلةرم دلى ذىيةيًت كدى ةيًن كذى ٧ٍ٤ى ًٗ ًَل كى ٗيبلى

جيًٍي  ّى   .(ك
ة أٍف يسٮفى  ؛ ٚإ٦َّ ة/  كلٍف اكفى ٦ٕذبلن  ٦ٞىٮرنا أٍك ٦٪ٞٮون

د٧ٍٗخ يةؤقي يف يةًء املذ
ي
ة أ ٚيذعٍخ يةءي املذلك٥ًِّ،ٚإٍف اكفى ٦٪ٞٮون  لك٥ًِّ ك

ةل٥ً يف ظة٣ًح  ًٓ املؾ٠ًؿ الكَّ ٟى د٢ٕٛي ثةملسىنَّ كدم ا، كًلؾل ة ك٩ىجنة كصؿ  ٕن ( رٚ ٝىةيًضَّ ( / ٚذٞٮؿي
، كى )اجلؿِّ كاجلَّىًت، ٚذٞٮؿ/  نًٍؽمَّ َّ كىزى َلى ٗيبلى يٍخي 

ى
نًٍؽمَّ رىأ زى َّ كى َلى ٘يبلى رٍتي ثً ؿى  (مى
 

ٮؿ"٢ يف اجلُٜأم يك٭ي  -٥ٌ اهلةءث- ٬ٮ ٨(٭ي ي) /$ ٝٮهل (1) ٞي ٨( ٤ً ، كلٮ ٝةؿ/ )يى ، ك٬ٮ ٨٦ ثةب ٬ةف ي٭يٮف ٠ػ"ٝةؿ ي
 .د٪ة٥٤ ٨٦ ٔيت الكِّ لك

ح ا٣يت كٝٛ٪ة ٤ٔي٭ة/ "كدميع اتل١كري"، كال يْ٭ؿ هل كص٫، ك٦ة أزبذ٪ةق ٨٧ًٚ إظؽل ا٣جكغ  (2) يف ا٣جكغ املُجٔٮ
 اخلُيح لرشح اث٨ ٔٞي٢.



 

135 

نًٍؽٍح٨ى يًل ) كاألو٢ي  زى نًي يًل كى ٦ى ٘يبلى ـي لئلًةٚحً (ثً د٧ٍٗخ (1)؛ ٚعؾًٚخ اجل ٮفي كالبلَّ
ي
، ز٥َّ أ

 احلةءي يف احلةًء كٚيذعٍخ يةءي املذلك٥ً.

ة/  ٌن ًٓ ٚذٞٮؿي ٚي٫ أي ٚ ةل٥ً يف ظة٣ًح الؿَّ ًؿ الكَّ ٓي املؾ٠َّ ة دم نًٍؽمَّ )كأ٦َّ ةءى زى ، ٧٠ة دٞٮؿي (صى
ة  ٍخ إظؽا٧٬ى ٞى ًج ، كقي (، اصذ٧ًٕخ الٮاكي كاحلةءي كٍمى نٍؽي ، كاألو٢ي )زى يف ظة٣ًح اجلَّىًت كاجلؿِّ
 / ِي ، ز٥َّ ٝي٤ًجىٍخ ال٧ٌحي ٠رسةن؛ تلىطَّ احلةءي ٚىةرى ال٤ٛ ٤ًجىٍخ الٮاكي يةءن ٞي ثةلك١ٮًف؛ ٚ

. نًٍؽمَّ  زى

ٛي  ٣ً
ى
ًٓ ٚىتىٍك٤ى٥ي أ ٚ ة املسىنَّ يف ظة٣ًح الؿَّ امى كأ٦َّ نٍؽى ذىطي يةءي املذلك٥ًِّ ثٕؽقي؛ ٚذٞٮؿ/ )زى ٍٛ ٫ي كتي

ًٓ ا٣ٕؿًب. ( ٔ٪ؽى دمي ةمى ٦ى ٗيبلى  كى

ةمى   ٔىىى ٤ي٫ي اكملسىنَّ املؿٚٮًع؛ ٚذٞٮؿ/ ) ٍٕ ة املٞىٮري ٚةملن٭ٮري يف ٣ً٘ح ا٣ٕؿًب صى كأ٦َّ
ذطي يةءى امل ، كدؽ٧ٗ٭ة يف يةًء املذلك٥ًِّ كدٛى ٫ي يةءن ٛى ٤تي أ٣ ٍٞ (، ك٬ؾي٢ه تى ذىةمى ذى ذلك٥ًِّ ٚذٞٮؿ/ كى

( ك٦٪٫ي ٝٮهلي/ َّ ٔىيصى ( 

٥ي  -242 ػٮىا٬ي ػٮا لً٭ى ٞي ٍي٪ى
ى
ػٮىَم كىأ ٮا ٬ى ٞي جى عي   قى ٍىػػػؿى ـى ٍ٪ػػتو  ٍي  صى ٣ًػػ ػٮا كى ـي ؿ  ذيؼي  (2)فى

 
 املعؾكؼ لئلًةٚح ٬ٮ اجلٮف، كأ٦ة البلـ ٚعؾٚ٭ة ل٤ذؼٛيٙ. (1)
ٚي٭ة أث٪ةءق، كٌل٩ٮا ٝؽ ٦ةدٮا يف ق٪ح كاظؽة، كأكؿ ٬ؾق ٬ؾا ابليخ أليب ذيؤنت اهلؾيل، ٨٦ ٝىيؽة هل يؿيث  -248 (2)

 ا٣ٞىيؽة هل/
ٓي  ٍيجًػػػػػػ٫ً تىذىٮىَصػػػػػػ رى ٪يػػػػػػٮًف كى ٦ًػػػػػػ٨ى ال٧ى

ى
 أ

 
عي   ـى ٍػػػػ ـى ػػػػ٨ٍ  ذًػػػػتو ٦ى ٍٕ ٬ػػػػؿي ٣ىػػػػ ٍفى ث٧ًي ََ  كىا

( أو٢ ٬ؾق اللك٧ح/ ٬ٮام  اللغــ٘:   ٮىمَّ د٧ٗخ -)٬ى
ي
ثأ٣ٙ املٞىٮر، كنةء املذلك٥، ٤ٞٚجخ أ٣ٙ املٞىٮرة يةء، ز٥ أ

ٮا، ٦أػٮذ ٨٦  -يف يةء املذلك٥ ت ٚي٫، كحتؿص ٤ٔي٫. ك)أٔ٪ٞٮا( ثةدركا، كقةٔر كاهلٮل/ ٦ة د٭ٮاق اجلٛف، كدٗؿ
٪ٜى  ٕى ٪ةؽ، ك٬ٮ اك٣ ضب ٨٦ الكري ٚي٫ رسٔح. )ٚذؼؿمٮا( ثةبل٪ةء ل٧٤ض٭ٮؿ، أم/ اقذيؤًٍو٤ٮا  -ثٛذعذني-اإٔل

٥ امل٪يح. )ص٪ت( ٬ٮ ٦ة حتخ اإلثٍ. )مرصع( ماكف يرص ٍذ٪ىذٍ٭ي
ى
 ع ٚي٫.كأ

ٗىتي ٚي٫ هل٥ كأٍظؿًصي ٤ٔي٫، ك٬ٮ ثٞةؤ٥٬، كمةدىركا مرسٔني إىل ٦ة  الـنعيٙ:   ٮا ٦ة أر ٞي يٞٮؿ/ إٌف ٬ؤالًء األكالدى قجى
جٮف ٚي٫، ك٬ٮ املٮت  ٍك٩ى٫ كنٗؿ ة ث٭٥، كل٧٩ة ٬ٮ أمؿ  -ص٫٤ٕ ٬ٮل هل٥ ٨٦ ثةب املنةكح-يٍ٭ٮى ك٣حف املٮت خمذىن

 = يبلٝي٫ لك إنكةف.
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(،  فاحلاصُل ةمى ٔىىى (، كاملٞىٮًر ٠ػ) ٓى امل٪ٞٮًص ٠ػ)رىاًَلَّ أفَّ يةءى املذلك٥ًِّ دٛذطي ٦
ٗيبلى  ة ك) ٕن ( رٚ ةمى ٦ى ٗيبلى ( كاملسىنَّ ٠ػ) نًٍؽمَّ ةل٥ً ٠ػ)زى ًؿ الكَّ ًٓ املؾ٠َّ ا، كدم ( ٩ىجنة كصؿن َّ َلى
ا ٦ٕىنى ٝٮهًل  ا؛ ك٬ؾى ة ك٩ىجنة كصؿ  ٕن ٍٕؽي )رٚ ٭ة احٍلىة بى ٕي ي ً ٭ة اٍظذيًؾم ٚىًؾم دمى ذٍعي  .(ذى

ةل٥ً، كاحلةءى يف امل٪ٞٮًص  ًٓ املؾ٠ًؿ الكَّ ( إىل أفَّ الٮاكى يف دم ٥ي ديٍؽدى كأمةرى ثٞٮهًل )كى
ًٓ املؾ٠ًؿ  ةل٥ً كاملسىنَّ دؽ٥ٗي يف يةًء املذلك٥ًِّ.كدم  الكَّ

ًٓ إًف ا٥ٌ٩َّ ٔ٪ؽى  ( إىل أفَّ ٦ة ٝج٢ى كاًك اجل٧ َّ٥ ًي ج٢ٍى كىاكو  لًٍف ٦ة رى كأمةرى ثٞٮهًل/ )كى
٥َّ ث٢ً ا٩ٛذطى ثيًقى ىلع  ٌى ٍ٪ ؛ ٚإٍف ل٥ٍ حى كصٮًد الٮاًك ُيتي ٠رسقي ٔ٪ؽى ٤ٝج٭ة يةءن ٣تك٥٤ى احلةءي

 ) ٮفى ٛى ُى ٍى (.ٚذع٫ً حنٮ )مي َّ فى ُى ٍى  ٚذٞٮؿ/ )مي

ة اكملسىنَّ كاملٞىٮًر ال د٤ٞتي  ٛن ٥ٍِّ٤( إىل أفَّ ٦ة اكفى آػؿيقي أ٣ ة قى ٛن ٣ً
ى
كأمةرى ثٞٮهًل )كىأ

) ةمى ٔىىى ( ك) ةمى ٦ى ٗيبلى ىٍك٤ى٥ي حنٮ ) ، ث٢ٍ ت  .(1)أ٫ٛ٣ي يةءن

ٙى املٞىٮًر ػةوحن ٚذٞٮؿ ٤ًتي أ٣ ٍٞ ٮًر( إًىل أفَّ ٬ؾيبلن تى ىي ٍٞ يًف امل / كأمةرى ثٞٮهًل )كى

 

( ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب ثٛذعح ٦ٞؽرة ىلع األ٣ٙ امل٪٤ٞجح يةء ٦٪ٓ ٨٦ )قجٞٮااإلعــساب:   = ٮىمَّ ( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. )٬ى
ّ٭ٮر٬ة اتلٕؾر، ك٬ٮ مٌةؼ كنةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫. )كأٔ٪ٞٮا( ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. )هلٮا٥٬( اجلةر كاملضؿكر 

جل٧ةٔح ٦ذ٤ٕٜ ثػ"أٔ٪ٞٮا"، ك٬ٮل مٌةؼ، ك٥٬/ مٌةؼ إحل٫. )ٚذؼؿمٮا( ٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ل٧٤ض٭ٮؿ، ككاك ا
٩ةات ٚة٢ٔ. )لْك( صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ، كَل مٌةؼ. ك)ص٪ت( مٌةؼ إحل٫. )مرصع( 

 ٦جذؽأ مؤػؿ.
ٍُِد فٔــُ:   ( ظير ٤ٝت أ٣ٙ املٞىٮر يةء، ز٥ أد٧ٗ٭ة يف يةء املذلك٥، كأو٫٤ "٬ٮام" ىلع ٦ة ثح٪ةق الػَّـا ٮىمَّ ٝٮهل )٬ى

 لٟ، ك٬ؾق ٣٘ح ٬ؾي٢. 
ة ق٥٤"جلة٥ّ يكتسىن ٨٦ ٝٮؿ ا (1) ٛن ٙي  /"كأ٣ اإلق٧يتني، ٚةجل٧يٓ ادٛٞٮا ىلع ٤ٝج٭ة يةء، كال خيذه  ل( ك)ىلع(دل) أ٣

٤ي٪ة، كزاد ث٥ٌٕ )إىل( اإلق٧يح أيٌة. )رشح  ٤ي٫ كدلي٪ة ٔك ثيةء املذلك٥ ث٢ ٬ٮ اعـ يف لك ٧ًري، حنٮ/ دلي٫ ٔك
 األم٧ٮين ٦ٓ ظةميح الىجةف ٤ٔي٫(. 
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 .) َّ ٔىيصى ( 

ا ٬ؾقً األرمٕحً  ة ٦ة ٔؽى ؛ ٚذٞٮؿ/  كأ٦َّ ، كا٣تك١نيي / ا٣ٛذطي ٚيضٮزي يف احلةًء ٫ٕ٦ي
.) ًَلٍ ٗيبلى ًَلى ك ٗيبلى ( 
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 درـمصـال امــإعم

 
 

٤ًٍٕػػ ًٛ ً ًػػػٍىػػػ٧ى ا٣ٍ  ٫ً ػث
ٍ

حل
ى
رى أ ػػػؽى ٕى٧ى  :٢ٍ ػٍٜ ً  ا٣ٍ

 
ػػػػةٚنة،  )424  ٌى ىػػػػاـي ٍؿ ػٍك دلي

ى
ٓى أ ػػػػ ٍك ٦ى

ى
ا، أ  َؿدن

فى ًٚ   ٍك  ٦ػػة) يىػػإف َكى
ى
ٍف) أ

ى
ٓى  أ ػػ ػػ٢ه ٦ى ٢ٍ ػٍٕ  عي

 
 422(  ًَ ، كى ى٤َػػػ٫ي ٧ى  ى رو يى

ٍىػػػؽى ـى  ٢ٍ ػػػػػٍقػػػ٥ً 
 

 :يف مْضعنِي الفعِل عنَل املصدُز عنُلَٓ

 حنٮ  ا٢ٕٛ٣ً  ٩ةاجنة ٦٪ةبى  يسٮفى  أفٍ  :أحدٍا( ٍ ا( ٚنٍ منة زى ضى انٍ زى ػ)ؽن  ٦٪ىٮبه  (ؽن
ٍ ػ)ث  ،"ضٍب "اة يف ٧٠ى  ث٫ً  ٚٮعه مؿ مكترته  كٚي٫ ٧ًريه  ،"اضٍب " ٦٪ةبى  جليةثذ٫ً  (منةضى

ٟى دٞؽَّ  كٝؽٍ   .(1)املىؽرً  يف ثةًب  ـ ذل

 كا٢ٕٛ٣ً  (٦ةػ)ث أكٍ  ،كا٢ٕٛ٣ً  (أفٍ ػ)رنا ث٦ٞؽٌ  املىؽري  يسٮفى  أفٍ  اىٕ:الجَّ ّاملْضُع ،
  /ث٭ؾا ا٣ٛى٢ً  ك٬ٮ املؿادي 

ٍ  ٨ٍ ٦ً  خي جٍ ضً ٔى )حنٮ  ،أك االقذٞجةؿي  امليض   ا أرنؽى إذى  (أفٍ ػ)ث ٚيٞؽري  ا نٍ زى  ٟى مً ضى ؽن
 
ى
  ًف مٍ أ

ى
اٗى  كٍ أ   ٨ٍ ٦ً ) /كاتلٞؽيؿي  ،(ؽن

ى
ى  فٍ أ  نٍ زى  خى مٍ ضى

ى
ا أ   ،ًف مٍ ؽن

ى
  ٨ٍ ٦ً  كٍ أ

ى
ٗى نٍ زى  بى رٍضً دى  فٍ أ ا   . ا(ؽن ؽن

 إذى  (٦ةػ)ث كنٞؽري 
ي
ٍ  ٨ٍ ٦ً  خي جٍ ضً ٔى )حنٮ  احلةؿي  ث٫ً  رنؽى ا أ ا اآلفى نٍ زى  ٟى مً ضى  /اتلٞؽيؿي . (ؽن

ا اآلفى نٍ زى  بي رٍضً ة دى م٧َّ )   (.ؽن
  :عنل يف ثالث٘ أحْالَٓ ُزز املكدٍَّّرا املصَد

ٍ  ٨ٍ ٦ً  خي جٍ ضً ٔى )مٌةٚنة حنٮ  .٢ ا(نٍ زى  ٟى مً ضى  .ؽن
 

 يؿنؽ ثةب املٕٛٮؿ امل٤ُٜ. (1)
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ٍ  ٨ٍ ٦ً  خي جٍ ضً ٔى )حنٮ  ،في ك٬ٮ امل٪ٮَّ ، كأٍؿ  دنا ٨ٔ اإلًةٚحً ؿٌ كدلي  .2 ا(نٍ زى  بو ضى   .ؽن
ًٙ  ًل  كحم .6 ـ ثةأل٣ ٍ  ٨ى ٦ً  خي جٍ ضً ٔى )حنٮ  ،كالبلَّ ا(نٍ زى  ًب الرضَّ   .ؽن

 املعًلَّ  ٨٦ إ٧ٔةؿً  ف أكثي امل٪ٮَّ  كل٧ٔةؿي  ،فً امل٪ٮَّ  ٨٦ إ٧ٔةؿً  أكثي  املٌةًؼ  كل٧ٔةؿي 
 كهلؾى  (،أٍؿ ػ)ث

ى
ٙي  ا ثؽأ   .ز٥ املعًلَّ  ،دً املضؿَّ  ز٥َّ  ،املٌةًؼ  ثؾ٠ؿً  املى٪

 - ٢4]ابلرل/  (1)﴾ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﴿ /دٕةىل ٝٮهلي  /فً امل٪ٮَّ  ك٨٦ إ٧ٔةؿً 

ةػ)ٚ [٢8 ـه ػ)ث ٦٪ىٮبه ( يتي٧ن  :اعِسالػَّ ّقُْل(. إَٕة

242-  ً ً  بو ؿٍ ػٌى ث  ـو ٮٍ ٝىػ كسى ؤي ري  ٮًؼ يي ةلـكػث
 

  
ى
ـى ٍيىػػػزى أ ػػػ ٨َ ٭ي ة ٬ػػػة ًٞ  ٨ً ٔى  (2)يػػػ٢ً امل

 

  (.ضبو ػ)ث ٦٪ىٮبه  (رؤكسى ػ)ٚ

 

/ (يف يٮـمؿٚٮع. ) املؿٚٮع ىلع كاملُٕٮؼ ،/ اق٥ ٦ُٕٮؼ ىلع ٦ة ٝج٫٤(إَٕةـ. )/ ظؿؼ ُٔٙ(أك)اإلعــساب:  (1)
مٌةؼ إحل٫ / (مك٘جح. )، ك٬ٮ مٌةؼكوٛح املضؿكر دلؿكر ،/ وٛح(ذم) ثإَٕةـ. ةف٦ذ٤ٕٞ صةر كدلؿكر

بل٦ح صؿق ال١رسة بل٦ح ٩ىج٫ ادلؿكر، ٔك ٣ٛذعح ا٣ْة٬ؿة ىلع آػؿق. . )يتي٧ة(/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ل٧٤ىؽر "إَٕةـ" ٔك
 ./ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر(٦ٞؿمح) / وٛح ٦٪ىٮمح ثةأل٣ٙ؛ أل٩٭ة ٨٦ األق٧ةء اخل٧كح.(ذا)

٫٤ً، أفّجــُ االضــتدالل:   ٍٕ ٢ى ًٚ ٧ى ٢٧ًى خى ٔى فه  ٪ٮَّ  -(يتي٧ة/ )ك٬ٮ ٝٮهل-  ث٦٫ٕٛٮال ظير ٩ىت ٝٮهل/ "إَٕةـ" مىؽره ٦ي
  .أك إَٕة٫٦ يتي٧ة/ كاتلٞؽيؿ

 . قحجٮن٫ كمٮا٬ؽ األم٧ٮين مٮا٬ؽ ٨٦ ك٬ٮ اتل٧يِل، ٦٪ٞؾ، ث٨ار ؿَّ ٧ى ٤ٍ لً ابليخ  -248 (2)
ٓ اجلٮـ يف ا٣ٞةا (املٞي٢. )كْل الؿأس ،دمٓ ٬ة٦ح (٬ةـ) اللغــ٘:  ٓ  ،ح٤أو٫٤ مًٮ ٓ إىل مًٮ ٚ٪٢ٞ يف ٬ؾا املًٮ

 ألف الؿأس يكذٞؿ يف اجلٮـ ظني ا٣ٞةا٤ح. الؿأس
/ أزجلة ٬ةـ ٬ؤالء ٨ٔ مٮآً اقذٞؿار٬ة ٚرضم٪ة ثةلكيٮؼ يىٙ ٝٮ٫٦ ثة٣ٞٮة كاجلبلدة، ٚيٞٮؿ الـنعيٙ:  

 رؤكق٭٥.
أك  ،صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثرضب (ثةلكيٮؼ) صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "أزجلة" اآليت. (ثرضب)اإلعــساب:  

 .٢ٕٚ كٚة٢ٔ (أزجلة) مٌةؼ إحل٫. (ٝٮـ)ك .كرؤكس مٌةؼ "،ضبػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (رؤكس) ث٧عؾكؼ وٛح هل.
صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ  (٨ٔ املٞي٢) ك٬ةـ مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. "،أزاؿػ"ٕٛٮؿ ث٫ ٬٣ةـ/ ٦ (٬ة٦٭٨)
 ."أزجلةػ"ث
ٍُِد فٔــُ:   تى  ظير رؤكس(... )ثرضبٝٮهل الػَّـا  ي٪ىج٫ ٧٠ة ث٫ ٦ٕٛٮالن  – ٦٪ٮف مىؽر ك٬ٮ – ثرضب ٩ىىى

 ."ٝٮـ رؤكس" ٝٮهل ٬ٮ ث٫ املٕٛٮؿ ك٬ؾا ثة٢ٕٛ٣،
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ُِ ُُ (أِل ـ)بٍّْ ستلًّٙ  ّمً إعنال   :قْل

ػػػ -242 ٙي ًٕ ًى   يػػػحً َى اي   ي
ى
ػػػأ  قي اءى ؽى ٍٔ

 

ىػػػ  ػػػ ةؿي َيى ًٛ   اًخ ؿى ييػػػ ارى ؿى ا٣
ى
ػػػا   (1)٢ٍ صى

 

 ّقْلُ:

 اتلَػػكى  ٟى إ٩َػػٚى  -242
ٍ
ػػ يى ـً أ ػػـى  ةى كى ؿٍ ٔي  كى  ؾى  ى دى   ة٦ى ؽى ٍٕ

ى
ً ي٪ى ؽً يٍػػػأ ٍػػػة إ ػػػ ٫ً يلى  (2)عي ارً ٮى مى

 
 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕني ابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت -247 (1)

ةؿ( ٚي٫. أزؿت إذا ا٣ٕؽك، يف ٩سيخ مىؽر )اجلِّاكيح(/ اللغــ٘:  ؿار(/ .ي٨ْ )خيى ًٛ  .كاتلٮيل كاهلؿب اجل١ٮؿ )ا٣
 يؤص٢. (ؿايخيي )

، يٞٮؿ/  الـنعيٙ:   كل١٪٫  ،كصجةف ٨ٔ اثلجةت يف مٮا٨َ ا٣ٞذةؿ ،٫٩ ًٕيٙ ٨ٔ أف يؤزؿ يف ٔؽكقإي٭ضٮ رصبلن
ا ألص٫٤. ،ىل اهلؿبي٤ضأ إ  كنْ٪٫ مؤػؿن

ٕيٙ مٌةؼ. ،كاتلٞؽيؿ/ ٬ٮ ًٕيٙ ،ػرب ملجذؽأ حمؾكؼ (ًٕيٙ)اإلعــساب:   . مٌةؼ إحل٫ (اجلاكيح)ك ًك
ا٣ٛة٢ٔ ك ،٢ٕٚ مٌةرع (خيةؿ) كأٔؽاء مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. )أٔؽاءق( أٔؽاء/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ػ اجلاكيح،

كال٧ٌري املكترت ٚي٫ اذلم يٕٮد إىل  ،٢ٕٚ مٌةرع (يؿايخ) ".خيةؿػ"أكؿ ٣ )ا٣ٛؿار( ٦ٕٛٮؿ .كترت ٚي٫م٧ًري 
 ."خيةؿػ"كاجل٤٧ح يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ زةف ٣ "،يؿايخػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (األص٢) ا٣ٛؿار ٚة٢ٔ.

ٍُِد فٔــُ:    ٝٮهل ك٬ٮ- ٦ٕٛٮالن  -ك٬ٮ ٝٮهل "اجلاكيح"-ثأؿ  ت ثةملىؽر املعًلىى ظير ٩ى  (اجلاكيح أٔؽاءق) /ٝٮهلالػَّـا
ك٬ؾا اذلم ذ٬ت إحل٫ املى٪ٙ كالنةرح ٬ٮ ٦ة رآق إ٦ة٦ة اجلعٮنني قحجٮن٫  .ثة٢ٕٛ٣ د٪ىج٫ ٧٠ة -"أٔؽاءق"

 .كاخل٤ي٢ ث٨ أمحؽ
 ، كمٕؽق/ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -245 (2)

ػػػػىحى  ٌـ ٓى ال ىػػػػةًدم كىٝىػػػػٍؽ دى٤ىػػػػ
ٍ

ػػػػ٢ً احل لؿٌصي َى  ٣ى
 

٨َ أكى   ٭ي ِى ٪ىةيىػػػػػػة ٚىػػػػػػٍٮ ػػػػػػٍاي ال٧ى َى ٓي كى  اًٝػػػػػػ
كأو٫٤/  ،ٚي٫ ٔٮض ٨٦ املٌةؼ إحل٫ (أؿ)ك ،ا أزىن ٤ٔي٫ كذ٠ؿ حمةق٪٫إذى  ،مىؽر أث٨َّ امليخ (اتلأثني) اللغــ٘:  

ح (مٮارع) اق٥ رص٢. (ٔؿكة) ٚإ٩ٟ كدأثح٪ٟ. د٤ٓ ) قةاٜ اإلث٢. (احلةدم) كْل امل٧ذؽة املؿدٕٛح. ،دمٓ مةٔر
كأو٫٤ ككاٝٓ؛ ٤ٞٚت الٮاك األكىل ٧٬ـة القتسٞةؿ  ،دمٓ كإٝح (أكاٝٓ) .٠٪ةيح ٨ٔ اردٛةع الن٧ف (الٌىح

ك٨٦ ذلٟ ٝٮؿ امل٭٤٭٢ ك٬ٮ ٔؽم ث٨  ،ك٩ْري ذلٟ ٝٮهل٥ "أكاق" يف "ككاق" دمٓ كاٝيح ،كن٨ يف أكؿ اللك٧حاك
   رميٕح أيخ كيت/

، كىٝىة٣ىػػػػػػػٍخ:  َ ة إًتى ػػػػػػػٍؽرى٬ى بىػػػػػػػٍخ وى ى   ى
 

ٟى ا كىاي  ٍذػػػػػػ ِى ػػػػػػٍؽ كى ٞى ػػػػػػًؽيَة ٣ى ٔى  يىػػػػػػة 
كنٞٮؿ/ إف ظةتلٟ ٬ؾق يف  ،٧٤ٚة ٦ةت أٝج٢ ٤ٔي٫ يؿزي٫ ،٪ؽد ثؿص٢ اقت٪ضؽ ث٫ وؽيٜ هل ٥٤ٚ ي٪ضؽقي الـنعيٙ:   

 ظةؿ تنج٫ -يف ظةؿ ا٦ذؽاد قيٮٚ٪ة إحل٫ ٦٪ةرصد٫ إىل إيةؾ كداعا٫ ثٟ اقذ٘ةزذ٫ ثٕؽ-ثسةاٟ ٔؿكة كاثل٪ةء ٤ٔي٫ 
 ٕح ٚٮٝ٭ة.ككاٝ ٤ٔي٭ة ٦٪ٌٞح امل٪ةية َيٮر أف كاحلةؿ الن٧ف اردٛةع كٝخ ل٤كري كن٭يض٭ة ثإث٫٤ حيؽك رص٢

 ،ُيٮز أف يسٮف ٦ُٕٮٚنة ىلع اق٥ إف (كاتلأثني) كالاكؼ اق٫٧. ،إف/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت (ٚإ٩ٟ) اإلعــساب: 
ّؿؼ ٦ذ٤ٕٜ  (ثٕؽ) .٦ٕٛٮؿ ث٫ ل٤ذأثني (ٔؿكة) كُيٮز أف يسٮف ٦ٕٛٮالن ٫ٕ٦ ٚةلٮاك كاك املٕيح. ،ٚةلٮاك اعَٛح

 =يٕٮد إىل  "٬ٮ" /كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق ،داع/ ٢ٕٚ ٦ةض (داعؾ) .مىؽرنح (٦ة) ".اتلأثنيػ"ث
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 ّقْلُ:

ػ٤ً ٔى  ؽٍ ٞى ٣ى  -242   ٍخ ٧ى
ي
ً٘ػ كَّلأ   ةً اى امل

ى
 ً  ٩َػ 

 

  ٥ٍ ٤ى ٚى  تي رٍ ؿى ٠ى  
ى
ٌَ  ٨ً ٔى  ٢ٍ  ي ٩ٍ أ  (1)ٕة٧ى ٍكػـً  ًب ؿٍ ػال

 

 ػ)ٚ
ى
 اتلَّ ػ)ث ٦٪ىٮبه  (ةى كى ؿٍ ٔي )ك (،اكيحً اجلِّ ػ)ث ٦٪ىٮبه  (اقي ءى ؽى ٍٔ أ

ٍ
 (ةٕن ٧ى كٍ مً )ك (،نيبً أ

ٍ ػ)ث ٦٪ىٮبه   (.بالرضَّ

 ،ا٢ٕٛ٣ً  ٢٧ٔى  ي٢٧ٕي  ٝؽٍ  املىؽرً  اق٥ى  ( إىل أفَّ ٢ٍ ٧ى خى  رو ؽى ٍى مى  ٥ً قٍ اًل كى ) /ثٞٮهلً  كأمةرى 
ٌَ  ل املىؽرى ةكى ٦ة قى  املىؽرً  ثةق٥ً  كاملؿادي  ي  ٫ي ٛى كػة٣ى  ،ةقىلع ٦ٕ٪ى  ٣َحً   ا ة  قً ٤ٮ  ًِ ْن ٛ٣

 ،٦ٕىنن  (ةءو ُى خٍ إً ػ)٣ ٫ مكةكو ٚإ٩َّ  (ةءو ُى خى ػ)٠ ،دٕٮييو  دكفى  ٦ة   ٫٤ًٕٚ  كدٞؽيؿنا ٨٦ ثًٕي 
 

 ،ك"٦ة" املىؽرنح ٦ٓ ٦ؽػٮهلة يف دأكن٢ مىؽر دلؿكر ثإًةٚح ثٕؽ إحل٫ ،كالاكؼ ٦ٕٛٮؿ ث٫ دلاع ،ٔؿكة =
 (إحل٫) .ك٩ة/ مٌةؼ إحل٫ ،كأيؽم مٌةؼ ،أيؽم/ ٦جذؽأ ،كاك احلةؿ /الٮاك (كأيؽي٪ة) كاتلٞؽيؿ/ ثٕؽ داعا٫ إيةؾ.

 كػرب "إف" ،رب يف حم٢ ٩ىت ظةؿاخلكدم٤ح املجذؽأ ك ،ػرب املجذؽأ (مٮارع) ".مٮارعػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث
 حمؾكؼ دٞؽيؿق "اكا٨"، ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل/ "اكلؿص٢ احلةدم" يف ابليخ اتلةيل ل٤جيخ اذلم اقتن٭ؽ ث٫ النةرح.  

ٍُِد فٔــُ:   ك٬ٮ ٝٮهل  ،ك٬ٮ ٝٮهل "اتلأثني" ٦ٕٛٮالن ث٫ ،ثأؿ ًلظير ٩ىت ثةملىؽر املع (كاتلأثني ٔؿكة)ٝٮهل الػَّـا
 ز٧ح أٝٮاؿ أػؿل."ٔؿكة" ك

ٍٗجح -249 (1) كٝؽ أننؽق قحجٮن٫ كاألم٧ٮين يف ثةب اتل٪ةزع كيف ثةب  ثة٤٬ح، ثن أظؽ ،٬ؾا ابليخ ملةلٟ ث٨ زي
 إ٧ٔةؿ املىؽر.

كحيذ٢٧ أف يسٮف مؿادق/ اخلي٢  ،ؾكؼكامل٘رية/ وٛح ملٮوٮؼ حم ،أراد ث٫ أكؿ امل٘رية (أكىل امل٘رية) اللغــ٘: 
أم/ ٠ؿَّ  ،ك٬ٮ ىلع لك ظةؿ اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ أاغر ىلع ا٣ٞٮـ إاغرة ،كأف يسٮف إ٧٩ة ٝىؽ اجل٧ةٔح امل٘رية ،امل٘رية
 ج٪نة.صك٬ٮ الؿصٮع ٨ٔ ٝذةؿ ا٣ٕؽك  ،مٌةرع ٨٦ اجل١ٮؿ (أ٩س٢. )٤ٔي٭٥

أ٩ن  ،كيف ٤َيٕذ٭٥ ،ْل أكؿ امل٘رين٨كنٞٮؿ/ ٝؽ ٧٤ٔخ اجل٧ةٔح ا٣يت  ،يىٙ ٩ٛك٫ ثةلنضةٔح الـنعيٙ:  
ة هل٥ ،صؿمء ا٤ٞ٣ت مضةع كحلٞخ ث٭٥، ٥٤ٚ أ٩س٢ ٨ٔ ضب مك٧ٓ  ،كأ٩ن رصٚذ٭٥ ٨ٔ كص٭٭٥ ٬ةز٦ن

 كػه أكؿ املعةرمني ٣حنري إىل أ٫٩ اكف يف ٦ٞؽـ الىٛٮؼ األكىل. ،راحك٭٥ كقيؽ٥٬
/ ٥٤ٔ )٧٤ٔخ( حتٞيٜ. ظؿؼ/ ٝؽ إ٣غ، ...٣ٞؽ كاهلل/ أم حمؾكؼ، ٝك٥ صٮاب يف كإٝح البلـ )٣ٞؽ(اإلعــساب:  

أف/ ظؿؼ  (أ٩ن) مٌةؼ إحل٫. (امل٘رية)ك كأكىل مٌةؼ. ٧٤ٔخ، ٚة٢ٔ )أكىل( .ل٤ذأ٩ير كاتلةء ٦ةض، ٢ٕٚ
كاجل٤٧ح يف حم٢ رٚٓ ػرب  ،٢ٕٚ كٚة٢ٔ (٠ؿرت) كنةء املذلك٥ اق٥ أف. ،كاجلٮف ثٕؽ٬ة ل٤ٮٝةيح ،دٮًليؽ ك٩ىت

 ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ث٥٤. (أ٩س٢) ٩ةٚيح صةز٦ح. (٥٤ٚ) .ٕٛٮيل ٥٤ٔت مكؽ ٦كدم٤ح أف كاق٫٧ كػربق قؽ ،أف
ة) ".أ٩س٢ػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث (٨ٔ الرضب) ٕن  ٦ٕٛٮؿ ث٫ ل٤رضب. (مك٧

ٍُِد فٔــُ:   ة)ٝٮهل الػَّـا ٕن ٚ٪ىت  ،ك٬ٮ ٝٮهل "الرضب" ٢٧ٔ ا٢ٕٛ٣ ،ظير أ٢٧ٔ املىؽر املعًل ثأؿ (الرضب مك٧
ة"املٕٛٮؿ ث٫ ث٫  ٕن  .ك٬ٮ ٝٮهل "مك٧
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ٙه  ا ك٬ٮ ػةؿو  ،يف ٫٤ًٕٚ  املٮصٮدةً  ٨٦ اهل٧ـةً  قً ِب٤ٮِّ  هلي  كخمة٣ ة كدٞؽيؿن ْن  كل٥ٍ  ،٦٪٭ة ٣ٛ
 .ٔ٪٭ة يشءه  ٍض يٕٮَّ 

ٟى  كاظرتزى  ة كل٥ٍ  ٦ة يف ٫٤ًٕٚ  بل ٨٦ ثًٕي ة ػى م٧َّ  ثؾل ْن ا ٦٪٫ي  خي٢ي  ٣ٛ  ،دٞؽيؿن
ٟى  ىؽرنا؛م يسٮفي  ث٢ٍ  ،مىؽرو  اق٥ى  يسٮفي  ال ٫ٚإ٩َّ   ٫ مىؽري ٚإ٩َّ  (ةؿذى ًٝ ) حنٮ كذل
ًٙ ػبلى  كٝؽٍ  (،٢ةدى ٝى ) ة كل٥ٍ ػبلى  ك٣س٨ٍ  ،يف ا٢ٕٛ٣ً  ةءً اتلَّ   ٝج٢ى يًت ا٣َّ   ٨٦ األ٣ ْن   ٦٪٭ة ٣ٛ

ا؛ ٢ي خيٍ  ٟى  ٦٪٭ة دٞؽيؿن ًٓ  ث٭ة يف ثًٕي  ٜى ًُ ٩ي  كذلل  بى ةرى ًى كى  ،ةالن يذى رً  ٢ى ةدى ٝى )حنٮ  املٮاً
ٙي جى ٤ى ٞى اجٍ  ٣س٨ً  (،اثنةريى ًً  ٝى  ل١رسً  يةءن  خ األ٣  ج٤٭ة.٦ة 

ا، ٦ة يف ٫٤ًٕٚ   ٨٦ ثًٕي ة ػبلى ( م٧َّ يو ٮنً ٍٕ تى  كفى دي ) ثٞٮهلً  كاظرتزى  ة كدٞؽيؿن ْن ٛ٣ 
ٔي  ٟى ، ث٢ ٬ٮ مىؽره  مىؽرو  اق٥ى  ٫ ال يسٮفي ٚإ٩َّ  ،يشءه  ٔ٪٫ي  ضى ٮِّ ك٣س٨  حنٮ  كذل

ا ك  يف ٫٤ًٕٚ يًت ا٣َّ  بل ٨٦ الٮاكً ػى  كٝؽٍ  (ؽى ٔى كى ) ٫ مىؽري ٚإ٩َّ  (ةؽى ًٔ ) ة كدٞؽيؿن ْن  ٣س٨ٍ ٣ٛ
 ةء.ٔ٪٭ة اتلَّ  ضى ٮِّ ٔي 

٥ى  ٙي  كٔز ة ظؾٍٚخ  ٧٬ـد٫ي  كأفٌ  ،مىؽره  "ُٔةء" أفَّ  (1)املى٪ ٛن  ك٬ٮ ػبلؼي  ،ختٛي
  .عٮننيى ٨٦ اجلَّ  قي ٗريي  ث٫ً  حى ٦ة رصَّ 

ًِ  قْلُ: نصدِزـال اضِه إعناِل ّم

222-  
ى
ػػكي أ ـى ٍٛ ػػؿنا  ػػ املػػٮًت  د  رى  ؽى ٍٕ ػػبى كى      يى  (2)ة ى دىػػالؿ   حى ةاىػػال٧ً  ٟى ةاًػػُى يى  ؽى ٍٕ

 
ُةء /ك٨٦ املع١ٮـ ث٧ىؽرنذ٫ٝةؿ اث٨ ٦ةلٟ/ )  (1) إزٮاب كلُٔةء. ٚعؾٚخ اهل٧ـة ل١ثة  /أو٤٭٧ة ،زٮاب ٔك

 (.6/٢22رشح ا٣تك٭ي٢ الث٨ ٦ةلٟ ) (كاملىؽرنح ثةٝيح ،االقذ٧ٕةؿ
٥ اث٨ املى٪ٙ(، كالىٮاب ٦ة أزبذ٪ةق، ك٬ٮ مٮاٜٚ بلٕي ا٣جكغ تنبوه:   كرد يف ٔؽد ٨٦ ا٣ُجٕةت ٬٭٪ة/ )كٔز

 كنؤنؽ ذلٟ أف اث٨ املى٪ٙ ىلع رأم اجل٧٭ٮر يف ٬ؾق املكأ٣ح، ػبلٚة ألثي٫. اخلُيح،
٨٦ ك٧ح هل ي٧ؽح ٚي٭ة زٚؿ ث٨ احلةرث  ،ك٬ٮ اث٨ أػخ األػ٢ُ ،٥يٍ حى  ث٨ مي رٍي ٧ى ابليخ ل٤ُٞةَل، كاق٫٧ خي  -282 (2)

 = .ق ٦ةاح ٨٦ اإلث٢كٌلف ا٣ٕؽك ٝؽ أػؾ ٦ةؿ النةٔؿ كأرسق حلٞذ٫٤، ٚؼ٫ٕ٤ زٚؿ كرد ٤ٔي٫ ٦ةهل كأُٔةاللُكيب، 
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 ؿى امٍ  ٢ً صي الؿَّ  حً ٤ى جٍ ري  ٨ٍ ٦ً »املٮَأ  ظؽيري  ك٦٪٫ي  ،(ٟى ةاً ُى خى ػ)ث ٦٪ىٮبه  (حةاى ال٧ً ػ)ٚ
ى
 ٫ي دى أ

 ؿى امٍ ػ)ٚ (1)«ٮءي ًي الٮي 
ى
 (.ح٤ى جٍ ري ػ)ث ٦٪ىٮبه  (٫ي دى أ

 ُُ:ـــّقْل

ًػ ل٥ٍ  ءى املؿٍ  ًٜ ة٣ً اخلى  في ٮٍ ٔى  طَ ا وى ذى إً  -222 ػػ ٨ى انا ٦ًػػًكػػٔى   ؽٍ ـى ً  ةؿً اآل٦ى  (2)ؿاػَكػػ ى  ٦ي ََ إ

 

ا) اللغــ٘:  = ؾ ربكْل ٨٦ اإلث٢ ا٣يت د ،دمٓ رادٕح (الؿدةع) .٦٪ٓ (رد) ك٩سؿا٩نة ل٤ض٧ي٢. ،صعٮدنا ل٤٪٧ٕح (أكٛؿن
 ذ٭ة ىلع أوعةث٭ة.٦ٌق دؿع ٠يٙ مةءت ل١ؿا

كال ي٧س٨ أف أو٪ٓ ذلٟ ثٕؽ إذ ٦٪ٕخ ٔن املٮت،  ،كال أ٩سؿ و٪يٕٟ ٦يع ،أ٩ة ال أصعؽ ٧ٕ٩ذٟ الـنعيٙ:  
 ُٔيتن ٦ةاح ٨٦ ػيةر اإلث٢.كأ

ا)اإلعــساب:   ا/ ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ ٢ٕٛ٣ حمؾكؼ/ أم  ،اهل٧ـة لبلقذٛ٭ةـ اإل٩سةرم (أكٛؿن ا أكٛؿي أزٛؿن  .زٛؿن
ا (ثٕؽ)  (املٮت)ك كرد مٌةؼ. ،مٌةؼ إحل٫ (رد)ك ك"ثٕؽ" مٌةؼ. ،ّؿؼ ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ وٛح ٣سٛؿن

صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ  (ٔن) .كأو٫٤/ ردؾ املٮت ،كٝؽ ظؾؼ ٚة٫٤ٔ ،مٌةؼ إحل٫ ٨٦ إًةٚح املىؽر ملٕٛٮهل
ُةء ٨٦ . كمٕؽ مٌةؼ ،٦ُٕٮؼ ىلع ا٣ْؿؼ الكةثٜ (كمٕؽ) ."ردػ"ث  ،اق٥ مىؽر/ مٌةؼ إحل٫ (ُٔةاٟ)ٔك

ُةء مٌةؼ كالاكؼ مٌةؼ إحل٫ ٦ٕٛٮؿ ث٫ الق٥ املىؽر اذلم  (املةاح) .٨٦ إًةٚح اق٥ املىؽر إىل ٚة٫٤ٔ ،ٔك
 وٛح ل٧٤ةاح. (الؿدةاع) ٬ٮ ُٔةء.

ٍُِد فٔــُ:   ٚ٪ىت ث٫ املٕٛٮؿ  ؛ظير أ٢٧ٔ اق٥ املىؽر ك٬ٮ ٝٮهل "ُٔةء" ٢٧ٔ ا٢ٕٛ٣ (ُٔةاٟ املةاح)ٝٮهل الػَّـا
 ."املةاح" ثٕؽ أف أًةؼ اق٥ املىؽر ٣ٛة٫٤ٔ ث٫ ك٬ٮ ٝٮهل

 .(٢/44). املٮَأ ڤركاق ٦ةلٟ مٮٝٮٚة ىلع اث٨ مكٕٮد  (1)
/ مٌةؼ إحل٫ (الؿص٢) ٦ٞؽـ حمؾكؼ، كٝج٤ح مٌةؼ./ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ِبرب (ج٤ح٨ ٝي ٦ً )اإلعــساب:  

. ك٬ٮ مٌةؼ، كاهلةء/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫ ،/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ الق٥ املىؽر ٝج٫٤، ٦٪ىٮب(امؿأد٫. )دلؿكر
ٮء)  ./ ٦جذؽأ مؤػؿ، مؿٚٮع(الًٮ

ت ث٫ ىى ٚ٪ى  ؛٢٢ٕٛ٣ ا٧ى خى  -"ٝيج٤ح" ك٬ٮ–ظير أ٢٧ٔ اق٥ املىؽر  )ٝيج٤ح الؿص٢ امؿأدى٫( /ٝٮهلّجــُ االضــتدالل:  
 .ٚة٫٤ٔ ثٕؽ إًةٚذ٫ إىل ،"مؿأدى٫"ا ك٬ٮ ٝٮهل ،املٕٛٮؿ ث٫

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -28٢ (2)
دؿنؽ ٩رصق  ؛دٞٮؿ/ أاعف ٚبلف ٚبل٩نة يٕي٪٫ ،كا٢ٕٛ٣ املكذ٢٧ٕ ٬ٮ أاعف ،اق٥ ث٧ٕىن اإلاع٩ح (ٔٮف) اللغــ٘: 

 ٫٤٧.كأػؾ ثيؽق ٚي٧ة يٕزتـ ٔ
ــساب:   ٮف مٌةؼ. ،ٚة٢ٔ وط (ٔٮف) ٢ٕٚ ٦ةض. (وط) ّؿؼ ل٤ـ٦ةف املكذٞج٢ د٨٧ٌ ٦ٕىن الرشط. (إذا)اإلع  ٔك

٦ٕٛٮؿ ث٫ الق٥ املىؽر ٦٪ىٮب ثة٣ٛذعح  (املؿء) .٨٦ إًةٚح اق٥ املىؽر إىل ٚة٫٤ٔ ،مٌةؼ إحل٫ (اخلة٣ٜ)ك
٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ  (ُيؽ) .٩ةٚيح صةز٦ح (ل٥) .كاجل٤٧ح ٨٦ "وط" كٚة٫٤ٔ يف حم٢ صؿ ثإًةٚح "إذا" إحل٭ة ،ا٣ْة٬ؿة

صةر  (٨٦ اآل٦ةؿ". )ُيؽػ"٦ٕٛٮؿ أكؿ ٣ (ٔكرينا)يٕٮد إىل املؿء  "٬ٮ" /كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق ،ث٥٤
ا) .أداة اقتس٪ةء م٤٘ةة (إال) .أك ث٧عؾكؼ وٛح هل "ٔكريػ"كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث  = ."ُيؽػ"٦ٕٛٮؿ زةف ٣ (٦حرسن
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 :ُُـــّقْل

222-  ً ً ؿى ػٍن ًٕ ث ـى ؿى ال١ً  ٟى د ػتي  ا  ٥ٍ ٭ي ٪ٍ ٦ًػ ؽـ ٕى
 

ػػػػ٣ً  ٨ٍ يى ؿى  ديػػػػالى ٚىػػػػ    ٥ي ٬ي ٍاً ٘ى
ى
ي أ  (1)ةٮٚىػػػػل

 

 ٚإفٌ  ،ع اإلدمةع ىلع صٮاز إ٧ٔةهل ٚٞؽ ك٥٬ادَّ  ٨ً ك٦ى  ،كل٧ٔةؿ اق٥ املىؽر ٤ٝي٢
 (،282)ابليخ  .."اؿن ٍٛ أكي "إ٧ٔةهل مةذ كأننؽ  /ٝةؿ الىي٧ؿم ،اخلبلؼ يف ذلٟ من٭ٮر

كال يجٕؽ أف ٦ة ٝةـ ٦ٞةـ املىؽر ي٢٧ٕ  /ةؿ ًيةء ادلي٨ ث٨ ا٤ٕ٣ش يف ا٣بكيٍكٝ
 ك٢ٞ٩ ٨ٔ ثٌٕ٭٥ أ٫٩ ٝؽ أصةز ذلٟ ٝيةقة. ،٫٤٧ٔ

 
 

 

ٍُِد فٔ  = ٢ -"ٔٮف" ٝٮهل ك٬ٮ- املىؽر اق٥ أ٢٧ٔ ظير املؿء( اخلة٣ٜ )ٔٮف /ٝٮهلــُ: الػَّـا ٧ى  ث٫ ٚ٪ىت ا٢ٕٛ٣؛ خى
 .ٚذ٫ ٣ٛة٫٤ٔ ٧٠ة ثح٪ةق يف إٔؿاب ابليخإًة ثٕؽ –"املؿء" ٝٮهل ك٬ٮ– املٕٛٮؿ

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -282 (1)
ًٕرشدٟ( اللغــ٘:  رٍشة/ اق )ثً ًٕ يٮٚنة) املٕةرشة ث٧ٕىن مىؽر ٥ا٣ ل

ى
 /كنؿكل حمجنة،/ أم( أ

 ةءػػا٥٬ الٮٚػػال دؿي٨ ٣٘ػػٚ
 كاملؿاد ٩٭ي٫ ٨ٔ أف ي٪ُٮم ٤ٝج٫ ىلع الٮٚةء ٣٘ري ٠ؿاـ اجلةس. ،ثب٪ةء دؿل ل٤ٕ٧٤ٮـ 
رشة مٌةؼ كالاكؼ مٌةؼ إحل٫ ٨٦  ،اجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "دٕؽ" اآليت (ثٕرشدٟ)اإلعــساب:   ٔك

ك٩ةات  ،٢ٕٚ مٌةرع ٦جن ل٧٤ض٭ٮؿ (دٕؽ) ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ٕرشة. (ال١ؿاـ) .اق٥ املىؽر إىل ٚة٫٤ٔإًةٚح 
صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ  (٦٪٭٥. )دٕؽ"ػ"ك٬ٮ املٕٛٮؿ األكؿ ٣ ،أ٩خ /ا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق

٦جن  ،ٌةرع ٦جن ل٧٤ض٭ٮؿ٢ٕٚ م (٨نى ؿى دي ) ال/ ٩ة٬يح. ،ىيعحٛا٣ٛةء ٚةء ا٣ (ٚبل) ك٬ٮ املٕٛٮؿ اثلةين. "،دٕؽػ"ث
 /ك٩ةات ا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق "،الػ"ىلع ا٣ٛذط الدىةهل ث٪ٮف اتلٮًليؽ اخلٛيٛح يف حم٢ صــ ث

كال٧ٌري مٌةؼ  ،مٌةؼ "ٗري"ك ،اجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "ألٮٚنة" اآليت (٣٘ري٥٬) أ٩خ ك٬ٮ املٕٛٮؿ األكؿ.
 ٦ٕٛٮؿ زةف ٣رتل. (ألٮٚنة) .إحل٫

ٍُِد فٔــُ:   ٚ٪ىت ث٫  ؛ٚإ٫٩ ٝؽ أ٢٧ٔ اق٥ املىؽر، ك٬ٮ ٝٮهل "ٔرشة" ٢٧ٔ ا٢ٕٛ٣ (ثٕرشدٟ ال١ؿاـ) /ٝٮهلالػَّـا
 .ك٬ٮ ٝٮهل "ال١ؿاـ" ثٕؽ إًةٚذ٫ إىل ٚة٫٤ٔ ،املٕٛٮؿ ث٫
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 ٍ ٙى كى ػػػػي ًً
ي
ػػػػؿ ق اَكًم أ ػػػػؽى صى ٍٕ ـى  كى 

 
ػػػ )422   ٧ ٤ىػػػ٫ٍ ٠ى ٧ى ٓو يى ػػػ

ٍٚ ٍك ثًؿى
ى
 ٢ٍ ثً٪ىٍىػػػتو أ

 
  :إىل املصدُز ضاُفُٓ

  ً٨ٍ ٦ً  خي جٍ ضً ٔى )حنٮ  ٕٛٮؿى امل ي٪ىتي  ق ز٥َّ ٚيضؿ   ا٣ٛة٢ٔ  ٍ ٕى  ؽو نٍ زى  ًب رشي   (.٢ى كى ا٣

  ًٓي  ٥َّ ثي  ىل املٕٛٮؿً كل ٍ  ٨ٍ ٦ً  خي جٍ ضً ٔى )حنٮ  ا٣ٛة٢ٔى  يؿٚ ٕى  ًب رشي  /ٝٮهلي  ك٦٪٫ي (، ؽه نٍ زى  ٢ً كى ا٣

 ةو ؿى ٬ػةصً   ُكي  ٯ ً  ػىى ا٬ة احلى ؽى يى  ًأ ٪ٍ تى  -221
 

ََ  ٍأى ثى   ػ٪ٍ تى  ي٥ً ا٬ًػرى ا ًٙ ةرً يى الَىػ ةدي ٞى  (1)ي
 

ة ثةلرضكرةً ةيًن ٬ؾا اثلَّ  ك٣حفى   /دٕةىلى  ٝٮهلي  ٦٪٫ي  كص٢ٕى  ػبلٚنة بلٌٕ٭٥ٍ  ، خمىٮون
[97]آؿ ٧ٔؿاف/  (2)﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ھ ھ﴿

  ٍٔ  (٨ٍ ٦ى ) ؿبى ؛ ٚأ
 

  .كاث٨ ٬نةـ ٫،ابليخ ل٤ٛؿزدؽ يىٙ ٩ةٝح، ك٬ٮ ٨٦ مٮا٬ؽ قحجٮن -286 (1)
حلىص" دمٓ ظىةة "٬ةصؿة" ْل ٩ىٙ اجل٭ةر ٔ٪ؽ امذؽاد احلؿ "ادلرا٬ي٥" "د٪ف" دؽٚٓ، كمةث٫ رٍل "ا اللغــ٘: 

"د٪ٞةد" مىؽر ٩ٞؽ، كدةؤق ٦ٛذٮظح، ك٬ٮ ٦س٢  أك دمٓ ًدر٬ةـ، ك٬ٮ ٣٘ح يف در٥٬. ،-ىلع ٗري ٝيةس-دمٓ در٥٬
 "الىيةرنٙ" دميٓ ورييف. .دؾاكر كدٞذةؿ كدبيةع ث٧ٕىن اذل٠ؿ كا٣ٞذ٢ كابليٓ

ؽٚٓ يؽ٬ة احلىص ٨ٔ األرض يف كٝخ ا٣ْ٭رية كامذؽاد احلؿ ٧٠ة يؽٚٓ الىرييف إف ٬ؾق اجلةٝح د الـنعيٙ:  
٫٩ الٮٝخ اجلةٝؽ ادلرا٥٬، كًلىن ثؾلٟ ٨ٔ رسٔح قري٬ة كوبلثذ٭ة كورب٬ة ىلع الكري، كػه كٝخ ا٣ْ٭رية أل

 جةرنا.اللُكؿ كاتلٕت، ٚإذا اك٩خ ٚي٫ صرلة ٚٔل يف ٗريق أكث صبلدة كأمؽ اوُ ٬ةنأػؾكاذلم دٕية ٚي٫ اإلث٢ 
"د٪ف" ٢ٕٚ مٌةرع "يؽا٬ة" يؽا/ ٚة٢ٔ د٪ف مؿٚٮع ثةأل٣ٙ أل٫٩ ٦سىن، كنؽا مٌةؼ ك٬ة مٌةؼ اإلعــساب:  

إحل٫ "احلىص" ٦ٕٛٮؿ ث٫ تل٪ف "يف لك" صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٪ف، كَل مٌةؼ ك"٬ةصؿة" مٌةؼ إحل٫ "٩ف" 
ةٚح املىؽر إىل ٦ٕٛٮهل "د٪ٞةد" ٚة٢ٔ ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ اعم٫٤ د٪ف، ك٩ف مٌةؼ ك"ادلار٬ي٥" مٌةؼ إحل٫، ٨٦ إً

 املىؽر اذلم ٬ٮ ٩ف، كد٪ٞةد مٌةؼ ك"الىيةرنٙ" مٌةؼ إحل٫، ٨٦ إًةٚح املىؽر ٣ٛة٫٤ٔ.
ٍُِد فٔـالػَّ   ٝٮهل ك٬ٮ – ٦ٕٛٮهل إىل –" ٩ف" ٝٮهل ك٬ٮ – املىؽر أًةؼ ظير" د٪ٞةد ادلار٬ي٥ ٩ف" /ٝٮهل :ُــا
 .-ٮ ٝٮهل "د٪ٞةد"ك٬-ز٥ أىت ثٛة٫٤ٔ مؿٚٮاعن  –" ادلار٬ي٥"

صةر / (ىلع اجلةس) ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ. ةف٦ذ٤ٕٞ هلل/ صةر كدلؿكر/ الٮاك/ اقتب٪ةٚيح، (كهلل)اإلعــساب:  (2)
كاجل٤٧ح االق٧يح اقتب٪ةٚيح ال حم٢ هلة ٨٦  ،/ ٦جذؽأ مؤػؿ مؿٚٮع(ظش) ثةخلرب املعؾكؼ. ةف٦ذ٤ٕٞ كدلؿكر

ؿاب.  مٮوٮؿ يف حم٢ صؿ ثؽؿ ٨٦ اجلةسق٥ / ا(٨٦. )/ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر(ابليخ) اإٔل
٬ٮ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح  // ٢ٕٚ ٦ةض، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازا دٞؽيؿق(اقذُةع) )ثؽؿ ثٕي ٨٦ لك(.

ؿاب. ،املٮوٮؿ  ث٧عؾكؼ ظةؿ. ةف٦ذ٤ٕٞ صةر كدلؿكر/ (إحل٫) ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
 = ./ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب(قبيبل)
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ًٓ ىلعى  كهللً  /املٕىن ٫ يىريي ثأ٩َّ  دَّ كري  (.شٌ ظى ػ)ٚةٔبلن ث ي  أفٍ  ةًس اجلَّ   دمي ٓي  ابليخى  شَّ حيى  .املكذُي
ٟى  ك٣حفى   ش  ظى  ٥ٍ مكذُيٕ٭ً  ةًس  اجلَّ ىلعى  كهللً  /كاتلٞؽيؿ ،ةًس ٨٦ اجلَّ  ثؽؿه  (٨ٍ ٦ى ػ)ٚ ٠ؾل
  (٨ٍ ٦ى ) /كٝي٢ى  .ابليًخ 

ه
ً ذى  ٫ً يٍ ٤ى ٕى ذى  ٥ٍ ٭ي ٪ٍ ٦ً  ةعى ُى ذى ٨ اقٍ ٦ى  /كاتلٞؽيؿ ،حمؾكؼه  كاخلربي  ،٦جذؽأ  .ٟى ل

َّْ  املىؽري  ٌةؼي كني  ة إىل ا٣ ٌن ٓي  ز٥   ؿًؼ أي حنٮ  املٕٛٮؿى  كن٪ىتي  ا٣ٛة٢ٔى  يؿٚ
ٍ  ٨ٍ ٦ً  خي جٍ ضً ٔى ) ا٧ٍ خى  ؽه نٍ زى  ـً ٮٍ احلى  ًب ضى  .(ؿن

 
 

 

 

٨ .."أف ٝٮهل/  /ا٣ٞٮؿ األكؿ ث٭ؾق اآليح ٔ٪ؽ أوعةب تداللـُ االضــّج  = ًيٙ ٚي٫" ظش ابليخ ٦ى
ي
ك٬ٮ  – املىؽر أ

٨" – ثٛة٫٤ٔ ز٥ أيت ،–ك٬ٮ "ابليخ"– ٦ٕٛٮهل إىل – "ظش"  .-ك٬ٮ "٦ى
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ػػػ٨ٍ  ٦ى ػػػَؿ كى ٓي ٦ػػػة صي ػػػَؿ ٦ػػػة يى ٍجىػػػ  كىصي
 

 422(  ًَ ػػ٨ٍ ػٍتجىػػةًع ا٣ٍػػرىاَعى ً  ا كى ٢َ ٚىعى عى  ٧ى
 إذى  

ي
ٙى ا أ ؛ يسٮفي  ٚٛة٫٤ٔي  ؛إىل ا٣ٛة٢ًٔ  املىؽري  ًي ة مؿٚٮاعن حمبلن ْن  دلؿكرنا ٣ٛ

ًٙ  ٛحً ٨٦ الىِّ - يف دةث٫ًٕ  ٚيضٮزي  ري٧٬ى  كا٣ُٕ ًِ  مؿااعةي  -ةٗك  كمؿااعةي  ،ضؿٌ ٚيي  /ال٤ٛ
ٍ ذى  /املع٢ِّ  ٍ  ٨ٍ ٦ً  خي جٍ ضً ٔى ) /ٚذٞٮؿ ؛ىلع املع٢ ٓي ذى ريي َّْ  ؽو نٍ زى  ًب رشي ًٙ ؿً ا٣ َّْ  ن ٙي ؿً كا٣  .(ن

ُِ ُُ لِّـنحـلٙ اَلَع ّمً إتباع  :قْل

 ٭ػة٬ةصى كى  اًح كى  الؿَ ً   ؿى ضَ ٭ى  تى َ( ظى  -224
 

ٕى  تى ٤ىػػَى   ػػامل ػػظى  ًت ٞ  ٍْ  ٫ي َٞ ـي ٤يػػامل  (1)ٮ
 

ٓى  ٍْ ) ٚؿٚ ٕى ػ)إذنة ٩٣ ل١ٮ٫٩ً  (ٮـ٤ي امل ى  (ًت ِّٞ مل  .٢ِّ  املعى ىلعى

 
 ، مج٫ ث٫ ٩ةٝذ٫.٫يؽ ث٨ رميٕح ا٣ٕةمؿم، يىٙ محةرنا كظنينة كأدة٩جً ٤ى ابليخ لً  -284 (1)

٬ٮ الٮٝخ ٨٦ زكاؿ  (الؿكاح) .ةر ٔ٪ؽ امذؽاد احلؿ٩ىٙ اجل٭ك٬ٮ قةر يف كٝخ اهلةصؿة،  (د٭ضؿ) اللغــ٘: 
ض٭ة. (٬ةص٭ة) كنٞةث٫٤ ا٣٘ؽك. ،الن٧ف إىل ال٤ي٢ ِّٞ ) أٔز  (امل٤ْٮـ) اذلم ي٤ُت ظ٫ٞ مؿة ثٕؽ أػؿل. (تاملٕ

 اذلم ٫٤ُ٦ املؽي٨ ثؽي٨ ٤ٔي٫ هل.
٢ى  ٝؽ – كظل محةر ك٬ٮ –يٞٮؿ/ إف ٬ؾا املكع٢  الـنعيٙ:   ضَّ ش اهلةصؿة، ؽادامذ كٝخ املةء إىل ركاظ٫ ٔى  كأٔز

 ل.األػؿ ثٕؽ املؿة ٤َج٫ يف ي٤ط ٚ٭ٮ هل؛ ثؽي٨ ٦ؽي٨ ٫٤ُ٦ اذلم ا٣٘ؿن٥ ٤َت ٦س٢ املةء إىل ك٤َج٭ة األدةف،
املؾ٠ٮر يف – كٚي٫ ٧ًري مكترت صٮازنا يٕٮد إىل مكع٢ ،٢ٕٚ ٦ةض (ؿى د٭ضَّ ) ظؿؼ صؿ كاغيح)ظىت( اإلعــساب:  

 ،الٮاك اعَٛح (ك٬ةص٭ة) ."د٭ضؿػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث (احيف الؿك) .٬ٮ ٚة٫٤ٔك -ثيخ قةثٜ ٨٦ ا٣ٞىيؽة
 تنبئل مىؽر )٤َت( .كْل اعاؽة إىل األدةف ،ك٬ة/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ،ٚة٢ٔ كٚي٫ ٧ًري مكترت ،٬ةج/ ٢ٕٚ ٦ةض

 مٌةؼ. ك٤َت ..إ٣غ،.املٕٞت ٤َت ٦س٢ى  ظسحسنة املةء د٤ُت ليك ٬ةص٭ة/ أم" ٬ةص٭ة" اعم٫٤ ٤ُ٦ٜ ٦ٕٛٮؿ
 كُيٮز ٤َت، ٬ٮ اذلم ل٧٤ىؽر ث٫ ٦ٕٛٮؿ/ ظٜ )ظ٫ٞ( ٚة٫٤ٔ. إىل املىؽر إًةٚح ٨٦ إحل٫، مٌةؼ ك)املٕٞت(

 –أل٫٩  ؛ٕخ ل٧٤ٕٞت ثةٔذجةر املع٩٢ (امل٤ْٮـ) .٣ُة٣تا ك٦ٕ٪ةق ٚة٢ٔ اق٥ أل٫٩ ل٧٤ٕٞت؛ ٦ٕٛٮالن  يسٮف أف
 .املع٢ مؿٚٮع – ال٤ِٛ دلؿكر اكف كلف

ٍُِد فٔــُ:    – املٕٞت ك٬ٮ – ٚة٫٤ٔ إىل" ٤َت" ك٬ٮ املىؽر، أًةؼ ظير امل٤ْٮـ(... املٕٞت )٤َتٝٮهل الػَّـا
ا مؿٚٮاعن  اتلةثٓ ث٭ؾا كصةء" امل٤ْٮـ" ك٬ٮ ثةجلٕخ، ا٣ٛة٢ٔ أدجٓ ز٥  .ملذجٮعا ملع٢ ٩ْؿن
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 كلذى 
ي
ٙى ًً ا أ ة ٦٪ىٮبه  ٚ٭ٮ دلؿكره  ٮؿً ٕٛإىل امل ي ْن ؛ ٣ٛ ة يف دةث٫ًٕ  ٚيضٮزي  حمبلن ٌن  أي

ًِ ال٤َّ  مؿااعةي   /ٝٮهل ؛املع٢ِّ  ك٨٦ مؿااعةً  كاملع٢ً  ٛ

َى دى  خي ٪ٍ ٠ي  ؽٍ ٝى  -222 ً  خي ٍ٪ػا  ةة٩ى َكػ٭ػة ظى ث
 

ى    (1)ةة٩ىػػػػيَ ال٤َ كى  ًس الى ٍٚػػػػاإلً  حى ةٚىػػػػاى
 

 (.ًس بلى ٍٚ اإلً )  حم٢ِّ ىلعى  ٦ُٕٮؼه  (ةة٩ى يٌ ال٤َّ ػ)ٚ
 

 

 
 

 
ي  ،ابليخ لـنةد ا٣ٕ٪ربم -288 (1)  إىل رؤمح ث٨ ا٣ٕضةج.أيٌة  كتكن

ح إىل يٕٮد "ث٭ة" يف ثةبلةء حمبلن  راملضؿك كال٧ٌري ٔ٪ؽق، يل دي٨ ٨ٔ ثؽالن  أػؾد٭ة ث٭ة( )داي٪خ اللغــ٘:   .أ٦ى
٢ ٍُ  .ادلي٨ ٌٝةء يف كا٣تكٮنٙ كالٌل   )ال٤َّيَّةف( ال٧ى

  /ؿٮيٞ الـنعيٙ:  
ى
أك ي٤ُ٧ن  ،ملؼةٚيت أف ي٤ٛف ؛ي٨ يل ٔ٪ؽقح ٨٦ ظكةف ثؽالن ٨ٔ دى ٦ى ٝؽ ٠٪خ أػؾت ٬ؾق األ

 ين ظيق.دٚبل يؤ
٢ٕٚ  (خي٪دا) .كاتلةء ٧ًري املذلك٥ اق٫٧ ،هاكف ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝ (٠٪خ) .ظؿؼ حتٞيٜ (ٝؽ)اإلعــساب:  

 ".٨ايدػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (ظكة٩نة) ".داي٨ػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث (ث٭ة) كاجل٤٧ح يف حم٢ ٩ىت ػرب اكف. ،كٚة٢ٔ
٨٦ إًةٚح املىؽر إىل ٦ٕٛٮهل كٝؽ ظؾؼ  ،مٌةؼ إحل٫ (اإلٚبلس)ك كخمةٚح مٌةؼ. ،٦ٕٛٮؿ ألص٫٤ (خمةٚح)

 .ل٧٤ىؽر ث٫ ٦ٕٛٮالن  اإلٚبلس ل١ٮف – اجلىت ك٬ٮ – اإلٚبلس حم٢ ىلع ٦ُٕٮؼ (ية٩ة٤كال) ٚة٫٤ٔ.
ٍُِد فٔــُ:   ًيٙ املىؽر إحل٫ (كال٤ية٩ة)ٝٮهل الػَّـا

ي
ا إىل حم٫٤ ،ظير ٫ُٛٔ ثةجلىت ىلع "اإلٚبلس" اذلم أ  .٩ْؿن
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 اعهـفـم امــال اســإعم 
 

 

٤ًػػػ٫ً  ٍٕ ًٛ ػػػ٢و  ٠ى ًٔ ػػػ٢ً  اٍقػػػ٥ي ٚىة ٧ى ٕى  ً  ا٣ٍ
 

ـًؿً  )422  ػػػػػ ٍٕ ػػػػػي ٫ً ث٧ًى ًٌ ـي ػػػػػ٨ٍ  فى يى  إًٍف َكى
 / دناأك دلؿٌ  (أٍؿ ػ)ٚنة ثؿَّ ٕى ٦ي  يسٮفى  ٨٦ أفٍ  ا٣ٛة٢ًٔ  ٮ اق٥ي ال خي٤ي  

ًٓ ٨٦ الؿَّ  ٫ً ٤ًٕ ًٚ  ٢ى ٧ى خى  ٢ى ٧ً ٔى  دنادلؿٌ  َكفى  ٚإفٍ   ،مكذٞجبلن أك ظةالن  اكفى  إفٍ  ىًت كاجلَّ  ٚ
ًى ؾى ٬ى )حنٮ  ا اآلفى نٍ زى  به ةرً ا  ا(ٗى  أكٍ  ؽن ً  ىلع ا٢ٕٛ٣ً  جلؿنة٫٩ً  ٧ة ٢٧ٔى كل٩َّ ، ؽن  م ٬ٮ ث٧ٕ٪ةقي اذلَّ

ٜه أ٩َّ  /٤ٔي٫ً  ك٦ٕىن صؿنة٫٩ً  ،ك٬ٮ املٌةرعي   ملٮاٚٞحً  كالك١٪ةًت  يف احلؿٌلًت  هلي  ٫ مٮاٚ
ً  ل٢ٕٛ٤ً  ٫ه جً نٍ ٚ٭ٮ مي  (،برٍضً يى ػ)٣ (بةرً ًى ) ة ك٦ٕىنن  م ٬ٮ ث٧ٕ٪ةقي اذلَّ ْن ٛ٣. 

ـً  ي٢ٍ٧ٕ   ل٥ٍ  املةيًض ث٧ٕىنى  اكفى  كلفٍ  ً  ىلع ا٢ٕٛ٣ً  صؿنة٫٩ً  ٣ٕؽ ٚ٭ٮ  م ٬ٮ ث٧ٕ٪ةقي اذلَّ
ة ٦ٕىنن  هلي  منج٫ه  ْن ًى ؾى ٬ى ) /ٚبل دٞٮؿي  ،ال ٣ٛ  نٍ زى  به ةرً ا 

ى
ا أ  ،إًةٚذ٫ي  ث٢ ُيتي  (ًف مٍ ؽن

ًى ؾى ٬ى ) /ٚذٞٮؿ   ؽو نٍ زى  بي ةرً ا 
ى
ي  ٦٪٫ي  كص٢ٕى  ، إ٧ٔةهلي ةيًئ ال١كى  كأصةزى  (،ًف مٍ أ  /دٕةىل ٝٮهلى

  .[٢5]ال١٭ٙ/  (1)﴾ڳ ڳ ڳ ڱ﴿
 ٫ ظاكيحي ىلع أ٩َّ  قي ٗريي  ص٫ي كػؿَّ  ،٦ةضو  ك٬ٮى  (ٍةقً ثى ػ)ث ٦٪ىٮبه  (٫ً يٍ اخى رى ذً ػ)ٚ

 .(2)٦ةًيحو  ظةؿو 
 

إحل٫، كاملي٥/  كاهلةء/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ ،/ ٦جذؽأ مؿٚٮع"كج٭٥"/ الٮاك/ كاك احلةؿ، (كٍلج٭٥)اإلعــساب:  (1)
/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب، كاهلةء/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ (ذرأي٫. )/ ػرب مؿٚٮع(ثةقٍ) ٔبل٦ح دمٓ اذل٠ٮر.

 ثجةقٍ. ةف٦ذ٤ٕٞ صةر كدلؿكر/ (ثةلٮويؽ) إحل٫، كاجل٤٧ح االق٧يح يف حم٢ ٩ىت ظةؿ.
٢ى ٫٤ًٕٚ،  ٢ى ٧ً ٔى كٝؽ  ،ةيضث٧ٕىن املاق٥ ٚة٢ٔ  يف اآليح/ )ثةقٍ( ٝٮهل/ أف/ ٔ٪ؽ ال١كةيئ :تداللـُ االضــّج  ٧ى خى

تى  ٨ ٩ىح حنٮق ٚيؼؿِّ  .)ذرأي٫(ٚ٪ىىى صٮف اآليح ىلع أ٩٭ة ظاكيحي ظةؿو ٦ةًيح، كاملٕىن/ "يبكٍ كأ٦ة اث٨ ٬نةـ ك٦ى
 .﴾ک ﴿ذرأي٫" ثؽحل٢ ٝٮهل/ 

 =٢ٕٛ٣ ي٧ٕؽ املذلك٥ إىل ظةدزح كٕٝخ كا٩ٌٞخ، اكف ظٞ٭ة أف يٕرب ٔ٪٭ة ثة فأ/ ملكصْد حبهآ٘ حال ماضّٔ٘ا (2)
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ًَلى  كى ة  كى ٭ة٦ن ٍٛ اااٍقػػػػذً ػػػػٍؿؼى ٩ًػػػػؽى  ٍك ظى
 

ينػػػة  )422  ٍٛ ٍك ثى
ى
ػػػةاأ ٍكػػػ٪ىؽا ٍك صى ـي ٍك 

ى
حن أ ٛى  ًوػػػ

  /(1)ٝج٫٤ي   يشءو ىلعى  ا أذ٧ؽى  إذى إالَّ   ي٢٧ٕي الى  ا٣ٛة٢ًٔ  اق٥ى  إىل أفَّ  ا ابليًخ ث٭ؾى  أمةرى  

  ٍٓى  ٠أف ـً  ثٕؽى  يٞ  )حنٮ  االقذٛ٭ة
ى
ا٧ٍ خى  ؽه نٍ زى  به ةرً ًى أ  (.ؿن

  ٍَى يى )حنٮ  اءً ؽى اجلِّ  ًؼ ؿٍ ظى  أك ة صى ة٣ً ة   (.بلن جى ٕن

  ًًى ) حنٮ ًف اجلَّ  أك ا٧ٍ خى  ؽه نٍ زى  به ةرً ٦ة    (.ؿن

  ٍٓى  أك انٍ زى  بو ةرً ًى  ٢و صي ؿى ثً  تي رٍ ؿى مى )٩ٕذنة حنٮ  يٞ  (. ؽن

  ٍةؿى جنة ٚى ا٠ً رى  ؽه نٍ زى  ةءى صى )ظةالن حنٮ  أك نيً  ٬ؾي٨ً  كين٢٧ي  (.قن  ) /ٝٮهلي  اجلٔٮ
ى
  .(حن ٛى ًو  ةصى  كٍ أ

 ) كٝٮهلي 
ى
ٓى إذى  ٫ ي٢٧ٕي أ٩َّ  /ؽا( ٦ٕ٪ةقي ٪ى كٍ مي  كٍ أ   /ا ين٢٧ي ك٬ؾى  ،ػربنا ا كٝ

  ا(٧ٍ خى  به ةرً ًى  ؽه نٍ زى ) املجذؽأ حنٮ ػربى  . ؿن

  ا(،٧ٍ منة خى ةرً ًى  ؽه نٍ زى  فى اكى )حنٮ  ٦ٕٛٮهلً  أكٍ  ٩ةقؼ٫ً  ربى كػى ًى نٍ زى  فَّ إً )ك ؿن ا  ا(٧ٍ خى  به ةرً ؽن ، ؿن
ًى نٍ زى  خي ٪ٍ ٪ى ّى )ك ا  ا(٧ٍ منة خى ةرً ؽن  )ك ،ؿن

ى
ا خى نٍ زى  خي ٧ٍ ٤ى ٍٔ أ ًى ٧ٍ ؽن ا  ا(سٍ منة ثى ةرً ؿن   .ؿن

 

 

 

. كا٩ْؿ/ اجلعٮ اجلُٜ ث٭ة قةٔحى  كًلأ٩٭ة حتى٢ أكؿ مؿةو املةيض، ٚيًٕؽؿ ٨ٔ ذلٟ، ٚيٕرب ٔ٪٭ة ثة٢ٕٛ٣ املٌةرع،  =
 (.4/64٢الٮايف )

َٛ بجالث٘ الفعل عً ٓيكص الفاعل اضه أٌ اعله (1)  :أغٔا

ا، ي٢٧ٕ كا٢ٕٛ٣ ٝج٫٤، الكـ ىلع ٔذ٧ؽى ا إال إذا ي٢٧ٕ ال ا٣ٛة٢ٔ اق٥ فأ أحدٍا:   .٣ٌٞٮد٫ ٦ٕذ٧ؽ، ٗريى ك ٦ٕذ٧ؽن
٨ ٗريً  ىلع صؿل إذا ا٣ٛة٢ٔ اق٥ أف الجاىٕ:   ."٬ٮ ًةرمي٭ة ٬٪ؽه  زنؽه / "ٝٮلٟ حنٮ. ٧ًرييق ثؿز هل، ٬ٮ ٦ى
 ٣ٌٞٮد٫ كا٢ٕٛ٣ي  ٦ةًينة، اكف إذا ي٢٧ٕ كال االقذٞجةؿ، أك ل٤عةؿ اكف إذا إالَّ  ي٢٧ٕ ال ا٣ٛة٢ٔ اق٥ أف الجالح: 

 .اثلبلث األظٮاؿ يف ي٢٧ٕ
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ػػؿًٍؼ  ٔي كؼو  ٍػػؾي ػػخى  ى ٍٕ ػػٮفي ثى  كىٝىػػٍؽ يى ي
 

 412(  ٍٙ ػػػػ٢ى اَكًم كيًوػػػػ ٧ى ٕى ٜـ ا٣ٍ  ٚى ىٍكػػػػذىًع
 ة لٮ أذ٧ؽى ٧٠ى  ،٫٤ًٕٚ  ٢ى ٧ى خى  ٚي٢٧ٕي  رو ٦ٞؽَّ  ىلع مٮوٮؼو  ا٣ٛة٢ًٔ  اق٥ي  يٕذ٧ؽي  ٝؽٍ  

 /ٝٮهلي  ك٦٪٫ي  ، ٦ؾ٠ٮرو ىلعى 

ػ ءً شى  ٨ٍ ٦ً  ٫ً يٍ نى يٍ يى  ئو ة٣ً ٦ى  ٥ٍ كى كى  -222  قً ٍاً َى
 

  ً ٍػػ احى ا رى ذى إ  (1)ِى َـ َكى  ييي ا ًػػ ةً ؿى ٧ٍػػاجلى  ٮى َنى
 

 مؼهو  كًل٥ٍ  /كدٞؽيؿق ،حمؾكؼو  ملٮوٮؼو  وٛحه  ئ(ة٣ً ٦ى )ك ،ئو(ة٦٣ى ػ)ث ٦٪ىٮبه  ٕٚيجي٫ً 
. ٦ة٣  ئو

 
 ـكَل.ؼبليخ ٧ٕ٣ؿ ث٨ أيب رميٕح املا -288 (1)

 ابليي. ا٣جكةء/ أم حمؾكؼ ملٮوٮؼ وٛح ك٬ٮ ثيٌةء، دميٓ )ابليي( .ث٧ىن احلىص دلذ٧ٓ )اجل٧ؿة( اللغــ٘: 
ٍل( ٦س٢ ؿؼ، ٗؿٚح/ ٠ٞٮلٟ -ٚي٭٧ة ادلاؿ ث٥ٌ- دي٦يح دمٓ )ادل  ينج٫َّ كم٭ة ا٣ٕةج، ٨٦ الىٮرة/ كادل٦يح ٗك  ت

 .احلك٨ يف ا٣جكةء
يٞٮؿ/ ٠سري ٨٦ اجلةس يذ٤ُٕٮف إىل ا٣جكةء اجل٧يبلت املنج٭ةت لرلٍل يف ثيةً٭٨ كظك٪٭٨ كٝخ  الـنعيٙ:  

 ك٣س٨ اجلةّؿ إحل٭٨ ال يٛيؽ محبنة. ،ذ٬ةث٭٨ إىل اجل٧ؿات ث٧ىن
ىلع اخلبلؼ  ،إحل٫" ز٥" دلؿكر ث٨٧ املٞؽرة أك ثإًةٚح "ز٥ػ"د٧يزي ٣ ٣ئ(٦ة) ػربنح ٦جذؽأ. (كًل٥)اإلعــساب:  

 أك محبنة، ٩ْؿ ٨٦ يٛيؽ ال/ دٞؽيؿق حمؾكؼ –ز٥ ك٬ٮ–كػرب املجذؽأ  ،٧ًري مكترت ٚة٢ٔ ئ"٦ة٣"كيف  ،املٕؿكؼ
كيشء  "،٦ةىلءػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث (٨٦ يشء) .ري مٌةؼ إحل٫كال٧ٌ ملةىلء، ث٫ ٦ٕٛٮؿ )ٔيجي٫( .ذلٟ حنٮ

٧ري ا٣٘ةات مٌةؼ إحل٫. أيٌة، مٌةؼ٬ٮ ك ،مٌةؼ إحل٫ ( ٗري/ٗريق)مٌةؼ.  ٢ٕٚ  (راح) .ٚيحّؿ (إذا) ًك
 (ابليي) .مٌةؼ إحل٫ (اجل٧ؿة)ك كحنٮ مٌةؼ. "،راحػ"٦٪ىٮب ىلع ا٣ْؿٚيح املاك٩يح يذ٤ٕٜ ث (حنٮ) ٦ةض.
 صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ظةؿ ٨٦ ابليي. (اكدلٍل) ."راح"ٚة٢ٔ 

ٍُِد فٔــُ:   بكجت  ،ٮؿ ث٫ظير ٢٧ٔ اق٥ ا٣ٛة٢ٔ ك٬ٮ ٝٮهل "٦ةىلء" اجلىت يف املٕٛ (٫ي٦ةىلء ٔيج)ٝٮهل الػَّـا
ا ىلع مٮوٮ  ..إ٣غ.كدٞؽيؿق/ كًل٥ مؼه ٦ةىلء. ،حمؾكؼ ٤ٕ٦ٮـ ٨٦ اللُكـ ؼ٠ٮ٫٩ ٦ٕذ٧ؽن
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 :ّمجلُ قْلُ

ًَ ٪ى ٠ى  -222 ػة يًلي ٮٍ يى  ةن ؿى ؼٍ وى  طو ة  ٭ػة٪ى ٮ٬ً ٦ن
 

ػيى  ٥ٍ ٤ى ٚى    ٬ة كى ؿٍ ػًٌ
ى
ػالٮى  ٫ي ٩ىػؿٍ  ٝى هى كٍ أ  (1)٢ي ًٔ

 

٢و  :التكدٓس  .وؼؿةن  ٩ةَطو  ٠ٔٮ
 
 

 
 

 

يش ٦ي٧ٮف ث٨ ٝحف، ٨٦ ال٦يذ٫ املن٭ٮرة، ك٬ٮ ٨٦ مٮا٬ؽ األم٧ٮين. -287 (1)  ابليخ لؤٔل
 أكّل عمٌةر أ٫٩ ىلع" حلٮ٬ي٭ةك٨٦ اجلةس ٨٦ يؿكن٫ " ،٫ٛمٌةرع أك٨٬ اليشء إذا إًٔ (حلٮ٬٪٭ة) اللغــ٘: 

ة إًٔٙ ك٦ٕ٪ةق -يُٕي٫ أُٔةق ٦س٢- يٮ٬ي٫ اليشء ٌن  أم أض ث٫. ،ًةرق يٌريق ًرينا مٌةرع )يرض٬ة( .أي
ًٔ ) إًٔٙ. (كأكّل) ؿ األركل. ،ٙذً ثـ٩ح ٠ى  (٢الٮ  ذى٠ى

٢ اذلم ي٪ُط الىؼؿة  ،كال ٧ُ٦ٓ هل ٚي٫ ،إف الؿص٢ اذلم يس٤ٙ ٩ٛك٫ ٦ة ال قبي٢ هل إحل٫ الـنعيٙ:   اكلٔٮ
 ث٢ يٌٕٙ ٝؿ٫٩ كنؤذي٫. ،يؤزؿ ٚي٭ة محبنة ٚبل ؛حلٌٕٛ٭ة

 يف –ك٩ةَط  .٬ٮ اكا٨ ٠٪ةَط /دٞؽيؿق ،صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ملجذؽأ حمؾكؼ (٠٪ةَط)اإلعــساب:  
٢/ اللُكـ كأو٢ حمؾكؼ، ملٮوٮؼ وٛح – األو٢ كيف  ٦ٞة٫٦، وٛذ٫ كأٝي٧خ املٮوٮؼ ٚعؾؼ ٩ةَط، ٠ٔٮ

ة". )٩ةَطػ"ؿ ث٫ ٦٣ٕٛٮ (وؼؿة) "٩ةَط" ٧ًري مكترت ٚة٢ٔ.  (حلٮ٬٪٭ة) ".٩ةَطػ"ّؿؼ ز٦ةف ٦ذ٤ٕٜ ث (يٮ٦ن
٬ة/  ،كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا ،يٮ٨٬/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف امل٧ٌؿة ثٕؽ الـ اتل٤ٕي٢ .البلـ الـ ٌق

ك٬ة/  ،كٚي٫ ٧ًري مكترت ٚة٢ٔ ،يرض/ ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ث٥٤ (يرض٬ة) .٩ةٚيح صةز٦ح (٥٤ٚ) .٦ٕٛٮؿ ث٫
كال٧ٌري املذى٢ ث٫ يٕٮد ىلع  ،ٝؿف/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ دٞؽـ ىلع ا٣ٛة٢ٔ (ٝؿ٫٩) ٢ٕٚ ٦ةض. (كأكّل) ٦ٕٛٮؿ ث٫.

٢) .كقةغ ذلٟ ألف ردبذ٫ اتلٞؽي٥ ىلع املٕٛٮؿ ،ا٣ٛة٢ٔ املذأػؿ يف ال٤ِٛ ٚة٢ٔ أكّل، كٝؽ اقذ٢٧ٕ  (الٔٮ
  مكترت ٬ٮ ا٣ٛة٢ٔ.كاألو٢ أف يٞٮؿ/ "٥٤ٚ يرض٬ة كأكّل ٝؿ٫٩" ٚي١ٮف يف "أكّل" ٧ًري ،ا٣ْة٬ؿ ماكف امل٧ٌؿ

ٍُِد فٔــُ:   ٧ى٢ ا٣ٛة٢ٔ "٩ةَط" اق٥ أ٢٧ٔ ظير (٠٪ةَط وؼؿة)ٝٮهل الػَّـا ، ث٫ ك٩ىت ا٢ٕٛ٣، خى  ك٬ٮ ٦ٕٛٮالن
 يف ٝؿر٩ةق كًل٧ة ٝج٫٤، ابليخ يف دٞؽـ ٧٠ة اللُكـ، ٨٦ ٤ٕ٦ٮـ حمؾكؼ مٮوٮؼ ىلع صةر أل٫٩ )وؼؿة( ٝٮهل/

 ابليخ. ٬ؾا إٔؿاب
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ػػ٨ٍ ًوػػ٤ىح  أ  ٧يًض ػٍؿ) ٚىػػًأ ا٣ٍػػكى إًٍف يى ي
 

 412(  ٍٔ ً ػػػٍاًقً إ َى ة٣ي ػكى ػػػارٍ  ؽً ػ٫ي ٝىػػػػػػػػ٧ى ًٌ  ٰػدي
ٓى إذى   ًٙ  و٤حن  ا٣ٛة٢ًٔ  اق٥ي  ا كٝ ـً  لؤل٣ ؛ ٢ى ٧ً ٔى  كالبلَّ ٫ً  ٦ةًينة كمكذٞجبلن كظةالن  لٮٝٔٮ

ٓى  ظيجبؾو  ٜ   إذٍ  ؛ا٢ًٕٛ٣  مٮٝ ٌَّ ؾى ٬ى ) /ٚذٞٮؿ دم٤حن  دسٮفى  أفٍ  ٤حً الىِّ  ظ ا اآلفى نٍ زى  بي ةرً ا ال  ؽن
 
ى
 ٗى  كٍ أ

ى
ا أ   كٍ ؽن

ى
٥ى  ،عٮننيى اجلَّ  ٨٦ ٝٮؿً  املن٭ٮري  ٬ٮى ٬ؾا  (ًف مٍ أ ػ  عٮننيى ٨٦ اجلَّ  دمةٔحه  كٔز

ٓى ٫ إذى أ٩َّ  ػ ةيًن ٦ٌ الؿ   ٦٪٭٥ٍ  مكذٞجبلن كال  كال ي٢٧ٕي  ، ٦ةًينةإالَّ  ال ي٢٧ٕي  (أٍؿ ػ)٣ و٤حن  ا كٝ
٥ى  ،ظةالن  ة، ٫ ال ي٢٧ٕي ٥ أ٩َّ ثٌٕ٭ي  كٔز ٞن  .٢ٕٚو  ةرً ثإ٧ً ٦٪ىٮبه  ثٕؽقي  امل٪ىٮبى  كأفَّ  ٤ُ٦

٥ى  ،ٙ يف ا٣تك٭ي٢ً ة املى٪ِّ ذ٠ؿ٧٬ى  املؾ٬جنيً  ٬ؾي٨ً  أفَّ  ّالعجُب   ي٨ً ادلِّ  ثؽري  اث٪٫ي  كٔز
ٓى إذى  ا٣ٛة٢ًٔ  اق٥ى  أفَّ  /يف رشظ٫ً  ًٙ  و٤حن  ا كٝ ـً  لؤل٣ ٦ةًينة كمكذٞجبلن كظةالن  ٢ى ٧ً ٔى  كالبلَّ

ة ثٕؽى  كٝةؿى  ،ثةدٛةؽو  ٌن ٓي اردىضى  /٬ؾا أي  و٤حن  ا اكفى إذى  يًٕن  ،إ٧ٔةهلي  اجلعٮننيى   دمي
 ػ)٣

ى
 (.ٍؿ أ
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ػػػػ َٕ ػػػػاةؿه ػفى ٕى ٍٛ ػػػػاةؿه ػٍك ٦ً ٕي  ؿي ٮٍ ػٍك فى
 

ػػػػ٢و ثىػػػػًؽي٢ي  )412  ًٔ ػػػػ٨ٍ ٚىة ةو يى ػػػػٍ ى  ً  ٠ى
ٜـ ٦ػػػةػٚى ىٍكذىػػ  ػػػػ٣ىػػ ًع ٧ى  ٢ً ػ٫ي ٦ًػػػ٨ٍ يى

 
ًف ٚى  )411   ٢ً ػًٕػػػػػذىا كى ٚى  ٝػػػػ٢َ  ٢و ػًٕيػػػػػكى

 ىلعى  ا٢ٕٛ٣ً  ٢ى ٧ى خى  ٚي٢٧ٕي  ؛(٢ه ًٕ ٚى كى  ،ي٢ه ًٕ ًٚ كى  ،ٮؿه ٕي كذى  ،ةؿه ٕى ٍٛ ٦ً كى  ،ةؿه َّٕ ذى ) ىةغ ل١٤ثةً يي  
  اثلبلزحً  كل٧ٔةؿي  ،ا٣ٛة٢ًٔ  اق٥ً  ظؽِّ 

ي
ٚى  ي٢و ًٕ ٚى  ٨٦ إ٧ٔةؿً  أكثي  ؿً كى األ  ٕٚي٢و  كل٧ٔةؿي  ،٢و ًٕ ك

 .٢و ًٕ ٚى  ٨٦ إ٧ٔةؿً  أكثي 

ًِ  ) /ثٌٕ٭٥ٍ  قحجٮن٫ ٨٦ ٝٮؿً  ٦ة ق٫ٕ٧ي  :اٍلعََّف إعناِل فن
ى
ٕى ٦َّ أ  ٚى  ٢ى كى ة ا٣

ى
َّ ٩ى أ  ، (ابه ة رشى

 ؿ/ةٔالنَّ  كٝٮؿً 
222-  

ى
َ  ًب ؿٍ ة احلى ػى أ ة إً  ى ٍ ةقن  ة ىػالى ٭ػة صً يلى

 

  ًٙ ا٣ًػػٮى اخلى  ًج ََ ٮى ثًػػ فى  ٍ ٣ىػػكى  
ى
ػػيٍ أ  (1)الى ٞى

 

 

ٞي  -285 (1) ك٬ٮ ٨٦ مٮا٬ؽ اث٨  ،ظـف ث٨ ص٪ةب اث٨ -٦ٕض٧ح ػةء آػؿق كيف م٧ٌٮ٦ح، ؼثٞة-بلخ ابليخ ل٤
 األم٧ٮين.، ك٬نةـ

 ٨٦ احلؿب يف يي٤بف ٦ة ث٫ كأراد ص٢، دمٓ/ اجلي٥ ثسرس )ًصبلهلة( .هلة أم/ البلـ ث٧ٕىن إىل )إحل٭ة( اللغــ٘: 
ج( كحنٮ٬ة. ادلرع  اخلجةء، ٧ٔٮد – األو٢ يف – ك٬ٮ ػة٣ٛح، دمٓ )اخلٮا٣ٙ( .ادلػٮؿ ك٬ٮ الٮلٮج ٠سري )كالَّ

أك اوُاكؾ  ،ٮاء الؿص٢ ٨٦ ا٣ٛـعك٬ٮ اتل ،٦أػٮذ ٨٦ ا٢ٕٞ٣ (أٔٞبل) كل١٪٫ أراد ث٫ ٬٪ة ٩ٛف اخلي٧ح.
ً اكنؿنؽ أ٫٩ ٝٮم اجلٛف زةثخ ٦ٞؽ ،الؿًلجتني  ككٝخ ظؽكث اذلٔؿ. ؽٌ اجلً  ؽ  ـ ٔ٪ؽ ٦ة ُيى

كلذا  ،ف احلؿبال١ثة ٦ة أٝذع٥ ٩ري ،ركعيٞٮؿ/ إ٩ٟ ال دؿاين إال مٮاػينة ل٤عؿب ٠سري ٣بف ادل الـنعيٙ:  
 
ي
يىٙ ٩ٛك٫  ،٬ة ٤ٚكخ أ٣ش األػجيح ٬ؿمنة ٨٦ ا٣ٛؿقةف ػٮٚنة ٨٦ كلٮج املآزؽري اكظرضت احلؿب كامذؽ أ

 ثةلنضةٔح كمبلز٦ح احلؿب.
 ظةؿ ٨٦ ٧ًري مكترت يف ٝٮهل "ثأرٚٓ" يف ثيخ قةثٜ، ك٬ٮ ٝٮهل/ (أػة)اإلعــساب:  

ٟى الَكػػػػ ٟي ٚىةتىٍذػػػػ ةءي ٚىػػػػإ٩ًَ  ٚىػػػػإًٍف دىػػػػ  ٧ى
 

 َ ػػػػٮى ٍَ ى
ٍرض أ

ى
ػػػػٍٮًَل ٦ًػػػػ٨ى ا  ًٓ ٦ػػػػة ظى ٍرٚى

ى
 ثًػػػػأ

ة) مٌةؼ إحل٫. (احلؿب)ك كأػة/ مٌةؼ.   صةر كدلؿكر  (إحل٭ة) ".أػة احلؿبػ"أك وٛح ٣ ،ظةؿ أػؿل (بلةقن
ة" كصبلؿ مٌةؼ ك٬ة ٧ًري احلؿب مٌةؼ إحل٫ (صبلهلة) ."بلةسػ"٦ذ٤ٕٜ ث  .صبلؿ/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ٞٮهل "بلةقن

 ج مٌةؼ.ككاٌل  ،كالج/ ػرب ٣حف ،ابلةء زااؽة (جثٮاٌل ) كاق٫٧ ٧ًري مكترت ٚي٫. ،٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه (ك٣حف)
 ."٣حفػ"ػرب زةف ٣ (أٔٞبل) .مٌةؼ إحل٫ (اخلٮا٣ٙ)ك

ٍُِد فٔــُ:   ةالػَّـا ة" أ٢٧ٔ ٝؽ ٚإ٫٩ صبلهلة(... )بلةقن  ٚ٪ىت ا٢ٕٛ٣؛ إ٧ٔةؿ – املجة٣٘ح ويٖ ٨٦ وي٘ح ك٬ٮ –" بلةقن
ذ٧ةدق" صبلهلة" ٝٮهل ٮك٬ املٕٛٮؿ، ث٫  ."أػة احلؿب" ٝٮهل ك٬ٮ اللُكـ، يف ٦ؾ٠ٮر مٮوٮؼ ىلع أل
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ٕى ػ)ٚ َّ ػ)ث ٦٪ىٮبه  (٢كى ا٣ َّ ػ)ث ٦٪ىٮبه  (هلةبلى صً )ك (ابرشى   (.ةسبلى
ًِ ى  ٫ي ٩َّ إً ) /ا٣ٕؿًب  ثًٕي  ٝٮؿي  (اٍلَعِفِم) إعناِل ّم  (س٭ةااً ٮى ثى ػ)٭ة( ٚسى ااً ٮى ثى  ةره عى ٪ٍ ٧ً ل
 (.ةرعى ٪ٍ ٦ً ػ)ث ٦٪ىٮبه 

 /ةٔؿً النَّ  ٝٮؿي  (ٍْلُعَف) ّمً إعناِل
ى ؽى ٍٕ قي  حى يَ نً ٔى  -222 ً  ٍت اءى ؿى دى  ٮٍ ل ل  تو ا٬ًػؿى ل

 
  ً  شي ػيػضً ػظى كى  ػ٫ي ك٩ىػدي ػؿه ٍضػدىػ حى ػ٦ى كٍ ؽي ػػث

ً  ةجى ػذىػا٬ٍ كى  ٫ي ػ٪ىػٍَ  دً َى ٝى    إً  ؽً ٮٍ ػ٤َنػل
 ٭ػة٩َ

 
ى   ػ افى ٮى ٍػػإً  ؽً ٮٍ  الَن ىلعى ٕى  (1)ٮجي ييػ٬ى  اءً ـى ا٣

ييٮج(. ثبه ٦٪ىٮ (افٮى ػٍ إً ػ)ٚ   ػ)٬ى
ًِ ٓه ٧ً قى  اهللى  فَّ إً ) /ا٣ٕؿًب  ثًٕي  ٝٮؿي  (ٍٔلِعَف) إعناِل ّم ( ءاعى دي ػ)ٚ ،(قي اعى دى  ٨ٍ ٦ى  ءى اعى دي  ي
  (.ي٧ًٓ قى ػ)ث ٦٪ىٮبه 

 
 كزة٩ي٭٧ة ٨٦ مٮا٬ؽ قحجٮن٫. ،ك٧٬ة ٨٦ مٮا٬ؽ األم٧ٮين ،ابلحذةف ل٤ؿايع -289 (1)

ظى٨ كاٝٓ ثني املؽي٪ح امل٪ٮرة  (دك٦ح) .الؿا٬ت/ اعثؽ اجلىةرل (لؿا٬ت) .ّ٭ؿت كمؽت (دؿاءت) اللغــ٘: 
 .اق٥ دمٓ حلةج (ظضيش) اق٥ دمٓ تلةصؿ ٦س٢ رشب كوعت كقٛؿ. (جتؿ)  دك٦ح اجل٪ؽؿ.كيكُل ،كالنةـ

ـاع اجلٛف إىل يشء. (النٮؽ) ،زةر (ا٬ذةج) .٠ؿق (ًٝل) ٩ 
٣ٕةثؽ ٨٦ ٔجةد اجلىةرل ٦ٞي٥  ليٞٮؿ/ اكف األمؿ ا٣ٛبلين يف ا٣ٕنيح ا٣يت لٮ ّ٭ؿت ٚي٭ة قٕؽ الـنعيٙ:  

 .ي٤ذ٧كٮف ٦ة ٔ٪ؽق ألث٘ي دي٪٫ كدؿًل٫ كزةر مٮٝنة هلةثؽك٦ح اجل٪ؽؿ كٌلف ٔ٪ؽق جتةر كظضةج 
دؿاءل/ ٢ٕٚ  (دؿاءت) .رشَيح ٗري صةز٦ح (لٮ) .٦جذؽأ ل(قٕؽ) .٦٪ىٮب ىلع ا٣ْؿٚيح (ٔنيح)اإلعــساب:  

صةر كدلؿكر  (لؿا٬ت) .ليٕٮد إىل قٕؽ "ْلكا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق/ " ٦ةض، كاتلةء ل٤ذأ٩ير،
 .٦جذؽأ (جتؿ) ".را٬تػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ وٛح ٣ (ثؽك٦ح) كاجل٤٧ح رشط "لٮ". "،دؿاءتػ"٦ذ٤ٕٜ ث

كدم٤ح املجذؽأ كاخلرب يف حم٢ ٦ُٕٮؼ ىلع "جتؿ"  (ظضيش)ك .دكف/ ّؿؼ يذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب املجذؽأ (دك٫٩)
 ىلع را٬ت. يٕٮد "٬ٮ" /كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق ،٢ٕٚ ٦ةض (ًٝل) ."را٬تػ"صؿ وٛح أػؿل ٣

كاجل٤٧ح صٮاب "لٮ" كدم٤ح الرشط كاجلٮاب يف  ،كدي٨ مٌةؼ كاهلةء مٌةؼ إحل٫ ،دي٨/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ًٞل (دي٪٫)
 إحل٭ة. -ك٬ٮ "ٔنيح"-" كدم٤ح املجذؽأ كاخلرب يف حم٢ صؿ ثإًةٚح ا٣ْؿؼ لحم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ اذلم ٬ٮ "قٕؽ

 (٤نٮؽ)ل كاجل٤٧ح ٦ُٕٮٚح ىلع دم٤ح اجلٮاب. ،ا٬تكٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ يٕٮد إىل ر ،٢ٕٚ ٦ةض (كا٬ذةج)
صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ  (ىلع النٮؽ) ك٬ة/ اق٫٧. ،إف/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت (إ٩٭ة) ".ا٬ذةجػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث

ـاء)ك كلػٮاف مٌةؼ. "،٬يٮجػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (إػٮاف) .ثٞٮهل "٬يٮج" اآليت  ػرب إف. (٬يٮج)مٌةؼ إحل٫  (ا٣ٕ
ٍُِد فٔــُ:    ؛ظير أ٢٧ٔ ٝٮهل "٬يٮج" ك٬ٮ ٨٦ ويٖ املجة٣٘ح إ٧ٔةؿ ا٢ٕٛ٣ (إػٮاف ا٣ٕـاء ٬يٮج) /ٮهلٝالػَّـا

 ٚ٪ىت ث٫ املٕٛٮؿ، ك٬ٮ ٝٮهل "إػٮاف" ك٬ٮ ٦ٕذ٧ؽ ىلع املك٪ؽ إحل٫ اذلم ٬ٮ اق٥ إف.
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 قحجٮن٫/ ٦ة أننؽقي  (لِعَف) ّمً إعناِل
ػػ -222   ره ؾً ظى

ي
ػػأ َى ـي ػػ دى ٮرنا   ٨ه آ٦ًػػكى  اي ًٌ

 

  ٨ى ٦ًػػ يػػ٫ً ضً ٪ٍ ٦ي  فى  ٍ ٣ىػػ ٦ػػة 
ى
 (1)ارً ؽى ٍٝػػا 

 

 ّقْلُ:

222-  
ى
 ةيًن دىػػأ

ى
ػػ ٮفى ٝيػػـً ـى  ٭ػػ٥ٍ ٩َ     ً  ؿٍ ًٔ

 

ػػصً   ػػ ٍيً ٤ى ـً ؿٍ ١ًػػا٣ٍ  ةشي عى  (2)ؽي يػػؽً ة ٚى  ى
 

 ػ)ٚ
ي
  (.ؽـً مى ػ)ث ٦٪ىٮبه  (يًض ؿٍ ًٔ )ك (رؾً ظى ػ)ث ٦٪ىٮبه  (ٮرنامي أ

 

  .(5/٢7٢ابليخ ٨٦ مٮا٬ؽ قحجٮن٫، كلبلقزتادة يف ٦ة أزري ظٮهل ٨٦ الكـ يؿاصٓ ػـا٩ح األدب ل٤ج٘ؽادم) -282 (1)
فٌ  الـنعيٙ:  

ى
رىادى أ

ى
ةف صة٢٬ه ثٕٮاٝت أ ٮر اإًلنكى مي

ي
يىٙ كٝي٢/ إف النةٔؿ  يؽثؿ ٚيؼٮ٫٩ ا٣ٞيىةس كاتلٍَّؽبًري. ،األ

ة٩ن  ٤ٝح املٕؿٚىحإنكى ف ييؤ٨٦ ،ة ثًةجلى٭٢ً كى
ى
٨ ٨٦ الى يىجٍجىيًغ أ ٦ى

ٍ
يىأ ة ذى ٕ٭ى ٮر يًف ٗري مًٮ مي

ي
٫٩ يٌٓ األ

ى
ؾر ٨٦ الى كحيى  ،كىأ

ف حيي 
ى
 .ؾريىجٍجىيًغ أ

 كيف ظؾر ٧ًري مكترت ٚة٢ٔ. ،كدٞؽيؿ اللُكـ/ ٬ٮ ظؾر، أك حنٮق ،ػرب ٦جذؽأ حمؾكؼ (ظؾر)اإلعــساب:  
يٕٮد إىل  "ْل" /كٚي٫ ٧ًري مكترت صٮازنا دٞؽيؿق ،٢ٕٚ مٌةرع (دٌري) ٩ةٚيح. (ال) ."ظؾرػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (أمٮرنا)

 .كٚي٫ ٧ًري مكترت ٚة٢ٔ ،ُٮؼ ىلع ظؾر٦ٕ (كآ٨٦. )أمٮر"ػ"كاجل٤٧ح يف حم٢ ٩ىت وٛح ٣ ،"أمٮرنا" ٬ٮ ٚة٫٤ٔ
/ ٦٪ِج (٦٪ضي٫) كاق٫٧ ٧ًري مكترت ٚي٫. ،٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه (٣حف) ".آ٨٦ػ"اق٥ مٮوٮؿ/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (٦ة)

صةر كدلؿكر  (٨٦ األٝؽار) .مٌةؼ كاهلةء مٌةؼ إحل٫ ٨٦ إًةٚح اق٥ ا٣ٛة٢ٔ إىل ٦ٕٛٮهل ك٦٪ِج ،ػرب ٣حف
 ال حم٢ هلة و٤ح املٮوٮؿ.كدم٤ح "٣حف" كاق٧٭ة كػرب٬ة  ،٦ذ٤ٕٜ ث٧٪ش

ٍُِد فٔــُ:   ٢ – املجة٣٘ح ٨٦ ويٖ ك٬ٮ –" ظؾر" ٝٮهل أ٢٧ٔ ظير أمٮرنا( )ظًؾره ٝٮهل الػَّـا ٧ى  ث٫ ٚ٪ىت ا٢ٕٛ٣؛ خى
 ."أمٮرنا" ٝٮهل ك٬ٮ املٕٛٮؿ،

٥٤ النجذ٧ؿم يف رشظ٫ لنٮا٬ؽ قحجٮن٫. ،ابليخ لـنؽ اخلي٢ -28٢ (2)  ك٬ٮ ٨٦ مٮا٬ؽ األم٧ٮين كٝؽ ذ٠ؿق اأٔل
 – ًزمًٍؿج ثـ٩ح – ٠ؿم٢ دث٪يح )ال١ًٍؿًم٤ىنٍي( احل٧ةر. أ٩ىث كْل األدةف، كدل ك٬ٮ صعل، دمٓ )ًصعةش( للغــ٘:ا 

 وٮت. (ٚؽيؽ) ء.َيي جبجٌل ٦ةء ك٬ٮ
ك٥٬ ٔ٪ؽم  ،يٞٮؿ/ ث٤٘ن أف ٬ؤالء اجلةس أكثكا ٨٦ د٧ـنٜ ٔؿيض كاجلي٢ ٦٪٫ ثة٨ُٕ٣ كا٣ٞؽح الـنعيٙ:  

 ةء كْل دىٮت، يؿنؽ أ٫٩ ال يٕجأ ث٭٥ كال يسثت هل٦.٥زن٣ح اجلعةش ا٣يت دؿد ٬ؾا امل
كال٧ٌري  ،أف/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت (أ٩٭٥) كاحلةء ٦ٕٛٮؿ ث٫. ،كاجلٮف ل٤ٮٝةيح ،أىت/ ٢ٕٚ ٦ةض (أدةين)اإلعــساب:  

 "مـٝٮفػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (ٔؿيض) كأف ك٦ة دػ٤خ ٤ٔي٫ يف دأكن٢ مىؽر ٚة٢ٔ أىت. ،ػرب أف (مـٝٮف) اق٫٧.
 (ال١ؿم٤ني)ك كصعةش مٌةؼ. ،كحنٮ ذلٟ ،أم/ ٥٬ صعةش ،ػرب ملجذؽأ حمؾكؼ (عةشص) .كمٌةؼ إحل٫
كاجل٤٧ح ٨٦ املجذؽأ كاخلرب  ،٦جذؽأ مؤػؿ (ٚؽيؽ) صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ. (هلة) .مٌةؼ إحل٫

 يف حم٢ ٩ىت ظةؿ ٨٦ "صعةش ال١ؿم٤ني".
ٍُِد فٔــُ:    ؛" ك٬ٮ دمٓ مـؽ اذلم ٬ٮ وي٘ح ٦جة٣٘ح إ٧ٔةؿ ا٢ٕٛ٣ظير أ٢٧ٔ "مـٝٮف (ٝٮف ٔؿيضـً مى )ٝٮهل الػَّـا

 .ك٬ٮ ٝٮهل "ٔؿيض" ،ٚ٪ىت هل املٕٛٮؿ
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ػػة ًقػػٮى  ٦ى ًٕػػ٢ٍ ػا٣ٍػػ لكى ؿىًد ٦ًٍس٤ىػػ٫ي صي ٍٛ  ٧ي
 

يٍ ػػ٥ً كىالـنػػ )414  ٧ًػػ٢ٍ ػً  احلٍ ٔى ػػة  ٍيسي٧ى كًط ظى  ؿي
ٌَّ )حنٮ  كاملض٧ٮعي ٬ٮ املسىنَّ  ٦ة قٮل املٛؿدً   ٌَّ  نٍيً مى ةرً ال ٌَّ  نٍيً تى مى ةرً كال  نيى مً ةرً كال

 َّ ٌَّ  اًب كالرض  ٌَّ  ًب ارً ٮى كال  ـى ٦ة دٞؽَّ  كقةاؿً  يف ا٢ً٧ٕ٣  املٛؿدً  ٭ة ظس٥ي ٚع٧١ي  (؛ةًت مى ةرً كال
ٌَّ  افً ؾى ٬ى ) /ٚذٞٮؿ ،كًط ًذ٠ٍؿيقي ٨٦ الرش   ا،نٍ زى  ةفً مى ةرً ال ٞى  ءً الى ؤي ٬ى كى  ؽن ٟى  (،ؿناسٍ ثى  ٮفى ٤ي ةدً ا٣  كًلؾل

 /ٝٮهلي  ك٦٪٫ي  ،ابلةًق 
222-  

ى
ة ٦ى ا٣ً كى أ  (1)ً  احلى  ؽً رٍ كي  ٨ٍ ٦ً  حى ١َ ٛن

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 أو٫٤ احل٧ةـ.
 :ّقْلُ

 ادي زى  ٥َ ديػػػ -221
ى
 ٥ٍ ٭ً ـً ٮٍ  ٝىػػػً   ٭ػػػ٥ٍ ٩َ كا  

 

ػػػَي   ػػػ ٥ي ٭ي ػجىػػػثٍ ذى  ؿه ٛي ػػػٚي  ٍاي َى  (2)ؿٍ ؼي
 

 
 .ك٬ٮ ٨٦ مٮا٬ؽ قحجٮن٫ يف "ثةب ٦ة حيذ٢٧ النٕؿ" ،ٕضةج ٨٦ أرصٮزة َٮن٤ح٤ابليخ ل -282 (1)

ككٝٓ  ،ظتك٦ٕ٪ةق أ ،ك٫٤ٕٚ "أ٣ٙ يأ٣ٙ" ثٮزف ٥٤ٔ ي٥٤ٕ ،ك٬ٮ اق٥ ا٣ٛة٢ٔ املؤ٩ر ؛دمٓ آ٣ٛح (أكا٣ٙ) اللغــ٘: 
 ،دمٓ كرٝةء (ؽرٍ كي ) .اق٥ بلرل اهلل احلؿاـ (م١ح) .ك٬ٮ دمٓ ٝةَ٪ح ك٦ٕ٪ةق قة٠٪ح "ٝٮاَ٪نة" يف ٠ذةب قحجٮن٫ مؿة

ثٛذط احلةء كًلرس املي٥/ أو٫٤  (ًِل احلى ) .كأراد احل٧ةـ األثيي اذلم يرضب لٮ٫٩ إىل قٮاد ،كْل أ٩ىث األكرؽ
 ال١رسة ٚذعح كاأل٣ٙ يةء. ٚعؾؼ املي٥ يف ٗري اجلؽاء ضكرة ز٥ ٤ٝت ،محةـ

ة)اإلعــساب:   ٛن ٦ٕٛٮؿ ث٫  (م١ح) كٚي٫ ٧ًري مكترت ٬ٮ ٚة٫٤ٔ. ،ظةؿ ٨٦ ا٣ٞةَ٪ةت املؾ٠ٮر يف ثيخ قةثٜ (أكا٣
 ،مٌةؼ إحل٫ (احلِل)ك كرؽ مٌةؼ.ك ".أكا٣ٙػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ وٛح ٣ (٨٦ كرؽ. )أكا٣ٙ"ػ"٣

 كا٩ْؿ ثةب ا٣رتػي٥ اآليت.
ٍُِد فٔـالػَّ  ة م١ح) /ٝٮهل :ُــا ٛن  .اذلم ٬ٮ دمٓ دسكري الق٥ ا٣ٛة٢ٔ "أكا٣ٙػ"ظير ٩ىت م١ح ث (أكا٣

 ٨٦ ٝىيؽة هل ٤ُ٦ٕ٭ة/ ،ابليخ ٣ُؿٚح ث٨ ا٣ٕجؽ ابل١ؿم -286 (2)
ٟى ٬ًػػػػػؿٍ  ٍذ ِى ػػػػػة ـٍ مى

ى
ـى أ ٍٮتى ايٍلىػػػػػٍٮ ػػػػػعى وى

ى
 أ

 
ًٕؿٍ   ٍكػػػػػػذى ـي ٪يػػػػػػٮفه  يػػػػػػت  صي

ٍ
٦ًػػػػػػ٨ى احل  كى

 كاألم٧ٮين. ،ك٬ٮ ٨٦ مٮا٬ؽ قحجٮن٫  
 ك٬ٮ املجة٬ةة ثةملاكرـ كاملآزؿ كامل٪ةٝت. ،دمٓ ٚؼٮر، ٦أػٮذ ٨٦ ا٣ٛؼؿ (ٚؼؿ) .دمٓ ٗٛٮر (ٗٛؿ) :اللغــ٘ 
اجلةر كاملضؿكر  (يف ٝٮ٦٭٥) .كال٧ٌري اق٫٧ ،أف/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت (أ٩٭٥) ٢ٕٚ كٚة٢ٔ. (زادكا)اإلعــساب:  

ذ٩ت/  (ذ٩ج٭٥) كترت ٚة٢ٔ.كٚي٫ ٧ًري م ،ػرب أف (ٗٛؿ) كٝٮـ مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫. ،٦ذ٤ٕٜ ثـادكا
 ،ك"أف" ك٦ة دػ٤خ ٤ٔي٫ يف دأكن٢ مىؽر ٦ٕٛٮؿ ث٫ ،كذ٩ت مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫ "،ٗٛؿػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣

ري مٌةؼ. (ٗري) .كاتلٞؽيؿ/ ز٥ زادكا ٗٛؿا٩٭٥ ذ٩ٮب ٝٮ٦٭٥  مٌةؼ إحل٫. (ٚؼؿ)ك ػرب زةف ألف، ٗك
ٍُِد فٔــُ:   إ٧ٔةؿ  -اذلم ٬ٮ دمٓ ٗٛٮر اذلم ٬ٮ وي٘ح ٦جة٣٘ح-ؿ" ظير أ٢٧ٔ ٝٮهل "ٗٛ (ٛؿ ذ٩ج٭٥)ٗٝٮهل الػَّـا

 .ك٬ٮ ٝٮهل "ذ٩ج٭٥" ،ٚ٪ىت ث٫ املٕٛٮؿ ؛ا٣ٛة٢ٔ
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ًٛػ ٧ػةًؿ د٤ًٍػٮنا كىاٍػ ٍٔ  ًي كىا٩ًٍىٍت ثًػًؾم اإل
 

ذىٌػػػ٪ىٍىًت ٦ػػة ًقػػػٮى ٣ًػػػكى٬ٍػػ )412  ٍٞ  ٰػً ٮىاقي ٦ي
 /ٚذٞٮؿ ؛هلي  ٫ي جي ٍى ك٩ى  ،٨٦ ٦ٕٛٮؿو  إىل ٦ة ي٤ي٫ً  ٫ي إًةٚذي  ا٣ٕةم٢ً  ا٣ٛة٢ًٔ  يف اق٥ً  ُيٮزي  

ًى ؾى ٬ى ) ًى  ،ؽو نٍ زى  بي ةرً ا  ا( ٚإفٍ نٍ زى  به ةرً ك  ٧٬ة كصتى إىل أظؽً  ٫ي كأًٛذى  ٦ٕٛٮالفً  هلي  اكفى  ؽن

ة،٬ى رٍ دً  ؽو نٍ زى  ًُٰ ٍٕ ٦ي ا ؾى ٬ى ) /ٚذٞٮؿ ؛اآلػؿً  ٩ىتي  ا(.نٍ زى  ٥و ٬ى رٍ دً  ًُٰ ٍٕ ٦ي كى  ٧ن  ؽن
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 ً كً ا٩ًٍىػػٍت دىػػةث
ى
ٍر أ ػػيكىاٍصػػؿي ٛى ى  ٓى اَكًم اْنٍ

 
ػػٍي  )412  ػػ٨ٍ ثى٭ى َن ٦ى ٦ػػة ػػةقو كى ٍجػػذىًَّل صى ٧ي  ٠ى

ًٓ  ُيٮزي   ا ؾى ٬ى )حنٮ ، تي ٍى كاجلَّ  ،اجلؿ   /ثةإلًةٚحً  املضؿكرً  ا٣ٛة٢ًٔ  اق٥ً  ٧ٕ٦ٮؿً  يف دةث
ا(٧ٍ خى كى  ك،ؿو ٧ٍ خى كى  ؽو نٍ زى  بي ةرً ًى  ًِ ل٤َّ  مؿااعةن  ٚةجلؿ  / ؿن ك٬ٮ  ٢ٕٚو  ىلع إ٧ًةرً  ىتي كاجلَّ  ،ٛ

ا كنرضبي  /كاتلٞؽيؿي  ،الىعيطي  كٝؽ  ،ك٬ٮ املن٭ٮري  املؼٛٮًض  ملع٢ً  مؿااعةن  أكٍ  ،٧ٔؿن
ُُ ثةلٮص٭نيً  مكً ري   :قْل

ػال٭ً  حً ةاى ال٧ً  تي ا٬ً ٮى الٍ  -224  ٬ةؽى ٍجػيى كى  ةفً ضى
 

ػػػ  ـىِج  ٮذنا ٔي  ٪ى  ٍ ثى ديػػػ
ى
ػػػٛى ٍَ ٭ػػػة أ  (1)ةة ى

 

  .قً ؿِّ صى كى  (ؽجٍ خى ) ث٪ىًت 

 

 ٦ي٧ٮف ث٨ ٝحف. ابليخ لؤلٔىش -284 (1)
ك٬ٮ ٣ِٛ يكذٮم ٚي٫ املؾ٠ؿ  ،ثسرس اهلةء/ ابليي (اهلضةف) اذلم يُٰٕ ثبل ٔٮض. (الٮا٬ت) اللغــ٘: 

كْل  ،دمٓ اعاؾ (ٔٮذ) ػه اهلضةف ثةذل٠ؿ أل٩٭ة أكؿـ اإلث٢ ٔ٪ؽ٥٬. كل٧٩ة ،كاملٛؿد كاملسىن كاجل٧ٓ ،كاملؤ٩ر
ة ظىت يٞٮل كدل٬ة ٕخ كمٕؽ ٦ة دٌٓ أية٦ن أم/ ي٤ضأ إحل٭ة/  ،ألف كدل٬ة يٕٮذ ث٭ة ا؛ؾن كق٧يخ اعا ،اجلةٝح إذا ًك

 تكٮؽ. (دـيج) .كن٪ؽر ٦س٫٤ يف ا٣ٕؿميح ،ك٬ٮ دمٓ ٗؿنت
ة ثأ٫٩ ي٭ت املةاح ٨٦ اجل الـنعيٙ:    ابليي احلؽيسح ا٣ٕ٭ؽ ثةجلذةج ٦ٓ أكالد٬ة كراعد٭ة. ؽٮي٧ؽح ٝحكن
 ُيٮز أف يسٮف دلؿكرنا ٩ٕذنة ٣ٞحف املؾ٠ٮر يف ثيخ قةثٜ ىلع ثيخ النة٬ؽ، كُيٮز أف (الٮا٬ت)اإلعــساب:  

 ٝحف ىلع يٕٮد مكترت ٧ًري الٮا٬ت كيف ..إ٣غ،مؿٚٮاعن ىلع أ٫٩ ػرب ملجذؽأ حمؾكؼ/ أم ٬ٮ الٮا٬ت. يسٮف
 ثإًةٚح ثةجلؿ )الً٭ضةف( .٦ٕٛٮهل إىل ا٣ٛة٢ٔ اق٥ إًةٚح ٨٦ إحل٫ مٌةؼ ك)املةاح( مٌةؼ تكالٮا٬ ٚة٢ٔ،
ة، املٕؽكد كدٕؿنٙ ا٣ٕؽد اق٥ دٕؿنٙ يؿكف اذلي٨ ال١ٮٚيني ٦ؾ٬ت ىلع إحل٫ املةاح ٕن  ال٤ِٛ. ىلع هل ٩ٕخ أك ٦

جؽ  ،ىت ًٕٚل ا٣ُٕٙ ىلع حم٫٤كأ٦ة اجل ،ٙ ىلع ٣ِٛ املةاحُييؿكل ثةجلىت كمةجلؿ؛ ٚأ٦ة اجلؿ ًٕٚل ا٣ٕ (٬ة)ٔك
ة ٦٪ٮ٩نةؿكنىط دٞؽيؿ ٬ؾا ا٣ٕةم٢ ٕٚبلن ٧٠ة يىط دٞؽي ،أك ثإ٧ًةر اعم٢ ٛن ك٬ٮ دةثٓ  ،٩ٕخ ل٧٤ةاح (ٔٮذنا) .ق كو

ثني/  (ح٪٭ة)ث يٕٮد ىلع املةاح ٚة٢ٔ. "ْل" /كٚي٫ ٧ًري مكترت صٮازنا دٞؽيؿق ،٢ٕٚ مٌةرع (دـيج) ل٧٤ع٢.
كأَٛةؿ  "،دـيجػ"أَٛةؿ/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (أَٛةهلة) مٌةؼ إحل٫. كمني مٌةؼ ك٬ة/ ـيج"،دػ"ّؿؼ ٦ذ٤ٕٜ ث

٧ري ا٣٘ةاجح ا٣ٕةاؽ إىل اجلٮف مٌةؼ إحل٫. ،مٌةؼ  ًك
ٍُِد فٔـالػَّ  جؽ٬ة) /ٝٮهل :ُــا ًيٙ إحل٫ اق٥  (ٔك

ي
ة ل٤ِٛ االق٥ اذلم أ ٕن ٚإ٫٩ ريكم ثةلٮص٭ني/ اجلؿ، كاجلىت/ دج

 .ثح٪ة ٦ة ُيٮز ٨٦ دٞؽيؿ ا٣ٕةم٢ ىلع ركايح اجلىتكٝؽ ثح٪ة كص٫ لك كاظؽ ٦٪٭٧ة ٧٠ة  ،ا٣ٛة٢ٔ أك حم٫٤
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 :اآلخُس ّقاَل

  ٢ٍ ٬ى  -222
ى
ًٔ ثى  خى ٩ٍ أ  ة٪ىػذً ةصى حًلى  ةرو ٪ىػٍَ دً  ري ة

 

  
ى
  بع رى  ؽى جٍ يى  كٍ أ

ى
ٔى ػى أ  (1)اؽً ؿى ؼٍ ػ٦ًػ ٨ً ثٍػ فً ٮٍ ة 

 

ة ىلعى  (ؽجٍ خى ) ث٪ىًت  ٛن  ٕرى جٍ تى  أكٍ  /كاتلٞؽيؿى  ،٢ٕٚو  أك ىلع إ٧ًةرً  ،دي٪ةرو   حم٢ِّ ُٔ
 .ربل  ٔجؽى 

 
 

 

 
 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -288 (1)

 ؛كاألكؿ أٍكىل ،أك ٬ٮ اق٥ ٣ُٕٞح اجلٞؽ املٕؿكٚح ،أك اق٥ صةرنح ،اق٥ رص٢ (دي٪ةر) مؿق٢. (ثةٔر) اللغــ٘: 
 ث٨ خمؿاؽ.ل١ٮ٫٩ ٝؽ ُٔٙ ٤ٔي٫ "ٔجؽ رب" كمنيَّ أ٫٩ أػٮ ٔٮف 

مٌةؼ إحل٫  (دي٪ةر)ك كمةٔر مٌةؼ. ،ػرب املجذؽأ (ثةٔر) ٦جذؽأ. (أ٩خ) ظؿؼ اقذٛ٭ةـ. (٢٬)اإلعــساب:  
 .كظةصح مٌةؼ ك٩ة/ مٌةؼ إحل٫ ،اجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثجةٔر (حلةصذ٪ة) ٨٦ إًةٚح اق٥ ا٣ٛة٢ٔ ملٕٛٮهل.

أك ىلع أ٫٩ ٧ٕ٦ٮؿ ٣ٕةم٢ ٦ٞؽر،  ،جةر حم٫٤يؿكل ثةجلىت ىلع أ٫٩ ٦ُٕٮؼ ىلع دي٪ةر ثةٔذ (ٔجؽ) اعَٛح. (أك)
ة ٦٪ٮ٩نة .٩جٕر ٔجؽ رب /أم ،ك٬ؾا ا٣ٕةم٢ ُيٮز أف ٩ٞؽرق ٕٚبلن  ٛن  ،رب ٔجؽى  ةثةٔسن  /أم ،كُيٮز أف ٩ٞؽرق كو

جؽ مٌةؼ مٌةؼ  (ٔٮف)ك .كأػة مٌةؼ ،وٛح ٣ٕجؽ أك ُٔٙ ثيةف ٤ٔي٫ (أػة) .مٌةؼ إحل٫ (رب)ك .ٔك
 مٌةؼ إحل٫. (خمؿاؽ)ك .كاث٨ مٌةؼ "،ٔٮفػ"وٛح ٣ (اث٨) .إحل٫

ٍُِد فٔــُ:   ٧٠ة ثح٪ةق يف  ،ةجلىت ىلع حم٢ ٦ة أًيٙ إحل٫ اق٥ ا٣ٛة٢ٔث ٙظير ُٔ (أك ٔجؽ... ٔٮف)ٝٮهل الػَّـا
ؿاب  .كُيٮز كص٫ زةف/ ك٬ٮ اجلؿ ثة٣ُٕٙ ىلع ال٤ِٛ ،اإٔل
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ـ ٦ػػػة ٝيػػػ ٍقػػػػكى ي ًَ رى  ػػػػ٥ً ٚى ػؿ  ًٔ  ٢ً ػة
 

ػػ٢ً  )412  ًي ة ٛى ػػٮؿو ثًػػال تى ٕي ٍٛ ػػٯ اٍقػػ٥ى ٦ى ُى ٍٕ  َي
ػػػٮًؿ ً    ٕي ٍٛ ٖى ل٧ٍ٤ًى ػػػ٢و ًوػػػي ٍٕ ًٛ ٍ٭ػػػٮى ٠ى  فى

 
٪ىػػ )412  ٍٕ ٣ٍػػػ٦ى ةٚنػػة يىٍ ػػذىًأ ػةقي َكى ٛى ٯ ٠ى ُى ٍٕ  ٧ي

ٓي    ث٧ٕىن احلةؿً  اكفى  إفٍ  ٢ى ٧ً ٔى  دناؿٌ دل اكفى  ٫ إفٍ ٨٦ أ٩َّ - ا٣ٛة٢ًٔ  ـ يف اق٥ً ٦ة دٞؽَّ  دمي
ذ٧ةدً  برشًط  ؛أك االقذٞجةؿً  ًٙ  اكفى  كلفٍ  ،األ ـً  ثةأل٣ ة ٢ى ٧ً ٔى  كالبلَّ ٞن  الق٥ً  يثجخي  -٤ُ٦

 ) /ٚذٞٮؿ ؛املٕٛٮؿً 
ى
َـّ  كبه رٍضي مى أ   اآلفى  افً ؽى نٍ ال

ى
ا،ٗى  كٍ أ   ؽن

ى
  كبي املرٍضي  ةءى صى  كٍ أ

ى
 أكٍ  ٧ة اآلفى ٮ٬ي ثي أ

 ٗى 
ى
ا أ   كٍ ؽن

ى
 .(ًف مٍ أ

  / ل٧٤ٕٛٮؿً املجًن  ا٢ٕٛ٣ً  ظس٥ي  / كا٢٧ٕ٣ً يف املٕىنى  ٫٧١ي كظي  

  ٓي ً ) /٧١ٚة دٞٮؿ ،٫ي ٤ي ٍٕ ًٚ  ٫ٕي ٧٠ة يؿٚى  املٕٛٮؿى  ٚريٚ َـّ  بى ضي  /( دٞٮؿافً ؽى نٍ ال
( 

ى
َـّ  كبه رٍضي مى أ  . (افً ؽى نٍ ال

  ٍٓى رى  /٦ٕٛٮالفً  هلي  اكفى  كلف ٚنةٛى ٠ى  ٯُى ٍٕ ال٧ي )حنٮ اآلػؿى  تى ىى ك٩ى  ٧٬ة،أظؽى  ٚ  (1)ة
ًٙ  اعاؽه  مكترته  ٧ًريه  ؿي األكَّ  ٚةملٕٛٮؿي ، (ًف ذى سٍ يى  ـً  ىلع األ٣  ك٬ٮى  ،كالبلَّ

ـى  ٣ٞية٫٦ً  مؿٚٮعه   .ةيًن اثلَّ  املٕٛٮؿي  (٠ٛةٚنة)ك ،ا٣ٛة٢ًٔ  ٦ٞة
 
 

 

 

 .رساؼ كال دٞذريإ٬ٮ ٦ة يسف اإلنكةف ٨٦ الؿزؽ ثبل الهفاف:  (1)
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 ٍٓ ػػػ ًٛ ٍؿدى ـي ػػػةؼي ذىا إىًل اٍقػػػ٥و  ٌى  كىٝىػػػٍؽ يي
 

َن  )412  ػػ ٍٕ رًعٍ ٦ى ةًوػػًؽ الٍػػٮى ٞى ػػٮدي ال٧ٍى ٍع٧ي ٧ى   ٠ى
ٟى -ؿ ٚذٞٮ ؛مؿٚٮاعن ث٫ً  إىل ٦ة اكفى  يٌةؼى  أفٍ  املٕٛٮؿً  يف اق٥ً  ُيٮزي    ؽه نٍ زى ) يف ٝٮل

ٕى  كبي رٍضي مى  ؽه نٍ زى  /-قي ؽي جٍ خى  كبه رٍضي مى   ،مؿٚٮاعن ث٫ً  إىل ٦ة اكفى  املٕٛٮؿً  ٚذٌيٙ اق٥ى  (؛ؽً جٍ ا٣
ٍ  عي رً الٮى ) ك٦س٫٤ي  ٞى  ٮدي ٧ي حمى ٍ  عي رً الٮى )األو٢ ، ك(ؽً ةًو امل ٟى  كال ُيٮزي  (،قي ؽي ةًو ٞى ٦ى  ٮده ٧ي حمى يف  ذل

  ًب ةرً ًى  ٢و صي ؿى ثً  تي رٍ ؿى مى ) /ٚبل دٞٮؿي  ؛(1)ا٣ٛة٢ًٔ  اق٥ً 
ى
ا( دؿنؽي نٍ زى  ًب األ   بو ةرً ًى ) ؽن

ى
 ٮقي ثي أ

ا(نٍ زى   .(2)ؽن

 

 

 

 
 

 

ا ٠اق٥ ا٣ٛة٢ٔ إ٦ة أ (1) راظ٥ ػ)كل٦ة أف يسٮف ٫٤ٕٚ ٦ذٕؽينة لٮاظؽ ٠ (،ًةمؿ كَة٬ؿػ)ف يسٮف ٫٤ٕٚ ٝةرصن
ةرب  (/املُٰٕ كالكةا٢ػ)كل٦ة أف يسٮف ٫٤ٕٚ ٦ذٕؽينة الزجني ٠ (،ًك

 رنؽ ث٫ ادلكاـ
ي
٫ إدمةاعن إف أ كنىري ظيجبؾ  ،ٚإف اكف اق٥ ا٣ٛة٢ٔ ٨٦ ٢ٕٚ ٝةرص صةزت إًةٚذ٫ إىل مؿٚٔٮ

 .ة٬ؿ اجلٛف ك٦ة٩ٓ اجلةر كظةَل اذل٦ةر(٠ٌةمؿ ابل٨ُ كَ) ،وٛح منج٭ح
  ٫ إدمةاعن   .كلف اكف ٨٦ ٢ٕٚ ٦ذٕؽ الزجني ا٦ذ٪ٕخ إًةٚذ٫ ملؿٚٔٮ
 ٫ أيٌة، ىلع ٝٮؿ ٠سري ٨٦ اجلعةة. كلف اكف ٨٦ ٢ٕٚ ٦ذٕؽ لٮاظؽ  ا٦ذ٪ٕخ إًةٚذ٫ ملؿٚٔٮ

٫ ػ ينرتط يف وعح ٦ة ذ٠ؿق اجلة٥ّ  (2) كذلٟ  ،وٌلز٫٩ األأف يسٮف ىلع ك ػك٬ٮ إًةٚح اق٥ املٕٛٮؿ إىل مؿٚٔٮ
٫ ٦ٓ  حيسٮف ىلع ز٩أف ٦ٕٛٮؿ إذا اكف ٫٤ٕٚ زبلزينة، ك حثأف يسٮف ىلع ز٩ ة م٧ٌٮ٦إمٌةٔر  حثؽاؿ أكهل ٦ي٧ن

ًةٚذ٫ إىل إاجل٧٭ٮر  ؽل٥ ُيـ ٔ٪ ػ٦سبلن ػ ٢( ي)ٕٚ حثأف اكف ىلع ز٩ ؛ٚإف اكف ىلع ٗري ذلٟ ذا اكف ٗري زبليث،إ
٫  .مؿٚٔٮ
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 ادرــمصـة امـــأبنٌ
 

 

ػػػ ٍٕ ػػػَؽلػ٢ه ًِيىػػػػفى ٕى رً ال٧ي ٍىػػػؽى ـى  ةسي 
 

ػػػػػ حو ػزىػػػػالى ػ٦ًػػػػ٨ٍ ًذم زى  )442  َد رىَدا)٠ى   رى
ة ٦ُؿدنا (٢ٍٕ ذى )ىلع  مىؽرقي  يِجءي  ماملذٕؽِّ  يث  بلاثل   ا٢ٕٛ٣ي   ٟى ىلع ٩هَّ  ،ٝيةقن   ذل

ٓى  ى )ك (ارد  / دَّ رى ) /ٚذٞٮؿ ،قحجٮن٫ يف مٮاً ة٭ٍ ذى  /٥ى ٭ً ٚى )ك (ضمنة /بى ضى ٥ى  (.٧ن  ثٌٕ٭٥ٍ  كٔز

 .قؽيؽو  ك٬ٮ ٗريي  ،٫ ال ي٪ٞةسي أ٩َّ 

 
 

 

ػػػػ٢ٍ  ٕى ـي ثىةثيػػػػ٫ي فى ًٕػػػػ٢ى الػػػػاَلزً  كى ٚى
 

ػػػػٮن  )442  ضى كى حو كى ػػػػؿى ٛى ػػػػ٤ى٢ٍ  لكى نى  كى ٠ى
زـ ىلع  (٢ًٕ ٚى ) مىؽري  أم يِجءي   ة ٠ٝي (٢ٕى ذى )البلَّ ةؿى ٚى  /حى ؿً ٚى ػ)ةقن  (ظن

 (.بلن ٤ى مى  قي ؽي يى  ٍخ ٤َّ مى )ك(، لٮن /صى مٮً صى )ك
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ػػػ ٕى ـي ٦ًٍسػػػػكىفى ػػػػ٢ى ٝى ػ٢ى الػػػاَلزً اػٕى  ؽى
 

ػػػػػػػػ٣ى  )442  ٕي ً ػ٫ي في  ث
ػػػػٮؿه  َ اػػػػػ٘ى ػؿىادو ٠ى ػة  ؽى

ٍكذىٮًٍصجػػ  ـي ػػ٨ٍ  ىػػ٥ٍ يى ي ػػةَػن ٦ػػة ل ٕى  ة: ًٚ
 

 

 441(  
ى
ػػػأ ٕى ػػػ -ةٍدرً ػٚىػػػ-ال٩نة ػٍك فى ٕى ٍك في

ى
 ةَػأ

َكؿه ٣ًػػػػٚىػػػ 
ى
ػػػػ٪ىػػػػذً ػًؾم ا٦ٍ ػأ ىبى ػةعو ٠ى

ى
 أ

 
ػػؾً ػةًف ل٤ًَػػػػػػكىالَ  )444  ٌى ذى ٍِ ٤ـجىػػػم ا ٞى  ةػٯ تى

ػػػ٧ى لػػػََّ   ػػػٍٮتو كىمى ٍك لًىى
ى
ػػػةؿه أ ٕى  ٢ٍ ا في

 
ػػػ٭ى  )442  ىى ًٕيػػػ٢ي ٠ى ٛى ػػػٍٮدنة ا٣ٍ ػػػٍانا كىوى  ٢ٍ قى

ـً  (٢ى ٕى ذى ) مىؽري  يأيت  ز ة (ٮؿو ٕي ذي )ىلع  البلَّ إي ري  /ؽى ٕى رى ) /ٚذٞٮؿ ،ٝيةقن  /اؽى ٗى كى  ،ٮدن
 (. ٮرناسي ثي  /ؿى سى كمى  ،اك  ؽي ٗي 

ى  ٦ة) /ثٞٮهلً  كأمةرى    ىؽرقي مى  ٧ة يأيًت ٫ إ٩َّ إىل آػؿق( إىل أ٩َّ  ...ةالى ٕى جنة ًٚ صً ٮٍ ذى كٍ مي  ٨ٍ سي يى  ٥ٍ ل
ٌٜ  ا ل٥ٍ إذى  (؛ٮؿٕي ذي )ىلع   (. ةؿٕى ف أك ذي بلى ٕى ةؿ أكذى ٕى ًٚ )ىلع  ىؽرقي مى  يسٮفى  أفٍ  يكذع

 ً َّٜ ٚةذلَّ  ىلع ا٦ذ٪ةعو  دؿَّ  ٢و ٍٕ ًٚ  ٬ٮ لكي   (/ةؿٕى ًٚ )ىلع  ىؽرقي مى  يسٮفى  أفٍ  م اقذع
 ػ)٠

ى
ى  ةرنا،ٛى ٩ً  /ؿى ٛى كجى  ،ةءن ثى إً  /ىبى أ  ٚى )ثٞٮهل  ا ٬ٮ املؿادي ك٬ؾى  (،ادنارًشى  /دى كرشى

ى
 (. ةعو ٪ى ذً ا٦ٍ  مذًلً  ؿه كَّ أ

 ً َّٜ كاذلَّ ٞى  دؿَّ  ٢ٕٚو  ٬ٮ لك   (فبلى ٕى ذى ) ىلعى  ىؽرقي مى  يسٮفى  أفٍ  م اقذع  (1)تو ٤ٌ ىلع د
ً  ةفً كاثلَّ )ك٬ؾا ٦ٕىن ٝٮهل  (ا٩نةكى ـى ٩ى  /اـى ٩ى كى ، ٩نةالى ٮى صى  /ةؿى كصى  ،ة٩نةٚى ٮى َى  /ةؼى َى )حنٮ  م لزلَّ

 (.جنة٤  ٞى  تى ىضى ذى ارٍ 

 ً َّٜ كاذلَّ أك   داءو ىلعى  دؿَّ  ٢ٕٚو  ٬ٮ لك   (ةؿٕى ذي )ىلع  ىؽرقي مى  يسٮفى  أفٍ  م اقذع
  /وٮتو 

ة،اكى زي  ٥ى زً كزي ، ةالن ٕى قي  /٢ى ٕى قى ) /ؿاألكَّ  ٧ٚسةؿي    (.ةءن نى مي  /٫ي ٪ي ٍُ  بى ىشى كمى  ٦ن

 
ة، كٕٝؽ ٕٝٮدنا)ٚبل يؿد حنٮ  ال ٤ُ٦ٜ اتلعؿؾ، ،ا٬زتاز كاًُؿابحتؿؾ ٦ٓ  املؿاد ثةتل٤ٞت ٬٪ة/ (1)  .(ٝةـ ٝية٦ن
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٘ي  تى ٕى جى )ةين اثلَّ  ك٦سةؿي   كى  ةٝنة،ٕى جي  /ايًع الؿَّ  ٜى ٕى كجى ، ةثنةٕى جي  /ابي ؿى ا٣
ى
ًٞ  ٍت زَّ أ   /ري ؽٍ ا٣

ي
 (،ازنازى أ

ً ) /ثٞٮهلً  ا ٬ٮ املؿادي ك٬ؾى    ةؿه ٕى ا ذي رلَّ ل
ى
ً  كٍ أ  .(تو ٮٍ ىى ل

ٛى ٮٍ وى ا كى رٍين قى  ٢ى ٧ى مى كى ) /ثٞٮهلً  كأمةرى   ىؽرنا ملة دؿَّ مى  يأيًت  (يبلن ًٕ ٚى ) ( إىل أفَّ ي٢ي ًٕ دنة ا٣
 / (1)ىلع وٮتو  كملة دؿَّ  ،ىلع قريو 

  (.يبلن ظً رى  /٢ى ظى كرى  ،يبلن ٦ً ذى  /٢ى مى ذى ) /ؿً األكَّ  ٧ٚسةؿي 

ةًٕ ٩ى  /ٜى ٕى جى كى  ،يجنةًٕ ٩ى  /تى ٕى جى ) /ةيًن اثلَّ  ك٦سةؿي  ٞن   ،ي
ى
ًٞ  ٍت زَّ كأ   ري ؽٍ ا٣

ى
ا،زً أ ـن  ٢ي يٍ اخلى  ًخ ٤ى ٭ى وى كى  ن

 .(بلن يٍ ٭ً وى 

 

 
 

 

ٛي  ٞةس ٚي٫ لكٌّ ٪٦ة دؿ ىلع الىٮت ي فائــدٗ: (1) ٛى ك ؿ(ة٨٦ٕ )ا٣  ىلع الىٮت اكف لك ٚإذا كرد ا٢ٕٛ٣ داال   ،٢(يٕ)ا٣
٪خ خمرينا يف مىؽرق ثح٪٭٧ة رص ٤ٔي٫، كلف ل٥ يؿد كاظؽ ٦٪٭٧ة ٠ف كرد أظؽ٧٬ة اٝذي لة هل، كي  ٦٪٭٧ة مىؽرنا ٝيةق

ٍٕ جٚ  .ث٢ ٬ٮ ا٣ٞيةس يف ٬ؾا ابلةب ،ؽ يف ذلٟأي٭٧ة ٩ُٞخ صةز، كال بي
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ػػػػػػ ٕي ة٣ىػػػػػػػفي ٕى ػػػػػػػٮ٣ىحه فى ٕي ٛى ً  الػحه ٣
 

 442( َ ـي ػػػػ ٍيػػػػؽه صى ػػػػؿي كزى ـٍ ى
٢ى ا  ػػػػ٭ي كى  ٠ى

ة الى إالَّ   يسٮفي كالى ػ  (٢و ٕي ذى ) ىلعى  ا٢ٕٛ٣ي  ا اكفى إذى   ىلع  مىؽرقي  يسٮفي  ػ ز٦ن
 (/ حو ة٣ى ٕى ذى ) ىلعى  أكٍ  ،(حو ٮ٣ى ٕي ذي )

َّ فنجاُل ٔى  ،حن ٮمى ٕي وي  /تى ٕي وى كى  ،حن ٮ٣ى ٭ي قي  /٢ى ٭ي قى ) :ِلاأل  (. حن كمى ؾي ٔي  /بى ؾي ك

ًى  ،حن ةظى ىى ٚى  /طى ىي كٚى  ،حن ا٣ى ـى صى  /(1)ؿى ـي صى ) :اىٕالجَّ ّمجاُل  (.حن ة٦ى ؼى ًى  /٥ى ؼي ك
 

 

 
 

 ى ٦ي 
ى
٦ػػػة أ ة٣ًٛػػػػكى ػػػػة ٣ًػػػػن ؼى ٌى ـى  ٯػ٧ة 

 
جىةثيػػػػ٫ي  )442  رً ى  فى ٍو كى ػػػػٍؼ كي ػػػػ٢ي ٠ى ٍٞ  ايَ

ٜى  يٕن أفَّ    ا٢ٕٛ٣ً  يف مىؽرً  اثلةثخي  ٬ٮ ا٣ٞيةسي  ًذ٠ٍؿيقي يف ٬ؾا ابلةًب  ٦ة قج
ٟى   ػبلًؼ ىلعى  دى ك٦ة كر ،بليًث اثل   ي ٍٞ ث٢ حي  ،ث٧ٞحفو  ٤ٚحفى  ذل حنٮ  ،٧ةًع ىلع الكَّ  ٚي٫ً  ذرصى
ة،ؼٍ قي  /ٍى ؼً قى ) ةرً  /يًضى رى كى  ُن ا١ٍ مي  /ؿى ١ى كمى  ٬ةثنة،ذى  /تى ٬ى كذى  ،ًن  (.حن ٧ى ْى خى  /٥ى ْي كخى  ،ؿن

 
 

 
  .٥ْي خى  /)صـؿ( أم /ٝٮهل (1)
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 في ػػػػػًٞيػػحو ٦ى ػػػػػالزى ػكىٗػػػٍاي ًذم زى 
 

رًقً ٠ى  )442  ٍىػػػؽى ػػػػـى سى اتٍلَ ػٞي ػػػػؽ   ًؽيفي ػٍٞ
ػػػػ  ك  ٠ًيىػػػػػدى  ٫ً ػكى زى صٍ ػـٍ

ى
 الػ٧ًػػػػػحن كىأ

 
ػػػ )442  ػػػةؿى ٦ى ٍْ

ً ى ػإ ى  الن ػـ٧ػػػػ٨ٍ َتى  الػ٧َػػػػَتى
ًٕػػػ  ػػػًؾ اقذً ػكىاٍقذى ًٝػػػػةذىةن زيػػػػٕى

ى
 ٥ٍ ػ٥َ أ

 
ػػػ )422  ٗى ػإًٝىة٦ى ـٍ ػة ٣ىػػػػػػػػة ذىا اتلَ ػن ةً ػػػػحن كى  ـً

٦ػػة  ذى  ًػػػػؿي ًَ اآلػيىػػ كى ػػَؽ كىافى  ةػعػػػ٦ي
 

ٍكػػ )422  ٍٓ ٠ى ػػ ـ٧ًَػػػ٦ى ػػةًؿ د٤ًٍػػًٮ الَػػةًف   ة اٍفذيذًعى
ػػ٥َ ٦ػػة  ًي ، كى ذى ُى ٍوػػ ـً كىٍوػػ٢و َكى ٧ٍػػ  ثً٭ى

 
٦ٍسىػػػػيىٍؿبىػػػ )422 

ى
 ٤٧ٍى٧ةػ٤ىػػػػةًؿ ٝىػػػٍؽ دى ػٓي ً  أ

 / ٭ةك   ٦ٞحكحه   كْلى بليًث اثل   ٗريً  مىةدرى  األثيةًت   ٬ؾقً يًف  ذ٠ؿى  
ٌَ ٌِعَل فنا نا ة أك ٦ٕذبلن  يسٮفى  ة أفٍ ٚإ٦َّ  (لعََّف) ٙ ّش   /وعيعن

ٌِ ٌَ فإ ُِصحّٔحا فن نا   :علٙ صدز

 ( ي٢و ًٕ ٍٛ تى)  ةؽً ٍٞ تى  /سى ؽَّ ٝى )حنٮ  (1)﴾ڃ چ چ چ﴿ /دٕةىل ٝٮهلي  ك٦٪٫ي  (،يكن
 . [٢84]ا٣جكةء/ 

  ة ىلع كزفً  كنأيًت ٌن  .[25]اجلجأ/  (2)﴾ەئ ائ ائ﴿ /دٕةىل ٠ٞٮهلً  (ةؿو َّٕ ًٚ ) أي

  (ةؿٕى ًٚ )ىلع  كنأيًت  ًٙ [25]اجلجأ/  ﴾ااب  ذَ كِ ائ ائ﴿ ئؿً ٝي  كٝؽٍ  ؛ا٣ٕنيً  ثذؼٛي
 

 ًٙ   .اؿً اذلَّ  ثذؼٛي

 

/ ٦ٕٛٮؿ (مٮس) / ٣ِٛ اجلبل٣ح ٚة٢ٔ مؿٚٮع.(اهلل) / الٮاك ظكت ٦ة ٝج٤٭ة، ك٥/ ٢ٕٚ ٦ةض.(٥كٍلٌ )اإلعــساب:  (1)
 .ب/ ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ ٦٪ىٮ(دس٤ي٧ة. )ث٫ ٦٪ىٮب

 ٝؿأ ال١كةيئ ٠ؾاثة ثةتلؼٛيٙ، كٝؿأ ابلةٝٮف ثة٣تنؽيؽ. (2)
/ الٮاك ظؿؼ ُٔٙ، ٠ؾثٮا/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جن ىلع ال٥ٌ الدىةهل ثٮاك اجل٧ةٔح، كالٮاك/ (كًلؾثٮا)اإلعــساب:  

 ﴾ې ې ې ى ﴿٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاأل٣ٙ ٚةرٝح، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح ٦ُٕٮٚح ىلع دم٤ح 

/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ ٠ؾثٮا، كآيةت (ثآيةد٪ة) ٦س٤٭ة. رٚٓ ٚٔل يف حم٢ "إ٩٭٥ػ"ا ٣الٮإٝح ػرب ،[27 ]اجلجأ/
 / )ثتنؽيؽ اذلاؿ أك ثذؼٛيٛ٭ة( ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ ٦٪ىٮب.(٠ؾاثة) مٌةؼ، ك٩ة/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫.
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ٌِ ٌَ ّإ ُِ معتاّل نا ٍ  ٣س٨ٍ  ،نرلَو فنصدز  ةء؛ٔ٪٭ة اتلَّ  ضي ٕٮٌ كني  ي٢ً ًٕ ٍٛ اتلَّ  يةءي  ؼي ؾى حيي
 /٠ٞٮهل (ي٢و ًٕ ٍٛ تى )ىلع  دليب٫ي  ك٩ؽرى (. يحن ٠ً ـٍ دى  /ًقَّ زى )حنٮ  ،(1)(حو ٤ى ًٕ ٍٛ تى ) ىلعى  مىؽرقي  ٚيىريي 
ٍ دى  منى  تيػػ ٍخ ةدىػػثى  -222  ةٌيػػٍنً ٬ػػة تى ٮى ل

 

ػػ حه ػ٤ىػػ٭ٍ مى  مـ  ػ٪ىػػػ٧ة دي ػػػػ٠ى    (2)ةيٌ جً وى
 

ٌِ ٌَ ّإ  (حو ٤ى ًٕ ٍٛ تى ) كىلعى  (ي٢و ًٕ ٍٛ تى ) ىلعى  ٧ٚىؽرقي  -ة٬٪ى  ٙي املى٪ِّ  يؾ٠ؿقي  كل٥ٍ - مَنّْشا نا
 َُّ ػى )حنٮ 

ى
ٍ  /أ ٍ ًُ ختى  َـّ صى كى  ،حن بى ًُ يبنة كختى

ى
ٍ  /أ ٍ ـً جتى  جَّ جى كى  ،حن اى ـً نبنة كجتى

ى
 .(بحن جً جٍ دى حبنة كى جً جٍ دى  /أ

ٌِ ٌَ ّإ  )حنٮ  (ةؿو ٕى ذٍ إً ) ىلعى  مىؽرقً  ٚٞيةسي  (َلَعِفَأ)ٙ عَل نا
ى
ةؿى ٠ٍ إً  /ـى ؿى كٍ أ  كى  ،ا٦ن

ى
 /٢ى دٍمى أ

 كى  ،ةالن دٍم إً 
ى
 .ا٣ٕنيً  ٦ٕذ٢َّ  يس٨ٍ  ا ل٥ٍ إذى (، ٬ؾا ةءن ُى خٍ إً  /ٯُى خٍ أ

 

 ك٩ةدر/ ٢ املٌٕٙ ا٣ٕني ىلع ٦سةؿ اتل٤ٕٛح ىلع زبلزح أ٩ٮاع/ كاصت، كًلسري، َّٕ ء مىؽر ذى ٦ِج (1)
 ٕ(دأديح /لدٮٚيح، كأدٌ  /دـًليح، ككىٌف  /زًٌق )حنٮ  ،٢ البلـ ٦٪٫ذٚأ٦ة الٮاصت ٚي١ٮف يف مىؽر امل. 
  ـأد٫/ حت٤بحد٭٪بح، كظؤلد٫ /ختُبح، ك٬٪أد٫ /ػُأد٫)كأ٦ة ال١سري يف ٦٭٧ٮز البلـ ٦٪٫ حنٮ ، حجتـا /، كص

 (.دجنبح /كننأد٫
 /كصةء يف املٌةٔٙ حنٮ (جتؿمح /، كصؿبحدٞؽ٦ /ـٝؽ) كأ٦ة اجلةدر ٚي١ٮف يف الىعيط البلـ ٦٪٫ حنٮ ،

ً  /ظ٤٤ذ٫)  .أل حت٤ي٤٭ة ثةل١ٛةرة، [2]اتلعؿن٥/  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ ك٦٪٫ ٝٮهل دٕةىل/ (٤ححتى
 . ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -288 (2)

 "٢ّ"ختىيه ا٢ٕٛ٣ ثةل٤ي٢؛ ٚيٞةث٢ ٫ ث يٞىؽ أف -األم٭ؿ ك٬ٮ-ي٤ُٜ ىلع ٦ٕ٪حني أظؽ٧٬ة  (ثةدخ) اللغــ٘: 
 م(دزن) اذلم يٞىؽ ث٫ ختىيه ا٢ٕٛ٣ ثةجل٭ةر، كاثلةين/ أف يسٮف ث٧ٕىن وةر ٚبل خيذه ثٮٝخ دكف كٝخ.

 املؿأة ا٣ٕضٮز.  ْل (م٭٤ح) حتؿؾ.
جتؾب دلٮ٬ة ٨٦ ابلرئ؛ ٚيٞٮؿ/ إ٩٭ة حتؿًل٫ ظؿًلح ًٕيٛح تنج٫ حتؿنٟ املؿأة ا٣ٕضٮز  يىٙ امؿأة كْل الـنعيٙ:  

  ٢ُٛ دؽأج٣.٫
 .ْل /ا دٞؽيؿقزن ثةت/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، كاتلةء ل٤ذأ٩ير، كاق٫٧ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮا (ثةدخ)اإلعــساب:  

، كدلٮ مٌةؼ ك٬ة/ مٌةؼ م"دزنػ"دلٮ/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (دلٮ٬ة) ٢ٕٚ مٌةرع، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫. م(دزن)
ٚة٫٤ٔ املكترت ٨٦ ة ٚةجل٤٧ح يف حم٢ ٩ىت ظةؿ إحل٫، كاجل٤٧ح يف حم٢ ٩ىت ػرب ثةت، ٚإذا ٝؽرد٫ ٕٚبلن دة٦ن 

". مٚة٢ٔ "دزن (م٭٤ح) ٢ٕٚ مٌةرع. م(دزن) الاكؼ صةرة، ك٦ة/ مىؽرنح. (٧٠ة) ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ. (ةدزنن  ) ٚي٫.
، ك"٦ة" املىؽرنح ك٦ؽػٮهلة يف دأكن٢ مىؽر دلؿكر ثةلاكؼ، كاجلةر كاملضؿكر م"دزنػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (ةوجي  )

 / دزننح منةث٭ح دزننح ا٣ٕضٮز وجينة. مك ث٧عؾكؼ وٛح هل، أ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "دزنننة" أ
ٌٕ  (ةدزنن  )ٝٮهل  ُ:ــاٍد فٔـالػ   كذلٟ، البلـ املٕذ٢ -ا٣ٕني ثذٌٕيٙ-٢ ظير كرد ثٮزف اتلٕٛي٢ ك٬ٮ مىؽر ٚ

 .حتلع٤يكا، كاتلؼ٤يح، كاتلٮحلح، كاتلأديح، كاتلٮٚيح، كا٣رتًيح، كاتلزننح، اك٣زتًليح اتل٤ٕٛح؛ كا٣ٞيةس/، ٩ةدر
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ٔي  ،كظؾٍٚخ  اللك٧حً  إىل ٚةءً  ٔي٪٫ً  ظؿًلحي  ٍخ ٤ى ًٞ ٩ي  ا٣ٕنيً  ٦ٕذ٢َّ  اكفى  ٚإفٍ   ةء ٔ٪٭ة دى  ضى ٮِّ ك
 )حنٮ  ،اغبلنة اتلأ٩يًر 

ى
ـى ٝى أ ةٮى ٍٝ إً ) كاألو٢ي  ؛(حن ة٦ى ٝى إً  /ة  إىل ا٣ٞةًؼ  الٮاكً  ظؿًلحي  ٚ٪٤ٍٞخ  (ا٦ن

ٔي  ،كظؾٍٚخ    ٥َّ ثي ) /ثٞٮهلً  املؿادي  ك٬ؾا ٬ٮى  ؛(حن ة٦ى ٝى إً ) ٚىةرى  ةء اتلأ٩يًر ٔ٪٭ة دى  ضى ٮٌ ك
ى
  (.حن ة٦ى ٝى إً  ٥ٍ ًٝ أ

ى ا اتلَّ ة ذى بًلن اغى كى ) /كٝٮهل  كٝؽٍ  ،اغبلنة ةء دٕٮضي اتلَّ  ٨٦ أفَّ  ةقي إىل ٦ة ذ٠ؿ٩ى  إمةرةه  (ـٍ ـً ة ل
 . [76]األ٩بيةء/  (1)﴾پ ڀ﴿ /دٕةىل ٭ة ٠ٞٮهلً ظؾٚي  صةءى 

ٌِ ٌَ ّإ ٌِ نا ى )حنٮ  ا٣ٕنيً  ث٥ٌِّ  (٢ٕ  ٛى تى ) مىؽرقً  ٚٞيةسي  (َلعََّفَت) علٙ ّش ى  /٢ى ٧َّ جتى  ،بلن ٧  جتى
ة٤  ٕى تى  /٥ى ٤َّ ٕى كتى  ةؿ  سى دى  /ـى ؿَّ سى كدى  ،٧ن ٙه  نؽى كزً  ٫ي زةثلي  رًسى ٠ي  كو٢و  ٧٬ـةي  هلً يف أكَّ  اكفى  كلفٍ  (،٦ن  ٝج٢ى  أ٣

 /ىفى ُى كاٍو  ،ٝنةبلى ًُ ا٩ٍ  /ٜى ٤ى ُى اجٍ )حنٮ  (٢ى ٕى ٍٛ ذى اقٍ  أك ٢ى ٕى ذى اذٍ  أكٍ  ٢ى ٕى ٛى اجٍ )  كزفً ىلعى  اكفى  قٮاءه  ،آػؿقً 
ةؿى ؼٍ ذً اقٍ  /جى ؿى ؼٍ ذى كاقٍ  ،ةءن ٛى ًُ اٍو    .ة(عى ذى اذٍ كى  ؽَّ ٦ي  ؿي  اآلػً ًٌل ٦ة يى كى ) / ٝٮهلً ا ٦ٕىنى ك٬ؾى  (،اصن

 ،ٍخ ٚى ؾً كظي  اللك٧حً  إىل ٚةءً  ٔي٪٫ً  ظؿًلحي  ٍخ ٤ى ًٞ ٩ي  ا٣ٕنيً  ٦ٕذ٢َّ  (٢ى ٕى ٍٛ ذى اقٍ ) اكفى  ٚإفٍ 
ٔي  ة اتلأ٩يًر  ٔ٪٭ة دةءي  ضى ٮِّ ك  ٚ٪٤ٍٞخ  (اذناٮى ٍٕ ذً اقٍ ) كاألو٢ي  (،ةن ةذى ٕى ذً اقٍ  /ةذى ٕى ذى اقٍ )حنٮ  ،لـك٦ن

ٔي  ،ؾٍٚخ كظي  ،-اللك٧حً  كْل ٚةءي - إىل ا٣ٕنيً  الٮاكً  ظؿًلحي   ٚىةرى  ،ةءٔ٪٭ة اتلَّ  ضى ٮِّ ك
  .(ةن ةذى ٕى ذً اقٍ  ؾً ًٕ ذى اقٍ كى ) /ٮهلً  ٝك٬ؾا ٦ٕىنى  (،ةن ةذى ٕى ذً اقٍ )

 يًف  ٓي مى ؿٍ ٦ة يى  ٥َّ ًي كى ) /ك٦ٕىن ٝٮهل
ى
 ىلع كزفً  ا٢ٕٛ٣ي  اكفى  ٫ إفٍ ٧ة( أ٩َّ ٤ى ٧ٍ ٤ى دى  ؽٍ ٝى  ةؿً سى ٦ٍ  أ

ة٤ي ٧ٍ ٤ى دى  /٥ى ٤ى ٧ٍ ٤ى دى )حنٮ  ،راث٫ًٕ  ث٥ٌِّ  (٤٢ي ٍٕ ٛى تى ) ىلعى  مىؽرقي  يسٮفي  (٢ى ٤ى ٍٕ ٛى تى )  ،٧ن
ةؿي ظٍ ؽى دى  /جى ؿى ظٍ ؽى كدى   (.صن

 

 

 

٦٪ىٮب ٦ذٞؽـ ك٬ٮ "٢ٕٚ اخلريات"، ك٬ٮ  / الٮاك ظؿؼ ُٔٙ، كلٝةـ/ اق٥ ٦ُٕٮؼ ىلع(كلٝةـ)اإلعــساب:  (1)
 ./ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر(الىبلة) .مٌةؼ

ةٚح.ّجــُ االضــتدالل:    ظؾؼ اتلةء يف "إٝةـ الىبلة" ك٬ٮ صةاـ يف ظةؿ اإًل
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ػػػػػ ٍٕ ٤ىػػػػػالا الؿه ًٚ ٍٕ ٛى ً ٤ى٤ػػػػػحه ٣ ٍٕ  ٍك فى
 

ػػػ )421  ٕى ًٞ كػػػػكى اٍص َى ػن ة زىةثًيػػػػن ٢ٍ ٦ى َكَة 
ى
  أ

 
  :علٙ (َلَلِعَف) مصدُز ٕٓأت

 ( ًٚ ٍٕ ؿو بلى) ةؿى ظٍ دً  /جى ؿى ظٍ دى ػ)٠ ٍ كى  ،اصن   (.٬ةٚنةرًسٍ  /ٙى ٬ى رسى

  حن صى ؿى ٭ٍ بى  /جى ؿى ٭ٍ كمى  ،حن صى ؿى ظٍ دى  /جى ؿى ظٍ دى )حنٮ  -ٚي٫ً  ك٬ٮ املٞحفي - (ح٤ى ٤ى ٍٕ ذى )كىلع، 
 ٍ ٍ  ٙ/٬ى كرسى  (.حن ٛى ٬ى رسى
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ػػػػ ٔى ة ٛى ً ٣ ًٛ ٤ىػػػػ٫ٍ ةؿي كى ال٧ٍي ٕػػػػ٢ى ا٣ ٔى ة  ٛى
 

ػػ )424  ٗى ػػ ٍاي ٦ػػةػكى ػػػَؿ الَكػػػ٦ى ٔى ٍ ػ٧ةعي  كى  ةدى
ٔى  ىلع كزفً  ٢ٕٚو  لك    ًٛ  /٧ٚىؽرقي  ٢ى ٚة اثنة ًضى  /بى ةرى ًى )حنٮ ، (1)كاملٛة٤ٔحي  ،ٕةؿي ا٣

ى ىى ػً  /٥ى ةوى كػى  ،حن ٤ى ةدى ٞى ةالن ك٦ي ذى ًٝ  /٢ى ةدى كٝى  ،حن مى ةرى ٌى كمي  ة كخمي  (. حن ٧ى ةوى ة٦ن
 ىلع بليًث اثل   ٗريً  ٨٦ مىةدرً  ٦ة كردى  إ٣غ( إىل أفَّ  ...ؿَّ ٦ة مى  رٍيي دى كى ) /ثٞٮهلً  كأمةرى 

ِي حيي  ؿَّ ٦ة مى  ػبلًؼ    .٤ٔي٫ً  كال يٞةسي  ٛ
ي دى اعى )  ٝٮهلً ك٦ٕىنى   / خو ثجٍ  ثً إالَّ  ٤ٔي٫ً  ـي ٞؽى  يي هل ٔؽيبلن ٚبلى  ٧ةعي الكَّ  اكفى  (/هلى

  ٍتي  ٍخ ةدى ثى )حنٮ  (يبلى ًٕ ٍٛ تى ) /املٕذ٢ِّ  (٢ى َّٕ ذى ) يف مىؽرً  ٠ٞٮهل٥ ِّ ٍ دى  مزنى ، ة(ن  زٍنً ٬ة تى ٮى ل
 (.حنى زٍنً تى ) كا٣ٞيةسي 

  ٍ٨ ك٦ً  (،حن صى ؿى ظٍ دى  /جى ؿى ظٍ دى )ح حنٮ ٤ى ٝى ٮٍ ظى  كٝيةق٫ي  ،ةالن ٞى يٍ ظً  /ظٮ٢ٝى  يف مىؽرً  كٝٮهل٥
ٞى ظً ) كركدً   ٝٮهل/( ةؿي

  خي ٤ٍػٝى ٮٍ ظى  ؽٍ ٝى  ـً ٮٍ ة ٝى يى  -222
ى
 تي ٮٍ ٩ىػدى  كٍ أ

 

ـ كى   ػػػظً   ى ٞى ػػػالؿ   ةؿً ي  (2)تي املػػػٮٍ  ةؿً صى
 

 

ٔى يٞيؽ ٝٮؿ اجلة٥ّ )٣ً  (1) ًٛ  /٢ى ٛة ظيجبؾ يف  دٕنياكف ٚةؤق يةء  ٚإف ؛ٚةؤق يةء ل٥ يس٨ إذا ث٧ة (املٛة٤ٔحك ٕةؿا٣
ٔى ك٢ٕ٣ اجلة٥ّ ل٥  (،ةرسةي٦ املٛة٤ٔح حنٮ)يةرس مىؽرق ي٢ٞ يف ال٤٘ح  ث٢ ،٢( اذلم ٚةؤق يةءيكتس٪٫ جلؽرة )ٚة

 كصٮد يةيئ  ا٣ٛةء ٨٦ األٕٚةؿ.
 ابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ املض٭ٮ٣ح نكبذ٭ة.  -287 (2)

ٕٛخ (ظٮ٤ٝخ) اللغــ٘:   ٝؿمخ ٨٦ ٬ؾا.  (أك د٩ٮت) .٠ربت ًك
ٕٛخ ٨ٔ ا٣ٞيةـ ثأمٮر ٩ِٛسيٞٮؿ/ إين ٝؽ ٠ربت قن الـنعيٙ:   ؿمخ ٨٦ ذلٟ، كرش ال١رب املٮت، ٝ، أك ، ًك
ة، ك٣س٨ املٕىن ىلع إننةء اتلعرس كاتلعـف ىلع ا٣ٛةرط ٨٦ مجةث٫ كٝٮد٫. مأ ْن  / ا٣ٞؿب ٦٪٫، كاللُكـ ػرب ٣ٛ
ٔ٪٭ة املضزتأ  ،املعؾكٚح ل٤ذؼٛيٙ-ل، ك٬ٮ مٌةؼ كنةء املذلك٥ ٦٪ةد (ٝٮـ. )ظؿؼ ٩ؽاء (ية)اإلعــساب:  

٢ٕٚ كٚة٢ٔ، ( د٩ٮت. )اعَٛح( أك. )٢ٕٚ كٚة٢ٔ (ظٮ٤ٝخ. )ظؿؼ حتٞيٜ (ٝؽ). مٌةؼ إحل٫ -ثةل١رسة
مٌةؼ إحل٫، كظيٞةؿ مٌةؼ ( ظيٞةؿ)ك كرش مٌةؼ. ٦جذؽأ،( كرش. )كاجل٤٧ح ٦ُٕٮٚح ثأك ىلع دم٤ح ظٮ٤ٝخ

 ػرب املجذؽأ.  (ٮتامل)مٌةؼ إحل٫  (الؿصةؿ)ك
٦ٓ أف ظ٫ٞ أف " امل٤عٜ ثؽظؿج، ظٮ٢ٝ" مىؽر ك٬ٮ ،بلؿٍٕ "ظيٞةؿ" ظير كرد ىلع ز٩ح ًٚ  /ٝٮهل ُ:ــاٍد فٔـالػ 

 ".٤٤ٕٚح" ىلع ز٩ح مىؽرق يِجء
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  ٍ٢ى َّٕ ٛى تى )كا٣ٞيةس  ،(1)(ٝنةبلَّ ٧ً دً  /ٜى ٤َّ ٧ى تى )حنٮ  ،ةالن َّٕ ًٛ دً  /٢ى َّٕ ٛى تى  يف مىؽرً  كٝٮهل٥/ 
ة٤  ٧ى تى  ٜى ٤َّ ٧ى تى )حنٮ  (بلن ٕ  ٛى تى   (.ٞن

 
 

 

٤ىػػػػػ ٍٕ ػػػػػػحه ٣ً ػكىفى ضى ػ٧ى ػػػػػػَؿةو ٠ى  ٫ٍ ػ٤ٍكى
 

٤ىػػػػػ )422  ٍٕ ٍيبىػػػػػػكىًٚ ػػػػػػحه لً٭ى ًض٤ٍكى  ٫ٍ ػحو ٠ى
 إذى  

ي
حنٮ  ،ا٣ٛةءً  ثٛذًط  (ح٤ى ٍٕ ذى ) /اثلبليث ٝي٢ى  ا٢ٕٛ٣ً  ة ٨٦ مىؽرً املؿَّ  ثيةفي  رنؽى ا أ

ى ) ٍ  /٫ي ذي مٍ ضى  ًن ثي  ٚإفٍ  ،اتلأ٩يًر  ىلع دةءً  املىؽري  ٍبى حي  ا ل٥ٍ إذى  ٬ؾا (.حن ٤ى ذٍ رى  /٫ي ذي ٤ٍ ذى كرى  ،حن مى ضى
 ٙى ًو كي  املؿةي  ا أرنؽى ٚإذى  (،حو مٍحى كرى  حو ٧ى ٍٕ جى )حنٮ  (2)ىلع الٮظؽةً  ث٧ة يؽؿ   ٙى ًو ٤ٔي٭ة كي 
 حن كى ٤ٍ صً  /فى ٤ى صى )حنٮ  ا٣ٛةءً  ثسرسً  (ح٤ى ٍٕ ًٚ ) /ٝي٢ى  ٫ي ٪ٍ ٦ً  اهليبحً  ثيةفي  أرنؽى  كلفٍ  ،ثٮاظؽةو 

 (.حن ذى يٍ ٦ً  /ك٦ةتى  ،ةن ؽى ٍٕ ًٝ  /ؽى ٕى كرى  ،حن ٪ى كى ظى 
 

 

 

  ممة كرد ٨٦ ذلٟ ٝٮؿ النةٔؿ/  (1)
ٝىػػػػػػحو  الى ٔى ػػػػػػـت  : ٚىعي ٍظجىػػػػػػةبو

ى
زىػػػػػػحي أ  زىالى

  
ٍذػػػػ  ٞى ػػػػٮى ا٣ ػػػػتٌّ ٬ي ػػػػـت د٧ًًػػػػاَلؽ، كىظي  ٢ي كىظي

 .كاتل٤ُٙ اتلٮدد ٬ٮؽ بلَّ ٧ً كاتلِّ   
ة ٠ املىؽر املجن (2) ة ٠ك، "رمحح ك٧ٕ٩حػ"ىلع اتلةء إ٦ة أف يسٮف أكهل ٦ٛذٮظن  درة،ػ"ل٦ة أف يسٮف أكهل م٧ٌٮ٦ن

  (/حمكذر ،ننؽة)، كل٦ة أف يسٮف أكهل م١كٮرنا، حنٮ/ "كمحؿة ،كزرٝح
 ة كأرنؽ ادلال٣ح ىلع املؿة ٦٪٫ ك وٙ ثةلٮاظؽة ٧٠ة ٝةؿ النةرح؛ حلذ٧زي ادلاؿ ىلع احلؽث ٚإف اكف أكهل ٦ٛذٮظن

  .٨٦ ادلاؿ ىلع املؿة
 ة أك م١كٮرنا ك ٚذط أكهل، كم٭ؾا ا٣ٛذط يذ٧زي  رنؽ ادلال٣ح ىلع املؿة ٦٪٫ ٚإ٫٩ يسفأأ٦ة إف اكف أكهل م٧ٌٮ٦ن

لنةرح ٣حف ىلع الكـ اك٨٦ دٞؿنؿ اللُكـ ىلع ٬ؾا اتلٛىي٢ د٥٤ٕ أف  .ادلاؿ ىلع املؿة ٨٦ ادلاؿ ىلع احلؽث
 .إَبل٫ٝ



 

173 

 

ػػػ َى  ة املػػػؿَقٍ الَػػػالًث ثًةتلػػػًذم ٍاً ً  
 

ػػػ )422  ٍيبىػػػػَؾ فًيػػػػكىمى خل٧ًٍػػػػ٫ً ٬ى  ؿىقٍ ػحه َكى
 إذى  

ي
 دةءي  املىؽرً  ىلع نؽى زً  أظؿؼو  ىلع زبلزحً  املـنؽً  ة ٨٦ مىؽرً املؿَّ  ثيةفي  رنؽى ا أ

 )حنٮ  ،اتلأ٩يًر 
ى
٨٦  ل٤٭يبحً  (ح٤ى ٍٕ ًٚ ) ث٪ةءي  كمؾَّ (، حن اصى ؿى ظٍ دً  /٫ي ذي صٍ ؿى ظٍ كدى  ،حن ا٦ى ؿى ٠ٍ إً  /٫ي ذي ٦ٍ ؿى كٍ أ

 ظك٨ي ٬ٮ )ك (1)"اػذ٧ؿى "٨٦  (ح٤ى ٍٕ ًٚ )ا ٚج٪ٮٍ  ة(ؿى ٧ٍ اخلً  حي ٪ى كى ظى  ًْلى ) / ٠ٞٮهل٥اثلبليًث  ٗريً 
 ًٕ  (.٥ى ٧َّ ٕى تى )٨٦  (حن ٤ى ٍٕ ًٚ )ٚج٪ٮا  ،ح(٧َّ ا٣

 
 

 

 
 

 
 .٧ةرُٗخ رأق٭ة ثةخلً  ٥/ "اػذ٧ؿت املؿأة"/ أم/ٝٮهل (1)
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 نيـمفعىمـاء امفاعنني وامــة أسمــأبنٌ

 اـات بهــمشب هـات امــوامصف

 
 

 ًٖ ػػػ ػػػ٢و وي ًٔ ة ٛى ػػػ٢و إًذىا ٠ى ًٔ  اٍقػػػ٥ى ٚىة
 

ػػػػ٦ًػػػ٨ٍ ًذم زىالزىػػػ )422  ٘ى ػػػٮفي ٠ى اػحو يى ي  ؾى
 إذى  

ي
ًٔ ٚى ) ىلع ٦سةؿً  ث٫ً  بليث يجءى اثل   ٨٦ ا٢ٕٛ٣ً  ٛة٢ًٔ ا٣ اق٥ً  ث٪ةءي  نؽى رً ا أ ٟى  (٢ة  كذل

ة؛ أكٍ  ٦ذٕؽينة اكفى  -ا٣ٕنيً  ثٛذًط - (٢ى ٕى ذى ) ىلع كزفً  اكفى  ٢ٕٚو  يف لكِّ  ٦ٞحفه  حنٮ  الز٦ن
ى ) ٗى  ،ته ا٬ً ٭ٮ ذى ٚى  تى ٬ى كذى  ،به ةرً ًى  ٚ٭ٮى  بى ضى  (.ذو اغى  ا ٚ٭ٮى ؾى ك

ة ي ٮفى  ة أفٍ ٚإ٦َ  -ا٣ٕيً  ث ِسً - )٢ًٕ ٚى   ىلع كزفً  ا٢ٕٛ٣ي  َكفى  ٚإفٍ    :٦ذٕؽينة أك َز٦ن

  ٍة أفٍ  ٦ذٕؽينة ٚٞيةق٫ي  اكفى  ٚإف ٌن ًٔ ٚى ) ىلعى  ٚة٫٤ًٔ  يأيت اق٥ي  أي ٭ٮ ٚى  تى ًلً رى )حنٮ  ؛(٢و ة
ٔى  ،ته ا٠ً رى   . (٥ه لً اعى  ٚ٭ٮى  ٥ى ٤ً ك

  ٍة أكٍ  اكفى  كلف  يف اق٥ً  ٚبل يٞةؿي  -ا٣ٕنيً  ث٥ٌِّ - (٢ى ٕي ذى )بليث ىلع اثل   اكفى  الز٦ن
ًٔ ٚى ) /٦٪٭٧ة ا٣ٛة٢ًٔ   /ثٞٮهلً  ا ٬ٮ املؿادي ك٬ؾى  ،إال ق٧ةاعن  (٢ه ة
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ًٕػػػ٢ٍ  ٮى كى٬ٍػػػ ٤ٍػػػخي كىٚى ٕي  ٝى٤ًيػػػ٢ه ً  فى
 

ػػ )422  ٕى ػػٍاى ٦ي ػػؽ  ػَى ًٕػػػل ثىػػ٢ٍ ًِيىةقي  ٢ٍ ػ٫ي ٚى
ػػػػػ  ٕى ٍف

ى
ػػػػػػكىأ ٍٕ ٍػػػػػػ٢ه فى ً ً ػالفي َنى

ى
 ٮي أ

 
ٍػػػ )422  َنى ػػػٍؽيىةفى كى ٍػػػٮي وى َنى َى كى ػػػؿً ٮي ا  ٍص٭ى

  :  ٤ٝي٢ه  ٚة٢ٔو  فً ىلع كز ا٣ٛة٢ًٔ  اق٥ً  إديةفي  :أمٍ  

 ( ٢ٕي ذى)  ِّي ) /٠ٞٮهل٥ ا٣ٕنيً  ث٥ٌ  (. يه ةمً ظى  ٮى ٭ي ذى  يى محى

  حنٮ  ٦ذٕؽل  ٗريى  -ا٣ٕنيً  ثسرسً - (٢ًٕ ٚى )كيف( 
ى
ً قى  ٮى ٭ي ذى  ٥ى ٤ً كقى  ،٨ه آ٦ً  ٮى ٭ي ذى  ٨ى ٦ً أ  ،٥ه ةل

ٔى   املؿٍ  ًت ؿى ًٞ ك
ى
 (. ؿه ًٝ اعى  ًٔلى ٚى  ةي أ

ة أفٍ  ا َكفى ذى إ -ا٣ٕيً  ٮرً امل١كي - )٢ى ًٕ ٚى  ٨٦  ا٣ٛة٢ًٔ  اق٥ً  ث٢ ٝيةسي    :ىلع ي ٮفى  َز٦ن

 ( ٢و ًٕ ٚى) - ًؿه ًُ ثى  ٮى ٭ي ذى  ؿى ًُ كمى  ،رًضه ٩ى  ٮى ٭ي ذى  رًضى ٩ى )حنٮ  -ا٣ٕنيً  ثسرس،  
ى
  ٮى ٭ي ذى  رًشى كأ

ى
 (. رًشه أ

  (1)(ةفي يى ؽٍ وى  ٮى ٭ي ذى  مى ؽً كوى  ،ةفي نى ٍُ خى  ٮى ٭ي ذى  لى ًُ ٔى )حنٮ  (فى بلى ٍٕ ذى ) أك ىلعى.  

  أك ىلع( 
ى
  ٮى ٭ي ذى  دى ٮً قى )حنٮ  (٢ى ٕى ذٍ أ

ى
  ٮى ٭ي ذى  ؿى ٭ً كصى  دي ٮى قٍ أ

ى
 (.ؿي ٭ى صٍ أ

 
 

 

 
.  /()أرًش  ٦ٕىن (1) ًؿحه ؿه مى ًُ  ال يجرص يف الن٧ف. /٭ؿ(ك٦ٕىن)أصٍ  .ُٔنةف /يةف(ؽٍ ك٦ٕىن )وى ثى
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ػػػػػ٢ٍ  ٕي ٛى
ً  ث

ًٕيػػػػػ٢ه ، كىٚى ػػػػػ٢ه اٍكَّلى ٍٕ  كىفى
 

ل )422  ػػَكى يػػ٢ٍ ٌَ ْى ػػ٢ي  ٍٕ ًٛ ى٧ًيػػ٢ً، كىا٣ٍ  ٍؼ٥ً كىاجلٍ
ػػػػ  ٕى ٍف

ى
ػػػػ٢ٍ ػكىأ ٕى  ٢ه فًيػػػػ٫ً ٝى٤ًيػػػػ٢ه كىفى

 
ػػ )422  ًٔ ة ٛى بًًكػػٮىل ا٣ٍ َى ػكى ػػ٢ً ٝىػػٍؽ  ٕى َى فى ػػ  ٢ٍ ػٍ٘

 
ٌَإَذ ٌِ الفعُل ا نا ى ٠ى  -ا٣ٕنيً  ث٥ًٌ - (َلُعَف) علٙ ّش   /ىلع كزفً  ٦٪٫ي  ا٣ٛة٢ًٔ  اق٥ً  ٦ِجءي  ثي

 ( ٢و ٍٕ ذى) (٥ه ٭ٍ مى  ٮى ٭ي ذى  ٥ى ٭ي كمى  ،٥ه ؼٍ ًى  ٮى ٭ي ذى  ٥ى ؼي ًى ػ)٠  . 

  ي )حنٮ  (ي٢ًٕ ٚى ) كىلعى ً  ٮى ٭ي ذى  ٢ى دمى ي ، ي٢ه دمى ً  ٮى ٭ي ذى  ؼى كرشى ٙه رشى  . (ن

 ) ىلعى  ٚة٫٤ًٔ  اق٥ً  ٦ِجءي  كن٢ٞ  
ى
  ٮى ٭ي ذى  تى ُي ػى )حنٮ  (٢ٕى ذٍ أ

ى
 (٢ٕى ذى ) كىلعى  ((1)تي ُى ػٍ أ

 . (٢ه ُى بى  ٮى ٭ي ذى  ٢ى ُي بى )حنٮ 
ىلع  يسٮفى  أفٍ  ػ ا٣ٕنيً  املٛذٮًح  ( ػ٢ى ٕى ذى )٨٦  ا٣ٛة٢ًٔ  اق٥ً  ٝيةسى  أفَّ  ـى كدٞؽَّ 

ًٔ ٚى   ةخى كمى  ته يِّ َى  ٮى ٭ي ذى  ةبى َى )حنٮ  ،٤ٝيبلن  ٚة٢ٔو  ىلع ٗريً  ٦٪٫ي  ا٣ٛة٢ًٔ   اق٥ي يأىًت  كٝؽٍ  ،٢و ة
  ٮى ٭ي ذى  ةبى كمى  غه يٍ ٮ مى ٭ي ذى 

ى
ً كى )ٝٮهل  ىنى ٍٕ ا ٦ى ت( ك٬ؾى يى مٍ أ ٛى ٮى كً ب ًٔ ل ا٣  .( ٢...ٕى  ذى ىنى ٍ٘ حى  ؽٍ ٝى  ٢ً ة

 
 

 

ت ٚ٭ٮ أػٌت"، كُل٧٬ة منْك؛ أل٩٭٧ة  (1) ٌي تى ٚ٭ٮ أػُت"، كيف ثٕي ا٣جكغ/ "ػ ُي ٣حكة ٠ؾا يف ٬ؾق ا٣جكؼح "ػى
يط ذلٟ/ أف األكؿ ٦٪٭٧ة  ٕي٢ ٚ٭ٮ أ٢ٕٚ" اذلم ٬ٮ ٦ؽار احلؽير؛ كدًٮ ٕى٢،  -ػىُت-٨٦ ثةب "ذى ٢ى يٛ ًٕ ٬ٮ ٨٦ ثةب ٚى

ح، كاثلةين  ًؿحى يٛؿى ٛى ٤ي٫ -ػٌت-ز ٢ًٕ". ٔك ٕى٢ى يٛ ٕي٢  $ٚيججيغ اتل٧سي٢ ث٧ة ٦س٢ٌ النةَيب  ؛٬ٮ ٨٦ ثةب "ذى ٣ػ"ذى
ٜي ٚ٭ٮ أمح ٪ٓي ٚ٭ٮ أٍم٪ٓ، كمحى ؽ ٚ٭ٮ أػؿؽ" املٞةوؽ النةٚيح )ٚ٭ٮ أ٢ٕٚ" ثػ"مى  (.475/   4ٜ كػؿي

ت تيبُٔ:   ُى رٍضة، كأ٦ة ػُت ث٧ٕىن اخلُةثح ٚجةث٫/ ػى ٭ة ػي ٞي رٍبةو دىؿ٬ى ٍؽرةو أك دي ت"/ وةر لٮ٩ي٫ ذا ٠ي ُي ٦ٕىن "ػى
ت.  ُي ٍ  خيى
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ػػػةرًًع اٍقػػػ٥ي ٚى ٧ي حي الػكى ز٩ًىػػػ ػػػػٌى ًٔ  ٢ً ػة
 

ػػٍاً ًذمٍ  )422  َى ٮىاًوػػ٢الى الَػػ ٦ًػػ٨ٍ  ل٧ي  ًث َكى
ٍٓ ٠ىكػػ  ػػ ػػة ؿً ػٍ ٦ى ٤ٞى ٍُ ًػػػاً ٦ي

ى
ٍذ٤يػػٮ  ا   ٦ى

 
ػػ )421  ًى ةػجىػػٍؽ قى ػؽو ٝىػػػ٥و زااًػػػ٥  ٦ًيػػػكى  ٞى

ػػ كى ًٍف ٚىذٍعػػخى ٦ًٍ٪ػػ٫  كى فى ا٩ٍ ى  ؿٍ ػ٦ػػة َكى
 

 424(  ٍٛ ةرى اٍقػ٥ى ٦ى ٧ًٍسػ٢ً ا٣ٍػٕػٮوى ؿٍ ػؿو ٠ى ْى ٍ٪ذى  ٧ي
 ثٕؽى  ٦٪٫ي  املٌةرًع  ز٩حي  أظؿؼو  ىلع زبلزحً  الـااؽً  ٨٦ ا٢ٕٛ٣ً  ا٣ٛة٢ًٔ  اق٥ً  ز٩حي  /يٞٮؿي  

ة آػؿقً  ٦ة ٝج٢ى  سرسي كني  ،م٧ٌٮ٦حن  هلً يف أكَّ  املي٥ً  زنةدةً  ٞن م١كٮرنا  اء اكفى ٮى قى  /أم ،٤ُ٦
ة ًع ٨٦ املٌةر  . أك ٦ٛذٮظن

 /٢ى اوى كى كى  ،جه ؿً ظٍ ؽى ٦ي  ٮى ٭ي ذى  جي ؿً ظٍ ؽى يي  /جى ؿى ظٍ كدى  ،٢ه ةدً ٞى ٦ي  ٮى ٭ي ذى  ٢ي ةدً ٞى حي  /٢ى ةدى ٝى ) /ٚذٞٮؿ
  .(٥ه ٤ِّ ٕى ذى ٦ي  ٮى ٭ي ذى  ٥ي ٤َّ ٕى ذى حى  /٥ى ٤َّ ٕى كتى  ،جه ؿً ظٍ ؽى ذى ٦ي  ٮى ٭ي ذى  جي ؿى ظٍ ؽى ذى حى  /جى ؿى ظٍ ؽى كدى  ،٢ه اًو ٮى مي  ٮى ٭ي ذى  ٢ي اًو ٮى يي 

َـّ  ا٢ٕٛ٣ً  ٨٦ى  ملٕٛٮؿً اق٥ ا ث٪ةءى  أردتى  ٚإفٍ  ىلع  ث٫ً  أديخى  أظؿؼو  ىلع زبلزحً  ااؽً ال
حنٮ  اآلػؿً  ٦ة ٝج٢ى  ك٬ٮى  ،م١كٮرنا ٦ة اكفى  ٦٪٫ي  ٛذطي دى  ك٣س٨ٍ  ،ا٣ٛة٢ًٔ  اق٥ً  كزفً 

 .(ؿه ْى ذى ٪ٍ ك٦ي  ،٢ه ةدى ٞى ك٦ي  ،به ةرى ٌى مي )

 
 

 

ػػػٮًؿ الـػػػالًع   ٕي ٍٛ ًف اٍقػػػ٥ً ٦ى ػػػؿىدٍ  كى ََ  ا
 

ػػػـتو ٦ًػػػ )422  ػػػٮؿو ٠ى ٕي ٍٛ ػػػؽٍ ز٩ًىػػػحي ٦ى  ٨ٍ ٝىىى
 إذى  

ي
ة  "٦ٕٛٮؿ" ىلع ز٩حً  ث٫ً  بليث يجءى اثل   ٨٦ ا٢ٕٛ٣ً  املٕٛٮؿً  اق٥ً  ث٪ةءي  رنؽى ا أ ٝيةقن

اٌُ ٦ي  ى  ،ٮده ىي ٍٞ ٦ى  ٮى ٭ي ذى  ٫ي ؽدي ىى ٝى )حنٮ ، ؿدن  (.٫ً ثً  كره ؿي ٧ٍ مى  ٮى ٭ي ذى  ٫ً ثً  تي رٍ ؿى كمى  ،كبه رٍضي مى  ٮى ٭ي ذى  ٫ي ذي مٍ كضى
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ًٕيػػػػ٢ً  ٍ٪ػػػػ٫ي ذيك ٚى ػػػػالن يى ٩ىػػػػةبى ٩ٞى  كى
 

ٍػػػػ )422  ًعيػػػػ٢ً َنى ٍك ٚىػػػػ(ن ٠ى
ى
ذىػػػػةةو أ  ٮي فى

 ،نطو ؿً صى  ٢و صي ؿى ثً  تي رٍ ؿى مى )حنٮ   ٦ٕ٪ةقي ىلعى  ال٣حً يف ادلٌ  (ٮؿٕي ٍٛ ٦ى )٨ٔ  (ي٢ه ًٕ ٚى ) ي٪ٮبي  
 ؿى كامٍ  ،ي٢و عً ٠ى  ىتن كٚى  ،ي٢و عً ٠ى  ةةو ذى كذى  ،نطو ؿً صى  أةو ؿى كامٍ 

ى
  ٢و صي كرى  ،ي٢و ذً ٝى  ةو أ

 ،نطه ؿً صى ) ( ٚ٪ةبى ي٢و ذً ٝى
ٝى  ،(1)ي٢ه عً كًلى  ٍ )٨ٔ  (ي٢ه ذً ك  .(ٮؿو ذي ٍٞ ك٦ى  ،ٮؿو عي ١ٍ ك٦ى  ،كحو ؿي دلى

ٟى  كال ي٪ٞةسي   ةبى ٩ى كى ) / ٝٮهلً ا ٦ٕىنى ك٬ؾى  ،٧ةًع  الكَّ ىلعى  ٚي٫ً  يٞذرصي  ث٢ٍ  ،يف يشءو  ذل
  (. ...ي٢ً ًٕ ٚى  كٍ ذي  ٫ي ٪ٍ بلن خى ٍٞ جى 

٥ى   ٦ٞحكحن  ك٣حكٍخ  ،٠سريةه  (ٮؿٕي ٍٛ ٦ى )٨ٔ  (ي٢و ًٕ ٚى ) ٩يةثحى  أفَّ  ًٙ املى٪ِّ  اث٨ي  كٔز
ٟى  اإلدمةعى   دٔٮاقي كيًف  ،ثةإلدمةًع   اق٥ً  يف ثةًب  َِٔلِطالتَّيف - كادلقي  ٝةؿى  ٚٞؽٍ  ،٩ْؿه  ىلع ذل

ة ػى ًٞ ٦ى  فى حٍ ٣ى كى ) /-(ٮؿو ٕي ٍٛ ٦ى ) ٨ٍٔ  (ي٢و ًٕ ٚى ) ٩يةثحى  ذ٠ؿقً  ٔ٪ؽى  ا٣ٛة٢ًٔ    (.٥ٍ ٭ً ًٌ ٍٕ ٚنة بًلى بًل حكن

  ٢و ٍٕ ًٚ   لكِّ يًف  ٦ٞحفه  ٫ي أ٩َّ  ٥ٍ ٭ي ٌي ٍٕ بى  ٥ى خى كزى ) / رشظ٫ً يًف  كٝةؿى 
ي  فى حٍ ٣ى  ث٧ٕىنى  (ي٢ه ًٕ ٚى ) هلى

ًٔ ٚى ) ً  فى اكى  إفٍ ٚى  (؛نطو ؿً صى ػ)٠ (٢و ة ًٛ ل ًٔ ٚى ) ىنى ٍٕ ث٧ى  (ي٢ه ًٕ ٚى ) ٢ً ٍٕ ٤ ة  ٍت ٪ي حى  ل٥ٍ  (٢و ة ٝيةقن
 (. ي٤٥ً ٔى ػ)٠

 ٫ً دً ٍث  ٠ى ىلعى  (ٮؿو ٕي ٍٛ ٦ى ) ىنى ٍٕ ث٧ى  (ي٢و ًٕ ٚى ) غي ٮٍ وى كى ) /أ٩يًر كاتلَّ  ؾ٠ريً اتلَّ  يف ثةًب  كٝةؿى 
ـى ضى ( ٚى حفو ًٞ ري ٦ى ٗى   ثً  ـ

ى
ـى  ا٣ٞٮ٣نيً  وًطٌ أ  .اخلبلًؼ   ٩ٍفى  يٞذيًض ا الى ك٬ؾى  ،ة٬٪ى  ث٫ً  ٧٠ة صـ

٨ٔ  ال ي٪ٮبي  (يبلن ًٕ ٚى ) ىلع أفَّ  ع اإلدمةعى ٫ ادَّ ثأ٩َّ  ًٙ املى٪ِّ  ٨ٔ اث٨ً  ؾري ٕذى يي  كٝؽٍ 
ٟى  (٢ٕٚو ) ٨٦ لكِّ  أمٍ  ،٤ُٞحن ٦ي   ٩يةثحن يًٕن  (،ٮؿو ٕي ٍٛ ٦ى )  كادلقي  ؿقي ٠ى  ٦ة ذى ىلعى  ث٪ةءن  ؛ك٬ٮ ٠ؾل

 
ٓ ٚي٭ة ال١ع٢، أك اك٩خ م١عٮ٣ح ػ٤ٞح.  (1)  ٦ٕىن ٠عي٢/ م١عٮؿ ا٣ٕني، قٮاء ًك
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ً  ٫ ثة٢ٕٛ٣ً خيى   ثٞيةق٫ً  ا٣ٞةا٢ى  ٨٦ أفَّ  طَِٔلالتَّ  ًح يف   (ٕٚي٢ه ) هلي  م ٣حفى اذلَّ
 . (1)(ٚة٢ٔو ) ث٧ٕىن

ٍ ) /ثٞٮهل ُفاملصيِّ َُّبَّى   ةةو ذى ٮ ذى حنى
ى
 (ٮؿو ٕي ٍٛ ٦ى )ث٧ٕىن  (يبلن ًٕ ٚى )  أفَّ ( ىلعى ي٢ً عً ٠ى  ىتن ٚى  كٍ أ

 ػ. اهللي  ةءى مى  فٍ إً  ػ اتلأ٩يًر  يف ثةًب  ٪حن ٦جحَّ  املكأ٣حي   ٬ؾقً كقذأيًت  ،ري كاملؤ٩َّ  ؿي املؾ٠َّ  ٚي٫ً  ميكذٮ

٥ى   ٙي  كٔز  ىلعى  ال٣حً يف ادلٌ  (ٮؿو ٕي ٍٛ ٦ى )٨ٔ  ي٪ٮبي  (يبلن ًٕ ٚى ) أفَّ  طَِٔلالتَّيف  املى٪
ٓي  (؛قي ؽي جٍ خى  نطو ؿً صى  ٢و صي ؿى ثً  تي رٍ ؿى مى ) / ٬ؾا ال دٞٮؿي ًٕٚلى  ،ال يف ا٢٧ٕ٣ً  ٦ٕ٪ةقي   (ؽه جٍ خى ) ٚرتٚ

 .(2)املكأ٣حً  ٬ؾقً  جبٮازً  ٗريقي  حى رصَّ  كٝؽٍ  ،(نطو ؿً صى ػ)ث
 

 

 
 

 

٧ٓ هل ٕٚي٢ ث٧ٕىن ٚة٢ٔ  ٢ٕو أف لك ًٚ  :خالص٘ ٍرا الهالو (1)  -كرظي٥ كٝؽيؿ ٤ٔي٥ ٦س٢ –٨٦ األٕٚةؿ اثلبلزيح قي
كّة٬ؿ  ،ىةغ ٨٦ مىؽرق ٕٚي٢ ث٧ٕىن ٦ٕٛٮؿ؛ ألف كصٮد وي٘ح كاظؽة ث٧ٕ٪حني ٦ذٞةث٤ني يٮٝٓ ال٤بفيي  ال

٧ٓ ل٢ٕٛ٤ اثلبليث .ةة ٤ٔي٫عالكـ اث٨ ٦ةلٟ أف ٬ؾا ممة أدمٓ اجل ٕٚي٢ ث٧ٕىن  كوٙ ىلع ٚإف ل٥ يس٨ ٝؽ قي
ينذٜ هل ٕٚي٢ ث٧ٕىن ٦ٕٛٮؿ، كٝي٢عٚة٢ٔ ٚٞؽ اػذ٤ٙ اجل ال ُيٮز، كنٞذرص ٚي٫ ىلع  /ةة ٚي٫، ٚٞي٢/ ُيٮز أف ي

 ٦ة كرد ث٫ الك٧ةع.
اللُكـ يف رٚٓ ٕٚي٢ لبلق٥ ا٣ْة٬ؿ اكملسةؿ اذلل ذ٠ؿق النةرح، ٚأ٦ة ر٫ٕٚ ل٧ٌ٤ري املكترت ٚإف اجلة٥ّ ال خية٣ٙ  (2)

 يف أف ٕٚيبلن يؿ٫ٕٚ.
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 م امفاعهــاسْ ـُة بــُمَشب هَ ـُة امــامِصفَ 

 
 

ػػػ٢ً  ًٔ ػػػػـؿ ٚىة ػػػػحه اٍقذيٍعًكػػػ٨ى صى ٛى  ًو
 

ػػ٢ً  )422  ًٔ ة ٛى حي اٍقػػ٥ى ا٣ ٍنػػجً٭ى َن ثً٭ػػة ال٧ي ػػ ٍٕ  ٦ى
ٜى  ٝؽٍ    ،ا٣ٛة٢ًٔ  اق٥ى  /ا ين٢٧ي ك٬ؾى ، كذاتو  ىلع ٦ٕىنن  ٦ة دؿَّ  ثةلىٛحً  املؿادى  أفَّ  قج

  .املنج٭حى  كالىٛحى  ،اتلٌٛي٢ً  كأ٢ٕٚى  ،املٕٛٮؿً  كاق٥ى 
ًٔ  صؿِّ  اقذعكةفي / (1)املنج٭حً  الىٛحً  ٔبل٦حى  أفَّ  ٙي املى٪ٌ  كذ٠ؿى  ٭ة ث٭ة حنٮ ٤ً ٚة

َى  ،ةفً كى ال٤ِّ  ٜي ٤ً ُى ٪ٍ ك٦ي  ،٫ً صٍ الٮى  ٨ي كى ظى ) ٞى  ؿي ة٬ً ك  ٜه ٤ً ُى ٪ٍ ك٦ي  ٫ي ٭ي صٍ كى  ٨ه كى ظى ) /كاألو٢ي  (،ًت ٤ٍ ا٣
 ً َى  ٫ي ة٩ي كى ل ً )ك ،حً ىلع ا٣ٛة٤ٔي (ظك٨ه ػ)ث مؿٚٮعه  (كص٭٫ي ػ)ٚ/ (٫ي جي ٤ٍ ٝى  ؿه ة٬ً ك  مؿٚٮعه  (٫ي كة٩ي ل

ٜو   /ٚبل دٞٮؿي  ؛يف ٗري٬ة ٨٦ الىٛةًت  ا ال ُيٮزي ك٬ؾى  (،َة٬ؿه ػ)ث مؿٚٮعه  (٤ٝج٫ي )ك ،ث٧٪٤ُ
  بي ةرً ًى  ؽه نٍ زى )

ى
ا( دؿنؽي ٧ٍ خى  ًب األ   به ةرً ًى ) ؿن

ى
ا٧ٍ خى  ٮقي ثي أ   ٥ي ةاً ٝى  ؽه نٍ زى ) كالى  ،(ؿن

ى
ا( دؿنؽي ٗى  ًب األ  ؽن

  ٥ه ةاً ٝى  ؽه نٍ زى )
ى
اٗى  ثٮقي أ   (.ؽن

٫ً  إًةٚذ٫ي  ُيٮزي  املٕٛٮؿً  اق٥ى  أفَّ  ـى دٞؽَّ  كٝؽٍ   كبي رٍضي مى  ؽه نٍ زى ) /ٚذٞٮؿ إىل مؿٚٔٮ
 
ى
ٍ  صةرو  ظيجبؾو  ( ك٬ٮى ًب األ  .املنج٭حً  ل الىٛحً ؿى دلى

 

 
 أغبَت الصف٘ املػبَ٘ اضه الفاعل مً ّجَني:  (1)

  ٦٪٭٧ة يؽؿ ىلع احلؽث ك٨٦ ٝةـ ث٫. أف الكي   األّل: 
  ٦٪٭٧ة يٞج٢ اتلؾ٠ري كاتلأ٩ير كاإلٚؿاد كاتلث٪يح كاجل٧ٓ. أف الكي   ّالجاىٕ: 
يف أظؽ  كملة اك٩خ الىٛح املنج٭ح ال دؽؿ ىلع احلؽكث اذلل يؽؿ ٤ٔي٫ اق٥ ا٣ٛة٢ٔ ػة٣ٛذ٫ ٩ٮع خمة٣ٛح 

 ٌُ  ٚإ٫٩ –خ ٔ٪٫ يف ا٢٧ٕ٣، كهلؾا ملة ػة٣ٙ أ٢ٕٚ اتلٌٛي٢ اق٥ ا٣ٛة٢ٔ يف الٮص٭ني دمٕينة الٮص٭ني؛ ٚزللٟ احن
 . أوبلن  اجلىت ي٢٧ٕ ل٥ – كال اجل٧ٓ كال اتلث٪يح اتلأ٩ير يٞج٢ كال احلؽث، ىلع ال كالـنةدة املنةرًلح ىلع يؽؿ
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ـو حًلىػػػػػةً ً  زً
َى ٭ة ٦ًػػػػػ٨ٍ  ٗي ػػػػػٍٮ  كىوى

 
ػػػة٬ًؿً  )422  ْى ًيػػػ٢ً ا٣ ْى ٤ٍػػػًت  ٞى ػػػة٬ًًؿ ا٣ ُى  ٠ى

  ٢ي ةدً ٝى  ؽه نٍ زى ) /ٚبل دٞٮؿي  ،٦ذٕؽو  ٨٦ ٢ٕٚو  ال دىةغي  ٭حى املنجٌ  ٛحى الىِّ  يٕن أفَّ  
ى
 ًب األ

ا( دؿنؽي سٍ ثى  ا أثٮقي  ٝةد٢ه ) ؿن ـو   ٨٦ ٢ٕٚو إالَّ  ال دىةغي  ث٢ٍ  (،ثسؿن ٞى  ؿي ة٬ً َى )حنٮ  الز  ،ًت ٤ٍ ا٣
 ً َّْ  ي٢ي كدمى  ؽه نٍ زى ) /ٚبل دٞٮؿي ، حلةض()ثٞٮهل  املؿادي  ك٬ٮى   ل٤عةؿً إالَّ   دسٮفي ( كالى ؿً ة٬ً ا٣
ٍ  ٨ي كى ظى   ٗى  ٫ً صٍ ٮى ال

ى
ا أ   كٍ ؽن

ى
  (.ًف مٍ أ

ٞى  ؿً ة٬ً ُى ٠ى / )ثٞٮهلً  ٫ى ك٩جَّ  ً  ًت ٤ٍ ا٣ ْىٌ  ي٢ً دمى  ا اك٩ٍخ إذى  ٭حى جٌ املنى  الىٛحى   أفَّ ( ىلعى  ...ؿً ة٬ً ا٣
نيً  دسٮفي  زبليثل  ٨٦ ٢ٕٚو    /ىلع ٩ٔٮ

 ٞى  ؿي ة٬ً َى )حنٮ  املٌةرعى  ٦ة كازفى  :أحدٍنا  ٚي٭ة. ا ٤ٝي٢ه ( ك٬ؾى ًت ٤ٍ ا٣

 َّحنٮ  ،ال١سريي  ك٬ٮى  يٮاز٫٩ي  ل٥ٍ  ٦ة :اىّٕالج( ً َّْ  ي٢ي دمى  ن٥ي ؿً كًلى  ،٫ً صٍ الٮى  ٨ي كى كظى  ،ؿً ة٬ً ا٣
 
ى
  .(ًب األ

ٜي ُى ٪ٍ حنٮ ٦ي  مٮاز٩ذ٭ة املٌةرعى  كصتى  ؛زبليثل  ٨٦ ٗريً  اك٩ٍخ  كلفٍ   .ةفً كى ال٤ِّ  ٤
 

 

 



 

ُ٘ ال 182 ُ٘ بـاِضــه الفاعلـالِصَفــ ََــ  ُنَػبَّ

 

ٕىَؽل ػػػ٢ً ا٣ػػػػ٧ي ًٔ ػػػػ٢ي اٍقػػػ٥ً ٚىة ٧ى  كىيى
 

ػػػَؽا )422  ى احلىػػػػؽ  اٌكًم ٝىػػػٍؽ ظي   ىػػػة ىلعى
ٓي ك٬ٮ الؿَّ  ماملذٕؽِّ  ٢ً ا٣ٛةٔ اق٥ً  ٢٧ٔي  ٛحً الىِّ  هلؾقً  يثجخي  أمٍ   حنٮ  (1)ىتي كاجلَّ  ٚ

ىلع  ٦٪ىٮبه  (الٮص٫ى )ك ٬ٮ ا٣ٛة٢ٔي  مؿٚٮعه  ٧ًريه  (٨ه كى ظى )ٚف  (٫ى صٍ الٮى  ٨ه كى ظى  ؽه نٍ زى )
ٕى  ثٌةربو  ظك٪نة مبي٫ه  ألفَّ ؛ (2)ث٫ً  ثةملٕٛٮؿً  ا٣تنبي٫ً   .٫ي ٤ى ٧ٔى  ٢ى ٧ً ٚ

ا( ثٞٮهلً  كأمةرى  ؽَّ م ٝىٍؽ ظي ً ى احلىؽِّ اذلَّ  ىلع احلؽِّ  د٢٧ٕي  املنج٭حى  ٛحى ىِّ ال إىل أفَّ  )ىلعى
 ً ٜى اذلَّ  .٨٦ أذ٧ةدقً  ؽَّ ثي  ٫ ال٨٦ أذ٧ةد٬ة ٧٠ة أ٩َّ  ؽَّ ثي  ٫ الك٬ٮ أ٩َّ  ؛ا٣ٛة٢ًٔ   اق٥ً يًف  م قج

 
 

 

 
ىت ٧٠ة ي٫٤٧ٕ اق٥ ا٣ٛة٢ٔ؛ ألف اق٥ ا٣ٛة٢ٔ ي٪ىت املٕٛٮؿ ث٫ ٭ح ال د٢٧ٕ اجلأف الىٛح املنجٌ  :اعله أّاّل (1)

ا،ٔى  الٮاٝٓ ٤ٔي٫ ظؽز٫، حنٮ/ ٬ؾا ًةربه  مأ ظٞيٞح/ ٦أػٮذة ٨٦ ٢ٕٚ ٝةرص أبلذح،  ٭ح ٚٔلٚأ٦ة الىٛح املنجٌ  ٧ؿن
ة ثةملٕٛٮؿ  ٤ٚحف حلؽز٭ة ٨٦ يٞٓ ٤ٔي٫، ك٣س٨ اجلعةة ص٤ٕٮا الكبيب امل٪ىٮب ثٕؽ٬ة/ إ٦ة د٧يزينا، كل٦ة منج٭ن
 .٫ ة ثٕؽ ادلاؿ ىلع احلؽث كمؿٚٔٮ ٕن  ث٫/ يف ٠ٮ٫٩ ٦٪ىٮمنة كاٝ

ّٔا  أف الىٛح املنج٭ح د٪ىت احلةؿ، كاتل٧يزي، كاملكتسىن، كّؿؼ الـ٦ةف، كّؿؼ املاكف، كاملٕٛٮؿ  :ثه اعله ثاى
 ٫ٕ٦، كيف ٩ىج٭ة ل٧٤ٕٛٮؿ امل٤ُٜ ٦ٞةؿ.

٢٧ اق٥ ٚة٢ٔ املٌٕؽل هلة( يؿنؽ ث٫ أٌف زجٮ$ٝٮؿ اجلة٥ّ  (2) ت ٢٧ٔ اق٥ ا٣ٛة٢ٔ ل٤ىٛح املنج٭ح ٬ٮ يف / )ٔك
الىٮرة ال يف احلٞيٞح؛ كذلٟ ألف ٦٪ىٮب اق٥ ا٣ٛة٢ٔ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ظٞيٞح، أ٦ة ٦٪ىٮب الىٛح ٚنبي٫ ثةملٕٛٮؿ 

 .أك د٧يزي
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ٍػػػذى٪ىٍت  ػػ٢ي فًيػػ٫ً دلي ٧ى ٍٕ ٜي ٦ػػة تى ػػٍج  كىقى
 

ػػػػػٍت  )422  يىجًَيػػػػػػحو كىصى ػػػػػػٍٮ٩ي٫ي ذىا قى كى  كى
  /ٔ٪٫ي  ٍت رصي ٝى  ا٣ٛة٢ًٔ  ٨ٔ اق٥ً  ٢٧ً ٚؿاعن يف ا٣ٕ ٭حي املنجٌ  الىٛحي  ملة اك٩ٍخ  

  ٍـٍ  ٥٤ٚ  ؽه نٍ زى ) /ٚبل دٞٮؿي  ؛ا٣ٛة٢ًٔ  يف اق٥ً  ٧ٕ٦ٮهلة ٤ٔي٭ة ٧٠ة صةزى  دٞؽي٥ي  ُي
ًى ٧ٍ خى  ؽه نٍ زى ) /( ٧٠ة دٞٮؿ٨ه كى ظى  ٫ى صٍ الٮى  ا   . (به ةرً ؿن

  ٍ(٫ي ٭ي صٍ كى  ٨ه كى ظى  ؽه نٍ زى )حنٮ   قبيبل  يًف إالَّ  د٢ٍ٧ٕ  كل٥ . 

  ا(.٧ٍ خى  ٨ه كى ظى  ؽه نٍ زى ) /ٚبل دٞٮؿ ،يف أص٪يبل  كال د٢٧ٕي   ؿن

ًى  ،٫ي ٦ى بلى ٗي  به ةرً ًى  ؽه نٍ زى )حنٮ  كاألص٪يبِّ  بيبِّ يف الكَّ  ي٢٧ٕي  الفاعِل ّاضُه  به ةرً ك
ا(٧ٍ خى   .ؿن
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ػػَؿ  ٍٓ ثً٭ػػة كىا٩ًٍىػػٍت كىصي ٍؿ -ٚىػػةٍرفى
ى
ٓى أ ػػ  ٦ى

 
ٍؿ  )422 

ى
ػػػ٢ٍ  -كىديكفى أ ٦ػػػة ادَىى ٍؿ، كى

ى
ٮبى أ  ـىٍىػػػعي

ا  ىػػػػػػَؿدن ةٚػػػػػػػنة أك دلي ٌى ػ َ ثً٭ػػػػػة: ٦ي  كى
 

ٍر ثً٭ػػة  )422  ٍػػػؿي ٍؿ -َتى
ى
ٍٓ أ ػػػ ػػػال -٦ى ؿ ػى

ى
ػػ٧نة ٦ًػػ٨ٍ أ  قي

٦ػػػػة  ةٚىػػػػػحو تًلىػػػػػةيًل٭ة كى ًى ٦ػػػػػ٨ٍ إ  كى
 

ىػػ٥ٍ يىػٍؼػػػ٢ي ٚى٭ػػػٮى ثًةجلىػػػٮىازً كيًقػػػػػ٧ة )421   ل
ًٙ  دسٮفى  ة أفٍ إ٦َّ  ٭حي املنجٌ  الىٛحي   ـً  ثةأل٣ ٔ٪٭٧ة  أك دلؿدةن  (،٨ي كى احلى )حنٮ  كالبلَّ

 /قذحو  ٨٦ أظٮاؿو  ٮ امل٧ٕٮؿي ال خي٤ي  ٨٦ اتلٞؽيؿن٨ً   لكل كىلعى (، ٨كى ظى )حنٮ 

 َّ  (.٫ً صٍ الٮى  ٨ي كى كظى  ٫ً صٍ الٮى  ٨ي كى احلى )حنٮ  ،(أٍؿ ػ)ث امل٧ٕٮؿي  يسٮفى  أفٍ  :لاأل

 َّٚنة ملة ٚي٫ً  يسٮفى  أفٍ  :اىٕالج   ٫ً صٍ كى  ٨ي كى احلى )حنٮ  ،(أٍؿ ) مٌة
ى
 ٫ً صٍ كى  ٨ي كى كظى  ،ًب األ

 
ى
 (.ًب األ

 َّ٨ً كى احلى  ٢ً صي ةلؿَّ ثً  تي رٍ ؿى مى )حنٮ  ،املٮوٮًؼ  ٧ًريً مٌةٚنة إىل  يسٮفى  أفٍ  :الحالج 
 .(٫ي ٭ي صٍ كى  ٨و كى ظى  ٢و صي ؿى مً كى  ،٫ي ٭ي صٍ كى 

 َّٚنة إً  يسٮفى  أفٍ  :ابعالس  ٢ً صي ةلؿَّ ثً  تي رٍ ؿى مى )حنٮ  ،املٮوٮًؼ  ىل ٧ًريً إً  ىل مٌةؼو مٌة
 (.٫ً ٦ً بلى ٗي  ٫ي صٍ كى  ٨و كى ظى  ٢و صي ؿى كمً  ،٫ً ٦ً بلى ٗي  ٫ي صٍ كى  ٨ً كى احلى 

 ٫ي صٍ كى  ٨ي كى احلى )حنٮ  ،اإلًةٚحً  دكفى  (أٍؿ )دلؿدنا ٨٦  يسٮفى  أفٍ  :ظاخلاِم  
ى
 ،بو أ

  ٫ي صٍ كى  ٨ه كى ظى كى 
ى
 (.بو أ

 َّة،صٍ كى  ٨ي كى احلى )حنٮ  ،كاإلًةٚحً  (أٍؿ )دلؿدنا ٨٦  امل٧ٕٮؿي  يسٮفى  أفٍ  :ادعالط  ٭ن
ة(.صٍ كى  ٨ه كى كظى   ٭ن

ة إ٦َّ  املؾ٠ٮرةً  املكةا٢ً  ٨٦ ٬ؾقً  كاظؽةو  يف لكِّ  كامل٧ٕٮؿي  ،مكأ٣حن  ة ٔرشةى ٚ٭ؾق ازجذى 
ٓى ؿٍ يي  أفٍ   .وٮرةن  كزبلزٮفى  قخه  ظيجبؾو  ٚيذعى٢ي  ؛ُيؿَّ  أكٍ  تى ىى ٪ٍ أك حي  ٚ

  ٓى ٦ى  ؿَّ صي كى  ٍت ًى كا٩ٍ ) ،٭حى املنجٌ  ٛحً ةلىِّ ثً  /٭ة( أمثً  ٍٓ ذى ةرٍ ٚى ) /ثٞٮهلً  كلىل ٬ؾا أمةرى 
ى
( ٍؿ أ
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 ث٘ريً  الىٛحي  ا اك٩ًخ إذى  /أم (أٍؿ ) كدكفى  ،(٨احلكى )حنٮ ( أٍؿ ػ)ث الىٛحي  ا اك٩ًخ إذى  /أم
 (. ٫صٍ الٮى )حنٮ  (أٍؿ ػ)٣ املىةظتى  امل٧ٕٮؿى  /( أمأٍؿ  مىعٮبى ) ،(٨كى ظى )حنٮ ( أٍؿ )

ٚنة أك دلؿدنا( ى٢ى ك٦ة ادَّ )  ا اكفى إذى  ثةلىٛحً  /ث٭ة أم ى٢ي املذَّ  كامل٧ٕٮؿي  /أم ث٭ة مٌة
ًٙ  امل٧ٕٮؿي  ٚنة أك دلؿدنا ٨٦ األ٣ ـً  مٌة ٚنةٌى مي ) ٝٮهلً  حتخى  كنؽػ٢ي  ،كاإلًةٚحً  كالبلَّ   (/ة

 ٫ي صٍ كى )حنٮ  (أؿ) ىل ٦ة ٚي٫ً إً  املٌةؼي  ٮؿي امل٧ٕ  
ى
 (. ًب األ

  (. ٫ي ٭ي صٍ كى )حنٮ  املٮوٮًؼ  إىل ٧ًريً  كاملٌةؼي 

  إً  كاملٌةؼي 
ي
ٙى ىل ٦ة أ   (.٫ً ٦ً بلى ٗي  ٫ي صٍ كى )حنٮ  املٮوٮًؼ  إىل ٧ًريً  ًي

  ٫ي صٍ كى )حنٮ  اإلًةٚحً  دكفى  أٍؿ  ٨٦ٍ  دً ىل املضؿٌ إً  كاملٌةؼي  
ى
 (.بو أ

ٍ الى كى ) /ثٞٮهلً  كأمةرى    ٓى ٭ة ٦ى ثً  رٍ ؿي  جتى
ى
 ٣حكٍخ  املكةا٢ى  ٬ؾقً  ىل أفَّ إً  /إىل آػؿق(.. .(1)ٍؿ أ

ٓي  ، اجلٮازً ك٭ة ىلعى   ػ)ث ٛحي الىِّ  ا اك٩ًخ إذى ػ ٦٪٭ة  ث٢ ي٧ذ٪
ى
ٓي  ( ػٍؿ أ  /مكةا٢ أرم

 (.٫ً ٭ً صٍ كى  ٨ي كى احلى )حنٮ  املٮوٮًؼ  ىل ٧ًريً إً  املٌةًؼ  امل٧ٕٮؿً  صؿ  : ّىلاأُل 

 ٘ٔٙى ىلإً  املٌةًؼ  امل٧ٕٮؿً  صؿ  : الجاى  ٨ي كى احلى )حنٮ  املٮوٮًؼ  ىل ٧ًريً إً   ٦ة أًي
 .(٫ً ٦ً بلى ٗي  ٫ً صٍ كى 

 ٘٨ي كى احلى )حنٮ  اإلًةٚحً  دكفى  (أٍؿ )٨٦  ىل املضؿدً إً  املٌةًؼ  امل٧ٕٮؿً  صؿ  : الجالج 
  ٫ً صٍ كى 

ى
 (.بو أ

 ٘(.٫و صٍ كى  ٨ي كى احلى )حنٮ  كاإلًةٚحً  (أٍؿ ) ٨٦ٍ  املضؿدً  امل٧ٕٮؿً  صؿ  / السابع 

 

/ )كال جتؿر ث٭ة ٦ٓ أؿ...( ًةثٍ ذلٟ/ لك ٦ة لــ ٤ٔي٫ إًةٚحي الىًٛح املعبلًة ثػ)أؿ( إىل $ٝٮؿ اجلة٥ّ  (1)
 ك٨٦ اإلًةٚح تلةحل٭ة ك٣٘ري دةحل٭ة.اخلةيل ٦٪٭ة، 



 

ُ٘ ال 186 ُ٘ بـاِضــه الفاعلـالِصَفــ ََــ  ُنَػبَّ

ٍ الى كى )  الك٫٦ً ٧ٕٚىنى  ٓى  ٛحي الىِّ  ا اك٩ًخ إذى  املنج٭حً  ثةلىٛحً  /٭ة( أمثً  رٍ ؿي  جتى  (أٍؿ ) ٦
ة ػى  ٟى  (،أٍؿ ) ملة ٚي٫ً   ٨٦ اإلًةٚحً بلى ػى  أكٍ  (أؿ) ٨٦ بلى اق٧ن ًٓ  اكملكةا٢ً  كذل  . األرم

ٍ  ك٦ة ل٥ٍ  ٟى  ٨٦ٍ  ٢ي خيى  ،٫ً صٍ الٮى  ٨ي كى احلى ػ)٠ ك٩ىج٫ي  ر٫ٕٚي  ق ٧٠ة ُيٮزي صؿ   ُيٮزي  ذل
  ٫ً صٍ كى  ٨ي كى احلى كى 

ى
ٕي  ٫ي ك٩ىجي  امل٧ٕٮؿً  صؿ   كًل٧ة ُيٮزي  (،ًب األ  ث٘ريً  الىٛحي  ا اك٩ًخ إذى  ٫ي كرٚ

 .ظةؿو   لك  ىلعى  (أٍؿ )
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 بـعجـامج

 
 

ـضجػػة ٕى ػػؽى  ٦ػػة) تى ٍٕ ـى  ٍٜ ػػ ًُ ػػ٢ى ا٩ٍ ٕى ٍف
ى
 ثًأ

 
كرو ثًجىػػة )424  ٍػػؿي ٍجػػ٢ى دلى ِى ًٕػػ٢ٍ)  ٍٚ ى

ٍك ًِجٍ  ثأ
ى
 أ
ػػػػ"٦ة  ػػػػ٢ى ا٩ًٍىػػػجىَ٪٫ي ٠ى ٕى ٍف

ى
دًػػػػ٤ٍٮى أ  كى

 
ٍكهى  )422 

ى
ٍوػػػػًؽٍؽ ثًً٭ػػػػ٧ةأ

ى
٤ًي٤ىٍيػػػػ٪ىة" كىأ  ػى

 
ٌِ ِبللتعّج  ) /إظؽا٧٬ة /(1)صٔغتا

ى
 ) /ة٩يحي كاثلَّ  ،(٫ي ٤ى ٕى ذٍ ٦ة أ

ى
 كلحل٭٧ة أمةرى  ،(٫ً ثً  ٢ٍ ًٕ ٍٚ أ

ٙي  ٍٜ ا /أم ،ؿً األكَّ  ثةبليًخ  املى٪  ػ)ث ٩ُ
ى
 )حنٮ  ًت ٕضٌ ٦ة ل٤ذَّ  ثٕؽى  (٢ٕى ذٍ أ

ى
ا،نٍ زى  ٨ى كى ظٍ ٦ة أ  ؽن

 
ى
 ػ)ث سلٍ  أكٍ  ة(،٪ى يٍ ٤ى يٍ ٤ً  ػى ىفى كٍ ك٦ة أ

ى
 )حنٮ  "ةثى ػ"ثً  دلؿكرو  ٝج٢ى  (٢ٍ ًٕ ٍٚ أ

ى
َـّ ثً  ٨ٍ كً ظٍ أ  كى  ٨ً يٍ ؽى نٍ ةل

ى
 ٍؽ ؽً ٍو أ

 .٧ة(٭ً ثً 
  /"٦ةػ"ٚ

ه
  .قحجٮن٫ ٔ٪ؽى  حه دة٦ٌ  كْل ٩سؿةه  ،٦جذؽأ

  . ٦ةىلعى  اعاؽه  مكترته  ٧ًريه  ٚة٫٤ٔي  ٦ةضو  ٢ٕٚه  /"٨ى أظكى "ك

ا"ك ا، ك٨ى أظ يشءه  /كاتلٞؽيؿي  "،٦ة"٨ٔ  ػربه  /كاجل٤٧حي . ٨كى أظٍ  ٦ٕٛٮؿي  "/زنؽن  زنؽن
ٟى  ٪نة،كى ظى  ص٫٤ٕي  /أم  ) كًلؾل

ى
  .ة(٪ى يٍ ي٤ى ٤ً  ػى ىفى كٍ ٦ة أ

 

 ىلع – ال٤٘ح حبكت –٬ةدةف الىي٘ذةف ٧٬ة ال٤ذةف ٔٞؽ اجلعةة ثةب اتلٕضت بلية٩٭٧ة، ٚأ٦ة ا٣ٕجةرات ادلا٣ح  (1)
  /، ك٦٪٭ة ق٧ةيعرية/ ٦٪٭ة ٝيةيس١ٚس اتلٕضت إننةء

ٕي  اضٕ:ــالكٔـف   ٥ٕ٩ ثةب يف ٬ؾا ذ٠ؿ يأىتق ك ،٢أف حتٮؿ ا٢ٕٛ٣ اذلل دؿنؽ اتلٕضت ٨٦ ٦ؽلٮهل إىل وي٘ح ٚ
 .كمئف

ة( كٝٮهل٥/  قي ر  هلل دى )ٚ٪عٮ ٝٮهل٥/  اعٕــا الطنـّأم   قجعةف اهلل(.)ٚةرقن
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 كابلةءي  ،ثةبلةءً  املضؿكري  كٚة٫٤ٔي  ، األمؿي الى  تي ٕضٌ ك٦ٕ٪ةق اتلَّ ، (1)أمؿو  ٢ٕٛٚي  "/٢ٍ ًٕ أٍٚ "ة كأ٦َّ 
 . زااؽةه 

 )  ٤ٕٚيحً ىلعى  ؿَّ ؽً كاقذي 
ى
ًـ  (٢ى ٕى ذٍ أ حنٮ  ٥ً املذلكِّ  يةءي  ث٫ً  ا ادى٤ٍخ إذى  هلي  الٮٝةيحً  ٩ٮفً  ث٤ـك

( 
ى
 )  ٤ٕٚيحً كىلعى  (،اهلل ٮً ٍٛ  خى ىلى  إً يًن ؿى ٞى ذٍ ٦ة أ

ى
  /يف ٝٮهلً  ٤ٔي٫ً  اتلٮًليؽً  ٩ٮفً  ثؽػٮؿً  (٢ٍ ًٕ ٍٚ أ

ى  ّبى ٌٍ ٗى  ؽً ٍٕ ـى  ٨ٍ ٦ً  ؿو ؽً جٍ  ى ٍك ـي كى  -222  حن ٧ى يٍ ُصي
 

 ٚى  
ى
ً  ؿً ظٍ أ ػ ٨ٍ ٦ًػ ٫ً ث ػفى  ٮؿً َي  كى  ؿو ٍٞ

ى
 (2)ةيىػؿً ظٍ أ

 

 كى ) /أرادى 
ى
 ٚى  ،اخلٛيٛحً  اتلٮًليؽً  ث٪ٮفً  (٨ٍ نى ؿً ظٍ أ

ى
ًٙ هلى ؽى ثٍ أ ة يف الٮٝ ٛن   .ة أ٣

  ٮى ٤ٍ دً كى ) ثٞٮهلً  كأمةرى 
ى
 ) ةيلى دى   أفَّ إىلى  /(٢ى ٕى ذٍ أ

ى
٦ة )٦ٕٛٮالن حنٮ  ل١ٮ٫٩ً  تي ىى ٪ٍ حي  (٢ى ٕى ذٍ أ

 
ى
  .ة(٪ى يٍ ي٤ى ٤ً  ػى ىفى كٍ أ

 كى ) ثٞٮهلً  ٢ى ػ٦سَّ  ز٥َّ 
ى
 .ة٩يحً اثلَّ  ي٘حً ث٭٧ة( ل٤ىِّ  ٍؽ ؽً ٍو أ

 
ـااؽة كصٮمنة ٬ٮ ٚة٫٤ٔ،  (1) املن٭ٮر ٔ٪ؽ اجلعةة ابلرصنني أ٩٭ة ٢ٕٚ ٦ةض صةء ىلع وٮرة األمؿ، كاملضؿكر ثةبلةء ال

اتلٕضت، ٚعٮلٮا ا٢ٕٛ٣ إىل  أف يؽلٮا ث٫ ىلع إننةءأظك٨ زنؽ( أل وةر ذا ظك٨، ز٥ أرادكا )اللُكـ كأو٢ 
ز٥ أرادكا أف يك٪ؽكق إىل زنؽ ٚةقذٞجعٮا إق٪ةد وٮرة األمؿ إىل االق٥  وٮرة األمؿ حل١ٮف ثىٮرة اإلننةء،

 امؿر ثـنؽ(، ز٥ ا٣زتمٮا ذلٟ.)ا٣ْة٬ؿ، ٚـادكا ابلةء حل١ٮف ىلع وٮرة ا٤ٌٛ٣ح حنٮ/ 
 . ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيديؾ٠ابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -285 (2)

 كْل، اإلث٢ ٨٦ ل٧٤ةاح اق٥ – املٮظؽة ابلةء كٚذط املٕض٧ذني الٌةد كق١ٮف ا٣٘ني ثٛذط – (ّبى ٌٍ ٗى ) اللغــ٘: 
ريق اجلٮ٬ؿم ذلٟ ذ٠ؿ، أؿ ٤ٔي٭ة دؽػ٢ كال د٪ٮف ال ٦ٕؿٚح ف أ٫٩ دىعيٙ، كأ كادع ا٣ٛريكزآثةدم، ٗك

٘ى ىلع ثؾلٟ قِل كًلأ٫٩ -رنا٦ٞىٮ اتلعذيح ثةملس٪ةة-وٮاث٫ "ٌٗية"  ى ) .ىض ل١ثد٫ ا٣تنبي٫ ث٧٪جخ ا٣  (٧حنٍ رصي
ى  ٌب رى  ٢ٍ ػً أدٍ »/ ڤ ؿٝٮؿ ٧ٔ ٫ك٦٪ .ثني ا٣ٕرشن٨ كاثلبلزني ٦ة اإلث٢ ٨٦ ا٣ُٕٞح كْل ،٦حدى٘ري رًصٍ  ن٧ح الرص 

٘ي   يؿنؽ وةظت اإلث٢ ا٤ٞ٣ي٤ح كا٣٘٪٥ ا٤ٞ٣ي٤ح.  «٪ي٧حكا٣
ا، كٚي٫ ٧ًري مكترت ٚة٤ٔي الٮاك كاك رب، مكت (كمكتجؽؿ)اإلعــساب:    (٨٦ ثٕؽ) ٫.جؽؿ/ ٦جذؽأ مؿٚٮع دٞؽيؿن

ى ) .مٌةؼ إحل٫ (ٌّٗب)صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧كتجؽؿ، كمٕؽ مٌةؼ. ك  (ؿً ٚأظٍ ) ٦ٕٛٮؿ ث٫ ملكتجؽؿ. (ن٧حرصي
صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ  (٨ َٮؿ٦ً ) .ؿً ابلةء زااؽة كال٧ٌري ٚة٢ٔ أظٍ  (ث٫) ./ ٢ٕٚ ٦ةض صةء ىلع وٮرة األمؿؿً أظٍ 

الٮاك اعَٛح، كأظؿنة/ ٢ٕٚ ٦ةض  (كأظؿنة) مٌةؼ إحل٫. (ٚٞؿ)ك. ٚي٫ ث٧ٕىن ابلةء، كَٮؿ مٌةؼ "٨٦"ك ،ثأظؿ
 ٣ٙ ٦٪٤ٞجح ٨ٔ ٩ٮف اتلٮًليؽ اخلٛيٛح يف الٮٝخ. صةء ىلع وٮرة األمؿ، كاأل

ظير أكؽ وي٘ح اتلٕضت ثةجلٮف اخلٛيٛح، كٝؽ ٧٤ٔخ أف ٩ٮف اتلٮًليؽ خيذه  (كأظؿنة)ٝٮهل  ُ:ــاٍد فٔـالػ 
 ٮهلة ثةألٕٚةؿ، ٚي١ٮف ذلٟ دحلبلن ىلع ٤ٕٚيح وي٘ح اتلٕضت، ػبلٚنة مل٨ ادع اق٧يذ٭ة. دػ
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 يت ثٕؽ٬ة ػربه ا٣َّ  كاجل٤٧حي  ،ىعيطي ال ٬ٮى  دة٦حه  ٩سؿةه  (٦ة) ٨٦ أفَّ  ٦٪ةقي ك٦ة ٝؽَّ 
  يشءه ) /كاتلٞؽيؿي  ٔ٪٭ة،

ى
ا( أمنٍ زى  ٨ى كى ظٍ أ  . ظك٪نة ص٫٤ٕي  /ؽن

 ،حمؾكؼه  كاخلربي  ٭ة،يت ثٕؽ٬ة و٤ذي ا٣َّ  كاجل٤٧حي  ،٭ة مٮوٮ٣حه ىل أ٩َّ إً  األػٛلي  كذ٬تى 
ً  /كاتلٞؽيؿي   اذلَّ

ى
ا يشى نٍ زى  ٨ى كى ظٍ م أ  . ي٥ه ًْ ٔى  ءه ؽن

 /كاتلٞؽيؿ  ٔ٪٭ة،يت ثٕؽ٬ة ػربه ا٣َّ  كاجل٤٧حي  ،حه ة٦يٌ ٭ة اقذٛ٭ أ٩َّ إىلى  ثٌٕ٭٥ٍ  كذ٬تى 
  ءو يشى  أم  

ى
انٍ زى  ٨ى كى ظٍ أ  ؟ ؽن

 كاخلربي  هلة،  ثٕؽ٬ة وٛحه يًت ا٣َّ  كاجل٤٧حي  ،مٮوٮٚحه  ٭ة ٩سؿةه  أ٩َّ إىلى  ثٌٕ٭٥ٍ  كذ٬تى 
  ءه يشى  /كاتلٞؽيؿي  ،حمؾكؼه 

ى
ٔى نٍ زى  ٨ى كى ظٍ أ ا   .ي٥ه ًْ ؽن
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َضٍجػػخى اٍقػػ ىجً  ٕى ػػٍؾؼى ٦ػػة ٦ًٍ٪ػػ٫ي تى  طٍ كىظى
 

ػػطٍ  )422  ًٌ ٪ىػػةقي يى ٍٕ ىػػٍؾًؼ ٦ى ٍ٪ػػؽى احلٍ ًٔ فى   إًٍف َكى
 ) ثٕؽى  ك٬ٮ امل٪ىٮبي - (1)٦٪٫ي  ًت املذٕضَّ  ظؾؼي  ُيٮزي  

ى
 ثٕؽى  ثةبلةءً  كاملضؿكري  (،٢ى ٕى ذٍ أ

( 
ى
 / دحل٢ه  ٤ٔي٫ً  ا دؿَّ إذى  -(٢ٍ ًٕ ٍٚ أ

َّ فنجاُل  :قْلُ ِلاأل

222-  
ى
 رى أ

ي
ىػ ؽٍ ٭ة ٝىػٕي ٦ٍ دى  كؿو ٧ٍ يى  ـَ ل أ  ارى ؽَ حتى

 

ى  ةءن  ى ثي     فى ٦ػة َكى ك كى ؿو ٧ٍ  يى ىلعى
ى
ى ٍوػأ  (2)ا ى

 

 ) ك٬ٮ ٦ٕٛٮؿي - ال٧ٌريى  ؼى ؾى عى ٚى  "أورب٬ة ك٦ة اكفى " :التكدُٓس
ى
 ال٣حً لرلٌ  -(٢ى ٕى ذٍ أ

 . ـى ث٧ة دٞؽَّ  ٤ٔي٫ً 

 ػ كاهلل أ٥٤ٔي ػ  /اتلٞؽيؿ ،[65]مؿن٥/  (3)﴾جب حب خب﴿ /دٕةىل ٝٮهلي  اىٕالجَّ ّمجاُل
 

ى )٦ة ٦٪٫ دٕضجخ(  $يف ٝٮؿ اجلة٥ّ  (1) ألف املذٕضت ٦٪٫ ٬ٮ ٫٤ٕٚ، ال ٩ٛك٫، إال أ٫٩ ظؾؼ ٦٪٫  كذلٟ ز،ٮ  جتى
 . املٌةؼ، كأٝي٥ املٌةؼ إحل٫ ٦ٞة٫٦ لرلال٣ح ٤ٔي٫

 . ال١٪ؽم ظضؿ ٨ث ا٣ٞحف المؿئ ابليخ -289 (2)
ــ٘:   ٩ىت، كانك١ت. ا (حتؽرا) يؿنؽ ث٫ ٧ٔؿك ث٨ ٧ٝيبح ا٣حن١ؿل وةظج٫ يف قٛؿق إىل ٝيرص الؿكـ. (أـ ٧ٔؿك) اللغ
 ثأـ ٧ٔؿك أف أرا٬ة وةثؿة ٦ذضرلة، ٧ٚة ثةهلة احلٮـ ٝؽ ٠ث ثسةؤ٬ة ىلع ٧ٔؿك؟!  ميٞٮؿ/ إف ٔ٭ؽ الـنعيٙ:  
، كأـ "أرلػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (أـ) أ٩ة. / مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري (أرل)اإلعــساب:  

 (حتؽرا)د٦ٓ/ ٦جذؽأ، كد٦ٓ مٌةؼ ك"٬ة" مٌةؼ إحل٫. كاجل٤٧ح ٨٦  (د٦ٕ٭ة) مٌةؼ إحل٫. (٧ٔؿك)ك مٌةؼ.
كٚة٫٤ٔ املكترت ٚي٫ يف حم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ، كدم٤ح املجذؽأ كػربق يف حم٢ ٩ىت ظةؿ ٨٦ أـ ٧ٔؿك، ألف "أرل" 

 (ك٦ة) صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثجاكء. (ىلع ٧ٔؿك) ٦ٕٛٮؿ ألص٫٤. (ثسةء) نح ٚبل حتذةج ملٕٛٮؿ زةف.٬٪ة ثرص
يٕٮد ىلع ٦ة  "٬ٮ" /٢ٕٚ ٦ةض، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق (أوربا) .زااؽة (اكف) دٕضيجح ٦جذؽأ.

 اتلٕضجيح.  "٦ة"ٮ ك٬ ،اتلٕضجيح، كاملٕٛٮؿ حمؾكؼ، أل أورب٬ة، كاجل٤٧ح يف حم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ
ظير ظؾؼ املذٕضت ٦٪٫، ك٬ٮ ال٧ٌري امل٪ىٮب اذلل يٞٓ ٦ٕٛٮالن ث٫  (ك٦ة اكف أوربا) /ٝٮهل :ُــاٍد فٔـالػ 

 ٢ٕٛ٣ اتلٕضت ٧٠ة ٝؽر٩ةق.
٨٦ ّ٭ٮرق امذ٘ةؿ املع٢  ىلع ا٣ٛذط املٞؽر ٦٪ٓ ٚجن -صةء ىلع وي٘ح األمؿ  -/ ٢ٕٚ ٦ةض (ٍٓ أق٧ً )اإلعــساب:  (3)

٦ذى٢ ٦جن ىلع  / ابلةء/ ظؿؼ صؿ زااؽ، ٥٬/ ٧ًري(ث٭٥) رض ملضيب٫ ىلع وٮرة األمؿ.ثةلك١ٮف ا٣ٕة
، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح ٓأق٧ً  ٚة٢ٔ أ٫ٌ٩ ىلع الؿٚٓ ابلٕيؽ كحم٫ٌ٤ الـااؽة، ثةبلةء اجلؿٌ  ا٣ٞؿنت حم٫ٌ٤ ،الك١ٮف

ؿاب. وي٘ح األمؿ  أثرص/ ٢ٕٚ مٌةرع صةء ىلع ،/ الٮاك ظؿؼ ُٔٙ(كأثرص) اقتب٪ةٚيح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
امذ٘ةؿ املع٢ ثةلك١ٮف ملضيب٫ ىلع وٮرة األمؿ، كا٣ٛة٢ٔ حمؾكؼ دؿ   ىلع ا٣ٛذط املٞؽر ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮرق٦جن

 = ."أثرص ث٭٥" /أمٍ  ،٤ٔي٫ ٦ة ٝج٫٤
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 /ةٔؿً النَّ  كٝٮؿي ، ٤ٔي٫ً  ٫ي ة ٝج٤ى ٦ دلال٣حً  (ث٭٥) ٚعؾؼى ، ٥ث٭ً  رًصٍ كأثٍ 
ً ؾى ٚىػػ -222 ً  ٟى ل  ٭ػػةٞى ٤ٍ يى  حى َيػػامل٪ً  ٜى ٤ٍػػيى  فٍ إ

 

  ً ا كى  ى ً يؽن ى  فٍ   ػة ٚى ٮٍ يى  ٨ً ٍ٘ ذى ٍكػي  ٦ن
ى
 (1)رً ؽً ٍصػأ

 

 ) ثٕؽى  ٦٪٫ي  تى املذٕضَّ  ٚعؾؼى  "ث٫ً  رٍ ٚأصؽً " /أم
ى
ٚنة ىلعى  يس٨ٍ  ل٥ٍ  كلفٍ  (٢ٍ ًٕ ٍٚ أ  ٦ُٕٮ

( 
ى
 . مةذٌّ  ٦س٫٤ ك٬ٮى  (٢ٍ ًٕ ٍٚ أ

 

 

ًف الًك  ـ٦ًػػػػةكى
ى ة ل ٤ىػػػػٍي ًٝػػػػٍؽ٦ن ٍٕ ًٛ   ا٣ٍ

 
ذ٧ًػػػة )422  ػػػػـؿؼو حًبيٍ ػػػ٥و ظي ٓي دىىى ٍ٪ػػػ  ٦ى

ـي  ث٢ٍ  ،ٕضًت ٕبل اتلَّ ًٚ  ال يذرصؼي   ي  ؛كاظؽةن  ٦٪٭٧ة َؿنٞحن  لكٌّ  ي٤ـ ٨٦  ٢ي ٧ى ٍٕ ذى كٍ ٚبل ي
( 

ى
 )  ٨٦ٍ كالى  ،املةيًض  ٗريي  (٢ى ٕى ذٍ أ

ى
  ػبلؼى ة الى ا م٧َّ ك٬ؾى  /ٙي املى٪ِّ  ٝةؿى  ،األمؿً  ٗريي  (٢ٍ ًٕ ٍٚ أ

  .(2)ٚي٫ً 
 

 

 

  أ٫٩ ظؾؼ املذٕضت ٦٪٫ يف ٝٮهل/ "كأق٧ٓ" دلال٣ح ٦ة ٝج٫٤ ٤ٔي٫، ك٬ٮ صةاـ.ّجــُ االضــتدالل:   =
 د، امل٤ٞت ثٕؿكة الىٕةحلٟ.ابليخ ٣ٕؿكة ث٨ الٮر -272 (1)

ة ٧ٚة حم٧ٮدنا وةد٫ٚ املٮت وةدؼ إذا – قةثٞح أثيةت يف كو٫ٛ اذلل –٬ؾا ا٣ٛٞري  الـنعيٙ:   ، كلف يكذ٨٘ يٮ٦ن
 أظ٫ٞ ثة٣٘ىن ك٦ة أصؽرق ثة٣حكةر! 

 .ُةبٕؽ املنةر إحل٫، كالاكؼ ظؿؼ يؽؿ ىلع اخلاق٥ اإلمةرة ٦جذؽأ، كالبلـ لرلال٣ح ىلع ثي  (ٚؾلٟ)اإلعــساب:  
 (ي٤ٞ٭ة) ٦ٕٛٮؿ ث٫ حل٤ٜ. (امل٪يح) ٢ٕٚ مٌةرع، ٢ٕٚ الرشط، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫. (ي٤ٜ) .رشَيح (إف)

، ك٬ة/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ كدم٤ح  "٬ٮ" /ي٤ٜ/ ٢ٕٚ مٌةرع، صٮاب الرشط، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق
ا) الرشط كصٮاث٫ يف حم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ.  (يكذ٨٘) .رشَيح (كلف) املكترت ٚي٫.ظةؿ ٨٦ ٚة٢ٔ "ي٤ٜ"  (محيؽن

 ّؿؼ ز٦ةف ٦ذ٤ٕٜ ثحكذ٨٘. (يٮ٦ة) .٬ٮ /٢ٕٚ مٌةرع، ٢ٕٚ الرشط، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق
ا٣ٛةء لؿمٍ اجلٮاب ثةلرشط، أصؽر/ ٢ٕٚ ٦ةض صةء ىلع وٮرة األمؿ، كٝؽ ظؾؼ ٚة٫٤ٔ كابلةء ا٣ىت  (ٚأصؽر)

 ح يف حم٢ صــ صٮاب الرشط. دؽػ٢ ٤ٔي٫، كاألو٢/ ٚأصؽر ث٫، كاجل٤٧
 .، ٦ٓ ٠ٮ٫٩ ٗري ٦ُٕٮؼ، ك٬ٮ مةذظير ظؾؼ املذٕضت ٦٪٫، ك٬ٮٚة٢ٔ "أصؽر" (ٚأصؽر)ٝٮهل  ُ:ــاٍد فٔـالػ 

)ٝؽ٦ة(/ أم يف ا٣ٞؽي٥ ٨٦ أٝٮاؿ اجلعةة، إمةرة إىل أ٫٩ ٝؽ اقذٞؿ ٔ٪ؽ اجلعةة ٬ؾا  $٦ٕىن ٝٮؿ اجلة٥ّ  (2)
 املكأ٣ح. ا٣ٞٮؿ يف
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ٚىػػػة ثو ُصي 
٧ة ٦ًػػ٨ٍ ًذم زىػػػػالى ػػػ٭ي ٍ٘  كىوي

 
ػػة )422  ٛى ػػاً ًذم ا٩ٍذً ٗى ػػ٢و تىػػ٥َ  ٌٍ  ٝىةثًػػ٢ً ٚى

ٍمػػ٭ىال 
ى
ػػةًع أ ٌى ٙو يي ػػٍاً ًذم كىٍوػػ ًَ  كى

 
ًٕػػػػالى  )422  يًيػػػػ٢ى ٚي ٟو قى ً ػػػػةل ػػػػٍاً قى ٗى  كى

ي    :قجٕحه   كطه  ٕضًت ٕال اتلَ ًٚ  ٦٪٫ي  م يىةغي اَك    ا٢ٕٛ٣ً  نءطي ي

 ٜى ٤ى ُى كاجٍ  ،جى ؿى ظٍ دى )حنٮ  ،٤ٔي٫ً  ة زادى م٧َّ   يب٪يةفً ٚبلى  ة؛زبلزي   يسٮفى  أفٍ  :ٍاأحُد، 
 (.جى ؿى ؼٍ ذى كاقٍ 

 َّٚنة يسٮفى  أفٍ  اىٕ:الج  مً كى  ،٥ى ٍٕ ٩ً ػ)٠ ٦ذرصؼو  ٗريً  ٨٦ ٢ٕٚو   يب٪يةفً ٚبلى  ؛٦ذرص
 ،فى ئٍ

 (.فى حٍ ٣ى كى  ،سى ٔى كى 

 َّ(ًنى ٚى كى  ،٦ةتى ) ٨ٍ ٦ً  ةفً  يب٪يٚبلى  ؛(1)ٝةثبلن ل٧٤ٛة٤ًحً  ٦ٕ٪ةقي  يسٮفى  أفٍ  :الُحالج 
  . يشءو ىلعى  ٚي٭٧ة ليشءو   مـنحى الى  إذٍ  كحنٮ٧٬ة؛

 َّٟى  كاظرتزى  ة،دة٦   يسٮفى  أفٍ  :ابُعالس  ؛(كأػٮاد٭ة فى اكى  )حنٮ ةٝىحً اجلَّ  ٨٦ األٕٚةؿً  ثؾل
 ) /ٚبل دٞٮؿي 

ى
ٝى نٍ زى  فى ٮى كٍ ٦ة أ ا  ة(،ةاً ؽن  .ال١ٮٚيٮفي  كأصةزقي  ٧ن

 ٟى  ظرتزى كا ة،٦٪ٛي   ال يسٮفى  أفٍ  :اخلامُظ ة ٨٦ امل٪فِّ  ثؾل  فه بلى ٚي  جى ٦ة اعى )حنٮ  ،لـك٦ن
ٛى  /( أماءً كى ةدلَّ ثً  ى )صٮازنا حنٮ  أكٍ  ،ث٫ً  ٓى ٦ة ا٩ذ ا(.نٍ زى  خي مٍ ٦ة ضى  ؽن

 َّٙي   يسٮفى الى  أفٍ  :ادُعالط  ) ىلعى  ٦٪٫ي  الٮو
ى
ٟى  كاظرتزى  ،(٢ٕى ذٍ أ  ٨٦ األٕٚةؿً  ثؾل

  /ىلعى  ا٣حً ادلٌ 
  ًٮى ٭ي ذى  /دى ٮً قى ػ)٠ ،األلٮاف  

ى
ً  ،دي ٮى قٍ أ   ٮى ٭ي ذى  /ؿى كمحى

ى
 . (ؿي مٍحى أ

  ٮى ٭ي ذى  /ؿى ٮً ظى ػ)٠ ،كا٣ٕيٮًب  
ى
ٔى  ،ؿي ٮى ظٍ أ   ٮى ٭ي ذى  /رى ٮً ك

ى
 . (ري ٮى ٍٔ أ

 
 / )ٝةث٢ً ٢ٌٚ( أم ٝةث٢ ل٤ـنةدة كاجلٞىةف.$٦ٕىن ٝٮؿ اجلة٥ّ  (1)
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 ) / دٞٮؿٚبلى 
ى
 الى كى  ،قي دى ٮى قٍ ٦ة أ

ى
 الى كى  ،قي ؿى مٍحى  ٦ة أ

ى
ي ٮى ظٍ  ٦ة أ  الى كى  ،هلى

ى
 الى كى  ،قي رى ٮى ٍٔ  ٦ة أ

ى
 ،٫ً ثً  رٍ ٮً ٍٔ  أ

  الى كى 
ى
 .(٫ً ثً  ٍؿ ٮً ظٍ أ

 َّحنٮ  ،ة ل٧٤ٕٛٮؿً ججي  ٦  يسٮفى الى  أفٍ  :ابُعالط( ً  ) /( ٚبل دٞٮؿؽه نٍ زى  بى ضي
ى
 بى ٍضى ٦ة أ

ا( دؿنؽي نٍ زى  ٍ  تى ٕضٌ اتلَّ  ؽن   بو ٨٦ ضى
ي
ٍ  ًت ٕضٌ ثةتلَّ   ي٤ذبفى بلَّ خًل  ،ث٫ً  ٓى ًٝ كٍ أ   بو ٨٦ ضى

ى
 .٫ي ٕى رى كٍ أ

 
 

 
 

٧ة ٭ي ٍكًمػػػػٍج٭ي
ى
ػػػػػَؽ أ مى

ى
ٍمػػػػػًؽدى اٍك أ

ى
 كىأ

 
ػػًؽ٦ة )422  ٔى كًط  ػػػؿي ػػيى الٍني ٍٕ ـى ٙي ٦ػػة  ٤ٍيػػ  َيى

ٍىػػػ  ـى ػػػؽي يىنٍذىًىػػػٍت كى ٍٕ ـى ـً  ػػػةًد ٕى ري ا٣ٍ  ؽى
 

ًػػٍت  )422  ـى ػػػؿـقي ثًةٍ ىػػػة  ًٕػػػ٢ٍ صى ٍٚ ى
ػػػؽى أ ٍٕ بى  كى

  

 ػ)ث كطى الرش   تكذ٢ً٧١  يت ل٥ٍ ا٣َّ  ٨٦ األٕٚةؿً  ٕضًت إىل اتلَّ  ٢ي ذٮٌو ٫ يي  أ٩َّ يًٕن 
ى
 (دٍ ؽً مٍ أ

 ػ)كحنٮق كم
ى
ٟى  مىؽري  تي ىى ٪ٍ كني  ،كحنٮق (ؽَّ مى أ ـً  ا٢ٕٛ٣ً  ذل  ) ثٕؽى  الرشكطى  ا٣ٕةد

ى
 (٢ى ٕى ذٍ أ

،  ) ثٕؽى  كُيؿ   ٦ٕٛٮالن
ى
 ) /ٚذٞٮؿ ؛ثةبلةءً  (٢ٍ ًٕ ٍٚ أ

ى
 كى  ،٫ي اصى ؿى ؼٍ ذً كاقٍ  ٫ي ذى صى ؿى ظٍ دى  ؽَّ مى ٦ة أ

ى
 دٍ ؽً مٍ أ

  ،٫ً اصً ؿى ؼٍ ذً كاقٍ  ٫ً ذً صى ؿى ظٍ ؽى ثً 
ى
  ،قي رى ٮى ٔى  طى جى رٍ ك٦ة أ

ى
  ،قً رً ٮى ٕى ثً  طٍ جً ٍٝ كأ

ى
ٍ  ؽَّ مى ك٦ة أ  كى  ،٫ي دى ؿى محي

ى
 (.٫ً دً ؿى ٧ٍ حًبي  دٍ ؽً مٍ أ

 

 



 

 التـعجـب 214

 

كرً  بًةيـػػؽي ػػٍاً ٦ػػة ذي٠ًػػؿٍ  كى ٘ى ً ػػ٥ٍ ٣  اٍظ ي
 

زًػػػػؿٍ  )422 
ي
ى اَكًم ٦ًٍ٪ػػػػ٫ي أ ًٞػػػػٍف ىلعى َى دى  كى

ٜى ا٣َّ  ٨٦ األٕٚةؿً  ٨٦ يشءو  ًت ٕضٌ اتلَّ  ٢ًٕٚ  ث٪ةءي  ا كردى ٫ إذى يٕن أ٩َّ    ىنى بٍ  يي ٫ الى أ٩َّ  يت قج
 / ٦٪٫ ٓى ٧ً  ٦ة قي ىلعى  ٞةسي كال يي  ،قً ث٪ؽكرً  ٥ى سً ظي  ،٦٪٭ة

 ٠ٞٮهل٥/ ( 
ى
ى ػٍ ٦ة أ  )ٮا ٚج٪ى  (رًصى ذي اػٍ )٨ ( ٦ً قي رصى

ى
 ،أظؿؼو  ىلع زبلزحً  زااؽو  ٢ٕو ٨٦ ًٚ  (٢ى ٕى ذٍ أ

 . ل٧٤ٕٛٮؿً  ك٬ٮ ٦جنٌّ 

 كًلٞٮهل٥/ ( 
ى
 )ٮا ( ٚج٪ى ٫ي ٞى مٍحى ٦ة أ

ى
ٙي  ٨٦ ٢ٕٚو  (٢ى ٕى ذٍ أ  )ىلع  ٦٪٫ي  الٮو

ى
ً )حنٮ  (،٢ى ٕى ذٍ أ  /ٜى محى

  ٮى ٭ي ذى 
ى
  .(ٜي مٍحى أ

 كٝٮهل٥/ ( 
ى
 كى  ةقي كى ٍٔ ٦ة أ

ى
 ٪ى ( ٚجى ٫ً ثً  ًف ٍٔ أ

ى
 كى  ٢ى ٕى ذٍ ٮا أ

ى
 ٗريي  ٢ٕٚه  ك٬ٮى  (،سى ٔى )٨٦  ٫ً ثً  ٢ٍ ًٕ ٍٚ أ

 .ؼو ٦ذرصٌ 
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ػػَؽ٦ة ٞى َي ا اٍ ىػػػةًب ٣ىػػػ٨ٍ  ػػؾى ػػػ٢ي ٬ى ٍٕ  كىًٚ
 

٦ة )421  ـى كىٍو٤ىػػػ٫ي ثًػػػػ٫ً ا٣ٍػػػ ػٮ٣يػػػ٫ي كى ٧ي ٍٕ ػ  ٦ى
ػػػؿٍ   ػػػٍؿؼو اٍك حًبىػػػٍؿًؼ صى ْى

ً ٫ي ث
 كىٚىٍىػػػ٤ي

 
ؿٍ  )424  ٞى ٙي ً  ذىاؾى اٍقػػذى ي٤ٍػػ ٢ه كىاخلٍ ٧ى ٍٕ ٍكػػذى  ـي

 نٍ زى ) /ٚبل دٞٮؿ ؛٤ٔي٫ً  ٕضًت اتلَّ  ٢ًٕٚ  ؿً ٧ٕ٦ٮ دٞؽي٥ي  ال ُيٮزي  
ى
ا ٦ة أ  ٦ة الى كى ، ٨ى كى ظٍ ؽن

 نٍ زى 
ى
ا أ   ؽو نٍ ـى  ثً كالى  ،٨ى كى ظٍ ؽن

ى
  (.٨ٍ كً ظٍ أ

 "- دٞٮؿ يف ٚبلى  ؛ثح٪٭٧ة ثأص٪يبل  ٢ي ىى ٍٛ  حي ٚبلى  ثٕةم٫٤ً  كو٫٤ي  كُيتي 
ى
 ٨ى كى ظٍ ٦ة أ

ٟى ًُ ٍٕ ٦ي   ) /-"٥ى ٬ى رٍ ادلِّ  ي
ى
ٟى ًُ ٍٕ ٦ي  ٥ى ٬ى رٍ ادلِّ  ٨ى كى ظٍ ٦ة أ ٟى  ؿؽى  ٚكالى  ،(ي  املضؿكرً  ثنيى  يف ذل

ريقً   ) / دٞٮؿٚبلى  ؛ٗك
ى
 ) دؿنؽي  (ا٦ةر   ؽو نٍ ـى ثً  ٨ى كى ظٍ ٦ة أ

ى
 ) الى كى  (.ؽو نٍ ـى ا ثً ٦ةر   ٨ى كى ظى ٦ة أ

ى
 ٨ى كى ظٍ ٦ة أ

ً صى  ؾى ؽى ٪ٍ خى  ةةل  ) دؿنؽي  (كن
ى
ً صى  ٨ى كى ظٍ ٦ة أ ًٔ ةل ة  َّْ  اكفى  ٚإفٍ  ؛(ؾى ؽى ٪ٍ كن ٧ٕ٦ٮالن  املضؿكري  أكٍ  ؿؼي ا٣

 ،ػبلؼه  ك٧ٕ٦ٮهلً  ٕضًت اتلَّ  ٢ًٕٚ  ٧ة ثنيى ٦٪٭ي  ثس٢ل  ا٣ٛى٢ً   صٮازً ًٚف  ٕضًت اتلَّ  ٢ٕٛ٣ً 
ٓى  م  الىي٧ؿ كنكتى  ٧ة،كاٚٞ٭ى  ٨ٍ ك٦ى  كاملربدً  ػبلٚنة لؤلػًٛل  ،صٮازقي  كاملن٭ٮري  ىل إً  امل٪
 / يف اجلثً  ا٣ٛى٢ي  ٚي٫ً  ة كردى كم٧َّ  قحجٮن٫،

  ٥و يٍ ٤ى  قي ًن ثى  ر  دى  هللً ) /٠ؿًب  م٦ٕؽً  ك ث٨ً ٧ٔؿً  ٝٮؿي 
ى
 ،٬ةةءى ٞى ٣ً  ةءً ضى يٍ ال٭ى  يًف  ٨ى كى ظٍ ٦ة أ

 كى 
ى
 كى  ،٬ةةءى ُى خى  ةًت مى ـٍ  ال٤َّ يًف  ـى ؿى كٍ أ

ى
  .(1)(٬ةةءى ٞى بى  ٦ةًت ؿي  امل١ٍ يًف  خى جى ثٍ أ
 

  ٨٦ اهلضؿة. ٠2٢ؿب، وعةيب ٨٦ ٚؿقةف اجلة٤٬يح كاإلقبلـ، ٝذ٢ ق٪ح  ٬ؾا ٨٦ الكـ ٧ٔؿك ث٨ ٦ٕؽم (1)
ثٛذط البلـ كق١ٮف الـام دمٓ لـمح كْل النؽة كا٣ٞعٍ.  (ال٤ـمةت)/ أم احلؿب. ك(اهليضةء يف) /ك٦ٕىن ٝٮهل 

 أم ال١ؿـ. الؿاء ٚي٭٧ة، دمٓ م١ؿ٦ح، ث٥ٌ (امل١ؿ٦ةت)ك
/ ٦جذؽأ مؿٚٮع، كاجل٤٧ح اثذؽاايح ال حم٢ هلة (در) / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ِبرب ٦ٞؽـ حمؾكؼ.(هلل)اإلعــساب:  

ؿاب، كدر / ٩سؿة (٦ة) / مٌةؼ إحل٫ دلؿكر.(ق٤ي٥) ثن/ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر، ك٬ٮ مٌةؼ. مٌةؼ. /٨٦ اإٔل
٢ ٦ةض صة٦ؽ ٦جن ىلع ا٣ٛذط، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮمة / ٕٚ(أظك٨) ث٧ٕىن يشء، يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ.

ال حم٢ هلة ٨٦  اقتب٪ةٚيح، كاجل٤٧ح االق٧يح "٦ة"، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ رٚٓ ػرب "٦ة"يٕٮد إىل  "٬ٮ" /دٞؽيؿق
ؿاب. / ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب ك٬ٮ مٌةؼ، (٣ٞةء٬ة) / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ أظك٨.(يف اهليضةء) اإٔل

كالٮاك ثني اجل٢٧ ظؿؼ  ،كلٔؿاب ثٞيح ا٣ٞٮؿ ال خيذ٤ٙ ٧ٔة أٔؿم٪ةق يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫. ك٬ة/ ٧ًري
 = .ىلع ثٕي ةاجل٢٧ ثٌٕ٭ ُٔٛخُٔٙ، 
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ل  كٝٮؿي  ً  ) /٨ٔ كص٭٫ً  ابى ا٣رت   ٧ٚكطى  (ةرو ٧َّ خى ػ)ث مؿَّ  كٝؽٍ  ڤ يلعى
ى
َّ  زٍ ـً ٍٔ أ ى   يلعى

ى
ة ثى أ

  ةفً ْى ٍٞ احلى 
ى
  فٍ أ

ى
ً  اؾى رى أ ى نٍ رصى ة دلي  /عةثحً الىَّ  ثًٕي  ٝٮؿي ػ  ٥ًْ ٨٦ اجلَّ ػ  ٦٪٫ي  ة كردى كم٧َّ  .(1)(الن ؽَّ ٕن

 اٮٍ ػػػػػ٦ي ؽَ ٞى تى  يى ٧ً ٤ً املٍكػ ً ـ ٩ى  ةؿى ٝى كى  -222
 

 كى  
ى
ً  ٍت جً ظٍ أ ٍ إ  ٪ى يلى

ى
ػدى  فٍ ة أ ػ ٮفى  ي ٞى  (2)٦ةؽَ امل

 

 

 

ةجلةٌر كاملضؿكر، ك٧٬ة ٦ذ٤ٕٞةف ث٫، كذلٟ صةاـ؛ ٚٞٮهل/ ك٧ٕ٦ٮهل ث ثني ٢ٕٚ اتلٕضتٚى٢  أ٫٩ّجــُ االضــتدالل:   =
ك٦س٫٤ ٝٮهل/ "يف  ٦ٕٛٮهل.٬ٮ ك "٣ٞةء٬ةكمني ٝٮهل/ " ٢ٕٚ اتلٕضت ك٬ٮ "٦ة أظك٨"، ٚى٢ ث٫ ثني (يف اهليضةء)

  ال٤ـمةت"، ك"يف امل١ؿ٦ةت".
مكط ا٣رتاب ك ٦ٞذٮال ڤرأل ٧ٔةر ث٨ يةرس  ظنيكأ٫٩ ٝةهل  ،ڤيلع  يجكت ٬ؾا ا٣ٞٮؿ إىل أ٦ري املؤ٦٪ني (1)

٨٦ ثةب  ، ك٬ٮ٨٦ ا٢ٕٛ٣ ٔـ (ـزكأٔ . )ة ىلع اجلؽا٣ح ثة٣ٛذط كْل األرضي  مؿ٦ً  /أم (دلؽالن ) /كٝٮهل .٨ٔ كص٭٫
 أف أراؾ حبة٣ح قحبح. يلعٌ  ٥ى ْي ك٦ٕ٪ةق خى  ،أ٥ْٔ /أم ضب يرضب، كأٔـز يلعَّ 

/ (يلعَّ ) / ٢ٕٚ ٦ةض صة٦ؽ ٦جن ىلع ا٣ٛذط املٞؽر ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮرق دليب٫ ىلع وٮرة األمؿ.(أٔـز)اإلعــساب:  
/ (احلْٞةف) ؾكؼ، ٦٪ىٮب، ك٬ٮ مٌةؼ./ ٦٪ةدل حبؿؼ ٩ؽاء حم(أثة) ."أٔـز"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ 

بل٦ح ٩ىج٫ ا٣ٛذعح (أراؾ. )/ ظؿؼ مىؽرم ك٩ىت(أف. )مٌةؼ إحل٫ دلؿكر / ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف ٔك
أ٩ة، كالاكؼ/ ٧ًري يف  /دٞؽيؿق ،املٞؽرة ىلع األ٣ٙ ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة اتلٕؾر، كا٣ٛة٢ٔ/ ٧ًري مكترت كصٮمة

 ،أراؾ أٔـز ثأفٍ  /كاتلٞؽيؿ ،أف ك٦ة ثٕؽ٬ة دلؿكر ثجةء زااؽةحم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ أكؿ، كاملىؽر املؤكؿ ٨٦ 
بل٦ح ر٫ٕٚ ال٧ٌح املٞؽرة ىلع آػؿق ،ثؿؤنذٟ /أمٍ  ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة امذ٘ةؿ  ،ك٬ؾا املىؽر ٚة٢ٔ مؿٚٮع ٔك

ة) املع٢ حبؿًلح ظؿؼ اجلؿ الـااؽ. ٕن  ./ ظةؿ زةف ٦٪ىٮب(دلؽالن ) / ظةؿ أكؿ ٦٪ىٮب.(رصن
٫ اذلم ٬ٮ املىؽر ث٫ ثني ٢ٕٚ اتلٕضت "أٔـز" كٚة٤ًٔ  ٢ى ىى صةر كدلؿكر ٚى  "يلعَّ " /أف ٝٮهلّجــُ االضــتدالل:  

 .املجكجٟ ٨٦ أف ك٦ة ثٕؽ٬ة، ك٬ؾا ا٣ٛةو٢ ٦ذ٤ٕٜ ث٢ٕٛ اتلٕضت، ك٬ٮ ٦ة امرتط جلٮاز ٬ؾا ا٣ٛى٢
  ٨ اإلث٢.ظ٪ني ٦ةاح ٦ يب٨٦ ق ملسو هيلع هللا ىلصابليخ ل٤ٕجةس ث٨ مؿداس، أظؽ املؤ٣ٛح ٤ٝٮم٭٥ اذلي٨ أُٔة٥٬ رقٮؿ اهلل  -222 (2)

٢ٕٚ أمؿ  (دٞؽمٮا) مٌةؼ إحل٫. (املك٧٤ني)ك مٌةؼ. ٚة٢ٔ، ك٩يب (٩يب) ٢ٕٚ ٦ةض. (كٝةؿ)اإلعــساب:  
 (إحل٪ة) ٢ٕٚ ٦ةض صةء ىلع وٮرة األمؿ، ٢ٕٚ دٕضت. (كأظجت) كٚة٫٤ٔ، كاجل٤٧ح يف حم٢ ٩ىت ٦ٞٮؿ ا٣ٞٮؿ.

٦٪ىٮب ثأف، كٚي٫ ٧ًري ٢ٕٚ مٌةرع ٩ةٝه  (دسٮف) مىؽرنح. (أف) ".أظجتػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث
ػرب دسٮف، ك"أف" املىؽرنح ك٦ة دػ٤خ ٤ٔي٫ يف دأكن٢  (املٞؽ٦ة) ٬ٮ اق٫٧. "أ٩خ" /مكترت كصٮمنة دٞؽيؿق

 مىؽر دلؿكر ثجةء زااؽة ٦ٞؽرة، ك٬ٮ ٚة٢ٔ ٢ٕٚ اتلٕضت، كأو٢ اللُكـ/ كأظجت إحل٪ة ثسٮ٩ٟ املٞؽ٦ة. 
ٕضت اذلل ٬ٮ "أظجت" كٚة٫٤ٔ اذلل ٬ٮ املىؽر ظير ٚى٢ ث٫ ثني ٢ٕٚ اتل (إحل٪ة)ٝٮهل  ُ:ــاٍد فٔـالػ 

ك٧ٕ٦ٮهل، ك٬ؾا ا٣ٛةو٢ صةر كدلؿكر ٧ٕ٦ٮؿ ٢ٕٛ٣ اتلٕضت، كذلٟ صةاـ يف  ماملجكجٟ ٨٦ احلؿؼ املىؽر
   األوط ٨٦ ٦ؾا٬ت اجلعٮنني. 
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 ُ:ـــّقْل

َ ٤ً ػى  -222 َى   ي
ى
ً ؿى ظٍ ٦ة أ   ت  م ال٤ـ ؾً ل ث

ى
 لؿى ييػ فٍ أ

 

ػَى  ٨ٍ ً ػ٣ى ٮرنا كى جي وى   ً  ي٢ى يً  قى   (1)ٍ ً  الَىػىلى إ
 

 
 

 

 

 

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -222 (1)
ؾؼ ٦٪ (ػ٤يٌل)اإلعــساب:    (أظؿل) دٕضجيح ٦جذؽأ. (٦ة) ٫ ظؿؼ اجلؽاء، كنةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٦.٫٪ةدل ظي

 يفيٕٮد ىلع "٦ة" اتلٕضجيح ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح  "٬ٮ" /٢ٕٚ ٦ةض داؿ ىلع اتلٕضت، كٚي٫ ٧ًري مكترت كصٮمنة دٞؽيؿق
 (أف) مٌةؼ إحل٫. (ال٤ت)ك مٌةؼ. م، كذ"أظؿلػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث م(ثؾ) حم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ.

٬ٮ، ك٬ٮ  /دٞؽيؿق ،٢ٕٚ مٌةرع ٦جىن ل٧٤ض٭ٮؿ، ك٩ةات ا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا (يؿل) نح.مىؽر
ث٧ٕٛٮؿ كاظؽ ٬ٮ  إذا ٝؽرد٭ة ٧٤ٔيح؛ ٚإذا ٝؽرد٭ة ثرصنح ا٠ذف "يؿلػ"٦ٕٛٮؿ زةف ٣ (وجٮرنا) املٕٛٮؿ األكؿ.

٦ة دػ٤خ ٤ٔي٫ يف دأكن٢ ٩ةات ا٣ٛة٢ٔ، كنسٮف ٝٮهل "وجٮرنا" ظةالن ٨٦ ٩ةات ا٣ٛة٢ٔ، ك"أف" املىؽرنح ك
إىل ) اق٥ ال. (قبي٢) ٩ةٚيح ل٤ضجف. (ال) ظؿؼ اقذؽراؾ. (ك٣س٨) مىؽر ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٢ٕٛ٣ اتلٕضت.

صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ال، أك اجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ بكبي٢ أك ث٧عؾكؼ وٛح هل، كىلع  (الىرب
 حمؾكٚنة.  "ال" ٬ؾي٨ الٮص٭ني يسٮف ػربي 

ظير ٚى٢ ث٫ ثني ٢ٕٚ اتلٕضت ك٬ٮ "أظؿل" ك٦ٕٛٮهل ك٬ٮ املىؽر املجكجٟ  (ال٤ت مثؾ) ٝٮهل ُ:ــاٍد فٔـالػ 
ك٧ٕ٦ٮهل، ك٬ؾا ا٣ٛةو٢ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٢ٕٛ اتلٕضت، ك٬ؾا ا٣ٛى٢ صةاـ يف  م٨٦ احلؿؼ املىؽر

 .األم٭ؿ ٨٦ ٦ؾا٬ت اجلعةة
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