




 

 2  $تزمجــة ابً مــالك اليحـــوي  

 

 دسجمــح

 $ اةن مــاون اونحـــٍي

 

 نولـــده - اسهـــه: 
ا٣ُةيٍئ، اجلٌيةيٍن  ،اجلعٮٍم  ،دمةؿ ادلي٨ أثٮ ٔجؽ ا، حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا ث٨ ٦ةلٟ،

ا، ادلمنيٍق كٚةة، امذ٭ؿ ثةث٨ ٦ةلٟ يف املرشؽ كامل٘ؿب نكجح جلؽق األىلع   .مٮدلن
"صٌية" ثأرض األ٩ؽلف املٕؿكٚح احلٮـ  ـهث٧ؽي٪ح 895كدل ىلع أرصط األٝٮاؿ اعـ 

 ثأقجة٩ية.

 العلم طلب يف ورحالته هـــنشأت: 
ننأ اث٨ ٦ةلٟ يف ٦ؽي٪ح صٌيةف ثةأل٩ؽلف، كٌل٩خ ثؽايح ٤َج٫ ل٥٤ٕ٤ ىلع ٦ٞؿئ  

يع )ت  ٬(.825صٌيةف كحنٮٌن٭ة أيب املْٛؿ زةثخ ث٨ حم٧ؽ ث٨ يٮقٙ ث٨ ظٌيةف اللُكي
ٮ املرشؽ ٧ٌٚؿ يف َؿن٫ٞ ثإمبي٤يح، ٚأػؾ ٨ٔ ز٥ رظ٢ يف ٤َت ا٥٤ٕ٣، ٚي٥٧ٌ حن

٬، ثيق ٔ٪ؽق 848 حنٮنِّ٭ة ال١جري أيب يلع ٧ٔؿ ث٨ حم٧ؽ الٌن٤ىٮمني اإلمبيٌل املذٮىف ق٪ح
ة.  ثٌٕح ٔرش يٮ٦ن

ز٥ ا٩ذ٢ٞ إىل دمنٜ، كأػؾ ٨ٔ ٧٤ٔةا٭ة، ز٥ إىل ظ٤ت، ٚبلزـ ٚي٭ة اجلعٮم 
 ـه٦ؽة، ز٥ ا٩ذ٢ٞ 846املذٮىف ق٪ح  ابلةرع أثة ابلٞةء مٮٜٚ ادلي٨ يٕحل ث٨ يلع احل٤يب

إىل د٧٤يؾق أيب ٔجؽ ا 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 ثٕ دٮٝؿق اخلةوح  ،٫٧٤الك٤ُة٩يح، 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 

ىلع النجةؾ، كنٞٮؿ/ "ا٣ٞؿاءات ا٣ٞؿاءات، ا٣ٕؿميح ا٣ٕؿميح"  يأد٫ أظؽ لؤلػؾ يٞٮـ
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، حنٮًم ٣٘ٮٍم ٦ٞؿئ، اكف
ة، كاتل ْن ة، كلحل٫ امل٪ذ ى يف ٥٤ٔ ا٣ٞؿاءات يف ز٦ة٫٩، اكف زبذنة ظةٚ ا ٦ذبل٧َن يرصنٙ حبؿن

٨ى الٌك٧ٍخ، مٮٚٮرى ا٢ٕٞ٣، كٝؽ  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   يفاكف 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: 

 إلقبلـ ػرينا. أ٦ح ا  ـه ٚؿمح٫ ا رمحح كاقٕح كصـاق 872٨ٔ ق٪حدٮيف اث٨ ٦ةلٟ 
 

 



 

 4 تزمجــة الشارح )ابً عقيل(

 

 اوشـــازح دسجمـــح

 (غقٌـــي اةن)

 
نكجح إىل ٔٞي٢ -ا٣ٕٞيٌل  ،أثٮ حم٧ؽ ،٬ٮ ٔجؽ ا 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 ٨ اتليق الىةيٖ، كٝؿأأػؾ ا٣ٞؿاءات ٔ 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 ية ظٌيةف/ " اجلعٮم املن٭ٮر ثأيبٝةؿ ٔ٪٫ ميؼ٫ ا٣ٕبل٦ح املٛرس  .-كاجلعٮ ٗك

 ".عقين اثٌ حتخ أديى السًةء أٍىح يٌ
اء ك٤َجح ا٥٤ٕ٣ يف ا٣ٛرتة ا٣يت دٮىل ٚي٭ة  $اكف  ؿى ٞى ٛي صٮادنا ٦٭يجنة، أ٩ٜٛ ىلع ا٣

ة. ة٩ني يىٍٮ٦ن ٥، كيه ٚرتة ل٥ دذضةكز ثى٧ى ٍٮ ًقتِّنيى أ٣ٙ ًدر٬ٍى  ا٣ٌٞةء حنى
ا ٨٦ امل٪ةوت $دٮىل  كماك٩ذ٫  ،٠ٕج٫ كقٕح ٫٧٤ٔ ممة 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 ث٧يرص يف آػؿ ٧ٔؿق 

  ٮلٮين، يٛرس ا٣ٞؿآف ال١ؿن٥، ػذ٥ ػبلهلة ٌُ رشن٨ ق٪ح ثةجلة٦ٓ ا٣ م١ر زبلزنة ٔك
 ل ك٦ةت أز٪ةء ذلٟ.اثذؽأ ػذ٧ح أػؿ 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(، ث٘يح الٮاعة يف َجٞةت ال٤٘ٮن٨ كاجلعةة )6/42) يف أٔيةف املبح اثلة٦٪ح ي٪ْؿ/ ادلرر الاك٦٪ح (1)



 

 
 
 
 
 
 

 ررــنق
 ويــالثان نيف الثاــالص



 



 

 8 ــاىعــه وبئط وما جــزى جمزاٍن

 

ٌ ــػن  ةئسم 

 اــسَ مجساىمــٌما ج

 

ؾىػػػػػػٍ ً  ذىػػ ى  ي يي ـٍ ػػػػػ ًف ػى  ؾًػٍعػػػػػ ى
 

ٍ ً ًٍٍعػػػػىى كى ًػػػ (584) ًى ػػػ ٍَ ػػػةًف ا  ئٍسى رىاؾًعى
  ٍ ػػػةرً ى قى ٍؿ )يي

ى
ة (أ ًى ٍ ً هًػػػػ

ػػػةيى ضى ٍك مي
ى
 أ

 
ػػػة (584) يى ٍقػػػمى المي ى ػػػًٍَعىى وي ػػػػة لى ٍّى  فىةرى

يقٍ   ػػػػػ نا ييػػػػػؿى   ًى ٍض ػػػػػةًف مي يىػٍ يىعى  كى
 

ػػػػ يقٍ  (584) ٍع ى ة يى ين ٍْ ًٍَعػػػػىى فىػػػػ ػي ػػػػكه لى ًى  مي
 

 مً كى  ٥ى ٍٕ ٩ً ) أفٌ  حًٍين اون   جميٍز   مرىث  
 دةءً  دػٮؿً  ثؽحل٢ً  ،ٕٚبلفً  (فى ئٍ

 املؿٍ  ًخ ٧ى ٍٕ ٩ً )٧ة حنٮ ٤ٔي٭ً  الكة٠٪حً  أ٩يًر اتلٌ 
ى
 مً كى  ،ؽه ٪ٍ ٬ً  ةي أ

 املؿٍ  ًخ كى ئٍ
ى
  .(ؽه ٍٔ دى  ةي أ

ٮا كاقذؽ٣ٍ  ،ق٧ةفً ا٭٧ة ىل أ٩ٌ إً  -اءي ا٣ٛؿٌ  ٥ي ك٦٪٭ي - ٨٦ ال١ٮٚينيى  دمةٔحه  كذ٬تى 
ى  رٍيي الكٌ  ٥ى ٍٕ ٩ً ) /ثٌٕ٭٥ٍ  ٤ٔي٭٧ة يف ٝٮؿً  اجلؿِّ  ظؿًؼ  ثؽػٮؿً  ٕى  فى ئٍ  ثً ىلعى  كٝٮؿ ،(رٍيي ا٣

ي ٮى ال ٥ى ٍٕ ٪ً ثً  ة يًهى ٦ى  اً كى ) /اآلػؿ ً ٬ى ؿٍ مً كى  ،ةءه ؾى ة ثي ٬ى يرٍصي ٩ى  ؛دلى   .(حه ٝى ة سى
ٓو  ،حمؾكؼو  ٣ٞٮؿو  ٦ٕٛٮ٣نيً  (فى ئٍ مً كى  ٥ى ٍٕ ٩ً ) ىلع ص٢ًٕ  جى ؿِّ كػي   وٛحن  كاٝ
 مً كى  ٥ى ٍٕ ٩ً ) الى  ،ثةحلؿًؼ  ك٬ٮ املضؿكري  ،حمؾكؼو  ملٮوٮؼو 

  (.فى ئٍ
 ٦ٞٮؿو  ثٮدلو  ة يهى ٦ى "ك ،"ا٣ٕريي  ثئفى  /ٚي٫ً  ٞٮؿو ٦ى  رٍيو عى  ىلعى  ريي الكٌ  ٥ٕى ٩ً " /ؿكاتلٞؽي

  ،ٛحي كالىِّ  املٮوٮؼي  ؼى ؾً عي ٚى  ."الٮدلي  ٥ٕى ٩ً  /ٚي٫ً 
ي
ٓى ٦ٞةم٭ي  امل٧ٕٮؿي  ي٥ى ؼً كأ  ثٞةءً  ٧ة ٦

 مً كى  ٥ى ٍٕ ٩ً )
ًٚ ىلعى  (فى ئٍ   .ةذ٭٧ى ٤ٕيٌ  

ي ٚبلى  ؛ًذرصفان   لن  اوفػالن   ٌىران   هل٧ة  ؽٌ ثي   كالى املةيًض  ٗريي ٦٪٭٧ة  ٢٧ٕي كذى  ي
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ٍن  ،٬ٮ ا٣ٛة٢ٔي  ٨٦ مؿٚٮعو  ً   غىل سالسح   ٌى  /أقسا

ِ  محىًل  ًمٍنن  أن   :لاألوَّ  ك٦٪٫ ٝٮهلي  (ؽه نٍ زى  ٢ي صي الؿٌ  ٥ى ٍٕ ٩ً )حنٮ  ً  وال  ٌا  ةالأو
  .[4٤ /األ٩ٛةؿ] (1)﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ﴿ /دٕةىل

  /ـً لَ  ا يف ِذقً  ؽى وً كاخذي 
  ـه  ٚٞةؿى  ز٥ٌ  ،زنؽو  ٨٦ أص٢ً  ٫ي كٌ  اجلجفى  خى ٧ٚؽظٍ  ؛ظٞيٞحن  ًف يه ل٤ضجٍ  /ٝٮ

  .مؿدنيً  ٦ؽظذ٫ي  ٝؽٍ  ٚذ١ٮفي  ؛٠ؿً ثةذلِّ  ازنؽن  ػىىخى 
 ٦جة٣٘حن  ك٫ي  اجلجفى  ازنؽن  ص٤ٕخى  ٝؽٍ  ٟى كًلأ٩ٌ  ؛ادلةزن  يه ل٤ضجًف  /كٝي٢.  
 (2)يه ل٤ٕ٭ؽً  /كٝي٢. 

ً  ئىل من  امضاف   ًمٍنن  أن   :اىيالثَّ  ؛(ة٦ى ؿى ١ي ال بى ٍٞ عي  ٥ى ٍٕ ٩ً ) /٠ٞٮهلً  (ه  أن ) ا فٌ
  .[6٤ /اجلع٢] (3)﴾ڻ ں ں﴿ /دٕةىل ٝٮهلي  ك٦٪٫ي 

 

حم٢ هلة ٨٦  كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اقتب٪ةٚيح ال ،ٚة٢ٔ مؿٚٮع /(املٮىل) .٢ٕٚ ٦ةض صة٦ؽ /(٥ٕ٩) :اإلعراب (1)
ؿاب  .كالٮاك ُٔٛخ دم٤ح ىلع دم٤ح ،٠إٔؿاب ٥ٕ٩ املٮىل /(٥ٕ٩ اجلىريك) .اإٔل

"  وجُ االستدالل:  ٥ٍٕى  .حمًلى ثأؿ -املٮىل، اجلىري -٦يجء ٚة٢ٔ "٩ً
 /كذلٟ ٠ٞٮؿ ا٣ٞةا٢ ،ألف ٦ؽػٮهلة ٚؿد ٦ج٭٥ ؛٬ٮ ا٣ٕ٭ؽ اذل٬ين /ي٢كاػذي٤ٙ يف املؿاد ث٭ؾا ا٣ٕ٭ؽ، ٚٞ (2)

ة ،ال٤ع٥ كامرت ،ادػ٢ الكٮؽ   .٣ٞىؽ املؽح أك اذلـ ؛ز٥ ثٕؽ ذلٟ ٚرس ٬ؾا ا٣ٛؿد املج٭٥ ثـنؽ دٛؼي٧ن
 كاملٕ٭ٮد ٬ٮ ا٣ٛؿد املٕني اذلم ٬ٮ ،ذ٬ت إىل أف ا٣ٕ٭ؽ ٬ٮ ا٣ٕ٭ؽ اخلةريج ك٨٦ اجلةس ٨٦ 

 ،٥ٕ٩ زنؽ ٬ٮ /كًلأ٩ٟ ٤ٝخ ،٥ٕ٩ الؿص٢ زنؽ( ٬ٮ زنؽ)ٚةلؿص٢ يف  ؛ـاملؼىٮص ثةملؽح أك اذل
ٕخ ا٣ْة٬ؿ  ٓ امل٧ٌؿ -ك٬ٮ املؼىٮص  -ًٚٮ ا إىل زنةدة اتلٞؿنؿ كاتلٛؼي٥ ،مًٮ  .ٝىؽن

٢ٕٚ ٦ةض  /٥ٕ٩ ،٦ٞؽر ٥و كى كإٝح يف صٮاب ٝى  /البلـك ،الٮاك حبكت ٦ة ٝج٤٭ة /(كجل٥ٕ) اإلعراب: (3)
كاجلٮف ٔٮض  ،مٌةؼ إحل٫ دلؿكر /(املذٞني) .ك٬ٮ مٌةؼ ،٢ مؿٚٮعٚةٔ /(دار) .إلننةء املؽح صة٦ؽ

ؿاب حم٢ هلة ٨٦ كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة٢ٔ صٮاب ا٣ٞك٥ ال ،٨ٔ اتل٪ٮن٨ يف االق٥ املٛؿد  .اإٔل

 .مٌةٚنة إىل ٦ة ٚي٫ أؿ -ك٬ٮ دار املذٞني-٦يجء ٚة٢ٔ "٥ًٕ٩"  وجُ االستدالل: 



 

 ىعــه وبئط وما جــزى جمزاٍنــا 00

 ،(1)غىل اوذمٌٌص   منصٍةح   ،ةػده   ةنمسج   امفّس    اس  مضمن  ًمٍنن  أن   :الثالثَّ
ي ٍٕ ٦ى  ة٦ن ٮٍ ٝى  ٥ى ٍٕ ٩ً ) حنٮ  (ٕرشقي ٦ى )ك (ةٝٮ٦ن ) قي ٛرسِّ يي  مكترته  ٧ًريه  (٥ى ٍٕ ٩ً ) ًٚف  ،(قي رشى

 
ه
  .٦جذؽأ

٥ى   ،ةٚي٭ى  كال ٧ًريى  ك٬ٮ ا٣ٛة٢ٔي  (٥ى ٍٕ ٩ً )ػث ٚٮعه مؿ ٦ٕرشقي  أفٌ  ثٌٕ٭٥ٍ  كٔز
 .٫ د٧ييه إ٩ٌ  /كمٌٕ٭٥ٍ  .ظةؿه  ةٝٮ٦ن  إفٌ  /٬ؤالءً  ثٕيي  كٝةؿى 

ي ٍٕ ٦ى  ة٦ن ٮٍ ٝى  ٥ى ٍٕ ٩ً ) ك٦س٢ي    ، [8٤ /ال١٭ٙ] (2)﴾ۇ ۇ ڭ ﴿ٝٮهلي دٕةىل/  (قي رشى
 /كٝٮؿ النةٔؿ

ػًذرىٍ   -342 َىا ظي ً  إ
ىى ٍْ ًى اً ن اهػػ ٍْ ًٍعىى مى  جلى

 

  
 

ةءي   َى
ٍ
ًٌ ثىأ ػ ًِظى ءي ًَم ا ػًِي ى ٍَ  (3)ًَم ابلىٍْغ كا

 
 

 "أؿ"ٚي٫ ملة أف يؾٮف مٌةٚنة إىل مٌةؼ  /٬ٮك (،ىعه وبئس)مً أىواع فاعل  بقي ىوع رابع تتنة: (1)
 .٥ٕ٩ اث٨ أػخ ا٣ٞٮـ زنؽ() /٠ٞٮجلة

 .ابلؽؿ /أم "٬ٮ" /كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮمة دٞؽيؿق ،٢ٕٚ ٦ةض صة٦ؽ /(ثئف) اإلعراب: (2)
 .د٧يي ٦٪ىٮب /(ثؽال) ."ثؽالػ"كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ث ،صةر كدلؿكر /(ل٤ْةملني)

أم ابلؽؿ كٝؽ  "٬ٮ"ثئف  /كاتلٞؽيؿ ،كٝٓ ٧ًريا مكترتنا كصٮمنة (ثئف)أف ٚة٢ٔ  :وجُ االستدالل 
 (.ثؽال) ٬ؾا ا٣ٛة٢ٔ ثةق٥ ٩ؾؿة ٦٪ىٮمح ىلع اتل٧يي ك٬ٮ ٝٮهل رٌس ٚي 

  .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -276 (3)

 .يه النؽة (ثأقةء) .ػيٛخ /أل ،جىن ل٧٤ض٭ٮؿ٦ (ترى ؾً ظي ) .املٮا٢ ٬ٮ امل٤ضأ كاملؿصٓ (مٮابلن ) اللغة: 
  .ةر ا٣ٕؽاكةكل٧ً احلٞؽ كيه - ٚي٭٧ة اهل٧ـة ثؾرس -دمٓ إظ٪ح  (اإلظ٨)

كاجل٤٧ح ٝج٫٤ يف  ،٦جذؽأ (املٮىل) .د٧يي (مٮابلن ) .كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ ،٢ٕٚ ٦ةض (٥ٕ٩) اإلعراب: 
ّؿؼ ز٦ةف ٦ذ٤ٕٜ  (إذا) .امل٧ؽكح املٮىل /كاتلٞؽيؿ ،أك ٬ٮ ػرب ملجذؽأ حمؾكؼ كصٮمنة ،حم٢ رٚٓ ػربق

كمأقةء  ،٩ةات ٚة٢ٔ ظؾر (ثأقةء) .كاتلةء ل٤ذأ٩ير ،٢ٕٚ ٦ةض ٦جىن ل٧٤ض٭ٮؿ /ظؾر (ظؾرت) .ث٪٥ٕ
 /كاقتيبلء ،الٮاك اعَٛح (كاقتيبلء) .مٌةؼ إحل٫ (ابليغ)ك .مٌةؼ ك٬ٮ ،مٌةؼ إحل٫ (مذ)ك .مٌةؼ

  .مٌةؼ إحل٫ (اإلظ٨)ك .مٌةؼ مكذ ،حل٫مٌةؼ إ (مذ)ك .كاقتيبلء مٌةؼ ،٦ُٕٮؼ ىلع ثأقةء

 ٝٮهل ٬ٮ اذلل -كٝؽ ٚرس اتل٧يي  ،ٚإف "٥ٕ٩" ٝؽ رٚٓ ٧ًرينا مكترتنا (جل٥ٕ مٮابلن )ٝٮهل  الشاٍد فيُ: 
"   .ال٧ٌري ٬ؾا - "مٮابلن
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 /اآلخ ً  كفْؿي 
مى ىقٍ/ -345 ٍْ ػػ ٍِلى ًي يًف عى ًَ كى ػػْؿي ًعػػٍ   تىقي

 

 

  
 

ًى ىقٍ   ًْ ثًػػئٍسى اهػػػػػػػػ ِنًٍَػػ  كى
ن
 (1)ثًػػئٍسى اٍيػػػػػ ىأ

  
 
 

 

 

  .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيا٣ىت  ٨٦ النٮا٬ؽ ابليخ -274 (1)

ضيش (ٔٮمؿة) .امؿأد٫ - أكهل ثؾرس -٢ صي ؿس الؿٌ ًٔ  (ٔؿيس) اللغة:   .ويةح كص٤جح كوؼت ًك

ؿس مٌةؼ كنةء املذلك٥ ،ٚة٢ٔ دٞٮؿ /ٔؿس (ٔؿيس)٢ٕٚ مٌةرع  (دٞٮؿ) اإلعراب:  مٌةؼ  ٔك
صةراف كدلؿكراف ٦ذ٤ٕٞةف  (يف ٔٮمؿة ،يل) .٧ًري ٦٪ٛى٢ ٦جذؽأ /يه ،الٮاك كاك احلةؿ (كيه) .إحل٫

كٚة٫٤ٔ ٧ًري  ،٢ٕٚ ٦ةض (ثئف) . حم٢ ٩ىت ظةؿكدم٤ح املجذؽأ كاخلرب يف ،ث٧عؾكؼ ػرب املجذؽأ
الٮاك ظؿؼ  (كل٩ين) .كدم٤ح ا٢ٕٛ٣ كٚة٫٤ٔ يف حم٢ ٩ىت ٦ٞٮؿ ا٣ٞٮؿ ،د٧يي (امؿأ) .مكترت ٚي٫

 (املؿة) .٢ٕٚ ٦ةض (ثئف) .كنةء املذلك٥ اق٥ إف ،كاجلٮف ل٤ٮٝةيح ،ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت /إف ،ُٔٙ
٪ؽ ،إف ػرب رٚٓ حم٢ يف - ا٣ْة٬ؿ حبكت -كدم٤ح ا٢ٕٛ٣ كٚة٫٤ٔ  ،ٚة٢ٔ  ٩ىت حم٢ يف /اتلعٞيٜ ٔك
كدم٤ح "إف"  ،ثئف املؿة /ل٩ىن ٦ٞٮؿ يف ظيقك /اللُكـ كدٞؽيؿ ،إلف ػربنا يٞٓ حمؾكؼ ٣ٞٮؿ ٦ٞٮؿ

  .يف حم٢ ٩ىت ٦ُٕٮٚح ىلع دم٤ح ٦ٞٮؿ ا٣ٞٮؿ ةكػرب٬ ةكاق٧٭

 ٝٮهل ك٬ٮ-اذلل ثٕؽق   اتل٧ييي رٌس كٝؽ ٚى  ،ظير رٚٓ "ثئف" ٧ًرينا مكترتنا (ثئف امؿأ) الشاٍد فيُ: 
  .ال٧ٌري ٬ؾا -امؿأ
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ػػػػ ٍ  ّى ـو كؾىػػػػةًعنو  ى يًػػػػ ًٍ ٍػػػػتي دىػ  كىَجى
 

ػػػىي فىػػػً  اٍ ذىػػ (588) ّي ًُ ًخػػػ ؼه عَ ّى يًيػػػ  ػ
  

ِن  (1 ٍاش   حًٍٍنن اون   اخذى يف  اوظاىس   ٌاوفاغي   اوذمٌٌص   ةين  اوجمؼ   يف ج

ٍاديا من ػ  ن  )   /(ٌأخ

  ـه  ٚٞةؿى ٟى  جيٮزي  الى  /ٝٮ  ٢ي صي الؿٌ  ٥ى ٍٕ ٩ً ) / دٞٮؿٚبلى  ،٨ٔ قحجٮن٫ امل٪ٞٮؿي  ك٬ٮى  ،ذل
  .(ؽه نٍ زى  بلن صي رى 

  ـه  كذ٬تى  /ًُ ػػػثقْهٮا كاقذؽ٣ٍ  ،ىل اجلٮازً إً  ٝٮ

ػىي كاتلَؼٍ  -344 ّي ٍعني ؾىٍعوي فى ثًئٍسى اهؿى  وىجًيُّْ

 

 

  
 

ـي   ًٍَ يػػػػػ ءي ًي َِ ْى ػػػػػىي  ّي مُّ
ي
 (1)ؾىٍعػػػػػ ن كىأ

  

 

  .األػ٢ُ اتل٤٘يبك ا٣ٛؿزدؽ ي٭ضٮ ٚي٭ةٝىيؽة هل ٨٦  ،ابليخ جلؿنؿ -278 (1)

 (٦٪ُيٜ) .املؿأة إذا اك٩خ ٤ٝي٤ح حل٥ األحلتني /كآػؿق ٧٬ـة ،كتنؽيؽ البلـ ،ثٛذط الـال (زالء) اللغة: 
  .املؿاد ث٫ ٬٪ة ا٣ىت دذأزر ث٧ة ي٥ْٕ ٔضيد٭ة

كاجل٤٧ح ٨٦  ،ٚة٢ٔ ثئف (ا٣ٛع٢) .٢ٕٚ ٦ةض إلننةء اذلـ (ثئف) .٦جذؽأ (اتل٤٘جيٮف) اإلعراب: 
 ،حل٫كٚع٢ مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إ ،٦جذؽأ مؤػؿ (ٚع٤٭٥) .ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة٢ٔ يف حم٢ رٚٓ ػرب ٦ٞؽـ

 ) .د٧يي (ٚعبلن ) .كاجل٤٧ح ٨٦ املجذؽأ كػربق يف حم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ اذلل يف أكؿ اللُكـ
ي
الٮاك  (٦٭٥كأ

 .ػرب املجذؽأ (زالء) .٦جذؽأ كأـ مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫ /كأـ ،اعَٛح أك يه ،لبلقتب٪ةؼ
  .أك ػرب زةف ،٩ٕخ لـالء (٦٪ُيٜ)

ك٬ٮ ٝٮهل  ،ظير دمٓ يف الكـ كاظؽ ثني ٚة٢ٔ ثئف ا٣ْة٬ؿ (ٚعبلن  ...ثئف ا٣ٛع٢)ٝٮهل  الشاٍد فيُ: 
  .(ٚعبلن )ك٬ٮ ٝٮهل  ،"ا٣ٛع٢" كاتل٧يي
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  /ُػػػكفْه

َىػػػػػػػػة -344 بًيػكى يًي
ى
ْىاًد أ َكٍد ًيٍسنى   دىكى

 

 

  
 

ا  ْىادى بًيػػػػػكى 
ى
ْىادي أ  (1)ؾىػػػػػًٍَعىى الػػػػػكَادي 

 
  ٓي  صةزى  ىلع ا٣ٛة٢ًٔ  زااؽةن  ٚةاؽةن  اتل٧ييي  أٚةدى  إفٍ  /ٚٞةؿى  ٢ ثٌٕ٭٥ٍ كٌٚى  اجل٧

  .(ؽه نٍ زى  بلن صي رى  ٢ي صي الؿٌ  ٥ى ٍٕ نى )حنٮ  ، ٚبلى كلالِّ  (،ؽه نٍ زى  ةقن ةرً ٚى  ٢ي صي الؿٌ  ٥ى ٍٕ ٩ً )حنٮ  ،ةثح٪٭٧ى 
ً   اوجمؼ   جاشن  امضمس   اوفاغي   لانن  فان    (2 نحٍ  ،اادفاق   اوذمٌٌص   ٌةين  ةٌن

  .(د  ً  شن  ال  ج  زن  من ػ  ن  )

 

 

 

 .األمٮم ابليخ جلؿنؿ ث٨ ُٔيح ٨٦ ٝىيؽة هل ي٧ؽح ٚي٭ة أ٦ري املؤ٦٪ني ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽا٣ٕـنـ -278 (1)

ا /أو٢ ٦ٕ٪ةق (دـكد) اللغة:  ٣ُيجح كظك٨ كا٣ٕحنح ا ،٦٪٫ ٬٪ة الكرية احل٧يؽةكأراد  ،اختؾ زادن
  .املٕةم٤ح

يح ا٣ىت اكف يٕحن٭ة  ،س ٚي٪ة الكرية احل٧يؽة ا٣ىت اكف أثٮؾ يكري٬ة املعيى:  ل ثح٪٪ة ا٣ٕحنح املًؿ ٔك
كأ٩خ  ،ٚٞؽ اك٩خ قرية أثيٟ اعَؿة ،كاختؾ ٔ٪ؽ٩ة ٨٦ األيةدل كاملنن ٧٠ة اكف يذؼؾق أثٮؾ ،أثٮؾ

  .ػ٤يٜ ثأف دٞٛٮ أزؿق

 ،"دـكدػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (٦س٢) .أ٩خ /٫ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿقكٚة٤ٔ ،٢ٕٚ أمؿ (دـكد) اإلعراب: 
 ،مٌةؼ كأيب ،مٌةؼ إحل٫ (أثيٟ)٨٦  كأيب .كزاد مٌةؼ ،مٌةؼ إحل٫ (زاد)ك .ك٦س٢ مٌةؼ

 ،ا٣ٛةء ل٤ذ٤ٕي٢ (ٚ٪٥ٕ) ."دـكدػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث (ٚي٪ة) .إحل٫ مٌةؼ كالاكؼ ٧ًري املؼةَت
كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة٢ٔ يف حم٢ رٚٓ ػرب  ،ٚة٢ٔ ٥ٕ٩ (الـاد) .٢ٕٚ ٦ةض إلننةء املؽح /٥ٕ٩

٧ري  ،مٌةؼ أيب ،مٌةؼ إحل٫ (أثيٟ)٨٦  كأيب .كزاد مٌةؼ ،٦جذؽأ مؤػؿ (زاد) .٦ٞؽـ ًك
ا) .املؼةَت مٌةؼ إحل٫   .د٧يي (زادن

ا ...ٚ٪٥ٕ الـاد) /ٝٮهل الشاٍد فيُ:   -"الـاد" /ك٬ٮ ٝٮهل-ا٣ٛة٢ٔ ا٣ْة٬ؿ  ظير دمٓ يف اللُكـ ثني (زادن
ا" /ك٬ٮ ٝٮهل- كاتل٧يي  .٧٠ة يف ابليخ الكةثٜ -"زادن
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ػػػة)كى  ػي ػػػػكه كىًًيػػػنى  (يى ًى ػ  ؾىةًعػػػني  يي
 

(584)  ًْ ٍػػ
ةً ػػني )يًف َنى ػػْؿي اهؿى ػػة هىقي  (ًٍٍعػػىى يى

  

ٓي   مً كى  ٥ى ٍٕ ٩ً ) ثٕؽى  (ة٦ى ) دٞ
 مً كى  ،ة٧ٌ ًٕ ٩ً  أكٍ  ،ة٦ى  ٥ى ٍٕ ٩ً ) /ٚذٞٮؿي  (فى ئٍ

ٝٮهلي  ك٦٪٫ي  (ة٦ى  فى ئٍ
(1)﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿دٕةىل/ 

 ڤ ﴿ /كٝٮهل دٕةىل ، [27٢ /ابلٞؿة] 

 .[9٤ /ابلٞؿة] (2)﴾ ڦ ڦ ڦ

ِن ٌاخذ     :ىره   (امن )يف  ى

  ـه  ٚٞةؿى   .مكترته  ٧ًريه  (٥ى ٍٕ ٩ً ) كٚة٢ٔي  ،ىلع اتل٧ييً  ٦٪ىٮمحه  يه ٩ؾؿةه  /ٝٮ

 

بل٦ح  ،دلـكـ ثإف -٢ٕٚ الرشط  -٢ٕٚ مٌةرع  /(دجؽكا) .ظؿؼ رشط صةزـ /(إف) اإلعراب: (1) ٔك
كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اثذؽاايح  ،ٚةرٝح /كاأل٣ٙ ،٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ /كالٮاك ،صـ٫٦ ظؾؼ اجلٮف

ؿاب ال  .كإٝح يف صٮاب الرشط "/ا٣ٛةء" /(ٚ٪٧ٕة) .٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب /(ىؽٝةتال) .حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
٦ججيح ىلع الك١ٮف يف حم٢ رٚٓ  ،٦ٕؿٚح دة٦ح ث٧ٕىن اليشء /"٦ة" .٢ٕٚ ٦ةض صة٦ؽ /٥ٕ٩ /"ة٧ٌٕ ٩ً "

كدم٤ح  ،٧ًري ٦٪ٛى٢ يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ /(يه) .إثؽاء الىؽٝةت /أمٍ  ،أم ٚ٪٥ٕ اليشء يه ،ٚة٢ٔ
ٚ٪٧ٕة )كاجل٤٧ح االق٧يح امل١ٮ٩ح ٨٦ املجذؽأ كاخلرب  ،٢ٔ يف حم٢ رٚٓ ػرب ٦ٞؽـ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة "٧ٕ٩ة"

 .يف حم٢ صــ صٮاب الرشط (يه
٦ججيح ىلع  -يشء-يذ٧س٢ يف ص٤ٕ٭ة ٩ؾؿة دة٦ح ث٧ٕىن  وذكر ابً ٍشاو وجَا ثاىًيا إلعراب "ما" 

 /كاملؼىٮص ثةملؽح ،"٬ٮ" /كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮمة دٞؽيؿق ،الك١ٮف يف حم٢ ٩ىت ىلع اتل٧يي
 .-إثؽاء الىؽٝةت /أم-محبة يه ٚ٪٥ٕ  /كاتلٞؽيؿ ".يه"

 ( ثٕؽ ٢ٕٚ املؽح "٥ًٕ٩".٦ة)٦يجء  وجُ االستدالل: 
٧ة( املذٞؽـ /(ثئك٧ةإٔؿاب ) اإلعراب: (2) ًٕ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ىلع ال٥ٌ املٞؽر  /(امرتكا) .٦س٢ إٔؿاب )٩ً

صةر  /(ث٫) .كاأل٣ٙ ٚةرٝح ،٧ري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ًٔ /كالٮاك ،ىلع األ٣ٙ املعؾكٚح التلٞةء الكة٠٪ني
٧ًري يف حم٢  /ك٥٬ ،ك٬ٮ مٌةؼ ،٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب /(أ٩ٛك٭٥) .كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ امرتكا

 .صؿ مٌةؼ إحل٫

  .( ثٕؽ ٢ٕٚ اذلـ "ثئف"٦ة٦يجء ) وجُ االستدالل: 
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 إىل  ػؿكؼ كنكج٫ي  اث٨ً  ا ٦ؾ٬تي ك٬ؾى  ،حه ٚى ؿً ٍٕ ٦ى  كيه اق٥ه  يه ا٣ٛة٢ٔي  /كٝي٢
 .(1)قحجٮن٫

 
 

 

 اخل صح املسذؿةدة يٌ دًسين اثٌ عقين ثةآليِ  الم يًذ / (1)
٦ٕؿٚح  (٦ة)ٚيضٮز ص٢ٕ  ،ىلع ٥ٕ٩ أك ثئف ككحل٭ة اق٥ ٦ٛؿد اكلنة٬ؽ األكؿ (٦ة)إذا دػ٤خ  أ٫٩ -1 

كاالق٥ اذلم ثٕؽ٬ة ىلع ٬ؾي٨ ا٣ٞٮ٣ني ٬ٮ املؼىٮص  .أك ٩ؾؿة دة٦ح ٚيه د٧يي ،ٚة٢ٔدة٦ح ٚيه 
 .ذي٠ؿ ٬٪ة ٬ٮ املن٭ٮرك٦ة  ،كز٧ح كصٮق أػؿل صةاـة .ثةملؽح أك اذلـ

٦ٕؿٚح  (٦ة)يضٮز ص٢ٕ ٚ ،٥ أك ثئف ككحل٭ة دم٤ح ٤ٕٚيح اكلنة٬ؽ اثلةينأ٫٩ إذا دػ٤خ ٦ة ىلع ٩ٕ -3 
 ،أك ص٤ٕ٭ة ٩ؾؿة مٮوٮٚح .كاجل٤٧ح ثٕؽ٬ة و٤ذ٭ة ،-أم/ اق٧ة مٮوٮال-٩ةٝىح يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ

 .كىلع ٬ؾي٨ الٮص٭ني حيؾؼ املؼىٮص ثةملؽح أك اذلـ .كاجل٤٧ح ثٕؽ٬ة وٛح هلة
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ا ٍجذىػػ ى َي بىٍعػػ ي يي ْ ُي ٍو ًى ييػػٍذلى ي اهػػػ  كى
 

ثىػػػ ى  (544)
ى
ك أ ػػػىو هىػػػدٍسى هىٍجػػػ ي ٍَ ى ا ػػػ ى ٍك خى

ى
 اأ
 مً كى  ٥ى ٍٕ ٩ً ) ثٕؽى  ؾ٠ؿي يي  

ِـّ  أكً  ثةملؽًح  ٬ٮ املؼىٮصي  ،مؿٚٮعه  ة اق٥ه ٭٧ى كٚة٤ًٔ  (فى ئٍ  .اذل
  ً   جل٫٤ًٕ  يى٤طى  أفٍ  /ٌغالمذ

ن
 /حنٮ ،ٔ٪٫ي  اػربن  كا٣ٛة٢ًٔ  ا٢ٕٛ٣ً  كص٢ًٕ  ٦جذؽأ

 مً كى  ،ؽه نٍ زى  ٢ي صي الؿٌ  ٥ى ٍٕ ٩ً )
ٞى  ـي بلى ٗي  ٥ى ٍٕ ك٩ً  ،كؿه ٧ٍ عى  ٢ي صي الؿٌ  فى ئٍ  ـي بلى ٗي  فى ئٍ كمً  ،ؽه نٍ زى  ـً ٮٍ ا٣

ٞى   مً كى  ،ؽه نٍ زى  بلن صي رى  ٥ى ٍٕ ك٩ً  ،كؿه ٧ٍ عى  ـً ٮٍ ا٣
 .(كؿه ٧ٍ عى  بلن صي رى  فى ئٍ

  ً  /مشيٍزان   ٌجيان   ٌيف ئغساة
 أ٩ٌ  /أحدىمن 

ه
 .ٔ٪٫ي  ػربه  ٝج٫٤ي  كاجل٤٧حي  ،٫ ٦جذؽأ

 (كؿه ٧ٍ عى  ٮى ك٬ي  ،ؽه نٍ زى  ٮى ٬ي ) /كاتلٞؽيؿي  ،ةكصٮمن  حمؾكؼو  ٦جذؽأ ٫ ػربي أ٩ٌ  /اينٌاوش  
ـي  ،زنؽه  امل٧ؽكحي  /أم  .ك٧ٔؿه  املؾمٮ

ٓى    .ؿى األكٌ  ةين كأكصتى اثلٌ  الٮص٫ى  ثٌٕ٭٥ٍ  ك٦٪
  /كٝي٢

ه
 .امل٧ؽكحي  ؽه نٍ زى  /كاتلٞؽيؿ ،حمؾكؼه  ػربقي  ٬ٮ ٦جذؽأ
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ػػػػ ى  ًُ لى ٍ ًعػػػػ ه ثًػػػػ ـٍ مي ػػػػَ  ِنًٍف هيقى  كى
 

ػ  (541) ٍقذى ى )لى ًي ٍقذى ى كىاهػػ ًي  (اهًعوٍػىي ًٍٍعػىى اهػػ
  

ِـّ  ثةملؽًح   املؼىٮًص ىلعى  ة يؽٍؿ ـ ٦ى ا دٞؽٌ إذى   ؛اآػؿن   ٨ٔ ذ٠ؿقً أٗىنى  أك اذل
(1)﴾ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ﴿ / يف أيٮبى دٕةىلى  ٠ٞٮهلً 

 ٥ٕ٩ى  /أم [44 /ص] 
 .٤ٔي٫ ة ٝج٫٤ي ٦ى  دلال٣حً  ؛أيٮبي  ك٬ٮى  ٚعؾؼ املؼىٮص ثةملؽًح  ،أيٮبي  ا٣ٕجؽي 

 
 

 

 ،٢ٕٚ ٦ةض /(كصؽ٩ةق) .٧ًري يف حم٢ ٩ىت اق٥ إف /ك٩ة ،ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت /إف /(٩ةإ) اإلعراب: (1)
يف حم٢  حكاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣ي ،٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ أكؿ /كاهلةء ،٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ /ك٩ة

كاجل٤٧ح  ،ٚة٢ٔ مؿٚٮع٢ٕٚ ٦ةض صة٦ؽ )ا٣ٕجؽ(  /(٥ٕ٩) .٦ٕٛٮؿ ث٫ زةف ٦٪ىٮب /(وةثؿا) .ػرب إف
 ،ك٬ٮ املؼىٮص ثةملؽح "أيٮب"ؽـ ل٧٤جذؽأ املعؾكؼ ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة٢ٔ يف حم٢ رٚٓ ػرب ٦ٞ

ؿاب كاجل٤٧ح ٨٦ املجذؽأ كاخلرب اقتب٪ةٚيح ال  /كاهلةء ،إف ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت /(إ٫٩) .حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
كاجل٤٧ح ٨٦ إف ك٧ٕ٦ٮحل٭ة يف حم٢ ٩ىت  ،ػرب إف مؿٚٮع /(أكاب) .٧ًري يف حم٢ ٩ىت اق٥ إف

 .ظةؿ ٨٦ ا٣ٕجؽ

؛ أل٫٩ دٞؽـ ذ٠ؿق يف ٝٮهل/ صةز ظؾ٫ٚ ل٥٤ٕ٤ ث٫ - أيٮب -ؼىٮص ثةملؽح أف امل وجُ االستدالل: 
 .﴾ی جئ حئ﴿
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جًػئٍسى  ػةءى )كىاٍصعىٍن لى ػٍن يىعيػ  (َى  كىاٍصعى
 

ًَم زى ى  (543)  ٌٍ ػػػ ى ًيػػػ ٍسضى ًٍَعػػػىى مي ػػػحو لى
  زى

ي   ِـّ  (ةءى قى ) كذ٢٧ٕي ت  ثً ) اقذ٧ٕةؿى  يف اذل
 ة يؾٮفي  ٦ى ة إاٌل ٭ى ٚة٤ٔي   يؾٮفي ٚبلى  (فى ئٍ

  /ك٬ٮى  ،(فى ئٍ ثً )ػ٣ ٚةٔبلن 

  املعًٌل ًٙ   .(ؽه نٍ زى  ٢ي صي الؿٌ  ةءى قى )حنٮ  ،ـً لبٌل كا  ثةأل٣

  ٙي  ة ٚي٫ً ىل ٦ى إً  كاملٌةؼي ٞى  ـي بلى ٗي  ةءى قى )حنٮ  ،ـي لبٌل كا األ٣   .(ؽه نٍ زى  ـً ٮٍ ا٣

  ەئ ﴿ /دٕةىل ٝٮهلي  ك٦٪٫ي  ،(ؽه نٍ زى  بلن صي رى  ةءى قى )حنٮ  ،ثٕؽقي  ث٪١ؿةو  املٛرٌسي  كامل٧ٌؿي

ؿاؼ] ﴾ەئوئوئۇئ   .(1)[٢77 /اأٔل

ِـّ  ة املؼىٮصي ثٕؽ٬ى  ؾ٠ؿي كني   .ـ٧٠ة دٞؽٌ  ٫ي كلٔؿاثي  ،ثئفى  ثٕؽى  ة يؾ٠ؿي ٧٠ى  ثةذل
:  ٌأشازن   ً ٍو   ٦٪٫ي ىنى بٍ يي  أفٍ  جيٮزي  زبلثي  (٢و ٍٕ ًٚ ) ٌك  إىل أفٌ  /(الن ػ  فن  ي  ػن اج  ٌن )ةق

ِـّ  أكٍ  املؽًح  ٣ٞىؽً  (٢ى ٕي ػى )ىلع  ٢ه ٍٕ ًٚ   مً كى  ٥ى ٍٕ ٩ً ) كنٕةم٢ ٦ٕةم٤حى  ،اذل
ًٓ  (فى ئٍ ة ٦ى  يف دمي

ـً دٞؽٌ  ي ) /ٚذٞٮؿي  ،ـ هل٧ة ٨٦ األظاك ى كى  ،ؽه نٍ زى  ٢ي صي الؿٌ  ؼى رشى ي  ،ؿه ؾٍ ثى  ٢ي صي الؿٌ  ـى ؤي ل  ؼى كرشى
ي  ،ؽه نٍ زى  ٢ً صي الؿٌ  ـي بلى ٗي    .(ؽه نٍ زى  بلن صي رى  ؼى كرشى

 

 /(٦سبلن ) .٬ٮ /٧ًري مكترت كصٮمنة دٞؽيؿق /كا٣ٛة٢ٔ ،٢ٕٚ ٦ةض صة٦ؽ إلننةء اذلـ /(قةء) اإلعراب: (1)
اق٥  /(اذلي٨) .كدم٤ح قةء يف حم٢ رٚٓ ػرب ٦ٞؽـ ،٦جذؽأ مؤػؿ مؿٚٮع /(ا٣ٞٮـ) .د٧يي ٦٪ىٮب

كاأل٣ٙ  ،٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ /كالٮاك ،٢ٕٚ ٦ةض /(٠ؾثٮا) .يف حم٢ رٚٓ وٛح ل٤ٞٮـ مٮوٮؿ
ؿاب كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ ال ،ٚةرٝح  .حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

ا ،٧ًرينا مكترتنا كصٮمنةك٦يجء ٚة٫٤ٔ  ،" يف إننةء اذلـقةء"٢ٕٛ٣ اقذ٧ٕةؿ ا وجُ االستدالل:  ٛرٌسن  ٦ي
 .ثةتل٧يي
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 (ؽه نٍ زى  ٢ي صي الؿٌ  ٥ى ٤ي ٔى ) /يٞةؿى  أفٍ  (٥ى ٤ً ٔى )يف  ٫ جيٮزي أ٩ٌ  ا اإلطالق   ىرن ٌمقذضن 
  .ث٫ً  ٫ي كاث٪ي  ٬ٮى  ٢ى ٦سٌ  كٝؽٍ  ،اللك٧حً  ٔنيً  ث٥ٌِّ 

 ؛ا٣ٕنيً  ث٥ٌِّ  ٢ى ٕي إىل ػى  (ٓى ٧ً قى كى  ،٢ى ٭ً صى كى  ،٥ى ٤ً ٔى ) حتٮن٢ي  جيٮزي  الى  ٫أ٩ٌ  ٗريقي  حى كصٌ 
ٞى  ا االقذ٧ٕةؿى ة ٬ؾى ٭ى اقذ٤٧ٕذٍ  ظنيى  ا٣ٕؿبى  ألفٌ  ة حتٮهلٍ  ة كل٥ٍ ٭ى ي٪ً ٔى  ة ىلع ٠رسةً ٭ى ذٍ أث

 ٥ى ٤ً ٔى ) /ٚذٞٮؿي  ؛ة٬ى ٮٍ ٞى ة ٧٠ة أبٍ  ظةل٭ى ة ىلعى ي٭ى ًٞ جٍ ني  ث٢ٍ  ،ةة حتٮن٤٭ى جلى   جيٮزي ٚبلى  ؛ىل ال٥ٌِّ إً 
 .(ؿه ؾٍ ثى  ٢ي صي الؿٌ  ٓى ٧ً قى كى  ،كؿه ٧ٍ عى  ٢ي صي الؿٌ  ٢ى ٭ً صى كى  ،ؽه نٍ زى  ٢ي صي الؿٌ 
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يً  ا) ٍسػػني ًٍٍعػػىى كى َجػػذى ةًعػػني  (ظى  (َىا) اهؿى
 

ػػػٍن  (542) ػػػة يىقي َىيف ِنًٍف ديػػػ ًٍد  ا)كى  (ِى ظَجػػػذى
:ٞٮهلً ٠ى  ،(ؽه نٍ ا زى ؾى جٌ  ظى الى ) /كيف اذلـ .(ؽه نٍ ا زى ؾى ظجٌ ) /يف املؽًح  يٞةؿي  

  
ُي  -344 ٍَػػ

ى
ى   ـٍ ػػ ػػني املػػ ى ىى ٍِ

ى
ا أ َجػػذى ِى ظى  أى

  
ا  َجػػػذى َ ؾىػػػ ى ظى َيلًػػػ ىٍ   ى َىا  ً (1)ًِيىػػػةإ

 

  :يايف ئغساةن  ِن ى  ذ  ٌاخ    

٥ى ػ  ػؿكؼو  كاث٨ي  ثؿ٬ةفى  كاث٨ي  يف ابل٘ؽاديةًت  ا٣ٛةريسٍ  أثٮ يلعي  ٚؾ٬تى  .٢  كٔز
  ٚٞؽٍ  قي ٗريى  ٔ٪٫ي  ٢ٞ٩ى  ٨٦ٍ  كأفٌ  ،قحجٮن٫ ٫ ٦ؾ٬تي أ٩ٌ 

ى
 كاػذةرقي ػ  ٤ٔي٫ً  أػُأ

ٙي   أفٍ  زى ٮٌ ٚض ة املؼىٮصي كأ٦ٌ  ،ٚة٫٤ٔي  (اذى )ك ،٦ةضو  ٢ٕٚه  (ٌت ظى ) إىل أفٌ  /املى٪
  يؾٮفى 

ن
 حمؾكؼو  ملجذؽإو  اػربن  يؾٮفى  أفٍ  زى كصٮٌ  ،قي ػربي  ٝج٫٤ي  كاجل٤٧حي  ،٦جذؽأ

ـي  امل٧ؽكحي  /أم "٬ٮ زنؽه " /كدٞؽيؿق  .ٙي املى٪ٌ  كاػذةرقى  ؛زنؽه  أك املؾمٮ

 

ـ-ة زٍن ١ى ٣ً  ابليخ -277 (1)
ي
 .الؿ٦ح مذ وةظجح ٦يح ٚي٭ة د٭ضٮ أثيةت ٨٦ ،-امل٪ٞؿم ثؿد ث٨ م٤٧ح أ

  .ا٣ٌٛةء الٮاقٓ /ثة٣ٞيرص (بلال٧ى ) اللغة: 

 (أ٢٬) .كاجل٤٧ح يف حم٢ رٚٓ ػرب ٦ٞؽـ ،٢ٕٚ كٚة٢ٔ (ظجؾا) .أداة اقذٛذةح كدججي٫ (أال) اإلعراب: 
ظؿؼ  /أف (أ٫٩) .٩ىت ىلع االقتس٪ةء (ٗري) .مٌةؼ إحل٫ (املبل)ك .كأ٢٬ مٌةؼ ،٦جذؽأ مؤػؿ

٧ري ا٣ٞىح كالنأف اق٫٧ ،دٮًليؽ ك٩ىت ذ٠ؿ ٢ٕٚ  /(ذ٠ؿت) .ّؿؼ د٨٧ٌ ٦ٕىن الرشط (إذا) .ًك
كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ ك٩ةات ا٣ٛة٢ٔ يف  ،٩ةات ٚة٢ٔ ذ٠ؿ (َل) .كاتلةء ل٤ذأ٩ير ،٦ةض ٦جىن ل٧٤ض٭ٮؿ

 ،٢ٕٚ كٚة٢ٔ (ظجؾا) .٩ةٚيح /ال ،اا٣ٛةء كإٝح يف صٮاب إذ (ٚبل) .إحل٭ة (إذا) .حم٢ صؿ ثإًةٚح
ؿاب  كدم٤ح املجذؽأ كاخلرب ال ،٦جذؽأ مؤػؿ (٬ية) .كاجل٤٧ح يف حم٢ رٚٓ ػرب ٦ٞؽـ حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

كأف ك٦ة دػ٤خ ٤ٔي٫ يف  ،كدم٤ذة الرشط كصٮاث٫ يف حم٢ رٚٓ ػرب أف ،صٮاب الرشط ٗري اجلةزـ
  .دأكن٢ مىؽر دلؿكر ثإًةٚح ٗري إحل٫

ظير اقذ٢٧ٕ "ظجؾا " يف وؽر ابليخ يف املؽح  (كال ظجؾا ٬ية ،ظجؾا أ٢٬ املبل) ٝٮهل الشاٍد فيُ: 
  .ابليخ يف اذلـ اكقذ٧ٕةؿ "ثئف" ـكاقذ٢٧ٕ "ال ظجؾا" يف ٔض ،اكقذ٧ٕةؿ "٥ٕ٩"
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ـو  كاث٨ي  يف األوٮؿً  اًج الرسٌ  كاث٨ي  يف املٞذًٌت  املربدي  كذ٬تى  .2  ال٤ؼِلٍ  ٬نة
  ك٬ٮى  اق٥ه  (اؾى جٌ ظى ) أفٌ ىل إً  ٔىٛٮرو  اث٨ي  كاػذةرقي 

ه
 ،ػربقي  كاملؼىٮصي  ٦جذؽأ

  كاملؼىٮصي  ـه ٦ٞؽٌ  ػربه  أكٍ 
ه
ة ٤ٕذى ا كصي ٦ٓ ذى  ٌت ظى  جٍخ ٠ِّ ٚؿي  ،مؤػؿه  ٦جذؽأ

 .اكاظؽن  ةاق٧ن 

ـه  كذ٬تى  .6  ؛ٚة٫٤ٔي  (ؽه نٍ زى )ك ،٦ةضو  ٢ٕٚه  (اؾى جٌ ظى ) ىل أفٌ درقذٮن٫ إً  ٦٪٭٥ اث٨ي  ٝٮ
ِ  ىرن ٌ  .ذة ٕٚبلن ٤ى ًٕ ا كصي ٦ٓ ذى  ٌت ظى  جٍخ ٠ِّ ٚؿي   .املراىث   ا أضػ
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ٍكؿً 
ى
يفػػػة (َىا) كىأ

ى
َى   ْ ُي ٍو ًى ِى  اهػػػػ فى   َكى

 
سى ى  (545) ًى ػػػةًِل اهػػػ ْى ييضى ػػػ ٍّ ا يى  تىٍعػػػً ٍؿ ثًػػذى

ِـّ  أكٍ  ثةملؽًح  املؼىٮصى  ًٓ ًٝ أكٍ  :أم  ٨٦  اكفى  ظةؿو   أمِّ ىلعى (1)(اذى ) ثٕؽى  اذل
ًٓ  كاتلث٪يحً  كاتلأ٩يًر  كاتلؾ٠ريً  اإلٚؿادً  ُي كالى  ،كاجل٧  ث٢ٍ  ،املؼىٮًص  رٍيً ٘ى تلى  "اذى " ريِّ ٘ى  

ـي  ٟى  ؛كاتلؾ٠ريى  اإلٚؿادى  ي٤ـ   .ي٘ري ال ٢ي كاملسى  ،٢ى املسى  ٭ة أمج٭ًخ أل٩ٌ  كذل

ى ال٤ٌ  ًخ ٍٕ يٌ ًى  ٙى يٍ الٌى ) /ة دٞٮؿي ٧١ٚى   كاملسىٌن  كاملٛؿدً  كاملؤ٩ًر  ل٧٤ؾ٠ؿً  (بى
 ًٓ ًِ ل٤ٌ ا اث٭ؾى  كاجل٧ ـٌ  ؽه ٬ً٪ٍ ا ؾى جٌ كظى  ؽه نٍ ا زى ؾى جٌ ظى ) /دٞٮؿي  ،ٛ  افً ؽى ٪ٍ كال٭ً  افً ؽى نٍ كال

ـٌ   /٣ٞي٢ى  ػؿصٍخ  كلٮٍ  ،كاتلؾ٠ريً  ٨ٔ اإلٚؿادً  (اذى )  ختؿجي ٚبلى  ،(اتي ؽى ٪ٍ كال٭ً  كفى ؽي نٍ كال
ـٌ  افً ؾى جٌ ظى كى  ،ؽه ٪ٍ ٬ً  مؾً جٌ ظى )   ٌت ظى كى  ،افً ؽى ٪ٍ ال٭ً  ةفً ذى جٌ ظى كى  ،افً ؽى نٍ ال

ي
ً أ ـٌ  ٟى كخلى  أكٍ  كفى ؽي نٍ ال

 .(اتي ؽى ٪ٍ ال٭ً 

 
 
 

ْىل  ػػ ًَ ػػة  يى ػػ ٍ ( اَى )كى ك ؾىضي
ى
ىػػَت أ ًَ ػػٍت   اٍريى

 
ٍ  (َىا)كىديكفى  ثًةبلىػػة (544) ػػ ي ـي ااىػػة لى ة ًى  اًٍٍضػػ

  /كص٭ةفً  ٚي٫ً  صةزى  من الأسمء   (اذن ) ؾي   (ث  حن ) ةػدن  ا ٌقؼن ئذن ٫  أ٩ٌ يٕيًن  

  ٌٓي الؿ   (.ؽه نٍ زى  ٌت ظى )حنٮ  ٌت حًبى  ٚ

  ٍ(ؽو نٍ ـى ثً  ٌت ظى )حنٮ  زااؽةو  ثجةءو  كاجلؿ. 
 

كٝؽ أ٢ٛٗ ٠سري  ،يذٞؽـ حبةؿ ٚي٫ إمةرة إىل أف املؼىٮص ٬٪ة ال (ذا" املؼىٮص"كأكؿ )ٝٮؿ اجلة٥ّ  (1)
 .رة إىل ٬ؾا٨٦ اجلعٮنني اإلمة
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 (.ٌت ظى ) ٚىةرى   ابلةءً يًف  ابلةءي  أد٧ٍٗخ  ز٥ٌ  ،تى جي ظى  /(ٌت ظى ) كأو٢ي 

  .اذى  ٌت ظى  /ٚذٞٮؿ ؛اوحاء   فذح   ٌجثن  "اذن " (ث  حن ) ةػدن  ٌقؼن  ئن   ز٥ٌ 

 ،ؽه نٍ زى  ٌت ظي )ٚذٞٮؿ/  ؛اٌفذحين  اوحاء   ضم   جاشن  "اذن " ىا ؾي  ةػدن  ٌقؼن  ٌئن  
  /ٝٮهلي  ثةلٮص٭نيً  مكً كري  ،(ؽه نٍ زى  ٌت ظى كى 

وٍخي  -348 ػةيىقي ّى ًًكىاًص ً ىي ث ٍي ٍَ ػ ػة وى ِى ذيوْي ًٍ  / ا
  

ٍقذيْهىػػحن ًظػػ ى تيٍقذىػػني  ػػة يى ّى ً ػػػىَت ث (1)كىظي
 

   

 
 

 .أظؽ أصٮاد ا٣ٕؿب ،٨٦ ك٧ح ي٧ؽح ٚي٭ة ػةدل ث٨ ٔجؽ ا ث٨ أقؽ ،ابليخ لؤلػ٢ُ اتل٤٘يب -275 (1)

ـص٭ة ثةملةء /كٝذ٤٭ة ،ال٧ٌري يٕٮد إىل اخل٧ؿ (اٝذ٤ٮ٬ة) اللغة:   .أل٫٩ يؽٚٓ قٮرد٭ة كنؾ٬ت حبؽد٭ة ؛م
 ."كأَيت ث٭ة" /ييؿكل يف ماك٩٭ة (كظت ث٭ة)

 .كاجل٤٧ح يف حم٢ ٩ىت ٦ٞٮؿ ا٣ٞٮؿ ،٢ٕٚ أمؿ كٚة٫٤ٔ ك٦ٕٛٮهل (اٝذ٤ٮ٬ة) .٢ كٚة٢ٕٔٚ (٤ٞٚخ) اإلعراب: 
ـاص٭ة ،ٔ٪ؾ٥) ٢ٕٚ ٦ةض داؿ  /ظت ،الٮاك ظؿؼ ُٔٙ (كظت) .صةراف كدلؿكراف ٦ذ٤ٕٞةف ثةٝذ٤ٮا (ث٧

أك  ،د٧يي (٦ٞذٮ٣ح.)٦جىن ىلع الك١ٮف يف حم٢ رٚٓ ،ٚة٢ٔ ظت /ك٬ة ،ظؿؼ صؿ زااؽ (ث٭ة) .ىلع إننةء املؽح
٧ري مكترت ٚي٫  (دٞذ٢) ."ظتػ"ّؿؼ ٦ذ٤ٕٜ ث (ظني) .ةؿظ ٢ٕٚ مٌةرع ٦جىن ل٧٤ض٭ٮؿ ك٩ةات ا٣ٛة٢ًٔ 

  .كاجل٤٧ح حم٢ صؿ ثإًةٚح "ظني" إحل٭ة ،دٕٮد إىل اخل٧ؿ "يه" /صٮازنا دٞؽيؿق

٧٭ة (كظت ث٭ة)ٝٮهل  الشاٍد فيُ:  كُل  ،كا٣ٛة٢ٔ ٗري "ذا" ،ٚإ٫٩ ييؿكل ثٛذط احلةء ٨٦ "ظت" ًك
-كٝؽ ذ٠ؿ النةرح ا٣ٕبل٦ح  ،" دٕني ٚذط احلةءذا" ا٣ٛة٢ٔ اكف ٚإف ،صةاـ -حلة٣حا ٬ؾق يف-الٮص٭ني 

ٕنة   .٦ٛىبلن  ذلٟ -ل٧٤ى٪ٙ دج
 / ِن   .النة٬ؽ اأف ٚة٢ٔ "ظت" ٬ؾق جيٮز أف يؾٮف دلؿكرنا ثةبلةء ٧٠ة يف ٬ؾ كاعوى أك
كأل٫٩ ٝؽ كرد ٨٦ ٗري  ،٥٤ٕ٩يؾٮف إال مؿٚٮاعن ٧٠ة  ألف ا٣ٛة٢ٔ ال ؛أف ٬ؾق ابلةء زااؽة /كاعوى زةٍينة 

 /ابلةء يف حنٮ ٝٮؿ قةٔؽة ث٨ صؤنح
ََػػػػتي  ٌٍ هىذىضى ػػػػ ػػػػَت يى ػػػػَّْي كىظي ضي ػػػػ ىٍ  ػى  ِىضى

  
ىٍ ػػػػػػعىتي  حٍلًػػػػػػكى   ْىاد ديكفى كى ػػػػػػ ٍ  عى ػػػػػػ ى  كىعى

-ظت  ظير صةء ٚي٫ ٚة٢ٔ ،ٚٞؽ دؿ ثيخ قةٔؽة ىلع أف زنةدة ابلةء يف ٚة٢ٔ "ظت" ٗري كاصت   
  .ثةبلةء ف٦ٞرت ٗري -"يذض٪ت ٨٦" /ٝٮهل ك٬ٮ
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 (1)اوذفضٌي ي  ـػن أفن 
 
 

 

ػًت  ضُّ ُي لًوَذعى ٍَػ ػػْغو ًي ُي ٌٍ مى ػٍغ ًي  صي
 

ػػنى ) (544) ٍيعى
ى
ً   (أ

ي
َّى الػػَأٍ أ

ٍ
 لًوَذٍؿًضػػيًن كىأ

  

ػ لرٌلال٣ًح ىلع اتلٌٛي٢ً ػ  ايث  منًصاؽ  من الأفػاه  او ذٍ ًجٍش  اوذ ػج  
ٙه ىلعى كزًف  ٕى٢)كو ٍػ

ى
٧ٍؿوك) /ٚذٞٮؿ ؛(أ ٢ي ٨ٍ٦ً عى ٌى ٍٚ

ى
نٍؽه أ ةدًلو  ،زى ـي ٨ٍ٦ً ػى ٍكؿى

ى
 (،كىأ

ٍنؽن ) /٧٠ة دٞٮؿي  ٢ى زى ٌى ٍٚ
ى
ة أ ةدًلن  ،ا٦ى ـى ػى ٍكؿى

ى
ة أ ٦ى   (.اكى

ً  امذنؼن ةناء   ي  اوذ ػجث  من ا امذنؼن ةناء  ف ػ    /ً  اوذفضٌي  من (أنف ػني)ٌمن

  جى )٠ػ ،ٚبلى ييبىٍنى ٨٦ ٢ٕٚو زااؽو ىلع زبلزًح أظؿؼو جى  ،دىٍظؿى   .(كاٍقذىٍؼؿى

  ٢ٍٕو ٗرًي ٦ذيرصؼو مًئٍفى )٠ػ ،كالى ٨ٍ٦ ًٚ ٥ٍٕى كى ً٩).  

  ةتى )٠ػ ،يٞج٢ي املٛة٤ًحى  ال كالى ٨٦ ٢ٕٚو ٚىيًنى  ،٦ى   .(كى

  ة)٠ػ ،كالى ٨٦ ٢ٕٚو ٩ةٝهو فى كأػٮاد٭ى   .(اكى

  ة اعى )حنٮ  ،كال ٨٦ ٢ٕٚو ٦٪فو اءً ٦ى ىبى  ،جى ثًةدٌلكى ة َضى ٦ى   .(كى

  ٙي ٦٪٫ي ىلع ٕى٢)كالى ٨٦ ٢ٕٚو يأًِت الٮو ٍػ
ى
ًٮرى )حنٮ  (،أ ٔى ؿى كى ً   .(محى

  ًًبى )حنٮ  ،كال ٨٦ ٢ٕٚو ٦جيني ل٧٤ٕٛٮؿ ٨ٌ  ،َضي   .(كىصي

 

ة للك ٦ة دؿ ىلع زنةدة (1) قٮاء اك٩خ الـنةدة يف ٢ٌٚ  ،٬ؾق ا٣رتدمح وةرت يف اوُبلح اجلعةة اق٧ن
ٚبل  ؛أف أو٢ االق٥ ىلع ٬ؾق الـ٩ح كاملؿاد ،كأقٮأ أـ اك٩خ زنةدة يف ٩ٞه ٠أٝجط ،٠أ٢ٌٚ كأدم٢

  .أ٫٩ ٝؽ يٕؿض هلة اتل٘ري ٧٠ة يف ػري كرش ي٪ةيف



 

15 

  ً ي ) /ٝٮهل٥ :ٌشر  من ٍػيرصى
ى
ٮى أ ا ٬ي ؾى ٚج٪ٮا أ٢ٕٚى اتلٌٛي٢ً ٨٦  (؛٨ٍ٦ً ٠ى

  .بلزًح أظؿؼو ك٦جيًن ل٧٤ٕٛٮؿً ك٬ٮ زااؽه ىلع ز (اٍػذييرًصى )
ؿى ) /كٝةلٮا ٘ي ًٟ ا٣ ٤ى ٍقٮىدي ٨ٍ٦ً ظى

ى
ثٍييي ٨ٍ٦ً ا ،اًب أ

ى
ً ل٤ٌ كىأ ٕى٢)ٚج٪ىٍٮا  (بى ٍػ

ى
 اتلٌٛي٢ (أ

ٙي  امؾكذن  ٕى٢)٦٪٫ي ىلع  ٨٦ ٢ًٕٚو الٮو ٍػ
ى
 (.أ

 
 
 

ػػػػتو كيًصػػػػٍن  ًُ إًُّى تىعىضُّ ػػػػػة ثًػػػػ يى  كى
 

ًُ إًُّى اتلٍَؿًضيػػػػًن ًصػػػٍن  (544) ةًٍتو ثًػػػ ًى  هًػػػػ
ةًؿ ا٣يٌت ل٥ٍ دٌٞؽـ يف ثةًب اتٌلٕضًت أ٫ٌ٩ يذٮو٢ي إىل اتٌلٕضًت ٨٦ األٕٚ 

  .ثأمٌؽ كحنٮ٬ة تكذ٢ً٧١ الرٍشكطى 
ي  ئىل اوذفضٌي  من الأفػاه  او ذٍ مل دسذممي  ذٍص  ً  كأمةرى ٬٪ىة إىل أ٫ٌ٩ 

ً  يف اوذ ػجث   ٌطن مبا ًذٍصي  ة ة دٞٮؿ ،اوُّش  ا) /٧١ٚى ٌؽ اٍقًذٍؼؿى مى
ى
ة أ ٫ي ٦ى  (!صى

اصن ) /دٞٮؿ ٍؽ اٍقًذٍؼؿى مى
ى
ٮى أ نٍؽو  ة٬ي ة دٞٮؿي  .(٨ٍ٦ً زى دى٫ي ) /كًل٧ى ٍؿى ٌؽ محي مى

ى
ة أ ٮى ) /دٞٮؿ (!٦ى ٬ي

نٍؽو  ةن ٨ٍ٦ً زى ٍؿى ٍؽ محي مى
ى
د  )ومن املصدز  ًنذصث  يف ةاب  اوذ ػجث  ةػدن  ،(أ  (أنشن

 .اٌىيننا ًنذصث  متٌٌص   ،مفػٍل  
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ػػػنى اتلَؿٍ  ٍيعى
ى
ُي كىأ  ا ى ػأثىػػػ ًضػػػيًن ًصػػػوٍ
 

ا تىٍقػػػً يٍ نا (548) ػػػ  دى ٌٍ إًٍف صي ػػػ ًً ً ػػػة ث
  اٍك هىٍؿظن

  

ٍاه    /لن ًخىٍ  أفػي  اوذ فضٌي  غن أحد  سالسح  أح

 ه ٌ  .ادن ؿٌ أٍف يؾٮفى دلي  :الأ

 ةأٍف يؾٮفى مٌةٚن  :اوش اين. 

 كا :اوش اوص ًٙ   .ـً لبٌل أٍف يؾٮفى ثةأل٣
ْن  (٨٦ًٍ ) ٌذى٢ى ث٫ً ثيٌؽ أٍف د ٚبل اد  جس  فان  لانن م   ٢ً صةرٌ  ،اأك دٞؽيؿن  ة٣ٛ ٌٌ ٛى  ةن ل٧٤ي

٧ٍؿوك)حنٮ  ،٤ٔي٫ ٢ي ٨ٍ٦ً عى ٌى ٍٚ
ى
نٍؽه أ ةكدلؿكري  (٨٦ًٍ )ؾؼي كٍٝؽ حتي  ،(زى لرٌلال٣ًح  ،٬ى

ة ٠ٞٮهًل دٕةىل  ٟى  /أم [64 /ال١٭ٙ] (1)﴾مب يئجبحبخب ىئ ﴿٤ٔي٭٧ى ـٍ ٦٪ كأٔ
 .ا٩ٛؿن 

ا لانن ةأه  أٌ كٚيً٭٥ى ٨٦ الك٫ً٦ أٌف أ٢ٕٚى اتلٌٛي٢ً   (٨٦ًٍ )دىعج٫ي  ال امضاف  ئذن
ٮؿ/ ؛ ٞي ٧ٍؿوك" ٚبلى د ٢ي ٨ٍ٦ً عى ٌى ٍٚ

ى
نٍؽه األ الى  ،"زى ٧ٍؿوك" /كى ٢ي اجٌلةًس ٨ٍ٦ً عى ٌى ٍٚ

ى
نٍؽه أ   ."زى

ٟى  ة يؾٮفي ذل اكآليًح ال١ؿن٧ًح  اإذىا اكفى أ٢ٕٚي اتٌلٌٛي٢ً ػربن  (2)كأكرثي ٦ى

 

كمج٫ اجل٤٧ح  ،صةر كدلؿكر /(٦٪ٟ) .ػرب مؿٚٮع /(أكرث) . يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ٧ًري/(أ٩ة) اإلعراب: (1)
اق٥ ٦ُٕٮؼ ىلع أكرث  /أٔـ ،الٮاك ظؿؼ ُٔٙ /(كأٔـ) .د٧يي ٦٪ىٮب /(٦ةالن ) ."أكرثػ"٦ذ٤ٕٜ ث

ا) .كاملُٕٮؼ ىلع املؿٚٮع مؿٚٮع ٦س٫٤  .د٧يي ٦٪ىٮب /(٩ٛؿن

دلال٣ح ٦ة ٝج٤٭٧ة ٤ٔي٭٧ة، ٚؽؿ  (،كأٔـ ٩ٛؿا)ٝٮهل/  يف ٦ٓ دلؿكر٬ة "٨ٍ ٦ً " خؾٚأ٫٩ ظي  وجُ االستدالل: 
 ىلع صٮاز ذلٟ احلؾؼ.

اتلٌٛي٢ املضؿد ٨٦ أؿ كاإلًةٚح إذا اكف أ٢ٕٚ  "كأكرث ٦ة يؾٮف ظؾؼ "٨٦ً" ٦ٓ أ٢ٕٚ /يؿنؽ (2)
 .إ٣غ"...ػربنا
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 /٠ٞٮهلً  ،كٍٝؽ حتؾؼي ٦٪٫ي ك٬ٮ ٗريي ػربو  ،ك٬ٮ ٠سريه يف ا٣ٞؿآفً  ،كحنٮ٬ة
ٍَجىػ ى  -344

ى
بلىػٍ رً أ َىةًؾ َكى ًٍْ  كىفىٍ  ًخوٍ ٍى  دى

 

  

 

ػػػوَ ى   ضى ْىاًؾ مي ػػػ ِى ػػػَن ؾيػػػ ىاًدم يًف   (1)يىظى

دٍمى٢ى )ٚػ 
ى
 ،"د٩ٮًت "أ٢ٕٚي دٌٛي٢و ك٬ٮى ٦٪ىٮبه ىلع احلةًؿ ٨٦ اتٌلةًء يف  (أ

ًؾٚىٍخ ٦٪٫ي  ٝىٍؽ ًػ٤ى  /كاتلٞؽيؿي  (،٨٦)كظي دٍمى٢ى ٨٦ى ابلىٍؽًر كى
ى
٩ىٮًت أ  .ٍؽرً بلى ٪ىةًؾ اكى دى
ً  أفػي  اوذ فضٌي  املجسد   ٟى املٌةؼي إىل  ،اإلٚؿادى كاتٌلؾ٠ريى  /ًٌىص كًلؾل

ا أمةرى ثٞٮهلً  ،٩ؾؿةو   /كلىل ٬ؾى
 

 

 

  .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  - 279 (1)

كٝؽ  ،٨٦ ابلؽر (أدمبل) .منةث٭ح هل (اكبلؽر) .ّ٪٪ة مأ٩ٟ ٠ؾا (ػ٤٪ةؾ) .ٝؿمخ (د٩ٮت) اللغة: 
  .ػ٤٪ةؾ ٦س٢ ابلؽر

 ،٢ٕٚ ٦ةض (ػ٤٪ةؾ) .ظؿؼ حتٞيٜ /ٝؽ ،الٮاك كاك احلةؿ (كٝؽ) .٢ٕٚ كٚة٢ٔ (د٩ٮت) اإلعراب: 
كاجل٤٧ح  ،صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثػ"ػ٤٪ةؾ" ك٬ٮ ٦ٕٛٮؿ زةف خلةؿ  (اكبلؽر) .ك٦ٕٛٮهل األكؿ ،كٚة٫٤ٔ

 (٢ْٚ) .ظةؿ زة٩يح ٨٦ اتلةء (أدمبل) .٨٦ ا٢ٕٛ٣ ك٦ٕٛٮحل٫ يف حم٢ ٩ىت ظةؿ ٨٦ اتلةء يف د٩ٮت
٢ٌ" /ٚؤاد  (ٚؤادم) .٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه ّى  (يف ٬ٮاؾ) .كٚؤاد مٌةؼ كنةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫ ،اق٥ "

ٌةؼ املؼةَجح م كالاكؼ ٧ًري املؤ٩سح ،ك٬ٮل مٌةؼ ،"م٤ٌبل" اآلِت /اجلةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثٞٮهل
 .ػرب "٢ّ" (م٤ٌبلن ) .إحل٫

 /كأو٢ اللُكـ ،ظير ظؾؼ "٨٦ً" اجلةرة ل٧٤ٌٛٮؿ ٤ٔي٫ ٦ٓ دلؿكر٬ة (أدمبل)ٝٮهل  الشاٍد فيُ: 
 .أدم٢ ٦٪٫
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ا ػػػػ  دى ٍك صي
ى
ػػػػٍؽ أ ػػػػْرو ييضى ٍَمي ًى ً ِنًٍف ل  كى

 
ا (544) ْىَظػػػػػػ ى ٍف يي

ى
ـنا كىأ ـى دىػػػػػػٍذلً هٍػػػػػػًك

ي
 أ
  

٧ٍؿوك) /ٚذٞٮؿ ٢ي ٨ٍ٦ً عى ٌى ٍٚ
ى
نٍؽه أ ٢و  ،زى ٢ي رىصي ٌى ٍٚ

ى
٧ٍؿوك ،كىأ ٢ي ٨ٍ٦ً عى ٌى ٍٚ

ى
 ،كى٬ً٪ٍؽه أ

ةو 
ى
أ ٢ي اٍمؿى ٌى ٍٚ

ى
٧ٍؿوك ،كىأ ٢ي ٨ٍ٦ً عى ٌى ٍٚ

ى
اًف أ نٍؽى ـٌ ٤ىنٍيً  ،كال ٢ي رىصي ٌى ٍٚ

ى
٢ٌٍٚي  ،كىأ

ى
اًف أ الً٭٪ٍؽى ٨٦ٍ كى

٧ٍؿوك ُىنٍيً  ،عى أى ٢ي اٍمؿى ٌى ٍٚ
ى
أ ك ،كى ٧ٍؿو ٢ي ٨ٍ٦ً عى ٌى ٍٚ

ى
كفى أ ٍنؽي ـٌ ال ةؿو  ،كى ٢ي رًصى ٌى ٍٚ

ى
اتي ل٭ً كا ،كىأ  ٪ٍؽى

٧ٍؿوك ٢ي ٨ٍ٦ً عى ٌى ٍٚ
ى
ةءو  ،أ ٢ي نًكى ٌى ٍٚ

ى
أ ٢ي )ٚي١ٮفي  ؛(كى ٕى ٍػ

ى
 ايف ٬ةدنًي احلةتلنًي ٦ؾ٠ؿن  (أ

ٓي كال يؤ٩ٌري كال يي  ،اك٦ٛؿدن    .ثىٌن كال جي٧
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ْي  دًػػػوٍ ٍؿ ) كى
ى
ٍُ  (أ ٍع ًؾى ًى ػػػة هًػػػ يى ـه كى  ًطٍجػػػ

 
(444)  ٍُ ٍع ًؾىػ ًَم يى  ٌٍ ػ ػً  وى ّى َيك كىٍص ً يؽى 

ي
 أ

 
 

 ً ا إ
ػػذى ٍعػػ ى ِى ٍيػػخى يى ْى ٌٍ )َىا ٍى ِنًفٍ  (ًيػػ  كى

 
(441)  ًْ ٍَػ ًُ فيػػػً فٍ  هػىٍى تى ػػة ثًػػ ـي يى ْى ًطٍجػػ ػػ ٍّ  يى

  

ا لانن أفػي  اوذ فضٌي  ةـ ٫ي ملة ٝج٫٤ي يف اإلٚؿاًد كاتٌلؾ٠رًي لـ٦ٍخ ٦ُةثٞذي  (أه  )ئذن
ة ري٧٬ى ٢ي ) /ٚذٞٮؿي  ،ٗك ٌى ٍٚ

ى
نٍؽه األ بلفً  ،زى ٌى ٍٚ

ى
اًف األ نٍؽى ـٌ نٍ  ،كال ـٌ ال ٤يٮفى كى ٌى ٍٚ

ى
كفى األ  ،ؽي

ًلى  ٌٍ ٛي ٤ىيىةفً  ،ك٬ً٪ٍؽه ا٣ ٌٍ ٛي اًف ا٣ ٤ىيىةتي  ،كالً٭٪ٍؽى ٌٍ ٛي ٢ي أٍك ا٣ ٌٌ ٛي كال جيٮزي  ،(كالًٍ٭٪ىؽاتي ا٣
ـي ٦ُةثٞذ٫ً ملة ٝج٫٤ي  ٢ي ) /ٚبلى دٞٮؿي  ؛ٔؽ ٌى ٍٚ

ى
كفى األ نٍؽي ـٌ الى  ،ال ٢ي  /كى ٌى ٍٚ

ى
اًف األ نٍؽى ـٌ  ،ال

الى  ٢ي  /كى ٌى ٍٚ
ى
/ الً٭٪ٍؽى  ،٬ً٪ٍؽه األ ٢ي  افً كالى ٌى ٍٚ

ى
الى  ،األ ٢ي  /كى ٌى ٍٚ

ى
اتي األ كال جيٮزي أٍف  ،(الً٭٪ٍؽى

٧ٍؿوك) /ٚبلى دٞٮؿي  (؛٨٦ًٍ )دٞرتفى ث٫ً  ٢ي ٨ٍ٦ً عى ٌى ٍٚ
ى
نٍؽه األ   .(زى

 /ُي ػػػأَية فْهػػؾ
ػػ -384 ُن ٍى ظى ّي ٍَ ً ًيػػ ٍِ ى ى

ىٍسػػخى ثًػػةَث ل  ٓػكى
 

  

 

زًػػػػػػػػ ً   ػػػػػػة اهًعػػػػػػػػَكةي لًوٍ ى ًى ِنًَن  (1)كى

 
 

ابليخ ٨٦ ٝىيؽة لؤلٔىش، ٦ي٧ٮف ابل١ؿم، ي٭ضٮ ث٭ة ٧ٞ٤ٔح ث٨ ٔبلزح، كن٪ٛؿ ٤ٔي٫  -25٤ (1)
، كد٪ةٚؿا إىل مؿ ث٨ ا٣ُٛي٢ ا٣ٕةمؿننيث٨ ا٣ُٛي٢، كٌلف ٧ٞ٤ٔح ث٨ ٔبلزح ٩ةٚؿ اث٨ ٫٧ٔ اع اعمؿ
/ )كلكخى  ٬ؿـ ث٨ ق٪ةف ث٨ ٧ٔؿك ا٣ٛـارم، يف ػرب من٭ٮر. كذ٠ؿ ابل٘ؽادم أف الىٮاب ركايحن

 ثةألكرث ٦٪٫(. رشح أثيةت امل٘ين. 

ٮاف كاأل٩ىةر (األكرث ظىص) اللغة:   (الاكزؿ) .ا٣ٞٮة كا٤٘٣جح (ا٣ٕـة) .٠٪ةيح ٨ٔ ٠رثة ٔؽد اأٔل
  .٤ٗجذ٭٥ ٠رثة /أل -٨٦ ثةب ٩يرص  -٠رثد٭٥ أكرث٥٬  /٦أػٮذ ٨٦ ٝٮهل٥ ،ةا٣٘ة٣ت يف ال١رث

ابلةء ظؿؼ صؿ زااؽ،  (ثةألكرث) .كدةء املؼةَت اق٫٧ ،٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه /٣حف (لكخ) اإلعراب: 
 (ظىص) .كقذٕؿؼ ٦ة ٚي٫ ،ثةألكرث -يف ا٣ْة٬ؿ  -صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف  (٦٪٭٥) .ػرب ٣حف /األكرث
 .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٧عؾكؼ ػرب املجذؽأ (ل٤اكزؿ) .٦جذؽأ (ا٣ٕـة) .يرصأداة ظ (إ٧٩ة) .د٧يي

ٚإف ّة٬ؿق أ٫٩ دمٓ ثني أؿ ادلاػ٤ح ىلع اق٥ اتلٌٛي٢ ك "٨٦"  (ثةألكرث ٦٪٭٥)ٝٮهل  الشاٍد فيُ: 
ك٦٪٫ٕ  ،كٝؽ أصةز اجل٧ٓ ثح٪٭٧ة أثٮ ٧ٔؿك اجلؿٍل مكذؽالن ث٭ؾا ابليخ كحنٮق ،اجلةرة ل٧٤ٌٛٮؿ ٤ٔي٫

 .كهل٥ يف ختؿنش ابليخ ىلع ٦ؾ٬ج٭٥ دٮصي٭ةت ٔؽة، اٝذيرص النةرح ىلع ازجني ٦٪٭ة ،اجل٧٭ٮر
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ٌاشًادجي ىلعى ؿٌ ؼى ٚيي    ِ ىٍكخى ) /كاألو٢ي  ،ً  وال  ج  الأو ل ٥ٍ  كى ٍكرثى ٦ً٪ٍ٭ي
ى
ي  أٍك  ،(ثًأ ػ  جن

ٌا امذػىق   (منيم  )   ِ ٙي  ال ،ً  وال  مبحرٌف  مجسد  غن الأو ة دػ٤ٍخ ٤ٔي٫ً األ٣ ث٧ى
ىٍكخى ) /كاتلٞؽيؿ ؛ـي لبٌل كا ل ٥ٍ  كى ى ٦ً٪ٍ٭ي ٍكرثى

ى
ً أ

ٍكرثى
ى
 .(ثًةأل

ٙى )ثٞٮهًل/ كأمةرى  ي ًً
ي
ًؿٚىحو أ ٍٕ ة مل ٦ى   (إ٣غ ...كى

ي
ٙى إًىل أٌف أ٢ٕٚى اتٌلٌٛي٢ً إذىا أ ًي

ً  ٌجيان  إًىل ٦ٕؿٚحو كٝيًىؽى ث٫ً اتٌلٌٛي٢ي    /جاشن فٌ
ً  لاملجس د   /أحدىم ة ٝج٫٤ي  ؛اسذػمو ٜي ٦ى ٢ي ) /ٚذٞٮؿ ؛ٚبلى يُةث ٌى ٍٚ

ى
اًف أ ٍنؽى ـٌ ال

ـً  ٍٮ ٞى ـً  ،ا٣ ٍٮ ٞى ٢ي ا٣ ٌى ٍٚ
ى
كفى أ نٍؽي ـٌ ال ةءً  ،كى ٢ي ا٣جِّكى ٌى ٍٚ

ى
ةءً  ،كى٬ً٪ٍؽه أ ٢ي ا٣جِّكى ٌى ٍٚ

ى
اًف أ الً٭٪ٍؽى  ،كى

ةءً  ٢ي ا٣جِّكى ٌى ٍٚ
ى
اتي أ  .(كالً٭٪ٍؽى
ٌا /ٌاوش اين   ِ ً  لاملقسٌن  ةالأو ٚذٞٮؿ/ ٚذضتي ٦ُةثٞذ٫ي ملة ٝج٫٤ي  ؛ً  وال  اسذػمو

ـً ) ٍٮ ٞى ٌٍٚبلى ا٣
ى
اًف أ نٍؽى ـٌ ـً  ،ال ٍٮ ٞى ٤يٮا ا٣ ٌى ٍٚ

ى
كفى أ نٍؽي ـٌ ـً  ،كال ٍٮ ٞى ٢ي ا٣ ًً ٚىة

ى
ٌٍ  ،كىأ ٚي ًلى كى٬ً٪ٍؽه 

ةءً  ةءً  ،ا٣جِّكى ٤ىيىة ا٣جِّكى ٌٍ ٚي اًف  ةءً  ،كالً٭٪ٍؽى ٤ىيىةًت ا٣جِّكى ٌٍ ٚي ٍك 
ى
ةًء أ ٢ي ا٣جِّكى ٌٌ ٚي اتي    .(كالً٭٪ٍؽى

  .الث٨ً الرٌساًج  ةكالى يذٕنيي االقذ٧ٕةؿي األٌكؿي ػبلٚن 
  /كفٍ  كردى اَِذعًةًِف يف اهق آفً 

ٜو  ٨٧ًٚ  ﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ /ٝٮهلي دٕةىل /اقذ٧ٕةهًل ٗريى ٦ُةث

  .(1)[98 /ابلٞؿة]
 

 ،البلـ ظؿؼ كإٝح يف صٮاب ٝك٥ ٦ٞؽر /تلضؽ٩٭٥ ،حبكت ٦ة ٝج٤٭ة /الٮاك /(كتلضؽ٩٭٥) اإلعراب: (1)
حم٢ هل  ك٩ٮف اتلٮًليؽ ظؿؼ ال ،٢ٕٚ مٌةرع ٦جين ىلع ا٣ٛذط الدىةهل ث٪ٮف اتلٮًليؽ اثلٞي٤ح /جتؽ٩٭٥

ؿاب٨٦  كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري  ،ٔبل٦ح دمٓ اذل٠ٮر /كاملي٥ ،٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ أكؿ /كاهلةء ،اإٔل
ؿاب كدم٤ح تلضؽ٩٭٥ صٮاب ا٣ٞك٥ ال ،أ٩خ /مكترت كصٮمة دٞؽيؿق  /(أظؿص) .حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

صةر كدلؿكر  /(ظيةة ىلع) .مٌةؼ إحل٫ دلؿكر /(اجلةس) .ك٬ٮ مٌةؼ ،٦ٕٛٮؿ ث٫ زةف ٦٪ىٮب
= .ظؿص٦ذ٤ٕٞةف ثأ
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ٞن  ڭ  ڭ ڭ ۓڭ ﴿ /ٝٮهلي دٕةىل /ةك٨٦ اقذ٧ٕةهًل ٦ُةث

  .(1)[٢26 /األ٩ٕةـ] ﴾ۇۇ
ٓى االقذ٧ٕةالًف يف ٝٮهلً   ) /كًٝؽ اصذ٧

ي
٥ ؾي كأٝؿمً  ،ؾ٥ إيلٌ ؽ٥ ثأظجِّ ػربي أال أ

ٌَ  ،٥ أػبلٝةؾي ٪ي أظةقً  :يٮـ ا٣ٞية٦ح  ٦٪ةزؿى يٌن ٦ً  ٛٮف أ٣ى اذلي٨ يى  ،بٮف أك٪ةٚةاملٮ
 .(2)(ٮفٛؤ٣ى كني 

 

 ٝىؽ ث٫ اتلٌٛي٢، كل٥ دذ٥ املُةثٞح ثح٪٫ كمني ٦ة ٝج٫٤، ٦ٓ أ٫٩ اآليحيف  (أظؿص)أف  وجُ االستدالل:  =
كلٮ  ٦ٕؿٚح، ٚؽؿ ىلع صٮاز ٔؽـ املُةثٞح، ك٬ٮ أظؽ الٮص٭ني اجلةاـن٨، ٧٠ة ذ٠ؿ النةرح.أًيٙ إىل 

 .الـنؽكف أ٤ٌٚٮ اجلةس /ىلع حنٮ ٝٮجلة ،أظؿيص /٣ٞي٢ ٦ة ٝج٫٤ َةثٜ
اق٥ إمةرة يف حم٢ صؿ  /كذا ،ظؿؼ /الاكؼ /٠ؾلٟ ،الٮاك حبكت ٦ة ٝج٤٭ة /(كًلؾلٟ) عراب:اإل (1)

ملٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ  حكمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ وٛ ،ل٤ؼُةب /كالاكؼ ،ل٤جٕؽ /كالبلـ ،ثةلاكؼ
 /(ص٤ٕ٪ة) .كص٤ٕ٪ة يف م١ح دلؿ٦ني صٕبل ٦س٢ ص٤ٕ٪ة يف ك ٝؿنح أكةثؿ دلؿ٦ي٭ة /كاتلٞؽيؿ ،حمؾكؼ

 .كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ثػ"ص٤ٕ٪ة" ،صةر كدلؿكر /(ك يف) .٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ /ك٩ة ،٢ٕٚ ٦ةض
مٌةؼ  /(دلؿ٦ي٭ة) .ك٬ٮ مٌةؼ ،٦ٕٛٮؿ ث٫ جل٤ٕ٪ة ٦٪ىٮب /(أكةثؿ) .مٌةؼ إحل٫ دلؿكر /(ٝؿنح)

 .٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫ /كاهلةء ،إحل٫ دلؿكر

ك٬ٮ –٦ة ٝج٫٤  كَةثٜ ،٦ٕؿٚح أًيٙ إىل -أ٢ٕٚ دٌٛي٢  -دمٓ أكرب  "أكةثؿ"أف  وجُ االستدالل: 
 يف اجل٧ٓ كاتلؾ٠ري. -املٮوٮؼ املٞؽر ثػ "ٝٮ٦ة"

٥ٍ ٦ًينِّ »أػؿص٫ ا٣ُرباين يف ماكرـ األػبلؽ ٨٦ ظؽير صةثؿ مؿٚٮاع ث٤ِٛ (2) مىؾي ٍٝؿى
ى
ٌ كىأ ٥ٍ إًيلى ٌجؾي ظى

ى
إًٌف أ

 ٌَ ٮى ٝنة، ال٧ٍي ٍػبلى
ى
٥ٍ أ ةًق٪يؾي ظى

ى
ًح أ يىة٦ى ًٞ ـى ا٣ٍ ة يىٍٮ ٤ًٍكن ٮفى دلى ٛي نيٍؤ٣ى ٮفى كى ٛي ٣ى

ٍ
ي٨ى يىأ ٍك٪ىةٚنة، اذٌلً

ى
(، 6٢4) «...بيٮفى أ

  (.79٢ك  78٢الك٤ك٤ح الىعيعح لؤلبلةين)ظؽير  كا٩ْؿ/
٧ًري مكترت كصٮمة  /كا٣ٛة٢ٔ ،٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع /(أػربًل٥) .ظؿؼ اقذٛذةح /(أال) :اإلعراب 

ؿاب يح اثذؽاايح الكاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣ ،٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ /كًل٥ ،أ٩ة /دٞؽيؿق  .حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ  /كًل٥ ،مٌةؼ /كأظت ،صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ أػربًل٥ /(ثأظجؾ٥)

كأٝؿمؾ٥ ٦ُٕٮؼ ىلع  ،الٮاك ظؿؼ ُٔٙ /(كأٝؿمؾ٥) .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثأظت /(يلإ) .إحل٫
 ،ّؿؼ ز٦ةف ٦٪ىٮب /(يٮـ) .ٮبد٧يي ٦٪ى /(٦٪ةزؿ) .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثأٝؿب /(٦ين) .أظجؾ٥

 /٧جذؽأ حمؾكؼ دٞؽيؿقػػرب ٣ /(أظةق٪ؾ٥) .مٌةؼ إحل٫ دلؿكر /(ا٣ٞية٦ح) .٦ذ٤ٕٜ ثأٝؿب ك٬ٮ مٌةؼ
= كاجل٤٧ح االق٧يح اقتب٪ةٚيح ،٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫ /ؽ٥ ،ك٬ٮ مٌةؼ ،مؿٚٮع ،٥٬
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ا ٔيتى ىلع وةظًت  ؛األٚىطي املُةثٞحي  /كاذٌلي٨ى أصةزيكا الٮص٭نًي ٝةلٮا كهلؾى
٨ٌ ) /يف ٝٮهلً  (1)ا٣ٛىيًط  ٭ي عى ٍٚىى

ى
٩ىة أ ٍ ٍىَحى  /ٝةلٮا ،(ٚىةٍػرتى ٛي ٚاكفى يججيًغ أٍف يأًِت ثة٣

٨ٌ ) /ٚيٞٮؿ ة٬ي  (.ٚيٍىعى
ٍويم  دػٌنر  املطاةقح  ل قصد  اوذ فضٌيفان  مل  ً    ٍش اجلٌ ) :ق مى

ى
ةًٝهي كىاأل

ٍؿكىافى  الى ثىيًن مى ؽى ٍٔ ى
  .اعدالى ثىيًن مؿكافى  /أم (أ

ٙي  ـً ٝىؽقً أمةرى املى٪ِّ ؽ ة ذ٠ؿ٩ىةقي ٨٦ ٝىًؽ اتلٌٛي٢ً ٔك ا )ثٞٮهًل/ كلىًل ٦ى ؾى ٬ى
ٍٕىنى ٨٦ًٍ  نٍخى ٦ى يًن املُةثٞحى ك صٮازي  /أم (ابليخ ...إًذىا ٩ىٮى ٍٔ ة ػ ٔؽمى الٮص٭نًي ػ أ ٭ى

ة إذىا ٩ي  ا ٩يٮًمى اتٌلٌٛي٢ي  /أم (٨٦ًٍ )ٮًم ثةإلًةًٚح ٦ٕىن مرشكطه ث٧ى كأ٦ٌة إذىا ل٥ٍ  ،إذى
ة اٝرتفى ث٫ً  ٮى ٪ٍ يي  ٜى ٦ى ـي أٍف يؾٮفى َج ٟى ٚي٤ـ   .ذل

 

ؿاب ال  =  ،٥٬ /جذؽأ حمؾكؼ دٞؽيؿقػرب مل /(ٮفباملَٮ) .د٧يي ٦٪ىٮب /(أػبلٝة) .حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
أم ٥٬ أظةق٪ؾ٥  ،ٮف ػربنا زة٩ينة كاذلي٨ ػربنا زةثلنة ل٧٤جذؽأ املٞؽر ٥٬بجيٮز ص٢ٕ املَٮك .مؿٚٮع

أكف اذلي٨ ؿاب كاجل٤٧ح االق٧يح اقتب٪ةٚيح ال ،د٧يي ٦٪ىٮب /(أك٪ةٚنة) ...املَٮ  .حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
حم٢  كاجل٤٧ح االق٧يح اقتب٪ةٚيح ال ،٥٬ /يؿقاق٥ مٮوٮؿ يف حم٢ رٚٓ ػرب ملجذؽأ حمؾكؼ دٞؽ /(اذلي٨)

ؿاب كاجل٤٧ح  ،٧ًري يف حم٢ رٚٓ /كالٮاك ،ثجٮت اجلٮفث٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع  /(يأ٣ٛٮف) .هلة ٨٦ اإٔل
ؿاب ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ ال  -٢ٕٚ مٌةرع  /يؤ٣ٛٮف ،الٮاك ظؿؼ ُٔٙ /(كنؤ٣ٛٮف) .حم٢ هل ٨٦ اإٔل

 ٝج٤٭ة ٦ة ىلع ٦ُٕٮٚح ا٤ٕٛ٣يح كاجل٤٧ح ،ٚة٢ٔ ٩ةات رٚٓ حم٢ يف ٧ًري /كالٮاك ،مؿٚٮع - ل٧٤ض٭ٮؿ ٦جين
ؿاب ٨٦ هلة حم٢ ال ٦س٤٭ة ٚيه  "يؤ٣ٛٮف"ٚي١ٮف ا٢ٕٛ٣  ،كجيٮز ص٢ٕ الٮاك اعَٛح ٦ٛؿدا ىلع ٦ٛؿد .اإٔل

 .٦ُٕٮٚة ىلع ا٢ٕٛ٣ يأ٣ٛٮف

٧ة يف ٠-٦يجء أ٢ٕٚ اتلٌٛي٢ املٌةؼ إىل ٦ٕؿٚح ىلع الٮص٭ني/ املُةثٞح ملة ٝج٫٤  وجُ االستدالل: 
ؽـ املُةثٞح -ٝٮهل/ "أظةق٪ؾ٥"   .-٧٠ة يف ٝٮهل/ "أٝؿمؾ٥"-، ٔك

 ،إ٦ةـ ٨٦ أا٧ح ال١ٮٚيني يف اجلعٮ كال٤٘ح ،٬29٢٬ٮ أثٮ ا٣ٕجةس أمحؽ ث٨ حيىي، املٕؿكؼ ثس٤ٕت ت/  (1)
 .كهل رقة٣ح و٘رية امذ٭ؿت ثةق٥ "ٚىيط ز٤ٕت"
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 ڦ ڦ ڤ ﴿ /ك٨ٍ٦ اقذ٧ٕةًؿ ويً٘ح أ٢ٕٚ ٣٘رًي اتٌلٌٛي٢ً ٝٮهلي دٕةىل :ٝي٢

 (2)﴾گ گ گ ﴿ٝٮهلي دٕةىل/ ك ، [27 /الؿكـ] (1)﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڄ ڦ

ه ٤ٔي٫ً  :أم [84 /اإلساء]  .٥ٍ ؾي ؾ٥ٍ اعل٥ه ثً كرمٌ  ،ك٬ٮ ٬نيِّ

  /كفْؿ ال ةع  
 ٌٍ ػػ ِي

ى
يٍػػً م إًُّى الػػكَاًد لػػٍى أ

ى
ػػَ ً  اَث ِنًٍف يي  كى

 

 

  

 

ػػني   ٍعضى
ى
ـً أ ٍْ ػػ ػػتي اهقى ٍص ى

ى
ٍَ أ ً ٍى إ ًّ وً ٍعضى

ى
 (3)ثًػػأ

 
 

ٕى  :أم  .٭٥ٍ ٤ً ضً ل٥ٍ أك٨ٍ ث

 

اق٥ مٮوٮؿ يف حم٢  /(اذلم) .ٚٓ ٦جذؽأ٧ًري يف حم٢ ر /٬ٮ ،الٮاك ظؿؼ اقتب٪ةؼ /(ك٬ٮ) اإلعراب: (1)
ؿاب كاجل٤٧ح االق٧يح اقتب٪ةٚيح ال ،رٚٓ ػرب  ،٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع /(يجؽأ) .حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

ؿاب كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ ال ،٬ٮ /كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازنا دٞؽيؿق  .حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
٧ًري  /كا٣ٛة٢ٔ ،٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع /(يٕيؽق) .ظؿؼ ُٔٙ /(ز٥) .٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب /(اخل٤ٜ)

٧ًري  /٬ٮ ،كاك احلةؿ /الٮاك /(ك٬ٮ) .٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ /كاهلةء ،٬ٮ /مكترت صٮازنا دٞؽيؿق
صةر  /(٤ٔي٫) .كاجل٤٧ح االق٧يح يف حم٢ ٩ىت ظةؿ ،ػرب مؿٚٮع /(أ٬ٮف) .يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ

 .كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثأ٬ٮف

 .٣٘ري اتلٌٛي٢ ٢وي٘ح أ٦ٕٚيجء  وجُ االستدالل: 
ػرب  /(أ٥٤ٔ) .٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫ /كًل٥ ،ك٬ٮ مٌةؼ ،٦جذؽأ مؿٚٮع /(رمؾ٥) /اإلعراب (2)

  .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثأ٥٤ٔ /(ثؾ٥) .مؿٚٮع

 .٣٘ري اتلٌٛي٢ وي٘ح أ٦٢ٕٚيجء  وجُ االستدالل: 
كالنة٬ؽ ٚي٫  ،اجلةقغ اجلةيفيف ٦جةظر زنةدة ابلةء يف ػرب  ،دٞؽـ رشح ٬ؾا ابليخ يف ثةب اجلٮاقغ (3)

ك٣ؾ٨ ٦ٕ٪ةق ٦ٕىن الٮوٙ اخلةيل ٨٦  ،ٚإ٫٩ يف ا٣ْة٬ؿ أ٢ٕٚ دٌٛي٢ (ثأٔض٤٭٥)٬٪ة ٝٮهل/ 
إذ لٮ ثيق ىلع ّة٬ؿق لاكف املٕىن أ٫٩ ي٪ف  ؛ألف ذلٟ ٬ٮ اذلم يٞذٌي٫ ٦ؽح النةٔؿ ٩ٛك٫ ؛اتلٌٛي٢

ة إحل٫ ك٬ؾا ذـ  ي٪ةيف أف يؾٮف كذلٟ ال ،٨ٔ ٩ٛك٫ أف يؾٮف أسع اجلةس إىل ا٣ُٕةـ ٕن سن
 .٦ؽح ال
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 /ُػػكفْه
ىػػة -381 ةءى بىػػ ى جلى ًى كى الَسػػ ًى ػػ َى  إَف اََّلًم 
 

  

 

ؿي   ْى ٍطػػػػ
ى
ػػػػكُّ كىأ عى

ى
ُي أ ػػػػ ًي ً ا  (1)ثىدٍذنػػػػة دىمى

  .داعا٫٧ ٔـنـة َٮن٤ح :أم 

ـٍ الى  ٟى أ   ؟ك٢ٍ٬ ي٪ٞةسي ذل
  .ك٬ٮى الىعيطي  ،ي٪ٞةسي  الى  /كٝةؿى ٗريقي  .ي٪ٞةسي  /ٝةؿى املربدي  

ٟى  الى  أٌف اجلعٮننيى  /كذ٠ؿى وةظتي الٮاًًط  كأٌف أثىة ٔجيؽةى ٝةؿى يف  ،يؿكفى ذل
ه  /[27 /الؿكـ] ﴾ڄ ڄڄ﴿ /ٝٮهًل دٕةىل -كيف ثيًخ ا٣ٛؿزدًؽ  ،إ٫ٌ٩ ث٧ٕىن ٬نيِّ
ٟى كأ ،إٌف املٕىن ٔـنـةه َٮن٤حه  /-ك٬ٮى اثلٌةين  ؛ٌف اجلعٮننيى رٍدكا ىلعى أيًب ٔجيؽةى ذل

ٟى هلي  الى  /كٝةلٮا  .ظضحى يف ذل
 

 

  .يٛذؼؿ ٚي٭ة ىلع صؿنؿ ث٨ ُٔيح، كن٭ضٮق ،٬ؾا ابليخ ٤ُ٦ٓ ٝىيؽة ل٤ٛؿزدؽ -25٢ (1)

يكذ٢٧ٕ ٕٚبلن ٦ذٕؽينة ث٧ٕىن رٚٓ (ق٧ٟ) اللغة:  ة ث٧ٕىن اردٛٓ ،كمىؽرق الك٧ٟ ،ي  ،كيكذ٢٧ٕ الز٦ن
ثؾرس  - دمٓ ًداع٦ح /اعا٥ادل (داعا٫٧) .أراد ث٫ ثيخ املضؽ كالرشؼ (ابليخ) .كمىؽرق الك٧ٮؾ

  .كيه يف األو٢ ٦ة يك٪ؽ ث٫ احلةاٍ إذا ٦ةؿ حل٧٪٫ٕ الكٞٮط -ادلاؿ امل٭٤٧ح 

٨٦ ا٢ٕٛ٣ كٚة٫٤ٔ  (ق٧ٟ الك٧ةء)كدم٤ح  .اق٥ إف (اذلم) .ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت (إف) اإلعراب: 
ة املكترت ٚي٫ ا٣ٕةاؽ ىلع االق٥ املٮوٮؿ ك٦ٕٛٮهل ال كدم٤ح  .إلف حم٢ هلة و٤ح املٮوٮؿ الٮاٝٓ اق٧ن

٦ٕٛٮؿ ث٫  (ثحذنة) .٨٦ ا٢ٕٛ٣ كٚة٫٤ٔ املكترت ٚي٫ ا٣ٕةاؽ ىلع اق٥ إف يف حم٢ رٚٓ ػرب إف (ثىن جلة)
"كأَٮؿ"  /٨٦ املجذؽأ كاخلرب يف حم٢ ٩ىت وٛح ٣ٞٮهل "ثحذنة" كٝٮهل (داعا٫٧ أٔـ)كدم٤ح  .٣ػ"ثىن"

 .٦ُٕٮؼ ىلع ٝٮهل "أٔـ"

يٕرتؼ  أل٫٩ ال ؛وي٘يت اتلٌٛي٢ يف ٗري اتلٌٛي٢ ظير اقذ٢٧ٕ (أٔـ كأَٮؿ)ٝٮهل  الشاٍد فيُ: 
كلٮ ثيق "أٔـ  ،ثأف جلؿنؿ ثحذنة داعا٫٧ ٔـنـة َٮن٤ح ظىت دؾٮف داعا٥ ثحذ٫ أكرث ٔـة كأمؽ َٮالن 

  .كأَٮؿ" ىلع ٦ٕىن اتلٌٛي٢ تل٨٧ٌ أرتا٫ٚ ثؾلٟ
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 ًْ
ٌٍ ثًذًػػوٍ ػ ٍي ِنًٍف دى ٌٍ )كى ة  (ًيػ ًى ًّ ٍسذىػػػٍؿ  مي

 
 

(443)  
ى
ٌٍ أ ػػػػ ة لي ًى ػػػػ ّي ػػػػةؾىوى يى ػ   قى ا يي  ثىػػػػ ن

ًٍسػػًن   ٌٍ )لى ػػ ًَ ه  (ًم ـٍ ػػ ل ؟أٍٍػػخى خى ى َلى  كى
 

ا (442) رىدى  إًٍخجىػػػػػةرو اتلٍَقػػػػػً يىي ٍىػػػػػٍكرنا كى
ـى أٌف أ٢ٕٚى اتٌلٌٛي٢ً إذىا اكفى دلي   ٢ً  (٨٦)يجءى ثٕؽقي ثػ ادن ؿٌ دٌٞؽ ٌٌ ٛى صةرةن ل٧٤ي

٧ٍؿوك)٤ٔي٫ً حنٮ  ٢ي ٨ٍ٦ً عى ٌى ٍٚ
ى
نٍؽه أ ة ٫ٕ٦ي  "ك٨٦" ،(زى ث٧زن٣ًح املٌةًؼ إحل٫ً  كدلؿكر٬ى

ة ٤ٔي٫ً  ؛٨٦ املٌةًؼ  ة ،ٚبل جيٮزي دٞؽي٧٭٧ى جيٮزي دٞؽي٥ي املٌةًؼ إحل٫ً ىلعى  الى  ٧٠ى
ـو أك مٌةٚن  ،املٌةًؼ  ة اق٥ى اقذٛ٭ة ـو  ةإاٌل إذىا اكفى املضؿكري ث٭ى ٚإ٫ٌ٩  ؛إًىل اق٥ً اقذٛ٭ة

ة (٨٦ًٍ )جيتي ظيجبؾو دٞؽي٥ي  رٍيه )حنٮ  ،كدلؿكر٬ى ٩ٍخى ػى
ى
٩ٍخى  ؟،ًم٨ٍ٧ٌ أ

ى
يِّ٭٥ٍ أ

ى
ك٨ٍ٦ً أ

٢ي  ٌى ٍٚ
ى
٢ي  ؟،أ ٌى ٍٚ

ى
٩ٍخى أ

ى
يِّ٭٥ٍ أ

ى
ـً أ ٗيبلى   .(؟ك٨ٍ٦ً 

ـً  اكٍٝؽ كردى اتلٞؽي٥ي مؾكذن  ل إًٍػجىةرو )ثٞٮهًل/ كلحل٫ً أمةرى  ،يف ٗرًي االقذٛ٭ة ى دلى كى
رن  ـٍ ًؽي٥ي ٩ى ٍٞ رىدىا  ااتٌل ٟى ٝٮهلي  ،(كى  /ك٨٦ ذل

ىة -383 ةهىٍخ جلى قى ٍّ ن كى  /يى ػ َى ػ ن كى ٍِ
ى
ٍ  أ َكدى  ْى

 

  

 

ٍطيىػتي 
ى
ُي أ ٍَ ٍ  ًي َكدى ْى ة   (1)صى ى اجلٍَعًن ثىٍن يى

 
 

دٍ  ،ابليخ ل٤ٛؿزدؽ -252 (1)  .٫ي كمح٤ذ٫ كزكٌدد٨٦٫ أثيةت يٞٮهلة يف امؿأة ٨٦ً ثين ذ٢٬ ث٨ ز٤ٕجح، ٝىؿى

ىن  (صىن اجلع٢) .ك٧ذةف دٞٮهل٧ة ا٣ٕؿب يف حتيح األًيةؼ كاحلٛةكة ث٭٥ (كق٭بلن  ،أ٬بلن ) اللغة:  ٦ة جيي
  .كًلىن ثؾلٟ ٨ٔ ظك٨ ٣ٞةا٭ة كَيت اقذٞجةهلة كظبلكة ظؽيس٭ة ،٦٪٫ ك٬ٮ ا٣ٕك٢

 .يه /كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازا دٞؽيؿق ،كاتلةء ل٤ذأ٩ير ،٢ٕٚ ٦ةض /ٝةؿ (ٚٞة٣خ) ب:اإلعرا 
كاألو٢ األوي٢ ٚي٭٧ة  ،٦٪ىٮمةف ث٢ٕٛ حمؾكؼ (أ٬بلن كق٭بلن ) .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثٞةؿ (جلة)

ة ق٭بلن  /أل ،أ٩٭٧ة كوٛةف ملٮوٮٚني حمؾكٚني ٕن ة أ٬بلن ك٩ـتل٥ مًٮ  ،َٛحالٮاك اع (كزكدت) .أدحذ٥ ٝٮ٦ن
 .كصىن مٌةؼ ،٦ٕٛٮؿ ث٫ لـكد (صىن) .كاتلةء ل٤ذأ٩ير ،كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ ،٢ٕٚ ٦ةض /زكد

  .٦جذؽأ /اق٥ مٮوٮؿ (٦ة) .ظؿؼ داؿ ىلع اإلَضاب اإلثُةيل (ث٢) .مٌةؼ إحل٫ (اجلع٢)ك
ؿكر صةر كدل (٦٪٫) .أل زكدد٫ ،كا٣ٕةاؽ حمؾكؼ ،حم٢ هلة و٤ح كٚة٫٤ٔ املكترت ٚي٫ ال (زكدت)كدم٤ح 

= .ػرب املجذؽأ (أَيت) .٦ذ٤ٕٞةف ثٞٮهل "أَيت" اآلِت
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/ ة زكٌدٍت أَيتي ٦٪٫. كاتلق ي ي  ث٢ٍ ٦ى
يَ ػػكف ًَم ال ُّ نً ْؿ  سى ًٌ كالمى ًى  /ًح يُؽي نسْةن ثةلس 

ػة -382 ّى يعى ً ى أَف رى ـٍ ػ ة ىى ّى ٍيتى يًي ِى وى  كى
 

 

  

 

ِى   ػػْؼه كىأٍف  ًى ي
ػػ  سى ٍِ ى

ٌَ أ ّي ٍَ ءى ًيػػ  (1)ني َشى

٨ٌ  الى  كأفٍ  :اتلق ي ي   ٢ي ٦ً٪ٍ٭ي ٍككى
ى
 .يشءى أ

 

ك٣حف  ،ظير ٝؽـ اجلةر كاملضؿكر املذ٤ٕٞني ثأ٢ٕٚ اتلٌٛي٢ ٤ٔي٫ (٦٪٫ أَيت)ٝٮهل  الشاٍد فيُ:  =
كٝؽ ص٢ٕ  ،كذلٟ اتلٞؽي٥ مةذ يف ٗري االقذٛ٭ةـ ،املضؿكر اق٥ اقذٛ٭ةـ كال مٌةٚنة إىل اق٥ اقذٛ٭ةـ

ة ثٞٮهل "زكدت" أم دمةٔح ٨٦ اجلعةة ٝٮهل "٦٪٫" ٞن أل ٨٦ مبي٫ صىن  ،ث٢ اذلل زكدت ٦٪٫ /٦ذ٤ٕ
  .يؾٮف يف ابليخ مة٬ؽ كىلع ذلٟ ال ،اجلع٢

 /٨٦ ك٧ح هل ٤ُ٦ٕ٭ة ،٬ؾا ابليخ ذلم الؿ٦ح -256 (1)
ًًػػػػني  ٍّ َيػػػػكى املىػػػػةءى تى ٍي وٌػػػػٍخ وى لًو ٍ ػػػػت  ى

ى
 أ

 
ػػػػني  َُ ػػػػةفي امليقى ًى ي

ٍ
َ اق ُى ػػػػ ٍَ ػػػػة لًػػػػة ا ة ن  ؟رى ى

ة٩ح كيه ظجح ٨٦ ا٣ٌٛح اكدلرة (اجل٧ةف) .دجؽد كدٛؿؽ (اقنت) .ك١تت (د٭٢٧) اللغة:    .دمٓ دمي
ٮؼ)  .٦ذٞةرب اخلُٮ ،ثُٰء (/ُٝى

إ٫٩  /ٚ٭ٮ يٞٮؿ ،كًلىن ٨ٔ ذلٟ ثأ٩٭٨ ثُيبةت الكري ٠كةىل ،يىٙ نكةء ثةلك٨٧ كا٣ٕجة٣ح املعيى: 
يت يف ٬ؤالء ا٣جكةء إال أف أسٔ٭٨ مؽيؽة ابلٍء ٦ذاكق٤ح ابل٤٘ةء دأكيؽ املؽح  ك٬ؾا ممة يك٧ي٫ ،أل

  .كا٣ٕؿب د٧ؽح ا٣جكةء ثؾلٟ ،ث٧ة ينج٫ اذلـ

أك  ،صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٧عؾكؼ ػرب ال (ٚي٭٨) .اق٥ ال (ٔيت) .٩ةٚيح ل٤ضجف (كال) اإلعراب: 
ك٬ؾا  ،حمؾكٚنة ؾي٨ الٮص٭ني يؾٮف ػربي الأك ٦ذ٤ٕٜ ثٕيت كىلع ٬ ،٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ وٛح ٣ػ"ٔيت"

 ،اق٥ أف /سنٓ (سنٕ٭ة) .ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت (أف) .أداة اقتس٪ةء (ٗري) .٦ذٕني ىلع ٣٘ح َىيء
كأف ٦ٓ اق٧٭ة كػرب٬ة يف دأكن٢ مىؽر دلؿكر  ،ػرب أف (ُٝٮؼ) .كسنٓ مٌةؼ ك٬ة مٌةؼ إحل٫

 (ال يشء) .كاق٧٭ة ٧ًري مأف حمؾكؼ ،ٞي٤حخمٛٛح ٨٦ اثل /أف ،الٮاك اعَٛح (كأف) .ثإًةٚح ٗري إحل٫
ػرب  (أكك٢) .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثٞٮهل "أكك٢" اآلِت (٦٪٭٨) .اق٥ ال /كيشء ،٩ةٚيحل٤ضجف /ال
 .املؼٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح كاجل٤٧ح ٨٦ "ال" كاق٧٭ة كػرب٬ة يف حم٢ رٚٓ ػرب "أف" ،ال

٦ٓ ٠ٮف  ٢ اتلٌٛي٢ ك٬ٮ أكك٢،ظير ٝؽـ املضؿكر ث٨٧ ىلع إٔٚٝٮهل "٦٪٭٨ أكك٢"  الشاٍد فيُ: 
ة كال مٌةٚنة إىل االقذٛ٭ةـ   .كذلٟ مةذً  ،املضؿكر ٣حف اقذٛ٭ة٦ن
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 /ُػػػكفْه
َىػػحن  -385 ًعي ػػة  ى ين ٍْ ةءي يى ًى ػػ ٍَ ى

ػػةيى ىٍ  أ َى َىا  ً  إ
 

  

 

ٍموىػػطي  
ى
َىػػًح أ ٌٍ دًوٍػػكى اهَظًعي ةءي ًيػػ ًى ػػ ٍَ  (1) ؾىأى

ٟى ا٣ْٕي٪حً مٚأق٧ةءي أ :اتلق ي ي     .٤طي ٨٦ د٤

 
 

 

 .٬ؾا ابليخ جلؿنؿ ث٨ ُٔيح -254 (1)

ة) .كمة٬خ ،صةرت (قةيؿت) اللغة:   (ّٕي٪ح) .٩٭ةرنا اكف ذلٟ أـ حلبلن  ،املؿاد ث٫ دلؿد الٮٝخ (يٮ٦ن
ز٥ دٮقٕٮا ٚي٫  ،ؿأة يف اهلٮدج ثٕبلٝح احلةحلح كاملع٤يحز٥ ٢ٞ٩ إىل امل ،أو٫٤ اهلٮدج دؾٮف ٚي٫ املؿأة

ة را٠جح أك ٗري را٠جح ٞن  /كنؿكل ثيخ النة٬ؽ ١٬ؾا ،ٚأ٤َٞٮق ىلع املؿأة ٤ُ٦
ةاًَػػػػة عى ػػػػة  ى ين ٍْ ةءي يى ًى َػػػػ

ى
ػػػػةيى ىٍ  أ َى ا  َى  إ

 
ٍموىػػػطي 

ى
ًٌ أ ػػػةا

ٌٍ دًوػػػك اهٌظعى ػػػًةءي ًيػػػ ٍَ  ؾأ
كلٮ أ٩٭ة ثة٬خ جب٧ةهلة امؿأة أػؿل بلؽا دٛٮٝ٭ة  ،٨يٞٮؿ إف أق٧ةء يف اغيح املبلظح كد٧ةـ احلك املعيى:  

  .كّ٭ؿ أ٩٭ة ػري ٦٪٭ة مبلظح كأ٥ْٔ دمةالن  ،٤ٔي٭ة

 (أق٧ةء) .كاتلةء ل٤ذأ٩ير ،٢ٕٚ ٦ةض /قةيؿ (قةيؿت) .ّؿؼ د٨٧ٌ ٦ٕىن الرشط (إذا) اإلعراب: 
ة) .كاجل٤٧ح يف حم٢ صؿ ثإًةٚح "إذا" إحل٭ة ،ٚة٢ٔ قةيؿت  (ّٕي٪ح) .ّؿؼ ٦ذ٤ٕٜ ثػ"قةيؿت" (يٮ٦ن

صةر كدلؿكر  (٨٦ د٤ٟ) .٦جذؽأ /أق٧ةء ،ا٣ٛةء كإٝح يف صٮاب إذا (ٚأق٧ةء) .٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ػ"قةيؿت"
 .أك ٩ٕخ هل ،أك ُٔٙ ثيةف ٤ٔي٫ ،ثؽؿ ٨٦ اق٥ اإلمةرة (ا٣ْٕي٪ح) ."أم٤ط" اآلِت /٦ذ٤ٕٞةف ثٞٮهل

  .ػرب املجذؽأ اذلل ٬ٮ ٝٮهل "أق٧ةء" (أم٤ط)

ىلع أ٢ٕٚ  -"٨٦ د٤ٟ"  /ك٬ٮ ٝٮهل -ظير ٝؽـ اجلةر كاملضؿكر  (أم٤ط ...٨٦ د٤ٟ)ٝٮهل  الشاٍد فيُ: 
  .كٝؽ مىض ٦س٫٤ ،كذلٟ مةذ ،يف ٗري االقذٛ٭ةـ -ك٬ٮ ٝٮهل "أم٤ط"-اتلٌٛي٢ 
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ػػػ ى  يى ًِ ى ٍىػػػػٍكره كى ُي اهَظػػػػة ػػػػ ٍؾػعي رى  كى
 

ـنا زى ىذىػػػػة (445) ػػػػسً ػػػػةفىتى ؾًػٍعػػػػ ن ؾىمى  عى
 

 
ـً  ٌٍ رىيًيػػ ًْ ًيػػ ٌٍ دىػػ ىل يًف اجلَػػة ىػػ  َكى

 
ـً  (444) ي ػػػ    ُ ٌى ال ٍضػػػني ًيػػػ ًُ اهؿى ٍكىى ثًػػػ

ى
 أ
  

ً  لن ًخىٍ  أفػي  اوذ فضٌي  من أن   ٌ  لن  ًصىحن وٍقٍع  فػي  مبػناه  مٍقػن  /أ

 فان  مل  ًصىح  وٍقٍع  فػي  مبػناه  مٍق  ً ٍٓ ّة٬ؿن  /ػ ٓي  ،ال٥ٍ يؿٚ كل٧ٌ٩ة يؿٚ
٧ٍؿوك)حنٮ  ،امكترتن  ا٧ًرين  ٨ٍ عى ٢ي ٦ى ٌى ٍٚ

ى
ٍنؽه أ ٢)ٚىًف  (زى ٌى ٧ًريه مكترته  (أٚ

/ ٚبل  ؛اعاؽه ىلع زنؽو  ثٮقي )دٞٮؿي
ى
٢ى ٦ً٪٫ٍي أ ٌى ٍٚ

ى
٢و أ رٍتي ثًؿىصي ؿى ٓي  (مى  (أثٮقي )ٚرتٚ

ة قحجٮن٫ (أ٢ٌٚ)ثػ  . إاٌل يف ٣٘حو ًٕيٛحو ظاك٬ى

  فان  صىحن  ً ٓى ّة٬ؿن  /وٍقٍع  فػي  مبػناه  مٍقػ  ،ا٦ُؿدن  ةٝيةقن  اوٌط أٍف يؿٚ
ٓو  ٟى يف كِّ مًٮ ً  كذل ٌ  شتي ٍ  أ ً  أفػي  ةػدن نف ً  ٌلانن مسفٍغ   ،ٌقؼن فٌ

  ٌ ً  ةاغذتازًن   مفضال   ،اأجنت بلن )حنٮ  ،غىل نفس يٍخي رىصي
ى
ة رىأ ٨ى يًف  ٦ى ٍظكى

ى
أ

ٍع٢ي  يًٍ٪٫ً ال١ي نٍؽو  عى نٍيً زى ٍع٢)ٚػ (٦ً٪٫ٍي يًف عى ٨)مؿٚٮعه ثػ (ال١ي ٍظكى
ى
لىعًح  (أ

بلن )كٝٮًع ٢ٕٚو ث٧ٕ٪ةقي مٮ٫ٕٝي حنٮ  يٍخي رىصي
ى
ة رىأ يًٍ٪٫ً  ٦ى ٨ي يًف عى ٍكي ٍع٢ي الحيى ١ي

نٍؽو  ـى رٍشً ًذم ) /ك٦س٫٤ي ٝٮهلي  (،٠ى ٔى ـي ٦ً٪٫ٍي يًف  ة الٌىٮ ٌت إًىلى اً ًػي٭ى ظى
ى
ـو أ يٌة

ى
ة ٨ٍ٦ً أ ٦ى

قي ًقحجىٮن٫ ػ كٝٮؿي الٌنةًٔؿ ػ ،(1)(احًلٌضحً  ؽى نٍنى
ى
 /أ

 

ل٥ ٩ٞٙ ىلع ظؽير مؿٚٮع ث٭ؾا ال٤ِٛ، ٣ؾ٨ أػؿج اإل٦ةـ أمحؽ يف مك٪ؽق ٨٦ ظؽير اث٨ ٧ٔؿك  (1)
ـو أيٌ  ٨ٍ ٦ة ٦ً »مؿٚٮاع ث٤ِٛ/  (. ٚٞٮهل/ )ا٢٧ٕ٣( اق٥ ٢٢/8٢) «ةـاأليٌ  ٨ ٬ؾقً ٦ً  ٨ٌ ي٭ً ػً  ا٢٧ٕ٣ي  اً إىل  أظٌت  ة

= (.2/٢74ّة٬ؿ مؿٚٮع ثػ)أظت(. كا٩ْؿ/ دحل٢ الكةلٟ )
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رىل -384
ى
ِى أ جىةًع كى ى كىاًدم الس  ٍر ي لَعى  مى ى

 

  

 

ػػجىةًع ًظػػ ى هيٍظوًػػىي كىاًديػػة  ْىاًدم الس  ػػ   لى
ٍْقي دىئًَيػػػػحن   دىػػػػ

ى
ػػػػته أ ًٍ ًُ رى فىػػػػَن ثًػػػػ

ى
 أ
 

ةرًيػػػػة َى ػػػة كى ى اري  َِ يى
ً  إ

ْىؼى ٍخػػػ
ى
 (1)كىأ

 

 

بل٦ح  /(أيةـ) .ظؿؼ صؿ زااؽ /(٨٦) .ظؿؼ ٩ف ي٢٧ٕ ٢٧ٔ ٣حف /(٦ة) /اإلعراب  = اق٥ مؿٚٮع ٔك
 /(أظت) .ؿًلح ظؿؼ اجلؿ الـااؽ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة امذ٘ةؿ املع٢ حب ،ر٫ٕٚ ال٧ٌح املٞؽرة ىلع آػؿق

ؿاب كاجل٤٧ح اثذؽاايح ال ،ػرب ٦ة ٦٪ىٮب  .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثأظت /(إىل ا) .حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
 .ٚة٢ٔ مؿٚٮع /(الىٮـ) .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٧عؾكؼ ظةؿ ٨٦ الىٮـ دٞؽـ ٤ٔي٫ /(ٚي٭ة)
 ،٤ٞةف حبةؿ ٨٦ اهلةء يف ٦٪٫صةر كدلؿكر ٦ذٕ /(يف ٔرش) ،ثةلىٮـصةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف  (/٦٪٫)

رش  .مٌةؼ إحل٫ دلؿكر /(احلضح) ، ك٬ٮ مٌةؼ أيٌة.مٌةؼ إحل٫ دلؿكر /(ذم) .مٌةؼ /ٔك

ا ك٬ٮ الىٮـك ( أ٢ٕٚ دٌٛي٢،أظت)أف  وجُ االستدالل:  ة ّة٬ؿن  .رٚٓ اق٧ن
 ، أظؽ النٕؿاء املؼرض٦ني.ابلحذةف لكعي٥ ث٨ كزي٢ الؿنةيح -258 (1)

ٓ ثُؿنٜ ابليرصةاق (كادم الكجةع) اللغة:   (دىئًيٌح) .ڤك٬ٮ اذلل ٝيذ٢ ٚي٫ الـمري ث٨ ا٣ٕٮاـ  ،٥ مًٮ
  .أل قةر يف ال٤ي٢ /اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ سل (قةرننة) .دٮٝٙ كد١٧ر كدأٌّن كد٧٭٢ /أل ،مىؽر دأيٌة ثةملاكف

ٚبل دٌة٬ي٫  ،كامذؽ ظ٪ؽق٫ ،ٚإذا ٬ٮ كاد ٝؽ أٝج٢ ّبل٫٦ ،مؿرت ىلع كادم الكجةع /يٞٮؿ املعيى: 
 ،كال يف ذٔؿ املكةٚؿن٨ أك ػٮؼ ا٣ٞةد٦ني ٤ٔي٫ ،كال د٧ةز٫٤ يف د٧٭٢ ٨٦ يؿدق ٨٦ الؿًلجةف ،حأكدي

ـٔ٭٥ ،كيف أم كٝخ ٭٥ ،إال يف الٮٝخ اذلل ييق ا ٚي٫ الكةرن٨ كنؤ٨٦ ٚ   .كن٭ؽئ رٔك

 .ككادم مٌةؼ ،صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٧ؿرت (ىلع كادم) .٢ٕٚ كٚة٢ٔ (مؿرت) اإلعراب: 
كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت  ،٢ٕٚ مٌةرع (أرل) .٩ةٚيح /ال ،الٮاك كاك احلةؿ (كال) .حل٫مٌةؼ إ (الكجةع)ك

صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٧عؾكؼ يٞٓ ٦ٕٛٮالن زة٩ينة ٣ػ"أرل" إذا  (٠ٮادم) .أ٩ة /ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق
 (الكجةع)ك .مٌةؼ ككادم ،"كادية" اآلِت إذا ٝؽرت رأل ثيرصنح /كنٞٓ ظةالن ٨٦ ٝٮهل ،ٝؽرد٭ة ٧٤ٔيح

٦ٓ  (ي٥٤ْ)كدم٤ح  .ّؿؼ ز٦ةف ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ظةؿ أػؿل ٨٦ "كادينة" اآلِت (ظني) .ؼ إحل٫مٌة
٦ٕٛٮؿ أكؿ ٣ػ"أرل" مؤػؿ ٨ٔ املٕٛٮؿ  (كادينة) .ٚة٫٤ٔ املكترت ٚي٫ يف حم٢ صؿ ثإًةٚح "ظني" إحل٭ة

 صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٧عؾكؼ ظةؿ ٨٦ (ث٫) .ك٬ٮ أ٢ٕٚ دٌٛي٢ ،٩ٕخ ٣ٞٮهل كادينة (أ٢ٝ) .اثلةين
٨٦ ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة٢ٔ كاملٕٛٮؿ يف حم٢ رٚٓ وٛح  (أدٮق)كدم٤ح  .ٚة٢ٔ ٣ػ"أ٢ٝ" (رًلت) ."رًلت" اآلِت

أداة اقتس٪ةء  (إال)كٝٮهل  .٦ُٕٮؼ ىلع "أ٢ٝ" (كأػٮؼ ) .د٧يي أل٢ٕٚ اتلٌٛي٢ (دئيح) .٣ػ"رًلت"
= ةك٦ة املىؽرنح ٦ٓ ٦ؽػٮهل ،ٚة٢ٔ كًف (ا) .٢ٕٚ ٦ةض (كًف) .مىؽرنح ّؿٚيح (٦ة) .م٤٘ةة
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  .(أ٢ٝ)مؿٚٮعه ثػ (رًلته )ٚػ  

ٕي ) /ٙٚٞٮؿي املى٪ِّ  ٍػ رى ة٬ًؿى كى ٌْ ره  ٫ي ا٣ ـٍ كىل (٩ى
ي
  .إمةرةه إىل احلة٣ًح األ

ٍٕبلن ) /كٝٮهلي  ًٚ ٝىتى  ىتى اعى ٦ى  .اثلٌة٩يحً  إمةرةه إًىل احلة٣ح (كى

 

 

 

 

 

ك٬ؾا املىؽر ٦٪ىٮب ىلع أ٫٩ ٩ةات ٨ٔ ّؿؼ الـ٦ةف ل١رثة ٩يةثح  ،أل كٝةيح ا ،يف دأكن٢ مىؽر  =
كأو٢  ،كل٦ة ٦٪ىٮب ىلع ٩ـع اخلةٚي ،٠ٞؽكـ احلةج ك٤َٮع ا٣برس ،املىؽر ٨ٔ ّؿؼ الـ٦ةف

ك  كأػٮؼ يف /كدٞؽيؿق ،كاملكتسىن ٦٪٫ حمؾكؼ ،أل يف كٝخ كٝةيح ا ،إال يف كٝةيح ا /اللُكـ
كأظك٨ ٨٦ ٬ؾا أف يؾٮف د٧يينا  ،٬ٮ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ػ"كًف" /ٝي٢ (قةرننة) .كٝخ إال يف كٝخ كٝةيح ا

  .أل٢ٕٚ اتلٌٛي٢ اذلل ٬ٮ أػٮؼ

ا (أ٢ٝ ث٫ رًلت)ٝٮهل  الشاٍد فيُ:  ة ّة٬ؿن   .ظير رٚٓ أ٢ٕٚ اتلٌٛي٢ اق٧ن



 

31 

 

 اونػر

 
 

ٍؿ  كى
ي
ةءى اَث ًى ػػػ ٍَ ِى ًٍِعػػػ ىاًَّ ا ٍجىػػػتي يًف ا  يِى

 
ٍؿ  (444) ػػػٍ ؽه كى ىػػػ ى لًٍيػػػ ه كىعى ٍْ دى  ٍىػػػٍعخه كى

  

ً  مطىق  ـمشازك  وـلسم  اوىٍ ا :اوذ اةؼ   ً  يف ئغساة  .ام قتى
ٟى  ًٓ  /(االق٥ املنةرؾ ملة ٝج٫٤ يف إٔؿاث٫) /ٚيؽػ٢ي يف ٝٮل كػربي  ،قةاؿي اتلٮاث

 ً ٝىةا٥ًه )حنٮ  ،املجذؽأ نٍؽه  نٍؽن )كظةؿي امل٪ىٮًب حنٮ  ،(زى ٍمخي زى ى ٌؿدن  اَضى  .(ادلي
ٟى  ٞن )كخيؿجي ثٞٮل ٤ى ٍُ ة  ال ٭٧ةاخلربي كظةؿي امل٪ىٮًب ٚإ٩ٌ  /(ة٦ي ة ٝج٤٭٧ى ينةرٌلًف ٦ى

ٞن  ًٓ  ،ث٢ٍ يًف ثًٕي أظٮاهلً  ،ةيف إٔؿاث٫ً ٤ُ٦ ة ٝج٫٤ي يف  ،خببلًؼ اتٌلةث ٚإ٫ٌ٩ ينةرؾي ٦ى
ؿاًب  نٍؽن )حنٮ  ،قةاًؿ أظٮاهًل ٨٦ اإٔل يٍخي زى

ى
رىأ ًؿن٥ً كى نٍؽو ال١ى ـى رٍتي ثً ؿى ًؿن٥ى  امى ةءى  ،ال١ى كىصى

ًؿن٥ي  نٍؽه ال١ى   .(زى
ٙي ابليةفً  ،كاتلٮًليؽي  ،اجٌلٕخي  /ٍاع  ٌاوذ اةؼ  غىلن خمسح  أن ُ ٙي  ،ٔك ُ ٔك

 .كابلؽؿي  ،ًٜ ا٣جٌكى 

 
 



 

 اليعت 32

 

ـٍ  ػػػجى َى ػػػة  ػػػذًَى يى  ؾىةجلٍَعػػػخي دىػػػةثًته يي
 

ـٍ  (444) ًُ اٍوذىوىػػػ ػػػة ثًػػػ ػػػًى يى ٍَ ٍك كى
ى
ًُ أ ًً ػػػ ٍَ ْى ً  ث

  

 

ً  ي  مذتٍغن اوذاةؼ  املمم  ثأ٫ٌ٩  /ٌٔؿؼى اجٌلٕخى  حنٮ  ً  ةتٌان  صفح  من صفاد
رٍتي ثًؿى ) ؿى ًؿن٥و مى ٢و ٠ى ا دػى   (صي ن  صفاخ  من ٌ  م  ً  أ بىًجٍي٫ي ػ حنٮ  قن ة رٍتي )ػ ك٬ٮ قى ؿى مى

ثٍٮقي 
ى
ًؿن٥و أ ٢و ٠ى  .(ثًؿىصي

ٓي )ٞٮهلي/ ٚ ة /(اتٌلةث ٓى ك٭ى   .ين٢٧ي اتلٮاث
٢ي )ٝٮهلي/ ك ِّ٧ ا اجلٕخى  /(إىل آػؿقً  ...امل١ى ًٓ  خمؿجه ملة ٔؽى  .٨٦ اتٌلٮاث

  /ٌاون ػر  ًمٍن  

   ؿى )حنٮ  وىذخصٌص نٍؽو اخلىٌيةًط مى ـى   .(رٍتي ثً

   ح د  ًؿن٥ً )حنٮ  ٌو ىمن نٍؽو ال١ى ـى رٍتي ثً ؿى  (1)﴾ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ /ك٦٪٫ي ٝٮهلي دٕةىل ،(مى

 .[٢ /ا٣ٛةحتح]

 

اثذؽايئ  /ؽأ حمؾكؼ كاتلٞؽيؿكمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ملجذ ،صةر كدلؿكر /(بك٥) اإلعراب: (1)
كجيٮز أف يٕؿب ثؽال ٨٦  .وٛح دلؿكرة /(الؿمح٨) .٣ِٛ اجلبل٣ح مٌةؼ إحل٫ /(ا) .اكا٨ بك٥ ا
 .وٛح زة٩يح دلؿكرة /(الؿظي٥) .٣ِٛ اجلبل٣ح

يط ٦ٕؿٚح أك ختىيه ٩ؾؿة وجُ االستدالل:   ،أف اجلٕخ ٝؽ يأِت ملضؿد املؽح كال يؿاد ث٫ دًٮ
٣حف هل رشنٟ يف  ا دٕةىلألف  ؛ىلع ص٭ح املؽح (ا)٥ كٕٝذة ٩ٕذني ل٤ِٛ اجلبل٣ح ٚةلؿمح٨ كالؿظي

 .حيذةج إىل اجلٕخ ٣ريٚٓ ٔ٪٫ االمرتاؾ ذلا ٚ٭ٮ ال "ا" اق٫٧



 

33 

   ً ًٜ )حنٮ  ٌوىر ةًق ٛى ٍنؽو ا٣ ـى رٍتي ثً ؿى ڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿ /ك٦٪٫ي ٝٮهلي دٕةىل (،مى

  .[95/اجلع٢] (1)﴾ۀ 

   نح ٍنؽو املكٍ )حنٮ  م  ٌوىَّت  ـى رٍتي ثً   .(١ًنيً مؿى

   ٍمًف ادٌلاثًؿي ) حنٮ ٌوىذ ألٌد
ى
ٮدي  أ ٕي يى  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ /كٝٮهل دٕةىل (،الى

 .[٢6 /احلةٝح] (2)﴾ڄ

 
 

 

 /كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮمنة دٞؽيؿق ،٢ٕٚ أمؿ /اقذٕؾ ،ا٣ٛةء ظكت ٦ة ٝج٤٭ة /(ٚةقذٕؾ) اإلعراب: (1)
صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣  /(٨٦ النيُةف) ."اقذٕؾ"٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ صةر كدلؿكر  /(ثة) .أ٩خ

 .وٛح دلؿكرة /(الؿصي٥) ."اقذٕؾ"

 /أم–ككوٙ النيُةف ثةلؿصي٥  ،صةء وٛح ل٤نيُةف ٝج٫٤ ي٥"ص"الؿ /أف ٝٮهل وجُ االستدالل: 
يط -ك٬ٮ املُؿكد ٨٦ رمحح ا دٕةىل ،املؿصٮـ  .اذلـث٢ ملضؿد  ،٣حف ٣٘ؿض اتلؼىيه أك اتلًٮ

كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل  ،ّؿؼ ملة يكذٞج٢ ٨٦ الـ٦ةف /إذا ،ا٣ٛةء ظؿؼ اقتب٪ةؼ /(ٚإذا) اإلعراب: (2)
 ،صةر كدلؿكر /(الىٮر يف) .٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ل٧٤ض٭ٮؿ /(٩ٛغ) .[٢8احلةٝح/ ] ﴾ڇ چ چ ﴿دٕةىل 

ح ث /(كاظؽة) .٩ةات ٚة٢ٔ مؿٚٮع /(٩ٛؼح) .كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ثػ"٩ٛغ" ، ةل٧ٌح ا٣ْة٬ؿةوٛح مؿٚٔٮ
 .كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫

ا ل٧٤٪ٕٮت، ككص٫ ذلٟ/ أف الٮاظؽة ٦ٛ٭ٮ٦ح ٨٦  وجُ االستدالل:  ٦يجء ٝٮهل "كاظؽة" ٩ٕذة مؤًلؽن
ألف "٩ٛؼح" ٣حف ٨٦ املىةدر ا٣ىت  ؛"٩ٛؼح" بكجت حتٮن٢ املىؽر اذلل ٬ٮ اجلٛغ إىل ًز٩ىح املٌؿة

ٕخ ٦ٞرت٩ح ثةتلةء ٠ؿمحح.  كًي
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ػػة ًٍَمػػـً يى حٍليٍعػػ ى يًف اتلٍَعً يػػًؽ كىاتلَ  كى
 

ػػػ (448) ػػة دىػػػ  لى ًى ً ة)ل يى ػػػ ى ـو لي ٍْ ػػ ٍر ثًقى  (اٍيػػػ ي
  

  ً ً  يف  ئغساة ا قتى ً  أن  ًذتؼن من ٌ  دنميه   اونػر  ًجث  فٌ ً  أ حنٮ  ٌدػسًف
رٍتي ) ؿى ةءى  مى ٦ى ؿى ـو ٠ي ٮ ٞى نٍؽو  ،ثً ـى رٍتي ثً ؿى مى ًؿن٥ً الكى  ؛ثةجل١ًؿةً  ٚبلى د٪ٕخي املٕؿٚح ،(١ى

ًؿن٥و )دٞٮؿ  ٚبلى  نٍؽو ٠ى ـى رٍتي ثً ؿى الى د ،(مى / ٚبلى  ،٪ٍٕخي اجل١ؿةي ثةملٕؿٚحً كى رٍتي )دٞٮؿي ؿى مى
٢و  ًؿن٥ً الثًؿىصي  .(١ى
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 ٍْ ل اتلَ ى ْى َلى ػػػ ٍِ  ًظيػػػً  كىاتلَػػػٍذلًـً أكٍ كى
 

ٍْا (444) ػػػ ًىؿى ػػة  ًٍؽي يى هًؿٍعػػًن ؾىػػة ة َكى ًى ِي ْىا ػػػ ًَ 
  

ـى أٌف اجٌلٕخى  ًٙ أك٨٦ ٦ُةثٞذ٫ً ل٧٤٪ثيٌؽ  ال دٌٞؽ ؿاًب كاتٌلٕؿن  ٕٮًت يف اإٔل
  .اتل٪١ريً 

  ً ا مطاةقذ ٌاوجمؼ  -وىمنػٍخ  يف اوذٍحٌد  ٌؾيه   ٌأم  ، -ٌىٍ اوذشنٌح  

ة ظؾ٥ي ا٢ًٕٛ٣  -ىٍ اوذأنٌص  ٌ -و ٌؾي   ٌاوذرلي     /ٚع٫٧١ي ٚي٭ى

   ٨ه )حنٮ  ،اطاةقن املنػٍخن مطىق   ،امسذَّت   افان  زفؼن ضمي كى ٢ه ظى نٍؽه رىصي  ،زى
٪ىةفً  كى ًف ظى بلى اًف رىصي ٍنؽى ـٌ ال ٪يٮفى  ،كى كى ةؿه ظى كفى رًصى نٍؽي ـٌ ٪ىحه  ،كال كى ةه ظى

ى
أ  ،ك٬ً٪ٍؽه اٍمؿى

جىذىةفً  كى دىةًف ظى
ى
أ اًف اٍمؿى ٪ىةته كىال ،كالً٭٪ٍؽى كى ةءه ظى اتي نًكى ٜي يف اتٌلؾ٠رًي  ؛(ً٭٪ٍؽى ٚيُةث

 ًٓ ٜي ا٢ٕٛ٣ي لٍٮ صبخى ماكفى اجلًٕخ  ،كاتلأ٩يًر كاإلٚؿاًد كاتلث٪يًح كاجل٧ ة يُةث ٧٠ى
٨ى ) /ث٢ٕٛو ٤ٞٚخى  كي ٢ه ظى ٪ىة ،رىصي كي ًف ظى بلى ٪يٮا ،كىرىصي كي ةؿه ظى ٪ىٍخ  ،كىرًصى كي ةه ظى

ى
أ  ،كاٍمؿى

جىذىة كي دىةًف ظى
ى
أ ة ،كىاٍمؿى نًكى ٨ٌ كى كي  .(ءه ظى

   اكفى ثة٣جكجًح إىل اتلؾ٠رًي كاتلأ٩يًر ىلع  /اظاىس   ٌئن  زنفؼن ـ أي اون ػر  ـ اسم
ة٬ؿً  ٌْ ٟى ا٣ ًٓ ٚي١ٮفي ٦ٛؿدن  ،ظكًت ذل ٚيضًؿم دلؿىل  ؛اكأ٦ٌة يف اتلث٪يًح كاجل٧

ٓى ّة٬ؿن  / ٚ ؛اا٢ًٕٛ٣ إذىا رٚ ٪ىحو )ذٞٮؿي كى ٢و ظى رٍتي ثًؿىصي ؿى ٫٦ٍي  مى
ي
ة دٞٮؿ  (أ ٧٠ى

كي ) ٫٦ٍي ظى
ي
ة ،٪ىٍخ أ ٧ى ثٮىا٬ي

ى
٨و أ كى ُىنٍيً ظى أى مًةٍمؿى ٥ٍ  ،كى ٨و آثةؤي٬ي كى ةؿو ظى مًؿًصى  /٧٠ة دٞٮؿ ،(كى

ة) ٧ى ثىٮا٬ي
ى
٨ى أ كي ٥ٍ  ،ظى ٨ى آثةؤ٬ي كي  .(كىظى

ا زفؼن ضمي     /طاةقن املنػٍخن يف أزةػح  من غُّشج   ،افاوحاصي  أن  اون ػرن ئذن

 ٓي كاجٌلى كاظؽ ؿاًب، كيه الٌؿٚ   .تي كاجلؿٍ ٨٦ أ٣ٞةًب اإٔل

 كاتل٪١ريً  ككاظؽ ًٙ   .٨٦ اتلٕؿن
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 ٨٦ اتلؾ٠رًي كاتلأ٩يًر  ككاظؽ.  

 ؽككاظ  ًٓ  .٨٦ اإلٚؿاًد كاتلث٪يًح كاجل٧
ا زفؼن ظاىس   ً  يف اسني  من خمسح   ،اٌئذن   /طاةق

 ؿاًب  كاظؽ   .٨٦ أ٣ٞةًب اإٔل

 كاتل٪١ريً  ككاظؽ ًٙ  .٨٦ اتٌلٕؿن

ا اوخمسح  اوتاقٌح   ٓي اتلؾ٠ريي كاتل /كيه- ٌأم   /-أ٩يري كاإلٚؿادي كاتلث٪يحي كاجل٧
ة ظؾ٥ي ا٢ٕٛ٣ً  ٓى ّة٬ؿن  ،ٚع٫٧١ي ٚي٭ى   /اإذىا رٚ

  ِّ٩
ي
ٍقً٪ؽى إًىل مؤ٩رو أ

ي
  .-اكلٍف اكفى امل٪ٕٮتي ٦ؾ٠ؿن -رى ٚإٍف أ

  ؿى   .-ةكلٍف اكفى امل٪ٕٮتي مؤ٩سن -كلٍف أق٪ؽى إىل ٦ؾ٠ؿو ذي٠ِّ

  ٍق٪ؽى إىل ٦ٛؿدو أك ٦سىنى
ي
  أك دل٧ٮعو  كلٍف أ

ي
لٍف اكفى امل٪ٕٮتي خببلًؼ ك-ٚؿدى أ

ٟى   .-ذل
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َىرًٍَّ  ػػٍعتو كى ُى ـص لى ٍ ػػذى ًي ً ػػٍخ ث  (1)كىاٍنعى

 
ٍَػذىػػػًسٍت  (414) ًي ًَم كىاهػ ا كى ػػذى ًُ لى ػػػ ًّ   كىً ٍج

  

ر  ئل  مبشذق    /أٌ دأًٌال   اوفظ   ل ً ن ػن
رن  /ىننا ٌاملساد  ةاملشذق   ا أ خ  لوح  غىلن مػن ى من ً   من املصدز  وىد   ؛ٌصاحت

 .كأ٢ًٕٚ اتلٌٛي٢ً  ،كالىًٛح املنج٭ًح ثةق٥ً ا٣ٛة٢ًٔ  ،كاق٥ً املٕٛٮؿً  ،ق٥ً ا٣ٛة٢ًٔ اك
  ٌ   /ه  ةاملشذق  ٌاملإ

  ا)اكق٥ً اإلمةرًة حنٮ ؾى نٍؽو ٬ى ـى رٍتي ثً ؿى ةرً  (مى   .إحل٫ً  أم املنى

  ا ةؿو )حنٮ  (2)كاملٮوٮ٣حً  ،ث٧ٕىنى وةظتو  (ذيك)كًلؾى ٢و ًذم ٦ى رٍتي ثًؿىصي ؿى  /أم (مى
ـى )ك ،وةظًت ٦ةؿو  ٝىة نٍؽو ذيك  ـى   .ا٣ٞةا٥ً  /أم (ثً

  ٢و ٝيؿىيًشي )حنٮ  (3)كامل٪تكًت رٍتي ثًؿىصي ؿى  .٦٪تكتو إىل ٝؿيلو  /أم (مى

 
 

 

ٍؾركبه  /اذٌلرًبي ( ذرب)ٝٮهل/  (1) ، كىق٪ىةف ذرًبه ك٦ى ٍؾركبه ء، لًكةفه ذرًبه ك٦ى ٍ  .احلةٍد ٨٦ ك يشى
ك٬ٮ  - أ٦ة ىلع ا٣ٞٮؿ ثب٪ةا٭ة ،ين٢٧ ذك املٮوٮ٣ح إال ىلع ا٣ٞٮؿ ثأ٩٭ة ٦ٕؿمح ال (كذم) /ٝٮؿ اجلة٥ّ (2)

ٕخ ث٭ة ك املٮوٮالت ٚاكف جيت أف يٞٮؿ "٠ؾا كذك". ك٦س٢ ذك املٮوٮ٣ح يف صٮاز اجل -ا٣ٛىيط 
٭٧ة /املٞرت٩ح ثأؿ   .خببلؼ ٨٦ ك٦ة كأم ،كًلؾا أؿ املٮوٮ٣ح ،اكذلم كا٣يت كٚؿٔك

٬ؾا الؿص٢ )٦ة ٝيىؽ ٦٪٫ ا٣جكت قٮاء أكةف ثـنةدة احلةء املنؽدة حنٮ  (امل٪تكت)ين٢٧ ٝٮؿ اجلة٥ّ  (3)
ةؿ حنٮ  (،دمنيق ٌٕ   .إىل ثيٓ اتل٧ؿأم ٦جكٮب  (٬ؾا رص٢ د٧ٌةر)أـ اكف ث٧ضيب٫ ىلع وي٘ح ٚ
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َىػَمػػػػػػ ا وىػػػػػػحو يي ًٍ ْا ًلي ذي ٍىػػػػػػعى  كى
 

جىػػػ ا (411) ُي خى ٍعً يىػٍذػػػ
ي
ػػة أ ٍعً يىٍخ يى

ي
 (1)ؾىػػػأ

  

ٓي ػربن  ادقؼ  اوجمىح  نػذ   ة دٞ ٟى  ؛١ؿةً كيه مؤك٣حه ثةجل ،كظةالن  ا٧٠ى  كذلل
ة إال اجل١ؿةي  الى  ٕىخي ث٭ى ٍ٪ ثٮقي ٝىةا٥ًه )حنٮ  ،يي

ى
ٍك أ

ى
ثٮقي أ

ى
ـى أ ٢و ٝىة رٍتي ثًؿىصي ؿى ة  (مى ٕىخي ث٭ى ُي٪ٍ كال 

/ ٚبلى  ؛املٕؿٚحي  ثٮقي ٝىةا٥ًه )دٞٮؿي
ى
ٍك أ

ى
ثٮقي أ

ى
ـى أ نٍؽو ٝىة ـى رٍتي ثً ؿى   .(مى

ًٙ كا ٥ى ثٌٕ٭٥ٍ أ٫ٌ٩ جيٮزي ٩ٕخي املٌٕؿًؼ ثةأل٣  ،جلجكيًح ثةجل٤٧حـً البٌل كٔز
ي  ٢ى ٦٪٫ي ٝٮهلى ٕى  ، [67 /يف] (2)﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ / دٕةىلكصى

  /كٝٮؿى الٌنةًٔؿ 
 

384-  ًْ ػػ ُّ ىسي ى الوَبًػػيًى ن ػػ ُّ لَعى مي
ى
ػػٍ  أ هىقى  كى

 

  

 

ِى   ػػخى فيوٍػػخي  ًَ ػػٍيخي مي ضى ًى ًْ  يى ٍعًَدػػ
 (3)هى

 
 

دٞرتف ثةلٮاك، خببلؼ اجل٤٧ح احلةحلح،  أ٩٭ة ال (ٚأُٔيخ ٦ة أُٔيذ٫ ػربنا)دججي٫/ ٚي٭٥ ٨٦ ٝٮؿ اجلة٥ّ  (1)
 (.٦ة أُٔيذ٫ ظةالن )ٚزللٟ ل٥ ي٢ٞ/ 

كمج٫ اجل٤٧ح  ،صةر كدلؿكر/(هل٥) .ػرب ٦ٞؽـ مؿٚٮع /آيح ،الٮاك ظؿؼ ُٔٙ /(كآيح) اإلعراب: (2)
كا٣ٛة٢ٔ  ،٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع /(نك٤غ) .٦جذؽأ مؤػؿ مؿٚٮع /(ال٤ي٢) .٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ وٛح آليح
 أك يف حم٢ رٚٓ وٛح ل٤ي٢ ،كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ ٩ىت ظةؿ ،حن٨ /٧ًري مكترت كصٮمنة دٞؽيؿق

 .٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب /(اجل٭ةر) .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ نك٤غ /(٦٪٫) .ىلع إٔؿاب ثٌٕ٭٥

ٔ٪ؽ –كل٧٩ة قةغ ذلٟ  ،)نك٤غ ٦٪٫ اجل٭ةر( ٩ٕذنة ل٧٤ٕؿٚح )ال٤ي٢(٦يجء دم٤ح  وجُ االستدالل: 
 .كاتلٕؿنٙ ث٭ة ٣ْٰٛ كال يٛيؽ اتلٕيني، ٚيه ٝؿنجح ٨٦ اجل١ؿة ؛ألف أؿ ٚي٫ صجكيح -ا٣ٞةا٢ ث٫

 /كنجكجةف لؿص٢ ٨٦ ثين ق٤ٮؿ، كابليخ اثلةين ،يؿكل ٬ؾا ابليخ أكؿ ثحذني -258 (3)
ٍضػػػػػػػػجىةفي  ذوبنػػػػػػػػة ػى ًٍ ةثيػػػػػػػػ مي ِى َ إ ى  ُي لَعى

 
ػػػػػػكى  -إين  ق  ُي  -كظى ػػػػػػٍو ي  ييٍ ً ػػػػػػيًْ َي

 ،اجلرل -٠ذةب  ثـ٫٩ -اإل٬ةب  (إ٬ةث٫) .اخلجير ا٣ُجةع ،ادلّنء اجلٛف ،النعيط (ال٤بي٥) اللغة:  
  .كظ٪٫ٞ ٌٗج٫ كًلسري مٮصؽد٫ كا٦ذبلؤق ٤ٔي٫ ٠٪ةيح ٨ٔ مؽة

يكبين ٚأدؿًل٫ كأذ٬ت ٔ٪٫ كا إّن ألمؿ ىلع الؿص٢ ادلّنء اجلٛف اذلل ٨٦ اعدد٫ أف  /يٞٮؿ املعيى: 
=  .يٞىؽين ث٭ؾا الكجةب إ٫٩ ال /كأرىض ثٞٮيل جلٛيس
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ٟى  كال يذٕنيي  ،(٤بي٥ال)وٛحه ٣ػ (يكبيٍن)ك (،٤ي٢ال)وٛحه ٣ػ (نك٤غي )ٚػ  ؛ذل
  .جلٮاًز ٠ٮًف نك٤غي كيكبيًن ظة٣نيً 

 )ثٞٮهًل/ كأمةرى 
ي
ربى ٚىأ يىذ٫ٍي ػى ًُ ٍٔ ي

ة أ يىٍخ ٦ى ًُ ثٌؽ ل٤ض٤٧ًح الٮإًٝح  الى  إًىل أ٫ٌ٩ (أٍ
 /٫ً ػػ٠ٞٮ٣ ،كٍٝؽ حيؾؼي لرٌلال٣ًح ٤ٔي٫ً  ،وٛحن ٨٦ ٧ًريو يؿمُ٭ة ثةملٮوٮًؼ 

 

َىػػػػةءو  -384 ٍى تى ِي ى ـَ ػػػػ ىى
ى
ٍدرًم أ

ى
ػػػػة أ يى  كى

 

  

 

ػػػْ  ْاكىطي ػػػةثي صى
ى
ػػػةؿه أ ـٍ يى

ى
ػػػً  أ ٍِ  (1)ؿي اََل

  

ظؿؼ  /كٝؽ ،كالبلـ كإٝح يف صٮاب ا٣ٞك٥ ،كاملٞك٥ ث٫ حمؾكؼ ،الٮاك كاك ا٣ٞك٥ (ك٣ٞؽ) اإلعراب:  =
صةر كدلؿكر  (ىلع ال٤بي٥) .أ٩ة /كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق ،٢ٕٚ مٌةرع (أمؿ) .حتٞيٜ

كقذٕؿؼ  ،دم٤ح ٨٦ ٢ٕٚ مٌةرع كٚة٫٤ٔ ك٦ٕٛٮهل يف حم٢ صؿ وٛح ل٤بي٥ (يكبين) .ثػ"أمؿ" ٦ذ٤ٕٞةف
٢ٕٚ ٦ةض  (٤ٝخ) .كاتلةء تلأ٩ير ال٤ِٛ ،ظؿؼ ُٔٙ (ز٧خ) .٢ٕٚ كٚة٢ٔ (٧ٌٚيخ) .٦ة ٚي٫

"٬ٮ" يٕٮد إىل  /كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق ،٢ٕٚ مٌةرع (يٕ٪حين) .٩ةٚيح (ال) .كٚة٫٤ٔ
 .كاجل٤٧ح يف حم٢ ٩ىت ٦ٞٮؿ ا٣ٞٮؿ ،كاحلةء ٦ٕٛٮؿ ث٫ ،اجلٮف ل٤ٮٝةيحك ،ال٤بي٥

كل٧٩ة قةغ  ،ك٬ٮ املٞؿكف ثأؿ ،ظير كٕٝخ اجل٤٧ح ٩ٕذنة ل٧٤ٕؿٚح (ال٤بي٥ يكبين)ٝٮهل  الشاٍد فيُ: 
ك٬ؾا الٮص٫ يف إٔؿاب ابليخ ٬ٮ األٝؿب؛ أل٫٩  ،ٚ٭ٮ ٝؿنت ٨٦ اجل١ؿة ؛ذلٟ ألف أؿ ٚي٫ صجكيح

 ،أف النةٔؿ يذ٧ؽح ثةلٮٝةر كأ٫٩ مؽيؽ االظذ٧ةؿ لؤلذل دؿل أال ،املٞىٮد ٕىناذلل ي٤ذب٥ ٫ٕ٦ امل
اذلل  "أ٫٩ ي٧ؿ ىلع ال٤بي٥ /ك٬ؾا إ٧٩ة يذ٥ هل إذا ص٤ٕ٪ة ال٤بي٥ ٦٪ٕٮدنة جب٤٧ح "يكبىن" إذ يىري املٕىن

٫ ي٧ؿ إذ يؾٮف املٕىن ظيجبؾ أ٩ ؛كال يذأىت ٬ؾا إذا ص٤ٕخ اجل٤٧ح ظةالن  ،مأ٫٩ قج٫ كديؽ٫٩ اجلي٢ ٦٪٫"
٥ٕ٩  ،١ٚأف قٌج٫ ظةو٢ يف كٝخ مؿكرق ٍٚٞ ىلع ال٤بي٥ يف ظةؿ قج٫ إيةق؛ ألف احلةؿ ٝيؽ يف اعم٤٭ة

ك٣ؾ٨ ٬ؾق دال٣ح  ،إ٫٩ لٮ حت٢٧ كمىض يف ٬ؾق احلةؿ ٚ٭ٮ يف ٗري٬ة أمؽ حت٧بل /ي٧ؾ٨ أف يٞةؿ
ٕيح ،ا٣زتا٦يح   .كادلال٣ح األكىل ًك

 /ك٤ُ٦ٕ٭ة ،كؽةنكت قحجٮن٫ ٬ؾا ابليخ إىل احلةرث ث٨  -257 (1)
ٍْي ػػػػػػػػػةدى ىً  كىفىػػػػػػػػػ عى ثٍوًػػػػػػػػػٍغ يي

ى
ِ أ

ى
 أ

 
ٌى اهًٍعذىػػػػػةَّي  ػػػػػ سي ػػػػػٍ  ظى ػػػػػح  يىقى ًْ وى ػػػػػ

 ثى
ؽ (د٪ةء) اللغة:     ...(.كَٮؿ ا٣ٕ٭ؽ) .يؿكل يف ماك٫٩ (َٮؿ ادل٬ؿ) .ثٕي

ٗري٥٬ ٦ةؿ  مأـ اذل ؟أ٬ٮ اتلجةٔؽ كَٮؿ الـ٨٦ ،أ٥٤ٔ ٦ة اذلل ٗري ٬ؤالء األظجح أ٩ة ال /يٞٮؿ املعيى: 
=  .ككاصت املٮدة ظٞٮؽ األ٣ٛح كأنكة٥٬ ،ا٣٘ىن  ٚأثُؿ٥٬ ،ثٮق كظى٤ٮا ٤ٔي٫أوة
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ـٍ ٦ةؿه أوةثٮقي ) /اتلق ي   ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ﴿/ كًلٞٮهًل  .ٚعؾؼى اهلةءى  (أ

ـًم ٚي٫ً  ال /أم [45 /ابلٞؿة] (1)﴾ېئ ېئ ۈئ كيف ٠يٛيًح ظؾ٫ًٚ  ؛ٚعؾؼى ٚي٫ً  ،جت
  /ٮالفً ػػٝ

 ة ًى ًؾؼى جب٤٧ذ٫ً دٕٚحن كاظؽةن  /أظ ِ  .أ٫ٌ٩ ظي

 ًؾؼى ىلع /كاثلَةين ٧ريي ثة٢ًٕٛ٣  ،أٌكالن  (يف) ٚعؾؼ ؛اتلؽرنًش  أ٫ٌ٩ ظي ٌٌ ٚةدٌى٢ى ال
ن٫ً  ـً ٍ ٧ري املٌذى٢ ،ٚىةرى جتى ٌٌ ا ال ـًم ز٥ٌ ظؾؼ ٬ؾى ٍ   .ٚىةرى جتى

 

 

 

كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة  -ث٧ٕىن أ٥٤ٔ  -٢ٕٚ مٌةرع  (أدرم) .٩ةٚيح (ك٦ة) اإلعراب:  =
ٞىخ "درل" ٨ٔ ا٢٧ٕ٣ ٚي٧ة ثٕؽ٬ة ،اهل٧ـة لبلقذٛ٭ةـ (أٗرٌي٥٬) .أ٩ة /دٞؽيؿق  ،٢ٕٚ ٦ةض /ٗري ،كٝؽ ٤ٌٔ

 /َٮؿ ،الٮاك اعَٛح (كَٮؿ) .كاجل٤٧ح قؽت مكؽ ٦ٕٛٮيل أدرم ،ٚة٢ٔ ٗري (د٪ةءو ) .٦٫ٕٛٮؿ ث /٥٬
 (٦ةؿ) .كيه ٬٪ة ٦ذى٤ح ،اعَٛح (أـ) .مٌةؼ إحل٫ (ادل٬ؿ)ك .كَٮؿ مٌةؼ ،٦ُٕٮؼ ىلع د٪ةء

ؾؼ  ،كاجل٤٧ح يف حم٢ رٚٓ وٛح ملةؿ ،٢ٕٚ ٦ةض كٚة٫٤ٔ (أوةثٮا) .٦ُٕٮؼ ىلع َٮؿ ادل٬ؿ كٝؽ ظي
 .ك٬ؾا ال٧ٌري ٬ٮ الؿاثٍ ثني دم٤ح اجلٕخ كامل٪ٕٮت ،أـ ٦ةؿ أوةثٮق /كاألو٢ ،املٕٛٮؿ

كظؾؼ الؿاثٍ اذلل يؿمٍ اجلٕخ  ،ظير أكٝٓ اجل٤٧ح ٩ٕذنة ملة ٝج٤٭ة (٦ةؿ أوةثٮا)ٝٮهل  الشاٍد فيُ: 
كأف ا٣ٕةم٢ ٚي٫  ،كاذلل ق٭٢ احلؾؼ أ٫٩ ٦ٛ٭ٮـ ٨٦ اللُكـ ،٦ةؿ أوةثٮق /كأو٢ اللُكـ ،ثةمل٪ٕٮت

  .٢ٕ املذيرصؼ يذيرصؼ يف ٧ٕ٦ٮهل ثةتلٞؽي٥ كمةحلؾؼكا٣ٛ ،٢ٕٚ ٦ذيرصؼ
٢ٕٚ أمؿ ٦جين ىلع ظؾؼ اجلٮف الدىةهل ثٮاك  /ادٞٮا ،الٮاك ظكت ٦ة ٝج٤٭ة /(كادٞٮا) اإلعراب: (1)

ة) .كاأل٣ٙ ٚةرٝح ،٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ /كالٮاك ،اجل٧ةٔح ظؿؼ  (/ال) .٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب /(يٮ٦ن
ٚة٢ٔ  /(٩ٛف) .٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة اثل٢ٞ ،٧ٌح املٞؽرة ىلع احلةءةلث٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع  /(جتـم) .٩ف

صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف  /(٨ٔ ٩ٛف) .يف حم٢ ٩ىت وٛح "يٮ٦ة" "ال جتـم ٩ٛف"كدم٤ح  ،مؿٚٮع
 .٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب /(محبنة) .ثة٢ٕٛ٣ جتـم

ذلم ٩ٕذة ملة ٝج٤٭ة، ٦ٓ ظؾؼ الؿاثٍ ا (كٝٮع دم٤ح )ال جتـم ٩ٛف ٨ٔ ٩ٛف محبة وجُ االستدالل: 
 .كاملكٮغ ل٤عؾؼ دال٣ح الكيةؽ "ال جتـم ٚي٫ ٩ٛفيؿمٍ اجلٕخ ثةمل٪ٕٮت، كاتلٞؽيؿ/ "
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َىاً  اهَ وىػػػًت  ػػػةعى  َىػػػة إًيقى ِي َىػػػٍت   كىاٍي
 

ػػػًت  (413) ًُ ٍ  دي ًً ٍ ػػػ
ى
ؿى أ ٍْ دىػػػٍخ ؾىػػػةهقى

ى
ِنًٍف أ  كى

م٫ٍي ) /ٞٮؿٚبلى د ؛ل دقؼ  اوجمىح  اوطىتٌح  صفح    ٢و اٍَضً رٍتي ثًؿىصي ؿى ٓي  (،مى كدٞ
ٚن  ،اػربن  / ٚ ،الث٨ً األ٩جةرًم  ةػبل م٫ٍي )ذٞٮؿي نٍؽه اٍَضً   (.زى

ىا)ٝٮهلي/ كملة اكفى  ربى يذ٫ٍي ػى ًُ ٍٔ ي
ة أ يٍخ ٦ى ًُ ٍٔ ي

 ايٮ٥٬ي أٌف ٌك دم٤حو كٍٕٝخ ػربن  (ٚىأ
ٓى وٛحن  ٤ى ) /ٝةؿى  ،جيٮزي أٍف دٞ ٌُ ةعى ذىاًت ا٣ ٞى ٪ىة إًي ٍٓ ٬ي ا٦ٍ٪ى ٍٓ كٝٮعى  /أم ( ...ًت كى ا٦٪

ٓي يف ثةًب اخلربً  الى  كلٍف اكفى  ،اجل٤٧ًح ا٤ُ٣جيًح يف ثةًب اجٌلًٕخ    .ي٧ذ٪
٤جيحً  /ز٥ٌ ٝةؿى  ٌُ ًٕخى ٚي٫ً ثةجل٤٧ًح ا٣ ة ّة٬ؿقي أ٫ٌ٩ ٩ي ٚييؼٌؿجي ىلعى  ؛ٚإٍف صةءى ٦ى

ًؿ كاجل٤٧حي ا٤ُ٣جيحي ٧ٕ٦ٮؿى ا٣ٞٮ ،كنؾٮفي ا٣ٞٮؿي امل٧ٌؿي وٛحن  ،إ٧ًةًر ا٣ٞٮؿً 
ٟى ٠ٞٮهلً  ؛امل٧ٌؿً   /كذل

ـي كىاٍخػذىوىٍ   -388 ٌَ اهَظػ  َىا صى ً َ  إ  ظى
 

  

 

ًىػٍ    اٍتى  يٍخى اَّل 
ى
ٍن رىأ ِى ٍذؽو  ًى ً ةءيكا ث  (1)صى

  

  .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -255 (1)

٨ٌ ا٣ْبلـ) اللغة:  ٬ٮ  (٦ؾؽ) .٠٪ةيح ٨ٔ ا٩تنةرق كاتكة٫ٔ (اػذ٤ٍ) .كاملؿاد أٝج٢ ،قرت ك يشء (صى
  .ألف ٚي٫ ٗربة كًلؽرة ؛مج٭٫ ثةذلات الدٛةؽ لٮ٩٭٧ة ،ةءال٤ب امل٧ـكج ثةمل

ة املعيى:  ٛن ة ٩ـؿ ث٭٥ ًي ٚة٩ذْؿكا ٤ٔي٫ َٮنبلن ظىت أٝج٢ ال٤ي٢  ،يىٙ الؿاصـ ثةلنط كابلؼ٢ ٝٮ٦ن
ربد٫ ؛ز٥ صةءكق ث٤ب خم٤ٮط ثةملةء ينج٫ اذلات يف لٮ٫٩ ،ثْبل٫٦ يؿنؽ/ املةء اذلل ػ٤ُٮق  ،ل١ؽرد٫ ٗك
  .ث٫ ٠سري

٨ٌ ) .ّؿؼ د٨٧ٌ ٦ٕىن الرشط (إذا) .اثذؽاايح (ظىت) اإلعراب:   ،ٚة٢ٔ ص٨ (ا٣ْبلـ) .٢ٕٚ ٦ةض (صى
كٚة٫٤ٔ املكترت ٚي٫ ٦ُٕٮٚح ىلع اجل٤٧ح  (اػذ٤ٍ)كدم٤ح  .كاجل٤٧ح يف حم٢ صؿ ثإًةٚح إذا إحل٭ة

ؿاب صٮاب إذا كاجل٤٧ح ال ،٢ٕٚ كٚة٢ٔ (صةءكا) .الكةثٞح ثةلٮاك صةر  (ث٧ؾؽ) .حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
٦ٕٛٮؿ ث٫  (اذلات) .٢ٕٚ ٦ةض كٚة٫٤ٔ (رأيخ) .ظؿؼ اقذٛ٭ةـ (٢٬) .٦ذ٤ٕٞةف ثػ"صةء" كدلؿكر

ٓ اقذ٧ٕةهل ثٕؽ اجلف ادلاػ٢ ىلع املةيض (ٍٝ) .٣ػ"رأيخ"  ،اقذ٫٤٧ٕ ثٕؽ االقذٛ٭ةـ ٦ٓ أف مًٮ
ك٬ٮ ّؿؼ ز٦ةف ٦جين ىلع ال٥ٌ يف  ،كاذلل ق٭٢ ٬ؾا أف االقذٛ٭ةـ ٝؿن٨ اجلف يف ٠سري ٨٦ األظاكـ

كدم٤ح "٢٬ رأيخ اذلات ٍٝ" يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫  ،كق١ٮ٫٩ ل٤ٮٝٙ ،ت ٦ذ٤ٕٜ ثؿألحم٢ ٩ى
=  .ث٧ؾؽ ٦ٞٮؿ ٚي٫ ٢٬ رأيخ اذلات ٍٝ /كاتلٞؽيؿ ،٣ٞٮؿ حمؾكؼ يٞٓ وٛح ملؾؽ
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ا أٌف  ٍٍ )ٝٮهلي/ ْٚة٬ؿي ٬ؾى يٍخى اذًلاٍتى ؼى
ى
٢ٍ رىأ ٍؾؽ)وٛحه ٣ػ (؟٬ى كيه دم٤حه  (٦ى

٢ٍ رى )ث٢ٍ  ،ك٣ؾ٨ٍ ٣حفى ٬ٮى ىلعى ّة٬ؿقً  ،حه ٤َجيٌ  ٍٍ ٬ى اٍتى ؼى يٍخى اذلِّ
ى
٦ٞٮؿه  (أ

يٍخى  /ث٧ؾؽو ٦ٞٮؿو ٚي٫ً ) /كاتلٞؽيؿي  (،٦ؾؽ)٬ٮى وٛحه ٣ػ م٧ٌؿو  ٣ٞٮؿو 
ى
٢ٍ رىأ ٬ى

ٍٍ  اذًلاٍتى    .(؟ؼى
ا اتلٞؽيؿي يف اجل٤٧ًح ا٤ُ٣جيًح إذىا كٍٕٝخ يف ثةًب اخلرًب  /ٚإٍف ٤ٝخى  ـي ٬ؾى ٢ٍ٬ ي٤ـ

ٟى  نٍؽه )ٚي١ٮفي دٞؽيؿي ٝٮل م٫ٍي  زى نٍؽه ٦ٞٮؿه ٚ (اٍَضً  ؟ي٫ً اٍَضم٫ٍي زى
ٟى الرٌسٌ  ٧ٚؾ٬تي اث٨ً  ،ةأٌف ٚي٫ً ػبلٚن  /ٚةجلٮابي  ـي ذل  ،اًج كا٣ٛةريسِّ ا٣زتا

ـي ا٣زتا٫٦ً    .ك٦ؾ٬تي األكرثن٨ى ٔؽ

 
 

 

 

" ٚإف ّة٬ؿ األمؿ أف اجل٤٧ح املىؽرة حبؿؼ االقذٛ٭ةـ ٝؽ (إ٣غ...ث٧ؾؽ ٢٬ رأيخ)ٝٮهل  الشاٍد فيُ:  =
ك٬ؾق اجل٤٧ح ٧ٕ٦ٮ٣ح  ،ث٢ اجلٕخ ٝٮؿ حمؾكؼ ،األمؿ ىلع ٦ة ٬ٮ ا٣ْة٬ؿك٣حف  ،كٕٝخ ٩ٕذنة ل٤٪١ؿة

ؿاب ،هل ؾؼ ٠سرينا كنجىق ٧ٕ٦ٮهل ،ىلع ٦ة ثح٪ةق يف اإٔل ك٬ؾا أظؽ ا٣ٛؿكؽ ثني اجلٕخ  .كا٣ٞٮؿ حيي
إذ ل٥ خية٣ٙ يف ٬ؾا إال اث٨  ؛ٚإف اخلرب يىجء دم٤ح ٤َجيح ىلع الؿاظش ٨٦ ٦ؾا٬ت اجلعةة ؛كاخلرب

كأو٫٤ أف يؾٮف دل٭ٮالن ٚيٞىؽ املذلك٥ إىل إٚةدة الكة٦ٓ  ،يف ٬ؾا أف اخلرب ظؾ٥ كالرس ،األ٩جةرل
ٚبل ثؽ ٨٦ أف  ؛أ٦ة اجلٕخ ٚة٣٘ؿض ٨٦ اإلديةف ث٫ إيٌةح امل٪ٕٮت كدٕيح٪٫ أك ختىيى٫ ؛إيةق ثةللُكـ

ة ل٤كة٦ٓ ٝج٢ اللُكـ حلعى٢ ا٣٘ؿض ٦٪٫   .د٥٤ٕ ٝج٢ اتللك٥ ث٭ة كاإلننةايح ال ،يؾٮف ٤ٕ٦ٮ٦ن
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ـا سًػػػػػػ رو لى
ػػػػػػ ى ٍُ ًى ً ْا ث ذيػػػػػػ نىعى  كى

 
ىا (412) ـً ٍؾػػػػ ىادى كىاتلَػػػػػٍذل ًِ ْا ا مي  ؾىةتلىػػػػػكى

  

رٍ )حنٮ  امصدز  نػذ  ـًمرث  اسذػمه  او ؿى ٍؽؿو مى ٔى ٢و  ٍؽؿو  ،تي ثًؿىصي ٔى نٍيً 
٤ى مًؿىصي  ،كى

ٍؽؿو  ٔى ةؿو  مًؿًصى ٍؽؿو  ،كى ٔى ةو 
ى
أ مًةٍمؿى ٍؽؿو  ،كى ٔى ُىنٍيً  أى مًةٍمؿى ٍؽؿو  ،كى ٔى ةءو  مًًجكى ً  حٌنئر   (،كى ًٌىص

 .ٌاوذ رلي   اإلفساد  
ك٬ٮ  ،ىلعى وةظج٫ً  ال أل٫ٌ٩ يؽٍؿ ىلعى املٕىنى  ؛كاجٌلٕخي ث٫ً ىلع ػبلًؼ األو٢ً 

  /ة ىلعى إ٦ٌ  ،ؿه مؤكٌ 

  ًٓ ٍؽؿو )ًك ٓى  (ٔى ًدؿو )مًٮ   .(اعى

  ٍؾًؼ مٌةؼو ٍؽؿو )كاألو٢ي  ،أٍك ىلعى ظى ٔى ٢و ًذم  رٍتي ثًؿىصي ؿى ًؾؼى  ثي٥ٌ  ،(مى  "ًذم"ظي
  .كأٝي٥ى ٔؽؿه ٦ٞة٫٦ي 

  اعءن ادٌ  أكً  اكل٦ٌة ىلعى املجة٣ً٘ح جب٢ًٕ ا٣ٕنًي ٩ٛفى املٕىنى دلةزن. 
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َىا اٍخذىوىػػػ ً ً كىاًظػػػ و إ ـٍ ػػػ نىٍعػػػخي ىى  ٍؽ كى
 

ِى  (415) ُي  ٍفػػػػ ػػػة ؾىػ   ةًطؿن عى َىا اٍئذىػػػػوىٍؽ  يى ً   إ
  

ـى  ْاظً  ؾإَية أٍف خيذوؽى اجلَعخي أك يذؿ ـي ال َىا ٍيًعخى ػ   /إ

  ًٚإف  ًٙ ٜي ثة٣ُٕ ٙى كصتى اتلٛؿن ًؿن٥ً )ٚذٞٮؿ/  ؛اػذ٤ ي٨ً ال١ى نٍؽى ـٌ رٍتي ثًةل ؿى مى
ؿو  ،كىابلىًؼي٢ً  ًٔ ة دًتو كىمى ٌلى ي٫و كى ًٞ ٚى ةؿو  مًؿًصى   .(كى

 ٜى  فً كل ؿً )حنٮ  أك دل٧ٮاعن ٦سىنى ث٫ً  ءيج ادٛ نٍيً ٠ى
٤ى رٍتي ثًؿىصي ؿى نٍيً مى ةؿو  ،ن٧ى مًؿًصى كى

ةءى  ٦ى ؿى  .(٠ي
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ٍعػػ  ٍم يى ٍ كىًظيػػػ ى ػػػْيى ًي ٍع نىٍعػػخى يى  كى
 

َىة (414) ذًػٍسػػػػ ٍَ ً ا ـٍ ػػػ دٍجًػػػػٍت ثًؼى
ى
ػػػػنو أ ًى  كىوى

  

ًٕخى ٧ٕ٦ٮالًف ٣ٕةم٤نًي ٦ي    ،م املٕىنى كا٢ً٧ٕ٣ ٌذعؽى إذىا ٩ي
ي
ٓى دأ اجٌلٕخي امل٪ٕٮتى  (1)ج

ٕن  فً )حنٮ  ،اكصؿى  ةك٩ىجن  ةرٚ ةًٝبلى ٕى ك ا٣ ٧ٍؿه ٜى عى ٤ى ُى نٍؽه كاٍن تى زى ٍنؽن  ،ذى٬ى ٌؽزٍخي زى  اكظى
٧ٍؿن  ٧ٌٍخي عى ٍلى ًؿن٧ىنيً ال اكى ٧ٍؿوك الٌىةحلىنيً  ،١ى ى عى ـٍتي ىلعى نٍؽو كىصي ـى رٍتي ثً ؿى   .(كمى

ة كصتى اهق ؾإف ًى   / تي كايذَتى اِدجةعي اخذوؽى يع ى اهعةموً  أٍك عًوّ

 ٚ / ة٤ًٝىنيً )ذٞٮؿي ٕى ك ا٣ ٧ٍؿه نٍؽه كىذى٬ىتى عى ةءى زى ٢ٍٕو  :(صى  :أم ،ثةجٌلىًت ىلعى إ٧ًةًر ًٚ
ًٓ ىلع إ٧ًةًر ٦جذؽأ .ا٣ٕة٤ٝنيً  أٔين ة ا٣ٕةٝبلفً  :أم ،كمةلٌؿٚ   .٧٬ى

 ك / ٧ٍؿن )دٞٮؿي ٧ٌٍخي عى ٍلى نٍؽه كى ٜى زى ٤ ُى نيً  ااٍن ٛى ًؿن ٌْ ؿنٛنيً  /أم (ا٣ ٌْ ٍٔين ا٣ أك  ،أ
ؿنٛةًف أم ٌْ ؿنٛةفً  /ا٣ ٌْ ة ا٣   .٧٬ى

ةدًلن )ك/  ةكىزٍتي ػى نٍؽو كىصى ـى رٍتي ثً ؿى دًبىنًي أٍك ال امى دًجىةفً الاكى   .(اكى

 

 

 

 

 .ألف ا٣ُٞٓ يف ذلٟ ٦٪ىٮص ىلع صٮازق ؛ك٣حف ٠ؾلٟ ،يٮ٥٬ كصٮب اإلدجةع (أدجٓ) ؿ اجلة٥ّ ٝٮ (1)
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ىٍ  كىفىػػػٍ  دىوىػػػٍخ  ػػػػ ي ػػػْ ه لى ِنًٍف نيعي  كى
 

ػػػػػٍخ  (414) دٍجًعى
ي
ٌَ أ ًِ ٍؿذىًقػػػػػ نا هًػػػػػًذٍلً   يي

  

ٕن يذٌ  ال رًت اجٍلٕٮتي كٌلفى امل٪ٕٮتي إذىا دؾؿٌ  ة دمي ة كصتى إدجةعي  ةٌطي إاٌل ث٭ى ٭ى
ةكِّ  / ٚ ؛٭ى دًًت )ذٞٮؿي ًؿ الاكى ًٔ ي٫ً الٌنة ًٞ ٛى نٍؽو ا٣ ـى رٍتي ثً ؿى  (.مى

 

 
 
 

َيَػػة عى ٌٍ يي ػػ ٍي كى ادٍجًػػٍت إًٍف يى
ى
ػػٍت أ ًٍ ى  كىا

 
ٍعوًَػػػة (414) ػػػٍت يي ًٍ ى ة ا ّى ػػػ ٍك بىٍعضى

ى
ة أ ّى ً كٍ  ثًػػػ ي

  

ة صةزى  ةإذىا اكفى امل٪ٕٮتي ٦ٌذٌعن  ة ك٭ى ًٕ  ثؽك٩٭ى ة دمي ةٚي٭ى ٓي  /٭ى   .(1)اإلدجةعي كا٣ُٞ
ة دكفى ثٕيو  ة٪ن كلٍف اكفى ٦ٕيٌ  ة /ثجٌٕ٭ى  ،يذٕنيي إاٌل ث٫ً اإلدجةعي  الى  كصتى ٚي٧ى

ة يذٕنيي ثؽك٫٩ اإلدجةع كا٣ُٞٓ   .كصةزى ٚي٧ى
 
 

 

 

أف ا٣ٞىؽ ٨٦  -٦ٓ ذلٟ  -كد٥٤ٕ  ،أ٩خ د٥٤ٕ أف امل٪ٕٮت ٝؽ يؾٮف ٦ٕؿٚح كٝؽ يؾٮف ٩ؾؿة (1)
يع٭ة يطي ٝؽ حيذةج إىل ك  ،٩ٕخ املٕؿٚح دًٮ كأف املٞىٮد ٨٦ ٩ٕخ اجل١ؿة ختىيى٭ة، كاتلًٮ

  /صؿـ اكف ٩ٕخ املٕؿٚح ىلع اتلٛىي٢ اذلل ذ٠ؿق النةرح ال ،حيذةج إىل ثٌٕ٭ة اجلٕٮت كٝؽ
 إف اظذةج امل٪ٕٮت إىل دميٕ٭ة كصت يف دميٕ٭ة اإلدجةع.  

 ُٓٞكلف اظذةج إىل ثٌٕ٭ة/ كصت يف ذلٟ ابلٕي اإلدجةع، كصةز ٚي٧ة ٔؽاق اإلدجةع كا٣.  

ألف اتلؼىيه  ؛٧ة ٔؽاق اإلدجةع كا٣ُٞٓكجيٮز ٚي ،كأ٦ة اجل١ؿة ٚيضت يف كاظؽ ٨٦ ٩ٕٮد٭ة اإلدجةع 
  .يكذؽيع أكرث ٨٦ ٩ٕخ كاظؽ ال
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ًً ا ٍضػػ ٍعػػخى مي ًى ى ػػٍت إًٍف  ًُ كً اٍٍ
ى
ػػٍت أ  كىاٍريى

 
(418)  

ن
أ ٍجذىػػػ ى ٌٍ هى  ،يي ٍك ٍىةًصجػػػنة هىػػػ

ى
ػػػ ىاأ ّى  ٍظ

  

ٝي  /أم ٓى اجلٌٕخي ٨ٔ امل٪ٕٮًت إذىا  ٓى ىلعى إ٧ًةًر ٦جذؽأ،  ُ ًٚ ىلعى إ٧ًةًر  تى ًى أٍك ٩ي ري
نٍؽو )٢ٕٚو حنٮ  ـى رٍتي ثً ؿى ًؿن٥ي أٍك المى ًؿن٥ى ال١ى   .٬ٮ ال١ؿن٥ي أك أٔيًن ال١ؿن٥ى  /أم (١ى

 ًٙ ا) /كٝٮؿي املى٪ِّ ؿى ٭ى ٍْ ًٓ أك :٦ٕ٪ةقي  (٣ى٨ٍ يى كالى  ،اجٌلةوًت  أ٫ٌ٩ جيتي إ٧ًةري الٌؿاٚ
ا وعيطه إذىا اكفى اجٌلٕخي ملؽحو حنٮ  ،جيٮزي إّ٭ةرقي  ٍنؽو )ك٬ؾى ـى رٍتي ثً ؿى ًؿن٥ي المى أٍك  ،(١ى

ـي حنٮ  ٧ٍؿوك اخلىًجيري )ذ ٕى رٍتي ثً ؿى نٍؽو املٍك١ً )٥ حنٮ أك دؿظٍ  ،(مى ـى رٍتي ثً ؿى   .(نيي مى

رٍتي ثً )ٚأ٦ٌة إذىا اكفى تلؼىيهو ٚبلى جيتي اإل٧ًةري حنٮ  ؿى نٍؽو اخلىٌيةطي أٍك مى ـى
يًن اخلىٌيةطى )ٚذٞٮؿ/ كلٍف مبخى أّ٭ؿتى  ،(اخليةطى  ٍٔ ٮى اخلىيىٌةطي أٍك أ   .(٬ي

ٌاون اصث  وفظح   ٍن "ٌاملساد  ةاوس افؼ   ٌ   "ى ن ٍ"أ  ."أغ 
 

 

ًقػػٍن  ٍَعيًْ  كىاجلٍَعػػًخ عي ٌى املػػػى ػػة ًيػػ يى  كى
 

ًٍَّ اجلٍَعػػػًخ يىًقػػػٍن  (414) ُي كى ٍذؾيػػػ ْي ظى يػػػْ  َيى
  

٫ي إذىا دٌؿ ٤ٔي٫ً دحل٢ه حنٮ ٝٮهًل ٞة٦ى جيٮزي ظؾؼي امل٪ٕٮًت كلٝة٦حي اجٌلًٕخ ٦ي  :أم
(1)﴾گ گ گ ﴿ /دٕةىل

  .قةث٘ةًت  دركاعن  :أم [٢٢ /قجأ] 

 

 ،أ٩خ /كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮمنة دٞؽيؿق ،/ ٢ٕٚ أمؿ(ا٢٧ٔ) ظؿؼ مىؽرم. /(أف) اإلعراب: (1)
ؿاب ةحم٢ هل كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ احلؿيف ال  ،وٛح ملٕٛٮؿ ث٫ حمؾكؼ /(قةث٘ةت) .٨٦ اإٔل

ك٦ة ثٕؽ٬ة يف  "أف"ؿ ٨٦ كاملىؽر املؤكٌ  ،ةل١رسة ٩يةثح ٨ٔ ا٣ٛذعحث٦٪ىٮمح ، ةث٘ةتدركاعن ق /دٞؽيؿق
 .أمؿ٩ةق ث٢٧ٕ قةث٘ةت /حم٢ صؿ حبؿؼ صؿ حمؾكؼ دٞؽيؿق

 كلٝة٦ح اجلٕخ ٦ٞة٫٦، دلال٣ح الكيةؽ ٤ٔي٫. أ٫٩ جيٮز ظؾؼ امل٪ٕٮت وجُ االستدالل: 
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ؾؼي اجٌلٕخي إذىا دٌؿ ٤ٔي٫ً دحل٢ه  ٟى حيي  ﴿/ ك٦٪٫ي ٝٮهل دٕةىل ،ل١ٌ٪٫ ٤ٝي٢ه  ،كًلؾل

 (2)﴾پ ٻ ٻ ٻ ﴿/ ٝٮهلي دٕةىلك ،ابلنيِّ  :أم [7٢/ابلٞؿة] (1)﴾ڄ ڄ ڃ ڃ

 .اجٌلةصنيى  :أم [48 /٬ٮد]

 

 

 

 

 ،٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ /كالٮاك ،اك اجل٧ةٔح٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ىلع ال٥ٌ الدىةهل ثٮ /(ٝةلٮا) /اإلعراب (1)
ؿاب كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اقتب٪ةٚيح ال ّؿؼ ز٦ةف ٦جين ىلع ا٣ٛذط يف حم٢  /(اآلف) .حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

 ،٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ىلع الك١ٮف الدىةهل ثذةء ا٣ٛة٢ٔ املذعؿًلح /(صبخ) .٩ىت ٦ذ٤ٕٜ ثة٢ٕٛ٣ صبخ
 كدلؿكر صةر /ثةحلٜ .ا٣ٞٮؿ ٦ٞٮؿ ٩ىت حم٢ يف "بخاآلف ص"كدم٤ح  ،٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ /كاتلةء

 ."صبخ" ثة٢ٕٛ٣ ٦ذ٤ٕٞةف

  .ٝٮهل/ "احلٜ" كٝٓ ٦٪ٕٮدة جلٕخ حمؾكؼ دؿ ٤ٔي٫ الكيةؽ، كدٞؽيؿق/ ابلنيِّ  أف وجُ االستدالل: 
٢ٕٚ ٦ةض /(٣حف) .٧ًري يف حم٢ ٩ىت اق٥ إف /كاهلةء ،إف ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت /(إ٫٩) اإلعراب: (2)

صةر كدلؿكر  /(٨٦ أ٤٬ٟ) .٬ٮ يٕٮد إىل اث٨ ٩ٮح /٧ًري مكترت صٮازنا دٞؽيؿقكاق٥ ٣حف  ،٩ةٝه
٨٦  ٣حف"كدم٤ح  ،٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫ /كالاكؼ ،كأ٢٬ مٌةؼ ،٦ذ٤ٕٞةف خبرب ٣حف

 ."إف"يف حم٢ رٚٓ ػرب  أ٤٬ٟ"

كوٙ ث٪ٕخ  ﴾ىئ﴿ /يف اآليحٚٞٮهل  ،أ٫٩ صةز ظؾؼ اجلٕخ ٣ٞيةـ ادلحل٢ ٤ٔي٫ وجُ االستدالل: 
كاذلم دؿ ٤ٔي٫ ٦ة قجٜ يف ا٣ٞىح ا٣ٞؿآ٩يح ٨٦ حمةكرة  ،دٞؽيؿق ٣حف ٨٦ أ٤٬ٟ اجلةصني ،ؾكؼحم

 .ثني ٩ٮح كرم٫ ظٮؿ اث٪٫
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ٍلٌـد  اوذـ
 

 
 

ػػ ا  ِ
ي
ػػىي أ ٍَ ًِ ٍ ً ا  ثًةجلَػػػٍؿًس أٍك ثػػةهعى

 
ا  (434) ػػػ ى ًَ ًي ى ـى ال ػػػػةبى ـو طى ًً ػػػ ػػػػتى  ى  يى

 
 

ػػػػة ػػػػنو إًٍف دىجًػعى ٍؾػعي
ى
ة ثًأ ًى ّي  كىاٍَجىػٍعػػػػ

 
َذجًعػػػة (431) ٌٍ يي ػػػ ٍي ا دى ػػػة هىػػػدٍسى كىاظػػػ ن  يى

  

ٍلٌد  قسم   /ن  اوذ

  ًى ًْ  اتلٮًليؽي  /ةأظ ِ  .ػ كقيأِتػ ٰ ال٤ٛ

  ََضمنيً ىلعى  ك٬ٮى  /ٮماملٕ٪ى  اتلٮًليؽي ةين كاثل / 
ا ًسفؼ  دٍىمن  /أحدىمن   كهلي  ،ابلحذنيً  ث٭ؾي٨ً  املؿادي  ك٬ٮى  ،د  مضاف  ئىل املإل  من

ٕى  في ٍٛ اجلٌ ) ٣ْٛةفً  ٟى  ،(نٍيي كا٣  دٮًليؽه  (٩ٛك٫ي )ػٚ ؛(٫ي كي ٍٛ نى  ؽه نٍ زى  ةءى صى )حنٮ  كذل
ٓي  ،(زنؽو )ػ٣ ي ػى  ةءى صى  /اتلٞؽيؿي  يؾٮفى  أفٍ  دٮ٥٬ى  ك٬ٮ يؿٚ   ؽو نٍ زى  ربى

ى
ٟى  .ٮهلي قي رى  كٍ أ  كًلؾل

 .(1)(٫ي ٪ي يٍ عى  ؽه نٍ زى  ةءى صى )

 

ا ٬ٮ اآلِت)إذا ٤ٝخ/  (1) اللُكـ ىلع ظؾؼ  كٝؽ دؾٮف ص٤ٕخى  ،صةء زنؽ( ٚٞؽ دؿنؽ احلٞيٞح كأف زنؽن
ا كأ٩خ دؿنؽ  أ٤َٞخى كٝؽ دؾٮف ٝؽ  ،أك صةء رقٮؿ زنؽ( ،صةء ػرب زنؽ)كأف األو٢  ،مٌةؼ زنؽن

كاردٛٓ  ،زنؽ ٩ٛك٫( ٚٞؽ دٕني املٕىن األكؿ ءصة)ٚإذا ٤ٝخ/  ،ث٫ رقٮهل ٨٦ ثةب املضةز ا٣ٌٕٞل
 .اظذ٧ةؿ املضةز ا٣ٌٕٞل /كزة٩ي٭٧ة ،اظذ٧ةؿ املضةز ثةحلؾؼ /أظؽ٧٬ة /اظذ٧ةالف
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ٕى )أك  (ًٛف اجلٌ ) ٨٦ إًةٚحً  ؽٌ ثي  كال ٜي يي  إىل ٧ًريو  (نٍيً ا٣  ةءى صى )حنٮ  ،ؽى املؤًلٌ  ُةث
 ٭ى كي ٍٛ نى  ؽه ٪ٍ ك٬ً  ٫ي ٪ي يٍ عى  أكٍ  ٫ي كي ٍٛ نى  ؽه نٍ زى 

ى
 أكٍ ٦سىنى ة ث٭٧ى  ؽي ؤًلٌ امل اكفى  إفٍ  ز٥ٌ  ،(ة٭ى ٪ي يٍ عى  كٍ ة أ

 )  ٦سةؿً ة ىلعى دمٕذ٭٧ى  دل٧ٮاعن 
ى
ـٌ  ةءى صى )ٚذٞٮؿ/  ؛(٢ٕي ػٍ أ   افً ؽى نٍ ال

ى
  ة أكٍ ٧ى ٭ي كي ٛي نٍ أ

ى
 ،ة٧ى ٭ي ٪ي يي عٍ أ

  افً ؽى ٪ٍ ال٭ً كى 
ى
 ٧ى ٭ي كي ٛي نٍ أ

ى
  كٍ ة أ

ى
ـٌ كى  ،ة٧ى ٭ي ٪ي يي عٍ أ   كفى ؽي نٍ ال

ى
  أكٍ  ٥ٍ ٭ي كي ٛي نٍ أ

ى
 اتي ؽى ٪ٍ ال٭ً كى  ،٥ٍ ٭ي ٪ي يي عٍ أ

 
ى
  ٨ٌ ٭ي كي ٛي نٍ أ

ى
  كٍ أ

ى
  .(٨ٌ ٭ي ٪ي يي عٍ أ
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ّلًُكى  ًْؿ كى ًي ػػػػػػ ػػػػػػٍ  يًفٍ ال ُّ ٍَلي ف ا ّلُكي  كى
 

ًًـ (433) ػػػة ثًةلَضػػػ ًيعن ػػػ ى  ًَكٍذىػػػة َجى ْصى   مي
  

ٍ لٌد  املػنٍي   ب  اوش اين من اوذ ا ىٍ اوَّض  ا ًسفؼ  دن  /ىرن ٍن من ً  ٍى  ٌى من غد

ٟى  كاملكذ٢٧ٕي  ،ئزادج  اوشمٍه   ً ) ذلل ً كى  ،ةذى ًٍلٍ كى  ،ًُلى كى  ،كي ٓه دمى   /(ي

  ٌٓو  كي ػ"ث ؽي ٚيؤًل ٕى ثٌٕ٭ى  كٝٮعي  يىطٍ  ا أصـاءو ذى  ة اكفى ٦ى  "كدمي  ةءى صى )حنٮ  ،٫ي ة مٮٝ
ٍ  تي ٠ٍ الؿٌ  ً  أكٍ  ٫ي كي ٕي دمى ٞى كى  ،٫ي ي ٍ  حي ي٤ى جً ا٣  ٭ى كي

ى
ً  كٍ ة أ ٕي دمى ٍ  ةؿي صى الؿِّ كى  ،ة٭ي ي   ٥ٍ ٭ي كي

ى
ً  كٍ أ ٕي دمى  ،٥ٍ ٭ي ي

ٍ  اتي ؽى ٪ٍ ال٭ً كى  ً  أكٍ  ٨ٌ ٭ي كي ٕي دمى / كال  ،(٨ٌ ٭ي ي ٍ  ؽه نٍ زى  ةءى صى )دٞٮؿي   .(٫ي كي

  ٌـٌ  ةءى صى )حنٮ  ، املؾ٠ؿي املسىٌن  (الًكى )ػث ؽي كنؤًل  املسىٌن  (ةذى ًكٍ )ػكم (ة٧ى ٬ي الًكى  افً ؽى نٍ ال
  .(ة٧ى ة٬ي ذى ًكٍ  افً ؽى ٪ٍ ت ال٭ً ةءى صى )حنٮ  ،املؤ٩ري 

ا ئ ىل ضمي  ًطاةق  املإل دن لنم م  ل ة د  ٌ  ا لىين  .يش  من ئضافذين
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 ٍُ ص ؾىةًعوىػػػ ػػػلي ػػػة لى يٍضن
ى
ْا أ وي ًى ػػػذىٍع ٍَ  كىا

 
ػػىَ  (432) ٌٍ وى ٍُ  ًيػػ لًيػػً  ًيٍسػػنى اجلَةؾًوىػػ ٍْ  يًفٍ اتلَ

  

ي ٠ى  ىلع الن٧ٮؿً  ال٣حً لرلٌ ػ  ا٣ٕؿبي  أم اقذ٢٧ٕى  ٚن  (حن ٦ٌ اعى ) ػ لكي  إىل ٧ًريً  ةمٌة
ٞى  ةءى حنٮ صى  ،ؽً املؤًلٌ   ،اتلٮًليؽً  يف أ٣ٛةًظ  عٮننيى ة ٨٦ اجل٨٦ ٔؽ٬ى  ك٢ٌٝ  ،٥ٍ ٭ي ذي ٦ٌ اعى  ـي ٮٍ ا٣
  .٬ة قحجٮن٫ٔؽٌ  كٝؽٍ 

 /أم ،اجلة٤ٚحى  ينج٫ي  اتلٮًليؽً  أ٣ٛةًظ  ٨ٍ ة ٦ً ٬ى ٔؽٌ  ألفٌ  /(حً ٤ى ةًٚ اجلٌ  ٦س٢ى ) /٧ة ٝةؿى كل٩ٌ 
 .(1)ةيؾ٠ؿ٬ى  ل٥ٍ  اجلعٮننيى  أكرثى  ألفٌ  ؛الـنةدةى 

 
 
 

ػػػػػػة ٍَجىعى
ى
كا ثًأ ػػػػػػ ي َِ

ى
ص أ َي  كى ىٍعػػػػػػ ى 

 
ٍَجىػػػػعً  (435)

ى
ػػػػةءى أ ٍعى ػػػػةَجى ىػعى   ى زيػػػػَى َجي

  

ٓى ػ"ث كي  ثٕؽى  جيةءي  /أم   /الن٧ٮؿً  ٝىؽً  ٬ة تلٞٮنحً ة ثٕؽى ك٦ى  "أدم

  ػ ثؤتى ٚيي( 
ى
ٍ  تي ٠ٍ الؿٌ صةء ) حنٮ "،٫كٌ " ثٕؽى  (ٓدٍمى أ   ٫ي كي

ى
  .(ٓي دٍمى أ

  ًػكم( ٍ ٌ " ثٕؽى  (ةءى ٕى دمى ٞى ةءى صى )حنٮ  "ة٭ى كي ٍ  حي ي٤ى جً ت ا٣ ٍ ٭ى كي   .(ةءي ٕى ة دمى

  ًػكم( 
ى
ٌ " ثٕؽى  (نيى ًٕ دٍمى أ ٍ  ةؿي صى الؿِّ  ةءى صى )حنٮ  "٭٥ٍ كي   ٥ٍ ٭ي كي

ى
  .(ٮفى ٕي دٍمى أ

  ى ػ)مً كى ٌ " ثٕؽى  (ٓى دمي ٍ  اتي ؽى ٪ٍ ت اهلً ةءى صى )حنٮ  "٭٨ٌ كي ى  ٨ٌ ٭ي كي  .(ٓي دمي

 
 

 

ٓيف املٞةوؽ النةٚيح مٮٝٙ آػؿ يف املٞىٮد ثػ"اجلة٤ٚح" يف ٬ؾا امل كل٤نةَيب  (1)  .(8/٢2. )ًٮ
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ٍَجىػػػػػتي 
ى
ص فىػػػػػٍ  يىػػػػًمءي أ َي  كىديكفى 

 
ىػػػػػتي  (434) فى ميػػػػَى َجي ٍْ ػػػػػ ٍَجىعي

ى
ػػػػػةءي أ ٍعى  َجى

  /فٍ  كردى اَذعًةؿي اهع ًَّ  /أم 
 ( 

ى
ٌ )ػث مكجٮٝحو  ٗريى  يف اتلٮًليؽً  (ٓى دٍمى أ   لي حٍ اجلى  ةءى صى )حنٮ  (٫كي

ى
  .(ٓي دٍمى أ

  كاقذ٧ٕةؿي ( ٍ ٌ )ػث مكجٮٝحً  ٗريى  (ةءى ٕى دمى ٞى  ًت ةءى صى )حنٮ  (ة٭ى كي ٍ  حي ي٤ى جً ا٣   .(ةءي ٕى دمى

  كاقذ٧ٕةؿي ( 
ى
ٌ )ػث مكجٮٝحو  ٗريى  (نيى ًٕ دٍمى أ ٞى  ةءى صى )حنٮ  (٭٥ٍ كي   ـي ٮٍ ا٣

ى
  .(ٮفى ٕي دٍمى أ

 ى ) ةؿي كاقذ٧ٕ ٌ )ػث مكجٮٝحو  ٗريى  (ٓى دمي ى  ةءي كى ا٣جِّ  ةءى صى )حنٮ  (٭٨ٌ كي   .(ٓي دمي

َ   كْعىى  ُي  ،فوينه  َلكى  أفَ  ؽي املُ  /فْلي  كيَ
ٍ يىػػ -384 ػػ خي ٍَػػ لي ًْ ِىػػة حلى ػػ ٍ ة مي يف جً صى  عة ى

 

  

 

  ٍ ػػػهٍ  اَّلَ ًْ ويػػػًً حتى ػػػ ةءي ؿى  ٍْ ظى
ى
ػػػذى ٍِ ِن أ  ةػعى

  ً  إ
 ًْ ذٍ ػوىػػػػػجَ ًى  خي يٍ ػػػػػػٍى ا ثى َى

ى
 عػػػػة ى رٍ  أ

 
 ً  إ

ػػاَلَ  خي وٍػػوى ا  ى َن    ى ٍِ
ى
ػػثٍ أ ًٍ 

ى
ػػٍَجى ٔ أ  (1)ةعى

 

 

 

٥٤ اق٫٧ ٬ؾق األثيةت لؿاصـ ال -259 (1)   .يٕي

 ،األر٩جح كاقذٮاء األ٩ٙ و٘ؿ ك٬ٮ ،٣ٙى ك٬ٮ ٦أػٮذ ٨٦ اذلٌ  ،أو٫٤ كوٙ ملؤ٩ر األذ٣ٙ (اذل٣ٛةء) اللغة: 
ة يؾٮف أف ٬٪ة كجيٮز ،امؿأة ث٫ ٚك٧يخ ا٧٤ٕ٣يح إىل ٢ٞ٩ ز٥  (ظٮالن ) .كأف يؾٮف ثةٝينة ىلع كوٛيذ٫ ،٧٤ٔن

ة   .٠ؾا ٝةؿ اجلٮ٬ؿم ،دةـ /"أىت ٤ٔي٫ ظٮؿ أكذٓ" أم /كٝؽ ٝةلٮا ،ة اكمبلن دة٦ى  (أكذٕة) .اع٦ن

كاجلٮف  ،ظؿؼ د٨٧ /حلخ (حلتين) .أك ظؿؼ ٩ؽاء ظؾؼ امل٪ةدل ث٫ ،ظؿؼ دججي٫ (ية) اإلعراب: 
ة) .ػرب اكف (ةوجيى ) .كاتلةء اق٫٧ ،٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه /اكف (٠٪خ) .كاحلةء اق٥ حلخ ،ل٤ٮٝةيح ٕن  (مًؿ

 ،٢ٕٚ مٌةرع /حت٢٧ (حت٤٧ين) .يف حم٢ رٚٓ ػرب "حلخ" ةػرب٬ك ةكدم٤ح "اكف" كاق٧٭ ،لىيب ٩ٕخ
 .ّؿؼ ز٦ةف ٦ذ٤ٕٜ ثذع٢٧ (ظٮالن ) .ٚة٢ٔ حت٢٧ (اذل٣ٛةء) .كنةء املذلك٥ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ،كاجلٮف ل٤ٮٝةيح

ّؿؼ  (اإذ) .كلذا الظْخ ٦ة ٚي٫ ٨٦ ٦ٕىن املنذٜ وط أف جت٫٤ٕ ٩ٕذنة هل ،دٮًليؽ ٣ٞٮهل ظٮالن  (أكذٕة)
 ،٢ٕٚ ٦ةض /ٝج٢ (ٝج٤ذين) .يف حم٢ صؿ ثإًةٚح إذا إحل٭ة (ثؾيخ) .كدم٤ح ،٨٧ً ٦ٕىن الرشط

 ،كاجلٮف ل٤ٮٝةيح ،يٕٮد إىل اذل٣ٛةء "يه" /كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق ،كاتلةء دةء اتلأ٩ير
ة) .كنةء املذلك٥ ٦ٕٛٮؿ أكؿ ٕن حم٢ هلة صٮاب "إذا"  كاجل٤٧ح ال ،كأو٫٤ ٩ٕخ ملعؾكؼ ،٦ٕٛٮؿ زةف (أرم

 (ادل٬ؿ) .كاتلةء اق٫٧ ،٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه /٢ّ (٤خ٤ّ) .ظؿؼ صٮاب (اإذن ) .الرشَيح ٗري اجلةز٦ح
 ،أ٩ة /كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق ،٢ٕٚ مٌةرع (أثؾٰ) ."ٰأثؾػ"ّؿؼ ز٦ةف ٦ذ٤ٕٜ ث

  .دٮًليؽ لرل٬ؿ (أدمٓ) .كاجل٤٧ح يف حم٢ ٩ىت ػرب ٢ّ

  .٨٦ ٗري أف يؤًلؽق أكالن ثؾ٢ ،ظير أكؽ ادل٬ؿ ثأدمٓ (أدمٕة...ادل٬ؿ) /ٝٮهل الشاٍد فيُ: 
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ػػػْرو فيجًػػػٍن  ٍَمي لًيػػػ ي يى ٍْ ِنًٍف ييًؿػػػٍ  دى  كى
 

ػػ (434) ٍُ ىػػةةً ابلى ٌٍ َني ػػ ٍن ػكىوى ًً ػػ ٍَػػتي  ى ًى ةً ال   ى
  

 

ٍلٌد  اونمسج   ال ٫أ٩ٌ  ابليرصننيى  ٦ؾ٬تي   حمؽكدةن  قٮاء اك٩ٍخ  ،ًجٍش  د
ٍ كى  ،ـو ٮٍ يى )ػ٠   .(نيو ظً كى  ،٨و ٦ى زى كى  ،خو ٍٝ كى )ػ٠ حمؽكدةو  ٗريى  أكٍ  (،ؿو ٮٍ ظى كى  ،ؿو ٭ٍ مى كى  ،حو ٤ى حلى

ٙي  كاػذةرقي ػ  ال١ٮٚينيى  ك٦ؾ٬تي  ٍاش  ػ  املى٪ ٍلٌد  اونمسج  املحدٌدج   ج  ؛د
ٟى  ا٣ٛةاؽةً  حلىٮؿً  ٌ  اؿن ٭ٍ مى  خي ٧ٍ وي )حنٮ  ،ثؾل   /ٝٮهلي  ك٦٪٫ي  (٫ي كي

  ٍ ػػػػ اَّلَ ًْ ويػػػػًً حتى ػػػػ ةءي هؿى   ِن ٍْ ظى
ى
ػػػػذى ٍِ أ  ةعى

 

 /كفْل
َ   ٍ فىػػػػػ* -344  ٍْ يى  ةي  ى ٍمػػػػػابلى  ً  صى

ى
ػػػػػة أ ػػػػػٍَجى ين  (1)*ةعى

 

   
 

 

إ٫٩  /ظىت ٝةؿ دمةٔح ٨٦ ابليرصنني ،يٕؿؼ ٝةا٫٤ ك٬ؾا ابليخ دل٭ٮؿ الٝةؿ ابل٘ؽادم/ ) -29٤ (1)
 (.٢/٢5٢) ( ػـا٩ح األدبمى٪ٮع

ٌت) اللغة:  ة) .وٮدخ (صى يكذىق ٦ة / يه ٬٪ة/(ابلى١ٍؿى   .رئابل ٨٦ املةء ٤ٔي٫ ي

 .ٚة٢ٔ صت (ابل١ؿة) .كاتلةء ل٤ذأ٩ير ،٢ٕٚ ٦ةض /ص (صت) .ظؿؼ حتٞيٜ (ٝؽ) اإلعراب: 
ة) ة (أدمٕة) .صت"ػ"ّؿؼ ز٦ةف ٦ذ٤ٕٜ ث (يٮ٦ن   .دأكيؽ ٣ٞٮهل يٮ٦ن

ة أدمٕة) /ٝٮهل الشاٍد فيُ:  ة" ك٬ٮ ٩ؾؿة حمؽكدة ثٞٮهل "أدمٕة" (يٮ٦ن كجتٮنـ  ،ظير أكؽ ٝٮهل "يٮ٦ن
كأصةب ابليرصنٮف ٨ٔ ٬ؾا النة٬ؽ  ،اػذةرق املى٪ٙ يف ٬ؾق املكأ٣ح مذلٟ ٬ٮ ٦ؾ٬ت ال١ٮٚيني اذل

  .يٕؿؼ ٝةا٫٤ ثأ٫٩ ٦ٓ مؾكذق ال
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ّلًُكى  ػػػػػسى ف كى وٍذىػػػػة يًفٍ يي ًٍ ً ٌى ث  كىاٍػػػػػػ
 

ػػػػ ى  (434) ٍيعى
ى
ًف أ ٍْ كى ءى كى ٍعػػػػ ى ًف يى ٍْ ػػػٌ كى  عى

  

 ك٦ؾ٬تي  ،ة كٍلذى كمؾبلى  أك ا٣ٕنيً  ثةجلًٛف  ؽي ًلٌ يؤى  (1)املسىٌن  ـ أفٌ دٞؽٌ  ٝؽٍ 
ٟى  ث٘ريً  يؤًلؽي  ال ٫أ٩ٌ  ابليرصننيى    ةفً نى حٍ اجلى  ةءى صى ) / دٞٮؿٚبلى  ذل

ى
 ةءى  صى الى كى  ،ةفً ٕى دٍمى أ

ٞى  ٍ  ةفً ذى ي٤ى جً ا٣ ٟى  كأصةزى  ،٧ةة ٔ٪٭ي  كٍلذى ثؾبلى  اقذ٘٪ةءن  (كىافً ةٕى دمى  .ال١ٮٚيٮفى  ذل
 

 

ٍن  ًُ َذ ًي ـى اهػػػػػ ًً ػػػػً  الَضػػػػ  ً ِنًٍف دي ى  كى
 

 

ٍن  (438) ًُ ٍَؿى ًي جىٍعػػ ى اهػػػ ػػٍ ً يى  ثًػػةجلٍَؿًس كىاهعى
 

 
ػػػ َِ

ى
َىا الَ ٍؾػػػًت كىأ َىٍيػػػخي  كا ثًًػػػػىةوى   ي

 
ة (434) يى ٌٍ ييػوٍذىػػػكى ٍيػػػػ ي هىػػػ ة كىاهقى ًى ػػػ ِي ْىا ػ ًَ 

  

ٍلٌد  اوضمي  املسفٍع  املذصي  ةاون فس  أٌ اوػي  ئل  ةػدن  ل ًجٍش  د

/ ٚ ؛دألٌده  ةضمي  منفصي    ٮمي ٝي )ذٞٮؿي
ى
  ٥ٍ ذي نٍ ٮا أ

ى
  أكٍ  ٥ٍ ؾي كي ٛي نٍ أ

ى
 الى كى  ،(٥ٍ ؾي ٪ي يي عٍ أ

 ٮمي ٝي ) /٢ٍ ٞي ُى 
ى
  .(٥ٍ ؾي كي ٛي نٍ ٮا أ

ـٍ  ل٥ٍ  كا٣ٕنيً  ًٛف اجلٌ  ٫ ث٘ريً ؽدٌ ا أكٌ ذى ٚإً  ٟى  ي٤ـ ٍ ٮمي ٝي ) /دٞٮؿ ؛ذل  أكٍ  ٥ٍ ؾي ٮا كي
 ٮمي ٝي 

ى
ٍ  ٥ٍ ذي نٍ ٮا أ  .(٥ٍ ؾي كي
ٓو  ٧ًريً  ٗريى  ؽي املؤًلٌ  ا اكفى ا إذى ؾى ًلى كى  / ٚ ؛ؿي صى  أكٍ  ٩ىتو  ٧ًريى  اكفى  ثأفٍ  رٚ ذٞٮؿي

  ٟى كً ٍٛ نى  ٟى ثً  تي رٍ ؿى مى )
ى
ِّ  ٥ٍ ؾي ثً  تي رٍ ؿى مى كى  ،ٟى ٪ً يٍ عى  كٍ أ  رى كى  ،٥ٍ ؾي كي

ى
  ٟى كى ٍٛ نى  ٟى ذي يٍ أ

ى
 كٍ أ

 رى كى  ،ٟى ٪ى يٍ عى 
ى
ٌ  ٥ٍ ؾي ذي يٍ أ  .(٥ٍ ؾي كي

 

 

/ صةء حنٮ ،٦ة دؿ ىلع ازجني كلف ل٥ يك٥ يف االوُبلح ٦سىن /"يف ٦سىن" /ين٢٧ ٝٮؿ اجلة٥ّ  دنجيُ/ (1)
٧ؿك الك٧٬ة  .ك٬٪ؽ كدٔؽ كذة٧٬ة ،زنؽ ٔك
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َٔ يىػػًمٍ  لًيػػً  هىٍؿًظػػ ٍْ ٌى اتلَ ػػػة ًيػػ يى  كى
 

لًػػػػكى  (424) ٍْ قى ػػػػَ رنا لى ًِجٍ )ييمى ًِجٍ اٍدري  (اٍدري
ٍٰ  اتلٮًليؽي  ك٬ٮى  /اتلٮًليؽً  ةين ٨٦ ٝكِلثلٌ ا ا٣ٞك٥ي  ا ٬ٮى ٬ؾى   ٌىٍ دمساز   ،ال٤ْٛ

ً  ا ً  اغذناء  ة ٌ ه  ةػٌن  /كٝٮهل (يًج ري دٍ ا يًج ري دٍ ا)حنٮ  وىفظ  الأ
 ؾىػػ -341

ى
ً  ٌى هٍ أ  ُّى إ

ى
ػػاجلَ  ٌى ٍهػػ أ ً  ةةي ضى  ً  وىػػؼٍ جى ث

 

  

 

  
ى
  ةؾً دى أ

ى
 (1)ًس  ً ٍظػا ًس  ً ٍظػا ْفى قي الَ ظً  ةؾً دى أ

  .[2٢ /ا٣ٛضؿ] (2)﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ﴿ /دٕةىل كٝٮهًلً  

 

 .ؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيدي ابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -29٢ (1)

 ،ىلع ا٣ٛذط يف حم٢ صؿ ثإىل حمؾكؼ يؽؿ ٤ٔي٭ة ٦ة ثٕؽ٬ة ٦جين ،اق٥ اقذٛ٭ةـ (ٚأي٨) اإلعراب: 
 .ٰدٮًليؽ ٣ْٛ (إىل أي٨) .ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ ةفؿكر ٦ذ٤ٕٞكاملض إ٣غ، كاجلةر...ٚإىل أي٨ /كاألو٢

كم٤٘ح مٌةؼ كنةء املذلك٥  ،ثةجلضةة فةاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٞ (ثج٤٘يت) .٦جذؽأ مؤػؿ (اجلضةة)
دٮًليؽ  (أدةؾ) .كالاكؼ ٧ًري املؼةَت أك املؼةَجح ٦ٕٛٮؿ ث٫ ،٢ٕٚ ٦ةض /أىت (أدةؾ) .مٌةؼ إحل٫

 /كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق ،٢ٕٚ أمؿ (اظبف) .ٚة٢ٔ أىت األكؿ (البلظٞٮف) .٣ْٰٛ
  .ٰدٮًليؽ ٣ْٛ (اظبف) .أ٩خ

كاظؽ  ك ٚف (؛اظبف اظبف) /كٝٮهل ،(أدةؾ أدةؾ) /كٝٮهل ،(أي٨ أي٨ إىل إىل) /ٝٮهل الشاٍد فيُ: 
  .٬ٰٮ ٨٦ اتلٮًليؽ ال٤ْٛك ،٨٦ املٮآً اثلبلزح دؾؿر ال٤ِٛ األكؿ ثٕي٪٫

 /ّؿؼ ملة يكذٞج٢ ٨٦ الـ٦ةف يف حم٢ ٩ىت ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل /(إذا) .ظؿؼ ردع كزصؿ /(الك) اإلعراب: (2)
 .كظؿًلخ ثةل١رس التلٞةء الكة٠٪ني ،ل٤ذأ٩ير كاتلةء ،ض٭ٮؿ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ل٧٤ /(د٠خ) .(يذؾ٠ؿ)
 /(داكى ) .كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ ك٩ةات ا٣ٛة٢ٔ يف حم٢ صؿ ثةإلًةٚح ،٩ةات ٚة٢ٔ مؿٚٮع /(األرض)

داك "كجيٮز ص٢ٕ  .-ىلع رأم ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء– دٮًليؽ ٣ْٰٛ ٦٪ىٮب /(داك) .٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ ٦٪ىٮب
 /صةء ،الٮاك ظؿؼ ُٔٙ /(كصةء) .. كٝي٢ ٗري ذلٟة وٛةكًلؾا وٛ ،ظةال ىلع دٞؽيؿ م١ؿرا داك "داك

 ،اق٥ ٦ُٕٮؼ ىلع ٦ة ٝج٫٤ /امل٤ٟ ،ظؿؼ ُٔٙ /الٮاك /(كامل٤ٟ) .ٚة٢ٔ مؿٚٮع /(رمٟ) .٢ٕٚ ٦ةض
 .دٮًليؽ ٣ْٰٛ ٦٪ىٮب /(وٛة) .ظةؿ ٦٪ىٮب /(وٛة) .كاملُٕٮؼ ىلع املؿٚٮع مؿٚٮع ٦س٫٤

ٛى  اثلة٩داكى  ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء أٔؿب أف وجُ االستدالل:   "داكى ػ" ٣ني٨ ٣ْٛييدٮًليؽ ة اثلة٩يحيح كًلؾا و
ٛى "األكىل ك = .األكىل "ةو
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ػػػٍن  ًُ َذ ـو يي ًً ػػػ ِى  ى ِى ديًعػػػٍ  هىٍؿػػػ  كى
 

ًِ اََّلًٍم ثًػػػُ كيًصػػػٍن  (421) ػػػتى الوٍَؿػػػ َِ يى
ً   إ
  

 إذى  /أم
ي
ًِ  دؾؿنؿي  نؽى رً ا أ ـٍ  ل٥ٍ  ل٤ذٮًليؽً  املذى٢ً  ال٧ٌريً  ٣ٛ ٟى  جي  ؿًط ػ بنإاٌل  ذل

كال  ،(ي٫ً ػً  ي٫ً ػً  خي جٍ ًٗ رى كى  ٟى ثً  ٟى ثً  تي رٍ ؿى مى )حنٮ  ؽً ثةملؤًلٌ  ى٢ى ة ادٌ ث٧ى  ؽً املؤًلِّ  ادىةؿً 
 /  (.ٟى ؾى ثً  تي رٍ ؿى مى )دٞٮؿي

 
 

 

 

٤٤ ،٨٦ٰ ثةب اتلٮًليؽ ال٤ْٛ ،"داك داك" ٧ةء ٨٦ ٦٪ٓ أف يؾٮف٨٦٤ ا٣ٕ دنجيُ/  = ذلٟ ثأف اتلٮًليؽ  ٮأك
كاألمؿ يف  ، ىلع ٩ٛف ٦ة يؽؿ ٤ٔي٫ ال٤ِٛ األكؿداالى  أف يؾٮف ال٤ِٛ اثلةين ٚي٫ ينرتط ٰال٤ْٛ
كذ٬ت  ،كاملٕىن داكن ظةوبلن ثٕؽ دؾ ،ٗري ادلؾ األكؿ ٚإف ادلؾ اثلةين ،ال١ؿن٧ح ٣حف ٠ؾلٟاآليح 

ة ظةؿل٬ؤالء إىل أف ا ٕن  ائ ى ﴿/ ك٦س٫٤ ٝٮهل دٕةىل ،م١ؿرنا د٠٭ة()٪عٮ ثؿ ك٬ٮ مؤكٌ  ،٤ْٛني ٦

٧٤ذ٫  ،صةء ا٣ٞٮـ رصبلن رصبلن  /كص٤ٕٮا ٬ةدني اآليتني ٩ْري ٝٮهل٥ ،[22ا٣ٛضؿ/ ] ﴾ وئ ەئ ەئ ائ ٔك
 .كةب ثةثنة ثةثنةاحل
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ػػ ى  َُ ى ػػة حتى ى يى ـٍ ػػ كؼي ىى ػػػ ي ا اهػعي ػػذى  لى
 

ْىاَّه  (423) ػػػ ًُ صى ػػػ /ثًػػ ػػىٍ )لى ػػػ (نىعى ًى  (ثىػػ ى )كى
  

ٟى  /أم  إذى  ٠ؾل
ي
ٓى  يٕةدى  أفٍ  جيتي  ل٤ضٮاًب  م ٣حفى اذٌلً  احلؿًؼ  دٮًليؽي  رنؽى ا أ ٦ 

ؽ احلؿًؼ  يًف  ارً  ادلٌ يًف )/ ك (٥ه ةاً ٝى  اؽن نٍ زى  فٌ إً  اؽن نٍ زى  فٌ إً )حنٮ  ،ؽً ثةملؤًلٌ  ة يذى٢ي ٦ى  املؤًلِّ
 .(ؽه نٍ زى  ارً  ادلٌ  يًف يًف ) /كالى  (٥ه ةاً ٝى  اؽن نٍ زى  فٌ إً  فٌ إً ) / جيٮزي كالى  ،(ؽه نٍ زى  ادٌلارً 

  ،رٍي كصى  ،ًلى كمى  ،٥ٍ ٕى نى )ػ٠ ةصٮاثن  احلؿؼي  اكفى  ٚإفٍ 
ى
 إاعدد٫ي  صةزى  (كالى  ،مكلً  ،٢ٍ صى كأ

 ) /لٟ ٚيٞةؿي  ؛كظؽقي 
ى
ـى ٝى أ  / كى  .الى  الى  /أكٍ  ،٥ٍ ٕى نى  ٥ٍ ٕى نى  /ٚذٞٮؿ ؟ؽه نٍ زى  ة

ى
ى أ  ؟ؽه نٍ زى  ٥ٍ ٞي يى  ٥ٍ ل

 .(ًلى  ثى ًلى ثى  /ٚذٞٮؿي 

 

 
 
 

ػػٍن  ُى ًى ي الَ ٍؾػػًت اََّلًًم فىػػً  اٍنؿى ٍضػػ مي  كى
 

ػػػػٍن  (422) ُى ـو ادٍ ػػػػ ًً َ  ى َي  ًُ ػػػػٍ  ثًػػػ  ِ
ى
  أ
  

  /ًجٍش  أن  ًإل دن ةضمي  اوس فؼ  املنفصي  لي  ضمي  مذصي   /أم
  خى ٧ٍ ؼي )حنٮ  ،اكفى  مؿٚٮاعن  -

ى
  .(خى ٩ٍ أ

 )حنٮ  ،ة٦٪ىٮمن  أكٍ  -
ى
 يًن ذى ٦ٍ ؿى كٍ أ

ى
  .(ة٩ى  أ

  .(ٮى ٬ي  ٫ً ثً  تي رٍ ؿى مى )حنٮ  ادلؿكرن  أكٍ  -

  .أ٥٤ٔي  كاي 
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 غطِ اوتٌان 
 

 
 

ٍ ػػػؽي  َيك بىيىػػػةفو  /اهعى ـٍ  ،إًَيػػػة  ػػػ ىسى ٍك ن
ى
 أ

 
 

ـٍ  (425) ػػػجى َى ػػػة  ػػػ ىاي اآلفى بىيىػػػةفي يى  كىاهؼى
 

 
ك ابلىيىػػةفً  ٍُ  ،دىػػةثًته  /ؾىػػذي ػػؿى  ُ ُي ال  ً ػػٍج

 
(424)  ٍُ ً ػػػؿى ٍَمى ًُ يي ػػػػ  ثًػػػ ٍُ ػػػػحي اهقى ًقيقى  ظى

  

 

ًى  اهع ؽي  َل ى ل   /رض ةفً  ة 

 ٙي  /أظ ًِة ًٜ ا٣جٌ  ُٔ   .كقيأِت ك
  َٙي  /ةينكاثل   .ا ابلةًب ث٭ؾى  ك٬ٮ املٞىٮدي  ؛ابليةفً  ُٔ

ٙي  ُ ً  وىصفح  يف ئًضاح  ٬ٮ  ابليةفً  ٔك اوذ اةؼ  اوجامد  املشت
 

  ً مذتٍغ

  ً ً  اسذقالو  /حنٮ ،ٌغد
 

343-  
ى
ػػػػفٍ أ   ةرً ثًػػػػ ىى سى

ى
ػػػػوي  صو ٍؿػػػػْ ظى ثيػػػػأ  (1)  ٍ ًى

 

   

 /كمٕؽق ،جحكى حٍ رصـ ٣ٕجؽ ا ث٨ ٠ى  ٬ٓ٤ُ٦ؾا  -292 (1)
ثىػػػػ ٍ  ِ دى ػػػػتو كى ٌٍ نىقى ة ًيػػػػ ّى َسػػػػ ػػػػة مى  يى

 
ػػػػػػ ٍ  فى ؾىضى ػػػػػػَى إٍف َكى ّي ي الوَ  ؾىػػػػػػةٍػًؿٍ  لى

 إف أ٬ٌل :ٚٞةؿ ية أ٦ري املؤ٦٪ني ،ڤأ٫٩ أٝج٢ ىلع أ٦ري املؤ٦٪ني ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب  /كٌلف ٨٦ ظؽيس٫  
ٚة٤ُ٩ٜ ٚع٢  ْٚ٪٫ ٧ٔؿ اكذثة ٥٤ٚ حي٫٤٧، .ٚةمح٤ين  ىلع ٩ةٝح دثؿاء ٔضٛةء ٩ٞجةء،كلين ،ةثٕيؽ ثجةديح

٧ؿ  ،٩ةٝذ٫ ز٥ اقذٞج٢ ابلُعةء  ٚأػؾ ،ٚك٫ٕ٧ ،الٮادم أىلع ٨٦ ٦ٞج٢ ڤكص٢ٕ يٞٮؿ ٬ؾا الؿصـ ٔك
=  .كًلكةق قي دى ٧٤ٚة دبني هل وؽ٫ٝ مح٫٤ كزكٌ  ،ٟراظ٤ذ ٨ٔ ًٓ /هل كٝةؿ ثيؽق
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ٙي  (٧ٔؿي )ػٚ ًِّ أل٩ى  ؛ثيةفو  ُٔ   طه ٫ مٮ
ى
 .يب ظٛهو أل

  .٫ً ث ٣حه مؤكٌ  أكٍ  ٭ة منذٞحه أل٩ٌ  ؛الىٛحي  /(اجلة٦ؽي )ثٞٮهًل/  ٚؼؿجى 
ًى  كخ جى    /َلكى  ة ثع ى ث

  ٙي  ،اتلٮًليؽي ُ ًٜ ا٣جٌ  ٔك عةفى  ال ٭٧ةأل٩ٌ  ؛ك   .٧ة٭ي ٦ذجٮعى  يًٮ

  مكذ٢ًٞ  ٫أل٩ٌ  ؛اجلة٦ؽي  كابلؽؿي.  

 
 

َكؿً 
ى
ٌٍ كًؾىػػػػػػةًؽ اَث ُي ًيػػػػػ ٍَػػػػػػ ٍكحًلى

ى
 ؾىأ

 
ًي  (424) َكًؿ اجلٍَعػػػخي كى

ى
ٌٍ كًؾىػػػةًؽ اَث ػػػة ًيػػػ  يى

  

ٙي  ملة اكفى  ـى  ل٤ىٛحً  ةمنج٭ن  ابليةفً  ُٔ  ،ًٕخ اكجلٌ  املذجٮًع  مٮاٚٞحي  ٚي٫ً  لـ
  /يف ٚيٮا٫ٞٚي 

  ًإٔؿاث٫.  

  ًد٪١ريقً  أكٍ  كدٕؿن٫ٛ.  

  ًدأ٩حس٫ً  أكٍ  كدؾ٠ريق.  

 دم٫ًٕ  أكٍ  أك دث٪حذ٫ً  دقً كلٚؿا. 

 

 

 ثةب ٨٦ - ؿى ثً مىؽر دى  (دثؿ) .ابلٕري ػٙ رٝح ك٬ٮ - حى ؿً ةب ٚى ث ٨٦ - تى ًٞ مىؽر ٩ى  (٩ٞت) اللغة:  =
ٓ احل٢ أك ا٣ٞذت ّ٭ؿ جيؿح أف ك٬ٮ - مؿض   .ظ٪ر يف ي٧ي٪٫ (ٚضؿ) .ادلاثح ٨٦ مًٮ

كأثٮ  ،ٚة٢ٔ أٝك٥ (أثٮ) ."أٝك٥ػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث (ثة) .٢ٕٚ ٦ةض (أٝك٥) اإلعراب: 
 .ظٛه ثٮأ /كجيٮز أف يؾٮف ثؽالن ٨٦ ٝٮهل ،ُٔٙ ثيةف (٧ٔؿ) .مٌةؼ إحل٫ (ظٛه)ك .مٌةؼ

 .ُٔٙ ثيةف لؤلكؿ ٚإف اثلةين (أثٮ ظٛه ٧ٔؿ)ٝٮهل  الشاٍد فيُ: 
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 ًٌ ٍيػػػػػ َىػَمػ ى ٍْىػػػػةًف يي ٍي ػػػػػٍ  يى  يىقى
 

(424)  ً ٍ ػػػػػػَ يى عى ػػػػػػٍْىةًف يي ٍي ة يى ًى ػػػػػػ  لى
  

ًٙ  ٠ٮفً  ىل ا٦ذ٪ةًع إً  عٮننيى اجلٌ  أكرثي  ذ٬تى  ٫ً  ابليةفً  ُٔ   .٩ؾؿدنيً  ك٦ذجٔٮ
ـه  كذ٬تى  ٙي ٦٪٭ي ػ  ٝٮ ٟى  ىل صٮازً إً  ػ ٥ املى٪ ة ٧٠ى  ن٨ً ؿى ٦٪١ٌ  ٚي١ٮ٩ةفً  ،ذل

  .نيً ٚى ٦ٕؿٌ  ٮ٩ةفً يؾ

(1)﴾ۅ ۅ ۋۋ ديٍٮٝىؽي  ﴿ /دٕةىل ٝٮهلي  /ةك٨٦ د٪١ري٧٬ى  /ٝي٢ى 
 

 (زنذٮ٩حه )ػٚ [٢8 /إثؿا٬ي٥] (2)﴾ ے ے ھ ھ﴿ٝٮهلي دٕةىل/ ك ، [68 /اجلٮر]
ٙي  ٙي  (وؽيؽه )ك ،(مضؿةو )ػ٣ ثيةفو  ُٔ  .(٦ةءو )ػ٣ ثيةفً  ُٔ
 

 

 

 /ك٩ةات ا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازا دٞؽيؿق ،٢ٕٚ مٌةرع ٦جين ل٧٤ض٭ٮؿ مؿٚٮع /(دٮٝؽ) اإلعراب: (1)
 /(زنذٮ٩ح) .ح لنضؿة دلؿكرةوٛ /(٦جةرًلح) .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ دٮٝؽ /(٨٦ مضؿة) .يه

 .ثؽؿ أك ُٔٙ ثيةف دلؿكر

كظضذ٭٥ يف ذلٟ أف  ،أف دم٭ٮر ابليرصنني ٦٪ٕٮا ٦يجء ُٔٙ ابليةف يف اجل١ؿات وجُ االستدالل: 
كابلؽؿ يٞٓ ثني  ،٨٦ مضؿة "زنذٮ٩ح" ثؽال /ٚأٔؿمٮا ٝٮهل ،يبني دل٭ٮالن  كاملض٭ٮؿ ال ،اجل١ؿة دل٭ٮ٣ح

كاث٨ ٦ةلٟ  ا٣ٛةريس كاث٨ صين /٦٪٭٥ ،يٮف كدمةٔح ٨٦ ابليرصننيكأصةز ال١ٮٚ ،املٕةرؼ كاجل١ؿات
كظضذ٭٥ أف ثٕي اجل١ؿات ٝؽ يؾٮف أػه ٨٦  ،كاث٨ ٬نةـ كٝٮع ُٔٙ ابليةف يف اجل١ؿات
 ."زنذٮ٩ح" ُٔٙ ثيةف /ثٕي كاألػه يبني ٗري األػه ٚأٔؿمٮا ٝٮهل

ك٩ةات  .٧٤ض٭ٮؿ مؿٚٮع٢ٕٚ مٌةرع ٦جين ل /يكىق ،الٮاك حبكت ٦ة ٝج٤٭ة /(كيكىق) اإلعراب: (2)
 ."يكىق"ػكمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ث ،صةر كدلؿكر /(٨٦ ٦ةء) ."٬ٮ" /ا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازنا دٞؽيؿق

 .ثؽؿ أك ُٔٙ ثيةف دلؿكر /(وؽيؽ)

 الكةثٞح.يٞةؿ ٚي٫ ٦ة ٝي٢ يف كص٫ االقتن٭ةد ثةآليح  وجُ االستدالل: 
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هًػَيػػػػػحو ييػػػػػػ ىل ػةًاػػػػػػنة بًلىػ ى  كىصى
 

(428)  ً ـٍ ػػ
ًْ  يًف ىى ٍػػ

ػػػ ىا)َنى ًي ـي هىٍع ػػ ى   (يىػػػة ػي
 

 
 ًْ ػػػ

َنى  (ابلىٍمػػػ ًم  )دىػػػةثًًت  (ٍشو ػثًػػػ)كى
 

ػػػػٍ ً    (424) ًى ؿى ثًةهػ ٍف هيٍجػػػػ ى
ى
هىػػػػدٍسى أ  كى

  

ِن  ا جاشن أن  ًمٍنن غط ثىة )حنٮ  ،ةٌان  جاشن أن  ًمٍنن ةدل   لي  من
ى
مٍخي أ ى َضى

نٍؽن  جًٍؽ اً زى   .(اعى
ٟى  ٙي ٨٦ ذل ٙى ذٕنٌيي مكأتلنًي يكاقتسىٍنى املى٪ ُٔ ًٓ ة ٠ٮفي اتٌلةث   ٚي٭٧ى

 /(1)ثيةفو 
ٓي  يؾٮفى  أفٍ  /ٌىلالأ   ة يى )حنٮ  ،٦٪ةدل كاملذجٮعي  ة٦ٕؿمن  حن ٦ٕؿٚ ا٦ٛؿدن  اتلةث

ٙى  (ؿ٧ي ٍٕ يى ) يؾٮفى  أفٍ  ٚيذٕنيي  ؛(ؿى ٧ي ٍٕ يى  ـي بلى ٗي   يؾٮفى  أفٍ   جيٮزي الى كى  ،ثيةفو  ُٔ
 ؛ىلع ال٥ٌِّ  (ؿ٧ي ٍٕ يى ) ث٪ةءي  جيتي  فى ٚاك ا٣ٕةم٢ً  دؾؿارً  ىلع ٩يحً  ابلؽؿى  ألفٌ  ؛ثؽالن 

ِى  ٫ لٮٍ أل٩ٌ  ٟى  لاكفى  ٫ٕ٦ي  (ية)ػث ٣ٛ  .٠ؾل

 

ريق املكةا٢ ا٣ىت يذٕني ٚي٭ة أف ي (1) ؾٮف اتلةثٓ ُٔٙ ثيةف كال جيٮز أف يؾٮف ًجٍ اث٨ ٬نةـ ٗك
  /ثأظؽ أمؿن٨ ،ثؽالن 

  .أف يؾٮف اتلةثٓ ٗري مكذ٘ىن ٔ٪٫ اَثم  اَثكؿ/ 
ٓ يف ماكف املذجٮع /اَثم  اثلةين    .أف يؾٮف اتلةثٓ ٗري وة٣ط ألف يًٮ
جيٮز أف  أال دؿل أ٫٩ ال ؛كاملكأتلةف ال٤ذةف ذ٠ؿ٧٬ة اجلة٥ّ كمح٪٭٧ة النةرح ٨٦ أٚؿاد الٌةثٍ اثلةين 

ٓ ٗبلـ امل٪ةدل ٓ ي٧ٕؿ ٦ٓ ٠ٮ٫٩ ٦٪ىٮمنة مًٮ ة ك٣حف  ،ييًٮ ٓ برش ٦ٓ ٠ٮ٫٩ ٧٤ٔن كال يى٤ط أف ييًٮ
ٓ ابل١ؿ ة تلأوي٢ الٌةثٍ األكؿ كال اتل٧سي٢ هل ،م٦ٞرت٩نة ثأؿ مًٮ   .كل٥ يذًٕؿ

ـء ٨٦ دم٤ح كإٝح ػ /ُذكيٌ أيسو  ق ا ك٣حف يف ٬ؾربن أف يؾٮف اتلةثٓ منذ٧بلن ىلع ٧ًري كاملذجٮع ص
"أػٮق" ُٔٙ ثيةف  قةٚؿ ثؾؿ أػٮق( ٚإ٫٩ يذٕني أف يؾٮف حنٮ )يلعً  ،اجل٤٧ح ٧ًري يؿمُ٭ة ثةملجذؽأ

 .كال جيٮز أف يؾٮف ثؽالن  ،ىلع ثؾؿ
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ٓي  يؾٮفى  أفٍ  /اوش انٌح  أًيٍٛخ  كٝؽٍ  (أٍؿ )ػث كاملذجٮعي  (أٍؿ )٨٦  ةػةحلن  اتلةث
 )حنٮ  (أٍؿ )ػث وٛحه  إحل٫ً 

ى
ٌٌ ٩ى أ ٙى  (ؽو نٍ زى ) ٠ٮفي  ٚيذٕنيي  ؛(ؽو نٍ زى  ٢ً صي الؿٌ  بي ةرً ة ال ُٔ 

ـي  ا٣ٕةم٢ً  دؾؿارً   ٩يحً ىلعى  ابلؽؿى  ألفٌ  ؛٢ً صي ٨٦ الؿٌ  ثؽالن  ٠ٮ٫٩ي   جيٮزي كالى  ،ثيةفً   ٚي٤ـ
ٌٌ أ٩ٌ ) /اتلٞؽيؿي  يؾٮفى  أفٍ   اإلًةٚحً  يف ثةًب  ملة ٔؿٚخى  جيٮزي  الى  ك٬ٮ (ؽو نٍ زى  بي ةرً ة ال

ٙى ٦ى  أكٍ  (أٍؿ ) ة ٚي٫ً ىل ٦ى  إً إاٌل  دٌةؼي  الى  (أٍؿ )ػث ا اك٩ٍخ إذى  الىٛحى  ٨٦ أفٌ  ىل إً  ة أًي
 ) ك٦س٢ي  (،أٍؿ ) ة ٚي٫ً ٦ى 

ى
ٌٌ ٩ى أ   /ٝٮهل (ؽو نٍ زى  ٢ً صي الؿٌ  بي ةرً ة ال

342-  
ى
ً  م   ً ٍمػػابلى  ؾً ةرً اتلَػػ ٌي ة اٍبػػٍىػػأ   و ػٍ ػػب

 

  

 

ي اهَ ػػػػ ًُ ٍيػػػػوى عى    (1)ْمى فيػػػػكي  ُي جيػػػػًي  ٍ دى  ـٍ

ٙي  (برش)ػٚ   :اتلٞؽيؿي  يؾٮفى  أفٍ  يىطٍ  الى  إذٍ  ؛ثؽالن  ٠ٮ٫٩ي   جيٮزي كالى  ،ثيةفو  ُٔ
 
ى
ً  ؾً ةرً اتلٌ  ٨ي ة ابٍ ٩ى أ  .رٍشو ب

 

  .ث٨ قٕيؽ ا٣ٕٛٞيس ارً ؿٌ ابليخ ل٧٤ى  -296 (1)

كجيٮز  ،ٚيعذةج ٦ٕٛٮ٣ني ،جيٮز أف يؾٮف اق٥ ا٣ٛة٢ٔ ٨٦ دؿؾ ث٧ٕىن وري كص٢ٕ (اتلةرؾ) اللغة: 
ا ،ف يؾٮف اق٥ ا٣ٛة٢ٔ ٨٦ دؿؾ ث٧ٕىن ػًلأ نكج٫ إىل  (مابل١ؿ) .ٚبل حيذةج إال ٦ٕٛٮالن كاظؽن

 ،كٌلف ٝؽ ٝذ٫٤ قجٓ ث٨ احلكعةس ا٣ٕٛٞيس ،٬ٮ برش ث٨ ٧ٔؿك ث٨ مؿزؽ (برش) .ثؾؿ ث٨ كاا٢
 (حجي دؿؼي ) .ذللٟ ٚؼؿ ث٧ٞذ٢ برش ،صؽ املؿار أقؽ يٮـ ذاؾ ػةدل ث٨ ٤ٌ٩ح ا٣ٕٛٞيس كراحف ثين

  .كًلىن ثؾلٟ ٨ٔ ٠ٮ٫٩ ٝذ٫٤ ،د٭جٍ إال ىلع املٮت ألف ا٣ُري ال ؛كج ركظ٫دجذْؿ ػؿ

ا ابل١ؿ /يٞٮؿ املعيى:    .دجذْؿ ا٣ُري مٮد٫ تلٞٓ ٤ٔي٫ مأ٩ة اث٨ الؿص٢ اذلل دؿؾ برشن

 ،مٌةؼ إحل٫ كاتلةرؾ مٌةؼ (اتلةرؾ)ك .كاث٨ مٌةؼ ،ػرب املجذؽأ (اث٨) .٦جذؽأ (أ٩ة) اإلعراب: 
 .مُٔٙ ثيةف ىلع ابل١ؿ (برش) .٨٦ إًةٚح اق٥ ا٣ٛة٢ٔ إىل ٦ٕٛٮهل ،مٌةؼ إحل٫ م(ابل١ؿ)ك
 /كاجل٤٧ح يف حم٢ ٩ىت ،٦جذؽأ مؤػؿ (ا٣ُري) .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ (٤ٔي٫)

ٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫  ،٢ٕٚ مٌةرع /دؿٝت (جي٫دؿؼي ) .مإ٦ة ٦ٕٛٮؿ زةف ل٤ذةرؾ كل٦ة ظةؿ ٨٦ ابل١ؿ
 (كٝٮاعن ) .كاجل٤٧ح يف حم٢ ٩ىت ظةؿ ٨٦ ا٣ُري ،كاهلةء ٦ٕٛٮؿ ث٫ ،إىل ا٣ُرييٕٮد  "يه" /صٮازنا دٞؽيؿق

  .ظةؿ ٨٦ ال٧ٌري املكترت يف "دؿٝج٫"

ٚإف ٝٮهل "برش" يذٕني ٚي٫ أف يؾٮف ُٔٙ ثيةف ىلع ٝٮهل  (برش ماتلةرؾ ابل١ؿ) /ٝٮهل الشاٍد فيُ: 
  .إىل كص٫ ا٦ذ٪ة٫ٔ كاخلبلؼ ٚي٫ كٝؽ أمةر النةرح ا٣ٕبل٦ح ؛كال جيٮز أف جي٢ٕ ثؽالن ٦٪٫ ،"م"ابل١ؿ
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  فى حٍ ٣ى كى )ثٞٮهًل/  كأمةرى 
ى
ـى  ىل أفٌ إً  (يًضِّ ةملؿٍ ثً  ؿى ؽى جٍ يي  فٍ أ ً ) ٠ٮفً  جتٮن  ثؽالن  (رٍش ب

ٟى  كٝىؽى  ،مؿيضي  ٗريي   .(1)كا٣ٛةريسِّ  اءً ا٣ٛؿٌ  ىلع ٦ؾ٬ًت  اتلججي٫ى  ثؾل

 

 

 

 

)أ٩ة الٌةرب زنؽ( كىلع  حنٮ ،صٮاز إًةٚح الٮوٙ املٞرتف ثأؿ إىل ا٥٤ٕ٣ ٦ؾ٬ت ا٣ٛؿاء كا٣ٛةريس (1)
٢ٕ برش ثؽالن  م٬ؾا جيٮز يف "أ٩ة اث٨ اتلةرؾ ابل١ؿ أ٩ة اث٨ " /أل٫٩ جيٮز ٔ٪ؽ٥٬ أف دٞٮؿ ؛برش" أف جيي

 جيٮز أ٫٩ ٬ؾا ك٦ٕىن ٥٤ٔ، ٬ٮ اذلل برش إىل ثأؿ ٞرتف٦ كوٙ ٬ٮ اذلل اتلةرؾ "، ثإًةٚحاتلةرؾ برش
كأف  ،أف يؾٮف ُٔٙ ثيةف /ةز ذلٟ وط يف املذجٮع الٮص٭ةفص ك٦ىت ،املذجٮع حم٢ اتلةثٓ إظبلؿ

الصؿـ ل٥  ،ٗري ٦ٞجٮؿ ٔ٪ؽ املى٪ٙ كدم٭ؿة ا٧٤ٕ٣ةء ك٣ؾ٨ ٦ؾ٬ت ا٣ٛؿاء كا٣ٛةريس ،يؾٮف ثؽالن 
ا ة كاظؽن )ك٣حف أف  /كهلؾا جتؽ املى٪ٙ يٞٮؿ ،ف يؾٮف ُٔٙ ثيةفك٬ٮ أ ،جييكا يف "برش" إال كص٭ن

  .(يجؽؿ ثةملؿيض
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 غطِ اونسق
 
 
 
 

ـٍ  ػػ ٍ ػػؽي اهنَسى ٍذجًػػتو وى ىػػٍ ؼو يي ًَ  دىػػةؿو 
 

ػػٍص  (454) ُي ٍخ مى  َكى ْيدص كى ٍؽ ثًػػ ػػ ى ٌٍ صى ػػ  َىػػةءو يى
ٙي   ًٜ ا٣جٌ  ُٔ ً  أحد  اوحسٌف  ٬ٮ  :ك ً  ٌةين مذتٍغ اوذ اةؼ  املذٍسط  ةٌن

ا   .(ؽى ؽى وى  ٨ٍ ٦ى  ةءو ٪ى ثى كى  ٮدي ثي  ٍه ىي اػٍ )ػ٠ او ذٍ سنرلسىن

ًٓ اتلٌ  ثٞيحي  /ىل آػؿقً إً  (... املذٮقٍ) /ثٞٮهلً  ٚؼؿجى   .ٮاث
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ْىاكو ميػػػَى ؾىػػػة ػػػة ثًػػػ ٍ وىقن  ؾىػػػةهعىٍ ؽي يي
 

ػػػ (451) ـى اٍك لى
ى
ػػَ  أ كىؾىػػة)ظى  (يًيػػكى ًصػػٍ ؽه كى

  

 :حسٌف اوػطِ غىل قسمي

ي ٦ى  :من ى  أحد   ِّ ة ي ٓى  املُٕٮؼى  ؾي رشى ٞن  ٤ٔي٫ً  املُٕٮًؼ  ٦ ْن  :أمػ  ة٤ُ٦  ة٣ٛ
  /كيه ،ػةكظ٧١ن 

  (كؿه ٧ٍ عى كى  ؽه نٍ زى  ةءى صى )حنٮ  الٮاكي.  

  (كؿه ٧ٍ عى  ٥ٌ ثي  ؽه نٍ زى  ةءى صى )حنٮ  ٥ٌ كثي.  

  ٛى كى   .(كؿه ٧ٍ ٕى ػى  ؽه نٍ زى  ةءى صى )حنٮ  ةءي ا٣

  (ةةي  املنى ظىٌت  ةجي ضٌ احلي  ـى ؽً ٝى ) حنٮ ىٌت كظى.  

  
ى
 )حنٮ  ـٍ كأ

ى
  ؾى ؽى ٪ٍ ًٔ  ؽه نٍ زى أ

ى
  .(كؿه ٧ٍ عى  ـٍ أ

  كى 
ى
  ؽه نٍ زى  ةءى صى )حنٮ  كٍ أ

ى
 .(كؿه ٧ٍ عى  كٍ أ

ي ٦ى  :ٌاوش اين ِّ ة ي ٍٍ  ةْن ٍٛ ٣ى  ؾي رشى  :ثٞٮهلً  املؿادي  ك٬ٮى  ٚٞ
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دٍػػ
ى
ػػكىأ ٍخ هىٍؿظن ٍسػػتي ػجىعى ِى ثىػػٍن  /ة ؾىعى  كى
 

(453)  ٌٍ ًٍ ػ ى ) ،هى ٌٍ طى ػ ًٍ ؤه هى ىٍى هىجٍ ي اٍمػ ي  (1)(َكى

  

ي   زحي اثلَ  ِذقً  ًُ  ؿً اَثكَ   يتى ةيًن اثلَ  ؾي شى    ًُ  ِى  يف إع اث   /َنْ ،يف ظمً

 ( ـى ة ٝى ٦ى   .(كؿه ٧ٍ عى  ٢ٍ ثى  ؽه نٍ زى  ة

 (كؿه ٧ٍ عى  الى  ؽه نٍ زى  ةءى صى )ك.  

 (اؿن ٧ٍ عى  ٨ٍ ؾً ٣ى  اؽن نٍ زى  ٍب رٍضً  دى الى )ك. 

 
 

 

٣ٞيرص/ الٮدل ٨٦ ذكات ا٤ْ٣ٙ، ك٬ٮ املؿاد ٬٪ة. كٝؽ ي٤ُٜ ا)ا٣ُبل( ثٛذط ا٣ُةء كٝةؿ النةَيب/  (1)
  كنؿاد ث٫ النؼه، ٝةهل اجلٮ٬ؿم، ك٣حف ث٧ؿاد ٬٪ة.
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ػػػةؾىػػػة ًظقن ِى ٍك 
ى
ة أ ػػػةثًقن َى ْىاكو   ٍعً ٍؽ ثًػػػ

 
ػػػة (452) ْىاؾًقى ػػػةًظجنة مي ُى ٍك مي

ى
ػػػًى أ ٍٍ  يًفٍ ااي

  

ًٙ  ظؿكؼى  ملة ذ٠ؿى   /ة٦ٕة٩ي٭ى  يف ذ٠ؿً  رشعى  ا٣تكٕحى  ا٣ُٕ
 (كؿه ٧ٍ عى كى  ؽه نٍ زى  ةءى صى )٤ٝخ/ ا ٚإذى  ؛غندن اوترصًي   ملطىق  اوجمؼ   (/الٮاكي )ػٚ

ٟى  دٌؿ   ثٕؽى  ةءى ك صى ؿو ٧ٍ عى  فى ٮٍ ٠ى  كاظذ٢٧ى  ،ةإحل٭٧ى  امليجءً   نكجحً ة يًف  اصذ٧ةٔ٭٧ى ىلعى  ذل
ٟى  ٧ة يتجنيي كل٩ٌ  ،هلي  ةمىةظجن  صةءى  أكٍ  ٝج٫٤ي  ةءى أك صى  زنؽو   ؽه نٍ زى  ةءى صى )حنٮ  ،ثة٣ٞؿن٪حً  ذل

ٙي ٚيي  ؛(٫ي ٕى ك ٦ى ؿه ٧ٍ عى كى  ؽه نٍ زى  ةءى صى كى  ،٫ي ٤ى جٍ ك ؼى ؿه ٧ٍ عى كى  ؽه نٍ زى  ةءى كصى  ،قي ؽى ٍٕ ك بى ؿه ٧ٍ عى كى  ة ث٭ى  ُٕ
ٜي  ٜي كالكٌ  البلظ   .كاملىةظتي  ةث

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ﴿ /دٕةىل ثٞٮهلً  دٌ ري كى  ،ٌمرىث  اومٍفٌين أن يا وىَّتدٌث  

  .[67 /املؤ٦٪ٮف] (1)﴾ ۉ ۅ
 

 

أداة -ظؿؼ اقتس٪ةء م٤ىغ  /(إال) .٦جذؽأ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ /(يه) .ظؿؼ ٩ف ٦٭٢٧ /(إف) اإلعراب: (1)
وٛح  /(ادل٩ية) . حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫يف٧ًري  /ك٩ة ،ك٬ٮ مٌةؼ ،ػرب يه مؿٚٮع /(ظيةد٪ة) .-ظيرص

ح كاجل٤٧ح  ،حن٨ /٧ًري مكترت كصٮمنة دٞؽيؿق /كا٣ٛة٢ٔ ،٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع /(٧٩ٮت) .مؿٚٔٮ
٧ًري  /كا٣ٛة٢ٔ .٢ٕٚ مٌةرع /حنية ،الٮاك ظؿؼ ُٔٙ /(كحنية) .ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ ٩ىت ظةؿ

 .كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح ٦ُٕٮٚح ىلع ٦ة ٝج٤٭ة ٚيه ٦س٤٭ة ،حن٨ /مكترت كصٮمنة دٞؽيؿق

اك٩خ  ي٧ؾ٨ أف حي٢٧ ىلع ا٣رتديت، ٤ٚٮ أف ا٣ُٕٙ يف ٝٮهل/ "٧٩ٮت كحنية"/ ال وجُ االستدالل: 
ال١ٛةر ثةبلٕر ثٕؽ  لاكف ٬ؾا اللُكـ أرتاٚنة ٨٦ -٧٠ة يٞٮؿ ال١ٮٚيٮف-الٮاك دا٣ح ىلع ا٣رتديت 

ٔي  ،كيه احلرش ،ألف احليةة املؿادة ٨٦ "حنية" دؾٮف ظيجبؾ ثٕؽ املٮت ؛املٮت ؿؼ كمكةؽ اآليح ك٦ة 
" يه احليةة ا٣يت ةٚةملؿاد ٨٦ احليةة يف ٝٮهل٥ "كحني ؛٨٦ ظةهل٥ كمؿاد٥٬ دحل٢ ىلع أ٩٭٥ ٦٪١ؿكف هل

ة ،حييٮ٩٭ة يف ادل٩ية ٕن ألف املُٕٮؼ  ؛دؽؿ ىلع ا٣رتديت أف الٮاك الٚؽ٣خ اآليح ىلع  ،كيه ٝج٢ املٮت ُٝ
 .قةثٜ يف الٮصٮد ىلع املُٕٮؼ ٤ٔي٫
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ِى  ٍ ػػؽى اََّلًم  ػػة وى ّى ً ػػٍص ث ُي ًْ  كىاٍخ ٍؼػػ
 هي

 
ُي  (455) ػػ ٍذجيْعي ًْ )يى ا كىاثٍػػ ػػذى ِى َؽ  ٍصػػ ى  (َكى

  

ِ  ةأن يا ً   ر  اخذص   ٌ  من ةي  حسٌف  اوػط ٍا ا حٌص  او ِ  ةين ً م ذنفنى  ل ػط

  ً  ل٥ٍ  (ؽه نٍ زى  ٥ى ىى ذى اػٍ )/ ٤ٝخى  كلٮٍ  ،(كؿه ٧ٍ عى كى  ؽه نٍ زى  ٥ى ىى ذى اػٍ )حنٮ  ،(1)ةاملػطٍف  غىٌ
ي  ى )ك ،(يًن اثٍ ا كى ؾى ٬ى  ٌٙ ُى اٍو ) ٫ي ك٦س٤ي  ،ـٍ جيى   .(كؿه ٧ٍ عى كى  ؽه نٍ زى  ؾى ةرى نى ت

ًٓ  يف ٬ؾقً  ٙى ُى ٍٕ يي  أفٍ   جيٮزي كالى   ظؿكًؼ ة ٨٦  ث٘ري٬ى كالى  ثة٣ٛةءً  املٮاً
 ًٙ /  ٚبلى  ؛ا٣ُٕ   .(كؿه ٧ٍ ٕى ػى  ؽه نٍ زى  ٥ى ىى ذى اػٍ )دٞٮؿي
 

 
 

 

ػػػػػػةؿً  ُى تًيػػػػػًت ثًةد  ػػػػػػةءي لوَيٍ  كىاهؿى
 

ػػػػػةؿً  (زيػػػػػىَ )كى  (454) ُى تًيػػػػًت ثًةًٍٍؿ  لًوَيٍ
  .(2)ث٫ً  ٦ذىبلن  ٤ٔي٫ً  ٨ٔ املُٕٮًؼ  املُٕٮًؼ  ىلع دأػؿً  (ا٣ٛةءي ) دؽٍؿ  /أم 

  /(3)ٔ٪٫ي  ة٦رتاػين  /أم ،٦٪ٛىبلن  ٔ٪٫ً  قً ؿً ىلع دأػٍ  (٥ٌ ثي )ك

 

٦س٢ االمرتاؾ كاالوُٛةؼ  ،يٞٮـ إال ث٧ذٕؽد إ٧٩ة يؾٮف ذلٟ ٔ٪ؽ٦ة يؾٮف احلؾ٥ ممة ال (1)
ؾؼ كميق ُٕٙ اعمبلن ٝؽ ظي أ٩٭ة دى  أيضا: ومما اختصت بُ الواو .كاالػذىةـ يف أ٦س٤ح النةرح

  .٨ احلٮاصت كا٣ٕيٮ٩ة * كقيأِت ٬ؾا ٝؿنجنةضٍ *كزصٌ  /يف ٧ٮهل ٧٠ة ٝةلٮق٦ٕ
، ٨ األكؿٕٔؽ ث٫ اثلةين ٦٪ُٕٞة يي  ا٣ٕؿيف اذلم ال الـ٦ةين االدىةؿ /"ثةدىةؿ" ٦ٕ٪ةق / ٝٮؿ اجلة٥ّ (2)

 .ك٬ٮ يف ك يشء حبكج٫
٫ ىلع املؿاد ٨٦ ا٣رتايخ ٬ٮ ا٩ٌٞةء ٦ؽة ز٦٪يح َٮن٤ح ثني كٝٮًع املٕىن ىلع املُٕٮؼ ٤ٔي٫ كك (3) ًٔ ٝٮ

 .كدٞؽيؿ املؽة ا٣ُٮن٤ح ٦رتكؾ ل٤ٕؿؼ النةآ ،املُٕٮؼ
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  . [2 /األىلع] (1)﴾ہ ۀ ۀ ﴿ٝٮهلي دٕةىل/  ك٦٪٫ي  (كؿه ٧ٍ ٕى ػى  ؽه نٍ زى  ةءى صى )حنٮ 
 ی ی ىئىئ ی﴿ٝٮهلي دٕةىل/  ك٦٪٫ي  (كؿه ٧ٍ عى  ٥ٌ ثي  ؽه نٍ زى  ةءى صى )/ ك

 .[٢٢ /ٚةَؿ] (2)﴾یجئ
 
 

 

 

كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري  ،٢ٕٚ ٦ةض /(ػ٤ٜ) .٣ػ"رمٟ" اق٥ مٮوٮؿ يف حم٢ صؿ وٛح زة٩يح /(اذلم) اإلعراب: (1)
ؿاب كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة٢ٔ و٤ح املٮوٮؿ ال ،٬ٮ /مكترت كصٮمة دٞؽيؿق  .حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

كجيٮز ص٢ٕ ا٣ٛةء  .ك٬ٮ ٦ُٕٮؼ ىلع ا٢ٕٛ٣ ػ٤ٜ ،٢ٕٚ ٦ةض /لٮٌ قى  ،ظؿؼ ُٔٙ /ا٣ٛةء /(ٚكٮل)
 .اعَٛح دم٤ح ىلع دم٤ح

ٚأٚةدت ثؾلٟ ا٣رتديت  ،أف ا٣ٛةء ٝؽ ُٔٛخ ا٢ٕٛ٣ قٮل ىلع ا٢ٕٛ٣ ػ٤ٜ وجُ االستدالل: 
أم أف ز٨٦ حتٜٞ  ،ألف تكٮنح اإلنكةف الظٞح خب٫ٞ٤ ؛أ٦ة ا٣رتديت ٚٮاًط ٚ٭ٮ ٦ٕ٪ٮم ،كاتلٕٞيت

كأ٦ة اتلٕٞيت ٚؤلف ا٣تكٮنح ظى٤خ ثٕؽ اخل٤ٜ ٦جةرشة ٨٦  ،٨ٔ ز٨٦ حتٜٞ اخل٤ٜ ا٣تكٮنح ٦ذأػؿ
 .ٗري ا٩ٌٞةء كٝخ َٮن٢ ثح٪٭٧ة

 ،٢ٕٚ ٦ةض /(ػ٤ٞؾ٥) .٣ِٛ اجلبل٣ح ٦جذؽأ مؿٚٮع /ا ،الٮاك ظؿؼ اقتب٪ةؼ /(كا) اإلعراب: (2)
كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف  ،٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ /كًل٥ ،٬ٮ /كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازنا دٞؽيؿق

ؿاب كاجل٤٧ح االق٧يح اقتب٪ةٚيح ال ؛حم٢ رٚٓ ػرب صةر كدلؿكر  /(٨٦ دؿاب) .حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣  /(٨٦ ٩ُٛح) .ظؿؼ ُٔٙ /(ز٥) ."ػ٤ٞؾ٥"٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ 

 .ك٧٬ة ٦ُٕٮٚةف ىلع اجلةر كاملضؿكر ٝج٤٭٧ة ،"ػ٤ٞؾ٥"

أ٦ة ا٣رتديت يف اآليح ال١ؿن٧ح  .ؼ ُٔٙ يٛيؽ ا٣رتديت كا٣رتايخأف "ز٥" ظؿ وجُ االستدالل: 
ًٔ  سى٧ٌحكأ٦ة ا٣رتايخ ٚ ،ألف ٠ٮ٫٩ ٩ُٛح ٝؽ حتٜٞ ثٕؽ ػ٫ٞ٤ ٨٦ دؿاب ؛ْٚة٬ؿ ٧٤٭ة ٔ٪ؽ ٦ؽة ز٦٪يح 

  .ا ٚةو٤ح ثني ػ٫ٞ٤ ٨٦ دؿاب كص٫٤ٕ ٩ُٛح



 

71 

 

 ٍُ ػة هىػدٍسى ًصػوى ٍ ؽى يى ةءو وى ٍص ثًؿى ُي  كىاٍخ
 

ػػػ (454) ذىقى ٍَ ى اََّلًم ا ٍُ لَعى وىػػػػ  ُ ُي ال ٍَػػػػ
ى
  ػَ   

  

ٙي ٭ة دى ثأ٩ٌ  ا٣ٛةءي  اػذىًخ   ق ٨ٔ ٧ًريً خل٤ٮِّ  و٤حن  يؾٮفى  أفٍ  يى٤طي  الى  ة٦ى  ُٕ
 ريي ًُ م يى اذٌلً )حنٮ ، ال٧ٌريً ىلعى  المذ٧ةهلً  و٤حن  يؾٮفى  أفٍ  ة يى٤طي  ٦ى ىلعى  املٮوٮؿً 

ـٍ  ل٥ٍ  (ؽه نٍ زى  تي ٌى ٍ٘ يى  ٥ٌ ثي ) /أكٍ  (ؽه نٍ زى  تي ٌى ٍ٘ نى كى )٤ٝخ/ كلٮ  ،(ةبي ثى اذلٍ  ؽه نٍ زى  تي ٌى ٍ٘ يى ػى   ؛جي
ًٍ ة ٨ٔ الؿٌ  ث٭ى يًن ٍ٘ ذي ٚةقٍ  ؛ىلع الكبجيحً  دؽٍؿ  ا٣ٛةءى  ألفٌ   ريي ًُ م يى اذٌلً )/ ٤ٝخى  كلٮٍ  ،اث

ٌٌ  أديخى  ٟى أل٩ٌ  ؛صةزى  (ةبي ثى اذلٍ  ؽه نٍ زى  ٫ي ٪ٍ ٦ً  تي ٌى ٍ٘ نى كى  ًٍ الؿٌ  ٧ريً ثةل  .اث
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ِى  ص كى َي ى  ىػػػَ  اٍعً ػػػٍؽ لَعى ًَ ػػػة   بىٍعضن
 

يىػػػػحى اهَػػػػًذم دىػػػػ ى  (454) َى  َِ
ً ػػػػْفي إ ٍي  يى

  

ي  ٌن  يؾٮفى   أفٍ حبىٌت  يف املُٕٮًؼ  نرتطي ي أك  يف زنةدةو  ،هلي  كاغيحن  ممة ٝج٫٤ي  ةثٕ
 .(نةةي  ال٧ي ىٌت ظى  ةجي ضٌ احلي  ـى ؽً ٝى كى  ،ةءي يى بً األ٩ٍ  ىٌت ظى  ةسي اجلٌ  ةتى ٦ى )حنٮ  ،٩ٞهو 

 
 

 
 
 

ـٍ )كى 
ى
ًك اهَِ  (أ ًٍ ِى ة اٍعً ٍؽ إًزٍ ى  ّى ً ٍُ ث ًْيى ًِ  (458) ٍس ٌٍ هىٍؿػػ ػػ ةو وى ػػكى ًٍ ِى مص  )أٍك 

ى
ٍُ  (أ ٍؼًَيىػػ  يي

  

ـٍ )   /لَع فسً ً  (أ

  كقذأِت ،٦٪ُٕٞحه.  

 كيه ،(1)ك٦ذى٤ح/  

   اءه ٮٍ قى )حنٮ  ،(2)او ذٍ دقؼ  ةػدن ىمصج  اوذسًٍح  ٌ ى   يلعى
ى
  خى ٧ٍ ؼي أ

ى
 ،(3)(تى ؽٍ ٕى ؼى  ـٍ أ

 

ال حتى٢ ا٣ٛةاؽة يكذ٘ين أظؽ٧٬ة ٨ٔ اآلػؿ، ك ال ق٧يخ ٦ذى٤ح ألف ٦ة ثٕؽ٬ة ٦ٓ ٦ة ٝج٤٭ة (1)
ٓ ٧ٔة ٝج٤٭ة.ثأظؽ٧٬ة ٨ٔ اآلػؿ، ث٢ ٧٬ة الكـ كاظؽ ًُ  ، خببلؼ امل٪ُٕٞح، ٧ٚة ثٕؽ٬ة مكذأ٩ٙى ٦٪ٞ

٧٬ـة االقذٛ٭ةـ الٮإٝح ثٕؽ )قٮاء( كحنٮ ذلٟ، ممة دؾٮف اهل٧ـة ٫ٕ٦ ىلع  املٞىٮد ث٭٧ـة ا٣تكٮنح/ (2)
ؿاؼ/ ]{ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ } /حنٮ ،ىلع الكؤاؿ ػجةر الاإل ھ ھ }ك ، [ ٢96اأٔل

 ، ك"[٢٤9األ٩بيةء/ ]{ ے ۓ ے ھ ھ
ي
ا ٣ٞيخ أـ ٦ة أ ا"؛ كال مأف هلؾق اهل٧ـة ثةيل أزنؽن ٧ٔؿن

 . ٌخ ل٤تكٮنحعٌ ٚٞؽ دؿًلذ٫ ٩٭ةاينة كد٧ ،ثةالقذٛ٭ةـ
ة ك٦ة يٌل اهل٧ـة يف دأكن٢ مىؽر ٦جذؽأ  (قٮاء)جيٮز لٟ يف ٬ؾا األق٤ٮب أف دٕؿب  (3) ػربنا ٦ٞؽ٦ن

ا  . ٦جذؽأ كاملىؽر املؤكؿ ػربق (قٮاء)٢ٕ كجيٮز ا١ٕ٣ف ثأف جت ،مؤػؿن
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  . [2٢ /إثؿا٬ي٥] (1)﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ /ك٦٪٫ ٝٮهل دٕةىل

   حنٮ (2)ؿنٌح  غن أي  ذٍ دقؼ  ةػدن ىمصج  م  ٌاو، ( 
ى
  ؾى ؽى ٪ٍ عى  ؽه نٍ زى أ

ى
 (كؿه ٧ٍ عى  ـٍ أ

  /أم
ى
ًٔ ٭٧ي يٍ أ  .ؾى ؽى ٪ٍ ة 

 

 

 

ـٔ٪ة) .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف بكٮاء /(٤ٔي٪ة) .ػرب ٦ٞؽـ مؿٚٮع /(قٮاء) اإلعراب: (1)  /اهل٧ـة /(أص
ـٔ٪ة ،ظؿؼ اقذٛ٭ةـ كمىؽرم ادلا٣ح ىلع اجل٧ةٔح  "٩ة"٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ىلع الك١ٮف الدىةهل ب /ص

ر املؤكؿ ٨٦ ظؿؼ االقذٛ٭ةـ املىؽرم ك٦ة ثٕؽق يف كاملىؽ ،٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ /ك٩ة ،ا٣ٛة٤ٔني
 ،٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ /ك٩ة ،٢ٕٚ ٦ةض /(ورب٩ة) .ظؿؼ ُٔٙ /(أـ) .حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ مؤػؿ

ـٔ٪ة كورب٩ة أم  /كاتلٞؽيؿ ،كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف دأكن٢ مىؽر ٦ُٕٮؼ ثأـ ىلع قةث٫ٞ قٮاء ٤ٔي٪ة ص
ـٔ٪ة كورب٩ة قٮاء  .ص

ـٔ٪ة ٝٮهل/ قجٞخ ث٭٧ـة ا٣تكٮنح ادلاػ٤ح ىلعك ،يه املذى٤ح اآليحيف  "أـ"أف  وجُ االستدالل:   .ص
مع أٌ يكوٌ الكالو ، كاملٞىٮد " االقذٛ٭ة٦يح٨ٔ إدية٫٩ ث٤ِٛ "أٌم  يكذ٘ين ث٭ؾق اهل٧ـة املذلك٥ى / أف أمٍ  (2)

دٚح ٣ػ ٚةهل٧ـة ٬٪ة ٦ٓ )أـ( مؿا "أزنؽ يف ادلار أـ ٧ٔؿك؟"ٚإذا ٤ٝخ/ . (اهلنزة و)أو( يؤدي معيى )أّي
ًٞ ٠أ٩ٟ ٤ٝخ/ أيٍ  ،()أٌم  ٚإذا  ٨ٔ كٝٮع االقذٞؿار. يف ادلار، ال ؿِّ ٭٧ة يف ادلار؟ تكأؿ ٨ٔ دٕيني املكذ

ٓ ٚػ )أـ( ٦ذى٤ح اعَٛح ، كاهل٧ـة ظيجبؾ ثةٝيح ىلع اصذ٧ٕخ اهل٧ـة ٦ٓ )أـ( ىلع ٬ؾا الًٮ
 اقذٛ٭ة٦يذ٭ة. 
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ةي إًفٍ  ػػػػػكى ًٍ ّى ًخ ال ػػػػػًق ى ٍَ ي
َ ًػػػػػة أ ري  كى

 
(454)  ٌٍ ًيػػػ

ي
ة أ ّى ىػػػٍذؾً ًَ ٍع ى  ًى ػػػة اهػػػػ ؿى فى خى  َكى

  

 أ٨ً٦  ٔ٪ؽى ػ  ٨ٔ أمي  ٪يحى ٍ٘ ال٧ي  كاهل٧ـةى  كٮنحً ا٣تٌ  يٕين ٧٬ـةى  ػ اهل٧ـةي  ؾؼي حتي  ٝؽٍ  /أم
ـٍ " كدؾٮفي  ،ال٤بًف  ى  اث٨ً  ٝؿاءةي  ك٦٪٫ي  ،مٮصٮدةه  كاهل٧ـةي  ة اك٩ٍخ ٧٠ى  ٦ذى٤حن  "أ  /٨و ًى يٍ حمي

٥ٍ ٻ  ٻ﴿ ُى٭ي ٍر ٩ٍؾى
ى
 ،﴾أ٩ؾرد٭٥ٍ ء﴿٨٦  اهل٧ـةً  ثإقٞةًط  [8/ابلٞؿة](1)﴾پ پ پ أ

 
 
 
 
 
 

 

 .كابلةٝٮف ث٭٧ـدني ،-ث٭٧ـة كاظؽة-٩ؾرد٭٥ أٝؿأ الـ٬ؿم كاث٨ حميى٨  اإلعراب: (1)
كدةء  ،٢ٕٚ ٦ةض /(أ٩ؾرد٭٥) .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف بكٮاء /(٤ٔي٭٥) .ػرب ٦ٞؽـ مؿٚٮع /(قٮاء) 

كاملىؽر املؤكؿ  .٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ /ك٥٬ ،٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ /ا٣ٛة٢ٔ املذعؿًلح
 /(أـ) .ؽيؿق/ إ٩ؾارؾ، دٞك٦ة ثٕؽق يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ مؤػؿ املعؾكؼ ٨٦ ظؿؼ االقذٛ٭ةـ املىؽرم

كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري  ،٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ /(د٪ؾر٥٬) .ظؿؼ ٩ف ك٤ٝت كصــ /(ل٥) .ظؿؼ ُٔٙ
كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف دأكن٢ مىؽر  ،٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ /ك٥٬ ،أ٩خ /مكترت كصٮمنة دٞؽيؿق

ؽ٫٦ قٮاء /كاتلٞؽيؿ ،٦ُٕٮؼ ثأـ ىلع قةث٫ٞ ٢ٕٚ  /يؤ٦٪ٮف ،ظؿؼ ٩ف /ال /(ال يؤ٦٪ٮف).إ٩ؾارؾ ٔك
كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ ٩ىت ظةؿ  ،٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ /كالٮاك ،مٌةرع مؿٚٮع ثثجٮت اجلٮف

 .مل٧ٌٮف اجل٤٧ح ٝج٤٭ة ةمؤًلؽ

أ٫٩ جيٮز ظؾؼ ٧٬ـة ا٣تكٮنح ختٛيٛة إذا كصؽ ٦ة يؽؿ ٤ٔي٭ة، ٧٠ة ظؾٚخ يف ٝٮهل/  وجُ االستدالل: 
 .٬ٮ ٝٮهل/ أـ ل٥؛ ألف أـ دٕةدؿ اهل٧ـة، ك"أ٩ؾرد٭٥"، لٮصٮد ٦ة يؽؿ ٤ٔي٭ة يف اللُكـ
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 /ةٔؿً النٌ  كٝٮؿي 
 يى  ؾى  ي ًٍ عى هى  -345

ى
ً كى  مرً دٍ ة أ  ةيػارً دى  خي ٍَ لي  فٍ ِن

 

  

 

  ً ػػػب ػػػرى  تو جٍ سى ػػػاقى  ٍ ى يى    ى ًٍ
ى
ً  ـٍ أ  ث

 (1)ًػػػةفً سى

 ) :أم 
ى
ً أ  .(ٓو جٍ كى ب

 
 

 

 

  .أظؽ مٕؿاء ٝؿيل املٕؽكدي٨ ،ابليخ ٧ٕ٣ؿ ث٨ أيب رميٕح املؼـكَل -294 (1)

 ،كِل٧ٕ٣ٝؿؾ  /كدٞؽيؿ اللُكـ ،كػربق حمؾكؼ كصٮمنة ،٦جذؽأ /ؿي ٧ٍ عى  ،البلـ ل٤ٞك٥ (٧ٕ٣ؿؾ) اإلعراب: 
٢ٕٚ مٌةرع يذ٤ُت  (مأدر) .٩ةٚيح (٦ة) .مٌةؼ كالاكؼ ٧ًري املؼةَت مٌةؼ إحل٫ ؿي ٧ٍ كعى 

كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة  ،بكجٓ اآلِت /كٝؽ ٤ٜٔ ٔ٪٭٧ة ثةهل٧ـة املٞؽرة ٝج٢ ٝٮهل ،٦ٕٛٮ٣ني
 (دارننة) .كاتلةء اق٫٧ ،٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه /اكف (٠٪خ) .إف زااؽة ،الٮاك كاك احلةؿ (كلف) .أ٩ة /دٞؽيؿق

ك٩ٮف ا٣جكٮة  ،٢ٕٚ ٦ةض /رٍل (ر٦ني) .اآلِت "ر٦ني" /صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثٞٮهل (بكجٓ) .ػربق
 ."بكجٓ"صةر كدلؿكر ٦ُٕٮؼ ىلع ٝٮهل  (ثس٧ةف) .اعَٛح (أـ) .ر٦ني"ػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (اجل٧ؿ) .ٚة٢ٔ

 /ظير ظؾؼ ٦٪٫ اهل٧ـة امل٘٪يح ٨ٔ ٣ِٛ "أم" كأو٢ اللُكـ (أـ ثس٧ةف...بكجٓ)ٝٮهل  الشاٍد فيُ: 
ؽـ ػٛةا٫كل٧٩ة ظؾٚ٭ة أذ٧ةدنا ىلع ان ،إ٣غ ..أبكجٓ ر٦ني   .كيةؽ املٕىن ٔك
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ٍعػػػ ى  ًى ً ػػػةعو كى   كىؾىػػػٍخ  (ثىػػػٍن )كى ًةًٍٍق ى
 

وىػػػٍخ  (444) ًُ خى ٍ  ثًػػػ ي ػػػ ى ًي ػػػة  ًَ  إًٍف دىػػػكي ًم
  

ً  غىلن  /أمٍ  ً  "ئذنا مل  ًذقد  ؛ٌل ىمصج  مؿنٌح  غن أي   ،ىمصج  اوذسًٍح   "أ
 ے ھ ھ ھ ھ ﴿٠ٞٮهل دٕةىل  ؛(1)(ث٢ٍ )ػ٠ اإلَضابى  ٛيؽي كد ،فيٍ منقطػح  

 ك٦س٫٤ي  .رتاقي ٍٚ ا /يٞٮلٮفى أث٢  /أم [65 - 67 /يٮنف] (2)﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے
ً ٩ٌ إً )   ث٢ه ٭ة إلى

ى
 ؟يه مةءه أ ث٢ٍ  /أم (ةءه مى  ـٍ أ

 

 

 

 

إذا ػ٤خ ٨٦ اتلٞييؽ املؾ٠ٮر دف ثأمؿن٨ ازجني، أظؽ٧٬ة اال٩ُٞةع، كاآلػؿ اإلَضاب  "أـ" أفٌ أم/  (1)
ة، ٚإذا ٝ .املضؿد، ك٬ٮ ٦ٕىن )ث٢( ٕن / ةؿ ٝةا٢ٚة٣يت دٞذيض اال٩ُٞةع يه املؤديح ٦ٕىن )ث٢( كاهل٧ـة ٦

ة ىلع ثي  ( ٚةتلٞؽيؿ/ ث٢ أيه مةء؟؟ث٢ أـ مةءه )إ٩٭ة إلى  إ٩٭ة "ٕؽ ٚذٮ٥٬ أ٩٭ة إث٢، ٚٞةؿ/ ٠أ٫٩ رأل أمجةظن
ٍٟ "إث٢ ٚأَضب ٨ٔ ذ٠ؿ اللُكـ األكؿ، ز٥ أػؾ  ؟ٚٞةؿ/ أـ مةء ٚةقذؽرؾ االقتسجةتى  ، ز٥ أدرًل٫ الن

 يكأؿ/ أيه مةء؟
 "ال"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف خبرب  /(ٚي٫) .يف حم٢ ٩ىت اق٥ ال /(رنت) .٩ةٚيح ل٤ضجف /(ال) اإلعراب: (2)

 /(ا٣ٕةملني) .كرب مٌةؼ ،صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف حبةؿ ٨٦ ال٧ٌري يف ٚي٫ /(٨٦ رب) .كؼحمؾ
 .كاجلٮف ٔٮض ٨ٔ اتل٪ٮن٨ يف االق٥ املٛؿد ،ةحلةء م٤عٜ جب٧ٓ املؾ٠ؿ الكةل٥ثمٌةؼ إحل٫ دلؿكر 

٧ًري يف حم٢ رٚٓ  /كالٮاك ،ثجٮت اجلٮفث٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع  /(يٞٮلٮف) .ظؿؼ اقتب٪ةؼ /(أـ)
ؿاب ٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اقتب٪ةٚيح الكاجل ،ٚة٢ٔ  .حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

كاهل٧ـة - يٞٮلٮف اٚرتاقأث٢  /اتلٞؽيؿك ،يه امل٪ُٕٞح ا٣يت دٞؽر ثج٢ اآليحيف  "أـ"أف  وجُ االستدالل: 
ـاـ احلضح ٤ٔي٭٥ كيه دؽؿ ىلع اخلؿكج ٨٦ ظؽير إىل  ،-املٞؽرة ٧٬ـة دٞؿنؿ ث٤ِٛ اقذٛ٭ةـ إلل

ز٥  ،رنت ٚي٫ ف ال١ؿن٥ ٬ٮ دزنن٢ ٨٦ رب ا٣ٕةملني كأف ذلٟ الأزجخ أف ا٣ٞؿآ ٚإف ا  ،ظؽير
 .ث٢ يٞٮلٮف اٚرتاق /أم ،"أـ يٞٮلٮف اٚرتاق " /أَضب ٨ٔ ذلٟ ثأـ إىل ٝٮهل
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ػػػٍى  ثًػػػٍط فىس 
ى
ٍ أ ـ  ػػػ كٍ )خى

ى
ًّػػػىً  (ثًػػػأ ثٍ

ى
 كىأ

 
ػػة ٍيػػًح  (441) يٍضن

ى
ػػة أ ّى ً ِنرًٍضىاَّه ث ٍك كى  كىاٍ ػػمي

  /"أكٍ " سذعًني  أمٍ  
  ة٧ن ٬ى رٍ  دً ةيًل ٦ى  ٨ٍ ٦ً  ؾٍ ػي )حنٮ  ،ل٤ذؼيريً  (1)

ى
  .(اةرن ي٪ى دً  كٍ أ

ً صى )حنٮ  ،ثةظحكلئل (2) ٌاوفسق  ةين اإلةاحح   ،(ن٨ى ريً قً  اث٨ى  أكٍ  ٨ى كى احلى  ٍف ةل

ٓي  ال اإلثةظحى  أفٌ  /ٌاوذخٌي   ٓى  د٧٪   .كاتلؼيري ي٧٪٫ٕي  ،اجل٧
 .(ظؿؼه  أكٍ  ٢ٕٚه  أكٍ  اق٥ه  اللك٧حي )حنٮ  ،كل٤ذٞكي٥ً  (3)
ـً كلئل (4) ًٓ  الكٌ ىلعى  ث٭ة   ؽه نٍ زى  ةءى صى )حنٮ  ،ة٦

ى
 ثةجلةيًئ  ةاعل٧ن  ا ٠٪خى إذى - (كؿه ٧ٍ عى  كٍ أ

ـى  كٝىؽتى  ،٧ة٦٪٭ي  ًٓ  الكٌ ىلعى  اإلث٭ة  ڃڃ ﴿ٝٮهلي دٕةىل/  ك٦٪٫ي  ،-ة٦

(1)﴾چ  چ  چچ  ڇ ڃڃ
  .[24 /قجأ] 

  .-٧ة ٦٪٭ى جلةيًئ يف ا مةاكى  ا ٠٪خى إذى - (كؿه ٧ٍ عى  أكٍ  ؽه نٍ زى  ةءى صى )حنٮ  ،ًٟ كل٤نٌ  (5)

 

 .ظؿؼ ُٔٙ /(أك) .٧ًري يف حم٢ ٩ىت اق٥ إف /ك٩ة ،ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت /إف /(كل٩ة) اإلعراب: (1)
ٔبل٦ح دمٓ  /كاملي٥ ،ظؿؼ ػُةب /اكؼكال ،٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٦ُٕٮؼ ىلع اق٥ إف /(إيةؽ٥)

ـظ٤ٞح /(٣ًٕل) .اذل٠ٮر كمج٫ اجل٤٧ح  ،اق٥ دلؿكر ثًٕل /(٬ؽل) ،ظؿؼ صؿ /ىلع .البلـ يه البلـ امل
كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ  ،صةر كدلؿكر /(ًبلؿ يف) .ظؿؼ ُٔٙ /(أك) .٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب إف

 .وٛح دلؿكر ثةل١رسة ا٣ْة٬ؿة /(٦جني) .ث٧ُٕٮؼ ىلع ٦ة ٝج٫٤

ٕني أٚةدت اإلث٭ةـ (أك)أف  جُ االستدالل:و  ٭ة ثٕؽ الكـ ػربم ،يف املًٮ إف أظؽ  /كاملٕىن ،لٮٝٔٮ
٣ؾ٨  ،٠ٮ٫٩ يف ًبلؿ ٦جني كإ٦ة ٠ٮ٫٩ ىلع ٬ؽل أ /ا٣ٛؿنٞني ٦٪ة ك٦٪ؾ٥ ثلةثخ هل أظؽ أمؿن٨

٨٦  كأف ،ؽق ٚ٭ٮ ىلع ٬ؽلجى ؽ ا دٕةىل كعى اللُكـ أػؿج يف وٮرة االظذ٧ةؿ ٦ٓ ا٥٤ٕ٣ ثأف ٨٦ كظٌ 
ىلع  ي٤ىق إحل٫ كحي٫٤٧ ةدٮَي٪ة جلٛف املؼةَت حل١ٮف أٝج٢ مل ؛ٚ٭ٮ يف ًبلؿ ٦جني ا ؽ ٗريجى عى 

 .ق٧ةع اللُكـ كدٛ٭٫٧
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 /٠ٞٮهلً  ،َضاًب كلئل (6)

َى يى  -344 ً  خي يٍ  ً ثى   ٍ فى  يةؿو  وً ل يًف  ى ا دى ة ػث  ىٍ ًّ
  

 

  لػػػىٍ  
ي
ػػػتى  َ ػعً  ًص ػٍظػػػأ ً  ىٍ ػّي ً َِ إ ػػػػ ث  ادً  َ ػعى

 حن ػيىػػػةنً ًى ػكا زى ادي ْى  أكٍ   ى ػً ةٍػػػًى ػْا زى ػٍيػػػَكى  
 

ىػػ ػػ رى ِى ٍْ ل   خي وٍػػذَ ًى   ٍ فىػػ ؾى ةؤي صى
ى
 (1)مدً ِى كٍ أ

 

 .كازادي  ث٢ٍ  :أم

 
 

 

ك٬ٮ كادل –ػذ٥ ث٭٧ة صؿنؿ ٝىيؽة هل يف ٦ؽح ٦ٕةكنح ث٨ ٬نةـ ث٨ ٔجؽ امل٤ٟ  ابلحذةف٬ؾاف  -298 (1)
ة كيل ٗـك كٌلف ٦ٕةكنح ، أكرد٧٬ة ثٕؽ املؽيط ٨٦ ٗري ٦٪ةقجح -ٔجؽ الؿمح٨ ادلاػ٢ ا ممؽظن صٮادن

 .الىةاٛح يف ز٨٦ أثي٫ ٗري مؿة

 .ًضؿت كدٕجخ (ثؿ٦خ) .يٕين ث٭٥ أكالدق ك٨٦ ي٧ٮ٩٭٥ كنٕٮهل٥ (ٔيةؿ) اللغة: 

 .ػرب املجذؽأ /اق٥ مٮوٮؿ (ذا) .اق٥ اقذٛ٭ةـ ٦جذؽأ ٦جين ىلع الك١ٮف يف حم٢ رٚٓ (٦ة) اإلعراب: 
 ،حم٢ هلة و٤ح كاجل٤٧ح ال ،أ٩خ / ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿقكٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ،٢ٕٚ مٌةرع (دؿل)

ٮهل "٦ةذا" ك٫ اق٥ اقذٛ٭ةـ ٦ٕٛٮالن ٝكجيٮز أف يؾٮف  ،حمؾكؼ "دؿلػ"كا٣ٕةاؽ ٧ًري ٦٪ىٮب ث
ة ٣ ٢ٕٚ  (ثؿ٦خ) .ظؿؼ حتٞيٜ (ٝؽ) .دؿل"ػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث (يف ٔيةؿ) .دؿل"ػ"٦ٞؽ٦ن

 .٩ةٚيح صةز٦ح (ل٥) ،"ثؿ٦خػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث (ث٭٥) .كاجل٤٧ح يف حم٢ صؿ وٛح ٣ٕيةؿ ،كٚة٢ٔ
بل٦ح صـ٫٦ ظؾؼ احلةء ،٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ث٥٤ (أظه) كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة  ،ٔك

ؽة مٌةؼ كال٧ٌري مٌةؼ إحل٫ ،"أظهػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ /ٔؽة (ٔؽد٭٥) .أ٩ة /دٞؽيؿق أداة  (إال) .ٔك
ككاك  ،٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه /اكف (اك٩ٮا) .أظه""ػثصةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف  (ثٕؽاد) .اقتس٪ةء م٤٘ةة
 (زادكا) .يه ث٧ٕىن الٮاك /كٝي٢ ،ظؿؼ ُٔٙ ث٧ٕىن ث٢ (أك) .ػرب اكف (ز٧ة٩ني) .اجل٧ةٔح اق٫٧

٦جذؽأ ػربق  /رصةء (رصةؤؾ) .ظؿؼ ا٦ذ٪ةع لٮصٮد (لٮال) .٦ٕٛٮؿ ث٫ لـاد (ز٧ة٩يح) .٢ٕٚ كٚة٢ٔ
 .٢ٕٚ كٚة٢ٔ (ٝذ٤خ) .ظؿؼ حتٞيٜ (ٝؽ) .كرصةء مٌةؼ كالاكؼ مٌةؼ إحل٫ ،حمؾكؼ كصٮمنة

 .كأكالد مٌةؼ كنةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫ ،٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ٞذ٢ /أكالد (أكالدم)

  .ظير اقذ٢٧ٕ ٚي٫ "أك" لئلَضاب ث٧ٕىن ث٢ (أك زادكا)ٝٮهل  الشاٍد فيُ: 
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جىًخ  ًى ػػػػػة ة عى ًى َ ػػػػػ ري َىا (1)كى ً ْىاكى إ  الػػػػ
 

ا (443) ذى ٍَؿى ػػ ـً لًوىػ ٍسو يى َيٍك اجلُّػػٍ  ىٍى ييوٍػًؽ   ل
  

 :٠ٞٮهلً  ال٤بًف  أ٨ً٦  ٔ٪ؽى   الٮاكً ث٧ٕىنى  (أكٍ ) تكذ٢ٍ٧ٕ  ٝؽٍ  (7)

 

ػػ -344   حى ؾىػػ ى اخلً  ةءى صى
ى
ي  ٍخ ٍىػػَكى  كٍ أ  رنا ى فىػػ لى

  

 

ػػػلى    ًى
ى
ػػػ ُي َ ػػػ رى تى ة أ ى ْسى مي  (2)رً  ى  فىػػػ لَعى

 
 
 

 

 

 . أم صةءت "أك" ث٧ٕىن الٮاك (اعٝجخ الٮاكى )/ ٦ٕىن ٝٮؿ اجلة٥ّ  (1)
 .املؤ٦٪ني ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽا٣ٕـنـ ث٨ مؿكاف أ٦ريى  ة ي٧ؽح ث٭ة صؿنؿه ٨٦ ٝىيؽ ٬ؾا ابليخ -298 (2)

 .أك ٦ٞؽرة ،مٮاٚٞح هل /أم -ثٛذعذني- (ٝؽر) اللغة: 

 (اخلبلٚح) .كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق ٬ٮ يٕٮد إىل امل٧ؽكح ،٢ٕٚ ٦ةض (صةء) اإلعراب: 
كاق٫٧  ،كاتلةء ل٤ذأ٩ير ،٢ ٦ةض ٩ةٝهٕٚ /اكف (اك٩خ) .اعَٛح ث٧ٕىن الٮاك (أك) ."صةءػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣

 .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثٞٮهل ٝؽرنا اآلِت (هل) .يٕٮد إىل اخلبلٚح "يه" /٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق
٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦ٞؽـ ىلع  /رب (رم٫) .٢ٕٚ ٦ةض (أىت) .مىؽرنح /٦ة ،الاكؼ صةرة (٧٠ة) .ػرب اكف (ٝؽرنا)

 .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثأىت (ىلع ٝؽر) .ٚة٢ٔ أىت (مٮىس) .كرب مٌةؼ كاهلةء مٌةؼ إحل٫ ،ا٣ٛة٢ٔ

ؽـ  ،ظير اقذ٢٧ٕ ٚي٫ "أك" ث٧ٕىن الٮاك (أك اك٩خ)ٝٮهل  الشاٍد فيُ:  اردؾة٩نة ىلع ا٩ٛ٭ةـ املٕىن ٔك
  .كٝٮع الكة٦ٓ يف ٣بف
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ًيٍسػػني  كٍ )كى
ى
ػػً   (أ ٍُ ٍُ  (إًَيػػة)يًف اهقى  اثلَةنًيىػػ

 
(442)  ًْ ىػػػ ٍُ ) يًف َنى ِنًَيػػػة اجلَةئًيىػػػ ًَم كى  (إًَيػػػة 

  

ًْ أَف  ة دؿي قي  (إَية)يع ة دؿي ي يى ّى   /ٌيً  (أكٍ )املسجْفحى ثًسو

  ً(اةرن ٪ى يٍ ة دً ٦ٌ لً كى  ة٧ن ٬ى رٍ ة دً ٦ٌ  إً ةيًل ٦ى  ٨ٍ ٦ً  ؾٍ ػي )حنٮ  اتلؼيري.  

 (ن٨ى ريً قً  ٨ى ة ابٍ ٦ٌ لً كى  ٨ى كى ة احلى ٦ٌ إً  ٍف ةلً صى )حنٮ  ظحً كاإلثة.  

  ًال)حنٮ  كاتلٞكي٥ ً   .(ؼه ؿٍ ة ظى ٦ٌ لً كى  ٢ه ٍٕ ة ًٚ ٦ٌ لً كى  ٥ه ة اقٍ ٦ٌ إً  حي ٧ى لكى

  ًـي ٭ى بٍ كاإل  .(كؿه ٧ٍ ة عى ٦ٌ لً كى  ؽه نٍ ة زى ٦ٌ إً  ةءى صى )حنٮ  ٍٟ النٌ كى  ة
ٟى  ،بلٌٕ٭٥ٍ  ةػبلٚن  ،اعَٛحن  ٬ؾقً  (ةإ٦ٌ ) ك٣حكٍخ   ،ة٤ٔي٭ى  الٮاكً  ؿً دلػٮ كذل

ًٙ  كظؿؼي  ًٙ   ظؿًؼ ىلعى  يؽػ٢ي  الى  ا٣ُٕ  .(1)ا٣ُٕ
 

 

 

  حيك٨ ذ٠ؿ٬ة/٬٭٪ة زبلزح أمٮر  (1)
أ٩٭ة دأِت ل٧٤ٕةين املن٭ٮرة ا٣يت دأِت  أٍم/ ،ثةدٛةؽ ٨٦ اجلعةة "أك"أف "إ٦ة" اثلة٩يح دؾٮف ث٧ٕىن  اَثكؿ/ 

إ٦ة  كال ػبلؼ ثح٪٭٥ يف أف ،كٝؽ أمةر النةرح إىل ٬ؾا اخلبلؼ ؟كاػذ٤ٛٮا أيه اعَٛح أـ ال ،هلة أك
  .٧ٔؿك( زارين إ٦ة زنؽ كل٦ة) /كذللٟ ٩ؿا٬ة دٛى٢ ثني ا٣ٕةم٢ ك٧ٕ٦ٮهل حنٮ ،األكىل ٣حكخ اعَٛح

كيه ٦ة ٔؽا اإلَضاب  ،ة ا٣يت دأِت هلة إ٦ة يه ا٣يت ذ٠ؿ٬ة النةرحأف املٕةين املن٭ٮر كاَثم  اثلةين/ 
 .كاجل٧ٓ امل٤ُٜ اذلم دأِت هل "أك" أظية٩نة

إ٦ة أف دذلك٥ خبري ) /حنٮ ٝٮلٟ ،أف إ٦ة اثلة٩يح ٝؽ حتؾؼ ذل٠ؿ ٦ة ي٘ين ٔ٪٭ة كاَثم  اثلةهر/  
  .ٚةق١خ( كلال
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" ِى " ينػػػة كى ٍّ " نىٍؿينػػػة اٍك نى ٌٍ ػػػ ًٍ ٍكًؿ "هى
ى
 كىأ

 
كً ازٍػػػػجىةدنة دىػػػػ ى  (445)

ى
ٍمػػػ نا أ

ى
اءن اٍك أ  ًٍػػػػ ى

  

ٌٍ ثع ى إًٍَة يي  /أم   /ع ؽي ثوٍ

  ٌى ٦ى )ف حنٮ اجل   .(اؿن ٧ٍ عى  ٨ٍ ؾً ٣ى  اؽن نٍ زى  خي مٍ ة َضى

  (اؿن ٧ٍ عى  ٨ٍ ؾً ٣ى  اؽن نٍ زى  ٍب رٍضً  دى الى ) حنٮ يٍه اجلٌ  كمٕؽى. 
  /ثع ى  "ِى ػ"كيع ؽي ث

  ِّ(ؿك٧ٍ عى  الى  ؽي نٍ ة زى يى )حنٮ  ؽاءً اجل. 

 (اؿن ٧ٍ عى  الى  اؽن نٍ زى  ٍب اٍَضً )حنٮ  كاألمؿ. 

  (كؿه ٧ٍ عى  الى  ؽه نٍ زى  ةءى صى )حنٮ  اإلزجةًت  كمٕؽى. 

ِ  ةالن ةػدن اون فٌٍلن ً     .(كؿه ٧ٍ عى  الى  ؽه نٍ زى  ةءى ة صى ٦ى )حنٮ  ،ػط
ِ  ةـ طن ن  )ٌلن ً ػ   .(كؿه ٧ٍ عى  ٨ٍ ؾً ٣ى  ؽه نٍ زى  ةءى صى )حنٮيف اإلستاخ   (ونم 

 
 

 



 

 قــعطف اليض 82

 

ػػػة ّى ْ ىي عي ٍُ ٌٍ بىٍعػػ ى مى ػػ ًٍ ى  كى ىػػٍن َكى
 

 

ػ  (444) ػػة)لى ّى ٍي ػػٍ  ىتو ثىػٍن تى ٌ يًف يى ِي ى
ىٍى أ   (1)(ل

 
 

َكؿً 
ى
ػػػىى اَث ٍٍ ػػػة لًوَسػػػةًف ظي ّى ً ػػػٍن ث  كىاٍنقي

 
ًي  (444) ً ال ٍمػػً  اقىػػً  يًف اهػػػوى ى

ى
 ٍسجىػػًخ كىاَث

  

ِ  ةـً   ٌاون يٍ (ةي  )ػط  ظؾ٥ى  ري ٭ة دٞؿِّ يف أ٩ٌ  (٨ٍ ؾً ٣ى )ػ٠ ٚذ١ٮفي  يف اون فٍ 
ـى ة ٝى ٦ى )٬ة حنٮ ملة ثٕؽى  ٞي٫ٌي ٩ ة كدثجخي ة ٝج٤٭ى ٦ى   اؽن نٍ زى  ٍب رٍضً  دى الى )كى  ،(كؿه ٧ٍ عى  ٢ٍ ثى  ؽه نٍ زى  ة
ـى كأزب يه الكةثٞنيً ف كاجلٌ رت اجلٌ ٚٞؿٌ  ؛(اؿن ٧ٍ عى  ٢ٍ ثى   .ثرضم٫ً  ك كاألمؿى ٧ٕ٣ؿو  ذخ ا٣ٞية

ٌالأمس  ًٌ   ِ  ةينا يف  اوخرب  املشتر    كد٪٢ٞي  ، ؿً ٨ٔ األكٌ  اإلَضابى  ٚذٛيؽي  ػط
ـى ٝى )حنٮ  ،ٔ٪٫ي  ٫ مك١ٮته ؿ ٠أ٩ٌ األكٌ   يىريى ةين ظىٌت ىل اثلٌ إً  احلؾ٥ى   ٢ٍ ثى  ؽه نٍ زى  ة

 .(اؿن ٧ٍ عى  ٢ٍ ثى  اؽن نٍ زى  ٍب اٍَضً )ك (كؿه ٧ٍ عى 
 

 

 

ُىيٍ٭ة )ٝٮؿ اجلة٥ّ  (1)  أ٩حف ٚي٭ة. ، الؿأ٢٬و ث٢ ثرلة ٝٛ أك٨ يف ٦زنؿً  ل٦٥ٕ٪ةق/  (ل٥ أك٨ يف مؿمٓ ث٢ 
 ٙ.يٌ كاملؿمٓ/ ٦زنؿ ا٣ٞٮـ يف الؿميٓ ػةوح، دٞٮؿ/ ٬ؾق مؿاثٕ٪ة كمىةيٛ٪ة، أم ظير ٩رتمٓ ك٩ٌى 

ى٬ة اجلة٥ّ ل٤ٮٝٙ-كاتلي٭ةء  ٚي٭ة ل٧٤ؼؿج ٦٪٭ة، ث٢  ل٭ذؽٚي٭ة، ٚبل يي  ذةقي / ا٣ٛبلة ا٣يت يي -ثةملؽ، كٝىيرصى
  .جلخعري ٚي٭ة إذا كي ذى يي 
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ػػػػ ى  ى ِنًٍف لَعى ػػػػػٍن كى ًُ َذ ٍؾػػػػتو يي  ًًـً رى
 
 

 

ٍن  (444) ًُ ٍَؿى ًي ًًـً اهػػ ٍن ثًةلَضػ ًُ ٍؿخى ؾىةٍؾ  وى ى
 

 
ػػػنو يىػػػ ًدٍ  ٍُ ػػػة كى ًػػػ ى ؾى ٍك ؾىةًصػػػنو يى

ى
 أ
 

ُي اٍوذىًقػػػػػ ٍ  (448) ػػػ ٍعؿى  يًف اجلٍَظػػًى ؾىةً يػػػنة كى ى
  

ا  ً  ٌةين من ئذنا غطفرن غىلن ضمي  اوس فؼ  املذصي  ٌجثن أن  دفصين ةٌن

ً  ةيشء  غطف   /رن غىٌ

مي  املنفصي   اًٌقؼ  اوفصي  لشي    ٴۇ ۈ ۈ ۆ ﴿ /دٕةىل حنٮ ٝٮهلً  ،ةاوض 

 ىلعى  ٦ُٕٮؼه  (٥ٍ ؽي آثةؤي كى )ٞٮهلي/ ٚ ؛[84/األ٩بيةء] (1)﴾ۅ ۅ ۋ ۋ
 ٌٌ  )ػث ٢ى ًى ٚي  كٝؽٍ  ،(٥ٍ ذي ٪ٍ ٠ي ) يًف  ٧ريً ال

ى
 .(٥ٍ ذي نٍ أ

مي   ادن ـ أًض  زن ٌن ٌن   )ٮهًل/ ثٞ أمةرى  كلحل٫ً  ،ـ اوفصي  ةؿي  اوض 
ى
 (،ة٦ى  ٢و ةًو ٚى  كٍ أ

لكى    /َك

 

 ،٢ٕٚ ٦ةض /(٠٪ذ٥) .ظؿؼ حتٞيٜ /ٝؽ .كإٝح يف صٮاب ٝك٥ ٦ٞؽرظؿؼ البلـ  /(٣ٞؽ) اإلعراب: (1)
٧ًري يف حم٢ رٚٓ دٮًليؽ  /(أ٩ذ٥) .ٔبل٦ح دمٓ اذل٠ٮر /كاملي٥ ،٧ًري يف حم٢ رٚٓ اق٥ اكف /كاتلةء

ؿٚٮع اق٥ ٦ُٕٮؼ ىلع ال٧ٌري امل /آثةؤًل٥ ،الٮاك ظؿؼ ُٔٙ /(كآثةؤًل٥) .ل٧ٌ٤ري املؿٚٮع املذى٢
بل٦ح ر٫ٕٚ ال٧ٌح ا٣ْة٬ؿة ىلع آػؿق ،كاملُٕٮؼ ىلع املؿٚٮع مؿٚٮع ٦س٫٤ ،املذى٢ يف ٠٪ذ٥  ،ٔك

كمج٫  ،صةر كدلؿكر /(ًبلؿ يف) .ٔبل٦ح دمٓ اذل٠ٮر /كاملي٥ ،٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫ /كالاكؼ
هلة ٨٦ حم٢  ٣ٞؽ ٠٪ذ٥ يف ًبلؿ ٦جني( صٮاب ا٣ٞك٥ ال)كدم٤ح  ،اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٠٪ذ٥

ؿاب  .وٛح دلؿكرة /(٦جني) .اإٔل

 ،حيك٨ ا٣ُٕٙ ىلع ال٧ٌري املؿٚٮع املذى٢ إال ثٕؽ دٮًليؽق ث٧ٌري ٦٪ٛى٢ أ٫٩ ال وجُ االستدالل: 
ك٬ؾا ال٧ٌري ٝؽ أكؽ  ،"٠٪ذ٥"ٝؽ ُٔٙ ثةلٮاك ىلع ال٧ٌري املؿٚٮع يف ٝٮهل  اآليحيف  "كآثةؤًل٥"

 ،٩ىج٫ ىلع املٕٛٮؿ ٫ٕ٦ -ىلع األوط-ري لٮصت كلٮ ل٥ يؤًلؽ ث٭ؾا ال٧ٌ .ثةل٧ٌري امل٪ٛى٢ "أ٩ذ٥"
 .٧ٝخ كزنؽا /ٚيٞةؿ ٦سبل
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  ًحنٮ  ث٫ً  اكملٕٛٮؿ( 
ى
 ک ک ک ڑ ﴿ٝٮهلي دٕةىل/  ك٦٪٫ي  ،(ؽه نٍ زى كى  ٟى ذي ٦ٍ ؿى كٍ أ

ؽ] (1)﴾ک ٟى  كوطٌ  ،(ة٭ى ٮنى ٤ي ػي ؽٍ يى ) يًف  ىلع الٮاكً  ٦ُٕٮؼه  (٦٨ى )ػٚ ، [26 /الٔؿ  ذل
 .(٭ةٮ٩ى ٤ي ػي ؽٍ يى ) اهلةء ٨٦ٍ  ك٬ٮى  ،ث٫ً  ثةملٕٛٮؿً  ل٤ٛى٢ً 

  (2)﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ﴿ /دٕةىل ٠ٞٮهلً  ؛ةٚيحً اجلٌ  (الى )ػث ا٣ٛى٢ي  ك٦س٫٤ي 

ٟى  كصةزى  ؛(ة٩ى ) ىلعى  ٦ُٕٮؼه  (ة٩ى آثةؤي )ػٚ [٢45 /األ٩ٕةـ]  املُٕٮًؼ  ثنيى  ل٤ٛى٢ً  ذل
 (.ال)ػث ٤ٔي٫ً  كاملُٕٮًؼ 

  ٍب ٍَضً ا)حنٮ  ،ٌاوضمي  املسفٍع  املسذَّت  يف ذونن لاملذ صي   
ى
 ،(ؽه نٍ زى كى  خى ٩ٍ أ

 ىلعى  ٦ُٕٮؼه  (ٟى صي كٍ زى )ػٚ [68 /ابلٞؿة] (3)﴾ۆ ۇ ۇ ﴿ٝٮهلي دٕةىل/  ك٦٪٫ي 
 

٢ٕٚ  /(يؽػ٤ٮ٩٭ة) .مٌةؼ إحل٫ دلؿكر /(ٔؽف) .ك٬ٮ مٌةؼ ،٦جذؽأ مؿٚٮع /(ص٪ةت) اإلعراب: (1)
 ،٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ /ك٬ة ،٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ /كالٮاك ،ثجٮت اجلٮفثمٌةرع مؿٚٮع 

أل٫٩  ؛اق٥ مٮوٮؿ يف حم٢ رٚٓ /٨٦ ،الٮاك ظؿؼ ُٔٙ /(ك٨٦) .٢ رٚٓ ػربكاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم
 ،يٕٮد إىل ٨٦ "٬ٮ" /كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازا دٞؽيؿق ،٢ٕٚ ٦ةض /(و٤ط) .٦ُٕٮؼ ىلع ال٧ٌري

ؿاب كاجل٤٧ح و٤ح املٮوٮؿ ال صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف حبةؿ حمؾكؼ  /(٨٦ آثةا٭٥) .حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
 .٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫ /ك٥٬ ،٨٦ ٚة٢ٔ و٤ط املكترت

 /أ٫٩ ٝؽ ظك٨ ُٔٙ "٨٦" املٮوٮحلح ىلع ال٧ٌري املؿٚٮع املذى٢ يف ٝٮهل وجُ االستدالل: 
 .لٮصٮد ا٣ٛةو٢ ك٬ٮ ال٧ٌري الٮاٝٓ ٦ٕٛٮال ث٫ ك٬ٮ اهلةء ٨٦ يؽػ٤ٮ٩٭ة ،"يؽػ٤ٮ٩٭ة"

 ث٪ة ادلا٣ح ىلع ا جل٧ةٔح ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ىلع الك١ٮف الدىةهل /(أرشًل٪ة) .ظؿؼ ٩ف /(٦ة) اإلعراب: (2)
 .ظؿؼ زااؽ تلٮًليؽ اجلف /ال ،ظؿؼ ُٔٙ /الٮاك /(كال) .٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ /٩ةك ،ا٣ٛة٤ٔني

 - "٩ة"ك٬ٮ حم٢ ال٧ٌري  -كاملُٕٮؼ ىلع املؿٚٮع  ،اق٥ ٦ُٕٮؼ ىلع ال٧ٌري املذى٢ املؿٚٮع /(آثةؤ٩ة)
بل٦ح ر٫ٕٚ ال٧ٌح ا٣ْة٬ؿة ىلع آػؿق ،مؿٚٮع ٦س٫٤ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ  /ك٩ة ،مٌةؼ ك٬ٮ ،ٔك

 .إحل٫

 .ثح٪٫ النةرح اث٨ ٔٞي٢  وجُ االستدالل: 
 /(ية آدـ) .٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ /ك٩ة ،٢ٕٚ ٦ةض /٤ٝ٪ة .الٮاك حبكت ٦ة ٝج٤٭ة /(ك٤ٝ٪ة) اإلعراب: (3)

= ترتكا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مك ،٢ٕٚ أمؿ /(اقؾ٨) .٦٪ةدل ٦جين ىلع ال٥ٌ يف حم٢ ٩ىت /آدـ ،ظؿؼ ٩ؽاء /ية
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ٟى  كوطٌ  (٨ٍ ؾي قٍ ا)يف  املكترتً  ال٧ٌريً  ٌٌ  ل٤ٛى٢ً  ذل  ) ك٬ٮى  امل٪ٛى٢ً  ٧ريً ثةل
ى
  .(خى ٩ٍ أ

ِ   اقدن ٌزدن يف اون ظم  لشي  ٫ ىل أ٩ٌ إً  (دٍ ؿً يى  ٢و ٍى  ٚى بلى مً كى )ثٞٮهًل/  كأمةرى  اوػط

مي  او  /٠ٞٮهلً  ال فصي  مرلٍز  ة  ـغىل اوض 
  ٍَ إً  خي وٍػػفي  -344

ى
ػػْي كى  ٍخ وىػػجى ًٍ أ ػػتى   ه ٍِ   لةدى ّى

 

  

 

ػػػًَ لى   ػػػ ةًج عى  (1) ٍمػػػرى  ٌى ؿٍ َسػػػعى  تى  ى اهؿى

ٌٌ ىلعى  ٦ُٕٮؼه  (ؿه ٬ٍ زي كى )ٚٞٮهل    ) يًف  املكترتً  ٧ريً  ال
ى
  (.ٍخ ٤ى جى ؼٍ أ

 

الٮاك  /(كزكصٟ) ."اقؾ٨"٧ًري يف حم٢ رٚٓ دٮًليؽ ل٤ٛة٢ٔ املكترت يف  /(أ٩خ) .أ٩خ /كصٮمة دٞؽيؿق  =
كاملُٕٮؼ ىلع املؿٚٮع مؿٚٮع  "اقؾ٨"اق٥ ٦ُٕٮؼ ىلع ال٧ٌري املكترت يف  /زكصٟ .ظؿؼ ُٔٙ

بل٦ح ر٫ٕٚ ال٧ٌح ا٣ْة٬ؿة ىلع آػؿق ،٦س٫٤  /(حاجل٪) .٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫ /كالاكؼ ،ٔك
 .٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب

 .ثح٪٫ النةرح اث٨ ٔٞي٢  وجُ االستدالل: 
 .ابليخ ٧ٕ٣ؿ ث٨ أيب رميٕح املؼـكَل -297 (1)

٨٦ ثةب -الؿص٢  ؿى ٬ً زى  /كدٞٮؿ ،كيه املؿأة احلك٪ةء ابليٌةء ،دمٓ ز٬ؿاء -ث٥ٌ الـام-( ؿ٬ٍ زي ) اللغة: 
ةٚ -ثذةاني-ذ٭ةدل" دأو٫٤ " (لد٭ةد) .إذا أرشؽ كص٭٫ كاثيي -ٚؿح ٛن  /ك٦ٕ٪ةق ،عؾؼ إظؽا٧٬ة ختٛي

 (٨ٛدٕكٌ ) .يه الىعؿاء (ا٣ٛبل) .كاملؿاد ث٭ة ٬٪ة ثٞؿ الٮظل ،دمٓ ٩ٕضح (٩ٕةج) .كدتجؼرت ،دذ٧ةي٢
  .ة٨ ٨ٔ اجلةدٌ ٤ٍ أػؾف ىلع ٗري ا٣ُؿنٜ كمً 

كٕٝخ يف الؿم٢، ك ٦ة٣خ ٨ٔ ا٣ُؿنٜ يؿنؽ أف ٬ؤالء ا٣جكٮة ي٧نني ٧٠يش ٩ًٕةج الٮظل إذا املعيى: 
 ٝٮاا٧٭٨ ٩ٞبلن ثُيبةن، كدذعؿؾ أظنةؤ٨٬ تللكٛ٭٨ ٢ٞ٩ ٝٮاا٧٭٨. ٚ٭٨ ي٪٨٤ٞ

 ،كاتلةء ل٤ذأ٩ير ،٢ٕٚ ٦ةض /أٝج٢ (أٝج٤خ) .ّؿؼ ٦ذ٤ٕٜ ثٞةؿ (إذ) .٢ٕٚ كٚة٢ٔ (٤ٝخ) اإلعراب: 
 .٦ُٕٮؼ ىلع ال٧ٌري املكترت يف أٝج٤خ (كز٬ؿ) .يه /كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق

حم٢ ٩ىت ظةؿ  كاجل٤٧ح يف ،يه /٧ري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿقكٚة٫٤ٔ ً ،٢ٕٚ مٌةرع (لد٭ةد)
صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٧عؾكؼ ظةؿ زة٩يح ٨٦ ٚة٢ٔ  (٠٪ٕةج) .٨٦ ٚة٢ٔ أٝج٤خ املكترت ٚي٫

 ،ك٩ٮف ا٣جكٮة ٚة٢ٔ ،٢ٕٚ ٦ةض /دٕكٙ (دٕك٨ٛ) .مٌةؼ إحل٫ (ا٣ٛبل)ك .ك٩ٕةج مٌةؼ ،أٝج٤خ
 .ىت ىلع ٩ـع اخلةٚي٩ (رمبلن ) .كاجل٤٧ح يف حم٢ ٩ىت ظةؿ ٨٦ ٩ٕةج

ؿ" ىلع ال٧ٌري املكترت يف "أٝج٤خ" املؿٚٮع ٬ٍ ظير ُٔٙ "زي  (ؿ٬ٍ أٝج٤خ كزي ) /ٝٮهل الشاٍد فيُ: 
كذلٟ  ،ري أف يٛى٢ ثني املُٕٮؼ كاملُٕٮؼ ٤ٔي٫ ثةل٧ٌري امل٪ٛى٢ أك ث٘ريق٨٦ٗ  ،ثة٣ٛة٤ٔيح

 .كٝؽ ٩ه قحججٮن٫ ىلع ٤ٝذ٫ ،ًٕيٙ ٔ٪ؽ دم٭ؿة ا٧٤ٕ٣ةء
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 اءو ٮى قى  ٢و صي ؿى ثً  تي رٍ ؿى مى ) / قحجٮن٫ ظكى  ،ٌقد  ٌزدن ذونن يف اون رث  قىٌال  
ٕى كى  ًٓ  (ـي ؽى ا٣ ـي ا٣) ثؿٚ ًٙ  ،(ٕؽ ٌٌ ىلعى  ثة٣ُٕ  ."اءٮى قى "يف  املكترتً  ٧ريً  ال

َ ًؽ  ـً املُ وًىى يٌ الك   /كعي

  ٌٙى  أف ة ٦ى  ؽه نٍ زى )حنٮ  ،إىل ٚى٢و  حيذةجي  الى  امل٪ٛى٢ً  املؿٚٮًع   ال٧ٌريً ىلعى  ا٣ُٕ
ـى ٝى   .(ك٧ؿه ٔى كى  ٮى  ٬ي اٌل إً  ة

  ٟى ى  ؽه نٍ زى )حنٮ  كامل٪ٛى٢ي  ى٢ي املذٌ  امل٪ىٮبي  ال٧ٌريي  كًلؾل ة ك٦ى  ،اؿن ٧ٍ عى كى  ٫ي ذي مٍ َضى
 
ى
 (.اؿن ٧ٍ عى كى  ةؾى يٌ  إً اٌل إً  خي ٦ٍ ؿى كٍ أ
ا اوضمي  املجسٌز    ٙي ٚبلى  ٌأم   تي رٍ ؿى مى )حنٮ  ،هلي  اجلةرِّ   ثإاعدةً إاٌل  ٤ٔي٫ً   يُٕ

ٟى  كأصةزى  ،اجل٧٭ٮرً  ا ٦ؾ٬تي ٬ؾى  (،ؽو نٍ زى كى  ٟى ثً  تي رٍ ؿى مى )  جيٮزي كالى  ،(ؽو نٍ ـى مً كى  ٟى ثً   ذل
ٙي  كاػذةرقي  ،ال١ٮٚيٮفي   :ثٞٮهلً  إحل٫ً  أمةرى ك املى٪
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ى  ٍ ػػػؽو لَعى ل وى ى ػػػةؾًىو َلى ٍْدي خى ػػػ  كىعى
 
 

ًعػػػ ى  (444) ػػة فىػػٍ  صي ًْين
ِى ٍؿػػىو  ًًـً خى ػػ    ى

تى  
ى
ٍَ فىػػػٍ  أ ً ػػة إ ًْين

ِى ٍَػػػً م  هىػػدٍسى ًع  كى
 

ٍس ىذػػة (444) ػػًعيًط يي َُ  يًف اجلَػػٍ ً كًاجلٍَظػػًى ال
  

ٔي إذى ػ  اخلةًٚي  إاعدةى  عةةً اجلٍ  دم٭ٮري  ص٢ٕى  /أم  ػ اخلًٛي  ىلع ٧ًريً  ٙى ًُ ا 
ًٙ  ةك٧ْ٩ن  ا٩رثن  ٧ةًع الكٌ  لٮركدً  ؛ث٫ً   أٝٮؿي كالى  ،ةالز٦ن   املؼٛٮًض  ىلع ال٧ٌريً  ثة٣ُٕ

  .اخلةًٚي  إاعدةً  ٨٦ ٗريً 

 جبؿِّ  [٢ /ا٣جكةء] (1)﴾ ام  ح  رْ اْل  و  ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ محـةى  ٝؿاءةي  رثً ٨٧ٚ اجلٌ 
( 

ى
ـً ظى رٍ األ ٛن  (ة   .ىلع اهلةء املضؿكرة ثةبلةء ةُٔ

 

٧ًري يف  /كالٮاك ،٢ٕٚ أمؿ ٦جين ىلع ظؾؼ اجلٮف /ادٞٮا ،الٮاك ظكت ٦ة ٝج٤٭ة /(ٞٮاكاد) اإلعراب: (1)
اق٥ مٮوٮؿ يف  /(اذلم) .٣ِٛ اجلبل٣ح ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب /(ا) .كاأل٣ٙ ٚةرٝح ،حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ

 ،٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ /كالٮاك ،ثجٮت اجلٮفث٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع  /(تكةءلٮف) .حم٢ ٩ىت وٛح
ؿاب املٮوٮؿ ال كاجل٤٧ح و٤ح  .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ تكةءلٮف /(ث٫). حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

ـً ) ـً  .الٮاك ظؿؼ ُٔٙ /(كاألرظة  "،ث٫"اق٥ ٦ُٕٮؼ ىلع ال٧ٌري املضؿكر ثةبلةء يف  /األرظة
  .كاملُٕٮؼ ىلع املضؿكر دلؿكر ٦س٫٤

٨٦ ٗري إاعدة  -ك٬ٮ اهلةء–أ٫٩ ُٔٙ "األرظةـ" ىلع ال٧ٌري املضؿكر حمبل ثةبلةء  وجُ االستدالل: 
 اجلةر، كصٮازق ٬ٮ ٦ة اػذةرق املى٪ٙ كال١ٮٚيٮف.
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 /َدجْيُ  ية أن  قي  ظىً كيٌ اجلَ 
ى ة كى ٍْىػضي ٍّ تى  خى ٍ ػ َ فى  ـى ٍْ ةحلى ؾىػ -348  ةَى ًي ذي ٍ ػػ 

 

  

 

ٍَ ؾى   ً ؾى  ٍت ِى ة  كى  كى ًة ث
ى
ـً ػَ ياَث ػعى  ٌٍ ًيػ ة  (1)ًت ضى

 .ُٔٛة ىلع الاكؼ املضؿكرة ثةبلةء "األيةـ"جبؿ  
 
 

 

 

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -295 (1)

" كيف ثٕي ...كنؤنؽق ركايح ال١ٮٚيني يف ماك٫٩ "ٚةحلٮـ أننأت ،كرشٔخ ،أػؾت (ٝؿمخ) اللغة: 
 ."د٭ضٮ٩ة" تكب٪ة ،"ٝؽ ثخ" /ا٣جكغ

 .ٚٞؽ ٠رثت ٚبل يذٕضت ٦٪٭ة ،ضٮؾ جلة ٨٦ ٔضةات ادل٬ؿ٬ ى:املعي 

 ،٢ٕٚ مٌةرع /د٭ضٮ (د٭ضٮ٩ة) .كاتلةء اق٫٧ ،٢ٕٚ ٦ةض داؿ ىلع الرشكع /ٝؿب (ٝؿمخ) اإلعراب: 
 .كاجل٤٧ح يف حم٢ ٩ىت ػرب ٝؿمخ ،٦ٕٛٮؿ ث٫ /ك٩ة ،أ٩خ /كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق

 ،ا٣ٛةء كإٝح يف صٮاب رشط ٦ٞؽر (ٚةذ٬ت) .ٮؼ ىلع د٭ضٮ٩ة٦ُٕ /تنذ٥ ،الٮاك اعَٛح (كتنذ٧٪ة)
 .أ٩خ /كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق ،٢ٕٚ أمؿ /اذ٬ت ،إ٣غ...أم إف د٢ٕٛ ذلٟ ٚةذ٬ت

 (كاأليةـ) .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ (ثٟ) .٩ةٚيح /٦ة ،ا٣ٛةء ل٤ذ٤ٕي٢ (٧ٚة)
٦جذؽأ مؤػؿ مؿٚٮع ث٧ٌح ٦ٞؽرة  (ٔضت)كزااؽة  (٨٦) .ةء٦ُٕٮؼ ىلع الاكؼ املضؿكرة حمبلن ثةبل

 .ىلع آػؿق ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة امذ٘ةؿ املع٢ حبؿًلح ظؿؼ اجلؿ الـااؽ

ك٬ٮ - ثةبلةء ظير ُٔٙ ٝٮهل "األيةـ" ىلع ال٧ٌري املضؿكر حمبلى  (ثٟ كاأليةـ)ٝٮهل  الشاٍد فيُ: 
 .كصٮازق ٬ٮ خمذةر املى٪ٙ ،٨٦ ٗري إاعدة اجلةر -الاكؼ
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ػػٍخ  ؿى ػػة وى ى ػػٍت يى ؼي يى ٍػػذى ػػةءي فىػػٍ  حتي  كىاهؿى
 

(441)  ً ْىاكي إ ِى كىالػػػ  ٍَ   ٍ ػػػ ىدى ٍِلى اٍنؿى  هىػػػ ٍسى كى
ػػكىاؿو فىػػػٍ  ثىػػً    ًيػػػنو مي ٍ ػػًؽ مى  ثًعى

 
ػػػىو ادًُّقػػػٔ  (443) ٍِ ْى ً ٍؾػعػػػنة ل ُي دى ػْهيػػػ ًي ػٍعػ  يى

 

 

 

لوح    ڄ ﴿ٝٮهلي دٕةىل/  ك٦٪٫ي  ،غىٌيم قد  دحرف  اوفاء  مؼن مػطٍفيا وىد 

 ٫ً ٤ٕٚي ٚأُٚؿى  /أم ،[٢54 /ابلٞؿة] (1)﴾چ   چ  ڇ  ڇ چ ڃچ ڃ ڃڃ
ـو  ةه ؽٌ ًٔ    ٨٦ أية

ي
 ) ؼى ؾى عى ٚى  ،ؿى ػى أ

ى
  .٤ٔي٫ ادلاػ٤حى  كا٣ٛةءى  (ؿى ُى ػٍ أ

  ٌ ٍا  ةٝحً اجلٌ  تي ا٠ً رى  /أم (ةفً عى يٍ ٤ى َي  ةٝحً اجلٌ  را٠تي )ٝٮهل٥ٍ/  ك٦٪٫ي  ،ٌلرونن او
 .ةفً عى يٍ ٤ى َي  ةٝحي كاجلٌ 

ًٙ  ظؿكًؼ  ٨٦ ثنيً  الٮاكي  كا٩ٛؿدًت  ٙي ٭ة دى ثأ٩ٌ  ا٣ُٕ  ثيقى  ةحمؾكٚن  اعمبلن  ُٕ
 /ٝٮهلي  ك٦٪٫ي  ،٧ٕ٦ٮهلي 

 

كجيٮز ص٤ٕ٭ة  .صةزـ يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ اق٥ رشط /ك٨٦ ،ا٣ٛةء ظؿؼ اقتب٪ةؼ /(٨٧ٚ) إلعراب:ا (1)
كٝؽ اٝرت٩خ ثة٣ٛةء ألف  ،كدم٤ح ٕٚؽة ػرب٬ة ،كدم٤ح اكف ٦ٓ ٧ٕ٦ٮحل٭ة و٤ذ٭ة ،مٮوٮحلح ٦جذؽأ

كاق٥ اكف  ،٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه ك٬ٮ يف حم٢ صــ ٢ٕٚ الرشط /(اكف) .املٮوٮؿ ينج٫ الرشط يف ا٧ٕ٣ٮـ
 .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٧عؾكؼ ظةؿ /(٦٪ؾ٥) .يٕٮد إىل ٨٦ "٬ٮ" /مكترت صٮازنا دٞؽيؿق٧ًري 

كاجل٤٧ح االق٧يح  ،٨كدم٤ح اكف ٦ٓ ٧ٕ٦ٮحل٭ة يف حم٢ رٚٓ ػرب ٦ى  ،ػرب اكف ٦٪ىٮب /(مؿنٌة)
ؿاب اقتب٪ةٚيح ال صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٧عؾكؼ /(ىلع قٛؿ) .ظؿؼ ُٔٙ /(أك) .حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

ة ،ةرا٠جن  /دٞؽيؿق ٌن  /ٔؽة ،ا٣ٛةء ظؿؼ كإٝح يف صٮاب الرشط /(ٕٚؽة) .ىلع قٛؿ ٦ُٕٮؼ ىلع مؿن
كاجل٤٧ح االق٧يح يف حم٢ صــ  ،أك ٚةحلؾ٥ ٔؽة ،٤ٕٚي٫ ٔؽة /كاخلرب حمؾكؼ دٞؽيؿق ،٦جذؽأ مؿٚٮع

وٛح أليةـ دلؿكرة  /(أػؿ) .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٧عؾكؼ وٛح ٣ٕؽة /(٨٦ أيةـ) .صٮاب الرشط
بل٦ح صؿ٬ة  ح ٨٦ اليرصؼ ل٤ىٛح كا٣ٕؽؿ ؛ا٣ٛذعح ٩يةثح ٨ٔ ال١رسةٔك كدم٤ح الرشط  .أل٩٭ة مم٪ٔٮ

ؿاب كصٮاث٫ اقتب٪ةٚيح ال  .حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

ؾٚخ ا٣ٛةء ٦ٓ ٦ُٕٮٚ٭ة "ٚأُٚؿ" لٮصٮد ٦ة يؽؿ ٤ٔي٭٧ة، ٚؽؿ ىلع صٮاز ذلٟ  وجُ االستدالل:  أ٫٩ ظي
٨٦ ال٤بف

ي
 .إذا أ
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 إً  -344
ػػَى ػػةٍْ يى  فى ٍْ  ى ثىػػ يػػة ي ةنً ة اهؼى ا يى  ين

 

  

 

 (1)ةٍْىػػػػيي اهعي كى  تى اًصػػػػْى ااى  ٌى ٍضػػػػصَ ْى كى  

ٕي )ػٚ  ٕي  ٨ى ٤ٍ عى ٠ى )ك /كاتلٞؽيؿ ،حمؾكؼو  ث٢ٕٛو  ٦ٕٛٮؿه  (ٮفي يي ا٣  كا٢ٕٛ٣ي  (،يٮفى ا٣
 .٨ى ضٍ زصى  ىلع ٦ُٕٮؼه  املعؾكؼي 

 
 

 

 .كاق٫٧ ٔجيؽ ث٨ ظىني ،مرٍي ٧ى ٬ؾا ابليخ ل٤ؿايع اجلٍ  -299 (1)

 .كحنٮق ق٧يخ ثؾلٟ القذ٘٪ةا٭ة جب٧ةهلة ٨ٔ احلٌل ؛كيه املؿأة اجل٧ي٤ح ،يح٩دمٓ اغ (ا٣٘ة٩يةت) اللغة: 
دٝٞ٪٭ة كأ٤َ٪٭ة كرٝٞ٪٭ة ثأػؾ النٕؿ ٨٦ أَؿاٚ٭ة ظىت دىري  (٨ احلٮاصتضٍ زصٌ ) .ّ٭ؿف (ثؿزف)

 .٦ٞٮقح ظك٪ح

ث٢ٕٛ حمؾكؼ  مؿٚٮع ٚة٢ٔ (ا٣٘ة٩يةت) .اؽةزا (٦ة) .ّؿؼ د٨٧ٌ ٦ٕىن الرشط (إذا) اإلعراب: 
كدم٤ح ا٢ٕٛ٣ املعؾكؼ ٦ٓ ٚة٫٤ٔ يف حم٢ صؿ ثإًةٚح إذا  ،إذا ثؿز ا٣٘ة٩يةت /كاتلٞؽيؿ ،يٛرسق ٦ة ثٕؽق

ة) .حم٢ هلة ٦ٛرسة كاجل٤٧ح ال ،ك٩ٮف ا٣جكٮة ٚة٢ٔ ،٢ٕٚ ٦ةض /ثؿز (ثؿزف) .إحل٭ة ّؿؼ ز٦ةف  (يٮ٦ن
ة ،٢ٕٚ كٚة٢ٔ (ض٨كزصٌ ) .ثؿزف"ػ"٦٪ىٮب ث  .كاجل٤٧ح ٦ُٕٮٚح ثةلٮاك ىلع دم٤ح ثؿزف يٮ٦ن

ـصش (احلٮاصت) أك ٦ٕٛٮؿ ٢ٕٛ٣  ،٦ُٕٮؼ ٤ٔي٫ ثةتلٮقٓ يف ٦ٕىن ا٣ٕةم٢ (كا٣ٕيٮ٩ة) .٦ٕٛٮؿ ث٫ ل
 .كحنٮق كًلع٨٤ ا٣ٕيٮف /أم ،حمؾكؼ يت٪ةقت ٫ٕ٦

 ثيقظير ُٔٙ النةٔؿ ثةلٮاك اعمبلن حمؾكٚة ٝؽ  (٨ احلٮاصت كا٣ٕيٮ٩ةضٍ كزصٌ )ٝٮهل  الشاٍد فيُ: 
ؿاب ثٞٮجلة ،٧ٕ٦ٮهل كأ٦ة امل٧ٕٮؿ ابلةيق  ،"كًلع٨٤" /ٚأ٦ة ا٣ٕةم٢ املعؾكؼ ٚ٭ٮ اذلم ٝؽر٩ةق يف اإٔل

ك٬ٮ ٝٮهل "زصض٨" ك٬ؾا ا٣ٕةم٢ املؾ٠ٮر  ،ةلٮاك ىلع اعم٢ ٦ؾ٠ٮر يف اللُكـث"ا٣ٕيٮ٩ة" ٫ُٛٔ  /ٮهلٝٚ٭ٮ 
 .يى٤ط ل٤تك٤يٍ ىلع املُٕٮؼ ٦ٓ ثٞةء ٦ٕ٪ةق ىلع أو٫٤ اذلم ٬ٮ زصض٨ ال
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ا  ٍذجيػْعو ثىػ ى ٍذؼى يى َىػة-كىظى ػِىجً  -ِي ٍَ  طٍ ا
 

ػػطٍ  (442) ًُ ى اهًؿٍعػػًن يى ػػكى اهًٍؿٍعػػنى لَعى ٍ ؿي  كىوى
  

ىئ ﴿ دٕةىل/ ٝٮهلي  ٦٪٫ي  كص٢ٕى  ،٤ٔي٫ً  ال٣حً لرلٌ  ٤ٔي٫ً  املُٕٮؼي  ؾؼي حيي  ٝؽٍ 

  ٥٤ٍٚ آيةًِت  دأدؾ٥ٍ  أل٥ٍ  :اتلٞؽيؿي  :الـخمرشٍم  ٝةؿى  ،[6٢/اجلةزيح](1)﴾خبحب  يئجب
 .دأدؾ٥ٍ  أل٥ٍ  :ك٬ٮى  ٚعؾؼ املُٕٮؼ ٤ٔي٫ً  ؛ ٤ٔيؾ٥ٍ دذًلى  دؾ٨ٍ 

ًٛ  ٟى ٛي ٍُ عى كى )ثٞٮهًل/  كأمةرى  ٙى  إىل أفٌ  (إىل آػؿق...٢ى ٍٕ ا٣  ةخمذىى  ٣حفى  ا٣ُٕ
ـي ٞي يى )حنٮ  ، األٕٚةؿً ة كيًف ٚي٭ى  يؾٮفي  ث٢ٍ  ،ثةألق٧ةءً   ؽه نٍ زى  ةءى صى كى  ،ؽي ٕي ٍٞ نى كى  ؽه نٍ زى  ٮ

  .(٥ٍ ؼي كى  اؽن نٍ زى  ٍب كاٍَضً  ،تى ًلً رى كى 
 

 

 

 .ظؿؼ ٩ف ك٤ٝت كصــ /ل٥ ،ظؿؼ ُٔٙ /كا٣ٛةء ،اهل٧ـة ظؿؼ اقذٛ٭ةـ /(أ٥٤ٚ) اإلعراب: (1)
ةل٧ٌح املٞؽرة ىلع ٦ة ٝج٢ ثاق٥ دؾ٨ مؿٚٮع  /(آيةِت) .٢ٕٚ مٌةرع ٩ةٝه دلـكـ ث٥٤ /(دؾ٨)

 .٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫ /كنة املذلك٥ ،آػؿق ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة امذ٘ةؿ املع٢ حبؿًلح امل٪ةقجح
ك٩ةات ا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازنا  ،ةل٧ٌح املٞؽرةث٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع ٦جين ل٧٤ض٭ٮؿ  /(دذًل)

صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣  /(٤ٔيؾ٥) .كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ ٩ىت ػرب دؾ٨ ،يه /دٞؽيؿق
 .دذًل

٧٠ة  ،ٔ٪ؽ أ٨٦ ال٤بف ا٣ٛةء ا٣ٕةَٛح ثٞةء أ٫٩ جيٮز ظؾؼ املُٕٮؼ ٤ٔي٫ ٦ٓ وجُ االستدالل: 
 اآليح، ظير ظؾؼ املُٕٮؼ ٤ٔي٫ ك٬ٮ )ل٥ دأدؾ٥ آيةِت( ٦ٓ ثٞةء ا٣ٛةء. ظى٢ يف 
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ًُ ؾًٍعػػنو ؾًٍعػػ ى  ػػىو ً ػػٍج ٍَ ى ا  كىاٍعً ػػٍؽ لَعى
 

ٍّ ن  (445) ػػػ َى ًػػػٍ قي 
ُى ٍن  ًً ػػػذىٍع ٍَ ػػػة ا ٍمسن  كىعى

  

ِن اوفػي  غىلن السم  امل    ،كحنٮقً  ا٣ٛة٢ًٔ  اكق٥ً  ،ً  وىفػي  ت  ش  ًجٍش  أن  ًػط
ٍاقؼ  مٍقؼن السم  ك٬ٮ  ،ا٬ؾى  ١ٔفي  ػ أيٌةػ  كجيٮزي  ِن غىلن اوفػي  او طن أن  ً ػ 

  .اسم  

ٌ ه    ، [٣ٕةديةتا] (1)﴾ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ﴿ٝٮهلي دٕةىل/ :فمن الأ
  .[٢5 /احلؽيؽ] (2)﴾حئ جئ ی ی ی﴿ٝٮهلي دٕةىل/  ٦٪٫ي  ٢ى ًٕ كصي 

 

اق٥ ٦ُٕٮؼ ىلع املٮرنةت كاملُٕٮؼ  /امل٘ريات .ا٣ٛةء ظؿؼ ُٔٙ /(ٚةمل٘ريات وجعة) اإلعراب: (1)
ا٣ٛةء  /(ٚأزؿف) .ك٬ٮ ٦ذ٤ٕٜ ثةمل٘ريات ،ّؿؼ ز٦ةف ٦٪ىٮب /(وجعة) .ىلع املضؿكر دلؿكر ٦س٫٤

ك٩ٮف ا٣جكٮة ٧ًري يف  ،٦ةض ٦جين ىلع الك١ٮف الدىةهل ث٪ٮف ا٣جكٮة٢ٕٚ  /أزؿف .ظؿؼ ُٔٙ
ة /أل٩٭ة ثذٞؽيؿ ؛كا٢ٕٛ٣ أزؿف ٦ُٕٮؼ ىلع امل٘ريات ،حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ ٕن ة ٚةملسريات ٩ٞ  .ٚةمل٘ريات وجعن

 .٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب /(٩ٕٞة) .فؿٍ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ أزى /(ث٫)

 ؛االق٥ اذلم ينج٭٫ يف املٕىن اكق٥ ا٣ٛة٢ٔ أك املٕٛٮؿجيٮز ُٔٙ ا٢ٕٛ٣ ىلع  ٫أ٩ وجُ االستدالل: 
 .٧٠ة يف اآليح ظير ُٔٙ ا٢ٕٛ٣)أزؿف( ىلع اق٥ ا٣ٛة٢ٔ )امل٘ريات(

كاجلٮف ٔٮض ٨ٔ  ،ةحلةءثاق٥ إف ٦٪ىٮب  /(املىؽٝني) .ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت /(إف) اإلعراب: (2)
اق٥ ٦ُٕٮؼ ىلع املىؽٝني  /املىؽٝةت ،الٮاك ظؿؼ ُٔٙ /(كاملىؽٝةت) .اتل٪ٮن٨ يف االق٥ املٛؿد

ٮا) .كاملُٕٮؼ ىلع امل٪ىٮب ٦٪ىٮب ٮا ،الٮاك ظؿؼ ُٔٙ /(كأًٝؿ  /كالٮاك ،٢ٕٚ ٦ةض /أًٝؿ
ٮا)كا٢ٕٛ٣  ،٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ  /ألف املٕىن ؛(املىؽٝني كاملىؽٝةت)٦ُٕٮؼ ىلع ٝٮهل  (أًٝؿ

ٮا ني ا ٝؿ ،إف اذلي٨ دىؽٝٮا كأًٝؿ ٣ِٛ  /(ا) .ًة ظك٪ةأك إف املىؽٝني كاملىؽٝةت كاملًٞؿ
 .اجلبل٣ح ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب

 ؛جيٮز ُٔٙ ا٢ٕٛ٣ ىلع االق٥ اذلم ينج٭٫ يف املٕىن اكق٥ ا٣ٛة٢ٔ أك املٕٛٮؿ ٫أ٩ وجُ االستدالل: 
ٮا( ىلع اق٥ ا٣ٛة٢ٔ )املىؽٝني كاملىؽٝةت(  .٧٠ة يف اآليح ظير ُٔٙ ا٢ٕٛ٣)أًٝؿ
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 /فْلي  /كيٌ اثلَةين
 ؾى  -244

ى
ػػػة يي ٍْ يى  ُي ذيػػػيٍ ؿى هٍ أ  قي كَ  ي ػػػػػعى  ـي  ًػػػين

  

 

ٍػػػكى   ػػػوى   و مي ى  ةءن  ى ػػػ ُـّ عً ذى ٍسػػػن ً املعى  (1)ا ى ةث

  

 

ـق ٔ٪ؽق إىل اجلةث٘ح اذلث ابليخ٬ؾا  نكت النةَيب  -6٤٤ (1) ض كًلؾلٟ ٬ٮ يف ديٮاف اجلةث٘ح -يةين، ٔك
  ١٬ؾا/ -(4٢٢كروٙ املجةين ل٧٤ة٣يق)ص

 ٍ َى   اػػػًعةثػاه ؽُّ ػػةءو نسذوػػػع   ى ػػػػك

ة) .كصؽ /أ٣ىف (أ٣ٛيذ٫) اللغة:  -كنؿكم "يبيؽ"  ،ك٦ةًي٫ أثةر ،ي٭٤ٟ (يبري) .أراد ث٫ دلؿد الٮٝخ (يٮ٦ن
ككٝٓ يف نكؼح ٨٦ نكغ ديٮاف اجلةث٘ح "كحبؿ  ،٢ٔ ٨٦ أصؿلاق٥ ٚة (كدلؿ) .ك٬ٮ ث٧ٕىن يبري -ثةدلاؿ
ك)يكذؼٙ املٕةثؿ(/ أم/  .ك٬ٮ ٦ة يٕرب املةء ٤ٔي٫ اكلكٛي٪ح -ثـ٩ح ٦٪رب-دمٓ ٦ٕرب  (املٕةثؿ)ك .ُٔةء"

خت٤يه . ٝةهل اث٨ ٬نةـ يف ؾ٬ت ٬٪ة ك٬٪ةيل١رثة املةء يف ٬ؾا ابلعؿ يكذؼٙ الك٨ٛ، ٚ
 .(469النٮا٬ؽ)ص/ 

ة) .كاهلةء ٦ٕٛٮؿ أكؿ ،كدةء املذلك٥ ٚة٢ٔ ،٢ٕٚ ٦ةض /أ٣ىف (ذ٫ٚأ٣ٛي) اإلعراب:  ّؿؼ ز٦ةف  (يٮ٦ن
 ،يٕٮد إىل امل٧ؽكح "٬ٮ" /كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق ،٢ٕٚ مٌةرع (يبري) .٦ذ٤ٕٜ ثأ٣ىف
ؽك مٌةؼ كاهلةء  ،"يبريػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ /ٔؽك (قٔؽك) ."أ٣ىفػ"٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ زةف ٣حمكاجل٤٧ح يف  ٔك

كٌلف ٨٦ ظ٫ٞ أف يٞٮؿ  ،٦ُٕٮؼ ىلع "يبري" اذلم كٕٝخ دم٤ذ٫ ٦ٕٛٮالن زة٩ينة (كدلؿ) .إحل٫ مٌةؼ
 .اجلؿك"كدلؿننة" كل١٪٫ ظؾؼ يةء امل٪ٞٮص يف ظةؿ اجلىت إصؿاء هلؾق احلةؿ دلؿل ظةيل الؿٚٓ 

 ،٢ٕٚ مٌةرع (يكذعٜ) ،٦ٕٛٮهل (ُٔةء)ك ،ٚٛي٫ ٧ًري مكترت ٬ٮ ٚة٫٤ٔ ؛٢اق٥ ٚةٔ /"دلؿ"ك
كاأل٣ٙ  ،٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣حكذعٜ (املٕةثؿا)يٕٮد إىل ُٔةء  "٬ٮ" /ري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿقكٚة٫٤ٔ ٧ً

 .كاجل٤٧ح يف حم٢ ٩ىت وٛح ٣ُٕةء ،لئلَبلؽ

كل٧٩ة أمج٫  -ك٬ٮ ٝٮهل "كدلؿ"-كدلؿ" ظير ُٔٙ االق٥ اذلم ينج٫ ا٢ٕٛ٣ ...ٮهل "يبريٝ الشاٍد فيُ: 
  .كذلٟ قةاٖ صةاـ -ري"ك٬ٮ ٝٮؿ "يب-ىلع ا٢ٕٛ٣  ،ا٢ٕٛ٣ ل١ٮ٫٩ اق٥ ٚة٢ٔ
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  /كفْل
ػػػعى هي  ة ى ثىػػػ -241 ّى    ً ي ً ثىػػػ تو ٍضػػػعى ة ث   ً ةد

  

 

ػػػػقٍ هى    يًف   ي ًُ
ى
ػػػػ أ ً ػػػػػػػصى ة كى ّى فً ْي ٍَ  (1) ً ةا

ٍ )ػٚ   (.ؽي ًى ٍٞ يى )ىلع  ٦ُٕٮؼه  (ؿةاً صى )ك ،(ريي بً يى ) ىلعى  ٦ُٕٮؼه  (ؿو دلي
 

 

 

 

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -6٤٢ (1)

ٕى أو٢ ٦ٕ٪ةق يي  -يف ركايح-٤٧ح ٭ثة٣ٕني امل (ي٭ةنِّ ٕى يي ) اللغة:  يف ركايح – كمة٣٘ني املٕض٧ح ،نةء٧ُٕ٭ة ا٣
ً٘  -أػؿل ق رتى بى  /٨٦ ،ٝةَٓ (ؿثةد) .٬ٮ الكيٙ (ثٌٕت) .ك٬ٮ اك٣ُ٘ةء كز٩نة ك٦ٕىن ،نةء٦أػٮذ ٨٦ ا٣

ؽـ دلةكزة احلؽ.  (يٞىؽ) .إذا ٫ُٕٝ ىلع ٗري د٧ةـ /-٢ى ذى ٨٦ ثةب ؼى -ا ثرتن  ا٣ٞىؽ/ اتلٮقٍ ٔك
كال٧ٌري املذى٢ يف  ،٤عؽلّةل٥ دلةكز  /أم (صةاؿ))أٍقٮٝ٭ة(/ دمٓ قةؽ، ك٬ٮ ٦ة ثني الؿًلجح كا٣ٞؽـ 

 .كأقٮٝ٭ة" لئلث٢ ،ني٭ة٘"ي

إ٫٩ ثةت ين٢٧ إث٫٤ كن٧ٕ٭ة بكيٙ  /ٚيٞٮؿ ،٪عؿ اإلث٢ لٌيٮ٫ٚكمأ٫٩ ي ،ي٧ؽح رصبلن ثةل١ؿـ املعيى: 
 .تكذع٫ٞ إىل أػؿل ال ركجيٮ ،ٝةَٓ ٩ةٚؾ يف َضمذ٫ يُٞٓ أقٮؽ ا٣يت تكذعٜ اذلثط

 .يٕٮد إىل امل٧ؽكح "٬ٮ" /كاق٫٧ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق ،٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه (ثةت) اإلعراب: 
 ،يٕٮد إىل اق٥ ثةت "٬ٮ" /كترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿقكٚة٫٤ٔ ٧ًري م ،٢ٕٚ مٌةرع /يشٕي (ني٭ةٕي)

صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف  (ثٌٕت) .كاجل٤٧ح يف حم٢ ٩ىت ػرب ثةت ،كال٧ٌري ابلةرز ٦ٕٛٮؿ ث٫
 "٬ٮ" /كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكتذرت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق ،٢ٕٚ مٌةرع (يٞىؽ) .وٛح ٣ٌٕت (ثةدؿ) .يشٕثي

اجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ  (يف أقٮٝ٭ة) .تكاجل٤٧ح يف حم٢ صؿ وٛح زة٩يح ٣ٌٕ ،يٕٮد إىل ٌٔت
 .٦ُٕٮؼ ىلع يٞىؽ (كصةاؿ) .مٌةؼ إحل٫ /كأقٮؽ مٌةؼ ك٬ة ،"يٞىؽػ"ث

ة ينج٫ ا٢ٕٛ٣  (كصةاؿ...يٞىؽ)ٝٮهل  الشاٍد فيُ:  -٢ٕٚ  ىلع -ك٬ٮ ٝٮهل "صةاؿ"-ظير ُٔٙ اق٧ن
ك٬ٮ  ،أٚىط اللُكـث٢ كرد يف  ،كٝؽ كرد يف اجلرث ا٣ٕؿيب ،٪٦٦٫ة٩ٓ  كذلٟ ق٭٢ ال -ك٬ٮ ٝٮهل "يٞىؽ"

 .اكآليح ا٣يت دبل٬ة النةرح ،ا٣ٞؿآف ال١ؿن٥
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 تدهـاو
 

 

 

ًى ثًػػػ ى  ٍٍ ػػػْدي ثًػػػةاي ُي ٍق ًى  اتلَػػػةثتي ال
 

ِى  (444) َ  ثىػػػػ ى سى ًي ْى اهػػػػ ػػػ ِي ػػػػحو  ًَ ى  كىا
  

ٌاسطح   /ابلؽؿي   .ىٍ اوذ اةؼ  املقصٍد  ةاونستح  ةالن 
  .صجفه  (ةثٓاتلٌ )ػٚ
ٙى  ،كاتلٮًليؽى  ،ٕخى اجلٌ  /أػؿجى  ،ٚى٢ه  (ثة٣جكجحً  املٞىٮدي )ك ُ  ألفٌ  ؛ابليةفً  ٔك

  .ةث٭ى  ٦ٞىٮده  ال ثة٣جكجحً  ل٧٤ٞىٮدً  ٢ه ة م٧١ٌ ٦٪٭ى  كاظؽو  ٌك 
 /أخ ج ( كاَ حً ث ى )ك

  ٬ٮ املٞىٮدي  (ا٧ٔؿن ) ٚإفٌ  ،(كؿه ٧ٍ عى  ٢ٍ ثى  ؽه نٍ زى  ةءى صى )حنٮ  "ث٢"ػث املُٕٮؼى 
  .(ث٢ٍ )كيه  ثٮاقُحو  ٨ٍ ك٣ؾ ثة٣جكجحً 

  ثة٣جكجحً  ٦٪٭٧ة ٦ٞىٮده  كاظؽو  ٌك  ٚإفٌ  ؛ةكحنٮ٬ى  ثةلٮاكً  املُٕٮؼى  /كأػؿجى 
 .(1)ثٮاقُحو  ك٣ؾ٨ٍ 

 

 

كاملُٕٮؼ  ،اتلةثٓ املٞىٮد ثةحلؾ٥( ٝؽ يٛيؽ أف ابلؽؿ ٬ٮ كظؽق املٞىٮد ثة٣جكجح)ٝٮؿ اجلة٥ّ  (1)
٧ؿك( ٦ٞىٮد ثة٣جكجح) /ثةلٮاك كحنٮ٬ة يف حنٮ كل٧٩ة ٬ٮ  ،ك٣حف ٬ٮ كظؽق املٞىٮد ،صةء زنؽ ٔك

ة ٦ٞىٮداف ٕن ة ك٦ٕىنن  ،كاملذجٮع دمي ْن  ،ثة٣ٛى٢ األكؿ ٚي٧ؾ٨ أف خيؿج املُٕٮؼ ثةحلؿؼ املرشؾ ٣ٛ
  .ٚةٚ٭٥ ذلٟ كدؽثؿق
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ػػػٍن  ًً ىٍ ذى ػػػة ن ػةثًقػػػنة أٍك بىٍعضػػػنة اٍك يى  ييػ ى
 

ػػْؼو ثًجىػػػٍن  (444) ٍع ي ًى ، أٍك لى ًُ ييوٍػػ ى وىٍيػػػ  عى
 
 

ا ػ ن ٍُ َىا لًً رٍضىاًَّ اٍعكي إًٍف فى ػًعٍت  كى  صى
 
 

ػػػػوًٍت  (444) َي  ًُ وىػػػػ ه ثًػػػ ػػػػ و ػى ٍُ  كىديكفى فى
 
 

ا ُي اهػيىػػػػ ى ا كىفىػج ػوٍػػػػ ػػةهًػػػػ ن رٍقي خى ػػػكي  لى
 

ػػػٍذ نىػػٍج ن ييػػ ل (448) ُي كىخي َقػػ ُي ظى  كىاٍع ًٍؾػػ
  

ـو   /ابل ؿي لَع أر عًح أفسة

 ه ٌ ً  املتدن اوتده  املطاةق  وىم  ك٬ٮ  /(1)٨٦ اللكِّ  اللكِّ  ثؽؿي  /الأ ً  ه  من اٌي  و سن

 ثً  تي رٍ ؿى مى )حنٮ  ،يف املػنى
ى
ٟى ػً أ  .(اةدًلن ػى  قي رٍ زي كى  ،ؽو نٍ زى  ي

 حنٮ  /(6)٨٦ اللكِّ  ابلًٕي  ثؽؿي  /اوش اين( 
ى
ٙى غً الؿٌ  خي ٤ٍ كى أ  .(ؽى احلى  ٫ي ٤ٍ جِّ ؼى كى  ،٫ي سى ٤ي زي  ي

 اه  ك٬ٮ  /االمذ٧ةؿً  ثؽؿي  /اوش اوص ً   اود   )حنٮ  ،غىل مػنى  يف مذتٍغ
ى
 يًن جى ضى ٍٔ أ

ٍٔ  ،٫ي ٧ي ٤ٍ ًٔ  ؽه نٍ زى   (٫ي ٌٞ ظى  ٫ي ٍٚ ؿً كا

 ثٞٮهًل/  املؿادي  ك٬ٮى  /٦٪٫ي  ؿً ل٧٤جؽى  املجةي٨ي  ابلؽؿي  /اوس اةؼ( 
ى
 (٢ٍ جى ثً  ٮؼو ُي ٍٕ ٧ى ٠ى  كٍ أ

  / ٝك٧نيً ك٬ٮ ىلعى 
ذ تٍغ   /أظ ًِة د  من ا ً ق صن ٍن من د  ى ي  ؛ً  لمن ً ق صن  كمؽؿى  اإلَضاًب   ثؽؿى ٌُل كى كي

 )حنٮ  ،(2)ابلؽاءً 
ى
ٍ  اٍبن ػي  خي ٤ٍ كى أ ٟى  اإلػجةرى  الن أكٌ  تى ىؽٍ ٝى  ،(ة٧ن حلى  أك٤خى  ثأ٩

ٟى ثؽى  ز٥ٌ  ،اػبن  ٟى  ا ل ٟى  ختربي  أ٩ ٌن  ةحل٧ن  أك٤خى  أ٩ ثٞٮهًل/  ك٬ٮ املؿادي  ،ةأي
ً ذى كى ) ٍٔ  اًب بلٍَضى ا ل  ٧٠ُٕٮؼو  م ٬ٮى اذٌلً  ابلؽؿي  /أم (ٍت عً وى  اؽن ٍى ٝى  فٍ إً  ـي ا
٫ي  ؽى ًى ٝي  إفٍ  لبلَضاًب  انكج٫ي  (٢ٍ ثى )ػثً   .٬ٮى  ؽي ىى ٍٞ ٧٠ة يي  ٦ذجٔٮ

 

  .٩ه ٠سري ٨٦ ال٤٘ٮنني كاجلعٮنني ىلع أف اٝرتاف ك كمٕي ثأؿ ػُأ (1)
  .ّ٭ٮر الىٮاب ثٕؽ ػٛةا٫ /- ثٛذط ابلةء ثـ٩ح الكعةب -ابلؽاء  (2)
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ا /ةيناثلَ  ً   لن  من د  مذتٍغ ٍى كل٩ٌ  ،ةي  ًمٍن  املقصٍد  اوتدهن فقط   ،ً ق صن  ٧ة ٤ٗ
ًٍ   ثؽؿى كيكٌُل  ،٦٪٫ي  املجؽؿى  ٚؾ٠ؿى  املذلك٥ي   رى )حنٮ  ،كا٣جكيةفً  ا٤٘٣

ى
 خي يٍ أ

ٟى  أردتى  ،(اةرن مًحى  بلن صي رى  ٟى  الن أكٌ  ختربي  أ٩  ثؾ٠ؿً  ٤ُ٘ٚخى  امحةرن  رأيخى  أ٩
 ا ل٥ٍ إذى  :أم (تى ٤ً قي  ٫ً ثً  ٍه ٤ى ٗى  ؽو ٍى ٝى  كفى دي كى )/ ثٞٮهلً  ك٬ٮ املؿادي  ،ص٢ً الؿٌ 

ًٍ  ثؽؿى   ابلؽؿي ٚحكٌُل  ؛ا٦ٞىٮدن  ٦٪٫ي  املجؽؿي  يؾ٨ً   ٫ مـن٢ه أل٩ٌ  ؛ا٤٘٣
ٍى   .املٞىٮدً  ٗريً  ؿي ٠ٍ ك٬ٮ ذً  ،ٜى جى م قى اذٌلً  ا٤٘٣

ِن  يٍْفى  أفٍ  يُوطي  ( ليي  نىٍج ن  ذٍ خي )فْلي/ ك   :يٌ اهقسً ً  للص  يسة

  اإلَضاًب  ٚ٭ٮ ثؽؿي  ،لؽى كال٧ي  ٢ي جٍ اجلٌ  ؽى ًى ٝي  إفٍ  أل٫٩ي.  

  ٍؽى ال٧ي  ؽى ًى ٝي  كلف ٍٍ ٓي  ك٬ٮى ػ  ل ٚٞ ًٍ  ٚ٭ٮ ثؽؿي  ػ ٛؿةي كيه النٌ  :ؽيحو ٦ي  دم   .(1)ا٤٘٣

 
 

 

ؿاب. كأ٦ة ظؾ٥ مٮاٚٞذ٫ إيةق يف اإلٚؿاد ًذ٠ؿ اجلة٥ّ ل٤جؽؿ يف اتلٮاثٓ يٛ٭٥ أ٫٩ يٮ (1) ٫ يف اإٔل اٜٚ ٦ذجٔٮ
٭ة ٥٤ٚ يذٕؿض هلة اجلة٥ّ ٬٪ة   /كٚي٫ دٛىي٢ ؛كاتلؾ٠ري كاتل٪١ري كٚؿٔك

٫ ٚي٭٧ة أية اتلَمـ كاتلع يؽ  ٚذجؽؿ املٕؿٚح ٨٦ املٕؿٚح، كاجل١ؿة ٨٦  ؛ٚبل ي٤ــ مٮاٚٞذ٫ ملذجٔٮ
  .اجل١ؿة، كاملٕؿٚح ٨٦ اجل١ؿة، كا١ٕ٣ف

٫ ٚي٭ة ٦ة ل٥ ي٧٪ٓ ٦ة٩ٓ ٨٦ اتلث٪يح  (ثؽؿ ك)ٚإف اكف  ِؾ اد كاتلذلـ كأ  ادًِة/كأية ا  كاٜٚ ٦ذجٔٮ
كلف اكف ٗريق ٨٦ أ٩ٮاع ابلؽؿ ل٥ ي٤ــ  -٠أف يؾٮف أظؽ٧٬ة مىؽرا أك ٝيًىؽ اتلٛىي٢-كاجل٧ٓ 

 ذ٠ؿ ذلٟ األم٧ٮين. .مٮاٚٞذ٫ ٚي٭ة
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ِى  ًِ ى  ًًـً ااىػػةرًضً اهَظػػة ػػ ٌٍ  ى ًيػػ  كى
 
 

ػػػػ ى  (444) ػػػػحن صى ةطى ػػػػة إًظى َِ يى
ً  تيٍجػػػػً ٍلي إ

 
 

ِى  ة ًى كً اٍ ذًػػػػ
ى
كً اٍفػػػػذىبى بىٍعضػػػػنة أ

ى
 أ
 

ِى  (444) ة ًى ػػػػػذى ٍَ ػػػػػكى ا ةصى ّى إًٍَػػػػػكى اثٍذً  لى
  

َِ إٍف َكفى ابل ؿي يي  ِ /أم   /ج ؿي اهَظةِ ي يٌ  ًـً ااةرًض إ
  .كالن٧ٮؿى   اإلظةَحى كاٝذىضى  ،٨٦ كي  كي  ثؽؿى  (1)

  .امذ٧ةؿو  ثؽؿى  أك اكفى  (2)

 .٨٦ كي  ثٕيو  أك ثؽؿى  (3)

ٌ ه  ؛[٢٢4 /املةاؽة] (1)﴾ڀ ڀٺٺٺ ﴿ دٕةىل ٠ٞٮهلً  /فالأ

ـً  املضؿكرً  ٨٦ ال٧ٌريً  ثؽؿه  (جلةأكٌ )ػٚ  ىلع اإلظةَحً  يؽٌؿ  ل٥ٍ  ٚإفٍ  ،(٩ة) ك٬ٮى  ثةلبل
ٓى   رى )حنٮ  ،ا٦ذ٪

ى
  .(اؽن نٍ زى  ٟى ذي يٍ أ

 

 /(جلة) .يه /ري مكترت صٮازا دٞؽيؿقكاق٧٭ة ٧ً ،٢ٕٚ مٌةرع ٩ةٝه مؿٚٮع /(دؾٮف) اإلعراب: (1)
البلـ ظؿؼ صؿ  /(ألكجلة) .ػرب دؾٮف ٦٪ىٮب /(ٔيؽا) .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف حبةؿ حمؾكؼ ٣ٕجؽ

٧ًري  /"٩ة"ك ،ك٬ٮ مٌةؼ ،دلؿكر ،"٩ة"ثؽؿ ٨٦ حم٢ ال٧ٌري  /أكؿ ،ل٤عؿؼ اجلةر الكةثٜ دٮًليؽ ٣ْٰٛ
كاملُٕٮؼ ىلع  ،اق٥ ٦ُٕٮؼ ىلع أكؿ /آػؿ ،الٮاك ظؿؼ ُٔٙ /(كآػؿ٩ة) .يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫

بل٦ح صؿق ال١رسة ،املضؿكر دلؿكر ٦س٫٤  .٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫ /"٩ة"ك ،ك٬ٮ مٌةؼ ،ٔك

ثؽؿ ٨٦ ٧ًري اتللك٥ يف ٝٮهل/ "جلة"، ك٬ٮ ثؽؿ ك ٨٦  وجُ االستدالل: 
ي
أف ٝٮهل/ "أكؿ" اق٥ ّة٬ؿ أ

ك٬ٮ ٔني دال٣ح  ، ألكجلة كآػؿ٩ة ٬ٮ جل٧يٕ٪ةأف ٦ٕىن يفٚةدة الن٧ٮؿ إدذ٧س٢ ك ،ك، كٝؽ أٚةد الن٧ٮؿ
 .ٚلك٧ح زبلزح ثؽؿ ك ٨٦ ك ٨٦ ا تلةء يف تكةثٞذ٥ ،"ؾ٥٥ زبلزذي ذي ٍٞ تكةبى "ك٦س٢ ذلٟ ٝٮجلة  ،"٩ة"
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  /لقْلً  /ٌاوش اين
ًْ رً َى  -243   إفَ  يػػػ

ى
ػػػهي  ٌٍ هىػػػ ؾً  ى ٍمػػػأ  ةمى  ى

  

 

ػػػكى   ػػػ مي ًح وٍػػػ ظً ًْ ًِػػػيٍ هؿى أة يى  (1)ةمى ضى

  (.ينتً يٍ ٛى ٣ٍ أ) يًف  حلةءً ٨٦ ا امذ٧ةؿو  ثؽؿي  (ًِل ٤ٍ ظً )ػٚ 

 

(1) 6٤2-  ًٕ ًٔ  ،ؾرس ا٣ٕني كختٛيٙ املٮظؽةث- ةدمجى ابليخ ٣ٕؽم ث٨ زنؽ ا٣ ك٥٬ ٝجةا٢  ،جةدنكجح إىل 
 .-٩يح ثةحلرية ٨٦ ا٣ٕؿب اصذ٧ٕٮا ىلع اجليرصامىٌت 

 ؛ذا٬جنة أك اكذلا٬ت (مٌةاعن ) .كصؽدين (أ٣ٛيتين) .خيةَت امؿأة ،كادؿًليين ،دٔيين (ذرنين) اللغة: 
 .كدؿؾ الؿًلٮف إحل٫ ،٣ٕؽـ اتلٕٮن٢ ٤ٔي٫

ًٟ يٞٮؿ مل٨ د٤ٮ٫٦ ىلع ٠ؿ٫٦ كصٮدق/  املعيى:  ين قٛي٭ة كال كصؽدً  أَيٓ أمؿؾً  ٚإين ال ذرنين ٨٦ ٔؾل
ٌٞل يأ ،٥٤مٌيٓ احلً   ٦ةيل يف ا٠تكةب احل٧ؽ. ثجؾؿمؿين ٔك

كاجلٮف املٮصٮدة  ،كنةء املؼةَجح ٚة٢ٔ ،٢ٕٚ أمؿ ٦جين ىلع ظؾؼ اجلٮف /ذرل (ذرنين) اإلعراب: 
كأمؿ مٌةؼ كالاكؼ  ،اق٥ إف /أمؿ (أمؿؾ) .ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت (إف) .كاحلةء ٦ٕٛٮؿ ث٫ ،ل٤ٮٝةيح

ك٩ةات ا٣ٛة٢ٔ  ،٧٤ض٭ٮؿ ٦٪ىٮب ث٢ٕٚ٨٤ مٌةرع ٦جين ل (يُةاع) .٩ةٚيح ٩ةوجح (٨٣) .مٌةؼ إحل٫
حم٢  كدم٤ح إف كاق٧٭ة كػرب٬ة ال ،كاجل٤٧ح يف حم٢ رٚٓ ػرب إف ،كاأل٣ٙ لئلَبلؽ ،٧ًري مكترت ٚي٫

 ،كدةء املؼةَجح ٚة٢ٔ ،٢ٕٚ ٦ةض /أ٣ىف (أ٣ٛيتين) .٩ةٚيح /٦ة ،الٮاك اعَٛح (ك٦ة) .هلة مكذأ٩ٛح ل٤ذ٤ٕي٢
كظ٥٤ مٌةؼ  ،ثؽؿ امذ٧ةؿ ٨٦ يةء املذلك٥ /ظ٥٤ (ِلظ٤) .كاحلةء ٦ٕٛٮهل األكؿ ،كاجلٮف ل٤ٮٝةيح

 .٦ٕٛٮؿ زةف أل٣ىف (مٌةاعن ) .كاحلةء مٌةؼ إحل٫

٨٦ ٧ًري  -ك٬ٮ ٝٮهل "ظ٤ِل" -ظير أثؽؿ االق٥ ا٣ْة٬ؿ  (أ٣ٛيتين ظ٤ِل)ٝٮهل  الشاٍد فيُ: 
  .ثؽؿ امذ٧ةؿ -ك٬ٮ يةء املذلك٥ يف "أ٣ٛيتين" -احلةَض 



 

 الـبدل 000

 /لقْلً  /كاثلَةهر
242-  

ى
ػػػكٍ أ ً يًن  ى عى ػػػ ث ًِػػػاَثدى كى  ًٌ ضٍ ةلس   ىً ا

  

 

ػػػً  صٍ  ً  ؾىػػػً  ٍصػػػرً   َى  حي َى ثٍ   ى ػػػامل ًَ  (1)ىً ة

 ) يًف  ٨٦ احلةءً  ثٕيو  ثؽؿي  (ًٌل صٍ رى )ػٚ 
ى
 .(يًن ؽى ٔى كٍ أ

 ًُ ًّىى يٌ الكي
  /كؾي

  ٌؿي ؽى جٍ ٫ يي أ٩  ٌْ ٌْ  ة٬ؿي ا٣ ٞن  ة٬ؿً ٨٦ ا٣   .ـ د٧سي٫٤ي دٞؽٌ  ة٧٠ى  ،ة٤ُ٦

  ٌٞن  ا٣ْة٬ؿي  ٦٪٫ي  جؽؿي يي  ا٣٘يجحً  ٧ًريى  كأف   .(اةدًلن ػى  قي رٍ زي )حنٮ  ،ة٤ُ٦

 
 

ٕي  نكج٫ اث٨ اجلٮاحليق -6٤6 (1) ٛى  -ثـ٩ح اتلى٘ري -ي٢ ؽى ل٤ كٌلف ٨٦ ظؽيس٫ أ٫٩  ،- ثـ٩ح ا٣ٞذ٢ -خ ؿٍ اث٨ ا٣
 ،كاقت٪ضؽ ثة٣ٞييرص ،٧٤ٚة ػةؼ أف د٪ةهل يؽق ٬ؿب إىل ثبلد الؿكـ ،٬ضة احلضةج ث٨ يٮقٙ اثلٞف

٧٤ٚة ٦س٢ ثني  ،ٚأرق٫٤ ،٧٤ٚة ٥٤ٔ احلضةج ثؾلٟ أرق٢ إىل ا٣ٞييرص يذ٭ؽدق إف ل٥ يؿق٫٤ إحل٫ ،ٚع٧ةق
 .ذ٠ؿق ثأثيةت اكف ٝؽ ٝةهلة يف ٬ضةا٫يؽي٫ ٌٔ٪٫ٛ ك

ؽين) اللغة:  ؽد٫ ػرينا /يٞةؿ /كٝةؿ ا٣ٛؿاء ،د٭ؽدين (أٔك ا  ،ٔك ؽد٫ رشن  - ثإقٞةط اهل٧ـة ٚي٭٧ة -كٔك
ؽد٫ /ٚإذا ل٥ دؾ٠ؿ املٕٛٮؿ ٤ٝخ ؽد٫ .إذا أردت اخلري ،ٔك  .املعبف (الكض٨) .إذا أردت الرش ،كأٔك

 - ثـ٩ح دل٤ف-دمٓ ٦جك٥  (امل٪ةق٥)ػن٪ح  ،٤ٗيْح (ح٪ى نٍ مى ) .ك٬ٮ ا٣ٞيؽ ،دمٓ أد٥٬ (األدا٥٬)
كل٧٩ة ظك٨ ذلٟ أل٫٩ يؿنؽ أف يىٙ ٩ٛك٫  ،ٚةقذ٫٤٧ٕ يف اإلنكةف ،كأو٫٤ َؿؼ ػٙ ابلٕري

 .ثةجلبلدة كا٣ٞٮة كالىرب ىلع اظذ٧ةؿ امل١ؿكق

ؽين) اإلعراب:  ؽ (أٔك  ،كاجلٮف ل٤ٮٝةيح ،٬ٮ /كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق ،٢ٕٚ ٦ةض /أٔك
ؽ"ػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث (ثةلكض٨) .كاحلةء ٦ٕٛٮؿ ث٫  .٦ُٕٮؼ ىلع الكض٨ (كاألدا٥٬) .أٔك

ؽين /رص٢ (رصٌل)  (ٚؿصٌل) .كرص٢ مٌةؼ كاحلةء مٌةؼ إحل٫ ،ثؽؿ ثٕي ٨٦ يةء املذلك٥ يف أٔك
 .٪ح مٌةؼثكم ،ػرب املجذؽأ (٪حثم) .كنةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫ ،٦جذؽأ /كرص٢ ،ا٣ٛةء ل٤ذٛؿنٓ

 .مٌةؼ إحل٫ (٪ةق٥امل)ك

ؽين)ٝٮهل  الشاٍد فيُ:  ٨٦ ٧ًري  -األكىل ك٬ٮ ٝٮهل "رصٌل" -ظير أثؽؿ االق٥ ا٣ْة٬ؿ  (رصٌل ...أٔك
  .ثؽؿ ثٕي ٨٦ ك -ك٬ٮ يةء املذلك٥-احلةَض 



 

001 

 

كى يىػػػ  ًٍ ّى ًٌ اهػػػػ ًَ ضى ًي ؿي اهػػػػ  كى ىػػػ ى
 

ػػػ (441) ػػكنا لى ًٍ ً )ِى ـٍ لَعى
ى
ػػًعي ه أ َى ى

َىا أ  ٌٍ ػػ  ؟(يى
  

ـً لَع ابل ؿً  ـً كصتى دخْؿي ًِكةً اَِذؿّة ث ؿى ًيٌ اًَى اَِذؿّة
ي
َىا أ   /َنْ ،إ

  ؟اذى  ٨ٍ ٦ى  
ى
  يؽه ًٕ قى أ

ى
ً  ـٍ أ ً   ؟يلعى

  ُى ٦ى كى   ؟٢ي ٕى ٍٛ ة 
ى
  ارٍين ػى أ

ى
ى  ـٍ أ   ؟ارشى

  دى ىتى ٦ى كى  
ٍ
  ؟ةح٪ى دً أ

ى
  اؽن ٗى أ

ى
 .؟ؽو ٗى  ؽى ٍٕ بى  ـٍ أ

 
 



 

 الـبدل 002

 

 ٌٍ ػػ ًى ٌى اهًؿٍعػػًن لى ؿي اهًؿٍعػػني ًيػػ ييٍجػػ ى  كى
 

(443)  ٌٍ ػػ َىػػػة هيعى ً ٌٍ ث ىٍسذىًعػػػ َىػػػة ن ٍ ػػٍن إحًلى ًُ  يى
 

 
ه  اوفػي  من اوفػي   تده  السم  من السم  لم ً   ى )ػٚ ؛ً ت دن  ثؽؿه  (ةث٪ى  ٨ٍ ًٕ ذى كٍ ي

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ﴿ٝٮهلي دٕةىل/  ك٦س٫٤ي  (،ةحل٪ى إً  ٢ٍ ًى يى )٨٦ 

ٍٙ يي )ػٚ ؛ [89 - 85 /ا٣ٛؿٝةف] (1)﴾ڤ  ٜى )٨٦  ثؽؿه  (ٌةٔ  ؛ٚإٔؿاث٫ ثإٔؿاث٫ً  ؛(ي٤
ـي  ك٬ٮى  ي كًلؾى  ،اجلـ   /ا ٝٮهلي

َ  فَ إً  -245   ارى  لَعى
ى
ً جى تي  فٍ أ ػػػػػػػػػػػػػػةي  ةعى

 
  

 

ػػػ ٍ دي     ٍ لي  ذى خى
ى
ػػػة أ ً طى  ءى ًم دىػػػ كٍ ِن ػػػةا  (2)ةعى

 
 

 

٢ٕٚ  (ي٢ٕٛ) .اق٥ رشط صةزـ يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ /٨٦ ،الٮاك ظكت ٦ة ٝج٤٭ة (ك٨٦) :اإلعراب (1)
بل٦ح - الرشط ٢ٕٚ ك٬ٮ -مٌةرع دلـكـ ث٨٧  كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازنا  ،الك١ٮف صـ٫٦ ٔك

كالاكؼ  ،كالبلـ ل٤جٕؽ ،اق٥ إمةرة يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ /ذا /(ذلٟ) ".٨٦"يٕٮد إىل  "٬ٮ" /دٞؽيؿق
ؿاب ك٧٬ة ال ،ظؿؼ ػُةب  الرشط صٮاب ك٬ٮ -٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ث٨٧  (ي٤ٜ) .حم٢ هل٧ة ٨٦ اإٔل

بل٦ح - ة "٬ٮ" /ٞؽيؿقد صٮازا مكترت ٧ًري كا٣ٛة٢ٔ ،٤حا٣ٕ ظؿؼ ظؾؼ صـ٫٦ ٔك ٌن  ،يٕٮد إىل ٨٦ أي
٢ٕٚ  (يٌةٔٙ) .٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب (أزة٦ة) ."٨٦"كدم٤ح الرشط كصٮاث٫ يف حم٢ ػرب ل٧٤جذؽأ 

صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣  /(هل) .دلـكـ" ي٤ٜ"مٌةرع ٦جين ل٧٤ض٭ٮؿ ثؽؿ ك ٨٦ ا٢ٕٛ٣ 
 .٩ةات ٚة٢ٔ مؿٚٮع /(ا٣ٕؾاب) .يٌةٔٙ

 ،أ٫٩ جيٮز إثؽاؿ ا٢ٕٛ٣ ٨٦ ا٢ٕٛ٣ ثؽؿ ك ٨٦ ك برشط احتةد٧٬ة يف الـ٦ةف وجُ االستدالل: 
ألف مٌةٔٛح ا٣ٕؾاب يه  ؛"ي٤ٜ"ثؽؿ ك ٨٦ ا٢ٕٛ٣ املٌةرع  اآليحيف  (يٌةٔٙ)ٚة٢ٕٛ٣ املٌةرع 

 .كز٨٦ ا٤ٕٛ٣ني ٬ٮ االقذٞجةؿ اآلزةـ، ٣يق
ٔٞت  قحجٮن٫ كٝةؿ. " ا٣يت ل٥ يٕؿؼ ٝةا٤٭ةك٬ٮ ٨٦ أثيةت قحجٮن٫ اخل٧كني"ٝةؿ ابل٘ؽادم/  -6٤4 (2)

كرث" /ركايذ٫
ى
٨، كاألٌكؿ أ أف  ىلع ابلؽؿ، كلٮ ا ابليخاإلننةد يف ٬ؾ يٕين أف "كأٔؿب ٚ٭ؾا ٔؿىًب ظكى

٠ؿ٬ة، ٚذ١ٮف "أ٩خ دؤػؾ  أ٩خ دؤػؾي  /، ىلع ٦ٕىنبىلع االثذؽاء لاكف أكرث كأٔؿ ٫رٕٚ النةٔؿ
ٓ احلةؿ ٨٦ املجةيٕح.  (.2/٢9) / رشح الكريايف ىلع ال١ذةبا٩ْؿ ٠ؿ٬ة" يف مًٮ

= .، كدؽػ٢ ٚي٧ة دػ٢ ٚي٫ اجلةس دؽي٨ ل٤ك٤ُةف ثة٣ُةٔح (دجةيٓ) اللغة: 
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ٟى  (ةٕى ةيً جى ُي )٨٦  ثؽؿه  (ؾى ػى ؤٍ دي )ػٚ  .ىت٩ي  كذلل
 

 

 

 

ا أف أمح٤ٟ ىلع ادلػٮؿ ٚي٧ة دػ٢ ٚي٫ اجلةس ٨٦  /يٞٮؿ ملؼةَج٫ :املعيى  = إين ألــ ٩ٛيس ٔ٭ؽن
ة خمذةرنا، كل٦ة أف ؛اخلٌٮع ل٤ك٤ُةف كاال٩ٞيةد ٣ُةٔذ٫ ٕن أجلبٟ إحل٫، كأكؿ٬ٟ  ٚإ٦ة ا٣زت٦خ ذلٟ َةا

ِّ٘ي إحل٫ اخلبلؼ، كاخلؿكج ٨ٔ اجل٧ةٔح، كنـن٨ِّ هل الٮٚةؽ كمنةرًلح اجلةس  .٤ٔي٫، يج

صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٧عؾكؼ ػرب إف ٦ٞؽـ ىلع  (يلعٌ ) .ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت (إفٌ ) اإلعراب: 
٪ىٮب ٢ٕٚ مٌةرع ٦ (دجةيٕة) .ظؿؼ مىؽرم ك٩ىت (أفٍ ) .اق٥ إف دأػؿ ٨ٔ ػربق (ا) .اق٫٧

املىؽرنح ك٦ة دػ٤خ  (أف)ك .، كاأل٣ٙ لئلَبلؽ أ٩خ /، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق ثأف
، كجيٮز أف يؾٮف املىؽر املجكجٟ ٨٦ أف املىؽرنح  ٤ٔي٫ يف دأكن٢ مىؽر يٞٓ ٦ٕٛٮالن ألص٫٤

ؾٮف ، كد ، ك٬ٮ ظؿؼ ا٣ٞك٥ ، كظيجبؾ ٤ِٚٛ اجلبل٣ح ٦٪ىٮب ثزنع اخلةٚي ك٦ؽػٮهلة ٬ٮ اق٥ إف
ؿاب ٦ٕرتًح ثني ػرب إف كاق٧٭ة دم٤ح ا٣ٞك٥ ال إف ٦جةيٕذٟ  /، كدٞؽيؿ اللُكـ حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

ة) .٢ٕٚ مٌةرع ٦جين ل٧٤ض٭ٮؿ ثؽؿ ٨٦ دجةيٓ (دؤػؾ) .كا اكا٪ح يلع ، أك ظةؿ  ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ (٠ؿ٬ن
مكترت ، كٚة٫٤ٔ ٧ًري  ٢ٕٚ مٌةرع ٦ُٕٮؼ ىلع دؤػؾ (ديجء) .اعَٛح (أك) .ىلع اتلأكن٢ ثؾةرق

ة) .أ٩خ /ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق ٕن  .ظةؿ ٨٦ ال٧ٌري املكترت يف ديجء (َةا

ك٬ٮ ٝٮهل "أف  -٨٦ ا٢ٕٛ٣  - ك٬ٮ ٝٮهل "دؤػؾ" -ٚإ٫٩ أثؽؿ ا٢ٕٛ٣  (أف دجةيٕة دؤػؾ)ٝٮهل  الشاٍد فيُ: 
 .ثؽؿ امذ٧ةؿ -دجةيٕة"

٬ٮ  -٣يت دبل٬ة النةرح، كيف اآليح ال١ؿن٧ح ا يف ٬ؾا النة٬ؽ- ىلع أف ابلؽؿ الالكـ َِةكاعوى أف  
٠ٮف ابلؽؿ ٬٪ة ٬ٮ ا٢ٕٛ٣  كادلحل٢ ىلع ،، ك٣حف ٬ٮ اجل٤٧ح امل١ٮ٩ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كٚة٫٤ٔ ا٢ٕٛ٣ كظؽق

ؿاب اذلم اٝذٌةق ا٣ٕةم٢ يف ا٢ٕٛ٣ األكؿ  ك٣حف اجل٤٧ح/ ا  - ك٬ٮ املجؽؿ ٦٪٫ -أ٩ٟ دؿل اإٔل مٮصٮدن
ؤػؾ" يف ٬ؾا النة٬ؽ ٦٪ىٮب ٧٠ة أف "د ث٪ٛك٫ يف ا٢ٕٛ٣ اثلةين اذلم ٩ؾ٠ؿ أ٫٩ ابلؽؿ، أال دؿل أفٌ 

. كا٩ْؿ لبلقزتادة/ "دجةيٓ" ٦٪ىٮب، كأف "يٌةٔٙ" يف اآليح ال١ؿن٧ح دلـكـ ٧٠ة أف "ي٤ٜ" دلـكـ
 (.8/2٤8ػـا٩ح األدب)



 

 004 الـــيداء

 

 اونداء
 

 

 

جلَػػةءً  ٍك َكى
ى
َىػػةدىل اجلَػػػةءً أ ًي لًوٍ  (يىػػة)كى

 
 

مٍ )كى  (442)
ى
ا  (آ)كى  (،أ ػػذى يىة)لى

ى
يىػة)زيػػَى  (أ  (ِى

 
 

 

ػػػكي لًػػػَ ايًن  ًٍ ّى ٌٍ ٍيػػػ (كىا)كى  كىال ػػػ ًى ً  ً ٍَّ ل
 

كٍ  (445)
ى
ي  (يىػػة)أ ـٍ ػػ ًػػٍت  (كىا) كىىى ىل الوَػػ ًٍس اٍصذَي   َلى
  

ـى  ةِ خيوْي املَةدىل يٌ أٍف يٍْفى يَ ك ن    /قي أك ػ
 ةا٥ً اكجلٌ  ابلٕيؽً  أك يف ظؾ٥ً  ،اثٕيؽن  يؾٮفى  ة أفٍ ٚإ٦ٌ  /فان  لانن ؾين مندٌب   (1)

 /ةأك ٝؿنجن  ،ةيًه كالكٌ 

  ٍكأية،  ،كآ ،كأمٍ  ،ةيى ) /ؽاءً اجلِّ  ٨٦ ظؿكًؼ  ٫٤ٚي  ،يف ظ٫٧١ً  أكٍ  اثٕيؽن  اكفى  ٚإف
  (.ةك٬يى 

  ٍحنٮ  ، (اهل٧ـةي ) /٫٤ٚي  ،ةٝؿنجن  اكفى  كلف( 
ى
  ؽي نٍ زى أ

ى
  .(٢ٍ جً ٍٝ أ

  /٫٤ٚي  ػ ٦٪٫ي  ٓي ٮصٌ املذى  أكً  ،٤ٔي٫ً  ٓي ضٌ ٛى املذى  ك٬ٮى ػ  اٌئن  لانن مندٌة   (2)

 (كا)  ّى كى كى  ،اقي ؽى نٍ ازى كى )حنٮ   .(اقي ؿى ٭ٍ ا

 ٌن  (ية)ك ـً  ٔ٪ؽى  ةأي  ،(اكى ) ٪ٍخ دٕيٌ  بفى اتلى  ٚإفً  ،امل٪ؽكًب  ث٘ريً  ةق٫ً اتلج ٔؽ
 .(ةيى ) كا٦ذ٪ٍٕخ 
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كَّو  ٍَػػػ ي ي يى ـٍ ػػػ ػػػة  ،كىػى يى  و كى
ًى ٍضػػ مي  كى

 
 

ػػة  (444) ًى ػػَ ل ؾىةٍعوى ػػػةزنة فىػػٍ  هيعى ٍسذىؼى ػػة مي  صى
 
 

ػػػًى اًقػػػنًٍس  ٍَ َىاؾى يًف ا ٍ  كى ػػػةرً لى ًي ى  كىال
 

ػػ ،فىػػَن  (444) ُي ُي ؾىةٍٍ َىٍعػػ ًٍ ٌٍ هى ػػ يى ٍ ٍ  مى ػكى  ًَلى
  

ْي ظذؼي ظ ًؼ اجل  اءً    /ِ َيْ

  ٓى   .(اقي ؽى نٍ زى  اكى )حنٮ  ،امل٪ؽكًب  ٦
  ٓى كالى ٦   ٌٌ   .(ٟى ذي يٍ ًٛ ٠ي  ؽٍ ٝى  ةؾى يٌ ة إً يى )حنٮ  ،٧ريال
  ٓى كالى ى يى ) حنٮ املكذ٘ةًث   ٦  .(ؽو نٍ ـى ة ل

ٍاش   ا اوحسف  ج رف  مػين ٌ ح  ا ؾي  ىره  ف   ؽي نٍ ة زى يى " يف ٚذٞٮؿي  ؛اٌأم 
ى
 ؽي نٍ زى " /"٢ٍ جً ٍٝ أ

 
ى
 ."ٍت ٠ى رٍ  اا ؽى جٍ عى " "/ٍت ٠ى رٍ ا اً  ؽى جٍ ة عى يى "كيف  ."٢ٍ جً ٍٝ أ

ٓى  احلؾؼي  ٣ؾ٨ً  ٓى كًلؾى  ،٤ٝي٢ه  اإلمةرةً  اق٥ً  ٦  أكرثى   إفٌ ظىٌت  ،اجلجًف  اق٥ً  ا ٦
 ٨ٍ ٦ى كى ) /ا ٝةؿى كهلؾى  ؛ٙي كدجٕ٭٥ املى٪ٌ  ،٦٪٭٥ٍ  َةاٛحه  أصةزقي  ك٣ؾ٨ٍ  ،٦٪ٕٮقي  عٮننيى اجلٌ 

ٍ ة٩ٍ ٚى  ٫ي ٍٕ ٪ى ٧ٍ يى  ي ذً اعى  يرصي   .ث٫ً  ٧ةًع الكٌ  لٮركدً  ؛ ٦٪٫ًٕ ىلعى  يٕؾهلي  ٨٦ٍ  ا٩يرصٍ  /أم (هلى
ٿٿ ٿ  ٺ ﴿ٝٮهلي دٕةىل/  /مؼن اسم  اإلشازج   ٦٪٫ي  ة كردى ٧٧ٌٚ 

 /ةٔؿً النٌ  كٝٮؿي  ، (ءً الى ؤي ة ٬ى يى ) /أم [58 /ابلٞؿة] (1)﴾ٿ

 

 /أكالء .ظؿؼ دججي٫ /اهلةء /(٬ؤالء) .٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ /(أ٩ذ٥) .ظؿؼ ُٔٙ /(ز٥) اإلعراب: (1)
٬ؾا كص٫ أرادق اث٨  ،يف حم٢ ٩ىت حبؿؼ ٩ؽاء حمؾكؼ ،املٞؽر ىلع آػؿقاق٥ إمةرة ٦جين ىلع ال٥ٌ 

كاجل٤٧ح أرتاًيح ثني املجذؽأ  ،كجيٮز ص٢ٕ ٬ؤالء ٦ٕٛٮالن ث٫ ٢ٕٛ٣ حمؾكؼ دٞؽيؿق أٔين .ٔٞي٢
 .كاجل٤٧ح االق٧يح ػرب أ٩ذ٥ ،يه ػربق - ثٕؽ ذلٟ -كجيٮز ص٫٤ٕ ٦جذؽأ زة٩ينة كدم٤ح دٞذ٤ٮف  ،كاخلرب

كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف  ،٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ /كالٮاك ،ثجٮت اجلٮفثٌةرع مؿٚٮع ٢ٕٚ م /(دٞذ٤ٮف)
= .٦ُٕٮٚح ىلع ٦ة ٝج٤٭ة ،كاجل٤٧ح االق٧يح ،"أ٩ذ٥"حم٢ رٚٓ ػرب 
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 الػ َ  ةؿً عى ذً ا ٍ   ى عٍ بى  سى دٍ وى ؾى  اءن ْى عً ا ارٍ َى  -244
ٍ
 ًْ أ

  

 

ػػػػ  ً دٍ  ى ػػػػُّى جنة إ  ُ ػػػػ ٌٍ ة ًيػػػػجى  ال  (1)ينً  ً َى

 
  .(اذى  ةيى ) :أم

 ) /ٝٮهل٥ٍ  /مؼن اسم  اوجنس   ٦٪٫ي  ة كردى كم٧ٌ 
ى
ٍ  طٍ جً ٍو أ  )/ ك .ة حل٢ي يى  :أم (٢ي حلى

ى
 ٍؽ ؿً ٍَ أ

 .اؿى ة ٠ى يى  :أم (اؿى ٠ى 

 
 

 

 

ىلع  (٬ؤالء) /ٚٞٮهلك٬ٮ ٤ٝي٢،  ،أ٫٩ جيٮز ظؾؼ ظؿؼ اجلؽاء ٦ٓ اق٥ اإلمةرة وجُ االستدالل:  =
 .دٞؽيؿ ية ٬ؤالء

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيؽ ا٣ىت ابليخ ٨٦ النٮا٬ -6٤8 (1)

ٮاءن ) اللغة:  ا ثةجلؽ ك٦ٕةيل األمٮر ،كدؿٌلن ل٤ىجٮة ،ا٩ؾٛةٚنة (أر  .كأػؾن

ٮاء) .ية ٬ؾا /أم ،اق٥ إمةرة ٦٪ةدل حبؿؼ ٩ؽاء حمؾكؼ (ذا) اإلعراب:  ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ ٢ٕٛ٣  (أر
ٮاءن  ٮً ٔى ارٍ  /كأو٢ اللُكـ ،حمؾكؼ ّؿؼ  (ثٕؽ) .٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه /حف٣ ،ا٣ٛةء ل٤ذ٤ٕي٢ (٤ٚحف) .أر

كامذٕةؿ  ،مٌةؼ إحل٫ (امذٕةؿ)ك .كمٕؽ مٌةؼ ،٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٣حف دٞؽـ ىلع اق٫٧
صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٧عؾكؼ ظةؿ  (إىل الىجة) .د٧يي (محجنة) .مٌةؼ إحل٫ (الؿأس)ك .مٌةؼ

ٔؿب ظةالن  ،كٌلف أو٫٤ ٩ٕذنة هل ،٨٦ قبي٢ اآلِت
ي
ف وٛح اجل١ؿة إذا دٞؽ٦خ ىلع ٝةٔؽة أ ،٧٤ٚة دٞؽـ أ

ة ،دذٞؽـ ىلع املٮوٮؼ َضكرة أف الىٛح ال ،وةرت ظةالن  ٕن ك٨٦ مأف اتلةثٓ  ،بكجت ٠ٮف الىٛح دةث
مؿٚٮع ث٧ٌح ٦ٞؽرة ىلع آػؿق  ،اق٥ ٣حف دأػؿ ٨ٔ ػربق (قبي٢) .زااؽة (٨٦) .أال يكجٜ املذجٮع

 .٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة امذ٘ةؿ املع٢ حبؿًلح ظؿؼ اجلؿ الـااؽ

 ،ممذ٪ٓ ال ،ٚؽؿ ذلٟ ىلع أ٫٩ كارد ،ظير ظؾؼ ظؿؼ اجلؽاء ٦ٓ اق٥ اإلمةرة (ذا)ٝٮهل  :الشاٍد فيُ 
  .٥ٕ٩ ٬ٮ ٤ٝي٢ ،ػبلٚنة مل٨ ادىع ٦٪٫ٕ
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ا ٍؿ ىدى ًي َةدىل اهػػػ ًي عىَ ؼى اهػػػ ًي ًٌ اهػػػ  كىاثٍػػ
 

ا (444) ًّػػػػػ ى ًُ فىػػػػٍ  عي ٍؾًعػػػػػ ى اََّلًم يًف رى  لَعى
  

ً   اي  أٌ مشت   اأٌ مضاف   ال ًخىٍ  املننادَ من أن  ًمٍنن مفسد    /ة
 ٩ؾؿةن  أكٍ  ،٦ٞىٮدةن  ٩ؾؿةن  أكٍ  ،٦ٕؿٚحن  يؾٮفى  ة أفٍ ٚإ٦ٌ  /(1)افان  لانن مفسد   

 .٦ٞىٮدةو  ٗريى 
ْدةن  ٍٍ ةن  أكٍ  يع ؾحن  ايؿ دن  َكفى  ؾإفٍ  ى ثي  ؛يقُ ًُ  ي ؾتي  ة َكفى لَع يى  ًْ  /ث

  ٍٓي  اكفى  ٚإف ٌٌ  يؿٚ   .(٢ي صي ة رى نى كى  ،ؽي نٍ ة زى يى )ة حنٮ ٤ٔي٭ى  ينثي  ٧حً ثةل

  ٍٓي ػى ؿٍ يي  اكفى  كلف  ًٙ ٟى  ثةلٮاكً  أكٍ  ثةأل٣ ة نى كى  ،فً بلى صي ة رى نى كى  ،افً ؽى نٍ ة زى يى )حنٮ  ،١ٚؾل
 .(ٮفى ٤ي يٍ صى ة ري نى كى  ،كفى ؽي نٍ زى 

ٍوٌح    ،يف املٕىنى  ث٫ً  ل ٦ٕٛٮؿه ةدى امل٪ٌ  ألفٌ  ؛ًٌمٍن  يف محي  نصث  غىل املفػ
 ٚعؾؼى  ،اؽن نٍ ٮ زى ٔي أدٍ  /(ؽي نٍ ة زى يى ) ٚأو٢ي  ؛ةث٫ي ٦٪ى  (ةيى ) ٍخ ةثى ٩ى  ٧ٌؿه م ٢ٕٚه  ك٩ةوج٫ً 

( 
ى
 .٫ي ةثى ٪ى ٦ى  (ةيى ) ٍخ ةثى ك٩ى  (ٮٔي دٍ أ

 
 

 

ٚيؽػ٢ يف املٛؿد/ ٬٪ة املسىن  ،٦ة ٝةث٢ اتلث٪يح كاجل٧ٓ ٬ٮ ٦ة ٝةث٢ ا٣رتًليت، ال /املؿاد ثةملٛؿد ٬٪ة (1)
 .كاملض٧ٮع
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ا ٍجػػنى اجل ػػ ى ًى ٍْا  َىػػ ػػة بى ـى يى ة ًى ًْ اًٍٍضػػ  كىاٍٍػػ
 

حٍليٍضػػػ ى  (448) ا كى دى ػػػً ٌ َىػػػةءو صي ً ًَم ث ٍػػػػ ىل   مي
  

زن ةػدن اون داء  ةناؤه  غىلن قتين اون   ائذنا لانن السم  املنادنَ متنًٌ  :أم داء  ق د 

م    ٓي جى تٍ ٫ يي يف أ٩ٌ  (ؽنٍ زى )ػ٠ ؽاءً ثةجلِّ  ث٪ةؤقي  دى ة جتؽٌ ل ٦ى م دلؿى كجيؿً  ،(اؾى ة ٬ى يى )حنٮ  ،اوض 
ًٓ ثةلؿٌ  / ٚ ،ل٧٤ع٢ِّ  مؿااعةن  ىًت كمةجلٌ  ،ٚي٫ً  املٞؽرً  ل٥ٌ٤ِّ  مؿااعةن  ٚ ا ؾى ة ٬ى يى )ذٞٮؿي
ٕى  ٕى  ٢ي ةًٝ ا٣ ًٓ ثةلؿٌ  (٢ى ةًٝ كا٣ / ة ٧٠ى  ،ىًت كاجلٌ  ٚ ٌْ  ؽي نٍ ة زى يى )دٞٮؿي ٙي ؿً ا٣ ٌْ كى  ن ٙى ؿً ا٣  . (ن
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ةؾىة ضى ًي ْرى كاهػػػػ ٍَمي ًى ٍؿ ىدى اهػػػػ ًي  كىاهػػػػ
 

ؾػػػة (444) ػػػة ًخ ى ًدين ػػػٍت مى ًُ ُي اٍٍ ّى  كىً ػػػٍج
  

 ة اكفى  ٦ى  ىلعى ىنى بٍ يي  ،٦ٞىٮدةن  ٩ؾؿةن  أكٍ  ٦ٕؿٚحن  ا٦ٛؿدن  ا اكفى ل إذى امل٪ةدى  أفٌ  ـى دٞؽٌ 
ٓي    .ث٫ً  يؿٚ

ا لانن مفسد  ٫ ة أ٩ٌ ٬٪ى  ذ٠ؿى ك ٌ  مضاف   /ـ أي نمسج   ائذن ٌ   اؾين مقصٍدج  ـ أ أ

ً   امشتي   ثن  :ة   .ن ص 

ٌ ه    /ةٔؿً النٌ  كٝٮؿي  ،(مؽً يى بً  ؾٍ ػي  بلن صي ة رى يى ) /ُلى األعٍ  ٝٮؿي  /فمشاه  الأ

244-  
ى
ً الً ة رى يىػػأ  ٌٍ ؼى و  جى يىػػ خى ٍ ػػ ى ة عى َيػػجنػػة إ

  

 

ٍػػ ٌٍ ًيػػ مى ةايى  ى ٍىػػ    افى  ى نى
ى
 (1)ةيىػػًً  ى دى  ِى  فٍ أ

  

مةٔؿ صة٬ٌل ٨٦ ، ك٬ٮ ة ٔرشكف ثحذة ٣ٕجؽ ي٘ٮث احلةريث احل٧ين٬ؾا ابليخ ٨٦ ٝىيؽة ٔؽد٭ -6٤8 (1)
ب اثلةين، كأس يف ذلٟ احلٮـ، يٮـ اللُكي  ٥٬ٝةاؽى  ٌلفمٕؿاء ٝعُةف، كٚةرس ٨٦ ٚؿقةف ٝٮ٫٦، ك

 
ى
ى أ أ٫٩ ٦ٞذٮؿ ٝةؿ ٬ؾا النٕؿ ي٪ٮح ث٫ ىلع  ، ٧٤ٚة أي٥٨ٞ الؿمةب، اك٩ٮا ي٤ُجٮ٫٩ ثؽـ رص٢ ٦٪٭٥يٍ ُى  ٫ي دٍ سى

 ٞىيؽة/، ك٤ُ٦ٓ ا٩٣ٛك٫
ـى  أِ ِ ػػػػةيًن لػػػػ  الوػػػػْ  يػػػػة ثيػػػػة دوْيى
 

ـه  ـً خػػػػ  ةكِ حًلىػػػػ ؾًػػػػة لمًػػػػة يف الوَػػػػْ
ػػػػػػػة  ّى ػػػػػػػحى ٍؿعي ػػػػػػػة أَف امل يى ًى  ألػػػػػػػى تىٍعوى

 
ةحًلىة ًى ػػػػة لػػػػًْ  أَ ًيػػػػٌ  ػػػػ  فىويػػػػنه كيى

 ......................................... ؾيػػػػػػػػػة رالجػػػػػػػػػة 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

 

ٕى  (خًٍ ؿى ٔى ) اللغة:  دمٓ  (٩ؽا٦ةم) .ٝةهل اجلٮ٬ؿم ،كاملؽي٪ح ك٦ة ظٮهل٧ةك٬ٮ م١ح  ،ؿكضأديخ ا٣
٤ٜ كٝؽ ،املنةرب اجلؽي٥ ، ك٬ٮ٦ةفؽٍ ٩ى   .كلف ل٥ يؾ٨ منةرٌلن ىلع الرشاب ،الىةظت اجل٤حف ىلع يُي
 .٦ؽي٪ح ثةحلضةز ٨٦ مٜ احل٨٧ (جنؿاف)

ك٧ح  (٦ةإ) .يٞىؽ را٠جنة ثٕي٪٫ ٦٪ةدل ٦٪ىٮب ثة٣ٛذعح أل٫٩ ال (را٠جنة) .ظؿؼ ٩ؽاء (أية) اإلعراب: 
خ) .زااؽة /ك٦ة ،رشَيح /ٚإف ؛م١ٮ٩ح ٨٦ إف ك٦ة ا٣ٛةء كإٝح يف  (ٚج٤٘ة) .٢ٕٚ ٦ةض كٚة٫٤ٔ (ًٔؿ

كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت  ،٦جين ىلع ا٣ٛذط الدىةهل ث٪ٮف اتلٮًليؽ اخلٛيٛح ،٢ٕٚ أمؿ /ث٤ٖ ،صٮاب الرشط
= ،"ث٤ٖػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ /٩ؽاٍل (٩ؽا٦ةم) .كاجل٤٧ح يف حم٢ صــ صٮاب الرشط ،أ٩خ /ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق
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ٟى  /ٌمشاه  اوش اين ٗي يى ) /ٝٮل ًى نى كى  ،ؽو نٍ زى  ـى بلى ة   .(كؿو ٧ٍ عى  بى ةرً ة 
ٟى  /ٌمشاه  اوش اوص   َى يى ) /ٝٮل  حن زى بلى ة زى نى كى  ،٫ي ٭ي صٍ كى  ة٪ن كى ة ظى نى كى  ،بلن جى صى  ةٕن ة٣ً ة 

 .ٟى لً ؾى ثً  ٫ي ذى يٍ ٧ٌ قى  ٨ٍ ي٧ى ػً  (نيى ثً بلى زى كى 
 
 

 

 

صةر  (٨٦ جنؿاف) .مٌةؼ كنةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫ ك٩ؽاٍل ،٦٪ىٮب ثٛذعح ٦ٞؽرة ىلع األ٣ٙ  =
 .كاق٧٭ة ٧ًري مأف حمؾكؼ ،خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح (أف) .كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٧عؾكؼ ظةؿ ٨٦ ٩ؽا٦ةم

 دبلؽو  ال /دٞؽيؿق كػرب "ال" حمؾكؼ ،كاأل٣ٙ لئلَبلؽ ،اق٥ ال /دبليق (دبلٝية) .٩ةٚيح ل٤ضجف (ال)
كاجل٤٧ح ٨٦ أف  ،املؼٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح "أفٍ "كاق٧٭ة كػرب٬ة يف حم٢ رٚٓ ػرب  كاجل٤٧ح ٨٦ ال ،جلة

 ."ث٨٘٤ػ"كاق٧٭ة كػرب٬ة يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ زةف ٣

كآيح ذلٟ أف ٝةا٢ ٬ؾا  ،ظير ٩ىت را٠جنة ل١ٮ٫٩ ٩ؾؿة ٗري ٦ٞىٮدة (أية را٠جنة)ٝٮهل  الشاٍد فيُ: 
ة حنٮ ثبلد ٝٮ٫٦ يج٤٘٭٥ ظةهل ٚ٭ٮ يؿنؽ را٠جنة أٌم  ،يف أيؽم أٔؽاا٫ابليخ رص٢ أقري  ٞن  ؛را٠ت ٦٪٤ُ

ا ٦ٕي٪نة ،حلسأركا هل   .ك٣حف يؿنؽ كاظؽن
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ْى  ٍػػ َنى ٍيػػ و )كى ػػَى كىا (ْى ٌٍ  ي ٌَ ًيػػ  ٍيػػذىعى
 

(484)  ًْ ٍػػ
ػػًعي و )َنى َى ٌى  ٍيػػ ي ٍبػػ ْى

ى
ٌٍ  ِ (أ ػػ ًّ  دى

  

 كل٥ٍ  ،إىل ٥٤ٔو  مٌةؼو  (٨و ثٍ ا)ػث ٙى ًو ككي  ة٧٤ٔن  ال ٦ٛؿدن امل٪ةدى  ا اكفى إذى  /أم
ٟى  صةزى  ،اث٨و  ل كمنيى امل٪ةدى  ثنيى  ٢ٍ ىى ٍٛ يي   :ل كص٭ةفً يف امل٪ةدى  ل

  (كؿو ٧ٍ عى  ٨ى بٍ  ؽي نٍ ة زى يً )حنٮ  ،ىلع ال٥ٌِّ  ابل٪ةءي.  

  ظؾؼي  كجيتي  ،(كؿو ٧ٍ عى  ٨ى بٍ  ؽى نٍ ة زى يى )حنٮ  ،جةاعن إدٍ  كا٣ٛذطي  ًٙ  كاحلة٣حي ػ  (اث٨) أ٣
ُى ػ  ٬ؾقً   .ةػ

 
 

ًِ  كىالَضػػىُّ  ىػػٍى يىػػًن ا ػػةٍبػػإًٍف ل وًى  ٌي عى
 

(481)  ًِ ٍك يىػػػًن ا
ى
ػػػأ ًى ذً وىػػػىه فىػػػٍ  ظي ٌى عى  ةٍبػػػ
  

ٍٓ  ل٥ٍ  أكٍ  ،٥٤ٔو  ثٕؽى  (اث٨ه )يٞٓ  ا ل٥ٍ إذى  أمٍ  م  املنادنَ ٌجثن ض ق ٥٤ٔه ثٕؽى  يٞ

  :ً  ٌامذنؼن فذح  

  ٗي يى )حنٮ  ؿً األكٌ  ٧ٚسةؿي ٌْ  ؽي نٍ ة زى نى كى  ،كؿو ٧ٍ عى  اث٨ى  ـي بلى ة  ٙى ؿً ا٣   .(كؿو ٧ٍ عى  اث٨ى  ن

  ٨ى ابٍ  ؽي نٍ ة زى يى )ةين ثلٌ ا ك٦سةؿي  
ى
  .(ةي٪ى ػً أ

ًٙ  إزجةتي  كجيتي  ،األ٦س٤حً  يف ٬ؾقً   ال٥ٌِّ ىلعى  (ؽو نٍ زى ) ث٪ةءي  ٚيضتي   (٨اثٍ ) أ٣
 .٬ؾقً  كاحلة٣حي 
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  ْ ػة اٍ ػً  ىارنا ٍي ػٍت يى ًُ كً اٍٍ
ى
ٍى أ ًي  ةٍىػكىاٍ 

 
ػػػ ةًَ ػًيػػػ (483) ذًٍعقى ٍَ ي ا ػػػىص ػلى َىػػػػثي  ةؽي  ى  ةػي 

 ىلعى  ث٪ةؤقي  جيتي  ٦ٞىٮدةن  ٩ؾؿةن  أكٍ  ٦ٕؿٚحن  ال ٦ٛؿدن امل٪ةدى  ا اكفى ٫ إذى ـ أ٩ٌ دٞؽٌ  
  .ال٥ٌٌ 

ا املنادنَ ٫ ة أ٩ٌ ٪ى ٬ي  كذ٠ؿى  ا اضط س  شاغس  ئىل دنًٍن  ىرن ً  ئذن ً  دنًٍن لانن و

  ً ٍن مضمٍ ً   ،ٌى ً  نصت   .ةث٭٧ى  ٧ةعي الكٌ  كردى  كٝؽٍ  ،(1)ٌلانن و
ٌى    /فْلي  ؿً اَثكَ  ؾً
ػػػػػة -244 ّى وىٍي ػ ه عى ـي ارً يىة يى ى َى ى

 

ـي    ػػ ي الَسػػ ى وىٍيػػكى يىػػة يى ى هىػػدٍسى عى (2)كى
 

   

 /ىلع أرمٕح أٝكةـ ٭ةيتجني أ٩ ل٨٦ ػبلؿ ٦ة ذ٠ؿق اجلة٥ّ يف ٬ؾا ابلةب ٨٦ أظاكـ أٝكةـ امل٪ةد (1)
 .ةدجل١ؿة املٞىٮاك ،٥ا٤ٕ٣ /كنؽػ٢ ٚي٫ ،أف يبين ىلع ٦ة يؿٚٓ ث٫ ٚي٫ ٦ة جيت .1
 .كالنبي٫ ثةملٌةؼ ،كاملٌةؼ ،ةداجل١ؿة ٗري املٞىٮ /ك٬ٮ ،٦ة جيت ٩ىج٫ .3
  /٦ة جيٮز ٫٧ً كٚذع٫ ك٬ٮ ٩ٮاعف .2

  .٥ املٛؿد املٮوٮؼ ثةث٨ ٦ذى٢ ث٫ مٌةؼ إىل ٥٤ٔا٤ٕ٣ى  (أ )
 .(ةيلقيأِت اللُكـ ٤ٔي٫ يف ا٣ٛى٢ اتلك ٚي٫ دٛىي٢،ك) ةا٥٤ٕ٣ مٌةٚ ؿرأف يؾ (ب )

 .املكذعٜ ل٥ٌ٤ إذا ٩ٮف َضكرة ل٬ٮ امل٪ةدك ،٫٧ ك٩ىج٦ً٫ة جيٮز  .5
اكف األظٮص ي٭ٮل أػخ امؿأد٫ كنؾذ٥ ذلٟ كنجكت ٚي٭ة ٝي٢/  ،ابليخ لؤلظٮص األ٩ىةرم -6٤7 (2)

. كٝي٢ ٗري ذلٟ، كا٩ْؿ/ ػـا٩ح األدب  كال يٛىط ٚزتكص٭ة ٦ُؿ ٤٘ٚج٫ األمؿ كٝةؿ ٬ؾا النٕؿ
(2/٢82 .) 

٦٪ةدل ٦جين  (٦ُؿ)ظؿؼ ٩ؽاء  (ية)مٌةؼ إحل٫  (ا)كقبلـ مٌةؼ ك ،٦جذؽأ (قبلـ) اإلعراب: 
صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٧عؾكؼ ػرب املجذؽأ  (٤ٔي٭ة)ك٩يٮِّفى ألص٢ الرضكرة  ،ىلع ال٥ٌ يف حم٢ ٩ىت

ية )صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٧عؾكؼ ػرب ٣حف دٞؽـ ىلع االق٥  (٤ٔيٟ)٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه ( ك٣حف)
اق٥ ٣حف دأػؿ ٨ٔ  (الكبلـ)٥ يف حم٢ ٩ىت ٦٪ةدل ٦جين ىلع الٌ /٦ُؿ ،ظؿؼ ٩ؽاء /ية (٦ُؿ
ؿاب ٦ٕرتًح ثني ٣حف كاق٧٭ة كدم٤ح اجلؽاء ال ،اخلرب   .حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

ا٠ذٛةءن ث٧ة  ؛م٧ٌٮ٦ةظير ٩ٮف امل٪ةدل املٛؿد ا٥٤ٕ٣ ل٤رضكرة  ،ٝٮهل "ية ٦ُؿ" األكؿ الشاٍد فيُ: 
  .دؽٔٮ الرضكرة إحل٫
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 /كيٌ اثلةين فْل
ى  -248 ػػػ ٍخ  ىػػػرضى ً ِى رى  ٍ صى  ٍخ ةهىػػػفى كى  يَ ة إ

 

  
 

ػػػيىػػػ  ػػػة هى يف  ً ة عى   كى ٍذػػػًى كى   ٍ قى
ى
 (1) اًق كى اَث

 
 

 

، كٝي٢/ ث٢ ٬ٮ ألػي٫ ٔؽم ثيةت يذ٘ـؿ ٚي٭ة ثةث٪ح املع٨٦٢٤ أ ،٬ؾا ابليخ ل٧٤٭٤٭٢ ث٨ رميٕح -6٤5 (1)
  يف ٝىيؽة يؿيث ٚي٭ة أػةق امل٭٤٭٢، كوٮم٫ ابل٘ؽادم يف اخلـا٩ح.

 .دمٓ كاٝيح ث٧ٕىن ظةْٚح كرأيح (األكايق) .٦أػٮذ ٨٦ الٮٝةيح كيه احلِٛ كاللُكءة (كٝذٟ) اللغة: 

 /ة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿقكا٣ٛ ،كاتلةء ل٤ذأ٩ير ،٢ٕٚ ٦ةض /َضب (َضمخ) اإلعراب: 
صةر كدلؿكر  (إىل) .كوؽر مٌةؼ ك٬ة مٌةؼ إحل٫ ،٦ٕٛٮؿ ث٫ لرضب /وؽر (وؽر٬ة) .يه

كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا  ،كاتلةء ل٤ذأ٩ير ،٢ٕٚ ٦ةض /ٝةؿ (كٝة٣خ) .َضمخ"ػ"٦ذ٤ٕٞةف ث
البلـ كإٝح يف  (٣ٞؽ) .ة٦٪ةدل ٦٪ىٮب ثة٣ٛذعح ا٣ْة٬ؿ (ةٔؽيى ) .ظؿؼ ٩ؽاء (ية) .يه /دٞؽيؿق

ذٍٟ) .حتٞيٜ ظؿؼ /ٝؽ ،إ٣غ...كا ٣ٞؽ /أم ،صٮاب ٝك٥ حمؾكؼ ؼى كاتلةء  ،٢ٕٚ ٦ةض /كًف (كى
 .ٚة٢ٔ كًف (األكايق) .٦ٕٛٮؿ ث٫ /كالاكؼ ٧ًري املؼةَت املٛؿد املؾ٠ؿ ،ل٤ذأ٩ير

ث٢ ٩ىج٫ ٦ٓ  ،ثؾلٟكل٥ يؾذٙ  ،ظير اًُؿ إىل د٪ٮن٨ امل٪ةدل ٚ٪ٌٮ٫٩ (ةية ٔؽيى )ٝٮهل  الشاٍد فيُ: 
ة ا ٧٤ٔن   .ك٬ٮ اجل١ؿة ٗري املٞىٮدة ،ب امل٪ٮف ثأو٣٫٤حنةث٫ ث٫ امل٪ةدل املٕؿى  ؛٠ٮ٫٩ ٦ٛؿدن
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ٍػػتي  ػػَص َجى ٍؿ )كى  (يىػػة)كى ًةٍ ػػً  ىارو خي
ى
 (أ

 
(482)  َِ ً ػػػإ ٍػػػ (ار)تى ػ يى مى ػػػػكى ًى   ٍن ػًِك  اقي

 
 

 ٍِ
ى
ىَ ػالوَػػ) ي ػسىػػػكىاَث ًْيػػػثًةتلَ  (ّي  ًى ػٍع

 
ػػػ (485) ػػػاة يىػػػ)َذ ػكى ى ّي  ًى ػً يػػػػفى يًف  (ىَ ػلوَ

ٓي  ال جيٮزي   ٕى  اق٥ً   ٗريً يًف  "أٍؿ "ك ؽاءً اجلٌ  ظؿًؼ  ثنيى  اجل٧ ى ة قي ك٦ى  ةىلا د  ث٫ً  ِلِّ
 /٠ٞٮهلً  ٕؿً النِّ   يف َضكرةً إاٌل  ،٨٦ اجل٢٧ً 

ػػػ ى ة اهؼي يىػػػيى  -244  ا َ ؾىػػػ افً الػػػَأى  ةفً يى
  

 

  ً ػػػػػة لي يَػػػػػإ  ًى
ى
ٌ ةٍى ػى جػػػػػقً عٍ تي  فٍ ة أ  (1)اة شى

ا مؼن اسم  هللا دػاىل ٌمحيك  اوجمي  فٌجٍش    ًٓ  (ة اي يى )ذٞٮؿ/ ٚ ،ٌأم   ثُٞ
  ٜه ٤ً ُى ٪ٍ ٦ي  ٢ي صي ة الؿٌ يى ) (/ٜه ٤ً ُى ٪ٍ ٦ي  ٢ي صي الؿٌ ) اق٫٧ي  ٚي٨٧ٍ  كدٞٮؿي  ،ةككو٤٭ى  اهل٧ـةً 

ى
 .(٢ٍ جً ٍٝ أ

 ،ؽاءً اجلِّ  ٨٦ ظؿًؼ  حو ًى ٦ٕٮٌ  منؽدةو  ث٧ي٥و  (٥ٌ ٭ي ل٤ٌ ا) اً  اق٥ً  يف ٩ؽاءً  كاألكرثي  
ٓي  كمؾٌ   /يف ٝٮهلً  ؽاءً اجلِّ  كظؿًؼ  ي٥ً امل ثنيى  اجل٧

 

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -6٤9 (1)

 (الزلاف) .أل٫٩ ٦سىن يف حم٢ ٩ىت ؛٦٪ةدل ٦جين ىلع األ٣ٙ (ا٣٘بل٦ةف) .ظؿؼ ٩ؽاء (ية) اإلعراب: 
حم٢  كاجل٤٧ح ال ،كأ٣ٙ االزجني ٚة٢ٔ ،٢ٕٚ ٦ةض /ٚؿ (ٚؿا) .ٛح ٣ٞٮهل "ا٣٘بل٦ةف" ثةٔذجةر ال٤ِٛو

 (أف) .أظؾرًل٧ة /دٞؽيؿق ،٦٪ىٮب ىلع اتلعؾيؿ ث٢ٕٛ م٧ٌؿ كصٮمنة /إية (إية٧٠ة) "الزلاف"هلة و٤ح 
 ،٦ٕٛٮؿ أكؿ /ك٩ة ،كأ٣ٙ االزجني ٚة٢ٔ ،٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب حبؾؼ اجلٮف (دٕٞجة٩ة) .مىؽرنح

ا) .ك"أف" ك٦ة دػ٤خ ٤ٔي٫ يف دأكن٢ مىؽر دلؿكر ث٨٧ ٦ٞؽرة   ."دٕٞتػ"٦ٕٛٮؿ زةف ٣ (رشن

ِلِّ  (ٚية ا٣٘بل٦ةف)ٝٮهل  الشاٍد فيُ:  ظير دمٓ ثني ظؿؼ اجلؽاء كأؿ يف ٗري اق٥ ا دٕةىل ك٦ة قي
 .جيٮز إال يف َضكرة النٕؿ كذلٟ ال ،(اجل٢٧)ث٫ ٨٦ املؿًلجةت اإلػجةرنح 

  / قٕح اللُكـ أف يٞرتف ظؿؼ اجلؽاء ث٧ة ٚي٫ أؿ لكبجنيكل٧٩ة ل٥ جيـ يف 
 .ٚأظؽ٧٬ة اكؼ ٨ٔ اآلػؿ ، ٨٦ ظؿؼ اجلؽاء كأؿ يٛيؽ اتلٕؿنٙأف الكى  أظ ًِة/ 
ألف ا٣ٕ٭ؽ يؾٮف ثني  ؛ك٬ٮ يذ٨٧ٌ ٦ٕىن ا٣٘يجح ،أف دٕؿنٙ األ٣ٙ كالبلـ دٕؿنٙ ا٣ٕ٭ؽ كاثلةين/ 

 . دمٕخ ثح٪٭٧ة تل٪ةىف اتلٕؿنٛةف٤ٚٮ  ،كاجلؽاء ػُةب حلةَض ،ازجني يف زة٣ر اغات
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َى ين  إً  -214 ػػػػػ إ ػػػػػا يى   ثه  ى ة ظى
ى
 ةًَ ػهىػػػػػأ

  

 

  
ى
ػػػة الوَ يىػػػ /ْؿي فيػػػأ ػػػّي ة الوَ يىػػػ ىَ ّي  (1)ةًَ

  

 

 

 

 

يٕؿؼ ٝةا٫٤ كال ثٞيذ٫، ك٣حف ٬ٮ ٨٦ مٕؿ أيب  ذ٠ؿ ابل٘ؽادم يف اخلـا٩ح أف ٬ؾا ابليخ ال -6٢٤ (1)
 ػؿاش كال أ٦يح ث٨ أيب الى٤خ.

"كأم ٔجؽ  /كأل٥ يف ٝٮهل ،٩ـؿ (أملة) .٬ٮ ٦ة حيؽث ٨٦ مىةات ادل٩ية ك٩ٮازؿ ادل٬ؿ (ظؽث) اللغة: 
  .يؿنؽكف ٫٤ٕٚ أك ٝةرم٫ ،أل٥ ٚبلف ثةذل٩ت /هل٥أملة" ٨٦ ٝٮ لٟ ال

  .يؿنؽ أ٫٩ ك٧ة ٩ـ٣خ ث٫ ظةدزح كأوةث٫ م١ؿكق جلأ إىل ا دٕةىل يف ٠نٙ ٦ة يزنؿ ث٫ املعيى: 

 .ّؿؼ يذ٤ٕٜ ثٞٮهل "أٝٮؿ" اآلِت (إذا) .كنةء املذلك٥ اق٫٧ ،ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت /إف (إين) اإلعراب: 
ى  /كاتلٞؽيؿ ،كؼ يٛرسق ٦ة ثٕؽقٚة٢ٔ ٢ٕٛ٣ حمؾ (ظؽث) .زااؽة (٦ة) ى إذا أل  /أل٥ (أملة) .٥ٌ ٥ٌ ظؽث أل

 .يٕٮد إىل ظؽث "٬ٮ" /كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق ،كاأل٣ٙ لئلَبلؽ ،٢ٕٚ ٦ةض
 (ية) .كاجل٤٧ح يف حم٢ رٚٓ ػرب إف ،أ٩ة /كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق ،٢ٕٚ مٌةرع (أٝٮؿ)

 .كاملي٥ املنؽدة زااؽة ،٦٪ةدل ٦جين ىلع ال٥ٌ يف حم٢ ٩ىت /ا (امهلل) .ظؿؼ ٩ؽاء

ظير دمٓ ثني ظؿؼ اجلؽاء كاملي٥ املنؽدة ا٣يت يؤت ث٭ة  (ة٭٧ٌ ية امهلل ية ال٤ٌ )ٝٮهل  الشاٍد فيُ: 
أل٫٩ دمٓ ثني ا٣ٕٮض  ؛ك٬ؾا مةذ ٧٠ة صح ث٫ املى٪ٙ يف اجل٥ْ ،ل٤ذٕٮني ٨ٔ ظؿؼ اجلؽاء

 .كاملٕٮض



 

 016 فصـــل...

 

 فــصي
 

 

 

 ً ػػػةؼى دىػػةث ضى ًي ًَم الَضػػى  ال كٍ  تى  ٍؿ دي
ى
 فى أ

 
(484)  ٍ ػػجنةكً أل ٍُ ُي ٍى ػػ ،ٍيػػ َىا ااًيىػػٍن )ػلى ٍيػػ ي  ْى  (أ

  

ً   /أم ا لانن داةؼ  املنادنَ املضمٍ ً   ؾين  (1)امضاف   ئذن ٌاوال   ِ م صاحث  وألو

  ً ثن نصت   .(كؿو ٧ٍ عى  تى ةظً وى  ؽي نٍ ة زى يى )حنٮ  ،ٌنجن
 

 

 

 

 يادى إذا كاٌ امًسا ظاًٍرا، فلُ جَتاٌ: نـال /دنجيُ (1)

  .كيه دٞذيض اخلُةب ،ص٭ح ٠ٮ٫٩ ٦٪ةدل اَثكى/ 
ا كاثلةٍيح/  ة ّة٬ؿن ٚإذا اكف دةثٓ امل٪ةدل ٦ذىبلن ث٧ٌريق صةز يف  ؛كيه دٞذيض ا٣٘يجح ،ص٭ح ٠ٮ٫٩ اق٧ن

  /٬ؾا ال٧ٌري كص٭ةف
ْصُ اَثكؿ/  ا إىل اجل٭ح اثلة٩يح ال   .أف يؤت ث٫ ٧ًري ٗيجح ٩ْؿن
ْصُ اثلةين/  ا إىل اجل٭ح األكىل كال كنة  ،ية زنؽ ٩ٛك٫ أك ٩ٛكٟ) /دٞٮؿ ،أف يؤت ث٫ ٧ًري ػُةب ٩ْؿن

 .كنة ذا اذلم ٝةـ أك ٧ٝخ( ،د٧ي٥ ك٭٥ أك كؾ٥
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ػػ يى   ةكى
ى
ػػٍت أ ًُ ْىاقي اٍٍ ػػ ػػ ى كً اًَ ػػٍت كاٍصعى  ٍريى

 
ٍسذى ػلى  (484) ػػػػػقن  نص ػًقػػػػػػًي ىسى ِػكى ىػػػػػ ةن   ى

  

املضاف  املصاحث  ك٬ٮ  ،ك٩ىج٫ي  ر٫ٕٚي  جيٮزي  املؾ٠ٮرً  ل املٌةًؼ ة قٮى ٦ى  /أم

/ٚ ،ٌاملفسد   (،اه  )وـ   ن٥ي ؿً ١ى ال ؽي نٍ ة زى يى ) ذٞٮؿي
ى
ًٓ  (ًب األ ة يى )/ كى  ،ك٩ىج٫ً  (ن٥ؿً ال١ى ) ثؿٚ

ٌْ  ؽي نٍ زى  ٙي ؿً ا٣ ًٓ  (ن ٌْ ) ثؿٚ   .ك٩ىج٫ً  (نٙؿً ا٣
فح   ٍلٌد  حمم  اوص  ٌاوذ ِ  اوتٌان   /ٚ ؛ٌحمم  غط ؽ نٍ زى  ٢ي صي ة رى يى ) ذٞٮؿي

ًٓ ثةلؿٌ  (اؽن نٍ زى كى    ي٥ي ٧ً ة دى يى )/ ك ،ىًت كاجلٌ  ٚ
ى
 كى  ٮفى ٕي دٍمى أ

ى
 .(نيى ًٕ دٍمى أ

ٌاوتده  فف ٍ حمم  املنادنَ املسذقي   ِ  اون سق   ا غط   :ٌأم 

٧٠ة  ،(ؽي نٍ زى كى  ٢ي صي ة رى كنى  ،ؽي نٍ زى  ٢ي صي ة رى يى )حنٮ  ،ا٦ٛؿدن  ا اكفى إذى  ٫٧ًي  ٚيضتي  -
  .(ؽي نٍ ة زى يى )٤ٝخ/ لٮ  ال٥ٌٍ  جيتي 

  ؽي نٍ ة زى يى )حنٮ  ،ةمٌةٚن  اكفى  إفٍ  ٩ىج٫ي  كجيتي  -
ى
 كى  ؽي نٍ زى  ةنى كى  ،اً  ؽً جٍ ة عى ثى أ

ى
 ؽً جٍ ة عى ثى أ

 يى )٤ٝخ/  لٮٍ  ٩ىج٫ي  ٧٠ة جيتي  ،(ا
ى
  (.ا ؽً جٍ ة عى ثى ة أ
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َّْى  ػػعي ٍُ ٌٍ مى ػػ ٍي ِنًٍف يى ٍؿ )كى
ى
ة (أ يًسػػقى ػػة ن  يى

 
ػػػػ (484) ّى ًُ كىٍص رىٍيػػػػته يينٍػػػػذى ى ػؾىًؿيػػػػ  ةًف كى

  

 ٚإفٍ  (؛أٍؿ ) ث٘ريً  ٦ٕؿٚحن  ا٦ٛؿدن  ا اكفى إذى   ال٥ٌِّ ىلعى  املجكٮؽً  ث٪ةءي  ٧ة جيتي إ٩ٌ  أمٍ 
ٓي الؿٌ  :كص٭ةفً  ٚي٫ً  صةزى  (أٍؿ )ػث اكفى    .ىتي كاجلٌ  ٚ

ٓي ٧ة الؿٌ دجٕ٭ي  ٨ٍ كقحجٮن٫ ك٦ى  اخل٤ي٢ً  ٔ٪ؽى  كاملؼذةري  ًٙ  اػذيةري  ك٬ٮى ػ  ٚ ػ  املى٪
٘ي كى  ؽي نٍ ة زى يى )ٚذٞٮؿ/  ؛خيذةري  :أم (ىقى ذى جٍ يي  ٓه ػٍ رى كى ) /ا ٝةؿى كهلؾى  ًٓ ثةلؿٌ  (ـي بلى ا٣  ،ىًت كاجلٌ  ٚ
ًٓ  [٢٤ /قجأ] (1)﴾ڑ ڑ ژ ژ ﴿ٝٮهلي دٕةىل/  ك٦٪٫ي  ٌُ ) ثؿٚ  .ك٩ىج٫ً  (ريا٣

 
 

 

 .ثةلؿٚٓكآػؿكف كٝؿأ الك٤ِل  ،ثةجلىت "كا٣ُريى "اجل٧٭ٮر  قرأ (1)

٢ٕٚ أمؿ ٦جين  /(أكيب) .حم٢ ٩ىت ٦٪ةدل ٦جين ىلع ال٥ٌ يف /(صجةؿ) .ظؿؼ ٩ؽاء /(ية) اإلعراب: 
كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اثذؽاايح  ،٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ /كاحلةء ،ىلع اجلٮف الدىةهل ثيةء املؤ٩سح املؼةَجح

ؿاب ال ٧ًري يف حم٢ صؿ  /كاهلةء ،ك٬ٮ مٌةؼ ،ّؿؼ ماكف ٦٪ىٮب /(٫ٕ٦) .حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
  .كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ثػ"أكيب" ،مٌةؼ إحل٫

٦ُٕٮؼ ىلع ٣ِٛ اجلجةؿ ٦جين  /ا٣ُري ،الٮاك ظؿؼ ُٔٙ -ىلع ٝؿاءة اجل٧٭ٮر ثةلؿٚٓ - /(كا٣ُري) 
ألف "٫ٕ٦" ٝؽ ٚى٤خ  ؛كظك٨ ذلٟ ،كجيٮز ٫ُٛٔ ىلع يةء املؼةَجح يف أكيب ،ىلع ال٥ٌ يف حم٢ ٩ىت

  .ثح٪٭٧ة ٚٞةـ ٦ٞةـ اتلأكيؽ
(/ ىلع ا٣ٞؿاءة األػؿل ةجلىتكم  ُٮؼ ىلع امل٪ىٮب كاملٕ ،٦ُٕٮؼ ىلع حم٢ اجلجةؿ )كا٣ُريى

 .٦٪ىٮب ٦س٫٤
ا ٦ٕؿٚنة ثةأل٣ٙ كالبلـ (ا٣ُري)أف  وجُ االستدالل مً القراءتني:  كٌلف ٦ُٕٮٚنة ثةلٮاك  ،ملة اكف ٦ٛؿدن

كاجلىت ُٔٛة ىلع  ،الؿٚٓ ُٔٛة ىلع ٣ِٛ امل٪ةدل /ىلع امل٪ةدل املجين ك٬ٮ "صجةؿ" صةز ٚي٫ كص٭ةف
 .كا٣ٞؿاءدةف د٧سبلف صٮاز الٮص٭ني ،حم٫٤
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َّْى  ػػعي ٍُ ػػة مى ّى هُّ
ى
ٍؿ ) كى 

ى
ٍُ  (أ  بىٍعػػ ي ًصػػؿى

 
 

(488)  ٍُ ٍع ًؾىػػػػ ًى ًَم ال ل  ى ـي ثًػػػػةلَ ٍؾًت َلى   يىوٍػػػػكى
 
 

يُّ 
ى
يُّ ػػػػػّى ػكى 

ى
ا   رىدٍ ػػػػػػى ة اهٌ ػػػػػّى ػذى  ًذم كى

 
مص بًًسػػػ (484)

ى
كىٍصػػؽي أ ػػػػكى ِى ا ييػػػػْىل    ىدٍ ػذى

  

 ة يى ) /يٞةؿي 
ى
 نى كى  ،٢ي صي ٭ة الؿٌ يٍ أ

ى
 نى كى  ،ا٭ؾى يٍ ة أ

ى
  /(اؾى ٠ى  ٢ى ٕى م ػى ٭ة اذٌلً يٍ ة أ

 وٛحه  (٢ي صي الؿٌ )ك .زااؽةه  (ة٬ى )ك . ال٥ٌِّ ىلعى  ٦جيًنٌ  ل ٦ٛؿده ٦٪ةدى  (:أٍم )ػٚ
 )ػ٣

ى
 ينٍ املةزً  كأصةزى  ،ؽاءً ثةجلِّ  ٫ ٬ٮ املٞىٮدي أل٩ٌ  ؛اجل٧٭ٮرً  ٔ٪ؽى  ر٫ٕٚي  كجيتي  ،(مأ
ٌْ  ٩ىًت  ازً ىلع صٮ ةٝيةقن  ،٫ي ٩ىجى  ًٙ ا٣ ٟى  ؿن ٌْ  ؽي نٍ ة زى يى ) /يف ٝٮل ٙي ؿً ا٣ ًٓ  (ن  ثةلؿٚ
 .ىًت كاجلٌ 

ٙي   ) كال دٮو
ى
 ةاسم  ئشازج   أكٍ  ،ص٢اكلؿٌ  (أه  ) ةـةاسم  جنس  محىل   إاٌل  (ٌم أ

 يى )حنٮ 
ى
 ٭ؾى يٍ ة أ

ى
 يى )  ةأه  مبٍصٍه  محىل   أكٍ  (٢ٍ جً ٍٝ ا أ

ى
 (.اؾى ٠ى  ٢ى ٕى م ػى ٭ة اذٌلً يٍ ة أ
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ةو  ػػػػػةرى َيك إً ى ٍُ  كى ػػػػػؿى  ُ مص يًف ال
ى
ػػػػػأ  لى

 
ػػػة ييًؿيػػػخي اهػػػ (444) ّى فى دىٍ لي ٍُ ػإًٍف َكى ٍع ًؾى  ًى

  

ٓي  ٚيضتي  (٢ي صي ا الؿٌ ؾى ة ٬ى يى ) /يٞةؿي  ين  (٢صي الؿٌ ) رٚ ػ  ا"ئن  ج  ً  ص  ٌ   "ىرن  ،ىح  وندائ
ٓي  ة جيتي ٧٠ى   ) وٛحً  رٚ

ى
 خي يٍ ًٛ ة يي ٭ى ٠ي ؿٍ دى  فى اكى  فٍ إً )ثٞٮهًل/  ا أمةرى  ٬ؾى ىلى كلً  ،(ٌم أ

 ٍٕ   .((1)٫ٚى ؿً امل
ٓي  جيٍت  ل٥ٍ  ة ثٕؽقً ٦ى  جلؽاءً  كو٤حن  اق٥ اإلمةرةً  جي٢ٍٕ  ل٥ٍ  ٚإفٍ   ث٢ٍ  ،وٛذ٫ً  رٚ

ٓي الؿٌ  جيٮزي   .ىتي كاجلٌ  ٚ
 

 

 

يف ا٣زتاـ كو٫ٛ، ٣ؾ٨ برشط أف يؾٮف اق٥  "أٌم "يٕين أف اق٥ اإلمةرة ظ٫٧١ يف الىٛح ظؾ٥  (1)
ا إىل اتلٛكري، إلث٭ة٫٦ ٔ٪ؽ املؼةَت، ٚ٭ٮ يي  ٛيخ دؿؾ الىٛح ٦ٕؿٚح املنةر إحل٫ ٔ٪ؽق، اإلمةرة ٦ٛذٞؿن

 .ىلع اإلَبلؽ "أٌم "ثؽ ٨٦ كوٙ  ثؽ ٨٦ كو٫ٛ، ٧٠ة ال ٚعيجبؾو ال
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 ًْ ٍػ ػعٍ ) يًف َنى ػٍع ى  ي َى ِى  َى ًْ ا ػػٍت  (ٍك ًُ  (1)يىنٍذى

 
ػػػَى كىاٍيػػػذىطى  ،زىػػػةفو  (441) ػػػٍت اٍ  كى  ي ًُ ِن دي  َك

  

  ؽى ٍٕ قى  ؽي ٍٕ ة قى يى ) /يٞةؿي 
ى
 .(2)(ًس كٍ األ

* ً عى  ىى يٍ تى  ىي يٍ ة تى يى  -211    /ك  (3)مص

 

ا (قٕؽ األكسقٕؽ )كاملؿاد ث٪عٮ  (1) مٌةٚة زةين ٣ْٛي٫ إىل  ،كًلؿر ،ك دؿديت كٝٓ ٚي٫ امل٪ةدل ٦ٛؿدن
/ أـ اكف اق٥ صجف حنٮ ٝٮلٟ ،6٢2ك  6٢٢كالنة٬ؽي٨ ر٥ٝ ،قٮاء أكةف ٧٤ٔة ٧٠سةؿ اجلة٥ّ ،ٗريق

ٚإف  ،كػة٣ٙ ال١ٮٚيٮف يف ٬ؾا (،ية وةظت وةظت زنؽ/)أـ اكف كوٛة حنٮ (،يةرص٢ رص٢ ا٣ٞٮـ)
 .اجلىت كال٥ٌ /كصةز ٚي٫ كص٭ةف ،ل٥ جيت ٩ىج٫ -حنٮ يةزنؽ زنؽ  - مٌةٚة ل٥ يؾ٨ زةين ال٤ْٛني

 /كٕٝخ ٬ؾق ا٣ٕجةرة يف ٝٮؿ النةٔؿ (2)
ٍٍػػخى 

ى
ٌٍ أ ػػ ٌي  ًْ ػػٍع ى اَثٍك َى ػػٍع ي  َى يىػػة 

ى
 اٍػػةصن أ

 
ػػػةرًًؼ  ػػػٍع ى اخلىػػػٍكرىًص ى اهؼى ى َى ػػػٍع ي  َى يىػػػة   كى

ََيىػػػػػػػة  ًى تى ل كى ػػػػػػػ ى ّي ٍ ًُ ال ا ًصيجىػػػػػػػة إًُّى دى
ى
 أ

 
ى ارً  رًًؼ لَعى ٍَيىػػػػػػػػحى مى ًْ يي ٍك  يًف اهًٍؿػػػػػػػػٍ دى

  

 /كد٧ة٫٦ ،٨٦ ك٧ح ي٭ضٮ ٚي٭ة ٧ٔؿ ث٨ جلأ اتليِل ،٬ؾق ُٕٝح ٨٦ ثيخ جلؿنؿ ث٨ ُٔيح -6٢٢ (3)
ػػػً مص  ػػػىي  ِ يىػػػة تىػػػٍيىي تىػػػٍيىى عى ٍي ثىػػػة هى

ى
 أ

 
ةو  ِ

ى
ٍْأ ػػػػػػػ َى ىي يًف  ٍي ََ ػػػػػػػ ي  ييوًقيىػػػػػػػ ًى  وي

ة إىل ٔؽم  (دي٥ ٔؽم) اللغة:   ٌؿة دي٥ً  ٨ٔ لبلظرتاز - أػٮق ك٬ٮ -أًةؼ دي٧ن ٨ ،مي  ث٨ اغ٣ت دي٥ً  ٔك
٨ ،ٝؿيل يف ك٧٬ة ،ًٚ٭ؿ ٨ دي٥ محجةف ،ز٤ٕجح ث٨ ٝحف دي٥ ٔك ٨ دي٥ ًجح ،ٔك ٝةؿ  (ال أثة ٣ؾ٥) .ٔك

أف يجكت املؼةَت إىل ٗري أب  /كأو٫٤ ،يه ك٧ح تكذ٢٧ٕ ٔ٪ؽ ا٤٘٣ْح يف اخلُةب /الكيٮيط
ة هل كاظذٞةرنا ،٤ٕ٦ٮـ ىت وةر يٞةؿ يف ك ػُةب ي٤ِ٘ ٚي٫ ىلع ز٥ ٠رث يف االقذ٧ٕةؿ ظ ،مذ٧ن

اك٩خ ا٣ٕؿب تكذعك٨ أف دٞٮؿ "ال أثة لٟ" كتكذٞجط "ال أـ  /كٝةؿ أثٮ احلك٨ األػٛل .املؼةَت
 ! درؾ /٠ٞٮهل٥ ،كٝؽ ديؾ٠ؿ ٬ؾق اجل٤٧ح يف ٦ٕؿض اتلٕضت /كٝةؿ ا٣ٕيين .منٛٞح ظ٪ٮ٩ح /لٟ" أم

يكذ٢٧ٕ ث٧ٕىن صً  ؿكٝؽ ت ٨٦  (ي٤ٞي٪ؾ٥) .هل أب يذلك ٤ٔي٫ يف ثٕي مأ٫٩ألف ٨٦  ؛ٌؽ يف أمؿؾ كم٧ِّ
 .يه ا٤ٕٛ٣ح ا٣ٞجيعح (قٮأة) .ك٬ٮ الؿَل ،اإل٣ٞةء

 ؛حتذ٤٧ٮ٫٩ كم١ؿكق ال ،ًٝجى٢ى ٣ؾ٥ ث٭ة اظؾركا ية دي٥ ٔؽم أف يؿ٦يؾ٥ ٧ٔؿ يف ث٤يٌح ال املعيى: 
٫ يل ٧ٔؿ ك٬ضةءق أل٩٭٥ إف دؿًلٮا  ؛أف ي٧٪ٕٮق ٨٦ ٬ضةا٫ ظىت يأ٦٪ٮا الٮٝٮع يف ػُؿق /يؿنؽ .ثذًٕؿ

ٮا ثؾلٟ ا ١ٚأ٩٭٥ ًر ي  ،صؿنؿن =  .٤ٔ٫ي٭٥ لكة٩ى  ٍ صؿنؿه ك٤ِّ كظيجبؾ ي
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ْى يى  -213     ك/  .(1)...ً   ى ًى عٍ احلى   ى يٍ ْى   ي يٍ ة 

 

ة ،٦٪ةدل (دي٥) .ظؿؼ ٩ؽاء (ية) اإلعراب:  = كجيٮز ٩ىج٫ ثذٞؽيؿ  ،كجيٮز ٚي٫ ال٥ٌ ىلع أذجةرق ٦ٛؿدنا ٧٤ٔن
٫ أك ثذٞؽيؿ إًةٚذ٫ إىل حمؾكؼ ٦س٢ اذلم أًيٙ إحل ،إًةٚذ٫ إىل ٦ة ثٕؽ اثلةين ٧٠ة ٬ٮ رأم قحجٮن٫

أك ىلع أ٫٩ دةثٓ  ،٦٪ىٮب ىلع أ٫٩ ٦٪ةدل حبؿؼ ٩ؽاء حمؾكؼ (دي٥)اثلةين ٧٠ة ٬ٮ رأم أيب ا٣ٕجةس املربد 
ة ،أك ُٔٙ ثيةف ،ثؽؿ أك ثةٔذجةر ٫ْٛ٣ إذا اكف  ،أك دٮًليؽ لؤلكؿ ثةٔذجةر حم٫٤ إذا اكف األكؿ م٧ٌٮ٦ن

 .٩ةٚيح ل٤ضجف (ال) .حل٫مٌةؼ إ (ٔؽم)ك .كدي٥ مٌةؼ ،أك ىلع أ٫٩ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٢ٕٛ٣ حمؾكؼ ،٦٪ىٮمنة
كل١٪٭ة يف اتلٞؽيؿ دلؿكرة  ،كالاكؼ يف حم٢ صؿ ث٭ؾق البلـ ،البلـ ظؿؼ زااؽ (٣ؾ٥) . اق٥ ال (أثة)

أل٫٩ لٮ اكف  ؛كالاكؼ يف حم٢ صؿ ث٭ة ،لٟ" ٦ٞع٧ح البلـ يف "ال أثة /ٝةؿ ال٤ؼِل ،إحل٭ة ثإًةٚح اق٥ ال
ةٚح أدل إىل د٤ٕيٜ ظؿؼ اجلؿ  ،لبلـ كلف اك٩خ ٦ٞع٧ح اكجلؿ ثةبلةء كيه زااؽةٚةجلؿ ثة ،اخلٛي ثةإًل

ٝع٧خ مؿااعة ٢٧ٕ٣ "ال" أل٩٭ة ال
ي
ٚةصذ٧ٓ  ،كزبذخ األ٣ٙ مؿاعة لئلًةٚح ،د٢٧ٕ إال يف اجل١ؿات كل٧٩ة أ
ةٚح يف  ؛كا٩ٛىةؿ ،ادىةؿ /اللك٧ح محبةف ٦ذٌةداف يف ٬ؾق ٚسجةت األ٣ٙ دحل٢ ىلع االدىةؿ ٨٦ ص٭ح اإًل
ة  ، اال٩ٛىةؿ يف ال٤ِٛ مؿااعة ٢٧ٕ٣ "ال"كزجةت البلـ دحل٢ ىلع ،املٕىن ْن يخ ٣ٛ ٚ٭ؾق مكأ٣ح ٝؽ رٔك

 .أثة ٣ؾ٥ ثةحلرضة ال /أم ،كػرب "ال" حمؾكؼ ،ك٦ٕىن

ٚيضت  ،كٝؽ أًيٙ زةين ال٤ْٛني ،ظير دؾؿر ٣ِٛ امل٪ةدل (ية دي٥ دي٥ ٔؽم)ٝٮهل  الشاٍد فيُ: 
 .كجيٮز يف األكؿ ال٥ٌ كاجلىت ،يف اثلةين اجلىت

-ٝةهل يف ٗـاة مؤدح لؿدي٫ٛ زنؽ ث٨ أر٥ٝ  ،ُٕٝح ٨٦ ثيخ ٣ٕجؽ ا ث٨ ركاظح األ٩ىةرم ك٬ؾق -6٢2 (1)
 /كد٧ة٫٦ -كٌلف زنؽ يتي٧ة يف ظضؿق

ثَػػػػػ ً  اَّلُّ ػػػػػ ى ًى ٍيػػػػػ ى احلىٍع ْى ٍيػػػػػ ي  ْى  نً يىػػػػػة 
 

وىٍيػػػػػػكى ؾىػػػػػػةًٍٍكؿً  ؿى الوٍَيػػػػػػني عى ػػػػػػةكى  تى ى
دمٓ ذاث٢ أك  -ىلع كزف ري٠ٌٓ-( ٢ثٌ اذلٍ ) .٢٧ٕاإلث٢ ا٣ٞٮنح ىلع ا٣ /ثٛذط احلةء كاملي٥ (بلت٧ٕى احلى ) اللغة:  

ا إحل٭ة حلك٨ ٝية٫٦ ٤ٔي٭ة ك٦ٕؿٚذ٫ حبي  ،أم ًةمؿة ٨٦ َٮؿ الكٛؿ /ذاث٤ح كٝٮهل  ،ؽاا٭ةكأًةؼ زنؽن
لئلث٢  ثى كظؽى  ،ٚإف ال٤ي٢ ٝؽ َةؿ ،" يؿنؽ ا٩ـؿ ٨ٔ راظ٤ذٟ كىاٍظؽي اإلث٢إ٣غ..."دُةكؿ ال٤ي٢ ٤ٔيٟ

يةءكأز ،٭ة ثةحلؽاءٍُ ٚجنِّ  ،اللُكؿ  .ؿ ٔ٪٭ة اإٔل

أك ٦٪ىٮب ثة٣ٛذعح  ،٦٪ةدل ٦جين ىلع ال٥ٌ يف حم٢ ٩ىت (زنؽ) .ظؿؼ ٩ؽاء (ية) اإلعراب: 
كزنؽ  ،أك ٦٪ةدل ،ىلع أ٫٩ دةثٓ ل٤كةثٜ ،ٗري ٦٪ىٮب ال (زنؽ) .٧٠ة دٞؽـ يف ابليخ ٝج٫٤ ،ا٣ْة٬ؿة
 .وٛح ل٤ي٧ٕبلت (اذلث٢) .مٌةؼ إحل٫ (احل٧ٕبلت)ك .مٌةؼ

 ؛كأًيٙ زةين ال٤ْٛني ،ظير دؾؿر ٣ِٛ امل٪ةدل (ة زنؽ زنؽ احل٧ٕبلتي)ٝٮهل  الشاٍد فيُ: 
ؿاًب ٚ  .كيف اثلةين اجلىت ٣حف ٗري ،كاجلىتي  ال٥ٌٍ  يضٮز يف األكؿ ٨٦ كصٮق اإٔل
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ْي  ،ةيناثلَ  ٍُتي  ؾيضتي    /ُتي كاجلَ  الضىُّ  ؿً يف اَثكَ  كَيْ

   ه  فان  ض ٌ  أكٍ  ،"أٔيًن "  إ٧ًةرً ىلعى  أكٍ  ،ىلع اتلٮًليؽً  ة٦٪ىٮمن  /ةيناثلٌ  اكفى  :م  الأ
ًٙ  كٍ أ ، ابلؽحلحً ىلعى    .ؽاءً  اجلِّ ىلعى  أكٍ  ،ابليةفً  ُٔ

   ه ٌ ثن الأ   /ٌئن  ن ص 

 ةين ٦ٞع٥ه اثلٌ  كأفٌ  ،ةيناثلٌ  االق٥ً  ة ثٕؽى إىل ٦ى  ٫ مٌةؼه أ٩ٌ  /قحجٮن٫ ٧ٚؾ٬تي 
  .إحل٫ً  كاملٌةًؼ  املٌةًؼ  ثنيى 

 ٦ى  ٦س٢ً  ،إىل حمؾكؼو  ٫ مٌةؼي أ٩ٌ  /املربدً  ك٦ؾ٬تي 
ي
ٙى ًً ة أ  كأفٌ  ،ةيناثلٌ  إحل٫ً  ي

ُى يى ) /األو٢ى   .ةين ٤ٔي٫ً اثلٌ  دلال٣حً  ؿي األكٌ  (ٌم ٔؽ) ؾؼى ٚعي  ،(مي ؽً ٔى  ٥ى يٍ ُى  مي ؽً ٔى  ٥ى يٍ ة 
 

 

 

 



 

 024 الـنيادى الـنضاف إىل ياء الـنتكله

 

 مذمىمـاو ًاء مضاف ئىلـمنادَ اوـاو
 
 

 

ػػٍؽ حًلىػػة ػػَط إًٍف ييضى َىػػةدلن صى ػػٍن يي  كىاٍصعى
 

ٍجػػ (443) عى ٍجػػً يىةػلى ا وى ٍجػػ ى ٍجػػ ى وى ٍجػػً م وى  ً  وى
  

َى   إ
ي
  /يعذ ف  أكٍ  ةصعيعن  يٍْفى  ة أفٍ ؾإيَ  ذملىً امل ل إُّ يةءً املَةدى   يؽى ا أ
  ؾين مناد   فان  لانن مػذاًل  ً ً  لحمم ٜى  كٝؽٍ  ،َفحمم يف  (1)٫ي ظ٧١ي  قج

 .املذلك٥ً  إىل يةءً  املٌةًؼ 
   اٌئن  لانن صحٌح   ً ً  خمسح  أٌج  /جاشن فٌ

 ا  .األكرثي  ك٬ؾا ٬ٮى  (،ؽً جٍ ة عى يى )حنٮ  ،ثةل١رسةً  كاالقذ٘٪ةءي  احلةءً  ظؾؼي  /أحدىن

 يف ال١رثةً  ؿً األكٌ  دكفى  ك٬ٮى  ،(مؽً جٍ ة عى يى )حنٮ  ،قة٠٪حن  احلةءً  إزجةتي  /اوش اين. 

 ٛن  احلةءً  ٤ٝتي  /اوش اوص   (.ؽى جٍ ة عى يى )حنٮ  ،ة ثة٣ٛذعحً ٔ٪٭ى  ة كاالقذ٘٪ةءي كظؾٚ٭ى  ةأ٣

 ٛن ٤ٝجي  /اوس اةؼ  (.اؽى جٍ ة عى يى )حنٮ  ،ٚذعحن  ال١رسةً  ة ك٤ٝتي كلثٞةؤ٬ى  ة٭ة أ٣

 (مى ؽً جٍ ة عى يى )حنٮ  ،ثة٣ٛذًط  ٠حن حمؿٌ  احلةءً  إزجةتي  /اوخام س. 

 

 

٬ٮ زجٮت احلةء ٦ٛذٮظح يف األٚىط ٚي٧ة آػؿق أ٣ٙ حنٮ ٚذةم  /أ٫٩ ٝؽ قجٜ ػبلوح ٦ة ينري إىل (1)
ىةم كظؾؼ يةء املذلك٥ ٦ٓ ٠رس ٦ة ٝج٤٭ة أك  ،ٗري منؽدة حنٮ ٝةيضأك يةء  ،أك كاك حنٮ مك٤ِل ،ٔك

 .ٚذع٫ ٚي٧ة آػؿق يةء منؽدة حنٮ ٠ؿيس
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ٍذطه  ٍسػاكىيى ًى ٍ ػٍك لى ػذى ٍَ ػٍذؼي احلىػة ا   ه كىظى
 

ػَى ِ) يًف  (442) ٌى وى ـَ يىػة اٍبػ
ي
ٌى أ ػ ٍ  يىة اٍبػ ؿى  (يى

  

ٙى إذى  ٨ اثٍ )  يًف إاٌل  احلةءً  إزجةتي  كصتى  ٥ً املذلكِّ  إىل يةءً  ل إىل مٌةؼو امل٪ةدى  ا أًي
 
ي
 ؛دٛذطي  أكٍ  املي٥ي  كدؾرسي  ،االقذ٧ٕةؿً  ٧ة ل١رثةً ٦٪٭ي  احلةءي  ٚذعؾؼي  ؛(٥ٌ ٨ عى اثٍ كى  ،ـٌ أ
ٚ/   ٨ى ة ابٍ يى ) ذٞٮؿي

ي
  ـٌ أ

ى
 .ةكًلرس٬ى  املي٥ً  ثٛذًط  (ؿٌ ٛى ٦ى  الى  ٥ٌ عى  ٨ى ة ابٍ نٍ كى  ،٢ٍ جً ٍٝ أ

 
 

 
 
 
 
 
 

ًَّ اجل ػػػ ثىػػػًخ )ا  ى كى
ى
َيػػػًخ  ،أ

ي
ػػػ ىٍا  (أ  عى

 
ٌى  (445) ًي كً اٍيذىٍط كى

ى
ْىا احلىػة اتلَػة كىاٍلً ٍ أ  ًعػ

  

 يى ) /ؽاءً يف اجلِّ  يٞةؿي 
ى
 نى كى  خى ثى ة أ

ي
 إزجةتي   جيٮزي كالى  ،ةكًلرس٬ى  ةءً اتلٌ  ثٛذًط  (خى ٦ٌ ة أ

/ ٚبلى  ،احلةءً   يى ) دٞٮؿي
ى
  كنى يًت ثى ة أ

ي
ٓي ٚبلى  ؛٨٦ احلةءً  ةء ٔٮضه اتلٌ  ألفٌ  (؛يًت ٦ٌ ة أ  ثنيى   جي٧

 .٦٪٫ي  ًض كاملٕٮٌ  ا٣ٕٮًض 
 

 

 

 



 

 026 أمســـاء السمت الـيداء

  

 نداءـاء لشمر اوـــأسم
 
 

 

ىػػصُّ ثًةجل ػػ (ني ػؾيػػ)كى  ػػة خيي اػبىٍعػػىي يى   ى
 

ةفي ػهيػػ) (444) ةفي ػٍىػػ ،ٍ يى يى ا كىاَطػػ ى  (ٍْ ػػذى الى   دى
 
 

ػػت   َى ِي  يًف  في ا ٍْ جىػػةًث  يىػػة)ٍنػػوى كى  (خى
 
 

ٍيػػ (444)
ى
ِى ػكىاَث ػػػ ي  ا ًيػػػمى   ٍٔ ػ زًػػػٌى اثلُّ ػذى

 
 

ػػ ػػت  اهػػػكى ى َى ػػػةعى يًف  ْرً ييعى لي  ني ػذُّ
 

ِ دىًقػػٍس  (444) ػػَ  يًف ا ،كى ػػكىصي  (ؾيػػني )ٍعً  ل  
 

ا ة يى )ك ،٢ي صي ية رى  /أم (٢ي ة ٚي يى )حنٮ  داء  ًسذػمي  ئل  يف اون   لن  من الأسمء  من
ي  ـً اجلٌ  ل١٤سريً  (ةفي ٦ى ٮٍ ة ٩ى يى )ك ،ـً ال٤ؤٍ  ل٤ْٕي٥ً  (ةفي ٦ى ؤٍ ل   .ك٬ٮ مك٧ٮع ،ٮ

ٌَ كى )ثٞٮهًل/  كأمةرى  ذػمه  اس /ؽاءً يف اجلِّ  ٫ ي٪ٞةسي إىل أ٩ٌ  (ثى األنٍ  تِّ  قى يًف  ادؿى ا

اه  ) ًٌ  (فنػن ً  الأن شى ٌست يا من  لي  فػي  سالث   امتن ة يى )حنٮ  غىل اومّس  يف  ذ
 .(1)(ًع اكى ة ٣ى كنى  ةؽً كى ة ٚى كنى  ةًث جى ػى 

ٟى  اه  )اسذػمه   /ي٪ٞةسي  كًلؾل ًٌ  (فنػن  غىل اومّس  من لي  فػي  سالث   امتن

ى  ،اؿً ـى ٩ى )حنٮ  ،وىدلوح  غىل الأمس     .كاٝذ٢ٍ  كاَضٍب  ا٩ـٍؿ  /أم ،(ؿً ةذى كؼى  ،اًب كَضى

ن  ً  سث   ايف اون داء  خاصح  مقصٍد   (ف ػني)اسذػمه   ٌلرث  ة يى )حنٮ  اورلٍز   ة
ٗي كنى  ،ٜكى ٚي  ٟى   ي٪ٞةسي كالى  (١ٓى ة ٣ي كنى  ،رؽى ة    .ذل

 

 /كذلٟ يف ٝٮؿ احلُيبح ،ة لؤل٩ث كّة٬ؿق أ٫٩ ٗري مكذ٢٧ٕ يف اجلؽاءٝؽ كرد "لاكع" قجى  (1)
ْ ؼي ميػػػػػػَى آكًم ػػػػػػ طى

ي
ػػػػػػة أ ْ ؼي يى ػػػػػػ طى

ي
 أ

 
ًع  إُّى بىٍيػػػػػػػػػخو  ُي هىػػػػػػػػػ ى ديػػػػػػػػػ  فىًعي ى

 .أم ثيخ ٕٝيؽد٫ ٦ٞٮؿ هلة ية لاكع /خيؿصٮ٫٩ ىلع دٞؽيؿ ٝٮؿ حمؾكؼكا٧٤ٕ٣ةء   
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 ؽاءً ثةجلِّ  املؼىٮوحً  األق٧ةءً  ثٕيى  إىل أفٌ  (٢ي ٚي  ؿً ٍٕ  النِّ يًف  ؿٌ صي كى )ثٞٮهل  كأمةرى 
 /٠ٞٮهلً  ؽاءً اجلِّ   ٗريً يًف  ٕؿً يف النِّ  تكذ٢٧ٕي  ٝؽٍ 

ً  ُي ٍَػػػيً  نُّ ًضػػػدى  -212 ً   ثًػػػإ ّى ث ػػػٍْ ةل  نً صى
  

 

  حو ضَ ػ هىػػيًف  
ى
ػػ ى ؾي  ٍك ًسػػمٍ أ  (1)نً ؾيػػ ٌٍ ٍنػػة وى

  

 

 

 

 

 

ري٬ة٨٦ أرصٮزة َٮن٤ح كوٙ ٚي٭ة  ،ابليخ أليب اجلض٥ ا٣ٕضٌل -6٢6 (1)  .اإلث٢ ٗك

ٌ ) اللغة:    .احلؿب يف األوٮات كاػذبلط اجل٤جح (حجلى

ة ،مج٫ دـاظ٥ اإلث٢ املعيى:  ٌن ةثٞٮـ ميٮخ يف جلح كرش يؽٚ ،ك٦ؽإٚح ثٌٕ٭ة ثٕ ٌن  ؛ٓ ثٌٕ٭٥ ثٕ
كػه النيٮخ ألف النجةف ٚي٭٥ ا٣ترسع إىل  ،اظضـ ثح٪٭٥ /أم ،أمكٟ ٚبل٩نة ٨ٔ ٚبلف /ٚيٞةؿ
 .ا٣ٞذةؿ

 (أمكٟ) .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثٞٮهل "دؽاٚٓ" يف ابليخ اذلم ٝج٢ ثيخ النة٬ؽ (يف جلح) اإلعراب: 
 /أم يٞةؿ ٚي٭ة ،ؿ ٣ٞٮؿ حمؾكؼكاجل٤٧ح ٦ٞٮ ،أ٩خ /كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق ،٢ٕٚ أمؿ

 .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثأمكٟ (٢ٚ ٨ٔ) .ألمكٟ ث٫ ٦ٕٛٮؿ (ٚبل٩نة) .إ٣غ...أمكٟ

ألف  ؛كذلٟ َضكرة ،ظير اقذ٢٧ٕ "٢ٚ" يف ٗري اجلؽاء كصؿق ثةحلؿؼ (٨ٔ ٢ٚ)ٝٮهل  الشاٍد فيُ: 
ذُٓ ٨٦ ٚبلف حبؾؼ إال إذا ادٔي٪ة أف "٢ٚ" ٬٪ة ٦ٞ ،٨٦ ظٜ اقذ٧ٕةؿ ٬ؾا ال٤ِٛ أال يٞٓ إال ٦٪ةدل

 .أمكٟ ٚبل٩نة ٨ٔ ٚبلف /"أمكٟ ٚبل٩نة" ١ٚأ٫٩ ٝةؿ /اجلٮف كاأل٣ٙ ثٞؿن٪ح ٝٮهل ٝج٢ ذلٟ
ؿاب ،خيذه ثةجلؽاء كميةف ٬ؾا أف ٣ِٛ "ٚبلف" ال  كأف اذلم خيذه  ،ث٢ يٞٓ يف دميٓ مٮاٝٓ اإٔل

ة  َن ؾٚخ ٧٠ة - صٚيح ٤ٔح ٣٘ري أم -ثةجلؽاء ٬ٮ "٢ٚ" اذلم أو٫٤ "٤ٚٮ" ٚعؾٚخ ال٫٦ أذجة  الـ ظي
 .ك"دـ" "يؽ"



 

 028 فصـــل...

  

 السذؿـاسـح
 
 
 

ػػىه  ٍَ ػػذيًؼيرى ا ٍَ َىا ا ً َىػػةدن إ ػػة ليي ًؿضى  خي
 

ػػػ ـً ثًػػػةلَ   (448) ٍ دىضى ًي ىوٍ يىػػػة ل ػػػة لى ْظن ٍؿذي  ٓػيى
  

ى يى ) /يٞةؿي  ـو  املكذ٘ةثي  ضؿٍ ٚيي  ؛(كؿو ٧ٍ ٕى ٣ً  ؽو نٍ ـى ة ل  هلي  املكذ٘ةثي  ؿٍ كجيي  ،٦ٛذٮظحو  ثبل
ـو  ٓى  ٍخ عى ذً ٧ة ٚي كل٩ٌ  ،م١كٮرةو  ثبل ٓه امل٪ةدى  ألفٌ  ؛املكذ٘ةًث  ٦ ٓى  ل كاٝ  ،امل٧ٌؿً  مٮٝ

ـي  ٓى  دٛذطي  كالبل ى )حنٮ  امل٧ٌؿً  ٦ ي  ٟى ل  .(كهلى

 

 

تى اه َ ٍر ى عًى ػكى اٍيذىٍط يى ًْؼ إًٍف لى  (يىة) ي
 

ٍسػػ (444) َىلًػػكى ثًةلمى ْىل  ػػ ًَ  ةػااًٍِيىػػ  ً ػكى يًف 
  

ِن غىلن املسذؿاز  مسذؿاز  آخس   ا غ ط   /الى  أكٍ  ،(ةيى ) ٫ٕ٦ي  دذ١ؿرى  ة أفٍ ٚإ٦ِّ  /ئذن
ـى  دؾؿرٍت  ٚإفٍ  - ى يى )حنٮ  ا٣ٛذطي  لـ   .(ؿو ١ٍ ك بًلى ؿو ٧ٍ ٕى ة ٣ى نى كى  ؽو نٍ ـى ة ل
ـى  دذ١ؿرٍ  ل٥ٍ  كلفٍ  - ى يى )حنٮ  ال١رسي  لـ ـي ٧٠ى  ،(ؿو ١ٍ ك بًلى ؿو ٧ٍ ٕى ٣ً كى  ؽو نٍ ـى ة ل  ٠رسي  ة ي٤ـ
ـً  ٓى  البل   .هلي  املكذ٘ةًث  ٦

ٟى ل ذى ٮى  قً يًف كى )ثٞٮهًل/  ا أمةرى ىل ٬ؾى كلً  ل ٮى  قً كيًف  /أم ،(ةيى تً ااٍ  رٍسً ١ى ةلثً  ل
 ٚذ١رسي  ؛ةكصٮمن  ـى لبٌل ا ا٠رسً  (ةيى ) ٫ٕ٦ي  م دؾؿرٍت اذٌلً  ٤ٔي٫ً  كاملُٕٮًؼ  املكذ٘ةًث 

ٓى  ٓى  (ية) ٫ٕي ٦ دذ١ؿرٍ  م ل٥ٍ اذٌلً  املُٕٮًؼ  ٦  .هلي  املكذ٘ةًث  ك٦
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جىػػكىِ ًى ػػذيًؼيرى مى ٍَ ػػة ا هًػػٍؽ  ٍخ ـي يى
ى
 أ

 
هًػػػٍؽ كى ًيٍسويػػػ (444)

ي
ػػػتو أ َيك تىعىضُّ ػػػىه  ٍَ  ُي ا

  

ـي  حتؾؼي  ٙو كنؤتى  املكذ٘ةًث  ال ًن  يف آػؿقً   ثأ٣  اؽى نٍ ة زى يى )حنٮ  ،ةٔ٪٭ى  ةٔٮ
  .(كؿو ٧ٍ ٕى ٣ً 

ى يى )حنٮ  ،٦٪٫ي  تي ضٌ ٕى ذى ال٧ي  املكذ٘ةًث  ك٦س٢ي  ى يى )ك (حً يى ا٬ً رلٌ ة ل  ٚيضؿٍ  ؛(ًت ضى ٕى ٤ٍ ة ل
ـو  ُي  ،املكذ٘ةثي  ٧٠ة جيؿٍ  ،٦ٛذٮظحً  ثبل ـى  تي ةًٝ ٕى ك  ؛ٙه أ٣ً  ٦٪٫ً  ًت املذٕضٌ  يف االق٥ً  البل

ٔى يى )ٚذٞٮؿ/  ً  ةجى ضى ة   .(ؽو نٍ ـى ل
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(1)حـــندةـاو
 

 

 

ػػٍن هًػػ َىػػةدىل اٍصعى ًي ػػة لًو ػػةػيى يى كَّو كى ٍَ ي  ًى
 
 

ػػ (441) ًٌٍ ٍَػػػ ى هىػػػٍي ٍَّ كى ػٍى هي ثٍػػ ى
ي
ػػة أ ةػِيى ًى ًّ  

 
 

َّي اهػػ ٍَػػ ى يي ْؿي ثًػػةََّلً ػكى ٍْصي ّى ٍ ًى  م اٍ ػػذى
 

ـو  (441) ٍمػػكى ْى  ً ٍِ جًػػ ػػ ٍ  (ً  ػيىػػ) لى ؿى ٌٍ ظى ػػ  كايى
ً   /٬ٮ امل٪ؽكبي   ؼ  غىٌ ً   ،(2)(اقٍ ؽى نٍ ازى كى )حنٮ  ،املذفج  ؼ  من حنٮ  ،ٌاملذٍج 

ّى كى )   (.اقٍ ؿى ٭ٍ ا
َِ املع ؾحي كِ يي    .َ َّي إ

  (قٍ بلى صي ارً كى ) / يٞةؿي ٚبلى  ؛١ؿةي اجلٌ   د٪ؽبي ٚبلى.  

  (اقٍ ؾى ا٬ى كى )حنٮ  ،اإلمةرةً  اكق٥ً   املج٭٥ي كالى.  

  ٨ٍ ا٦ى كى )ٞٮهل٥ٍ/ ٠ ؛٤حً ثةلىِّ  كامذ٭ؿى  (أٍؿ )٨٦  ةػةحلن  اكفى   إفٍ إاٌل  ، املٮوٮؿي كالى 
 .(ةقٍ ٦ى ـى مٍ زى  رٍئى ثً  ؿى ٛى ظى 

 

٤ٔي٫، ٚإف مبخ أحلٞخى يف آػؿ االق٥ األ٣ٙ  ٓه ا٥٤ٔ أف امل٪ؽكب ٦ؽٔٮ كل١٪٫ ٦ذٛضٌ ٝةؿ قحجٮن٫/ ) (1)
 ٜ يف اجلؽاء.٤عً ٜ ٧٠ة ل٥ دي كلف مبخ ل٥ دي٤عً  -ألف اجلؽثح ٠أ٩٭٥ يرت٧٩ٮف ٚي٭ة-
املكذ٘ةثى ث٫  "ية"، ٧٠ة لــ "كا"أك  "ية"ثيٌؽ هل ٨٦ أف يؾٮف ٝج٢ اق٫٧  امل٪ؽكب ال كاعوى أف 

 .(2/22٤. ال١ذةب)(كاملذٌٕضتى ٦٪٫
، ىلع ص٭ح اتلٛضٓ أك اتلٮصٓ، ٫اجلؽثح/ يه االقذيرصاخ ثةملٛٞٮد، أك ٦ة أٝي٥ ٦ٞة٦ٝةؿ النةَيب/ ) (2)

 يت.ألف جيي  ال
زنؽاق، ك٬ٮ ٦يخ، ٚأ٩خ ل٥ دٞىؽ ث٪ؽاا٫ أف جييجٟ، كل٧٩ة ٝىؽؾ اتلىٮنخ ثةق٫٧  ٚإذا ٤ٝخ/ كا 

 .(8/678)(ضٕة ٣ٛٞؽقدٛ
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ًى  ٍَػػذى ى ال يي هًٍؽ كى
ى
ُي ثًػػةَث كًَّ ًصػػوٍ  ٍَػػ ي

 
ٍذويػػػ (442) ً ُّْ ػيى ة إ فى ًيٍسوىػػػِى ػػػػٍف َكى ة ظي   ًذٍؼ ػّى

 
 

ػػ ٍَػػػلى اؾى تى ػػٍن لى  ُػًذم ثًػػػاهَػػ ٌي ْيٍ ػذى  ًى
 

ػػٍن  (442) مى
ى
ػػة ًٍوٍػػخى اَث ِى ً ـٍ

ٍك ىى
ى
ٌٍ ًصػػوىحو أ  ًيػػ

  

ٜي يى  ٙه  ل امل٪ؽكًب امل٪ةدى  آػؿى  ٤ع ة ة ٝج٤٭ى ٦ى  كحيؾؼي  ،(دجٕؽٍ  الى  اؽى نٍ زى  اكى )حنٮ  ،أ٣
ٛن  اكفى  إفٍ  ٟى  ،ةأ٣ ًٙ  كأِت ،(ىسى ٮٍ مي ) أ٣ٙ ٚعؾؼى  (ةقٍ ٮقى امي كى ) ٠ٞٮل  لرلال٣حً  ثةأل٣

 ،(ةقٍ ٦ى ـى مٍ زى  رٍئى ثً  ؿى ٛى ظى  ٨ٍ ا٦ى كى )ة حنٮ ٗري٬ى  أكٍ  و٤حو  يف آػؿً  ةد٪ٮن٪ن  اكفى  أكٍ  ،ؽثحً  اجلٍ ىلعى 
ٗي يى )كحنٮ   (.اقٍ ؽى نٍ زى  ـى بلى ة 

 
 
 

ىةنًسػػػػػةكىالَ ػػػػػ ٍكًلً مي
ى
ػػػػػة أ ًن ٍذ  ٍلى ظى

 
ػػػٍذطي ثًػػػ (444) ًٌ اهؿى ػػػ ٍي

ىو ِبًسػػػةْى إًٍف يى ٍِ 
  

ا ِ  اون دةح  فذحح   لانن آخس   ئذن ً  أو ا دىحق ٙي  حلٞذ٫ي  ،من  ٨٦ ٗريً  ؽثحً اجلٍ  أ٣
/ٚ ؛ةل٭ى  د٘يريو  ٗي كى ) ذٞٮؿي   ـى بلى ا

ى
  .(اقٍ ؽى مٍحى أ

ًىتى يف ه سو َككِنٍف  ٍك
ى
َِ إٍف أ ُي إ ـى َلكى كصتى ؾذع  /فى ػ

  ٟى  يف ٣بفو  ٓي ٮًٝ يي  الى  ة٦ى  ٧ٚسةؿي ـً " يًف  ٝٮل ٗي كى ) /"زنؽو  ٗبل  كيًف  .(اقٍ ؽى نٍ زى  ـى بلى ا
  .(اقٍ ؽى نٍ ازى كى ) /"ؽو نٍ زى "

  ٓي ٦ى  ك٦سةؿي ٗي كى ) /يف ٣بفو  ٚذع٫ي  ة يٮٝ ٗي كى  ،ٮق٭ي مى بلى ا  كأو٫٤ي  ؛(ي٫ً ١ً ٦ى بلى ا
ٗي كى ) ٗي كى ) ،الاكًؼ  ثؾرسً  (ًٟ مى بلى ا ًٙ  ٤ٝتي  ٚيضتي  ؛اهلةءً  ث٥ٌِّ  (٫ي ٦ى بلى ا  ؽثحً اجلٍ  أ٣

ٌٌ  كمٕؽى  ،يةءن  ال١رسةً  ثٕؽى  ٟى  د٢ٍٕٛ  ل٥ٍ  ٟ لٮٍ أل٩ٌ  ؛اكاكن  ٧حً ال  ال٧ٌحى  كظؾٚخى  ذل
ًٙ  كأديخى  كٚذعخى  كال١رسةى  ٗي كى )٤ٞخ/ ٚ ؛ؽثحً اجلٍ  ثأ٣ ٗي كى  ،قٍ اكى ٦ى بلى ا  (ةقٍ ٭ى مى بلى ا

و ذنـتنسن املندٌب  املضاف  ئىل ضمي  املخاطتح  ةاملندٌب  املضاف  ئ ىل  لن



 

 بـــةالـيد 032

ٌاوذنتسن املندٌب  املضاف  ئىل ضمي  اوؿائتح  ةاملندٌب   ،ضمي  املخاطث  

  .ضمي  اوؿائث  املضاف  ئىل 

 ً  آػؿي  لًكى ا مي إذى  /أم (ىل آػؿقً إً ...ة٧ن ذٍ ظى  لٍكى النٌ كى )ثٞٮهًل/  ا أ ةرى ُّ ِذى كِن
 ا٣ٛذطي  اكفى  إفٍ  يةءو  أكٍ  ٨٦ كاكو  هلي  ةدلةنكن  هلً ٚأكٍ  ؛٠رسو  أكٍ  ٥ًي  أكٍ  ثٛذطو  امل٪ؽكًب 

ٕن  ٗي كى )حنٮ  ،يف ٣بفو  ةمٮٝ ٕن  ٛذطي ا٣ يؾ٨ً  ل٥ٍ  كلفٍ  ،(ي٫ٍ ١ً ٦ى بلى ٗي اكى  ،ٮقٍ ٭ي مى بلى ا  يًف  ةمٮٝ
ٙى  هًلً كأكٍ  آػؿقي  ٚةٚذطٍ  ٣بفو  ٗي ككى  ،اقٍ ؽى نٍ ازى كى )حنٮ  ؽثحً اجلٍ  أ٣   .(اقٍ ؽى نٍ زى  ـى بلى ا

 
 

 

ػػػٍمخو إًٍف ديػػػ َى ػػػةءى  ِى ػػػة ًٍْد  كىافًؿن  دٍ  ً كى
 

ػػ (444) ى ى ِنًٍف    ؾىةهػػػكى
ٍ
ِى ػًى ُّ كىاهػػػأ ة   دىػػكًدٍ  ّى

  

ًٙ  ثٕؽى  حل٫ٞي  ىلع امل٪ؽكًب  ٙى ًٝ ا كي إذى  /أمٍ   ،(اقٍ ؽى نٍ ازى كى )حنٮ  ١ًخ الكٌ  ٬ةءي  األ٣
ًٙ  ٙى ًٝ كي  أكٍ   /٠ٞٮهلً   َضكرةن إاٌل  يف الٮو٢ً  اهلةءي   دثجخي كالى  ،(اؽى نٍ ازى كى )حنٮ  ىلع األ٣

215-  
ى
ػػػػػػة وى  يىػػػػػػِى أ ػػػػػػك وى  ي ًٍ  اقي  ى ًٍ

  

 

ػػػػػػػوى كى   ى  ى الػػػػػػػكُّ  ٌى ك ٍبػػػػػػػ ي ًٍ  (1)اقي ـٍ

  

 

 

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -6٢4 (1)

٦٪ةدل ٦٪ؽكب ٦جين ىلع ال٥ٌ يف حم٢  (٧ٔؿك) .ظؿؼ ٩ؽاء ك٩ؽثح (ية) .أداة اقذٛذةح (أال) اإلعراب: 
ح أك ٚ٭ٮ مؿٚٮع ث٧ٌ ،كجيٮز أف يتجٓ ٫ْٛ٣ أك حم٫٤ ،دٮًليؽ ٣ْٰٛ ل٧٤٪ةدل امل٪ؽكب (ق٧ٔؿا) .٩ىت

كاأل٣ٙ  ،ث٭ة ألص٢ ٦٪ةقجح أ٣ٙ اجلؽثح ٦٪ىٮب ثٛذعح ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة امذ٘ةؿ املع٢ ثةحلؿًلح املأِت
٧ؿك) .كاهلةء ل٤ك١خ ،زااؽة ألص٢ اجلؽثح أل٩٭ة تكذؽيع ٦ؽ الىٮت  .٦ُٕٮؼ ىلع ٧ٔؿك األكؿ (ٔك

ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة دلؿكر ثؾرسة ٦ٞؽرة ىلع آػؿق ٦٪ ،مٌةؼ إحل٫ (الـمرياق)ك .كاث٨ مٌةؼ ،وٛح هل (اث٨)
 .كاهلةء ل٤ك١خ ،امذ٘ةؿ املع٢ حبؿًلح امل٪ةقجح ا٣يت تكذٮصج٭ة األ٣ٙ املـنؽة ل٤٪ؽثح

ذ٤ت ا٣يت -ٝٮهل "٧ٔؿاق" ظير زنؽت اهلةء  الشاٍد فيُ:   .َضكرة الٮو٢ ظة٣ح يف - ل٤ك١خ جتي
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ٍجػػػػػ /كىفىةاًػػػػػنه  اػكىاوى ٍجػػػػػ ى  ً يىة كىاوى
 

ا  (444) ٌٍ يًف اجل ػػ ى ػػ ليى ثٍػػ ى
ى
ْفو أ ػػمي َي َىا   احلىػػة 

  

 /ٚي٫ً  ٝي٢ى  ،احلةءى  ٨ى قؾٌ  ٨٦ٍ  ىلع ٣٘حً  ،ء املذلك٥ً ةإىل ي املٌةؼي  بى ؽً ا ٩ي إذى  /أمٍ 
ًٙ  كلحلةؽً  احلةءً  ثٛذًط  (ةيى ؽً جٍ اعى كى )  كلحلةؽً  احلةءً  حبؾًؼ  (اؽى جٍ ةعى يى ) أكٍ  ،ؽثحً اجلٍ  أ٣

 ًٙ   .ؽثحً اجلٍ  أ٣
ٛن  احلةءى  ي٤ٞتي  أكٍ  ،ثةل١رسةً  يكذ٘يًن ك ،احلةءى  حيؾؼي  ٨ٍ ٦ى  ىلع ٣٘حً  بى ؽً ا ٩ي كلذى   ةأ٣

ٙى  كحيؾؼي  ٚذعحن  كال١رسةى  ٛن ي٤ٞج٭ى  أكٍ  ،ثة٣ٛذعحً  كيكذ٘يًن  األ٣  /ٝي٢ ؛ةكنجٞي٭ى  ةة أ٣
  .إاٌل  ٣حفى  (اؽى جٍ اعى كى )

  .إاٌل  فى حٍ ٣ى  (ةيى ؽً جٍ اعى كى ) /يٞةؿ ؛احلةءى  يٛذطي  ٨ٍ ٦ى  ىلع ٣٘حً  بى ؽً ا ٩ي كلذى 
ا ًجٍش   ٍٔ ػ  اوٍجيان   فاوحاصي  أنً  ئَّن   ىلع ٣٘حً  ػ (اؽى جٍ اعى كى  ،ةيى ؽً جٍ اعى كى )ين أ

ٍٍ  احلةءى  ٨ى ؾٌ قى  ٨ٍ ٦ى  ٙي  ة ذ٠ؿى ٧٠ى  ،ٚٞ  .املى٪
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 مـاوَّتخٌ
 

 

ػػػة اٍظػػػًذٍؼ آًخػػػ ى اهػػػ ًن َىةدىلػدى ًٍخي  ًي
 

ا (448) ةدى ػػػػعى َي ٌٍ دىمى  ًى ة يًػػػػي ػػػػعى َي يىػػػػة   لى
ٍخ   /يف ال٤٘حً  ا٣رتػي٥ي    /ٝٮهلي  ك٦٪٫ي  ،دسقٌق  اوص 

ػػل -214 ى ّى ػػة ب  ـه ً ػػٍَ يى كى  يػػ ً  ً ااى  ني ٍسػػيً   ه ػ ى
  

 

ِى اًَش ْى ااىػػ ىي يٍ ًخػػرى   ػػ    (1)ري كٍ  ٍىػػِى كى  اءه  ى ِي

ٜي  :أم   .ٮايًش احلى  رٝي

ٌاخس  اومىم  يف  اون داء   : االوُبلًح كيًف   كاألو٢ي  ،(ةٕى ة قي يى )حنٮ  ،حرف  أ
  (.ةدي ٕى ة قي يى )

 

 /٨٦ ٝىيؽد٫ ا٣ىت ٤ُ٦ٕ٭ة حى يٌ ح ٗيبلف ث٨ ٔٞجح وةظت ٦ى الؿ٦ٌ  مابليخ ذل -6٢8 (1)
ِ يىػػػػػ

ى
ػػػػػوىًح أ ٍَ َ  ة ا ارى  ى ى ابٍلًػػػػػ ى  يىػػػػػة دى  لَعى

 
ّى ف  ٍَ ػػػػػػػ ْىاؿى يي  ِ ٍ ػػػػػػػ ي كى اًػػػػػػػًك اهٍقى ىٍ مى ًَ   

 .ق٭٢ رٝيٜ (رػي٥) .بلةب٬ٮ اللُكـ اذلل خيذ٤ت األ (٦٪ُٜ) .٬ٮ ّة٬ؿ اجلرل (برش) اللغة:  
 ز٩ح- (٬ؿاء) .كاملؿاد أف ظؽيس٭ة ك٫ رٝيٜ ٔؾب ،٬ٮ دمٓ ظةميح ،اجلٮا٩ت كاألَؿاؼ (احلٮايش)

  .٤ٝي٢ (٩ـر) .ٌٚٮؿ ذك ٠سري أم -ٗؿاب

دؾرث يف  كأ٩٭ة ال ،كظؽير رٝيٜ ،كمأ٩٭ة ذات الكـ ٔؾب ،يىٛ٭ة ث٪ٕٮ٦ح اجلرل كمبلقذ٫ املعيى: 
 .كال دٞذٌج٫ اٝذٌةثنة ظىت حيذةج قة٦ٕ٭ة يف دٛ٭٥ املٕىن إىل زنةدة ،الك٦٭ة ظىت ي٤٧٭ة قة٦ٕ٭ة

 ،"برشػ"٩ٕخ ٣ (٦س٢) .٦جذؽأ مؤػؿ (برش) .ؼ ػري ٦ٞؽـصةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٧عؾك (هلة) اإلعراب: 
كرػي٥  ،٩ٕخ مل٪ُٜ (رػي٥) .٦ُٕٮؼ ىلع برش (ك٦٪ُٜ) .مٌةؼ إحل٫ (احلؿنؿ)ك .ك٦س٢ مٌةؼ

زااؽة  /كال ،الٮاك اعَٛح (كال) .٩ٕخ زةف مل٪ُٜ (٬ؿاء) .٩ةٚيح (ال) .مٌةؼ إحل٫ (احلٮايش)ك .مٌةؼ
  .٦ُٕٮؼ ىلع ٬ؿاء (٩ـر) .تلأكيؽ اجلف

كذلٟ يؽؿ ىلع أف  ،رػي٥ يف ٦ٕىن الؿٝح /ظير اقذ٢٧ٕ ك٧ح (رػي٥ احلٮاىش)ٝٮهل  الشاٍد فيُ: 
  .دؿٝيٜ الىٮت اللغة:ا٣رتػي٥ يف 
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ػػػػ ُي يي ٍٍػػػػ ْى  ْ ة ػكىصى ػػػػ َي  يًف ٍ وىقن  ةػيى
 
 

(444)  
ي
ة كىاهَػػػٍ ػػرى ثًةهػػ  ػػػٍ  ريخ  ػًذم فىػػػّى  ةػًى
 
 

ة كىؾ ػػػػ ٍ  ّى ىػػػػٍذؾً ػػػػ ًَ  قي بىٍعػػػػ ي كىاٍظظي
 
 

ػًذقً اهػ (414) ِى  ٌٍ ػة ًيػ ػ ػدى ًٍخيىى يى ة فىػٍ  خى  ّى
 
 

 َِ ً وىػػػىٍ إ ػػػة ؾىػػػْؽي اهعى ًى َ يى ًُ   ال ُّ ىػػػة
 

ٍَ ػػػػػةؾى ػديكفى إً ى  (411) ً ِن   ىٍ ػذىػػػػةدو يي ػَىػػػػحو كى
  

ٌ  لن  اش  ن  أن  ًمٍنن مإن  منادنَ مـل ًخىٍ  او   /ةاوياء  أ
ً  مطىق   افان  لانن مإنش    ة٧ن ٤ٔى  قٮاء اكفى  /أم ،اةاوياء  جاشن دسخٌم

 ٗريى  أكٍ  ،٢ة ٦سٌ ٧٠ى  أظؿؼو  ىلع زبلزحً  ازااؽن  ،(صةرنحو )ػ٠ ٥و ٤ٔى  ٗريى  أكٍ  (ٚة٧َحى )ػ٠
ًَ ة ٚى يى )ٚذٞٮؿ/  (،ةةو مى )ػ٠ أظؿؼو   زبلزحً ىلعى  زااؽو   ك٦٪٫ي  (،ةمى  ةكنى  مى ةرً ة صى نى كى  ،٥ي ة

  /أم- (1)(يًن صي ة ادٍ مى  ةيى )ٝٮهل٥ٍ/ 
ى
  حيؾؼي كالى  ،ل٤رتػي٥ً  أ٩يًر اتلٌ  دةءً  حبؾًؼ  -يًِل ؼً أ

ٟى  ثٕؽى  ٦٪٫ي    .آػؿى  يشءه  ذل
 (.ؽي ٍٕ بى  /ٝٮهلً ...ىلى إً  ٫ي ٩ٍ زى ٮِّ صى كى )ثٞٮهًل/  ا أمةرى ىل ٬ؾى كلً 

  /إىل (إ٣غ ...كاظْبل)ثٞٮهًل/  كأمةرى 
ٍن  /اوقسم  اوش اين ا وٌسن مإنش   ٌى  ثسبلزحً  الإً  ػ٥ي يؿٌ  الى  ٫أ٩ٌ  ٚؾ٠ؿى  ،ةاوياء   امن

 /رشكطو 

  َٚأكرثى  ةرمةٔيى  يؾٮفى  أفٍ  /ؿاَثك. 

  َة٧٤ٔن  يؾٮفى  أفٍ  /ةيناثل. 

 

ا ثٮ -صٮ٩نة ٨ دي صي ؽٍ خ النةة يف ابليخ دى ٪ى صى دى  /دٞٮؿ (1)  كأ٣ٛذ٫ ،دربح ٥٤ٚ أٝة٦خ إذا /-زف ٕٝؽ يٕٞؽ ٕٝٮدن
  .اتلةء حبؾؼ ٚؿػ٥ ،مةة ٭ةأو٤ /"كٝٮهل/ "مة .ا٣٘٪٥ ٦ٓ ترسح ٥٤ٚ
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  َٟى  ، إق٪ةدو كالى  إًةٚحو  دؿًليتى  ةمؿًلجن  يؾٮفى  ال أفٍ  /ةهراثل  ٧ةفى سٍ عي )ػ٠ كذل
  (.ٙى ٍٕ ة صى كنى  ٥ى سٍ ة عي يى )ٚذٞٮؿ/  ؛(ؿى ٛى ٍٕ كصى 

  / جى كخ

  (كؿو ٧ٍ عى كى  ؽو نٍ زى )ػ٠ أظؿؼو  ىلع زبلزحً  ة اكفى ٦ى.  

  كٝى  ٥و ةاً ٝى )ػ٠ ٥٤ٔو  ٗريى  أظؿؼو   أرمٕحً ىلعى  ة اكفى ك٦ى ًٔ   .(ؽو ة

  (فو ٧ٍ مى  ؽً جٍ عى )ػ٠ إًةٚحو  دؿًليتى  تى ٠ِّ ة ري ك٦ى.  

  (ةة٬ى ٩ى ؿٍ ٝى  ةبى مى )حنٮ  إق٪ةدو  دؿًليتى  تى ٠ِّ ة ري ك٦ى.  

  .ؾى ى ي َخىي َشءه يٌ ِذقً 

  ٌـه  ك٬ٮى  ،ـقً ضي ٔى  حبؾًؼ  ٥ي ٚريػٌ  مـجو  دؿًليتى  تى ٠ِّ ة ري ة ٦ى كأ٦ ـً  ٦ٛ٭ٮ  ٨٦ الك
  (.مؽً ٍٕ ة ٦ى يى ) /(بو ؿً ٠ى  مؽً ٍٕ ٦ى ) اق٫٧ي  ٨ٍ ٚي٧ى  ٚذٞٮؿي  ،خيؿص٫ي  ٫ ل٥ٍ أل٩ٌ  ؛ًٙ املى٪ِّ 

 
 



 

037 

 

ِى  ػػػتى ا يى  ًخػػػً  اٍظػػػًذًؼ اََّلًم دىػػػ كى
 
 

ػػػػػػػػػإًٍف ًْي (413)  ً َنة ييمى ػػػةلً َى َنػػػة  ٍ    ى حلى
 
 

ػػػ ٍر ىعى
ى
ا كىاهػػػحن ؾى ػأ ػػػةًع ن  يًف  وٍؽي وي ػُى
 

يى  (412) ػػػٍذطه فيػػػً  ػةءو ثًػػػػػػػػػػكىاكو كى ة يى ًى ًّ 
  

ٓى  حيؾؼى  أفٍ  جيتي  /أمٍ   ػ ٣نيو  ظؿؼى  /أمػ  ةحل٪ن  ازااؽن  اكفى  إفٍ  ة ٝج٫٤ي ٦ى  ؿً اآلػً  ٦
ٕن  ةقة٠٪ن  ٟى  ،اٚىةٔؽن  ةراث /ٚ ؛(ني١ً كٍ مً كى  ،ٮرىي ٪ٍ ٦ى كى  ،ةف٧ى سٍ عي )حنٮ  ،كذل ة يى ) ذٞٮؿي

 .(ًٟ كٍ ة مً نى كى  ،هي ٪ٍ ة ٦ى نى كى  ،٥ى سٍ عي 
ٍ )ػ٠ زااؽو  ٗريى  اكفى  ٚإفٍ   قةؽ٨و  ٗريى  أكٍ  ،(ؿو ٍُ ٧ى ًٝ )ػ٠ ٣نيو  ٗريى  أكٍ  ،(ةرو ذى خمي

ٓو  ٗريى  أكٍ  ،(رو ٮٌ ٪ى ؼى )ػ٠ ً )ػ٠ راث ـٍ  ل٥ٍ  (،يؽو دلى ٍ يى ) /ٚذٞٮؿ ،ظؾ٫ٚي  جي ة نى كى  ،ٍٍ ٧ى ة ًٝ نى كى  ،ةذى ة خمي
  .(يًج ة ٦ى نى كى  ،ٮٌ ٪ى ؼى 

 -ٚذعحه  يةا٫ً  ج٢ى ٝى  أكٍ  ٚذعحه  كاكقً  ٝج٢ى  ة اكفى ٦ى  ك٬ٮى ػ كحنٮق  (فٮٍ ٔى ؿٍ ًٚ )ة كأ٦ٌ 
ٜو ٩ى ؿٍ ٗي )ػ٠   /ػبلؼه  ٚٛي٫ً ػ (ي

  ؛(ٮرو ىي ٪ٍ ٦ى كى  ،نيو ١ً كٍ مً ) ٦ٕةم٤حى  بلفً ٭٧ة يٕةمى أ٩ٌ  كاجلؿَلِّ  اءً ا٣ٛؿٌ  ٧ٚؾ٬تي 
ٗي نى كى  ،عى ؿٍ ة ًٚ يى ) /-ةٔ٪ؽ٧٬ى -ٚذٞٮؿ    .(فى ؿٍ ة 

  ـي  عٮننيى ة ٨٦ اجلٌ ٗري٧٬ى  ك٦ؾ٬تي ٟى  صٮازً  ٔؽ  ٮٍ ٔى ؿٍ ة ًٚ يى ) /-٥٬ٔ٪ؽى -ٚذٞٮؿ  ؛ذل
ٗي نى كى   .(ينى ؿٍ ة 

 

 



 

 هـــالرتخي 038

 

ػػتو كىفىػػٍن  ًَ ٌٍ مي ى ػػكى اٍظػػًذٍؼ ًيػػ  كىاهعىضي
 

ػػػدىػػ (415) ػػ ه ػ ًٍخيىي صي ًٍ َىا وى وىحو كى ػػٍن  كًٍ  نىقى
  

ً  ًمٍن  ةحرف  ة ٬٪ى  كذ٠ؿى  ،٥ي يؿػٌ  مـجو  دؿًليتى  املؿًلتى  أفٌ  ـى دٞؽٌ  أن  دسخٌم

 .مؽً ٍٕ ة ٦ى يى  /"بؿً ٠ى  مؽً ٍٕ ٦ى "ٚذٞٮؿ يف  ؛غجصه  
ٌن ػ ـ كدٞؽٌ  أنً  ًسخم  ة ٬٪ى  كذ٠ؿى  ،٥ي يؿػٌ  ال إق٪ةدو  دؿًليتى  املؿًلتى  أفٌ  ػ ةأي

ػ  كقحجٮن٫ ٣ٞج٫ي  ،ٮ برشو ثأ كًل٪حذ٫ي  ،ا اق٫٧ي ك٬ؾى  ،يٕين قحجٮن٫ ػ اؿن ٧ٍ عى  كأفٌ  ،قىٌال  
ٟى  ٢ٞ٩ى    .ٔ٪٭٥ٍ  ذل

ٟى  أفٌ  ػي٥ً ا٣رٌت  قحجٮن٫ يف ثةًب  ٤ٔي٫ً  م ٩ٌه كاذٌلً   ٙي املى٪ِّ  ٥ى ٭ً كٚى  ،جيٮزي  ال ذل
ٟى  صٮازى  كًت ا٣جٌ  أثٮاًب  يف ثًٕي  ٨٦ الك٫٦ً  ٔ٪٫ي   دى )يف  ٚذٞٮؿي  ؛ذل

ى
ن  ٍى بٌ أ ة يى ) /(ارشى

 دى 
ى
 (.ٍى بٌ أ

 
 

 



 

041 

 

ػػذٍ  ٍيػخى بىٍعػ ى ظى ْى ػ ؼو كى إًٍف ٍى ػػيى  ٍؼ ذً ة ظي
 
 

ٍن ثًػػػؾىةبلىػػ (414) ًً ػػذىٍع ٍَ هًػػٍؽ ػةًقى ا
ي
ًُ أ ة يًيػػ   ًى

 
 

ػػ ُي إًٍف هىػػػكىاٍصعى كػوٍ ٍػػذي ًْ مى ػػ
ٍَ ػػةٍى تى ًى  ؾنة لى

 
 

فى ثًػػػػهىػػػ (414) ة دي ػٍْ َكى ػػػةآلًخً  كىٍ ػػػعن  ً ةػػ   ًى
 
 

ػػػ ى ػيىقي َكًؿ يًف زىػػػٍن لَعى
ى
ْدى ػ اَث  يىػػػة) /ًي

 
ػػْ (414) ًي ى اثلَػػةيًن بًيىػػة (يىػػة زىػػًح )كى  (مى  لَعى

ْي يف امل َخًى هؼذةفً     /َيْ
  ًى   .٦٪٫ ٮل املعؾكؼي ٪ٍ يي  أفٍ  /ةإظ اِ
  َٮل٪ٍ يي  الى  أفٍ  /ةٍيحكاثل.  

٨ اثلة٩يحً  ،"ؼى ؿٍ احلى  ؿي ًْ ذى جٍ يى  ٨ٍ ٦ى "  ث٤٘حً ٨ٔ األكىلى  رٌبي ٕى كني   ؿي ًْ ذى جٍ يى  الى  ٨ٍ ٦ى " ث٤٘حً  ٔك
 ."ؼى ؿٍ احلى 
   ا زخ  ة اكفى  ٦ى ىلعى  احلؾًؼ   ثٕؽى ةيًق ابلى  دؿًلخى  ":من  ًنذظس  "مرن غىل وؿح  فاذن

 (،ةرً ة ظى يى  /ثو ةرً ظى ) كيًف  ،(ٙى ٍٕ ة صى يى  /ؿو ٛى ٍٕ صى ) ٚذٞٮؿ يًف  ،ق١ٮفو  أكٍ  ٨٦ ظؿًلحو  ٤ٔي٫ً 
  (.ٍٍ ٧ى ة ًٝ يى  /ؿو ٍُ ٧ى ًٝ ) كيًف 

   مرن غىل وؿح ا زخ  ن  " ٌئذن س لن  من  اكفى  لٮٍ  ث٫ً  ة يٕةم٢ي ث٧ى  اآلػؿى  اعم٤خى  /"ًنن ذنظ 
ٕن  اللك٧حً  آػؿى  ٬ٮى  ِـّ اتلٌ  االق٥ً  ٦ٕةم٤حى  كدٕةم٫٤ي  ىلع ال٥ٌِّ  ٚذب٪ي٫ً  ،ةًك ة يى )ٚذٞٮؿ/  ،ة
 .كا٣ُةءً  كالؿاءً  ا٣ٛةءً  ث٥ٌِّ  (ٍي ٧ى ة ًٝ نى كى  ،ةري ة ظى نى كى  ،ٙي ٍٕ صى 

  .قة٠٪حو  ثٮاكو  (ٮ٧ي ة ثى يى ) /"ؼى احلؿٍ  ؿي ًْ ذى جٍ يى  ٨ٍ ٦ى " ىلع ٣٘حً  (ٮدى ٧ي ثى )يف  كدٞٮؿي 
 ؛٠رسةن  كال٧ٌحى  يةءن  الٮاكى  ٚذ٤ٞتي  ،(ًِل ة زى يى ) /دٞٮؿ "ؿي ًْ ذى جٍ يى  الى  ٨ٍ ٦ى  حً ٘ى ٣ي " كىلعى 

ٌ  قتىينا ضمح   ٌلن ًٍجد  اسم  مػسب   ،ةـاتلٌ  االق٥ً  ٦ٕةم٤حى  دٕةم٫٤ي  ٟى أل٩ٌ  ٌا آخسه  

ٌاوضمح  لّسج   ٌ  ًاء   ٍا  .ئل  ًٌجث  قىث  او
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َكؿى يًف لى ػكىاهػػػػػ
ى
ـً اَث ً

ػػػػػػَتى ًى ٍسوً  ٍُ ػًي
 

ػػػ (418) ٍس ػكىصى ًى ً  يًف لى ّى ْىٍص ًْ الػػػ ػػػػْ  ًى  ٍُ ػوى
  

ٌاملإنص   ً  داء  اوذأنٌص  وىفسق  ةين املرلس   ا فٌ من من ا ز خ   (ح٧ى ٤ً كٍ مي )ػ٠ ئذن
/ٚ ؛"احلؿؼى  يجذْؿي  ٨٦ٍ " ىلع ٣٘حً  دؿػي٫٧ي  كصتى   ،ػ املي٥ً  ثٛذًط ػ  (٥ى ٤ً كٍ ة مي يى ) ذٞٮؿي

 ث٥ٌِّ  ػ (٥ي ٤ً كٍ ة مي يى ) / دٞٮؿٚبلى  ؛"احلؿؼى  يجذْؿي  الى  ٨ٍ ٦ى "  ٣٘حً ىلعى  دؿػي٫٧ي   جيٮزي كالى 
  .املؾ٠ؿً  ث٪ؽاءً   ي٤ذبفى خلبٌل ػ  املي٥ً 

ً  اوذ اء   ا لانر  فٌ ا من ػ  حو ٧ى ٤ى كٍ يف مى  ٚذٞٮؿي  ؛ ال٤٘ذنيً ىلع ٥ي ٚريػٌ  ،وىفسق   لن  ٌأم 
٧ِّ  املي٥ً  ثٛذًط  (٥ى ٤ى كٍ ة مى يى ) /ػ ة٧٤ٔن   .ة٭ى ًك

 
 

 



 

041 

 

 ًِ اكى ْا ديكفى ًٍػػػػػ ى  ٍ ػػػػػً  ىارو رىَديػػػػػ
 

َ ػػ (414) ػػة لًو ويػػػيى ٍُ ا يى ٍ ىػػػ ى
ى
ْي أ ٍػػ اػطي َنى   ى

  

ٜى  ٝؽٍ  ٍ  كٝؽٍ  ،ؽاءً يف اجلِّ  اللك٥ً  أكاػؿً  ظؾؼي  ا٣رتػي٥ى  أفٌ  قج  ةً كرل٤رٌض  ؼي ؾى حيي
  /ك٦٪٫ ٝٮهلي  ؛ؽى ٠أمٍحى  ل٤٪ؽاءً  ة وةحلحن ٠ٮ٩٭ى  برشًط  ؽاءً اجلِّ  يف ٗريً  اللك٧حً  آػؿي 
214-  ً ػعٍ  تى  ى اهؿى  ىى عٍ جلى ػُّى ْ إً  ي  قً ةرً ٍىػ ءً ٍْ   ى

  

 

ٍ  ةؿو يى  ٌي بٍ  يؽي  ً طى    (1) ً ػُى اخلى كى  ًْع اقي  حى وى حلى

ً ٦ى  ٨ي بٍ  ٙي نٍ ؿً َى  :أم    .ٟو ةل

 

 

 

 

 .مال١٪ؽ ؿابليخ المؿئ ا٣ٞحف ث٨ ظض -6٢8 (1)

ٍنٮ/ إدية٩ٟ ٩ىةرن  (دٕنٮ) اللغة:  ٕى ة ٬ي ا٣ ٪ٍؽ٬ى ًٔ ك ؽن ا دؿصٮ 
ى
 .مؽة ا٣ربد (يرصى اخلى ) .ًٝؿنلل أ

كأ٫٩ يٮٝؽ اجلرياف حلبلن ٣ريا٬ة الكةاؿكف ٚيٞىؽكا  ،ي٧ؽح َؿنٙ ث٨ ٦ةلٟ ثأ٫٩ رص٢ ٠ؿن٥ املعيى: 
ك٬ٮ الٮٝخ اذلل ي٨ٌ ٚي٫ اجلةس  ،ن٢ٕٛ ذلٟ إذا ٩ـؿ ا٣ٞعٍ ثةجلةس كامذؽ ا٣ربدك ،حنٮ٬ة

  .ك٬ٮ إف ٢ٕٚ ذلٟ يف ٬ؾا الٮٝخ ٚ٭ٮ يف ٗريق أكىل ثأف ي٫٤ٕٛ ،كنجؼ٤ٮف

 (دٕنٮ) .ٚة٢ٔ ٥ٕ٩ (ا٣ٛىت) .٥ٕ٩ ٢ٕٚ ٦ةض داؿ ىلع إننةء املؽح ،البلـ ل٤ذٮًليؽ (جل٥ٕ) اإلعراب: 
كاجل٤٧ح يف حم٢ ٩ىت ظةؿ ٨٦ ٚة٢ٔ  ،أ٩خ /ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ،٢ٕٚ مٌةرع

ٮء مٌةؼ ،"دٕنٮػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث (إىل ًٮء) .٥ٕ٩ ك٩ةر  ،مٌةؼ إحل٫ (٩ةرق)ك٩ةر ٨٦  .ًك
كجيٮز أف يؾٮف  ،َؿنٙ م ٬ٮأ ،ػرب ملجذؽأ حمؾكؼ كصٮمنة (َؿنٙ) .مٌةؼ كاهلةء مٌةؼ إحل٫

٩ٕخ  (اث٨) .ة دٞؽـ يف إٔؿاب املؼىٮص ثةملؽح أك اذلـ٦جذؽأ ػربق دم٤ح "٥ٕ٩ ا٣ٛىت" ىلع ٦
ّؿؼ  (حل٤ح) .ٚعؾؼ آػؿق َضكرة ،٦ةلٟ ٫كأو٤ ،مٌةؼ إحل٫ (٦ةؿ)ك .ؼث٨ مٌةاك ،٣ُؿنٙ

  .٦ُٕٮؼ ىلع اجلٮع (كاخليرص) .مٌةؼ إحل٫ (اجلٮع)ك .ح مٌةؼ٤كحل ،"دٕنٮػ"ز٦ةف ٦ذ٤ٕٜ ث

دل ٦ٓ اػذىةص ا٣رتػي٥ يف اوُبلح ظير رػ٥ ٨٦ ٗري أف يؾٮف ٦٪ة (٦ةؿ)ٝٮهل  الشاٍد فيُ: 
  .كاذلل ق٭٢ ٬ؾا وبلظيح االق٥ ل٤٪ؽاء ،كاردؾت ٬ؾا لبلًُؿار إحل٫ ،اجلعةة ثةمل٪ةدل



 

 042 االختصـاص

 

 الخذصـاص

 
 

 ًِ ػػػػذً ػخٍ ا َي ػُى ًَػػػة كٍ ػلى اءو دي  ةػفى يىػػػ ى
 
 

ػػػ  (434) يػػ)لى
ى
ػػ ى ػُّ أ ة اهؿى ْنًيىػػة)ثًػػإًزًٍ   (ّى  (ارٍصي

ٍكفى   َىا دي مص )كىفىػػػٍ  ييػػػ ىل 
ى
ْى  (أ ٍؿ )دًوٍػػػ

ى
 (أ

 
ٍؿ  (431) ٌٍ ثىػذى ػ ػ ى يى ٍَ ى

ػٍ َّى أ ٌي اهعي ٍ ٍسًن َنى ًً  لى
ْن  ؽاءى اجلِّ  ينج٫ي  (1)االػذىةصي    /(2)أكص٫و  ٨٦ زبلزحً  كخية٫ٛ٣ي  ،ة٣ٛ

 

  .٤ٔي٫ ابلةٔر كال ،االػذىةص دٕؿنٙ ل٥ يؾ٠ؿ النةرح  (1)
  .مىؽر "اػذه ٚبلف ٚبل٩نة ثؾؾا" أل ٝيرصق ٤ٔي٫ /ؾأية دع يؿُ ؾّْ يف الوؼح 
ْ يف اِص  ح/   ،٧ٕ٦ٮؿ ألػه ،يؾ٠ؿ ثٕؽق ، ظؾ٥ مك٪ؽ ل٧ٌري ىلع اق٥ ّة٬ؿ ٦ٕؿٚحٝيرص ِك

أل٫٩ لٮ ّ٭ؿ خلؿج ٨ٔ َؿنٞح االػذىةص اذلم ل٤٪ؽاء إىل ؛ ٚبل جيٮز إّ٭ةر ا٣ٕةم٢؛ حمؾكٚنة كصٮمنة
  .٦ٕىن اخلرب

 كأية ابلةعر عويُ ؾأظ  ز زح أمْر/  
ذ٧ؽ( يلعٌ ) /حنٮ ،ا٣ٛؼؿ اَثكؿ/    .أي٭ة ال١ؿن٥ يٕي
  .أ٩ة أي٭ة ا٣ٕجؽ الٌٕيٙ ٦ٛذٞؿ إىل ٔٛٮ ا() /حنٮ ،اتلٮآً /كاثلةين 
  .حن٨ ا٣ٕؿب أٝؿل اجلةس ل٤ٌيٙ() /حنٮ ،ثيةف املٞىٮد ثةل٧ٌري كاثلةهر/ 

٨ حبىرٍضدٟ ألٍمؿؾ كنىٍ٭يٟ، أك ٝةؿ اث٨ يٕحل/ ) (2) ا٥٤ٔ أٌف ٌك ٦٪ةدل خمذًه، ختذٍى٫ ٚذي٪ةدي٫ ٨٦ ثنًي ٦ى
ً ػى  أف دًٞىؽق كختذٌى٫ ثؾلٟ دكفى ٗريق. كٝؽ أصؿًت ا٣ٕؿب أميةءى  /إيةق ؾ. ك٦ٕىنى اػذىةوٟربى

ِي أظؽ٧٬ة لآلػؿ ٨٦ ظير  اػذٌىٮ٬ة ىلع َؿنٞح اجلؽاء المرتا٠٭٧ة يف االػذىةص، ٚةٍقذٕري ٣ٛ
٫ يف االػذىةص ًلى ٠ؾلٟ صةء االػذىةصي ث٤ِٛ اجلؽاء المرتا٠٭٧ة يف ٦ٕىن االػذىةص،  ... مةرى

دٞٮؿ/  جيٮز دػٮؿي ظؿؼ اجلؽاء ٤ٔي٫، ال يؽٌؿ ىلع أ٫ٌ٩ ٗري ٦٪ةدل أ٫ٌ٩ الكلف ل٥ يؾ٨ ٦٪ةدل. كاذلم 
" إذا ٔ٪يخى ٩ٛكٟ، كال "حن٨ ٢ٕٛ٩ ٠ؾا ية أيٍ٭ة ا٣ٞٮـ" إذا ٔ٪حذ٥  "أ٩ة أ٢ٕٚي ٠ؾا ية أيٍ٭ؾا الؿص٢ي

ؾ٥، أل٩ٌٟ ال = ديجج٫ِّ ٗريىؾ. أ٩ٛكى
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  ِى  .ظؿؼ ٩ؽاءو  ٫ٕ٦ي  يكذ٢٧ٕي  الى  ٫أ٩ٌ  /ةأظ 
  َيشءه  يكج٫ٞي  أفٍ  ؽٌ ثي  ال ٫أ٩ٌ  /ةينكاثل.  
  َٙي  دىةظج٫ي  أفٍ  /ةهركاثل ـي  األ٣ ٟى  ،كالبل ٟى  كذل  أ٩ى ) /٠ٞٮل

ى
 ؾى ٠ى  ٢ي ٕى ػٍ ة أ

ى
ة ٭ى يٍ ا أ

ٍ  ،٢ي صي الؿٌ  ٕي  ٨ي كحنى   بى ؿٍ ا٣
ى
ٍ ) /كٝٮهل (،ةًس  اجلىٌ خى قٍ أ   ةرًشى ٕى ٦ى  ٨ي حنى

ى
 ،ثي ٮرى ٩ي  الى  ةءً يى بً ٩ٍ األ

  . (1)(حه ٝى ؽى وى  ةقي ٪ى ًلٍ ؿى ة دى ٦ى 
ٕي  ٍه أػي  /كاتلٞؽيؿي  ،م٧ٌؿو  ث٢ٕٛو  ك٬ٮ ٦٪ىٮبه   ٦ٕةرشى  ٍه كأػي  ،ؿبى ا٣

 .األ٩بيةءً 
 

ًٕىةثحي   = ؾ٥، ك٬ؾا االػذىةص يٞٓ ل٧٤ذلك٥ٌ، حنٮ/ "حن٨ ٢ٕٛ٩ أيٍ٭ة ا٣ "، كدٕين ثة٣ٕىةثح أ٩ٛكى
"، كال جيٮز ل٤٘ةات، ال ـي " كل٧٤ؼةَت، حنٮ/ "أ٩ذ٥ د٤ٕٛٮف أيٌ٭ة ا٣ٞٮ  (. دٞٮؿ/ "إ٩٭٥ ٠ؾا أٌيذي٭ة ا٣ٕىةثحي

 /يأِت االػذىةص ىلع أ٩ٮاع ٔؽة فائدة: 
، كنتجٕةف ث٧عًل ثأؿ ال٥ٌ ابل٪ةء ىلع ك٬ٮ ،ة يف اجلؽاء٤ٚ٧٭٧ة ظ٧١٭ "أيذ٭ة"ك "أي٭ة" ثػ أف يؾٮف .1

 .ؿٚٮع دجٕة ل٤ِٛم
ٕي ٚأف يؾٮف ٦ٕؿ .3  .أقخ ٨٦ أُٔٯ( ؿبى ة ثأؿ حنٮ )حن٨ ا٣
ٍ ة ثةإلًةٚح حنٮ )ٚن أف يؾٮف ٦ٕؿ .2   ةرًشى ٕى ٦ى  ٨ي حنى

ى
 ...(ةءيى بً ٩ٍ األ

ٔى  .5 ة ٤ى أف يؾٮف  ة ييؾنٙ الٌجةب(ك٬ٮ ٤ٝي٢، ٧ن   .، حنٮ ٝٮؿ النةٔؿ/ )ث٪ة د٧ي٧ن
ه كظٍى ِذق اثل زح/   .اجلىت ث٢ٕٛ حمؾكؼ دٞؽيؿق/ أػي

 .«٩ٮرث، ٦ة دؿًل٪ة ٚ٭ٮ وؽٝح إ٩ة ٦ٕرش األ٩بيةء ال»( ث٤ِٛ/ 8278ػؿص٫ ا٣جكةيئ يف الكنن ال١ربل)أ (1)

 /٢ٕٛ٣ حمؾكؼ كصٮمة دٞؽيؿق ٦ٕٛٮؿ ث٫ /(٦ٕةرش) .أ٦جذؽ٧ًري يف حم٢ رٚٓ  /(حن٨) اإلعراب: 
اخلرب كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح أرتاًيح ثني املجذؽأ ك ،أ٩ة /كٚة٢ٔ أػه ٧ًري مكترت كصٮمنة دٞؽيؿق ،أػه

ؿاب ال ظؿؼ  /ال /(ال ٩ٮرث) .مٌةؼ إحل٫ دلؿكر /(األ٩بيةء) .مٌةؼ /ك٦ٕةرش ،حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
 .حن٨ /ك٩ةات ا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮمة دٞؽيؿق ،٢ٕٚ مٌةرع ٦جين ل٧٤ض٭ٮؿ مؿٚٮع /ك٩ٮرث ،٩ف

كاجل٤٧ح  ،رٚٓ ٚة٢ٔ ٧ًري يف حم٢ /ك٩ة ،٢ٕٚ ٦ةض /(دؿًل٪ةق) .اق٥ مٮوٮؿ يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ /(٦ة)
ؿاب ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ ال  /(وؽٝح) .٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ /كاهلةء .حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

ؿاب كاجل٤٧ح االق٧يح اقتب٪ةٚيح ال ،مؿٚٮع "٦ة"ػرب   .حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

ك٬ٮ  ،أػه /ا٩ذىت ىلع االػذىةص ث٢ٕٛ حمؾكؼ كصٮمنة دٞؽيؿق (٦ٕةرش)أف  وجُ االستدالل: 
 .ٚة٠تكت ٦٪٫ اتلٕؿنٙ ، األ٩بيةء املٕؿؼ ثأؿ٫٩ أًيٙ إىلأل٦ٕؿٚح 
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ٌاإلؾساء  (1)اوذحرًس 

 

 

ٍى َشَ ػةؾى كىاهػػػ)إًيَػػ ػػػْقي ٍى ػٍعػػػ( كى  ٍت ػُى
 

ػػػيي  (433) رن ػعى ٍَ ػثًػػا ذ  ة ا  ٍت ػػػػكىصى   ةريقي ػػػػذى ػذً ػًى
َىا هػػ  ٍ ػػؽو  ػػٍت (ةإًيٌ ػ)كىديكفى وى ػػةك انٍسي  يى

 
ػػ (432) َى ػًَ ػػػوٍ ػٌٍ يى ػًُ هىػػػوًػػػعٍ ػ ي ؾً ػٍذػػػْىاقي  يى  ةػكى

  َِ ً ػػػتى  إ كً ػٍ ػػػعى ػاهٍ  يى
ى
  ىارً ػٍمػػػػذَ ػاه ًؽ أ

 
ػػ (235) َىا الَسػػةرًمػ)لى ىى يىػػة ىى الَضػػيٍؼى  (2)(الَضيٍؼى

ُي  / اتلعؾيؿي   ُي  َيتي   أم و لَعى  ًت املوةطى  دنجي ِظياْ يَ  /ا

ًُ  (ةؾى إيَ ػ)ث َكفى  ؾإفٍ  ْاد  كصتى  -(٨ٌ ةؽي يٌ لً كى  ٥ٍ ةؽي يٌ ة كلً ٧ى ة٠ي يٌ لً كى  ةؾً يٌ إً ) ك٬ٮ- ،كأخ
ٙه  ؽى صً قٮاء كي  ،ةوًت اجلٌ  إ٧ًةري  ـٍ  ُٔ  / الى  أ

  ٓى  ٧ٚسةهلي ٦  ًٙ  /كاتلٞؽيؿ، كصٮمةن  م٧ٌؿو  ث٢ٕٛو  ٦٪ىٮبه  ( ٚإيةؾى  كالرشٌ  ةؾى يٌ إً ) ا٣ُٕ
  ةؾى إيٌ 

ي
 .ري ؾِّ ظى أ

  ثؽكفً  ك٦سةهلي  ًٙ   ٨ٍ ٦ً  ةؾى يٌ إً  /أم، ا(ؾى ٠ى  ٢ى ٕى ٍٛ ُى  أفٍ  ةؾى إيٌ ) :ا٣ُٕ
ى
 .اؾى ٠ى  ٢ى ٕى ٍٛ ُى  فٍ أ

 

ؿاء ٦ٕٛٮؿ ث٫ ث٢ٕٛ حمؾكؼ  ؛ذ٠ؿ اجلة٥ّ رمح٫ ا ٬ؾا ابلةب ٔٞت أثٮاب اجلؽاء (1) ألف االق٥ يف اتلعؾيؿ كاإٗل
 .ال جيٮز إّ٭ةرق اكمل٪ةدل، ىلع دٛىي٢ يأِت

(2) .  الٌي٥٘/ األقؽ، كالكةرم/ الكةاؿ حلبلن
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ًُ  (ةؾى إيَ ) ثؼـً  َكفى  كِنفٍ  ْاد  إ٧ًةري   جيتي ٚبلى  ػ (اقي ٮى ة قً ٦ى كى ) /ثٞٮهلً  املؿادي  ك٬ٮى ػ  كأخ
َِ  اجلةوًت  ٟى  (1)اهع ًؽ   يتى إ  رى  في ةزً ٦ى ) :٠ٞٮل

ٍ
 رى  ؽً  في ةزً ة ٦ى يى  /( أمٙى يٍ الكٌ كى  ٟى قى أ

ٍ
 ٟى قى أ

ٌٌ ) /حنٮ ارً  ى اتلمٍ  أكً ، ٙى يٍ الكٌ  رً ؾى كاظٍ  ٌٌ  ٥ى ٘ى يٍ ال ٌٌ  رً اظؾى  /أم (٥ى ٘ى يٍ ال  .٥ى ٘ى يٍ ال

ٌٍ  لىٍ  ؾإفٍ   ) /حنٮ ،كلّ٭ةرقي  ةوًت اجلٌ  إ٧ًةري  صةزى  كِ دٍ اره  ؽه ٍ  وى  يٍ
ى
 (ؽى قى األ

 .أ٧ًؿتى  مبخى  كلفٍ ، أّ٭ؿتى  مبخى  ٚإفٍ ، األقؽى  اظؾرً  /أم

 

 

 

 بلةب إال ثةلٮاك ػةوح.كال يؾٮف ا٣ُٕٙ يف ٬ؾا ا (1)
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ػػ (ػَذ )إًيَػػػكى ى )إًيَػػ ،ةمى ػػةقي ػكى  ى
ى
 ذٍ ػ( أ

 
ْى اٍنذىػ (434) ٌٍ فىػة ػ ػً  يى ٍُ َى ًيًن اهٍقى  ٌٍ  جىذٍ ػكىوى

ٜي   َى  يؾٮفى  أفٍ  اتلعؾيؿً  ظ  كأفٍ  ةمى يٌ إً ) /يف ٝٮهلً  ل٧٤ذلك٥ً  دليب٫ي  كمؾٌ  ،ًت ل٧٤ؼة
 ٍ   ؼى ؾً حيى

ى
  ٥ٍ ؽي ؽي ظى أ

ى
 نيى تِّ الكً  ٢ي صي الؿٌ  ٖى ٤ى ا ثى ذى إً ) /يف ٝٮهلً  ل٤٘ةاًت  ٦٪٫ دليب٫ي  كأمؾٍ ، (1)(تى ٩ى رٍ األ

ٟى   يشءو ىلعى  كال يٞةسي  (،اٌب ٮى ة النٌ يٌ لً كى  ةقي إيٌ ًٚ   .٨٦ ذل
 

 

 

كأف حيؾؼ أظؽؽ٥  م٣ؾ٥ األق٢ كالؿ٦ةح، كلية ؾِّ ؾى تلي ) /٬ؾا أزؿ ٨ٔ ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب رىض ا ٔ٪٫، ك٬ٮ ثذ٧ة٫٦ (1)
كالؿ٦ةح/ دمٓ ر٦ط،  .اكلكيٙ كالك١ني ،كاألق٢/ ك ٦ة دؽ ٨٦ احلؽيؽ .يؿٍل ث٪عٮ ظضؿ م/كحيؾؼ/ أ (األر٩ت

ؿ٥٬ ثأف يؾحبٮا ثةألق٢ كمةلؿ٦ةح، كن٪٭ة٥٬ أف حيؾٚٮا األر٩ت كحنٮق ث٪عٮ ت احلؿب ٦ٕؿكٚح، يأمالآ٣ح ٨٦ آك٬ٮ 
 .ظضؿ

يةف ا٣ٕؿب حيؾٚٮف األرا٩ت ثٕىي٭٥ إذا ٔؽت كر٦خ ثني أيؽي٭٥ ٚؿم٧ة أوةثخ   ٝةؿ األز٬ؿم/ كٝؽ رأيخ ٔر
ثةألق٢، يأمؿ٥٬ ثأ٩٭٥ يؾحبٮف )ا٣ٕىة ٝٮاا٭٧ة ٚيىيؽك٩٭ة كنؾحبٮ٩٭ة، كاملٕىن ا٣ٕةـ ٬ٮ ٧٠ة يٞٮؿ اخلرضم/ 

٨٦ احلؽيؽ اكلكيٙ كالك١ني أك الؿ٦ةح أك الك٭ةـ ٔ٪ؽ الؿَل ث٭ة، كن٪٭ة٥٬ ٨ٔ ظؾؼ األر٩ت  ٌؽ ك٬ٮ ٦ةرى 
(، ٨٦ ٢5948(، كابلي٭يق يف ال١ربل ر٥ٝ )8٢كاألزؿ ركاق ا٣ُرباين يف ال١جري ر٥ٝ ). (أل٫٩ الحي٢ ث٫ ؛ث٪عٮ ظضؿ

 ث٫. ظجحل ث٨ زر ٨ٔ اجلضٮد، أيب ث٨ اعو٥َؿنٜ 
بل٦ح صـ٫٦ ظؾؼ ظؿؼ ا٤ٕ٣ح. اإلعزاب:   تلؾؾ/ البلـ الـ األمؿ ظؿؼ، دؾؾ/ ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ثبلـ األمؿ ٔك

/ اق٧ةف ٦ُٕٮٚةف ثةلٮاك (كالؿ٦ةح كالك٭ةـ. )/ ٚة٢ٔ مؿٚٮع(األق٢) / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ دؾؾ.(٣ؾ٥)
يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٢ٕٛ٣ إيةم/ ٧ًري . / الٮاك ظؿؼ اقتب٪ةؼ(كليةم) ىلع األق٢ ٚ٭٧ة مؿٚٮاعف ثةل٧ٌح.

/ (حيؾؼ) / الٮاك ظؿؼ ُٔٙ، أف/ ظؿؼ مىؽرم ك٩ىت.(كأف) ثةٔؽكا ٨ٔ ظؾؼ األر٩ت. /حمؾكؼ دٞؽيؿق
/ ٚة٢ٔ مؿٚٮع، ك٬ٮ مٌةؼ، كًل٥/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫. (أظؽؽ٥. )٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف

ال حم٢ هلة ٨٦  يف٤ح املٮوٮؿ احلؿو "حيؾؼ أظؽؽ٥ األر٩ت"/٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح (األر٩ت)
ؿاب، كاملىؽر املؤكؿ ٨٦ أف ك٦ة ثٕؽ٬ة دٞؽيؿق  كظؾؼ أم كليةؽ٥ ظؾؼ األر٩ت. /اإٔل

 .ق٧ةيع ال يٞةس ٤ٔي٫ ٩ةدر، ك٬ٮ يف اتلعؾيؿ ل٤٘ةات أك ل٧٤ذلك٥ "إية"أف ٦يجء  وجُ االصتدالل: 
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ػػػ عى ًي ًى رو ثًػػػػكى
ػػػ ى  (ةإًيَػػػ)  ػذ   اٍصعى

 
ٍؼػػ (434) ػػة فىػػػثًػػ لن ػ يي َي  يى  ُ  ى ػٍ  ؾيػػػًُ يًف 

ؿاء  ـً  املوةطًت  أم ي ٬ٮ  /اإٗل ًُ  ة حيً ي يى  ثوكك   .ث
ٙه  ؽى صً كي  ٫ إفٍ يف أ٩ٌ  ك٬ٮ اكتلعؾيؿً  ،  ٚبلى كلاٌل  ٩ةوج٫ً  إ٧ًةري  كصتى  دؾؿاره  أكٍ  ُٔ

ي كالى   (.ةإيٌ ) ٚي٫ً  ٢ي ٧ى ٍٕ ذى كٍ  ت
ٟى  ةوًت اجلٌ  إ٧ًةري  ٫ٕ٦ى  ة جيتي ٦ى  ٧ٚسةؿي   ) /ٝٮل

ى
  ةؾى ػى أ

ى
ٟى  (،ةؾى ػى أ  ) /كٝٮل

ى
 ةؾى ػى أ

ـٍ  /أم (٫ً حلى إً  ةفى كى ظٍ اإلً كى   .أػةؾى  الـ
ـي ة الى ٦ى  ؿي ةك٦س ٟى  اإل٧ًةري  ٫ٕ٦ي   ي٤ـ  ) /ٝٮل

ى
ـٍ  /أم (ةؾى ػى أ  .أػةؾى  الـ
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ٍاخ ٌالأص  أسمــاء الأفػاه 
 
 
ةٍىػػةَّى  ػػَذةفى  ؾًٍعػػنو عػػٌ  يى ٍُ ك لى ى ػػ  (1)صى

 
ػػػىي ؾًٍعػػػ (434) ٍَ ػػػْ ا ٍُ ِي ػػػ يى كٍَق كى

ى
ا أ ػػػذى ًى  نو ، كى

ػػ  ٍعػػ ى اٍيعى ًى ً ػػة ث يى ػػًِي ى ػكى ػػ ٍن لى ٍ ػلى   ي
 

ٍيػػػ (438) ْى ػكىىى ػػػ ػػػ مٍ  يقي لى ّى  رٍ كي ػة ى ٍىػػػػكىٍِي
ـي  أهؿةظه  األٕٚةؿً  أق٧ةءي   ـى  دقْ ِى لَعى  يف اَلِهحً  اَثؾعةؿً  يقة ّى  يعَة  .ةة كَّ عًو

 (نيآ٦ً )ك، ٍٙ ٛي  ا٠ٍ ث٧ٕىنى  (٫ٍ ٦ى ٠ػ) ػ ةٚي٭ى  ك٬ٮ ال١سريي ػ   األمؿً ث٧ٕىنى  كدؾٮفي 
 . ٍت ضً ذى  اقٍ ث٧ٕىنى 

 (،كؿه ٧ٍ عى كى  ؽه نٍ زى  ةفى ذٌ مى ) /دٞٮؿ ، اٚرتؽى ث٧ٕىنى  (ةفذٌ مى ػ) ٠ املةيًض ث٧ٕىنى  كدؾٮفي 
ٕى  ةتى ٭ى يٍ ٬ى ) /دٞٮؿ ؽى ٕي  بى ث٧ٕىنى  (ةتى ٭ى يٍ ٬ى )ك ٜي ًٞ ا٣  .ؽى ٕي بى  /ك٦ٕ٪ةق (ي

 ػ)٠  املٌةرًع كم٧ٕىنى 
ى
 ة ٗريي كُل٧٬ى ،  أٔضتي ث٧ٕىنى  ٍم(كى ، ك) ٓي  أدٮصٌ ث٧ٕىنى  (قٍ كٌ أ

 .٦ٞحفو 
ٜى  كٝؽٍ   ٢و ٍٕ ًٚ  اق٥ى  (ةؿً ٕى ػى ) اقذ٧ٕةؿي  ٫ ي٪ٞةسي أ٩ٌ  /ؽاءً ل٤٪ِّ  املبلز٦حً  يف األق٧ةءً  قج

ى ) /ٚذٞٮؿ؛ زبلثي  ٢ٕٚو  ٨٦ كِّ  ة ىلع ال١رسً ٦ججيى   /أم (اؿً ـى ٩ى )ك ،ٍب اٍَضً  /أم (اؽن نٍ زى  اًب َضى
 .٬٪ةؾى  ثؾ٠ؿقً  ة اقذ٘٪ةءن ٙ ٬٪ى املى٪ِّ  يؾ٠ؿقي  كل٥ٍ ، ٍت ذي ا٠ٍ  /أم (ةًب ذى ٠ى )ك، ٍؿ ـً ا٩ٍ 

 

 

ذربة يف أق٧ةء األٕٚةؿ/ أف ال دذأزؿ ثة٣ٕٮام٢، ٝٮهل/ )٠نذةف كو٫( ٬ٮ دذ٧ي٥ ل٤عؽ، ث٧ٕىن أف ٨٦ ا٣ٞيٮد املٕ (1)
 كأف ال دؾٮف ٤ٌٚح. ذ٠ؿق األم٧ٮين.
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وىػػػػٍي ى  ًُ عى ً ةا ًى ػػػػ ٍَ ى
ٌٍ أ  كىاهًٍؿٍعػػػػني ًيػػػػ

 
ِى  (434) ػػػػكى كٍىػػػػمى ا دي ػػػػذى ٍػػػػكى يى   ى ػٍت إحًلى

ٍيػػػػ  كى ا ري ػػػػذى   ً ػُى ٍىةًصجىػػػػػ ى ثىوٍػػػػػلى
 

ػػػػ ى  (424) ٍُ ىٍؿػػػػىى مى
ٍ
ػػػػ ًف اخل ًى يىٍع ًٌ كى ٍي  رى

 ٟى يٍ ٤ى ٔى ) /حنٮ حبؿؼو  ة ٬ٮ دلؿكره ك٦ى ، ّؿؼه  يف أو٫٤ً  ة ٬ٮى ٦ى  األٕٚةؿً  ٨٦ أق٧ةءً  
ا( أمنٍ زى  ـى  /ؽن ٍ إً )ك ،٫ي ٦ٍ ال ا( أمنٍ زى  ٟى ٩ى كٍ دي )ك، د٪طٌ  /أم (ٟى حلى  .قي ؾٍ ػي  /ؽن

 /(٫ى ٤ٍ مى كى  ؽى نٍ كى ري ػ)٠ ٢ٕٚو  مىؽرنا كاق٥ى  ة يكذ٢٧ٕي ة ٦ى ك٦٪٭ى 
 /أم، ؽو نٍ زى  ادى كى رٍ إً  /( أمؽو نٍ زى  ؽى نٍ كى ري ) /حنٮ ة مىؽرافً ٧ة ٚ٭٧ى ة ثٕؽ٬ي ٦ى  ؿٌ جٍنى ا ٚإفً  
 .٫٠ي دؿٍ  /أم (1) (ؽو نٍ زى  ٫ى ٤ٍ ثى )ك ،-م٧ٌؿو  ث٢ٕٛو  ك٬ٮ ٦٪ىٮبه - إ٦٭ةهلي 

ا( أمنٍ زى  ؽى نٍ كى ري ) /حنٮ ة ٢ٕٚو ة اق٧ى ة ٚ٭٧ى ة ثٕؽ٧٬ى ٦ى  ا٩ذىتى  كلفً  ا أ٦٭٢ٍ  /ؽن ، زنؽن
ا( أم٧ٍ عى  ٫ى ٤ٍ ثى )ك  .(2)دؿًل٫ي ا /ؿن

 

 ك٨٦ ذلٟ ٝٮؿ ٠ٕت ث٨ ٦ةلٟ / (1)
ػػػػػةدىػػػػػذى  ّى ةتي ةيى ِى ػػػػػةًظينة  ػػػػػةًصىى  ى ًى ى

ٍ
 ري اق

 
ُى   ـً  األُكفففففف    ثىوٍػػػػػػ ٍوىػػػػػػ ىػػػػػػٍى  ي ػػػػػػة ل ّى  لأَن

 /ر مٌةؼ إىل ٦ٕٛٮهل، ٠ٞٮهل دٕةىلىلع أف "ث٫٤" مىؽ ةل ث٪ىت األكٙ ىلع أف "ث٫٤" اق٥ ٢ٕٚ، كجبؿ٬كييؿ  
 .[4]محؿد:  ﴾ڎ  ڎ ﴿

 / ٝك٧ني إىل ا٢ٕٛ٣ أ٫٩ ي٪ٞك٥ ػبلوح ا٣ٞٮؿ يف اق٥ (2)
ٓ ٨٦ أكؿ األمؿ ٠ؾلٟ. ٢   حنٮ )مذةف كو٫ ككم( . ، مؿجت٢ / ك٬ٮ ٦ة ًك
 ٢ٞ ٨٦ ٗريق إحل٫ ؛ ك٬ٮ ٩ٮاعف /ك٬ٮ ٦ة ٩ي  /٦٪ٞٮؿ . 2 
 ٟ( .ٟ( ك)دك٩ى ك)ماك٩ى  (حنٮ )٤ٔيٟ، ٢ٞ ٨٦ ّؿؼ أك صةر كدلؿكر ٦ة ٩ي  -أ     

 ٢ٞ ٨٦ املىؽر ك٬ٮ ٩ٮاعف /٦ة ٩ي  -َّ          
 ٫ حنٮ )ركنؽ(٢٧ٕ ٤ٕٚي مىؽر اقذي ( ٢  
  2 ) 

ي
 ٫ حنٮ )ث٫٤(٢٧٬ ٤ٕٚي مىؽر أ
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يى  ػَّْي ػة هًػػكى ة دَى ُي  ًى ٍَػػ ٌٍ وى ػ ًيػ ًى  ٍن ػوى
 

ػػػى لىػػ (421) ػػٍ  يى خ 
ى
ػػػيًػػػة ًَّلًم ؾً ػة كىأ ًى  ٍن ػُ اهٍعى

 .٨٦ األٕٚةؿً  ٔ٪٫ي  ملة د٪ٮبي  ة يثجخي ٦ى  ٨٦ ا٢٧ٕ٣ً  األٕٚةؿً  ألق٧ةءً  يثجخي  /أم 
ٟى  اكفى  ٚإفٍ  ٓي  ا٢ٕٛ٣ي  ذل ٍٍ  يؿٚ ٟى  ا٢ٕٛ٣ً  اق٥ي  اكفى  ٚٞ  /ث٧ٕىن (٫ٍ وى )٠ػ ٠ؾل

ٍٙ ث٧ٕىنى  (٫ٍ ٦ى )ك، اق١ٍخ  ٕي  (ؽه نٍ زى  ةتى ٭ى يٍ ٬ى )ك،  ا٠ٛ  (٫ٍ ك٦ى  ٫ٍ وى ) ًٚف  ؛ؽ زنؽه ث٧ٕىن ث
ٓى ٧٠ى  (ةت٭ى يٍ ٬ى ػ)ث مؿٚٮعه  (ؽه نٍ زى )ك (،ٍٙ ٛي ا٠ٍ كى  ٍخ ١ي اقٍ )ة يف ٧٠ى  مكترتافً  ٧ًريافً   ة اردٛ

 (.ؽى ٕي بى ػ)ث
ٟى  اكفى  كلفٍ   ٓي  ا٢ٕٛ٣ي  ذل ٟى  ا٢ٕٛ٣ً  اق٥ي  اكفى  كن٪ىتي  يؿٚ انٍ زى  اؾً رى دى )ػ٠ ٠ؾل  /أم (ؽن

 
ى
ى )ك،  ٫ي ًلٍ رً دٍ أ ا٧ٍ عى  اًب َضى ى  اؾً رى دى ) ًٚف  ؛٫ي مٍ اٍَضً  /أم (ؿن ، مكترتافً  ٧ًريافً  (اًب كَضى

ا كى نٍ زى ك) ا٧ٍ عى ؽن  . ةث٭٧ى  ٦٪ىٮمةفً  (ؿن
 كى ) /ثٞٮهلً  كأمةرى 

ى
ٕى  ي٫ً م ػً ة ذًلً ٦ى  ؿٍ ػِّ أ  دأػريقي  جيتي  ا٢ٕٛ٣ً  اق٥ً  ٧ٕ٦ٮؿى  ىل أفٌ إً  (٢ٍ ٧ى ا٣

انٍ زى  اؾً رى دى ) /ٚذٞٮؿ؛ ٔ٪٫ي  ا دى نٍ زى ) / دٞٮؿٚبلى ؛ ٤ٔي٫ً  دٞؽي٫٧ي   جيٮزي كالى  (،ؽن ا ك٬ؾى  (اؾً رى ؽن
 نٍ زى ) جيٮزي  إذٍ ؛ ا٢ٕٛ٣ً  خببلًؼ 

ى
ا أ  (.ؾٍ رً دٍ ؽن
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ًٍَمػػػػـً اََّلً  ػػػػٍى ثًِى ٍي َىػػػػكىاٍظ في ػم هي َْ 
 

ػػػ (423) ّى ٍَ تىٍعػػػػػًي ي ػة كى ْىاقي بىػػػػ   ػػػ ًَ  ً يؽي 
يف  ٚذٞٮؿي ؛ هلة اتل٪ٮن٨ً  حلةؽي  /أق٧ةءه  األٕٚةؿً  ثأق٧ةءً  ِلِّ ة قي ٦ى   أفٌ ىلعى  ادلحل٢ي  

 فى ة ٩ٮِّ ٧ٚى ،  اتل٪١ريً ىلعى  ال٣حً لرلٌ  ة اتل٪ٮن٨ي ٚي٤عٞ٭ى ؛ بلن ٭ى يٌ ظى  (/٢٭ى يٌ ظى ) كيًف ، ٫و وى  (/٫ٍ وى )
 .٦ٕؿٚحن  اكفى  فٍ ي٪ٮٌ  ل٥ٍ  ةك٦ى ، ٩ؾؿةن  ة اكفى ٦٪٭ى 

 
 

ػػ يى ػػػة ثًػػػكى ػػة ِى هىٍعًقػػػًُ خي  ني ػًْطتى يى
 
 

 

ٍ جً  (422) ٌٍ مي ػني ًي ٍعى دنة َيي ٍْ ػ ػًى اهًؿٍعػًن صى ٍَ  ًُ ا
ا اََّل   ػػذى ػػلى يىػػحن لى ل ًظ ى ٍصػػ ى

ى
 "فىػػٍت "ػم أ

 
ٍ ً ػكىاهٍ  (425) ٍْوى َىػة اجلَػ ً ـٍ ث ػٍت كى ْى فىػٍ  كىصى ػ ٍّ   يى

ىلع  حن ة دا٣ٌ ث٭ى  يف اال٠ذٛةءً  األٕٚةؿً  ٠أق٧ةءً  اقذ٤٧ٍٕخ  أ٣ٛةظه  األوٮاًت  أق٧ةءي  
 / ٨ األوٮاًت ٦ وٮتو  ىلع ظاكيحً  أكٍ   ي٢ٕٞي الى  ة٦ى  ػُةًب 

ٟى  /ؿي ٚةألكٌ   ـصٍ  (بلى ٬ى ) /٠ٞٮل ـصؿً  (ٍس ؽى ٔى )ك اخلي٢ً  ؿً ل   .ابل٢ً٘  ل
ًٙ الكٌ  لٮٝٮًع  (ٍت ٝى ػ)٠ /ةينكاثلٌ    .ل٤٘ؿاًب  (ؽً اغى )ك ،ي

ٍ كى ) /ثٞٮهلً  كأمةرى  ة ك٭ى  األوٮاًت  كأق٧ةءى  األٕٚةؿً  أق٧ةءى  ىل أفٌ إً  (نٍيً عى ٮٍ ة اجلٌ ٪ى ثً  ـٍ ـى ال
 . ٦ججيح

ٜى  كٝؽٍ  ٍٕ  ةًب ثى )يف  قج  /يف ة ثةحلؿًؼ لنج٭٭ى  حه ٦ججيٌ  األٕٚةؿً  أق٧ةءى  أفٌ (/ يًن املجٍ كى  ًب ؿى امل
ـً  ،٨ٔ ا٢ٕٛ٣ً  يةثحً اجلِّ  ؽ ًٛ  ٨ً ٔى  حو ةثى يى ٪ً ًلى كى ) /ٝةؿى  ظيري  ؛أزؿً اتلٌ  ٔك   دى بلى ثً  ٢ً ٍٕ ا٣

ى
 (. ؿو زٍ أ

 .األٕٚةؿً  ة ثأق٧ةءً لنج٭٭ى  حه ٚيه ٦ججيٌ  األوٮاًت  ة أق٧ةءي كأ٦ٌ 
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ٍلٌـد  نٍنا اوذـ
 

َيػػػ ً لًيػػػ ه ث ٍْ ػػػػلًوًٍؿٍعػػػًن دى ِي  ً ٍ
ةػْنى  ًى

 
(424)  ً َيػػػػْ ى ًُ  لى َ كىاٍف ػػػػوى ِى ٍَ ػػػػػا ّي ٍن ةػ ى  ًى

ٜي  /أم  ٌ ٬ى اذٍ ػ)٠ػ ة زٞي٤ػحه إظػؽا٧٬ى  ٩ٮ٩ػةفً  ل٤ذٮًليؽً  ا٢ٕٛ٣ى  ي٤ع  ل ػٛيٛػحه كاألػػؿى (، بى
ػػ كٝػػؽٍ  (،٧ة٭ي نٍ ؽى ًى اٍٝ ػ)٠ػػ ٕى  (1)﴾ڌ  ڌ    ڎ   ڎ﴿ /دٕػػةىل ة يف ٝػػٮهلً اصذ٧

ؽ/]  .[23 يَْ
 

 

ػػػيي ى  ػػػٍن آتًيىػػػػً  ػػػٍن كى هىٍؿعى اًف اٍيعى  ةػ ى
 

ػػ (424) طػػػَىا طى ٍ ٍك شى
ى
تو أ

 ةػةحًلػػػة دى ػَيػػاة ػن وى
ٍسجى   ٍك يي

ى
ٍسذىٍقجىػػػػن ذػػػػأ ػػػىو مي   ػة يًف فىسى
 

ىػػٍى( كى ىٍعػػ ى )ِ(ػكىفىػػ (424) ل ػػة ، كى  َن بىٍعػػ ى )يى
 ْ ٌٍ طى ً إًَيػػػة ًيػػػ ـٍ ػػػ  كىاػهًػػػًت اقىػػػاكىىى

 
آًخػػػ (428) ػػػػ ى اهٍ ػكى ْىاػاٍؾػػػ  ً ًَ ػ ى ًي ثٍػػػ ي  ذىٍط َكى

ـي  /أم    /ة اتلًْي ً ٍٍْى  دوع
ا(نٍ زى  ٨ٌ مى اٍَضً ) /حنٮ ،اَثم ً  ؾعنى   . ؽن

 

كإٝح يف صٮاب ٝك٥ ٦ٞؽر، يكضنن/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦جين ل٧٤ض٭ٮؿ ٦جين  ،ظؿؼ // البلـ(٣حكضنن)اإلعزاب:  (1)
ؿاب ث٪ٮف اتلٮًليؽ اثلٞي٤ح، كاجلٮف/ ظؿؼ ٦جين ىلع ىلع ا٣ٛذط الدىةهل ك٩ةات  ،ا٣ٛذط ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

ؿاب. /ا دٞؽيؿقا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازن  / الٮاك (كحل١ٮ٩ة) ٬ٮ، كاجل٤٧ح صٮاب ا٣ٞك٥ ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
اخلٛيٛح ظؿؼ ُٔٙ، كلٔؿاب حل١ٮ٩ة ٠إٔؿاب ٣حكضنن ٗري أ٫٩ ٦جين ل٤ٕ٧٤ٮـ، كاجلٮف يه ٩ٮف اتلٮًليؽ 

ؿاب. ة ل٤ٮٝٙ كيه ظؿؼ ٦جين ىلع الك١ٮف ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل ٛن / صةر كدلؿكر (٨٦ الىةٗؿن٨) ا٤ٞ٩جخ أ٣
ؿاب ٦س٤٭ة.  ٦ذ٤ٕٞةف خبرب يؾٮف، كدم٤ح حل١ٮ٩ة ٦ُٕٮٚح ىلع دم٤ح ٣حكضنن ٚبل حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
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  /املسذقجنى  املضةرعى  كاهؿعنى 
  ٌى ) /حنٮ ، ٤َتو ىلعى  اٌؿ ادل انٍ زى  ٨ٌ مى رٍضً تلى انٍ زى  ٨ٌ مى رٍضً  دى الى كى ، ؽن ا(نٍ زى  ٨ٌ مى رٍضً دى  ٢ٍ ٬ى كى  ،ؽن  . ؽن
  ٓى ة ثٕؽى  كالٮاٝ َن  نٍ زى  ٨ٌ مى رٍضً ة دى ٦ٌ إً ) /حنٮ (،ة٦ى ثػ) ؽةً ؤًلٌ امل (إفٍ ) رش

ى
ا أ  ٝػٮهلي  ك٦٪٫ي  ،(٫ي مٍ ٍَضً ؽن

[44اَثٍؿةؿ/ ] (1)﴾گ  گ  گگ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ﴿ /دٕةىل
  . 

  ٓى ى  كاً ) /حنٮ ،٦سبذنة مكذٞجبلن  ٝك٥و  صٮابى  أك الٮاٝ ا(نٍ زى  ٨ٌ مى رٍضً تلى  .ؽن
ُى الى  اً كى ) /حنٮ ،ٮفً ثةجلٍ  يؤًلؽٍ  ذنة ل٥ٍ ٦سبى  يؾ٨ٍ  ل٥ٍ  ٚإفٍ   إفٍ ، كًلؾا ا(ؾى ًلى ا كى ؾى ٠ى  ٢ٍ ٕى ٍٛ  

ى  اً كى ) /حنٮ ،ظةالن  اكفى  ـي ٞي حلى  .(اآلفى  ؽه نٍ زى  ٮ
  /يف ْفً اجلُّ  دخْؿي  كفَن 

  ًاملٌةرًع  ا٢ٕٛ٣  ًٓ  نٍيو ٕى ثً ) /حنٮ (فٍ إً ) يت ال دىعتي ا٣ٌ  الـااؽةً  (٦ة) ثٕؽى  الٮاٝ
  ة٦ى 

ى
 .(2)ة(٪ى ٭ي ٬ى  ٟى ٪ٌ نى رى أ

  ًٓ  /٠ٞٮهلً  (ل٥ٍ ) ثٕؽى  كالٮاٝ
214-  ٍ ػػحيى ػػ ٢ي ة٬ًػػاجلى  ٫ي جي كى ػػ٤ى ٍٕ يى  ة لػػ٥ٍ ٦ى ػػػػ ة٧ى ى يٍ مى ة ىلعى  (3)٧ػػػػة٧ٌ ٕى ٦ي  ٫ً يِّ ًقػػػػؿٍ  ٠ي ؼن

 

/ ٢ٕٚ (دسٞٛ٪٭٥". )زااؽ"دٮًليؽ  ظؿؼ اقتب٪ةؼ، إ٦ة/ إف/ ظؿؼ رشط صةزـ، ٦ة/ ظؿؼ / ا٣ٛةء/(ٚإ٦ة)اإلعزاب:  (1)
يف حم٢ صــ ٢ٕٚ الرشط، كا٣ٛة٢ٔ/ ٧ًري مكترت ٬ٮ مٌةرع ٦جين ىلع ا٣ٛذط الدىةهل ث٪ٮف اتلٮًليؽ اثلٞي٤ح، ك

ؿاب، ك٥٬ / ٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫. /كصٮمة دٞؽيؿق  أ٩خ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اقتب٪ةٚيح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
/ ا٣ٛةء ظؿؼ كإٝح يف صٮاب الرشط. رشد/ ٢ٕٚ (ٚرشد) ف ثة٢ٕٛ٣ دس٨ٛٞ./ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞة(يف احلؿب)

/ صةر (ث٭٥. )أ٩خ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ صــ صٮاب الرشط /أمؿ، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮمة دٞؽيؿق
/ ّؿؼ ماكف ٦٪ىٮب، (ػ٤ٛ٭٥. ) حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫يف/ اق٥ مٮوٮؿ (٨٦)كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ رشد. 

 .ثى٤ح املٮوٮؿ املعؾكٚح، كػ٤ٙ مٌةؼ، ك٥٬/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫ك٬ٮ ٦ذ٤ٕٜ 
 الـااؽة. (٦ةػ)أف ا٢ٕٛ٣ املٌةرع دسٞٛ٪٭٥، ٝؽ أكؽ ثةجلٮف اثلٞي٤ح، ثٕؽ إف الرشَيح املؤًلؽة ثوجُ االصتدالل:  

زااؽة  ، ك"٦ة"ينأ٩ْؿ إحلٟ، كنيرضب يف احلرىٌ ىلع دؿؾ اتلٮا ك٦ٕ٪ةق/ ا٢٧ٔ ٠أين ،٬ؾا ٦س٢ ٨٦ أ٦سةؿ ا٣ٕؿب (2)
 ل٤ذٮًليؽ.

= ك٬ٮ مةٔؿ خمرضـ، كٝج٫٤/ ،ابليخ ألىب الى٧ةء مكةكر ث٨ ٬٪ؽ ا٣ٕبيس -214 (3)
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  ًٓ ۈئ ۈئ ېئ   ۇئ  ۆئ ۆئ﴿/ دٕػػػةىل ٠ٞػػػٮهلً  ،ةٚيػػػحً اجلٌ  (الى ) ثٕػػػؽى  كالٮاٝػػ

 .[34اَثٍؿةؿ/](1)﴾ېئېئ

 

َيًػػػػػة        = ًي ٍىػػػػػٍخ  ٍيػػػػػري َكى وىػػػػػٍوى ظى  كىفىػػػػػٍ  ظى
 

ػػػػػػةًَّ اهػػػػػػ  ػػػػػػةًَّ كالًْطى ٍسػػػػػػ ى الًْطى ةمَ كُّ ػيى  ًى
 

 
ٍٍ ػػػًى ػػكفً       ة يي ًى ػػػعن ًى ػػػَسى مي ِن فىٍ عى  ةػػػػة

٦ٕٛٮؿ ث٫ حل٤ب ىلع دٞؽيؿ ( ٦سىن الٮَةب. )ـٮٌ ـ ك٩ي ٮٌ ـ ٠ىي ٮٌ ٝي  /دمٓ ٝةا٧ح ىلع ٗري ٝيةس، كٝيةق٫( ٧ةٝي)اللغة:  
 ال٤ب قٞةء ك٬ٮ ،تٍَ مٌةؼ حمؾكؼ، كأو٫٤/ م٢ء ٦سىن الٮَةب، كاملسىن ٦ٕ٪ةق ٬٪ة امل١ؿرة، كالٮَةب/ دمٓ كى 

ـٍ ػةوح. ) ة٧ى ًٝ . )ةا٣ٞؿمح" أل مؤل٬ ـٌ "زى  ٨٦ ٦أػٮذ زاـ، دمٓ (ةمٌم ال ٢ٕ آ٣ح (/ٕن  ٚي٭ة كنيىت كحنٮق الكٞةء ٥ٚ يف جتي
ة (/٧ةالزي ال٤ب. ) ة( ًؼ٧ن ٮة. )ٝن٧ٕن ة، الٗؿ  إىل يٕٮد" حيكج٫" يف املذى٢ كال٧ٌري ٩ٮادرق، يف زنؽ أثٮ ٝةهل ْٔي٧ن

 .ثةثل٧ةؿ ا٦ذؤل اذلل ا٧ٞ٣ٓ
ٮة ا٣ىت د٤ٕٮنعيى: ـال   .الىعيط يف ٦ٕ٪ةق. ٬ؾا ٬ٮ ا٧ٞ٣ٓ بنيغ ٥٧ٕ٦ صةلف ىلع ٠ؿيس مج٫ الٗؿ
٩ةٚيح  (ل٥. )مىؽرنح (٦ة. )ٚة٢ٔ حيكت (اجلة٢٬. )حيكت/ ٢ٕٚ مٌةرع، كاهلةء ٦ٕٛٮؿ أكؿ (حيكج٫)اإلعزاب:  

ة ل٤ٮٝٙ يف حم٢ صــ (ي٧٤ٕة. )صةز٦ح ٛن ، ٢ٕٚ مٌةرع ٦جىن ىلع ا٣ٛذط الدىةهل ث٪ٮف اتلٮًليؽ اخلٛيٛح امل٪٤ٞجح أ٣
ةكا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت. ) ث٧عؾكؼ وٛح  ةفاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٞ (ىلع ٠ؿقي٫. )حيكت""ػ٦ٕٛٮؿ زةف ٣ (ميؼن

ة،  ٧ري ا٣٘ةات ا٣ٕةاؽ إىل ميغ مٌةؼ إحل٫ "٠ؿيس"٣ٞٮهل ميؼن ة. )مٌةؼ ًك ة. (٧٧ٕ٦ن  وٛح زة٩يح لنيؼن
٤ ث٥٤، كأو٫٤ "٦ة ظير أكؽ ا٢ٕٛ٣ املٌةرع امل٪ف( ل٥ ي٧٤ٕة) ٝٮهلالشاٍد فيُ:   ٞي ة جل٥ ي٨٧٤ٕ" ٚ ٛن خ اجلٮف أ٣

 لٟ اتلٮًليؽ ٔ٪ؽ قحجٮن٫ ممة ال جيٮز إال ل٤رضكرة.ل٤ٮٝٙ/ كذ
/ الٮاك ظكت ٦ة ٝج٤٭ة، ادٞٮا/ ٢ٕٚ أمؿ ٦جين ىلع ظؾؼ اجلٮف الدىةهل ثٮاك اجل٧ةٔح، كالٮاك/ (كادٞٮا)اإلعزاب:  (1)

/ (دىيب. )/ ال/ ظؿؼ ٩ف(ال دىيب. )/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب(ٚذ٪ح. )٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاأل٣ٙ ٚةرٝح
، ع ٦جين ىلع ا٣ٛذط الدىةهل ث٪ٮف اتلٮًليؽ اثلٞي٤ح، كا٢ٕٛ٣ دىيب يف حم٢ صــ يف صٮاب األمؿ٢ٕٚ مٌةر

. كا٣ٛة٢ٔ . كٝي٢ يف إٔؿاث٭ة ٗري ذلٟإف أوةثذؾ٥ ال دىيت ا٣ْةملني ٦٪ؾ٥ ػةوح كل١٪٭ة د٧ٕؾ٥ /املع ك
اق٥ مٮوٮؿ يف حم٢ / (اذلي٨) ٩ىت وٛح ٣ٛذ٪ح.يه، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢  /٧ًري مكترت صٮازا دٞؽيؿق

كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح  ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاأل٣ٙ ٚةرٝح، / ٢ٕٚ ٦ةض، كالٮاك/(٧٤ّٮا) ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫.
ؿاب. / (ػةوح. )/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٧عؾكؼ ظةؿ ٨٦ كاك اجل٧ةٔح(٦٪ؾ٥) املٮوٮؿ ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

بل٦ح ٩ىج٫ ا٣ٛذعح ا٣ْة٬ؿة ىلع آػؿق  /ٮز إٔؿاث٫ وٛح ملٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ حمؾكؼ كاتلٞؽيؿكجي ،ظةؿ ٦٪ىٮب ٔك
 دىيب إوةثح ػةوح. ال

٫ ثٕؽ ظؿؼ اجلف املنج٫ لبل اجلة٬يح وجُ االصتدالل:   أف ا٢ٕٛ٣ املٌةرع )دىيب( ٝؽ أكؽ ثةجلٮف اثلٞي٤ح لٮٝٔٮ
 اجلةز٦ح وٮرة، كدٮًليؽ ٬ؾا اجلٮع ٤ٝي٢.



 

055 

  ًٓ  /٠ٞٮهلً  ًط الرٌش  ٨٦ أدكاًت  (ةإ٦ٌ ) ٗريً  ثٕؽى  كالٮاٝ
ػػػػ -218  (1)تو آيًػػػػثً  فى حٍ ٤ىػػػػٚى  ٥ٍ ٭ي ٪ٍ ٦ًػػػػ ٨ٍ ٛى ٞى سٍ نىػػػػ ٨ٍ ٦ى

 
ٙي  كأمةرى    ىلعى يبىنى  ٮفً ثةجلٍ  املؤًلؽى  ا٢ٕٛ٣ى  ىل أفٌ ( إً طٍ ذى اػٍ  ؽً ًلٌ املؤى  ؿى آػً كى ) /ثٞٮهلً  املى٪

ٙي  د٫٤ً  ل٥ٍ  إفٍ  ا٣ٛذًط  انٍ زى  ٨ٌ مى اٍَضً ) /حنٮ ،كاكقي  أكٍ  يةؤقي  أكٍ  ال٧ٌريً  أ٣ ا(٧ٍ عى  ٨ٌ ٤ى ذي اؼٍ كى ، ؽن   .ؿن
 

 

 

 -ث٭ة أثة٬ة،  ، كابليخ ثؾ٧ةهل ٨٦ أثيةت دؿيثةريث٬ؾا وؽر ثيخ بل٪خ مؿة ث٨ اع٬ةف أىب احلىني احل -218 (1)
 /كيه - ،ي٘ةكر أ٢٬ احل٨٧ ٚٞذ٢ مؿة كٌلف امل٪ترش ث٨ ك٬ت ابلة٬ٌل

ػػػػػ ُي ٍع
ى
ٌى أ َىػػػػػةػإٍَػػػػػة كى ىةِوىػػػػػحى ٍبػػػػػ َى   ى ثىدٍ

 
ػػػػػػػػػػ  اءي الضى ػػػػػػػػػػةيًف ػدى تىقى ػػػػػػػػػػحه كى   ىاا  ثًٍؼضى

ى ؿى قى ٍيػػػػٌ نىػػػػسٍ   ّي  ؾوػػػػدس ثِيػػػػتٌٍ يػػػػَ
    

ذىدٍجىػػػػػػ  ًي ٍذػػػػػػني ثىػػػػػػً   ًى ا كى ػػػػػػةيًف أثػػػػػػ ن  حى  ى
ْو  | ػػػػػةرً

ذىدٍجىػػػػػحي يف الوقػػػػػةءً ثًؿى ًي جىػػػػػٍخ  ِى  َى
 

ِ كىٌفػػػػػػػػػػةًؼ ِى   َو كى َو رىًعػػػػػػػػػػ ً ػػػػػػػػػػة    طى
ٌ  (الرضااؿ)اللغة:    د يٮصؽ هل ٩ْري، يؾة ال ٩ةدر املٛؿد هلؾا اجل٧ٓ ك٬ؾا زكص٭ة، امؿأة املؿأة/ كَضة ،ةدمٓ َضى

٦أػٮذ ٨٦ ٝٛيذ٫/ أل َضمخ  (دٞةيف. )٘يمؽة ال١ؿا٬يح كابل (/حه ٌى ٍ٘ ثً . )اتلجةٗي كاتلٌةرب /كداء الرضااؿ
ل. )٦ذعري (َةئل. )راصٓ (آيت. )ًل٫ ك٩ْٛؿ ث٫ ك٩أػؾق٩ؽر أم (/٨ٍ ٛى ٞى سٍ نى ق. )ٝٛة . مؿدٕل ٨٦ اخلٮؼ (ٔر

 ٬ٮ اذلل ال يجةرز ا٣ٕؽك صج٪نة. (ةؼكٌٝ )
اتلٮًليؽ يف ٢ٕٚ مٌةرع ٢ٕٚ الرشط، ٦جىن ىلع ا٣ٛذط الدىةهل ث٪ٮف  (٩س٨ٛٞ. )اق٥ رشط ٦جذؽأ (٨٦)اإلعزاب:  

 (٤ٚحف. )٩س٨ٛٞ"ػ"ث ةفصةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞ (٦٪٭٥. )حن٨ /حم٢ صــ، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق
يٕٮد إىل  ،ا٣ٛةء كإٝح يف صٮاب الرشط، ٣حف/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، كاق٫٧ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق ٬ٮ

٫ ٦ٞؽرة كاجل٤٧ح يف حم٢ صــ صٮاب ابلةء زااؽة، آيت/ ػرب ٣حف ٦٪ىٮب ثٛذع (ثآيت. )٨٦ املٮوٮ٣ح
 يف حم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ. كصٮاث٫ الرشط، كدم٤ح الرشط

ظير أكؽ ا٢ٕٛ٣ املٌةرع الٮاٝٓ ثٕؽ أداة الرشط ٨٦ ٗري أف دذٞؽـ ىلع  (٨٦ ٩س٨ٛٞ)ٝٮهل الشاٍد فيُ:  
 قحجٮن٫.املٌةرع "٦ة" الـااؽة املؤًلؽة إلف الرشَيح، ك٬ؾا اتلٮًليؽ َضكرة ٨٦ َضكرات النٕؿ ٔ٪ؽ 
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ػػنى يي ػٍجػػُي فى ػوٍ ػكىاٍ مي  ًى ةػٍ و ثًػػهىػ  و ػٍض  ًى
 

ةػػػوً ػٍ  عي ػ ُّؾو فىػػعى ػٌٍ دى ػسى يً ػةٍى ػصى  (424)   ًى
 

 
ػػػًي ػكىاهٍ  ًى َِ ػََػػػؾى  ى اٍظذً ػٍض ً هًػػُي إ

ى
 ٍؽ ػ اَث

 
 

 

هًػػ  اهًؿػػٌٍ يًف آًخػػمي ػكى إًٍف يى  (454)
ى
 ٍؽ ػٍعًن أ

ٍَ ػوٍ ػعى ػةصٍ ػؾى   ى ػة ػى ػن عػرىاؾً ) ُي ػُي ًي  ةػاحٍلى  ـٍ
 

ٍَ ػلى  (ةءن ػػػْىاكً يى ػكىاه (451) ػػة َ ػعى  ةػيىػػعٍ ػَى   ى
ِى ػٌٍ رىاؾًػػُي ًيػػًذؾٍ ػكىاظٍ   ًَّ ػةدىػػًت   ٍ ً كى

 
يىػػ (453)  ً  ػسه فيػػػةًٍػػػضى ػنه يي ػٍمػػ ى  ةػكىاكو كى

  ً ( ث ٍَػ ي ًِ ً ٍ يىة )اخ ى ْي ٍ ػةَنى )يىػةػلمى  ٍ ً كى
 

ـي  (452) ٍْ ية فى  ْ ػ سى ٍى كىفًػٍس مي ًي ٍف( كاٍ ػ ْي  اٍخ ى
ٙي  ث٫ً  ى٢ى ادٌ  إفً  ٮفً ثةجلٍ  ؽي املؤًلٌ  ا٢ٕٛ٣ي   ٓو  أك كاكي  ازجنيً  أ٣ ة ٦ى  ؾى ؿِّ ظي  خمةَجحو  يةءي  أكٍ  دم

ًٙ  ٝج٢ى   إفٍ  ال٧ٌريي  كحيؾؼي ، ثةل١رسً  احلةءً  ة ٝج٢ى ك٦ى  ثةل٥ٌِّ  الٮاكً  ة ٝج٢ى ك٦ى  ثة٣ٛذًط  األ٣
ة اكفى   إفٍ كنجىقى ، يةءن  كاكنا أكٍ  اكفى  ٛن  ٢ٍ ٬ى  كفى ؽي نٍ ة زى كنى ، ةفِّ مى رٍض دى  ٢ٍ٬  افً ؽى نٍ ة زى يى ) /ٚذٞٮؿ، أ٣

 ٢ٍ ٬ى كى ، ٨ٌ ٮنى مي رٍضً دى  ٢ٍ ٬ى كى ، ٨ٌ ة٩ً مى رٍضً دى  ٢ٍ ٬ى ) /كاألو٢ي ، (٨ٌ مً رٍضً دى  ٢ٍ ٬ى  ؽي ٪ٍ ة ٬ً نى كى ، ٨ٌ مي رٍضً دى 
ٌ مً رٍضً دى  ؛ ة٠٪نيً الكٌ  التلٞةءً  كاحلةءي  الٮاكي  ظؾًٚخ  ز٥ٌ ،  األ٦سةؿً تلٮايًل  اجلٮفي  ٚعؾًٚخ ، (حننى

ٙي  حتؾًؼ  كل٥ٍ ، (٨ٌ مً رٍضً دى  ٢ٍ ٬ى كى ، ٨ٌ مي رٍضً دى  ٢ٍ ٬ى ) ٚىةرى  ( ةفِّ مى رٍضً دى  ٢ٍ ٬ى ) ة ٚىةرى ٭ى خلٛذً  األ٣
ٌٌ  كمٞيًخ   . ىلع احلةءً  دا٣حن  كال١رسةي ، ىلع الٮاكً  دا٣حن  ٧حي ال

ُي ِذى  َى  ا َك ة اهؿعني  ا َكفى إ  .صعيعن
ة أكٍ  آخ قي  يٍْفى  ة أفٍ ؾإي  ؛ يعذ ف  َكفى  ؾإفٍ   / يةءن  كاكنا أكٍ  أهؿن
ٌٌ  كاكً  ألص٢ً  ٍخ ٚى ؾً ظي  /كاكنا أك يةءن  قي آخ ي  َكفى  ؾإفٍ  ًي ، أك يةا٫ً  ٧ريً ال  ٝج٢ى  ة ثيقى ٦ى  ٥ٌ ك

 ٢ٍ ٬ى كى ، كفى ـي ٍ٘ ُى  ٢ٍ ٬ى  كفى ؽي نٍ ة زى يى ) /ٚذٞٮؿ؛ ال٧ٌريً  يةءً  ٝج٢ى  ة ثيقى ٦ى  رًسى كًلي ، ال٧ٌريً  كاكً 
 ة ٤ٕٚخى ٦ى  ث٫ً  ٤ٕٚخى  اتلٮًليؽً  ٩ٮفى  ا أحلٞذ٫ي ٚإذى ، (نيى ٦ً ؿٍ دى  ٢ٍ ٬ى كى ، ن٨ى ـً ٍ٘ ُى  ٢ٍ ٬ى  ؽي ٪ٍ ة ٬ً نى كى ، ٮفى مي ؿٍ دى 

ًٓ الؿٌ  ٚذعؾؼ ٩ٮفى ؛ لىعيًط ثة ٌٌ  ككاكى  ٚ ، فٌ ـي ٍ٘ ُى  ٢ٍ ٬ى  كفى ؽي نٍ ة زى يى ) /ٚذٞٮؿ ؛يةءق أكٍ  ٧ريً ال
 .كاحلةءً  ىل الٮاكً إً  أق٪ؽى  ا إفٍ ( ٬ؾى ٨ٌ ٦ً ؿٍ دى  ٢ٍ ٬ى كى ، فٌ ـً ٍ٘ ُى  ٢ٍ ٬ى  ؽي ٪ٍ ة ٬ً كنى ، ٨ٌ ٦ً ؿٍ دى  ٢ٍ ٬ى كى 

ًٙ  أق٪ؽى  كلفٍ  ٙي األ كمٞيًخ  آػؿقي  حيؾٍؼ  ل٥ٍ  إىل األ٣  ة حبؿًلحو ٝج٤٭ى  ة٦ى  لًكى كمي ، ٣
ٙى  جتةنفي   .(ةفِّ يى ٦ً ؿٍ دى  ٢ٍ ٬ى كى ، افًٌ كى ـي ٍ٘ ُى  ٢ٍ ٬ى ) /ٚذٞٮؿ؛ كيه ا٣ٛذعحي  األ٣
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ة اهؿعنً  آخ ي  َكفى  كِنفٍ    /أهؿن
ٓى  ٚإفٍ  ًٙ  كاحلةءً  الٮاكً  ٗريى  ا٢ٕٛ٣ي  رٚ ٙي  ا٤ٞ٩جًخ  املكترتً  كال٧ٌريً  اكأل٣ يت ا٣ٌ  األ٣

ٚي  يةءن  ا٢ٕٛ٣ً  يف آػؿً  ى  ٢ٍ ٬ى كى ، ةفِّ يى ٕى اقٍ ) /حنٮ، ٍخ عى ذً ك ىٌ ٕى اقٍ كى  ،ةفِّ يى ٕى كٍ ت  .(ؽي نٍ ةزى يى  نيى
ٓى  كلفٍ  ٙي  ظؾًٚخ  يةءن  كاكنا أكٍ  رٚ ٧ٌ ، ةٝج٤٭ى  يت اك٩ٍخ ا٣ٌ  ا٣ٛذعحي  كمٞيًخ  األ٣  ًخ ًك

 .(نًيٌ نى اػٍ  ؽي ٪ٍ ة ٬ً نى كى ، فٌ ٮي نى اػٍ  كفى ؽي نٍ ة زى يى ) /ٚذٞٮؿ احلةءي  كًلرسًت  الٮاكي 
 ث٢ٍ ، احلةءى  دؾرسً  كل٥ٍ  الٮاكى  ٥ٌٌ دى  ل٥ٍ  د٤ع٫ٞي  ل٥ٍ  كلفٍ ، اتلٮًليؽً  ٩ٮفي  حلٞذ٫ي  ا إفٍ ٬ؾى 
ٍ  ٢ٍ ٬ى  كفى ؽي نٍ ة زى يى ) /ٚذٞٮؿ؛ ةتك١٪٭٧ى  ٍ  ٢ٍ ٬ى  ؽي ٪ٍ ة ٬ً نى كى ، فى ٮٍ نى ختى ، اٮٍ نى اػٍ  كفى ؽي نٍ ة زى نى كى ، نٍيى نى ختى

ٍ اػٍ  ؽي ٪ٍ ة ٬ً كنى   .(يشى
 

 
 

 

ػػٍت خى  ىػػٍى تىقى ل ػػكى  حن بىٍعػػ ى اَثهًػػٍؽ ػًؿيؿى
 

ً يػػ (455) ٌٍ  ى ػػ ًٍ ػػػهى ًى ةن كى  ػ ى
ي
 ٍؽ ػهًػػٍ يِة أ

ٓي   ًٙ  ثٕؽى  اخلٛيٛحي  اتلٮًليؽً  ٩ٮفي  ال دٞ   (1)(ةفٍ مى اٍَضً ) / دٞٮؿٚبلى ، األ٣
 ،-م١كٮرةو  منؽدةو  ث٪ٮفو - (اَضمةفِّ ) /ٚذٞٮؿ ،ا٣تنؽيؽي  جيتي  ث٢ٍ ، -خمٛٛحو  ث٪ٮفو -

ًٙ  ثٕؽى  اخلٛيٛحً  ٮفً اجلٍ  كٝٮعى  ٫ أصةزى ٚإ٩ٌ  ػبلٚنة حلٮنفى   .ة٬ى ٠رسي  ٔ٪ؽقي  كجيتي ، األ٣
 

 

 

٦٪٭٧ة  ، إال إذا اكف األكؿ ٦٪٭٧ة ظؿؼ ٣ني كاثلةينفظؿٚةف قة٠٪ة را٣ٕؿميح أف يذضةك أ٩خ د٥٤ٕ أ٫٩ ال جيٮز يف (1)
٦س٫٤، ٤ٚٮ كٕٝخ ٩ٮف اتلٮًليؽ اخلٛيٛح ثٕؽ األ٣ٙ جتةكر قة٠٪ةف ٨٦ ٗري اقتيٛةء رشط صٮازق،  ة يف٦ؽ٧ٗن 

 ؽ ٢٧٠ رشط صٮاز اتلٞةء الكة٠٪ني، ٤ٚ٭ؾا صةز.٤ٚ٭ؾا ا٦ذ٪ٕٮا ٦٪٫، ٚإف اك٩خ ٩ٮف اتلٮًليؽ زٞي٤ح ٚٞ



 

 ا التـوكيـدــــىوى 058

 

هًؿػػػػػ
ى
ػػػػػة ًْ ػن كىأ ّى ٍجوى ًى ػػػػػ ةػٍد   ً   اػمي ى

 
اػاٍِىػػػٍيػػػًْف  ن إًُّى ػؾًٍعػػػ (454) ػػػًَ ى ٍَ ي

 ةًث أ
 إذى  

ي
 ٩ٮفً  ثنيى  ٢ى ىى ٍٛ يي  أفٍ  كصتى  اتلٮًليؽً  ث٪ٮفً  اإل٩ةًث  إىل ٩ٮفً  املك٪ؽي  ا٢ٕٛ٣ي  ؽى كِّ ا أ

ٙو  اتلٮًليؽً  ك٩ٮفً  اإل٩ةًث   منؽدةو  ث٪ٮفو - (ةفِّ ٪ى مٍ اٍَضً ) /ٚذٞٮؿ؛  األ٦سةؿً دٮايلى  ٠ؿا٬يحى  ثأ٣
ٙه ٝج٤٭ى  كٮرةو م١  .-ة أ٣

 

 
 

 

ػػ ًؿيؿى ػػػكىاٍظػػًذٍؼ خى ٌو ػحن لًسى ًٌ  رىًدٍؼ  ة
 

ػػػٍعػػػكى ى  (454) ً ؾى ػ ى ػى ػػػذٍ ػـٍ َىا دىًقػػػعى ً  ٍؽ ػحو إ
ػػػة  ْىٍفػػػًؽ يى ٍ ة يًف ال ّى ٍيذى ػػػذى َىا ظى ً ٍد إ  كىاٍردي

 
ة (454) ػػً يى فى عي ْىٍصػػًن َكى ػػة يًف ال ّى ٍصوً

ى
ٌٍ أ  ًيػػ

ثٍ  
ى
ػػػً هى ػكىأ ّى هً ػٍذػػػ ى ؾى ػٍعػػػة ثى ػٍَ

ى
 ةػؿػػػطو أ

 
ػػػن كىٍفؿػػ (458) ػػْؿي يًف ػة لى ة تىقي ٌٍ فً )ًى ػػ ػػة / ؿى  (فًؿى

 التلٞةءً  اجلٮفً  ظؾؼي  كصتى  قةؽ٨ه  اخلٛيٛحً  ثةجلٮفً  املؤًلؽى  ا٢ٕٛ٣ى  يلى ا كى إذى  
 ٩ٮفي  ٚعؾٍٚخ  (٨ٍ مى اٍَضً ) كاألو٢ي  ،ابلةءً  ثٛذًط  (٢ى صي الؿٌ  بى اٍَضً ) /ٚذٞٮؿ؛ الكة٠٪نيً 

ـي - الكةؽ٨ً  ةةً ٝملبل اتلٮًليؽً  ًٙ اتلٌ  ك٬ٮ ال   /ٝٮهلي  ك٦٪٫ي  -ٕؿن
ٛى  نيى ً٭ػػػػ دي الى  -214 ػػػػا٣   ٟى ٤ٌػػػػٔى  ريى ًٞ

ى
ػػؿٍ دى  فٍ أ ػػة كى ٮٍ يى  ٓى ٠ى ػػػى رى  ؽٍ ٝىػػ ؿي ٬ٍػػادلٌ ٦ن  (1)٫ٕى

 

 ٝج٢ اإلقبلـ ثؽ٬ؿ َٮن٢، كأكهلة/ يٞةؿ/ إ٩٭ة ٝي٤خ، مأثيةت لؤلًجٍ ث٨ ٝؿنٓ الكٕؽ ٨ٍ ابليخ ٦ً  -214 (1)
ىٌ ً ػػػػػىص  هًػػػػػلي ػػػػػ ِى َى ـً  ًػػػػػْ ّي ٌى ال ٍُ ًيػػػػػ  عى

 
ػػػػػػلٍ كىا  ٍُ  ٍسي ػًي ػػػػػػ عى ػػػػػػٍجطي ِ ؾىػػػػػػ ح يى ُُّ  كىال

ـي آًِوًػػػػػُ  ػػػػػةؿى ػػػػػػ ًى ػػػػػتي ال ًى ٍ  فىػػػػػٍ  َيى
 

ػػػػػني اه  ِي
ٍ
يىأ ٍُ ػًػػػػػػكى ػػػػػ ىعى ٌٍ َجى ػػػػػ ـي يى ػػػػػ  ةؿى ػى

اق٥  (الىجط. )٥ٌ املي٥ أك ٠رس٬ة، كق١ٮف الكني/ اق٥ ٨٦ اإلمكةء، ك٬ٮ ادلػٮؿ يف املكةءث (امليس)اللغة:   
أم/ ال دؾهل  ٨٦ اإل٬ة٩ح، (د٭ني ال. )ٚبلح(/ ا٣ٛبلح ٬٪ة ث٧ٕىن ابلٞةء. )٨٦ اإلوجةح، ك٬ٮ ادلػٮؿ يف الىجةح

= ختٌٓ كدؾؿ كد٪ٞةد.  (ؿًلٓد) كال حتذٞؿق.
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ٟى  ًٙ  اخلٛيٛحً  اتلٮًليؽً  ٩ٮفي  حتؾؼي  كًلؾل  /أمٍ – ٚذعحو  ٗريً  ثٕؽى  ا كٍٕٝخ إذى  يف الٮٝ
ٚذٞٮؿ يف ؛ تلٮًليؽً ا ٩ٮفً  ألص٢ً  ؼى ؾً ظي  ة اكفى ٦ى  ظيجبؾو  دٍ ؿى كني  -٠رسةو  أكٍ  ٧ًحو  ثٕؽى 

 (يًب اٍَضً / ؽي ٪ٍ ة ٬ً يى  ٨ٍ مً اٍَضً ) كيًف  ،"ٮامي اٍَضً " /-ىلع ا٢ٕٛ٣ً  ا كٝٛخى إذى - (كفى ؽي نٍ ة زى يى  ٨ٍ مي اٍَضً )
ًٙ  ٩ٮف اتلٮًليؽً  ٚذعؾؼي  ، اتلٮًليؽً  ٩ٮفً  ألص٢ً  ٍخ ٚى ؾً  ظي يًت الٮاك ا٣ٌ  كدؿدٍ  ،اخلٛيٛح ل٤ٮٝ
ٟى   .احلةء كًلؾل

  ٚذعحو  ٕؽى ث اخلٛيٛحي  اتلٮًليؽً  ٩ٮفي  كٍٕٝخ  ٚإفٍ 
ي
ًٙ  ٮفي اجلٍ  ٍخ ٣ى ؽً ثٍ أ  – يف الٮٝ

ى
ةأ ٌن  -ي

ةأ٣ً   (.ةمى اٍَضً / ؽي نٍ ة زى يى  ٨ٍ مى اٍَضً )يف  ٚذٞٮؿي ؛ ٛن
 

 

 
 

 

ىلع ا٣ٛذط الدىةهل ث٪ٮف اتلٮًليؽ املعؾكٚح لٮٝٮع الكةؽ٨  ٢ٕٚ مٌةرع ٦جين (د٭ني. )٩ة٬يح (ال)اإلعزاب:   =
كأو٢ ا٢ٕٛ٣ ٝج٢ دػٮؿ اجلةزـ ٤ٔي٫ كٝج٢ دٮًليؽق "د٭ني" ٧٤ٚة دػ٢ ، -ا٣ٛٞري يف اتلٕؿنٙ الـ ك٬ٮ-ثٕؽ٬ة 

ة ٨٦ اتلٞةء الكة٠ خاجلةزـ ظؾٚ ألف آػؿق  ؛"الد٭٨" ٧٤ٚة أرنؽ اتلأكيؽ رصٕخ احلةء ٪ني ٚىةراحلةء خت٤ىن
ؾٚخ ٩ٮف اتلٮًليؽ ،قي١ٮف ٦ججينة ىلع ا٣ٛذط ٦ٕٛٮؿ ث٫  (ا٣ٛٞري. )ٚىةر "الد٭ينن" ٧٤ٚة كٝٓ الكةؽ٨ ثٕؽق ظي

٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف،  (دؿًلٓ. )مىؽرنح (أف. )/ ظؿؼ دؿج ك٩ىت، كالاكؼ اق٢ٌٔ٫٧  (٤ٟٔ. )د٭ني"ػ"٣
ة. )أ٩خ، كاجل٤٧ح ػرب "٢ٔ" الكةثٜ /ترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿقكٚة٫٤ٔ ٧ًري مك . دؿًلٓ"ػ"ّؿؼ ز٦ةف ٦ذ٤ٕٜ ث (يٮ٦ن

رٚٓ/ ٢ٕٚ ٦ةض، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫  (ر٫ٕٚ. )ظؿؼ حتٞيٜ (ٝؽ. )الٮاك كاك احلةؿ، ادل٬ؿ ٦جذؽأ (ادل٬ؿ)ك
ػرب املجذؽأ، كدم٤ح املجذؽأ كػربق يف يٕٮد إىل ادل٬ؿ، كاهلةء ٦ٕٛٮؿ ث٫، كاجل٤٧ح يف حم٢ رٚٓ  "٬ٮ" /صٮازنا دٞؽيؿق

 حم٢ ٩ىت ظةؿ ٨٦ ال٧ٌري املكترت يف "دؿًلٓ".
"الد٭ني" ظير ظؾؼ ٩ٮف اتلٮًليؽ اخلٛيٛح ل٤ذؼ٤ه ٨٦ اتلٞةء الكة٠٪ني، كٝؽ أثىق ا٣ٛذعح  ٝٮهلالشاٍد فيُ:  

ؾؼ  ا٣يت د احلةءىلع الـ اللك٧ح دحلبلن ىلع د٤ٟ اجلٮف املعؾكٚح، كممة يؽؿ ىلع أف املٞىٮد اتلٮًليؽ كصٮ حتي
 ال دٕٮد إال ٔ٪ؽ اتلٮًليؽ. ل٤ضةزـ، كيه



 

 060 مــــا ال ييصـزف

 

 مـا ل ًنصـسف
 
 
ٍَػػػػ َ ٍؼي ػاهػػػػ جىي ػػػػػتى تى يي

ى
ٌه أ  َةػًْي

 
(454)  ًِ ػػْفي ا ٍي ًُ يى ٍعػػ ن ثًػػ َىػػةيى ٍيمى

ى
ػػىي أ ٍَ 

 
 

ى قي  احلؿؼى  مج٫ى أ إفٍ  االق٥ي  ريى ٦ججيى  ِلِّ ى قي  احلؿؼى  ينج٫ً  ل٥ٍ  كلفٍ ، ٦ذ٧ؾ٨و  ة ٗك  ِلِّ
 .٦ٕؿمنة ك٦ذ١٧٪نة

  /  فسً ً لَعى  ًع َّي ػاه زىَ 
ًى   .أ٦ؾ٨ى  ك٦ذ١٧٪نة ٗريى  ،٦٪يرصؼو  ٗريى  /كيكٌُل ، ا٢ٕٛ٣ى  ة أمج٫ى ٦ى  /ةأظ ِ

 .٦٪يرصٚنة ك٦ذ١٧٪نة أ٦ؾ٨ى  /كيكٌُل ، ا٢ٕٛ٣ى  ينج٫ً  ة ل٥ٍ ٦ى  /ةينكاثلَ 
ٓى  ةً ثةل١رس جيؿٌ  أفٍ  /املَ ًؼ  كع يحي  ٦  ًٙ ـً  األ٣  كأفٍ ، ٧ةكمؽك٩٭ً  كاإلًةٚحً  كالبل

 ىلع ٦ٕىنن  اٍؿ ادلٌ  ػ دٕٮنيو  أكٍ ، ٦ٞةث٤حو  م ٣٘ريً اذٌلً  اتل٪ٮن٨ي  ك٬ٮى ػ  اليرصؼي  يؽػ٫٤ي 
ٜي  ٟى ،  أ٦ؾ٨ى يكٌُل  أفٍ  االق٥ي  ث٫ً  يكذع ـي  املٕىن ٬ٮي  كذل  تي رٍ ؿى مى ) /حنٮ ،ا٢ٕٛ٣ى  ٫ً ٭ً جٍ مً  ٔؽ

 .(ـً بلى ٘ي ا٣كى  ؽو نٍ زى  ـً بلى ٗي كى  ـو بلى ٘ي ثً 
ً كاظٍ   ) ( ٨٦ د٪ٮن٨ً حو ٤ى ةثى ٞى ٦ي  رٍيً ٘ى ٣ً ) /ثٞٮهلً  زى رتي

ى
ًٓ  ٫ د٪ٮن٨ي ٚإ٩ٌ  (كحنٮقً  تو اعى رً ذٍ أ  املؤ٩ًر  دم

 ػ)٠ امل٪يرصًؼ  ٗريى  يىعتي  ك٬ٮى  ،ةل٥ً الكٌ 
ى
ٜى  كٝؽٍ  ،٥ امؿأةو ٤ى ٔى  (اتو ؽى ٪ٍ ٬ً كى  تو راعى ذٍ أ  قج

ـي   .املٞةث٤حً  د٪ٮن٨ى  يف تك٧يذ٫ً  اللُك



 

061 

ً كاظٍ   ) /ثٞٮهلً  زى رتي
ى
 ٫ ٔٮضه ٚإ٩ٌ ؛ ةكحنٮ٧٬ى  (اشو ٮى ٗى كى ، ارو ٮى صى ) ( ٨٦ د٪ٮن٨ً نيو ٮً ٍٕ ُى  كٍ أ

، املسة٣نيً  ٠٭ؾي٨ً  امل٪يرصًؼ  ٗريى  ك٬ٮ يىعتي  (،ايًشه ٮى ٗى كى  مه ارً ٮى صى ) كاتلٞؽيؿي ، ٨٦ احلةءً 
 . (1)ا اتل٪ٮن٨ي ٬ؾى  ٤ٔي٫ً   يؽػ٢ي ٚبلى  ة امل٪يرصؼي كأ٦ٌ 

ٍٙ يي  ل٥ٍ  إفٍ  ثة٣ٛذعحً  (2)ؿٍ كجيي   ثً  تي رٍ ؿى مى ) /حنٮ (،أٍؿ ) ٤ٔي٫ً  ؽػ٢ٍ دى  ل٥ٍ  أكٍ  ٌ
ى
 ( ٚإفٍ ؽى مٍحى أ

ٙى   ثى  تي رٍ ؿى مى ) /حنٮ ،ثةل١رسةً  ؿٌ صي  (أٍؿ ) ٤ٔي٫ً  دػ٤ٍخ  أكٍ  أًي
ى
 مً كى  ٥ٍ ؽي ؽً مٍحى أ

ى
 .(ؽً مٍحى ةأل

ٓو  ٨٦ ٢٤ٔو  ٤ٔذةفً  ٚي٫ً  ؽى صً ا كي إذى  ٨٦ اليرصًؼ  االق٥ي  ٓي ٪ى ٧ٍ ٧ة يي كل٩ٌ  ة ٦٪٭ى  كاظؽةه  أكٍ ، تك
ـي  ـى  دٞٮ ٓي ا كا٢٤ٕ٣ي  ؛ا٤ٕ٣ذنيً  ٦ٞة  (3)/ة ٝٮهلي جي٧ٕ٭ى ٣تك

ػػ  دى كى  ؽه ٍصػػكى كى  ؿه  ٍ عى
ى
 حه ؾىػػ ً عٍ يى كى  يػػره ٍٍ أ

 
ػػضٍ ػعي كى   ٍػػ زػػىَ  حه ػًى  يتي لً  ٍ ػدىػػ ىَ ميػػ ته ػَجى

ػػوً جٍ ًى  ٌٍ ة ًيػػ ى ػااًػػْى  ْفي كاجلُّػػ   ػّى
ى
 ؽه هًػػة أ

 
ػػكى  نو ٍعػػؾً  في ٍْ كى كى   ػػذى ِى  يػػتي  ً قٍ تى  ؿي ٍْ ا اهقى

ـي كيى   ـى  ة يقْ ّى  عوذ ً  يقة  /ة ازَةفً يَ
ًى   ٙي  /ةأظ ِ ٍ ػ)٠ ممؽكدةن  أكٍ (، ًلى جٍ ظي ػ)٠ ٍخ ٩ى اكى  ٦ٞىٮرةن  تلأ٩يًر ا أ٣   (.اءى ؿى محى

ٓي  /ةينكاثلَ  ـي كقيأًِت (، يطى ةبً ىى مى كى ،  ؽى ةصً كى مى ػ) ٠املذ٪ةيًه  اجل٧   .ة ٦ٛىبلن ٤ٔي٭ى   اللُك
 

 

 

٤ٜٔ ٤ٔي٫ النيغ حميي ادلي٨ ٔجؽ احل٧يؽ رمح٫ ا ثٞٮهل/ يف اع٦ح ا٣جكغ "كأ٦ة ٗري امل٪يرصؼ ٚبل يؽػ٢ ٤ٔي٫  (1)
ىلع ٬ؾا اتل٪ٮن٨"/ كذلٟ ّة٬ؿ اخلُأ. كل٧٩ة ل٥ ي٤عٜ د٪ٮن٨ي ا٣ٕٮض االق٥ى امل٪يرصؼ ألف ٚي٫ د٪ٮن٨ اتل١٧ني، 

ة ٧ٔة يٌةٚةف إحل٫.  أف يف ٬ؾا اللُكـ ٦ٞةال، ٚٞؽ حلٜ د٪ٮن٨ ا٣ٕٮض "الك"، ك"ثٌٕة" ًٔٮ
 .أم/ امل٧٪ٮع ٨٦ اليرصؼ (2)
 كٝؽ دمٕخ يف ثيخ كاظؽ، ك٬ٮ ٝٮهل/ (3)

ٍع ًؾىػػػػػػػحو  ًى ً ٍ ػػػػػػػٍر ث
ى
ًدِن   ًٍْف مى  اٍَجىػػػػػػػٍت كى

 
ػػػػ ى   ًي ْىٍصػػػػؽي فىػػػػٍ  لى ٍ ػػػػحن ؾىةل ًى ٍض ًٍْد عي ػػػػٍت كى  ً  رى
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هًؽي 
ى
َىػػػتٍ  ؾىػػػأ ػػػة يى ٍ وىقن نًيػػػًر يي

ٍ
 اتلَأ

 
ًىػػػػتٍ  (444) ػػػػة كى ًى ٍيؿى ْىاقي لى ػػػػ ٍؼى اََّلًم ظى  صى

ٜى  ٝؽٍ   ٙى  أفٌ  قج ـي  اتلأ٩يًر  أ٣ ـى  دٞٮ ٓي  ،-ة٬٪ى  ك٬ٮ املؿادي - (1)ذنيً ٤ٌٔ  ٦ٞة ٙي  ة ٚيػ٫ً ٦ى  ٚي٧٪  أ٣ػ
ة ًؼ ٨٦ اليرٌص  اتلأ٩يًر  ٞن ٙي  أم قٮاء اك٩ًخ  ،٤ُ٦  ممػؽكدةن  أكٍ  (ًلى جٍ ظي ػ)٠ػ ٦ٞىػٮرةن  األ٣

ٍ ػ)٠ ة اكفى ٤ى ٔى (، اءى ؿى محى  .٢سٌ ٧٠ة ٦ي  ٥و ٤ى ٔى  ٗريى  أكٍ  (ةءنٌ ؿً ًلى زى ػ)٠  ٚي٫ً ة يًه ٦ى  ٧ن
 

 

ػػػوًىٍ كى  َى ٍعػػػ فى يًف كىٍصػػػؽو  ا يى  ْىااًػػػ ى
 

ػػذًىٍ  (441) ٍف ييػػ ىل ثًذػػةءً دىأنًيػػرو خي
ى
ٌٍ أ  ًيػػ

فأم/   ؿًح كْيةدةً اَثهًؽ كاجلُّْ  ُ َىتي اَِىي يٌ ال ًؼ لو ًٍ   يؾٮفى الى ، برشًط أٍف هي
ٟى  املؤ٩ري  ة ثذةءً  يف ذل ٟى  ،اتلأ٩يًر  خمذٮ٦ن (؛ ةفجى ٌٍ ٗى كى ، ةفنى ٍُ عى كى ، افؿى ١ٍ قى ) /حنٮ كذل

 كرى ، افي ؿى ١ٍ ا قى ؾى ٬ى ) /ذٞٮؿٚ
ى
ً  تي رٍ ؿى مى كى  ،افى ؿى ١ٍ قى  خي يٍ أ  ًؼ ٨٦ اليرٌص  ٚذ٧٪٫ٕي  ؛(افى ؿى ١ٍ كى ب

ًٙ  كزنةدةً  ل٤ىٛحً   /ل٧٤ؤ٩سحً  ال دٞٮؿي  ٟى أل٩ٌ ؛ ٚي٫ً  مٮصٮده  كالرشطي ، ٮفً كاجلٍ  األ٣
ٟى (، لؿى ١ٍ قى ) /٧ة دٞٮؿي كل٩ٌ  (،حا٩ى ؿى ١ٍ قى )  ؿى امٍ ) /ٚذٞٮؿي (؛ ةفجى ٌٍ ٗى ةف كى نى ٍُ عى ) كًلؾل

ى
 ةه أ

ٗى ح كالى ة٩ى نى ٍُ عى ) / دٞٮؿي كالى ، (بى ٌٍ ٗى  كى ىشى ٍُ عى   (.حة٩ى جى ٌٍ  
ى  (ح٩ى بلى ٍٕ ػى )ىلع  ٩ري كاملؤي ( فبلى ٍٕ ػى ) ىلعى  املؾ٠ؿي  اكفى  ٚإفٍ   ٢ه صي ا رى ؾى ٬ى ) /ٚذٞٮؿي  ؛خى ٍٚ صى

 رى كى ) ػ أم َٮن٢ه ػ  (ةفه ٛى يٍ قى 
ى
ٛى قى  ٢و صي ؿى ثً  تي رٍ ؿى مى كى ، ة٩ن ةٛى يٍ بلن قى صي رى  خي يٍ أ  ٟى ٩ٌ أل؛ ( ٚذيرص٫ٚي ةفو ي

ٛى قى ) ل٧٤ؤ٩سحً  دٞٮؿي   . ػ أم َٮن٤حه ػ  (حه ة٩ى ي
 

 

 

ٚأ٦ة ٨٦ ص٭ح ال٤ِٛ/ ٚيه ادلال٣ح  ،أف ٚي٭ة ٤ٔح دؿصٓ إىل ص٭ح ال٤ِٛ كاملٕىن، ٚٞة٦خ ٦ٞةـ ٤ٔذني ك/كصُ َل (1)
خببلؼ  ،٤ـكـ ٬ؾق األ٣ٙ ملىعٮم٭ةٚكأ٦ة ٨٦ ص٭ح املٕىن  .كاملؤ٩ر ٚؿع ٨ٔ املؾ٠ؿ ،ىلع أف ٦ؽػٮهلة مؤ٩ر

 ؾ٠ؿان.ٗري الز٦ح ملؽػٮهلة ث٢ ٝؽ حتؾؼ اتلةء ٚيىري مىعٮم٭ة ٦ ةدةء اتلأ٩ير ٚإ٩٭
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كىٍصػػػػؽه اٍصػػػػً َ  ػػػػ ى  كى ٍيعى
ى
في أ ٍْ كى  كى

 
ػػ (443) نًيػػرو ثًذىػػػيى

ٍ
َيْعى دىأ ػػًٍ ّى  ٍ

ى
أ  (1) ى ػة لى

ُ   تي َى ًٍ كتي  /أم  ة- ؿحي ال ّى  بشًط  -أيضن ـى  /أم- حن ة أصويٌ لٍْ َى  -مر حو  ػ  ا اٍضىَ إ
ّى   )  كْفً ّة لَعى ة لٍْي إحل

ى
 ) /حنٮ ةءاتلَ  دقجنً  كلىٍ  (نعى يٍ أ

ى
 ؿ كى مٍحى أ

ى
 ةءى اتلٌ  ٝج٤ًخ  ٚإفٍ (، رضى ػٍ أ

 ً   ٢و صي ؿى ثً  تي رٍ ؿى مى ) /حنٮ ٍخ ٚى صي
ى
 ) /ل٧٤ؤ٩سحً  دٞٮؿي  ٟى أل٩ٌ  ؛ٚذيرص٫ٚي  ،ٚٞريو  /( أم٢و مى رٍ أ

ى
 (، حه ٤ى مى رٍ أ

 ) خببلًؼ 
ى
 ؿ كى مٍحى أ

ى
ٍ ) /ل٧٤ؤ٩سحً  يٞةؿي  إذٍ ؛ ٭٧ة ال ي٪يرصٚةفً ٚإ٩ٌ (؛ رضى ػٍ أ  كالى (، اءي رٍضى ػى كى  اءي ؿى محى

 ) /يٞةؿي 
ى
 كى  ةه ؿى مٍحى أ

ى
ى ػٍ أ  .ا٢ٕٛ٣ً  ككزفً  ة ل٤ىٛحً ٕى ٪ً ٧ٚي (؛ ةه رضى

حن  ٛحي الىِّ  اك٩ًخ  كلفٍ  ٓو ػ)٠ اعًر  ،ٔؽدو  اق٥ي  ث٢ً  ،يف األو٢ً  وٛحن  ٫ ٣حفى ٚإ٩ٌ  (أرم
  ةو ٮى كٍ جً ثً  تي رٍ ؿى مى ) /يف ٝٮهل٥ٍ  وٛحن  ٢ى ٧ً ٍٕ اقذي  ز٥ٌ 

ى
ٟى   يؤزؿي ٚبلى ؛ (ٓو مى رٍ أ  ،ًؼ ٨٦ اليرٌص  يف ٦٪٫ًٕ  ذل

 :ثٞٮهلً  أمةرً  كلحل٫ً 

 

هٍػػػػ
ى
َ ؼً ػكىأ ػػػػ ى ْىٍصًؿَيػػػػػة عى ٍ  ٍُ ػرًاى ال

 
ٍر ىػػػ (442)

ى
أ ٍَ ػػػػػتو كىعى ػلى ًِ  ٍُ ػػػػػيَ ػًً ػةرًاى ا

ًُ كيً ػػػتٍ ةؾىػػػ  ًٍػػػ ٍْ ٍيػػػ ي هًمى ىي اهقى ِى ٍد
ى
 َث

 
ٍصػػًن كىٍصػػؿن  (445)

ى
ًَػػتٍ ػة اًٍٍ ىاؾيػػيًف اَث  ُي يي

ٍصػػػػ 
ى
خٍ ػكىأ

ى
ؿه كىأ ٍؾػػػػ (2)نه ػيىػػػػػ ى

ى
 عى ػكىأ

 
كؾىػػػيى  (444) َىػػػكىفىػػ ػحن ٍ ي ٌى اهٍ ػٍ  هى ٍَعى ػػػػوٍ  ةًى

 ) ىلع كزفً  االق٥ً  اقذ٧ٕةؿي  ا اكفى أم إذى  
ى
 ٧ة ٬ٮ اعرضه كل٩ٌ  ،ثأو٢و  ٣حفى  وٛحن  (٢ى ٕى ػٍ أ

ُى الى  /أم ٚأ٫٘٣ً  (أرمٓػ)٠ ًٓ  ث٫ً  ذؽٌ ٍٕ   ة ٬ٮ ٚي٧ى  االق٧يحً  ؿكًض ٕي ثً   دٕذؽٍ ٧٠ة الى ، ًؼ اليرٌص  يف ٦٪
 ػ)٠ يف األو٢ً  وٛحه 

ى
 اقذ٢٧ٕى  ز٥ٌ ، قٮاده  ٚي٫ً  ليشءو  يف األو٢ً  ٫ وٛحه ٚإ٩ٌ ، يؽً ل٤ٞ (٬٥ى دٍ أ

ٜي ؛ األق٧ةءً  اقذ٧ٕةؿى   ) ٝيؽو   كِّ ىلعى  ٚي٤ُ
ى
ٓى (، ٥ي ٬ى دٍ أ ا إً  ا د٧٪٫ٕي ٬ؾى  ك٦  .ىل األو٢ً ٩ْؿن

 

 (.8/86. د٭ؾيت ال٤٘ح)ح ٚيه ٠٭يبح احل٧ؿة دؾٮف يف ثيةض ا٣ٕنيلٍك محؿة يف قٮاد ا٣ٕني، كأ٦ة النٍ  /٭٤حالنٍ  (1)
دتنةءـ ث٫ يف  -يف صة٤٬يٌذ٭ة- ا٣ٕؿباك٩خ َةاؿ أػرض ىلع ص٪ةظ٫ ٩ٍٞ قٮداء اكخليبلف،  /)أػي٢( /ٝٮهل (2)

 ُِّ  أمأـ ٨٦ أػي٢. / ٚذٞٮؿ ،ريةا٣



 

 ا ال ييصـزفـــمـ 064

 كى ) /ثٞٮهلً  كأمةرى 
ى
ٍٞ  /أٔينػ   األ٣ٛةظى  ٬ؾقً  ( إىل أفٌ إىل آػؿق ... ؿه ؽى صٍ أ ، ؿً أصؽالن ل٤ى

 
ى
 ك ،٣ُةاؿو  بلن يى ػٍ كأ

ى
ُي الى  ظٞ٭ة أفٍ  ٚاكفى  ثىٛةتو  ٣حكٍخ  ػ حً  ل٤عيٌ عى ػٍ أ ، ًؼ ٨٦ اليرٌص  ٓى ٪ى ٧ٍ  

ًٙ  ٢ً تلؼيٍ  ٦٪ٕ٭ة ثٌٕ٭٥ٍ  ك٣ؾ٨ٍ   )يف  ٢ى ٚذؼيٌ ، ةٚي٭ى  الٮو
ى
كيف ، ٦ٕىن ا٣ٞٮةً  (ؿؽى صٍ أ

( 
ى
 )كيف ، ؼي٢ً  اتلٌ ٦ٕىنى  (٢يى ػٍ أ

ى
 ا٢ٕٛ٣ً  ة لٮزفً ٧ٚ٪ٕ٭ى ، ٦ٕىن اخلجًر  (عى ػٍ أ

 .ة حمٞٞحه ٚي٭ى   كوٛيحى الى  إذٍ ؛ ؼي ة اليرٌص ٚي٭ى  كال١سريي ، املذؼي٤حً ٛح ًكالىِّ 
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يى  ٍ ٍَػػكى ٍعذىػػ ى ػػتى كىٍصػػؽو يي ػػٍ ؿو يى  تي عى
 

ٍسػػػ ى  (444) ًِ يى ثى يًف هىٍؿػػػ زيػػػ ى ػػػ ٍ كى خى
ي
 كىأ

ػػػػ  في يى ٍْ كى زيػػػػػكى ػػػػ ى ػٍس ى كى ّي ةػثى لى  ًى
 

ٍر ىػػػتو ؾى  (444)
ى
ٌٍ كىاًظػػػ و ًَث ةػييٍعوىػػػػوٍ ػًيػػػ  ًى

  ًَ ُ   اهع ؿي  اَِىً  صؼى  ة يًَتي م ٟى ، ؿحي كال ةؿ ٕى ػي ) ىلعى  املججيحً  ا٣ٕؽدً  يف أق٧ةءً  كذل
 ٦ٕؽك٣حه  (ىنى سٍ ٦ى )ك، زبلزحو  ٨ٔ زبلزحو  ٦ٕؽك٣حه  (ثبلى زي ػ)ٚ(؛ ىنى سٍ ك٦ى ، ثبلى زي ػ)٠ (٢ٕى ٍٛ ٦ى كى 

ٞى  ةءى صى ) /ٚذٞٮؿ؛ ازجنيً  ٨ٔ ازجنيً   ازجنٍيً  /أم (ىنى سٍ ٦ى )ك، زبلزحن  زبلزحن  /أم (ثى بلى زي  ـي ٮٍ ا٣
 .ازجنٍي 

 كزبلزحو  كازجنيً  ٨٦ كاظؽو  (٢ٕى ٍٛ ك٦ى ، ةؿ ٕى ػي )أٔين  الٮز٩نيً  ٬ؾي٨ً  قذ٧ٕةؿي ا ٓى ٧ً كقي 
 ) /حنٮ ،كأرمٕحو 

ي
ػ  ٓى ٧ً كقي ، (ٓى مى ؿٍ كمى  ةعى مى كري ، رى ٤ى سٍ ٦ى كى  ثى بلى كزي ، ىنى سٍ ٦ى كى  ةءى ٪ى كثي  ،ؽى ظى ٮٍ مى كى  ةدى ظى أ

ة ٌن رشةو  يف مخكحو  ػ أي ى ) /حنٮ ،ٔك ٍ  ةسى مخي ٔي  ،فى ٧ى كخمى ى ٍٕ ٦ى كى  ةرى نى ك  .(رشى

٥ى  ٌي  كٔز ٓى أ٩ٌ  (1)٭٥ثٕ ةػ  ٫ ق٧ ٌن  اسى ؽى قي ) /حنٮ ،كتكٕحو  كز٧ة٩يحو  كقجٕحو  يف قذحو  ػ أي
ي ، ٨ى ٧ى سٍ ك٦ى  ةفى ٧ى ثي كى ، ٓى جى كٍ مى كى  ةعى جى قي كى ، سى ؽى كٍ كمى   .(ٓى كى تٍ ٦ى كى  ةعى كى كت

 ًَ ُ   لوع ؿً  يٌ ال ًؼ  تي َى ًٍ ة هي كم  ) /ؿحً كال
ي
ٟى ا٣ٌ  ( خى أ  ةو ٮى كٍ جً ثً  تي رٍ ؿى مى ) /يت يف ٝٮل

 
ي
  ٦ٕؽكؿه  ( ك٬ٮؿى ػى أ

ي
 .ؿً ػى ٨ٔ األ

ـً  صى كدووَ  ٓي ٧د الىٛحى  أفٌ  املًَُؽ  يٌ الك ٓى  ٪ ٦  ًٙ ـااؽدنيً  كاجلٮفً  األ٣ ٓى  ،ال  ك٦
ٓى  ،ا٢ٕٛ٣ً  كزفً    .ا٣ٕؽؿً  ك٦

 

 

ـ٥ٔ ٬ٮ الىعيط، ك٢ٞ٩ ٨ٔ دمٓ ٨٦ ٧٤ٔةء ال٤٘ح أف امل٪ٞٮؿ ٨ٔ ا٣ٕؿب اقذ٧ٕةؿ ذ٠ؿ أثٮ ظية (1) ف أف ٬ؾا ال
 .٬ؾي٨ الٮز٩ني ٨٦ أ٣ٛةظ ا٣ٕؽد ٨٦ كاظؽ إىل ٔرشة
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 ٌٍ ػػػ ًي تو ػهًػػػكى ًٍ ٍ جًػػػ ضى ةًعػػػػمي ؿى   ى ػُو يى
 

كً  (448)
ى
ٍَػػػػػاهٍػػػػ أ ًى ً  ث

ةًوينى ؿى ؾًػػػػػًى   ػتو َكى
ٓي ؛ ثةملَتً  نُّ قً    سذى اهَ  اثلةٍيحي  ِل اهعوحي  ِذقً   ةث٫ُي ، املذ٪ةيًه  كيه اجل٧  َجتو  َُّ  /ًك

ً  أهًؽ  ثع ى  ـق ٌه أَك ي  أك ز زحو  ظ ؾةفً  دٍس  (.يطى ةبً ىى مى كى  ؽى ةصى كى مى ) /حنٮ ،ّة َةٌ
ًٔ ٛى ٦ى  ٫و جً نٍ مي ) /٫ ثٞٮهلك٩جٌ  ٛى   أكٍ بلى ة ٓي  ا اكفى ٫ إذى ( ىلع أ٩ٌ ي٢ى ةعً امل  ىلع ٬ؾا الٮزفً  اجل٧

ٓى ٦ي  ٟى  (ي٢ي ةدً ٪ى كؼى  بي ارً ٮى ًى ) ٚيؽػ٢ي ؛ ٦ي٥ه  هلً يف أكٌ  يؾ٨ٍ  ل٥ٍ  كلفٍ  ٪ ةين اثلٌ  ؾى حتؿٌ  ٚإفٍ ، يف ذل
 ً  (.حو ٤ى ةًٝ يى وى ) /حنٮ ،ؼى صي

 
 

 

 

ْىارًم ىػػػػػ
ٍ
ق ُي َكى ٍَػػػػػ َىا اٍعػػػػذً ؿو ًي  كى

 
ػػػػ ف  (444) ػػػػة كىصى  رىٍيعن

ى
ً ا أ ػػػػةرًملى  ٍصػػػػ ًق  سى

ٓي ٬ؾى  ا اكفى إذى    يف اجلؿِّ  ٫ي نذى أصؿ ؿً اآلػً  ٦ٕذ٢ٌ ػ   اجل٧ٮًع ٦٪ذ ىى  أٔين وي٘حى ػ  ا اجل٧
ًٓ كالؿٌ   اتل٪ٮن٨ي  كنؾٮفي ، قي صؿٌ  أكٍ  ر ر٫ٕٚي كدٞؽِّ  ٫٩ي ٚذ٪ٮِّ  م(ةرً قى ػ)٠ ل امل٪ٞٮًص دلؿى  ٚ

ة ٨ٔ احلةءً  ًن ؛ د٪ٮن٨و  ث٘ريً  احلةء كحتؿًل٭ة ثة٣ٛذًط  ثجخي ٚذي  ىًت اجلٌ ة يف كأ٦ٌ ، املعؾكٚحً  ٔٮ
 كرى  ،اشو ٮى ٗى كى  ارو ٮى جًبى  تي رٍ ؿى كمى ، اشو ٮى ٗى كى  ارو ٮى صى  ءً الى ؤي ٬ى ) /ٚذٞٮؿ

ى
 ،(ايًشى ٮى ٗى كى  مى ارً ٮى صى  خي يٍ أ

ًٓ كالؿٌ  يف اجلؿِّ  كاألو٢ي  ٗى  مي ارً ٮى صى ) ٚ ٔي  احلةءي  ًخ ٚى ؾً ٚعي  (ايًشي ٮى ك  .ة اتل٪ٮن٨ي ٦٪٭ى  ضى ٮِّ ك
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اكًيػػػػػ ى لً ى ػػػػػػكى ّى ً  ث
ا اهٍػػػػػػنى تً ػذى ًٍ  ضى

 
جىػػػ (444) ـى اهٍ ػُه اٍفػػػػ ى ػػػْ ًي ػػػػذىبى وي  ٍَتً ػًى

ٓى   اجل٧ٮًع ٦٪ذ ىى  ٠ىي٘حً  وي٘ذ٫ي  ملة اك٩ٍخ  ساكن٢ى  يٕين أفٌ    ٨٦ اليرصًؼ  ا٦ذ٪
٥ى ، ث٫ً  لنج٭٫ً  ٙي  كاػذةرى ، كدؿًل٫ي  ؼي اليرٌص  ٚي٫ً  ٫ جيٮزي ثٌٕ٭٥ أ٩ٌ  كٔز ٫ ال أ٩ٌ  املى٪

ـى ٧ي  عي ىضى ذى اؼٍ  ٫ه جى مى ) /ا ٝةؿى كهلؾى  ؛ي٪يرصؼي   .(ًٓ امل٪ٍ  ٮ
 

 
 

 

ِنًٍف ثًػػػ ٍك ثًػػػػكى
ى
ى أ ػػػح  َي ًػػػػًُ  ة اى  ـٍ ػًى

 
ًٍٍِػػػثًػػ (441) ػػػٍَ ػً ىاؼي يى ػًُ ؾىة ًػػػعي  ـٍ ػُي حيى

ًٓ  ِلِّ ا قي أم إذى    أك ثً  املذ٪ةيًه  ثةجل٧
ي
ٜى ٧ة أ ى ػ)٠ ذ٫ً ٩ى ىلع زً  ل١ٮ٫٩ً  ث٫ً  حل ٫ ٚإ٩ٌ  (،ي٢اظً رشى

ٓي  ٕى  ًؼ ٨٦ اليرٌص  ي٧٪ ٦ة ٬ٮ ىلع  ا٣ٕؿميحً  يف اآلظةدً  ا ٣حفى ٬ؾى  ألفٌ ؛ ا٣ٕض٧حً  كمج٫ً  ٧يحً ٤ى ل٤
ى  أكٍ  يطى ةبً ىى مى  أكٍ  ؽى ةصً كى مى  اق٫٧ي  ٨ٍ ٚي٧ى -ٚذٞٮؿ ؛ ذ٫ً ٩ى زً   كرى ، ؽي ةصً كى ا مى ؾى ٬ى ) /-ن٢ى اكً سى

ى
 خي يٍ أ

 .ا ابلٮايًق ( كًلؾى ؽى ةصً كى ٧ى ثً  تي رٍ ؿى مى كى ، ؽى ةصً كى مى 
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وىػػػىى  َىػػػ كىاهٍعى ُي ٍت ػاٍي ؾىػػػ ٍ جػػػةصى ًَ  مي ى
 

ػػٍكجو  (443) ٍعػػً م دىٍ لًيػػتى مى ٍػػْ )يى  ة( ىػػ ً لى  َنى
  ًَ َِىً  صؼى  ًَتي يى  ةم (؛ ٟجى ٤ى ٍٕ مى كى ، بى ؿً ٠ى  مؽً ٍٕ ٦ى ) /حنٮ ،كاهيًيتي  اهعوًيحي  /ا

 كرى ، بي ؿً ٠ى  مؽً ٍٕ ا ٦ى ؾى ٬ى ) /ٚذٞٮؿ
ى
 ( ٚذض٢ٕي بى ؿً ٠ى  مؽً ٍٕ ٧ى ثً  تي رٍ ؿى كمى ، بى ؿً ٠ى  مؽً ٍٕ ٦ى  خي يٍ أ

ـءً ىلعى  إٔؿاث٫ي  ٜى  كٝؽٍ ، كا٣رتًليًت  ل٧٤ٕ٤يحً  ًؼ ٨٦ اليرٌص  ةين كد٧٪٫ٕي اثلٌ   اجل ـي  قج يف  اللُك
ـً  بل ٕى  يف ثةًب  املؿًلجحً  اأٔل  .٥ً ٤ى ا٣
 

 

 
 

اؾى  ػػػذى ػػػلى ْى ظى ٍم يىٍع ٍىػػػةةكًم   ااًػػػ ى
 

ػػػػػػػػ (442) ؿى ؼى ى ّى ػلى ٍصجى
ى
أ ًى  ةػةٍىػػػػػػػػػةفى كى

َى  ًؼ يٌ الَ   اَِىي  ًَتي يي  لذلكى  /أم  ًُ  ا َكفى إ ة كؾي ًن  ْاا دةفً  كٍْفه  أهؽه  عو
  ةفى ٛى ُى غى ػ)٠

ى
 رى كى ، ةفي ٛى ُى ا غى ؾى ٬ى ) /ٞٮؿذٚ؛ -ةكًلرس٬ى  اهل٧ـةً  ثٛذًط - (ةفى ٭ى جى ٍو كأ

ى
خ يٍ أ

ًٙ  كزنةدةً  ل٧٤ٕ٤يحً  ًؼ ٨٦ اليرٌص  ( ٚذ٧٪٫ٕي فى ةٛى ُى ٘ى ثً  تي رٍ ؿى مى كى ، ةفى ٛى ُى غى    .(1)ٮفً كاجلٍ  األ٣
 

 

 

ٛةف ،جنؿاف) /٦س٢ ،قٮاء أكةف ٦ٛذٮح األكؿ (1)  ،كصؿصةف ،ٔس٧ةف) /٦س٢ ،، أـ اكف م٧ٌٮـ األكؿ(كق٧٤ةف ،ٔك
 .(٧ٔؿاف)، أـ اكف م١كٮر األكؿ ٦س٢ (كَ٭ؿاف



 

071 

 

ػػ ا يي ػلى ٍَػػػذى ػػػره ثى ػ ى  قةػوىػػػٍ  ػةءو يي ػّى
 

 

ػػةرً  (445) ٍَػػًت اهعى ٍطي يى ُي اٍرتىػػ ى  (1)كىشى ٍيػػ ٍْ     لى
ػػ  ضي ٍك لى

ى
ؽى اثلَػػ ًث أ ٍْ  ػؾىػػ

ى
رى أ ػػقى ٍ  كٍ ٍْ  َى

 
 

 

ٍيػػ (444) ْى ٍك 
ى
ػػىى اٍمػػ ىأةو ػأ ٍَ ػػىى ا ِ  و ا ػػ ٍ  ٍَ  َىلى
جىػػ  َى ـنا  ـً دىػػٍذلً ػػةًد ػػةًف يًف اهٍعى ّى  ـٍ ػكىٍص

 
ػػػ (444) ًى ٍض ٍَػػػ ى كىاهٍػػػ حن ػكىعي ًّ

ـٍ ػلى ػػػ ظى
ى
ٍَتي أ  ًى

ة ُي صؾى  ًَتي كممة يى    / كاتلأٍيري  اهعوًيحي  /أيضن
ة يٌ ال ًؼ  ايذَتى  م ٍسنة ثةلةءً  ىي وى اهعى  َكفى  ؾإفٍ  ة ٤ٔى  اء اكفى ٮى قى  /أم، ي وقن ٧ن

ًَ ٚى ػ)٠ ملؤ٩رو أك  (حى عى ٤ٍ َى ػ)٠ ملؾ٠ؿو  ا ىلع زبلزحً  (،حى ٧ى ة ـٍ  ػ ٢ى سِّ ة ٦ي ٧٠ى  ػ أظؿؼو  زااؽن  ل٥ٍ  أ
ٟى  يؾ٨ٍ   .نيً ٧ى ٤ى ٔى  (حى ٤ى ٝي كى  ،حى جى ثي ػ)٠ ٠ؾل

ـً  َكفى  كِنفٍ  ًُ  /أم- م ٍسنة ثةتلعوي   ىى عوى  ثٍٍْ
ي
  زبلزحً ىلعى  يؾٮفى  ة أفٍ ٚإ٦ٌ  ،-وى نٍ أ

ٟى   أزنؽى ىلعى  أكٍ  أظؿؼو   / ٨٦ ذل
ٟى   أزنؽى ىلعى  اكفى  ٚإفٍ  .٢ ٓى  ٨٦ ذل  ؛نيً ٧ى ٤ى ٔى  (ةدى ٕى قي كى ،  تى ٪ى نٍ زى ػ)٠ ًؼ ٨٦ اليرٌص  ا٦ذ٪

 رى كى  ،تي ٪ى نٍ زى  قً ؾً ٬ى ) /ٚذٞٮؿ
ى
 .(تى ٪ى نٍ ـى ثً  تي رٍ ؿى مى كى  ،تى ٪ى نٍ زى  خي يٍ أ

 / أظؿؼو   زبلزحً ىلعى  اكفى  كلفٍ  .2

ةػ  ٓى ٪ً ٦ي  ًٍ قى الٮى  ؾى حمؿٌ  اكفى  ٚإفٍ  ٌن   (.ؿى ٞى قى ػ)٠ ػ أي
ًٍ  قةؽ٨ى  اكفى  كلفٍ  ٦٪ٞٮالن ٨٦  أكٍ ، -ثرلو  اق٥ى - (رٮٍ صي ػ)٠ ةأٔض٧يى  اكفى  ٚإفٍ ؛ الٮق

ة ٓى ٪ً ٦ي  -امؿأةو  اق٥ى - (ؽنٍ زى ػ)٠ ىل مؤ٩رو إً  ٦ؾ٠ؿو  ٌن ٟى  يؾ٨ٍ  ل٥ٍ  ٚإفٍ . أي  اكفى  أفٍ ث- ٠ؾل

 

  .ة٨٦ اتلةء ٦ٓ ٠ٮ٫٩ مؤ٩سن  اخلةيل /أم ةر(ٕ)ا٣ /ٝٮهل (1)
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ًٍ  قةؽ٨ى  ٓي / كص٭ةفً  ٚٛي٫ً / - ٦٪ٞٮالن ٨٦ ٦ؾ٠ؿو أٔض٧يىة كالى  ك٣حفى  الٮق ، ؼي كاليرٌص  امل٪
ٓي   رى كى ، ؽي ٪ٍ ٬ً  قً ؾً ٬ى ) /ٚذٞٮؿ؛ ىلى أكٍ  كامل٪

ى
 .((1)ؽى ٪ٍ ٭ً ثً  تي رٍ ؿى مى كى ، ؽى ٪ٍ ٬ً  خي يٍ أ

 
 

 

 

ػػكىاهٍ  ْىٍ ػػ ًحُّ عىضى ٍ ػػتٍ ًت ال  كىاتلٍَعً يػػًؽ يى
 

ى اثلَػػػ (444) ٍيػػػ و لَعى َىػػػتٍ ْى ُي اٍيذى ؾيػػػ ٍ   ىًث صى
ة- َىً اِ صؼى  َتي ًٍ كيى    . كاتلع يؽي  (2)اهعضًحي  -أيضن

ُي  ة يف ال٤كةفً ٤ٔى  يؾٮفى  أفٍ  /كشط ضِلِّ  ٧ن ا ىلع زبلزحً ، اأٔل  أظؿؼو  كزااؽن
 رى كى ، ي٥ي ا٬ً ؿى ثٍ ا إً ؾى ٬ى ) /ٚذٞٮؿي ؛ (3)(ي٢ى ةعً ٧ى قٍ لً كى ، ي٥ى ا٬ً ؿى ثٍ إً ػ)٠

ى
 تي رٍ ؿى مى كى ، ي٥ى ا٬ً ؿى ثٍ إً  خي يٍ أ

 . كا٣ٕض٧حً  ل٧٤ٕ٤يحً  ًؼ ٨٦ اليرٌص  ( ٚذ٧٪٫ٕي ي٥ى ا٬ً ؿى ثٍ إً ثً 
ضًِلٍ  يؾ٨ً  ل٥ٍ  ٚإفٍ  ة يف لكةفً ٤ٔى  اأٔل  اكفى  أكٍ ، ا٣ٕؿًب   لكةفً يًف  ث٢ٍ  ا٣ٕض٥ً  ٧ن

ة أكٍ ٤ٔى ػ  (ةـجلى ػ)٠ة ٚي٭٧ى  ٩ؾؿةن  ـه ا جلى ؾى ٬ى ) /ٚذٞٮؿ ؛صٚذ٫ي  ػ ٥و ٤ٔى  ٗريى  ٧ن  رى كى ، ة
ى
خ يٍ أ

 

 -كال٤ِٛ ،كاملاكف ،بألا ىلع دأكن٤٭ة ثة٣يح أك- ال ؼي  /كاللك٥ نيجيٮز يف أق٧ةء ا٣ٞجةا٢ كاألًرٚةاؽة/  (1)
ٓ اليرصؼ يف ٧٠ة ق٧ ،، إال إذا ق٧ٓ ٚي٫ أظؽ٧٬ة ٍٚٞ ٚبل  يذضةكز-اللك٧حكىلع إرادة ا٣ٞجي٤ح كابلٕٞح - كع ييُ

ك٦٪ٓ اليرصؼ يف )ي٭ٮد( ك)دلٮس( ثةٔذجةر  ،)كت( ك)زٞيٙ( ثةٔذجةر ا٣يح، )كمؽر( ك)ظ٪ني( ىلع املاكف
 كاملؿاد ٬٪ة ثأق٧ةء اللك٥/ أم ٠أق٧ةء ظؿكؼ اهلضةء كأدكات املٕةين. ك)دمنٜ( ىلع ابلٕٞح. ،ا٣ٞجي٤ح

ْاظ  يٌ ز زح أ يةء/  (2)   سذ يت يع ؾح أف ِذا اهعوى أعضح ث
  ٟ.أف ي٪ه اعل٥ زٞح ىلع ذل أكلة/ 
  .أف يؾٮف ػةرصةن ٨ٔ األكزاف ا٣ٕؿميح ٠إثؿا٬ي٥ كزةٍيّة/ 
أف جتؽق ىلع ٗري امل٭يٓ ا٣ٕؿيب، ٠أف يؾٮف مخةقيةن ك٣حف ٚي٫ ظؿؼ ٨٦ ظؿكؼ اذلالٝح، كًلأف جيذ٧ٓ  كزةثلّة/ 

 و٪ضٜ كصؿمٮؽ. /٦س٢ ،ٚي٫ صي٥ كٝةؼ
 ،ك٩ٮح ،كلٮط ،ك٬ٮد ،كوة٣ط ،كمٕيت ،)حم٧ؽ /ٔح ٨٦ اليرصؼ ٦ة ٔؽا قجٕحك٭ة مم٪ٮ  أق٧ةء األ٩بيةءٚةاؽة/  (3)

 (.ك٩ؾري ،ك٦٪١ؿ ،٦ةلٟ) /كيكتسىن ٦٪٭ة ،٠ؾلٟ ٤ٔي٭٥ الكبلـ ، كأق٧ةء املبلاؾح كمير( 
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ة ـو ثً  تي رٍ ؿى كمى  ،جلة٦ن ٟى  ،(٤ضة ة أٔض٧يىة ىلع زبلزحً  ة اكفى ٦ى  ديرصؼي  كًلؾل قٮاء  أظؿؼو  ٧٤ٔن
ًٍ  ؾى حمؿٌ  اكفى  ى مى ػ)٠ الٮق ي  ٮحو ٩ي ػ)٠ ٫ي قة٠٪ أكٍ  (رتى  (.ٮطو كل

 
 

 

يػػػػصُّ اهؿً  فو خيى ٍْ َيك كى اؾى  ػػػػذى  ٍعػػػػ لى
 

ػػػػ (448) ٍك ػى
ى
ٍظػػػػػأ

ى
أ يىٍعػػػػػةهًتو لى   ى ػًى و كى

َى  اَِىً  صؼي  ًَتي يي  لذلكى  /أم  ْى عوى  ا َكفى إ ة ِك  أكٍ  اهؿعنى  خيصُّ  لَع كْفو  ًن
ًُ  يؼوتي   . ؾي

ِى يى  /ا٢ٕٛ٣ى  م خيٍه اذٌلً  فثةلٮزً  كاملؿادي  ْص ي ة  ً   ي ـق َِ  يف ػ ٟى ،  ٍ كرناإ ، ٢ى ًٕ ٚي ػ)٠ كذل
ً ػ)رصبلن ث ٤ٚٮ ق٧يخى  (؛٢ى ٌٕ كػى  ٌ  بى َضي ً ؾى ٬ى ) /ٚذٞٮؿي ؛ ٨٦ اليرصًؼ  ٦٪ٕذ٫ي  (٥ى أك كى  بي ا َضي
ٌ  أكٍ   رى كى ، ٥ي كى

ى
ً  خي يٍ أ ٌ  أكٍ  بى َضي ً ثً  تي رٍ ؿى مى كى ، ٥ى كى ٌ  أكٍ  بى رضي  .(٥ى كى
 ٚي٫ً  يؾٮفي  أكٍ  ،٠سرينا يف ا٢ٕٛ٣ً  يٮصؽي  الٮزفي  يؾٮفى  أفٍ  /ٚي٫ً  ي٤٘تي  ةث٧ى  كاملؿادي 

 .يف االق٥ً  ىلع ٦ٕىنن   دؽٍؿ كالى  ٢ًٕٛ  ٦ٕىن يف ا٣ىلعى  دؽٍؿ  زنةدةه 
 ق٥ً اال دكفى  يف ا٢ٕٛ٣ً  يؾرثافً  الىي٘ذنيً  ٬ةدنيً  ٚإفٌ (؛ ٓجى ٍو ٧ؽ كلً زٍ إً ػ)٠ /ؿٚةألكٌ 

رصبلن  يخى ق٧ٌ  ٤ٚٮٍ ، زبلثو  ٨٦ ٢ٕٚو  املأػٮذً  كحنٮ٧٬ة ٨٦ األمؿً  (ٓى ٧ى قٍ اكى  ٍب ٍَضً ػ)ا٠
 رى كى ، ؽي ٧ً زٍ ا إً ؾى ٬ى ) /ٚذٞٮؿ؛ ا٢ٕٛ٣ً  ككزفً  ل٧٤ٕ٤يحً  ًؼ ٨٦ اليرٌص  ٦٪ٕذ٫ي  (ٓى جى ٍو كلً  ؽى ٧ً زٍ إً ػ)ث

ى
 خي يٍ أ

 إً ثً  تي رٍ ؿى مى كى ، ؽى ٧ً زٍ إً 
 .(ؽى ٧ً زٍ

 ػ)٠/ ةينكاثلٌ 
ى
- يف ا٢ٕٛ٣ً   ٦ٕىنن ىلعى  يؽٍؿ  كاحلةءً   ٨٦ اهل٧ـةً الكى  ٚإفٌ  (نؽى ـً نى كى  ؽى مٍحى أ

 ىنى ث٧ٕ، ٢ٕٛ٣ً يف ا اغ٣ته  ا الٮزفي ٚ٭ؾى ؛  االق٥ً ىلع ٦ٕىن يًف   يؽٍؿ كالى  -كا٣٘يجحي  ٥ي اتللكٍ  ك٬ٮى 
 ؾى ٬ى ) /ٚذٞٮؿ ؛ ىلى أكٍ  ٫ ث٫ً أ٩ٌ 

ى
 كرى ، نؽي ـً نى كى  ؽي مٍحى ا أ

ى
  خي يٍ أ

ى
 ثً  تي رٍ ؿى مى كى ، نؽى ـً نى كى  ؽى مٍحى أ

ى
( نؽى ـً نى كى  ؽى مٍحى أ

ٓي   .ا٢ٕٛ٣ً  ككزفً  ل٧٤ٕ٤يحً  ٚي٧٪
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ٍٓ  ل٥ٍ  ،ٚي٫ً   اغ٣تو كالى  ثة٢ٕٛ٣ً  خمذهي  ٗريى  الٮزفي  اكفى  ٚإفٍ  ٚذٞٮؿ ؛ ًؼ ٨٦ اليرٌص  ي٧٪
ى  اق٫٧ي  يف رص٢و  ى ؾى ٬ى ) /بى َضى  رى كى ، به ا َضى

ى
ى  خي يٍ أ ى ثً  تي رٍ ؿى مى كى  ،منةَضى يف  ٫ يٮصؽي أل٩ٌ  ؛(بو رضى

ى ػ)٠  ا٢ٕٛ٣ً كيًف  (،ؿو ضى ظى ػ)٠ االق٥ً   (.بى َضى
 

 

 
 

ػػ هًػػٍؽ  ةكى يى
ى
ًَم أ  ٌٍ ػػة ًيػػ ًن وى ـي عى ػػ ًُ  يى

 
ٍَػػ (444) ىػػةؽو ؾىوىػػدٍسى هى

ٍ
ٍ  ِا ًٍؼ ػًٍْيػػ ى   ى

ة ػ  اَِىً  صؼي  َتي ًٍ كيي  /أم   ىقى ٤ٍ ٔى ػ)٠ املقُْرةً  اِاةؽً  كأهًؽ  وًيحً لوعػ أيضن
 
ى
ٔى ٚذٞٮؿ ٚي٭ً  (1)(؛طى رٍ كأ ٔى ؾى ٬ى ) /ني٧ى ٤ى ٧ة   رى كى  ،ىقى ٤ٍ ا 

ى
 ( ٚذ٧٪٫ٕي ىقى ٤ٍ ٕى ثً  تي رٍ ؿى كمى ، ىقى ٤ٍ ٔى  خي يٍ أ

ًٙ  كمج٫ً  ل٧٤ٕ٤يحً  ًؼ ٨٦ اليرٌص  ًٙ  اإلحلةؽً  أ٣   ٚي٫ً ة يًه ٦ى  أفٌ  ٨٦ ص٭حً  ،اتلأ٩يًر  ثأ٣
ة ٫٩ً ٠ٮ  ظةؿى أٔيًن ػ  ٬ؾقً  كاحلة٣حي   اق٫٧ي  ٨ٍ  دٞٮؿ ٚي٧ى ٚبلى ، اتلأ٩يًر  دةءى  ال يٞج٢ي  ػ ٧٤ٔن

 (.ةي بلى جٍ ظي  /ًلى جٍ ظي )يف   دٞٮؿي ة الى ٧٠ى  ةي(ةٞى ٤ٍ ٔى  /ىقى ٤ٍ ٔى )

ٙي  ة ٚي٫ً ٦ى  اكفى  ٚإفٍ    كى ىقى ٤ٍ ٔى ػ)٠ ٥٤ٔو  ٗريى  اإلحلةؽً  أ٣
ى
جٍ طى رٍ أ ػ ٧ة ث٭ً  ك٧يحً ا٣تٌ  ٢ى ( ػ ؼى

ٙى   تنج٫ي الى  ٬ؾقً  ٭ة كاحلة٣حي أل٩ٌ ؛ صٚذ٫ ٙي  اك٩ٍخ  ا إفٍ كًلؾى ، اتلأ٩يًر  أ٣  ممؽكدةن  اإلحلةؽً  أ٣
ة اكفى ٤ى ٔى   ٚي٫ً ة يًه ٦ى  ٟ ديرصؼي ٚإ٩ٌ  (ةءو جى ٤ٍ ًٔ ػ)٠  .٩ؾؿةن  أكٍ  ٧ن

 
 

 

ٕى٤ىٍق (1) / اق٥ لنضؿ، كاػذ٤ٙ كاألرط املاكنف، ٦٪٫ دى٪ٓ ا٣ٌٞجةف دٝيٜ جلجةت اق٥ أو٫٤ -ق١ؿل ثٮزف- ا٣
 أ٢ٕٚ، ٚي٧٪ٓ ص٫ٚ طيه أ٣ٙ اإلحلةؽ ٧٠ة ذ٠ؿ النةرح، كٝي٢/ أ٫ٛ٣ أو٤يح ٚٮزف األر ٚٞي٢/ ،يف أ٫ٛ٣

 .يح ككزف ا٢ٕٛ٣ ٠أمحؽ٧ل٤ٕ٤
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ػػ َىػػػكىاهٍعى ٍ ػوىىى اٍي ػػػؾىػػٍت صى  ً ِػُي إًٍف عي
 

 

ؿي  (444) ػػػػػلى ػػػػػػعى ٍك لى
ى
لًيػػػػػً  أ ٍْ   عى سي ًن اتلَ

 
 

ػػعى ٍ  َى ػػة  ةًٍعى ػػٍ ؿي كىاتلٍَعً يػػؽي يى  كىاهٍعى
 

ًُ اتلَعٍ  (441) َىا ثًػػػ ً ٍ  ي يًػػػإ ا هيٍعذىػػػ ى ػػػ ن ٍُ   فى
ّى  أكٍ  لوعوًيحً  اَِىً  صؼي  تي َى ًٍ هي   ٟى ؛ ة كلوع ؿً  جّ ٓى  يف زبلزحً  كذل  /مٮاً

ٓي ٧ٍ ٫ يي ٚإ٩ٌ  ٮًليؽً اتلٌ  ٨٦ أ٣ٛةًظ  (٢ى ٕى ػي ) ىلعى  ة اكفى ٦ى  /ؿاَثكَ   لنج٫ً  ٨٦ اليرصًؼ  ٪
ٟى ؛ كا٣ٕؽؿً  ا٧٤ٕ٣يحً  ى  ةءي كى ا٣جِّ  ةءى صى ) /حنٮ كذل  رى كى ، ٓي دمي

ى
ى  ةءى كً ا٣جِّ  خي يٍ أ  ةءً كى ة٣جِّ ثً  تي رٍ ؿى مى كى ، ٓى دمي

ى  ٍ ) ( كاألو٢ي ٓى دمي ٍ ) ٦ٛؿدقي  ألفٌ (؛ اته ةكى ٕى دمى ٕي  (،ةءي ٕى دمى ى ٕى ٨ٔ دمٍ  ؿى ؽً ٚ ك٬ٮ  ٓى ةكات إىل دمي
ى  /أمػ  رةً املٞؽٌ  ثةإلًةٚحً  ؼه ٕؿٌ ٦ي  ٛي  ٚأمج٫ى  ػ ٨ٌ ٕ٭ي دمي ٙى  ٫ي دٕؿن ٫ أ٩ٌ  ٨٦ ص٭حً  حً ٧يٌ ا٤ٕ٣ى  دٕؿن

ًِ  ك٣حفى  حه ٦ٕؿٚ  .٫ٚي ة يٕؿٌ ٦ى  يف ال٤ٛ
ٕى  /ةيناثلَ   ؿه اًٚ كزى  ؿه مً اعى ) كاألو٢ي  (٢ى ٕى كثي  ؿى ٚى كزي  ؿى ٧ى عي ػ)٠ (٢ى ٕى ػي )إىل  املٕؽكؿي  ٥ي ٤ى ا٣

ًٔ كزى   .(1)كا٣ٕؽؿ حً ل٧٤ٕ٤يٌ  ًؼ ٨٦ اليرٌص  ٫ي ٕي ٧ٚ٪ٍ  (،٢ه ة
ـو  ا أرنؽى إذى  (ؿي عى قى ) /ةهراثلَ  ، (ؿى عى قى  حً ٕى ٧ي اجلي  ـى ٮٍ يى  ٟى ذي بٍ صً ) /حنٮ ،ثٕي٪٫ً  ٨٦ يٮ

ٟى ، حً ا٧٤ٕ٣يٌ  كمج٫ً  ل٤ٕؽؿً  ًؼ ٨٦ اليرٌص  مم٪ٮعه  (ؿعى قى ػ)ٚى   ؛ؿً عى ٨ٔ الكٌ  ٫ ٦ٕؽكؿه أ٩ٌ  كذل
ًٙ  كاألو٢ي ، ٫ ٦ٕؿٚحه أل٩ٌ  ٕي (، أٍؿ ػ)ث يؾٮفى  أفٍ  يف اتلٕؿن ٟى  ث٫ً  ؿى ؽً ٚ  كوةرى ، ٨ٔ ذل

ًٙ  دٕؿن٫ٛي  ٍِ  ٫ ل٥ٍ أ٩ٌ  ٨٦ ص٭حً  حً ا٧٤ٕ٣يٌ  ٠ذٕؿن  .ؼو ث٧ٕؿِّ  ٫ٕ٦ي  ي٤ٛ
 

 

 

ح يف ٬ؾا ابلةب  (1)  ،مرض، كٝس٥، كصن٥ك٧ٔؿ، كزٚؿ، )يه/  ح،٣ْٛ ةأرمٓ ٔرش -٢(ٕى كزف )ػي ىلع –األق٧ةء املك٧ٔٮ
ى٥، كم٤كصعة، ك٬ج٢، ك٢، ٕكد٣ٙ، كزط، كدم ٦ٓ ٬ؾا ح، ك٤ٔح قٮل ا٧٤ٕ٣يٌ  ة٣حف ٚي٭ بلظِ أ٫٩ٓ( كنٝـح، ٔك
ح ٨٦ اليرصؼ، ٚٞؽٌ قي  ٚٞؽ حلذ٥ هل٥  ؛)اعمؿ( ثة٣جكجح )٧ٕ٣ؿ( /حنٮ ،ركا أ٩٭ة ٦ٕؽك٣ح ٨ٔ كزف ٚة٧٢ٕٔخ مم٪ٔٮ

يذةفي٧٪ٓ ٦ة أو٤ٮق ٨٦ أف االق٥ إ٧٩ة  ح ظىت ال ٚٞؽركا ا٣ٕؽؿ ٦ٓ ا٧٤ٕ٣يٌ ، ٨٦ اليرصؼ إذا كصؽ ٚي٫ ٤ٔذةف ٚٔؿ
 (.٢/٢٤6) ذ٠ؿق حميي ادلي٨ ٔجؽ احل٧يؽ، كأو٫٤ يف ٧٬ٓ اهلٮا٦ٓ .يف ٬ؾا ابلةب ق٤ٮأٌو ٤ٔي٭٥ ٦ة  ييجذٞ
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ٍسػػػ ًٌ كاثٍػػػ ى المى ػػػة  ً ػلَعى وًى ػػػةًؿ عى عى  يى
 

(443)  ٍَ ْى ة كى ػن سػػػػمي ى ػػػػ ػػػػًظػػػػٍى  ٍِ ةػـي صي ى  ًى
ػػيىو كى   ًً ٍَػػ ى دى ػػٍصً اًع  ٍ ػػة ٍي ٌٍ يى ػػ  ا ى يى

 
(442)  ًٌ

َي  ٌٍ ػػػ ًيػػػ ًُ  زَػػػ ا اتلٍَعً يػػػؽي  ةيى  يًيػػػ
َى  /أم  ـً ذى ظى لػ)- (ةؿً عى يى ) لَع كْفً  ًر امل ٍَ  ىي عوى  ا َكفى إ ًُ  ؾووع ًَّ  -(ةًش فى كرى ، ا  ؾي

 /يذِجةفً 
ًى  ـً ؾى ظى  قً ؾً ٬ى ) /ٚذٞٮؿ؛  ال١رسً ىلعى  ث٪ةؤقي  -احلضةزً  أ٢٬ً  ٦ؾ٬تي  ك٬ٮى - /ةأظ ِ ، ا

 رى كى 
ى
ـً ؾى ظى  خي يٍ أ ـً ؾى حًبى  تي رٍ ؿى مى كى  ،ا  .(ا

 حً يٌ ٧ً ل٤ٕ٤ى  /ي٪يرصؼي  ال٦ة  ٠إٔؿاًب  ٫ي إٔؿاثي  - د٧ي٥و ثيًن  ٦ؾ٬تي  ك٬ٮى - /ةينكاثلَ 
ٕي  (حه نى اًٝ كرى ، حه ٦ى ةذً ظى ) كاألو٢ي ، كا٣ٕؽؿً  ٔي  (ةشٝى اـ كرى ؾى ظى )إىل  ؿى ؽً ٚ ،  ؿي ٧ى عي ) ؿى ؽً ٧٠ة 

ًٔ ٧ى نى صي  ريي ًْ ك٬ٮ ٩ى ) /ثٞٮهلً  ا أمةرى ىل ٬ؾى كلً ؛ ٥و ةمً كصى  ؿو مً ٨ٔ اعى  (٥ي نى كصي   .(٧ي٥و دى  ؽى ٪ٍ ة 
 حً ل٧٤ٕ٤يٌ  ًؼ ٨٦ اليرٌص  ٫ي ٕي ٪ٍ ٦ى  ة اكفى ٦ى   أفٌ ىلى ا( إً ؿى ؾِّ ة ٩ي ٦ى  ٨ٍ ػى كاٍصً ) /ثٞٮهلً  كأمةرى 

٤حو   كمٞةؤقي ، ذنيً ل ا٤ٕ٣ٌ إظؽى  لـكاؿً ؛ صؼى  ثت٪١ريقً  ٧يحي ا٤ٕ٣ى  ٔ٪٫ي  ا زا٣ٍخ ل إذى أػؿى  ٔك
ٍٞ الى  كاظؽةو  ث٤ٕحو  ٟى ، ًؼ  ٦٪ٓ اليرٌص ذيًض  ي ًَ كٚى ، ةفٛى ُى غى كى ، بؿً ٠ى  مؽً ٍٕ ٦ى ) /حنٮ كذل ، ح٧ى ة

 ، ي٥ا٬ً ؿى ثٍ كلً 
ى
ٔى ، ؽمٍحى كأ ة ٚ٭ؾقً ٧ى كعي ، ىقى ٤ٍ ك حه  ؿ( أٔبل٦ن  كيشءو  حً ل٧٤ٕ٤يٌ  ًؼ ٨٦ اليرٌص  مم٪ٔٮ

 مؽً ٍٕ ٦ى  ٌب ري ) /ٚذٞٮؿ ؛حي ٧يٌ ة ك٬ٮ ا٤ٕ٣ى ٭ى يٍ قبجى  أظؽً  لـكاؿً  ،ةة صٚذ٭ى ؿد٭ى ا ٩ؾٌ ٚإذى ، آػؿو 
 رى  بو ؿً ٠ى 

ى
 .ا ابلةيًق ( كًلؾى خي يٍ أ

ًُ  صى كدووَ  ٓي  ٧يحى ا٤ٕ٣ى  أفٌ  /يٌ الكي ٓى  ؼى اليرٌص  د٧٪ ٓى ، ا٣رتًليًت  ٦ ًٙ  زنةدةً  ك٦  األ٣
ٓى ، ٮفً كاجلٍ  ٓى ، اتلأ٩يًر  ك٦ ٓى ، ا٣ٕض٧حً  ك٦ ٓى ، ا٢ٕٛ٣ً  كزفً  ك٦ ، املٞىٮرةً  اإلحلةؽً  ًٙ أ٣ ك٦
ٓى   .ا٣ٕؽؿً  ك٦
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ػػة ؾىػػ ْصن ٍَقي ُي يى ٍَػػ في ًي ْي ػػ ػػة يٍى يى  ً  ػكى
 

ْىارو هىٍقػػػػذىً  ػًُ ٍىػػػػػإًٍع ىاثًػػػػ (445) ػػػػ شى صى ٍّ 
َو  َُّ   ـقي  َكفى  يَقْ  يعةموحى  يعةمني  ًؼ ممَْمن يٌ الَ   اآلخ ً  يٌ الُعيطً  ٍظ

ْارو ) ٌى  كاق    ؾتً يف ال َ  ُ يَْفي يف  ٍَ  (ص ٍَ ، هعًْا ا دَْي ٌو  يٌ ػـً  ثؿذعحو  ُتي كي ؛ دَْي
ٟى  ك٬ٮ   -٥ امؿأةو ٤ٔى - (بةرً ًى ) عيًط ٨٦ الٌى  ٩ْريقي  ٚإفٌ  -٥ امؿأةو ٤ٔى - (ةضو ٝى ) /حنٮ كذل
ٟى  (ٝةضو ػ)ٚ؛ كاتلأ٩يًر  ل٧٤ٕ٤يحً  ًؼ ٨٦ اليرٌص  مم٪ٮعه   ل٧٤ٕ٤يحً  ًؼ ٨٦ اليرٌص  مم٪ٮعه  ٠ؾل

؛  ٦ٕةم٤ذ٫ي  ٚيٕةم٢ي  ة ٠رسةه ٝج٤٭ى  يةءن  آػؿقً يف  أفٌ  ٨٦ ص٭حً  (ارو ٮى صى ػ)ث ك٬ٮ منج٫ه ، كاتلأ٩يًر 
 رى كى ، ةضو ٞى ثً  تي رٍ ؿى مى كى ، ةضو ٝى  قً ؾً ٬ى ) /ٚذٞٮؿي 

ى
 تي رٍ ؿى مى كى ، ارو ٮى صى  ءً الى ؤي ٬ى ) /٧٠ة دٞٮؿ (،ةيًضى ٝى  خي يٍ أ

 رى كى ، ارو ٮى جًبى 
ى
(.ارً ٮى صى  خي يٍ أ   مى
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 ًِ َىػػػػػ ٍ ػػػػػ ً كى ٍك تى
ى
ًٍؼ ػارو أ تو صي َي  ة

 
ٍَػػًت كى  (444) ًى ػػًىٍ ي اهٍػػػَيك ال ُى ٍَ   ًٍؼ ػكؼي فىػػٍ  ِ هى

ْي   ٍ  كرةً يف الَّض  َيْ ِى يى  ؼي صى ٟى  ، يَ ؼي ة   /٠ٞٮهلً  كذل
ػػػ يٌلٍ ٤ًػػػػى  ؿٍ ػٌىػػػجى ُى  -234 ػػػّى  ٨ٍ ل ٦ًػػػؿى دىػػػ ٢ٍ ٬ى  (1) ؟٨و ةاً ٕى

ٓى ، ك٬ٮ ٠سريه    . كال١ٮٚيٮفى  ابليرصنٮفى  ٤ٔي٫ً  كأدم
ة صٚػ٫ي  ككردى  ٌن ًقػبلن ﴿/ دٕػةىل ٠ٞػٮهلً  ،٪ةقػًت ل٤ذٌ  أي بلى  [5سػةف/ اِن] (2)﴾یجئقى
 ً  .ة ثٕؽقي ٦ى  مل٪ةقجحً  (ق٢بلى قى ) ؼى ٚيرصي

 

ري٥٬، كدذ٧ذ٫  وؽر ٬ؾا – 234 (1) ثيخ دٮارد ٤ٔي٫ ٔؽد ٨٦ النٕؿاء؛ اكمؿئ ا٣ٞحف كز٬ري كاجلةث٘ح اجلٕؽم ٗك
 ٔ٪ؽ امؿئ ا٣ٞحف/

ًت ػػػػجةن بىٍ ى ظى ػػػػْىالًك نىقٍ ػػػػَى  ٍجعى عى ٍ  ى  ٍك ى
٬ٮ  (ٞجةن ٩ى . )دمٓ قةل١ح، كيه الكةاؿة (قٮالٟ)، ا٣جكةء يف اهلٮادج (ّٕةا٨. )دأم٢، كدٕؿؼ (دجيرص) اللغة: 

ٍ ـٍ ظى . )ا٣ُؿنٜ يف اجلج٢ ٓ، اق٥ -ثـ٩ح قٛؿص٢- (تٕى جٍ ٕى مى األرض. ) ٨٦ ٤ِٗي ٦ة ك٬ٮ ،دث٪يح ظــ (َلى  مًٮ
 .٦ةء اق٥/ كٝي٢

ػ٤ي٢/ ٦٪ةدل حبؿؼ ٩ؽاء  (ػ٤يٌل. )أ٩خ /دٞؽيؿق ٢ٕٚ أمؿ، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمةن  (دجيرص)اإلعزاب:  
٢ٕٚ مٌةرع  (دؿل. )ظؿؼ اقذٛ٭ةـ (٢٬. )حمؾكؼ/ أم ية ػ٤يٌل، كػ٤ي٢ مٌةؼ كنةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫

. ظؿؼ صؿ زااؽ (٨٦. )أ٩خ /مؿٚٮع ث٧ٌح ٦ٞؽرة ىلع األ٣ٙ، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمةن دٞؽيؿق
ذعح ٦ٞؽرة ىلع آػؿق ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة امذ٘ةؿ املع٢ حبؿًلح ظؿؼ ، ٦٪ىٮب ثٛ"دؿلػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (ّٕةا٨)

 اجلؿ الـااؽ. 
ظير ص٫ٚ ٚضؿق ثةل١رسة ك٩ٮ٫٩ ٦ٓ أ٫٩ ىلع وي٘ح ٦٪ذ ى اجل٧ٮع، كاذلم داعق إىل  (ّٕةا٨و )ٝٮهل الشاٍد فيُ:  

 ذلٟ اظذيةص٫ إلٝة٦ح كزف ابليخ، ك٬ؾا ٬ٮ الرضكرة.
 ثةتل٪ٮن٨، كٝؿأ ابلةٝٮف ث٘ري د٪ٮن٨. {قبلقبلن }ٝؿأ ٩ةٚٓ كال١كةيئ كأثٮ ثؾؿ  (2)

/ ٢ٕٚ ٦ةض، ك٩ة/ ٧ًري يف (أٔذؽ٩ة) / ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت، ك٩ة/ ٧ًري يف حم٢ ٩ىت اق٥ إف.(إ٩ة)اإلعزاب:  
/ (قبلق٢) / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ أٔذؽ٩ة.(ل٤اكٚؿن٨. )حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح ػرب إف

 / ٦ُٕٮٚةف ىلع قبلق٢ ٦ذ٧ةز٤ح.(كأٗبلال كقٕريا. )٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب
 { ٦٪ٮ٩نة، ٦ٓ أ٩٭ة ٨٦ ويٖ ٦٪ذ ى اجل٧ٮع؛ مؿااعة مل٪ةقجح ٦ة صةكر٬ة ٨٦ ك٧ةت.قبلقبلن ٦يجء }: وجُ االصتدالل 
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ٓي كأ٦ٌ  ـه  ٚأصةزقي ؛ ل٤رضكرةً  ًؼ ٨٦ اليرٌص  يرصًؼ امل٪ٍ  ة ٦٪  أكرثي  ك٥٬ٍ - آػؿكفى  ك٦٪٫ٕي ، ٝٮ
  /ثٞٮهلً  كا مل٪٫ًٕ كاقتن٭ؽي  -ابليرصننيى 

ي كى  ٨ٍ ٧ٌػػػمً كى  -231 ػػػذي  ؿي ًمػػػكا اعى دلى ٍُ ػػػكذي  ٮؿً ك ا٣ ٕى  (1)ًض ؿٍ ك ا٣

ٓى   ٕى ٮى قً  ٚي٫ً  ك٣حفى  ًؼ ٨٦ اليرٌص  (ؿمً اعى ) ٧ٚ٪  /ثٞٮهل ا أمةرى كهلؾى ، حً ٧يٌ ٤ى ل ا٣
ً ٪ٍ  يى الى  ٝؽٍ  كؼي كامليرٍصي )   .ؼ(يرصى

 
 

 

 
 

 

ْح.  اإلوجٓ ذلم ابليخ - 231 (1) ، كهل مٕؿ يٛيي ظ٧١ح ٔك ٍؽكاين، أظؽ مٕؿاء ا٣ٕؿب ا٣ٞؽاٍل، ٧ٔؿ َٮنبلن ٕى  ا٣
ٍُ )اللغة:   ٕى  ٮؿ كذكذك ا٣ ٥ْ اجلك٥ ممة يذ٧ؽح ا٣ٕؿب ث٫، كا٩ْؿ إىل ٝٮؿ  (ؿضا٣ ٠٪ةيح ٨ٔ ٥ْٔ صك٫٧ ، ٔك

 النةٔؿ، ك٬ٮ ٨٦ مٮا٬ؽ اجلعةة يف ثةب اإلثؽاؿ/
ًَهٌػػػػػػػػػحه  ةى  ػػػػػػػػػةءى ًى َف اهٍق

ى
 دى ىػػػػػػػػػَ ى ي أ

 
ػػػػػػػػػػة  ّى ي ػػػػػػػػػػةًؿ ًطيىةل َف أًعػػػػػػػػػػَكاءى ال ىٌصى

ى
 كىأ

٢ٕٚ ٦ةض، كٚة٫٤ٔ، كاجل٤٧ح ال حم٢ هلة ٨٦  (كدلكا. )صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ (مم٨)اإلعزاب:   
ؿاب و٤ح املٮوٮ٣ح املضؿكرة حمبلن ث٨٧، كا٣ٕةاؽ ٧ًري ٦٪ىٮب ثٮدل حمؾكؼ، كدٞؽيؿ اللُكـ/  (٨٦. )اإٔل

الٮاك  (كذك. )مٌةؼ إحل٫ (ا٣ُٮؿ)ك. ٩ٕخ ٣ٕةمؿ، كذك مٌةؼ (ذك. )٦جذؽأ مؤػؿ (اعمؿ. )كاعمؿ مم٨ كدلق
 مٌةؼ إحل٫. (ا٣ٕؿض)ك. ، كذك مٌةؼاعَٛح، ذك ٦ُٕٮؼ ىلع ذك الكةثٜ

ثبل د٪ٮن٨، ظير ٦٪٫ٕ ٨٦ اليرصؼ ٦ٓ أ٫٩ ٣حف ٚي٫ ٨٦ مٮا٩ٓ اليرصؼ قٮل ا٧٤ٕ٣يح،  (اعمؿ)ٝٮهل الشاٍد فيُ:  
كيه كظؽ٬ة ٗري اكٚيح يف امل٪ٓ ٨٦ اليرصؼ، ث٢ الثؽ ٨٦ ا٧ٌ٩ةـ ٤ٔح أػؿل إحل٭ة؛ حل١ٮف اصذ٧ةٔ٭٧ة قبجةن 

 ٚي٧٪ٓ االق٥ ٨٦ اليرصؼ.
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 ئغـساب اوفػـي
 
 
ةرًعػػػػ تٍ ػاٍرؾىػػػػ ضى َى ػن مي ً َ دي ػييػػػػ اة إ  ضى

 
ػػ (444) ـو لى ػػةًْ ٌٍ ٍىةًصػػتو كى صى ىٍسعى ي ػ)ًيػػ  ) 

ـً   ؿِّدى ا٢ٕٛ٣ي املٌةرعي ٨ٔ اعم٢ً اجٌلىًت كاعم٢ً اجلـ ٙى يف  إذىا صي ، كاٍػذي٤ً ٓى ًٚ ري
 را٫ًٕٚ/ 

نٍؽه  / )زى ٟى ( يف ٝٮل ٓى االق٥ً؛ ٚػ)يىرٍضًبي ٫ً مٮٝ ٓى لٮٝٔٮ ـه إًىل أ٫ٌ٩ اردٛ ٚؾ٬تى ٝٮ
ٓى  (يىرٍضًبي  ٓه مٮٝ .  "ًةربه "كاٝ ًٟ ٓى ذلل  ٚةردٛ

 ، ـً ٓى تلضٍؿدقً ٨٦ اجٌلةوًت كاجلةز ْ اخذيةري املًَُؽ كٝي٢/ اردٛ  .ِك
 

 
 ً ًٌ ػ)كى ث ُي كى  (هى ػٍج ًُ ٍ )اٍٍ ا ثًػ (كى ػذى  (أفٍ ػ)لى
 

 

(877)  ٌٍ ػػ ٌٍ بىٍعػػً   ى   ِ بىٍعػػ ى ًعوٍػػىو كىاهٌػػً  ًيػػ
 

 
ٍط كىاٍوذىًقػ ٍ ًُ ؾىةٍٍ  ػع  ػة كىالَ ٍيػتى صى ّى ً  ٍت ث

 
ٌٍ يٍوؿً ػدىػػ (875) ة ًيػػ ّى فَ )ؿى

ى
َ ػػ (أ ْى يي ػػ ٍّ   ًدٍ ػيى

تي املٌةرعي   ٪ٍىى ٍ( أك )أٍف( أك )إذٍف(يي ، ك٬ٮ) ٨ٍ٣( أك)َكى ، إذىا وعج٫ي ظؿؼه ٩ةوته
ٍَضًبى 

ى
٥ٌ٤ى  ،(حنٮ/ )٣ى٨ٍ أ ٕى ُى ٍ أى ـى ()كىًصبٍخي َكى ٮ ٞي ُى ٍف 

ى
ًرنؽي أ

ي
ٮىاًب (، )كىأ ؛ يًف صى ٟى ٍكًؿمى

ي
لًٍذف أ ، )كى

ٟى  ًُي / آ ٟى ى ٝىةؿى ل  ٨ٍ  .(٦ى

٥ٍ٤و  ًٔ ٍٕؽى  ٍؿ ىلع  (كأمةرى ثٞٮهًل/ )الى بى ٥ٍ٤و كحنٮقً م٧ٌة يؽي ًٔ إًىل أ٫ٌ٩ إٍف كٍٕٝخ )أٍف( ثٕؽى 
ٓي ا٣ ٍف احلٞنًي كصتى رٚ

ى
٧ٍ٤ًخي أ ٔى ة، كدؾٮفي ظيجبؾو خمٛٛحن ٨٦ اثلٌٞي٤ًح، حنٮ/ ) ٢ًٕٛ ثٕؽ٬ى
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ـي  ٮ ٞي ة، ك٬ؾًق يه ٗريي  (1)(يى ة كميقى ػرب٬ى ًؾؼى اق٧٭ى ٍٛخ )أٍف( كظي ِّٛ ـي. ٚؼي ٮ ٞي اتلٞؽيؿ/ أ٫ٌ٩ يى
ة. ٕن ة كًك ْن ٟى ز٪ةايحه ٣ٛ ة، كد٤ ٕن ة زبلزيحه ًك ْن  اجٌلةوجًح ل٧٤ٌةرًع؛ ألٌف ٬ؾقً ز٪ةايحه ٣ٛ

ة  كلفٍ  ٨ٌ( كحنٮقً م٧ٌة يؽٍؿ ىلع الؿٍصعةًف صةزى يف ا٢ًٕٛ٣ ثٕؽ٬ى ّى كٍٕٝخ ثٕؽى )
 كص٭ةًف/

ة/ ًى ٢ً )أٍف( ٨٦ ٩ٮاوًت املٌةرًع. أظ ِ ٍٕ  اجٌلىتي ىلعى صى
ٍف  اثلَةين/

ى
ـي، كىأ ٮ ٞي ٍف يى

ى
٪ى٪ٍخي أ ّى ( / ٢ً )أٍف( خمٛٛحن ٨٦ اثلٞي٤ح؛ ٚذٞٮؿي ٍٕ ٓي ىلعى صى الٌؿٚ

ـى  ٮ ٞي ة، كمىيًقى  كاتلٞؽيؿي ػ (يى ًؾؼى اق٧٭ى ٍٛخ )أٌف( كظي ِّٛ ـي؛ ٚؼي ًٓ ػ / ّ٪٪خي أ٫ٌ٩ يٞٮ ٓى الٌؿٚ ٦
. ة، ك٬ٮى ا٢ٕٛ٣ي كٚة٫٤ٔي  ػرب٬ى

 
 

 

 

ىٍ  ّي ػػػ ى  كى ىٍعضي ٍػػػ ن لَعى ٍف(  ى
ى
)أ ػػػنى ًى ٍِ

ى
 أ

 
ػذى  (444) ٍَ ٍيػري ا ػة ظى ّى ٍخذً

ي
ة( أ ػ عى )يى ًى  َقٍخ وى

٢ٍ٧ً )أٍف( اجٌلة  ٍٕ ٨ٍ ل٥ٍ يي كلٍف كٍٕٝخ -وجحى ل٢ًٕٛ٤ املٌةرًع يٕين أٌف ٨٦ ا٣ٕؿًب ٦ى
ة الى يؽٍؿ ىلعى يٞنيو أك رصعةفو  ة( -ثٕؽى ٦ى ة )٦ى ة محبل ىلعى أػذ٭ى ٓي ا٢ٕٛ٣ى ثٕؽ٬ى ، ٚريٚ

ـي  ٮ ٞي ُى ٍف 
ى
نؽي أ ري

ي
ة (املىؽرنًح؛ المرتا٠ً٭٧ة يف أ٩ٌ٭٧ة يٌٞؽراًف ثةملىؽًر؛ ٚذٞٮؿ/ )أ ، ٧٠ى

٢ي  ٕى ٍٛ ُى ًضجٍخي م٧ٌة  ٔى  .(دٞٮؿ/ )
 

 

 

 الكةثٜ يف ثةب إف كأػٮاد٭ة/ ٢٤7ٟ ٝٮؿ النةٔؿ، ك٬ٮ النة٬ؽ ر٥ٝ ك٨٦ ذل (1)
ػػػػػػػػوً عى   ًي

ى
ػػػػػػػػؾى  ْفى ويػػػػػػػػي   ى يي  فٍ ْا أ  كاةدي ضى

 
  نى ٍجػػػػػػػًى  

ى
ي  فٍ أ  ٍسػػػػػػػن

ى
ي أ  ْا ثًػػػػػػػل

ى
ػػػػػػػ ىً ظى وٍ أ  ؿً  ٍ َي
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ٍىػػػ جي ػكى َىفً ػ)ْا ثًػػػُى
ً ٍسذىٍقجىػػػػاهٍ  (إ   ػًي

 
 

ػػ  (484) رىٍ  كىاهًٍؿٍعػػني بىٍعػػ ي ميْصى ػػ     إًٍف صي
 

 
ػػة عى ػػٍت كىاٍريى ًُ ػػ ي كىاٍٍ ًً ُي احلى ٍجوىػػ ًى ٍك 

ى
 أ
 

ػػ (85٢) ًىعى ٍ ػػؽو كى ٌٍ بىٍعػػً  وى َىٍف ( ًيػػ
ً ا ) إ

َى
ً  ةػإ
  َِ ة إ ّى ٍَُتي ث ِى هي َىٍف(، ك

ً ْاصًت املضةرًع )إ / دقَ ـ أَف يٌ َجوًح ٍ  بشكطو
ة/ ِى . أظ   أٍف يؾٮفى ا٢ٕٛ٣ي مكذٞجبلن
ٌؽرةن. اثلَةين/ ىى  أٍف دؾٮفى مي

ة. اثلَةهر/ ٮم٭ى ة كمنيى ٦٪ىي ٍٛى٢ى ثح٪٭ى  أٍف الى يي
ٟى  ٍكًؿمى

ي
. ٚذٞٮؿ/ إًذىٍف أ ٟى ًُي ٩ىة آ

ى
/ )أ ٟى حنٮ أٍف يٞةؿى  . (كذل

ًظجٍ 
ي
/ )أ ت، حنٮ أٍف يٞةؿى ٪ٍىى ةالن ل٥ٍ يي ة ظى . ٚذٞٮؿ/ إًذىٍف ٚى٤ٍٮ اكفى ا٢ٕٛ٣ي ثٕؽ٬ى ٟى

ٝنة ةًد ٟى وى ٪ٍ ّي ى
٨(. (أ ّي ى

ٓي )أ  ؛ ٚيضتي رٚ
ٟى  نٍؽه إًذىٍف ييٍؾًؿمي ة إٍف ل٥ٍ دذىٌؽٍر، حنٮ/ )زى ٓي ا٢ًٕٛ٣ ثٕؽ٬ى ٟى جيتي رٚ . ٚإٍف (كًلؾل

لًذىٍف  ، حنٮ/ )كى ٓي كاجٌلىتي ٙو صةزى يف ا٢ًٕٛ٣ الٌؿٚ ة ظؿؼى ُٔ ـي ٤ٔي٭ى اكفى املذٞؽِّ
ٟى  ٍكًؿمي

ي
 . (أ

ٟى جيتي  ٟى  كًلؾل نٍؽه ييٍؾًؿمي ، حنٮ/ )إًذىٍف زى ة كمح٪٫ي ة إٍف ٚيًى٢ى ثح٪٭ى ٓي ا٢ًٕٛ٣ ثٕؽ٬ى  (رٚ
ٟى  ٍكًؿمى

ي
جٍخ، حنٮ/ )إًذىٍف كاً أ  .(ٚإٍف ٚيًى٤ىٍخ ثة٣ٞك٥ً ٩يىى
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ػػػػػػػػكى ى  ـً صى ِ ـٍ ػػػػػذي ػاهٍ   ص ػٍ ى )ِ( كى  ًك
 

 

ّى  (483) ٍف( ٍى ػػإًٍ 
ى
ِنًٍف عي  حن ػػػةًصجػةري )أ ـٍ ػػػكى  ً  

 
 

 )ِ( ؾىػػ
ى
ػػ نا أ ّى ٍظ ػػٍن يي ًً فى اٍع

ى
ًى اكٍ أ ٍضػػ  مي

 
فى ظى  ًٔ ػػؿٍ  ى ٍى ػعٍ ػكى ى  (856)  ػػػػَكى

ي
ة أ ًن    ىاػًًػ ٍذ

 
 

ػػ اؾى بىٍعػػػلى ويػػػذى ٍُ َىا يى ً ٍك( إ
ى
 طي يًف ػ ى )أ

 
(854)  َِ كً )ا

ى
ػػَ ( أ ة )ظى ّى ًٍْ ػػًع  مى

ى
ػػً   فٍ ( أ  خى

ٍف( ٨٦ ثنًي ٩ٮاوًت املٌةرًع ثأ٩ٌ٭ة د٢٧ٕي ٦ْ٭ؿةن كم٧ٌ 
ى
ؿةن، ٚذْ٭ؿي اػذىٍخ )أ

ا نٍؽن ٟى خًلىبٌل دىرٍضًبى زى ـً اجلؿِّ كالى اجٌلةٚيًح، حنٮ/ )ًصبٍذي  . (كصٮمنة إذىا كٍٕٝخ ثنيى ال
ٟى  ة الى اجٌلةٚيح، حنٮ/ )ًصبٍذي ، كل٥ٍ دىعج٭ى ـً اجلؿِّ كدْ٭ؿي صٮازنا إذىا كٍٕٝخ ثٕؽى الى

ٍٝؿىأ
ى
 (أًل

ى
أ ٍٝؿى

ى
ٍف أ

ى
)أل ة اكفى امل(، كى ا إذىا ل٥ٍ تكجٞ٭ى . ، ٬ؾى  ٪ٛيحي

ػ٢ى  ٕى ٍٛ نٍػؽه حًلى فى زى ػة اكى ة اكفى امل٪ٛيحي كصتى إ٧ًةري )أٍف(، حنٮ/ )٦ى كالى دٞػٮؿ/  (ٚإٍف قجٞذ٭ى
٢ى  ٕى ٍٛ ٍف يى

ى
 .[22اَثٍؿةؿ/ ] (1)﴾ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ﴿، ٝةؿى اي دٕةىل/ ()أل

ا اكفى كجيتي إ٧ًةري أٍف ثٕؽى )أك( املٌٞؽرًة ثػ)ظىٌت أٍك إاٌل(/ ٚذٞؽري ثػ)ظىٌت( إذى 
 / ٟى ة م٧ٌة ي٪ٞىًض محبنة ٚنحبنة، كدٌٞؽر ثػ)إاٌل( إٍف ل٥ٍ يؾ٨ٍ ٠ؾل م ٝج٤٭ى  ا٢ٕٛ٣ي اذٌلً

 ؾةَثَكؿي لقْلً/ 
ٍدرًؾى املىنى  -233

ي
ٍك أ

ى
ٍٕتى أ ٍقتىٍكً٭٤ى٨ٌ الٌى

ى ػػةثًؿً  ألى ػػةؿي إاًٌل لىى ػػةدىًت اآل٦ى ٞى ػػة اٍن  (2)٧ٚى

 

/ ٣ِٛ اجلبل٣ح اق٥ اكف (ا) / ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه.(اكف) / الٮاك/ ظؿؼ اقتب٪ةؼ، ٦ة/ ظؿؼ ٩ف.(ك٦ة)اإلعزاب:  (1)
/ البلـ الـ اجلعٮد، يٕؾب/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف امل٧ٌؿة كصٮمة ثٕؽ الـ اجلعٮد، (ؾث٭٥حلٕ. )مؿٚٮع

يٕٮد إىل ٣ِٛ اجلبل٣ح، كاهلةء/ ٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫. كاملي٥  "٬ٮ" /كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازا دٞؽيؿق
، كمج٫ صةر كدلؿكر/ (ي٭٥ٚ) أ٩خ/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ. ،/ الٮاك/ كاك احلةؿ(كأ٩خ) ٔبل٦ح دمٓ اذل٠ٮر.

 اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب املذجؽأ. كاجل٤٧ح االق٧يح يف حم٢ ٩ىت ظةؿ ٨٦ اهلةء يف حلٕؾث٭٥.
= .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -233   (2)
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ؾ( ٦٪ىٮب ثػ)أف( املٞؽرة أم/ ألقتك٭٨٤ الىٕت ظىت أدرؾ املىن، ٚػ)أدر
 ثٕؽ )أك( ا٣يت ث٧ٕىن )ظىت(، كيه كاصجح اإل٧ًةر. 

 كاثلةين ٠ٞٮهل/ 
ـو        -232 ٪ىػػةةى ٝىػػٍٮ ـٍتي ؼى ػػ ٧ى ٪ٍػػخي إذىا غى ًلي  كى

 
ة ي٧ى ًٞ ىٍكػػػذى ٍك ت

ى
ػػػة أ ٮمى٭ى ٕي ػػػػٍؿتي ٠ي كى  (1)٠ى

ي٥( ٦٪ىٮبه ثػ)أٍف( ثٕؽى )أ  ًٞ ىٍكذى ، ٚػ)ت ة إاٌل أٍف تكذٞي٥ى ٍك( أم/ ٠رستي ٠ٕٮم٭ى
 كاصجحى اإل٧ًةًر. 

 

 

اتلٮًليؽ اثلٞي٤ح،  البلـ مٮَبح ل٤ٞك٥، كا٢ٕٛ٣ املٌةرع ٦جين ىلع ا٣ٛذط الدىةهل ث٪ٮف (ألقتك٭٨٤)اإلعزاب:   =
ؿاب /كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق . أ٩ة، ك٩ٮف اتلٮًليؽ ظؿؼ ٦جين ىلع ا٣ٛذط ال حم٢ هل ٨٦ اإٔل

  (الىٕت)
ى
"أدرؾ" ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف  (ظىت) /ظؿؼ ُٔٙ، ك٦ٕ٪ةق ٬٪ة (أك. )قتك٭٦٢ٕٛٮؿ ث٫ أًل

ا٣ٛةء  (٧ٚة. )٦ٕٛٮؿ ث٫ ألدرؾ (املىن. )أ٩ة /يؿقامل٧ٌؿة كصٮمنة ثٕؽ أك، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽ
أداة ( إال. )ٚة٢ٔ ا٩ٞةد (اآل٦ةؿ. )ا٩ٞةد/ ٢ٕٚ ٦ةض، كاتلةء ل٤ذأ٩ير (ا٩ٞةدت) .ظؿؼ داؿ ىلع اتل٤ٕي٢، ٦ة/ ٩ةٚيح

 صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثة٩ٞةد.( لىةثؿ. )اقتس٪ةء م٤٘ةة
 ا٣يت ث٧ٕىن ظىت. "أك"ثأف م٧ٌؿة كصٮمنة ثٕؽ ظير ٩ىت ا٢ٕٛ٣ املٌةرع "أدرؾ"  (أك أدرؾ)ٝٮهل الشاٍد فيُ:  

ض٥. -232 (1)  ٬ؾا ابليخ لـنةد اأٔل
ـ٬ٍة (٧ٗـت) :اللغة  . رصةؿ (ٝٮـ. )يه الؿ٦ط (ٝ٪ةة. )ا٧٘٣ـ/ ٥ً األوةثٓ ىلع الؿ٦ط كحنٮق، كحتؿنؾ٭ة ك٬

 ال١ٕٮب/ دمٓ ٠ٕت، ك٬ٮ َؿؼ األ٩جٮمح اجلةزش. (٠ٕٮم٭ة)
ـ ر٦ة٥٬ ثةدلكايه كٝؾٚ٭٥ ثةيؿنؽ أ٫٩ إذا امذؽ ىلع نعيى: ـال   ذ٠ؿق ٦سبلن هلؾا. نؽااؽ كاألكاثؽ كَضب ٦ةلصة٩ت ٝٮ
 (٧ٗـت. )ّؿؼ د٨٧ٌ ٦ٕىن الرشط (إذا. )اكف/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، كاتلةء ا٣يت ل٧٤ذلك٥ اق٫٧ (٠٪خ)اإلعزاب:  

 (ٝٮـ)ك. ، كٝ٪ةة مٌةؼ"٧ٗـتػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (ٝ٪ةة. )إحل٭ة (إذا. )٢ٕٚ كٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح يف حم٢ صؿ ثإًةٚح 
٢ٕٚ ٦ةض كٚة٫٤ٔ، كاجل٤٧ح صٮاب إذا، كدم٤ذة الرشط كاجلٮاب يف حم٢ ٩ىت ػرب  (٠رست. )مٌةؼ إحل٫

اعَٛح، كيه ٬٪ة ث٧ٕىن  (أك. )، كًلٕٮب مٌةؼ ك٬ة/ مٌةؼ إحل٫"٠رستػ"٠ٕٮب/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (٠ٕٮم٭ة. )اكف
َبلؽ، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت لئل٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف امل٧ٌؿة كصٮمنة ثٕؽ أك، كاأل٣ٙ  (تكذٞي٧ة. )إاٌل 

 يٕٮد إىل ٠ٕٮب ٝٮـ. "يه" /ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق
 .ظير ٩ىت ا٢ٕٛ٣ املٌةرع ثأف م٧ٌؿة كصٮمنة ثٕؽ أك ا٣يت ث٧ٕىن إال (أك تكذٞي٧ة)ٝٮهل الشاٍد فيُ:  
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ػػػكى ىٍعػػ ِىمى ػػَ   فٍ ػ ى ظى
ى
ةري )أ ًى ا إً ػػ  (ذى

 
ذٍ  (484) ضي ػظى َ    ٍ ػىه لى ػ ظى ىسي ػػ  َىا ظى فٍ ػَ    (1)كى

ى   ٢ى ابلىرلى ٍدػي
ى
ىٌت أ ٚػ)ظىٌت(  (كم٧ٌة جيتي إ٧ًةري )أٍف( ثٕؽقي/ )ظىٌت(، حنٮ/ )ًسٍتي ظى

( ٦٪ىٮبه ثأف املٌٞؽر ٢ى ٍدػي
ى
، ك)أ ة ظؿؼي صؿي ا إذىا اكفى ا٢ٕٛ٣ي ثٕؽ٬ى ًة ثٕؽى )ظىٌت(، ٬ؾى

.  مكذٞجبلن
، كلحل٫ً اإلمةرةي ثٞٮهًل/  ٚإٍف اكفى ظةالن أٍك مؤكالن ثةحلةًؿ كصتى ر٫ٕٚي

 
 

 
دًوٍػػػػ ػػػػَ  كى ِن ْى ظى ػػػػة َكِا ظى ػػػػ ى  ٍك مي

 
ػػػًت اهٍػػػ (484) ًُ ٌَ كىاٍٍ ػػػ عى ًُ اٍريى ًي ثًػػػ  ٍسذىٍقجى ػ

ى   ٢ي ابلىرلى ٍدػي
ى
ىٌت أ ًٓ  (ٚذٞٮؿ/ )ًسٍتي ظى ٟى إٍف -إٍف ٤ٝذ٫ي كأ٩خى داػ٢ه -ثةلٌؿٚ . كًلؾل

ىٌت  ٪ٍخي ًسٍتي ظى ٟى احلةًؿ، حنٮ/ )٠ي ، كٝىٍؽتى ث٫ً ظاكيحى د٤ ٓى اكفى ادلػٮؿي ٍٝؽ كٝ
ة ٤ي٭ى ٍدػي

ى
 .(أ

 
 

 

ى  ؽٍ )صي ٠ػ /ٝٮهل (1) ٌ ظىت ت   لرسكر ىلع املعـكف.اظىت دؽػ٢  دذا ظـف( أم الــ اجلٮ رسي
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وىػػٍت ( ؾىػػة)كى ىٍعػػ ى  ٍك طى
ى
ْىاَّى نىػػٍ و أ ػػ  صى

 
فٍ  (484)

ى
ػػٍ ً )أ ٍضى ػػٍذىه ٍى  (مى ة ظى ِى ػػٍيي َى ػػكى  ٍت ُى

)أٍف( د٪ىتي ػ كيه كاصجحي احلؾًؼ ػ ا٢ٕٛ٣ى املٌةرعى ثٕؽى ا٣ٛةًء املضةًب  يٕين أفٌ  
 / ة ٩فه حميه أٍك ٤َته حميه  ث٭ى

ثى٪ىة(، كٝػػٍؽ ٝػػةؿى دٕػػةىل/  ؾًسػػةؿي اجلَػػ / ػػؽِّ ذيعى دًح٪ىػػة ػى
ٍ
ػػة دىأ  (1)﴾ھ ھھے﴿)٦ى

ػة ٦ًػ٨ٍ ٦ٕػىنى اإلزجػةًت؛[24 ؾةط /] ػة/ أٍف يؾػٮفى ػةلىن ٌن ٚػإٍف  ، ك٦ٕىنى ٠ٮًف اجٌلًف حم
ثي٪ىة ل٥ٍ  ؽِّ ذيعى دًح٪ىة ػى

ٍ
٩ٍخى إاًٌل دىأ

ى
ة أ ة ثٕؽى ا٣ٛةًء، حنٮ/ )٦ى ٓي ٦ى ة ٦٪٫ي كصتى رٚ  .(2)(يؾ٨ٍ ػةلىن

ـى كا٣ٕؿضى - كيسةؿي اهَ وًت  ك٬ٮ ين٢٧ي األمؿى كاجٌليهى كادٍلاعءى كاالقذٛ٭ة
ييى كاتٌل٧ينِّ  ًٌ  / -كاتٌلع

ٟى  ٍكًؿمى
ي
 .(ٚةألمؿي حنٮ/ )ااٍتًين ٚىأ

 كيَُ /
ػػة ٚىًكػػيعة -235 ٞن ٪ى  يىػػة ٩ىػػةؽي ًقػػريًم عى

 

ًحيىة ةفى ٚىجىٍكػػػػػػػرتى ٤ىيٍػػػػػػػػ٧ى  (3)إًىلى قي

 

 

، صةر كدلؿكر/ (٤ٔي٭٥. )ظؿؼ ٩ف، يٞىض/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦جين ل٧٤ض٭ٮؿ مؿٚٮع // ال(ال يٞىض)ب: اإلعزا (1)
ؿاب. كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ / ا٣ٛةء يه ٚةء (ٚي٧ٮدٮا) ٩ةات ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اقتب٪ةٚيح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

بل٦ح ٩ىج٫ الكبجيح، ظؿؼ ُٔٙ، ٚي٧ٮدٮا/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف امل٧ٌؿة كصٮمة ثٕؽ ٚةء ا لكبجيح ٔك
 .كالٮاك/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاأل٣ٙ ٚةرٝح، ظؾؼ اجلٮف

٥ ٚي٧ة إذا ا٩ذٞي اجلف ثإال ٝج٢ ذ٠ؿ ا٢ٕٛ٣ املٞرتف ثة٣ٛةء، اكملسةؿ اذلم ذ٠ؿق النةرح، ٚأ٦ة إذا ٬ؾا الٮصٮب مك٤ٌ  (2)
 .ا٢ٕٛ٣ املٞرتف ثة٣ٛةء كص٭ةف/ الؿٚٓ، كاجلىتٚإ٫٩ جيٮز يف  (٦ة دأدح٪ة ٚذلك٧٪ة إال خبري) /حنٮ ،كٕٝخ "إال" ثٕؽ ا٢ٕٛ٣

 ا٣ٕضٌل. -ا٢ٌٛ٣ ث٨ ٝؽا٦ح  -ابليخ أليب اجلض٥  -235 (3)
ة٪ى عى )اللغة:   ة. (ٚكيعةالرسنٓ. ) َضب ٨٦ الكري (/ٞن ٕن  كاقٓ اخلُٯ، كأراد سن
ؤ٩سح املؼةَجح ٢ٕٚ أمؿ ٦جين ىلع ظؾؼ اجلٮف، كنةء امل (قريم. )٦٪ةدل مؿػ٥ (٩ةؽ. )ظؿؼ ٩ؽاء (ية)اإلعزاب:  

ة. )ٚة٢ٔ ٞن ة. )٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ اعم٫٤ قريم، كأو٫٤ ٩ٕخ ملعؾكؼ (ٔ٪ صةر  (إىل ق٤ي٧ةف. )ٔ٪ٜ"ػ"وٛح ٣ (ٚكيعن
ا٣ٛةء ل٤كبجيح، نكرتنط/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف م٧ٌؿة كصٮمنة ثٕؽ  (ٚجكرتحية. )قريم"ػ"كدلؿكر، ٦ذ٤ٕٜ ث

 حن٨. /ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق٧ًري مكترت  "نكرتنط"َبلؽ، كيف ٚةء الكبجيح، كاأل٣ٙ لئل
 ظير ٩ىت ا٢ٕٛ٣ املٌةرع ثأف م٧ٌؿة كصٮمنة ثٕؽ ٚةء الكبجيح يف صٮاب األمؿ. (ٚجكرتحية)ٝٮهل الشاٍد فيُ:  



 

085 

ٟى  مى يىرٍضً ا ػى نٍؽن ڎڈ  ﴿  ، ك٦٪٫ي ٝٮهلي دٕةىل/(كاجٌليهي حنٮ/ )الى دىرٍضًٍب زى

 .[81طُ/] (1)﴾ڈژژڑ

ؿى  ٍػؾى
ي
ٚىبلى أ يًن  ٍ /(كادٍلاعءي حنٮ/ )رىبِّ ا٩يرٍصي  ، ك٦٪٫ي

ػػيًن ٚىػػبلى  -234 ٍٞ ػِّ ػػ٨ٍ رىبِّ كى ػػًؽؿى عى ٍٔ ى
  أ

 
 ً ػػػننى ػػػرٍيً قى ً الٌكػػػةًعنيى يًف ػى ػػػننى  (2)قى

؟  ٟى ػ يي١ًٍؿمى ا ػى نٍػؽن ـي زى ػ٢ٍ ديٍؾػًؿ ـي حنٮ/ )٬ى ڦڦ ڦ  ﴿، ك٦٪ػ٫/ ٝػٮهل دٕػةىل/ (كاالقذٛ٭ة

 .[42اَثع اؼ/ ] (3)﴾ڦڄ  ڄ

 

/ الٮاك/ ظؿؼ ُٔٙ، ال دُ٘ٮا/ ال/ ظؿؼ ٩يه كصــ، دُ٘ٮا/ ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ثبل (كال دُ٘ٮا)اإلعزاب:  (1)
بل٦ح صـ٫٦ ظؾؼ اجلٮف، كالٮا ، صةر كدلؿكر/ (ٚي٫) ك/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاأل٣ٙ ٚةرٝح.اجلة٬يح ٔك

/ ا٣ٛةء يه ٚةء الكبجيح، ظؿؼ ُٔٙ. حي٢/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف (ٚيع٢) ."دُ٘ٮا"كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ثػ 
/ ٚة٢ٔ (ٌٗيب) كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ثػ "حي٢". صةر كدلؿكر،/ (٤ٔيؾ٥. )امل٧ٌؿة كصٮمة ثٕؽ ٚةء الكبجيح

بل٦  .ح ر٫ٕٚ ال٧ٌح املٞؽرة ىلع ٦ة ٝج٢ يةء املذلك٥ ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة امذ٘ةؿ املع٢ حبؿًلح امل٪ةقجحمؿٚٮع ٔك
 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -234 (2)

كٜٚ/  (كٚٞين. )ٝج٤٭ة ٦٪ةدل حبؿؼ ٩ؽاء حمؾكؼ، كٝؽ ظؾٚخ يةء املذلك٥ اصزتاء ثؾرس ٦ة (رب)اإلعزاب:  
. ا٣ٛةء ٚةء الكبجيح، كال/ ٩ةٚيح (ٚبل. )ة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫، كاجلٮف ل٤ٮٝةيح، كاحلةء ٦ٕٛٮؿ ث٢ٕٚ٫ داعء كٚ

 /٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف م٧ٌؿة كصٮمنة ثٕؽ ٚةء الكبجيح، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق (أٔؽؿ)
صةر كدلؿكر  (يف ػري. )مٌةؼ إحل٫ (الكةٔني)ك. صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثأٔؽؿ، كقنن مٌة (٨ٔ قنن) .أ٩ة

 مٌةؼ إحل٫. (قنن)ك. ٦ذ٤ٕٜ ثةلكةٔني، كػري مٌةؼ
ةء الكبجيح يف صٮاب ادلاعء. (ٚبل أٔؽؿ)ٝٮهل الشاٍد فيُ:    ظير ٩ىت ا٢ٕٛ٣ املٌةرع ثأف امل٧ٌؿة كصٮمنة ثٕؽٚ 

 ؽـ حمؾكؼ.خبرب ٦ٞةف / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞ(جلة. )/ ا٣ٛةء/ ظؿؼ اقتب٪ةؼ، ٢٬/ ظؿؼ اقذٛ٭ةـ(ٚ٭٢)اإلعزاب:  (3)
بل٦ح ر٫ٕٚ ال٧ٌح املٞؽرة ىلع آػؿق ٦٪ٓ (٨٦ مٕٛةء) / ظؿؼ صؿ زااؽ ل٤ذٮًليؽ، مٕٛةء ٦جذؽأ مؤػؿ مؿٚٮع ٔك

أل٫٩ اق٥ مم٪ٮع ٨٦  ؛كل٧٩ة وةرت ال١رسة ٬٪ة ٚذعح، ٨٦ ّ٭ٮر٬ة امذ٘ةؿ املع٢ حبؿًلح ظؿؼ اجلؿ الـااؽ
ؿاب. / ا٣ٛةء يه ٚةء الكبجيح، ينٕٛٮا/ ٢ٕٚ (نٕٛٮاٚح) اليرصؼ. كاجل٤٧ح االق٧يح اقتب٪ةٚيح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

بل٦ح ٩ىج٫ ظؾؼ اجلٮف، كالٮاك/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ  مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف امل٧ٌؿة كصٮمة ثٕؽ ٚةء الكبجيح ٔك
 (/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثحنٕٛٮا.جلة. )ٚة٢ٔ، كاأل٣ٙ ٚةرٝح
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رٍينا(، ك٦٪٫ي ٝٮهلي/ ذيًىيتى ػى ٩ىة ػى ٪ٍؽى ًٔ ؿي  ُىزٍنً الى 
ى
 كا٣ٍٕؿضي حنٮ/ )أ

ػةيىة اٍب٨ى ا -234 ذيجيرًٍصى ٦ى الى دىٍؽ٩يٮ ػى
ى
ـً أ ا  ل١ًؿى

 
ة ٕى ػػ٧ً ػػ٨ٍ قى ٧ى ػػة رىاءو ٠ى ٧ى ػػٌؽزيٮؾى ػى  (1)ٝىػػٍؽ ظى

ثى٪ىة  ؽِّ ذيعى دًح٪ىة ػى
ٍ
ىٍٮالى دىأ ٴۇ  ۋ ۋۅ  ۅ  ﴿، ك٦٪ػ٫ ٝػٮهل دٕػةىل/ (كاتٌلعٌييي حنٮ/ )ل

 .[٢٤امل٪ةٚٞٮف/ ]  (2)﴾ۉ  ۉ  ې  ې 

 .[76ا٣جكةء/ ] (3)﴾ۅ  ۅۉ  ۉ   ې  ې﴿كاتٌل٧ىينِّ حنٮ/ 

 

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -234 (1)
. مٌةؼ إحل٫ (ال١ؿاـ)ك. ٦٪ةدل ٦٪ىٮب ثة٣ٛذعح ا٣ْة٬ؿة، كاث٨ مٌةؼ (اث٨. )ظؿؼ ٩ؽاء (ية)إلعزاب: ا 

ا٣ٛةء ٚةء  (ٚذجيرص. )أ٩خ /٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق (دؽ٩ٮ)أداة ٔؿض  (أال)
٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة الكبجيح، كدجيرص/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف م٧ٌؿة كصٮمنة ثٕؽ ٚةء الكبجيح، كٚة٫٤ٔ 

. ظؿؼ حتٞيٜ (ٝؽ. )جيرص، ٦جين ىلع الك١ٮف يف حم٢ ٩ىتاق٥ مٮوٮؿ/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ تل (٦ة. )أ٩خ /دٞؽيؿق
٢ٕٚ كٚة٢ٔ ك٦ٕٛٮؿ ث٫ أكؿ، كاجل٤٧ح ال حم٢ هلة و٤ح املٮوٮؿ، كا٣ٕةاؽ ٧ًري ٦٪ىٮب حبؽزٮا ىلع  (ظؽزٮؾ)

صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ  (٨٧٠. )٦جذؽأ (راء. )ذ٤ٕي٢، ٦ة/ ٩ةٚيحا٣ٛةء ل٤ (٧ٚة) ٫.أ٫٩ ٦ٕٛٮؿ زةف هل، كاتلٞؽيؿ/ ظؽزٮًل
 /َبلؽ، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿقكاأل٣ٙ لئل، ق٧ٓ/ ٢ٕٚ ٦ةض (ق٧ٕة. )ث٧عؾكؼ ػرب املجذؽأ

 املٮوٮ٣ح املضؿكرة حمبلن ثةلاكؼ، كاجل٤٧ح ال حم٢  هلة و٤ح "٨٦" املضؿكرة حمبلن ثةلاكؼ. "٨٦"يٕٮد ىلع  "٬ٮ"
 ظير ٩ىت ا٢ٕٛ٣ املٌةرع ثأف امل٧ٌؿة كصٮمنة ثٕؽ ٚةء الكبجيح يف صٮاب ا٣ٕؿض. (ٚذجيرص)ٝٮهل اٍد فيُ: الش 

/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ىلع الك١ٮف الدىةهل ثذةء ا٣ٛة٢ٔ املذعؿًلح، (أػؿدين. )/ ظؿؼ ٔؿض كحتٌيي(لٮال)اإلعزاب:  (2)
، صةر كدلؿكر /(إىل أص٢)  حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫.كاتلةء/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاجلٮف/ ل٤ٮٝةيح، كاحلةء/ ٧ًري يف

/ ا٣ٛةء يه ٚةء الكبجيح ظؿؼ (ٚأوؽؽ. )/ وٛح دلؿكرة ثةل١رسة ا٣ْة٬ؿة(ٝؿنت) كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ثػػ "أػؿدين".
بل٦ح ٩ىج٫ ا٣ٛذعح ا٣ْة٬ؿة ىلع آػؿق،  ُٔٙ، أوؽؽ/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف امل٧ٌؿة كصٮمة ثٕؽ ا٣ٛةء ٔك

. )كأك٨(/ الٮاك ظؿؼ ُٔٙ. )أك٨(/ ٢ٕٚ مٌةرع ٩ةٝه دلـكـ؛ أل٫٩ أ٩ة /كصٮمة دٞؽيؿقكا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت 
إف  /كاتلٞؽيؿ٦ُٕٮؼ ىلع حم٢ )ٚأوؽؽ(؛ أل٩٭ة كإٝح يف صٮاب ا٤ُ٣ت، كا٢ٕٛ٣ املٌةرع جيــ يف صٮاب ا٤ُ٣ت، 

بل٦ح صـ٫٦ الك١ٮف ا٣ْة٬ؿ ىلع آػؿق، كاق٧٭ة ٧ًري مكت رت كصٮمة أػؿدين إىل أص٢ ٝؿنت أوؽؽ كأك٨، ٔك
 ."أك٨"، كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب صةر كدلؿكر/ (٨٦ الىةحلني) دٞؽيؿق/ أ٩ة.

ثة٢ٕٛ٣، كاجلٮف/ ل٤ٮٝةيح، كنةء املذلك٥/ ٧ًري يف  ٫ى جِّ / ظؿؼ د٨٧ ك٩ىت مي (حلتين. )/ ظؿؼ دججي٫(ية)اإلعزاب:  (3)
= ٧٭ة./ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، كاتلةء/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ اق(٠٪خ) حم٢ ٩ىت اق٥ حلخ.
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ة ٌن ، كالى (ك٦ٕىن )أٍف يؾٮفى ا٤ُ٣تي حم / أٍف الى يؾٮفى ٦ؽلٮالن ٤ٔي٫ً ثةق٥ً ٢ٕٚو
ة ثٕؽى ا٣ٛةًء،  ٓي ٦ى ًِ اخلرًب؛ ٚإٍف اكفى ٦ؽلٮالن ٤ٔي٫ً ثأظًؽ ٬ؾي٨ً املؾ٠ٮرن٨ً؛ كصتى رٚ ث٤ٛ

ٟى  ٍ ٍظًك٨ي ًإحلى
ي
٫ٍ، ٚىأ ـي اجٌلةسي (حنٮ/ )وى يى٪ىة ٟى احلىًؽيري ػى ٍكجي )ظى  .(، كى

 
 

ْىا ػػة إًٍف كىالٍػػ هٍؿى ػػتٍ ديًؿػػٍ  كي َكى ـى يى ػػْ ّي ٍؿ  يى
 

ا (488) ػػػٍ ن ٌٍ صى ػػػ ٍي عٍ  الكى دى ىػػػكى
ٍ
ًّػػػ ى اق تيٍظ  كى

ػتي   ٪ٍىى ة املٌةرعي ثإ٧ًةًر )أٍف( كصٮمنة ثٕؽى ا٣ٛػةًء؛ يي ٓى ا٣يٌت يي٪ٍىتي ٚي٭ى يٕين أٌف املٮاً
، حنػ ة ثػ)أٍف( م٧ٌؿةن كصٮمنة ثٕؽى الٮاًك إذىا ٝيًىؽى ث٭ة املىةظجحي ة ك٭ى ڀ  ٺ  ٺ  ﴿ٮ/ ٚي٭ى

[153آؿ عً اف/ ] (1)﴾ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ 
 ، كٝٮهل/  

ل -234 ٩ٍػػؽى
ى
ػػٮى إًٌف أ ٔي ٍد

ى
٤ٍػػخي اٍديًع كىأ ٞي ٪ىػػػػةًدمى دىاًعيػػػػةفً  ػى ٍف يي

ى
ػػػػٮٍتو أ  (2)لًىى

 

يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫. كاملي٥/ ٔبل٦ح دمٓ / ٦ٓ ّؿؼ ماكف ٦٪ىٮب، ك٬ٮ مٌةؼ، كاهلةء/ ٧ًري (٦ٕ٭٥)  =
كدم٤ح حلخ  اذل٠ٮر كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب اكف، كدم٤ح اكف ك٧ٕ٦ٮحل٭ة يف حم٢ رٚٓ ػرب حلخ،

ؿاب. يح، ظؿؼ ُٔٙ، ٚأٚٮز/ ٢ٕٚ / ا٣ٛةء يه ٚةء الكبج(ٚأٚٮز) ك٧ٕ٦ٮحل٭ة اقتب٪ةٚيح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
 ./ وٛح ٦٪ىٮمح(ْٔي٧ة. )/ ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ ٦٪ىٮب(ٚٮزا) أ٩ة. /مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف امل٧ٌؿة كصٮمة دٞؽيؿق

/ ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ث٧٤ة كظؿؾ (ي٥٤ٕ. )/ الٮاك/ يه كاك احلةؿ، ملة/ ظؿؼ ٩ف ك٤ٝت كصــ(كملة)اإلعزاب:  (1)
/ (اذلي٨) ٣ح ٚة٢ٔ مؿٚٮع. كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ ٩ىت ظةؿ./ ٣ِٛ اجلبل(ا) ثةل١رس التلٞةء الكة٠٪ني.

، كالٮاك/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ كاأل٣ٙ ٚةرٝح، يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫. )صة٬ؽكا(/ ٢ٕٚ ٦ةضاق٥ مٮوٮؿ 
ؿاب. / (كن٥٤ٕ) ٦ذ٤ٕٜ ثػ "صة٬ؽكا". صةر كدلؿكر/ (٦٪ؾ٥) كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

بل٦ح ٩ىج٫ ا٣ٛذعح الٮاك/ كا ك املٕيح، ي٥٤ٕ/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف امل٧ٌؿة كصٮمة ثٕؽ كاك املٕيح، ٔك
 ./ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب(الىةثؿن٨) ٬ٮ. /ا٣ْة٬ؿة ىلع آػؿق، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازا دٞؽيؿق

 ٢ ابليخ املكتن٭ؽ ث٫ ٝٮهل/جابليخ دلزةر ث٨ محجةف  اجل٧ؿم، كٝ -234 (2)
ػػػػػػتى  ػػػػػػ لً  يوىػػػػػػوً ظى  ْؿي قي َى مى ذى ة اٍ ػػػػػػًَ  ةي

 
ػػػػػػػ   رً  ٍ يي َى

ػػػػػػػَيػػػػػػػة بى َى ًي ًّ  ـً  ٍ ْ اهقى ػػػػػػػال  ةفً ضى
ػػػػػ   رً  ٍ يي َى

ػػػػػْ اهقى َيػػػػػة بى َى ًي  رو  ٍ ثىػػػػػ ًٌ اثٍػػػػػ  ً ًى
 

ػػػػػػػػااى  ًس ًٍ لوَ ػػػػػػػػ نً ٍيػػػػػػػػالوَ  اجي ًرى    ةفً ُى
= ك٬ٮ ثٕؽ الىٮت. ،أ٢ٕٚ دٌٛي٢ ٨٦ اجلؽل (أ٩ؽل) :اللغة  
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 كفْل/
دىػأًِتى ٦ًسٍػػ٤ى٫ي  -238 ػي٤وٜ كى ٨ٍ ػي ُى٪ٍػ٫ى عى  الى 

 

ػػػي٥ي  ًْ ٔى ٤ٍػػػخى  ٕى ٟى إًذىا ػى ٤ىيٍػػػ ٔى ره   (1) اعى

 

 كفْل/
ػٮفى ثىحًٍ٪ػػٰ -234 ٥ٍ كىنؾي ًلي ػةرى ؾي صى

ى
ى٥ٍ أ ل

ى
ػػػػػػػةءي  أ ػػػػػػ٥ٍ املػػػػٮىٌدةي كىاإلًػى مىحٍ٪ى١ي  (2)كى

 

الٮاك كاك املٕيح، أدٔٮ/  (كأدٔٮ. )ةَجح ٚة٢ٕٚ٢ٔ أمؿ، كنةء املؤ٩سح املؼ (اديع. )٢ٕٚ كٚة٢ٔ (٤ٞٚخ)اإلعزاب:   =
 (إف. )أ٩ة /٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف م٧ٌؿة كصٮمنة ثٕؽ كاك املٕيح، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق

 (ي٪ةدم. )مىؽرنح (أف. )البلـ زااؽة، كوٮت/ مٌةؼ إحل٫ (لىٮت. )اق٥ إف (أ٩ؽل. )ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت
، مٚة٢ٔ ي٪ةد (دأيةف) .٤٧ٔخ ٚي٫ يف دأكن٢ مىؽر مؿٚٮع ػرب إف ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف، كأف ك٦ة

 اللُكـ/ إف أص٭ؿ وٮت ٦٪ةداة دأيني. ؿكدٞؽي
 .ٝٮهل "كأدٔٮ" ظير ٩ىت ا٢ٕٛ٣ املٌةرع ثأف م٧ٌؿة كصٮمنة ثٕؽ كاك املٕيح يف صٮاب األمؿالشاٍد فيُ:  

 ابليخ أليب األقٮد ادلؤيل. -238 (1)
بل٦ح صـ٫٦ ظؾؼ األ٣ٙ كا٣ٛذعح ٝج٤٭ة دحل٢ ٤ٔي٭ة،  ٫(د٪. )٩ة٬يح (ال)اإلعزاب:   ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ثبل، ٔك

الٮاك كاك املٕيح،  (كدأِت) .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثت٪٫ (٨ٔ ػ٤ٜ) .أ٩خ /كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمة دٞؽيؿق
. أ٩خ /ؽيؿقدأِت ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف م٧ٌؿة كصٮمنة ثٕؽ كاك املٕيح، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞ

. ػرب ملجذؽأ حمؾكؼ، أم ذلٟ اعر (اعر. )٦س٢/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ تلأِت، ك٦س٢ مٌةؼ كاهلةء مٌةؼ إحل٫ (٦س٫٤)
ّؿؼ د٨٧ٌ ٦ٕىن الرشط، كاجل٤٧ح ثٕؽق رشط إذا، كصٮاث٫  (إذا. )اعر"ػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث (٤ٔيٟ)

ح ثني الىٛح كمٮوٮٚ٭ة، ال حم٢ هلة ٨٦  حمؾكؼ ثؽؿ ٤ٔي٫ ٦ة ٝج٫٤، كاجل٤٧ح ٨٦ الرشط كصٮاث٫ ٦ٕرًت
ؿاب  ."اعرػ"وٛح ٣ (ْٔي٥. )اإٔل

ثٕؽ كاك املٕيح يف صٮاب اجليه، ثأف  -ك٬ٮ ٝٮهل "دأِت"  –ظير ٩ىت ا٢ٕٛ٣ املٌةرع  (كدأِت)ٝٮهل الشاٍد فيُ:  
 م٧ٌؿة كصٮمنة.

 .يٕةدت ٚي٭ة الـمؿٝةف ث٨ ثؽر كن٧ؽح ث٘يي ث٨ اعمؿ ح ٨٦ ٝىيؽة٬ؾا ابليخ ل٤عُيب -234 (2)
 ، كاجلةص. ي٤ُٜ اجلةر يف ا٣ٕؿميح ىلع ٔؽة ٦ٕةف/ ٦٪٭ة املضري، كاملكذضري، كاحل٤يٙ (صةرًل٥): لغةال 
بل٦ح صـ٫٦ ق١ٮف  (أؾ. )اهل٧ـة ل٤ذٞؿنؿ، كل٥/ ٩ةٚيح صةز٦ح (أل٥)اإلعزاب:   ٢ٕٚ مٌةرع ٩ةٝه دلـكـ ث٥٤، ٔك

صةر/ ػرب أؾ، صةر مٌةؼ  (صةرًل٥. )أ٩ة /اجلٮف املعؾكٚح ل٤ذؼٛيٙ، كاق٫٧ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق
٧ري املؼةَجني مٌةؼ إحل٫ الٮاك كاك املٕيح، يؾٮف/ مٌةرع ٩ةٝه، ٦٪ىٮب ثأف امل٧ٌؿة  (كنؾٮف. )ًك

= .كصٮمنة ثٕؽ كاك املٕيح
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 ٍٓ ـى ٦ى ٮ ٭ي ٍٛ ٍؽ ٦ى ًٛ ٟى  (كاظرتزى ثٞٮهًل/ )إًٍف دي ن رىٍدتى ا٣ترٌٍشً
ى
، ث٢ٍ أ ٟى ٧ٌٔة إذىا ل٥ٍ دٍٛؽ ذل

و  ا ملجذؽأ ة ثٕؽى الٮاًك ػربن ٢ٍٕى ٦ى حمؾكؼو ٚإ٫ٌ٩ الى جيٮزي ثنيى ا٢ًٕٛ٣ كا٢ًٕٛ٣، أٍك أرٍدتى صى
ى  ىرٍشىب ال٤ٌبى ت ٟى كى ٢ً الٌك٧ى كي

ٍ
/ )الى دىأ ٟى ة ثٕؽى الٮاًك يًف ٝٮل ا صةزى ٚي٧ى ؛ كهلؾى  (ظيجبؾو اجٌلىتي

 /  زبلزحي أكص٫و
  ى ىرٍشىًب ال٤ٌبى ت ٟى كى ٢ً الٌك٧ى كي

ٍ
ًٟ ثنيى ا٤ٕٛ٣نًي، حنٮ/ )الى دىأ ـي ىلع ا٣ترٌشن  . (اجلـ

 /ٓي ىلعى إ كاثلَةين ى الؿٚ ىرٍشىبي ال٤ٌبى ت ٟى كى ٢ً الٌك٧ى كي
ٍ
و، حنٮ/ )الى دىأ أم/ كأ٩خى  (٧ًةًر ٦جذؽأ

 .  ترشبي ال٤ٌبى
 /ٟى  كاثلَةهر ٢ً الٌك٧ى كي

ٍ
٧ة، حنٮ/ )الى دىأ ًٓ ثح٪٭ي اجٌلىتي ىلعى ٦ٕىنى اجٌليه ٨ٔ اجل٧

ى  ىرٍشىبى ال٤ٌبى ، كأٍف ترشىبى ال٤ٌ (كت ٟى ٟى أٍف دأك٢ى الٌك٧ى ؛ ٚيي٪ىتي ، أم/ الى يؾ٨ٍ ٦٪ بى
ا ا٢ٕٛ٣ي ثأٍف م٧ٌؿةن.  ٬ؾى

 

 

 

. كمني مٌةؼ كنةء املذلك٧ح مٌةؼ إحل٫ ثني/ ّؿؼ ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب يؾٮف دٞؽـ ىلع اق٫٧، (ثحين)  =
 ٦ُٕٮؼ ىلع املٮدة. (كاإلػةء. )اق٥ يؾٮف دأػؿ ٨ٔ ػربق (ملٮدةا. )٦ُٕٮؼ ىلع ثحين (ثح٪ؾ٥)

ظير ٩ىت ا٢ٕٛ٣ املٌةرع ثأف امل٧ٌؿة كصٮمنة ثٕؽ كاك املٕيح يف صٮاب  (كنؾٮف)ٝٮهل الشاٍد فيُ:  
 االقذٛ٭ةـ.
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ػػ ٍ  ًً ػػة اٍوذى ٍكين ً اجلَػػٍ ً صى ـٍ ػػ  كى ىٍعػػ ى ىى
 

ى  (484) ػ ٍ إًٍف   ًُ ىػكىاءي فىػٍ  في
ٍ
ػة كىاق ً  اهٍؿى  (1)ٍسقي

ًخ   ُى ٞى ـى إذىا قى ة/ أٍف جتـ ٜى ذ٠ؿ٬ى جيٮزي يف صٮاًب ٗرًي اجٌلًف ٨٦ األميةًء ا٣يٌت قج
، حن زيرٍؾى ا٣ٛةءي كٝيًىؽى اجلـاءي

ى
ٍريًن أ ٟى ابلةيًق. (ٮ/ )زي  ، كًلؾل

زيرٍؾى 
ى
ٍريًن أ ـي ٍريًن ًٚإٍف دى ، أم/ )زي ـه برشطو ٦ٞؽرو ، أٍك ثًةجل٤٧ًٍح ٝج٫٤؟ (ك٢ٍ٬ ٬ٮى دلـك

 .ٝٮالًف.
ٍث٪ىة ؽِّ دًح٪ىة حتي

ٍ
ة دىأ ـي يف اجٌلف؛ ٚبلى دٞٮؿ/ )٦ى  .(كالى جيٮزي اجلـ

 
 

 
 

ػػتٍ  ٍف دىضى
ى
ـو بىٍعػػ ى نىػػٍنو أ ػػٍك ٍطي صى  كىشى

 
ىػػةهيؽو  (444) ٍجػػنى )ِ( ديكفى  ى ًى ػػتٍ  )إًٍف(   (2)هىقى

ـي ٔ٪ؽى قٞٮًط ا٣ٛةًء ثٕؽى اجٌليه إاٌل برشًط أٍف يىٌط املٕىن ثذٞؽيًؿ   الى جيٮزي اجلـ
ىٍك٤ى٥ٍ  ًؽ ت قى

ى
؛ ٚذٞٮؿ/ )الى دىٍؽفي ٨٦ًى األ ـً تك٥ٍ٤؛ إٍذ يىٍط/  (دػٮًؿ إٍف الرشَيًح ىلعى الى جبـ

ىٍك٤ى٥ٍ )إًٍف الى دىٍؽفي ٦ً  ًؽ ت قى
ى
ًؽ (٨ٍ األ قى

ى
/ )الى دىٍؽفي ٨٦ًى األ ٟى ـي  يًف ٝٮل ، كالى جيٮزي اجلـ

ٟى  ٤ي كي
ٍ
ٟى (يىأ ٍ٤ كي

ٍ
ًؽ يىأ قى

ى
ٟى ث٪ةءن ىلعى (؛ إٍذ الى يىٍط/ )إًٍف الى دىٍؽفي ٨٦ًى األ ، كأصةزى ال١كةيٍئ ذل

( ٚضـ٫٦ي ىلعى ٦ٕىنى )ًإٍف  طي ٔ٪ؽقي دػٮؿي )إٍف( ىلع )الى يٍنرتى ًؽ أ٫ٌ٩ الى ي قى
ى
دىٍؽفي ٨٦ًى األ

ٟى  ٍ٤ كي
ٍ
  . (يىأ

 

 

 ت ا٢ٕٛ٣ ٨ٔ ا٤ُ٣ت.جٝىؽ تك /أم ؛)كاجلـاء ٝؽ ٝىؽ( /٦ٕىن ٝٮهل (1)
 ؽـ ثُبلف املٕىن، ١ٚأ٩٭ة زااؽة.٦ٓ ٔ /أم ؛)دكف ختة٣ٙ يٞٓ( /ٝٮهل (2)
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 ً ـٍ ػػػ
فى ثًؼى ػػػكىاَثٍمػػػ ي إًٍف َكى   ى ؾىػػػ ٍن  اٍيعى

 
ػػٍَ تى  (441) ػػًُ ػػػٍت صى ٍكيى ُي كىصى جىػػ ُي ػْىاثى ًٍ   ػا

ـٍ ٩ىج٫ي   ًِ اخلرًب ل٥ٍ جي ، أٍك ث٤ٛ ٜى أ٫ٌ٩ إذىا اكفى األمؿي ٦ؽلٮالن ٤ٔي٫ً ثةق٥ً ٢ٕٚو ٍٝؽ قج
ٟى (1)ثٕؽى ا٣ٛةءً  ة،  ، كٍٝؽ ٌصحى ثؾل ٢ٍ( كحنٮ٬ى ٕى / ٦ىتى اكفى األمؿي ث٘رًي ويً٘ح )اٍػ ٬٪ىة، ٚٞةؿى

 ، ٟى ٍ ٍظًك٨ٍ ًإحلى
ي
٫ٍ أ / )وى ٟى ؛ ٠ٞٮل خى ا٣ٛةءى صـ٦ذ٫ي ٍُ ٞى ٍق

ى
ىٮ أ ؛ ك٣ؾ٨ٍ ل ٚبلى يجذىٍت صٮاث٫ي

٪ى٥ً اجٌلةسي  ٟى احلىًؽيري يى ٍكجي ٫ي اٍؼجىبلى (كظى ٦ى ـٍ  .(، كلحل٫ً أمةرى ثٞٮهًل/ )كىصى
 

 

 

ةءً كىاهًؿٍعني بىٍع ى  ػٍت  (2)اهٍؿى ًُ ػة ٍي  يًف ال َصى
 

ػػ (443) ػػًت يى ٍُ َى ٍَ ػة إًُّى اتلَػػػلى ْ  هى  ًسػػٍت ِى ًى
ػتي صٮاثػ٫ي املٞػؿكفي   ٢ى الؿٌصػةءي ٦ٕةم٤ػحى اتٌل٧ػين ٚيي٪ٍىى ةمى ٕى أصةزى ال١ٮٚيٮفى ٝةَجحن أٍف يي

، كم٧ٌة كردى ٦٪٫ي  ٝٮهلي دٕػة ٙي ة ٩يًىتى صٮابي اتٌل٧ين، كدةثٕ٭٥ٍ املى٪ گ  ﴿ىل/ ثة٣ٛةًء ٧٠ى

يف ٝػػؿاءًة ٦ػػ٨ ٩ىػػتى  (3)[67 - 68اغٚػػؿ/ ] ﴾گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ 
 . ( ك٬ٮ ظٛهه ٨ٔ اعو٥و ٓى ٤ً ٌَ ى

  )أ

 

 

 "ل٥ جيـ ٩ىت صٮاث٫ ثٕؽ ا٣ٛةء" ٚعؾؼ املٌةؼ. /يؿنؽ (1)
كًلؾا ثٕؽ٬ة يف ادلاعء كا٣ٕؿض ، )ثٕؽ ا٣ٛةء( ٣ٕؽـ ق٧ةع اجلىت ثٕؽ )الٮاك( يف الؿصةء /ٝيؽ اجلة٥ّ ثٞٮهل (2)

 كاتلعٌيي.
/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع، (أث٤ٖ) ٢ٕ٣. / ظؿؼ دؿج ك٩ىت، كاحلةء/ ٧ًري يف حم٢ ٩ىت اق٥(٣ٌٕل)اإلعزاب:  (3)

/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ (األقجةب) ٚٓ ػرب ٢ٕ٣.رأ٩ة، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢  /كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮمة دٞؽيؿق
/ ا٣ٛةء/ يه ٚةء (ٚأ٤َٓ) / مٌةؼ إحل٫ دلؿكر.(كاتةالك٧) / ثؽؿ ٦٪ىٮب، ك٬ٮ مٌةؼ.(أقجةب. )٦٪ىٮب

بل٦ح ٩ىج٫ الكبجيح، ظؿؼ ُٔٙ، أ٤َٓ/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأ ف امل٧ٌؿة كصٮمة ثٕؽ ٚةء الكبجيح ٔك
ذ٤ِّٕٜ / صةر كدلؿكر (إىل هلإ) أ٩ة. /ا٣ٛذعح ا٣ْة٬ؿة ىلع آػؿق، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮمنة دٞؽيؿق ثة٢ٕٛ٣ ٦ي

 / مٌةؼ إحل٫ دلؿكر.(مٮىس) أ٤َٓ، كهلإ مٌةؼ.
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ػػ ٍَ ى ا ِنًٍف لَعى ً ػػٍؽ كى ػػةلًصو ؾًٍعػػنه عي  ىو خى
 

جيػػػ (442) ًُ ٍَ ػػػػتى ٍَعى ٍك يي
ى
ٍف( زىةثًذنػػػة أ

ى
 ًذٍؼ ػُي )أ

ٙو   ٍف( حمؾكٚحن أٍك ٦ؾ٠ٮرةن ثٕؽى اعَ
ى
تى ثػ)أ ٪ٍىى دٌٞؽـ ٤ٔي٫ً اق٥ه  جيٮزي أٍف يي

ٟى ٠ٞٮهًل/ /أم ٗريي ٦ٞىٮدو ث٫ً ٦ٕىن ا٢ًٕٛ٣؛ كذل  ػةلهه
يٍػػػيًن  -224 ػػػٌؿ عى ٞى ُى ةو ك جىػػػةءى ٣يػػػبٍفي عى  كى

 
ٮًؼ  ٛي ٌ ٦ًػػػ٨ٍ ٣يػػػبًٍف الٍنػػػ ػػػٍت إًيلى ظى

ى
 (1)أ

ة صحينة   ، كيًه صةاـةي احلؾًؼ؛ ألٌف ٝج٫٤ي اق٧ن ٍف( حمؾكٚحن
ى
ٌؿ( ٦٪ىٮبه ثػ)أ ٞى ُى ٚػ)

ٟى  ، كًلؾل  ٝٮهل/ ك٬ٮ ٣يبٍفي
٤ىػػػ٫ي  -221 ًٞ ٍٔ ى

ػػ٤ىياٍكن ثيػػ٥ٌ أ ػػذًٌٍل قي ؼى ػػؿي  إًينِّ كى ٞى ٚىػػًخ ابلى ػػبي ٣ػػػ٧ٌة اعى ثلٌػػٍٮًر ييرٍضى  (2)اكى

 

 .ابليخ ملحكٮف ث٪خ حبؽؿ زكج ٦ٕةكنح ث٨ أيب قٛيةف كأـ اث٪٫ يـنؽ -224 (1)
ةص (ٔجةءة)اللغة:   ٌن ؽـ ية٪٠ (دٞؿ ٔيين. )جح ٨٦ الىٮؼ كحنٮق، كنٞةؿ ٚي٭ة ٔجةيح أي ح ٨ٔ ق١ٮف اجلٛف، ٔك

 ك٬ٮ زٮب رٝيٜ يكتنٙ ٦ة كراءق. -ثؾرس النني كٚذع٭ة-دمٓ مٙ  (النٛٮؼ. )٧َٮظ٭ة إىل ٦ة ٣حف يف يؽ٬ة
اك كاك ا٣ُٕٙ، دٞؿ/ ٢ٕٚ مٌةرع الٮ (كدٞؿ. )مٌةؼ إحل٫ (ٔجةءة)ك. ف مٌةؼب٦جذؽأ، ك٣ (ك٣بف)اإلعزاب:  

ٔني/ ٚة٢ٔ دٞؿ،  (ٔيين. )٦٪ىٮب ثأف م٧ٌؿة صٮازنا ثٕؽ الٮاك اعَٛح ىلع اق٥ ػةله ٨٦ اتلٞؽيؿ ثة٢ٕٛ٣
ني مٌةؼ كنةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫  (٨٦ ٣بف. )أظت"ػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث (إيل. )ػرب املجذؽأ (أظت. )ٔك

ة، ك٣بف مٌة "أظتػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث ٌن  مٌةؼ إحل٫. (النٛٮؼ)ك. ؼأي
ظير ٩ىجخ ا٢ٕٛ٣ املٌةرع ثأف م٧ٌؿة صٮازا ثٕؽ كاك ا٣ُٕٙ ا٣يت  دٞؽ٦٭ة اق٥  (كدٞؿ)ٝٮهلة الشاٍد فيُ:  

 ػةله ٨٦ اتلٞؽيؿ ثة٢ٕٛ٣ ك٬ٮ ٣بف.
ة، كٝؽ  كامل اد ثةَِى اخلةلص/  ٌن ا دمٮدنا حم االق٥ اذلم ال تنٮم٫ مةاجح ا٤ٕٛ٣يح، كذلٟ ثأف يؾٮف صة٦ؽن

ة ٧٠ة دٞٮؿ/ لٮال زنؽ كحيك٨ إيل هل١٤خ، أم يؾٮف م ة ٧٤ٔن ىؽرا كبف يف ٬ؾا النة٬ؽ، كٝؽ يؾٮف اق٧ن
 لٮال زنؽ كلظكة٫٩ إيل.

 نكغ الرشح.٨٦ ثٕي ابليخ ألنف ث٨ ٦ؽرًلح اخلسِٕل، كٝؽ قٍٞ ثؿ٦ذ٫  -221 (2)
ف ا٣ٕؿب كمؾاذ٥٬، كٌلف أظؽ ذؤمة -ثـ٩ح ٧٬ـة، كيه أ٫٦-ث٨ الك١٤ح ا٬ٮ ق٤يٟ  -ثىي٘ح املى٘ؿ  (ق٤ياك)اللغة:  

ح، ٚ٪ةؿ ٦٪٭ة، ٥٤ٕٚ ث٭ؾا أنف ث٨ ٦ؽرًلح ٌٌ مةثح ثى  امؿأة٨٦ ظؽيس٫ أ٫٩ مؿ ثبيخ ٨٦ ػس٥ٕ، كأ٫٤٬ ػ٤ٮؼ، ٚؿأل 
٠ؿ٬خ كا٦ذ٪ٕخ، كأراد/ أف ابلٞؿ  (اعٚخ. )مٌةرع ٢ٞٔ ا٣ٞذي٢، أم/ أدل ديذ٫ (أ٫٤ٞٔ. )اخلسِٕل، ٚأدرًل٫ ٚٞذ٫٤

= .أل٩٭ة ذات ٣ب، كل٧٩ة يرضب اثلٮر تلٛـع يه ٚترشب؛ رأي٭ة إذا ا٦ذ٪ٕخ ٨ٔ كركد املةء ل٥ يرضم٭ة
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ة صحينة  ٍف( حمؾكٚحن كيه صةاـةي احلؾًؼ؛ ألٌف ٝج٫٤ي اق٧ن
ى
( ٦٪ىٮبه ثػ)أ ٤ى٫ي ًٞ ٍٔ ى

ٚػ)أ
ٟى ٝٮهلي/  ك٬ٮ ٝذٌٍل، كًلؾل

223-  ًً ٍر
ي
ي ٚىأ ٍٕػػػرتى ٓي ٦ي ٍؼػػػ ىػػػٍٮالى دىٮى  يىػػػػ٫ي ل

 
ى دىػػؿىًب  اثنػػة ىلعى كزًػػؿي إًدٍؿى

ي
٪ٍػػخي أ ػػة ٠ي  (1)٦ى

 
 

ثةثلٮر يرضم٫ الؿايع ٣ترشب اإل٩ةث ٨٦ ابلٞؿ،  -أم/ أدل ديذ٫-ينج٫ ٩ٛك٫ إذ ٝذ٢ ق٤ياك ز٥ كداق نعيى: ـال  =
 كاجلة٦ٓ يف ا٣تنبي٫ ثح٪٭٧ة د٤بف ك ٦٪٭ة ثةألذل حلجذٛٓ قٮاق.

الٮاك اعَٛح، ٝذ٢/ ٦ُٕٮؼ ىلع اق٥ إف،  (كٝذٌل. )املذلك٥ اق٫٧إف/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت، كنةء  (إين)اإلعزاب:  
ظؿؼ  (ز٥. )ٝذ٢"ػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (ق٤ياك. )كٝذ٢ مٌةؼ كنةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫ ٨٦ إًةٚح املىؽر ٣ٛة٫٤ٔ

 /٦٪ىٮب ثأف حمؾكٚح صٮازنا، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿقأ٢ٞٔ/ ٢ٕٚ مٌةرع  (أ٫٤ٞٔ. )ُٔٙ
٢ٕٚ مٌةرع ٦جين ل٧٤ض٭ٮؿ،  (يرضب) .صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب إف (اكثلٮر. )ٮؿ ث٫أ٩ة، كاهلةء ٦ٕٛ

 (ملة. )يٕٮد إىل اثلٮر، كاجل٤٧ح يف حم٢ ٩ىت ظةؿ ٨٦ اثلٮر "٬ٮ" /ك٩ةات ا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازنا دٞؽيؿق
 ٚة٢ٔ اعؼ. (ابلٞؿ. )، كاتلةء ل٤ذأ٩ير اعؼ/ ٢ٕٚ ٦ةض (اعٚخ. )ظؿؼ رمٍ

ظير ٩ىت ا٢ٕٛ٣ املٌةرع ثأف م٧ٌؿة صٮازنا ثٕؽ ز٥ ا٣يت ل٤ُٕٙ، ثٕؽ اق٥  (ز٥ أ٫٤ٞٔ)ٝٮهل الشاٍد فيُ:  
٬ٮ االق٥ اجلة٦ؽ، قٮاء أكةف  /كاالق٥ اخلةله ٨٦ اتلٞؽيؿ ثة٢ٕٛ٣ ثة٢ٕٛ٣، ك٬ٮ ا٣ٞذ٢. /ػةله ٨٦ اتلٞؽيؿ

 أـ اكف ٗري مىؽر. (،662( كابليخ اآلِت )ر66٤٥ٝكميخ ٦حكٮف ث٪خ حبؽؿ )ر٥ٝ  ،٧٠ة يف ٬ؾا ابليخ مىؽرنا
 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -223 (1)

ٌِّ  (أكزؿ. )كاملٕؿكؼ م٬ٮ ا٣ٛٞري اذلم يذٕؿض ل٤ضؽ (٦ٕرت. )ا٩ذْةر كاردٞةب (دٮٝٓ)اللغة:   . ٢ كأرصطأٚ
 ٣رتاب.٬ٮ ا٣ٛٞؿ كا٣ٕٮز، كأو٫٤ لىٮؽ احلؽ ثة (دؿب. )مىؽر أدؿب الؿص٢، إذا اقذ٘ىن (إدؿاثة)

 يٞٮؿ/ لٮال أ٩ين أردٞت أف يذٕؿض يل ذك ظةصح ٚأٌٝي٭ة هل ٦ة ٠٪خ أ٢ٌٚ ا٣٘ىن ىلع ا٣ٛٞؿ.نعيى: ـال 
٦جذؽأ، كػربق حمؾكؼ كصٮمنة، كدٞؽيؿ  (دٮٝٓ. )ظؿؼ يٞذيض ا٦ذ٪ةع اجلٮاب لٮصٮد الرشط (لٮال)اإلعزاب:  

ي٫. )إًةٚح املىؽر ملٕٛٮهل مٌةؼ إحل٫ ٨٦ (٦ٕرت)ك. اللُكـ/ لٮال دٮٝٓ ٦ٕرت مٮصٮد، كدٮٝٓ مٌةؼ  (ٚأًر
ا٣ٛةء اعَٛح، أريض/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف م٧ٌؿة صٮازنا ثٕؽ ا٣ٛةء ا٣ٕةَٛح، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ 

كاهلةء ٦ٕٛٮهل. )٦ة( ٩ةٚيح. )٠٪خ( اكف/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، كاتلةء اق٫٧. )أكزؿ( ٢ٕٚ أ٩ة،  /كصٮمنة دٞؽيؿق
حم٢ ٩ىت ػرب دٞؽيؿق/ أ٩ة، كاجل٤٧ح ٨٦ أكزؿ كٚة٫٤ٔ املكترت ٚي٫ يف مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمة 
 صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثأكزؿ. (ىلع دؿب. )أكزؿ"ػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (إدؿاثة. )اكف، كدم٤ح اكف كاق٫٧ كػربق صٮاب لٮال

ي٫)ٝٮهل الشاٍد فيُ:   ٤ٔي٭ة ظير ٩ىت ا٢ٕٛ٣ املٌةرع ثأف م٧ٌؿة صٮازا ثٕؽ ا٣ٛةء ا٣ٕةَٛح ا٣يت دٞؽـ  (ٚأًر
 "دٮٝٓ". /اق٥ صنط، ك٬ٮ ٝٮهل
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ة صحينة  ة اق٧ن ( ٦٪ىٮبه ثػ)أٍف( حمؾكٚحن صٮازنا ثٕؽى ا٣ٛةًء؛ ألٌف ٝج٤٭ى يى٫ي ًً ٍر
ي
ٚػ)أ

ٟى ٝٮهلي دٕةىل/  (، كًلؾل ٓي ٍؼ ىئ  ىئ ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   ﴿ك٬ٮ )دىٮى

[41ال ْرل/ ]﴾حب   خب 
  ٪٦ ) ىٮبه ثػ)أٍف( اجلةاـًة احلؾًؼ؛ ألٌف ٝج٫٤ي كظينة ٚػ)ييؿًٍق٢ى

 .  ك٬ٮى اق٥ه صنطه
، حنٮ/  -أم/ ٦ٞىٮدنا ث٫ً ٦ٕىنى ا٢ٕٛ٣ً -ٚإٍف اكفى االق٥ي ٗريى صنطو  ـً اجٌلىتي ي ل٥ٍ جيى

؛ أل٫ٌ٩ ٦ُٕٮؼه ىلع َةاؿو ك٬ٮ  ( جيتي ر٫ٕٚي تي ٌى ٍ٘ (، ٚػ)يى نٍؽه اذٍلثىةبي تي زى ٌى ٍ٘ يى ةاًؿي ػى ٌُ )ا٣
ٍٜ الى٤ًح أٍف  اق٥ه ٗريي  ٓى ا٢ًٕٛ٣ ٨٦ ص٭ًح أ٫ٌ٩ و٤حه ٣ػ)أٍؿ(، كظ ٓه مٮٝ ؛ أل٫ٌ٩ كاٝ صنطو

ري(  ًُ ٓى )يى ةاًؿ( مًٮ َى ٓى ) ، ًٚٮ ريي(-دؾٮفى دم٤حن ًُ م يى ٧ٌ٤ٚة يًجءى  -كاألو٢ي )اذٌلً
ة٢ًٔ ألص٢ً )أٍؿ(؛ أل٩ٌ٭ة الى دؽػ٢ي إاٌل ىلعى  ٛى ًؽؿى ٨ٔ ا٢ًٕٛ٣ إىل اق٥ً ا٣ ٔي ثػ)أٍؿ(، 

 .األق٧ةءً 
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ػته  ٍُ ٍى ٍف( كى
ى
ػٍذؼي )أ َذ ظى ْىليًف كى ى ػ ًَ 

 
جىػ (445) ًٍ ػَ  ؾىة ػة مى كىلػيى ػٍ ؿه رى ػة عى ُي يى ٍَػ  ٍن ًي

ة ثأٍف حمؾكٚحن   تي ٚي٭ى ٪ٍىى إ٦ٌة كصٮمنة كل٦ٌة -ملة ٚؿغى ٨٦ ذ٠ًٍؿ األ٦ةؽ٨ً ا٣ٌيت يي
ة ذي٠ًؿى مةًذ ال -صٮازنا ة يف ٗرًي ٦ى  يٞةسي ٤ٔي٫ً، ك٦٪٫ي ذ٠ؿى أٌف ظؾؼى )أٍف( كاجٌلىتى ث٭ى

ة ؿى٬ى ٛي ٍ ٍؿقي حيى ًؾ ال٤ٌِّه  (ٝٮهل٥/ )مي ة، ك٦٪٫ي ٝٮهل٥/ )ػي ؿى٬ى ٛي ٍ ٍف حيى
ى
ٍؿقي أ ؿ( أم/ مي ٛي ٍ ث٪ىًت )حيى

ؾى  ؾى ػي
ٍ
ج٢ٍى يىأ ، ك٦٪٫ي ٝٮهلي/ (ؼى  أٍم/ ٝج٢ى أٍف يأػؾؾى
ى الٮىغى  -222 ٍظػرضي

ى
اًصؿًم أ ـٌ ا ال يٍ٭ؾى

ى
الى أ

ى
 أ

 
اًت  ؽى الزٌلٌ ٍم٭ى

ى
ٍف أ

ى
م؟كىأ ٍػرًلً ٩ٍػخى خمي

ى
٢ٍ أ  (1)٬ى

 . ( أم/ أٍف أظرضى ى ٍظرضي
ى
تى )أ ٨ٍ ٩ىىى  يف ركايًح ٦ى

 

 
 

 

 ٬ؾا ابليخ ٨٦ ٤ٕ٦ٞح َؿٚح ث٨ ا٣ٕجؽ ابل١ؿم. -222 (1)
ـصؿين، أم/ يؾٛين كن٧٪ٕين (الـاصؿم)اللغة:   جح ا٣ٞذةؿ كاحلؿب، ك٬ٮ يف األو٢/ اجل٤ى  (الٮغ. )اذلم ي

ةز٣ح األٝؿاف؟ ي٪١ؿ أراد ٢٬ د٨٧ٌ يل اخل٤ٮد كدكاـ ابلٞةء إذا أظض٧خ ٨ٔ ا٣ٞذةؿ ك٦٪ (خمرلم. )كاألوٮات
 ذلٟ ىلع ٨٦ ي٪٭ةق ٨ٔ اٝذعةـ املٕةرؾ، كنأمؿق ثة٣ٕٞٮد كاإلظضةـ.

كذا/ اق٥ إمةرة ٩ٕخ ، أم/ ٦٪ةدل حبؿؼ ٩ؽاء حمؾكؼ، ك٬ة/ ظؿؼ دججي٫ (أي٭ؾا. )أداة دججي٫ (أال)اإلعزاب:  
إلمةرة، كالـاصؿ/ الـاصؿ/ ثؽؿ أك ُٔٙ ثيةف ٨٦ اق٥ ا (الـاصؿم. )، ٦جين ىلع الك١ٮف يف حم٢ رٚٓ"أمػ"٣

٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف  (أظرض. )مٌةؼ كنة املذلك٥ مٌةؼ إحل٫، ٨٦ إًةٚح اق٥ ا٣ٛة٢ٔ إىل ٦ٕٛٮهل
املعؾكٚح ك٦ة دػ٤خ ٤ٔي٫ يف دأكن٢ مىؽر  (أف)ك .أ٩ة /حمؾكٚح، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق

ـصؿين ٨ٔ ظٌٮر الٮغ  .مىؽرنح (كأف". )أظرضػ"ث٫ ٣ ٦ٕٛٮؿ (الٮغ. )دلؿكر حبؿؼ صؿ حمؾكؼ/ أم ي
٦ٕٛٮؿ ث٫  (الزلات. )أ٩ة /٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف املىؽرنح، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق (أم٭ؽ)
ػرب املجذؽأ، كخمرل مٌةؼ كنةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫،  (خمرلم. )٦جذؽأ (أ٩خ. )ظؿؼ اقذٛ٭ةـ (٢٬. )أم٭ؽ"ػ"٣

 ٨٦ إًةٚح اق٥ ا٣ٛة٢ٔ ملٕٛٮهل.
ٓ ٨٦ املٮآً ا٣يت قجٜ  (أظرض)ٝٮهل ٍد فيُ: الشا  ظير ٩ىت ا٢ٕٛ٣ املٌةرع ثأف حمؾكٚح يف ٗري مًٮ

 "كأف أم٭ؽ الزلات". /كذلٟ يف ٝٮهل ،ذ٠ؿ٬ة، كل٧٩ة ق٭٢ ذلٟ كصٮد "أف" ٩ةوجح ملٌةرع آػؿ يف ابليخ
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ٍامـي اوجـًص  غ
 

 

ـو طى  ِ ػػػػن ةبًلػػػػثًػػػ  كى ٍكيػػػ تٍ ػة  ى  ةصى
 

ا ثًوىػػػػيًف اهًؿٍعػػػ (444) ػػػذى ِىمى هىػػػػن  ةػٍى كى ًَ  
 

 
ـٍ ثًػػإف ػػة(1)كىاٍصػػًك ًى ٍّ مى ػػة كى يى ٌٍ كى ػػ يى  كى

 
 

ػػػ (898) مص يى
ى
يٌ ػأ

ى
 ػػػػػ ى أ

ى
ً ػيٍػػػةفى أ ػػػةٍَ ٌى إ   يى

 
 

ٍيسيػػػػ ػػػػػكىظى ََّن كظى
ى
ة   ػػػػةػًى ٍَ يى ً  إ

 ٍ ؼه
 

ًى  (897) ػػػػ ٍَ ى
كىاً  أ ػػػػإًٍف كى ىػػػػةًق اَثدى  (2)ةلى

 اَثدكا ي اقةْيحي لوًضةرًع لَع فسًً / 
 /ْ ا، ِك ـي ؾع ن كاظ ن ة َيك ة/ يى ًى  أظ ِ

  نٍػؽه ٥ٍ زى ٞي  (3)﴾ٹٹ  ڤ﴿حنػٮ/ أك ىلعى ادٍلاعًء،  (البٌلـ ادٌلا٣ٌحي ىلع األمًؿ، حنٮ/ )حًلى
 .[44الكخ ؼ/ ]

  /ادٌلا٣ٌحي ىلعى اجٌليه، حنٮ ٝٮهل دٕةىل ) [54اتلْ ح/ ] (4)﴾ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ﴿ك)الى
  ،

 

لنٕؿ ػةوح، كًلؾلٟ )لٮ( ىلع ٠يٙ كلٮ(؛ ألف )إذا( ال جيــ ث٭ة إال يف اول٥ يؾ٠ؿ اجلة٥ّ ٬٪ة ٨٦ اجلٮازـ )إذا  (1)
.  ٦ة ذ٬ت إحل٫، كأ٦ة )٠يٙ( ٚيضــ ث٭ة ٦ٕىنن ال ٧ٔبلن

أكرد اجلة٥ّ )إف( ٬٭٪ة صةز٦ح رشَيح، كأكرد٬ة يف ثةب )إٌف كأػٮاد٭ة( خمٛٛح ٨٦ اثلٞي٤ح، كأكرد٬ة يف )ٚى٢  (2)
 املنج٭ةت ث٤حف( اعم٤ح ٢٧ٔ ٣حف، كزااؽة، ك٬ؾق يه املٕةين املن٭ٮرة هلة.

بل٦ح صـ٫٦ ظؾؼ ظؿؼ ا٤ٕ٣ح (حلٞي)اب: اإلعز (3) / البلـ/ الـ ادلاعء. يٞي/ ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ثبلـ األمؿ ٔك
/ رب ٚة٢ٔ مؿٚٮع، الاكؼ/ ٧ًري يف حم٢ صؿ (رمٟ) ."يٞيػ"ث صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف /(٤ٔي٪ة. )٨٦ آػؿق

ؿاب. ةمٌةؼ إحل٫، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اقتب٪ةٚيح ال حم٢ هل  ٨٦ اإٔل
/ ال/ ظؿؼ ٩يه كصــ. حتـف/ ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ثبل اجلة٬يح، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮمة (حتـفال )اإلعزاب:  (4)

= .﴾ڭ  ڭ  ۇ ﴿ /، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ ٩ىت ٦ٞٮؿ ا٣ٞٮؿ ٣ٞٮهلخأ٩ /دٞؽيؿق
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(1)﴾ې  ې  ې﴿أك ىلعى ادٍلاعًء، حنٮ/ 
 .[384ابلق ة/ ] 

 حنٮ/ )ل٥ٍ  (2)كل٥ٍ ك٣ػ٧ٌة ، ك٧٬ة ل٤ٌ٪ف كخيذىةًف ثةملٌةرًع، كن٤ٞجةًف ٦ٕ٪ةقي إىل امليًضِّ
 ٍ٥ ٞي ك يى ٧ٍؿه ٥ٍ عى ٞي ٣ػ٧ٌة يى ، كى نٍؽه  ، كالى يؾٮفي اجٌلف ثًػ)٣ػ٧ٌة( إاٌل ٦ذىبلن ثةحلةًؿ. (زى

 /ْ ـي ؾعوً ، ِك ة َيك  كاثلَةين/ يى

  [385ابلق ة/ ] (3)﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈ﴿)إًٍف(، حنٮ.  

 

/ ّؿؼ ماكف ٦٪ىٮب ك٬ٮ مٌةؼ، ك٩ة/ (٦ٕ٪ة. )/ ٣ِٛ اجلبل٣ح اق٥ إف ٦٪ىٮب(ا. )/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت(إف)  =
 حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫، كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب إف، كدم٤ح إف ك٧ٕ٦ٮحل٭ة اقتب٪ةٚيح ال حم٢ هلة ٧ًري يف

ؿاب.  ٨٦ اإٔل
/ (ال) / ٦٪ةدل حبؿؼ ٩ؽاء حمؾكؼ، ٦٪ىٮب ك٬ٮ مٌةؼ، ك٩ة/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫.(رم٪ة)اإلعزاب:  (1)

 كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮمة، دٞؽيؿق/ أ٩خ. / ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ثبل اجلة٬يح،(دؤاػؾ٩ة) ظؿؼ داعء كصــ.
ؿاب٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ك٩ة/ ٧ًري يف   .، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اقتب٪ةٚيح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

 ٥٤ٔ أف )ملة( ىلع زبلزح أٝكةـ/ ا ؾةا ة/ (2)
  .٦ح املؾ٠ٮرة ٬٪ةز٩ةٚيح، كيه اجلة .1
كلف ك ملة دميٓ }ٮهل دٕةىل/ ملة ٤ٕٚخ. ك٦٪٫ ٝ ٟكاقتس٪ةايح ث٧ٕىن )إال( كيه حنٮ ٝٮلٟ/ ٔـ٦خ ٤ٔي .3

 حمرضكف{.  دلي٪ة
  كظؿؼ كصٮب لٮصٮب ٚي٧ة مىض، حنٮ/ ملة ٝةـ زنؽ ٝةـ ٧ٔؿك. .2

 .كاثلة٩يح كاثلةثلح/ الظِ ل٤ضــ ٚي٭٧ة 
دلـكـ ثإف  (٢ٕٚ الرشط)/ ٢ٕٚ مٌةرع (دجؽكا) إف/ ظؿؼ رشط صةزـ. / الٮاك ظؿؼ اقتب٪ةؼ.(كلف)اإلعزاب:  (3)

بل٦ح صـ٫٦ ظؾؼ اجلٮف، كالٮاك/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاأل٣ٙ ٚةرٝح، كاجل٤٧ح اثذؽاايح ال حم٢ هلة ٨٦  ٔك
ؿاب. / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٧عؾكؼ و٤ح (يف أ٩ٛكؾ٥) / اق٥ مٮوٮؿ يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫.(٦ة) اإٔل

/ ٢ٕٚ مٌةرع (ختٛٮق. )/ ظؿؼ ُٔٙ(أك) املٮوٮؿ، كأ٩ٛف مٌةؼ، كًل٥/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫.
بل٦ح صـ٫٦ ظؾؼ اجلٮف، كالٮاك/ ٧ًري يف  ،ىلع ا٢ٕٛ٣ دجؽكا، كاملُٕٮؼ ىلع املضـكـ دلـكـ ٦س٫٤ ٦ُٕٮؼ ٔك

دلـكـ ثإف  (صٮاب الرشط)/ ٢ٕٚ مٌةرع (حيةقجؾ٥) حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاهلةء/ ٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫.
بل٦ح صـ٫٦ الك١ٮف ا٣ْة٬ؿ ىلع آػؿق، كًل٥/ ٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫.  ةفةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞ/ ص(ث٫) ٔك

ؿاب.(ا) ثة٢ٕٛ٣ حيةقجؾ٥.  / ٣ِٛ اجلبل٣ح ٚة٢ٔ مؿٚٮع، كدم٤ح الرشط كصٮاث٫ اقتب٪ةٚيح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
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  /٨ٍ(، حنٮ    .(1)[132اهنسةء/ ] ﴾ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ﴿ك)٦ى

 ة(، حن   .(2)[144ابلق ة/ ] ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ﴿ٮ/ ك)٦ى

  /ػػة(، حنػػٮ ٍ٭٧ى  (3)﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴿ك)مى

 . [123اَثع اؼ/ ]

 

٧ًري مكترت  ٢ٔكا٣ٛة ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ث٨٧، /(ي٢٧ٕ) / اق٥ رشط صةزـ يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ.(٨٦)اإلعزاب:  (1)
رٚٓ ػرب املجذؽأ، كدم٤ح املجذؽأ كاخلرب اقتب٪ةٚيح ال حم٢ هلة ٨٦  ٬ٮ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ /صٮازا دٞؽيؿق

ؿاب. / ٢ٕٚ مٌةرع ٦جين ل٧٤ض٭ٮؿ دلـكـ ث٨٧، ك٩ةات ا٣ٛة٢ٔ ٧ًري (جيـ. )/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب(قٮءا) اإٔل
ؿاب. /مكترت صٮازا دٞؽيؿق ، كمج٫ صةر كدلؿكر/ (ث٫) ٬ٮ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح صٮاب الرشط ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

 ٤ح ٦ذ٤ٕٜ ب"جيـ".اجل٧
 / اق٥ رشط صةزـ يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦ٞؽـ ل٢ٕٛ٤ د٤ٕٛٮا.(٦ة)/ الٮاك ظؿؼ اقتب٪ةؼ، (ك٦ة)اإلعزاب:  (2)

بل٦ح صـ٫٦ (د٤ٕٛٮا) اجلٮف، كالٮاك/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاأل٣ٙ ظؾؼ / ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ث٧ة ٔك
، كاهلةء/ (٦ةػ)/ ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ث(ي٫٧٤ٕ. )حبةؿ حمؾكؼ ٨٦ ٦ة صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف/ (٨٦ ػري) ٚةرٝح.

/ ٣ِٛ اجلبل٣ح، ٚة٢ٔ مؿٚٮع، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح صٮاب الرشط ال حم٢ هلة (ا) ٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫.
ؿاب. ؿاب، كدم٤ح الرشط كصٮاث٫ اقتب٪ةٚيح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل  ٨٦ اإٔل

٢ٕٚ الرشط،  (٦٭٧ةػ)/ ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ث(دأد٪ة) / اق٥ رشط صةزـ يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ.(٦٭٧ة)اإلعزاب:  (3)
أ٩خ، ك٩ة/ ٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ رٚٓ  /كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮمنة دٞؽيؿق

 ."ث٫"حبةؿ ٦٪ىٮب ٨٦ اهلةء يف  صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف/(٨٦ آيح) ثذأد٪ة. صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف /(ث٫. )ػرب املجذؽأ
البلـ/ ظؿؼ صؿ كد٤ٕي٢، تكعؿ٩ة/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف امل٧ٌؿة ثٕؽ الـ اتل٤ٕي٢، كا٣ٛة٢ٔ / (٣تكعؿ٩ة)

أ٩خ، ك٩ة/ ٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ احلؿيف  /٧ًري مكترت كصٮمة دٞؽيؿق
ؿاب، كاملىؽر املؤكؿ ٨٦ أف ك٦ة ثٕؽ٬ة يف حم٢ صؿ ثةلبلـ كمج٫ اجل٤٧ح  ،ؿ٩ةعٍ كً لً  /ؽيؿكاتلٞ ،ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

 ،/ ا٣ٛةء/ راثُح جلٮاب الرشط(٧ٚة) ثتكعؿ٩ة. صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف/ ابلةء/ (ث٭ة) ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ وٛح آليح.
 صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف/ (لٟ) / ٧ًري يف حم٢ رٚٓ اق٧٭ة.(حن٨) / ظؿؼ ٩ف ي٢٧ٕ ٢٧ٔ ٣حف.(٦ة) .ظؿؼ

بل٦ح ٩ىج٫ احلةء املٞؽرة ٦٪ٓ ٨٦ / ابلةء/ ظؿؼ صؿ زااؽ، مؤ(ث٧ؤ٦٪ني) ث٧ؤ٦٪ني. ٦٪ني/ ػرب ٦ة ٦٪ىٮب ٔك
ّ٭ٮر٬ة امذ٘ةؿ املع٢ ثةحلةء ا٣يت اصذ٤ج٭ة ظؿؼ اجلؿ الـااؽ ٩يةثح ٨ٔ ا٣ٛذط؛ أل٫٩ دمٓ ٦ؾ٠ؿ قةل٥، كدم٤ح "٧ٚة 

 حن٨ لٟ ث٧ؤ٦٪ني" صٮاب الرشط يف حم٢ صــ.
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  /ًم(، حنٮ
ى
  .[114اِراء/ ] (1)﴾ک  گ  گ  گ   گ  ڳ﴿ك)أ

 /٠ٞٮهل ،) ىتى  ك)٦ى

ػٮًٍء ٩ىػػةرًقً  -225 ًى ػػٮ إًىلى  ٍٕني ُى دًػ٫ً 
ٍ
ػىتى دىأ  ٦ى

 
ػػرٍيى ٩ىػػ ػػٍؽ ػى ً

ٮًٝػػؽً جتى ػػرٍيي مي ة ػى ٬ى ٪ٍػػؽى ًٔ  (2)ةرو 

  ) يٌةفى
ى
 ، ٠ٞٮهًل/(3) ك)أ

لًذىا -224 ٩ىػػة كى رٍيى ٨ٍ غى ٦ى
ٍ
ٟى دىػػأ يٌػػةفى ٩يٍؤ٦ً٪ٍػػ

ى
ػًؾرا أ ٍؿ ظى ـى ٨٦ٍى ٦ًٌ٪ػة لػ٥ٍ دىػ

ى
 (4)ل٥ٍ ديٍؽرًًؾ األ

 

دؽٔٮا/ ٢ٕٚ . / ظؿؼ زااؽ(٦ة) ٢ دؽٔٮا.يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦ٞؽـ ل٤ٕٛ ـ/ اق٥ رشط صةز(أية)اإلعزاب:  (1)
بل٦ح صـ٫٦ ظؾؼ اجلٮف، كالٮاك/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاأل٣ٙ ٚةرٝح. / ا٣ٛةء (٫٤ٚ) مٌةرع دلـكـ ثأم ٔك

/ ٦جذؽأ مؤػؿ (األق٧ةء) ، كمج٫ اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ.صةر كدلؿكركإٝح يف صٮاب الرشط، هل/ 
ح ثةل٧ٌح املٞؽرة(احلكىن) ىن يف حم٢ صــ صٮاب الرشط.مؿٚٮع ، كدم٤ح ٫٤ٚ األق٧ةء احلك  ./ وٛح مؿٚٔٮ

 ابليخ ل٤عُيبح، ٨٦ ٝىيؽة ي٧ؽح ٚي٭ة ث٘يي ث٨ اعمؿ، ك٤ُ٦ٕ٭ة/ -225 (2)
ً   ي  ٍ آزىػػػػػػػػ ى ًِج ِى دٍ إ ٍػػػػػػػػ لَعى ػػػػػػػػ نً  حلى  ةو  َ ظي

 
ػػػػػػااى  يىً ًضػػػػػػِى    دً  َ ضى ذى ًي ػاهػػػػػػ حً ةٍى َسػػػػػػة ظي  ى

ٍنٮ/ إدية٩ٟ ٩ىةرن  (دٕنٮ)اللغة:    ٕى ة ٬ي ا دؿصا٣ ٪ٍؽ٬ى ًٔ ك ؽن ٮ 
ى
حيذ٢٧ أ٫٩ أراد ا٧٤٘٣ةف اذلم  (/ػري مٮٝؽ) .ًٝؿنلل أ

يٞٮمٮف ىلع اجلةر كنٮٝؽك٩٭ة، يؿنؽ ٠رثة إ٠ؿا٦٭٥ ل٤ٌيٛةف كظٛةكد٭٥ ثةلٮاردي٨ ٤ٔي٭٥، كحيذ٢٧ أ٫٩ أراد 
ا  ٢ٕٛ٣، ٧٠ة أل٫٩ اآلمؿ ثةإليٞةد، ٚض٫٤ٕ ٚةٔبلن ل١ٮ٫٩ قجت ا -٦ٓ أ٫٩ قيؽ  -امل٧ؽكح ٩ٛك٫، كل٧٩ة ص٫٤ٕ مٮٝؽن

٬ــ األ٦ري اجلحل ك٬ٮ يف ٝيرصق، كمىن األ٦ري ) /كًل٧ة يف ٝٮهل٥ ،[ 36]غافر:  ﴾ک  ک  ک  ک  ﴿ /يف ٝٮهل دٕةىل
 ك٦ة أمج٫ ذلٟ. (احلى٨

دأت/ ٢ٕٚ  (دأد٫(. )جتؽػ)اق٥ رشط صةزـ، ك٬ٮ ّؿؼ ز٦ةف ٦جين ىلع الك١ٮف يف حم٢ ٩ىت ث (٦ىت)اإلعزاب:  
، كاهلةء/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ )دٕنٮ( أ٩خ /كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق، حلةءمٌةرع ٢ٕٚ الرشط، دلـكـ حبؾؼ ا

، كاجل٤٧ح يف حم٢ ٩ىت (ٚة٢ٕٚ٢ٔ مٌةرع مؿٚٮع ث٧ٌح ٦ٞؽرة ىلع الٮاك، كٚي٫ ٧ًري مكترت كصٮمنة دٞؽيؿق/ أ٩خ )
ٮء مٌةؼصةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثٞٮهل "دٕنٮ" الكةثٜ (إىل ًٮء. )ظةؿ ٨٦ ال٧ٌري املكترت يف ٢ٕٚ الرشط . ، ًك

ـاؤق دلـكـ  (جتؽ. )٨٦ "٩ةرق" مٌةؼ إحل٫، ك٩ةر مٌةؼ كاهلةء مٌةؼ إحل٫ (٩ةر)ك ٢ٕٚ مٌةرع صٮاب الرشط كص
مٌةؼ  (٩ةر)ك. ، كػري مٌةؼ"جتؽػ"٦ٕٛٮؿ أكؿ ٣ (ػريى . )أ٩خ /ثةلك١ٮف، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق

٦جذؽأ مؤػؿ، كػري  (ػريي ) .ٔ٪ؽ مٌةؼ ك٬ة/ مٌةؼ إحل٫ٔ٪ؽ/ ّؿؼ ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ، ك (ٔ٪ؽ٬ة. )إحل٫
 مٌةؼ إحل٫، كدم٤ح املجذؽأ كاخلرب يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ زةف تلضؽ. (مٮٝؽ)ك. مٌةؼ

 ٝةؿ النةَيب/ الك٧ةع ث٭ة ٤ٝي٢.  (3)
= .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -224 (4)

 



 

 شوـــل اجلــــعوام 100

  

  /ة(، ٠ٞٮهل يٍ٪٧ى
ى
 ك)أ

ػػػػػػة دى٧ًػػػػػػ٢ٍ  -224 نٍطي دي٧ي٤ٍِّ٭ى ٍي٪ى٧ػػػػػػة الػػػػػػؿِّ
ى
 (1)أ

  /ة(، حنٮ ٝٮهًل  ك)إًٍذ ٦ى

٩ٍػخى آًمػؿه  -224
ى
ػة أ ًت ٦ى

ٍ
ة دىػأ ٟى إًٍذ ٦ى ل٩ًٌ ًُيػػة كى ؿي آ مي

ٍ
ػػ٨ٍ إًيٌػػةقي دىػػأ ًٙ ٦ى  (2)ثًػػ٫ً دي٤ٍػػ

 

.ٛن ػةا (ظؾرا. )٩ُٕٟ األ٦ةف (٩ؤ٦٪ٟ)اللغة:   =  ة كصبلن
اق٥ رشط صةزـ، ك٬ٮ ٦جين ىلع ا٣ٛذط يف حم٢ ٩ىت ىلع ا٣ْؿٚيح اعم٫٤ ٝٮهل "دأ٨٦" اذلم ٬ٮ  (أيةف)اإلعزاب:  

٩ؤ٨٦/ ٢ٕٚ مٌةرع ٢ٕٚ الرشط، دلـكـ ثةلك١ٮف، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة  (٩ؤ٦٪ٟ. )صٮاب الرشط
أ٩خ  /الرشط، كٚي٫ ٧ًري مكترت كصٮمنة دٞؽيؿق ٢ٕٚ مٌةرع صٮاب (دأ٨٦. )حن٨، كالاكؼ ٦ٕٛٮؿ ث٫ /دٞؽيؿق

. ّؿؼ د٨٧ٌ ٦ٕىن الرشط (كلذا. )مٌةؼ ك٩ة/ مٌةؼ إحل٫ ٬ٮ، ك"دأ٨٦ػ"ٗري/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (ٗري٩ة(. )ٚة٢ٔ)
 (األ٨٦). أ٩خ /٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ث٥٤، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق (دؽرؾ. )٩ةٚيح صةز٦ح (ل٥)

 (٦٪ة. )إحل٭ة (إذا)٤ح ٨٦ دؽرؾ امل٪ف ث٥٤ كٚة٫٤ٔ املكترت ٚي٫ يف حم٢ صؿ ثإًةٚح ، كاجل٧"دؽرؾػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣
٢ٕٚ مٌةرع ٩ةٝه دلـكـ ث٥٤، كاق٫٧ ٧ًري  (دـؿ. )٩ةٚيح صةز٦ح (ل٥. )دؽرؾ"ػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث
 ػرب "دـؿ"، كدم٤ح "دـؿ ظؾرا" صٮاب "إذا". (ارن ظؾً . )أ٩خ /مكترت ٚي٫ كصٮمة دٞؽيؿق

 *ؿً ةاً  ظى يًف  حه ذى ةثً ٩ى  ةه ؽى ٍٕ وى * ٢، كوؽرق/يٍ ٕى ا ٔضـ ثيخ ل١ٕت ث٨ صي ٬ؾ -224 (1)
ثٛذط الىةد كق١ٮف ا٣ٕني/ يه ا٣ٞ٪ةة ا٣يت دججخ مكذٮنح؛ ٚبل حتذةج إىل دٞٮن٥ كال دسٞيٙ،  (وٕؽة)اللغة:  

 كنٞٮلٮف/ امؿأة وٕؽة، أم مكذٞي٧ح ا٣ٞة٦ح مكذٮنح، ىلع ا٣تنبي٫ ثة٣ٞ٪ةة، ٧٠ة ينج٭ٮ٩٭ة ث٘ى٨ ابلةف
٬ٮ املاكف اذلم يؾٮف كق٫ُ ٧ُ٦ب٪نة ٦٪ؼٌٛة، كظؿك٫ٚ مؿدٕٛح اعحلح، كل٧٩ة ص٢ٕ  (ظةاؿ) .كمةخليراف

 أل٫٩ يؾٮف أ٥ٕ٩ هلة كأقؽ جلبذذ٭ة. ؛الىٕؽة يف ٬ؾا املاكف ػةوح
ثٞ٪ةة مكذٮنح دل٩ح ٝؽ ٩بذخ يف ماكف ٧ُ٦نئ الٮقٍ مؿدٛٓ  -ذ٠ؿ٬ة يف ثيخ قةثٜ-مج٫ امؿأة نعيى: ـال 

 ؿنط دٕجر ث٭ة كد٧ي٤٭ة، كيه د٧ي٢ ٦ٓ الؿنط.اجلٮا٩ت، كال
أي٨/ اق٥ رشط صةزـ جيــ ٤ٕٚني، ك٬ٮ ٦جين ىلع ا٣ٛذط يف حم٢ ٩ىت ىلع ا٣ْؿٚيح، كاعم٫٤  (أي٪٧ة)اإلعزاب:  

ؾكؼ يٞٓ ٕٚبل ل٤رشط، يٛرسق ٦ة ثٕؽق، ٚة٢ٔ ث٢ٕٛ حم (الؿنط. )ٝٮهل "د٢٧" الٮاٝٓ صٮاثة ل٤رشط، ك٦ة/ زااؽة
٢ٕٚ مٌةرع صٮاب  (د٢٧. )دم٤ذ٫ ال حم٢ هلة ٦ٛرسة ل٢ٕٛ٤ املعؾكؼ (د٧ي٤٭ة)ك .٤٭ة الؿنطكاتلٞؽيؿ/ أي٪٧ة د٧ي

 يٕٮد إىل الىٕؽة ٚة٢ٔ. "يه" /الرشط، دلـكـ ثةلك١ٮف، كٚي٫ ٧ًري مكترت صٮازنا دٞؽيؿق
 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -224 (2)

= جلةس ث٫٤ٕٛ ٚإ٩٭٥ يذأزؿكف ثأكامؿؾ ٚي٤ٕٛٮف ٦ة دأمؿ٥٬ ث٫.إذا ٠٪خ د٢ٕٛ ٦ة دأمؿ ا نعيى:ـال 
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  /ة(، حنٮ ٝٮهل يٍسي٧ى  ك)ظى

ٟى ال٤ٌػػػ -228 ىػػ ٍر ل ػػؽِّ ٞى ٥ٍ يي ًٞ ىٍكػػذى يٍسي٧ػػة ت  ظى
 

ػػػةفً  ٍز٦ى
ى
ثًػػػًؿ األ ػػػة يًف اغى ىةظن  (1)ػػػػ٫ي جنى

   /ٌّن(، حنٮ ٝٮهل
ى
 ك)أ

ٌّن  -224
ى
ٌ أ ٤ًػػػػيٌلى ًُيىػػػػةػى

ٍ
ًُيىػػػػةيًن دىأ

ٍ
ىػػةًكؿي  دىأ ة الى حيي ٧ى ػػي١ي ًً ػػة ييٍؿ ػػرٍيى ٦ى ػػة غى ػن

ى
 (2)أ

 

٢ٕٚ مٌةرع ٢ٕٚ  (دأت. )ظؿؼ رشط صةزـ (إذ ٦ة. )إف/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت، كالاكؼ اق٫٧ (كل٩ٟ)اإلعزاب:   =
. دأت"ػ"اق٥ مٮوٮؿ/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (٦ة. )أ٩خ /الرشط، دلـكـ حبؾؼ احلةء، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق

صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثآمؿ، كاجل٤٧ح ٨٦ املجذؽأ كػربق ال  (ث٫. )ػرب املجذؽأ (آمؿ. )ري ٦٪ٛى٢ ٦جذؽأ٧ً (أ٩خ)
ؿاب و٤ح املٮوٮؿ بل٦ح صـ٫٦ ظؾؼ  ٢ٕٚ مٌةرع صٮاب الرشط، دلـكـ ثإذ (د٤ٙ. )حم٢ هلة ٨٦ اإٔل ٦ة، ٔك

 ؿ ٣ػ"د٤ٙ". )إيةق( ٧ًريمكترت كصٮمنة دٞؽيؿق/ أ٩خ، ٚة٢ٔ. )٨٦( اق٥ مٮوٮؿ/ ٦ٕٛٮؿ أك احلةء، كٚي٫ ٧ًري
٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت  (دأمؿ. )٦٪ٛى٢/ ٦ٕٛٮؿ ٦ٞؽـ ىلع اعم٫٤، كذلٟ ا٣ٕةم٢ ٬ٮ ٝٮهل "دأمؿ" اآلِت

 ."د٤ٙػ"٦ٕٛٮؿ زةف ٣ (آدية. )أ٩خ، كاجل٤٧ح ال حم٢ هلة و٤ح "٨٦" املٮوٮ٣ح /ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق
 .جح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -228 (1)

ة. )دٕذؽؿ كدأػؾ يف ا٣ُؿنٜ الكٮم (تكذ٥ٞ)اللغة:   ا ث٧ة دؿنؽ ك٩ٮاالن ملة دأم٢ (جنةظن  ثةيق. (اغثؿ. )ّٛؿن
 (تكذ٥ٞ. )يف حم٢ ٩ىت ىلع ا٣ْؿٚيح، ك٦ة/ زااؽة ،ظير/ اق٥ رشط صةزـ، ٦جين ىلع ال٥ٌ (ظيس٧ة)اإلعزاب:  

٢ٕٚ  (يٞؽر. )أ٩خ /٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق ٢ٕٚ مٌةرع ٢ٕٚ الرشط، دلـكـ ثةلك١ٮف، كٚة٫٤ٔ
بل٦ح صـ٫٦ الك١ٮف  (ا) ".يٞؽرػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث (لٟ. )مٌةرع، صٮاب الرشط كصـاؤق، دلـكـ ٔك

ة. )ٚة٢ٔ يٞؽر . ، كاغثؿ مٌةؼ"يٞؽرػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث (يف اغثؿ". )يٞؽرػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (جنةظن
 مٌةؼ إحل٫. (األز٦ةف)ك

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕنيابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣ىت  -224 (2)
أل٫٩ ٦سىن، ك٬ٮ مٌةؼ كنةء  ؛٦٪ةدل حبؿؼ ٩ؽاء حمؾكؼ، ٦٪ىٮب ثةحلةء املٛذٮح ٦ة ٝج٤٭ة (ػ٤يٌل)اإلعزاب:  

 ٢الك١ٮف يف حم اق٥ رشط صةزـ، ك٬ٮ ّؿؼ ٦جين ىلع (أّن. )مٌةؼ إحل٫املذلك٥ املؽ٧ٗح يف يةء اتلث٪يح 
الرشط، دلـكـ حبؾؼ اجلٮف،  ٢ٕٚدأدية/ ٢ٕٚ مٌةرع،  (دأديةين. )اثلةين "دأدية"ٮاب الرشط اذلم ٬ٮ ٩ىت جب

٢ٕٚ مٌةرع، صٮاب الرشط،  (دأدية. )كنةء املذلك٥ ٦ٕٛٮؿ ث٫ كأ٣ٙ االزجني ٚة٢ٔ، كاجلٮف ل٤ٮٝةيح،
. ا٣ْة٬ؿة٦٪ىٮب ثة٣ٛذعح  "دأديةػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (أػة. )كأ٣ٙ االزجني ٚة٢ٔ ،حبؾؼ اجلٮف دلـكـ

= .اق٥ مٮوٮؿ/ مٌةؼ إحل٫ (٦ة)ك. مٌةؼ٬ٮ ك ،دٞؽـ ىلع اعم٫٤ ٦ٕٛٮؿ (ٗري)
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ة( ؾإًٍَّة ظ ؾةًف،  ٍَيى
ً َِ )إًٍف كِن ـي ؾعوً  َكّة أًَةءه إ ذقً اَثدكا ي اهَ  ُك ِك

ة ظ كؼه  ّى ا َك ـً ؾع ن كاظ ن  .كًذلكى اَثدكا ي اهَ  ُك
 

 

 
 

ٍطه فيػػػػ     ةيى ؾًٍعوىػػػػٍ ً هىٍقذىًضػػػػ ى شى
 

ْي اهٍػػػػهىٍذػػػ (448) كىاءي ػو ػػػكى  ضى ًَ ْىاثنػػػة كي ةػصى  ًى
ـٍ ثًإفٍ -يٕين أٌف ٬ؾقً األدكاًت   ـً اٍص  -إىل ٝٮهل/ )كأٌّن( (املؾ٠ٮرة يف ٝٮهًل/ )كى

 يٞذٌنيى دم٤ذنًي/
٦حي - إظ اًِة/ ة. -كيه املذٞؽِّ َن ٌُل رش يكى  ت
. -كيه املذأػؿةي - كاثلَةٍيح/ يكٌُل صٮاثنة كصـاءن  ت

. كجيتي يف اجل  ٤٧ًح األكىلى أٍف دؾٮفى ٤ٕٚيحن
، حنٮ/ )ًإٍف  ، كجيٮزي أٍف دؾٮفى اق٧يحن ة أٍف دؾٮفى ٤ٕٚيحن كأ٦ٌة اثلة٩يحي ٚةألو٢ي ٚي٭ى

٢ي  ٌٍ ٛى نٍؽه ٚى٤ى٫ي ا٣ ةءى زى لًٍف صى ، كى ٦ٍذي٫ي ٍكؿى
ى
نٍؽه أ ةءى زى  .(صى

 

 

ي٧١ة)  = يٕٮد ىلع ٦ة املٮوٮ٣ح، كال٧ٌري  "٬ٮ" // ٢ٕٚ مٌةرع كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿقيؿيض (يًؿ
ؿاب و٤ح املٮوٮؿ"يؿيضػ"ابلةرز املذى٢ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ ٢ٕٚ  (حيةكؿ. )ةٚيح٩ (ال. )، كاجل٤٧ح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

يٕٮد إىل ٝٮهل "أػة" الكةثٜ، كاجل٤٧ح يف حم٢ ٩ىت  "٬ٮ" /مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق
 وٛح ٣ٞٮهل أػة.

٢ٕٚ الرشط،  -" دأديةين "/ ك٬ٮ ٝٮهل -ظير صــ "ثأّن ٤ٕٚني/ أظؽ٧٬ة  (إ٣غ...أّن دأديةين دأدية)ٝٮهل  الشاٍد فيُ: 
 صٮاب الرشط كصـاؤق. -"دأدية" ك٬ٮ ٝٮهل  -كاثلةين 

ألف اجلٮاب ٬٪ة ٬ٮ ا٢ٕٛ٣ ٦ٓ ٦ذ٤ٕٞةد٫ كيه املٕٛٮؿ ث٫ كلٮاظ٫ٞ، ٚأ٦ة  ؛كال يٞةؿ إ٫٩ ٝؽ احتؽ الرشط كاجلٮاب 
 الرشط ٚ٭ٮ ٤ُ٦ٜ اإلديةف.
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ةً يىػػػػػػ يى ضى ػكى ٍك مي
ى
ػػػػػػػٍ ً أ  ٍ ً ػةرًعى

 
ًّػػػػػػػ (444) ذىوى ػديوًٍؿي ٍك يي

ى
ة أ ٍ ً ػهًػػػػػػػةػًى  ؿى

َىا َكفى الَشطي كاقكاءي َجوذ ً   / إ  ؾعويًِ ؛ ؾيمٍْةًف لَع أر عًح أَنةءو

 /ك(، كنؾٮ٩ػةًف يف  اَثَكؿ ٧ٍؿه ـى عى نٍؽه ٝىة ـى زى أٍف يؾٮفى ا٣ٕٛبلًف ٦ةًينًي، حنٮ/ )إًٍف ٝىة
، ك٦٪٫ي ٝٮهلي دٕةىل/  ـو  .[4اِراء/ ] (1) ﴾ھ  ے  ے  ۓ﴿حم٢ِّ صـ

 /ك(، ك٦٪ػ٫ي ٝػٮهلي دٕػةىل/ أٍف يؾٮ٩ى  كاثلَةين ٧ٍؿه ٥ٍ عى ٞي نٍؽه يى ٥ٍ زى ٞي نًي، حنٮ/ )إًٍف يى ة مٌةٔر
 .[385ابلق ة/ ] (2)﴾ڇ ڇڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ ڈ﴿

 /ك(،  كاثلَةهر ٧ٍػؿه ٥ٍ عى ٞي نٍؽه يى ـى زى ، حنٮ/ )إًٍف ٝىة أٍف يؾٮفى األٌكؿي ٦ةًينة كاثلٌةين مٌةراعن
ْد/ ] (3)﴾ڃ  ڃ ڃچچچچڇڇ  ڇ﴿ك٦٪٫ي ٝٮهلي دٕةىل/  ِ14]. 

 

/ ٢ٕٚ ٦ةض، كاتلةء/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كا٢ٕٛ٣ أظكجذ٥ (أظكجذ٥. )/ ظؿؼ رشط صةزـ(إف)اإلعزاب:  (1)
ؿاب.٢ٕٚ ا / ٢ٕٚ (أظكجذ٥) لرشط يف حم٢ صــ، كاملي٥/ ل٤ض٧ٓ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اثذؽاايح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

رشط، كاملي٥/ ل٤ض٧ٓ، كاجل٤٧ح يف حم٢ صٮاب ال٦ةض، كاتلةء/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كا٢ٕٛ٣ أظكجذ٥ 
ؿاب. صٮاب الرشطا٤ٕٛ٣يح  ثة٢ٕٛ٣ أظكجذ٥، ك٬ٮ  / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف(أل٩ٛكؾ٥) ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

 مٌةؼ، كًل٥/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫.
 دٞؽـ إٔؿاث٭ة ٝج٢ ٤ٝي٢. (2)
/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه يف حم٢ صــ ٢ٕٚ الرشط، (اكف) يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ. ،/ اق٥ رشط صةزـ(٨٦)اإلعزاب:  (3)

ة٢ٔ ٧ًري مكترت / ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع، كا٣ٛ(يؿنؽ) يٕٮد إىل ٨٦. "٬ٮ" /كاق٫٧ ٧ًري مكترت صٮازنا دٞؽيؿق
٦ٓ ٧ٕ٦ٮحل٭ة يف حم٢ رٚٓ ػرب  "اكف"، كدم٤ح "اكفػ"٬ٮ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ ٩ىت ػرب ٣ /صٮازنا دٞؽيؿق

ؿاب.، كاجل٤٧ح اال"٨٦ػ"٣ / وٛح (ادل٩ية) / ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب.(احليةة) ق٧يح اقتب٪ةٚيح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
ؼ ىلع احليةة، كاملُٕٮؼ ىلع امل٪ىٮب ٦٪ىٮب ٦س٫٤، / الٮاك ظؿؼ ُٔٙ، زنجذ٭ة/ ٦ُٕٮ(كزنجذ٭ة. )٦٪ىٮمح

/ ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ، كا٣ٛة٢ٔ/ ٧ًري مكترت كصٮمة (٩ٮؼ) ك٬ٮ مٌةؼ، ك٬ة/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫.
ؿاب. /دٞؽيؿق / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ (إحل٭٥) حن٨، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح صٮاب الرشط ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
/ صةر كدلؿكر (ٚي٭ة. )ؿ ث٫ ٦٪ىٮب، ك٬ٮ مٌةؼ، ك٥٬/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫/ ٦ٕٛٮ(أ٧ٔةهل٥) ٩ٮؼ.

 ثة٢ٕٛ٣ ٩ٮؼ. ٦ذ٤ٕٞةف
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 /ك٦٪٫ي ٝٮهلي/(1)أٍف يؾٮفى األٌكؿي مٌةراعن كاثلٌةين ٦ةًينة، ك٬ٮ ٤ٝي٢ه  كال َاثًت ، 
٪ٍػخى ٦ً٪ٍػ٫ي  -254 ءو ٠ي ِّٰ ػػ ٨ٍ يىًؾٍؽيًن بًكى  ٦ى

 

ًرنػػػؽً  الٍٮى ػػػ٫ً كى ًٞ ٍ٤ ة بىػػػنٍيى ظى لٌنػػػضى  (2)اكى

 

ـى ٨ٍ٦ً ذى »كٝٮهل/  ٌؽ ٞى ُى ة  ي ٦ى ؿى هلى ًٛ ٗي ٍؽًر  ٞى ٤ٍىحى ا٣ ٥ٍ حلى ٞي ٨ٍ يى  .(3)«٩ًٍج٫ً ٦ى

 

 -كذ٬ت ا٣ٛؿاء ، ذ٬ت اجل٧٭ٮر إىل أف ٦يجء ٢ٕٚ الرشط مٌةراعن كصٮاث٫ ٦ةًينة، خيذه ثةلرضكرة النٕؿنح   (1)
 .امٕؿن ٩رثنا ك ىلع ذلٟ ٨٦ ٣٘ح ا٣ٕؿب ؽمٮا٬ ؛ اقت٪ةدنا إىل كركدإىل أف ذلٟ قةاٖ يف اللُكـ -كدج٫ٕ اجلة٥ّ 

ة يف َؿنٜ م١ح، ك٤ُ٦ٕ٭ة ٬ؾا ابليخ أليب زميؽ ا٣ُةيئ، ٨٦ ٝىيؽة -254 (2)  /هل يف رزةء اث٨ أػخو هل ٦ةت ُٔنن
 ً ػػػػػػ فَ إ ػػػػػػ يػػػػػػةةً ااى  ْؿى طي ي ىى ػػػػػػ ـٍ  ْدً عي َي

 
ػػػػػػػكى    دى  ؿه  ى  ى

ٍ
 ْدً ويػػػػػػػاخلي  نً ٍيػػػػػػػنى  يػػػػػػػني يً أ

٨٦ ٥ْٔ أك  ٤ٜيف احل جنت٦ة ي (النضة. )ؽٔين كن١٧ؿ يبخي –٨٦ ثةب ثةع  -٨٦ ال١يؽ  (يؾؽين)اللغة:   
 ٬ٮ الٮدج، كٝي٢ جب٪ج٫. (الٮرنؽٗريق. )

يل حبير إف ٨٦ أراد أف خيؽٔين كن١٧ؿ يب ٚإ٩ٟ دٞٙ  يؿيث اث٨ أػذ٫، كنٕؽد حمةق٪٫، ٚيٞٮؿ/ ٠٪خى نعيى: ـال 
ثؾلٟ  إىل اجلٮؼ، كًلىن يف َؿن٫ٞ كال د١٧٪٫ ٨٦ ٩ي٢ ٦أرم٫، ٧٠ة يٞٙ النضة يف احل٤ٜ ٚي٧٪ٓ كوٮؿ يشء

 ٨ٔ ا٩ذٞة٫٦ مم٨ يؤذي٫.
يؾؽ/ ٢ٕٚ مٌةرع ٢ٕٚ  (يؾؽين) .٦جين ىلع الك١ٮف يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ اق٥ رشط صةزـ، (٨٦)اإلعزاب:  

يٕٮد  "٬ٮ" /الرشط، دلـكـ ثةلك١ٮف، كاجلٮف ل٤ٮٝةيح، كاحلةء ٦ٕٛٮؿ ث٫، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق
اكف/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، ٦جين ىلع ٚذط ٦ٞؽر يف حم٢ صــ صٮاب الرشط، كدةء  (٠٪خ. )إىل اق٥ الرشط
ّؿؼ ٦ذ٤ٕٜ ثةخلرب،  (ثني. )ث٧عؾكؼ ػرب اكف ٦ذ٤ٕٞحصةراف كدلؿكراف  (اكلنضة٦٪٫، )املؼةَت اق٫٧ 

 ٦ُٕٮؼ ىلع ظ٫ٞ٤. (كالٮرنؽ. )مٌةؼ إحل٫، كظ٤ٜ مٌةؼ كاهلةء مٌةؼ إحل٫ (ظ٫ٞ٤)كظ٤ٜ ٨٦ . مٌةؼ
أكهل٧ة ٢ٕٚ مٌةرع كزة٩ي٭٧ة ٢ٕٚ  ،٤ٕٚني خ أداة الرشطظير صـ٦ (٨٦ يؾؽين ...٠٪خ) /هلٝٮالشاٍد فيُ:  

 ، ك٬ٮ ٤ٝي٦.٢ةض
٨٦ ي٥ٞ حل٤ح ا٣ٞؽر إي٧ة٩ة كاظتكةثة، »مؿٚٮاع ث٤ِٛ/  ڤأػؿص٫ ابلؼةرم يف وعيع٫ ٨٦ ظؽير أيب ٬ؿنؿة   (3)

 (.٢/٢8) «ٗٛؿ هل ٦ة دٞؽـ ٨٦ ذ٩ج٫
/ ٢ٕٚ مٌةرع ٢ٕٚ الرشط دلـكـ، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري (ي٥ٞ. )٢ رٚٓ ٦جذؽأ/ اق٥ رشط صةزـ يف حم(٨٦)اإلعزاب:  

، كاجل٤٧ح االق٧يح اثذؽاايح "٨٦ػ"، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ رٚٓ ػرب ٣"٨٦"يٕٮد إىل  "٬ٮ" /مكترت صٮازنا دٞؽيؿق
ؿاب. حل٫ / مٌةؼ إ(ا٣ٞؽر) / ّؿؼ ز٦ةف ٦٪ىٮب، ٦ذ٤ٕٜ ثة٢ٕٛ٣ ي٥ٞ، ك٬ٮ مٌةؼ.(حل٤ح) ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

/ الٮاك ظؿؼ ُٔٙ، اظتكةثة/ ٦ُٕٮؼ ىلع إي٧ة٩ة (كاظتكةثة. )/ ٦ٕٛٮؿ ألص٫٤ ٦٪ىٮب(إي٧ة٩ة. )دلؿكر
= / ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ل٧٤ض٭ٮؿ يف حم٢ صــ صٮاب الرشط.(ٗٛؿ) كاملُٕٮؼ ىلع امل٪ىٮب ٦٪ىٮب ٦س٫٤.
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ػػكى ىٍع ى يى  ٌٍ ػكى اهٍػػةاو رىٍيعي ػ سى كا ظى  ضى
 

ػػػ (444) رىٍيعي ػػػػُي بىٍعػػػػكى ضى ػػػػ ى مي ِى  ٌٍ ػةرًعو كى
ة   ، كُل٧٬ى ـي اجلـاًء كر٫ٕٚي أم إذىا اكفى الرٌشطي ٦ةًينة كاجلـاءي مٌةراعن صةزى صـ

ك ٧ٍؿه ـي عى ٮ ٞي نى ك، كى ٧ٍؿه ٥ٍ عى ٞي نٍؽه يى ـى زى ٝىة / )إًٍف  ، ٚذٞٮؿي  ٦٪٫ي ٝٮهلي/، ك(ظك٨ه
٣ىحو  -251

ى
ٍكػػأ ـى مى ٤ًيػػ٢ه يىػػٍٮ دىػػةقي ػى

ى
لًٍف أ  كى

 
ـي  ػػػًؿ الى ظى ػػػةيًل كى اًػػػته ٦ى ػػٮؿي الى اغى ٞي  (1)يى

ٓي اجلـاًء   ة، كرٍػ ـي ٚي٭٧ى كلٍف اكفى الرٌشطي مٌةراعن كاجلـاءي مٌةراعن كصتى اجلـ
، ٠ٞٮهًل/ ٙه  ًٕي

 

، كاجل٤٧ح "ٗٛؿ"٢ٕٛ / اق٥ مٮوٮؿ يف حم٢ رٚٓ ٩ةات ٚة٢ٔ ل٤(٦ة) ."ٗٛؿ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣  /(هل)  =
ؿاب.  // ٢ٕٚ ٦ةض، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازا دٞؽيؿق(دٞؽـ) ا٤ٕٛ٣يح صٮاب الرشط ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

ؿاب. "٬ٮ" / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ دٞؽـ، (٨٦ ذ٩ج٫) كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
 .مٌةؼ، كاهلةء/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫ (ذ٩ت)ك

 ٤ُ٦ٕ٭ة/ك ،مق٪ةف املؿٌ  ث٨ى  ـى ؿً ٦ؽح ث٭ة ٬ى  هلابليخ لـ٬ري ث٨ أيب ق٤ُل ٨٦ ٝىيؽة  -251 (1)
ً  ٍؽ فًػػػ ػػػؿي عٍ هى   لػػػىٍ ً  اهَػػػ ةرً يىػػػةَل  ث  ـي  ى ة اهًقػػػّى

 
ى ىى ، كى  ى ثىػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػـَ  ىي هىػػػػػػػػػاَل  كى  احي كى ة اَثرٍ ِى

مىؽر قأؿ يكأؿ/  (مكأ٣ح. )ح كيه ا٣ٛٞؿ كاحلةصح٤ٌ ٨٦ اخلى منذٜ  خمذ٢ٌ احلةؿ، ك٬ٮ أم ٚٞري (ػ٤ي٢)اللغة:   
 أم مم٪ٮع. -ٙذً ثـ٩ح ٠ى - (ظؿـ. )أم ٤َت ا٣ُٕةء، كاقرتٚؽ املٕٮ٩ح، كنؿكل "يٮـ مك٘جح" كاملك٘جح يه اجلٮع

يجؾؿ ٦ة ٔ٪ؽق، ٤ٚٮ صةءق ٚٞري حمذةج ي٤ُت ٩ٮاهل كيكرتٚؽ  ،إف ٬ؾا امل٧ؽكح ٠ؿن٥ صٮاد قيخ املع  يقْؿ/ 
 ٧٪٫ٕ إصةثح قؤاهل.ُٔةءق ل٥ يٕذؾر إحل٫ ث٘يةب ٦ةهل كل٥ ي

أىت/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ىلع ٚذط ٦ٞؽر يف حم٢ صــ ٢ٕٚ  (أدةق. )ظؿؼ رشط صةزـ جيــ ٤ٕٚني (إف)اإلعزاب:  
 (مكأ٣ح)ك. ّؿؼ ز٦ةف ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل أدةق، كنٮـ مٌةؼ (يٮـ. )ٚة٢ٔ أىت (ػ٤ي٢) .الرشط، كاهلةء ٦ٕٛٮهل

٦ةؿ/  (٦ةيلػرب ٦ٞؽـ. ) (اغاتضجف ٦٭٤٧ح. )ل٩٤ةٚيح  (ال. )٢ٕٚ مٌةرع صٮاب الرشط (يٞٮؿ. )مٌةؼ إحل٫
 (ظؿـ. )الٮاك اعَٛح، ال/ زااؽة تلأكيؽ اجلف (كال. )، ك٦ةؿ مٌةؼ كنةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٦٫جذؽأ مؤػؿ

 (.8/292كا٩ْؿ/ رشح أثيةت امل٘ين) .٦جذؽأ حمؾكؼ اخلرب أك٦ُٕٮؼ ىلع اغات، 
، ك٢ٕٚ الرشط ٦ةًينة ظير صةء صٮاب الرشط مٌةراعن  (يٞٮؿ) /ٝٮهلالشاٍد فيُ:    ،-ك٬ٮ ٝٮهل "أدةق"- مؿٚٮاعن

ىلع اتلٞؽي٥  ٬ٮ ٔ٪ؽ قحجٮن٫ك . إ٣غ...كذلٟ ىلع إ٧ًةر ا٣ٛةء ٔ٪ؽ ال١ٮٚيني كاملربد، أم/ إف أدةق ٚيٞٮؿ
ٚي١ٮف صٮاب الرشط ىلع ٦ة ذ٬ت إحل٫ حمؾكٚنة  ؛إ٣غ...كاتلأػري، أم/ يٞٮؿ إف أدةق ػ٤ي٢ يٮـ مكأ٣ح ال اغات

  ٬ٮ دحل٫٤.كاملؾ٠ٮر إ٧٩ة 
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عي  -253 ٍٝػػؿى
ى
ػػةبًفو يىػػة أ عي ٍبػػ٨ى ظى ٍٝػػؿى

ى
 يىػػة أ

 
ٟى إًٍف  عي ػييٍىػػإ٩ًٌػػ ػػٮؾى ديٍىػػػؿى ػي

ى
ٍع أ  (1) ؿى

 
 

 

ػ ٍف ثًؿى ٍْ ػكىاٍف ي ىػ ْىاثنػة ل ػة صى ًن ٍذ ًعػ ة ظى  ٍن ػصي
 

طػػ (441) ٍ ٍَضى ػن شى ىػػٍى هى ػػة ل ِى ً ـٍ
ٍك ىى

ى
ٍف أ ًِ  ٍن ػًعػػة 

ُي ثةهؿةءً أٍم/   ة كصتى افياٍ ِى يُوطي أٍف يٍْفى شطن ْاَّي  َىا َكفى اق / إ ٟى  ، كذل
ةءى  (. اكجل٤٧ًح االق٧يًح، حنٮ/ )إًٍف صى ًٍك٨ه ٮى حمي ٭ي نٍؽه ػى  زى

 .) م٫ٍي نٍؽه ٚىةٍَضً ةءى زى  كًل٢ًٕٛ األمًؿ، حنٮ/ )ًإٍف صى
ةءى  (، أٍك ٨ٍ٣، حنٮ/ )إًٍف صى مي٫ي ٍَضً

ى
ة أ ٧ى نٍؽه ػى ةءى زى ة(، حنٮ/ )إًٍف صى كٌل٤ٕٛ٣يًح امل٪ٛيًح ثػ)٦ى

 .) مى٫ي ٍَضً
ى
نٍؽي ٚى٤ى٨ٍ أ  زى

ة اكملٌةرًع  َن ة( كالى ٚإٍف اكفى اجلٮابي يى٤طي أٍف يؾٮفى رش اذٌلًم ٣حفى ٦٪ٛينة ثػ)٦ى
ٝىٍؽ(، كٌلملةيًض املذىيرصًؼ اذٌلًم ٬ٮ ٗريي  ثػ)٣ى٨ٍ(، كال ٦ٞؿك٩نة حبؿًؼ اتل٪ٛحًف، كالى ثػ)

ك(. ٧ٍؿه ـى عى ٝىة ك، أٍك  ٧ٍؿه نٍؽه يىيًجء عى ةءى زى  ٦ٞؿكفو ثػ)ٍٝؽ( ل٥ٍ جيٍت اٝرتا٫٩ي ثة٣ٛةًء، حنٮ/ )إًٍف صى
 

 

٬ؾا ابليخ ٨٦ رصـ ٧ٕ٣ؿك ث٨ ػسةرـ ابلضٌل، أننؽق يف امل٪ةٚؿة ا٣يت اك٩خ ثني صؿنؿ ث٨ ٔجؽ ا  -642   (1)
حلعؾ٥  -كٌلف اعل٥ ا٣ٕؿب يف ز٦ة٫٩-ابلضٌل، كػةدل ث٨ أرَةة اللكيب، كٌل٩ة ٝؽ د٪ةٚؿا إىل األٝؿع ث٨ ظةبف 

 .ةبفثح٪٭٧ة، كذلٟ يف اجلة٤٬يح ٝج٢ إقبلـ األٝؿع ث٨ ظ
٩ٕخ ألٝؿع ث٧ؿااعة حم٫٤، كاث٨  (اث٨. )٦٪ةدل ٦جين ىلع ال٥ٌ يف حم٢ ٩ىت (أٝؿع. )ظؿؼ ٩ؽاء (ية)اإلعزاب:  

إف/ ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت، كالاكؼ  (إ٩ٟ. )دٮًليؽ ل٤٪ؽاء األكؿ (ية أٝؿع. )مٌةؼ إحل٫ (ظةبف)ك. مٌةؼ
أػٮ/ ٩ةات ٚة٢ٔ مؿٚٮع  (أػٮؾ. )٢ٕٚ مٌةرع ٦جين ل٧٤ض٭ٮؿ ٢ٕٚ الرشط (ييرصع. )رشَيح (إف. )اق٫٧

٢ٕٚ  (ديرصع. )أل٫٩ ٨٦ األق٧ةء الكذح، كأػٮ مٌةؼ كٌلؼ املؼةَت مٌةؼ إحل٫ ؛ثةلٮاك ٩يةثح ٨ٔ ال٧ٌح
 ك٩ةات ا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫. صٮاب الرشط، مٌةرع ٦جين ل٧٤ض٭ٮؿ،

، ك٢ٕٚ الرشطالشاٍد فيُ:   مٌةرع، كذلٟ  ٝٮهل "إف ييرصع...ديرصع" ظير كٝٓ صٮاب الرشط مٌةراعن مؿٚٮاعن
 ٔ٪ؽ٥٬. ًٕيٙ
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ػػػػةءى  ٍويػػػػؽي اهؿى َىا اهٍػػػػ كى ى ً  ػإ
ى
أ ةصى ؿى  قٍ ًي

 
يػػػ (443) ُى ػػػػ)إٍف  ىػػػػلى ؾىػػػػٍ  إًَا جلى  ػة يي ى

ى
 ٍق(أ

أٍم/ إذىا اكفى اجلٮابي دم٤ػحن اقػ٧يحن كصػتى اٝرتا٩ػ٫ي ثة٣ٛػةًء، كجيػٮزي إٝة٦ػحي )إًذىا(  
ـى ا٣ٛػػةًء، ك٦٪ػػ٫ي ٝػػٮهلي دٕػػةىل/  ڇڇ ڇڇڍڍ ڌڌ  ﴿ا٣ٛضةايػػًح ٦ٞػػة

/ ] (1)﴾ڎ  . [24ال ـك

ٙي اجل٤٧حى ثؾٮ٩ى  يًِّؽ املى٪ / كل٥ٍ يٞي ٟى ٨٦ اتل٧سي٢ً، ك٬ٮى ٍ٭٥ً ذل ٛى ؛ اقذ٘٪ةءن ث ٭ة اق٧يحن
ةه 
ى
ٚىأ اكى يٍؽ إًذنا جلىة ٦ي  .()إًٍف جتى

 
 

 

 

/ ٢ٕٚ مٌةرع ٢ٕٚ الرشط دلـكـ ثإف، (دىج٭٥) / الٮاك ظؿؼ ُٔٙ، إف/ ظؿؼ رشط صةزـ.(كلف)اإلعزاب:  (1)
/ ٚة٢ٔ مؿٚٮع، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح (قحبح) كاهلةء/ ٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫، كاملي٥/ ٔبل٦ح دمٓ اذل٠ٮر.

ؿاب. ، كاتلةء ةض/ ٢ٕٚ ٦(ٝؽ٦خ) "دىج٭٥".ػث كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف صةر/ (ث٧ة) اثذؽاايح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
/ ٚة٢ٔ مؿٚٮع، كاهلةء/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫، كاملي٥/ ٔبل٦ح دمٓ اذل٠ٮر، كاجل٤٧ح (أيؽي٭٥ل٤ذأ٩ير. )

ؿاب.  / ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ.(٥٬. )/ ظؿؼ ٦ٛةصأة(إذا) ا٤ٕٛ٣يح و٤ح املٮوٮؿ ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
ثجٮت اجلٮف، كالٮاك/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ رٚٓ ثٌةرع مؿٚٮع / ٢ٕٚ م(يٞ٪ُٮف)

ػرب، كدم٤ح إذا ٥٬ يٞ٪ُٮف يف حم٢ صــ صٮاب الرشط، كدم٤ح الرشط كصٮاث٫ ٦ُٕٮٚح ىلع ٦ة ٝج٤٭ة ٨٦ ٝٮهل 
ؿاب، [36]الروم: ﴾ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ ﴿/ دٕةىل  .ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

–ٝرتاف اجل٤٧ح االق٧يح الٮإٝح صٮاثنة ل٤رشط ثإذا ا٣ٛضةايح. كذ٠ؿ اث٨ يٕحل أف ا٤ٕ٣ح يف ذلٟ ا وجُ االصتدالل: 

 .دٞةريب ٦ٕ٪حىيٍ٭٧ة؛ ألف املٛةصأة كاتلٕٞيت ٦ذٞةرمةف -أم/ كٝٮع إذا مٮٝٓ ا٣ٛةء يف اجلٮاب
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ىػػكى 
ٍ
ٌٍ بىٍعػػً  اق ًفٍ  اكىاهًٍؿٍعػػني ًيػػ

 إًٍف هىٍقػػيى
 

(442)  ً ْىاكً ث كً الٍػػ
ى
ػػة أ ػػػٍسوًيرو فى ػذىػػػثًةهٍؿى  ٌٍ ػًً

ٓى ثٕؽى صـاًء الرٌشًط ٢ٕٚه مٌةرعه ٦ٞؿكفه ثة٣ٛةءً   أك الٮاًك صةزى ٚي٫ً زبلزحي  إذىا كٝ
 . ٓي كاجٌلىتي ـي كالٌؿٚ / اجلـ  أكص٫و

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ﴿كٍٝؽ ٝؿلءى ثةثلبلزًح ٝٮهلي دٕػةىل/ 

ٟى ريكًمى ثةثلبلزًح ٝٮهلي/ [385ابلق ة/ ] (1)﴾ژ  ژ  ڑ ًٍٛؿ( كر٫ٕٚ ك٩ىج٫، كًلؾل ٍ٘ ـً )يى    جبـ

ثيػػٮ ٝىػػةثي  -252
ى
ٍٟ أ ٍ٭٤ًػػ ٍٟ ٚىػػإًٍف يى ٍ٭٤ًػػ  ٮسى يى

 

ـي   ا ي احلىػػػػؿى ٓي اجٌلػػػػةًس كىابلىػػػػرلى مًيػػػػ  رى
 

ػػػػحٍلو  ٔى قي ثًػػػػًؾ٩ىةًب  ٍٕػػػػؽى ػػػػٍؾ بى ػي
ٍ
٩ىأ ـي  كى ػػػ٪ىة ي قى ٍ٭ػػػًؿ ٣ىػػػحٍفى هلى ٌْ ػػػتِّ ا٣ صى

ى
 (2)أ

 

ء ثٕؽ صٮاب الرشط، دٞؽـ إٔؿاث٭ة. ككص٫ االقذؽالؿ ٨٦ اآليح/ ٦يجء ا٢ٕٛ٣ املٌةرع "ي٘ٛؿ" ٦ٞؿك٩نة ثة٣ٛة (1)
 ٚضةز ٚي٫ اجلــ كالؿٚٓ كاجلىت.

ة ظةصت اجل٧ٕةف ث٨ امل٪ؾر، ك٬ٮ ٝٮهل/ -252 (2)  ابلحذةف ل٤٪ةث٘ح اذلثيةين، كٝج٤٭٧ة ثيخ خيةَت ث٫ ٔىة٦ن
 
ي
ي  فسػػػػػػى عويػػػػػػكى ألػػػػػػى أ     ً ى ٍوػػػػػػتلى

 
ّي  أمًػػػػػػػػػْؿه    ًػػػػػػػػػةـ؟لَع اجلعػػػػػػػػػَ ال

"رميٓ اجلةس"  .ةثٮس/ ي٧ذ٪ٓ ٨٦ اليرصؼ ل٧٤ٕ٤يح كا٣ٕض٧حكٝ ،"أثٮ ٝةثٮس" يه ٠٪يح اجل٧ٕةف ث٨ امل٪ؾراللغة:   
"ابلرل احلؿاـ"  .ة أل٫٩ قجت ذلٟٕن ذ٫، كص٢ٕ اجل٧ٕةف رمي٬ي٠ىن ث٫ ٨ٔ اخلىت كاجل٧ةء كقٕح ا٣ٕحل كرٚة

٠ىن ث٫ ٨ٔ أ٨٦ اجلةس ك٧َأ٩ح٪ذ٭٥ كراظح ثةهل٥ كذ٬ةب ػٮٚ٭٥، كص٢ٕ اجل٧ٕةف ذلٟ أل٫٩ اكف قبجنة ٚي٫؛ إذ 
"أصت ا٣ْ٭ؿ" أم/ ٦ُٞٓ  .ٔٞج٫ كآػؿق /٩ةب ك يشء٩ةب ٔحل" ذً "ثؾً  .كذضري كنؤ٨٦ اخلةاٙجيري امل اكف ٫٩إ

مج٫ احليةة ثٕؽ اجل٧ٕةف كا٣ٕحل يف ّبلؿ ٗريق، ك٦ة يبلٝي٫ اجلةس ثٕؽق ٨٦ املنٞح كوٕٮمح املٕحنح  ،الك٪ةـ
رس٬ة، ثجٕري ٝؽ أ ا يف أًك ة م٧ٌؿن يةء كاجلىت ق٪ة٫٦، تنبي٭ن جلٛف، كَٮل ذ٠ؿ املنج٫ ٧ؿق اهلـاؿ كُٝٓ اإٔل

 ث٫، كذ٠ؿ ثٕي لٮاز٫٦، كٝٮهل "٣حف هل ق٪ةـ" ٢ٌٚ يف اللُكـ كزنةدة يؽؿ ٤ٔي٭ة قةث٫ٞ.
"ٚإف" رشَيح "ي٭٤ٟ" ٢ٕٚ مٌةرع، ٢ٕٚ الرشط "أثٮ" ٚة٢ٔ ي٭٤ٟ، كأثٮ مٌةؼ، ك"ٝةثٮس" مٌةؼ اإلعزاب:  

" ٦ُٕٮؼ ىلع رميٓ إحل٫ "ي٭٤ٟ" صٮاب الرشط "رميٓ اجلةس" ٚة٢ٔ ي٭٤ٟ كمٌةؼ إحل٫ "كابلرل
ل٤جرل "ك٩أػؾ" يؿكل ثةجلــ ٚ٭ٮ ٦ُٕٮؼ ىلع صٮاب الرشط، كنؿكل ثةلؿٚٓ ٚةلٮاك لبلقتب٪ةؼ،  ٩ٕخ "احلؿاـ"

كا٢ٕٛ٣ مؿٚٮع تلضؿدق ٨ٔ ا٣ٕٮام٢ ا٣يت دٞذيض صـ٫٦ أك ٩ىج٫، كنؿكل ثةجلىت ٚةلٮاك ظيجبؾ كاك املٕيح، 
أف رشط اجلىت ثٕؽ كاك اجلىت أف دؾٮف كإٝح ٦ٓ -كا٢ٕٛ٣ ثٕؽ٬ة ٦٪ىٮب ثأف م٧ٌؿة، كل٧٩ة قةغ ذلٟ 

ة ثةلرشط؛ ؛-اقذٛ٭ةـ، أك حنٮ٧٬ة ثٕؽ ٩ف، أك ٞن ٫، ل١ٮ٫٩ ٤ٕ٦ = ألف م٧ٌٮف اجلـاء ل٥ يذعٜٞ كٝٔٮ
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ٍؾ( كر٫ًٕٚ ك٩ىج٫ً . ػي
ٍ
ـً )٩ىأ  ريكم جبـ

 

 
 

ـه  ػػػٍك ػػػته هًًؿٍعػػػنو إًزٍػػػ ى اكىصى ٍُ  ؾىػػػة ٍك ٍى
 

ٍك كىاكو  (445)
ى
ػػػػػاأ ًٍ ي

ٍ
ػػػػػلٍ  اوىذىٍ ً ػٍف ثًةق َىؿى  ةػذى

ـاًء ٢ٕٚه مٌةرعه ٦ٞؿكفه ثة٣ٛةًء أك الٮاًك صةزى ٩ىج٫ي   ٓى ثنيى ٢ًٕٚ الرٌشًط كاجل إذىا كٝ
ٟى  ٍكًؿٍم

ي
ةدًله أ ٍج ػى ٍؿي نٍؽه كىخيى ٥ٍ زى ٞي ، حنٮ/ )إًٍف يى ـً خيؿٍج ك٩ىج٫ً، ك٨٦ اجلٌىًت ٝٮهلي/ (كصـ٫٦ي  جبـ

ٓى ٩يػٍؤكًقً  -255 ػ ٌى ٍ خيى ًٍب ٦ًٌ٪ػة كى ػرتى ٍٞ ٨ٍ يى ٦ى  كى
 

ػ٧ة ٌٍ الى ٬ى ـى كى ٝىػة
ى
ػة أ ة ٦ى ٧ٍ٤ن ّي ٍلى  الى خيى  (1)كى

 

 

 

٧ري ا٣٘ةات مٌةؼ إحل٫   = ٚأمج٫ الٮاٝٓ ثٕؽ االقذٛ٭ةـ "ثٕؽق" ثٕؽ/ ّؿؼ ٦ذ٤ٕٜ ث٪أػؾ، كمٕؽ مٌةؼ، ًك
" وٛح ٣ٕحلو دلؿكرة  ٩ةب مٌةؼ ك"ٔحل" مٌةؼ إحل٩٫ةب" صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٪أػؾ، كذً "ثؾً  "أصتِّ

"هل" صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف . "٣حف" ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝهثةل١رسة ا٣ْة٬ؿة، كأصت مٌةؼ، ك"ا٣ْ٭ؿ" مٌةؼ إحل٫. 
"ق٪ةـ" اق٥ ٣حف دػأػؿ ٨ٔ ػرب٬ة، كاجل٤٧ح ٨٦ ٣حف كاق٧٭ة كػرب٬ة يف حم٢ صؿ  .ث٧عؾكؼ ػرب ٣حف ٦ٞؽـ

 وٛح زة٩يح ٣ٕحل.
 إٔؿاب ابلحذني.  ٧٠ة قجٜ يفٝٮهل "ك٩أػؾ" ثةألكص٫ اثلبلزح، ٍد فيُ: الشا 

 ابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣يت ل٥ ٩ٞٙ ىلع نكبذ٭ة إىل ٝةا٢ ٦ٕني. -255 (1)
يةاع حلٞٮ (٧ٌ٬ة. )زنهل ٔ٪ؽ٩ة٩ (٩ؤكق. )يكذ١ني كنؾؿ (خيٌٓ. )يؽ٩ٮ كنٞؿب (يٞرتب)اللغة:    ٧٤ّٝ.٫ة ًك
٢ٕٚ مٌةرع ٢ٕٚ الرشط، كٚة٫٤ٔ  (يٞرتب. )ين ىلع الك١ٮف يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأاق٥ رشط صةزـ، ٦ج (ك٨٦)اإلعزاب:  

الٮاك  (كخيٌٓ". )يٞرتب" ػصةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث (٦٪ة. )يٕٮد ىلع ٨٦ الرشَيح "٬ٮ" /٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق
زن٣ح االقذٛ٭ةـ، كٚة٫٤ٔ كاك املٕيح، كخيٌٓ/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف م٧ٌؿة كصٮمنة ثٕؽ كاك املٕيح تلزنن٢ الرشط ٦

ة "٨٦"يٕٮد ىلع  "٬ٮ" /٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق ٌن ٩ؤك/ ٢ٕٚ مٌةرع، صٮاب الرشط، دلـكـ  (٩ؤكق. )الرشَيح أي
 (خيل. )الٮاك اعَٛح، ال/ ٩ةٚيح (كال. )حن٨، كاهلةء ٦ٕٛٮؿ ث٫ /حبؾؼ احلةء، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق

يٕٮد  "٬ٮ" /صٮاب الرشط، دلـكـ حبؾؼ األ٣ٙ، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق٢ٕٚ مٌةرع ٦ُٕٮؼ ىلع 
ة "٨٦"ىلع  ٌن ٢ٕٚ ٦ةض، كٚة٫٤ٔ ٧ًري  (أٝةـ. )مىؽرنح ّؿٚيح (٦ة) ".خيلػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (٧٤ّة) .الرشَيح أي

 ٦ُٕٮؼ ىلع ٝٮهل "٧٤ّة". (٧ٌ٬ة. )الٮاك اعَٛح، ال/ ٩ةٚيح (كال. )مكترت ٚي٫
  ٚإ٫٩ ٦٪ىٮب، كٝؽ دٮقٍ ثني ٢ٕٚ الرشط كصٮاث٫. (كخيٌٓ)ٝٮهل  الشاٍد فيُ: 
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وًػىٍ  ْىاَّو فىػٍ  عي ػ ٌٍ صى ػ ًْ وى ٍؼ
 كىالَشٍطي هي

 
ٍع ى ؾي ػاهٍػ كىاهٍعىٍمسي فىػٍ  يىػأً  إًفً  (444) ػىٍ ًى ًّ   

ة يؽٍؿ دحل٢ه   ٦ى ٟى ٔ٪ؽى ، كذل جيٮزي ظؾؼي صٮاًب الرٌشًط، كاالقذ٘٪ةءي ثةلرشًط ٔ٪٫ي
٤ٍخى  ىلع ظؾ٫ًٚ، حنٮ/ ٕى ةل٥ًه إًٍف ػى ّى ٩ٍخى 

ى
ةل٥ًه  ()أ ّى ٩ٍخى 

ى
ؼى صٮابى الرٌشًط دلال٣ًح )أ ؾى  ( ٚعى

ا ٠سريه يف لكة٩٭٥ٍ، كأ٦ٌة ١ٔك٫ي  ، ك٬ؾى ةل٥ًه ّى ٩ٍخى 
ى
٤ٍخى ٚىأ ٕى ةل٥ًه ًإٍف ػى ّى ٩ٍخى 

ى
٤ٔي٫، كاتلٞؽيؿ/ أ

، ك٦٪٫ي ٝٮهلي/   ك٬ٮى ظؾؼي الرشًط كاالقذ٘٪ةءي ٔ٪٫ي ثةجلـاًء ٤ٞٚي٢ه
254-  ِّ٤ ُى ءو ػى ٍٙ ػػ ػػة ثًؾي ى٭ى ػػة ٚى٤ىٍكػػخى ل ٭ى ٍٞ 

 
ـي  ػػػػة ٟى احليكى ٝىػػػػ ؿى ٍٛ ٍٕػػػػ٢ي ٦ً لاًٌل يى  (1)كى

ـي .  ٟى احلكة ة ي٢ٕي ٦ٛؿٝ  أم/ كلاٌل د٤ُٞ٭ى
 

 

 

يف ٝىيؽة هل دٞؽـ ذ٠ؿ يشء ٨٦ أثيةد٭ة يف  ابليخ ملع٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا األ٩ىةرم املٕؿكؼ ثةألظٮص، -254 (1)
 .ثةب اجلؽاء

 الكيٙ. (احلكةـ. )كقٍ الؿأس ٟ(/٦ٛؿٝ. )٩ْري ماكٚئ (/ثؾٙء)اللغة:  
 (٤ٚكخ. )أ٩خ، ك٬ة/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ /٢ٕٚ أمؿ، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق٤َٜ/  (٤ُٚٞ٭ة)اإلعزاب:  

. صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثٞٮهل "٠ٙء" اآلِت (هلة. )ا٣ٛةء د٤ٕي٤يح، ٣حف/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، كاتلةء اق٫٧
الٮاك اعَٛح، إف/ رشَيح أد٧ٗخ  (إال)ك. ابلةء زااؽة، ٠ٙء/ ػرب ٣حف ٦٪ىٮب ثة٣ٛذعح املٞؽرة (ثؾٙء)

٢ٕٚ مٌةرع صٮاب الرشط  (ي٢ٕ. )يف ال اجلةٚيح، ك٢ٕٚ الرشط حمؾكؼ يؽؿ ٤ٔي٫ ٦ة ٝج٫٤، أم كلال د٤ُٞ٭ة
٧ري املؼةَت مٌةؼ إحل٫"ي٢ٕػ"٦ٛؿؽ/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (٦ٛؿٟٝ. )دلـكـ حبؾؼ الٮاك . ، ك٦ٛؿؽ مٌةؼ ًك

 ."٢ٕ"يٚة٢ٔ  (احلكةـ)
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ػػىٍ  طو كىفىسى ػػةًع شى ًى ل اٍصذً ى  كىاٍظػػًذٍؼ َلى
 

ػػ (444) ْى يي ػػ ٍّ َخػػٍ  ى يى
ى
ػػة أ ْىاَّى يى ػػ ـٍ ػصى ى  وٍَتى

ْاثن   ًُ ص سًى نسذ   ة/ َُّ كاظ و يٌ الشًط كاهقى
ْاَّي الشًط  ـه أٍك ٦ٞؿكفه ثة٣ٛةًء.  كص  إ٦ٌة دلـك

ْاَّي اهقسًى/   كص

  ًـً كاجٍلٮًف، حنٮ/ )كىا ؽى ثةلبٌل كِّ
ي
سٍبىذحن ميىٌؽرةن ث٧ٌةرعو أ إٍف اكفى دم٤حن ٤ٕٚيحن ٦ي

ا نٍؽن مى٨ٌ زى ٍَضً
ى نٍ . (ألى ـى زى ٍؽ ٝىة ٞى ـً كٍٝؽ، حنٮ/ )كىا ٣ى رٍت ث٧ةضو اٝرتفى ثةلبٌل  .(ؽه كلٍف وؽِّ

  /( كظؽ٬ة أك ثػ)إٍف( كظؽ٬ة، حنٮ ـً ( أك )البٌل ـً كلٍف اكفى دم٤حن اق٧يحن ٚجػ)إٍف كالبٌل
ا ٝىةا٥ًه  ٍنؽن ، كىاً ًإٍف زى نٍؽه ٝىةا٥ًه ـى ى ، كىاً ل ةا٥ًه ٞى ا ٣ى نٍؽن  .()كىاً إًٍف زى

  ً( أك )إٍف(، حنٮ/ )كىا ة( أك)الى ـي  كلٍف اكفى دم٤حن ٤ٕٚيحن ٦٪ٛيحن ٚيي٪ىفى ثػ)٦ى ٮ ٞي ة يى ٦ى
نٍؽه  ـي زى ٮ ٞي لًٍف يى ، كى نٍؽه ـي زى ٮ ٞي الى يى ، كى نٍؽه .(زى ٟى  ، كاالق٧يحي ٠ؾل

 ًُ ْاًَّ اَثَكًؿ عوي ّيًة َلِهًح ص ْاَّي املذأخً  يَ ًذؼى ص َىا اصذًتى شطه كفسىه ظي ، ؾإ
ك ٧ٍؿه ٥ٍ عى ٞي نٍؽه كىاً يى ـى زى لرٌشًط ٚذىٍعًؾؼي صٮابى ا٣ٞك٥ً دلال٣ًح صٮاًب ا (ٚذٞٮؿ/ )ًإٍف ٝىة

ك ٧ٍؿه ٨ٌ عى ٮ٦ى ٞي ى نٍؽه حلى ٥ٍ زى ٞي / )كىاً ًإٍف يى ٚذىٍعًؾؼي صٮابى الرشًط دلال٣ًح  (٤ٔي٫ً، كدٞٮؿي
 صٮاًب ا٣ٞك٥ً ٤ٔي٫ً.
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ىػػػػػ ْىاحلى ِنًٍف دى ٍ  ةكى ػػػػػ ى َيك خى ٍجػػػػػني  ًى  كى
 

ػػذى ػؾىةلَ ػػ (444) ػػة ثًػػ  ظى ٍ وىقن ػػٍط يي  رٍ ٍ طى رىص 
ٓى الرشطي كا٣ٞك٥ي أصيتى   ًؾؼى صٮابي املذأػًؿ،  أٍم/ إذىا اصذ٧ ٧ة كظي ٜي ٦٪٭ي الكةث

ة  ٞن طى الرٌشطى ٤ُ٦ ة ذيك ػرًب ريصِّ ؛ ٚإٍف دٌٞؽـ ٤ٔي٭٧ى و ربى ة ذيك ػى ـٍ ٤ٔي٭٧ى ا إذىا ل٥ٍ يذٌٞؽ –٬ؾى

ا ة أٍك ٦ذأػؿن ، ٚيضةبي الرٌشطي كحيؾؼي صٮابي ا٣ٞك٥ً، ٚذٞٮؿ/ -أٍم/ قٮاءه اكفى ٦ذٞؽ٦ن
ٍكًؿ٫٦ٍي 

ي
ـى كاً أ نٍؽه ًإٍف ٝىة ٍكًؿ٫٦ٍي )زى

ي
ـى أ ٝىة نٍؽه كىاً إًٍف  زى  .(، كى
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َ ػػػػ ري ػػػػػكى ة ريص  ػػػػػطى بىٍعػػػػػًى  ىً  ى فىسى
 

ٍطه ثًػػػػ (448) ػػػػػشى ًَم خى ػػػػػ   قى و يي ـً ػ ى  َ 
ـً ا٣ٞك٥ً،   أٍم/ كٍٝؽ صةءى ٤ٝيبلن دؿصيطي الرٌشًط ىلعى ا٣ٞك٥ً ٔ٪ؽى اصذ٧ةٔ٭٧ة كدٍٞؽ

، ك٦٪٫ي ٝٮهلي / ـٍ ذك ػربو   كلٍف ل٥ٍ يذٞؽ
ػحو  -254 ًلى ؿى ٍٕ ػتِّ ٦ى ًٗ  ٨ٍ ً٪يخى ثً٪ىة عى  ٣ىنًئٍ ٦ي

 
ػػ٢ي  ًٛ ـً ٩ىجٍذى ػػٍٮ ٞى ػػةًء ا٣ ػػ٨ٍ ًد٦ى ٪ىػػة عى ًٛ  (1)الى دي٤ٍ

، كصٮاث٫ي   / كاً ٣نٍئ، ك)إٍف( رشطه ، كاتلٞؽيؿي ( مٮَبحه ٣ٞك٥و حمؾكؼو ـي )٣ىنًئٍ ٚبل
ؾؼى صٮاث٫ي  ، ث٢ٍ ظي ٥ي كى ٞى ىًت ا٣ ـه حبؾًؼ احلةًء، كل٥ٍ جيي ٪ىة( ك٬ٮ دلـك ًٛ دلال٣ًح صٮاًب  )الى دي٤ٍ

ي٪ىة(  ًٛ / )الى دي٤ٍ الرٌشًط ٤ٔي٫ً، كلٮ صةءى ىلعى ال١سرًي ك٬ٮى إصةثحي ا٣ٞك٥ً تلٍٞؽ٫ً٦ً ٣ٞي٢ى
.  ثإزجةًت احلةًء؛ أل٫ٌ٩ مؿٚٮعه

 

 
 

ىش/ ٦ي٧ٮف ث٨ ٝحف، ٨٦ -254 (1)  ك٤ُ٦ٕ٭ة/٤ٕ٦ٞذ٫ املن٭ٮر،  ابليخ لؤٔل
ً  ةى  ى ٍيػػػػػػػ ى ِي  عٍ د  كى  ًػػػػػػػ ٍ مي  تى ٍلػػػػػػػال َ  فَ إ  ني حتى

 
ػػػػػػكى   ـي  ً دي  ٍن ِى  دى كى  يػػػػػػ

ى
ػػػػػػهُّ امن   ػػػػػػة ال َ ّى  ؟ ني صي

ػػػػػ  ػػػػػمى  ءي مى  ٍ ؾىػػػػػ اءي  َ ػى ػػػػػارً ْى عى  ْؿه قي ٍُ  ةّى  ي
 

ْى ًش ػًػػػدى   ػػػة لى َىػػػيٍ  ال ْى ًش ػًػػػة يى ًى ْى  ًِج  الػػػ  ني ًظػػػال
ػػػػ   دّػػػػةةرى صى  ًخ ٍيػػػػبى  ٌٍ ة ًيػػػػّى ذى دى ٍ ػػػػمً  أفَ لى

 
ػػػػػػ  ػػػػػػ عى ِى كى  ره ٍيػػػػػػ رى ِى  حً ثى ةعى الَسػػػػػػ  ُّ مى  ني ضى

ًٗ . )اثذ٤يخ، كاخلُةب ٣ينؽ ث٨ مك٭ؿ النحجةين (٦٪يخ)اللغة:    ًٗ  ث٧ٕىن٨ٔ  (ٌت ٨ٔ  ، حٝجأم/ اع ٌت ثٕؽ، ك
 .ربأك٩ت ٪ٌى٩٢ت (٩جذ٢ٛ)ال جتؽ٩ة  (ال د٤ٛ٪ة)املضة٬ؽة، أم النؽة  /ؽٌ * كاجلً ؽٌ ٨ٔ صً  كنؿكل *...

٦ين/ ٢ٕٚ ٦ةض ٦جين ل٧٤ض٭ٮؿ ٢ٕٚ  (٦٪يخ. )إف رشَيح ،كا ٣نئ البلـ مٮَبح ل٤ٞك٥، أم/ (٣نئ)اإلعزاب:  
صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف  (٨ٔ ٗت. )صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ث٧٪يخ (ث٪ة. )الرشط، كدةء املؼةَت ٩ةات ٚة٢ٔ

ت مٌةؼ ة، ٗك ٌن د٤ٙ/ ٢ٕٚ مٌةرع صٮاب الرشط،  (د٤ٛ٪ة. )٩ةٚيح (ال. )مٌةؼ إحل٫ (٦ٕؿًلح)ك. ث٧٪يخ أي
صةر كدلؿكر  (٨ٔ د٦ةء. )أ٩خ، ك٩ة/ ٦ٕٛٮؿ أكؿ /كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق دلـكـ حبؾؼ احلةء،

٢ٕٚ مٌةرع، كٚة٫٤ٔ ٧ًري  (٩جذ٢ٛ. )مٌةؼ إحل٫ (ا٣ٞٮـ) .٦ذ٤ٕٞةف ثٞٮهل "٩جذ٢ٛ" اآلِت، كد٦ةء مٌةؼ
 حن٨، كاجل٤٧ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣ كٚة٫٤ٔ يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ زةف تل٤ف. /مكترت ٚي٫ كصٮمنة دٞؽيؿق

كظؾؼ صٮاب ا٣ٞك٥ دلال٣ح ، ظير أك٫ٕٝ صٮاب الرشط ٦ٓ دٞؽـ ا٣ٞك٥ ٤ٔي٫ (ال د٤ٛ٪ة)ٝٮهل لشاٍد فيُ: ا 
ة. ، ال دلـك٦ن  صٮاب الرشط ٤ٔي٫، كلٮ أ٫٩ أك٫ٕٝ صٮاثنة ل٤ٞك٥ جلةء ث٫ مؿٚٮاعن
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  ٍ ــي  ون  فنص 

 
ًضػػ ٍطو يًف مي ػػٍ ؼي شى ٍْ ظى ىػػ  ٍن ػٔص كى يىًقػػػل

 
ِى ػإًيىػػ (444) ٍسذىٍقجىػػ ة ؤي ٌٍ فيجًػػػمي ػػ ًٍ  ٍن ػ ن هى

ى   (  سذعًني اَذعًةهً /)ل ٍْ 

 /ة ًى ىٍٮ  أظ ِ ة، حنٮ/ )كىًدٍدتي ل ة وعحي كٝٮًع أٍف مٮٕٝ٭ى بل٦ذ٭ى ، ٔك أٍف دؾٮفى مىؽرنحن
نٍؽه  ـى زى ة يف ثةًب املٮوٮًؿ. (ٝىة ٜى ذ٠ؿ٬ى ، كٍٝؽ قج ٫ي  أم/ ٝية٦ى

 /ؿٍ  اثلَةين ىٍٮ ظى / )ل ا ٝةؿى ؛ كهلؾى ة اغبلنة إاٌل ٦ةضو ٦ٕىنن ، كالى ي٤ي٭ى ؼي أٍف دؾٮفى رشَيحن
يًضو 

ٍطو يًف مي . (رشى ٧ٍخي ٞي نٍؽه ٣ى ـى زى ىٍٮ ٝىة / ل ٟى ٟى حنٮ ٝٮل  ، كذل
ٓي لٮٝٮًع ٗريقً.  ة اكفى قيٞ ة قحجٮن٫/ ثأ٩ٌ٭ة ظؿؼه ل٧ًى  كٚرٌس٬ى

 . ة ٗريقي/ ثأ٩ٌ٭ة ظؿؼي ا٦ذ٪ةعو ال٦ذ٪ةعو  كٚرٌس٬ى
 . كىلى األوطي

ي
 ك٬ؾقً ا٣ٕجةرةي األػريةي يه املن٭ٮرةي، كاأل

ة  ٓي ثٕؽ٬ى جىبلى كٍٝؽ يٞ ٍٞ ٍكػذى ػة مي ؤي٬ى ٢ٍ إًيبلى ًٞ نى ، كلحل٫ً أمةرى ثٞٮهًل/ )كى ة ٬ٮ مكذٞج٢ي املٕىنى ؛ (٦ى
 (1)﴾ڄڄڃ   ڃ  ڃڃچچ   چچ﴿ك٦٪ػػػ٫ي ٝػػػٮهلي دٕػػػةىل/ 

 كٝٮهلي/  ،[4 اهنسةء/]
 

٢ٕ مٌةرع دلـكـ ثبلـ األ(كحلؼل)اإلعزاب:  (1) / (اذلي٨. )مؿ/ الٮاك ظؿؼ اقتب٪ةؼ، حلؼل/ البلـ الـ األمؿ، خيل/ٚ 
ؿاب. يح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل ة٢ٔ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اقتب٪ٚة ري صةزـ(لٮ) اق٥ مٮوٮؿ يف حم٢ رٚٓٚ  . / ظؿؼ رشطٗ 

ة٢ٔ، كاأل٣ٙ ٚةرٝح، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اثذؽاايح ال(دؿًلٮا) ٢ٕ ٦ةض، كالٮاك/ يف حم٢ رٚٓٚ  ؿاب. /ٚ  ٨٦ ) حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
ٜ ثة٢ٕٛ٣ د(ػ٤ٛ٭٥ ٙ مٌةؼ، ك٥٬/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫.ؿًلٮا، / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕ = كػ٤
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ٍخ  -254 ػػ٧ٌ٤ى ٍػيى٤ًٌيػػحى قى
ى
ٍػػًلى األ ٌف حلى

ى
ىػػٍٮ أ ل  كى

 
ةاًطي  ٛى ػػػػػػ ؿه كىوى ٪ٍػػػػػػؽى ٌ كديكيًن صى ى  (1)يلعى

ػػػ٧ٌٍ٤خي   ىكى ٝىػػػةل ٍك زى
ى
ػػػًح أ ةمى ىٍكػػػ٤ًي٥ى ا٣بىنى  ت

 
ػةاًطي  ػرٍبً وى ٞى ة٩ًػًت ا٣ ل ٦ًػ٨ٍ صى ؽن ة وى ٍ٭ى  إحًلى

 
  

 

 

ة. )/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب(ذرنح)  = ٮا. )/ وٛح ٦٪ىٮمح(ًٕٚة ٢ٕ ٦ةض، كالٮاك/(ػٚة ة٢ٔ، كاأل٣ٙ  /ٚ  ٧ًري يف حم٢ رٚٓٚ 
ؿاب ... كدم٤ح الرشط كصٮاث٫  و٤ح املٮوٮؿ  ..(دؿًلٮا لٮ)ٚةرٝح، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح صٮاب الرشط ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

ؿاب. ال ٮا.(٤ٔي٭٥) حم٢ هلة ٨٦ اإٔل  / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثة٢ٕٛ٣ ػٚة
 .رٌي ٧ى ابلحذةف تلٮمح ث٨ احلي  -254  (1)

. َبلٝح الٮص٫ (ا٣بنةمح. )يه احلضةرة ا٣ٕؿاض ا٣يت دؾٮف ىلع ا٣ٞجٮر (وٛةاط. )ظضؿ /أم (ص٪ؽؿ)اللغة:  
 لىٮدٟ. يؽو درت٠ٮـ، أك ٬ٮ ٦ة تك٫ٕ٧ يف اجلجةؿ ذ٠ؿ ابل (الىؽل. )وةح (زٝة)

يؿنؽ أف حلًل لٮ ق٧٤خ ٤ٔي٫ ثٕؽ مٮد٫، كٝؽ ظضجذ٫ ٔ٪٭ة اجل٪ةدؿ كاألظضةر ا٣ٕؿنٌح، لك٥٤ ٤ٔي٭ة نعيى: ـال 
 كأصةث٭ة تك٤ي٥ ذكم ا٣بنةمح، أك جلةب ٔ٪٫ يف حتيذ٭ة وؽل يىيط ٨٦ صة٩ت ا٣ٞرب.

. حلًل"ػ"٩ٕخ ٣ (يحاألػي٤. )اق٥ أف (حلًل. )ظؿؼ دٮًليؽ ك٩ىت (أف. )ظؿؼ ا٦ذ٪ةع ال٦ذ٪ةع (لٮ)اإلعزاب:  
يٕٮد إىل  "يه" /دٞؽيؿق ق٥٤/ ٢ٕٚ ٦ةض، كاتلةء ٔبل٦ح اتلأ٩ير، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازان  (ق٧٤خ)

ك٧ٕ٦ٮحل٭ة يف دأكن٢ مىؽر إ٦ة ٚة٢ٔ ٢ٕٛ٣ حمؾكؼ، كاتلٞؽيؿ/ كلٮ  (أف)ك. حلًل، كاجل٤٧ح يف حم٢ رٚٓ ػرب أف
، كٝؽ ثني النةرح ٬ؾا يؿ/ كلٮ تك٤ي٥ حلًل ظةو٢، ٦سبلن زجخ تك٤ي٥ حلًل، كل٦ة ٦جذؽأ ػربق حمؾكؼ، كاتلٞؽ

صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ  (يلعٌ . )( كىلع أيح ظةؿ ٚ٭ؾق اجل٤٧ح يه دم٤ح الرشطيف ٬ؾق الىٛعح) اخلبلؼ ٝؿنجةن 
الٮاك كاك احلةؿ، دكف/ ّؿؼ ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ، كدكف مٌةؼ كنةء املذلك٥  (كدكين. )ق٧٤خ"ػ"ث

البلـ يه ا٣يت  (لك٧٤خ. )ذؽأ مؤػؿ، كاجل٤٧ح ٨٦ املجذؽأ كاخلرب يف حم٢ ٩ىت ظةؿ٦ج (ص٪ؽؿ. )مٌةؼ إحل٫
٦٪ىٮب ىلع املٕٛٮحلح امل٤ُٞح،  (تك٤ي٥. )دٞٓ يف صٮاب لٮ، كق٥٤/ ٢ٕٚ ٦ةض، كاتلةء ٧ًري املذلك٥ ٚة٢ٔ

. ٢ٕٚ ٦ةض، ٦ُٕٮؼ ىلع "ق٧٤خ" املةيض (زٝة. )اعَٛح (أك) .مٌةؼ إحل٫ (ا٣بنةمح)ك. مٌةؼ كتك٤ي٥
"وةاط" اآلِت،  /صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل (٨٦ صة٩ت. )ٚة٢ٔ زٝة (وؽل. )زٝة"ػ"صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث (إحل٭ة)

 ٩ٕخ لىؽل. (وةاط) .مٌةؼ إحل٫ (ا٣ٞرب)ك .كصة٩ت مٌةؼ
 كٝٮع ا٢ٕٛ٣ املكذٞج٢ يف ٦ٕ٪ةق ثٕؽ لٮ، ك٬ؾا ٤ٝي٢.الشاٍد فيُ:  
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 ًِ ٍِلى يًف ا ً كى ًَ ث ػػة ُى  هًٍؿٍعػػًن لػػإًفٍ ةٍخذً
 

ػػػػهىًمػػػ (414) ّى ً َف ث
ى
ٍْ أ ىػػػ ًفٍ ػة فىػػػٍ  دىػػػػٌَ ل

 ٍقيى
ة أٌف   )إٍف( يٕين أٌف )لٍٮ( الرشَيحى ختذٍه ثة٢ًٕٛ٣ ٚبلى دؽػ٢ي ىلع االق٥ً ٧٠ى

ا ٝىةا٥ًه  نٍؽن ٌف زى
ى
ىٍٮ أ ة، حنٮ/ )ل ة كػرب٬ى ىٍٮ( ىلع أٌف كاق٧٭ى ، ٣ؾ٨ دؽػ٢ي )ل ٟى الرشَيحى ٠ؾل

٧ٍخي  ٞي ة كاحلة٣حي ٬ؾقً/ (٣ى ٙى ٚي٭ى  ، كاٍػذي٤ً
/ ٚة٢ٔه  ٓو ًٓ رٚ ة دػ٤ٍخ ٤ٔي٫ً يف مًٮ ة، ك)أٌف( ك٦ى / يه ثةٝيحه ىلع اػذىةو٭ى ٚٞي٢ى

/ لٍٮ زجخى أفٌ  ، كاتلٞؽيؿي .  ث٢ًٕٛ حمؾكؼو ـي زنؽو ، أم/ لٍٮ زجخى ٝية ا ٝةا٥ه ٧ٞ٣خي  زنؽن
 
ه
/ ٦جذؽأ ٓو ًٓ رٚ ة دػ٤ٍخ ٤ٔي٫ً يف مًٮ كٝي٢/ زا٣ٍخ ٨ًٔ االػذىةًص، ك)أٌف( ك٦ى

ا  . ك٬ؾى ـي زنؽو زةثخه ، أم/ لٍٮ ٝية ا ٝةا٥ه زةثخه ٧ٞ٣خي ، كاتلٞؽيؿ/ لٍٮ أٌف زنؽن كاخلربي حمؾكؼه
 ٦ؾ٬تي قحجٮن٫. 
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ػػػػ ضى ِنًٍف مي ًؾىػػػػةرًعه دى ى ػكى ػػػػة صي  ةػِى
 

ٍػػ ًض  ًي ػإُّ اهػػ (411) ٍْ ْي ػَنى ىػػ ػػػيىػػل   ى ػً  لى
٪ىة   ؿى ٬ي ، كذى٠ى ة اكفى ٦ةًينة يًف املٕىنى ة يف ا٣٘ة٣ًت إاٌل ٦ى ىٍٮ( ٬ؾقً الى ي٤ي٭ى ٜى أٌف )ل ٍٝؽ قج

٪ىةقي إىل ال٧ييًض، ٠ٞٮهًل/ ٍٕ ٤ًتي ٦ى ٍٞ ُى ة مٌةرعه ٚإ٩ٌ٭ة  ٓى ثٕؽ٬ى  أ٫ٌ٩ إٍف كٝ
٥ٍ ري٬ٍجىةفي ٦ى  -258 ُي٭ي ً٭ػػػٍؽ ٔى ي٨ى   ٍؽيى٨ى كىاذٌلً

 
ػػٮدا ٕي اًب ؼي ػػؾى ٕى ًر ا٣ ػػؾى ػػٮفى ٦ًػػ٨ٍ ظى ج١ٍي  (1)يى

ػػة  ٭ى مى ى ٍٕخي الكى ػػ٧ً ػػة قى ٧ى ٕيٮفى ٠ى ىٍكػػ٧ى ىػػٍٮ ي  ل
 

ػػػػػػػػٮدا   ضي ػػػة كىقي ٕن ٠ٌ ةى ري ـٌ ػػػ ٕى ػػػٍؿكا ٣ً  ػى
ٮا.   ٕي  أم / لٍٮ ق٧

 

 ٔـة ٤ٔي٫ ك٦جنب٫.ابلحذةف ل١سري ٔـة، يذعؽث ٚي٭٧ة ٨ٔ دأزري  -258 (1)
ٝؿنح بكةظ٢ ا٣ُٮر. )ٕٝٮدا( دمٓ ٝةٔؽ، ٦أػٮذ ٨٦  (٦ؽي٨. )دمٓ را٬ت، ك٬ٮ اعثؽ اجلىةرل (ر٬جةف)اللغة:  

 ٕٝؽ لؤلمؿ، أم ا٬ذ٥ هل كاصذ٭ؽ ٚي٫.
؛ أل٫٩ مم٪ٮع مٌةؼ إحل٫ دلؿكر ثة٣ٛذعح ٩يةثح ٨ٔ ال١رسة)ر٬جةف( ٦جذؽأ، كر٬جةف مٌةؼ. ك)٦ؽي٨( اإلعزاب:  

ٔ٭ؽ/ ٢ٕٚ ٦ةض، كدةء ( ٔ٭ؽد٭٥. )اق٥ مٮوٮؿ ٦ُٕٮؼ ىلع ر٬جةف (كاذلي٨يح كاتلأ٩ير. )اليرصؼ ل٧٤ٕ٤
٧ري دمةٔح ا٣٘ةابني ا٣ٕةاؽ ىلع اذلي٨ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ ، "ٔ٭ؽػ"املذلك٥ ٚة٫٤ٔ، ٦جين ىلع ال٥ٌ يف حم٢ رٚٓ، ًك

ؿاب و٤ح  جلٮف ٔبل٦ح كاك اجل٧ةٔح ٚة٫٤ٔ، كاك٢ٕٚ مٌةرع،  (يج١ٮفاذلي٨. )كاجل٤٧ح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "يج١ٮف"  (٨٦ ظؾر. )الؿٚٓ، كاجل٤٧ح يف حم٢ ٩ىت ظةؿ ٨٦ املٕٛٮؿ يف ٔ٭ؽد٭٥

٦٪ىٮب ىلع احلةؿ/ إ٦ة ٨٦ املٕٛٮؿ يف ٔ٭ؽد٭٥  (ٕٝٮدان . )مٌةؼ إحل٫ (ا٣ٕؾاب)ك. الكةثٜ، كظؾر مٌةؼ
ظؿؼ ا٦ذ٪ةع  (لٮ. )احلةؿ ٦ذؽاػ٤ح ٠ض٤٧ح يج١ٮف ٚذ١ٮف احلةؿ ٦رتادٚح، كل٦ة ٨٦ ا٣ٛة٢ٔ يف يج١ٮف ٚذ١ٮف

٢ٕٚ مٌةرع، ككاك اجل٧ةٔح ٚة٢ٔ، كاجلٮف ٔبل٦ح الؿٚٓ، كاجل٤٧ح رشط لٮ ال حم٢ هلة ٨٦  (يك٧ٕٮف. )ال٦ذ٪ةع
ؿاب ك٦ة دػ٤خ ٤ٔي٫ يف دأكن٢ مىؽر  (٦ة)ك .٢ٕٚ كٚة٢ٔ (ق٧ٕخ. )الاكؼ صةرة، ٦ة/ مىؽرنح (٧٠ة. )اإٔل

 (الك٦٭ة. )٦س٢ ق٧ةيع ث٧عؾكؼ ٩ٕخ ملىؽر حمؾكؼ، أم/ ق٧ةاعن دلؿكر ثةلاكؼ، كاجلةر كاملضؿكر ٦ذ٤ٕٜ 
٫ ا٣ٕٛبلف ٝج٫٤، كَل ٦٪٭٧ة ي٤ُج٫ ٦ٕٛٮالن  ػؿ/ ٢ٕٚ  (ػؿكا. )، كُلـ مٌةؼ، ك٬ة مٌةؼ إحل٫الكـ/ د٪ةٔز

ؿاب، كدم٤ذة الرشط كاجلٮاب يف حم٢ رٚٓ  ٦ةض، ككاك اجل٧ةٔح ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح صٮاب لٮ ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
ظةؿ ٨٦ الٮاك يف  (رًلٕةن . )صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "ػؿكا" الكةثٜ (٣ٕـة. )اذلم ٬ٮ ر٬جةف ٦ؽي٨ػرب املجذؽأ 

 .٦ُٕٮؼ ىلع ٝٮهل رًلٕةن  (قضٮداا. )ػؿك
ظير كٝٓ ا٢ٕٛ٣ املٌةرع ثٕؽ "لٮ" ٚيرصٚخ ٦ٕ٪ةق إىل امليض؛ ٚ٭ٮ يف ٦ٕىن ٝٮلٟ  (لٮ يك٧ٕٮف)ٝٮهل الشاٍد فيُ:  

 "لٮ ق٧ٕٮا".
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ة إ٦ٌة ٢ٕٚه ٦ةضو أٍك مٌة ؛ كصٮاث٭ى ىٍٮ( ٬ؾًق ٨ٍ٦ صٮابو ثٌؽ ٣ًػ)ل  رعه ٦٪ًف ثػ)ل٥ٍ(.كالى
ك(،  ٧ٍؿه ـى عى ة ٞى نٍؽه ٣ى ـى زى ٝىة ىٍٮ  ، حنٮ/ )ل ـً ة ٦سبذنة ٚةألكرثي اٝرتا٫٩ي ثةلبٌل كلذىا اكفى صٮاث٭ى

ك(. ٧ٍؿه ـى عى ٝىة نٍؽه  ـى زى ىٍٮ ٝىة / )ل ة؛ ٚذٞٮؿي  كجيٮزي ظؾٚ٭ى
ٞي   نٍؽه ل٥ٍ يى ـى زى ىٍٮ ٝىة ـي؛ ٚذٞٮؿ/ )ل ة البٌل ك(، كلٍف اكفى ٦٪ٛيىة ثػ)ل٥ٍ( ل٥ دىعج٭ى ٧ٍؿه ٥ٍ عى

ك(، كجيٮزي اٝرتا٫٩ي  ٧ٍؿه ـى عى ة ٝىة نٍؽه ٦ى ـى زى ٝىة ىٍٮ  ، حنٮ/ )ل ـً ة ٚةألكرثي جتؿدقي ٨٦ البٌل كلٍف ٩يف ث٧ى
ك(. ٧ٍؿه ـى عى ة ٝىة نٍؽه ل٧ى ـى زى ىٍٮ ٝىة ة، حنٮ/ )ل  (1)ث٭ى

 

 
 

 
 

 

املىؽرنح، كنٞٮلٮف ال دؾٮف لٮ إال رشَيح، ٚإف ذ٠ؿ صٮاث٭ة ٚةألمؿ  (لٮ)ا ٨٦ اجلعةة ي٪١ؿكف ا٥٤ٔ أف ٠سرين   (1)
ٚةجلٮاب حمؾكؼ، كاذلي٨ أزبذٮ٬ة  -٧٠ة يف األ٦س٤ح ا٣يت دؽىع ٚي٭ة املىؽرنح  -ّة٬ؿ، كلف ل٥ يؾ٠ؿ صٮاث٭ة 

ثٞةء املةيض ىلع مٌي٫ كخت٤يه  ٝةلٮا/ إ٩٭ة دٮاٜٚ أف املىؽرنح/ يف املٕىن، كيف قجٟ ا٢ٕٛ٣ ثٕؽ٬ة ث٧ىؽر، كيف
املٌةرع لبلقذٞجةؿ، كدٛةرٝ٭ة يف ا٢٧ٕ٣، ٚإف لٮ ال د٪ىت، كالثؽ هل٧ة ٨٦ أف ي٤ُج٭٧ة اعم٢، ٚي١ٮف ك ٦٪٭ة 

أظت أف دٞٮـ، كنٮد ) /ث٫، حنٮ ك٦ٕٛٮالن  (يٕضجين أف دٞٮـ، ك٦ة اكف َضؾ لٮ ٦٪٪خ) /حنٮ ،٦ٓ ٦ؽػٮهل ٚةٔبلن 
ىش/ (اإلظكةف أف دٕجؽ ا ٠أ٩ٟ دؿاق) /حنٮ، كػرب ٦جذؽأ (أظؽ٥٬ لٮ ي٧ٕؿ  كحنٮ ٝٮؿ اأٔل

ػػػػػ يػػػػػةن ٍْ فى  ة ى ًػػػػػة ؾىػػػػػ َ ري كى    نُّ صي
ى
 ىي ًِ  ً ٍمػػػػػأ

 
ىػػػػػ ـي كٍ ااػػػػػ فى ٌى  كى أيًن اتلَػػػػػ ٌى ًيػػػػػ   ْاويػػػػػضً عى  ٍْ ل

 .[184]البؼرة:  ﴾ک  ک  ک   گ ﴿ /حنٮ، ٦ٓ ٦ؽػٮهلة ٦جذؽأ (أفٍ )كدٞٓ   
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 ٌوٍما" -ٌوٍل  -فصي "أما 
 

َيػػ
ى
ًى  ةأ ءو كىؾىػػػةٍّ لى ٍ ٌٍ َشى ػػػة يىػػكي ًيػػػ  ًى
 

ًْ  ًْ ػوٍػػػتًلً  (413) ػػػدًوٍ ْ ػػػػِى ػػػ ة ػن ة كيصي هًؿى
ي
 ةػأ

ة   ا ٚرٌس٬ى ـى أداًة الرٌشًط ك٢ًٕٚ الرشًط؛ كهلؾى ، كيهى ٝةا٧حه ٦ٞة )أ٦ٌة( ظؿؼي دٛىي٢و
ءو  ٟي ٨ٍ٦ً يشى ة ي ، (قحجٮن٫ ثػ)٦٭٧ى ٟى لـ٦ذ٫ي ا٣ٛةءي ة صٮابي الرشًط؛ ٚزلل ، كاملؾ٠ٮري ثٕؽ٬ى

ٜه  ٤ً ُى ٍ٪ ٧ي نٍؽه ػى ٦ٌة زى
ى
ٜه ، كاألو٢ي )مى (حنٮ/ )أ ٤ً ُى ٍ٪ نٍؽه ٦ي ـى ءو ٚى ٟي ٨ٍ٦ً يشى ة يى ٩حجٍخ )أ٦ٌة( (ٍ٭٧ى

ي
، ٚأ

ءو  ٟي ٨ٍ٦ً يشى ة يى ٍ٭٧ى ٜه (٦٪ةبى )مى ٤ً ُى ٍ٪ ٍنؽه ٦ي ـى ٦ٌة ٚى
ى
، ز٥ٌ أػؿًت ا٣ٛةءي إًىل اخلرًب (، ٚىةرى )أ

ٜه  ٤ً ُى ٍ٪ ٧ي نٍؽه ػى ٦ٌة زى
ى
ة(ٚىةرى )أ ٛى ٣ً

ي
ٮمنة أ ة كيصي ٚىة تًل٤ًًٍٮ د٤ًٍٮ٬ًى / )كى ا ٝةؿى  .(؛ كهلؾى

 
 

ػػة ًَم اهٍؿى ػػٍذؼي  َىا  فىػػَن يًف نىػػٍ و  كىظى ً  إ
 

ىػػٍى يىػػ (412) ػػػفىػػ كي ػل ّى عى ؿه يى اػة فىػػٍ  ٍيجًػػػٍْ  ذى
ًٕؿ، ٠ٞٮهًل/  ة يف النِّ ٠ًؿ كٍٝؽ صةءى ظؾٚ٭ى ٜى أٌف ٬ؾقً ا٣ٛةء م٤زت٦حي اذلِّ  ٍٝؽ قج

ػػ٥ي  -254 يٍؾي ى ذىػػةؿي الى ًٝذىػػةؿى دلى ًٞ ٦ٌػػة ا٣
ى
اًض ا ٚىأ ػػؿى ًٔ ػػرٍينا يًف  ٣ىًؾػػ٨ٌ قى  (1)ملٮىا٠ًػػًت كى

 

 .٤عةرث ث٨ ػةدل املؼـكَللابليخ  -254 (1)
ٔي  (ٔؿاض)اللغة:   اجل٧ةٔح رًلجة٩نة أك منةة، كٝي٢/ رٌلب اإلث٢  (املٮا٠ت. )ث٧ٕىن اجلةظيح ،ضؿٍ دمٓ 

 ػةوح. ل٤ـن٪ح
اق٥ ال،  (ٝذةؿ. )٩ةٚيح ل٤ضجف (ال. )٦جذؽأ (ا٣ٞذةؿ. )ظؿؼ يذ٨٧ٌ ٦ٕىن الرشط كاتلٛىي٢ (أ٦ة)اإلعزاب:  

دلل/ ّؿؼ ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ال، كدلل مٌةؼ كالاكؼ ٧ًري  (دليؾ٥. )ا٣ٛذط يف حم٢ ٩ىت٦جين ىلع 
املؼةَت مٌةؼ إحل٫، كاجل٤٧ح ٨٦ ال كاق٫٧ كػربق يف حم٢ رٚٓ ػرب املجذؽأ، كالؿاثٍ ثني دم٤ح املجذؽأ كاخلرب 

 ،٬٪ة إاعدة املجذؽأ ث٫ْٛ٤ ٬ٮ ا٧ٕ٣ٮـ اذلم يف اق٥ ال، ٠ؾا ٝي٢، كردق اجل٧٭ٮر، كاقذْ٭ؿ دمةٔح ٦٪٭٥ أف الؿاثٍ
= ، [2 - 1]الؼارعة:  ﴾ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴿، [2 - 1]الحاقة:  ﴾ے       ۓ  ۓ ﮲     ﴿ /ٚ٭ٮ ٠ٞٮهل دٕةىل
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.  أم/ ٚبلى ٝذةؿى
ػػة؛  ؛ ٚػػةل١رثةي ٔ٪ػػؽى ظػػؾًؼ ا٣ٞػػٮًؿ ٦ٕ٭ى ػػة ثؾػػرثةو كم٤ٞػػحو ٌن ػػًؾٍٚخ يف اجٌلػػرًث أي كظي

ـٌ  ٠ٞػػٮهلً   [ 144آؿ عًػػ اف/ ] (1)﴾ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ ۉ ۉ﴿كىصػػ٢ٌ/  ٔػػ

ة اكفى خببل٫ًٚ ٠ٞٮهًل  أم / »/ ملسو هيلع هللا ىلصٚيٞةؿي هل٥ٍ/ أكٛؿد٥ٍ ثٕؽى إي٧ة٩ؾ٥ٍ؟ كا٤ٞ٣ي٢ي ٦ى ٍٕػؽي ٦ٌػة بى
ى
أ

ٍخ يًف ٠ًذىةًب اً ٦ى  ة ٣ىحٍكى َن ك ي ٮفى رشي َي ً
ىٍنرتى ةؿو ي ٓى يف وعيًط ابلؼػةرمِّ  (2)«ة ثىةؿي رًصى ا كٝ ١٬ؾى

ة ةؿو  )٦ى ة ثىةؿي رًصى ٧ى / ػى ٍٕؽي / )أ٦ٌة بى ( حبؾًؼ ا٣ٛةًء، كاألو٢ي ؾٚخ ا٣ٛةًء. (ثةؿي  ٚعي

 

ظؿؼ اقذؽراؾ ك٩ىت، كاق٫٧ حمؾكؼ، أم/  (٣ؾ٨. )ك[8]الواقعة:  ﴾ہ   ھ  ھ  ھ  ھ ﴿  =
ا. )كل١٪ؾ٥ ٢ٕٛ٣ املعؾكؼ ٦ٓ ٚة٫٤ٔ يف أم تكريكف قرينا، كدم٤ح ٬ؾا ا٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ ٢ٕٛ٣ حمؾكؼ/  (قرين

ا" ٬ٮ اق٥ ٣ؾ٨ حم٢ رٚٓ ػرب ٣ؾ٨ ك٣ؾ٨ ٣ؾ٥ /  ، كاتلٞؽيؿ ، كػربق حمؾكؼ ، كجيٮز أف يؾٮف ٝٮهل "قرين
ؿاض  صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثة٢ٕٛ٣ املعؾكؼ ىلع األكؿ (يف ٔؿاض. )إ٣غ ...قرينا ، كمٞٮهل قرينا ىلع اثلةين ٔك

 مٌةؼ إحل٫. (ا٠تٮامل)ك .مٌةؼ 
ظير ظؾؼ ا٣ٛةء ٨٦ صٮاب أ٦ة، ٦ٓ أف اللُكـ ٣حف ىلع د٨٧ٌ ٝٮؿ  (ال ٝذةؿ دليؾ٥)ٝٮهل  الشاٍد فيُ: 

 .حمؾكؼ، كذلٟ ل٤رضكرة
/ اق٥ مٮوٮؿ يف حم٢ رٚٓ (اذلي٨) / ا٣ٛةء ظؿؼ اقتب٪ةؼ، أ٦ة/ ظؿؼ رشط كدٮًليؽ كدٛىي٢.(ٚأ٦ة)اإلعزاب:  (1)

املٮوٮؿ ال حم٢  حٮع، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح و٤/ ٚة٢ٔ مؿٚ(كصٮ٥٬) ٤ذأ٩ير.لةء اتل/ ٢ٕٚ ٦ةض، ك(اقٮدت) ٦جذؽأ.
ؿاب. ةهل  ٨٦ اإٔل

٢ٕٚ ٦ةض، كاتلةء/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاملي٥/ ل٤ض٧ٓ،  /ؽٛؿد٥ / اهل٧ـة ظؿؼ اقذٛ٭ةـ،(أكٛؿد٥) 
أكٛؿد٥  /كاتلٞؽيؿ/ ٚيٞةؿ هل٥/ أكٛؿد٥، كدم٤ح ٚيٞةؿ هل٥، ٞٮؿ حمؾكؼ٣كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ ٩ىت ٦ٞٮؿ 

ؿاب.يف حم٢ رٚٓ ػ / ّؿؼ ز٦ةف (ثٕؽ) رب، كيه يف الٮٝخ ٩ٛك٫ صٮاب رشط أ٦ة، ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
 ./ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر، ك٬ٮ مٌةؼ، كًل٥/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫(إي٧ة٩ؾ٥) ٦٪ىٮب، ك٬ٮ مٌةؼ.

 ﴿ٟ أٚةدت اتلٛىي٢ ثؽحل٢ ُٔٙ ٦س٤٭ة ٤ٔي٭ة كذلٟ يف ٝٮهل دٕةىل ثٕؽ ذليف اآليح  (أ٦ة)أف وجُ االصتدالل:  

 .[1٠7]آل عؿران:  ﴾ائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ 
١ٮف ٨٦ اجلٮع اذلم يؾرث ٚي٫ ظؾؼ ا٣ٛةء اكآليح، يش ٬ؾا احلؽير ىلع دٞؽيؿ ا٣ٞٮؿ، ٚي٧ؾ٨ ختؿن (2)

أ٦ة اذلي٨ )/ ٝة٣خ -ريض ا دٕةىل ٔ٪٭ة  -كاتلٞؽيؿ/ أ٦ة ثٕؽ ٚأٝٮؿ/ ٦ة ثةؿ رصةؿ، كٝؽ ركم أف الكيؽة اعئنح 
ادمٕٮ ة، أل٫٩ إػجةر ا ثني احلش كا٧ٕ٣ؿة َةٚٮا َٮاٚنة كاظؽن ٕن ( ٚ٭ؾا ىلع ظؾؼ ا٣ٛةء، ك٣حف ىلع دٞؽيؿ ٝٮؿ ُٝ

= (.ثةب إذا امرتط رشكَة يف ابليٓ ال حت٢)٠ذةب ابليٮع  /وعيط ابلؼةرم /ا٩ْؿ ٨ٔ يشء مىض.
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ا ًِثٍذًػػػ ى ػػػةًف ا يى ػػػة يىوٍكى يى ٍْ ى ل ِ كى ٍْ ىػػػ  ل
 

َى  (415) َىا اٍيذً ً ً ػن ةعػػػػػإ ػػػػة ث ػػػػػْيصي قى اػْدو وى   ى
ة( اَذعًةًِف /  يى ٍْ ى ِى كل ٍْ ى  هػ)ل

 ً ـق ْصًْد ػ ة/ أٍف يٍٍْىة داهًٌ  لَعى ايذَةًع الشءً ل ًى ، ك٬ٮى املؿادي ثٞٮهًل/ )إًذىا أظ ِ
؛ ٚبلى يؽػبلًف إاٌل ىلعى املجذؽأ،  ا(، كن٤ـ٦ةًف ظيجبؾو االثذؽاءى ؽى ٞى ٮدو عى ا٦ًٍذ٪ىةاعن ثًٮيصي

ة ٨٦ صٮابو كنؾٮفي اخلربي ثٕؽ٧٬ى  سٍبىذنة ٝيًؿفى (1)ة حمؾكٚنة كصٮمنة، كالثٌؽ هل٧ى ؛ ٚإٍف اكفى ٦ي
ة ة( جتؿدى ٔ٪٭ى ـً اغبلنة، كلٍف اكفى ٦٪ٛيىة ثػ)٦ى ٪ٛيىة ثػ)ل٥ٍ( ل٥ٍ يٞرتٍف  ثةلبٌل اغبلنة، كلٍف اكفى ٦ى

ىٮٍ  ل ، كى ٟى ٦ٍذي ٍكؿى
ى نٍؽه ألى ة زى ىٍٮ٦ى ل ، كى ٟى ٦ٍذي ٍكؿى

ى ٍنؽه ألى ىٍٮالى زى ة، حنٮ/ )ل ة ث٭ى ىٮ٦ى ل ك، كى ٧ٍؿه ةءى عى ة صى نٍؽه ٦ى ة زى ٦ى
ك ٧ٍؿه نٍؽه ل٥ٍ يىيجٍء عى  كػربقي حمؾكؼه كصٮمنة، (زى

ه
ة ٦جذؽأ ( يف ٬ؾقً املس٢ٍ كحنٮ٬ى نٍؽه ، ٚػ)زى

ٜى ذ٠ؿي ٬ؾقً املكأ٣ًح يف ثةًب االثذؽاًء. . كٍٝؽ قج ٮده ٮٍصي نٍؽه مى ىٍٮالى زى / ل  كاتلٞؽيؿي
 

 

 

 ٞؽر ك٬ٮ يؾٮف./ ّؿؼ ز٦ةف، ٦ذ٤ٕٜ ث٢ٕٛ الرشط امل(ثٕؽ. )/ ظؿؼ رشط كدٮًليؽ كدٛىي٢(أ٦ة)اإلعزاب:   =
/ ػرب ٦ة مؿٚٮع، كاجل٤٧ح االق٧يح صٮاب الرشط ال حم٢ هلة ٨٦ (ثةؿ. )/ اق٥ اقذٛ٭ةـ يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ(٦ة)

ؿاب.  جيٮز ص٢ٕ ٬ؾق اجل٤٧ح يف حم٢ ٩ىت ٦ٞٮؿ ا٣ٞٮؿ، أم/ أ٦ة ثٕؽ، ٚأٝٮؿ/ ٦ة ثةؿ، كدم٤ح ٚأٝٮؿ ٦ة ثةؿ كاإٔل
ؿاب. / ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع (ينرتَٮف. )/ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر(رصةؿ) ... إ٣غ صٮاب الرشط ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

 ثجٮت اجلٮف، الٮاك/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ رٚٓ وٛح لؿصةؿ أم/ منرتَني.ث
٤ذأ٩ير، كاق٧٭ة ٧ًري مكترت صٮازنا لةء اتل/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه، ك(٣حكخ) / ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ ٦٪ىٮب.(رشكَة)

/ ٣ِٛ (ا) / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ خبرب حمؾكؼ، كًلذةب/ مٌةؼ.(يف ٠ذةب) كط.يه يٕٮد إىل الرش /دٞؽيؿق
 .اجلبل٣ح مٌةؼ إحل٫ دلؿكر، كدم٤ح ٣حف ٦ٓ ٧ٕ٦ٮحل٭ة وٛح لرشكط، يف حم٢ ٩ىت

 ﴾مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب   يب  ﴿ / ٝؽ حيؾؼ صٮاب لٮال دلحل٢ يؽؿ ٤ٔي٫، حنٮ ٝٮهل دٕةىل (1)

 .٫ ٤ٔيؾ٥ هل١٤ذ٥اتلٞؽيؿ/ لٮال ٤ٌٚ، [1٠]الـور:
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ًّػػػ ً ة اتلٍَعًضػػػػكى  ػػػَ   ىى ًمػػػكٍ يًى ِى  كى
 

(414)  َِ
ى
ِى  

ى
ً  أ ٍكه

ى
ػػػػػػػ كىأ ّى ٍَ   ػًؿٍعػػػػػػػة اهٍ ػيى

ا ابليًخ إىلى   ْ اَلِهحي لَعى أمةرى يف ٬ؾى ة( ِك يى ٍْ ى ل ، كى ِى ٍْ ى اَِذعًةًؿ اثلَةين هػ)ل
ا(. اتلعضيًى  ذى٤ٍخى ثىٍؾؿن ة ؼى ىٍٮ٦ى ل ا ، كى نؽن مٍخى زى ى ىٍٮالى َضى  ، كخيذىةًف ظيجبؾو ثة٢ًٕٛ٣، حنٮ/ )ل

ة  ة احلٌر ىلع ا٣ٕٛػ٢ً اكفى ٚإٍف ٝىؽتى ث٭٧ى اتلٮميغى اكفى ا٢ٕٛ٣ي ٦ةًينة، كلٍف ٝىٍؽتى ث٭٧ى
(1)ڇەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ڇ مكذٞجبلن ث٧زن٣ًح ٢ًٕٚ األمًؿ؛ ٠ٞٮهًل دٕةىل/ 

 

[133اتلْ ح/ ]
  .  أم/ حل٪ٛؿى

ا نٍؽن مٍخى زى ى بٌل َضى ؛ ٚذٞٮؿ/ )٬ى ٟى ة ٠ؾل ، (كمٞيحي أدكاًت اتلعٌيًي ظ٧١٭ى
 
ى
ا اٌل ك)أ ؾى ٤ٍخى ٠ى ٕى  ، كأال خمٛٛح ٠أاٌل منؽدة.(ػى

 
 

 

/ صةر كدلؿكر (٨٦ ك) / ٢ٕٚ ٦ةض.(٩ٛؿ) / ظؿؼ حتٌيي.(لٮال) / ا٣ٛةء ظؿؼ اقتب٪ةؼ.(٤ٚٮال)اإلعزاب:  (1)
/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثىٛح حمؾكٚح (٦٪٭٥) / مٌةؼ إحل٫ دلؿكر.(ٚؿٝح) ٦ذ٤ٕٜ ثة٢ٕٛ٣ ٩ٛؿ، كَل مٌةؼ.

الـ اتل٤ٕي٢، يذٛٞ٭ٮا/ ٢ٕٚ مٌةرع ٦٪ىٮب ثأف  يه/ البلـ (حلذٛٞ٭ٮا. )/ ٚة٢ٔ ٩ٛؿ مؿٚٮع(َةاٛح) ٣ٛؿٝح.
بل٦ح ٩ىج٫ ظؾؼ اجلٮف، كالٮاك/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاأل٣ٙ ٚةرٝح، كاملىؽر املؤكؿ و٤ح  امل٧ٌؿة ٔك

ؿاب، كاملىؽر املؤكؿ ٨٦ أف امل٧ٌؿة ك٦ة ثٕؽ٬ة دلؿكر ثةلبلـ أم تل٫ٞٛ،  املٮوٮؿ احلؿيف ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
 (.٩ٛؿ)٤ٜ ثة٢ٕٛ٣ كاجلةر كاملضؿكر ٦ذٕ

ة ك٬ٮ ا٢ٕٛ٣  اآليحيف  (لٮال)أف وجُ االصتدالل:   ْن  (٩ٛؿ)أٚةدت اتلعٌيي، ٚٮحل٭ة دم٤ح ٤ٕٚيح ٤ٕٚ٭ة ٦ةض ٣ٛ
 ./ أم حل٪ٛؿل١٪٫ مكذٞج٢ ٦ٕىنن 
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ػػػىه ثًًؿعػػػنو كىفىػػػٍ  يىوًيٍ  ٍَ ػػػة ا ًى ً  ّى ٍضػػػ  مي
 

و ػػػػػ (414) ًِػػػػػػعي ة ك ثًظى
ى
  ً ػ ىَخػػػػػػ و يي ػـى أ

ٜى أٌف أدكاًت اتٌلعٌيًي ختذٍه ثة٢ًٕٛ٣ ٚبلى دؽػ٢ي ىلع االق٥ً، كذ٠ؿى يًف   ٍٝؽ قج
ة ٓي االق٥ي ثٕؽ٬ى ا ابليًخ أ٫ٌ٩ ٍٝؽ يٞ كنؾٮفي ٧ٕ٦ٮالن ٢ٕٛ٣و م٧ٌؿو أٍك ٢ٕٛ٣و مؤػؿو  ٬ؾى

 ٨ٔ االق٥ً؛ ٚةألٌكؿي ٠ٞٮهًل/

ةحي  -244 ٤يػػػػػٮبي ًوػػػػػعى ٞي ا٣ ـي كى ػػػػػٍؽ ٞى ػػػػػبٌل اتٌل  (1)٬ى

ـي، ك٦س٫٤ي ٝٮهلي/  بٌل كيًصؽى اتٌلٍٞؽ ، كدٞؽيؿقي/ ٬ى ـي مؿٚٮعه ث٢ٕٛو حمؾكؼو  ٚةتلٍٞؽ
241-  ٍ٥ ًٍؽؽي ٢ى دلى ٌى ٍٚ

ى
ؿى اجلِّيًت أ ٍٞ ٕيٍؽكفى عى ة ُى ٕى ٪ٌ ٞى ػًِلٌ ا٣ػػ٧ي ىػٍٮالى ال١ى ؿىل ل َى ٍٮ ًى  (2)ثىيًن 

 

  * ٬ؾا ٔضـ ثيخ ال يٕؿؼ ٝةا٫٤، كوؽرق/  -244    (1)
ى
ى  ؽى ٍٕ بى  آلفى أ  ين*ٮ٩ى عي ٤ٍ  دى يًت ةصى جلى

 (/د٤عٮ٩ين)إذا الز٫٦ ككاّت ٤ٔي٫ كداكـ ىلع ٫٤ٕٚ،  /-٨٦ ثةب دٕت-يف األمؿ  شى مىؽر جلىً  (جلةصيت)اللغة:  
 دمٓ وعيط أم/ كا٤ٞ٣ٮب ػةحلح ٨٦ ا٣ٌ٘ت كاحلٞؽ كالٌ٘ي٪ح. (وعةح. )د٤ٮمٮ٩ين كدٕؾلٮ٩ين

ٌيب كا٦ذبلء ٤ٝٮم٪ة ثة٢٘٣ كاحلٞؽ د٤ٮمٮ٩ين كدٕؾلٮ٩ين، كدذٞؽمٮف إيلٌ نعيى: ـال  ٤ت ثُ يٞٮؿ/ أثٕؽ جلةصيت ٗك
ٛؿاف ٦ة ٝؽ٦ذ٥  ك٬بل اكف ذلٟ ٦٪ؾ٥ ٝج٢ أف د٧ذ٤ئ ا٤ٞ٣ٮب إظ٪ح، كحت٢٧ الٌ٘ي٪ح ٨٦ اإلقةءة، الى٤ط ٗك

 .٤ٔيؾ٥ بكجت قٮء ٤٧ٔؾ٥
ّؿؼ ز٦ةف ثؽؿ  (ثٕؽ. )٩ؾةر، كاآلف/ ّؿؼ ز٦ةف ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل "د٤عٮ٩ين" اآلِتاهل٧ـة لئل (آلف)أاإلعزاب:  

مٌةؼ إحل٫، كجلةصح مٌةؼ كنةء املذلك٥ مٌةؼ  (صيتة)جلكجلةصح ٨٦ . ٨٦ ا٣ْؿؼ الكةثٜ، كمٕؽ مٌةؼ
عٮ/ ٢ٕٚ مٌةرع، ككاك اجل٧ةٔح ٚة٢ٔ، كاجلٮف ٔبل٦ح الؿٚٓ، كاجلٮف اثلة٩يح ل٤ٮٝةيح، كنةء ٤د (د٤عٮ٩ين. )إحل٫

 (كا٤ٞ٣ٮب) .ٚة٢ٔ ث٢ٕٛ حمؾكؼ/ أم ٬بل ظى٢ اتلٞؽـ (اتلٞؽـ. )أداة حتٌيي (٬بل) .املذلك٥ ٦ٕٛٮؿ ث٫
 ػرب املجذؽأ، كدم٤ح املجذؽأ كػربق يف حم٢ ٩ىت ظةؿ. (وعةح. )ب/ ٦جذؽأالٮاك ل٤عةؿ، ا٤ٞ٣ٮ

أداة اتلعٌيي اق٥ مؿٚٮع، ٚيض٢ٕ ٬٪ة ٚةٔبلن ٢ٕٛ٣ حمؾكؼ؛ ألف  ظير كيل (٬بل اتلٞؽـ)ٝٮهل الشاٍد فيُ:  
 .أدكات اتلعٌيي خمىٮوح ثةدلػٮؿ ىلع األٕٚةؿ

 ؽ.ابليخ جلؿنؿ، ٨٦ ٝىيؽة هل ي٭ضٮ ٚي٭ة ا٣ٛؿزد -241   (2)
ٝؽ اػذ٤ٙ ا٧٤ٕ٣ةء يف ٬ؾا ا٢ٕٛ٣، ٢٬ يذٕؽل إىل ٦ٕٛٮؿ كاظؽ ٍٚٞ أك جيٮز أف يذٕؽل إىل  (دٕؽكف)اللغة:  

= ٦ٕٛٮ٣ني؟
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 . ٓى ىٍٮالى دٕؽكفى ال١ٌِل املٌٞ٪ / ل ، كاتلٞؽيؿي ( ٦ٕٛٮؿه ث٢ٕٛو حمؾكؼو  ٚػ)ال١ًِلٌ
. ا( ٦ٕٛٮؿي َضمخي نٍؽن (، ٚػ)زى مٍخي ى ا َضى نٍؽن ىٍٮالى زى / )ل ٟى  كاثلٌةين/ ٠ٞٮل

 
 

 

 
 

 

مىؽر ٝٮلٟ ٔٞؿ  (ٔٞؿ)ٚأصةز ٝٮـ دٕؽيذ٫ إىل ٦ٕٛٮ٣ني، ك٦٪ٓ ذلٟ آػؿكف، كابليخ ثْة٬ؿق مة٬ؽ ل٤ضٮاز   =
. ٔـًل٥ كرشٚؾ٥ (دلؽؽ٥. )ةٝح املك٪حدمٓ ٩ةب، كيه اجل (اجليت. )اجلةٝح، أم/ َضب ٝٮاا٧٭ة ثةلكيٙ

ة/ املؿأة احل٧ٞةء ٬ٮ الؿص٢ الٌؼ٥ ال٤بي٥ اذلم ال (ًٮَؿل) ٌن النضةع  (ال١ِل. )ٗ٪ةء ٔ٪ؽق، كالٌٮَؿل أي
 اذلم ىلع رأق٫ ابليٌح كامل٘ٛؿ. -ثىي٘ح اق٥ املٕٛٮؿ- (املٞ٪ٕة. )املذ١ِل يف قبلظ٫/ أم املكترت ٚي٫

ثةلكيٙ، أ٢ٌٚ  -ا٣يت ال يجذٛٓ ث٭ة كال يؿىج نك٤٭ة- ٮاا٥ اإلث٢ املك٪حيٞٮؿ/ إ٩ؾ٥ دٕؽكف َضب ٝنعيى: ـال 
 ، ٬بل دٕؽكف ٝذ٢ ا٣ٛؿقةف أ٢ٌٚ دلؽؽ٥؟ ٔـًل٥ كرشٚؾ٥

ٞؿ  (ٔٞؿ. )، كاجلٮف ٔبل٦ح الؿٚٓٚة٢ٔ دٕؽ/ ٢ٕٚ مٌةرع، ككاك اجل٧ةٔح (دٕؽكف)اإلعزاب:   ٦ٕٛٮؿ أكؿ، ٔك
مٌةؼ إحل٫،  (دلؽؽ٥)كدلؽ ٨٦ . ٢ٌ مٌةؼ٦ٕٛٮؿ زةف، كأٚ (أ٢ٌٚ. )مٌةؼ إحل٫ (اجليت)ك. مٌةؼ

أل٫٩ دمٓ  ؛٦٪ةدل حبؿؼ ٩ؽاء حمؾكؼ، ٦٪ىٮب ثةحلةء (ثين. )كدلؽ مٌةؼ، كٌلؼ املؼةَت مٌةؼ إحل٫
٦ٕٛٮؿ أكؿ ٢ٕٛ٣ حمؾكؼ  (ال١ِل. )أداة حتٌيي (لٮال) .مٌةؼ إحل٫ (ًٮَؿل)ك. ٦ؾ٠ؿ قةل٥، كمين مٌةؼ

وٛح ل١٤ِل، كاملٕٛٮؿ اثلةين  (املٞ٪ٕة. )ٕؽكف ٝذ٢ ال١ِل٫ ٦ة ٝج٫٤ ىلع دٞؽيؿ مٌةؼ، أم/ لٮال دييؽؿ ٤ٔ
 حمؾكؼ، يؽؿ ٤ٔي٫ اللُكـ الكةثٜ، كاتلٞؽيؿ/ لٮال دٕؽكف ٝذ٢ ال١ِل املٞ٪ٓ أ٢ٌٚ دلؽؽ٥.

أداة اتلعٌيي اق٥ ٦٪ىٮب؛ ٚض٢ٕ ٦٪ىٮمنة ث٢ٕٛ حمؾكؼ؛  ظير كيل (لٮال ال١ِل املٞ٪ٕة)ٝٮهل الشاٍد فيُ:  
 .ٮز دػٮهلة إال ىلع األٕٚةؿألف أدكات اتلعٌيي ممة ال جي
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اوال   ٌن   ِ الأنو  ٌن ي  تناز  ةاو ر   ً  اإل خ 
 

 

 ٍ ػػ ى ُي ثًػػةََّلًم( خى ٍَػػ ٍخػػً ٍ وى
ى
ػػة ًًيػػنى )أ  يى

 
جٍ ػػًٌ اهَ ػعى  (414)   ػذى ػًذم يي

ن
ػػٍجػػفى  أ ذىقى ٍَ    ٍ ػني ا

 
 

ػػػ ْى ػكى يى ًَ ػػػاة  ػػػٍ  ػِي  َ ْى ة ؾى  ٍُ ػػػػػُي ًصوى ًى
 

 

ً ػعى  (7٢5) وى  ي ػةا ة خى ًً ػِى ٍعً ػٔ اتلٍَم   ٍُ ػوىػػؽي يي
 

 
( ؾىػػػ ٍيػػػ ه ْى ُي  ٍ ذيػػػ ى ْي )اََّلًم رضى ػػػ اػَنى  ذى

 
ف ؾىػةٍدرً اهٍػ) (7٢9) ا( َكى ٍيػ ن ْى ٍ خي  ى اػرضى ذى خى

ٍ
أ  ًى

ْا ثةَّى   ة ك ع ًى ، ل ًُ ُي اجلعْيْفى ِيذعةًف اه ةهًت كد ريج ا ابلةَّي ك ع ِذى
 . اتلً يٌ يف اتلَ يًؽ َّللكى 

ٟى جت٢ٕي  ًِ أ٩ٌ ا ال٤ٛ م؛ ْٚة٬ؿي ٬ؾى / أػرٍب ٨ٔ اق٥و ٨٦ األق٧ةًء ثةذٌلً ٟى ٚإذىا ٝي٢ى ل
ٟى اال ا ٬ٮ ذلٟ اذٌلًم ػربنا ٨ٔ ذل ، ث٢ املضٕٮؿي ػربن ٟى ق٥ً، ٣ؾ٨ األمؿ ٣حفى ٠ؾل

/ إٌف ابلةءى يًف)ثًةذٌلًم( ث٧ٕىنى  ؛ ٚٞي٢ى ة قذٕؿ٫ٚي ي ٔ٪٫ي إ٧ٌ٩ة ٬ٮ اذٌلًم ٧٠ى ، كاملؼربى االق٥ي
م. ٨ً اذٌلً ٔى / أػرٍب   )٨ٍٔ( ١ٚأ٫ٌ٩ ٝي٢ى

َىا فينى لكى َلكى  كاملقُْدي   /  ٍَُ إ

 ٫ٍ٤ي ٦جذؽ ٕى م كاٍص . ٚيجٍء ثةذٌلً
ن
 أ

  .م ٟى االق٥ى ػربنا ٨ٔ اذٌلً  كاص٢ٍٕ ذل

  ًم كمنيى ػربق ة ثنيى اذٌلً ٭ى ٍُ ٟى االق٥ي ٚٮقِّ ة ذل ٟى -كػًؾ اجل٤٧حى ا٣يًٌت اكفى ٚي٭ى ك٬ٮى ذل
 . -االق٥ي 
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  .م  كاص٢ًٕ اجل٤٧حى و٤حى اذٌلً

  م ٟى االق٥ اذٌلً ة ٨ٔ ذل ًن م املٮوٮًؿ ٧ًرينا جت٫٤ٕي ٔٮ كاص٢ًٕ ا٣ٕةاؽى ىلعى اذٌلً
 د٫ي ػربنا.ورٌي 

مٍذي٫ي  ى ا( ٚذٞٮؿ/ )اذٌلًم َضى نٍؽن مٍخي زى ى / )َضى ٟى / أػرٍب ٨ٔ زنؽو ٨٦ ٝٮل ٟى ٚإذىا ٝي٢ى ل
،
ه
(، ٚػ)اذٌلًم( ٦جذؽأ نٍؽه ةء( يف َضمذي٫ي  زى م، ك)ال٭ى ( و٤ح اذٌلً مٍذي٫ي ى ( ػربقي، ك)َضى نٍؽه ك)زى

م. م ص٤ٕذ٫ي ػربنا كيه اعاؽةه ىلعى اذٌلً نٍؽ( اذٌلً ٤ٙى ٨ٔ )زى  ػى
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 ً ًٌ كىاهَػػػػػػهَػػػػػةكى 
يٍ ٌى كىاهَػػػػػػذى   ػًذي

 
ٍخػػػً ٍ مي ىاًوينػػػ (434)

ى
ٍسجى ػةؽى اهٍػػػػة كًؾىػػػأ  ًخ ًي
/ أػرٍب ٔ٪٫ي -أٍم/ إذىا اكفى االق٥ي   ٟى م ٝي٢ى ل ٦سىنى ٚيجٍء ثةملٮوٮًؿ ٦سىنى  -اذٌلً

(، كلٍف اكفى مؤ٩ ي٨ى ٟى ٠ػ)اذٌلً ي٨ًٍ(، كلٍف اكفى دل٧ٮاعن ٚيجٍء ث٫ً ٠ؾل سنة ٚيجٍء ث٫ً ٠ػ)اذٌلى
ٟى ٠ػ)ا٣يًٌت(.  ٠ؾل

 كااةصني  ٍَُ/ 
 . ً ٔ٪٫ي ث٫ً؛ أل٫ٌ٩ ػربه ٔ٪٫ي   الثٌؽ ٨٦ ٦ُةثًٞح املٮوٮًؿ لبلق٥ً املؼربى

  كلٍف ، ، إٍف ٦ٛؿدنا ٧ٚٛؿده، كلٍف ٦سىنى ٧ٚسىنى ً ٔ٪٫ي كال ثٌؽ ٨٦ ٦ُةثًٞح اخلرًب ل٧٤ؼربى
، كلٍف مؤ٩سن  ا ٧ٚؾ٠ؿه ، كلٍف ٦ؾ٠ؿن .دل٧ٮاعن ٧ٚض٧ٮعه  ة ٧ٚؤ٩ره

ي٨ًٍ  نٍؽى ـٌ مٍخي ال ى ي٨ًٍ( ٨ٍ٦ )َضى نٍؽى ـٌ / أػرٍب ٨ٔ )ال ٟى اًف (ٚإذىا ٝي٢ى ل ، ٤ٝخ/ )ا٣زٌلى
افً  نٍؽى ـٌ ة ال مٍذي٭٧ى ى  . (َضى

نًٍؽٍي٨ى  ـٌ مٍخي ال ى ( ٨٦ )َضى نًٍؽي٨ى ـٌ / أػرٍب ٨ٔ )ال ٥ٍ  (كلذىا ٝي٢ى ٍمذي٭ي ى ي٨ى َضى ٤ٝخ/ )اذٌلً
كفى  نٍؽي ـٌ  .(ال

/ أػرٍب ٨ٍٔ  ا كلذىا ٝي٢ى مٍخي ٬ً٪ٍؽن ى ( ٨٦ )َضى ة ٬ً٪ٍؽه  ()٬ً٪ٍؽو مٍذي٭ى ى / )ا٣يًٌت َضى  .(٤ٝخى
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جيػػػْؿي دىػػػ تىٍعً ٍيػػػػًى ـو كى ًخ
ٍ
ػػػةػأ ًى ً  ؽو ل

 
 

ٍخػػ (431)
ي
ٍَػػػأ ِى ػً ى وى َىػػػُي  ذًػػػة فىػػػّي ةػٍ  ظي   ًى

 
 

َىً ص  ٍص
ى
ُي ثًػػػػأ ٍَػػػػ ا اهًٍؼػػػػ ى وى ػػػػذى  كٍ الى

 
ٍطه ؾىػػػ ىاًع  (722)  و شى

ًى ٍضػػػ ًي ً ٍْا ث ػػػ ػػػة رىعى  يى
يٍ    /ن ُي ثػ)اََّلًم( شكطه ً عَ طي يف اًَِى املو ى  يى

ة/ ِى ـً ٠أق٧ةًء  أظ  م ٧ٌٔة هل وؽري اللُك أٍف يؾٮفى ٝةثبلن ل٤ذأػرًي، ٚبلى خيربي ثةذٌلً
ة(. ٦ى ٨ٍ، كى ، حنٮ/ )٦ى ـً  الرٌشًط كاالقذٛ٭ة

، ٚبلى خيربي ٨ٔ احلةًؿ كاتل٧يًي. اثلَةين/ ًٙ  أٍف يؾٮفى ٝةثبلن ل٤ذٕؿن
ًٍ اثلَةهر/  ٧رًي الؿاث ٌٌ ، ٚبلى خيربي ٨ٔ ال أٍف يؾٮفى وةحلنة لبلقذ٘٪ةًء ٔ٪٫ي ثأص٪يبي

.) ٍمذي٫ي ى نٍؽه َضى  ل٤ض٤٧ًح الٮإًٝح ػربنا ٠ػ)اهلةًء( يف )زى
، ٚبلى خيربي ٨ٔ املٮوٮًؼ دكفى  ال َاثت/ ؿو أٍف يؾٮفى وةحلنة لبلقذ٘٪ةًء ٔ٪٫ي ث٧ٌ٧ى

الى ٨ٔ املٌةًؼ دكفى املٌةًؼ إحل٫ً/   وٛذ٫ً، كى

  م ة(، ٚبلى دٞٮؿ/ )اذٌلً ٛن ًؿن ّى بلن  مٍخي رىصي ى / )َضى ٟى ٍرًبي ٨ٔ رص٢و كظؽقي ٨٦ ٝٮل ٚبلى ختي
ـي  ٕخى ماك٫٩ي ٧ًرينا، كظيجبؾو ي٤ـ ٟى لٮ أػربتى ٔ٪٫ي لًٮ (؛ أل٩ٌ ٢ه ة رىصي ٛن ًؿن ّى مٍذي٫ي  ى َضى
ٙي ث٫ً، ٤ٍٚٮ أػربتى ٨ٔ املٮوٮًؼ  ٙي كالى يٮو ٙي ال٧ٌرًي، كال٧ٌريي ال يٮو كو

ٓى وٛذ ٦ .) ٙه ًؿن ّى ٢ه  مٍذي٫ي رىصي ى م َضى ا املعؾكًر، ٠ٞٮهًل/ )اذٌلً ؛ ال٩ذٛةًء ٬ؾى ٟى  ٫ً صةزى ذل

  ـى ٗيبلى مٍخي  ى ـو كظؽقي ٨٦ )َضى ٟى ال ختربي ٨ٔ املٌةًؼ كظؽقي ٚبل خترٍب ٨ٔ ٗبل كًلؾل
، ٤ٍٚٮ أػربتى ٔ٪٫ي  ، كال٧ٌريي ال يٌةؼي ٓي ماك٫٩ي ٧ًرينا ٧٠ة دٌٞؿرى ٟى دٌ (؛ أل٩ٌ نٍؽو زى

ٓى املٌ ٦ .) نٍؽو ـي زى ٗيبلى مٍذي٫ي  م ًَضً ، ٚذٞٮؿ/ )اذٌلً ًٓ ؛ ال٩ذٛةًء املة٩ ٟى  ةًؼ إحل٫ً صةزى ذل
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ػػ ٌٍ بىٍعػػًى يى ػػ ٍؿ وى
ى
َىػػة ثًػػأ ِي كيا  ٍخػػ ى

ى
 ةػكىأ

 
ٍي  (432)   ةػَ يى ػتىقى  ٍ  ػػني فى ػًُ اهًٍؿعٍ ػػْفي يًيػيى

 
 

ُي هػػ ٍَػػ غي ًصػػوىحو ًي ٍْ ػػ ػػَط صى  ػ)إًٍف صى
ى
 (ٍؿ أ

 
غً  (724) ٍْ ُى ( لى ٌٍ  )كىاؽو ػٍن( ى )كى  ًيػ   ار ابلى ى

ْافًت يف َجوحو اًَيحو أٍك ؾعويحو   ي ثةََّلًم عٌ اًَِى ال ٍ ى  / خيي
 . نٍؽه ٮى ٝىةا٥ًه زى م ٬ي (/ اذٌلً ٝىةا٥ًه ٍنؽه  / )زى ٟى  ٚذٞٮؿي يف اإلػجةًر ٨ٔ زنؽو ٨٦ ٝٮل

مٍذي٫ي  ى ا(/ اذٌلًم َضى نٍؽن مٍخي زى ى / )َضى ٟى . كدٞٮؿي يف اإلػجةًر ٨ٔ زنؽو ٨٦ ٝٮل نٍؽه  زى
ـً  ٟى كِ خي ي ثةَثهًؽ كالَ  ل ، كٌلفى ذى ة يف دم٤حو ٤ٕٚيحو ٕن ٨ٔ االق٥ً إاٌل إذىا اكفى كاٝ

، اكق٥ً ا٣ٛة٢ًٔ كاق٥ً املٕٛٮًؿ.  ـً ًٙ كالبٌل  ا٢ٕٛ٣ي م٧ٌة يىطي أٍف يىةغى ٦٪٫ي و٤حي األ٣
ـً  ، كال ٨ٔ  كِ خي ي ثةَثهًؽ كالَ  ًٓ يف دم٤حو اق٧يحو ًٓ ٨ٔ االق٥ً الٮاٝ االق٥ً الٮاٝ

(؛ إٍذ الى يىٍط أٍف  ٢ي ٥ٍٕى الؿٌصي ً٩( / ٟى ، اكلؿٌص٢ً ٨٦ ٝٮل يف دم٤حو ٤ٕٚيحو ٤ٕٚي٭ة ٗريي ٦ذيرصؼو
 . ـً ًٙ كالبٌل ( و٤حي األ٣ ٥ى ٍٕ  يكذ٢٧ٕى ٨ٍ٦ )٩ً

٢ى  ُى ًفى اي ابلى / )كى ٟى ٢ى (كختربي ٨ٔ االق٥ً ال١ؿن٥ً ٨٦ ٝٮل ُى ، ٚذٞٮؿ/ )الٍٮىايًق ابلى
(، كختربي أ (.اي ٢ي ُى / )الٮاًؼي٫ً اي ابلى ة ٨ٔ ابل٢ًُ ٚذٞٮؿي ٌن  ي
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ػػػٍخ ًصػػػوىحي  ػػػة رىيىعى ٌٍ يى ػػػ ٍي ِنًٍف يى ٍؿ  كى
ى
 أ

 
ػػػ (434) ًً ًِػػػػ ى ـٍ بًػػػ ى كىاـى ىى

ي
ػػػنٍ ة أ ُى  ٍن ػؿى

 
 

ا لَعى اَثهًؽ  ـنا/ ؾإَية أٍف يٍْفى ما ن ْافتي صوحن هًػ)أٍؿ(، إٍف رؾتى  ً الْصؽي ال
ة/  ِى ، أٍك لَعى ػـ ـً  كالَ 

 . ة اقترتى ا ٤ٔي٭ى  ٚإٍف اكفى اعاؽن
. ة ا٩ٛى٢ى ا ىلعى ٗري٬ى  كلٍف اكفى اعاؽن

 /) ةهحن َى ٌى رً ً ٍي ًٍ ًٌ إًُّى اهعى
يٍ ٌى الَكٍي ى / )ثىوٍَؼخي ًي  ؾإٍف فوخى

  ٚإٍف أػربتى ٨ٔ) ة٣حن  اتلَةءً يف )ثىوٍَؼخي ٧ًٍؿن٨ٍى رىقى ٕى ي٨ًٍ إًىلى ا٣ نٍؽى ـٌ ٖي ٨٦ًى ال / )املجى٤ِّ ٤ٝخى
٩ىة(، ٚ

ى
، ٚيضتي اقتذةرقي.أ ـً ًٙ كالبٌل ( ٧ًريه اعاؽه ىلعى األ٣ ًٖ  ًف )املجى٤ِّ

  كلٍف أػربتى ٨ٔ) ًٌ
يٍ ٍي ى ٧ة إًىلى  )الكى ٩ىة ٦ً٪ٍ٭ي

ى
ٖي أ / )املجى٤ِّ ٨٦ املسةًؿ املؾ٠ٮًر ٤ٝخى

 ًٙ ا ىلع األ٣ (، ك٣حفى اعاؽن ًٖ اًف(، ٚػ)أ٩ة( مؿٚٮعه  ثػ)املج٤ِّ نٍؽى ـى ة٣ىحن ال ٧ًٍؿن٨ى رىقى ٕى ا٣
ـً  ، ٚيضتي إثؿازي كالبٌل ي ٔ٪٫ي ، ك٬ٮى املؼربى ـً ٬٪ىة ٦سىنى ًٙ كالبل ؛ ألٌف املؿادى ثةأل٣

٧رًي. ٌٌ  ال

  كلٍف أػربتى ٨ٔ) ٌى ً ٍي ًٍ ًٍ٭٥ٍ  )اهعى ي٨ً إحًلى نٍؽى ـٌ ٖي أ٩ىة ٨٦ًى ال / )املجى٤ِّ ٨٦ املسةًؿ املؾ٠ٮًر؛ ٤ٝخى
٧ٍؿيكفى  ٕى ة٣ىحن ا٣ ة دٌٞؽـ. ،(رىقى  ٚيضتي إثؿازي ال٧ٌرًي ٧٠ى

 ا (جيتي إثؿازي ال٧ٌرًي إذىا أػربتى ٨ٔ  كًلؾى ةهحو ٨٦ املسةًؿ املؾ٠ٮًر؛ ألٌف املؿادى  )َر
 ، م دؿ٫ٕٚي و٤حي )أٍؿ( املذلك٥ي ة٣ىح(، كاملؿادي ثةل٧ٌرًي اذٌلً ـً ٬٪ىة )الؿِّقى ًٙ كالبل ثةأل٣

.) ة٣ىحه ٧ًٍؿن٨ٍى رًقى ٕى ي٨ًٍ إًىلى ا٣ نٍؽى ـٌ ٩ىة ٨٦ًى ال
ى
ة أ ٭ى ٘ي  ٚذٞٮؿ/ )املجى٤ِّ
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 ػــدداو
 

 

ػػػػةءً فيػػػػحه ثًةتلَػػػػزىػػػ ى ػزى  ى ػٍن لًوٍعى  قٍ شى
 

 

ػػ (434) ػػ    ػيًف عى ػػػيى قي ػة آظى َلػػػيي  (1)ةدي    ىقٍ ػذى
 

 
ػػػػً صى  ٍد كىاهٍػػػػ ى ػيًف الض  ـ  ًى رً  ًي  اٍصػػػػ ي

 
ٍعػػػ (727) ً ػوٌػػػػًِ فً ة ثًوىٍؿػػػػن َجى

ػػػ ى ٍِ
ى
 حو يًف اَث

ة إىل ٔرشةو   ة ثٕؽ٧٬ى ا.  دثجخي اتٌلةءي يف زبلزحو كأرمٕحو ك٦ى ة ٦ؾ٠ٌؿن  إف اكفى املٕؽكدي ث٭٧ى
ةءو  ٓي نًكى ٍرمى

ى
ةؿو كأ زىحي رًصى ٪ًٍؽم زىبلى ًٔ ، حنٮ/ ) ٓو ٍي إٍف اكفى مؤ٩سنة، كنٌةؼي إىل دم ، (كتكٞ

ةو. ى ٔىرشى ا إًىلى  ؾى ١ى  ك٬ى
ٓي ٤ٝػحو  ة إٍف اكفى هلي دم ًِ ٤ٝحو يف األكرًث( إًىلى أٌف املٕؽكدى ث٭ى ة ث٤ٛ ٕن ٍ كأمةرى ثٞٮهًل/ )دمى

، كًلرثةو ل ٤ٍٚيػفو
ى
زىػحي أ ٪ٍػًؽم زىبلى ًٔ ًٓ ا٤ٞ٣ًٌح؛ ٚذٞٮؿ/ ) ًٙ ا٣ٕؽدي يف ا٣٘ة٣ًت إاٌل إًىلى دم ٌى ٥ٍ يي

ٛيفو  ٍن
ى
ثي أ ،(كزىبلى زىحي ٚي٤يٮسو ٪ًٍؽم زىبلى ًٔ ػٮسو  ، كن٢ٍٞ/ ) ٛي ثي ني زىبلى ، كم٧ٌػة صػةءى ىلع ٗػرًي (كى

[338ابلقػػ ة/ ] (2)﴾ڃ  ڃچ  چ  چ﴿األكػػرًث ٝػػٮهلي دٕػػةىل/ 
ٚأًػػةؼى   

زى  اء(.)زىبلى ٍٝؿى
ى
ًٓ ا٤ٞ٣ًٌح ك٬ٮى )أ ٓى كصٮًد دم ًٓ ال١رثًة ٦      ح( إًىل دم

 

 ال دؾ٠ري اجل٧ٓ كدأ٩حس٫. ،كأٚ٭٥ ٬ؾا أف املٕذرب دؾ٠ري الٮاظؽ كدأ٩حس٫، ٦ٛؿد املٕؽكد /)٦ة آظةدق( أم /ٝٮهل (1)
٦جين ىلع  / ٢ٕٚ مٌةرع(يرتمى٨) / الٮاك ظكت ٦ة ٝج٤٭ة، امل٤ُٞةت/ ٦جذؽأ مؿٚٮع.(كامل٤ُٞةت)اإلعزاب:  (2)

 يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ رٚٓ ػرب. ٦ذى٢، ٮة، كاجلٮف/ ٧ًريالدىةهل ث٪ٮف ا٣جكالك١ٮف 
/ ّؿؼ (زبلزح) ثة٢ٕٛ٣ يرتمى٨، ك٨٬/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫. ةف/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞ(ثأ٩ٛك٭٨)

 ./ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر(ٝؿكء) كٝي٢/ ٬ٮ ٦ٕٛٮؿ ث٫، ك٬ٮ مٌةؼ. ،ز٦ةف ٦٪ىٮب
، كل٥ ي٫ٌٛ إىل دمٓ ا٤ٞ٣ح، ٦ٓ أف ا٣٘ة٣ت يف ٦س٢ ٬ؾا -ٝؿكءك٬ٮ – دمٓ ال١رثة ىلزح إ٫ أًةؼ اثلبلأ٩وجُ االصتدالل:  

أف دؾٮف إًةٚذ٫ إىل دمٓ ا٤ٞ٣ح. ٣ؾ٨ ذ٠ؿ حميي ادلي٨ ٔجؽ احل٧يؽ رمح٫ ا أف س اقذ٧ٕةؿ دمٓ ال١رثة يف اآليح 
ٕي ؿٍ األو٢ يف دمٓ ٝى ال١ؿن٧ح ٬ٮ أف  ٚى -٢ ء أف يؾٮف ىلع أٚ ملكذ٢٧ٕ ٨٦ دمٓ ٬ؾا ال٤ِٛ ك٬ٮ ، كا-ف كأ٤ٚف٤ٍ ٩ْري 

٤ي٫؛ مةذ ثة٣جكجح إحل٫، -أٝؿاء-  .ا أك ٤ٝي٢ االقذ٧ٕةؿ، ٚ٭ٮ ث٧سةثح ٗري املٮصٮددمٓ ا٤ٞ٣ح مةذى  ٚإذااكف ٔك
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  .) ةؿو زحي رًصى ٍٙ إاٌل إحل٫ً، حنٮ/ )زىبلى ٓي ٠رثةو ل٥ٍ يٌي  ٚإٍف ل٥ٍ يؾ٨ٍ لبلق٥ً إاٌل دم
 

 
 

ً ػػػٍؽ 
ى
ػػػٍ ًد أ ًيةاىػػػحن كىاَثهٍػػػؽى لًوٍؿى  كى

 
ًت ٍىػػػٍكرنا فىػػػٍ  ريًدٍؼ  (438) ًٍ ى ًيةاىػػػحه ثػػػةقٍ  كى

ٜى أفٌ   ، كذ٠ػؿى ٬٪ىػة أٌف )٦ةاػحن  ٍٝؽ قج ٓو ة إًىل ٔرشةو ال دٌةؼي إاًٌل إىل دمػ ة ثٕؽ٬ى زبلزحن ك٦ى
ػ٢و  ٪ًٍؽم ٦ًةاىحي رىصي ًٔ ؽاًد املٌةًٚح كأ٩ٌ٭٧ة ال يٌةٚةًف إاٌل إًىل ٦ٛؿدو ، حنٮ/ ) ة( ٨٦ اأٔل ٛن كأ٣

٥و  ٙي ًدر٬ٍى ٍ٣
ى
، ك٦٪٫ي ٝؿاءةي محـةى كا(كىأ ٓو ٤ٝيبلن /،  ككردى إًةٚحي ٦ةاحو إىل دم  ڭ﴿ ل١كػةيئِّ

.  [34المّؽ/ ] (1)﴾ۈ ٦ًةٍاىحً ۇ ۇۆ  ثإًةًٚح ٦ةاحو إىلى قجنيى
 كااةصني أَف اهع دى املضةؼى لَع فسًً / 

 .ك٬ٮ زبلزحه إىل ٔرشةو ، ٓو ةؼي إاٌل إىل دم ة ال يٌي ٧٬ة/ ٦ى  أظؽي
  ٧ة، حنٮ/ )٦ًةاذى ( كدث٪حذ٭ي ٙه ، ك٬ٮ )٦ةاحه كأ٣ ة ال يٌةؼي إاٌل إىل ٦ٛؿدو ة كاثلٌةين/ ٦ى

(، كأ٦ٌة إًةٚحي ٦ةاحو إىل دمٓ ٤ٞٚي٢.  ٥و ة ًدر٬ٍى ٛى ٍ٣
ى
٥و كىأ  ًدر٬ٍى

 

 

 

 .ثةتل٪ٮن٨ ﴾ۆ﴿، كٝؿأ ابلةٝٮف ﴾ۈٱ﴿ىل إ ﴾٦ًةٍاىحً ﴿ إًةٚحث ﴾٦ًةٍاىحً ۆ﴿ ٝؿأ محـة كال١كةيئ  (1)
ؼ، بلسٮا/ ٢ٕٚ ٦ةض، كالٮاك/ ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ كاأل٣ٙ ٚةرٝح، / الٮاك ظؿؼ اقتب٪ة(كبلسٮا)اإلعزاب:  

ؿاب. ثة٢ٕٛ٣ بلسٮا. كًل٭ٙ/  ةف/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞ(يف ٠٭ٛ٭٥) كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اقتب٪ةٚيح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
/ ّؿؼ ز٦ةف ٦٪ىٮب، ك٬ٮ ٦ذ٤ٕٜ ثة٢ٕٛ٣ بلسٮا/ (زبلث) مٌةؼ، ك٥٬/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫.

ةحلةء؛ أل٫٩ م٤عٜ ث/ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر (قجني، ك٬ٮ مٌةؼ. )/ مٌةؼ إحل٫ دلؿكر(٦ةاحً ) ؼ.كزبلث مٌة
 جب٧ٓ املؾ٠ؿ الكةل٥.

 ٦يجء إًةٚح اق٥ ا٣ٕؽد "٦ةاح" إىل اجل٧ٓ، ك٬ٮ ٤ٝي٢، كا٣٘ة٣ت إًةٚذ٫ إىل املٛؿد. :يةوجُ االصتدالل مً اآل 
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ػػػػػػكىأظى  ٍَلي ٍَػػػٍ  كىًص ػ ى ا ً ػوى ػػػُي ث ٍ ػعى  شى
 
 

 

جػػػيي  (434)  ً ػػػٍعػػػ ى يى ةصػػػة فى ػن  ى َىلى كدو     ٍ ػ ي
 
 

 

ٍ ػػ ل عى نًيػػًر إٍظػػ ى
ٍ
ل اتلَأ ى   ىقٍ ػكىفيػػٍن َلى

 
 

ػػ (76٤) ٌٍ دى  ي يًيٍ كىال   ػػ ػػة وى يػػػّى ٍسػػ ىو ػًً    ىقٍ ػلى
 
 

يى  ظى ػػػػػتى ػى ػػػػكى
ى
ً أ ِنًظٍ ػػػػـٍ لػػػػػ و كى   ى

 
 

ػػ (76٢) ٍُ ػػٍن فى وٍػػخى ؾىةٍيعى عى ػػة يى ًى ّي ٍع ػػة يى     اػيى
 
 

ثًلى  ً ػػػػػػ ىزى ػػػػػكى د ػػػٍس ػحو كى ػػػعى يى  ةػحو كى
 

ػػػَى ػيٍ ػثى  (762) جػػػّى ل  ة إًٍف ري يى ة في ة يػػػى ًي  ةػػػػ  
ة ملة ٚؿغى ٨٦ ذ٠ًؿ ا٣ٕؽًد املٌةًؼ ذ٠ؿى ا٣ٕؽدى املؿ  ٓى ٦ى / ٚريًٌلتي )ٔرشةه( ٦ ًٌلتى

، حنٮ/  دك٩ى٭ة إًىل كاظؽو

  ى ٔىرشى حى  ٕى ى ... إىًلى تًٍك ٔىرشى حى  ٕى ٍرمى
ى
، كىأ ى ٔىرشى زىحى  زىبلى ، كى ى ٔىرشى ، كىاثٍ٪ىة  ى ٔىرشى ؽى  ظى

ى
ا ل٧٤ؾ٠ًٌؿ.  ()أ  ٬ؾى

  ةى، كى رٍشى ٔى ثى  زىبلى ةى، كى رٍشى ٔى ازٍجىذىة  ةى، كى رٍشى ٔى ل  ةى ... كدٞٮؿي يف املؤ٩ًٌر/ )إًٍظؽى رٍشى ٔى ٓى  ٍرمى
ى
أ

ةى  رٍشى ٔى ٓى  ازٍجىذة.(إًىلى تًٍك ل كى اٍث٪ىة، كل٧٤ؤ٩ًٌر إًٍظؽى ؽ كى ظى
ى
 ، ٧٤٤ٚؾ٠ًؿ أ

؛  ة ٝج٫٤ي ة ثٕؽى ا٣رتًليًت ٠ع٧١٭ى ٕىح(؛ ٚع٧١٭ى ة إًىلى )تًكى ٬ى ة ثٕؽى ( ك٦ى زىحي ٦ٌة )زىبلى
ى
أ

ٍي إٍف اكفى مؤنٌ  ا، كتكٞ ة إٍف اكفى املٕؽكدي ٦ؾ٠ٌؿن  سنة.ٚذثجخي اتٌلةءي ٚي٭ى
ا،  ٍي اتٌلةءي ٦٪٫ي إٍف اكفى املٕؽكدي ٦ؾ٠ؿن ـءي األػريي ػ ٚتكٞ كأ٦ٌة ٔرشة ػ ك٬ٮ اجل
ى  ٔىرشى زىحى  ٪ًٍؽم زىبلى ًٔ ( / ة؛ ٚذٞٮؿي ٬ى كدثجخي إٍف اكفى مؤ٩سنة ىلع ا١ٕ٣ًف ٨٦ زبلزحو ٧ٚة ثٕؽى

ةن 
ى
أ ةى اٍمؿى رٍشى ٔى ثى  زىبلى ، كى بلن ٟى ظؾ٥ي (رىصي ؽى كى ، كًلؾل ظى

ى
ٓى )أ ةى( ٦ رٍشى ٔى ل، كىازٍجىنًي ) لًٍظؽى

بلن (كىازٍجىذىنٍيً  ى رىصي ٔىرشى ، كىاٍث٪ىة  بلن ى رىصي ٔىرشى ؽى  ظى
ى
ل  ثإقٞةًط اتٌلةًء، (؛ ٚذٞٮؿ/ )أ / )إًٍظؽى كدٞٮؿي

ةن 
ى
أ ةى اٍمؿى رٍشى ٔى ازٍجىذىة  ةن، كى

ى
أ ةى اٍمؿى رٍشى  ثإزجةًت اتٌلةًء. (ٔى

، كجيٮزي ػ أي ٓى املؤ٩ًر ا٣تٌك١نيي ةى ٦ رٍشى ٔى ة كيهى ٣٘حي كجيٮزي يف منًي  ة ػ ٠رس٬ى ٌن

.  د٧ي٥و
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ػػػ ٍكًؿ عى
ى
ػػػػَىػػػػػٍشةى ازٍ ػكىأ ٍ كىعى اػ ى  شى
 

 

(422)  ٍ ْى ٍٍػػػػوى  اٍمػػػ
ي
َىا أ ػػػػدى إ ػػػ ة ػ ى َىلى ٍك 

ى
   ىاػأ

 
 

هًٍؽ 
ى
ػػٍت ثًػػةَث ً الَ ٍؾػػًت كىاٍريى ـٍ ػػ  كىاحلىػػة هًؼى

 
ػػػٍذطي  (764) هًػػػٍؽ  كىاهؿى

ي
ة أ ًى ِي ْىا ػػػ ًَ ٍم 

ى
ػػػٍكأ  يًف صي

ٜى أ٫ٌ٩ يٞةؿي يف ا٣  ةى(  يف اتٌلأ٩يًر، ٍٝؽ قج رٍشى ٔى ( يف اتٌلؾ٠رًي ك) ى ٔىرشى ٕؽًد املؿًلًت )
زىحه  / )زىبلى ل( يف املؤ٩ًٌر، كأ٫ٌ٩ يٞةؿي ( يف املؾ٠ًؿ ك)إًٍظؽى ؽى ظى

ى
ة أ٫ٌ٩ يٞةؿي )أ ٌن ٜى أي كقج

ٕىح حه إًىلى تًٍك ٕى ٍرمى
ى
ة ل٧٤ؤ٩ًٌر.  ( كىأ  ثةتٌلةًء ل٧٤ؾ٠ًؿ كقٞٮَ٭ى

/ )اٍث٪ى  ـً ٨ٍ٦ً حنٮ/ كذ٠ؿى ٬٪ىة أ٫ٌ٩ يٞةؿي ( ل٧٤ؾ٠ًؿ ثبل )دىةء( يف الٌىؽًر كا٣ٕض ى ٔىرشى ة 
بلن  ى رىصي ٔىرشى ٪ًٍؽم اٍث٪ىة  ًٔ ةن  ()

ى
أ ةى اٍمؿى رٍشى ٔى / )ازٍجىذىة  . (كنٞةؿي ـً  ل٧٤ؤ٩ًر ثذةءو يف الٌىؽًر كا٣ٕض

 ًٓ رٍيً الٌؿٍٚ ٘ى احٍلىة ٣ً / وؽ (ك٩ٌج٫ ثٞٮهًل/ )كى ة ٦ججيحه ؽادى املؿًٌلجحى ك٭ى ى أٌف اأٔل ة ىلعى ري٬ى
ةى( ثٛذًط  رٍشى ٔى ثى  ـأي٨ً، ك)زىبلى ( ثٛذًط اجل ى ٔىرشى ؽى  ظى

ى
ة، كديبىٍنى ىلعى ا٣ٛذًط، حنٮ/ )أ ـي٬ى ض ٔك

ـأي٨ً.   اجل

 ًٙ ة يٕؿبي ثةأل٣ ةى(/ ٚإٌف وؽر٧٬ى رٍشى ٔى ، كازٍجىذىة  ى ٔىرشى ٟى )اٍث٪ىة   (1)كيكتسىنى ٨٦ ذل
ؿبي املسىٌن، كأ٦ٌة ٔض ا، ٧٠ة يٕي ة كمةحلةًء ٩ىجنة كصؿى ٕن ة ٚييبيٍنى ىلعى ا٣ٛذًط؛ ٚذٞٮؿ/ رٚ ـ٬ى

ٍت  ةءى ، كىصى بلن ى رىصي ٔىرشى رٍتي ثًةٍثينى  ؿى مى ، كى بلن ى رىصي ٔىرشى يٍخي اثىينى 
ى
رىأ ، كى بلن ى رىصي ٔىرشى ةءى اٍث٪ىة  )صى

ةن 
ى
أ ةى اٍمؿى رٍشى ٔى رٍتي ثًةزٍجىيتى  ؿى مى ةن، كى

ى
أ ةى اٍمؿى رٍشى ٔى يٍخي ازٍجىيتى 

ى
رىأ ةن، كى

ى
أ ةى اٍمؿى رٍشى ٔى  . (ازٍجىذىة 

 
 

 

ا؛ أل٩٭٧ة م٤عٞةف ة كصؿى كمةحلةء ٩ىجن  ملسىن ثةأل٣ٙ رٕٚةن اك ة الىؽرً ٕؿمى ٦ي  (ازين ٔرش، كازجيت ٔرشة)ا٥٤ٔ أف   (1)
ة ا٣ٕضـ ىلع ا٣ٛذط؛ يٌ جً جٍ ، ك٧٬ة ٦ى يف ثيةف إٔؿاب املسىن ك٦ة أحلٜ ث٫ يف "ثةب املٕؿب كاملجين" ثةملسىن ىلع ٦ة دٞؽـ

ؿاب؛ أل٫٩ كاٝٓ مٮٝٓ اجلٮف ٨٦ املسىن يف حنٮ "الـنؽ ي٨" ك٣حف تل٧ٌ٪٫ ٦ٕىن كاك ا٣ُٕٙ، كال حم٢ هل ٨٦ اإٔل
  .إىل ا٣ٕضـ ُٕٝةن  الىؽر مٌةٚةن 
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ي ػػػ يى يػػػػكى  ةػَىػػػػًعيػٌى لًوِ ٍس ػًك اهًعٍشً
 

ْىاًظػػػػػ (424) ً رٍ ػث
ى
أ  ةػ ًظيَػػػػػ ى عً ػ ىػػػػػ و لى

، كذ٠ؿى ٬٪ىة ا٣ٕؽدى املٛؿدى ػ ك٬ٮى ٨٦ ٔرشن٨ى   ٜى أٌف ا٣ٕؽدى مٌةؼه كمؿًلته ٍٝؽ قج
ِو كاظؽو ل٧٤ؾ٠ًٌؿ كاملؤ٩ًٌر، كال يؾٮفي مميقي إاٌل ٦ٛؿدنا  إىل تكٕنيى ػ كنؾٮفي ث٤ٛ

ٙي ٬ٮ ٦٪ىٮ ٙي كنُٕ ةن(، كنؾ٠ؿي ٝج٫٤ي اجٌلي
ى
أ كفى اٍمؿى رٍشي ًٔ ، كى بلن كفى رىصي رٍشي ًٔ منة، حنٮ/ )

 ، ( ثةتٌلةًء يف زبلزحو كفى رٍشي ًٔ زىحه كى زىبلى ، كى كفى رٍشي ًٔ اٍث٪ىةًف كى ، كى كفى رٍشي ًٔ ؽه كى ظى
ى
/ )أ ٤ٔي٫ً؛ ٚيٞةؿي

ة ثٕؽى اثلبٌلزًح إًىل ا٣تِّكًٕح ل٧٤ؾ٠ًؿ، كنٞةؿي ل٧٤ؤ٩ٌ  ا ٦ى ازٍجىذىةًف كًلؾى ، كى كفى رٍشي ًٔ ل كى ًر/ )إًٍظؽى
. ًٓ ة ثٕؽى اثلبٌلًث إىل ا٣تِّك ا ٦ى (، كًلؾى ( ثبلى دةءو يف )زبلثو كفى رٍشي ًٔ ثه كى زىبلى ، كى كفى ي ًٔرشي  كى

 / ـو ا/ أٌف أق٧ةءى ا٣ٕؽًد ىلعى أرمًٕح أٝكة ٜى ك٨٦ ٬ؾى  كد٤ٌؼهى م٧ٌة قج
 . ، ك٦ٛؿدةو، ك٦ُٕٮٚحو ، كمؿًلجحو  مٌةٚحو

 
 

 

 

َيػػػ يى ػػػكي ػكى جن ػكا يي ًَ ٍسػػػ ى ًً ً ػػػ نً ػة ث  ةػيى
 

ي ػػػػ (424) كفى ؾىسى ػكى ًعٍ ػػػػػيي ٍَػػػػػ ي يى ةػْ  ًى  ّي
أم د٧يي ا٣ٕؽًد املؿًلًت ٠ذ٧يًي ٔرشن٨ى كأػٮاد٫ً ٚي١ٮفى ٦ٛؿدنا ٦٪ىٮمنة، حنٮ/  

ةن(.
ى
أ ةى اٍمؿى رٍشى ٔى ل  لًٍظؽى ، كى بلن ى رىصي ٔىرشى ؽى  ظى

ى
 )أ
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ي
ِنًٍف أ ػػػػػتي كى ًَ ده مي ى ػػػػػ ى  ً ػػػػػيؽى عى

 
َىػػػة كىعى  (424) ـى ابلً ػػػكه فىػػػٍ  هيٍعػػػ ىَّي هىٍجػػػ  ضي

( ٚإ٫ٌ٩ ال   ى ٔىرشى ا )اٍثىنى  ة ٔؽى ة ٦ى ة إًىل ٗرًي ممي٬ى ؽاًد املؿًٌلجًح إًةٚذ٭ى جيٮزي يف اأٔل
؛ ٧ٚؾ٬تي ابليرصننيى أ٫ٌ٩  ٙى ا٣ٕؽدي املؿًٌلتي (، كلذىا أًي ًؾى ٔىرشى / )اٍث٪ىة  ؛ ٚبلى يٞةؿي يٌةؼي

( ثٛذًط يجىقى اجلـآًف ىلعى ث٪ةاً٭٧ة؛ ٚذٞٮؿ رٍشىؾى ٔى حى  رٍتي خًبى٧ٍكى ؿى مى ، كى رٍشىؾى ٔى حى  ٍكى ًؾقً مخى / )٬ى
ـأي٨ً.   آػًؿ اجل

 ، رٍشًؾى ٔى حى  ٍكى ًؾقً مخى ٓى ثٞةًء الٌىؽًر ىلعى ث٪ةا٫ً؛ ٚذٞٮؿ/ )٬ى ـي ٦ ؿىبي ا٣ٕض ٍٕ كٍٝؽ يي
.) رٍشًؾى ٔى حى  رٍتي خًبى٧ٍكى ؿى مى ، كى رٍشًؾى ٔى حى  ٍكى يٍخي مخى

ى
رىأ  كى

 
 

 
 

ػػ ًٌ ػكىصي ة ؾىػػػؾىػػ  ً ازٍنىػػ ٍغ ًيػػ ؽي إًُّى ػًى ٍْ 
 

 

ػػػ (428) ةو ػعى ى ؿى   ى ػػػػنو ًيػػػػةًعػػػػلى    ى ػٌٍ يىعى
 

 
ُي يًف اتلىٌ  ػػ ًٍ ػػ ى كىاٍخذً يى نًيػػًر ثًةتلَػػة كى
ٍ
 أ

 
ٍ  ؾىػػػةًع ن  (769) ٍَلي ً َىَلػػػٍ  ى ؾىػػػة ـٍ ػػػ

 دىػػػة  ثًؼى
(، حنٮ/   ٕى٢ى ( ٧٠ة يىةغي ٨٦ )ػى يىةغي ٨٦ ازجنًي إىل ٔرشةو اق٥ه مٮازفه ٣ػ)ٚة٢ٔو

ةرًب( ًى ( ثبلى دةءو يف اتٌلؾ٠رًي كمذةءو  ) ٓه إًىلى اعرشو زىة٣ًره كراث / )زىةفو كى (، ٚيٞةؿي ىبى ٨٦ )َضى
 يف اتٌلأ٩يًر.

 
 



 

137 

 

 ًْ ػػػ
ٍَػػػُ ثي ِنًٍف ديػػػ ًٍد بىٍعػػػىى اََّلًم ًي  كى

 
 

ً  ىو ػنى بىٍعػػػًُ ًيٍسػػػٍيػػػديًضػػٍؽ إًهى  (454)   بىػػ  
 

 
ػػػة فىػػػن  ًيٍسػػػنى يى

ى
ٍعػػػنى اَث ِنًٍف ديػػػ ًٍد صى  كى

 
ؽي ؾى  (74٢) ٍْ(1)  ٍٍ ةًعػنو  ىى ؾىعي ػة (2)صى ًى ي اٍظمي  لى

 هؿةعنو املًُْغ يٌ اًَى اهع ًد؛ اَذعًةًِف/ 
 . ٜى ؛ ٧٠ة قج ، كزة٣ره كزةثلحه زىةًنيحه / زىةفو كى ةؿي ٞى ؿىدى؛ ٚيي ٍٛ ة/ أٍف يي  أظؽ٧٬ى
  كل٦ٌة أٍف ، ٌٜ ٦٪٫ي ة اٍمذي ٓى ٦ى ٢ى ٦ ٧ٍٕى يٍكذى ؿدى؛ كظيجبؾو إ٦ٌة أٍف ي ٢ى كاثلٌةين/ أٍف الى يٛي ٧ٍٕى يكذى ي

. ٌٜ ٦٪٫ي ة اٍمذي ة ٝج٢ى ٦ى ٓى ٦ى ٦ 
/ ْرةً اَثٍكىى ُُّ ة ثٕؽقي؛ ٚذٞٮؿ يف اتٌلؾ٠رًي/ )زىةيًنى  ؾ  ال جيتي إًةٚحي ٚة٢ٔو إىل ٦ى

ةو  ى ٔىرشى رًشً  حو ... إًىلى اعى ٕى ٍرمى
ى
ٓي أ رىاثً ، كى زىحو زىة٣ًري زىبلى ، كى ، كدٞٮؿي يف اتٌلأ٩يًر/ )زىةًنيحي (ازٍجىنٍيً

رٍشو  ازٍجىذىنًي، ٔى ةي  رًشى ٓو ... إًىل اعى ٍرمى
ى
حي أ ٕى رىاثً ، كى ثو زىةثًلىحي زىبلى ل (كى لًٍظؽى ؽي ازٍجىنًي، كى ظى

ى
، كاملٕىن أ

ةو. رٍشى ٔى ل  ، كلًٍظؽى رٍشى ٔى ؽي  ظى
ى
 ازٍجىذىنًي، كىأ

م ... ابليخ ٍٕيى اذٌلً لًٍف ديؿًٍد بى ا ٬ٮى املؿادي ثٞٮهًل/ )كى لًٍف دؿٍد ثٛة٢ًٔ  (ك٬ؾى أم/ كى
ا م٧ٌة املىٮًغ ٨٦ ا م ثيىًن ٚة٢ٔه ٦٪٫ي ػ أم/ كاظؽن ة ٚٮ٫ٝي إًىل ٔرشةو  ثٕيى اذٌلً زجنًي ٧ٚى

. ٌٜ ٦٪٫ي م امذ م يٌةؼي إحل٫ً ٬ٮى اذٌلً ، كاذٌلً ٍٙ إحل٫ً ٦س٢ى ثٕيو ٜى ٦٪٫ي ػ ٚأً  امذ
 جيٮزي كص٭ةًف/ كَّ الُْرةً اثلَةٍيًح/

  .ة ي٤ي٫ً ة/ إًةٚحي ٚة٢ٔو إًىل ٦ى  أظؽ٧٬ى
  كاثلٌةين/ د٪ٮن٪٫ي ، نٍؽو ةرًبي زى ًى ة ي٤ي٫ً ث٫ً؛ ٧٠ة ي٢ٕٛي ثةق٥ً ا٣ٛة٢ًٔ، حنٮ/ ) ك٩ىتي ٦ى

ا نٍؽن ةرًبه زى ًى  /(كى
 

 ،ف اق٥ ا٣ٛة٢ٔ يؽؿ ىلع كاظؽأل ؛نيجراثٓ از /ٚبل يٞةؿ ،)٦س٢ ٦ة ٚٮؽ( أم ثؽرصح /ثٞٮهل رمح٫ ا مؿاد اجلة٥ّ (1)
 . أرمٕحن  ٚبل ي٧ؾ٨ دىيري االزجني ثٮاظؽو 

يف -٦ٕىن اق٥ ٚة٢ٔ ا٣ٕؽد أف  )ٚعؾ٥ صة٢ٔ( ل٤ذججي٫ ىلع /اتل٧سي٢ جبة٢ٔ يف ٝٮهل رمح٫ ا ػه اجلة٥ّ (2)
 .كمىري٥٬ أرمٕحن  ٕ٪ةق صة٢ٔ اثلبلزحً ٧ٚ( )راثٓ زبلزح /ٚإذا ٤ٝخ اتلىيري، ٬ٮ ٦ٕىن -٬ؾق احلة٣ح
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زىحن ...  ٓه زىبلى رىاثً ، كى زىحو ٓي زىبلى ٚذٞٮؿي يف اتٌلؾ٠رًي/ )زىة٣ًري ازٍجىنًي، كزىة٣ًره ازٍجىنًي، كرىاثً
حن  ٕى رًشه تًٍك ، كىاعى حو ٕى رًشي تًٍك ا إًىل اعى  .(ك١٬ؾى

زنة ... كدٞٮؿي يف اتلٌ   حه زىبلى ٕى رىاثً ، كى ثو حي زىبلى ٕى رىاثً زىةثًلىحه ازٍجىذىنًي، كى ، كى أًنيًر/ )زىةثًلىحي ازٍجىذىنٍيً
ة ٕن ةه تًٍك رًشى ، كىاعى ٓو ةي تًٍك رًشى ا إىل اعى ١ؾى  . (ك٬ى

/ .  كاملع ى حن ٕى ٍرمى
ى
، كاثلبٌلزىًح أ  صة٢ٔي االزجنًي زبلزحن

لًٍف ديؿًدٍ  ا ٬ٮى املؿادي ثٞٮهًل/ )كى ة ٚىٍٮؽي  ك٬ؾى ٝى٢ِّ ٦ًس٢ٍى ٦ى
ى
٢ٍٕى األ ٢و ػ  (صى ًٔ ة ٛى أم/ كلٍف ديؿًٍد ثً

؛ ٚةظؾ٥ٍ هلي حبؾ٥ً  ة ٚٮ٫ٝي ا ٦س٢ى ٦ى ة ٬ٮ أ٢ٍٝ ٔؽدن ٮًغ ٨٦ ازجنًي ٚى٧ة ٚٮ٫ٝي ػ ص٢ٕى ٦ى املىي
ُى٪ًٍٮن٪٫ً ك٩ىٍىج٫ً. / ٨٦ صٮاًز اإلًةًٚح ًإىل ٦ٕٛٮهًل،  ك  صة٢ٔو
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رىٍد ى ًيسٍ 
ى
ِنًٍف أ  ٍ ً ػَىػػػػزٍ ةيًن اػنى زىػػػػػػػػكى

 
 

جػػػػػيي  (453) ًَ لً ػػػػػػة ؾى ػن  ى ٍ   ٍ ً ػجىػػػػػيػًضٍئ ثًيى
 

 
ٍك ؾى 

ى
ى  ن ػةًعػػػػأ ًَ ً ػػػًؽ ػٍيػػػػذى ػةهى ػ 

ى
 ًُ أ

 
 

ػػػ (746) تو ثًػػػػإًُّ يي
ًَ ٍَػػػػ ى ة تى   ً  ػيىػػػًْم ػًى

 
 

 ًِ ػػػةعى ا ػػػكى ى ىػػػةًدم عى ى ًَ َىة  ػػػذًٍؼ   ىاػٍَ
 

 

ٍجػػػنى ًعٍشً  (744) ًى ًْقً كى ٍػػػ َنى ػػػ ىايػػػػكى ٍَلي   ٌى ا
 

 
ً ػكى ىػػ دٍ ةث ػػ ى ًِ اهٍعى ٌٍ هىٍؿػػ ةًعػػنى ًيػػ  ًُ اهؿى

 
ىةهى  (748) ٍجػػػػػذىٍيػػػػػًَ ًى ػػػػنى كىاكو هي ػًُ  ًى     ٍ ػٍعذى

ـى  ٍَُ يي ٍ ى ؾىةعنه يٌ اًَى اهع ًد لَعى كصًّ /   فٍ  َج

 .)٦٪٫ي ٠ػ)زىةيًن ازٍجىنًي ٌٜ ة امذ ا ث٫ً ثٕيي ٦ى ة/ أٍف يؾٮفى مؿادن  أظؽ٧٬ى

  ِّ٢ٍٕي األ٢ٝ  مكةكننة ملة ٚٮ٫ٝي ٠ػ)زىة٣ًًر ازٍجىنًي(. كاثلٌةين/ أٍف يؿادى ث٫ً صى
ًرنؽى ث٪ةءي ٚة٢ٔو ٨٦ ا٣ٕؽًد املؿًٌلًت لرٌلال٣ًح ىلع املٕىنى األٌكًؿ ػ 

ي
ا أ كذ٠ؿى ٬٪ىة أ٫ٌ٩ إذى

ٌٜ ٦٪٫ي ػ  ة امذ  َيْْ ؾيُ ز زح أكصُ/ك٬ٮى أ٫ٌ٩ ثٕيي ٦ى

 /ة ِى ( يف اتٌلؾ٠رًي ك أظ  ة )ٚة٢ٔه ( يف أٍف ديجءى ثرتًليبنًي وؽري أكهل٧ى )ٚة٤ٔحه
ة  ة )ٔرش( يف اتٌلؾ٠رًي ك)ٔرشة( يف اتٌلأ٩يًر، كوؽري اثلٌةين ٦٪٭٧ى ضـ٧٬ى اتلأ٩يًر، ٔك

، ثةتٌلةًء  زىحه ، كاٍث٪ىةًف، كزىبلى ؽه ظى
ى
ل، (إىل تكٕحو يف اتٌلؾ٠رًي )أ ، كيف اتٌلأ٩يًر )إًٍظؽى

ٓو  ، إىل تك ، ثبلى دةءو ثه زىبلى ى (كازٍجىذىةًف، كى ٔىرشى ى ، حنٮ/ )زىة٣ًرى  ٔىرشى زىحى  ، ك١٬ؾا إىل (زىبلى
ى  ٔىرشى حى  ٕى ى تًٍك ٔىرشى ٓى  ٓى  ()دىةًق ةى  تًٍك رٍشى ٔى حى  ٕى ةى ... إىل دىةًق رٍشى ٔى ثى  ٔىرشةى زىبلى ك)زىةثًلىحى 

ةى  رٍشى ٓي ٦ججيحن ىلعى ا٣ٛذًط. ،(ٔى  كدؾٮفي اللك٧ةتي األرم

 ى ىلعى وؽًر املؿًلًت األٌكًؿ؛ ٚيٕؿب كنٌةؼ إىل ذىيرصى ٍٞ املؿًٌلًت اثلٌةين ثةٝينة  اثلٌةين/ أٍف يي
ةى  ٔىرٍشى ثى  ًؾقً زىةثًلىحي زىبلى ، ك٬ى ى ٔىرشى زىحى  ا زىة٣ًري زىبلى ؾى ـأي٫ً، حنٮ/ )٬ى  .(اثلٌةيًن ىلع ث٪ةًء ص
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 /ا  اثلةهر ؾى ـقً، حنٮ/ )٬ى ض ى ىلعى املؿًٌلًت األٌكًؿ ثةٝينة ىلعى ث٪ةًء وؽرًق ٔك ذىيرصى ٍٞ أٍف يي
ةى  رٍشى ٔى زىةثًلىحى  ، كى ى ٔىرشى ا(زىة٣ًرى  ى ٔىرشى ٪ىة حًبىةًدم  ٍ٘ ةعى االٍقًذ  (؛ كلحل٫ً أمةرى ثٞٮهًل/ )كىمى

 كحنٮقً. 
ادى ث٫ً  ٢ي ٚة٢ٔه ٨٦ ا٣ٕؽًد املؿًٌلًت لرلال٣ًح ىلعى املٕىنى اثلٌةيًن ػ ك٬ٮى أٍف ييؿى ٧ٍٕى يٍكذى كالى ي

 ،) ى ٔىرشى زىحى  ، زىبلى ى ٔىرشى ٓى  / )ًراثً ٢ٍٕي األ٢ِّٝ مكةكننة ملة ٚٮ٫ٝي ػ ٚبلى يٞةؿي ؛ صى ٓي ٟى اجل٧ي كًلؾل
، كاٝذيرصى ىلعى ذ٠ًؿ األٌكؿ. ٙي ا ل٥ٍ يؾ٠ؿقي املى٪  كهلؾى

ة، كالى  ة ثٕؽى ال٦٭٧ى ، كظةديحه ٤ٞ٦ٮبي كاظؽةو، ص٤ٕيٮا ٚةء٧٬ى كظةًدم ٤ٞ٦ٮبي كاظؽو
ة(، كيكذ٧ٕبلًف  ى ٔىرشى ٓى ) ( إاٌل ٦ ةًديحه ٢ي )ظى ٧ٍٕى يٍكذى (، كالى ت ى ٔىرشى ٓى ) ٢ي ظةًدم إاٌل ٦ ٧ٍٕى يٍكذى ي

ٓى  ة ٦ ٌن ٕيٮفى  أي تًٍك ةًديىح كى ، كىظى ٕيٮفى تًٍك ةًدم كى ة، حنٮ/ )ظى  .(ٔرشن٨ى كأػٮاد٭ى
...ابليخ ن٨ى رٍشً ًٔ ج٢ٍى  ؼى إىلى أٌف ٚةٔبلن املىٮغى ٨٦ اق٥ً ا٣ٕؽًد  (كأمةرى ثٞٮهًل/ )كى

كفى  رٍشي ًٔ دىةًقٓ كى ، كى كفى رٍشي ًٔ ةًدم كى ٙي ٤ٔي٫ً ا٣ٕٞٮدي، حنٮ/ )ظى يكذ٢٧ٕي ٝج٢ى ا٣ٕٞٮًد كنُٕ
 .(ًٕنيى إًىل ا٣تِّكٍ 

ذىة؛ ك٬ٮ أ٫ٌ٩  ٞى جى ٢ي ٝج٢ى ا٣ٕٞٮًد ثةحلةتلنًي ال٤ٌذنًي قى ٧ٍٕى يٍكذى ىي٫ًٍ( ٦ٕ٪ةقي أ٫ٌ٩ ي كٝٮهل/ )حًبىةتلى
/ ٚة٢ٔه يف اتٌلؾ٠رًي كٚة٤ٔحه يف اتٌلأ٩يًر.  يٞةؿي
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ٌلرا ً ن   ٌلأ  لم 
 
 

 

 ًِ ٍ يًف ا ـ  ػةيى ٍسػًن يى ًً ً ػٍى( ث ٌى ـً ) ة ّى ػذًٍؿ ٍَ 
 

 

ٍ ى  (454) ـَ ػيى ُن ٍو ٍى  ى ٍى ٌى لى ي ػًعٍشً َى ةػة    ًى
 

 
ًصػػ

ى
يػػا كى ػكىأ ُى ػػػ َقي )ًيػػػٍف  ًى ٍض ( مي   اػٌٍ

 
ٍظ  (747) ػ ص يي ػٍ ؼى صى ٍى( ظى ٌى حًلىٍخ ) ػ اإًٍف كى  ّى

 
ى  ٟى دػٮؿي ظؿكًؼ اجلؿِّ ٤ٔي٭ة؛ ك٦٪٫ي ٝٮهل٥ٍ/ )ىلعى ، كادٌلحل٢ي ىلع ذل )ؽ٥( اق٥ه

 ٍ٥ (، كيهى اق٥ه ٣ٕؽدو  ؽى ٟى ٍٛخى ثىحٍذى ٞى ، حنٮ/  ًصٍؾعو قى ة ٨٦ د٧ييو ، كالثٌؽ ل٭ى ٦ج٭٥و
 ٍ٥ ؟( أم/ ؽ٥ى  )ؽى ٧ٍخى ٥ٍ وي ؟(، كٍٝؽ حيؾؼي لرٌلال٣ًح ٤ٔي٫ً، حنٮ/ )ؽى ؾى ٪ٍؽى ًٔ بلن  رىصي

ة  . (1)و٧خى  يٮ٦ن

 

 إع اَّ "ٌى" ثَْعيّة/ (1)
 ؽ٬ة ٦جين ىلع الك١ٮف يف حم٢ ٩ىت،أ٩٭ة إذا كٕٝخ ىلع ز٦ةف أك ماكف ٚيه ّؿؼ ل٢ٕٛ٤ ثٕ أ. 

ة و٧خ؟ كًل٥ ٦يبل مني   خ؟حنٮ/ ؽ٥ يٮ٦ن
 كلف كٕٝخ ىلع ظؽث؛ ٚيه يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ ملة ثٕؽ٬ة، حنٮ/ ؽ٥ زنةرة زرت أػةؾ؟  ب.  
ة، ج.    كلف كٕٝخ ىلع ذات؛ ٚإف ل٥ يى٤ً٭ة ٢ٕٚ، حنٮ/ ؽ٥ َة٣ت يف ا٣ٛى٢؟ أك كحل٭ة كٌلف الز٦ن

ة ٧ًري٬ة؛ حنٮ/ ؽ٥ حمذةج قةٔؽد٫؟ ٚيه ٦جذؽأ ك٦ة حنٮ/ ؽ٥  ٕن  ثٕؽ٬ة ػرب.  رصبل امذ٢٘، أك ٦ذٕؽية راٚ
ة أُٔيخ  د.   كلف اكف ا٢ٕٛ٣ ثٕؽ٬ة ٦ذٕؽية ل٥ يكذٮؼ ٦ٕٛٮهل، ٚيه يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮهل، حنٮ/ ؽ٥ ٝؿمن

 الكةا٢؟ 
 ،كلف اكف ا٢ٕٛ٣ ثٕؽ٬ة ٦ذٕؽية كامذ٢٘ ث٧ٌري٬ة أك قبج٭ة ٚيه يف حم٢ ٩ىت ىلع االمذ٘ةؿ .٬  

 رص٢ َضمذ٫، أك َضمخ ٔجؽق؟  حنٮ/ ؽ٥ 
أك مٌةؼ، ٚيه يف حم٢ صؿ، حنٮ/ يف ؽ٥ قةٔح دجذيه ٨٦ اال٦ذعةف، كٚٮؽ ؽ٥  كلف قجٞ٭ة ظؿؼ صؿ ك.  

ط املكةلٟ )626/ 2ظةصـ يٞٛـ احلىةف.  ا٩ْؿ/ ظةميح اخلرضم )  يةء الكةلٟ إىل أًك  (.4/٢6٤(، ًك



 

ًِ وكـــذا 142  كـــه وكـــأيِّ

 /  كدؾٮفي اقذٛ٭ة٦يحن كػربنحن
ة.   ٚةخلربنحي قيؾ٠ؿ٬ى

ً ٔرشن٨ى كأػٮاد٫ً؛ ٚي١ٮفي ٦ٛؿ يِّ ٧ى ة ٧٠ي ي٬ى يِّ ٧ى دنا ٦٪ىٮمنة، كاالقذٛ٭ة٦يحي يؾٮفي مي
 ، ٥ٍ( ظؿؼى صؿي ٍؿقي ثػ)٨ٍ٦ً( م٧ٌؿةن إٍف كحلٍخ )ؽى ؟(، كجيٮزي صى خى ٌٍ جى ة ؼى ٧ن ٥ٍ ًدر٬ٍى حنٮ/ )ؽى
ة ظؿؼي  ؛ ٚإٍف ل٥ٍ يؽػ٢ٍ ٤ٔي٭ى ا؟( أم/ ثؾ٥ٍ ٨ٍ٦ در٥٬و ؾى نٍخى ٬ى ى ٥و اٍمرتى ٥ٍ ًدر٬ٍى حنٮ/ )ثًؾى

.  صؿي كصتى ٩ىج٫ي
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 ًً ػػػػذىٍع ٍَ ٍػػػػكىا ة مي ّى ٍَ ػػػػػً ن وى عى ى   ىقٍ ػا لى
 
 
 

 

ٍك يً  (458)
ى
ػػػحو لى ػػػػةاػأ ػػػمى ػػػٍى رصى ٍك يى

ى
   ىقػةؿو أ

 
 
 
 

 

ه  
ى
ػػػٍى لػػػأ ٍى ػػػٍت  ٌٍ لى ًُ يىنٍذى ا كى ػػػذى ًى  كى

 
ػٍت  (749) ًُ ( دي ٌٍ ًُ ًصػٍن )ًيػ ٍك ثًػ

ى
ًٌ أ

َىيٍ ـي  يً ًٍ
 تى
ةو(، أٍك ث٧ٛؿدو دلؿكرو   ى ٔىرشى ٓو دلؿكرو ٠ػ) ٌيي جب٧ ٥ٍ( ل٤ذ١سرًي؛ ٚذي٧ى ٢ي )ؽى ٧ٍٕى يٍكذى ت

(، حنٮ ةاحو (، ٠ػ)٦ى ٍٞخى ٛى ٍن
ى
٥و أ ٥ٍ ًدر٬ٍى ًلى ، كى ٤ى١ٍخى ةفو مى ٧ٍ٤ى ًٗ  ٥ٍ // )ؽى ٠سرينا ٨ٍ٦ً  كاملع ى

. ، كًلسرينا ٨٦ ادٌلرىا٥ً٬ أ٩ٛٞخى ٧٤ةًف م١٤خى ً٘  ا٣
٨ٍ( كممي٧٬ػة ٦٪ىػٮبه أٍك دلػؿكره  يِّ

ى
ػأ ا كًلى ػؾى ٥ٍ( يف ادلال٣ًح ىلع اتل١سػرًي )٠ى ك٦س٢ي )ؽى

، [ 154آؿ عًػ اف/ ] (1)﴾ے  ۓ  ۓ  ھ  ے﴿حنػٮ ٝػٮهًل دٕػةىل  -ك٬ٮى األكػرثي -ثػ)٨ٍ٦ً( 
ة(.  ٧ن ا ًدر٬ٍى ؾى ٤ى١ٍخ ٠ى مى  )كى

ة(،  ٧ن ا ًدر٬ٍى ؾى ا ٠ى ؾى ٤ى١ٍخي ٠ى ، حنٮ/ )مى ا املسةًؿ، كمؿًلجحن ا( ٦ٛؿدةن ٠٭ؾى ؾى ٢ي )٠ى ٧ٍٕى يٍكذى كت
ة( ٧ن ا ًدر٬ٍى ؾى ًلى ا كى ؾى ٤ى١ٍخ ٠ى ٚنة ٤ٔي٭ة ٦س٤٭ة، حنٮ/ )مى  . (2) ك٦ُٕٮ

 

 ،يف حم٢ رٚٓ ،٦ججيح ىلع الك١ٮف ،٠٪ةيح ٨ٔ ٔؽد ،دؾسرينح ٨// الٮاك ظؿؼ اقتب٪ةؼ، ٠أي(كًلأي٨)اإلعزاب:  (1)
بل٦ح ٩ىج٫ ا٣ٛذعح املٞؽرة ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة امذ٘ةؿ (٩يب) / ظؿؼ صؿ زااؽ.(٨٦) ٦جذؽأ. / د٧يي ٦٪ىٮب ٔك

/ ّؿؼ ماكف ٦٪ىٮب، ٦ذ٤ٕٜ ثة٢ٕٛ٣ ٝةد٢ ك٬ٮ (٫ٕ٦) / ٢ٕٚ ٦ةض.(ٝةد٢) املع٢ حبؿًلح ظؿؼ اجلؿ الـااؽ.
٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ رٚٓ ةلٮاك، كاجلث/ ٚة٢ٔ مؿٚٮع (رميٮف) مٌةؼ، كاهلةء/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫.

 . ٨ػرب ل١أي
ٝٮؿ دلؿكرنا ثػ)٨٦( ىلع ٦ة ٬ٮ األكرث ٚي٫. ك٨٦ أ٦س٤ح دليب٫ ٦٪ىٮمنة/  ٦يجء د٧يي "٠أي٨" وجُ االصتدالل: 

 النةٔؿ/
 احلىػػػػػػ دً  ي اٍطػػػػػػ

ٍ
ً  ْى أ ػػػػػػةل َ ث ػػػػػػة ؾى صى  ٌٍ أه  مى

 
ػػػػػػ ةن آملًػػػػػػ  ي  ىَ ظي   ً ػٍسػػػػػػعي   ى ٍعػػػػػػبى  قي  ي ػٍسػػػػػػن

 .٨"أي٠" ٣ػد٧يي ٦٪ىٮب  "آملة" /ٚٞٮهل  
أدؾ٠ؿ ية أ٦ري املؤ٦٪ني » /ظؽير ٧ٔةر ث٨ يةس خيةَت ا٣ٛةركؽ  حنٮ ،)٠ؾا( يف ٗري ا٣ٕؽد ٝؽ تكذ٢٧ٕ (2)

، كًلؾلٟ تكذ٢٧ٕ "٠يخ نؾىن ث٭ة ٨ٔ املٕؿٚح كاجل١ؿةك ،«..ث٧اكف ٠ؾا كًلؾا كحن٨ ٩ؿىع اإلث٢ ةظير ٠٪
 .كًليخ" م١ؿرة ل١٤٪ةيح ث٭ة ٨ٔ احلؽير، كاتل١ؿنؿ منٕؿ ثة٣ُٮؿ



 

ًِ وكـــذا 144  كـــه وكـــأيِّ

ـً اقذٛ٭ة٦يحن  ة وؽري اللُك ٥ٍ  ك)ؽ٥ٍ( ل٭ى مٍخي ؽى ى ؛ ٚبلى دٞٮؿ/ )َضى اك٩ٍخ أٍك ػربنحن
٤ى١ٍخي  ا(،  حنٮ/ )مى ؾى ٨ٍ(، خببلًؼ )٠ى ٟى )٠أيِّ (، كًلؾل ةفو ٧ٍ٤ى ًٗ  ٥ٍ ٤ى١ٍخى ؽى الى مى ، كى بلن رىصي

ة( ٧ن ا ًدر٬ٍى ؾى  .٠ى
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 (1)اوحماًــح

 
 

ػة هًػػًك )ثًػػاظٍ  ( يى مص
ى
بًػػأ َي ْرو  ٍَمي  ٍن ػًى

 
 

ْىٍفػػًؽ  (444) ٍ ػػة يًف ال ّى ً ُي ث ٍَػػ ػػٍن  وى ًُ ٍك ًظػػ ى دى
ى
  أ

 
 

ة اٍظػ ؿن ًٍ كى ػػكى (ػ)ثًػ ْرو مي ٍَ ًى ػً هػ ةًك يى ٌٍ  يى
 

 

ػػ (78٢) ٍ وىقػػػ   كىاجلُّػػْفى ظى ٌٍ  (2)ةػن ٍؾ يي  كىأٍ ػػجًعى
َىػػكىفي   َىػػٍن )يى يى ( بىعٍ ػةًف كى   ى ) ًي ػػػٍ ً

 
 

َى ػإًهٍؿى  (782) َى  (3)(ٍ ً ػةًف ثًةٍب ٌٍ تىٍعػػكى   ً ؿً ػٍ 
 

 
دىػ

ى
ٌٍ فىػةؿى )أ ًى ً (كىفيٍن ل ٍَػخه ً ( /ٍخ ث ٍُ َىػ  ) يى

 
 

ٍجػػ (786) ًى ٍُ ػنى دىػػة اهػػػكىاجلُّػػْفي  َى ٍسػػمى سىَ  مي   ًي
 

 
ٍذػػ هًػػٍؽ ػطي ٍىػػػكىاهؿى

ى
 ٍكره كىًصػػًن اتلَػػة كىاَث

 
 

(784)  ً ػػػ)ث َىا ثًنًٍسػػػثًإًزٍػػ (ٌٍ ػيى ْى ً  ) ًػػػ   ٍؽ(ػةو َكى
 

  

إمٕةرنا  ؛أف د٪ُٜ ث٧س٢ ٦ة ٩ُٜ ث٫ املذلك٥، أك ثج٫ٌٕ، أك ث٧ة يؤدم إٔؿاث٫احلاكيح ٣٘ح/ امل٧ةز٤ح، كاوُبلظة/  (1)
 ذ٤ٕٜ ٦ة ثني اللُك٦ني.ث
 كاا يح لَع ز زح أفسةـ/ 
٤ٝخ/  /٢" ك٦ة أمج٭٭ة، حنٮ٧ى ظاكيح اللُكـ ك٫، ك٬ؾا ٬ٮ املعيك ثة٣ٞٮؿ، كاملعيك يف ثةب "ا٣تك٧يح ثةجلي  اَثكؿ/ 

ٍ  ؽى ؿى ا، كمى ٧ٔؿك ٦٪٤ُٜ، كحنٮ/ دأثٍ رشى  أوبلن يف ٬ؾا اجل٥ْ  ك٬ؾا ا٣ٞك٥ ل٥ يذٕؿض هل اجلة٥ّ، -ث٫ املكُل-ق ؿي حنى
 ىلع كص٫ االقذٞبلؿ.

 ظاكيح ثٕي اللُكـ. كاثلةين/ 
ؿاب احلةو٢ يف ثٕي اللُكـ كاثلةهر/    .ظاكيح ٦س٢ اإٔل
ؿاب يف ٬ؾا ابلةب، ٤ٔي٭٧ة  اجلة٥ّ اف دؾ٧٬٥٤ة الزل ٞك٧ةفك٬ؾاف ا٣  كاثذؽأ ثةثلة٣ر، ك٬ٮ ظاكيح ٦س٢ اإٔل

 .٨( إذا ٝىؽ ث٭٧ة ظاكيح اجل١ؿاتٍٚٞ، كذلٟ ثػ )أم( كمػ )٦ى 
ة( /ٝٮهل (2) ٞن  ٔؿاب اثلبلزح.يف أظٮاؿ اإل /أم ؛)٤ُ٦
سىىٌن اإل٣ٍٙ، ك٬ٮ األحلٙ.ٛةف(٣ٍ )إً  /ٝٮهل (3)  / ٦ي
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َة ٍسػػػمى ( مي ًَػػػ ى ، كيى َيػػػْفى  كىفيػػػٍن/ )يى
 

 

ػػػإًٍف ًًيػػ (788) / صى ـه هً ػنى ٍْ ػػة فىػػ َػػةػقى ـو يي ى ٍْ  
 

 
ِى   ) ٌٍ ػػ ِي )يى ػػٍن ؾىوىٍؿػػ ًُ ِنًٍف دى ٍذىوًػػٍؽ كى   خيى

 
ٍىػػ (788) َيػػػكى ػػ ًٍؼ ػةًدره )يى ( يًف نىٍظػػىو عي  ْفى

ـو   ـً َةث ( عٌ يَمْرو يذلْرو يف الك مص
ى
بًنى ثػ)أ َي ٟى إٍف  ة ذلل ( ٦ى مي

ى
يًكى يف )أ ؛ ظي

، كني  ٓو ٟى كوبلن امل٪١ٮًر ٨٦ إٔؿابو كدؾ٠ريو كدأ٩يرو كلٚؿادو كدث٪يحو كدم ة ذل ٢ي ث٭ى ٕى ٍٛ

ة/  ٛن  ككٝ

 / يىة، كمل٨ٍ ٝةؿى
ى
(/ أ بلن يٍخي رىصي

ى
/ )رىأ ًم، كمل٨ٍ ٝةؿى

ى
(/ أ ٢ه يًن رىصي ةءى / )صى ٚذٞٮؿي مل٨ٍ ٝةؿى

 . مي
ى
(/ أ ٢و رٍتي ثًؿىصي ؿى  )مى

مي يىة ػىىتى 
ى
يىة ية ػىىتى كىأ

ى
، كىأ ًم يىة ٚىىتن

ى
ٟى د٢ٕٛي يف الٮو٢ً، حنٮ/ )أ  . )كًلؾل

( كدٞٮؿي يف اتلٌ  يٌتىنٍيً
ى
ٌينٍيً كىأ

ى
ة، )كىأ ٕن ٌيذىةًف( رٚ

ى
يٌةًف كىأ

ى
(،  كيف اتٌلث٪يًح/ )أ يٌحه

ى
أ٩يًر/ )أ

ا ك٩ىجنة. ( صؿى يٌةتو
ى
يِّنيى كىأ

ى
ة، )كىأ ٕن ( رٚ يٌةته

ى
يٍٮفى كىأ

ى
ًٓ )أ ا ك٩ىجنة، كيف اجل٧  صؿى

ة لي يٌ إع  ة يى ّى ًِك ؾي ( ظي ٌٍ بًنى عٌ املَمْرً املذلْرً ثػ)يى َي ٓي اَّو كِنٍف  يٍنجى ، كت
ة هلي ٨٦ دأ٩يرو  ة ٦ى كى ٚي٭ى ة، كحيي ة ظؿؼه دلةنفه ل٭ى احلؿًلحي ا٣ٌيت ىلعى اجٍلٮًف ٚيذٮدٌلي ٦٪٭ى

ة/  ٛن ٟى ك٫ي إاٌل كٝ ة ذل ، كال د٢ٕٛي ث٭ى ٓو  كدؾ٠ريو كدث٪يحو كدم

٪ىة، ك (/ ٦ى بلن يٍخي رىصي
ى
/ )رىأ ٪يٮ، كمل٨ٍ ٝةؿى (/ ٦ى ٢ه يًن رىصي ةءى / )صى مل٨ٍ ٝةؿى ٚذٞٮؿي مل٨ٍ ٝةؿى

يًن. (/ ٦ى ٢و رٍتي ثًؿىصي ؿى  )مى
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ا، كتكٌؾ٨ي اجلٮفي دثَيًح املذل ً كدٞٮؿي يف  ٪ىنٍي( ٩ىجنة كصؿى ة، ك)٦ى ٕن ٪ىةٍف( رٚ / )٦ى
، كمل٨ٍ  ٪ىنٍيٍ (/ ٦ى نٍيً

٤ى يٍخي رىصي
ى
/ )رىأ ٪ىةٍف، كمل٨ٍ ٝةؿى ًف(/ ٦ى بلى يًن رىصي ةءى / )صى ة؛ ٚذٞٮؿي مل٨ٍ ٝةؿى ٚي٭٧ى

٤ىنٍيً  رٍتي ثًؿىصي ؿى / )مى . ٝةؿى ٪ىنٍيٍ  (/ ٦ى

٪ى٫ٍ(  لوً ٍسًح/كدٞٮؿي  ( ٢ٞٚ/ )٦ى دىٍخ ثً٪ٍخه
ى
/ )أ ا؛ ٚإذىا ٝي٢ى ة ك٩ىجنة كصؿى ٕن ٪ى٫ٍ( رٚ )٦ى

ا يف اجلؿِّ كاجٌلىًت. ة، كًلؾى ٕن  رٚ

ا ك٩ىجنة، بك١ٮًف اجٍلٮًف ا٣يًٌت  دثَيًح امل ًٍَر/كدٞٮؿي يف  ( صؿى ٪ٍتىنٍيٍ ة، ك)٦ى ٕن ٪ٍذىةٍف( رٚ )٦ى
٪ىذىةٍف ٝج٢ى اتٌلةًء كق١ٮ ًف ٩ٮًف اتلث٪يًح، كٍٝؽ كردى ٤ٝيبلن ٚذطي اجٍلٮًف ا٣يٌت ٝج٢ى اتٌلةء، حنٮ/ )٦ى

ره  ـٍ ذٍطي ٩ى ٛى (، كلحل٫ً أمةرى ثٞٮهًل/ )كىا٣ ٪ىتىنٍيٍ ٦ى  .(كى

/ َجًت امل ٍَػًر كدٞٮؿي يف  ات(، ٚػإذىا ٝيػ٢ى ًٙ كاتٌلةًء الـااػؽدنًي ٠ػػ)٬ً٪ٍؽى ٪ىةٍت( ثةأل٣ / )٦ى
ةه  ةءى نًٍكٮى ٪ىةٍت(٢ٞٚ/  ()صى ا د٢ٕٛي يف اجلؿِّ كاجٌلىًت. (1) )٦ى  ، كًلؾى

ة؛ َجًت املذَل ً كدٞٮؿي يف  ا بك١ٮًف اجٍلٮًف ٚي٭٧ى ً٪نٍي( ٩ىجنة كصؿى ٦ى ة، )كى ٕن ٪يٮٍف( رٚ / )٦ى
ـه  ةءى ٝىٍٮ / )صى ـو (ٚإذىا ٝي٢ى ٍٮ ٞى رٍتي ثً ؿى / )مى ٪يٮٍف(، كلذىا ًؼي٢ى يٍخي ٝىٍٮ٦ةى  (، ٢ٍٞٚ/ )٦ى

ى
 :٢ٞٚ (أٍك )رىأ

ً٪نٍي(  .)٦ى

 ، ٟى ة يشءه ٨٦ ذل ٟى ٚي٭ى ، ٚإذىا كيًو٤ىٍخ ل٥ٍ حيي ًٙ ة يف الٮٝ يًكى ث٭ى ٨ٍ (إذىا ظي ا ظؾ٥ي )٦ى ٬ؾى
٨ٍ يىةػىىتى  / )٦ى ؛ ٚذٞٮؿي ًٓ ِو كاظؽو يف اجل٧ي ـى.  (٣ؾ٨ٍ دؾٮفي ث٤ٛ ة دٌٞؽ ٓى ٦ى  ٣ٞةا٢و دمي

 

ا ألفٌ  (1)  ذ٠ؿق امل١ٮدم. ك ث٭ة إال ىف الٮٝٙ.ال حيي  "٨ٍ ٦ى " بك١ٮف اتلةء؛ ٩ْؿن
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ةٔؿي /  ، ٝةؿى النىٌ ( كوبلن ٪يٮفى ًٕؿ ٤ٝيبلن )٦ى  كٍٝؽ كردى يف النِّ

دىػػٍٮا  -243
ى
ٍنػػذي٥ٍ أ

ى
٪يػػٮفى أ ٤ٍػػخي ٦ى ٞي  ٩ىػػةرًٍم ػى

 

٦ػػة بلى ّى ػػٮا  ٧ي ًٔ يٮا اجًلػػ٨ٍ ٝي٤ٍػػخي  ػػةل ٞى  (1)ػى

 

ٍنذي٥ٍ 
ى
٨ٍ أ / ٦ى ٍنذي٥ٍ، كا٣ٞيةسي

ى
٪يٮف أ / ٦ى  .ٚٞةؿى

 

 
 

 

رٍي ث٨ احلةرث الٌيب، ك٬ٮ مةٔؿ صة٬ٌل.  -682 (1) ٧ى ٌؽد٭ة مخكح أثيةت، ديجكت لًني ًٔ ح  ك٨٦  ٬ؾا ابليخ ٨٦ ٦ُٞٔٮ
ة( ٚ٭ٮ  .مةٔؿ صة٬ٌل ٝؽي٥، ك٬ٮ إىل صؾع ث٨ ق٪ةف ا٣٘كةين ح٦جكٮم ٨٦ ٝىيؽة ركاق ثٞةٚيح )٧ٔٮا وجةظن

ح    /-ىلع ركايح أيب زنؽ-املنةر إحل٭ة كاملُٞٔٮ
 ي 

ٍ
ػػػػػأ ضى ػػػػػةرو فىػػػػػٍ  ظى

 لػػػػػة ثًوىٍيػػػػػنو كٍى
 

ةيػػػػػػػة  قى ػػػػػػػة يي ّى ً رًيػػػػػػػ ي ث
ي
ػػػػػػػة أ ارو يى

 ثًػػػػػػػ ى
ْىل دى ًٍظيػػػػػػًن رىاًظوىػػػػػػحو   ػػػػػػ ػػػػػػٍ و  ،ًَ  كوى

 
ػػػػػػػػػػػة  َىةيى ىةؾىػػػػػػػػػػػحى أٍف تى ػػػػػػػػػػػة مى ّى ةخًلي ِى

ي
 أ

ٍْا ٍىػػػػػةرًمٍ   دىػػػػػ
ى
َيػػػػػْفى أٍػػػػػذيٍى؟ أ وٍػػػػػخي يى  يىقي

 
ْا  ى ى   ػػػػػ ًي ٌُّ فوػػػػػخي ًع ْا اقػػػػػ ي ػػػػػةل  يػػػػػةيىقى

ى  ّي ػػػػػةؿ ًيػػػػػَ ـً يىقى ػػػػػة وػػػػػخي إُّى اهَ عى  ؾقي
 

ػػػػػػػة  ةيى ىػػػػػػػسى اهَ عى ػػػػػػػ ي اَثن سي  ْىًوػػػػػػػيىه حيى
َىػػػػػػػة  ػػػػػػػًن يًي ٍِ ػػػػػػػوٍذيىي ثًةَث ػػػػػػػٍ  ؾيض   هقى

 
ةية  ى َػػػػػػػػػقى ٍي َىاؾى ييعًقػػػػػػػػػجي  ٌٍ ػػػػػػػػػ ًٍ  كه

 ٌى ظى )اللغة:   
ٍ
. ) (/تي أ ٌٕؿتي ، ق٧يخ راظ٤ح الكٛؿكاجلةٝح ا٣يت دذؼؾ ل٤ؿًلٮب الؿاظ٤ح/  (دؿظي٢ راظ٤حأم٤ٕخي كق

 .٨ٔ ّ٭ؿ٬ة، كالؿظ٢ لئلث٢ اكلرسج ل٤ؼي٢ ٢ً ظٍ الؿٌ  إزا٣حي  /، كدؿظي٤٭ةأل٩٭ة دؿظ٢ ثؿا٠ج٭ة
نٍي )  كةخل٭ة ٔك

ي
ةًٔ . ٝٮهل/ )أم/ أظؿق٭ة كأظْٛ٭ة خلبل د٪ةـ (أ  "٧ٔٮا ّبل٦ة"كل٧٩ة ٝةؿ هل٥/  ،داعء ( ٬ٮ٧ٮا ّبل٦ن

 إذا أوجعٮا/ ٧ٔٮا وجةظة. ٧٠ة يٞةؿ بلين آدـ ،ٚ٪ةقت أف يؾ٠ؿ ا٣ْبلـ ،أل٩٭٥ ص٨ كا٩تنةر٥٬ ثةل٤ي٢
 (٤ٞٚخ. )، ك٩ةر مٌةؼ كنةء املذلك٥ مٌةؼ إحل٫"أدٮاػ"٩ةر/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (٩ةرم. )٢ٕٚ كٚة٢ٔ (أدٮا)اإلعزاب:  

ػربق، كاجل٤٧ح يف حم٢ ٩ىت  (أ٩ذ٥) .اق٥ اقذٛ٭ةـ ٦جذؽأ (٦٪ٮف. )٤ٝخ/ ٢ٕٚ كٚة٢ٔ ا٣ٛةء ل٤رتديت اذل٠ؿم،
ػرب ٦جذؽأ حمؾكؼ، أم ٚٞةلٮا/ حن٨ اجل٨، كاجل٤٧ح يف حم٢ ٩ىت  (٨اجل. )٢ٕٚ كٚة٢ٔ (ٚٞةلٮا. )٦ٞٮؿ ا٣ٞٮؿ
٢ٕٚ أمؿ، ككاك اجل٧ةٔح ٚة٫٤ٔ، كاجل٤٧ح يف حم٢ ٩ىت ٦ٞٮؿ  (٧ٔٮا. )٢ٕٚ ٦ةض كٚة٫٤ٔ (٤ٝخ. )٦ٞٮؿ ا٣ٞٮؿ

ة. )ا٣ٞٮؿ ، كجيٮز أف يؾٮف "ي٪٥ٕ ّبل٦ؾ٥ػ"جيٮز أف يؾٮف د٧يينا حمٮالن ٨ٔ ا٣ٛة٢ٔ، األو٢ ٣ (ّبل٦ن
 يف ّبل٦ؾ٥. /ؿٚيح/ أمْ ا٦٣٪ىٮمنة ىلع

 ر حلٞذ٫ الٮاك كاجلٮف يف الٮو٢، كذلٟ مةذ. يظ (٦٪ٮف أ٩ذ٥) /ٝٮهلالشاٍد فيُ:  
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وىػػىى  ( كىاهٍعى ٌٍ ػػ ٌٍ بىٍعػػً  )يى ُي ًيػػ ََػػ  اٍظًميى
 

ًطػػؽو  (444) ٌٍ مى ً يىػػٍخ ًيػػ فٍ  إًٍف عى ى ػػيى ًٍ ػػة ا ّى ً  ث
٤ى٥ي   ٕى ٍكى ا٣ يًن  جيٮزي أٍف حيي ةءى / )صى ؛ ٚذٞٮؿي مل٨ٍ ٝةؿى ٙه َ ة اعى ـٍ ٤ٔي٭ى ٨ٍ( إٍف ل٥ٍ يذٌٞؽ ثػ)٦ى

 / ا؟ كمل٨ٍ ٝةؿى نٍؽن ٨ٍ زى ا(/ ٦ى نٍؽن يٍخي زى
ى
/ )رىأ ؟ كمل٨ٍ ٝةؿى نٍؽه ٨ٍ زى (/ ٦ى نٍؽه ٨ٍ (زى (/ ٦ى نٍؽو ـى رٍتي ثً ؿى مى

٤ى٥ً املؾ٠ٮًر يف اللُك ٕى ة ل٤ًٍ ٨ٍ( ٦ى ٤ى٥ً املؾ٠ٮًر ثٕؽى )٦ى ٕى ؟ ٚذىٍعيًك يف ا٣ نٍؽو ًٜ ٨٦ زى ـً الٌكةث
ؿاًب.   اإٔل

ة أٍك ػربه  ٬ة ػربه ٔ٪٭ى م ثٕؽى ٤ى٥ي اذٌلً ٕى ، كا٣
ه
٨ٍ( ٦جذؽأ )٦ى ٨ٔ االق٥ً املؾ٠ٮًر ثٕؽى  (1)كى

.)٨ٍ  )٦ى

ة ٨٦  ة ٝج٤٭ى ة ٦ى ٤ى٥ً اذٌلًم ثٕؽ٬ى ٕى ك يف ا٣ ـٍ أٍف حيي ٙه ل٥ٍ جي ٨ٍ( اعَ ٜى )٦ى جى ٚإٍف قى
ؿاًب، ث٢ٍ جيتي ر٫ٕٚي ىلعى أ٫ٌ٩ ػربه ٨ٔ ) / اإٔل ٨ٍ(؛ ٚذٞٮؿي ٣ٞةا٢و  ػربقي )٦ى

ه
٨ٍ( أٍك ٦جذؽأ ٦ى

؟ نٍؽه ٨ٍ زى ٦ى (/ كى نٍؽو ـى ؿىرٍتى ثً ٍك مى
ى
ا أ نٍؽن يٍخي زى

ى
ٍك رىأ

ى
نٍؽه أ ةءى زى  )صى

نٍؽو  ـى زى ٗيبلى يٍخي 
ى
/ )رىأ ؛ ٚبلى دٞٮؿي ٣ٞةا٢و ٤ى٥ي ٕى ٍكى ٨٦ً املٕةرًؼ إاٌل ا٣ الى حيي ٨ٍ (كى / "٦ى

، ث٢ٍ جيتي  ـو ؟" ث٪ىًت ٗبل نٍؽو ـى زى ؟ٗيبلى نٍؽو ـي زى ٗيبلى  ٨ٍ / )٦ى ، ٚذٞٮؿي ٟى يف (ر٫ٕٚي ، كًلؾل
. ًٓ كاجلؿِّ  الٌؿٍٚ

  

 

 
 

 

ة، ٧٠ة صةز أف دؾٮف ٦جذؽأ. (٦٨ى )يٞىؽ أف  (1)  جيٮز أف دؾٮف يه اخلرب ٦ٞؽ٦ن
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