
 



 

 



 

 2  $ترمجــة ابو مــالك الهحـــوي  

 

 ترجهــة

 $اةو نــالك اليحـــوي 
 
 ًنولـــده - اسهـــ: 

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

"صيَّة" ثأرض األ٩ؽلف املٕؿكٚح احلٮـ   ـهث٧ؽي٪ح598كدل ىلع أرصط األٝٮاؿ اعـ 
 ثأقجة٩ية.

 :العلم طلب يف ورحالتً ىشأتً
ننأ اث٨ ٦ةلٟ يف ٦ؽي٪ح صيَّةف ثةأل٩ؽلف، كاك٩خ ثؽايح ٤َج٫ ل٥٤ٕ٤ ىلع ٦ٞؿئ  

يع )ت  ٬(.628صيَّةف كحنٮٌن٭ة أيب املْٛؿ زةثخ ث٨ حم٧ؽ ث٨ يٮقٙ ث٨ ظيَّةف اللُكي
٥ حنٮ  املرشؽ ٧ٚؿَّ يف َؿن٫ٞ ثإمبي٤يح، ٚأػؾ ٨ٔ ز٥ رظ٢ يف ٤َت ا٥٤ٕ٣، ٚي٧َّ

٤ىٮمني اإلمبيٌل املذٮىف ق٪ح ٬، ثيق ٔ٪ؽق 645 حنٮنِّ٭ة ال١جري أيب يلع ٧ٔؿ ث٨ حم٧ؽ النَّ
ة.  ثٌٕح ٔرش يٮ٦ن

ز٥ ا٩ذ٢ٞ إىل دمنٜ، كأػؾ ٨ٔ ٧٤ٔةا٭ة، ز٥ إىل ظ٤ت، ٚبلزـ ٚي٭ة اجلعٮم 
 ـه٦ؽة، ز٥ ا٩ذ٢ٞ 643ملذٮىف ق٪ح ابلةرع أثة ابلٞةء مٮٜٚ ادلي٨ يٕحل ث٨ يلع احل٤يب ا

إىل د٧٤يؾق أيب ٔجؽ اهلل دمةؿ ادلي٨ حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ احل٤يب املن٭ٮر ثةث٨ ٧ٔؿكف 
 649.٬املذٮىف ق٪ح ت
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ًٍٔضت ث٫ ٬ؾاف اإل٦ة٦ةف كأصةزاق، كرٌمعةق ل٤ذؽريف كاإل٦ة٦ح يف ي
املؽرقح  ٚأ

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

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

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

 صةلف ث٭ؾا املاكف ذللٟ".
 :العلهيـــة نكاىتـــً

اجلعٮ  يف اث٨ ٦ةلٟ اعل٥ حنؿنؿ، كحبؿ ٨٦ حبٮر ا٥٤ٕ٣، حنٮمٌّ ٣٘ٮم  ٦ٞؿئ، اكف
ة، كاتلرص ْن ة، كلحل٫ امل٪ذ ى يف ٥٤ٔ ا٣ٞؿاءات يف ز٦ة٫٩، اكف زبذنة ظةٚ ا ٦ذبل٧َن نٙ حبؿن

٧ٍخ، مٮٚٮرى ا٢ٕٞ٣، كٝؽ  ٨ى الكَّ كى ذا دي٨ ٦ذني، وةدؽ ال٤٭ضح، ٠سري اجلٮا٢ٚ، ظى
أكرزذ٫ ٬ؾق الىٛةت كاملزن٣ح ا٧٤ٕ٣يح ماك٩ح دلل أ٢٬ ز٦ة٫٩، كممة يؽؿ ىلع ماك٩ذ٫ 

٫ ا٣ٞةيض أثٮ ا٣ٕجةس  يف اكف إذا وًٌل  ٔ٪ؽ اخلةوح أ٫٩ ٕي يِّ ينى املؽرقح ا٣ٕةدحلح ي
ٔ٪٫ اإل٦ةـ اجلٮكم/ "ميؼ٪ة دمةؿ ادلي٨  ػ٤ِّاكف إىل ثحذ٫ دْٕي٧ة هل، ٝةؿ اث٨
ىةر ثبل ث٨  ٦ؽإٚح". ٦ةلٟ/ إ٦ةـ أ٢٬ ال٤٘ح كاألدب يف ٬ؾق اأٔل

 :وفـاتـــً

 قبلـ ػرينا. أ٦ح اإل  ـه ٚؿمح٫ اهلل رمحح كاقٕح كصـاق 672٨ٔ ق٪حدٮيف اث٨ ٦ةلٟ 
 

 



 

 4 ترمجــة الشارح )ابو عقيل(

 

 الشـــارح ترجمـــت

 (عقيـــل ابن)

 
نكجح إىل -ا٣ٕٞيٌل  ،أثٮ حم٧ؽ ،٬ٮ ٔجؽ اهلل ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ ٔٞي٢ 
ا٣ٞة٬ؿة  $ٝؽـ  ،ث٭ةء ادٌلي٨ امل٤ٞت النةٚيع ٦ؾ٬جنة، ،-ڤأيب َة٣ت  ث٨ ٔٞي٢

ة ٚأٝج٢ ىلع ٤َت ا٥٤ٕ٣ كا٣ٕ٪ةيح ث٫ ظىت ٦٭ؿ ٚي٫.  ٞن  مم٤
ن٨ ث٨ ال١ٌذةين،  احلؽير اتليق الىةيٖ، كٝؿأأػؾ ا٣ٞؿاءات ٨ٔ  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 يا ظٌيةف/ " عٮم املن٭ٮر ثأيبٝةؿ ٔ٪٫ ميؼ٫ ا٣ٕبل٦ح املٛرس اجل .-كاجلعٮ ٗك
 ".ْقين اةٌ حتج أديى الفًاء 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 ث٧رص يف آػؿ ٧ٔؿق 

  ٮلٮين، يٛرس ا٣ٞؿآف ال١ؿن٥، ػذ٥ ػبلهلة ٌُ رشن٨ ق٪ح ثةجلة٦ٓ ا٣ م١ر زبلزنة ٔك
 ك٦ةت أز٪ةء ذلٟ.اثذؽأ ػذ٧ح أػؿل  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 )3/42) يف أٔيةف املبح اثلة٦٪ح / ادلرر الاك٦٪حي٪ْؿ (1)



 

 

 

 

 

 

 ررــنق
 ويــث الثاىــف الثالــالص



 

 

 



 

 8 التـــأنيح

 

 التَّـأنِيـث  

 

ََ ََََْ ََِد حَ نِي
ْ
ََْ   (1)اءٌ َالَيُث اتلَّأ هِ

َ
ْو أ

َ
 أ

 
(758)  

َ
ََا ٍ َوِِف أ ََػَّ  (2)ـَ ََا/قَ ََْ   ُروا اتلَّ    ََكهَْمخِ

 ََََ ْٓ ََََََويُ ََََلِػيُؽ ةِاََؽُف اتلَّْق ًِ  يِ َيَّ
 

(759) ََََ ََََََوَنْ َََََِِف اتلَّْه  ؽَّد  َِْهِ ََكه    يِ َِغ
 

ؿ   .كاتلَّأ٩يري ٚؿعه ٨ٔ اتلَّؾ٠ريً  ،اًنأو٢ي االق٥ً أٍف يسٮفى ٦ؾ٠َّ

ؿي ٨ٔ ٔبل٦حو دؽ ٍَ٘نى االق٥ي املؾ٠َّ ، اقذ  ،ؿ  ىلع اتلَّؾ٠ريً كل١ٮًف ااتلَّؾ٠رًي ٬ٮ األو٢ى
ٙي  كل١ٮًف اتلَّأ٩يًر ٚؿاعن  ، كاأل٣ ٨ٔ اتلَّؾ٠رًي اٚذٞؿى إىل ٔبل٦حو دؽؿ  ٤ٔي٫ً، كيه اتلَّةءي
ًٙ  ،املٞىٮرةي، أك امل٧ؽكدةي  رىٍت يف ثًٕي  ؛كاتلَّةءي أكرثي يف االقذ٧ٕةًؿ ٨٦ األ٣ ٟى ٝيؽِّ كذلل

ٙو )األق٧ةًء، ٠ػ ًذ نٍيو ككى   (.خى
يكذؽؿ  ىلع دأ٩يًر ٦ى  ٧رًي ة الى ٔبل٦حى ٚي٫ً ّة٬ؿةه ٨٦ األق٧ةًء املؤ٩ٌ كي ٌَّ سًح/ ثٕٮًد ال

ة)، حنٮ/إحل٫ً مؤٌجسنة ٤ٍذي٭ى عى نٍيي ٠ى ٕى ا٣ٍ ة، كى ٍنذي٭ى ٙي جى٭ى ًذ ، ٠ٮو٫ًٛ  (،ا١ٍ٣ى ٟى كم٧ة أمج٫ى ذل
ٍنًٮنَّحن )نْ/  ثةملؤ٩ًَّر، ة مى ٛن ًذ ٤ٍخي ٠ى كى

ى
ح، )ككؿدِّ اتلَّةء إحل٫ً يف اتلَّى٘رًي، ٠ػ (،أ ٛى ذىيٍ يَّح٠ي نيؽى  (.كى

 

 

 

كيه -كالكة٠٪ح  ،-كيه املؼذىح ثةألق٧ةء-املذعؿكح اتلأ٩ير  دةء /)دةء(أك)أ٣ٙ(/م٢٧ ٝٮؿ اجلة٥ّ (1)
ة/ األ٣ٙ املٞىٮرة كامل٧ؽكدة.-املؼذىح ثةألٕٚةؿ ٌن  . كم٢٧ أي

 دمٓ أق٧ةء ٚ٭ٮ دمٓ اجل٧ٓ. /)كيف أقةـ( /$ ٝٮهل  (2)
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َََََ ََََََِِلِ فَ ََوال حَ ًََََََث فَ َارِقَ  ُْٓالَ
 
 

َََاًل  (767) ْن
َ
َََأ ِٓي ْْ ًِ ْ ََ َو ال َََا َٓ ْْ ًِ  الَ َوال ال
ََََََلَََ  َٓ ْْ  ُِ َوِيََََََوَيَََا حَ  ٌن ََؼاَك ِي

 
(767)  ُِ ََ ََُؼوٌذ ػِي ٌْ ِذي فَُل ََ ِِ ِي ََْؽ َْ ََا اه    حَ

 
 

 

ِٓيٍََََن  ٌْ فَ  ّْ إِْن حَتََََِ َلَقخِيٍََََن  َوِيََََ
 

(767) َََ ُْْنْفَ َََا ا ََُم َََاََغبلً ََََحَ  تلَّ َخَِ ًَْ ّْ   
 

ؿً  ٜى أفَّ ٬ؾقً اتلَّةءى إ٧َّ٩ة ًزنؽٍت يف األق٧ةًء؛ حلذ٧ٌّيى املؤ٩َّري ٨ٔ املؾ٠َّ كأكرثي  ،ٍٝؽ قج
ٟى يف الىٛةًت، ٠ػ ة يسٮفي ذل ةو ٦ى ؽى ًٔ ٝىة ؽو ك ًٔ ٝىة ، ك حو ٝىةا٧ًى ٟى يف  ،ٝىةا٥ًو كى كن٢ٞ  ذل

، ٠ػ ٤ىحو األق٧ةًء ا٣َّيت ٣حكٍخ ثىٛةتو ٢و كرىصي ة٩ىحو  ،رىصي ةفو كلًنٍكى ةو  ،كلًنٍكى
ى
أ   .كاٍمًؿئو كاٍمؿى

ٕيٮالكأمةرى ثٞٮهًل/  الى دىًٌل ٚىةًرٝىحن ذى ة الى د٤ع٫ٞي  )األثيةت...كى إىل أفَّ ٨٦ الىٛةًت ٦ى
/ ٬ؾقً اتلَّةء،  َْ  ِو

  ٛةًت ىلعى ة اكفى ٨٦ الىِّ ٕيٮؿو )٦ى كلحل٫ً أمةرى ثٞٮهًل/  ،كاكفى ث٧َٕنى ٚة٢ٔو  (1)(ذى
ٍوبلن )

ى
ٕيٮؿو كا (،أ ٍٛ / ٦ى م ث٧َٕنى ً ٟى ٨٦ اذلَّ زى ثؾل ؿي أ ،ظرتى ٢ى األكَّ ًٕ أل٫َّ٩ أكرثي  ؛وبلن كل٧َّ٩ة صي

ٟى حنٮ/ ٮره )٨٦ اثلَّةين، كذل ١ي جيٮره  ،مى / مة٠ؿو كوةثؿو  (كوى ًؿ كاملؤ٩ًَّر/  ،ث٧َٕنى ٚيٞةؿي ل٧٤ؾ٠َّ
١ٮره  جٮره كمى جيٮره -ثبل دىةء  -وى ةه وى

ى
أ ، كىاٍمؿى ٮره ١ي ٢ه مى ا رىصي ؾى   .، حنٮ/)٬ى

ٮؿه )ٚإٍف اكفى  ٕي ، ٍٚٞؽ د٤ع٫ٞي اتلَّةءي يف اتلَّأ٩يًر، (ذى ٮمىح)نْ/  ث٧َٕن/ ٦ٕٛٮؿو كي  (رى
  .ث٧َٕنى / مؿكٮمح

 

ڃ  ڃ   ﴿ كيف ٝٮهل قجعة٫٩ ،[2٢مؿن٥/ ] ﴾ۀہ ہ ﴿ / " يف ٝٮهل دٕةىلةىلع أف "ث٘ي   ؿَّ ؽً ث٭ؾا اقذي  (1)

"ث٘يح" يف  /إذ لٮ اك٩خ ىلع ٕٚي٢ لٮصت دأ٩حس٭ة ٚيٞةؿ ؛ىلع ز٩ح ٕٚٮؿ ال ٕٚي٢ ،[28مؿن٥/ ] ﴾چ  چ  
ٕني جٞخ إظؽا٧٬ة " ٧٤ٚة اصذ٧ٕخ الٮاك كاحلةء كقى ةو٢ "ث٘ٮنن كاأل ،أل٩٭ة ث٧َٕن ٚة٢ٔ ؛املًٮ

 ثةلك١ٮف ٝي 
ي
 .ٚىةر ٧٠ة دؿل  ؛د٧ٗخ احلةء يف احلةء٤جخ الٮاك يةء كأ



 

 أنيحـــالت 00

اوكؼلَك اَل حوطُق اتلَّاُء َوْن  ًْ/  

  ٕىةؿ)ىلع ٍٛ ار)، ٠ػ(٦ً ة ًمٍ٭ؾى
ى
أ   .- ك٬ٮ اهلؾيةفي  /كيهى ال١سريةي اهلؾرً  -(اٍمؿى

  ي٢و )أكىلٍعى ًٕ ٍٛ ةه )، ٠ػ(٦ً
ى
أ ريه  اٍمؿى ًُ ٍٕ ةي  - (٦ً

ى
ؿىًت املٍؿأ ًُ ٔى يتى  / ٨٦  ُِّ ٤ىًخ ا٣ ٧ى ٍٕ  . -إذىا اقذى

 ٠ػ ،) ٕى٢و ٍٛ ٥و )أكىلٍعى )٦ً ٍ٘نى ة يؿنؽقي كن٭ٮاقي ٨٦  - (٦ً ًم ال يىثًٍ٪ي٫ًٍ يشءه ٧َّٔ ك٬ٮى اذلَّ
 .-مضةٔذ٫ً 

ًؿ كاملؤ٩ًَّر ٚنةذٌّ ال ي ذ٫ٍي اتلَّةءي ٨٦ ٬ؾقً الىٛةًت ل٤ٛؿًؽ ثنيى املؾ٠َّ ٞى ً ة حلى ٞةسي ك٦ى
كٌّ نْ/  ٤ٔي٫ً، ؽي ةه  ٔى كَّ ؽي ٔى ةفه  ،كى ٞى ٦ًي ة٩ىحه  كى ٞى ٦ًي ًمٍك١ًنيه  ،كى ًمٍك١ًي٪ىحه  كى   .كى

ة ي٢ه )كأ٦َّ ًٕ "(ٚى / "٦ٕٛٮؿو "، أٍك ث٧َٕنى / "ٚة٢ٔو ة أٍف يسٮفى ث٧َٕنى  /، ٚإ٦َّ
  / ةه :يف اتلَّأ٩يًر، حنٮ  اتلَّةءي حلٞذ٫ي  (ٚة٢ٔو )ٚإٍف اكفى ث٧َٕنى

ى
أ ، كىاٍمؿى ًؿن٥ٍه ٢ه ٠ى  رىصي

حه  ًؿن٧ٍى ًؾٚىٍخ ٦٪٫ي ٤ٝيبلن  ،٠ى (1)﴾ڱ ںں ڱڱ﴿ ٝةؿى اهللي دٕةىل/ ،كٍٝؽ ظي
 

(2)﴾ٴۇۋ ۋۅ ۅ  ۉ  ﴿كٝةؿى اهللي دٕةىل / ، [78 ]يس:
   .[56]األعراف:  

  / ٕيٮؿو )كلٍف اكفى ث٧َٕنى ٍٛ ًذي٢و )كلحل٫ً أمةرى ثٞٮهًل/  - (٦ى ٞى ٢٧ٍٕى  ؛-(٠ى يٍكذى ة أٍف ي ٚإ٦َّ

 

/ ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح (حييي) / اق٥ اقذٛ٭ةـ يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ.(٨٦) راب:ــاإلع (1)
يه/ ٧ًري يف  ،/ الٮاك يه كاك احلةؿ(كيه) / ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب.(ا٣ْٕةـ) ."٨٦ػ"يف حم٢ رٚٓ ػرب ٣

 ./ ػرب مؿٚٮع(ر٦ي٥. )حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ
، ح ث٧َٕن ثةحلحرا٦ٌ  /أم ،٦ٓ أ٫٩ ث٧َٕن ٚة٢ٔ اتلأ٩ير ظؾٚخ ٦٪٫ دةءٝٮهل/ "ر٦ي٥"/   وجــه االشــتدالل: 

 ك٬ؾا احلؾؼ ٤ٝي٢.
/ ٣ِٛ (اهلل) ؼ.ك٬ٮ مٌة ،/ اق٥ إف ٦٪ىٮب(رمحخ) / ظؿؼ دٮكيؽ ك٩ىت.(إف)  اإلعـــراب: (2)

 ثٞؿنت. ةف / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞ(٨٦ املعكجني) / ػرب إف مؿٚٮع.(ٝؿنت. )اجلبل٣ح مٌةؼ إحل٫
٦ٓ أ٩٭ة ث٧َٕن ٚة٢ٔ أم ٦ٞؿمح ٨٦  "ٝؿنت"أف دةء اتلأ٩ير ٝؽ ظؾٚخ ٨٦ ٣ْٛح  وجــه االشــتدالل: 

 . املعكجني، ك٬ؾا احلؾؼ ٤ٝي٢
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 /اقذ٧ٕةؿى األق٧ةًء، أٍك الى 

  ،٢٧ًى اقذ٧ٕةؿى األق٧ةًء ٍٕ ٍٓ مٮوٮٚى٫ي  -ٚإًف اٍقذي ًؾقً  ،حلٞذ٫ي اتلَّةءي  -أٍم/ ل٥ٍ يىتٍجى حنٮ/)٬ى
ًكي٤ىحه 

ى
، كىأ حه يعى ًُ ٩ى ، كى حه ًٓ  ذىبًيعى ، ك٦أكٮ٣حي الكج ، ك٦٪ُٮظحه   .أٍم/ ٦ؾثٮظحه

  ،٢ٍ اقذ٧ٕةؿى األق٧ةًء ٧ى ٍٕ يٍكذى ٓى مٮوٮ٫ٚي  /أم -كلٍف ل٥ٍ ي ًؾٚىٍخ ٦٪٫ي  -ثأٍف يىتج اتلَّةءي  ظي
ًؿنطو نْ/  ،ةاغبلن  ةو صى

ى
أ رٍتي ثًةٍمؿى ؿى ًعي٢و  ،مى نٍيو ٠ى ٕى مً ، كم١عٮ٣حو  كى  .أٍم/ دلؿكظحو

حه )حنٮ/ ،كٍٝؽ د٤ع٫ٞي اتلَّةءي ٤ٝيبلن  ٍى٤ىحه ذى٦ًي٧ى  (٤ٕٚحه محيؽة)ك ،٦ؾمٮ٦حه  /أم (ػى
  .حم٧ٮدةه  /أم

 

 

 



 

 أنيحـــالت 02

 

ََََ ِ ه
َ
َََََوَأ َََََُ  اتلَّ  ؽِ َأنِيِد َذاُت قَْه
 
 

   ػ  ََوَذاُت َيَََ (767)
ُ
ُْ أ    ؽ  ٓ اهُْغََََْنَرََََنَََْ

 
 

َََََ َّ وَ  (1)ارُ َوَاالْكخِ
ُ
ُِ ا  َََََا  ِِف َيَت

 
 

َرَبََََ ُِ َوْزُن َُيْتِػيََََ (767)
ُ
َ  َأ ْْ ََََ ٍُّ    ٓ وَاه

 
 

ََََا َََََا( َ ْٓ ْٓ ََ َوَوْزُن )َػ َََََؽ  َوَم
 
 

ََََْتَ   (765) ًث َلَل َْ ََََ ْو ِن
َ
َََََػًرا أ ْو َمْه

َ
   أ

 
 

َؽى ٍْ َََََت ـِ  َْ ًَّ ََََ ـُ  َوَكُطَتََََاَرى 
 
 

(766) َََ ََََؽى وَِضر  ْ َََؽَّىِذْل ُْ َّ اهُؾ َََ    ََث َي
 َََ َََّ اللُّ َََٓ َي ٍَ ََََؼاك ُعوَّي  اَرىقَّ َل

 
(767) َََ ْْ ََََوَا ََََُؾ هَِغ َْ ـْ ِ َََِؼهِ ا َِ    َػاراَْيِ 

 
 قْػ ـتَق أنَّ أهَ  اتلَّأٍيِد َلَع رضبنِي/

ا/ ًَ ١ٍؿىل(. أضػِ ، كىقى جًٍلى  املٞىٮرةي، ٠ػ)ظي
اءى  واثلَّاُ/ ؿَّ ٗى اءى ك ٍؿى ة/امل٧ؽكدةي، ٠ػ)محى ة أكزافه دٕؿؼي ث٭ى  (، كللكٍّ ٦٪٭٧ى

ة أكزافه من٭ٮرةه، كأكزافه ٩ةدرةه / ة املٞىٮرةي ٤ٚ٭ى  ٚأ٦َّ
.فًٌ امللّْرةِ/ ٓو (، ملًٮ ٕىَبى ا٬يًح، )كمي ( لرلَّ رىَبى

ي
(، حنٮ/)أ ٕىًلى  )ذي

(، أك ويَّا/  ٍٮىلى ُي جًٍلى كا٣ ، ٠ػ)ظي ، أك وٛحن ( جلجخو ة، ٠ػ)بيٍ٭ُلى ( اق٧ن ًٍٕلى )ذي
(.مىؽرنا، ٠ػ)ري   ٍصَعى
( لرضبو ويَّا/  ؿىَطى ، أك مىؽرنا، ٠ػ)مى ٜى ة، ٠ػ)ثىؿىدىل( جل٭ؿو ثؽمن ( اق٧ن ٕىًلى )ذى

ل  يىؽى ل(، يٞةؿ/ مًحةره ظى يىؽى ٍؽًك، أٍك وٛح، ٠ػ)ظى ٕى . -أم/ حييؽي ٨ٔ ٫ًِّ٤ّ ٣جنة٫ًَ  -٨٦ ا٣
 / ( ٗرييقٝةؿ اجلٮ٬ؿم  ٕىًلى ًؿ يشءه ىلعى )ذى  .كل٥ٍ ييجٍء يف ٩ٕٮًت املؾ٠َّ

ًٍٕلى ) /ويَّا عى )،٠ػٕنةدم(ذى ٍ ٓو (َصى ٓي َصن ٍٔٮىل)٠ػ ،رناأٍك مىؽ،دم ،  (،دى أٍك وٛحن

 

٢٧ ىلع أذجةر  )كاالمذ٭ةر( /$ٝٮهل  (1)  ككزف ٩ةدر، كزف )أرَب(كلاٌل ٚإفَّ  املض٧ٮع ال اجل٧يٓ،حيي
 )ق٧ ى كػ٤يُٯ كمٞةرل( مةذ.
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ٍكًلى )٠ػ جٍَعى ككى  (.مى
ةىلى ) /ويَّا ٕى جةرىل)، ٠ػ(ذي ٠ًؿ كاألٍجثى  ،٣ُةاؿو  (ظي ٓي ىلع اذلَّ  .كنٞ

ًلى ) /ويَّا َّٕ ٧َّ ىى )، ٠ػ(ذي  .ل٤جة٢ًَ  (قي

ٕىًلَّ ) /ويَّا ؿىل)، ٠ػ(ًٚ ٍُ  .(1)لرضبو ٨٦ املًش  (ًقجى

ًٍٕلى ) /ويَّا ةأٍك دم (،ًذ٠ٍؿىل)، ٠ػرنامىؽ(ًٚ ٍؿَبى )، ٠ػٕن ًؿمىةًف  (ًّ ّى ٓي  كيه  -دم
نًط  ة ٚبلى  ،دكنٌجحه اكهلٌؿًة ٦٪ت٪ًح الؿِّ ـ٥ٔي ا٣ٕؿبي أ٩ى٭ة دٛكٮ يف زٮًب أظؽ٥ٍ٬ إذىا وةد٬ى د

٢و  (ًظٍضًلى )ككػ - دؾ٬ٍت راحئذ٫ي ظىتَّ يجًلى اثلَّٮبي  ضى ٓي ظى ٮى ك٣حفى يف اجل٧ٮًع ٦ة٬ ،دم
ًٍٕلى )ىلع كزًف  ة (ًٚ  .ٗري٧٬ى

يًلى ) /ويَّا ِّٕ  .(2)ث٧َٕن/ احلرِّ  (ًظسِّحثى )، ٠ػ(ًٚ

ٕيًلَّ ) /ويَّا ؿَّل)نْ/  ،(ذي ٛي ًٓ  (زي  .لٮاعًء ا٤ُ٣
يًٍلى )/ويَّا َّٕ ٯ)، حنٮ/(ذي ُى ٤َّيٍ ٯ) /كنٞةؿ ،لبلػذبلًط  (ػي ُى ٤َّيٍ ٮا يًف ػي ٕي رى  /أم (كى

ٍى ٤ٔي٭٥ٍ أمؿ٥٬ٍ   .اػذ٤

ةىلى ) /ويَّا َّٕ ةرىل)نْ/  ،(ذي َّٞ  .جًلىجٍخو  (مي
 

 

 

 

 .قجُؿل/ رضب ٨٦ املش ٚي٫ دجؼرت (1)
لٮال اخل٤يف » /ڤ كيف ظؽير ٧ٔؿ ث٨  اخلُةب، " ث٧َٕن اخلبلٚح ٨ٔ رقٮؿ اهلليفى ٤ِّ ك٩ْريق "ػً  (2)

 
ى
. كأزؿ ٧ٔؿ أػؿص٫ اث٨ أيب محجح يف املى٪ٙ ذ٩نةلٮال امذ٘ةهل بنؤكف اخلبلٚح لاكف مؤ /يؿنؽ «٩خذَّ أل
 (.2٢26(؛ كابلي٭يق يف ال١ربل )2348)



 

 أنيحـــالت 04

 

 ِ ََََََه ا/ فَ ًََ َِ ََََََػ  ََََََْٓ ِٓ ْف
َ
 الءُ َالُء أ

 
 

(768) َََََ ْٓ َََََنْيِ َو َػ َٓ َََََد اه    واَلءُ َُيَروََّ
 
 

َََ َٓ َََىَّ فِ َََاال ػُ َُث ََََال فَ وُ َْٓ ُْ  ْالَا
 
 

َََََْالاَو فََََََ (769) ُٓ ْْ وَِيَََََا َي ْٓ    ِْالُء فِ
 
 

َََاال َوَكََََؼا َٓ َََنْيِ َػ َٓ وَََََق اه ٍْ  َو ُي
 

وََََََق  (777) ٍْ   فَََََاءٍ ُي
ُ
ََََالُء أ َٓ    ِعَََََؼاَػ

 
ة ٙي ىلع ثٌٕ٭ى ًٙ اتلَّأ٩يًر امل٧ؽكدًة أكزافه ٠سريةه، ٩ج٫َّى املى٪ِّ  /أل٣

ة / ءي )٧ٚ٪٭ى ٍٕبلى اء)، ٠ػةاق٧ن  (ذى ٍعؿى ة ىلعى  (،وى ؿي٬ى َّ٠ ؾى ، ٦ي ٕى٢)أٍك وٛحن ٍذ
ى
، (أ

اء)٠ػ ٍؿى ٕى٢)كىلعى ٗرًي  (،محى ٍذ
ى
ءي )، ٠ػ(أ بلى ٍُ حه ٬ى /  (،ًدي٧ى ة)كالى يٞةؿي عى ، ث٢ٍ قى ٢ي ُى ٬ٍ

ى
به أ

٢ه  ًُ ةبه ٬ى عى ء)كٝٮهل٥ٍ /  (،قى ٙي ث٫ً  ،ظؽيؽةي ا٣ٞيةدً  /أم (،ٚىؿىسه أٍك ٩ىةٝىحه رىكاٍغى كالى يٮو
ة ؿي ٦٪٭٧ى /  ،املؾ٠َّ ٍركىغي )ٚبلى يٞةؿي

ى
ى٢ه أ ٍك٪ىةءي )ككػ (،دمى ةه ظى

ى
أ /  (،اٍمؿى ٨ي )كالى يٞةؿي ٍظكى

ى
٢ه أ  (،رىصي

٢ي - ٍُ ًٓ كقى  /كال٭ى ٦ٍ ًؿ كادلَّ ُى ٓي امل ٫٩دذةث ٍٍ )يٞةؿ/  -يىبلى ٢ي ٬ى ًُ ٍ٭ ٧ةءي تى ٤ىًخ الكَّ ُى ،٬ى  الن
بلى  ُى ة ،٩نةكى٬ى ُى ٍ٭ تى (.كى   الن

ا/ ػ  َّ ء)ويَ ٕيبلى ٍذ
ى
س٤ٌرى ا٣ٕنيً - (أ َـّ األقجٮًع  -٦ي ًٓ ٨٦ أية اث ـً الؿَّ حنٮ ٝٮهل٥ٍ/ ل٤يٮ

ٍرميٕةء)/
ى
ة(أ ة ، ككرًس٬ى  .ث٥ٌِّ ابلةًء، كٚذع٭ى

ا/ ػ  َّ ء)ويَ ٤ٍٕىبلى مى )نْ/  (،ذى ؿى ٍٞ  .أل٩ٍث ا٣ٕٞةرًب  (ةءخى
ا/ ػ  َّ ء)ويَ ٕىةالى ةء)نْ/  (،ًٚ ةوى ةًص  (ًٝىى ًٞىى  .ل٤
ا/ ػ  َّ ء)ويَ ٤ٍٕيبلى ةء)٠ػ (،ذي ٚيىى  (.ٝيٍؿ

ا/ ػ  َّ ء)ويَ ٔيٮالى ٮرىاء)٠ػ (،ٚىة مي  (.اعى
ة/ بلءى )ػ ك٦٪٭ى ًٔ ٕىةء)٠ػ (،ٚىة ًة ا٣ريميٮع (ٝىةًو ؿى  .جًليٍعؿو ٨٦ ًصعى

ا/ ػ  َّ ٤ًيىةء)ويَ ٍٕ نى )نْ/  (،ًٚ ٧ىح(ةء٠ًرٍبً ْى ٕى  .، كيه ا٣
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ا/ ػ  َّ ء)ويَ ٕيٮالى ٍٛ ةء)حنٮ/ (،٦ى ٍنييٮػى يٍغو  (مى  .دمٓ مى
ة/ ء)ػ ك٦٪٭ى ةالى ٕى ٜى ا٣ٕنًي، أم- (ذي ة  /٤ُ٦ ة، كم١كٮر٬ى ة، ك٦ٛذٮظ٭ى  -م٧ٌٮم٭ى

ثيٮٝىةء) نْ/ ةء)ك ،ل٤ٕؾرةً  (دى اقى ةًء، ك٥٬ اجلَّةسي  (ثىؿى ىكى ن ٍ  /كٝةؿ اث٨ الك١يخ .٣٘ح يًف ا٣ربى
 ٍة أد / ٦ى ةء ٬ٮ؟ أمٍ يٞةؿي ىكى ن ٍ ٮ؟ /رًم أم  ا٣ربى م  اجلَّةًس ٬ي

ى
ًسريىاء( ،أ  .ك)٠ى

ة/ ء)ػ ك٦٪٭ى ٕىبلى ة- (ذي ة، كم١كٮر٬ى ة، ك٦ٛذٮظ٭ى ٜى ا٣ٛةًء، أم/ م٧ٌٮم٭ى ٤ُ٦- 
ء) نْ/ يىبلى ً  (ػي ةء)ك ،ل٤ذ١رب  ٛى ٪ى ىاء)ك  ،اق٥ي ماكفو  (صى ؿه  (ًقريى ٍٛ ُٮطه وي ٍدو ٚي٫ً ػي  .٣ربي

 
 

 
 



 

 06 ـُدوُدالـنْقُصـوُر والـنِن

 

ـور  والـال ود  مـمْقص   ْمـد 
 

َ ٍَّ ٌْ َؼْتَِن اه َْسَب ِيَ َخ ـْ ٌى ا ـْ  ْف ؽَ إَِذا ا
 
 

(777)   ََََْ ـَ ٍََََي ََك َ ِِ ََََا َوَ َن َذا ٍَ    َػْخًط
 
 

ِ َِِ َََ وِ َفَ  َٓ َاه (1)يِه  ؽِ َِعَن  اآلًََََََََُ
 
 

(777) َََ َََُْت قَ َََ ْصٍ َُثُت َََ اٍس َةِِقَي ِِؽِ ََُ    ا
 
 

 َٓ ِْ َٓ  ٍن ََل  ِّ َيَاَََََََََََِِف َ ْ  ٍن ََوُػ
 

(777) َََ وَ ْٓ ِْ َََََل وَ ْٓ ٍََََث َوُػ ٍََََث َنْ َم َُْ اه  ػُّ
 

ُِ أهٌ  الزيثٌ  /املقهْرُ  ِي ضؽُف إْؽاة  .ِْ االـُى اَّلَّ
، حنٮ/(/ االق٥)ٚؼؿجى ثػ  (،إًذىا)املجًِن، حنٮ/ (/ظؿًؼ إٔؿاث٫ً )كمػ(، يىٍؿضى )ا٢ٕٛ٣ي

،(الز٦ح)كمػ افً )نْ/  /املسَنَّ نٍؽى َـّ  .كاجلَّىًت ، ٚإفَّ أ٫ٛ٣ي د٪٤ٞتي يةءن يف اجلؿِّ (ال
اعٌّ  /واملقهُْر َلع قفًنيِ  ًَ ـَ ، و  /ؼِيايسٌّ

ٟى  ،لُك اـٍى يٓخن  هلُ ٌٍِي يٌ الهطيِص، ُموزتٌَ  فخُص َيا قتَن آعؽهِ  /ٚة٣ٞيةس   كذل
ًم ىلعى كزًف  ـً اذلَّ ز ٢ى )٧٠ىؽًر ا٢ًٕٛ٣ البلَّ ًٕ ٕى )، ٚإ٫َّ٩ يسٮفي (ٚى ، ثٛذًط ا٣ٛةًء (بلن ذى

ٙى )نْ/  كا٣ٕنًي، ًق
ى
قى  أ

ى
  (.ةٛن أ

ٮًمى )حنٮ/ ،كصتى ٝرصقي  ذبل  ٚإذىا اكفى ٦ٕ ٮنل صى ألفَّ ٩ْريىقي ٨٦ الىعيًط اآلػًؿ  (؛صى
ة ٝج٢ى آػؿقً  ـه ٚذطي ٦ى ى ٤ٍَتى ٕى٢)كحنٮ/  ،مي ًٚ)  ًٓ ٤ىح)يف دم ٍٕ ٕى٢)ك ،ثسرًس ا٣ٛةءً  (ًٚ ًٓ  (ذي يف دم

٤ىح) ٍٕ ٓي  (ًمؿنل)ث٥ٌِّ ا٣ٛةًء، حنٮ/ (ذي ل)ك (،ًمٍؿنىح)دم ؽن ٓي  (٦ي ؽٍ )دم ٚإفَّ ٩ْري٧٬ة  (،يىح٦ي
ًٍٝؿمىح كٝيٍؿمىح)٨٦ الىعيًط/ ٤ىح ثسرًس ا٣ٛةًء يسٮفي  (؛ًٝؿىب كٝيؿىب، دمٓ  ٍٕ ًٚ ٓى  ألفَّ دم

ٕى٢)ىلعى  ؿ كٚذًط اثلَّةين(ًٚ ٤ٍٕح)كدمٓ  ،،ثسرًس األكَّ ث٥ٌِّ ا٣ٛةًء يسٮفي ىلعى  (ذي
 

 .اكملىؽرنح كاجل٧ٕيح، ال ػىٮص الٮزف ،ك٩ٮع االق٥، امل٪ةّؿة يف الٮزفاملؿاد ث٫/)٤ٚ٪ْريق(  /$ ٝٮهل (1)
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ٕى٢) ًؿ كٚذًط اثلَّةيًن (ذي ٦ٍيحو )ك ،،ث٥ٌِّ األكَّ ٓي دي ٍلى دم  . الىٮرةي ٨٦ ا٣ٕةًج كحنٮقً ، كيه(ادل 
 

 

ََ ََََوَي َخَط ـْ َََا ا ََْ  َقَّ َؼْت هِ
َ
ٍََؽ أ  َن آِع

 
 

(777) ََ َََفَاهْ ػُّ ِِف ٍَ ًََََ يِهِ َضْخ َِِ ُْ ا  ًًَََ  ؽِْف َ
 
 

ْهََََػرِ  ًَ َََِػ َا َل َََْػ ةُ ِي قَ َََِن اَّلَّ ْٓ ِْ  اه
 

(775)  َْ ََ َْ ٍََن ََكْر ََِؾ َوْن ًْ َّ ِ ىة
َ
ََأ    (1)ى َوَ ْرحَ

 
/  ،٧ؽكدً كملة ٚؿغى ٨٦ املٞىٮًر رشعى يف امل ِي ِف آعؽهِ ًِؾٌة، حَِل ك٬ٮى االـُى اَّلَّ

 ًْ اء)حنٮ/ ،زا ػةً  اأه ٍؿى ةء ،محى ًككى ، حنٮ/ (/االق٥ً )ٚؼؿجى ثػ (،كىرًدىاء ،كى ةء)ا٢ٕٛ٣ي ىنى  (،ي
ٛن )كمٞٮهًل/ ٣ً

ى
ةن  ةدىًٌل أ ٛن  (زىااًؽى ٣ً

ى
ة اكفى يف آػؿقً ٧٬ـةه، دىًٌل أ ةءو )ٗريى زااؽةو ٠ػ ة٦ى ٓى  ،٦ى آءو دم كى

 .ضؿه ك٬ٮ/ م (آءة
/َواه ًاعٌّ ، ـو  ًًػوُد أيًيا َكملقهْرِ/ قيايسٌّ

 /  / لكُّ يٓخن  هلُ ٍُِي الهطيِص اآلعِؽ، ُموْزَتٌَ  زيادةُ أهٍ  قتَن آعؽهِ ٚة٣ٞيةس 
 ، ل اٍردًبىةءن

ى
، كاٍردىأ ٮىاءن ًٔ ٮىل اٍر ٔى ، حنٮ/)اٍر ي ٧٬ـةي كو٢و هلي ة أكَّ ٟى ٧٠ىؽًر ٦ى كذل

(؛ ٚإفَّ  ةءن ىى ٍٞ ٍَٞصى اٍقًذ ارنا،  كاٍقذى رى اًٍٝذؽى ٝنة، كاٍرذىؽى بلى ًُ ٜى ا٩ٍ ٤ى ُى عيًط/ )اٍج ة ٨٦ الىَّ ٩ْري٬ى
ة(.  اصن جى اٍقًذٍؼؿى  كاٍقذىٍؼؿى

،) ٢ى ٕى ٍذ
ى
ا مىؽري لكِّ ٢ٕٚو ٦ٕذ٢ٍّ يسٮفي ىلعى كزًف )أ (؛ نْ/  ككؾى ةءن ُى ٯ إٍخ ُى ٍخ

ى
)أ

ة( ا٦ن ـى إ٠ًٍؿى ٍكؿى
ى
عيًط/ )أ  .(2) ٚإفَّ ٩ْريىقي ٨٦ الىَّ

 

 

 

ٮل( أم ا٩سٙ ك)اردآل( أم دؽثؿ. /ٝٮهل  (1)  )أر
راغء كز٘ةء كماكء ػ)ىلع وٮت ٠ اال  إذا اكف د "ي٪رص ٩رص" /سةؿك٦س٢ ذلٟ مىؽر ا٢ٕٛ٣ اذلم ىلع ٦ (2)

 ىلاك)حنٮ/ ،(ٝذةالن  ٝةد٢) /كمىؽر ا٢ٕٛ٣ اذلم ىلع ٦سةؿ (،منةء/)أك ىلع داء ٦س٢  (،كداعء كظؽاء
 (.ٔؽاءل كاعد ،كالء



 

 الـنْقُصـوُر والـنِنـُدوُد 08

 

ََََاِدُ   َٓ ََََوَاهْ ََََيِ َذا قَْه ِِ  َوَذا ؽٍ َاجلَّ
 

ََََؼَ  (776) ِ
ْ
ََََا َوَ َ َِش

ْ
ٍََََن ََكَ ََْق ِ ََََػ  ة  اَي

 
 ُِ ًاعُّ  ،َِؼا ِْ اهقفُى اثلَّا ْ/ املقهُْر الفَّ ًاعُّ  ،ِو   .واملًػوُد الفَّ

ًا ُّ   /وىاةٍ
٧ةًع  - قي مٮٝٮؼه ىلعى الكَّ رٍصي ٞى ة ٝج٢ى آػؿقً، ذى ؿدى ٚذطي ٦ى ََّ ة ٣حفى هلي ٩ْريه ا  .أفَّ ٦ى

ٙو ٝج٢ى آػؿقً ك٦ى  - ؿدى زنةدةي أ٣ ََّ ٧ةًع  ،ة ٣حفى هلي ٩ْريه ا قي ٦ٞىٮره ىلعى الكَّ  .٧ٚؽ 
٧ةيعٌ  ىتى ) /٨٧ٚ املٞىٮًر الكَّ ٛى ة)ك ،/ كاظؽي ا٣ٛذيةفً (ا٣ ىل)ك ،/ ا٢ٕٞ٣ي (احًلضى / (ا٣رثَّ

ىابي  ٪ىة)ك ،ا٣رت  ٮءي (الكَّ ٌَّ  ./ ال

٧ةيعٌ  ذىةءي ) /ك٨٦ امل٧ؽكًد الكَّ ٛى ٨ِّ (ا٣ ٪ىةءي )ك ،/ ظؽازحي الكِّ ؼي (الكَّ ىاءي )ك ،/ الرشَّ / (ا٣رثَّ
٢ي (احًلًؾاءي )ك ،٠رثةي املةؿً  ٍٕ   ./ اجلَّ
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ََ ََََوقَْه ؽَاًرا ُ ْ َُؽ ِذي اهْ ٍِ ََ ػ  اْى ًَ ُّ ََ ًَ 
 

(777)  ُّ َََ ٍَََ  َيَق ُوْ ٍِ َََُؿ  ْم َٓ ُِ وَاهْ َََ وَْي َْ 
 

كرةً    .ال ػبلؼى ثنيى ابلرصننيى كال١ٮٚينيى يف صٮاًز ٝرًص امل٧ؽكًد ل٤رضَّ
ًٓ كاػذي٤ً  كذ٬تى ال١ٮٚيٮفى  ،ٙى يف صٮاًز ٦ؽِّ املٞىٮًر، ٚؾ٬تى ابلرصن ٮفى إىل امل٪

 /كاقذؽ٣ ٮا ثٞٮهلً  ،إىل اجلٮازً 
ٌْ ِك َلََاءِ   -757 ٍََؽ َوِيََ ًْ  َ ٌْ  يَََا لََََك ِيََ

 

َََََاءِ  َّ ِن وَالوَّ َٓ ْفَََََ ًَ َََََُب ِِف ال (1)يَنَْل
 

 

كرًة، ك٬ٮى ٦ٞىٮره   .٧ٚؽَّ ال٤َّ٭ةءى ل٤رضَّ
 
 

 
 

 

 أٔؿايب ٨٦ أ٢٬ ابلةديح، كل٥ يك٫٧.نكج٫ ا٣ٛؿاء إىل  -757  (1)
ك٬ٮ  ٝةؿ اجلٮ٬ؿم/ النحل كالنحنةء/ ٣٘ح يف النيه كالنيىةء.النيه، ك (/نةءحٍ مً )ة: ــاللغ 

ٍ ) أم/ ي٤ٕٜ. (تيجنى ) .٫٩ ل٥ ي٤ٞط، كٝةؿ اث٨ ٚةرس/ ٬ٮ أردأ اتل٧ؿاتل٧ؿ اذلم ينذؽ ٩ٮاق أل  (/٢ٕى كٍ ٧ى ال
ٓ الكٕةؿ ٨٦ احل٤ٜ.  ُجٞح يف أَٝص قٞٙ ا٥ٛ٣.امل حي ٪ى ٭ى الكيه  (/ ال٤٭ةة،كال٤٭ةء) مًٮ

صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ  (لٟ) كٝىؽ ث٫ ٬٪ة دلؿد اتلججي٫. ،ظؿؼ ٩ؽاء أو٫٤ (ية)  اإلعـــراب: 
. ،ػرب ٦جذؽأ حمؾكؼ/ أم ية لٟ يشء ثيةف ل٤اكؼ يف لٟ/ أم أ٫٩ صةر كدلؿكر  (٨٦ د٧ؿ) ٦سبلن

ث٧عؾكؼ ػرب  ةفث٧عؾكؼ ظةؿ ٨٦ الاكؼ يف لٟ؛ كٝي٢/ إف "لٟ" صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞ ةف٦ذ٤ٕٞ
صةر كدلؿكر ٦ُٕٮؼ  (ك٨٦ محنةء) ذؽأ مؤػؿ، كٚي٫ أاعرنت أػؿ.ك"٨٦" زااؽة، ك"د٧ؿ" ٦ج ،٦ٞؽـ

يٕٮد  "٬ٮ" /كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازنا دٞؽيؿق ،٢ٕٚ مٌةرع (تيجنى ) "٨٦ د٧ؿ".ثةلٮاك ىلع ٝٮهل 
 ٦ُٕٮؼ ىلع املك٢ٕ. (كال٤٭ةء) ".يجنتػ"ث ةفصةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞ (يف املك٢ٕ) إىل محنةء.

 .كأو٫٤ "ال٤٭ة" ثة٣ٞرص ،ل٤رضكرة ؽَّ ظير ٦ي  (كال٤٭ةء) /ٝٮهل ،الشاهد فيه 
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 ممدودـمقصور والـكيفييت تثنيت ال

  تصيييااموجمعه

 

ََ َََآِع ََََؽ َيْقُه وْ َٓ ََ   اْس ٍَََْر حُثَ  اَُُ يَ
 
 

ٌْ ذاََل  (778) ََََ ََََإِْن ََكَن َع َََََُمْؽحَ  ثٍ َذَ    اَِقَي
 
 

 ُْ ََ ََوُُ َنْ ْن
َ
ََا أ ِِي احلَ َََؼا اَّلَّ َََ   َل َْ  اه

 
 

َاِيََََػُ  (779)
ْ
ِييَََََن  (1)وَاْل

ُ
ِِي أ َََََ    اَّلَّ ًَ    َل

 
 
 

َََ ََََِِف َغ َََُب وَ َْيِ َذا ُ ْقوَ هِ
َ
 ْ  َاوًا ا 

 
هَََِْ   (787)

ُ
َََْػ أ َََُن قَ َََا ََكَن َؼْت َََا َي َّ ِ ْول

َ
   وَأ
 

ٌُ إْن َكَن نطيَص اآلعِؽ، أْو َكَن يَقًْن  ُُ ْاليُث اتلثَيِث ااالـُى املخًؾ ، َقخ
ٝىةضو /)ٚذٞٮؿي يًف  ؛يٌ غيِ حغييٍ  ، كى ةًرنىحو ، كىصى ٢و فً / رىصي بلى ةًرنىذىةفً  ،رىصي يىةفً  ،كىصى ًً ٝىة   (.كى

ة ٩ؾ٠ؿقي اآلفى  ااكفى ٦ٞىٮرن كلٍف  ٚكيأًِت  اكلٍف اكفى ممؽكدن  .ٚبل ثيؽَّ ٨٦ د٘يريقً، ىلعى ٦ى
 /ظ٫٧١ي 

ٙي املٞىٮًر راثٕحن ٚىةٔؽن  ٤ ٍى/)ٚذٞٮؿي يف  ؛ٝي٤ًجىٍخ يةءن  اٚإٍف اك٩ٍخ أ٣ يىةفً  مى ٤ٍ٭ى  (،مى
ٍَٞص/)كيف  ٍكذى يىةفً  مي ىى ٍٞ ٍكذى   (.مي

ٌن  (كىرىحى  ،ذىىتى )ةًء، ٠ػ٨٦ احل الن ٚإٍف اك٩ٍخ ثؽ /كلٍف اك٩ٍخ زةثلحن   ؛يةءن  ةٝي٤ًجىٍخ أي
 / ذىيةفً )ٚذٞٮؿي يىةفً  ،ذى ٦ًي٤ىٍخ  (.كىرىظى

ي
ا إذىا اك٩ٍخ زةثلحن دل٭ٮ٣حى األو٢ً كىأ ٚذٞٮؿي يف  ؛ككؾى

ىتى ) ذىيىةفً )/ ة٧٤ٔن  (٦ى   (.٦ى
 

ك٦ة أ٫ٛ٣ دل٭ٮ٣ح  ،٫ٛ أو٤يح)اجلة٦ؽ( ٬ٮ ٦ة ٣حف هل أو٢ ٤ٕ٦ٮـ يؿد إحل٫، كنؽػ٢ ٚي٫ ٦ة أ٣ً  /ٝٮهل    (1)
  /ٝٮهلك .األو٢

ي
 ٦ة٣ح.يٞج٢ اإل /٦ي٢( أم)اذلم أ
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/ ثؽ ، ٠ػ الن كلٍف اك٩ٍخ زةثلحن ة)٨٦ كاكو ة ،ٔىىى ٛى رى ٮىافً )ٚذٞٮؿ/  ا؛ٝي٤ًجىٍخ كىاكن  (كى  ،ٔىىى
ٮىافً  ٛى رى ٢ٍ، ٠ػ (،كى ا إٍف اك٩ٍخ زةثلحن دل٭ٮ٣حى األو٢ً كل٥ٍ تي٧ى ٤ى٧ن  (إًىلى )ككؾى /  ؛ةٔى ٚذٞٮؿي

ىٮىافً )  (.إًل
 ٍّ ْاى  /فاَانُن أنَّ أهَ  املقهْرِ حقوُب ياًء ِف ذالذِث م

َ  .اإذىا اك٩ٍخ راثٕحن ٚىةٔؽن  /ا وَّ
 .٨٦ يةءو  الن إذىا اك٩ٍخ زةثلحن ثؽ /اثلَّاُ

٦ي٤ٍخ إذى  /اثلَّاهد
ي
  .ا اك٩ٍخ زةثلحن دل٭ٮ٣حى األو٢ً كأ

 /ِف مْىٓنيِ  اوحقوُب واوً 
 َُ  .٨٦ الٮاكً  الن إذىا اك٩ٍخ زةثلحن ثؽ /ا وَّ
٢ٍ  /اثلَّاُ  .إذىا اك٩ٍخ زةثلحن دل٭ٮ٣حى األو٢ً كل٥ٍ تي٧ى

ٍٙ )كأمةرى ثٞٮهًل/  ٣ً
ي
ج٢ٍي ٝىٍؽ أ فى رى ة اكى ة ٦ى ٍكلً٭ى

ى
ا ا٣ (كىأ ٢٧ًى ٬ؾى ٔي ا  ٢ي املؾ٠ٮري إًىل أ٫َّ٩ إذى ٧ى ٕى

، أٍك كاكن -يف املٞىٮًر   ًٙ يةءن ة  -اأًِٔن ٝى٤ٍتى األ٣ ٜى ذ٠ؿ٬ى ة ٔبل٦حي اتلث٪يًح، ا٣َّيت قج حلٞذ٭ى
ؿى ال١ذةًب  ٕن  ،أكَّ ٙي كاجل ٮفي امل١كٮرةي رٚ ة، كاجل ٮف  كاحلةءي املٛذٮحي  ،ةكيه األ٣ ٦ة ٝج٤٭ى

ا  .ةك٩ىجن  امل١كٮرة صؿ 
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ََََ ََََََوَي َْاَا َلَهْط ََََ ِ ََََؽَاَء ة  اٍو ذُن َي
 
 

ََََوٍَ  (787) ِْ َْط  َََُْ ََ (1)اءٍ َوَْت ََاَلَِف   اٍء وََضي
 
 

َْاوٍ  َََ ِ َََؾٍ ا ة ًْ َِ َََ ،ْو  َََا ُذلِ َََْيَ َي  ؽْ وََغ
 

صْ  (787) ََط  ََ ،َن ٍََن قُِه ََؼَّ َلَع َنْق ََا َك    ؽْ ََوَي
 

ـً ىلع ٠يٛيًح دث٪يًح املٞىٮًر رشعى يف ذ٠ًؿ ٠يٛيًح دث٪يًح امل٧ؽكدً   .ملة ٚؿغ ٨٦ اللُك
ُُ ةػإيَّ  /واملًػودُ  ، أْو ةػ اًل ا أْن حؾَْن ًِؾح ِِ يٌ  اًل يٌ أهِ  اتلَّأٍيِد، أْو لإلَا
  /اًل أنٍن، أو أن

ة كاكن  /يٌ أهِ  اتلأٍيِد  اًل ةػ فإْن َكٍْج  اءى )ٚذٞٮؿي يف  ؛اٚةملن٭ٮري ٤ٝج٭ى ٍعؿى وى
اءى  ٍؿى اكىافً  /كىمحى ٍؿى اكىاًف كىمحى ٍعؿى   (.وى

 ِِ ٤ٍجىةء)٠ػ ،وإْن َكٍْج لإلَا ةء)نْ/  ،يٌ أنٍن  اًل ةػأٍك  (،ًٔ يىةء ،٠ًكى  (2)(كىظى
ة كص٭ةفى   /صةزى ٚي٭ى

ة ة كاكن  /أظؽ٧٬ى ٤ٍجىةكىافً ) ٚذٞٮؿ/ ؛اٝى٤ٍجي٭ى ةكىافً  ،ًٔ ًككى يىةكىافً  ،كى   (.كىظى
افً )ٚذٞٮؿ/ ؛ إثٞةءي اهل٧ـًة ٨٦ ٗرًي د٘يريو  /كاثلَّةين ٤ٍجىةءى افً  ،ًٔ ةءى ًككى افً  ،كى يىةءى  (،كىظى

ًٞح أٍكىلى  ٤ٍعى كلثٞةءي اهل٧ـًة املجؽ٣ًح ٨٦ أو٢و أٍكىلى ٨٦  ، ٨٦ إثٞةًء اهل٧ـةً كا٤ٞ٣تي يف ال٧ي
ة كاكن    .ا٤ٝج٭ى

 

 ٔىجح ا٣ٕ٪ٜ. /)٤ٔجةء( أم /ٝٮهل (1)
 ،ٮت ٚبل٩نة ٠كٮة" ٚٮٕٝخ الٮاك يف ٠كةء إزؿ أ٣ٙ زااؽة"٠ك /؛ ثؽحل٢ ٝٮلٟ"٠كةك /٠كةء"أو٢   (2)

ٞي    .٤جخ ٧٬ـةٚ
ك"يح" ٚٮٕٝخ يةء ظيةم إزؿ  ،كٝٮلٟ "ظيي ٚبلف حيية" ثؽحل٢ ٝٮلٟ "ظييخ"، "،ظيةم /ظيةء"كأو٢  

  .أ٣ٙ زااؽة ٤ٞٚجخ ٧٬ـة
ك لك كاك أكنةء كٕٝخ إزؿ أ٣ٙ زااؽة ٤ٝجخ ٧٬ـة، قٮاء أكة٩خ ٦ذُؿٚح ٧٠ة ٬٪ة،أ فالقاعدة: 

 ٦ذٮقُح، ٧٠ة يف/ وةا٥ كمةآ كحنٮ٧٬ة.
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ة اًل وإْن َكٍِج اهلًؾةُ املًػودةُ أن اء)ٚذٞٮؿي يف  ؛كصتى إثٞةؤ٬ى ةء ،ٝيؿَّ ًَّ كي  /(1)كى
افً  اءى افً  ،ٝيؿَّ ةءى ًَّ كي   (.كى

٢و ٝيرًص )كأمةرى ثٞٮهًل/ 
ٍٞ ى جى ؾَّ ىلعى ة مى ٦ى ة (/كى صةءى ٨٦ دث٪يًح املٞىٮًر، أك  إىلى أفَّ ٦ى

٧ةًع  ، اٝذيرًصى ٚي٫ً ىلع الكَّ ة ذي٠ًؿى ًل )٠ٞٮهل٥ٍ يف  ،امل٧ؽكًد ىلعى ػبلًؼ ٦ى  /اخلىٍٮزى
فً  ىةفً )كا٣ٞيةسي  (،اخلىٍٮزىالى حلى اء) كٝٮهل٥ٍ يف(، اخلىٍٮزى ٍؿى ايىةفً / محى ٍؿى كا٣ٞيةس  (،محى

اكىافً ) ٍؿى  (.محى
 

 

 

 

  .ظك٨ ا٣ٞؿاءة /اء" أمٍ ؿٌ دٞٮؿ/ "رص٢ ٝي  ،كوٙ ٨٦ ا٣ٞؿاءة -ث٥ٌ ا٣ٞةؼ كتنؽيؽ الؿاء-اء ؿٌ ٝي   (1)
ةءة /- كتنؽيؽ الٌةد ،ث٥ٌ الٮاك -ةء" ًٌ ك"كي    كيه ظك٨ الٮص٫.  ،كوٙ ٨٦ الًٮ
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 ٌَ ْقُهََْرِ ِِف  وَاْضََِؼْف ِيََ ًَ ٍّ َلَعَ  ال ََ ْ َ 
 
 

َرَّنَّ َيَََا ةََََِػ  اهَََََْضَََ (787) َََاَل ًَُ ًَّ    ُِ حََؾ
 
 

ََ ْخ َْ   صَ َوَاه
َ
ََأ ِٓؽًا ةًَََِِق ُيََةْ  ِؼْف ا ُضََََ ْل

 
 

َخَََََََوإِْن سَ  (787) ْٓ هَََََِْ  َُُ ةَِخًَََََََ
َ
   اٍء وَأ

 
 

ََ ِ ه
َ
ََ َ  َفَا  ََا ِِف اتلَّثَِْ َاْق َّ ََوِْب قَوَْت  ُْ َي

 
ََا  (785) َِْطَيَََأَوحََََاَء ِذي اتلََّ  َ ٌَّ    ُْ لَََِْؾَي

 
ٓى وعيطي اآلػًؿ ىلعى ظؽِّ املسَنَّ  ً ٓي ثةلٮاًك كاجل ٮفً  -إذىا دمي حلٞذ٫ي ا٣ٕبل٦حي  -ك٬ٮى اجل٧

نٍؽ/)ٚذٞٮؿ يف  ؛٨٦ ٗرًي د٘يريو  كفى  زى نٍؽي  (.زى
ة ٝج٢ى  رًسى ٦ى ة ٝج٢ى الٮاًك، ككي ٥َّ ٦ى ًي ؾٍٚخ يةؤقي، ك ٓى ظي ٓى امل٪ٞٮصي ٬ؾا اجل٧ ً كلٍف دمي

ٮفى / ٝىةضو )ٚذٞٮؿ يف  ؛احلةءً  ًي ٕن  (ٝىة نيى ) ،ةرٚ ًً ٝىة ا ك٩ىٍىجن  (ك ؿ   .ةصى
ٓى امل٧ؽكدي  ً ٓى  -كلٍف دمي ا اجل٧ ٮًم٢ى ٦ٕةم٤ذ٫ي يًف اتلَّث٪يحً  -٬ؾى ٚإٍف اك٩ٍخ اهل٧ـةي  ؛ٔي

ة كاكنا ،إثٞةءي اهل٧ـةً  /أٍك لبلحلةًؽ، صةزى ٚي٫ً كص٭ةفً  ،٨٦ أو٢و  الن ثؽ ٚيٞةؿي يف  ؛كلثؽاهلي
ةء) ٤ى٧ن  ًو(٠ًكى ةكيكفى  ،فى ٠ًًكةؤيك)/ ةٔى ًككى ٟى (كى ٤ٍجىةء)، ككؾل    ًي(.ٔى

ة /) ٚذٞٮؿي يف ؛كلٍف اك٩ًخ اهل٧ـةي أو٤يحن كصتى إثٞةؤ٬ى اءى كفى  ٝيؿَّ اؤي  (.ٝيؿَّ

ة املٞىٮري  ٙي - /كأ٦َّ م ذ٠ؿقي املى٪ ٓى ثةلٮاًك كاجل ٮفً  -ك٬ٮ اذلَّ ً ٫ي إذىا دمي ٛي ؼي أ٣ً  ،ٚذيٍعؾى
ة ُى )ٚذٞٮؿ يف  ؛كدجَقى ا٣ٛذعحي دا٣َّحن ٤ٔي٭ى ٍى /مي ٮفى  فى ٛى ُى ٍى ٕن  (مي نيى )ك ،ةرٚ ٛى ُى ٍى ا  (مي صؿ 

ٓى الٮاًك كاحلةءً  ،ةك٩ىجن    .ثٛذًط ا٣ٛةًء ٦

ٙو كدةءو  ٓى ثأ٣ ً ٤تي يف اتلَّث٪يحً  ،كلٍف دمي ة دٞي ، ٧٠ى جًٍلى )ٚذٞٮؿ يف  ؛ٝي٤ًجىٍخ أ٫ٛ٣ي / ظي
ج٤ٍىيىةتو  ة ،ذىىتى )، كيًف (ظي ٔىىى /  (كى ٤ىِلى مؤ٩َّرو ذىيىةتو )ٔى ٮىاتو  ،ذى ىى ٔى   (.كى

ًٙ املٞىٮًر دةءه كصتى  ة -ظيجبؾو -كلٍف اكفى ثٕؽى أ٣ ٭ى ذىةةو/)ٚذٞٮؿ يف  ؛ظؾذي  ذى
ذىيةتو  ٪ىةةو/)، كيًف (ذى ٪ىٮىاتو  رى   (.رى
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ََالِ ْ  ََنْيِ اثلُّ َٓ ََالَِى اه ََْن  وَالفَّ ِ ٍ
َ
ا أ ًً ََ ـْ  ا

 
 

(786) ََ َََإِْ َت َْ َََاَع  َََنْيٍ فَ ِ ََِ ْ َاَءهُ ة ا ُك ًَ   
 ََ ـَ َََإِْن  َٓ ٌَ اه َََنْيِ يُ َاِؽ ًَََ َؤٍَّر  َػاَا ةَ

 
 

ْو يُ َا ةِاتلًًَََََّ ََخَََََخَ َُمْ  (787)
َ
   ؽَّداََشَََََاءِ أ

 
 

ََ ـَ َََو ٌِ اتلَّ
ََ اِلَ َؾ  ََََغ ْخ َْ وْ َْيَ اه

َ
 ِص أ

 
َََُلً  (788) ْخِص فَ َْ َََاه ِ ُُ ة َََ

ْْ  ْ َََْػ َرَوْواَع     قَ
 

ٓى االق٥ي اثل بليث   ً ة٠٪٭ة ،الىعيطي ا٣ٕنيً  -إذىا دمي ـي ثةتلَّةًء،  ،الكَّ ، املؼذٮ أك املؤ٩ري
ة ٙو كدةءو  - املضٌؿدي ٔ٪٭ى ٞن  ،ثأ٣ قي يف احلؿكًح ٤ُ٦ ٍخ ٔي٪ي٫ي ٚىةءى ٕى دًٍج

ي
ؽو )ٚذٞٮؿي يف  ؛ةأ ٍٔ / دى

ات ٔىؽى /)كيف  (،دى ٪ىحو ٍٛ ٪ىةت صى ٛى يرٍسة)كيف  (،صى ٢ٍو كب اتو / دمي ى يرسي ب ت كى يبلى ٥ِّ ا٣ٛةًء  (دمي ٌى ث
ةو )كيف  ،كا٣ٕنيً  ًكرٍسى اتو / ٬ً٪ٍؽو كى اتو  ،٬ًً٪ؽى ًكرًسى  .٣ٛةًء كا٣ٕنيً ، ثسرًس ا(كى

٧ًح كال١رسًة ا٣تَّك١نيي كا٣ٛذطي  ٌَّ ت ) ٚذٞٮؿ/ ؛كجيٮزي يف ا٣ٕنًي ثٕؽى ال ٍبلى دمي
ىبلت اتو  ،كىدمي ى يرسى ب ات كى يرٍسى ب اتو  ،كى اتو ك٬ً٪ىؽى اتو  ،كى٬ً٪ٍؽى ى اتو كًكرسى ٟى  (،كًكرٍسى كال جيٮزي ذل

 .ثٕؽى ا٣ٛذعًح، ث٢ٍ جيتي اإلدجةعي 

ًز ثةثل بليثِّ ٨٦ ٗريًق، ٠ ؿو )ػكاظرتي
ٛى ٍٕ ًٛح،  ،، ٥٤ٔ مؤ٩رو (صى كمةالق٥ً ٨ٔ الىِّ

ٍؼ٧ىح)٠ػ ة، ٠ػ (،ًى عيًط ا٣ٕنًي ٨٦ ٦ٕذ٤٭ى ة)كمةلىَّ ٍٮزى ةز٨ً ا٣ٕنًي ٨٦  (،صى كمةلكَّ
ة، ٠ػ ة)حمؿك٭ى ؿى ضى ة (؛مى ة اك٩ٍخ  ،ٚإ٫َّ٩ ال إدجةعى يف ٬ؾقً لك٭ى ث٢ جيتي إثٞةءي ا٣ٕنًي ىلعى ٦ى

 ًٓ ؿىات)ٚذٞٮؿ/  ؛٤ٔي٫ً ٝج٢ى اجل٧ ٛى ٍٕ ٍؼ٧ىةتكى  ،صى ٍٮزىات ،ًى ات ،كصى ؿى ضى  (.كىمى

ًٙ كاتلَّةءً (ثىٍؽرو )كاظرتزى ثةملؤ٩ًَّر ٨٦ املؾ٠ًؿ، ٠ػ ٓي ثةأل٣ ٧ٍى  .، ٚإ٫َّ٩ ال جيي
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َََََ ُٓ ََ َََََا إِ ََْوَي َََََاَع َنْ  ِْ ِذْروَهْ َْ َت
 

(789) َََ َََ ثٍ ََوُزْبَي َََََوَك ََََؼَّ َلْف    ْؽوَهْ َُؽ ِس
 
ٓي  ؛اكاك٩ٍخ ال٫٦ي كاكن  ،ٮرى ا٣ٛةءً يِٕن/ أ٫َّ٩ إذىا اكفى املؤ٩َّري املؾ٠ٮري م١ك ٚإ٫َّ٩ ي٧ذ٪

ةً )ٚي٫ً إدجةعي ا٣ٕنًي ل٤ٛةًء، ٚبلى يٞةؿي يف   الن ، ثسرًس ا٣ٛةًء كا٣ٕنًي، اقتسٞة(ًذًركات /ًذٍركى
ة ،ل١٤رسًة ٝج٢ى الٮاكً  /  ؛ث٢ٍ جيتي ٚذطي ا٣ٕنًي، أٍك تك١ي٪٭ى  (،ًذرىكىات، أٍك ًذٍركىات)ٚذٞٮؿي

  .، ثسرًس ا٣ٛةًء كا٣ٕنيً (1)(ًصًؿكات)كمؾَّ ٝٮهل٥ٍ/ 

، ـي يةءن ، كا٣َّبل ٟى ال جيٮزي االدجةعي إذىا اك٩ًخ ا٣ٛةءي م٧ٌٮ٦حن مٍيىح)نْ/  ككؾل  ،(2)(زي
 / مييىةت)ٚبلى دٞٮؿي ةًء كا٣ٕنًي، اقتسٞة(زي ٛى ،  ،ل٧ٌ٤ًح ٝج٢ى احلةءً  الن ، ث٥ٌِّ ا٣ ث٢ٍ جيتي ا٣ٛذطي

؛ ٚٞٮؿ/  مٍيىةت)أٍك ا٣تك١نيي مىيىةت، أٍك زي   (.زي
 

 

 

 

 / األ٩ث ٨٦ كدل اللكت أك الكجٓ.-ؿاء٦س٤ر اجلي٥ ٦ٓ ق١ٮف ال-اجلؿكات/ دمٓ صؿكة، كاجًلؿكة/  (1)
مييح  (2) ـ   / ظٛؿة األقؽ.-ث٥ٌ الـام، كق١ٮف املٮظؽة-ال
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َ
َََاِدٌر أ َََاَو ٍَ ؽَاٍر َغَََْيَ َي ٍِ  ْو ُذو اْىَََ

 
يْ َقَ  (797) ََََػَّ  َُخ

ُ
ْو ِ 

َ
ََََُُ أ ٍ ََََََ    َم َاٍس اْنَخ

ة ذي٠ًؿى   ا املؤ٩ًَّر ىلعى ػبلًؼ ٦ى ٓي ٬ؾى ٍ ؽَّ ٩ةدرن  ،يِٕن/ أ٫َّ٩ إذىا صةءى دمى ، أٍك رضكرةن، أٍك أي
ـو   / ٣٘حن ٣ٞٮ

 َُ ة)٠ٞٮهل٥ٍ يف  /فا وَّ  .ا٣ٛةًء كا٣ٕنيً  ، ثسرسً (ًصًؿكىات /ًصٍؿكى
 /لقْهلِ  /واثلَّاُ

َا  -757 َّ ْقُخ ٌَ َىَح فَأَ  وَُُح وُْج َزْفؽَاِت اليُّ

 

 

َََ َٓ َََؽَاِت اه َََاِل ةَِؾْف ََََػانِ ََوَي  (1)ِّش  يَ

 

٨ى ٔنيى  ة إدجةاعن  /كا٣ٞيةسي  ،رضكرةن  (زىٍٚؿات)ٚكسَّ ٭ى   .ٚذعي
ة)٠ٞٮًؿ ٬ؾي٢و يف  /كاثلَّة٣ر ٍٮزى ح ،صى ٌى مىيٍ زىا)كحنٮ٧٬ة/  (كى ٮى ةت ،تصى ٌى مىيى ثٛذًط  (كى
 .كاملن٭ٮري يف لكةًف ا٣ٕؿًب/ تٍك١نيي ا٣ٕنًي إذىا اك٩ٍخ ٗريى وعيعحو  ،ا٣ٛةًء كا٣ٕنيً 

 
 

ٔي  -354 يَطث اْلوين/ (1) يٞٮهلة يف ٔٛؿاء  ،رة، ٨٦ ٝىيؽة هلؾٍ ٬ؾا ابليخ ٣ٕؿكة ث٨ ظـاـ، أظؽ ثِن 
 كٝؽ ركا٬ة أثٮ يلع ا٣ٞةيل يف ذي٢ أ٦ةحل٫، ك٤ُ٦ٕ٭ة/ ح ٫٧ٔ،اث٪
َََعَ  َََ يَِلّ وِ َََوْ ُْ  ٌْ ِي ََََي ِِ ٌِ  َِ اَل ا  َََ ََََع  ة    ؽٍ ِم
 

  ِ َََََٓاة ََََُْ  ءَ ه ََََ اْس ََََخَ انْ وَ   َ ْْ احلَ ُِ ؽَ ِِ  ا
ٛى  ػؿكجدمٓ زٚؿة، كيه/  (زٚؿات)ة: ـــاللغ   كأًةؼ الـٚؿات  إدػةهل،، كالن٭يٜ ثأ٩ني كمؽةف اجل

، كٝؽرت  اقذُٕذ٭ة (ٚأَٞذ٭ة) .لـنةدة كصؽ املذي٥ٌ ٚي٭٧ة ٨ٔ ٗري٧٬ة إىل الٌىح ز٥ إىل ا٣ٕش؛
 ٝٮة كٝؽرة. (يؽاف) ٤ٔي٭ة.

٦جِن ل٧٤ض٭ٮؿ، كدةء املذلك٥ ٩ةات ٚة٢ٔ، ك٬ٮ املٕٛٮؿ  ،مح٢/ ٢ٕٚ ٦ةض (كمح٤خ)  اإلعـــراب: 
ا٣ٛةء  (ٚأَٞذ٭ة) مٌةؼ إحل٫. (الٌىح)ك ٦ٕٛٮؿ زةف حل٢٧، كزٚؿات مٌةؼ. (زٚؿات) األكؿ.

صةر كدلؿكر  (يل) اعَٛح، ٦ة/ ٩ةٚيح. /الٮاك (ك٦ة) اعَٛح، ك٦ة ثٕؽ٬ة ٢ٕٚ كٚة٢ٔ ك٦ٕٛٮؿ ث٫.
ثةخلرب املعؾكؼ، كزٚؿات  ةفصةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞ (ثـٚؿات) ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ. ةف٦ذ٤ٕٞ

 ٦جذؽأ مؤػؿ. (يؽاف) مٌةؼ إحل٫. (ا٣ٕش)ك .مٌةؼ
ٕني، ظير قس٨ ا٣ٕني لرضكرة إٝة٦ح الٮزف (زٚؿات)ٝٮهل الشاهد فيه:   ٭ة ا٣ٛذط كٝيةقي ، يف املًٮ

 .حلؿكح ٚةء اللك٧ح إدجةاعن 



 

 18 مجـع التكـصري

 

 جمـع التكـسري

 

ََََ ِٓوَ ْف
َ
َََََأ ُٓ ْػ

َ
ٌَََََث أ َََََُن ذُ وَ ْٓ  ُْ َىَّ فِ

 
(797) َََ َٓ ْػ

َ
ََََج أ ًَّ ٌَ ُسََََُث َََا ُْع قِوََّ ًُ ُْ َ 

 
ة دؿَّ ىلعى أكرثى ٨٦ ازجنيً  / ٦ى ٓي اتل١ٍكري٬ًٮى ٢و )٠ػ ،، ثذ٘يريو ّة٬ؿو دم ةؿو  رىصي أٍك  (،كرًصى

رو ٠ػ ٟو )٦ٞؽَّ ًٓ  (ٚي٤ٍ ًح  ،ل٧٤ٛؿًد كاجل٧ ٢ٍٛ)كال٧ٌحي ا٣َّيت يف املٛؿًد ٧ٌ٠َّ ٧حي ا٣َّيت  (،ري ٌَّ كال
ًح  َّ٧ٌ٠ ًٓ ٍقؽو )يف اجل٧

ي
 (.أ

ٓي ٤ٝحو  /ك٬ٮ ىلعى ٝك٧نيً  ٓي ٠رثةو  ،دم   .كدم
ٓي ا٤ٞ٣َّحً  ا فْ /ٚض٧ ًَ َُّ ضقيقًث َلَع ذالذٍث ف  .قّا إىِل اهٓرشةِ يػ

ٓي ال١رثةً  َِ اهٓرشةِ إىِل غيِ ٍّايثٍ  /كدم َُّ َلَع َيا فْ  .(1)يػ
ًٓ اآلػًؿ دلةزنا ة يف مًٮ  .(2)كيكذ٢٧ٕي لكٌّ ٦٪٭٧ى

ًٓ ا٤ٞ٣حً  ٤ىح) /كأ٦س٤حي دم ًٕ ٍٚ
ى
حو )٠ػ (أ ٍق٤ًعى

ى
ٕي٢)ك (،أ ٍذ

ى
٤ٍٚيفو )٠ػ (أ

ى
٤ىح(  (،أ ٍٕ ًٚ( كى

 

٤ي٫/ .أظؽ ٝٮ٣ني، كا٣ٞٮؿ اثلةين أف دمٓ ال١رثة يؽؿ ىلع اثلبلزح إىل ٦ة ال ٩٭ةيح٬ؾا  (1) يسٮف دمٓ  ٔك
كنسٮف اذلم ي٪ٮب ٨ٔ اآلػؿ  .كل١٪٭٧ة خمذ٤ٛةف يف اجل٭ةيح ؛ا٤ٞ٣ح كدمٓ ال١رثة ٦ذٛٞني يف املجؽأ

ٚؽالتل٫  ، أ٦ة دمٓ ال١رثةاإذ ي٪ٮب ٨ٔ دمٓ ال١رثة يف ادلال٣ح ىلع أظؽ ٔرش ٚىةٔؽن  ؛دمٓ ا٤ٞ٣ح
كدال٣ح ٬ؾق  ،ظيجبؾ ىلع اثلبلزح إىل ا٣ٕرشة ٣حكخ ثةجليةثح ٨ٔ دمٓ ا٤ٞ٣ح، ك٣س٨ ثةألوة٣ح

   .ال دلةز ،ظٞيٞح
رشكف كز٩ن   (2) كيه أرمٕح ىلع املؼذةر،  ،، ذ٠ؿاجلة٥ّ ٬٪ة دمٮع ا٤ٞ٣ح ٦٪٭ةةدمٮع اتل١كري ز٧ة٩يح ٔك

( حنٮكقيؾ٠ؿ ابلةيق إاٌل  اكرىل(./ )ٚيٕةىلى  )قي
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ٕىةؿ( ٠ػ (،ًٚذٍيىحو )٠ػ ٍذ
ى
)أ اسو )كى ٍٚؿى

ى
  .(1) (أ

ا ٬ؾقً األرمًٕح ٨٦ دمٮًع اتل١ٍكرًي ٚض٧ٮعي ٠رثةو    .ك٦ة ٔؽى
 

 

 

 

ََ ْٓ ِ ََوَب َََُو ِذي ة ا َؽٍة ََمْر ًٓ ََ َََوْى  ِف َيَ
 

رْسُ  (797)
َ
َٓ ََلأ ِف َْمُؿ سَ ٍَن وَاهْ  (2)اَء ََكلهُّ

ٍَ٘نى ثجًٕي أثجيًح ا٤ٞ٣ًَّح ٨ٔ ثًٕي أثجيًح ال١رثةً  يٍكذى ٢و  رًٍص٢)٠ػ /ٍٝؽ ي رٍصي
ى
 (،كأ

ٜو ) ٪ي ٍخ٪ىةؽو   كخي
ى
ةو   كٚيؤادو ) (،كأ ٍٚبًؽى

ى
 (.كىأ

ٍَ٘نى ثجًٕي أثجيًح ال١رثًة ٨ٔ ثًٕي أثجيًح ا٤ٞ٣َّحً  يٍكذى ٢و )٠ػ /كٍٝؽ ي ةؿو   رىصي  (،كرًصى
ٝي٤يٮبو   ٝى٤ٍتو )ك   (.كي

 

 

 

 

ا٩رصؼ ثؾلٟ إىل  دمٓ ا٤ٞ٣ح )ثأؿ( االقذ٘ؿاٝيح، أك أًيٙ إىل ٦ة يؽؿ ىلع ال١رثة فى ؿً إذا ٝي  ئدة:اـــف (1)
 /ظكةفحنٮ )إف املك٧٤ني كاملك٧٤ةت( كٝٮؿ  ،ال١رثة

ََىح ٌَ ِف اليُّ ََ ْٓ ًَ َََاُت اهُغََؽُّ يَوْ َْ  جلََا اَْل
 

ََََػٍة َديَََا  ْ ََ  ٌَََ َََْؽَن ِي ٍُ َََيافَُا َيْق  وأـ
    

 . كيه الىؼؿة امل٤كةء ،ٛةةدمٓ وى  /(ًف )الى    (2)
٤ي٫ ٚبل  أفٌ ث ٬ؾا املسةؿ،ٞؽ ا٩ذي كٝؽ   ريق ظ١ٮا يف دمٓ وٛةة/ "أوٛةء"، ك٬ٮ دمٓ ٤ٝح، ٔك اجلٮ٬ؿم ٗك

 ة أَٗن ٚي٫ دمٓ ال١رثة ٨ٔ دمٓ ا٤ٞ٣ح.مم)الىف(  يسٮف
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ََ ْٓ َْ ِ َََه ََصَّ َعْيَ ا َن ًً ََ ـْ ََُن ًَ ٍن ا ُٓ ْػ
َ
 ا أ

 
 

 

َبَََاِع   (797) َََُن  َولِوؽُّ َٓ يًْيَََا ُ ْ
َ
ا أ ًً َََ ـْ     ا

 
 
 

َراِع ِِف  إِنْ  ِِ وَاَّل  ََََََََََََا ََ َٓ  ََكَن ََكه
 

(797)  
ْ
ْضََََُؽِف َيََََػ  َوحَأ

َ
ََََػ  ا  َْ    نِيٍََََد َو

 
ُٓن ْػ

َ
ٌّ لِ  اـٍى ذال   َلَع  /أ ْٓن)  ٍتو )نْ/  ،نطيِص اهٓنيِ  (َػ

ٍك٤يت لكى
ى
 (،كأ

ت)ك ٍّ يٍبو كىأى
، ٚىةرى (ّى حي ٠رسةن؛ تلىطَّ احلةءي " ٤ٞٚجًخ ال٧ٌَّ ه يبي ٍّ يًبه )،كأو٫٤ "أى ٍّ  (أى

ٮًم٢ى ٦ٕةم٤حى  ٕي   .(1) (ٝةضو )ٚ

ٍؼ٥ه )ٚبل جيٮزي حنٮ/ ؛الىٛحي (/االق٥ً )كػؿجى ثػ ٥ ًى ؼي ًٍ ى
/ (،كأ جٍؽه )كصةءى  خى

ٍخجيؽ
ى
ًٛح اقذ٧ٕةؿى األق٧ةءً  (،كأ  .القذ٧ٕةًؿ ٬ؾق الىِّ

نٍي )نْ/  املٕذ٢  ا٣ٕنًي، (/وعيًط ا٣ٕنيً )كػؿجى ثػ خى /  (،زىٮٍب كى نٍي )كمؾَّ   خى
ٍخنيي 

ى
زٍٮيب  زىٮٍب)ك (،كىأ

ى
   (.كىأ

ُن )و ُٓ ْػ
َ
، قتَن آعؽهِ َيّػةٌ  اأييً  (أ ٌّ ل   اـٍى، مؤٍٍد، رباع  ٪ىةؽو )٠ػ ،    خى

ٜو  ٍخ٪ي
ى
٨و   يى٧ًني)ك (،كأ ٍح٧ي

ى
  (.كىأ

ًؿ/  ٍم٭يته )كمؾَّ ٨٦ املؾ٠َّ
ى
ةبه  كأ ٍٗؿيبه  ،ًم٭ى ى

ابه  كىأ ؿى ٗي  (.ك
 

 

 

 

كصؿك كأصؿ، كم٭ٮ  ؿ،دلٮ كأد"حنٮ/  ،٫ كاكككؾلٟ ٦ة ال٦ي  "،زؽم كأزؽ"ٝٮهل٥/  (ّيب كأّت)ك٦س٢  (1)
  ".كأث٫

٢ ٕةمى ٤جخ يةء تلُؿٚ٭ة كا٩سكةر ٦ة ٝج٤٭ة، ز٥ يي ٤جخ ٧ًح البلـ ٠رسة، ز٥ ٝي ٝي  "،أدؿ/ أدلٮ"كأو٢  
 .  ٦ٕةم٤ح ٝةض



 

21 

 

َََؽِدْ  ٍَّ ُِ ُي َََ َََُن ػِي ُٓ ْػ
َ
َََا أ َََْيُ َي  وََغ

 
 

(795)  ٌَ ََ ََ ِي ٍَ  (1)الِ ْ اثلُّ ََا َٓ ْػ
َ
ا ةَأ ًً ََ ـْ ََؽِدْ  ا    يَ

 
 

َََََ َََََََوَغ ََ ْغ
َ
َََََالنُ َابِلًا أ ْٓ ُى فِ ُِ  ا

 
(796) ََََََ َٓ ٍَََََََن/ لَ َِِف ُػ َدانُ َق ْى ِِصْ ِّ ِ ل ْْ   

 
ٜى أفَّ  ٢ى )ٍٝؽ قج ٕي ٍذ

ى
ٓه للكِّ اق٥و زبليثٍّ ىلعى  (أ ٢و )دم

ٍٕ   .وعيًط ا٣ٕنيً  (،ذى
ؿدي ٚي٫ً ٨٦ اثل بليثِّ  َُّ ة الى ي ٢ي ) كذ٠ؿى ٬٪ىة أفَّ ٦ى ٕي ٍذ

ى
ٓي ىلعى  (أ ٧ٍى ةؿو )جيي ٕى ٍذ

ى
ٟى  (،أ كذل

زٍٮىاًب( زىٮٍبو )٠ػ
ى
ى٢و )ك ،كىأ دٍمىةؿو  دمى

ى
ؽو )ك (،كىأ ٌي ةدو  ٔى ٌى ٍٔ ى

مٍحىةؿو  مًح٢ٍو )ك (،كأ
ى
٪ىتو )ك (،كىأ ًٔ

ٍخ٪ىةبو 
ى
٢و )ك (،كآثىةؿو  إًث٢ًو )ك (،كىأ

ٍٛ ةؿو  ري ٛى ٍر
ى
  (.كأ

ٓي  ة دم ٢و )كأ٦َّ
ٍٕ ةؿو )الىعيًط ا٣ٕنًي ىلعى  (ذى ٕى ٍذ

ى
اخو  /ٚىٍؿخو )ٚنةذٌّ/ ٠ػ (أ ٍٚؿى

ى
   (.كىأ

ة  ٢ه )كأ٦َّ ٕى ةؿو )ٚضةءى ث٫ٌٕي ىلعى  (ذي ٕى ٍذ
ى
تو )٠ػ (،أ َى ةبو  ري َى ٍر

ى
كا٣٘ة٣تي دليب٫ي ىلعى  (،كىأ

ف) ٍٕبلى ىدو )٠ػ (،ًٚ ٘ىؿ)ك (،كًَصٍدىاف (2)َصي ؿىاف جي ٍ٘  (3)(.ك٩ً
  
 

 

 

ٕي٢(  كأكزاف اثلبليث/ از٪ةٔرش، ٦٪٭ة كاظؽ ٦٭٢٧/ .دجٕيٌيح (٨٦) /(ة)٨٦ اثلبليث اق٧ن  /$ ٝٮهل (1) ًٚ(
ٌُ ككؾلٟ ٚإف ١ٔك٫ ٩ةدر، أ٦ة ا٣ٕرشة ابلةٝيح، ٚٮاظؽ ٦ ٢ٍٕ( وعيط ٪٭ة ي ؿد ٚي٫ )أ٢ٕٚ( ك٬ٮ )ذى

ري ٦ة...(.ا٣ٕني، كأ٦ة ٦ٕذ٢ ا٣ٕني كا٣تكٕح ابلةٝيح ٚذي   ض٧ٓ ىلع )إٔٚةؿ( ين٤٧٭ة ٝٮهل )ٗك
 .ًؼ٥ الؿأس كامل٪ٞةر ،ك٩ى٫ٛ أقٮد ،٩ى٫ٛ أثيي ،َةاؿ ٚٮؽ ا٣ٕىٛٮر/ رصدال (2)
 مل٪ٞةر.خ ا٣ٕىٛٮر، أك َري اك٣ٕىٛٮر أمحؿ اؿٍ ابل٤ج٢، أك ٚى  /ؿ٘ى اجل   (3)
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ََََػْ  ًَ ِ ََََاِع  ة ٍؽ ُرَب َََََؼلَّ ٍََََى ُي ـْ  ِِف ا
 
 

ََََِٓ َافْ  اهٍِد َذََََ (797) َََ ثُ َوَ ُّ َْ َََََع ٌَّ    َؽدْ َُى ا
 
 

ُُ ِِف  َََََ وَالَْؾْيَََََ َٓ ٍَ ََػ َََََا ا َٓ َِ َْو فِ  ا
 

ِٓيٍ   (798) َََ َََاِضَ ْ حَْي َِ ا ُمَه َََال ْْ ِ    (1)ْو إ
 

٤ىحه ) ًٕ ٍٚ
ى
ٌؽةه  (/أ ، زةثل٫ي ٦ى ، ٦ؾ٠ؿ،و رمةيعٍّ ٓه للًك اق٥و اؿ)حنٮ/ ،دم ًٍٝؾ٣ىحه  ٝىؾى

ى
 (،كأ

ٙه )ك ًدي ح رى ٛى ًٗ ٍر
ى
ٮد)ك (،كأ ٧ي ة خى ٧ًؽى ٍٔ ى

 (.كأ

 ً ٤ىح)ـى كا٣َتي ًٕ ٍٚ
ى
ـً ٨٦ (أ ، أٍك املٕذ٢ِّ ا٣َّبل ًٙ ًٓ املٌةٔ ةؿو ) يف دم ٕى ، أٍك ًٚ ةؿو ٕى  (2)(ذى

ثًذَّح ثذىةت)٠ػ
ى
ةـ)ك (،كأ ح ًز٦ى ًز٦َّ

ى
جىةء)ك (،كىأ ًٍٝجيىح رى

ى
ًٍٚ٪يح ًٚ٪ىةء)ك (،كىأ

ى
   (.كىأ

 

 

ََََ ْٓ ٌَََََن جِلَْطَََََُػ ُْحَ
َ
َََََِْ أ  ؽَاٍَؽ وََُحْ

 
(799) ََ وَ ْٓ ََََوفِ ًَََ ٌث َ ْٓ ََْق ِ َََا ة     (3)َرىػْ ٍَن يُ

 
ًٓ ال١رثًة  ٢ٍٕ)٨٦ أ٦س٤ًح دم ؿده يف  (/ذي َُّ ُُ َلَع ك٬ٮ ٦ ُؽ يَ لك  ونٍ  يؾُْن املؼلَّ

َٓن) ْػ
َ
ُُ َلع (أ اَلء)، واملؤٍَُّد يَ ْٓ ٍؿو )حنٮ/ ،(َػ

مٍحىؿ كمحي
ى
ٍؿو  ،أ

اء كمحي ٍؿى  (.كمحى

ًٓ ا٤ٞ٣ًَّح  ٤ىح)ك٨ٍ٦ أ٦س٤ًح دم ٍٕ ؿٍد يف يشءو ٨٦ األثجيحً  (/ًٚ َُّ  ،كل٧َّ٩ة ٬ٮ حمٛٮظه  ،كل٥ٍ ي
 / ِى ٦٪٫ي ًٛ م ظي ً ح)ك (،ٚىىتن كًٚذٍيىح)ك٨٦ اذلَّ يٍغ كًميٍؼى ٧ٍ٤ىح)ك (،مى ًٗ ـ ك يًبٌّ )ك (،ٗيبلى وى

  (.كًوجٍيىح
 

 

 

 ادلؿدن  ،ك٬ٮ ٦ة اك٩خ ٔي٪٫ كال٫٦ ٨٦ صجف كاظؽ ،املؿاد )ثةتلٌٕيٙ( ٬ٮ اتلٌٕيٙ يف اثلبليث (1)
بلؿ( ٠ٮف ا. اكف أكمـنؽ  .ػؿق ظؿؼ ٤ٔحآكاملؿاد )ثةإٔل

٫٦ٍ يف ") /ثٞٮهل $ أمةر اجلة٥ّ (2) ـى ٍ ٕىةؿكال ٕىةؿ"ك ا "ذى  ( إىل امرتاط أف يسٮف ظؿؼ املؽ ٬ٮ األ٣ٙ."ًٚ
ـا٣ح،  /از٪ةف أرمٕح، كميق ٦٪٭ة ذ٠ؿ النةرح ،يه قذح أ٣ٛةظ /ؽرل(يي  )ث٪٢ٞو  /$ ٝٮهل  (3) )ٗـاؿ ٗك

 اثلةين يف الكيةدة اكلٮزنؿ ثة٣جكجح ل٤ك٤ُةف. /أم كزِن كزجيح(
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ََََوفُ  َََُٓ ـْ ٍَََى ُربَ ٌَن اِل ِْ ِ َا  ػْ ًَََََََ َٔ  ة
 
 

ََالاًل َػَقََػْ  قَََْػ زِيَََػ َؼْتَََن ال ٍ  (877) ْْ    ا
 
 

َعَى  
َ
هَِْ   َيا لَْى يَُيَاَعْ  ِِف ا 

َ
 ُذو ا 

 
 

ََََوػُ  (877) َََََٓ ُْ ًَ ٌن َ ْٓ ِ َََا ه وَ َََؽِْف َْٓ ُْ    ٍث 
 
 

ََ ََََوَنْ ِ َِْ ُل َََْٓ َِْ َْْبَى َوه ٍَََث فِ َوَ  ْن ََٓ
 

(877) َََ َََََوقَ ُٓ ُء َ ْ ُِ َََ َََْن َْػ يَ َٓ    ُُ َلَعَ ُػ
 

ِّ المرثةِ  ُٓن)يٌ أيروِث   ؿد يف  (/ُػ َُّ قْػ زيَػ قتَن آعؽهِ ، رباع   لك  اـىٍ ك٬ٮ ٦ي
ٙو  ،برشًط ٠ٮ٫ً٩ وعيطى اآلػؿً  ،َيّػةٌ  ةٔ ٌى ريى مي ٛن  ؛ٗك ةي أ٣ كال ٚؿؽى يف  ،ةإٍف اك٩ًخ املؽَّ

ًؿ كاملؤ٩ًَّر  ٟى ثنيى املؾ٠َّ ؿ)نْ/  ،ذل اًؿ كٝيؾي يؿ)ك (،ٝىؾى ؿيع)ك (،مًحىةر كمحي اع ككي ؿى  (،٠ي
ت)ك (،ًذرىاع كذيريع)ك ٌي يت كٝي ًٌ ٧يؽ)ك (،ٝى ٮد كخي ٧ي  (.خى

/ ٚإٍف اك٩ٍخ ٦ؽد ٙي ة املٌةٔ ٛن كأ٦َّ ٕي٢)ٚض٫ٕ٧ي ىلعى  ة٫ي أ٣ ؿدو  (ذي ٌُ نْ/  ،ٗريي ٦
ني ) ٪ىةف كخي ش)ك (،ًٔ ضي ةج كظي ٙو ٚض٫ٕ٧ي ىلعى  (،ًظضى ٌؽد٫ي ٗريى أ٣ ٕي٢)ٚإٍف اك٩ٍخ ٦ى  (ذي

ؿد َُّ رو )نْ/  ،٦ ي نؿ كَسي ً ٢و )ك (،َسى
ي ل يٮؿ كذي  (.ذىل

ِّ المرثةِ  ٌن /)ويٌ أيروِث   َٓ ٓه الق٥و ىلعى (ُػ ٤ىح)، ك٬ٮ دم ٍٕ - (ًٍٕلذي )، أك ىلع (ذي
٩ث ػ 

ي
ٕى٢)أ ٍذ

ى
  /-(األ

ؿ/ ٠ػ ٗيؿىؼ (،ٝيٍؿمىح  كٝيؿىب)ٚةألكَّ ٍؿٚىح  ك ٗي  (.ك)
ربى )كاثلَّةين/ ٠ػ رٍبل ككي ٘ىؿ)ك (،٠ي ؿىل  كوي ٍ٘  (.وي

ِّ المرثةِ  َٓن/)ويٌ أيروِث   ٓه الق٥و ىلع (فِ ٤ٍٕح)، ك٬ٮ دم ة )نْ/  (،ًٚ ٠ًرٍسى
ش)ك (،كًكرسى  ح كًظضى   (.كًمؿلن  ًمٍؿنىح)ك (،ًظضَّ

ٓي كٝ ٤ىحو )ٍؽ ييجءي دم ٍٕ ٕى٢)ىلعى  (ًٚ ًلن )ك (،حًلٍيحو ك٣يىحن )نْ/  (ذي  (.ًظ٤ٍيحو كظي
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َََََ وَ َٓ َََََؽاٍد ُػ  ٌ َََََْ َراٍ  ُذو ا  ُْ ِِف َنْ
 

(877)  ُْ ََََ ََََاَع َنْ ََََ َوَك وَ ًَ ٍََََن َوَك    ُْ ََكِم
 

ِّ المرثةِ   وَث/ )ويٌ أيروِث   َٓ ـً  (،ُػ (، ٦ٕذ٢ِّ ا٣َّبل ٙو ىلعى )ٚة٢ٔو ؿده يف لكِّ كو َُّ  ،ك٬ٮ ٦
، ٠ػ ،اع٢ٝو ةة)ملؾ٠ؿو ٦ى ةة)ك (،رىاـ كري ٌى ٝي  (.ٝىةضو كى

وَث)/ويَّا َٓ ، (،َػ ، اع٢ٝو (، وعيًط ا٣َّبلـ، ملؾ٠ؿو ٙو ىلعى )ٚة٢ٔو ؿده يف كو َُّ  ك٬ٮ ٦
٤ىح)نْ/  ٧ى ًم٢و ككى ة)ك (،اكى ؿى عى ةًظؿو كقى ٙي ٨ٔ ذ٠ًؿ ا٣ٞيٮًد املؾ٠ٮرةً (. قى ٍَ٘ن املى٪ِّ كاٍقذى

ـو )ك٬ٮ/  ،ةثةتل٧َّسي٢ً ث٧ة امذ٢٧ى ٤ٔي٭ى  م٢و  ،رىا   (.كاكى
 

 

ََََا هَََِ ْٓ ٌْ ََلَقخِيَََ َْْنٍ  ََػ َََ  ٍن َوَزِي
 

(877) ََََ َِ ََََ الٍِك ََو ًِ ُِ قَ ََََ ِ ٌََََج ة    ٌْ ََوَيي 
 

ِّ المرثةِ  َا /)يٌ أيروِث   ْٓ ٙو ىلع  (،َػ ٓه لٮو ي٢و )ك٬ٮ دم ًٕ ، (ٚى / ٦ٕٛٮؿو ،ث٧َٕنى
ٓو  ، أك دٮص  ذًٍلى )٠ػ /داؿٍّ ىلعى ٬ىبلؾو ًؿنط  كى )ك (،ٝىًذي٢ كرى ٍؿحى صى ٍَسىل)ك (،صى

ى
ًقريو كأ

ى
 (.أ

 /٨٦ ، ٢٧ٍي ٤ٔي٫ً ٦ة أمج٭٫ي يف املَٕنى  كحيي
ي٢و ) ًٕ ٢)ث٧َٕن/  (ٚى ًٔ ٍؿضى )٠ػ (،ٚىة ًؿنيو كمى   (.مى

٢و )ك٨٦ً  ًٕ ٦ٍَنى )٠ػ (،ٚى ٨٦ًو كزى   (.زى
٢و )ك٨٦ً  ًٔ ٤ٍكى )، ٠ػ(ٚىة ٟو ك٬ى ً ةل  (.٬ى
٢و )ك٨٦  ًٕ يٍ ٍٮتى )، ٠ػ(ذى يِّخو كمى  (.٦ى

،) ٢و ٕى ٍذ
ى
([ نْ/ ]ك)أ ٍَقى ٜو كمحى مٍحى

ى
 .(1))أ

 

جكغ، ٚذ١ٮف األكزاف ا٣يت ا٣قٍٞ ٦ة ثني املٕٞٮٚني ٨٦ أكرث أ٫٩  $ذ٠ؿ حميي ادلي٨ ٔجؽ احل٧يؽ  (1)
ىلع ٦ة ٬ٮ يف أكرث -أرمٕح ٚي٧ة ذ٠ؿ النةرح  ػ يف اجل٧ٓ ىلع ًٕٚل ػ ٦ٕٛٮؿ /ث٧َٕن (ٕٚي٢ػ)د٤عٜ ث
 =  .-ىلع ٦ة يف ٬ؾق ا٣جكؼح-، كمخكح -ا٣جكغ
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 ُْ ِ ََه َََْٓ ـْ ا ٍَن ا ََصَّ ًً ََاَل َن وَ َٓ ََا فِ  ُْ ًَي
 

(875)  ُْ َََ ٍَََن قَوَّوَ ْٓ ٍَََن َوَػ ْٓ ُّ ِِف فِ َََ َْْى ْ     وَال
 

ِّ المرثةِ و) ٤ىح) /(يٌ أيروِث   ٕى ٓه ٣ػ(ًٚ ٢و )، ك٬ٮ دم
ٍٕ  ،، وعيطى ا٣َّبلـةاق٧ن  (ذي

ح)حنٮ/ َى ح)ك (،ٝيٍؿط كًٝؿى ًكٮى )ك (،ديٍرج كًدرىصى ٮز كى ة٠ي  (.زى
ِي يف اق٥و ىلعى  ٢ٍٕ)كحيٛ ٢و )أكىلعى  (،ًٝؿٍد كًٝؿىدىة)، حنٮ/(ًٚ

ٍٕ ؿٍد )، حنٮ/(ذى ٗى

ة ؿىدى ًٗ  .(1)(ك

 

 

 

 

 ڤ  ڤ   َسْكَرىٹ  ٹ   ﴿كٝؿأ محـة  (،ق١ؿاف كق١ؿل)حنٮ  "ٕٚبلف" ٮكميق قةدس ك٬  =

 .[٢ :احلج] ﴾بَِسْكَرى
٘ى  (1) ٌن -د ؿٍ ا٣  ،رضب ٨٦ ال٧١أة /-ط ا٣٘ني كالؿاء دميٕةثٛذ ةثٛذط ا٣٘ني كق١ٮف الؿاء ٬٪ة، كنأِت أي

 ًٗ ًٗ دة ثٮزف ًٝ ؿى كدم٫ٕ   .ؿاد ٠ضجةؿؿدة، ك
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َََََ َّٓ َََََََوُػ ِْ ا َْ ِ ٍََََََن َوفَ ٌَن ه وَ ِْ  ُْ َا
 
 

(876)  َْ َََََََ نْيِ َنْ
َْ َََََََ ٍَ وََعِذهَلْ َع َوْن    ِذ

 
 

َََََوِيْروَََُ َّٓ ُْ ََََُُ اه َََا ُذل  ًَ َُ ػِي  ؽَاا
 

ن  اَل ََوَذاِن ِِف اهََََْ (877) َٓ    َػَراًَيََََا ًٍَََََُ
 

ِّ المرثةِ/و) َّٓن)(يٌ أيروِث   ، (،ُػ ـً ، وعيًط ا٣َّبل ٙو ك٬ٮ ٦ٞحفه يف كو
٢و )ىلعى  ًٔ ٤ىحو )، أك(ٚىة ًٔ َّب)نْ/  ،(ٚىة ةرًبو كرضي ـ)ك (،ًى ٮَّ ةا٥ًو كوي ةًرمىحو  )ك(،وى ًى

َّب ـ)ك (،كرضي ٮَّ حو كوي ةا٧ًى  (.وى

َّٓاَ)ويَّا/ ، وعي (،ُػ ًٙ ، ك٬ٮ ٦ٞحفه يف كو ؿو
( ملؾ٠َّ ، ىلعى )ٚة٢ٔو ـً ًط البلَّ

ٮَّاـ)حنٮ/ ةا٥ًو كوي  (.ٝىةا٥ًو  كٝيٮَّاـ)ك (،وى

َّٕةؿ)ك٩ؽرى  ٢، كذي َّٕ ؿً  (ذي َّ٠ ، املؾى ـً ـٌل)نْ/  ،(1)يف املٕذ٢ِّ ا٣َّبل ٗي زو ك
ةرو )ك (،اغى قى

ٌل ٌف )ك (،كَسي ؼو كخي ةرو  (،اعى اء( يف دمٓ قى َّ ، ك)َسي ًٓ اغزو اء( يف دم َـّ ٗي   .كٝةلٮا/ )

ة ٌن ًٓ  ك٩ؽرى أي ٤ىح)يف دم ًٔ ةٔؿً  (ٚىة  /٠ٞٮًؿ النَّ
َََثٌ   -755 َََتَّاِن َيا ِوَ ٌَّ إىَِل اللُّ ُِ ةَْهَََاُر

َ
 أ

 

 

ادِ  َََػَّ ََََي ُن َََ   َغ ٌَّ َع َََ ُِ َرا
َ
َََْػ أ  (2)َوقَ

 

ٚي٫ ةؿ( ٌٕ )ذي كك٬ٮ دم٫ٕ ملٕذ٢ البلـ،  ،٩ؽكر كاظؽٚي٫ ٢( ٌٕ )ذي  األدؽ يف ٬ؾا أف يٛى٢ ٚيٞةؿ/  (1)
 ٩ؽكراف/ دم٫ٕ ملٕذ٢ البلـ، كدم٫ٕ ل٧٤ؤ٩ر.

ٞى  -755 (2)  كٝج٢ ابليخ املكتن٭ؽ ث٫ ٝٮهل/ ٧ٔؿك اتل٤٘يب،ُةَل، كاق٫٧ ٧ٔري ث٨ محي٥ ث٨ ابليخ ل٤
َََ ِ َي ََََْ ومَ ا ل ِْ َََدَّ وَ  ِب ا ََ  ٌَ ْع َََا َََلَ  اةَ َي  اًَ

 
َََيِ  يَب الّلَََ ٌَ وََََْٓ سَ  وَ ِ  َََََعْ دَّ وَ   َٓ  يادِ ي

داعء ٤ٔي٭٨  (كد٨ٔ احليةة) .كيه املؿأة ا٣يت ٠ٕت زؽي٭ة ك٩٭ؽ ،دمٓ اكٔت (ال١ٮأت)اللغة:   
اجلْؿ إىل النجةف ملة يؿصٮف  ٨ٌ ٦ً ؽٍ أراد أ٩٭٨ يي  (أثىةر٨٬) وةهل.ج٢ كً ظى  ٍتى تى ٪٫ كمى ٍٕ ُى أل٩٭٨ رى  ؛ثةملٮت

ٌ   ،ٔ٪ؽ٥٬ ٨٦ دلةراد٭٨ يف الىجةثح  .ةكٝؽ اكف مأ٩٭٨ ٫ٕ٦ ٠ؾلٟ يٮـ اكف مجةث٫ ٗ
٧ري ا٣جكٮة مٌةؼ إحل٫. ،أثىةر/ ٦جذؽأ (أثىةر٨٬)  اإلعـــراب:   (إىل النجةف) كأثىةر مٌةؼ ًك

 (أرا٨٬) ظؿؼ حتٞيٜ. (كٝؽ) ػرب املجذؽأ. (٦ةا٤ح) .اآلِت"٦ةا٤ح"  /صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل
 = كال٧ٌري ابلةرز ٦ٕٛٮؿ أكؿ. ،أ٩ة /دٞؽيؿق ةكٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمن  ،٢ٕٚ مٌةرع أرل/
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ةو. ةدَّ  يًِٕن دمٓ وى
 

 

 

َََ ْٓ وََََ ٌن ََػ ْٓ ٌَ هَ  َثٌ َوَػ َََا َٓ ََََفِ اَُّ ًَ 
 

(878) ََ ََنَّ ػِي ََََوقَ َُ ا َعْي ًََََ ُّ َْ ََا ِي اَُُ احلَ ًَ   
 

ِّ المرثةِ/  َٓاَ)يٌ أيروِث     ،(1)(فِ

ؿده يف  َُّ ٤ىح)ك٬ٮ ٦ ٍٕ ٢ٍٕ، كذى ٕىةب)/ اق٧نًي، حنٮ/(ذى ٍٕت كًك  (،زىٮٍب كًثيىةب)ك (،٠ى
ةع)ك ٕىح كًٝىى  .(ٝىٍى

ٕىةب)نْ/  أٍك كوٛنًي، ٍٕته كًو ٕىةب)ك (،وى جىحه كىًو ٍٕ  (.وى
ة ٔي٪٫ي  يىةؼ)، حنٮ/(يةء)ك٢َّٝ ٚي٧ى ًً ٙه ك يٍ ٕى )ك (،ًى يٍ يىةعًى ًً  (.حه ك

 

 

 

 

كقةغ دٞؽي٥ ٧ٕ٦ٮؿ املٌةؼ إحل٫ ىلع املٌةؼ  ،"وؽاد" اآلِت /صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٜ ثٞٮهل (ِٔن) =
أف املٌةؼ ينج٫ ظؿؼ اجلف ١ٚأ٫٩  واثلاُ/ .كر ٚيذٮقٓ ٚي٫أف امل٧ٕٮؿ صةر كدلؿ أوهلًا/ / مؽيٌ

ري ،٦ٕٛٮؿ زةف ألرل (ٗري) ٣حف يف اللُكـ إًةٚح.  مٌةؼ ك"وؽاد" مٌةؼ إحل٫. /ٗك
 .يف دمٓ ٚة٤ٔح (ةالٌٕ ذي )ظير اقذ٢٧ٕ  ،ةاذلم ٬ٮ دمٓ وةدٌ  (ادؽٌ وي )ٝٮهل الشاهد فيه:  

كن٤ــ يف كاظؽ، كقيؾ٠ؿ٬ة  ،كينيٓ يف مخكح ،٦٪٭ةيُؿد يف ز٧ة٩يح  ة/كز٩ن  ًٕٚةؿ( أرمٕح ٔرشػ)٣  (1)
 اجلة٥ّ.
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ََََ َٓ ََََََوَػ يْ
َ
ٌَََََن أ َََََُُ فِ ًَيا هَ ََٓ َُ  ا

 
 

(879) ََ ََ اََي ٌْ ِِف اَل َهَ ََ ََْى يَُؾ خِ ْْ ُِ ا ََ    َُ اَل َِي
 
 

ْو يَََََُك ُمْيََََ
َ
ََََنِ أ َٓ ا َوِيْرََََُن َػ ًْ َٓ 
 

ٍََن فَاْؼَتََنِ  (877) ْٓ َّ فِ ٌََن َيََ ْٓ َا َوُػ    ُذو اتلََّ
 

ٌن  ؿدى أي ََّ ٕىةؿ) ةأم/ ا ٤ىح)يف  (ًٚ ٕى ٕى٢، كذى ٧ة ٦ٕذ٦ة ل٥ٍ  (ذى ٭ي مي ، أك بل  يس٨ٍ الى
ٛن  جى٢و كًصجىةؿو )نْ/  ،ةمٌةٔ ى٢و كدًمىةؿو )ك (،صى جىحو كًرٝىةبو )ك (،دمى رى ةرو )ك (،رى ةو  كز٧ًى ؿى   (.ثى٧ى

ٌن  ؿدى أي ََّ ةؿي ) ةكا ٕى ٢ٍٕ)يف  (ًٚ ٢ٍٕ، كذي ةحو )ك (،ًذاٍتو كًذاىةبو )، حنٮ/(ًٚ ٦ٍطو كًر٦ى  (.ري
ًٙ ٠ػك٦ (،ذىىتى )كاظرتزى ٨٦ املٕذ٢ِّ ا٣َّبلـ، ٠ػ َّٕ ٢و )٨ املٌ

٤ى   (.َى
 

 

 

 

ٍََََن َوَردْ  ِْ ََََُ  فَا ٍََََن َوْن ِٓي  َوِِف فَ
 

(877) َََ ْنَر
ُ
ََََؼاَك ِِف أ َََََل يْي

َ
ًََََ اه أ ٌَّ    َؽدْ َا ا

 
ٌن  ؿدى أي ََّ ةؿه ) ةكا ٕى ًٕي٢)يف لكِّ وٛحو ىلعى  (ًٚ ٢)ث٧َٕن/  (ٚى ًٔ ٦ٞرت٩حن ثةتلَّةًء، أك  (،ٚىة
ة، ٠ػ ـو )دلٌؿدةن ٔ٪٭ى ا ًؿن٥و كًكؿى ًؿن٧ى  (،٠ى ـو ك)٠ى ا ًؿنيو كًمؿىاضو )ك (،حو كًكؿى حو )ك (،مى ٌى ًؿن مى

 (.كًمؿىاضو 
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اَل  ْٓ ٍََََ  َلَع َػ ََََاَع ِِف َوْن ََََاَوَك ٍَ 
 
 

(877)  ٍْ
ُ
ْو أ

َ
اَل ََيْيََََََََرَ َأ ْٓ ْو َلَعَ ُػ

َ
   ٍََََََََاُِ أ

 ََََ اَل ََوِيْروُ ْٓ ََََُُ ُػ ٌَََََث وَاهْ ٍََ  ُُ ِِف ََؾْي
 

ٍََََن  (877) ِْي ٌَ  ََََْ ََََثٍ  َنْ ِْيوَ ٌَ ََََِف  َو    حَ
 

ٌن  /أم ؿدى أي ََّ ٕىةؿ)ة ٦يجءي كا ٕن  (ًٚ ٙو ىلعى ةدم ف)، لٮو ٍٕبلى ٩ىح)، أٍك ىلعى (ذى ٍٕبلى  (،ذى
ًٍٕلى )أٍك ىلعى  ةشو )نْ/  ،(ذى ُى ًٔ ةف ك نى ٍُ ةشو )ك (،خى ُى ًٔ َشى ك ٍُ ـو )ك (،خى ا ة٩ىح ك٩ًؽى  (.٩ىٍؽ٦ى

ؿدى  ََّ ٟى ا ٕىةؿ)ككؾل ٙو ىلعى  (ًٚ ف)يف كو ٍٕبلى ٩ىحو )أٍك ىلعى  (،ذي ٍٕبلى ةف )نْ/  ،(ذي ٍىى مخي
ة٩ىحو كمًخىةص (،صو كمًخىة ٍىى  (.ك)مخي

ـى  ً
ٕىةؿ)كا٣َتي ٙو ىلعى  (ًٚ ي٤حو )يف لكِّ كو ًٕ ي٢، أٍك ٚى ًٕ ًٮن٢ )نْ/  ،٦ٕذ٢ِّ ا٣ٕنًي  (ٚى َى

ٮىاؿو  ًَ ٮىاؿو )ك (،ك ًَ ًٮن٤ىحو ك  .(1) (َى
 

 

 

 

( ٦ُؿد يف ز٧ة٩يح أكزاف/ ممة دٞؽـ ٨٦ األثيةت جتؽ أف )ًٚ   (1)  ٕةالن
٢ٍٕ/ حنٮ )وٕت(.( 7  ٤ٍٕ( 7   ذى ٕى٢/ حنٮ )صج٢( (7   / حنٮ )ٝىٕح(.حذى  .ذى
٤ىح/ حنٮ )رٝجح(. (7  ٕى ٢ٍٕ/ حنٮ )ذات(.( 5   ذى ٢ٍٕ/ حنٮ )ر٦ط (6   ًٚ  .(ذي
ي٢/ حنٮ )٠ؿن٥(. (7  ًٕ  / )٠ؿن٧ح(.حي٤ًٕ ٚى  (8  ٚى
 وكا ّ ِف مخفث أوزان/ 
ًٍٕلى  (7) بلف/ حنٮ)ٌٗجةف(.ٍٕ ذى  (7)   .)٩ٮ٦ة٫٩( حنٮ بل٫٩/ٍٕ ذى  (7)  .(َب/ حنٮ )ٌٗذى
ٍٕبلف/ حنٮ )مخىةف(. (7)  ٍٕبل٫٩/ حنٮ ) (5) ذي ٍ ذي  ىة٫٩(.مخي
 ( ككؾا املؤ٩ر )َٮن٤ح(.كالزـ يف كزف كاظؽ ك٬ٮ ٕٚي٢ ث٧َٕن ٚة٢ٔ حنٮ )َٮن٢ 
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 ِ َََُْ ََوب ٍَ فَ َُٓ  ػْ َُْ َلتٌَََِن َنََََََِْٓ َْ
 
 

(877) ََََ ََََؽِدْ َا َلًَََََ مُّ ََغبِلََََُيَ ٍَّ     َؼاَك َي
 
 

َََق اهْ ِِف  وَ ٍْ ا ُي ًً ََ ـْ ٍََن ا ْٓ ََْن  َػ َٓ ََا َوَػ َْ 
 
 

َََََْن  (875) َََََالٌن َضَه ْٓ َِ فِ َََََا َٓ ُْ
   هَلُ َولِوْ

 
 

ََ ََََوَك ََاٍع َاَع ِِف ُض ََا ٍْت َوقَ َّ َي ََ  َي
 

ا (876) ًَ ُِ ا َِ ََََا، َىََََا ًَ ِِ    َوقَََََنَّ ِِف َغْيِ
 

ِّ المرثةِ  َُْٓ/)ويٌ أيروِث   ؿًد يف اق٥و زبليثٍّ ىلعى (ُػ َُّ ٢ًٕ)، ك٬ٮ ٦ي  نْ/ (ٚى
جيٮدو ) ًجؽ ككي ٔيٮؿ)ك (،٠ى ٢ ككي ًٔ ـه ٚي٫ً اغبلن  (،كى   .ةك٬ٮى م٤َت

ؿدى  ََّ ٕيٮؿ)كا ٌن  (ذي /  ةأي  يف اق٥و ىلعى
- (٢ٍٕ ةًء، حنٮ/(ذى ٛى ذًٍط ا٣ ٛى ٕيٮب)ث ٍٕت ككي  (.ٚى٤ٍف كٚي٤يٮس)ك (،٠ى

٢ٍٕ)أٍك ىلعى  - يٮؿ)ثسرًس ا٣ٛةًء، حنٮ/ (ًٚ يكس)ك (،مًح٢ٍ كمحي   (.رًضٍس كرضي
٢ٍٕ)أٍك ىلعى  - ٪يٮد)نْ/  ا٣ٛةًء، ث٥ٌِّ  (ذي ٪ٍؽ كصي كد)ك (،صي  (.ثيٍؿد كميؿي

ِي  ٕيٮؿ)كحيٛ ٕى٢)يف  (ذي ٮد)نْ/  (ذى قي
ي
ؽ كأ قى

ى
ؿدو ٨٦ ٝٮهًل/  (،أ َُّ كنٛ٭٥ي ٠ٮ٫٩ي ٗريى ٦

 ي ٢ٍ هلى ٕى ذى ؿادو  )كى َِّ  .كل٥ٍ يٞيؽقي ثة

٢ٍ كأمةرى ثٞٮهًل/  ىى ٍٕبلفه ظى ًٚ ةًؿ  ٕى ٛي ل٤ًٍ ِّ المرثةِ /إىل  )كى ٌْ أيروِث   اَلًٍ )أنَّ ي ْٓ ، (افِ
ؿده يف اق٥ً ىلعى  َُّ ٕىةؿ)ك٬ٮى ٦ ةف)حنٮ/ (ذي ٧ٍ٤ى ًٗ ـ ك ٍؿمىةف)ك (،ٗيبلى ًٗ اب ك ؿى ٜى  (،ٗي كٍٝؽ قج

ؿده يف  ُى ٕى٢)أ٫َّ٩ ٦ ىد  كًَصٍدىاف)، ٠ػ(ذي   (.َصي

ؿد  ٌَ ف)كا ٍٕبلى ٌن  (ًٚ ة ٔي٪٫ي كاك ٨٦/  ةأي ًٓ ٦ى ٍ ٕى٢)يف دمى ٢ٍٕ، أك ذى ٮد )نْ/  (،ذي ٔي

اف ٮت كًظي)ك (،كًخيؽى ٕىةف)ك (،ذىةفظي ةف)ك (،ٝىةع كًري   (.دىةج كًتيضى

ف)كٝى٢َّ  ٍٕبلى ة ذي٠ًؿى  (ًٚ خ كلًٍػٮىاف)حنٮ/ ،يف ٗرًي ٦ى
ى
ف)ك (،أ الى ـٍ ًٗ اؿ ك ـى   (.ٗى
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ََََْن  َٓ ََََياًل َوَػ ِٓ ا َوفَ ًً ََََ ـْ ََََاًل ا ْٓ  َوَػ
 

(877) ََ َٓ ََ ن  ََغََْيَ ُي ْٓ ََنْيِ ُػ َٓ ََاَل َاه ًَ    ْن ٌَن َك
 

ِّ المرثةِ / ْٓاَلن)يٌ أةنيِث   / (ُػ  ، ك٬ٮ ٦ٞحفه يف اق٥و وعيًط ا٣ٕنًي ىلعى
٢و ) _

ٍٕ اف)حنٮ/ (ذى ٍ٭ؿى ّي ٍ٭ؿو ك ٪ىةف)ك (،ّى ٍُ ٨و كمي ٍُ  .(بى
ًٕي٢)أكىلعى  _ جىةف)نْ/  (ٚى ٌٍ يتو كٝي ًٌ ٙو )ك (،ٝى ًدي ةف  رى ٛى ٍد  (.كري

٢و )أك ىلعى  - ٕى ؿو كذي٠ٍؿىاف)حنٮ/ (ذى
ف)ك (،ذى٠ى ٍبلى ى٢و كمحي  (.محى

 

 

 الَََََََٓ ٍَن فُ َِغيٍَََََى َوبَ َِؽيََََََوهِمَ 
 
 

(878) ََ ِ َََؼا ه ا ىَ ََل ًََََ َِ اَا ًَ ُِ ََال ا ِٓ ََْػ ُس    قَ
 
 

 ُُ َََ َْ َََاَب َع فْ  َوٍَ
َ
َََاَل أ َََ ءُ ِٓ ْن َِِف اهْ َٓ ًُ 

 
َََا َوُمْيَََ (879) َََْن  ،ٍَٓ  الًي َََْيُ َذاَك قَ    وََغ

 
ِّ المرثةِ  َٓاَلء/)يٌ أيروِث   ًٕي٢)ك٬ٮ ٦ٞحفه يف  (،ُػ ،  (ٚى ، وٛحو ٢و ٔى ث٧َٕن/ ٚىة

، ٗريى مٌةٔ ، اع٢ٝو ، حنٮ/ملؾ٠ؿو ، كالى ٦ٕذ٢ٍّ ٚىةء)ٙو ؿى ّي ٙو ك ًؿن ةء)ك (،ّى ٦ى ؿى ًؿن٥و ككي  (،٠ى
ء)ك ىبلى ًي٢و كَبي  (.َبى

ة)كأمةرى ثٞٮهًل/  ٧ى ة٬ي ة٬ى ًى ة  ا ل٧ًى ؾى ةث٫ى  (٠ى ة مى يبلن )إًىلى أفَّ ٦ى ًٕ ىلعى  ال  يف ٠ٮ٫ً٩ دا - (ٚى
ٓي ىلعى  -٦َٕنن ٬ٮ اك٣٘ؿنـةو  ٧ ء)جيي ٕىبلى ء)، حنٮ/(ذي بلى ٞى ٢ًٝو كخي ةءوى )ك (،اعى ٤ىعى  (،ة٣ًطو كوي

اء)ك ؿى ٕى ؿو كمي ًٔ ة   (.مى
ء)كن٪ٮبي ٨ٔ  ٕىبلى /  (ذي ًٙ كاملٕذ٢ِّ ء)يف املٌةٔ ًٕبلى ٍٚ

ى
اء)حنٮ/ (أ ًمؽَّ

ى
ًؽيؽ كأ  (،مى

ٍكحًلىةء)ك
ى
ًلٍّ كأ   (.كى

ء)كٍٝؽ ييجءي  ًٕبلى ٍٚ
ى
ٕن  (أ ة ذي٠ًؿ، ةدم ٩ًٍىجىةء)نْ/  ٣٘رًي ٦ى

ى
٬ًٍٮ٩ىةء ،٩ىًىيتو كأ

ى
نيِّ كأ   (.ك٬ى
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َََََ ََََََْ َفَ َْ ْْ َْ ٌن ه ِْ َََََََوفَ  ٍن َا َْ  نِ َا
 
 

ََََوفَ  (877) ِْ ََ الءَ َا ََََّ ٍَ ََي ََِْ َكَ َْط    (1)نِ َِِ
 
 

َََََا ٍِو  ٍِِن  وََض َََََا ُْ  َوَن َََََ وَ ِْ  َوفَا
 

ََا (877) ّْ َي ََ ََارِِس َي َْ ََؼَّ ِِف اه ُْ اذَ يَ  َوَك ََ    وَ
 

ن ِْ َْا ِّ المرثةِ فَ   /يٌ أيروِث  
، ٢و ٔى / ٚىٍٮ ٮىا٬ًؿ)نْ/  ك٬ٮ اًلٍق٥و ىلعى ؿو كصى ٮ٬ٍى  .(صى

، حنٮ/ - ٢و ٔى ٮىاثٓ)أٍك ىلعى ٚة َى ٓو ك ةثى  (.َى
ء، - بلى ًٔ ةء كٝىٮىاًوٓ) نْ/ أٍك ىلعى ٚىة ٕى  (.ٝىةًو
- ، ٢و ًٔ ٮىا٢٬ً)نْ/  أك ىلعى ٚىة ٢٬ًو ككى  (.اكى

ٌن  ٢ أي ًٔ ا ، /ةكٚىٮى ٙو ىلعى ٚة٢ٔو إٍف اكفى ملؤ٩رو اع٢ٝو ٓه لٮو ةاًيو )نْ/  دم ظى
ٮىااًي ، (،كظى ة الى ي٢ٕٞي ٠ًٌؿ ٦ى ٮىا٢٬ً)نْ/  أٍك ملؾى ة٢٬ًو كوى  (.وى

/ ، كمؾَّ ٍٓ ىلعى ٚىٮىا٢ٔو ٧ى ًم ىلعى ٚة٢ٔو ملؾ٠ؿو اع٢ٝو ل٥ جيي ٙي اذلَّ ٚىةرًسه  )ٚإٍف اكفى الٮو
ٮىاثًٜ)ك(،كٚىٮىارًس ٜه كقى ةثً  (.قى

ٌن  ٢ أي ًٔ ا ، ةكٚىٮى ٓه ٣ٛة٤ٔحو ٮىاًظت)نْ/  دم ةًظجىحو كوى ٥)ك (،وى ًَ حو كٚىٮىا ٧ى ًَ  (.ٚىة
  
 

 

 

)صةثؿ( أك /حنٮ  ة،قٮاء اكف االق٥ ٧٤ٔن  ،ٗري وٛح ة،اق٧ن  (ٚة٢ٔ)٬ٮ  ،)حنٮ اك٢٬( /ٞٮهلث $ق مؿاد (1)
  .٧٠ة ٦س٢ ،ٗري ٥٤ٔ

 كٚي٫ قخ ٚٞؿات. ،ىلعك٬ٮ اثل٤ر األ ،٦ٞؽـ أىلع ا٣ْ٭ؿ ممة يٌل ا٣ٕ٪ٜ والاكِن/ 
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 َٓ َْ
ِ ََََََوب ِ َََََا  َٓ َٓ ََن اْ َ ٌَََََْ َػ  ُْ َاهَ

 
(877) َََََ َّ    ُْ َؾَاهَََََََْو يُ ااٍء َُُ َذا حََََََََوِكْت

 
ا ِن َٓ ِّ المرثةِ /)َػ ٌؽةو ٝج٢ى آػؿقً/ (يٌ أيروِث    ، ك٬ٮ للكِّ اق٥و رمةيعٍّ ث٧ى

ةاًت)نْ/  ثةتلَّةًء، ةمؤ٩سن  عى ةثىح كقى عى ةا٢ً)ك (،قى ة٣ىح كرىقى ٪ىةئًف)ك (،رًقى ح ككى ٪ىةقى  (،٠ي
ةاً )ك عى ح كوى ٛى ًعي اًت)ك (،ٙوى بلى ٤يٮمىح كظى   (،ظى

ة، اأك دلؿدن  ةا٢ً)نْ/  ٦٪٭ى ٧ى ةؿ كمى ةاًت)ك (،ًم٧ى ٞى ةب كخى ٞى ةاًـ)ك (،ًٔ ضى ٔى ٮز  ك ضي  (.ٔى

 

 

 

 

َََََاىَل ُ ِ  َٓ َْ َََََاِل وَاه َٓ َْ ََََََوبِاه  آَ
 

َ اءُ ؽَ طْ َن  (877) َٓ َا ْ واهَقَ اءُ رَ ؼْ واه َٓ    (1)َؿ اْ َت
 

ِّ المرثةِ / اىَل )يٌ أيروِث   َٓ اِل َوَػ َٓ ءى اق٧ن  (،َػ ٍٕبلى ة اكفى ىلعى ذى ، ةكينرتاكًف ٚي٧ى
اءى )٠ػ ٍعؿى ةرىل /وى عى ةرًم كوى عى ، ٠ػ (،كوى ٍؾرىاءى )أٍك وٛحن ارىل /ٔى ؾى ٔى ارًم  ك ؾى ٔى   (.ك

 

 

 

 

 ؿد.ٌُ اجل٧ٓ يف ٬ؾق ٦ي  أف، جٕة()كا٣ٞحف ادٍ  /$ اجلة٥ّ ٝٮؿي  ٭٥ى أٍٚ   (1)
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ََ َٓ ََْن َػ َٓ َََوَاْس ِ ََْب َاِلَّ ه  َغْيِ ِذي نََف
 

(877) ََ َََُس َد ََكلم َََػ  َََْؽيِس  حَ َْت َٓ    َؽْب َِّ اهْ
 

ِّ المرثةِ  اِلُّ )/ يٌ أيروِث   َٓ دةه،  (،َػ نؽَّ ، آػؿقي يةءه مي ، زبليثٍّ ٓه للًك اق٥و ك٬ٮى دم
اًسٌ )نْ/  ٗري ٦ذضؽدةو ل٤جَّكًت، ؿى ؿًٍسٌّ ككى اًدم)ك (،٠ي ثىرٍصًمٌّ /)كالى يٞةؿي  (،ثيؿًٍدمٌّ كمىؿى

ةرًٌم   (.كمىىى
 

 

 ِ َٓ ََوب ََََََِْ َََََن َوِكتْ َاه قَ َُِ اٍْ َِّ ٍَََِ  اََ
 
 

(875)  َِ ْْ ََ ََا فَ ِّ َي ََ َََ   ِِف َ ْ ََِث اْرَ     اثلَّالذَ
 
 

ٌْ َغْيِ يَ  ٌْ عُ  ،َض َا يَ َِي  ايِس ََ ًَََوِيَ
 
 

ََََِ  ةِاهِقَيَََََِعََََااَل ،دَ ؽ  َسُ  (876)    اِس ََؽ اٍْ
 
 

بِيَََوَاهََ ُّ اللَّ ِ ِ َؽَّاة ِؾيَََاهْ َُُ ة  ػْ ََََِػ قَ ًََ
 
 

(877) ََ ََُ حَ ِ ََا ة َََؼُف ُدوَن َي َََُُيْ َٓ    َػدْ َىَّ اه
 
 

اِدي َوزَا ِػَ  َٓ َبَاِع  (1)اه ُُ َيَاالؽُّ   اْضِؼْفَ
 

(878) ََ َََْى يَ ًَََ َََُك حَلْ َل ََ ؽَهُ َا إِذْ ََْؼ عَ َالوَّ  اًَ ََخ
ِّ المرثةِ /  الِن)يٌ أيروِث   َٓ ُ (َػ ُّ ة ظؿٚةفً  وكت ٙه ثٕؽ٬ى ٓو زةثل٫ي أ٣   /ك٬ٮ/ لك  دم

ٓي ثػ ةل٢ًى )ٚيض٧ ٕى ، رمةيعٍّ (ذى ةًٚؿ)نْ/  ،ٗرًي مـنؽو ٚي٫ً  ،/ لك  اق٥و ٕى ؿو كصى
ٛى ٍٕ  (،صى

جو )ك مىةًرجًزمٍؿى از٨ً)ك (،كزى ٨و  كمىؿى
 (.ثيٍؿزي

، رمةيعٍّ  ٓي بنج٭٫ً/ لكي  اق٥و ٮىا٬ًؿ)٠ػ ،مـنؽو ٚي٫ً  ،كجي٧ ؿو كصى ٮ٬ى ٙو  )ك (،صى ن ً َصى
يىةرًؼ ةًصؽ)ك (،كوى كى ٍكًضؽو  كمى   (.مى

ة مىضى كاظرتزى ثٞٮهًل/  رٍيً ٦ى
ٜى ًذ٠ٍؿي دم٫ًٕ، ٠ػ)٨ٍ٦ً دى ًم قج مةيعِّ اذلَّ مٍحىؿ )/ ٨٦ الؿ 

ى
أ

ٍؿى  ٜى ذ٠ؿقي  (اءكمحى ة قج  .كحنٮ٧٬ًة م٧َّ
 

،)ا٣ٕةدم( ٬ٮ اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ )ٔؽا(  /$ ٝٮهل (1) ن٢٧ ٦ة اك٩خ دلةكزد٫ ل٤ؿمةيع حٚ ث٧َٕن صةكىزى
ٚةملؿاد ثةلؿمةيع ٬٪ة/ ٦ة زادت أوٮهل ىلع  ،(لثـااؽ ٍٚٞ حنٮ )قجُؿل( أك ثـااؽ كأوٌل حنٮ )ٝجٕرث

 زبلزح ثأف اك٩خ أرمٕح أك مخكح.
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ىةًس كأمةر ثٞٮهل/  ٨ٍ٦ً مخي ؿٌ كى يىةًس صي ًٞ ًٙ ثًة٣ / إىل أفَّ اخل٧ةسَّ املضؿدى دى اآلًػؿى ا٩ٍ
ٓي ىلعى  ٧ٍ ةل٢ً)٨ٔ الـنةدًة جيي ٕى ، ،ةٝيةقن  (ذى ةًرج يف نْ/  كحيؾؼي ػةمك٫ي ٛى ٢)قى ؿٍصى ٛى  (،قى

ازًٍد يف  زٍدىؽ)كٚىؿى ٮىاًرف يًف )ػى  (،ٚىؿى ٍر٩ٜىكػى  .(1) (ٮى

ًبي٫ي ثًة٣ٍ )كأمةرى ثٞٮهًل/  ٓي النَّ اثً نًؽ ٝى ػكىالؿَّ ـً ًٓ  (ابليخ...ؽٍ ػ٧ى إىل أ٫َّ٩ جيٮزي ظؾؼي راث
ل٤عؿًؼ الـااًؽ،  ةكلثٞةءي ػةمك٫ً، إذىا اكفى راث٫ٕي منج٭ن  ،اخل٧ةسِّ املضؿًد ٨ٔ الـنةدةً 

ٍر٩ٜى)ثأٍف اكفى ٨٦ ظؿكًؼ الـنةدًة، ٠٪ٮًف  ٮى نةدةً، أك اكفى  ،(2)(ػى ـً ٨٦ خمؿًج ظؿكًؼ ال
زٍدىؽو )٠ؽاًؿ  ٮىاًرؽ)ٚيضٮزي أٍف يٞةؿ/  (؛ٚىؿى اًزؽ ،ػى ؿً  (،كٚىؿى ك٬ٮى ظؾؼي  /كال١سريي األكَّ

ًٓ ،حنٮ/  اث ٮىاًرفٍ )اخلةمًف، كلثٞةءي الؿَّ ازًدٍ  ،ػى   (.كٚىؿى
، ث٢ٍ يذٕنيي ظؾؼي اخلةمًف  ـٍ ظؾ٫ٚي ٓي ٗريى منج٫ ل٤ـااًؽ ل٥ٍ جي اث  ؛ٚإٍف اكفى الؿَّ

٢و ٚذٞ ؿٍصى ٛى ةًرج /ٮؿي يف قى ٛى ةًرٍؿ  ()قى ٛى / قى  .كال جيٮزي
مىةيًع )كأمةرى ثٞٮهًل/  ةًدم الؿ  ٕى زىااًؽى ا٣  اإىل أ٫َّ٩ إذىا اكفى اخل٧ةس  مـنؽن  (/ابليخ...كى

ٟى احلؿؼي إٍف ل٥ٍ يس٨ٍ ظؿؼى ٦ؽٍّ ٝج٢ى اآلػؿً  ،ٚي٫ً ظؿؼه  ًؾؼى ذل ؿىل ؛ظي ٍُ  /ٚذٞٮؿ يف ًقجى
ؿ ًَ جىة ٍك٠ى  (،)قى ا٠ًف /فكيف ٚىؽى ٚىؽى جو () ٍظؿى ؽى ةًرج /، كيف ٦ي  (.)دىظى

ٍؼ  ،ٚإٍف اكفى احلؿؼي الـااؽي ظؿؼى ٦ؽٍّ ٝج٢ى اآلػؿً   ٍؾى ٓي االق٥ي ىلعى  ،ل٥ٍ حيي ٧ٍ ث٢ٍ جيي
ةحًل٢، ٕى حفنْ/  ذى ًَ ا ٝىؿى ةسو كى َى ٪ىةًدي٢)ك (،)ًٍٝؿ ةًذري (،ًٝ٪ٍؽي٢و كرى ٔىىى ٮرو ك ٛي ٍى ٔي   (.ك)

 

 

 

ىل أ٫٩ ال يىط ذ٠ؿ "ػٮر٩ٜ" ٬٭٪ة؛ ألف اللُكـ يف اخل٧ةس املضؿد، كالٮاك أمةر اخلرضم يف ظةمحذ٫ إ (1)
يف ٬ؾا زااؽة إلحلة٫ٝ بكٛؿص٢، ٚيض٧ٓ ىلع "ػؿا٩ٜ"، كاملسةؿ الىعيط/ "ػؽر٩ٜ" ثةدلاؿ ثؽؿ الٮاك، 

 كدم٫ٕ/ "ػؽارف". ك"اخلؽر٩ٜ"/ ا٣ٕ٪١جٮت، كأ٦ة اخلٮر٩ٜ ٚٞرص ل٤٪٧ٕةف ث٨ امل٪ؾر.
ٕني اتلةحلني.قجٜ أف الىٮاب "ػؽر (2)  ٩ٜ"، ككؾلٟ النأف يف املًٮ
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ََ ََا ِي ََنَي وَاتلَّ ََ ٌْ وَالف  ْف ًُ َْ  َخْػٍع َل زِ
َ
 أ

 
(879) َََ ََ ََََإِْذ ةِبِ َََْن َا اهْ َََا ُمِ ًَ ُِ ِّ َبَقا ًْ    َش

 
 

َََوَاهََْ ـِ  ٌْ ْو  ِيََ
َ
يُى أ  اََْاهُ ةِابلََقًَََِ

 
(877) َََ َََُؾ وَاحلَ ًْ َّ ََََتَقاَوَال ـَ ُُ إِْن  َََ    ا ِيْروُ

 
م ٬ٮى ٩٭ةيحي  ً ، اذلَّ ًٓ يٍخ الٍػذ٢َّ ث٪ةءي اجل٧ ًٞ ثٍ

ي
ة إذىا امذ٢٧ى االق٥ي ىلعى زنةدةو، لٍٮ أ ٦ى

ةل٢ًي )ك٬ٮى -دٍؿدىيق إحل٫ً اجل٧ٮعي  ٕى ةحًل٢ي  ،ذى ٕى ذى نةدةي  -(كى ِـّ ًؾٚىٍخ ال ٚإٍف أ٦س٨ى دم٫ٕي ىلعى  ؛ظي
ااًؽ كلثٞةًء ابلًٕي  َـّ ل الىي٘ذنًي، حبؾًؼ ثًٕي ال  /٫٤ٚي ظةتلةًف  ؛إظؽى

نَّحه ىلع اآلػؿً  /إظؽا٧٬ة ـً  .أٍف يسٮفى ل٤جًٕي مى
ٟى  /كاثلَّة٩يحي   .أٍف الى يسٮفى ٠ؾل

 
ي
م يف آػًؿ ابلةًب  ،كىلى يه املؿادةي ٬٪ىةكاأل ً   .كاثلَّة٩يحي قذأًِت يف ابليًخ اذلَّ

ٍكذىٍؽعو )ك٦سةؿي األكىل/  اعو )ٚذٞٮؿي يف دم٫ًٕ/  (؛مي ؽى نيى كاتلَّةءى  (،٦ى ذىٍعًؾؼي الكِّ  ،ذى
ةه كدلٌؿدةه لرٌلال٣ًح ىلعى ٦َٕنن  ؛كتيجٍيًق املي٥ى  رى ؽَّ ىى دو )كدٞٮؿ يًف  ،أل٩َّ٭ة مي ٍؽى جلى

ى
دو  ،أ نى٤ى٪ٍؽى دَّ  /كى الى

ى
 ،أ

دَّ  دو )كتيجيًٍق اهل٧ـةى ٨٦  ،ٚذعؾؼي اجل ٮفى  (؛كنىبلى ٍؽى جلى
ى
دو )كاحلىةءى ٨ٍ٦ً  (،أ ة (؛يى٤ى٪ٍؽى ر٧٬ًى ؽ   ؛تلىىى

ٓو يٕٞةًف ٚي٫ً دا٣َّنًي ىلعى ٦َٕنن  ـي )نْ/  كأل٩َّ٭٧ة يف مًٮ ٝيٮ
ى
ـي  ،أ ٮ ٞي نى َببلًؼ اجل ٮًف،  (،كى

ٓو الى دؽؿ  ٚ  .بلن ي٫ً ىلعى ٦َٕنن أوٚإ٩َّ٭ة يف مًٮ

د د كاحلى٤ى٪ٍؽى ٍؽى جلى
ى
ده  /يٞةؿي  ،اخلىًى٥ي  /كاأل ده كنى٤ى٪ٍؽى ٍؽى جلى

ى
٢ه أ ًى٥ه  /أم ،رىصي ِّ  ،ػى   .٦س٢ األدلى
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َْاوَ  ءَ وَاحْلَا ْ ََج َيَا اْضَِؼِف  ال ال ْٓ  اْن َ َ
 

(877) َََ ّْ ُبٍَََْن َػ اََْ ُضْؾٌَََى ُضخَََََِلَطْْيَ ًَ   
 

ًٓ  ،نيً إذىا امذ٢٧ى االق٥ي ىلع زنةدد ة يذأىت ٫ٕ٦ي وي٘حي اجل٧ ٧ى ا٬ي  ،كاكفى ظؾؼي إظؽى
ًٓ كأثيًٍق اآلػؿي  ة الى يذأىتَّ ٫ٕ٦ي وي٘حي اجل٧ ًؾؼى ٦ى ، ظي ٟى  ؛كظؾؼي األػؿىل الى يذأىتَّ ٫ٕ٦ي ذل

ميٮف)ٚذٞٮؿي يف  ٍّيى اًبني /ظى ـى ٤ىتي يةءن (ظى ٍٞ لك١ٮ٩٭ة  ؛، ٚذيعؾؼي احلةء، كدجَقى الٮاك، ٚذي
ة ٝج٤٭ة   ،كا٩سكةًر ٦ى

ي
٨ً ظؾٚي٭ة ٨ٔ  ؛كزًؿىًت الٮاكي ثةبلٞةءً كأ ٍ٘ ؾٍٚخ ل٥ٍ حي أل٩َّ٭ة لٍٮ ظي

ٮِّته لىيً٘ح ٦٪ذ ىى اجل٧ٮًع  ؛ظؾًؼ احلةءً  ٛى   .ألفَّ ثٞةءى احلةًء ٦ي
  .ا٣ٕضٮزي  /كاحلّيمٮفي 
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وُا ِِف زَا ٍََََََْػى َََََِوََعَََََيَّ  َػْي ََسَ
 

ََََََػى (877) َْ وَ َٓ اهُ ََكه َِ َََََا َََََا َى    َوُُك  َي
 

ٚذٞٮؿي يف  ؛٠٪خى ثةخليةرً  ،إذىا ل٥ٍ يس٨ٍ ألظًؽ الـااؽي٨ً مـنحه ىلع اآلػؿً يِٕن/ أ٫َّ٩ 
ل) ٩ٍؽى ى ا٩ًؽ َسى ى ، كلثٞةًء اجل ٮفً  (َسى ًٙ ادو )ك ،حبؾًؼ األ٣ ى حبؾًؼ اجل ٮًف، كلثٞةًء  (َسى

 ًٙ   .(1)األ٣

ٟى  ل)ككؾل ٤ى٪ٍؽى ٩ًؽ) /ٚذٞٮؿي  (،ٔى د ،ٔىبلى ٔىبلى ٧ة  (،كى ٯ)ك٦س٤٭ي ُى جى٪ٍ  /ٚذٞٮؿي  (،ظى
جىةطو  ،جىة٩ًٍظى ) ٕن  (؛كىظى ٢و )لئلحلةًؽ ثػ ةأل٩َّ٭٧ة زنةددةًف، زنؽدىة ٦ ؿٍصى ٛى ، كالى مـنَّحى (قى

ة ىلع األػؿىل ا مأفي لكِّ زنةددنًي زنؽدىة لئلحلةؽً  ،إلظؽا٧٬ى  .ك٬ؾى
ل ٩ٍؽى ؽيؽي  /كالرسَّ ة ،النَّ ا٩ٍؽى ى   .كاأل٩ٍث/ َسى

ل  ٤ى٪ىؽى ٕى ِي ٨٦ لكِّ يشءو  /-ثة٣ٛذط-كا٣ ٥ِّ  /ي٢ى كرم٧َّة ٝ .ا٤٘٣ي ٌَّ ل ثةل ٤ى٪ٍؽى ٔي ى٢ه    .دمى
ٯ ُى نيي  /كاحلىجى٪ٍ ًُ ًىريي ابلى ٞى ٯ ثةتل٪ٮن٨ً  /يٞةؿي  ،ا٣ ُن جى٪ٍ ٢ه ظى ةةه  ،رىصي ُى جى٪ٍ ةه ظى

ى
أ  .كاٍمؿى

 
 

 
 

 

٭ة ثٕؽ زبلزح أظؿؼ ٚأكرث (1)  .األ٣ٙ ا٣يت دجَق يه أ٣ٙ االق٥ املٞىٮرة ا٣يت دسذت يةء لٮٝٔٮ
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 التصغــري
 

 َٓ َََََُػ ََََََْي َََََِن اثلُّ َٓ  الِ َّ إَِذاَاًل اْس
 
 

)قَََََُؼي   (877) ُْ ُُ َنْ ْؽحَ    ( ِِف)قََََََؼى(َنََََغَّ
 
 

َََ ِٓ ي ْٓ ََََُػ ََََّ ػُ ٌَن َي ِٓي ْي َََََٓ ِ اٍَن ه ًَ 
 

َِ لَ َفَََ (877) َََا ْٓ ََََش َِ َََِن ِدْر ِّ اٍَى ُدَرْي ًَ   
 

ؽ االـىُ  ٌُ  (1)إَذا ُنغ  ي  /املخًؾ هلي ٥َّ أكَّ ٚيًذط زة٩ي٫ً  ،ًي   .كًزنؽى ثٕؽى زة٩ي٫ً يةءه قة٠٪حه  ،ك

ٟى إٍف اكفى االق٥ي زبلزي   ذىرصي ىلعى ذل ٍٞ  ٝىؾنل)كيف  (ٚي٤ىحٍفو  ٤ًٍٚفو )ٚذٞٮؿي يف  ؛ةكني
 (.مِّ ٝيؾى 

ٟى  /ٚأكرثى  ةكلٍف اكفى رمةٔي   ٢ى ث٫ً ذل ًٕ ة ثٕؽى احلةءً  ،ٚي رًسى ٦ى ٥و )ٚذٞٮؿ يف  ؛ككي  ًدر٬ٍى
نٍ٭٥و  ٮرو )كيًف  (،ديرى ٛي ٍى يٍٛريو  ٔي   (.ٔيىى

ي٢ٍه ) /ٚأ٦س٤حي اتلى٘رًي زبلزحه  ٕى ٢ه  ،ذي ًٕ يٍ ٕى ي٢ه  ،كذي ًٕ يٍ ٕى ذي   .(2)(كى
 

ْا ػ اتلهغي مخؿ/ (1)  ف
 دى٘ري صج٢. ،حنٮ/ صجي٢ ،دى٘ري ٦ة يذٮ٥٬ ٠ربق / ا و 
 دى٘ري قجٓ. ،حنٮ/ قبيٓ ،حتٞري ٦ة يذٮ٥٬ ٫٧ْٔ اثلاٍيث/ 
 دى٘ري دمٓ در٥٬. ،حنٮ/ درن٭٧ةت ،د٤ٞي٢ ٦ة دذٮ٥٬ ٠رثد٫ اثلث/اثل 
ٕؽق/ إ٦ة يف الـ٨٦ حنٮ/ ٝجي٢ ا٣ٕرص، كل٦ة يف املاكف حنٮ/ ٚٮنٜ ادلار، كل٦ة يف دٞؿنت ٦ة يذٮ٥٬ ثي  الؽاةّ/ 

 الؿدجح حنٮ/ أوي٘ؿ ٦٪ٟ.
 اتلْٕي٥، ٧٠ة يف ٝٮؿ بليؽ ث٨ رميٕح ا٣ٕةمؿم/ اخلامفث/ 

ََََاس  ٍ
ُ
ََََوُكُّ أ َْْف حَ ََََ ىْ ـَ ُّ ََ ََََ  ْػُعُن ةَ ْ

 
َََََُن   َََََا ا ٍَاِم َّ َْ ؽُّ ِي َْ َََََ ٌَََََث حَْه َي ِّ  ُدَوْي

  أل٩٭٧ة ٦ذ٪ةٚيةف.  ؛ابلرصنٮف -٦يجء اتلى٘ري ل٤ذْٕي٥- كأ٩سؿ ٬ؾق ا٣ٛةاؽة  
 لى يؼلؽ اجلاُى رشوط اتلهغي ويه/ (2)

ةأف يسٮف اق .7   = ٚبل يى٘ؿ ا٢ٕٛ٣ كال احلؿؼ. ٧ن
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ُِ هََِ ِّ ُوِنََْن ََوَيََا ةََِ ََ ًْ َْ اَْل َخ َْ ًُ 
 

َََةَََِ (875) ْيرِوَ
َ
ََََُِ إىَِل أ    ْن َيِ ِنََََِث اتلَّْهِغ

 
ؿي ىلعى   ٌ٘ ٢ًٕ)أٍم/ إذىا اكفى االق٥ي ممة ييىى يٍ ٕى ًٕي٢)، أك ىلعى (ذي يٍ ٕى ٢ى إىل دى٘ريقً (ذي ، ديٮيوِّ

٢ي ث٫ً إىل دسكريقً ىلعى  ذىٮىوَّ ٜى أ٫َّ٩ حي ةل٢ً)ث٧ة قج ٕى ةحًل٢ى )، أٍك (ذى ٕى ٨٦ ظؾًؼ ظؿؼو  (ذى
، أٍك زااؽو  ٢و )ٞٮؿ يف ٚذ ؛أوٌلٍّ ؿٍصى ٛى جو  قى رٍيً

ٛى /  (،قي ةًرج)٧٠ة دٞٮؿي ٛى  (.قى

ٍكذىٍؽعو )كيف  ٓو  مي يٍ ؽى / (،٦ي اع)٧٠ة دٞٮؿي ؽى ة ظؾٚخى يف  (؛٦ى ٚذعؾؼي يف اتلى٘رًي ٦ى
 ًٓ ل)كدٞٮؿي يف  ،اجل٧ ٤ى٪ٍؽى ٤ىيًٍ٪ؽ ٔى ٤ىيٍؽ/)كلٍف مبخى ٤ٝخى  (،ٔي ًٓ  (،ٔي / ٧٠ة دٞٮؿي يف اجل٧

٩ًؽ) د ،ٔىبلى ٔىبلى   (.كى
  
 

 

 

 ال ٠يٙ كحنٮ٧٬ة.ٚبل دى٘ؿ امل٧ٌؿات ك ةأف يسٮف ٦ذ١٧٪ن  .7  =
 ل٤ذى٘ري ٚبل يى٘ؿ حنٮ )٠جري( كال األق٧ةء امل٧ْٕح. بلن أف يسٮف ٝةث .7 
 ٨٦ اخلي٢. )ال٧١يخ(/ ٚبل يى٘ؿ حنٮ، ٨٦ ويٖ اتلى٘ري ةأف يسٮف ػةحلن . 7 
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ََ ََاوََس ََْيُو يَ ْٓ ََؼَ  ا ٌِؾ َ  ََؽَ ْت ٍَّ  ْف َن اه
 

(876)  ْٓ َىِ إِْن ََكَن َب ـْ َََؼْف  ُو اال
ْ
َا ان ًَ ِّ    ػِي

 
ًؾؼى يف اتلَّى٘رًي، أك اتل١كريً  /أم ٕىٮٌضى ممة ظي ٚذٞٮؿ ؛ ٝج٢ى اآلػؿً (يةءه )جيٮزي أٍف حي

/) يف ٢و ؿٍصى ٛى رٍيًنش قى
ٛى ةًرنش ،قي ٛى ٯ/)كيف  (،كقى ُى جى٪ٍ جىحًٍ٪يٍ  ظى جىةجً  ،ظي  (.يٍكىظى

 

 

 

 

ٌِ اهِْقَيَََاِس لُكُّ َيَََاَوََضا َََِ َََ
َْ  ٌػ 

 
(877) ََ ََََع ـِ ََا ُر ًً ََاَبنْيِ ُضْم اَاهََ  ِِف ابلَ ًَ   

 
ًِ كاظًؽقً  /أم ِي كال  ،ٍٝؽ ييجءي لكٌّ ٨٦ اتلَّى٘رًي كاتل١كرًي ىلعى ٗرًي ٣ٛ ٛى ٚييٍع

ؿًبو )٠ٞٮهل٥ً يًف دى٘رًي  ،يٞةسي ٤ٔي٫ً  ٍ٘ مىةف ٦ى رٍيً ٘ى ًنيَّحو )كيف  (،٦ي حًٍنيحٔي  ٔى كٝٮهل٥ٍ  (،نى
 ًٓ ٍو )يف دم را٬ًٍ رى٬ٍ

ى
٢و )كيًف  (أ ًَ ي٢ ثىة ًَ ثىة

ى
 (.أ
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ََىْ  وَ َْ ََِن  ٌْ َؼْت ََ ََِغيِ ِي ََا اتلَّْه ِْ يَ ََ
 تِلِوْ
 
 

ٍَََد  (878) نِي
ْ
َ احَأ

ْ
َََْخُص ان َْ ُِ اه َََ ِ ح َََْو َيػَّ    ىْ ََخ

 
 

ََ َََؼاَك َي ََََل َََا َي ْفٓ
َ
ةَ أ َََػَّ َت ـَ  ٍَ  ْق َا

 
(879)  ُِ ََْمؽَاَن َوَيََا ةََِ ـَ ْو َيََػَّ 

َ
   اتلََطََْق  أ
 

/ دةءي اتلَّأ٩يًر  /أم حًلىذ٫ٍي ًلى يةءى اتلَّى٘رًي، إٍف كى ة كى ٫ي املٞىٮرةي  ،جيتي ٚذطي ٦ى ٛي أًك  ،أٍك أ٣ً
ٕن  ،امل٧ؽكدةي  ٙي إٔٚةؿو دم م مؤ٩َّس٫ي  ،ةأٍك أ٣ ٙي ٕٚبلفى اذلَّ ًٍٕلى )أٍك أ٣ ٚذٞٮؿي يف  ؛(1)(ذى

ة) ةو / تى٧ٍؿى رٍيى /)كيًف  (،تي٧ى جًٍلى جىيًٍلى  ظي اء/)كيًف  ،(ظي ٍؿى ىرٍيىاء محى دٍمىةؿ/)كيًف  (،محي
ى
ي٧ٍىةؿ أ صى

ي
كيف  (،أ

اف/) ١ٍؿى رٍيىاف قى ١ى   (.قي
ف)ٚإٍف اكفى  ٍٕبلى ة ٝىج٢ى أ٫ٛ٣ً  (ذى ذىٍط ٦ى ٍٛ اف، ل٥ٍ حي ١ٍؿى ،  ،٨٦ ٗرًي ثةًب قى ث٢ٍ ييٍسرسي

ٙي يةءن  ٤ىتي األ٣ ٍٞ ةف/)ٚذٞٮؿ يًف  ؛ٚذي ٍظى نٍي  َسى حٍيً ى /  (َسي ًٓ ى )٧٠ة دٞٮؿي يف اجل٧  (.اًظنيَسى
؛  ، إٍف ل٥ٍ يس٨ٍ ظؿؼى إٔؿابو ة ذي٠ًؿى ة ثٕؽى يةًء اتلَّى٘رًي يف ٗرًي ٦ى كنيسرسي ٦ى

٥و )ٚذٞٮؿ يف  نًٍ٭٥/ ًدر٬ٍى ٮرو )كيًف  (،ديرى ٛي ٍى ًٛري/ ٔي يٍ ٠ذى٫ي  (،ٔيىى ٚإٍف اكفى ظؿؼى إٔؿابو ظؿَّ
ؿاًب، ا ٚي٤ىحٍفه )نْ/  حبؿكًح اإٔل ؾى يٍخي ٚي٤ىحٍكن  ،٬ى

ى
رىأ رٍتي ثً  ،ةكى ؿى ٤ىحٍفو كمى  (.ٛي

 

 

 

ينرتط يف ٕٚبلف  (1)  ذالذث -٘ري كتك٥٤ أ٫ٛ٣ ٨٦ ا٤ٞ٣ت يةءىاذلم دجَق ٚي٫ ا٣ٛذعح ثٕؽ يةء اتل-ي
 رشوط/

 ف دسٮف األ٣ٙ كاجلٮف زااؽدني.أا وَ/  
 ٫ ىلع ٕٚبل٩ح.سي أال يسٮف مؤجٌ اثلاُ/  
ً اثلاهد/    ٓ ىلع ٕٚة٣ني.أال يسٮف ٝؽ دمي
حكني كى ظي "ٝي٢ يف مى٘ؿق/  ،٨٦ ا٣ٕٛٮٚح "ٔٛةف"٨٦ احلك٨ ك "ظكةفػ"٠ ح٤ٚٮ اك٩خ ٩ٮ٫٩ أو٤ي 

  "،يٛنيٛى كخي 
ي
كلٮ اك٩ٮا دمٕٮق ىلع  "،قحيٛني"ٝي٢ يف دى٘ريق/  "قيٛةفػ"٠ (ٕٚبل٩ح)ةق ىلع ٩سكلٮ اك٩خ أ

  . "ق٤يُني"ٝي٢ يف دى٘ريق/  "ق٤ُةفػ"٠ (ٕٚة٣ني)
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َََ َََُ  اتلَّ هِ
َ
ََََوَأ َََُد ُي نِيِد َضْي

ْ
اَأ  ػَّ

 
 

(877) َََ ََََِه ََْ ََْ َاُؤهُ يُ ََوحَ ُْ َوَ ََََنْيِ  اََ    ػَّ
 
 

َََ ََََؼا اهْ َََََل ِؾيُػ آِع َََِب ًََ  ؽًا لِونََّف
 
 

(877) ََََ ََََُؾ اهْ ُش َْ ََََ اِف يًُ ََو ِب َوَاهْ َؽكَّ ًُ   
 
 

ََََ َِ ََََََمَؼا زِيَ ََو ْٓ َاَدحَ ََََاَل ََا َػ  اٍََ
 
 

(877) ََ َََِي ْٓ  ٌَْ َب
َ
ََِػ أ ْْ ََ لَ  ٍّ َْرَب ََََْ ََؾ    (1)اَؽاٍَ

 
 

رِ  َََََػ  َََََ َوقَ ََ َي َِْهَََََا ََّ َاٍْ  َلَع  ا َد
 

ْو َسََََحَثََِْيَََ (877)
َ
ِّ حَْهَََِطيٍص ٍَث أ    َسَََاَل  ًْ

 
ًٙ اتلأ٩يًر امل٧ؽكدةً  ذؽ  يف اتلَّى٘رًي ثأ٣ كالى ثـنةدًة يةًء  ،كالى ثذةًء اتلَّأ٩يًر  ،ال يٕي

ـً املٌةًؼ  ،ا٣جَّكًت  ضي ٕى ًت كالى ث ،كالى ث ـً املؿكَّ ضي ًٙ كاجل ٮًف املـنؽدنًي ثٕؽى  ،ٕى كالى ثةأل٣
ًٓ اتلَّىعيًط  ،كالى ثٕبل٦ًح اتلَّث٪يحً  ،اأرمًٕح أظؿؼو ٚىةٔؽن    .(2)كالى ثٕبل٦ًح دم

ذؽ  ث٭ة الك٦َٕن ٠ٮًف ٬ؾقً  ة ٦ٛىٮ٣حن ٨ٔ يةًء اتلَّى٘رًي  /يٕي أ٫َّ٩ ال يرض  ثٞةؤ٬ى
ثة)ٚيٞةؿي يف  ؛حبؿٚنًي أو٤ينيً  ٍؼؽي يًٍؽثةء(3)ءصي ؼى ٤ىح)كيف  (،/ صي ْى ٍ٪ ٤ىح/ ظى ًْ ٪ىيٍ كيف  (،ظي

ؿًم) ٞى جٍ ؿًم/ خى ًٞ جىيٍ ٤ىجىٟ)كيف  (،خي ٍٕ ي٤ًٍجىٟ/ بى ٕى جٍؽ اهللً )كيف  (،بي جىيٍؽ اهللً / خى كيف  (،خي
ؿىاف) ٛى ٍخ ؿىاف/ زى ًٛ يٍ نٍيً )كيف  (،زيخى ٍك٧٤ًى ي٧٤ًٍىنيً / مي كى /)كيف  (،مي ٍك٧ً٤ًنيى ي٧ً٤ًٍنيى  مي كى كيف  (مي
ٍك٧٤ًى ) ي٧٤ًٍةت/ ةتمي كى  (.مي

 

 

ـٔٛؿاف( أف ٬ؾا ٝيؽ يف األ٣ٙ كاجلٮف ٍٚٞ، ك٣س٨ اث٨  /$ اجلة٥ّ ٭٥ ٝٮؿي أٍٚ  (1) )٨٦ ثٕؽ أرمٓ ٠
 ٦ةٔؽا ٔضـ املٌةؼ كاملؿكت. ،أف ٬ؾا ٝيؽ هلة لك٭ة ذ٠ؿ ٬نةـ

٤ي٫  ،)ك٦ة ث٫ مل٪ذ ى اجل٧ٓ.. ا٣غ(/ ٩ٮاع مكتس٪ةة ٨٦ ٝٮهلّة٬ؿ و٪يٓ اجلة٥ّ أف ٬ؾق ز٧ة٩يح أ  (2) ٔك
تلذى٢ ثةملكتسَن ٦٪٫، ٚةملَٕن/ أ٫٩ يذٮو٢ ثةحلؾؼ يف ٬ؾق األميةء إىل اجل٧ٓ  ؛ٚعٞ٭ة أف دؾ٠ؿ ثٕؽ

 دكف اتلى٘ري ٚبل حتؾؼ ٚي٫. 
٧ٓ ال حتؾؼ يف اجل ، كاملؿكت املـيج، كزنةدة املسَن، كاملض٧ٮعأف ٔضـ املٌةؼ /٣س٨ اقتنلك 

 ،٥٤ٚ يجٜ ملة يىط اقتس٪ةؤق ٨٦ احلؾؼ قٮل أرمٕح/ دةء اتلأ٩ير، كأ٫ٛ٣ امل٧ؽكدة ؛اكتلى٘ري ٌة،أي
  ٚذعؾؼ يف اجل٧ٓ دكف اتلى٘ري.؛ كاأل٣ٙ كاجلٮف ثٕؽ أرمٕح ،كنةء ا٣جكت

ثةء/ رضب ٨٦ اجل٪ةدب (3)  أك اجلؿاد األػرض ا٣ُٮن٢ الؿص٤ني. ،اجليٍؼؽي
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  ََُ هِ
َ
ََ وَأ ََِد ُذو اهَْقْه نِي

ْ
 ِؽ َيَََ  َاتلَّأ

 
 

(877) َََ َْ ََََزَاَد  َٓ ْرَب
َ
ََََا أ ٍََََث هَ    اٌَْ يَثُْتَخ

 
 

َََْ ِْ ِ اَرى َعَََيِ ُضَتَََْهِغََََػ حَ ََو  ي 
 

(875) َََ ُ َََاْدرِ وَاَْ َََْيَى فَ ََُت َََنْيَ ا ِ ََب  َتي 
 

ٙي اتلأ٩يًر املٞىٮرًة ػةمكحن  /أم تى ظؾٚ٭ة يف  ،اٚىةٔؽن  إذىا اك٩ٍخ أ٣ كصى
ًٍؿجي ابل٪ةًء ٨ٍٔ ٦سةًؿ  ؛اتلَّى٘ريً  ًٕي٢)ألفَّ ثٞةء٬ة ُيي يٍ ٕى ٢، كذي ًٕ يٍ ٕى  ٝىٍؿٝىؿىل/) ؛ ٚذٞٮؿ يف(ذي

ًٞؿ نٍ ٍّيىل)كيف  (،ٝيؿى َّ٘ ًّ٘ي/ ٣ي يٍ ٘ى   (.٣ي
ًة املـنؽةً  ةه زااؽةه، صةزى ظؾؼي املؽَّ ؽَّ ة ٦ى ًٙ  ،ٚإٍف اك٩ٍخ ػةمكحن كٝج٤٭ى كلثٞةءي أ٣

جىةرىل/)ٚذٞٮؿي يًف  ؛أ٩يًر اتلَّ  جىرٍيىل ظي ٌن  (،ظي ةً  ةكصةزى أي ًٙ اتلَّأ٩يًر، كلثٞةءي املؽَّ  ؛ظؾؼي أ٣
جىريِّ )ٚذٞٮؿ/    (.ظي
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َََْب  َََا قُوِ ًَ َََا حَلْ ٍَََن ذَانًِي ْن
َ
 وَاْرُدْد  

 
 

(876) ََ ََ َثً فَِقيً ْ قُ ََن َََْيْ َي  ًََََ    ِهْب ًَث حُ
 
 

ٍَََػ ُعيَ  َََؼَّ ِِف ِعي ََََوَك ََََوَُضخِ  ػٌ ْي  ىْ َ
 
 

(877) ََ وِ ُْ ََِغٍي  ََا تِلَْه ٌْ َذا َي ََ ِّ ِي ََ ًْ    ىْ َلِوَش
 
 

  َََُ هِ
َ
َََ وَا  َٓ َََُػ ُ ْ ِؾي ًَ ُِ ال َََا  ُن َاثلَّ

 
(878)  

َ
ََا ا  َََؼا َي َّ وَاْوا َل ْ ُ ُِ ََ ََُن ػِي َََْن    ُن َ

 
ُِ  /أم ه إىل أنو ِؽ يٌ ضؽوِف الونِي، وسَب ردُّ   /إَذا َكَن ذاُ االـِى املهغَّ

، ٝي٤ًتى  - حو )ٚذٞٮؿي يف  ؛اكاكن ٚإٍف اكفى أو٤ي٫ي الٮاكى ن٧ٍى ٝيٮى  / حو / ثىةبو )كيف  (،ًري٧ى
  (.ثيٮنتو 

، ٝي٤ًتى يةءن  - /)ٚذٞٮؿي يف  ؛كلٍف اكفى أو٤ي٫ي احلةءى ٮ٨ًٝو ٨ًٞ مي يىيٍ /)كيف  (،٦ي  ٩ىةبو
  (.٩يحىيٍتو 

/)كمؾَّ ٝٮهل٥ يف  يىيٍؽ ًخيؽو نٍؽ) كا٣ٞيةسي  (،خي ٮى  ؛أل٩َّ٭ة أو٤ي٫ي  ؛اث٤ًٞت احلةًء كاكن  (ٔي
ٮدي  دى اعى )أل٫َّ٩ ٨٦  ٕي  (.حى

 ًْ ِؽ أه  ؛كصتى ٤ٝجي٭ة كاكنا ،مؾيػةً، أْو  ّْهَث ا ننِ  افإْن َكَن ذاُ االـِى املهغَّ
/)ٚذٞٮؿ يف ةرًبو نٍؿًب ًى ٮى /)كيًف  (،ًي جو ٮىنش اعى  (.ٔي

ػ ٚي٧ة ذ٠ؿ٩ةقي ػ اكتلَّى٘ريً  /)ٚذٞٮؿي يف  ؛كاتل١كريي ثٍٮىاب ثىةبو
ى
/)كيف  (،أ  ٩ىةبو

ٍجيىةب
ى
ةًرمى )كيًف  (،أ /ًى ٮىارًب حو   (.ًى
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ََ ََِن اهْ  ً ََاََوَك ََِغيِ َي َُْقَْص ِِف اتلَّْه ًَ 
 

 اًََ َلَ (1)اءِ ذَاثِلًَاَْيَ اتلَََِّْ َغََْى َُيْ ََ ه (879)
 
ٞىهى ٦٪٫ي ظؿؼه  ة جى ٪ة/ ٦ى ا اجلٮعي ٨٦ األق٧ةًء؛  ،املؿادي ثةمل٪ٞٮًص ٬ي ؿ ٬ؾى ِّ٘ ٚإذىا وي

  /ٚبلى ُي٤يٮ
ة أٍف يسٮفى زي٪ةاي     .٨ٔ اتلَّةءً  ادلؿدن  ةػ إ٦َّ

ة ةم٤ذبكن  ةزي٪ةاي  ػ أك    .ث٭ى
 .ةا ٔ٪٭ى دلؿدن  ةػ أٍك زبلزي  
ة ٩ٞهى ٦٪٫ ة٨ٔ اتلَّةًء، أٍك م٤ذبكن  ادلؿدن  ةزي٪ةاي  ٚإٍف اكفى  ة، ريدَّ إحل٫ً يف اتلَّى٘رًي ٦ى  ؛ث٭ى

ٌّ / دىـ)ٚيٞةؿ يف  حه )كيف  (،ديَلى يٍ٭ى ٛى ح/ مي ٛى ة/)كيًف  (،مى ؽى ة ًٔ يٍؽى خى ُل  ث٫ً/  (2)(ة٦ى )كيًف  (،كي كى مي
ٮىمٌّ )   .(مي

ِّ٘ؿ ىلع ٫ًْٛ٣، كل٥ٍ ييؿىدَّ  /اتلَّأ٩يًر  كزةثلي٫ي ٗريي دةءً  ،كلٍف اكفى ىلعى زبلزًح أظؿؼو  وي
ًح )ٚذٞٮؿي يًف  ؛إحل٫ً يشءه  بلى ةًؾ الكِّ ٮىنٟ/ مى   (.مي

 

)يؽ(  /حنٮوبلن، أ ةن ثأف ل٥ حيٮ زةثل ،ٗري اتلةء ةزةثلن  ٚنةداـ ل٥ حيٮ ظؿ ٦ة )٦ة ل٥ حيٮ..( أم/ /$ٝٮهل   (1)
)مةؾ(  /حنٮ ،ؿٌد إحل٫ املعؾكؼ)ق٪ح(، أ٦ة ٦ة ٚي٫ زة٣ر ٗري اتلةء ٚبل يي  /حنٮ ،٬ٮ اتلةءة، أك ظٮل زةثلن 

يف  )اث٨( ٚإ٫٩ يؿد املعؾكؼ ٫ٕ٦؛ كل٥ يؾ٠ؿ أل٩٭ة حتؾؼ / أف يسٮف ٗري اتلةء ٧٬ـة كو٢ حنٮإاٌل 
 .وبلن أةن اتلى٘ري لبلقذ٘٪ةء ٔ٪٭ة ث٥ٌ األكؿ، ٚيجَق ىلع ظؿٚني؛ ٚيىؽؽ ٤ٔي٫ أ٫٩ ل٥ حيٮ زةثل

أم/ )٦ة( االق٧يح أك احلؿٚيح. كيف ثٕي ا٣جكغ "٦ةء"، ك٦ة أزبذ٪ةق ٬ٮ املذٕنٌي ٬٪ة يف ٬ؾا الكيةؽ،  (2)
ة ٦ٓ ٦ة نكج٫ اخلرضم إىل اث٨ ٔٞي٢. ٞن  إًةٚح إىل مٮاٚٞذ٫ ٣جكغ ػُيح، كل١ٮ٫٩ ٦ذٮاٚ

ٓ ز٥ ا٥٤ٔ أف الرشاح اػذ٤ٛٮا يف دٛكري ٝٮؿ اث٨ ٦ةلٟ )٧٠ة(، ظىت ٝةؿ النةَيب/ "ك٬ٮ ٨٦ املٮاً 
املنلكح ىلع املنذ٤٘ني ث٭ؾق األرصٮزة" كد٤ؼيه ٦ة ذ٠ؿكق أف يٞةؿ/ إ٦ة أف يؿنؽ اث٨ ٦ةلٟ ثػ "٦ة" 

ن٫ٍ-يف ٝٮهل/ "٧٠ة" اق٥ املةء املرشكب  ٮى ٚ٭ٮ د٧سي٢ وعيط، ك٬ؾا ٬ٮ ا٣ْة٬ؿ، كل٧٩ة  -كدى٘ريق ىلع مي
ذ٠ؿق هلة ال ل٤ذ٧سي٢؛  ظؾٚخ اهل٧ـة لرضكرة اجل٥ْ. كل٦ة أف يؿنؽ ث٫ )٦ة( املٮوٮ٣ح كاجلةٚيح ٚي١ٮف

ة ىلع  ٢٧ٌ امل٪ٞٮص يف اتلى٘ري إذا صةء ٩ةٝىن إذ يه ٣حكخ )٩ةٝىح(، ث٢ ٬ٮ ملضؿد اتل٪ْري، أٍم ييسى
 ظؿٚني ٦س٢ لك٧ح )٦ة(. كاٝرتح النةَيب أف لٮ اكف دٕجري اث٨ ٦ةلٟ ١٬ؾا/

ػػػػػ٢ امل٪ٞػػػػػٮص يف اتلىػػػػػ٘ري إفٍ   كك٧ِّ
 

٧ًػػػ٨ٍ   ػػػًٮ ٗػػػريى اتلػػػةء زةثلنػػػة ٠ى  لػػػ٥ حيى
 .(2/846(، ظةميح اخلرضم )386-7/382ؿ حتؿنؿ املكأ٣ح يف/ املٞةوؽ النةٚيح ل٤نةَيب )ا٩ْ   
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 ٌْ َََ َََيٍى يُ  َوَي ََََخَ  ةََِتِْع ُؽ اْل َََغ   (1)َه

 
(857)  ْٓ ْيِ  َي ٍَ ُٓ ْنِن ََكهْ

َ
اَِ  اهَةِا  َْ ٍَ ْٓ ًِ(2) 

 
ػي٥ً  ُلَّ دى٘ريى ا٣رتَّ يكى ْتارٌة ٌْ حهغيِ االـِى ةَٓػ ك٬ٮ/  ،٨٦ اتلَّى٘رًي ٩ٮعه ي

 ُِ وا ِػ اهَّيت يه في   /جتؽيػهِ يٌ الؾَّ
ؿى ىلع  ِّ٘ ي٢ٍ)ٚإٍف اك٩ٍخ أوٮهلي زبلزحن وي ٕى ؾ٠ٌؿن  (،ذي ؿِّدى ٨ٔ  از٥َّ إٍف اكفى املكُلَّ ث٫ً ٦ي صي

ٜى دةء اتلَّأ٩يًر  ةمؤ٩سن  كلٍف اكفى  ،اتلَّةءً  حٍلً
ي
ًٙ )ٚيٞةؿي يف  ؛أ ُى ٍٕ يٙ/ امل ُى /)كيًف  (،خي ة٦ًؽو  ظى

ىيؽ جًٍلى )كيًف  (محي جىي٤ىح/ ظي ٮٍدىاء/ (،ظي ة كيًف)قى نٍؽى ٮى  (.قي
ؿ ىلعى  ِّ٘ ٢ًٕ)كلٍف اك٩ٍخ أوٮهلي أرمٕحن وي يٍ ٕى ةسو )ٚذٞٮؿي يف  (؛ذي َى ًُف/ ًٍٝؿ نٍ كيًف  (،ٝيؿى

ٮر) ٛي ٍى ًٛؿ/ ٔي يٍ   (.ٔيىى
  

 

 

 

(1)    
ى
٤ي٫ إذا اكف االق٥ لك٫ أوٮالن  /$ اجلة٥ّ ٥ ٝٮؿي ٭ى ذٍ أ )صٕٛؿ  /حنٮ )ا٠ذف( أف درتؾ الـكااؽ؛ ٔك

 كقٛؿص٢( ال يى٘ؿ دى٘ري دؿػي٥ ٣ٕؽـ الـكااؽ.
ةث٫ إىل أف ٬ؾا ا٣رتػي٥ ٣حف ػة)املُٕٙ( ٬ٮ ال١كةء، ك٩ج٫ اجلة٥ّ ثةتل٧سي٢   (2) ٕى  و  ٥، ٧٠ة ٬ٮ ٤ى ثة٣

 احلةؿ يف ا٣رتػي٥ املؾ٠ٮر يف ثةب اجلؽاء.
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 ٌْ ْؽَت ِيَ نِيَِد َيَا َنَغَّ
ْ
 وَاْعخِْى ةَِخا اتلَّأ

 
 

ٍََََد  (857) ََََ ُمَؤٍَّ ََََالِ   ََْ ٌْ  اٍر ذُ ََََ    َلِف
 
 

ٌْ ةِاتلَّ ََ ا هَيَ   بِْؿ ََؽى َذا هَََا يََُْى يَُؾ
 
 

(857) َََََ َََََََلَلَش َََََ َقؽٍ ٍَؽ َوَب ِؿ َوَع ًْ   
 
 

َََْؽٌك ُدوَن هَ ََََؼَّ حَ َََََوكَ  َََْت  َػرْ ٍَؿ َوٍَ
 

(857) َََ َََا ػِ َهَ ُِ حَ َََا ذُ َطا ًَ َََي َََالثًِي    رَثْ َا َل
 

، اخلةيل ٨٦ ٔبل٦ًح اتلأ٩يًر حلٞذ٫ي اتلَّةء ٔ٪ؽى أ٨ً٦  ؿى اثلبليث، املؤ٩ري ِّ٘ إذىا وي
جىيٍ٪ىحه / ًق٨ٍّ )ٚذٞٮؿي يف  ؛كمؾَّ ظؾٚ٭ة ظيجبؾو  ،ال٤بًف  نٍؿة/ دىارو )كيف  (،قي / يىؽو )كيف  (،ديكى

يَّح  (.ييؽى
ٙى ال٤بفي ل٥ٍ د٤ع٫ٞي اتلَّةء ٍف)يف  ٚذٞٮؿي  ؛ٚإٍف ػي ؿو كىمخى

ٞى مى ؿو كى ضى ري  /مى ٞى مي رٍي كى ضى مي
ىحٍف /  ،ثبلى دةءو  (كىمخي ة)إٍذ لٮ ٤ٝخى رٍيى ضى ة ،مي رٍيى ٞى مي ح ،كى ىحٍكى ةو )التلبفى ثذى٘رًي  (؛كمخي ؿى ضى  ،مى

ةو  ؿى ٞى مى حو  ،كى ٍكى  .املٕؽكًد ث٫ً ٦ؾ٠ؿه  (كىمخى
ة مؾَّ ٚي٫ً احلؾؼي ٔ٪ؽى أ٨ً٦ ال٤بًف    /كم٧َّ

٢و ذىكٍدو كىظى )ٝٮهل٥ٍ يف 
ٍٕ جى ٝىٮٍسو كى ي٢ٍ /ٍؿبو كى ٕى جي يٍف كى ٝيٮى نٍت ك ؿى نٍؽ كظي   (.ذيكى

ٌن  ة زادى ىلعى زبلزًح أظؿؼو ةكمؾَّ أي اـ)٠ٞٮهل٥ٍ يًف  ،/ حلةؽي اتلَّةء ٚي٧ى حه / ٝيؽَّ يًٍؽي٧ى  (.ٝيؽى
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ؽُ  َََََََُؼوًذاوَوَنغَّ ِي/اُك َََََََا اَّلَّ  يتهَّ
 

َََا حََََا َوَذا (857) َّ َْ َََُؽوِع ِي ُْ َّ اه    (1)ِتْ وَ  َيَََ
 

ؿي املججيةتي  ؛تلَّى٘ريي ٨٦ ػٮاصِّ األق٧ةًء املذ١٧٪حً ا َّ٘   .ٚبلى ديىى
 ً٫ م" كٚؿٔك ً ٫ً  ،كمؾَّ دى٘ريي "اذلَّ م/)ٝىةلٮا يًف  ؛ك"ذىا" كٚؿٔك ً يَّة اذلَّ  ا٣َّيًت/)كيف  (،الزٌلى

  (.ذيَّة كديَّة /ذىا كدىة)كيف  (،ال٤ٌذىيَّة
 
 

 
 

 

 .كاالق٥ املٮوٮؿ ،اق٥ اإلمةرة /ؿ ٨٦ ٗري املذ٧س٨ٌ٘ )و٘ؿكا...( إىل أ٫٩ ٝؽ وي  /ثٞٮهل $ مةرأ  (1)
 /حنٮ ،املـيج)أ٢ٕٚ( يف اتلٕضت، كاملؿكت  /ؿ ٨٦ ٗري املذ٧س٨ كل٥ يؾ٠ؿق النةرحٌ٘ كميق ممة وي 

 ٨ ث٪ة٧٬ة.)ث٤ٕجٟ كقحجٮن٫( يف ٣٘ح ٦ى 
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 النََّســب
 

 

 وا لِونََّفََْب َلَيََا اهُْمََْؽيِس  زَادُ  يَََاءً 
 

َََا (855) َََ َوُُكُّ َي ََََحَوِي ََََُِ َلْف    ْب َؽُهُ وََس
 

ٟى  ، أٍك حنًٮ ذل ، أٍك ٝجي٤حو ًرنؽى إًةٚحي يشءو إىل ثرلو
ي
٢ى آػؿق يةءن منؽدةن،  ،إذىا أ ًٕ صي

ة ام١كٮرن  ة ٝج٤٭ى ٍنٜ/)ٚيٞةؿي يف ا٣جَّكًت إىل  ؛٦ى ٍنيًق  ًدمى كلىل  (،دى٧يًِل / دى٧ي٥و )كلىًل  (،ًدمى
مٍحىؽ/)

ى
مٍحىؽم أ

ى
 (1)(.أ

 

 

 

 ُُيػث اهنفب ِف االـى ذالذث حغيات/ (1)
 ،إٔؿاث٫ إحل٭ة ك٢ٞ٩ي  ،٦ة ٝج٤٭ة يةء منؽدة آػؿ املجكٮب، ٠رسي  ك٬ٮ زبلزح أميةء/ إحلةؽي  ،هِْٔ -7 

 )يةء ٠ية ال١ؿس.. ا٣غ(. /كٝؽ أمةر إحل٫ اجلة٥ّ ثٞٮهل
ة ك٬ٮ وريكرد٫ اق ،يَْٓي -7   ملة ل٥ يس٨ هل.   ٧ن
 ك٬ٮ ٦ٕةم٤ذ٫ ٦ٕةم٤ح الىٛح املنج٭ح يف ر٫ٕٚ امل٧ٌؿ كا٣ْة٬ؿ ثةَؿاد. ،ضميم -7 
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َْاهُ اْضََِؼْف َوحَََاََوِيْروَََ ََا َضََ ًَّ  ُُ ِم
 
 

ٍََََِحَ  (856)
ْ
حَ َْو يَ ايٍد َأ    اَال حُثْتَِخَََ (1)ُُ َََََػَّ
 
 

 ٌْ َََؾ ـَ ُّ َذا ذَََاٍن  ٌْ حَْؽَبََ  َوإِْن حَُؾََ
 

(857) ََََ َّ ََََا وَاوًا وََضْؼُػ َّ ٌْ ََػَقوُْت ََََ    ا َضَف
 
نٌؽدةن كإٝحن ثٕؽى  يِٕن/ أ٫َّ٩ إذىا اكفى يف آػًؿ االق٥ً يةءه ٠يةءً  ال١ؿسِّ ػ يف ٠ٮ٩ً٭ة مي

ة ،ازبلزًح أظؿؼو ٚىةٔؽن  ٭ى ةًيػ كصتى ظؾذي ٕ٭ى ٢ٍٕي يةًء ا٣جَّكًت مًٮ ٚيٞةؿي يف  ؛، كصى
/)ا٣جَّكًت إىل  ةًٚيًعٌ ًٚيعٌ  النَّ ة /)كيف ا٣جَّكًت إىل  (مى ٍؿًَلٌ ٍؿًَلٌّ  مى   (.مى

ة ٟى إٍف اكفى آػؿى االق٥ً دةءي اتلأ٩يًر كصتى ظؾٚ٭ى ٚيٞةؿي يف ا٣جَّكًت  ؛ل٤جَّكًت  ككؾل
ح)إًىل  َّ١ ّكِّ / ٦ى  (.٦ى

ٙي اتلأ٩يًر املٞىٮرةي -يف كصٮًب احلؾًؼ ل٤جَّكًت  -ك٦س٢ي دةًء اتلأ٩يًر  إذىا  ،/ أ٣
جىةرىل)، ٠ػااك٩ٍخ ػةمكحن ٚىةٔؽن  جىةرًٌم  /ظي ة يه ٚي٫ً  أٍك راثٕحن ٦ذعؿاكن  (،كىظي  ،زةين ٦ى

ـىل)٠ػ ى ىـًمٍّ  /دمى  (.كدمى
ة يهى ٚي٫ً ٠ػ ةاثٕحن قة٠٪ن كلٍف اك٩ٍخ ر جًٍلى )زةين ٦ى ا وسّانِ  (؛ظي َّ  /ساَز في

ا  ًَ جٌٍلٌّ )ٚذٞٮؿ/  ،-ك٬ٮى املؼذةري  -احلؾؼي  /أضػِ   (.ظي
ة كاكن  /واثلَّاُ ج٤ٍىٮًمٌّ )ٚذٞٮؿ/  ،ا٤ٝج٭ى   (.ظي

 

 

 

 

أ٣ٙ اتلأ٩ير املٞىٮرة ٍٚٞ، كأ٦ة امل٧ؽكدة ٚكيؾ٠ؿ ظ٧١٭ة ٔ٪ؽ  /)أك ٦ؽد٫(/ثٞٮهل  $ق مؿاد   (1)
 )ك٧٬ـ ذم ٦ؽ ي٪ةؿ يف ا٣جكت.. ا٣غ(./ ٝٮهل
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ا اهَََْ َّ ِّ وْ َلِِلَََْت  اَِِل  َيَََْنَََِق وَا طِ ًُ
 
 

(858) ََ َََهَ ْن
َ
ا َولأِل ََََّ خَ َوٌْب يُ َِِل  قَ َََْٓ     َم ََ

 
 

 ِ ه
َ
ََََوَا  َََََ  اهْ َ ِ َََََشا  ْرَبٓ

َ
َْ ًَ َؾ أ زِ

َ
 ا أ

 
 

َْ ًَ ََلَؼاَك يََا اهَ (859) َِؾ ُْ     َُْقِْص َعاِمًفَا 
 
 

ََْؼُف  ََ ََقُّ  وَا َض
َ
ََا أ ًٓ ِ ََا َراة ٌْ  ِِف احْلَ ََ  ِي

 
ََِٓوُْب ذٌَََى قَ َوٍْب وََضخْ َقَ  (867)     (1)ٌْ َاهٍد يَ

 
ٙى اإلحلةًؽ املٞىٮرةى ٠أ٣ ًٙ اتلأ٩يًر يف/ كصٮًب احلؾًؼ إٍف اك٩ٍخ يِٕن/ أفَّ أ٣

، ٠ػ ٍكى )ػةمكحن ربى ًكٍّ  ظى ٍ ربى ، ٠ػ (،كىظى ٤ٍَقى )كصٮاًز احلؾًؼ كا٤ٞ٣ًت إٍف اك٩ٍخ راثٕحن  ٔى
ٮمٍّ  ٞى ٍ٤ ٔى ٤يًٍقٍّ ك ٔى ًٙ اتلأ٩يًر  (،كى ، ١ٔفى أ٣   .ك٣س٨ٌ املؼذةرى ٬٪ىة ا٤ٞ٣تي

ٙي األو٤يحي  ة األ٣ ٮمٍّ )٠ػ ،اٚإٍف اك٩ٍخ زةثلحن ٤ٝجٍخ كاكن  ؛كأ٦َّ ٔىىى ة ك ذىىتن  ،ٔىىن كى
ذىٮمٍّ  ذى ٌن  (،كى ٝي٤ًجىٍخ أي ٤ٍ٭ىٮم)، ٠ػاكاكن  ةكلٍف اك٩ٍخ راثٕحن  ًؾٚىٍخ، ٠ػ (،مى ٤ًٍهٍّ )كرم٧َّة ظي  (،مى

، كلحل٫ أمةرى ثٞٮهًل/  ٍوًٌلِّ ٝى٤ٍته يي كاألكؿي ٬ٮ املؼذةري
ى
ذةري - ٍٕذىُلى ػكى لؤًل  /يٞةؿي  -أم/ ُيي

، أم ءى   .اػرتد٫ي  /أذ٧يخي الشَّ

ًفٍّ )كصتى احلؾؼي ٠ػ اكلٍف اك٩ٍخ ػةمكحن ٚىةٔؽن  ُى ٍى فى )يف  (مي ُى ٍى كلىًل  (،مي
ٟى أمةرى ثٞٮهًل/  ٙى اجٍلى ذل ٣ً

ى
ٕن كىاأل ٍرمى

ى
ـى أ ًزٍؿ  ةةاً

ى
 .أ

ٮًص كأمةرى ثٞٮهًل/  ٞي اؾى يىة امل٪ٍ ؾى يًكتى إىل امل٪ٞٮًص   إىل آػؿق ...٠ى ا ن   /إىل أ٫َّ٩ إذى

ة، ،اجٍخ كاكن ٚإٍف اك٩ٍخ يةؤقي زةثلحن ٤ٝ - ة ٝج٤٭ى ٚيًذطى ٦ى ٮًٌم )نْ/  ك ضى شو  (مى   .يف مى

 ،اكٍٝؽ د٤ٞتي كاكن  (،ٝةضو )يف  (ٝىةيًضٌ )نْ/  كلٍف اك٩ٍخ راثٕحن ظؾٍٚخ، -
ٮًمٌّ ) نْ/ ًى   (.ٝىة

 

ٙى  ،امل٪ٞٮص ر( يةءى )كظذ٥ ٤ٝت زة٣ /$ ين٢٧ ٝٮهل  (1)  املٞىٮر. كأ٣
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ة، ٠ػ اكلٍف اك٩ٍخ ػةمكحن ٚىةٔؽن  - ذىًؽٌم )كصتى ظؾٚ٭ى ٍٕ ذىؽو )يف (٦ي ٍٕ  (،٦ي
ًٌلٍّ )ك ٍٕ ٍكذى ٢و )يف  (مي

ٍٕ ٍكذى  (.مي

ٍ )كى  ادً  (/كى احلىربى ؿى ٞي ؿي ا٣ ةه )كاألٍجثى  ،ذى٠ى اكى ٍ ربى   (.ظى

٤ٍَقى )ك ٕى ةة(ا٣ ٞى ٍ٤ ٔى ، كاظؽقي   ./ جىجٍخه
 

 

 

 

َََِب  َِ َذا اهَْقوْ ْو
َ
َََا َوفَ  وَأ َخاًض ِْ  َََِْٓن اٍْ
 

ََََوفُ  (867) ََََِٓ ُّ ََ ا اْػَخٌََََن َعْي ََََْص َوفِ ًََ    ْن ِٓ
 

ة ٝج ايَٕن/ أ٫َّ٩ إذىا ٝي٤ًجىٍخ يةءي امل٪ٞٮًص كاكن  ة،كصتى ٚذطي ٦ى ٮًمٍّ )نْ/  ٤٭ى ضى مى
ٮًمٍّ  ًى   (.كٝىة

٢ًٕكأمةرى ثٞٮهًل/  ٚى ة ٝج٢ى آػؿًق ٠رسةه  إًىل أ٫َّ٩ .. إىل آػؿق كى يكتى إًىل ٦ى كاك٩ًخ  ،إذىا ن
ٙي جب٢ًٕ ال١رسًة ٚذعحن  ،ال١رسةي مكجٮٝحن حبؿؼو كاظؽو   ٩ى٧ًؿ/)ٚيٞةؿي يف  ؛كصتى اتلؼٛي

ؿًمٌّ  ًلٌّ / ديا٢ً)كيًف  (جى٧ى ٌّٰ / ٢إًثً )كيف  (،ديؤى   (.إًثى٤ًػ
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َََََ ََََََن ِِف اهْ َََََِْيُّ ََوؼِي ْؽِِم  َمْؽَم ًَ 
 

(867) َََ ْٓ خِ ـْ ْى َيََََوَاْعخََََِي ِِف ا ِّ ِ ال    ْؽِِمُّ ًََ
 

ٜى أ٫َّ٩ إذىا اكفى آػؿى االق٥ً يةءه منؽدةه مكجٮٝحه ثأكرثى ٨٦ ظؿٚنًي، كصتى  ٝؽ قج
ة يف ا٣جَّكًت  ةًٚيًع/) ٚيٞةؿي يف ؛ظؾٚ٭ى ةًٚيًعٌّ  النَّ ٍؿًَل/) كيًف  (،مى ٍؿًَلٌّ  مى  (.مى

ل احلةءي٨ً أو ٪ىة إًىلى أ٫َّ٩ إذىا اك٩ٍخ إظؽى ٨٧ٚى ا٣ٕؿًب  ،، كاألػؿىل زااؽةن بلن كأمةرى ٬ي
ة ة كاكن  ،٨٦ يسذًف حبؾًؼ الـااؽًة ٦٪٭٧ى ، كن٤ٞج٭ى نيجيًٍق األو٤يحى ٍؿَلِّ )ٚيٞٮؿي يف ا٣ػ ؛اكى  مى

ٮًمٌّ  ٍؿمى  .كيه ٣٘حه ٤ٝي٤حه  (مى
ـٍ الى  -كيه احلؾؼي - كاملؼذةري ال٤٘حي األكىل  ٚذٞٮؿي يف  ؛قٮاء اك٩ذىة زااؽدنًي، أ

ةًٚيًع ) ةًٚيًعٌّ / النَّ ٍؿَل)كيًف  (،مى ٍؿًَلٌّ ًٌ/ مى  (.مى
 

 

 

 

   َ ُْ  ُِ َ َََِْب َُص ذَانِيَََََػْخَََ َوَنَََْ
 

(867) َََْ ٌْ َع    ُُ قُوََِْب َوَاْرُدْدهُ وَاوًا إِْن يَُؾََ
 

دًة املكجٮًٝح ثأك ٜى ظس٥ي احلةًء املنؽَّ كأمةرى ٬٪ىة إًىل أ٩َّ٭ة إذىا  ،رثى ٨٦ ظؿٚنيً ٍٝؽ قج
ذىطي زة٩ي٫ً،  ،اك٩ٍخ مكجٮٝحن حبؿؼو كاظؽو ل٥ٍ حيؾٍؼ ٨٦ االق٥ً يًف ا٣جَّكًت يشءه  ٍٛ ث٢ٍ حي

٤ىتي زةثل٫ي كاكن  ٍٞ ٍ  الن ز٥َّ إٍف اكفى زة٩ي٫ً ٣حفى ثؽ ،اكني ريَّ ٘ى ٨٦ كاكو  الن كلٍف اكفى ثؽ ،٨٦ كاكو ل٥ٍ حي
ٍّ ) ٚذٞٮؿي يف ؛اٝي٤ًتى كاكن  يىٮمٌّ / يحى ًييخي  (؛ظى /)كيًف  ،أل٫َّ٩ ٨٦ ظى ٍّ ٮىكًمٌّ  َطى أل٫َّ٩ ٨٦  (؛َى

نٍخي  ٮى  .َى
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َََِث اْضَََِؼْف لِونََّفَََْب  ََََى اتلَّثََِْي وَ َْ  َو
 

ََُن َذا (867) ََْب  ِف َوِيْر ََِطيٍص وََس ِّ حَْه ََ ْ َ   
 

ًٓ دىعيطو  ، أٍك دم ة ٚي٫ً ٨٦ ٔبل٦ًح دث٪يحو ؼي ٨٦ املجكٮًب إحل٫ً ٦ى ٍؾى يخى ٚإذى  /حيي َّ٧ ا قى
اف) بلن رص ٍنؽى ٕن - (زى ًٙ رٚ /  -(1)ةك٩ىجن  ا، كمةحلةًء صؿ  ةكأٔؿمذى٫ي ثةأل٣ نًٍؽمٌّ )٤ٝخى  (،زى

٫ي  كف)كدٞٮؿي ٚي٨ً٧ اق٧ي نٍؽي نًٍؽمٌّ )/ -إذىا أٔؿمذى٫ي ثةحلؿكًؼ - (زى ٫ي  (،زى كٚي٨ً٧ اق٧ي
ات/)  (.٬ً٪ًٍؽمٌّ   ٬ً٪ٍؽى

 

 

 

ي ٍََب ُضَََِؼْف  ٌَ  ِْ ٌْ َنََْ  َوذَاهٌََِد ِيََ
 

ََََاِ ٌّ  (865) ٌَ هِْ   َوَكََََؼَّ 
َ
ََََِا  ََََْاًل ة    َيُق

 
ة ٝج٢ى يةًء ا٣جَّكًت  رٍسي ٦ى ٜى أ٫َّ٩ جيتي ٠ى م جيتي  ؛ٍٝؽ قج ً ٓى ٝج٢ى احلؿًؼ اذلَّ ٚإذىا كٝ

، كصتى ظؾؼي احلةًء امل١كٮرةً  ة يةءه ٚذٞٮؿ  ؛٠رسقي يف ا٣جَّكًت يةءه م١كٮرةه ٦ؽ٥ٗه ٚي٭ى
/)يف  يِّتو ييًٍبٌّ  َى  (.َى

ءو )كٝيةسي ا٣جَّكًت يًف  ِّيِّ يًٍئٌّ / َى ٮا ا٣ٞيةسى  (َى ةيًئٌّ ) /كٝةلٮا ،٣س٨ دؿكي ثإثؽاًؿ  (َى
ٛن    .ةاحلةًء أ٣

جىيَّغ جىيًَِّخٌّ يف/ )٬ى ة ٦ٛذٮظحن ل٥ٍ حتؾٍؼ، حنٮ ٬ى   (.٤ٚٮ اك٩ٍخ احلةءي املؽ٥ٗي ٚي٭ى

ـي امل٧ذًلءي  /كاهلجيَّغ جىيَّؼحه  ،ا٣٘بل  .كاأل٩ٍث ٬ى
 

 

كلٔؿاث٫  -أك ثأظؽ دميع اتلىعيط ،ِل ثةملسَنك٬ٮ ٚي٨٧ قي -٬ٮ ىلع األو٢  $ ٦ة ذ٠ؿق اجلة٥ّ  (1)
- )زنؽاف( دلؿل )ق٧٤ةف( ٝةؿ/ زنؽاين. ك٨٦ أصؿل زنؽكف /ىلع أو٫٤، ك٣س٨ ٨٦ أصؿل حنٮ

ذجةرات ،دلؿل ٗك٤ني، ٝةؿ/ زنؽيِن -٧ة٤ٔ ٤ٚحف ٝٮؿ اجلة٥ّ ىلع  ،هلؾا جج٫ٍ ٚذ ،إىل ٗري ٬ؾق األ
ذجةرات. ث٢ ٬ٮ أذجةرو  ،اإلَبلؽ  ٨٦ ٬ؾق األ



 

 الهََّصــب 56

 

َََََ َٓ ِٓ ََوَػ ََََََيِِلٌّ ِِف فَ ََََََوَ  ؾِ ْ ََث اتْلُ
 

(866) َََََ َٓ ي ِِلٌّ ََوُػ َٓ ََََََِِف ُػ َََََ ثَ َوَ    ىْ َُضخِ
 

ي٤ح)يٞةؿي يف ا٣جَّكًت إًىل  ًٕ ًٌلٌّ ًو/ ٚى ٕى إٍف ل٥ٍ يس٨ٍ  -ثٛذًط ٔي٪٫ً كظؾًؼ يةا٫ً - (ذى
ٛن  ،٦ٕذ٢َّ ا٣ٕنيً  ح/)ٚذٞٮؿي يف  ؛، ٧٠ة يأًِت ةكالى مٌةٔ ٛى ً٪ي ٪ىًفٌّ  ظى   (.ظى

ي٤ٍىحو )كنٞةؿي يف ا٣جَّكًت إًىل  ٕى ًٌلٌّ / ذي ٕى ٛن  -حبؾًؼ احلةءً - (ذي  ؛ةإٍف ل٥ٍ يس٨ٍ مٌةٔ
/)ٚذٞٮؿي يف  يٍ٪ىحى ٭ى ًِنٌّ  صي ٭ى  .(1)(صي

 

 

أف يجكت إحل٫ ىلع ٫ْٛ٣؛ ٚيٞةؿ يف  -كم٘ري دةء يف آػؿق ،وعيط اآلػؿ-ٕي٢ األو٢ يف ا٣جكت إىل ٚى  (1)
 (. كد٧يِل، ككؿنِلم، ريد٧ي٥ كأ٦ري ككؿن٥/ أ٦)ا٣جكت إىل 

ٚيٞةؿ يف  ،جكت إحل٫ ىلع ٫ْٛ٣أف يي  -كم٘ري دةء ،ػؿوعيط اآل-ي٢ ٕى كاألو٢ يف ا٣جكت إىل ذي  
  .(٧٩ري كلكيت/ ٧٩ريم كلكييب)ا٣جكت إىل 

كحتؾؼ ٦ٓ  ،أف حتؾؼ يةؤق -ث٥ٌ ا٣ٛةء-ٕي٤ح كلىل ٚي  -ثٛذط ا٣ٛةء-ٕي٤ح كاألو٢ يف ا٣جكت إىل ٚى  
٤ت ٠رسة ا٣ٕني ٨٦ األكؿ ٚذعح ،ذلٟ دةؤق  ٭ِنص٭ي٪ح كأذي٪ح/ ص)ٚيٞةؿ يف ا٣جكت إىل  ؛ز٥ دٞي

ثني املؾ٠ؿ  ٝةن كل٧٩ة ٤ٕٚٮا ذلٟ ٚؿ (،ظ٪ٛيح كرشنٛح/ ظ٪ف كرشيف)كنٞةؿ يف ا٣جكت إىل  (،كأذين
 ٧ة،ألف اتلةء ا٣يت ل٤ذأ٩ير حتؾؼ ظذ كص٤ٕٮا ظؾؼ احلةء يف املؤ٩ر كل٥ جي٤ٕٮق يف املؾ٠ؿ؛ ،كاملؤ٩ر

  .ألف احلؾؼ يأنف إىل احلؾؼ ؛٧٤ٚة كيصؽ احلؾؼ يف املؤ٩ر ص٤ٕٮا ظؾؼ احلةء ٚي٫
ٝةلٮا يف  ،كا ث٭ة ىلع ػبلؼ األو٢ؤكٝؽ مؾت يف لك ٩ٮع ٨٦ ٬ؾق األ٩ٮاع األرمٕح أ٣ٛةظ صة 

 /ي٪حدى ري )كٝةلٮا يف ا٣جكت إىل  (،٧ٔرية/ ٧ٔريم)كٝةلٮا يف ا٣جكت إىل  (،ق٤يٞح/ ق٤ييق)ا٣جكت إىل 
 (. ٬ؾيل ،ٝؿيش /ي٢ؾى يل ك٬ي ؿى ٝي )كٝةلٮا يف ا٣جكت إىل  (،زٞيف/ زٞيٙ)كٝةلٮا يف ا٣جكت إىل  (،رديِن
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َََََ هْ
َ
ؽِ َوَأ َْ َََََنَّ الٍ   َٓ ْا ُي َََََاَطُق  يَ
 

ٌَ اهَََ (867) َراهنَْيِ ةََََِِيَََ َََاًَِ ْوحِلَ
ُ
ا اتلََََّا أ ًَ   

 
ة اكفى ىلعى  ي٢ٍو )يِٕن/ أفَّ ٦ى ٕى ي٢، أٍك ذي ًٕ ـً  (ٚى ، كاكفى ٦ٕذ٢َّ البل ٫٧ي ٚع١ ؛ثبل دةءو

ة ٚي٫ً اتلَّةءي  /)ٚذٞٮؿي يف  ؛كٚذًط ٔي٪٫ً  ،يًف كصٮًب ظؾًؼ يةا٫ً  /ظس٥ي ٦ى ًؽمٍّ كمٌّ  ٔى ؽى  (ٔى
/)كيف  ٍّ ٮًمٌّ  ٝيَصى /)٧٠ة دٞٮؿي يف  (،ٝيىى يَّحى ٦ى

ي
ٮًمٌّ  أ مى

ي
 (.أ

ي٢ه )ٚإٍف اكفى   ًٕ ي٢ٍه  ،ٚى ٕى ـً  (كذي ة ،وعيَحى البل ؾٍؼ يشءه ٦٪٭٧ى ٚذٞٮؿي يف  ؛ل٥ٍ حيي
(/ ي٢و ًٞ يٌلٌّ  ٔى ًٞ ي٢ٍو )كيًف  (،ٔى ٞى يًٌٍلٌّ / خي ٞى   (.خي

 

 

 

 

ًََََََّ ََوحَ  ََََا ََكَن َكَ ًَُ ََََْا َي ِْيوَ ٍَّ  ُْ َه
 

(868) ََََ َم َِ ََََا ََكَن ََكهْ ََو ََََََؼا َي    ُْ ََشوِيوَ
 

ة اكفى ىلعى  ي٤ىح)يِٕن/ أفَّ ٦ى ًٕ ٛن  (،ٚى ٕذ٢َّ ا٣ٕنًي، أٍك مٌةٔ ؾؼي يةؤقي يف  ،ةكاكفى ٦ي الى حتي
/)ٚذٞٮؿي يف  ؛ا٣جَّكًت  ًٮن٤ىحو ٮً  َى /)كيًف  (،نًٌلٌّ َى ٤ًي٤ىحو ٤ًيًٌلٌّ  صى ٌن  (،صى ٟى أي ة اكفى ىلعى  ةككؾل ٦ى

ي٤ٍىحو ) ٕى ٛن  (،ذي /)ٚذٞٮؿي يف  ؛ةكاكفى مٌةٔ   (.ٝي٤ىيًٌلٌّ   ٝي٤ىي٤ىحو
  
 

 



 

 الهََّصــب 58

 

َُ ِِف اهنََّفَََْب  َََا ََ َََُؾ ِذي َيَََػ  ُي ًْ َِ  َو
 

   ُ اٍْ ََفَََْب ٍَث هََََا ََكَن ِِف حَثَِْيَََََيَََ (869)
 

ا ِِف اتلَّثَيثِ ضؾُى ًِؾةِ املًػوِد ِف ا َّ   /هنَّفِب لطمً
اء)نْ/  ،اٚإٍف اك٩ٍخ زااؽةن ل٤ذأ٩يًر ٝي٤ًجىٍخ كاكن  ٍؿى اكًٌم يف محى ٍؿى   (.محى

٤ٍجىةءى )أٍك زااؽةن لئلحلةًؽ، ٠ػ ، الن أٍك ثؽ (،ٔى ةء)نْ/  ٨٦ أو٢و  /؛ ٚٮص٭ةف(٠ًكى
، حنٮ/ ٤ٍجىةيًئ )اتلَّىعيطي ةيًئٌ  ًٌ،ٔى ، (،كًككى ٤ٍتي ٞى ٤ٍجىةكً )نْ/  كا٣ ةكًم ،ٌم ٔى   ًٌ(.كًككى

، بلن أٍك أو اء)نْ/  ٚةتلَّىعيطي الى ٗريى ايًئٌ يف/ ٝيؿَّ   (.ٝيؿَّ
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ََا ََْػرِ َي ٍََث وَن ََْػرِ ُ ْوَ ََْب لَِه  وَانُْف
 
 

(877) ََ اًَََََّ َاٍن حَ ََََا َوثِلَ ؾْسً ََب َيَََُرل  ًَ   
 
 

وَ َُػوَءةً ةًََََِث َيْتََََإَِىافََََ
َ
ٌٍ أ

 اْب  اةْ
 
 

ََا (877) ْو َي
َ
ؽِ  أ ْٓ ُِ وََسََْب هَلُ اتلَّ ََا    يََُ  ةَاثلَّ

 
 

ََ َِ َػِي وَّ
َ
ََأل ِ ََأَلْ ل َََؼا انُْف َِ َْى  ََ ـِ ا  ًَ 

 
َ َيا (877) َّ ْك

َ
ْتَِػ ا  َٓ    نِ َلََْى ُيََْ  هََبٌْؿ َل

 
ِب    /إَذا نُِفَب إىل االـِى املؽكَّ

ـقي حؽكيَب  وٍث، أْو حؽكيَب مؾٍج  افإْن َكَن ُمؽّكتً  ض ٔى ًؾؼى  ٍؽريقي يةءى  ،/ ظي ٜى وى حل
ي
كأ

ٍى رشى  )ٚذٞٮؿي يف  ؛ا٣جَّكًت  بَّ
ى
ٌّٰ / ادىأ ًُ ثَّ

ى
/)كيف  (دىأ ٌٟ ٤ىجى ٍٕ ًٌلٌّ  بى ٍٕ   (.بى

  /حؽكيَب إىافث اوإْن َكَن ُمؽّكتً 

ٌٕؿٚن  (،ةأٍك أثن  ةاٍب٪ن )ٚإٍف اكفى وؽرقي  - ًؾؼى وؽرقي  ةأٍك اكفى ٦ي ـقً/ ظي ٜى  ،ثٕض حٍلً
ي
كأ

ـقي يةءى ا٣جَّكًت  مىريً )ٚذٞٮؿي يف  ؛ٔض ـ  مىرٍيًمٌّ / اث٨ً ال يًب ثىٍسؿو )يًف ك (،زي
ى
كيًف  (،ثىٍسؿًمٌّ / أ

نٍؽو ) ـً زى نًٍؽمٌّ / ٗيبلى  (.زى
ٟى  -   /ٚإٍف ل٥ٍ يس٨ٍ ٠ؾل

ـقي  ًؾؼى ٔض ـقً ظي ٍٙ ٣ىبٍفه ٔ٪ؽى ظؾًؼ ٔض ى يًكتى إىل وؽرقً  ،ٚإٍف ل٥ٍ ُيي ٚذٞٮؿي  ؛كن
حًٍف/)يف  ٞى  (.اٍمًؿًئٌّ  اٍمؿًلًء ا٣

ًؾؼى وؽرقي  ٙى ٣ىبٍفه ظي ـقً  ،كلٍف ًػي يًكتى إىل ٔض ٢ً )ٮؿ يًف ٚذٞ ؛كن ٍم٭ى
ى
جًٍؽ األ خى

حًٍف  ٞى جًٍؽ ا٣ خى ٝىحًٍسٌّ / كى ًٌلٌّ كى ٍم٭ى
ى
  (.أ
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ََْا ََ ِ  يَالالَّ  وَاْسُْبْ ةَِؽد    ِؼْف َََُُ ضُ َِي
 
 

َْازًا  (877) ََََُك إَسََََ َََََْى يَ هََََِْ  رَ ْن ل
ُ
هُ أ    دُّ

 
 

ََ ْو ِِف اتلَّ
َ
ََِطيِص أ ِ اتلَّْه

َِ ََ ُْ َِِف َ ْ  ْرنَِي
 

(877) َََ َََقُّ َ ْ ِ َوََض ُْ ُتٍْر ة َََ ْْػَِي َََِؼي حَ ّ(1)   
 

ـً  حن  /ٚبلى ُي٤يٮ ؛إًذا اكفى املجكٮبي إحل٫ً حمؾكؼى البل َّٞ ٍكذىًع ٫ي مي ة أٍف دسٮفى ال٦ي إ٦َّ
 /أٍك الى  ،ل٤ؿَّدِّ يف دميًع اتلَّىعيًط، أٍك يًف اتلث٪يحً 

٫ي  ٟى يف ا٣جَّكًت الؿد  كدؿكي / صةزى ل ٚذٞٮؿى  ؛ٚإٍف ل٥ٍ دس٨ٍ مكذعٞحن ل٤ؿدِّ ٚي٧ة ذي٠ًؿى
/)يف  مى٪ىٮًمٌّ  يىؽو كىاث٨ٍو كًمٌّ كى نىًؽمٌّ  ،يىؽى اٍب٪ىةفً )٠ٞٮهل٥ٍ يف اتلَّث٪يًح/  (،كىاثًٍِنٌّ كى اًف كى كيًف  (،يىؽى

٤ى٧ن - (يىؽو ) كفى )/ -ملؾ٠ؿو  ةٔى   (.يىؽي

ة يف ا٣جَّكًت   ؛كلٍف اك٩ٍخ مكذعٞحن ل٤ؿدِّ يًف دميًع اتلَّىعيًط، أٍك يف اتلَّث٪يًح كىصتى رىد ٬ى
/ يًف  /) ٚذٞٮؿي ٍػخو

ي
خو كىأ

ى
بو كىأ

ى
ٮًمٌّ  أ ػى

ى
ثىٮمٌّ كىأ

ى
ٮاته )٠ٞٮهل٥ٍ/  (أ ػى

ى
ٮىاًف كىأ ػى

ى
ثىٮىاًف كىأ

ى
  (.أ

 

 

ََََِ ََََََوب ْعخ
ُ
ٍخ أ

َ
ًَََََ أ ِ ََََاَا َوب ٌٍ ةِنْخ

 اةْ
 

َََا (875) َََْؼَف اتلَّ َْ َض َََْنُُؿ أَ َََْق َويُ ِ
ْ
َ

َ
   أ
 

مً٪ٍخو )/ إحًلةؽي -رمح٭٧ة اهلل دٕةىل-٦ؾ٬تي اخل٤ي٢ً كقحجٮن٫  ٍػخو كى
ي
جَّكًت يف ا٣ (أ

/  ؛كنيؿىد  إحلً٭٧ة املعؾكؼي  ،ٚذيعؾؼي ٦٪٭٧ة دةءي اتلأ٩يًر  (،أخو كاث٨و )ثػ ٮًمٌّ )ٚيٞةؿي ػى
ى
أ

مى٪ىٮًمٌّ  ٢ي ثػ ،(2)(كى ٕى ٍٛ ة حي خو كىاث٨ٍو )٧٠ى
ى
  (.أ

يفى أ٫َّ٩ ييجكتي إحلً٭٧ة ىلعى ٣ْٛيً٭٧ة /  ؛ك٦ؾ٬تي ييٮن مًجيًٍتٌّ )ٚذٞٮؿي ٍػيًتٌّ كى
ي
 (.أ

 
 

 ،ردت ٔ٪ؽ اتلث٪يح ك٬ٮ إذا ٦ة ،)كظٜ دلجٮر( إىل ظة٣ح الٮصٮب يف رد البلـ /ثٞٮهل $أمةر   (1)
)مةة( / كيه أف دسٮف ا٣ٕني ٦ٕذ٤ح حنٮ ،دميع اتلىعيط، ك٣س٨ ثيق ظة٣ح أػؿل ل٥ يؾ٠ؿ٬ة أك

 أو٤٭ة )مٮ٬ح( ثؽحل٢ ٝٮهل٥ )ميةق(.
اتلجةق٭٧ة ثةملجكٮب إىل )أخ( ك)اث٨( أل٩٭٥ ال يجةلٮف ث٫  ٨٦ اػذةر ٦ؾ٬ت قحجٮن٫ ال يرض ٔ٪ؽق   (2)

 يف ا٣جكت.
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َََ ِ  اثلَّ ِْ َََا َ ََوَى ُِ َََ ا َََ ٌْ ِي ََ  اِ  َُث
 

ُِ ذُ  (876) ََََََََ ََََََََنٍي َ  َوالِ   وذَانِي    هِ
 

يًكتى إًىل زي٪ةيئٍّ الى زة٣رى هلي، ٚبلى ُي٤يٮ اثلَّةين ة أٍف يسٮفى ظؿٚن  /إذىا ن ، أٍك ةوعيعن  ةإ٦َّ
   /بل  ٦ٕذ ةظؿٚن 

ؽ٫٦ي ةوعيعن  ةٚإٍف اكفى ظؿٚن  ٙي ٔك ٥ٍ/)ٚذٞٮؿي يف  ،، صةزى ٚي٫ً اتلٌَّٕي ٌّ  زى ِلِّ ٠ى
ًِلٌّ  كى   (.كى

ىٍٮ/)ٚذٞٮؿي يف  ،، كصتى دٌٕي٫ٛي بل  ٦ٕذ ةكلٍف اكفى ظؿٚن  ىٮِّمٌّ  ل   (.ل
ٛن  ثؽ٣ًخ اثلة٩يحي ٧٬ـةن  ةكلٍف اكفى احلؿؼي اثلَّةين أ٣

ي
ٍٛخ، كأ ًٔ ٮ ٚذٞٮؿي يف رص٢و  ،ًي

يًئٌّ / الى )اق٫٧ي  / اكجيٮزي ٤ٝتي اهل٧ـة كاكن  (،الى كًمٌّ )، ٚذٞٮؿي   (.الى

 

 

 

ََا  َََيٍث َي ٌْ َلِل ََ ََِػ ْ َوإِْن يَُؾ َْ ََا  َْ  اهْ
 

(877) ََََ ََََْْبُهُ َوَػْخ ََََزُتِ ْ َفََش ُِ اهْ ََََ    ُص َعْيَِ
 

يًكتى إىل اق٥و حمؾكًؼ ا٣ٛةًء، ٚبلى ُي٤يٮ ، أٍك  /إذىا ن ـً ة أٍف يسٮفى وعيطى البل إ٦ىٌ
 /٦ٕذ٤َّ٭ة

٭ة ل٥ٍ ييؿدَّ إحل٫ً املعؾكؼي  /)ٚذٞٮؿي يف  ،ٚإٍف اكفى وعيعى حو ٛى ةو كىًو ؽى ًؽمٌّ كىًوًفٌّ  ًٔ ًٔ.)  

ذ٤َّ٭ة كصتى الؿد  كلٍف  ٍٕ ٚذٞٮؿي يف  ؛ٚذطي ٔي٪٫ً  $كجيتي أيٌة ٔ٪ؽى قحجٮن٫  ،اكفى ٦ي
ٮًمٌّ / ًميىحو )   (.كًمى
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 ِّ َََ ًْ ًَََتا لِوَْش ـِ َْاِضََََػ اْذُلَََْؽ ٍَا ْ  (1)وَال
 

َََػً  (878) ُْ وَاِض ِ َََاة َََْى ََُل َ ِّ  اإِْن ل َََ َْْى    ةِال
 

ٌيذ٫ً  ًٕ ٍ ٓو ثةؽو ىلع دمى يًكتى إىل دم ي  ،إذىا ن ًت  ،ًكتى إحل٫ً يجءى ثٮاظؽقً كن ٟى يف ا٣جَّكى ٠ٞٮل
ااًًي )إًىل  ؿى ٛى  (.ٚىؿىيًضٌّ / ا٣

ا إٍف ل٥ٍ يس٨ٍ صةرنن  ٤ى٥ً  ة٬ؾى ٕى ٍؿاقي ٠ػ ،دلؿىل ا٣ ؿل دلى ةرو )ٚإٍف صى ٩ٍىى
ى
يًكتى إحل٫ً (أ ، ن

ةرو )ٚذٞٮؿي يف  ،ىلعى ٫ْٛ٣ً  ٩ٍىى
ى
ةرًمٌّ / أ ٩ٍىى

ى
٤ى٧ن  (،أ ٔى ا إٍف اكفى  ةرو )ٚذٞٮؿي يف  ،ةككؾى ٍج٧ى

ى
/ أ

ةرً  ٍج٧ى
ى
 (.مٌّ أ

 
 

 

كدميع اتلىعيط ٝؽ  حألف ظس٥ اتلث٪ي ؛)ل٤ض٧ٓ( ٬ٮ دمٓ اتل١كري/ ثةجل٧ٓ يف ٝٮهل $ق مؿاد  (1)
٥٤ اتلث٪ي /٥٤ٔ ٨٦ ٝٮهل  اظؾؼ ل٤جكت.. ا٣غ(. ح)ٔك
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ََََِْٓن  ٍَ فَ ََََا
َّٓ ٍََََن َوَػ ِْ َّ فَا  َوَيََََ

 
ٌِ احلَََا َػُقتََِْن  ِِف نََفٍََب  (879) ََ

َْ ْغََََّن 
َ
   أ

 
/  اَُْفَخْغََّن َغبلً  ُِ  ِف اهنَّفِب ٌْ يا 

٢و )ثب٪ةًء االق٥ً ىلعى  ًٔ ا-(، ٚىة ث٨ً ،دىةًمؿ)نْ/  -ث٧َٕنى وةظًت ٠ؾى الى  /أم  (كى
  .وةظتي د٧ؿو كوةظتي ٣بو 

ةؿو ذى )كمب٪ةا٫ً ىلع  ةؿو )، ٠ػةيف احًلؿىًؼ اغبلن  (َّٕ َّٞ ارو  ،بى َـّ مى ةؿ)كٍٝؽ يسٮفي  (،كى َّٕ  (ذى
ا ٢ى ٦٪٫ي ٝٮهلي دٕةىل/  ،ث٧َٕنى وةظًت ٠ؾى ًٕ (1)﴾جحمحجخ حخ﴿كصي

  [46]فصلت:  
٥٤و  /أم ّي   .ثًؾم 

ٌن  ٍَ٘نى ٨ٔ يةًء ا٣جَّكًت أي يٍكذى ٢ًٕ)ثػ ةكٍٝؽ ي ا، (ٚى ٢ه )نْ/  ث٧َٕنى وةظًت ٠ؾى رىصي
٣ىًبفه  ٥ه كى ًٕ ـو كبلةسو  /أم (َى  /$كأننؽى قحجٮن٫   ،وةظتي َٕة

َََْؽ     -756 ِّ
ٍَ   َََ َََْيِِل  َوهَِم َََُج ةَوَ  لَْف

 

 

َََؽْ  ةْخِم
َ
ٌْ أ َََ ََََن وهَِؾ َََُز الوَّي ِ ْده

ُ
 (2) اَل أ

 

 ،/ اق٥ ٦ة مؿٚٮع(رمٟ) ٢٧ ٢٧ٔ ٣حف.لٮاك/ ظكت ٦ة ٝج٤٭ة، ٦ة/ ظؿؼ ٩ف يٕا/ (ك٦ة)  اإلعـــراب: (1)
ل٤ذٮكيؽ.  / ابلةء ظؿؼ صؿ زااؽ(ثْبلـ. )كرب مٌةؼ، كالاكؼ/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫

بل٦ح ٩ىج٫ ا٣ٛذعح املٞؽرة ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة امذ٘ةؿ املع٢ حبؿكح ظؿؼ  ،ّبلـ/ ػرب ٦ة ٦٪ىٮب ٔك
 / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثْبلـ. (ل٤ٕجيؽ. )اجلؿ الـااؽ

ةؿ( لرلال٣ح ىلع ا٣جكجح، ال وي٘ح ٦جة٣٘ح،  شــتدالل:وجــه اال  َّٕ أف ٝٮهل/ )ّبٌلـ( صةء ىلع وي٘ح )ذى
ة. ٞن  كاملؿاد ثةجلف يف اآليح ٩ف نكجح ا٥٤ْ٣ إىل اهلل قجعة٫٩ كدٕةىل ٤ُ٦

 .ديؾ٠ؿ ٨٦ ٗري نكجح إىل ٝةا٢ ٦ٕني ابليخ ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣يت -756 (2)
أم/ ، ثٛذط ١ٚرس (ؿ٭ً ٩ى ) .٢كنؿنؽ ث٫ وةظت ٢٧ٔ يف ال٤ي ،٦٢ٕ٪ةق ٦جكٮب إىل ال٤ي (حلٌل)اللغة:  

االق٥ ٤ٔي٭ة اقذَ٘ن ٨ٔ إًةٚح يةء  وةظت ٢٧ٔ ثةجل٭ةر، ك٬ؾق الىي٘ح إظؽل الىيٖ ا٣يت إذا ثِن
ىلع ز٩ح االٚذٕةؿ، -أقري ٨٦ أكؿ ال٤ي٢، كاإلدالج  (أد٣ش) لرلال٣ح ىلع ا٣جكت. قمنؽدة يف آػؿ

 = أدرؾ اجل٭ةر يف أكهل. (أثذ١ؿ) الكري يف آػؿ ال٤ي٢. /-االن ذٕةؿ دثتنؽيؽ ادلاؿ ثٕؽ ٤ٝت دةء االٚ
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، أمٍ  /أم   .اعم٢ه ثةجلَّ٭ةرً  /كل١ِنِّ ٩ى٭ةرًمٌّ
 
  

 

 

 

ؽـ املجةالة نِعهى:ـال  = ٘ري ىلع ٝٮـ ل٥ يأت كنؾ٠ؿ أ٫٩ إذا أراد أف يي  ،يىٙ النةٔؿ ٩ٛك٫ ثةلنضةٔح ٔك
ى  ٥ك٬ بلن ٥ حل٭ي يَّ ظى  ط ريإحل٫ ػٛيح ٧٠ة يك رًسٍ ٩ةا٧ٮف، كل٥ ي  ال٤ىٮص، كل١٪٫ يؾ٬ت إحل٭٥ يف ًك

٧ةهل٥. ؛ثني أ٫٩ ُيذةر ٨٦ أكٝةت اجل٭ةر أكهلاجل٭ةر، ز٥   حل١ٮف رصةؿ ا٣َح مٮصٮدي٨ ل٥ ُيؿصٮا أٔل
/ ػرب حلٌل ،ابلةء زااؽة (ث٤يٌل) كدةء املذلك٥ اق٫٧. ،٣حف/ ٢ٕٚ ٦ةض ٩ةٝه (لكخ)  اإلعـــراب: 

 .آػؿق ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة امذ٘ةؿ املع٢ حبؿكح ظؿؼ اجلؿ الـااؽة ىلع ر٦٪ىٮب ثٛذعح ٦ٞؽ ،٣حف
 (أد٣ش) .٩ةٚيح (ال) .ػرب ٣س٨ (٩٭ؿ) .كنةء املذلك٥ اق٫٧ ،ظؿؼ اقذؽراؾ ك٩ىت /٣س٨ (كل١ِن)

٦٪ىٮب ىلع ا٣ْؿٚيح الـ٦ة٩يح  (ال٤ي٢) أ٩ة. /دٞؽيؿق منة،كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮ ،٢ٕٚ مٌةرع
 ةكٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ كصٮمن  ،٢ٕٚ مٌةرع (أثذ١ؿ) ظؿؼ اقذؽراؾ. (ك٣س٨. )أد٣ش"ػ"ث

 ة.أ٩ /دٞؽيؿق
٧٠ة  ٌم،١ٚأ٫٩ ٝةؿ/ كل١ِن ٩٭ةر ،ك٬ٮ يؿنؽ ا٣جكت "٢ًٕ ٚى "ظير ث٪ةق ىلع  (ؿ٭ً ٩ى ) /ٝٮهلالشاهد فيه:  

 .ٝةؿ/ لكخ ث٤يٌلٌ 
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ََََ ُخ ْْ وَ ـْ ََََا أَ ََََْيُ َي َََََوََغ راَُُ ُيَق  ؽَّ
 

(887) ََ ُُ اْؼُخِهَََََْقََِؼي يُ ََلَعَ اهَّ َََْ    ؽَاَُن ِي
 

ٛن  /أمٍ  ة صةءى ٨٦ املجكٮًب خمة٣ ٜى دٞؿنؿقي  ة٦ى ِي  ،ملة قج ٚ٭ٮ ٨٦ مٮاًذٌ ا٣جَّكًت حيٛ
ةً  ٬ٍؿً (1)()ثرًٍصًمٌّ  /كالى يٞةسي ٤ٔي٫ً، ٠ٞٮهل٥ٍ يف ا٣جَّكًت إًىل ابلىرٍصى  /، كلىًل ادلَّ

ك ،(2)()دي٬ٍؿًمٌّ  ؿي زًمٌّ  /كلىًل مى ٍؿكى  (.)مى
 
 

 
 

 

 

ًٕٚل ٬ؾي٨   ابلةء،رس" ثسمرصكٝؽ كرد يف ٣ِٛ ا٣جكت إحل٭ة "ثً  ،رصة" ٚذط ابلةءاملن٭ٮر يف "ابلى  (1)
٧٭ة أيٌة، كٝؽ كرد يف "ابلرصة" ٠رس ابل يسٮف ٣ِٛ ا٣جكت مةذ ا، ككرد يف ٣ِٛ ا٣جكت ٚذط ةء ًك

، كالظْخ ٦ة كرد يف املجكٮب ٨٦ الن ٚإذا الظْخ ٦ة كرد يف ٣ِٛ املجكٮب إحل٫ ٨٦ ا٣ٛذط أك ،ابلةء
ككأ٩٭٥ دؿكٮق  ،، كل٥ يؿد يف املجكٮب ٥ً ابلةء ٦ٓ زجٮد٫ ٣٘ح يف املجكٮب إحل٫ذ اا٣ٛذط ل٥ يس٨ مة

إذا نكت إحل٫ حبؾؼ األ٣ٙ؛ ٚإ٩ٟ د٥٤ٕ أف ا٣جكت  ،-ًلجٍ ثـ٩ح ظي -ل رٍص ثي خلبل ي٤ذبف ثة٣جكت إىل 
  ".م"ثرصك /، ٚيٞةؿكناإىل ٩ْريق جيٮز ٚي٫ ظؾؼ األ٣ٙ ٧٠ة جيٮز ٤ٝج٭ة كا

 .٬ٮ النيغ ا٣ٛةين /-ث٥ٌ ادلاؿ، كا٣ٞيةس ٚذط ادلاؿ-ؿم ٬ادل (2)
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 وقفــلا

 

َََ هِْ
َ
َََْن أ َٓ َََْخٍص اْس ََََؽ َػ َََا اذْ ًَ ِْي

َْ  اََ 
 

ََ (1)اًَ َوْقََْ (887) ََْخٍص َْ َوحِو ََ َْ َغََْيِ َػ    اَاْضِؼفَ
 

ة ٛن ثًٍؽؿ أ٣
ي
، أ ة ثٕؽى ٚذعحو ٕن ًف/ ٚإٍف اكفى اتل٪ٮن٨ي كاٝ ٙى ىلع االق٥ً امل٪ٮَّ ًٝ  ،أٍم/ إذىا كي

ة ٚذعذي٫ي لئلٔؿاًب، ٟى ٦ى ا(نْ/  كين٢٧ي ذل نٍؽن يٍخي زى
ى
ؿاًب،  ،)رىأ ة ٚذعذي٫ي ٣٘رًي اإٔل ك٦ى

ة ن٭ن ة كىكى ٟى يًف )إًي٭ن ة( /٠ٞٮل ن٭ى ة ككى   .إي٭ى
ٟى يًف  ، ٠ٞٮل ة ٝج٫٤ي ٨ى ٦ى سِّ ًؾؼى كقي ، أٍك ٠رسةو، ظي ة ثٕؽى ٧ًٌحو ٕن كلٍف اكفى اتل٪ٮن٨ي كاٝ

نٍؽه  ةءى زى نٍؽٍ  ،)صى ةءى زى / صى ٍنؽو ـى رٍتي ثً ؿى مى نٍٍؽ( ،كى ـى رٍتي ثً ؿى مى   .كى
   

 

 

ٛن ٝٮهل/   (1)  االػذجةرم. كال، ال االًُؿارمػ ٬ٮ الٮٝٙ االػذيةرم ػ ك٬ٮ املٞىٮد ذلاد٫  /(ة)كٝ
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 َْ ِ ََِؼْف ل ؽَارِ وَاْض ٍِ ََ َْى اْى ََ ـِ ٍََ  ِِف   ْق
 
 

ََوَثَ  (887) ََْخِص ِِف اإ (1)ِن َْ ََْيِ اه ارِ َغ ًَ ََ    ْى
 
 

كْ 
َ
َََوَأ ََ ََت ْج )إًِذا( ُي ٍََّ َّْ ًَ ََ َََ  ِهْب َا ٍُ
 

(887) َََ هِْ
َ
َََْب ًَ فَأ َََا قُوِ َّ َََِ  ٍُُْن َْْق    ا ِِف ال
 

٧رًي/ ٌَّ ٙى ىلعى ٬ةًء ال ًٝ  إذىا كي
، (نْ/  ػ ٚإٍف اك٩ٍخ م٧ٌٮ٦حن ٍحذي٫ي

ى
ًؾٚىٍخ /ٮرةن، حنٮأٍكم١ك ،)رىأ رٍتي ث٫ًً(، ظي ؿى )مى

كرةً  ، إالَّ يًف الرضَّ ٙى ىلع اهلةًء قة٠٪حن ًٝ ة، ككي   .و٤ذ٭ى
، ٍؾٍؼ نْ/  ػ كلٍف اك٩ٍخ ٦ٛذٮظحن ًٙ كل٥ٍ حتي ٙى ىلعى األ٣ ًٝ ة(، كي ٍحذي٭ى

ى
  .)٬ً٪ٍؽه رىأ

 . ًٙ ة يف الٮٝ ٛن ة أ٣ يٮا ٩ٮ٩٭ى ف، ٚأثؽل  كمجَّ٭ٮا )إذىا( ثةمل٪ىٮًب امل٪ٮَّ
 

 

 

 .ظؿؼ ا٤ٕ٣ح املذى٢ ث٭ة ٨٦ صجف ظؿكذ٭ة أمٍ  /)و٤ح( /ٝٮهل  (1)
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َْْيٌَْ اه ْؼُف يَاوَضَ  َُْقِْص ِذي اتلَّ ََْهَب  (887) َيا -ًَ اا -(1)لَْى ُي ًَ وَ ْْ ٌْ ُثُتٍْت فَا   ْوَ  ِي
 
 

َْ َوَغَ  ِ َِْيََْيُ ذِي اتلَّ َٓ ٌَِ ة  َوِِف  (2)ْمِؿ َاه
 

ِْ ُيََ (885) ََ    ُخِف َا اْقَََُؾوُ  َرد  احْلََََهََُ (3)ؽٍ ََنْ
ف؛ ٚإٍف اك  ٙى ىلع امل٪ٞٮًص امل٪ٮَّ ًٝ ٙه إذىا كي نْ/  ،فى ٦٪ىٮمنة أثؽؿى ٨٦ د٪ٮن٪٫ً أ٣

ينة( ًً يٍخي ٝىة
ى
 .)رىأ

ٙي ٤ٔي٫ً ثةحلؾًؼ، إًالَّ أٍف يسٮفى حمؾكؼى  ؛ٚإٍف ل٥ٍ يس٨ٍ ٦٪ىٮمنة ٚةملؼذةري الٮٝ
ا ٝىةٍض  ؾى / )٬ى ٙي ٤ٔي٫ً  ،ا٣ٕنًي، أٍك ا٣ٛةًء، ٧٠ة قيأًِت؛ ٚذٞٮؿي ةٍض(، كجيٮزي الٮٝ ٞى رٍتي ثً ؿى مى كى

/  ثإزجةًت احلةًء، ٠ٞؿاءةً  ةًدمڃ  ڃ  ﴿اث٨ً ٠سريو (4)﴾٬ى
ٚإٍف اكفى امل٪ٞٮصي  ،[7]الرعد:  

رىل(، أًك ا٣ٛةًء/ ٠ػ)يىًف( 
ى
( اق٥ى ٚة٢ٔو ٨٦ )أ ؿو ة-حمؾكؼى ا٣ٕنًي/ ٠ػ)مي ٍٙ  -٧٤ٔن ل٥ٍ يٮٝ

ًؿم ا مي ؾى /)٬ى ا يىًف(، كلحل٫ً أمةرى ثٞٮهلً  ،إاًلىٌ ثإزجةًت احلةًء؛ ٚذٞٮؿي ؾى يًف )/كى٬ى ًٍٮ ٦ي  كى كػؿو ٣ي ػحنى ـي ـي
  .(رىدِّ احلة اٍرذيًف 

/ فو  ٚإٍف اكفى امل٪ٞٮصي ٗريى ٦٪ٮَّ
 

ىت ال يسٮف احلؾؼ ٛ٭٥ ٦٪٫ أ٫٩ إذا ٩ي يي  ،ل٥ ي٪ىت أكىل( دٞييؽ األكلٮنح ثٕؽـ اجلىت )٦ة /ٝٮؿ  (1)
ٞن  ،أكىل ٛن ا ة)د٪ٮن٪ن  ةث٢ ظ٫٧١ يف ٝٮهل قةث ٛن  ةزؿ ٚذط اص٢ٕ أ٣  .(ةكٝ

إزجةت يةا٫ أكىل ٦ة ل٥ يس٨ ٦٪ىٮمة، ٚ٪ةء امل٪ىٮب ٗري ذم اتل٪ٮن٨، اقتس /)ثة١ٕ٣ف( أٚ٭٥ ٝٮهل  (2)
 .ٚإف اكف ٦٪ىٮمة ٚإزجةت يةا٫ كاصت

ك٦س٤٭ة يف احلس٥ حمؾكؼ ا٣ٛةء كل٥  ،٦ة اكف حنٮ٬ة ٨٦ حمؾكؼ ا٣ٕني /ؿ( أمٝٮؿ اجلة٥ّ )يف حنٮ مي   (3)
 .يؾ٠ؿق اجلة٥ّ

  .ف ث٘ري يةء يف الٮٝٙ اكلٮو٢كٝؿأ ابلةٝٮ ،( ثيةء يف الٮٝٙمٝؿأ اث٨ ٠سري/ )٬ةد  (4)
اق٥ دلؿكر ثةلبلـ، كمج٫  /البلـ ظؿؼ صؿ، لك /للك. ظؿؼ اقتب٪ةؼ // الٮاك(كللك)  اإلعـــراب: 

بل٦ح  ،/ ٦جذؽأ مؤػؿم(٬ةد) / مٌةؼ إحل٫ دلؿكر.(ٝٮـ) اجل٤٧ح ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ. ٔك
كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح  ،ص٢ الٮٝٙكق١٪خ أل ،ر٫ٕٚ ال٧ٌح املٞؽرة ىلع احلةء ٦٪ٓ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة اثل٢ٞ

ؿاب.  اقتب٪ةٚيح ال حم٢ هلة ٨٦ اإٔل
٪ؽ  ،يةؤق ألص٢ اتل٪ٮن٨ يف ظةؿ الٮو٢ حتؾؼ ،فاق٥ ٦٪ٞٮص ٦٪ٮَّ  م(/٬ةد)أف  وجــه االشــتدالل:  ٔك

 الٮٝٙ ٤ٔي٫ جيٮز ٚي٫ كص٭ةف/ ظؾؼ احلةء كيه ٝؿاءة األكرث، كلثٞةؤ٬ة ٔ٪ؽ اث٨ ٠سري.
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(نْ/  ،ػ ٚإٍف اكفى ٦٪ىٮمنة زبذٍخ يةؤقي قة٠٪حن  ةيًضٍ ٞى يٍخي ا٣
ى
  .)رىأ

ة ٭ى ، أٍك دلؿكرنا، صةزى إزجةتي احلةًء كظؾذي  ،كاإلزجةتي أصٮدي  ،ػ كلٍف اكفى مؿٚٮاعن
ةيًض  ٞى ا ا٣ ؾى ةيًض( ،حنٮ/)٬ى ٞى رٍتي ثًة٣ ؿى     .كمى
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َِ ََوغَ   (1)َطؽَّكِ ٌَْ ُيََأنِيِد ِيََا اتلَََّْيَ

 
 

(886) َََ َْ م  وْ َـَ
َ
َََِ ُُ أ َََْ  َرا  َََؽُّكِ َقِ    َى اتلََّط

 
 

 ًَّ ََ ِى اليَّ ًِ ْكََ
َ
ْو أ

َ
ِْٓا (2)ثَ أ ْو قََِْ  ُمْيََ

َ
 أ

 
 

وَِياًل  (887) َْ ْو 
َ
َؾًا أ ًْ َِ َا (3)َيا هََ َْؿ  َْ    إِْن َؼ

ََََطَ َيُ   ل ََََا وَضَ ًَ ؽَّ ََََقُ َاٍت اٍْ ََؽَك  اَل َ
 

(888) ََ ٌٍ حَتْ َلَِف َََاِؽ ََالَِؽيُؾ َِ ٌْ ُُيْ ََ    ُُ هَ
 

ٙي ىلعى االق٥ً املعؿًَّؾ اآلًػًؿ، ٚبلى ُي٤يٮ آػؿيقي ٨٦ أٍف يسٮفى ٬ةءى  ًرنؽى الٮٝ
ي
إذىا أ

ة/  اتلأ٩يًر، أٍك ٗريى٬ى
ًؾًق  ٟى يًف )٬ى ة ثةلك١ٮًف، ٠ٞٮل ٙي ٤ٔي٭ى ػ ٚإٍف اكفى آػؿقي ٬ةءى اتلأ٩يًر، كصتى الٮٝ

ٍرجى 
ى
/ أ حي ٧ى ًَ ٫ٍ(ٚىة ٧ى ًَ ًؾًق ٚىة   .٤ىٍخ ٬ى

ًٙ ٤ٔي٫ً مخكحي أكص٫و   ،ا٣تك١نيي  /ػ كلٍف اكفى آػؿقي ٗريى ٬ةًء اتلأ٩يًر، ًٚف الٮٝ
ـي  ٍك . ،كالؿَّ ، كاجل٢َّٞي ٙي ـي، كاتلٌٕي  كاإلم٧ة

ـي  ك  .ْتارٌة ٌْ اإكارةِ إىِل اَؽكِث ةهٍْت عف   /ٚةلؿَّ
ـي  ، كالى يسٮفي إالَّ ِف ا عيِ ْتارٌة ٌْ ىى  اللْخنِي ةَٓػ تفمنِي اَؽ /كاإلم٧ة

.  ٚي٧ة ظؿكذ٫ي ٧ًحه
ٕذ أ(،  كالى ٦ي ُى ًٙ أٍف الى يسٮفى األػريي ٧٬ـةن، ٠ػ)ػى ًٙ ثةتلٌَّٕي ،  بل  كرشطي الٮٝ

ًٙ ٤ٔي٫ً  ،  ٠ػ)اجلى٧ى٢(؛ ٚذٞٮؿي يف الٮٝ )اجل٢ٌ٧( ػ ثتنؽيؽ  /٠ػ)ٚىىت(، كأٍف يٌلى ظؿكحن
  .البلـ ػ

 

ك)ذاؿ(  ،أ٦ة اعرض احلؿكح حنٮ )دةء( اٝرتمخ ،أو٤يح ٝج٢ الٮٝٙ )٨٦ حمؿؾ( أم ظؿكح /ٝٮهل  (1)
 .يٮ٦بؾ؛ ٚيضت تك١ي٪٫ اكلكةز٨ األوٌل

قٮاء اك٩خ ال٧ٌح ٧ًح إٔؿاب أـ  ،م٧ةـ ثةل٥ٌم٥٧ ال٧ٌح( اػذىةص اإلأ ين٢٧ ٝٮؿ اجلة٥ّ )أك  (2)
 ٧ًح ث٪ةء.

 ك)األ٣ٙ( حنٮ ُيَش.( ين٢٧ )احلةء( حنٮ ا٣ٞةيض، ك)الٮاك( حنٮ يؽٔٮ، بلن )٤ٔي /ٝٮهل  (3)
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ة ٝج٢ى األػرًي قة٠٪نة، ، اكحًل٢٧ًٍ  ٚإٍف اكفى ٦ى ٙي ٓى اتلٌٕي  .ا٦ذ٪
ٙي ثةجل٢ًٞ  ُِ إىل اَؽِف  /كالٮٝ ْتارٌة ٌْ تفمنِي اَؽِف ا عيِ، وٍقِن ضؽكخ

 ُُ ِي قتو ة ٝج٢ى اآلػًؿ قة٠٪نة، ٝةث ،اَّلَّ / أٍف يسٮفى ٦ى ٫ي َي ا نْ/  ل٤عؿكًح، بلن كرش ؾى )٬ى
يٍب  ىٍب  ،الرضَّ يٍخي الرضَّ

ى
رىأ ًٍب(. ،كى رٍتي ثًةلرضَّ ؿى مى  كى

ؿ( ٚإٍف اكفى   ٛى ٍٕ ٍٙ ثةجل٢ًَّٞ، ٠ػ)صى ة ٝج٢ى اآلػًؿ حمؿاكن ل٥ٍ يٮٝ   .٦ى
، حنٮ/) ثىةب ًٙ ة٠٪نة ال يٞج٢ي احلؿكحى اكأل٣ ا إٍف اكفى قى ةف( ،ككؾى لًنٍكى   .كى
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ََْخٍص  ََُن َػ ََْزِ ال َوَنْق ًُ ّْ ًَ ْ َْى ال ََ ـِ  ٌْ ََ  ِي
 

   الََوُكٍَََْف َنَقَََ ؽِيٌّ َهُ ةَْهَََاؽَ َيََََ (889)
 

، ٦ؾ٬تي ال١ٮٚينيى أ٫َّ٩ جي ، أٍك ٧ًحن ٙي ثةجل٢ًَّٞ/ قٮاء اك٩ًخ احلؿكحي ٚذعحن ٮزي الٮٝ
يٍب  ،أٍك ٠رسةن  ا الرضَّ ؾى ؛ ٚذٞٮؿي ٔ٪ؽ٥ٍ٬/ )٬ى  ،كقٮاء اكفى األػريي ٦٭٧ٮزنا، أٍك ٗريى ٦٭٧ٮزو

ىٍب  يٍخي الرضَّ
ى
رىأ ًٙ  ،كى ًٍب( يًف الٮٝ رٍتي ثًةلرضَّ ؿى مى ٍٍب "ىلعى كى ٍء، "الرضَّ ا الؿِّدي ؾى )٬ى يٍخي  (1)كى

ى
رىأ كى

ًٙ ىلعى )الؿٍِّدء( ،لؿِّدىءٍ ا رٍتي ثًةلؿًِّدٍء(  يًف الٮٝ ؿى مى  .كى
، إالَّ إذىا اكفى اآلػؿي  ك٦ؾ٬تي ابلرصننيى أ٫َّ٩ الى جيٮزي اجل٢َّٞي إذىا اك٩ًخ احلؿكحي ٚذعحن

يٍخي الؿِّدىٍء(/ٚيضٮزي ٔ٪ؽ٥٬ٍ  ؛٦٭٧ٮزنا
ى
ىٍب( ،)رىأ يٍخي الرضَّ

ى
/ )رىأ ٓي ك٦ؾ٬تي ال١ٮٚينيى  ،كن٧ذ٪

؛ أل  .٩َّ٭٥ٍ ٤ٞ٩ٮقي ٨ٔ ا٣ٕؿًب أٍكىلى
 

 

 

ََََػ ْ  ْٓ َََ وَاجلَّْقَََُن إِْن ُي ًْ ٌَََي ُم ِِ ٍََ ّْ  َخَِ
 

(897) َََ ّْ ََوَذاَك ِِف اهْ َََ َخَِ ًْ َََ َْؿ َي ْزِ هَ ًُ ّْ ًَ   
 

 
يًِٕن/ أ٫َّ٩ ٦ىتى أدَّل اجل٢َّٞي إًىل أٍف دىريى اللك٧حي ىلعى ث٪ةءو ٗري مٮصٮدو يف الك٦٭٥ٍ، 

، إالَّ إٍف اكفى اآلػؿي  ٟى ٓى ذل ًٙ  ؛٧٬ـةن  ا٦ذ٪ ٤ي٥ٍ( يف الٮٝ ًٕ ا ا٣ٍ ؾى / )٬ى ٓي ا ي٧ذ٪ ٚيضٮز، ًٕٚلى ٬ؾى
)٥ًٍ٤ ًٕ ٕي  ؛ىلعى )ا٣ ًٚ ا الؿِّديٍء( ،٦ٛٞٮده يف الك٦٭٥ٍ  بلن ألفَّ  / )٬ؾى  .ألفَّ اآلػؿى ٧٬ـةه  ؛كجيٮزي

   
 

 

 /ةت، ك٦٪٫ ٝٮهل دٕةىلني يف امل٭٧ٌ ًٕ ٬ٮ ال٧ي  -ثسرس الؿاء كق١ٮف ادلاؿ، كآػؿق ٧٬ـة-دء الؿٌ   (1)
 .[٤٣القصص: ] ﴾ې  ې  ى  ىائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئ   ﴿
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َِْٓن  َا ُس َِ َِى  ـْ نِيِد ااِل
ْ
َْْقِ  حَا حَأ ْ  ِِف ال

 
 

ٌٍ َن ٌَْ بَِف َإِْن لَْى يَؾُ  (897)   ْن َُوِنَ صَّ َاِؽ
 
 

ََنَّ َذا ِِف سَ ََوقَ   اٍَص َوَيََْهِطيََِّ حَ ًَْ
 

ْمِؿ اْنََخَم  (897) َٓ ٌِ ةَِاه  َىاََه وََغَْيُ َذيَْ
 

ة ٚي٫ً دةءي اتلَّأ٩يًر  ٙى ىلعى ٦ى ًٝ   /إذىا كي
ٙى ٤ٔي٫ً ثةتلَّةًء، ،اًل فإْن َكَن فٓ (1 ًٝ ٍخ(نْ/  كي ٝىة٦ى   .)٬ً٪ٍؽه 
ا/ (2 ًً   وإْن َكَن اـ
ة، أٍك الى / ٚفإْن َكَن يْؽًدا - ة قة٠٪نة وعيعن ة ٝج٤٭ى ة أٍف يسٮفى ٦ى   /بلى ُي٤يٮ إ٦َّ

ٙى ٤ٔي٫ً ثةتلَّةًء، ًٝ ة كي ة قة٠٪نة وعيعن ة ٝج٤٭ى ٍػٍخ( ،)ثً٪ٍٍخ نْ/  ٚإٍف اكفى ٦ى
ي
  .كىأ

ٙى ٤ٔي٫ً ثةهلةًء، ًٝ ٟى كي ٫ٍ نْ/  كلٍف اكفى ٗريى ذل ٧ى ًَ ـىقٍ  ،)ٚىة ٍ ذىةق( ،كىمحى ذى   .كى
-  ُُ َّ ا، أْو كت ًٓ ٙى ٤ٔي٫ً ثةتلَّةًء،، وإْن َكَن   ًٝ اٍت نْ/  كي ةٍت( ،)٬ً٪ٍؽى يٍ٭ى   .كى٬ى

ٙي ىلعى املٛؿًد ثةتلَّةًء، ٍخ(نْ/  ك٢َّٝ الٮٝ ٧ى ًَ ٚىة ًٓ اتلَّىعيًط كمج٭٫ً ثةهلةًء، ،)  كىلعى دم
اقٍ نْ/  ةقٍ( ،)٬ً٪ٍؽى يٍ٭ى   .كى٬ى
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 ْ ا ال َّ ِ َْٓن فَّ َوقِْ  ة ًُ َِن ال ْٓ ِْ  ْمِج َلَع اهْ
 
 

َْ  ؽٍ ِِبَََْؼِف آِعَََ (897)
َ
َََأ ـَ  ٌْ ًِ َيَََ ْْ    َلََأَ

 
 

َْى َيَََوهَ َْؿ َضخْ  َ ـِ ا ِِف  وْ  ِّ َلَََا ًًَ
َ
 أ

 
ِّ َيََ (897) ْْا ََلَيََ ََ َْ    ْشُؾوًيا فَََؽَاِع َيََا َر

 
 ًٙ ، أك الٮٝ ـً ًؾؼى آػؿقي ل٤ضـ ١ًخ ىلعى لكِّ ٢ٕٚو ظي ٙي ث٭ةًء الكَّ ٟى  ،كجيٮزي الٮٝ ٠ٞٮل

 ٍٔ
ى
/ أ ًٍ ٍٔ ى

٫ٍ( كيًف )أ ًُ ٍٕ / ل٥ٍ حي ًٍ ٍٕ ٫ٍ(يف )ل٥ٍ حي ًُ.  
، أٍك  ًؾؼى آػؿقي ٍٝؽ ثيقى ىلعى ظؿؼو كاظؽو م ظي ً ٟى إالَّ إذىا اكفى ا٢ٕٛ٣ي اذلَّ ـي ذل كالى ي٤ـ

ًٟ يًف )ًع  ؿي ٠ٞٮل ؛ ٚةألكَّ ة زااؽه ٫ٍ  /كؽً  ،ىلعى ظؿٚنًي، أظؽ٧٬ى ٟى يًف  ،ك٫ًٍٝ( ،ًٔ كاثلَّةين ٠ٞٮل
)٫ٍ ًٞ ى٥ٍ يى ل ٫ٍ، كى ًٕ / ل٥ٍ يى ًٜ ٥ٍ يى

ى ل ، كى ًٓ  .(1) )ل٥ٍ يى
 

 

اِ  إِْن ُسَؽَّْت ُضََِؼْف  َوَيَا َّ ْْ ََخِ ـْ  ِِف ااِل
 
 

(895)  َّ ُْ ِ ه
َ
َََأ َََ ِ ْوه

َ
ا َا وَأ َََا َّ َّ َََإِْن حَ اهَْ    ِقْ  َ

 
 

َيَاًَ َوهَ َْؿ َضْخًَ َْ َ َْى َيَا اَْ َ ـِ  ا ِِف 
 

ٍى َلَقْلََِك  (896) ـْ    ٓ(ََ  اْؼَخَيَ )اْقخَِيَاءَ  ةِا
 

، كصتى ظؾؼي أ٣ٛ٭ى  ة( االقذٛ٭ة٦يًح صةرٌّ ؿي نْ/  ،ةإذىا دػ٢ى ىلعى )٦ى
ى
ىٍكأ ٥َّ ت م٥ًى  ،)خى كى

( ،ًصبٍخى  نٍؽه ـى اٍرذىضى زى ةءى  ٌى   .كىاًٍٝذ
ة/  ة أٍف يسٮفى اجلةر  هلة ظؿٚنة، أٍك اق٧ن ة ثٕؽى دػٮًؿ اجلةًر؛ ٚإ٦ِّ ٙى ٤ٔي٭ى ًٝ  كلذىا كي

١ًخ، - ٫ٍ نْ/  ٚإٍف اكفى ظؿٚنة صةزى إحلةؽي ٬ةًء الكَّ َّ٧ ٫ٍ(.  ،)خى ًذي٧ى  كى
ة كصتى إحل - ة،كلٍف اكفى اق٧ن ٫ٍ نْ/  ةٝ٭ى ةءى ٦ى ٌى ٫ٍ(.  ،)اًٍٝذ يًجءى ٦ى ٦ى  كى

 

 

٨٦ أ٫٩ جيت حلةؽ ٬ةء الك١خ يف - ٝؽ رد اث٨ ٬نةـ ٦ة ذ٠ؿق اجلة٥ّ كدج٫ٕ ٤ٔي٫ النةرح ٬٪ة (1)
رىٌد ذلٟ  -ٮ/ "ل٥ يٓ، كل٥ يٙ"الٮٝٙ ىلع حن ٞي كى اء ىلع ٔؽـ ذ٠ؿ اهلةء يف الٮٝٙ ىلع ٝٮهل ؿٌ ثإدمةع ا٣

كا٣ٞؿاءة ٦ٓ ٠ٮ٩٭ة ق٪ح ٦ذجٕح ال  ،[5ا٣ُبلؽ/ ] ﴾جئ  حئ﴿ / كٝٮهل قجعة٫٩ ،[2٢مؿن٥/ ] ﴾ۀ  ہ ﴿ / دٕةىل
 .دأِت ىلع كص٫ ي٧ذ٪ٓ ٔؿميح
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ََاَووَ  َّ ْ َََن ِذي ال ََن   ءْن ََْؾ ةُِؾ ِس
َ
ََا أ  َي

 
 

(897) َََ ََََُض ََ َؽ َك حَ ِ ََََْطؽيَك ة ََََ  اِؾيَ َاٍء هَ
 
 

ََََووَ  َّ ََََْنوُ َََْيِ حَ َََ ْطِؽيِك َا ةَِغ ََ ِ  اَة
 

(898)  
ُ
َََدِ أ ََاي َََ ُخْطِف ـْ ََََػاِ  ا ًُ َََؼَّ ِِف ال  َى َك
 

ٙي ث٭ةًء الكَّ  ، ال تنج٫ي ظؿكحى جيٮزي الٮٝ ، الز٦حو ١ًخ ىلعى لكِّ ٦ذعؿؾو حبؿكًح ث٪ةءو
ٙى  ،إٔؿاب يٍ ٟى يًف )٠ى ٫ٍ( /٠ٞٮل ٛى يٍ   .٠ى

، كذي٫ي إٔؿاثيحه ؿى ة ظى ة ىلعى ٦ى ٙي ث٭ى (نْ/  كال يٮٝ نٍؽه ةءى زى   .)صى
ؿاثيًح، ٠عؿكًح ا٢ًٕٛ٣ املةيًض  ة ظؿكذ٫ي منج٭ح ل٤عؿكًح اإٔل   .كالى ىلعى ٦ى

ة ظؿكذ٫ي ا ج٢ٍي نْ/  ،بل٪ةايحي ٗريي الز٦حو كالى ىلعى ٦ى ( ،)رى ٍٕؽي مى   .كى
ٍنؽي نْ/  ،كامل٪ىةدىل املٛؿد ( ،)يىة زى ٢ي نىة رىصي   .كى

(نْ/  كاق٥ الى ا٣َّيت جلًف اجلجًف، ٢ى   .)الى رىصي
٤ي٫ٍ(.   ٔى  ٨ٍ٦ً / ٢ي ٔى ، ٠ٞٮهل٥ يف )٨ٍ٦ً  ة ظؿكذ٫ي ابل٪ةايحي ٗريي الز٦حو ة ث٧ى  كمؾَّ كو٤٭ى

ة ث . كاقذعك٨ى إحلةٝ٭ى ة ظؿكذ٫ي داا٧حه الز٦حه  ٧ى
   

 



 

 الــوقف 78

 

ََِن َيََا َْْن َُ ال ََ ْْ َٔ هَ ََ ٍِ ْْ ََا أُ ًَ  َوُربَّ
 

(899)   َََِ َْْق َََرْثًا َوفََلَََ (1)لِوْ َََاََن ًَ ِِ َخ َْ    ا ُي
 

ٟى ٠سريه يف اجل٥ًَّْ، ٤ٝي٢ه يف اجلَّرًث، ك٦٪٫ي يف  ، كذل ًٙ ٯ الٮو٢ي ظس٥ى الٮٝ ُى ٍٕ ٍٝؽ حي
ٕىةىل/   /، ك٨٦ اجل٥ًَّْ ٝٮهلي (2) [259]البقرة:  ﴾ى  ىائائ﴿اجلَّرًث ٝٮهلي د

ََِؽيِق وَاَػَق اهَقَهتَّا -757 (3)ِيْرُن ا
 

، كيه مٮوٮ٣حه حبؿًؼ اإلَبلؽً  ٙى ابلىةءى َّٕ ٌى .،ٚى ٙي  ك٬ٮى األ٣

 

أك ٨٦  ،أك ٢ٞ٩ ،أك ٨٦ دٌٕيٙ ،م٧ةـإأك  ،ـو أك ٦ٓ رك ،دؿٌ دلي  قاكفو إ٨٦  /)٦ة ل٤ٮٝٙ( أمٍ  /ٝٮهل  (1)
 .الك١خ اصذبلب ٬ةء

بل٦ح صـ٫٦ ظؾؼ  /(يتك٪٫) / ظؿؼ ٩ف ك٤ٝت كصــ.(ل٥)  اإلعـــراب:  (2) ٢ٕٚ مٌةرع دلـكـ ث٥٤ ٔك
٬ٮ، كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح  /دٞؽيؿق ا٬ةء الك١خ ظؿؼ، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازن  /كاهلةء ،ظؿؼ ا٤ٕ٣ح

٢ٕٚ أمؿ، كا٣ٛة٢ٔ  /ا٩ْؿ ،ظؿؼ ُٔٙ // الٮاك(كا٩ْؿ). (رشاثٟ) يف حم٢ ٩ىت ظةؿ ٨٦ ٝٮهل
 كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح ٦ُٕٮٚح ىلع ٦ة ٝج٤٭ة ٚه ٦س٤٭ة. ،أ٩خ /دٞؽيؿق ة٧ًري مكترت كصٮمن 

 ،كص٫ االقذؽالؿ ٦٪٫/ أف لك٧ح ) يتك٪٫( ٦أػٮذ ٨٦ الك٪ح، ٚبل٦٭ة كاك ) يتك٪ٮ( ٤ٝجخ الٮاك أ٣ٛة 
أ٦ة ىلع ٝٮؿ احلضةزنني أف الـ  ،، كأصؿم الٮو٢ دلؿل الٮٝٙكظؾٚخ ل٤ضــ ٤ٚعٞذ٫ اهلةء كٝٛة

 ٚبل مة٬ؽ ٚي٫ ىلع ٬ؾا. ،ٚضـ٦خ بك١ٮف اهلةء ،الك٪ح ٬ةء ٚه ٨٦ أو٢ اللك٧ح
 كٝج٢ ٬ؾا ابليخ ٝٮهل/اػذي٤ٙ يف نكبذ٫، املنُٮر،  ـ٬ؾا ثيخ ٨٦ الؿص -757  (3)

َََََََََوََطتَّا ـْ َََََََََْيُن إَذا ا ُُ الفَّ ََََََََ ٍََّ
َ
 َلأ

 .إ٣غ...،ة٬ؽ/ أك اكحلؿنٜكنؿكل أكؿ ثيخ الن  
 ب اذلم ػني٫ الؿاصـ كدٮ٫ٕٝ يف ٝٮهل/ؽال٧ٌري يٕٮد إىل اجل (٠أ٫٩)ة: ــاللغ 

َرى َسَََََََػةَّا
َ
ْن أ

َ
 هََقََََََْػ َعِلََََََيُج أ

 
َََََتَّا  ْعَه

َ
َََََا أ ََََََػ َي ْٓ َََََا َذا َب ََ  ِِف َعِي

٬ٮ لك  (ىجةا٣ٞ. )اجلةر (احلؿنٜ) .كن٥ٕ األكديح ،أ٫٩ ي٧ؤل ابلُةح أم/ ،أم/ ا٦ذؽ كا٩جُط (اق٤عجة)  
 .٩جةت يسٮف قة٫ٝ أ٩ةثيت ككٕٮمة

 .مٌةؼ إحل٫ (احلؿنٜ)ك .ك٦س٢ مٌةؼ ،أم/ ٬ٮ ٦س٢ ،ثةلؿٚٓ/ ػرب ملجذؽأ حمؾكؼ (٦س٢) :رابـــعاإل 
كاجل٤٧ح ٨٦  ،يٕٮد إىل احلؿنٜ "٬ٮ" /دٞؽيؿق ا٢ٕٚ ٦ةض، كٚة٫٤ٔ ٧ًري مكترت ٚي٫ صٮازن  (كاٜٚ)

 ."كاٜٚػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (ا٣ٞىجة) .ا٢ٕٛ٣ كا٣ٛة٢ٔ يف حم٢ ٩ىت ظةؿ ٨٦ احلؿنٜ
   .إلَبلؽاظير ًٕٙ ابلةء ٦ٓ ٠ٮ٩٭ة مٮوٮ٣ح ثأ٣ٙ  (ا٣ٞىجة)ٝٮهل الشاهد فيه:  
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 اإلمـالـت
 

َََؽْف  ٌَ ٌْ )يَََا( ِِف  ََ ِيََ ْتَََػ ًُ  ا هَََِ  ال
 
 

ِمََْن  (977)
َ
ََْ   ،أ ََا َعوَ ُُ احْلَ ََ َْ ُّ ِي ْاقََِ ْ    َلَََؼا ال

 
 

َََيؾِ َُدْوَن يَ  ََ ،ػٍ ََ ْو ُك
َ
ََ ،ُؼوذٍ َأ ِ اََوه ًَ 

 
(977) ََ ََا اه ََِد َي نِي

ْ
ََا اتلَّأ َِ  ُِ ََ َََْ حَوِي َْ ا     ِػَياَّ

 
َْىَح ةاهْخطِث نْ المرسةِ، وبا هِ  نْ احلاءِ   ْتارٌة ٌْ/ إياهثُ ا كدي٧ةؿي (1)،أْن ُي

ٚنة،  ٙي إذىا اك٩ٍخ َؿ ، أٍك وةاؿةن إًىل احلةًء، دكفى زنةدةو أٍك مؾ الن ثؽاأل٣ / ٨٦ يةءو  كذو
ًٙ )رىٍلى  / ٠أ٣ ٍؿٍل(.  ،ٚةألكؿي مى  كى

٤ ٍى( ًٙ )مى ٣
ى
أ يىةًف(نْ/  ٚإ٩َّ٭ة دىريي يةءن يف اتلَّث٪يًح، ،(2)كاثلَّةيًن/ ٠ى ٤ٍ٭ى   .)مى

ن(كاظرتزى ثٞٮهًل/  ـً كذو ػديٍكفى مى ؾي ٍك مي
ى
ة يىريي يةءن بكجًت زنةدًة يةًء اتلَّى٘رًي، ؽو أ  م٧َّ

(نْ/  ٌّ ( ،ةو أٍك يف ٣٘حو مةذٌ   ،)ريفى ٌ ٙى إًىل يةًء املذلك٥ًِّ/ )رىفى ي ًً
ي
ة( إذىا أ ٛى  .٠ٞٮًؿ ٬ؾي٢و يًف )رى

ة كأمةرى ثٞٮهًل/  ٣ًػ٧ى ٔى كى ة  ة الٍ٭ى ًجيًر ٦ى
ٍ
ة اتلَّأ ةدى٤ًي٫ً ٬ى ٙى ا٣َّيت كيًصؽى  ًؽ٦ى إىل أفَّ األ٣

ة ٬ةءي اتلَّأ٩يًر، ٠ػ)ٚذةةو( ، كلٍف كحلذ٭ى   .ٚي٭ة قجتي اإل٦ة٣ًح د٧ةؿي
 

 

  اهغؽض يٌ اإياهث أضػ أمؽيٌ/  (1)
 . د٪ةقت األوٮات كدٞةرم٭ة أوهلًا/ 
  .اتلججي٫ ىلع أو٢ أك ٗريق وذاٍيًّا/ 
  صٮب.ٮكالنةرح أقجةب ل٤ضٮاز، ال ل٤ كاألقجةب ا٣يت قيؾ٠ؿ٬ة اجلة٥ّ ؛كظس٥ اإل٦ة٣ح اجلٮاز 
   .بلن كاحلضةزنٮف ال ي٧ي٤ٮف إال ٤ٝي ،كاإل٦ة٣ح ٣٘ح د٧ي٥ ك٨٦ صةكر٥٬ 

ك٨٦ لك ٦ة  ،أم/ ٨٦ لك ذم أ٣ٙ ٦ذُؿٚح زااؽة ىلع اثلبلزح ٠أ٣ٙ م٤ ى( ) /$ ٝٮؿ النةرح  (2)
 )ظجًل كق١ؿل(. آػؿق أ٣ٙ دأ٩ير ٦ٞىٮرة حنٮ/
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ََ َم َِ َََؼا ََو ََنِ َةَ ْٓ ِْ ََنْيِ اهْ َُ َع  إِنْ  (1)َػ
 

ََُج  (977) َْ إىِل فِوْ ََُؤ ََاِ  َعََ ،يَ ًَ    ْ  َوِدنْ َل
 

ٙي املذُؿٚحي  ة دي٧ةؿي األ٣ ٜى -أٍم/ ٧٠ى ة قج ٙي الٮإٝحي  -٧٠ى ٨٦ ٔنًي  الن ثؽدي٧ةؿي األ٣
( ثسرًس ا٣ٛةًء/ قٮاء اك٩ًخ  ٧رًي ىلعى كزًف )٤ًٍٚخي ٌَّ ٢ٕٚو يىريي ٔ٪ؽى إق٪ةدقً إًىل دةًء ال

) ةؼى ( ،ا٣ٕنيي كاكنا، ٠ػ)ػى ،  ،أٍك يةءن ٠ػ)ثةعى ٍٛخي / )ًػ ٟى ة، ٠ٞٮل (، ٚيضٮزي إ٦ةتل٭ى كػ)دىافى كى
 ) (، ٚإٍف اكفى ا٢ٕٛ٣ي يىريي ٔ٪ؽى إق٪ةدقً إىل اتلَّةًء ىلعى كزًف )ٚي٤ٍخي ٍٕخي مً ، كى ث٥ٌِّ -كىًد٩ٍخي

، حنٮ/)ٝىةؿى  -ا٣ٛةءً  /  ،ا٦ذ٪ًٕخ اإل٦ة٣حي ٟى ة، ٠ٞٮل (، ٚبلى د٤٧٭ى ةؿى ( ،)ٝي٤ٍخي كىصى ٤ٍخي  .كىصي
 

 

 

 

ََاءِ  ََؽْ  ،َلَََؼاَك حَََاِل احْلَ ِْ ْهََُن اْغُخ َْ  وَاهْ
 

(977) ََ َِ  َّ ََ ََْؽٍف اْو َي ِدرْ لَ  (2)اِِبَ
َ
ََا أ َّ    َشْيَت

 
ٙي الٮإٝحي ثٕؽى احلةءً  ة، /(3)٠ؾاؾى دي٧ةؿي األ٣ أٍك ٦٪ٛى٤حن  ،)بىيىةف(نْ/  ٦ذى٤حن ث٭ى

، ةر(نْ/  حبؿؼو ىكى ة ٬ة ،)ي ة(، ٚإٍف ل٥ٍ يس٨ٍ نْ/  ء،أٍك حبؿٚنًي أظؽ٧٬ى يٍجى٭ى ًدٍر صى
ى
)أ

ًٙ ٨ٔ احلةًء، ؛ بلًٕؽ األ٣ ، ا٦ذ٪ًٕخ اإل٦ة٣حي ة ٬ةءن  .كاهلل أ٥٤ٔ ،)ثىحٍ٪ى٪ىة(نْ/  أظؽ٧٬ى
 

 

 

ٞن )ثؽؿ ٔ /$يكذٛةد ٨٦ ٝٮهل   (1)  .ةني ا٢ٕٛ٣( أف ثؽؿ ٔني االق٥ ال د٧ةؿ ٤ُ٦
كٝيؽق ٗريق ثأف ال يسٮف ٝج٢ اهلةء ٧ًح حنٮ )٬ؾا صيج٭ة( ٚإ٫٩ ال  ،أ٤َٜ اجلة٥ّ ٝٮهل )أك ٦ٓ ٬ة(  (2)

 ٦ة٣ح.جيٮز ٚي٫ اإل
 ٝج٢ احلةء حنٮ )ثةيٕذ٫( ك)قةيؿد٫( كٝؽ أ٫٤٧٬ اجلة٥ّ كاألكرثكف. ٭ةممة د٧ةؿ ٚي٫ األ٣ٙ كٝٔٮ  (3)
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ْو يََ ؽٌ َُِ َلْفَََََوِيَيَ  َاَؼاَك يَ َلَ 
َ
 ِِل َأ

 
 

َََُمْنٍ  ،ؽٍ َحََََاِلَ َلْفَََ (977) ـُ ْو 
َ
   قََََْػ َوِ   أ

 
 

ا َ ،َلرْسً َّ ْ َػْ َوفَْهُن ال َٓ  (1)ا َ  فَْهٍَن ُي
 

ُُ لَََْى يَُهََ (975) وََْ ًِ ٌْ يُ اك َيََ ًَ َِ    ػْ َفَََِػْر
 
ة ٠رسةه، ٙي إذىا كحلذ٭ى ٟى دي٧ةؿي األ٣ ل٥ً(، أٍك كٍٕٝخ ثٕؽى ظؿؼو يٌل نْ/  أٍم/ ٠ؾل )اعى

٧ة قةز٨ه  ،)٠ًذىةب(نْ/  ،٠رسةن  ي٭ي ل كَّ
ى
حًلىة ٠رسةن أ ؿ(نْ/  ،أٍك ثٕؽى ظؿٚنًي كى أٍك  ،)ًم٧ٍبلى

ة ٬ةء ،٧٬ة ٦ذعؿؾه الًكى  ة(نْ/  ،ك٣س٨َّ أظؽ٧٬ى مى٭ى ٍف يىرٍضً
ى
  .)ييًؿنؽي أ

٧ة  ي٭ي ل ة ثٕؽى ال١رسًة أكَّ ٕى ٢ى ٚي٫ً اهلةءي ثني احلؿٚنًي الزلي٨ً كٝ ة ٚىىى ٟى يي٧ةؿي ٦ى ككؾل
، (نْ/  قةز٨ه ةؾى ٧ى اًف ًدر٬ٍى ؾى  .كاهلل أ٥٤ٔ ،)٬ى

 

 

 

 َلًن ضاتلني/)كٚى٢ اهلة الك ٚى٢ يٕؽ(  /$ ٝٮهل  (1)
ة(  ،أف دٞٓ األ٣ٙ ثٕؽ ظؿٚني ٦ذعؿكني ٝج٤٭٧ة ٠رسة كأظؽ ٬ؾي٨ احلؿٚني ٬ةء /7  حنٮ)يرًضمي٭ى

 ٕٚؽـ أذجةر اهلةء يف ا٣ٛى٢ أحلٜ )يرضم٭ة( ث٪عٮ )٠ذةب(.
كٝج٤٭٧ة ٠رسة  ةكاكف أكؿ ٬ؾي٨ احلؿٚني قة٠٪ ، ثةهلةء ٭٧ةأف دٞٓ األ٣ٙ ثٕؽ ظؿٚني ٚى٢ ثح٪/ 7 

ةؾ( ٧ى كػه اجلة٥ّ ٬ؾق  ،يف ا٣ٛى٢ أحلٜ )در٧٬ةؾ( ث٪عٮ )م٧بلؿ( ءٕٚؽـ أذجةر اهلة ،حنٮ )ًدر٬ٍى
ٚاكف درصحي٫ ٬٪ة  ،ف إ٦ة٣ح ٦س٢ )در٧٬ةؾ( مةذةأ٨ َصح ثاحلة٣ح ثةذل٠ؿ دكف األكىل؛ ألف ٬٪ةؾ ٦ى 

 .اكلؿد ىلع ٬ؾا ا٣ٞٮؿ
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ََؽا َّ ِْ ََ ُّ ُي ْٓال يَُؾ ََخِ ـْ ََْؽُف اال  وََض
 
 

ؽَاَحَؾُ   َؼاََوكَ  ،(1)اٍََؽ اْو يَ ََلْف  ٌْ َيِ  (976) ُّْ(2) 

َََا يَُؾَََإِْن ََكَن َيََ  ْٓ  ْن َُػ ُيخَِّهَََ ُّ َب
 
 

(977) ََ ْٓ ْو َب
َ
ََْؽَػنْيِ فُ  ْؽٍف ََػ َضَََأ ْو ِِبَ

َ
   ْن َِهََأ

 
 

َ  يَ ََؼا إَِذا قََُلَ   َمرِسْ ََََْْى يَ ََ هَ اَََػ 
 

ٌِ اذَْؽ اهَْمْف  (978) ْو ََْفُؾ
َ
َْاعَ َأ ٍْ ًِ ْ  (3)ؽْ َيِ  ؽِ ََكل
  ، ، كا٣ْةءي ، كالىةدي، كالٌةدي، كا٣ُةءي ، كيه/ )اخلةءي ظؿكؼي االقذٕبلًء قجٕحه

) ، كا٣ٞةؼي ة ٠رسةن ّة٬ؿةن،  أٍك يةءن  ،كا٣٘نيي ، إذىا اكفى قبجي٭ى ٓي اإل٦ة٣حى ة ي٧٪ كلك  كاظؽو ٦٪٭ى
ًٙ ٦ذى ٓى ثٕؽى األ٣ ٍو  بلن مٮصٮدةن، ككٝ ةًػ ة، ٠ػ)قى (، أٍك ٦ٛىٮ ،ث٭ى ةًو٢و ، حب الن كىظى ؿؼو

ٍى  ،٠ػ)٩ىةًٚغو  ٪ىةًمي (، أك ظؿٚنًي ٠ػ)٦ى ٜو ًٔ ٩ىة ( ،كى ٜى اًثي ٮى مى   .كى
اًء ا٣َّيت يه ٗريي م١كٮرةو  ٯ ل٤ؿَّ ُى ٍٕ ًٓ اإل٦ة٣ًح حي -كظس٥ي ظؿًؼ االقذٕبلًء يف ٦٪

(، كاملٛذٮظحي نْ/  كيه امل٧ٌٮ٦حي  اره ؾى ًٔ ا  ؾى ارىاًف(نْ/  )٬ى ؾى ًٔ اًف  ؾى َببلًؼ  -)٬ى
ة قيأًِت   ، إٍف مةءى اهلًل دٕةىل.امل١كٮرًة، ىلعى ٦ى

ـى كأمةرى ثٞٮهًل/  ا إًذىا ٝيؽِّ ؾى
ٙ   ... ابليخ٠ى ـ يس إًىل أفَّ ظؿؼى االقذٕبلًء املذٞؽِّ

ة ل٥ٍ يس٨ٍ م١كٮرنا، أٍك قة٠٪نة إزؿى ٠رسةو  ، ؛قجتى اإل٦ة٣ًح، ٦ى ة٣ًطنْ/  ٚبلى يي٧ةؿي  ،)وى
ةل٥ً ّى ٝىةد٢ً(، كني٧ةؿي  ،كى لً نْ/  كى ًٗبلب، كى بلب، كى ًَ ح()   .ٍوبلى

 

 

 

كالؿاء ٗري امل١كٮرة د٧٪ٓ اإل٦ة٣ح إذا اكف قبج٭ة يةء  درصنط ثأف ظؿؼ االقذٕبلء /)أك ية( /يف ٝٮهل  (1)
كل٧٩ة ي٧٪ٓ ٦ٓ ال١رسة ٍٚٞ ٧٠ة ٝةهل أثٮ ظيةف،  ،)ثيةض(، ك٬ؾا ٗري ٦ٕؿكؼ يف احلةء ّة٬ؿة حنٮ

 كميةض(. َ٘يةف كويةد كرنةف) صٮاز إ٦ة٣ح حنٮ ٚة٣ْة٬ؿ
ِت )ككٙ مكذ٢ٕ كراء ي٪١ٙ إ٧٩ة ل٥ يٞيؽ اجلة٥ّ الؿاء ث٘ري امل١كٮرة ل٥٤ٕ٤ ثؾلٟ ٨٦ ٝٮهل اآل  (2)

 ثسرس(، ٚةلؿاء املٛذٮظح أك امل٧ٌٮ٦ح ٦ة٩ٕح ٨٦ اإل٦ة٣ح، كالؿاء امل١كٮرة ٦ة٩ٕح ل٧٤ٮا٩ٓ.
 .-أم ا٣ُٕةـ-أ٫ُٔ املرية  . ك)ًمٍؿ(/٠سري ا٣ُٮع /)املُٮاع( أم (3)
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ٍن َوَرا يَََمَََََ ُّ  ْٓ  َوَكَََََ ُّ ُمْفََََََخ
 

(979) َََ ََََةَِؾ ََََرْسِ َرا َلَغ ُْ ْس
َ
   َْارًِيا ال أ

 
ٓى  اء ا٣َّيت ٣حكٍخ م١كٮرةن، ٦ ٓى ظؿؼي االقذٕبلًء أك الؿَّ يِٕن/ أ٫َّ٩ إذىا اصذ٧

، ة؛ ٚيي٧ةؿي ٙي ألص٤٭ى ٦ي٤ًخ األ٣
ي
٧ة امل١كٮرةي كأ  ﴾ٿ   ٿ   ﴿نْ/  امل١كٮرًة ٤ٗجذ٭ي

[7لبقرة: ]ا
[39]غافر:  ﴾ۉ  ې ﴿ ك (1)

(2). 

ٙي  ؛(3) [259]البقرة:  ﴾ەئ﴿ نْ/ كٚيً٭٥ى ٦٪٫ي صٮازي إ٦ة٣حً  أل٫َّ٩ إذىا اك٩ًخ األ٣
ٓى كصٮًد املٞذىًِض ٣رتًؾ اإل٦ة٣ًح  اًء امل١كٮرًة، ٦ ك٬ٮ ظؿؼي االقذٕبلًء، -دي٧ةؿي ألص٢ً الؿَّ

اءي ا٣َّيًت ٣حكٍخ م١كٮرةن  ٓى  -أك الؿَّ ة ٦ ٍظؿىل ٚإ٦ةتلي٭ى
ى
ة أٍكىل كىأ ـى املٞذىًِض ٣رتك٭ى  .ٔؽ

 

 
 

 َبرب ةفصةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞ /ىلع أثىةر٥٬ ،/ الٮاك ظؿؼ ُٔٙ(كىلع أثىةر٥٬)  اإلعـــراب: (1)
 ،/ ٦جذؽأ مؤػؿ مؿٚٮع(ٗنةكة) .إحل٫ مٌةؼ صؿ حم٢ يف ٧ًري  :مٌةؼ ك٥٬ /كأثىةر ،حمؾكؼ

ٚه ٦س٤٭ة ال ، [٧البقرة: ] ﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿كاجل٤٧ح االق٧يح ٦ُٕٮٚح ىلع اجل٢٧ االثذؽاايح 
ؿاب.   حم٢ هلة ٨٦ اإٔل

قذٕبلء املة٩ٕح ٨٦ ٦ٓ أف الىةد ٨٦ ظؿكؼ اال (،أثىةر٥٬صٮاز إ٦ة٣ح أ٣ٙ ) وجــه االشــتدالل: 
كٝؽ ٝؿأ٬ة ثةإل٦ة٣ح أثٮ ٧ٔؿك كادلكرم  ،د٤٘جخ ىلع ظؿؼ االقذٕبلء ،أف الؿاء امل١كٮرةإال  ،اإل٦ة٣ح

 ٨ٔ ال١كةيئ.
 / اق٥ إف ٦٪ىٮب.(اآلػؿة) إف ظؿؼ دٮكيؽ ك٩ىت. ،/ الٮاك ظكت ٦ة ٝج٤٭ة(كلف)  اإلعـــراب: (2)

 / مٌةؼ إحل٫ دلؿكر.(ا٣ٞؿار) / ػرب مؿٚٮع.(دار) / ٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ.(يه)
يت ؛ ألف الؿاء اثلة٩يح م١كٮرة ٚذ٤٘جخ ىلع ٦ة٩ٕ(ا٣ٞؿار) ٫ صةز إ٦ة٣ح أ٣ٙأ٩ وجــه االشــتدالل: 

 كٝؽ ٝؿأ ثإ٦ةتل٭ة ال١كةيئ كأثٮ ٧ٔؿك. .اإل٦ة٣ح )ك٧٬ة ا٣ٞةؼ املكذ٤ٕيح كالؿاء املٛذٮظح(
 /مؿ، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت كصٮمة دٞؽيؿق٢ٕٚ أ /ا٩ْؿ ،ظؿؼ ُٔٙ // الٮاك(كا٩ْؿ)  اإلعـــراب: (3)

ةف / صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞ(إىل محةرؾ) كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح ٦ُٕٮٚح ىلع "ٚة٩ْؿ" املذٞؽ٦ح ٚه ٦س٤٭ة. ،أ٩خ
 ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫. /كالاكؼ ،، كمحةر مٌةؼ"ا٩ْؿ"ثة٢ٕٛ٣ 

كٝؽ  ،ء الؿاء امل١كٮرة ثٕؽ٬ةمليج ة؛صةز إ٦ة٣ح أ٣ٛ٭ اآليح يف(محةرؾ )أف ٣ْٛح  وجــه االشــتدالل: 
 ٝؿأ٬ة ممة٣ح ال١كةيئ كأثٮ ٧ٔؿك.
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ْن لَِفََََتٍب لََََْى َيخَِّهَََْن ََوال حَََُ ًِ 
 

ََْن  (977) ِه َْ َْ ََا َي ُُ َي ََ ِْسُت ََْػ يُ ََ ُّ قَ    وَالَم
 

؛ ٚإ٫َّ٩ ٍٝؽ يؤزؿي ٦٪ٛى (1)إذىا ا٩ٛى٢ى  ًٓ ؛ بلن قجتي اإل٦ة٣ًح ل٥ٍ يؤزٍؿ، َببلًؼ قجًت امل٪
) ىتى ٝىةًق٥ه

ى
/ )أ مٍحؽ(،  َب(2)ٚبلى يي٧ةؿي

ى
ىتى أ

ى
 .(3) بلًؼ/ )أ

 

 

َيَََََوقََََ
َ
ََََََْػ أ ْا تِلَ ُ ٍب ةََََِال ـُ  الَا

 
ََََ َداٍع  (977) ََََ ،َْاهُ َـِ ِٓ ادً ََل ََََ ،اًَ    الََوحَ

 
ة، منذ٤٧حو ىلعى  ٙو ٝج٤٭ى ٙي اخلةحلحي ٨٦ قجًت اإل٦ة٣ًح؛ مل٪ةقجًح أ٣ ٍٝؽ دي٧ةؿي األ٣

ًٙ اثلة٩يًح ٨٦ ِْ/  قجًت اإل٦ة٣ًح، ٠إ٦ة٣ًح األ٣ ةدا(؛ ملن ٧ى ًٔ ة، ) ًٙ امل٧ة٣ًح ٝج٤٭ى ٪ةقجًح األ٣
) ًٙ )دىبلى ٟى  (4) ككإ٦ة٣ًح أ٣  .٠ؾل

 

 

ل٤يةء ٝج٤٭ة يف ٝٮلٟ/  ٠ٮ٩٭٧ة ٨٦ لك٧ح أػؿل، ٚبلد٧ةؿ أ٣ٙ قةثٮر /املؿاد ثة٩ٛىةؿ الكجت كاملة٩ٓ  (1)
 .ال٩ٛىةهل٧ة "رأيخ يؽم قةثٮر"

ٕن    (2) ٚي٫ ٩ْؿ؛ ألف ٦ٞذٌةق أف ك٬ؾا املسةؿ  ،ة ل٤٪ة٥ّ يف ثٕي ٠ذج٦٫س٢  النةرح ثٞٮهل )أىت ٝةق٥( دج
ألف ا٩ٞبلب  ؛ظؿؼ االقذٕبلء ي٧٪ٓ إ٦ة٣ح األ٣ٙ امل٪٤ٞجح ٨ٔ يةء ٧٠ة يف )أىت( ك٬ٮ ٣حف ٠ؾلٟ

 .)٠ذةب ٝةق٥( كاملسةؿ اجليؽ أ٣ٙ أىت ٨ٔ احلةء قجت ػف ٚبليؤزؿ ٚي٫ املة٩ٓ كلٮ ٦ٓ ادىةهل،
٨ يةء يف َؿؼ، كال ٚةاؽة ذل٠ؿ أمحؽ ل١ٮف األ٣ٙ املجؽؿ ٦؛ ٧ةؿ )أىت(ٚيي  ،٬ؾا ٦سةؿ ملة ادى٢ قبج٫  (3)

 ٚبل دذٮٝٙ اإل٦ة٣ح ٤ٔي٫. إال ثيةف ٚة٢ٔ ا٢ٕٛ٣،
 دلؿكر يف اآليح الكةثٞح،اق٥ ٦ُٕٮؼ ىلع  /ا٧ٞ٣ؿ ،ظؿؼ ُٔٙ // الٮاك(كا٧ٞ٣ؿ)  اإلعـــراب: (4)

/ ّؿؼ ز٦ةف يف حم٢ ٩ىت ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ يٞٓ ظةال (إذا) .كاملُٕٮؼ ىلع املضؿكر دلؿكر ٦س٫٤
/ ٢ٕٚ ٦ةض، ك٬ة/ (دبل٬ة. )دبل٬ة، كمةجل٭ةر اكا٪ة إذا صبل٬ةأم أٝك٥ ثة٧ٞ٣ؿ اكا٪ة إذا  ،ة د٤ي٦٫ٞؽرة مم

كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢  ٬ٮ، /٧ًري يف حم٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫، كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازا دٞؽيؿق
 ٠إٔؿاب ٦ة قجٜ. [3الن٧ف/ ] ﴾پ  پ     ڀ   ﴿كلٔؿاب  .صؿ مٌةؼ إحل٫

ل١٪٭ة  ،ٚبل دىط إ٦ةتل٭ة ،دبل يذ٤ٮ /أف أ٣ٙ دبل يف ٝٮهل/ "دبل٬ة" أو٤٭ة كاك يٞةؿ ل:وجــه االشــتدال 
ك٧٬ة ٝؽ أ٦ي٤خ األ٣ٙ  ،ك٬ٮ/ "صبل٬ة كن٘نة٬ة" ،مل٪ةقبذ٭ة ملة ثٕؽ٬ة ممة أ٫ٛ٣ يةء ؛أ٦ي٤خ ٦ٓ ذلٟ

 ألف أو٤٭٧ة يف لك ٦٪٭٧ة يةء. ؛ٚي٭٧ة
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ََ ََََوال حُ ََا هَ ْن َي ًَََِ ََْن حَ ََ ًَ ْى َي َاَ  (1)مُّ
 

َا( (977) َِ اٍع َغْيَ ) ًَ ـَ     وََغَْيَ )ٍََا( (2)ُدوَن 
، إالَّ   اإل٦ة٣حي ٨٦ ػٮاصِّ األق٧ةًء املذ١٧٪ًح؛ ٚبلى يي٧ةؿي ٗريي املذ٧س٨ً إالَّ ق٧ةاعن

ؿدنا،)٬ى  ٌُ ة ٦ي مى٭ة( كى نْ/  ة، ك٩ىة(؛ ٚإ٩َّ٭٧ة يي٧ةالًف ٝيةقن ؿَّ ثً٪ىة()ييًؿنؽي أٍف يىرٍضً  .(3)مى

 

 

 

خْ  َْ ََؽْف ََص َؼْتَن َلْفََوَاهْ ٌَ  (4)ِؽ َراٍء ِِف 

 
ِمْن  (977)

َ
َرَْسِ ِمْن حُْؾَ  الُُكَْ  َ)لَ  ،أ

َ
 ((5)لأِل

َا(ؼَ لَ   َِ ( ُِ ِي حَوِيَ نِيَِد ِِف  (6)ا اَّلَّ
ْ
 اتلَّأ

 
هِ َاَن َغََا َلٍََ  إَِذا يَ ََوقْ  (977)

َ
   ِ  َََََْيَ أ

اًء امل١كٮرًة، كو  ة، بلن أم/ دي٧ةؿي ا٣ٛذعحي ٝج٢ى الؿَّ ٛن رو )نْ/  ككٝ ى ، (7)(برًشى

 

ألف اجلة٥ّ إ٧٩ة ٦٪ٓ  ؛ٔؿض ث٪ةؤق حنٮ )ية ٚىت(ال ي٧٪ٓ ٝٮؿ اجلة٥ّ )٦ة ل٥ ي٪٢ د١٧٪ة( إ٦ة٣ح ٦ة   (1)
ؿاب ،اإل٦ة٣ح ٚي٧ة ل٥ ي٪٢ اتل٧س٨ ثةللكيح  .كحنٮ )ية ٚىت( األو٢ ٚي٫ اإٔل

 .ال ا٣يت ل٤ذججي٫ ،٧ًري ا٣٘ةاجح / املؿاد ثػ)ػ٭ة()ٗري ٬ة( /ٝٮهل  (2)
كأ٦ةلٮا ٨٦ احلؿكؼ  ،ك"٩ة" ،ك"٬ة" ،"ىنك"أ ،ك"٦ىت" ،"ذا" اإلمةرنح /ٝؽ أ٦ةلٮا ٨٦ األق٧ةء ٗري املذ١٧٪ح  (3)

ٝةؿ ُٝؿب/ كال ي٧ةؿ ٗري  (.ال ةا٢ٕٚ ٬ؾا إ٦ٌ ) /كيف حنٮ ٝٮهل٥ ،ك"ية" يف اجلؽاء، ك"ال" اجلٮاثيح ،"ثًل"
 "ظىتػ"ث ة٤ٚٮ ق٧يخ إنكة٩ن . إال أف يكُل حبؿؼ يٮصؽ ٚي٫ ٦ٓ ذلٟ قجت اإل٦ة٣ح ؛ذلٟ ٨٦ احلؿكؼ

٢؛ ألف أ٣ٛ٭ة دىري ٧ً ل٥ دي  "إىلػ"راثٕح، كلذا ق٧يخ ثألف أ٣ٛ٭ة دىري يةء يف اتلث٪يح ل١ٮ٩٭ة  ؛أم٤ذ٭ة
 .ا يف اتلث٪يح، ل١ٮف ذم الٮاك يف اثلبليث أكرث ٨٦ ذم احلةءكاكن 

ك٣حف ذلٟ  ،امرتاط اجلة٥ّ ٠ٮف الؿاء يف ا٣ُؿؼ ثٞٮهل )راء يف َؿؼ( ٬ٮ ثةجلْؿ إىل ا٣٘ة٣ت  (4)
ٍ رنةح( ك ذ٠ؿ ٗريق أ٫٩ جيٮز إ٦ة٣ح ٚٞؽ ذ٠ؿ قحجٮن٫ إ٦ة٣ح ٚذعح ا٣ُةء يف ٝٮهل٥ )كرأيخ ػج ،ثبلزـ

 .ٚذعح ا٣ٕني يف حنٮ )ا٣ٕؿد( كالؿاء يف ذلٟ ٣حكخ ثبلـ
 .املنٞح ٙى سٍ اص٪ط إىل األمؿ األق٭٢ دي  /٦ٕ٪ةق )لؤليرس م٢ دسٙ اللكٙ( ٦سةؿه  /ٝٮهل  (5)
 .كل٦ةتل٭ة صةاـة ،٦ححنٮ ٔبٌل  ،م٢٧ ٝٮؿ اجلة٥ّ )٬ة اتلأ٩ير( ٬ةء املجة٣٘ح  (6)
إ٦ة٣ح ٚذعح الؿاء األكىل  :وجــه االشــتداللو، [32 املؿقبلت/] ﴾ک گ گ    گ   ﴿ٓاىل/ يٌ قْهل ح (7)

 .كٝؿأ ثؾلٟ كرش كوبل ككٝٛة ،ألص٢ ٠رسة الؿاء اثلة٩يح ؛٨٦ رشر



 

 اإلمـالـة 86

 ً يرٍسى
ى
 . (1) ًم٢ٍ( ك)لؤًل

ة كحل٫ي ٬ةءي اتلَّأ٩يًر ٨٦ ٟى يي٧ةؿي ٦ى ٫ٍ )نْ/  ككؾل ي٧ِّى ٫ٍ ك) ،(2)(رى ٧ى ٍٕ ً٩)(3).  
 
 

 
 

 

 ثيق إل٦ة٣ح ا٣ٛذعح ل١رسة رشَةف ل٥ يؾ٠ؿ٧٬ة اجلة٥ّ/  (1)
ً٘  ،أف ال دسٮف ىلع يةء -7   .(ريى ٚبل د٧ةؿ ٚذعح احلةء يف حنٮ )ا٣
 .حنٮ )٨٦ الرشؽ( ٚإ٫٩ ٦ة٩ٓ ٨٦ اإل٦ة٣ح ءأف ال يسٮف ثٕؽ الؿاء ظؿؼ اقذٕبل -7 

ا٣ٛذعح ا٣يت ٝج٢ ٬ةء اتلأ٩ير  إ٦ة٣ح االشــتدالل: وجــهو، [3ابلح٪ح/ ] ﴾ژ ڈ ڈ ﴿يٌ قْهل حٓاىل/  (2)
 .ؾلٟثكٝؽ ٝؿأ ال١كةيئ  ٔ٪ؽ الٮٝٙ ىلع ٣ْٛح/ )ٝي٧ح(، حنٮ ال١رسة

ا٣ٛذعح ا٣يت ٝج٢ ٬ةء  إ٦ة٣ح االشــتدالل:وجــه و، [8احلضؿات/ ] ﴾گ گک ک  ﴿يٌ قْهل حٓاىل/  (3)
 .، كٝؽ ٝؿأ ال١كةيئ ثؾلٟظةؿ الٮٝٙ ىلع ٝٮهل/ )٧ٕ٩ح(اتلأ٩ير حنٮ ال١رسة 
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 الترصيف

 

َضَ  ٌَ الهَّ ُُ ِيَ ُّ  ةََؽِي (1)ْؽِف َْؽٌف َوِكْت
 

(975) َََ ي ا ةَِخْصِ ًَ ُِ َْا َََ ـِ َََا  َََؽِيََوَي    ٍ  َض
 

ة  ـً ثًجٍيىًح اللك٧ًح ا٣ٕؿميًح، ك٦ى ري ٚي٫ً ٨ٔ أظاك جٍعى / ٔجةرةه ٨ٔ ٥٤ٔو حي ٙي اتلَّرصن
 . ٟى ، كمج٫ً ذل ،  كلٔبلؿو ، كزنةدةو، كًوٌعحو ة ٨٦ أوة٣حو  حلؿكٚ٭ى

ٜي إالَّ ثةألق٧ ٜى  ؛(2)ةًء املذ١٧٪ًح، كاألٕٚةؿً كال يذ٤ٕ ة، ٚبلى د٤ٕ ة احلؿكؼي كمج٭٭ى ٚأ٦َّ
ة. ًٙ ث٭ى  ٥ً٤ٕ٣ اتلَّرصن

 

 

 

ٌْ ذَََُالِ    ْدَم ِيَََ
َ
 يََََُؽى َوهََََ َْؿ أ

 
(976) ََ ي َََن حَْصِ ِ اة

َاَقَ ََا ُغََي  َْى َي ََ ـِ   ٍ 
 

 ، ة اكفى ىلع ظؿؼو كاظؽو ٙى ٨٦ األق٧ةًء كاألٕٚةًؿ ٦ى أٍك يِٕن/ أ٫َّ٩ الى يٞج٢ي اتلَّرصن
 .  ىلعى ظؿٚنًي، إالَّ إٍف اكفى حمؾكٚنة ٦٪٫ي

/ زبلزحي أظؿؼو  ، كاألٕٚةؿي ة دبَنى ٤ٔي٫ً األق٧ةءي املذ١٧٪حي ز٥َّ ٍٝؽ يٕؿضي  ،ٚأ٢ٝ  ٦ى
، ٠ػ)يىؽو  هه ة ٩ٞى ٝي٢ٍ  ،بلٌٕ٭ى ـى اهللً  ،كى ا( ،ك  ٍنؽن  .كًؽ زى

 

 

 )٨٦ الرصؼ( ٚأ٤َٜ الرصؼ ىلع اتلرصنٙ لرضكرة الٮزف. /جتٮَّز اجلة٥ّ يف ٝٮهل   (1)
ٞن  ،املؿاد ثةألٕٚةؿ ٬٪ة/ املذرصٚح  (2) كاتلرصنٙ أو٢ يف األٕٚةؿ ل١رثة د٘ري٬ة كّ٭ٮر  ،ةال ٤ُ٦

 .َببلؼ األق٧ةء ،االمذٞةؽ ٚي٭ة



 

 التصريف 88

 

َََؽََّدا ٌَََؿ اْن جَتَ ٍَََى مَخْ ـْ َْ ا ََََخ َْ  َوُي
 

(977) ََ َََؾْد ػِ ََوإِْن يُ ُِ فَ َََػاَيََ َْ ا  ًٓ ََْت ـَ ا  ًَ   
 

 كدلٌؿده ٨ٔ الـنةدًة. ،مـنؽه ٚي٫ً  /االـُى قفًانِ 
ا /ٚةملـنؽي ٚي٫ً  ًٓ ًٌ وْى ُِ ـاق َْ َيا ةُٓو ضؽوف ٖي االق٥ي ثةلـنةدًة  ،ِ ة يج٤ كأكرثي ٦ى

ٍْنىةـنْ/  ،قجٕحي أظؿؼو   كىاٍمً٭يجىةب (. ،)اٍظؿى
ُِ ه َؿ كاملضؿَّدي ٨ٔ الـنةدًة/  َْ َيا ةُٓو ضؽوف ِ  ِّ ا ِف أنِن الْى ًٍ ة ـاق ، ك٬ٮ/ إ٦َّ

ةسٌّ  ،زبليثٌّ  ة مخي ؿ(، كل٦َّ ٛى ٍٕ (، أٍك رمةيعٌّ ٠ػ)صى ٢(. -ك٬ٮى اغيذ٫ي -٠ػ)٤ًٍٚفو ؿٍصى ٛى  ، ٠ػ)قى
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 وََغََْيَ آِعََِؽ اثلَََّالِ  اْػَََخْص َوُىََىْ 
 

(978) ََ ََِمنيَ  ،ؽْ َوَاْلِف ََىْ  َوزِْد تَْف ُٓ  َ ُِ ََ    ذَانِي
 

ة ا٣ٕربةي يف كزًف اللك٧ًح  ا احلؿًؼ األػرًي ٦٪٭ى   .ث٧ة ٔؽى
 .٫ ًؿ، أٍك م١كٮرىق، أٍك ٦ٛذٮظى ـى األكَّ ة أٍف يسٮفى م٧ٌٮ ، إ٦َّ  كظيجبؾو ٚةالق٥ي اثلبليث 

 كىلعى لكٍّ ٨٦ ٬ؾقً اتلَّٞةديؿ/  
٫، أٍك قة٠٪ى٫؛ ٚيؼؿجي ٨ٍ٦  ـى اثلَّةين، أٍك م١كٮرىق، أٍك ٦ٛذٮظى ة أٍف يسٮفى م٧ٌٮ إ٦َّ

ا/ از٪ىة ٔرشى ث٪ةءن  ٟى ٬ؾى ، كذل ٪يٜ، نْ/  ، ظةو٤حه ٨٦ رضًب زبلزحو  يف أرمٕحو خي ٢، كى ٍٛ )ري
٪ىت(، كحنٮ/ )ٚى٤ٍف ًٔ ٥ٍ٤، كىًظجيٟ، كلًث٢ً، ك ًٔ ىد(، كحنٮ/ ) ؽ ،كٚىؿىس ،كديا٢ً، كىَصي ٌي ٔى  ،ك

ًجؽ(.  ككى
 

 

ََََن  ًِ ِْ
ُ
ٌَََن أ ُٓ َََْن  ،َوفِ َََُؿ يَِق ْم َٓ  وَاه

 
ِِْى َصِْهَََيَم  (979) َََْن  هَِقْهَََِػ ِٓ ُْ

ِ ٍَََن ة ْٓ    فِ
 

ة/ ٦٭٢٧ه يِٕن  .كاآلػؿي ٤ٝي٢ه  ،/ أفَّ ٨٦ األثجيًح االٍثِنى ٔرشى ث٪ةءي٨ً/ أظؽ٧٬ى
ٕي٢(  ة اكفى ىلعى كزًف )ًٚ ؿ/ ٦ى ٥ِّ اثلَّةين-ٚةألكَّ ؿ، ًك ا ث٪ةءه ٨٦ -ثسرًس األكَّ ، ك٬ؾى

ـً  إزجةًت )ًظجيٟ( ًٙ ىلع ٔؽ  .(1) املى٪ِّ
 )٢ ًٕ ة اكفى ىلعى كزًف )ٚي ًؿ، ككرسً -كاثلَّةين/ ٦ى   .٠ػ)ديا٢ً( - اثلَّةينث٥ٌِّ األكَّ

يك٥َّ  ة ل٥ٍ ي ٢ً ٦ى ٍٕ ًٛ ا الٮزًف ث كا ختىيهى ٬ؾى ٟى يف األق٧ةًء؛ أل٩َّ٭٥ ٝىؽي كل٧َّ٩ة ٢َّٝ ذل
) ٝيًذ٢ى ، ك ًبى ، ٠ػ)رضي  .ٚة٫٤ٔي

 

 

 

 بلن ك٣حف أظؽ٧٬ة ٦٭٧ ،ٚي١ٮف ابل٪ةءاف ٔ٪ؽق ٤ٝي٤ني (ظجٟ)ٚأ٦ة ٨٦ زجخ ٔ٪ؽق حنٮ   (1)
   .بلن ٤ٝي كاآلػؿ



 

 التصريف 010

 

ََ ََىَّ وَاْلِف َََخْص َوُى َ َوَاْػ ُِ ََا ٌْ  ِؽ اثلَّ ََ  ِي
 
 

ٍَََن ذَََُالِ    (977) ْٓ ٌْ ، فِ ًِ َْ ُىَََ   َوزِْد َنَََْ
ََََخَ ََْ ََويُ   ْربَ ََّ

َ
ََََاهُ أ ٌََََّ إْن سُ َ  ؽ َداَ

 
ُِ فَََََوإِْن يََُ (977) ََخً ََؾْد ػِيََ ـِ ا  ًَََ َْ    َػاَا 

 
ٍُ  ،اهُْٓن يَقفُى إىل  ؽدٍ  ٟى وإىِل مؾيٍػ في ة  ،، ٧٠ة ا٩ٞك٥ى االق٥ي إىل ذل كأكرثي ٦ى

نةدًة إًىل قذحو  ،يسٮفي ٤ٔي٫ً املضؿدي أرمٕحى  أظؿؼو  ِـّ ة يجذًه يف ال  .كأكرثي ٦ى
 . (1) ككاظؽه ٢ًٕٛ٣ املٕٛٮؿً  ،/ زبلزحه  ٢ًٕٛ٣ ا٣ٛة٢ًٔ ملشؽِد أربُٓث أوزانٍ ولورال   ا

) ىبى ( ثٛذًط ا٣ٕنًي، ٠ػ)رضى ٢ى ٕى ٢ًٕ( ثسرًس٬ة،  ،ٚة٣َّيت ٢ًٕٛ٣ ا٣ٛة٢ًٔ/ )ذى ٚى ك)
) ًبى ( ،٠ػ)رشى يؼى ة، ٠ػ)رشى ( ث٧ٌ٭ى ٕي٢ى   .ك)ذى

( ث٥ٌِّ ا٣ٛةًء، ككرًس ا٣ٕنًي، ٠ػ) ٢ى ًٕ ٚي م ٢ًٕٛ٣ املٕٛٮًؿ ) ً (كاذلَّ ٨٧ًى  .ًي
اٍذذىٍط  / )كى ٙي ا ٝةؿى املى٪ِّ ؛ كهلؾى كال دسٮفي ا٣ٛةءي يف املجٍِن ل٤ٛة٢ًٔ إالَّ ٦ٛذٮظحن
٥٤ًى أ٫َّ٩ يسٮفي ىلع  ٕي ًؿ، ٚ ٥َّ كا٠ٍرًس اثلَّةين( ٚض٢ٕى اثلَّةين ٦س٤سنة، كق١خى ٨ٔ األكَّ ًي ك

ٟى احلة٣حي يه ا٣ٛذطي  ،ظة٣حو كاظؽةو    .كد٤
باِع املشؽِد ذالذُث أوزا (، ككاظؽه ٢ًٕٛ٣  ٍن/ولوؽُّ جى كاظؽه ٢ًٕٛ٣ ا٣ٛة٢ًٔ، ٠ػ)دىٍظؿى

(، ككاظؽه ٢ًٕٛ٣ األمًؿ، ٠ػ)دىٍظًؿٍج(.   املٕٛٮًؿ ٠ػ)ديٍظًؿجى
ة املـنؽي ٚي٫ً  (، أٍك  ؛كأ٦َّ ةرًبو ًى ، ٠ػ) ٚإٍف اكفى زبلزي ة وةرى ثةلـنةدًة ىلعى أرمًٕح أظؿؼو

، ٠ػ)اٍقذىٍؼؿى  (، أٍك ىلعى قذحو ٜى ٤ى ُى ، ٠ػ)اٍج (، كلٍف اكفى رمةٔي ة وةرى ثةلـنةدةً ىلعى مخكحو جى
) ٍْنى٥ى ، ٠ػ)اٍظؿى (، أٍك ىلعى قذحو جى ٍظؿى ، ٠ػ)دىؽى  .ىلعى مخكحو

 

 

 

يؾ٠ؿق  ك٣س٨ ل٥ ،اكف ىلع اجلة٥ّ ٬٪ة أف يؾ٠ؿ كزف )٢ٕٚ األمؿ( ٧٠ة ذ٠ؿ كزف ٦ة ل٥ يك٥ ٚة٫٤ٔ  (1)
حنٮ)٥ٝ( ٥٤ٚ يجٜ  ةٚي٫ حنٮ )ارضب( أك ٩ةٝىن  األف األمؿ يف اثلبليث املضؿد إ٦ة أف يسٮف مـنؽن  ؛٬٪ة

 .يف ال٤ِٛ ةزبلزين 
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ٍََََى ُيََََ ـْ وََََََشؽٍَّد رُ َاِل ْٓ  ُن ََبََََاٍع َػ
 
 

ََََََوفِ  (977) وِ ٌَََََن َوفِ َْٓ وَ وُ َفُ ٌن وَ َْٓ    ُن ََََََْٓ
 
 

ََََال َْ ٌََََن َوإِْن  وَ ْٓ ََََن  ُػ َٓ ّْ فِ ََََ  َوَي
 
 

(977) َََ ًَ َََََػ وَّ َٓ َََ ٍن َّْ َػ َََََض وَوِ ْٓ    اَل ََْى َػ
 
 

و ََََََلََََ َٓ وَََََ ٌن ََؼا ُػ ْٓ  َوَيََََا ،نٌّ َوفِ
 

ََََخَم  (977) َََِم اْن ْو اجلَّْق
َ
َََِػ أ ْي ََََؽ لِوؾَّ    ََغيَ

 
باعُّ املشؽُد هلُ ـخُث أوزانٍ   /االـُى الؽُّ

٤ى٢ي  ٍٕ / ذى ؿي هًل كزةثل٫ً، كق١ٮًف زة٩ي٫ً -األكَّ ؿ(نْ/  -ثٛذًط أكَّ ٛى ٍٕ  .(1))صى
٢٤ًه  /اثلَّةين ٍٕ هًل ك زةثل٫ً، كق١ٮًف زة٩ي٫ً - ًٚ   .(2))ًزمًٍؿج(نْ/  -ثسرًس أكَّ

٤ى٢ه  /اثلَّة٣ر ٍٕ هًل كق١ٮًف زة٩ي٫، كٚذًط زةثل٫ً -ًٚ ٥نْ/  -ثسرًس أكَّ   .(3)ك٬ًٍضؿىع( ،)ًدر٬ٍى
اثٓ ٤ي٢ه  /الؿَّ ٍٕ هًل كزةثل٫ً، كق١ٮًف زة٩ي٫ً -ذي   .(4))ثيٍؿزي٨(نْ/  -ث٥ٌِّ أكَّ

٢ٌّ  /اخلةًمف ٕى مٍؿ(نْ/  -هًل، كٚذًط زة٩ي٫ً، كق١ٮًف زةثل٫ً ثسرًس أكَّ -ًٚ ـى ٬ً((5).  
ةدس ٤ى٢  /الكَّ ٍٕ هًل، كٚذًط زةثل٫ً، كق١ٮًف زة٩ي٫ً -ذي ب(نْ/  -ث٥ٌِّ أكَّ ٍؼؽى  . (6))صي

اَل )وأكاَر ةقْهلِ/  َْ  /ويَه أربٓثٌ  ،إىِل أةنيِث اخلًايس   (... إهظوإْن 
هًل كزة٩ي٫ً، كق١ٮفً  /األكَّؿ ٢َّ٤ه ػ ثٛذًط أكَّ ٕى ٢(. ذى ؿٍصى ٛى  زةثل٫ً، كٚذًط راث٫ًٕ ػ حنٮ/)قى
هًل، كق١ٮًف زة٩ي٫ً، كٚذًط زةثل٫ً، ككرًس راث٫ًٕ ػ /اثلَّةين ٤ى٢٤ًه ػ ثٛذًط أكَّ ٍٕ  نْ/ ذى

ٍع٧ىؿًش(  .(7))صى
 

 . يف األو٢/ اجل٭ؿ، كٝي٢/ اجل٭ؿ املآلف ػةوحاْلْٓؽ  (1)
ٌن  الؾبؽج/  (2)  .اذل٬ت ةالكعةب الؿٝيٜ، أك الكعةب األمحؿ، ك٬ٮ أي
ؿج، كٚي٫ ٣٘ح ثٮزف صٕٛؿ.ا٣ُٮن٢ امل اهلشؽع/ (3)   ٧نٮؽ، أك ا٣ُٮن٢ اأٔل
  .كاظؽ ثؿاز٨ األقؽ، ك٬ٮ خمةبل٫ -ثسةء ٦س٤سح  -اهْبذٌ   (4)
 .األقؽ  اهلؾبؽ/  (5)
 .ذ٠ؿ اجلؿاد٬ٮ اجلؿاد األػرض ا٣ُٮن٢ الؿص٤ني، أك  اْلغػب/  (6)
 =ش ٨٦ اإلث٢/ ال١جرية ٨٦ ا٣جكةء/ اثلٞي٤ح الك٧ضح، أك يه ا٣ٕضٮز ال١جرية، كاجلع٧ؿ اْلطًؽش،  (7)
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هًل، كٚذًط زة٩ي٫ً، كق١ٮًف زةثل٫ً، ككرًس راث٫ًٕ ػ /اثلَّة٣ر ٢ِّ٤ه ػ ث٥ٌِّ أكَّ ٕى  ذي
٢٧ً(. نْ/ ٍٔ  (1))ٝيؾى

اثٓ هًل، كق١ٮًف زة٩ي٫ً، كٚذًط زةثل٫ً، كق١ٮًف راث٫ًٕ ػ /الؿَّ ٤ى٢ٌّ ػ ثسرًس أكَّ ٍٕ نْ/  ًٚ
ٍٕت(. َى  (2))ًٍٝؿ

يىؿى كأمةرى ثٞٮهًل/ ) ة اغى ٦ى ة ذي٠ًؿى ٚ٭ٮ/  ( إًىل... إ٣غكى أ٫َّ٩ إذىا صةءى يشءه ىلعى ػبلًؼ ٦ى
ة ٩ةٝهه  ة مـنؽه ٚي٫ً  ،إ٦َّ ( ؛كل٦َّ ـو ؿي ٠ػ)يىؽو كدى اجو كاٍرذىًؽار(كاثلَّةين ٠ػ) ،ٚةألكَّ  .اٍقًذٍؼؿى

   
 

 

ٌَََن  ْن
َ
ََََؾْ  فَأ َََْؽُف إِْن يَوْ َ

ْ
ِي ،وَاَ  وَاَّلَّ

 
ِ ال يَوَْؾُ  الؾّ  (975)    (4)ِيْرَُن حََا اْضُخَِؼي (3)ػُ ا 

 
ٙى اللك٧ًح ٬ٮى احلؿؼي األوٌل   ـي دىةرن م ي٤ـ ً ٍي يف ثًٕي  ،احلؿؼي اذلَّ م يكٞ ً كاذلَّ

، ًٙ اللك٧ًح ٬ٮى الـااؽي ةنْ/  دىةرن ًى () كبو رٍضي ، كمى  .رًبو
 

 

 

ؿ ىلع صع٧ري، حبؾؼ النني؛ أل٩٭ة خت٢ ثةلىي٘ح = َّ٘ ٧ٓ ىلع صعةمؿ، كديى    .الك٨، كجتي
   .ا٣ٞؾ٢٧ٔ، ٨٦ اإلث٢/ الٌؼ٥، ك٨٦ ا٣جكةء/ ا٣ٞىرية  (1)
 . ا٣ٞؿَٕجح/ اخلؿٝح ابلةحلح، ك٣حف هل ٝؿَٕجح/ أم ٣حف هل يشء  (2)
 ًا/ِو ،)الـااؽ( ٩ٮيع الـااؽ /$ ين٢٧ ٝٮهل  (3)

 .ك٬ؾا ال ُيذه ثأظؿؼ ثٕي٪٭ة ألو٢/ ا٦ة اكف دسؿارن  -7 
٪ةءه  ٦ة اكف ٣٘ري -7  دسؿار، ك٬ٮ خمذه ثأظؿؼ ٔرشة، دمٕ٭ة اجلة٥ّ يف ثيخ كاظؽ أرمٓ مؿات  )٬ى

، ىٍك٤ًي٥ٍه  إ٣غ(. ....كت
٣بف  /كنٞةؿ/ اظذؾل. ٫ٕجً دى  /كظؾا ظؾكق ،اٝذؽل ث٫ /ؾم( ٦ةض دل٭ٮؿ ٨٦ )اظذؾل ث٫( أم)اظذي   (4)

 .احلؾاء ك٬ٮ اجل٢ٕ
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 ََ َََْ َََِن ا ُن ِ اة
ٍَََن قَ ْٓ ٌِ فِ

ًْ َََ  ِِف  ةِِي
 
 

ُِ ا  ،َوْزنٍ  (976) ََََ ِِ ْْ ٌََََػ ةِوَ ِ َََََوزَا     ُخِف ْل
 
 

َََ ِ  اهَّ ِْ َََا َََِ  َوَى ٌَََن ةَ ْن
َ
 الَ  إَِذا أ

 
ََََُخقِ  (977) ََََاِف فُْف ٍََََؽ َوقَ َْ ْٓ ََََؽَاءِ َس    َل

 
ة ثة٣ٛةًء، كا٣ٕنًي، كا وٮهلي

ي
ة ثة٣ٛةًء، إذىا أرنؽى كزفي اللك٧ًح ٝٮم٤ٍخ أ ؛ ٚيٞةث٢ي أكل٭ى ـً لبل

ة ثة٣ٕنيً  .   ،كزة٩ي٭ى ـً ى ٔ٪٫ي ثةلبل ربِّ ، ٚإٍف ثيقى ثٕؽى ٬ؾقً اثلبلزًح أو٢ه خي ـً ة ثةلبل  كزةثل٭ى
 .) ٢ى ٕى (؟ ٢ٞٚ/ )ذى ىبى ة كزفي )رضى / ٦ى  ٚإٍف ٝي٢ى

.)٢ٍٕ نٍؽ(؟ ٢ٞٚ/ )ذى ة كزفي )زى  ك٦ى
ؿ( ٛى ٍٕ ة كزفي )صى ٤ى٢(. ؟ك٦ى ٍٕ  ٢ٍٞٚ/ )ذى

٤ي٢( ؟ٜ(ك٦ة كزف )ٚيكذي  ٍٕ ـى ىلعى ظكًت األوٮؿً  ،٢ٞٚ/ )ذي ري البل  .كديسؿِّ
ربِّ ٔ٪٫ي ث٫ًْٛ٤/   كلٍف اكفى يف اللك٧ًح زااؽه خي

ةرًب( ًى ة كزفي ) / ٦ى ( ؟ٚإذىا ٝي٢ى ٢ه ًٔ   .٢ٞٚ/ )ٚىة
ؿ( ٮ٬ٍى ة كزفي )صى ( ؟ك٦ى ٢ه ٔى ٚىٍٮ ( /٢ٞٚ.  

)٢ًٕ ٍٛ ٍكذى ٍكذىٍؼًؿج(؟ ٢ٞٚ/ )مي ة كزفي )مي   .ك٦ى
ا إذىا ل٥ٍ يس٨ً  ربِّ ٬ؾى ربِّ ٔ٪٫ي ث٧ة خي ٫ي خي ٛى ٍٕ ًً ؛ ٚإٍف اكفى  ٙى ظؿؼو أوٌلٍّ ٕ ًً الـااؽي 

، ك٬ٮى املؿادي ثٞٮهًل/ ٟى األوٌلِّ  ث٫ً ٨ٔ ذل
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َََِِل  ْن
َ
َ  أ ْٓ َََ َََُػ ِى ِ َََُك الؾَّا   َوإِْن يَ

 
ْنَََنِ افَ  (978)

َ
ْزِن َيَََا لأِل َْ َََْن هَلُ ِِف الَََ َٓ    ْس

 
) كٍدىفى ٍٗؽى (؛ (1)ٚذٞٮؿي يف كزًف )ا ٢ى ٔى ٍٮ ٕى اًؿ اثلة٩يًح ثة٣ٕنًي ٧٠ة / )اٍذ ي ٨ٔ ادلَّ ٚذٕربِّ

ة.  ٭ى ٛي ٍٕ ًً اًؿ األكىل؛ ألفَّ اثلة٩يحى  ة ٨ٔ ادلَّ تى ث٭ى  ٔربَّ
ة  ٢َّٕ(؛ ٚذٕربي ٨ٔ اثلَّةين ث٧ى ـ(/ )ذى ؿَّ ٢َّٕ(، ككزًف )٠ى ذ٢َّ(/ )ذى كدٞٮؿي يف كزًف )رى

ا الـااًؽ ث٫ْٛ٤ً  ى ٨ٔ ٬ؾى ربِّ ؿ، كال جيٮزي أٍف دٕي تى ث٫ً ٨ٔ األكَّ ؛ ٚبلى دٞٮؿي يف كزًف ٔربَّ
ؿ( ٍٕٮى ـ(/ )ذى ؿَّ ٍٕذى٢(، كالى يف كزًف )٠ى (/ )ذى ذ٢َّى (، كالى يف كزًف )رى ٮٍدىؿى ٕى (/ )اٍذ كٍدىفى ٍٗؽى  .(2))ا

 

 

 

 

   .ظىت يرضب إىل الكٮاد إذا اػرضٌ  /إذا َةؿ، كدٞٮؿ/ اٗؽكدف اجلجةت /دٞٮؿ/ اٗؽكدف النٕؿ  (1)
ربَّ ٔ٪٫ يف املّياف ث٫ْٛ٤  (2)   /نيإال ك ئ ،ظةو٢ ٦ة ذ٠ؿ اجلة٥ّ كالنةرح أف لك زااؽ يٕي

ربِّ  أوهلًا/  ربَّ ٔ٪٫ ث٧ة خي  ا ث٫ ٨ٔ األوٌل، ٚإف اكف دسؿنؿن احلؿؼ الـااؽ تل١ؿنؿ ظؿؼ أوٌل؛ ٚإ٫٩ يٕي
ربِّ ٔ٪٫ ثةلبلـ ا ٔ٪٫ ثة٣ٕني، كلف اكف دسؿنؿن رٌب ـ خي ٢ ككؿٌ ل٤ٕني حنٮ/ ٝذٌ    .لبلـ حنٮ/ اٝ٪ٕكف خي

ربَّ ٔ٪٫ ثةتلةء -حنٮ اوُرب  -احلؿؼ املجؽؿ ٨٦ دةء االٚذٕةؿ  وذاٍيًّا/     .ٚإ٫٩ يٕي
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ََىِ  ِف ًْ ـِ ََُؽوِف  ََيِن ُض ِن
ْ
 وَاْضُؾََْى ةَِخأ

 
(979)  ِ ِْه ََََ ًْ  ،َوَنْ ََََُ  ِِف َ َ ُوْ

ْ
َََََوَاخل    ىِ َوِ

 
م  ً مةيع  اذلَّ اد بك٧ك٥ً الؿَّ ؿى ن٨ًٍ ال٧ي رى ، كل٥ٍ يس٨ٍ أظؽي امل١ؿَّ ي٪٫ي دسؿرٍت ٚةؤقي  ٔك

.  ،وةحلنة ل٤كٞٮًط  ة ثأ٩َّ٭ة أوٮؿه س٥ي ىلع ظؿك٫ًٚ لك٭ِّ ا اجلَّٮعي حيي  ٚ٭ؾى
ٟى  ، كذل ن٨ًٍ ل٤كٞٮًط ٚف احلس٥ً ٤ٔي٫ً ثةلـنةدًة ػبلؼه رى نْ/  ٚإذىا و٤طى أظؽي امل١ؿَّ

( أمؿه  ٍٙ ١ً ٍٛ (، ك)٠ى ـي اثلَّة٩يحي كالاكؼي اثلة٩يحي )٣ىػ٥ٍ٤ً٧ٍ( أمؿه ٨٦ )٣ىػ٤٧ٍى٥ى (؛ ٚةلبل ٙى ١ٍٛى ٨٦ )٠ى
ى٥َّ  ،وةحلةًف ل٤كٞٮًط  ٟى  ،ثؽحل٢ً وعًح )ل ٙى اجلَّةسي يف ذل (، ٚةػذ٤ َّٙ كى   /كى

(؛ ٚبلى  ى٥َّ (، كالى )٣ىػ٥٤ً٧ٍ ٨ٍ٦ً ل َّٙ ٍٙ ٨ٍ٦ ٠ى ١ً ٍٛ دةًف، ك٣حفى )٠ى ةدَّ ة ٦ى / ٧٬ى ٚٞي٢ى
ـي كالاكؼي زااؽدني   .دسٮفي البل

ـي ز / البل ا الاكؼي كٝي٢ى   .ااؽةه، ككؾى
٥ى  ، كاألو٢ي )٣ىػ٧َّ ٙو ة ثؽالًف ٨٦ ظؿؼو مٌةٔ ثًٍؽؿى ٨٦  ،كٝي٢/ ٧٬ى

ي
(، ز٥َّ أ ٙى َّٛ كى كى

، يف )١ٛ٠ٙ( ـه، يف )مل٥٤(، كاكؼه  .أظًؽ املٌةٔٛنًي ال
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ْكَََرَثَ ِيََََفََََ
َ
هٌِ  أ

َ
ْنََََأ

َ
 ونَْيِ ٌَْ أ

 
(977) ََ ََََن ِ ََْيِ  (1)ػٌ َاَضَب زَا  ََةَِغ    (2)نْيِ َ َي

 
ة،إذىا  ًس٥ى ثـنةدد٭ى ٙي زبلزحى أظؿؼو أوٮؿو ظي ًعجىًخ األ٣ ةرًبنْ/  وى ًى (، 
) َبى ٌٍ ٗى   .كى

، ٠ػ)إىل( ة أو٢ه ٍٍ  ٤ٚحكٍخ زااؽةن، ث٢ٍ يه/ إ٦َّ ة  ،(3)ٚإٍف وعجٍخ أو٤نًي ٚٞ كل٦َّ
، ٠ػ)ٝىةؿى  ( ،ثؽؿه ٨٦ أو٢و  .كمىةعى

 

 

 

 

ٕؿؼ ث٫ الـااؽ ٨٦  ٦ة يي ثٕؽ أف ثنٌي  ،ا٣ٕرشة ؿد زنةدد٫ ٨٦ احلؿكؼٌُ رشع اجلة٥ّ يف ثيةف ٦ة تى   (1)
 ك٦ة يتج٫ٕ ٨٦ ثيةف ٠يٛيح الٮزف. ،األوٌل

 .٦٪٫ مٕجحأل٫٩  ؛ك٣س٨ ٝؽ يكذ٢٧ٕ يف النٟ ،( يف أو٢ ال٤٘ح ال١ؾبنٍي )ال٧ى   (2)
 .ك٬ٮ كاظؽ اآلالء ،اجل٧ٕح /-ضثـ٩ح الؿِّ -اإلىل   (3)
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َََا َٓ ََََْى َيَق َْاُو إِْن ل َََ ْ ََََؼا وَال َََا َل  وَاحْلَ
 

(977)  ُِ َََا  ًَ َََؤٍ َل َََا ِِف يُْؤيُ َََََْع  ًَ ْْ    (1)َوَو
 

٥ي  ٍسى ٟى إذىا وعجًخ احلةءي أك الٮاكي زبلزحى أظؿؼو أوٮًؿ، ٚإ٫َّ٩ حيي أٍم/ ٠ؾل
ًر/ ة، إالَّ يف اثل ٪ةيئ امل١ؿَّ  ثـنةدد٭٧ى

ؿ ، /ٚةألكَّ رٍيىؼو ٢ (2)٠ػ)وى ٧ٍٕى نى ؿو  (3)،كى ٮ٬ٍى ( ،كصى ٮزو ضي ٔى  .ك
( -٤تو ٣ُةاؿو ًذم خم- (4)٠ػ)ييٍؤنيؤو( /كاثلَّةين حو ٔى ٮى ٍٔ ، إذىا وٮَّتى -، ك)كى ٍٔٮىعى  .-مىؽري كى

ًؿ زااؽدةفً   .كيًف اثلَّةين أٍو٤ًٌيذةفً  ،ٚةحلةءي كالٮاكي يف األكَّ

 
 

 

 

ٔي  ، احلةء كالٮاكإ٧٩ة ٩ه اجلة٥ّ ىلع اقتس٪ةء الؿمةيع امل١ؿر يف  (1)  ؛٥٤ ممة مؿ يف حنٮ )ق٧ك٥(٦ٓ أ٫٩ 
ٚ٪ه ىلع ٬ؾا  ،٥ أف م١ؿر احلةء كالٮاك داػ٢ يف احلس٥ ثةلـنةدةٛ٭ً .( يي .)كاحلةء ٠ؾا /٬٪ة ألف ٝٮهل

   دلٚٓ ٬ؾا اتلٮ٥٬ كميةف حلةٝ٭ة ث٪عٮ )ق٧ك٥(.
   املذرصؼ يف أمٮرق. ؿاحل٧ة /ؼكالىري. ٦٪٭٧ة زبلزح أظؿؼ ت لكٌّ ٬ٮ الٮاك كاحلةء ال٤ذةف وةظى  ا وَ/  (2)
   .كاجلةٝح ي٤٧ٕح ،احل٢٧ٕ/ ابلٕري ا٣ٞٮم ىلع ا٢٧ٕ٣  (3)
٧ٓ  ،كاحلؤنؤ/ َةاؿ ٨٦ اجلٮارح اكبلةمٜ .ر احلؿٚةفٙ ٨٦ ظؿٚني كدسؿَّ ٬ٮ اذلم دأ٣ٌ  اثلاُ/  (4) كجيي

 .ىلع "يآيئ" ثـ٩ح مكةصؽ
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َََ ًْ َِ ََََؼا  َم َِ َََََو َتَقٌََََؾ َوِيي ـَ  اٌَى 
 

(977) َََََ ََََََحَ  ثً َذاَلذَ َّ ِنيوُ
ْ
ََََََأ َق  اَا حُتُق 

 
٥ي ىلع اهل٧ـًة كاملي٥ً ثةلـنةدًة إذى  ٍسى ٟى حيي ٦ذىة ىلع زبلزًح أظؿؼو أٍم/ ٠ؾل ا دٞؽَّ

، ٠ػ)أمٍحىؽى  س٥ى ثأوةتلً٭٧ة، ٠ػ)إًث٢ً ،أوٮؿو ة أو٤نًي ظي ٞى (، ٚإٍف قج ـو ١ًٍؿ ٍ٭ؽ(.  ،ك٦ي  كمى
 

 

 

 

ََ ًْ َِ ٌَََؾ آِعََََلَََؼاَك  ْٓ هََِْ  ٌَؽ َب
َ
 َػ أ

 
(977) ََ ٌْ َض ََ ََرَثَ ِي ْك

َ
َََأ َّ ُِ ْْ    ا َرِدْف َْؽَػنْيِ هَ
 
س٥ي ىلع اهل٧ـًة ثةلـنةدًة،  ٟى حيي ة أكرثي أٍم/ ٠ؾل ٙو دٌٞؽم٭ى ا ثٕؽى أ٣ إذىا كٍٕٝخ آػؿن

اء /نْ ٨٦ ظؿٚنًي، ٍؿى ٮرىاء ،)محى مي ةء( ،كاعى ٕى ٝىةًو  . (1) كى
ٙى ظؿٚةًف ٚةهل٧ـةي ٗريي زااؽةو  ـى األ٣ ةء/حنٮ ،ٚإٍف دٞؽَّ ٚةهل٧ـةي يف  ؛كىرًدىاء( ،)٠ًكى

، كيف اثلَّةيًن ثؽؿه ٨٦ يةءو  ًؿ ثؽؿه ٨٦ كاكو ٟى إذىا دٞؽَّ  ،(2)األكَّ ًٙ ظؿؼه ككؾل ـ ىلع األ٣
ةء، كدىاء(.  ، ٠ػ)٦ى  كاظؽه

   
 

 

   .ؿة ا٣ريمٮعصعا٣ٞةوٕةء/ صعؿ ٨٦   (1)
ٚٮٕٝخ الٮاك ٦ذُؿٚح  -ك٫٤ٕٚ/ ٠كٮد٫ أككٮق ،ثٮاك يف آػؿق؛ أل٫٩ ٨٦ ال١كٮة-ةك أو٢ ٠كةء/ ٠ك (2)

  .أ٣ٙ زااؽة ٤ٞٚجخ ٧٬ـة إزؿى 
٤جخ احلةء ٧٬ـة تلُؿٚ٭ة إزؿ  -ثؽحل٢ ثجيخ ابليخ أثجي٫  ،ةء يف آػؿقيث -٪ةم ثكأو٢ ث٪ةء/   ٞي ٚ

   .زااؽة أ٣ٙ
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ََََََُْن ِِف اآلِعؽِ  ََََََؾِ وَاجلُّ ًْ  َوِِف  ،َ هل
 

(977)  ِْ َنَََاهًث ُلَََِف  َنَََ
َ
ٍؽ( أ َْ َْ    )َغَيَََ

 
ة  ًس٥ى ٤ٔي٭ى ة أكرثي ٨٦ ظؿٚنًي، ظي ٙو دٞؽم٭ى ا ثٕؽى أ٣ اجل ٮفي إذىا كٍٕٝخ آػؿن

ًس٥ى ىلعى اهل٧ـًة ظنيى كٍٕٝخ  ،ثةلـنةدةً  ة ظي ٟى  ٧٠ى ٟى  ،٠ؾل ؿىافنْ/  كذل ٛى ٍخ  ،)زى
اف( ١ٍؿى  .كىقى

ة زبلزحه ٚه أو٤ٌيحه  فنْ/  ،ٚإٍف ل٥ٍ يكجٞ٭ى اكى ةف( ،)٦ى ٦ى   .كىزى
ة ػ ىلع اجل ٮًف ثةلـنةدةً  ٌن ٥ي ػ أي ٍسى ة ظؿٚةًف،  ،كحيي إذىا كٍٕٝخ ثٕؽى ظؿٚنًي كمٕؽ٬ى

ؿ( ٛى ٍ٪ ٌى ٗى  .(1) ٠ػ)
 

 

ََاءُ  ََِد  وَاتلَّ نِي
ْ
ََ (2)ِِف اتلَّأ َيارَ َوَاه ًُ َْ ُْ 

 
(975)  َِ ا َٓ ْْ ََخِ ـْ ِْ اال ُْ َوَاهََ (3)َوَنََْ َْ اَو ٍَ ًُ 

حً   (، كل٧٤ٌةٔر حو ادي اتلَّةءي إذىا اك٩ٍخ ل٤ذأ٩يًر، ٠ػ)ٝىةا٧ًى ٓى نْ/  ،دـي ٕى٢(، أٍك ٦ ٍٛ ٩ٍخى تى
ى
)أ

 ً٫ ٍكذىٍؼؿج ،)اٍقًذٍؼؿىاجنْ/  ،الكنًي يف االقذٕٛةًؿ كٚؿٔك مي ًح  ،كى ج(، أٍك ٦ُةٔك كىاٍقذىٍؼؿى
،"٢ َّٕ ، ٠ػ)دؽظؿج( نْ/ "ٚ ٤ى٢ى ٍٕ ٥َّ٤(، أك ذى ٕى ذى ٧ٍَّ٤ذي٫ي ذى ٔى (. 

 

 

 

   .ا٣ٌ٘٪ٛؿ/ األقؽ  (1)
 .)مك٧٤ةت( )ٝةا٧ح( كاجل٧ٓ حنٮ ين٢٧ املٛؿدة حنٮ )كاتلةء يف اتلأ٩ير( /ٝٮهل   (2)
)كحنٮ االقذٕٛةؿ( دكف ثةب االٚذٕةؿ أك ثةب اتلٕٛي٢  /ػه اجلة٥ّ ذ٠ؿ االقذٕٛةؿ يف ٝٮهل  (3)

ري٧٬ة إمةرة إىل ٦ة دـاد ٚي٫ الكني كأمةر ثٞٮهل  ،ىل ثةيق األكزافإ)حنٮ(  مةر ثٞٮهل/ٚأ ،ٗك
ؿد زنةدة ٌُ ىلع اجلة٥ّ أ٫٩ أ٢٧٬ ذ٠ؿ زنةدة )الكني( إذ ال تى  ٚبل يؿد ؛زنةدة الكني إىل )االقذٕٛةؿ(

 .الكني يف ٗري )االقذٕٛةؿ(



 

 التصريف 000

 

ََا لَ  ًْ ََاُء َوْؼ َّ ُْ َ"َََوَال ًَ  َولَََْى حَََؽَهْ  "وِ
 

(976) ََََ ْلَخّؽَهْ ََكََََاَرةِ اهََََالُ  ِِف اإِ وَاهَّ ًُ   
 

، ًٙ ٫ٍ نْ/  دـادي اهلةءي يف الٮٝ ة  ،كل٥ٍ دىؿىقٍ( ،)٣ًػ٧ى ًٙ ثيةفي ٦ى ٜى يف ثةًب الٮٝ كٍٝؽ قج
 دـادي ٚي٫ً/ 

ة( االقذٛ٭ة٦يحي املضؿكرةً  ػ   .ك٬ٮ )٦ى
 ًٙ ـً ل٤ٮٝ ،نْ/  ،ػ كا٢ًٕٛ٣ املعؾكًؼ ا٣َّبل ـً   .)ل٥ٍ دىؿىقٍ(نْ/  )رىقٍ(، أك املضـك

ج٢ٍي نْ/  ،(1)ػ كلك  ٦جِنٍّ ىلعى ظؿكحو  ٓى ٨ٔ اإلًةًٚح ٠ػ)رى ًُ ة ٝي ٫ٍ(، إالَّ ٦ى ٛى يٍ )٠ى
( ا٣َّيًت جلًف اجلجًف  (، كاق٥ى )الى ٍٕؽي مى (، كامل٪ةدىل)الى نْ/  كى ٢ى (، كا٢ٕٛ٣ى نْ/   رىصي نٍؽي )يىة زى

(نْ/  املةيًض  ىبى   .)رضى
ـً يف أق٧ةًء اإلمةرةً  ة ػ زنةدةي البل ٌن ؿدى ػ أي ََّ ٟى نْ/  ،كا ً ل ٟى  ،)ذى د٤ًٍ ( ،كى ٟى ً ٪ىةل   .كى٬ي

 
   

 

 

 دؾ٠ؿ أ٫٩ امرتط يف احلؿكح/  (1)
 .أف دسٮف ظؿكح ث٪ةء -7 
 .املٕؿبى   كأف ال ينج٫ املجِن ىلع احلؿكحً  -7 
   .كأف دسٮف ظؿكح ابل٪ةء داا٧ح ال دذ٘ري -7 
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َََ َََِال َؼْي َََاَدةً ة  زِيَ
ّْ َََ ََ َََْج َوَاْي  ٍػ َثَت

 
(977) َََ ِِ ٌَََث َلَط ْ ُضشَّ َََنيَّ َََْى حَبَ َ    ْج وَ َإِْن ل

 
ة( ٮًجي٭ى تٍلي٧ي

ى
أ / )قى ٟى ة ٝٮل نةدًة ا٣ٕرشًة ا٣َّيت جي٧ٕ٭ى ِـّ ٓى يشءه ٨٦ ظؿكًؼ ال  (1)إذىا كٝ

،  ؛ػةحلنة ٧ٔة ٝيؽٍت ث٫ً زنةدد٫ي  ٌضحه ثحِّ٪حه ـى ىلعى زنةدد٫ً ظي ٚةظس٥ٍ ثأوةتل٫ً، إالَّ إٍف ٝة
ٮ ٧ي نطي مي ٤٧ىًخ الؿِّ ؿ( يف ٝٮهل٥ٍ/ )مى

ى
٧ٍأ كككٞٮًط  ،الن م٧ة ( إذىا ٬جٍخ الن ٠كٞٮًط ٧٬ـًة )مى

 ً٢ ٍْ ة أك٢ي احل٪ى ( إذىا آذا٬ى ٤ىًخ اإلث٢ًي ًْ ٢( يف ٝٮهل٥ٍ/ )ظى ْى ٍ٪ كككٞٮط دةًء  ،٩ٮًف )ظى
 ًٟ ٮت( يف امل٤ ٤ى١ي   .)مى

 
 

 
 

 

ٔي   (1)  /ك٦٪٭ة (قأتل٧ٮ٩ي٭ة) /٧ٚ٪٭ة ٝٮهل٥ ،٧ٓ ظؿكؼ الـنةدة٠ؿ دؿا٠يت جتى ثؾ ةا٧٤ٕ٣ةء ٝؽي٧ن  ِنٝؽ 
 ك٬ٮ/ ،كٝؽ دمٕ٭ة اث٨ ٦ةلٟ أرمٓ مؿات يف ثيخ كاظؽ (،٥٬ يتكةءلٮف) /ك٦٪٭ة (،احلٮـ دجكةق)

ََََوِيىٌ  ََََاٌء َوتَْف ََ َِ،  ُِ ََََ نِْف
ُ
َْْ  أ ََََ ََََال يَ  حَ

 
ََََُؤوَ  ََََُث َمْف يُن  ،ٍِّايَ ِّ ََََ ََََاٌن وتَْف َي

َ
 أ

  



 

 002 فصــل يف زيــادة هنــسة الوصل

 

  (1)سة الوصلــادة همــيف زي لــفص

 

َََُج  َََاةٌِق ال يَثُْت ـَ ٌَََؾ  ًْ َِ َََِن  َْْن  لِو
 

خَ إاِلَّ  (978) ـْ ُِ ََك َََ ِ َََِػي ة ََََْرتِ َ إَِذا اْبُخ    ْاَُخ
 

 ٌٍ  بفاؽ
ُ
ا اَل يُْقُ  َلَع يخطّؽٍك.  ،ال يُبخػأ ًَ  ل

؛ د ؿي اللك٧ًح قة٠٪نة، كصتى اإلديةفي ث٭٧ـةو ٦ذعؿكحو ًٜ  بلن ٮوٚإذىا اكفى أكَّ ل٤٪ ُ
يكُلَّ ٬ؾقً اهل٧ـةي ٧٬ـةى كو٢و  ةز٨ً، كت ة أ٩َّ٭ة دثجخي يف االثذؽاءً  ،ثةلكَّ ٍي  ،كمأجي٭ى كتكٞ

رًج،  .ا(/ أمؿه ل٤ض٧ةًٔح  ثةالقتسجةًت )اٍقتىسًٍبذيٮنْ/  يف ادلَّ
 

 

َْى َلَعَ  َََ َََاٍض اْضَخ ٍَََن َي ْٓ ِْ ِ َْ ه َََ ِْ  َو
 
 

ْكرَثَ يِ  (979)
َ
ْربَ َأ

َ
   َا ََشََُْ اٍْ ََََطٍَث ٍَ ََٓ ٌَْ أ

 
 

ْمَََِؽ وَاهَََْ
َ
ََََوَا  َْ ْهَػرِ ِي  َوَكََََؼا ،َُ ًََ

 
ْمُؽ اثلَُّالِ    (977)

َ
ََمَِو وَانْ اََكْعََق وَ  أ    َؼاُْ
 

هًل قة٠٪نة بلن أوملة اكفى ا٢ٕٛ٣ي  ًٙ اػذهَّ ثسرثًة ٦يجًء أكَّ ٚةظذةجى ًإىل  ،يف اتلَّرصن
هًل  ،٧٬ـًة الٮو٢ً  ٚلك  ٢ٕٚو ٦ةضو اظذىٮل ىلعى أكرثى ٨٦ أرمًٕح أظؿؼو جيتي اإلديةفي يف أكَّ

جى نْ/  ث٭٧ـًة الٮو٢ً، ، ،)اٍقذىٍؼؿى ٟى األمؿي ٦٪٫ي (، ككؾل ٜى ٤ى ُى  ،)اٍقذىٍؼًؿجٍ نْ/  كاٍج
(، كامل ٍٜ ٤ً ُى ،كاٍج ٟى جتتي اهل٧ـةي يف أمًؿ اثل بليًث،نْ/  ىؽري بلؽ(، ككؾل ًُ  )اٍقًذٍؼؿاج، كا٩ٍ

ٍؾ(  ٨٦ )ػىش، كىمضى نْ/  ٛي ، كاٍمًي، كاٍج (.  ،)اٍػلى ؾى ٛى جى  كى
 

 

 .كل٧٩ة أٚؿدق الػذىةو٫ ثةألظاكـ اآلديح ،ح اللُكـ ىلع زنةدة اهل٧ـةدذ٧ ٨٦ ٬ؾا ا٣ٛى٢ ٬ٮ  (1)
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 ّْ ًِ ََ ـُ ٍَُى  ٌٍ اْبََ ٍََج اةََْ ـْ ٍََى ا ـْ  َوِِف ا
 
 

ّْ َوَاْمََؽٍِئ َوحَََ وَاذْنَََنْيِ  (977) نِيٍد حَتََِ
ْ
  (1)أ

 
 

 ٌُ ََ ًُ ََ ،وَاْي ؾُ ََِ ًْ ََ َْ َل
َ
ََ ،َؼاَأ َُ ََويُْت  َػ

 
ُن  (977) َّّ ََََ ْو ََُف

َ
اِ  أ َّ ْْ ََََخِ ـْ ًََََػا ِِف ااِل    َي

 
، إالَّ  ٍِ ٧٬ـةي الٮو٢ً يف األق٧ةًء ا٣َّيت ٣حكٍخ مىةدر ٢ٕٛ٣و زااؽو ىلعى أرمٕحو ٛى ٍ ل٥ٍ حتي

/ اق٥و   ،كازجذنيً  ،كاث٪حو  ،كامؿأةو  ،كامؿلءو  ،كازجنيً  ،كاث٪ي٥و  ،كاث٨و  ،كاقخو  ،يف ٔرشًة أق٧ةءو
 . -يف ا٣ٞك٥-كاي٧ي٨ 

ٍِ يف احلؿكًؼ إالَّ يف )أؿ( ٛ ٓى )أؿ( ٦ٛذٮظحن (2)كل٥ٍ حتي كاك٩ٍخ  ،، كملة اك٩ٍخ اهل٧ـةي ٦
ـي  ؛ خلبلَّ ي٤ذبفى االقذٛ٭ة ـً ـٍ ظؾؼي ٧٬ـًة االقذٛ٭ة ، ل٥ٍ جي ـً ٦ٛذٮظحن ٧٬ـةي االقذٛ٭ة

ة، ٛن ؟( نْ/  ثةخلرب، ث٢ٍ كصتى إثؽاؿي ٧٬ـًة الٮو٢ً أ٣ ة، ك٦٪٫ي ٝٮهل/)آأل٦ريي ٝةا٥ه  أكتك٭ي٤٭ى
ََػْت   -758 َْ َبَاِب َ َتا ََقُّ إْن َداُر الؽَّ

ْ
َ

َ
أ
َ
 أ

 
 

 

ََا ُِؽ   ٌَ نَّ قَوَْتَََك 
َ
وِ اْنَتََجَّ َضْتٌََن أ

َ
 (3)أ

 

 

َببلؼ اتلةء يف  ،أٚ٭٥ ٝٮؿ اجلة٥ّ )كدأ٩ير دجٓ( أف اتلةء يف اث٪ح كازجذني ل٤ذأ٩ير اكتلةء يف امؿأة  (1)
 .ثؽؿ ٨٦ الـ اللك٧ح ٚي٭٧ة جذني ٚإ٩٭ةث٪خ كزً 

ة،٦مٌةرع  سٮف يفأف ٧٬ـة الٮو٢ ال د ة قج٥٤ٜٔ مم  (2) ٞن  ٦ةضو  يف كال ،)اؿ( ٗريظؿؼ  يف كال ٤ُ
 يف اق٥ إال مىؽر اخل٧ةس كالكؽاس، كاألق٧ةء ا٣ٕرشة املؾ٠ٮرة. ، كالرمةيعٌ ال ك زبليثٍّ 

ي  -758  (3) ة ت ٬ؾا ابليخ حلكةف ث٨ يكةر اتل٤٘يب،كً ن ٌن يكت أي  .٧ٕ٣ؿ ث٨ أيب رميٕح املؼـكَل ٧٠ة ن
ؾؼ  ٥٤ٚ ،كٝؽ ق٭٤خ اثلة٩يح ،القذٛ٭ةـ كزة٩حذ٭٧ة ٧٬ـة أؿك٬ٮ ث٭٧ـدني أكال٧٬ة ا ،أأحلٜة: ــــاللغ  حتي

 ا٩ُٞٓ. (/٩جخ)ااق٥ امؿأة  /ةب"مى "الؿَّ  .خلبل ي٤ذبف االقذؼجةر ثةخلرب، كل٥ حتٜٞ أل٩٭ة ٧٬ـة كو٢
 أراد أ٫٩ ٗري مكذٞؿ. (/َةاؿح. )أراد ث٫ اتلٮاو٢ كاأل٣ٛ (/ظج٢)
ــراب:  ٜ/ ٦٪ىٮب ىلع ا٣ْؿٚيح ٦ذ٤ٕٜ ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـأ ،لبلقذٛ٭ةـ اهل٧ـة األكىل (أأحلٜ)  اإلعـ ٚإف  ،حل

أم/ إف دجةٔؽت دار، كدار  ،ٚة٢ٔ ٢ٕٛ٣ حمؾكؼ يٛرسق ٦ة ثٕؽق (دار) رشَيح. (إف) رٕٚذ٫ ٚ٭ٮ ٦جذؽأ.
بل٦ح اتلأ٩ير. ،دجةٔؽ/ ٢ٕٚ ٦ةض (دجةٔؽت) مٌةؼ إحل٫. (الؿمةب)ك مٌةؼ.  ٔ  اعَٛح. (أك) كاتلةء

ك٤ٝت مٌةؼ  ،٤ٝت/ اق٥ أف (٤ٝجٟ) ظؿؼ دٮكيؽ ك٩ىت. (أف) خ.ٚة٢ٔ ا٩ج (ظج٢) ٢ٕٚ ٦ةض. (خ٩جا)
ػرب أف، ك"أف" ك٧ٕ٦ٮهلة يف دأكن٢ مىؽر مؿٚٮع ٦جذؽأ مؤػؿ إف أٔؿمخ  (َةاؿ) كالاكؼ مٌةؼ إحل٫.

ة ث٧عؾكؼ ػرب ٦ٞؽـ ٞن ٚنة ٦ذ٤ٕ كصٮاب الرشط حمؾكؼ  ،أك ػرب املجذؽأ إف أٔؿمخ "أحلٜ" ٦جذؽأ ،"أحلٜ" ّؿ
٤ي٫ قيةؽ اللُكـ  كاتلٞؽيؿ/ إف دجةٔؽت دار الؿمةب ٚإف ٤ٝجٟ َةاؿ. ،يؽؿٔ 

 ظير ق٭٢ ٧٬ـة الٮو٢ الٮإٝح ثٕؽ ٧٬ـة االقذٛ٭ةـ. (أأحلٜ)ٝٮهل الشاهد فيه:  



 

 004 اإلبــدال

 

 (1)اإلبــدال

 

َت مُ 
ْ
َََػأ َِ ( َِ َََػا ََُؽُف ااِلةْ ْض

َ
ََا(ْأ ي ٌِ 

 
 

ةَََْ (977)
َ
َِ اهََََفَأ ؾةَ َْ ِػ ًْ ٌْ وَ  َّ  (2)َويََََااٍو ِيَََ
 
 

ََ َََؽًا اذْ َآِع َََََ ِ ه
َ
َََزِي ٍ  ََؽ أ  َػ َوِِف ََ

 
(977)  

ُ
ََِن َيَََا أ ِْ ًََََا َذا اْؼَََُخِف فَا ي َْ َََنَّ  ِْ   

 
ة  ؿي ٨٦ ٗري٬ى ٙي بليةًف احلؿكًؼ ا٣َّيت تيجٍؽى قي املى٪ ؽى ٞى ا ابلةبي خى ة،  الن إثؽا٬ؾى ٕن مةا

ٙي  ،كيه تكٕحي أظؿؼو  ة املى٪ أتى  $دمٕ٭ى ؽى ية( ك٦َٕنى ٬ى ًَ ٮ تى مي
ٍ
أ ؽى  /يف ٝٮهًل/ )٬ى

ين  .ق١٪خى  ًَ ٮ أتى الؿٍَّظ٢ى اق٥ي ٚة٢ٔو ٨٦  /ةكمي َى يبنة أٍك ًَ ٙى  ،إذىا ص٤ٕذ٫ي ك َّٛ ل١٪٫ي ػى
ة يةءن  ة ؛٧٬ـدى٫ي ثإثؽال٭ى ة ٝج٤٭ى ة، ككرًس ٦ى   .ال٩ٛذةظ٭ى

، أٍك ٤ٝي٢ه  ة مةذٌّ ة ٨٦ ٗري٬ى ة ٗريي ٬ؾًق احلؿكًؼ ٚإثؽال٭ى ٙي  ،كأ٦َّ ٥٤ٚ يذٕؿًض املى٪
( ،هلي  ٓى ضى ُى / ا٣ٍ ٓى ضى ُى ًٍ ٟى ٠ٞٮهل٥ٍ يف )ا فو   كذل

يبٍلى وى
ي
( /كيف )أ ؿه يبٍلى وى

ي
 .(3) أ

 

ٞن اإل (1) ٓ ألف الكي   ؛ٚحن٢٧ ا٤ٞ٣ت ،ةثؽاؿ ص٢ٕ ظؿؼ ماكف آػؿ ٤ُ٦ إال أف ا٤ٞ٣ت  ،٦٪٭٧ة يف املًٮ
ٓ كيف كُية٣ ،ثؽاؿ اعـكاإل ،ػةص حبؿكؼ ا٤ٕ٣ح كاهل٧ـة ٛ٭٧ة اتلٕٮني ٚإ٫٩ يسٮف يف املًٮ

ٓ ؛ ٚي١ٮف أ٥ٔ ٦٪٭٧ة ال ٦جةي٪نة، كاجلة٥ّ ٨٧ًٌ يف ٬ؾا ابلةب أرمٕحى أظاكـ ٨٦ اتلرصنٙ/ ٗرياملًٮ
 كاحلؾؼ، ز٥ ذ٠ؿ اإلداغـ ثٕؽق، كالـنةدة ٝؽ دٞؽ٦خ. ،اإلثؽاؿ، كا٤ٞ٣ت، كاجل٢ٞ

ٚـنؽت األ٣ٙ ٝج٢ اآلػؿ ل٧٤ؽ  ،(ي٤عٜ ث٭٧ة األ٣ٙ يف ذلٟ حنٮ)محؿاء /)٨٦ كاك كنة( /ٝٮهل (2)
 .ٚأثؽ٣خ اثلة٩يح ٧٬ـة

(3)  
ي
وبلفيبلفوى أ

ي
وي٢،-٨٦ ٗري ردق إىل ٦ٛؿدق- / دى٘ري أ

ى
وبلف/ دميٓ أ

ي
 /-ثٛذط اهل٧ـة-كاألوي٢  ، كأ

 كى الٮٝخ دي 
ي
ٛةف ككس- وبلف،ن٨ ٗؿكب الن٧ف، كدم٫ٕ أ يٙ كٗر ؿ  .-ت ككسجةفيىلع ٦سةؿ ٗر ِّ٘ ز٥ وي

ث ،أوبلف ىلع أويبلف
ي
ةز٥ أ    .ؿٚٞي٢/ أويبل ،ؽ٣خ اجلٮف األػرية ال٦ن
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ٙو زااؽةو  ،(1)ٚذيجؽؿي اهل٧ـةي ٨٦ لكِّ كاكو أٍك يةءو  ءنْ/  ،دٌُؿٚذىة، ككٕٝذىة ثٕؽى أ٣  ،)دياعى
كه  مً٪ىةء( كاألو٢ي )دياعى ٙي ا٣َّيت ٝج٢ى احلةًء أًك الٮاًك ٗريى زااؽةو،  ،كى (، ٚإٍف اك٩ًخ األ٣ كمً٪ىةمه

ٟى إٍف ل٥ٍ دذُؿًؼ احلةءي أًك الٮاكي ٠ػ)تىجىةيي٨و كى  ،)آيىحو نْ/  ل٥ٍ دجؽٍؿ، (، ككؾل ( ،رىايىحو فو ةكي ٕى تى   .كى
يًف  ي٪نة ذىا اٍرذيًف كأمةرى ثٞٮهًل/ )كى ٔى  َّ٢ ًٔ

ي
ة أ ٢ً ٦ى ًٔ ( إىل أفَّ اهل٧ـةى ديجؽؿي ٨٦ احلةًء ٚىة

ة ٔنيى اق٥ ٚة٢ٔو  ة، إذىا كٍٕٝخ لكٌّ ٦٪٭٧ى ٕن ٌذج ة ٦ي ٤ٍَّخ (2)كالٮاًك ًريىةقن ًٔ
ي
نْ/  ،يف ٫٤ًٕٚ  ، كأ

( ،)ٝىةا٢ًو  ٓو مىةاً ٝىةًكؿ ،كى ٧ة ) ٤ ٮا مح ،كأو٤٭ى ٔى مىةيًٓ(، ك٣س٨ٍ أ ا/  بلن كى ة ٝةلٮي ىلع ا٢ًٕٛ٣، ٧١ٚى
ٝىةا٢ًه  ،)ٝىةؿى  ة، ٝةلٮا/ ) ٛن (، ٤ٞٚجيٮا ا٣ٕنيى أ٣ مىةعى (، ٤ٞٚجيٮا ٔنيى اق٥ً ا٣ٛة٢ًٔ ٧٬ـةن  ،كى ٓه مىةاً   .كى

ٍخ  ٢َّ ا٣ٕنيي يف ا٢ًٕٛ٣ وعَّ (، نْ/  ،يف اق٥ً ا٣ٛة٢ًٔ  ٚإٍف ل٥ٍ دٕي ًكره ( ٚ٭ٮ )اعى ًٮرى ٔى (
 ) نًيى ٔى (.  ك) ي٨ًه  ٚ٭ٮ )اعى

   
 

 

رمٓ مكةا٢ أ كيه كاحلةء، الٮاك ٨٦ اهل٧ـة إثؽاؿ ذ٠ؿ يف رشكع( …ٝٮهل )ٚأثؽؿ اهل٧ـة ٨٦    (1)
 اجلة٥ّ. ذ٠ؿ٬ة

كاملض٧ٮع  ،كاملسَن )ٚةٔبلف( ،املؤ٩سح )ٚة٤ٔح( /)ٔني اق٥ ٚة٢ٔ( /يؽػ٢ يف ٝٮؿ النةرح   (2)
ٛن )ٚة٤ٔٮف( ك)ٚةٔبلت(، كلف ل٥  حنٮ )صةاـ( ل٤بكذةف ك)صةاـة( ل٤ؼنجح املٕرتًح  ةيس٨ كو

 كقٍ ابليخ.



 

 اإلبــدال 006

 

َََ ََََوَاهْ ََََػ ذَاثِل ػُّ زِي َََػِ ًَ ًَ َْاِض ْ  ا ِِف ال
 

(975) ََ ََََِ ؾًا يُ ًَََْ ِ ََِن ََكهَْقال     (1)ػِ ََؽى ِِف ِيْر
 

ة-ديجؽؿي اهل٧ـةي  ٌن ًٔ  -أي ة ٛى ًم ىلعى ٦سةًؿ/ )٦ى ًٓ اذلَّ ٙى اجل٧ ًل أ٣ ة كى ةن ًم٧َّ ؽَّ ٢(؛ إٍف اكفى ٦ى
نؽةن يًف الٮاظًؽ، ـً / نْ/  مى ٮزو ضي ٔى (، ك) ٙى ةاً عى / كىوى حو ٛى ًعي (، ك)وى اًؽى ةو/ كٝىبلى دى )ًٝبلى

ةاًـ( ضى ٔى   .كى

) ةًكرى ٝىكى ةو/ كى رى ةو ل٥ٍ دجؽٍؿ، حنٮ/)ٝىٍكٮى ؽَّ ةن ٗريى (2)٤ٍٚٮ اكفى ٗريى ٦ى ؽَّ ا إٍف اكفى ٦ى ، ك١٬ؾى
ةًكزى نْ/  زااؽةو، ٛى ةو/ ك٦ى ةزى ٛى ِي كالى (3)()٦ى ٛى ييٍع ، ذى ٓى ٧ً ة قي (، إالَّ ٚي٧ى ةيًلى ٕى / ك٦ى حو حنى ًٕ )٦ى ، كى

( نْ/  يٞةسي ٤ٔي٫ً، ةاًتى ىى مى / كى ًىيجىحو  )مي
   

 

 

 .أمةر اجلة٥ّ ثٞٮهل ) اك٣ٞبلاؽ ( إىل أف األ٣ٙ تنةرؾ الٮاك كاحلةء يف ٬ؾق املكأ٣ح ٠ؿقة٣ح كرقةا٢   (1)
 .ا٣ٞكٮرة/ األقؽ  (2)
   ٮز.املٛةزة/ الىعؿاء، كيه ٦٭١٤ح، ل١٪٭٥ ق٧ٮ٬ة ثؾلٟ دٛةؤالن لكةل١٭ة ثة٣ٛ  (3)
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َََ ُِ ََل َََا
ََنْيِ َؼاَك ذَ ََََ َََحَل  ََ اَاْلَخ َْ 

 
(976) َََ َََََي ِْ ا َْ ٍّ َػَّ َي َََ ًْ َََََ  ٍَي َن َلَش    اََْ

 
ؿي اهل٧ـةي ٨٦ زةيًن ظؿٚنًي  ٟى تيجٍؽى ٢(، أٍم/ ٠ؾل ًٔ ة ٛى ةي )٦ى ؽَّ ة ٦ى ٍى ثح٪٭٧ى حلِّجنًي، دٮقَّ

ة لٍٮ ق٧يخى رص / )جىيىةاًٙ( ثإثؽاًؿ احلةًء الٮإًٝح  بلن ٧٠ى ، ٚإ٩َّٟ دٞٮؿي (، ز٥َّ ٠رسد٫ي ٙو يِّ ثػ)جى
كىاا٢ً(

ى
ؿ كىأ كَّ

ى
ًٓ ٧٬ـةن، ك٦س٫٤ي )أ ًٙ اجل٧   .ثٕؽى أ٣

ٓى ٤ٝتي اثلَّةين  (؛ ا٦ذ٪ ةًخي٢و ٛى ةي )٦ى ٍى ثح٪٭٧ة ٦ؽَّ ٧ة ٧٬ـةن، ٤ٚٮ دٮقَّ ٦٪٭ي
ٙي  ا ٝيؽَّ املى٪ ٮىاًكيف(؛ كهلؾى َى ٢(. $٠ػ) ًٔ ة ٛى ًة )٦ى ؽَّ ٟى ث٧ى  ذل

   
 



 

 اإلبــدال 008

 

ََ َََخْص َوُردَّ اه َََوَاْػ ََا ػِي َؾ يَ ًْ ََْن ََّ ِْ
ُ
ا أ ًَ 

 
 

ََا (977) ََ ،الًي ِِ ََِن  ِٓ  (1)ؽَاوةٍ ََوِِف ِيْر َََُس    ْن َ
 
 

ٌِ ُردْ  َْاَوْي ََََََ ََ ال وَّ
َ
ََََََؾًا أ ًْ َِ  وَاوًا، َو

 
(978) َََ َََْيِ ِك َََْػءِ َغ ُِ وُ ِِف ةَ كَََػْ  ِِفَ وْ ْت

َ
   ا 

 
 ًٙ ًة الـااؽًة يف الٮاظًؽ ٧٬ـةن، إذىا كٍٕٝخ ثٕؽى أ٣ ؽَّ ٜى أ٫َّ٩ جيتي إثؽاؿي ال٧ى ٍٝؽ قج

، ًٓ ٙي ٦ٛة٢ٔو ٨٦ ظؿٚنًي حلِّجنًي نْ/  اجل٧ ٍ أ٣ ةاًٙ(، كأ٫َّ٩ إذىا دٮقَّ عى ح/ كىوى ٛى ًعي )وى
أٍَُّ إَذا اْخنَّ الُ  أضِػ ٠ؿى ٬٪ىة ٝي٤ًتى اثلَّةين ٦٪٭٧ة ٧٬ـةن، حنٮ/) جىيِّٙ/ كجىيىةاًٙ(، كذ
َِ لرسةِ اهلًؾةِ فخطثً  ُ  ةإةػا ّْ نِي، فإٍَُّ ُيَ ٌِ اجلَّْْ ا ياءً  ،ِؼي َّ  / ذىَّ إةػال

ةيىة( ٌى ٝى ٌيح/ ك ًٌ ًؿ/ )ٝى ٌؽًة الٮاظًؽ ٧٬ـةن،  ،٧ٚسةؿي األكَّ (، ثإثؽاًؿ ٦ى ةيًئي ٌى كأو٫٤ي )ٝى
ةاًٙ(، ٚأثؽلٮا ٠ عى ح/ كوى ٛى ًعي ٢ى يف )وى ًٕ ٚي ، ٚعيجبؾو حتؿكًخ ٧٠ة  رسةى اهل٧ـًة ٚذعحن

ة ٝج٤٭ىة ، كا٩ٛذطى ٦ى ، ٚىةرى  ،احلةءي ا، ٚأثؽ٣ًخ اهل٧ـةي يةءن ة، ٚىةرٍت ٌٝةءى ٛن ٤ٞٚجٍخ أ٣
ةيىة(.  ٌى  )ٝى

ايىة(، كأو٫٤ي )زىكىايًئ( ًٙ (2)ك٦سةؿي اثلَّةين/ )زىاًكنح/ كىزىكى ، ثإثؽاًؿ الٮاًك الٮإًٝح ثٕؽى أ٣ً
 / ٙو ًٓ ٧٬ـةن، ٠ػ)جىيِّ ، ٚعيجبؾو ٝي٤جًخ احلةءي اجل٧ كجىيىةاًٙ(، ٤ٞٚجيٮا ٠رسةى اهل٧ـًة ٚذعحن

، ٚىةرى )زىكىاية(. ة، ٚىةرى )زىكىاءا(،  ز٥َّ ٤ٝجيٮا اهل٧ـةى يةءن ة ٝج٤٭ى ة كا٩ٛذةًح ٦ى ة؛ تلعؿك٭ى ٛن  أ٣
يًف ٦ًس٢ًٍ ٬ً كأمةرى ثٞٮهًل/  ًٕ ػكى اكةو صي (،  كىاكنا ٢ً ػؿى إذىا إًىل أ٫َّ٩ إ٧َّ٩ة دجؽؿي اهل٧ـةي )يةءن

ة ٦س٢َّ ـي )كىاكنا( ق٧٤ٍخ يف املٛؿًد، ٧٠ى   .ل٥ٍ دس٨ً البل

 

ٔىبلكىل. كاجل٧ٓ ثٛذط اهلةء ،ا٣ٕىة الٌؼ٧ح /ؿاكة( أم)٬ً  /ٝٮهل  (1) بلكة ك ًٔ ؿاكىل، ٦س٢/   كالٮاك/ ٬ى
)زكاكم( ثٮاكن٨،  /..، كأو٫٤ األكؿ.أو٫٤ اثلةين ٧٠ة يٛيؽق ٝٮهل/ ثإثؽاؿ ا٣غ /أمٍ ٝةؿ اخلرضم/   (2)

كمح٪٭ة ، .كاكا(، كاثلة٩يح كاك زاكنح.٢ٕمؿ يف ٝٮهل/ )كاأل٣ٙ اثلةين املـنؽ جي األكىل ثؽؿ أ٣ٙ زاكنح ملة
 .أ٣ٙ اتل١كري، ٤ٞٚجخ اثلة٩يح ٧٬ـة ىلع ظؽ ٩يةاٙ ٚىةر ٧٠ة يف الرشح
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ـي )كاكنا( ق٧٤ٍخ يف املٛؿًد، ل٥ٍ د٤ًٞت اهل٧ـةي يةءن  ث٢ٍ د٤ٞتي كاكنا؛  ،ٚإٍف اك٩ًخ البل
ٟى حنٮ ٝٮهل٥ٍ/  ، كذل ٙو ٟى ظيري كًٕٝخ الٮاكي راثٕحن ثٕؽى أ٣ قي، كذل ٓي كاظؽى ٣حنةلكى اجل٧

ة اكى اكل(، كأ ،)٬ًؿى ؿى ةاًٙ(كى٬ى عى ( ٠ػ)وى ااًٮي ؿى ة )٬ى  ،٤ٞٚجٍخ ٠رسةي اهل٧ـًة ٚذعحن  ،و٤٭ى
اءا( ؿى ة، ٚىةرى )٬ى ة ٝج٤٭ى ة كا٩ٛذةًح ٦ى ة؛ تلعؿك٭ى ٛن ز٥َّ ٤ٝجيٮا اهل٧ـةى كاكنا،   ،كٝي٤جًخ الٮاكي أ٣

اكىل(. ؿى  ٚىةرى )٬ى
ن٨ًٍ ريدٍ كأمةرى ثٞٮهًل/  ؿى الٮىاكى كَّ

ى
ا أ ـن ٧ٍ ؿ ا  كى٬ى ردنًي إًىل أ٫َّ٩ جيتي رد  أكَّ ؽَّ لٮاكن٨ً ال٧يىى

ة ل٥ٍ دس٨ً اثلة٩يحي ثؽ ،٧٬ـةن  ، الن ٦ى ٢ى ٔى ًٙ ٚة (،  نْ/  ٨٦ أ٣ ًٓ )كىاًو٤ىحو )أكىاًو٢( يف دم
؛ ٚإٍف  ٤حو ًٔ ًٙ ٚة كاألو٢ي )كىكىاًو٢( ثٮاكن٨ً، األٍكىل ٚةءي اللك٧ًح، كاثلة٩يحي ثؽؿه ٨٦ أ٣

، الن اك٩ًخ اثلة٩يحي ثؽ ٢ى ل٥ٍ جيًت اإلثؽاؿي ٔى ًٙ ٚة ٍكيًفى(/ نْ ٨٦ أ٣ ( أو٫٤ي  ،)كي ك)كيٍكرًمى
ٙي  ،ككىارىل( ،)كىافى  ًٙ ٚأثؽ٣ًخ األ٣ ة ٝج٢ى األ٣ ة ثيِن ل٧٤ٕٛٮًؿ اظذيشى إًىل ٥ًِّ ٦ى َّ٧٤ٚ
 كاكنا.

   
 



 

 اإلبــدال 010

 

َََوَيََػً  َْ ذََََا اةْ َ َِػ ُِ ََ ا َّ اهْ ٌِ ِيَََ َؾْي
ًَْ ٌْ 

 
 

ََ ذِؽْ  (979) ٌْ َل ََُؾ ٍََث اْن ََْف ًَ ِ  َ ََ ٌْ خَ وَاْئ ًِ(1)   
 
 

ََ َخ ْْ ََى  ا صِ َإِْن ُي َََؽ َى ََاذْ ََْب َْو َػْخ  ٍص قُوِ
 
 

ََْقََََؽ َلََإذَََْاًء َوَاوًا َويَََ (957)    وِْب َرْسٍ َي
وًَقََا َلَََؼا  ٍْ ََ ُي  َوَيََا يَُيََىّ  ،ُذو الَمرْسِ

 
 

ِِصْ  (957)
َ
ََىّ  ،وَاوًا أ  َ

َ
ََا أ ًِ ْْ ٌْ هَ ََ ََْى يَُؾ َ ََا ل    َي

 
 

وَقَََََؼاَك يَََََفََََ ٍْ ُؤ ْ َا َسًََََ اًء ُي
َ
 ا، وَأ

 
(957) َََ َََََوَنْ َّ َََنْيِ َُْهُ وَْس  َ ِِف ذَانِي

ُ
 (2) ْ ُِ أ

 
ِّ اهٓنيِ  َّ ِف  ًٍث ًِؾحاِن وسَب اتلغْيُ ، إْن لْى يؾٍَْا ِف مْى  ،إَذا اسخً

آٌس( نْ/ آٌؿ، كىرى  )قى
ا ًَ مَْج ذاٍ خّ ا ـو ًَ والِ

ُ
ةن جتةنفي ظؿكحى ذىَّ إْن حتؽكْج أ ؽَّ ، كصتى إثؽاؿي اثلة٩يًح ٦ى

 /  األٍكىلى
ثٍؽ٣

ي
ة ٚذعحن أ ةػ ٚإٍف اك٩ٍخ ظؿكذ٭ى ٛن (نْ/  ،ًخ اثلَّة٩يحي أ٣   .)آزىٍؿتي

(نْ/  ،ػ كلٍف اك٩ٍخ ٧ًٌحن أثؽ٣ٍخ كاكنا ٍكزًؿي
ي
  .)أ

ا ٬ٮ املؿادي ثٞٮهلً  ،)إًيسىةر(/حنٮ ،ػ كلٍف اك٩ٍخ ٠رسةن أثؽ٣ٍخ يةءن  ؽ  ) /ك٬ؾى ٦ى ا كى
  (...ابليخاثًٍؽٍؿ 

ا ًَ  /وإْن حتؽكْج ذاٍ خّ
ة ٝج٤٭ى  ، كظؿكحي ٦ى ة ٚذعحن ؛ ٤ٝجٍخ كاكنا/ ٚةألكؿي ػ ٚإٍف اك٩ٍخ ظؿكذ٭ى  ة ٚذعحن أٍك ٧ًحن

ـى(نْ/  كىاًدـ( دمٓ )آدى
ى
نًٍؽـ( دى٘ريي )آدىـ(نْ/  كاثلةين ،كأو٫٤ي )أآدىـ( ،)أ كى

ي
ا ٬ٮى  ،)أ ك٬ؾى

ذى املؿادي ثٞٮهل/  ٍٛ ٥ٍّ  ًط ػإًٍف حي ًى ذٍ اازٍؿى  ا طو ٝي٤ًتػٍك ذى   .كىاكن

 

أك ٧٬ـة كو٢،   ،ذ٠ؿ اجلة٥ّ )ااذ٨٧( إمةرة إىل أ٫٩ ال ٚؿؽ ثني أف دسٮف أكىل اهل٧ـدني ٧٬ـة ُٝٓ (1)
 .هل٧ـدةف إال ظيجبؾ٤ذيق ادإذ ال  ،ااذ٨٧( ثةٔذجةر ظة٣ح االثذؽاء ث٫ػ)ز٥ اتل٧سي٢ ث

(2)    / ـٌ
ي
َـّ -ث٥ٌ اهل٧ـة-أ

ى
 كاملَٕن/ اٝىؽ. ،/ أمؿه ٨٦ً أ
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ة ٠رسةن ٝي٤ًجىٍخ يةءن  ة ٝج٤٭ى / )إًٍوجىٓ( ٨٦ ْ/ ن ػ كلف اك٩ٍخ ظؿكحي ٦ى )إًي٥َّ(، ك٬ٮ ٦سةؿي
َـّ( ًخ املي٥ي  ،)أ ٧ى ًٗ ٍد

ي
ة، كأ  إًىل اهل٧ـًة ا٣َّيت ٝج٤٭ى

كىلى
ي
٤ٍخ ظؿكحي املي٥ً األ ًٞ ٥(؛ ٚ٪ي كأو٫٤ي )إًٍئ٧ى

ا ٬ٮى املؿادي ٨٦  (، ك٬ؾى ٌّ٥ ، ٚىةرى )إًحى (، ز٥ ٝي٤ًجىٍخ اهل٧ـةي اثلة٩يحي يةءن يف املي٥ً ٚىةرى )إوئى٥ٌّ
نىةءن  ٝٮهل/ ٤ًٍت ػؿى ٠ى زٍػاكى ٞى ٍ٪ ا  كأمةرى ثٞٮهًل/   رٍسو حى ؾى ة ٠ى ٞن ٤ى ٍُ رٍسً ٦ي

إىلى أفَّ اهل٧ـةى  ذيك ال١ى
ة  ٞن ، أٍك  ،اثلة٩يحى إذىا اك٩ٍخ م١كٮرةن د٤ٞتي يةءن ٤ُ٦ ة ٦ٛذٮظحن أم/ قٮاء اك٩خ ا٣َّيت ٝج٤٭ى

  /م١كٮرةن، أك م٧ٌٮ٦حن 
ؿي  ( ػ كأو٤٭ى نْ/  ،ٚةألكَّ فَّ

ى
( ػ مٌةرعي )أ ي٨ً 

ى
()أ ا٨ً 

ى
ٍٛخ ثإثؽاًؿ اثلة٩يًح ٨٦  ؛ة )أ ِّٛ ٚؼي

ٜي  َّٞ ى (، كٍٝؽ حتي ي٨ً 
ى
ة؛ ٚىةرى )أ ( ث٭٧ـدنيً  ،صجًف ظؿكذ٭ى ا٨ً 

ى
٢ٍ ث٭ؾقً  ،حنٮ/)أ ةمى ٕى كل٥ٍ تي

ح( ا٧ًَّ
ى
 ٚإ٩َّ٭ة صةءٍت ثةإلثؽاًؿ كاتلَّىعيًط. ؛(1)املٕةم٤ًح يًف ٗرًي ا٢ًٕٛ٣ إالَّ يًف )أ

( ػ ٦سةؿي نْ/  كاثلَّةين َـّ()إًي٥ًٌّ ٓو ػ ٨٦ )أى ( ،ًإٍوًج ٤ىٍخ ظؿكحي املي٥ً  ؛كأو٫٤ي )ًإا٥٧ًٍه ًٞ ٩ي
 إًىل اهل٧ـًة اثلة٩يحً 

كأد٧ًٗخ املي٥ي يف املي٥ً ٚىةرى )إًا٥ًٌ(؛ ٚؼٛٛخ اهل٧ـةي اثلة٩يحي  ،األكىلى
ة ٚىةرى )إًي٥ًٌ(.   ة ٨٦ صجًف ظؿكذ٭ى  ثإثؽال٭ى

) ي٨ً 
ي
( ،كاثلة٣ر حنٮ )أ ا٨ً 

ي
ؤٍ  ،أو٫٤ي )أ

ي
(كاألو٢ي )أ (  ؛٨ً٩ي أم/ -أل٫٩ مٌةرعي )آ٩ىجٍذي٫ي

) ـي  -ص٤ٕذ٫ي )يىًِئ  ٙى ثإثؽاًؿ زةيًن ٧٬ـدي٫ً ٨٦ صجًف  ؛ٚؽػ٫٤ي اجل٢َّٞي كاإلداغ ِّٛ ز٥َّ ػي
) ي٨ً 

ي
ة ٚىةرى )أ  .ظؿكذ٭ى

٥ٌ كأمةرى ثٞٮهًل  ٌى ة يي ٦ى   كى
ى
ا أ اكن أٍَُّ إَذا َكٍِج اهلًؾُة اثلاٍيُث ميًْيًث إًىل  ًَصٍ كى

ٍخ/،ا٩ٛذعًخ األٍكىلى أك ا٩ٍسرسٍت  ، قٮاءقوتْج واوًا َّ٧ ٌى  أك ا٩ٍ
 

يف ٝٮهل دٕةىل/ )ٚٞةد٤ٮا أا٧ح  ث٭٧ـدني حمٞٞذني (أا٧ح)اث٨ اعمؿ كاعو٥ كمحـة كال١كةيئ  قؽأ (1)
 كٝؿأ٬ة ٩ةٚٓ كاث٨ ٠سري كأثٮ ٧ٔؿك ث٭٧ـة كمٕؽ٬ة يةء م١كٮرة ٠رسة ػٛيٛح.  ،ا٣سٛؿ(

/ ا٣ٛةء كإٝح يف صٮاب ٝٮهل/ "كلف ٩سسٮا أي٧ة٩٭٥"، ٝةد٤ٮا/ ٢ٕٚ أمؿ ٦جِن ىلع (ٚٞةد٤ٮا)  اإلعـــراب: 
كاجل٤٧ح  ،٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ كاأل٣ٙ ٚةرٝح /كالٮاك ،الدىةهل ثٮاك اجل٧ةٔح ؛ظؾؼ اجلٮف

 ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب ك٬ٮ مٌةؼ. /-ىلع ا٣ٞؿاءدني- (أا٧ح) ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ صــ صٮاب الرشط.
 .مٌةؼ إحل٫ دلؿكر /(ا٣سٛؿ)
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( نْ/  ػ ٚةألكؿ بٍّ
ى
( دمٓ )أ ( -ك٬ٮ املؿع-)أكيبٍّ ثيته

ٍ
( ؛أو٫٤ي )أأ ٢ه ٕي  ؛أل٫َّ٩ )أٍذ

٤ٍخ ظؿكحي ٔي٪٫ً إًىل ٚةا٫ً  ًٞ م ة( ،ٚ٪ي ٥ى ٚىةرى )أؤي ًٗ ٍد
ي
ٍخ زة٩يحي اهل٧ـدنًي  ،ز٥َّ أ ٛى ًٛ ز٥َّ ػي

ة ٚىةرى ) ة ٨٦ صجًف ظؿكذ٭ى م ة(.ثإثؽال٭ى  أكي
َـّ(نْ/  ػ كاثلَّةين ٓو ٨٦ )أ ٍـّ( ٦سةؿي ًإٍوجي   .)إًكي

ـٌ(.نْ/  ػ كاثلة٣ر ث٤ٍي٥و ٨٦ )أ
ي
ٍـّ( ٦سةؿ أ كي

ي
 )أ

تى٥ٌ كأمةر ثٞٮهل/ 
ى
ة أ ْن ٍٛ ٨ٍ ٣ى ى٥ٍ يىسي ة ل ة ٦ى ة صى ٞن ٤ى ٍُ اؾى يىةءن ٦ي أنَّ اهلًؾةَ اثلاٍيَث إًىل  ٚىؾى
ا حهُي واوًا، إَذا لْى حؾ ة ؛ٌْ ٌؽفًاامليًْيَث، إًٍَّ ٞن ٍت يةءن ٤ُ٦ ريِّ  ؛ٚإٍف اك٩ٍخ َؿٚنة وي

٪ىٍخ  ِّ١ ، أك ا٩ٍسىرسٍت، أك ا٩ٍٛذعٍخ، أٍك قي ًخ األكىلى َّ٧ ٌى   /قٮاء ا٩ٍ
ؿو ٨٦ ٝىؿىأ-ٚذٞٮؿي 

ٛى ٍٕ (-يف ٦سةًؿ صى
ه
أ
ى
٤ىتي اهل٧ـةي يةءن  ،/ ) ٝىٍؿأ ٍٞ ينة( ؛ز٥َّ تي

ى
 ؛ٚذىريي )ٝىٍؿأ

ة ة ٝج٤٭ى ، كا٩ٛذطى ٦ى ٤ً  ؛ٚذعؿكًخ احلةءي ٞي ةٚ ٛن  (. لاٝىٍؿًنٚىةرى ) ؛جىٍخ أ٣
ًٍٝؿاًئه( -يف ٦سةًؿ ًزمًٍؿج-كدٞٮؿي   /

ى
أ ؛ ٚذىريي )ًٍٝؿًئينة(  ،٨٦ً )ٝىؿى ٤ىتي اهل٧ـةي يةءن ٍٞ ز٥َّ تي

  .اكمل٪ٞٮًص 
٨و -كدٞٮؿي 

( -يف ٦سةًؿ ثيٍؿزي ؤه / ٝيٍؿؤي
ى
أ ٤تي ال٧ٌحي ا٣َّيت ىلعى اهل٧ـًة األكىلى  ،٨٦ً )ٝىؿى ز٥ دٞي

 .(1)ينة( ٦س٢ى ا٣ٞةيًض ٚيىريي )ٝيٍؿئً  ؛٠رسةن 
ـٍ كأمةر ثٞٮهل/  ؤي

ى
ـٍ  كىأ

ي
نٍيً يًف زىةًجي٫ً أ ٍٮيقي كىٍص٭ى حنى ِج اهلًؾُة اثلاٍيُث، إًىل أ٫َّ٩  كى ًَّ إَذا اٍي

ا َّ ،  ؛و ٍِج اهلًؾةُ ا وَ  لوًخُكىِ  ،واٍْخَص َيا قتو ٟى يف اثلَّة٩يًح كص٭ةف/ اإلثؽاؿي صةزى ل
 

 /أُٔٯ، أك /أم "أكىل" /٦ةًي٫ ،كاملٮىل/ اق٥ ٚة٢ٔ ،"٦س٢ املٮىل" كالك٧٬ة وعيط ثٕي ا٣جكغ/ يف  (1)
  .ث٧َٕن ظ٤ٙ "آىل"
ؿ ٍُ ٧ى كذلٟ أف دبِن ٨٦ ٝؿأ ىلع كزف ًٝ  ،كٝؽ دؿؾ النةرح ٦سةؿ اهل٧ـدني املذُؿٚذني كأكال٧٬ة قة٠٪ح 

ز٥ د٤ٞت اهل٧ـة اثلة٩يح  -كق١ٮف أكىل اهل٧ـدني ،كٚذط الؿاءثسرس ا٣ٞةؼ، -ٚذٞٮؿ ٝؿأأ  ،بِّ ؽى كػً 
ك٬ٮ م٤عٜ  ،٦ة ٝج٤٭ة قةز٨ه  ك٬ٮ ٩ْري ّيب ممة آػؿق يةءه  ،يةء؛ ٚيىري "ٝؿأينة" بك١ٮف اهل٧ـة

ة لك١ٮف ٦ة ٝج٤٭ة ؛ثةلىعيط ٛن ٤ت يةؤق أ٣  .ٚبل دٞي
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ٜي  ٟى  ؛كاتلعٞي ـ( مٌةرنْ/  كذل ؤي
ى
َـّ()أ ـ ( ،عي )أ كي

ى
كلٍف  ،ٚإٍف مبخى أثؽ٣خى ٤ٞٚخى )أ

ـ ( ؛مبخى ظٞٞخى  ؤي
ى
  .٤ٞٚخى )أ

ة اكفى  ا ٦ى ـ (/ يف ٠ٮًف أكىلى ٧٬ـدي٫ً ل٧٤ذلك٥ً نْ/  ككؾى ة/ جيٮزي  ،)أؤ رًسىٍت زة٩حذ٭٧ى ككي
ٜي  ، كاتلَّعٞي ة اإلثؽاؿي ( /حنٮ ،يف اثلة٩يًح ٦٪٭٧ى ي٨ً 

ى
(-)أ فَّ

ى
 ؛ٚإٍف مبخى أثؽ٣خى  -مٌةرعي )أ

) ي٨ً 
ى
( ؛كلٍف مبخى ظٞٞخى  ،٤ٞٚخى )أ ا٨ً 

ى
  .٤ٞٚخى )أ
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هَِْاًء اْقَََويَ 
َ
ًَ وِْب أ ا حََََلَ (1)اََ  الَرْسً

 
 

ْو يََََ (957)
َ
ََََاَء حَََََأ َٓ َْاٍو َذا اْػ    الَْهِغٍي ةَََِ

 
 

ََؽٍ  ََ ،ِِف آِع ْو َؼْت
َ
ََََن حَ َأ وْ َ

َ
ََِد أ  ا اتلَّانِي

 
 

(957) َََ ََََزِيَ ْٓ ََََاَدََتْ َػ يْي
َ
ْواا رَ ًَ الَن َذا أ

َ
   أ

 
 

ًََاَِِف َمْهَػرِ اهَْ َخن  َعْي ْٓ َْن  ًُ َٓ ِْ  (2)وَاهْ

 
(955)  َْ َْ َََِ

ْ
ُْ اَ ُُ َنََِطيٌص ََغبِلًََا َنََْ َََْ  ِي

 
ا ياءً  َّ ًٓ )ًمٍىجىةحو  ،إَذا وقِٓج ا هُ  ةَٓػ لرسٍة وسَب قوت ٟى يف دم /  ،٠ٞٮل كىًدي٪ىةرو

٩ىةًجري(.  ةبًيط، كىدى ىى  مى
ٟى  ا ياُء اتلَّ ككؾل َّ ن٢ِّ(هغيِ إَذا وقْٓج قتو ـى ٗي  / اؿو ـى ٗى ٟى يف ) اؿ/  ،، ٠ٞٮل كيًف )ٝىؾى

ي٢ِّ(.  ٝيؾى
ٕىبلكأمةرى ثٞٮهًل/  ... إىل آػؿ ابليخ ثًٮىاكو ذىا اٍذ ْاَو حقوُب إًىل  يًف آًػؿو -أنَّ ال

ؽفْج ةَٓػ لرسٍة، أْو ةَٓػ ياءِ اتلَّهغيِ، أْو وقْٓج قتَن حاءِ اتلَّأٍيِد، أْو  -أيًيا ٍَّ ياًء إَذا ح
ا قتَن  َّ اَلَن ممفًْرا َيا قتو ْٓ  /زياَدَت َػ

ؿي  ٮى  ،حنٮ )رىيًضى  /ٚةألكَّ ًً ة )رى ( أو٤٭٧ى ٝىٮًمى ( ،كى ٝىًٮكى ٮاًف كا٣ٞٮةً  ؛كى  ؛أل٩َّ٭٧ة ٨٦ الًؿ
. ٤ًجىخ الٮاكي يةءن ٞي  ذى

( /كاثلَّةين ؿىمٍّ ( ،حنٮ )صي ٍؿكو ( ،دى٘ريي )صى نٍٮه ؿى  ،ٚةصذ٧ًٕخ الٮاكي كاحلةءي  ؛كأو٫٤ي )صي
٤ًجىخ الٮاكي يةءن  ؛ة ثةلك١ٮفً كقجٍٞخ إظؽا٧٬ى  ٞي ٧ىخ احلةءي يف احلةءً  ،ذى ًٗ ٍد

ي
 .كأ

يَّح(  ضى ا )مي ( كيه اق٥ي ٚة٢ٔو ل٧٤ؤ٩ًر، ككؾى ًضيىحو ا، -كاثلَّة٣ر/ حنٮ )مى ؿن َّ٘ ىى مي
ة( يٍٮى ضى ٍضًٮ. -كأو٫٤ي )مي  ٨٦ النَّ

 

ٚذجؽؿ ٨٦ األ٣ٙ يف  ،اكإثؽاؿ احلةء ٨٦ أػذي٭ة األ٣ٙ كالٮ رشكع يف ذ٠ؿ /)كنةء ا٤ٝت( /ٝٮهل  (1)
 .مكأتلني، ك٨٦ الٮاك يف ٔرشمكةا٢

.( ىلع امرتاط األ٣ٙ ثٕؽ ا٣ٕني يف املىؽر اذلم .ة٩ج٫ اجلة٥ّ ثٞٮهل )كا٢ٕٛ٣ ٦٪٫ وعيط اغبلن   (2)
 
ي
 .٫ٔي٪ي  خ٤ٌٔ أ
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نىةف(  ـً
ٗى اثٓ/ حنٮ ) ًؿمىةف(-كالؿَّ ّى ك -ك٬ٮ ٦سةؿي ) ـٍ  .٨٦ ا٣٘
ٍكاذى كأمةرى ثٞٮهًل/ 

ى
ة رىأ ٌن يٍ

ى
ًر ا٣ٍ  ا أ ٍىؽى يٍ٪نةػيًف مى ذى٢ِّ خى ٍٕ إىل أفَّ الٮاكى د٤ٞتي ثٕؽى  ٧ي

ة ـى ًويىة٦ن ة ة( ،ال١رسًة يةءن يف مىؽًر لكِّ ٢ٕٚو أذ٤ٍَّخ ٔي٪٫ي حنٮ )وى ـى ًريىة٦ن ٝىة كاألو٢ي  ،كى
ـى  ا ٤ًَّخ الٮاكي يًف املىؽًر مح ،)ًوٮى ًٔ

ي
ـى( ٚأ ا ًٝٮى  .هلي ىلعى ٫٤ًٕٚ  بلن كى

رى ًصٮىارنا(نْ/  ًخ الٮاكي يف ا٢ًٕٛ٣ ل٥ٍ دٕذ٢َّ يف املىؽرً ٤ٍٚٮ وعَّ  ةكى كىذى لًٮىاذنا، كىصى   .)الى
، كلٍف أذ٤ٌٍخ يف ا٢ٕٛ٣ً  ٙه ة أ٣ ٟى دىط  إذىا ل٥ٍ يس٨ٍ ثٕؽ٬ى ةؿى نْ/  ككؾل   .(الن ًظٮى  )ظى

 

 

 

 

 ٌْ َََؾ ـَ ْو 
َ
ََنَّ أ ِْ

ُ
ُّ ِذْي َعََنْيٍ أ  وََ ََْ

 
(956)  ِ َِ فَاْضُؾْى ة ال ْْ ٌْ َؼا اِإ ُِ َضْيُد َعَ    ػِي

 
ٓو  ٍ ٔىنيى دمى ٤ٍَّخ يًف كاظؽقً أٍك ق١٪ٍخ  ،أٍم/ ٦ىتى كًٕٝخ الٮاكي  ًٔ

ي
ة يةءن  ؛كأ كصتى ٝى٤ٍجي٭ى
ٙه  ٬ة أ٣ ٓى ثٕؽى ة ككٝ ة ٝج٤٭ى ى ٦ى رسى ة )ًدكىار ،)ًديىةر/حنٮ ،إًف ا٩ٍسى ًثيىةب( أو٤٭٧ى زًٮىاب(  ،كى كى

 ًٓ ة  ؛٤ٞٚجًخ الٮاكي يةءن يف اجل٧ ة ٝج٤٭ى ة يف ال٩سكةًر ٦ى ٓى ٠ٮ٩٭ى ة ٦ ًٙ ثٕؽ٬ى ك٦يجء األ٣
.) ة ظؿؼى ٣نيو قة٠٪نة ٠ػ)زىٮٍبو (، أٍك مبي٭حن ثةملٕذ٢ِّ يف ٠ٮ٩٭ى ة ٦ٕذ٤ٌحن ٠ػ)دىارو  الٮاظًؽ إ٦َّ

 

 



 

 اإلبــدال 016

 

َََََطَّ  َََََطُ َوَن َٓ ًَََََث َو ِِف فِ و َٓ  ْن ْا فِ
 

(957) َََ ْوَ  ََكهْ
َ
َُ أ َََاِن وَاالَََِْال َّ     ْن ِطيَ َوَْس

 
ٓو م١كٮرنا ة، كأذ٤ٍَّخ يف كاظؽقً  إذىا كًٕٝخ الٮاكي ٔنيى دم ة ٝج٤٭ى أٍك ق١٪ٍخ،  ،٦ى

ة ٤حو كصتى دىعيع٭ى ٕى ًٚ ، كاكفى ىلع  ٙي ة األ٣ ٍٓ ثٕؽ٬ى ةو(نْ/  كل٥ٍ يٞ ٮىدى ًٔ ٮٍد ك ٔى ٮزو (1)) ، ك)٠ي
ةو( زى ًكٮى ة(.(2)كى ى ًثريى  ، كمؾَّ )زىٍٮره كى
ٙه   ة أ٣ ٓى ثٕؽ٬ى ًٓ إذىا كٝ ٤ى٥ي أ٫َّ٩ إ٧َّ٩ة دٕذ٢  يف اجل٧ ٍٕ ٪ة حي ة -ك٨٦ ٬ي ٜى دٞؿنؿقي ٧٠ى ؛ -قج

( ثٮصٮًب اتلَّىعيًط  ٤ىحو ٕى ٥ى ىلعى )ًٚ سى بلؿً  ،أل٫َّ٩ ظى ( جبٮازى اتلَّىعيًط كاإٔل ٢و ٕى  ؛كىلعى )ًٚ
(نْ/  ٚةتلَّىعيطي  حو كىًظٮىجو ةصى بلؿي  ،)ظى ًريى٥و نْ/  كاإٔل حو كى ( ،)ٝىة٦ى حو كىًديى٥و  ،كىًدي٧ى

 . بلؿي اغ٣ته ، كاإٔل ة ٤ٝي٢ه  كاتلَّىعيطي ٚي٭ى
   

 

 

ٕى   (1) يف ٣٘ح  -٤ٞتثة٣-ة ؽى يى كٝؽ دمٕٮق ىلع خً  دة.ٮى ًٔ  جي٧ٓ ىلع/ة، كٮٌ ح ٝي ٞيٌ اذلم ٚي٫ ثى  ٨ٌ كً د/ اجل٢٧ ال٧ي ٮٍ ا٣
   ٝجيعح.

ٕي  ٫ ٨٦ أكاين الرشابٮز/ ٦ة اتكٓ رأقي ال١ي   (2) ٚإف ل٥  كًكٮىزة. كدم٫ٕ ٠ّياف كأكٮاز ،ل كآذافؿن إذا اك٩خ ث
ٔي  ٨٦ رشاب ٚه  لاك٩خ مؤل ٚإفٍ  ،-٠ٮب /ظؽ٬ةاك-ل ٚه أكٮاب ؿن يس٨ هلة ػؿاَي٥ كال 

 . -٠أس /ظؽ٬ةاك-أكٮاس 
 ف ال١ٮز ٔؿيب وعيط.ذ٠ؿ اث٨ درنؽ كاث٨ قيؽق أ ا ػة/َََف 
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 َْ ََ ْ ََْب  اوُ وَال ََا اْنَقوَ ََْخٍص يَ َََػ َػ ْٓ ََا َب  الًي
 
 

َياِن يُْؽَىَََََياِن َووََسََََْب َََكهََََْ (958) ٍَ ْٓ ًُ   
 
 

ََإ َُ وَاوٍ َةْ ََ َػا ْٓ ََىٍّ ََب ََْ   َػ َى هِ
َ
ٌْ أ ََ  ِي

 
(959) ََ ََََويَ ًُ ٌٍ َا َل ََ ْقِ ِ ََ َؼاة َََهَ ا اْع    ََتِْف َّ

 
، ؛ ٝي٤ًجىٍخ يةءن ا، ثٕؽى ٚذعحو ( / نْ إذىا كًٕٝخ الٮاكي َؿٚنة، راثٕحن ٚىةٔؽن يٍخي ُى ٍخ

ى
-)أ

ٮ( إذىا د٪ةكؿى  ُي ٍٕ ة حى ُى (؛ أل٫َّ٩ ٨٦ )خى ٮٍتي ُى ٍخ
ى
/ )أ ٤ًجىًخ الٮاكي يف املةيًض يةءن مح -أو٫٤ي ٞي  بلن ذى

٢ى اق٥ي املٕٛٮؿً نْ/  ىلع املٌةرًع  ً ة محي ٰ(، ٧٠ى ًُ ٍٕ يىةًف( ىلعى اق٥ً ا٣ٛة٢ًٔ نْ/  )حي ُى ٍٕ  )٦ي
يىةًف( أو٫٤ي )نْ/  ًى ٟى )ييٍؿ يىةًف(، ككؾل ًُ ٍٕ اًف( ٤ٞٚجٍخ )٦ي ٮى ًٍ اًف(؛ أل٫َّ٩ ٨٦ )الؿِّ ٮى ًى ييٍؿ

يىةًف(.نْ/  بل٪ةًء املٕٛٮًؿ ىلعى ث٪ةًء ا٣ٛة٢ًٔ  بلن كاكقي ثٕؽى ا٣ٛذعًح يةءن مح ًً  )ييٍؿ
ٍت كٝٮهل/  اكو ػثٍ إ كىكىصى اؿي كى ٍٕ  ؽى ٥وٌ ػبى ًى   ؽى 

ى
ٍٙ ٨ٍ٦ً أ ٣ً  ٦ٕ٪ةقي/ أ٫َّ٩ جيتي أٍف ييجؽؿى ٨٦

، إذىا كٍٕٝخ ثٕؽى ٧ًحو  ًٙ كاكه (.األ٣ ٮرًبى ًي  / ةرىبى ًى (، كيف ) ٓى / ثيٮنً ٓى ٟى يف )ثىةحى  ، ٠ٞٮل
نى كٝٮهل/  ٧ي ػكى اثً  ٮ٨ًٝو ػة ٠ى ة اخٍ ػ٣ى  ؾى ًٍؼ ٭ى ٦ٕ٪ةقي/ أفَّ احلةءى إذىا ق١٪ٍخ يف ٦ٛؿدو ثٕؽى  رتى

ٮ٨ًٝو  ة كاكنا، حنٮ/)مي ، كصتى إثؽال٭ى ٧ٌحو (  ،ًى ٮًَسو مي (؛ أل٩َّ٭٧ة ٨ٍ٦ -كى حرًٍسو ٦ي ٨و كى ًٞ يٍ ة )٦ي أو٤٭٧ى
حٍ 
ى
()أ ى يرٍسى

ى
٨ى كىأ ، -ٞى َّ٢ ٕى يىةـ(نْ/  ٤ٍٚٮ حتؿكًخ احلةءي ل٥ٍ تي   .)٬ي

 

 



 

 اإلبــدال 018

 

ََََويُْؾرَسُ  ٍّ َاهْ َََ ُْ  ِِف َ ْ ًُ ْي َََا ًَ ًَ  َل
 

(967)  ِّ ََ ََْػ َ ْ َِ َْ ََيٌى(  ِِ ( َُ ََا ََ ُيَق َي ِْ
َ
ا(َ)أ ًَ   

 
( ث٥ًٌ ا٣ٛةًء، كق١ٮًف ا٣ٕنًي  ٢و

ٍٕ ( ىلع )ذي ٕى٢ي ٍذ
ى
أ ءي كى ٍٕبلى ٓي )ذى ٜى يًف -جي٧ ة قج ٧٠ى

ٍؿ -كريً اتل١َّ اء كىمحي ٍؿى ٍؿ(. ،٠ػ)محى مٍحىؿ كىمحي
ى
 كىأ

ًٓ ثةحلةًء ٝي٤ًجىخ ال٧ٌحي ٠رسةن؛ تلىطَّ احلةءي  ا اجلَّٮًع ٨٦ اجل٧  ،ٚإذىا أذ٤ٍَّخ ٔنيي ٬ؾى
ةءى كى٬ًي٥ٍو نْ/  ي٧ٍى ٤ًت احلةءي كاكنا، ٧٠ة ٤ٕٚيٮا يف املٛؿًد  ،)٬ى (، كل٥ٍ دٞي مًيٍيو ةءى كى ٌى كمىيٍ

ٍٮ٨ًٝ( اقتسٞة . ذل الن ٠ػ)مي ًٓ ٟى يف اجل٧  ل
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َََىِّ  اَووَاوً   ُردَّ احلََََا َيََََ   اذََََْؽ اليَّ
 
 

ٍَََن  (967) ْٓ َََِفَ الَ  فِ هْ
ُ
ٌْ َؼْتَََِن حََََااأ    ْو ِيَََ

 
 

َََ َََاءِ ةَ َََََلَخ ْق ًَ ٌْ َرَم َل َََ  هْ رَ ػُ َاٍن ِي
 

(967) َََ َٓ ََؼا إَِذا لَ ََل َََََفُت َََ (1)انَ َ َهْ ََن    يَّ
، أٍك ٨ٍ٦ ٝج٢ً دةءً   ـى ٢ٕٚو ة  إذىا كًٕٝخ احلةءي ال ف(، كا٥ٌ٩َّ ٦ى ٍٕبلى نىةدىِتى )ذى اتلأ٩يًر، أٍك زى

ة يًف األوٮًؿ اثلبلزًح، كصتى ٤ٍٝجي٭ة كاكنا  /ٝج٤٭ى
ؿ/  حنٮ  (/ٚةألكَّ ٢ي ٮى الؿَّصي ٌي  .(2) )ٝى

ةو( /كاثلَّةين ٮى ٍؿمي رةو ٚإ٩َّٟ دٞٮؿ/ )مى ة ىلع كزفو ٦ٞؽي ( اق٧ن ة إذىا ثجيخى ٨٦ )رىٍلى   .٧٠ى
ة إذىا ثجيخى ٦ /كاثلَّة٣ر ةف(٧٠ى ٕى جي ة ىلعى كزًف )قى ( اق٧ن ٮىاًف(.  ؛٨ )رىٍلى مي / )رى  ٚإ٩َّٟ دٞٮؿي

ة ة ٝج٤٭ى ـً ٦ى ًٓ اثلبلزًح؛ ال٧ٌ٩ة  .ٚذ٤ٞتي احلةءي كاكنا يف ٬ؾقً املٮاً
 

 

 

ٓ/ )قجٕةف(  (1)  .ثجبلد ٝحف اق٥ مًٮ
لرلال٣ح ىلع اتلٕضت ىلع  "ؼى ؿي ّى "ٌٝٮ الؿص٢/ ٦ٕ٪ةق ٦ة أٌٝةق، كذلٟ أ٩ٟ ظٮ٣خ "ٝض" إىل ٦سةؿ   (2)

 .٦ة مؿ يف ثةث٫



 

 اإلبــدال 020

 

ٌْ َعْيََََ َََا َوْنَََْاًَ َوإِْن حَُؾََ ْٓ ُْ ِ  ا ه
 

(967) َََ ََََؼاَك ةِاهْ ىْ َفَ ُّ َْ نْيِ َعَََ َّ    وَْ  َيَََُ َْْس
 

ة كص٭ةًف/ إذىا كًٕٝخ احلةءي ٔي٪نة ( صةزى ٚي٭ى ًٍٕلى  لىٛحو ىلعى كزًف )ذي
ة/ ٝى٤ٍتي ال٧ًٌٌح ٠رسةن  . ؛أظؽ٧٬ى  تلىطَّ احلةءي

يٍَقى نْ/  كاثلَّةين/ إثٞةءي ال٧ًٌٌح؛ ٚذ٤ٞتي احلةءي كاكنا، ًٌ ٍٮًفى  ،كىال١ًحٍسى  ،)ال ٌي  ،كال
 ًٜ يى ًٍ ى

ة دأ٩يري )األ ( ك٧٬ى ٮٍَسى ٍكحىًف( ،كال١ي
ى
 . (1) كاأل

 
 

 

 

ني/  ًٕل(ا٥٤ٔ أف )ٚي  (1)  الٮإٝح وٛح ىلع ٩ٔٮ
كل٥ يك٧ٓ ٦٪٭ة إال  ،لكبل٦ح احلةء ؛٠رسة ك٬ؾق يذٕني ٚي٭ة ٤ٝت ال٧ٌح /الىٛح املعٌح /أظؽ٧٬ة -7 

 .ك )منيح ًظيك( أم يذعؿؾ ٚي٭ة امل٪١جةف ،[22]اجلض٥/  ﴾ٴۇ     ۋ ﴿
 ،-مؤ٩ر األكحف- )ال١ٮَس(/ ًٕل )أ٢ٕٚ( حنٮٗري املعٌح/ كيه اجلةرنح دلؿل األق٧ةء كيه ٚي  -7 

  الٮص٭ني ٚي٫ ٨٦ صٮاز ق٦ة ذ٠ؿ ، إال أفك٬ؾا اجلٮع ٬ٮ مؿاد اجلة٥ّ ،-مؤ٩ر األًيٜ- ك)الٌٮًف(
ٙه  -ك٧٬ة/ إثؽاؿ ال٧ٌح ا٣يت ٝج٢ احلةء ٠رسة، كلثٞةء ال٧ٌح ٚذ٤ٞت احلةء كاكنا- ٝؿرق قحجٮن٫ ملة  خمة٣

ريق  كال جيٮز ا،كاكن ال٧ٌح ك٤ٝت احلةء  ك٬ٮ إٝؿار ،حبس٥ األق٧ةءظ٧١ٮا ىلع ٬ؾا اجلٮع  ، ٚإ٩٭٥ٗك
 ٗري ٬ؾا الٮص٫.

ٔى  "َةبػ"ا ٣مىؽرن -)َٮَب(  ٦ةاك٩خ ا٣ٕني ٣ًٕٛل ٚي٫ اق٧ة/ ك٦سةؿ   ،-ة لنضؿة يف اجل٪ح د٤ْ٭ة٧ن ٤ى أك 
 .اٚإ٫٩ يذٕني ٚي٫ ٤ٝج٭ة كاكن 
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 فصــل

 

 ٌْ ََ ََالِ  ػَ  ِي ـْ َََا ا ْٓ َْ َََػ ْاُو ةَ ََْ ََت ال
َ
ا أ ًً 

 
َََاءٍ  (967) َْ ،يَ ََََػ َََا َسَََا َذا ابْلَ    َلَخْقْى ََغبِلً

 
) ًٍٕلى ـى اق٥و ىلعى كزفى )ذى ٮىل(نْ/  ديجؽؿي الٮاكي ٨٦ احلةًء الٮإًٝح ال ٍٞ كأو٫٤ي  ،)تى

 ) يخي ٞى ية(؛ أل٫َّ٩ ٨٦ )تى ٍٞ ًؿ احلة-)تى ( وٛحن ل٥ٍ تيجٍؽى ًٍٕلى ٍؽيىةٚإٍف اك٩ٍخ )ذى  ،ءي كاكنا، حنٮ/)وى
نىة( ـٍ ذٍيىة-كىػى ٛي / ا٣ ذٍٮىل( ث٧َٕنى يىة. ،، ك٦س٢ي دٞٮل )ذى ٍٞ / ابلي ٮىل( ث٧َٕنى ٍٞ  ك)بى

ًٍٕلى  ـي اق٥و ىلعى ذى ة ل٥ٍ دجؽًؿ احلةءي ٚي٫ً كاكنا، كيه ال كاظرتزى ثٞٮهًل/)اغبلنة( م٧َّ
نَّة(.   ٠ٞٮهل٥ٍ ل٤ؿاحئًح/ )رى

 

 

 

ْمِؿ َسَََا َٓ ََََا ػُ  ال ُ  ءَ ةَََِاهْ  َوْنَََْا ْٓ
 

(965)   ََََ َََاِدًرا ال َيْ َْى ٍَ َََ ُن قُْه ْْ َََ    َوَك
 

 ) ًٍٕلى ة ٣ًػ)ذي ة-أٍم/ دجؽؿي الٮاكي الٮإٝحي ال٦ن ٛن ، -كو ٤ٍيىة(، كمؾَّ نْ/  يةءن ٕي ا٣ ٍجيىة كى )ادل 
ٍىٮىلٝٮؿي أ٢ً٬ احلضةًز/ ) ٞي كىل( ؛(ا٣ ـٍ ة ق٧٤ًخ الٮاكي ٠ػ)ظي ًٍٕلى اق٧ن  .(1) ٚإٍف اكفى ذي

 

 

 

ٓ ث٪ضؽ يف اق٥ م /-ث٥ٌ احلةء كق١ٮف الـام-ـكل ظي   (1)  يةر ثِن د٧ي٥.دًٮ



 

 اإلبــدال 022

 

 فصــل

 

ٌِ ال إِنْ  ََُؾ ََاََْف ٌْ وَاٍو َويَََافَّ ََ  ةُِق ِي
 
 

(966) َََ ُْ  ٌْ َََ َََال َوِي َََؽُ وَاحََّه ِؽيَ َْ    اَوٍض 
 
 

ََ ََََػَي ََََْاَو اقْ َاًء اهْ ٌََََّ يُ وََِتَ  ًاَْػِغ
 

(967) ََ ًٍ ْٓ ََؼَّ ُي َََوَك اْيَ ٓ َغ ًَ ََ ـِ ََْػ ُر ََا قَ     َي
 

١ٮفً  ة ثةلك  ، كقجٍٞخ إظؽا٧٬ى ة كاكفى ق١ٮ ،إذىا اصذ٧ًٕخ الٮاكي كاحلةءي يف لك٧حو ٩٭ى
ٟى  ، كأد٧ًٗخ احلةءي يف احلةًء، كذل ثًٍؽ٣ىًخ الٮاكي يةءن

ي
يِّخ(، كاألو٢ي نْ/  أو٤ي ة، أ ٦ى يِّؽ كى )قى

ة ثةلك١ٮفً  ، كقجٍٞخ إظؽا٧٬ى (، ٚةصذ٧ًٕخ الٮاكي كاحلةءي يٍٮًته ٦ى يٍٮًده، كى ٤ٞٚجًخ الٮاكي  ؛)قى
، كأد٧ًٗخ احلةءي يف احلةءً  ( ؛يةءن يِّخه ٦ى يِّؽه كى  .ٚىةرى )قى

ٟى ٚإٍف اك (نْ/  ،٩ًخ احلةءي كالٮاكي يف لك٧ذنًي ل٥ٍ يؤزٍِّؿ ذل ٰ كىاًٝؽه ًُ ٍٕ ا إٍف  ،)حي ككؾى
ٟى يف )ريٍؤنىح ًخ احلةءي أك الٮاكي ل٤ك١ٮًف، ٠ٞٮل ( كيف )ٝىٮًمى  /ًٔؿ   .ٝىٮٍم( /ريكنىحه

ـي( يٍٮى
ى
ـه أ ا  يًف ٝٮهل٥ٍ  ،كمؾَّ اتلَّىعيطي يف ٝٮهل٥ٍ/ )يىٍٮ ة/ إثؽاؿي احلةًء كاكن ٌن / كمؾَّ أي

ةن( ٮَّ ٔى ٍتي  ٮىل اللكى ٔى ((1). 
 

 

 

ٔى  (1) ٔي  -ر٦ينة ٦س٢ رٍل يؿَل- م ٔي ةٮً ٍٕ ل اللكت حى ٮى يٞةؿ/  ٔي ٮاءن ك ٍٮنحن ، ك ٔى ة، ك ٤ٍٕح ٠ؿى  كزف ىلع-ٮَّ  -٦ٍيحذى
ثٛذط -ح يَّ خى  /كا٣ٞيةس ،إذا لٮل ػ٫٧ُ ز٥ وٮَّت، أك ٦ؽ وٮد٫ كل٥ يٛىط، كاألػريدةف ٩ةدردةف

 .-ا٣ٕني كتنؽيؽ احلةء ٦ٛذٮظ٫
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ََ ََاٍء اْو وَاٍو ةَِخْطِؽي ٌْ يَ ََ  َِي
ُ
ٍََك أ  ْن َِن

 
 

هََِْ (968)
َ
ََََََا اةْ ًَ أ ْٓ َْ َب َََِػ    ْن ٍَص ُيخَِّهََََػ َػْخ
  ٌَ ََؾ  ـُ ََاِل َوإِْن  ََؽ َك اتلَّ ََْ   إِْن ُض  َل

 
 

(969)   ََْ ََالِ  َويْه ال يَُؾ ََْيِ اهَّ ََ َغ ََال ْْ ِ    إ
 
 

 ْْ َََإ ا بَِف َالهُ ََََّ َََالِ ِ ه
َ
ََْيِ أ  ْ  ٌٍَ َغ

 
(977) ََ ْو يَ

َ
هََِْ  َْلَََاتلَّ  اءٍ َأ

ُ
ََْػ أ ََا قَ َّ    ِػيُػ ػِي

 
ة ٛن ، ٝي٤ًجىٍخ أ٣ ٧ة نْ/  إذىا كًٕٝخ الٮاكي كاحلةءي ٦ذعؿكحن ثٕؽى ٚذعحو ( أو٤٭ي مىةعى ، كى )ٝىةؿى

ا إٍف  ة؛ ٬ؾى ة ٝج٤٭ى ة كا٩ٛذةًح ٦ى ٠٭ى ة؛ تلعؿ  ٛن (؛ ٤ٞٚجًخ الٮاكي كاحلةءي أ٣ ٓى مىيى ، كى ؿى اك٩ٍخ )ٝىٮى
. ة أو٤يحن  ظؿكذ٭٧ى

يى٢و  ة ٠ػ)صى ذؽَّ ث٭ى ، ل٥ٍ يٕي حن ـه( ،ٚإٍف اك٩ٍخ اعًر دىٍٮأى ؿه كى
ى
يٍأ ة )صى ( أو٤٭٧ى ـو دىٮى ٤ىٍخ  ،كى ًٞ ٩ي

يى  ؛ظؿكحي اهل٧ـًة إىل احلةًء كالٮاكً  ة( بلن ٚىةرى )صى ٦ن دىٮى   .كى
ة، كصتى اتلَّىعيطي  ة ثٕؽى احلةًء، أًك الٮاًك، كل٥ٍ دس٨ٍ ال٦ن ٨ى ٦ى سى )بىيىةف نْ/  ٤ٍٚٮ قى

ًٮن٢( َى ة، أٍك يةءن  ،ك ٛن ة أ٣ ةز٨ي ثٕؽ٧٬ى ة ل٥ٍ يس٨ً الكَّ ، ٦ى بلؿي ة، كصتى اإٔل ٚإٍف اك٩ذىة ال٦ن
ٟى  (؛ كذل ٤ىٮًمٍّ ٔى يىة كى ٦ى نٌؽدةن، ٠ػ)رى ة؛ نْ/  مي ٛن ( ٤ٞٚجًخ احلةءي أ٣ ييٮفى ٍنى ( أو٫٤ي )ُيى ٍٮفى ٍنى )ُيى

ًؾٚىٍخ التلٞةا٭ى  ة، ز٥َّ ظي ة ٝج٤٭ى ة كا٩ٛذةًح ٦ى ة٠٪حً تلعؿك٭ى ٓى الٮاًك الكَّ  .ة قة٠٪حن ٦
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ََََََوَنََََ َٓ َََََصَّ َعََََنْيُ َػ ِٓ  اَل ٍَن َوفَ
 

(977) ََََ ْف
َ
ََََََذا أ ْغَي

َ
ٍن َلأ ََََََٓ ْض

َ
اَل ٍَػ وَأ َْ   

 
، ـي ٔي٪ى٫ي اتلَّىعيطي ٕى٢( ٚإ٫َّ٩ يى٤ـ ٍذ

ى
٢و اكفى اق٥ي ا٣ٛة٢ًٔ ٦٪٫ي ىلعى كزًف )أ ًٕ نْ/  لك  ٚ

 ٍ٬
ى
ٙى ٚ٭ٮى أ ًي (، ك)٬ى ٮىري ٍٔ ى

ًٮرى ٚ٭ٮى أ ٔى () ٍديىؽي
ى
ٮ أ ٭ي ًيؽى ذى ٗى ( (، كى ٙي (،  ،يى ؿي ٍظٮى

ى
ٮ أ ٭ي ًٮؿى ذى ك)ظى

،)٫٤ً ٍٕ ٢ى املىؽري ىلعى )ًٚ ً يىؽو نْ/  كمحي دى ، كى ٙو يى ((1))٬ى ؿو ٮى ، كىظى رو ٮى ٔى  .، كى
 

 

 

 

 ٌِ َََ ٌَََن ِي ُْ ا َْ َََأِلْ َ  َََْن  َوإِْن يَ َٓ  اْػَخ
 

َََْن  (977) َٓ ََََى ُ  َ ْج َول ًَ َََوِ ـَ َََنْيُ وَاٌو  َٓ    وَاهْ
 

٢ى  ٕى ة،إذىا اكفى )اٍذذى ٛن ٫ي أٍف دجؽؿى ٔي٪٫ي أ٣  ٞ ، كاٍردىةدى(؛ نْ/  ( ٦ٕذ٢َّ ا٣ٕنًي؛ ٚع )اٍخذىةدى
ٔى٢( ك٬ٮ/  ة ٛى ٕى٢( ٦َٕن )تى ة، ٚإٍف أثةفى )اٍذذى ة ٝج٤٭ى ة، كا٩ٛذةًح ٦ى االكَتاُك ِف تلعؿًك٭ى

٢ى ٤ٔي٫ً يف اتلَّىعيًط إٍف اكفى كاكن ة،اهْاْويِث واملْْٓحلثِ  ً  . (2))اٍمذىٮىريكا(نْ/  ، محي
ة، ٮانْ/  ٚإٍف اك٩ًخ ا٣ٕنيي يةءن كصتى إٔبلل٭ى ٔي ميٮا  /كىاٍقذىةٚيٮا( أم ،)اٍبذىة ةرى ٌى دى

  .ثةلكيٮًؼ 
   

 

 

٘ى   (1)  .٧ٮر ابل٨ُ كاخلةَصة/ ًٙيى ك ال٭ى  .ٕٮ٦ح ابلؽف٩ /ؽيى ا٣
 ينري اآلػؿ ٤ٔي٫ ٚي٫.امذٮركا/ أم تنةكركا، كذلٟ أف ينري لك ٦٪٭٥ ىلع اآلػؿ يف األمؿ اذلم  قْهل/ (2)

ة تلعؿك٭ة ٦ٓ ا٩ٛذةح ٦ة ٝج٤٭ةمكأ٦ة "ا ٛن ٕى٢  ث٤ٞت الٮاك أ٣ أل٫٩ ال يؽؿ ىلع  ؛ذةر ٚبلف ا٣ٕك٢" ٚإ٫٩ حي
 .ؾق ٨٦ ٠ٮارد٫، ٦س٢/ "مةرق ينٮرق"ػك٦َٕن امذةر ا٣ٕك٢/ أ ،اتلٛة٢ٔ
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َََخُ  ـْ َُ ا َََال ْْ َََْؽَػنْيِ َذا ااِل َ َِ  ْق طِ َوإِْن 
 

(977) ََ ٌَ َُنط  وَّ
َ
ْمٌََؿ قَََْػ َُيََِ ،َص أ َْ    ْق ََو

 
٤ٌحو  ًٔ ٍؿٚىة  ة لك  كاظؽو ٦ذعؿؾه ٦ٛ ،إذىا اكفى يف لك٧حو ظى ـٍ إٔبلهل٧ى ة ٝج٫٤ي ل٥ٍ جي ذٮحه ٦ى

ة كدىعيطي اآلػًؿ،  ذىٮىاىلى يف لك٧حو كاظؽةو إٔبلالًف؛ ٚيضتي إٔبلؿي أظؽ٧٬ى ة؛ خلبلى حى ٕن ٦
بلًؿ اثلَّةين، ة ثةإٔل ٜ  ٦٪٭٧ى ٮىل( ،)احلىيىةنْ/  كاألظ ه  ،كال٭ى ييى / )ظى (، ٚٮيًصؽى  ،كاألو٢ي ٮىمه كى٬ى

بل ـً قجتي اإٔل ة َؿٚنة يف لكٍّ ٨٦ ا٣ٕنًي كالبل ٬ة؛ ل١ٮ٩٭ى ـً كظؽى ٢٧ًى ث٫ً يف البل ٕي -ًؿ؛ ٚ
،-كاألَؿاؼي حم٢  اتل٘يريً  ـً (نْ/  ، كمؾَّ إٔبلؿي ا٣ٕنًي كدىعيطي البل يىحو   .)اغى

   
 

 

 

َََْػ زِيََََػ َيَََا  وََعَََنْيُ َيَََا آِعَََؽَهُ قَ
 

ََََى وَاِسٌَََب  (977) ـْ َََمُّ ااِل َََ َيُ ْن ََْف
َ
اأ ًَ    وَ

 
ة إذىا اكفى ٔنيي اللك٧ًح كاكنا ٦ذعؿ ة ٦ى ة، أٍك يةءن ٦ذعؿكحن ٦ٛذٮظن ة ٝج٤٭ى ة ٦ى كحن ٦ٛذٮظن

ة زنةدةه خته  االق٥ى  ة، كاكفى يف آػؿ٬ى ة(1)ٝج٤٭ى ة، ث٢ٍ جيتي دىعيع٭ى ٛن ة أ٣ ـٍ ٝى٤ٍجي٭ى  ،، ل٥ٍ جي
ٟى  ةف(نْ/  كذل ي٧ى ف، كى٬ى ٮىالى ةف ،)صى ة٬ى / )٦ى ارىاف( ،كمؾَّ   .كدى

   
 

 

ٮىرىل /ىٮرة حنٮ، كأ٦ة أ٣ٙ اتلأ٩ير املٞةاأل٣ٙ كاجلٮف ادٛةٝن ٞىٮد ثـنةدة خته االق٥/ امل  (1) ك٬ٮ  -)وى
 أ٦ة دةء اتلأ٩ير ٚ٘ري ٦ٕذربة يف اتلىعيط.كػبلؼ،  ة( ٚٛي٭-اق٥ ٦ةء



 

 اإلبــدال 026

 

ِ َوَؼْتَََن ةَََا اْقوََِْب ِييْ  ََْن إ ََا اجلَُّ  َذاًً
 

ََََؼا (975) َََجَّ اٍْتِ ٌْ ةَ َََ ًَ ًَا َل َََمَّ    ََكَن ُمَف
 

ة، كال ٚؿؽى  ا كصتى ٤ٝتي اجل ٮًف ٦ي٧ن رًسن ٔى ٜي ثةجلَّٮفي الكة٠٪ًح ٝج٢ى ابلةًء  ملة اكفى اجل ُ
ٟى  ٕى ُى ا( أم/ ٨٦ رى ٨ٍ ثىخَّ ا٩ًٍجؾى ة ٝٮهلي/ )٦ى ٟى ثنيى املذَّى٤ًح كامل٪ٛى٤ًح، كجي٧ٕ٭٧ى يف ذل

٫ً ٨ٍٔ ثىةلً  ًٞ ٣
ى
ا( ٦جؽ٣حه ٨٦ ٩ٮًف اتلٮكيًؽ اخلٛيًٛح.ٚىأ ٙي )ا٩ٍجؾى ، كأ٣ ؿىٍظ٫ي ٍَ  ٟى كا
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 (1)فصــل
 

ٌٍ َنَصَّ اْنُقَِن اتلَّْطِؽيََك  ٌْ  لَِفاِؽ  ِيَ
 

(976) ََ ِ ََنْيَ نٍي آٍت َِذي ه َََع ْٓ َََفِ ِ ة
َ
   ٌْ ٍَن َلأ

 
ا ٦ذعؿكحن  ، أٍك كاكن ة كص ،إذىا اك٩ٍخ ٔنيي ا٢ًٕٛ٣ يةءن ة قة٠٪نة وعيعن ة ٝج٤٭ى تى كاكفى ٦ى

ة، ـي( ،)يىًبنٍيي نْ/  ٢ٞ٩ي ظؿكًح ا٣ٕنًي إًىل الكةز٨ً ٝج٤٭ى ٍٮ ٞي نى ـي(  ،كاألو٢ي )يىبنًٍيي  ،كى ٮي ٍٞ كنى
ة، ك٬ٮى ابلةءي كا٣ٞةؼي  ة إًىل الكةز٨ً ٝج٤٭٧ى ٥ِّ الٮاًك؛ ٚ٪ي٤ٍٞخ ظؿكذ٭٧ى  ،ثسرًس احلةًء ًك

ث٨ًٍ(
ى
ٟى يف )أ  . (2) ككؾل

ةز٨ي ٗريى وعيطو ل٥ٍ دي٪٢ًٞ ا ٓى نْ/  ،حلؿكحي ٚإٍف اكفى الكَّ ى  ،)ثىةحى مىنيَّ ( ،كى ؽى ٮَّ ٔى  (3).كى
 

 

  أربّ مفا ن/٢ٞ٩ ظؿكح ظؿؼ ا٤ٕ٣ح إىل الكةز٨ الىعيط ٝج٫٤ يف  أف يف ٬ؾا ا٣ٛى٢ اجلة٥ّ ذ٠ؿ  (1)
 )لكةز٨ وط.. ا٣غ(. /أف يسٮف ظؿؼ ا٤ٕ٣ح ٔني ٢ٕٚ، كذ٠ؿ٬ة ثٞٮهل ا و  / 
أك زنةداد٫ دكف كز٫٩، كذ٠ؿ٬ة  أف يسٮف ٔني اق٥ ينج٫ املٌةرع يف كز٫٩ دكف زنةداد٫، اثلاٍيث/ 

 )ك٦س٢ ٢ٕٚ.. ا٣غ(. /ثٞٮهل
 ٕٚةؿ.. ا٣غ(.)كأ٣ٙ اإل /أك اقذٕٛةؿ، كذ٠ؿ٬ة ثٞٮهل أف يسٮف ٔني إٕٚةؿ، اثلاثلث/ 
 مكأ٣ح )ك٦ة ألٕٚةؿ.. ا٣غ(.كقيأِت دٛىي٢ لك /أف يسٮف ٔني ٦ٕٛٮؿ، كذ٠ؿ٬ة ثٞٮهل الؽاةٓث/ 

 كظ٧١٭ة.
 ،-ك٬ٮ ابلةء املٮظؽة-٤ٞ٩خ ظؿكح احلةء إىل الكةز٨ الىعيط ٝج٤٭ة  ،٠أكؿـ ،أو٢/ "أث٨"/ أثني (2)

ؾٚخ احلةء ل٤ذؼ٤ه ٨٦  ٤خ ظؿكذ٭ة، كاجلٮف الكة٠٪ح ل٤ج٪ةء؛ ٚعي ٚةتلَق قة٠٪ةف/ احلةء ا٣يت ٩ٞي
 .اتلٞةء الكة٠٪ني

ك٨٦ كاكم ا٣ٕني/ مٮؽ، ككٮر،  ٔني، كدي٥، كػي٥.ك٦سةؿ ذلٟ ٨٦ يةيئ ا٣ٕني/ زن٨، ك٣ني، كَني، ك (3)
ك٩ْري ٬ؾا/ دٕةكف، كدٕةكر، كدٞةكلٮا،  كركع، كظٮؿ، ك٬ٮف، كركؽ، كقٮؼ، كلٮف، ككٮف، ك٬ٮـ.

 .  كدجةي٨، كدجةيٕٮا
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ََا ََ َي ٍََب َهَ َٓشُّ َََن َ  ْٓ ٌْ فِ ََ  َواَل  ْى يَُؾ
 

ََََكَ  (977) َََاَل ْب ِ َْى ة َََ ِْ ْو أَ
َ
ََََيوَّ أ و  ُْ    اَل ٍَ  

 
ة إذىا ل٥ٍ يس٨ً ا٢ٕٛ٣ي  عيًط ٝج٤٭ى ةز٨ً الىَّ أٍم/ إ٧َّ٩ة د٪٢ٞي ظؿكحي ا٣ٕنًي إًىل الكَّ

ة، أك ٛن ـً  ل٤ذَّٕضًت، أٍك مٌةٔ ٢ى  ؛٦ٕذ٢َّ البل ٍٞ ٟى ٚبلى جى ءى  ،ٚإٍف اكفى ٠ؾل ى الشَّ ٍبنيى
ى
ة أ  ،حنٮ/)٦ى

ثنًٍيٍ ث٫ً 
ى
٫ي ك ،كىأ ٦ى ٍٝٮى

ى
ة أ ـٍ ث٫ًً  ،٦ى ًٍٝٮ

ى
أ ( ،، كحنٮ/ )اٍبيىيَّ كى ٬ٍٮىل(. ،كىاٍقٮىدَّ

ى
 كحنٮ/ )أ

 

 

 

ٍَََن  ْٓ َََىُ ِِف  َوِيْرَََُن فِ ـْ َِ ا َََال ْْ  َذا ااِل
 

َََىُ  (978) ـْ ُِ َو َََ َََارًِع َوػِي َََاََه ُمَي  (1)َى
 

م ينج٫ي ا٢ٕٛ٣ى املٌةرعى  ً ، أٍك يًف كز٫ً٩ -يِٕن/ أ٫َّ٩ يثجخي لبلق٥ً اذلَّ ٍٍ يف زنةدد٫ً ٚٞ
 ٍٍ ة يثجخي ل٢ًٕٛ٤.  -ٚٞ بلًؿ ثةجل٢ًٞ ٦ى  ٨٦ اإٔل

) ٓه ٍٍ )دًًبيٍ م أمج٫ى املٌةرعى يف زنةدد٫ً ٚٞ ً ًٓ  ،ٚةذلَّ ( ٨٦ ابلي  ،ك٬ٮى ٦سةؿي )حًتٌٍلءو
 ) ٓه / )دًبًٍي ٮًف ابلةءً  ،ءً ثسرًس اتلَّة-األو٢ي ١ي ٚىةرى  ،، ٚ٪٤ٍٞخ ظؿكحي احلةًء إًىل ابلةءً -كقي

 )دًًبيٍٓ(.
ـه( ة ٞى م أمج٫ى املٌةرعى يف كز٫ً٩ ٍٚٞ )٦ى ً ـ( ،كاذلَّ ٮى ٍٞ / )٦ى ٚ٪ي٤ٍٞخ ظؿكحي  ؛كاألو٢ي

ة ،الٮاًك إًىل ا٣ٞةًؼ  ٛن   .ملضةنكًح ا٣ٛذعحً  ؛ز٥َّ ٝي٤جًخ الٮاكي أ٣
٩حً  ِـّ ة أٍف يسٮفى ٦٪ٞٮٚإ /ٚإٍف أمج٭٫ى يف الـنةدًة كال ، أٍك الى  الن ٦َّ ٚإٍف اكفى  ؛٨٦ ٢ٕٚو

ٍبيىيى  الن ٦٪ٞٮ
ى
، ٠ػ)أ نؽ( كلالَّ وطَّ ـً ػ)يى

، ٠ى َّ٢ ًٔ
ي
ٍقٮىد(.  ،٦٪٫ً أ

ى
 كىأ

 

 

 

أك ظؿكؼ الـنةدة  كيه إ٦ة كصٮد الٮزف ٍٚٞ، ٔبل٦ح ي٧ذةز ث٭ة ٨ٔ املٌةرع، /)كٚي٫ كق٥( أم/ ٝٮهل  (1)
ٍٞٚ. 
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َََْْ ََويِ  ٌَََن ُن ََٓ َٓ َاهْ ََص لَ َط  ْْ ًَََِ َ َِ  ا
 
 

(979) ََََ ِ ه
َ
َََََوَأ َٓ ََََََ  اِإْػ َٓ ْْ خِ ـْ َِ وَا َِ َا    ا
 
 

 
َ
َِ زِ أ ََال ْْ ا اِإ ََا َْ َِّلَ َْْض  وَاتلَّ ََ ِْ َََؾْ   ْ  ال
 

(987) َََ َََِن ُربَّ ا ةِاجلَّْق َّ َََْؼُػ ََََوََض َْ ا   ْض ؽَ ًَ
 

٢ى  ً (، كمحي ، ٠ػ)ًمٍكٮىاؾو َّٜ اتلَّىعيطى ٍنًج٫و ل٢ًٕٛ٤ اقذىع ( ٗريى مي ةؿه ٕى ٍٛ -ملة اكفى )٦ً
ة ٌن ٕىةؿ( -أي ٍٛ طى )٦ً عِّ ة وي طى ٧٠ى عِّ ، ٚىي ( ٤ٔي٫ً؛ ملنةث٭ذ٫ً هلي يًف املَٕنى ٕى٢ه ٍٛ ؿو  ،)٦ً ٮى ٍٞ  ،٠ػ)٦ً
 ٍٞ (ك٦ً  .(1) ٮىاؿو

٣ً كأمةرى ثٞٮهًل/ )
ى
ٕى ػكىأ ٕى ػٙى اإًلٍذ ٍٛ اٍقًذ   ةؿً ػةًؿ كى

ى
... إىل آػؿق( إًىل أفَّ املىؽرى إذىا ٍؿ زً أ

) ةؿو ٕى ٍٛ ةؿو أٍك اٍقًذ ٕى ة  ؛كاكفى ٦ٕذ٢َّ ا٣ٕنًي، ٚإفَّ أ٫ٛ٣ي حتؾؼي  ،اكفى ىلعى كزًف )ًإٍذ التلٞةاً٭ى
ًٙ املجؽ٣ًح ٨٦ ٔنًي املىؽرً  ٓى األ٣ ٟى  ،قة٠٪حن ٦ حو نْ/  كذل ( ،)إًٝىة٦ى حو ة٦ى ٞى /  ،كىاٍقًذ كأو٫٤ي

ـه  ا ـه( ،)إًٍٝٮى ا ٮى ٍٞ ٤ٍخ ظؿكحي ا٣ٕنًي إًىل ا٣ٛةءً  ؛كىاٍقًذ ًٞ ة؛ ملضةنكًح ا٣ٛذعًح  ،ٚ٪ي ٛن كٝي٤جخ الٮاكي أ٣
ة ة، ٚةتلىَقى أ٣ٛةًف ٚعؾًٚخ اثلَّة٩يحي ٦٪٭٧ى ة دةءي اتلَّأ٩يًر  ،ٝج٤٭ى ٮِّضى ٦٪٭ى ٔي حن  ؛ز٥َّ  ٝىة٦ى ٚىةرى )إً

ح(كىاٍقذً  ة٦ى ؼي ٬ؾقً اتلَّةءي  ،ٞى ؾى ةثنة( ،كٍٝؽ حتي ةبى إًصى صى
ى
پ   ﴿ ك٦٪٫ي ٝٮهلي دٕةىل/ ،٠ٞٮهل٥ٍ/ )أ

 (2) .[73]األنبياء:  ﴾ڀ
 

 

 ؛أكالن أف كزف املٕٛةؿ أو٢ يف دىعيط ٦ة ٔي٪٫ كاك أك يةء ٦ٛذٮظةف كٝج٤٭٧ة قةز٨ وعيط ا٥٤ٔ  (1)
كأل٫٩ لٮ ٤ٞ٩خ ظؿكح احلؿؼ املٕذ٢ ٚي٫ إىل الكةز٨  ،أل٫٩ ل٥ ينج٫ ا٢ٕٛ٣ ال يف الـنةدة كال يف الـ٩ح

ٛن   لٮصٮد أ٣ٙ ثٕؽ٬ة.  ؛ة ٚي٫الىعيط ٝج٫٤ ل٥ جيـ ٤ٝت الٮاك كاحلةء أ٣
٧ٚ٪٭٥ ٨٦ يٞٮؿ/ مح٢ ىلع ٦ٕٛةؿ؛ أل٫٩ أمج٭٫  -ث٘ري أ٣ٙ  -٧ةء ُيذ٤ٛٮف يف ٢ٕٛ٦ ز٥ ا٥٤ٔ أف ا٤ٕ٣ 

ة إال ثـنةدة األ٣ٙ كيه إمجةع  ،يف ال٤ِٛ كاملَٕن ْن ة ٚؤل٫٩ ال ٚؿؽ ثح٪٭٧ة ٣ٛ ْن أ٦ة منةث٭ذ٫ ٣ٛ
كنأِت وي٘ح ٦جة٣٘ح  ، ٦٪٭٧ة يأِت اق٥ آ٣ح ٧٠ؼيٍ كخميةطالك   ٚإفٌ  ؛كأ٦ة منةث٭ذ٫ ٦َٕن ،ل٤ٛذعح

 ،ك٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ يٞٮؿ/ إف ٦ٕٛبلن ٬ٮ ٩ٛف ٦ٕٛةؿ ،ك٬ؾا ٬ٮ اذلم ذ٠ؿق النةرح ،ؿ ك٦ٞٮاؿ٧٠ٞٮ
 .  اغيح ٦ة يف ابلةب أف األ٣ٙ ظؾٚخ ٦٪٫

كاملُٕٮؼ ىلع  ،"٢ٕٚ اخلريات" /اق٥ ٦ُٕٮؼ ىلع // الٮاك ظؿ ؼ ُٔٙ، إٝةـ(كلٝةـ)  اإلعـــراب:  (2)
 ؼ إحل٫ دلؿكر. / مٌة(الىبلة) امل٪ىٮب ٦٪ىٮب ٦س٫٤، كلٝةـ مٌةؼ.

ــتدالل:  ــه االش ح ٨ٔ األ٣ٙ اثلة٩يح  املعؾكٚح ٨٦ )إٝة٦ح( ٝؽ حتؾؼ ٚيىري )إٝةـ(. وج  أف اتلةء املًٕٮ



 

 اإلبــدال 030

 

 ٌْ ََ ََْؼِف َوِي َ ٌَ اَْ ََ ٍَ ِي ََا َٓ ََا ِإْػ  َوَي
 

ِ َُٓ َْْ ًََ ٍَن فَ َََنقْ  (987)  ة
ٌَ َْ ُِ 

َ
ًِ ًَ يْيأ    ٌْ َََا قَ

 
 

 ٍََ ُْ  َػرْ ََوٍَََََ، نٍ ٍَّْ َوَمُهََََََيتِيَََْط
 

َْاو (987) ؽْ  ،ِحَْهطيُص ِذي ال َّ    َوِِف ِذي احْلَا اكَخ
 

ة كصتى يف  إذىا ثيًِن ٦ٕٛٮؿه ٨٦ ا٢ًٕٛ٣ املٕذ٢ِّ ا٣ٕنًي ثةحلةًء، أكالٮاك، كصتى ٚي٫ً ٦ى
ةؿً  ٕى ( ٨٦ اجل٢ًَّٞ كاحلؾًؼ  ،)إًٍذ ةؿو ٕى ٍٛ ٝىةؿى  ؛(1)كاٍقًذ ٓه  /ٚذٞٮؿ يًف ٦ٕٛٮؿو ٨٦ )ثىةعى ك ًجي ٦ى

) ٮؿه ٞي / ،ك٦ى ( كاألو٢ي ٮيكؿه ٍٞ ٦ى جٍييٮعه كى ة ،)٦ى ةز٨ً ٝج٤٭ى  ؛ٚ٪٤ٍٞخ ظؿكحي ا٣ٕنًي إًىل الكَّ
) ٮؿه ٞي ٦ى ٓه كى ًجي ؛ ٚىةرى )٦ى ؛ ٚعؾٍٚخ كاكي ٦ٕٛٮؿو   .ٚةتلىَقى قة٠٪ةًف/ ا٣ٕنيي ككاكي ٦ٕٛٮؿو

جيٮع( ( أٍف يٞةؿى ٚي٫ً/ )٦ى ٓو ًجيٍ ٜ  )٦ى ٧حى ٠رسةن؛  (2)كاكفى ظ ٌَّ ٣س٨ٍ ٤ٝجٮا ال
.  تلىطَّ   احلةءي

ة ٔي٪٫ي كاكه ك٩ؽرى ا ٍىٮيكفه ( ،تلَّىعيطي ٚي٧ى ( ،ٝةلٮا/ )زىٮٍبه مى ٮفه ىي / )مى  ،كا٣ٞيةسي
ة ٔي٪٫ي يةءه  / دىعيطي ٦ى ٍييٮط(/ٚيٞٮلٮفى  ؛ك٣٘حي د٧ي٥و خمى جٍييٮع كى ا ٝةؿى  ؛)٦ى كهلؾى

ٙي  ر/ )$ املى٪ ٩ىؽى يًف ًذم احٍلىة امٍ  كى ؿٍ دىٍىعيطي ًذم الٮىاًك كى   (.ذى٭ى
 

 

 

 .أم/ ٨٦ ٗري دٕٮني ثةتلةء  (1)
ؾٚخ كاك املٕٛٮؿ وةرت ابلةء م٧ٌٮ٦ح كمٕؽ٬ة يةء قة٠٪حأأل٫٩ ثٕؽ  (2) كاألو٢ أ٫٩ إذا كٕٝخ  ،ف ظي

ا ٧٠ة ظى٢ يف مٮ٨ٝ كمٮَس، كأو٤٭٧ة ا إف اكف ٦ة يه ٚي٫ ٦ٛؿدن جخ كاكن احلةء الكة٠٪ح ثٕؽ ٧ًح ٤ٝ
٦ي٨ٞ ك٦حرس، ك٤ٕٚ٭٧ة أي٨ٞ كأيرس، ل١٪٭٥ ل٥ ي٤ٕٛٮا ذلٟ ٬٪ة ك٤ٝجٮا ٧ًح ابلةء ٠رسة ٣تك٥٤ 

 .حلْ٭ؿ ا٣ٛؿؽ ثني الٮاكم كاحلةيئ ؛احلةء
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ََ ِص اهْ ََط  ََ ََوَن ْ َٓ ْْ َََػا ًَ َْ  ِْ ََ ٌْ َنْ ََ  ِي
 

(987)  
َ
ََْداْْ وَأ َََ ْس

َ
َََؽَّ ا  َََْى َ َخَط َ َََِن اْن ل    وِ

 
ٕذ ة أٍف يسٮفى ٦ي ؛  ٚبلى ُي٤يٮ/ إ٦َّ ـً ثةحلةًء،  بل  إذىا ثيًِن ٦ٕٛٮؿه ٨٦ ٢ٕٚو ٦ٕذ٢ِّ البل

  /ثةلٮاكً  أكٍ 
ٕذ ـً  ،ثةحلةًء كصتى إٔبلهلي ث٤ًٞت كاًك ٦ٕٛٮؿو يةءن  بل  ٚإٍف اكفى ٦ي ة يف ال كلداغم٭ى

(نْ/  اللك٧ًح، ٍؿًَلٍّ ( ،)مى ٮٍمه ٍؿمي / )مى ة  ،ٚةصذ٧ًٕخ الٮاكي كاحلةءي  ؛كاألو٢ي كقجٍٞخ إظؽا٧٬ى
١ٮفً  ٤ًجىخ الٮاكي يةءن  ؛ثةلك  ٞي د٧ٗخ احلةءي يف احلةءً  ،ٚ

ي
/  ،كأ ٙي  ($)كل٧َّ٩ة ل٥ٍ يؾ٠ًؿ املى٪

ـ ذ٠ؿقي  ؛٬ؾا ٬٪ىة  .أل٫َّ٩ ٍٝؽ دٞؽَّ
ٕذ (ثةلٮاًك؛ ٚةألصٮدي اتلَّ  بل  كلٍف اكفى ٦ي ٢ى ًٕ نْ/  ىعيطي إٍف ل٥ٍ يس٨ً ا٢ٕٛ٣ي ىلعى )ٚى
ا ( ٨٦ ٔؽى كٍّ ٍٕؽي ا ٝةؿى املى٪ِّٙ/  ؛)٦ى اكهلؾى ؽى ٔى ًٍٮ  ٢   ،٨ٍ٦ً حنى ًٕ ٚيٞٮؿ/  ؛ك٦٪٭٥ٍ ٨٦ يي

) ًٍٕؽمه   .)٦ى
بلؿي  عيطي اإٔل ( ٚةلىَّ ٢ى ًٕ ٚى (نْ/  ٚإٍف اكفى الٮاكم  ىلع ) ( ٨٦ )رىيًضى ٍؿيًضٍّ ٝةؿ  ؛)مى

(1)﴾ٹ  ٹ  ٹ   ٿ   ٹ ﴿اهلل دٕةىل/ 
،  ،[28]الفجر:   (نْ/  كاتلَّىعيطي ٤ٝي٢ه ٮٍّ ًي ٍؿ   .)مى

 

 

 

يح ثةحلةء قؽأ  (1) ٮة ثةتلىعيط.   ،اجل٧٭ٮر مًؿ  كٝؿأ٬ة ثٌٕ٭٥ مًؿ
ةء املؤ٩سح املؼةَجح، كاحلةء/ ٧ًري يالدىةهل ث ؛/ ٢ٕٚ أمؿ ٦جِن ىلع ظؾؼ اجلٮف(ارصيع)  ـراب:اإلعــ 

/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞةف ثة٢ٕٛ٣ ارصيع، كرب مٌةؼ، كالاكؼ/ ٧ًري (إىل رمٟ) يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ.
يح. )/ ظةؿ ٦٪ىٮب(راًيح) مٌةؼ إحل٫.  / ظةؿ زةف ٦٪ىٮب. (مًؿ

 ،٢ًٕ اق٥ ٦ٕٛٮؿ ٢ٕٛ٣ ٦ةض زبليث ىلع كزف ٚى  ـد٤ٞت يةء إذا كٕٝخ ال أف الٮاك وجــه االشــتدالل: 
ٮحنٮ ريض  م.، ٚةق٥ املٕٛٮؿ ٦٪٫ مًؿ



 

 اإلبــدال 032

 

 َُ ََْ ُٓ ُْ ََنْيِ َسََا اهْ َّ ٌْ  َلَََؼاَك َذا وَْس ََ  ِي
 

(987)  ٍّ َََ َْاوِ الَ  َ ْ َََْ ٌْ  ِذي ال َََ ِٓ َََْؽٍد يَ    اْو فَ
 

٫ي كاكنا صةزى ٚي٫ً كص٭ةًف/  ة، كاك٩ٍخ ال٦ي ٕن ( ٚإٍف اكفى دم ٕيٮؿو إذىا ثيًِن اق٥ه ىلع )ذي
بلؿي اتلَّ  ، كاإٔل لٍٮ(نْ/  ىعيطي ة كدى ٔىىى  / ًٓ يًلٌ يف دم ًَصٍّ كىدي ٔي يٮوٌ  ،) ْني ثٮٍّ كى

ي
بو  (1)ك)أ

ى
دمٓ/ أ

ٍٮو(
ًٓ  ،كْنى بلؿي أصٮدي ٨ٍ٦ اتلَّىعيًط يف اجل٧  . (2)كاإٔل

بلؿي  ، كاتلَّىعيطي أصٮدي  ،كلٍف اكفى ٦ٛؿدنا صةزى ٚي٫ً كص٭ةًف/ اإٔل نْ/  ،كاتلَّىعيطي
ا ٤يٮ  ٔي  / ٔىبلى ا(كى  ،) ذيٮ  ذىة/ خي ، ،خى بلؿي ًٝكينة( أم/ ٝكٮةن.نْ/  كن٢ٞ  اإٔل ة/   )ٝىكى

 

 

 

ٔي  (ًَص ٔي )أ٦ة  (1) ة يةء املذُؿٚح الٮاك ٤ٞٚجخ –ث٥ٌ ا٣ٕني كالىةد-ٮكىي ٚأو٫٤ األوي٢   ز٢ٞ ٨٦ خت٤ىن
 كقجٞخ كاحلةء كالٮا اصذ٧ٕخ ز٥ ،ٔىٮم ٚىةر ،ٝج٤٭٧ة ٧ًح ٦ٓ اللك٧ح آػؿ يف كاكن٨ اصذ٧ةع

ٔي ٚ ،خ الٮاك يةء٤ٞٚج ثةلك١ٮف إظؽا٧٬ة ٌ ىةر  الىةد  ٧ًح ٤ٞٚجخ – منؽدة كنةء ث٧ٌذني – َصي
 (دييًلهٌ )كأ٦ة  ،٠رسة تل٪ةقت كجيٮز أف دجٞي٭ة ف د٤ٞت ٧ًح ا٣ٕنيأز٥ جيٮز لٟ  ،تل٪ةقت احلةء ة٠رس

 )كأ٦ة  ،كمية٫٩ ٧٠ة قجٜ ،ز٥ ديل ،مز٥ دلٮ ،ٚأو٤٭ة دلٮك
ي
كأ٦ة ْنٮ ٚيضٮز أف يسٮف  ،ْٚة٬ؿ (ٮٌّ ثي أ

ثةحلةء امل٭٤٧ح ىلع أ٫٩ كجيٮز أف يسٮف  ،ك٬ٮ الكعةب اذلم أ٬ؿاؽ ٦ةءق ،ثةجلي٥ ىلع أ٫٩ دمٓ )ْنٮ(
يٮٍّ ٠سرية ،ٮ، ث٧َٕن اجل٭حدمٓ حن ك٦ٕ٪ةق/ إ٩س٥ ٣تكريكف  ،كٝؽ ظك قحجٮن٫/ إ٩س٥ تلُريكف يف حني

   .يف أحنةء كص٭ةت ٠سرية خمذ٤ٛح
ة٥ّ ا٣تكٮنح ثني اجل٧ٓ كاملٛؿد يف صٮاز الٮص٭ني يف لك ٦٪٭٧ة، كهلؾا ثةدر النةرح ّة٬ؿ ٔجةرة اجل  (2)

 /ثبيةف ا٣ٛؿؽ ثني املٛؿد كاجل٧ٓ، كٝؽ ٝةؿ اث٨ ٦ةلٟ ٩ٛك٫ يف الاكٚيح النةٚيح
، َوِِف  ِّ َََََ ًْ َ

ْ
ََ ِف اْل َََََالَ ْْ َََََِص اإ  َورَس 

 
َََََِف   ََََََؽٍد اتلَّْهَََََِطيُص أْو  َيَََََا قُ ْْ  ُي

أال يسٮف ٫٤ٕٚ ٨٦ ثةب  /ال النةرح رشط صٮاز الٮص٭ني يف ٕٚٮؿ، كرش٬٫َؾا، كل٥ يؾ٠ؿ اجلة٥ّ ك  
بلؿ.  ٝٮم، ٚإف اكف ا٢ٕٛ٣ ٨٦ ثةب ٝٮم كصت ٚي٫ اإٔل
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َََ َََََوَك ََََاَع َنْ ََََُْ ُنيَّ  (1) ِ َّْ ٍَى ِِف ٍُ

 
   يِم ٍَََََُ هُ وذُ ؼُ َُكََََ ا ٍ يَّ ٍَََََُ ُْ ََنََََْوَ  (985)

 
، كلٔبلهلي، إٍف ل٥ٍ يس٨ٍ ٝج٢ى ال٫ً٦  ٫ي ، صةزى دىعيعي ة ملة ٔي٪٫ي كاكه ٕن ٢َّٕ دم إذىا اكفى ذي

ٙه  ـه أ٣ ٮَّ / وي ةا٥ًو ًٓ )وى ٟى يف دم ( ،؛ ٠ٞٮل ي٥َّه ـه  ،كىوي / ٩يٮَّ ًٓ )٩ىةا٥ًو ( ،كيف دم جيي٥َّه   .كى

ٙه كصتى اتلَّىعيطي  ـً أ٣ بلؿي مةذٌّ، ،ٚإٍف اكفى ٝج٢ى البل ـه نْ/  كاإٔل ا ٮَّ ـه( ،)وي ا ٩يٮَّ   ،كى

 

ٓ اتلةقٓ اذلم دجؽؿ ٚي٫ احلةء ٨٦ الٮاك  (1) ٓ ا٣ٕةرش، ك٬ؾا ٬ٮ املًٮ أف دٌل  /ك٬ٮ، ل٥ يؾ٠ؿ اجلة٥ّ املًٮ
   .ت()٦ّياف( ك)٦يٞة /الٮاك ٠رسة كيه قة٠٪ح ٦ٛؿدة حنٮ

دمٕ٭ة ٬٪ة،  ، ٚيعك٨املٮآً ا٣يت دجؽؿ ٚي٭ة احلةء ٨٦ الٮاك ٦ٛؿٝح $ذ٠ؿ اجلة٥ّ  فا ػة/ 
 /اكتلةيل كيه

)أككيح( ك)مضيٌح( أك  /أك ٝج٢ دةء اتلأ٩ير حنٮ ،)ريض( /أف دٞٓ ثٕؽ ٠رسة كيه إ٦ة َؿؼ حنٮ (7 
. زنةدِت .. إىل ٝٮهل.ذا إٚبل )ثٮاكو /)ٗـنةف( كلىل ٬ؾا أمةر ثٞٮهل /ٝج٢ األ٣ٙ كاجلٮف الـااؽدني حنٮ

 ٕٚبلف(.
 أف دٞٓ ٔي٪ن  (7 

ي
كنسٮف ٝج٤٭ة ٠رسة كمٕؽ٬ة أ٣ٙ ٠ىيةـ، كلىل ٬ؾا أمةر  ،ٍخ ٚي٤ٔ٫ٌ ة ملىؽر ٢ٕٚ أ

ٌن /ثٞٮهل  .. إىل حنٮ احلٮؿ(.ة رأكا يف مىؽراملٕذ٢ ) ذا أي
كيه - ي٭ح ثةمل٤ٕحأك مب،إ٦ة ٤ٕ٦ح/كٝج٤٭ة ٠رسة كيه يف الٮاظؽ ،جل٧ٓ وعيط البلـ ةأف دٞٓ ٔي٪ن  (7 

 .. ا٣غ ابليخ(.)كدمٓ ذم ٔني أ٢ٔ/ كلىل ٬ؾا أمةر ثٞٮهل -الكة٠٪ح
يخي  اة راثٕح ٚىةٔؽن أف دٞٓ َؿٚن  (7  . إىل .ثٕؽ ٚذط ة)كالٮاك ال٦ن  /كلىل ٬ؾا أمةر ثٞٮهل .٠أُٔيخي كزكَّ

يةف(.  ٝٮهل اكملُٕيةف ييًؿ
ٛن  /ثٞٮهلكلىل ٬ؾا أمةر  ،ة )٣ًٕٛل( ػ ثةل٥ٌ ػ وٛحأف دسٮف ال٦ن ( 5  . .ة)ثة١ٕ٣ف صةء الـ ًٕٚل كو

 .ا٣غ ابليخ(
 /كلىل ٬ؾا أمةر ثٞٮهل ،ةكق١ٮ٩ن  ةكالكةثٜ ٦٪٭٧ة قةز٨ ٦ذأو٢ ذادن  ،أف د٤ذيق يه كاحلةء يف لك٧ح( 6 

 .. إىل ٝٮهل كمؾ ٦ُٕٯ ٗري ٦ة ٝؽ رق٧ة(.)إف يكس٨ الكةثٜ
 7 ) ٢ ًٕ )كوعط  /ؾا أمةر ثٞٮهلكلىل ٬ -ثسرس ا٣ٕني-أف دسٮف الـ ٦ٕٛٮؿ اذلم ٦ةًي٫ ىلع ٚى

 .. ا٣غ ابليخ(.املٕٛٮؿ ٨٦ حنٮ ٔؽا
ٕن ( 8   .. ا٣غ ابليخ(.)٠ؾاؾ ذا كص٭ني صة /كلىل ٬ؾا أمةر ثٞٮهل ،اأك ٦ٛؿدن  ةأف دسٮف الـ ٚيٕٮؿ دم
ٕن  ةأف دسٮف ٔي٪ن ( 9  ٢َّٕ دم ٛي  ..(.)كمةع حنٮ ٩ي٥ /كلىل ٬ؾا أمةر ثٞٮهل ،وعيط البلـ ة٣
ٓ ا٣ٕةرش كٝؽ   .ةدٞؽـ ذ٠ؿق ٝؿنجن  كل٥ يؾ٠ؿ املًٮ



 

 اإلبــدال 034

بلًؿ ٝٮهلي   /ك٨٦ اإٔل

ا.) -759 َّ ُم َِ اجلُّيَّاَ  إالَّ َ َ رَّ
َ
ا أ ًَ (1)(  ..... َػ

 

 

 

 

 

 

 كوؽرق ٝٮهل/ ،٬ؾا ٔضـ ثيخ أليب ا٧٘٣ؿ اللُكيب -759 (1)
َََََََُث  َََََََا َييَّ ََ َؽَؼْخ ٌَ ال 

َ
َََََََِؼرِ اأ َْ َََََََُث ُي ََ  ْب
 دمٓ ٩ةا٥. (اجليةـ) .صٛةف٨ٔ األ ـكأَةر اجلٮ ،أق٭ؽ(/ أرؽ) .بلن صةءد٪ة حل (َؿٝذ٪ة) ة:ــاللَُّغ  

 .ك٩ة/ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ُؿؽ ،كاتلةء ل٤ذأ٩ير ،٦ةض َؿؽ/ ٢ٕٚ (َؿٝذ٪ة) .أداة دججي٫ (أال)  اإلعـــراب: 
ك٦ة/  ،ا٣ٛةء اعَٛح (٧ٚة) .مٌةؼ إحل٫ (٦٪ؾر)ك .كاث٪ح مٌةؼ ،٩ٕخ مليح (اث٪ح. )ٚة٢ٔ َؿؽ (٦يح)

الكـ/ ٚة٢ٔ  (الك٦٭ة) .أداة اقتس٪ةء م٤٘ةة (إال) .أرؽ"ػ"٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ (اجليةـ) .٢ٕٚ ٦ةض (أرؽ) .٩ةٚيح
 ٫.، كالكـ مٌةؼ ك٬ة/ مٌةؼ إحل"أرؽ"
 ،كاكف ٝيةق٫ "اجلٮاـ" ثةتلىعيط ،ظير أ٢ٔ ث٤ٞت الٮاك يةء ،يف دمٓ ٩ةا٥ (اجليةـ)ٝٮهل الشاهد فيه:  

 يف الكـ ا٣ٕؿب، ك٨٦ ذلٟ ٝٮؿ النةٔؿ/ الن ك٬ٮ األكرث اقذ٧ٕة
َََََ َََََا اجلُّ َّ يُّ

َ
الَ أ

َ
ْاأ َََََ تُّ ُِ  َّْاُ  َوُْيَُؾَََََى 
 

 َََ ـَ َََبُّ اأُ ُ
ْ
َََُن الؽَُّسََََن اَ َََْن َيْقُخ َِ   ِوُؾْى 
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 فصــل

 

ََا (1)ُذو الو ََنيِ  ٍَ  فَ ََا َٓ ةََِْػاَل  حَََا ِِف اْفخِ
ُ
 أ

 
ُْ اْئَخَََ (986) َََِؾ َنَََْ ًْ َّ ْ    َلَ ََوَكَََؼَّ ِِف ِذي ال

 
ة ظؿؼي ٣نيو كصتى إثؽاؿي ظؿًؼ ال٤نًي  ٫ي ٨٦ لك٧حو ٚةؤي٬ى ( كٚؿٔك ةؿه ٕى إذىا ثيًِن )اًٍٚذ

٢ى نْ/  ،دةءن  ، كادَّىى ةؿو ذًَّى٢و  ،)ادِّىى ٦ي ٢ى  ،كاألو٢ي ٚي٫ً/ )اٍكدًىةؿ ،(كى  ،كاٍكدىىى
) ٮدىًى٢ه مي  .  (2) كى

ـٍ إثؽاهلي دةءن  الن ٚإٍف اكفى ظؿؼي ال٤نًي ثؽ ٢ى ٨٦  ؛٨٦ ٧٬ـةو ل٥ٍ جي ٕى ٚذٞٮؿي يًف اٍذذى
( /)األك٢ً  ى ( ؛ثي٥ٌ دجؽؿي اهل٧ـًة يةءً  ،ااذلكى ى / )ايذػلكى كمؾَّ  ،كال جيٮزي إثؽاؿي احلةًء دةءن  ،ٚذٞٮؿي

( ثإثؽاًؿ احلةًء دةءن ٝٮهل٥/ )ادَّ  رى  .(3)ـى
  

   
 

 

ٞن  ؛د اجلة٥ّ ثٞٮهل )ذك ال٤ني( احلةء كالٮاك ٍٚٞمؿا (1) ة كال ال٦ن  ،ةة كال ٔي٪ن إذ األ٣ٙ ال دٞٓ ٚةء ٤ُ٦
ٓ اذلم دجؽؿ ٚي٫ اتلةء ٨٦ الٮاك كاحلةء.  ثُؿنٜ األوة٣ح. ك٬ؾا املًٮ

َّرس يتَّرس )/ "يرس"٧ة اكف ظؿؼ ال٤ني ٚي٫ كاكنا، ٚأ٦ة ٦سةؿ احلةيئ ٚٞٮلٟ ٨٦ ػٝؽ ٦س٢ النةرح ٣ً  (2) ات
 ٌ  (.كةرنا ٚ٭ٮ ٦تَّرسات

كاكف يأمؿين، »(/ 3٢٢يف وعيط ابلؼةرم ظؽير ) ڤكا٣ٞيةس ٚي٫/ )ايَتر(، كأ٦ة ظؽير اعئنح   (3)
، ٚٞرصق ثٌٕ٭٥ ىلع الك٧ةع، كمٌٕ٭٥ وعط أف ركايذ٫/ "ٚآدٌـر" ثةملؽ، كصٮزق -ثإداغـ اتلةء- «رـً ٚأدَّ 

 .ثٌٕ٭٥



 

 اإلبــدال 036

 

َََ َت ٍْ ََََؽ ُي ٍَ ُردَّ إِذْ َََا َٓ َََا اْفخِ َََا حَ  قِ ٌَ
 

(987)   ََََِ ََََْؽ َدااًل ةَ لِ ان وَاْزَدْد َو ادَّ    ِِف ادَّ
 

ةد  ٌَّ ةدي كال ( ثٕؽى ظؿؼو ٨٦ ظؿكًؼ اإلَجةًؽ كيه/ )الىَّ ةؿو ٕى إذىا كٍٕٝخ دةءي )اًٍٚذ
( كصتى إثؽاهلي َةءن  ةءي َّْ ةءي كا٣ َُّ ى كا٣ ربى ُى / )اٍو ٟى ٓى  ،، ٠ٞٮل ضى ُى ًٍ ٪يٮا ،كا ٕى ُى ٍّ  ،كا

ٮا( ٤ى٧ي ُى ٍّ   .كا
/ )اٍوذىربى  ٓى  ،كاألو٢ي ذىضى ًٍ ٪يٮا ،كا ٕى ذى ٍّ ٮا( ،كا ذى٤ى٧ي ٍّ ثًٍؽؿى ٨٦ دةًء االٚذٕةًؿ َةء.  ؛كا

ي
 ٚأ

اًؿ(، ٤ٝجٍخ دا ام كاذلَّ َـّ اًؿ كال  ،)ادَّافنْ/  الن كلٍف كٍٕٝخ دةءي االٚذٕةًؿ ثٕؽى )ادلَّ
٠ًٍؿ(. ،كازٍدىدٍ   كادَّ

/ )اٍددىةفى  ٤ًخ اتلَّةءي ثٕؽى ٬ؾقً احلؿكًؼ؛ ٚأثؽ٣ٍخ  ؛كاٍذدىًسٍؿ( ،كاٍزدىؽٍ  ،كاألو٢ي ًٞ ٚةقتيسٍ
اًؿ.الن دا اؿي يف ادلَّ   ، كأد٧ًٗخ ادلَّ

 

 

 

 



 

037 

 

 (1)فصــل

 

َََػْ  فََََا َْ َْ ٌْ َل ْمؽٍاْوُمَيَََارٍِع ِيَََ
َ
 (2)أ

 
 

(988) ََََ ٌَّ ََََػٍة َذاَك ا ِٓ    َؽدَاْضََََِؼْف َوِِف َل
 
 

ََؼْ  َََن وََض َٓ ْػ
َ
ََِؾ أ ًْ َِ ؽَّ  (3)ُف  ًَ َََخ ـْ  ِِف  ا

 
ِ َُمَيَََ (989)  (4)ِ  َيَت ُيخَِّهَََََيَََََْ َارٍِع َوب

(/ كصتى ظؾؼي ا٣ٛةًء يف األمًؿ،   ؽى ٔى إذىا اكفى ا٢ٕٛ٣ي املةيًض ٦ٕذ٢َّ ا٣ٛةًء، ٠ػ)كى
ٟى -إذىا اكفى ثةتلَّةءً -كاملٌةرًع، كاملىؽر  ؽٍ نْ/  ، كذل ًٔ ؽي  ،) ًٕ نى ةه( ،كى ؽى ًٔ يس٨ً  ٚإٍف ل٥ٍ  ،كى

.) ؽو ٍٔ ـٍ ظؾؼي ا٣ٛةًء، ٠ػ)كى  املىؽري ثةتلَّةًء ل٥ٍ جي
ٟى جيتي ظؾؼي اهل٧ـًة اثلَّة٩يًح يف املةيًض ٦ٓ املٌةرًع كاق٥ً ا٣ٛة٢ًٔ كاق٥ً   ككؾل

ـو  ١ًٍؿ ـي(، كحنٮ/ )٦ي ٍكًؿ / )ييؤى ـي(، كاألو٢ي / ييٍسًؿ ـى ٍكؿى
ى
( ،املٕٛٮًؿ حنٮ ٝٮلٟ يف )أ ـو ١ٍؿى ٦ي  ،كى

ٍكًؿـ ؤى / )مي ـ(؛ ٚعؾٚخ اهل٧ـةي يف اق٥ً ا٣ٛة٢ًٔ كاق٥ً املٕٛٮًؿ.كى  ،كاألو٢ي ٍكؿى ؤى  مي
 

 

ٚةملٞحف ٬ٮ اذلم دٕؿض ذل٠ؿق،  ،ف كمةذ٦ٞح /ذ٠ؿ اجلة٥ّ يف ٬ؾا ا٣ٛى٢ احلؾؼ ك٬ٮ ٩ٮاعف  (1)
ْ ْاع/ ِو  ذالذث أٍ

 .(ابليخ ا٣غ …)ٚة أمؿ أك ٦ٕ٪ة  /ٝٮهليف ٦ة يذ٤ٕٜ ثٛةء اللك٧ح كذ٠ؿق  (7 
 . ا٣غ ابليخ(. .)كظؾؼ ٧٬ـ أ٢ٕٚ /ٝٮهليف ٦ة يذ٤ٕٜ حبؿؼ زااؽ ٚي٭ة كذ٠ؿق  (7 
)٤ّخ ك٤ّخ يف ٤٤ّخ.. ا٣غ  /ٝٮهليف ٦ة يذ٤ٕٜ ثٕي٪٭ة أك ال٦٭ة ىلع اخلبلؼ اآلِت كذ٠ؿق  (7 

 .ابليخ(
 هل يف ٬ؾا احلؾؼ إال ٦ة مؾ.  أف ٦ة ٚةؤق يةء ال ظِ /ٚ٭٥ ٨٦ ختىيه ٬ؾا احلؾؼ ث٧ة ٚةؤق )كاك( (2)
 .٫ أو٢)أك٢( ممة ٧٬ـدي  /يف حنٮ )أ٢ٕٚ( اهل٧ـةى  /أػؿج اجلة٥ّ ثٞٮهل  (3)
ني ىلع اذلات املذىٛح الىي٘ذني ادلاتل أم/ وي٘يت مؼه ٦ذىٙ، أم/ )ثجييت ٦ذىٙ( /ٝٮهل (4)

 ك٧٬ة اق٥ ا٣ٛة٢ٔ كاق٥ املٕٛٮؿ. ،أك الٮٝٮع ٤ٔي٫ ،ثؾلٟ املَٕن ىلع ص٭ح ا٣ٞيةـ ث٫



 

 اإلبــدال 038

 

ًِال ْٓ ََُخ ـْ ََُج ا وِوْ َُ ََُج ِِف  وْ َُ ََُج َو وْ ُِ 
 

َََؽْ  (997) َََؽْ  ِف نَ َوقِ َََِؽْرَن َوقَ    َن ٍُِقَََالاْق
 

ق٪ؽى ا٢ٕٛ٣ي املةيًض 
ي
٧رًي أٍك ٩ٮ٫ً٩، ، املٌةٔٙ(1)إذىا أ ٌَّ ، امل١كٮري ا٣ٕنًي إًىل دةًء ال

/صةزى ٚي٫ً زبل  زحي أكص٫و
ا(نْ/  إد٧ة٫٦ي  /أظؽ٬ة ؾى ٢ي ٠ى ٕى ٤٤ًٍخي أٍذ ّى  إذىا ٤٧ٔذ٫ي ثةجلَّ٭ةر.  ،)
ٍؾؼي ال٫٦ً  /كاثلَّةيًن  (نْ/  ك٢ٞ٩ي ظؿكًح ا٣ٕنًي إًىل ا٣ٛةًء، ،(2)ظى ٤ٍخي ًّ (. 

ة، ،ظؾؼي ال٫٦ً  /كاثلَّة٣ر (نْ/  كلثٞةءي ٚةا٫ً ىلعى ظؿكذ٭ى ٤ٍخي ّى (.  
ًٍٝؿفى يًف اٍٝ كأمةرى ثٞٮهًل/  ًم ىلعى  ًؿٍرفى كى ، اذلَّ ٙى ، املٌةٔ إًىل أفَّ ا٢ٕٛ٣ى املٌةرعى

)٢ًٕ ٍٛ ة (3)كزًف )حى ، إذىا ادَّى٢ى ث٪ٮًف اإل٩ةًث، صةزى ختٛي٫ٛي حبؾًؼ ٔي٪٫ً ثٕؽى ٢ًٞ٩ ظؿكذ٭ى
ًؿٍرفى  ٍٞ ٟى يًف )حى ٟى حنٮ ٝٮل ؛ كذل ا األمؿي ٦٪٫ي ( /إًىل ا٣ٛةًء، ككؾى ٍؿفى ًٞ (.  /كيف )اًٍٝؿٍرفى  ،يى  ًٍٝؿفى

ًٞبلى ثٞٮهًل/  كأمةرى  ٝىٍؿفى ٩ي ٓو كاعو٥و  كى (4)﴾ڃ ڃ ڃ﴿إًىل ٝؿاءًة ٩ةٚ
 

 

 .ا٢ٕٛ٣ املةيض اثلبليث املٌةٔٙ، كاملٌةٔٙ اثلبليث ٬ٮ ٦ة اكف ٔي٪٫ كال٫٦ ٨٦ صجف كاظؽ أم/ (1)
ٚضؿل يف لك  ،اػذةر النةرح أف املعؾكؼ يف )٤ّخ(البلـ، كيف )ٝؿف ( ا٣ٕني، ك٧٬ة ٝٮالف ل٤٪ة٥ّ (2)

 حم٢ ىلع ٝٮؿ ٨٦ ٝٮل املى٪ٙ.
كيف َجٕةت ٔؽة ٨٦ ٬ؾا  َجٕح دار ا١ٛ٣ؿ حلةميح اخلرضم،١٬ؾا ثؽكف ٩ٮف ا٣جكٮة، ٧٠ة يف   (3)

 ألنكت.، كاألكؿ ٬ٮ ا٪ٮف ا٣جكٮةث) ي٨٤ٕٛ(، ال١ذةب 
 كٝؿأ٬ة ابلةٝٮف ثةل١رس.  ،/ ثٛذط ا٣ٞةؼ{فؿٍ كٝى }ٝؿأ اعو٥ ك٩ةٚٓ   (4)

ك٩ٮف  ،)ىلع ا٣ٞؿاءدني( ٢ٕٚ أمؿ ٦جِن ىلع الك١ٮف /ٝؿف ،ظؿؼ ُٔٙ // الٮاك(كٝؿف)  اإلعـــراب: 
/ صةر (يف ثيٮدس٨) كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح ٦ُٕٮٚح ىلع ٦ة ٝج٤٭ة. ،٧ًري يف حم٢ رٚٓ ٚة٢ٔ /ا٣جكٮة

كاجلٮف/ ظؿؼ داؿ ىلع ثة٢ٕٛ٣ ٝؿف، كالاكؼ/ ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫،  ةف٤ٞكدلؿكر ٦ذٕ
 .دمةٔح اإل٩ةث

ٍرف  :مو اآلية ه االشتداللــــوج   -٦ٛذٮح ا٣ٛةء-ؿف( ٝى )إىل -ا٣ٕني ٦ٛذٮح-أ٫٩ كرد ٚي٭ة ختٛيٙ اٝؿى
٤ي٫ ٝؿأ اعو٥ ك٩ةٚٓ ٧٠ة أمةر إ حل٫ النةرح، حبؾؼ ٔي٪٫ ثٕؽ ٢ٞ٩ ظؿكذ٭ة إىل ا٣ٛةء، ك٬ٮ ٩ةدر، ٔك
 كاجل٧٭ٮر يسرسكف ا٣ٛةء أل٩٭ة ٨٦ )اًٝؿٍرف( ثسرس الؿاء األكىل ا٣يت يه ٔني اللك٧ح.
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، [33]األحزاب:  ؿ  ًٞ ٌؿ، ث٧َٕن/ يى ٞى ( ٨٦ ٝٮهل٥/ ٝىؿَّ ثةملاكًف حى ٍرفى ، ثٛذًط ا٣ٞةًؼ، كأو٫٤ي )اٍٝؿى
ٙى  ا اتلؼٛي ؛ ألفَّ ٬ؾى ٙى ثةحلؾًؼ ثٕؽى ٢ًٞ٩ احلؿكًح، ك٬ٮ ٩ةدره ِّٛ ةًع، ز٥َّ ػي َُّ ظاكقي اث٨ي ا٣ٞ

  ٧ة ٬ٮ ل١٧٤كٮًر ا٣ٕنًي.إ٩َّ 
 
 

 
 



 

 040 اإلدغــــام

 

 (1)امــــاإلدغ

 

ََ ِيْروََََََََ وَّ
َ
َلنْيِ ِِف َنْيِ ُيََََََََأ  َطؽَّ

 
 

(997)  ْ ََِ ََ َثٍ ًَ ًِ َاْدِغ َََْى ال َل َََْر َْ    ِ  َِن ُن
 
 

 ِب ََتَََََََوهَ  ٍن َوََََََََوكِ  ٍن ََوُذهَََََُ
 
 

ٍََََؿ  (997) َََََوال ََكعْ  َوال َلُشفَّ    ِب ا َم ُه
 
 

ََََََن  َََََْن  ،وال َلّيو ِ ل
َ
َََََؼَّ ِِف أ  َوَك

 
ِ فَ ََطْ ََوٍَ  (997) ََ  كٌّ ََِْه ِ    (2)ْن َتََِقُ ٍَن فَ َْقََة

 
وهلًا ِف ذانِيًّا

ُ
ْدِغَى أ

ُ
ة إَذا حتؽََّك املرالِن ِف  ًٍث أ را، كل٥ٍ يس٨ٍ ٦ى ، إٍف ل٥ٍ يذىؽَّ

(، كل٥ٍ يذَّى٢ٍ أكؿي  ٢و ٕى ٢و أٍك ذى ٕى ًٚ ٢و أٍك  ٕي ( أٍك ىلعى كزًف )ذي ٢و ٕى ة ىلع كزًف )ذي ٧ة ٚي٫ً اق٧ن ٬ي
ة ث٘ريًق. املس٤نيً  ٞن ة ٚي٫ً م٤ع ة ٧٬ى ، كالى ٦ى حن ، كل٥ٍ دس٨ٍ ظؿكحي اثلَّةيًن ٦٪٭٧ة اعًر ٥و ٗى ٍؽ  ث٧ي

ؿي  ٜى ذ٠ؿقي؛ ٚةألكَّ ة قج ا إٍف كيًصؽى كاظؽه م٧َّ (، ككؾى رىا ٚبل إداغـ، ٠ػ)دىدىفو  /ٚإٍف دىؽَّ
ٙو  ٛى ( ،٠ػ)وي ٢و )٠ػكاثلَّةين/   ،كىديرىرو

ي ((3)،ذيل دو ؽي ٢و  ،كىصي
( ،كاثلَّة٣ر/  ٠ػ)لًكى ٥و  ،(4)ك٣ًػ٧ى

 

داغـ كاقٓ ٚ٭ٮ يؽػ٢ يف دميٓ احلؿكؼ ٦ة ٔؽا ظؿكؼ ال٤ني، ك٣س٨ اجلة٥ّ اٝذرص ٚي٫ ىلع ثةب اإل (1)
 كأ٦ة البلاٜ ثة٣ٞؿاء ٚ٭ٮ أ٥ٔ.، داغـ املس٤ني يف لك٧ح؛ أل٫٩ البلاٜ ثةتلرصنٙإ

كقيأِت ٚي٧ة ثٕؽ ذ٠ؿ  ،ذ٠ؿ اجلة٥ّ يف ٬ؾق األثيةت تكٕح رشكط ،داغـ أظؽ ٔرشرشكط ٬ؾا اإل (2)
 ذ٠ؿق ػٮٝؽ اتلىؽر ك٬ٮ ٔرش احلةدم يؾ٠ؿ كل٥( ا٣غ …)كٟٚ ظير ٦ؽ٥ٗ  /ثٞٮهل ،ا٣ٕةرش
ٮظ٫ دؿك٫ ك٫٤ٕ٣ النةرظ  .لًٮ

ي ذي   (3) د .ٝيةدق ق٭٢ اذلم ابلٕري ك٬ٮ ذلٮؿ، / دمٓ-ث٧ٌذني- ٢ل ؽي ة ث٧ٌذني- كصي ٌن  صؽيؽ، دمٓ /-أي
 ا٣ٞؽي٥.   ًؽ ك٬ٮ

. كيه ،-ٚي٭٧ة الاكؼ ثسرس-ح اللك٢/ دمٓ لًكٌ   (4) ِّٜ ًفَّ ٚي٫ ٨٦ ابل ذىٮى ةطي اكبليًخ، حي ٜي ُيي ٝي  الًكرتي الؿَّ
   .األذف مع٧ح جيةكز اذلم النٕؿ ، كيه-ٚي٭٧ة البلـ ثسرس-كال٥٧٤/ دمٓ ملح 



 

041 

٢و 
٤ى َى /  ٠ػ) ٓي اث ( ،كالؿَّ ىتو بلى (  ،(1)كى فو كَّ / ٠ػ)صي ةسٍّ -كاخلةمفي ٓي صى / -دم ةدسي ، كالكَّ
هى ايًب( ةدً / كأو٫٤ي  ،٠ػ)اٍػىي ٤ىٍخ ظؿكحي اهل٧ـًة إىل الىَّ ًٞ يًب"؛ ٚ٪ي

ى
ٍه أ ٚىًخ  ،"اٍػىي ًؾ كظي

ى ٨٦ ٝٮًؿ/ الى إهًلى إً  ،اهل٧ـةي  ي٤ٍى٢( أم/ أكرثى / ٠ػ)٬ى ٓي ةث ده( ،الَّ اهللي كالكَّ ٍ٭ؽى مى ، كى  .كحنٮق )ٝىؿٍدىده
ـي  ٟى كصتى اإلداغ ( أم/ َب٢ى  ،)رىدَّ نْ/  ،ٚإٍف ل٥ٍ يس٨ٍ يشءه ٨٦ ذل َّ٨ ًى  ،كى

،) ٣ىتَّ ًنى  (2))كى ًى ،  كى / )رىدىدى ( ،كاألو٢ي يتى بلى  .كى
ل٢ًٍ كأمةرى ثٞٮهًل/ 

ى
ؾَّ يًف أ ٌّٟ  كىمى ٍٮًقً ٚى حنى ٢و ٚى  كى

ٍٞ ًج٢ٍ ػثً٪ى ٞي
  ٍيف  إىل أ٫َّ٩ ٝؽ  ٟ صةءى ا٣ٛ

ِي كالى يٞةسي ٤ٔي٫ً، ٛى ا حيي ٢ى مةذ  ًٕ ، ٚضي ـً ة كصٮبي اإلداغ ٭ى ةءي نْ/  أ٣ٛةظو ٝيةقي ٞى ل٢ًى الكِّ
ى
 أ

يٍ٪ي٫ي  ،إذىا د٘ريٍت راحئذ٫ي  ٍخ خى ًعى ًه  ك)حلى مى ٍخ ثةلؿَّ ٞى  .(3)إذىا اتلىىى
  

 

 

ٓ ا٣ٞبلدة ٨٦ الىؽر.. ةرا٢٤ُ٣/ ٦ة مؼه كاردٛٓ ٨٦ آزةر ادلي (1)  كال٤ت/ مًٮ
ي   (2) ـ زكف ىلع-ت بلى ؿي  ا٢ٕٞ٣. اتلةـ/ كال٤جيت بلحجنة، وةر أم/ -٠ى
ة كاملي٥ الؿاء ثٛذط-ه مى الؿَّ   (3) ٕن ا، اكف إذا ا٣ٕني مٮؽ يف جيذ٧ٓ الٮقغ اذلم ٬ٮ /-دمي  اكف ٚإف صة٦ؽن

. ٚ٭ٮ بلن قةا ٧ىهي ٘ى  ا٣
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ََ َََؼرْ  ِيَ وََض ََْى ُدوَن َض ِغ ََْك وَادَّ  اْفُم
 

(997)  ُْ ََََ َََََؼاَك َنْ َََََخَشَاّ َل ََََ َََتْ َ  ـْ     وَا
 

ة ذ٠ؿقي ٝج٢ى  ، كٚيً٭٥ى ٦٪٫ي أفَّ ٦ى  ٟ ـي كا٣ٛ ة جيٮزي ٚي٫ً اإلداغ ا ابليًخ إًىل ٦ى أمةرى يف ٬ؾى
. ـً ٟى كاصتي اإلداغ  ذل

ة،)كاملؿادي ثًػ ٧ى ٭ي ة حتؿنسي ة اكفى املسبلًف ٚي٫ً يةءي٨ً الز٦ن ( ٦ى يًيى يًيى نْ/  ظى  ،)ظى
) يًيى ٔى ـي، ؛كى َّ / نْ ٚيضٮزي اإلداغ ( ،)يحى َّ حن   ؛كىيعى ٤ٚٮ اك٩خ ظؿكحي أظًؽ املس٤نًي اعًر

ـي ادٛةٝنة، ـً اإلداغ (نْ/  بكجًت ا٣ٕةم٢ً ل٥ جي يًٍيى   .)٣ى٨ى حيي
ًلىٌ كأمةرى ثٞٮهًل/ ) ٍٮي تىذىضى اؾى حنى ؾى ٍ ٠ى  ثذةءي٨ً ٦س٢/  كىاٍقتىرتى

ى
( إًىل أفَّ ا٢ٕٛ٣ى املجذؽأ

ـي؛  ٟ  كاإلداغ ( جيٮزي ٚي٫ً ا٣ٛ ًلَّ َّٟ )تىذىضى ٩ْؿى إىل أفَّ ال٧ًس٤ٍىنًي  -ك٬ٮ ا٣ٞيةسي -٨ٍ٧ٚ ٚ
) ىًلَّ / )اجتَّ ؛ ٚيٞٮؿي ٙى راًف، ك٨ٍ٦ أد٥ٗى أرادى اتلَّؼٛي ؽَّ ىى ٥ي أظؽي املس٤نًي يف (1)مي ، ٚييؽدى

ل اتلةءي٨ً؛ ٚييٍؤتى ث٭٧ـًة الٮو٢ً دٮو ةز٨ً  بلن اآلػًؿ؛ ٚتكس٨ إظؽى ًٜ ثةلكَّ  ،ل٤٪ُ
(/ ا٣ٛ ى ٟى ٝيةسي دةًء )اٍقتىرتى ـي ٚي٫ً ثٕؽى ٢ًٞ٩ ككؾل ة ٝج٢ى املس٤نًي، كجيٮزياإلداغ ؛ لك١ٮًف ٦ى  ٟ

ةز٨ً، ًؿ املس٤نًي إًىل الكَّ ي ًقذَّةرنا(نْ/  ظؿكًح أكَّ رًتٌ ىكى ى ي رتَّ  .(2) )قى
 

 

 

 .بلن املٌةرع ال دؽػ٫٤ ٧٬ـة الٮو٢ أوألف  ؛٬ؾا احلس٥ ػةص ثة٢ٕٛ٣ املةيض (1)
٤خ ظؿكح اتلةء األكىل إىل الكني الكة٠٪ح ٝج٤٭ة ،كزاف اصذ٧ٓ ىلعٚأو٫٤ اقترت  (اقرٌت )أ٦ة  (2)  ،ٚ٪ٞي

  ٚةقذِ٘ن
ي
ؾٚخ، كأ كتنؽيؽ اتلةء  ،ثٛذط الكني (رتَّ قى )ٚىةر  ،د٧ٗخ اتلةء يف اتلة٨ٔ ٧٬ـة الٮو٢ ٚعي

 . ٦ٛذٮظح
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ََْػ يُ  ََِػي قَ ََاَءيٌْ اْبُخ ََا ةَِخ َََوَي  ؽْ َْقَخَه
 

(995) ََََ ُِ َلَعَ حَ ََََ َََََػِي َََََْبْ َا َلَخَت ِٓ ُ اهْ    نيَّ
 

٤َّ  /يٞةؿي  ٕى ذى ؿ ،٥يف )تى َّ دىتىزنى ٥َّ٤ي  ،كى ٕى ( كحنٮ٬ة/ )تى تىذىػجىنيَّ ؿي  ،كى َّ تىزنى (  حبؾًؼ  ،كى ي دىبىنيَّ كى
ل اتلَّةءي٨ً كلثٞةء األػؿىل ا ،إظؽى ٿٿ  ﴿ك٦٪٫ي ٝٮهلي دٕةىل/  ،ك٬ٮى ٠سريه صؽ 

(1)﴾ٹ   ٹ
 .[4]القدر:  

   
 

 

/ الٮاك ظؿؼ (كالؿكح. )/ ٚة٢ٔ مؿٚٮع(املبلاسح) ٢ٕٚ مٌةرع مؿٚٮع./ (دزنؿ)  اإلعـــراب:  (1)
/ صةر (ٚي٭ة. )ىلع املؿٚٮع مؿٚٮع ٦س٫٤ كاملُٕٮؼ ،اق٥ ٦ُٕٮؼ ىلع املبلاسح /ُٔٙ، الؿكح
 ".دزنؿ"ثة٢ٕٛ٣  ةفكدلؿكر ٦ذ٤ٕٞ

صذ٧ةع ثل٢ٞ ا ؛ظؾؼ إظؽا٧٬ة صةزأ٫٩ إذا اصذ٧ٓ يف أكؿ ا٢ٕٛ٣ املٌةرع دةءاف  وجــه االشــتدالل: 
 ،-كيه ال دؽػ٢ ا٢ٕٛ٣ املٌةرع-كال قبي٢ إىل اإلداغـ الظذيةص٫ ظيجبؾ إىل ٧٬ـة كو٢  ،املس٤ني

 ٚؼٛٙ حبؾؼ إظؽا٧٬ة.
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ََكَّ  ََْػَغىٌ  َوفُ ََُد ُي ٌْ  َضْي َََؾ ـَ  ُِ ََ  ػِي
 
 

ْيََََهَِمَََ (996) ًُ ِ ُِ ة ِ ٍ َََََتَنْ َِؽ اهًََََ ْْ ِّ اْؼ ْف    ؽَّ
 
 

ٍَََََ ُْ ُُ َوِِف ََضَََ اوَوُْج َيَََََضَََ ْط  وَوَْخ
 

ََْؾ ِ  (997)
ْ
ُِ اْل    قَُِف  (2)َصْيَِيٌ  (1)َسْؾٍ  َو ِكَْت

٨ى آػؿقي   سى ٓو قى ٥ً ٔي٪ي٫ي يف ال٫ً٦ ٧ًريي رٚ ٗى ٚيضتي ظيجبؾو  ؛إذىا ادَّى٢ى ثة٢ًٕٛ٣ املؽ
  ٟ ٤ى٤ٍخي نْ/  ،ا٣ٛ ٤ى٤ٍ٪ىة ،)ظى (كالً٭٪ٍ  ،كىظى ٤ى٨ٍ٤ى اتي ظى ٟ   ،ؽى ـه صةزى ا٣ٛ  ،ٚإذىا دػ٢ى ٤ٔي٫ً صةز
٢ٍ٤ٍ(نْ/  (3)﴾ک  ک  ک  ک﴿ك٦٪٫ي ٝٮهلي دٕةىل/  ،)ل٥ٍ حيى

كٝٮهل/   ،[81]طه:  
(4)﴾ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ں﴿

ٟ  ٣٘حي أ٢ً٬ احلضةزً  ،[54]المائدة:   ـي  ،كا٣ٛ  كصةزى اإلداغ
 

إ٦ة الدىةهل ث٧ٌري  ،ك٬ٮ أف ال يٕؿض ق١ٮف ثلةين املس٤ني /٬ؾا ٬ٮ الرشط ا٣ٕةرش لٮصٮب االداغـ (1)
 .الؿٚٓ أك جلــ كمج٭٫

 ؛٧٬ة يف ا٣ٛىةظحؤال اقذٮا ،اقذٮاء الٮص٭ني يف أو٢ اجلٮاز /يري ٝف()خت هل/املؿاد ثةتلؼيري يف ٝٮ (2)
 ألف ا٣ٟٛ أٚىط.

/ ٢ٕٚ (حي٢٤) .اق٥ رشط صةزـ يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ /٨٦ ،ظؿؼ اقتب٪ةؼ // الٮاك(ك٨٦)  اإلعـــراب: (3)
بل٦ح صـ٫٦ الك١ٮف ا٣ْة٬ؿ ىلع آػؿق / صةر (٤ٔي٫) ك٬ٮ ٢ٕٚ الرشط. ،مٌةرع دلـكـ ث٨٧ ٔك

 ،ةل٧ٌح املٞؽرة ىلع ٦ة ٝج٢ يةء املذلك٥ث/ ٚة٢ٔ مؿٚٮع (ٌٗيب) ثة٢ٕٛ٣ حي٢٤. ةفر ٦ذ٤ٕٞكدلؿك
كصٮاب  ،يف حم٢ رٚٓ ػرب ،كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح حي٢٤ ٌٗيب ،٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫ /كاحلةء

 كيه يف حم٢ صــ. ،[   ١٨طه: ] ﴾گ  گ  گ   ﴿ دم٤حالرشط 
ذلا صةز ٚي٫ اإلداغـ  ،مٌٕٙ البلـ ،دلـكـ ،٢ٕٚ مٌةرع٬ٮ  "حي٢٤"أف ا٢ٕٛ٣  وجــه االشــتدالل: 

 "ك٨٦ حي٢ٌ "كم٭ة صةء ا٣ٞؿآف اغبلة، كلٮ ٝؿئ  ،٣٘ح أ٢٬ احلضةزك٬ٮ كا٣ٟٛ. كا٣ٟٛ ٬ٮ األصٮد؛ 
  .ك٬ٮ ٣٘ح ثِن د٧ي٥ ،ثةإلداغـ لاكف صةاـا يف ا٣ٕؿميح

 ثؽاؿ كاظؽة ٦ٛذٮظح منؽدة. كٝؿأ٬ة ابلةٝٮف ،اثلة٩يح قة٠٪ح ،ثؽا٣ني (يؿدؽد)٩ةٚٓ كاث٨ اعمؿ  قؽأ  (4)
/ )ىلع ا٣ٞؿاءدني( ٢ٕٚ مٌةرع (يؿدؽ) / اق٥ رشط صةزـ ٠ٮف يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ.(٨٦)  اإلعـــراب: 

 ،أ٦ة ىلع ٝؿاءة ٨٦ ٟٚ اإلداغـ ٚةلك١ٮف ّة٬ؿ ،كظؿؾ ثة٣ٛذط ىلع ٝؿاءة ٨٦ أد٥ٗ  ل٤ؼٛح ،دلـكـ
جل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح اثذؽاايح ال حم٢ هلة ٨٦ كا ،يٕٮد إىل ٨٦ "٬ٮ/ "دٞؽيؿق اكا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازن 

ؿاب.  ةف/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞ(٨ٔ دي٪٫) حبةؿ ٨٦ ٚة٢ٔ يؿدؽ. ةف/ صةر كدلؿكر ٦ذ٤ٕٞ(٦٪س٥) اإٔل
ٚكٮؼ يأِت اهلل )كٝٮهل دٕةىل  ٧ًري يف حم٢ صؿ مٌةؼ إحل٫. /كاهلةء ،ك٬ٮ مٌةؼ ،ثة٢ٕٛ٣ مؿدؽ

 = ػرب املجذؽأ "٨٦". كدم٤ح الرشط كصٮاث٫ ،صٮاب الرشط يف حم٢ صــ( ..ثٞٮـ
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ي٢ٌ( نْ/ يف قٮرًة احلرش، كيه  [4شر: ]الح (1)﴾پ  پ  پ ﴿ك٦٪٫ ٝٮهل دٕةىل/  ؛)ل٥ٍ حيى
 .٣٘حي د٧ي٥و 

/ ق١ٮفي اآلًػًؿ يف األمًؿ، حنٮ/ ـً اٍظ٤ي٢ٍ(، كلٍف مبخى ) كاملؿادي بنج٫ً اجلـ
( ٤ٝخى  َّ٢ ـً  ؛)ظي  .ألفَّ ظس٥ى األمًؿ ٠عس٥ً املٌةرًع املضـك

   
 

 

كمؾلٟ  ،أف ا٢ٕٛ٣ املٌةرع املٌٕٙ املضـكـ ثةلك١ٮف جيٮز ٚي٫ اإلداغـ كا٣ٟٛ وجــه االشــتدالل:  =
 .كردت ا٣ٞؿاءدةف

/ ٢ٕٚ (ينةؽ) / الٮاك ظؿؼ اقتب٪ةؼ، ٨٦/ اق٥ رشط صةزـ يف حم٢ رٚٓ ٦جذؽأ.(ك٨٦)  اإلعـــراب: (1)
كا٣ٛة٢ٔ ٧ًري مكترت صٮازا  ،ك٬ٮ ٢ٕٚ الرشط ،كظؿؾ ثةل١رس التلٞةء الكة٠٪ني ،مٌةرع دلـكـ

كاجل٤٧ح االق٧يح اقتب٪ةٚيح ال حم٢ هلة  ،كاجل٤٧ح ا٤ٕٛ٣يح يف حم٢ رٚٓ ػرب ل٧٤جذؽأ ٨٦ ،"٬ٮ" /دٞؽيؿق
ؿاب. / }ٚإف اهلل مؽيؽ / ٣ِٛ اجلبل٣ح ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦٪ىٮب، كصٮاب الرشط ٬ٮ ٝٮهل(اهلل) ٨٦ اإٔل

 ك٬ٮ يف حم٢ صــ.ا٣ٕٞةب{، 
ذلا صةز  ؛دلـكـ ث٨٧ الرشَيح ،أف ا٢ٕٛ٣ "ينةؽ" ٬ٮ ٢ٕٚ مٌةرع مٌٕٙ البلـ ــتدالل:وجــه االش 

 ٣٘ح ثِن د٧ي٥، كا٣ٟٛ ٣٘ح احلضةزنني. -كا٣ٞؿاءة ٤ٔي٫-ٚةإلداغـ  ،ٚي٫ اإلداغـ كا٣ٟٛ
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َََزُتِ ْ  َََِب اهْ َٓشُّ َََْن ِِف اتلَّ ِٓ ْف
َ
َََكُّ أ  َوفَ

 
ََََزُتِ َ  (998) يْ  وَاهْ

َ
ََََىْ اِإْدََغُ  أ وُ َِ ََََا ِِف     ًي

 
( نْ/  ،كملة ذ٠ؿى أفَّ ٢ٕٚى األمًؿ جيٮزي ٚي٫ً كص٭ةفً  َّ٢ اـ رََّن يٌ ذلَك )اٍظ٤ي٢ٍ كظي

  /ك ئنيِ 
 ا ًَ ٫، /أضػِ ٢ٍ( يف اتلَّٕضًت؛ ٚإ٫َّ٩ جيتي ١ٚ  ًٕ ٍٚ

ى
نٍؽو نْ/  )أ ـى ٍظًجٍت ثً

ى
ٍمًؽٍد  ،)أ

ى
كىأ

 ثًبىيىةًض كىٍصً٭٫ً(.
 ُٚإ٩َّ٭٥ ا٣َتمي  /اثلَّا ) ٤ي٥َّ   .ٮا إداغ٫٦ي )٬ى

 .كاهللي قجعة٫٩ي كدٕةىل أ٥٤ٔي 
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E 
 

 

 ًْ َََا ِمَ َََْن َوَي ًَ َََْػ َل َََُج قَ َِي ُْ  ُِ َََ ِٓ 
 
 

(999) ََ ََن  اهْ ََا َلَعَ ُس ًً ِْ ْن ََن ًَ َََخ اِت اْك ًَّ ِّ ًُ   
 
 

ْضَهَََ
َ
ُْ َأ ٌَ الاَكػَِيَََِث اخلاُلَنَََ  ٓ ِيَََ

 
 

ا اْؼَخَيَ (7777) ًَ ُْ  ةَِال َعَهاَن ٓ ِغًََّن ََل َََ  
 
 

ْضَََََفَ 
َ
ُػ اهللَأ َََََُمَه  ًَ َََََاا يً َو  َْ 
 
 

َََيُ  (7777) ًَّ ـِ ٍَػ َعََََط ْر
ُ
   اَل َََََََْيِ ٍَََِ   أ

 
 

ََََ ََََََوآهِلِ اهْ َََََؽَاِ  اهْ َُغؽ  الِم رَ َ  هْ َْبَ
 

ََْخَغتنَِي اخلََََُِِ اهَََََْوَنْطتَََِ (7777)     َيَهْ ًَُ
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 اعتندنا يف التعليق على شرح ابو عقيل على املراجع التالية:

 ة: ــــع األشاشيأوال: الـنراج

٦٪عح اجل٤ي٢ ىلع رشح اث٨ ٔٞي٢، ملع٧ؽ حميي ادلي٨ ٔجؽ احل٧يؽ )أذ٧ؽ٩ة  (1)
٤ٔي٫ يف/ إٔؿاب النٮا٬ؽ النٕؿنح، كرشح املٕةين، كميةف االقتن٭ةد ٦٪٭ة، 

 كمٕي اتل٤ٕيٞةت ا٧٤ٕ٣يح، ٦ٓ درصؼ حبكت احلةصح(.
ـ ٬ةركف، (، حتٞيٜ ٔجؽ الكبل1٢39ػـا٩ح األدب، ٣ٕجؽ ا٣ٞةدر ابل٘ؽادم )ت  (2)

م١ذجح اخلة٩يج، ا٣ٞة٬ؿة )أذ٧ؽ٩ة ٤ٔي٫ يف ًجٍ أ٣ٛةظ النٮا٬ؽ النٕؿنح، كيف 
 نكبذ٭ة، كرشح ٦ٕة٩ي٭ة(.

إٔؿاب مٮا٬ؽ اث٨ ٔٞي٢، لرل٠ذٮر رنةض اخلٮاـ )أذ٧ؽ٩ة ٤ٔي٫ يف إٔؿاب  (3)
 النٮا٬ؽ ا٣ٞؿآ٩يح كاحلؽيثيح، كميةف أكص٫ االقذؽالؿ ث٭ة، ٦ٓ درصؼ ٠سري(.

ؽ ث٨ مىُف اخلرضم، دار ا١ٛ٣ؿ )أذ٧ؽ٩ة ٤ٔي٫ يف ظةميح اخلرضم، ملع٧ (4)
 اإلًةٚةت ا٧٤ٕ٣يح(.

٬(، ٬12٢6( أل٣ٛيح اث٨ ٦ةلٟ، ٦ٓ ظةميح الىجةف )ت 9٢٢رشح األم٧ٮين )ت (5)
 دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح )أذ٧ؽ٩ة ٤ٔي٫ يف اإلًةٚةت ا٧٤ٕ٣يح(.
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 نراجع األخرى:ـا: أبرز الثانّي

ؿاب املٛى٢ ل١ذةب اهلل املؿد٢، بل٭ضخ  (1) ٔجؽ الٮاظؽ وة٣ط، دار ا١ٛ٣ؿ اإٔل
 ٬. 1418ل٤ُجةٔح كا٣جرش كاتلٮزنٓ، ٧ٔةف، ا٣ُجٕح/ اثلة٩يح، 

ط املكةلٟ، الث٨ ٬نةـ)ت  (2)  ٬(، دار ا١ٛ٣ؿ.761أًك
إيٌةح مٮا٬ؽ اإليٌةح، أليب يلع احلك٨ ث٨ ٔجؽ اهلل ا٣ٞحكػٰ )املذٮىف/ ؽ  (3)

 ٬ 14٢8/ بل٪ةف، ط -٬(، حتٞيٜ/ ادلٔضةين، دار ا٣٘ؿب اإلقبلَل، ثريكت 6
خت٤يه النٮا٬ؽ كد٤ؼيه ا٣ٛٮااؽ، الث٨ ٬نةـ األ٩ىةر، حتٞيٜ الىة٣َح، دار  (4)

 14٢6.٬ال١ذةب ا٣ٕؿيب، 
 دحل٢ الكةلٟ إىل أ٣ٛيح اث٨ ٦ةلٟ، ل٤ٛٮزاف، دار املك٥٤ ل٤جرش كاتلٮزنٓ. (5)
٬، حتٞيٜ أمحؽ اخلؿاط، 7٢2روٙ املجةين يف رشح ظؿكؼ املٕةين ل٧٤ة٣يق (6)

 ؿميح ثؽمنٜ.٦ُجٮاعت دل٧ٓ ال٤٘ح ا٣ٕ
٬(، حتٞيٜ حم٧ؽ ثةق٢ ٔيٮف 686رشح اث٨ اجلة٥ّ ىلع أ٣ٛيح اث٨ ٦ةلٟ)ت  (7)

 الكٮد، دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح.
رشح أثيةت املِ٘ن ٣ٕجؽ ا٣ٞةدر ابل٘ؽايؽ، حتٞيٜ رمةح كدٝةؽ، دار ا٣ػ٧أمٮف، ط  (8)

(1393 - 1414 .)٬ 
٬ةم٥، ٬، حتٞيٜ حم٧ؽ 385رشح أثيةت قحجٮن٫، أليب حم٧ؽ الكريايف)االث٨(  (9)

 1394.٬م١ذجح اللكيةت األز٬ؿنح، 
، دار ال١ذةب ا٣ٕؿيب، 54٢٬ٝذحجح، الث٨ اجلٮاحليق، ت/رشح أدب الاكدت الث٨  (11)

 ثريكت.
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رشح النٮا٬ؽ النٕؿنح يف أ٦ةت ال١ذت اجلعٮ، ملع٧ؽ رشاب، مؤقكح  (11)
 .1427الؿقة٣ح، 

٬، دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، 368( رشح ٠ذةب قحجٮن٫ أليب قٕيؽ الكريايف)األب (12)
 ـ. 2٢٢8بل٪ةف، ط/  -ثريكت 

م٧ف ا٤ٕ٣ٮـ كدكاء الكـ ا٣ٕؿب ٨٦ اللكٮـ، ل٤ع٧ريم، ٔؽد ٨٦ املعٞٞني، دار  (13)
 ا١ٛ٣ؿ املٕةَص.

(، حتٞيٜ دمةٔح ٨٦ املعٞٞني، ٦ٕ٭ؽ 79٢املٞةوؽ النةٚيح، ل٤نةَيب)ت  (14)
 ابلعٮث ا٧٤ٕ٣يح جبة٦ٕح أـ ا٣ٞؿل.

رشح النٮا٬ؽ »مٮا٬ؽ رشكح األ٣ٛيح املن٭ٮر ثػ املٞةوؽ اجلعٮنح يف رشح  (15)
 1431.٬، بلؽر ادلي٨ ا٣ٕيِن، حتٞيٜ يلع ٚةػؿ كآػؿن٨، دار الكبلـ، «ال١ربل

 .15(، دار املٕةرؼ، ط/ 1398اجلعٮ الٮايف، ٣ٕجةس ظك٨)ت  (16)
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