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سعاٌح

لذِدالعرُفاءتؼغاٌششوؽادلـٍىتحٌٍؽظىيػًٍدسظحعشظأااٌرشتُح
تمغُذذسَظاٌٍغحاٌؼشتُحيفوٍُحاٌرشتُحوشؤوْاٌرذسَظ

جباِؼحػالءاٌذَٓاإلعالُِحاحلىىُِح
ىاعشمب


تمٍُ:

عشٌوؼُىين
12122220290اٌشلُاجلاِؼٍ:


لغُذذسَظاٌٍغحاٌؼشتُحوٍُحاٌرشتُحوشؤوْاٌرذسَظ

ىُِحِىاعشىظاِؼحػالءاٌذَٓاإلعالُِحاحل
1222 



 ب

اٌرظشَػتأطاٌحاٌشعاٌح
اٌشعاٌحٍ٘ٔرُعحِٓ ترّاَاٌىػٍأْ٘زٖ طشؼحاٌثاؼصحادلىلؼحأدٔا٘ا

تإٌفظ،وإراواْيفَىَآخِرب٘ٓأوِصثدتذًٌُػًٍأهنأرُعحذمٍُذاػٍّه
أوأرؽايأوِغاػذجاٌشخضاِخشوٍهاأوتؼؼها،فهزٖاٌشعاٌحواٌشهادج

يتؼظٍدػٍُهّااٌثاؼصحٍِغراْمبمرؼٍاٌمأىْ.اٌ


2049ٖطفش12ِىاعش،
1222َٔىفّرب0

اٌثاؼصح


عشٌوؼُىين
12122220290اٌشلُاجلاِؼٍ:



 ض

ِىافكادلششفٌن
اٌشلُ وؼُىين، عشٌ اٌـاٌثح: ِٓ ادلمذِح اٌشعاٌح ػًٍ اإلؿالع تؼذ

 "12122220290اجلاِؼٍ: تادلىػىع: اال، أدواخ يف اٌثمشجعرصٕاء عىسج
"،وتؼذإظشاءاإلطالؼاخاٌالصِح،ٔمشس،حنٓادلششفٌن،)دساعححتٍٍُُححنىَح(

اٌشعاٌح وأْ ادلـٍىتح، اٌؼٍُّح اعرىفداٌششوؽ لذ ادلزوىسج اٌشعاٌح أْ ػًٍ
ذمذميهاطاحلٌٍّٕالشح.


2049ٖطفش12ِىاعش،
1222َٔىفّرب0

ادلششفاٌصاينادلششفاألوي


مشغىسٌ،طٍ.ط.،َ.أ.احلاضاٌذورىسًِٕن،َ.أؽ.
292121291221212221ْإف:299221422992222229ْإف:



 د

اٌشعاٌحػًٍػرّاداال
اٌـاٌث ِٓ ادلمذِح اٌؼٍُّح اٌشعاٌح ح٘زٖ وؼُىين: اجلاِؼٍ:عشٌ اٌشلُ ،

")دساعححتٍٍُُححنىَح(عىسجاٌثمشجعرصٕاءيفأدواخاال"تادلىػىع:12122220290
اإلعالُِح اٌذَٓ ػالء اٌرذسَظجباِؼح وشؤوْ اٌرشتُح تىٍُح ادلٕالشح جلٕح ٔالشرها لذ

ِىاعشيف ستُغاألوي29يفاٌراسَخّؼحَىَاجلاحلىىُِح ادلىافك2002رواحلعح ٖ
َ،لذلثٍدالعرُفاءتؼغاٌششوؽادلـٍىتحٌٍؽظىيػ1222ًٍٔىفّرب14ٌٍراسَخ

عشظأا اٌرذسَظدسظح وشؤوْ اٌرشتُح تىٍُح اٌؼشتُح اٌٍغح ذذسَظ لغُ يف اٌرشتُح
تئطالؼاخ.
جلٕحادلٕالشح:

( ....................... )شهشاٌذَٓػصّاْ،َ.فذ.:اٌشئُغح
( ....................... )اٌذورىسمحىا،َ.ذػ.إ.:اٌغىشذًنج

( ....................... )عيتػائشحخاٌك،َ.فذ.اٌذورىسج:ادلٕالشاألوي
( ....................... )اٌذورىسسيف،ط.أؽ.،َ.فذ.:ادلٕالشاٌصاين
( ....................... )اٌذورىسًِٕن،َ.أؽ.:ادلششفاألوي
( ....................... )احلاضمشغىسٌ،ط.ط.،َ.أ.:ادلششفاٌصاين

2002ٖسظة4ِىاعش،
1222َعثرّرب24

 وٍُحاٌرشتُحوشؤوْاٌرذسَظ

 اإلعالُِحاحلىىُِحِىاعشجباِؼحػالءاٌذَٓ

اٌؼُّذ،


اٌذورىساحلاضحمّذأِشٌ،ٌظ.،َ.أؽ.
 292422121224212222ْإف:



ٖ 

وٍّحاٌرّهُذ
اٌشؼُُاٌشمحٓاهللتغُ

احلّذهللاٌزٌأٔؼُػٍُٕاتٕؼّحاإلمياْواإلعالَواٌظالجواٌغالَػًٍ
آٌٗوأطؽاتِٗظاتُػاألِحيفاٌظٍُ،أشهذأْأششفاألٔاَعُذٔاحمّذوػًٍ

فأٔا وتؼذ، وسعىٌٗ. ػثذٖ وأشهذأْحمّذا الششَهٌٗ إالاهللوؼذٖ الإٌٗ
واٌفهُ وادلؼشفح واذلذاَح واٌرىفُك اٌظؽح اٌزٌأداِين اٌشىش اهللظضًَ أشىش

" تادلىػىع اٌثغُـح اٌؼٍُّح اٌشعاٌح ٘زٖ وراتح إهناء ِٓ متىٕد أدواخؼىت
اال يف اٌثمشجعرصٕاء حنىَح(عىسج حتٍٍُُح ادلـٍىتح)دساعح ششوؽ ِٓ وششؽ "

اٌرشتُح اٌؼشتُحيفوٍُح اٌرشتُحتمغُذذسَظاٌٍغح ٌٍؽظىيػًٍدسظحعشظأا
وشؤوْاٌرذسَظجباِؼحػالءاٌذَٓاإلعالُِحاحلىىُِحِىاعش.

ِشىالخوصًنجيف٘زٖاٌشعاٌح،ٌىٓتفؼًوخذِححٌمذواظٗاٌثاؼص
اعرـاػ األلىاَ اٌشعاٌححاٌثاؼصدخمرٍف ٘زٖ وراتح أرهد ؼىت ِؼاجلرها يف

اٌثا ود وٌزٌه، حؼصتاجلىدج. ادلغاػذَٓذأْ ٘ؤالء ػًٍ اجلضًَ اٌشىش مذَ
وادلششفٌنوادلشعؼٌنِٕهُ:

 



 و

 

اٌىش .2 ٌّ واٌذ األبميفؼٍُح ابحمثىتٌن، اٌؼضَضَٓ اٌىاسز"ٌن واألَػثذ "
ٓلذستُاينذشتُحؼغٕحطاحلحِٕزطغشٌإىلعٓاٌششذَ"اٌٍزػائشح"

وعاػذاينتمذسؿالرهّاػًٍإمتاَدساعيتوأعأياهللأْميذػّشمهاوأْ
 َشصقذلّااٌظؽحواٌؼافُحوَهذَهّاطشاؿاعىَا.

اٌذَٓ.وّذَشظاِؼحػالءئَ.ع،فؼٍُحاألعراراٌذورىساحلاضِغافش .1
اإلعالُِحاحلىىُِحِىاعشؤىائثٗفؼٍُحاألعراراٌذورىسِشداْ،َ.أؽ.
َ.أ.وٕائة عٍـاْ، ٌٕثا اٌذورىس األعرار األوي،وفؼٍُح وٕائةادلذَش

وفؼٍُح اٌصاين، َ.أ.احلاظحاٌذورىسجاألعرارجادلذَش واسا، عيتػائشح
ذاْحيأُظ،َ.أ.وٕائةوٕائثحادلذَشاٌصاٌصح،وفؼٍُحاألعراراٌذورىسمح

ظاِؼح ذىظُٗ يف وأفىاسُ٘ ظهىدُ٘ تزٌىا لذ اٌزَٓ ُ٘ اٌشاتغ، ادلذَش
 ػالءاٌذَٓاإلعالُِحاحلىىُِحِىاعش.

اٌرشتُح .4 وٍُح وؼُّذ َ.أؽ. ٌظ.، أِشٌ، حمّذ احلاض اٌذورىس فؼٍُح
وشؤوْاٌرذسَظؤىائثٗفؼٍُحاٌذورىسِىٌُىٔىدِىفىيل،َ.أؽ.وٕائة

َ.عاٌؼُّذ إتشاُُ٘، ِاٌه ِشىاج اٌذورىسج وفؼٍُح وٕائثحئاألوي، .
اٌؼُّذاٌصأُح،وفؼٍُحاألعراراٌذورىساحلاضشهشاٌذَٓػصّاْ،َ.فذ.
وٕائةاٌؼُّذاٌصاٌس،ُ٘اٌزَٓلذتزٌىاظهىدُ٘وأفىاسُ٘يفذىظُٗ



 ص

 

احلىىُِح اإلعالُِح اٌذَٓ ػالء جباِؼح اٌرذسَظ وشؤوْ اٌرشتُح وٍُح
 عش.ِىا

اٌؼشتُح، .0 اٌٍغح ذذسَظ لغُ وشئُظ َ.ذػ.إ. محىا، اٌذورىس فؼٍُح
اٌٍغح اٌرذسَظ لغُ وغىشذًنج َ.فذ. خاٌك، ػائشح عيت واٌذورىسج
اٌؼشتُحيفوٍُحاٌرشتُحوشؤوْاٌرذسَظ،مهااٌٍزاْعاػذاينترمذميتؼغ

 ادلىادادلرؼٍمحهبزٖاٌشعاٌح.
اٌذورىس .9 َ.أؽ.فؼٍُح ،وادلششفاألويًِٕن، احلاضمشغىسٌ،وفؼٍُح

اٌصاينَ.أ. مهاوادلششف ،ِٓ أرهُد ؼىت وأسشذاين عاػذاين اٌٍزاْ
 وراتح٘زٖاٌشعاٌح،ػغًاهللأَْرُٔؼّٗػٍُهّا،اٌٍهُآٌِن.

ِا .6 ذشلُح يف وؿالاهتُ ظهىدُ٘ تزٌىا اٌزَٓ وادلذسعٌن األعاذزج مجُغ
 ائُحإىلادلشؼٍحاجلاِؼُح.ػٕذٌِٓأفىاسِٕزادلشؼٍحاإلترذ

مجُغاألطذلاءواإلخىجِٓؿالبلغُذذسَظاٌٍغحاٌؼشتُحتىظٗخاص .2
اٌزَٓعاػذوينوأػاسويناٌىرةادلرؼٍمح ػاَ تىظٗ واٌـالباِخشوْ

 هبزٖاٌشعاٌحوأِذوينمباٌذَهُِٓأفىاسوآساءيفإػذاد٘زٖاٌشعاٌح.





 غ

 

اٌشعاٌحإالأْذىىْذلإِفؼحوصَادجوأخًناإينالأسظىاتؼذوراتح٘زٖ
اٌرىفُكػٍىَ اهلل وأعأي اٌشعاٌح، هبزٖ ادلرؼٍمح اٌمىاػذ عُّا وال اٌمشاء تٌن

واذلذاَحيفذٕظُُ٘زٖاٌشعاٌح،آٌِنَاسباٌؼادلٌن.


2049ٖطفش12ِىاعش،
1222َٔىفّرب0

اٌثاؼصح


عشٌوؼُىين
12122220290اٌشلُاجلاِؼٍ:



 ؽ

حمرىَاخاٌشعاٌح
أ......................................................ادلىػىعطفؽح

ب................................................اٌرظشَػتأطاٌحاٌشعاٌح
ض.......................................................ِىافمحادلششفٌن

د..................................................االػرّادػًٍاٌشعاٌح
ٖ.........................................................وٍّحاٌرّهُذ

ؽ......................................................حمرىَاخاٌشعاٌح
ن.........................................................جتشَذاٌثؽس

22-2................................................اٌثاباألويِمذِح
 2...............................خٍفُاخاٌثؽس:األوياٌفظً

 4..............................ِشىالخاٌثؽس:اٌفظًاٌصاين
 4.........................أغشاعاٌثؽسوفىائذٖ:اٌفظًاٌصاٌس
0.........................ِؼاينادلىػىعىػُػذ:اٌفظًاٌشاتغ

9...............:ادلٕا٘طادلغرؼٍّحيفوراتحاٌشعاٌحاٌفظًاخلاِظ
 22........................:دساعحادلشاظغاألعاعُحاٌفظًاٌغادط

12-22.......................................اٌذساعحإٌظشَحاٌثاباٌصاين



ٌ 

 

22...............................ذؼشَفاالعرصٕاء:اٌفظًاألوي
24................................أدواخاالعرصٕاء:اٌفظًاٌصاين

14-12.............................عىسجاٌثمشجوِاَرؼٍكهبااٌثاباٌصاٌس
12.............................:ذؼشَفعىسجاٌثمشجاٌفظًاٌصاٌس
11.............................:ذغُّحعىسجاٌثمشجاٌفظًاٌشاتغ

11..............................:فؼٍُحعىسجاٌثمشجاٌفظًاخلاِظ
62-10........................االعرصٕاءيفعىسجاٌثمشجأدواخاٌثاباٌشاتغ

 10........ذؼشَفاالعرصٕاءوفىاػذاٌؼشتُحػٕذإٌهح:اٌفظًاألوي
12..االعرصٕاءيفعىسجاٌثمشجاَِاخاٌيتذىىْفُها:اٌصايناٌفظً
 49..........اٌثمشجيفعىسجأدواخاالعرصٕاء:أٔىاعاٌصاٌساٌفظً

22-62.............................................اٌثاباخلاِظاخلامتح
 62......................................:اخلالطحاٌفظًاألوي
 69....................................:االلرشاؼاخاٌفظًاٌصاين

 21-22..........................................................ادلشاظغ
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 جتشَذاٌثؽس
عشٌوؼُىين:اعُاٌثاؼس
12122220290:اٌشلُاجلاِؼٍ

)دساعححتٍٍُُححنىَح(أدواخاالعرصٕاءيفعىسجاٌثمشج:ِىػىعاٌشعاٌح
اٌشعاٌيفحاٌثاؼصدلذِ اٌؼٍُّح٘زٖ اٌثمشجأدواخح يفعىسج االعرصٕاء

حنىَح( حتٍٍُُح وأ)دساعح ٘ذاف. ٍ٘ اٌثؽس يف٘زا االعرصٕاء ذؼشَف دلؼشفح
عىسجاٌثمشج،عرصٕاءيفدلؼشفحاَِاخاٌيتفُهااال،ٍغحاٌؼشتُحػٕذإٌؽاجلىاػذاٌ

عىسجاٌثمشج.يفاٌىاسدجدلؼشفحأدواخاالعرصٕاء
تادلىػىع.و٘زاادلرؼٍمحاٌىرةِٓاٌثُأاخمجغثؽسِىريب،َؼيناٌا٘ز
تاٌثؽس دوششؼ،ٕؽىاٌرؽًٍُ ىرةاٌإىلتإٌظشاٌرؽًٍُتاعرخذاَأٔىاػٗ
.غًنَحاٌرفىرةاٌواٌؼٍٍّاٌثؽس٘زايفادلرؼٍمحإٌؽىَح

أْ لذػشفٕا اٌشعاٌح تؼذإالأوإؼذيِٓ٘زٖ ٘ىإخشاضِا االعرصٕاء
ِٓأدواخاالعرصٕاء لثٍٗأخىاهتا .ِٓؼىُِا أدواخاَِاخاٌيتذىىْفُها

االعرصٕاء ٍ٘اٌثمشيفعىسج آَح41ْ)ىاشٕراْوشالشج ). ِأذاْاٌثمشجيفعىسج
خوظذوِٓ٘زٖاَِاخ.أدواخاالعرصٕاء(آَحاٌيتفُها126)وعرحومثأىْ

اشٕراْوشالشٌنيفذىىْاٌيتأدواخاالعرصٕاءِٓأداج(42)عثؼحوشالشٌنحاٌثاؼص
أداجواؼذجولؾ،وٍ٘"إال".ِٓ.وٍ٘ذرىىِْٓاٌثمشج(آَحِٓعىسج41)

وشالشٌن 42)عثؼح مثأُح( ٕ٘ان 2)أداج، جيةٔظة( وِغرصىن (2)مثأُح.
ِِٕٗغرصىن ادلغرصىن ؼشوح ؼغة ػثـٗ أو ادلغرصىن ٔظة وواؼذ.جيىص

 لثٍٗ.(ِغرصىنَؼشبؼغةِاَرـٍثٗاٌؼ12ًّوػششَٓ)



1 

 اٌجبة األوي
 ادلمذِخ

 خٍفُبد اٌجؾش : اٌفظً األوي
اٌمشآْ ٘ى اٌىزبة ادلمذط اٌزٌ أٔضٌٗ ػًٍ إٌيب حمّذ طًٍ اهلل ػٍُٗ 

اَِخ:  12 عىسح َىع/ وزبثٗ اٌىشمي اهلل رؼبىل يف ثبٌٍغخ اٌؼشثُخ، وّب لبيوعٍُ 
2: 

                 1 

َؼين  ")ِظذس( ِأخىر ِٓ اٌفؼً )فؼً( "لشأشآْ ٍ٘ اعُ فئْ وٍّخ اٌم
، طًٍ اهلل ػٍُٗ وعٍُ ٌضػُّٕب حمّذ ٔضيثبٌٍغخ اٌؼشثُخ  اٌمشآْ والَ َٕـك اٌمشاءح.

اٌٍغخ اٌؼشثُخ ٍ٘  2.ًَ اٌزٌ َؼزرب لشاءرٗ ػجبدحعربش ثىاعـخ راثبدلزى ادلٕمىي إٌُٕب
ِىلغ  ٌمشآْاإْ ٌٍّغٌٍّن،   3.اٌؼشثُخ اٌمذديخاٌغبُِخ وٍ٘ اٌٍغخ  ٍغبداٌ إؽذي

ٌمشآْ واحلذَش ا ب ٌغخهنثٌن اٌٍغبد يف اٌؼبمل. أل زٍىٗ اٌٍغخ اٌؼشثُخِزُّض مت
 عالُِخ.ب ِٓ اٌىزت اإاٌششَ/ وغًنمه

                                                           
(، َ 1986عبوشد: ِٕظٍّ اٌىزبة ادلمذط، )اٌمشآْ ورشمجخ ٔذؤُغُب، إذُٔخ جلّهىسَخ اٌىصاسح اٌ 1

 .794ص. 
 .16جخ و٘جخ، دوْ اٌغٕخ(، ص. )لب٘شح: ِىز ِجبؽش يف ػٍىَ اٌفشإِْٓبع اٌمـبْ،  2
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ٕؾى اٌ ٕؾى ٍ٘ ظب٘شح ِضًنح ٌال٘زّبَ، ألْ ػٍُاٌِؼشفخ اٌمشآْ ِٓ ؽُش 
 بٌُتَزؼٍُ فُٗ وً لىاػذ ػٓ أع اٌٍغخ اٌؼشثُخ اٌيت َى٘ى فشع واؽذ ِٓ ػٍ

ٌغـش األخًن ِٓ ؽبٌخ ا  مجٍخ اٌٍغخ اٌؼشثُخ. ٘زا اٌفشع خيزض يفيفاٌىٍّبد 
 ىٍّخ يف اجلٍّخ رغجتٌٍ ػشاة(اإاٌؼشثُخ إٌبمجخ ػٓ رغًُن ادلىل/ )اٌىٍّبد 

 .اٌذاخٍخ فُهب ىاَ ؼاٌ
ػٍُ )لىاػذ اٌٍغخ اٌؼشثُخ(. ٔـك وٍّخ ٘ى لىاػذ  ِٓ ػٍُ إٌؾى اعُ آخش

، و٘ى فشع ِٓ فشوع اٌظشف(ٕؾى واٌ)وىٔٗ  إٌؾى ِشرجؾ ثىٍّخ ػٍُ اٌظشف
 ٕؾىاٌألٔٗ ِٓ خالي ػٍُ  4اٌؼٍُ َذسط اٌزغًُناد يف شىً اٌىٍّخ اٌؼشثُخ.

لشاءح اٌمشآْ دوْ اعزخذاَ  .ِٓ ادلفُذ يف فهُ اٌمشآْ اٌىشمي شخض عُىىْ
ذ األشخبص اٌزَٓ عُغ اسرجبن ؽىي ادلؼىن ادلمظىد.لىاػذ إٌؾى عُؤدٌ إىل 

طؼىثخ ػٕذ لشاءح اٌمشآْ عُشؼش ٕؾى اٌ ػٍُ ٌذَهُ ادلهبساد يف ِؼشفخ ىاٌُغ
ثبٌٕؾى  ، ألْرظجؼ ِهّخ عذًا ؾىٕاٌ وعهخ ٌزٌه، فئْ ِؼشفخ اٌمشآْ ِٓ  وفهّٗ

 بؿئخ.ْ ٔؼشف اجلًّ اٌظؾُؾخ واجلًّ اخلأغ غزـُٔ
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عزضٕبء وف االؽش، وخىاهتبأؽذي إو إال أ٘زٖ االعُ اٌىالغ ثؼذ عزضٕبء اال
 5ال وغًن وعىي وعىي وعىاء وخال وػذا وؽبشب.إ مثبُٔخ وٍ٘

وِٓ ٘زٖ اخلٍفُبد، فغزجؾش اٌجبؽضخ ػٓ االعزضٕبء يف اجلضء األوي ألْ مل 
. فُٗ اٌجبؽضخ اٌزٌ وبٔذ مغُاٌرىعذ اٌشعبٌخ اٌيت رجؾش ػٓ ٘زٖ ادلىػىع يف 

 .ِٓ اٌمشآْ ضء األويضخ ٌفهُ أدواد االعزضٕبء اٌىاسدح يف اجلؽوٌزغهًُ اٌجب
 ِشىالد اٌجؾش : اٌفظً اٌضبين

أدواد االعزضٕبء يف " ٘زٖ اٌشعبٌخ ٘ى يف خٗ اٌجبؽضزِب ادلىػىع اٌزي لذِأ
غؼٍهب دلشىالد اٌىت عزاحتٍٍُُخ حنىَخ( و اجلضء األوي ِٓ اٌمشآْ" ) دساعخ

 شعبٌخ فُّب ًٍَ:ٌ٘زٖ ا أعبعب ٌٍجؾش يف خاٌجبؽض
 ؟ػذ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ػٕذ إٌؾبحيف لىاعزضٕبء ِب رؼشَ/ اال .1
 ؟عىسح اٌجمشحيت فُهب االعزضٕبء يف ِب اَِبد اٌ .2
 ؟عىسح اٌجمشحيف  اٌىاسدح عزضٕبءاال دوادأِب  .3

 غشاع اٌجؾش وفىائذٖأ : اٌفظً اٌضبٌش
ٍّ، ِٓ أمههب:أ ٍجبؽضخإْ ٌ  غشاػب رشَذ حتمُمهب يف ػّٓ ٘زا اٌجؾش اٌؼٍّ
 .خ اٌؼشثُخ ػٕذ إٌؾبحٍغدلؼشفخ رؼشَ/ االعزضٕبء يف لىاػذ اٌ .1

                                                           
 .142(، ص. َ 2015عُٕبس ثبسو اٌغغٕذ، :ثبٔذؤظ) ػٍُ حنىٌ ِنت اِ عشوُِخ وإِشَىتحمّذ أٔىس، 5
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 عىسح اٌجمشح.عزضٕبء يف دلؼشفخ اَِبد اٌيت فُهب اال .2
 .عىسح اٌجمشحيف  اٌىاسدح االعزضٕبء دواددلؼشفخ أ .3

 اٌجؾش فهٍ:ِٓ ٘زا فىائذ اٌوأِب 
 ػٕذ لشاػخ اٌمشآْ خبطخ ٌناالعزضٕبء ٌزغهًُ اٌمبسئػٓ رمذمي ادلؼشفخ  .1

 .عىسح اٌجمشحيف 
 .عىسح اٌجمشحيف  ضٕبءعزٍىِبد ؽىي االدلؼا٘زا اٌجؾش ِفُذ وّبٔؼ  .2

 ِؼبين ادلىػىع رىػُؼ : اٌفظً اٌشاثغ
 عىسح اٌجمشحعزضٕبء يف : "أدواد االجبؽضخ مبىػىع٘زا اٌجؾش لذِزٗ اٌ

 عخ حتٍٍُُخ حنىَخ(".)دسا
 .وأفؼبي ؽشوفأمسبء ومجغ ِٓ أداد مبؼىن  :أدواد .1
أو إؽذي ِٓ ؽبٌخ اٌؼبَ ثئال  ٍ٘ إخشاط ثؼغ األفشاد عزضٕبء:اال  .2

ِضبذلب: "لبَ اٌـالة إال حمّذا"، وٍّخ "لبَ اٌـالة" ٘زا  6أخىاهتب.
 ػبَ، ووٍّخ "إال حمّذا" إخشعذ ِٓ اٌؼبَ ثئال.

 خال، ،اءعى ،يعى ،عىي غًن، وٍ٘ إال،عزضٕبء مثبُٔخ: اال أدوادو
 7ؽبشب.وػذا، 

                                                           
 1426حمّذ ثٓ طبحل اٌؼضٌُّن، ششػ األعشوُِخ )اٌـجؼخ األوىل؛ اٌشَبػغ: ِىزجخ اٌششذ،  6
 .431َ(، ص.  2005٘ـــــ 
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 ش رىىْ ٌٍظشفُخ.يف: ؽشف ع .3
 واؽذوَخ ِبئخ اِ ىتؽَخ األوىل ى عىسح اٌجمشح اِ٘ اجلضء األوي: .4

 وأسثؼٌن.
 ِٓ: ؽشف عش رىىْ ٌٍظشفُخ. .5
 ادلٕضي ػًٍ خبمت أٔجُبئٗ حمّذ طًًٍ وع ٘ى وزبة اهلل ػض :اٌمشآْ .6

ادلىزىة يف ادلظبؽ/ ِٓ أوي عىسح ػٍُٗ وعٍُ ادلٕمىي ثبٌزىارش  اهلل
 8.ٕبط(ٌ)اٌفبحتخ( إىل آخش عىسح )ا

سٔخ ػٓ بٌٍمُبَ ثبدلم خهب اٌجبؽضزٍ٘ ؿشَمخ عٍى: دساعخ حتٍٍُُخ حنىَخ .7
حتًٍُ ػٍُ إٌؾى، ؽظىال ػًٍ خالطخ واػؾخ ِٓ اٌجؾش اٌزٌ 

 .َجؾش فُٗ
 ٍخعخ يف وزبثخ اٌشٍّؼادلٕب٘ظ ادلغز : اٌفظً اخلبِظ

لجً أْ رٕبلش ورؼشع اٌجبؽضخ ػًٍ حبضهب، وِٓ ادلغزؾغٓ أْ َؼشف 
 ِٕهظ اٌجؾش اٌؼٍٍّ حلظىي األ٘ذاف اٌزبِخ. فهٍ وّب ٍٍَ:

 ِذخً اٌجؾش .1
                                                                                                                                                                     

 (، ص.َ 2011 )اٌمب٘شح : داس اٌزىفُمُخ ٌٍزشاس،اٌىبىف ىف ششػ اِعشوُِخ أديٓ أٌِن ػجذ اٌغين،  7
14. 

 1412)عىبسد:ِىزجخ اٌغٕخ،  أدلذؽً ٌذساعخ اٌمشآْ اٌىشميحمّذ ثٓ حمّذ أثى شهجخ،  8
 .7 ص. (،َ 1992٘ـــــ 
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بْ ِٕهظ اٌجؾش ٔىػبْ: ادلٕهظ اٌىٍّ و ادلٕؾظ اٌىُفٍ. أِب اٌجؾىس و
اٌىُّخ يف خظبئظهب ٍ٘ حتًٍُ إؽظبئٍ ٌٍجُبٔبد. و اٌجؾىس اٌىُفُخ ٍ٘ 
اٌجؾىس اٌيت ال رغزخذَ األسلبَ. فٍزاٌه، وبْ ٘زا اٌجؾش ِٓ اٌجؾش اٌىُفٍ، 

ش ِٓ ٔىع ألْ يف ٘زا اٌجؾش ال َغزخذَ األسلُ. أِب ِٓ ؽُش ٔىػٗ فهزا اٌجؾ
 حبش حتًٍُ إٌض ٌٍذساعخ اٌزؾٍٍُُخ اٌظشفُخ.

 ؿشَمخ مجغ اٌجُبٔبد .2
مجغ اٌجُبٔذ ٍ٘ ؿشَمخ األمهُخ يف ػًّ اٌجؾش. ألْ، ثذوْ حمبوٌخ مجغ 
اٌجُبٔبد، فبٌزؾمُك ال َغغ ػٍّٗ. وأِب اٌـشَمخ اٌيت َغزؼٍّهب جلّغ اٌجُبٔبد ذلزا 

 اٌجؾش ٘ى ؿشَمخ اٌىزبثخ و اٌىصبلُخ:
ؿشَمخ اٌىزبثُخ: ٍ٘ ؿشَمخ َغزؼًّ ِظبدس ِىزىثخ ٌُؾظً اٌجُبٔبد، أو  .1

مجغ اٌجُبٔبد و أخجبس٘ب مبغبػذح ادلىاد ادلىعىدح يف ادلىزجخ، ِضً: 
 .اٌمشآْ، اٌمبِىط، أو ادلؼغُ، اٌىزت، و غًن٘ب

 ػذح)عضء األوي(  اٌىشمي ااٌمشآْ اٌجبؽش َمشأ ٍ٘ :اٌىصبلُخ ؿشَمخ .2
 .اٌجُبٔبد رٍه َمغُ مث .َىدٖ اٌيت اٌجُبٔبد ٌُغزخشط ِشاد

 وِظذسٖ اٌجؾش ثُبٔخ .3
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 أِب وعضء األوي  يف رٕض اٌيت اٌمشآُٔخ اَِبد ٍ٘ اٌجؾش ٘زا ثُبٔخ إْ
 ِظبدسعضء األوي و  يف خظىطب اٌىشمي اٌمشآْ فهٍ اٌجُبٔبد ٘زٖ ِظذس

 :ٍ٘ اٌجؾش ٘زا يف اٌجُبٔبد
 جيّغ اٌيت بٔبداٌجُ ٍ٘ األعبعُخ اٌجُبٔبد :األعبعُخ اٌجُبٔبد ِظذس .1

 ادلظبدس أِب و. األوىل ادلظبدس ِٓ َغزىػؾهب و َغزٕجـهب و اٌجبؽش
 .اٌىشمي اٌمشآْ ِٓ ِأخىرح ٍ٘ األوىل

و  األخشي ادلشاعغ ِٓ اٌجبؽش أخز ٍ٘: اٌضبٔىَخ اٌجُبٔبد ِظذس .2
 يف اٌضبٔىَخ ادلظبدس أِب و. اٌؼٍُّخ إٌششح يف َغزىػؾهب و  َغزٕجـهب

 .األخشي اٌىزت و ادلؼغُ و ٌظشفُخ،ا اٌىزت ٍ٘ اٌجؾش ٘زا
 بدٔاٌجُب مجغ أدواد .3

 ادلظب٘ش دلمُبط اٌجبؽش اعزخذِهب اٌيت آٌخ ٍ٘ اٌجُبٔبد مجغ أدواد
 األدواد اٌجؾش ٘زا فُغزخذَ اٌجُبٔبد مجغ يف أِب. اإعزّبػٍ أٌ اٌؼبدلٍ
 .اٌجؾش ثُبٔبد ّغغٌْ أداح َشىً اٌجبؽش أْ. ٔفغٗ اٌجبؽش أٌ اٌجششَخ
 بدٔاٌجُب ًحتٍُ ؿشَمخ .3

 :اٌزبٌُخ اٌـشَمخ اٌجبؽش فُزجغ مجؼهب  مت اٌيت اٌجُبٔبد حتًٍُ أِب
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 يف اإػالي أٔىاع ػٓ اٌجُبٔبد ِٓ اٌجبؽش زبسحي ٕ٘ب: و اٌجُبٔبد حتذَذ .1
 طٍخ ألىي و أعبعُخ و ِهّخ َشا٘ب ِب مجؼهب مت اٌيت ثُبهنبو  ادلٍه عىسح
 .اٌجؾش ثأعئٍخ

عضء   يف اإػالي أٔىاع ػٓ بٔبداٌجُ اٌجبؽش َظٕ/: اٌجُبٔبد رظُٕ/ .2
 .اٌجؾش أعئٍخ يف إٌمبؽ ؽغت حتذَذ٘ب  مت اٌيت ثُبهنب واألوي 

 ػٓ اٌجُبٔبد اٌجبؽش َؼشع ٕ٘ب :ِٕبلشزهب و حتٍٍُهب و اٌجُبٔبد ػشع .3
 مث رظُٕفهب، و حتذَذ٘ب  مت اٌيت ثُبهنب ويف عضء األوي  اإػالي أٔىاع
 .هبب ػاللخ ذلب اٌيت ٕظشَبدثبٌ ـهبثس و َٕبلشهب مث َظفهب، أو َفغش

 بدٔاٌجُب رظذَك .4
 يف اٌجبؽش َزجغ و، اٌزظذَك إىل حتزبط حتٍٍُهب و مجؼهب مت اٌيت اٌجُبٔبد إْ

 :اٌزبٌُخ اٌجؾش ٘زا ثُبٔبد رظذَك
 .لىائذٖ و اإػالي أٔىاع ٍ٘ و اٌجُبٔبد ِظبدس ِشاعؼخ .1
 .ِثظبدس٘ب مجؼهب  مت اٌيت اٌجُبٔبد ثٌن اٌشثؾ .2
 .ادلششفٌن و اٌضِالء ِغ اٌجُبٔبد ِٕبلشخ .3
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ْ ومهب ؿشَمخ مجغ ٍ٘ ؿشَمزبيف رٕظُُ ٘زٖ اٌشعبٌخ  خادلٕب٘ظ ادلغزؼٍّ
 افىاؽذ اششؽهب واؽذشَذ اٌجبؽضخ أْ رادلىاد وحتٍٍُهب. ورادلىاد وؿشَمخ رٕظُُ 

 وّب َأيت.
 ؿشَمخ مجغ ادلىاد . أ

ٌيت اٌـشَمخ ادلىزجخ، وٍ٘ ؿشَمخ مجغ ادلىاد ا اٌجبؽضخ ٕزهظر٘ز اٌظذد  يف
لزجبط ِٓ ٓ ادلىاد وػًٍ ِهبسح االرمذَ ػًٍ ػٕبطش اٌىزت مبـبٌت اٌشعبٌخ ِ

 ٘زٖ ادلظبدس األُِٕخ ِجبششح وغًن ِجبششح.
 ؿشَمخ رٕظُُ ادلىاد وحتٍٍُهب . ة

 رُخ:اٌـشق اِ اٌجبؽضخ رغزخذَ ٘زٖ اٌـشَمخ يف
 اٌـشَمخ اٌمُبعُخ (1

ِىس اخلالطخ ِٓ األ سطذائث ٌوٍ٘ ؿشَمخ رٕظُُ ادلىاد اٌيت جتش
 ِخ.باجلضئُخ إىل األِىس اٌىٍُخ، أو ثؼجبسح أخشي ِٓ اخلبطخ إىل اٌؼ

 اٌـشَمخ اٌزؾٍٍُُخ (2
ؾبوي زَزؼؼ ِؼٕب٘ب ومل َزجٌن ِمظىد٘ب فإرا وعذد ِغأٌخ مل 

 أْ حيًٍ ادلغأٌخ ػًٍ اٌـشَمخ اٌزؾٍٍُُخ. جبؽضخاٌ
 عزمشائُخاٌـشَمخ اال (3
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ِٓ األِىس خ وٍ٘ ؿشَمخ رٕظُُ ادلىاد اٌيت جتشٌ ثئطذاس اخلالط
 ضئُخ أو ثؼجبسح أخشي ِٓ اٌؼبِخ إىل اخلبطخ.اٌىٍُخ إىل ألِىس اجل

 ذساعخ ادلشاعغ األعبعُخع : اٌغبد اٌفظً
عزضٕبء رىبد اٌجؾش يف وً وزت لىاػذ اٌٍغخ اٌؼشثُخ. إْ اٌجؾىس ػٓ اال

ششػ  ذدا ِٓ وزت لؤاػذ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ِٕهب:خ ػاٌجبؽض ذوٌزاٌه اعزؼبٔ
إِشَيت ورشمجخ ِنت اجلشوُِخ و ػٍُ حنىو ثٓ طبحل اٌؼضٌُّن،حملّذ  اِعشوُِخ
 ، ووزت أخشي ِزؼٍمخ ثبِىػىع.ٌضوشَب ٕؾىاٌػٍُ و ،حملّذ أٔىس
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 اىصاين اىثاب
 اىْظشَح اىذساعح

 ذؼشَق االعرصْاء : اىلظو األوه
اىْذاج، مَا قاه اىذمرىس أٍُو  االعرصْاء ػْذ ْٕاك مصًن ٍِ ٍظطيخ

تذَغ َؼقىب يف مراتٔ "اىْجى واىظشف واإلػشاب"، أُ االعرصْاء ٕى إخشاض 
وقاه اىشُخ ٍظطلً  1االعٌ اىىاقغ تؼذ أداج االعرصْاء ٍِ دنٌ ٍا قثيها.

اىـالٌَن يف مراتٔ "جاٍغ اىذسوط اىؼشتُح"، أُ االعرصْاء ٕى إخشاض ٍا تؼذ إال 
 2أوإدذي أخىاهتا ٍِ أدواخ االعرصْاء ٍِ دنٌ ٍا قثئ.

وقاه أميِ أٌٍن ػثذ اىـين يف مراتٔ "اىنايف يف ششح اِجشوٍُح"، أُ 
وقاه  3ا قثيها يف ادلؼين.االعرصْاء ٕى  إخشاض ٍا تؼذ إال أو إدذي أخىاهتا ػَ

االعرصْاء ٕى إخشاض االعٌ اىىاقغ تؼذ إال أو إدذي أخىاهتا جشجظ ادلغُٔ أُ 
االعرصْاء ٕى اعٌ َزمش تؼذ إال أو وقاه أيل سَها أُ  4ٍِ دنٌ ٍا قثيها.

 5إدذي أخىاهتا سلاىلا دلا قثيها ىف احلنٌ.

                                                           
 .42أٍُو تذَغ َؼقىب، اىْذى واىظشف واإلػشاب، ص.  1
 .127اجلضء اىصاىس، ص.  ٍظطلً اىـالٌَن، جاٍغ اىذسوط اىؼشتُح، 2
 .469(، ص. 1997/2911)اىقإشج: اىنايف ىف ششح اِجشوٍُحأميِ أٌٍن ػثذ اىـين،  3
 .194، ص.(2912)جاٍُح ػالء اىذَِ كشط:  االعرصْاء إال يف اىقشآٍُناٍيىد،  4
 .194، ص.االعرصْاء إال يف اىقشآٍُناٍيىد،  5
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ػْاطش وٍٕ ػيً أٍا ىالعرصْاء ػْظشٓ، ذرنىُ مجيح االعرصْاء ٍِ شالشح 
حنى: ّاً األطلاه إال ػثذا.  6اىرىايل: ادلغرصىن ٍْٔ وأدواخ االعرصْاء وادلغرصىن.

ميَح "األطلاه" ٍٕ ادلغرصىن ٍْٔ، وميَح " إال" ٍٕ أداج االعرصْاء، وميَح 
 "ػثذا" ٍٕ ادلغرصىن.

حنى ميَح  7أٍا ادلغرصىن ٍْٔ ٕى االعٌ اىزٌ َنىُ ادلغرصىن جضء ٍْٔ،
يف مجيح " ّاً األطلاه إال ػثذا". ويف مراب آخش، أُ ادلغرصىن ٍْٔ "األطلاه" 

  8ٕى االعٌ اىزٌ َقغ قثو أداج االعرصْاء.
وأٍا أدواخ االعرصْاء ٕى ٍا ال َنىُ االعرصْاء إالتٔ، حنى ميَح "إال" 
يف مجيح " ّاً األطلاه إال ػثذا". وأٍا ادلغرصىن ٕى االعٌ اىىاقغ تؼذ أداج 

حنى ميَح "ػثذا" يف مجيح " ّاً  9اسض ٍِ دنٌ ٍا قثيها،االعرصْاء واخل
األطلاه إال ػثذا". ويف مراب آخش، أُ ادلغرصىن ٕى اعٌ ٍْظىب َقغ تؼذ 

 19أداج االعرصْاء ىُخاىق ٍا قثيها يف احلنٌ.
دشكا  مسإا كَْهٌ ٍِ األدواخ ٕزٓ ذغَُح اىْذاج يف اخريق وقذ

ـًا آالخ مسىٕا وآخشوُ مسإا أدواخ ٍِ وٍْهٌ ذثقً  ىنِ، ووعائط وطُ
                                                           

 .42ص. أٍُو تذَغ َؼقىب، اىْذى واىظشف واإلػشاب،  6
 .264أٍُو تذَغ َؼقىب، اىْذى واىظشف واإلػشاب، ص.  7
 .78كؤاد ّؼَح، ٍيخض قىىؼذ اىيـح اىؼشتُح، ص.  8
9
 .264أٍُو تذَغ َؼقىب، اىْذى واىظشف واإلػشاب، ص.  

10
 .78كؤاد ّؼَح، ٍيخض قىىؼذ اىيـح اىؼشتُح، ص.  
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االعٌ  ػيً اىىاقغ احلنٌ ٍِ تؼذٕا االعٌ اىىاقغ وٍٕ: إخشاض وادذج دالىرها
ػْذ )عُثىَٔ(  ذغَُح "دشوف االعرصْاء" ماُ ظهىس أوه أُ قثيها دُس

 ػْذ ذلظُئ أّٔ إال األدواخ أّىاع ذشَو مو اىرغَُح ٕزٓ دُس ماّد
اىْذاج أٍصاه اىلشاء  ٍِ اىنصًن ٔاذثؼ ٍغًَ وقذ أداج مو كُها أػطً اىقىه

واىربد واىغشاض، وٍْهٌ ٍِ مسإا "أدواخ االعرصْاء" مصؼية أتى اىؼثاط أمحذ 
يف )األصُٕح يف  اىْذىٌ زلَذ ػيٍ تِ تِ حيٍن يف )رلاىظ شؼية( واذلشوٌ

 11 ادليذَح(. ششح يف اىذَِ يف )اىيَذح مشظ ػيٌ احلشوف( واىظائؾ
االعرصْاء ىُظ  أدواخ ذغَُرهٌ يف اىْذاج اخرالف ّقىه أُ أُ ومينْْا

دالىح وادذ  وادذ وحتَو تؼَو األدواخ ذقىً ٕزٓ أُ اىنثًنج ٍا داً تادلشنيح
 أخىاهتا ٍِ دنٌ ٍا قثيها. تئدذي تؼذ )إىَّا( أو ٍا إخشاض اىْذاج ٕى ػْذ

 أدواخ االعرصْاء  : اىلظو اىصاين
مثاين  ػذٕا ٍِ األدواخ كَْهٌ ٕزٓ ػذد يف أَضا اىْذاج اخريق وقذ

)ادلقرضة( واتِ  يف يف  )اىنراب( وادلربد ٌٕ: عُثىَٔ وٕؤالء اىْذاج أدواخ،
ٍٕ: إال،  االعرصْاء أدواخ أُ ػيً اذلقىا اىؼشتُح( دُس يف )اىيَغ يف جين

 يف ػيٍ اىَُين َشي َنىُ يف دٌن وال داشا، ىُظ، ػذا، خال، ؿًن، عىي،
وٍٕ:  تضَادج مخظ ػششج أداج أٌ شالز هنااىْذى( أ يف ادلشنو مراتٔ )مشق

                                                           
11

 .7ص. األخًن ٍِ اىقشآُ،أعيىب االعرصْاء وجلَاىُاخ ذىظُلٔ يف اىشتغ خلزاسٌ،  ّىاه 
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إال، وؿًن، وعىي، وعىي، وعىاء، وٍا خال، وٍاػذا، وىُظ، وال َنىُ، 
 12 وداشا وخال، وتئ، والعَُا.

وٍِ مراب آخش، ْٕاك ٍِ قاه أُ ىالعرصْاء أدواخ مثاين: دشكاُ 
ومها: "إال" ػْذ اجلَُغ و"داشا" ػْذ عُثىَٔ، وَقاه كُها: "داشا"، ودشا، 

الُ ومها: "ىُظ" و"ال َنىُ"، وٍرشدداُ تٌن اىلؼيُح واحلشكُح، ومها: وكؼ
 "خال" ػْذ اجلَُغ و"ػذا" ػْذ ؿًن عُثىَح، وامساُ ومها: "ؿًن" و"عىي"

تيـاهتا، كئّٔ َقاه: "عىي" مــــــ"سضً" و"عىي" 
مــــــ"ٕذي"، و"عىاء" مـــــــ"مساء"، و"عىاء" 

 13مــــــ"تْاء"، وٍٕ أؿشهبا.
 االعرصْاء. وأمساء يف األطيُح األداج وٍٕ: االعرصْاء )إال(دشف 

 االعرصْاء: )ػذا/خال/داشا( وقذ ذؼشب االعرصْاء: )ؿًن/عىي(. وأكؼاه
قاه اىشُخ ٍظطلً اىـالٌَن، ىالعرصْاء مثاين  14تاالعرصْاء. خاص جش دشف

 –أدواخ، وٍٕ: إال وؿًن وعىي )تنغش اىغٌن، وَقاه كُها أَضا عىي 
 15تلرذها( وخال وػذا وداشا وىُظ وال َنىُ. –وعىاء  – تضٌ اىغٌن

                                                           
 .7ص. أعيىب االعرصْاء وجلَاىُاخ ذىظُلٔ يف اىشتغ األخًن ٍِ اىقشآُ،خلزاسٌ،  ّىاه 12
)ىثْاُ: داس اىنرة اىؼيَُح، أوضخ ادلغاىل إىل أىلُح اتِ ٍاىل مجاه اىذَِ اتِ ٕشاً األّظاسٌ،  13

 .391(، ص.2997
 .256(، ص. 2919ٍنرة دسوعيٌ،  ) جامشخ: اىرذلح اىغُْحزلَذ ٍهُذَِ اتذوه محُذ،  14
15

 .127ٍظطلً اىـالٌَن، جاٍغ اىذسوط اىؼشتُح، اجلضء اىصاىس، ص.  
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ىنِ مشق كؤد ّؼَح أُ أدواخ االعرصْاء عد أدواخ، وٍٕ إال وؿًن 
 16وعىي وخال وػذا وداشا.

قثو اىذخىه إىل اىثُاّاخ ػِ أدناً االعرصْاء، عرقذً اىثادصح أّىاػٔ 
 وٍٕ ػيً اىرىايل:

ٍْٔ. حنى: سمة اىطالب  االعرصْاء اىراً، وٕى ٍا رمش كُٔ ادلغرصىن .1
 اىطائشج إال ػثذا.

االعرصْاء اىلشؽ )ؿًن اىراً(، وٕى ٍا دزف ٍْٔ ادلغرصىن ٍْٔ وَنىُ  .2
 االعرصْاء ؿًن ٍىجة. حنى: ٍا سمة اىطائشج إال ػثذا.

االعرصْاء ادلىجة أٌ ؿًن ادلْلٍ، وٕى ٍا ال ذضَْد مجيرٔ اىْلٍ.  .3
 حنى: سمة اىطالب اىطائشج إال ػثذا.

ء ؿًن ادلىجة أٌ ادلْلٍ، وٕى ٍا ذضَْد مجيرٔ اىْلٍ. حنى: االعرصْا .4
 17ٍا سمة اىطائشج إال ػثذا.

 وأٍا أدناً االعرصْاء وٍٕ ػيً اىرىايل:
 أدناً االعرصْاء تـــــ"إال" .1

إرا ماّد ىالعرصْاء األداج "إال" كييَغرصىن شالشح أدناً، 
 وٍٕ ػيً اىرىايل:

                                                           
16

 .78كؤاد ّؼَح، ٍيخض قىىؼذ اىيـح اىؼشتُح، ص.  

17
 .43أٍُو تذَغ َؼقىب، اىْذى واىظشف واإلػشاب، ص.  
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 ادلغرصىن. حنى: إرا ماُ االعرصْاء ذاٍا ٍىجثا، جية ّظة .أ 
 دضش اىضُىف إال ٍذسعٌن (1
 قشأخ اىنراب إال تاتٌن (2
 سجغ ادلىظلىُ إال ػثذا (3
 قذ جنخ اىطالب يف االٍرذاُ إال أخاك (4
 قذ رٕثد اىْغاء إال ٍغيَاخ (5

إرا ماُ االعرصْاء ذاٍا ؿًن ٍىجة )أٌ ٍْلُا(، جيىص ّظة ادلغرصىن أو  .ب 
 حنى:ضثطٔ دغة دشمح ادلغرصىن ٍْٔ )إػشاتٔ تذال ٍْٔ(. 

 ٍا دضش اىضُىف إال ٍذسعٌن أو إال ٍذسعىُ (1
 ٍا قشأخ اىنراب إال تاتٌن أو إال تاتٌن (2
 ٍا سجغ ادلىظلىُ إال ػثذا إو إال ػثذ (3
 مل َْجخ اىطالب يف االٍرذاُ إال أخاك إو إال أخىك (4
 مل ذزٕة اىْغاء إال ٍغيَاخ أو إال ٍغيَاخ (5

ٍا تؼذ "إال" إرا ماُ االعرصْاء ٍلشؿا )ؿًن ذاً وؿًن ٍىجة(، َؼشب  .ض 
 دغة ٍا َرطيثٔ اىؼاٍو قثيها. حنى:

 ٍا دضش يف اىنيُح إال ٍذسعىُ (1
 ٍا أخطأ إال ػثذ (2
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 ٍا قشأخ إال تاتٌن (3
 ٍا مسؼد إال ادلرنيٌَن (4
 ٍا سجغ إال ػثذ (5
 ٍا ٍشسخ إال تؼثذ (6
 مل َْجخ يف االٍرذاُ إال أخىك (7
 مل ذزٕة إال ٍغيَاخ (8
 أدناً االعرصْاء  تـــــ"ؿًن وعىي" .2

)ادلغرصىن( اىىاقغ تؼذ "ؿًن" و"عىي" رلشوسا َنىُ االعٌ 
دائَا تاػرثاس أّٔ ٍضاكا إىُٔ. أٍا ىلظا "ؿًن" و"عىي" كُأخزاُ 

 دنٌ ادلغرصىن تـ"إال" يف اإلػشاب.
 . حنى:ىلظٍ "ؿًن" و"عىي"إرا ماُ االعرصْاء ذاٍا ٍىجثا، جية ّظة  .أ 

 دضش اىضُىف ؿًن ٍذسعٌن أو عىي ٍذسعٌن (1
 و عىي تاتٌنقشأخ اىنراب ؿًن تاتٌن أ (2
 سجغ ادلىظلىُ ؿًن ػثذ أو عىي ػثذ (3
 قذ جنخ اىطالب يف االٍرذاُ ؿًن أخُل أو عىي أخُل (4
 قذ رٕثد اىْغاء ؿًن ٍغيَاخ أو عىي ٍغيَاخ (5
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ىلظٍ "ؿًن" إرا ماُ االعرصْاء ذاٍا ؿًن ٍىجة )أٌ ٍْلُا(، جيىص ّظة  .ب 
 أو ضثطٔ دغة دشمح ادلغرصىن ٍْٔ )إػشاتٔ تذال ٍْٔ(. حنى: و"عىي"

 ٍا دضش اىضُىف ؿًن ٍذسعٌن أو عىي ٍذسعٌن (1
 ٍا قشأخ اىنراب ؿًن تاتٌن أو عىي تاتٌن (2
 ٍا سجغ ادلىظلىُ ؿًن ػثذ إو عىي ػثذ (3
 مل َْجخ اىطالب يف االٍرذاُ ؿًن أخُل أو عىي أخُل (4
 مل ذزٕة اىْغاء ؿًن ٍغيَاخ أو عىي ٍغيَاخ (5

َرطيثٔ دغة ٍا  ىلظا "ؿًن" و"عىي" إرا ماُ االعرصْاء ٍلشؿا، َؼشب  .ض 
اىؼاٍو قثيها. حنى: ٍا أخطأ ؿًن ػثذ، ٍا مسؼد عىي ادلرنيٌَن، ٍا 

 ٍشسخ ؿًن تؼثذ. حنى:
 ٍا دضش ؿًن ٍذسعٌن أو عىي ٍذسعٌن (1
 ٍا أخطأ ؿًن ػثذ أو عىي ػثذ (2
 ٍا قشأخ ؿًن تاتٌن أو عىي تاتٌن (3
 ٍا مسؼد ؿًن ادلرنيٌَن أو عىي ادلرنيٌَن (4
 ٍا سجغ ؿًن ػثذ أو عىي ػثذ (5
 ػثذ أو تغىي ػثذ ٍا ٍشسخ تـًن (6
 مل َْجخ يف االٍرذاُ ؿًن أخُل أو عىي أخُل (7
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 مل ذزٕة ؿًن ٍغيَاخ أو عىي ٍغيَاخ (8
 أدناً االعرصْاء تـــــ"خال وػذا وداشا" .3

وادلغرصىن تـ"خال" و"ػذا" و"داشا" ػْذ عُثىَٔ رلشوس ال 
 18ؿًن ومسغ ؿًنٓ اىْظة مقىىٔ: "داشا اىشُطاُ وأتا األطثؾ".

 و"ػذا" و"داشا" ىٔ دنَاُ:ادلغرصىن تـ"خال" 
كئٍا أُ َنىُ ٍْظىتا تاػرثاسٓ ٍلؼىال تٔ وتاػرثاس أُ "خال" و"ػذا"  .أ 

 و"داشا" أكؼاه ٍاضُا. حنى:
 ػادخ اىطائشاخ ػذا طائشج (1
 ٍا ػادخ اىطائشاخ خال طائشج (2
 ٍا ػادخ داشا طائشج (3

كئٍا أُ َنىُ رلشوسا تاػرثاس أُ "خال" و"ػذا" و"داشا" دشوف جش.  .ب 
 حنى:

 اىطائشاخ ػذا طائشجػادخ  (1
 ٍا ػادخ اىطائشاخ خال طائشج (2
 ٍا ػادخ داشا طائشج (3

 

                                                           
 .398، ص. أوضخ ادلغاىل إىل أىلُح اتِ ٍاىلمجاه اىذَِ اتِ ٕشاً األّظاسٌ،  18
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 أدناً االعرصْــــاء تـــــ"ىُظ" و"ال َنىُ" .4

ىُظ وال َنىُ ٍِ األكؼاه اىْاقظح اىشاكؼح ىالعٌ اىْاعثح 
ىيخرب. وقذ َنىّاُ مبؼىن "إال" االعرصْائُح، كُغرْىن هبَا مَا َغرصىن 

 واجة اىْظة، ألّٔ خربمها.هبا. وادلغرصىن تؼذ "ىُظ" و"ال َنىُ" 
ويف احلذَس: ٍا أهنش ورمش اعٌ اهلل ػئُ كنيىا ىُظ اىغِ  

ال َنىُ صَذا. وامسهَا ضًَن ٍغررش ػائذ ػيً  واىظلش، وذقىه أذىين
اعٌ اىلاػو ادللهىً ٍِ اىلؼو اىغاتق، أو اىثؼض ادلذىىه ػئُ تنيَح 
اىغاتق، كرقذَش )قاٍىا ىُظ صَذا(: ىُظ اىقائٌ، أو ىُظ تؼضهٌ، 
وػيً اىصاين كهى ّظًن: )كئُ مِ ّغاء( تؼذ ذقذً رمش األوالد، 

احلاه، أو ٍغرأّلراُ كال  ومجيرا االعرصْاء يف ٍىضغ ّظة ػيً
 ٍىضغ ذلَا.
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 اٌباب اٌزاٌذ
 ٌخؼٍك هبا سىزة اٌبمسة وِا

 
 حؼسٌف سىزة اٌبمسة : وياٌفصً األ
 يف ٔصٌج سىزة سىزة اٌبمسة ً٘ ؤطىي سىز اٌمسآْ اٌىسمي وً٘ آخس 

 : حؼاىل  ادلدٌٕت، ومىٌٗ                     

        يف حجت إٌحس ٌىَ اٌسّاء، ؤصٌج ٔصٌج ِٓ آٌت آخس فئهنا 
 اٌسىزة فضٍها و٘رٖ .اٌمسآْ ٔصي ِٓ ِا ؤواخس ؤٌضآِ اٌسبا مبىن، وآٌاث اٌىداع
 .ؤحىاِها وِىاػظها وهبائها ووزسة ٌؼظّها جسٍُ. وذٌه ورىاهبا ػظٍُ

ػشسة سٕت، وابٕٗ ػبد  ارٕيت يف حتخىي ػٍٍٗ وِا اخلطاب بفمهها بٓ ػّس وحؼٍّها
حتخً   اٌيت اهلل بٓ ػّس يف مثاين سٌٕن وّا حمدَ. حتىي اٌسىزة ػٍى اٌت اٌىسسً

ػٓ  .شإٔا ػظٍّا ذلا ادلسٌٍّن وٌؼدوْ ؤْ ، وً٘ اٌت حيفظها اٌؼدٌد 122َاٌسلُ 
ؤىب ٘سٌس لً: " ووٍين زسىي اهلل حبفظ شواة زِضاْ فإحاين اث فجؼً حيزى ِٓ 

فمٍج ألزفؼٕه إىل زسىي اهلل فمص احلدٌذ فماي إذا ؤوٌج إي  اٌطؼاَ فإخرحٗ
فساشه فالسؤ اٌت اٌىسسً ٌٓ ٌصاي ِؼه ِٓ اهلل حافظ وال ٌمسبه شٍطاْ حىت 

 إٌيب صدله و٘ى وروب ذان شٍطاْ.  ولاي حصِبح
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  حسٍّت سىزة اٌبمسة : زايناٌفصً اٌ
ومسٍج سىزة اٌبمسة هبرا االسُ ألهنا حتخىي ػٍى لمصت اٌبمسة وبين   .2

 .27إىل ؤٌَت  12اسسغًٍ يف ػهد ٔيب اهلل ِىض يف اٌَاث ِٓ 
 ( آٌت يف ادلصحف وادلطبىع ودلضبىط.181وػدد اٌَاث ) .1
و خاءث حٍىا ٌفسوق ِٓ لساءة "حفص" زلّج حسوف فىاحح اٌصىز  .7

بمسة و )ادلص( يف سىزة األػساف وغًن٘ا ( ِزاي )ؤمل( يف ا2ٌبسلُ اٌَت )
ِٓ حٍه احلسوف يف بداٌاث اٌَاث، ؤِا لساءة " وزش" فٍُ حسلُ حٍه 

 احلسوف وأٌت ِسخمٍت وؤد رلخها يف اٌَت اٌيت حٍٍها.
 فضٍٍت سىزة اٌبمسة : زاٌذصً اٌاٌف

لاي:  2121وزوي ػٓ إٌىاض بٓ مسؼاْ يف صحٍح ِسٍُ زلُ   .2
ٌؤحى با اٌمساْ ٌىَ اٌمٍاِت و اٍ٘ٗ اٌرٌٓ مسؼج زسىاهلل ٌمىي : 

 وأى ٌؼٍّىْ بٗ حمدِٗ سىزة اٌبمسة وآي ػّساْ.
وػٓ سهً بٓ سؼد ؤْ زسىي اهلل صٍى اهلل ػٍٍٗ وسٍُ لاي: إْ   .1

ٌىً شًء سٕاِا، وإْ ِٓ لسؤ٘ا يف بٍخٗ ٌٍٍت مل ٌدخٍٗ اٌشٍطاْ 
 رالد ٌٍاي. ) زواٖ اٌطرباين و ابٓ ِسدوٌت ػٓ سهً بٓ سؼد( 
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وػٓ ؤيب ؤِاِت لاي: مسٍج زسىي اهلل صٍى اهلل وسٍُ ٌمىي:   .7
ؤلسؤوا اٌمسآْ فئٔٗ شافغ ال ٍ٘ٗ اٌمٍاِت اٌص٘ساوٌٓ ) اٌبمسة وآي 
ػّساْ( فئهنّا ٌإحٍاْ ٌىَ اٌمٍاِت  وإهنا غّاِخاْ ؤو غٍاٌخاْ، ؤو 
وإهنّا فسلاْ ِٓ طًن صىاف حياجاْ ػٓ اٍ٘هّا ٌىَ اٌمٍاِت مث 

فئْ ؤخر٘ا بسوت، وحسوها حسسة ، وال لاي: السؤو اٌبمسة، 
 حسخطٍؼها اٌبطٍت. )زواٖ ؤمحد و ِسٍُ ػٓ ؤيب ؤِاِت اٌباًٍ٘(.
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 اىجبة اىشاثغ
 عىسح اىجقشحأدواد االعزثْبء يف 

 بح.ذىاػذ اىؼشثُخ ػْذ اىْاىلظو األوه :رؼشَق االعزثْبء وق
، مَب قبه اىذمزىس أٍُو اىْذبح االعزثْبء ػْذ ٍظغيخْٕبك مثًن ٍِ 

ثذَغ َؼقىة يف مزبثٔ "اىْجى واىظشف واإلػشاة"، أُ االعزثْبء ٕى إخشاج 
وقبه اىشُخ ٍظغلً  1ثْبء ٍِ دنٌ ٍب قجيهب.االعٌ اىىاقغ ثؼذ أداح االعز

اىـالٌَن يف مزبثٔ "جبٍغ اىذسوط اىؼشثُخ"، أُ االعزثْبء ٕى إخشاج ٍب ثؼذ إال 
 4أوإدذي أخىاهتب ٍِ أدواد االعزثْبء ٍِ دنٌ ٍب قجئ.

وقبه أديِ أٌٍن ػجذ اىـين يف مزبثٔ "اىنبيف يف ششح اِجشوٍُخ"، أُ 
وقبه  3أخىاهتب ػَب قجيهب يف ادلؼين. ال أو إدذيإإخشاج ٍب ثؼذ االعزثْبء ٕى  
عٌ اىىاقغ ثؼذ إال أو إدذي أخىاهتب عزثْبء ٕى إخشاج االاالأُ  جشجظ ادلغُٔ

دذي إعزثْبء ٕى اعٌ َزمش ثؼذ إال أو االأُ  يل سَهبأوقبه  2ٍِ دنٌ ٍب قجيهب.
 5أخىاهتب سلبىلب دلب قجيهب ىف احلنٌ.

                                                 
 .24أٍُو ثذَغ َؼقىة، اىْذى واىظشف واإلػشاة، ص.  1
 .147ٍظغلً اىـالٌَن، جبٍغ اىذسوط اىؼشثُخ، اجلضء اىثبىث، ص.  4
 .267(، ص. 1797/4711)اىقبٕشح: اىنبيف ىف ششح اِجشوٍُخأديِ أٌٍن ػجذ اىـين،  3
 .172، ص.(4714)جبٍُخ ػالء اىذَِ كشط:  االعزثْبء إال يف اىقشآٍُنبٍيىد،  2
 .172، ص.االعزثْبء إال يف اىقشآٍُنبٍيىد،  5
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يخ االعزثْبء ٍِ ثالثخ ػْبطش وٍٕ ػيً أٍب ىالعزثْبء ػْظشٓ، رزنىُ مج
حنى: ّبً األعلبه إال ػجذا.  6اىزىايل: ادلغزثىن ٍْٔ وأدواد االعزثْبء وادلغزثىن.

ميَخ "األعلبه" ٍٕ ادلغزثىن ٍْٔ، وميَخ " إال" ٍٕ أداح االعزثْبء، وميَخ 
 "ػجذا" ٍٕ ادلغزثىن.

حنى ميَخ  7،أٍب ادلغزثىن ٍْٔ ٕى االعٌ اىزٌ َنىُ ادلغزثىن جضء ٍْٔ
"األعلبه" يف مجيخ " ّبً األعلبه إال ػجذا". ويف مزبة آخش، أُ ادلغزثىن ٍْٔ ٕى 

  8االعٌ اىزٌ َقغ قجو أداح االعزثْبء.
وأٍب أدواد االعزثْبء ٕى ٍب ال َنىُ االعزثْبء إالثٔ، حنى ميَخ "إال" يف 

ؼذ أداح االعزثْبء مجيخ " ّبً األعلبه إال ػجذا". وأٍب ادلغزثىن ٕى االعٌ اىىاقغ ث
حنى ميَخ "ػجذا" يف مجيخ " ّبً األعلبه إال ػجذا".  9واخلبسج ٍِ دنٌ ٍب قجيهب،

ويف مزبة آخش، أُ ادلغزثىن ٕى اعٌ ٍْظىة َقغ ثؼذ أداح االعزثْبء ىُخبىق ٍب 
 17قجيهب يف احلنٌ.

                                                 
 .24أٍُو ثذَغ َؼقىة، اىْذى واىظشف واإلػشاة، ص.  6
 .462أٍُو ثذَغ َؼقىة، اىْذى واىظشف واإلػشاة، ص.  7
 .78اىيـخ اىؼشثُخ، ص.  كؤاد ّؼَخ، ٍيخض قىىؼذ 8
9
 .462أٍُو ثذَغ َؼقىة، اىْذى واىظشف واإلػشاة، ص.  

10
 .78كؤاد ّؼَخ، ٍيخض قىىؼذ اىيـخ اىؼشثُخ، ص.  
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 دشكب وٍْهٌ مسبٕب كَْهٌ ٍِ األدواد ٕزٓ رغَُخ اىْذبح يف اخزيق وقذ
ـًب آالد مسىٕب وآخشوُ دوادمسبٕب أ ٍِ  دالىزهب رجقً ىنِ، ووعبئظ وطُ

قجيهب ٌ االع ػيً اىىاقغ احلنٌ ٍِ ثؼذٕب االعٌ اىىاقغ وٍٕ: إخشاج وادذح
 مبّذث )عُجىَٔ( دُ ػْذ مبُ" دشوف االعزثْبء" رغَُخ ظهىس أوه أُ دُث
 أػغًب كُه اىقىه ػْذ رلظُئ أّٔ إال األدواد أّىاع رشَو مو اىزغَُخ ٕزٓ
اىْذبح أٍثبه اىلشاء واىربد واىغشاج، وٍْهٌ  ٍِ اىنثًن ارجؼٔ ٍغًَ وقذ أداح مو

محذ ثِ حيٍن يف )رلبىظ ثؼيت( أٍِ مسبٕب "أدواد االعزثْبء" مثؼيت أثى اىؼجبط 
 مشظ يف )األصُٕخ يف ػيٌ احلشوف( واىظبئؾ اىْذىٌ زلَذ ثِ ػيٍ واذلشوٌ

 11 ادليذَخ(. ششح يف اىذَِ يف )اىيَذخ
ظ االعزثْبء ىُ أدواد رغَُزهٌ يف اىْذبح اخزالف ّقىه أُ أُ ْبودينْ

 وادذ دالىخ وادذ وحتَو ثؼَو األدواد رقىً ٕزٓ أُ داً اىنجًنح ٍب ثبدلشنيخ
 أخىاهتب ٍِ دنٌ ٍب قجيهب. دذيئث أو ب(ثؼذ )إىَّ ٍب إخشاج اىْذبح ٕى ػْذ
 
 
 

                                                 
11

 .7ص. أعيىة االعزثْبء وجلَبىُبد رىظُلٔ يف اىشثغ األخًن ٍِ اىقشآُ،خلزاسٌ،  ّىاه 
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 اىجقشح عىسحكُهب االعزثْبء يف  رنىُ اَِبد اىيت :اىثبيناىلظو ا
 عىسح اىجقشحاالعزثْبء اىىاسدح يف  أدواد اىجذث ػِ قجو اىذخىه إىل

 ، وٍٕ مَب َيٍ:االعزثْبءقذً اَِبد اىيت رنىُ كُهب رأُ  خاىجبدث دأساد

 اىشقٌ
سقٌ 

 اَِخ
 اَِبد

1 9 
         

  

4 46 

                         

                     

                   

         

3 34 
             

 

2 32 
          

         

5 25           
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6 78 
           

 

7 87 
            

                   

 

8 83 

          

                      

         

      

9 85 

                 

                    

                    

          

                          

            

17 99             



49 

11 111 
            

                

14 112 
                     

             

               

13 137 
            

                

12 134 
                     

      

15 123 

                       

           

                     

              

       

16 157 
                     

                     



37 

         

      

17 163               

18 171 
           

            

19 172 
                  

           

                    

47 193 
                 

     

41 417 
           

              

44 413 

                   

                      

            

                   



31 

                   

43 449 

               

           

                   

                 

           

42 433 

                         

                            

             

                    

                     

                     

          

45 426 
                           

                       

                          



34 

            

            

46 429 

                    

            

            

                        

                    

                

47 455 

                 

             

                     

            

             

48 467 
                         

                  

            



33 

49 474 
                  

            

                     

37 475 

         

                           

                            

                        

           

31 484 

                    

                      

                  

                     

                    

                   

                      

                      



32 

                    

          

                    

                     

                     

34 486 

              

                     

                      

                         

         

( آَخ رنىُ كُهب االعزثْبء، 34وثالثٌن ) بُاثْزيف عىسح اىجقشح ْٕبك 
 اجلذوه أػالٓ. وّغزغُغ ّظشٕب يف
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 عىسح اىجقشح يفاالعزثْبء  دوادأ أّىاع : بىثاىلظو اىث
االعزثْبء يف اىيت رنىُ كُهب يف اىلظو األوه، قذ ثُْذ اىجبدثخ ػِ اَِبد 

كُهب، االعزثْبء اىىاسدح  دوادأ بّبد ػِرقذمي اىجُ خاىجبدثزشَذ ك عىسح اىجقشح.
 وٍٕ مَب َيٍ:

 اىشقٌ
سقٌ 

 اَِخ
 اَِبد

أدواد 
 االعزثْبء

1 9 
       

      

 إال
 

4 46 

                

                  

                  

                 

      

 
 
 
 
 إال

3 34 
           

      

 إال
 

2 32         إال 



36 

              

5 25 
        

    

 إال
 

6 78 
        

     

 إال
 

7 87 
         

             

          

 إال
 
 

8 83 

         

                

                

        

    

 إال
 
 
 إال

 

9 85 
            

              

                

 
 
 



37 

             

         

                      

               

 
 إال

17 99 
          

    

 إال
 

11 111 
         

                  

    

 إال
 
 

14 112 

               

                       

         

       

 
 إال

13 137 
          

                  

    

 إال
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12 134 
                  

        

 

 إال

15 123 

                

                 

         

          

                  

           

 إال
 إال

16 157 

               

              

        

               

   

 إال

17 163 
          

 

 إال
 



39 

18 171 
               

          

   

 إال

19 172 

             

                 

        

        

 
 إال

47 193 
                 

       

 
 إال

41 417 
          

                 

 

 إال
 
 

44 413 

                  

               

          

                   

 
 
 إال
 



27 

            

                  

   

 

43 449 

              

                

           

              

                

           

 إال
 

42 433 

                       

                    

          

                     

                 

               

                 

 
 إال
 
 
 



21 

              

     

45 426 

                   

                 

                 

                     

                  

        

     

 
 
 
 
 إال

46 429 

              

                

         

         

                 

             

                

 إال
 إال

 



24 

           

47 455 

            

                     

         

               

        

                     

 

 إال
 
 إال
 
 إال
 
 

48 467 

                  

               

       

              

 
 إال

49 474 

           

               

          

            

 
 إال



23 

37 475 

        

                  

                        

                   

                     

           

 إال
 
 
 
 
 

31 484 

                

                 

                

              

                 

                

                  

                

             

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

                  

            

        

                

                     

            

        

 
 
 إال

34 486 

           

                     

                 

                    

                 

               

 إال
 
 
 
 
 

 دوادأاػزَبد ػيً ٕزا اجلذوه أػالٓ، كغزجٌن اىجبدثخ اىجُبّبد ػِ 
 ، وٍٕ مَب َيٍ:( آَخ ٍِ عىسح اىجقشح34بُ وثالثٌن )زاثْ يفسدح االعزثْبء اىىا

 ٍِ عىسح اىجقشح 9اَِخ  .1
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ميَخ "،    مجيخ "ْٕبك يف ٕزٓ اَِخ 
وميَخ "أّلغـــــ" ٍٕ  .ٍِ أدواد االعزثْبء أداح" ٍٕ إال"

ألُ مجيخ اعزثْبئٔ ٍلشؽ )ؿًن ربً وؿًن ٍىجت(. وٕزا  ٍْظىة ٍغزثىن
ادلغزثىن َؼشة دغت ٍب َزغيجٔ اىؼَو قجئ، وٕى ٍلؼىه ثٔ ٍْظىة. 

 .ثبىلزذخ ألّٔ مجغ اىزنغًن كبدلغزثىن َؼشة ٍْظىثب
 ٍِ عىسح اىجقشح 46اَِخ  .4

                      

                  

                   

         

ميَخ "،     مجيخ "يف ٕزٓ اَِخ ْٕبك 
" ٍٕ ٍغزثىن اىلبعقٌنوميَخ " .أداح ٍِ أدواد االعزثْبء" ٍٕ إال"

ٍْظىة ألُ مجيخ اعزثْبئٔ ٍلشؽ )ؿًن ربً وؿًن ٍىجت(. وٕزا ادلغزثىن 
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 َؼشة دغت ٍب َزغيجٔ اىؼَو قجئ، وٕى ٍلؼىه ثٔ ٍْظىة. كبدلغزثىن
 .ثبىُبء ألّٔ مجغ ادلزمش اىغبمل َؼشة ٍْظىثب

 ٍِ عىسح اىجقشح 34اَِخ  .3
             

 

" إالميَخ ""،      مجيخ "يف ٕزٓ اَِخ ْٕبك 
زلال  " ٍٕ ٍغزثىن ٍْظىةٍبوميَخ " .ٍِ أدواد االعزثْبءأداح ٍٕ 

ؿًن ٍىجت. وٕزا ادلغزثىن ربً ألُ مجيخ اعزثْبئٔ  ٍجين ػيً اىغنىُ
وميَخ "ػيٌ"  .جيىص ّظت ادلغزثىن أو ضجغٔ دغت دشمخ ادلغزثىن ٍْٔ

ٍْظىة. كبدلغزثىن َؼشة  اعٌ ال اىْبكُخ ىيجْظوٕى ٍٕ ادلغزثىن ٍْٔ 
 .عٌ ٍجينزلال ألّٔ ا ٍْظىثب

 ٍِ عىسح اىجقشح 32اَِخ  .2
          

         

" ٍٕ إالميَخ ""،   مجيخ "يف ٕزٓ اَِخ ْٕبك 
" ٍٕ ٍغزثىن ٍْظىة ألُ إثيُظوميَخ " .بءأداح ٍِ أدواد االعزثْ
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وميَخ "وا" )واو  .ّظت جيتٍىجت. وٕزا ادلغزثىن اعزثْبئٔ ربً مجيخ 
 كبدلغزثىن َؼشة ٍْظىثب اجلَغ( ٍٕ ادلغزثىن ٍْٔ وٕى كبػو ٍشكىع.

 .ثبىلزذخ ألّٔ اعٌ ٍلشد
 ٍِ عىسح اىجقشح 25اَِخ  .5

          

ميَخ "،     مجيخ "يف ٕزٓ اَِخ ْٕبك 
شجٔ  " ٍٕػيً اخلبشؼٌنوميَخ " .أداح ٍِ أدواد االعزثْبء" ٍٕ إال"

 ٍغزثىن ألُ مجيخ اعزثْبئٔ ربًاجلبس واجملشوس يف زلو ّظت  اجلَيخ ٍِ
" ٍٕ ادلغزثىن ٍْٔ مجًنحوميَخ " وٕزا ادلغزثىن جيت ّظت.ٍىجت. 

كبدلغزثىن َؼشة ٍْظىثب زلال ألّٔ شجٔ اجلَيخ ٍِ  ٍشكىع. خرب إُوٕى 
 اجلبس واجملشوس.

 ٍِ عىسح اىجقشح 78اَِخ  .6
           

 

ميَخ "،     مجيخ "يف ٕزٓ اَِخ ْٕبك 
" ٍٕ ٍغزثىن ٍْظىة أٍبينوميَخ " .أداح ٍِ أدواد االعزثْبء" ٍٕ إال"
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جيىص ّظت ادلغزثىن أو وٕزا ادلغزثىن ألُ مجيخ اعزثْبئٔ ربً ؿًن ٍىجت. 
غزثىن ٍْٔ َخ "اىنزبة" ٍٕ ادل. وميضجغٔ دغت دشمخ ادلغزثىن ٍْٔ

ثبىلزذخ ألّٔ اعٌ  ٍلؼىه ثٔ ٍْظىة. كبدلغزثىن َؼشة ٍْظىثبوٕى 
 .ٍلشد

 ٍِ عىسح اىجقشح 87اَِخ  .7
             

                  

ميَخ "،      مجيخ "يف ٕزٓ اَِخ ْٕبك 
" ٍٕ ٍغزثىن ٍْظىة أَبٍبوميَخ " .أداح ٍِ أدواد االعزثْبء" ٍٕ إال"

ألُ مجيخ اعزثْبئٔ ٍلشؽ )ؿًن ربً وؿًن ٍىجت(. وٕزا ادلغزثىن َؼشة 
ٍْظىة. كبدلغزثىن َؼشة  كُٔئ، وٕى ٍلؼىه دغت ٍب َزغيجٔ اىؼَو قج

 .ثبىلزذخ ألّٔ مجغ اىزنغًن ٍْظىثب
 ٍِ عىسح اىجقشح 83اَِخ  .8
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أداح " ٍٕ إالميَخ ""،    مجيخ "يف ٕزٓ اَِخ ْٕبك 

ألُ مجيخ " ٍٕ ٍغزثىن ٍْظىة اهللوميَخ " .ٍِ أدواد االعزثْبء
اعزثْبئٔ ٍلشؽ )ؿًن ربً وؿًن ٍىجت(. وٕزا ادلغزثىن َؼشة دغت ٍب 
 َزغيجٔ اىؼَو قجئ، وٕى ٍلؼىه ثٔ ٍْظىة. كبدلغزثىن َؼشة ٍْظىثب

 .ثبىلزذخ ألّٔ دائَب ٍلشد إىل َىً اىقُبٍخ
أداح ٍِ " ٍٕ إالميَخ ""،    مجيخ "ْٕبك و

وميَخ "قيُال" ٍٕ ٍغزثىن ٍْظىة ألُ مجيخ اعزثْبئٔ  .بءأدواد االعزثْ
" ٍٕ ـــــزٌوميَخ " ربً ٍىجت. وٕزا ادلغزثىن جيت ّظت.

كبدلغزثىن َؼشة ٍْظىثب ثبىلزذخ ألّٔ  ٍشكىع. كبػوادلغزثىن ٍْٔ وٕى 
 اعٌ ٍلشد.

 ٍِ عىسح اىجقشح 85اَِخ  .9
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       مجيخ "يف ٕزٓ اَِخ ْٕبك 

 ،"" خضٌوميَخ " .أداح ٍِ أدواد االعزثْبء" ٍٕ إالميَخ ٍٕ "
جيىص ربً ؿًن ٍىجت. وٕزا ادلغزثىن ألُ مجيخ اعزثْبئٔ  شكىعٍغزثىن ٍ

ٍٕ  ميَخ "جضاء"و .ّظت ادلغزثىن أو ضجغٔ دغت دشمخ ادلغزثىن ٍْٔ
شكىػب ثبىضَخ ألّٔ اعٌ َؼشة ٍ . كبدلغزثىنشكىعٍ ادلغزثىن ٍْٔ وٕى ٍجزذأ

 .ٍلشد
 ٍِ عىسح اىجقشح 99اَِخ  .17

            
ميَخ "،     مجيخ "يف ٕزٓ اَِخ ْٕبك 

" ٍٕ ٍغزثىن اىلبعقىُوميَخ " .أداح ٍِ أدواد االعزثْبء" ٍٕ إال"
ألُ مجيخ اعزثْبئٔ ٍلشؽ )ؿًن ربً وؿًن ٍىجت(. وٕزا ادلغزثىن  شكىعٍ

. كبدلغزثىن َؼشة كبػو ٍشكىعَؼشة دغت ٍب َزغيجٔ اىؼَو قجئ، وٕى 
 .شكىػب ثبىىاو ألّٔ مجغ ادلزمش اىغبملٍ
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 عىسح اىجقشحٍِ  111اَِخ  .11
             

             
        مجيخ "يف ٕزٓ اَِخ ْٕبك 

    ،"" ٍِوميَخ " .أداح ٍِ أدواد االعزثْبء" ٍٕ إالميَخ "
ألُ مجيخ اعزثْبئٔ ٍلشؽ )ؿًن ربً وؿًن  ٍشكىع زلالٍٕ ٍغزثىن 

كبػو ٍىجت(. وٕزا ادلغزثىن َؼشة دغت ٍب َزغيجٔ اىؼَو قجئ، وٕى 
 .شكىػب زلال ألّٔ اعٌ ٍجين. كبدلغزثىن َؼشة ٍٍشكىع

 ٍِ عىسح اىجقشح 112اَِخ  .14
                    

             

               
      يخ "مجيف ٕزٓ اَِخ ْٕبك 

   ،"" وميَخ  .أداح ٍِ أدواد االعزثْبء" ٍٕ إالميَخ
" ٍٕ ٍغزثىن ٍْظىة ألُ مجيخ اعزثْبئٔ ٍلشؽ )ؿًن ربً وؿًن خبئلٌن"
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 دبهٍىجت(. وٕزا ادلغزثىن َؼشة دغت ٍب َزغيجٔ اىؼَو قجئ، وٕى 
 .بىُبء ألّٔ مجغ ادلزمش اىغبملث ٍْظىة. كبدلغزثىن َؼشة ٍْظىثب

 
 

 ٍِ عىسح اىجقشح 137اَِخ  .13
             

               
        مجيخ "يف ٕزٓ اَِخ ْٕبك 

   ،"" ٍِوميَخ " .أداح ٍِ أدواد االعزثْبء" ٍٕ إالميَخ ٍٕ "
ألُ مجيخ اعزثْبئٔ ٍلشؽ )ؿًن ربً وؿًن ٍىجت(. وٕزا  شكىعٍغزثىن ٍ

. كبػو ٍشكىعادلغزثىن َؼشة دغت ٍب َزغيجٔ اىؼَو قجئ، وٕى 
 .ػيً اىغنىُ ٍجين شكىػب زلال ألّٔ اعٌكبدلغزثىن َؼشة ٍ

 ٍِ عىسح اىجقشح 134اَِخ  .12
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َخ مي"،     مجيخ "يف ٕزٓ اَِخ ْٕبك 
شكىع " ٍٕ ٍغزثىن ٍأّزٌوميَخ " .أداح ٍِ أدواد االعزثْبء" ٍٕ إال"

جيىص ّظت ادلغزثىن  ربً ؿًن ٍىجت. وٕزاألُ مجيخ اعزثْبئٔ  زلال
)واو اجلَغ  "و. وميَخ "ادلغزثىن أو ضجغٔ دغت دشمخ ادلغزثىن ٍْٔ

شكىػب كبدلغزثىن َؼشة ٍ ٍشكىع. كبػوٍٕ ادلغزثىن ٍْٔ وٕى  احملزوف(
 .ػيً اىغنىُ ّٔ اعٌ ضًَن ٍجينزلال أل

 ٍِ عىسح اىجقشح 123اَِخ  .15
                     

            

             

                         

     
       مجيخ "يف ٕزٓ اَِخ ْٕبك 

         ،"" أداح ٍِ أدواد االعزثْبء" ٍٕ إالميَخ. 
يف زلو  دشف اىْظت واىلؼو واىلبػواجلَيخ ٍِ  " ٍٕىْؼيٌوميَخ "

ألُ مجيخ اعزثْبئٔ ٍلشؽ )ؿًن ربً وؿًن ٍىجت(. وٕزا  ّظت ٍغزثىن
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قجئ، وٕى ٍلؼىه ثٔ ٍْظىة. ادلغزثىن َؼشة دغت ٍب َزغيجٔ اىؼَو 
دشف اىْظت واىلؼو مجيخ ٍِ زلال ألّٔ  كبدلغزثىن َؼشة ٍْظىثب

 .واىلبػو
ميَخ "،        مجيخ "ْٕبك و

شجٔ اجلَيخ " ٍٕ ػيً اىزَِوميَخ " .أداح ٍِ أدواد االعزثْبء" ٍٕ إال"
ربً ٍىجت. ٍغزثىن ألُ مجيخ اعزثْبئٔ و ّظت ٍِ اجلش واجملشوس يف زل

شجٔ اجلَيخ  زلال ألّٔ كبدلغزثىن َؼشة ٍْظىثب وٕزا ادلغزثىن جيت ّظت.
 .ٍِ اجلش واجملشوس

 ٍِ عىسح اىجقشح 157اَِخ  .16
                      

          

                   

   
      مجيخ "يف ٕزٓ اَِخ ْٕبك 

   ،"" وميَخ  .أداح ٍِ أدواد االعزثْبء" ٍٕ إالميَخ
ربً ؿًن ٍىجت. ألُ مجيخ اعزثْبئٔ  زلال " ٍٕ ٍغزثىن ٍْظىةاىزَِ"
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. جيىص ّظت ادلغزثىن أو ضجغٔ دغت دشمخ ادلغزثىن ٍْٔادلغزثىن  وٕزا
 كبدلغزثىن َؼشة .اعٌ رلشوس" ٍٕ ادلغزثىن ٍْٔ وٕى ىيْبطوميَخ "

 .زلال ألّٔ اعٌ ٍىطىه ٍجين ػيً اىلزخ ٍْظىثب
 ٍِ عىسح اىجقشح 163اَِخ  .17

           

أداح ٍِ " ٍٕ إالميَخ ""،    مجيخ "يف ٕزٓ اَِخ ْٕبك 
ألُ مجيخ  شكىع زلالىن ٍ" ٍٕ ٍغزثٕىوميَخ " .أدواد االعزثْبء

اعزثْبئٔ ٍلشؽ )ؿًن ربً وؿًن ٍىجت(. وٕزا ادلغزثىن َؼشة دغت ٍب 
. كبدلغزثىن َؼشة ٍشكىع خرب ال اىْبكُخ ىيجْظَزغيجٔ اىؼَو قجئ، وٕى 

 .زلال ألّٔ اعٌ ضًَن ٍجين ػيً اىلزخ بشكىػٍ
 ٍِ عىسح اىجقشح 171اَِخ  .18

            

         
" إالميَخ ""،     مجيخ "يف ٕزٓ اَِخ ْٕبك 

" ٍٕ ٍغزثىن ٍْظىة ألُ دػبءوميَخ " .أداح ٍِ أدواد االعزثْبءٍٕ 
ٍلشؽ )ؿًن ربً وؿًن ٍىجت(. وٕزا ادلغزثىن َؼشة  مجيخ اعزثْبئٔ
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دغت ٍب َزغيجٔ اىؼَو قجئ، وٕى ٍلؼىه ثٔ ٍْظىة. كبدلغزثىن َؼشة 
 .ثبىلزذخ ألّٔ اعٌ ٍلشد ٍْظىثب

 
 
 

 ٍِ عىسح اىجقشح 172اَِخ  .19
                     

            

              
"،      مجيخ "يف ٕزٓ اَِخ ْٕبك 

" ٍٕ ٍغزثىن اىْبسوميَخ " .أدواد االعزثْبءأداح ٍِ " ٍٕ إالميَخ "
ٍْظىة ألُ مجيخ اعزثْبئٔ ٍلشؽ )ؿًن ربً وؿًن ٍىجت(. وٕزا ادلغزثىن 
َؼشة دغت ٍب َزغيجٔ اىؼَو قجئ، وٕى ٍلؼىه ثٔ ٍْظىة. كبدلغزثىن 

 .ثبىلزذخ ألّٔ اعٌ ٍلشد َؼشة ٍْظىثب
 ٍِ عىسح اىجقشح 193اَِخ  .47
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ميَخ "،     مجيخ "يف ٕزٓ اَِخ ْٕبك 

" ٍٕ ٍغزثىن ػيً اىظبدلٌنوميَخ " .أداح ٍِ أدواد االعزثْبء" ٍٕ إال"
خ اعزثْبئٔ ٍلشؽ )ؿًن ربً وؿًن ٍىجت(. وٕزا ألُ مجي شكىع زلالٍ

خرب ال اىْبكُخ ىيجْظ ادلغزثىن َؼشة دغت ٍب َزغيجٔ اىؼَو قجئ، وٕى 
 .شكىػب زلال ألّٔ شجٔ اجلَيخ ٍِ اجلش واجملشوس. كبدلغزثىن َؼشة ٍٍشكىع

 ٍِ عىسح اىجقشح 417اَِخ  .41
           

              
ميَخ "،      مجيخ "يف ٕزٓ اَِخ ْٕبك 

" ٍٕ ٍغزثىن أُ َأرُهٌ اهللوميَخ " .أداح ٍِ أدواد االعزثْبء" ٍٕ إال"
زثْبئٔ ٍلشؽ )ؿًن ربً وؿًن ٍىجت(. وٕزا ألُ مجيخ اع زلال ٍْظىة

ادلغزثىن َؼشة دغت ٍب َزغيجٔ اىؼَو قجئ، وٕى ٍلؼىه ثٔ ٍْظىة. 
زلال ألّٔ مجيخ ٍِ أُ ٍظذسَخ واىلؼو واىلبػو  كبدلغزثىن َؼشة ٍْظىثب

 .وادللؼىه ثٔ
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 ٍِ عىسح اىجقشح 413اَِخ  .44
                        

                       

             

                        

         
ميَخ "،      مجيخ "يف ٕزٓ اَِخ ْٕبك 

" ٍٕ ٍغزثىن ىزَِ أورىٓاوميَخ " .أداح ٍِ أدواد االعزثْبء" ٍٕ إال"
ألُ مجيخ اعزثْبئٔ ٍلشؽ )ؿًن ربً وؿًن ٍىجت(. وٕزا  شكىع زلالٍ

. كبػو ٍشكىعادلغزثىن َؼشة دغت ٍب َزغيجٔ اىؼَو قجئ، وٕى 
شكىػب زلال ألّٔ مجيخ ٍِ االعٌ ادلىطىه وطيخ كبدلغزثىن َؼشة ٍ

 .ادلىطىه
 ٍِ عىسح اىجقشح 449اَِخ  .43
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  مجيخ "يف ٕزٓ اَِخ ْٕبك         

     ،"" زثْبءأداح ٍِ أدواد االع" ٍٕ إالميَخ. 
ربً ؿًن ألُ مجيخ اعزثْبئٔ  ٍشكىع زلال" ٍٕ ٍغزثىن أُ خيبكبوميَخ "

ادلغزثىن جيىص ّظت ادلغزثىن أو ضجغٔ دغت دشمخ  ٍىجت. وٕزا
 ٍشكىع كبػو" ٍٕ ادلغزثىن ٍْٔ وٕى أُ ربخزواادلغزثىن ٍْٔ. وميَخ "

ألّٔ مجيخ ٍِ أُ ٍظذسَخ واىلؼو  شكىػب زلالكبدلغزثىن َؼشة ٍ .زلال
 .بػوواىل

 ٍِ عىسح اىجقشح 433اَِخ  .42
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" إالميَخ ""،     مجيخ "يف ٕزٓ اَِخ ْٕبك 

" ٍٕ ٍغزثىن وعؼـــــوميَخ " .أداح ٍِ أدواد االعزثْبءٍٕ 
ظىة ألُ مجيخ اعزثْبئٔ ٍلشؽ )ؿًن ربً وؿًن ٍىجت(. وٕزا ادلغزثىن ٍْ

َؼشة دغت ٍب َزغيجٔ اىؼَو قجئ، وٕى ٍلؼىه ثٔ ٍْظىة. كبدلغزثىن 
 .ثبكزذخ ألّٔ اعٌ ٍلشد َؼشة ٍْظىثب

 ٍِ عىسح اىجقشح 426اَِخ  .45
                           

                    

                          

            

            
" ٍٕ إالميَخ ""،    مجيخ "يف ٕزٓ اَِخ ْٕبك 

" ٍٕ ٍغزثىن ٍْظىة ألُ مجيخ قيُالوميَخ " .أداح ٍِ أدواد االعزثْبء
)واو  "واوميَخ " ربً ٍىجت. وٕزا ادلغزثىن جيت ّظت.اعزثْبئٔ 
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 كبدلغزثىن َؼشة ٍْظىثب ٍشكىع. كبػوٍٕ ادلغزثىن ٍْٔ وٕى  اجلَغ(
 .ثبىلزذخ ألّٔ اعٌ ٍلشد

 ٍِ عىسح اىجقشح 429اَِخ  .46
                      

             

             

                        

                  

           
        مجيخ "يف ٕزٓ اَِخ ْٕبك 

    ،"" ٍِوميَخ " .أداح ٍِ أدواد االعزثْبء" ٍٕ إالميَخ "
ربً ٍىجت. وٕزا ادلغزثىن ألُ مجيخ اعزثْبئٔ  زلال ٍٕ ٍغزثىن ٍْظىة

كبدلغزثىن  " ٍٕ ادلغزثىن ٍْٔ وٕى ٍجزذأ ٍشكىع.ٍِوميَخ " جيت ّظت.
 .زلال ألّٔ اعٌ ٍجين ػيً اىغنىُ َؼشة ٍْظىثب

أداح ٍِ " ٍٕ إالميَخ ""،     مجيخ "ْٕبك و
" ٍٕ ٍغزثىن ٍْظىة ألُ مجيخ اعزثْبئٔ قيُالوميَخ " .أدواد االعزثْبء
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ٍٕ  )واو اجلَغ( "واوميَخ " ربً ٍىجت. وٕزا ادلغزثىن جيت ّظت.
ثبىلزذخ ألّٔ  كبدلغزثىن َؼشة ٍْظىثب ٍشكىع. كبػوادلغزثىن ٍْٔ وٕى 

 .اعٌ ٍلشد
 ٍِ عىسح اىجقشح 455اَِخ  .47

                 

             

                     

             

         
أداح ٍِ " ٍٕ إالميَخ ""،    مجيخ "يف ٕزٓ اَِخ ْٕبك 

ألُ مجيخ  شكىع زلال" ٍٕ ٍغزثىن ٍٕىوميَخ " .ْبءأدواد االعزث
اعزثْبئٔ ٍلشؽ )ؿًن ربً وؿًن ٍىجت(. وٕزا ادلغزثىن َؼشة دغت ٍب 

. كبدلغزثىن َؼشة ٍشكىع خرب ال اىْبكُخ ىيجْظَزغيجٔ اىؼَو قجئ، وٕى 
 .شكىػب زلالٍ

" إال" ميَخ"،       مجيخ "ْٕبك و
 زلال " ٍٕ ٍغزثىن ٍْظىةثئرّٔوميَخ " .أداح ٍِ أدواد االعزثْبءٍٕ 
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ألُ مجيخ اعزثْبئٔ ٍلشؽ )ؿًن ربً وؿًن ٍىجت(. وٕزا ادلغزثىن َؼشة 
شكىػب . كبدلغزثىن َؼشة ٍكبػو ٍشكىعدغت ٍب َزغيجٔ اىؼَو قجئ، وٕى 

 .زلال ألّٔ شجٔ اجلَيخ ٍِ اىش واجملشوس
ميَخ "،        مجيخ "ْٕبك و

" ٍٕ ٍغزثىن ٍْظىة مببوميَخ " .أداح ٍِ أدواد االعزثْبء" ٍٕ إال"
ادلغزثىن جيىص ّظت ادلغزثىن أو  ربً ؿًن ٍىجت. وٕزاألُ مجيخ اعزثْبئٔ 

" ٍٕ ادلغزثىن ٍْٔ وٕى ثشُئضجغٔ دغت دشمخ ادلغزثىن ٍْٔ. وميَخ "
زلال ألّٔ شجٔ اجلَيخ  كبدلغزثىن َؼشة ٍْظىثب .ٍْظىة زلال ٍلؼىه ثٔ

 .ٍِ اجلش واجملشوس
 ٍِ عىسح اىجقشح 467اَِخ  .48

                       

                   

           
"،      مجيخ "يف ٕزٓ اَِخ ْٕبك 

" ٍٕ أُ رـَضىاوميَخ " .أداح ٍِ أدواد االعزثْبء" ٍٕ إالميَخ "
ادلغزثىن  ربً ؿًن ٍىجت. وٕزاألُ مجيخ اعزثْبئٔ  زلال ٍغزثىن ٍْظىة
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جيىص ّظت ادلغزثىن أو ضجغٔ دغت دشمخ ادلغزثىن ٍْٔ. وميَخ 
شجٔ اجلَيخ ٍِ اجلش واجملشوس ٍْظىة " ٍٕ ادلغزثىن ٍْٔ وٕى ثئبخزٓ"

زلال ألّٔ مجيخ ٍِ أُ ٍظذسَخ واىلؼو  كبدلغزثىن َؼشة ٍْظىثب .زلال
 .واىلبػو

 سح اىجقشحٍِ عى 474اَِخ  .49
                  

            

                     
"،      مجيخ "َِخ ْٕبك يف ٕزٓ ا

" ٍٕ ٍغزثىن اثزـبءوميَخ " .أداح ٍِ أدواد االعزثْبء" ٍٕ إالميَخ "
ٍْظىة ألُ مجيخ اعزثْبئٔ ٍلشؽ )ؿًن ربً وؿًن ٍىجت(. وٕزا ادلغزثىن 

ٍْظىة. كبدلغزثىن  كَُٔؼشة دغت ٍب َزغيجٔ اىؼَو قجئ، وٕى ٍلؼىه 
 .ثبىلزذخ ألّٔ اعٌ ٍلشد ؼشة ٍْظىثبَ

 ٍِ عىسح اىجقشح 475اَِخ  .37
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       مجيخ "يف ٕزٓ اَِخ ْٕبك 

      ،"" وميَخ  .أداح ٍِ أدواد االعزثْبء" ٍٕ إالميَخ
ألُ مجيخ اعزثْبئٔ ٍلشؽ )ؿًن ربً وؿًن  زلال " ٍٕ ٍغزثىن ٍْظىةمَب"

 دبهٍىجت(. وٕزا ادلغزثىن َؼشة دغت ٍب َزغيجٔ اىؼَو قجئ، وٕى 
زلال ألّٔ شجٔ اجلَيخ ٍِ اجلش  ؼشة ٍْظىثبٍْظىة. كبدلغزثىن َ

 .واجملشوس
 ٍِ عىسح اىجقشح 484اَِخ  .31
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        مجيخ "يف ٕزٓ اَِخ ْٕبك 

  ،"" أُ رنىُوميَخ " .أداح ٍِ أدواد االعزثْبء" ٍٕ إالميَخ "
ربً ٍىجت. وٕزا ادلغزثىن ألُ مجيخ اعزثْبئٔ  زلال ٍٕ ٍغزثىن ٍْظىة

كؼو جىاة " ٍٕ ادلغزثىن ٍْٔ وٕى وىُنزتوميَخ " جيت ّظت.
ّٔ مجيخ ٍِ أُ ٍظذسَخ واىؼو زلال أل كبدلغزثىن َؼشة ٍْظىثب .اىششط

 .واىلبػو
 ٍِ عىسح اىجقشح 486اَِخ  .34
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ميَخ "،      مجيخ "يف ٕزٓ اَِخ ْٕبك 

" ٍٕ وعؼـــــوميَخ " .أداح ٍِ أدواد االعزثْبء" ٍٕ إال"
ٍغزثىن ٍْظىة ألُ مجيخ اعزثْبئٔ ٍلشؽ )ؿًن ربً وؿًن ٍىجت(. وٕزا 
ادلغزثىن َؼشة دغت ٍب َزغيجٔ اىؼَو قجئ، وٕى ٍلؼىه ثٔ ٍْظىة. 

 .ثبىلزذخ ألّٔ اعٌ ٍلشد كبدلغزثىن َؼشة ٍْظىثب
أدواد ٍِ  أداح( 37) ثالثٌنعجؼخ و خاىجبدث دوجذ ريل آَبد،ٍِ 

. وٍٕ رزنىُ اىجقشحآَخ ٍِ عىسح  (34) ثالثٌناثْزبُ ويف  رنىُاىيت  االعزثْبء
( 8) أداح، ْٕبك مثبُّخ( 37) أداح وادذح وقظ، وٍٕ "إال". ٍِ عجؼخ وثالثٌنٍِ 

 أو ضجغٔ دغت جيىص ّظت ادلغزثىن ٍغزثىن( 8) مثبُّخ. وجيت ّظت ٍغزثىن
( ٍغزثىن َؼشة دغت ٍب َزغيجٔ 41ووادذ وػششَِ ) .دشمخ ادلغزثىن ٍْٔ

 اىؼَو قجئ.
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 انجبة اخلبيس
 خبمتخ

 اخلالصخ : انفصم األول
بثقخ وإجبثبهتب يف حبىس ثعدْب، واعزًبدا عهً يشكالد انجحش انس

 يت خالصخ انجحش كًب يهي:رؤأٌ  خكىٌ انجبحضزف

االسزضُبء ْى إخزاط يب ثعد إال أو إحدي أخىاهتب يٍ أدواد االسزضُبء يٍ  .1
 .حكى يب قجهّ

اصُزبٌ ح ْي انجقزيف سىرح  زضُبءأدواد االساآليبد انيت ركىٌ فيهب  .2
 .( آيخ32ٌ )ىوصالص

 ركىٌانيت  أدواد االسزضُبءيٍ  أداح( 33) سجعخ وصالصني خانجبحض دوجد .3
أداح واحدح . وْي رزكىٌ يٍ انجقزح( آيخ يٍ سىرح 32) اصُزبٌ وصالصنييف 

يسزضىن ( 8) أداح، ُْبك مثبَيخ( 33) وقط، وْي "إال". يٍ سجعخ وصالصني
جيىس َصت ادلسزضىن أو ضجطّ حست  يسزضىن( 8) مثبَيخو. جيت َصت

( يسزضىن يعزة حست يب 21وواحد وعشزيٍ ) .حزكخ ادلسزضىن يُّ
 يزطهجّ انعًم قجهّ.
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 االقززاحبد : انفصم انضبين

عهً  خانجبحض ذاألثىاة انسبثقخ ثيبَب يىسعب، فبقززح خانجبحض ذثعد أٌ ثيُ
مجيع طالة قسى ردريس انهغخ انعزثيخ ثكهيخ انززثيخ وشئىٌ انزدريس جببيعخ عالء 

، االسزضُبءانديٍ اإلسالييخ احلكىييخ خبصخ ومجيع انقبرئني عبيخ أٌ يفهًىا عٍ 
فهًب كبيال حىت يسزطيعىا صجىهتب يٍ انكزت انعزثيخ  انجقزحخصىصب يف سىرح 

 خطئ. وانكزآٌ انكزمي واحلديش انشزيف ثغري
كىٌ َظزيخ نزعهيى عهى انُحى وانعهىو ريٍ ْذِ انزسبنخ أٌ  خزجى انجبحضر .1

 انيت رزعهق ثّ.

كىٌ يسبعدح نكم مجيع انطالة ريٍ ْذِ انزسبنخ أٌ  خزجى انجبحضرو .2
 وادلعهًني انذيٍ يدرسىٌ ويعهًىٌ انهغخ انعزثيخ نفهًهب.

وشؤوٌ  يكزجخ كهيخ انززثيخ ادلكزجخ يف كم رؤسبء يٍ خزجىا انجبحضر .3
جلبيعخ  ادلكزجخ انعبيخ انزدريس ويكزجخ كهيخ األدة انعهىو اإلَسبَيخ ويف

 عٍ انهغخ انعزثيخانكزت  إلسالييخ احلكىييخ يكبسز أٌ يشيدواعالء انديٍ ا
انزسبنخ ادلزعهقخ  نهطالة كزبثخ خبصخ عٍ عهى انُحى، رسهيال يف ادلكزجخ
 ثبنُحى.
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 .و( 6449هـــــ/ :586انزشذ، 
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)انقاهزج: دار انتىفٍقٍح نهتزاث، شزح اَجزويٍح انكاىف ىف ، أميٍ أيني ؾثذ .انغين

 و(. 6455
 )قاهزج: يكتثح وهثح، دوٌ انسُح(. يثادج يف ؾهىو انقزآٌ. انقطاٌ، يُاؼ

)نثُاٌ: أوضخ ادلسانك إىل أنفٍح اتٍ يانك ، مجال انذٌٍ اتٍ هشاو .األَصاري
 (.و ;644دار انكتة انؿهًٍح، 

 Kaidah-Kaidah Bahasa Arab dan Relevansinya dalam، انكزمي ؾثذ .دفٍع

Memahami Ayat-Ayat al-Qur’an  :ؾالء انذٌٍ اإلساليٍح جايؿح )مساخ
 .و( press ،6445احلكىيٍح يكاسز 

و، سالان راد ح)جاكزخ: يكتث انتذفح انسٍُح، حمًذ يهٍذٌٍ اتذول .محٍذ
 (.و 6454
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يكتثح  رخ:)جكا م نذراسح انقزآٌ انكزميخدلذا، ٍ حمًذ أتىحمًذ ت .شهثح
 و(. 6==5هـــــ/ 5856انسُح، 

 أسهىب االستخُاء وجلًانٍاخ تىغٍفه يف انزتؽ األخري يٍ انقزآٌَىال،  .خلذاري
 و(. 6==5هـــــ/ 5857)تريوخ: دار انكتاب انؿادلً، 

ؾالء انذٌٍ اإلساليٍح احلكىيٍح جايؿح )مساخ: االستخُاء إال يف انقزآٌ يكايهىد، 
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)تريوخ: دار انخقافح اإلساليٍح، دوٌ  يهخص قىاؾذ انهغح انؿزتٍح. َؿًح، فؤاد
 انسُح(.

 Alauddin Press)انطثؿح انخاٍَح؛ يكاسز: انؿزتٍح ادلٍسزج. َىري، يصطفى حمًذ

University ،6457 .)و 
 )تاَذوَج: سٍُار تارو انغسُذ، جزويٍح وإيزٌىتؾهى حنىي ينت اَ، حمًذ .أَىر
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)جاكزخ: يُػًً تزمجح انانقزآٌ و، ٍُح جلًهىرٌحٌانىسارج انذ .إَذوٍَسٍا
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