
 ٔر 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َُِٓ/  َُِْالعاـ الدراسي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 َٝجٌز جُطٍذ٤س

 إعـــــداد

  نهغت انؼزبيتنهغت انؼزبيت  انؼاو انؼاو   انخىخيه انفُيانخىخيه انفُي

انساليت انهغىيت دورة 
انُسى وانصزف وانبالغت   (ادلسخىي األول  ) 

 



 ٕر 

 

 

أٛيحف حُيٍٝس  -ٔر

ٓخً ط٤ٔ٘ش حُٜٔخٍحص حُِـ٣ٞش حُظ٢ طؼ٤ٖ ػ٠ِ حٓظويحّ حُِـش حٓظويح -ٔر

. ٛل٤لخً ٝىه٤وخً 

ٝ ح٤ُٜؾ حُ٘ل٣ٞش ٝحَُٜك٤ٚ ٝحُلًَخص ح٩ػَحر٤ش ححٓظؼَ -ٕر

ًظـ٣ٌش ٍحؿؼٚ َُِٔٗل٤ٖ ُِٞظخثق ٝكٕ٘ٞ حُز٬ؿش حُٔوظِلش 

. ح٩َٗحك٤ش 

طزخىٍ حُوزَحص ر٤ٖ ٓي٢ٍٓ حُٔيحٍّ حُٔوظِلش ٖٓ حُل٠ٍٞ  -ٖر

. أٗلْٜٔ 

ًٌُٝي كٕ٘ٞ   طيحٍّ ١َحثن طي٣ٍْ حُ٘لٞ ٝأٓخ٤ُذ أىحثٚ -ٗر

ُِٞهٞف ػ٠ِ هٜخثٚ ًَ ٣َ١وش ٝٓٔخص ًَ ُز٬ؿش حُؼَر٤ش ح

. ، ًَٝ كٖأِٓٞد 

طلل٤ِ ح٤ُٔيحٕ ػ٠ِ ح٫ٛظٔخّ رخُ٘لٞ حُٞظ٤ل٢ اً ٫ ه٤ٔش ُوخػيس  -٘ر

. ٗل٣ٞش ٓخ ُْ طٞظق ٝططزن 

كغ ح٤ُٔيحٕ ػ٠ِ حطوخً حُٞٓخثَ ًحص ح٧ػَ حُلؼخٍ ُظ٣ٞ٘ن  -ٙر

. حُٔظؼِْ ا٠ُ ٓٔخٍٓش حُِـش ٓٔخٍٓش ٛل٤لش 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٖر 

 وىىـتـحـمـال
 ص الموضوع م

 4 ٓوىٓس 

 (اإلعراب والبناء  )الوحدة األولى  (النحو : أوال  )

 6 أقسام الكالم 

 8 عالمات االسم والفعل والحرف 

 10 اإلعراب والبناء 

 12 المبنً والمعرب من األسماء 

 15 اإلعراب الظاهري واإلعراب التقدٌري 

 16 رعٌةعالمات اإلعراب األصلٌة والف 

 17 اإلعراب التقدٌري 

 20 إعرابه ـالملحق به ـ تثنٌة المقصور والمنقوص والممدود: المثنى  

 25 إعرابه ـالملحق به ـ جمع المقصور والمنقوص والممدود: جمع المذكر السالم  

 26 إعرابه ـ الملحق به ـ جمع المقصور والمنقوص والممدود: جمع المؤنث السالم  

 32 الخمسة األسماء 

 45 الممنوع من الصرف 

 49 المبنً والمعرب من األفعال 

 52 رفعه ـ نصبه ـ جزمه: إعراب الفعل المضارع  

 55 األفعال الخمسة 

 (الجملة االسمٌة  ):  ةالثانً الوحدة
 58 الجملة االسمٌة 

 64 حذف الخبر ـ حذف المبتدأ:  الحذف فً الجملة االسمٌة 

 89 وفتحها" إن " زة مواضع كسر هم 

 92 ال النافٌة للجنس 

 (الجملة الفعلٌة  ):  ةالثالث الوحدة
 119 المفعول المطلق ـ ما ٌنوب عن المفعول المطلق 

 124 المفعول معه 

 126 الحال 

 (ما ٌتعلق بالجملة االسمٌة والجملة الفعلٌة  ) ةالرابع الوحدة
 131 حروف الجر 

 137 لعطف ـ  النعت ـ ا: ع بالتوا 

 145 تذكٌره وتأنٌثه ـ :  العدد 

  ( األسالٌب )الوحدة الخامسة 

 158 أسلوب التعجب 

 160 أسلوب التفضٌل 

 173 أسلوب الشرط  

 الوحدة السادسة (الصرف  )ثانٌا 

 191 اسم الفاعل: المشتقات  

 193 اسم المفعول  



 ٗر 

 

  
مقدمة مقدمة 

..  مِذ اِذ  َن ااْح  عَن امِذ  َن    َن  َن  ِذ    ُد  ِذ ااَّل    ٍد مّْل  َن مُد   ِذ  اِذ  ُد    َن اَن عَن  مُد اّْل  َن  ُد    َن اّْل صَن  ُد    َن  مِذ اَن  َن ااْح  ِذ  مَن اَّل   عَن  ِذ ااَّل  ااَن   ُد مَن  ْح  َن 
  يِذ  ِذ  ْح اللَّل   ُد  يَن  ِذ  َن   َن  ِذ    َن   يِذ  ِذ  َن ااْح    ِذ  ْح  ُد ااْح   َن  َن ا اُد  َن اَن عَن  َن   ْح  َن    ِذ ااَن عَن  َن  ا ااُد  َن صَّل  َن   ْح  َن    َن   ٌة  يَن مِذ  َن   ٌة  َن اُد   ُد  َّل  ِذ  َن عَن ا ااْح  َن  ُد  َن اُد 
. ا  َن   ِذ عُد  ُد  اِذ امُد  َن  َن    َن   ِذ  َّل  ِذ  َن عَن ااْح   ِذ مَّل ااُد   ِذ  َن  ْح  َن  ا ُد مَن عِذ   َن  ِذ    َن   يِذ  ِذ عْح اللَّل  َن 

  ُد مَّل  َن  َن    َن  ِذ ااَّل    َن ا لِذمُد َن ّْلمِذ  الْحمَنيْح َن َن ِذ الْحمُد َتَنوَن ّْل َن ِذ  َن ُد َن ّْلمَن اِذ َن   ِذ  َّل  ِذ  َن اليُّل   ِذ مَن  َن اللَّل   َن  َن  ّْل  َن مُد  مْح  يُد  ِذ  ْح  َن   َن  ْح  َن  مُد  ّْل  َن  ُد 
وِذ  َن   َن  ِذ    َن   ٍد  َّل  َن مُد  اٍد  ْح    َن    ِذ   ِذ  ْح اللَّل  َن   ِذ  ْح   اللَّل  ِذ   َن  َّل ا ِذ  َن ااَن  ا َن  َن  ْح ااَن  ا  َن  ْح مِذ  اًا  مْح    َن  ا ٍد  َن  ْح  َن   َّل  ِذ   ْح
  ِذ  َّل  ِذ  َن اليُّل  ا ِذ  َن ا َن مَن مُد   ااْح ا  ِذ  َن  ْح   عَن  َن  ِذ     َن  ِذ ااَّل   ِذ  َّل  يِذ  ِذ  َن ااْح   ِذ  َّل ا ِذ  َن ااَن  ا ِذ  َن  ْح ااَن  اُد ا ُد  َن  َن ا   َن  ِذ  مَّل    َن   ِذ  ْح اللَّل  ا ِذ  َن  ْح اَن 
  ِذ  َّل مِذ ا  ْح   ِذ اَن مْح  ُد ااْح  ِذ   ُد اَّل عَن  َن ا  َن مَن    َن   ُد  َّل اِذ عْح  ِذ ااْح   ُد اَن مْح  ُد ااْح    َن   ُد  َّل مِذ ا  ْح   ُد اَن مْح  ُد ااْح    َن  ااُد  َن  ِذ ااْح  َن  ا ُد  َن عْح   ااِذ   َن  ِذ    َن 
  ِذ  ْح اللَّل  ا ِذ  عَن  ُد  ْح مَن   ِذ عْح  َن اِذ   ْح  َن ا ِذ  َن   ٍد  َن  ْح  َن ا  ِذ  َن  ْح  َن  َن ا ْح  مَّل    ُد   ِذ  َّل  ِذ  ْح اللَّل   يِذ ااِذ  َن ااَن   ُد عْح  َن    َن   ِذ  َّل اِذ عْح  ِذ ااْح   ِذ اَن مْح  ُد ااْح  َن 
.   ِذ  ْح اللَّل  ا ِذ  عَن  ُد  ْح مَن   ْح مِذ   ٍد  َن عَن ا  ِذ  َن ا ِذ  َن  ِذ   ْح    َن  ا ِذ مَن اِذ  َن ااْح   يِذ  ِذ صْح    َن  ِذ   ًا  َّل   ِذ  ُد  َن   ًا  َن اعِذ  َن  اُد  ّْل مَن    ُد  ِذ ااَّل 

:    ِذ  ْح ا  َن   مَن اَن عَن   ِذ  َن  ّْل  َن مُد ااْح   ِذ  ِذ  َن  ا ِذ  َن عْح    ِذ ا  ِذ  َن صْح  َن  َن   ْح  َن  َن 
.    ِذ  َّل ا ِذ  َن  ِذ ااْح   ِذ  يَن  ِذ اللَّل  َن   ِذ  َّل ا ِذ  َن  ْح  ِذ ا  ْح   ِذ  يَن  ِذ اللَّل   َن  ْح ا  َن   مَن  ا ِذ  عَن  ُد  ْح مَن ااْح   ِذ  ْح عَن    ِذ اُد  ْح    ُد  ِذ  عِذ  ُّل  َن اللَّل  ( 1
َت    ِذ  يِذ  ِذ  َن  َن   ِذ  يِذ  ِذ َت  َن   ّْل  ِذ  َن عَن ااْح   ِذ عْح اللّْل   َن مِذ  ا ٍد  َن  ْح  َن    َن   ٍد  يَن  ِذ  َن   ٍد  َّل   ِذ  ْح  ُد  ا ٍد   َن  ِذ   ِذ اَن  ِذ مْح ااَن  َن   ِذ ااِذ  َن اللَّل  ااِذ  َن  ْح  ِذ  ( 2

.   ٍد  َن اصِذ عَن مُد   ٍد  َّل  ِذ  ْح  َن   يَن ا ِذ  َن  َن  َن   يَن ااِذ  َن  َن  َن 
:   َن  ِذ     ٍد  َن  َن  َن  ا ٍد ا َن  َن مَن   يِذ  ِذ  َن   ْح عَن   ِذ ا ِذ اللَّل   ِذ  َن   ِذ ا ِذ  َن ااْح   ِذ  ْح  َن   يِذ عِذ  ْح  َن  ( 3

  ِذ ا ِذ اللَّل   ِذ  َن   ِذ ا ِذ  َن اْح اِذ   ِذ صَن  ْح  ُد ااْح   ُد  َن ا َن  ِذ    َن  ا ِذ  عَن  ُد  ْح مِذ ااْح   ِذ عْح    َن  ِذ  ا ِذ  يَن ااِذ  َن   ِذ اَن  ِذ مْح ااَن   ُد  ْح   َت عَن 
.   ِذ  َّل ا ِذ اللَّل   ِذ  ِذ  َن  ْح  ُد  ِذ   َن  َّل  ِذ  ْح اللَّل   َن صَن  َن  ُد ااْح   َن  ِذ  ْح  َن  ْح  َن اِذ 
.   ِذ  ْح اللَّل   ْح  َن   ِذ  ْح اللَّل  ا ِذ  عَن  ُد  ْح مَن   ْح مِذ   عٍد  ُد  ْح مَن  اَّل  ُد   يُد عْح  َن   ٌة  َّل  يِذ  ِذ  ْح  َن   ي  ٌة  ِذ  ْح   َت  َن 
  ِذ عْح    َن صّْل  َن  َن  َن    مِذ  ْح  َن ااْح   يِذ مِذ عْح    َن  ِذ  مُد  ِذ  ْح  ُد   َن ا ِذ  َن  َن  ِذ  ا ِذ  عَن  ُد  ْح مَن ااْح   ِذ عْح  َن   ِذ صَن  َن  ُد   يُد  ِذ  ْح   َت  َن 

.   ِذ  َّل  ِذ  ْح اللَّل   ِذ صَن  َن  ُد اْح اِذ   ِذ  يَن صِذ  ْح اللَّل 
 مَّل  َن  َن     ِذ  ْح اللَّل  ا ِذ  عَن  ُد  ْح مَن  َن   ِذ  ْح اللَّل  ا ِذ  َن  ْح  َن   يَن مِذ  َن   ُد مَّل  َن  َن  َن   َن   َن  َن  ّْل  َن مُد ااْح   ِذ  ِذ  َن   َّل    َن اَن عَن   َن  ّْل  َن  ُد   ْح  َن   ُّل  َن  َن  َن 
  ِذ   عَن  َن  ِذ   َن   لِذلَنلِذيَن  َن   ٍد  ْح  َن   ْح مِذ   َن  َن  ْح  َن  اُد مَّل  َن  َن    َن  ِذ ا ااَّل ا َن  َن  َن ااْح   ِذ عْح    َن  ِذ  ااِذ اا َن   ِذ  َن  ْح  َن   ِذ  ْح  ِذ  ِذ  ااُد  َن  ِذ ا  ْح 
يِذ   اَن  ِذ   ُّل ُدوعِذ اا    َنالَّل ِذ    ِذ  ْح صَّل اا مِذ اْح عِذ  َن   ِذ  ْح اللَّل  مِذ اْح عِذ  ا َن  َن  ْح    َن  ِذ  ْح  َن  ْح    َن  ِذ ااَّل   ِذ  ْح اللَّل   ِذ  ُد  ُد  َن   ِذ  َّل  ِذ  ْح اللَّل  الْحمَنيَنا ِذ

.  اا  ل  ال و يي       .   َن ْح َن ْح َن   َتَن ْح َن َن   ِذ   ِذ َن  َن ِذ الْحمُدلَن ّْليَن ِذ 



 ٘ر 

 

 

 

 
:   وىلاأل لوحدةا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انكالو انكالو أقساو أقساو 



 ٙر 

: مثلة األ
  

ا  َن  َن   َن  ِذ  ْح  َن   ْح عَن   ْح  ّْل مَن    َن  صٍد  َن    َن  ِذ   لِذ  ِذ اللَّل   ِذ ا ِذ اللَّل  َن  عُد  ِذ  ْح مُد ااْح   ُد اعِذ ا اللَّل  َن  ُّل  َن   َن  ْح  َن 
  َن  ْح ا  ِذ مَن  اْح  َّل  َن  َن    َن   يِذ  ِذ  َن ااْح  مِذ ااَن عَن ا ااْح  َن  َن  ااِذ  َن  ْح    َن  ِذ   َن ا ِذ  َن  َن  َن   ْح  ِذ    َن   َن  ِذ   لُد  ِذ    ُد  ِذ ااَّل   َن  ْح اللّْل 
 ا ِذ  َن  ِذ    َن   ِذ ا ِذ  َن  ْح  َن    ِذ صُد  ُد    َن   ِذ ااِذ  َن  ِذ  مِذ مَن  ِذ   َن  ْح  َن   ِذ  يَن مِذ  َن ااْح   َن  لِذ ا ِذ  َن  َن  َن   ْح  ِذ ااْح    َن   ِذ ا ِذ  َّل    َن  ِذ 
.  اعِذ  َن  ْح ااِذ  َن   ِذ  َّل  ّْل  ُد اْح اِذ   َن  ْح اِذ  ُد   ْح  َن  َن     ِذ  ْح اللّْل  َن   ِذ  ْح  َن اْح اِذ   ُد اُد صْح  َن   َن   َن  ْح  َن    َن   ِذ ا ِذ  َن  ْح  َن 

  

:  اإليضاح
،  يطي حً مي )،  (تى ؽٍ ؿً خي ،  تى ئٍ شً ): إذا تأممت الفقرة السابقة كجدت فيها الكممات اآلتية ػ  ُ
. ككؿ كممة منها تدؿ عمى حدث مرتبط بزمف معيف  (..،  ؼٍ تً ااٍ ،  رٍ طً )،  (حي ؿي ٍص تى 

الزمف )تدالف عمى حدث مرتبط بزمف كقع قبؿ كقت التكمـ  (تى ؽٍ ؿً خي ،  تى ئٍ شً )فالكممتاف 
تدالف عمى حدث مرتبط بكقت التكمـ أك ما بعد  (حي ؿي ٍص تى ،  يطي حً مي )، كالكممتاف  (الماضي

تشيراف إلى حدث يطمب  (ؼٍ تً ااٍ ،  رٍ طً )، كالكممتاف  (الحاضر أك المستقبؿ)كقت التكمـ 
. حدكثه في المستقبؿ 

، فالفعؿ هك كممة تدؿ عمى حدث مرتبط " أفعاال " كجميع هذا الكممات تسمى 
ف كاف لمحاؿ أك  بزمف ، فإذا كاف الزمف كاقعا قبؿ زمف التكمـ سمي فعال ماضيا ، كا 

المستقبؿ فإنه  االستقباؿ سمي فعال مضارعا ، أما إذا أريد به طمب الحدكث في
. يسمى فعؿ أمر 

 

ػ  الهبى جً ػ  ةيؿى ـً جى اؿٍ ػ  رائً طً ػ  راعً الشَّش ): ػ كذلؾ نجد في الفقرة السابقة الكممات اآلتية  ِ
  (... ةمَّش رِّر حي اؿٍ ػ  اراجى ٍش أى 

كنمحظ أف هذا الكممات تشير كؿ منها إلى ذات ليس الزمف جزءا مف داللتها ، 
، أك جماد  (رائً الطَّش )، أك حيكاف  (راعً الشَّش )نساف كتشمؿ هذا األسماء ما يدؿ عمى إ

، كيطمؽ عمى هذا  (ةمَّش رِّر حي اؿٍ )أك معنى عقمي مجرد  (اراجى ٍش أى )، أك نبات  (الهبى جً )
فاالسـ هك ما دؿ عمى ذات أك معنى كال يككف الزمف جزءا مف " أسماء " الكممات 
. داللته 

كهذا الكممات ال  (... دٍ ؽى ،  الى ،  كى ،  فٍ عى ،  مؼً  ) : ػ كفي الفقرة أيضا كممات مثؿ ّ
" يفهـ معناها إال باتصالها بغيرها مف األسماء أك األفعاؿ ، كتسمى مثؿ هذا الكممات 
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نما تكتسب معناها مف " حركفا  ، فالحرؼ هك الكممة التي ليس لها معنى في ذاتها ، كا 
. اتصالها بغيرها 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

: ئد واف
: المقصكد بالحركؼ هنا حركؼ المعاني ، كمنها * 

.... في ، مف ، عف ، عمى ، إلى ، الباء ، الكاؼ ، الالـ ، كاك القسـ : ػ حركؼ الجر 
. كيد ، قد ، الـ التك ، أفٌ  إفٌ : كيد كػ حركؼ الت 
. ما ، لـ ، لف ، ال : ػ حركؼ النفي  
..... الكاك ، الفاء ، ثـ ، أك ، بؿ : ػ حركؼ العطؼ  
. الهمزة ، هؿ : ػ حرفا االستفهاـ  
. ، لك ، لكال  إفٍ : ؼ الشرط كػ حر 
 
 
 

 

ػالياث انفؼم وػالياث االسى ػالياث انفؼم وػالياث االسى 
:  األمثلة 

  (أ  )         

: الخالصة 
: الكالـ ينقسـ ثالثة أقساـ 

كممة تدؿ عمى الحدث مقترنا بزمف ، كقد يككف هذا الزمف منتهيا قبؿ كقت : الفعؿ  ػ ُ
، كقد يككف هذا الزمف كاقعا في زمف التكمـ  فعال ماضياالتكمـ ، كتسمى الكممة الدالة عميه 

، كقد يككف الحدث مطمكبا  فعال مضارعاكما بعدا في المستقبؿ كتسمى الكممة الدالة عميه 
.  فعؿ أمرف التكمـ كتسمى الكممة الدالة عميه كقكعه بعد ـز

أك  إنسافكممة تدؿ عمى ذات أك حدث غير مقترف بزمف ، كهك ما سمي به : ػ االسـ  ِ
. يدرؾ بالعقؿ  معنى مجردأك  جمادأك  نباتأك  حيكاف

كهك كممة ال يظهر معناها إال عند اتصالها بغيرها مف األسماء أك األفعاؿ ،  : ػ الحرؼ  ّ
. كغير ذلؾ .. مثؿ حركؼ الجر ، كحركؼ العطؼ ، كبعض أدكات االستفهاـ مف 
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.  مِذ اْح عِذ اْح اِذ    ًا اَن  َن   ِذ  َن  ِذ ااْح   َن ا ِذ  َن   ُد  ْح ا َن  َن َت  1
.     ًا  ِذ  َن   اًا  ُّل  َن  َن   ِذ  َن اللَّل  اُد ا ِذ  َن  َن   ْح  َن  َّل  َن  َن َت  2
.  مِذ اْح عِذ ااْح   ِذ ا ِذ  َن مَن     ِذ  ِذ   ا ْح اَن عَن   صِذ  ِذ  ْح اِذ َت  3
.  ا ٍد  َن مَن  َن  ا ٍد مَن  َن  اّْل    ُد  ِذ  مَن اْح عِذ ااْح   َّل  َن اُد  ْح اَن َت  4

  ( ب )         
. "  مِذ مَن ااُد  مِذ  ُّل  َن    َن  ِذ  اًا  ي ِذ  َن  اًا   َن  َن  مِذ اْح عِذ اْح اِذ   َّل  ا  َن مُد اَن عْح   اِذ  ا ُد  َن ا  َن  َن " 

:  اإليضاح
  : (أ  )المجمكعة في أمثمة 

دخكؿ تاء الفاعؿ  تقبؿفي المثاؿ األكؿ تجد أنها  ( تي رٍ اؼى سى  )الحظ كممة ػ  ُ
 ،تاء التأنيث الساكنة قبمت دخكؿ  ( تٍ رى كَّش طى تى  )كممة في المثاؿ الثاني ك، المتحركة

ؿ المتحركة أك تاء التأنيث الساكنة تككف فعال ، فالكممة التي تقبؿ دخكؿ تاء الفاع
كهي فكؽ ذلؾ فعؿ ماض  فهاتاف العالمتاف تخصصاف الكممة في باب الفعؿ ، 

. كتحدداف زمنه بالماضي 
كفي  ، ( مصً رً حٍ اً  )قبكؿ الكممة دخكؿ ياء المخاطبة في المثاؿ الثالث نالحظ ػ  ِ

فالكممة التي تقبؿ دخكؿ كؿ نكف التككيد ، دخ ( فَّش صى رً حٍ ألى  )المثاؿ الرابع قبمت كممة 
. تككف فعال مضارعا أك فعؿ أمر أك نكف التككيد ياء المخاطبة عميها 

:   (ب  )في مثاؿ ك
، كالنداء ال يككف إال لألسماء ، " يا"داة النداء أمسبكقة ب ( ابي بى شى  )كممة  الحظٍ ػ  ُ

.  فهك مف عالمتها 
كهذا " الالـ ، في " مسبكقتاف بحرفي الجر  ( ـً دُّد ؽى تى ،  ـً ؿٍ عً اؿٍ  )كما نجد أف كممتي ػ  ِ

 ( ـً ـى األي  )ألف حركؼ الجر ال تدخؿ إال عمى األسماء ، ككممة يدؿ عمى أنهما اسماف 
. مجركرة باإلضافة كهذا يدؿ عمى أنها اسـ 

ذا أمعنا النظر في الكممتيف ػ  ّ الدالة  (أؿ) د أنهما اتصمتا بجف ( ـً ـى األي ،  ـً ؿٍ عً اؿٍ  )كا 
 (أؿ)كاألفعاؿ ال تدخؿ عميها .تككف اسما  (أؿ)عمى التعريؼ ، ككؿ كممة قبمت دخكؿ 

   .



 9 

فكؿ منهما انتهت بالتنكيف كهذا يدؿ عمى اسمية كؿ  ( ان يربً ؾى ،  ان رثى أى  )أما الكممتاف ػ  ْ
. منهما ، ألف التنكيف مف عالمات األسماء 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: فوائد 

. ػ ليس شرطا أف تقبؿ الكممة كؿ عالمات االسـ حتى تككف اسما ، بؿ تكفي عالمة كاحدة  ُ
: م لمبحث عف عالمة لها مثؿ ػ هناؾ أسماء كاضحة االسمية ال تمتبس بغيرها ، فال داع ِ

. الضمائر ، كأسماء اإلشارة ، كاألسماء المكصكلة ، كأسماء الشرط ، كأسماء االستفهاـ 
" . السيف ، سكؼ " الستقباؿ م ، كحرؼ" لـ"ػ مف عالمات الفعؿ المضارع دخكؿ أداة الجـز  ّ
 ( قرأ ) : كممات ، كهي عبارة عف ثالث ( قرأتها )ػ ليس شرطا أف تكتب كؿ كممة كحدها ، فػ  ْ

أم أف . ضمير كهك مفعكؿ به / اسـ  ( الهاء )ضمير كهك فاعؿ ، ك/ اسـ  ( التاء )، ك فعؿ
. عؿ كفاعؿ كمفعكؿ به ؼجممة تامة تتككف مف  (قرأتها)

 
 
 

ػزاب وانبُاء ػزاب وانبُاء اإلاإل
:  األمثلة 

  (أ  )         
:  قاؿ تعالى 

: الخالصة 
: أكال ػ عالمات الفعؿ 

مات تميزا ، فمتى قبمت الكممة عالمة منها أك أكثر كانت فعال ، كهذا العالمات لمفعؿ عال
: هي ، أف تتصؿ به 

. ػ تاء التأنيث  ِ.    ػ تاء الفاعؿ  ُ
. ػ نكف التككيد  ْ.    ػ ياء المخاطبة  ّ

: ثانيا ػ عالمات االسـ 
: ق العالمات ، كمف هذ (الفعؿ كالحرؼ)لالسـ عالمات تميزا عف غيرا مف الكممات  
. ػ التنكيف  ِ . (بالحرؼ أك باإلضافة  )ػ الجر  ُ
ػ قبكؿ النداء  ْ .    (أؿ  )ػ دخكؿ  ّ

 



 ٓرٔر 

  ا ٌة  َن  ِذ  عٌة  ْح  َن   َن اِذ  َن   ِذ عْح  َن   ْح   مِذ  ِذ  ْح  َن  مَّل  ُد  يكسؼ /ْٖ  
  ا ٍد مَن  ِذ  ا ٍد  َن  َن  َن  عَن  ْح  َن    َن    َن  ّْل  ِذ   يكسؼ /ّْ  
  ا ٍد مَن  ِذ  ا ٍد  َن  َن  َن  عِذ  ْح  َن   ا  ِذ  َن  ِذ  ْح  َن   يكسؼ /ْٔ  

 (ب  )         
  ًا اعَن  َن  ِذ   اُد  ُّل  َن  َن  َن   مٌة  ُد  ا َن  َن    َن  ْح  ُد  ا َن  ااَن  َن    يكسؼ /ُٗ 
  ى    ْح  ُد ااْح  ا َن  َن   َن  ْح اَن ا  ِذ  َن  ْح  َن  ْح  َن     يكسؼ /ّ 
  ا َن  َن  مْح  ِذ  ِذ مْح  َن  ِذ  مْح  ُد  َّل  َن  ّْل  َن  ُد اَن   ِذ  ْح اَن ا  ِذ  َن  ْح  َن  ْح  َن  َن   يكسؼ  /ُٓ 

:   إليضاحا
 

قد تغيرت عالمة "  سىٍبع" نجد أف كممة  (أ  )في األمثمة الثالثة بالمجمكعة 
إعرابها لتغير مكقع الكممة في كؿ جممة ، كما رافؽ ذلؾ مف العكامؿ الداخمة عميها  

.  في المثاؿ األكؿ فاعال مرفكعا كعالمة رفعه الضمة الظاهرة  (سىٍبعه )فقد جاءت 
.  في المثاؿ الثاني مفعكال به منصكبا كعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  (سىٍبعى )كجاءت 

.  كعالمة جرا الكسرة الظاهرة  (في)اسـ مجركر بحرؼ الجر (سىٍبعً )كفي المثاؿ الثالث 
. كهذا ما يعرؼ باإلعراب 

فمـ تتغير عالمة ضبط آخرها  (ب  )في أمثمة المجمكعة  ( اذى قى  )أما كممة 
معنى في الجممة ، بؿ بقيت ثابتة في الجمؿ كمها ، ففي الجممة بتغير المكقع كاؿ

، كفي الجممة الثانية في مكقع النصب  (مبتدأ  )األكلى جاءت في مكقع الرفع 
 .  (سـ مجركر بدؿ مف اال، كفي الجممة الثالثة في مكقع الجر  (مفعكؿ به)

  .(بناء  )كهذا الثبات كعدـ التغير يسمى 
 
 

 
 

: ئد واف

: الخالصة 
هك تغير العالمة التي في آخر المفظ بسبب تغير مكقعه كمعناا في جممته ،     :اب ػ اإلعر

. كالمعرب هك المفظ الذم يطرأ التغيير عميه أك يدخمه اإلعراب               
هك لزكـ آخر المفظ عالمة كاحدة ال تتغير في كؿ أحكاله مهما يتغير مكقعه   :اء ػػ البف

.  لته ، كالمبني هك المفظ الذم دخمه البناء كمعناا في جـ             
 



 ٔرٔر 

: أنكاع اإلعراب  (أ 
. الرفع ، كالنصب ، كالجر ، كالجـز : ػ اإلعراب أربعة أنكاع  ُ
. ػ يشترؾ االسـ كالفعؿ في الرفع كالنصب ، كيختص االسـ بالجر ، أما الجـز فيختص به الفعؿ  ِ

. ـك حيث ال فعؿ مجركر ، كال اسـ مجز
. ػ يختص اإلعراب باألسماء كاألفعاؿ ، أـ األحرؼ فمبنية دائما ، كال محؿ لها مف اإلعراب  ّ
: أنكاع البناء  (ب 
أك ما ينكب عنها . الضـ ، كالفتح ، كالكسر ، كالسككف : أنكاع  ةػ البناء في األسماء أربع ُ

. األلؼ ، كالكاك ، كالياء ، كالكسرة : بعالمات فرعية مثؿ 
: يككف كاآلتي ػ البناء في األفعاؿ  ِ
. الفتح ، الضـ ، السككف : الفعؿ الماضي  * 
. الفتح ، السككف : الفعؿ المضارع  * 
. ، الفتح السككف ، حذؼ حرؼ العمة ، حذؼ النكف : فعؿ األمر  * 
 لحركؼ كمها مبنية كال محؿ لها مف اإلعراب ، كتككف عالمة بناء الحرؼ هي الحركة التياػ  ّ

 .ينطؽ بها آخرا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

يٍ األمساء يٍ األمساء   وادلؼزبوادلؼزب  ادلبُيادلبُي



 ٕرٔر 

:  األمثلة 
 

: قاؿ تعالى 
  ا َن  ْح اَن  ِذ   ْح  َّل ا  ُد  َن  ُد اعَن  ِذ  ِذ   ِذ  ِذ  َن  يكسؼ  /ٔٓ  
  ا ِذ  َن  ِذ  ْح  َن  ْح  َن    ِذ  ِذ    ِذ ااَّل   ُد مْح ااَن   َن  ِذ  ُد   يكسؼ /ُْ  
  صِذ صَن  َن ااْح   َن  َن  ْح  َن   َن  ْح اَن عَن  صُّل  ُد  َن   ُد  ْح  َن   يكسؼ /ّ  
  َن  ُد  ِذ  ْح  َن  اا َن مَن  مْح  ِذ  ْح اَن  ا عَن اُد  َن  ْح  َن  ا  َن ااُد  َن     يكسؼ /ُٕ  
  لَن  ِذ  ِذ  ْح مُد ااْح   َن  ْح  َن   يُد  ِذ  ُد   َن  ااَن   َّل  ِذ  َن   ْح  ِذ صْح  َن  َن   ِذ  َّل  َن   ْح مَن   ُد  َّل  ِذ   يكسؼ  /َٗ  

  ًا  َن  ْح  َن   َن  َن عَن   َن  َن  َن   ُد  ْح  َن    َن  َّل  ِذ    يكسؼ  /ْ  

  ااُد  َن  َن   ُد  ْح  َن ا  َن  ْح مِذ   ُد  َّل  َن  َن  َن   ِذ  ْح   ااَن  ِذ   َن   ُد  ُد ا اِذ  َّل  َّل مَن   َن اِذ  َن  َن  َن   يكسؼ /ٓٔ 

  َتَن ْح ِذيُد ااُد لَن ُديْح  مَن  ْح  َن ااْح  مُد  ُد  ْح اَن عَن   يَن  ِذ  ْح  َن   َن  ااَن  َن     يكسؼ /ِٗ  

  َن اَن   َن  ْح  َن   ْح ااَن  َن  َن  َنغَن َّلقَنلِذ ااَن َتْحوَنا َن   ِذ  ِذ  ْح  َن   ْح عَن  ا َن  ِذ  ْح    َن  ِذ   َن    ُد  ِذ ااَّل   ُد  ْح  َن ا َن  َن  َن    يكسؼ /
ِّ  
  ا َن  َن   ْح عَن   ْح  ِذ عْح  َن   ُد   ُد  ُد    يكسؼ /ِٗ 

 

حظ أف األسماء التي تحتها خط جميعها لزمت حالة البناء  ة السابقة نالفي األمثؿ
فهي ليست متغيرة األكاخر عمى كفؽ مكقعها في الجمؿ كغيرها مف األسماء التي 

. تككف معربة 
  (  ُد   ُد  ُد ،   ُد  ْح  َن ،   ُد  ْح  َن  )كهذا األسماء التي تحتها خط منها ما بني عمى الضـ 

، كمنها ما بني عمى الكسر  (  َن  ْح  َن ػ  اَتَن ْحيِذ يَن ،   َن  َن عَن   َن  َن  َن  )منها ما بني عمى الفتح ك
 . (  ْح مَن ،  امَن ،    ِذ ااَّل  )، كمنها ما بني عمى السككف  ( ِذ  ِذ  َن )

 
 
 
 

 
 
 

: الخالصة 
ـ األصل فً األسماء اإلعراب ، وال ٌخرج عن هذا األصل إال بعض أنواع من األسماء ٔد

. عٌنة التً تلزم حالة البناء مطلقا أو فً مواقع م
: ـ من األسماء المبنٌة  ٕد
. أسماء اإلشارة عدا ما ٌدل منها على المثنى  ـ 

. األسماء الموصولة عدا ما ٌدل منها على المثنى  ـ



 ٖرٔر 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

: فوائد 
، تبقى عمى حالها  ػ األسماء المبنية إذا كقعت في مكضع مف مكاضع الرفع ، أك النصب ، أك الجر ُ

. اإلعرابي دكف تغيير في شكؿ آخرها ، كتككف في محؿ رفع ، أك نصب ، أك جر حسب مكقعها 
. ػ األسماء المبنية ال تنكف  ِ
ٍيه  )ػ مف األسماء المبنية العمـ المختـك بمفظ  ّ  . (سيبكيه ، خماركيه  ): مثؿ  (كى
: ء عارضا ، مف هذا المكاضع ػ قد يقع االسـ المعرب في مكضع معيف فيبنى بنا ْ
كيبنى عمى ما يرفع به  (يا تاجري )، أك نكرة مقصكدة (يا محمدي )إذا كاف عمما مفردا : المنادل  ( أ 
 .
يكف مضافا ، كال شبيها بالمضاؼ  كيبنى عمى ما ينصب به  إذا لـ: اسـ ال النافية لمجنس  (ب  
 .
كتبنى عمى الضـ إذا حذؼ المضاؼ إليه   ( ، حسبي  ، غيري  ، بعدي  قبؿي  ): بعض الكممات  (ج  

 . ( كمف بعدي  مف قبؿي    األمري  )مثؿ          
: ػ ينكب عف عالمات البناء األصمية عالمات فرعية كما يأتي  ٓ

. األلؼ مع المثنى ، كالكاك مع جمع المذكر السالـ : ينكب عف الضـ  *
السالـ ، كالكسر مع جمع المؤنث السالـ المثنى كجمع المذكر  معالياء : ينكب عف الفتح  *

 .
.  الياء مع المثنى كجمع المذكر السالـ: ػ ينكب عف الكسر 

:  نموذج إعراب

 ْٖ/يكنس   لَن  ِذ ا ِذ صَن  مْح  ُد  ْح  ُد   ْح  ِذ   ُد عْح  َن ا ااْح  َن    َن  َن مَن    َن  اُد  ُد  َن  َن  :   ا ا  لى 



 ٗرٔر 

 رابــــاإلع الكلمة

   َن  اُد  ُد  َن  َن 
الواو لالستئناف ، ٌقولون فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون 
ألنه من األفعال الخمسة ، واو الجماعة ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع 

 .فاعل ، والجملة استئنافٌة ال محل لها من اإلعراب 

لسكون فً محل رفع خبر مقدم ألنه من اسم استفهام عن الزمان مبنً على ا   َن مَن 
 .أسماء الصدارة 

 .اسم إشارة مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأ مؤخر  ا َن  َن 

 .بدل مطابق مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره   ُد عْح  َن ااْح 

 حرف شرط جازم مبنً على السكون ال محل له من اإلعراب  ْح  ِذ 

 مْح  ُد  ْح  ُد 
سكون التصاله بضمٌر الرفع المتحرك ، وحذفت ألف فعل ماض مبنً على ال

اللتقاء الساكنٌن ، والتاء ضمٌر متصل مبنً على الضم فً محل  (كان  )
 .رفع اسم كان ، والمٌم عالمة الجمع 

  لَن  ِذ ا ِذ صَن 

خبر كان منصوب وعالمة نصبه الٌاء ألنه جمع مذكر سالم ، وجواب الشرط 
فعل وجملة كنتم فً محل جزم . فمتى هذا الوعد : محذوف ، والتقدٌر 
فً محل نصب مقول " متى هذا الوعد إن كنتم صادقٌن"الشرط ، وجملة 

 .القول 

:  تدريب 
ٌّدن سبب بناء كل منها وعالمة البناء  ٔد  :ـ استخرج األسماء المبنٌة مما ٌأتً ، وب

  ل  ام  وا  شي     َتلا ل مي  هَتلا  م   الي َت ا  
  يي ا  م ل  لمو  اا        يي اص ي    ل يل الحقو

: ألسماء المبنٌة فٌما ٌأتً بٌن المحل اإلعرابً لـ  ٕد

 ٗد/ٌوسف"      ل        ل   ل عشي  و ي  " 

 ٕد9/ٌوسف "اليوم  م  ا ي ي ع يي  ا "    

 ٙدٗد/مرٌم "  ا   اغي   ل عل  ل         ياهيي "    
 

 

انخقديزي انخقديزي اإلػزاب اإلػزاب اإلػزاب انظاهزي واإلػزاب انظاهزي و
  (أ  )       :األمثلة 
.  اِذ  َن  ْح  َن  ْح مُد ااْح  اُد مَن  َن  َن   ِذ مَّل ااُد  ا ُد مَن عِذ  ا ُد  َن اللَّل َت  1
.   لَن عِذ  ِذ  ْح مُد ااْح  ا َن  َن اللَّل   ُد اَن  ْح اللَّل   ِذ مَن  َّل َت  َن  2
. ا  َن اِذ  َن  ْح  َن  ْح مُد  ااِذ  َن    ِذ  ِذ  ا ِذ  َن اللَّل   اَن عَن  مُد مَن ااُد   ُد مِذ  َن عْح َت  َن  3
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  (ب )           
.   ِذ ا َن صَن   ّْل اِذ     ًا  ِذ  َن    ًا امَن  َن  ْح  َن  مَن مّْل صَن  ُد   ْح  َن    َن  َن ااْح  اعَن  َن  َن  ْح َت اِذ  1
.   ِذ  ِذ صْح عَن  ا ِذ  َن  ُّل  َن  َن   ُد ا ِذ  َن  ُد   اعِذ  َن ااْح  ا ُد  َن  ْح َت ااِذ  2
  . ا ِذ  َن اللَّل   يِذ  ِذ  ْح  َن  ا ُد  َن  َن    ِذ  ْح    َن اَن عَن   ا ِذ مَن  ِذ عْح اِذ َت  3

:  يضاحاإل
، تجد أف هذا  (أ  )في أمثمة المجمكعة  ( اببى الشَّش  )حركة أكاخر كممة  ؿٍ تأـٌ 

عمى آخر هذا الكممة ، كالحركة في المثاؿ األكؿ الضمة ألف الكممة الحركة ظهرت 
كقعت مبتدأ مرفكعا كعالمة رفعها الضمة الظاهرة ، كفي المثاؿ الثاني ظهرت الفتحة 

عمى آخر الكممة ألنها مفعكؿ به منصكب كعالمة نصبها الفتحة الظاهرة ، كفي المثاؿ 
الكممة كقعت اسما مجركرا بحرؼ الجر  الثالث ظهرت الكسرة أسفؿ الحرؼ األخير ألف

. كعالمة جرها الكسرة الظاهرة 
، كهي  (ب  )تأمؿ أكاخر الكممات التي كضع تحتها خط في أمثمة المجمكعة 

تجد أف حركة أكاخر هذا الكممات لـ تظهر  ( مادً ـى تً اعٍ ،  ماعً كى اؿٍ ،  لتى ؼى اؿٍ  )عمى التتابع 
كهي فاعؿ يتعذر ظهكر حركة الضمة في  ( لتى ؼى اؿٍ  )في النطؽ كقدرت تقديرا ؛ ففي 
جاءت صفة  ( ماعً كى اؿٍ  )، ككممة  (اسـ مقصكر  )النطؽ ألنها منتهية بألؼ الزمة 

االسـ  )مرفكعة كلكف الضمة ثقيمة النطؽ إذا جاءت مع الياء المتطرفة الالزمة 
ت إلى ياء فنالحظ أنها أضيؼ ( مادً ـى تً اعٍ  )أما في كممة فقدرت تقديرا ،  (المنقكص 

المتكمـ ، كعمى الرغـ مف أنها كقعت مبتدأ ككاف ينبغي أف ترفع بالضمة الظاهرة كجدنا 
. أف آخرها شغؿ بالكسرة التي تناسب النطؽ بياء المتكمـ كلذلؾ كجب تقدير الضمة

 
 
 
 
 
 
 

: الخالصة 
: اإلعراب نكعاف 

. كهك ما تظهر فيه الحركات عمى أكاخر الكممات : ػ ظاهرم  ُ
: كهك ما تقدر فيه الحركات عمى أكاخر الكممات،كيككف في األسماء اآلتية :مػ تقدير ِ
. األسماء المقصكرة  (أ  
. األسماء المنقكصة  (ب 
. األسماء المضافة إلى ياء المتكمـ  (ج  
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:  فوائد 
:  حركات اإلعراب األصمية في األسماء

المرفكع  جمع المؤنث السالـ*لمرفكع  ا التكسيرجمع * المرفكع  المفرد*  : الضمةػ  ُ

المنصكب  جمع التكسير* لمنصكب ا المفرد*  : الفتحةػ  ِ
 جمع المؤنث السالـ* المجركر  جمع التكسير* المجركر  المفرد*  : الكسرةػ  ّ

المجركر 
 

: حركات اإلعراب الفرعية في األسماء 
مسة المرفكعة  األسماء الخ* جمع المذكر السالـ المرفكع  *:  الكاكػ  ُ
األسماء الخمسة المنصكبة  * المثنى المرفكع  * :  األلؼػ  ِ
جمع المذكر السالـ المنصكب كالمجركر * المثنى المنصكب كالمجركر * :   الياءػ  ّ
األسماء الخمسة المجركرة *    
جمع المؤنث السالـ المنصكب * :  الكسرةػ  ْ
. غير المعرؼ بأؿ أك باإلضافة  الممنكع مف الصرؼ المجركر* :  الفتحةػ  ٓ

 

  
اإلػزاب انخقديزي اإلػزاب انخقديزي 

: األمثلة 
  (أ  )        :قاؿ تعالى 

  ا َن  ِذ   اُد عُد ا ْح  َن    ْح  ُد اليْح  ااُد مَن  ْح ااَن  اِذ  َن  األعراؼ/َُٖ 

  َن  ُد مِذ  ْح  ُد  مٍد  ْح  َن اِذ   ًا مَن  ْح  َن  َن    ًا  ُد  مٍد اْح   عِذ اَن عَن  ااُد  َن اْح صَّل  َن  ا ٍد  َن  ِذ  ِذ  مْح ااُد  َن  ْح  ِذ   ْح  َن اَن  َن    األعراؼ/ِٓ 

  ٌة  ْح  َن   َن اِذ  َن    َن  ْح اللَّل  ا ُد  َن اِذ  َن   ش ًا  ِذ  َن  مْح  ُد ا ِذ اَن  ْح    َن ا ِذ  َن  ُد  ا  ًا  َن اِذ  مْح  ُد  ْح اَن ا عَن  َن اْح  َن  ْح  َن   ْح  َن   األعراؼ/ِٔ 

  ( ب )           
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  ٍد  ُد  ُد  اٍد  ْح    َن اَن  ِذ   اعِذ اللَّل   عُد  ْح  َن  مَن  ْح  َن  مْح  ُد  ْح عَن  اَّل  َن  َن  َن   القمر/ٔ 

  فً اعَن ا  َن  َن  ِذ   اعِذ اللَّل   َن  َن عْح  َن   يُد  ِذ  ُد   يٌة  ِذ    َن  ّْل  ِذ    َن  َّل   عَن ا ِذ  َن عِذ   َن اَن  َن ا  َن  َن  ِذ  َن    البقرة/ُٖٔ 

  مْح  ُد   ِذ  ُد  ُد   ْح مِذ  مْح  ُد اَن   ْح  ِذ  ْح  َن   ِذ  ِذ  ا  ُد  مِذ  َن  ااِذ   َن اعِذ  َن  ا  يُد  ِذ ا  َن  َن مَن  ْح ا  َن  َن    األحقاؼ/ُّ 

  ا ٍد  َن  مٍد  ْح  َن  اّْل  ُد اِذ  َن   ٌة  ِذ  ْح مُد   َن  ْح ا  َن مَن  َّل  ِذ   الرعد/ٕ 

  ( ج )           
  ااِذ عَن اللُّل   يُد مِذ  َن اَن    ّْل  َن   َّل  ِذ   َن  َن  ْح  ِذ  َن   يَن اعِذ مَن  ْح  ِذ   ِذ  َن  ِذ   ااْح اَن عَن   اِذ   َن  َن    َن  ِذ ااَّل  اِذ   ُد مْح  َن ااْح  إبراهيـ/ّٗ 

:  اإليضاح 
كهي عمى  (أ  )تأمؿ أكاخر الكممات التي كضع تحتها خط في أمثمة المجمكعة 

تجد أنها منتهية بألؼ الزمة مفتكح ما قبمها  (لكى ؽٍ التَّش ،  دلن قي  ، نىىٍس حي اؿٍ ): التكالي 
ألنها أسماء مقصكرة ، كعمى الرغـ مف اختالؼ المكقع اإلعرابي لكؿ منها إال أنها 

 "األسماء"مؤخر نعت لممبتدأ اؿمرفكعة ألنها  (لفى ٍس حي اؿٍ )أعربت بحركات مقدرة ؛ فكممة 
كعالمة ألنها مفعكؿ ألجمه منصكبة  (دلن قي )مة رفعها الضمة المقدرة ، ككممة كعال

مجركرة ألنها مضاؼ إليه كعالمة جرها  (لكى ؽٍ التَّش )نصبها الفتحة المقدرة ، ككممة 
. الكسرة المقدرة 

كهذا شأف كؿ اسـ مقصكر ألنه يتعذر النطؽ بأم حركة مف الحركات األصمية عمى  
.  آخرا

تجد أنها أسماء  (ب  )التً وضع تحتها خط فً أمثلة المجموعة  تكلماالتأمل  
فً المثال األول مرفوعة  ( ياعِد الدَّد  )منقوصة ٌنتهً كل منها بٌاء الزمة ، وتجد كلمة 
فً المثال الثانً  ( ياعِد الدَّد  )ألنها فاعل وعالمة رفعها الضمة المقدرة ، وكلمة 
. رة المقدرة مجرورة ألنها مضاف إلٌه وعالمة جرها الكس

فً المثال الثالث فقد ظهرت عالمة اإلعراب على آخرها  ( يَد اعِد دَد  )أما كلمة  
التً ٌمكن نطقها على آخر . فهً مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة 

. االسم المنقوص دون ثقل 
نها اسم منقوص حذفت أتجد  ( ادٍد هَد  )انتقل اآلن إلى المثال الرابع والحظ كلمة  

وأن موقعها الرفع ألنها مبتدأ مؤخر " غٌر معرفة بأل وغٌر مضافة " ٌاؤه ألنها نكرة 
وعالمة رفعها الضمة المقدرة على الٌاء المحذوفة ، ومثلها كل اسم منقوص نكرة ، 
تقدر الضمة والكسرة على ٌائه المحذوفة فً حالتً الرفع والجر ، بٌنما تثبت الٌاء 

"  إلى الخٌر  داعٌاًا  متُد كرّد : " ة على آخره مثل فً حالة النصب وتظهر الفتح
تجد  ( يبِّب رَد  ) (ج  )تأمل أواخر الكلمات التً تحتها خط فً أمثلة المجموعة   

وقدرت تقدٌرا ؛ وذلك ألن هذه  ةأن حركات اإلعراب لم تظهر على أواخر هذه الكلم
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 ةحرك" سرة الك" مضافة إلى ٌاء المتكلم فمنعت الحركة المناسبة للٌاء  ةالكلم
. اإلعراب من الظهور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الخالصة 
: أوال ـ االسم المقصور 

: هو كل اسم انتهى بألف الزمة مفتوح ما قبلها ، نحو : ـ االسم المقصور  ٔد
...... " هدى ـ مرمى ـ مصطفى ـ مستشفى "    
. ا ـ الحركات الثالث تقدر على آخر االسم المقصور ألنه ٌتعذر النطق به ٕد

: ثانٌا ـ االسم المنقوص 
: ـ االسم المنقوص هو كل اسم انتهى بٌاء الزمة مكسور ما قبلها ، نحو  ٔد
...... "  الداعً ـ المحامً ـ المهتدي "    
. ـ تقدر الضمة والكسرة على آخر االسم المنقوص ألنه ٌثقل نطقهما على آخره  ٕد
. ـ تظهر الفتحة على آخر االسم المنقوص  ٖد
فً حالتً الرفع  (غٌر معرف بأل أو غٌر مضاف  )حذف ٌاء المنقوص إذا كان نكرة ـ ت ٗد

والجر وتقدر الضمة أو الكسرة على الٌاء المحذوفة ، على حٌن تثبت الٌاء فً حالة 
. النصب وتظهر الفتحة على آخره 

: ثالثا ـ المضاف إلى ٌاء المتكلم 
ٌاء المتكلم على ما قبل ٌاء المتكلم ، ألن ـ تقدر الحركات الثالث فً االسم المضاف إلى  ٔد

. الكسرة المناسبة للٌاء منعت حركات اإلعراب من الظهور 
أو مثنى أو جمع مذكر سالما  ـ إذا كان االسم المضاف إلى ٌاء المتكلم مقصورا أو منقوصا ٕد

 .فإن إعرابه ٌبقى كما كان علٌه الحال قبل إضافته إلى ٌاء المتكلم 
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:  ذج إعرابانم
  ّٖ/آؿ عمراف   ُد  َّل ا  َن  َّل  ِذ  َن ا  َن عَن  َن   َن ااِذ  ُد  ُد  :   ا ا  لى 

 اإلعــــراب الكلمة

اسم إشارة مبنً على السكون فً محل نصب على الظرفٌة المكانٌة ،   َن ااِذ  َن  ُد 
 .والكاف للخطاب  ،والالم للبعد ة الزمانٌة ، وٌجوز للظرفً

 .فعل ماض مبنً على الفتح المقدر على األلف  اعَن  َن 

 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف ألنه اسم مقصور  ا َّل  ِذ  َن  َن 

  ُد  َّل  َن 
رب مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ، وهو 

متصل مبنً على الضم فً محل جر مضاف إلٌه ،  مضاف ، والهاء ضمٌر
 .استئنافٌة ال محل لها من اإلعراب .. " دعا " وجملة 

  ِٕ/طه   َن  ْحيِذ  َن   َن ْحلَن  َن  ٍد  :   ا ا  لى 

 اإلعــــراب الكلمة

اقض فعل أمر مبنً على حذف حرف العلة ، وفاعله ضمٌر ، رابطة الفاء   ِذ ا ْح  َن 
 .مستتر وجوبا تقدٌره أنت 

 .اسم موصول مبنً على السكون فً محل نصب مفعول به  امَن 

 .ضمٌر منفصل مبنً على الفتح فً محل رفع مبتدأ   َن  ْح  َن 

 ا ٍد  َن 
خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الٌاء المحذوفة ألنه اسم 

ال محل لها من اإلعراب صلة الموصول " أنت قاض " ، وجملة  منقوص
 " .قاضٌه " والعائد محذوف ، والتقدٌر 

:  تدريب 
 .ـ حدد األسماء المعربة إعرابا تقدٌرٌا فً البٌت اآلتً ، ثم أعربها إعرابا كامال  ٔد

 حي الج      ي ال ل   خ       الظ لمو  المل   
: كامال ـ أعرب ما تحنه خط إعرابا  ٕد

 9ٖدٔد/آل عمران "    ن ي  ؤ نيل  ااع و    ا نوا    احز وا     ي "  

   ٖد7ٔد/البقرة " ي  ثي ع ي   ع          مل اض ي غيي "  
 ٖد7/آل عمران "اا  هل  ال ل    " 

ادلثىن  ادلثىن  
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: األمثلة 
  (أ  )       :قاؿ تعالى   

  ا  ِذ ْحيٌة  ُد َن  ٌة  ا ٌة  َن  ُد   ٌة  ْح ا عَن  َن  َن  ا ِذ  َن  ْح  َن ااْح    ِذ  َن  ْح ا  َن مَن  َن  ُِ/فاطر  َن ئِذغٌة شَنيَنا ُد ُد  َنهَنلَن

  َن  ُد  َّل  َن  َن  مْح  ُد اَّل عَن اَن   ِذ  ْح  َن  ْح  َن ا  َن  ْح اَن  َن  اٍد  ْح  َن  اّْل  ُد   ْح مِذ  َن    الذاريات/ْٗ 

  َن ِذلَن ٌة  َنيَن ااِذ  َنيْح  َن ْح َتَنيُدهُديْح  َن  َتَن ْح َنمُدو َن    اًا ا ِذ  َن   ِذ  ْح  َن  ْح  َن ااْح   َن  ْح  َن  اَن عَن  َن  َن   النمؿ/ُٔ 

  ِذ  ْح عَن   ااْح اَن عَن   ِذ  ْح  َن  َن  َن  عَن  َن  َن  َن   يكسؼ/ََُ 

  ( ب )           
  ٍّف ا  ُد مَن  ُد اَن  اْح  ُد  َن   َن  َن  امَن  ُد  َن  ِذ   ْح ا  َن مَن  ُد  ُد  َن  َن   َن  َن  ِذ ااْح   َن  َن  ْح عِذ   َّل  َن اُد  ْح ا  َن مَّل  ِذ   اإلسراء/ِّ 

  ًا  ْح عَن   َن  َن  ْح عَن  ا َن  َن ا ْح   ُد  ْح مِذ   ْح  َن  َن  َن ا ْح  َن    البقرة/َٔ 

  لٌة   ِذ  ْح  َن ا ْح   ِذ  ْح  َن اَن  ا  ِذ  ُد  ِذ  َّل  َن   َن  ااُد  ااَن  َن  َن  ُٓ/النحؿ  ِذ َّلمَن  هُدوَن  ِذلَن ٌة  َنا ِذ

  نْح ُد شَنيْحئ ًا  ا َن اَن  ُد  ُد   ْح  َن  َن   ِذ  ْح  َن  َّل  َن ااْح  ا َن اْح  ِذ  ّّ/الكهؼ  َنلَنيْح اَنظْح ِذيْح  ِذ

:  يضاح اإل
تجدها دالة عمى اثنيف  (أ  )لمات التي تحتها خط في أمثمة المجمكعة الؾ تأمؿٍ 

 ( فً مٍ جى كٍ زى  )كياء كنكف كما في  ( افً رى حٍ بى اؿٍ  )بزيادة ألؼ كنكف عمى مفردها كما في 
كلعمؾ تالحظ أف " البحر ، زكج ، بحر " الكممات عمى التتابع  قفمفرد هذ (قً مٍ كى بى أى )ك

مركبة ، لها مماثؿ في المفظ كالمعنى كهذا الشركط هذا األسماء معربة مفردة غير 
. البد مف تحققها حتى تصح التثنية 

ذا نظرنا إلى المكقع اإلعرابي لألسماء الدالة عمى المثنى نجد أنها مكاقع  كا 
فاعال  ( افً رى حٍ بى اؿٍ  )اختمفت معها عالمة اإلعراب ، ففي المثاؿ األكؿ نجد كممة  ةمختمؼ

في المثاؿ الثاني كقعت  ( فً مٍ جى كٍ زى  )ؼ ألنه مثنى ، ككممة ؿألمرفكعا كعالمة رفعه ا
كال به منصكب كعالمة نصبه الياء ألنه مثنى ، كفي المثاؿ الثالث نجد كممة عمؼ
جاءت مضافا إليه مجركرا كعالمة جرا الياء ألنه مثنى ، أما النكف  (فً مٍ رى حٍ بى اؿٍ )

عف التنكيف في االسـ المفرد  المكجكدة بعد عالمة اإلعراب في كؿ كممة فهي عكض
 .

جاءت مفعكال به منصكب كعالمة  ( قً مٍ كى بى أى  )أما في المثاؿ الرابع فنجد كممة 
نصبه الياء ألنه مثنى ، كما نالحظ حذؼ النكف مف آخر االسـ المثنى ألنه مضاؼ 



 ٔرٕر 

إلى هاء الغائب ، ككذلؾ كؿ اسـ داؿ عمى مثنى تحذؼ نكنه عند إضافته إلى ضمير 
. فته إلى اسـ ظاهر أك إضا

تجدها عمى  (ب  )تأمؿ الكممات التي كضع تحتها خط في أمثمة المجمكعة 
ؼ رفعا كبالياء نصبا كجرا ، كلعمؾ تالحظ أف هذا ؿصكرة المثنى كأعربت إعرابه باأل

في اآلية األكلى  ( اـى قي الى ؾً  )الكممات لـ يتحقؽ فيها شرط مف شركط التثنية ؛ فكممة 
رد كمعناها معنى المثنى لذلؾ تعد ممحقا بالمثنى كتعرب إعرابه شريطة لفظها لفظ المؼ

. أف تضاؼ إلى ضمير 
ال مفرد لهما مف لفظهما لذلؾ ألحقتا بالمثنى  ( فً مٍ فى اثٍ  )كمثمها  ( اتى فى اثٍ  )ككممة 

. كأعربتا إعرابه باأللؼ رفعا ، كبالياء نصبا كجرا ، كبحذؼ النكف عند اإلضافة 
كلكنها لـ تضؼ إلى ضمير بؿ أضيفت  ( اتى ؿٍ ؾً  )بعة فقد كردت فيها كممة أما اآلية الرا

 .ر بحركات مقدرة إلى اسـ ظاهر كفي هذا الحالة تعرب إعراب االسـ المقصك

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :هناؾ نكعاف مف األسماء محذكفة اآلخر عند التثنية    :فوائد 
. أب ، أخ : نحك . ػ نكع ترد المه المحذكفة عند التثنية كما ترد عند اإلضافة  ُ
يد ، دـ : نحك . ترد المه المحذكفة ال في التثنية ، كال عند اإلضافة  ػ نكع ال ِ

حثُيت ادلُقىص وادلقصىر وادلًدود حثُيت ادلُقىص وادلقصىر وادلًدود 
: األمثلة 

: الخالصة 
اسم ٌدل على اثنٌن أو اثنتٌن بزٌادة ألف ونون أو ٌاء ونون فً آخره ، : ـ المثنى  ٔد

. معربا غٌر مركب ، له مماثل فً لفظه ومعناه وٌشترط فٌما ٌثنى أن ٌكون مفردا 
ـ عالمة رفع المثنى األلف ، وعالمة نصبه وجره الٌاء ، والنون عوض عن التنوٌن فً  ٕد

. االسم المفرد 
. ـ تحذف نون المثنى عند اإلضافة  ٖد
 "كال ، كلتا " ، وٌشترط فً " كال ، كلتا ، اثنان ، اثنتان " ـ ٌلحق بالمثنى فً إعرابه  ٗد

أن تضافا إلى ضمٌر ، أما إذا أضٌفتا إلى اسم ظاهر فتعربان إعراب االسم المقصور 

" . بالحركات المقدرة "



 ٕرٕر 

  (أ  )            
. ا ا َن  َن  َن   ااْح  ِذ   ًا اَن ا ِذ عَن  ا  ًا  َن  ْح  َن  ا ِذ  َن ا ِذ  َن ااْح   َن  َن صْح َت  َن  1
.   ا ِذ  َن ااْح  امَن مَن  َن   ّْل  َن ااْح  ِذ   ِذ  ْح  َن   ااْح  ِذ  ا ِذ  َن اعِذ  َن   َن  ِذ َت  َن  2

  ( ب )           
.    َن  ْح  َن  ْح مُد   ااْح اَن  ِذ   يَن  ِذ مَن ااْح  اَن  ُد اليَّل  ا ِذ  َن  َن  َن  اَن صَن  ْح  َن َت  1
. ا مَن  ِذ  ْح اَن عَن   َن  َّل  َن  َن  َن اَن   ِذ  ْح  َن صَن عَن   يُد  ِذ مَن ااْح   َن  َن َت ا َّل  2
.  امِذ  َن عِذ ااْح   ِذ  َن   عِذ  ِذ  ا ِذ صَن صّْل  َن  َن مُد  ا ِذ  َن  َن  ْح  َن  ْح مُد ااْح َت  3

  ( ج )           
.   َنلِذ  َن  ِذ  ا ِذ  َّل  ّْل اللّْل  ا ِذ ااَن  َن  ْح ااِذ َت  1
.  ا ِذ  َن عَن ا ِذ  َن  ا ِذ ا َن  َن  ْح اللَّل َت  2
.  ا ِذ  َّل   ِذ  ُد  َن  ا ِذ ا َن  َن  ِذ ااْح َت .  ا ِذ  َّل   ِذ  ُد  َن  ا ِذ ااَن  َن  ِذ ااْح َت  3

 

:  يضاحاإل
تجدها   (أ  )في أمثمة المجمكعة  ( افً مى اعً سى  )ك  ( افً مى اضً ؽى اؿٍ  )ػ تأمؿ الكممتيف  ُ

، كلعمؾ تالحظ أف  (ساعو  )ك  (قاضي اؿ )دالة عمى المثنى كمفرد كؿ منهما 
 االسميف مف

األسماء المنقكصة كعند تثنيتهما أضيفت عالمة التثنية دكف أم تغيير في بنية  
. ثنية تنالحظ رد الياء المحذكفة عند اؿ (ساع)المفرد كفي تثنية 

 ( افً مى ؼى ٍش تى ٍس ـي اؿٍ ،  فً مٍ كى صى عى ،  افً مى تى ؼى  )تجد الكممات  (ب  )ػ كفي أمثمة المجمكعة  ِ
كهي  (فتى ، عصا ، مستشفى  )دالة عمى المثنى كمفرد كؿ منها عمى التتابع 
" إذا كانت ألفها ثالثة ترد إلى أصمها :أسماء مقصكرة كعند تثنيتها نراعي ما يأتي 

ف كانت ألفها  .(عصكيف : عصا  )ك  (فتياف : فتى  ): كما في " الياء أك الكاك  ػ كا 
 (المستشفياف: المستشفى )اء مهما يكف أصمها كما في فكؽ الثالثة قمبت م

تجدها تدؿ عمى  (ج  )ػ تأمؿ الكممات التي كضع تحتها خط في أمثمة المجمكعة  ّ
كهذا األسماء انتهت بألؼ   (الكساء،  الصحراء،  اإلنشاء)المثنى كمفرد كؿ منها 

: أما أف تككف بعدها همزة كتسمى األسماء الممدكدة ، كالهمزة في هذا األسماء 



 ٖرٕر 

، أك منقمبة عف أصؿ  (صحراء)، أك زائدة لمتأنيث كما في  (إنشاء)أصمية كما في 
: ، كعند تثنية االسـ الممدكد نراعي ما يأتي  (كساء)كما في 

 ( إنشاءاف:  إنشاء )إذا كانت الهمزة أصمية تبقى كما هي  
   ( افصحراك:  صحراء )إذا كانت الهمزة زائدة لمتأنيث تقمب كاكا  
:  كساء)إذا كانت الهمزة منقمبة عف أصؿ يجكز أف تبقى أك تقمب كاكا  

 (كساكافأك  كساءاف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  َٖ/الكهؼ   ِذ  ْح  َن مِذ  ْح مُد  ااُد  َن  َن  َن  ا َن  َن  َن  مُد  َن  ُد ا ااْح مَّل  َن  َن   :   ا ا  لى : بذج إعراانم
 اإلعــــراب الكلمة

ٌقوم مقام أداة الشرط وفعل الواو حرف استئناف ، أما حرف تفصٌل وشرط  امَّل  َن  َن 
 .الشرط 

 .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  مُد  َن  ُد اْح ا

 .فعل ماض ناسخ مبنً على الفتح : الفاء رابطة لجواب الشرط ، كان  ا َن  َن  َن 

اسم كان مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى ، وحذفت النون لإلضافة ،   ُد ا َن  َن  َن 
 .وهو مضاف ، والهاء ضمٌر متصل مبنً فً محل جر مضاف إلٌه 

: الخالصة 
: أكال ػ االسـ المنقكص 

ػ يثنى االسـ المنقكص بزيادة ألؼ كنكف عمى مفردا في حالة الرفع ، أك ياء كنكف في 
. حالتي النصب كالجر ، كترد ياء المنقكص إف كانت محذكفة 

: ثانيا ػ االسـ المقصكر 
أك ياء كنكف في حالتي  ػ يثنى االسـ المقصكر بزيادة ألؼ كنكف عمى مفردا في حالة الرفع

 )النصب كالجر بعد رد ألفه إلى أصمها إف كانت ثالثة ، كقمبها ياء إف كانت فكؽ الثالثة 
 . (رابعة أك خامسة أك سادسة 

: ثالثا ػ االسـ الممدكد 
 (... ضياءاف ػ إنشاءاف  )ػ تبقى الهمزة إذا كانت أصمية ، مثؿ  ُ
 (... خضراكاف ػ حسناكاف  )لتأنيث ، مثؿ ػ تقمب الهمزة كاكا إذا كانت زائدة ؿ ِ
بناءاف ، بناكاف ػ  )ػ يجكز إبقاء الهمزة أك قمبها كاكا إذا كانت منقمبة عف أصؿ ، مثؿ  ّ

..... سماءاف ، سماكاف 
 



 ٗرٕر 

 .خبر كان منصوب وعالمة نصبه الٌاء ألنه مثنى   ِذ  ْح  َن مِذ  ْح مُد 

يُد الْحخَن ِذيقَن ِذ  َن اُدخْحشَنى  َتَنوَنا ِذ ُداُد   لُد الْحخُد ْحيِذ  َنالْح َنيَنمُد  َن ْح  َنزِذ نُد ُد اثَتْحنَن  ِذ  ُدسْح

 اإلعــــراب الكلمة

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ، والهاء ضمٌر متصل   َنزِذ نُد ُد 
 .مفعول به مبنً فً محل نصب 

 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق بالمثنى  اثَتْحنَن  ِذ 

لُد   .بدل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ، وهو مضاف   ُدسْح

 مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة الْحخُد ْحيِذ 

الواو حرف عطف ، الكرم اسم معطوف على حسن مرفوع وعالمة رفعه   َنالْح َنيَنمُد 
 .ة الظاهرة الضم

:  تدريب 
: هات المثنى من األسماء اآلتٌة ـ  ٔد

"    َت   عٍد َت خ ياا    ع ا  ص   َت هل  َت عظمى َت  ل"  
: ـ أعرب اآلٌتٌن الكرٌمتٌن إعرابا كامال  ٕد

   ٕدٖد/القصص " لا ي  يه      ل   ي " 

 ٓدٙد/البقرة "    جي   ن  اثن   عشي  عين  " 

مجغ ادلذكز انسامل مجغ ادلذكز انسامل 
 

  (أ  )        :قاؿ تعالى    : األمثلة
  مْح  ُد  ْح  َن  َن  َن   َن  ْح  ا  َن  ُد اِذ صْح  َن  َن   ٌة  َن  ْح  ِذ    َن  ُد مِذ  ْح مُد ااْح ا مَن  َّل  ِذ   الحجرات/َُ 
  ا   َن  ِذ   لَن  ِذ ااِذ  َن  ا ُد  َن  ْح ا ااَن  َن  ِذ  ْح  َن   ْح   مِذ  ِذ  ْح  َن  ا ٍد  َّل  َن   اااُد ا  َن مَن  ِذ  ااُد  مُد  ُد ا َن  َن  َن  َن المائدة/ٖٓ 

  لَن مِذ اِذ  ْح مُد ااْح   َن   مِذ  ِذ  َّل  ِذ  ااَن  َن  َن  اًا  ااِذ صَن  اَن مِذ عَن  َن    ااِذ اَن ا  ِذ عَن  َن   ْح مَّل مِذ   ًا  ْح  َن   ُد  َن  ْح  َن   ْح مَن  َن   فصمت/ّّ 

  ( ب )         
  ا  َن  ْح اللُّل  ا ِذ  َن  َن ااْح   ُد  لَن  ِذ    َن  ُد  َن ااْح  َن  ااُد مَن ااْح الكهؼ/ْٔ 

  ا  َن ا ِذ  يَن مِذ اِذ   ًا  ُد  َن   لَن عِذ  ْح  َن   ُد مَن  ْح    َن   َن مُد  ا َن  َن ا ْح  َن األعراؼ/ُٓٓ 

  مَن ًا  َُٕ/األنبياء  لِذ ْح َن لَنمِذيلَن  َن َن   َن ْح َن ْحنَن  َن  ِذ َّل  َن ْح
 



 ٘رٕر 

 يفى دً اؿً خى ،  كفى في ـً ؤٍ ـي اؿٍ  ) (أ  )تي تحتها خط في أمثمة المجمكعة تأمؿ الكممات اؿ : يضاحاإل
تجدها جمكعا تنتهي بكاك كنكف أك ياء كنكف كهي جمكع ألسماء يدؿ كؿ  (يفى ـً ؿً ٍس ـي اؿٍ ، 

 )كفي المثاؿ األكؿ نجد كممة . منها عمى مذكر عاقؿ كيسمى كؿ منها جمع مذكر سالما 
كعالمة رفعه الكاك نيابة عف الضمة ألنها جمع مذكر  اكعجاءت مبتدأ مرؼ ( كفى في ـً ؤٍ ـي اؿٍ 

حاال منصكبة كعالمة نصبها الياء  (يفى دً اؿً خى )سالـ ، أما في المثاؿ الثاني فقد جاءت كممة 
اسما  (يفى ـً ؿً ٍس ـي اؿٍ )نيابة عف الفتحة ألنها جمع مذكر سالـ ، كفي المثاؿ الثالث جاءت كممة 

 .جرها الياء نيابة عف الكسرة ألنها جمع مذكر سالـ  كعالمة" مف " مجركرا بحرؼ الجر 
كالنكف في نهاية كؿ جمع مذكر سالـ عكض عف التنكيف في االسـ المفرد ، كلذلؾ تحذؼ 

 " .حاممك راية اإلسالـ " ، " قارئك القرآف " عند اإلضافة نحك 
هذا  ( يفى ٍبعً سى ،  يفى فً سً ،  كفى في بى اؿٍ  )الكممات  (ج  )ػ الحظ في أمثمة المجمكعة  ِ

ها ليست ألسماء أعالـ كال صفات لعاقؿ إنما الكممات جمعت جمع مذكر سالما ، لكف
كما في كممة ع ؼممحقات بجمع المذكر السالـ  كتعرب إعرابه بالكاك في حالة الر

 (يفى عً بٍ سى )فهي اسـ معطكؼ مرفكع ، كبالياء في حالة النصب كما في كممة  (كفى في بى اؿٍ )
فهي اسـ مجركر  (فى مـً اؿى عى ؿٍ ؿً )كما في كممة أيضا كبالياء ،  ألنها مفعكؿ به منصكب

. بحرؼ الجر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجغ ادلُقىص وادلقصىر مجغ يذكز سادلامجغ ادلُقىص وادلقصىر مجغ يذكز سادلا
 :      قاؿ تعالى :األمثلة 

: الخالصة 
اك كنكف أك ياء كنكف عمى هك ما دؿ عمى أكثر مف اثنيف بزيادة ك: ػ جمع المذكر السالـ  ُ

. مفردا 
ػ عالمة رفع جمع المذكر السالـ الكاك ، كعالمة نصبه كجرا الياء ، كالنكف عكض        ِ

. عف التنكيف في االسـ المفرد 
. ػ تحذؼ نكف جمع المذكر السالـ عند اإلضافة  ّ
نكف ػ سنكف  أكلك ػ أهمكف ػ ب: " ػ يمحؽ بجمع المذكر السالـ في إعرابه ألفاظ مثؿ  ْ

" . ػ عالمكف ػ أرضكف ػ مئكف ػ ذكك ػ ألفاظ العقكد مف عشريف إلى تسعيف 
. كتعرب هذا الممحقات بالكاك رفعا ، كالياء نصبا كجرا      

 



 ٙرٕر 

  َن اعُد  َن  مْح  ِذ  ِذ  ْح عَن  َن  مْح  ِذ ا ِذ ا َن مَن اَن  مْح  ُد   لَن  ِذ ااَّل  َن     مؤمنكفاؿ/ٖ 

  زَن ُدوا  َن  ا  َن  ُد  ِذ  َن   َن  َن  ُّٗ/آؿ عمراف    ِذ ْح  ُدنْح ُديْح  ُدؤْح ِذنِذيلَن   َن  ْح اَن عْح ااَن  مُد  ُد  ْح  َن  َن اَنحْح

  ا ِذ  َن  ْح ااَن   َن  ْح  َن  َن صْح مُد ااْح   َن مِذ ا اَن  َن  َن  ْح عِذ  مْح  ُد  َّل  ِذ  َن    ص/ْٕ 

كهي اسـ  ( مراعاؿ )في المثاؿ األكؿ مفردها  ( كفى اعي رى  )الحظ أف كممة : يضاحاإل
: آخرا عند الجمع كأضيفت عالمة الجمع ، كمثمه  منقكص حذفت الياء مف

كهي  (ألعمى ا )في المثاؿ الثاني مفردها  ( فى كٍ ؿى عٍ األى  )ككممة . المحامكف،الساعكف 
اسـ مقصكر حذفت ألفه عند الجمع مع بقاء الحرؼ الذم يسبؽ عالمة الجمع مفتكحا 

 . في المثاؿ الثالث  ( فى مٍ ؼى طى ٍص ـي اؿٍ  ): لمداللة عمى األلؼ المحذكفة  كمثمه 
 
 
 
 
 
 
 

 .تبع في تثنيته اعند جمع االسـ الممدكد جمع مذكر سالما يتبع فيه ما : ةفائد
زَن ُدوا  َن َن َتْح ُديُد ااَنعْح َنوْح َن  :   ا ا  لى  :نماذج إعراب   ُّٗ/آؿ عمراف  َن َن اَن ِذنُدوا  َن َن اَنحْح

 اإلعــــراب الكلمة

    ا نوا

فعال مضارع مجزـك بال الناهية كعالمة : الكاك حرؼ عطؼ ، ال ناهية جازمة ، تهنكا 
ألنه مف األفعاؿ الخمسة ، كاك الجماعة ضمير متصؿ مبني عمى جزمه حذؼ النكف 

 .السككف في محؿ رفع فاعؿ 

 .مثؿ ما قبمه     احز وا

     ي 
ضمير منفصؿ مبني عمى السككف كحرؾ بالضـ اللتقاء : الكاك كاك الحاؿ ، أنتـ 

 . الساكنيف في محؿ رفع مبتدأ

 ااع و 
" أنتـ األعمكف"جمع مذكر سالـ ، كالجممة االسمية خبر مرفكع كعالمة رفعه الكاك ألنه 

 .في محؿ نصب حاؿ 

: الخالصة 
: أكال ػ االسـ المنقكص 

. مع ػ عند جمع المنقكص جمع مذكر سالما تحذؼ ياؤا ، ثـ تضاؼ عالمة الج
: ثانيا ػ االسـ المقصكر 

ػ عند جمع المقصكر جمع مذكر سالما تحذؼ ألفه ، كتبقى الفتحة عمى الحرؼ الذم 
. قبمه ثـ تضاؼ عالمة الجمع 
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 ُٗ/الرعد  ا ِذ  َن اْح   ااَن  اُد  ُد   ُد  َّل  َن  َن ا  َن مَن  َّل  ِذ  :   ا ا  لى 

 اإلعــــراب الكلمة

 .كافة كمكفكفة  امَن  َّل  ِذ 

 .فعؿ مضارع مرفكع كعالمة رفعه الضمة الظاهرة   ُد  َّل  َن  َن  َن 

 .فاعؿ مرفكع كعالمة رفعه الكاك ألنه ممحؽ بجمع المذكر السالـ ، كهك مضاؼ    اُد  ُد 

 .مضاؼ إليه مجركر كعالمة جرا الكسرة  ا ِذ  َن اْح ااَن 

:  تدريب 
: ـ حدد جمع المذكر السالم فٌما ٌأتً ، ثم وظفه فً جملة من إنشائك  ٔد
ٌن ـ كادحون ـ مٌادٌن ـ ملٌون ـ قوانٌن ـ ٌصلحون شٌاط 
: أعرب ما تحته خط فٌما ٌأتً إعرابا كامال ـ  ٕد

   ٕد/الفاتحة " العالمٌنالحمد هلل رب " 
 ٕدٔد/الحدٌد "والمؤمنات ٌسعى نورهم بٌن أٌدٌهم  المؤمنٌنٌوم ترى " 

ساعٍد ، مهتدي ، مصطفى : ـ اجمع الكلمات اآلتٌة جمع مذكر سالما  ٖد

ع ادلؤَث انسامل ع ادلؤَث انسامل خىخى
 

: األمثلة 
 ( أ )

.   ِذ  َن  ْح الزَّل  اَن  ْح  َن  ا ُد ا َن  َن  َن ااْح   ِذ مَن  َّل  َن َت  1
.   ِذ  َن  ْح الزَّل   َتَنوْح َن  ا ِذ ا َن  َن  َن ااْح   ُد  ْح ااَن َت  َن  2
.   ِذ  َن  ْح   الزَّل اَن عَن   َن  ِذ  َن  ا ِذ ا َن  َن  َن ااْح   اَن  ِذ   ُد  ْح  َن َت  َن  3

 ( ب )
.   ِذ اَن  ْح  َن   ااْح  ِذ   َن  ْح ا َن  َن  ا ُد  َن  َن  ُد ااْح َت  1
.   ِذ اَن  ْح  َن   ااْح  ِذ   َن  ْح ا َن  َن  َن   ا ُد  َن اليّر َت  2
.  ا َن  َن  ْح ااِذ   ُد عِذ  ْح  ُد   ُد  َن  َن  َن ااْح  ا ُد  َن  َن  ْح اللّْل َت  3

 ( ج )
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.  ا  ًا مَن  َن   ُد  َن  ْح  َن   ُد  يَن  ِذ  َن ااْح  ا ُد ااَن  َن  ْح ااِذ َت  1
.  عِذ مَن  َن  ْح مُد ااْح  ِذ   ُد  َن  ْح  َن  ا ِذ ا َن  َن  ْح اللَّل  ا ُد مَن  ْح  ِذ َت ا ْح  2
.  ا ِذ صَن  ِذ  ْح ا ِذ  ا ِذ  َن  ِذ   ا ْح  ِذ  مُد  ِذ  ْح  ُد   ُد  َّل ا ِذ  َن اللّْل   ُد اُد ا َن  َن  ِذ ااْح َت  3

:  يضاحاإل
تأمؿ الكممات التي كضع تحتها خط في األمثمة السابقة تجدها كمها منتهية بألؼ  

. كتاء  كتدؿ عمى أكثر مف اثنتيف ، كمثؿ هذا الكممات تسمى جمع مؤنث سالما 
في المثاؿ األكؿ كقعت فاعال  ( اتاشى رى ؼى  )تجد كممة  (أ  )تأمؿ أمثمة المجمكعة 

فكعا كعالمة رفعه الضمة الظاهرة ، أما في المثاؿ الثاني فقد كقعت مفعكال به مر
منصكبا كعالمة نصبه الكسرة نيابة عف الفتحة ألنه جمع مؤنث سالـ ، كفي المثاؿ 

الثالث كقعت اسما مجركرا ػ ألنها سبقت بحرؼ جر ػ كعالمة الجر الكسرة الظاهرة  أم 
رة نيابة عف الفتحة التي هي عالمة النصب أف جمع المؤنث السالـ ينصب بالكس

. األصمية 
 ( اتي مى رى ؾٍ ذِّر اؿ،  اتي كى ضى رٌ اؿ،  اتي مى دى قي اؿٍ  )تجد الكممات  (ب  )تأمؿ أمثمة المجمكعة 

كهذا أسماء مقصكرة ، كعند جمع هذا  (هدل ، رضا ، ذكرل  )كهي جمكع لممفردات 
ترتيبها ، فإذا كانت األلؼ المفردات ينظر إلى األلؼ المقصكرة في آخرها مف حيث 

،  اتي مى دى قي )فيصبح جمعها  (الياء أك الكاك)ردت إلى أصمها  (هدل ، رضا  )ثالثة مثؿ 
. فاأللؼ في الكممة األكلى منقمبة عف ياء ، كالثانية عف كاك  (اتي كى رضى 

فألفها زائدة عف ثالثة أحرؼ كمف ثـ  (ذكرل  )كمفردها  ( اتي مى رى ؾٍ ذً  )أما كممة 
كذلؾ إذا كانت األلؼ خامسة  ، إلحاؽ عالمة جمع المؤنث السالـ بها ياء قبؿيجب قؿ

. أك سادسة 
ألنها جمع ال مفرد له "  تي كالى أي : " يمحؽ بجمع المؤنث السالـ عدة كممات مثؿ 

. ككؿ ما سمي بالجمع كهك مفرد " اتي امى فى عً ،  اتي ؼى رى عى "مف لفظه ، ك
كهي  ( اتي امى فى بً اؿٍ ،  اتً اكى رى حٍ صَّش اؿ،  اتي اءى شى فٍ اإلً  ) نجد الكممات (ج  )كفي أمثمة المجمكعة 

. تبع في تثنيتها اأسماء ممدكدة ، كيتبع في جمعها جمع مؤنث سالما ما 
  
 

: الخالصة 
. هك ما دؿ عمى أكثر مف اثنتيف بزيادة ألؼ كتاء عمى مفردا : ػ جمع المؤنث السالـ  ُ
المة نصبه الكسرة نيابة عف الفتحة ،  ػ عالمة رفع جمع المؤنث السالـ الضمة ، كع ِ

. كعالمة جرا الكسرة       
أكالت ػ عرفات ػ عنايات  : " ػ يمحؽ بجمع المؤنث السالـ في إعرابه كممات ، منها  ّ
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هِذيْحلَن السَّليّْلئَن  ِذ  :   ا ا  لى              :نماذج إعراب   ُُْ/هكد   َّل الْححَنسَننَن  ِذ  ُدلْح

 

 ٕ/يكسؼ   لَن اِذ ا ِذ للَّل اِذ  ا ٌة  َن  َن   ِذ  ِذ  َن  ْح  ِذ  َن   َن   ُد    ُد  ِذ  ا َن  َن   ْح  َن اَن  :   ا ا  لى 

 اإلعــــراب الكلمة

 .ب القسـ المحذكؼ ، قد حرؼ تحقيؽ اجككاقعة في الالـ   ْح  َن اَن 

 اإلعــــراب الكلمة

 .حرؼ تككيد كنصب   ِذ َّل 

 .اسـ إف منصكب كعالمة نصبه الكسرة نيابة عف الفتحة ألنه جمع مؤنث سالـ  الْححَنسَننَن  ِذ 

هِذيْحلَن    ُدلْح
فعؿ مضارع مبني عمى السككف التصاله بنكف النسكة ، كنكف النسكة ضمير متصؿ 

 .مبني عمى الفتح في محؿ رفع فاعؿ 

 السيئ  
مفعكؿ به منصكب كعالمة نصبه الكسرة نيابة عف الفتحة ألنه جمع مؤنث سالـ كجممة 

 .في محؿ رفع خبر إف " يذهبف السيئات"



 ٓرٖر 

 .فعؿ ماض ناسخ مبني عمى الفتح  ا َن  َن 

  َن   ُد    ُد  ِذ 
اسـ مجركر بفي كعالمة جرا الفتحة نيابة عف الكسرة ألنه : في حرؼ جر ، يكسؼ 

 .الجممة في محؿ نصب خبر كاف مقدـ ممنكع مف الصرؼ ، كشبه 

  ِذ  ِذ  َن  ْح  ِذ  َن 
اسـ معطكؼ مجركر كعالمة جرا الكسرة الظاهرة ، كهك : الكاك حرؼ عطؼ ، إخكته 

 .مضاؼ ، كالهاء ضمير متصؿ مبني عمى الكسر في محؿ جر مضاؼ إليه 

 .اسـ كاف مؤخر مرفكع كعالمة رفعه الضمة الظاهرة ألنه جمع مؤنث سالـ  ا ٌة   َن 

  لَن اِذ ا ِذ للَّل اِذ 
اسـ مجركر بحرؼ الجر كعالمة جرا الياء ألنه جمع مذكر : الالـ حرؼ جر ، السائميف 

 " .آيات"في محؿ رفع نعت لػ رسالـ ، كشبه الجممة مف الجار كالمجرك

:  تدريب 
. جمع مؤنث سالم فً البٌتٌن اآلتٌٌن وأعربه إعرابا كامال كل حدد ـ  ٔد

أن الكائـنات لـنا أعادي كبالدي من أنادي لست أدري  
ولٌس لنا سوى شوك القتاد فهذي األرض جـنات لقوم  

.  سماء ، هدى ، عصا ، صحراء إنشاء :ـ اجمع ما ٌأتً جمع مؤنث سالما  ٕد

األمساء اخلًست األمساء اخلًست 
: األمثلة 

  (أ  )        
  َن اعَن    َن   لَن  ِذ ا ِذ اللَّل  اِذ ا ِذ  َن  َن   ْح مِذ   ُد  َن  َن  َن    َن   ِذ  َن صْح ااَن    ِذ  ِذ  َن   ِذ  يَن  ِذ  َن   ْح عَن   َن  ِذ  ْح  َن اِذ   ٌة ااِذ  َن   َن  َن  َن 

    ِذ  ُّل  َن اللَّل  ِذ  مْح  ُد  َن  َّل  َن  َن   ِذ مّْل عَن   مُد  َن  مْح  ِذ  ِذ ا َن  َن    ِذ  ِذ  ا َن  َن    َن  ااُد  َن  َن   َن اَن  ْح  َن    َن   ِذ  َن  َن ااْح  َن   ِذ امَن  َن  ِذ ا  ْح  ِذ   اٌة اُد مْح مَن   اُد  ُد  َن 
 .  ِذ  ُّل  َن اللَّل  ِذ   يٌة  ِذ  َن  اِذ اصِذ  َن  َن مُد ااْح   ِذ  ْح  ُد ااْح  ا َن   َّل  َن  مْح  ُد اَن   َّل  َن  َن  َن 

  ( ب )        
.   يٌة  ْح عَن  اٌة  ْح  َن  مْح  ِذ ا ِذ  َن  ْح    َن اَن عَن  ااِذ  َن اَن اِذ َت  1
.   اِذ   ُد  ْح  َن ااْح    ِذ ا  ِذ مَن    ِذ  لِذ  صِذ  ُد    ِذ  َن  ااَن ا َن َت مَن  2
.   يَن  ِذ  ْح اللَّل   ُّل  ِذ  َن  ْح  َن   ٌة  َن ا  َن َت  َن  3
:  يضاحاإل

،  حـ،  أب،  فك،  أخ)هي  (أ  )األسماء التي تحتها خط في الفقرة السابقة 
الكاك  اكلها عالمات إعراب خاصة ، فنجد عالمة رفعه (ماء الخمسةاألس)تسمى  (ذك



 ٔرٖر 

فكؿ منهما مرفكع كعالمة رفعه الكاك نيابة عف الضمة ، فاألكؿ  ( حمك،  فكا): مثؿ 
. مبتدأ ، كالثاني اسـ كاف 

كهي منصكبة ألنها مفعكؿ به ،  ( أباا )ثـ نجد عالمة نصبها األلؼ كما في 
. ألنها اسـ أف  ( ذا )عف الفتحة ، ككذا  كعالمة النصب األلؼ نيابة

فهي مضاؼ إليه مجركر  ( أخيه )كأخيرا نالحظ أف عالمة جرها الياء كما في 
. كعالمة جرا الياء نيابة عف الكسرة 

ليست مثنى أك )إذا أمعنت النظر في هذا األسماء الخمسة كجدتها مفردة 
الزماف إلعراب هذا األسماء  مضافة إلى غير ياء المتكمـ ، كهذاف الشرطاف (جمعا

 .بالحركؼ نيابة عف الحركات 
تجد أنها مف األسماء   (ب  )كضع تحتها خط في أمثمة  تياؿ اتتأمؿ الكمـ

أعربت  ( اآلباء )الخمسة ، لكنها فقدت شرطا مف شرطي إعرابها بالحركؼ ، فكممة 
سرة الظاهرة كلـ كعالمة جرها الؾ (الالـ  )بحركة ظاهرة فهي اسـ مجركر بحرؼ الجر 

فأعربت بحركة  ( أخي )تعرب بالحركؼ ألنها كردت في صيغة الجمع ، أما كممة 
مرفكع كعالمة رفعه الضمة المقدرة عمى اسـ مازاؿ مقدرة عمى ما قبؿ ياء المتكمـ فهي 

خبر المبتدأ مرفكع  ( أب )ما قبؿ ياء المتكمـ ألنها أضيفت إلى ياء المتكمـ ، ككممة 
. الضمة الظاهرة عمى آخرا ، كلـ تعرب بالحركؼ ألنها غير مضافة  كعالمة رفعه

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

: الخالصة 
. أب ، أخ ، حـ ، فك ، ذك  : ػ األسماء الخمسة هي  ُ
. ػ عالمة رفع األسماء الخمسة الكاك ، كعالمة نصبها األلؼ ، كعالمة جرها الياء  ِ
: ػ شركط إعراب األسماء الخمسة بالحركؼ أف تككف  ّ
. مضافة إلى غير ياء المتكمـ  (بمفردة   ( أ   
ذا كانت مفردة  ْ ػ إذا كانت األسماء الخمسة مفرد غير مضافة أعربت بحركات ظاهرة ، كا 

. مضافة إلى ياء المتكمـ أعربت بحركات مقدرة عمى ما قبؿ ياء المتكمـ 



 ٕرٖر 

 
 
 
 

:  فوائد 
أبكؾ ): مثؿ  (صاحب)اهر كتككف بمعنى مف األسماء الخمسة ال تضاؼ إال إلى اسـ ظ (ذك)ػ  ُ

 (ذكا ػ ذىكىمٍ  )(ذك)، كتثنية  (هي ذات خمؽ حسف)نقكؿ  (ذات )(ذك)، كمؤنث  (ذك خمؽ كريـ
 . (لممؤنث (ذكات)لممذكر ، ك (ذكك )(ذك)لممؤنث ، كجمع  (ذىكاتا ػ ذىكاتىيٍ )لممذكر ، ك

ا كانت غير متصمة بالميـ ، فإذا بمعنى فـ ، كال تعرب إعراب األسماء الخمسة إال إذ (فك)ػ  ِ
. اتصمت بالميـ تعرب بالحركات األصمية 

. نصبا كجرا ، كجمعه آباء  (أبكيف)رفعا ك (أبكاف)بفتح الباء ، كتثنيته  (أبك)أصمها  (أب)ػ  ّ
إخكة )نصبا كجرا ، كجمعه  (أخكيف)أخكاف رفعا ، ك)بفتح الخاء ، كتثنيته  (أخك)أصمها  (أخ)  

خكاف نصبا كجرا ،  (حمكيف)رفعا ك (حمكاف)بفتح الميـ ، كتثنيته  (حمك)أصمها  (ـح . )(كا 
. ـ أبك الزكج ، كالحماة أـ الزكج ح، كاؿ (أحماء)كجمعه 

 
: نماذج إعراب 

ي ِذ  :   ا ا  لى    َّ/المائدة  َن َنوَّلعَنلْح لَن ُد  َتَن ْحسُد ُد  َتَن ْحيَن  َنخِذ
 
 

 اإلعــــراب الكلمة

 .الفاء حرف استئناف ، طوعت فعل ماض مبنً على الفتح ، والتاء تاء التأنٌث الساكنة   ْح عَن  َّل  َن  َن 

الالم حرف جر،الهاء ضمٌر متصل مبنً على الضم فً محل جر اسم مجرور بحرف الجر   ُد اَن 
. 

المة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ، ونفس مضاف ، والهاء ضمٌر فاعل مرفوع وع  ُد  ُد  ْح  َن 
 .متصل مبنً على الضم فً محل جر باإلضافة 

 . مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ، وهو مضاف اَن  ْح  َن 

 مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره الٌاء ألنه من األسماء الخمسة ، وأخً مضاف ، والهاء   ِذ  ِذ  َن 
 .ضمٌر متصل مبنً عل الكسر فً محل جر مضاف إلٌه 

عُدو َن  :   ا ا  لى    ِٓ/القصص  َن لَنلْح  ِذ َّل  َن ِذ   َنلْح



 ٖرٖر 

 اإلعــــراب الكلمة

، والفاعل ضمٌر مستتر جوازا فعل ماض مبنً على الفتح ، والتاء تاء التأنٌث الساكنة   ْح ااَن  َن 
 .تقدٌره هً 

 . حرف توكٌد ونصب   َّل  ِذ 

   ِذ  َن 
أب اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ٌاء المتكلم منع من 

ظهورها اشتغال المحل بحركة ٌاء المتكلم ، وأب مضاف ، وٌاء المتكلم ضمٌر متصل 
 .مبنً على السكون فً محل جر باإلضافة 

   َن عُد  ْح  َن 

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الواو ألنه معتل اآلخر ، والكاف 
ضمٌر متصل مبنً على الفتح فً محل نصب مفعول به ، والفاعل ضمٌر مستتر جوازا 

فً " إن أبً ٌدعوك"فً محل رفع خبر إن ، وجملة " ٌدعوك " تقدٌره هو ، وجملة 
 .محل نصب مقول القول 

:  يب تدر
 :أعرب كل اسم من األسماء الخمسة ورد فً األبٌات اآلتٌة ـ  ٔد

ه ـاتبـور تعـل األمـوال تك فً كوخذ من أخٌك العفو واغفر ذنوبه  
وأي امرئ ٌنجو من العٌب صاحبه فإنـك لن تلـقى أخـاك مهـذبا  

وال عند صرف الدهر ٌزورّد جانبـه أخوك الذي ال ٌنقض النأي عهده  

  
  
 

يٍ انصزف يٍ انصزف ادلًُىع ادلًُىع 
  (أ  )        :األمثلة 
  مَن عِذييَن  َن   ِذ َتْحيَناهِذييَن   اَن ا  ِذ  َن  ْح  َن  ْح  َن  َن  ُّٔ/النساء   َتَن ْحقُدو َن  َن   ِذ ْححَنيَن  َن   ِذ ْح

  لَن مِذ ااَن عَن اْح اِذ    ًا  ُد  َن    ًا ا َن  َن مُد   ِذيَن َّل َن    ِذ اَّل اَن  ا ِذ للَّل اِذ  عَن  ِذ  ُد   ٍد  ْح  َن  اَن  َّل  َن   َّل  ِذ   آؿ عمراف/ٗٔ 

  ًا  َن  َن   ُد مَّل  ُد  َن   َنيْح َنيَن   َن ا ا ْح  َن اْح عَن  َن  َن   المؤمنكف/َٓ 

  مَنلُد   ُد مُد   ا ْح  ِذ عْح  َن   ْح مِذ  َنأْحاِذ    اٍد  ُد  َن  ِذ   اًا  ّْل  َن مُد  َن  ٔ/الصؼ   َن ْح

  هُدل ًا لِذ نَّل  ِذ    ُد  َن  ْح  ُد ااْح    ِذ  ِذ  اَن  ِذ  ْح    ُد  ِذ ااَّل   َن َن َن  َن   ُد  ْح  َن البقرة/ُٖٓ 

.  ا ِذ  َّل  َن ااْح   ِذ  ْح  عُدمَنيَن   ِذ  يَن اِذ  َن ااْح   ِذ  ْح   عَن  ِذ   ُد  َّل مِذ  َن  ْح ااِذ  ا ُد   َن  ُد  ُد ااْح  َت ااَّلسَن َنلِذ 
.   َن ْحيَن َنوْح َن   ُد  لَن  ِذ مَن   ِذ  َّل  ِذ مَن  َن ااْح   ِذ  ُد مُد ااْح   ِذ  َن  ْح  َن   ْح مِذ َت 

  ( ب )         



 ٗرٖر 

  َن ْح  ُد ُّل هَن  ا َن  ْح مِذ   ِذأَن ْحسَنلَن  ا  ُّل  َن  َن   ٍد  َّل  ِذ  َن  ِذ  مْح  لُد  ّْل ا  ُد  َن  ِذ  َن   النساء/ٖٔ 

  يَن  َن   ِذ مِذ  ْح    َن اَن    ِذ   َن مُد  عَن  َن  َن  َن  ٖٔ/طه    ًا  ِذ  َن  غَن ْح

  نَنى  ٍد  َن  ِذ  ْح    َن  اِذ  ُد   ًا  ُد  ُد   ِذ  َن  ِذ  َن مَن ااْح  اِذ اعِذ  َن  ُ/فاطر   ُد َن عَن  َن  ثُديَن َن  َن   َن َتْح

  ُدخَنيَن  امٍد  َّل  َن   ْح مِذ   ٌة  َّل عِذ  َن   ٍد  َن    َن اَن عَن   ْح  َن     ًا  ِذ مَن  مْح  ُد  ْح مِذ  ا َن  َن   ْح مَن  َن   البقرة/ُْٖ 

  ( ج )         
  يَن   ًا مَن  ْح  َن  َن    ًا  ُد  َن  اٍد  ْح  َن  اّْل  ُد اِذ  ا  ًا  َن  ْح  ِذ  ا َن  َن  ِذ ااْح   َن  ْح اَن ا عَن  َن اْح  َّل  َن  َن  ٖٗ/النحؿ   لَن مِذ اِذ  ْح مُد اْح اِذ   َن ُدشْح
  اٍد  ُد   ِذ  ْح  َن   ْح مِذ   َتَنيْح َن اَن   ْح  ُد  ْح  َن   َن  ِذ  ْح    َن  ِذ   َن  َن  َن   ْح اُد ا ْح   القصص/ِّ 

  لَن   ُد مُد عْح ا  َن مَن  َّل  ِذ يِذ  ااِذ  ِذ   َن مَن  َن   ْح مَن  ااِذ   َنسَن  ِذ مِذ ااَنخِذ  ُٖ/التكبة   َنالْحيَتَنوْح

  َن ِذ ْحظ ًا   ِذمَن َن  ِذييَن ا  َن  ْح اللُّل  ااَن مَن ا اللَّل  َن  َّل  َن  َن  فصمت/ُِ 

:  يضاح اإل
تجد أنها أعالـ ، كأنها  (أ  )التي كضع تحتها خط في أمثمة المجمكعة تأمؿ األسماء  

غير منكنة ، فهي ممنكعة مف الصرؼ لسببيف ؛ السبب األكؿ أنها جميعها أعالـ ، 
:  كالسبب الثاني مع العممية نجدا كما يأتي 

ـى ااً رى بٍ إً  )في المثاؿ األكؿ نجد األعالـ  . ، ككمها أعجمية  كبى ؽي عٍ مى ك ؽى حى ٍس إً ك يؿى اعً ـى ٍس إً ك ي
 (ـى مى رٍ ـى )كهي عمـ مؤنث تأنيثا لفظيا ، ككممة  (ةى ؾَّش بى )في المثاليف الثاني كالثالث نجد كممة 

. مؤنثة تأنيثا حقيقيا ، كسكاء كاف العمـ مؤنثا تأنيثا لفظيا أك حقيقيا منع مف الصرؼ 
... يزيد،يشكر،أنكر ، : عمى كزف الفعؿ ، كمثمه  ( دي ـى حٍ أى  )في المثاؿ الرابع نجد العمـ 

.. شمالف،عناف، :كهك مزيد بألؼ كنكف ، كمثمه (افى ضى ـى رى )في المثاؿ الخامس نجد العمـ 
.. قزح،هبؿ،مضر ، :، كمثمه  (فيعىؿ)كهك عمى كزف  (رى ـى عي )في المثاؿ السادس نجد العمـ 
.. بؾ ، جنديسابكربعؿ:مركبا تركيبا مزجيا ، كمثمه (تى كٍ ـى رى ٍض حى )في المثاؿ السابع نجد العمـ 

كالحظ أف األسماء التي كضع تحتها خط فيها أيضا  (ب  )انتقؿ إلى أمثمة المجمكعة  
: ممنكعة مف الصرؼ لسببيف ؛ أكلهما أنها صفات ، كالثاني كما يأتي 

الذم ال ينتهي مؤنثها  (ؿ عى ؼٍ أى  )جاءت عمى كزف  ( فى سى حٍ أى  )في المثاؿ األكؿ الصفة 
.. بيض ، أحمر ، أ: بالتاء  كمثمها 

منتهية بألؼ كنكف زائدتيف كمؤنثها ليس مختكما  ( افى بى ٍض غى  )في المثاؿ الثاني الصفة 
.. جكعاف ، ظمآف ، : بالتاء أيضا ، كمثمها 



 ٘رٖر 

في المثاؿ الثالث جاءت الصفة في صيغة األعداد مف الكاحد إلى العشرة عمى كزف 
 . ( اعى بى ري ،  ثى الى ثي  )كما في الكممات   (ؿاعى ؼي )، أك  ( لفى ثٍ ـى  )كما في كممة  (ؿعى ؼٍ ـى )

. جمع أخرل  ( رى خى أي  )كهي لفظة  (ؿ عى ؼي  )في المثاؿ الرابع جاءت الصفة عمى كزف 
فنجد أف األسماء التي كردت فيها ممنكعة مف  (ج  )أما في أمثمة المجمكعة 

: الصرؼ قد منعت مف الصرؼ لسبب كاحد ، تأمؿ األمثمة كالحظ ما يأتي 
: اسما مختكما بألؼ التأنيث المقصكرة ، كمثمه  ( لرى ٍش بي  )المثاؿ األكؿ نجد كممة في 

... ذكرل ، حبمى ، دنيا ، جرحى ، قتمى ، 
اسما مختكما بألؼ التأنيث الممدكدة كهي ألؼ  ( اءى ضى مٍ بى  )كفي المثاؿ الثاني نجد كممة 

أما إذا كانت .. رماء ، صحراء ، ؾ: في آخر الكممة بعدها همزة زائدة لمتأنيث ، مثؿ 
.  الهمزة أصمية أك منقمبة فال تمنع الكممة مف الصرؼ 

أما المثاالف الثالث كالرابع  فقد كرد فيهما اسماف يدالف عمى جمع تكسير ينتهي أحدهما 
، كينتهي اآلخر بثالثة أحرؼ أكسطها ساكف بعد ألؼ  ( دى اجً سى ـى  )بحرفيف بعد ألؼ جمعه 

.   كأم جمع تكسير يطابؽ ما سبؽ يمنع مف الصرؼ ، (يحى ابً صى ـى )جمعه 
ذا أمعنا النظر في كممة  " الباء"كجدناها اسما مجركرا بحرؼ الجر  ( يحى ابً صى ـى  )كا 

كعالمة جرها الفتحة بدال مف الكسرة ، كشرط جرها بالفتحة أف تككف غير معرفة بأؿ أك 
.  مف الصرؼكهذا األمر ينطبؽ عمى جميع األسماء الممنكعة  باإلضافة ،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الخالصة 
  ، والمصروف من األسماء هو الذي ٌنون ، والممنوع من هو التنوٌن ـ الصرف  ٔد

. الصرف هو الذي ال ٌنون       
" : التنوٌن " ـ من األسماء التً تمنع من الصرف  ٕد

: أسماء تمنع من الصرف لسببٌن  (أ 
: العلم ومعه سبب آخر غٌر العلمٌة ـ  ٔد  

. مٌا زائدا عن ثالثة أحرف ـ إذا كان أعج
. ـ إذا كان مؤنثا تأنٌثا لفظٌا أو معنوٌا  
. ـ إذا كان على وزن الفعل  
. ـ إذا كان مزٌدا ٌنتهً بألف ونون  

. ل عَد ـ إذا كان على وزن فُد 
. ـ إذا كان مركبا تركٌبا مزجٌا 

: سبب آخر  اومعه ـ الصفة ٕد  
. ن مؤنثها بالتاء بشرط أال ٌكو" لعَد فْد أَد "ـ إذا كانت على وزن 

مؤنثها بتاء التأنٌث   ٌنتهًـ إذا كانت منتهٌة بألف ونون زائدتٌن بشرط أال  
 . (العَد فُد )أو  (لعَد فْد مَد )ـ إذا صٌغت من الواحد إلى العشرة على وزن  

" . أخرى"جمع " ر َد أُد " ـ إذا كانت لفظة 
:  واحد أسماء تمنع من الصرف لسبب ( ب

  كل جمع تكسٌر ٌنتهً بألف بعدها حرفان صٌغة منتهى الجموع ، وهً ـ 
. وسطها ساكن أأو ثالثة أحرف    



 ٙرٖر 

 
 
 
 
 
 

 

: فوائد 
هند ، دعد "التأنيث ككاف ساكف الكسط ثالثيا مثؿ ػ إذا كاف العمـ لمؤنث معنى كليست فيه عالمة  ُ

. فإنه يجكز صرفه كيجكز منعه مف الصرؼ " ، مصر
" . نكح ، لكط ، هكد " لكسط فيصرؼ مثؿ ػ إذا كاف العمـ األعجمي ثالثيا ساكف ا ِ
. فال يمنع مف الصرؼ" بناء،سماء"،أك منقمبة عف أصمية "إنشاء"ػ إذا كانت همزة االسـ الممدكد أصمية  ّ

: نماذج إعراب 
يَن لِذ نَّل  ِذ لَن َّللِذ   ِذيَن َّل َن  :   ا ا  لى    ٔٗ/آؿ عمراف   َّل  َن َّلاَن  َتَنيْحلٍد  ُدضِذ

 اإلعــــراب الكلمة

 .حرف توكٌد ونصب   ِذ َّل 

 .اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ، وهو مضاف   َن َّلاَن 

 .مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره   َتَنيْحلٍد 

يَن  اعل ضمٌر مستتر جوازا وهو مبنً للمجهول ونائب الففعل ماض مبنً على الفتح ،   ُدضِذ
 .تقدٌره هو ، والجملة فً محل جر نعت لبٌت 

 .الناس اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة  الالم حرف جر ، لِذ نَّل  ِذ 

الالم المزحلقة ، وهً الم مفتوحة تزحلقت من اسم إن إلى خبرها ، وهً للتوكٌد ،  لَن َّللِذ 
 .اسم موصول مبنً على السكون فً محل رفع خبر إن : ذي ال

  ِذيَن َّل َن 
اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الفتحة نٌابة عن الكسرة : الباء حرف جر ، بكة 

ال محل له من " ببكة"ألنه ممنوع من الصرف للعلمٌة والتأنٌث ، وشبه الجملة 
 .اإلعراب صلة الموصول 

  ُِ/فصمت  َن َن َتَّلنَن  السَّلمَن اَن اللُّل َتْحيَن   ِذمَن َن  ِذييَن  :   ا ا  لى 

 اإلعــــراب الكلمة



 7ٖر 

فعل ماض مبنً على السكون التصاله بنا الفاعلٌن ، ونا : الواو حرف عطف ، زٌنا   َن َن َتَّلنَن 
 .كون فً محل رفع فاعل الفاعلٌن ضمٌر متصل مبنً على الس

 .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  السَّلمَن اَن 

 .صفة للسماء منصوبة وعالمة نصبها الفتحة المقدرة ألنها اسم مقصور  اللِّل َتْحيَن 

الباء حرف جر ، مصابٌح اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الفتحة نٌابة عن   ِذمَن َن  ِذييَن 
 .ن الصرف الكسرة ألنه ممنوع م

:  تدريب 
: ممنوعا من الصرف ، وبٌن سبب منعه ، وإعرابه  اـ ضع فً كل فراغ مما ٌأتً اسم ٔد
. مترامٌة األطراف على ظهر الجمال ............ ـ كان العربً ٌقطع   
. فوجدتها من المدن الجمٌلة ........... ـ زرت مدٌنة   
. جمٌلة ..................... ـ زٌنت سقوف الجامع الكبٌر بـ  

. من أولً العزم من الرسل ........... ـ نبً هللا 
. مجرورة بالكسرة مرة،وبالفتحة مرة أخرى فً جملتٌن من إنشائك  (عقائد)ـ اجعل كلمة  ٕد

 يٍ األفؼاليٍ األفؼالو ادلؼزب و ادلؼزب ادلبُي ادلبُي 
: األمثلة 

  (أ  )       
: قاؿ تعالى 
  َن اُد  ِذ عْح  َن  مْح  ُد اَّل عَن ا اَن  ِّل  ِذ  َن عَن     ًا  ْح  ُد  ااُد  َن اْح  َن  ْح  َن ا  َّل  ِذ       يكسؼ /ِ 

  وَناِذ ِذ   َن  ٌة لِذ سَّل ئِذ ِذيلَن  ا َن  َن لَنقَنلْح  ٕ/ يكسؼ     ِذ   ُدو ُديَن  َن ِذخْح

  لَنيُدو ُديُد  َن َنخُدواُد  َن َنيُّل  ِذلَنى  َن ِذينَن   ِذنَّل    اااُد  َن  ْح  ِذ   يكسؼ /ٖ 

 (ب  )
  يُد لَن ُديْح   ااُد  ُد ا ْح  ٗ/ يكسؼ     َن ْح ُد  َن ِذي ُديْح   َنو ُديَن  َن ِذ ااْحيَن ُدواُد  َن ْحض ًا  َنخْح

  َن َننَن  غَنلاًا  َتَنيْحاَنيْح  َن َتَن ْح َنيْح   َن ِذ َّل  لَن ُد لَنحَن  ِذظُدو َن   ُد اْح  ِذ  ْح  َن     يكسؼ /ُِ 

  ا َن  ِذ  ْح  َن  ُدو ُديُد  َن َتُّل َن  ال ّْللّْل يُد     يكسؼ /ْٔ 

  (ج  )
  َّل  َن  َن  ْح  ُد اَن  َنلَنئِذلْح لَنيْح  َتَن ْح َنيْح  َن    ُديُداُد     يكسؼ  /ِّ 

  ا ٌة لَن  ْٖ/ يكسؼ     َن   َنلَّل ْح ُديْح لَن ُدلَّل    َن اْح  ُد  ْح  َن ثُديَّل  َنأْحاِذ   ِذلْح  َتَن ْحلِذ  َنلِذيَن  َنيْحيٌة شِذ
:  ثانيا  
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  مَن  مُد  ُد  ْح اَن عَن   يَن  ِذ  ْح  َن   َن  ااَن  َن مِذيلَن    ُد  ِذ  ْح  َن الْحيَتَنوْح  ِٗ/ يكسؼ    ااُد لَن ُديْح  َنهُدوَن  َن ْح َنيُد اليَّلا ِذ

  ِذ ِذيْح  َنمِذي  ًا  ِذ َّل ُد هُدوَن الْح َن ِذييُد الْححَن ِذييُد    ِذ  َن  ِذ  ْح  َن عَنسَنى ااُد  َن ْح     يكسؼ /ّٖ 

  ِذ  ااَن ْح ِذ  َتَنيَتَننْحظُديُد ا  َنيْحيَن  َن  َن عَن  ِذيَن ُد الَّللِذ لَن  ِذلْح  َتَنيْح ِذ ِذيْح    ا يُد  ِذ  َن  َن َتَن َنيْح  
 َُٗ/يكسؼ

 
: تجد أف  ( أكال )الحظ أمثمة المجمكعات الثالث في 

أفعاؿ ماضية ، كهي كمها مبنية ،  (أ  )ػ األفعاؿ التي تحتها خط في أمثمة المجمكعة  ُ
ف تغيرت عالمات بنائه ، فعالمات بناء الفعؿ  ألف كؿ فعؿ ماض يمـز حالة البناء كا 

: هي  اضيالـ
 (  َن لُدوا )الضـ *   (  َن  َن  )الفتح *  (  َن َتْحزَنلْحنَن اُد  )السككف * 

فاألفعال التً تحتها خط فٌها أفعال أمر ، وهً كلها  (ب  )ثلة المجموعة ـ أما أم ٕد
مبنٌة ألن كل فعل أمر ٌلزم حالة البناء وإن تغٌرت عالمات بنائه ، وعالمات بناء 

: أفعال األمر هً 

 ( َن ْح ِذنَن )حذف حرف العلة *  ( َن ْح ِذ ْح ُد )السكون *  ( ا َتْح َتُد ُدوا )حذف النون *  

فاألفعال التً تحتها خط فٌها أفعال  (ج  )فً أمثلة المجموعة ـ ومثل ذلك ٌقال  ٖد
مضارعة متصلة بنون التوكٌد اتصاال مباشرا أو متصلة بنون النسوة ، وهً مبنٌة 

: أٌضا ، وعالمات بنائها 

 (  َنأْح ُد ْحلَن  )السكون *   ( لَنيُدسْحجَننَنلَّل  )الفتحة *   

ألفعال التً تحتها خط فٌها أفعال ـ وعند مالحظة أمثلة المجموعة الثانٌة نجد أن ا ٗد
مضارعة غٌر متصلة بنون التوكٌد أو نون النسوة ، لذلك فهً أفعال معربة تتغٌر 

،  (  َنأْحاِذيَننِذ  )، أو منصوبة  (  َتَن ْح ِذيُد  )عالمة اإلعراب فٌها ، وهً أما أن تكون مرفوعة 

ييُد ا )أو مجزومة    .(  َنسِذ
 
 

 
 
 

 
 

: الخالصة 
: ػ المبني مف األفعاؿ  ُ

. األفعاؿ الماضية كمها مبنية  (أ 
. أفعاؿ األمر كمها مبنية  (ب
األفعاؿ المضارعة إذا اتصمت بنكف النسكة ، أك اتصمت بنكف التككيد المباشرة  (ج 

: ػ المعرب مف األفعاؿ  ِ
األفعاؿ المضارعة إذا لـ تكف متصمة بنكف النسكة أك نكف التككيد ، كتككف مرفكعة 

. أك منصكبة أك مجزكمة 
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: فوائد 
عراب الفعؿ المضارع الذم لـ تتصؿ به نكف التككيد ، ػ   ُ البناء في الحركؼ كاألفعاؿ أصمي ، كا 

.  ككذا اإلعراب في األسماء أصمي ، كبناء بعضها عارض . كال نكف النسكة فهك عارض 
: الفعؿ الماضي  ءػ عالمات بنا ِ

ذا اتصؿ: الفتح  . ت به تاء التأنيث أك أسند إلى ألؼ االثنيف إذا لـ يتصؿ به شيء ، كا 
. تاء الفاعؿ ، نا المتكمميف ، نكف النسكة: إذا أسند إلى ضمائر الرفع المتحركة : السككف 

. إذا أسند إلى كاك الجماعة : الضـ 
: ػ عالمات بناء فعؿ األمر  ّ
: يبنى فعؿ األمر عمى ما يجـز به مضارعه  
 ). خر ، إذا أسند إلى الضمير المتصؿ نكف النسكة إذا كاف صحيح اآل: السككف   

 (اصبٍرف 
 (ادعي ، اسعى ، ارـً  ) .إذا كاف معتؿ اآلخر : حذؼ حرؼ العمة   
 (اذهبكا ، اذهبا ، اذهبي  ) .مف األفعاؿ الخمسة مضارعه إذا كاف : كف حذؼ الف  
فَّش عمى الش: " إذا اتصمت به نكف التككيد ، مثؿ : الفتح    " . دائد اصبرى
: ػ عالمات بناء الفعؿ المضارع  ْ
. اتصاال مباشرا ػ الفتح إذا اتصؿ بنكف التككيد   
. ػ السككف إذا أسند إلى نكف النسكة   
ػ إذا لـ يتصؿ الفعؿ المضارع اتصاال مباشرا بنكف التككيد ، كأف يسند إلى ألؼ االثنيف كقكلنا  ٓ
رىافِّر عىمىؿى اٍليىٍكـً إً "  ٍدًؽ " ، أك كاك الجماعة مثؿ " لىى اٍلغىًد الى تيؤىخِّر ٍيرى الصِّر ، أك ياء " الى تىقيكليفَّش غى

ًمًؾ " المخاطبة مثؿ  . فإف الفعؿ المضارع في هذا األحكاؿ الثالثة يككف معربا " الى تيٍهًمًمفَّش ًفي عىمى

  
:  تدريب 

: استخرج مما ٌأتً األفعال المبنٌة ، وبٌن نوعها وعالمة بنائها ـ  ٔد

 ٘دٕد/ٌس "      نل  ي  ي    م و  " َت  

 ٕدٕد/مرٌم " حم        يل             ي  " َت  

 8ٖد/األنفال " ي ل ل ل   ي ا     ن  وا    ي ل ي     ل   ي " َت  

 ٖدٖدٕد/البقرة " الواللا   يض ل     هل  وليل     يل " َت  
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 ٖدٗد/طه "ا هي   لى  يعو      ا ى " َت  

 ٖدٕد/اإلسراء " ي   لهم      يهم   ي اقي ل م          ي  ل عنل  الي" َت  

إػزاب انفؼم ادلضارع إػزاب انفؼم ادلضارع 
: األمثلة 

:  قاؿ تعالى 
  (أ  )        

  َن  ُد اِذ عْح ا  ُد مَن  َن    َن  ُّل  ِذ ا  ُد مَن  مُد اَن عْح  َن  ااُد  َن    النحؿ/ُٗ 
  َن  َن   ْح مَن اِذ   يُد  ِذ  َن ااْح   ِذ  َن  ّْل  ُد  َن     النازعات/ّٔ  

  ( ب )       
  ئ ًا  ْح  َن  مٍد اْح عِذ   َن عْح  َن  مَن اَن عْح  َن   َن   ْح  َن اِذ   ِذ مُد عُد ااْح  اِذ  َن  ْح    َن اَن  ِذ   ُّل  َن  ُد   ْح مَن  مْح  ُد  ْح مِذ  َن  النحؿ/َٕ 

  ه ًا اَن  ِذ   ِذ   ِذ  ُد   ْح مِذ   َن عُد  ْح  َن   ْح اَن   ِذ  ْح ااَن  َن  ا ِذ ا َن مَن اللَّل   ُّل ا  َن  َن  ُّل  َن  الكهؼ/ُْ 

  َن  ّْل  َن   ْح مِذ   ًا مَن  ْح  َن   َّل  ِذ  ا َن  َن  ِذ ااْح   َن  ْح اَن  ِذ    َن اْح  ُد   ْح    َن  ُد  ْح  َن   َن  ْح ا  ُد مَن  َن    القصص/ٖٔ 

 ( ج )
  مْح اَن عْح  َن  مْح ا اَن مَن  ا َن  َن  ْح ااِذ  مَن اَّل عَن   5/ال  ي 
  ا مَن ااُد  َن  ْح  َن  َن  َن    ًا  ْح ا  َن  َن ا َن  َن   َن  ْح ااَن  َن  ا ِذ ا َن مَن اللَّل   َّل  ا  َن  ُد  َن  َن   لَن  ِذ ااَّل   َن  َن  مْح اَن   َن  َن 

 َّ/األنبياء
  َن  ْح ا  ُد  َن  ا َن  َن   ْح اَن  َن  اٌة  ْح  َن   ُد  ْح مِذ  اْح مَن  ْح  ُد  ا  َن  َن اِذ مْح  ِذ   اَن  ِذ   ٌة اَن  َن  ْح مُد  عُد  ْح  َن   ْح  ِذ  َن    فاطر/ُٖ 

  يُد ا َتْح َتُد ُدوا  ُدو ُديَن  َن ِذ ااْحيَن ُدواُد  َن ْحض ًا  ٗ/يكسؼ لَن ُديْح  َن ْح ُد  َن ِذي ُديْح   َنخْح

:  يضاحاإل
ينتهي  (ـي ؿى عٍ مى )أف الفعؿ المضارع تجد  (أ  )كعة ـالمج المثاؿ األكؿ فيػ الحظ  ُ

بضمة عمى آخرا كهذا هك األصؿ في الفعؿ المضارع أف يككف مرفكعا كعالمة رفعه 
جد الفعؿ المضارع تأما في المثاؿ الثاني ، إذا كاف صحيح اآلخر الظاهرة الضمة 

أيضا كلكف قدرت الضمة عمى آخرا ألنه ينتهي بحرؼ مف حركؼ  مرفكعا (لرى مى )
، ككؿ فعؿ معتؿ اآلخر تقدر الضمة عمى آخرا " األلؼ ، كالكاك ، كالياء"العمة كهي 

.  في حالة الرفع
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" كي"قد سبقته األداة  ( ـى ؿى عٍ مى  )نجد الفعؿ المضارع  (ب  )ػ كفي أمثمة المجمكعة  ِ

مضارع ، لذلؾ فإف الفعؿ قد خرج عف األصؿ كأصبح دكات نصب الفعؿ اؿأكهي مف 
فقد  (كى عي دٍ فى )ر ، أما الفعؿ منصكبا كعالمة نصبه الفتحة الظاهرة إذا كاف صحيح اآلخ

لذلؾ فهك منصكب كعالمة نصبه الفتحة الظاهرة " لف"سبقته إحدل أدكات النصب 
معتؿ اآلخر  بالكاك ػ ككذلؾ األمر في الفعؿ المضارع المنصكبألنه معتؿ اآلخر 

" أف"مسبكقا بإحدل أدكات النصب  (لؽى ؿٍ مي )بالياء ػ ، كفي المثاؿ الثالث نجد الفعؿ 
. لذلؾ فهك منصكب كعالمة نصبه الفتحة المقدرة ألنه معتؿ اآلخر باأللؼ 

 
: كالحظ أمثمتها الثالثة تجدها كما يأتي  (ج  )ػ انتقؿ إلى أمثمة المجمكعة  ّ

لذلؾ فهك مجزـك كعالمة " لـ"مسبكؽ بأداة مف أدكات الجـز  (ـٍ ؿى عٍ مى )الفعؿ المضارع 
أيضا سبؽ  ( رى مى  )جزمه السككف ألنه صحيح اآلخر ، كفي المثاؿ الثاني نجد الفعؿ 

لذلؾ فهك مجزـك كعالمة جزمه حذؼ حرؼ العمة مف آخرا فأصؿ " لـ"بأداة الجـز 
حرؼ العمة ، ككذلؾ كلكف عندما كقع في مكقع الجـز حذؼ مف آخرا " يرل"الفعؿ 

. األمر في كؿ فعؿ معتؿ اآلخر 
قد كقعا في  (ؿٍ ـى حٍ مي  )، ك  ( عي دٍ تى  )كفي المثاؿ الثالث نجد الفعميف   

مكقع فعؿ  (تدع  )، ككقع الفعؿ " إف"أسمكب الشرط بعد أداة الشرط الجازمة لفعميف 
جازمة فإف  جكاب الشرط ، كهكذا في كؿ أسمكب شرط أداته (يحمؿ  )الشرط كالفعؿ 

. كال مف فعؿ الشرط كجكابه يككف مجزكما إذا كاف مضارعا 
ذا أمعنا النظر في المثاؿ الرابع نجد الفعؿ المضارع  كقع في جكاب الطمب  ( ؿي خٍ مى  )كا 

  (األمر أك النهي  )، ككؿ فعؿ مضارع يقع في جكاب الطمب" اقتمكا"عد فعؿ األمر ب
فعؿ مضارع مجزكـ ألنه كقع في  (يخؿ  )يككف مجزكما ، لذلؾ فإف إعراب الفعؿ 

جكاب الطمب كعالمة جزمه حذؼ حرؼ العمة كالضمة دليؿ عمى أف حرؼ العمة 
. المحذكؼ هك الكاك 
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:  فائدة 
: هي الـ كاقعة بعد ككف منفي ، كالفعؿ المضارع بعدها منصكب بأف مضمرة مثؿ : الـ الجحكد ػ  ُ

 ّّ/األنفاؿ" . كأنت فيهـ  هـليعذبى  كما كاف ا "                    
 

األفؼال اخلًست األفؼال اخلًست 

: الخالصة 
. ػ الفعؿ المضارع معرب ما لـ تتصؿ به نكف النسكة أك نكف التككيد المباشرة  ُ
. صب ، أك الجـز الرفع ، أك الف: ػ حاالت إعراب الفعؿ المضارع هي  ِ

: الرفع : أكال 
. ػ يرفع الفعؿ المضارع إذا لـ يسبؽ بناصب كال جاـز 

ػ عالمة رفع الفعؿ المضارع هي الضمة ، كتككف ظاهرة عمى آخر الفعؿ الصحيح   
. كمقدرة عمى آخر الفعؿ المعتؿ اآلخر     

: ثانيا ػ النصب 
: صب ، كهي ػ ينصب الفعؿ المضارع إذا سبؽ بأداة مف أدكات الف

. أف ، لف ، كي ، الـ التعميؿ ، حتى ، إذف ، فاء السببية ، الـ الجحكد ، كاك المعية 
ػ عالمة نصب الفعؿ المضارع هي الفتحة الظاهرة إذا كاف صحيح اآلخر أك معتؿ  

.  اآلخر بالكاك أك بالياء ، كالفتحة المقدرة إذا كاف معتؿ اآلخر باأللؼ    
:  ثالثا ػ الجـز 

: يجـز الفعؿ المضارع في الحاالت اآلتية ػ 
. إذا سبؽ بأداة مف أدكات الجـز   لـ ، لما ، ال الناهية ، الـ األمر  (أ  
إذا كقع فعؿ الشرط أك جكاب الشرط ألدكات الشرط الجازمة لفعميف  (ب 
إف ، مف ، مهما ، متى ، أيف ، أٌياف ، أينما ، أٌنى ، حيثما   
. لطمب كمسببا عنه إذا كقع في جكاب ا (ج 
ػ عالمة جـز الفعؿ المضارع هي السككف إذا كاف صحيح اآلخر ، كحذؼ حرؼ العمة   ْ

. إذا كاف الفعؿ معتؿ اآلخر        
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: األمثلة 
  (أ  )        

.   ِذ  َن  َن ااْح   ِذ عَن  ا ِذ عَن ا ِذ  َن  ُد ا مَن  ُد  ْح  َن َت  1
.   ِذ  َن  َن ااْح   ِذ عَن  ا ِذ عَن ا ِذ  َن  ُد ا مَن  ُد َت  2
.   ِذ  َن  َن ااْح   ِذ عَن    َن عُد ا ِذ  َن  ُد  مْح  ُد  ْح  َن َت  3
.   ِذ  َن  َن ااْح   ِذ عَن    َن عُد ا ِذ  َن  ُد  مْح  ُد َت  4
.   ِذ  َن  َن ااْح   ِذ عَن   لَن عِذ ا ِذ  َن  ُد   ِذ  ْح  َن َت  5

  (  ب )        
.  مْح  ِذ  ِذ  َن  َن اِذ  ا ِذ صَن اِذ  ْح  ُد  ا ِذ  َّل  ِذ  ْح  َن  ُد َت ااْح  1
.   ّْل  َن ااْح   ِذ عَن   ا لُد  ِذ  َن   ْح اَن   ِذ  ْح  َن  ُد ااْح  ااُد  َن  ْح َت  َن  2
.   ِذ  َّل  ِذ  َن  ْح اللَّل   ِذ  ِذ ااَن  َن  ِذ  ااِذ  َن    َن  ِذ    ِذ صّْل  َن  ُد  مْح اَن   ِذ  ْح َت  َن  3

: ضاح اإلي
كؿ فعؿ مضارع تحته خط تجد أنه متصؿ  (أ  )المجمكعة الحظ في أمثمة 

 (ألؼ االثنيف ، أك كاك الجماعة ، أك ياء المخاطبة  )بأحد الضمائر الثالثة اآلتية 
 ( افً عى اؼً دى مي ،  افً عى اؼً دى تي  )فالمثاالف األكؿ كالثاني اتصؿ قيهما الفعالف المضارعاف 

 . ( افً عى اؼً دى مي  )كأخرل مع الغائب  (افً عى اؼً دى تي )مع المخاطب  بضمير ألؼ االثنيف ، مرة
،  كفى عي اؼً دى تي )أما في المثاليف الثالث كالرابع فنجد أف الفعميف المضارعيف 

كأخرل  ( كفى عي اؼً دى تي  )قد اتصمكا بضمير كاك الجماعة ، مرة مع المخاطب  (كفى عي اؼً دى مي 
.  (كفى عي اؼً دى مي )مع الغائب 
بضمير ياء المخاطبة في صكرة كاحدة  ( يفى عً اؼً دى تي  )لخامس اتصؿ الفعؿ كفي المثاؿ ا

. فقط 
هذا الصكر الخمسة لمفعؿ المضارع لها عالمات إعراب خاصة بها ، فهي 

. تنتهي ػ في حاالت الرفع ػ بألؼ كنكف أك كاك كنكف أك ياء كنكف 
كؿ تجد أف الفعؿ المضارع في المثاؿ األ (ب  )الحظ أمثمة المجمكعة 

مرفكعا ألنه لـ يسبقه ناصب كال جاـز ، كعالمة رفعه ثبكت النكف في  (افً صى ؿً خٍ مي )
. آخرا 



 ٗرٗر 

، كحذفت  فمنصكب ألنه سبقه أداة نصب ( كايدي حً مى  )أما الفعؿ المضارع 
في المثاؿ الثالث مجزكـ ألنه سبؽ بأداة  ( مرً صِّر ؽى تي  )كذلؾ الفعؿ . النكف مف آخرا 

. خرا جـز ، كحذفت النكف مف آ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
:  تدريب 

: ـ استخرج األفعال المضارعة المعربة ، وحدد حالتها اإلعرابٌة  ٔد

 8ٖد/إبراهٌم "   ل   ن    ي ا  ي     خ       " َت  

 ٓدٕدٔد/البقرة " لل ايضى عني الي و     الن       ى ا يي     ي " َت  

 " لي اي    اا  خي ل ي       اا    ال  ي اجي     اليحي  أ يا " َت  
 ٘دٙد/الحج

 ٙد8ٕد/البقرة "  ن    اؤاخل       سين      خ أ   " َت  

 78/النساء "  نم  ا و وا  ل   ي المو  " َت  

 ٔد٘دٔد/األنعام  " ي ا  لوا  اي     يم    ي ع ي ي " َت  

 
 

 

: الخالصة 
ػ األفعاؿ الخمسة هي كؿ فعؿ مضارع اتصؿ به ألؼ االثنيف ، أك كاك  ُ

. الجماعة ، أك ياء المخاطبة 
ػ األفعاؿ الخمسة  ليست خمسة في العدد ، كلكنها تأتي عمى هذا  ِ

: الصكرة الخمس 
 (لممخاطب كلمغائب  )صكرتيف مع ألؼ االثنيف *   

  (لممخاطب كلمغائب  )ة صكرتيف مع كاك الجماع*     
. ياء المخاطبة مع صكرة كاحدة *   
، كعالمة نصبها كجزمها  (ثبكت النكف  )ػ عالمة رفع األفعاؿ الخمسة  ّ

  .(حذؼ النكف  )



 ٘رٗر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:   ةالثاني لوحدةا
 

 

 

 

 

 



 ٙرٗر 

  
  
  
  
  
  
  
  

اجلًهت ا المسيت اجلًهت ا المسيت 
معمـك أف الجممة االسمية تتككف مف مبتدأ كخبر ، كالمبتدأ يككف اسما دائما ،        

كالفعؿ أحيانا أخرل ، كما  (أف  ) حيانا ، كيأتي مؤكال مفكلكف هذا االسـ يأتي صريحا أ
أف عالقته بالخبر مف حيث التطابؽ أك عدمه تختمؼ مف تركيب لغكم إلى تركيب آخر ، 

. يكضح ذلؾ بالتفصيؿ  كفي األمثمة اآلتية ما
 (أ  )                                    :األمثلة

 ِٗ/الفتح    ااِذ   اُد  ُد  َن   ٌة مَّل  َن مُد  ـ     1

 ُٗ/الحج   ا ِذ مَن صْح  َن  ا ِذ  َن  َن  ـ    2

 ّْ/النساء   ااِذ  َن   اللّْل اَن عَن    َن امُد  َّل  َن  ااُد  َن اليّْل  ـ    ٖر

  ٕٔ/الزمر    ِذ  لِذ مِذ  َن  ِذ  ا ٌة  َّل  ِذ  ْح مَن  ا ِذ  َن مَن اللَّل  َن  ـ    ٗر

 (ب )
 .  لَن مِذ اِذ  ْح مُد   ااْح اَن عَن  ( ا ٌة   َن  ُد  ْح مَن  )  ٌة   َن  ُد  ْح مَن   ُد مْح  َن ااْح  ا ُد  َن اَن اللَّل      -1
 .  لَن اّْل صَن مُد ااْح  ِذ  ( ا ٌة  َن امِذ عَن  )  ٌة  َن امِذ عَن   ُد ا ِذ  َن مَن ااْح   -2

 (ج  )
 ُْٖ/البقرة  مْح  ُد اَن   ٌة  ْح  َن   ا مُد صُد  َن   ْح  َن  َن  ـ      ٔر
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 .  َن اَن   ٌة  َن  َّل مُد  ااِذ   يِذ  ِذ    َن  ِذ  اُد  ُد  ْح ا  َن مَن    ـ    2

: ضأَٓ جألٓػِس جُٓحذوس ، ْٝطِكظ ج٥ض٢    : إليضاح ا 

 ٌتطابق المبتدأ والخبر فً اإلفراد والتثنٌة والجمع ،  (أ  )فً أمثلة المجموعة  (ٔر

.  والتذكٌر والتأنٌث        
 )ل ــ سالما وتكسٌراــ جاء المبتدأ جمعا لغٌر العاق (ب  )فً مثالً المجموعة  (ٕر

 ، فجاز اإلخبار عنه بالمفرد المؤنث ، وبجمع المؤنث (الصلوات ، والمساجد 
.  (مفروضة ، ومفروضات ــ عامرة ، وعامرات)
لم ٌأت المبتدأ اسما صرٌحا كما فً األمثلة السابقة  (ج  )فً مثالً المجموعة  (ٖر

  (وأن تصوموا ؛ أي صوكم)فً المثال األول (أن ، والفعل )بل جاء مؤوال من
لُدك  )فً المثال الثانً (ما المصدرٌة ، والفعل )ومن  . (ما تبذل ؛  أي بذْد

.  المبتدأ والخبر ٌكونان مرفوعٌن  (ٗد 

................................................. ٓحيج ضٓطهِٙ ٓٔح ْرن؟ :     جُهالٚس
. ٣ٜح أٗٞجع جُٔرطىأ جُٓحذن يًٍٛح ٓػَ ٖٓ ػ٘ىى ذؿَٔ ج٤ْٔس ضٓطٞك٢ ف     :ْإجٍ 

احلذف يف اجلًهت االمسيت احلذف يف اجلًهت االمسيت 
: تقديم

إذا دل عميه دليل ، وال يتأثر المعنى وال  جكازان يحذف كل من المبتدأ أوالخبر          
 :أن يقال جكازان  المبتدأ حذؼفمثال :  التركيب بحذفه

 أيف األخ؟       
من الجواب (األخ)فحذف المبتدأ ،  تبةاألخ في المؾ: والمقصود،  في المكتبة: فيجاب
. جكازان 
... إلخ....؟متى السفر، و كيف الحال؟ :كمثمه    

 *****
:  أن يقال جكازان  الخبر حذؼومثال 

مىٍف في الحفؿ؟ 
. ا جكازمن الجواب  (في الحفؿ)فحذف الخبر،  عميٌّ في الحفؿ: والمقصود، عميٌ : فيجاب
 ماذا معؾ؟ :كمثمه
. القمـ معي: صل الكالموأ...القمـ: فيجاب
. ، والرأي مختمف نحف بما عندنا ، كأنت بما عندؾ راضو  :كمثمه    
. من الكالم جوازا (راضكف)فحذف الخبر ، نحف بما عندنا راضكف :والتقدير  
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. بشرط وجود دليل يدل عمى كل منهما كقد يحذؼ المبتدأ كالخبر معان 
كالالئي لـ ن ارتبتم فعدتهن ثالثة أشهر ، والالئي يئسن من المحيض من نسائكم إ"  :مثؿ

".  يحضف
لداللة الكالم  المبتدأ كالخبر، فحذف  فعدتهف ثالثة أشهركالالئي لـ يحضف : أي

. عميهما
كمف يكاس من يساعد محتاجًا فهو محسن ، ومن يسعف مستغيثًا فهو محسن ،  :كمثمه
... مصابان 

 .اللة الكالم عميهما لد المبتدأ كالخبر، فحذف  فهك محسف :والتقدير
. وفيما يأتي تفصيل ذلك 
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احلذف يف اجلًهت االمسيت احلذف يف اجلًهت االمسيت 
: قًف جُهرٍ -أٝاًل 
 

: ك٢ جُكحالش جُطح٤ُس  ٝؾٞذح٣كًف جُهرٍ 

 

 جُهرٍ جُٔكًٝف جُٔػحٍ جٍُهْ
 قٌْ 

 جُكًف
 ٓٓٞؽ جُكًف

 ٔر
 (..) ٛطي٫ُٞٝ ٍ"

ٛٞى ]              "َُؿٔ٘خى

 [ٔر9

 ٝحؿذ ٓٞؾٞوٕٝ
 حُٔزظيأ رؼي ٫ُٞ

 ح٫ٓظ٘خػ٤ش

 ٕر

٫ُٞٝ ىكغ هللا حُ٘خّ "

 (..)رؼ٠ْٜ رزؼٞ

ُٜيٓض ٛٞحٓغ ٝر٤غ 

  ..."ِٝٛٞحص ٝٓٔخؿي
                                                                         

 [ٓرٗرحُلؾ]

ًحتٖ ،أٝ 

ٓٞؾٞو 

٫ٝ ىكغ ٍ)

 (...ًخثٖ..هللا

 ٝحؿذ

حُٔزظيأ رؼي ٫ُٞ 

ح٫ٓظ٘خػ٤ش ، ٝحُوزَ 

 ًٕٞ ػخّ

 ٖر
اْٜٗ ُل٢ (..)ُؼَٔى "

"  ٌَٓطْٜ ٣ؼٜٕٔٞ
 [ٕر7حُلـَ]

ُؼَٔى ) ه٢ٔٓ

 (ه٢ٔٔ
 حُٔزظيأ ٗٚ ك٢ حُؤْ ٝحؿذ

 ٝحؿذ ٓوظَٗخٕ (..)ًَ ٍؿَ ٝكَكظُٚر ٗر
حُوزَ رؼي حُٔؼطٞف رٞحٝ 

 طيٍ ػ٠ِ ح٫هظَحٕ ٝحُظ٬ُّ

 ٘ر
 (..)جُ٘ٙ كلظ٢

 ٓمرٞػحً 

ظَف ٓغ ؿِٔش 

أ٤ٟق  كؼ٤ِش رؼيٙ

اًح ًخٕ )، أ١  ُٜخ

اً ًخٕ   –ٓطزٞػخً 

 (ٓطزٞػخ

 ٝحؿذ

حُٔزظيأ ٜٓيٍ ، ٝرؼيٙ 

كخٍ ٓيص ٓٔي حُوزَ 

٫ٝ طِٜق إٔ طٌٕٞ 

 هزَحً 

 
 

:  الشرح 
إذا تأممت الجدكؿ السابؽ بعناية الحظت أف الخبر يحذؼ كجكبا في الحاالت    

: التالية 
 مكجكدكفلكال رهطؾ  ): ، كالتقدير  (ُمثاؿ  )ككف خبرا لمبتدأ بعد لكالػ أف مُ

 مكجكد أك كائف... لكال دفع ا  ): ، كشبيه به المثاؿ الثاني ، كالتقدير  (لرجمناؾ
 (....لهدمت صكامع 



 ٓر٘ر 

 يميني أك قسمي، كالتقدير لعمرؾ  (ّمثاؿ )ػ أف يككف المبتدأ نصا في اليميف ِ
. (....إنهـ  لفي سكرتهـ 

 (ْمثاؿ  )ػ أف يقع بعد المبتدأ كاك هي نص في المعية تدؿ عمى االقتراف كالتالـز  ّ
كؿ رجؿ          : ، كالتقدير 

.   مقترنافكحرفتيه     
ػ أف يككف المبتدأ مصدرا كبعدا حاؿ سدت مسد الخبر، كهي ال تصمح أف تككف ْ

، أك إذ كاف مطبكعا ، أم  حفظي النص إذا كاف مطبكعا:، كالتقدير( ٓمثاؿ  )خبرا
كهذا . أف حفظي النص محقؽ في حالة طباعته ،فإف لـ يكف مطبكعا فال حفظ 

الحاؿ 
.  حفظي مطبكعه : ال تصمح أف تككف خبرا ؛ فال يصح قكلنا  (مطبكعا  )
 

ٓػَ ٖٓ ئٗٗحتي ذؿَٔ ج٤ْٔس ٣كًف ك٤ٜح جُهرٍ ٝؾٞذح ، ٝذ٤ٖ ػِس  : ْإجٍ 

. قًكٚ ك٢ ًَ ؾِٔس 

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

.......................    

: قًف جُٔرطىأ –غح٤ٗحً 
 

 :ك٢ جُكحالش ج٥ض٤س ؾٞجَج٣كًف جُٔرطىأ  (أ  )

 

 ٓٓٞؽ جُكًف قٌْ جُكًف جُٔرطىأ جُٔكًٝف جُٔػحٍ جٍُهْ

" ُ٘لٔٚ  (..)ـٖٓ ػَٔ ٛخُلخً ف"  ٔر
 [ٙرٗركِٜض ]                                    

 حء حُـٞحدرؼي فُٔلٌٝف ححُٔزظيأ  ؾحتُ (ُ٘لٔٚ  كؼِٔٚ ) ػِٔٚ

"  ٗخٍ كخ٤ٓش (..)ٝٓخ أىٍحى ٓخ ٢ٛ؟"  ٕر
 [ٔرٔرحُوخٍػش ]                                   

ٗخٍ كخ٤ٓش  ٢ٛ ) ٢ٛ

) 
 ك٢ ؿٞحد ح٫ٓظلٜخّ ُٔلٌٝفححُٔزظيأ  ؾحتُ



 ٔر٘ر 

 

: أؾد ػٖ جُٓإجٍ ج٥ض٢ ُطَٛ ئ٠ُ جُهالٚس  :  ْإجٍ

. ٓط٠ ٣كًف جُٔرطىأ ؾٞجَج ؟ ٓػَ ُٔح ضوٍٞ ذأٓػِس ٖٓ ػ٘ىى           

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

 ...

 

 

 :ك٢ جُكحالش ج٥ض٤س  ٝؾٞذح٣كًف جُٔرطىأ  (خ  )

 جُٔرطىأ جُٔكًٝف جُٔػحٍ  حَُهْ
قٌْ 

 جُكًف
 ٓٓٞؽ جُكًف

٢ٔ حُلٔي  ِر ِر  ٔر  حُوزَٗؼض ٓوطٞع ُٔـَى حُٔيف ٝحؿذ (حُل٤ٔيُر  ٛٞ ) ٛٞ ىُر حُلَر

ُّٝو ٛٞ  ) ٛٞ هللا ُّٝو ػي َّر أػًٞ رخ  ٖٓ ار٢ِ ٕر  حُوزَٗؼض ٓوطٞع ُٔـَى حٌُّ ٝحؿذ (هللا  ػي

ي ح٢ٌُٔٔ ٖر ِٓر ُٖر  ٛٞ ) ٛٞ ُٕر ٍَٓصُر رـ٬  حُوزَ ٗؼض ٓوطٞع ُٔـَى حُظَكْ ٝحؿذ (ح٤ٌُٔٔ

 ؿ٤َٔ ٌٍر ٛذ ٗر
ٛز١َ  ) ٛز١َ

ؿ٤َٔ ٌَر  ( ٛز
 ححُوزَ ٜٓيٍ ٗخد ٓ٘خد حُلؼَ ٝحؿذ

 ٝحؿذ (ٓلٔيٌر  ٛٞ ) ٛٞ ىٌر ٗؼْ حَُؿَ ٓلْ ٘ر
ٝحُلٌف ٛ٘خ ٝحؿذ ك٢ ،(ٗؼْ)حُوزَ ٓوٜٞٙ 

 هزَحً ُٔزظيأ ٓلٌٝف (ٓلٔيٌر )كخٍ اػَحد 

 ٝحؿذ (حٌٌُدُر  ٛٞ)ٛٞ  رجْ حُوِن حٌٌُدُر  ٙر
ٝحُلٌف ٛ٘خ ٝحؿذ ،(رجْ)حُوزَ ٓوٜٞٙ 

 هزَحً ُٔزظيأ ٓلٌٝف (حٌٌُد)ك٢ كخٍ اػَحد 

 ك٢ ًٓظ٢ ٧هِٜٖ ك٢ ػ٢ِٔ 7

ٌٖر   ٤ٓؼخمٌر  ، أٝ ػٜيٌر أٝ ٤ٔ٣

 ك٢ ًٓظ٢)

ٌٖر  ٌْر ،أٝػٜيٌر ،أ٤ٔ٣ٝ  (هٔ

 دٝحؽ
ٝحُٔزظيأ حُٔلٌٝف  حُوزَ ٣َٛق ك٢ حُؤْ

 ٝحؿذ حُظؤه٧َ٤ٗٚ ٌَٗس

 

ٝٛ٘حى قحالش أنٍٟ ٣كًف ك٤ٜح جُٔرطىأ ٝؾٞذح ، ٣ٌٖٝٔ جٍُؾٞع ئ٤ُٜح ك٢ أذٞجذٜح   

. ٖٓ ًطد جُ٘كٞ 

هٍجءزً ٝجػ٤س ، غْ أؾد ػٔح ٣أض٢ ُطَٛ ئ٠ُ ٓكط٣ٞحش جُؿىٍٝ جُٓحذن جهٍأ   : ْإجٍ 

:  جُهالٚس

 رؼي حُوٍٞ ُٔلٌٝفححُٔزظيأ  ؾحتُ (أٓخ٤١َ  ٢ٛ ) ٢ٛ [٘رحُلَهخٕ ]  "أٓخ٤١َ ح٤ُٝ٧ٖ  (..)هخُٞح"  ٖر



 ٕر٘ر 

.    ٣كًف جُٔرطىأ ٝؾٞذح ؟ ٓػَ ُٔح ضوٍٞ ذأٓػِس ٖٓ ػ٘ىى  ٓط٠              
.........................................................................................................................

................................................................................ .........................................

جُٗطحء ٤ُِٚ : ، ٝٓػَ " ٝٛٞ جُـلٌٞ جُٞوٝو يٝ جُؼٍٔ جُٔؿ٤ى" هى ٣طؼىو جُهرٍ ك٢ ٓػَ  :وزــكحب

 .٣ٞ٠َ ٜٗحٌٙ ه٤ٍٛ 

               

، وفخسها ، وفخسها   ((إٌإٌ) ) يىاضغ كسز هًشةيىاضغ كسز هًشة
 (ئٕ)ٓٞجٞغ ًٍٓ ُٛٔز  أٝاًلـ 

 

َّٕن )ُٓز ْرد ًٍٓٙ جُٔػحٍ جٍُهْ  (ئ

 ك٢ حرظيحء ح٬ٌُّٝهٞػٜخ  [ٔرحُليٍ ].              "أُِٗ٘خٙ ك٢ ٤ُِش حُويٍ جٗـّــئ" ٔر

َّٕن  أ٫" ٕر  ح٫ٓظلظخك٤ش" أ٫"رؼي ٝهٞػٜخ  [ٕرٙر٣ْٞٗ ]"أ٤ُٝخء هللا ٫هٞف ػ٤ِْٜ ئ

 ٖر
حُـٞ ٤ٜٓؤ   ّر ّر َر ئٕك٤غ  أٍطخى حٌُٔظزش

 . ُِوَحءس
 (ك٤غ)رؼي ٝهٞػٜخ 

َّٕن اً  ح١ِزٞح حُؼِْ ٗر  (اً)رؼي ٝهٞػٜخ  ١ِزٚ ك٠٣َش ئ

 ٘ر
َّٕن  ٓخٝآط٤٘خٙ ٖٓ حٌُُ٘ٞ" ٓلخطلٚ ُظ٘ٞء  ئ

 [ٙر7حُوٜٚ ].               "رخُؼٜزش أ٢ُٝ حُوٞس
 رؼي حْٓ ٍٓٞٛٞٝهٞػٜخ 

 ٙر
ــئٕ ٝحُوَإٓ حُل٣ْ٤ٌْ " ى  ّر ّر َر

 "ح٤َُُِٖٖٓٔٔ
 [ٔر٣ْ ]                                                                             

 ؿٞحرخً ُؤْػٜخ ٝهٞ

ّٕ  ٝهخٍ" 7    "ًحٛذ ا٠ُ ٍر٢ ٤ٜٓي٣ٖ ١ـئ
 [99حُٜخكخص ]                                      

 ٓل٤ٌش رخُوٍٞٝهٞػٜخ 

8 
َّٕن ٝ ًٔخ أهَؿي ٍري ٖٓ ر٤ظي رخُلن"  ئ

 [٘رح٧ٗلخٍ ].         "ك٣َوخ ٖٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٌُخٍٕٛٞ

 ٝهؼص قحالً ك٢ ٚىٌ ؾِٔس ٝهٞػٜح 

َّٕن  ٣ؼِْٝهللا " 9  [ٔرحُٔ٘خكوٕٞ ]             ."ى َُُٓٞٚــئ
 رؼي كؼَ ٖٓ أكؼخٍ حُوِٞدٝهٞػٜخ 

 ػِن رخ٬ُّ رؼيٛخ

 

: الخالصة
 :ٖٓ نالٍ هٍجءضي جُٔطأ٤ٗس ُِؿىٍٝ جُٓحذن ٣طر٤ٖ ُي ٓح ٣أض٢      
طـ٢ء ٌٍٓٔٞس ك٢ حُلخ٫ص حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ ك٢ حُـيٍٝ،  (إ)ـ إٔ ِٛٔس ٔر

َّٕن )٣ؿد ًٍٓ ُٛٔز " : ٣ٝـٔؼٜخ ًِٜخ هخػيس ٝحكيس ٢ٛ ك٢ ًَ ٓٞٞغ ال  (ئ

ٌٝٛح ٝحٟق ك٢ ح٧ٓؼِش حُٔ٘خٍ  ،"٣ٛف إٔ ضٓري ك٤ٚ ٓغ ٓؼ٤ُٜٞٔح ذٔٛىٌ 

. ا٤ُٜخ أػ٬ٙ

:  ْإجٍ 



 ٖر٘ر 

َّٕن  )ٓػَ  ذؿَٔ ٖٓ ئٗٗحتي ُـ  ٌٌٓٓٞز جُُٜٔز ، ذك٤ع ضٓطٞك٢ ٓٞجٞغ  (ئ

. جٌٍُٓ ًِٜح ، ٝذ٤ٖ ْرد ًٍُٓٛٔضٜح ك٢ ًَ ؾِٔس 

………………………………………..................................

..............................................................................................

..............................................................................................

.......................................... ........................................

 

 
 (إٔ)ٓٞجٞغ كطف ُٛٔز  :غح٤ٗحً 
 

 ْرد كطكٜح جُٔػحٍ جٍُهْ

" ػ٤ِي حٌُظخد ح أُِٗ٘خّٗــأأُْٝ ٣ٌلْٜ " ٔر
 [ٔر٘رحُؼٌ٘زٞص ]                                                   

ٍُر ) ط٘ٔزي ٓغ ٓؼ٤ُٜٞٔخ كظ٤َٜ كخػ٬ً   (ٗخاِٗح

 [ٔر8ح٧ٗؼخّ ]"ًْ أًَٗظّْٗــإٔٝ ٫ٝ طوخف" ٕر
 كظ٤َٜ ٓلؼ٫ًٞ رٚ ط٘ٔزي ٓغ ٓؼ٤ُٜٞٔخ

 (ًْاَٗحىَر )

ٗلَ ٖٓ  حٓظٔغٙ ٗـّــأ هَ أٝك٢ ا٢ُ" ٖر

 [ٔرحُـٖ ]                                  "حُـٖ

 ط٘ٔزي ٓغ ٓؼ٤ُٜٞٔخ كظ٤َٜ ٗخثزخً ػٖ حُلخػَ

 (حٓظٔخعُر )

" ح٧ٍٝ هخٗؼش طَٟى ٗـّـأ ٖٝٓ آ٣خطٚ" ٗر
 [9ٖركِٜض ]                                     

 (ىٍإ٣ضُر ) ط٘ٔزي ٓغ ٓؼ٤ُٜٞٔخ كظ٤َٜ ٓزظيأ

 ٝهؼض ك٢ ٓلَ ؿَ رخُلَف [ٙرحُلؾ ]        "هللا ٛٞ حُلن َّٕن أرـًُي " ٘ر

" ًْ ط٘طوٕٞٗـّـأٓخ اٗٚ ُلن ٓؼَ " ٙر
 [ٖرٕرحٌُح٣ٍخص ]                                

 (ًْٗطنِر ) سٝهؼض ك٢ ٓلَ ؿَ رخ٩ٟخف

 

ؿخءص  (َّٕن أَأ ) ِٛٔس إٔجهٍأ ٓكط٣ٞحش جُؿىٍٝ جُٓحذن ذؼ٘ح٣س، ْٝطِكظ      
 .ٓلظٞكش ك٢ ح٧ٓؼِش ؿ٤ٔؼٜخ، ًُٝي ٧ٜٗخ ٣ٌٖٔ ٓزٌٜخ ٓغ ٓؼ٤ُٜٞٔخ رٜٔيٍ

 

: الخالصة
َّٕ  )٣ـذ كظق ِٛٔس       ك٢ ًَ ٟٓٞغ ٣ٌٖٔ ٓزٌٜخ ك٤ٚ ٓغ ٓؼ٤ُٜٞٔخ  (أ

. رٜٔيٍ

   : ٍزأْة

َّٕن  )ُٓز ـ ٓط٠ ٣ؿد كطف 1ٙ ؟   (أ

 ……………………………………………………………

ٓلطٞقس جُُٜٔز ٓٓطٞك٤ح ٓٞجٞغ جُلطف  (إٔ  )ـ ٓػَ ذؿَٔ ٖٓ ئٗٗحتي ُـ 2

. ًِٜح ، ٓغ ذ٤حٕ ْرد كطف جُُٜٔز ك٢ ًَ ؾِٔس 



 ٗر٘ر 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

 ……………………………………………………………

 

جٌٌُٔٓٞز جُُٜٔز  (ئٕ)ونٍٞ الّ جالذطىجء ذؼى 
 

 (أ  )                 :األمثلة
 9ٖد/إبراهٌم      جُىػحء ٤ُٔٓغئٕ ٌذ٢  ـ 1

 ٗد7/النمل             .. ٤ُؼِْٝئٕ ٌذي  ـ 2

  ٗد/القلم       ػظ٤ْ نِنٝئٗي ُؼ٠ِ  ـ 3

 (ب )                            
  ٙدٕد/النازعات       ُؼرٍز ئٕ ك٢ يُي ـ 4

 (ج  )                         
 ٕدٙد/آل عمران   جُوٛٙ جُكن ُٜٞئٕ ًٛج  ـ  5

 

:  الشرح
: جهٍأ جألٓػِس جُٓحذوس هٍجءز ٓطأ٤ٗس ، ْٝطِكظ ك٤ٜح ٓح ٣أض٢        

َّٕن ـ ونِص الّ جالذطىجء 1 . جٌٌُٔٓٞز جُُٜٔز ك٢ ًَ ٓػحٍ ٜٓ٘ح ذؼى ئ

 

 ٓغ ضٞجكٍ ج٠ٍُٝٗ ج٥ض٤س، ٌُٖٝ  ونِص جُالّ ػ٠ِ جُهرٍ (أ  )جُٔؿٔٞػس ـ ك٢ أٓػِس 2

. (ئٕ)ػٖ جْْ  جُهرٍ ٓإنٍإٔ  (أ):  ك٤ٚ

. ؿ٤ٍ ٓ٘ل٢  ٓػرصٙ إٔ (خ)      

. (ق٤ٖ ٣ٌٕٞ ؾِٔس كؼ٤ِس)؛ ؿ٤ٍ ٓحٜأٗٚ  (ؼ)      

 

َّٕن ) ػ٠ِ جْْجُٔػحٍ جٍُجذغ ونِص الّ جالذطىجء ـ ك٢ 3 . ذ٠ٍٗ ضأنٍٙ ػٖ جُهرٌٍُٖٝ  (ئ

 

ئيج ُْ ٣ؼٍخ  )ذال ٠ٍٖ ؛  ٤ٍٔٞ جُلَٛ جُٔػحٍ جُهحّٓ ونِص الّ جالذطىجء ػ٠ِـ ك٢ 4

 . (ًٛج ج٤ٍُٟٔ ٓرطىأ 

:  ٍزأْة

َّٕن )الّ جالذطىجء ذؼى ػَِ ونٍٞ  ـ 1  :  َز ك٢ ًَ ٓٔح ٣أض٢ًٌّٓٞز جُّٚجٍ (ئ



 ٘ر٘ر 

 [23جُكؿٍ ]         "ٗك٢٤ ٤ٔٗٝص  ُ٘كٖئٗح *"       

أل٠ُٝ   ٣٥حشٕ ك٢ نِن جُٓٔٞجش ٝج٥ٌٜ ٝجنطالف ج٤َُِ ٝجُٜ٘حٌ ئ* "       

 [190آٍ ػٍٔجٕ ]               ".جألُرحخ         

َّٕن  )جالذطىجء ػ٠ِ نرٍـ ُٔحيج ال ضىنَ الّ 2 جٌٌُٔٓٞز جُُٜٔز ك٤ٔح ٣أض٢ ؟ (ئ

 [٣44ّٞٗ ]" .ئٕ هللا ال ٣ظِْ جُ٘حِ ٤ٖثح* "      

 [33آٍ ػٍٔجٕ ].."ئٕ هللا جٚمل٠ آوّ ٝٗٞقح ٝآٍ ئذٍج٤ْٛ * "      

 

ال انُافيت نهدُس ال انُافيت نهدُس 
 

: ٓوىٓس
ومنها العاطفة،  أنواع، فمنها النافٌة للفعل المضارع، ومنها الناهٌة، (ال)معلوم أن     

ومنها النافٌة ومنها الناسخة التً تعمل عمل لٌس، ومنها النافٌة للوحدة أو للواحد، 
.  للجنس ، وهً التً تعنٌنا هنا

 

النافٌة للوحدة أو  (ال)إلى إٌضاح الفرق بٌن  –تجنباً للبس  –ولكننا فً حاجة أوال     
. النافٌة للجنس  (ال)للواحد، و

فإن ذلك  (خااناً )ونصب كلمة  (مممنٌن )، برفع كلمة  ال مؤمنٌن خائناًا : ففإا  لنا ممثً    
: ٌحتمل أمرٌن

. نفً الخٌانة عن مممن واحد، دون نفً مممنٌن امنٌن أو أكمر :أولهما
. نفً الخٌانة عن جنس المممنٌن جمٌعهم :الثانً

 

ونصب  (ال)فً ممل هإا التركٌب اللغوي، مع رفع اسم  (ال)ولما كان النفً بـ     
التً لنفً  (ال)خبرها، ٌحتمل و وع النفً على الفرد الواحد، فقد سماها النحاة 

. الوحدة، أي لنفً الواحد، وهذه تعمل عمل لٌس فترفع المبتدأ وتنصب الخبر
 

النافٌة للجنس، فإن النفً بها ٌشمل أفراد الجنس جمٌعهم، وال ٌحتمل  (ال)أما      
؛ التبرئة (ال)نصوص علٌه صراحة ؛ ولإا تسمى أٌضا ، فالنفً بها للجنس مغٌر ذلك

 . ألنها تدل على تبراة جنس اسمها كله من معنى الخبر
ال )هذا الغرض فإنه البد من نصب اسمها ورفع خبرها، هكذا  (ال)ولكً تؤدي      

. (مؤمنَد خائنٌن 
 

:     مها، وٌكون اس(إنَّد )وال النافٌة للجنس تدخل على الجملة االسمٌة فتعمل عمل   
،     أو شبٌهاًا بالمضاف (ب  )،                      ًً    مضافا  (أ  )
ا ؛    (ج  ) .  (أي ال هو مضاف وال شبٌه بالمضاف  )أو مفردًا
 

. وسٌأتً بٌان تفصٌلً لكل نوع من األنواع المثمة 
:  سؤال 

عنى ، وإعرابا ؟ النافٌة للجنس ـ م (ال  )الوحدة أو الواحد ، و  (ال  )ماالفرق بٌن 



 ٙر٘ر 

…………………………………………………………… ..
. ممل لكل نوع منهما بجمل من عندك *  
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   (جُٟٔحف)جْْ ال جُ٘حك٤س ُِؿّ٘  :أٝالً 
 ئػٍجذٚ نرٍٛح ئػٍجذٚ ٗٞػٚ جْْ ال جُ٘حك٤س ُِؿّ٘ جُٔػحٍ جٍُهْ

ََر ٫ ٔر ََر  ػ٘ي هللا ٟخثغٌر  ٍٍر ه٢ ػٔ  َٓكٞع رخ٠ُٔش ٟخثغٌر  ٜٓ٘ٞد رخُلظلش ٠ٓخف ػٔ

 َٓكٞع رخ٧ُق هخثلخٕ (ٓؼ٠٘)ٜٓ٘ٞد رخ٤ُخء  ٠ٓخف ١ْر ٛخكذَر  هخثلخٕ كنٍّق  ١ْر ٛخكذَر ٫  ٕر

ٍَر  كخػ٢ِ ٫ ٖر  َٓكٞع رخُٞحٝ ٗخىٕٓٞ (ؿٔغ ًٌَٓ ٓخُْ)ٜٓ٘ٞد رخ٤ُخء  ٠ٓخف كخػ٢ِ ٗخىٕٓٞ ه٤

 َٓكٞع رخ٠ُٔش ٌٌَٓٝٙر  (ٖٓ ح٧ٓٔخء حُؤٔش)ٜٓ٘ٞد رخ٧ُق  ٠ٓخف يج ٌٌَٓٝٙر كٖٔ  هِنٍر  يج ٫ ٗر

 َٓكٞع رخ٠ُٔش هخَٓحصٌر  (ؿٔغ ٓئٗغ ٓخُْ)ٜٓ٘ٞد رخٌَُٔس  ٠ٓخف ٛخٗؼخصِر  هخَٓحصٌر  ٓؼَٝفٍر  ٛخٗؼخصِر ٫  ٘ر

: جهٍأ ٓكط٣ٞحش جُؿىٍٝ جُٓحذن، ٝجُكظ ٓح ٣أض٢ :جٍُٗـ

ٗل٢ كٌْ حُوزَ ػٖ ؿْ٘  }ك٤ش ُِـْ٘، ٝٓؼ٠٘ ٗل٤ٜخ ُِـْ٘ حُ٘خ (٫)ـ حُـَٔ حُٞحٍىس ك٤ٚ ؿ٤ٔؼٜخ ؿَٔ ح٤ٔٓش ىهِض ػ٤ِٜخ ٔر

. ، ٫ٝ ٣ٞؿي حكظٔخٍ آهَ ؿ٤َ ًُي{(أ١ إٔ ٌٛح حُلٌْ حُٔ٘ل٢ ٓٔظـَم ًَ كَى ٖٓ أكَحى ًُي حُـْ٘)حٜٓٔخ ًِٚ ؛   

 .(٣ٝيهَ ك٢ حٌَُ٘س ٗزٚ حُـِٔش ر٘ٞػ٤ٚ، ٝحُـِٔش حُلؼ٤ِش)ـ إٔ حْٓ ٫ حُ٘خك٤ش ُِـْ٘ ٝهزَٛخ ٌَٗطخٕ ،  ٕر

 .إٔ حٜٓٔخ ٓويّ ػ٠ِ هزَٛخـ ٖر

 .حُ٘خك٤ش ُِـْ٘ ُْ ٣يهَ ػ٤ِٜخ ؿخٍ" ٫"ـ إٔ ٗر

،أ١ ض٘ٛد جْٜٔح ٝضٍكغ (ئٕ)جُ٘حك٤س ُِؿّ٘ ػَٔ " ال"ًٝٛٙ ٢ٛ ٠ٍٖٝ ػَٔ }ـ أٗٚ ٫ ٣ٞؿي كخَٛ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ حٜٓٔخ٘ر

 .{نرٍٛح
 .(أ١ ؿخء ٠ٓخكخً )حْٓ رؼيٙ، أ٤ٟق ا٠ُ  –ٝٛٞ ٌَٗس  –حُ٘خك٤ش ُِـْ٘ ك٢ ٌٛح حُـيٍٝ " ٫"ـ إٔ ًَ حْٓ ٖٓ أٓٔخء ٙر

ك٢ حُـَٔ ؿ٤ٔؼٜخ ؿخء ٜٓ٘ٞرخً، ٝهزَٛخ ؿخء َٓكٞػخً، ٝػ٬ٓش ح٩ػَحد طوظِق رخهظ٬ف ٗٞع ًَ ٜٓ٘ٔخ ؛ " ٫"ـ إٔ حْٓ 7

 .(ٓلَىحً أٝ ٓؼ٠٘ أٝ ؿٔؼخً، ًٌَٓحً أٝ ٓئٗؼخً )

: أؾد ػٔح ٣أض٢ ُطَٛ ئ٠ُ جُهالٚس :جُهالٚس

......................................................................................................... ..حُ٘خك٤ش ُِـْ٘؟ " ٫"ٓخ ١َٝٗ ػَٔ * 

 .....................................................................................حُ٘خك٤ش ُِـْ٘ ك٢ حُـِٔش حُظ٢ طيهَ ػ٤ِٜخ؟ " ٫"ٓخ أػَ * 

.................................................................. د حْٓ ٫ حُ٘خك٤ش ُِـْ٘ اًح ًخٕ ٠ٓخكخً؟ ٤ًٝق ٣ؼَد هزَٛخ؟٤ًق ٣ؼَ* 

........................................................................................................................................................... 
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 (جُٗر٤ٚ ذحُٟٔحف)جْْ ال جُ٘حك٤س ُِؿّ٘  :غح٤ٗحً      

 ئػٍجذٚ نرٍٛح ئػٍجذٚ ٗٞػٚ جْْ ال جُ٘حك٤س ُِؿّ٘ جُٔػحٍ جٍُهْ

 َٓكٞع رخ٠ُٔش ٌجذفٌح  ٜٓ٘ٞد رخُلظلش ٗز٤ٚ رخ٠ُٔخف ذحتؼحً  ٌجذفٌح و٣٘ٚ ذى٤ٗحٙ  ذحتؼحً ال  ٔر

ٌٌح هيٍٙ  ػح٤ُحً ٫  ٕر ٌٌح  ٜٓ٘ٞد رخُلظلش ٠ُٔخفٗز٤ٚ رخ ػح٤ُحً  ٓـٔٞ  َٓكٞع رخ٠ُٔش ٓـٔٞ

 ٖر
ػٖ جُؿٜحو  ٓطوحػٓحً ال 

ٌٌح   ٓؼًٝ
ٌٌح  ٜٓ٘ٞد رخُلظلش ٗز٤ٚ رخ٠ُٔخف ٓطوحػٓحً   َٓكٞع رخ٠ُٔش ٓؼًٝ

 ٗر
َْأ ال  ذٞجؾرٜٔح  ١ْٕي هحت

 ٓ٘رٞيجٕ
َْأ   َٓكٞع رخ٧ُق ٓ٘رٞيجٕ (ٓػ٠٘)ٓ٘ٛٞخ ذح٤ُحء  ٗز٤ٚ رخ٠ُٔخف ١ْٕي هحت

 ٘ر
ئ٠ُ جُه٤ٍ  ْحػ٤حشٍت ال 

 ٗز٤ٚ رخ٠ُٔخف ْحػ٤حشٍت  ٓكٍٝٓحشٌح 
ٜٓ٘ٞد رخٌَُٔس 

 (ؿٔغ ٓئٗغ ٓخُْ)
 َٓكٞع رخ٠ُٔش ٓكٍٝٓحشٌح 

 :جهٍأ ٓكط٣ٞحش جُؿىٍٝ جُٓحذن، ٝجُكظ ٓح ٣أض٢ :جٍُٗـ      
حُ٘خك٤ش ُِـْ٘ حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ ػوذ حُـيٍٝ حُٔخرن ٢ٛ ٗلٜٔخ حُٔظٞحكَس ك٢ ٓلظ٣ٞخص ٌٛح حُـيٍٝ  " ٫"١َٝٗ ػَٔ   -ٔر

.  ...........................................................................................................................(ٓخ٢ٛ؟)       

. حُ٘خك٤ش ُِـْ٘ ك٢ ؿَٔ ٌٛح حُـيٍٝ ؿخء ٗز٤ٜخً رخ٠ُٔخف (٫)حْٓ   -ٕر

:  ٝ ٛٞ ًَ حْٓ ُٚ طؼِن رٔخ رؼيٙ ؛ آخ رؼَٔ، ٓؼَٓخ حطَٜ رٚ ٢ٗء ٖٓ طٔخّ ٓؼ٘خٙ، أ (رخُ٘ز٤ٚ رخ٠ُٔخف)ٝحُٔوٜٞى *     
. (ٝػ٣ٍٖٗ ؿحترٕٞالٝجقىجً )ٓػَ ، ٝئٓح ذؼمق ، (ٌذَّٚن)جُٔلؼٍٞ ذٚ ذؼىٙ  (ٍٓجهرحً )؛ ق٤ع ٗٛد جْْ جُلحػَ  (ال ٍٓجهرحً ٌذٚ نحتٖ )       

ٗٚ ٜٓ٘ٞد، ٌُٖٝ  حُ٘خك٤ش ُِـْ٘ حُ٘ز٤ٚ رخ٠ُٔخف، ٛٞ ٗلٔٚ اػَحد حٜٓٔخ ح٠ُٔخف، أ١ أ (٫)اػَحد حْٓ   -ٖر

. ػ٬ٓش حُٜ٘ذ طوظِق رخهظ٬ف ٗٞع ح٫ْٓ، ٖٓ ك٤غ حُؼيى ٝحُ٘ٞع       

 :أؾد ػٖ جُٓإجٍ ج٥ض٢ ُطَٛ ئ٠ُ جُهالٚس :جُهالٚس
حُ٘خك٤ش ُِـْ٘ اًح ًخٕ ٗز٤ٜخً رخ٠ُٔخف ؛ ٓلَىحً، ٝٓؼ٠٘، ٝؿٔؼخً ر٘ٞػ٤ٚ ؟ " ٫"٤ًق ٣ؼَد حْٓ               

.................................. ............................................................................................................

.  حُ٘خك٤ش ُِـْ٘ ك٤ٜخ ٗز٤ٜخ رخ٠ُٔخف ، ٝأػَد ٬ً ٖٓ حٜٓٔخ ٝهزَٛخ اػَحرخ طخٓخ (٫)ػظيى ٣ٌٕٞ حْٓ ٓؼَ رـَٔ ٖٓ   :ْإجٍ 

..............................................................................................................................................            

 



 9٘ر 

 
 (ٓح ٤ُّ ٟٓحكحً ٝال ٖر٤ٜحً ذحُٟٔحف) جُٔلٍو جْْ ال جُ٘حك٤س ُِؿّ٘ :غحُػحً 

 ئػٍجذٚ نرٍٛح ئػٍجذٚ ٗٞػٚ ُِؿّ٘جْْ ال جُ٘حك٤س  جُٔػحٍ جٍُهْ

 ٣ٌدَأ  [ٕرحُزوَس ]                    ".ك٤ٚ ٣ٌدَأ ٫ " ٔر
أ١ )ٓلٍو ٌٍٗز

٤ُّ ٟٓحكحً ٝال 

 (ٖر٤ٜحًذحُٟٔحف
 ك٢ ٓلَ ٍكغ ك٤ٚ (ٓلَى)ٓز٢٘ ػ٠ِ حُلظق 

ٍَأ  ك٢ جُىجٌ َر ٌؾح٫ٍ  ٕر  ٌؾح
٤ُّ أ١ )ٓلٍو 

ٟٓحكحً ٝال ٖر٤ٜحً 

 (ذحُٟٔحف

ؿٔغ )ٓز٢٘ ػ٠ِ حُلظق 

 (ط٤ٌَٔ
 ك٢ ٓلَ ٍكغ ك٢ جُىجٌ

 ٓو٣ٍْٛيٖ ٓكرٞذح١ٕٜٝ٘ٔخ  ك٢ قن ٓو٣ٍْٛي٫ٖ  ٖر
٤ُّ أ١ )ٓلٍو 

ٟٓحكحً ٝال ٖر٤ٜحً 

 (ذحُٟٔحف
 َٓكٞع رخ٧ُق ٓكرٞذحٕ (ٓؼ٠٘)ٓز٢٘ ػ٠ِ ح٤ُخء 

 ٓطهحي٤ُٖ ٌٍٕٓٓٞ ٓطهحي٫ٖ٤ُ  ٗر

٤ُّ أ١ )ٓلٍو 

ٟٓحف ٝال 

ٖر٤ٜحً 

 (ذحُٟٔحف

ؿٔغ ًٌَٓ )ٓز٢٘ ػ٠ِ ح٤ُخء 

 (ٓخُْ
 َٓكٞع رخُٞحٝ ٌٍٕٓٓٞ 

 ٠ر٤رحشِت َأ   ٌر ٓطهحيالش ٠ر٤رحشِت ٫  ٘ر

٤ُّ أ١ ) ٓلٍو

ٟٓحف ٝال 

ٖر٤ٜحً 

 (ذحُٟٔحف

.  ٓز٢٘ ػ٠ِ حٌَُٔ

٣ـُٞ )أٝ ٓز٢٘ ػ٠ِ حُلظق 

 (حُٞؿٜخٕ
 َٓكٞع رخ٠ُٔش ٓطهحيالشٌح 

 

 :ذؼ٘ح٣س، ٝجُكظ ٓح ٣أض٢جهٍأ ٓكط٣ٞحش جُؿىٍٝ جُٓحذن  :جٍُٗـ
. ػوذ حُـيٍٝ ح٧ٍٝ ٢ٛ ٗلٜٔخ حُٔظٞحكَس ك٢ ٓلظ٣ٞخص ٌٛح حُـيٍٝحُ٘خك٤ش ُِـْ٘ حًٌٍُٔٞس  (٫)ـ ١َٝٗ ػَٔ ٔر

 .................................................................................................................................................................(حًًَٛخ)

. ٛ٘خ ٓخ ٤ُْ ٠ٓخكخً ٫ٝ ٗز٤ٜخً رخ٠ُٔخف(حُٔلَى  )ـ ٝحُٔوٜٞى دحء ك٢ ؿَٔ ٌٛح حُـيٍٝ ٓلَىحً، حُ٘خك٤ش ُِـْ٘ ؽ (٫)ـ حْٓ ٕر

كخُٔلَى ٝؿٔغ حُظ٤ٌَٔ ٓز٤٘خٕ ػ٠ِ حُلظق،ٝحُٔؼ٠٘  ) ٤ُْٝ ٓؼَرخً حُ٘خك٤ش ُِـْ٘ ٛ٘خ ٓز٢٘ ػ٠ِ ٓخ ٣ٜ٘ذ رٚ،  (٫)حْٓ ـ ٖر

أٓخ ؿٔغ حُٔئٗغ حُٔخُْ كٜٞ ٓز٢٘ ػ٠ِ حٌَُٔ، ٣ٝـُٞ ر٘خإٙ ػ٠ِ ٓز٢٘ ػ٠ِ ح٤ُخء، ًٌُٝي ؿٔغ حًٌَُٔ حُٔخُْ ٓز٢٘ ػ٠ِ ح٤ُخء، 

. ك٢ ٓلَ ٜٗذ (...)حُلظق، ٝك٢ ًَ حُلخ٫ص ٣٘خٍ ا٠ُ أٗٚ ٓز٢٘ ػ٠ِ 

 :ٝج٥ٕ أؾد ػٖ جُٓإجٍ ج٥ض٢ ُطَٛ ئ٠ُ جُهالٚس :جُهالٚس
حُ٘خك٤ش ُِـْ٘ اًح ًخٕ ٓلَىحً ؛ أ١ ٫ ٛٞ ٠ٓخف ٫ٝ ٗز٤ٚ رخ٠ُٔخف؟  (٫)٤ًق ٣ؼَد حْٓ 



 ٓرٙر 

جُ٘حك٤س ُِؿّ٘ ٓغ جٌٍُ٘ز  (ال)ٌجٌ ضي
جُٔطٌٌٍز ٌٚٞ ٓطؼىوز ، ٝٝؾٞٙ ئػٍجخ ضهطِق ذحنطالف جألْح٤ُد " ال"جُ٘حك٤س ُِؿّ٘، ٝػ٘ىتً ٣ٌٕٞ الْْ " ال"هى ضطٌٌٍ    

. جُط٢ ضٞٞغ ك٤ٜح ، ْٝطِكظ يُي ٖٓ نالٍ جُؿىٍٝ ج٥ض٢ 

 جُٔػحٍ جٍُهْ
" ال"جْْ 

 جأل٠ُٝ

" ال"جْْ 

 جُٔطٌٌٍز
 ئػٍجذٚ

ٍَأ ـ ال ٔر  ا٫ رخ  هٞزَأ  الٝ ٝ
ٍَأ َأ  ٍَأ   قٞ  . جْْ ال جُ٘حك٤س ُِؿّ٘ ٓر٢٘ ػ٠ِ جُلطف ك٢ ٓكَ ٗٛد : قٞ

 جُ٘حك٤س ُِؿّ٘ ٓر٢٘ ػ٠ِ جُلطف ك٢ ٓكَ ٗٛد" ال"جْْ :  هٞزَأ  هٞزَأ  

 ٕر
ٌٍح  ال  ٌر ا٫ هٞز الٝ قٞ

 رخ 

ٌٍح  ٌٍح   قٞ  .كٞعِٜٓٔس، ٝجْٜٔح ٓرطىأ ٍٓ" ال"جُؼحِٓس ػَٔ ٤ُّ ٍٓكٞع، أٝ " ال"جْْ  : قٞ

 . جُؼحِٓس ػَٔ ٤ُّ ٍٓكٞع، أٝ ٓرطىأ ٍٓكٞع" ال"جْْ  هٞزٌح  

ٍَأ  ال ٖر  ا٫ رخ  هٞزٌح  الٝ قٞ
ٍَأ  ٍَأ   قٞ  . جْْ ال جُ٘حك٤س ُِؿّ٘ ٓر٢٘ ػ٠ِ جُلطف ك٢ ٓكَ ٗٛد:  قٞ

 هٞزٌح  
جأل٠ُٝ  (ال)جُؼحِٓس ػَٔ ٤ُّ ٍٓكٞع، أٝ ٓرطىأ، أٝ ٓؼمٞف ػ٠ِ ٓكَ " ال"جْْ :  هٞزٌح 

 . ُٜح جٍُكغ ذحالذطىجءٝجْٜٔح، ألٕ ٓف

ٍَأ  ال ٗر  ا٫ رخ هٞزً  الٝقٞ
ٍَأ  ٍَأ   قٞ  .جْْ ال جُ٘حك٤س ُِؿّ٘ ٓر٢٘ ػ٠ِ جُلطف ك٢ ٓكَ ٗٛد : قٞ

     (ال جُػح٤ٗس َجتىز). جأل٠ُٝ ٓ٘ٛٞخ، ٝػالٓس ٗٛرٚ جُلطكس (ال)ٓؼمٞف ػ٠ِ ٓكَ جْْ : هٞزً  هٞزً  

ٌٍح  ال ٘ر  ا٫ رخ هٞزَأ  الٝ قٞ
ٌٍح  ٌٍح   قٞ  .ِٜٓٔس (ال)أ ٍٓكٞع ذحػطرحٌ ٓرطى:  قٞ

 .جْْ ال جُ٘حك٤س ُِؿّ٘ ٓر٢٘ ػ٠ِ جُلطف ك٢ ٓكَ ٗٛد :  هٞزَأ  هٞزَأ  

: جهٍأ جُؿىٍٝ جُٓحذن ذؼ٘ح٣س، ٝجُكظ ٓح ٣أض٢

. ح٠ُٝ٧ ٣ٌٖٔ حػظزخٍٛخ ٗخك٤ش ُِـْ٘، ٝح٫ْٓ حٌَُ٘س رؼيٛخ ٣ؼَد  حٜٓٔخ ٓز٤٘خّرً ػ٠ِ حُلظق ك٢ ٓلَ ٜٗذ" ٫"ـ ٔر

  .ح٠ُٝ٧ (٫)ٓؼِٜخ ،  ٝاػَحد حٜٓٔخ ًبػَحد حْٓ  ٫ٝ حٌٍَُٔس     

. ـ  ٣ٌٖٝٔ حػظزخٍٛخ ػخِٓش ػَٔ ٤ُْ، ٣ٌٕٝٞ ح٫ْٓ حٌَُ٘س رؼيٛخ َٓكٞػخً ٕر

. ٣ٌٕٝٞ حٜٓٔخ ٓزظيأ َٓكٞػخً  ـ  ٣ٌٖٝٔ حػظزخٍٛخ ِٜٓٔش،ٖر

. ـ  ٣ٌٖٝٔ حػظزخٍٛخ ُحثيس ُظ٤ًٞي حُ٘ل٢ٗر

.................................................(ال ٗٓد ٝال ُنِّس ٣ّٞ جُو٤حٓس ):  ٓح ٣أض٢ ذٌَ ٝؾٞٙ جإلػٍجخ جٌُٔٔ٘س أػٍخ  :ْإجٍ 



 ٔرٙر 

انفؼم ادلؼخم  انفؼم ادلؼخم  انصسير وانصسير وانفؼم انفؼم 
 األفعاؿ الصحيحة

 نكعه الفعؿ نكعه الفعؿ نكعه الفعؿ

ـى   مضعؼ رىدَّش  مكزمه أىًمفى  سالـ فىًه

 
 األفعاؿ المعتمة

 نكعه الفعؿ نكعه الفعؿ نكعه الفعؿ

ًثؽى   ناقص سىعىى أجكؼ قىاؿى  مثاؿ كى

: الحظ األفعاؿ السابقة تجد أنها تنقسـ إلى قسميف 
. ػ أفعاؿ معتمة  ِ.  ػ أفعاؿ صحيحة  ُ 

: ما خمت حركفه األصمية مف أحرؼ العمة ، كيككف : ػ الفعؿ الصحيح 
. كهك ما سمـ مف الهمز كالتضعيؼ : لما سا*  
. كهك ما كاف أحد حركفه األصمية همزة : مهمكزا *  
 . (مضعؼ الثالثي  )كهك ما كف كسطه كآخرا مف جنس كاحد : مضعفا *  

هك ما كاف في حركؼ األصمية حرؼ أك اثناف مف أحرؼ العمة ،  : ػ الفعؿ المعتؿ 
: كيككف                   

. كهك ما كاف أكؿ حركفه األصمية حرؼ عمة : مثاال *  
. كهك ما كاف ثاني حركفه األصمية حرؼ عمة : أجكفا * 

. كهك ما كاف آخر حركفه األصمية حرؼ عمة : ناقصا *  
:  فوائد 

: الفعؿ المعتؿ بحرفي عمة نكعاف 
كهك ما كاف أكله كآخرا حرؼ عمة كيفصؿ بينهما حرؼ صحيح  : ػ لفيؼ مفركؽ  ُ

مى فً ل ػ كى عى ل ػ كى ؽى كى : ؿ مث   
كهك ما كاف فيه الحرفاف الثاني كالثالث حرفي عمة : ػ لفيؼ مقركف  ِ

ل كى ل ػ قى كى ل ػ طى كى فى : مثؿ    



 ٕرٙر 

[ [   11] ] إسُاد األفؼال ادلؼخهت إىل انضًائز إسُاد األفؼال ادلؼخهت إىل انضًائز 
إسُاد انفؼم ادلثال إىل انضًائز إسُاد انفؼم ادلثال إىل انضًائز ( (   11) ) 

:  األمثلة 
الماضي المثال   (أ  )

.  مّْل اِذ عَن مُد اِذ  ا  ًا  َن  ِذ ا ْح   ُد  َن َنيْح ا  َن َت  َن  1
. امَن  ِذ  ِذ ا ْح   ِذ ا ِذ    َن اَن  ِذ  ا َن َنيَن  ا ِذ  َن ااِذ  َن َت ااْح  2
.  ا َن  َن  َن عَن  َن   ا َن َنيُد  ا ُد  َّل  ُد َت ااْح  3
.   ِذ مْح ااَن   ِذ  يَن  ِذ    َن اَن عَن   َن  َن َنيْح   ُد  ْح َت  َن  4
 . ااِذ  َن  ْح ااَن   ِذ  َن  ِذ  ْح    َن اَن عَن   َّل  ُد ا َن  َن  َن   َن  َن َنيْح  ا ُد  َن مَّل َت ااُد  5

المضارع المثال   (ب  )
.   لَن  ّْل عِذ  َن  ْح مُد   ِذ ا َنقِذيَن  ا ِذ  َّل  ِذ  ْح  ُد اْح َت ا 1
.   لَن  ّْل عِذ  َن  ْح مُد   َن   َنقِذيُد    ُد  ُد  ُد َت ااْح  2
.  ااِذ  َن  ْح ااَن   ِذ  َن  ِذ  ْح  َن اِذ  ااِذ  َن ااَن   ِذ ا ِذ  َن  ِذ   َن  َنقِذيْح  ا ُد  َن مَّل َت ااُد  3
   ِذ  َن  َن ااْح   ِذ مَن  ْح  ِذ   اِذ  َن  َن ااْح   ِذ ا ِذ  َن  ِذ   َن  َتاَنقِذيِذ  ِذ  ْح َت  َن  4

األمر المثال   (ج  )
.   ٍد  َن  َن    َن  ِذ  ا ِذ َنَت  ِذ ا َن ا ِذ ا  َن َت  َن  1
.   لَن  ّْل عِذ  َن  ْح مُد   ا ِذيُد    ُد  ُد ا  ُد َت  َن  2
.  ااِذ اا َن   ِذ ا ِذ  َن  ِذ   َن  ِذيْح  ا ُد  َن مَّل ا ااُد  َن  ُد  َّل َت  َن  3
 .  ِذ  َن  َن ااْح   ِذ مَن  ْح  ِذ   اِذ  َن  َن ااْح   ِذ ا ِذ  َن  ِذ    ِذ ِذَت   ِذ  َن  ْح َت اِذ  4

:  ح اضياإل
ائر الرفع ، كلـ يحدث فيها ػ األفعاؿ التي كضع تحتها خط في األمثمة المتقدمة مسندة إلى ضـ 

. تغيير 

 



 ٖرٙر 

: الخالصة 
. الفعؿ المثاؿ سكاء أكاف ماضيان أـ مضارعان أـ أمران ال يتغير مف حركفه شيء عند إسنادا إلى الضمائر 

 

: فوائد 
. هك ما كاف بعض حركفه األصمية مف أحرؼ العمة : ػ الفعؿ المعتؿ 

:  ػ مف أنكاع الفعؿ المعتؿ 
ر : ما كان أول حروفه األصلٌة حرف علة ، من مثل وهو : أ ـ المثال  ٌَدسَد . وعد ، وثق ، 

. قال ، باع ، نال : وهو ما كان ثانً حروفه األصلٌة حرف علة ، من مثل : ب ـ األجوف
دعا ، قضى ، رضً : وهو ما كان آخر حروفه األصلٌة حرف علة ، من مثل : ج ـ الناقص 

  : لمثاؿ إذا كاف كاكان كعيف مضارعه مكسكرة مف مثؿيحذؼ حرؼ العمة مف المضارع كاألمر ا ػ
. يعد ، عد ، كعد    

:  ـ الضمائر التً تسند إلٌها األفعال هً 
. أ ـ  تاء الفاعل ونا الدالة على الفاعلٌن  وٌختصان بالدخول على الفعل الماضً 

. ب ـ وأما ٌاء المخاطبة فٌشترك فٌها الفعل المضارع واألمر 
لنسوة ـ ألف االثنٌن ـ واو الجماعة فتتصل باألفعال الثالثة   ج ـ وأما نون ا

:  تدريبات 
. اسند كؿ فعؿ مما سبؽ إلى ما يتصؿ به مف ضمائر  {  عدػ   يثبػ .  كجد  }ػ  ُ
:  ثف المبتدأ ثـ اجمعه ، كأعد كتابة الجممة كتابة صحيحة  [ المؤمف يثؽ بربه ]ػ  ِ
:  خاطب بالعبارة السابقة غير الكاحد ، كغير ما يمـز  [ صؿ إلى هدفؾ بالعمؿ الجاد ]ػ  ّ

  : -------------------------------------ػ المفردة المؤنثة 
: -------------------------------------- المذكر ػ المثنى 

: ------------------------------------- ػ المثنى المؤنث 
  : ---------------------------------------ػ جمع الذككر 
  : ---------------------------------------ػ جمع اإلناث 

 

 
 
 
 



 ٗرٙر 

إسُاد األفؼال ادلؼخهت إىل انضًائز  إسُاد األفؼال ادلؼخهت إىل انضًائز  
إسُاد انفؼم األخىف إىل انضًائز إسُاد انفؼم األخىف إىل انضًائز ( (   22) ) 

:  األمثلة 
الماضي األجوف   (أ  )

.   َّل  َن ااْح   ُد  ُديْح ا  َن َت  َن  1 
.   َّل  َن ااْح   َن  ُديْح   ُد  ْح َت  َن  2
.   َّل  َن ااْح   َن  ُديْح   َّل َت  ُد  3
.   َّل  َن ااْح   َن  َن ا مَن َت  ُد  4
 .  َّل  َن ااْح   ا َن اُد  مْح َت  ُد  5

المضارع األجوف   )ب  )
   

.   َّل  َن ااْح   َن  َتَنقُديْح   َّل َت  ُد  1
.   َّل  َن ااْح   ِذ  َن  َتَنقُدوا مَن َت  ُد 2
.   َّل  َن ااْح   َن   َتَنقُدواُد  مْح َت  ُد  3
 .   َّل  َن ااْح   َن  َتاَتَنقُدواِذ  ِذ  ْح َت  َن  4

األمر األجوف   (ج  )
.   َّل  َن ااْح   َن  ُديْح َت  1
.   َّل  َن ااْح   َن  ُدوَت  2
.   َّل  َن ااْح   ا ُدواُد َت  3
 .   َّل  َن ااْح    ُدواِذ َت  4

:   يضاحاإل
الحظ األفعاؿ التي كضع تحتها خط في األمثمة السابقة ، تجد أف كال منها فعؿ أجكؼ 

.  مسند إلى ضمير رفع ، كأف بعضها حدث فيه تغيير ، كبعضها لـ يحدث فيه تغيير
 



 ٘رٙر 

:   الخالصة
إذا  [حرؼ العمة  ]فعؿ األجكؼ سكاء أكاف ماضيان أـ مضارعان أـ أمران يحذؼ كسطه اؿ

. أسند إلى تاء الفاعؿ ، نا الفاعميف ، نكف النسكة 
ذا أسند إلى ألؼ االثنيف ، كاك الجماعة ، ياء المخاطبة ال يحذؼ منه حرؼ العمة .  كا 

     

: تدريبات 
: م إلى ضمير رفع متصؿ في جممة مف إنشائؾ ػ أسند كؿ فعؿ مما يمي في الجدكؿ اآلتُ
   

 الجممة الفعؿ

  صاـ

  يناؿ

  ًسرٍ 

 
ثف المبتدأ في الجممة السابقة، ثـ اجمعه ، كأعد كتابتها        {الطالب المجد حاز ثقة معمميه }ػ  ِ

 كتابة صحيحة      

  : ---------------------------------------ػ المثنى المذكر    
  : --------------------------------------ػ المثنى المؤنث    
  : ---------------------------------------ػ جمع المذكر    
  : ---------------------------------------ػ جمع المؤنث    
 تها  ثف المبتدأ في الجممة السابقة، ثـ اجمعه ، كأعد كتاب [.  الككيتي يعيش لمككيت ]ػ  ّ

  : --------------------------------------ػ المثنى المذكر    
  : --------------------------------------ػ المثنى المؤنث    
  : ---------------------------------------ػ جمع المذكر    
  : ---------------------------------------ػ جمع المؤنث    
: خاطب بالعبارة السابقة وفق ما ٌلً ، وغٌر ما ٌلزم  { ق جاركصن ح }ـ  ْ

  :--------------------------------------ـ المفردة المؤنثة    
  : -------------------------------------------ـ المثنى    
  : ----------------------------------------ـ جمع المذكر    
  : ---------------------------------------ـ جمع المؤنث    



 ٙرٙر 

إسُاد األفؼال ادلؼخهت إىل انضًائز  إسُاد األفؼال ادلؼخهت إىل انضًائز  
إسُاد انفؼم انُاقض إىل انضًائز إسُاد انفؼم انُاقض إىل انضًائز ( (   33) ) 

الماضي  (أ  )
:  األمثلة 
يلُد      ِذ  ُد عْح مَن   ااْح اَن  ِذ   َن َنعَنوْح ُد     ِذ  ْح  َن   ااْح  ِذ   َن َنيْحلُد ا  َن َت  َن  1 .    ّْل  َن   َنخَنشِذ
يَن      ِذ  ُد عْح مَن   ااْح اَن  ِذ   َن َنعَنوَنا    ِذ  ْح  َن ااْح    ِذ   َن َنيَن  ا ِذ  َن مِذ  ْح مُد َت ااْح  2 . ا مَن  ُد  َّل  َن   َنخَنشِذ
.   َّل  ُد  َّل  َن   َنخَنشيلَن      ِذ  ُد عْح مَن   ااْح اَن  ِذ   َن َنعَنوْح َن     ِذ  ْح  َن   ااْح  ِذ   َن َنيْحلَن  ا ُد  َن مِذ  ْح مُد َت ااْح  3
ا   َن  ُد مِذ  ْح مُد َت ااْح  4 ا    ِذ  ْح  َن   ااْح  ِذ   َن َنوْح .  مْح  ُد  َّل  َن   َنخَنشُدوا     ِذ  ُد عْح مَن   ااْح اَن  ِذ   َن َنعَنوْح

 

:   يضاحاإل
الحظ األفعاؿ التي كضع تحتها خط في األمثمة السابقة ، تجد أف كال منها فعؿ ناقص 

  [خشي  ]أك بالياء  [سعى ، دعا  ]باأللؼ   [معتؿ اآلخر]
ػ فما التغيير الذم حدث في الفعؿ الناقص عند إسنادا إلى الضمائر  

  :الخالصة 
كاك الجماعة حذؼ حرؼ العمة ، كفتح ما قبؿ الكاك إف  ػ الفعؿ الماضي الناقص إذا أسند إلى ُ

كاف المحذكؼ ألفان ، كضـ ما قبمها إف كاف المحذكؼ كاكان أك ياءن  
ذا اسند الماضي الناقص إلى غير كاك الجماعة مف الضمائر فإف كاف معتالن باأللؼ ترد  ِ ػ كا 

. كانت رابعة فأكثر إف كانت ثالثة ، كتقمب ياء إف  [الكاك أك الياء  ]إلى أصمها 
ف كاف معتالن بالكاك أك الياء يبقى كما هك مف دكف تغيير    . ػ كا 
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المضارع   (ب  )
: األمثلة 
مُدوَنا ِذ     َن ا ِذ  َن ااْح  اَتُدؤَن ّْل َن  ِذ ا مَن  ُد  ْح َت  َن  1 . ا مَن  ُد  ِذ  َن  ْح  َن  ِذ   َناَتَنيْح َتَنيَن  ِذ ا   مَن  ُد  ّْل  ِذ  ِذ   َناَنسْح
.   َّل  ُد  ِذ  َن  ْح  َن  ِذ   َناَتَنيْح َتَنيْحلَن     َّل  ُد  ّْل  ِذ  ِذ   ُدو َن  َناَنلْح     َن ا ِذ  َن ااْح  اَتُدؤَن ّْل لَن   َّل  ُد  ْح َت  َن  2
مُدو َن     َن ا ِذ  َن ااْح  اَتُدؤَن ُّل  َن  مْح  ُد  ْح َت  َن  3 .  مْح  ُد  ِذ  َن  ْح  َن  ِذ   َناَتَنيْح َتَنوْح َن    مْح  ُد  ّْل  ِذ  ِذ   َناَنسْح
مِذيلَن     َن ا ِذ  َن ااْح  اَتُدؤَن ّْل لَن  ِذ  ْح َت  َن  4 .   ِذ  ِذ  َن  ْح  َن  ِذ   َناَتَنيْح َتَنيْحلَن     ِذ  ّْل  ِذ  ِذ   َناَنسْح

األمر  (ب  )
مُدوَنا    َن ا ِذ  َن ااْح   َن  َن ّْل َت  1 . ا مَن  ُد  ِذ  َن  ْح  َن  ِذ   َنا ْح َتَنيَن ا   مَن  ُد  ّْل  ِذ  ِذ   َناْح ْح
مُدو َن     َن ا ِذ  َن ااْح   َن ّْل لَن َت  2 .   َّل  ُد  ِذ  َن  ْح  َن  ِذ   َنا ْح َتَنيْحلَن     َّل  ُد  ّْل  ِذ  ِذ   َنا ْح
مُدوا    َن ا ِذ  َن ااْح   َن ُّل اَت  3 .  مْح  ُد  ِذ  َن  ْح  َن  ِذ   َنا ْح َتَنوُدا   مْح  ُد  ّْل  ِذ  ِذ   َنا ْح
مِذ     َن ا ِذ  َن ااْح   َن ّْل َت  4 .   ِذ  ِذ  َن  ْح  َن  ِذ   َنا ْح َن ِذ     ِذ  ّْل  ِذ  ِذ   ا ْح

 

  : اإليضاح 
   [تسمك  ]كبالكاك في  [تؤدم  ]ػ األفعاؿ المضارعة التي تحتها خط معتمة اآلخر بالياء  ُ 

 . [ترقى  ]كاأللؼ في         
لى كاك  ، ػ ال حظ ما حدث فيها عند إسنادها إلى ألؼ االثنيف  ِ  كنكف النسكة ، كا 

.  لجماعة كياء المخاطبة ا
 

  : الخالصة 
ػ إذا أسند المضارع الناقص إلى كاك الجماعة أك ياء المخاطبة حيذؼ حرؼ العمة ، كفيتح ما قبؿ  ُ

الكاك كالياء إف كاف حرؼ العمة المحذكؼ ألفان ، كضـ ما قبؿ كاك الجماعة ككيسر ما قبؿ ياء المخاطبة 
ياءن  إف كاف حرؼ العمة المحذكؼ كاكان أك 

ذا أسند المضارع الناقص إلى ألؼ االثنيف أك نكف النسكة تقمب ألفه ياء ، كيبقى حرؼ العمة إف  ِ ػ كا 
. كاف كاكاي أك ياءن 

ف كاف الفعؿ الناقص أمران  ّ أيتبع في إسنادا الطريقة التي تتبع في إسناد  [كما في األمثمة  ]ػ كا 
. مضارعه 
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:  فوائد 
: يراعى ما يأتي  عند إسناد األفعاؿ الصحيحة

 (تاء الفاعؿ ، نا الفاعميف ، نكف النسكة  )الفعؿ المضعؼ إذا أسند إلى ضمائر الرفع المتحركة  *
" . شددت ، شددنا ، شددف " يصبح " شٌد : " فؾ إدغامه ، مثؿ م
يبقى  (ألؼ االثنيف ، كاك الجماعة ، ياء المخاطبة  )أما إذا أسند إلى ضمائر الرفع الساكنة * 
، كينطبؽ ذلؾ عمى الفعؿ المضعؼ في جميع . ، تشٌديف  فكشدٌ م،  فيشٌدا"  " يشٌد : " إلدغاـ ، مثؿ ا

 . (الماضي ، كالمضارع ، كاألمر  )صكرا 

 
: تدريبات 

:  ػ أسند كؿ فعؿ مما يمي في الجدكؿ اآلتي إلى ضمير رفع متصؿ في جممة مف إنشائؾ ُ
   

 الجممة الفعؿ

  صفا

  يرجك

  ارضى 

  جرٌ 

 
  [ صاحب الخمؽ سما بنفسه ، كنأل بها عف الصغائر ]ػ  ِ
اجعؿ المبتدأ في العبارة السابقة لممثنى ، ثـ لمجمع بنكعيه ، كأعد كتابة العبارة كتابة صحيحة         
:  في كؿ مرة    
 .  [ أنت تقضي حؽ مجتمعؾ ، كترجك له التقدـ ]ػ  ّ
. حد ، كغير ما يمـز ػ خاطب بالعبارة السابقة غير الكا   
  [.  ابف مستقبمؾ ، كاعؿ بهدفؾ ، لتحقؽ ما ترجك ]ػ  ْ
: ػ خاطب بالعبارة السابقة غير الكاحد ، كغير ما يمـز    
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ادلفؼىل ادلطهق ادلفؼىل ادلطهق 
 نكعه المفعكؿ المطمؽ األمثمة

 مؤكد لمفعؿ سجكدا سجكداسجد المصمي لربه 

 مبيف لمنكع سجكدا طكيال سجكداسجد المصمي 

 مبيف لمنكع سجكد الخاشعيف سجكدسجد المصمي 

 مبيف لمعدد سجدتيف سجدتيفسجد المصمي 

 مبيف لمعدد سجدات أربعا سجداتسجد المصمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: الخالصة 
المفعكؿ المطمؽ مصدر مف لفظ الفعؿ أك معناا، لتككيدا ، أك لبياف نكعه، أك  -1

 .لبياف عددا

 :المفعكؿ المطمؽ ثالثة أنكاع  -2

  كهك ما كاف مفردا مف لفظ الفعؿ مف دكف كصؼ أك إضافة: لمفعؿ مؤكد. 

  كهك ما كاف مف لفظ الفعؿ ، كيككف مكصكفا أك مضافا: مبيف لمنكع. 

  بتثنيته أك جمعه ، أك داال عمى المرة الكاحدة  : مبيف لعدد مرات الفعؿ. 

 .المفعكؿ المطمؽ منصكب دائما -3
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دلفؼىل ادلطهق  دلفؼىل ادلطهق  يا يُىب ػٍ ايا يُىب ػٍ ا
 نكع النائب عف المفعكؿ المطمؽ األمثمة

اإلهمال   كلَّد ـ التهمل 
 .اإلحسان  عضَد بـ أحسن إلى صدٌقك 

 "إذا أضٌفتا إلى المصدر"بعض  –كل 

 عدد المصدر .مشاركات  أربعَد شاركت صدٌقً 

 مرادف المصدر . جلوساًا قعدت 

 دراإلشارة إلى المص . االحترامَد  هذااحترمت الصادق 

 نوع المصدر . القهقرى رجع الكسول

 صفة المصدر . كثٌراًا  اذكروا هللا

 

 

 

 

 

 

ات  تدريب
:- عٌن المفعول المطلق فٌما ٌأتً، وبٌن نوعه، ثم أعربه -

 ".إنا أنشأناهف إنشاء:" قاؿ تعالى . أ

 ".يأيها الذيف آمنكا صمكا عميه كسممكا تسميما:" قاؿ تعالى  . خ

 .دار القمر الصناعي حكؿ األرض دكرتيف  . ش

 .ستميتدفاع الـ –صمى ا  عميه كسمـ  –دافع المسممكف عف نبيهـ   . ظ

. هز الزلزاؿ األرض هزات ثالثا . ؼ

: الخالصة 
 

 :ٌنوب عن المفعول المطلق ما ٌلً  -

 .عدد المصدرـ .  كل و بعض إذا أضٌفا إلى المصدر  -

 . اإلشارة إلى المصدرـ .      مرادف المصدر -

. صفة المصدرـ .      نوع المصدر -
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ادلفؼىل يؼه ادلفؼىل يؼه 
: األمثلة
  – ال ي  َن عوّر  ا ااا  ا ال أ ّر   –الشمل   غي  َن عل    –القي  َن    ي   -1

 .   اليحيَن الن     ئي   

 .  المل ّْل  ي  ال ي     - السمي  يي الس ي   -2

 .    ا ز ل عسي   –   مُد  ي   اي   -3

: الحظ أن 
"  كاك المعية"مسبكقة بكاك تسمى  (-ُ-المجمكعة)الكممات التي تحتها خط في  -

 .كهذا الكاك مسبكقة بجممة فعمية تامة 

جاءت الكاك محتممة معنى المشاركة كمعنى المصاحبة ،  (-ِ-المجمكعة)في  -
 . كيجكز إعراب االسـ بعدها معطكفا أك مفعكال معه

تجردت الكاك مف معنى المصاحبة أك نقص ما قبمها عف  ( -ّ-المجمكعة )في  -
 .معه أف يككف جممة فال يمكف إعراب ما بعدها مفعكال  

 

 

 

 

: الخالصة 
، تدؿ عمى مصاحبة الحدث الذم (مع)كب قبمه كاك بمعنى المفعكؿ معه اسـ منص -1

 .قبمها لالسـ الذم بعدها 

 .يشترط في المفعكؿ معه أف يستبؽ بجممة مشتممة عمى حدث مرافؽ له  -2

إذا جاءت الكاك محتممة معنى المشاركة كمعنى المصاحبة جاز في االسـ الذم  -3
اإلعراب كأف يككف مفعكال معه  بعدها أف يككف معطكفا عمى ما قبمه تابعا له في

 .منصكبا 

إذا تجردت الكاك مف معنى المصاحبة أك نقص ما قبمها عف أف يككف جممة امتنع  -4
. إعراب ما بعدها مفعكال معه 
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تدريبات  

 :-عيف المفعكؿ معه في الجمؿ اآلتية -1

 كيؼ تصنع كالممكيف في قبرؾ ؟ - أ

 .قد يتعمـ الكبار مف الحديث كالصغار - خ

 .ليتؾ حاضر كأخاؾ - ش

 

 :اضبط ما بعد الكاك بالشكؿ المناسب في الجمؿ اآلتية مع التعميؿ -2

 .تسابؽ محمد كعمي . أ

 .كارؾرأيتؾ مستغرقا كأؼ . خ

 .قمبه كلسانه: المرء بأصغريه  . ش
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ال ال ــــــــــــــذذــالال
: األمثلة
 .    ح ًا ش هل  الو     – ن  ياًا ع   الجيل  -1

 . ا          ل  ل  ع ي   ي يع   الجيل   –  هو  ن  يع   الجيل  -2

.  ا        ال ي   يل ع   الجيل   –ا          ثو ع   الجيل   -3

: الحظ أن 
" حاالن " الكممات التي تحتها خط فيما سبؽ جاءت لتبيف هيئة ما قبمها ، كهي تسمى  -

 ".صاحب الحاؿ " كيسمى ما قبمها 

ما أف يككف المفعكؿ به " الجيش"صاحب الحاؿ إما أف يككف الفاعؿ  -  " .الكرد"، كا 

 . كالعدد عالنك في صاحبها كتطابؽ  مفردة الحاؿ جاءت (-ُ -المجمكعة ) في -

 . فعمية أك اسمية جممة جاءت (-ِ -المجمكعة ) في -

 .كمجركر جار أك ظرؼ:جممة شبه جاءت (-ّ -المجمكعة ) في -

 

 

 

 

 

 

: الخالصة 
  .( به المفعكؿ أك الفاعؿ حاؿ يبيف ) نكرة اسـ الحاؿ .1

 .دائما معرفة كيككف الحاؿ صاحب يسمى هيئته الحاؿ بينت الذم االسـ .2

 .  جممة شبه  –جممة  –مفردة:  أنكاع ةثالث الحاؿ .3

 في فتككف الجممة شبه ك الجممة الحاؿ أما منصكبة تككف المفردة الحاؿ .4
 .نصب محؿ

 الكاك كهك الحاؿ، بصاحب يربطها رابط مف بد فال جممة الحاؿ جاءت إذا .5
. معا هما أك الضمير أك
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: ئد واف
 غضباففرجع مكسى إلى قكمه )دة أحكاؿ   يجكز أف يككف لصاحب حاؿ كاحدة عػ  ُ

 القمرك الشمسكسخر لكـ )، كما يجكز أف يككف لحاؿ كاحدة عدة أصحاب حاؿ  (أسفا
 . (دائبيف

:  ػ قد يأتي صاحب الحاؿ  ِ
"   تؤكؿ الفاكهة ناضجة: " ػ نائب فاعؿ ، نحك 

" .  الماء صرفا شرابي: " ػ مبتدأ ، نحك 
" .  طالعاهذا الهالؿ : " ػ خبر ، نحك 

"   أف اتبع ممة إبراهيـ حنيفا: " ػ مضاؼ إليه ، نحك 
"  مررت بالمسجد مضاء : " ػ اسـ مجركر بحرؼ الجر ، نحك 

: ػ قد يككف صاحب الحاؿ الفاعؿ كالمفعكؿ به معا ، نحك  ّ
"  صافح الصديؽ صديقه متعانقيف "  

 
تدريبات 

 :اجعؿ كال مما يأتي حاال في جممة مف إنشائؾ -

كقد  –متفائميف  –في فزع  –يضحؾ  –كهك سعيد  –فخكريف  –منتبها  –يعمك  )
 (كاثقة  –حكؿ  –أثمرت 
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:   ةالرابع وحدةال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ٙر7 

ززوف اجلز ززوف اجلز 
 

: ٓوىٓس

: حركؼ الجر عشركف حرفان ، هي          
  .(ٌٝٛٙ حُؼ٬ػش طٔظويّ أكؼخ٫ً، ٝطٔظويّ أكَكخً ) قحٖحنال، ٝػىج، ٝ 

 (٢ً –ُؼَ  –ٓط٠  :ٝػ٬ػش ٗخًس ٢ٛ ) 

 : ٝٓزؼش طـَ حُظخَٛ ٝح٠َُٔٔ، ٢ٛٝ*

.  جُالّ –جُرحء  –ك٢  –ػ٠ِ  –ػٖ  –ئ٠ُ  –ٖٓ 

 :ٝٓزؼش طوظٚ رخُظخَٛ، ٝط٘ؤْ أٍرؼش أهٔخّ* 

: ٓخ٫ ٣وظٚ رظخَٛ رؼ٤٘ٚ، ٝٛٞ: ح٧ٍٝ        

. جُٞجٝ –ٌُحف ج –قط٠ 

: ٓخ ٣وظٚ رخُِٓخٕ، ٝٛٞ: ٝحُؼخ٢ٗ   

 ًٓ–  ً٘ٓ

خّ  :ٓخ ٣وظٚ رخٌَُ٘حص، ٝٛٞ: حُؼخُغ    دّر طٔظويّ ٌُِؼَس أًؼَ ٖٓ  ) ٌُ ٍُر ٝ

. (حٓظويحٜٓخ ك٢ حُوِش            

٠ٓخكخً ا٠ُ حٌُؼزش أٝا٠ُ  "دّر ٍَر "، ٝ (هللا)رِلع حُـ٬ُش : ٓخ ٣وظٚ: حَُحرغ   

خِّ جٌُغشَأ  – {ضحهلل أل٤ًىٕ أٚ٘حٌْٓ}. (ءحُظخ)٣خء حُٔظٌِْ،  ٝٛٞ  .  ذسـٌَأ

ٍٕر ٣يٍ ػ٤ِٜخ، ٝر٤خٜٗخ ك٢ حُـيٍٝ ح٥ط٢    : ٌَُٝ كَف ٖٓ كَٝف حُـَ ٓؼخ

 

 

 

 

 



 77 

 جُٔػحٍ ٓح ٣ىٍ ػ٤ِٚ جُكٍف جٍُهْ

 ٖٓ ٔر

 جُطرؼ٤ٝأ ـ     

     ذ٤حٕ جُؿّ٘   د ـ

 جذطىجء جُـح٣سـ   ؽ 

ك٢ جٌُٔحٕ     

  جذطىجء جُـح٣سى ـ    

ك٢ جُُٓحٕ        

 جُظٍك٤ــــسٛـ ـ  

 

 ـ    جُطؼ٤َِٝ  

 

ٝهى ضٌٕٞ َجتىز  ـُ

ٗل٢ أٝ ٠ٌٜح إٔ ٣ٓروٜح ٝٔ

 ذ٢َٜٜٗ أٝجْطلٜحّ 

ضٓطؼَٔ ذٔؼ٠٘  ـ  ـ 

 (ذىٍ)        

 [ٓرٔرًزٞص حُؼٖ] "ٖٓ ٣وٍٞ آٓ٘خ رخ  ٖٝٓ جُ٘حِ"

 [ٔرٖرحٌُٜق ]  "ٖٓ يٛد ٖٓ أْح٣ٌُٝرلِٕٞ ك٤ٜخ "

                                  "حُلَحّ ٖٓ حُٔٔـيٓزلخٕ ح١ٌُ أَٟٓ رؼزيٙ ٬٤ًُ "
 [ٔرح٩َٓحء ]

أكن إٔ  ٖٓ أٍٝ ٣ُّٞٔٔـي أْٓ ػ٠ِ حُظوٟٞ "

 [8ٓرٔرحُظٞرش ]"                           طوّٞ ك٤ٚ

                                              "كحْؼٞج ئ٠ُ يًٍ هللا جُؿٔؼس ٖٓ ٣ّٞئيج ٗٞو١ ُِٛالز "
 [9حُـٔؼش]
 [٘رٕرٗٞف ] (أ١ ذٓرد نم٤ثحضْٜ )"أؿٍهٞج ٓٔح نم٤ثحضْٜ"

 

 [ٖركخ١َ ]                           "ؿ٤َ هللا ٖٓ نحُنَٛ "

 

 

  [8ٖرحُظٞرش ]"    ٖٓ ج٥نٍزأ٤ٍٟظْ رخُل٤خس حُي٤ٗخ "

. (ٍسريٍ ح٥م: أ١)

 

 ٕر

 ٖر
ئ٠ُ 

 قط٠

جٗطٜحء جُـح٣س 

 جٗطٜحء جُـح٣س

 [87ٔرحُزوَس ]"            ئ٠ُ ج٤َُِٝأطٔٞح ح٤ُٜخّ "

 [٘رحُويٍ ]                 "حُلـَ قط٠ ٓمِغ٬ّٓ ٢ٛ "

 جُالّ ٗر

 جٗطٜحء جُـح٣س

ج٤ٌٍُٛٝز 

جُِٔي 

ُِطؼى٣س 

جالْطؼالء 

 

ُِطؼ٤َِ 

 

 ُِطو٣ٞسٝهي طٌٕٞ 

 [ٕرحَُػي ]                         "٠ٔٔٓ ألؾًََ ٣ـ١َ "

كٌٌِْ ٤ٜ٣َ ا٠ُ حٌُٛخد    ُِهٍجخٝحر٘ٞح  ُِٔٞشُيٝح 

 [ٙرٕرُؤخٕ ]               "ِٓي حُٔٔٞحص ٝح٧ٍٝ هلل"

 [٘ر٣َْٓ ]                           "ٖٓ ُيٗي ٤ُٝخ كٜد ٢ُ"

 [9ٓرٔرح٩َٓحء ]                " ٣زٌٕٞ ُأليهح٣ٕٝوَٕٝ "

 (ًهخٕػ٠ِ ح٧: أ١)

ِٛس    ًًٍُجىٝا٢ٗ ُظؼ٢َٗٝ 

ًٔخ حٗظلٞ حُؼٜلٍٞ رِِٚ حُوطَ                  

 [ٖرٗر٣ٞٓق ]                      "طؼزَٕٝ ٍُِؤ٣حإ ً٘ظْ "

 جُرحء ٘ر

 

جُظٍك٤س 

جُٓرر٤س 

 

جالْطؼحٗس 

 جُٔوحذِس أٝجُطؼ٣ٞٝ

٢ٛٝ جُط٢ ضىنَ ػ٠ِ )

 (جألػٞجٜ ٝجألغٔحٕ

 

 (ٖٓ)ذٔؼ٠٘ 

 (ػ٠ِ)ذٔؼ٠٘ 

 

 [ٖرٕرٔرآٍ ػَٔحٕ ]"ٝأٗظْ أًُش ذرىٌُٝوي ًَْٜٗ هللا "

ٖٓ ح٣ٌُٖ ٛخىٝح كَٓ٘خ ػ٤ِْٜ ٤١زخص أكِض ُْٜ  ذظِْكـ"

 [ٓرٙرٔرحُ٘ٔخء ]"                                                      

" كٖٔ حَُك٤ْهللا حَُ ذْٓ"

" ذح٥نٍزأُٝجي ح٣ٌُٖ حٗظَٝح حُل٤خس حُي٤ٗخ "
 [ٙر8حُزوَس ]                                              

 

 

 [ٙرح٩ٗٔخٕ ]                  "ػزخى هللا ٣ٍٗخ ذٜحػ٤٘خً "

                                                    "٣ئىٙ ا٤ُي ذو٘محٌ ضأٓ٘ٚ ئٕٖٝٓ أَٛ حٌُظخد ٖٓ "
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 (ػٖ) ذٔؼ٠٘

 

 (ئ٠ُ)ذٔؼ٠٘ 

حُٜٔخكزش        

جُطؼى٣س 

 

جُوْٓ 

جإلُٛحم 

 (ُِطأ٤ًى)جُُجتىز 

 [ ٘ر7آٍ ػَٔحٕ ]

 [9٘رحُلَهخٕ ]"           هز٤َحً  كحْأٍ ذٚجٍُقٖٔ  "

 

                              

 [ٓرٓرٔر٣ٞٓق ]"ئي أنٍؾ٢٘ ٖٓ جُٓؿٖ أقٖٓ ذ٢ٝهى "

 [8ٗرٛٞى ]                  "ٓ٘خر٬ّٔ ه٤َ ٣خ ٗٞف حٛز٢ "

: أ١) [7ٔرحُزوَس ]"                     ٌْٝٛذًٖٛذ هللا "

 (أًٛذ ٍْٗٞٛ

 [ٕر8ٙ ]"                ٧ؿ٣ْٜٞ٘ذؼُضي هخٍ كـ"

 [ٓر7ٔرح٧ػَحف ]"       ًٕٞ ذحٌُطحخِِّ َّأ ١ُ ٝح٣ٌُٖ "

 [79حُ٘ٔخء ]                                  "٤ٜٗيحً  ًٝل٠ ذحهلل"

 ػ٠ِ ٙر

 جُك٢ٓ ،)جالْطؼالء
 (ٝ جُٔؼ١ٞ٘

١ ذٔؼ٠٘ ف

ذٔؼ٠٘ ػٖ 
 

 (ذٔؼ٠٘ جُالّ)جُطؼ٤َِ 

 (ذٔؼ٠٘ ٓغ)جُٔٛحقرس 

 [ٕرٔرحُٔئٕٓ٘ٞ ]"    طلِٕٔٞٝػ٤ِٜح ٝػ٠ِ جُلِي "

 [ٖر٘رٕرحُزوَس ]"ػ٠ِ ذؼٝ ضِي جٍَُْ كِٟ٘ح ذؼْٟٜ"

 [٘رٔرحُوٜٚ ]"ؿلِس ٖٓ أِٜٛح ػ٠ِ ق٤ٖٝونَ جُٔى٣٘س "

 ه٤َ٘ ر٘ٞ ٤ٌٞص ػ٤ِياًح 

ُؼَٔ هللا أػـز٢٘ ٍٟخٛخ                 

 [٘ر8ٔرحُزوَس ]"          ػ٠ِ ٓحٛىجًْرَٝح هللا ُٝظي"

ـُ ٝآط٠ حُٔخٍ "  [77ٔرحُزوَس ].."١ًٝ حُوَر٠ ِٙت خِّ ػ٠ِ 

 جٌُحف 7

ُِطٗر٤ٚ 

 

جُطؼ٤َِ 

 

ٝهى ضأض٢ َجتىز 

 ٝهى ضٓطؼَٔ جْٔحً 

 ًٔػَ قرس ٓؼَ ح٣ٌُٖ ٣٘لوٕٞ أٓٞحُْٜ ك٢ ٓز٤َ هللا"

 [ٔرٙرٕر حُزوَس]                           "أٗزظض ٓزغ ٓ٘خرَ

: أ١) [98ٔرحُزوَس ]"                 ًٔح ٛىجًْٝحًًَٝٙ "

 (ُٜيح٣ظٚ ا٣خًْ

 [ٔرٔرحٍُٟ٘ٞ ]                            "٢ٗء ًٔػ٤ُِْٚ "

ِّر  ).ًحُٛالز٫ ٣َ٣ق حَُٔء   (ٍعْر حٌُخف كخػَ رٔؼ٠٘ 

 كــ٢ 8

جُُٓح٤ٗس ، ) جُظٍك٤س

 ( ٝجٌُٔح٤ٗس

جُٓرر٤س 

 

 

جُٔوح٣ٓس 

ذٔؼ٠٘ ػ٠ِ 

 

 جُٔٛحقرس

  [ٖرٓرٕرحُزوَس ]".    ٓؼيٝىحص ك٢ أ٣حّٝحًًَٝح هللا "

ِِرزَرضِر حَُّٝ )   [ٕرحَُّٝ ](ح٧ٍٝ ك٢ أو٠ٗؿُر

..." كزٔظٜخ ك٢ ٍٛزىهِض حَٓأس حُ٘خٍ :"كي٣غ

 [ٕرٖر٣ٞٓق ]             "ُٔط٢٘٘ ك٤ٚهخُض كٌٌُٖ ح١ٌُ "

 

 [8ٖرحُظٞرش ]"ئال ه٤َِك٢ ج٥نٍز  كٔح ٓطحع جُك٤حز جُى٤ٗح"

 [ٔر١7ٚ ]"            حُ٘وَ عك٢ ؾ٧ًِٝٝٛزٌْ٘ "

 

جُؿٖ ٝجإلّٗ هي هِض ٖٓ هزٌِْ ٖٓ  ك٢ أْٓحىهِٞح  هخٍ"

 [8ٖرح٧ػَحف ]                         "ك٢ جُ٘حٌ

 ٕـع 9
ٓؼ٠٘ /جُٔؿحَٝز

رؼي ٢ٗء ػٖ : حُٔـخُٝس

 ػٖ جُو٤ٍِٓٞض حُْٜٔ 
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ٓـٍَٝٛخ رٔزذ حُليع 

 هزِٜخ

 (ذؼى)رٔؼ٠٘ 

 (ذٔؼ٠٘ ػ٠ِ)جالْطؼالء

 جُطؼ٤َِ

 

 

 [9ٔرح٫ٗ٘وخم ]"              ػٖ ٠رنُظًَزٖ ١زوخً "

 [8ٖرٓلٔي ]"    ػٖ ٗلٖٓٚٝٓ ٣زوَ كبٗٔخ ٣زوَ "

  [ٖر٘رٛٞى ]"    ػٖ هُٞيٝٓخ ٗلٖ رظخ٢ًٍ آُٜظ٘خ "

 (٧ؿَ هُٞي: أ١)

 

 

: فوائد
ػ مذهب البصرييف أف أحرؼ الجر ال ينكب بعضها عف بعض، كما أكهـ ذلؾ عندهـ ُ

:  له كجهاف 
كألصمبنكـ في        " : مؤكؿ تأكيالن يقبمه المفظ، كما قيؿ في قكله تعالى إما (أ  )

، كلكف شيبه المصمكب "عمى"ليست بمعنى " في"إف :  ، قيؿ " جذكع النخؿ
.   الجذع بالحاؿِّر في الشيء لتمكنه مف

ما عمى تضميف الفعؿ معنى فعؿ يتعدل بذلؾ الحرؼ ، مثمما ضمَّشف  ( خ) كا 
،   كضٌمف  (ركيف )معنى  (شربف بماء البحر  )م قكله ؼ (شربف  )بعضهـ 

  (لىطىؼى )معنى " أحسف بي : " في قكله تعالى  (أحسف )
ًمٌما      : "فال تكفها عف العمؿ مثؿ (مف ، كعف ، كالباء)بعد  (ما)ػ   تزاد ِ

  . "عما قميؿو ليصبحيف نادميف"، " خطيئاًتهـ أغرقكا
 
الكاؼ ، فتكفهما عف العمؿ ، كتحكؿ بينهما كبيف    بعد ريبَّش ، ك (ما)ػ كتزاد  ّ

. الدخكؿ عمى المفرد ، كتهيئهما لمدخكؿ عمى الجمؿ االسمية كالفعمية 
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انخىابغ انخىابغ 
( ( ––انؼطف انؼطف   ––انُؼج انُؼج ) ) 

انُؼج  انُؼج  : :   أوالأوال
: األمثلة 

  – مي يلاش ي ل ثو يل   –  ل     ه ا      ا   –  م   ًا   ي    ج  ًا   –  يلٌة  هلا     ٌة   -1
 .  مي  ًا  اش ي ل  ثوا  ًا   –  ل   ٌة  هؤ ا   ي  ٌة 

   - خي  م    ل  ٌة ه ا      ا     –   و    اًا  م ي  ي    ج    –  وضوع  ُد    يل ُد هلا       -2
  مييًا اش ي ل  ثوا     –  ل  ٌة  خي  لهؤ ا   ي     –ش   م   مييًا  اش ي ل ثو يل

 .ش    

  . وضوع    يلٌة هلا       –القياا    يلهلا        –  يلٌة  هلا     ٌة   -3

 ا  ل اا  و َت هلا           الم  ي َت هلا      

 

 : الحظ أن

؛  كلها نعوت حقٌقٌة (ٔد)الكلمات األخٌرة التً اشتملت علٌها أمثلة المجموعة   -

ألن كل واحدة منها تدل على صفة فً نفس متبوعها، وهذه الكلمات عٌنها فً 

وإذا تأملنا . نعوت سببٌة ألنها تدل على صفة فٌما له ارتباط بالمتبوع (ٕد)المجموعة 

هذه الكلمات فً المجموعتٌن وجدناها تماثل متبوعها وهو االسم الذي قبلها فً رفعه 

 . وتماثله أٌضاًا فً تعرٌفه وتنكٌره،  ونصبه وجره

، وجدناها فوق ما  وحدها حٌث هً نعوت حقٌقٌة (ٔد)وإذا تأملنا فً المجموعة   -

، أما فً  ، وفً تذكٌره وتأنٌثه تقدم تماثل متبوعها فً إفراده وتثنٌته وجمعه

 ، سواء أكان متبوعها مفردا حٌث هً نعوت سببٌة ، فإنها ترى مفردة (ٕد)المجموعة 

 . ، وترى أٌضا مطابقة لما بعدها فً تذكٌره وتأنٌثه ، أم جمعا أم مثنى ،



 ٔر8 

،  وجدنا أن الكلمات التً تحتها خط كلها نعوت (ٖد)وإذا تأملنا فً المجموعة   -

مفردا، أما النعت فً  (مفٌد)؛ حٌث كان النعت فً المثال األول ولكن اختلف نوعها

جار ومجرور أو  )، وشبه جملة  (اسمٌة فعلٌة أو)المثالٌن اآلخرٌن فقد كان جملة 

الجمل ، وبالبحث فً االسم الذي قبل  وقد أدى المعنى الذي أداه النعت المفرد (ظرف 

 .(كتاب) محضة نكرةنجده وأشباه الجمل 

، علمت  ، وتدبرت األمثلة التً تقدمت هناك وإذا تذكرت ما مربك فً باب الحال  -

، ولكن صاحبها ال ٌكون إال وشبه جملة  أن الحال كما تكون مفردة تكون جملة أٌضا

، فاألولى تكون بعد  ، وبهذا ٌظهر لك الفرق بٌن جملة النعت وجملة الحال معرفة

 . ، والثانٌة تكون بعد المعارف المحضة النكرات

 

 

 

 

 

تدريبات 
: ضع فً كل مكان خال نعتا مناسبا -ٔد

 .منعش لألجسام.................. الهواء - أ

 .تشرح النفوس................. المناظر - خ

 ..........................ال تأكل الطعام - ش

 .........................ماكنال تسكن األ - ظ

.................... تكرم الشعوب رجالها  - ؼ

 :-كون جمال تكون فٌها األوصاف اآلتٌة نعوتا -1

 (عالٌات –ساطع نوره  –مشرقة  –كرٌمةًا طباعه  –طوٌل )
 

 :الخالصة 

حقٌقً وسببً، فالحقٌقً ما دل على صفة فً نفس متبوعه : النعت نوعان  -1
 .م له ارتباط بالمتبوعوالسببً ما دل على صفة فً اس

 .النعت بنوعٌه ٌتبع منعوته فً رفعه ونصبه وجره، وفً تعرٌفه وتنكٌره  -2

النعت الحقٌقً ٌتبع منعوته فوق ما تقدم فً إفراده وتثنٌته وجمعه، وفً   -3
 .تذكٌره وتأنٌثه

 .النعت السببً ٌكون مفردا وٌراعى فً تذكٌره وتأنٌثه ما بعده -4

 . صفات وبعد المعارف أحوالالمحضة بعد النكرات لجمل وأشباه االجمل  -5
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انؼطف انؼطف : :   ثاَياثاَيا
:  األمثلة
 .ايي  ايعل السم ا  –ال ني    ي الخو    -1

 .ال ي يل   ي  خي المل    -2

 .المأ و  ثي    اليشيل  -3

      ل  – ياق        ل ا      – ياق     م ا        ل  – ياق      خل ا      -4
.   ئلهي   ى ي ااعلاا  – ( ياق   ل ل ) ياق     يا     

: الحظ أن
كهما فً تجد كال منها ٌشتمل على لفظٌن تتوسط بٌنهما واو تفٌد اشترا (ٔد)المجموعة  -

، إما اسمٌن أو فعلٌن، وٌسمى اللفظ  الحكم ، وانظر هذٌن اللفظٌن فً األمثلة السابقة

، واللفظ الذي قبلها معطوفا علٌه، أما الواو فتسمى حرف  الذي بعد الواو معطوفا أو عطفا

 .العطف أو أداته

ثم ، أو ، أم ، ال، بل ، لكن ، ، الفاء: وهنالك حروف أخرى غٌر الواو ٌعطف بها، وهً  -

 .حتى 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

: الخالصة 
ثم   -الفاء  –واو ال: تابع ٌتوسط بٌنه وبٌن متبوعه أحد هذه الحروف: العطف  -1

 .حتى  –لكن  -بل  –ال  –أم   -أو  –

 : لكل حرف من حروف العطف داللة خاصة به على النحو التالً -2

  (الترتٌب مع التراخً)، ثم  (الترتٌب مع التعقٌب)، الفاء  (لمطلق الجمع)الواو 
 )، لكن (لإلضراب)، بل  (النفً)، ال  (طلب التعٌٌن)أم  – (الشك أو التخٌٌر )أو 

 . (للغاٌة)، حتى  (لالستدراك
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تدريبات 
: حدد المعطكؼ كالمعطكؼ عميه فيما يأتي ثـ اضبط المعطكؼ بالشكؿ  -

 .جاء التمميذ كالمعمـ  - أ

 ".شاء أنشراأماته فأقبرا ثـ إذا " - خ

 بسقط المكل بيف الدخكؿ  فحكمؿ*قفا نبؾ مف ذكرل حبيب كمترؿ  - ش

 "خذكا فغمكا ثـ الجحيـ صمكا" - ظ

 .مات الناس حتى األنبياء   - ؼ

 "لبثنا يكما أك بعض يـك: كـ لبثتـ، قالكا : قالكا"  -ـ 

 .ال تصاحب الغافؿ المهمؿ بؿ اليقظ المجد - ل
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انؼدد انؼدد 
. تذكير العدد كتأنيثه  ػ ُ
ػ تمييز العدد  ِ
. ػ إعراب العدد كبناؤا  ّ
. ػ تعريؼ العدد كتنكيرا  ْ
. ػ صكغ العدد عمى كزف فاعؿ  ٓ
" كـ ، كأيف ، كذا " ػ مف كنايات العدد  ٔ

  (أ  )    :األمثلة 
   ا ٍد  َن  ْح  َن   َن  َن  َن    َن  ْح  ُد ااْح  عُد ا ِذ صَن مَن ااْح  اُد مَن عْح  َن  .
   ًا  ْح  َن   َن  َن عَن   َن عَن  َن  ْح  َن   ِذ  ْح  عَن  ُد  ْح   ااُد  ِذ    .
   ًا مَن اّْل عَن مُد   َن  َن  ْح عَن  عَن  ْح  ِذ  ا ِذ  َن  ِذ   ااْح  ِذ   َن ا َن  َن   .
   اُد  ُد اليَّل  ا َن عَن    ِذ  لَن  ِذ مَن   ااْح  ِذ  ا ٍد  َن  َن  َن   َن  ْح عَن   .
   ّْل ا ِذ  َن  َن ااْح  ا ِذ  َن  ِذ ا  ْح   ْح عَن   ٍد  َّل مِذ اْح عِذ    ٍد  ُد  ُد   َن  َن  ْح عَن   ُد  ْح  َن  َن   .
   ٍد  ْح  ِذ   َن اَن ا ِذ  َن    َن  ُد  ْح عِذ  َن   ٌة مْح  َن ا  َن  ْح مِذ   ًا  لَن  ِذ  َن    َن  ُد  َن  َن  َن  عٌة  ْح  ِذ   ِذ  ْح  َن اللُّل  ااِذ  َن  ْح   مَن  ِذ   ْح  َن  َن   .
   ًا  ْح  َن    َن  ُد  َن  َن   ِذ  َّل  ِذ  َن عَن ااْح    ِذ  ُد اللُّل   ُد عْح  َن    .
   امٍد عَن   ُد  َن مِذ   ُد  ْح  َن ااْح  .

  (ب  )

   ا ُد  َن  اَن ااُد  ا ِذ  َن ا ِذ  َن ااْح   ُد  َن  َن  َن    اُد ا ِذ  َن ااَن  ااِذ  َن عَن اللُّل   ُد عَن  ْح  َن   ِذ  َن ا ِذ  َن ااْح  ِذ  ا َن  َن  .
   ًا  َن  ّْل  َن  َن مُد   ًا  َن ااِذ  َن   َن  َن  ْح عَن   َن اللّْل   ِذ  َن   ِذ  ُد   .
   ا  ِّل عُد  ْح مَن   لَن عِذ  ْح اللّْل  َن   ِذ  َن مْح  َن ااْح   يُد مِذ  َن   َن  َن  ْح اللَّل   َن  َن  َن .

 (ج  )

 عِذ ا ِذ اليَّل  مِذ  ْح  َن ااْح    َن   ِذ  َّل  ِذ ا َن اليَّل   ِذ اَن  َن  ْح مَن اْح اِذ   َن  ِذ مْح  َن  ْح  ِذ   ْح مِذ   لَن  ِذ  ْح عِذ ااْح  َن  عِذ ا ِذ اللَّل  مِذ  ْح  َن   ااْح  ِذ   ُد ا َن  َن اللّْل   ِذ  َن  َن  َن 
 .  ِذ  َّل ا ِذ  َن  ِذ ا  ْح   ِذ اَن  َن  ْح مَن اْح اِذ   َن   َن  ُد  ْح  ُد   ْح مِذ   َن  َن عَن   َن امِذ اليَّل  مِذ  ْح  َن ااْح    َن   ِذ  َن  ّْل  َن  َن مُد ااْح   ِذ اَن  َن  ْح مَن اْح اِذ   َن   َن  ُد  ْح  ُد   ْح مِذ 
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  ( د )
   ؟   ُد  يَن  ِذ  ْح    َن  َّل مَن  َن  َن    ًا  َن  َن  مْح  َن
   ُد  َن ا ِذ اللَّل   ِذ  ِذ   َّل  َن  َن ا ْح   يٍد عِذ  َن  مْح  َن   .
   " مْح ا ُد  َّل  ِذ ا  َن  َن  ُد  ُد  ْح  َن  ا ااُد  َن  َن  ْح  ِذ  اُد مِذ  ْح  َن   َن   ٍد ا َّل  َن   ْح مِذ   ْح  ّْل  َن  َن  َن   "
   ا  ًا  َن  ِذ  ا َن  َن   ُد  ْح  َن  َن  .
   ِذ  ُد عُد ااْح   َن مِذ  ا َن  َن  َن  ا َن  َن   ْح عَن   ْح عْح  َن  ْح ا:   ُد اَن   اُد  ُد  َن    َن  يِذ  ِذ صَن   ُد صَن  ْح  َن    .
   امٍد عَن  اَّل  ُد   َن ا ِذ  َن مَن  ا َن  َن  ا َن  َن   ُد اَن  ْح   اللَّل  ِذ  ْح  َن  .

 
: تجد ما يأتي  (أ  )الحظ أمثمة المجمكعة  
: ػ حكـ العدد مف حيث التذكير كالتأنيث بالنظر إلى المعدكد  ُ

. يكافقاف المعدكد دائما  ( ِػ  ُ )العدداف *  
.  تخالؼ المعدكد ؛ فتذكر مع المؤنث ، كتؤنث مع المذكر ( ٗإلى  ّ )األعداد *  

يأتي عمى خالؼ المعدكد إذا كاف مفردا ، كيكافؽ المعدكد إذا جاء  ( َُ )العدد * 
. مركبا 

كالمئة كاأللؼ كمضاعفاتهما ال يتغير لفظها مع  ( َٗإلى  َِ )ألفاظ العقكد * 
. المذكر كالمؤنث في جميع صكرها 

: ػ تمييز العدد يككف  ِ
 . ( َُإلى  ّ )جمعا مجركرا مع األعداد *  
 . ( ٗٗإلى  ُُ )مفردا منصكبا مع األعداد *  
. مفردا مجركرا مع المئة كاأللؼ كمضاعفات كؿ منهما *  
. ػ يمكف قراءة العدد ككتابته مف اليميف إلى اليسار كبالعكس  ْ
 

تدريب 
. ػ اقرأ األعداد اآلتية مميزة بمذكر مرة ، كبمؤنث مرة أخرل  ُ
  ( ّ  ،ُٕ  ،َِ  ،ٔٓ  ،ٗ  ،َُ ، ُْٓ  ،ُِّٔ  ) 
. ػ ضع األعداد اآلتية معرفة في جمؿ تامة  ِ
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 (مدعك  َََُدينارا ،  ٖٔفصال ،  ُٕجندم ،  َّْيكما ،  ِْ )  
: ، كاذكر مكقعها مف اإلعراب فيما يأتي " كـ " ػ بيف نكع  ّ
. ػ كـ طالبا فاز   
. ػ كـ كتاب قرأت   
. ػ كـ مف فئة قميمة غمبت فئة كثيرة   
: دؿ باألرقاـ ألفاظا عربية فيما يأتي ػ استب ْ

هـ طاقـ الطائرة  (ُِ)راكبا ، منهـ  (ِِٓ)أقمعت الطائرة مف مطار الككيت كعمى متنها 
. امرأة  (ٕٔ)راكبا ، أما النساء فكاف عددهـ  (ُّٕ)، ك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:   ةاخلامس لوحدةا
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ب ب أسهىب انخؼحأسهىب انخؼح
: ألسمكب التعجب صيغتاف قياسيتاف هما  
  ( ! ا ً  يؿً بً م سى ؼً  ةى مى حً ٍض التَّش  عى كى رٍ ا أى ـى  ): مثؿ "    قي ؿى عى ؼٍ ا أى ـى " ػ صيغة  ُ
: كتتككف هذا الصيغة مف  

  نكرة بمعنى شيء عظيـ في محؿ رفع مبتدأ : ا ـى .
  فعؿ ماض جامد فاعمه ضمير مستتر :  عى كى رٍ أى. 

  متعجب منه مفعكؿ به منصكب :  ةى مى حً ٍض التَّش. 

ـي سى التَّش بً  ـٍ ظً عٍ أى  ): مثؿ "  قً بً  ؿٍ عً ؼٍ أى " ػ صيغة  ِ   ( ! اءً ؽى دً ٍص األى  فى مٍ بى  حً ا
: كتتككف هذا الصيغة مف  

  فعؿ ماض جاء عمى صكرة األمر :  ـٍ ظً عٍ أى .
 حرؼ جر زائد :  الباء. 

  ـي سى التَّش  .لفعؿ التعجب تقديرا  متعجب منه مجركر بالباء لفظا فاعؿ:  حً ا

 
: مف الفعؿ مباشرة ، أف يككف الفعؿ " أفعؿ " شركط صكغ فعؿ التعجب عمى كزف 

ماضيا ، ثالثيا ، متصرفا ، تاما ، مثبتا ، مبنيا لممعمـك ، قابال لمتفاكت ، ليس الكصؼ مف   )
 . (أفعؿ فعالء 

: كيفية التعجب إذا كاف الفعؿ غير مستكؼ لمشركط السابقة  
 ذا كاف الفعؿ جامدا فال يصاغ منه فعؿ التعجب إ .
  إذا كاف الفعؿ غير قابؿ لمتفاكت فال يصاغ منه فعؿ التعجب. 

  إذا كاف الفعؿ غير ثالثي ، أك كاف ناقصا ، أك الكصؼ منه أفعؿ فعالء فإننا نأتي
ر الفعؿ مف فعؿ مستكؼ لمشركط ، ثـ نأتي بمصد" ما أفعمه ، أك أفعؿ به " بصيغتي التعجب 

 .المراد التعجب منه صريحا أك مؤكال 

  أما إذا كاف الفعؿ مبنيا لممجهكؿ أك منفيا تكصمنا إلى التعجب منه بفعؿ مساعد ، ثـ
 .نأتي بعدا بمصدر الفعؿ المراد التعجب منه مؤكال 
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:  األمثلة 
  ا ِذ  َن اللَّل   َن  َن  ْح  ُد   َن   َن ْح َنيَن  !
  ِذ  يَن  ِذ  َن ااْح  ا َن  َن  ِذ ا ْح   َن   َن ْح َنعَن   !
  مَنيَن !   ُّل  َن ااْح  ااَن  َن  ُد   ْح  َن   َن   َن ْح
  مِذيْح  ِذ !  اُد  ْح  َن ااْح    َن  ُد  َن  َن َّل َت َن ْح

 
: فوائد 

: هناؾ صيغ لمتعجب سماعية ، مف مثؿ 
  َن  ُّل  َن  اِذ   !
  ااِذ  ا َن  َن  ْح  ُد  !
   (!  يي اجحل     ي اا ؟  ) .ا      م ال  جي 

 
تدريب 

: ػ تعٌجب مف األفعاؿ اآلتية  ُ
.  ػ هٌبت الريح .   ت الزهرة احمرٌ ػ  

. ػ ال ينفع الضرب مع المتعمميف .  ػ بات الحارس يقظا 
. متعجبا منه في أسمكب تعجب تاـ  (السماء  )ػ اجعؿ كممة  ِ
: ػ أعرب الجمؿ اآلتية  ّ
! ػ ما أكثر استفادة المتعمـ المنتبه   
! ػ أجمؿ باألزهار   
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أسهىب انخفضيم أسهىب انخفضيم 
:  األمثلة 
   ِذلَن الْح َنلُد ّْل الظَّل هِذيِذ   َنخْح َنيُد الْحمُدنَن  ِذيُد  .
   يَن ْحلِذ   َن ْح َتَنيُد الْح ُدوَن ْحلُد  . ِذ َتْح َن   ًا لِذ نَتّْل ْحلِذ  ِذلَن الْحيَنحْح

الحالة األكلى       
   ا الْحجَنيَنيُد  . ِذلْح غَنيْحيِذاِذ   َنعْح َنىهَنلَن

   ا ِذ الْحجَنيَنيَن ِذ  . ِذلْح غَنيْحيِذهِذمَن    َنعْح َنىهَنلَن

   يَن اُد  . ِذلْح غَنيْحيِذهَن   عْح َنى َن هَنلِذاِذ الْحجِذ

 الحالة الثانية
   صَنلِذ يٍد   َن ْحسَنلُد الْح ِذ َن  ُد. 

   صَنلِذ قَنيْحلِذ   َن ْحسَنلُد الْح ِذ َن  َن  ِذ. 

   َنصْحلِذ َن اَن   َن ْحسَنلُد الْح ُد ُديُد . 

لثة الحالة الثا
   ااَن َّلاُد  َن ْحلَن . 

   ااُد لَنى َن ْحلِذ . 

    ااَن َّل َن ِذ  َن َتْح ُدمَن . 

    ِذ ااُد لَنيَن  َن َتْح ُدمَن  . 

   ااَن َنائِذيُد  َن َتْح ُديُد . 

   ااُد لَنيَن  ُد  َن َتْح ُدلَّل . 

الحالة الرابعة 
   ا ال َّل لِذيُد  .ال ُّليَّل ِذ عِذ ْحم ًا   َن ْح َنيُد هَنلَن

   ال ُّليَّل ِذ عِذ ْحم ًا   َن ْح َنيَن :    .  عِذ ْحم ًا  ال ُّليَّل ِذ   َن ْح َنيُد هَنلَنا ِذ ال َّل لِذيَن  ِذ. 

   يُد :    .   َّل ِذ عِذ ْحم ًا اللُّل   َن ْح َنيُد هَنؤُد َناِذ ال ُّليَّل ُد  .ال ُّليَّل ِذ عِذ ْحم ًا   َن َن ضِذ

   ال َّل لِذيَن  ِذ عِذ ْحم ًا   ُد ْح َنى:    .  ال َّل لِذيَن  ِذ عِذ ْحم ًا   َن ْح َنيُد  ال َّل لِذيَن ُد هَنلِذاِذ. 
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  ال َّل لِذيَن  ِذ عِذ ْحم ًا   ُد ْح َنيَن :    .  ال َّل لِذيَن  ِذ عِذ ْحم ًا   َن ْح َنيُد هَن اَن  ِذ ال َّل لِذيَن َن  ِذ. 

  ال َّل لِذيَن  ِذ عِذ ْحم ًا   ُد ْح َنيَن  ُد :    . ال َّل لِذيَن  ِذ عِذ ْحم ًا   َن ْح َنيُد  َناِذ ال َّل لِذيَن  ُد هَنؤُد. 

:  اإليضاح 
لمداللة عمى أف شيئيف اشتركا في صفة كزاد  ( أفعؿ )اسـ عمى كزف : ػ اسـ التفضيؿ 

. أحدهما عمى اآلخر في تمؾ الصفة 
: ػ يتككف أسمكب التفضيؿ مف 

عميه ػ مفضؿ  ّػ اسـ تفضيؿ   ِ    ػ مفضؿ ُ 
. ػ يصاغ اسـ التفضيؿ مباشرة مف األفعاؿ التي يجكز التعجب منها 

ػ يتكصؿ إلى التفضيؿ مما بـ يستكؼ الشركط باإلتياف باسـ تفضيؿ مناسب عمى كزف 
. أفعؿ ، كيذكر مصدر الفعؿ منصكبا 

: ػ اسـ التفضيؿ له حاالت أربع 
. إلضافة كا (أؿ)ػ أف يككف مجردا مف  ُ 

. كفي هذا الحالة يجب إفرادا كتذكيرا كاإلتياف بعدا بالمفضؿ عميه مجركرا بمف  
. ػ أف يككف مضافا إلى نكرة  ِ 

.  كفي هذا الحالة يجب إفرادا كتذكيرا كيطابؽ المفضؿ عميه المفضؿ في النكع كالعدد 
 . (أؿ)ػ أف يككف معرفا بػ  ّ 

. كال يذكر المفضؿ عميه  كفي هذا الحالة يجب مطابقته لممفضؿ 
. ػ أف يككف مضافا إلى معرفة  ْ 

. كفي هذا الحالة يجكز المطابقة كعدمها  
: تدريب 

.  هذا الكلد أكبر إخكته عقالػ  ُ
. ثف كاجمع اسـ اإلشارة في الجممة السابقة ، كأعد كتابة األسمكب صحيحا *  
.  المؤمف هك األسعد باالػ  ِ
. في الجممة السابقة ، كأعد كتابة األسمكب صحيحا  ( مؤمفاؿ )ثف كاجمع كممة  (أ  
. كأعد كتابة األسمكب صحيحا  ( المؤمف )هات المثنى المؤنث كجمعه لكممة  (ب
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  أسهـــىب انشـــزطأسهـــىب انشـــزط

: األمثلة 
   ا ااِذ  َن  ِذ   اااُد  َن  َن   ِذ  ْح  َن   ااْح  ِذ  ا ْح عَن  ْح  َن   ْح  ِذ .
   ا ُد اللَّل   ُد  ّر  ِذ  ُد   ِذ  َن  َن ااْح   ِذ اُد  ُد ااْح  ِذ  اَّل  َن  َن  َن   ْح مَن  .
   ُد ااَن  َن  َن   َن اْح  َن    ٍد  ُد عْح مَن   ْح مِذ  مْح  ّْل  َن  ُد  امَن   .
   َن ا ِذ  َن  ُّل صَن    َن  ِذ   ْح  َن  ْح  َن   َن اعِذ  َن  ِذ   ْح مِذ   ِذ  ْح  ُد  امَن  ْح مَن   .
   ااَن  َن عَن  ُد   ا لُد عِذ  َن  ا ُد اللَّل  مِذ ا َن  َن  َن  َن    َن مَن  .
   َن اَن   ًا  َن ا ِذ ا  ًا صَن   َن   ْح  ِذ  َن  اِذ  ْح  َن   ااْح  ِذ   ْح  ُد صْح  َن  ا َن  َّل  َن   .
   عُد مَن  َن  ْح مُد ااْح   َن  ْح  َن   ُد  لَن  َنيِذ ااْح   ُد  َن  ْح ااَن   ِذ  ِذ  َن  ْح  َن   َن  ْح  َن  .
   مْح  ُد  ْح مِذ   ْح  ِذ  َن  ْح  َن   لَن  ِذ ااِذ صَن  َتَنوْح  ًا   ْح ااِذ  َن  ُد  امَن  َن  ْح  َن  .
   ُد  يَن  ِذ  َن ااْح  اّر  ِذ  َن   ُّل  لِذ اللّْل  عُد ا ِذ  َن ااْح   َن  ْح  َن    َّل  َن  .
   يِذ  ِذ  ْح اللَّل  ِذ   َن  ْح  َن   ِذ اُد  ُد ااْح   يُد  ِذ  َن  اْح  ِذ  َن  ْح  َن  امَن  ُد  ْح  َن  .
   ِذ  ِذ  َن  ْح  َن  مَن ا ِذ  َن مَن   ْح  ِذ  ْح  ُد   اِذ  ُد اليَّل   ِذ  يَن    ِذ  ِذ   ْح  َن  ْح  َن  ا ٍد  َن  ْح  ِذ   ُّل  َن    .

  
:  ح  يضااإل

تأمؿ األمثمة السابقة تجد أف كؿ مثاؿ منها يتككف مف أداة شرط كجممتيف تربط         
، ففي المثاؿ األكؿ أداة  بينهما أداة الشرط لبياف أف حصكؿ األكلى شرط لحصكؿ الثانية

كقد تبيف " تنالكا رضا ا  " كجممة " تسعكا في الخير " ربطت بيف جممة   (إف)ط الشر
لذا فإف الجممة األكلى " نيؿ رضا ا  " شرط لحصكؿ " السعي في الخير " أف حصكؿ 

. تسمى جممة الشرط ، كالثانية جممة الجكاب 
:  خالصة ال
متى ، أياف ، أيف ، أينما ، أنى إف ، مف ، ما ، مهـ ، : " ػ مف أدكات الشرط الجازمة  ُ

". ، حيثما ، أم 
. األكؿ يسمى فعؿ الشرط ، كالثاني يسمى جكاب الشرط : هذا األدكات تجـز فعميف  ػِ
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:  تدريبات 
: ، كفعمه كجكابه في كؿ آية مف اآليات اآلتية  ف أداة الشرطػ عيٌ  ُ

" إف تنصركا ا  ينصركـ * " 
"  مف يعمؿ سكءان يجز به * " 
"  كما تفعمكا مف خير يعممه ا  * " 
"  أينما تككنكا يدركـ المكت * " 

: ػ امأل كٌؿ فراغ فيما يأتي بفعؿ شرط مناسب ، كبيف عالمة إعرابه  ِ
. تحقؽ أممؾ  -------------أ ػ إف   
. تنؿ خير الجزاء  -----------ب ػ مهما   
ـي خبراته ------------ج ػ مف    . تن
. تشاهدكا معالمه  ------------د ػ أياف   
: ػ ضع جكاب شرط مناسبان في كٌؿ فراغ مما يأتي  ّ
.  -------------أ ػ متى تعرؼ طريقؾ في الحياة   
.  -----------ب ػ أينما اتجهت ببصرؾ في السماء   
.  ------------------ج ػ حيثما يتكافر األمف   
.   -----------د ػ أم طالب يستفد مف كقت فراغه  
:  ػ اربط كٌؿ جممتيف مما يأتي بأداة شرط جازمة ، كبيف عالمة إعراب الشرط كالجكاب ْ

. ػ تقكل أجسامكـ .    أ ػ تمارسكف الرياضة 
. ػ يعمك شأف الكطف .  ب ػ يؤدم المكاطنكف عممهـ بإخالص 

. ػ تعتزكف بماضيكـ المجيد .   ج ػ تقرءكف صفحات التاريخ 
:  المعاني اآلتية في أسمكب شرط ، مع التنكيع في أدكات الشرط  ػ عبر عف ٓ
. أ ػ برعاية الشباب نضمف سالمتهـ   
. ب ػ بتشجيع الدكلة عمماءها تتقدـ البالد   
. ج ػ بالمثابرة عمى القراءة تزداد ثقافتؾ   
:  ػ أعرب اآلية الكريمة اآلتية  ٕ

   { جميعا إف ا  عمى كؿ شيء قدير فاستبقكا الخيرات أينما تككنكا يأت بكـ ا  }
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أدواث انشزط غري اجلاسيت أدواث انشزط غري اجلاسيت 
: األمثلة 
  ُد  ُد  ُد ااْح   ِذ  َن  َن ا ْح  مُد  َن اللَّل  ا َن  َن  ا َن  ِذ    .
  ُد  ْح  َن ااْح  اَّل  َن اَن  ا ُد اللَّل  مَن ا َن  َن  َن   ْح اَن   .
  ٍد ا َن عَن    َن  ِذ   ُد  َّل  ِذ  َن  َن ااْح   ِذ ا َن عَن اَن  عُد مَن اللَّل   َن  ْح اَن   .
  مِذ  َن اللَّل  صُد  َن  ُد   ْح مَن  َن عَن ا ْح    ُد  ُد  ُد ااْح   ِذ  َن  َن  َن ا ْح  امَن اَّل  ُد  .
  مِذ  َن   اللَّل اَن  ِذ   ِذ  َن عْح اللَّل  ِذ    َن  ُد اِذ صْح مُد   ااْح ا َن  َن  َن    ُد  ُد  ُد ااْح   ِذ  َّل  َن ا ْح  امَّل اَن  .

: تعرؼ أدكات الشرط غير الجازمة ، كسجؿ معانيها في الفراغ اآلتي 
 --------------------------------------------

:   ةالسادس لوحدةا
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اسى انفاػم اسى انفاػم ( ( 11)):     :       ادلشخقاثادلشخقاث              
: األمثلة 

  (أ  )      :قاؿ تعالى    
   ًا مِذ  َن  اًا  اَن ا  َن  َن  َن  اْح عَن ا ْح   ّْل  َن    البقرة/ُِٔ 

  مِذ  ُد  ْح مَن ااْح  َن  اِذ  ِذ اللَّل اِذ   ّّل  َن  مْح  ِذ ااِذ  َن مْح    َن  ِذ  َن   الذاريات/ُٗ 

  ا ٍد  َن  ااِذ   َن  ْح ا عِذ مَن  َن   ُد  َن  ْح  َن  مْح  ُد  َن  ْح عِذ  امَن   النحؿ/ٗٔ 

 ( ب )
  َن  ُد اِذ  ْح مُد ااْح  مُد  ُد   َن  ِذ  اَن  ُد  َن  مْح  ِذ  ّْل  َن   ْح مِذ    ًا    ُد اَن عَن   َن  ِذ  اَن  ُد     البقرة/ٓ 

  ٌة  َن  ِذ  ْح  َن  ْح مُد   ٌة  َن ا ِذ  َن *   ُد  َن  ِذ  ْح مُد   ٍد  ِذ مَن  ْح  َن   اٌة  ُد  ُد    عبس/ّٖ  ،ّٗ 

:  يضاح اإل
تجدها أسماء دالة عمى الحدث  (أ  )تأمؿ ما تحته خط مف آيات المجمكعة 

تدؿ عمى  ( ؿائً السَّش  )تدؿ عمى حدث األمف كفاعمه ، ككممة  ( نان ـً آى  )كفاعمه ؛ فكممة 
حدث ؿـ المشتؽ الذم يدؿ عمى ا، كاالس ( اؽو بى  )حدث السؤاؿ كفاعمه  ككذلؾ كممة 

، كمثؿ ذلؾ األسماء المشتقة التي كضع تحتها خط في " اسـ فاعؿ " كفاعمه يسمى 
تدؿ عمى حدث اإلفالح كفاعمه ، ككذلؾ كممة  (كفى حي ؿً ؼٍ ـي اؿٍ )فكممة  (ب  )آيات المجمكعة 

  . ( ةرى شً بٍ تى ٍس ـي  )
زنها الصرفي تجدها كتبيف ك (أ  )أعد النظر بأسماء الفاعميف في المجمكعة 

ذا رجعت إلى أفعالها كجدتها ثالثية كهي عمى التتابع  (فاعؿ  )عمى كزف  أمف ، " كا 
" . سأؿ ، بقي 

فقد اشتقت مف أفعاؿ  (ب  )أما أسماء الفاعميف التي تحتها خط في المجمكعة 
مؤلفة مف أكثر مف ثالثة أحرؼ ، كجاءت عمى صكرة فعمها المضارع مع إبداؿ حرؼ 

كمفردا  (المفمحكف  )رعة ميما مضمكمة ككسر ما قبؿ اآلخر ، فاسـ الفاعؿ المضا
" ح ؿً ؼٍ ـي " ك " ح ؿً ؼٍ مي " كلعمؾ تالحظ الفرؽ بيف " أفمح ، يفمح"صيغ مف الفعؿ  (المفمح)

" .  مستبشرة " حيث أبدلت ياء المضارعة ميما مضمكمة ككسر ما قبؿ اآلخر ، ككذلؾ 
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: ائد فو
: بأحد شرطيف مفعكال به فيرفع فاعال كينصب يعمؿ اسـ الفاعؿ عمؿ فعمه المبني لممعمـك ػ  ُ

" . الذاكريف ا  كثيرا : " مثؿ  . (أؿ)أف يككف معرفا ب 
.  "خاشعة أبصارهـ : " مثؿ  . (كيككف منكنا  )أف يدؿ عمى الحاؿ أك االستقباؿ 

. قاؿ ػ قائؿ : يصبح همزة " فاعؿ"الفعؿ الثالثي أجكؼ فإف الحرؼ بعد ألؼ ػ إذا كاف  ِ
فإنه يبقى كما   (انفعؿ ، افتعؿ : في صيغتي  ) ألفابحرفيف ألخير في الفعؿ المزيد ػ إذا كاف الحرؼ قبؿ ا ّ

" . مفتًعؿ " ، أما الكزف فيبقى كما هك " اختار ، مختار " ، "  انحاز ػ منحاز "  :هك في اسـ الفاعؿ 
ثرة     ػ هناؾ مشتقات تدؿ عمى ما يدؿ عميه اسـ الفاعؿ ، كتسمى صيغ المبالغة لداللتها عمى ؾ ْ

  (عطارـً :فعاؿـً )،  (سٌماع:فٌعاؿ): القياـ بالفعؿ كال تشتؽ إال مف الفعؿ الثالثي ، كأشهر أكزانها       
 (فًطف:فًعؿ)،  (عميـ:فعيؿ)،  (غفكر:فعكؿ)      

: ذج إعراب ونم 
  ُٖ/الكهؼ   لِذ صِذ  َن اْح ا ِذ   ِذ  ْح اعَن  َن  ِذ   ٌة ا ِذ  َن  مْح  ُد  ُد اْح  َن  َن  :   ا ا  لى 

 اإلعــــراب الكلمة

 مْح  ُد  ُد اْح  َن  َن 
مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ، : كلبهم . الواو بحسب ما قبلها 

ر متصل مبنً على الضم فً محل جر مضاف إلٌه ، والمٌم دالة على يوالهاء ضم
 .الجمع 

 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ، وفاعله ضمٌر مستتر تقدٌره هو  خبر مرفوع  ٌة ا ِذ  َن 

منصوب وعالمة نصبه الٌاء ألنه مثنى وحذفت " باسط"مفعول به السم الفاعل   ِذ  ْح اعَن  َن  ِذ 
 .النون لإلضافة ، والهاء ضمٌر متصل مبنً فً محل جر مضاف إلٌه 

 .ره الكسرة الظاهرة اسم مجرور وعالمة ج: الباء حرف جر ، الوصٌد   لِذ صِذ  َن ااْح  ِذ 

: الخالصة 
. سـ مشتؽ لمداللة عمى الحدث كفاعمه ا: اسـ الفاعؿ ػ  ُ
، كمف فكؽ  (فاعؿ  )ػ يصاغ اسـ الفاعؿ مف الفعؿ الثالثي عمى كزف  ِ

الثالثي عمى صكرة مضارعه مع إبداؿ حرؼ المضارعة ميما مضمكمة 
. ككسر ما قبؿ آخرا 
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اسى ادلفؼىل اسى ادلفؼىل ( ( 22))
: األمثلة 

  (أ  )      :قاؿ تعالى    
  ِذ  ُد  ْح مَن ااْح  ا ِذ  َن  َن ااْح  َن  ا ُد اللَّل    ُد  ُد  َن  مَن  ْح  َن    القارعة/ْ 

  اًا  ُد  ْح مَن     ًا اُد مَن  مَن  َّل  ْح    َن    ِذ  َن اْح  ُد  َن   َن  َن  َن  ه ًا اَن  ِذ  ااِذ  عَن مَن  اْح عَن  ْح  َن   َن  َن    اإلسراء/ّٗ 

  ا  َن  َن  اَن  ْح  َن  ا ِّل  ُد  ْح مَن ا  لَن  ِذ   َن  ْح  ُد   ْح  َن   ُد ااِذ ا صَن  ا  َن ااُد  َن هكد/ِٔ 

 ( ب )
  ِذ  ْح  َن  َن   َن  ْح    َن  ِذ ااَّل   ُد  ّْل صَن مُد   ٌة ا َن  َن مُد  ااُد  َن اْح  َن  ْح  َن  ا ٌة  َن ا  ِذ  َن  َن  َن   األنعاـ/ِٗ 

  ِذ  ِذ   لَن  ِذ اَن  ْح  َن  ْح مُد  مْح  ُد اَن عَن ا  َن مَّل  ا مِذ  ُد  ِذ  ْح  َن  َن  َن ِذنُدوا  ِذ اِذ  َن َن ُدولِذ ِذ    الحديد/ٕ 

 
تجد أسماء مشتقة دلت عمى الحدث  (أ  )المجمكعة  فيق خط تتأمؿ ما تح
 (كمان ؿي ـى )تدؿ عمى الذات التي كقع عميها حدث البث ، ككممة  ( كثثي بٍ ـى اؿٍ  )كمفعكله فكممة 

في  (ب  )ذات التي كقع عميها حدث المـك ، ككذلؾ في أمثمة المجمكعة تدؿ عمى اؿ
 . (فيفؿى خٍ تى ٍس ـي )،  ( ؾارى بى ـي  )كممتي 

تجدها مشتقة مف أفعاؿ  (أ  )أعد النظر في أسماء المفعكليف في المجمكعة 
 (مبثكث)إذا كاف فعمها ثالثيا مجردا صحيحا  (مفعكؿ  )ثالثية مبنية لممجهكؿ عمى كزف 

ف ف كاف  (مبيع  )كاف اسـ المفعكؿ عمى مثاؿ  (باع  )كاف أجكؼ يائيا مثؿ  ، كا  ، كا 
ف كاف ناقصا كاكيا  (ممـك  )كاف اسـ المفعكؿ عمى مثاؿ  (الـ  )أجكؼ كاكيا مثؿ  ، كا 

ف كاف الفعؿ ناقصا يائيا  ( مرجكٌ  )كاف اسـ المفعكؿ عمى مثاؿ  (رجا  )مثؿ   (رمى)، كا 
 . (مرمٌي  ) كاف اسـ المفعكؿ عمى مثاؿ

تجدها مشتقة مف أفعاؿ غير  (ب  )تأمؿ اآلف أسماء المفعكليف في المجمكعة 
ثالثية كأنها جاءت عمى صكرة فعمها المضارع مع إبداؿ حرؼ المضارعة ميما مضمكمة 

بكرؾ  )مشتؽ مف الفعؿ المبني لممجهكؿ  (مبارؾ  )كفتح ما قبؿ اآلخر ، فاسـ المفعكؿ 
 . (مستخمفيف  )ككذلؾ في اسـ المفعكؿ ،  (يبارؾ)كمضارعه  (



 98 

 
 
 
 
 

: فوائد 
: بأحد شرطيف فيرفع نائب فاعؿ  مجهكؿعمؿ فعمه المبني لؿ مفعكؿيعمؿ اسـ اؿػ  ُ

ـي : " مثؿ  . (أؿ)أف يككف معرفا ب  " .  كرىـ أخكاجاء ال
.  " سي له النا ذلؾ يـك مجمكعه : " مثؿ  . (كيككف منكنا  )أف يدؿ عمى الحاؿ أك االستقباؿ 

هناؾ بعض األلفاظ التي تصمح ػ بحسب سياقها ػ السمي الفاعؿ كالمفعكؿ ، كيتعيف نكعها  ػ  ِ
:  مف خالؿ معناها مثؿ      

.  أم الذم اختارا الناس ، فهك اسـ مفعكؿ " كصؿ القائد المختار " 
ف قمت  " .  مفتًعؿ" فمختار اسـ فاعؿ كأصمها عمى كزف " أنت مختار ما يناسبؾ " كا 

: مثؿ  (الظرؼ أك الجار كالمجركر)ػ لبناء اسـ المفعكؿ مف الفعؿ الالـز يستعاف بشبه الجممة  ّ
. منه ، معتصـ به  مجمكس عميه ، مدنكٌ  
اسـ مفعكؿ بشرط أف تدؿ عمى الحدث كعمى مف كقع عميه الحدث    " فعيؿ"صيغة  اػ تأتي أحياف ْ

. ل مأسكر ، كسجيف بمعنى مسجكف جريح بمعنى مجركح ، كأسير بمعف: مثؿ     

: ذج إعراب ونم 

  َُّ/هكد  ا ُد اللَّل   ُد اَن   عٌة مُد  ْح مَن  مٌة  ْح  َن   َن اِذ  َن  :   ا ا  لى 

 اإلعــــراب الكلمة

 .، كالكاؼ لمخطاب  اسـ إشارة مبني في محؿ رفع مبتدأ ، كالالـ لمبعدذا   َن اِذ  َن 

 .خبر مرفكع كعالمة رفعه الضمة الظاهرة  مٌة  ْح  َن 

 .كعالمة رفعها الضمة الظاهرة  ةليـك ، مرفكع (نعت  )صفة   عٌة مُد  ْح مَن 

 .بحرؼ الجر الالـ حرؼ جر ، كالهاء ضمير متصؿ مبني عمى الضـ في محؿ جر   ُد اَن 

 .المة رفعه الضمة الظاهرة مرفكع كع (مجمكع  )نائب فاعؿ السـ المفعكؿ  ا ُد اللَّل 

: الخالصة 
. اسم مشتق ٌدل على الحدث ومفعوله : ـ اسم المفعول  ٔد
: ـ ٌصاغ اسم المفعول من الفعل المبنً للمجهول كما ٌأتً  ٕد

 . (مفعول  )من الفعل الثالثً على وزن  (أ 
على صورة مضارعه مع إبدال حرف  : من غٌر الثالثً  (ب 

. عة مٌما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر المضار     
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 ٓرٓرٔر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 



 ٔرٓرٔر 
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 ٕرٓرٔر 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ًُر رخ  ٖٓ ٍَٗٝ أٗلٔ٘خ، ٖٝٓ  ٙ، ٝٗؼٞ َُر ، ٝٗٔظـل َّٕ حُلٔيَر   ٗلٔيُرٙ، ٝٗٔظؼ٤ُ٘ٚر ا

َْر ك٬ ٛخى١ ُٚ، ٝأٜٗيُر إٔ ٫ ٤ٓجخص أػٔخُ٘خ، ٖٓ ٣ٜي ََّ ُٚ ٖٝٓ ٣ُر٠ِ ُٓر٠ ِٙر هللاُر ك٬ 
ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ آُٚ ٝٛلزٚ  ٠ِٛ هللا.اُٚ ا٫ هللا، ٝأٜٗيُر إٔ ٓلٔيحً ػزيٙ ٍُٝٓٞٚ

َِّر  ٖٝٓ طزؼْٜ ربكٔخٕ ا٠ُ ٣ّٞ حُي٣ٖ  ح٤ُٔخ٤ٖٓ ،  حٌَُحّ حُـ

  :أ٤ٔٛس جُِـس جُؼٍذ٤س -ٓوىٓس

٣٘خٍ ُرٌٛح حُؼِْ حَُ٘ف ح٧ػ٠ِ ٌُٕٞ ٓخىطٚ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ،كٔخ ٗخُض حُؼَر٤ش  -

ٌٛح حَُ٘ف ا٫ رَ٘ف ٓخىطٜخ ٝٛٞ حُوَإٓ ح١ٌُ ؿخء رٌٜح حُِٔخٕ، كخٍطوض 

، َٕر  حُؼَر٤ش ٝػِضْر خ َٔر ؼْر ْٖر ػُر ِٖر حَُّ٘ذِر  -هللا ػ٘ٚ  ١ٍٝ -كؼَر ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ   -١ِّر ػَر

ٍَر  - َُر » هَرخ ٤ْر ُٚر هَر َٔر َِّ ػَر َٝر َٕر  آ َْر ُْروُر َْر ح َِّ ْٖر طَرؼَر َٓر ْْر  ُٖر إٔ ، ٔر(أهَؿٚ حُزوخ١ٍ)«ًُر ك٬ ٣ٌٔ

٣َٞٛ ا٠ُ أكٌخّ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ  ٝكْٜ ىهخثوٚ ٝٓؼخ٤ٗٚ ٝكوٚ ُـظٚ ٝحُؼِْ رٜخ 

ٟٝز٢ هٞحػيٙ ٝحُٞهٞف ػ٠ِ ػِّٞ ٓؼخ٤ٜٗخ ٝر٤خٜٗخ ٝري٣ؼٜخ ٝٓؼَكش ٓلخط٤ق 

ٝحٍ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ، كٜٞ ؿش حُؼَر٤ش، ًٌُٝي ٓؼَكش أمٍحُظ٣َِ٘ ا٫ رخٍ

  .ٝحكٜق حُلٜلخء، أرِؾ حُزِـخء 

ٜخ ٝؿَٞٛٛخ حُز٬ؿشُر، ٝهي ػيَّٛخ حُؼِٔخء ػِٔخً  - خ ٝطخؿُر ًٍٝسُر ٓ٘خّ حُؼَر٤ش ُٝزُّٜو

هَآ٤ٗخً، ٧ٕ ٗ٘ؤطٜخ أٓخٓخً ًخٕ ك٢ أك٠خٕ كْٜ حُظ٣َِ٘ ،ٝاىٍحى أٓزخد ح٩ػـخُ 

. ،ٝٓؼَكش ١َهٚ ٝٓٔخٌُٚ 

َُر حُوَ - ُٕر ح٣ٌَُْ ٣ؼظز ْٖر ػَف  (حُٞك٢ُر حُٔظِٞ)آ ِّر حُلٜخكشِر، كٔ ٛٞ ًٍٝسُر ٓ٘خ

َْر رٚ ٢ِ٣ٝ ، اػـخُٙ ٝٓٔخثِٚ ٝىهخثوٚ ٝهٞحػيٙ كٔخ ىٝٗٚ ٖٓ حُلٜخكش ًخٕ أػِ

َّ٘شٌر حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  ُٓر ُٕر ك٢ حُلٜخكش  ٬ًٝٛٔخ  (حُٞك٢ُر حُٔؼ١ُّٞ٘و )حُوَآ

َْر حُٞك٤٤ٖ كغ ْٖر أٍحى طؼُِّو ٍٕر ػَر٢ ٓز٤ٖ، كٔ َّْ  ٢ِ٣ حُٞك٤٤ٖ رِٔخ ٤ُٚ طؼُِّوْ َرحُؼَر٤ش، ػ

ِْر حُؼَر٤ش ٝحُز٬ؿش ُّْو ا٫ رظؼُِّو ُّر حُؼَد ٝاىٍحًُٚر أ٠٣خً ٫ ٣ظ ٬ً .

ٝٗويّ ك٢ ىٍٝس ح٬ُٔٓش حُِـ٣ٞش ٌٛح حُـِء حُوخٙ رخُظٌٝم حُل٢٘ ُِٔٔظٟٞ     

حُؼخ٢ٗ حَُٔٗل٤ٖ ٝحَُٔٗلخص ُِٞظخثق ح٩َٗحك٤ش ، ٝهي حهظَٜ ح٧َٓ ػ٠ِ 

:  ح٥ط٢ 

  .جٌُٛٞ جُر٤ح٤ٗس ٍْٝ ؾٔحُٜح  -جُخ جألٍٝجُد

.  جألْح٤ُد جإلٗٗحت٤س ٝأؿٍجٜٞح جُرالؿ٤س  -جُرحُخ جُػح٢ٗ

  .جإل٣ؿحَ ٝجُٔٓحٝجز ٝجإل٠٘حخ  -جُرحُخ جُػحُع

ُٝوى ٚىٌٗح ذكػ٘ح ذٔوحٌٗس ذ٤ٖ جُلٛحقس ٝجُرالؿس ٓٓطى٤ُٖ ذٗٞجٛى ٖٓ 

جٕ جُؿٞجٗد جُٗؼٍ ٝجُ٘ػٍ ٍٓجػ٤ٖ جُُٜٓٞس ٝجُٞٞٞـ ٍٖٝـ جألٓػِس ٝذ٢

جُؿٔح٤ُس ٝأ٣ٟح ئغرحش جُوحػىز ، غْ نطٔ٘ح ًَ وٌِ ذ٘ٔٞيؼ ٓؿحخ ػ٘ٚ ، 
                                                 

 



 ٖرٓرٔر 

ٝذؼىٛح ؾحءش جُطى٣ٌرحش جُٗحِٓس جُط٢ ضـم٢ ًَ ؾٞجٗد جُٔٞٞٞع ، غْ ًحٗص 

جُٜٞجٕٓ جُط٢ ضكون ُ٘ح ًحكس جألهٞجٍ جُ٘ػ٣ٍس ًًُٝي أذ٤حش جُٗؼٍ ٝجُطكون ٖٓ 

ُّ ٝؾَ إٔ ٣ٌٕٞ ًٛج جُؼَٔ هحتِٜح ٝئْ٘حوٛح ئ٠ُ ٍٓؾؼٜح ، ْحت٤ِٖ هللا  ػ

.   نحُٛح ُٞؾٚ هللا ضؼح٠ُ 

ُٝوى جػطٔىٗح ك٢ ٓركػ٘ح ًٛج ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ٖٓ جٍُٔجؾغ جُط٢ ٣ٌٖٔ جٍُؾٞع  

:   ئ٤ُٚ ُالْطُجوز ٢ٛٝ 

 -----------

حُوَإٓ ح٣ٌَُْ    .ٔر

حُٖٔ٘ حٌُزَٟ ُِز٤ٜو٢  .ٕر

ٖٓ٘ أر٠ ىحٝى  .ٖر

ٖٓ٘ حُظ١ٌَٓ  .ٗر

ٗؼذ ح٣٩ٔخٕ ُِز٤ٜو٢  .٘ر

٣ق حرٖ كزخٕ ٛق. ٙر

ٛل٤ق حُزوخٍٟ  .7

ٛل٤ق حُـخٓغ حُٜـ٤َ  .8

ٛل٤ق ِْٓٔ  .9

حُٔوخٛي حُلٔ٘ش ُِٔوخ١ٝ  .ٓرٔر

ً٘ق حُولخء ٖٓ حُٔليع  .ٔرٔر

آىحد حُؼِٔخء ٝ حُٔظؼ٤ِٖٔ  .ٕرٔر

أىد حٌُظخد ٫رٖ هظ٤زش  .ٖرٔر

أٓخ٢ُ حُوخ٢ُ  .ٗرٔر

أٓخ٢ُ حَُُٔٝه٢  .٘رٔر

أٓؼخٍ حُؼَد  .ٙرٔر

ح٧ٛٔؼ٤خص  .7ٔر

ح٧ؿخ٢ٗ  .8ٔر

ح٢ُ حُ٘ـ٣َش ح٧ّ. 9ٔر

ح٧ٓؼخٍ ٫رٖ ٬ّٓ  .ٓرٕر

ح٧ٓؼخٍ ٠ُِز٢  .ٔرٕر

ح٧ٗٞحٍ ٝٓلخٖٓ ح٧ٗؼخٍ  .ٕرٕر

ح٩ٓظخع ٝحُٔئحٗٔش  .ٖرٕر

حُزو٬ء  .ٗرٕر

حُزي٣غ ك٢ ٗوي حُ٘ؼَ  .٘رٕر

. حُز٬ؿش حُٞحٟلش . ٙرٕر



 ٗرٓرٔر 

حُظ٘ز٤ٜخص ٖٓ أٗؼخٍ أَٛ ح٧ٗيُْ  .7ٕر

حُـ٤ِْ حُٜخُق ٝح٤ٗ٧ْ حُ٘خٛق  .8ٕر

حُلَِ ك٢ َٗف أر٤خص حُـَٔ  .9ٕر

حُلٔخٓش حُز٣َٜش  .ٓرٖر

حُل٤ٞحٕ  .ٔرٖر

حَُٓخثَ  .ٕرٖر

حَُٝٝ ح٧ٗق ٢ِ٤ُِٜٔ  .ٖرٖر

حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَحء  .ٗرٖر

حُٜيحهش ٝحُٜي٣ن  .٘رٖر

حُؼوي حُل٣َي  .ٙرٖر

حُؼٔيس ك٢ ٓلخٖٓ حُ٘ؼَ ٝآىحرٚ  .7ٖر

حُلَؽ رؼي حُ٘يس ُِظ٘ٞه٢  .8ٖر

حٌُخَٓ ك٢ حُِـش ٝح٧ىد  .9ٖر

حٌٌٍُ٘ٞ  .ٓرٗر

حُ٘خػَ حُٔؼَ حُٔخثَ ك٢ أىد حٌُخطذ ٝ. ٔرٗر

حُٔلخٖٓ ٝحُٔٔخٝة  .ٕرٗر

حُٔيٖٛ  .ٖرٗر

حُٔٔظطَف ك٢ ًَ كٖ ٓٔظظَف  .ٗرٗر

حُٔٔظو٠ٜ ك٢ أٓؼخٍ حُؼَد  .٘رٗر

حُٜٕٔٞ ك٢ ح٧ىد  .ٙرٗر

حُٔؼخٍف  .7ٗر

حُٔل٤ِ٠خص  .8ٗر

حُٔوخٓخص  .9ٗر

حُ٘وي ح٧ىر٢ ٝٓيحٍٓٚ حُلي٣ؼش  .ٓر٘ر

حُٞحٟق ك٢ ٬ٌ٘ٓص ٗؼَ حُٔظ٘ز٢  .ٔر٘ر

حُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ  .ٕر٘ر

 (ػَٜ حُطٞحثق ٝحَُٔحرط٤ٖ)طخ٣ٍن ح٧ىد ح٧ٗي٢ُٔ . ٖر٘ر

 (ػَٜ ٤ٓخىس ه١َزش)طخ٣ٍن ح٧ىد ح٧ٗي٢ُٔ  .ٗر٘ر

طخ٣ٍن حُ٘وي ح٧ىر٢ ػ٘ي حُؼَد  .٘ر٘ر

طل٣ََ حُظلز٤َ ك٢ ٛ٘خػش حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَ  .ٙر٘ر

طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  .7٘ر

ط٤٣ِٖ ح٧ٓٞحم ك٢ أهزخٍ حُؼ٘خم  .8٘ر

حُط٤ذ حُٔظ٘ز٢ طل٤َٔ أر٤خص حُٔؼخ٢ٗ ٖٓ ٗؼَ أر٢ . 9٘ر



 ٘رٓرٔر 

ط٘ز٤ٚ حُـخك٤ِٖ ٝاٍٗخى حُـخ٤ِٖٛ  .ٓرٙر

ؿَٜٔس أٗؼخٍ حُؼَد  .ٔرٙر

ؿَٜٔس ح٧ٓؼخٍ  .ٕرٙر

ك٤خس حُل٤ٞحٕ حٌُزَٟ  .ٖرٙر

ك٤خس حُٜلخرش ٌُِخٗيِٟٛٞ  .ٗرٙر

هِحٗش ح٧ىد  .٘رٙر

ى٣ٞحٕ أر٢ حُؼ٬ء حُٔؼ١َ  .ٙرٙر

ى٣ٞحٕ كٔخٕ رٖ ػخرض  .7ٙر

ى٣ٞحٕ ػ٘ظَس رٖ ٗيحى  .8ٙر

ٍرخػ٤خص حُو٤خّ  .9ٙر

ٓخثَ حُؼؼخُز٢ ٍ. ٓر7

ٍٓخُش حُـلَحٕ  .ٔر7

ٍٟٝش حُؼو٬ء ٝ ِٗٛش حُل٬٠ء  .ٕر7

ُحى حُٔؼخى ٫رٖ حُو٤ْ   .ٖر7

َُٛ ح٥ىحد ٝػَٔ ح٧ُزخد  .ٗر7

َُٛ ح٧ًْ ك٢ ح٧ٓؼخٍ ٝ حُلٌْ  .٘ر7

ٓزَ حُٜيٟ ٝحَُٗخى ك٢ ٤َٓس ه٤َ حُؼزخى  .ٙر7

ٓلَ حُز٬ؿش َٝٓ حُزَحػش  .77

َٓ حُلٜخكش  .78

٤َٓس حرٖ ٛ٘خّ  .79

َٗف أىد حٌُخطذ  .ٓر8

َٗف حٌَُٔ٘ ٖٓ ٗؼَ حُٔظ٘ز٢  .ٔر8

َٗف ى٣ٞحٕ حُلٔخٓش  .ٕر8
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ٓسٌح  ٓوىِّ

جُرالؿسُ   -جُلٛحقسُ 
 

: ضؼ٣ٍُق جُلٛحقسِت *-
ٍُر :حُلٜخكشُر  ، طَروُٞر ًٕ ٍُر ٝحُز٤خ ََر: حُظٜٞ ح ظَٜر زْرقُر اًِر ُّٜو ُّر حُل٤ٜقُر ٓخ . أكْرٜق حُ ٝح٬ٌُ

، ؿ٤ِّريَر ًخٕ ٝحٟقَر حُٔؼ٠٘، َٜٓ ح وهلرا وجةَ أٌ ذكىٌ كمُّ كهًح فيه جازيحً . انسَّثكُِلعِر

وإِمنا ذكىٌُ انكهًح كرنك إِذا كاَد يأْنىفَحَ . ، تينحً يف يعناها، يفهىيحً عَرْتحً سهِسحً عهى انقياس انصَّسيف  

هى، ومل ذَجْسِ هبا أقاليهى، إال ملكاهنا االسرعًال تَني انناهبني يٍ انكراب وانشعساءِ، ألهنا مل ذَرَداوهلا أنسِندُ

حُـٔخٍيٍ احلُسٍْ تاسركًاهلا مجيع يا ذقدو يٍْ َُعىخ اجلىْدج وصِفاخ  .  ِر

ِٖر  ٔ يسُر ك٢ ٓؼَكشِر كُر ْٔر ُْر ٛٞ حُؼُر خ، ٝط٤٤ِٔ ٓخ ك٤ٜخ  ٝحٌُٝمُر ح٤ُِٔ ظِٜر َٓر ٬ َٓر حٌُِٔخص ٝ

 َّٕ لخظَر أٛٞحصٌر ، كخ١ٌُ ١ ٖٓ ٝؿٞٙ حُز٘خػش ٝٓظخَٛ ح٫ٓظٌَحٙ؛ ٧ دُر ح٧َُر ََر ١ْر

ْ٘رزُٞر ٓٔغُر  رخٕ، ٣ َْر ِـر ّ ٝحُ ْ٘رلَِر ٖٓ أٛٞحص حُزُٞر ٣ٝ ، زَُر ص حُزُِر ْٞر ٙ ػٖ حٌُِٔش اًح ُٜ

سَر حُلَٝف   ََر َرخكِر ظَ٘ر ُٓر ًخٗض ؿ٣َزشً 
ٗشِر "أ٫ طَٟ إٔ ًِٔظَر٢ . ٖر ِْر ُٔر ٣ٔشِر "ٝ  ٗر"حُ  ٘ر" حُيِّر

 َّْ ُٖر ُِ رَرشٌر ٣ٌٔ ٌْر َِٜرش ػ َٓر َس، ًِظخٛٔخ  طِر ْٔر ُٔر ، رو٬ف ًِٔش ا٤ُٜخ حُٔٔغُر  كخرش حُ

خمِر " ُٚر  حُظ٢ ك٢ ٓؼ٘خٛٔخ؛ كبٜٗخ هز٤لشٌر " حُزُرؼَر َٕر  ىُّو طَر ٝأٓؼخٍ ًُي ًؼ٤َ ك٢ . ح٥ًح

هيَر  ْٝر ٌَر ًٍٚ ر لْرَىحص حُِـش طٔظط٤غ إَٔر طُريْر . ُٓر

 

 

                                                 
ٕر
َ ح١ٌُ ٛٞ ٣زَّ ؿ٤َ ك٤ٜق؛ ٧ٗٚ حٗظَٔ ػ٠ِ ًِٔظ٤ٖ : كوٍٞ حُٔظ٘ز٢ - ك٬ُر ٣زَّ ح٧َٓ ح١ٌُ ٛٞ كخَُ ٫ٝ ٣ُرلََِر ح٧َٓر

ىؿخّ ؿ٤َ ؿخٍط٤ٖ ػ٠ِ حُو٤خّ حَُٜك٢، ٝٛٔخ كخَُ، ٣ٝلَِ، كبٕ حُو٤خّ كخٍ حُٔؼَ حُٔخثَ ك٢ أىد حٌُخطذ . ٣ٝلَ رخ٩ِر

 (ٙر9ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٛزق ح٧ػ٠٘  (8ٓرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُ٘خػَ 
ٖر
ٝٛق ك٢ حٌُِٔش ٣ٞؿذ ػوِٜخ ػ٠ِ حُٔٔغ ٝٛؼٞرش أىحثٜخ رخُِٔخٕ ٫ٝ ٟخر٢ ُٔؼَكش حُؼوَ : ط٘خكَ حُلَٝف -

 (ٓرٔرٙ /  ٔرؽ ) -طخؽ حُؼَّٝ . ٍ ك٢ ٬ًّ حُزِـخء ٝٓٔخٍٓش أٓخ٤ُزْٜٝحُٜؼٞرش ٟٓٞ حٌُٝم ح٤ُِْٔ حٌُٔظٔذ رخُ٘ع

ؽ ) -ًٝظخد ح٤ٌُِخص ـ ٧ر٠ حُزوخء حٌُل٠ٓٞ  (9٘رٙ /  ٔرؽ ) -ٝحَُِٔٛ  (ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حُز٬ؿش 

 (9ٗرٖرٙ /  ٔر
ٗر
 (ٙرٓرٗرٙ /  ٖرٔر ؽ) -ُٝٔخٕ حُؼَد  (ٙر7ٔر8ٙ /  ٔرؽ ) -طخؽ حُؼَّٝ   -
٘ر
/  ٔرؽ ) -ُٝٔخٕ حُؼَد  (87ٙرٙ /  ٔرؽ ) -ٝطخؽ حُؼَّٝ  (9ٙرٖرٙ /  ٕرؽ ) -حٗظَ حُٜ٘خ٣ش ك٢ ؿ٣َذ ح٧ػَ   -

 (ٖرٗر٘رٙ 
 



 9ٓرٔر 

 

 

 :-  ٣ٝٗط٠ٍُ ك٢ كٛحقسِت جُط٤ًٍد

ح إٔ ضؿ١ٍ   ( ٔر ) –  ًِٔحضٚ ػ٠ِ جُو٤حِ جُٛك٤ف ُْٜٝٞطِٜت
ْٕر  ، ٝٛٞ هَٝؽ ُر أ ٤قِر ؼقِر حُظؤُْر َٟر َْر ٖٓ  ح٬ٌُّ ػٖ هٞحػي حُِـش حُٔطَىس ٣ِٔ

َِر  َٕر  ُلظخً ٍٝطزشً  ػ٠ِ ٓظؤهَ ًَؿٞع ح٤ٔ٠ُ ٔخ ك٢ هٍٞ ٤ٓيٗخ كَر
هللا  ١ٍٝٙر

: 7ػ٘ٚ  

ًيح   ْٛرَ ٝحكِر َِريَر حُي ـًيح أهْر َٓر  َّٕ
ٔخ  … ُٝٞ أّر ُٓرطؼِر ََر  ْٛر ُٙر حُيَّ يُر ْـر َٓر ِّر أرْرو٠  َٖر حَُّ٘خ ِٓر

8 

 َّٕ ََر ك٢  كب ٔخ"ٍحؿغ ا٠ُ " َٓرـيٙ"ح٤ٔ٠ُ ٌَر " ُٓرطؼِر ٟ، ك٢ حُِلع ًٔخ طَ ٝٛٞ ٓظؤَره

ٚ ٓلؼٍٞ رٚ، كخُز٤ض ؿ٤َ ك٤ٜق . ٝك٢ حَُطزش ٧َٗر

َْأ جُط٤ًٍُد ٖٓ ض٘حكٍ جٌُِٔحشِت  (2) ْٕي ٣ِٓ ٣ٝٗط٠ٍُ أ
9
ٍُر رؼ٠ٜخ  : خ ُٕر حطِّٜر ك٬ ٣ٌٞ

ٍٞر  ؼٞرشَر أىحثٜخ  رزؼ ُٛر خ ػ٠ِ حُٔٔغ، ٝ َٜر زِّرذ ػِروَِر : ٓرٔر رخُِٔخٕ، ًوٍٞ حُ٘خػَٓٔخ ٣ُٔر

ٍٕر  َُر كَدٍر رٌٔخ َْر ... هَرلَِر  ٝهز َُر  ٤ُٝ َِر كَدٍر هز هَدَر هزْر
 ٔرٔر 

ََر  َّٕ  :ه٤ ٤َّؤُر ٧كيٍر  ا ظَرغَر   ٌٛح حُز٤ضَر ٫ ٣َرظَٜر َٕر إٔ ٣َرظَرظَرؼْر ُٙر ػ٬عَر َٓحص ٓظٞح٤ُخصٍر ىٝ ْ٘ر٘يَر إٔ ٣ُر
َٕر ٕرٔر دَر ٓوخٍؽِر  ، ٧َر َّٕ  حؿظٔخعَر ًِٔخطٚ ٝهَُر ح، ٓغ أَر ًَ ِٕر ػِرو٬ً ظخٛ ػخ ََّ  كَٝكٜخ، ٣ليِر ً 

ََر  ٓ٘ٚ ُٞ أُرهٌصْر  ًِٔشٍر  َٛشٍر ٫ٝ ػو٤ِشٍر  ٝكيٛخ ًخٗض ؿ٤ ٌْر . ُٓرٔظ

َْأ جُط٤ًٍُد ٖٓ جُطَّنؼو٤ى جُِلظ٢ِّ  (3) ْٕي ٣ِٓ ٣ٝؿُد أ
13
ْٕر  : ُّر  ٝٛٞ أ ل٢َّ  ٣ٌٕٞ ح٬ٌُ هَر

َِر  ه٤
ِْر  حُي٫ُش ػ٠ِ حُٔؼ٠٘ حَُٔحى رٔزذ طؤْر ِٖر حٌُِٔخص أٝ طوي٣ ٛخ ٛخ ػٖ ٓٞح١

ُٞر  أٝ رخُلَٜ ر٤ٖ حٌُِٔخص حُظ٢ ٣ـذُر  ح٤ِٛ٧شِر  ََر رؼ ِٜر ٍَر ٣ٝظَّ ٍٞر إٔ طظـخٝ ، ٛخ رزؼ

ح هِضَر  " ح ٓلٔيٌر ٓغ ًظخرخً أَره٤ٚٓخ هَأ اِر٫َّ ٝحكيً : "كبًِر

ُّر  ِٚر  ًخٕ ٌٛح ح٬ٌُ قِر طؤ٤ُل ََر ك٤ٜق ٠ُؼْر ٓخ هَأ ٓلٔيٌر ٓغ أَره٤ٚ ا٫ " ، اً أُِٛٚر ؿز

َ ر٤ٖ حُٔظ٤ُٓ٬ٖ، ٝٛٔخ أىحسُر ػ٠ِ حُٔٞٛٞفِر  حُٜلشُر  ًظخرخً ٝحكيحً، كوُريِّرٓضُر  ، ٝكُٜر

                                                 
ٙر
 ٓرٙرٓ٘ش،  ٓرٕرٔرٛٞ ٗخػَ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ، أؿٔؼض حُؼَد ػَ أٗٚ أٗؼَ أَٛ حُٔيٍ، ه٤َ اٗٚ ػخٕ  -

 (ٓرٙرٙ /  ٔرؽ ) -حٗظَ  حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَحء .ٛـٗر٘رك٢ ح٬ٓ٩ّ، ٝطٞك٠ ٓ٘ش  ٓرٙرك٢ حُـخ٤ِٛش ٝ 
7
 (9ٗرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝؿخٓغ حُيٍّٝ حُؼَر٤ش ُِـ٠٘٤٣٬  (٘ر8ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ػخ٣ٍذ ٓـ٢٘ حُِز٤ذ ػٖ ًظذ ح٧  -

  .(ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝؿٞحَٛ حُز٬ؿش ُِٜخ٢ٔٗ 
8
. ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٛٞ ٓطؼْ رٖ ػي١ أكي ٍإٓخء ح٤ًَُٖ٘ٔ، ًٝخٕ ٣ٌد ػٖ ح٢ُ٘ -

ٝٓؼ٠٘ حُزِر٤ض أٗٚ ُٞ ًخٕ ٓـي ح٩ٗٔخٕ أٝ َٗكٚ ٓززخً ُطٍٞ ك٤خطٚ ٝهِٞىٙ ك٢ ٌٛٙ حُي٤ٗخ، ٌُخٕ ٓطؼْ رٖ ػيٟ أ٠ُٝ 

ٚ كخُ ٖٓ حُٔـي حُٔئىى ٓخ ُْ ٣ـِٙ ؿ٤َٙ  .حُ٘خّ رخُوِٞى، ٧َٗر
9
 (ٔرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ  (ٖر9ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٛزق ح٧ػ٠٘   -
ٓرٔر
ٙ /  ٔرؽ ) -َٝٓ حُلٜخكش  (ٗرٓرٔرٙ /  ٕرؽ ) -ٝٓلخَٟحص ح٧ىرخء  (7ٖرٙ /  ٔرؽ ) -حُزي٣غ ك٢ ٗوي حُ٘ؼَ   -

ٝٛزق  (9ٖرٙ /  ٕرؽ ) -ٝك٤خس حُل٤ٞحٕ حٌُزَٟ  (٘رٓرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٔؼَ حُٔخثَ ك٢ أىد حٌُخطذ ٝحُ٘خػَ  (ٖرٖر

 (ٓرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُز٤خٕ ٝحُظز٤٤ٖ  (ٗر9ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ح٧ػ٠٘ 
ٔرٔر
 .حُز٤ض ٖٓ حَُؿِ، ٫ٝ ٣ؼَف هخثِٚ، ُٝؼِٚ ٜٓ٘ٞع  -
ٕرٔر
 .أٝػ٠ طَىى ك٤ٚ ٖٓ كَٜ: طظؼظغ ك٢ ح٬ٌُّ  -
ٖرٔر
/  ٔرؽ ) -َٝٗف حرٖ ػو٤َ  (ٗرٖرٔرٙ /  ٕرؽ )  -ٝحُٔؼـْ ح٢٤ُٓٞ (ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حُز٬ؿش   -

 (ٔرٖرٕرٙ 



 ٓرٔرٔر 

٤ٚ ح٫ٓظؼ٘خء ٝحُٔٔظؼ٠٘، ٝح٠ُٔخفُر ٝح٠ُٔخفُر   ٗرٔرًُي هٍٞ أر٠ حُط٤َّذ ٣ٝ٘زُٚر . اُِر

:  ٘رٔرحُٔظ٘ز٢ 

ٌّر  ٣َّشٍر آىَر َِر ُٕر أرخ حُزَر ٞ ٌُر يُر ... أ٠َّٗ ٣ َّٔ ِٕر أٗضَر ٓلَر ىَر ٝحُؼَّوَر٬  ٙرٔر؟  ٝأرُٞر

ٍَر  حُٜل٤قُر  ٝحُٟٞغُر  ُٕر  ٤ًقَر : إٔ ٣وٞ ٝأٗض آىّ أرخ حُز٣َش، ٝأرٞى ٓلٔي،  ٣ٌٞ

َ ر٤ٖ  َٜر ٔغَر ٓخ ك٢ حُو٤ِوش ٖٓ حُل٠َ ٝحٌُٔخٍ، كوي كَر َّٚ هي ؿَر حُؼو٬ٕ؟ ٣ؼ٠٘ أَٗر

، ٝهيَّّ حُوزَ ػ٠ِ حُٔزظيأ طوي٣ٔخً هي ٣يػٞ ا٠ُ "أرٞى ٓلٔي"حُٔزظيأ ٝحُوزَ ٝٛٔخ 

ْْر "ٝحُؼو٬ٕ أٗض"حُِزْ ك٢ هُٞٚ  ُٓروقٍر  ، ػ٠ِ أٗٚ رؼي حُظؼٔق ُْ ٣ِٔ ُٓرٚ ٖٓ  ٬ً 

ٌَرٍ . َٝٛر

ْٕي ١ (4) َْأ جُط٤ًٍُد ٖٓ جُطؼو٤ىِت جُٔؼ١ِّٞ٘ ٣ٝؿُد أ ِْ
17
َِّر  ٝٛٞ إٔ ٣َرؼٔيَر :   ّ ُرحُٔظٌ

 ًٖ  ١ءٟ ك٤ٔظؼَٔ ك٤ٚ ًِٔخصٍر ك٢ ؿ٤َ ٓؼخ٤ٜٗخ حُلو٤و٤ش، ك٤ْا٠ُ حُظؼز٤َ ػٖ ٓؼ

٣يٙ، ك٠٤طَد حُظؼز٢ َ ػ٠ِ حهظ٤خٍ حٌُِٔخص ُِٔؼ٠٘ ح١ٌُ ٣َُر ٍ ٣ِٝظزْ ح٧َٓر

حى رٜخ حُِـش، هخٍ طؼخ٠ُ. حُٔخٓغ : ٓؼخٍ ًُي إٔ ًِٔش حُِٔخٕ طُرطَِرن أَرك٤خٗخً ٣َُٝر

َٖر } ِٚر ُِر٤ُرزَر٤ِّر ِٓر ْٞر ِٕر هَر خ َٔر ِر ٍٍر اِر٫َّ رِِر ٞ ُٓر ٍَّ  ٖ ِٓر ِْرَ٘رخ  َٓر ٍْر خ أَر َٓر أ١ ، ٍٓٞس ارَح٤ْٛ  (ٗر) { ..َٝر

ٌٍر  ٌٕر ك٤ٜقٌر  ٛل٤قٌر  ٗخ١وخً رِـش هٞٓٚ، ٌٝٛح حٓظؼٔخ ٔخ ٌٛٙ حٌُِٔش  ، كبًح حٓظؼَٔ اِٗر

ًخٕ ٓوطجخً، ًٝخٕ ك٢ " رغَّ حُلخًْ أُٔ٘ظٚ ك٢ حُٔي٣٘ش: "ك٢ حُـخّٓٞ، ٝهخٍ

ّ 8ٔر، ٖٝٓ ًُي هٍٞ حَٓة حُو٤ْ  ١ٌّي ٬ًٓٚ طؼو٤يٌر ٓؼ٘ٞ ََر قِر ك ْٛر :     9ٔر ك٢ ٝ

٤لخٗشً         ع هَر ْٝر ََّ ًَرذُر ك٢ حُ ٍْر َٓرؼقٌر …              ٝأَر َرخ  َٜٜر ٘ظَ٘    ًَرٔخ ٝؿْر ُٓر
 رٜخ ٛ٘خ حُلَّ حُول٤لش، ٌٝٛح ٫ رؤّْر رٚ ، ٣َ٣ٝيُر حُو٤ْرلخٗشُر ك٢ ح٧َٛ حُـَحىسِر 

َّّ حُلَّ رخُـَحىس ٫ ٣وِٞ ٖٓ ٟؼقٍر  ٝإِر ًخٕ ط٘ز٤ُٚر  َّٕ  ح ٝٛقُر ، أ  ٌٛٙ حُلَّ رؤ

َٔرؼقِر  ًَر ٌَر  ٢ِّر  َٗرؼَ ٗخ٤ٛظٜخ ٣ٞ١ َُر ٝؿَٚر ١ حُ٘وَ ٣ُـر َّٕ  ٛخ، كـ٤ حُٔؼَٝف  ٓوزٍٞ؛ ٧

                                                 
ٗرٔر
أرٞ حُط٤ذ حُٔظ٘ز٢ ٛٞ أكٔي رٖ حُل٤ٖٔ حُ٘خػَ حُطخثَ ح٤ُٜض، ًخٕ ٖٓ حُٔطِؼ٤ٖ ػ٠ِ ؿ٣َذ حُِـش، ٝٗؼَٙ   -

ف أَٓحٍ حُ٘لّٞ، ُٝي رخٌُٞكش ك٢ ٓلِش ط٠ٔٔ ً٘يس ٓ٘ش  َْر ٛـ، ٖرٓرٖرؿخ٣ش ك٢ حُـٞىس، ٣ٔظخُ رخُلٌش َٟٝد ح٧ٓؼخٍ ٝٗ

 .ٛـٗر٘رٖرٝطٞك٠ ٓ٘ش 
٘رٔر
/  ٔرؽ ) -َٝٗف حٌَُٔ٘ ٖٓ ٗؼَ حُٔظ٘ز٢  (ٙرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٗؼَ أر٢ حُط٤ذ حُٔظ٘ز٢ طل٤َٔ أر٤خص حُٔؼخ٢ٗ ٖٓ   -

 (ٙرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ  (ٔرٗرٙ /  ٔرؽ ) -َٝٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢  (ٕرٔرٙ 

ُٕر آىّ أرخ حُز٣َش ٝأرٞى ٓلٔي ٝأٗض حُؼو٬ٕ أ١ أٗي ؿ٤ٔغ ح٩ْٗ ٝحُـٖ ٣ؼ٢٘ أٗي طوّٞ ٓوخْٜٓ:٣وٍٞ  ح رـ٘خثي ٤ًقُر ٣ٌٞ

ٝك٠ِي ٌٝٛح ًٔخ ٣َٟٝ إٔ أرخ طٔخّ هخٍ ٧كٔي رٖ أر٢ ىإحى ُٔخ حػظٌٍ ا٤ُٚ أٗض ؿ٤ٔغ حُ٘خّ ٫ٝ ١خهش ٢ُ رـٞ ؿ٤ٔغ 

ٍَر، إٔ ٣ـٔغ حُؼخُْ ك٢  حُ٘خّ كوخٍ ُٚ ٓخ أكٖٔ ٌٛح حُٔؼ٠٘ كٖٔ أ١ أهٌطٚ هخٍ ٖٓ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ، ٤ُْٝ   رٔٔظٌ٘

 حُٔزظيأ ٝحُوزَ رـِٔش ٖٓ ٓزظيأ ٝهزَٝحكي، ٝكَٜ أرٞ حُط٤ذ ك٢ ٌٛح حُز٤ض ر٤ٖ 
ٙرٔر
 .ح٩ْٗ ٝحُـٖ، حُز٤ض ٖٓ ه٤ٜيس ٣ٞ١ِش ك٢ ٓيف ٗـخع رٖ ٓلٔي حُطخث٢: حُؼو٬ٕ  -
7ٔر
 (ٗرٖرٔرٙ /  ٕرؽ ) -ٝحُٔؼـْ ح٢٤ُٓٞ  (ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حُز٬ؿش   -
8ٔر
٠ ح٫كظ٘خٕ ك٢ أرٞحد حُ٘ؼَ َٟٝٝرٚ، ُٝي ٓ٘ش   - م ٛـ، ٝآرخإٙ ٖٓ  ٓرٖرٔرٛٞ ٍأّ ٗؼَحٙ حُـخ٤ِٛش ٝهخثيْٛ اُِر

 .م ٛـ، ُٝٚ حُٔؼِوش حٍُٜٔ٘ٞس ٓر8ٗش أَٗحف ً٘يس ًِٜٝٓٞخ، ٝطٞك٠ ّ
9ٔر
 ٔرؽ ) -َٝٓ حُلٜخكش  (ٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ  (ٓر8ٙ /  ٔرؽ ) -َٗف أىد حٌُخطذ   -

ٝطَحؿْ ٗؼَحء  (9ٙرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٛزق ح٧ػ٠٘  (٘ر7ٙ /  ٖرؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد  (ٓر9ٙ / 

ُٝٔخٕ  (ٔرٔر9٘رٙ /  ٔرؽ ) -ٝطخؽ حُؼَّٝ  (٘رٗر8٘رٙ /  ٔرؽ ) -ٝطخؽ حُؼَّٝ   (7ٓرٗر ٙ/  ٓرٔرؽ ) -ٓٞهغ أىد 

 (ٔرٓرٔرٙ /  9ؽ ) -حُؼَد 



 ٔرٔرٔر 

 َّٕ ِٖر  ػ٘ي حُؼَد أ ط٠َّ حُؼ٤٘٤ٖ ُْ طٌ ََر حُ٘خ٤ٛش اًح ؿَر ُّر  ٗؼ ْٖر  ٣ًَٔشً  حُلَ  ُْٝ طٌ

َٖر . هل٤لشً  خّ   ١ِّر ٗٞحُٔغ حُظؼو٤يِر  ٝٓ َّٔ هٍٞ أر٢ ط
:  ٓرٕر

رشً   ٌْر َّٔزضِر ؿ رضُر َٗريحُٙر ؿيٝس حُ ٌَر ََّ ٣َٛؼخً ر٤ٖ أ٣يِر …  ؿَر  ٔرٕرحُوٜخثي   ١كو

َّر  ٚ ٓخ ٌٓضَر كظ٠ ؿؼَ ًَ ِٚر  كبِٗر ِّر  ٓٔيٝك َُّو ٣َٛؼخً ٌٝٛح ٖٓ أهزق ح٬ٌُ . ٣َرو

 ٓرٓرٓرٓرٓرٓرٓرٓرٓرٓرٓرٓرٓرٓرٓرٓرٓرٓرٓرٓرٓر

 :ضؼ٣ٍُق جُرالؿسِت *-
ك٤ٜلش، ُٜخ ك٢  ٢ٛ طؤْرى٣شُر حُٔؼ٠٘ حُـ٤َِ ٝحٟلخً رؼزخٍس ٛل٤لشٍر : ُرالؿسُ ج  

ٌَر  ِٙر ه٬دٌر  حُ٘لْ أَرػ ٍُر ك٤ٚ، ٝح٧ٗوخ َِّر ٬ًّ ١ُِٖٞٔ ح١ٌُ ٣ُروخ ٓش ً  ، ٓغ ٬ٓءَر

. ح٣ٌُٖ ٣ُروخ١َرزٕٞ

يُر  ك٤ِٔضِر  ِٔر ظ ََر ًَ ٢ٗءٍر ا٫ كّ٘رًخ ٖٓ حُلٕ٘ٞ ٣َرؼْر ػ٠ِ ٛلخء ح٫ٓظؼيحى  حُز٬ؿشُر هز

ٍِر ٝىهش اىٍ ١ِّر حُلِرطَ ِٖر حى حُـٔخ خ٤ُذ، حُول٢َّ  حُلَٝمِر  ، ٝطزَر٤ س ر٤ٖ ٛ٘ٞف ح٧َٓر

قَر  َُِٝٔحٗشِر  ِّٖر  ىُر ٣يٌر ٫ طُـر س، ٫ٝ ريَّ  ، ٝط٢٤ِ٘٘ر ١ك٢ ط٣ٌٖٞ حٌُٝم حُل  حُٔٞحٛذ حُلخطَِر

ْٖر  -ا٠ُ ؿخٗذ ًُي  -ُِطخُذِر  س ِر ٓ ُِّوئِر  ، ١َٝحثق ح٧َرىدِر هَحءَر َٔر حُظَّ
٤َٙ   ٕرٕر ٖٓ َٗٔر

ْٕر حُل٤خٝ، ٝٗويِر ح٥ػخٍ ح٧ىر٤ش ٝحُٔٞحُٗش ر٤ٜ٘خ، ٝ َٕر  أ ر٘لٔٚ ٓخ  ُٚ ٖٓ حُؼوشِر  ٣ٌٞ

ِْر  ٙ هز٤لخً  ٣يكؼٚ ا٠ُ حُلٌ يُّو . رلٖٔ ٓخ ٣َحٙ كٔ٘خً ٝروزْرق ٓخ ٣َرؼُر

َْر  ٍُر  ٤ُٝ َّٕ ٌٛح ٣ظ٘خٝ ٓخّ اِر٫ أ ََّ ٖٓ ح٬ٌُّ،  حُٔٔٔٞعَر  ٛ٘خى ٖٓ كَم ر٤ٖ حُز٤ِؾ ٝحُ

َُر  خً ة ًُٝي ٣ُ٘ر َْر ٍِر  ١ِّر ٤٣ٖ حُٔ ٌخ َّّ ٖٓ ح٧ُٞحٕ ٝح٧َٗر ك٢ ؿ٤َ ًُي كٜٔخ ٓٞحء،  ح، أ

ُّر كخ ٓخ ََّ ٌََّ ك٢ ح٧ُٞحٕ ح٬ُٔثٔش ُٜخ، ػْ ك٢ ُ َّْ رَْٓ ٍٛٞس ك ح ٛ ٤قِر  اًِر ٌٛٙ  طؤُْر

ِرذُر  ظَِر ٞحٕ رل٤غ طوْر ْ٘ر٠٘ءَر  ح٧َررٜخٍ ٝطُرؼ٤َ حُٞؿيحٕ، ٝحُز٤ِؾُر  ح٧َُر حى إَٔر ٣ُر ح أٍَر اًِر

خ٤ُذ كيَّ  أٝ هطزشً  أَٝر ٓوخُشً  ه٤ٜيسً  لخظ ٝح٧َٓر ٤ٚ ٖٓ ح٧َُر خ، ػْ ىػخ اُِر ٍ ك٢ أَرؿِحثِٜر

ِٚر  ٛخ ػ٠ِأَرهقَّ  ح ك٢ ٗلّٞ . حُٔٔغ، ٝأًؼَٛخ حطٜخ٫ رٟٔٞٞػ ًَ ػْ أَرهٞحٛخ أػ

ٜخ ؿٔخ٫ً  . ٓخٓؼ٤ٚ ٝأٍٝػَر

َُر  سً  كؼ٘خٛ ٜخ هُٞر َ٘رلُر ْٔر لخظ ٣َر ح ُلعٌر ٝٓؼ٠ً٘ ٝطؤ٤ُقٌر ٨َُُر ًً ٘خً  حُز٬ؿش ا ْٔر ح ٝكُر ًَ ػْ . ٝطؤْرػ٤

ِّر  ىهشٌر  ٓخ٤ُذ ػ٠ِ كٔذ ٓٞح١ٖ ح٬ٌُ ٝٓٞحهؼٚ  ك٢ حهظ٤خٍ حٌُِٔخص ٝح٧َر َر

َُر ػ٠ِ  ٝكخٍ حُْ ،ٟٝٓٞٞػخطٚ ٤ْرطِر َٔر ْٜ ٝطُر ٌَِّ ػشِر حُ٘ل٤ٔش حُظ٢ طَرظَٔر ِْر حٓؼ٤ٖ ٝحَُّ٘

                                                 
ٓرٕر
ًخٕ ٝحكي ػَٜٙ ك٢ حُـٞٙ ٍٝحء حُٔؼخ٢ٗ ٝكٜخكش . ٛٞ كز٤ذ رٖ أّٝ حُطخث٢ حُ٘خػَ حٍُٜٔ٘ٞ: أرٞ طٔخّ - 

 .ٛـٔرٖرٕرحُ٘ؼَ ًٝؼَس حُٔللٞظ، ٝطٞك٠ رخَُٔٞٛ ٓ٘ش 
ٔرٕر
ٝطل٣ََ حُظلز٤َ ك٢  (9ٗرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحٗظَ َٓ حُلٜخكش . ٓو٢ ػ٠ِ ح٧ٍٝ: ٝهَٔ ٣َٛؼخً . حُـٞى: حُ٘يٟ  -

 (79ٙ /  ٔرؽ ) -ٛ٘خػش حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَ 
ٕرٕر
ْْر  (٨ٓ  )  - َٓر ٨ً كٜٞ  َٓر  ٙ َِرئُر ْٔر ٨َر ح٢ُ٘ءَر ٣َر ُٕر َٓر ٦ َٓر خءٌر  ُِّوئِر ٝاِٗر َٔر ءِر ٫ حُظَّ َْر َٔر ٨َرسِر أَر١ حُ ِٔر ُٖر حُ َٔر ٨َر ٝاٗٚ َُرلَر َٔر ظَر٨َر ٝطَر ْٓر ٨َٙر كخ َٓر ءٌر ٝ ُُٞر

٬ءٌر طخؽ حُؼَّٝ  ِٓر ٦ٗشٌر ٝحُـٔغ  َٓر ٨َٟر ٝ َٓر ؼ٠ 
   (8٘رٔرٙ /  ٔرؽ ) -ُٝٔخٕ حُؼَد  (ٗرٕرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝح٧ُٗر



 ٕرٔرٔر 

دَّ َر ٗق َُر ٍٖر  ًِٔشٍر  ْٜٝٓ، كَر ُٔر٘ضْر ك٢ ١ٞٓ ٛشً ك٢ ؿ٤َٙ ٗخر٤شً  ػْ ًخٗضْر  ك ََر ٌْر ظ ْٔر . ُٓر

َِرٙ ح٧ُرىرخء ًِٔش  َ رٜخ أه٬ْٜٓ " أَر٠٣خً "ٝهي٣ٔخً ً لخظ حُؼِٔخء كِْ طَـر ٝٛخ ٖٓ أَُر يُّو ٝػَر

ََر ر٤ْٜ٘ ٖٓ َر : ٖرٕر هخٍ ك٢ ٗؼَ أَٝر ٗؼَ كظ٠ ظَٜر

لخ    فٍر ك٢ ح٠ُُّو هَرخءَر َٛرظُٞر ٍْر دَّ ٝ ِٖر  … ٍُر َر ضْر ك٢ كَ٘ر يَركَر َٛر ٍٞر  ْـر َٗر حصِر  ًَر
 ٗرٕر

َّر  ح  ًَ ْٛر صْر اُلخً ٝى ََر ًَر ٢ٗ  …        حُِرلخً ــًَر َِر خؿضْر كَر ِٗخً كَٜر ٌَرضْر كُر كَرزَر
 ٘رٕر

هٜخ          ٍَّ خ أ رَّٔ ٍُر ٢   ...         …   كَرزٌخث٢  هَ٘ر ٍَّ خ أَر خٛخ ٍرَّٔ  ٙرٕرٝرٌُر

خ أكْرٚ    َٔر ٌٞ كَر ْ٘ر ٜخ َُٝرويْر طَر ٢٘           … ....…ُٓر ُٔر خ طَرلٜ ُٝويْر أٌٗٞ كَٔر

خ  َِركُٜر ْٛر٢ … ؿ٤ْرَ أِّٗر٢ رخُـٟٞ أػْر ٢  " أَر٠٣خً "ٝ َكُ٘ر ٟ طؼْر َٞر رخُـ
 7ٕر

ٟغ  َٞر ٍٕر " أ٠٣خً "ك ٫ ٣ظَرطِذ ٓٞحٛخ ٫ٝ ٣ظَروَرزََّ ؿ٤َٛخ، ًٝخٕ ُٜخ ٖٓ  ك٢ ٌٓخ

ِٖر  ٔ ػش ٝحُلُر ْٝر ََّ ُِر  حُ ِـر ُٕر  ك٢ ٗلْ ح٧ى٣ذ ٓخ ٣ؼْر . ػٜ٘خ حُز٤خ

ٍّر  دَّ ٬ً ٍُر ح ؿخء ك٢ ؿ٤َ ٌٓخٗٚ، ٝٓوَر٢َر ك٢ ًخٕ ك٢ ٗلٔٚ كٔ٘خً ه٬َّ  ٝ رخً كظ٠ اًِر

ٚ، هَؽ ػٖ كيِّر حُز٬ؿشِر  ِّر ؿ٤َ ٓٔوَرطِر َٖر  ، ًٝخٕ ؿَرَٟخً ُٜٔخ . حُ٘خهي٣

ٍُر  ٍ ه٤ٜيس ٓيكٚ رٜخ8ٕرحُٔظ٘ز٢ ٌُخكٍٞ ح٩ه٤٘يٟ   ٖٝٓ أٓؼِش ًُي هٞ : 9ٕرك٢ أَٝر

ْٕر َٟٗ حُٔٞصَر ٗخك٤خ َّٖ أٓخ٤ٗخ  ٝ…  ًَرل٠ رِريَر ىحًء أ ٌُر ذُر حُٔ٘خ٣خ إَٔر ٣َر ْٔر كَر
 ٓرٖر

: ٔرٖر ٝهُٞٚ ك٢ ٓيكٚ

دُر  ََر حىَر كؤ١ ٍَر ْٕر أ ٞ أ ؿُر ٍْر شً        ُوي ً٘ضُر أ ػَر أ٣ْرظُريَر رِريْر ٍَر خ  ّٔر ر٢ ُ ََر خ ١َر َٓر َٝر
ُّٟو   ي هخٍ حُٞحكِر

َِررضُر ػ٘ي ٍإ٣ظي : ح٫ٓظِٜحءَر كبٗٚ ٣وٍٞ ٣٘زُٚر  ٌٛح حُز٤ضُر :  ٕرٖر ١َر

ُٕر  دُر ح٩ٗٔخ ََر هخٍ حرٖ ؿ٢ِّ٘ر  . َُإ٣ش ح٠ُٔلٌخص ًٔخ ٣ط
ُٔخ هَأص ػ٠ِ أر٢ :  ٖرٖر

                                                 
ٖرٕر
 (ٖرٗرٕرٙ /  ٕرؽ ) -ٝك٤خس حُل٤ٞحٕ حٌُزَٟ  (ٖر9ٕرٙ /  ٔرؽ ) -حٌٌٍُ٘ٞ   -
ٗرٕر
٠ ٓٞحى: حٍُٞهخء  - ٍكغ : ٝحُٜيف. حُْٜ ٝحُلِٕ: ٝحُ٘ـٞ. ًؼ٤َس ح٤ُٜخف: ٝحُٜظٟٞ. حُلٔخٓش ك٢ ُٜٞٗخ ر٤خٝ اُِر

 .حُـٜٖ: ؿ٘خء، ٝحُلظٖحُٜٞص رخٍ
٘رٕر
 .ح٤ُ٧ق: ح٩ُق  -
ٙرٕر
 .أَٜٓٛخ: حَُٜٔ، ٝأٍهٜخ: ح٧ٍم  -
7ٕر
 .حُلَهش ٝٗيس حُٞؿي: حُـٟٞ  -
8ٕر
ٛـ ك٘ٔذ  ٕرٖرحٕ ػزًيح حٗظَحٙ ح٩ه٤٘ي ِٓي َٜٓ ٓ٘ش ٛٞ ح٤ٓ٧َ حٍُٜٔ٘ٞ ٛخكذ حُٔظ٘ز٢، ٝى: ًخكٍٞ ح٩ه٤٘ي١  -

ٛـ، ًٝخٕ ٓغ ٗـخػظٚ كط٘خً ٤ًًخً كٖٔ ٘ر٘رٖرا٤ُٚ ٝأػظوٚ، كظَه٠ ػ٘يٙ، ٝٓخ ُحُض ٛٔظٚ طٔٔٞ رٚ كظ٠ ِٓي َٜٓ ٓ٘ش 

 .ٛـ 7٘رٖرح٤ُٔخٓش، ٝطٞك٠ رخُوخَٛس ٓ٘ش 
9ٕر
 (ٖر8ٙ /  ٔرؽ ) -َٗف حٌَُٔ٘ ٖٓ ٗؼَ حُٔظ٘ز٢   -

ِٜر٤ًيح.. }:  ٝر٤ٖ حُظ٢ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ(ري)م ر٤ٖ حُزخء حُظ٢ ك٢ حُلَ َٗر ِر  لَر٠ رِرخ ّر ًَر ٍٓٞس حُ٘ٔخء ،إٔ حُزخء ك٢ ًل٠  (79) {َٝر

٣ٝـُٞ إٔ ٣ٌٕٞ ًل٠ ريحثي ىحء، كلٌف ح٠ُٔخف، . ٝك٢ ري ىحهِش ػ٠ِ حُٔلؼٍٞ، أ١ ًلخى ىحء. رخ  ىحهِشٌر ػ٠ِ حُلخػَ

وخٓٚ، ٝىحء ك٢ ى ُٓر ًل٠ رٔخ طِوخٙ ٖٓ ٗيس حُِٖٓ، ٝط٘خ٢ٛ :ٝٓؼ٠٘ حُز٤ض. ٍ ًُي ٜٗذ ػ٠ِ حُظ٤ِٔٝأهخّ ح٠ُٔخف ا٤ُٚ 

ذ إٔ ٣ُر٬ه٢ ح٩ٗٔخٕ . حٌَُٔٝٙ، كظ٠ أىٟ ُي ا٠ُ ط٢٘ٔ حُٔٞص، ٝحػظيحىى رٚ ٗخك٤خً ٣ؼظْ رٌُي ٓجٞٗش ٓخ ٣ِوخٙ َـر ٖٝٓ حُؼَر

َُر ح٤ُ٘ٔش ٖٓ أؿِٜخ أ٤٘ٓش  .ر٤ِش، طـؼ
ٓرٖر
ؿٔغ أ٤٘ٓش ٢ٛٝ ح٢ُ٘ء ح١ٌُ طظٔ٘خٙ؛ : أ١ ًلخى كخُزخء ُحثيس، ٝحُٔ٘خ٣خ ؿٔغ ٤٘ٓش ٢ٛٝ حُٔٞص، ٝح٧ٓخ٢ٗ: ًل٠ ري   -

 .ًلخى ىحء ٍإ٣ظي حُٔٞص ٗخك٤خً ُي، ًٝل٠ ح٤ُ٘ٔش إٔ طٌٕٞ ٤ٗجخً طظٔ٘خٙ: ٣وخ١ذ أرٞ حُط٤ذ ٗلٔٚ ٣ٝوٍٞ
ٔرٖر
َٝٗف ى٣ٞحٕ  (ٔرٖرٖرٙ /  ٔرؽ ) -َٝٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢  (ٔر8ٕرٙ /  ٔرؽ ) -طخ٣ٍن حُ٘وي ح٧ىر٢ ػ٘ي حُؼَد   -

 (ٙر9ٖرٙ /  7ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٔرٖرٖرٙ /  ٔرؽ ) -حُٔظ٘ز٢ 
ٕرٖر
ٓلَٔ ػخُْ رخ٧ىد، ُٓٞيٙ ٝٝكخطٚ ر٤٘ٔخرٍٞ، ًٝظزٚ حُز٢٤ٔ ٝح٢٤ُٓٞ ٝحُٞؿ٤ِ ك٢ حُظل٤َٔ ٓوط١ٞش، : حُٞكيٟ  -

 .ٛـ8ٙرٗرَٝٗكٚ ُي٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢ ٓطزٞع طٞك٠ ٓ٘ش  



 ٖرٔرٔر 

ْٕر : حُط٤ذ ٌٛح حُز٤ض هِضُر ُٚ ُِرىصَر ػ٠ِ أ خ  يَر حَُؿَ مِر  ؿؼِضَر  َٓر لِر ٟ . ًٍىح، ك٠َر ََٝٗر

َإٔ حُٔظ٘ذ ْـر ٠  ١١ ًخٕ ٣ وًيح ػ٠ِ ًخكٍٞ ٝػ٠ِ ح٧َر٣خّ حُظ٢ أُـؤَرطٚ اُِر ٙ كِر ٍُر ٛي

َُّو  ٍَّ حُ٘ؼَحءُر ٓيكٚ؛ كٌخٗض طَرل َُر ٖٓ ُٔخٗٚ ًِٔخصٌر ٫ ٣ٔظط٤غ حكظزخٜٓخ ٝهي٣ٔخً 

صْر  َّر  ٓخٓؼ٤ْٜ، كؤَرهَؿضْر  ُٔؼ٠٘ أٝ ًِٔش َٗرلََّ ٞح إٔ  ْٛ ػٖ كيِّر ٬ً ٌَر حُز٬ؿش، كوي ك

:  ٘رٖرىهَ ػ٠ِ ٛ٘خّ رٖ ػزي حُِٔي ٝأٗ٘يٙ ٗرٖرأرخ حُ٘ـْ  

لْرَحءُر هي ًخىصْر  خ  َٛر َّٔ َِر ُٝ ٍِر … طَرلؼ ُٖر ح٧كٞ كنِر ػ٤ْر
خ ك٢ ح٧ُر  ٙرٖر  ًؤَّٜٗ

ٌّر  ٍَر  ًٝخٕ ٛ٘خ ٞ ِْر  أَركْر َ رلز . ٙكؤَٓر

ٝحٕ رو٤ٜيسٍر  7ٖرٝٓيف ؿ٣ََ   َْر َٓر َٖر  : 8ٖرٓطِؼٜخ ػزْريَر حُِٔي رْر

لٞ أّ كئحىُر  ٝحفِر أطَٜر َّر زيَر رخُ لْر َٛر  َّْ ٤َّش َر َٛر ِ٘ر َُر ٛخفٍر ،  ػ   ى ؿ٤

ضَر  ر٠ِ كئحىىَر : حٍ ُٚحُِٔي ٌٛح ح٫رظيحءَر ٝم كخٓظٌَ٘ ػزيُر  . أَٗر

َٗرؼَر٠ ػِٔخءُر  ٟ   َٝر ظَُر خّ ٓٔيٝكٚ  9ٖرح٧َرىد ػ٠ِ حُزُرلْر ٘يٛخ أَٓر ٤يسً ٣ُ٘ر إٔ ٣زيأَر هَٜر

: ٓرٗرروُٞٚ

ٙ َُر ََر آهِر َٛر ٍَر طوخ ْٖر َُر٤ْر ِٓر َُر  ٣ْر َٞر ُْر ُّّو أرخػَُٙر ٝٝ  "َُريَر ح ٗيٌر ٟٗٞ ك٢ٌّي طِ

ِّّر ٤ٓق ُر ك٢ ٍػخء أ ٝػخرٞح ػٖ حُٔظ٘ز٢ هَُٞٚر
:  ٕرٗرحُيُٝش   ٔرٗر

  

                                                                                                                                                 
ٖرٖر
ٖٝٓ ٓئُلخطٚ حُوٜخثٚ ك٢ . ٛـ ٕر9ٖرٛٞ ٖٓ أثٔش حُ٘لٞ ٝحُؼَر٤ش ُٝي ك٢ حَُٔٞٛ ٝطٞك٠ رزـيحى ٓ٘ش : حرٖ ؿ٢٘  -

 .حرٖ ؿ٢٘ أػَف ر٘ؼَٟ ٢٘ٓ: حُِـش، ًٝخٕ حُٔظ٘ز٢ ٣وٍٞ
ٗرٖر
رٖ هيحٓش، ٝٛٞ ٖٓ ٍؿخٍ ح٬ٓ٩ّ، ٝحُللٍٞ حُٔظوي٤ٖٓ ك٢ حُطزوش ح٠ُٝ٧ ْٜٓ٘، ُٝٚ ٓغ  ٛٞ حُل٠َ: أرٞ حُ٘ـْ  -

 .ٛ٘خّ رٖ ػزي حُِٔي أهزخٍ ٣ٞ١ِش، ًٝخٗض ١ٝخطٚ آهَ ىُٝش ر٢٘ أ٤ٓش
٘رٖر
 (ٙرٗرٗرٙ /  ٔرؽ ) -ٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ   -
ٙرٖر
ٖٓ رل٤غ كٍٞ، ٝٛٞ  ظٍٜٞ حُز٤خٝ ك٢ ٓئهَ حُؼ٤ٖ، ٣ٌٕٝٞ : ه٤َ ٌٛح حُزض ك٢ ٝٛق حُْ٘ٔ، ٝح٧كٍٞ  -

 :حُٔٞحى ٖٓ هزَ حُٔخم
7ٖر
٤ٖٓ ك٢ ىُٝش ر٠٘ أ٤ٓش، ْٝٛ ح٧هطَ، ٝ ؿ٣ََ، ؿ٣ََ ٛٞ حرٖ ػط٤ش حُظ٢ٔ٤ٔ، أكي حُ٘ؼَحء حُؼ٬ػش حُٔوي  -

َُر : ٌٝٛح حُز٤ض ًخ٬ٓ  . ٛـٓرٔرٔرٝحُلَُىم، ٝهي كخم ٛخكز٤ٚ ك٢ رؼٞ كٕ٘ٞ حُ٘ؼَ، ٝطٞك٠ ٓ٘ش  لٞ أّ كئحىى ؿ٤ أطَٜر

ٝحفِر  َّر زيَر رخُ لْر َٛر  َّْ ٤َّش َر َٛر ِ٘ر  ٛخفٍر ،ػ
8ٖر
َٝٓ  (ٖر7ٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُؼٔيس ك٢ ٓلخٖٓ حُ٘ؼَ ٝآىحرٚ  (9ٔرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ّ َُٛ ح٧ًْ ك٢ ح٧ٓؼخٍ ٝ حُلي  -

 (9ٗرٔرٙ /  ٔرٖرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (8٘رٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحٌٌٍُ٘ٞ  (ٗرٙرٙ /  ٔرؽ ) -حُلٜخكش 
9ٖر
ٖٓ أٗؼَ حُؼ٬ػش، أرٞ طٔخّ أّ : حُزلظ١َ ٗخػَ ٓطزٞع ٖٓ ٗؼَحء حُيُٝش حُؼزخ٤ٓش، ٓجَ أرٞ حُؼ٬ء حُٔؼ١َ  -

٢ٛٝ رِيس هي٣ٔش  -ؽ ًٝخٗض ٫ٝىطٚ رٔ٘ذ. أرٞ طٔخّ ٝحُٔظ٘ز٢ ك٤ٌٔخٕ، ٝاٗٔخ حُ٘ؼَ حُزلظ١َ: حُزلظ١َ أَّر حُٔظ٘ز٢؟ كوخٍ

 ٛـ ٗر8ٕرٝطٞك٢ رٜخ ٓ٘ش  -ر٤ٖ كِذ ٝحُلَحص 
ٓرٗر
 ٕرؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد  (ٗرٙرٙ /  ٔرؽ ) -َٝٓ حُلٜخكش  (ٗر8ٙ /  ٔرؽ ) -ٓلخَٟحص ح٧ىرخء   -

 (ٙرٓرٖرٙ / 
ٔرٗر
ٛٞ أرٞ حُلٖٔ  ػ٠ِ رٖ ػزي هللا رٖ كٔيحٕ، ًخٕ ٌِٓخً ػ٠ِ كِذ، ًٝخٕ أىر٤خً ٗخػَحً ٓـ٤ًيح ٓلزخً ُـ٤ي : ٤ٓق حُيُٝش  -

ع رزخرٚ ٖٓ حُ٘ؼَحء، ٝهي حٗوطغ حُ٘ؼَ ٗي٣ي ح٫ػظِحُ ُٚ؛ ه٤َ ُْ ٣ـظٔغ رزخد أكي ٖٓ حُِٔٞى رؼي حُوِلخء ٓخ حؿظْ

ٛـ رؼي ٓوظَ  ٙر٘رٖرٛـ ٢ٛٝ ٓ٘ش ٫ٝىس حُٔظ٘ز٢، ٝٝكخطٚ ٓ٘ش  ٖرٓرٖرًٝخٗض ٫ٝىطٚ ٓ٘ش . حُٔظ٘ز٢ ا٤ُٚ ٝهٜٚ رٔيحثلٚ

 .حُٔظ٘ز٢ رٔ٘ظ٤ٖ
ٕرٗر
 (ٕرٙرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُؼٔيس ك٢ ٓلخٖٓ حُ٘ؼَ ٝآىحرٚ  (ٕرٗرٙ /  ٔرؽ ) -حُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ   -

  (9ٖرٙ /  9ٗرؽ ) -ٗؼَحء ٓٞهغ أىد ٝطَحؿْ 

حٓظؼخٍس كيحىٍر ك٢ ػَّ، كبٕ ًخٕ أٍحى رخ٫ٓظؼخٍس : ٓخُٚ ٌُٜٝٙ حُؼـُٞ ٣ٜق ؿٔخُٜخ؟ ٝهخٍ حُٜخكذ رٖ ػزخى: كوخُٞح

حُل١ٞ٘ كوي ٝهللا ظِْ ٝطؼٔق، ٝإ ًخٕ أٍحى حٓظؼخٍس حٌُلٖ رـٔخٍ حُؼـُٞ كوي حػظَٝ ك٢ ٟٓٞغ حػظَحٝ ا٠ُ 

 ٤ٛيس، ػ٠ِ إٔ ك٤ٜٔخ ٓخ ٣ٔلٞ ًَ ُُش، ٣ٝؼل٠ ػ٠ِ ًَ آخءسٓٞحٟغ ًؼ٤َس ك٢ ٌٛٙ حُن



 ٗرٔرٔر 

١ٌر   ُ٘ٞر خ كَر ٬سُر هللا هخُِروِ٘ر ٍِر          َٛر خ َٔر َـر ِٖر رخُ لَّ ٌَر ُٔر ِٚر حُ ؿْر َٞر  ٖرٗر  ػ٠ِ حُ

ًِر٤غ   َٝر ُٖر  هخٍ حرْر
ٍِر إِر ٝٛقَر :  ٗرٗر ّّر حُِٔي رـٔخ : حُٞؿٚ ؿ٤َ ٓوظخٍ ٙ أُر

َّٕ  حُلنِّر  ١ٝف  ِْر  حُٔظ٘ز٢ ًخٕ ؿ٣َجخً ك٢ ٓوخ١زشِر  أَر ََّ ُؼظ ِٚر  حُِٔٞى، ُٝؼ  ٗلٔ

خً ك٢ ٙ ٣َّظٚ ٗؤْٗر زْروََر . ح حًًٌُ٘ٝٝػَر

ْٕر  ريَّ ُِز٤ِؾ أ٫ٝ ٖٓ حُظل٤ٌَ ك٢ حُٔؼخ٢ٗ حُظ٢ طـ٤ٖ ك٢ ٗلٔٚ، ٌٝٛٙ ٣ـذ إَٔر ٫ اً

٣ظَٜ ك٤ٜخ أَرػَ ح٫رظٌخٍ ٬ٓٝٓشِر حُ٘ظَ ٝىهش ،ٝهٞس  ًحصَر ه٤ٔشٍر  طٌٕٞ ٛخىهشً 

لخظ  ٠ ح٧َُر ٔيَر اُِر حٌُٝم ك٢ ط٤ٔ٘ن حُٔؼخ٢ٗ ٝكٖٔ طَط٤زٜخ، كبًح طْ ُٚ ًُي ػَر

ق ر٤ٜ٘خ طؤْر  س، كخُز٬ؿشُر  ٤ُلخً ٣ٌٔزٜخ ؿٔخ٫ً حُٞحٟلش حُٔئػَس ح٬ُٔثٔش، كؤَُر ّٞر  ٝه

ٌَر ك٢ حُٔؼ٠٘ ٝكيَر  ٙ، ٤ُٝٔضْر ٤ُٔض ك٢ حُِلع ٝكيَر  ٌّر ٬ُٔٓشِر  ٙ، ٌُٜٝ٘خ أػ ٤قِر  ٫ُ  طؤُْر

ِّر  ٖ حٗٔـخ ْٔر . ٛٔخ٣ٌٖٛ ٝكُر

 --------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ٖرٗر
 .٣يػٞ ُٜخ رؤٕ طٌٕٞ ٍكٔش هللا ُٜخ رُِٔ٘ش حُل١ٞ٘ ٤ُِٔض. ٤١ذ ٣و٢ِ ٤ُِٔض: حَُكٔش، ٝحُل١ٞ٘: ح٬ُٜس  -
ٗرٗر
 .ٛـ ُٝٚ ى٣ٞحٕ ٗؼَٖر9ٖرٗخػَ ٓـ٤ي، أِٛٚ ٖٓ رـيحى، ُٝي ك٢ ط٤ْ٘ رَٜٔ ٝطٞك٠ رٜخ ٓ٘ش : حرٖ ٤ًٝغ  -



 ٘رٔرٔر 

 

ُْ جُر٤حٕٖٓ                              ػِ
45
 

 جٌُٛٞ جُر٤ح٤ٗس 

جُطٗر٤ُٚ 
46
 

أًٌحُٗٚ  (1)
:   ح٧ٓؼِشُر 

َِّر  (ٔر) ؼَر َٔر ي٣ق ١ُّو هخٍ حُ َٔر ُْر : 7ٗر ك٢ ح

ْٗرضَر ًخ ٤خءِر ٝإِر ؿخ أَر ْ ك٢ ح٠ُِّر ْٔر َّ٘ ّٞر حٌُٔخٕ  … …ُ ُِر َٕر كِر٠ ػُر صَر ٤ًٞح ُْر َٝر
 8ٗر

َُر  (ٕر) : 9ٗرٝهخٍ آه

طٞد   حعِر حُوُر ٤ْرقِر ك٢ هَِر َّٔ حُ َٝر يحّ 
خػشِر ٝح٩هْر َـر َّ٘ ْٗرضَر ًخ٤َُِّْرغِر ك٢ حُ أَر

 ٓر٘ر

َُر  (ٖر) : ٔر٘رٝهخٍ آه

خ  ٬هَريَر كِر٢ ُُرطْرلِٜر َّٕ أَرهْر زخفْر … …ًؤَر َّٜ ُْر حُ ٤ ِٔر ٍٝهَّشٍر كِر٤ٜخ َٗر

َُر  (ٗر) : ٕر٘ر ٝهخٍ آه

ُْرٔخءُر كِر٢ ٛلخءٍر  خ ح َّٔ ٤ْرٖ  … …ًؤَٗر َـر حثِرذُر حُُِّو ًَر  ٟ ََر هَريْر ؿَر َٝر
 ٖر٘ر

 ----------------

: جُركعُ 

ٍ ػَرَفَر  ِٝر  ك٢ حُز٤ض ح٧َٝر َٝر   ٚ يُرٝكَر ْٔر َٓر َُر إَٔر  ِٚر  ١ءٌر حُ٘خػِر ظَر٨ُتُر حُطِؼش،  حُٞؿ ُٓر
ٟ ك٤ٚ حُٜلشُر، ٝٙ َٞر ؼِر٤َ طَروْر َٔر ط٢ ُٚ ر

حى إٔ ٣ؤْر كِْ ٣ـي أهٟٞ  ح٤٠ُخء ٝح٩َٗحمُر  ١كؤٍَر

. ٖٓ حُْ٘ٔ، ك٠خٛخٙ رٜخ، ُٝز٤خٕ ح٠ُٔخٛخس أط٢ رخٌُخف

 

 

                                                 
٘رٗر
ٝٓلظخف  (8ٙرٙ /  ٔرؽ ) -ٝح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حُز٬ؿش (ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُ٘خػَ  حُٔؼَ حُٔخثَ ك٢ أىد حٌُخطذ  -

 -ٝؿٞحَٛ حُز٬ؿش ُِٜخ٢ٔٗ  (ٓرٖرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ  (ٓر7ٙ /  ٔرؽ ) -حُؼِّٞ 

 (ٗرٙ /  ٔرؽ ) -ٝػِْ حُز٬ؿش ح٤َُ٘ح١ُ  (ٓرٔرٙ /  ٔرؽ )
ٙرٗر
ٙ /  ٔرؽ ) -َٝٓ حُلٜخكش  (ٗر9ٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُؼٔيس ك٢ ٓلخٖٓ حُ٘ؼَ ٝآىحرٚ  (9ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٗوي حُ٘ؼَ   -

/  ٔرؽ ) -ٝحُٔؼَ حُٔخثَ ك٢ أىد حٌُخطذ ٝحُ٘خػَ  (9ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝطل٣ََ حُظلز٤َ ك٢ ٛ٘خػش حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَ  (8ٖر

 (9ٙرٙ /  ٔرؽ ) -ٝح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حُز٬ؿش  (77ٕرٙ /  ٕرؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد  (ٙرٖرٔرٙ 

 (8ٗرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓلظخف حُؼِّٞ 
7ٗر
 ُْٝ أؿيٙ ػ٘ي حُويٓخء (ٔرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ؿٞحَٛ حُز٬ؿش ُِٜخ٢ٔٗ   -
8ٗر
 .ُكَ، ٝٛٞ أػ٠ِ حٌُٞحًذ ح٤ُٔخٍس: ٤ًٞحٕ  -
9ٗر

 ُْ أؿيٙ   -
ٓر٘ر
 .ٛخٜٓخٍػش حُ٘يحثي ٝحُظـِذ ػ٢ِ: هَحع حُوطٞد  -
ٔر٘ر
 ُْ حؿيٙ  -
ٕر٘ر
 ُْ أؿيٙ   -
ٖر٘ر
 .حُل٠ش: حُِـ٤ٖ  -



 ٙرٔرٔر 

ٓظٜلخً رٞٛلَر٤ْرٖ، ٛٔخ حُ٘ـخػش ٝك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ ٍأٟ حُ٘خػَ ٓٔيٝكٚ 

ٍَّق ٜٓ٘ٔخ اِركيٟ ٛخط٤ٖ حُٜلظ٤ٖ  ٣ْرٖ ك٢ ً ََر غ ُٚ ػٖ َٗرظ٤ ٜٝٓخٍػش حُ٘يحثي، كَرزلَر

ه٣ٞشً، ك٠خٛخٙ رخ٧ٓيِر ك٢ ح٠ُٝ٧، ٝرخ٤ُٔق ك٢ حُؼخ٤ٗش، ٝر٤َّٖ ٌٛٙ ح٠ُٔخٛخس رؤَرىحس 

. ٢ٛ حٌُخف

يَر  ؼخُغ ٝؿَر َُر  ٝك٢ حُز٤ض حُِر ٤لَرشً  حُ٘خػ ؼَرشً َُرطِر ِٓر ٣وِٚر ى يِر َٛر طخفُر  أه٬م  ُْر  طََر ، ُٜخ حُ٘ل

ْٕر  ََر ػ٠ِ أ َّٕ  كَرؼٔ ٟ، كَأَٟر أ َٞر لش ٝطَروْر َّٜ ٠َِّ ك٤ٚ ٌٛٙ حُ َـر َْر  ٣ؤْرط٢ ُٜخ ر٘ظ٤َ طَرظَر ٤ٔٗ 

وَريَر حُٔٔخػِش ر٤ٜ٘ٔخ، ٝر٤َّٖ ٌٛٙ حُٔٔخػِش رخُلَف  ". ًؤٕ"حُٜزخف ًٌُي كَرؼَر

َُر  َ حُ٘خػِر ِٔر ْٕر  ٝك٢ حُز٤ض حَُحرغ ػَر ٟ ك٢ ػ٠ِ أَر َٞر يَر ٓؼ٬٤ً ُِٔخء حُٜخك٢ طَروْر لَرشُر ٣َـر ِٛر  ٙ 

 َّٕ حُل٠ش حٌُحثزشَر طَرظـ٠َِّ ك٤ٜخ ٌٛٙ حُٜلشُر كٔخػَ ر٤ٜ٘ٔخ، ٝر٤َّٖ ٌٛٙ  حُٜلخء، كَأَٟر أَر

". َّٕ أى"حُٔٔخػِش رخُلَف 

ضَر  َّٕ  كؤَٗر رؼش أَر ََر ٢ٗء ك٢ ٛلشٍر  طَٟ ك٢ ًَ ر٤ض ٖٓ ح٧ر٤خص ح٧ٍَر ؼِر٤ َٓر ََر  ؼِر  ٤ٗجخً ؿُر

 َّٕ ٍّر ػ٠ِ ٌٛٙ حُٔٔخػِش أَرىحسٌر  ٓ٘ظًَش ر٤ٜ٘ٔخ، ٝأَر ، ٌٝٛح  ٢ٛ ح١ٌُ ى حٌُخف أَٝر ًؤَٕر

٠َّٔ رخُظ٘ز٤ٚ،  َٔر رؼشفٓخ ٣ُر ًخٕ أٍَر ح٢ُ٘ء ح١ٌُ ٣َحى : هي ٍأَر٣ضَر إَٔر ٫ ريَّ ُٚ ٖٓ أٍَر

 َّْ ٠َّٔ حُٔ٘ذَّ ٟ حُٔ٘ذَّ ط٘ز٤ٜٚ ٣ٝٔ زَّٚ رٚ ٣ُٝٔر َ٘ر ٌٝٛحٕ )ٙ رٚ، ٙ، ٝح٢ُ٘ءَر ح١ٌُ ٣ُر

َّْ (٤ٔٔ٣خٕ ١َك٢ حُظ٘ز٤ٚ َّٖ ، ٝحُٜلشُر حُٔ٘ظًَش ر٤ٖ حُطَك٤ٖ ٝطٔ ٙ، دَر ٟ ٝؿٚ حُ

ْٕر  ََر ٜٓ٘خ ك٢ حُٔ٘زَّٚ ًٔخ  طٌٕٞ ٌٛٙ حُٜلشُر  ٣ٝـذ أَر َٜر زَّٚ رٚ أَرهٟٞ ٝأَٗر َ٘ر ك٢ حُٔ

.  ٗر٘رحٌُخف ًٝؤَٕر ٝٗلٞٛٔخ   ١حُظ٘ز٤ٚ ٝٙ ٍأَر٣ض ك٢ ح٧ٓؼِش، ػْ أىحسُر 

ٍٚر  ٫ٝ ريَّ  ٙ ٓلٌٝكخً ُِؼِْ رٚ ٖٓ ٝؿٞى حُطَك٤ٖ، ٝهي ٣ٌٕٞ حُٔ٘ذَّ  ك٢ ًَ ط٘ز٤

ػَحد، ٌٝٛح حُظوي٣َ رٔؼخرشِر  ٍُر ك٢ ح٩ِر ض  ٌُٝ٘ٚ ٣ُروَريَّ جِِر ُٓر  ٤ًقَر "ٝؿٞىٙ ًٔخ اًح 

شِر : "؟ كوِض"١ٌّي ػَ ٌَر " ًخَُِٛس"كبِٕر " ًخَُِٛس حٌُحرِِر ُٔزظيأ ٓلٌٝف، ٝحُظوي٣َ  هز

َّٖ ٛٞ حَُِٛس حٌُح ٤ُرزَر٤ٖ ُي . رٚ، ٝهيْر طلٌف ح٧ىحسرِشُر، ٝهي ٣لٌف ٝؿٚ حُ َٓر ًٔخ 

. ك٤ٔخ رؼي

جُوٞجػُى 

ز٤ُٚر  (ٔر) ْ٘ر ِٛر٢َر  ْر:حُظ ، رؤَرىحسٍر  ََر ؼ ًْر ْٝر أَر ٛخ ك٢ ٛلشٍر أ ََر ًَرضْر ؿ٤ْر ٍَر ٤خءَر ٗخ ْٗر ْٝر أ ٤ْرجخً أَر َٗر  َّٕ ُٕر أَر رَر٤خ

ِْرلٞظشً  ٛخ ٓ ُٞر ْٝر ٗلْر ٞظشً  حٌُخف أَر ِْرلُر ْٝر ٓ . أَر

رؼشٌر  (ٕر) ٍْر ِٚر أ ز٤ ْ٘ر ُٕر حُظَّ ًخ ِٚر، : ، ٢َٛر أٍَر ز٤ كَر٢ حُظَّ٘ ََر ٤خٕ ١َر َّٔ َٔر ِٚر، ٣ُٝر ُر ر زَّٚ ُ٘ر ُر، ٝحُٔ زَّٚ َ٘ر ُٔر حُ

ْ٘رُٚر كِر٢  ِٓر ِٚر  ِٚر ر ٘زَّ ُٔر ُْر ََر كِر٢ ح أَرظْرَٜر َٝر  ٟ َٞر َٕر أَرهْر ٞ ٌُر ْٕر ٣َر ذُر أَر ٣َـر َٝر ِٚر،  زَر َّ٘ ُٚر حُ ؿْر َٝر َٝر ِٚر،  ز٤ ْ٘ر ٝأَرىحسُر حُظَّ

ِٚر  زَّ َ٘ر ُٔر ُْر . ح

 

 

ؼٌح  ٞيَأ ُٔ َٗأ

                                                 
ٗر٘ر
أىحس حُظ٘ز٤ٚ آخ حْٓ، ٗلٞ ٗزٚ ٝٓؼَ ٝٓٔخػَ ٝٓخ ٍحىكٜخ، ٝآخ كؼَ، ٣٘زٚ ٣ٝٔخػَ ٠٣ٝخٍع ٣ٝلخ٢ً ٣ٝ٘خرٚ، ٝآخ   -

 .ٌُخف ًٝخٕكَف، ٝٛٞ ح



 7ٔرٔر 

ُْرٔؼَر١َُّو  هخٍ ح
: ٘ر٘ر

ٔـ  ُْرلُر زْرقُر ك٢ ح ُّٜو َّٚ حُ دَّ َُر٤ْرَ ًؤَٗر خٕ  … …ٍُر ىَر حُطِّر٤ْرَِٔر َٞر ْٓر َٕر أَر ْٕر ًخ ـٖ ٝا
 ٙر٘ر

ْٞر  ذِّر ك٢ حَُِّ ُْرلِر َ٘رشِر ح ًَرٞؿْر ٌَر  ذِّر كِر٢ حُولوخٕ  … …٤ْٜٓٝر ُٔرلِر ُْر ِْرذِر ح ِٕر ٝهَر
  7٘ر

جخ ُ جُؿٞ

ٝؿٚ حُظ٘زٚ ح٧ىحس حُٔ٘زٚ رٚ حُٔ٘زٚ 

ٚ حُؼخثي حُؼخثي  ح٤ٔ٠َُ ك٢ ًؤَٗر

ػ٠ِ ح٤َُِ 

حُلٖٔ ًؤَٕر حُٜزق  

ُْرلذ ٤َٜٓ   حُِٕٞ حٌُخف ٝؿ٘ش ح

ٝح٫كَٔحٍ    

حُولوخٕ " ٓويٍس"حٌُخف هِذ حُٔلذ ٤َٜٓ                                                

ض٣ٍٔ٘حشٌح 

ْٖي  (1) ًحٕ جُطٗر٤ٚ ك٤ٔح ٣أض٢ ذَأ٤ِّ : أٌَأ

ْٗرض ًخٍ (ٔر) ـ أَر ْٔر َّ٘ َّٔٔخكشِر ٝحُ َ ك٢ حُ َٗحمِر  … رلْر ٍ ك٢ ح٩ِر ُْرزيْر ح ٝح ّٞرً ُِر ِْر ػُر ـ
 8٘ر

ْٝر  (ٕر) ٤ْرقِر أَر َُر ح٠َُّ ؼْر ِٓر َُر  ْٔر ُر اِرهخٓشْر … …حُؼُر ٤ْرقِر ُِر٤ْرْ َُٚر  9٘ر ًخُطِر

ُّر  (ٖر) ٍٕر  ٬ً ْٜريِر ك٢ حُل٬ٝس   ك٬ َّ٘ ًخُ
.  ٓرٙر

ُّر  (ٗر) ٢ِر ك٢ ح٫ٓظٞحء حُ٘خ ْ٘ر ُٔر ٘خٕ حُ ْٓر . ًؤَر

ٍِر ٖٓ : ك٢ ٍؿَ هخٍ أَرػَحر٢ٌّي  (٘ر) ٤ذ حُ٘خ َٜر َر رِِر زَٚر ْٗر َسً أَر
ٓخ ٍأَر٣ضُر ك٢ حُظٞهُّويِر َٗرظْر

. ٗظْرَطٚ

ٍَر  ٝهخٍ أَرػَحر٢ٌّي  (ٙر) ٌْر ٫ : ك٢ ٝٛق ٍؿ ِْر َٕر ُٚ ػِر م ٫ ًخ يْر ِٛر ٝ ، ٌَر ْٜر ٣وخُطٚ ؿَر

َِر   ْ٘ري حُٔلْر َُر ػَر ُٚر حُٞرْر ٞىِر ًؤَٗر ُـر ، ًٝخٕ ك٢ حُ ٌِردٌر ًَر ُ٘رٞرٚ  ٣َر
.  ٔرٙر

َُر  (7) : ٝهخٍ آه

َٜس أَرػ٬ّ   ُّ٘و خ ك٢ حُ ٘خهَٜر َّٕ أَرػْر ٤َ ًؤَر ٝح ػَِر٠ هَر ؿخءُر
هَّشِر  ٕرٙر خ ك٢ حُيِّر أَر١َحفُر  ،ٝآًحَٜٗر

ُٓرٞىُر آؿخّ   أَرسِر أُر َْر ُـر ٓخٜٗخ ك٢ حُ َْر أَره٬ّ، ٝك
.  ٖرٙر

ٍُر حُِٔٞى ًخ٤ُٔٞف حُٔٞح٢ٟ ك٢ حُوَرطغ ٝحُزضِّر   (8) ٍٞ ٗرٙرأَرهٞح . ك٢ ح٧ُٓر

ُر  (9) ٞسً ٬ٛٝرشً  ًخُلـخٍسِر  هِزُٚر ْٔر . هَر

                                                 
٘ر٘ر
ٜٝٗخ٣ش  (87ٙ /  ٔرؽ ) -َٝٓ حُلٜخكش  (8ٙ /  ٔرؽ ) -طل٤َٔ أر٤خص حُٔؼخ٢ٗ ٖٓ ٗؼَ أر٢ حُط٤ذ حُٔظ٘ز٢   

 حُز٤ض حُؼخ٢ٗ كو٢ (ٖرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد 
ٙر٘ر
 .ًٔخء ٝحٓغ ٣ِزٔٚ حُوٞحٙ ٖٓ حُؼِٔخء، ٝٛٞ ٖٓ ُزخّ حُؼـْ، ؿٔؼٚ ٤١خُْ ٤١ٝخُٔٚ: ُط٤ِٔخٕح  -
7٘ر
 .ح٫ٟطَحد: ٝحُولوخٕ. حُلز٤ذ: ًًٞذ ٟٞإٙ ٠٣َد ا٠ُ حُلَٔس ك٢ حٛظِحُ ٝحٟطَحد، حُلذ: ٤َٜٓ  -
8٘ر
 ُْ أؿيٙ ػ٘ي ؿ٤َٙ : هِض . حُـٞى: حُٔٔخكش  -
9٘ر
 ُْٙ أؿي  -
ٓرٙر
 .حُؼَٔ ك٢ ٗٔؼٚ: حُٜ٘ي  -
ٔرٙر
 . حُول٢ ٝحُـيد: حُٔطَ حُ٘ي٣ي، ٝحُٔلَ: حُٞرَ  -
ٕرٙر
 .حَُح٣خص: ح٧ػ٬ّ  -
ٖرٙر
 .٢ٛٝ حُ٘ـَ حٌُؼ٤َ حُِٔظق: ح٥ؿخّ ؿٔغ أؿٔش  -
ٗرٙر
 .اٗلخًٛخ: حُزض ك٢ ح٧ٍٓٞ  -



 8ٔرٔر 

ٍٕر  (ٓرٔر) ُٖر ك٬ آس ٛلخًء ٝط٨ْرًُئح ؿزِر٤ َْر ِٔر . ًَرٜلْرلشِر حُ

َِّ ٠َأٍفٍت ٓح ٣٘حْرٚ (2) ٌُ ٓغ ً ٕ ضٗر٤ٜحشٍت ٖٓ جألَأ٠ٍجف ج٥ض٤س ذك٤ع ضهطح ِّٞ : ًَأ

ٝ حُٜخىهش، ٗـَسٌر  حُؼ٣ِٔشُر   َُر ٨ٍَُر طخٍ، حُٔطَر ْٝر ُْر ح٧َر َـر  حُلي٣غُر . ٫ طُرؼْرَٔ، َٗر

ظِرغ، ح٤ُٔقُر  ْٔر ُٔر َُر  حُ . ، حُل٤خس طيِردُّو ك٢ ح٧َرؿٔخّحُوخ١غ، حُزو٤ِر

ْٕي  (3) ِّٞ ُٓٗرّٜحً  ً ٌَّل ٓٔح ٣أْيض٢  : ضٗر٤ٜحشٍت ذك٤ع ٣ٌٕٞ ك٤ٜح ً

زَ  -… حُوِرطخٍ  ُّر ح٧ًَر ٌِرظخد -… حَُٜ خٕ          -حُ ِٜر حُل

ؼِِّْر  -…حُٜٔخر٤ق  ُٔر ٣ن حُ يِر َّٜ حُيَّٓغ -……حُ

ؼَ (4) حً ذٚ ٝجقىٍت  ٍَّن ىجؾْي ُٓٗرَّٜن : ٓٔح ٣أْيض٢ 

 َ ي  –رًلْر َٓر ّ   -أ ُّّو ٍإُر أُر
آسٌر  -ػ٤َِ ٤ْٔٗ  -٘رٙر َْر ٌْر   -ٛخك٤شٌر  ِٓر ِْر ٣ٌٌُ  كُر

ٍٚت ٖٓ ئٗٗحتي، ٝػ٤ِّٖ ٠َأٍك٢  (5) ٍٚت ك٢ ضٗر٤ رَأ َٖأ َٚأ  ََّن ٝجقى ٓٔح ٣أْيض٢ ٝؾْي جِتؾؼَ ً

: جُطٗر٤ٚ

ُٝر  ػش  –حُزُر٢ءُر  –حُل٬ٝس  -حَُٔحٍس  –حُٔٞحى   –حُز٤خ َْر ْٔر ح٬ُٜرش  -حُ

ْٖي ك٢ ذكٍ ٓحتؽٍت  ٚق ذاِت٣ؿحَ ْل٤٘سً  (6) ِّٔ . ٝٚلَأي غالغس ضٗر٤ٜحش ، ٝٞ

ٝذ٤ِّٖ ؾٔحٍ ٓح ك٤ٚ ٖٓ جُطٗر٤ٚ. جٍٖـ ذاِت٣ؿحَ هٍٞ جُٔط٘ر٢ ك٢ جُٔى٣ف(7)
66
 :

ُر  أ٣ْرظَٚر ٍَر ٤غُر حُظَرلَرضَّ  ٍِر ٖٓ كَر ٍحً ػخهِرزَرخ             ًخُزَريْر ٤ْرَ٘ر٤ْريَر ُٗٞر ْٜري١ ا٠ُ ػَر ٣ُر
 7ٙر

ِٛرَحً  ٞح ٣ذِر ؿَر ٌِرفُر ُِوََر َِر ٣َرو َٓرلخثِرزَرخ         ًخُزَرلْر غُر ُِزَرؼ٤يِر  ٞىحً ٣َٝرزْرؼَر ؿُر

زِريِر ح ًَر ِْر ك٢  ٔ ّ٘ر رَرخ ًخُ ٍِر ـخ َٓر ٍِرهخً ٝ ٘خ َٓر َ٘ر٠ حُزِر٬ىَر  ْـر إٛخ  ٣َر ْٞر َٟر ّٔرٔخءِر ٝ ُ

 = ================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
٘رٙر
 .حُؼطٞف: حَُإّٝ  -
ٙرٙر
ٝطَحؿْ ٗؼَحء   (ٖرٙرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ  (ٓر9ٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -

 (ٗر8ٖرٙ /  7ٗرؽ ) -ٓٞهغ أىد 

حث٢ حُٔلَ ًؤٗٚ، ٬ٍٛ ه٣َذ حٍُ٘ٞ ٗخث٢ ٣َ٣ي ػّٔٞ ٗلؼٚ ُِزؼ٤ي ٝحُو٣َذ ٌٝٛٙ ح٧ر٤خص ًوٍٞ حُطخء١، ه٣َذ حُ٘يٟ ٕ

 ٓ٘خُُٚ
7ٙر
 .ح٠ُٔت: حُؼخهذ  -



 9ٔرٔر 

ِٚت  (2) ُّ جُطٗر٤ أهٓح
68
 

 

: جألٓػِسُ 
ْٕر  (ٔر) ًُر٘ضُر ٤ُٜزخ أٗخ ًخُٔخءَر اِر َٓروطضُر  خ  َٓر ح  ًَر ٤ٟضُر ٛلخًء ٝا ٍَر

 9ٙر

ٍَر  (ٕر) ٗخ ك٢ ٤ُ َْر ٤ْ   ِٓر رَٜر
ٛخرخً  ٓر7 ٍْر َُر ظَر٬ٓخً ٝاِر ُر حُزَرلْر َّٚ . ًؤَٗر

ّٝ (ٖر) َُّو ُٖر حُ   ١ِّر هخٍ حر
ٍّٖق  ٔر7 َـر ُٓر ٘خءِر  : ٕر7 ك٢ طؤْرػ٤َ ؿِر

خ ر٤زَٜر ىَر َٝر ِٚر  طِر ْٞر َٛر سَر  ٌَّ ُ َّٕ ؤَر َ ُٗرؼَّْ  … كٌَر ِٛر لَرخ َٓر ٠َّ٘ كِر٢  َٔر َ٘رشٌر طَر ِٓر
 ٖر7

ِّر  (ٗر) ُٖر حُٔؼظ : ٗر7 ٝهخٍ حر

٣ـ سَر ىِر ََر ِ٘ر٤ ُٔر ُْر َْر ح ْٔر َّٕ حُ٘ حدِر  ٕـ… ًٝؤَر ََّ حثِريُر ح٠َُّ يَر َِرظْرُٚر كَر ٌٍر ؿَر ح
 ٘ر7

حىُر  (٘ر) َٞر َـر قٌر  حُ مٌر هخ١ِر َْر . ك٢ حَُٔػش رَر

٤خء (ٙر) ِٟر ٍِركْرؼشٍر ٝ ٌْر ك٢  ْـر ْٗرضَر ٗ ٤يَر      أَر ظَِر ْـر ط
َْر  ٙر7 َٗر ُٕر  ٤ُٞر ُْرؼُر رخ ح َْر   77هخً ٝؿَر

ح (7) ًَ لَر َٓر َّر ٤ٓقُر حُيُٝشِر  َِر ظَر : 78 ٝهخٍ حُٔظ٘ز٢ ٝهيِر حػْر

ضَر أ١ُّو  ؼْر َٓر ُْر َٖر أ ؟أ٣ْر ُّر خ ُّر    ٌٛح حُُٜٔر ٔخ َـر رَر٠ ٝأٗضَر حُ َُّو ُٖر َٗرزْرضُر حُ َٗرلْر
 79 

هَّٖ (8) ََر ُٔر ُْر : ٓر8 ٝهخٍ ح

ٗخ    ُٞٙر ىَر ؿُر ُٞر َُر ٓٔيٌر ٝحُ ْ٘ر ْْر ... حَُّ٘ َُر ٝأ١َحفُر ح٧ًقِّر ػ٘ ٤ٗ
 ٔر8

 

: جُركعُ 

                                                 
8ٙر
 (ٕرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝؿٞحَٛ حُز٬ؿش ُِٜخ٢ٔٗ  (ٗرٗرٔرٙ /  ٔرؽ ) -حُٔؼَ حُٔخثَ ك٢ أىد حٌُخطذ ٝحُ٘خػَ   -
9ٙر
 ُْ أؿيٙ  -
ٓر7
 .حُٔظِْ: حُز٤ْٜ  -
ٔر7
ٟ ٣ٔظٞك٤ٚ، ٝهي ٛٞ حُ٘خػَ حٍُٜٔ٘ٞ ٛخكذ حُ٘ظْ حُؼـ٤ذ ٝحُظ٤ُٞي حُـ٣َذ، ًخٕ اًح أط٠ رٔؼ٠٘ ٫ ٣ظًَٚ كض   -

 .ٛـٖر8ٕرطٞك٠ ٓ٘ش 
ٕر7
 (9ٔرٙ /  7ٙرؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
ٖر7
 .حُ٘ؼخّ: حُٔ٘ش  -
ٗر7
 (78ٙ /  ٔرؽ ) -ح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حُز٬ؿش   -
٘ر7
 . ح١ٌُ ٣طزغ حُ٘وٞى: ٛوِظٚ، ٝح٠َُحد: ؿِظٚ  -
ٙر7
 . ط٘ظَ ا٤ُي: طـظ٤ِي  -
77
 (ٔرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ؿٞحَٛ حُز٬ؿش ُِٜخ٢ٔٗ   -
78
ٝٛزق  (78ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٔؼَ حُٔخثَ ك٢ أىد حٌُخطذ ٝحُ٘خػَ  (ٖر9ٔرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -

 (ٗر8ٙ /  9ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (79ٖرٙ /  ٘رؽ ) -ح٧ػ٠٘ 

أ٣ٖ أُٓؼض إٔ ط٤َٔ أ٣ٜخ حُِٔي ٝٗلٖ ح٣ٌُٖ ٫ ػ٤ٖ ُ٘خ ا٫ ري ٝاًح كخٍهظ٘خ ُْ ٗؼٖ : ح٩ُٓخع حُؼِّ ػ٠ِ ح٧َٓ ٣وٍٞ  

 ً٘زخص حَُر٠ ٫ ٣زو٠ ا٫ رخُـٔخّ ٧ٗٚ ٫ َٗد ُٚ ا٫ ٖٓ ٓخثٚ ٝؿ٤َ ٗزخص حَُر٠ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ـ١َ ا٤ُٚ حُٔخء  
79
 . ح٧ٍح٢ٟ حُؼخ٤ُش: ١ٝيص ػِٓي، ٝحَُرخ: أُٓؼض  -
ٓر8
 (ٙر9ٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُؼٔيس ك٢ ٓلخٖٓ حُ٘ؼَ ٝآىحرٚ  (ٖرٖرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٓ٘ظ٠ٜ حُطِذ ٖٓ أٗؼخٍ حُؼَد   -

 (77ٙ /  ٔرؽ ) -ٍٝٓخُش حُـلَحٕ  (ٕرٗرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٔل٤ِ٠خص  (9٘رٗرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓلخَٟحص ح٧ىرخء 

ٙ /  8ٔرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٗرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَحء  (ٔر7ٙ /  ٔرؽ ) -ٝؿَٜٔس ح٧ٓؼخٍ 

 (8ٔرٔر
ٔر8
 . رٚ حُز٘خٕ حُو٠ٞد ٗـَ ُٚ ػَٔ أكَٔ ٣٘زٚ: حَُحكش حُط٤زش، ٝحُـْ: حَُ٘٘  -



 ٓرٕرٔر 

ٍ ك٢ كخٍ ٍٟخٙ رخُٔخء حُٜخك٢ حُٜخىة، ٝك٢  زٚ حُ٘خػَ ٗلٔٚ ك٢ حُز٤ض ح٧َٝر ٣ُ٘ر

َُر  كخٍ ؿ٠زٚ رخُ٘خٍ حُِٔظٜزش، كٜٞ ٓلزٞدٌر  زِّٚر ح٤ُِ ُٗر ٓوٞف ٝك٢ حُٔؼخٍ حُؼخ٢ٗ 

ٍٛخد رخُزلَ ِضَر . ك٢ حُظِٔش ٝح٩ِر َّٓ ح طؤَر ٍ ٝحُٔؼخٍ حُظ٘ز٤ٜ٤ٖ  ٝاًِر ك٢ حُ٘طَ ح٧َٝر

 َّْ َُّو ط٘ز٤ٚ طًٌَ ك٤ٚ ح٧َرىحسُر ٣ٔ ٟ حُؼخ٢ٗ ٍأَر٣ض أَرىحس حُظ٘ز٤ٚ ًٌٍٓٞس رٌَ ٜٓ٘ٔخ، ًٝ

ح ٗظَصَر . ٬ًَٓٓ  َّٕ  ا٠ُ حُظ٘ز٤ٜ٤ٖ َٓسً  ٝاًِر ََر  أهَٟ ٍأ٣ض أَر ِّٜر َٖر ٝكُر ٝؿٚ حُ٘زٚ رُر٤ِّر

َُّو  ٍٚر  ك٤ٜٔخ، ًٝ َّْ  ًًَ ك٤ٚ ٝؿُٚر ١ُر  ط٘ز٤ َّٚ حُ٘زٚ ٣ٔ . ٫ً ٟ ٓل

ُٖر  ََر ا٣وخػٚ، كظ٠  ١ح٣َُّٜٝٝق حر ٍّٖق ٝؿ٤ٔ ـ ُٓر ٖٔ ٛٞص  ك٢ حُٔؼخٍ حُؼخُغ كُر

َّٕ ٌُس ٛٞطٚ طَٔ ٍْر ًٔخ طَٔ ١ًؤَر أٝحثَ حُّ٘ٞ حُول٤ق ك٤ٚ، ٌُٝ٘ٚ ُْ  ١ك٢ حُـٔ

حُ٘زٚ ٓؼظًٔيح ػ٠ِ أٗي طٔظط٤غ اىٍحًٚ ر٘لٔي ح٫ٍط٤خف ٝحُظًٌِ ك٢  ٣ًٌَ ٝؿَٚر 

ُٖر حُٔؼظِ حُْ٘ٔ ػ٘ي حَُ٘ٝم ٣ٝ٘ذِّر . حُلخ٤ُٖ ّٞر ه٣َذ ػٜيٙ ريحٍ  ى٣٘خٍدٙ حر ٓـِ

ٍُر  َّْ  ح٠َُد، ُْٝ ٣ًٌَ ٝؿٚ حُ٘زٚ أ٠٣خً ٝٛٞ ح٫ٛلَح ٟ ٌٛح ٝحُز٣َن، ٣ٝٔ

َْر  . حُ٘زٚ، ط٘ز٤ٜخً ٓـ٬ًٔ  ك٤ٚ ٝؿُٚر  حُ٘ٞع ٖٓ حُظ٘ز٤ٚ، ٝٛٞ ح١ٌُ ُْ ٣ًٌ

زِّٚر حُـٞحىُر  ُٗر  رخُزَم ك٢ حَُٔػش، ٝحُٔٔيٝفُر  ٝك٢ حُٔؼخ٤ُٖ حُوخْٓ ٝحُٔخىّ 

ؿ٤َ إَٔر طًٌَ أىحسُر حُظ٘ز٤ٚ ك٢ ٬ً حُظ٘ز٤ٜ٤ٖ، رخُ٘ـْ ك٢ حَُكؼش ٝح٤٠ُخء ٖٓ 

َّٕ  ًُٝي ُظؤ٤ًيِر  ُٖر حُٔ٘ذَّ حُٔ٘ذَّ  ح٫ىػخء رؤَر َّْ ٙ ػ٤ ٟ ط٘ز٤ٜخً ٙ رٚ، ٌٝٛح حُ٘ٞعُر ٣ٔ

. ٓئًًيح

ٍُر  أ٣ٖ : حُٔظ٘ز٢ ٓٔيٝكٚ ك٢ طظخَٛ رخٌُػَ ٝحَُِٜرغ هخث٬ ٝك٢ حُٔؼخٍ حُٔخرغ ٣ٔؤَر

ُٖر   ١ٗي ًخُـٔخّ ح١ٌُ ٣ل٢ا٫ ري، ٧َر  طوٜي؟ ٤ًٝق طَكَ ػ٘خ؟ ٝٗلٖ ٫ ٗؼ٤

ِّر  ٝ رؼي ٓٞطٜخ، ٝٗلٖ ًخَُّ٘زضِر ح١ٌُ ٫ ك٤خس ُٚ رـ٤َ حُـٔخ ٝك٢ حُز٤ض . ح٧ٍَر

٤ذُر ٍحثلشِر ح٧ه٤َ ٣٘ذِّر  ٛٞ ١ِر َٝر ْٖر ٣ٜق، رخُٔٔي، ٝحُٞؿٞٙ  ٙ حَُٔهٖ حَُ٘٘،  ٓ

ِض ٌٛٙ حُظ٘ز٤ٜخصِر  ٍأ٣ض أٜٗخ ٖٓ  رخُيٗخ٤َٗ، ٝح٧ٗخَٓ حُٔو٠ٞرش رخُؼْ٘، ٝاًح طؤَٓر

َّٖ  ى، ٌُٜٝ٘خ ؿٔؼض ا٠ُ كٌف ح٧ىحس كٌفَر ٓئىَّ ٗٞع حُظ٘ز٤ٚ حٍ ًُٝي . رٚٝؿٚ حُ

 َّٕ ؿَحم ك٢ حىِّر  ٧َر ٠ حُٔزخُـش ٝح٩ِر َّٕ حُٔظٌِْ ػٔي اُِر ٙ رٚ ٙ ٛٞ حُٔ٘ذَّ حُٔ٘ذَّ  ػخء أ

ُٔرٚ ََر . ٗلْر ٔ ٍُّو  ٌُُي أَٛر َّٕ  ح٧َرىحس حُظ٢ طي ؼقُر ك٢ ٝؿٚ حُ٘زٚ ٖٓ حُٔ٘ذَّ  ػ٠ِ أَر ٙ أَٟر

ََر حُٔ٘ذَّ  ٔ ََر ٝؿٚ حُ٘ذ ٙ رٚ، ٝأَٛر ُْر ػٖ حٗظَحى حُطَك٤ٖ ك٢ ٛلش أٝ ًً ٙ ح١ٌُ ٣٘

َّْ . ىٕٝ ؿ٤َٛخ ٛلخصٍر  ٌَر ٟ ٌٛح حُ٘ٞع رخُظ٘ز٤ٚ حُز٤ِؾِر ٣ٝٔ ٖٓ ٓظخَٛ  ، ٝٛٞ ٓظٜ

. ُظٔخرن حُٔـ٤ي٣ٖ ٖٓ حُ٘ؼَحء ٝحٌُظخد حُز٬ؿش ٤ٓٝيحٕ ك٤ٔقٌر 

 

 

 

 

 

 



 ٔرٕرٔر 

جُوٞجػُى 
صْر كِر٤ٚ ح٧ى (ٖر) ََر ًِر ًُر َُر ٓخ  َٓر َْر ُٔر ُْر . حسُر حُظ٘ز٤ُٚر ح

ٌِركضْر ُٓ٘ٚر ح٧َرىحس (ٗر) ًَّي ٓخ كُر ئَر ُٔر ُْر . حُظ٘ز٤ُٚر ح

ِٚر  (٘ر) ٌِرف ٓ٘ٚ ٝؿُٚر حُ٘ز َٔ ٓخ كُر ْـر ُٔر ُْر . حُظ٘ز٤ُٚر ح

ِٚر  (ٙر) ََر ك٤ٚ ٝؿُٚر حُ٘ز ًِر ًُر َُر ٓخ  َّٜ لَر ُٔر ُْر . حُظ٘ز٤ُٚر ح

ؿُٚر حُ٘زٚ   (7) َٝر ٌِركض ُٓ٘ٚر ح٧َرىحسُر ٝ حُظ٘ز٤ٚ حُز٤ِؾُر ٓخ كُر
 ٕر8

ٗٔٞيؼٌح 
: ٖر8 هخٍ حُٔظ٘ز٢ ك٢ ٓيف ًخكٍٞ (ٔر)

ٌٖر  اًح ٍُر َٛر٤ّر خ َٔر ىّر كخُ ُٞر ٘يَر حُ ِٓر ِْرضُر  حدُر      ِٗر ََر حدِر طُر ََر مَر حُظّر ْٞر َُّو ح١ٌُ كَر ًُر   َٝر

َُر حُزخَٛ   ح١ٌُ ٫ :ٍؿ٬ً كوخٍ أػَحر٢ٌّي  ٝٛقَر  (ٕر) ًؤَّٗٚ حُٜ٘خٍ حُِحَٛ ٝحُؤ

. ٣ول٠ ػ٠ِ ًَ ٗخظَ

ُّر ك٢ حُـٔخٍ ٝحُزٜخء (ٖر) ْٝر ى َْر . ٍُٗخ كي٣وشً ًؤٜٗخ حُلِر

ظٚ ف (ٗر) َّٓ َحؽُر أُر ِٓر ُْر  طزي٣يِر حُؼخُِر َٝر ِٜريح٣ش  . حُظ٬َّر ١ حُ

جإلؾحذسُ 
حُٔ٘زَّٚ حُٔ٘زَّٚ 

رٚ  

ٗٞع 

حُظ٘ز٤ٚ 

حُٔزذ 

ًَ ح١ٌُ كٞم 

حُظَحد                  

كٌكض ح٧ىحس ٝٝؿٚ ر٤ِؾ طَحد 

حُ٘زٚ 

ٓيٍُٞ ح٤ٔ٠َُ ك٢ 

ًؤٗٚ      

حُٜ٘خٍ 

حُِحَٛ 

 ََٓٓ

ٓـَٔ  

ًًَص ح٧ىحس ُْٝ ٣ًٌَ 

ٝؿٚ حُ٘زٚ   

ٓيٍُٞ ح٤ٔ٠َُ ك٢ 

     ًؤٗٚ

حُؤَ 

حُزخَٛ 

 ََٓٓ

ٓـَٔ 

ًًَص ح٧ىحس ُْٝ ٣ًٌَ 

ٝؿٚ حُ٘زٚ 

ح٤ٔ٠َُ ك٢ ًؤٗٚ 

حُؼخثي ػ٠ِ حُلي٣وش        

ََٓٓ حُلَىّٝ 

ٓلَٜ 

ًًَص ح٧ىحس ٝٝؿٚ 

حُ٘زٚ 

ٓئًي َٓحؽ حُؼخُْ          

ٓلَٜ 

كٌكض ح٧ىحس ًًَٝ 

ٝؿٚ حُ٘زٚ 

 

 

 

                                                 
ٕر8
ٕ ُِ٘ٞع ٗلٞ ٍحؽ ٍٝؿخٕ حُؼؼِذ، ٝٓ٘ٚ أ٠٣خً اٟخكش حُ٘زٚ رٚ حُٔ٘زٚ ٗلٞ ٖٓ حُ٘ز٤ٚ حُز٤ِؾ حُٜٔيٍ ح٠ُٔخف حُٔز٢  -

 . .ُزْ ك٬ٕ ػٞد حُؼخك٤ش
ٖر8
َٝٗف  (97ٖرٙ /  7ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (98ٙ /  ٔرؽ ) -َُٛ ح٧ًْ ك٢ ح٧ٓؼخٍ ٝ حُلٌْ   -

 (ٔرٗرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢ 



 ٕرٕرٔر 

ض٣ٍٔ٘حشٌح 

ََّن  (1) ٞجع جُطٗر٤ٚ ك٤ٔح ٣أْيض٢ٕ ذ٤ِّٖ ً : ٝع ٖٓ أَٗأ

: ٗر8 هخٍ حُٔظ٘ز٢

ْْر  ُر رُٜر ُٞر َٖر هُِر فَر ٓغَر ح٣ٌُ ٤ُٞر ّٔر ّٕر حُ ِٕر         ا ٔؼخ َـر ّٖر اًح حُظَروَر٠ حُ رٜ ُٞر ًوُِر
 ٘ر8 

ِٙر  سِر كيّر حءَر ََر َّر ػ٠ِ ؿَر ٔخ ِْروَر٠ حُلُر ِٕر      طَر زَرخ َّر ؿَر ٌَرقّر ً ِٕر ر زخ َـر ََر حُ ٓؼ
 ٙر8 

: 87 ٝهخٍ ك٢ حُٔي٣ق (ٕر)

ِٞر 
ُر ُْ َٗروْر وّٚر كَر َٝر َِر  َِرغُر ح٤ٓ٧ ِٚر     هِر ِٟر ٍْر ّٔرٔخءِر رؤ ََر حُ َِرضْر رَ٘رخ كِرؼْر ِٙر كَرؼَر

 88 

: 89أ٠٣خً  ٝهخٍ (ٖر)

ُّر  ََر ْٓر ََر ُْر حُؼَر ٤ٔ ٌَر ا٫ّر حُوَر ُٓر ٍُر  ٫ َٝر ُٙر     ْ٘ريَر ك٤ّرشُر ػِر ََر ٘ َٔر ظْرذَر ا٫ّر حُ ًُر  ٫ َٝر
 ٓر9 

: ٔر9أ٠٣خً   ٝهخٍ (ٗر)

شٍر    ّٔر ِِر ُٓر ِٚر ك٢  َُرشُر حٓظٌلَرضْر ر ْٝر ٌَرقّر ٝح      اًح حُيّر ّٔر٤قَر ٝحُ َٕر حُ ِْرزَرخًلخٛخ كٌخ ُوَر
 ٕر9 

: ٖر9 ٝىٓ٘شٍر  ٤ًِِشٍر  هخٍ ٛخكذُر  ٝ(٘ر)

خدُر ٝإِر ًخٕ ٍحر٠خً   ُّر ػ٠ِ ؿ٤َ  ٓخٍ ًخ٧ٓي ٣ُٜر َ ٌْر س ٣ُر َ ًٝ حَُٔٝءَر حَُؿُر
.  ٗر9

ُْرـ  (ٙر) ٤لَرش ح ًَرٜلِر ٤َسٌر  ِٓر ْٚر  …ُيَر  ِٛرَسٌر َٗروِر٤َّ ـؤَررْرَحٍ ١خ
 ٘ر9

ح (7) َّرً َٟر ٤ْرقٌر َٗرلْرؼخً ٝ َٓر ٍُر  . حُٔخ

ِّر }: هخٍ طؼخ٠ُ (8) ٬َر َرػْر خ٧ْر ًَر َِر  ُْرزَرلْر آصُر كِر٢ ح َ٘ر ٘ ُٔر ُْر ح ٍِر ح َٞر َـر ُْر ُر ح َُٚر ٍٓٞس  (ٗرٕر) {َٝر

. ٙر9حَُكٖٔ

 

َّر كِر٤َٚر  .}: هخٍ طؼخ٠ُ (9) ْٞر ُْروَر ٟ ح ََر خُكَرظَر َـر ْْر أَرػْر ُر َّٜ ؤَٗر ًَر  ٠ ػَر َْر َٛر ِٝر  ح  خ ٍَر هَر  (7) {٣َرشٍر َٗروْر

. 97 ٍٓٞس حُلخهش

                                                 
ٗر8
ٝحُٔؼَ حُٔخثَ ك٢  (77ٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ  (99ٕرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -

 (7ٕرٔرٙ /  9ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٕرٔرٙ /  ٔرؽ ) -أىد حٌُخطذ ٝحُ٘خػَ 
٘ر8
 . حُٔؼ٠٘ إٔ ح٤ُٔٞف ٫ طل٤ي اًح ٫ُظو٢ حُـ٤٘خٕ ا٫ اًح ؿَىٛخ ٗـؼخٕ ُْٜ هِٞد ه٣ٞش ِٛزٚ ٬ًٜرش ح٤ُٔٞف  -
ٙر8
 . ح حٓظؼِٔٚ حُـزخٕإ ح٤ُٔق حُوخ١غ ٤ٜ٣َ ًخُـزخٕ اً  -
87
 (9ٓرٕرٙ /  ٔرؽ ) -َٝٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢  (ٙرٗرٙ /  ٔرؽ ) -طل٤َٔ أر٤خص حُٔؼخ٢ٗ ٖٓ ٗؼَ أر٢ حُط٤ذ حُٔظ٘ز٢   -

 (98ٗرٙ /  8ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد 
88
 .ُحٗظ٘خ هِغ ح٤ٓ٧َ ر٤ٜٗٞخ ٠ٗٝخٍطٜخ ًٔخ ٣ُ٘ض حُٔٔخء أٍٟٚ رخُ٘زخص ُْٝ ٗوٞ كن حُؼ٘خء ػ٤ِٚ  -
89
ٝك٤خس حُل٤ٞحٕ  (ٔرٕرٕرٙ /  ٔرؽ ) -َٝٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   (ٕر7ٔرٙ /  ٔرؽ ) -َُٛ ح٧ًْ ك٢ ح٧ٓؼخٍ ٝ حُلٌْ   -

 (ٙر8ٙ /  9ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (٘رٔرٔر ٙ/  ٔرؽ ) -ٝٛزق ح٧ػ٠٘  (ٔرٕرٔرٙ /  ٔرؽ ) -حٌُزَٟ 
ٓر9
حٌُؼ٤َ، أ١ إٔ ٤ٓق حُيُٝش اًح رؼغ ا٠ُ أػيحثٚ ٣يػْٞٛ ا٠ُ : حُـ٤ٖ، ٝحُؼَّٓٞ: ح٤ُٔٞف، ٝحُو٤ْٔ: حَُٔ٘ك٤ش  -

 .٣ٞف، ٝحََُٓ حُلخِٓش ٌُٜٙ حٌُظذ حُـ٤ٕٞحُطخػش ؿؼَ ًظزٚ ا٤ُْٜ حُْ
ٔر9
ٝطَحؿْ ٗؼَحء  (8ٖرٕرٙ /  ٔرؽ ) -َٝٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢  (ٔرٙرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف حٌَُٔ٘ ٖٓ ٗؼَ حُٔظ٘ز٢   -

 (ٕر7ٖرٙ /  7ٗرؽ ) -ٓٞهغ أىد 
ٕر9
حُ٘خُُش ٖٓ ٗٞحٍُ حُيَٛ، أ١ اًح حٓظؼخٗض حُيُٝش رٚ ًخٕ ٤ٓلخً ُٜخ ػ٠ِ أػيحثٜخ، ًٝلخً : حٓظؼخٗض، ٝحُِٔٔش: حٓظٌلض  -

 .ط٠َد رٜخ رٌُي ح٤ُٔق، ٝهِزخً طـظَة رٚ ػ٠ِ حهظلخّ ح٧ٛٞحٍ
ٖر9
 (٘رٙ /  ٔرؽ ) -ٍٟٝش حُؼو٬ء ٝ ِٗٛش حُل٬٠ء   -
ٗر9
 .ٓو٤ٔخً ٝٓخً٘خً : ٍحر٠خً   -
٘ر9
 .أ١ إٔ ًًَى ر٤ٖ حُ٘خّ ٤ُْ رٚ ٓخ ٤٘٣ٖ، كٜٞ ًٜل٤لش حُطخ٣َٖٛ ح٧طو٤خء ُْ ٣يٕٝ رٜخ ا٫ كٔ٘خص  -
ٙر9
 .حُـزخٍ: حُٔلٖ، ٝح٧ػ٬ّ: حُـٞح١ٍ  -



 ٖرٕرٔر 

َِر  (ٓرٔر) ظُر : 98 ك٢ حُٔي٣ق ١ُّو هخٍ حُزُرلْر

حكخ    َٝر َٝر ظَرخءِر  ّ٘ر سُر حُ يّر َٛرزَرضْر ؿِر ي٣يُر          ًَر َـر ر٤غُر حُ َّر ز٤ٜخً ريَر حُ َٗر ٗخ 

ظّر٠  ٣َرضَر  ِّر، كَر َٞر ُِّ٘رخ ٛ َٝر  ، ٤يُر َٗرخ حُؼِر ىَر ٤يُر َٝر ٠، ٝأٗضَر ُِؼ٤يِر ػِر هَر٠ّر

َرخ }: هخٍ طؼخ٠ُ (ٔرٔر) ُِٜر ْٛر َسٍر ١َر٤ِّرزَرشٍر أَر َـر َ٘ر ًَر شً ١َر٤ِّرزَرشً  َٔر ِِر ًَر ؼَر٬ً  َٓر ُر  دَر هللاّر ََر َٟر ٤ْرقَر  ًَر ََر  ْْر طَر َر أَُر

خء  َٔر َّٔ َٜرخ كِر٢ حُ ػُر َْر كَر َٝر ُر (ٗرٕر)ػَرخرِرضٌر  َِردُر هللاَّ ٣َر٠ْر َٝر َرخ  رِّٜر ٍَر ِٕر  ًْر ٍٖر رِربِر ٤ ََّ كِر ًُر َرخ  َِٜر ًُر
طِر٢ أُر طُرئْر

 َّٖ ٍَر ُِِر ؼَرخ ْٓر َر َٕر ح٧ْر ٝ َُر ًَّ ٌَر ْْر ٣َرظَر ُر َِّٜ ِّر َُرؼَر ْٖر  (٘رٕر)ح ِٓر ظُرؼَّضْر  زِر٤ؼَرشٍر حؿْر سٍر هَر ََر َـر َ٘ر ًَر زِر٤ؼَرشٍر  شٍر هَر َٔر ِِر ًَر َُر  ؼَر َٓر َٝر
ٍٍر  ح ََر ْٖر هَر ِٓر َرخ  خ َُٜر َٓر ِٝر  ٍْر َر مِر ح٧ْر ْٞر .  ٍٓٞس ارَح٤ْٛ {99(ٙرٕر)كَر

خسٍر كِر٤َٜرخ }: ٝهخٍ طؼخ٠ُ (ٕرٔر) ٌَر ْ٘ر ِٔر ًَر ِٙر  ٍِر َُر ُٗٞر ؼَر َٓر ِٝر  ٍْر َر ح٧ْر َٝر حصِر  َٝر خ َٔر َّٔ ٍُر حُ ُر ُٗٞر هللاَّ

هَريُر  ١ٌّي ٣ُٞر ٍِّر ًَرذٌر ىُر ْٞر ًَر َرخ  َّٜ ؤَٗر ًَر شُر  خؿَر ؿَر ُِّو شٍر حُ خؿَر ؿَر ُُر زَرخفُر كِر٢  ْٜر ِٔر ُْر زَرخفٌر ح ْٜر سٍر  ِٓر ََر َـر َٗر  ٖ ِٓر
ٌٍر  ٌٍر ُّٗوٞ ُٚر َٗرخ ْٔر َٔر ْٔر ْْر طَر ْٞر َُر َُر َٝر ٢ءُر  َرخ ٣ُر٠ِر ٣ْرظُٜر َُر خىُر  ٌَر رِر٤َّشٍر ٣َر َْر ٫َر ؿَر َٝر هِر٤َّشٍر  َْر َٗر ِٗرشٍر ٫َّ  ٣ْرظُٞر َُر شٍر  ًَر ٍَر زَرخ ُّٓو
ءٍر  َٗر٢ْر َِّر  ٌُر ُر رِر هللاَّ َٝر ِّر  َّ٘خ ٍَر ُِِر ؼَرخ ْٓر َر ُر ح٧ْر َِردُر هللاَّ ٣َر٠ْر َٝر خء  َ٘ر ٖ ٣َر َٓر ِٙر  ٍِر ُٞر ُر ُِ٘ر ْٜريِر١ هللاَّ ٍٍر ٣َر َِر٠ ُٗٞر ػَر

َِر  ٌْر ػَر ٣}
. ٍٓٞس حُ٘ــٍٞ (٘رٖر) ٓرٓرٔر

ضْر  (ٖرٔر) ح أِٗٔر ًَر لَرشِر اِر
. حُوِٞدُر ًخُط٤َ ك٢ ح٧ُُر

َحر٢ٌّي  ٓيفَر  (ٗرٔر) : ٔرٓرٔر ٍؿ٬ً كوخٍ أػْر

أس ًـَأس ح٤ُِغِر اًح  َْر َِرد، ٝؿُر س ح٤ُٔق اًح ١َر َِّ س ًٜ َِّ ِٛر ذ  ُٚ  ؿ٠ِر
.  ٕرٓرٔر

ح ٫ :أهخً ُٚ كوخٍ أػَحر٢ٌّي  ٝٝٛقَر  (٘رٔر) ًَ ٙ، ٝرلْر َُر َٗرـَحً ٫ ٣وَِرقُر ػَٔر ًخٕ أه٢ 

ٙ ٍُر ي ًَر خفُر  . ٖرٓرٔر٣ُروَر

ظَُر (ٙرٔر) :  ٗرٓرٔر١ُّو ٝهخٍ حُزلْر

خ َٓر ٍِر١ حُظّر٬ خ ّٔر َٖر ُِ ج َٕر ٣ُر٠ِر يْر ٌَر ،  ٣َر خصٌر ؼَر ِٓر ًِرذِر، ٫َر ح َٞر ٌَر ٌٍر ًخُ ٞ ُٜر   هُر

ٌٕر  ١ُر ٍأ (7ٔر) هَّش حُلخُّ ٤ِٓح . ك٢ حُيّر

 

ِٝر١ٌ٣   (8ٔر) ٝهخٍ حرٖ حُظؼخ
:  ٘رٓرٔر

َ مِر  َـر ْٓر َُر ػي  ََّ ح ٓخ حُ ًيحاًِر ْٓر َُر             ُْرضَر أُر ث٤ َُر ٠خرخً ك٢ حُٔلخد ُٜخ  ؿِر
 ٙرٓرٔر

                                                                                                                                                 
97
 .أ١ ًؤٜٖٗ ؿٌٍٝ ٗوَ هخ٤ُش حُـٞف  -
98
 (٘رٖرٙ /  ٕرٖرؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  -
99
 أ١ طؼَٔ ىحثٔخً ك٢: طئط٢ أًِٜخ ًَ ك٤ٖ .  -ًَ ٗـَس ٓؼَٔس ٤١زش حُؼٔخٍ ًخُ٘وِش ٝٗـَس حُؼ٘ذ: حُ٘ـَس حُط٤زش   - -

 .ح٫ٓظوَحٍ ٝحُؼزخص: حُوَحٍ .  -هطؼض: ؿظؼض .  -ٓٞحػ٤ي اػٔخٍٛخ
ٓرٓرٔر
. كظلش ك٢ حُلخث٢ ؿ٤َ ٗخكٌس، ٝحَُٔحى ح٧ٗزٞرش حُظ٢ طـؼَ ك٤ٜخ حُلظ٤ِش ػْ طٟٞغ ك٢ حُو٘ي٣َ: حٌُٔ٘خس   -

٣َ٣ي إٔ . =أ١ ٫ ٣ظٌٖٔ ٜٓ٘خ كَ ٫ٝ رَى: ٫ َٗه٤ش ٫ٝ ؿَر٤ش. = ٓ٘ٔٞد ا٠ُ حُيٍ ُل١َ ٤ٟخثٚ ٝٛلخثٚ: ى١ٍ= 

ٌٓ٘خس ٝحُِؿخؿش ٝحُٜٔزخف ٝح٣ُِض كظ٠ ُْ طزن رو٤ش ٓٔخ ٣وٟٞ حٍُ٘ٞ ح١ٌُ ٗزٚ رٚ حُلن ٍٗٞ ٗظ٠خػق هي ط٘خَٛ ك٤ٚ حٍ

 .حٍُ٘ٞ
ٔرٓرٔر
 (ٙرٖرٗرٙ /  ٔرؽ ) -حُؼوي حُل٣َي   -
ٕرٓرٔر
 .حُ٘٘خ١ ٝح٫ٍط٤خف: حُِٜس  -
ٖرٓرٔر
ٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُؼوي حُل٣َي  (٘رٕرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٔلخٖٓ ٝحُٔٔخٝة  (ٓر٘رٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٓلخَٟحص ح٧ىرخء   -

ٍَر ٫ ٣ُروخف ًيٍٙ: ًًَٝ أػَحر٢ّر ٍؿ٬ً، كوخٍ. (7ٖرٗر ٍَر ٫ ٣ُروِقُر ػَٔٙ، ٖٝٓ رَرل هللاِّر ٖٓ ٗـ  .  ًحى َٝر
ٗرٓرٔر
 (ٔرٗرٗرٙ /  8ٖرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٙر7ٙ /  ٔرؽ ) -َُٛ ح٥ىحد ٝػَٔ ح٧ُزخد   -
٘رٓرٔر
ٛٞ حُ٘خػَ ح٧ى٣ذ ٓز٢ رٖ حُظؼخ١ٌ٣ٝ، ؿٔغ ٗؼَٙ ر٤ٖ ؿِحُش ح٧ُلخظ ػٌٝرظٜخ، ٍٝهش حُٔؼخ٢ٗ ٝىهظٜخ، ُٝٚ ى٣ٞحٕ   -

 .ٛـ، ٝػ٠ٔ هزَ ٓٞطٚ رؤْ ٤ٖ٘ٓٗر8٘رٗؼَ ؿٔؼٚ ر٘لٔٚ، ٝطٞك٠ رزـيحى ٓ٘ش 



 ٗرٕرٔر 

كَّخء   (9ٔر) ََّ ١ََُّّٔو حُ : 8ٓرٔرٗٔؼشً  ٛقُر ١ 7ٓرٔرٝهخٍ حُ

َُرشٌر ٓـيُرُٝشٌر  لْرظُٞر َْر  … …َٓر َٓر ٠ٌ ُ٘خ هَريَّ ح٧َر طَرلْر
 9ٓرٔر

                 َّٕ َُر ًؤَر ْٔر ُْرلظ٠        ٛخ ػُر َْر ح ٍُر كِر٤ٜخ ًخ٧َرؿْر ٝحُ٘خ

ِّّر  ٝهخٍ أَرػَحر٢ٌّي  (ٓرٕر) : ٓرٔرٔر ك٢ حٌُ

ُْر حُي٤ٗخ ك٢ ػ٤٘ٚ،  ظ َـَّ ك٬ٗخً ك٢ ػ٢٘٤ ػِر َِريَر ُوي ٛ َٓر ََر اًح أطخُٙر  ٟ حُٔخث ًٝؤٗٔخ ٣ََر

. حُٔٞصِر اًح ٍآُٙر 

َُّو رٜخ ح٧َرػيحءَر  : ٔرٔرٔر ٤ٓ٧َ ر٢ٌّي حٝهخٍ أَرػَ (ٔرٕر) ُـر ظِريَر حُظ٢ طَر َّٓ ُِر ُِرٓخٓخً ٖٓ أَر ِْر٢٘  ؼ حؿْر
 ٕرٔرٔر

: ٖرٔرٔر حُ٘خػَ ٝهخٍ (ٕرٕر)

ٍٙر  ٞ ؿُر ُٝر ْْر  ٤خًء  ًَر ِٟر ٍِر  خ َِر حَُّٜ٘ ؼْر ِّر … …ِٓر ظ٬ َِر ك٢ ح٩ِر ٍّر ًخ٤ُِْر ُرلُٞر ُِ٘ر

: ٗرٔرٔر ٝهخٍ آهَ (ٖرٕر)

ْْر  ُر زُّٜو صُر أُركِر َْر ِٜر يحثِر٢ كَر ْٜرضِر أَرػْر زَر ْٗر ُْر ... أَر ْ٘رُٜر ِٓر ظِّر٢َر  ظِّر٢ ٓ٘يِر كَر َٕر كَر ًْر ًخ ا

: ٘رٔرٔر ٝهخٍ حُزلظ١َ ك٢ حُٔي٣ق (ٗرٕر)

 

ِٚر  ِٓر حُِّر٤ْرغِر ك٢ اهْريح َٝر ِٚر،  ِٓر َٛرخ ٍْر ٤ْرغِر ك٢     ا َـر حُ َٝر ِٚر،  ِٓر ٌح ٤ْرقِر ك٢ اهْر ّٔر ًخُ
 ٙرٔرٔر 

: 7ٔرٔر ٝهخٍ حُٔظ٘ز٢ ك٢ ٝٛق ٗؼَٙ (٘رٕر)

                                                                                                                                                 
ٙرٓرٔر
 ُْ أؿيٙ: هِض . ٍػي: ُٓـَ  -
7ٓرٔر
ًخٕ ك٢ ٛزخٙ ٣َكٞ ٣ٝطَُ ري ًخٕ رخَُٔٞٛ، ًٝخٕ ٓغ ًُي ٣ظؼِن رخ٧ىد ٣ٝ٘ظْ حُ٘ؼَ، ُْٝ : حَُٟٔ حَُكخء  -

 .ٛـٓرٙرٖرًؼ٤َ ح٫كظ٘خٕ ك٢ حُظ٘ز٤ٚ ٝحُٞٛق،ٝٓخص رزـيحى ٓ٘ش  ٣ٍِ ًٌُي كظ٠ ؿخى ٗؼَٙ، ًٝخٕ ػٌد ح٧ُلخظ
8ٓرٔر
 (9ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٜٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد   -
9ٓرٔر
 .حَُٓخف: حُوخٓش، ح٧َٓ: أ١ ٓلٌٔش، ٝحُوي: ٓلظُٞش ٓـيٍٝ  -
ٓرٔرٔر
 (8ٖرٗرٙ /  ٔرؽ ) -حُؼوي حُل٣َي   -
ٔرٔرٔر
 ٔرؽ ) -ٝحُؼوي حُل٣َي  (ٖر8ٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓلخَٟحص ح٧ىرخء  (ٖرٙرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ُزخد َُٛ ح٥ىحد ٝػَٔ ح٧  -

 (ٙرٖرٗرٙ / 

٫س كوخٍ   ُٞر ًَّخد : ٝىهَ أػَحر٢ ػ٠ِ رؼٞ حُ ٍَر دٍر، ٝ َْر َ كَر ؼَر ْٔر ِٓر ظي، كب٢ٗ  َّٓ ُِرٓخٓخً ٖٓ أُ َِرقَر هللا ح٤ٓ٧َ، حؿؼ٢ِ٘  ْٛر أ

، ٓ٘ط١ٞ حُلٚ ٌٖر ػ٠ِ ح٧ٛيهخءِر ذ، ٗي٣يٌر ػ٠ِ ح٧ػيحء، ٤ُِّر ُـر طْر٢٘ حُلَٝدُر ُٗر ٌَر ٤ِش، ه٤َِ ؿَحٍ حُّ٘ٞ، هي ؿ ِٔر َُر حُؼَّ ٣ِش، ه٤ِ

َٜرخٓش َ٘ر خ ُ ّٕر طلظَٜر خٓش، كب َٓر يَر ٢٘ٓ حُيَّ َ٘رؼْر ْٔر ٙ، ك٬ ٣َر طَُر ْٗر ََر أ َِرزْرضُر حُيٛ ِٝر٣وٜخ، ٝكَر  .أكَرخ
ٕرٔرٔر
 . كزَ طوخى رٚ حُيحرش: حُِٓخّ  -
ٖرٔرٔر
 ُْ أؿيٙ  -
ٗرٔرٔر
/  ٔرؽ ) -ٝٓلخَٟحص ح٧ىرخء  (٘رٙرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُلٔخٓش حُز٣َٜش  (9ٖرٙ /  ٔرؽ ) -حُزي٣غ ك٢ ٗوي حُ٘ؼَ   -

ؽ ) -١ٝزوخص حُ٘ؼَحء  (ٗر8ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُ٘ؼَحء ٝحُ٘ؼَ  (79ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٔلخٖٓ ٝحُٔٔخٝة  (8ٗرٖرٙ 

ٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ  (ٔرٕرٗرٙ /  ٔرؽ ) -َٝٗف ى٣ٞحٕ حُلٔخٓش  (8ٔرٙ /  ٔر

 (87ٖر

ٝحكوض ك٢ ٓٞحِٛظ٢ أػيحث٢ أهٌح ك٤ٔخ أًَٛٚ ٝأطٔوطٚ، ًٝٛخرخً ػٔخ أكزٚ ٝأٍٟخٙ، ٧ٕٝ كظ٢ ٓ٘ي ك٤ْ أٍٝٓٚ : ٣وٍٞ

ػيحث٢ ك٤ٔخ أْٜٓٞٓ كؤَٗد هِز٢ كزْٜ، ٝحٜٗذ ا٠ُ ؿخٗزْٜ ح٤َُٔ ٓؼْٜ ُٔ٘خرٜظي ُْٜ، ٝٓٔخػِش كؼخُي ٣ٔخػَ كظ٢ ٖٓ أ

 ُلؼخُْٜ،
٘رٔرٔر
 (٘رٖرٗرٙ /  8ٖرؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
ٙرٔرٔر
 .ىٝحّ ٓو١ٞ حُٔطَ: حُوطغ، ٝح٩ٍٛخّ: ح٩هٌحّ  -
7ٔرٔر
 (9ٕرٙ /  9ٗرؽ ) -ٝ طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (8ٗرٕرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -

ُِٔي ك٢ حُٔوِٞه٤ٖ ٣ل٠َ ٓخثَ ح٧ٗؼخٍ ًٔخ طل٠َ ح٬ُٔثٌش حُوِن ٝٛٞ ٓخثَ ك٢ حُي٤ٗخ ٤َٓ أ١ ٛٞ ك٢ حُ٘ؼَ ًخ

 حُْ٘ٔ ك٢ حُٔٔخء



 ٘رٕرٔر 

َِريْر   َٓر َِر  ؼْر ّ٘ر ََر ك٢ حُ ؼ ّ٘ر ح حُ ّٕر ٌَٛر َريْر           ا ٤ٗخ كَِر حُيّر َٝر ُْر  ْٔر ّ٘ر َٞر حُ ٍَر كَٜر ٓخ
 8ٔرٔر 

: 9ٔرٔرٝهخٍ ك٢ حُٔي٣ق (ٙرٕر)

ْْر  ِٛر َِر ٛ ْٖر ىَر ُّر ٓ ِِرنَر حُّ٘رخ ْٞر هُر َر ح         كَِر ٍَر خ ً٘ضَر حُّٜ٘ر َٝر َّر  ح حُظّر٬ خُٗٞر   ٌَُر

: ٓرٕرٔرٝهخٍ ك٢ ٓيف ًخكٍٞ (7ٕر)

ْٚر  ه َٝر ِْر  ٣َ ٌَر يِر حُ ْٔر ِٔر خءُر أر٢ حُ ؿَر ٍَر ُٚر    َٔر ءُر َٗرلْر َْر َٔر ّريَر حُ ٬فٍر هَِر ِٓر  ٠ ٠َر ْٓر أ ُٙر َٝر   ىُر

ٌٕر  (8ٕر) ٞؿخؽ حُزخ١ٖ ك٬ . ًخُٔجْرٌَٗرش ك٢ حٓظوخٓش حُظخَٛ ٝحػْر

كَّخء (9ٕر) ََّ ١ََُّّٔو حُ : ٔرٕرٔرٝهخٍ حُ

ٜخ   كخٍطْريَّ  ُٟر ىٌر طلَِّضْر رخٌُٞحًذِر أٍ ََر ِٝر ٝٛٞٓٔخءُر  ٝؿُٚر  رِر  ٕرٕرٔر ح٧ٍ

َِر  (ٓرٖر) ظُر :  ٖرٕرٔر١ُّو ٝهخٍ حُزُرلْر

خ َٟر ٍْر ُّر أ زَرقَر حُّ٘رخ ْٛر خًء، ٝأ َٔر َٓر ـ   ـضَر  زَرلْر ْٛر ّٞر كؤ ُِر َِر ٝحُؼُر ْ٘رضَر رِرخُلَر٠ْر رِر
 ٗرٕرٔر 

: ٘رٕرٔر ٝهخٍ ك٢ ٍٟٝش (ٔرٖر)

ٌّر  ٔخ خ ؿَر ََّ َُٜر ِٜر ظَر ْٔر ْْر ٣ ْٞر َُر َُر خ  … …َٝر َٓر ٔخ خ ؿَر ْ٘رضَر َُٜر ِٚر ٌُ ٣ِّروِر رَِر
 ٙرٕرٔر

َِر حٓظٞحإٛخ ك٢ حع (ٕرٖر) َـر ْ٘ر ِٔر  7ٕرٔرٝؿخؿٜخ  حُي٤ٗخ ًخُ

٤شِر ٖٓ ح ُطؼخّ   (ٖرٖر) ْٔر ، ًخُلِر ِّر خ ٤شُر ٖٓ ح٧َٗر ْٔر حُلِر
.  8ٕرٔر

: 9ٕرٔر ٝهخٍ حُٔؼ١َ (ٗرٖر)

ٌَر  لْر َُر ١ِر ِْرضُر ٝح٤َُِّْر ِّر٢ ٓخ هُر ؤَٗر ِٕر  … …كٌَر ح ْ٘رلُٞر ِْرٔخءِر ك٢ ػُر زخدُر حُظَّ َٗر ٝ
 ٓرٖرٔر

 

ْٗرـ    َِّ ٖ حُ ِٓر ٌّر  ٝ َُر ِٙر ػَر ٌِر خٕ  … …َُر٤ْرِظِر٢ ٛ َٔر ْٖر ؿُر ِٓر ـؾ ػ٤ِْرٜخ ه٬َرثيٌر 
 ٔرٖرٔر

ِٗر٢ ك٤َٜرخ  لُٞر ْٖر ؿُر ُّر ػ ْٞر ِٕر َٛد ح٧َر … …َٛد حَُّ٘ ْٖر كئحىِر حُـزخ ٖ ػَر ْٓر
: ٕرٖرٔر١ ٝهخٍ حرٖ حُظؼخ٣ٌٝ (٘رٖر)

ُْر  ُـر ْٗر َّ٘ش ُر أَر ِٓر ح٧َر َٝر ٌٍر  ٝ ُْر رُريُر ُٛر َٝر ِٛرَِّش ٌر   ٝؽُر أَر َُر ُّٔو حُ َٝر ٢َر  ٣َرخؿِر ح حُيَّ ًِرزُٞر ٍَر
 ٖرٖرٔر 

                                                 
8ٔرٔر
 .حُ٘ؼَٓيحٍ حُْ٘ٔ، أ١ إٔ ٗؼ١َ أػ٠ِ ٖٓ ٓخثَ : ٝحكي ح٬ُٔثٌش، ٝحُلِي: حُِٔي  -
9ٔرٔر
ٝطَحؿْ ٗؼَحء  (ٕرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ  (7٘رٕرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -

 (9٘رٗرٙ /  8ٗرؽ ) -ٓٞهغ أىد 
ٓرٕرٔر
 (ٗرٗرٗرٙ /  8ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٓرٕرٖرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -

 ٍؿخث٢ أرٞ حُٔٔي ٝهٜي١ ا٣خٙ أ٠٠ٓ ٬ٓف أطوِيٙ ػ٠ِ حُلٞحىع ٝحُ٘ٞحثذ ٣ؼ٢٘ اٜٗٔخ ٣يكؼخٕ ػ٢٘ ٓخ أهخكٚ:٣وٍٞ 
ٔرٕرٔر
 (ٖر8ٙ /  ٕر7ؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
ٕرٕرٔر
 .رَىأ١ إٔ ه٤خٍ حٌُٞحًذ ظَٜ كٞم حُٔخء ح١ٌُ ٣ـط٢ ٌٛٙ حٍ  -
ٖرٕرٔر
 (ٗرٕرٗرٙ /  ٙرٖرؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
ٗرٕرٔر
 .أ١ رؼيص رل٠ِي ٝػِٞ ُِٓ٘ظي ػٖ إٔ ط٘زٚ حُ٘خّ  -
٘رٕرٔر
 (ٙر7ٙ /  ٔر ؽ) -َُٛ ح٥ىحد ٝػَٔ ح٧ُزخد   -
ٙرٕرٔر
ُٞ ُْ ٣ٍِ٘ حُٔطَ رٌٜٙ : ٓطَٝح ر٘يس ٝٛٞص، ٝح٣َُن ٖٓ ح٤ٌَُ ٢ٗء أُٝٚ، ٝحُٔؼ٠٘. حٜٗذ: حٓظَٜ حُـٔخّ  -

 .ح٧ٍٝ ُؤض ٓوخّ حُـٔخّ ك٢ اك٤خثٜخ
7ٕرٔر
 . آُش ٖٓ حُلي٣ي ٓؼٞؿش ٣وطغ رٜخ حٍُِع: حُٔ٘ـَ  -
8ٕرٔر
 .حُل٤ٔش حُٞهخ٣ش ٝح٫رظؼخى  -
9ٕرٔر
 ُْ أؿيٛخ  -
ٓرٖرٔر
 . ٣وٜي رطلُٞش ح٤َُِ أُٝٚ، ٝػ٘لٞ حُ٘زخد ٝػ٘لٞحٗٚ أُٝٚ  -
ٔرٖرٔر
 .كذ ٖٓ حُل٠ش ًخُِئُئ: ؿزَ ٖٓ حُٔٞىحٕ ٝحكيْٛ ُٗـ٢، ٝحُـٔخٕ: حُِٗؾ ٝطٌَٔ ُِِح١  -
ٕرٖرٔر
 (99ٔرٙ /  ٗرٖرؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -



 ٙرٕرٔر 

ًِر٤غٝهخٍ حد (ٙرٖر) : ٗرٖرٔر ٕ ٝ

يِر حُيُّوؿ٠ ْٔر ٖ ؿ ِٓر  َ ْـر ُْرل ََّ ٤ْٓرقُر ح ََّ …ُٓر َُر ٝطؼ ْْر   ٟ ح٤َُِّْر د حُـَِر ْٞر ْٖر ػَر ِٓر
 ٘رٖرٔر

َْي  (2) ََّن  جؾؼ ٍٚت  ً َٖأ  ضٗر٤ ًىج غْ ذ٤ِـحً  ٓ ًَّن الً ٓإ َّٛن : جُطٗر٤ٜ٤ٖ ج٥ض٤٤ٖ ٓل

هحٍ جُٗحػٍ    
136
 :

ُْر  ُٓرظِِر َٓرلخدٌر  ُْر  ٤ِِٜر ـخؽَر هَر ٍِرمٌر   ٝػَر ح َٝر ح٤ُٔٞفِر رَٞر َّٕ ا٣ٔخ  7ٖرٔر كٌؤ

َْي  (3) ََّن  جِتؾؼ ٍٚت  ً َٖأ  ضٗر٤  جُطٗر٤ٜ٤ٖ ج٥ض٤٤ٖ ٍْٓالً ٓلٛالً غْ ٍْٓالً ٓؿٔالً  ٓ
138
 :

طنَر  َْر ُٓر ٌٍر كِر٢  ِْر أَٗرخ َٗرخ حٕ  … …حُلخ ٟ ٗل َٞر غ ح٩هْر َٓر ٍٍر  خءٌر ؿخ َٓر يِر  ِٓر
 9ٖرٔر

َِت  (4) َّٙن  جُطٗر٤َٚأ  جِتؾؼ غْ ذ٤ِـحً، ٝٛٞ ك٢ ٝٚق ٌؾ٤ِٖ جضلوح  الً ج٥ض٢ ٓإًًىج ٓل

ػ٠ِ جُٖٞح٣س ذ٤ٖ جُ٘حِ
140
 :

نَّ  ِ٘ر ٍّٚق ١ْر ًَر ظٔخ  ٓو ؼْر َّٔ ٟٞ حُظَّلْرَهشْر  … …طـ ِٓر ءِر  َٗر٢ْر َِر  ٤ْر ػ٠ِ ؿَر
 ٔرٗرٔر

ْٕي (5)  ِّٞ ٌَّل ٓٔح ٣أْيض٢ ٓٗدَّن  ٍِْٓسً ذك٤عُ  ضٗر٤ٜحشٍت  ً . ٛحً ٣ٌٕٞ ً

ٍُر   –ٕرٗرٔر  حُو٬عُر  –حُٔخءُر  ٍُر   –ح٧ُٛخ ُْر   –ح٤ُٔخٍسُر   –ح٬ُٜ َُر   -حَُػيُر   –ح٣ٌَُ حُٔط

ْٕي  (6) ِّٞ ُٕ  ذك٤عُ  ٓإًىزً  ضٗر٤ٜحشٍت  ًَأ ٌَّل  ٣ٌٞ : ٛحً ذٚٓٔح ٣أْيض٢ ٓٗدَّن  ك٤ٜح ً

ٌْر  ٫ٍ ، ؿَّ٘شُر  ،   ٓخءٌر   ٤ٔٗ ٍَر  ُُر ؽُر رَرخر َْر ِْريِر  ،  رُر ٌٍّي  ،َُٛسٌر  حُوُر ٌٍر   ٗخَٟسٌر  ، ىُر  ، ٗخ

ٞهَريسٌر  ٍُر   ُٓر حُٔظؤُِّرنُر  ، حُزي

ْٕي (7) ِّٞ ُٕ  ضٗر٤ٜحشٍت  ً ٌَّل ٓٔح ٣أْيض٢ ٓٗدَّن  ذ٤ِـسً ٣ٌٞ : ٛحً ك٤ٜح ً

 

ُٕر  ٍُر   –حُِٔخ َُر  –ح٢ٛ٬ُٔ   –ح٧ر٘خءُر   –حَُ٘فُر   –حُٔخ ُْر   -ح ُلٔيُر   -ح٤ٌُُ حُظؼ٤ِ

ْـي (8) سٍت هٞ جٍٖ ْٖي  ٍ جذٖ جُطؼح١ً٣ٝ ذا٣ؿحَ ك٢ ٝٚق ذِتم٤ِّهَأ ٖر٤ٚ شجٍ أٗٞجعَأ  ٝذ٤ِّ

ك٤ٚ
143
 :

ٌٍر  ِْرٞسُر ح٣َُن ك٬َر َِّشْر … …كُر ِٓر َِّر  ٜخ كِر٢ ً ُٓر ى

َّْٔ ْٕر ه ٌٍر ٝاِر خ ريْر لُٜر خٍصْر … …ِٜٗر َٛر ظٜخ  ْٔر ِٛرَِّشْر  ـ أ

ْٕي (9) ًُٗحؾْ   ١ذ٤ٖ ه٢ُْٞي أَأخ ٝجَ جُلطف 
144
ك٢ ٝٚق ٌٝٞط٤ٖ غْ ذ٤ِّٖ ٗٞع  

 َِّ ٍٚت  ً ذٜٔح ضٗر٤
145
 :

                                                                                                                                                 
ٖرٖرٔر
 .أ١َحف حَُٓخف: أ١ ًٍزٞح حُو٤َ حُٔٞى، ٝح٧ٓ٘ش: ًٍزٞح حُي٣خؿ٢  -
ٗرٖرٔر
 (ٕر8ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ  (٘رٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٜٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد   -
٘رٖرٔر
 . ظ٬ّ آهَ ح٤َُِ: ظ٬ّ ح٤َُِ، ٝحُـِْ: حُيؿ٠  -
ٙرٖرٔر
 (99ٔرٙ /  ٗرٖرؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
7ٖرٔر
 .حُـزخٍ: كٔغ رخٍم ٝٛٞ حُزَم، ٝحُؼـخؽ: حُِٔؼخٕ، ٝحُزٞحٍم: ح٣٩ٔخٝ  -
8ٖرٔر
 (ٗرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝح٧ٓخ٢ُ حُ٘ـ٣َش  (ٙرٙ /  ٔرؽ ) -حُٜيحهش ٝحُٜي٣ن   -
9ٖرٔر
 .ٝى ٟٝؼش حُلخٓيٟٓٞغ ح٫ٍطوخء، ٝك٢ ًُي اٗخٍس ا٠ُ ٍكؼش حُٔلْ: حَُٔطو٠  -
ٓرٗرٔر
 ُْ أؿيٙ  -
ٔرٗرٔر
 . حُـخٗذ، ٝهي ٣طِن ػ٠ِ حُٜ٘ق ٖٓ ًَ ٢ٗء: حُ٘ن رٌَٔ ح٤ُٖ٘  -
ٕرٗرٔر
 .ؿٔغ هِؼش ٢ٛٝ حُلٖٔ  -
ٖرٗرٔر
 ُْ أؿيٙ  -



 7ٕرٔر 

ٌٝر  ْٝر ٍَر ٍٝر  ٝ ح ٍَر ْٖر ِٛ٘ر٤غِر حُـ٤غِر  ٍَر … ػ ٣نُر  ١َر ًٝٔخ  يِر َّٜ ٣نِر  حُ يِر َّٜ ِٖر حُ ػَر

َُر  ٤ ٍِر٣لخً  ٣ُرؼِر ٣ق رخَُّ٘لَرلخص  َِّر ي كَرظِر٤ن  … ..…حُ ْٔر ِٓر ْٖر  ِٓر حُٙر  َّٕ ػََر ًؤَر
 ٙرٗرٔر

ِٚر  َحً ػَِر٤ْر ِ٘ر ْ٘رظ ُٓر  ََّ َّٕ حُطَّ ُ٘رٞم … ....…ًؤَر ُْرٔ يِّر ح ُْروَر غِر ك٢ ح ْٓر روخ٣خ حُيَّ

 ٓرٓرٓرٓرٓرٓرٓرٓرٓرٓرٓرٓرٓرٓرٓرٓرٓر

: ٟخً ٝهخٍ أ١

ِٞر 
لْر ٗخً رخُوَر ًِر ئْر ُٓر ٤غٌر أَرطخٗخ  ًٞ  … …ؿَر ََّ رْرَ ٣َٓغُر حُ َٞر ُْر َ ح ِٜر ظَّ َٓر

 7ٗرٔر

ِّٞر  َـر ٠ِ رخَُّ٘زخصِر حُ ْـر ُٝر طُر ٍْر ِّٞر  … كخ٧َر زْر٤َر ُٔر َِّر ٝحُ ٔ لْر ُٔر ك٢ ك٤ِٜخ حُ
  8ٗرٔر

ِٞر ٝأَرهْرلٞحٕ ًخٍ ِّٞر  … …ُـ٤ْرٖ حُٔلْر ِْر ر ٤ ِٔر ًِر٢ حَُّ٘ ح َُر ؿْ  َْر ٗٝ
 9ٗرٔر

ِٞر  ْٔر ِْرـ ِّٗروَرض ُِر ٍُر  ٕ ٤ُٞر َِر حُؼُر ؼْر ٞ… …ِٓر ُْرٌَٟ كظُـر ٗٞ ك٤ـ٘خَٛرخ ح َْر  ٓر٘رٔر ١طَر

ٍَت  فْي ِ٘ت  (10) زً  ٤ُِسً  ذا٣ؿح ٍَأ مِت ْٔي ِٕت ُٓ ضٗر٤ٜ٤ٖ ٤ٍِْٖٓ  ٝٚليَأ  ، ٝٛحشِت ك٢ ؿٟٞ

.. ٓؿ٤ِٖٔ، ٝآن٣ٍٖ ذ٤ِـ٤ٖ

==== =============

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َِت  (3)                              ر٤ُٚ جُطّٔػ٤ ْٗي ضَأ
151 

                                                                                                                                                 
ٗرٗرٔر
ػي ٣ٍلخٗش ح٧ىد ك٢ ُٓخٗٚ، أهخّ رَٜٔ ٓيس كخٓظطخرٜخ ُٝٚ طٜخ٤ٗق ٗخػَ ٓلظٖ ٓطزٞع ٝٓ٘٘ت رخٍع، ًخٕ ١  -

 .ٛـٓرٖرٖرػيس، ٝطٞك٠ ٓ٘ش 
٘رٗرٔر
 (9ٕرٕرٙ /  ٖرؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد  (8ٔرٕرٙ /  ٔرؽ ) -َُٛ ح٥ىحد ٝػَٔ ح٧ُزخد   -
ٙرٗرٔر
 . ٓخ ِٓؽ رـ٤َٙ ُظظَٜ ٍحثلظٚ: حُٔٔي حُلظ٤ن  -
7ٗرٔر
 . حُـَٟ: حُيػش ٝٛ٘خءس حُؼ٤ٖ، ٝحًَُٞ: حُللٞ  -
8ٗرٔر
 .ٓخ ٣ظ٣ِٖ رٚ: حُ٘خَٟ حُط١َ، حُل٠ِ: حُـٞ  -
9ٗرٔر
ٗزض ٖٓ ٗزخص حَُر٤غ ٤١ذ حَُحثلش أر٤ٞ حٍُ٘ٞ ك٢ ٝٓطٚ ىحثَس ٛـ٤َس ٛلَحء، ٝأٍٝحم َُٛٙ : ح٧هلٞحٕ  -

حُطخَٛ حُ٘و٢، : حُوخُٚ، ٝحُِح٢ً: ٓلِـش ٛـ٤َس، ٣٘زٜٕٞ رٜخ ح٧ٓ٘خٕ، ٝحكيطٚ أهلٞحٗٚ ٝحُـٔغ أهخك٢، ٝحُٔلٞ

 .ٟ حَُهٚحُطَ: ٝحُزٞ
ٓر٘رٔر
 .حٗطزخم حُـل٤ٖ٘: حٌَُٟ ٝحُّ٘ٞ، ٝح٩ؿ٠خء: أهٌص ط٤َٔ ُِ٘ؼخّ، ٝحُـٔٞ: ٍٗوض  -
ٔر٘رٔر
ٝػِْ حُز٬ؿش  (ٔرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝؿٞحَٛ حُز٬ؿش ُِٜخ٢ٔٗ  (97ٙ /  ٔرؽ ) -ح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حُز٬ؿش  - 

 (٘رٙ /  ٔرؽ ) -ح٤َُ٘ح١ُ 



 8ٕرٔر 

ػِسُ  جألَٓأ
ظَُر (ٔر) : ٕر٘رٔر١ُّو هخٍ حُزُرلْر

يح َِر رُرؼْر ىْر ٖٓ حُلَروْر ىَر ِْر رخً، طَر َْر ْ٘رُٚر هُر ِٓر ىْر    ىَر ُْر ، كخ ٞىِر ُـر ّٔرٔخفِر، ٝحُ َُر حُ َٞر رَرلْر ُٛر
 ٖر٘رٔر 

ُْروَر٤ْرْ (ٕر) إُر ح َُر ْٓر : ٗر٘رٔر ٝهخٍ ح

ُر  يُرَُٝٚر ُٓر  ٠ هَر ٍْر َِر أَر ؽِر حُزَرلْر ْٞر َٔر ًَر ٍَر  َُر٤ْر ٢ ... َٝر ِّر ٤ُزظَِر ٞ ػ٢َِّ رؤٗٞحع حُُٜٔر
 ٘ر٘رٔر

: 7٘رٔرحُلٔيح٢ٗ   ٙر٘رٔرٝهخٍ أرٞ كَحّ (ٖر) 

٬ ْٜر ، كَر ِٖر َّ٘ط٤َّ ِٝر ، ك٢ حُ ٍِر حَُٝ َٖر ُٛـ    َُر ر٤ ٝحُٔخءُر ٣لٜ
 8٘رٔر 

ىَرصْر   َّر ، ؿَر ٢ٍر ْٗر َٝر خ١ِر  َٔر زِر ٬َر     ًَر ْٜر ِٚر َٗر َِر٤ْر ِٕر ػَر أ٣ْريِر١ حُوُر٤ُٞر
 9٘رٔر 

٤ْرقِر حُيُٝش (ٗر) َٓر : ٓرٙرٔر ٝهخٍ حُٔظ٘ز٢ ك٢ 

ِٚر  َُريَر ؿخِٗرزَر٤ْر ْٞر ُٖر كَر ٤ َـر ُِّو حُ ُر وخدُر       ٣َٜر ٤ْرٜخ حُؼُر ٘خكَر ضْر ؿَر خ َٗرلَر٠َر َٔر  ٔرٙرٔر ً

ََّٔٝم (٘ر) كَّخءُر  ١ُّو حٍ حُ ََّ : ٕرٙرٔر حُ

ٍٖر   ٤ َـر ُٕر ُُر ٍَر ٗٞ ِٜر٬ َّٕ حُ ٍهخءِر        ًٝؤ َُر َِرهَرضْر ك٢ ٛل٤لش ٍر  ػ

: جُركعُ   
ُر  زّٚر َ٘ر ٚ رخُزلَ ك٢ حُـٞى ٝحُٔٔخف، ٣ٜٝ٘ق ُِ٘خّ إٔ ٣وظَرٞح ١حُزلظَ ٣ُر  ٓٔيٝكَر

ُٚ رٔٞؽ حُزلَ،  ْٞر ٓ٘ٚ ٤ُزظؼيٝح ٖٓ حُلوَ، ٣ٝ٘زٚ حَٓإ حُو٤ْ ح٤َُِ ك٢ ظ٬ٓٚ ٝٛ

ُٙر  ََر ُر ػ٤ِٚ ٜٓلٞرشً رخُّٜٔٞ ٝح٧كِحٕ ٤ُوظزَ ٛزْر زَٚر ُـر ٠ كُر َّٕ ٌٛح ح٤َُِ أٍهَر ٝأ

ٚ حُ٘زٚ ك٢ ًَ ٝحكي ٖٓ ٣ٌٖٛ حُظ٘ز٤ٜ٤ٖ ٍأ٣ضَر . ٝهٞس حكظٔخُٚ ح طؤِٓض ٝؿْر  ٝاًِر

، ٢ٛ ٛ٘خ حٗظَحى حُٔٔيٝف ر٤ٖ ٤ٗت أٝ ٛلخصٌر حٗظًَضْر  أٗٚ ٛلشٌر  َُر ٣ٖ ٤ُْ ؿ٤

                                                 
ٕر٘رٔر
 (ٕرٙ /  ٕرٖرؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
ٖر٘رٔر
 .حُـٞى: حُٔٔخف  -
ٗر٘رٔر
/  ٔرؽ ) -ٓؼخٍ ٝ حُلٌْ َُٝٛ ح٧ًْ ك٢ ح٧ (79ٙ /  ٔرؽ ) -طل٤َٔ أر٤خص حُٔؼخ٢ٗ ٖٓ ٗؼَ أر٢ حُط٤ذ حُٔظ٘ز٢   -

 (ٓر9ٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُؼٔيس ك٢ ٓلخٖٓ حُ٘ؼَ ٝآىحرٚ  (ٓر9ٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُؼٔيس ك٢ ٓلخٖٓ حُ٘ؼَ ٝآىحرٚ  (ٗرٔرٕرٙ 

 ٔرؽ ) -١ٝزوخص كلٍٞ حُ٘ؼَحء  (ٔرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝؿَٜٔس أٗؼخٍ حُؼَد   (ٔرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ُٝزخد ح٥ىحد ُِؼؼخُز٢ 

 (ٔر8ٖرٙ /  ٓرٔرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٕرٔرٙ / 
٘ر٘رٔر
 .ٖٓ ح٫رظ٬ء ٝٛٞ ح٫هظزخٍ: ؿٔغ ٓيٍ ٝٛٞ حُلـخد ٝحُٔظَ، ٣ٝزظ٠ِ: أٍَٓ ٝأٓزَ، ٝحُٔيٍٝ: أٍه٢  -
ٙر٘رٔر
هخٍ حُٜخكذ . ًَّ ٝحُ٘ـخػش، ًٝخٕ ٗؼَٙ ؿ٤ًيح ٬ٜٓٛٞ أرٞ كَحّ حُلٔيح٢ٗ، ًخٕ ك٣َي ػَٜٙ ك٢ ح٧ىد ٝحٍ  -

ٝٓخص هظ٬٤ ٓ٘ش ، ًٝخٕ حُٔظ٘ز٢ ٣ٜ٘ي ُٚ ٣ٝو٘خء. ري١ّر حُ٘ؼَ رِٔي ٝهظْ رِٔي، ٣ؼ٢٘ حَٓأ حُو٤ْ ٝأرخ كَحّ: رٖ ػزخى

 .ٛـ7٘رٖر
7٘رٔر
 (78ٙ /  ٔرؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد  (ٓرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٗلق حُط٤ذ ٖٓ ؿٜٖ ح٧ٗيُْ ح٤١َُذ   -

 (79ٖرٙ /  8ٔرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد 
8٘رٔر

 .ؿخٗذ حَُٜ٘: ح٢ُ٘   -
9٘رٔر
كي٣يس ح : ؿٔغ ه٤ٖ ٝٛٞ ٛخٗغ ح٧ِٓلش، ٝحَُٜ٘: ُو٤ِٕٞٓٚ، ٝح: ٗٞع ٖٓ حُؼ٤خد حُٔ٘وٞٗش،ٝؿَى ح٤ُٔق: ح٢ُٗٞ  -

 .٤ُٔق أٝ حُْٜٔ أٝ حَُٓق أٝ ح٤ٌُٖٔ
ٓرٙرٔر
ٝطَحؿْ  (ٔر7ٕرٙ /  ٔرؽ ) -َٝٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢  (7ٔرٙ /  ٔرؽ ) -حُٞحٟق ك٢ ٬ٌ٘ٓص ٗؼَ حُٔظ٘ز٢   -

 (ٙر7ٖرٙ /  7ٗرؽ ) -ٗؼَحء ٓٞهغ أىد 

 حُـ٤ٖ ٝحُـ٤ٖ كُٞٚ ٠٣طَد ٤َُِٔ رؼوخدٍر طِٜ ؿ٘خك٤ٜخٗزٚ ٝٛٞ ك٢ هِذ 
ٔرٙرٔر
ٝٛٞ " أٓ٘غ ٖٓ ػوخد حُـٞ: "١خثَ ًخَٓ ٓؼَٝف رخُؼِ ٝحُٔ٘ؼش، ٠٣َٝد رٚ حُٔؼَ ك٢ ًُي ك٤وخٍ: حُؼوخد  -

 . هل٤ق حُـ٘خف ٣َٓغ حُط٤َ
ٕرٙرٔر
 (ٖر9ٙ /  ٕر7ؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (8ٙ /  ٔرؽ ) -ٜٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد   -



 9ٕرٔر 

َِر ك٢ ٛلظ٤ٖ ٛٔخ حُظِٔشُر ٝحُزلَ ك٢ ٛلش حُـٞىِر   ، ٝحٗظَحىُر ح٤َُِ ٝٓٞؽِر حُزل

َّْ . ٝحَُٝػشُر  ٟ ٝؿٚ حُ٘زٚ اًح ًخٕ ًٌُي ٓلًَىح، ًٝٞٗٚ ٓلًَىح ٫ ٣ٔ٘غ ٖٓ ٣ٝٔ

 َّْ َّٖ  ٟ حُظ٘ز٤ُٚر طؼيى حُٜلخص حُٔ٘ظًَش، ٣ٝٔ رٚ ك٤ٚ ًٌُي ح١ٌُ ٣ٌٕٞ ٝؿٚ حُ

. ؿ٤َ طٔؼ٤َ ط٘ز٤ٜخً 

: جُطح٤ُس جُٗظٍ ذؼى يُي ئ٠ُ جُطٗر٤ٜحشِت 

حّ كخٍ ٓخء حُـيٍٝ، ٝٛٞ ٣ـَ ُٙر ٣٘ذِّر  ر٤ٖ ٍٟٝظ٤ٖ ػ٠ِ ٗخ١ج٤ٚ  ١أَررٞ كَِر

ْ٘رزؼّرًخ ر٤ٖ حُوُر٠َس حُ٘خَٟس، رلخٍ ٤ٓقٍر ك٬َّ  ُٓر ْٛرَ رزيحثغ أُٞحٗٚ  َِّ ٫  ُٔخعٍر  ٛٔخ حُ

ُٕر  ٣ِحٍ ك٢ ر٣َنِر  ٙ حُوُر٤ُٞر ىَر َّر ٍَر ٖٓ كَ ػ٠ِ رٔخ١ٍر  ؿيَّطٚ، ٝهي ؿ ٍُر  ٣ ََّ طَر َٖر . ُٓر  ٝؿُٚر  كؤَر٣

ِٚر  َّٕ حُ٘ز ُّٖو أَر ْٕر  ؟ أطظ وِريَر  حُ٘خػَ ٣َ٣ي أ ٍُر : ط٘ز٤ٜ٤ٖ ٣َرؼْر ، حُـيٍٝ رخ٤ُٔقِر  ط٘ز٤ُٚر  ح٧َٝر

ّٕر  ٝحُؼخ٢ٗ ط٘ز٤ُٚر  َٞر ُٔر ُْر خ١ ح ْٕر ٟحَُٟٝش رخُزِٔر ٔخ ٣َ٣ي أَر ّٚر ُْ ٣َى ًُي، اِٗر ٣٘زّٚر  ؟ ٫، اِٗر

ْٕر  ٍٛٞسً ٍآٛخ رٍٜٞس طو٤ِٜخ، ٣َ٣يُر  ر٤ٖ ح٣َُخٝ  ٙ كخٍ حُـيٍٝ ٣ٞٛٝ٘ذِّر  أ

ٍِر  ٠َّٗ، كٞؿُٚر  رلخ ، ٌٝٛٙ ٫ ٓلَىٌر  حُ٘زٚ ٛ٘خ ٍٛٞسٌر  ح٤ُٔق كٞم حُزٔخ١ حُٔٞ

٤خء ػيَّس، ٝحٍُٜٞس حُٔ٘ظًَشُر  ٓؤهًٞسٌر  حٍُٜٞسُر  شٌر ٖٓ أَٗر ػَر َِر ْ٘رظَر ُٓر ر٤ٖ حُطَك٤ٖ  أَٝر 

ٍٝر  ٍَر  ٢ٛ ٝؿٞى ر٤خ ٞحٕ ٓوظِلشٌر  ٓٔظط٤ . كُٞٚ حه٠َحٍ ك٤ٚ أَُر

َْر : ؿخٗز٢ حُـ٤ٖ ٙ حُٔظ٘ز٢ ٍٛٞسَر ٣ٝ٘ذِّر  ٤ْر ، ٤ٓقُر حُيُٝش ر٤ٜ٘ٔخ، َٓر طِٚر ََر َٔر ٤ْر َٓر َٗرظِٚر ٝ

ِٚر  َِّر  رٍٜٞسِر .. ٓخ ٖٓ كًَش ٝحٟطَحدٍر ٝٓخ ك٤ ٤ْرٜخ ٝطل ٘خكَر لُٞر ؿَر وَرخدٍر طَ٘ر ٛٔخ، ىُر ػُر

َّٖ  ٝٝؿُٚر  عٌر حُ َِر ْ٘رظَر ُٓر ؿخ٤٤ٖٗ ٢ُ٘ءٍر  ٝٛٞ ٝؿٞىُر  ٖٓ ٓظؼيىٍر  رٚ ٛ٘خ ٤ُْ ٓلًَىح ٌُٝ٘ٚ 

ؽٍر  ك٢ كخٍ كًَشٍر  ُّٞو َٔر . ٝط

١ََُّّٔو  ُٙر ٝك٢ حُز٤ض ح٧َره٤َ ٣٘ذِّر  َٞر حُ ٓخً ٝٛٞ ك٢ حُٔٔخءِر  كخٍ ح٬ٍُٜ أَرر٤ ّٞر خػخً ٓو َّٔ ُ 

ٍٕر حٍُِهخءَر  ، كٞؿُٚر  ٖٓ ك٠شٍر ؿخٍهشٍر ك٢ ٛل٤لشٍر  ، رلخٍ ٗٞ حُ٘زٚ ٛ٘خ  ٍُهخءَر

ْٖر  ٓ٘ظِػشٌر  ٍٛٞسٌر  َٞر ٓظؼيىٍر  ٓ ٍّر  ، ٝٛٞ ٝؿٞى ٢ٗءٍر أر٤ َّٞ ٍمَر  ك٢ ٢ٗءٍر  ٓو . أَُر

َّٕ  حُظ٢ َٓص ري ٝحُظ٢ ٍأ٣ضَر  حُؼ٬ػشُر  كٌٜٙ حُظ٘ز٤ٜخصُر  َّٖ  ٝؿَٚر  أ ِٚر حُ ك٤ٜخ ٍٛٞسٌر  ر

ٗشٌر  َّٞ ٌٓ  َّْ سٍر ٣ٔ يَّ َُّو ٖٓ أ٤ٗخءَر ػِر ٍٚر  ٟ ً . ك٤ٜخ طٔؼ٬٤ً  ط٘ز٤

 

 

 

 

 

 

 

 

جُوحػىزُ 



 ٓرٖرٔر 

(8)  َّْ ح ًخٕ ٝؿُٚر  ٟ حُظ٘ز٤ُٚر ٣ُٔر َّٖ  طٔؼ٬٤ً اًِر ِٚر ٍٛٞسً حُ شً  رٚ ك٤ ػَر َِر ْ٘رظَر ْٖر  ُٓر ، ٓظؼيىٍر  ٓ

ِٚر ًٌُي زَر َّ٘ ُٚر حُ ْٖر ٝؿْر ٌُر ح ُْ ٣َر ًَر ؼِر٤َ اِر ْٔر ََر طَر . ٝؿ٤ْر

ؼٌح  ٞيَأ ُٔ َٗأ

: ٖرٙرٔر هخٍ حرٖ حُٔؼظِ (ٔر)

ضْر ىُٝشُر ح٤ُٜخّ ٝهَريْر  ٍِر رخُؼ٤يِر ... هَريِر حٗوَر٠َر ُْر ح٬ُٜ وْر ُٓر ََر  َّ٘ رَر

ٍٙر ٣َرظَ  َِر َٗر ٍَر  ىِر . ......ُٝر حُؼ٣َخ ًلَرخؿِر ْ٘روُٞر َِر ػُر ٣لظقُر كخُٙر ٧ً
 ٗرٙرٔر 

: ٘رٙرٔرٝهخٍ حُٔظ٘ز٢ ك٢ حَُػخء (ٕر)

ُٚر  ُٜر وْر َٗر مّر  ٍِرمٌر ىَر صُر ا٫ّر ٓخ ْٞر غَر        ٝٓخ حُٔ ًَرقٍّق ٣َٝٔر ٍُر ر٬  ٞ َِر ٣َٜر ٍِرؿْر ٟ ر٬ 
 ٙرٙرٔر 

: 7ٙرٔر ٝهخٍ حُ٘خػَ (ٖر)

ُر  ٠، كظَروخُُٚر ؿَر َٞر ِْر حُ َر حُٙر ك٢ ظُِر ََر طَر ًَرذِر          َٝر ْٞر ٌَر ٍِر ر ؿخ َّر ٠ِ حُ َ ػَر ًَ ٣ٌَر َٔر   هَر

جإلؾحذسُ 

ٗٞع حُٞؿٚ حُٔ٘زٚ رٚ حُٔ٘زٚ حَُهْ 

حُظ٘ز٤ٚ 

ٍٛٞس ح٬ٍُٜ  ٔر

ٝحُؼ٣َخ أٓخٓٚ 

ٍٛٞس َٗٙ 

كخطق كخٙ ٧ًَ 

ػ٘وٞى ٖٓ 

حُؼ٘ذ 

ٍٛٞس ٢ٗء 

ٓوّٞ  ٣ظزغ ٤ٗجخً 

آهَ  ٌٓٞٗخً ٖٓ 

أؿِحء  ٛـ٤َس 

ر٠٤خء 

طٔؼ٤َ 

حُِٚ حُول٢ حُٔٞص  ٕر

ح٧ػ٠خء 

حُولخء ٝػيّ 

حُظٍٜٞ 

ؿ٤َ طٔؼ٤َ 

 

 

 ٖر

 

 

ٍٛٞسُر حُٔٔيٝف    

ٝر٤يٙ ٤ٓقٌر ٫ٓغ 

َّر  ٣٘ن رٚ ظ٬

حُـزخٍ 

ٍٛٞس هَٔ   

٣٘نُّو ظِٔشَر  

َُر  حُل٠خء ٣ٝظٜ

رٚ  ًًٞذ 

ظٍٜٞ ٢ٗء  

٢٠ٓء  ٣ِٞف 

ُت  ر٢٘ء ٓظ٨

ك٢ ٢ٓٝ حُظ٬ّ 

طٔؼ٤َ 

                                                 
ٖرٙرٔر
ٝٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ  (8ٙ /  ٔرؽ ) -ٝ ٜٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد  (٘رٙ /  ٔرؽ ) -حُٜٕٔٞ ك٢ ح٧ىد   -

 (٘رٖرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ 
ٗرٙرٔر
 . كظلٚ: ٗـّٞ ٓـظٔؼش ط٘زٚ حُؼ٘وٞى، ٝكـَ كخٙ: حُؼ٣َخ  -
٘رٙرٔر
 (ٕرٗرٙ /  9ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٙرٓرٕرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -

ٓخٍم ح١ٌُ ٫ ٣ٌٖٔ ح٫كظَحّ ٓ٘ٚ ُيهش ٗوٜٚ ًٌُي حُٔٞص ٫ ٣يٍٟ ٤ًق ٓؼَ حُٔٞص ٝارطخُٚ ح٧ٍٝحف ًخٍ:٣وٍٞ 

 .٣ؤط٢ ٤ًٝق ٣زطَ ح٧ٍٝحف ٣َٝٔهٜخ ٖٓ ح٧ؿٔخى
ٙرٙرٔر
إٔ ٗ٘ؼَ رٚ، ٣ٝٔطٞ ٖٓ ك٤غ ٫ حُٔٞص أٗزٚ رِٚ ىه٤ن حُ٘وٚ هل٢ ح٧ػ٠خء ٣ٔؼ٠ ا٤ُ٘خ ٖٓ ؿ٤َ : ٣وٍٞ  -

 ٗي١ٍ، ك٬ ٓز٤َ ُ٘خ ا٠ُ ح٫كظَحّ ٓ٘ٚ
7ٙرٔر
 (ٔرٙرٔرٙ /  ٙرٕرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٖرٗرٔرٙ /  ٔرؽ ) -حُٔؼَ حُٔخثَ ك٢ أىد حٌُخطذ ٝحُ٘خػَ   -

َٓ، ٝحُٔ٘خٕ رخًٌُٞذ، ٌٝٛح ٖٓ ٝك٢ ٌٛح حُز٤ض ػ٬ػش أ٤ٗخء رؼ٬ػش أ٤ٗخء، كبٗٚ ٗزَّٚ حُؼـخؽ رخُظِٔش ٝحُٔٔيٝف رخُن 

 .حُلٖٔ حُ٘خىٍ



 ٔرٖرٔر 

٢٠ٓءٌر 

  ض٣ٍٔ٘حشٌح  -خ
ِٖت (1) : ذٚ ك٤ٔح ٣أض٢ َٙأ جُٔٗدَّن ٝ َٙأ جُٔٗدَّن  ذ٤ِّ

غ ٓلخرش (ٔر) ُّ٘و : 8ٙرٔر هخٍ حرٖ حُٔؼظِ ٣ٜق حُٔٔخءَر رؼي طو

ٛخ ُٔخ طـَِرضْر  ٬ٍَر ٗـٜٞٓخ ػ٘ي حُٜزخفِر ... ًؤَٕر ٓٔخءَر   هِر

َ ػَحُٙر  ٠ِر َٔرؾ هَر َرلْر ُٝر رَ٘ر ٍُر ح٧هخفِر ... ٣ٍخ ْٞر طلَرظق ر٤٘ٚ َٗر
   9ٙرٔر

: ٓر7ٔر١ ٝهخٍ حرٖ حَُّٝ (ٕر)

صُر رٚ ٍْر ََر َٓر ح  ًُ زَّخ ْٗرْ ٫ أْٗ هَر ق رخُزَٜ  … ٓخ أ ْٔر يَر حُِ ْٗر هخهَرش ٝ َُّو ٞ حُ كُر ٣يْر
  ٔر7ٔر

سً  ََر ًُر ِٚر  لِّر ًَر إ٣ظَٜرخ ك٢  ٍُر َٖر  َ  … ...…ٓخ رزْر ِٔر ٍحءَر ًخُوَر ْٞر َرخ هَر إ٣ظِٜر ٍُر َٖر  ٝرَر٤ْر
 ٕر7ٔر

سٌر  حفُر ىحثَِر ْ٘ريَر حٍ ٓخ طَر ِٚر رخُلـَ  …  .…اِر٫ رٔويَر ٠ٓ كِر٤ َْر شِر حُٔخءِر طَر ك٢ ٛلْرلَر
 ٖر7ٔر

: ٝهخٍ ك٢ ح٤ُ٘ٔذ (ٖر)

ءِر ح٤ُ٘ٔذِر  ٍُر ريْر َّٝ يسٌر  أ حكِر َٖر حُ٘ؼَرَ … … َٝر صْر ٓ ٍَر َٝر َُر ٓخ ؿخ ؼِر طُ٘ر

٤ْ طَرزْريإٙ ظِر َُر حُل٣َن حُؼَر ؼ ٍ  … … ِٓر ََر َّ٘ سُر حُ ََر ٍٍر ٛـ٤ ْٞر ٍُر ٛ أٝ
 ٗر7ٔر

: ٝهخٍ آهَ (ٗر)

سٌر  رَِر يْر ُٓر ْٛر٢  َّيطْر٢٘ ح٤ُِخ٢ُ ٝ ِِرّ  … … طوَِر ْ٘رَٜر ُٓر ًَرقِّر  ٌّر ك٢  ٍِر خ َٛر  ٢ َّ٘ ًؤَٗر
 ٘ر7ٔر

ِٚر َٗرزَرخصُر }: هخٍ طؼخ٠ُ (٘ر) َر٢َر رِر ظَِر خء كَرخهْر َٔر َّٔ َٖر حُ ِٓر ُْرَ٘رخُٙر  َِر خء أَٗر َٔر ًَر ْٗر٤َرخ  ٤َرخسِر حُيُّو ُْرلَر َُر ح ؼَر َٓر خ  َٔر َّ اِٗر

َرضْر  َّ٘٣ َُّ ح َٝر َرخ  كَٜر َُر هْر ُُر ُٝر  ٍْر ٌَرصِر ح٧َر ح أَرهَر ًَر ظ٠ََّر اِر ُّر كَر خ ْٗرؼَر ح٧َر َٝر ُّر  َُر حَُّ٘خ ًُر
خ ٣َرؤْر َّٔ ِٓر ِٝر  ٍْر ح٧َر

ُر  َّٚ َرخ أَٗر ُِٜر ْٛر َّٖ أَر ظَر ْْر َٝر ؤَٕر َُّ ًَر ٤ًيح  ِٜر ِْرَ٘رخَٛرخ كَر ؼَر َـر ح كَر ًٍ َرخ ْٝر َٜٗر َٗرخ َُر٤ْر٬ً أَر َُر ْٓر َِر٤ْرَٜرآ أَرطَرخَٛرخ أَر َٕر ػَر ٝ ٍُر ّْر هَرخىِر
َٕر  ٝ َُر ٌَّ ٍّر ٣َرظَرلَر ْٞر َُر ح٣٥َرخصِر ُِروَر ِّٜر ُِريَر ُٗرلَر ٌَر ًَر ِْر  ْٓر َٖر رِرخ٧َر ْـر   ٍٓٞس ٣ْٞٗ (ٗرٕر). ٙر7ٔر{طَر

 

: ٝهخٍ ٛخكذ ٤ًِِش ٝىٓ٘ش (ٙر)

ًيح كبًح ٛخكزٚ كٔيَر  ِٓر ذَر كخ خكِر خُقُر ٖٓ حَُؿخٍ ٛخُلخً كظ٠ ٣ُٜر َّٜ َُر ٣زْروَر٠ حُ  ، ٓؼ

د ٌْر ٜخٍ طٌٕٞ ػ ِلضْر ٤ٓخٙ ح٧َٗر َٓر خُِر٢ ٓخءَر حُزلَ كبًح هخُطظٚ  .  سً كظ٠ طُروَر

                                                 
8ٙرٔر
ٝطَحؿْ  (ٕر7ٙ /  ٔرؽ ) -َُٝٛ ح٥ىحد ٝػَٔ ح٧ُزخد  (9ٓرٕرٙ /  ٔرؽ ) -َُٛ ح٧ًْ ك٢ ح٧ٓؼخٍ ٝ حُلٌْ   -

 (٘رٓرٖرٙ /  ٔرٔرؽ ) -ػَحء ٓٞهغ أىد ٕ
9ٙرٔر
رؼي إٔ حٗو٘ؼض ٌٛٙ حُـٔخٓش ٛخٍص حُٔٔخء ر٤ٖ حُ٘ـّٞ حُٔ٘ظؼَس ٝهض حُلـَ ٣ًَخٝ : ح١َُذ، ٣وٍٞ: حُو٠َ  -

 .حُٔزظَ رخُٔخء طلظلض ك٢ أػ٘خثٚ أُٛخٍ ح٧هخك٢ٖٓ حُز٘لٔؾ 
ٓر7ٔر
 (ٕر9ٔرٙ /  ٔرؽ ) -حُؼٔيس ك٢ ٓلخٖٓ حُ٘ؼَ ٝآىحرٚ   -
ٔر7ٔر
 .حُ٘ظَ حهظ٬ّ: ٝحُِٔق. أ١ ك٢ َٓػش حُِٔق: ٣ز٢ٔ، ٝٗي حُِٔق: ىكٞ  -
ٕر7ٔر
 .حُٔٔظي٣َس: حُوٍٞحء  -
ٖر7ٔر
 ط٘ز٢ٔ ٝطظٔغ: ط٘يحف  -
ٗر7ٔر
 .ٜٓيٍ ٛخٍ ٣ٍٜٞ رٔؼ٠٘ ٝػذ ٝٓطخ: حٍُٜٞ  -
٘ر7ٔر
 .ف حُوخ١غح٢ُٔ: حُٜخٍّ  -
ٙر7ٔر
َِر٤ْرَٜرآ =     - َٕر ػَر ٝ ٍُر ٤ي.=ى ٍُػٜخأ١ حٛز٘خٛخ رآكش طَٜ: أطخٛخ أَٓٗخ.=ٓظٌٕٔ٘ٞ ٖٓ طؼ٤َٔٛخ:  هَرخىِر َٜر ٓخ ٣لٜي ٖٓ : حُل

 .أ١ ًؤٕ ُْ ٣ٌٖ رٜخ ٍُع: ًؤٕ ُْ طـٖ رخ٧ْٓ.=حٍُِع، ٝحَُٔحى ؿؼَ ٍُػٜخ ٣خرٔخً ؿخكخً 



 ٕرٖرٔر 

ْٖر : ٝهخٍ ِْرنِر  ٓ ُٔر ًَر َ حُـِحءِر كٜٞ  َ٘رغَر ٓؼَٝكخً ُِرؼخؿِر ْ٘رلَرؼٜخ رَ  حُلذَّ  ١َٛر ُِط٤َ ٫ ُِر٤َر

ٛخ رٚ ٤يَر ِٜر . ُِر٤

: 77ٔر١ ٝهخٍ حُزلظَ (7)

َٔريَر  صَر َٗرل يْر ؿَر حفِر  َٝر َّر خءِر ٝحُ َٔر َٖر حُ خكَرخسُر، رَر٤ َٜر ُٔر َُرشٍر،  ٢ٛ حُ ِِر ٘ َٔر ْٖر َٗرل٢ٔ ر ِٓر
  78ٔر 

(8) ٖ ِّ٘ر٤َرشٍر طُـر َـر ُٓر خّ ك٢  َّٔ : 79ٔر رخُلخ٤ٍٓش ١ٝهخٍ أرٞ ط

شٍر طَٝمُر حُٔٔغَر كٔ٘خً  ؼَر ِٔر ْٔر ُٓر ْْر ٛيحٛخ... ٝ ! ُْٝ طُٜٔٔٚر، ٫ ٣ٜٔ

ٛخ ك٘ـضْر ٝٗخهضْر  ٍَر حٛخ ... ُٞصْر أٝطخ ْٞر ٣ٔط٤غُر كخٓيُرٛخ كَريَر كِ

ؼخِٗر٤َٜرخ ٌُٖٝ  َٓر ْْر أكْرَْٜر  َُر َٜ ٗـخٛخ   ٍٝصْر …...… َٝر ْْر أَرؿْر َر زيِرٟ كَِر ًَر
 ٓر8ٔر

ؼّ٘ر٠ً  ُٓر  ٠ َٔر ٢ أػْر ٣لذُّو حُـخِٗر٤خصِر ٫ٝ ٣َحٛخ  … ....…كزضُّو ًؤَّٗ٘
 ٔر8ٔر

: ٕر8ٔر ٝهخٍ ك٢ ٛي٣ن ػخمّر  (9

َر٬ً  أٟ َٜٗر ٍَر اِر٣َّخىَر ًخُٜخىٟ  َٝر َرلَرخ  … … اّٗر٢  َ٘ر٠ رٜخ حُظَِّ سٌر ٣و َّٞ ُر ُٛر ٝىُرَٝٗٚر
 ٖر8ٔر

ٍِرىُٙر  ٞ َٓر  َِّ ِٚر ٓخًء ػَر ٤ْرَ٘ر٤ ْ٘رَٜكَرخ … … ٍأٟ رؼَر ُٓر ِِريُر ىٕٝ حُٔخءِر  ْٔر َْر ٣ َُٝر٤ْر

زَرظَرضْر }: ٝهخٍ هللا طَرؼخ٠ُ (ٓرٔر) زَّشٍر أَٗر َِر كَر ؼَر َٔر ًَر ِر  َِر هللاّر زِر٤ َٓر ْْر كِر٢  ُر حَُٜر َٞر ْٓر َٕر أَر لِروُٞر َٖر ٣ُ٘ر ٣ ٌِر َُر حَُّ ؼَر َّٓ
ذَّ  جَرشُر كَر ِّٓر َرشٍر  ٘زُِر ُٓر َِّر  ًُر ََر كِر٢  َ٘رخرِر َٓر زْرغَر  ٌْر َٓر ِِر٤ غٌر ػَر ِٓر ح َٝر ُر  هللاّر َٝر خء  َ٘ر ٖ ٣َر َٔر قُر ُِر خػِر ُر ٣ُر٠َر هللاّر َٝر  {سٍر 

. ٍٓٞس حُزوَس (ٔرٙرٕر)

ْْر }: ٝهخٍ طؼخ٠ُ (ٔرٔر) ٌُر َ٘ر ٌَر رَر٤ْر طَرلَرخهُر َٝر ُِر٣َ٘رشٌر  َٝر ٌٞر  ْٜر َُر َٝر ذٌر  ْٗر٤َرخ َُرؼِر ٤َرخسُر حُيُّو ُْرلَر خ ح َٔر َّ ٞح أَٗر ُٔر َِر حػْر

ذَر  َـر ٤ْرغٍر أَرػْر َِر ؿَر ؼَر َٔر ًَر ىِر  ٫َر ْٝر َر ح٧ْر َٝر ٍِر  ح َٞر ْٓر َر ٌَر كِر٢ ح٧ْر خػُر ٌَر طَر حُٙر   َٝر ََر ِٜر٤ؾُر كَرظَر َّْ ٣َر ُر ػُر ٍَر َٗرزَرخطُٚر لَّخ ٌُر ُْر ح

 

خ  َٓر َٝر ٌٕر  ح َٞر ْٟر ٍِر َٝر ِر  َٖر هللاَّ ِّٓر سٌر  ََر لِر ْـر َٓر َٝر ٣يٌر  يِر َٗر حدٌر  ٌَر سِر ػَر ََر هِر كِر٢ ح٥ْر َٝر خ  ًٓ طَرخ ُٕر كُر ٌُرٞ َّْ ٣َر ح ػُر َّرً لَر ْٜر ُٓر
ٍِر  ٝ َُر ُـر ُْر ظَرخعُر ح َٓر ْٗر٤َرخ اِر٫َّ  ٤َرخسُر حُيُّو ُْرلَر . ٍٓٞس حُلي٣ي (ٓرٕر) ٗر8ٔر{ح

                                                 
77ٔر
 ٝٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ (٘ر8ٖرٙ /  9ٕرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٗرٖرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٓلخَٟحص ح٧ىرخء  - 

 (ٗرٓرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ 
78ٔر
 .حُؤَ: حَُحف  -
79ٔر
ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ  (ٙرٕرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓلخَٟحص ح٧ىرخء  (ٕرٙرٙ /  ٔرؽ ) -َُٛ ح٥ىحد ٝػَٔ ح٧ُزخد   -

 (ٔرٕرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحٌُخَٓ ك٢ حُِـش ٝح٫ىد  (ٕرٙرٙ /  ٕرؽ ) -ح٧ىد 
ٓر8ٔر
 .أُٜزظٚ، ٝحُ٘ـخ ٜٓيٍ ٗـ٠ ٣٘و٠ أ١ كِٕ، ٝحُٔؼ٠٘ ُْ أؿَٜ ٓخ رؼؼظٚ ك٢ ٗل٠ٔ ٖٓ حُلِٕ: ٍٝص ًزيٟ  -
ٔر8ٔر
 .حُٔظؼذ حُل٣ِٖ: حُٔؼ٠٘  -
ٕر8ٔر
 (ٗرٖرٗرٙ /  ٔرؽ ) -ُلٔخٓش َٗف ى٣ٞحٕ ح  -

ٓؼ٢ِ ٝٓؼِي ك٢ ٓٔخّ كخؿظ٢ ا٤ُي، ٝط٘خ٢ٛ ٍؿزظ٢ ك٢ ِٝٛي ٝح٤َُ٘ ٓ٘ي، ٝك٢ حكظـخُى ػ٢٘ ٝحٓظ٘خػي : ٣وٍٞ 

٢٘ٓ، ٓؼَ ٍؿَ ػط٘خٕ ٗخٛي ٓخًء، ٝهي كخٍ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ٍٝٝىٙ ٝٛيس ػ٤ٔوش ٣و٠٘ ٖٓ حهظلخٜٓخ ح٬ُٜى، كخُٔخء رَٔأٟ 

. ػ٠ِ حَٜٗحكٚ ٖٓ ىٝٗٚ، ُـِزش حُؼطٖ ػ٤ِٚ، ٝٗيس حُلخهش ا٤ُٚ، كٌٌُي أٗخ ٝأٗض ٓ٘ٚ، ٝهي ؿِزٚ حُٔخٗغ ػ٘ٚ، ٤ُْ ٣ويٍ

حُٔخء، ٟٝٓٞغ : ٝحَُٜ٘ ٝحَُٜٔ٘. ك٢ ٟٓٞغ حُلخٍ، ٝهي ٓويٍس ك٢ ح٬ٌُّ، ٧ٕ ٍأٟ ر٘خء ُِٔخ٢ٟ" ٍأٟ ٬ًٜٗ " ٝهُٞٚ 

ٍأٟ " ٝاٗٔخ هخٍ . س ُِٔخءك٢ ٟٓٞغ حُٜلش َُِٜ٘، ًٔخ إٔ ػِ ٍٓٞىٙ ك٢ ٟٓٞغ حُٜق" ٝىٝٗٚ ٛٞس " ٝهُٞٚ . حُٔخء

 .ٝٓخ أٗزٜٚ" ١٫ٝخثَ ٣ط٤َ رـ٘خك٤ٚ : " ٝٓؼِٚ هُٞٚ طؼخ٠ُ. كًٌَحُؼ٤ٖ طؤ٤ًيحً َُِإ٣ش" رؼ٤٘٤ٚ 
ٖر8ٔر
 .ح حٜٗز٢ ٖٓ ح٧ٍّٝ: حُظٔإٓ، ٝحَُٔحى رخَُٜ٘ ٛ٘خ ٍٓٞى حُٔخء، ٝحُٜٞس: حُٜخىٟ  -
ٗر8ٔر
٣٘زٚ هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ حُل٤خس حُي٤ٗخ، ٢ٛٝ . ُ٘ـَ ح٤ُخرْ حُٔلظضح: حُلطخّ.= حٍُِحع: حٌُلخٍ=حُٔطَ : حُـ٤غ=  -

ك٤خس حُِؼذ ٝحُِٜٞ ٝح٣ُِ٘ش ٝحُٔزخٛخس رخ٧كٔخد ٝح٧ٗٔخد، رٔطَ أٗزض ٍُػخً ك٘ٔخ كظ٠ ٛخٍ رٜـش حُ٘لْ ٝهَس حُؼ٤ٖ، 

 .ػْ أٛخرظٚ آكش كخٛلَ ػْ ٛخٍ ٗـَحً ٣خرٔخً ٫ ٣٘لغ



 ٖرٖرٔر 

خء }: ٝهخٍ طؼخ٠ُ (ٕرٔر) َٓر ُٕر  آ ْٔر ُر حُظَّ زُٚر َٔر شٍر ٣َرلْر حدٍر رِروِر٤ؼَر ََر َٔر ًَر ْْر  ُر خُُٜر َٔر ٝح أَرػْر َُر لَر ًَر َٖر  ٣ ٌِر حَُّ َٝر
َِر٣غُر  َٓر ُر  هللاَّ َٝر ُر  خرَٚر َٔر كَّخُٙر كِر َٞر ُٙر كَر ٘يَر َر ػِر يَر هللاَّ ؿَر َٝر َٝر ٤ْرجًخ  َٗر ُٙر  يْر ِـر ْْر ٣َر خءُٙر َُر ح ؿَر ًَر ظ٠َّ اِر كَر

خدِر  َٔر ُْرلِر   ٍٓٞس حُ٘ــٍٞ (9ٖر) .٘ر8ٔر{ح

ُْي (2) : جُطٔػ٤َ ٖٓ ؿ٤ٍٙ ك٤ٔح ٣أض٢ ضٗر٤َٚأ  ٤ِّٓ

:    87ٔرك٢ حُزَىس ٙر8ٔر١ُّو هخٍ حُز٤َٛٞ (ٔر)

ْٝحُٖ ْ٘رلَرطِر ُٚر ٣َر ْٔر ْٕر طَرلْرطِر ٟخعِر ٝا ََّ ذِّر حُ َٗرذَّ ػ٠ِ  كُر َِر إ طُِٜٔٚر  ُْر ًخُطل   ك

: 88ٔر ٝهخٍ ك٢ ٝٛق حُٜلخرش (ٕر)

ّ ُِر س ِر حُلُر يَّ ِٗر ْٖر  ِٓر ِّر ٫َر  ِْر س ِر حُلَر يَّ ِٗر ْٖر  ِٓر رخً   ٍُر َِر ٗزضُر  ٍِر حُو٤ ْْر ك٢ ظٜٞ ًؤٜٗ
  89ٔر 

ي (ٖر) : ٓر9ٔرٝهخٍ حُٔظ٘ز٢ ك٢ ٝٛق ح٧َٓر

ِِر٬٤ ّْر ػَر ُـر ٍّر ٣َر ُر آ ِٚر      كٌؤّٗٚر ِٜر ْٖر طِر٤ ِٓر كّروخً  ََر ظَر ُٓر  ٟ ََر  حُؼّر
٣َرطَرؤُر

 ٔر9ٔر 

ٍٝر  ٝهخٍ ك٢ ٝٛق رل٤َس (ٗر) :   ٕر9ٔر ك٢ ٢ٓٝ ٣ٍخ

َُر  َٔر ٍِرٛخ هَر ُْر ... ًؤٜٗخ ك٢ َٜٗرخ َر َرخ ظُِر ٘خِٜٗر ْٖر ؿِر ِٓر ِٚر  قَّ رِر   ٖر9ٔر    كَر

: ٗر9ٔر ٝهخٍ حُ٘خػَ (٘ر)

دَّ  ُر رِٚر ٍُر ظُٚر ٍَر هطؼْر حعُر ... ىُرٝىٍر ٤ُ ىَر َٝر َٕر ك٤ٚ  أٝ كَحمٍر ٓخ ًخ

ُٖر  ٤ ٌَرٟ رٚ حُؼَر َِر طو ٍٖر ًخُؼو٤  ٘ر9ٔر ٝطؤر٠ كي٣ؼُٚر ح٧ٓٔخعُر ... ٓٞك

 

ٌَرصْر }: ٝهخٍ طؼخ٠ُ (ٙر) صِر حطَّوَر زُٞر ٌَر ٘ ُْرؼَر َِر ح ؼَر َٔر ًَر ُِر٤َرخء  ْٝر ِر أَر ِٕر هللاَّ ٖ ىُرٝ ِٓر ٌُرٝح  َٖر حطَّوَر ٣ ٌِر َُر حَُّ ؼَر َٓر
َٖر  َٛر ْٝر َّٕ أَر اِر َٝر َٕر رَر٤ْرظًخ  ٞ ُٔر َِر ح ٣َرؼْر خُٗٞر ًَر ْٞر  صِر َُر زُٞر ٌَر ٘ ُْرؼَر صِر َُرزَر٤ْرضُر ح ُْرزُر٤ُٞر ٍٓٞس  (ٔرٗر) {ح

. حُؼٌ٘زٞص

                                                 
٘ر8ٔر
ٓ٘ز٢ٔ ٖٓ : حُو٤ؼش.=أٗٚ ٓخء ٤ُْٝ رٚٛٞ ٓخ ٣َٟ ك٢ حُلِٞحص ٝحُٜلخ١ٍ ػ٘ي ٗيس حُلَ ى: حَُٔحد  -

٢ٛ ظِٔش حُٔلخد ٝظِٔش حُٔٞؽ ٝظِٔش : ظِٔخص رؼ٠ٜخ كٞم رؼٞ.= ٣ـط٤ٚ: ٣ـ٘خٙ.= حُؼ٤ٔن: حُِـ٢.=ح٧ٍٝ

 .أ١ ٖٓ ُْ ٣ٜيٙ هللا كٔخ ُٚ ٖٓ ٛخى: اُن. …ٖٝٓ ُْ ٣ـؼَ .= حُزلَ
ٙر8ٔر
ًخطذ ٗخػَ ٓظٜٞف كٖٔ حُي٣زخؿش ٤ِٓق حُٔؼخ٢ٗ، ٝأَٜٗ ٗؼَٙ حُزَىس ح٣ُِٜٔش،ٝهي ٗظٜٔخ ك٢ : حُز١َ٤ٛٞ  -

 .ٛـ ٝهزَٙ رٜخ ٍٜٓ٘ٞ ٣ِحٍٙر9ٙرٓيف حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ، ٝطٞك٠ رخ٧ٌٓ٘ي٣ٍش ٓ٘ش
87ٔر
 (7ٓرٗرٙ /  9ؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
88ٔر
 (7ٓرٗرٙ /  9ؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
89ٔر
 .ٗخ٢ٗء ٖٓ هٞس كِْٜٓ ٝك٤طظْٜ ٫ ٖٓ اكٌخّ أكِٓش حَُٔٝؽ أ١ إٔ ػزخطْٜ كٞم ه٤ُْٜٞ  -
ٓر9ٔر
ٝطَحؿْ ٗؼَحء  (8ٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ  (ٙرٔرٔرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -

 (8ٙرٙ /  9ٗرؽ ) -ٓٞهغ أىد 

هخف ٤ٗجخ ،ٗزٜٚ ك٢ ٤ُٖ ٤٘ٓٚ رخُطز٤ذ ح١ٌُ ٣ْٔ حُؼ٤َِ كبٗٚ ح٧ٓي ُؼِطٚ ك٢ ٗلٔٚ ٝهٞطٚ ٫ ٣َٔع ح٢ُ٘ٔ ٧ٗٚ ٫ ١ 

 ٣َكن رٚ ٫ٝ ٣ؼـَ
ٔر9ٔر
 .حُطز٤ذ: ٝح٢ٓ٥. حٌُز٣َخء: ح٧ٍٝ، ٝحُظ٤ٚ: حُؼَٟ  -
ٕر9ٔر
/  ٔرؽ ) -َٝٗف حٌَُٔ٘ ٖٓ ٗؼَ حُٔظ٘ز٢  (ٔر9ٙ /  ٔرؽ ) -ػخ٢ٗ ٖٓ ٗؼَ أر٢ حُط٤ذ حُٔظ٘ز٢ طل٤َٔ أر٤خص حُْ  -

 (ٖرٓرٔرٙ /  9ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (78ٙ /  ٔرؽ ) -َٝٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢  (8ٔرٙ 

ُ٘يس ٗزٚ حُزل٤َس رخُؤَ ُز٤خٝ حُٔخء، ٝحُـ٘خٕ ؿٔغ ؿ٘ش ٢ٛٝ ح٧ٍٝ حُظ٢ ٓظَٛخ حُ٘ـَ ٝحُ٘زخص : هخٍ ح٤ُ٘ن  

 (ٓيٛخٓظخٕ)ه٠َطٜخ، ٖٝٓ ًُي هُٞٚ طؼخ٠ُ 
ٖر9ٔر
 .ؿٔغ ؿ٘ش ٢ٛٝ حُزٔظخٕ: أكخ١، ٝحُـ٘خٕ: كق رٚ  -
ٗر9ٔر
 (ٕرٖرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ   -
٘ر9ٔر
 .طظؤًٟ رٚ: طو١ٌ رٚ  -



 ٗرٖرٔر 

لخ (7)  ح٧ٗي٢ُّٔر    ٙر9ٔرسؽٝهخٍ حرٖ هَر
: 97ٔر

ٌَر ٓخٍ ك٢ رَرطْرلخءِر  ْٜر ٘خءِر  … …  ِر َٗر ْٔر ٠ حُلَر َٔر ٖ َُر ِٓر ًٝىح  ٍُر ُٝر َِر٠  أَركْر
 98ٔر

ُر  َّٚ حٍ ًؤَٗر َٞر ِّٔر َُر حُ ؼ ِٓر ظؼطِّرقٌر  َُّو ٓٔخءِر … …ُٓر َُر ٣ٌُ٘رلُٚر ٓـ ْٛر  99ٔر  ٝحُِ

ُٝر :ٝهخٍ أػَحر٢ ك٢ ٛق حَٓأَرس (8) ٌْر رخٛضْر رٜخ ح٧ٍَر يَر ٗٔ َْر حُٔٔخءِر  طَِر ٔٗ

َٖر  }: ٝهخٍ طؼخ٠ُ (9) ٤ ِٟر َِر ؼْر ُٓر سِر  ََر ًِر ٌْر ِٖر حُظَّ ْْر ػَر ُر خ َُٜر َٔر ُْر  (9ٗر)كَر ْْر كُر ُر َّٜ ؤَٗر سٌر ًَر ََر ْ٘رلِر ظَر ْٔر ُٓر ٌٍر 

سٍر  (ٓر٘ر) ٍَر َٞر ْٔر ْٖر هَر ِٓر صْر  ََّ    [ٕر٘ر-9ٗر/حُٔيػَ] ٓرٓرٕر  { (ٔر٘ر)كَر

: ٔرٓرٕر ٝهخٍ حُ٘خػَ (ٓرٔر)

َّر  ْ٘رُْٜر  ِٓر  ٝ َْر َ حُٔ َـر ٌَر ك٢ ٗ ٝحءٌر … …ػ ٍُر  ُٚ   َ  ٕرٓرٕرٝٓخ ُٚ ػَٔر

:  ٖرٓرٕرٝهخٍ حُظٜخ٢ٓ   (ٔرٔر)

ٌّر ٝحُِٔ٘ر٤َّش ٣وظَرشٌر  ْٞر ٍِر … …كخُؼ٤ْرٖ ٗ ٌٍر ٓخ ءُر ر٤ٜ٘ٔخ ه٤خ َْر ٝحُٔ
  ٗرٓرٕر

: ٘رٓرٕر ٝهخٍ آهَ ك٢ ٝٛق حَٓأَرس طزْر٢ٌ (ٕرٔر)

ٓٞعَر ػ٠ِ هيِّر  َّٕ حُيُّو ٍْر   ٍٍّق ١َر روِر٤َّشُر … … ٛخًؤَر َرخ َِّ٘   ٙرٓرٕرػ٠ِ ؿُر

ٌِر١  }: ٝهخٍ طؼخ٠ُ (ٖرٔر) ْْر َٗرزَرؤَر حَُّ ِٜر َِر٤ْر َُر ػَر حطْر ُٚر َٝر ْ٘رَٜرخ كَرؤَرطْرزَرؼَر ِٓر َِرنَر  َٔر ْٗر َرخ كَرخ آَرطَر٤ْرَ٘رخُٙر آَر٣َرخطِ٘ر

َٖر  ٣ ِٝر خ َـر ُْر َٖر ح ِٓر َٕر  خ ٌَر ُٕر كَر ٤ْرطَرخ َّ٘ ِٝر  (٘ر7ٔر)حُ ٍْر َر َر٠ ح٧ْر َِريَر اُِر ُر أَرهْر َّٚ٘ ٌِر َُر َٝر َرخ  َ٘رخُٙر رِٜر كَرؼْر ََر جْرَ٘رخ َُر ِٗر ْٞر  َُر َٝر
ْٝر  ِْرَٜرغْر أَر ِٚر ٣َر َِر٤ْر َْر ػَر ِٔر ْٕر طَرلْر ِْرذِر اِر ٌَر ُْر َِر ح ؼَر َٔر ًَر ُر  ُٚر ؼَِر َٔر حُٙر كَر َٞر حطَّزَرغَر َٛر ِْرَٜرغْر   َٝر ُٚر ٣َر ًْر َُر طَرظْر

َٕر  ٝ َُر ٌَّ ْْر ٣َرظَرلَر ُر َِّٜ َٚر َُرؼَر َٜر ُْروَر ِٚر ح ُٜر َرخ كَرخهْر ح رِرآَر٣َرخطِ٘ر رُٞر ٌَّ ًَر َٖر  ٣ ٌِر ِّر حَُّ ْٞر ُْروَر َُر ح ؼَر َٓر ُِريَر   (ٙر7ٔر)ًَر

َٕر  ٞ ُٔر ِِر ح ٣َرظْر خُٗٞر ًَر ْْر  ُٜر َٔر ْٗرلُر أَر َٝر َرخ  ح رِرآَر٣َرخطِ٘ر رُٞر ٌَّ ًَر َٖر  ٣ ٌِر ُّر حَُّ ْٞر ُْروَر ؼَر٬ً ح َٓر خءَر   {  (77ٔر)َٓر

. 7ٓرٕر [78ٔر-٘ر7ٔر/ح٧ػَحف]

ْْر  }: ٝهخٍ طؼخ٠ُ (ٗرٔر) ُر ُٜر ؼَِر َٛرذَر  َٓر ًَر ُر  َُٚر ْٞر خ كَر َٓر صْر  خءَر َٟر خ أَر َّٔ َر ح كَِر ًٍ هَريَر َٗرخ ْٞر ظَر ْٓر ٌِر١ ح َِر حَُّ ؼَر َٔر ًَر

َٕر  ٝ َُر ِٜر خصٍر ٫َر ٣ُرزْر َٔر ُر ْْر كِر٢ ظُِر ُٜر ًَر ََر طَر َٝر ْْر  ِٛر ٍِر ُٞر ُر رِ٘ر ْْر ٫َر  (7ٔر)هللاَّ ُر ٢ٌر كَٜر ْٔر ٌْر ػُر ٌْر ٌّْي رُر ُٛر

َٕر  ٞ ؼُر ؿِر َْر مٌر  (8ٔر)٣َر َْر رَر َٝر يٌر  ػْر ٍَر َٝر خصٌر  َٔر ُر ِٚر ظُِر خءِر كِر٤ َٔر َّٔ َٖر حُ ِٓر ٤ِّرذٍر  َٜر ًَر ْٝر  َٕر  أَر ُِٞر ؼَر ْـر ٣َر

                                                 
ٙر9ٔر
 .ٛـٖرٖر٘رٗخػَ ٖٓ أَٛ ح٧ٗيُْ، طؼلق ػٖ حٓظٔخكش ِٓٞى حُطٞحثق ٓغ طٜخكظْٜ ػ٠ِ ح٧ىد ٝأِٛٚ، طٞك٠ ٓ٘ش   -
97ٔر
 (78ٙ /  ٔرؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد   (ٔرٓرٕرٙ /  ٖر ؽ) -ٗلق حُط٤ذ ٖٓ ؿٜٖ ح٧ٗيُْ ح٤١َُذ   -
98ٔر
 .َٓٔس ك٢ حُ٘لظ٤ٖ: ٤َٔٓ ٝحٓغ ك٤ٚ ٍَٓ ٝك٠ٜ، ٝح٠ُِٔ: حُزطلخء  -
99ٔر
 .ٗـّٞ ًؼ٤َس ٫ طيٍى رخُزَٜ ٝاٗٔخ ٣٘ظَ٘ ٟٞإٛخ ك١َ٤ ًؤٗٚ ٣َ١ن ر٠٤خء ِٓظ٣ٞش: ٓـَ حُٔٔخء ٝحُٔـَس  -
ٓرٓرٕر
 .ح٧ٓي ٝحَُٓخس ٖٓ ح٤ُٜخى٣ٖ، ٝحُٞحكي هٍٔٞ: حُؤٍٞس  -
ٔرٓرٕر
 (ٓر7ٙ /  ٔرؽ ) -ٝح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حُز٬ؿش  (ٗر8ٖرٙ /  ٔرؽ ) -حٌٌٍُ٘ٞ   -
ٕرٓرٕر
 .حُلٖٔ: ٗـش كٖٔ ح٤ُٜجش ه٣ْٞ حُٔخم، ٝحَُٝحء: حَُٔٝ  -
ٖرٓرٕر
ٛٞ ػ٢ِ رٖ ٓلٔي حُظٜخ٢ٓ ٗخػَ ٍٜٓ٘ٞ ٖٓ طٜخٓش، ؿخء َٜٓ كخػظوَ ك٢ ٓـٖ حُوخَٛس ٝهظَ ٓـ٤٘خً ٓ٘ش   -

 . ٛـٙرٔرٗر
ٗرٓرٕر
 (ٖرٕرٙ /  ٕر7ؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
٘رٓرٕر
َُٝٛ ح٥ىحد  (ٔر7ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝط٤٣ِٖ ح٧ٓٞحم ك٢ أهزخٍ حُؼ٘خم  (٘رٗرٙ /  ٔرؽ ) -حُزي٣غ ك٢ ٗوي حُ٘ؼَ   -

ح٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ٝٗٚ (ٗر8ٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُـ٤ِْ حُٜخُق ٝح٤ٗ٧ْ حُ٘خٛق  (7ٔرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝػَٔ ح٧ُزخد 

 (8ٔرٗرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٔٔظطَف ك٢ ًَ كٖ ٓٔظظَف  (ٖرٔرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ح٧ىد 
ٙرٓرٕر
 .َُٛ حَُٓخٕ ٝٛٞ أكَٔ: أهق ٖٓ حُ٘ي١، حُـِ٘خٍ: حُطَ  -
7ٓرٕر
هَؽ ٖٓ ح٣٥خص رؤٕ ًلَ : كخِٗٔن ٜٓ٘خ.=ٛٞ ػخُْ ٖٓ ر٢٘ آَحث٤َ أػط٠ ػِْ طؼٞ ًظذ هللا: ح١ٌُ آط٤٘خٙ آ٣خط٘خ  -

٣وَؽ ُٔخٗٚ ٖٓ حُ٘لْ : ٣ِٜغ.= طِؿَٙ ٝططَىٙ: إ طلَٔ ػ٤ِٚ.=ٓخٍ ا٠ُ حُي٤ٗخ ٝكطخٜٓخ: أهِي ا٠ُ ح٧ٍٝ.=رٜخ

 .حُ٘ي٣ي ػط٘خً أٝ طؼزخً 



 ٘رٖرٔر 

َٖر  ٣ َِر خكِر ٌَر ُْر ٢٤ٌر رِرخ ُٓرلِر ُر  هللاَّ َٝر صِر  ْٞر َٔر ُْر ٍَر ح ٌَر نِر كَر حػِر َٞر َّٜ َٖر حُ ِٓر ْْر  ِٜر حِٗر ًَر ْْر كِر٢ آَر ُٜر خرِرؼَر َٛر خىُر  (9ٔر)أَر ٌَر ٣َر

ْٞر  َُر َٝر ٞح  ُٓر ْْر هَرخ ِٜر َِر٤ْر َْر ػَر َِر ح أَرظْر ًَر اِر َٝر ِٚر  ح كِر٤ ْٞر َ٘ر َٓر ْْر  ُر خءَر َُٜر َٟر خ أَر َٔر َِّ ًُر ْْر  ُٛر ٍَر خ َٜر طَرقُر أَررْر مُر ٣َروْر َْر ُْرزَر ح

ٌَر  ُر َُر خءَر هللاَّ ٌَر َٗر ٣ ءٍر هَريِر َٗر٢ْر َِّر  ًُر َِر٠  َر ػَر َّٕ هللاَّ ْْر اِر ِٛر ٍِر خ َٜر أَررْر َٝر ْْر  ِٜر ؼِر ْٔر َٔر  { (ٓرٕر)َٛرذَر رِر

. 8ٓرٕر[ٔرٕر-7ٔر/حُزوَس]

: 9ٓرٕر ٝهخٍ أرٞ حُط٤َّذ (٘رٔر)

َِر١ ْـر ْٛر٢ ط ؿخؿشِر ٝ ُِّو َٖر حُ ِٓر ٍُر  ِٖر … … أَرؿخ ٤ْر َٔر ٤َ أِرر٢ حُلُر ِٓر  ٓرٔرٕر  ػ٠ِ ٗلشِر ح٧َر

ِٖر  ٤ْر ٞحىِر ػَر َٔر يِرمٌر ر لْر ُٓر ٌٝر  حفُر ك٤ٜخ                 رَر٤خ َّر ٜخ ٝحُ َٟر ّٕر رَر٤خ ًؤ
  ٔرٔرٕر 

كَّخء١ُّو ٝهخٍ حَُٔ (ٙرٔر) ََّ : ٕرٔرٕرحُ

ٛخ  َُر ٗخ كٔ٘ظَر ٍُر َرزَرضْر ٗخ َِّر ٓ٘ظََر ػـذِر ...         ٝحُظَٜر ًُر ٤٘يَر ػٖ    ٣ُـر

ٓضْر  ََر ٍِر ٝحٟط ََّ٘ح َٓرض رخُ ٍَر َرذِر ... اًح  حٛخ ٓطخٍفُر حَُِّٜ ٍَر   ٖرٔرٕر ػ٠ِ ً

شً ٍأ٣ضَر ٣خهٞطَرشً  ٌَر ٘ز ٌَّٛذِر      ...          ُٓر حٟشُر حُ ْ٘رٜخ هَُر َُر ٓ  ٗرٔرٕر   طَرط٤

كَّخء١ُّو حَُٔ ٝهخٍ (7ٔر) ََّ :  ٙرٔرٕر  ك٢ ٝٛق ى٫ٝدٍر  ٘رٔرٕرأ٠٣خً  حُ

َْر ا٤ُٚ ًؤٗٚ ٝ ًؤٗٔخ  ُر ٝحُٔخءُر ٜٓ٘خ ٓخًذُر               كخٗظُر   ًِر٤ِحُٗٚر

ٞحٍدُر  ٍِرمٌر ٝؿَر ٞح َٗر ويِر ك٢ٜ  َِرض ُٚ   ًخُؼِر ؼِر ٍْر ؿُر ٍُر رؤٗـ َريٌر ٣يٝ   كَِر

حً  (3) ِٚت  جؾؼَ ًالًّ ٓٔح ٣أْيض٢ ٓٗرَّٜن ٍَت  ك٢ ضٗر٤ : ضٔػ٤

ٌّر  (ٔر) ٌٖر ِٜٓ٘ ٌٖر  ؿ٤ ٌَر  ٣ظْرزَرؼُٚر ؿ٤ . ظخك

َُر  (ٕر) َٖر حُؼخُْ ُر حَُؿ ْٖر  ر٤ َٕر  ٓ . ُِٓ٘ظُٚر  ٫ ٣ؼَكٞ

ُّر  (ٖر) َُر  حُلخُ ِٙر  ٣ؼٔ زَ . ك٢ ٗزخرٚ ٌُِر

َ حُٔل٤٘شُر  (ٗر) ْـر ح ٓٔظط٬٤ً  ١ط ًَ ٛخ أَرػ ًَرضْر ٍٝحءَر ََر . ٝهي طَر

ِٕر  (٘ر) . اِر٫ طٔخى٣خً  ٫ ٣ِ٣يُرٙ حُُّ٘وٜقُر  دُر حٌُٔ

َّٖ  (ٙر) ُْر حُ ٓ  َّ٢ َّْ حٙٝهي ؿَر . اِر٫ ه٬٤ًِ  كخدُر ح حُ

ؼشُر  حُٔخءُر  (7) ِْر  ٝهي ٓطؼضْر كٞهٚ أَٗر َِر  ٝهضَر  حُ٘ٔ ٤ ِٛر .  7ٔرٕر  ح٧

                                                 
8ٓرٕر
ح=  - ًٍ ح ٤ُٔظ٠ت رٜخ: ٓؼِْٜ ًٔؼَ ح١ٌُ حٓظٞهي ٗخ ًٍ : ٫ ٣َؿؼٕٞ.=أ١ كخٍ حُٔ٘خكو٤ٖ ك٢ ٗلخهْٜ ًلخٍ ح١ٌُ أٝهيَر ٗخ

ى٣ي، ٝحَُٔحى أٛلخد ٤ٛذ ٍِٗ رْٜ، كخ٬ٌُّ ػ٠ِ كٌف حُٔطَ حُٖ: أ٤ًٜٝذ، ح ٤ُٜذ=أ١ ٫ ٣ؼٞىٕٝ ا٠ُ ٓز٤َ حُق

 .ٝكوٞح ك٢ ٌٓخْٜٗ، ٝك٢ ٌٛٙ ح٣٥خص ط٘ز٤ٚ ٓؼـِ ُٖٔ ٝهغ ك٢ حُل٤َس ٝحُيٖٛ: هخٓٞح.=٠ٓخف
9ٓرٕر
ٝطَحؿْ ٗؼَحء  (ٔر8ٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ  (ٓر7ٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -

 (ٔرٖرٔرٙ /  9ٗرؽ )  -ٓٞهغ أىد

خٍ ػ٠ِ   ُوي أٓخء ك٢ حُز٤ض ح٧ٍٝ ؛ ٧ٕ ٌٛٙ حُـ٤َس اٗٔخ طٌٕٞ ر٤ٖ حُٔلذ ٝٓلزٞرٚ؛ كؤٓخ ح٧َٓحء ٝحُِٔٞى ك٬ ٣ُـر

لخٜٛٔخ  .ِٗر
ٓرٔرٕر
 .ٗٞه٢ٛٞ  حُل٤ٖٔ رٖ آلخم حُض: ح٤ٓ٧َ أرٞ حُل٤ٖٔ  -
ٔرٔرٕر
 .أكخ١: حُؤَ، ٝأكيم رٚ: حَُحف  -
ٕرٔرٕر
ٝطَحؿْ ٗؼَحء  (7ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد  (ٕر7ٙ /  ٔرؽ ) -َُٛ ح٥ىحد ٝػَٔ ح٧ُزخد   -

 (ٗرٙرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ  (ٓر8ٔرٙ /  ٕر7ؽ )  -ٓٞهغ أىد
ٖرٔرٕر
ُٓرطَف : أػ٠ِ ح٢ُ٘ء، ٝحُٔطخٍفؿٔغ ًٍٝس ٢ٛٝ : ٝحٌٍُح. طزغ رؼ٠ٚ رؼ٠خً : ح١َى ح٢ُ٘ء  - ؿٔغ ٓظطَف أٝ

 .ٝٛٞ ٍىحء ٖٓ ك٣ََ
ٗرٔرٕر
 .كظخص حُٔؼيٕ ح١ٌُ ٣ٔو٢ ٓ٘ٚ رخُوَٝ: حُوَٟش  -
٘رٔرٕر
 (ٖرٗرٔرٙ /  ٕر7ؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
ٙرٔرٕر
 .(حُٔخه٤ش)آُش ًخُ٘خػٍٞس ٣ٔظو٠ رٜخ حُٔخء : حُي٫ٝد  -



 ٙرٖرٔر 

ٍِر  حُٔظَىىُر  (8) ٞ
أ ك٢ ح٧ُٓر ٍَر رُٚر  ٌِر ْـر . ٛ٘خىَر  ١ٌر ٛ٘خ ٍٝأْر  ١ٌر ٣َر

شُر  (9) َُر  حُط٤زشُر  حٌُِِٔر ِّر   ٫ طُرؼْرٔ . حُوز٤ؼشِر  ك٢ حُ٘لٞ

ُٞر  (ٓرٔر) َّْ ىد ٝهيْر  ح٣َُٔ ِّر  ٣ذَر حُؼخك٤شِر أك
. رؼي ح٤ُؤْر

حً (4) ِٚت  جؾؼَ ًالًّ ٓٔح ٣أْيض٢ ٓٗرَّٜن ٍَت  ذٚ ك٢ ضٗر٤ : ضٔػ٤

َٔرضْر  حُ٘ؼِشُر  (ٔر) ٌِر ح ُٗر . حٗظؼخ٫ً  ُحىصِر  اًِر

ُْر  (ٕر) ذُر  حُ٘ٔ ِـر ظ ِّر  طلْر َُر  رخُـٔخ . ػْ طظٜ

خًٖ حُٔ٘ول٠شِر  (ٖر) َعُر ا٠ُ ح٧َٓر ََر  حُٔخءُر ٣ُٔر . ا٠ُ حَُٔطلؼشِر  ٫ٝ ٣ٜ

ٍُر  (ٗر) َْر  ُّر ٣طغِر  حُـِح . ٛخفَر ٤ٌُد حُـ٘

ٍُر  (٘ر) ٛخ .  8ٔرٕر  ه٠َحءَر  ك٢ َٓٝؽٍر  حُز٠٤خءُر  ح٧َُر

ٍُر  (ٙر) َٝر ٙ ظخَٛسٌر  ٫ طٔٔغُر  حُـيْر ٍُر ح ٝآػخ ًَ ِٝر  ُٚ ه٣َ . ك٢ ح٣َُخ

ٍُر  حُٔخءُر  (7) ِْر  ح٫ُِ ِٞر  ك٢ ك . ح٣َُٔ

َُر  (8) . ٣زيٝ ٛـ٤َحً ػْ ٤ٜ٣َ ريٍحً  حُؤ

َُر حُ٘ـ٤َحصِر  ح٣َُقُر  (9) ٤ َٗرش طُٔر قُر  حُِيْر ِٜر ٍَر  ٝطوْر ـخ .  9ٔرٕر  حُؼخ٤ُشَر  ح٧َٗر

َٖر  (ٓرٔر) َُر ر٤ َٔر .  ٓرٕرٕر  حٌُثخدِر  حُلَر

ََّن  (5) ٍَت  ضٗر٤ٜ٤ٖ ٓٔح ٣أْيض٢ ضٗر٤َٚأ  جؾؼَ ً : ضٔػ٤

ٍَر  حُلٞحىعُر  -ٔر ُّر  -ٔر….٠ٓطَدٍر  ًزل . حُٔل٤٘شِر  ًًَخدِر  حُ٘خ

ُّر  -ٕر َّٖ  -ٕر…. ًخ٤َُِ ٔرٕرٕر  حُوظَرخ ِّر  سُر ح٧َٓر …… .ًخُ٘ـٞ

َُر  -ٖر ِٚر  حُؤ .  ٕرٕرٕرحُ٘ؼَ حُلخكْ ًخ٤َُِ   -ٖر…. حُلٔ٘خءَر  ًٞؿ

 

٤َّ٘ذُر  -ٗر … . ًخَُٔآس حُزل٤َسُر  -ٗر.ًخُٜزقِر  حُ

جٍٖـ هٍٞ ِْٓٓ ذٖ ج٤ُُٞى  (6)
223
ٖ ٌٝٝػس  ْٓي ٝذ٤ٖ ٓح ك٤ٚ ٖٓ ُق

224
 :

ّ ٝكخطِٚر   ْٞر خػ٤َ ٣َر َٔر ْٓر ِّر٢ ٝاِر َّر … …ٝاِٗر ْٞر ي ٣ ْٔر ََر  ٌُخُـ ْٜر هُٚر حُّ٘ر ٍَر عِر كخ ْٝر ََّ حُ
 ٘رٕرٕر

ُْر  ٛ ٍْر ُُر ٙ أَٝر أَر يَر ٓخً رؼْر ْٞر َٖر ه ْٕر أَرؿْر َٖر … … كبِر ٤ٜٗخ ٓ ٖ ٣ُريْر ُْرٞكْر َٕر  كٌخ َُر  ح٧َر لْر َٔر ِّر حُ
    ٙرٕرٕر

ٍّت   (7) فُ  ٚق ذاِت٣ؿحَ قحٍ هٞ َْي ػ٠ِ إَٔأ ضأْيض٢  جؾطٍَأ ٔ ْ ٝجػْي ٌَح ه٣ٍطَٜأ ٤ْ

ٍَت  . ك٢ ٝٚلي ذطٗر٢ٜ٤ْي ضٔػ٤
                                                                                                                                                 

7ٔرٕر
 .ٖٓ حُؼَٜ ا٠ُ حُـَٝد: ح٤ٛ٧َ  -
8ٔرٕر
 .ؿٔغ َٓؽ ٝٛٞ َٓػ٠ حُيٝحد: حَُٔٝؽ  -
9ٔرٕر
 طٌَٔ:حُِز٘ش، طوٜق: حُِيٗش  -
ٓرٕرٕر
 .حُلَٝف: حُلَٔ  -
ٔرٕرٕر
 .ح٧ٓٞى: حُلخكْ  -
ٕرٕرٕر
 .حُـزخٍ: حُوظخّ  -
ٖرٕرٕر
حُزي٣غ ك٢ ٗؼَٙ، ٝٛٞ ٖٓ ًخٕ ٣ِوذ ر٣َٜغ حُـٞح٢ٗ، ًٝخٕ ٗخػَحً ٓظَٜكخً ك٢ ٗؼَٙ، ٣ٝوخٍ اٗٚ أٍٝ ٖٓ طؼٔي   -

 .ٛـ8ٓرٕرٗؼَحء حُيُٝش حُؼزخ٤ٓش، ًٝخٗض ٝكخطٚ ٓ٘ش 
ٗرٕرٕر
/  ٔرؽ ) -ٝٓـٔغ ح٧ٓؼخٍ  (ٓرٗرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝؿَٜٔس ح٧ٓؼخٍ  (٘رٖرٖرٙ /  ٔرؽ ) -َُٛ ح٥ىحد ٝػَٔ ح٧ُزخد   -

 (88ٗرٙ /  ٗرؽ ) -َٝٗف ٗخك٤ش حرٖ حُلخؿذ  (79ٙ /  ٔرؽ ) -ٝأٓخ٢ُ حُوخ٢ُ  (ٙر8ٔرٙ 
٘رٕرٕر
 .كي٣يس حُْٜٔ ٝحَُٓق ٝح٤ُٔق ٝح٤ٌُٖٔ: ك٢ ٍٝح٣ش ٣ّٞ ٝىحػٚ، حَُٜ٘  -
ٙرٕرٕر
 .حُـٞع حُ٘ي٣ي: ٜٓيٍ أْٗ ٟي طٞكٖ، ٝحُٔلَ: ْٗح٧  -



 7ٖرٔر 
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ر٤ُٚ ج٢ُُّٟ٘ٔ  (4) ْٗي جُطَّن
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ػِسُ  : جألَٓأ
                                                 

7ٕرٕر
 (ٕرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ؿٞحَٛ حُز٬ؿش ُِٜخ٢ٔٗ   -



 8ٖرٔر 

خّ (ٔر) ّٔر : 8ٕرٕر هخٍ أَررٞ ط

ُْرؼخُِر٢    ِٕر ح ِْرٌٔخ دٌر ُِر َْر َُر ك ٤ْر َّٔ َ٘ر٠   كخُ ِـر ُْر َٖر ح ِٓر ٌَر٣َْ  ُْر ََر ح طَر َِر١ ػَر ٌِر ْ٘ر ٫َر طُر
   9ٕرٕر

: ٓرٖرٕر ٝهخٍ حرٖ ح٢َُٓٝ (ٕر)

٤ذُر  ِ٘ر َْر ػـ٤زخً     هَريْر ٣َر َُر٤ْر َٝر ُْرلَرظَر٠  ٤١ذِر  … ح ََّ ٤ذِر حُ ُْروَر٠ِر ٍُر ك٢ ح ٟ حَُّ٘ٞ ََر ْٕر ٣ُر أَر

: ٔرٖرٕر ٝهخٍ أَررٞ حُط٤ذِر  (ٖر)

ِٚر  ُٕر ػ٤ِ ح َِر حَُٜٞر ُٜر ْٖر ٣َٔر ُر ْٖر ٣َٜر ُّر ... َٓر فٍر ر٤ٔضٍر ا٬٣ َْر   ٓخ ُـ

: جُركعُ 
ْ٘رلٞ حٌُخطذُر  ْ٘رقً  هي ٣َر َٖر أٝ حُ٘خػَ ٓ ْٖر حُز٬ؿش ٣ٞك٢ ك٤ٚ رخُظ٘ز٤ٚ  ٟ ٓ ْٕر  ٓ  ؿ٤َ أ

فَر  َِّر ِٙر  رٚ ك٢ ٍٛٞسٍر  ٣ُٜر َُر  ٕرٖرٕرحُٔؼَٝكش   ٖٓ ٍٛٞ ٝػخً ا٠ُ  ، ٣لؼ ًُي ُِٗر

٘يُٙر  ح٫رظٌخٍ، ٝاِرهخٓشِر   ٙ، ٍٝؿزشً ك٢ اهلخءِر ا٠ُ حُٔ٘ذَّ  ُِي٤َُ ػ٠ِ حُلٌْ ح١ٌُ أَٓر

 َّٕ ل٢َر  حُظ٘ز٤ٚ، ٧َر . ٝأكؼَ ك٢ حُ٘لْ ًخٕ أرِؾَر  حُظ٘ز٤ٚ ًِٔخ ىمَّ ٝهَر

ظَ ر٤ض أد ْٖر  ١حُٗر َٖر  ٫١ طٔظٌَ٘: ح٣وخ١زٚ طٔخّ كبٗٚ ٣وٍٞ ُٔ َّٞ حَُؿَ ح٣ٌَُْ ٓ  هِ

 َّٕ َْر حُـزخٍ ٢ٛٝ أَٗفُر  ،ًُي ٤ُْ ػـ٤زخً  حُـ٠٘ كب َٔر خًٖ ٝأػ٬ٛخ ٫  ٧َٕر هِر ح٧َٓر

َُّو  َِر  ٣ٔظو ََر  ُٙر أُْ طِٔق ٛ٘خ ط٘ز٤ٜخً؟ أُْ طَ أٗٚ ٣٘ذِّر . ك٤ٜخ ٓخءُر ح٤ُٔ ٘خً حَُؿ ْٔر َْر  ِٟر  ح٣ٌَُ

َّر  ْٖر  حُٔلَٝ ش حُـزَ ٝهي هِض ٓ ّٔر ٠٘ رِرو ِـر ٓخء ح٤َُٔ؟   حُ

 

 

غْر ًُي ٣َٛلخً رَ أط٠ رـِٔش ٓٔظوِشٍر  َّْ  ٌُٝ٘ٚ ُْ ٠٣َر ٜٗخ ٌٛح حُٔؼ٠٘ ك٢ ٟٝ

ٍٕر  . ٍٛٞس رَٛخ

َّٕ حُ٘خدَّ هي ٤٘٣ذُر : ٣ٝوٍٞ حرٖ ح٢َُِّٓٝر  ّْر  ا ُّٖو  ُْٝ طظوي َّٕ رٚ حُٔ ًُي ٤ُْ  ، ٝا

َّٕ  ،رؼـ٤ذٍر  َٖر  كب َّٞ  حُـٜ َُر  حُـ ُٞر  ح١َُذ هي ٣ظٜ ُٖر . ك٤ٚ حَُِٛ ح٧َرر٤ ح٢َُٓٝ  كخر

                                                 
8ٕرٕر
 (٘ر7ٖرٙ /  ٔرؽ ) -َُٝٛ ح٥ىحد ٝػَٔ ح٧ُزخد  (77ٙرٙ /  ٙرؽ ) -حٌُه٤َس ك٢ ٓلخٖٓ أَٛ حُـ٣َِس  - 

ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد  (ٖرٔرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٔؼَ حُٔخثَ ك٢ أىد حٌُخطذ ٝحُ٘خػَ  (ٔرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓلخَٟحص ح٧ىرخء 

/  ٖرٔرؽ ) -ٝ طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد (8ٔرٙ /  ٕرؽ ) -َٝٗف ى٣ٞحٕ حُلٔخٓش  (77ٕرٙ /  ٔرؽ ) -د ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ى

 (8ٓرٕرٙ 
9ٕرٕر
 .حُوِٞ ٖٓ حُلَ: حُؼطَ  -
ٓرٖرٕر
 (ٔرٔرٗرٙ /  ٘رٔرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (9ٕرٔرٙ /  ٔرؽ ) -د ٜٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ى  -
ٔرٖرٕر
حُٔظ٘ز٢ ٝحُٞٓخ١ش ر٤ٖ  (٘رٙرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُزي٣غ ك٢ ٗوي حُ٘ؼَ  (ٗرٕرٔرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -

ٝٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي  (8ٓرٔرٙ /  9ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (8ٗرٙ /  ٔرؽ ) -ٝهٜٞٓٚ 

 (77ٖرٙ /  ٔرؽ ) -حُظِو٤ٚ 
ٕرٖرٕر
: ٍٛٞ حُظ٘ز٤ٚ حُٔؼَٝكش ٢ٛ ٓخ ٣ؤط٢  -

ح٤ُٝ٧ش كخٍ ٗلٞ . أٝكٌكض حُٔ٘زٚ رٚ هزَ ٗلٞ حُٔخء ُــ٤ٖ ًٝخٕ حُٔخء ُل٤٘خً . ٓخ ًًَص ك٤ٚ ح٧ىحس ٗلٞ حُٔخء ًخُِـ٤ٖ

أٝ ٠ٓخف ا٠ُ حُٔ٘زٚ ٗلٞ ٓخٍ ُـ٤ٖ . كخء حُِـ٤ٖأٜٝٓيٍ ٓز٤ٖ ُِ٘ٞع ٠ٓخف ٗلٞ ٛلخ حُٔخء ٙ. ٓخٍ حُٔخء ُل٤٘خً 

أٝ ٓلؼٍٞ رٚ ػخٕ ُلؼَ ٖٓ أكؼخٍ ح٤ُو٤ٖ ٝحَُؿلخٕ ٗلٞ ػِٔض حُٔخء ُـ٤٘خ، أٝٛلش ػ٠ِ حُظؤ٣َٝ رخُٔ٘ظن ٗلٞ . حُٔخء

 أٝ. ٓخٍ ٓخء ُـ٤ٖ، أٝأ٤ٟق حُٔ٘زٚ ا٠ُ حُٔ٘زٚ رٚ رل٤غ ٣ٌٕٞ حُؼخ٢ٗ ر٤خٗخً ٨ٍُٝ ٗلٞ ٓخء حُِـ٤ٖ أ١ ٓخء ٛٞ حُِـ٤ٖ

 .ر٤ٖ حُٔ٘زٚ رخُٔ٘زٚ رٚ ٗلٞ ؿَٟ ٓخء ٖٓ ُـ٤ٖ



 9ٖرٔر 

ٍٚر ٛ٘خ ُْ ٣ؤْرص رظ٘ذ َّٕ : ٣َٛق كبٗٚ ُْ ٣وَ ٣ ُر ح٤ُ٘ذُر  اِر طَٚر هَر َٝر ِٖر  حُلظ٠ ٝهي   ًخُـٜ

. ح٤١َُذ ك٤ٖ اُٛخٍٙ، ٌُٝ٘ٚ أط٠ رٌُي ًٟٔ٘خ

َٕر : ٣ٝوٍٞ أرٞ حُط٤ذ َّٕ ح١ٌُ حػظخىَر حُٜٞح ُّْو  ا َُر ػ٤ِٚ طل ٜٔ٤ُْٝ ٣ ،ُٚ ْ ُُٚر ٫ٝ ٣ظؤَُر

 َّٕ ُْر  ح٤ُٔضَر  ٌٛح ح٫ىػخءُر رخ٬١ً؛ ٧َر َفَر ٫ ٣ظؤَُر رخُظ٘ز٤ٚ ك٢  ، ٝك٢ ًُي ط٤ِٔقٌر اًح ؿُر

. ؿ٤َ َٛحكشٍر 

َٕر  كل٢ ح٧ر٤خصِر  يُر أًٍخ ِـر ِٚر  حُؼ٬ػش ط ُٚر  حُظ٘ز٤ ِْرٔلُر ٖٓ  ٌُٝ٘ي ٫ طـيُرٙ ك٢ ٍٛٞسٍر ،ٝطَر

 َّْ ِٚر ٍٛٞٙ حُظ٢ ػَكظٜخ، ٌٝٛح ٣ٔ . ح٢٘ٔ٠ُِّر  ٟ رخُظ٘ز٤

جُوحػىزُ 
٢ُّ٘ٔو  (9) ُر ٝحُٖٔ: حُظ٘ز٤ُٚر ح٠ُِّر زَّٚ َ٘ر ُٔر ُْر ٟغُر ك٤ٚ ح ِٚر ك٢ ٍٛٞسٍر ٖٓ ط٘ز٤ٌٚر ٫ ٣ُٞر ُر ر رَّٚ

ٍِر  ٞ ِٚر  ُٛر ًِر٤ذِر ،حُٔؼَٝكشِر  حُظ٘ز٤ َْر لخٕ كِر٢ حُظ َٔر ِْر َْر ٣ُر طَر٠ رٚ ُِر٤ُرل٤يَر . رَر ٌٝٛح حُ٘ٞع ٣ُرئْر

ِٚر إٔ َّ زَّ َ٘ر ِ٘ريَر اَُر٠ حُٔ ْٓر ٌْ ح١ٌُ أُر ٌٖر  حُلُر ٌٔ . ُٓر

ؼٌح  ٞيَأ ُٔ َٗأ
: ٖرٖرٕر١هخٍ حُٔظ٘ذِّر  (ٔر)

ِٚر  خ ك٢ ٌٓخِٗر ؼ١َ ُٜٓ٘ٔر ِٗر زَرقَر  ْٛر ويُر      ٝأ ُٖر حُؼِر ظَرلٔ ٘خءِر ٣ُٔر ْٔر ُ٘رنِر حُلَر  ٗرٖرٕر   ٝك٢ ػُر

: ٘رٖرٕرأ٠٣خً  ٝهخٍ (ٕر)

خػِر٬ً   َٓر يَر  ِٓر ًَر٬ َٖر ك٢  ٌّر طَرزَر٤ّر ََر َرخ    ًَر َِر ك٢ أٛٞحطِٜر ٤ ظْرنُر حُوَر ُٖر ػِر  ٙرٖرٕر   ٣َٝرزِر٤

 

 

 

 

 

 

: جإلؾحذسُ 
ُر   ُر رٚ حُٔ٘زَّٚ ِٚر حُٔ٘زَّٚ ٗٞعُر ٝؿُٚر حُ٘ز

                                                 
ٖرٖرٕر
ٝٓلخَٟحص  (9٘رٔرٙ /  ٔرؽ )  -َٝٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢ (ٙرٗرٕرٙ /  ٔرؽ ) -َُٛ ح٧ًْ ك٢ ح٧ٓؼخٍ ٝ حُلٌْ   -

 (٘رٖرٗرٙ /  8ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٕر7ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ح٧ىرخء 
ٗرٖرٕر
هؼٚ ك٤ٜٔخ ًٔخ ٣ٔظلٖٔ أ١ أٛزق ٗؼ١َ ك٢ ٓيف ح٤ٓ٧َ ٝأر٤ٚ ك٢ حٌُٔخٕ ح٬ُثن رٚ ٧ٜٗٔخ أَٛ حُؼ٘خء كخٓظلٖٔ ٝ  -

 .حُؼوي ك٢ ػ٘ن حُلٔ٘خء
٘رٖرٕر
 (ٙرٓرٗرٙ /  7ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٕرٗرٔرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -
ٙرٖرٕر
ٌّر حٌَُّ ٛلشٌر ؿخٓؼش ُط٤ذ حُلطَس ّٝ  - ح . كخٓي ح٧ه٬م ٝٛٞ ٓزظيأ هزَٙ ٓلٌٝف أ١ ُي ًَ ًَ . ٝٓخػ٬ً أ١ ظخٛ

ف حُلَّ حُؼظ٤ن ٖٓ ٤ِٜٛٚ: ٣وٍٞ . ٝحُؼظن حٌَُّ  ََر  ٖٓ ٓٔغ ٬ًٓي ػَف ٓ٘ٚ ًَّ كطَطي ٝأه٬هي ًٔخ ٣ُرؼ



 ٓرٗرٔر 

ِٚر  حُظ٘ز٤

ِّ٘رؼَ ٣ؼ٢٘ رٚ ػ٠ِ ٔر ٍُر حُ  كخ

ٌَر  ؼ ِّ٘ر ح٣ٌَُْ ك٤ِىحى حُ

ِٖر ٟٓٞؼٚ  ؿٔخ٫ً ُلٔ

وي  ٍُر حُؼِر كخ

حُؼ٤ٖٔ ٣ِىحىُر 

رٜخًء ك٢ ػ٘ن 

حُلٔ٘خءَر 

ٍِر  ٣ُخىسُر ؿٔخ

ح٢ُ٘ء ُـٔخٍ 

ٟٓٞؼٚ 

٢ٌّٟ٘ٔي 

ْٖر  ٕر ُّْو ػ ٍُر ح٬ٌُّ ٝأٗٚ ٣٘ كخ

ًَّ أَٛ هخثِٚ 

 

ٍُر ح٤َُٜٜ  كخ

ٍُّو  ح١ٌُ ٣ي

ػ٠ِ ًَّ 

حُلَّ 

ى٫ُشُر ٢ٗءٍر ػ٠ِ 

٢ٗء 

٢ٌّٟ٘ٔي 

ض٣ٍٔ٘حش 

ِٖت (1) َأ  ذ٤ِّ : جُطٗر٤ٚ ك٤ٔح ٣أْيض٢ ٓغ يًٍ جُٓردِت  ذٚ ٝٗٞعَأ  َٙأ ٝجُٔٗدَّن  جُٔٗرَّٚن

: 7ٖرٕر هخٍ حُزلظ١َُّو  (ٔر)

َٗرنُر  ْٝر ٍَر َٝر طٞ،  َٖر ٣َٔر يٌّي ك٤ ّٔر٤قِر كَر ُِ َٝر   ،ْٜ ٝػُر َُر َٞر ٣َر ٛ َٝر  ، ٍِر لٞىٌر ا٠ُ ح٧رطخ  8ٖرٕر   َٟر

: 9ٖرٕر ٝهخٍ حُٔظ٘ز٢ (ٕر)

٤ْرزِريَر ػ٢٘ َٓر َِر رُر٢ْرءُر  ٤ َٖر حُوَر ِٓر ذِر ك٢ ح    ٝ لْر ُّٔو عُر حُ ََر ُّر أٓ ٜخ َـر َِر حُ ٤ٔ َٔر  ٓرٗرٕر   ُ

: ٔرٗرٕرأ٠٣خً  ٝهخٍ (ٖر)

ِٖر  سُر حٌُلَر ٞىَر ك٤٘خً ؿُر ٝمُر ىَر َُر َْر طَر ِٚر   َٝٛر طِر ِّر ُٖر رِر ْٔر َٓر٤٠ٔخً كُر  َّٖ زَر ِـر   ٕرٗرٕر   ٫ ٣ُرؼْر

: ٖرٗرٕرأ٠٣خً  ٝهخٍ (ٗر)

ُّر  ؿخ ََّ َٛرذِر حُ ٌّر ُٕر حُ ؼيِر َٓر ْٖر  ِٖر ك٤ْٜ   ٌُٝ ٤ ُْر رخُؼَر ْ٘رُٜر ِٓر ٝٓخ أٗخ 
  ٗرٗرٕر 

: ٘رٗرٕر ٝهخٍ أَررٞ كَحّ (٘ر)

 

يّر  ٢ٓ اًح ؿَر ْٞر ٢ٗ هَر َُر ًُر ٌْر ٤َر ،  َٓر ْْر ُٛر ٍُر " ؿيّر  ٙرٗرٕر "ٝك٢ ح٤ُِِش ِر حُظِٔخءِر ، ٣ُرلظويُر حُزي

ِٖت (2)  َّٙن  جُطٗر٤َٚأ  ذ٤ : ك٤ٔح ٣أْيض٢ ج٢َُّٟ٘ٔن  ٙ ٝجُطٗر٤َٚأ ٝٗٞعَأ  ٣ٌفَأ جُ

:  7ٗرٕرهخٍ أرٞ حُؼظخ٤ٛش   (ٔر)

                                                 
7ٖرٕر
 (7ٖرٕرٙ /  8ٖرؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
8ٖرٕر
 .ر٣َوٚ: ٣و٤لْٜ ٣ٝلِػْٜ، ٍٝٝٗن ح٤ُٔق: ٣َٝػْٜ  -
9ٖرٕر
ٝطَحؿْ  (ٕر8ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٔؼَ حُٔخثَ ك٢ أىد حٌُخطذ ٝحُ٘خػَ  (9٘رٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٓلخَٟحص ح٧ىرخء   -

 (77ٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ  (8ٓرٔرٙ /  9ٗرؽ ) -ٗؼَحء ٓٞهغ أىد 
ٓرٗرٕر
 .ر٢ء ٍٝٛٞ ػطخثي ه٤َ ٢ُ ٣ٝو٤ْ ح ُزَٛخٕ: ٣وٍٞ. حُٔلخد ٫ ٓخء ك٤ٚ: حُؼطخء، ٝحُـٜخّ: ح٤ُٔذ  -
ٔرٗرٕر
َُٝٛ ح٥ىحد   (8ٗرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ   (٘رٙرٙ /  ٔرؽ ) -حُزي٣غ ك٢ ٗوي حُ٘ؼَ   -

 (ٗرٖرٔرٙ /  9ٗرؽ ) -ؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد ٝطَح (8ٓرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝػَٔ ح٧ُزخد 
ٕرٗرٕر
 .أػـزٚ: حُِزخّ، ٍٝحهٚ ح٢ُ٘ء: حُٔظِّٞ، ٝحُزِس: ح٤٠ُْٔ  -
ٖرٗرٕر
 (ٗرٓرٔرٙ /  9ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   (ٗرٓرٖرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -
ٗرٗرٕر
 .حُظَحد، ٝحُٔوٜٞى ك٢ حُز٤ض أٗٚ ٤ُْ ٓ٘خرٜخً ُِ٘خّ ح٣ٌُٖ ٣ؼ٤ٖ ر٤ْٜ٘: حَُؿخّ  -
٘رٗرٕر
 (ٓرٔرٖرٙ /  8ٔرؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
ٙرٗرٕر
 .٣طِذ ػ٘ي ؿ٤زظٚ: أ١ حٗظي رْٜ ح٧َٓ ٝكَ رْٜ حٌَُد، ٣ٝلظوي: ؿي ؿيْٛ  -



 ٔرٗرٔر 

ِيْر  ْْر طَٔر خسَر َُٝر ؿٞ حَُ٘ـّ َْر ٜخ  طَر ٌَر ١َ ػ٠ِ ح٤َُرزَْر … …ٓٔخُِر ْـر ل٤َ٘رشَر ٫ ط َّٔ َّٕ حُ اِر
 8ٗرٕر

حى ١ِّر كخٍ حرٖ حَُّٝ (ٕر) يَر ِٔر : 9ٗرٕر ك٢ ٝٛق حُ

َِر  ِْر حُو٤ ْٛر ُٕر ىُر َِر   ًؤُٗٚر أُٞح ٍٚر ُؼخدُر ح٤ُِ َُر أر٢ كل زْر كِر
  ٓر٘رٕر 

َِر  ٤ ٍٕر ٝرـ٤َ ًِر َِر ُٝ َِر   رـ٤ ٤ َّٔ ١ََر حُ ِٕر ؿَر   ٣ـ١َ ا٠ُ ح٩هٞح

: ٔر٘رٕرحرٖ ح٢َُٓٝ أ٠٣خً  هخٍٝ (ٖر)

َّٖ أ٤ُْ ُٜر ػُر ِْر ٜخّ َٝٗر ِّٔر َٟضْر  ٝهْرغُر حُ ِٛر٢َر أػْر صْر ٝإ  ْٕر َٗرظََر   ٣ْٝر٬ُٙر ا

ِر   (ٗر) ٍِر هللاَّ ُٓرٞ ٍَر ْٖر  سَر ػَر ََر ٣ْر ََر ْٖر أَررِر٠ ُٛر ٍَر  -٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ-ػَر آسُر » هَرخ َْر ِٓر ُٖر  ِٓر ئْر ُٔر ُْر ح

ِٖر  ِٓر ئْر ُٔر ُْر . ٕر٘رٕرأهَؿٚ أرٞ ىحٝى« .. ح

: ٖر٘رٕر ك٢ ٝٛق أَره٬م ٓٔيٝكٚ ١ُّو ٝهخٍ حُزلظَ (٘ر)

٤َّذِر  ، هُر يِر ْـر َٔر َٖر حُ ِٓر ٍٍر  لَرخ ْٛر مَر أ ٬ِر َٛرخ   ٧هَر ٍُر ح َٞر ٍٖر ؿِر ْٔر ح١َر كُر ََر َٛرخ اكْر حىَر َُر هَريْر    ٗر٘رٕر  َٝر

٤َٜرذِر  ، ؿَر َِر َٖر ح٤َُِّ ِٓر حؽٍر  حُِرغَر ك٢ ىَر َٞر ٟ  ١َر ََر ْٕر طُر ًِرذِر أ ح َٞر ٌَر ٍِر١ّر حُ ح ٍَر ُٖر ىَر ٔ كُر   ٘ر٘رٕر   َٝر

ٍِت (3) ّٞ : ٣ٍٚكس ئ٠ُ ضٗر٤ٜحشٍت  ج٤ُٟ٘ٔسَأ ج٥ض٤سَأ  جُطٗر٤ٜحشِت  ق

ِِّر هخٍ  (ٔر) : ٙر٘رٕرحرٖ حُٔؼظ

ِٞر  َٓر٠َر َْر ػ٠ِ  ز ْٛر ُٔرٞ ح َّٕ ٛذْر  …حُل ْٚر ى كبِر ُر   7٘رٕر  ٍىَر هخطِِر

 

ٜخ، َُر رَرؼ٠َر ًُر ٍُر طؤ ْٚر                   كخُّ٘رخ ْٕر ُْ طـيْر ٓخ طؤًِ   ا

: 8٘رٕرأرٞ طٔخّ  ٝهخٍ (ٕر)

                                                                                                                                                 
7ٗرٕر
ٛـ، ًٝخٕ ٗؼَٙ َٜٓ حُِلع ًؼ٤َ حُٔؼخ٢ٗ ه٤َِ ٓرٖرٔرٗ٘ؤ رخٌُٞكش ٓ٘ش ٛٞ أرٞ آلخم آٔخػ٤َ رٖ حُوخْٓ، ُٝي ٝ  -

 .ٛـٔرٔرٕرحُظٌِق ٝأًؼَ ٗؼَٙ ك٢ حُِٛي ٝح٧ٓؼخٍ، طٞك٠ ٓ٘ش 
8ٗرٕر
ٝحُؼوي  (ٖرٗرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ىحد ٝػَٔ ح٧ُزخد َُٝٛ ح٥ (7ٓرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٍٟٝش حُؼو٬ء ٝ ِٗٛش حُل٬٠ء   -

 (98ٕرٙ /  ٔرؽ ) -حُل٣َي 
9ٗرٕر
 (ٔرٔرٙ /  8ٙرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٕرٔرٕرٙ /  ٔرؽ ) -َُٛ ح٥ىحد ٝػَٔ ح٧ُزخد   -
ٓر٘رٕر
 .ع أىْٛ ٝٛٞ ح٧ٓٞىؿْ: ىْٛ  -
ٔر٘رٕر
ٙ /  ٕرؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد  (ٖرٓرٔرٙ /  ٔرؽ ) -طل٣ََ حُظلز٤َ ك٢ ٛ٘خػش حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَ   -

ٙ /  ٔرؽ ) -٣ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ ٝٓؼخٛي حُظ٘ٚ (ٗرٖرٕرٙ /  8ٙرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (٘رٖرٕر

 (7ٙرٖر
ٕر٘رٕر
 ٝٛٞ ٛل٤ق ( ٓرٕر9ٗر)رَهْ  -
ٖر٘رٕر
ٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٔؼَ حُٔخثَ ك٢ أىد حٌُخطذ ٝحُ٘خػَ  (٘ر7ٙ /  ٔرؽ ) -حُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ   -

ٝح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ  (9ٗرٙ /  7ٕرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   (8ٓرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٛزق ح٧ػ٠٘  (ٕر8ٕر

 (ٔر7ٙ /  ٔرؽ ) -حُز٬ؿش 
ٗر٘رٕر
 .حُوخ٢ُ: حُٜلَ ٓؼِؼش حُٜخى  -
٘ر٘رٕر
 .حُٔظِْ: ٫ طؼَف أٓٔخإٛخ، ٝحُـ٤ٜذ حُ٘ـّٞ حُؼظخّ حُظ٢: حُيٍحٍة رخُِٜٔس ٣َٜٝٔ  -
ٙر٘رٕر
ٝٓلظخف  (ٓر8ٙ /  ٔرؽ ) -ٝح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حُز٬ؿش  (٘رٗرٙ /  ٔرؽ ) -حُٔلخَٟحص ك٢ حُِـش ٝ ح٧ىد   -

 (7ٖرٕرٙ /  ٕرٔرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   (ٗر9ٔر ٙ/  ٔرؽ ) -ٝحُؼوي حُل٣َي  (ٗر٘رٔرٙ /  ٔرؽ ) -حُؼِّٞ 

كبٕ ط٘ز٤ٚ حُلٔٞى حُٔظَٝى ٓوخُٝظٚ ٓغ ططِزٚ ا٣خٛخ ٤ُ٘خٍ رٜخ ٗلؼش ٜٓيٍٝ رخُ٘خٍ حُظ٢ ٫ طٔي رخُلطذ ك٢ أَٓ كو٤و٢  

 ٓ٘ظِع ٖٓ ٓظؼيى، ٝٛٞ آَحع حُل٘خء ٫ٗوطخع ٓخ ك٤ٚ ٓيى حُزوخء  
7٘رٕر
 .ٝؿغ ح٤ُٜٔزش: ح٠ُٔٞ  -
8٘رٕر
 (ٖرٔرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٔؼَ حُٔخثَ ك٢ أىد حٌُخطذ ٝحُ٘خػَ  (٘ر9ٙ /  ٔرؽ ) -َُٛ ح٧ًْ ك٢ ح٧ٓؼخٍ ٝ حُلٌْ   -

 (77ٖرٙ /  ٗرؽ ) -ٝح٧ؿخ٢ٗ  (ٕرٓرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحَُٓخثَ  (88ٔرٙ /  ٕرؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد 

 (ٓرٙرٔرٙ /  ٗرٔرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٔرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝح٩ػـخُ ٝح٣٩ـخُ 



 ٕرٗرٔر 

ذُر  َٖر طلظَـر ٠ ك٤ ؿَّ ََر َّٕ حُٔٔخءَر طُر ٍٞر ػ٘يَر ٢ُ أ٬ًٓ    ا وْر ُٔر ـخدُر رِر َْر حُلِر  9٘رٕر   ٤ُ

: ٓرٙرٕر ٝهخٍ أرٞ حُط٤ذ (ٖر)

ٍِر  ِّر حُـِح ُٞر ىَر ّٕر حُٔٔيَر رَرؼ ْْر    كب ُٜ٘ر ِٓر ْٗرضَر  َّر ٝأ ْٕر طَرلُرنِر ح٧ٗخ   ٔرٙرٕر   كب

: ٕرٙرٕرأ٠٣خً   ٝهخٍ (ٗر)

ُر   ٫  ِْرظَٚر ٍَّق ِٗر لَر َٓر  ٖ ٝحُُريَر ػَر َُر ٤َرخ  َرخأػْر ٍُر ػٖ ٛخ٫طِٜر ؽُر ح٧هٔخ َُر  ٖرٙرٕر طَروْر

: ٗرٙرٕرأ٠٣خً  ٝهخٍ (٘ر)

نْر  ُٓر َٝر ِْر    ِٜر ِٓر َٜرخ ِٓر ْٖر  ِٓر ًَرىَر هللا  َُر أػخ َٔر ُر حُوَر ٤ُّٚو ِٓر ٍَر ْٖر  َٓر ٠ءٌر  ١ِر
  ٘رٙرٕر 

: ٙرٙرٕرأ٠٣خً  ٝهخٍ (ٙر)

َحدُر  زنِر حُؼِر ّٔر ِٖر حُ َُر ٓيكٞعٍر ػ زوخً،   ؿ٤ َٓر صَر  ُْر َّر ْٕر رَر َِر ا ٌَر ٘ ُٔر َْر رخُ  7ٙرٕر  َُر٤

ٍِت (4) ِّٞ . ٤َّ٘ٔٞنسٍت  ئ٠ُ ضٗر٤ٜحشٍت  ج٥ض٤سَأ  ج٣ٍُٛكسَأ  جُطٗر٤ٜحشِت  ق

ذُّو ٖٓ اِرر٣َن (ٔر) َٜر : 8ٙرٕر هخٍ ِْٓٔ رٖ ح٤ُُٞي ك٢ ٝٛق حَُحف ٢ٛٝ طُر

ٜخ ػُر ََر كزخدُر حُٔخءِر ٣وْر َٝر خ  َّٜ َٖر … … ًؤَٗر ِٓر ِيٍر  ِٓر ٌٍّي طَرليٍَّ ك٢  ٌََّٛرذ  ىُر حُ
 9ٙرٕر

 

: ٔر7ٕر ٖٓ ه٤ٜيس ٣ٔيف رٜخ حُو٤ِلش حُ٘خَٛ ُي٣ٖ هللا  ٓر7ٕر هخٍ حرٖ حُ٘ز٤ٚ (ٕر)

طٚ  ََّ َُر طـ١َ حُيٍَّح١ٍ ك٢ ٓـ ُٙر ... ٝح٤َُِّ َُر ٍَر أُحٛ ِٝر ططلٞ ػ٠ِ ٜٗ ٝ ََّ   ٕر7ٕر   ًخُ

                                                 
9٘رٕر
 .طوظل٢ ػٖ حُ٘خّ رخُـٔخّ: ف ػٖ هٜخىٙ، ٝطلظـذ٣وٜي رخُلـخد ٛ٘خ حكظـخد ح٤ٓ٧َ حُٔٔيٝ  -
ٓرٙرٕر
 (ٓرٖرٗرٙ /  ٔرؽ ) -ٝطخ٣ٍن حُ٘وي ح٧ىر٢ ػ٘ي حُؼَد  (٘رٗر9ٙ /  ٕرؽ ) -حٌُه٤َس ك٢ ٓلخٖٓ أَٛ حُـ٣َِس   -

َٝٗف ى٣ٞحٕ  (99ٔرٙ /  ٔرؽ ) -َٝٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢  (ٔر8ٔرٙ /  ٔرؽ ) -َُٝٛ ح٧ًْ ك٢ ح٧ٓؼخٍ ٝ حُلٌْ 

/  ٔرؽ ) -ُٝزخد ح٥ىحد ُِؼؼخُز٢  (9ٗرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ  (99ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٗز٢ حُٔض

ٙ /  ٕرؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد  (ٗرٔرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٔؼَ حُٔخثَ ك٢ أىد حٌُخطذ ٝحُ٘خػَ  (ٓرٙرٙ 

 (ٙر7ٙ /  ٔرؽ ) -س ٝح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حُز٬ؽ (9ٖرٙ /  9ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (79ٕر
ٔرٙرٕر
٣وٍٞ ٫ ػـذ إٔ ك٠ِض حُ٘خّ ٝأٗض ٝحكي ْٜٓ٘؛ كبٕ رؼٞ ح٢ُ٘ء هي ٣لٞم ؿِٔظٚ ًخُٔٔي كبٗٚ رؼٞ ىّ   -

 حُـِحٍ ٝهي ك٠ِٚ ك٬٠ ًؼ٤َح
ٕرٙرٕر
ٝطَحؿْ ٗؼَحء   (9ٗرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ   (ٕرٗرٔرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -

 (ٙرٓرٗرٙ /  7ٗرؽ ) -ٓٞهغ أىد 

ٗزٜٚ ك٢ ػِٞ ٓلِٚ رخُؤَ ٌُُي َٟد ُٚ حُٔؼَ ك٢ أٗٚ ٫ ٣ٍِٝ ػٖ َٗف ٓلِٚ ًخُؤَ ح١ٌُ ٫ ٣وَؽ ٖٓ ٛخُظٚ  

 .٢ٛٝ حُيحثَس كُٞٚ
ٖرٙرٕر
 .ىحثَس ٖٓ ٗؼخع طل٢٤ رخُؤَ: طؼٌٍ حٗظوخُي ٖٗٔ حُُِٔ٘ش حُٔخ٤ٓش حُظ٢ ِٗظٜخ، ٝحُٜخُش: ٣وٍٞ  -
ٗرٙرٕر
 (٘ر٘رٗرٙ /  8ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   (9ٓرٕرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -
٘رٙرٕر
إ ٖٓ ٠َٓ٣ حُؤَ رْٜٔ ٓوطت ٫ ٓلخُش؛ ٧ٗٚ أٍكغ ٓل٬ ٖٓ إٔ : ح٠َُٓٔ ٣وٍٞ : كلظي، ٝح٢َُٓ: أػخًى هللا  -

 .٣زِـٚ ْٜٓ ٍح٤ٓٚ
ٙرٙرٕر
 -ُحٗش ح٧ىد ٝم (ٗرٔرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝ َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   (97ٙ /  ٔرؽ ) -َُٛ ح٧ًْ ك٢ ح٧ٓؼخٍ ٝ حُلٌْ   -

ٝٓؼخٛي  (ٕر9ٔرٙ /  ٔرؽ ) -َٝٗف حرٖ ػو٤َ  (٘ر8ٖرٙ /  7ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٔرٕرٔرٙ /  ٔرؽ )

 (ٔرٙرٕرٙ /  ٔرؽ ) -حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ 
7ٙرٕر
 .حُو٤َ حُؼَر٤ش: ١ِن َٓحىف أٝ كخٍ رٔؼ٠٘ ٓخروخً، ٝحُؼَحدٓزن أٛلخرٚ، ٝٓزوخ ٓلؼٍٞ ّ: رَُ  -
8ٙرٕر

 ُْ أؿيٙ   -
9ٙرٕر
 .كوخه٤ؼٚ حُظ٢ ططلٞ: كزخد حُٔخء  -
ٓر7ٕر
ٛٞ ٗخػَ ٓ٘٘ت ٖٓ أَٛ َٜٓ، ٓيف ح٣٧ٞر٤٤ٖ، ٝط٢ُٞ ى٣ٞحٕ ح٩ٗ٘خء ُِِٔي ح٧َٗف ٠ٓٞٓ، ٍٝكَ ا٠ُ   -

 .ٛـ9ٔرٙر٤ٜٗز٤ٖ كظٞك٠ ك٤ٜخ ٓ٘ش 
ٔر7ٕر
 (9٘رٗرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ  (97ٗرٙ /  ٘ر8ؽ ) -أىد طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ   -
ٕر7ٕر
 .ٗـّٞ ًؼ٤َس ٫ طَٟ، ٣َٟٝ ٟٞإٛخ ك٢ حٗزٔخ١ ٝحػٞؿخؽ: حُٔـَس  -



 ٖرٗرٔر 

ى (ٖر) َْر َٖر رَر ٝهخٍ ر٘خٍ ر
:   ٗر7ٕر ك٢ حُلوَ  ٖر7ٕر

ٝٓ٘خ  إُّو ٍُر ٍَر حَُّ٘وغِر كٞمَر  ؼخ ُٓر ّٕر  َٝر ... ًؤ ٌَر طٜخ خ ٤ُ  ٘ر7ٕرٟ ًٞحًزُٚر ٝأ٤ٓخكَ٘ر

ْٕي (5) ِّٞ ْٖي  ً َِّ  ضٗر٤ٜحً ٤ًّ٘ٔٞح ٓ ِٖت  ً : ٓٔح ٣أْيض٢ ٠ٍك٤

ٍُر  (ٔر) ِٚر  حُلنِّر  ظٜٞ ُُر  رؼي هلخث ِْر  ٝرَٝ . حُٔلذِر  ٖٓ ٍٝحءِر  حُ٘ٔ

َُر صُر  حُٜٔخثذُر  (ٕر) ََر  ظٜ ِْر  ك٠ ٍُر  ح٣ٌَُ . ٗوخءً  حٌُٛذَر  ط٣ِيُر  ٝحُ٘خ

ِْر  ٝػيُر  (ٖر) َّْ  ح٣ٌَُ ٙ ػ وُرزُٚر  ٝحُزَمُر  ػطخإُر َُر  ٣ؼْر . حُٔط

ُْر ،ٛخ ٍىُّو  ٫ ٣ٔظطخعُر  حٌُِٔشُر  (ٗر) ِٚر  ٣وَؽُر  ٝحُٜٔ ٍُر  ٖٓ هٞٓ . ٍٙىَّ  ك٤ظؼٌ

ِٖت  ٛحشِت (6) ِٖت  ضٗر٤ٜ٤ ٤٤٘ٔٞ ٍُ  ، ٝجُػح٢ٗ ك٢ ٝٚقِت قى٣وسٍت  ك٢ ٝٚقِت  ، جألَٝأ

. ٤٠حٌزٍت 

ْـي (7) ٍَأ  جٍٖ ٠ل٤ِٖ ُؼرى هللا ذٖ ٠حٍٛ   أَأذ٢ ضٔحّ ك٢ ٌغحءِت  هٞ
276
ْٖي    ٗٞعَأ  ٝذ٤ِّ

 جُطٗر٤ٚ ج١ًُ ذٚ
277
 :

ٔخثِر٬    ُٜل٢ ػ٠ِ طِي حُ٘ٞحٛيِر ك٤ٜٔخ  َٗر َٕر  ِٜرَِرضْر كظ٠َّ طٌٞ ْٓر ْٞر أُر َُر
 78ٕر 

َّٕ ح ُٕر ريٍحً ًخ٬ٓا ْٕر ٤ٌٓٞ ُٙر    أ٣و٘ضَر أ ِّٞر ٍَر اًح ٍأ٣ضَر ٗٔ ٬ُٜ  

 ==================

 

 

 

 

 

 

ِٚت  (5) ُٜ جُطٗر٤ أؿٍج

: جألٓػِسُ 
                                                 

ٖر7ٕر
، أؿٔؼض حَُٝحس ػَ طويٓٚ ١زوخص حُٔليػ٤ٖ حُٔـ٤ي٣ٖ ٖٓ حُ٘ؼَحء، ٝٛٞ ٖٓ ٗؼَحء ًخٕ ٗخػَحً ٍٜٓ٘ٞحً   -

 .ٛـ7ٙرٔرحُيُٝظ٤ٖ ح٣ٞٓ٧ش ٝحُؼزخ٤ٓش، طئك٠ ٓ٘ش 
ٗر7ٕر
 (ٙر9ٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُؼٔيس ك٢ ٓلخٖٓ حُ٘ؼَ ٝآىحرٚ  (ٕر8ٙ /  ٔرؽ ) -حُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ   -

 (ٖرٙرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٔٔظطَف ك٢ ًَ كٖ ٓٔظظَف  (ٗرٓرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٍ ٝطل٣ََ حُظلز٤َ ك٢ ٛ٘خػش حُ٘ؼَ ٝحُ٘غ

 (ٓر٘رٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓلظخف حُؼِّٞ  (ٖر7ٙ /  ٔرؽ ) -ٝح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حُز٬ؿش  (87ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝح٧ؿخ٢ٗ 

 (9ٖرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ 

٤ٓٞف رخٌُٞحًذ اٗٔخ حَُٔحى ط٘ز٤ٚ ح٤ُٜجش حُلخِٛش ٖٓ حُ٘وغ ك٤ِْ حَُٔحى ٖٓ حُظ٘ز٤ٚ ط٘ز٤ٚ حُ٘وغ رخ٤َُِ ػْ ط٘ز٤ٚ حٍ

 ح٧ٓٞى ٝح٤ُٔٞف حُز٤ٞ ٓظلَهخص ك٤ٚ رخ٤ُٜجش حُلخِٛش ٖٓ ح٤َُِ حُٔظِْ ٝحٌُٞحًذ حَُٔ٘هش ك٢ ؿٞحٗذ ٓ٘ٚ
٘ر7ٕر
 .ٝحُ٘خػَ ٣ٜق هٞٓٚ ك٢ ٓخػش حُوظخٍ. أ١ طظٔخهَ: ٙ طظٜخٟٝحُـزخٍ، ٝطٜخٟٝ أَٛ: حُ٘وغ   -
ٙر7ٕر
ٛـ ًٝخٕ ٓرٖرٕرء ٝطٞك٠ ر٤٘ٔخرٍٞ ٓ٘ش ٕر8ٔرح٫ُٞس ك٢ حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ، ُٝي ٓ٘ش  ٛٞ أ٤َٓ هَحٓخٕ، ٖٝٓ أَٜٗ  -

 .ٖٓ أًؼَ حُ٘خّ ر٫ٌ ُِٔخٍ ٓغ ػِْ ٝٓؼَكش ٝطـَرش
77ٕر
 (ٕر8ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٔؼَ حُٔخثَ ك٢ أىد حٌُخطذ ٝحُ٘خػَ  (ٗر9ٙ /  ٔرؽ ) -َُٛ ح٥ىحد ٝػَٔ ح٧ُزخد   -

ٝطَحؿْ ٗؼَحء  (9ٓرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحٌُخَٓ ك٢ حُِـش ٝح٧ىد  (٘رٓرٔرٙ /  ٕرؽ ) -١ كٕ٘ٞ ح٧ىد ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ف

 (ٕرٓرٗرٙ /  ٖرٔرؽ ) -ٓٞهغ أىد 
78ٕر
 .٣وٜي رخُ٘ٞحٛي ى٫ثَ حُ٘زَ ٝحُ٘زٞؽ، ٝحُ٘ٔخثَ ؿٔغ ٗٔخٍ ٝٛٞ حُطزغ   -



 ٗرٗرٔر 

: 79ٕر١ُّو هخٍ حُزلظَ (ٔر)

ٍٕر ػ٠ِ أ٣ْري َِر٣ذِر ىح َٟر َٝر َّر ِٗريٍّق ك٢ حُؼ٬،  ًُر ْٖر  خٓغٌر  ػَر َٗر َٝر لَرخسِر،  ١ حُؼُر

َِر٣ذِر  يُّو هَر َٖر ؿِر ٣ ٍِر خ ّٔر زَرشِر حُ ْٜر ُٙر  ُِؼُر ءُر ْٞر َٟر َٝر  ، ّٞر ُِر ١َر ك٢ حُؼُر ََر ٍِر أك ًخُزَريْر

رْر٤خ٢ُّٗو  (ٕر)  ٌُّو ٣وخٍ حَُّ٘خرـش حُ
: ٔر8ٕر٣ٔيف حُ٘ؼٔخٕ رٖ حٌٍُٔ٘  ٓر8ٕر

ًِرذٌر     ٞح ًَر ىُر  ُِٞر ُٔر ٌْر ٝحُ ْٔر َٗر َّيَر  ًَرذُر ... كبِٗر ْٞر ًَر  َّٖ ْ٘رٜ ِٓر ْْر ٣َرزْريُر  ضْر َُر َرؼَر ح ١َِر   اًِر

: ٕر8ٕر هخٍ حُٔظ٘ز٢ ك٢ ٝٛق أٓي (ٖر) 

٫ ُِٞر ٣نِر كُر ٍَر حُلََر ٠ ٗخ ؿَر ضَر حُيُّو ّرظَرخ     طَرلْر ٤ْر٘خُٙر ا٫ّر ظُ٘ر َرضْر ػَر رِِر ٓخ هُٞر
 ٖر8ٕر 

ِٚر ٫َر ١َر } ٝهخٍ طؼخ٠ُ (ٗر)  ٖ ىُرِٝٗر ِٓر َٕر  ٞ ػُر َٖر ٣َريْر ٣ ٌِر حَُّ َٝر نِّر  ُْرلَر سُر ح َٞر ػْر ُر ىَر ُْر َُٚر َٕر َُٜر ٤زُٞر ِـر ظَر ْٓر

َٖر اِر٫َّ  ٣ َِر خكِر ٌَر ُْر خء ح خ ىُرػَر َٓر َٝر ِٚر  ِـر َٞر رِرزَرخُِر خ ُٛر َٓر َٝر خء ُِر٤َرزْرُِرؾَر كَرخُٙر  َٔر ُْر َر٠ ح ِٚر اُِر ل٤َّْر ًَر ٢ِر  ِٓر زَرخ ًَر ءٍر اِر٫َّ  َ٘ر٢ْر رِر

ٍٍر  ٬َر َٟر . ٍٓٞس حَُػي (ٗرٔر) {كِر٢ 

زخٍ (٘ر)   ١ِّر ٝهخٍ أَررٞ حُلٖٔ ح٧َٗر
: ٘ر8ٕر ك٢ ِٜٓٞدٍر  ٗر8ٕر

ُْر حكظِرلخًء  ُٛر َٞر ٣ْريَر َٗرلْر صَر ٣َريَر ىْر يَر ْْر رخُٜزخصِر  … …َٓر ِٜر َر٤ْر ِٛرٔخَر اُِر يّر َٔر ًَر
 ٙر8ٕر

: ٝهخٍ أَرػَحر٢ ك٢ ًّ حَٓأَرطٚ (ٙر)

ُر فَر  –٫ ًخٗضْر  –ٝطَرلْرظَرقُر  أَر٣ْرظَٚر ٍَر ُر رخرخً … …ٓخً َُٞر  ظَٚر ْٔر َّٛ َٞر َٖر حَُّ٘خٍ ٣ُرلْرظَرقُر  ط ِٓر
 

 

 

 

: جُركعُ 

                                                 
79ٕر
 (8ٗرٕرٙ /  7ٕرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (9ٙرٙ /  ٔرؽ ) -ح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حُز٬ؿش   -
ٓر8ٕر
أٗٚ أٗؼَ حُؼَد ٗخػَ ٖٓ ٗؼَحء حُـخ٤ِٛش، ٢ٔٓٝ حُ٘خرـش ُ٘زٞؿٚ ك٢ حُ٘ؼَ، ٜٗي ُٚ ػزي حُِٔي رٖ َٓٝحٕ د  -

ًٝخٕ هخٛخً رخُ٘ؼٔخٕ ٖٝٓ ٗيٓخثٚ، ًٝخٗض طٜ٘ذ ُٚ هزش كَٔحٙ رٔٞم ػٌخظ ك٤ؤط٢ ا٤ُٚ حُ٘ؼَحء ٣٘٘يٝٗٚ أٗؼخٍْٛ 

 .ك٤لٌْ ك٤ٜخ، ٝهي ٓخص هز٤َ حُزؼؼش
ٔر8ٕر
 (ٖرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٗوي حُ٘ؼَ  (ٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٜٕٔٞ ك٢ ح٧ىد  (9ٙرٙ /  ٔرؽ ) -حُزي٣غ ك٢ ٗوي حُ٘ؼَ   -

ٝحُلٔخٓش حُز٣َٜش  (ٕرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ُٝزخد ح٥ىحد ُِؼؼخُز٢  (ٙر٘رٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُؼٔيس ك٢ ٓلخٖٓ حُ٘ؼَ ٝآىحرٚ 

ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ  (7ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَحء  (88ٙ /  ٔرؽ ) -َٝٓ حُلٜخكش  (ٔر٘رٙ /  ٔرؽ ) -

ٙ /  9ؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٙرٔرٙ /  ٔرؽ ) -١ٝزوخص كلٍٞ حُ٘ؼَحء  (7ٓرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ح٧ىد 

 (ٔر8ٙ /  ٔرؽ ) -ٝح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حُز٬ؿش  (9ٖرٗر
ٕر8ٕر
ٝحُٔؼَ حُٔخثَ  (8ٖرٙ /  ٔرؽ ) -حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ  ٝحُٞٓخ١ش ر٤ٖ (ٙرٔرٔرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -

 (8ٙرٙ /  9ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (87ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ك٢ أىد حٌُخطذ ٝحُ٘خػَ 

ٓخ حٓظوزِض ػ٤ٖ ٌٛح ح٧ٓي ك٢ حُيؿ٠ ا٫ : ػ٤ٖ ح٧ٓي ٝػ٤ٖ حٍُٔ٘ٞ ٝػ٤ٖ حُل٤ش طظَحءٟ ك٢ ظِٔش ح٤َُِ رخٍهش ٣وٍٞ  

 ٟٓٞؼخ ظ٘ض ٗخٍحً  أٝهيص ُـٔخػش ُِٗٞح
ٖر8ٕر
 . أ١ ٓو٤ٔ٤ٖ ٝٛٞ كخٍ ٖٓ حُل٣َن: حُـٔخػش، ٝك٫ِٞ: ؿٔغ ىؿ٤ش ٢ٛٝ حُظِٔش، ٝحُل٣َن: حُيؿ٠  -
ٗر8ٕر
ٛـ، ٝهي حٗظَٜ رَٔػ٤ظٚ حُظ٢ 8ٕرٖرٕ ك٢ رـيحى، ٝطٞك٠ ٓ٘ش ٛٞ أرٞ حُلٖٔ ح٧ٗزخ١ٍ أكي حُ٘ؼَحء حُٔـ٤ي٣ٖ ػخ  -

ٍػ٢ رٜخ أرخ ١خَٛ رٖ رو٤ش ٣َُٝ ػِ حُيُٝش هظَ ِٝٛذ، ٝٛٞ ٖٓ أػظْ حَُٔحػ٢ ُْٝ ٣ٔٔغ رٔؼِٜخ ك٢ ِٜٓٞد، كظ٠ 

 .إ ػ٠ي حُيُٝش ح١ٌُ أَٓ رِٜزٚ ط٢٘ٔ ُٞ ًخٕ ٛٞ حُِٜٔٞد ٝه٤ِض ٣ٚ
٘ر8ٕر
 (89ٙ /  ٔرؽ ) -ك٤خس حُل٤ٞحٕ حٌُزَٟ   -
ٙر8ٕر
 ؿٔغ ٛزش ٝحُٔوٜٞى رٜخ حُؼط٤ش: حُٔزخُـش ك٢ ح٩ًَحّ، ٝحُٜزخص: ح٫كظلخء  -



 ٘رٗرٔر 

ٚ ه٣َذٌر ٓٔيٝفَر  ٝٛق حُزلظ١َُّو  ُِٔلظخؿ٤ٖ، رؼ٤يُر حُُِٔ٘ش،  ٙ ك٢ حُز٤ض ح٧ٍٝ رؤَٗر

ِٚر  حث ََر ٌٕر ٗخٓغٌر  ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ُٗرظَر ْٞر َّٖ . ك٢ حٌَُّ رَر ٌُٝ  َّْ ٚ ٝٛق  حُزلظ١َ ك٤٘ٔخ أَرك أَٗر

ِٖر ٓٔيٝفَر  دُر ٙ رٞٛل٤ٖ ٓظ٠خى٣ حىَر حُزُرؼيُر ٝ ، ٛٔخ حُوَُر ْٕر  ، أٍَر َٖر  أَر َّٕ  ٣ز٤ ًُي  ُي أَر

ٌٖر  ْٕر ٌٓٔ ٌٞر  ، ٝأ ٍِر ؛ ك٘زَّٚ ٓٔيٝفَر ٤ُْ ك٢ ح٧َٓ ط٘خه ك٢  ح١ٌُ ٛٞ رؼ٤يٌر  ٙ رخُزي

ٙ ه٣َذٌر  َّٖ ٟٞءَر أَرؿَحٝ حُظ٘ز٤ٚ  ىُر ُِٔخث٣َٖ رخ٤َُِ، ٌٝٛح أَرف حؿيّرً  حُٔٔخء ٌُٝ

ِٕر  ٌخ . حُٔ٘زَّٚ ٝٛٞ ر٤خٕ آِر

ُر  زِّٚر َّٕ  ،ٙ رخُْ٘ٔ ٣ٝ٘زِّٚر ؿ٤َٙ ٖٓ حُِٔٞى رخٌُٞحًذِر ٓٔيٝفَر  ٝحَُّ٘خرـش ٣ُ٘ر  ٓطٞسَر  ٧َر

ُّٞو ٖٓ ٓطٞسِر ًَ ِٓيٍر  ُـر ُْر  حُٔٔيٝف طَر ْٕر  ،حٌُٞحًذَر  ًٔخ طولِر٢ حُ٘ٔ  كٜٞ ٣َ٣ي أَر

ٍَر  ٍَر  ٣ز٤ٖ كخ ُٕر  حُٔيٝف ٝكخ ْٖر  ؿ٤َٙ ٖٓ حُِٔٞى، ٝر٤خ أَرؿَحٝ حُظ٘ز٤ٚ  حُلخٍ ٓ

. أَر٠٣خً 

يِر  حُٔظ٘ز٢ ٣ٜقُر  ٝر٤ضُر  َّٕ  ،ح٫كَٔحٍ ٝحُظٞهيِر  ك٢ حُظ٬ّ ر٘يسِر  ػ٤ْر٢٘ ح٧َٓر  كظ٠ اِر

ٍّر ٖٓ ٣َحٛٔخ ّ يٍر ٣ظٜ٘ٔخ ٗخٍحً ُوٞ ٠  ٕ رُرؼْر ٔيِر حُٔظ٘ز٢ اُِر ٍِٞ ٓو٤ٔ٤ٖ، كِٞ ُْ ٣ؼْر كُر

يِر : حُظ٘ز٤ٚ ُوخٍ ٤ْرَ٘ر٢ ح٧َٓر َّٕ ػَر ِٕر  اِر َٖر  ٓلَٔطخ ٠ حُظ٘ز٤ٚ ُِر٤ُرزَر٤ِّر ََّ اُِر طْر ْٟر ٍَر  ٌُٝ٘ٚ ح  ٓويح

ْٖر ٍٝ حح٫كَٔ ٌٛح  ٚ، ٌٝٛح ٓ ظَٔر . أؿَحٝ حُظ٘ز٤ٚ أ٠٣خً  ػِر

 َّّ َّر  ح ح٣٥شُر أ َٕر  ْٕر ح٣ٌَُٔش كبٜٗخ طظليع ك٢ ٗؤٕ  زيٝ ح٧ٝػخٕ، ٝأْٜٗ اًح ىػٞح  ٣ؼْر

ْ ٫ ٣ٔظـ٤زٕٞ ُْٜ، ٫ٝ ٣َؿغُر  هللا ؿَ  أٍحىَر  ، ٝهيْر ا٤ُْٜ ٌٛح حُيػخءُر رلخثيسٍر  آُٜظَٜر

ْٕر  ٚ أ ِٕر  ٗؤْٗر ٛخ خ ك٢ ح٧ًَر ٍ ٌٛٙ حُلخٍ ٣ُٝرؼَرزظَٜر َِّر َر ٣ُرو ِٖر  ٛئ٫ءِر  ، ك٘زَّٚ ُٔر٢  حُٞػ٤٤٘ رٖٔ ٣ز

ِٚر  َُر  ا٠ُ حُٔخء ٤َُ٘دَر  ًل٤ ٍِر حُٔخءُر ا٠ُ كٔٚ رخٍ  ك٬ ٣ٜ ؽُر ٖٓ ه٬ َُر  ريحٛش؛ ٧ٗٚ ٣َروْر

ِٖر  أٛخرؼٚ ٓخ ىحٓض ًلخُٙر  ُٝر ٓز١ٞٔظ٤ ْٖر  ، كخُـَ َُر  ٓ ِٚر  ٌٛح حُظ٘ز٤ٚ طو٣َ ، كخٍ حُٔ٘زَّ

ُٝر ؽ٣ٝؤْرط٢ ٌٛح حٍ ُر  ٍ َّٕ  ك٤٘ٔخ ٣ٌٕٞ حُٔ٘زَّٚ ح ٓؼ٣ّٞ٘رًخ؛ ٧َر ًَ َْر  أٓ ٫ طـِّ  حُ٘ل

َّر  رخُٔؼ٣ٞ٘خصِر  . ا٠ُ ح٩ه٘خعِر  ك٢ٜ ك٢ كخؿشٍر  ،ٛخ رخُل٤َّٔخصؿِ

 ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ ٫ ٢ُ٘ءٍر  َٜٗسً  ٗخُضْر  ٖٓ ه٤ٜيسٍر  ١ٖٓ ح٧ٗزخٍحُق ١أد ٝر٤ضُر 

ّٔر٘ضْر  ُّر  ٓخ أؿٔغَر  ا٫ أٜٗخ ك َُر ػ٠ِ مُر  حُ٘خ ِْرذُر "ٓ٘ٚ  رلٚ ٝح٫ٗٔجِح َّٜ كٜٞ " ٝٛٞ حُ

ُر  ُّر  ًٍحػ٢ حُِٜٔٞدِر  ٓيَّ  ٣٘زّٚر ِٚر  كَُٞٚر رٔيِّر  ػ٠ِ حُو٘زش ٝحُ٘خ رخُؼطخءِر  ًٍحػ٤

َٖر  ِٚر  ُِٔخث٤ِ ُٝر أ٣خّ ك٤خط ُٖر ٖٓ ٌٛح حُظ٘ز٢ ، ٝحُـَ ، ٝأًؼَ ٓخ ٣ٌٕٞ ٌٛح ٙ حُظ٤٣ِ

َُر  ٝحَُػخء ٝحُلوَ ٝٝٛقِر  ك٢ حُٔي٣قِر حُ٘ٞع ُر ُّر  ٓخ ط٤ٔ . ا٤ُٚ حُ٘لٞ

َِر  ٝح٧ػَحر٢ُّو  ُّر  عُر ٣ظليَّ  ك٢ حُز٤ض ح٧ه٤ ٍْر ػٖ حَٓأطٚ ك٢  ٚ ٤ُيػٞ ه٢ ٝأُ ، كظ٠ اِٗر

ِٕر  َٖر  ػ٤ِٜخ رخُلَٓخ ُر "٫ ًخٗضْر : "حُٞؿٞى ك٤وٍٞ ٓ كٜٔخ ك٤٘ٔخ  ، ٣ٝ٘زِّٚر

 

 

َّٖ  رٞحدِر ٖٓ أ ٙ رزخدٍر طلظقُر   ُٝر ؿٜ َُر ٖٓ ٌٛح حُظ٘ز٤ٚ حُظوز٤قُر  ّ، ٝحُـَ ُٕر  ، ٝأًؼ  ٓخ ٣ٌٞ

َُر  ُْر  ك٢ حُٜـخءِر ٝٝٛقِر ٓخ ط٘لِر . ٓ٘ٚ حُ٘ل



 ٙرٗرٔر 

جُوحػىزُ 
ِٚر ًؼ٤َسٌر   (ٓرٔر) ُٝر حُظ٘ز٤ ح ََر أَرؿْر

: ٜٓ٘خ ٓخ ٣ؤْرط٢ 87ٕر

ٍٕر  (أ) ٌخ ْٓر ُٕر اِر دٌر ٫ طٍِٝ ؿَحرظُٚر ا٫ : حُٔ٘زَّٚ ر٤خ ََر ْـر ظ ْٔر ُٓر  َ ْٓر ِٚر أ ٤ْر َ٘ريُر اُِر ْٔر َٖر ٣ُر ٤ ًُٝي كِر

ٍٚر ُٚ . رًٌَ ٗز٤

ِٚر  (د) ُٕر كخُِر ََر حُظ٘ز٤ٚ : ر٤خ ََر ٓؼَٝف حُٜلشِر هَرزْر ُر ؿ٤ ُٕر حُٔ٘زَّٚ ًُٝي ك٤٘ٔخ ٣ٌٞ

ُٙر حُظ٘ز٤ُٚر حُٞٛقَر كَر٢ُر  . ك٤يُر

ِٚر  (ؿـ) ُٕر ٓويحٍ كخُِر َكَرشً : ر٤خ ؼْر َٓر ِٚر  ََر حُظ٘ز٤ ُر ٓؼَٝفَر حُٜلشِر هَرزْر ًُٝي اًح ًخٕ حُٔ٘زَّٚ

ٍَر ٌٛٙ حُٜلشِر  ُٖر ٓويح ٔخ٤َُّشً ًٝخٕ حُظ٘ز٤ٚ ٣ُرزَر٤ِّر . اِرؿْر

ِٚر  (ى) َُر كخُِر َٕر : طَروْر٣َ ٠٣خف  ًٔخ اًح ًخ ٠ حُظؼز٤ض ٝح٩ِر ٠ حُٔ٘زَّٚ ٣لظخؽ اُِر ِ٘ريَر اُِر ْٓر
ٓخ أُر

. رخُٔؼخٍ

ُٚر  (ٛـ) ِٚر أٝ طَروْرز٤لُر زَّ َ٘ر ُٔر ُْر ُٖر ح ٤٣ ِْر . طَر

ٗٔٞيؼٌح 
ِْرزَُر (ٔر) : 88ٕر هخٍ حرٖ ح٢َُٓٝ ك٢ ٓيف آٔخػ٤َ رٖ رُر

َٗرَفٍر  ح  ٍَر ًُر ٍٖر  ُٕر … …ًْٝ أَردٍر هَريْر ػ٬ رِرخرْر َٗرخ يْر ٍِر هللا ػَر ٞٓ خ ػ٬ رَِر َٔر ًَر

  :89ٕر ٝهخٍ أرٞ حُط٤َّذ ك٢ حُٔي٣ق (ٕر)

ٍُر  ِٝر يح ىُر ؿَر ُِٞر ُٔر حُ َٝر ٌَر  ُٙر  ًؤّٗريَر رَرلْر َُر ٤ ِٜر َٓر ِْريٍر اَُر٤يَر  ُٓر  ١ً ََّ ًُر  ٟ ٍَر   أ

ؾحذسُ  جإلِت

حُـَٝ ٖٓ  ٝؿٚ حُ٘زٚ حُٔ٘زٚ رٚ حُٔ٘زٚحَُهْ 

 حُظ٘ز٤ٚ

ػِٞ ح٧د  1

 رخ٫رٖ

ػِٞ ػيٗخٕ 

 رخٍَُٓٞ

حٍطلخع ٗؤٕ ح٧ٍٝ 

 رخ٥هَ

 آٌخٕ حُٔ٘زٚ

ح٤ٔ٠َُ ك٢  2

 ًؤٗي

ر٤خٕ كخٍ  حُؼظْ رلَ 

 حُٔ٘زٚ

ح٫ٓظٔيحى ٖٓ ٢ٗء  ؿيحٍٝ حُِٔٞى 3
 أػظْ

ر٤خٕ كخٍ 
 حُٔ٘زٚ

 

ض٣ٍٔ٘حشٌح 

ِٖت  (1) َٜأ  ذ٤ِّ ْٖي  جُـٍ ٓ  َِّ ٍٚت  ً : ك٤ٔح ٣أض٢ ضٗر٤

                                                 
87ٕر
ؿغ ا٠ُ حُٔ٘زٚ رٚ ح٧ؿَحٝ حًٌٍُٔٞس ك٢ حُوخػيس طَؿغ ؿ٤ٔؼٜخ ًٔخ طَٟ ا٠ُ حُٔ٘زٚ، ٌٝٛح ٛٞ حُـخُذ، ٝهي طَ  -

 .ًُٝي ك٢ حُظ٘ز٤ٚ حُٔوِٞد ٤ٓٝؤط٢
88ٕر
 (9ٙرٕرٙ /  8ٙرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٕر٘رٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٓلخَٟحص ح٧ىرخء   -
89ٕر
 (ٖر٘رٙ /  9ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٓر7ٕرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -

 ٣ؼ٢٘ إٔ ًؼ٤َْٛ ه٤َِ رخ٩ٟخكش ا٤ُي ٝه٤ِِي ًؼ٤َ رخ٩ٟخكش ا٤ُْٜ



 7ٗرٔر 

: ٓر9ٕرهخٍ حُزلظ١َُّو  (ٔر)

طِرلَرخعُر  ٍْر ، ٝح ٌٍر يح ْٗرلِر ؤٗخىَر ح َ٘ر رَرؼيصَر هَريٍحً،   ك َٝر ؼخً،  ُٟر ح َٞر صَر طَر ْٞر َٗر ىَر

ّ٘رؼخعُر  ْ٘رَٜرخ، ٝحُ ِٓر ءُر  ْٞر ُٗٞر ح٠ُّر ٣َريْر َٝر خ٠ٓ،   ْٕر طَٔر يُر ا ُْر طَرزؼَر ٔ ّ٘ر   ًٌحىَر حُ

: ٕر9ٕرك٢ حُـٍِ  ٔر9ٕر ١ُّو هخٍ ح٣َُ٘ق حَُٝ (ٕر)

َٕر  ْٞر زيِر ٣خ ُ زخدِر  أُركِر َّ٘ ٓخ  ٍأ٣ْرضُر … … ٢٘ٗ٧  حُ ءَر ْٞر ِٖر طَر ِْرذِر ٝحُؼ٤ ًٔخ ك٢ حُو
 ٖر9ٕر

زُٜٚر  ِٗر ْ٘رضِر  ِْرذ اًِر ً ْ٘رضِر ٓٞحىَر حُوَر ٌَر ْ٘رٌٔخ … … َٓر ِْرذُر ٓ ٍِّق ٖٓ حُوَر ْٖر ػِر ْْر أىٍ ٓ كِ

: ٝىٓ٘ش ٤ًِِشٍر  ٝهخٍ ٛخكذُر  (ٖر)

َُر  ْٕر -١ً حُؼِْ  ك٠ َّْ  ًخُٔٔيِر -أهلخٙ ُر ٝاِر ظَ ػ ْٔر ْٕر  ٣ُر َ٘رغُر ًُي ٍحثلظَٚر أَر ْٔر . طلٞف ٫ ٣َر

: ٗر9ٕر ٝهخٍ حُ٘خػَ (ٗر)

ٍٞر  يحس ًوخر َـر ْٖر َُر٤ْرَِر٠ حُ ِٓر ضُر  زَرلْر ْٛر خرغُر … …ٝأ ٝؽُر ح٧َٛر َِر٠ حُٔخءِر هخَٗرظْرٚ كَُر    ػَر

: ٘ر9ٕرٝهخٍ حُٔظ٘ز٢ ك٢ حُٜـخء (٘ر)

ُْر   ِْرطِر ٌُر طَر ـٞ ْٝر ػَر ُر أ ْٜروِٚر ىٌر ٣ُروَر َْر ُر  هِر ؤّٗٚر ٌَر ػخً كَر يّر لَر ُٓر ٍَر  خ َٗر اًح أ َٝر
َِر  (ٙر) كخء ١ُّو ٝهخٍ حُٔ ََّ : ٙر9ٕرحُ

دَر هُرطَحُٙر كوي ٟخهَرخ  ٍَر ْ٘ريٌر طَروخ َٟر ُُٚر     ِِر ذِّر أَٗر ٍِر ح٠َُّ ِٞرؿخ ًَر ٌٍر  ِ٘ٓ ٢ُ
 97ٕر

خهخ َٓر يُّو رٚ ٍؿ٬ًٝ ٫  ُٓر ُِٚر                كٔخ أَر َٖر أَرىهُر   أٍحٙ هَرخَُرذَر ؿ٢ٔٔ ك٤

: 98ٕر ٝهخٍ حرٖ حُٔؼظِ (7)

 َّٚ َُّو حُ ٚ  ٛزٞدُر ح٣َُخفِر ٝٓ َِرؽُر أٓٞحؿَر ؿْر ََر ٌَر ٣ُر  99ٕر رخؿي٣

هَرضْر  اًح ََر ِٚر أَٗر هِر ْٞر ْٖر كَر ِٓر ُْر  ٔ َّ٘ َٛرزخ  … …حُ ٌْر ُٓر ٘خً  َٗر ْٞر ظَٚر ؿَر ْٔر َّٛ َٞر طَر
 ٓرٓرٖر

 ٔرٓرٖرٝهخٍ ٓؼ٤ي رٖ ٛخْٗ حُوخُيٟ   (8)

                                                 
ٓر9ٕر
ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد  (٘رٗرٙ /  ٔرؽ ) -ُٝزخد ح٥ىحد ُِؼؼخُز٢  (ٕرٙر٘رٙ /  8ؽ ) -حٌُه٤َس ك٢ ٓلخٖٓ أَٛ حُـ٣َِس   -

 (9ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝأٓخ٢ُ حُوخ٢ُ  (ٔرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝح٩ػـخُ ٝح٣٩ـخُ  (ٕرٖرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد 

 (ٙر٘رٙ /  7ٖرؽ )  -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد
ٔر9ٕر
ًخٕ ًح ٤ٛزش ٝػلش ٍٝٝع، ٣ٝوخٍ اٗٚ ٛٞ أرٞ حُلٖٔ ٓلٔي ٣٘ظ٢ٜ ٗٔزٚ ا٠ُ حُل٤ٖٔ رٖ ػ٢ِ ًَّ هللا ٝؿٜٚ، ٝ  -

أٗؼَ ه٣َٖ، ٧ٕ حُٔـ٤ي ْٜٓ٘ ٤ُْ رٌٔؼَ، ٝحٌُٔؼَ ٤ُْ رٔـ٤ي أٓخ ٛٞ كوي ؿٔغ ر٤ٖ ٝح٩ؿخىس ٝح٩ًؼخٍ، ُٝي رزـيحى 

 .ٛـٙرٓرٗرٝطٞك٠ رٜخ ٓ٘ش 
ٕر9ٕر
 (ٔر8ٕرٙ /  ٖرؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
ٖر9ٕر
 .حُُٔٞٞى ٓغ ؿ٤َٙ ك٢ رطٖ، ٣ٝوخٍ ٛٔخ طٞءٓخٕ ٝٛٔخ طٞءّ، ٣َ٣ي رخُظٞءّ ٛ٘خ حُ٘ظ٣َ٤ٖ: حُظٞءّ ٖٓ ؿ٤ٔغ حُل٤ٞحٕ  -
ٗر9ٕر
 (ٙر9ٙ /  ٔرؽ ) -ؿَٜٔس ح٧ٓؼخٍ   -
٘ر9ٕر
/  ٕرؽ ) -ٝٓؼـْ ح٧ىرخء  (9ٗرٗرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓلخَٟحص ح٧ىرخء   (ٖر7ٔرٙ /  ٔرؽ ) -حُٔظ٘ز٢ َٗف ى٣ٞحٕ   -

 (ٗرٔرٔرٙ /  9ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (٘ر9ٖرٙ 

٣َ٣ي هزق ٝؿٜٚ ًٝؼَس ط٘٘ـٚ ٝؿؼَ كي٣ؼٚ ٠ًلي حُوَى ك٤غ ُْ ٣لْٜ ُؼ٤ٚ ٌُٜٝح ؿؼِٚ ٤َ٘ٓح ٧ٗٚ ٫ ٣ويٍ ػ٠ِ   

 ّ حُؼـُٞح٬ٌُّ ك٤٘٤َ ٝؿؼَ اٗخٍطٚ ٢ًِ
ٙر9ٕر
 (ٔرٔرٙ /  ٖر7ؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
97ٕر
 .حُـخٗذ: ٤ٟن، ٝحُوطَحٍ: حُـلَ، ح٠ُ٘ي. حُٞؿخٍ  -
98ٕر
 (9ٓرٕرٙ /  ٔرٔرؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
99ٕر
 .٣ٍق ٜٓزٜخ ٖٓ حَُ٘م: حُٜزخ  -
ٓرٓرٖر
 .حُيٍع: حُـٖٞٗ  -
ٔرٓرٖر
ٗخػَ ٖٓ ر٢٘ ػزي حُو٤ْ ًخٕ أػـٞرش ك٢ هٞس حُلخكظش، ُٝٚ طٜخ٤ٗق ك٢ ح٧ىد ٝى٣ٞحٕ ٗؼَ، طٞك٠ ٓ٘ش   -

 .ٛـٓرٓرٗر



 8ٗرٔر 

: ٕرٓرٖر حىٓخً ُٖٚٓ ه٤ٜيس ٣ٜق ك٤ٜخ م            

ُر ُٝيُر  زيٌر ٌَُّ٘ٚ خ ٛٞ ػَر ٔيُر ... َٓر َّٜ ُٖر حُ ْٜر٤ٔ ُْرٔ ِٚر ح ٤ َُ٘ر َّٞ هَر

ِٖر  ٔ ٍِر١ رلُر ٗيَّ أُ ِٚر  َٝر يٓظ يُر .. هِر حُؼ٠ُر َٝر ْٜرٞ ٣َريِر١ ٝحٌٍُحعُر  كَر

: ٖرٓرٖر حدٝهخٍ حُٔؼ١َ ك٢ ح٤ُ٘ذ ٝحُ٘ذ (9)

٤ْرـ  َّ٘ ٖ حُ ِٓر ْٛرضِر  ح ًَ ًَر خ َٓر َِر٢٘٣  زِّر ٤ذِر … …هَر ِ٘ر ُْرٔ ْٗرذِر ح ٌَر َْر ُِر٢ رِر ِْر ـذِر كَر٬َر ػِر

قُر حُِئْر  َٟر ٍِر أِّر ٝ خ ٤خءُر حَُّٜ٘ ِٟر َِر حُلزِر٤ذ؟  … …أَر ْـر ُٗٚر ًؼ ْٞر ّْر ً ُئ أَر
 ٗرٓرٖر

ـ  ْـر ََر حُ٘زخدٍر ٝٓخ ٣ ًُر١َ ُِر٢ كَر٠ْر ٤ذِر … …ٝحً ٝمُر ١ِٝر َُر ٍَر ٣َر ْ٘رظَر ْٖر ٓ ِٓر ـٔغُر 

زُّٚو ُِـر  َِر أَّر كُر ِِر٤ ُٙر رِرخُوَر ٍُر ٣ذِر؟ … …ؿيْر ؼ٤ْرٖ ح٧َرىِر ًَر ُر  َّٚ ّْر أَٗر ٢ِّر أَر َـر ـ

:  ٘رٓرٖرٝٓٔخ ٣٘ٔذ ا٠ُ ػ٘ظَس   (ٓرٔر)

ْ٘رٍِ ِّر حُٔ ٞٓ ٍُر ع ك٢  ََر ػْر زُرغٌر طََر َٟر خ   َّٜ ىحءِر حُـز٤ٖ ًؤَٗر ْٞر ُٖر ٓ خ حرْر   ٝأَٗر
ِْرلَُر ذِّر حُلُر َُر كَر َُر ٜٓ٘خ ٓؼْر َّ٘ؼ َُر ٓخم ٗؼخٓش ٍر     ٝحُ حُٔخم ٜٓ٘خ ٓؼ

 ٙرٓرٖر 

ي٢ُٔ   (ٔرٔر) ُٗر٤ٜيٍر ح٧َٗر ٝهخٍ حرٖ 
ٞػخً  7ٓرٖر ؿُر َْر : ٣ٜق رُر

  َ٤ ّٓر ُُر ٍٕر ٫ٝ  ح ، ٤ُْ رِٞر ٢ُِّو ٝك٢ٌ٘ر ٗـ٢، أَٛر َُر ٞىُر  ْٓر أَر
ءٌر ٫ ٣ظـِأ  8ٓرٖر ِْر ٚ ؿُر ، ًٝؤَٗر

يحى، أٝ ٣ٞٓيحءُر   ِٓر ٖٓ ٤ُْرَ، أٝ ٗوطشُر 
ُر ػذّر   9ٓرٖر رُٚر َْر ُٗر ،  ، ٤ُ٘ٓٝٚر  ٓرٔرٖركئحى،  ٝػذٌر

َُر  ُٖر ٜٗخٍُٙر، ٤ٔ٣ٝ ٔ ، ٣ُريحٍىُر  ٣ٌَر ٍٖر  ٔرٔرٖر  ٤َُِٚر َُّو ىّ حُزَ رطؼ  ١ءٓئُْ، ٣ٝٔظل

َّر  ٌٍر  ، ٝحُٔـَ ُٓرٔخٝ
ِٝرٍس   ٕرٔرٖر ٨ُٓخ

ِٚ   ٖرٔرٖر ْٜر ىٌر ٗ َّر ـ ُٓر ٝ ،
٫  ،ػ٠ِ حُـزخرَسِر  ٗرٔرٖر

ٌَر  ٘غُر ٓ٘ٚ أ٤ٓ ْٔر لغُر ك٤ٚ ؽ٣ُر ٍٍر ، ٫ٝ طَ٘ر ٍَر ٣َسُر ؿ٤ٞ َُر كو٤ ُٙر ٓزؼٞعٌر ، ٝٛٞ أكو َُّو ،  ٘رٔرٖر  ، ٗ

ًَرل٠ رٌٜح ٗوٜخٗخً ُ٪ٗٔخٕ، ٝى٫ُشً ػ٠ِ هيٍس حَُكٖٔ ٙرٔرٖر ٝػٜيُرٙ ٌٓ٘ٞع ٌر ٝ ، .

: (أؾد ػٔح ٢ِ٣ )(2)

ْٕر  (ٔر)  ِّٞر ُٕر  ً ُٝر ٓ٘ٚ ر٤خ َ ط٘ز٤ٜخً حُـَ ِٔر . كخٍ حَُّ٘

. ح٤ٍٟ٧شِر  حٌَُسِر  " " " " " " (ٕر)

                                                 
ٕرٓرٖر
 (ٔرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ  (97ٔرٙ /  ٙرٖرؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
ٖرٓرٖر
 (ٗر9ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ   (ٗرٙرٖرٙ /  ٔرؽ ) -حٌٌٍُ٘ٞ   -
ٗرٓرٖر
 .ر٤خٝح٠ُٞء ٝحٍ: حُٟٞق  -
٘رٓرٖر
ٝطٞك٠ هزَ ظٍٜٞ ح٬ٓ٩ّ رٔزغ ٝهي حٗظَٜ رخُ٘ـخػش ٝح٩هيحّ . ٛٞ ٖٓ ٗؼَحء حُطزوش ح٠ُٝ٧ ًخٗض أٓٚ كز٤٘ش  -

،ٖ٤٘ٓ 
ٙرٓرٖر
 (ٙ / ؽ  ) -ٗيحى  ٝى٣ٞحٕ ػ٘ظَس رٖ (9ٓرٔرٙ /  ٗرؽ ) -ٛٞ ك٢ ى٣ٞحٗٚ   طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد : هِض   -
7ٓرٖر
ٛٞ ٖٓ ر٢٘ ٤ٜٗي ح٧ٗـؼ٢ أكي أكَحى ح٧ٗيُْ أىرخً ٝػِٔخً، ُٝٚ ٗؼَ ؿ٤ي ٝطٜخ٤ٗق ري٣ؼش، ٝطٞك٠ رو١َزش ٓٔو٢   -

ٚ ٓ٘ش   .ٛـٙرٕرٗرٍأٍٓر
8ٓرٖر
 .ح٠ُؼ٤ق: ح٤َُِٓ  -
9ٓرٖر
 .كزش حُوِذ: ح٣ُٞٔيحء  -
ٓرٔرٖر
 .َٗد ر٬ ٓٚ: حُؼذ  -
ٔرٔرٖر
 .٣ظخرغ: ٣يحٍى  -
ٕرٔرٖر
 .ٓٞحػذ ٜٝٓخؿْ: ٓٔخٍٝ  -
ٖرٔرٖر
 .ؿٔغ أٓٞحٍ ٝٛٞ هخثي حُلَّ، أٝ ٖٓ ٣لٖٔ ٢ٍٓ حُٜٔخّ، أٝ حُؼخرض ػ٠ِ ظَٜ حُلَّ: ح٧ٓخٍٝس  -
ٗرٔرٖر
 .كي٣يس ح٤ُٔق ٝحُْٜٔ ٝحَُٓق ٝح٤ٌُٖٔ: حَُٜ٘  -
٘رٔرٖر
 .ٓ٘ظَ٘: ٓزؼٞع  -
ٙرٔرٖر
 .ٓ٘وٞٝ: ٌٓ٘ٞع  -



 9ٗرٔر 

ٍُر  " " " " " (ٖر) ٍِر  ٓويح ٍَّق  كخ . ىٝحءٍر ٓ

ٍِر  " " " " " " " (ٗر) ٍٍر  ٗزضْر  ٗخ . ك٢ ِٓ٘

َُر  " " " (٘ر) ٍِر  طو٣َ ٍٖر  كخ . ٢َٓ٣١ ٗلٔٚ ك٢ حُٜٔخُي ٫ٝ ٣يٍ ١خث

ْٖر  " " " " " (ٙر) ُٖر  ٓ َّر  ٣ؼ٤ َِر  ظ٬ ٍُر  حُزخ١ . حُلنِّر  ٣ٝئ٣ًٚ ٗٞ

ْٕر  (7) ِّٞر ُٕر  ً ُٝر ٓ٘ٚ ر٤خ ِٕر  ط٘ز٤ٜخً حُـَ ٍَر كن حُؼظ٤ْ ٖٓ ٢ٗءٍر  آٌخ ٣ .

(8) " " " " " "  َّٕ ظؾُر  حُظؼذَر  أ . ٌُٝسً  ٍحكشً  ٣ُ٘ر

ِٖر  " " (9) . حٌُِذِر  ُظ٤٣ِ

. ح٤ُ٘وٞهشِر  " " " (ٓرٔر)

. ٣قِر َّٙ حٍ ُظوز٤قِر  " " (ٔرٔر)

ِّٖر  " " " (ٕرٔر) . طخءِر حُ

ْـي  (3) ٍ ٍَت  جِٖت ِٖت  ج٥ض٤سَأ  جألذ٤حشَأ  ذا٣ؿح َٜأ  ٝذ٤ِّ ْٖي  جُـٍ ٓ  َِّ ٍٚت  ً  ك٤ٜح ضٗر٤
317
 :

شَر  هخٗخ َُرلْرلَر ٠خءِر ٝحىٍر  َٝر ْٓر ََّ ِْر  … …حُ ٤ٔ ٤غِر حُؼَر َـر ُٓر٠خػَرقُر حُ ٓوخُٙر 
 8ٔرٖر

ْٝر  ُْر٘خ ى َِر ُٚر كَرلَ٘رخ ػ٤ِْرَ٘رخ َٗر ٤ْ  … …كَر ؼخصِر ػ٠ِ حُلَرطِر ِٟر َْر ُٔر َّٞ حُ ُ٘ر كُر
 9ٔرٖر

٫َر٫ً  ُُر خ ػ٠ِ ظٔؤٍر  لَ٘ر َٗر ٍْر ٣ْ  … … ٝأ يحٓشِر َُِّ٘يِر ُٔر ٖ حُ ِٓر  ٌَّ أُ
 ٓرٕرٖر

 ================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جُٔوُِٞخ  جُطٗر٤ُٚ  (6)
321
 

                                                 
7ٔرٖر
ٝٓؼخٛي   (7ٗرٗرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓؼـْ ح٧ىرخء  (88ٕرٙ /  ٗرؽ )  -ٗلق حُط٤ذ ٖٓ ؿٜٖ ح٧ٗيُْ ح٤١َُذ  -

 (ٗر8ٙ /  ٔرؽ ) -حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ 
8ٔرٖر
 .ٗيس حُلَ أٝ ح٧ٍٝ حُلخٍس ٖٓ ٗيس كَ حُْ٘ٔ: اكَحهٜخ، ٝح٠َُٓخء: ُلق حُ٘خٍ  -
9ٔرٖر
 .ٝحكيٙ ىٝكش ٢ٛٝ حُ٘ـَس، ٝحُٔؼ٠٘ ُِٗ٘خ ظَ ىٝكش: حُيٝف  -
ٓرٕرٖر
 .ٓوخٗخ: أٍٗل٘خ  -



 ٓر٘رٔر 

: جألٓػِسُ 
٤ََر (ٕر) ْٔر ٤ْٛرذ حُل ُٝر :  ٕرٕرٖر ١ُّو هخٍ ٓلٔي رٖ 

طُٚر  ََّ ظَريفُر ... ٝرَريح حُٜزخفُر ًؤٕ ؿُر ْٔر َٖر ٣ُر ؿُٚر حُو٤ِلش ك٤  ٖرٕرٖر َٝر

: ٗرٕرٖر١ُّو ٝهخٍ حُزلظَ (ٕر)

٢ِّر ُٜزُرلٜخ  ِ٘ر َ٘رخٛخ رخُؼَر َٓر يِر ... ًؤٕ  ُْر ػ٠ٔ٤ ك٤ٖ ٣ِلعُر رخُٞػْر ُّٔو   طزَر

: ٘رٕرٖركخكع ارَح٤ْٛ   ٝهخٍ (ٖر)

ُْر كَر٬س ٌر ُر ُّٖو ُْٜ ٝىُرَٜٝٗر ِْر    أكِر ٤ِ ٍُر حُلَر ي َٛر ٜخ  ٤لَر ِٔر َّٕ كَر   ًؤ

: جُركعُ 

َِر  ٤َر ْٔر َّٕ : ٣١وٍٞ حُلِر ٓٔخػٚ  ىحُو٤ِلش ػٖ طزخ٤َٗ حُٜزخف ط٘زٚ ك٢ حُظ٨ُئ ٝؿَٚر  اِر

 َّٕ ْٖر  حُٔي٣ق، كؤٗض طَٟ ٛ٘خ أ ح ك٢ ٗلٔي ٓ َّرً َّٕ  ٌٛح حُظ٘ز٤ٚ هَؽ ػٔخ ًخٕ ٓٔظو  أ

َٞر  زَّٚ ىحثٔخً رٔخ ٛٞ أَره َ٘ر ِٚر ح٢ُ٘ءَر ٣ُر ًِر ٟ ٓ٘ٚ ك٢ ٝؿٚ حُ٘ز ْٕر  حُٔؤُٞفُر   ، ا َّٕ  أَر ٣وخٍ اِر

َّٕ حُو٤ِلش ٣٘زٚ حُٜزخفَر   ٝؿَٚر  ، ٌُٝ٘ٚ ػٌْ ٝهِذ ُِٔزخُـش ٝح٩ؿَحم رخىػخءِر أَر

َٞر  ٌَر  ٙ، ٌٝٛح حُظ٘ز٤ُٚر ٟ ك٢ حُٔ٘ذَّ حُ٘زٚ أَره . ٖٓ ٓظخَٛ ح٫كظ٘خٕ ٝح٩ريحع ٓظٜ

٣ٝ٘زٚ حُزلظَٟ رَم حُٔلخرش ح١ٌُ حٓظَٔ ُٔخػخً ١ٞحٍ ح٤َُِ ٣ظزْٔ ٓٔيٝكٚ 

يُّو  رخُؼطخء، ٫ٝ ٗي إَٔر ُٔؼخٕ حُزَم أَرهٟٞ ٖٓ ر٣َن ح٫رظٔخّ، كٌخٕ  ك٤٘ٔخ ٣َرؼِر

حُٔؼٜٞى إٔ ٣٘زٚ ح٫رظٔخّ رخُزَم ًٔخ ٢ٛ ػخىس حُ٘ؼَحء، ٌُٖٝ حُزلظ١َ هِذ 

.  ٙرٕرٖرحُظ٘ز٤ٚ  

ض حُل٬س رٜيٍ حُل٤ِْ ك٢ ح٫طٔخع، ٌٝٛح أَر٠٣خً ط٘ز٤ٚ  زِّٜر ُٗر ٝك٢ حُٔؼخٍ حُؼخُغ 

. ٓوِٞد

: جُوحػىزُ 
                                                                                                                                                 

ٔرٕرٖر
ٝٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ  (ٖرٖرٕرٙ /  ٔرؽ ) -َٝٗف حرٖ ػو٤َ  (77ٙ /  ٔرؽ ) -ح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حُز٬ؿش   -

 (ٕرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝؿٞحَٛ حُز٬ؿش ُِٜخ٢ٔٗ  (9ٗرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ 
ٕرٕرٖر
ُٝش حُؼزخ٤ٓش ر١َٜ ح٧َٛ رـيحى١ حُ٘٘ؤس، حطَٜ رخُٔؤٕٓٞ ٝٓيكٚ ػْ ُْ ٣ٍِ ٓ٘وطؼخً ٛٞ ٓظ٤٘غ ٖٓ ٗؼَحء حُي  -

 .ا٤ُٚ كظ٠ ٓخص
ٖرٕرٖر
 ٔرؽ ) -َٝٓ حُلٜخكش  (7ٗرٕرٙ /  ٔرؽ ) -َُٝٛ ح٥ىحد ٝػَٔ ح٧ُزخد  (9ٔرٙ /  ٔرؽ ) -حُٜٕٔٞ ك٢ ح٧ىد   -

ٝح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ  (٘رٕرٔرٙ /  ٘رؽ ) -ٝح٧ؿخ٢ٗ  (ٓر8ٕرٙ /  ٕرؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد  (ٕر9ٙ / 

/  ٔرؽ ) -ٝٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ  (ٕر٘رٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓلظخف حُؼِّٞ    (77ٙ /  ٔرؽ ) -حُز٬ؿش 

 (9ٗرٔرٙ 
ٗرٕرٖر
 (8ٗرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝ َُٛ ح٥ىحد ٝػَٔ ح٧ُزخد   (9ٗرٔرٙ  / ٔرؽ ) -ٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ   -

 (ٗرٖرٔرٙ /  ٕرٖرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد 
٘رٕرٖر
 (ٗر8ٔرٙ /  8ؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
ٙرٕرٖر
٣وَد ٖٓ ٌٛح حُ٘ٞع ٓخ ًًَٙ حُلِز٢ ك٢ ًظخد كٖٔ حُظَٞٓ ٝٓٔخٙ ط٘ز٤ٚ حُظل٤٠َ، ٝٛٞ إٔ ٣٘زٚ ٢ٗء ر٢٘ء   -

  …ػْ ٣ؼيٍ ٖٓ حُظ٘ز٤ٚ ٫ىػخء إٔ حُٔ٘زٚ أك٠َ ٖٓ حُٔ٘زٚ رٚ، ٝٓؼَ ُٚ روٍٞ حُ٘خػَ ُلظخً أٝ طوي٣َحً 

ٝأ٣ٖ حُزيٍ ٖٓ ًحى حُـٔخٍ …كٔزض ؿٔخُٚ ريٍحً ٤٠ٓجخً : …

… ٝٓ٘ٚ هٍٞ حُٔظ٘ز٢ ك٢ ٤ٓق حُيُٝش…

طِوخٙ أػ٠ِ ٓ٘ٚ ًؼزخً ٝأًَّ …ُٝٔخ طِوخى حُٔلخد رٜٞرٚ: …

  …ٝهٍٞ حُ٘خػَ…

رخُٔلذ أهطؤ ٓيكي …ٖٓ هخّ ؿيٝحى ٣ٞٓخً : …

 ٝأٗض طؼط٠ ٝط٠لي…حُٔلذ طؼط٠ ٝطز٠ٌ…



 ٔر٘رٔر 

َّٕ حُظ٘ز٤ُٚر حُٔوِٞدُر ٛٞ ؿؼَ ح (ٕرٔر) خً رٚ رخىِّرػخءِر أَر ِٚر ٓ٘زَّٜ ٝؿٚ حُ٘زٚ ك٤ٚ  ُٔ٘زَّ

َٞر أَر  َُر ه . ٟ ٝأَرظٜ

ُٔٞيؼٌح  ٗ

َّٕ  (ٔر) … . ٙح٤ُْٔ٘ ك٢ حَُهش أَره٬مُر  ًؤَر

َّٕ  (ٕر) . ٙحُٔخءَر ك٢ حُٜلخء ١زخعُر  ًٝؤَر

َّٕ  (ٖر) ُٖر  ًٝؤَر … .ٟٙٞءَر حُٜ٘خٍ ؿز٤

َّٕ  (ٗر) ََر  ًٝؤَر ُٖر  ٗ٘ . ٤َٓطٚ حَُٝٝ كٔ

ؾحذسُ  جإلِت

          حُٔ٘زَّٚ  

 حُٔ٘زَّٚ رٚ

ٗٞع  ٝؿٚ حُ٘زٚ

 حُظ٘ز٤ٚ

ُٞد ٓنحَُهش أَره٬هٚ ح٤ُْٔ٘  ٔر

ٓوِٞد حُٜلخء ١زخػٚ حُٔخء  ٕر

ٟٞء  ٖر

حُٜ٘خٍ 

َٗحم ؿز٤٘ٚ  ٓوِٞد ح٩ِر

َٗ٘  ٗر

 حَُٝٝ

 ٓوِٞد ؿ٤َٔ ح٧َرػَ كٖٔ ٤َٓطٚ

ض٣ٍٔ٘حشٌح 

َْأ  (1) َٕأ  ُِت ٓوِٞذحً ك٤ٔح ٣أْيض٢؟  جُطٗر٤ُٚ  ًح

: 7ٕرٖر هخٍ حرٖ حُٔؼظِ (ٔر)

ذ ُّٜو ْْر  فُر ٝحُ ُٓر ٍَر  س َُر٤ْر ََّ ُر ك٢ ١ُر َِر           ًؤَّٗٚ ٍَر أٗوََر   كِر ْٜر ُٓر سُر  ََّ ؿُر
 8ٕرٖر

: 9ٕرٖر١ ٝهخٍ حُزلظَ (ٕر)

ّر٤َٜرخ ْٖر طَرؼَ٘ر ِٓر ٤ذٌر  ِٜر ٤ذِر َٗر خ،  ُِٝوَر٠ِر ّرزِٜر َٜر ٌَر ٖٓ طَِر ٌْر َٗر ىِر  ٍْر َٞر سِر حُ ََر ٔ   ك٢ كُر

: ٓرٖرٖر ٝهخٍ أ٠٣خً ك٢ ٝٛق رًَش حُٔظًَٞ (ٖر)

٣َٜرخ حىِر َٝر ٍَر  خ َٓر خ  ّٔر ٤ِلَرشِر َُر َرخ،  ٣َريُر حُوَر كّروِٜر ضْر ك٢ طَريَر ّـر َٖر َُر ٤ َرخ، كِر ًؤّٜٗر
 ٔرٖرٖر 

ٍَر  ر٘خ حُٔل٤٘شُر  ٓخٍصْر  (ٗر) ٝحىًؤَٕر ك٢ رل ٍُر  ، ٝهي ٓطغَر ٕرٖرٖرٙ ؿيْر حُزيٍ ًؤَّٗٚ  ٗٞ

ٍُر  ٔخ . ُٓرل٤خىَر  ؿَر

                                                 
7ٕرٖر
 (ٔر7ٗرٙ /  ٔرٔرؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
8ٕرٖر
ر٤خٝ ك٢ ؿزٜش حُلَّ، : أ١ ىهَ ك٢ ح٩ٓلخٍ ٝٛٞ ظٍٜٞ حُلـَ، ٝحُـَس: ١َكٚ، ٤َُٝ ٓٔظلَ: ١َس ح٢ُ٘ء  -

 .ح٧كَٔ حُ٘ؼَ: ٝحَُٜٔ ح٧ٗوَ
9ٕرٖر
 (9ٓرٔرٙ /  9ٖرؽ ) -ٓٞهغ أىد  ٝطَحؿْ ٗؼَحء (ٙرٗرٔرٙ /  ٔرؽ ) -حُٔؼَ حُٔخثَ ك٢ أىد حٌُخطذ ٝحُ٘خػَ   -

 (87ٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُوٜخثٚ  (ٗر8ٙ /  ٔرؽ ) -ٝح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حُز٬ؿش 
ٓرٖرٖر
  (79ٙ /  ٔرؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد   (ٙرٗرٕرٙ /  ٔرؽ ) -حُٔؼَ حُٔخثَ ك٢ أىد حٌُخطذ ٝحُ٘خػَ   -

 (ٓرٔرٔرٙ /  9ٖرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد 
ٔرٖرٖر
 .طٔخى١ ٝحٓظَٔ: (رخر٢ َٟد ٝكظق)ُؾ ك٢ ح٧َٓ ٖٓ   -
ٕرٖرٖر
-   ٟٝ يْر َـر  (ٗرٖرٔرٙ /  ٗرٔرؽ ) -ُٔخٕ حُؼَد -حُؼط٤شُر  : حُ



 ٕر٘رٔر 

ُِت  (2) ْٖي  جُٔوِٞخَأ  جُطٗر٤َٚأ  ٤ِّٓ ِٖت  ؿ٤ٍ جُٔوِٞخِت  ٓ َٜأ  ك٤ٔح ٣أض٢ ٝذ٤ّ ْٖي  جُـٍ ٓ  َِّ ً 

ٍٚت  : ضٗر٤

َّٕ  (ٔر) َِر  ٓٞحىَر  ًؤ ٌْر  ح٤ُِ ٌَر كخك . ٗؼ

: ٖرٖرٖر هخٍ أرٞ حُط٤ذ (ٕر)

ًِرذُر  ٞح ٌَر ُر ك٢ ؿخِٗرزَر٤ْرٜخ حُ ّ٘رظُٚر ِٓر شٍر   أ خؿَر َـر خءِر ػَر َٔر َٓر ٍُر ح٧ػخى١ ك٢  ٝ ُِر ٣َر
 ٗرٖرٖر 

رْرَ  ًؤَر  (ٖر) َٞر َّٕ حُ ٚ ًٝؤ ُٓر ََر ٬ً َّٕ حَُّ٘زْر
ٍُر  ٘رٖرٖر . ٙٗٞح

ى (ٗر) ٍْر َٞر :  ٙرٖرٖر  ١ُّو هخٍ ح٧رِر٤

حمِر  ْٛر٢َر رَٞر َٝر ٍُر  ُٛٞر فَر طَرل٠٘ حُيُّو ْٞر َٓر ًِٔخط٢ ه٬ثيُر ح٧ػ٘خمِر  
  7ٖرٖر

ََر  (٘ر) : 9ٖرٖر ا٤ُٚ كَٓخً ٝهخٍ 8ٖرٖرحُٔؤٕٓٞ   أكيُر ًظَّخدِر  أٍٓ

حىٍر  َٞر ؼْرَ٘رخ رِـر ُّر … …هَريْر رؼَر ح ُر َُر٤ْرْ ٣َُر ؼُِٚر ِٓر
ٌّر  ََر ـكَر ِٚر ُِِر َٛر٠ رِر ِْر ُّر ـقُر … …٣ُر خ ؽٌر ُِٝـر َْر ِٖر ٓ  ٓرٗرٖر  ْٓر

ْٖر  زْرقٌر ٌُٝ ُٛر ُٜٚر  َُر … …ٝؿْر ُّر  ٓخث ْ ظَر٬ ْٔر حُـ

ْٞر  َٔر ِق ُِِر ْٜر ٌِر١ ٣ ُّر … …ٝحُ َُر٠ ػ٠ِ حُؼزْريِر كَح

ٍِت  (3) ِّٞ ْٖي  ٓوِٞذسٍت  ئ٠ُ ضٗر٤ٜحشٍت  ج٥ض٤سَأ  جُطٗر٤ٜحشِت  ق : أَأ٣ُّٜح أذِؾُ  ٝذ٤ِّ

زش ٣ٜقُر   هخٍ حُزلظ١َُّو  (ٔر) ح كٞم ٠ْٛر ًَ : ٔرٗرٖر هٜ

٘زََر خدُر رؼَر َ٘ر ، ٣ُر يٌر ْٔر ِٓر َرخ  حرُٜر ََر طُر َٝر   ، خَٛرخ ُُرئُُرئٌر َٜر َِركَرشٍر، كَر ٘ ُٓر ِّر  أ ٍَر   ك٢ 

:   ٕرٗرٖرأ٠٣خً  ٝهخٍ (ٕر)

ْْر  ٣يُر حُلظقِر  ًخٗضْر ٝ ًُر َٕر ػ٘ي ِٖر هخهخ َُر  ٣َريَر حُـ٤ْرغِر ػ٘يَر ... ر خ حُٔلْر رَٜر ٝ أؿيَر ٍْر  ٖرٗرٖر ح٧

ٍِر  (ٖر) : ٗرٗرٖر ٝهخٍ ك٢ حُـِ

خ ِٖر ؿَر٠ّر ْٜر ُـر ّر٢َر حُ ّر٠ طَرؼَ٘ر َِر٣ذٍر،  ٣َرظَرؼَ٘ر ْٖر هَر ِٓر حً  ًْر رَريَر ْٗرٔخُٙر ا ضُر أ ْٔر   َُر

: ٘رٗرٖر ٝهخٍ ك٢ حُٔي٣ق (ٗر)
                                                 

ٖرٖرٖر
 (ٕر8ٖرٙ /  7ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   (ٕر8ٙ /  ٔرؽ ) -ح١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ حُّٞ  -

 (ٖر8ٙ /  ٔرؽ ) -ٝح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حُز٬ؿش 
ٗرٖرٖر
 .ٝٛٞ ١َف حَُٓق: حُؼـخؿش، حُـزخٍ، ح٧ٓ٘ش ؿٔغ ٓ٘خٕ  -
٘رٖرٖر
 .حُؼطخء: حُٔطَ حُ٘ي٣ي حُٔٔظَٔ، ٝحُ٘ٞحٍ: حُٞرَ  -
ٙرٖرٖر
ٛـ ٝح٧ر٤ٍٞى١  8٘ر٘رٗخػَ ك٤ٜق ٍح٣ٝش ٗٔخرش ُٚ ٜٓ٘لخص ك٢ حُِـش ُْ ٣ٔزن ا٠ُ ٓؼِٜخ، ٝهي ٓخص رؤٛزٜخٕ ٓ٘ش   -

 .ٗٔزش ا٠ُ أر٤ٍٞى ر٤ِيس روَحٓخٕ
7ٖرٖر
 (٘رٙرٔرٙ /  ٖرٖرؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
8ٖرٖر
ٛٞ حرٖ حُو٤ِلش ٛخٍٕٝ ح٤َُٗي، ًخٕ ػخُٔخً كخ٬ٟ، ٝهي رَع ك٢ حُؼَر٤ش َٜٝٓ ك٢ حُلِٔلش، ٝحٗظَٜ رـيٝىٙ   -

 .ٛـ 8ٔرٕرٖٓ أًزَ ٍؿخٍ ر٢٘ حُؼزخّ كِٓخً ٝػِٓخً ٝىٓخء ٝٗـخػش، ٝطٞك٠ ٓ٘ش ٝكٜخكظٚ، ًٝخٕ 
9ٖرٖر
 (ٔرٖرٕرٙ /  ٕرؽ ) -ٓؼـْ ح٧ىرخء   -
ٓرٗرٖر
 .د كخػ٣َظ٤ٚ ٣ٝظٌزَ، َٝٓؽ ٗخة: ٢ِٛ٣ رٌٌح  -
ٔرٗرٖر
ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ   (87ٙ /  ٔرؽ ) -ٗٞحٍ ٝٓلخٖٓ ح٧ٗؼخٍ ٝح٧  (ٓر8ٕرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -

 (ٗرٙرٕرٙ /  ٗرٖرؽ ) -أىد 
ٕرٗرٖر
 (97ٕرٙ /  8ٖرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (8ٕرٙ /  ٔرؽ ) -َُٛ ح٥ىحد ٝػَٔ ح٧ُزخد   -
ٖرٗرٖر
ٗخػَ ك٤ٜق، ًخٕ ك٢ ٜٗخ٣ش حُلط٘ش ٝحًٌُخء، ٝٛٞ كخ٢ٍٓ ح٧َٛ ٖٓ أر٘خءِر حُِٔٞى، حطوٌٙ : حُلظق رٖ هخهخٕ  -

ًظذ كخكِش، ٝهظَ ٓغ حُٔظًَٞ ٓ٘ش حُٔظًَٞ حُؼزخ٢ٓ أهخً ُٚ ٝحٓظٍُٞٙ، ٝهيٓٚ ػ٠ِ أِٛٚ ُٝٝيٙ، ٝحؿظٔؼض ُٚ هِحٗش 

 .حُـيد ٝحٗوطخع حُٔطَ: حُ٘ؼٔش ٝحُؼطخء، ٝحُٔلَ: ٛـ، ٝح٤ُي7ٔرٕر
ٗرٗرٖر
 (ٗرٕرٗرٙ /  ٙرٖرؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -



 ٖر٘رٔر 

قَر  ٍُر ك٢ ح٠ُّر َٞر حُّ٘ٞر ٍَر، ٛ مَر ػٖ رِ٘ر ََر َُّو ك٢ ٝأٗ خكَر٠ رؤه٬مٍر، ٢َٛر حُطّر َٛر َٝر   ،ٟ

زقِر  ّٜر حُ
 ٙرٗرٖر 

ٍِت  (4) : ٓوِٞذسٍت  ٌِت ١ؽ ئ٠ُ ضٗر٤ٜحشٍت  ج٥ض٤سَأ  جُٔوِٞذسَأ  جُطٗر٤ٜحشِت  قٞ

ُٚر  (ٔر) ح ًؤَٗر ًٍ . حُٔزَّخمُر  حُـٞحىُر  ًٍز٘خ هطخ

ََر  (ٖر)  ُٚر  حُٜزقُر  ظٜ ظُري حُٔخ١ؼشُر  ًؤَٗر َـّ . ك

َُر  كخفَر  (ٕر) َُر  ًؤٗٚ ًًَىَر  حُِٛ .  حُـ٤ٔ

ََّ  (ٗر) ُّر  ىَر طو َّر ػ٣ِٔضُر  ٤ٓلخً ًؤُٗٚر  حُلخٍ ٍِر  ٙ ٣ٞ . حُِ٘ح

ْٕي (5) ْٖي  ًٞ َِّ  ضٗر٤ٜحً ٓوِٞذحً ٓ ِٖت  ً َٖأ  ٠ٍك٤ َِّ  ٓغ ٝٞغِت  ج٥ض٤سِت  فِت جأل٠ٍج ٓ  ٠ٍفٍت  ً

: ٙٓح ٣٘حْدُ  ٓغَأ 

قُر حَُػي ْٜر زشٌر …. … ه غُر حُزَمِر …. …ؿ٠َر ْٔر ٙ أه٬مُر …. …َُر

ٍُر  ُٙر …. … حُٜخػوشُر …. ……ؿز٤٘ٚ ٗٞ َُر ؼْر ُّر …. …َٗر ٙ حرظٔخ

ٍُر ……. …ح٤َُِ ٓٞحىُر …. … ٙٛٞصُر …. … ٗؼخعُر حُْ٘ٔ حَُر٤غ  أُٛخ

ِْت  (6) : ج٥ض٤سَأ  جُٔوِٞذسَأ  جُطٗر٤ٜحشِت  أَأضٔ

َّٕ  (ٔر) َّر ...  ًؤ َّٕ  (ٗر)….ى ٣ُِخٍط٢هيٝ . ٙكويِر  كَحٍسُر ...  ًؤَر

َّٕ  (ٕر) َّٕ  (٘ر)…              . ىؿَأصَر ...  ًؤ . كيُّو ػ٣ِٔظي...  ًؤ

َّٕ  (ٖر) َّٕ  (ٙر)…. ٛٞطٚ حٌَُٔ٘...  ًؤ . حكظ٤خُٚ...  ًؤ

ِْت  (7) : جُٔوِٞذسَأ  جُطٗر٤ٜحشِت  أضٔ

َّٕ  (ٔر) َّٕ  (ٗر)…...ح٣َُق  ػٜقَر  ًؤ ٍَر  ًؤَر ٍ ...  حُيُّو

َّٕ  (ٕر) ٍَّ  ًؤ َّٕ  (٘ر)…               ...ح٤ُظ٤ْ  ً ... ٛلخءَر حُٔخءِر  ًؤَر

َّٕ  (ٖر) َّٕ  (ٙر)…...  حٍُٞىِر  ٠َٗسَر  ًؤ ََر  ًؤ ل ِّٔر ...  حُ

َّٕن  ؾحءَأ ك٢ ًطد جألَأوخِت (8) أذح ضٔحّ ق٤٘ٔح هحٍ ك٢ ٓىـ أَأقٔىِت ذٖ جُٔؼطْٛ   أَأ
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 :

ُّر ع ٍٝر  اِرهيح َٓ
خكشِر كخطِْر   8ٗرٖر َٔر َٓر ك٢ 

َ٘رقَر  9ٗرٖر ِْر أَركْر ِْر ًخء اِر٣َرخّ   ٓر٘رٖر  ك٢ كَر ًَر ك٢ 
 ٔر٘رٖر

ُٞر ف يُرٝكٚ هخٍ رؼ ْٔر خّ ٓ ٔخىٙ أَٓر ْٕر  ٓخ ُىصَر : "كُر ضَر  ػ٠ِ أَر ْٖر  ٗزّٜر ٤َ رٔ ْٛ  ح٧َٓر

". ىٝٗٚ

: ٕر٘رٖركوخٍ أَررٞ طٔخّ

                                                                                                                                                 
٘رٗرٖر
 (97ٖرٙ /  9ٕرؽ ) -ٍحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد ص  -
ٙرٗرٖر
 .حُلَف ٝحُز٘خٗش، ٣ٌٕٝٞ حَُِٛ ٝهض ح٠ُلخ ٓظلظلخً، ٝحُطَ ٝهض حُٜزق ك٢ أًَ أكٞحٍ ٗوخثٚ ٝٛلخثٚ: حُزَ٘  -
7ٗرٖر
 .(أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ حُٔؼظْٜ)ٛٞ حرٖ حُو٤ِلش حُؼزخ٢ٓ حُؼخٖٓ   -
8ٗرٖر
ٛٞ ػَٔٝ رٖ ٓؼي١ ًَد حُِر٤يٟ كخٍّ ح٤ُٖٔ ٝٛخكذ حُـخٍحص حٍُٜٔ٘ٞس، ٝأهزخٍ ٗـخػظٚ ًؼ٤َس طٞك٠ ٓ٘ش   -

 .ٛـٔرٕر
9ٗرٖر
 .ٛٞ أكي أؿٞحى حُؼَد ح٣ٍُٜٖٞ٘ٔ  -
ٓر٘رٖر
، اًح ؿ٠ذ ؿ٠ذ ُٚ ٓخثش أُق ٤ٓق ٛٞ ح٧ك٘ق رٖ ه٤ْ ٖٓ ٓخىحص حُظخرؼ٤ٖ، ًخٕ ٜٗٔخً ك٤ِٔخ ػ٣ِِحً ك٢ هٞٓٚ  -

 .ٛـ7ٙر٫ ٣ٔؤُٕٞ ُٔخًح ؿ٠ذ، طٞك٠ ٓ٘ش 
ٔر٘رٖر
ٛٞ هخ٠ٟ حُزَٜس ٝأكي أػخؿ٤ذ حُيَٛ ك٢ حُلط٘ش ٝحًٌُخء ٠٣َد حُٔؼَ رًٌخثٚ ٝٛيم كيٓٚ طٞك٠ ٓ٘ش   -

 .ٛـٕرٕرٔر



 ٗر٘رٔر 

ْٖر ىُرَٝٗٚر  ر٢ َُٚر ٓ َْر ٌِرَٝح ٟ ِّر  … …٫ طُ٘ر َٗرَٝىحً ك٢ حُّ٘ريٟ ٝحُزخ ٓؼ٬ً 
 ٖر٘رٖر

ِٙر كخ  هَريْر َٟد ح٧َرم ٍِر ُٞر ٍَّ ُِ٘ر
ٌخسِر ٝحُ٘زَحّ … …ٗر٘رٖر ْ٘ر ِٔر ٖ حُ ِٓر ؼ٬ً  َٓر

 ٘ر٘رٖر

ْٕر  كٔخ ٓؼ٠٘ حَُىِّر   ح١ٌُ ٓخهٚ أرٞ طٔخّ ك٢ حُز٤ظ٤ٖ حُٔخرو٤ٖ؟ َٝٛ ك٢ حٓظطخػظي أ

ْٕر دأهَٟ  طيحكغ ػٖ أر٢ طٔخّ رلـشٍر  ِٚر  ط٘ظَ ك٢ حُز٤ضِر  ػي أ ؟ ٝٓخ ٗٞع ؿ٤ٔؼ

ِٚر  ِٝر  حُظ٘ز٤ َْر ؟ حىُر حُ٘نَّ  ٛئ٫ءِر  ١ح١ٌُ ٣ُر

ٍّت  ١ءٍت ؾٍ ك٢ ٝٚقِت  ٓوِٞذسً  ضٗر٤ٜحشٍت  ٛحشِت  (9) َّْن ٓوىج ، غْ ْل٤٘سِت  ك٢ ٝٚقِت  ، غ

ٍّت  ك٢ ٝٚقِت  . ذ٤ِؾٍت  ًال

:  ٙر٘رٖرهخٍ حُٔظ٘ز٢ (ٓرٔر)

ِْر  خثِر سٌر ك٢ حُزَٜر ؼيٝىَر َٓر خ  ٌِرّٜ٘ر ْْر رٜخ  ُٝ ظُٜر زّٜر َٗر يِر 
ٍُر ح٧ُٓر ٫ حكظِروخ ْٞر َُٝر

١ إٔ حُٔيف  ْْر ػ٠ِ ٓخ ك٢ حُز٤ض حُٔخرن ٖٓ َٟٝد حُلٖٔ حُز٤خ٢ٗ، َٝٛ طََر طٌَِّ

ح؟ " ٗزٜظٜخ رْٜ"٣ٌٕٞ أرِؾَر ُٞ هخٍ  ًً ٝٓخًح ٣ٌٕٞ حُظ٘ز٤ٚ ا

 

ٍَأ  (7) ُٝ ٓح أُغِت ِٚت ٝذؼ غ٤ٖذالؿسُ جُطٗر٤ ىَأ كْي ُٔ  7٘رٖر  ٓ٘ٚ ػٖ جُؼٍخ ٝجُ
ْ٘ر٘ؤُر ر٬ؿشُر  ْٖر  ط َٖر  أٗٚ ٣٘ظوَ ريَر  حُظ٘ز٤ٚ ٓ ِْر  ٓ ٣٘زٜٚ،  ٣َ١قٍر  ٙ ا٠ُ ٢ٗءٍر ح٢ُ٘ء ٗل

ٚ أٝ ٍٛٞسٍر  ََر  ٍُر ًِٝٔخ ًخٕ ٌٛح ح٫ٗظوخ. رخٍػش طٔؼِِّر حُوطٍٞس رخُزخٍ، أٝ  رؼ٤ًيح ه٤ِ

ٍَر  ٟ ا٠ُ اػـخرٜخ ُِ٘لْ ٝأىعَر  أٍٝعَر  ٖٓ حُو٤خٍ، ًخٕ حُظ٘ز٤ُٚر  ٓٔظِؿخً رو٤َِ أٝ ًؼ٤

. ٝحٛظِحُٛخ

ٌٕر ُر : كبًح هِضَر  َٝر   ك٬ َّٕ ح٧ٍ زٚ ك٬ٗخً ك٢ حُطٍٞ، أٝ اِر حٌَُٙ ك٢ حٌَُ٘،  ط٘زُٚر  ٣ُ٘ر

ٍَر  َّٕ حُـِ ْٖر ح٤ُخرخٕ، ُْ ١ ر٬ىَر  حُز٣َطخ٤ٗش ط٘زُٚر  أٝ أَر ٌَر  ٌُٜٙ حُظ٘ز٤ٜخصِر  ً ؛ ُِز٬ؿشِر  أػ

                                                                                                                                                 
ٕر٘رٖر
ٝحُؼٔيس ك٢  (ٓرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُزي٣غ ك٢ ٗوي حُ٘ؼَ  (ٔر7ٕرٙ /  ٔرؽ ) -َُٛ ح٧ًْ ك٢ ح٧ٓؼخٍ ٝ حُلٌْ   -

ٝحُٔؼَ حُٔخثَ ك٢ أىد حٌُخطذ  (8ٖرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓلخَٟحص ح٧ىرخء  (ٕرٙرٙ /  ٔرؽ ) -ٓلخٖٓ حُ٘ؼَ ٝآىحرٚ 

ٝٓـٔغ  (٘رٖرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُز٤خٕ ٝحُظز٤٤ٖ  (ٗرٓرٖرٙ /  ٔر ؽ) -ٝٛزق ح٧ػ٠٘  (ٖر7ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُ٘خػَ 

/  ٗرؽ ) -َٝٗف ٗخك٤ش حرٖ حُلخؿذ  (ٔرٓرٗرٙ /  ٖرٔرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٕرٗرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ح٧ٓؼخٍ 

 (ٗرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝ ٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ (97ٕرٙ 

: ٣يس ٤٘٤ٓش كِٔخ حٗظ٠ٜ ا٠ُ هُٞٚ ك٤ٜخ ٖٓ حٌُخًًََٓٝ ح٢ُُٜٞ أٗٚ حٓظيف أكٔي رٖ حُٔؼظْٜ أٝ حرٖ حُٔؤٕٓٞ روٚ

ٍْر  ٍَرٝ ك٢ ٓٔخكشِر كخط ْٔر ُّر ػ ح ِّر ... اِرهْريَر ْ٘رقَر ك٢ ًًخءِر اِر٣خ ِْ أك ك٢ كِر

: ح٤ٓ٧َ كٞم ٓخ ٝٛلض، كؤ١َم ه٬٤ًِ، ػْ ٍكغ ٍأٓٚ ٝأٗ٘ي: هخٍ ُٚ حٌُ٘ي١ حُل٤ِٔٞف ًٝخٕ كخَٟحً 

ْٖر ىٝٗٚ  َٓر َٝح َٟر٢ ُٚ  َٗرَٝىحً ك٢ حُٖ... ٫ طٌُ٘ر ؼ٬  ِّر َٓر حُزخ َٝر ىٟ 

 ٍُٙٞ٘ ََّ َد ح٧هَر َٟر ِّر ... كخ ُر هي  ٌ٘خسِر ٝحُِّ٘رزَح ِٔر ُْر َٖر ح ِٓر ٓؼ٬ً 

 .كؼـزٞح ٖٓ َٓػش كط٘ظٚ
ٖر٘رٖر
 . ح ُ٘ـخػش ٝحُوٞس: حٌَُّ، ٝحُزؤّ: ٓخثَحً، ٝحُ٘يٟ: َٗٝىحً   -
ٗر٘رٖر
شُر ىَر }: هخٍ طؼخ٠ُ   - خؿَر ؿَر ُِّو شٍر حُ خؿَر ؿَر ُُر زَرخفُر كِر٢  ْٜر ِٔر ُْر زَرخفٌر ح ْٜر ِٓر خسٍر كِر٤َٜرخ  ٌَر ْ٘ر ِٔر ًَر ِٙر  ٍِر َُر ُٗٞر ؼَر َٓر ِٝر  ٍْر َر ح٧ْر َٝر حصِر  َٝر خ َٔر َّٔ ٍُر حُ ُر ُٗٞر َرخ هللاَّ َّٜ أَٗر

٫َر ؽَر  َٝر هِر٤َّشٍر  َْر َٗر ِٗرشٍر ٫َّ  ٣ْرظُٞر َُر شٍر  ًَر ٍَر زَرخ ُّٓو سٍر  ََر َـر َٗر  ٖ ِٓر هَريُر  ١ٌّي ٣ُٞر ٍِّر ًَرذٌر ىُر ْٞر ٍٍر ًَر َِر٠ ُٗٞر ٌٍر ػَر ٌٍر ُّٗٞو ُٚر َٗرخ ْٔر َٔر ْٔر ْْر طَر ْٞر َُر َُر َٝر ٢ءُر  َرخ ٣ُر٠ِر ٣ْرظُٜر َُر خىُر  ٌَر رِر٤َّشٍر ٣َر ٍْر

ٌْر  ِِر٤ ءٍر ػَر َٗر٢ْر َِّر  ٌُر ُر رِر هللاَّ َٝر ِّر  َّ٘خ ٍَر ُِِر ؼَرخ ْٓر َر ُر ح٧ْر َِردُر هللاَّ ٣َر٠ْر َٝر خء  َ٘ر ٖ ٣َر َٓر ِٙر  ٍِر ُٞر ُر ُِ٘ر ْٜريِر١ هللاَّ  ٍٓٞس حُ٘ــٍٞ (٘رٖر) {٣َر
٘ر٘رٖر
 .حُٜٔزخف: كظلش ك٢ حُلخث٢ ؿ٤َ ٗخكٌس، ٝ حُ٘زَحّ: ٌٓ٘خسحٍ  -
ٙر٘رٖر
ٝطَحؿْ ٗؼَحء   (ٓرٗرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ  (7ٕرٙ /  ٔرؽ ) -حُزي٣غ ك٢ ٗوي حُ٘ؼَ   -

 (ٖرٔرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد  (ٓرٔرٔرٙ /  9ٗرؽ ) -ٓٞهغ أىد 
7٘رٖر
 .حُٔظؤهَ، ٝحَُٔحى رٚ ٛ٘خ ٖٓ ؿخء ػٜي حُؼَد ح٣ٌُٖ ٣لظؾ ر٬ٌْٜٓ ك٢ حُِـش: حُٔليع ك٢ حُِـش  -



 ٘ر٘رٔر 

ٍِر  ْٜريٍر  ٝػيّ حكظ٤خؽ حُؼؼٍٞ ػ٤ِٜخ ا٠ُ رَحػشٍر  حُٔ٘خرٜشِر  ُظٜٞ ، ُٝوِٞٛخ أىر٢ٍّق  ٝؿ

َٖر  . حُو٤خٍ ٓ

َٖر  ٌٝٛح ح٠َُدُر  يُر محُظ٘ز٤ٚ ١ُر  ٓ ُٕر  َٛر ح٢ُ٘ء ا٠ُ  ٝح٠٣٩خف ٝطو٣َذُر  رٚ حُز٤خ

. ح٧كٜخّ، ٝأًؼَ ٓخ ٣ٔظؼَٔ ك٢ حُؼِّٞ ٝحُلٕ٘ٞ

ع طؤهٌىَر  ٌُٝ٘يَر  ْٝر ق ٗـٔخً  ١هٍٞ حُٔؼَ حُظ٘ز٤ٚ ك٤٘ٔخ طٔٔغُر  سُر ٍَر ِٜر ٣َر
: 8٘رٖر

ٍٍر  قَر ك٢ حكَٔح َِرعُر حُِّٔر َِرعُر  ٣ُٔر ِٕر ... ًٔخ طُٔر َـر٠زخ وِشُر حُ ُٓر قِر 
 9٘رٖرك٢ حُِّٔر

 َّٕ نِر  ط٘ز٤َٚر  كب ٍِر ُٔلخص حُ٘ـْ ٝطؤَُر حُـ٠زخٕ ٖٓ  ُٔلشِر  ٟٞثٚ رَٔػشِر  ٙ ٓغ حكَٔح

ْٖر . ا٫ ٧َرى٣ذ حُ٘خىٍس حُظ٢ ٫ ط٘وخىُر  حُظ٘ز٤ٜخصِر  ٍُر  ٝٓ : ٓرٙرٖرحُ٘خػَ ًُي هٞ

َٖر ىُرؿخٛخ  َّر ر٤ ٞ ُـر َٕر حُُّ٘و َّٖ حرظيحعُر ... ًٝؤ ٌٖر ٫فَر ر٤ُٜ٘ر ٘   ُٓر

 َّٕ ؿٔخٍ ٌٛح حُظ٘ز٤ٚ ؿخء ٖٓ ٗؼٍٞى رزَحػش حُ٘خػَ ٝكٌهٚ ك٢ ػوي  كبِر

حُ٘ـّٞ ك٢  هطَ رخُزخٍ ط٘خرٜٜٔخ، ٝٛٔخ كخُشُر حُٔ٘خرٜش ر٤ٖ كخُظ٤ٖ ٓخ ًخٕ ١

هْرؼشِر  ُّْو  ٍُر ِٖر ح٤َُِ رلخٍ حُ ٌُٜٝح . حُزخ١ِشٍر  ر٤ٖ حُزيعِر  حُي٤٘٣ش حُٜل٤لش ٓظلَهشً  ٗ

ػشٌر  ْٝر ْٖر ءَر َر أهَٟ ؿخ حُظ٘ز٤ٚ ٍ َّٕ  ص ٓ َّٕ  أَر خػشٌر  ٣جشٌر ٝحُٖٔ٘ ّ حُ٘خػَ طو٤َّر أ َّٔ ُ ،

 َّٕ . هخطٔشٌر  ٓظِٔشٌر  حُزيعَر  ٝأَر

ِٖر  ٍُر  أريع حُظ٘ز٤ٜخصِر  ٝٓ   : ٔرٙرٖر ٓظ٘ز٢حٍ هٞ

ْٕر ُْ أهِرقْر رٜخ   ٍِر ا ٠ ح١٧ْر٬ ٤ضُر رِِر ْٚر    رَِر ُٔر دِر هخط َْر َٗرل٤قٍر ٟخعَر ك٢ حُظُّو هٞفَر    ُٝر

ح ٛٞ ُْ ٣وقْر  ٠ ٝحُل٘خءِر اًِر ََر  ٣يػٞ ػ٠ِ ٗلٔٚ رخُزِِر َّر  رخ٧َر٬١ٍ ٤ًٌُ ٕ ًخٗٞح ػٜي 

ْٕر  حى أَر ٍَر  رٜخ، ػْ أٍَر ِّٞر كوي   ٗل٤ِرقٌر  ًٔخ ٣وقُر :ٝهٞكٚ كوخٍ ُي ٤ٛجشَر  ٣ٜ

 

َّر ك٢  هخطُٔٚر  فَّ  ْٕر حُظَحد،  َِر  مُر ًخٕ ٣ُٞر حُٔظل٤َ حُٔلِٕٝ  ا٠ُ ط٣َٜٞ كخٍ حٌُحٛ

ْٖر  حُٔطَمِر  ٠ ٌٓخٕ ك٢ حٟطَحد ٝىٛ٘ش رلخٍ ٗل٤قٍر  رَأٓٚ حُٔ٘ظوَ ٓ  ٌٓخٕ اُِر

خ ػ٤ٔ٘خً  ًٔ ْٖر كوي ك٢ حُظَحد هخط ٍَر  ؟ ُٝٞ أٍىٗخ إٔ ٍٗٞى ُي أٓؼِش ٓ  ٌٛح حُ٘ٞع ُطخ

ُّر  . ح٬ٌُ

 --------

ٓويحٍ ٓخ ك٤ٚ ٖٓ ٝ رَِرؾ ١َحكظٚ ٝرُرؼي َٓٓخُٙر حُظ٘ز٤ٚ ٖٓ ك٤غ ّ ٌٛٙ ٢ٛ ر٬ؿشُر 

ٍٍر  َّّ ه٤خ َُّو . حُظ٢ ٣ٟٞغ ك٤ٜخ أ٠ً٣خ ح ر٬ؿظٚ ٖٓ ك٤غُر حٍُٜٞسُر ح٤ٓ٬ٌُشُر ، أ  كؤه

ُٕر  ك٢ حُز٬ؿش ٓخ ًًَصْر  حُظ٘ز٤ٜخص َٓطزشً  َّٕ . ٛخٙ ؿ٤ٔغُر أًٍخ  حُظ٘ز٤ٚ ٓز٤َّ٘شٌر  ر٬ؿشَر  ٧

                                                 
8٘رٖر
ٝطَحؿْ  (8ٙ /  ٔرؽ ) -ٝطل٤َٔ أر٤خص حُٔؼخ٢ٗ ٖٓ ٗؼَ أر٢ حُط٤ذ حُٔظ٘ز٢ (87ٙ /  ٔرؽ ) -َٓ حُلٜخكش   -

 (8ٗرٔرٙ /  ٕر8ؽ ) -ٗؼَحء ٓٞهغ أىد 
9٘رٖر
 .حهظ٬ّ حُ٘ظَ: ُٔؼخٜٗٔخ، ُٝٔق حُزَٜ: ُزَم ٝحُ٘ـُْٔق ح -
ٓرٙرٖر
ٝٓلظخف  (ٔر7ٙ /  ٔرؽ ) -ر٬ؿش ٝح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حٍ (77ٕرٙ /  ٕرؽ ) -ٜٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد   -

 (ٕرٖرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ  (ٕر٘رٔرٙ /  ٔرؽ ) -حُؼِّٞ 
ٔرٙرٖر
ٝحُٞٓخ١ش ر٤ٖ  (88ٔرٙ /  ٔرؽ ) -َٝٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢  (ٗرٖرٖرٙ /  ٔرؽ ) -طخ٣ٍن حُ٘وي ح٧ىر٢ ػ٘ي حُؼَد   -

ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ  (97ٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُؼٔيس ك٢ ٓلخٖٓ حُ٘ؼَ ٝآىحرٚ  (ٖرٕرٔرٙ /  ٔرؽ ) -حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ 

 (ٕرٔرٗرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ  (ٖر8ٙ /  9ٗرؽ ) -أىد 



 ٙر٘رٔر 

 َّٕ ِٚر  ح٧ىحس ٙ رٚ، ٝٝؿٞىُر حُٔ٘زّٚر ػ٤ٖ حُٔ٘ذَّ  ػ٠ِ حىػخءِر أَر حُ٘زٚ ٓؼخً ٣ل٫ٕٞ  ٝٝؿ

حُ٘زٚ ٝكيٙ، حٍطلؼض  ٝكيٛخ، أٝ ٝؿُٚر  ح٧َرىحسُر  ىٕٝ ٌٛح ح٫ىػخء، كبًح كٌكضِر 

َّٕ  ىٍؿشُر  ٙ حىػخءَر حطلخى حُٔ٘ذَّ  ١كٌف أكي ٣ٌٖٛ ٣وٞ حُظ٘ز٤ٚ ك٢ حُز٬ؿش ه٬٤ًِ، ٧َر

َّّ . ٙ رٚ رؼٞ حُظو٣ٞشٝحُٔ٘ذَّ  ِٚر أ ػ٠ِ  ، ٧ٗٚ ٓز٢ٌّ٘ي حُز٤ِؾُر  كخُظ٘ز٤ُٚر  ح أرِؾ أٗٞحع حُظ٘ز٤

َّٕ حىِّر  . ٝحكيٌر  ٙ رٚ ٢ٗءٌر ٙ ٝحُٔ٘ذَّ حُٔ٘ذَّ  ػخء أ

ػٕٞ ػ٠ِ ط٘ز٤ٚ حُـٞحىِر  ٝهي ؿَٟ حُؼَدُر  -ٌٛح ُٔرليَر  رخُزلَ ٝحُٔطَ، ٝحُ٘ـخعِر  ٝحُ

ِْر  ٜ َّ٘ ي، ٝحُٞؿٚ حُلٖٔ رخُْ٘ٔ ٝحُؤَ، ٝحُ ٍٞ رخ٤ُٔق،  رخ٧َٓر حُٔخ٢ٟ ك٢ ح٧ُٓر

 َّٖ َِر ٝحُؼخ٢ُ حُُِٔ٘ش رخُ ِّر ، ٝح٧َر ؿْ، ٝحُل٤ِْ ح٣َُُٖ رخُـز ، ٓخ٢ِّٗر حٌُخًرش رخ٧ك٬

، ٝح٤َُِ  ِٖر ٤ْر َـر ٝحُٞؿٚ حُٜز٤ق رخُي٣٘خٍ، ٝحُ٘ؼَ حُلخكْ رخ٤َُِ، ٝحُٔخء حُٜخك٢ رخُِ

م، ٝحُ٘ـّٞ رخُيٍٍ  َْر رٔٞؽ حُزلَ، ٝحُـ٤ٖ رخُزلَ حُِحهَ، ٝحُو٤ْرَ رخ٣َُق ٝحُز

ِٖر رخُـزخٍ  ىِر ٝحُِئُئ، ٝحُٔلُر َْر ٘خٕ رِرخُزَر ٛخٍ، ٝح٧َٓر ٍِر رخُل٤خص ،ٝح٧َُر ٝحُـيحٝ

سِر حُلَّ رخ٬ٍُٜح ََّ غ ح٤ُٔٞف، ٝؿُر ْٔر ٤ْرذِر رخُٜ٘خٍ ُٝ ّ٘ر ٣ٝ٘زٜٕٞ . ُِٔظ٣ٞش، ٝحُ

رخرشِر  ٌُّو َٕر رخَُّ٘ؼخٓش ٝحُ ََر رخُٞطيِر حُـزخ حٕ، ٝح٤ٌُُ َٖر رخُلََر . ، ٝحُِج٤ْ رخُؼؼِذ، ٝحُطخث

٣َرش ٝحُوخ٢ٓ رخُلي٣ي ٝحُٜوَ، ٝحُز٤ِيَر  يِر ْـر ُٔر ٤َ رخ٧ٍٝ حُ ٔخٍ، ٝحُزوِر . رخُلِر

ٌٍر  ََر  رِرو٬ٍ ٓلٔٞىسٍر ٖٓ حُؼَد  ٝهي حٗظَٜ ٍؿخ ٟ كٜخٍٝح ك٤ٜخ أػ٬ٓخً كـ

ٍ  . رْٜ حُظ٘ز٤ُٚر  ءَر ْٞر َّٔٔ ك٤٘زٚ حُٞك٢ُّو رخُ
،  ٖرٙرٖرح٣ٌَُْ رلخطْ، ٝحُؼخىٍ رؼُرَٔ   ٝ، ٕرٙرٖر

ٍّْق   زخٕ، ٝحُوط٤ذ روُر َ٘رق، ٝحُل٤ٜق رٔلْر َٔٝ رٖ ، ٗرٙرٖرٝحُل٤ِْ رخ٧كْر ٝحُ٘ـخع رؼْر

ي٣ٌَد،  ؼْر ُْر رِؤخٕ  َٓر ٝحُل٤ٌ
. ، ٝح٢ًٌُُّو رب٣خّ ٘رٙرٖر

ََر  ٠٣خً، ك٤٘زٚ حُغِر  ٟ حُظ٘ز٤ُٚر ٝحٗظَٜ آه٣َٖ رٜلخصٍر ٤ًٓٔش كـ
رزخهَِر   ٢٣ُّو رْٜ أَر

 ٙرٙرٖر

َّوَرشَر   ، ٝح٧كٔنُر رٜزَ٘ر
٢ّر   7ٙرٖر ٌُرٔؼِر ُّر رخُ ، ٝحُ٘خى

خءُر  9ٙرٖر، ٝحُزو٤َ رٔخٍى   8ٙرٖر َـّ ، ٝحُٜ

ط٤ّرجَرش   .  ٔر7ٖر، ٝحُوخ٢ٓ رخُلـخؽ   ٓر7ٖررخُلُر

                                                 
ٕرٙرٖر
 . م ٛـ ٕرٙرٛٞ حُٔٔٞءٍ رٖ ك٤خٕ ح٤ُٜٞى١، ٠٣َد رٚ حُٔؼَ ك٢ حُٞكخء، ٝٛٞ ٖٓ ٗؼَحء حُـخ٤ِٛش طٞك٠ ٓ٘ش   -
ٖرٙرٖر
ى حُٔخرو٤ٖ ا٠ُ ح٬ٓ٩ّ ٝح٤ُٝ٧ٖ، حٗظَٜ رؼيُٚ ٝطٞحٟؼٚ ُٝٛيٙ، ٝهي ٛٞ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٝه٤ِلش ح٤ُِٖٔٔٔ ٝأف  -

 .َٜٗ هللا رٚ ح٬ٓ٩ّ ٝأػِٙ
ٗرٙرٖر
 .ٛٞ حرٖ ٓخػيس ح٣٩خى١ هط٤ذ حُؼَد هخ١زش، ٠٣َٝد رٚ حُٔؼَ ك٢ حُز٬ؿش ٝحُلٌٔش  -
٘رٙرٖر
 .ك٤ٌْ ٍٜٓ٘ٞ آطخٙ هللا حُلٌٔش أ١ ح ٩ٛخرش ك٢ حُوٍٞ ٝحُؼَٔ  -
ٙرٙرٖر
ٙ ٣َ٣ي ػَ٘س ٝأهَؽ ٍؿَ حٗظَٜ رخُؼ٠، حٗظَٟ ؿِح٫ َٓس رؤكي ػَ٘ ىٍٛٔخً كٔجَ ػٖ ػٔ٘ٚ كٔيَّ أٛخرغ ًل٢  -

 .ُٔخٗٚ ٤ٌُِٜٔخ أكي ػَ٘ كلَ حُـِحٍ، ك٠َد رٚ حُٔؼَ ك٢ حُؼ٠
7ٙرٖر
 . ٛٞ ُوذ أر٢ حُٞىػخء ٣ِ٣ي رٖ ػَٝحٕ حُو٢ٔ٤، ٠٣َٝد رٚ حُٔؼَ ك٢ حُلٔن  -
8ٙرٖر
ْٛ، ًٝخٕ ٣ظٖ ًَ َٓس أٗٚ ٓوطت، ٛٞ ؿخٓي رٖ حُلَع، هَؽ َٓس ٤ُِٜي كؤٛخد هٔٔش كَٔ رؤٔش أّ  -

كـ٠ذ ًَٝٔ هٞٓٚ، ُٝٔخ أٛزق ٍأٟ حُلَٔ َٜٓٝػش ٝح٧ْٜٓ ٓو٠زش رخُيّ، ك٘يّ ػ٠ِ ًَٔ هٞٓٚ، ٝػٞ ػ٠ِ 

 .ارٜخٓٚ كوطؼٜخ
9ٙرٖر
 .ُوذ ٍؿَ ٖٓ ر٢٘ ٬ٍٛ حٓٔٚ ٓوخٍم، ًٝخٕ ٍٜٓ٘ٞحً رخُزوَ ٝحُِئّ  -
ٓر7ٖر
ٓو٠َّ ًخٕ ٛـخء َٓحً ، ُْٝ ٣ٌي ٣ِْٔ ٖٓ ُٔخٗٚ أكي، ٛـخ أٓٚ ٝأرخٙ ٝٗلٔٚ، ُٝٚ ى٣ٞحٕ ٗؼَ، ٝطٞك٠ ٗخػَ   -

 .ٛـٓرٖر
ٔر7ٖر
ٛٞ حُلـخؽ رٖ ٣ٞٓق حُؼول٢، ًخٕ ػخ٬ٓ ػ٠ِ حُؼَحم ٝهَحٓخٕ ُؼزي حُِٔي رٖ َٓٝحٕ ػْ ٤ُُِٞي ٖٓ رؼيٙ، ٝٛٞ   -

  .ٛـٙر9طٞك٠ رٔي٣٘ش ٝح٢ٓ ٓ٘ش . رخص ؿَحثذ ُْ ٣ٔٔغ رٔؼِٜخأكي ؿزخرَس حُؼَد ُٝٚ ك٢ حُوظَ ٝحُؼوٞ
 



 7٘رٔر 

َُ  جُكو٤وسُ   ٝجُٔؿح
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 َُ جُِـ١ُّٞ  جُٔؿح
373
 

: جألٓػِسُ 

٤ي   (ٔر) ِٔر ُٖر حُؼَر هخٍ حر
:  ٘ر7ٖرك٢ حُـٍِ ٗر7ٖر

ِْر  ْٔر َّ٘ َٖر حُ ِٓر ِر٢  ُ٘ر ِِّر ضْر طُرظَِر َٓر ٢ ... هَرخ ِٔر ْٖر َٗرلْر ِٓر َِر٢َّ  ُِّو ػَر ٌْر أَرػَر َٗرلْر

ذٍر  َـر ْٖر ػ ِٓر ِر٢ ٝ ُ٘ر ِِّر ضْر طُرظَِر َٓر ِْر ... هخ ْٔر َّ٘ َٖر حُ ِٓر ِر٢  ُ٘ر ِِّر ٌْر طُرظَِر ْٔر   َٗر

ق ٓزخٍُس حُلَرظْرق رٖ هخهخٕ ٧ٓي  ٝهخٍ حُزلظ١َُّو  (ٕر) ِٜر ٣َر
: ٙر7ٖر

رَرخ ٌّر ًَر ُْر  حًخً اًح حَُٜر٤ّرخرَرشُر حٌُّ٘ر ََر خ     ػ َٔر ٌُر يَرمَر ٓ٘ ْٛر ِٖر أ ٤ َٓر خ ؿَر َْر ِٟر ٍَر  ْْر أ كَِر
 77ٖر 

ِٚر أؿَِرزَرخ ؿ َٞر ََر حُ َ٘ر٠ رَرخٓ ِّر ٣َـر ْٞر َٖر حُوَر رْرَحً، ٝأؿَِرذٌر    ٓ َِر ِٛر َ٘ر٠ ٣َرزـ٢  َٓر ٌَر  رْر َِر ِٛر
 78ٖر 

ٌَر ػ٠ِ ٤ٓق حُيُٝش (ٖر) : 79ٖر ٝهخٍ حُٔظ٘ز٢  ٝهي ٓو٢ ٓط

عُّو  ْ٘ريَر كَر ِٓر ٍّر  ََّ ٣َٞر ًُر ٤ْر٢٘  ٍَر ػُرـخدِر  … …ُِرؼَر ْٓر ْ٘رُٚر كِر٢ أ ِٓر َُر  َّ٤ طَرلَر
 ٓر8ٖر

ْ ٠ِ كُر خّ ػِر َٔر ح حُلُر ًَر خُشُر  َٔر ٍّر كِر خدِر … …ح َٓرلَر خدِر ػ٠ِ  َّٔلَر ح حُ ًَر هِرغُر  ْٞر َٓر  ٔر8ٖر  َٝر

: ٕر8ٖر١ُّو ٝهخٍ حُزلظَ (ٗر)

  ،ٟ َٞر َـر ٌٖر ػ٠ِ حُ ٤ ٢َٛر ػَر َٝر حكضْر  ٍَر ُٖر  ٤ خُِرغُر اًح حُؼَر َٟر َُّو ح٧ ِٔر ٍَّق ٓخ طُر ِٔر َْر ر َر٤ْر   كَِر

: جُركعُ 

 َّٕ ٠ حُ٘طَ ح٧َره٤َ ك٢ حُز٤ظ٤ٖ ح٤ُٝ٧ٖ، طـي أ ِْر "ًِٔش  حٗظَ اُِر حٓظؼِٔض "  حُ٘ٔ

ٛٔخ حُٔؼ٠٘ حُلو٤و٢ ُِْ٘ٔ حُظ٢ طؼَكٜخ، ٢ٛٝ حُظ٢ طظَٜ ك٢ أكيُر : ك٢ ٓؼ٤٤ٖ٘

ٌٕر  ٙ ٣٘زٚ ٟٝخءُر حُٞؽ حَُٔ٘م ٛزلخً ٝطوظل٢ ػ٘ي حُـَٝد ٓٔخًء، ٝحُؼخ٢ٗ اٗٔخ

َْر  َِرشً  حُ٘ٔ ِٛر َّٕ ٛ٘خى  ح طؤِٓضَر ٍأ٣ضَر أ ُئ، ٌٝٛح حُٔؼ٠٘ ؿ٤َ كو٤و٢، ٝاًِر
ك٢ حُظ٨ْر

                                                 
ٕر7ٖر
ٝ  (ٙر7ٕرٙ /  ٕرؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد  (ٔرٕرٙ /  ٔرؽ ) -حُٔؼَ حُٔخثَ ك٢ أىد حٌُخطذ ٝحُ٘خػَ   -

 (7ٕرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُوٜخثٚ    (ٓرٙرٔر ٙ/  ٔرؽ ) -ٝٓلظخف حُؼِّٞ  (٘ر8ٙ /  ٔرؽ ) -ح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حُز٬ؿش 

 -ٝػِْ حُز٬ؿش ح٤َُ٘ح١ُ  (ٔرٙر٘رٙ /  ٔرؽ ) -ًٝظخد ح٤ٌُِخص ـ ٧ر٠ حُزوخء حٌُل٠ٓٞ   (9ٓرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحَُِٔٛ 

 (ٗرٙ /  ٔرؽ )
ٖر7ٖر
ًٝظخد ح٤ٌُِخص ـ ٧ر٠ حُزوخء  (ٔرٙرٔرٙ  / ٔرؽ ) -ٝٓلظخف حُؼِّٞ  (ٔرٓرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حُز٬ؿش   -

ٙ /  ٔرؽ ) -ٝػِْ حُز٬ؿش ح٤َُ٘ح١ُ  (ٕرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝؿٞحَٛ حُز٬ؿش ُِٜخ٢ٔٗ  (88ٕرٔرٙ /  ٔرؽ ) -حٌُل٠ٓٞ 

 (٘ر
ٗر7ٖر
، ٝهي رَُ ك٢ حٌُظخرش ػ٠ِ أَٛ ٛٞ ح٣َُُٞ أرٞ حُل٠َ ٓلٔي رٖ حُؼ٤ٔي ٗزؾ ك٢ ح٧ىد ٝػِّٞ حُلِٔلش ٝحُ٘ـّٞ  -

 .ٛـٓرٙرٖرطٞك٠ ٓ٘ش " ريثض حٌُظخرش رؼزي حُل٤ٔي ٝهظٔض رخرٖ حُؼ٤ٔي: "ُٓخٗٚ كظ٠ ه٤َ
٘ر7ٖر
ٝٓلظخف  (ٕر9ٙ /  ٔرؽ ) -ٝح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حُز٬ؿش  (ٖر8ٕرٙ /  ٕرؽ ) -ٜٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد   -

 (7ٙرٔرٙ /  ٔرؽ ) -حُظِو٤ٚ ٝٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي  (ٗرٙرٔرٙ /  ٔرؽ ) -حُؼِّٞ 
ٙر7ٖر
ٙ /  ٔرؽ ) -ٝطل٣ََ حُظلز٤َ ك٢ ٛ٘خػش حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَ   (9ٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٛٞٓٚ حُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝم  -

 (ٓرٙرٙ /  7ٕرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٖرٙرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٔؼَ حُٔخثَ ك٢ أىد حٌُخطذ ٝحُ٘خػَ  (8ٖر
77ٖر
 . ح٠ُؼ٤ق: حُـزخٕ، ٝحٌُْ٘: ح٧ٓي، ح٤ُٜخرش: ٍؿخّحُٞ  -
78ٖر
 .حُ٘ـخع: ح٧ٓي أ٠٣خً، حُزخَٓ: ح٧ٓي، ٝح٧ؿِذ: حُِٜرَ  -
79ٖر
 (8ٙرٖرٙ /  7ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (8ٔرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٓظ٘ز٢ َٗف ى٣ٞحٕ حٍ  -
ٓر8ٖر
 ٣وٍٞ ًَ ٣ّٞ طَٟ ػ٢٘٤ ٓ٘ي ٤ٗؤ ػـ٤زخ طظل٤َ ٓ٘ٚ.أِٜٛخ طظل٤َ كٌف ٜٓ٘خ اكيٟ حُظخء٣ٖ: طل٤َ  -
ٔر8ٖر
حُلٔخُش حُظ٢ ٣لَٔ رٜخ ح٤ُٔق ٢ٛٝ حُٔلَٔ أ٠٣خ ٣وٍٞ ٤ٓق كَٔ ٤ٓلخ ٝٓلخد ٣ٔطَ ػ٠ِ ٓلخد ٌٛح ٛٞ   -

 حُؼـخد
ٕر8ٖر
 (ٗرٗرٕرٙ /  7ٖرؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -



 8٘رٔر 

ِٝر  ر٤ٖ حُٔؼ٠٘ ح٢ِٛ٧ِّر  ٝػ٬هشً  َِرضْر ك٤ٚ ُِْ٘ٔ ٝحُٔؼ٠٘ حُؼخٍ ِٔر ظُرؼْر ْٓر . ح١ٌُ ح

َّٕ ٌٝٛٙ حُؼ٬هش ٢ٛ حُٔ٘خرٜشُر  زِٚر حُْ٘ٔ ك٢ ١ءَر حُ٘وٚ حُٞٝ ، ٧َر ْ٘ر حُٞؿٚ ٣ُر

َٗحم، ٫ٝ ٣ٌٖٔ إٔ  ٣َ ْٖر ح٩ِر َ كظَرلْرَْٜر ٓ حُٔؼ٠٘ " ْٗٔ طظ٢ِِ٘" طزْ ػ٤ِي ح٧َٓر

 َّٕ حىس  حُلو٤و٢ ُِْ٘ٔ، ٧َر ح طٔ٘غ ٖٓ اٍِر ، كٌِٔش طظ٢ِِ٘ اًِر َِّر حُْ٘ٔ حُلو٤و٤ش ٫ طُرظَِر

 َّْ َّٕ  ىحُشً  ٟ ه٣َ٘شً حُٔؼ٠٘ حُلو٤و٢، ٌُٜٝح طٔ ٛٞ حُٔؼ٠٘  حُٔؼ٠٘ حُٔوٜٞىَر  ػ٠ِ أَر

ُٝر  حُـي٣يُر  . حُؼخٍ

ِض حُز٤ض حُؼخ٢ٗ ُِزق َّٕ ١ِّر طَٝاًح طؤَٓر ح"ًِٔش  ٍأَر٣ض أ ًَ رْر َِر ي " ِٛر حُؼخ٤ٗش ٣َحى رٜخ ح٧َٓر

 َّٕ ٠ُ ٣َحى رٜخ حُٔٔيٝفُر " ِٛرَ"ًِٔش  حُلو٤و٢، ٝأ ، ٌٝٛح ٓؼ٠٘ ؿ٤َ حُ٘ـخعُر  ح٧ُٝر

 َّٕ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُٔؼ٠٘ حُلو٤و٢ ٨ُٓي ٝحُٔؼ٠٘ حُؼخٍٝ ٢ٛ  كو٤و٢، ٍٝأ٣ض أ

َّٕ  حُٔ٘خرٜشُر  ي ٢ٛ  ٖٓ اٍحىس حُو٣َ٘ش حُٔخٗؼشَر  ك٢ حُ٘ـخػش، ٝأ حُٔؼ٠٘ حُلو٤و٢ ٨َُٓر

 َّٕ ٍُّو  حُلخٍ حُٔلٜٞٓشَر  أ َّٕ  ٖٓ ٤ٓخم ح٬ٌُّ طي حُٔوٜٞى حُٔؼ٠٘ حُؼخٍٝ،  ػ٠ِ أ

ّ"ٝٓؼَ ًُي ٣وخٍ ك٢  ْٞر ِذ ٖٓ حُوَر ِزخ"ٝ " أؿْر ٚ أؿْر ؿْر َٞر َ حُ ِٓر ٍُّو " رخ  كبِٕر حُؼخ٤ٗش طي

ػ٠ِ حُٔؼ٠٘ ح٢ِٛ٧ ٨ُٓي، ٝح٠ُٝ٧ طيٍ ػ٠ِ  

 

َُر  حُٔخٗؼش ٖٓ  ، ٝحُو٣َ٘شُر حُؼ٬هش حُٔ٘خرٜشُر حُ٘ـخع ٝ حُٔؼ٠٘ حُؼخٍٝ ٝٛٞ حَُؿ

٢ِ ٛ٘خ ُلظ٤شٌر  ". ٖٓ حُوّٞ"٢ٛٝ  اٍحىس حُٔؼ٠٘ ح٧َٛر

ْٕر  طٔظط٤غُر  َّٕ  رؼي ٌٛح حُز٤خٕ أ " كٔخّ"ًِٔش  طيٍى ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ ُِٔظ٘ز٢ أ

َ ح٧َرهطخٍ ُّٔو . حُؼخ٤ٗش حٓظؼِٔضْر ك٢ ؿ٤َ ٓؼ٘خٛخ حُلو٤و٢ ُؼ٬هش حُٔ٘خرٜش ك٢ طَرل

َٖر  ٝحُو٣َ٘شُر  ٜخ " ٓلخد"، ٝٓؼَ ًُي ًِٔش حُٔوخّ ك٢ٜ كخُِر٤شٌر  طُرلْٜ ٓ ح٧َره٤َس كبِٗر

ٍَّ  حٓظؼِٔضْر  ك٢ حٌَُّ،  ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُٔلخدِر  ػ٠ِ ٤ٓق حُيُٝش ُؼ٬هش حُٔ٘خرٜشِر  ُظي

. أ٠٣خً  كخُِر٤َّشٌر  ٝحُو٣َ٘شُر 

 َّّ ح أٛزلض رٔزذ رٌخثٜخ ؿخٓٞٓخً  ح ر٤ضُر أَر َّٕ ػ٤ٖ ح٩ٗٔخٕ اًِر حُزلظ١َ كٔؼ٘خٙ أ

ٕػ٠ِ ٓخ ك٢ حُ٘لْ ٖٓ ٝ ِْر يٍر ٝكُر َّٕ . ؿْر ُْر  كب ِٞر١ ػ٤ِٚ حُ٘ل ْ٘رطَر ٜٓ٘ٔخ ٫ ٣ٌٕٞ  ٓخ طَر

َّرً  َّٕ  حٓ ض طَٟ أ ح٠ُٝ٧ حٓظؼِٔض ك٢ ٓؼ٘خٛخ حُلو٤و٢ " حُؼ٤ٖ"ًِٔش  ٌٓظٞٓخً؛ كؤَٗر

 َّٕ ِّر " ػ٤ٖ"ًِٔش  ٝأ ٝٛٞ ؿ٤َ ٓؼ٘خٛخ ح٢ِٛ٧،  حُؼخ٤ٗش حٓظؼِٔض ك٢ حُـخٓٞ

ْٖر  ٌُٝ  َّٕ َُر  حُؼ٤ٖ ؿِءٌر  ٧َر ٔ ََّ ، أ١ِنَر ٖٓ حُـخّٓٞ ٝرٜخ ٣َرؼْر َٕر  ٛخ ٝأٍحى حٌُ حُؼَد  ٗؤ

َِّر  حىس حٌُ ََر ك٢ اِر٬١م حُـِء ٝاٍِر ض ط َّٕ  ٟ، ٝأَٗر حُؼ٬هش ر٤ٖ حُؼ٤ٖ ٝحُـخّٓٞ  أ

. ك٢ٜ ُلظ٤َّشٌر " ػ٠ِ حُـٟٞ" ٝحُو٣َ٘شُر  ٝاٗٔخ ٢ٛ حُـِث٤شُر  ٤ُٔض حُٔ٘خرٜشَر 

ْٖر  ٣ٝظ٠َّقُر  ٓ  َّٕ ٌْر : حٌُِٔخصِر  ًَ ٓخ ًًَٗخ أ ٌَر ٗٔ رْر َِر ِٛر ِذُر ، ٝ ٌّر ، ٝأؿْر ٔخ ، ، ٝكُر

ٌٖر ، ٝعٝٓلخدٌر  ر٤ٖ حُٔؼ٠٘  ٝحٍطزخ١ٍر  ػِٔض ك٢ ؿ٤َ ٓؼ٘خٛخ حُلو٤و٢ ُؼ٬هشٍر ، حٓضُر ٣

ِٝر  َّْ  حُلو٤و٢ ٝحُٔؼ٠٘ حُؼخٍ َُّو ٝطٔ . ًِٔش ٖٓ ٌٛٙ ٓـخُحً ُـ٣ّٞرًخ ٟ ً

جُوحػىزُ 



 9٘رٔر 

ُُر  (ٕرٔر) خ َـر َٔر ٞ حُ َـر ٣٘شٍر  :١ُّو حُِّر غَر َُٚر ُِرؼَر٬هش ٓغ هََر ِٟر ُٝر َُر ك٢ ؿ٤َ ٓخ  َٔر ظؼْر ْٔر ُٔر َٞر حُِلعُر حُ  ُٛر

َ٘ر٠ حُلو٤و٢ سِر حُٔؼْر حىَر ْٖر اٍِر ِٓر َ٘ر٠ حُلو٤و٢ ٝحُٔؼ٠٘ . ٓخِٗرؼشٍر  ؼْر َٔر ُْر َٖر ح ٬هشُر رَر٤ْر ٝحُؼَر

ُٕر ُلظ٤شً ٝهي ١ِّر حُٔـخُ ٣َ٘رشُر هي طٌٞ ٛخ، ٝحُوََر ََر ُٕر ؿ٤ شَر، ٝهي طٌٞ خرَٜر َ٘ر ُٔر ُٕر حُ هيْر طٌٞ

خُِر٤َّشً  ُٕر كَر . طٌٞ

ؼٌح  ٞيَأ ُٔ َٗأ

٠َّٔ رَٜٔ (ٔر) : ٖر8ٖرهخٍ أرٞ حُط٤ذ ك٤ٖ َٓٝ رخُل

زخ١ٍ طِر ْٛر َٝر ح َِر ْٝر كٔخ ٓ ََر ْٕر أٓ ح٢ٓ      كب َِر َّْ حػظ خ كُر َٔر ْْر كَر َٔر كْر
ْٕر أُر ا   َٝر

: ٗر8ٖر ْٗرٌٍ حُٔلخدُر رخُٔطَ ًٝخٕ ٓغ ٓٔيٝكٚٝهخٍ ك٤٘ٔخ أ (ٕر)

ؼ٢َر  َٓر ّٕر  ضُر ا٤ُيَر ا ِْر٘خ    كوُِر ّٔرلخدُر ٝهي هَرلَر َٝر ٢ُ حُ َّر ّٔرلخرَرخ طَرؼَر حُ
 ٘ر8ٖر 

: ٙر8ٖرٝهخٍ آهَ (ٖر)

ْٕر ؿخٍصْر رِر٬ى١ ٝ ِِر٣ٌِٙر  اِر ُّ٘وٞح ػَ… …ػ٠ِ ػ َٟر ْٕر  ُّر   ١َّ ٝه٢ٓٞ  ٝا . ًِرَح

جإلؾحذسُ 

حُٔـخ 

 ُ

حُو٣َ٘ش ط٤ٟٞق حُؼ٬هش حُؼ٬هش حُٔزذ 

َٓ ٔر

 ٝ

    

 

كْ   

٧ٕ ح٫ٛطزخٍ   ٫ 

 َٝٔ٣

   

 

٧ٕ ح٫ػظِحّ  ٫ 

٣لْ 

حُٔ٘خرٜش  

 

 

حُٔ٘خرٜش  

 

ٗزٚ هِش حُٜزَ 

رخَُٔٝ ُٔخ ٌَُ 

ٜٓ٘ٔخ ٖٓ حُي٫ُش  

ػق ػ٠ِ حُٞ

ٗزٚ حٗل٬ٍ حُؼِّ   

رخ٩ٛخرش رخُل٠ٔ 

ُٔخ ٌَُ  ٜٓ٘ٔخ ٖٓ 

حُظؤػ٤َ ح٤ُٔت 

ُلظ٤ش  

 ٢ٛٝ

حٛطزخ١ٍ 

حػظِح٢ٓ 

 

حُٔلخ ٕر

د    

ح٧م

٣َس     

٧ٕ حُٔلخد ٫  

٣ٌٕٞ ٍك٤وخً 

ٗزٚ حُٔٔيٝف حُٔ٘خرٜش 

رخُٔلخد ُٔخ 

٤ٌُِٜٔخ ٖٓ ح٧ػَ  

حُ٘خكغ 

ٓؼ٢ 

ر٬ى ٖر

 ١

ؿ٤َ ٧ٕ حُز٬ى  ٫ طـٍٞ 

حُٔ٘خرٜش   

ًًَ حُز٬ى ٝأٍحى 

أِٜٛخ كخُؼ٬هش 

ؿخٍص 

                                                 
ٖر8ٖر
ٝطَحؿْ ٗؼَحء  (ٙرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ  (7ٖرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ط٘ز٢ َٗف ى٣ٞحٕ حُْ  -

 (8ٔرٔرٙ /  9ٗرؽ ) -ٓٞهغ أىد 

 أ١ إ َٟٓض ك٢ ري٢ٗ كبٕ ٛز١َ ٝػ٢ِٓ ػ٠ِ ٓخ ًخٗخ ػ٤ِٚ ٖٓ حُٜلش 
ٗر8ٖر
 (ٓر9ٖرٙ /  7ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٕرٙرٔرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -
٘ر8ٖر
 .حًلق: ٍؿؼ٘خ، ٝا٤ُي: هلِ٘خ  -
ٙر8ٖر
 ٗؼَ ٓؼخَٛ   -



 ٓرٙرٔر 

حُٔل٤ِش 

ض٣ٍٔ٘حشٌح 

ز جْطؼٔحالً  ن١ٌّل جُط٢ ضكطٜح جٌُِٔحشُ (1) ٍَّن زً جْطؼٔحالً قو٤و٤ًّح، ٝٓ ٍَّن َِأصْي ٓ ِٔت جْطُؼْي

ِٖت  . ُلظ٤سً أَٝأ قح٤َُّنسً  ٝجُو٣ٍ٘سِت  جُٔؿح١ََّن ٜٓ٘ح ٓغ يًٍ جُؼالهسِت  ٓؿح٣ًَّح، ذ٤َّن

: 87ٖر هخٍ حُٔظ٘ز٢ ك٢ حُٔي٣ق (ٔر)

رَرخ يْر َـر حُ َٝر ََر  ىُر حُلو َُر ٞىٍر طط ُـر ٓخً ر ْٞر ٣َر َٝر ُْر   َّر ػُٜ٘ر ٝ َّر ىُر حُ َُر ٍَر طَرطْر ٤ْر ٓخً روَر ْٞر   ك٤َر

: 88ٖرأ٠٣خً  ٝهخٍ (ٕر)

ِٚر  ِٓر ِْر حُظ٢ ك٢ ُِرؼَرخ ٔ ّ٘ر شَر حُ ُٓرطخُِرؼَر ِٚر   خثِر َٔر َٓر ُْر حُظ٢ ك٢  ٔ ّ٘ر حَُرضِر حُ َُر كَر٬ 
 89ٖر 

: ٓر9ٖرأ٠٣خً  ٝهخٍ (ٖر)

ِّر  خ َٜر ٔ ّٜر ُّر رخُ خ َٜر ْٔر ّٜر َ٘رغُر حُ ْٜر خ ٣َر َٓر ؿ٠   َٞر ٤قٍر ك٢ حُ َٔر ٟ ر ََر َِر٤يَر طُر ٤ْرذٌر ػَر ػَر
 ٔر9ٖر 

: ٕر9ٖرأ٠٣خً  ٝهخٍ (ٗر)

ُٞر  ل َٔر ُّر حُ ََر حٌُ َٝر ُّر  خ ٝحُزؤ هَٜر ْٞر ْٖر ك َٓر َٝر ُٝر   ٍْر ُشِر حػظِّرضِر ح٧ ْٝر ََّ ٤ٓقُر حُي اًح حػظ
   ٖر9ٖر 

ػخء ٝهخٍ (٘ر)  َِّر أرٞ طٔخّ ك٢ حُ
: ٗر9ٖر

ِٚر    ٤ْرلِر َٓر َِردُر  َٓر٠ْر َُر ... ٝٓخ ٓخصَر كظّر٠ ٓخص  ْٔر ُّٔو خ حُ َّضْر ػ٤ِٚ حُوَ٘ر ظَِر دِر ٝحػْر َْر ٖ ح٠َُّ    ِٓر
 ٘ر9ٖر

٤ُي (ٙر) َٞر ًخٕ هخُي رٖ حُ
ٍَر ٢ٟ هللا ػ٘ٚ ٍ ِر   ٙر9ٖر ٍَر  اًح ٓخ َُر  ٓخ ِٚر  حُٜ٘ حث . طلض ُِٞر

خ  رَ٘ر٤ْرضَر ر٤ٞطخً ػخُِر٤خصٍر  (7) ِٛرنُر … …ٝهَرزْرَِٜر َٓر٠ ٗٞح خ ح ٫ طُٔر ًٍ خ ْ٘ر٤ضَر كَروَر ْٙر ر
 : (أؾد ػٔح ٢ِ٣)(2)

َٖر حُٔـخُ ًِٔش  (ٔر) ِٓر َٖر حُلو٤وشِر أّ  ِٓر ِٖر "أ ػ٢ أهض " ح٤ُٔٔ٘ ك٢ هٍٞ حُٔظ٘ز٢ ٣ََر

: 97ٖر٤ٓق حُيُٝش؟

                                                 
87ٖر
 (ٕر7ٖرٙ /  7ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (9ٖرٕرٙ /  ٔرؽ ) -حٕ حُٔظ٘ز٢ َٗف ى٣ٞ  -

 .٣ؼ٢٘ ػٖ أَٛ حُؼـَ ٣وٍٞ طل٤ْٜٔ ٝطؼط٤ْٜ
88ٖر
 (ٕر9ٙ /  9ٗرؽ ) -ع أىد ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞم (٘رٔرٖرٙ /  ٖرؽ ) -هِحٗش ح٧ىد   -
89ٖر
أ١ ٫ ُحٍ رخه٤خً روخء حُْ٘ٔ كٌِٔخ ١ِؼض ك٢ حُٔٔخء ًخٕ ٝؿٜٚ ١خُؼخً  –حُٔطخُؼش ٛ٘خ حُٔ٘خًٍش ك٢ حُطِٞع   -

 . ربُحثؼخ
ٓر9ٖر
 (٘ر9ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝ َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢  (ٗر9ٙ /  9ٗرؽ )  -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  -
ٔر9ٖر
 .ح٤ُٔق؛ ٣َ٣ي أٗي ًخ٤ُٔق ك٢ ح٠ُٔخء ك٬ كخؿش ري ا٠ُ ح٤ُٔق: حُلَد، ٝحُٜٜٔخّ: حُٞؿ٢  -
ٕر9ٖر
ٝحُؼٔيس ك٢  (7ٙرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ   (ٖرٙرٕرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -

 (99ٗرٙ /  8ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   (ٖرٖرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٓلخٖٓ حُ٘ؼَ ٝآىحرٚ 
ٖر9ٖر
 َٓٝ: أػَ٘  -
ٗر9ٖر
ٝحُؼٔيس ك٢  (٘ر8ٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ   (ٙرٓرٔرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -

 -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد  (98ٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُلٔخٓش حُز٣َٜش   (ٓرٙرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٓلخٖٓ حُ٘ؼَ ٝآىحرٚ 

 (ٖر8ٖرٙ /  ٖرٔرؽ ) -ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  ٝطَحؿْ (٘ر7ٖرٙ /  ٗرؽ ) -ٝح٧ؿخ٢ٗ  (99ٙ /  ٕرؽ )
٘ر9ٖر
حَُٓخف أ٠٣خً، أ١ ُْ ٣ٔض ك٢ ٓخكش حُلَد كظ٠ طؼِْ ٤ٓلٚ : حَُٓخف، ٝحَُٔٔ: كيٙ، ٝحُو٘خ: ٠َٓد ح٤ُٔق  -

 .ٟٝؼلض حَُٓخف ػٖ حُٔوخٝٓش
ٙر9ٖر
ٛلخر٢ ؿ٤َِ ٝهخثي ًز٤َ ٖٓ هٞحى ؿ٘ٞى ح٤ُِٖٔٔٔ، هخطَ حَُٔطي٣ٖ ك٢ ػٜي أر٢ رٌَ ٠ٍٟ هللا ػ٘ٚ، ػْ كظق   -

ػـِص حُ٘ٔخء إٔ ٣ِيحٕ ٓؼَ هخُي، : حُل٤َس ٝؿخٗزخً ػظٔخً ٖٓ حُؼَحم، ًٝخٕ ٓٞكوخً ك٢ ؿِٝحطٚ ٝكَٝرٚ، هخٍ أرٞ رٌَ

 ٛـ ٔرٕرٝهي طٞك٢ ك٢ كٔٚ ٓ٘ش 
97ٖر
 (77ٖرٙ /  7ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   (ٗرٓرٖرٙ /  ٔر ؽ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -



 ٔرٙرٔر 

خثِرزَرشٌر  ِٖر ؿَر ٤ َٔر ْٔر ّ٘ر شَر حُ َر٤ْرضَر ١خُِرؼَر ذِر    كَِر ِـر ِٖر ُْ طَر ٤ َٔر ْٔر ّ٘ر َُر٤ضَر ؿخثِرزَرشَر حُ  98ٖر   َٝر

ٌُر ًِٔش  (ٕر) ّْر ٓـخ : 99ٖرك٢ هٍٞ حُ٘خػَ؟" ريٍح"أكوِر٤وش أ

ٍُر مَٝر  صْر ريْر َرخ  ىْر َٗرظََر ٠ ٍٝأَر٣ْرظُٜر ؿَر ٙ دَر … …حُيُّو يَر كْر َٝر ح  ًَ ًِر٬ٗخ ٗخظِر خٕ  ح كٌَر ٍَر ىْر

ٌُر ًِٔش  (ٖر) : ٓرٓرٗرك٢ هٍٞ حُٔظ٘ز٢؟" ٤ُخ٢ُ"أَركو٤وشَر أّ ٓـخ

خ رَرؼَر ٍْر صْر َُر٤َرخ٢َُر أ ٍَر َِرٛخ   ك٢ َُر٤ْرَِرشٍر كَرؤ ؼْر َٗر ٝحثِرذٍر ٖٓ  ًَر صْر ػَر٬عَر  ََر َ٘ر  ٔرٓرٗر   َٗر

ٌُر ًِٔشُر  (ٗر) ّْر ٓـخ : ٕرٓرٗرك٢ هٍٞ حُٔظ٘ز٢؟" حُو٣َٖٔ" أكو٤وش أ

ِٜرٜخ  ؿْر َٞر ّٔرٔخءِر ر ََر حُ َٔر َرضْر هَر خ     ٝحٓظَروْرزَِر ؼَر َٓر ِٖر ك٢ ٝهْرضٍر  ٣ ََر َٔر طْر٢َ٘ر حُوَر ٍَر   كؤ

: (أؾد ػٔح ٢ِ٣)(3)

ٔخء ح٥ط٤ش حٓظؼٔخ٫ً كو٤و٤ّرًخ َٓسً ٝٓـخ٣ُّرًخ أُرهَٟ ُغ (ح) ٫هش حٓظؼَٔ ح٧َٓر

: حُٔ٘خرٜش

مُر  ٣ق   –حُزََر َِّر ٍ  –حُٔطَ  –حُ ٍَر َ  –حُؼؼِذ  –حُيُّو ْٔر ْ٘رظَرَ -حُ٘ـّٞ  –حُ٘ . حُلَر

ٝٓـخ٣ُّرًخ أهَٟ ُؼ٬هش  حٓظؼَٔ ح٧كؼخٍ ح٥ط٤ش حٓظؼٔخ٫ً كو٤و٤ّرًخ َٓسً  (د)

: حُٔ٘خرٜش

َِرمَر  ََر   –ؿ مَر  -هظَر َِّ َِردَر  –ٓ َٖر   -ٗ ك َّر   -أٍحمَر   -ىَر . ٓوَر٢َر  -ٟ ٍ

ك٢ جٌُٔحٕ جُهح٢ُ ٣ٌٕٞ ٓٓطؼٔال جْطؼٔحال ٓؿح٣ًَّح، غْ ٓلؼٞالً ذٚ  ٞغْي  (4)

: جٍٖـ جُؼالهس ٝجُو٣ٍ٘س

ََر ...  كَدٍر  أك٤خ ١ِؼضُر  ٍعَر …...  حُوط٤ذُر  َٗرؼ ُٖر  َُر ٔ ...  حُٔلْر

ُْر  ّ حُٔؼِ َّٞ ُٕر …...  هَر ََر ح٬ٌُٔ ... كخٍرضْر أٍٝرخ …...  هظَر

ٍٕت " ٞغ ك٢ ؾِٔسٍت ًِٔسَأ (5) ٍَّن " أُي ، ج٣حشِت ػ٠ِ جٍُؾَ ج١ًُ ٤ٔ٣َ ُٓٔحع جُٞٔ ُطى

ٍٖت " ٝك٢ ؾِٔسٍت أنٍٟ ًِٔسَأ  ٍَّن " ٤ٔ٣ ِٖت ػ٠ِ جُوٞزِت  ُطى . جُؼالهس ، غْ ذ٤ِّ

(6) ِّٞ ٍَت  ْٕي ً َُ  أٌذغ ؾٔ ََّن  ضٗطٔ ٍَت  ً . ػالهطُٚ جُٔٗحذٜسُ ١ٍّ ُـٞ ٜٓ٘ح ػ٠ِ ٓؿح

                                                                                                                                                 

٤ُض ١خُؼظٜٔخ ٢ٛٝ ْٗٔ حُٜ٘خٍ ؿخثزش ٤ُٝٔض ؿخثزظٜٔخ ٢ٛٝ حَُٔػ٤ش ُْ طـذ أ١ :ؿؼِٜخ ْٝٗٔ حُٜ٘خٍ ٤ٖٔٔٗ ػْ هخٍ 

ُّْو ٗلؼخً ٖٓ ْٗٔ حُٜ٘خٍ ك٤ِظٜخ رو٤ض ٝكويٗخ حُْ٘ٔ  أٜٗخ ًخٗض أػ
98ٖر
 .٣وٜي رطخُؼش ح٤ُٖٔٔ٘ حُْ٘ٔ حُلو٤و٤ش، ٝرـخثزش ح٤ُٖٔٔ٘ أهض ٤ٓق حُيُٝش  -
99ٖر
 ُْ أؿيٙ  -
ٓرٓرٗر
ٜٝٗخ٣ش  (ٙرٗرٕرٙ /  ٔرؽ ) -َُٝٛ ح٥ىحد ٝػَٔ ح٧ُزخد  (ٔرٗرٙ /  ٔرؽ ) -حُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ   -

ٝطَحؿْ ٗؼَحء  (ٙر٘رٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٔٔظطَف ك٢ ًَ كٖ ٓٔظظَف  (9ٕرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد 

ٍٍر ٧ٕ ًَ ًإحرش ٜٓ٘خ ًؤٜٗخ ٤ُِش ُٔٞحىٛخ   (ٙرٙ /  9ٗر ؽ) -ٓٞهغ أىد   ٣وٍٞ ٛخٍص ح٤ُِِش رٌٝحثزٜخ حُؼ٬ع أٍرغ ٤ُخ
ٔرٓرٗر
 .ؿٔغ ًإحرش ٢ٛٝ حُوِٜش ٖٓ حُ٘ؼَ: حٌُٝحثذ  -
ٕرٓرٗر
ٝط٤٣ِٖ ح٧ٓٞحم   (ٔرٗرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ  (ٖر9ٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -

ٙ /  ٔرؽ ) -ٝحٌٌٍُ٘ٞ  (ٙرٗرٕرٙ /  ٔرؽ ) -َُٝٛ ح٥ىحد ٝػَٔ ح٧ُزخد  (٘ر7ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ك٢ أهزخٍ حُؼ٘خم 

ٝ ٓـ٢٘ (ٙرٙ /  9ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (9ٕرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد   (7ٔرٖر

 (ٔرٙرٕرٙ /  ٔرؽ ) -حُِز٤ذ ػٖ ًظذ ح٧ػخ٣ٍذ 

٣ـُٞ إٔ ٣َ٣ي رخُو٣َٖٔ حُؤَ ٝحُْ٘ٔ ٢ٛٝ ٝؿٜٜخ ٝؿؼَ ٝؿٜٜخ ٗٔٔخ ك٢ حُلٖٔ ٝح٤٠ُخء ٣ٝـُٞ إٔ ٣٘زٚ ٝؿٜٜخ  

: رخُؤَ كٜٔخ هَٔحٕ ك٢ ٝهض ٝحكي ٌٝٛح ًوٍٞ ح٥هَ

، ٝريح حُٜ٘خٍ ُٞهظٚ ٣ظَكَ  ٝاًح حُـِحُش ك٢ حُٔٔخء طَكؼض

 أريص ُٞؿٚ حُْ٘ٔ ٝؿٜخً ٓؼِٜخ، طِو٠ حُٔٔخء رٔؼَ ٓخ طٔظوزَ 



 ٕرٙرٔر 

ٖٓ " ٤ٖٖٓٔ"ٙ ًِٔسُ جٍٖـ ذ٤ْيطَأ٢ جُركط١ٍ  ك٢ جُٔى٣ف غْ ذ٤ِّٖ ٓح ضٟٔ٘صْي (7)

جُكو٤وس ٝجُٔؿحَ
403
 :

كنِر 
ؿَٜري ٖٓ أُر َٝر َٝر كْرنٍر 

ِْر ٖٓ أُر ٘خ حُ٘ٔ َٓر ح     خ٣ُ٘ٞر ٝمِر، كؼَر َُر ْْر ٝهضَر حُ٘ ضَر ُٜ َرؼْر  ٗرٓرٗر   ١َِر

مِر  َْر ّ٘ر دِر ٝحُ َْر َـر كَروْرخً، ٖٓ حُ َٝر خ  ٤خإُٛٔر ِٟر ُْرظو٠     خ، ح ُٔر ، هزْرَِٜر ِٖر ٤ َٔر ْٔر ح ٗ ُٞر ٓخ ػخ٣َ٘ر  ٘رٓرٗر   َٝر

 ====== ===========

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٤ٌَّ٘نسُ  (1) َٔأ ُْي جالْطؼحٌزُ جُط٣ٍٛك٤سُ ٝج
406
 

: جألٓػِسُ 

                                                 
ٖرٓرٗر
 (ٓرٙرٕرٙ /  8ٖرؽ ) -د طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أى  -
ٗرٓرٗر
 . حُ٘خك٤ش: حٍُ٘ٞ، ٝح٧كن: حُٔ٘خ  -
٘رٓرٗر
 . ح٤ُٔؼخىأ١ ٓظلو٤ٖ ك٢ : ٝكوخ  -
ٙرٓرٗر
 (ٖرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ؿٞحَٛ حُز٬ؿش ُِٜخ٢ٔٗ   -



 ٖرٙرٔر 

خ}: هخٍ طؼخ٠ُ (ٔر) َٔر َٖر حُظُّوُِر ِٓر َّر  َِرؽَر حَُّ٘خ َر٤ْريَر ُِرظُروْر ُْرَ٘رخُٙر اُِر َِر ًِرظَرخدٌر أَٗر ٍِر حََُر  َر٠ حُُّ٘وٞ صِر اُِر

٤يِر  ِٔر ُْرلَر ِِر ح ٣ ِِر ُْرؼَر ح١ِر ح ََر ِٛر َر٠  ْْر اُِر ِٜر رِّر ٍَر ِٕر  ًْر . ٍٓٞس ارَح٤ْٛ (ٔر) {رِربِر

ُٚر ٝػخٗوَٚر (ٕر) يُرٝكُر ْٔر َٓر : 7ٓرٗر ٝهخٍ حُٔظ٘ز٢ ٝهي هخرِٚ 

ُٙر  َٞر َُر ٗل َ٘ر٠ حُزل َٓر  ٖ َٓر ٍَر هَرز٢ِ  يُر    كِْ أ ْٓر ُر ح٧ُر ضْر طُرؼخِٗروُٚر َٓر ٬ً هخ ؿُر ٍَر  ٫ٝ  

: 8ٓرٗر ٤ٓق حُيُٝش  ٝهخٍ ك٢ ٓيف  (ٖر)

ُْر  حُِِّٔر َٝر ْ٘ريِر  ِٜر ُٞر حُ ِٚر رِر٤ ضْر ك٤ خكَرلَر ٍَر  طَٜر ٟ ظَرلَر َٞر ِٓر ِْرٞحً  حً كُر ٟ ظَرلََر ََر خ طَر َٓر  9ٓرٗر   أ

 --------

طَرزٚ (ٔر) يٟ هُر خؽُر ك٢ اكْر َـّ : ٓرٔرٗر ٝهخٍ حُل

خ َٕر هِرطخكُٜر ضْر ٝكخ ٝٓخً هي أ٣َ٘رؼَر إُر ٍُر  ٟ ٍَر َرخ    ا٢ٗ ٧ زُٜر خكِر َٜر ّر٢ َُر ٝاِٗر
.  ٔرٔرٗر

: ٕرٔرٗر ٝهخٍ حُٔظ٘ز٢ (ٕر)

رَرخ طُٞر َٕر حُوُر َِر٤ْرٔخ ُٓر ِٖر أر٢  ظَرطَر٤ْرَ٘رخ  ا٠ُ حر ْٓر َُر ح ّرضِر ح٩رْر خ هَِر ّٔر  ٖرٔرٗر   ُٝ

: ٗرٔرٗرأ٠٣خً  ٝهخٍ (ٖر)

ُْر  ٘يَر ا٠ُ أػيحثِريَر ح٧َُر ٍَر ػَر ح َُر َٝر ُّر   ََر ٌَر حُ َٝر ٞك٤ضَر  ًْر ػُر يُر ػُرٞك٢َر ا ْـر َٔر   أُ

: جُركعُ 
ٌُر  ١ٌّٞي  ك٢ ًَ ٓؼخٍ ٖٓ ح٧ٓؼِش حُٔخروش ٓـخ ِٔض ك٢ ؿ٤َ ٓؼ٘خٛخ  ًِٔشٌر  أ١ْر : ُُـر حٓظُرؼْر

ٍُر  ،حُلو٤و٢ِّر  َُر  كخُٔؼخ ٠ُ ٣٘ظٔ ٍ ٖٓ ح٧ٓؼِش حُؼ٬ػش ح٧ُٝر ًِٔظ٢  ٟ ػَ ح٧َٝر

 

٠ُ ا٫ ح٬٠ٍُ، ٫ٝ ٣َحى رخُؼخ٤ٗش ا٫َّ حُٜيٟ ،حُظِٔخص ٝحٍُ٘ٞ  ٫ٝ ٣ُروْرٜي رخ٧ُٝر

حُٔظ٘ز٢ ٣لظ١ٞ ػ٠ِ  ؛ ٝر٤ضُر ٝح٣٩ٔخٕ، ٝحُؼ٬هش حُٔ٘خرٜش ٝحُو٣َ٘ش كخ٤ُشٌر 

َُر "ٓـخ٣ُٖ ٛٔخ  خرٜشِر " حُزل َ٘ر  ، ٝحُو٣َ٘شُر ح١ٌُ ٣َحى رٚ حَُؿَ ح٣ٌَُْ ُؼ٬هش حُٔ

ي"ٝ " ٠٘ٓ" ْٓر " ٙطؼخٗنُر " ، ٝحُو٣َ٘شُر ٗخرٜشِر حُظ٢ ٣َحى رٜخ حُ٘ـؼخٕ ُؼ٬هش حُْ" ح٧ُر

                                                 
7ٓرٗر
 (ٕرٖرٗرٙ /  8ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   (ٔر٘رٔرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -
8ٓرٗر
 (87ٙ /  9ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   (ٕرٗرٕرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -
9ٓرٗر
٫ : ٣وٍٞ.٢ٛٝ حُ٘ؼَ حُٔـخٍٝ ٗلٔش ح٧ًٕ، ٝحَُٔحى رٜخ ٛ٘خ حَُّٓٞ: ٤ٓٞف، ٝحُِْٔ ؿٔغ ُٔشحٍ: ر٤ٞ حُٜ٘ي  -

 .طَٟ ح٫ٗظٜخٍ ٣ٌٌُحً ا٫ رؼي ٓؼًَش طظ٬ه٢ ك٤ٜخ ح٤ُٔٞف رخَُإّٝ
ٓرٔرٗر
ٝٛزق   (ٕرٙرٔرٙ /  ٔرؽ ) -حٌُزَٟ ٝك٤خس حُل٤ٞحٕ   (8ٗرٖرٙ /  ٔرؽ ) -َُٛ ح٧ًْ ك٢ ح٧ٓؼخٍ ٝ حُلٌْ   -

 (ٖرٗرٙر٘رٙ /  ٔرؽ ) -ٝطخؽ حُؼَّٝ  (ٔرٓرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحٌُخَٓ ك٢ حُِـش ٝح٫ىد   (89ٙ /  ٔرؽ ) -ح٧ػ٠٘ 

 (ٗرٔرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ  (٘رٔرٗرٙ /  8ؽ ) -ُٝٔخٕ حُؼَد 

ٍٍر     خ َٔر ََر رؼِر ْْر حُوَرظْر ِٜر وَرخهِر ظِرلْر ْٓر ُْٜر ٫ َٓر ٝ إُر ٍُر َر  زَّٚ َٕر إٔ طُروْرطَرقَر َٗر ًَرضْر ٝكخ ٍَر  أىْر
ٔرٔرٗر
إٓ ٝهض هطؼٜخ، ٣َ٣ي أٗٚ ٤ٜ٣َ رلخٍ حُوّٞ ٖٓ حُ٘وخم : أ٣٘ؼض ٖٓ أ٣٘غ حُؼَٔ اًح أىٍى ٠ٗٝؾ، ٝكخٕ هطخكٜخ  -

 .ًٍْٛ ػخهزش ًُيٝحُو٬ف ك٢ ر٤ؼش أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػزي حُِٔي رٖ َٓٝحٕ، كٜٞ ٣ق
ٕرٔرٗر
 (88ٖرٙ /  7ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   (8ٗرٔرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -
ٖرٔرٗر
رَ : ح٧ٍٓٞ حُ٘ي٣يس، ٣وٍٞ: ًٍز٘خ، ٝحُوطٞد: حٓظط٤٘خ  - ػ٤ِٚ ُلوَٙ كِٔظٚ حُوطٞد ػ٠ِ هٜي ٌٛح ُٔخ ػِص ح٩ِر

 .حُٔٔيٝف كٌخٗض ُٚ رُِٔ٘ش ٓط٤ش ٣ًَزٜخ
ٗرٔرٗر
 (ٖرٙرٕرٙ /  ٔرؽ ) -َٝٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   (7ٔرٗرٙ /  ٙرؽ ) -ٗلق حُط٤ذ ٖٓ ؿٜٖ ح٧ٗيُْ ح٤١َُذ   -

 (88ٙ /  9ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٖرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ 



 ٗرٙرٔر 

، ُؼ٬هش ح١ٌُ ٣َحى ٓ٘ٚ ط٬هضْر " طٜخكلضْر "ػ٠ِ ٓـخُ ٛٞ ١ حُز٤ض حُؼخُغ ٣لظٞٝ

ُٞر "ٝحُو٣َ٘ش  حُٔ٘خرٜشِر  ". حُٜ٘ي ٝحُِْٔ ر٤

ََّ  ٝاًح طؤِٓضَر  ٌِرف ٓ٘ٚ ُلع حُٔ٘زَّٚ  ً َّٖٔ ط٘ز٤ٜخً كُر ٓـخُ ٓزن ٍأ٣ض أٗٚ ط٠

َّر  َّر  ٝحٓظؼ٤َ ريُٚ َُرلْرع حُٔ٘زَّٚ رٚ ٤ُوٞ َّٕ حُٔ٘ذَّ  ٙٓوخ ُٖر رخىػخء أ ،  ٙ رٚ ٛٞ ػ٤ حُٔ٘زَّٚ

َُر  ٌٝٛح أرؼيُر  ٠َّٔ ٌٛح حُٔـخُ حٓظؼخٍسً  ك٢ ٓيٟ ك٢ حُز٬ؿش، ٝأىهَر ، حُٔزخُـش، ٣ٝٔ

ّْر  كخً رٚ ك٢ ٌٛح حُٔـخُ ٓ َّر . ط٣َٜل٤شً  حٓظؼخٍسً  ١َر ُٝٔخ ًخٕ حُٔ٘زَّٚ رٚ ٜٓ

حً ا٠ُ ح٧ٓؼِش حُؼ٬ػش ح٧َره٤َس؛ ٣ٌٝق ؿغ اًِر َْر ْٕر  ١ٗ  ٜٓ٘خ ُظَرو٤ْ ُي ٓؼخ٫ً  ٟٗٞقَر  أ

ٟ ٍإٝٓخً هي أ٣ْرَ٘رؼضْر : "ػ٤ِٚ ٓخ رؼيٙ، ٝٛٞ هٍٞ حُلـخؽ ك٢ حُظٜي٣ي ِّر٢ ٧ٍَر َّٕ " اِٗر  كب

َُر ٣٘ذِّر كَْٜر ٓ٘ٚ إَٔر ْرح١ٌُ ١ُر  ٢ ٧ٍٟ ٍإٝٓخً  ٙ حَُإّٝ رخُؼَٔحص، كؤَٛر ح٬ٌُّ اِٗر

، هي أ٣٘ؼض، ػْ كٌف حُٔ٘زّٚر رٚ كٜخٍ ا٢ٗ ٧ٍٟ ٍإٝٓخً هي أ٣٘ؼضْر  ًخُؼَٔحصِر 

 َّٕ ٍٍر محَُإّٝ  ػ٠ِ طو٤ُّوَ أ َِر ى طٔؼِض ك٢ ٍٛٞس ػٔخ ٓ ٍُر ٙ رٚ حُٔلٌٝف ُِٔ٘ذَّ  ، ٝ

ظؾَر ، ُٝٔخ ًخٕ حُٔ٘ذَّ ر٢٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٝٛٞ أ٣٘ؼضْر  رخً ٙ رٚ ك٢ ٌٛٙ ح٫ٓظؼخٍسُر ٓلْر

َُر ٤ٌ٘ٓشً حٓظؼخٍس ً ٤ٔٓضِر  ٝك٢ ًِٔش " حٓظط٤٘خ حُوطٞرخ"ًُي ٣وخٍ ك٢  ، ٝٓؼ

. ك٢ حُز٤ض ح٧ه٤َ" حُٔـي"

 :جُوحػىزُ  
يُر  (ٖرٔر)  ٌِرفَر أكَر ز٤ٌٚر كُر ْ٘ر ، ٢َٛٝر طَر َّ١ٞ َـر َٖر حُٔـخُ حُِّر ِٓر سُر  ٍَر ظِرؼخ ْٓر ِٚر، كَرؼ٬هظٜخ  ح٫ كَر٤ْر ١ََر

ِٕر  : حُٔ٘خرٜشُر ىحثٔخً، ٢ٛٝ هٔٔخ

٣َل٤ّرشٌر  (أ)  ْٜر ِٚر طَر فَر ك٤ٜخ رَِرلعِر حُٔ٘زَّٚ ر ََّ ُٛر . ، ٢ٛٝ ٓخ 

ٌِ٘ر٤َّشٌر  (د)  ُر َٓر زَّٚ َ٘ر ٌِرفَر ك٤ٜخ حُٔ َِر ُُٚر  ، ٢ٛٝ ٓخ كُر ِٓر ٍُر ِٚر ٝ ْٖر ُٞحُٓٚ ر ِٓر . ر٢٘ء 

ؼٌح  ٞيَأ ُٔ َٗأ
ٍِر  (ٔر)  قُر ىه٤َ ٍٓٞ ِٜر ّٝ ػ٠ِ ٤ٓق حُيُٝش هخٍ حُٔظ٘ز٢ ٣َر َّر : ٘رٔرٗر حُ

غَر  َِر ٣َٔر ٟ    ا٠ُ حُزَرل ٍَر خ ى خ١ِر كَٔر ٢ ك٢ حُزِٔر ِ٘ر ََر ٣َٔر زَر أهْر طَرو٢َٝر َْر ٍِر ٣ ّْر ا٠ُ حُزَريْر   ٟ أ

٢ ٣َروْرَ :أهخً ُٚ كوخٍ أػَحر٢ٌّي  ٝٛقَر  (ٕر)  َٕر ر٤خٗخً   ١ًخٕ أهِر ٔخ٫ ٝح٧ًُر َٖر ؿَر حُؼ٤
 ٙرٔرٗر

 .

  

ُْر }: ػ٤ِٚ  ح٬ُّٔ ٟ ػ٠ِ ُٔخٕ ٣ًَُخٝهخٍ طؼخٍ (ٖر) ظْر ُْرؼَر َٖر ح َٛر َٝر ِّر٢  دِّر اِٗر ٍَر ٍَر  هَرخ

وِر٤ّرًخ َٗر دِّر  ٍَر خثِريَر  ًُرٖ رِريُرػَر ْْر أَر َُر َٝر ٤ْرزًخ  َٗر ُّر 
أْر ََّ ََر حُ ظَرؼَر ْٗر ح َٝر ِّ٘ر٢  . ٍٓٞس ٣َْٓ (ٗر) {ِٓر

ُّر  :فك٢ حُٔي ٝهخٍ أػَحر٢ٌّي  (ٗر)  َ ٌَر ٍَر حُ خ َٗر ٤ْرغُر أَر ِٚر كَر كِر َْر ٢ٓ رِرطَر ٌٕر ٣ََر .  7ٔرٗر  كُر٬

                                                 
٘رٔرٗر
 (ٙرٔرٙ /  9ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   (ٕر٘رٕرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -

٣يٍ أٗٚ ٢٘ٔ٣ أهزَ حٍَُٓٞ ٢٘ٔ٣ ا٤ُي ر٤ٖ حُٔٔخ٤١ٖ كظٍٜٞ ُٚ ٓ٘ي حُزلَ ك٢ حُٔوخء ٝحُزيٍ ك٢ حُؼ٬ء كِْ :٣وٍٞ 

 ا٠ُ حُزلَ أّ ا٠ُ حُزيٍ
ٙرٔرٗر
 .اًَحّ ح٤٠ُق ٝا١ؼخٓٚ: حُوَٟ  -
7ٔرٗر
 .حُزَٜ: حُطَف  -



 ٘رٙرٔر 

جإلؾحذسُ 
َر  (ٔر)  زِّٚر ُٗر ََر  حُؼطخءِر  8ٔرٗر٤ٓقُر حُيُٝش رخُزلَ رـخٓغ   أ ـ  حُِلعُر حُيحٍ ػ٠ِ  ػْ حٓظُرؼ٤

ٙ ٝٛٞ ٤ٓق حُيُٝش، ػ٠ِ ٓز٤َ ح٫ٓظؼخٍس ٙ رٚ ٝٛٞ حُزلَ ُِٔ٘ذَّ حُٔ٘ذَّ 

". ١ ك٢ حُزٔخ١كؤَرهزَ ٣ٖٔ" ، ٝحُو٣َ٘شُر حُظ٣َٜل٤شِر 

َر  زِّٚر ُٗر ٍِر  د ـ  كؼشِر  ٤ٓق حُيُٝش رخُزي َّر ََر رـخٓغ حُ ٙ حُِلع حُيحٍ ػ٠ِ حُٔ٘ذَّ  ، ػْ حٓظؼ٤

، ٙ ٝٛٞ ٤ٓق حُيُٝش، ػ٠ِ ٓز٤َ ح٫ٓظؼخٍس حُظ٣َٜل٤شِر رٚ ٝٛٞ حُزيٍ ُِٔ٘ذَّ 

هزَ ٢٘ٔ٣ ك٢ حُزٔخ١" ٝحُو٣َ٘شُر  ". كؤَر َر

َر  (ٕر)  ٍِر  آظخعُر  ٗزِّٚر ٕ رخُذ ٝ آظخعُر  حُؼ٤ٖ رخُـٔخ ِٕر ح٧ًُر ٟ ح٤٠ُق، ػْ حٗظُرنَّ ٍَر رنِر  ٣خ

َِر  ٟ ٣َروْر ظِرغُر  ١ٖٓ حُوَِر ْٔر  ؿٔخ٫ً  ، ٝحُو٣َ٘شُر ٓز٤َ ح٫ٓظؼخٍس حُظ٣َٜل٤شِر ٟ ػَ رٔؼ٠٘ ٣ُر

. ٝر٤خٗخً 

َر  (ٖر)  زِّٚر ُّر  ُٗر ٌِرف حُٔ٘ذَّ  رخُٞهٞىِر  حَُأ َِر ا٤ُٚ ر٢٘ءٍر ٖٓ ُٞحُٓٚ ػْ ك ٓ ٍُر ٙ رٚ، ٝ

ٍِر اػزخص ح ، ٝحُو٣َ٘شُر ػ٠ِ ٓز٤َ ح٫ٓظؼخٍس ح٤ٌُ٘ٔشِر " حٗظؼَ"ٝٛٞ  . َُِأّ ٫ٗظؼخ

َر  (ٗر)  زِّٚر ُّر  ُٗر ٍٕر  حٌَُ َِر ا٤ُٚ ر٢٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٝٛٞ  ربٗٔخ ٓ ٍُر ٌِرفَر ٝ خٍ"ػْ كُر " أَٗر

. ح٩ٗخٍس ٌَُِّ ، ٝحُو٣َ٘ش اػزخصُر ػ٠ِ ٓز٤َ ح٫ٓظؼخٍس ح٤ٌُ٘ٔشِر 

ض٣ٍٔ٘حشٌح 

ٍِت  (1)  : ك٤ٔح ٣أض٢ جالْطؼحٌزَأ جُط٣ٍٛك٤س جُط٢ ضكطٜح ن١ٌّل  أؾ

كَّخء ح٢ُِٛٞٔ هخٍ(ٔر)  ََّ ١ََّّٔر حُ :  9ٔرٗر  حُ

َُّو  ْٗرـ٤َّش ً َّٕ  َُر حىَر  ًؤَر َٞر ُْرـ  ٓ ٞحىَر … …ح َٓر ْٛريٟ ُٜخ  َٛرخدِر  َُر٤ْرَ أَر  ٓرٕرٗر  ح٩ِر

ٍٖر أ٠٣خً  ٝهخٍ  (ٕر)  : ٔرٕرٗر ك٢ ٝٛق ٣ِِّٓر

ِْر  حُزَمُر  اًح ُٔغَر  ِٚر ٓخءَر حَُّ٘ؼ٤ َٝر ػ٠ِ حُٞؿ ِٚر   أكخ لِّر ًَر  ٕرٕرٗر   ك٢ 

َٞر  َُّو ػ٠ِ حُ ُٔر ٛخ ٍحكش ٌر    طَر َُر ٤ َٓر ش ٌر  ِْر ُٚ ٍحكَر ٤ ََّ حَُّ٘ٔ َٓر ِٚر   ٖرٕرٗر   ؿْر

  

: ٗرٕرٗر ٝهخٍ حرٖ حُٔؼظِ (ٖر)

 ، ٍّر غَر حُلنُّو ُ٘خ ك٢ آخ ِٔر ََر  ؿُر ََر ، ٝ هظ   حُٔٔخكخ أك٤خحُزو

ٍِت جالْطؼحٌزَأ  (2)  : ك٤ٔح ٣أْيض٢ جُط٢ ضكطٜح ن١ٌّل  ج٤ٌُ٘ٔسَأ  أَأؾ

                                                 
8ٔرٗر
 .حُـخٓغ ك٢ ح٫ٓظؼخٍس ٛٞ ٓخ ٣ؼزَ ػ٘ٚ ك٢ حُظ٘ز٤ٚ رٞؿٚ حُ٘زٚ  -
9ٔرٗر
 (ٓرٕرٔرٙ /  ٕر7ؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
ٓرٕرٗر
 .إ حُوخٍ ح١ٌُ ٤ِ١ض رٚ حُٔلٖ ُ٘يس ٓٞحىٙ ًؤٗٚ ؿِء ٖٓ ح٤َُِ أٛيحٙ ح٤َُِ ا٤ُٜخ: حُـِي، ٣وٍٞ: ح٩ٛخد  -
ٔرٕرٗر
ٝح٩ػـخُ ٝح٣٩ـخُ   (ٔرٓرٔرٙ /  ٖر7ؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   (ٔرٙرٙ /  ٔرؽ ) -ُزخد ح٥ىحد ُِؼؼخُز٢   -

 (8ٖرٙ /  ٔرؽ ) -
ٕرٕرٗر
 .ٝٝٗوٚ ٠ٗٝخٍطٚ: ٓخء حُ٘ؼ٤ْ  -
ٖرٕرٗر
 .ٟي حُظؼذ، ٣ٜق ح٤ُي رخُِطق ٝحُولش: رخ١ٖ حٌُق، ٝحَُحكش حُؼخ٤ٗش: حَُحكش ح٠ُٝ٧  -
ٗرٕرٗر
ٝح٠٣٩خف   (89ٕرٙ /  ٔرٔرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   (ٕر8ٕرٙ /  ٕرؽ ) -ٜٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد   -

 (ٓر8ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ  (ٙر9ٙ /  ٔرؽ ) -ك٢ ػِّٞ حُز٬ؿش 



 ٙرٙرٔر 

َّؼضْر :ٍؿ٬ً كوخٍ أَرػَحر٢ٌّي  ٓيفَر  (ٔر)  ُٕر طَرطَِر َِر ػ٤ٞ ـضْر  حُل٠ ، ٝأَٛر ُٕر  ُيَر حُٔـيِر  آًح

. ا٤ُي

ٍَر  ٝٓيفَر  (ٕر)  ْْر أَرهْرٔٔضْر : آهَ هٞٓخً رخُ٘ـخػش كوخ . أ٫ طُر٤٠غ كوّرًخ ٤ُْٜٓٞكُٜر

كخء (ٖر)  ََّ : ٘رٕرٗرٝهخٍ ح١َُُّٔو حُ

ذْر رٜخ لَر ُٖر ُْ ٣َٔر ٢ُّو  ٓٞح١ َـر ذِر  حُ خ ٖٓ ٓٔخكِر ْْر ُِؼٞح٢ُ ر٤َٜ٘ر ًَر َٝر  ٙرٕرٗر  ٣ًَِٚر   

ِٖت  (3)  ٓغ ذ٤حٕ  ٖٓ جالْطؼحٌجش جُط٢ ضكطٜح ن١ٌّل  ٝج٤ٌُ٘ٔسَأ  جُط٣ٍٛك٤سَأ  ػ٤ِّ

: جُٓرد

هخٍ ىػزَِر (ٔر) 
٢ُّو  7ٕرٗر : 8ٕرٗر  حُوِحػِر

ٍَر   ؿُر ٍَر ْٖر  ِٓر ُْر  ِ َٓر ز٢ ٣خ  َـر ِٚر كز٠ٌ ٟليَر ٫ طَرؼ  9ٕرٗر   ح٤ُ٘ٔذُر رَأٓ

َّّ أػَحر٢ٌّي  (ٕر)  ٌّر : هٞٓخً كوخٍ ً ُجي هٞ َٕر  أُٝر ٣ُٝرلْرطَٕٝ ، ػٖ حُٔؼَٝفِر  ٣ٜٞٓٞ

. ػ٠ِ حُلل٘خءِر 

َُر  (ٖر)  َّّ آه ٚ : ٍؿ٬ً كوخٍ ًٝ ُٖر اِٗر ٍُر  حُٔخ٤ٍٔٓ . ٓرٖرٗرٝفحُٔؼَ ِٜٓٝ

ََر  ٔرٖرٗرٝهخٍ حُزلظ١َ ٣َػ٢ حُٔظًَٞ   (ٗر)  ٤ِشً  ٝهي هظِر ؿِر
: ٕرٖرٗر

ْ٘رُٚر  َرضْر ػَر خ هَرخطَِر َٔر َ٘رخ٣َرخ كَر َٔر ٫َر حُ َٝر ُٙر،   ىُر ُ٘ٞر ضْر  ؿُر حكَرؼَر ْٙر  ىَر َُر خثِر هَر ًَر َٝر ُٚر  ًُر ٬َر ْٓر  ٖرٖرٗر   أ

: ٗرٖرٗرهخٍ حُ٘خػَ  (٘ر) 

 

ح خ ٫كظظْري  حُٔؼخىسُر  ٝاًِر ِٝرفُر …ػ٤ُٜٞٗر ْْر كخُٔوخ ُٕر  َٗر خ َّٖ أَٓر ُر ًُِّٜو

ِّٖر  (ٙر)  ِٛر٤ش ٣ٜ : ٙرٖرٗر رخُو٬كش ٘رٖرٗرحُٜٔي١   ةُر ٝهخٍ أَررٞ حُؼظَرخ

                                                 
٘رٕرٗر
 (ٔرٙرٔرٙ /  ٕر7ؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
ٙرٕرٗر
إ ٌٛٙ ح٧ٓخًٖ ١خَٛس ٖٓ أىٍحٕ حُـٞح٣ش ٝاٜٗخ ٓ٘خٍُ ٗـؼخٕ ١خُٔخ : هٍٞؿٔغ ػخ٤ُش ٢ٛٝ حَُٓخف، ١: حُؼٞح٢ُ  -

 .ؿَص ك٤ٜخ حَُٓخف
7ٕرٗر
١ ٖٓ أهيحٍ حُ٘خّ كٜـخ حُوِلخء ًخٕ ٗخػَحً ٛـخء، ُٝي رخٌُٞكش ٝأهخّ رزـيحى، ٝٗؼَٙ ؿ٤ي؛ ٝهي أُٝغ رخُٜـٞ ٝحُق  -

 .ٙرٗرٕرٖٝٓ ىْٜٝٗ، ٝطٞك٢ ٓ٘ش 
8ٕرٗر
ؽ ) -ُٝزخد ح٥ىحد ُِؼؼخُز٢  (ٖرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ  (ٙرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٗوي حُ٘ؼَ   -

طلز٤َ ك٢ ٝطل٣ََ حٍ (9ٙرٙ /  ٔرؽ ) -َٝٓ حُلٜخكش  (٘رٔرٗرٙ /  ٔرؽ ) -َُٝٛ ح٥ىحد ٝػَٔ ح٧ُزخد  (7٘رٙ /  ٔر

 (8ٔرٙ /  ٔرؽ ) -١ٝزوخص حُ٘ؼَحء  (ٙر8ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَحء  (9ٙ /  ٔرؽ ) -ٛ٘خػش حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَ 

ٙ /  ٗرؽ ) -ٝح٧ؿخ٢ٗ  (ٙرٙرٗرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓؼـْ ح٧ىرخء  (ٙر7ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد 

 (ٓرٔرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ّ حُز٬ؿش ٝح٠٣٩خف ك٢ ػِٞ (٘رٔرٔرٙ /  ٙرٔرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (8٘رٕر
9ٕرٗر
 .٣خ ٠ِٔٓ: ٣خ ِْٓ  -
ٓرٖرٗر
 (9ٖرٗرٙ /  ٔرؽ ) -حُؼوي حُل٣َي   -
ٔرٖرٗر
ٛـ، ًٝخٕ ؿٞحىحً ٓلزخً ُِؼَٔحٕ، ٝهي ٗوَ ٓوَ ٕرٖرٕرٛٞ حُٔظًَٞ حُؼزخ٢ٓ، ر٣ٞغ رخُو٬كش رؼي ٝكخس أه٤ٚ حُٞحػن ٓ٘ش   -

 .ٛـ7ٗرٕرحُو٬كش ٖٓ رـيحى ا٠ُ ىٓ٘ن، ٝهظَ ؿ٤ِش ٓ٘ش 
ٕرٖرٗر
 (ٙر8ٕرٙ /  ٗرٖرؽ ) -ٗؼَحء ٓٞهغ أىد طَحؿْ   -
ٖرٖرٗر
 .إ ؿ٤٘ٚ ُْ ٣٘لؼٚ ك٤ٖ ٛـْ ػ٤ِٚ ح٧ػيحء ك٢ هَٜٙ كِْ ٣وخطَ ىٝٗٚ، ٝإ أ٬ًٓٚ ٝأٓٞحُٚ ُْ طـٖ ػ٘ٚ ٤ٗجخً : ٣وٍٞ  -
ٗرٖرٗر
ؽ ) -ٝك٤خس حُل٤ٞحٕ حٌُزَٟ  (ٗر8ٗرٙ /  ٕرؽ ) -ٝهِحٗش ح٧ىد  (ٕر7ٙ /  ٔرؽ ) -ٍٍ حُوٜخثٚ حُٞحٟلش ؽ  -

 (7ٕرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٛزق ح٧ػ٠٘  (ٙرٕرٙ /  ٕر
٘رٖرٗر
ىُٝش حُؼزخ٤ٓش ك٢ حُؼَحم، أهخّ ك٢ حُو٬كش ػَ٘ ٤ٖ٘ٓ ٓلٔٞى حُؼٜي ٝح٤َُٔس ٓلززخً ا٠ُ حَُػ٤ش ٛٞ ٖٓ هِلخء حٍ  -

 .ٛـ9ٙرٔرًٝخٕ ؿٞحىحً، طٞك٢ ٓ٘ش 
ٙرٖرٗر
 (ٖرٖرٔرٙ /  ٔرؽ ) -َُٝٛ ح٥ىحد ٝػَٔ ح٧ُزخد  (ٕرٙرٖرٙ /  ٕرؽ ) -ٗلق حُط٤ذ ٖٓ ؿٜٖ ح٧ٗيُْ ح٤١َُذ   -

ؽ ) -ٝحٌٌٍُ٘ٞ  (ٕرٙرٙ /  ٔرؽ ) -ٓؼَ حُٔخثَ ك٢ أىد حٌُخطذ ٝحُ٘خػَ ٝحٍ (9ٙرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓلخَٟحص ح٧ىرخء 



 7ٙرٔر 

سً  ْ٘روخىَر ُٓر ٬َركَرشُر  خ... أطظْرُٚر حُوِر ٣خَُٜر ًْر ٍُر أ َِّر َـر ِٚر طُر   اَُر٤ْر

ٍَت  ك٢ جألْٔحءَأ ج٥ض٤سَأ  ٞغِت  (4)  ٌَّل  ذك٤عُ  ؾٔ ً ٌُٕٞ  ٜٓ٘ح جْطؼحٌزً ض٣ٍٛك٤سً  ٣

: ٤ٌ٘ٓٝسً أنٍٟ ٍٓزُ 

ُْر   َُر   -حُ٘ٔ َُر   -حُزِز ٍُر   -حُزل ٛخ حُزَمُر   -ح٧َُر

ٍِت  (5)  ِّٞ : ئ٠ُ ضٗر٤ٜحشٍت  ج٥ض٤سَأ  جالْطؼحٌجشِت  ق

: 7ٖرٗر هخٍ أرٞ طٔخّ ك٢ ٝٛق ٓلخرش (ٔر) 

ٌُرٞدُر  َٓر لشُر حُو٤خىِر  ْٔر َٓر ٟ حٌَُٔٝدُر ... ى٣ٔشٌر  ََر ٓٔظـ٤غٌر ُٜخ حُؼ
 8ٖرٗر 

َِر١ّر ك٢ ٝٛق حُؼِؾ ٝهي ٓو٢َر ػ٠ِ ح (ٕر)  َّٔ : 9ٖرٗر ُـزخٍٝهخٍ حُ

ٍِر  زخ ِـر ِْر حُ َٔر ٤َّ٘ذِر ك٢ ُِر َّْ حُ ِِر ُٓر ٌِرٍحًكؤُوَر٠   ٜخ كَر رؼِر ََر ُّْو ر ِر
 ٓرٗرٗر   أُُر

ٍْر ٝم (ٖر)  حٍ ك٢ ٝٛق هِ
: ٔرٗرٗر

ّْر  ِّر َُر٬٤ً أكَر َْر ََر ك٢ حُطّر ُٕر أٓطَر ْٕر ُػِػظُٚر حُز٘خ    ٕرٗرٗر   ٝأ٤ٛقُر ا

ٍِت  (6)  ِّٞ : ئ٠ُ جْطؼحٌجشٍت  ض٤سَأ ج٥ جُطٗر٤ٜحشِت  ق

هخٍ ًؼذ رٖ ٤َُٛ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ك٢ ٓيف حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  (ٔر) 
: ٖرٗرٗر

ِٚر،  خءُر ر ظ٠َر ْٔر ٌٍر ٣ُر ُٞر ٍَر َُ٘ر ٞٓ َّر ّٕر حُ ٍُر ... ا ُِٞر ْٔر َٓر ِر  ٌّر ٖٓ ٤ٓٞفِر هللاَّ ٍِر خ َٛر َٝر
:  ٗرٗرٗرهخٍ حُ٘خػَ (ٕر) 

 

كظِري،  َْر َٓر ِٕر  ُٖر ٖٓ ؿٜٞ ْٜر عٌر ٖٓ كَٝعِر … …أٗخ ؿُر ظِري   ٝكََر كَر ْٝر ى
 ٘رٗرٗر

: ٙرٗرٗرٝهخٍ حُ٘خػَ  (ٖر) 

٤ْرقِر ٗزْرٞسً  َّٔ َّٕ ُِِر ٤ْرقُر اِر٫ أِر َّٔ خ حُ ْٚر  … …أَٗر ْ٘رزُٞر ػَِر٤ْريَر ٠ٓخٍرُر ؼْرِِر٢َر ٫ طَر ِٓر ٝ
 7ٗرٗر

                                                                                                                                                 

/  ٔرؽ ) -ٝح٧ؿخ٢ٗ  (ٙرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝح٩ػـخُ ٝح٣٩ـخُ  (ٓر7ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَحء  (ٕرٖرٕرٙ /  ٔر

 (٘ر٘رٖرٙ 
7ٖرٗر
 (ٖرٔرٗرٙ /  7ٕرؽ )  -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٔرٖرٙ /  ٔرؽ ) -َُٛ ح٥ىحد ٝػَٔ ح٧ُزخد   -
8ٖرٗر
ًؼ٤َس ٌٓذ حُٔطَ : ٝٓٔلش حُو٤خى أ١ إٔ ح٣َُق طوٞىٛخ ٢ٛٝ ٤ُ٘ش ٫ طٔخٗغ، ٌٝٓٞد. حُٔلخرش حُٔٔطَس: حُي٣ٔش  -

 .حُظَحد: ٝٛزٚ، ٝحُؼَٟ
9ٖرٗر
 (ٓر7ٙ /  ٖر7ؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
ٓرٗرٗر
رُِٜٔ٘خ ٝحُٔوٜٞى رٌٔخٜٗخ، ٝح٤ٔ٠َُ ٣ؼٞى ا٠ُ حُزوؼش، ٝحُِْٔ ؿٔغ : ٝح٤ٔ٠َُ ٣ؼٞى ػ٠ِ حُؼِؾ، رَرؼٜخ. ٍِٗ: أُْ  -

 .ُٔش ٢ٛٝ ٗؼَ حَُأّ
ٔرٗرٗر
 (ٕرٕرٖرٙ /  ٖرؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
ٕرٗرٗر
: حُو١َخّ، ٝح٧كْ: ح٧ٛخرغ أٝ أ١َحكٜخ، حُطَّ: ِٛطٚ، ٝحُز٘خٕ: ٍهش حُلَٜ، ُٝػِػظٚ: ح٤ُٜق ك٢ ح٧َٛ  -

 ح٧ٓٞى،
ٖرٗرٗر
/  ٔرؽ ) -ٝؿَٜٔس أٗؼخٍ حُؼَد  (ٗرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَحء  (ٓرٗرٙ /  ٔرؽ ) -ُزخد ح٥ىحد ُِؼؼخُز٢   -

ؽ ) -ٝأٓخّ حُز٬ؿش  (79ٔر7 ٙ/  ٔرؽ ) -ٝطخؽ حُؼَّٝ  (ٖر٘رٕرٙ /  ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   (ٔر8ٙ 

 (ٓر8ٕرٙ /  ٔر
ٗرٗرٗر
 (ٗرٖرٖرٙ /  ٔرؽ ) -أٓخّ حُز٬ؿش   -
٘رٗرٗر
 . ًٌُٝي حُيٝكش حُ٘ـَس حُؼظ٤ٔش: حَُٔكش  -
ٙرٗرٗر
 (79ٙ /  ٔرؽ ) -َٝٗف ى٣ٞحٕ حُلٔخٓش   (ٙرٙرٙ /  ٔرؽ ) -َُٛ ح٧ًْ ك٢ ح٧ٓؼخٍ ٝ حُلٌْ   -

ا٫ إٔ ح٤ُٔق : أٗخ ح٤ُٔق، أ١ أٗزٜٚ، ػْ ط٬ك٠ كوخٍ: ٣ل٠َ ٗلٔٚ ك٢ ٗلخًٙ ك٢ ح٧ٍٓٞ ٠ٓٝخثٚ، ػ٠ِ ح٤ُٔق؛ كوخٍ أ٫ًٝ 

 .٢ُ ٫ طٌَ ٫ٝ ط٘زٞ كيٝىٙ ػٖ ٢ٗء ط٬ه٤ٍٚرٔخ ٗزخ ػٖ ح٣َ٠ُزش ًٝزخ، ٝٓغ



 8ٙرٔر 

ِّّر }: هخٍ طؼخ٠ُ  (ٗر)   ْ ٌُر رُر ُٞر َٔرضْر هُِر َّْ هَر سً ػُر َٞر ْٔر يُّو هَر َٗر ْٝر أَر سِر أَر ٍَر خ َـر ُْرلِر خ ًَر ِٜر٢َر  ُِريَر كَر ًَر يِر   {..ٕ رَرؼْر

. ٍٓٞس حُزوَس (ٗر7)

: 8ٗرٗرٝهخُض حُو٘ٔخء طَػ٢ أهخٛخ ٛوَحً   (٘ر) 

ُّْو حُُٜريحسُر رٚ ٝا َحً َُرظَرؤْرطَر وْر َٛر ٍُر ... َّٕ  ِٚر ٗخ ِٓر أْر ٍَر ٌْر ك٢  َِر ّٚر ػَر ؤَٗر ًَر
 9ٗرٗر 

ُّر ٣ي٣ي (ٙر)  َْر خ ؿَر . أَٗر

: ٓر٘رٗرٝهخٍ ٗخػَ حُوٞحٍؽ   (7) 

شٌر  َٓر ٝد َٗرؼخ َُر يٌر ػ٢َِّ ٝك٢ حُلُر َٓر َٙر  ...أَر  ٖ ِٓر َُر  لِر ْـر رْريحءُر طَر َِر فٍَر خكِر َّٜ َِر حُ  ٔر٘رٗر!   ٣

٘حٕ جُهلحؼِت  (7)  ِْت   ١جٍٖـ هٍٞ جذٖ 
452
، غْ ذ٤ِّٖ ٓح ك٤ٚ ك٢ ٝٚق قٔحٓسٍت  

 ٖٓ جُر٤حٕ
453
 :

 َ ْٔر ُْرزخٕ طُر ٜخ  ١ٝٛخطِرلَرشٍر ك٢ ح َٓر َح لَرخ   …ؿَر لْر ُٛر خ  ْٖر ٛزخرَرظِٜر ِٓر ػ٤ِْر٘خ ٝطظْرُِٞر 
 ٗر٘رٗر

  ٠ ٍُر ٖٓ ح٧َٓر هَرضْر كِر٤ٔخ طوُٞر يَر َٛر ْٞر  لَّخ   …ُٝ ًَر زَرضْر  هخً ٝٓخ ه٠َر ْٞر َٔرضْر ١َر ُٔخ َُرز
 ٘ر٘رٗر

 

 

 

 

 

 

ز جُطٔػ٤ِ٤َّنسُ  (2)  ٌُ جالْطؼح
456 

ػِس  جألَٓأ

                                                                                                                                                 
7ٗرٗر
 .أٗخ ٤ٓق ٫ ٣٘زٞ ػ٘ي ٓوخطِظي ٝإ ٗزخ ح٤ُٔق حُلو٤و٢: ػيّ هطؼٚ، ٣وٍٞ: ٗزٞس ح٤ُٔق  -
8ٗرٗر
 ٔرؽ ) -ٝأٓخ٢ُ حَُُٔٝه٢   (ٙرٙ /  ٔرؽ ) -ٝهٞحػي حُ٘ؼَ   (ٕر9ٙ /  ٔرؽ ) -َُٛ ح٧ًْ ك٢ ح٧ٓؼخٍ ٝ حُلٌْ   -

  (ٖرٗرٙ /  ٔرؽ ) -ُٝزخد ح٥ىحد ُِؼؼخُز٢     (9ٕرٔرٙ /  ٔرؽ ) -حرٚ ٝحُؼٔيس ك٢ ٓلخٖٓ حُ٘ؼَ ٝآى  (ٔر٘رٙ / 

ٝحُلٔخٓش حُز٣َٜش   (ٓرٓرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُلَؽ رؼي حُ٘يس ُِظ٘ٞه٢  (ٕر9ٖرٙ /  ٔرؽ ) -َُٝٛ ح٥ىحد ٝػَٔ ح٧ُزخد 

 (ٗرٙرٙ /  ٔرؽ ) -ٝح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حُز٬ؿش  (8ٕرٙ /  ٔرؽ ) -١ٝزوخص كلٍٞ حُ٘ؼَحء   (ٔر9ٙ /  ٔرؽ ) -
9ٗرٗر
 .حُـزَ، ًٝخٕ حُؼَد ٣ٞهيٕٝ ٗخٍحً رؤػ٠ِ حُـزخٍ ُٜيح٣ش حُٔخ٣ٍٖ: حُؼِْ  -
ٓر٘رٗر
ٝؿٍَ حُوٜخثٚ  (ٔرٙرٔرٙ /  ٔرؽ ) -َُٝٛ ح٧ًْ ك٢ ح٧ٓؼخٍ ٝ حُلٌْ   (ٙرٙرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٗؼَ حُوٞحٍؽ   -

 (٘رٗرٙ /  ٕرؽ ) -ٝك٤خس حُل٤ٞحٕ حٌُزَٟ   (ٕرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُلٔخٓش حُز٣َٜش  (99ٔرٙ /  ٔرؽ ) -حُٞحٟلش 

 (9ٙرٙ /  ٔرؽ ) -ٝح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حُز٬ؿش  (ٗرٕرٙ /  ٘رؽ ) -ٝح٧ؿخ٢ٗ  (7ٔرٕرٙ /  ٕرؽ ) -ٝحُؼوي حُل٣َي 
ٔر٘رٗر
 .أ١ طَٔع ك٢ حَُٜد: أ١ ًحص ُٕٞ ٓـزَ، طـلَ: ٍريحء  -
ٕر٘رٗر
ٗخػَ، أى٣ذ ، ٝهي ٠ُٝ هِؼش ٖٓ ه٬ع كِذ ٖٓ هزَ حُِٔي ٓلٔٞى رٖ ٛخُق ك٘ن ػٜخ حُطخػش رٜخ؛ كخكظخٍ ػ٤ِٚ   -

 .ٛـٙرٙرٗر حُِٔي كظ٠ ٓٔٚ كٔخص ٓ٘ش
ٖر٘رٗر
/  ٔرؽ ) -ٝٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ  (ٔرٓرٖرٙ /  ٗرؽ ) -ٗلق حُط٤ذ ٖٓ ؿٜٖ ح٧ٗيُْ ح٤١َُذ   -

 (7٘رٗرٙ 
ٗر٘رٗر
 .كٖٔ ٝاريحع (طظِٞ ٖٓ ٛزخرظٜخ ٛللخ)َٟد ٖٓ حُ٘ـَ، ٝك٢ هُٞٚ : ٝطٜخ، ٝحُزخٕٓيص ٙ: ٛظلض حُلٔخٓش  -
٘ر٘رٗر
 .حُلِٕ: ح٠ٓ٧  -
ٙر٘رٗر
 (٘رٙ /  ٔرؽ ) -ٝػِْ حُز٬ؿش ح٤َُ٘ح١ُ   (9ٖرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ك٠ٓٞ ًظخد ح٤ٌُِخص ـ ٧ر٠ حُزوخء حُي  -



 9ٙرٔر 

ََّ ح٤َُِّْرغُر ٤٘ٓغَر ؿخرٚ (ٔر) ك َٝر ِٚر،  حر ََر ٤ْرقُر ا٠ُ هِر َّٔ ٠ ١ٝ٘ٚ رؼي  حُٔـخٛيُر ).ػخىَر حُ ػخى اُِر

 (ٓلَ

: 7٘رٗر هخٍ حُٔظ٘ز٢ (ٕر)

ِٚر  ح ر َّرً ُٓر يْر  ِـر ٍٞر                ٣َر ٣َ َٓر ٍَّق  ُٓر ٍْر  ْٖر ٣َريُر ًح كَر َٓر ٫٫ َٝر ُِّو خءَر حُ َٔر ُْر ح

ْٜرْ حُ٘ؼَ حَُحثغِر  ُٖٔ ُْ ٣َُمِر ) م ُلِر ْٝر
ٌَّ  (حُ

ط٤ذِر  (ٖر) َِّر هَر ٍَر ً ْٞر سُر هَر َِر ٤ٜ ضْر ؿَر هَرطَرؼَر
. 8٘رٗر

َِر ) ْٜر  (ُٖٔ ٣ؤْرط٢ رخُوٍٞ حُلَر

: جُركعُ 

َُر  يْر  ك٤٘ٔخ ػخى حَُؿ ٠ ١ٝ٘ٚ ُْ ٣َرؼُر ِِرٍ  كو٤و٢ٌّي  ٤ٓقٌر  حُؼخَٓ اُِر ٠ هَحرٚ، ُْٝ ٣َ٘ر اُِر

يٌر  َٓر َُّو  كو٤و٢ٌّي  أَر ح ً ًً َِر٣٘ٚ، ٝاِر ٠ ػ ط٤ًَذ ٖٓ ٣ٌٖٛ ُْ ٣ٔظؼَٔ ك٢ كو٤وظٚ، ك٤ٌٕٞ  اُِر

ى ْٞر ح ٝحُو٣َ٘شُر حٓظؼٔخُٚ ك٢ ػ ًُ ٠ رِيٙ ٓـخ ، كٔخ حُؼ٬هش كخُِر٤َّشُر  س حَُؿَ حُؼخَٓ اُِر

 ٠ ٍِر ٍؿٞع حُـ٣َذِر ا٠ُ ١ٝ٘ٚ، ٝكخٍ ٍؿٞع ح٤ُٔق اُِر ر٤ٖ حُلخ٤ُٖ ٣خ طَٟ، كخ

حرٚ؟ حُؼ٬هشُر  ََر َّٕ  ؛حُٔ٘خرٜشُر  هِر ح  كبِر يّرً ِـر ١خٕ ػخ٬ٓ ٓ كخٍ حَُؿَ ح١ٌُ ٍِٗ ػٖ ح٧َٝر

٠ ١ٝ٘ٚ رؼي ٚ اُِر ٍٞ ػْ ٍؿٞػَر
زُٚر  ٓخ٤ٟخً ك٢ ح٧ُٓر ْ٘ر ، ط كخٍ ح٤ُٔق ح١ٌُ  ١ٍٞ حٌُيِّر

٬ى  ِـر ََّ ُِلَد ٝحُ يٙكظ٠َّ حٓظُر ْٔر ٠ ؿِر ح ظلَِر رخَُٜ٘ ػخى اُِر : ٝٓؼَ ًُي ٣وخٍ ك٢. اًِر

ََّ ح٤ُِغُر " ِٚر  ٝك ِ٘ر٤غ ؿخر ". َٓر

ٍُّو  ٝر٤ضُر  ؼٚ حُلو٤و٢ُّو  حُٔظ٘ز٢ ٣ي ْٟر ٝ  َّٕ ح٣َُٔٞ ح١ٌُ ٣ٜخد رَٔحٍس ك٢  ػ٠ِ أَر

ح َّرً ُٓر ، ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣ٔظؼِٔٚ ك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘ رَ كٔٚ اًح َٗدَر حُٔخءَر حُؼٌدَر ٝؿيٙ 

ْٖر  ٙ ُؼ٤ْرذ ك٢ ًٝهْٜ حُ٘ؼ١َِّر  حٓظؼِٔٚ ك٤ٔ ََر ؼْر ِٗر ق ك٢ اىٍحًْٜ . ٣َرؼ٤زٕٞ  ٟٝؼْر

ٌُر  ، كٌٜح حُظ٤ًَذُر ح٧ىر٢ِّر  ٙ ٛ٘خ كخٍ ٙ حُٔ٘خرٜش، ٝحُٔ٘ذَّ ، ٝػ٬هضُر ٙ كخُِر٤َّشٌر ه٣َ٘ضُر  ٓـخ

ِّّر  َُٞرؼ٤ٖ رٌ ُٔر ٍُر ٙ ٝحُٔ٘ذَّ حُ حح٣َُٔٞ ح١ٌُ ٣ـي حُٔخءَر حُِ ٙ رٚ كخ َّرً ٓ ٍ٫ .

 

 

ٍُر  َّٕ  ٝحُٔؼخ ُر أ ُِٚر ، أَٛر ٌَر ػَر٢ٌر ؼ َٓر هٞٓخً حؿظٔؼٞح ُِظ٘خٍٝ ٝحُوطخرش ك٢  حُؼخُغ 

ٌَر  ََر ٍؿ ح٥هَ، ٝاْٜٗ ٌٌُُي اًح  ٖٓ أَركيٛٔخ ٍؿ٬ً ٖٓ حُل٢ِّر  حُِٜق ر٤ٖ ك٤٤ْرٖ هَرظ

ٍِر  رـخ٣ٍشٍر  ٤ُخءَر حُٔوظٞ َّٕ أَٝر زؤَرطْٜ أَر ٤ِٜسَر أَرهزِض كؤَٗر ػَر٠ ؿَر ٝح رخُوخطَ كوظُِٞٙر  طُريْر َُر ، ظَرلِر

٤ذ: "كوخٍ هخثَ ْٜٓ٘ طِر َِّر هَر ٍَر ً ْٞر سُر هَر َِر ٤ٜ ضْر ؿَر َُر رٚ ك٢ "هَرطَرؼَر ؼ َٔر ، ٝٛٞ ط٤ًَذ ٣ُرظَر

. ٍٙك٤ٚ رخُوٍٞ حُقٟ ًَ ١ٖٞٓ ٣ئصَر 

                                                 
7٘رٗر
/  ٔرؽ ) -َٝٗف حٌَُٔ٘ ٖٓ ٗؼَ حُٔظ٘ز٢  (ٖرٕرٙ /  ٔرؽ ) -طل٤َٔ أر٤خص حُٔؼخ٢ٗ ٖٓ ٗؼَ أر٢ حُط٤ذ حُٔظ٘ز٢   -

ٝ ك٤خس حُل٤ٞحٕ حٌُزَٟ  (97ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓلخَٟحص ح٧ىرخء   (٘رٙرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُزي٣غ ك٢ ٗوي حُ٘ؼَ  (7ٖرٙ 

 (7ٙرٙ /  9ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٓر8ٖرٙ /  ٔرؽ ) -
8٘رٗر
ٜٝٗخ٣ش  (ٓرٕرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٔٔظو٠ٜ ك٢ أٓؼخٍ حُؼَد  (97ٔرٙ /  ٔرؽ ) -َُٛ ح٧ًْ ك٢ ح٧ٓؼخٍ ٝ حُلٌْ   -

ٙ /  ٔرؽ ) -ٝطخؽ حُؼَّٝ  (ٙرٖرٕرٙ /  ٔر ؽ) -ٝٓـٔغ ح٧ٓؼخٍ  (ٕرٙرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد 

 (99ٙرٖر



 ٓر7ٔر 

ضَر  َّٕ  كؤَٗر ط٤ًَزخً حٓظؼَٔ ك٢ ؿ٤َ ٓؼ٘خٙ  طَٟ ك٢ ًَ ٓؼخٍ ٖٓ ح٧ٓؼِش حُٔخروش أ

َّٕ حُؼ٬هش ر٤ٖ ٓؼ٘خٙ حُٔـخُ َُّو . ٗخرٜشُر ٢ٛ حُْ ٝٓؼ٘خٙ حُلو٤و٢ِّر  ١ِّر حُلو٤و٢، ٝأ ًٝ 

٠َّٔ حٓظؼخٍسً  .  9٘رٗر  طٔؼ٤ِ٤شً  ط٤ًَذ ٖٓ ٌٛح حُ٘ٞع ٣ُٔر

: جُوحػىزُ 

ََر ك٢ ؿ٤َ  (ٔرٕر) ِٔر شِر ح٫ٓظؼخٍسُر حُظٔؼ٤ِ٤ش ط٤ًَذٌر حٓظُرؼْر غَر ُٚ ُِرؼ٬َرهَرشِر حُٔ٘خرَٜر ِٟر ُٝر ٓخ 

٢ِِّر  ْٛر ٘خُٙر ح٧َر ؼْر َٓر حىسِر  ْٖر اٍِر ِٓر خِٗرؼشٍر  َٓر ٣َ٘رشٍر  غَر هََر . َٓر

ؼٌح  ٞيَأ ُٔ َٗأ

ْٖر  (ٔر) ٍِر  ٓ ؼخ ُٖر  :ٓرٙرٗرحُؼَد أَٓر ٘خث ٌَر ٨ُر حُ ْٔر ٓخءِر طُر َِّر هزَ حُ
  ٔرٙرٗر

ِْرظَٚر ُٖٔ ٣َ٣ي ر٘خءَر ر٤ضٍر ) ح هُر ََر  اًِر ْٕر  ٓؼ٬ً هز ٍُر  أَر . (٣ظٞحكَ ُي٣ٚ حُٔخ

ضَر  (ٕر) ُْر ػ٠ِ حُٔخءِر  أَٗر ْٖر )طَهُر ح هِظَٚر ُٔ ٍٕر  اًِر
ُٖر  ٣ِِرقُّو ك٢ ٗؤْر ٍُر ٓ٘ٚ ع ٫ ٣ٌٔ  ٠ُحُلٜٞ

. (ؿخ٣شٍر 

جإلؾحذسُ 

ٍُر  (ٔر) َرضْر كخ زِّٜر رلخٍ ٖٓ ٣َ٣ي حُوظخٍ . ٖٓ ٣َ٣ي ر٘خءَر ر٤ض هزَ اػيحى حُٔخٍ ُٚ ُٗر

َُر  ًِر٘خٗظٚ ٜٓخّ، رـخٓغ إَٔر ٬ً ٜٓ٘ٔخ ٣ظؼـ َْر ك٢  ي ٤ُٝ يَّ ُٚ ػُر َ هزَ إَٔر ٣ُرؼِر طُٚر، ح٧َٓر

ٍُّو  ٙ ػ٠ِ ٓز٤َ ح٫ٓظؼخٍس ٙ رٚ ُِٔ٘ذَّ ػ٠ِ كخٍ حُٔ٘ذَّ  ػْ حٓظؼ٤َ حُظ٤ًَذ حُيح

َ  (ٕر). كخ٤َُّشٌر  ، ٝحُو٣َ٘شُر حُظٔؼ٤ِ٤شِر  قُّو ك٢ حُلٍٜٞ ػ٠ِ أَٓر ٍُر ٖٓ ٣ُِر ض كخ زِّٜر ُٗر

ٍَر  ْٖر ٓٔظل٤ َُر ػ٬ًٔ ؿ٤ْرَ  ، رلخٍ ٓ ٔ ، رـخٓغِر إَٔر ٬ًّرً ٜٓ٘ٔخ ٣ؼْر ُْر ػ٠ِ حُٔخءِر ٣َهُر

ٍَر، ػْ حٓظؼ٤َ ح ِٔر ؼْر ٍُّو ُٓر ٙ ػ٠ِ ٓز٤َ ح٫ٓظؼخٍس ٙ رٚ ُِٔ٘ذَّ ػ٠ِ حُٔ٘ذَّ  ُظ٤ًَذ حُيح

. كخ٤َُّشٌر  ٣ٍ٘شُر محُظٔؼ٤ِ٤ش، ٝحٍ

ض٣ٍٔ٘حشٌح 

ْٜي  (1)  ؼَأُِٜح ٓٗدَّن  جكٍ ٍِت جالْطؼحٌزَأ قحالً ضؿْي ٍَّ ٖٓ جُطٍج٤ًد ج٥ض٤س، غْ أَأؾْي ٌُ  ٛحً ُ

. ك٢ نٔٓس ضٍج٤ًد

  

ىِر حُؼ٘ذَر               (ٔر) ْٞر َّ٘ َٖر حُ ٓ ٢٘ ْـر َّي ٫ طَر كخّ (ٔرٔر)   اِٗر ِِّر دُر ًؼ٤َ حُ ٌْر ُْرؼ ٍِرىُر ح . حُٔٞ

خىٍر                                        (ٕر)  َٓر ٍَر ْ٘رلُرنُر ك٢  ض ط َْر »  (ٕرٔر)أَٗر ًَّ َٞر طَر َٝر ِْرَٜرخ  وِر .  ٕرٙرٗر« حػْر

َّر حُو٘خ٣َُ         (ٖر)  ٍَّ أٓخ َِر حُيُّو ؼُر ْ٘ر ضَر  (ٖرٔر)                    ٫ ط ػْر ٍَر َُر يُر ٓخ  ُٜر ضَر طلْر . أَٗر

                                                 
9٘رٗر
 .٫ري إٔ ٣ٌٕٞ ًَ ٖٓ حُٔ٘زٚ رٚ ك٢ ح٫ٓظؼخٍس حُظٔؼ٤ِ٤ش ٍٛٞس ٓ٘ظِػش ٖٓ ٓظؼيى ًٔخ طَحٙ ٝحٟلخً ك٢ ح٧ٓؼِش  -
ٓرٙرٗر
ٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُؼوي حُل٣َي  (9ٔرٙ /  ٔرؽ ) -َٝٗف ى٣ٞحٕ حُلٔخٓش   (ٙرٓرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ؿَٜٔس ح٧ٓؼخٍ   -

 (ٔرٔرٗر8ٙ /  ٔرؽ ) -ٝطخؽ حُؼَّٝ  (ٓرٓرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ح٢ُ حُوخ٢ُ ٝأّ (ٔرٗرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓـٔغ ح٧ٓؼخٍ  (89ٕر

 (٘رٖرٖرٙ /  ٗرٔرؽ ) -ُٝٔخٕ حُؼَد 
ٔرٙرٗر
 .٢ٍٓ حُٜٔخّ، ٝحٌُ٘خثٖ ؿٔغ ً٘خٗش ٢ٛٝ ٝػخء حُٜٔخّ: حَُٓخء  -
ٕرٙرٗر
أ١ ه٤يٛخ ػْ طًَٞ ػ٠ِ هللا، أٓخ إٔ طظًَٜخ ر٬ ػوخٍ ػْ طظًَٞ ػ٠ِ ك٢ : ح٤ٔ٠َُ ك٢ حػوِٜخ ٣ؼٞى ػ٠ِ حُ٘خهش  -

. ٣ـُٞكلظٜخ ك٬ 

َُر (7ٓر7ٕر)ٝٛٞ كي٣غ ٛل٤ق أهَؿٚ حُظ١ٌَٓ  : هِض   ًَّ َٞر أَرطَر َٝر َرخ  ُٜر وِِر ِر أَرػْر ٍَر هللاَّ ُٓرٞ ٍَر ٌَر ٣َرخ  ؿُر ٍَر ٍَر  ٍُر هَرخ خُِريٍر ٣َروُٞر َٓر ِٖر  ِْر رْر َر ػٖ  أَٗر

ٍَر  َُر هَرخ ًَّ َٞر أَرطَر َٝر َرخ  ِِروُٜر ْٝر أُر١ْر َْر » أَر ًَّ َٞر طَر َٝر ِْرَٜرخ  وِر  «  حػْر



 ٔر7ٔر 

ش ح٧ٓي   (ٗر)  َٔر ٣ َِّر ٤ْريَر ك٢ ػِر َّٜ ٣زظـ٢ حُ
         ٖرٙرٗر

ىَر ك٢ حُيِّر٫ءِر  (ٗرٔر) َٞر ُْر ُْرنِر ىَر . أِر

َّر رخ٣ٍٜخ (٘ر)  ْٞر ُْرو ٌَر ح أَره
ْ رؤَر٣ي٣ْٜ (٘رٔر)                                ٗرٙرٗر رٕٞ ر٤ٞطَٜر َِّر . ٣ُروَر

ّ (ٙر)  ٍَر َٝر ْ٘رضَر ًح  َٔر ْٔر ظ َّٕ حُلي٣ي رخُلي٣ي ٣ُرلِقُر   (ٙرٔر).                                حِٓر .  ٘رٙرٗرا

ضَر طَر٠َدُر ك٢ كي٣يٍر رخٍى                      (7)  ْ٘رلُرغ   ٫ رُريَّ  (7ٔر)أَٗر ُِٜٔيٍٝ إَٔر ٣َر
 ٙرٙرٗر

خّ                        (8)  َِّر ؿٞحىٍر ًزْرٞس   (8ٔر)ٛٞ ٣َرز٢٘ هٍٜٞحً رـ٤َ أَٓر ٌُ
  7ٙرٗر

س   (9)  َٞر ٌَُ ٛخٍّ ٗزْر
ََّ  (9ٔر)                                    8ٙرٗر ََر حٓظو ي حُزلْر َٜر ٖ ه َٓر ٝ

َّٔٞحهِر٤خ   حُ
 9ٙرٗر

يٍر  (ٓرٔر)  حكِر َٝر ٍَر  لْر ْٖر ؿُر ِٓر ُٖر  ِٓر ئْر ُٔر ُْر ؽُر ح ِْريَر ٫َر ٣ُر

صَر  ََّ ِٖر َٓر ٣ْر
 ٓر7ٗر

ًِر٤ِش   (ٓرٕر) ٘لخً ٝٓٞءَر   أكَر
.  ٔر7ٗر

ْٖي (2)  َِّ  ذ٤َّن َٖأ  جْطؼحٌزٍت  ٗٞع ً : ٝأَأؾٍٛح ج٥ض٤سِت  جالْطؼحٌجشِت  ٓ

: ٕر7ٗر هخٍ حُٔظ٘ز٢ (ٔر)

ِْر  َٔر حُوَر َٝر ٍِر  زخ مُر ك٢ ح٩هْر يْر ّٜر َُر حُ َٞر أػ َٝر سٍر   يَر وخُٙر ك٢ ػِر خ طَِر كَرخءُر كَٔر َٞر َٝر حُ خ  ٖر7ٗر ؿَر

 

: ٗر7ٗر١ هخٍ حُزلظَ (ٕر)

َِر٢٣ُر حُطّرز٤ذِر  ِٚر طَرلْر َٖر ك٤ ،  طَرزَر٤ّر خىٍر َٔر َّّ ػ٠ِ كَر ٍُر فُر  َْر ُـر اًح ٓخ حُ
 ٘ر7ٗر 

: ٙر7ٗر حٍ حُ٘خػَمٝ (ٖر)

                                                 
ٖرٙرٗر
 .ٓؤٟٝ ح٧ٓي. حُؼ٣َٔش  -
ٗرٙرٗر
 (ٔرٖرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحٌُخَٓ ك٢ حُِـش ٝح٫ىد  (98ٙ /  ٔرؽ ) -حُز٤خٕ ٝحُظز٤٤ٖ   -
٘رٙرٗر
 .٣وطغ: ٣لِق  -
ٙرٙرٗر
 .حُٜٔخد رَٔٝ ك٢ ٛيٍٙ، ٝحُ٘لغ حُ٘لن، ٠ٍٓٝ حُ٘لِؼش: حُٜٔيٍٝ  -
7ٙرٗر
 .ػؼَطٚ: ًزٞس حُـٞحى  -
8ٙرٗر
 .ػيّ هطغ ح٤ُٔق: حُ٘زٞس  -
9ٙرٗر
. ح٧ٜٗخٍ حُٜـ٤َس: حُٔٞحه٢  -

: ٌٛح  حُز٤ض ُِٔظ٘ز٢ : هِض 

حهِر٤خ  َٞر ّٔر َّر حُ ََر حٓظَروَر يَر حُزَرل َٜر ْٖر هَر َٓر َٝر ِٙر   َِر ٤ ٍِرىَر ؿَر ح َٞر ٍٍر طَر خكُٞر ًَر يَر  ِٛر ح َٞر هَر

 (ٖرٙ /  ٔرؽ ) -حُٞحٟق ك٢ ٬ٌ٘ٓص ٗؼَ حُٔظ٘ز٢ ٝ (ٕر9ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٗلق حُط٤ذ ٖٓ ؿٜٖ ح٧ٗيُْ ح٤١َُذ  

ٝؿٍَ حُوٜخثٚ  (ٗرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ  (ٔرٔرٖرٙ /  ٔرؽ ) -َٝٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢ 

 (ٓر٘رٔرٙ /  9ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٖرٙرٙ /  ٔرؽ ) -حُٞحٟلش 
ٓر7ٗر
 ( ٓر9ٙر7 )ِْٝٓٔ رَهْ (ٖرٖرٔرٙر)أهَؿٚ حُزوخ١ٍ َٓكٞػخ رَهْ  -
ٔر7ٗر
 .ٍىة حُظَٔ، ٝح٤ٌُِش حْٓ رٔؼ٠٘ ح٤ٌَُ: حُل٘ق  -
ٕر7ٗر
 (8٘رٖرٙ /  ٔرؽ ) -َٝٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢  (ٕرٕرٔر ٙ/  9ٗرؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
ٖر7ٗر
 .ػِ ٝهَ: حُٞػي، ٝأػُٞ: هَ ٝٗوٚ، ٝحُؼيس: ؿخٝ  حُٔخء  -
ٗر7ٗر
َُٝٛ ح٥ىحد  (78ٙ /  ٔرؽ ) -١ ٝهٜٞٓٚ ٝحُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ذ (ٖر7ٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -

 (ٙرٔرٕرٙ /  ٙرٕرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   (9ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝػَٔ ح٧ُزخد 
٘ر7ٗر
 .أِٛق ٝػُٞؾ: ٍّ حُـَف  -
ٙر7ٗر
 (9ٗرٙ /  ٔرؽ ) -ُزخد ح٥ىحد ُِؼؼخُز٢ : ىس ْٜٓ٘ ٛخُق رٖ ػزي حُويّٝ هي ٗٔذ  ٌٛح حُز٤ض ُ٘ؼَحء ع: هِض   -

ٝحُٔٔظطَف ك٢ ًَ كٖ  (ٖر7ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد  (8ٕرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُلٔخٓش حُز٣َٜش 



 ٕر7ٔر 

ُٚر  ُٓر خ ٓخً طَٔر ْٞر ُٕر ٣َر ْ٘ر٤خ ُّر ... ٓظ٠ ٣َرزْرُِرؾُر حُزَر ْٜريِر ىَر ٣َر َُر ٤ْر ِٚر ٝؿَر   اًح ً٘ضَر طَرزْرِ٘ر٤

َْر }: ٝهخٍ طؼخ٠ُ (ٗر) ٔظَروِر٤ ُٔر ح١َر حُ ََر ِّٜر َٗرخ حُ . ٍٓٞس حُلخطلش (ٙر) {حٛيِر

ُٕر }: ٝهخٍ طؼخ٠ُ (٘ر) َٝر ٍٞر  ُٔرٞؽُر كِر٢ رَرؼْر ٌٍر ٣َر جِر َٓر ْٞر ْْر ٣َر ُٜر ٠َر َ٘رخ رَرؼْر ًْر ََر طَر ٍِر َٝر ٞ ُّٜو كِرنَر كِر٢ حُ

ًؼخ ْٔر ْْر ؿَر َ٘رخُٛر ؼْر َٔر َـر .  ٍٓٞس حٌُٜق (99) {كَر

:  77ٗر  ١ٝهخٍ حُزخٍٝى (ٙر)

ِّر  َِر أىٗخُٙر ٝىعْر  ِٙر  َٕر ح٧ٓ َِر ..٧رؼي شِر حُزَرلْر َـّ ِٖر  ك٢ ُُر ْـر َٗ   ١ٓخ ٣ُر َٞر ِٖر حُ ػَر
!  78ٗر

: 79ٗر ٝهخٍ آهَ (7)

دٍر  َْر ِي حُز٬ىَر رـ٤َ ك َٓر  ٖ َٓر ُٕر … …َٝر ُْر حُز٬ىِر  ٣ٜٞ ِِر٤ ْٔر ِٚر ط ػَِر٤ْر

لخٕ حُو٤ٖ ٝهخٍ (8) ١ِّر أرٞ حُطّٔر
  : ٓر8ٗر

ٔخ ْْر أَركْر ُر خءصْر َُٜر ْٚر أَٟر عَر ػخهِرزُر ِْر َـر َْر حُ َِر كظ٠َّ َٗرظَّ ٠ ح٤َُِّ ْْر ىُرؿَر ُر ُٜٞٛر ؿُر ُٝر َٝر ْْر  ُر رُٜر
 ٔر8ٗر 

: ٕر8ٗرأرٞ كَحّ حُلٔيح٢ٗ  ٝهخٍ (9)

َُر  ْْر ٣ـِٜخ حُٜٔ ْٖر هطذَر حُلٔ٘خءَر ُ َ٘رخ، ٝ ٓ ُٓر خ٢ُ ُٗرلُٞر ؼَر َٔر َِر٤ْرَ٘رخ ك٢ حُ ُٕر ػَر ُٞر طَٜر
 ٖر8ٗر 

: ٗر8ٗر ٝهخٍ حُٔظ٘ز٢ (ٓرٔر)

 

ٍِردِر  َّر كٞمَر حُؼوخ َٝر ح٧كخػ٢ ٗخ ٠خ ْٖر اًح حطّروَر٠  ػِر ّٔر ضُر ٓ ْٔر اَُر٤ْريِر كبّٗر٢ َُر
 ٘ر8ٗر 

ضَر  (ٔرٔر) َ   ًٔٔظز٠غِر  أَٗر ْـر ٠ َٛر َِر اُِر حُظٔ
.  ٙر8ٗر

: 87ٗر ٝهخٍ حُٔظ٘ز٢ (ٕرٔر)

                                                                                                                                                 

ٝطَحؿْ  (ٙر7ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝأٓخ٢ُ حُوخ٢ُ  (ٔرٖرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُز٤خٕ ٝحُظز٤٤ٖ  (ٕرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٓٔظظَف 

 (ٔرٗرٔرٙ /  89ؽ ) -ء ٓٞهغ أىد ٗؼَح
77ٗر
ٛٞ ٓلٔٞى ٓخ٢ٓ حُزخٍٝى١ كخَٓ ُٞحء ح٠ُٜ٘ش حُ٘ؼ٣َش حُلي٣ؼش، ٗؼَ ٣٘خًَ ٗؼَ حُللٍٞ ك٢ ٛيٍ حُؼَٜ   -

 .ٛـٕرٕرٖرٔرحُؼزخ٢ٓ، ٓخص ٓ٘ش 
78ٗر
ٓطِوخً أٝ ٛٞ حُٔخء ح١ٌُ ٣ظلِّرذ ٖٓ ر٤ٖ حُٜوٍٞ  . حُو٤َِ: حُِـش ٓؼظْ حُٔخء، ٝحَُٞٗ  -

 (88ٕرٙ /  8ٕرؽ ) -ٛٞ ك٢ ى٣ٞحٗٚ طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد : هِض 
79ٗر
 ُْ أؿيٙ ، ُٝؼِٚ ُ٘خػَ ٓؼخَٛ   -
ٓر8ٗر
َٝٗف ى٣ٞحٕ  (9ٓرٔرٙ /  ٔرؽ ) -َُٝٛ ح٧ًْ ك٢ ح٧ٓؼخٍ ٝ حُلٌْ  (8ٖرٙ /  ٔرؽ ) -ُزخد ح٥ىحد ُِؼؼخُز٢   -

ٙ /  ٔرؽ ) -ُٝزخد ح٥ىحد ٧ٓخٓش رٖ ٓ٘وٌ  (ٖرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُزي٣غ ك٢ ٗوي حُ٘ؼَ  (ٗرٔرٕرٙ /  ٔرؽ ) -حُٔظ٘ز٢ 

/  ٔرؽ ) -َُٝٛ ح٥ىحد ٝػَٔ ح٧ُزخد  (ٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٜٕٔٞ ك٢ ح٧ىد  (ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝهٞحػي حُ٘ؼَ  (ٖرٓرٔر

 -ٝٓلظخف حُؼِّٞ  (ٔرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حُز٬ؿش  (7ٙرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُلٔخٓش حُز٣َٜش  (8ٓرٕرٙ 

 (ٖرٗرٔرٙ /  7ؽ ) -ُٝٔخٕ حُؼَد  (77ٙ /  ٔرؽ )
ٔر8ٗر
 ..أٝؿي رٚ ػوزخً : حُلَُ، ٝط٘ظ٤ْ حُـِع ٟٔٚ ك٢ ِٓي، ٝػوذ ح٢ُ٘ء: حُـِع  -
ٕر8ٗر
ح٣ش ٝٗٚ (7ٗرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحٌٌٍُ٘ٞ  (ٔرٓرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓلخَٟحص ح٧ىرخء  (ٔر7ٙ /  ٔرؽ ) -حُٔيٖٛ   -

 (ٓرٔرٖرٙ /  8ٔرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (79ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد 
ٖر8ٗر
 .أ١ ُْ ٣ـيٙ رخٛظخً : ُْ ٣ـِٚ حَُٜٔ  -
ٗر8ٗر
ٝطَحؿْ ٗؼَحء  (٘رٙرٔرٙ /  ٔرؽ ) -َٝٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢  (ٓرٗرٙ /  ٔر ؽ) -َٗف حٌَُٔ٘ ٖٓ ٗؼَ حُٔظ٘ز٢   -

 (ٗر9ٖرٙ /  7ٗرؽ ) -ٓٞهغ أىد 
٘ر8ٗر
 أ١ ًل٠، ٣وٍٞ ًل٠ ػ٢٘ كب٢ٗ ُٔض ٖٓٔ اًح هخف ٖٓ ح٬ُٜى ٛزَ ػ٠ِ حٌٍُ، ٝكـؼَ ح٧كخػ٢ ٓؼ٬: ا٤ُي  -

 .٬ُِٜى ٧ٜٗخ طوظَ ىكؼش ٝحكيس، ٝحُؼوخٍد ٓؼ٬ ٌٍُِ ٧ٜٗخ اًح ُْ طوظَ طٌٍَ ُٔؼٜخ كٌخٗض أ١ٍٞ ػٌحرخً 
ٙر8ٗر
 .ه٣َش رخ٤ُٖٔ ط٘ظَٜ رٌؼَس طَٔٛخ: ٛـَ  -
87ٗر
ٝطَحؿْ ٗؼَحء   (٘رٙرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٕ حُٔظ٘ز٢ َٝٗف ى٣ٞح (8ٙرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف حٌَُٔ٘ ٖٓ ٗؼَ حُٔظ٘ز٢   -

 (9ٙ /  ٔرؽ ) -ٝح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حُز٬ؿش  (8ٔرٗرٙ /  7ٗرؽ ) -ٓٞهغ أىد 



 ٖر7ٔر 

ح يَر َـر حُ َٝر ُْر  ّٔر َُر ٓخ طل٢٤ حُظّرزَر ٣َروْرظُر َٝر َرخ   حُوَ٘ر َٝر ُّر  ٍِر ح َٞر ّٜر ٍَر حُ خ َٔر ُر حُ ٢٤ َُٚر طُرلْر َٝر
 88ٗر 

: 89ٗر ٝهخٍ ٣وخ١ذ ٤ٓق حُيُٝش (ٖرٔر)

ُْر  ِٛر خ ْ٘رُٚر ػَر ٓ ٫ َٝر طخدٌر  َْر ُٓر ِٚر  ٫ ك٤ َٝر يحً   َٔر ـ ُٓر َْر  ّٔر٤قُر ح١ٌُ َُر٤ خ حُ   أ٫ أ٣ّٜر

َُّو حُٔلخدَر ُٗرزخفُر  (ٗرٔر) ح٬ٌُدِر  ٫َر ٠٣ُر
. ٓر9ٗر

َِٔٚر   ٫ ٣َرلٔيُر  (٘رٔر) ْٖر كَر ٓ ََّ ح٤ُٔقُر ً
 ٔر9ٗر

ِٗر٢ّر  (ٙرٔر) َِر ُٔر ّ حُ ٖ رٖ أَٝر ؼْر َٓر : ٕر9ٗر  ٝهخٍ 

ِٚر  ِ٘ر ْـر ِٟر ٍَر  ضُر أَرظْرلخ ْٔر َّ ٍْر هَِر ًِر١ ٍكِر ُْر ... ٝ ِْر َْر ُٚ كِر َٞر َُر٤ْر ْ٘رُٚر، ُٝٛر ٢َر ػَر ِٔر ِْر رِرلِر
 ٖر9ٗر

خً   (7ٔر)  ٘خءُر ًحَٓر ْٔر ُْرل ُّر ح يَر ٫ طؼْر
   ٗر9ٗر

خ }: ٝهخٍ طؼخ٠ُ ػ٠ِ ُٔخٕ حُٔلَس  (8ٔر) َّٔ َرخ َُر رِّ٘ر ٍَر َّ٘خ رِرآ٣َرخصِر  َٓر ْٕر آ َّ٘خ اِر٫َّ أَر ِٓر ُْر  وِر خ طَ٘ر َٓر َٝر
خءطْرَ٘رخ  َٖر ؿَر ٤ ِٔر ِِر ْٔر ُٓر َرخ  كَّ٘ َٞر طَر َٝر ح  ًَ زْر َٛر َِر٤ْرَ٘رخ  َِرؽْر ػَر َرخ أَركْر رَّ٘ . ٍٓٞس ح٧ػَحف (ٙرٕرٔر) {ٍَر

 

ٙ ٝكْيٍٜ ذكًف جُٔٗدَّن  جْطؼحٌجشٍت ضٔػ٤ِ٤سً  ج٤ُٟ٘ٔسَأ ج٥ض٤سَأ  ذ٤ٜحشِت جؾؼَ جُطٕ(3)

: ٛسقحٍ أنٍٟ ٓ٘حْرس ضؿؼِٜح ٓٗدَّن 

: ٘ر9ٗرحُٔظ٘ز٢  هخٍ  (ٔر)

ؽُر ا٫ّر  ٍْر ُْ أ ِْر َٝر ّٔرلخثِرذِر ٣َرظِِر َِر حُ ٤ ََر ٖٓ ؿَر ح١ِر َٞر َٓر َِرىْر   ْٖر ٣ُر َٓر َٝر ََر ًحىَر  ْٛر  أ
 ٙر9ٗر 

: 97ٗر ٝهخٍ ػزي حُٜٔي رٖ رخري (ٕر)

                                                 
88ٗر
ٝحَُٓخف طـٔغ ُٚ ؿ٘خءّ ح٧ػيحء، ٝحٌَُّ  حُؼطخء، أ١ إٔ ح٤ُٔٞف: حَُٓخف، ٝحُـيح: ح٤ُٔٞف، ٝحُو٘خ: حُٜٞحٍّ 

 .٣لَم ٓخ ؿٔؼض
89ٗر
 (ٓر9ٙ /  9ٗرؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
ٓر9ٗر
 (9ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٔٔظطَف ك٢ ًَ كٖ ٓٔظظَف  (ٖرٖرٔرٙ /  ٔرؽ ) -١ أٓؼخٍ حُؼَد حُٔٔظو٠ٜ ف  -

 (ٔر9ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓـٔغ ح٧ٓؼخٍ  (8ٕرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُل٤ٞحٕ 

 .٠٣َد ُٖٔ ٣٘خٍ ٖٓ اٗٔخٕ رٔخ ٫ ٠٣َٙ
ٔر9ٗر
. حٗخً أٝ ؿخ٬ًٛ ٠َُٝد حُوظخٍأ١ إٔ ح٤ُٔق ٫ ٣لٔي ًَ كخَٓ ُٚ كوي ٣ٌٕٞ كخِٓٚ ؿذ  -

ْٚر : ٌٛح ٗطَ ٖٓ ر٤ض ُِٔظ٘ز٢ : هِض  َِر َٔر ََّ ٖٓ كَر ّٔر٤قُر ً ُٙر  ٫ ٣لٔيُر حُ يحً ٣َريَر ِٓر ّٔر٤قِر كخ صُر ًخُ َْر ِٜر ك

  (77ٙ /  9ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (٘ر8ٔرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢ 
ٕر9ٗر
 (ٔرٔرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ُٝزخد ح٥ىحد ٧ٓخٓش رٖ ٓ٘وٌ  (7ٕرٔرٙ /  ٔرؽ ) -أٗؼخٍ حُؼَد  ٓ٘ظ٠ٜ حُطِذ ٖٓ  -

 ٔرؽ ) -ٝحُلٔخٓش حُز٣َٜش  (ٗرٗرٖرٙ /  ٔرؽ ) -َُٝٛ ح٥ىحد ٝػَٔ ح٧ُزخد  (٘ر٘رٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٜيحهش ٝحُٜي٣ن 

 ٖرؽ ) -ؿخ٢ٗ ٝح٧ (79ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝأٓخ٢ُ حُوخ٢ُ  (77ٔرٙ /  ٕرؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد  (7ٕرٔرٙ / 

 (ٗرٙرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ  (7ٔرٖرٙ / 

 
ٖر9ٗر
 .حُلوي: ح٠ُـٖ  -
ٗر9ٗر
.  حُؼ٤ذ: حٌُحّ  -

ٝؿَٜٔس  (ٗر7ٙ /  ٔرؽ ) -ٍٝٓخُش حُـلَحٕ  (ٖرٗرٙ /  ٔرؽ ) -١ َٗف ًظخد ح٧ٓؼخٍ هِض  ٛٞ ك٢ كَٜ حُٔوخٍ ف

 (ٓر9ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓـٔغ ح٧ٓؼخٍ  (ٓرٖرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٔٔظو٠ٜ ك٢ أٓؼخٍ حُؼَد  (ٕرٔرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ح٧ٓؼخٍ 

 (ٓرٔرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓوظخٍ حُٜلخف  (ٖرٕرٕرٙ /  ٕرٔرؽ ) -ُٝٔخٕ حُؼَد  (ٓرٓرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝأٓخ٢ُ حُوخ٢ُ 

 ٫ ٣وِٞ ح٩ٗٔخٕ  ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ رٚ ٓخ ٣ؼخد: ٣َحى  
٘ر9ٗر
ٝٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ   (7ٔرٔرٙ /  9ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   (ٗرٕرٖرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -

 (ٓرٖرٗرٙ /  ٔرؽ ) -ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ 
ٙر9ٗر
حُٔٞح١َ ؿٔغ ٓخ١َ، ٣وٍٞ أٗض أَٛ ُٔخ ٍؿٞطٚ ٓ٘ي، ٝأٗخ أػِْ أ٢ٗ ُْ أٟغ ٍؿخث٢ ك٢ ؿ٤َ ٓلِٚ كِٔض ًٖٔ   -

 .٣َؿٞ حُٔطَ ٖٓ ؿ٤َ حُٔلخد
97ٗر
 (8ٗرٔرٙ /  ٔرؽ )  -ٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ  -



 ٗر7ٔر 

ُْر  َْر ح٬ٓ٧ىُر أَّٗيَر ُٜٓ٘ر ػ َُر ْٕر  ُٞر حٌُٞحًذِر ... كب َْر رؼ َّٕ حُ٘ٔ كَروخٍحً كب

: 98ٗرحُٔظ٘ز٢  ٝهخٍ (ٖر) 

َِر  كَر ُُر ٤٘يَر ػٖ  ٍِر ٓخ ٣ُـر شِر حُزَري ؼَر ِٚر  ك٢ ١َِر ضَر ر ؼْر ِٔر َٓر ٤ْرجخً  َٗر عْر  ىَر َٝر حُٙر  ٌْر ٓخ طََر هُر
 99ٗر 

: ٓرٓر٘رحُٔظ٘ز٢ أ٠٣خً  ٝهخٍ (ٗر)

َِر  َِر ُّر رخُؼِر ٔخ ضِر ح٧ؿْر لّر َٛر خ  َٔر رّر َُر ُر  ك حهِرزُٚر َٞر ٞىٌر ػَر ُٔر لْر َٓر ظْرزَريَر  َّر ػَر   َُرؼَر

: ٔرٓر٘ر هٞطخً  ٣ـيُر  ٫ ٣ٌخىُر  ٝهخٍ رؼ٠ْٜ ك٢ ٣َٗقٍر  (٘ر)

َ٘رشً  ُْر حُوّٞ ًظّرًخ ٝرطْر ٌُرٞ ُج٤ ْ٘ر َّْ … … أ٣ َٕر ٓ ُْرلِرظْر٤خ ٌُرٞ كظ٠ ح ْ٘ر ٣َر ؿُرٞدِر  ُّر  َٝر
 ٕرٓر٘ر

ح  ًَ ٌَّش ٓولِر َٓر  ٍ ْٞر يح ٓخ كَر ٍَر ؿَر َُر … …٧ٓ ٤ْر ٣زخً ٝرخه٢ ح٧ٍٝ ؿَر ٣ذ   ؿيِر ؿيِر
 ٖرٓر٘ر

ٍٍت  ٤٘ٔٞسٍت  ضٗر٤ٜحشٍت  ج٥ض٤سَأ  جُطٔػ٤ِ٤سَأ  جؾؼَ جالْطؼحٌجشِت (4)  ٓ٘حْرس  ذًًٍ قح

 َُ : ٛس هرَ ًَ جْطؼحٌزٍت ٛح ٓٗدَّن ضؿؼ

٫ً   ٣١ٖٔ (ٔر) َّٝ ُٕر أ ٞ ٌُر ٣ْرًيح ٣ٝ َٝر ٍُر
 ٗرٓر٘ر

 

٣خد   (ٕر) ٤ٍٟضَر ٖٓ حُـ٤٘ٔش رخ٩ِر
 ٘رٓر٘ر

ضَر  (ٖر) مُر  ١ءُر طٞ أَٗر ظََر . ُِ٘خّ ٝطلْر

خكِر٤خً  (ٗر) َٗر ٞصَر  َٔر ٟ حُ ََر ًَرل٠ ري ىحًء إٔ طَر
. ٙرٓر٘ر

                                                 
98ٗر
ٝحُؼٔيس ك٢ ٓلخٖٓ حُ٘ؼَ  (ٖرٙرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُزي٣غ ك٢ ٗوي حُ٘ؼَ  (ٙرٗرٕرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -

ٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٔٔظطَف ك٢ ًَ كٖ ٓٔظظَف  (٘ر8ٖرٙ /  ٖرؽ ) -ٝهِحٗش ح٧ىد  (٘ر8ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝآىحرٚ 

 (ٙرٗرٙ /  9ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٕر8ٙ /  ٖرؽ ) -ٝٛزق ح٧ػ٠٘  (ٗرٖرٕر
99ٗر
ٝٛٞ : ٕ ٖٓ ظَٜ ُٚ حُزيٍ حٓظـ٠٘ رٍ٘ٞٙ ػٖ ُكَحٓيكٚ رٔخ طَحٙ ٓ٘ٚ، ٝحطَى ٓخ ٓٔؼض رٚ ٖٓ َٗف أؿيحىٙ؛ كب  -

 .ٗـْ رؼ٤ي هل٢
ٓرٓر٘ر
ٝحُزي٣غ  (8ٗرٕرٙ /  ٔرؽ ) -َٝٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢  (٘رٔرٖرٙ /  ٘رؽ ) -ٗلق حُط٤ذ ٖٓ ؿٜٖ ح٧ٗيُْ ح٤١َُذ   -

 (ٔرٕرٙ /  ٔرؽ )  -ٝحُٔيٖٛ (9ٗرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ   (ٖرٙرٙ /  ٔرؽ ) -ك٢ ٗوي حُ٘ؼَ 

ٝطَحؿْ ٗؼَحء  (ٖرٕرٗرٙ /  ٕرؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد  (ٙرٙرٖرٙ /  ٔرؽ ) -َُٝٛ ح٥ىحد ٝػَٔ ح٧ُزخد 

 (ٙرٗرٙ /  9ٗرؽ ) -ٓٞهغ أىد 

ُؼ٢ِ أكٔي ػخهزش ػظزي ًُٝي إٔ أطؤىد رؼي ػلٞى ك٬ أػٞى ا٠ُ ٢ٗء حٓظٞؿذ رٚ حُؼظذ ًٖٔ ٣ؼظَ كَرٔخ :٣وٍٞ   

 ٖٓ أىٝحء ؿ٤َٛخ ك٤ٜق ؿٔٔٚ رؼِظٚ ٓٔخ ٛٞ أٛؼذ ٓ٘ٚ طٌٕٞ ػِظٚ أٓخٗخ ُٚ
ٔرٓر٘ر
 ُْ أؿيٙ  -
ٕرٓر٘ر
 .حُـٞع: ح٫ٓظ٬ء حُ٘ي٣ي ٖٓ حُطؼخّ، ٝحُٔـٞد: حٌُع ٝحُزط٘ش  -
ٖرٓر٘ر
ح  - ًَ  .حٌُٔخٕ ٫ هٜذ ك٤ٚ: ٝحُـي٣ذ. هخ٤ُخً ٖٓ حُ٘زخص: ٓول
ٗرٓر٘ر
 (ٙرٕرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٛٞ ك٢ َُٛ ح٧ًْ ك٢ ح٧ٓؼخٍ ٝ حُلٌْ : هِض . ٠٣َد َُِؿَ ٣يٍى كخؿظٚ طئىس ٝىػش  -

ؽ ) -ٝٓـٔغ ح٧ٓؼخٍ  (7ٙرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد  (ٙر9ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝك٤خس حُل٤ٞحٕ حٌُزَٟ 

 (ٕرٙرٙ /  ٔر
٘رٓر٘ر
. ٓؼَ ٠٣َد ػ٘ي حُو٘خػش رخ٬ُٔٓش  -

:   ٛٞ ١َف ٖٓ ر٤ض ٫َٓة حُو٤ْ : هِض 

ظ٠َّ   كْرضُر ك٢ ح٥كَرخم كَر َّٞ شِر رخ٣٩خد ... ٝهَريْر ١َر َٔر ِ٘ر٤ َـر ٖ حُ ِٓر ٤ضُر  ِٟر ٍَر
ُٝزخد ح٥ىحد ٧ٓخٓش رٖ  (7ٗرٙ /  ٔرؽ ) -ٓؼخٍ ٫رٖ ٬ّٓ ٝح٧ (78ٙ /  ٔرؽ ) -َٗف حٌَُٔ٘ ٖٓ ٗؼَ حُٔظ٘ز٢ 

ٙ /  ٔرؽ ) -ُٝزخد ح٥ىحد ُِؼؼخُز٢  (ٔرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُؼٔيس ك٢ ٓلخٖٓ حُ٘ؼَ ٝآىحرٚ  (ٙرٔرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٓ٘وٌ 

 (ٗرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَحء  (ٕرٗرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحٌٌٍُ٘ٞ  (ٕرٔرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝؿَٜٔس ح٧ٓؼخٍ  (ٓرٖر

ٙ /  ٓرٔرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٙر8ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُز٤خٕ ٝحُظز٤٤ٖ  (88ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٛزق ح٧ػ٠٘ 

 (ٔر9ٖر
ٙرٓر٘ر
: حُز٤ض ُِٔظ٘ز٢   -

ّٖر أّ ٌُر ْٕر ٣ َ٘رخ٣َرخ أ َٔر ذُر حُ ْٔر كَر َٝر صَر ٗخكِر٤َرخ   ْٞر ٟ حُٔ ََر ْٕر ط حِٗر٤َرخ ًل٠ ريَر ىحًء أ



 ٘ر7ٔر 

َ   (٘ر) ٌَرلَر َُر ك٢ حُؼ٤ْرَ٘ر٤ٖ ًخُ لُّو .  7ٓر٘ر٤ُْ حُظٌَّ

َ   (ٙر) َِر حَُّ٘لْر ْٖر ار ِٓر ْٜريِر  َّ٘ ٫ٝ رُريَّ ىُرٕٝ حُ
.  8ٓر٘ر

ُٝر  (7) ْ٘رلُرنُر ك٢ ؿ٤َ  ٍّر ٛٞ ٣ .  9ٓر٘ر  ٍَر

ٍَر  أٗضَر  (8) يٝ ر٬َر رؼ٤ .  ٓرٔر٘ر  طلْر

(5) َِّ ٍِت  قحالً ٣ُٓطٜٗىُ  ج٥ض٤سِت  ٖٓ جألَأذ٤حشِت  ذ٤صٍت  جيًٍ ٌُ ِٚت غْ أَأؾ  جالْطؼحٌزَأ  ك٤ٜح ذ

ْٖي  : ٗٞػٜح ٝذ٤

 

: ٔرٔر٘ر ١دهخٍ حُٔظٖ (ٔر)

ُٙر  َُر ٤ْريِر رخ ّٜر َّر ُِ ؿخ َْر َِر ح٠ُِّر ؼَر ْٖر ٣َـر َٓر ح      ٝ ٤ّريَر َٜر ُّر ك٤ٔخ طَر ؿخ َْر ُٙر ح٠ُّر ٤ّريَر َٜر طَر
 ٕرٔر٘ر 

: ٖرٔر٘رٝهخٍ َٜٗ رٖ ٤ٓخٍ   (ٕر)

َٞر  ٤ ِٓر ٓخىِر ٝ َّر ََِر حُ ٍٍر  أٍٟ هَر ٗيُر … …َٗرخ ْٕر  ٣ُٝٞر ُّر   أَر ٣ٌٕٞ ُٜخ َٟح
 ٗرٔر٘ر

:  ٘رٔر٘رهخٍ حُلٔخ٢ٓ ٓلٔي رٖ ر٤َ٘ (ٖر)

                                                                                                                                                 

ًل٠ ري ٓؼ٘خٙ ًلخى ٝحُزخء ٣ُيص ك٢ حُٔلؼٍٞ ٛخٛ٘خ ًٔخ طِحى ك٢ حُلخػَ ٗلٞ ك٠ هللا ًًَٝٗخ ٌٛح ك٢ هُٞٚ ًل٠    

رـ٢ٔٔ ٗل٫ٞ ٣وٍٞ ًلخى ىحء ٍإ٣ظي حُٔٞص ٗخك٤خ أ١ إٔ ىحء ٗلخإٙ حُٔٞص أه٠ٜ ح٧ىٝحء ٝح٤ُ٘ٔش اًح ٛخٍص أ٤٘ٓش 

كٜٞ ؿخ٣ش حُز٤ِش ٝكخهَس حُوطٞد  

 -ٝحُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ  (ٓرٔرٖرٙ /  ٔرؽ ) -َٝٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢  (ٖرٙ /  ٔرؽ ) -ُٔظ٘ز٢ َٗف ى٣ٞحٕ ح 

ٙ /  ٔرؽ ) -ٝؿٍَ حُوٜخثٚ حُٞحٟلش  (ٖر7ٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُؼٔيس ك٢ ٓلخٖٓ حُ٘ؼَ ٝآىحرٚ  (ٙرٗرٙ /  ٔرؽ )

ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  ٝطَحؿْ  (ٙرٓرٖرٙ /  ٕرؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد  (٘ر٘رٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحٌٌٍُ٘ٞ  (ٙرٕرٔر

 (ٓر٘رٔرٙ /  9ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٗر8ٗرٙ /  ٔرٕرؽ ) -
7ٓر٘ر
. ٓٞحى حُـلٕٞ هِوش، أ١ ٤ُْ حُٜٔ٘ٞع ًخُٔطزٞع:ٟٝغ حٌُلَ ه٢ حُؼ٤ٖ، ٝحٌُلَ: حُظٌلَ  -

: حُز٤ض ُِٔظ٘ز٢ 

ُر   ٢ُ َِّلُٚر ٌَر ٌْر ٫ طَر ِْر يَر كِر َٔر ِْر ّٕر كِر َِر ٧ لَر ٌَر ِٖر ًخُ ٤َ٘ر٤ َُر ك٢ حُؼَر َّر حُظٌلّر
اٗٔخ ًُي ٧ٕ ُي كِٔخ ١زؼض ػ٤ِٚ ٫ طلظخؽ ا٠ُ إٔ طٌِلٚ ًخٌُلَ ك٢ حُؼ٤ٖ ٤ُْ ًُي ًخُظٌلَ ح١ٌُ ٛٞ طٌِق  : ٣وٍٞ   

  (7٘ر٘رٙ /  ٔرؽ ) -ٝٗلق حُط٤ذ ٖٓ ؿٜٖ ح٧ٗيُْ ح٤١َُذ   (٘رٕر٘رٙ /  ٔرؽ ) -طخ٣ٍن حُ٘وي ح٧ىر٢ ػ٘ي حُؼَد  

ٙ /  ٔرؽ ) -َُٝٛ ح٧ًْ ك٢ ح٧ٓؼخٍ ٝ حُلٌْ   (9٘رٙ /  ٔرؽ ) -ٓؼخ٢ٗ ٖٓ ٗؼَ أر٢ حُط٤ذ حُٔظ٘ز٢ ٝطل٤َٔ أر٤خص حٍ

ٝطل٣ََ حُظلز٤َ ك٢  (ٖرٙرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُزي٣غ ك٢ ٗوي حُ٘ؼَ   (8ٗرٕرٙ /  ٔرؽ ) -َٝٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   (٘رٙرٕر

 (ٙرٗرٙ /  9ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   (ٙرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٛ٘خػش حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَ 
8ٓر٘ر
. ًٗٞظٜخ، ٣وٍٞ ٖٓ ١ِذ حُٜ٘ي ُْ ٣َٜ ا٤ُٚ كظ٠ ٣وخ٠ٓ ُٔغ حُ٘لَ: حُؼَٔ ك٢ ٗٔؼٜخ، ٝارَس حُ٘لَ: حُٜ٘ي  -

: حُز٤ض ُِٔظ٘ز٢ 

َِر  َِر حُّ٘رل ّ٘رٜيِر ٖٓ ارَر َٕر حُ ٫ رُريّر ىٝ َٝر شً   َٜر ه٤ ٍَر خ٢ُ  ؼَر َٔر َٕر حُ َٖر ُُرو٤خ ٣ي٣ طَُر

ٝؿٍَ حُوٜخثٚ   (ٗرٙرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ   (ٔرٙرٖرٙ /  ٔرؽ ) -حُٔظ٘ز٢ َٗف ى٣ٞحٕ 

 (ٓر8ٙ /  9ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   (7ٙ /  ٔرؽ ) -حُٞحٟلش 
9ٓر٘ر
 .حُـَٔ: ح٠َُّ  -
ٓرٔر٘ر
 .ٛخٓٞم ح٩رَ ٝحُـ٘خء ٍ: حُليٝ  -
ٔرٔر٘ر
ٙ /  ٔرؽ ) -َٝٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   (ٗرٕرٙ /  ٔرؽ ) -طل٤َٔ أر٤خص حُٔؼخ٢ٗ ٖٓ ٗؼَ أر٢ حُط٤ذ حُٔظ٘ز٢   -

 (8ٔرٗر ٙ/  7ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   (ٙرٙرٕر
ٕرٔر٘ر
 .ٖٓ حطوٌ ح٧ٓي رخُحً ٤ٜ٣ي رٚ ُْ ٣ؤٖٓ إٔ ٤ٜ٣يٙ ح٧ٓي: ح٧ٓي ٣وٍٞ: ح٠َُؿخّ  -
ٖرٔر٘ر
 -ٝأٓخّ حُز٬ؿش   (97ٖرٙ /  ٔرؽ ) -رخء ٝٓلخَٟحص ح٧ى  (ٙرٗرٙ /  ٔرؽ ) -َُٛ ح٧ًْ ك٢ ح٧ٓؼخٍ ٝ حُلٌْ   -

 (ٙر7ٕرٙ /  ٔرؽ )
ٗرٔر٘ر
 .حٗظؼخٍ حُ٘خٍ ك٢ حُلطذ: ٓ٘لَؽ ٓخ ر٤ٖ ح٤ُ٘ج٤ٖ، ٤ٓٝٝٞ حُ٘خٍ ُٔؼخٜٗخ، ٝح٠َُحّ: حُوَِ  -
٘رٔر٘ر
١ٝزوخص   (ٗر٘رٙ /  ٔرؽ ) -ُٝزخد ح٥ىحد ُِؼؼخُز٢   (ٕر7ٔرٙ /  ٔرؽ ) -حٍ ٝ حُلٌْ َُٛ ح٧ًْ ك٢ ح٧ٓغ  -

ٝطخؽ حُؼَّٝ  (7ٖرٙ /  ٗرؽ ) -ٝح٧ؿخ٢ٗ  (ٔرٙرٖرٙ /  ٔرؽ ) -َٝٗف ى٣ٞحٕ حُلٔخٓش  (ٗر9ٙ /  ٔرؽ ) -حُ٘ؼَحء 

 (ٔرٙرٖرٙرٙ /  ٔرؽ ) -



 ٙر7ٔر 

ٜخ  هِرؼَر ْٞر َٓر ِٞر  طْر ََر حُوَر ِِريَر هز َِرؿْر ٍْر ُ ْٖر ... هَريِّر َُروخً ػ َُر  ٬ ْٖر ػَر َٔر خ  ك َـر ُِر َُر سٍر  ََّ ؿِر
 ٙرٔر٘ر

: 7ٔر٘ر ١دٝهخٍ حُٔظٖ (ٗر)

ٛخ  ٞءَر َٟر َْر  ْٔر َّ٘ يُر حُ ُٔر ْٖر ٣لْر ٜيُر إَٔر ٣ؤط٢ َُٜرخ…ٝك٢ طؼذٍر ٓ رِر٣َ٠ذ   ٣ِٝـر
 8ٔر٘ر

: 9ٔر٘ر١ ٝهخٍ حُز٤َٛٞ (٘ر)

ُٖر ٟٞءَر  َُر حُؼ٤ ْٖر  هي طٌ٘ ِْر ٓ َُر  حُ٘ٔ ٌِر ْ٘ر وَْر ٍٓيٍر  ٣ُٝر َٓر ْٖر  َْر حُٔخء ٓ ُّْو ١َرؼْر حُلَر
 ٓرٕر٘ر 

: ٔرٕر٘ر ٝهخٍ حُٔظ٘ز٢ (ٙر)

ٍُر  ٞ كُر ُٞر ِٚر حُ َّر ر ُٔر ُٕر ٓخ ٣َر َٞر ْٛر ٘خ٣خ  كؤ َٔر َٝر حُ ْٞر اًح حػظخىَر حُلَرظ٠ ه
 ٕرٕر٘ر 

: ٖرٕر٘رأ٠٣خً  ٝهخٍ (7)

٘خ٣خ  َٔر ٍُر حُ ح ُٙر طُريَر ْ٘ريَر ٌِر١ ػِر ُْر ... ٓخ حُّر َّ٘ ٍُر حُ ُٙر طُريح ْ٘ريَر ١ ػِر ٍُر ًخٌَُّ  ٗرٕر٘رٝ

س   (8) َِّ ؼ٤َّر ػَر ًُر هخٍ 
: ٙرٕر٘رك٢ حُـٍِ  ٘رٕر٘ر

 

ْٖر  س َر ٓ َِّ ٍَر    ُؼ ََر ىحءٍر ٓوخٓ أػَحٟ٘خ ٓخ حٓظلَِّضِر  ٤٘ٛجخً ٣َٓجخً ؿ٤
 7ٕر٘ر 

: 8ٕر٘رٝهخٍ ؿ٣ََ ٣ٜـٞ حُلَُىم  (9)

َْر  ىمُر  ُػ ُْر ْٕر  9ٕر٘ر  حُلَ رَرؼخً  أ َْر ِٓر َْر دِر … …٤ٓوْرظَُر  رغُر  ١ٍٞ ٬ٓٓشٍر أرْر٘ َْر ِٓر  ٓرٖر٘ر  ٣خ 

                                                 
ٙرٔر٘ر
 .حُـلِش، ُُٝؾ ٍُ ٝٓو٢: ح٧ٍٝ حُِٔٔخء حُظ٢ ٫ طؼزض ك٤ٜخ هيّ، ٝحُـَس: حُُِن  -
7ٔر٘ر
 (ٔر7ٖرٙ /  7ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   (7ٖرٕرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -
8ٔر٘ر
حُٔؼ٤َ، ٝ ٣ٔؼَ حُ٘خػَ ٓٔيٝكٚ رخُْ٘ٔ ٣ٝٔؼَ كٔخىٙ رٖٔ ٣َ٣ي إٔ ٣ؤط٢ ُِْ٘ٔ ر٘ظ٤َ كٜٞ ك٢ طؼذ : ح٣َ٠ُذ  -

 .ىحثْ، ٧ٗٚ ٣ـٜي ٗلٔٚ ك٢ ١ِذ حُٔلخٍ
9ٔر٘ر
 (7ٓرٗرٙ /  9ؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
ٓرٕر٘ر
 .حَُٔٝ: طـَٜ، ٝحُٔوْ: طٌَ٘  -
ٔرٕر٘ر
ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ  (ٖرٙرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُزي٣غ ك٢ ٗوي حُ٘ؼَ   (٘ر9ٔرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -

ٙ /  ٕرؽ ) -ٝٛزق ح٧ػ٠٘   (ٓرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٔٔظطَف ك٢ ًَ كٖ ٓٔظظَف   (ٙر9ٖرٙ /  ٕرؽ ) -ح٧ىد 

 (8ٖرٙ /  9ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   (ٓر9ٖرٙ /  ٔرٕرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   (ٕر9ٗر
ٕرٕر٘ر
ٍ ٧ٗٚ ٓظؼٞى إٔ حُٞكَ ٫ ٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ حُٔق. اًح طؼٞى ح٩ٗٔخٕ هٞٝ ٓؼخٍى حُلَد ُْ ٣زخٍ حُٞكٍٞ، ٣َ٣ي: ٣وٍٞ   -

 .ٓخ أٗي ٖٓ ًُي
ٖرٕر٘ر
ٙ /  ٔرؽ ) -َٝٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   (ٓر7ٙ /  ٔرؽ ) -طل٤َٔ أر٤خص حُٔؼخ٢ٗ ٖٓ ٗؼَ أر٢ حُط٤ذ حُٔظ٘ز٢   -

 (ٙر٘رٙ /  9ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   (8ٓرٖر
ٗرٕر٘ر
 .حُؤَ، أ١ ٤ُْ ٖٓ ٣٘ظـَ رخُلَد ًٖٔ ٣٘ظـَ رخُِٜٞ: حٍُ٘ٔٞ  -
٘رٕر٘ر
ٗخػَ ٓظ٤ْ ٍٜٓ٘ٞ ٖٓ أَٛ حُلـخُ، ٝكي ػ٠ِ ػزي حُِٔي رٖ َٓٝحٕ كخُىٍٟ ٓ٘ظَٙ ا٠ُ إٔ ػَف أىرٚ كَكغ   -

 .ٛـ٘رٓرٔرٗش ٓ٘ش ٓـِٔٚ، ٝأهزخٍٙ ٓغ ػِس ر٘ض ؿ٤َٔ ًؼ٤َس، ًٝخٕ ػل٤لخً ك٢ كزٚ، طٞك٢ رخُٔي١
ٙرٕر٘ر
  (9ٖرٔرٙ /  ٔرؽ ) -َُٝٛ ح٧ًْ ك٢ ح٧ٓؼخٍ ٝ حُلٌْ    (9٘رٙ /  ٔرؽ ) -ٍٟٝش حُؼو٬ء ٝ ِٗٛش حُل٬٠ء   -

 -ٝأٓخ٢ُ حَُُٔٝه٢   (9ٖرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓ٘ظ٠ٜ حُطِذ ٖٓ أٗؼخٍ حُؼَد   (ٔرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝح٧ٓؼخٍ ٫رٖ ٬ّٓ 

ٝحُلٔخٓش   (ٗرٗرٔرٙ /  ٔرؽ ) -َُٝٛ ح٥ىحد ٝػَٔ ح٧ُزخد  (ٔرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٜٝٓخٍع حُؼ٘خم   (ٗرٙرٙ /  ٔرؽ )

 (7ٕرٗرٙ /  ٖرٕرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   (ٙر٘رٔرٙ /  ٔرؽ ) -حُز٣َٜش 
7ٕر٘ر
أػَحٟ٘خ ٣لَ ُٜخ كخٍ ًٞٗٚ ٤٘ٛجخً ؿ٤َ ٓٔزذ حُيك٤ٖ حُٔٔظظَ، أ١ إٔ ٓخ حٓظلِظٚ ػِس ٖٓ ػِذ : حُيحء حُٔوخَٓ  -

 .ُٜخ ىحء ٫ٝ أُٔخً 
8ٕر٘ر
ٝحُٔؼَ حُٔخثَ ك٢ أىد حٌُخطذ  (88ٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓلخَٟحص ح٧ىرخء  (ٗرٖرٙ /  ٔرؽ ) -حُلٔخٓش حُز٣َٜش   -

ٙ /  ٔرؽ ) -١ كٕ٘ٞ ح٧ىد ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ف  (٘رٓرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَحء  (٘ر8ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُ٘خػَ 

 (8ٕرٕر٘رٙ /  ٔرؽ ) -ٝطخؽ حُؼَّٝ  (٘ر٘رٙ /  ٔرؽ ) -١ٝزوخص كلٍٞ حُ٘ؼَحء  (ٕر7ٕر
9ٕر٘ر
ًٝخٕ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ؿ٣ََ ٜٓخؿخس ٝٓ٘خكٔش ٓخص ٓ٘ش . طـِذ ػ٠ِ ٗؼَٙ كوخٓش ح٧ُلخظ. ٛٞ أرٞ كَحّ ٛٔخّ رٖ ؿخُذ  -

 .ٛـٓرٔرٔر
ٓرٖر٘ر
 .حْٓ ٍؿَ، ٝك٢ حُز٤ض ٖٓ حُٔو٣َش حُِٜإ رخُلَُىم ٓخ ك٤ٚ: َٓرغ  -
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: ٔرٖر٘رٝهخٍ ػزي هللا رٖ ٓلٔي رٖ أر٠ ػ٤٤٘ش  (ٓرٔر)

ٍَر  ؿَر َْر ِٓر ٞهَريَر ... ٫ٝ رُريَّ ُِٔخءِر ك٢  ُٓر ٍحػ٠ِ حُ٘خٍ  ْٕر ٣َرلُٞر سً أَر
 ٕرٖر٘ر

:  ٖرٖر٘رٝهخٍ حُ٘خػَ   (ٔرٔر) 

َٛرخ هُٞر يِّر َٜر ِّر كَر ح ٌَر ح هَرخَُرضْر كَر ًَر ِّر         ا ح ٌَر خ هَرخَُرضْر كَر َٓر ٍَر  ْٞر ُْروَر َّٕ ح كَربِر
 ٗرٖر٘ر

:   ٘رٖر٘رٝهخٍ حُ٘خػَ  (ٕرٔر)

خ  حُِٜر ٖ ُِٛر ِٓر ِِرُضْر كظ٠َّ ريح  َُّو ٓلِِْر  …َُرويْر ُٛر خٜٓخ ً َٓر ًُر٬ٛخ ٝكظ٠ 
 ٙرٖر٘ر

 : (أؾد ػٔح ٢ِ٣ )(2)

َُر ٣ٝطٔغُر  ٛخصِر حٓظؼخٍس طٔؼ٤ِ٤شً  (أ)  ٔ ٌْر َرٜخ ٓؼ٬ً ُٖٔ ٣ . ك٢ حُ٘ـخف ط٠ْر

ٍَر  ٣٘لنُر  " " " " " " (د) ٞحَُٚر ك٢ ػٔ . ٫ ٣٘ظؾُر  أَٓر

. ػْ ٣ٔلٞػْ ٣ٔلٞ ػْ ٣ٌظذ ُر ٣ٌظذُر  " " " " " " (كـ)

َِر ٛخص ٓؼ٤ِٖ ع (ى) ٍَّق  ك٢  حُظٔؼ٤ِ٤شَر ح٫ٓظؼخٍس َر ٍر٤٤ٖ ٝأَرؿ . ٜٓ٘ٔخ ً

: 7ٖر٘ر حَٗف هٍٞ حُٔظ٘ز٢ رب٣ـخُ، ٝحًًَ ٓخ أَرػـزي ك٤ٚ ٖٓ حُظ٣َٜٞ حُز٤خ٢ِّٗر (7)

ْٙر  حء كضَّ ٍٓخ٢ٗ حُيَّ َُر ٍْر حى١ ك٢ ؿ٘خءٍر ٖٓ ِٗرزخٍ  … …ٟ ٍُر رخ٧َر كُرئَر
 8ٖر٘ر

ٌّر  ٜخ ِٓر خرظ٢٘  صُر اًح أَٛر َْر ِٜر ََّٔصِر حٍ… …ك ٍُر طٌَر خ ٍِر  ِّٜٗر َِر٠ حُٜ٘خ  9ٖر٘ر  ػَر

 ==============

 

ذالؿسُ جالْطؼحٌزِت  (3)
ّ َّٕ لخظٚ، ٝحُؼخ٤ٗش : ٖٓ ٗخك٤ظ٤ٖ ر٬ؿش حُظ٘ز٤ٚ آط٤شٌر  رن ُي أَر ٤ق أَُر ٠ُ طؤُْر ح٧ُٝر

ٛخٕ، ٫ ٣ـٍٞ اِر٫ ك٢ ٗلْ أى٣ذ ٝٛذ هللا ُٚ حرظٌخٍ ٓ٘ذَّ  ٙ رٚ رؼ٤ي ػٖ ح٧ًَر

ٍسً ػ٠ِ  ٤خء، ٝأٝىػٚ هيْر زٚ حُيه٤وش ر٤ٖ ح٧َٗر َّ٘ ف ٝؿٞٙ حُ َُّو حٓظؼيحًىح ٤ِٓٔخً ك٢ طؼ

. ٕ رؼٞ ا٠ُ ًٓيٟ رؼ٤يٍر ٫ ٣ٌخى ٣٘ظ٢ٍٜر٢ حُٔؼخ٢ٗ ٝط٤ُٞيِر رؼ٠ٜخ ّ
                                                 

ٔرٖر٘ر
 (٘رٔرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحٌُخَٓ ك٢ حُِـش ٝح٫ىد   (ٕر9ٔرٙ /  ٔرؽ ) -حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَحء   -
ٕرٖر٘ر
 .حُويٍ: حَُٔؿَ  -
ٖرٖر٘ر
ٝحُٔلخٖٓ  (ٗرٙ /  ٔرؽ ) -ٝح٧ٓؼخٍ ٫رٖ ٬ّٓ  (ٔرٗرٙ /  ٔرؽ ) -كَٜ حُٔوخٍ ك٢ َٗف ًظخد ح٧ٓؼخٍ   -

ٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٔٔظو٠ٜ ك٢ أٓؼخٍ حُؼَد   (ٔرٙرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝؿَٜٔس ح٧ٓؼخٍ   (97ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٔٔخٝة 

ٝطَحؿْ ٗؼَحء   (٘رٕرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝ حٌُخَٓ ك٢ حُِـش ٝح٫ىد (٘رٕرٔرٙ /  ٔرؽ ) -١ حُِـش ٝح٫ىد ٝحٌُخَٓ ف (٘رٙر

 (ٓرٗرٙ /  ٕرؽ ) -ٝحُٜٔزخف ح٤َُ٘ٔ ك٢ ؿ٣َذ حَُ٘ف حٌُز٤َ  (8ٖرٔرٙ /  8ٙرؽ ) -ٓٞهغ أىد 
ٗرٖر٘ر
 ،حَٓأس ٖٓ حُؼَد حٗظَٜص رٜيم حُليّ :كٌحّ  -
٘رٖر٘ر
 (ٖرٓرٗرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓؼـْ ح٧ىرخء  (9ٙ /  ٔرؽ ) -آىحد حُؼِٔخء ٝحُٔظؼ٤ِٖٔ   -
ٙرٖر٘ر
ٖٓ ُْ : ٤ُش، ٝٓخٜٓخ أٍحى َٗحءٛخ، ٝحُٔلِْأ١ ٟؼلض ٝٗلق ؿٜٔٔخ ٝح٤ٔ٠َُ ُِ٘خس، ٝح٠ٌُِ ؿٔغ ى: ُِٛض  -

 .٣زن ُٚ ٓخٍ
7ٖر٘ر
ٝطَحؿْ ٗؼَحء   (ٕرٗرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ   (ٙر9ٔرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -

 (9ٖرٙ /  9ٗرؽ ) -ٓٞهغ أىد 
8ٖر٘ر
ًؼَص ػ٠ِ ٜٓخثذ حُيَٛ كظ٠ ُْ ٣زن : حُٜٔخّ حُؼَر٤ش، ٣وٍٞ: حُـ٬ف، ٝحُ٘زخٍ.: حُٜٔخثذ، ٝحُـ٘خء: ح٧ٍُحء  -

 .ٖٓ هِز٢ ٟٓٞغ ا٫ أٛخرٚ ْٜٓ ٜٓ٘خ كٜخٍ ك٢ ؿ٬ف ٖٓ حُٜٔخّ
9ٖر٘ر
َٛص رؼي ًُي اًح أٛخرظ٢٘ ٖٓ طِي حُٜٔخثذ ٫ طـي ُٜخ ٟٓٞؼخً ط٘لٌ ٓ٘ٚ ا٠ُ : كيحثي حُٜٔخّ، ٣وٍٞ: حُٜ٘خٍ  -

 .هِز٢، ٝاٗٔخ طوغ ٜٗخُٜخ ػ٠ِ ٜٗخٍ حُٜٔخّ حُظ٢ هزِٜخ كظٌَ٘ٔ ػ٤ِٜخ
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َُّو ر٬ؿش ح٫ٓظؼخٍس ٫ ٣ظؼيَّ  َّٕ  ،ٟ ٛخط٤ٖ حُ٘خك٤ظ٤ٖ، كز٬ؿظٜخ ٖٓ ٗخك٤ش حُِلعٝٓ أ

ْ٘ر٤ٔي  ١ط٤ًَزٜخ ٣يٍ ػ٠ِ ط٘خّ ِي ػًٔيح ػ٠ِ طو٤ُّوَ ٍٛٞس ؿي٣يس طُر ْٔر حُظ٘ز٤ٚ، ٣ٝل

٘ٚ ح٬ٌُّ ٖٓ ط٘ز٤ٚ هل٢ ٓٔظٍٞ َّٔ خ ٓخ ط٠ ظُٜر ػَر ْٝر . ٍَر

٠ هٍٞ حٍ : ٓرٗر٘ر رلظ١َِّر ك٢ حُلظق رٖ هخهخٕحٗظَ اُِر

خفِر  ّٔر ٤ِخءِر ١َر فٍر ا٠ُ حُؼَر َْر ١َر َٝر  ،٢ٔ ، كخ٤َٗرشٍر،طَٜر َٖر ، ػ٠ِ حُؼخك٤ ٌَرقٍّق ٞ ر ُٔر ٣َٔر
 ٔرٗر٘ر 

ضْر ك٢ ٍٛٞس ٓلخرشٍر أُٔض طَٟ ًقَّ  ذُّو ٝرِٜخ ػ٠ِ حُؼخك٤ٖ  ٙ ٝهي طٔؼَِّ ُٜر ٛظَّخٗش ط

ِٛظْريَر ػٔخ حهظزؤَر ك٢  ًْر َّٕ ٌٛٙ حٍُٜٞس هي طٌِٔض ػ٤ِي ٓ٘خػَى كؤ حُٔخث٤ِٖ، ٝأ

ح٬ٌُّ ٖٓ ط٘ز٤ٚ؟ 

ََر ؿ٤ِشً  : ٕرٗر٘ر ٝاًح ٓٔؼضَر هُٞٚ ك٢ ٍػخء حُٔظًَٞ ٝهي هُرظ

ْٙر  َُر ٌَر أظخك ْٔر صُر كُر ْٞر َٔر ٞىُر رٜخ، ٝحُ ُـر شً،  ٣َر َٗر خ َ٘ر فُر كُر ٤ُٞر ّٔر خُٙر حُ َٟر َِر٣غٌر طَروَرخ َٛر
 ٖرٗر٘ر 

ي ػٖ ه٤خُي ٌٛٙ حٍُٜٞس حُٔو٤لش ُِٔٞص، ٢ٛٝ ٍٛٞسُر   كَٜ طٔظط٤غ إٔ طُرزؼِر

ؿضْر أظخكَٙ ريٓخءِر هظ٬ٙ؟  َِّر ك٤ٞحٕ ٓلظَّ ٟ

َّٕ ٖٓ حُظ٘ز٤ٚ حُز٤ِؾ؛ ٧ٗٚ ٝإِر د أرِؾَر  ٌُٜح ًخٗض ح٫ٓظؼخٍسُر  ٙ حُٔ٘ذَّ  ٢ٗ ػ٠ِ حىػخءِر أ

٣ّرًخ ِٓلٞظخً رو٬ف ح٫ٓظؼخٍس كخُظ٘ز٤ُٚر ٝحُٔ٘ذَّ  ِٞر ْ٘ر  ٙ رٚ ٓٞحءٌر ٫ ٣ِحٍ ك٤ٚ حُظ٘ز٤ٚ ٓ

ْ٘رْ َٓر َّٕ  ١ٌّي ك٤ٜخ  ٞىٌر؛ ٖٝٓ ًُي ٣ظَٜ ُي أ ح٫ٓظؼخٍس حَُٔٗلشَر أرِؾُر ٖٓ  ٓـلُر

 َّٕ َِروَرشِر، ٝأ َٖر  حُٔطِوش أرِؾُر  حُٔطْر . حُٔـَىس ٓ

 َّّ ٍَر  ٣غُر ح ر٬ؿشُر ح٫ٓظؼخٍس ٖٓ فأ ش حُو٤خٍ، ٝٓخ طليػٚ ٖٓ أػ ػَر ْٝر ٍَر ٍُر ٝ ك٢  ح٫رظٌخ

ٌٍر ك٤ٔقٌر ُ٪ريحع،  ٌٕر ٝٗلّٞ ٓخٓؼ٤ٜخ، كٔـخ ٓخٕ  ٤ٓيح ُظٔخرن حُٔـ٤ي٣ٖ ٖٓ كَُر

. ح٬ٌُّ

ٚ ك٢ ٝٛق حُ٘خٍ َِّ ٗؤْٗر ُْروِر٢َر كِر٤َٜرخ }: حٗظَ ا٠ُ هُٞٚ ػ
خ أُر َٔر َِّ ًُر ٤ْرعِر  َـر ُْر َٖر ح ِٓر ُِر  َّ٤ َٔر خىُر طَر ٌَر طَر

َر  َٗرظُٚر َِر ْْر هَر ُر َٜر ؤَُر َٓر ؽٌر  ْٞر ٌَر كَر ٣ ٌِر ْْر َٗر ٌُر ْْر ٣َرؤْرطِر َر طَطْٔ أٓخٓي حُ٘خٍ  ، ٍٓٞس حُِٔي (8) ٗرٗر٘ر{ح أَُر

ٍْر ١ َِّر حُٞؿٚ ػخر ٍٕر ٌٓلٜ ٍْر رطَّخ وْر َٟر ٙ كوًيح ٝؿ٤ظخً  ١ؿَك٢ ٍٛٞس ٓوِٞمِر  ٍُر . ٛي

: ٘رٗر٘ررخُو٬كش ١ػْ حٗظَ ا٠ُ هٍٞ أر٠ حُؼظخ٤ٛش ك٢ طٜ٘جش حُٜٔي

سً  ْ٘روخىَر ُٓر ٬َركَرشُر  خ... أطظْرُٚر حُوِر ٣خَُٜر ًْر ٍُر أ َِّر َـر ِٚر طُر   اَُر٤ْر

                                                 
ٓرٗر٘ر
 (٘ر8ٖرٙ /  9ٕرؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
ٔرٗر٘ر
ح١ٌُ ٣ـخ٢ُ ك٢ : حُزَٜ، ٝحُطٔخف: ط٤َٔ، ٝحُطَف: ػخ١لش ٗل٤وش، ٝط٠ٜٔ: ٓخث٢ِ حُٔؼَٝف، ٝكخ٤ٗش: حُؼخك٤ٖ  -

 .٠ُ ٝحُٔؼ٠ ٍٝحءٛخ١ِذ حُٔؼخ
ٕرٗر٘ر
 (ٙر8ٕرٙ /  ٗرٖرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (88ٙ /  ٔرؽ ) -ُزخد َُٛ ح٥ىحد ٝػَٔ ح٧  -
ٖرٗر٘ر
حُٔطَٝف ػ٠ِ ح٧ٍٝ، ٝطوخٟخٙ أِٛٚ طظوخٟخٙ كٌكض اكيٟ حُظخء٣ٖ؛ ٝٛٞ ٖٓ هُْٜٞ طوخ٠ٟ حُيحثٖ : ح٣َُٜغ  -

رو٤ش حَُٝف ك٢ ح٣َُٔٞ ٝحُـ٣َق؛ ٣ٜلٚ رؤٗٚ ِٓو٠ ػ٠ِ ح٧ٍٝ ٣ِلع حُ٘لْ ح٧ه٤َ ٖٓ : ُل٘خٗشٓ٘ٚ اًح هز٠ٚ، ٝح

 .ك٤خطٚ
ٗرٗر٘ر
حُـٔخػش، ٝح٫ٓظلٜخّ ك٢ هُٞٚ : طظوطغ ؿ٠زخً ػ٠ِ حٌُلَس، ٝٛٞ طٔؼ٤َ ُ٘يس حٗظؼخُٜخ رْٜ، ٝحُلٞؽ: طظ٤ِٔ ؿ٤ظخً   -

 .؟ ُِظٞر٤ن{أُْ ٣ؤطٌْ ٣ٌَٗ}: طؼخ٠ُ
٘رٗر٘ر
ٝحُٔؼَ حُٔخثَ ك٢   (9ٙرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓلخَٟحص ح٧ىرخء   (ٖرٖرٔرٙ /  ٔرؽ ) -َُٛ ح٥ىحد ٝػَٔ ح٧ُزخد   -

 (ٓر7ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَحء   (ٕرٖرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحٌٌٍُ٘ٞ   (ٕرٙرٙ /  ٔرؽ ) -أىد حٌُخطذ ٝحُ٘خػَ 

ٝح٩ػـخُ   (٘ر٘رٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝح٧ؿخ٢ٗ   (ٕر8ٖرٙ /  ٕرؽ ) -ٝحُؼوي حُل٣َي   (ٗر7ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٛزق ح٧ػ٠٘ 

 (ٙرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝح٣٩ـخُ 
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 َّٕ ٬كش ؿخىسٌر  طـي أ ٌٍر كُرظٖ حُ٘خّ رٜخ حُوِر َرش ِٓٞ َُِّ يَر ُٓر ؿ٤ٔؼخً، ٢ٛٝ طؤْرر٠ ػ٤ِْٜ  ٤ٛلخءُر 

٣خُٜخ ط٤ٜخً  ١ٝطٜيُّو اِرػَحٟخً، ٌُٜٝ٘خ طؤْرط٢ ُِٜٔي َُّو أًَر ١خثؼش ك٢ ى٫ٍ ٝؿٔخٍ طـ

ح ًَ . ٝهل

ِٞس ك٢  ٌٛٙ ٍٛٞس ٫ ٗي ٍحثؼش أَررْريع أَررٞ حُؼظخ٤ٛش ط٣َٜٞٛخ، ٝٓظزو٠ كُر

٠ حُ٘لّٞ ٓخ رن . حُِٓخٕ ١ح٧ٓٔخع كز٤زشً اُِر

: ٙرٗر٘ر١ ػْ حٓٔغ هٍٞ حُزخٍٝى

َُر  ٛ ػضِر ح٧ك٬ىُر ، ٝحُظلَرضَر حُيَر َِّ ِٚر  طل ٤ْرلِر َٓر دَر  َْر ٤ِّريٌر ؿَر َٓر ْْر  ْ٘رُٜر ِٓر  ََّ ظَر ْٓر ح ح ًَر اِر
 7ٗر٘ر 

ُّْو ٝػٔخ ٣٘ظخري ٖٓ ٍٛٞ ٓٔخ طٔٔغ ٤ًق هطَص ك٢ :ٝهَ ُ٘خ  ،ٝهز٢َٗ ػٔخ طل

َٛر٬، ٗلٔي ٍٛٞس ح َٝر َٝر ػخً  َِر ي كَر طؼِر ٧َرؿَحّ حُٔٔخ٣ٝش حُؼظ٤ٔش ك٤َّشً كٔخٓش طََر

ىٛ٘خً ٫ًًٞٛٝ؟  ٤ًٝق طٍٜٞصَر حُيَٛ ٝٛٞ ٣ِظلضُر 

ْٜرذُر ح٤ُؤّْر ٝح٧َٓ : 8ٗر٘ر ػْ حٓٔغ هُٞٚ ك٢ ٓ٘لخٙ ٝٛٞ ٗ

 

زٜش َر  ُّ٘و َ٘ر٠  ٝأُٔقُر حُ ُٔر ُْر رِر٤ذَر ح ِْرزِر٢ ىَر غُر كِر٢ هَر َٔر ْٓر َِرٟأَر   ك٠ هخ١ِر

ٚٗ خ ٣ٔٔؼٚ رؤًْر ّٔرً لَر ُٓر َٔر٠٘ ك٢ حُ٘لْ ط٤ّ٘ٔرًخ  ٚ ٍْٓ ُي ٍٛٞس ٨َُٓ ٣ظ َّٕ . طـي أَٗر  ٝأ

حُظٕ٘ٞ ٝحُٜٞحؿْ ٛخٍ ُٜخ ؿْٔ ٣َحٙ رؼ٤٘ٚ؛ َٛ ٍأَر٣ض اِرريحػخً كٞم ٌٛح ك٢ 

ط٣َٜٞٙ حُ٘ي ٝح٧َٓ ٣ظـخًرخٕ؟ َٝٛ ٍأ٣ض ٓخ ًخٕ ٬ُٓظؼخٍس حُزخٍػش ٖٓ 

ريحع؟  ح٧َرػَ ك٢ ٌٛح ح٩ِر

حعػْ حٕ : 9ٗر٘ر ظَ هٍٞ ح٣َُ٘ق ح٢َُٟ  ك٢ حُٞىَر

َٖر ح٩ٗلَرخمِر  ِٓر َرخ  خ رِ٘ر َٓر َرخ  رِ٘ر َٝر ٤خًء   ٤ٞدِر كَر ُـر َِرمُر حُيّرٓغَر ك٢ حُ   َٗٔر

ٍٞ ٓخػشَر حُٞىحع، ٝهي ًخٕ  َْر رخ٠ُؼق ٝحُوَر ٛ ٛٞ ٣َٔم حُيٓغ كظ٠ ٫ ٣ُٞر

ظَُر حُيٓغ ك٢ حُـ٤ٞد ك٤خءً : "٣ٔظط٤غ إٔ ٣وٍٞ ٠ "َٗٔر ؛ ٌُٝ٘ٚ ٣َ٣ي إٔ ٣ٔٔٞ اُِر

طنَر  َْر ُٔر َّٕ ٜٗخ٣ش حُ َِرمُر "حٌُِٔش  ٟ ك٢ ٓلَ حُز٤خٕ، كب ْٔر ُٓرْ ك٢ ه٤خُي ٍٛٞسً " ٗ  طَ

ْٕر  ٌَر ٠ُِؼق، ُٜٝٔخٍطٚ َٝٓػظٚ ك٢ اِرهلخء حُيٓغ ػٖ  ُ٘يس هٞكٚ أَر ٣ظَٜ ك٤ٚ أػ

ح ٖٓ ٍٛٞ . ػ٤ٕٞ حَُهزخء ًَ ٤ن ٗطخم ٌٛح حٌُظخد ُؼَٟ٘خ ػ٤ِي ًؼ٤ ِٟر  ٫ُٞٝ

َّٕ  ػش، ٌُٝ٘خ ٗؼظويُر ح٫ٓظؼخٍس حُزي١ ٘خءٌر  ٓخ هيٓ٘خٙ ك٤ٚ ًلخ٣شٌر  أ . ٝؿِر

 =============== =
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ٙرٗر٘ر
 (ٕر7ٗرٙ /  8ٕرؽ ) -ء ٓٞهغ أىد طَحؿْ ٗؼَح  -
7ٗر٘ر
 .ًػَص أ١ أٛخرٜخ حٌُػَ ٝٛٞ حُوٞف: كيٙ، ٝطلِػض: ؿَد ح٤ُٔق  -
8ٗر٘ر
 (ٖرٕرٙ /  9ٕرؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
9ٗر٘ر
 (ٙر٘رٔرٙ /  ٖرؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
ٓر٘ر٘ر
ًٝظخد ح٤ٌُِخص ـ ٧ر٠ حُزوخء  (ٓر8ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓلظخف حُؼِّٞ  (89ٙ /  ٔرؽ ) -ح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حُز٬ؿش  - 

 (٘رٙ /  ٔرؽ ) -ٝػِْ حُز٬ؿش ح٤َُ٘ح١ُ  (ٗرٔرٙ /  ٔر ؽ) -ٝؿٞحَٛ حُز٬ؿش ُِٜخ٢ٔٗ  (7ٖرٔرٙ /  ٔرؽ ) -حٌُل٠ٓٞ 



 ٓر8ٔر 

ػِسُ  جألَٓأ
: ٔر٘ر٘ر هخٍ حُٔظ٘ز٢ّر  (ٔر)

٫ َٝر ْ٘رَٜرخ  ِٓر يّر  خرِروَرشٌر   أػُر َٓر ُر أ٣َرخىٍر ا٢ُّر  َٛرخَُٚر ىُر يّر  أُرػَر
 ٕر٘ر٘ر 

َُر }: ٝهخٍ طؼخ٠ُ (ٕر) ًَّ ٌَر خ ٣َرظَر َٓر َٝر هًخ  ُْر ٍِر خء  َٔر َّٔ َٖر حُ ِّٓر  ْ ٌُر ٍُر َُر ِِّر َر ٣ُ٘ر َٝر ِٚر  ْْر آ٣َرخطِر ٌُر ٣ َِر ٌِر١ ٣ُر َٞر حَُّ ُٛر

ِر٤ذُر  ٖ ٣ُ٘ر َٓر . ٍٓٞس ؿخكَ (ٖرٔر) {اِر٫َّ 

ْْر  (ٖر) َٗرخ   ًَر ٤ُٞر ُْرؼُر ِْر٘خ ح َٓر ٍْر أَر َٝر ح  ًٍ ح  ََّ َٖر ؿ ٤ْر َـر ُْر ؼَ٘رخ ح رَرؼَر
 ٖر٘ر٘ر

 

 

 

ْْر } ٝهخٍ طؼخ٠ُ ػ٠ِ ُٔخٕ ٗٞف ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ (ٗر) ُر ََر َُٜر لِر ْـر ْْر ُِرظَر ُر طُٜر ْٞر ػَر خ ىَر َٔر َِّ ًُر ِّر٢  اِٗر َٝر
ْْر  ُر ح ػِر٤َرخرَٜر ْٞر َ٘ر ْـر ظَر ْٓر ح َٝر ْْر  ِٜر حِٗر ًَر ْْر كِر٢ آ ُٜر خرِرؼَر َٛر ح أَر ُِٞر ؼَر ح ؿَر ًٍ زَرخ ٌْر ظِر ْٓر ٝح ح َُر زَر ٌْر ظَر ْٓر ح َٝر ٝح  َُّو َٛر أَر  {َٝر

. ٍٓٞس ٗٞف (7)

حْر }: ٝهخٍ طؼخ٠ُ (٘ر) ُِٞر ًُر ٫َر طَرؤْر َٝر زِر٤غَر رِرخُط٤َِّّرذِر  ُْروَر حْر ح ُُٞر ٫َر طَرظَرزَريَّ َٝر ْْر  ُر حَُٜر َٞر ْٓر ٠ أَر َٓر ُْر٤َرظَرخ حْر ح آطُٞر َٝر
ح ًَ زِر٤ ًَر ٞرًخ  َٕر كُر خ ًَر ُر  َّٚ ْْر اِٗر ٌُر حُِر َٞر ْٓر َر٠ أَر ْْر اُِر ُر حَُٜر َٞر ْٓر . ٍٓٞس حُ٘ٔخء (ٕر) {أَر

٫َر } ٝهخٍ طؼخ٠ُ ػ٠ِ ُٔخٕ ٗٞف ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ (ٙر) َٝر زَرخىَرىَر  ُِّوٞح ػِر ْْر ٣ُر٠ِر ُٛر ٍْر ٌَر َّيَر إِر طَر اِٗر

ح ًٍ لَّخ ًَر ح  ًَ ِريُرٝح اِر٫َّ كَرخؿِر . ٍٓٞس ٗٞف (7ٕر) {٣َِر

ُر  }: ٝهخٍ طؼخ٠ُ (7) ٣َٚر عُر َٗرخىِر ِْر٤َريْر رَرخِٗر٤َرشَر  (7ٔر)كَر َِّ عُر حُ َ٘ريْر . [9ٔر-7ٔر/حُؼِن] { (8ٔر)َٓر

َر }: ٝهخٍ طؼخ٠ُ (8) َّٕ ح٧ْر ٍْر اِر ٤ ٍَر َُرلِر٢ َٗرؼِر ح ََر . ٍٓٞس ح٩ٗلطخٍ (ٖرٔر) {رْر

: جُركعُ 

َّٕ  ػَكضَر  حٓظؼِٔض ك٢ ؿ٤َ ٓؼ٘خٛخ  ٖٓ حُٔـخُ حُِـ١ٞ، ٝأٜٗخ ًِٔشٌر  ح٫ٓظؼخٍسَر  أ

ْٕر ١ُؼ٬هش حُٔ٘خرٜش ر٤ٖ حُٔؼ٤٤ٖ٘ ح٢ِٛ٧ ٝحُٔـخُ  ، ٝٗلٖ ٗطِذ ا٤ُي ٛ٘خ أ

ْٕر  َ ح٧ٓؼِش حُٔخروش، ٝأَر ح ًخٗض ٓ٘ظِٔش ػ٠ِ طظؤَٓر . ٓـخُ طزلغ ك٤ٔخ اًِر

حى رٜخ ح٣٧ي١ حُلو٤و٤ش؟ ٫" أ٣خىٍر "حٗظَ ا٠ُ حٌُِٔش  . ك٢ هٍٞ حُٔظ٘ز٢؛ أَرطظٖ أٗٚ أٍَر

ٌُر  ٚ ٣َ٣ي رٜخ حُّ٘رؼْ، كٌِٔش أَر٣خى ٛ٘خ ٓـخ ، ٌُٖٝ َٛ طَٟ ر٤ٖ ح٧َر٣ي١ ٝحُ٘ؼْ اِٗر

ْٕر . ٓ٘خرٜش؟ ٫ ح رؼي أَر َّٕ  كٔخ حُؼ٬هش اًِر ٍُر  ػَكض ك٤ٔخ ٓزن ٖٓ حُيٍّٝ أَر  ٌَُ ٓـخ

َّٕ ػ٬هشً  َٓ ًِٔشً ك٢ ؿ٤َ ٓؼ٘خٛخ اِر٫ رؼي ٝؿٞى ِٛش ٝػ٬هش  حُؼَر٢َّ  ، ٝأَر ٫ ٣َُر

َْر  َّٕ ح٤ُي حُلو٤و٤ش ٢ٛ حُظ٢ طٔ٘ق حُ٘ؼْ ك٢ٜ ٓزذٌر  ر٤ٖ حُٔؼ٤٤ٖ٘؟ طؤَٓر ك٤ٜخ،  طـي أَر

ح حُٔزز٤شُر  ًً . ٌٝٛح ًؼ٤َ ٗخثغ ك٢ ُـش حُؼَد ،كخُؼ٬هش اِر

َٖر }: ػْ حٗظَ ا٠ُ هُٞٚ طؼخ٠ُ ِٓر ْْر  ٌُر ٍُر َُر ِِّر َر ُْر  ٣ُٝ٘ر ٍُر {هخً حُٔٔخءِر ٍ ٖٓ  ؛ حَُُم ٫ ٣ِ٘

 َّٖ خ،  حُٔٔخءِر ٌُٝ ٘خ ٍُٝهُ٘ر ُٓر ٌَر ٣٘٘ؤُر ػ٘ٚ حُ٘زخص ح١ٌُ ٓ٘ٚ ١ؼخ ح١ٌُ ٣ٍِ٘ ٓط
                                                 

ٔر٘ر٘ر
ٝطَحؿْ ٗؼَحء  (ٗر8ٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ   (ٙرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -

 (ٓرٕرٗرٙ /  8ٗرؽ ) -ٓٞهغ أىد 
ٕر٘ر٘ر
 .إ ُِٔٔيٝف ػ٢ِ ٗؼٔخً ٗخِٓش، كٞؿٞى١ ٣ؼي ٖٓ ٗؼٔٚ، ٫ٝ أٓظط٤غ إٔ أكَٜ ٌٛٙ حُ٘ؼْ: ٣وٍٞ  -
ٖر٘ر٘ر
 .حُؼو٤َ ح٤َُٔ ٌُؼَطٚ: حُـ٤ٖ حُـَحٍ  -



 ٔر8ٔر 

 َّْ َّّ ػٖ حُٔطَ، كٜٞ ٓـخُ ػ٬هظٚ حُٔٔززشُر  رذٌر كخَُُم ٓ ك٢ " حُؼ٤ٕٞ"ح ًِٔش ، أَر

ُْر  َٖر حُز٤ض كخَُٔحى رٜخ حُـٞح٤ٓ ٓٝ ،  َّٕ حٓظؼٔخُٜخ ك٢ ًُي  ح٤ُِّٜٖر إٔ طلْٜ أ

َّٕ ، ٝح١ٌٍّي ٓـخُ ٌٕر  ػ٬هش أ كؤُر١ِن  ،ًز٤َ ك٤ٚ حُؼ٤ٖ ؿِءٌر ٖٓ حُـخّٓٞ ُٜٝخ ٗؤ

َّٕ  : ٌُُٝي ٣وخٍ: حُـِء ٝأ٣ٍي حٌَُ . حُؼ٬هش ٛ٘خ حُـِث٤شُر  اِر

ح ٗظَص ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ ْْر ُِرظـلَِر}: ٝاًِر ُر ٞطُٜر ػَر خ ىَر َِّٔ ًُر ِّر٢  ْْر ك٢  ٝاِٗر ُٜر خرِرؼَر َٛر ح أ ُِٞر ؼَر ْْر ؿَر ُُٜر

ْْر  حٜٗ ًَر َّٕ  {آ ْٕر  ٍأ٣ض أ زغَر ١ ح٩ٗٔخٕ ٫ ٣ٔظط٤غ أ َّٕ ٟغ اِٛر ٗٚ، ٝأ  ُٙر ًِٜخ ك٢ أًُر

٣ي أ١َحفُر  ح٧ٛخرغ ك٢ ح٣٥ش ح٣ٌَُٔش أُر١ِوضْر  . ٛخ ك٢ٜ ٓـخُ ػ٬هظٚ ح٤ٌُِشُر ٝأٍُر

 

ْ}: ػْ طؤَٓ هُٞٚ طؼخ٠ُ حَُٜر َٞر ْٓر ُْر٤ظَرخ٠ٓ أ ح ح َّٕ  {ٝآطُٞر َْر  طـي أَر ك٢ حُِـش ٛٞ  ح٤ُظ٤

 َّٕ َّر  حُٜـ٤َ ح١ٌُ ٓخص أرٞٙ، كَٜ طظٖ أ حُٜـخٍ ٟ هللا ٓزلخٗٚ ٣ؤَٓ ربػطخءِر ح٤ُظخ

ْٖر  َ ربػطخء ح٧ٓٞحٍ ٓ  أٓٞحٍ آرخثْٜ؟ ٌٛح ؿ٤َ ٓؼوٍٞ، رَ حُٞحهغ إٔ هللا ٣ؤْٓر

 َّٖ ِٓر َّر  ِٝٛٞح  ٗي رؼي إٔ ًخٗٞح ٣ظخ َُّو  ٟ، كٌِٔش ح٤ُظخ٠ٓ ٛ٘خ ٓـخُ ٧ٜٗخ حٓظؼِٔضْر حُ

َٕر  ك٢ حَُحٗي٣ٖ ٝحُؼ٬هشُر  . حػظزخٍ ٓخ ًخ

َّٕ  ىْر طؾ {٫ٝ ٣ِِريُرٝح اِر٫َّ كخؿَح ًلخٍح}: ػْ حٗظَ ا٠ُ هُٞٚ طؼخ٠ُ ح  أ ًٍ ح ًٝلخ ًَ كخؿ

 َّٕ ح ٓـخُحٕ ٧ ًٍ ح ٫ٝ ًلخ ًَ حُُٔٞٞى ك٤ٖ ٣ُٞي ٫ ٣ٌٕٞ كخؿ
ُٕر ٗر٘ر٘ر  ، ٌُٝ٘ٚ هي ٣ٌٞ

َُر ٝحُؼ٬هش  كؤُر١ْرِِرنَر  ،ًٌُي رؼي حُطلُٞش َُر حُلخؿ ؿ ََّ حُُٔٞٞى حُلخؿَ ٝأ٣ٍي رٚ حُ

ٍُر  . ٓخ ٣ٌٕٞ حػظزخ

خ هُٞٚ طؼخ٠ُ ٣ُٚر }: أَٓر عُر ٗخىِر ِْر٤َريْر َ ٛ٘خ ُِٔو٣َشِر  {ك ٘خ ٗؼَف ٝح٫ٓظولخفِر  ٝح٧َٓر ، كبِٗر

 َّٕ ُٕر  أ َّٖ  ٓؼَ٘ر٠ حُ٘خى١ ٌٓخ ْٖر ك٢  ح٫ؿظٔخع، ٌُٝ َٓر حُٔوٜٞى رٚ ك٢ ح٣٥ش ح٣ٌَُٔش 

ِّر  َُّو  ْٕر ٌٛح حٌُٔخٕ  َحثٚ، كٜٞ ٓـخُ أُر١ِن ك٤ٚ حُٔل ِٚر ُٜٝٗر ٍُّو  ٝأ٣ٍيَر  ػ٤َ٘طِر ، حُلخ

.  حُٔل٤ِشُر كخُؼ٬هش 

ٍَر }: ٖٓ ًُي هُٞٚ طؼخ٠ُ ٝػ٠ِ ح٠ُيِّر  َّٕ ح٧َررْرَح ٤ْ اِر َُّو ك٤ٚ  {َُرلِر٢ َٗرؼِر ٝحُ٘ؼ٤ْ ٫ ٣لُر

 ًٖ َُّو ح٩ٗٔخٕ ٧ٗٚ ٓؼ ك٢ ٌٓخٗٚ، كخٓظؼٔخٍ حُ٘ؼ٤ْ ك٢  ٟ ٖٓ حُٔؼخ٢ٗ، ٝاٗٔخ ٣ل

ٌُر  ٍُّو  ٌٓخٗٚ ٓـخ َُّو  أ١ِن ك٤ٚ حُلخ . كؼ٬هظٚ حُلخ٤ُشُر  ٝأ٣ٍي حُٔل

 َّٕ ح ػزض ًٔخ ٍأ٣ض أ َُر  ٓـخُ ٓٔخ ٓزن ًخٗض ُٚ ػ٬هشٌر ًَ  ٝاًِر حُٔ٘خرٜش ٓغ  ؿ٤

ْٖر  َّٕ  ه٣َ٘ش ٓخٗؼش ٓ  ١حُ٘ٞع ٖٓ حُٔـخُ حُِـٞ حٌٛ اٍحىس حُٔؼ٠٘ ح٢ِٛ٧، كخػِْ أ

 َّْ ُُر ٣ٔ َُر  ٟ حُٔـخ .  ٘ر٘ر٘ر  حَُٔٓ

جُوٞجػُى 

                                                 
ٗر٘ر٘ر
َّٕ أَررَرخ ( ٙرٕر9ٙر)ِْٝٓٔ رَهْ ( 9٘رٖرٔر )أهَؽ حُزوخٍٟ  رَهْ  - ِٖر أَر َٔر كْر ََّ زْريِر حُ ُٖر ػَر شَر رْر َٔر َِر َٓر ِٗر٠ أَررُٞر  ََر زَر ِّٟر أَرهْر َِر ْٛر ُِّو ِٖر حُ ػَر

سَر  ََر ٣ْر ََر ٍُر  -٠ٍٟ هللا ػ٘ٚ  -ُٛر ُٓرٞ ٍَر ٍَر  ٍَر هَرخ ِر هَرخ حُٙر »  -٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  -هللاَّ َٞر سِر ، كَرؤَررَر ََر ُْرلِرطْر َِر٠ ح َُريُر ػَر ىٍر اِر٫َّ ٣ُٞر ُُٞر ْٞر َٓر ْٖر  ِٓر خ  َٓر
َٕر فِر  ٞ ُّٔو َْر طُرلِر خءَر ، َٛر ؼَر ْٔر شً ؿَر َٔر ِٜر٤ شُر رَر َٔر ِٜر٤ ُْرزَر ْ٘رظَرؾُر ح خ طُر َٔر ًَر ِٚر ،  خِٗر َٔر ِّـر َٔر ْٝر ٣ُر ِٚر أَر حِٗر ََر ِّٜر َر ْٝر ٣ُ٘ر ِٚر أَر حِٗر ىَر ِّٞر َر خءَر ٣ُٜر ػَر يْر ْٖر ؿَر ِٓر َّْ ١َر . « ٣َٜرخ  سَر ػُر ََر ٣ْر ََر ٍُر أَررُٞر ُٛر هُٞر

ُْر  )٠ٍٟ هللا ػ٘ٚ  - ُْروَر٤ِّر ُٖر ح ٣ ُِريَر حُيِّر ًَر ِر  ِْرنِر هللاَّ ََر ُِروَر ٣ َِر٤ْرَٜرخ ٫َر طَرزْريِر َّر ػَر ََر حَُّ٘خ ِر حَُّظِر٠ كَرطَر سَر هللاَّ ََر   .(كِرطْر
٘ر٘ر٘ر
 .حُٔطِن، ٝاٗٔخ ٢ٔٓ ٌٛح حُٔـخُ ٬َٓٓ ٧ٗٚ أ١ِن كِْ ٣و٤ي رؼ٬هش هخٛش: حََُٔٓ  -



 ٕر8ٔر 

َُر  (ٕرٕر) َٓر َ ُٔر ُْر ُُر ح ٢ِِّر  ًِٔشٌر  : حُٔـخ ْٛر ؼ٘خٛخ ح٧َر َٓر ٤ْرَ  َِرضْر ك٢ ؿَر ِٔر ظُرؼْر ْٓر ؿ٤َ  ُؼ٬هشٍر  ح

٢ِِّر   ْٛر حىسِر حُٔؼَ٘ر٠ ح٧ غَر ه٣َ٘شٍر ٓخٗؼشٍر ٖٓ اٍِر َٓر حُٔ٘خرٜشِر 
.  ٙر٘ر٘ر

ْٖر  (ٖرٕر) َ ِٓر َٓر َْر ُٔر زز٤َّشُر :ػَر٬هخص حُٔـخُ حُ َّٔ زَّز٤َّشُر   –حُ َٔر ِث٤شُر  –حُٔ ُـر  -ح٤ٌَُِّشُر  –حُ

ٍُر  ظزَرخ حػْر

َٕر  ُٕر   -ٓخ ًخ ٍُر ٓخ ٣ٌٞ سُر   –حػظزخ ٢ِِّر ّر َر لَر َٔر . حُلخُِّر٤َّشُر   -حُ

ؼٌح  ٞيَأ ُٔ َٗأ

َِررْرضُر ٓخءَر حُِّ٘ر٤َ (ٔر) . َٗر

َٕر  ًِٔشً  ُوط٤ذُر أُوَر٠ ح (ٕر) َُر ح٧َرػَ ًخ . ُٜخ ًز٤

َّخ } : هخٍ طؼخ٠ُ (ٖر) اِٗر َٝر ِْرَ٘رخ كِر٤َٜرخ  زَر ََر حَُّظِر٢ أَرهْر ٤ْر ُْرؼِر ح َٝر َّ٘خ كِر٤َٜرخ  ًُر ٣َرشَر حَُّظِر٢  َْر ُْروَر ٍِر ح ؤَر ْٓر ح َٝر
َٕر  هُٞر خىِر َٜر . ٍٓٞس ٣ٞٓق (ٕر8) {َُر

َٕر  (ٗر) ُْر ح٣َُٜٔٞ ِْرزَر ُٚر ر٬ىُرْٛ ٣َر ُـر ظِر َٖر ح١ٌُ طُ٘ر . حُوط

: 7٘ر٘رهخٍ حُٔظ٘ز٢  (٘ر)

ُْر  ُر ِلَٜر مِر هَر َْر َءُر حُطُّو ِٓر ؿ٤ّرشُر  َٞر ح٧ػ ُْر        َٝر ُر هَٜر ْٞر ِّر كَر ْٞر َءُر ح٤ُ ِٓر كِر٤ّرشُر  ََر ٘ َٔر حُ َٝر
 8٘ر٘ر 

هيُر  (ٙر) . ٗخٍحً  ٓؤُٝر

ؾحذسُ  جإلِت

ٌَر  (ٔر) ُٞر ٓخثٚ كخُٔـخُ َٓٓ . ػ٬هظٚ ح٤ٌُِشُر  ٓخءَر ح٤َُ٘ ٣َحىُر رؼ

. ؿِث٤شُر حٍ" " " ٣َحى رٜخ ٬ًّ  حٌُِٔشَر  (ٕر)

. حُٔل٤ِشُر " " " ٣َحى رٜخ أِٜٛخ  حُو٣َشَر  (ٖر)

َٖر  (ٗر) ٍُر " " " ٣َحى رٚ ٤ٔٗؾٌر ًخٕ هط٘خً  حُوط َٕر  حػظزخ . ٓخ ًخ

ُُر  (٘ر) ٌَر  َٓءَر ح٤ُّٞ  ٣َحى رٚ َٓء حُل٠خء ح١ٌُ ٣َ٘م ػ٤ِٚ حُٜ٘خٍ كخُٔـخ َٓٓ  "

. حُلخُِّر٤شُر 

ح ٣َحى رٚ كطذٌر  (ٙر) ًٍ ٍُر  ٗخ ُُر  ٣جٞ ٌَر  ا٠ُ ٗخٍ كخُٔـخ ُٕر حػظزخٍ "  َٓٓ . ٓخ ٣ٌٞ

ض٣ٍٔ٘حشٌح 

ْٖي (1) َِّ  ذ٤ ٍَت  ػالهس ً ٍَت  ٓؿح :  ٓٔح ٣أْيض٢ ضكطٚ ن١ٌّل  ٍْٓ

٣خص   (ٔر) َِّ ؿٚ 9٘ر٘رهخٍ حرٖ حُ ْٝر : ٓرٙر٘ر ك٢ ٍػخءِر ُ
                                                 

ٙر٘ر٘ر
هش ٖٝٓ حُٔـخُ حََُٔٓ ٗٞع ٣وخٍ ُٚ حُٔـخُ حََُٔٓ حًَُٔذ، ٝٛٞ ًَ ط٤ًَذ حٓظؼَٔ ك٢ ؿ٤َ ٓخ ٟٝغ ُٚ ُؼ٬  -

. ؿ٤َ حُٔ٘خرٜش، ًُٝي ًخُـَٔ حُوز٣َش حُٔٔظؼِٔش ك٢ ح٩ٗ٘خء ُِظلَٔ ٝاظٜخٍ حُلِٕ ًٔخ ك٢ هٍٞ حرٖ ح٢َُٓٝ

رخٕ ٗزخر٢ كؼِ ٓطِزٚ ٝحٗزضّر ر٢٘٤ ٝر٤٘ٚ ٗٔزٚ …

كٌٜح حُز٤ض ٓـخُ ََٓٓ ًَٓذ ػ٬هظٚ حُٔزز٤ش ٝحُو٣َ٘ش كخ٤ُش، كبٕ حرٖ ح٢َُٓٝ ٫ ٣َ٣ي ح٩هزخٍ، ٌُٝ٘ٚ، ٤٘٣َ ا٠ُ …

 .ٓظلًٞ ػ٤ِٚ ٖٓ حُْٜ ٝحُلِٕ رٔزذ كَحم حُ٘زخدٓخ ح
7٘ر٘ر
 (٘ر9ٙ /  9ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٔرٓرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحٕ حُٔظ٘ز٢ َٗف ى١  -
8٘ر٘ر
ح٤ُٔٞف، َٝٓء ك٢ حُ٘ط٣َٖ : حُو٤َ حُٔ٘ٔٞرش ا٠ُ أَرػٞؽ ٝٛٞ كَّ ٣ًَْ ُز٠٘ ٬ٍٛ، ٝحَُٔ٘ك٤ش: ح٧ػٞؿ٤ٚ  -

ٜٗٞد ػ٠ِ حُلخٍ، ٝهزَ حُٔزظيأ ك٢ حُ٘طَ ح٧ٍٝ حُظَف هِلْٜ، ٝك٢ حُ٘طَ حُؼخ٢ٗ حُظَف كٞهْٜ؛ ٣ٜق حُٔظ٘ز٢ ّ

 .اكخ١ش ؿ٤ٕٞ ٤ٓق حُيُٝش رؤَرػيحثٚ
9٘ر٘ر
ٛٞ أرٞ ؿؼلَ ٓلٔي رٖ ػزي حُِٔي، ٝاٗٔخ حٗظَٜ رخرٖ ح٣ُِخص ٧ٕ ؿيٙ ًخٕ ٣ـِذ ح٣ُِض ٖٓ ٓٞحٟؼٚ ا٠ُ رـيحى،  -

 .ٛـ ٖرٕرٕررؼيٙ ٝطٞك٠ ٓ٘ش  ًخٕ أى٣زخً ٗخػَحً ر٤ِـخً، ٝهي طٍُٞ ُِٔؼظْٜ ٫ٝر٘ٚ حُٞحػن ٖٓ
ٓرٙر٘ر
 (ٗرٓرٔرٙ /  ٕرؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد  (ٖرٙرٔرٙ /  ٔرؽ ) -حُؼٔيس ك٢ ٓلخٖٓ حُ٘ؼَ ٝآىحرٚ  - 



 ٖر8ٔر 

ٌَرَٟ ٤يَر حُ ٚ                رَرؼِر َّٓ لخٍمَر أ ُٔر ََر حُ ْٖر ٍأٟ حُطِّرلْر ٤ْرَ٘رخُٙر  أَر٫َر ٓ ِٕر  ػَر طزظيٍح

ٔذُر  (ٕر) : ٔرٙر٘ر ا٠ُ حُٔٔٞءَر ٍ ٣ُٝ٘ر

َُر ػ٠ِ كيِّر  ٤ ِٔر ٤ٞفِر  ط ُّٔو َ٘رخ حُ ُٓر َُر … … ُٗرلٞ ٤ ف طَٔر ٤ُٞر ُّٔو ٤ْرَ حُ َْر ػ٠ِ ؿَر َُر٤ْر َٝر
:   ٕرٙر٘رٝهخٍ حُ٘خػَ  (ٖر)

خ ػ٠ِ َّٔ ِر ٍٖر  أَُر ؼْر ه٫َٞر ُِروزَ َٓر وظْري حُـٞحى… … ِٙر َٝر رؼخ   ١َر َٓر َْر َٓر  َّْ َٓرؼخً ػُر
 ٖرٙر٘ر

:   ٗرٙر٘رٝهخٍ حُ٘خػَ(ٗر)

ََر  ٫ أًٍذُر  ػ٢َِّ ُٓ٘ٚر حُٔؼخ١ذُر ... حً هٞف حُزل
 ٘رٙر٘ر 

َٞر ٓخءٌر  ٌٖر أٗخ ٝٛ ُٖر ك٢ حُٔخء ًحثذُر ... ٤١   ٝحُط٤

ْٖر  (٘ر) ِٓر خ  ٣َريُر  ا٫ ٣يٍر  ٝٓخ  هَٜر ْٞر ِْر … …هللاِر كَر َِر ٫َٝر ظَرخُْ اِر٫َّ ٤ُٓرزْر٠ِ رؤَرظْر

: ٙرٙر٘ر ّ ًخكًٍٞٝهخٍ حُٔظ٘ز٢ ك٢  (ٙر)

ُْرضُر  َِر َٖر اّٗر٢ َٗر حرِر٤ ٌّر ٌَر يُرٝىُر ر ٍِر ٓلْر كخ َْر ِٖر حُظ ػَر َٝر  ٟ ََر ِٖر حُوِر ُْر   ػَر ُر ٤ْرلُٜر َٟر  ،
 7ٙر٘ر 

  :8ٙر٘رأ٠٣خً  هخٍٝ (7)

سٍر   ٍَر ِٞر هُري ِْر ك٢ ٓلْر ِْر َٞر حُلِر أ٣ظُريَر ٓلْر ُْر ٓ٘يَر       ٍَر ِ َٕر حُلِر ْٞر ٗجضَر ًخ ُ ح َٝر ّٜ٘ريَر ُٔر حُ
 9ٙر٘ر 

ْٖي (2) ََّن  ذ٤ِّ ٍَت  ً َِأ  ٓؿح : ٙ ك٤ٔح ٣أض٢ٝػالهصَأ  ٍٍت ٍٓ

ُٖر  (ٔر) َٖر حر ٌَر َٕر  َٓر ٝ ِيُر ََر  هَر ْٜر . ِٓر

َٖر  (ٕر) َّر  ٓ َُر  ْٕر حُ٘خّ  ْٖر  حُؤقَر  ٣ؤًْر َُر  ْٜٝٓ٘ ٓ ََر  ٣ؤًْر . حٌٍُسَر ٝحُ٘ؼ٤

َّٕ  (ٖر) ََر  ا ٤ . ُٙر ٍَر ً٘خٗضَر حُٔئ٤ٖ٘ٓ َٗرغَر  أَٓر

٤ْرغَر  (ٗر) َـر ٤ْر٘خ حُ ػَر . ٍَر

َٕر }: هخٍ طؼخ٠ُ  (٘ر) خُِريُرٝ ْْر كِر٤َٜرخ هَر ِر ُٛر شِر هللاّر َٔر كْر ٍَر ْْر كَرلِر٢  ُر ُٜٞٛر ؿُر ُٝر ضْر  َٖر حرْر٤َر٠َّ ٣ ٌِر خ حَُّ َّٓ أَر  {َٝر

. ٍٓٞس آٍ ػَٔحٕ (7ٓرٔر)

َٔر٠ ك٬ٕ ٌر (ٙر) ِٚر كَر حى٣ َٝر شَر  َٓر ٔخ ِٚر ) ؿَر ز ْ٘ر . (أَر١ ػ

                                                 
ٔرٙر٘ر
َٝٗف ى٣ٞحٕ   (٘ر8ٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓلخَٟحص ح٧ىرخء  (8ٙرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٗظ٠ٜ حُطِذ ٖٓ أٗؼخٍ حُؼَد ّ  -

 (ٕرٖرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُز٤خٕ ٝحُظز٤٤ٖ  (ٖرٖرٙ /  ٔرؽ ) -حُلٔخٓش 
ٕرٙر٘ر
/  ٔرؽ ) -ٝحٌٌٍُ٘ٞ  (ٙر8ٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُلٔخٓش حُز٣َٜش  (ٖرٖرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ح٧ُزخد  َُٛ ح٥ىحد ٝػَٔ  -

ٝٓؼـْ  (88ٙ /  ٕرؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد  (ٓر9ٔرٙ /  ٕرؽ ) -ٝك٤خس حُل٤ٞحٕ حٌُزَٟ  (9ٙرٖرٙ 

ٙ /  7ٖرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   (ٓر9ٕرٙ /  ٔرؽ ) -َٝٗف ى٣ٞحٕ حُلٔخٓش  (9ٕرٗرٙ /  ٔرؽ ) -ح٧ىرخء 

 (ٗر9ٖر
ٖرٙر٘ر
ٝح٧كٖٔ ك٢ َٓرغ ٛ٘خ إٔ طٌٕٞ . ؿٔغ ؿخى٣ش، ٢ٛٝ حُٔلخرش ط٘٘ؤ ؿيٝس أٝ ٓطَس حُـيحس: ح٫ِٗ رٚ، حُـٞحى١: أُٔخ  -

ح ٖٓ أٍرؼش؛ ٝحُٔؼ٠٘ ٓوظي حُـٞحى١ أٍرؼش أ٣خّ ٓض ًً  .ٝح٤ُش ػْ أٍرؼش أهَٟ ٓظٞح٤ُش ٣يػٞ رٌؼَس حُٔو٤خ ُِوزَحٓٔخً ٓؤهٞ
ٗرٙر٘ر
ٝطَحؿْ ٗؼَحء  (ٕرٔرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحٌٌٍُ٘ٞ  (ٔر7ٕرٙ /  ٗرؽ ) -ٗلق حُط٤ذ ٖٓ ؿٜٖ ح٧ٗيُْ ح٤١َُذ   -

 (ٙر7ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ  (8ٙرٔرٙ /  9ؽ ) -ٓٞهغ أىد 
٘رٙر٘ر
 .حُٜٔخُي: حُٔؼخ١ذ -
ٙرٙر٘ر
 (ٗرٗرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحٕ حُٔظ٘ز٢ َٝٗف ى١ (7ٗرٗرٙ /  8ٗرؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
7ٙر٘ر
أ١ ٓٔ٘ٞع، ٣ؼ٠٘ إٔ ح٣ٌُٖ ٍِٗ رٔخكظْٜ ًٌحرٕٞ ك٢ ٝػٞىْٛ، ٤ٟلْٜ ٓٔ٘ٞع ػٖ حُطؼخّ ُزوِْٜ، ْٝٛ : ٓليٝى  -

 .٣ٔ٘ؼٞٗٚ حَُك٤َ كظ٠ ٣ظٖ حُ٘خّ ك٤ْٜ حٌَُّ
8ٙر٘ر
 (8ٔرٗرٙ /  7ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٙرٙرٕرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -
9ٙر٘ر
ُٚ حُلِْ ك٢ هيٍس هخُٜش ح٤ُٔق حُٜ٘ي١، ٝحَُٔحى رٚ ٛ٘خ حُلَد؛ ٣وٍٞ ٍأ٣ظي هخ: حُوخُٚ، ٝحُٜٔ٘ي: حُٔلٞ  -

 .٫ ٣٘ٞرٜخ ػـِ، ُٝٞ ٗجض إٔ طـؼَ حُلَد ٌٓخٕ حُلِْ ُلؼِض



 ٗر8ٔر 

ََّ فَر  ..}:  هخٍ طؼخ٠ُ ك٢ ٗؤْٕر ٠ٓٞٓ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ (7) ٢ْر طَروَر ًَر يَر  ِّٓر َر٠ أُر َ٘رخىَر اُِر ؼْر ؿَر ٍَر
َٕر  َِر ٫َر طَرلْر َٝر َرخ  ُٜ٘ر ٤ْر . ٍٓٞس ١ـٚ (ٓرٗر) {..ػَر

ُٚر .. }: ٝهخٍ طؼخ٠ُ (8) ْٔر ُٜر ٤َر ِْر ََر كَر ْٜر َّ٘ ُْر حُ ٌُر ٘ ِٓر ِٜريَر  َٗر  ٖ َٔر ٍٓٞس حُزوَس  (٘ر8ٔر){..كَر

. (أَر١ ٬ٍٛ حَُٜ٘)،

حىَر  (9) ضْر ٣َريَر َٓر ؿخ٣ُيَر رٔخ هَريَّ
. ٓؤُر

 

 

ٞحْر }: ٝهخٍ طؼخ٠ُ (ٓرٔر) ُٔر أَرهِر٤ َٖر  َٝر ٤ ًِرؼِر ح ََّ غَر حُ َٓر ٞحْر  ؼُر ًَر ٍْر ح َٝر خسَر  ًَر َِّ حْر حُ آطُٞر َٝر ٬َرسَر  َّٜ  (ٖرٗر) {حُ

ُِّوٞح)،ٍٓٞس حُزوَس  َٛر  (أَر١ 

ٍْر }: ٝهخٍ طؼخ٠ُ (ٔرٔر) ِِر٤ ٍّر كَر ٬َر ُـر َٗرخُٙر رِر َْر َّ٘ . ٍٓٞس حُٜخكخص (ٔرٓرٔر) {كَرزَر

ْْر  ..}: ػٖ حُٔ٘خكو٤ٖ  ٝهخٍ طؼخ٠ُ (ٕرٔر) ِٜر رِر ُٞر َْر كِر٢ هُِر خ َُر٤ْر َّٓ ِٜرْ  ِٛر ح َٞر َٕر رِرؤَركْر ُُٞر  {.. ٣َروُٞر

. ٍٓٞس آٍ ػَٔحٕ (7ٙرٔر)

ٌٕر ٗخ (ٖرٔر) ٍَّ ك٬ ًَر ٍٕر  ٣شَر ٙأَر .  ٓر7٘ر  ك٬

َٝر  ٓوَرضِر  (ٗرٔر) ُٞر ح٧ٍَر ُْر . حُيَّ

ٍَر  (٘رٔر) . حُٞحى١ ٓخ

: ٔر7٘ر هخٍ ػ٘ظَس (ٙرٔر)

ُر،  ّْر ػِر٤خرَٚر َٛر قِر ح٧ ْٓر َّر ضُر رخُ ٌْر ٌَر َ٘ر ُْر ... ك َرخ رِر ُْر ػ٠ِ حُوَ٘ر ٌَر٣َ َْر حُ ِّر َُر٤ْر ََّ كَر
   ٕر7٘ر 

نِر  (7ٔر) ْٔر َِر )٫ طـخُٔٞح حُٔلٜخءَر ػ٠ِ حُلُر . (أَر١ حُؤ

ََر  ٝهخٍ أَرػَحر٢ٌّي  (8ٔر) . (أَر١ ُٝؽٌر )؟ ر٤ضٌر  َٛ ُيَر : ٥ه

ْٖي (3) َٖأ  ذ٤ِّ : ٙ ؿ٤ٍٛح، ٝٓح ػالهصُ ٙ جُٔٗحذٜسُ ج٥ض٤س ٓح ػالهصُ  ُٔؿحَجشِت ج ٓ

ُّر  (ٔر) ٬ٓ َِر  ح٩ِر هخدِر  ٣لغُّو ػ٠ِ طل٣َ َِّر . حُ

: ٖر7٘رٝهخٍ ػ٢ِ حُـخٍّ  (ٕر)

ْٙر  ِٚر آرخإُر ِّٓر غَر أُر ْٟر َٝر ضْر  َٔر ٌَر يحً   أكْر ْـر َٓر ِْرٌَ٘رخٗش ِر  خىَر ُِر َٗر ِِريٌر  َٓر
هَرضْر ًِٔشُر حُوٞ (ٖر) ََّ . ِّر طل

َٝر  (ٗر) ٍُر  ؿخ ي َـر َٝر حُ . حُٞكخءُر ٝكخ

َٖر }:هخٍ طؼخ٠ُ  (٘ر) َِر٣ هِر مٍر كِر٢ ح٥ْر يْر ِٛر َٕر  خ َٔر َ ُِّر٢ ُِر ؼَر حؿْر . ٍٓٞس حُ٘ؼَحء (ٗر8) {َٝر

َٝر  (ٙر) َُر ح٧ٍَر طٜخ رؼيَر  أَرك٤خ حُٔط ْٞر . َٓر

                                                 
ٓر7٘ر
 .حَُأّ: حُ٘خ٤ٛش  -
ٔر7٘ر
 (ٙرٗرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓ٘ظ٠ٜ حُطِذ ٖٓ أٗؼخٍ حُؼَد  (8ٔرٔرٙ /  ٔرؽ ) -َُٛ ح٧ًْ ك٢ ح٧ٓؼخٍ ٝ حُلٌْ   -

ٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓـٔغ ح٧ٓؼخٍ  (ٓر٘رٙ /  ٔرؽ ) -ٝؿَٜٔس أٗؼخٍ حُؼَد  (ٔر9ٖرٙ /  ٔرؽ )  -ٝٓلخَٟحص ح٧ىرخء

/  ٗرؽ ) -ُٝٔخٕ حُؼَد  (7ٔرٔرٙ /  ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (ٙ / ؽ  ) -ٝى٣ٞحٕ ػ٘ظَس رٖ ٗيحى  (ٓر٘رٔر

 (ٗرٓر٘رٙ 
ٕر7٘ر
إ ح٣ٌَُْ ٤ُْ رٔلَّ : ٝحَُٔحى رخُؼ٤خد ٛ٘خ حُوِذ، ٣ٜق ٗلٔٚ رخ٩هيحّ ٣ٝوٍٞ. حُِٜذ حُٜٔٔض: حَُٓق ح٧ْٛ  -

 .٫ٝ رؼ٣ِِ ػ٠ِ حَُٓخف
ٖر7٘ر
 (9ٖرٙ /  ٘رٙرؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -



 ٘ر8ٔر 

ُْروَرظْرَِر٠}:هخٍ طؼخ٠ُ  (7) ُٙر كِر٢ ح خ َٜر ُْروِر ُْر ح ٌُر َِر٤ْر ظِرذَر ػَر ًُر حْر  ُ٘ٞر َٓر َٖر آ ٣ ٌِر َرخ حَُّ  (78ٔر) {..٣َرخ أَر٣ُّٜو

ْٖر )ٍٓٞس حُزوَس  . (٤ٓوظِٕٞ أَر١ ك٤ٔ

ٍَر  (8) ُْر  هَ . حٍُُٞحء ًٌح ٓـِ

ضْر هٞحك٤ٜخ١َّ رَرؼؼضَر اٍِر (9) َٔر ٌِر كْر
. رلي٣وشٍر ؿَِّضْر ٓؼخ٤ٜٗخ، ٝأُر

َّٖ  (ٓرٔر) . َٗرضُر حُزُر

 

ْٖر  (ٔرٔر) َْر  ٫ طٌ ٗخً طظوزَّ ًُر ََّ  أُر . ِٝرٗخَر٣شٍر  ً

ٍَر  (ٕرٔر) ُّٚو حُِٔ٘ مَر حُِ ََر . َٓر

ِّْر }: هخٍ طؼخ٠ُ (ٖرٔر) ُٚر حُ ؼَر َٓر ََر  هَر ىَر َُر َٝر ِٜر حِٗر٢ أَرػْر ٍَر ِّر٢ أَر آ اِٗر َٔر ُٛر يُر ٍَر أَركَر َٕر هَرخ َٖر كَرظَر٤َرخ ؿْر

ح  ًَ ْٔر . ٍٓٞس ٣ٞٓق (ٙرٖر) {..هَر

َْي (4) ََّن  جْطؼٔ َٖأ  ًِٔسٍت  ً َّأ  جٌُِٔحش ج٥ض٤س ٓؿحَجً ٍْٓالً ُِؼالهسِت  ٓ ح : ٛحجُط٢ أَٓأ

ٌٖر  (ٔر) ٤ . حُٔل٤ِشُر   –حُٔي٣٘شُر  (ٗر)…                 .حُـِث٤شُر   –ػَر

ُّر  (ٕر) ُٕر  (٘ر)        …    .ح٤ٌُِشُر   –حُ٘خ ظخ ٌَر ٍُر   –حُ َٕر  حػظزخ . ٓخ ًخ

ٌٍر  (ٙر)        ….حُٔل٤ِشُر   –حُٔيٍٓشُر  (ٖر) ُٕر  -ٍؿخ . حػظزخٍ ٓخ ٣ٌٞ

ََّن  ٞغْي (5) َٖأ  ًِٔسٍت  ً ُٕ  جٌُِٔحش ج٥ض٤س ك٢ ؾِٔط٤ٖ ذك٤عُ  ٓ ج  ضٌٞ ًَ ٍٓزً ٓؿح

: ٓؿحَجً ذحالْطؼحٌزِت  ٍُْٓالً، ٍٝٓزً 

ُْر  ٌّر   –ح٤ُٔقُر   –حُوِ حُٜي٣نُر   –ٍأ

ِـت (6) ْٖي  جُر٤ط٤ٖ جٍٖ ْٖي  ٝذ٤ِّ ٍَت  ٓح ك٤ٜٔح ٓ  ٓؿح
574
 :

خّ  ْٖر أُٗر ِٓر  ٟ ْٗريَر ٓخ طََر ََّ ُـر ضَر … …٫ ٣َر َّٕ طَرلْر حًء ى٣َّٝخ   اِر ح٠ُِٞعِر ىَر
 ٘ر7٘ر

كَرغِر  ٍْر ١َر ٝح ْٞر َّٔ غِر حُ ٤َّٔق كظ٠َّ  كَر٠َر ٣َّٞخ … …حُ َٛخ أَٓر مَر ظَٜر ْٞر ٟ كَر ٫َر طََر

 ==================

َِت جُؼو٢ِِّ  َِت ٝجُٔؿح َِت جٍُْٔ ذالؿسُ جُٔؿح
َٖر اًح طؤِٓض أٗٞحع حُٔـخُ حََُٔٓ ٝحُؼو٢ِ ٍأ٣ض أ ٟ ٜٗخ ك٢ حُـخُذ طئى١ حُٔؼ

َّر : " حُٔوٜٞى رب٣ـخُ ، كبًح هِض  َٖر  حُوخثيُر  ِٛ ٍَر " أٝ "  حُـ٤ " حُٔـِْ ًٌح  هَ

                                                 
ٗر7٘ر
 (ٖرٓرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحٌُخَٓ ك٢ حُِـش ٝح٫ىد  (٘رٔرٙ /  ٔرؽ ) -حُؼٔيس ك٢ ٓلخٖٓ حُ٘ؼَ ٝآىحرٚ   -

ػ٠ِ أر٢ حُؼزخّ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ، ٝػ٘يٙ ٤ِٓٔخٕ رٖ ٛ٘خّ رٖ ػزي حُِٔي، ٝهي  ٓرٝىهَ ٓي٣ق ٠ُٞٓ أر٢ حُؼزخّ حُٔلخف

: ى ٓي٣ق أٌررَ ػ٠ِ أر٢ حُؼزخّ، ٝهخٍأىٗخٙ ٝأػطخٙ ٣يٙ كوزِٜخ، كِٔخ ٍأٟ ًٍ

إ طلض ح٠ُِٞع ىحًء ٝى٣ٝخً ... ٫ ٣ـَٗي ٓخ طَٟ ٖٓ أٗخّ 

٫ طَٟ كٞم ظَٜٛخ أ٣ٞٓخً ... ك٠غ ح٤ُٔق ٝحٍكغ ح١ُٞٔ كظ٠ 

ٝهخّ أرٞ حُؼزخّ كيهَ، كبًح حُٔ٘ي٣َ هي أُو٢ ك٢ ػ٘ن ٤ِٓٔخٕ ػْ ! هظِظ٢٘ أ٣ٜخ ح٤ُ٘ن هظِي هللا: كؤهزَ ػ٤ِٚ ٤ِٓٔخٕ كوخٍ

. ٍ كوظَؽ

ُِتيَأ }: ضرح ُٚ ٖٓ ٗحٚف ذحٍُٗ ، كًٜج جُؼَٔ ٖٓ أًرٍ جٌُرحتٍ ك٢ جإلْالّ، ٝال ٣ورَ ذٚ ػحهَ ،هحٍ ضؼح٠ُ : هِص  َِت يَأ ْٖي أَأؾْي ِٓت
ََأ ج ح هَأطَأ َٔأ َّن أَٗأ ٌَأ ِٜت كَأ ٌْي حوٍت كِت٢ جألَأ َٓأ ْٝي كَأ ٍّت أَأ ٍِت َٗألْي َـأ٤ْي ح ذِت ًٓ ََأ َٗألْي ٖ هَأطَأ َٓأ  ُ َّٚن ََأ أَٗأ جتِت٤ ٍَأ ْْي ِت٢ ئِت َِأ٠ ذَ٘أ طَأرْيَ٘أح ػَأ ح َُّ٘نحًَأ َٔأ َّن أَٗأ ٌَأ َٛأح كَأ ٤َأح ْٖي أَأقْي َٓأ َٝأ ٤ًؼح  ِٔت َِأ ؾَأ
ٌْي  ُِتيَأ كِت٢ جألَأ ىَأ يَأ ُْٜ ذَأؼْي ْ٘ي ِّٓ ج  ًٍ ػِت٤ ًَأ َّٕن  َّْن ئِت َأحشِت غُ َُِ٘أح ذِتحُرَأ٤ِّ٘ ُْ ٌُ ْْي  ُٜ حء ضْي َُأوَأىْي ؾَأ َٝأ ٤ًؼح  ِٔت َِأ ؾَأ ٤َأح جَُّ٘نح َٕأ أَأقْي ٍِتكُٞ ْٓي ُٔ ٌْٞز  (32) {ِٜت َُأ

 جُٔحتىز 
٘ر7٘ر
 .حُ٘ي٣ي: حُيحء حُي١ٝ  -



 ٙر8ٔر 

َِر  ْٕر  ًخٕ ًُي أٝؿ َّر : " طوٍٞ  ٖٓ أ هٍَ أَٛ " ، أٝ " حُوخثي حُـ٤ٖ  ؿ٘ٞىُر  ِٛ

َّٕ  ، ٫ٝ ٗيَّ " حُٔـِْ ًٌح  ٝٛ٘خى .ٖٓ َٟٝد حُز٬ؿش  ح٣٩ـخُ َٟدٌر  أ

١ ٣ٌٖٛ حُٔـخ٣ُٖ ٛٞ حُٜٔخٍس ك٢ طو٤َ حُؼ٬هش ر٤ٖ ٓظَٜ آهَ ُِز٬ؿش ف

، رل٤غ ٣ٌٕٞ حُٔـخُ ٍٜٓٞحً ُِٔؼ٠٘  حُٔؼ٠٘ ح٢ِٛ٧ ٝحُٔؼ٠٘ حُٔـخ١ُِّر 

حُٔوٜٞى ه٤َ ط٣َٜٞ ًٔخ ك٢ ا٬١م حُؼ٤ٖ ػ٠ِ حُـخّٓٞ ، ٝح٧ًٕ ػ٠ِ 

ٝحُلخكَ ػ٠ِ حُـٔخٍ ٝحُو٤َ ك٢ حُٔـخُ  ٝحُوقِّر . ٣َٓغ حُظؤػ٤َ رخُٞٗخ٣ش 

ك٢ آ٘خى ح٢ُ٘ء ا٠ُ ٓززٚ أٝ ٌٓخٗٚ أٝ ُٓخٗٚ ك٢ حُٔـخُ حُؼو٢ِ حََُٔٓ ، ًٝٔخ 

ْٕر  كبٕ حُز٬ؿش طٞؿذُر ، . ٣وظخٍ حُٔزذ حُو١ٞ ٝحٌُٔخٕ ٝحُِٓخٕ حُٔوظٜخٕ أ

 َّٕ أؿِذ َٟٝد حُٔـخُ حََُٔٓ ٝحُؼو٢ِ ٫ طوِٞ ٖٓ  ٝاًح ىهوض حُ٘ظَ ٍأ٣ض أ

َِّر حٍ ٓزخُـش ري٣ؼش ًحص أػَ ك٢ ؿؼَ حُٔـخُ ٍحثؼخً ه٬رخً ، كب٬١مُر  ػ٠ِ حُـِء  ً

ط٣َي أٗٚ "ّ ك٬ٕ فٌر : " ٓزخُـش ٝٓؼِٚ ا٬١م حُـِء ٝاٍحىس حٌَُ ، ًٔخ اًح هِض 

 ََّ ٌٕر " أٝ . ٢ٗء  َٗٙ  ٣ِظوْ  ً ػ٘يٓخ ط٣َي إٔ طٜلٚ رؼظْ ح٧ٗق "  أٗقٌر  ك٬

 ٙر7٘ر ٝٓٔخ ٣ئػَ ػٖ رؼٞ ح٧ىرخء ك٢ ٝٛق ٍؿَ أٗخك٢ٍّق . كظزخُؾ كظـؼِٚ ًِٚ أٗلخً 

ّْر : " هُٞٚ  " . ك٤ٚ  أٗلُٚر  ُٔض أى١ٍ أٛٞ ك٢ أٗلٚ أ

 

 

 

جٌُ٘ح٣سُ 
577
 

 جألٓػِسُ 

ٍُر . ٔر َٞر  رؼ٤يسُر  سٌر ك٬ٕ:  حُؼَدُر  طوٞ . ١ٍ ٟ حُنُر ٜٓ

579ك٢ أه٤ٜخ ٛوَ  78٘رهخُض حُو٘ٔخء  . ٕر
:  ٍت  

                                                 
ٙر7٘ر
خكِر٢ٌّي رِرخٍ  -

ٌَر أُٗر ؿُر ِّْر أَر١ ٍَر ْٗرقِر : َّٟ ُْر ح٧ ٤ ظِر  (ٙر7ٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٔوٜٚ  (7ٕر7٘رٙ /  ٔرؽ ) -طخؽ حُؼَّٝ = ػَر

 

 

 
 
77٘ر
 -َٝٓ حُلٜخكش  (88ٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُؼٔيس ك٢ ٓلخٖٓ حُ٘ؼَ ٝآىحرٚ  (ٔرٕرٙ /  ٔرؽ ) -حُزي٣غ ك٢ ٗوي حُ٘ؼَ   -

ٝحُٔؼَ حُٔخثَ ك٢ أىد حٌُخطذ  (٘رٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝطل٣ََ حُظلز٤َ ك٢ ٛ٘خػش حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَ  (ٙر٘ر ٙ/  ٔرؽ )

ؽ ) -ٝح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حُز٬ؿش  (97ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد  (ٔرٕرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُ٘خػَ 

 (٘ر7ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓلظخف حُؼِّٞ  (ٗرٓرٔرٙ /  ٔر
78٘ر
٢ٛ طٔخَٟ ر٘ض ػَٔٝ رٖ حُلخٍع رٖ ح٣َُ٘ي ح٣َُخك٤ش ح٤ُِٔٔش ، أَٜٗ ٗخػَحص حُؼَد ، ٝأَٜٖٗٛ : حُو٘ٔخء   -

ػ٠ِ ح٬١٩م ٗخػَس ٗـي٣ش ػخٗض أًؼَ ػَٔٛخ ك٢ حُؼَٜ حُـخ٢ِٛ ، ٝأىًٍض ح٬ٓ٩ّ كؤِٓٔض ٢ٛٝ ٖٓ أ٠ُٝ 

٠ُ حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٓغ هٜٞٓخ ًٝخٕ ٣ٔظ٘٘يٛخ ٣ٝؼـزٚ ٗؼَٛخ ، حٓظٜ٘ي أ٫ٝىٛخ ١زوخص حَُػخء ، ٝكيص ع

 .ٛـ  ٗرٕرٛـ كوخُض حُلٔي   ح١ٌُ َٗك٢٘ روظِْٜ ، ٝطٞك٤ض ٓ٘ش  ٙرٔرح٧ٍرؼش ك٢ حُوخى٤ٓش ٓ٘ش 



 87ٔر 

َُر  .    ٓر8٘راًح ٓخ ٗظخ ٍ حَُٓخىِر ًؼ٢ُر           حُؼٔخىِر  ٍك٤غُر  حُ٘ـخىِر  ٣ٞ١

 --------------

َُر . ٖر :  ُـش حُؼَدِر  ك٢ ك٠َ ىحٍ حُؼِّٞ ك٢ اك٤خءِر  ٝهخٍ آه

َٕر  ر٘ضُر  ك٤يِر  ٝؿيصُر  . ح٧ػَحدِر  ٛخ ريحٝسَر صٍَر ىحٍحً ًىَّ           ػيٗخ

َُر . ٗر : ٔر8٘ر ٝهخٍ آه

َٞر  َِّر أر٤ خٍر٤ٖ رٌ ٍّر  ح٠َُّ ٌَر ِٕر    ٓو َٖر ٓـخٓغَر ح٧ٟـخ  ٕر8٘ر  ٝحُطخػ٤٘

 --------------

ُّر  ر٤ٖ ػٞر٤يَر  حُٔـيُر . ٘ر .  ٍى٣يَر دُر  َٓءَر  ٝحٌَُ

: جُركُع 

ٝاًح ًخٗض ٌٛٙ حُٔٔخكش  ،حٌُظق ٟ ٗلٔش ح٧ًٕ آٍٖ  ٜٟٓٞ حُو١َ حُٔٔخكشُر 

ْٕر  ْٕر  رؼ٤يس ُِّ أ إ ٌٛٙ حَُٔأس : "٣وٍٞ  ٣ٌٕٞ حُؼ٘ن ٬٣ٞ١ً ، كٌؤٕ حُؼَر٢ ريٍ أ

. ٗلل٘خ رظؼز٤َ ؿي٣ي ٣ل٤ي حطٜخكٜخ رٌٜٙ حُٜلش " ٣ٞ١ِش حُـ٤ي 

ٝك٢ حُٔؼخٍ حُؼخ٢ٗ طٜق حُو٘ٔخء أهخٛخ رؤٗٚ ٣ٞ١َ حُ٘ـخى ، ٍك٤غ حُؼٔخى ، ًؼ٤َ 

ْٕر . ٓخى حَُ طيٍ رٌٜٙ حُظَح٤ًذ ػ٠ِ أٗٚ ٗـخع ، ػظ٤ْ ك٢ هٞٓٚ   ط٣َي أ

 

، ؿٞحى ، كؼيُض ػٖ حُظ٣َٜق رٌٜٙ حُٜلخص ا٠ُ ح٩ٗخٍس ا٤ُٜخ ٝحٌُ٘خ٣ش ػٜ٘خ ، 

٧ٗٚ ٣ِِّ ٖٓ ١ٍٞ كٔخُش ح٤ُٔق ١ٍٞ ٛخكزٚ ، ٣ِِّٝ ٖٓ ١ٍٞ حُـْٔ 

ٌُٔخٗش ك٢ حُ٘ـخػش ػخىس ، ػْ اٗٚ ٣ِِّ ٖٓ ًٞٗٚ ٍك٤غ حُؼٔخى إٔ ٣ٌٕٞ ػظ٤ْ ح

كَم حُلطذ ،ػْ ًؼَس  هٞٓٚ ٝػ٤َ٘طٚ ، ًٔخ أٗٚ ٣ِِّ ٖٓ ًؼَس حَُٓخى ًؼَسُر 

حُطزن ، ػْ ًؼَس ح٤٠ُٞف ، ػْ حٌَُّ ، ُٝٔخ ًخٕ ًَ ط٤ًَذ ٖٓ حُظَح٤ًذ 

حُٔخروش ، ٢ٛٝ رؼ٤يس ٜٟٓٞ حُو١َ ، ٣ٞ١َٝ حُ٘ـخى ، ٍٝك٤غ حُؼٔخى ، ًٝؼ٤َ 

ًُر٢َ٘ر  َُّو رٚ ػٖ ٛلش ٫ُٓش، ُٔؼ٘خٙ ، ًخ حَُٓخى ،  ٖٓ ٌٛٙ ٝٓخ ٣٘زٜٚ  ط٤ًَذٍر  ٕ ً

إ حُِـش حُؼَر٤ش : ً٘خ٣ش ػٖ ٛلش ٝك٢ حُٔؼخٍ حُؼخُغ أٍحى حُ٘خػَ إٔ ٣وٍٞ 

كؼيٍ ػٖ حُظ٣َٜق رخْٓ .ىٝحطٜخ دأ٣ظٜخ حُٔيٍٓش ٌٓخٗخً ٣ًٌَٛخ رؼٜي  ٝؿيص ك٤يِر 

" ر٘ض ػيٗخٕ " ً٘خ٣ش ػٜ٘خ ٝٛٞ  حُِـش حُؼَر٤ش ا٠ُ ط٤ًَذ ٤٘٣َ ا٤ُٜخ ٣ٝؼيُّو 

                                                                                                                                                 
79٘ر
ٝحٌُخَٓ ك٢ حُِـش  (ٓرٔرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد  (ٔر9ٙ /  ٔرؽ ) -حُلٔخٓش حُز٣َٜش   -

ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ  (7٘رٔرٙ /  ٗرؽ ) -ٝح٧ؿخ٢ٗ  (ٙر٘رٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُؼوي حُل٣َي  (ٗرٔرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝح٧ىد 

 (8ٖرٗرٙ /  ٖرؽ ) -أىد 

ٔخ : ٝػ٘يْٛ ؿ٤ٔؼخ   كِر٤غُر حُؼِر ٍَر  ، خىِر َُر حُِّ٘ـر ِٞر٣ ح... ١َر ىَر ََر ْٓر ُر أَر طَٚر ََر ٤ ِ٘ر  ىِر ٓخىَر ػَر
ٓر8٘ر
 أهخّ ك٤ٚ: ٗظخ ك٢ حٌُٔخٕ  -
ٔر8٘ر
ؽ ) -ٝح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حُز٬ؿش  (ٔر8ٙ /  ٔرؽ ) -كٜخكش َٝٓ حٍ (ٔر9ٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٓلخَٟحص ح٧ىرخء    -

  (89ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ  (ٗرٓرٔرٙ /  ٔر

إٔ ٣ٌٕٞ حُٔطِٞد رٜخ ؿ٤َ ٛلش ٫ٝ ٗٔزش، ٝطٌٕٞ ُٔؼ٠٘ ٝحكي ًٔخ : حُؤْ ح٧ٍٝ ٖٓ أهٔخّ حٌُ٘خ٣ش، ٝٛٞ: ٝحُ٘خٛي ك٤ٚ

 .ح٧ٟـخٕ ٓؼ٠٘ ٝحكي ً٘خ٣ش ػٖ حُوِٞد رٔـخٓغ: ٛ٘خ، ٝطٌٕٞ ُٔـٔٞع ٓؼخٕ، كوُٞٚ
ٕر8٘ر
 . ؿٔغ ٟـٖ، ٝٛٞ حُلوي: ٝحُٔوٌّ رخٌُحٍ حُٔؼـٔش ح٤ُٔق، ٝح٧ٟـخٕ - 
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حَُحرغ أٍحى حُ٘خػَ ٝٛق ٓٔيٝك٤ٚ رؤْٜٗ ٣طؼٕ٘ٞ حُوِٞد ٝهض ٝك٢ حُٔؼخٍ 

" حُلَد كخَٜٗف ػٖ حُظؼز٤َ رخُوِٞد  ا٠ُ ٓخ ٛٞ أِٓق ٝأٝهغ ك٢ حُ٘لْ ٝٛٞ 

َّٕ " ح٧ٟـخٕ  ٓـخٓغُر  حُوِٞد طُرلْٜ ٓ٘ٚ اً ٢ٛ ٓـظٔغ حُلوي ٝحُزـٞ  ، ٧

. ٝحُلٔي ٝؿ٤َٛخ 

" ٓـخٓغ ح٧ٟـخٕ " ، " ر٘ض ػيٗخٕ : " ٝاًح طؤِٓض ٣ٌٖٛ حُظ٤ًَز٤ٖ ٝٛٔخ 

 َّٕ ًُر٢٘ رٚ ػٖ ًحص ٫ُٓش ُٔؼ٘خٙ ، ٌُُي ًخٕ ًَ ْٜٓ٘ ً٘خ٣ش  ٍأ٣ض أ ٬ًً ٜٓ٘ٔخ 

َُّو  . ط٤ًَذ ٣ٔخػِٜخ  ػٖ ٓٞٛٞف ًٌُٝي ً

ٖٓ طوخ١زٚ ،  أٓخ ك٢ حُٔؼخٍ ح٧ه٤َ كبٗي أٍىص إٔ ط٘ٔذ حُٔـي ٝحٌَُّ ا٠ُ

ِٕر  َّْ ‘  كؼيُض ػٖ ٗٔزظٜٔخ ا٠ُ ٓخ ُٚ حطٜخٍ  رٚ ، ٝٛٞ حُؼٞرخٕ ٝحُزَىح ٟ ٌٛح ٣ٝٔ

ْٕر . ػٖ ٗٔزش  حُٔؼخٍ ٝٓخ ٣٘زٜٚ ً٘خ٣شٌر  ك٤ٜخ   ٣َٜفَر  ٝأظَٜ ػ٬ٓش ٌُٜٙ حٌُ٘خ٣ش أ

، كبٕ ٌٛح  ك٢ ػٞر٤ٚ أٓيٌر : رخُٜلش ًٔخ ٍأ٣ض ، أٝ رٔخ ٣ٔظِِّ حُٜلش ، ٗلٞ 

   . حُٔؼخٍ ً٘خ٣ش ػٖ ٗٔزش حُ٘ـخػش

 َّٕ ٣ٚ اٍحىس ًَ ٜٓ٘خ ٓخ ٣ـُٞ ف ٝاًح ٍؿؼض ا٠ُ أٓؼِش حٌُ٘خ٣ش حُٔخروش ٍأ٣ض أ

. حُٔؼ٠٘ حُلو٤و٢ ح١ٌُ ٣لْٜ ٖٓ ٣َٛق حُِلع ٜٝٓ٘خ ٓخ٫ ٣ـُٞ ك٤ٚ ًُي 

جُوٞجػُى  
ُّر  ٝأ٣ٍيَر  أ١ِنَر  ُلعٌر  حٌُ٘خ٣شُر  (ٙرٕر) ُِر  ٓؼ٘خُٙر  رٚ ٫ُ َٖر  ٓغ ؿٞح . ٟ اٍحىس ًُي حُٔؼ

ُْر  (7ٕر) ٍِر  حٌُ٘خ٣شِر  ط٘ؤ َّٖ  رخػظزخ ٍّر  ٟ ػ٘ٚ ػ٬ػشَر حٌُٔ َّٕ  أهٔخ ٟ ػ٘ٚ هي ٣ٌٕٞ َّٕ حُٔي ، كب

.   ٖر8٘ر  ٛلشً، ٝهي ٣ٌٕٞ ٓٞٛٞكخً ، ٝهي ٣ٌٕٞ ٗٔزشً 

ٗٔٞيؼٌح 
: ٗر8٘رهخٍ حُٔظ٘ز٢ ك٢ ٝه٤ؼش ٤ٓق حُيُٝش رز٢٘ ٬ًد . ٔر

ذّر  َٛر َٝر ٌَر        ٣َ ُْر كَر ُر طُٜر ْٔر رُر َٝر ْْر  خُٛر ّٔر َٔر حدُر كَر ََر ُْر طُر ُر طُٜر ْٔر رُر َٝر ْْر  ُٜر كَر

٠خدُر  ْْر هِر لّٚر ُٜٓ٘ر ًَر ْٖر ك٢  َٔر َرخسٌر                ً ْْر هَ٘ر ْ٘رُٜر ِٓر لّٚر  ًَر ْٖر ك٢  َٓر َٝر
 ٘ر8٘ر 

:  ٙر8٘رٝهخٍ ك٢ ٓيف ًخكٍٞ . ٕر

                                                 
ٖر8٘ر
ك٬ٕ ٖٓ حُٔٔظ٣َل٤ٖ  ): ٝإ هِض ٝهل٤ض ٗلٞ. ٤ٔٓض ط٣ِٞلخً  (ًؼ٤َ حَُٓخى  ): اًح ًؼَص حُٞٓخث٢ ك٢ حٌُ٘خرش ٗلٞ -

 ): ٗلٞٝإ هِض حُٞٓخث٢ ٟٝٝلض أٝ ُْ طٌٖ، ٤ٔٓض ا٣ٔخء ٝاٗخٍس، . ً٘خ٣ش ػٖ حُـَٜ ٝحُز٬ٛش، ٤ٔٓض ٍِٓحً  (

ٖٝٓ حٌُ٘خ٣ش ٗٞع ٠ٔٔ٣ حُظؼ٣َٞ، ٝٛٞ إٔ ٣طِن ح٬ٌُّ . ً٘خ٣ش ػٖ ٗٔزش حُل٠َ ا٤ُٚ (حُل٠َ ٤ٔ٣َ ك٤غ ٓخٍ ك٬ٕ 

ََر ٣لْٜ ٖٓ ح٤ُٔخم، ًؤٕ طوٍٞ ُ٘وٚ ٠٣َ حُ٘خّ ، ًٝوٍٞ (ه٤َ حُ٘خّ أٗلؼْٜ ُِ٘خّ  ): ٣ٝ٘خٍ رٚ ا٠ُ ٓؼ٠ً٘ أه

: حُٔظ٘ز٢ ٣ؼَٝ ر٤ٔق حُيُٝش ٝٛٞ ٣ٔيف ًخكٍٞحً 

 .(ك٬ حُلٔي ٌٓٔٞرخً ٫ٝ حُٔخٍ رخه٤خْر .. حُـٞى ُْ ٣َُم ه٬ٛخً ٖٓ ح٧ًٟ  اًح ) 
ٗر8٘ر
 -ٝٛزق ح٧ػ٠٘  (78ٖرٙ /  7ؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد  (ٖر7ٕرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -

 ٔرؽ ) -ٝٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ  (ٙر7ٖرٙ /  7ٗرؽ ) -أىد ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ  (ٕر8ٖرٙ /  ٘رؽ )

 (ٗر8ٖرٙ / 

أ١ أطخْٛ ٓٔخإْٛ ٣لظَٕٗٞ حُل٣ََ كز٤ظْٜ ٝهظِْٜ ٬٤ُ كظ٠ ؿيُٞح ػ٠ِ ح٧ٍٝ ٓوظ٤ُٖٞ ٓغ حُٜزخف ، ٝ  ٛخٍ حَُؿخٍ 

 ًخُ٘ٔخء طوخ٫ً ٝحٗو٤خىح ٝاػطخء رخ٤ُي
٘ر8٘ر
 ػٞى حَُٓق: حُو٘خس   -
ٙر8٘ر
 (8ٗرٖرٙ /  7ٗرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (٘رٔرٖرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢   -



 89ٔر 

٤َرخءِر    ِٟر َّر  ٌُر ١ٍ ر ِْر ٤َرخًء ٣ُر ِٚر  َُر٠ِر يُر ك٤ ْـر َٔر رِريَر ح١ٌُ حُ ْٞر ّٕر ك٢ ػَر ا
 87٘ر

: جإلؾحذسُ 
َّٖ  -ٔر ػٖ ٤ٓخىطْٜ ٝػِطْٜ ،ٝرٌٕٞ رٔطْٜ طَحرخً ػٖ  ٟ رٌٕٞ رٔطْٜ ك٣ََحً ً

. كخؿظْٜ ًُْٜٝ ،كخٌُ٘خ٣ش ك٢ حُظ٤ًَز٤ٖ ػٖ حُٜلش 

َّٖ  -ٕر ػٖ حَُٔأس ٝهخٍ  ٟ رٖٔ ٣لَٔ ه٘خس ػٖ حَُؿَ ،ٝرٖٔ ك٢ ًلٚ ه٠خدٌر ًٝ

 اٜٗٔخ ٓٞحء ك٢ ح٠ُؼق أٓخّ ٓطٞس ٤ٓق حُيُٝش ٝرط٘ٚ ،كٌِظخ حٌُ٘خ٣ظ٤ٖ ً٘خ٣شٌر :

. ػٖ ٓٞٛٞف 

ْٕر  -ٖر ٍى حُظ٣َٜق رٌٜح ٝأػزظٚ ُٔخ ُٚ طؼِن رٌخكٍٞ صحُٔـي ٌُخكٍٞ ف٣ؼزض  أٍحى أ

.  ٝٛٞ حُؼٞد ، كخٌُ٘خ٣ش ػٖ ٗٔزشٍر 

ض٣ٍٔ٘حشٌح 
ِٖت -(1) ُّ  جُٛلسَأ  ذ٤ ْٖي  جُط٢ ضُِ ٓ  َِّ َٖأ  ً٘ح٣سٍت  ً :  ج٥ض٤سِت  جٌُ٘ح٣حشِت  ٓ

ُّر  (ٔر) ٌٕر  (ٕر). ح٠ُلخ  ٗجٞ .  ػٜخُٙر  أُو٠ ك٬

. حٌُل٤ٖ  ٗخػٔشُر  (ٖر)

ٌٕر  هَعَر  (ٗر)  .  ُٙر َّٕ ِّر  ك٬

ٍُر  (٘ر) ِٕر  ٣٘خ .   ا٤ُٚ رخُز٘خ

ِٙر }:هخٍ طؼخ٠ُ   (ٙر) َِر َٔر ٢٤َر رِرؼَر كِر
أُر لَرنَر كِر٤َٜرخَٝر خ أَٗر َٓر َِر٠  ِٚر ػَر ل٤َّْر ًَر ِّرذُر  زَرقَر ٣ُروَِر ْٛر ِٛر٢َر  كَرؤَر َٝر

ًيح رِّر٢ أَركَر ََر َِرىْر رِر ْٗر
ْْر أُر ِر٢ َُر ٍُر ٣َرخ َُر٤ْرظَ٘ر ٣َروُٞر َٝر َٜرخ  ِٗر ٝ َُر َِر٠ ػُر ٣َرشٌر ػَر ِٝر خ ٍٓٞس  (ٕرٗر) {هَر

. حٌُٜق

 

.  ؿ٘خك٢ ٗؼخٓشٍر  ًٍذَر  (7)

. حُؼٜخ ٟ ٙ ػَح٤ُِخ٢ُ ًقَّ  صِر ُٞ (8) 

: 88٘رهخٍ حُٔظ٘ز٢ ك٢ ٝٛق كَٓٚ  (9)

ِٚر  ُر رِر ِٖر هَرل٤َّظُٚر عُر أ١َّ حُٞك ََر ْٛر ًَرذُر   ... ٝأ َٖر أٍ ُر ك٤ ٍْر ػُ٘ٚر ٓؼَِٚر ِِر ْٗر أ َٝر
ٌٕر  (ٓرٔر) . ٙ حُؼٜخ ػ٠ِ ػخطنِر  ٫ ٠٣غُر  ك٬

َِّ ً٘ح٣سٍت ٖٓ جٌُ٘ح٣حشِت ج٥ض٤سِت (2) ِٖت جُٔٞٚٞفَأ جُٔوٛٞوَأ ذٌ : ذ٤

:  89٘رٗخػَ هخٍ حٍ (ٔر)

                                                                                                                                                 

 حُٔـي ٤ٟٝخءٙ َٜٗطٚ ٝٗوخإٙ ٓٔخ ٣ؼخد رٚ ٝإ ًُي ح٤٠ُخء أطْ ًَ ٤ٟخء أهزَ أٗٚ أٍحى ربٗخٍطٚ ٤ٟخء
87٘ر
 إ ك٢ ػٞري ٤٠ُخء ٖٓ حُٔـي ٣لٞم ًَ ٤ٟخء روٞس اَٗحهٚ: حٓظٜخٕ، ٣وٍٞ : أٍُٟ رٚ   -
88٘ر
 (87ٙ /  ٔرؽ ) -َٝٗف حٌَُٔ٘ ٖٓ ٗؼَ حُٔظ٘ز٢  (ٗرٔرٙ /  ٔرؽ ) -حُٞحٟق ك٢ ٬ٌ٘ٓص ٗؼَ حُٔظ٘ز٢   -

ٝطل٣ََ حُظلز٤َ ك٢  (٘رٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ  (9ٕرٖرٙ /  ٔرؽ ) -َٝٗف ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢ 

ٝح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ  (ٖرٓرٖرٙ /  ٕرؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد  (8ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُ٘ؼَ ٛ٘خػش حُ٘ؼَ 

  (ٙرٔرٔرٙ /  ٔرؽ ) -حُز٬ؿش 

٣وٍٞ اًح ١َىص ٝك٘خ رٚ ُلوٚ َٝٛػٚ ٝهل٤ظٚ طِٞطٚ ٝطزؼظٚ ٝاًح ُِٗض ػ٘ٚ رؼي حُطَى ٝح٤ُٜي ًخٕ ٓؼِٚ ك٤ٖ أًٍزٚ 

هخٍ حرٖ حُٔؼظِ، طوخٍ آهَٙ ك٢ حُ٘ي أُٝٚ، ٝك٤ٚ ػيٝ ٍٝحء حُٔزن ٣ؼ٢٘ ُْ ٣يًٍٚ حُؼ٘خء ُْٝ ٣٘وٚ ٖٓ ٤َٓٙ ٢ٗء ًٔخ 

 ٌٓهٍٞ،



 ٓر9ٔر 

ِٕر   خ َٔر ظْر ٌِر ِٖر حُ ح١ِر َٞر َٔر ٞكَرشً رِر ُـر ْ٘ر َٓر    ٠ ؿَر َٞر ُْر َّر ح ْٞر ْْر ٣َر ُٜر خكَر َٓر ٍْر ٟ أَر ََر ٌّر طَر ْٞر هَر

ٍٖر }: ٝهخٍ طؼخ٠ُ  (ٕر) زِر٤ ُٓر َُر  ٤ْر ِّر ؿَر خ َٜر ُْروِر َٞر كِر٢ ح ُٛر َٝر ِْر٤َرشِر  ُْرلِر  كِر٢ ح
ؤُر َّ٘ َر ٖ ٣ُ٘ر َٓر َٝر  {أَر

ٍٓٞس حُِهَف     (8ٔر)ٓر9٘ر

ٍُر  (ٖر) ٍٕر  ٔر9٘ر  ًخٕ حُٜٔ٘ٞ ِٚر  ك٢ رٔظخ ارَح٤ْٛ رٖ ػزي هللا رٖ  ك٢ أ٣خّ ٓلخٍرظ

. ؟  ٓخ ٌٛٙ حُ٘ـَسُر .  ٗر9٘ركوخٍ َُِر٤غ  ، ٖر9٘ره٬ف  ٗـَس ٝٗظَ ا٠ُ ٕر9٘رحُلٖٔ  

ََر : كوخٍ  ! حُٔئ٤ٖ٘ٓ  ١خػش ٌر ٣خ أ٤ٓ

 

 

ََّ  (ٗر) ٌَر  ٓ ِٖر  ٍؿ  ىحٍ ح٤َُٗي ٝٓؼٚ كِٓش ه٤ٍِحٕ ، كوخٍ ح٤َُٗيُر  ك٢ ٛل

٣خ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ،   حَُٓخفِر  ػَٝمُر : ٓخ ًحى ؟ كوخٍ :  ٘ر9٘رُِل٠َ رٖ حَُر٤غ  

ْٕر  ِّّر  حُو٤ٍِحٕ ، ُٔٞحكوش :٣وٍٞ  ًَٝٙ أ . ح٤َُٗي  ًُي ٫ْٓ أ

:  97٘رك٢ حُؤَ  ٙر9٘رهخٍ أرٞ ٗٞحّ   (٘ر)

خ  َٗرَر٘خٛخ ٝىَردَّ ىر٤زُٜر َحٍ هِضُر  ُٜخ هل٢  ... كِٔخ  ْٓر ٟغ ح٧ ْٞر َٓر ا٠ُ 

                                                                                                                                                 
89٘ر
 (ٔر9ٙ /  9ٖرؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
ٓر9٘ر
ِّر  }ؿَٔ رؤَٓ هخٍؽ ػ٘ٚ؟ ٣ـَٔ ك٤ٜخ، ُ٘وٚ ؿٔخُٚ، ك٢: أ١  - خ َٜر ُْروِر َٞر كِر٢ ح ُٛر ػ٘ي حُوٜخّ حُٔٞؿذ ٩ظٜخٍ : أ١ {َٝر

ٍٖر  }ٓخ ػ٘ي حُ٘وٚ ٖٓ ح٬ٌُّ،  زِر٤ ُٓر َُر  ٤ْر ؿ٤َ ٓز٤ٖ ُلـظٚ، ٫ٝ ٓلٜق ػٔخ حكظٟٞ ػ٤ِٚ ٤َٟٔٙ، ك٤ٌق : أ١ {ؿَر

٣٘ٔزٜٖٞٗ  ّر طؼخ٠ُ؟ 

زَرخىُر هللا: ٜٝٓ٘خ ْْر ػِر َٖر ُٛر ٣ ٌِر شَر حَُّ ٌَر ٬ثِر َٔر ُْر ح ح ُِٞر ؼَر َرخػًخ، كظـَأٝح ػ٠ِ ح٬ُٔثٌش، حُؼزخى حُٔوَر٤ٖ، ٍٝهْٞٛ ػٖ َٓطزش حُؼزخىس  أْٜٗ ؿَر اِٗر

، ك٢ ٢ٗء ٖٓ هٞحٛٚ، ػْ ُِٗٞح رْٜ ػٖ َٓطزش ح٣ًٌٍُٞش ا٠ُ َٓطزش ح٧ٗٞػ٤ش، كٔزلخٕ  ٝحٌٍُ، ا٠ُ َٓطزش حُٔ٘خًٍش  ّر

. ٖٓ أظَٜ ط٘خهٞ ٖٓ ًٌد ػ٤ِٚ ٝػخٗي ٍِٓٚ

ىٝح هِن هللاّر ٬ُٔثٌظٚ، ك٤ٌق ٣ظٌِٕٔٞ رؤَٓ ٖٓ حُٔؼِّٞ ػ٘ي ًَ أكي، أٗٚ ٤ُْ ُْٜ إٔ هللاّر ٍى ػ٤ِْٜ رؤْٜٗ ُْ ٣٘ٚ: ٜٝٓ٘خ

 (ٖرٙر7ٙ /  ٔرؽ ) -طل٤َٔ حُٔؼي١ . ٌُٖٝ ٫ ري إٔ ٣ٔؤُٞح ػٖ ٌٛٙ حُٜ٘خىس، ٝٓظٌظذ ػ٤ِْٜ، ٣ٝؼخهزٕٞ ػ٤ِٜخ! رٚ ػِْ؟
ٔر9٘ر
١ ٓي٣٘ش رـيحى ، ًخٕ ػخكخً رخُلوٚ ٝح٧ىد ٓويٓخً ك٢٤ حُلِٔلش ٝحُلِي ٓلزخ ُِؼِٔخء ٛٞ ػخ٢ٗ هِلخء ر٢٘ حُؼزخّ ، ٝرخٕ  -

خ ٓ٘ش   ٛـ 8٘رٔر،رؼ٤يحً ػٖ حُِٜٞ ٝحُؼزغ ، ًؼ٤َ حُـي ٝحُظل٤ٌَ ، طٞك٢ رٌٔش كخؿّرً
ٕر9٘ر
١ رٖ أر٢ ١خُذ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ، ٝأكي ح٧َٓحء حَُ٘حف حُ٘ـؼخٕ ، ارَح٤ْٛ رٖ ػزي هللا رٖ حُلٖٔ ٛٞ كل٤ي ػَ  -

هَؽ ػ٠ِ حٍُٜٔ٘ٞ حُؼزخ٢ٓ كخٓظ٠ُٞ ػ٠ِ حُزَٜس ، ػْ ًخٕ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ؿ٤ٕٞ حٍُٜٔ٘ٞ ٝهخثغ ٛخثِش ، ٝهظَ ٓ٘ش 

 ٛـ ٘رٗرٔر
ٖر9٘ر
 ٛ٘ق ٖٓ حُٜلٜخف: ٗـَس حُو٬ف   -
ٗر9٘ر
، ًٝخٕ ؿ٬٤ِ ٗز٬٤ ك٤ٜلخً هز٤َحً رخُلٔخد ٝح٧ػٔخٍ ، كخًهخً رؤٍٓٞ حُِٔي ، ر٤َٜحً رٔخ ٣ؤط٢ ٛٞ حَُر٤غ رٖ ٣ْٞٗ   -

ٌٍ٣ٝ 
٘ر9٘ر
أى٣ذ كخُّ ٖٓ ًزخٍ هّٜٞ حُزَحٌٓش ، ٢ُٝ حُُٞحٍس رؼي إٔ ه٠٠ ح٤َُٗي ػ٤ِْٜ ، ػْ طٍُٞ :  حُل٠َ رٖ حَُر٤غ  -

 ٛـ 8ٓرٕر٤ٓ٨ُٖ رٖ ح٤َُٗي ، ُٝٔخ ظلَ حُٔؤٕٓٞ ٝحٓظوخّ ُٚ حُِٔي أرؼيٙ ٝأِٛٔٚ كظ٠ طٞك٢ ٓ٘ش 
ٙر9٘ر
أرٞ ػ٢ِ حُلٖٔ رٖ ٛخٗت رٖ ػزي ح٧ٍٝ رٖ حُٜزخف حُل٢ٌٔ، حُ٘خػَ حٍُٜٔ٘ٞ،ٝٓخ ُحٍ حُؼِٔخء : أرٞ ٗٞحّ ٛٞ  -

. ٝح٧َٗحف ٣َٕٝٝ ٗؼَ أر٢ ٗٞحّ، ٣ٝظلٌٜٕٞ رٚ، ٣ٝل٠ِٞٗٚ ػ٠ِ أٗؼخٍ حُويٓخء

ؿٞى حُ٘خّ ري٣ٜشً، ٝأٍهْٜ كخ٤ٗش، ُٔ٘خً رخُ٘ؼَ ٣وُٞٚ ك٢ ًَ كخٍ، ًخٕ أرٞ ٗٞحّ ٖٓ أ: هخٍ ٓلٔي رٖ ىحٝى حُـَحف

. ٝحَُى١ء ٖٓ ٗؼَٙ ٓخ كلع ػ٘ٚ ك٢ ٌَٓٙ

ٓخ أ١ٍٝ ٧كي ٖٓ أَٛ حُِٓخٕ ٓخ أ٣ٍٝٚ : ٫ أػَف رؼي ر٘خٍ ُٓٞيحً أٗؼَ ٖٓ أر٢ ٗٞحّ، ٝهخٍ ح٧ٛٔؼ٢: هخٍ حُـخكع

 (9ٕرٙ /  ٔرؽ ) -٤ٛٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ ٛـ ٓؼخٛي حُظٖ ٘ر9ٔرٛـ ٝطٞك٢ ٓ٘ش  ٔرٗرٔرُٝي ٓ٘ش .  ٧ر٢ ٗٞحّ
97٘ر
 (ٗرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝؿٞحَٛ حُز٬ؿش ُِٜخ٢ٔٗ  (8٘رٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ   -

 (٘رٙ /  ٔرؽ ) -ٝػِْ حُز٬ؿش ح٤َُ٘ح١ُ 

، كطرًّح ُٖٔ ٍٖذٜح ٝضرًّح  ُوى قٍّ هللا ضؼح٠ُ ٍٖخ جُهٍٔ ٝيُي ٌكوح ذحُرٍٗ ألٜٗح ضًٛد جُؼوَ ٝجُٔحٍ ٝجُؿٓى: هِص 

 ُٖٔ ٓىقٜح



 ٔر9ٔر 

: 98٘رٝهخٍ حُٔؼ١َ ك٢ ح٤ُٔق   (ٙر)

َُر حُ٘خٍ ىمَّ ٍٝمَّ كظ٠  ُر ح٫٬ُٔ  ... ٤ِٓ  99٘رًؤٕ أرخٙ أٍٝػَٚر

ُّٖو  ًزَصْر  (7) ٍٕر  ٓ َُر  ٝؿخءُٙر  ك٬ .  ح٣ٌُ٘

ََر  (8) ِٚر  ػٖ ٓزذِر  أػَحر٢ٌّي  ٓج . ٝسُر حُ٘زخدِر ٌٛح ٍؽ :، كوخٍ  حٗظؼخٍ ٤ٗز

ََر  (9) َُر  ٝٓج ٍُر  :، كوخٍ  آه َِر  ٝهخثغِر  ٌٛح ؿزخ .  حُيٛ

َّٕ  (ٓرٔر) َّٖ : هخٍ ُِـ٠زخٕ رٖ حُوزؼؼ١َ حُلـخؽَر  ٣َٟٝ أ   ٓرٓرٙرػ٠ِ ح٧ىْٛ  ىَر ٧كِٔ

َُر : ، كوخٍ  َُر  ٓؼ ِْر  ح٤ٓ٧َ ٣لٔ ْٕر  :، هخٍ  ، هخٍ اٗٚ حُلي٣يُر  ٝح٧ٜٗذِر  ػ٠ِ ح٧ىٛ ٧ 

َٕر  ْٖر  ٣ٌٞ ٌَر ٓ ْٕر  كي٣يحً ه٤ َٕر  أ . ٔرٓرٙرر٤ِيحً  ٣ٌٞ

ِٖت (3)  : جُ٘ٓرسَأ جُط٢ ضُِّ ًَ ً٘ح٣س ٖٓ جٌُ٘ح٣حش ج٥ض٤س  ذ٤

:  ٕرٓرٙرهخٍ  حُ٘خػَ  (ٔر)

 

 َّٕ َِررض ػ٠ِ حرٖ حُلَ٘ؽ ... حُٔٔخكشَر ٝحَُٔٝءسَر ٝحُ٘يٟ  ا ُٟر ك٢ هزشٍر 
 ٖرٓرٙر

ٍٍر  كبًح ػ٤خدُر  حُزَٜسَر  ىهِضُر :  هخٍ أػَحر٢ٌّي  (ٕر) .  حُؼز٤يِر  ػ٠ِ أؿٔخىِر  أكَح

: ٗرٓرٙرٝهخٍ حُ٘خػَ  (ٖر)

ُر    ٝحُٔـيُر ٢٘ٔ٣ ك٢ ًٍخرٚ   ُٖر ٣ظزغُر ظَِّٚ ْٔر حُُر٤
 ٘رٓرٙر

ٍَّ ٜٓ٘ح (4) َّأ ٓؼَ٘أ٠ ً ْٖي الَ ْٖي أٗٞجعَأ جٌُ٘ح٣حشِت ج٥ض٤سِت ٝػ٤ِّ : ذ٤

َٕر : هط٤زخً كوخٍ  ٓيف أػَحر٢ٌّي  (ٔر) ََر  ًخ ََر  ،ح٣َُنِر  ر٤ِ .   ٙرٓرٙر حُلًَخصِر  ه٤ِ

.   8ٓرٙرك٢ ٓيف حُِٜٔذ  7ٓرٙرٝهخٍ ٣ِ٣ي رٖ حُلٌْ   (ٕر)

                                                 
98٘ر
 (ٗر8ٖرٙ /  ٕرؽ ) -ٜٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد   -
99٘ر
َُّو ، ٝٛٞ ىحء ٓؼَٝف ٢٘٠٣ ح٧ؿٔخّ ٣ٝ٘للٜخ ، ٣وٍٞ : ُٝي ، ٝح٬ٍُٔ حٍ: ح٤َُِٔ   - إ ح٤ُٔق ح١ٌُ ٛٞ ٤ُٝي : حُٔ

ََّ ػٖ أر٤ٚ      حُ٘خٍ هي ٍمَّ ؿٔٔٚ كظ٠ اٗٚ ٤ُ٘زٚ ُٝيحً ٫ِٞٔٓ هي ٍٝع حُٔ
ٓرٓرٙر
٣َ٣ي حُلـخؽ رخ٧ىْٛ حُو٤ي ، ٝرخُلي٣ي حُٔؼيٕ حُٔؼَٝف ، ٝهي كَٔ حُوزؼؼ١َُّو ح٧ىْٛ ػ٠ِ حُلَّ ح٧ىْٛ ، ٝٛٞ   -

 ُلي٣ي ػ٠ِ حُلَّ ح١ٌُ ٤ُْ ر٤ِيحً حُٔٞى ، ٝكَٔ ح
ٔرٓرٙر
ٝح٠٣٩خف ك٢  (ٙرٙرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُـ٤ِْ حُٜخُق ٝح٤ٗ٧ْ حُ٘خٛق  (ٙرٙ /  ٔرؽ ) -ح٧ٓؼخٍ ٫رٖ ٬ّٓ    -

/  ٔرؽ ) -ًٝظخد ح٤ٌُِخص ـ ٧ر٠ حُزوخء حٌُل٠ٓٞ  (٘رٗرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓلظخف حُؼِّٞ  (ٓرٕرٙ /  ٔرؽ ) -٫ؿش ػِّٞ حُذ

 (ٖر٘رٔرٙ 
ٕرٓرٙر
ٓظطَف ك٢ ًَ كٖ ٝحُْ (98ٙ /  ٔرؽ ) -ٝح٤ًً٧خء  (ٕر8ٕرٙ /  ٔرؽ ) -َُٛ ح٧ًْ ك٢ ح٧ٓؼخٍ ٝ حُلٌْ   -

 (ٙرٓرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حُز٬ؿش  (9ٓرٖرٙ /  ٖرؽ ) -ٝح٧ؿخ٢ٗ  (8ٙرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٓٔظظَف 

 (89ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ  (77ٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓلظخف حُؼِّٞ 

ٛخً رٌُي ػ٠ِ إٔ ٓلِٜخ ًٝ هزش، كبٗٚ ك٤ٖ أٍحى إٔ ٫ ٣َٜف ربػزخص ٌٛٙ حُٜلخص ٫رٖ حُلَ٘ؽ ؿٔؼٜخ ك٢ هزش ط٘ز٢ 

 .ٝؿؼِٜخ ٠َٓٝرش ػ٤ِٚ ُٞؿٞى ١ًٝ هزخد ك٢ حُي٤ٗخ ًؼ٣َ٤ٖ كؤكخى اػزخص حُٜلخص حًٌٍُٔٞس ُٚ رط٣َن حٌُ٘خ٣ش 
ٖرٓرٙر
أ٤َٓح ٖٓ أَٓحثٜخ ، ٢ُٝ ًؼ٤َحً ٖٓ أػٔخٍ هَحٓخٕ حٓٔٚ ػزي هللا ، ًٝخٕ ٤ٓيحً ٖٓ ٓخىحص ه٤ْ ٝ: حرٖ حُلَ٘ؽ   -

 .ٖٝٓ أػٔخٍ كخٍّ ًَٝٓخٕ ، ًٝخٕ ؿٞحىحً ًؼ٤َ حُؼطخء 
ٗرٓرٙر
 (ٙرٙ /  ٔرؽ ) -ٝػِْ حُز٬ؿش ح٤َُ٘ح١ُ  (ٗرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ؿٞحَٛ حُز٬ؿش ُِٜخ٢ٔٗ   -
٘رٓرٙر
 ح٩رَ حُظ٢ ٣ٔخٍ ػ٤ِٜخ: حُزًَش ، ٝحًَُخد : ح٤ُٖٔ   -
ٙرٓرٙر
 .ٙ ١ٍذ حُِٔخٕ ، طوَؽ ًِٔخطٚ ٖٓ ك٤ٚ رُٜٔٞش ، ٫ٝ ٣ٔظؼ٤ٖ ك٢ اظٜخٍ َٓحىٙ ربٗخٍس أٝ كًَش إ: ٣وٍٞ   -
7ٓرٙر
ٗخػَ ٍٜٓ٘ٞ ٖٓ ٗؼَحء حُؼَٜح١ٞٓ٧ ، ٫ٝٙ حُلـخؽ ًٍٞس كخٍّ ، ػْ ػُِٚ هزَ إٔ ٣َٜ ا٤ُٜخ ، ًٝخٕ أر٢   -

 ٛـ ٓر9ك٢ ٓ٘ش حُ٘لْ ٣َٗلخً ، ١ٝزوظٚ  ك٢ حُ٘ؼَ ػخ٤ُشٌر ، طٞ
8ٓرٙر
ٛٞ حُِٜٔذ رٖ أر٢ ٛلَس أ٤َٓ كخطي ؿٞحى ، ط٠ُٞ هَحٓخٕ ٖٓ هزَ ػزي حُِٔي رٖ َٓٝحٕ ، ٝهي طٞك٢ رٜخ ٓ٘ش   -

 ـٖر8



 ٕر9ٔر 

ٍْر  شُر ٝح َّٔٔخكَر زَرقَر ك٢ هَر٤ْريِرىَر حُ ْٛر َُر ح٬ُٜفِر ٝحُلٔذِر ... أ ٞىُر ٝك٠ ؿُر
 9ٓرٙر

ٍُر  (ٖر) :  حُؼَدُر  ٝطوٞ

ٌٕر   َُر  حُؼٞدِر  ١ُّو ، ٗنٓرٔرٙر حٌٍُحعِر    ٍكذُر  ك٬ ٍِر  ، ١خٛ ُْر  ح٩ُح ٤ِٓ ،  َّٚ ٍِر ىٝحػ٢ حُ   ى
. ٔرٔرٙر

: ٕرٔرٙر٣ٜق هظِٚ ًثزخً  ٝهخٍ حُزلظ١َُّو  (ٗر)

وْريُر  ػذُر ٝحُلِر َُّو ُٕر حُُِّوذُّو ٝحُ ٤غُر ٣ٌٞ خ رلَر َِٜر ْٜر ِْرضُر َٗر َِر ْٟر ٟ، كؤ ََر َرخ أُره ظُٜر كؤطْرزَرؼْر
 ٖرٔرٙر

ْٖر  (٘ر) ِٙر  رؼِشٍر  ٓخصَر  ٝهخٍ آهَ ك٢ ٍػخء ٓ : ٗرٔرٙر ك٢ ٛيٍ

ِٖر  ِْر  ٝىرضْر ك٢ ١ٞٓ َُّو  حُلِ ِٖر ٗ ٍِر حَُه  ٘رٔرٙرىر٤ذ   ػِشٌر       ُٜخ  ًخ٬ُٜ

ََر صُر : حَٓأس كوخٍ  ٝٝٛق أػَحر٢ٌّي  (ٙر) .  ٍهٞر٢ ٗخػٔشٍر ٛخ ػ٠ِ عُر ٍه٢ ٣ً

 

 

ْٖي (5) ْٖي  ج٥ض٤سِت  جٌُ٘ح٣حشِت  ٗٞعَأ  ذ٤ جُٔؼ٠٘ جُٔلّٜٞ  ك٤ٚ ئٌجوزُ  ٜٓ٘ح ٓح ٣ٛفُّ  ، ٝذ٤

:  ٝٓح ال ٣ٛفُّ .  ٖٓ ٣ٍٚف جُِلظِت 

ْٖر  :ٙرٔرٙركوخٍ  ٍؿ٬ً رٔٞء حُؼَ٘سِر  ٝٛق أػَحر٢ٌّي (ٔر) د ٓ ََّ  ًخٕ اًح ٍآ٢ٗ هَر

. كخؿذٍر كخؿزخً، 

: 7ٔرٙرهخٍ أرٞ ٗٞحّ ك٢ حُٔي٣ق  (ٕر)

َُر   َُر حُـٞىُر ك٤غُر ٤ٜ٣ ْٖر ٤ٜ٣ ٌُٝ  ، َّر ىَٝٗٚر ٞىُر ، ٫ٝ كَر ُٙر ؿُر َُر كٔخ ؿخ

ْٖر  ٝط٢ٌ٘ حُؼَدُر  (ٖر) َُر  ػٔ : ؿ٤َٙ رخُؼيحٝس روُْٜٞ   ٣ـخٛ

                                                 
9ٓرٙر
ؽ ) -ٝحُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَحء  (ٓر٘رٔرٙ /  ٔرؽ ) -حٟلش ٝؿٍَ حُوٜخثٚ حُٞ (ٓرٕرٙ /  ٔرؽ ) -حُٜٕٔٞ ك٢ ح٧ىد  

 (٘ر9ٖرٙ /  ٖرؽ ) -ٝح٧ؿخ٢ٗ  (ٔرٗرٙ /  ٔرؽ ) -ٝهِحٗش ح٧ىد  (ٔرٓرٔرٙ /  ٔر
ٓرٔرٙر
سِر ٝحُزَرطْرٖ    - ٍَر سِر ٝحُوُريْر َّٞ غُر حُوُر ِٓر ٍحعِر أَر١ ٝح

ٌِّر ذُر حُ كْر ٍَر ٌَر  ؿُر  (ٕرٕرٕر٘رٙ /  ٔرؽ ) -طخؽ حُؼَّٝ =  ٍَر
ٔرٔرٙر
َِّر :ىٝحػ٢ حُٜيٍ   -  ٛٔٞٓٚ ، ٤ِْٓٝ ىٝحػ٢ حُٜيٍ طو٢ ٤ِْٓ ٛيٍٙ ٖٓ أٓزخد حُ٘
ٕرٔرٙر
ٝؿٞحَٛ  (٘رٓرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حُز٬ؿش  (ٓر9ٙ /  ٕرٖرؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -

 (ٗرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ؿش ُِٜخ٢ٔٗ حُز٬

 كوُٞٚ رل٤غ ٣ٌٕٞ حُِذ ٝحَُػذ ٝحُلوي ػ٬ع ً٘خ٣خص ٫ ً٘خ٣ش ٝحكيس ٫ٓظو٬ٍ ًَ ٝحكي ٜٓ٘خ كبكخىس حُٔوٜٞى
ٖرٔرٙر
: حُؼوَ ، ٝحَُػذ : كي٣ي ح٤ُٔق ، ٝحُِذ : أهل٤ض ، ٝحَُٜ٘ : ٤َٟٔ أطزؼظٜخ ٣ؼٞى ػ٠ِ حُطؼ٘ش ، ٝأِِٟض   -

 حُلِع ٝحُوٞف
ٗرٔرٙر
 ُْ أؿيٙ  -
٘رٔرٙر
ؿٔغ ٍه٘خء ٢ٛٝ حُظ٢ ك٤ٜخ ٗو٢ ٓٞى : ٕ َٟد ٖٓ حُل٤خص ٛـ٤َ أٓٞى ٫ ٗـخس ٖٓ ُيؿظٚ ، ٝحَُم: ح٬ٍُٜ   -

 ك٢ ر٤خٝ ، ٝحُل٤ش حَُه٘خء ٖٓ أٗي حُلٔخص ا٣ٌحء
ٙرٔرٙر
ًَرًَ أػَحر٢ ٍؿ٬ً كوَرخٍ  (ٗرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝؿٞحَٛ حُز٬ؿش ُِٜخ٢ٔٗ  (9ٖرٗرٙ /  ٔرؽ ) -حُؼوي حُل٣َي   - ًخٕ : ٝ

غ ٍحؿزخً، ٫ٝ  ؿٜي ا٠ُ هُرزلٚ، كٞهللاّر ٓخ أط٤ظُري ُِرطَٔر َٝر د ٖٓ كخؿذٍر كخؿزخً، كؤهٍٞ ُٚ؛ ٫ طُروزِّرقْر  ََّ ًٞف ٍحٛزخً اًح ٍآ٢ٗ هَر  .ُِروَر
7ٔرٙر
 -ٝحُؼوي حُل٣َي   (ٙرٗرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓلخَٟحص ح٧ىرخء  (77ٙ /  ٔرؽ ) -حُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ   -

ٝح٠٣٩خف ك٢  (89ٖرٙ /  ٔرٖرؽ ) -ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد  (79ٖرٙ /  ٗرؽ ) -ٝح٧ؿخ٢ٗ  (ٖرٖرٖرٙ /  ٕرؽ )

 (7ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝح٩ػـخُ ٝح٣٩ـخُ  (ٙرٓرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ػِّٞ حُز٬ؿش 

كبٗٚ ٠ً٘ ػٖ ؿ٤ٔغ حُـٞى رؤٕ ٌَٗٙ، ٝٗل٠ إٔ ٣ـُٞ ٓٔيٝكٚ ٣ٝلَ ىٝٗٚ، ك٤ٌٕٞ ٓظُٞػخً ٣وّٞ ٓ٘ٚ ٢ٗء رٌٜح ٢ٗٝء  

هُْٜٞ ٓـِْ ك٬ٕ ٓظ٘ش حُـٞى  رٌٜح، ٝػٖ اػزخطٚ ُٚ رظو٤ٜٜٚ رـٜظٚ رؼي طؼ٣َلٚ رخ٬ُّ حُظ٢ طل٤ي حُؼّٔٞ، ٝٗظ٤َٙ

ٌٛح هٍٞ حٌُٔخ٢ً، ٝه٤َ ٠ً٘ رخُ٘طَ ح٠ُٝ٧ ػٖ حطٜخكٚ رخُـٞى ٝرخُؼخ٢ٗ ػٖ ُِّٝ حُـٞى ُٚ، ٣ٝلظَٔ ٝؿٜخً . ٝحٌَُّ

آهَ ٝٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ ًَ ٜٓ٘ٔخ ً٘خ٣ش ػٖ حهظٜخٛٚ رٚ ٝػيّ ح٫هظٜخٍ ػ٠ِ أكيٛٔخ ُِظؤ٤ًي ٝحُظو٣ََ ًًَٝٛٔخ ػ٠ِ 

 ٠ُ رٞحٓطش رو٬ف حُؼخ٤ٗش،حُظَط٤ذ حًٌٍُٔٞ ٧ٕ ح٧ٝ



 ٖر9ٔر 

َْر  ََر  ، ٝهِذَر  9ٔرٙرح٧ٍهْ   ، ٝؿِيَر  8ٔرٙرحَُ٘ٔ ُٚ ؿِيَر  ُز .  ٓرٕرٙر  ِّٕر حُٔؾَر  ُٚ ظٜ

ُٞر  (ٗر) ٌٕر ػ٣َ ُّْو   ٔرٕرٙرحُٞٓخى  ك٬ .   ٕرٕرٙرحُولخ  ، أؿ

: ٖرٕرٙرهخٍ حُ٘خػَ   (٘ر)

 ٟ ٍَر ، ٫ٝ أ َُر حُ٘ٔخءَر ٍُر ه٬ه٤ ِْرزخ ... طـٞ ٍُر ٫ٝ هُر َِٓرشَر هِوخ٫ً ٣ـٞ َُِر
 ٗرٕرٙر

ََّ : ك٢ حُٔي٣ق  ٝطوٍٞ حُؼَدُر  (ٙر) ُّر ك٢ أػ٘خء ك ٌٕر : طٚ ، ٣ٝوُٕٞٞحٌَُ  ٗلنَر  ك٬

ِٚر  َّر ، أ١ طٌذَّ  ٗيه٤ .  ٙ اًح ؿ٠ذَر أٗقُر  ٍ ، ٍٝٝ

 

ٌٞ ا٤ُي هَِّشَر :  ٘رٕرٙرُزؼٞ ح٫ُٞس  هخُض أػَحر٤شٌر  (7) ًَحٕ أَٗر ُـر .    ٙرٕرٙرحُ

:  7ٕرٙرٝهخٍ حُ٘خػَ  (8)

َٔرطخدِر  ُٞر حُ ْْر رِر٤ ٌٞ ٫ٝثيُٛر ْ٘ر َِر  ... مِر ٫ طَر ََر حُٔ٘خى٣ ْٔر ٍِر ٫ٝ ؿَر ١َرزْرنَر حُوُريُرٝ

: 8ٕرٙرٝهخٍ آهَ   (9)

ِٚر  ٓطزنُر ىحٝىَر  ِْر  ٢ٗءٍر  أٗزُٚر .     ..  ك٢ ٗظخكظ رؼَٕ رِو٤

َٖر  أٗو٠ ر٤خٟخً ...  ٙ اًح حطٔوضْر ١زخمِر  ػ٤خدُر  ِْر حُوَح١ ٓ  9ٕرٙر ٣

: ٓرٖرٙر ٝهخٍ آهَ  (ٓرٔر)

َِر 
طْر َٝدِر ٝحُؼِر ْ٘ر ٍِر ٝحُٔ ًُرٞ     َُر حُٔؤ كظ٠ً ٓوظَٜر

ٍِر   َِر ٝحُوِريْر ؼـ   ـشِر ٝحُٔ٘ي٣ ْٜر ِّر ٝحُو ٗو٢ُّو حٌُؤ

ِٖر  حُز٤ضَر  حَٗفِر (ٙر) : ٔرٖرٙرط٢ رٚ  حٍ حٌُ٘خ٣شَر  ح٥ط٢ ٝر٤
                                                 

8ٔرٙر
 (ٖرٙرٕرٙ  / ٔرؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد  (7ٕرٕرٙ /  ٔرؽ ) -حُٔؼَ حُٔخثَ ك٢ أىد حٌُخطذ ٝحُ٘خػَ   -

 .٠٣َد ك٢ اظٜخٍ حُؼيحٝس ًٝ٘لٜخ" : ُزْ ُٚ ؿِي حَُ٘ٔ : " ٝهُْٜٞ
9ٔرٙر
 حُل٤ش ك٤ٜخ ٓٞحى ٝر٤خٝ: ح٧ٍهْ   -
ٓرٕرٙر
ٝحُٔٔظو٠ٜ  (7ٕرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٔؼَ حُٔخثَ ك٢ أىد حٌُخطذ ٝحُ٘خػَ  (ٖرٙرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ؿَٜٔس ح٧ٓؼخٍ   -

/  ٔرؽ ) -ٝحُٔؼـْ ح٢٤ُٓٞ  (ٕرٙرٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد  (ٓرٕرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ُؼَد ك٢ أٓؼخٍ ح

 (ٗر9ٕرٙ 

 حُظَّ ، هِذ ُٚ ظَٜ حُٔـٖ ٓؼَ ٠٣َد ُٖٔ ًخٕ ُٜخكزٚ ػ٠ِ ٓٞىس ٍٝػخ٣ش ػْ كخٍ ػٖ حُؼٜي: حُٔـٖ 
ٔرٕرٙر
ٝأٓخّ  (٘ر98ٙ /  ٕرؽ ) -ٝحُٔؼـْ ح٢٤ُٓٞ  (7ٖرٖرٙ /  ٓرٔرؽ ) -حُٜٔزخف ح٤َُ٘ٔ ك٢ ؿ٣َذ حَُ٘ف حٌُز٤َ   -

خىِر    (ٙرٔرٙ /  ٕرؽ ) -حُز٬ؿش  َٓر ِٞر ُْر ُٞر ح ٣ َِر أ١ ٣ٞ١َ حُؼ٘ن ا٠ُ ىٍؿش ح٩كَح١ ، ٌٝٛح ٓٔخ ٣ٔظيٍ رٚ ػ٠ِ حُز٬ٛش : ػَر

 ٝهِش حُؼوَ
ٕرٕرٙر
 .إٔ ًُي ى٤َُ ػ٠ِ حُـزخٝس  ؿِحٍس حُ٘ؼَ كظ٠ ط٤٠ن ٓ٘ٚ حُـزٜش أٝ حُولخ ، ًٝخٕ ٣ِػْ حُؼَد: حُـْٔ   -
ٖرٕرٙر
ٝحُٔؼخٍف  (ٓرٙرٔرٙ /  ٔرؽ ) -َُٝٛ ح٥ىحد ٝػَٔ ح٧ُزخد  (7ٔرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف حٌَُٔ٘ ٖٓ ٗؼَ حُٔظ٘ز٢  - 

ٝطَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ  (ٕر8ٗرٙ /  ٗرؽ ) -ٝح٧ؿخ٢ٗ  (ٕر9ٙ /  ٔرؽ ) -ٝحٌُخَٓ ك٢ حُِـش ٝح٫ىد  (ٓر٘رٙ /  ٔرؽ ) -

 (ٙرٙ /  ٖرٕرؽ ) -أىد 
ٗرٕرٙر
 رخ٠ُْ حُٔٞحٍ: ٍِٓش حْٓ حَٓأس ، ٝحُوِذ  -
٘رٕرٙر
 (7ٗرٗرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُل٤ٞحٕ  (ٕر7ٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُؼوي حُل٣َي  (٘ر٘رٙ /  ٔرؽ ) -ؿَٜٔس ح٧ٓؼخٍ   -

َِر٠ ه٤ْ رٖ ٓؼي، كوخُض: هخٍ ٌُر ػَر ًَحٕ، هخٍ: ٝٝهلض ػـٞ ُـر ٌٞ ا٤ُي هَِّش حُ ًٍحٗخً، : أَٗر َّٕ ر٤ظَري ؽُر ِر ٨َر ْٓر ٓخ أُطَرقَر ٓخ ٓؤُضِر ٧

ٝ ّ ٌَر ٖٓ ح٧َرىَر َّٕ ر٤ظٜخ هَرلْر ُّر ٖٓ ًُي،طًٌَ أ َْر ُٜخ ٣خ ؿ٬  حُٔؤىّٝ، كؤًؼِر
ٙرٕرٙر
 ؿٔغ ؿًَ ٝٛٞ َٟد ٖٓ حُلؤٍ: حُـًَحٕ   -
7ٕرٙر
 (ٗر8ٕرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓؼخٛي حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٗٞحٛي حُظِو٤ٚ  (ٖر7ٙ /  ٔرؽ ) -ٍٓخثَ حُؼؼخُز٢   -

 ٌٝٛح ً٘خرش ػٖ حُزوَ حُ٘ي٣ي 
8ٕرٙر
 (ٖرٓرٖرٙ /  ٔرؽ ) -ٝٓلخَٟحص ح٧ىرخء  (ٖر7ٙ /  ٔرؽ ) -ٍٓخثَ حُؼؼخُز٢   -
9ٕرٙر
و٤ْ رٌَٔ حُزخء   -  ٌِٓش ٓزؤ، ٝٓزؤ ػخٛٔش هي٣ٔش ُز٬ى ح٤ُٖٔ:رِِر
ٓرٖرٙر
 (ٖر7ٙ /  ٔرؽ ) -ٍٓخثَ حُؼؼخُز٢   -



 ٗر9ٔر 

٘خ  ُٓر ُِٞر ًُر  ٠ َٓر وخدِر طَريْر ٘خ ػ٠ِ ح٧َرػْر ْٔر ٘خ ٣َروْرطَُر حُيَّٓخ ... كَِر ِٓر ْٖر ػ٠ِ أَرهْريح ٌُٝ
    ٕرٖرٙر

 =================

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌِت٘ح٣سِت  ذالؿسُ جُ
  ،ٚ ٌَر ٖٓ ٓظخَٛ حُز٬ؿشِر، ٝؿخ٣شٌر ٫ ٣َٜ ا٤ُٜخ ا٫ ٖٓ ُطق ١زؼُر ظٜ َٓر حٌُ٘خ٣شُر 

َُّو ك٢ ر٬ؿظٜخ أٜٗخ ك٢ ٍٛٞ ًؼ٤َسٍر  طؼط٤ي حٍ ، ٝحُٔ كو٤وشَر، ٝٛلضْر ه٣َلظُٚر

ٛخٜٗخ، ًوٍٞ حُزلظ١َ ك٢ حُٔي٣ق َْر خ ر :  ٖرٖرٙر ٜٓلٞرشً ري٤ُِٜخ، ٝحُو٤٠شً ٝك٢ ٤١ِّٜر

لزَّذِر  َٓر ٍِر،  يٝ ّٜر ٤ٜذٍر، ك٢ حُ َٓر ْٖر  ْْر ػَر ٤غُر ٓخ ريح ُٜ ٖ كَر ِٓر ََر حُِّرلعِر  َٕر كَر٠ْر ٞ ٠ُّو   ٣َـر

ْ ا٣خٙ  ٍِر ح١ٌُ ٛٞ ك٢ كبٗٚ ٠ًَّ٘ ػٖ اًزخٍ حُ٘خّ ُِٔٔيٝفِر، ٤ٛٝزظِٜر ِّٞر ح٧رٜخ ، رـ

َُر ٌٛٙ حُوخٛشُر ؿ٤ِشً ك٢ حٌُ٘خ٣خصِر  ،ٝطظٜ ٍِر ٌٕر ػ٠ِ ح٤ُٜزش ٝح٩ؿ٬ حُلو٤وش رَٛخ

. ػٖ حُٜلشِر ٝحُ٘ٔزشِر 

ٖٝٓ أٓزخد ر٬ؿشِر حٌُ٘خ٣خص أٜٗخ ط٠غُر ُيَر حُٔؼخ٢ٗ ك٢ ٍٛٞس حُٔلٔٞٓخصِر، ٫ٝ 

ٍَر اًح ٍْٓ ُي ٍٛٞسً ٨ُّ َّٕ حُٜٔٞ ِّر، ٗيَّ إٔ َرٌٛٙ هخٛشُر حُلٕ٘ٞ، كب ٍِر أٝ ٤ُِؤ
َِر  َُر ًؼ٤ ُِر ػٖ حُظؼز٤َ ػ٘ٚ ٝحٟلخً ِٓٔٞٓخً،كٔؼ ىَر ٝؿؼِيَر طَٟ ٓخ ً٘ضَر طؼـ ََر رٜ

، ك٢ حٌُ٘خ٣شِر ػٖ حُِٔحفِر  َِّر ِّر ،ٍٍٝٓٞ ُرحُ٘ . حَُٓخىِر ك٢ حٌُ٘خ٣ش ػٖ حٌَُ

ٝهٍٞ حُزلظ١َِّر َر 
:    ٗرٖرٙر

                                                                                                                                                 
ٔرٖرٙر
ٝحُلٔخٓش  (98ٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُٞٓخ١ش ر٤ٖ حُٔظ٘ز٢ ٝهٜٞٓٚ  (ٖرٙ /  ٔرؽ ) -َٗف حٌَُٔ٘ ٖٓ ٗؼَ حُٔظ٘ز٢   -

ٙ /  ٔرؽ ) -ٜٝٗخ٣ش ح٧ٍد ك٢ كٕ٘ٞ ح٧ىد  (9ٖرٔرٙ /  ٔرؽ ) -ٝحُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَحء  (ٗرٕرٙ /  ٔرؽ ) -حُز٣َٜش 

ٙ /  ٘رؽ ) -ُٝٔخٕ حُؼَد  (٘ر8ٖر8ٙ  / ٔرؽ ) -ٝطخؽ حُؼَّٝ  (8٘رٙ /  ٔرؽ ) -َٝٗف ى٣ٞحٕ حُلٔخٓش  (ٖرٕرٖر

 (7٘رٖرٙ /  ٖرؽ ) -َٝٗف ح٢َُٟ ػ٠ِ حٌُخك٤ش  (ٔرٔرٖر

ُٝٞ ُْ ٣ـؼَ ح٩هزخٍ ػٖ أٗلْٜٔ ٌُخٕ ح٬ٌُّ ٤ُٔض ًِٞٓ٘خ ريح٤ٓشٍر ػ٠ِ . ُٔ٘خ ٗيح٤ٓٚ حٌُِّٞ ػ٠ِ ح٧ػوخد: أٍحى 

ُـَحكخص ك٢ ٓويٓ٘خ ٫ ٓئهَٗخ، ٗظٞؿٚ ٗلٞ ح٧ػيحء ك٢ حُلَد ٫ٝ ٗؼَٝ ػْٜ٘، كبًح ؿَك٘خ ًخٗض ح: ك٤وٍٞ. ح٧ػوخد

ٝهُٞٚ طوطَ حُيٓخ اًح ٣ٍٝض رخُظخء ًخٕ حُٔؼ٠٘ طوطَ حٌُِّٞ حُيّ، ك٤ٌٕٞ حُيٓخ . ٝٓخُض حُيٓخء ػ٠ِ أهيحٓ٘خ ٫ ػ٠ِ أػوخر٘خ

هطَ حُيّ ٝهطَطٚ، ٌٝٛح ٝؿٌٚر كٖٔ، ٝإ ٗجض ؿؼِض حُيّ ٜٓ٘ٞرخً ػ٠ِ حُظ٤٤ِٔ، ًؤٗٚ أٍحى طوطَ : ٣ٝوخٍ. ٓلؼ٫ًٞ رٚ

 أىهَ ح٧ُق ٝح٬ُّ ُْٝ ٣ؼظي رٜٔخىٓخً، ٝ
ٕرٖرٙر
ٗلٖ ٫ ٢ُٞٗ ك٘ـَف ك٢ ظٍٜٞٗخ كظوطَ : حُـَحف ، ٣وٍٞ : ؿٔغ ػوذ ٝٛٞ ٓئهَ حُويّ ، ٝحٌُِّٞ : ح٧ػوخد   -

 .رٞؿٞٛ٘خ ،كبًح ؿَك٘خ هطَص حُيٓخء ػ٠ِ أهيحٓ٘خ  ًِٞٓ٘خ ػ٠ِ أػوخر٘خ ، ٌُٝ٘خ ٗٔظوزَ ح٤ُٔٞف
ٖرٖرٙر
 (9ٗرٙ /  7ٕرؽ ) -طَحؿْ ٗؼَحء ٓٞهغ أىد   -
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 ٘ر9ٔر 

ٍِر  َّٞ َّْ ُْ ْر ٣ظل ُر      ك٢ آٍ ١ِلشَر ػ يَر أُو٠ ٍكَِٚر ْـر أٝ ٓخ ٍأ٣ضَر حُٔ

. ًُٝي ك٢ حٌُ٘خ٣شِر ػٖ ٗٔزشِر حَُ٘ف ا٠ُ آٍ ١ِلشَر 

ُٔري ا٤ُٜخ َُّو أُٝجي  ٣زَُ ُي حُٔؼخ٢ٗ ك٢ ٍٛٞس ٍر ط٘خٛيُر، ٝطَطخفُر ٗل ً .

ِّٙر حٌُ٘خ٣شِر  ل٢َر : ٖٝٓ هٞح ْ٘ر ْٕر طَر ْٖر أ ْٕر أٜٗخ طٌُٔ٘ري ٓ َِر أ ْٖر ؿ٤ ي ٓ ِٔر ْٖر هٜ ؿَِّظَري ٓ

 ٠َّٔ َٕر ٝؿَٚر ح٧ىد، ٌٝٛح حُ٘ٞعُر  ٣ٔ ْٕر طوي ٚ ا٤ُي ٓز٬٤ً، ٝىٕٝ أ طـؼَ َُر

ُٝر ر٤ٔقِر  ٍُر حُٔظ٘ز٢ ك٢ ه٤ٜيس، ٣ٔيفُر رٜخ ًخكٍٞحً ٣ٝؼَ ِٞر ،ٝٓؼخُُٚر هٞ رخُظؼ٣َ

:  ٘رٖرٙرحُيُٝش 

ِْر  َّٔ ٤َر ُٓر َُر  ضُر ه٤ ْٔر ّٔر ْٖر ٣َر َٓر َٝر ٌّّي  أَر َٝر ِْر     َّٓ ٌَر ُٓر َُر  ٤ هْرضُر ؿَر ٍَر ْٖر كَرخ َٓر َٝر حمٌر  كَِر

ِِر  ٘ َٓر خ  َٓر ِّر َٝر ََّ ًَر أُر َٝر ُٙر  ْ٘ريَر َْر ػِر َـّ ٍٍر    اًح ُْ أُررَر ِِر ْ٘ر َٔر ٘ي١ ر ٌّرحصِر ػِر ٍُر حُِّر

ِّر  َِر وْر َٓر َّر  ٤ّرخً رٜخ ً ِٓر َْر َٓر ِْر  ٤ َٖر ح٠ُّر شً   ٓ ٤ِلَر ُٓر ٍُر  ح َِر خ طَر َٓر ٍْر  ٤ّرشُر َٗرلْر ِـر َٓر
ِْر  َـر ٤ْر َٟر ِٕر  لخ ْْر رَرخىٍر رؤؿْر ًَر َٝر َِر٢ّر  ٍٕر   ػَر خىِر َٗر ِٕر  لخ ْْر رخىٍر رؤؿْر ٌَر ِْرضُر ك كَر ٍَر

 

٤ِقِر  َٔر ١ِر حُ َْر رّرشُر حُوُر ٍَر خ  َٓر ِْر  َٝر ِّٔر َٜر ُٔر ِّر حُ خ َٔر دّر حُلُر ٍَر ْٖر  ِٓر عَر  َِر ُر   رؤؿ ٌخُٗٚر َٓر
ِْر  َّٔ ؼَر ُٓر ز٤ذٍر  ْٖر ٖٓ كَر ٌُ َٝر صُر  ٍْر ٌَر َّغٍر   ػَر وَ٘ر ُٓر ز٤ذٍر  ْٖر كَر ِٓر َٕر ٓخ ر٢  ْٞر ًخ َر كَِر

 ٢ أُٜٓٔر َٝر  ٢ٓ ْٞر ٌَر ًلّر٢ ٝه ٟ ًخٓ ًٞ ِٕر ٓخ حطّرو٠   ٛ ٖٓ ىٝ َٝر  ٢٤ٓ ٍَر حطّرو٠  َٝر  ٠ َٓر ٍَر
مَر  يَر َٛر َٝر ُر     ُٗٚر ُٞر صْر ظُ٘ر ءِر ٓخءَر َْر َُر حُٔ ِْر   اًح ٓخءَر كِرؼْر ُّٛو َٞر ُٙر ٖٓ طَر خ ٣َرؼظَرخىُر َٓر

ٍِر ح١ٌُ ٣يػ٢ : كبٗٚ ٠ًَّ٘ ػٖ ٤ٓق حُيُٝش، أ٫ٝ رخُلز٤ذِر حُٔؼْٔ، ػْ ٝٛلٚ رخُـي

ِٖر ٧ٗٚ ٢َٓ٣  ، ػْ ٍٓخٙ رخُـز ِٕر ، ػْ ٫ٓٚ ػ٠ِ ٓزخىٛظٚ رخُؼيٝح أٗٚ ٖٓ ٤ٗٔشِر حُ٘ٔخءِر

َِّر  َّٕ حُٔظ٘ز٢ ٫ ٣ـخ٣ُٚ ػ٠ِ حُ٘ ٍِر هِق ؿ٤َٙ، ػ٠ِ أ ٣ٝظو٢ ح٢َُٓ رخ٫ٓظظخ

َُر ًلٚ ٝهٞٓٚ، د ٟ هي٣ٔخً، ٣ٌٔ ًٞ ٓؼِٚ، ٧ٗٚ ٫ ٣ِحٍ ٣لَٔ ُٚ ر٤ٖ ؿٞحٗلٚ ٛ

ِٚر ٧ٗٚ ٢ٓءُر  ِّٖر رؤٛيهخث ، ػْ ٝٛلٚ رؤٗٚ ٢ٓءُر حُظ ٍّر ٝأٜٓٔٚ، اًح كخٍٝ ح٠ُ٘خ

َّٕ حُ٘خّ ؿ٤ٔؼخً ٓؼَِٚر ك٢ ٓٞءِر حُلؼَ،  َّٖ أ َُر ح٧ٝٛخّ ٝحُظٕ٘ٞ، كظ٠ ٤ُظ حُلؼَ، ًؼ٤

ٍَر حُٔظ٘ز٢  ٖٓ  ٌٛح، ٖٝٓ أٟٝق ٤ِٔٓحص حٌُ٘خ٣شِر ٟٝؼقِر حُٞكخء، كخٗظَ ٤ًق ٗخ

ٚ، ٝأٓؼِش ًُي ًؼ٤َس ؿيحً ك٢ حُوَإٓ  َٕر ٓٔخػُر َُر ػٖ حُوز٤ق رٔخ ط٤ٔؾُر ح٥ًح حُظؼز٤

ُٖر  ًًَٙ ا٫ رخٌُ٘خ٣شِر،  ح٣ٌَُْ، ٬ًّٝ حُؼَدِر كوي ًخٗٞح ٫ ٣ؼزَٕٝ ػٔخ ٫ ٣لٔ

َٕر ػٖ حَُٔأس رخُز٠٤شِر ٝحُ٘خسِر  ٌٞ٘٣ ّ ِٚر ِر . ًٝخٗٞح ُ٘يس ٗوٞط

ٍُر رؼٞ حُؼَد ٖٝٓ ريحثغ حٌُ٘خ :  ٙرٖرٙر٣خص هٞ

مٍر  َْر حصِر ػِر ًَر ْٖر  ِٓر ِشً  ُّر  ... أَر٫َر ٣خ َٗروْر ّٔر٬ ِر حُ شُر هللاّر َٔر كْر ٍَر َٝر َِر٤ْري  ػَر

خ   . كبٗٚ ٠ًَّ٘ رخُ٘وِشِر، ػٖ حَُٔأس حُظ٢ ٣لزُّٜو
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ُٝؼَ ٌٛح حُٔويحٍ ًخف ك٢ ر٤خٕ هٜخثٚ حٌُ٘خ٣ش ٝاظٜخٍ ٓخ ط٠ٔ٘ظٚ ٖٓ ر٬ؿش 
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ِٕت ك٢ ضأو٣سِت جُٔؼح٢ٗ  ِْت جُر٤ح ٍُ ػِ أغ
ِْر حُز٤خٕ ََر ُي ٖٓ ىٍحٓش ػِ َّٕ ٓؼ٠َّ٘ ٝحكيحً ٣ٔظطخع أىحإٙ رؤٓخ٤ُذَر ػي٣يس، : ظٜ أ

١َٝحثن ٓوظِلشٍر، ٝأٗٚ هي ٣ٟٞغ ك٢ ٍٛٞس ٍحثؼشٍر ٖٓ ٍٛٞ حُظ٘ز٤ٚ أٝ 

 ، أٝ حٌُ٘خ٣ش،كوي ٣ٜق حُ٘خػَ ح٫ٓظؼخٍس،أٝ حُٔـخُ حََُٔٓ، أٝ حُٔـخُ حُؼو٢ِِّر

:   7ٖرٙراٗٔخٗخً رخٌَُّ،ك٤وٍٞ 

يٟ  َٓر ؼلََر ٣َ٣يُر حُِٔٞىُر  ٘غُر ... ؿَر ٘ؼٕٞ ًٔخ ٣َٜر ٫ٝ ٣َٜر

ٔغُر ... ٤ًٝقَر ٣٘خُٕٞ ؿخ٣خطِٚر  ٔؼٕٞ ٫ٝ ٣َـر ْٝٛ ٣َـر

 ٠٘ ِـر ْٜ ك٢ حُ َْر رؤٝٓؼِر َٝكٚ أٝٓغ ... ٤ُٝ ؼْر َٓر  ٌُٖٝ

ِْرلَٚر ٫َٟٓءٍر ٓطِذٌر  َٓرطٔغُر ... كٔخ هَر ٫ٝ ٫َٟٓء ىَٝٗٚر 

َِرٙ  َُر طير٤ ُر ٓؼ ٣َٜرظُٚر غُر  ... ..رَريِر ِٔر ُٓرٔظـ اًح أؿزظَٚر كٜٞ 

ٌّر ر٢ِ ح، ٓغ أٗٚ ُْ ٣وٜي ك٤ٚ ا٠ُ ط٘ز٤ٚ أٝ ٓـخُ، ٝهي ٝٛق ٝ ٌٛح ٬ً ؽٌر ؿيّرً

َّٕ حُِٔٞىَر ٣َ٣يٕٝ إٔ ٣زِـٞح ُِٓ٘ظٚ، ٌُْٜٝ٘ ٫  َُر ك٤ٚ ٓٔيٝكَٚر رخٌَُّ، ٝأ حُ٘خػ

ََر ٓخ٫ً  ، ٓغ أٗٚ ٤ُْ رؤؿَ٘ر٠ ْٜٓ٘، ٫ٝ رؤًؼ َُر َٕر حُلٔي رخُٔخٍ ًٔخ ٣لؼ . ٣٘ظَٝ
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 97ٔر 

ِّر ا٠ُ أِٓٞدٍر آم ٍُر حُٔظ٘ز٢ ٝهي ٣ؼظٔيُر حُ٘خػَ ػ٘ي حُٞٛق رخٌَُ :   8ٖرٙرٍ، ك٤وٞ

٣ذِر  ٌِرفُر ُِوََر َِر ٣َرو َٓرلخثِرزَرخ  ًخُزَرلْر غُر ُِزَرؼ٤يِر  ٞىحً ٣َٝرزْرؼَر ِٛرَحً             ؿُر ٞح ؿَر

رَرخ  ٍِر ـخ َٓر ٍِرهخً ٝ ٘خ َٓر َ٘ر٠ حُزِر٬ىَر  ْـر إٛخ    ٣َر ْٞر َٟر ّٔرٔخءِر ٝ زِريِر حُ ًَر ِْر ك٢  ٔ ّ٘ر ًخُ

ُر حُٔٔيٝفَر   َِر : ك٤٘زِّٚر رخُزلَ، ٣ٝيكغُر رو٤خُيَر ا٠ُ إٔ ٠٣خ٢َٛر ر٤ٖ حُٔٔيٝفِر ٝحُزل

َُر حُٔلخثذَر  ُِزؼ٤ي، ًٌُٝي ٣٘زٜٚ رخُْ٘ٔ ك٢  ح١ٌُ ٣وٌفُر حُيٍٍ ُِو٣َذِر، ٣َٝٓ

ِٚر ُِزؼ٤يِر  َّر ٗلؼ ًزي حُٔٔخء  ٟٝٞإٛخ ٨ٔ٣ ٓ٘خٍم حُز٬ى ٝٓـخٍرٜخ ٝٛٞ ٣َ٣يُر ػٔٞ

.   ٝحُو٣َذِر 

:     9ٖرٙرأٝ هٍٞ أر٢ طٔخّ ك٢ حُٔؼظْٜ رخ 

ُر حُٔؼَٝفُر ٝحُـٞىُر ٓخكُِٚر  ُر كِـظُٚر ْٖر أ١ِّر  حُ٘ٞحك٢ أط٤ظَٚر َُر ٓ ٛٞ حُزل

ٍَّ ػ٠ِ حُٔزخُـشٍر، ٝح  َُر  حُظ٘ز٤َٚر ٌَٗحٗخً ٣ي َُر ٗلٔٚ، ٣ٌٝ٘ ىػخءِر ك٤يَّػ٢ أٗٚ حُزل

. حٌُخِٓش حُٔٔخػِش

:    ٓرٗرٙرأٝ ٣وٍٞ 

َِر   ٍُر ك٢ ٣يٙ   ٤ًٝقُر طٔٔيُر ٓخًء ه٘ش ُر حُـز َُّو حُٔخ ػ٬ ك٬ ٣ٔظو

َُر ا٤ُيَر حُظ٘ز٤ٚ  ، ٤َُطلغَر : ك٤َٓ ُّر ا٠ُ َٓطزشِر أػ٠ِ ك٢  ٖٓ ٣َ١نٍر هل٢ٍّق ح٬ٌُ

ِٚر ح٢٘ٔ٠ُِّر ى٬٤ًُ ػ٠ِ ىػٞحُٙر، كبٗٚ حىَّػ٠ ََر ُي ٖٓ حُظ٘ز٤ ِّٞر : حُز٬ؿش ٤ُٝـؼ أٗٚ ُؼِ

ٍُر ٖٓ ٣ي٣ٚ، ٝأهخّ ػ٠ِ ًُي رَٛخٗخً  ٍُر حُٔخ ٤ًٝق طٔٔيُر ٓخًء :كوخٍ .ُِٓ٘ظٚ ٣٘لي

َِر  َرشُر حُـز . ؟ هُ٘ر

:   ٔرٗرٙر أٝ ٣وٍٞ

َُر كظ٠ هِظَٚر ٓ٘يَر أ ْٜر ٟ حُ٘ ََر ِّٖر ؿ ٍّٖق ٝطؼطَر٢ ر٬ ٓ ٔخً    طٔخمُر ر٬ ٟ ٗؼُر

٣ٝ٘زِّٚر ٓخءَر حَُٜ٘ .ك٤وِذُر حُظ٘ز٤ٚ ٣ُخىسً ك٢ حُٔزخُـشٍر، ٝحكظ٘خٗخً ك٢ أٓخ٤ُذ ح٩ؿخىس

ِٝر  ، إٔ ط٘زَّٚ حُ٘ؼْ، رخَُٜ٘ حُل٤خ ْٕر ًخٕ حُٔؤُٞفُر  أٝ ٣وٍٞ. ر٘ؼْ حُٔٔيٝف، رؼي أ
:   ٕرٗرٙر

دُر حٍ ْٞر ٍَر ٓزظٔٔخً ٛ َٖر ٣ؼط٢ حُٔخ ْٛر٢َر طؤطِنُر ًؤٗٚ ك٤ ؿٔخٓشِر ط٢ٜٔ ٝ

َُر ُي كخُشَر حُٔٔيٝف   ًَّذ، ٣ٝؼط٤يَر ٍٛٞسً ٍحثؼشً، طٔؼِّر ِٚر حَُٔ ك٤ؼٔي ا٠ُ حُظ٘ز٤

: ٖرٗرٙرٝٛٞ ٣ـٞى، ٝحرظٔخٓشُر حٍَُٔٝ طؼِٞ ٗلظ٤ٚ، أٝ ٣وٍٞ 

                                                 
638
ٝجُْٞح٠س ذ٤ٖ  (90٘ /  1ؼ ) -ٝ ٍٖـ و٣ٞجٕ جُٔط٘ر٢  (97٘ /  1ؼ ) -ٍَٛ جألًْ ك٢ جألٓػحٍ ٝ جُكٌْ   -

 -ٝضٍجؾْ ٖؼٍجء ٓٞهغ أوخ  (69٘ /  1ؼ ) -ٜٝٗح٣س جألٌخ ك٢ كٕ٘ٞ جألوخ  (38٘ /  1ؼ ) -جُٔط٘ر٢ ٝنٛٞٓٚ 

 (384٘ /  47ؼ )
639
ٝجُٔكحْٖ ٝجُٔٓحٝب  (7٘ /  1ؼ ) -ٌْٝحتَ جُػؼحُر٢  (523٘ /  1ؼ ) -ضح٣ٌم جُ٘وى جألوذ٢ ػ٘ى جُؼٍخ   -

ٝٓلطحـ  (308٘ /  1ؼ ) -ٜٝٗح٣س جألٌخ ك٢ كٕ٘ٞ جألوخ  (127٘ /  1ؼ ) -ٝجٌٌٍُٗٞ   (102٘ /  1ؼ ) -

 (78٘ /  1ؼ ) -جُؼِّٞ 
640
 -ٝضٍجؾْ ٖؼٍجء ٓٞهغ أوخ  (2٘ /  48ؼ ) -ٝضٍجؾْ ٖؼٍجء ٓٞهغ أوخ  (444٘ /  2ؼ ) -ٓؼؿْ جألوذحء   -

 (475٘ /  71ؼ )
ٔرٗرٙر
 ُْ أؿيٙ  -
ٕرٗرٙر
 ُْ أؿيٙ  -
643
 (24٘ /  32ؼ ) -ضٍجؾْ ٖؼٍجء ٓٞهغ أوخ   -
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ُر،  ُٚر حدَر ٗخثِِر ًَر َٝر َِرشٌر،   حءُر رخهِر َٞر ْٗر ح  ؿخىَرصْر ٣َريُر حُلَرظْرقِر، ٝح٧ يَر َٔر ٤ْرغُر هي ؿَر َـر ٝحُ

َّٕ ًَّ ٓٔيٝكٚ ٫ ٣٘وطغُر، اًح   ك٠٤خ٢ٛ ر٤ٖ ؿٞىِر حُٔٔيٝفِر ٝحُٔطَ، ٣ٝيَّػ٢ أ

َُر  . حٗوطؼضِر ح٧ٗٞحء، أٝ ؿٔيَر حُٔط

ٍِر حُزلظ١َِّر  أٝ روٞ
:   ٗرٗرٙر

ِٚر، ٝأَُرقّر  حهِر ََر َُرؾّر ك٢   ارْر َٝر  ، ِّر خ ًَر َُّو ِْر حُ ٤ َـر ضُر ُِ ِٙر هَريْر هُِر خىِر ػَر ٍْر ك٢ ا

ِٙر   حىِر ْٗريَر ْٖر أ ِٓر ٔضَر  ِٚر، كَِر ٣ َريَرٟ ٣َريَر خً    رَ٘ر زّٜر َ٘ر ظَر ُٓر ٍَر،  لَر ؼْر َـر ّٖر ُِر َٟر َِر ٫ طَرؼْر

، ٝك٢ ؿ٤َ ه٤٘شٍر رظل٤٠َ ؿٞىِر ٛخكزٚ ػ٠ِ ؿٞى حُـ٤ْ،   ك٤َٜفُر ُي ك٢ ؿ٬ءٍر

ٍَر حُظ٘زَٚر  َّٔلخدَر ك٢ ٍٛٞس طٜي٣يٍر إٔ ٣ُرلخٝ ْ٘ر٠ٜ حُ ٫ٝ ٣ٌظل٢ رٌٜح، رَ طَحُٙر ٣َر

ِٙر، أٝ روٍٞ حُٔظ٘ز٢ ٧ٗٚ ٢ُ؛ رٔٔيٝكٚ ِٚر ٝٗظخثَ ّ ٖٓ أٓؼخُ
:  ٘رٗرٙر

طَرو٢  َْر ٍِر ٣ ّْر ا٠ُ حُزَريْر ؼ٠ أ َِر ٣َٔر ٟ   ا٠ُ حُزَرل ٍَر خ ى خ١ِر كَٔر ٢ ك٢ حُزِٔر ِ٘ر ََر ٣َٔر زَر أهْر َٝر
 

 

 

َِر   ْ٘ر عُر ك٢ ٝٛق حُٔٔيٝف ٣ٜق كخٍ ٍٍٓٞ حَُّٝ ىحه٬ ػ٠ِ ٤ٓق حُيُٝش، كَر٤َر

ٓز٤٘شٌر ػ٠ِ  -ًٔخ ػِٔضَر  -رخٌَُّ، ا٠ُ ح٫ٓظؼخٍس حُظ٣َٜل٤ش، ٝح٫ٓظؼخٍسُر 

، ٝأػَُٛرخ ك٢ حُ٘لّٞ أرِؾُر  ُْر ِٚر، ٝحُٔزخُـشُر ك٤ٜخ أػظ . ط٘خ٢ٓ حُظ٘ز٤

ٍُر  :   ٙرٗرٙر أٝ ٣وٞ

ْٚر  ِ ُٓر ٤ْرقَر آ ًَر ُر  ِ٘ر٢ اكٔخُٗٚر َِّٔ ِر٢ ٝ ػَر حُٙر ىػٞسً كؤؿخرَ٘ر ىَرػٞصُر َٗريَر

ُر   زَّٚ َ٘ر ُِر ا٤ُٚ ر٢٘ءٍر  ك٤ُر ٍٕر ،ػْ ٣لٌف حُٔ٘زَّٚ رٚ، ٣َٝٓ ِٚر ربٗٔخ ِٚر ٝاكٔخٗ َٗريٟ ٓٔيٝك

ِٚر، ٌٝٛح َٟدٌر آهَ ٖٓ َٟٝدِر حُٔزخُـش ِرحُظ٢ طٔخم ح٫ٓظؼخٍسُر  ٖٓ ُٞحُٓ

.  ٧ؿِٜخ

:  7ٗرٙرأٝ روٍٞ حُٔظ٘ز٢ 

يُر ًخف ِٛر ح َٞر ِٙر هَر َِر ٤ْر ٍِرىُر ؿَر ح َٞر ٍٍر َٗر حهِر٤خ ... ٝ َٞر ََّ حُٔ ظَروَر ْٓر ََر ح يَر حُزَرلْر َٜر ْٖر هَر َٓر َٝر
ْٖر ٛٞ   َّٔ ٚ حٓظـ٠٘ ػ َّٕ ٖٓ هٜي ٓٔيٝكَر ٍ ُي أ ِّٞر ٜ٣ٝ ، ٌَر ؼ َٓر خ  َُر حُؼزخٍسَر ًؤَّٜٗ ك٤َٓ

َِر ٫ ٣ؤرُٚر ُِـيحٍٝ، ك٤ؼط٤ي حٓظؼخٍس طٔؼ٤ِ٤شً، ُٜخ  َّٕ هخٛيَر حُزل ىٝٗٚ، ًٔخ أ

، ٢ٛٝ كٞم ً ٌٍر َُر رَٛخٗخً ػ٠ِ ٛيم ىػٞحُٙر، ٝطئ٣ِّريُر ٍٝػشٌر، ٝك٤ٜخ ؿٔخ ُي طلٔ

.  حُلخٍ ح١ٌُ ٣َريَّػ٤ٜخ

أٝ ٣وٍٞ حُٔظ٘ز٢ِّر 
:   8ٗرٙر

                                                 
644
 (458٘ /  31ؼ ) -ضٍجؾْ ٖؼٍجء ٓٞهغ أوخ   -
645
 (16٘ /  49ؼ ) -ٝضٍجؾْ ٖؼٍجء ٓٞهغ أوخ   (252٘ /  1ؼ ) -ٍٖـ و٣ٞجٕ جُٔط٘ر٢   -
ٙرٗرٙر
 ُْ أؿيٙ  -
647
/  1ؼ ) -ٝجُٞجٞف ك٢ ٌٓٗالش ٖؼٍ جُٔط٘ر٢  (192٘ /  1ؼ ) -ٗلف جُم٤د ٖٓ ؿٖٛ جألٗىُّ ج٤٠ٍُد   -

ٝؿٌٍ  (34٘ /  1ؼ ) -ٝجُْٞح٠س ذ٤ٖ جُٔط٘ر٢ ٝنٛٞٓٚ  (311٘ /  1ؼ ) -ٍٖٝـ و٣ٞجٕ جُٔط٘ر٢  (3 ٘

ٜٝٗح٣س جألٌخ ك٢ كٕ٘ٞ  (222٘ /  1ؼ ) -ٍَٝٛ ج٥وجخ ٝغٍٔ جألُرحخ  (63٘ /  1ؼ ) -جُهٛحتٙ جُٞجٞكس 

 (150٘ /  49ؼ ) -ٝضٍجؾْ ٖؼٍجء ٓٞهغ أوخ  (69٘ /  1ؼ ) -جألوخ 
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خ   ٌَر ْٖر أ٣خى٣ ِٓر ٤خط٢  ْ٘رضُر كَر ٢ُ ٣َريحً ر٤َريٍر  كظ٠ ظَرَ٘ر ُْرضَر طُرظْرزِرغُر ٓخ طُٞر ُِر ٓخ 

ٍُر   َِر ٣ٝطِن ًِٔشَر ٣يٍر ٣َ٣ٝيُر رٜخ ػٖ حُظ٘ز٢ ك٤ؼي ٙ ٝح٫ٓظؼخٍس، ا٠ُ حُٔـخُ حَُٔٓ

. ٧ٕ ح٤ُيَر آُشٌر حُ٘ؼْ ٝٓززٜخ؛ حُ٘ؼٔشَر 

:   9ٗرٙر أٝ ٣وٍٞ

َٔرخ١ٍ  َِر١ ٝاػْر ْٖر كَرو ِٓر َّٚ ؿٞىُرى  َرخ ٝحهْرظَر طِٜر ََر َر٠ْر ٢ ُِ٘ر ِٓر ُٓريَر أ٣خ ْٞر خىَر ٣َر أػَر

، ػ٠ِ ٣َ١وش حُٔـخُ ح  ََر ا٠ُ ح٤ُّٞ، ٝا٠ُ حُـٞىِر .  ُؼو٢ِِّر ك٤ٔ٘يُر حُلؼ

:   ٓر٘رٙرأٝ ٣وٍٞ أرٞ حُ٘ٞحّ 

َُر   َُر حُـٞىُر ك٤غُر ٤ٜ٣ ْٖر ٤ٜ٣ ٌُٝ  ، َّر ىَٝٗٚر ٞىُر ، ٫ٝ كَر ُٙر ؿُر َُر كٔخ ؿخ

َُر ٓؼٚ ىحثٔخً   َّٕ حُـٞىَر ٤ٔ٣ ٧ٗٚ رَريَرٍ ؛ ك٤ؤط٢ رٌ٘خ٣شٍر ػٖ ٗٔزشِر حٌَُّ ا٤ُٚ، رخىِّرػخء أ

ٍَر  َُر ٓؼٚ أ٣٘ٔخ ٓخ َّٕ حٌَُّ ٤ٔ٣ ، حىّرػ٠ أ ٌْر . إٔ ٣لٌْ رؤٗٚ ٣ًَ

 

َِر حُٔؼ٠٘، كٞم ٓخ ٌُٜٝٙ حٌُ٘خ٣شُر ٖٓ حٍ ِٖر ط٣ٜٞ َِر ك٢ حُ٘لْ، ٝكٔ ر٬ؿشِر، ٝحُظؤػ٤

َّٔخٓغُر ك٢ ؿ٤َٛخ ٖٓ رؼٞ َٟٝدِر ح٬ٌُّ ٙ حُ . ٣ـيُر

ََر  ِّر رؤٍرؼشَر ػ٘ ٍٕر رخٌَُ َُر ػٖ ٝٛق اٗٔخ كؤٗضَر طَٟ أٗٚ ٖٓ حُٔٔظطخعِر حُظؼز٤

ٌَّي  ، ُٝٞ ٗ٘خءُر ٧ط٤٘خ رؤٓخ٤ُذَر ًؼ٤َسٍر أهَٟ: أِٓٞرخً ً حػظُٚر ُ٘ٚر، ٝرََر ْٔر  ُٚ ؿٔخُُٚر، ٝكُر

ٍِر ح٧ىدِر حكظ٘خٗخً ٝط٤ُٞيحً ٨ُٓخ٤ُذ ٝحُٔؼخ٢ٗ، ؛ ك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘ َّٕ ُِ٘ؼَحءِر ٍٝؿخ كب

ٍُر ٖٓ ح٧ٓخ٤ُذ حُٔوظِلش  ، ُٝٞ أٍىٗخ ٧ٍٝىٗخ ُي ٓخ ٣وخ ٫ ٣ٌخى ٣٘ظ٢ٜ ا٠ُ كيٍّق

٢ ك٢ ٛلخص أهَٟ، ًخُ٘ـخػش، ٝح٩رخء، ٝحُلِّ ٝؿ٤َٛخ، ٌَُّٝ٘خ ُْ  َ٘رخكِر َٔر حُ

ي ا٠ُ ح١٩خُش، ٝٗؼظوي أ ِٜر ٗي ػ٘ي هَحءطي حُ٘ؼَ حُؼَر٠ّر ٝح٥ػخٍ ح٧ىر٤ش، َٗروْر

يَرٟ حُزؼ٤يِر ح١ٌُ َٝٛ ا٤ُٚ حُؼوَ ح٩ٗٔخ٢ٗ  َٔر َٖٛر ُِ ظَريْر َٓر ٓظـي ر٘لٔي ٌٛح ظخَٛحً ٝ

، ٝح٩ريحع ك٢ ٛٞؽ ح٧ٓخ٤ُذ    ك٢ حُظ٣َٜٞ حُز٬ؿ٢ّر

 ************

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
648
 (31٘ /  49ؼ ) -ٝضٍجؾْ ٖؼٍجء ٓٞهغ أوخ  (52٘ /  1ؼ ) -ٍٖـ و٣ٞجٕ جُٔط٘ر٢   -
9ٗرٙر
 ُْ  أؿيٙ  -
650
٠ٝروحش  (246٘ /  1ؼ ) -ٝٓكحٍٞجش جألوذحء  (77٘ /  1ؼ ) -جُْٞح٠س ذ٤ٖ جُٔط٘ر٢ ٝنٛٞٓٚ   -

ٝضٍجؾْ ٖؼٍجء   (379٘ /  4ؼ ) -ٝجألؿح٢ٗ  (333٘ /  2ؼ ) -ٝجُؼوى جُل٣ٍى  (18٘ /  1ؼ ) -جُٗؼٍجء 

 (106٘ /  1ؼ ) -ؿس ٝجإل٣ٟحـ ك٢ ػِّٞ جُرال (389٘ /  31ؼ ) -ٓٞهغ أوخ 



 ٓرٓرٕر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ح٣٩ـخُ ٝح١٩٘خد ٝحُٔٔخٝحس  -ٕر

: ح٣٩ـخُ  -أ٫ًٝ 

. ٛٞ طؤى٣ش حُٔؼ٠٘ حَُٔحى رِلع ه٤َِ ٝحف رخُـَٝ ٓغ ح٩رخٗش ٝحُٟٞٞف 

: ٝٛٞ ٗٞػخٕ 

َ  -أ َٜر  :ا٣ـخُ هٍر

ٌُْٝ ك٢  )ٝٛٞ ط٤ٔ٠ٖ حُؼزخٍحص حُو٤َٜس ٓؼخ٢ٗ ًؼ٤َس ٖٓ ؿ٤َ كٌف ًوُٞٚ طؼخ٠ُ 

ٖٓ ٍٓٞس حُزوَس كٔؼ٘خٙ ًؼ٤َ ٣ِ٣ي ػ٠ِ ُلظش ، كخ٩ٗٔخٕ اًح  79ٔرح٣٥ٚ  (حُوٜخٙ ك٤خس 

. ٟ هَرظََر هُرظَ ًخٕ ًُي ىحػ٤خً ه٣ٞخً ا٠ُ طـ٘ذ حُوظَ ٝك٢ ًُي ك٤خطٚ ٝك٤خس ؿ٤َٙ ػِْ أٗٚ ٓض

: ا٣ـخُ كٌف  -د

 )ًوُٞٚ طؼخ٠ُ . ٝٛٞ ٓخ ٣ٌٕٞ رلٌف ؿِء ؿِٔش أٝ أًؼَ ٓغ ه٣َ٘ٚ طيٍ ػ٠ِ حُٔلٌٝف 

. ٖٓ ٍٓٞس ٣ٞٓق ،  أ١ أِٜٛخ رلٌف ح٠ُٔخف  7ٕرح٣٥ش  (ٝحٓؤٍ حُو٣َش 



 ٔرٓرٕر 

ٖٓ ٍٓٞس حٌُٜق ،  9ٔرح٣٥ش  (ُي ٣ؤهٌ ًَ ٓل٤٘ٚ ؿٜزخً ًٝخٕ ٍٝحءْٛ ّ )ٝهُٞش طؼخ٠ُ 

. أ١ ًَ ٓل٤٘ٚ ٛخُلش رلٌف حُٜلش 

ٖٓ ٍٓٞس حُزوَس ، أ١  ٖرٔرٕرح٣٥ٚ  (ًخٕ حُ٘خّ أٓش ٝحكيس كزؼغ هللا حُ٘ز٤٤ٖ  )ٝهُٞٚ طؼخ٠ُ 

. كخهظِلٞح كزؼغ رلٌف ؿِٔش 

: ح١٩٘خد  -ػخ٤ٗخً 

. ػ٢٘ ٝط٤ٟٞق حَُٔحى ٝط٤ًٞي حُٔؼ٠٘ ٛٞ طؤى٣ش حُٔؼ٢٘ رؼزخٍس ُحثيس ُلخثيس ًظؼز٤ض حُْ

: ٝأهٔخٓٚ ًؼ٤َس ٜٓ٘خ 

. ح٠٣٩خف رؼي ح٩رٜخّ  -ٔر

ك٤ًٌَ حُٔؼ٠٘ ك٢ ٍٛٞط٤ٖ ٓوظِلظ٤ٖ َٓس ٓـِٔش ٓزٜٔش ٝحُؼخ٤ٗش ٓ٘لِٜش ٝحٟلش ك٤ظٌٖٔ 

،  ٘رٕرح٣٥ظخٕ  (ٍد حَٗف ٢ُ ٛي١ٍ ٣َٝٔ ٢ُ أ١َٓ  )ًوُٞٚ طؼخ٠ُ . حُٔؼ٢٘ ك٢ حُ٘لْ 

. ٖٓ ٍٓٞس ١ٚ  ٙرٕر

 

. حُوخٙ رؼي حُؼخّ  ًًَ -ٕر

 8ٖرٕرح٣٥ٚ  (كخكظٞح ػ٠ِ حُِٜٞحص ٝح٬ُٜس حُٞٓط٠  )ًوُٞٚ طؼخ٠ُ . ُِظ٘ز٤ٚ ػ٠ِ ك٠ِٚ 

. ٖٓ ٍٛٞس حُزوَس 

: ًًَ حُؼخّ رؼي حُوخٙ  -ٖر

ٍد حؿلَ ٢ُ ُٝٞحُي١ ُٖٝٔ ىهَ ر٤ظ٢ : ًوُٞٚ طؼخ٠ُ . ٩كخىس حُؼّٔٞ ٝح٫ٛظٔخّ رخُوخٙ 

. ٖٓ ٍٓٞس ٗٞف  8ٕرح٣٥ٚ  (ٓئٓ٘خً ُِٝٔئ٤ٖ٘ٓ ٝحُٔئ٤ٖ٘ٓ 

:  حُظٌَحٍ  -ٗر

كبٕ ٓغ حُؼَٔ ٣َٔح كبٕ ٓغ  )ًوُٞٚ طؼخ٠ُ . ٝٛٞ ًًَ ح٢ُ٘ء َٓط٤ٖ أٝ أًؼَ ُـَٝ 

. ٖٓ ٍٓٞس ؿخكَ  9ٖر،  8ٖرح٣٥ظخٕ  (حُؼَٔ ٣َٔح 

: ح٫ػظَحٝ  -٘ر



 ٕرٓرٕر 

إٔ ٣ئط٢ ر٤ٖ ٤ٓ٬ًٖ ٓظ٤ِٜٖ ك٢ حُٔؼ٠٘ رـِٔش ٓؼظَٝ أٝ أًؼَ ٫ ٓلَ ُٜخ ٖٓ 

ٖٓ  7٘رح٣٥ٚ  (٣ٝـؼِٕٞ ُٚ حُز٘خص ٓزلخٗٚ ُْٜٝ ٓخ ٣٘ظٜٕٞ  )ًوُٞٚ طؼخ٠ُ . ح٩ػَحد 

. ٍٓٞس حُ٘لَ ، كخ٫ػظَحٝ ٛ٘خ ُِظ٣ِ٘ٚ 

: حُظ٤٣ٌَ  -ٙر

ًُي  )طؼو٤ذ حُـِٔش رـِٔش أهَٟ ٓٔظوِش ط٘ظَٔ ػ٠ِ ٓؼ٘خٛخ ط٤ًٞي ُٜخ ًوُٞٚ طؼخ٠ُ 

. ٖٓ ٍٓٞس ٓزؤ  7ٔرح٣٥ٚ  (ؿ٣ِ٘خْٛ رٔخ ًلَٝح َٝٛ ٗـخ١ُ ا٫ حٌُلٍٞ 

٫ٝ ٣ل٤ن  )ًوُٞٚ طؼخ٠ُ . ٛٞ طؤى٣ش حُٔؼ٠٘ حَُٔحى رؼزخٍس ٓٔخ٣ٝش ُٚ  : ٓخٝحسحُْ –ػخُؼخً 

. ٖٓ ٍٓٞس كخ١َ  ٖرٗرح٣٥ٚ  (حٌَُٔ ح٢ُٔء ا٫ رؤِٛٚ 

 

 

 

 

 

الخيي  اا ش ا 
. الخيي     ح مي ال ل   ال ل  للاا  

   الميا    ل   علم (ال  ي    ي  ) الميا    ل  الخيي     ق   ل وا ي    ل اا ي
ا  ق   ل   م
. (الج ي    ي  )
 

:  ضي  الخيي
 (ا  لائ    ). الن ي  غ ى     ي ع   وهي   -1 

 (ا  لائ   ).   ي ثو    ا        نخ ي  -
 (ا ي   )".     ن  الن       ش ًا *     ن  ال يي لي   ًا *     ن   و  ي  ي ا ًا : "   ا ا  لى -2

 (ا ي   ) اياا  ي ى    لل     يغي                     ال ن   ل الي  ا   يم               -
 (ا ي   )ع َتَت      َتلام   َتزم    ئي          ييي المجل          عي       -



 ٖرٓرٕر 

           (        )" .                                                   ثي    ي   ل  لي لمي و  "    -3
 (        )" .                                                               ل اليي   لسحياًا "     -
       (        )" .                       لئل   جي ن   ل هلا لن و ل  ل الش  ي ل: "   ا ا  لى     -

 

 غيا  الخيي 
" .      قيي  لى ع و     : " ا   ي  م  ا          حو -1
 " .ليل  واا ع لي    وا : "    لى      زم اح ي     حواحي ي ال ي -2
 " .        هل ال ظي  ن  : "  ظ    ال  ي  الخشوع   حو  -3
 ".        ض        ى : "  ظ    ال حسي  الحز    حو -4
 ".  ا الحي   هي الي اي : "  ظ    ال ي   مقيي  الشم ا   مل ي   حو -5
 .الشمل ا ل   :ال و يخ   قولي ل   ثي -6
 .   س و   سي    شيل: ال ل يي  م   يل الميااي  ل ال        حو -7
  إ ي شمل  الم و   وا ي         ا ا  ل لي  يل  ن ل  و ي:المل     -8
  حل        او ل  ينن            لن  ال ل      ال  لميل    القيي : ال خي  -9

  
.  ا ي   غيي ا ي  :  هو  وع   .   للاا  اا ش ا       ح مي ال ل   الي

.... صيغ المل   اللم  ال قو   القسي  ال  جي   ي الخيي   :  ل       اا ش ا غيي ال  ي  
. اا ي   الن     ا      م   ال من    النلاا :     اا ش ا ال  ي   ي و     

اا ي   -1
: صيغ اا ي

".  يى خل ال      قو     : "   ي اا ي   قول  ا  لى -1
 ".لين ي         ل     : " الم   ع المجز م  يم اا ي   قول  ا  لى -2
 .ص      يل    زاا     ا : " ا ي   ي اا ي   حو -3
 .   ي ًا     ييي الخيي: الم ل  الن ئي عل   ي اا ي   حو -4

 : غيا  اا ي



 ٗرٓرٕر 

 ".      عن      ش ي   م ي: " اللع ا -1
 . ع ن  الق ي      اا :  ل م     قولي لمل  س   يا  -2
  ا الا ن ي  ل ل  لى   ي  سمى     يوا  لي  ي  ين ي   اي : " اا ش     قول  ا  لى -3

 ".  ل لا
 ".اعم وا    شئ ي      م  ا م و    يي:  قول  ا  لى: ال  ل ل -4
 ". ي  أاوا  سو       : " ال  جيز -5
   وا  اشي وا   ى   ييل ل ي الخيل اا يي  ل الخيل اا و   ل : "   ا  لى قوا: اا      -6

 .ا  ل  م  اش ا:     حو " ال جي 
 ".اصيي ا      ا يي ا: " ال سو     حو  ول  ا  لى -7
 ".ا خ وه   سيم   نيل: " اا يام   حو -8
 ".   وا  م      ي اا:" ا   ن     حو -9
 ". و وا  ج        ل لاًا  ي " ااه      -10
 ".اهل   ال يا  المس قيي: " الل ام -11
   يي     ااصي    ني  أ  ي        ال يي ال و ي    ا جي : ال من   -12
 ".ا ظي ا  لى ثميا   ا  ثمي" ا ع ي    -13
 .ا خي: اا    قولي لمل اي  الي    -14
 ". ل  ي و : " ال  و ل   قول  ا  لى -15
 .از   هنلاًا     خ   : ال خييي   حو -16
 . ي  م    يي: ال أ  ي   حو -17
 ".ا ظي  يي ضي وا لي اا   ا:" ال  جي   قول  ا  لى -18
 

: الن  
ل  صي    ا ل   ه  الم   ع  ي   الن هي  

:  غيا  الن  
".   ن    اؤاخل       سين      خ أ  : " اللع ا   حو  ول  ا  لى -1
 .     اا     ا وا :       قولي لمل  س   يا لل -2
 .  اسألوا عل  شي ا    ايل ل ي اسؤ ي: " اا ش     قول  ا  لى -3



 ٘رٓرٕر 

 ".   احسيل اا غ  يًا عم    مي الظ لمو :" الل ام   قول  ا  لى -4
 ".اا   احسيل الل ل    وا     ييي اا   واا ًا  ي    : "  ي   ال   ي    قول  ا  لى -5
 ".  ا  ل  ا  ل   ياي   ل   م   ي: " ال يئيل   قول  ا  لى -6
 .   لي   اا ل   انق  : ال من    حو -7
 .  ا ي   ي : ال  ل ل   قولي لخ   ي -8
 .ال ياه     ا   ل    ل    ال ي  -9
 .ال و يخ    ان  عل خ ي  اأا       -10
 ".     اا   ن   احز: " ا ئ ن     قول  ا  لى -11
 : ال حقيي   قول  -12

 ص ي  عل  س ي ح ًا   عي الي ا  ا  ي المجل    المجل   م        
 
 
 
 
 
 

: ا      م

   و   أ ل  ل  ظ     ل اخي   ل    ا      م عل   ن ه  ااص    لى  غيا   خي     هم    
 :
"    ي    ي  ن  و  : "  قول  ا  لى   –اا ي   –1
" .  اخشو  ي   ا   ي    اخشوا : "  قول  ا  لى  - الن     –2
"   واا ع ي ي    ل ا ي  م لي انل هي : "  قول  ا  لى  -ال سو     –3
" .  غيي اا العو  : "  قول  ا  لى  -اا       –4
" .  هي  زاا اا س      اا س   : "  قول  ا  لى  -الن     –5
" . هي   ل ي ع ى اج    انجي ي  ل علا   ليي : " لى ال شو ي   قول  ا    –6
" .     ا ي  يميني     و ى : " ا   ئن    قول  ا  لى   –7
" .  لي  شي  لي صل   : "  قول  ا  لى  -ال قي ي   –8
" . الح       الح           ا     الح    : "  قول  ا  لى  -ال  و ي   –9

" .   ى ل ي الل ي    ل   اهي   وا  ييل : "    قول  ا  ا -ا   ي      –10



 ٙرٓرٕر 

" .  ل  ا الل   ش ي عنلا     إ    : "  قول  ا  لى  -ال  ظيي   –11
" .  هلا الل   ل      يياًا "  –ال حقيي   –12
" .    ل لا الي وا  أ ي ال   م   مش     اا وا  :"  قول  ا  لى  -ال  جي   –13
"     لي    ا  ي  لا  عق ي  ل"  –ال   ي   –14
" .  لي اي  يي   ي   ي      : "  قول  ا  لى  -الوعيل   –15
" .   ى   ي اا : " ا   ي  ا  قول  ا  لى   –16
"  اس يللو  الل  هو    ى   لل  هو خيي : "  قول  ا  لى  -ال نيي  ع ى الخ أ   –17
" .  ي ال ي    ا ل  ال م    أ ل ال: "  قول  ا  لى  -ال نيي  ع ى الي اي   –18
" .  أ ل الهيو  : "  قول  ا  لى  -ال نيي  ع ى ضيا ال ي ي   –19
:  قوا     ال يا الم ي   –ال   يي   –20

َتَتَتَتَتَتَتَتَتي  أ ل القيو   ل ع ل  ل ع    ص     هلا  يو    امأل الي َتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَت   
 
 

 
 

:  ال من  ** 
 ي ى   ول    هو ا ي الش ا الل   : ال من  

 
:  قول   –    ل و    س حييًا   –1

 أخييا  م    ي المشيي     ليل الشي     و   و  ًا    
 
" .    ليل لن    ي      ا        :"      ل و    م ن ًا غيي   موع     ي      قول  ا  لى  –2
 

" عسى    ل ي "    َت  ا     اا ي المحيو   م   ي ى   ول      ا ي  اي ي ًا      يي     –
" .   سى اا     أا    ل  ي :   " ل ي اا  حل    ل  لي   يا : "  قول  ا  لى 

 
:  ل ي   يغ  " ليل "   ل اس  مي    ال ي     –4



 7ٓرٕر 

   ثي  غيي  ص ي    ئي  عن        منى     " ليل "  ل  من     ي    ا   ا ل   ص ي   ه  
: ل ي   يغ    ه  

" .   ي لن   ل ش   ا  يش  وا لن  : "  قول  ا  لى  -هي   –1
" .   و    لن   ي   ن و   ل المؤ نيل : "  قول  ا  لى  - لو   –2
:  قوا الش عي  – ل ي   –3

ل     لى  ل  ل هو ل  ايي ؟   ي  الق   هي  ل   يي  ن       
 

*********************************************************** ***************
 
 
 
 
 
 
 
 

 :النلاا 
المنقوا  ل الخيي  لى "       " هو ا ي الم   ي   ي ا المخ اي ع ي   حي    ئي  ن    

:  اا ش ا       اا  ثم   
  (ال مز                                هي      ا  )
 

:    ل اخي   ل    النلاا  لى       خي   ل  هم   
 
" .     ظ وم : "  و  ولي لمل   يي   ظ ي ااغياا     –1
" .    اا ل مؤ نيل : " ا     ث     حو   –2
: النل      حو   –3

!    ا     ًا  ي  ظ ي النقل   ضي !    وا عجي ًا  ي  لع  ال  ي      ًا 
: ال  جي    حو   –4



 8ٓرٕر 

خي لي الجو  يي    اص ي  !      لي  ل  يي   م مي 
  :الز ي    حو   –5

ا ي  الشيي  و        لم     ؤا       ى الم    ؟  لم     
" .    لي ن   نل ايا   : " ال حسي  ال و ي    حو  ول  ا  لى   –6
:  قول   –ال ل ي   –7

هي اا  ل اليا    يل   ا ي ؟      نزلى    مى    يم ع ي م   
: ال حيي  ال  جي   –8

  ي هلا   ين ه    ين   ؟   ل     ن  ا   مى     ل   م   ؟  
.     ي هلا     لاا ااايا  الم         حوه  * 
: ا خ   ص   –9

.  هو   ي ا ي ظ هي   ل ضميي ليي    
" .   م  اا   ي  ا  ع ي ي  هي الييل      ميل  جيل : "  قول  ا  لى  
 

 

 

 

 
 


