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 ثأطبنخ انشعبنخ نزظشَؼا
َزُغخ يٍ  طشػ انجبؽش ادلىهغ أدَبِ ثزًبو انىػٍ أٌ ْزِ انشعبنخ ٍْ

خ يف َىو آد يربٍْ أو يضجذ ثذنُم ػهً أهنب َزُغ ػًهّ ثبنُلظ، وئرا كبٌ
انشعبنخ شخض اِخش كههب أو ثؼؼهب، كهزِ انروهُذ أو ئٌ اَزؾبل أو يغبػذح 

 نهؾكى. زبٌطهانيت ؽظم ػهُهًب انجبؽش ثب وانشهبدح
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 ادلششكٌن خيىاكو
، ػهً انشعبنخ ادلوذيخ يٍ انطبنت ئعكُذس روانوشٌَنثؼذ اإلطالع 

 ؽشف انالو يف عىسح َىعق"، ثبدلىػىع: 2022002202شهى اجلبيؼٍ: ان
)دساعخ حتهُهُخ حنىَخ("، وثؼذ ئعشاء اإلطالؽبد انالصيخ، َوشس، حنٍ 

عزىكذ انششوؽ انؼهًُخ ادلطهىثخ، اٌن، ػهً أٌ انشعبنخ ادلزكىسح هذ ادلششك
 خ.شب طبحلخ نزوذهمهب ا ى ادلُبهوأهن
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 كهًخ انزًهُذ
احلًذ هلل انزٌ أَؼى ػهُُب ثُؼًخ اإلهمبٌ واإلعالو وانظالح وانغالو 

يظبثُؼ األيخ يف انظهى،  ػهً أششف األَبو عُذَب حمًذ وػهً انّ وأطؾبثّ
أشهذ أٌ ال ئنّ ئال اهلل وؽذِ ال ششَك نّ وأشهذ أٌ حمًذا ػجذِ وسعىنّ. 
وثؼذ، كأَب أشكش اهلل عضَم انشكش انزٌ أدايين انظؾخ وانزىكُن واذلذاَخ 

انؼهًُخ انجغُطخ  وادلؼشكخ وانلهى ؽىت متكُذ يٍ ئهنبء كزبثخ ْزِ انشعبنخ
كششؽ يٍ ان)دساعخ حتهُهُخ حنىَخ("  َىعق ثبدلىػىع "ؽشف انالو يف عىسح

 رذسَظ ششوؽ ادلطهىثخ نهؾظىل ػهً دسعخ عشعبَب انزشثُخ اإلعاليُخ ثوغىان
انهـخ انؼشثُخ يف كهُخ انزشثُخ وشإٌ انزذسَظ جببيؼخ ػالء انذٍَ اإلعاليُخ 

 احلكىيُخ يكبعش.
ْزِ انشعبنخ، نكٍ ثلؼم  كزبثخ نوذ واعّ انجبؽش يشكالد كضًنح يف

ْزِ  ؽىت اَزهذ كزبثخ طبع انجبؽش يف يؼبجلزّوخذيخ خمزهق األهىاو اعز
انجبؽش أٌ َوذو انشكش اجلضَم ػهً ْإالء  ػغانشعبنخ ثبجلىدح. ونزنك، و

 ادلغبػذٍَ وادلششكٌن وادلشغؼٌن يُهى:
ٌّ انكشيٌن انؼضَضٍَ احملجىثٌن، .0  األة "احلبط. و. طبحل كؼُهخ وانذ

ٍ هذ سثُبين رشثُخ ؽغُخ طبحلخ َز" ان" واألو "ؽبعخ. يغىاينَىعق
يُز طـشٌ ئ ى عٍ انششذ وعبػذين ثوذس طبهزهًب ػهً ئمتبو دساعيت 
وعأل اهلل أٌ همذ يف ػًشمهب وأٌ َشصم ذلب انظؾخ وانؼبكُخ وَهذَهًب 

 طشاؽ عىَب.
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يذَش عبيؼخ ػالء   ظ. و. ط. ئ.األعزبر انذكزىس احلبط يغبكش، ن كؼُهخ .0
انذٍَ اإلعاليُخ احلكىيُخ يكبعش وَىاثّ كؼُهخ األعزبر انذكزىس يشداٌ، 
و. أ. ؽ. كُبئت ادلذَش األول، وكؼُهخ األعزبر انذكزىس نُجب عهطبٌ، و. 

ادلذَش  خأ. كُبئت ادلذَش انضبين، وكؼُهخ األعزبرح عيت ػبئشخ، و. أ. كُبئج
انضبنضخ، انزٍَ هذ ثزنىا عهىدْى وأككبسْى يف رىعُّ عبيؼخ ػالء انذٍَ 

 اإلعاليُخ احلكىيُخ يكبعش.
كؼُهخ انذكزىس احلبط حمًذ أيشٌ، نظ. و. أ. ؽ. ػًُذ كهُخ انزشثُخ  .4

، و. أ. ؽ. ئوشإوٌ انزذسَظ وَىاثّ كؼُهخ انذكزىس يىنُىَى ديىكىنُ
ىسح يشكبح يبنك ئثشاْى، و. ط. ئ. انذكز انؼًُذ األول، وكؼُهخ َبئت

انذكزىس احلبط شهش انذٍَ ػضًبٌ، و. األعزبر انؼًُذ انضبَُخ، وكؼُهخ  خَبئج
كذ. َبئت انؼًُذ انضبنش، انزٍَ هذ ثزنىا عهىدْى وأككبسْى يف رىعُّ 
كهُخ انزشثُخ وشإوٌ انزذسَظ جببيؼخ ػالء انذٍَ اإلعاليُخ احلكىيُخ 

 يكبعش.
رذسَظ انهـخ انؼشثُخ، ، و. رؼ ئ. سئُظ هغى ذكزىس محكبكؼُهخ ان .2

رذسَظ انهـخ كغكشرًنح هغى  وانذكزىسح عيت ػبئشخ خبنن، و. كذ.
ٌ عبػذاين ثزوذًن ثؼغ ازانزشثُخ وشإوٌ انزذسَظ ومهب انانؼشثُخ يف كهُخ 

 ادلىاد ادلزؼهوخ هبزِ انشعبنخ.
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 .وكؼُهخ األعزبر دسط . كبدلششف األولكؼُهخ انذكزىس يًُن، و. أؽ .2
ٍ عبػذاين وأسشذاين ؽىت اَزهُذ َزان . كبدلششف انضبينؽو. أ ،ظَُْبد

 يٍ كزبثخ ْزِ انشعبنخ، ػغً اهلل أٌ َزى َؼًّ ػهُهًب، انههى آيٌن.
وادلذسعٌن انزٍَ ثزنىا عهىدْى وطبهبهتى يف رشهُخ يب  حزربمجُغ األع .0

 ػُذٌ يٍ أككبس يُز ادلشؽهخ اإلثزذائُخ ئ ى ادلشؽهخ اجلبيؼُخ.
األطذهبء واإلخىاٌ يٍ طالة كهُخ انزشثُخ وشىؤٌ انزذسَظ ثىعّ  مجُغ .1

خبص وانطالة األخشي ثىعّ ػبو انزٍَ عبػذوين وأػبسوين انكزت 
ادلزؼهوخ هبزِ انشعبنخ وأيذوين مبب نذَهى يٍ أككبس وآساء يف ئػذاد ْزِ 

 انشعبنخ.
وأخًنا ئين ال أسعىا ثؼذ كزبثخ ْزِ انشعبنخ ئال أٌ ركىٌ ذلب يُلؼخ 

رُظُى امتبو وأعأل اهلل انزىكُن واذلذاَخ يف  .وصَبدح وػىَب ثٌن نذٌ انوشاء
 ْزِ انشعبنخ، آيٌن َب سة انؼبدلٌن.

 ِ 0243 غخرواحل 2 يكبعش،
 و 0202  أؿغطظ 02

 انجبؽش
 

 اعكُذس روانوشٌَن
 02022002202د: 



 

 ط
 

 انشعبنخ بدحمزىَ
 أ  ..................................................... طلؾخ ادلىػىع
 ة  .............................................. انشعبنخانزظشَؼ ثأطبنخ 
 ط  ...................................................... يىاكوخ ادلششكٌن
 د  ....................................................... كهًخ انزًهُذ 

 ص  .................................................... انشعبنخ  بدحمزىَ
 ؽ  ....................................................... جتشَذ انجؾش 

 1-0  ............................................... وذيخادلانجبة األول  : 
 0  ............................... انجؾشانلظم األول     : خهلُخ 
 2  ........................... انجؾش دانلظم انضبين     : يشكال

 2  ....................... انلظم انضبنش   : رىػُؼ يؼبين ادلىػىع
 2  ............ ادلُبْظ ادلغزؼًهخ يف كزبثخ انشعبنخ انلظم انشاثغ     :
 0  .................... دساعخ ػٍ ادلشاعغ انغبثوخانلظم اخلبيظ  : 
 1  ...................... أْذاف انجؾش وكىائذِانلظم انغبدط  : 

 02-2  ...................................... انذساعخ انُظشَخ انجبة انضبين  : 
 2  .....................   انجؾش ػٍ ؽشف انالوانلظم األول    : 

00  ....................  نالوؽشف اويؼبىن انضبين    : اَىاع  انلظم



 ي
 
 

 
 

 01-00  ............................. َىعقغىسح ن ػبو انجبة انضبنش : رظىَش
 00  ........................ عىسح َىعق ٍحملخ ػانلظم األول    : 

 04  .......................... انضبين    : أعجبة َضول اَِبدانلظم 
 20  .............. انلظم انضبنش   : يُبعجخ آَبهتب دلب هجههب ويب ثؼذْب 

 22-02  ........................... َىعقيف عىسح  الوثغ  : ؽشف انانجبة انشا
 02 حتزىٌ ػهٍ ؽشف انالو يف عىسح َىطاَِبد انيت انلظم األول    : 
 20  ............ يؼبين ؽشف انالو يف عىسح َىعقانلظم انضبين    : 
 21-20  .............................................. انجبة اخلبيظ  : اخلبمتخ

 20  ..................................... انلظم األول    : اخلالطخ
 20  .................................. انلظم انضبين    : االهزشاؽبد

 00-22  ............................................................. ادلشاعغ
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 ي
 

 جتشَذ انجؾش
 اعكُذس روانوشٌَن: عى انجبؽشا

 02022002202 : سهى انزغغُم
 )دساعخ حتهُهُخ حنىَخ( ؽشف انالو يف عىسح َىعق : يىػىع انجؾش

وأؿشاع ْزا . انالو يف عىسح َىعق هذو انجبؽش ْزِ انشعبنخ انؼهًُخ ػٍ ؽشف
 .ؽشف انالو يف عىسح َىعق ويؼبىن ؽشف انالو يف عىسح َىعقاَىاع  دلؼشكخ انجؾش ٍْ

ادلىػىع.  هبزا ادلزؼهوخ انكزت يٍ حػذ مجغ َؼينانجؾش ْى انجؾش ادلكزيب،  اشكم ْز
ادلىاد ٍْ مجغ انجبؽش كم ؽشف انشعبنخ ٍْ طشَوخ مجغ ْزِ يف كزبثخ  يُبْظ ادلغزؼًهخوأيب 

انالو يف عىسح َىعق وانطشَوخ انزُظُى ادلىاد وحتهُههب ٍْ َظى انجبؽش مث ؽهم ؽشف انالو يف 
 هباَىاػ وششػ ، انُؾىَخ انؼهىو يٍ انالو ؽشف زؾهُمث انجؾشْزا وعىسح َىعق يغ َىػّ. 

. عًنبانزل وكزت انؼهًٍ انجؾش زاهب ادلزؼهوخ انُؾىَخ كزت ئ ى ثبنُظش انزؾهُم ثبعزخذاو
انيت   انؼبيخ انُؾىَخ انوىاػذ ثزؾذَذ ٍْ انجُبَبد، ْزِ جلًغ انجبؽش عهكهب انيت وانطشَوخ
 .هباَىاػ حيهم مث انالو ؽشف ػٍ انششؽبد رزؼًٍ

روغ يف عىسح َىعق مخغخ ػشش َىػب يٍ ؽشوف انالو يف عذ وعزٌن آَخ وكُهب 
ص، وصالس االعزؾوبم، وواؽذ انالو االؽزظب واؽذح ورغؼىٌ ؽشف انالو يُهب رغغ انالو 

 اسثغانالو انزؼذَخ، و ػششالو انزؼهُم، و اسثغانزجهُؾ، والو  حػششالس وصػششح انالو مبؼىن ئ ى، 
عذ ػششح انالو مبؼىن ػهً، ومثبٌ الو االثزذاء، واصُزبٌ الو انلبسهخ، و صالسالو شجّ انزًهُك، و

وواؽذ الو األيش، وصالس الو يىطئخ نهوغى، وصالس الو هوخ، وواؽذ الو اجلؾىد، ؽالو ادلض
 .واهؼخ يف عىاة انوغى
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 اٌجبة األوي 

 ادلمذِخ

 اٌجحش خٍفُبدوي : اٌفظً األ

ششائؼٗ و إْ اهلل عجحبٔٗ ورؼبىل ِٕجغ ػٍىَ اإلعالَ و ٘ى اٌىشًن اٌمشآْ 
ػٍُٗ وزبثٗ إىل وبفخ إٌبط وأٔضي  وعٍُ ً سعىٌٗ زلّذا طًٍ اهلل ػٍُٗسعأ

خ ًٌُٕ وَخشاِو  ىَخألػّبي اٌذُٔامجؼٌن وجؼٍهُ عؼخ يف اٌىشًن ذلذاَخ إٌبط أ
 حُبهتُ.اٌغؼبدح يف 

ٔضي اهلل رؼبىل إىل سعىي زلّذ أ ْ اٌمشآْ اٌىشًن ٘ى وزبةإوأَؼب,  
احملغٕبد ِٓ حُش ادلؼىن و األعٍىة, فبٌمشآْ ػٍُٗ وعٍُ وفُٗ ػذح  طًٍ اهلل

عجحبٔٗ ورؼبىل يف اٌمشآْ  وّب لبي اهلل٘ى رالوح مجٍُخ ولىَخ ووشميخ, 
اٌىشًن ”                              

      “.1 اٌمشآْ ثبٌٍ خ اٌؼشثُخ وّب لبي اهللٔضي  ولذ 
) 2عىسح َىعف األَخ  بىل يفاهلل رؼ           

(.2 

                                                           

 107اَِخ :  اإلعشاء ح عىس 1 
 2اَِخ :  عىسح َىعف   2
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رٍؼت دوسا ٘بِب  اٌيتْ اٌٍ خ اٌؼشثُخ ٍ٘ إحذي اٌٍ بد و لذ ػشفٕب أ
يف رؼٍُُ اٌمشآْ و وزاٌه يف رؼٍُُ أحبدَش سعىي اهلل ػٍُٗ اٌظالح و 

ألْ ٘زٖ اٌٍ خ  .ِغٍُ و ِغٍّخػًٍ وً  حرؼٍُ اٌٍ خ اٌؼشثُخ ػشوساٌغالَ.
ذلب ػاللخ ثبٌذَٓ عُّب ادلغبٌخ اٌيت ُ اٌؼٍىَ اٌذَُٕخ فهّب ػُّمب. الدح ٌفهآ

عالٍِ. و ِٓ ادلؼٍىَ أْ اٌٍ خ اٌؼشثُخ ٍ٘ ٌ خ اٌمشآْ اٌؼظُُ و احلذَش اإل
اإللزظبدَخ  جزّبػُخ و اٌغُبعُخ واٌششَف حىت أطجحذ ٌ خ اٌؼٍىَ اإل إٌجىٌ

عزؼّبذلب، ثً طبسد ٌ خ إحتبد ادلغٌٍّن يف أحنبء اف و حبغت رطىس اٌظشو
 اٌؼبمل.

 . فزؼٍُاِخشمهب ػٓ احذ ال ميىٓ فظً بْزّوٍ ٘ى ْ و اٌؼشثُخاٌمشآ 
عخ ْ، و دساعخ  اٌمشاْ ٍ٘ دساششؽ ِطٍك ٌفهُ اٌمشآ و رؼّمهب اٌٍ خ اٌؼشثُخ

ٍ خ َزؼٍُ اٌعىف آٔٗ ِٕىش  أساد رؼٍُُ اإلعالَ فال اٌٍ خ اٌؼشثُخ ثبٌطجغ يف
خشي وّب األيف ػجبسرٗ و وزاٌه ٗ و ٌزؼّمٗ بٔرماٌؼشثُخ، ألهنب آٌخ ٌذسعٗ و إ

 جضء ِٓ دَٕىُ.فبهنب اٌٍ خ اٌؼشثُخ رؼٍّىا  لبي ػّش ثٓ اخلطبة : 

: اٌمىاػذ إٌحىَخ واٌظشفُخ. اٌٍ خ اٌؼشثُخ َزىىْ ِٓ اصٌٕنووبْ لىاػذ  
٘ى لىاػذ َؼشف هبب أحىاي  لىاػذ إٌحى ف ٘ى: إْٔحى واٌظشواٌفشق ثٌن اٌ

ػشاة يت حظٍذ ثزشوُت ثؼؼهب ِغ ثؼغ ِٓ إأواخش اٌىٍّبد اٌؼشثُخ اٌ
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وٍّخ اٌٍ خ اٌؼشثُخ وِب خ ُجٕث. وأِب لىاػذ اٌظشف فزخزض 3وثٕبء وِب َزجؼهّب
 .4َطشأ ػٍُهب ِٓ رؼجًن ثبٌضَبدح أو إٌمض

صالصخ  ٕمغُ إىلاٌىٍّخ اٌؼشثُخ رخ اٌؼشثُخ رزىىْ ِٓ اٌىٍّبد. و اٌٍ 
عُ وفؼً وحشف. فبإلعُ ٘ى وً ٌفظ َغًّ ثٗ إٔغبْ, أو ٔجبد ألغبَ: إ

أو مجبد, أو ِؼين ِٓ ادلؼبين, أو أٌ شُئ آحش. وأِب اٌفؼً ٘ى وً ٌفظ َذي 
 ػًٍ حظىي ػًّ يف صِٓ ِؼٌن. وأِب احلشف ٘ى وً ٌفظ ال َظهش ِؼٕبٖ,

 .5رظً ِغ غًنٖ ِٓ اٌىٍّبدإال إرا إ

عُ : وحشوف سلزض ثبإل : حشف صالصخ ألغبَ ٕمغُ إىلَاحلشف  
 وحشف ِشزشن ثٌن األمسبء اإلعُ ورشفغ اخلرب، ،حشف اٌيت رٕظتاجلش, واأل

  6.اإلعزفهبَ واألفؼبي : وحشوف اٌؼطف , و حشف

 "اٌشعبٌخ حىي لؼُخ و عُؼبجل اٌجبحش حبغت ادلىػىع يف ٘زٖ  
ثؼغ اٌطالة  ألْ ،") دساعخ حتٍٍُُخ حنىَخ( فعىيف عىسح َ اٌالَحشف 

 ه أسادٌبطخ, وٌزابِخ و حشف اٌالَ خف ػواحلشيف فهُ ؼىثخ شَشؼشوْ ثبٌ
ثٕبء ػًٍ راٌه عًناوض حشف اٌالَ يف ٘زٖ اٌشعبٌخ.  َجحش أْ  اٌجبحش

                                                           
 . 6ثًنود: داس اٌىزت االػٍُّخ( ص شثُخ. )ؼبعًُّ, اٌمىاػذ األعبعُخ ٌٍ خ اٌاٌغُذ أمحذ اذل  3
 3 .ود: داس اٌضمبفخ اإلعالُِخ( ص شثُخ, )ثًنؼؤد ٔؼّخ, سلٍض لىاػذ اٌٍ خ اٌىف  4
 11 .اٌىاػح يف لىاػذ إٌحى واٌظشف, )ػّبْ: داس رلذالوي( ص زلّذ ػجذ اٌشحُُ ػذط,  5
 12 .( صطُذا)ثًنود : اٌشُخ ِظطفً اٌ الَُين, جبِغ اٌذسوط اٌؼشثُخ,   6
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ْ ِٓ حُش أهنب حشف. و أ ٌشعبٌخ اٌؼٍُّخ ػٓ اٌالَاٌجبحش اٌىالَ يف ٘زٖ ا
َخ يف فهُ اٌمشآْ اٌىشًن و ػاللخ لى بذلوػٕظش ِٓ ػٕبطش اٌٍ خ اٌؼشثُخ  اٌالَ

 ُجؼٍهب اٌىبرت ِىػىػب اٌجحش.عاٌزٌ  فعىوّب يف عىسح َ ِؼبُٔٗ

 

  اٌجحش ِشىالد اٌفظً اٌضبين : 

فُّب  دساعُخ ِشىٍخ اٌجبحش ِٓ أجٍٗ فهَُػًٍ اخلٍفُخ ادلزوىسح ػزّبد إ
ًٍَ: 

  اٌالَ يف عىسح َىعف ؟ حشف ٔىاعأ ِب. 1

 اٌالَ يف عىسح َىعف ؟ حشف ِب ِؼبىن .2

 ِؼبين ادلىػىعرىػُح  : اٌفظً اٌضبٌش 

. إْ مجُغ ألغبَ وضًنح حشف ِٓ حشوف ِؼبين وٍ٘ حشف اٌالَ ٍ٘ 
اٌالَ, اٌيت ٍ٘ حشف ِٓ حشوف ادلؼبين, رشجغ ػٕذ اٌزحمُك إىل لغٌّن : 
ػبٍِخ, وغًن ػبٍِخ. فبٌؼبٍِخ لغّبْ : جبسح و جبصِخ. وصاد اٌىىفُىْ صبٌضب, 

فبسلخ, اٌثزذاء, والَ االوغًن اٌؼبٍِخ مخغخ ألغبَ : الَ  إٌبطجخ ٌٍفؼً.وٍ٘ 
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ّ ادلوالَ اجلىاة, والَ   ئخ, والَ اٌزؼشَف, ػٕذ ِٓ جؼً حشف اٌزؼشَف ى
 7أحبدَب.

اٌشعىي يف ِىخ ادلىشِخ, عىسح َىعف ٍ٘ عىسح ِىُخ ٔضٌذ ػًٍ  
ولذ آَخ, ورأخز اٌزشرُت اٌضبين ػشش ِب ثٌن عىسح اٌمشآْ اٌىشًن,  111 وَجٍغ

 عُ ألهنب روشد لظخ َىعف ػٍُٗ اٌغالَ.مسُذ هبزا اإل

 ادلٕب٘ج ادلغزؼٍّخ يف وزبثخ اٌشعبٌخاٌفظً اٌشاثغ :  

ادلٕب٘ج ادلغزؼٍّخ يف رٕظُُ ٘زٖ اٌشعبٌخ متش ثطشَمزٌن و مهب ّشَمخ مجغ   
برت أْ َششحهّب واحذ ادلىاد و حتٍٍُهب. و َشَذ اٌى ادلىاد و ّشَمخ رٕظُُ

 يت.وّب َأ افىاحذ

 (. ّشَمخ مجغ ادلىاد1

خ. و ٍ٘ ّشَمخ مجغ ُاٌىبرت اٌطشَمخ ادلىزج يف ٘زا اٌظذد َغزخذَ  
ادلىاد اٌيت رمذَ ػًٍ ػٕبطش اٌىزت مبطبٌت اٌشعبٌخ ِٓ ادلىاد و ادلؼطُبد و 

 األُِٕخ ِجبششح و غًن ِجبششح.ػًٍ ِجبسح اإللزجبط ِٓ ٘زٖ ادلظبدس 

 ( ّشَمخ رٕظُُ ادلىاد و حتٍٍُهب2

 اٌىبرت اٌطشق اِرُخ : ٘زٖ اٌطشَمخ َغزخذَ يف  
                                                           

7
(, 1413: )ثًنود:مجُغ احلمىق زلفىظخ, اجلىن اٌذاين يف حشوف ادلؼبين. اٌطجؼخ األوىل. احلغٓ ثٓ لبعُ ادلشادٌ.  

  55ص. 
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 ( اٌطشَمخ اٌمُبعُخ1

ثبطذاس اخلالطخ ِٓ األِىس اجلضئُخ إىل رىىْ وٍ٘ ّشَمخ رٕظُُ ادلىاد اٌيت 
 األِىس اٌىٍُخ، أو ثؼجبسح أخشي ِٓ اخلبطخ إىل اٌؼبِخ.

 َمخ اٌزحٍٍُُخاٌطش( 2

ِغبٌخ مل َزؼح ِؼٕب٘ب ومل َزجٌن ِمظىد٘ب فُحبوي اٌىبرت  إرا وجذ  
 أْ حيًٍ ادلغبٌخ ػًٍ اٌطشَمخ اٌزحٍٍُُخ.

  ( اٌطشَمخ اإلعزمشأُخ.3

وٍ٘ ّشَمخ رٕظُُ ادلىاد اٌيت جتشٌ ثإطذاس اخلالطخ ِٓ األِىس اٌىٍُخ   
 اخلبطخ.إىل األِىس اجلضئُخ أو ثؼجبسح أخشي ِٓ اٌؼبِخ إىل 

 اٌغبثمخ دساعخ ػٓ ادلشاجغاٌفظً اخلبِظ :  

ْ اٌجحىس ػٓ اٌالَ رىبد اٌجحش يف وً وزت لىاػذ اٌٍ خ اٌؼشثُخ ٌى إ  
وبْ ثٌن اٌىزت ادلغزمٍخ يف ّشَمخ حبضهب وثؼغ اٌىزت رجحش ٌُظ يف ثبة 

عزؼبْ اٌىبرت ػذدا ِٓ وزت لىاػذ ذ وٌىٓ يف أثىاة ِزفشلخ. وٌزاٌه إواح
اٌؼشثُخ ِٕهب : إٌحى و اٌظشف و اإلػشاة ٌٍذوزىس أًُِ ثذَغ َؼمىة، اٌٍ خ 

. اجلىن اٌذاين ٌٍحغٓ لبعُ ِؼبهنبو  ٔىاع اٌالَأ ػًٍ ٘زا اٌىزبة َشزًّ
. لبِىط حنى ِظٍحبْ و زلّذ ٘زا اٌىزبة َشزًّ ػًٍ وظُفخ اٌالَادلشادٌ 
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ط . جبِغ اٌذسواٌالَسلٍظٌن و ِجشش ثٗ ٘زا اٌىزبة َجحش ػٓ أٔىاع 
 اٌؼشثُخ ٌٍشُخ ِظطفً اٌ الٌَن ٘زا اٌىزبة َشزًّ ػًٍ لىاػذ اٌٍ خ اٌؼشثُخ.

 وفىائذٖ اٌجحش غشاعأ :  اٌفظً اٌغبدط

ٌه ٘زٖ اٌشعبٌخ ذلب أغشاع اووز ْ ٌىً األشُبء أغشاػب وفىائذإ  
 .وفىائذ

 هٍ :فأغشاع ٘زا اٌجحش أِب 

  اٌالَ يف عىسح َىعف ؟ حشف أٔىاع دلؼشفخ. 1

 اٌالَ يف عىسح َىعف ؟ حشف ِؼبىن . دلؼشح2

 فىاػذ ٘زا اٌجحش فهٍ :اٌأِب و

اٌالَ ثظفخ  ػً اٌجبحش أْ َفهُ و أْ َذسط . ثىاعطخ ٘زٖ اٌشعبٌخ َغه1ً
 و ثظفخ خبطخ فعىيف عىسح َ ػبِخ

ثؼٍُ إٌحى  وِب َزؼٍك حشَذ ػٍىَ اٌجضرزٖ اٌشعبٌخ . وشلب ال شه فُٗ أْ 2٘
 واٌظشف واٌزفغًن.وعزىىْ إحذي اٌضَبدح ٌؼٍىَ إٌحى. إْ شبء اهلل.
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 جنرحخ جنػحٍل

 جنذسجعس جنُظشَس

   جنُكى ػهى جنركع ػٍ:  جنفظم جألول
 ػهى جنُكىػٍ يفهىو  . أ

 كػًنز :  يؼحٌل نّ جنُكى نغس
 جنمظذ وججلهس، كُكىش ضلى جدلغؿذ. ( أ

 جدلمذجس، كؼُذٌ ضلى أنف دَُحسج. ( خ
 وجنشرس، كغؼذ ضلى عؼُذ )أٌ يػهّ أو شرهّ(.وجيػم  ( ش

وأيح جنُكى يف ئطـالـ جنؼهًحء ْى لىجػذ َؼشف هبح أقىجل أو جخش 
جنكهًحش جنؼشذُس جنيت قظهص ذطشكُد ذؼؼهح يغ ذؼغ يٍ ئػشجخ وذُحء ويح 

ػهى جنُكى أو ػهى جنُظى أو َظحو ضشكُد ججلًم ْى يٍ أطىل جنهغس  1َطرؼهح.
كىٌ جدلشهىس أذى جألعىد جنذؤيل، ذأيش يٍ جخلهُفس ػهً جنؼشذُس و لذ وػؼّ جنُ

ذٍ أيب ؿحند سػٍ جهلل ػُّ قُع أيشِ ذطمغُى جنكهًس ئىل جعى و فؼم و 
قشف، ولحل نّ: وجَف ْزج جنُكى، فههزج مسٍ ضلىج، و عُطؼشف يؼح ػهً فىجتذ 

   .2ػهى جنُكى و ضؼشَفّ ػُذ جنهغىٌَن و أْم جنُكى

                                                           
1
 .6)دجس جنكطد جنؼهًُس(، ص.جنمىجػذ جألعحعُس نهغس جنؼشذُس  جذلحمشٍ، جنغُذ أمحذ 

   (.2118يحَى  18)/http://www.mawdoo3.comضؼشَف_جنُكى_نغس_وجططالقح 2
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لحل أذى ذكش زلًذ ذٍ جنغشي جنُكىٌ : جنُكى ئمنح أسَذ ذّ أٌ َُكى 
جدلطكهى ئرج ضؼهًّ كالو جنؼشخ وْى ػهى جعطخشؾّ جدلطمذيىٌ فُّ يٍ ئعطمشجء 

جنهغس  جدلرطذتىٌ هبزِ جنغشع جنزٌ لظذِ لفىج يُّ ػهً كالو جنؼشخ قىت
فراعطمشجء كالو جنؼشخ فحػهى : أٌ جنفؼم سفغ وجدلفؼىل ذّ َظد وأٌ فؼم شلح 

 .3ػُُّ : َحء أو وجو ضمهد ػُُّ يٍ لىذلى : لحو وذحع
 

 ذحنهغس جنؼشذُس جحلشف ضؼشَف خ. 

 جحلشف نغس   -
زلُؾ جحملُؾ يـهىل جنهغس جنؼشذُس": "ؿشف أو شفًنص كًح ؾحء يف  

لحل جهلل ضؼحىل :  4.وشفًنِ وقذِجحلشف يٍ كم شُة ؿشفّ       

        
5

وػُذ ػشف ججنؼشخ َـهك جحلشف يح َطشكد جنهفظ   

 وَغًً ذحنهفظ جذلؿحتً.
 جحلشف أطـالقح  -

لحل جنفحكهٍ ػٍ قذ جحلشف :ْى كهًس دنص ػهً يؼىن دخم يغ  
خشؼ جنفؼم وذؼغ جألمسحء  وجنفؼم، مثجحملذود لغًُحِ، وجنمغًُحٌ مهح جالعى 

                                                           
ؼٍ، قحشُس جنظرحٌ ػهً ششـ جألمشىٍل ػهً أنفُس جذٍ يحنك،)ذًنوش : دجس جنفكش(، فزلًذ ذٍ ػهٍ جنظرحٌ جنشح 3

 .61ص.
 . 162،)كؿهىل جدلكحٌ،رلهىل جنغُس(،ص.زلُؾ جحملُؾ يـهىل جنهغس جنؼشذُس جنرغطحٌ،جدلؼهى ذـشط  4
 11عىسز جحلؽ جَِس   5
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جعى كًشسش ذضَذ أو ذمىذلى "يف غًنْح" أٌ ذغرد جَؼًحو غًنْح ئنُهح يٍ 
فؼم كمذ لحو، أو مجهس ككشوف جنُفٍ وجإلعطفهحو وجنششؽ فححلشف يششوؽ 

 6يف دالنطّ ػهً يؼُهح جنزٌ وػغ نّ ركش يطؼهمّ فال دالنس نّ ػهً شٍء...
ٌ جحلشف ْى يح دل أعحعُس نهغس جنؼشذُس جنمىجػذ جأل كحٌ يف كطحخ 

جحلشف ػهً  7تُطّ ئىل ئعى وفؼم.ػهً يؼىن يف غًنِ، ويٍ مثص جقطحؼ يف ؾض
لغًٌن: قشف يرين، وقشف يؼىن. فكشوف يرين ْى يحكحٌ يٍ ذين جنكهى، 
وال شأٌ نُح فُّ. وجيح جحلشوف يؼىن ْى يحكحٌ نّ يؼىن ال َظهش ئال ئرج جَطظى 

ججلش وجإلعطفهحو وغًنمهح. وْى لغًحٌ : ػحيم يف ججلًهس، ككشوف 
 8.)غًن ػحيهس(وػحؿم

 وضمغى جحلشوف يف جنؼشذُس ئىل لغًٌن مهح:
قشوف جدلرحٍل : وٍْ جحلشوف جنيت ضطكىٌ يُهح جنكهًحش: )جذلًضز،  .1

 وجنرحء، وجنطحء،....جخل(.
قشوف جدلؼحٍل : وٍْ جحلشوف جنيت َكىٌ ذلح يؼىن ضلىٌ، يػم  .2

 9جالذطذجء أو جنطرؼُغ، وجنرحء جنيت ضفُذ  جإلنظحق.)يٍ( جنيت ضفُذ 

                                                           
 .8(،ص.2112رلهس دَحىل، )قشوف جدلؼحٍل وأغشجْح يف جألقكحو جنفمهُس )جنىجو منىصلح(،  ئذشجُْى زلًىد ػحذظ، 6
 .213ى،)ذًنوش : نرُحٌ(،ص.ذذسجنذٍَ زلًذ ذٍ ئذشجُْى، ششـ كحفُس جذٍ جحلحؾد يف جنُك 7
 179،)ذًنوش : دجس جنكطد جنؼهًُس(،ص.جنؼشذُس جنذسوطجنشُخ جدلظـفً جنغالَُىن،  8
،جنشعحنس. )فهغـٌن: كهُس جنذسجعحش جنؼهُح عمىؽ قشف ججلش يف جنهغس مسحػح دسجعس ضلىَس يحسَس قغٍ يُظىس مسحسز، 9

 .61(،ص.و 2111ؾحيؼس  جنُؿحـ جنىؿُُس،
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 قشف جنالوويؼحٌل أَىجع  جنفظم جنػحٍل :
  جنالوقشف  و ػٍ ىيفه

ٍ قشوف جألجبذَس جنؼشذُس، وٍْ جحلشف جنػحنع وجنؼششوٌ ي ٍْ جنالو 
وس يطىعؾ وسلشؾّ يٍ ؿشف جنهغحٌ يهطمًُح ذأطىل جنػُحَح وجنشذحػُحش، رلش

جحلشف جنػحنع جدلُؿذ َرٌن أٌ جنالو ْى  يف كحٌ ،جنُىٌلشَرًح يٍ سلشؼ 
، وجنالو يٍ قغحخ ججلًم ػرحسز ػٍ غالغٌن ٍْ ٌ يٍ قشوف جدلرحٍلوجنؼششو

 11غالغس جلغحو : ػحيهس نهؿش، وػحيهس نهؿضو، وغًن ػحيهس.

 ضُمغى جنالو يٍ قُع جنؼًم ئىل لغًٌن : ػحيهس وغًن ػحيهس.

 الو جنؼحيهس . أ

جنؼحيهس نهُظد،  ،ؼحيهس نهؿحسجن غالغس أَىجع :وضُمغى جنؼحيهس ئىل 
 ؼحيهس نهؿضو.جنو

 جنالو جنؼحيهس ويُهح:

: وٍْ الو يكغىسز يغ كم ظحْش ئال يغ جدلشطغحظ  شججلالو  ( أ)
عطغحغس جدلفطىقس غًن جدلؼـىف، غًن جدلكشس يؼّ قشف ذُحء جال

                                                           
 .718،)ذًنوش :دجس جدلششق، ؿرؼس ؾذَذز(،ص.جدلُؿذ يف جنهغس وجألػالونىَظ يؼًهىف جنغُىػً،  11
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جنُذجء : َح نمىيٍ وَحأليػم لىيٍ، ذفطف الو نمىيٍ، والو 
 11أليػحل.

 : ىلئضُمغى جنالو ججلحس 
 جالخطظحص ضلى : ججلُس نهًإيٌُن، و ْزج جنشؼش حلرُد. .1

 يف )يفظهّ( غًنِ. لُم : وْى أطم ومل َزكش جنضسلششٌ
  يؼحَُهح.

 جحلًذ هللمحق. صلى : كجالعط .2
هلل، وجنؼضز هلل، جحلًذ  :وٍْ جنىجلؼس ذٌن يؼىن ورجش ضلى

وَم نهًـففٌن ولىنّ  وجدلهك هلل، وجأليش هلل، وضلٍ لىنّ ضؼحىل :
لحل ذؼؼهى : وْى يؼُحْح جنؼحو،  12ضؼحىل : ذلى يف جنذَُح خضٌ.

 ألَّ ال َؼحسلهح.
 نّ يح يف جنغًىجش ويح يف جألسع. : جدلهك . ضلى .3

ولذ ؾؼهّ ذؼؼهى أطم يؼحَُهح، وجنظحْش أٌ أطم يؼحَُهح 
جالخطظحص،)وأيح جدلهك فهى َىع يٍ أَىجع جالخطظحص(، وْى 

                                                           

، /http://m.facebook.com كطحخ جدلغطمظٍ يف يؼحٍل جألدوجش جنُكىَس وئػشجهبح،يغؼذ زلًذ صَحد، 11 
 (2114 دَغًرب5)

قشف ججلش جنالو كحظى ؾحعى جدلىعىٌ،حدز ػالء جدل12
 .2112يحَى.1،(www.uobabylon.edu.iq)،ويؼحَُّ

http://m.facebook.com/،%20(5ديسمبر
http://m.facebook.com/،%20(5ديسمبر
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وكزجنك جالعطكمحق، ألٌ يٍ جعطكك شُثح فمذ  ألىي أَىجػّ.
 13قظم نّ ذّ َىع جخطظحص.

ولىنّ ضؼحىل : )ووْرُح ذلى يٍ  وْرص نضَذ دَُحسج. :ضلى  ،جنطًهُك .4
 14سمحطُح(

وٍْ يٍ أشهش أَىجع جنالو ججلحسز، وضمغ ذٌن  الو جنطًهُك
ىٌ َكقمُمس، يػم : جنكطحخ نضَذ، ولذ  رجضٌن جنػحَُس متهك جألوىل

 15نشرّ جدلهك.يؼُحْح 
 شرّ جنطًهُك  .5

الو شرّ جنطًهُك ٍْ جنذجخهس ػهً سلطض ذشٍء جخطظحص جن
:  16جدلهك ئال أَّ ال ميهك، ضلى : )جنرحخ نهذجس( وكمىنّ ضؼحىل  

           17 

 شرّ جدلهك،  .6
قمُمس، ومسً جنالو ُْح الو مبؼىن أٌ رلشوسْح ميهك رلحصج ال

 18جالعطكمحق أو الو جالخطظحص، ضلى : )ْزج جالطـرم نهرمش(.
                                                           

 96ِ(،ص. 1413)ذًنوش : دجس جنكطد جنؼهًُس : نرحٌ ججلىن جنذجٍل يف قشوف جدلؼحٍل،جحلغٍ ذٍ لحعى جدلشجدٌ،  13
  .51عىسز جدلشَل جَِس 14
 =12231http://www.sunnti.com/vb/showthread.php?tجَىجع جنالو يف جنهغس جنؼشذُس،15 

) ذًنوش : دجس جنمهى جناليحش دسجعس ضلىَس شحيهس يف ػىء جنمشجءجش جنمشآَُس، جنـرؼس جألوىل،ػرذ جذلحدي جنفظُهً،  16
 .76(,ص.1981

 .82عىسز جنُكحل جَِس،  17
 .178، جنـرؼس جألوىل،،ص.أدوجش جإلػشجخظحْش شىكص جنرُحيت،  18

http://www.sunnti.com/vb/showthread.php?t=12230
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 الو جنطرهُغ .7
واليّ ٍْ ججلحسز العى جنغحيغ نمىل أو يح يف يؼُحِ، ضلى : 

جنزٌ  لوفغشش نّ. وكمىنّ ضؼحىل : ولح ،وأرَص نّ ،لهص نّ
 19جشطشجِ يٍ يظش اليشأضّ.

 "ػهً"جنالو مبؼىن  .8
  يف لىنّ ضؼحىل :"   " 21  أب ػهُهى جنهؼُس. )متص

  21يٍ ججلضء جنػحٍل يٍ عرم جنغالو(
 " ئىل"جنالو مبؼىن  .9

 22ضلى : ونى سدوج نؼحدوج دلح هنىج ػُّ.
 الو جنطؼذَس .11

ضلى : يح وٍْ جنذجقهس ػهً جدلفؼىل ذّ نطؼذَس جنفؼم جنُّ، 
، كمىنّ ضؼحىل : كًُص خًن أيس أخشؾص أػشخ صَذج نؼًشو

 23نهُحط
 الو جالعطغحغس  .11

                                                           
 .77ص. جناليحش دسجعس ضلىَس شحيهس يف ػىء جنمشجءجش جنمشآَُس، جنـرؼس جألوىل،ػرذ جذلحدي جنفظُهً،  19
11

 .21سورة الغافر اآلية،  
11

)ذطشوش : دجسل جنكطد جنطكفس جنغُُس دلؼشفس يؼحٍل جحلشوف جنُكىَس،جنـرؼس جألوىل، ػرذ جنشمحٍ ذٍ أمحذ أذى ؿحند،  
 . 31 .(،صِ 1431، جدلُُس

 .81ص.(,1981، )ذًنوش : دجس جنؼهى دلههٌُنجنـرؼس جألوىل، لحيىط جإلػشجخ،ؾشقظ ػُغً جألمسش،  22

 .81جنمشآَُس، جنـرؼس جألوىل، ص.جناليحش دسجعس ضلىَس شحيهس يف ػىء جنمشجءجش ػرذ جذلحدي جنفظُهً،  23
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ضحيت يفطىقس يغ جدلغطغحغّ ذّ، ويكغىسز يغ جدلغطغحظ نّ، 
ضلى : َح َنأللىَحِء ِنهؼؼفحِء، "َح" قشف َذجء وجعطغحغس يرين ػهً 
جنغكىٌ ال زلم ذلح يٍ جإلػشجخ. "نأللىَحء" جنالو جدلفطىقس قشف 

 زلم دجخم ػهً جدلغطغحظ ذّ، وٍْ قشف ؾش يرين ػهً جنفطف ال
أو ذفؼم جنُذجء جحملزوف، ػهً  "ذُح"نّ يٍ جإلػشجخ، يطؼهك 

 24. "جأللىَحء" جعى رلشوس ذحنكغشز جنظحْشز.جخطالف يف رنك
 نهُظد وٍْ َىع يٍ أَىجع الو ججلحس،  جنؼحيهسالو جن ( خ)

 يُهح :ألغحو، وضُمغى 
 الو ججلكىد .1

ٍْ جنالو جنيت ضأيت ذؼذ . و25وَغطًُهح جنُكحط "الو جنُفٍ"
)أٌ ذؼذ "يح كحٌ" أو "مل َكٍ"( نطىكُذِ، وال ضذخم  حٌ يُفُكح

يؼًشز وؾىذح ذؼذْح، ضلى:  أٌ"ذ"أال ػهً جنفؼم جدلؼحسع فُُظد 
 كمىنّ ضؼحىل : مل َكٍ جهلل نُغفَش ذلى. 26)يح كحٌ ؾُشُح نُهضو(.

 
 الو جنطؼهُم  .2

                                                           
 .449و(،ص.2119،جنـرؼس جألوىل،)ذًنوش : دجس جنؼهى نهًهٌُن،يؼؿحو جإلػشجخ وجإليالء ئيُم ذذَغ َؼمىخ، 24
 .68جناليحش دسجعس ضلىَس شحيهس يف ػىء جنمشجءجش جنمشآَُس، جنـرؼس جألوىل، ص.ػرذ جذلحدي جنفظُهً،  25
جنُكى وجنظشف وجإلػشجخ، جنـرؼس جنغحذؼس،)ذًنوش : دجس جنؼهى نهًههٌُن،  يىعىػس ئيُم ذذَغ َؼمىخ، 26

 .561و(،ص.2119
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وٍْ جنذجنس ػهً أٌ يح لرههح عرد ،" أَؼحالو كٍوضغًً "
ولذ متػم هبح جذٍ جنفحسع يف لىنّ: َظرح أكغرين  27دلح ذؼذْح،

جنشىق كًح ضكغد جألفؼحل َظرح الو كٍ، والو كٍ ضُظد 
جنفؼم جدلؼحسع ذؼذْح ذأٌ يؼًشز ؾىجصج، وَكىٌ جدلظذس جدلإول 

ؾثطك يٍ أٌ جدلؼًشز وجنفؼم يف زلم ؾش ذحنالو، ضلى : 
ولىنّ ضؼحىل :  28نطكشيين.             .29 ولحل أَؼح :

               .31 : ولىيل ضؼحىل        

                           31 

 الو جنؼحلرس .3
جنظًنوسز،  وٍْ ضغًُس ذظشَس، وضغًُهح جنكىفُس الو

وضغًً الو جدلحل أَؼح. وٍْ جنذجنس ػهً أٌ يح ذؼذْح َطُؿس غًن 
 :32يمظىدز دلح لرههح، كمىنّ ضؼهً               

        
33 

                                                           
 .95ص.جناليحش دسجعس ضلىَس شحيهس يف ػىء جنمشجءجش جنمشآَُس، جنـرؼس جألوىل، ػرذ جذلحدٌ جنفؼُهً، 27

، /http://m.facebook.com كطحخ جدلغطمظٍ يف يؼحٍل جألدوجش جنُكىَس وئػشجهبح،يغؼذ زلًذ صَحد، 28 
 (.2114 دَغًرب5)

 .23عىسز جحلذَذ جَِس،  29
 .31عىسز جذشجْى جَِس، 31
 .9عىسز جحلذَذ جَِس  31
 .96ص.جناليحش دسجعس ضلىَس شحيهس يف ػىء جنمشجءجش جنمشآَُس، جنـرؼس جألوىل، ػرذ جذلحدٌ جنفؼُهً، 32
 .8عىسز جنمظض جَِس،  33

http://m.facebook.com/،%20(5ديسمبر
http://m.facebook.com/،%20(5ديسمبر
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 الو جنضجتذز  .4
وٍْ جنىجلؼس ذؼذ فؼهٍ جالسجدز وجأليش، كًح يف لىنّ ضؼحىل : 

                        .34 

وٍْ ضفُذ جنطىكُذ، وٍْ قشف ؾش َأيت يح ذؼذْح رلشوسج نفظح يف 
صَحدهتح  –ذحنُغرس يل  –زلم كزج ونضَحدز جنالو يىجػغ كػًنز أمههح 

 35فكأًلذٌن جنفؼم ويفؼىنّ يف جنشحْذ، ضلى: أسَذ ألَغً ركشْح 
 

 جنؼحيهس نهؿضوالو  ( ش)
ذالو جأليش جتضو جنفؼم جدلؼحسع كمىل جذٍ  وٍْ جدلغهحز

صَذوٌ :نُغك ػهذكى ػهذ جنغشوس فًح كُطى السوجقُح ئال 
 سَحقُُح.

كمىنّ ضؼحىل : ) 36وْزِ جنالو ججلحصيس يكغىسز دجتًح.       

      )37 

 الو غًن جنؼحيهس . خ

   طذجءذالجالو  .1

                                                           
 .33عىسز جالقضجخ جَِس،  34
 .183، جنـرؼس جألوىل،ص.أدوجش جإلػشجخظحْش شىكص جنرُحيت،  35
 .85ص.جنـرؼس جألوىل،لحيىط جإلػشجخ،ؾشقظ ػُغً جألمسش،  36
 .7عىسز جنـالق جَِس،  37
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رطذجء وضذخم ػهً جدلْح جنطىكُذ، حيؼُ ٍْ الو يفطىقس
نضَذ أكشو يٍ  ضلى :نطىكُذ يؼىن ججلًهس، وال ػًم ذلح ئػشجذُح، 

لحل ضؼحىل : ) 39،نضَذ لحتى  38،ػًشو                

    ) 41
 

 الو جدلضقهمس .2
وٍْ الو  41نذػحء.، ضلى : ئٌ جهلل ئٌ وٍْ جنىجلؼس يف خرب

جالذطذجء َفغهح ضضقهمص ئىل أقذ يؼًىيل ئٌ، نزج ال َمحل جنالو 
جنالو يطظهس ذأقذ يؼًىيل ئٌ ) جمسهح أو   يضقهمس ئال ئرج ؾحءش

 خربْح( وغحنرح يح صلذْح يف جخلرب، ضلى : لحل ضؼحىل : )      

      .) 42  نهطىكُذ يرين ػهً جنفطف ال زلم نّ وٍْ قشف

 43يٍ جإلػشجخ.
 ججلىجخ  الو .3

قشف يرين ػهً جنفطف ال زلم نّ يٍ جإلػشجخ، وال ػًم 
. 2. "نى", ضلى : نى ؾثص ألكشيطك. 1نّ، وَمغ يف ؾىجخ : 

                                                           
 .85ص.لحيىط جإلػشجخ،ؾشقظ ػُغً جألمسش،  38
 .124،ص.جنذجٍل يف قشوف جدلؼحٍلججلىن جحلغٍ ذٍ لحعى جدلشجدٌ،  39
 .221عىسز جنرمشز جَِس،  41
 .85ص.لحيىط جإلػشجخ،ؾشقظ ػُغً جألمسش،  41
 .15عىسز جدلإيُىٌ جَِس،  42
  .443،ص.،جنـرؼس جألوىليؼؿحو جإلػشجخ وجإليالء ئيُم ذذَغ َؼمىخ، 43
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. جنمغى، ضلى :  3"نىال"، ضلى : نىال جألو الَمشع جحلُحٌ. 
 طحؼ.وششفك ألعحػذٌ جحمل

 الو جنفحسلس  .4
قشف جنُالصيى )ئٌ( جدلخففس يٍ )ئٌ(، ئرج أمههص، ٍْ 

وَمغ ذؼذْح. ومسُص ْزِ جنالو كزنك، إلهنح ضفشق ذٌن )ئٌ( جَِفس 
 :) 44جنزكش، و)ئٌ( جنفُس، ضلى جَِس             

   .)45
    

 الو جدلىؿثس نهمغى  .5
نهذالنس  ػهً أٌ ججلىجخ ٍْ جنذجخهس ػهً أدجز جنششؽ 

ذؼذْح، ئمنح ْى ؾىجخ نمغى يمذس لرههح، ضمذَشِ : ألغى، ومبح أهنح 
 :) 46، ضلى جَِسيهذش ججلىجخ نهمغى فمذ مسُص جدلىؿثس نهمغى

        ).47 

 الو جنطؼؿد .6
ضلى : "نظشف صَذ" و"نكشو ػًشو" مبؼُح "يح أظشف 
صَذ"و"يح أكشو ػًشج"، لحل جذٍ ْحعى : "ركشِ جذٍ خحنىَس يف 

                                                           
 .565ص.جنُكى وجنظشف وجإلػشجخ، جنـرؼس جنغحذؼس، يىعىػسئيُم ذذَغ َؼمىخ، 44
 .143عىسز جنرمشز جَِس،  45
 .561، جنـرؼس جنغحذؼس،ص.جنُكى وجنظشف وجإلػشجخ يىعىػسئيُم ذذَغ َؼمىخ، 46
 .7عىسز جذشجُْى جَِس،  47



11 
 

 
 

كطحذّ جدلغًً ذحجلًم. وػُذٌ : أهنح جيح الو جالذطذجء دخهص ػهً 
   48.ذحالعى، وجيح الو ؾىجخ لغى يمذس"-جلًىدِ -جدلحػٍ نشرهّ

 جلؼس يف ؾىجخ جنمغى الو و .7
لىنّ ح ضذخم يف ؾىجخ لغى ظحْش، ضلى : الو ال ػًم ذل

): ضؼحىل             .)  ولحىل

) :جَؼح                .)49
 

 

                                                           
 .112ص.جناليحش دسجعس ضلىَس شحيهس يف ػىء جنمشجءجش جنمشآَُس، جنـرؼس جألوىل، ػرذ جذلحدٌ جنفؼُهً، 48
 .187جنـرؼس جألوىل،ص.، أدوجش جإلػشجخظحْش شىكص جنرُحيت،  49
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 اٌثاب اٌثاٌث

 َىؼفؽىضج ػاَ ٌذظىَط 

 ؼىضج َىؼف ح ػِٓاحملح ػاٌفظً اْوي: 

 ؼىضج َىؼفذؼطف ػٓ  . ؤ
ؼىضج َىؼف بحسي اٌؽىض املىُح اٌيت ذٕاوٌد لظض أْثُاء، 
ولس ؤفطزخ احلسَث ػٓ لظح ٔيب اهلل "َىؼف تٓ َؼمىب" وِا اللاٖ 
ػٍُٗ اٌؽالَ ِٓ ؤٔىاع اٌثالء، وِٓ ضطوب احملٓ واٌشسائس، ِٓ بذىج 
وِٓ اِذطَٓ، يف تُد ػعَع ِظط، ويف اٌؽدٓ، ويف ذأِط إٌؽىج، 

ضُك واملمظىز هبا ذؽٍُح إٌيب مبا ِط ػٍُٗ ِٓ حىت جناٖ اهلل ِٓ شٌه اٌ
 اٌمطَة واٌثؼُس. اٌىطب واٌشسج، وِا اللاٖ ِٓ ؤشي 

ٔعٌد اٌؽىضج اٌىطميح ػًٍ ضؼىي اهلل طًٍ اهلل ػٍُٗ وؼٍُ تؼس 
ؼىضج "٘ىز"، يف ذٍه اٌفرطج احلطخح اٌؼظُثح ِٓ حُاج اٌطؼىي اْػظُ 

اخ ػٍُٗ وػًٍ طًٍ اهلل ػٍُٗ وؼٍُ، حُث ذىاٌد اٌشسائس وإٌىث
 املإٌِن، وتاْذض تؼس ؤْ فمس ػٍُٗ اٌؽالَ ٔظًنَح : ظوخٗ اٌطا٘ط

واْ ٌٗ ذًن ٔظًن، وذًن  احلٕىْ "ذسجيح" وػّٗ "ؤتا طاٌة" اٌصٌ
اشرس اْشي واٌثالء ػًٍ ضؼىي اهلل طًٍ اهلل ػٍُٗ ِؼٌن، وتىفاهتّا 

 1وؼٍُ وػًٍ املإٌِن، حىت ػطف شٌه اٌؼاَ ب "ػاَ احلعْ".
                                                           

 .99ٖ(,ص. 1041اٌثاين,)تًنوخ : زاض اٌمطآْ اٌىطمي اجملٍس طفىج اٌرفؽًن،حمّس ػٍٍ اٌظاتىين، 2
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و٘ىصا خاءخ لظح َىؼف اٌظسَك ذؽٍُح ٌطؼىض اهلل طًٍ اهلل 
ػٍُٗ وؼٍُ ػّا ٍَماٖ، وخاءخ حتًّ اٌثشط وأْػ، واٌطاحح، 

ُٕٔح ملٓ ؼاض ػًٍ زضب أْثُاء، فالتس ِٓ اٌفطج تؼس اٌضُك، واٌطّإ
اٌؼؽط، ويف اٌؽىضج زضوغ وػّّ، وػظاخ تاٌغاخ، وِٓ اٌُؽط تؼس 

حافٍح تطوائغ اْذثاض اٌؼدُثح، وأْثاء اٌغطَثح )ملٓ واْ ٌٗ لٍة ؤو 
 ؤٌمً اٌؽّغ و٘ى شهُس(.

٘صا ٘ىا خّى اٌؽىضج، و٘صٖ بحياءاهتا وضِىظ٘ا.. ذثشط تمطب  
إٌظط، ملٓ متؽه تاٌظّّ، وؼاض ػًٍ ططَك أْثُاء واملطؼٌٍن، واٌسػاج 

رٍظٌن، فهٍ ؼٍىي ٌٍمٍة، وتٍؽُ ٌٍدطوذ، ولس خطخ ػازج امل
اٌمطآْ اٌىطمي ترىطَط اٌمظح يف ِىاطٓ ػسَسج، تمظس "اٌؼظح 

اٌمظح،  واالػرثاض" وٌىٓ تةجياظ زوْ ذىؼغ، ال ؼرىّاي مجُغ حٍماخ
وٌٍرشىَك بىل مساع اْذثاض زوْ ؼأِح ؤو ًٍِ، وؤِا ؼىضج َىؼف 

ؼهاب وبطٕاب، ومل ذىطض يف ِىاْ فمس شوطخ حٍماهتا ٕ٘ا ِرراتؼح، تة
آذط وؽائط لظض اٌطؼً، ٌرشًن بىل "بػداظ اٌمطآْ" يف اجملًّ 
واملفظً، ويف حاٌيت اإلجياظ واإلطٕاب، فؽثحاْ املٍه اٌؼٍٍ 

 1اٌى٘اب.
 

                                                           
  .04اجملٍس اٌثاين,ص.طفىج اٌرفؽًن،حمّس ػٍٍ اٌظاتىين،1
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 ذؽُّح ؼىضج َىؼف وفضٍُح آَاهتا  . ب

مسُد )ؼىضج َىؼف(، إلَطاز لظح إٌيب َىؼف ػٍُٗ اٌؽالَ   
طًٍ اهلل  ػٍُٗ وؼٍُ ػٓ لظح  فُها، ضوٌ ؤْ اٌُهىز ؼإٌىا ضؼىي اهلل 

َىؼف فٕعٌد اٌؽىضج. ولاي ؼؼس تٓ ؤيب ولاص ضضٍ اهلل  ػٕٗ، فُّا 
ؤٔعي اٌمطآْ ػًٍ ضؼىي اهلل طًٍ  اهلل ػٍُٗ ضواٖ ػٕٗ احلىاَ وغًنٖ،: 

ُٓ وؼٍُ، فرالٖ ػٍُ هُ ظِأا، فماٌىا : ٌى لظظد ػٍُٕا؛ فٕعي : )َِٔح
فرالٖ ػٍُهُ ظِأا، فماٌىا: ٌى  18/19واٌىهف : ,9َُٔمضُّ َػٍََُِه(

  ) حسثرٕا؛ فٕعي :     )0 ولس ٔعٌد تؼس اشرساز اْظِح .

ػًٍ إٌيب طًٍ  اهلل ػٍُٗ وؼٍُ يف ِىح ِغ لطَش، وتؼس ػاَ احلعْ 
اٌصٌ فمس فُٗ إٌيب ظوخرٗ اٌطا٘طج ذسجيح، وػّٗ ؤتا طاٌة اٌصٌ واْ 

 5ٔظًنا ٌٗ.

 ؤؼثاب ٔعوي ؼىضج َىؼف: فظً اٌثايناٌ

ضوي احلاوُ وغًنٖ ػٓ ِظؼة تٓ ؼؼس ػٓ ؤتُٗ ؼؼس تٓ ؤيب ولاص 
َٓ اٌَْمَظِض(يف لىٌٗ ػع وخً:  ُٓ َُٔمضُّ َػٍََُِه َؤِحَؽ لاي : ؤٔعي اٌمطآْ ػًٍ  ,6)َِٔح

ضؼىي اهلل طًٍ اهلل  ػٍُٗ وؼٍُ فرالٖ ػٍُهُ ظِأا فماٌىا : َا ضؼىي اهلل ٌى 
                                                           

 9ؼىضج َىؼف اَِح  9
  19  َحؼىضج اٌعِط اِ 0
) مجُغ احلمىق  19-11اجملٍس اٌؽازغ ػشط اجلعءاْ  اٌرفؽًن املًٕنيف اٌؼمُسج واٌشطَؼح واملٕهح،و٘ثح اٌعحٍٍُ،  5

 .515ص.حمفىظح ٌساض اٌفمط زِشك (،
 9ؼىضج َىؼف اَِح  6
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 لظظد فإٔعي اهلل ذؼاىل :             
7
    ,ٌٗبىل لى (   

        )8, َا ئؼىي اهلل ٌى حسثرٕا  فماٌىا اَِح فرالٖ ػٍُهُ ظِأا
 ) فإٔعي اهلل ػع خً :                 )9, ًشٌه  لاي : و

َاِطوْ تاٌمطآْ ظاز اتٓ ؤيب حامت فماٌىا َا ضؼىي اهلل ٌى شوطذٕا فإٔعي اهلل : 
(                      )14. 

ٍِح ولاي ػىْ تٓ ػثس هلل : ًِ ؤطحاب إٌيب طًٍ اهلل  ػٍُٗ وؼٍُ 
َٓ اٌَْحِسَِِث( فماٌىا : َا ضؼىي اهلل حسثٕا فإٔعي اهلل ذؼاىل : ُٗ َٔعََّي َؤِحَؽ اَِح  ,11)اٌَّ

لاي : مث بهنُ ٍِىا ٍِح ؤذطي فماٌىا َا ضؼىي اهلل : فىق احلسَث وزوْ 
فإٔعي اهلل ذؼاىل : ) –َؼٕىْ اٌمظض  –اٌمطآْ           

     : فإضازوا احلسَث فسهلُ بىل ؤحؽٓ احلسَث وؤضازوا 9(َىؼف ،

 اٌمظض : فسهلُ ػًٍ ؤحؽٓ اٌمظض.

وٌُػ فُها ِٕؽىخ، وِٓ لاي )ذىفين ِؽٍّا( ِٕؽىخ تمىٌٗ ػٍُٗ اٌظالج 
واٌؽالَ : " ال َرٌّٕن ؤحسوُ املىخ ٌضط ٔعي تٗ " فمس غٍط ْٔٗ غًن حمض، 

                                                           
 1ؼىضج  َىؼف اَِح  7
 9ؼىضج َىؼف اَِح  8
 19ؼىضج اٌعِط اَِح  9

  16ؼىضج احلسَس اَِح  14
 19ؼىضج اٌعِط اَِح  11
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ومل َرّٕٗ ٌضط تً ملا لطب اٌىلد فسػا تإْ َرىىف ػًٍ احلك، و٘صا ِشطوع 
  11ضاء.ٌىً ؤحس وهنُٗ ػٍُٗ اٌؽالَ ػٓ متين املىخ ٌٍضط فطاضا ِٓ اٌم

 ِٕاؼثح ؼىضج َىؼف ملا لثٍها وِا تؼس٘ا :ثاٌفظً اٌثاٌ

 ِٕاؼثح ؼىضج َىؼف ملا لثٍها . ؤ

ٔعٌد ٘صٖ اٌؽىضج تؼس ؼىضج ٘ىز، وٍ٘ ِٕاؼثح هلا، ملا يف وً ِٓ 
لظض أْثُاء، وبثثاخ اٌىحٍ ػًٍ إٌيب طًٍ اهلل  ػٍُٗ وؼٍُ. ولس ذىطضخ 

خمرٍف، وملماطس  لظح وً ٔيب يف ؤوثط ِٓ ؼىضج يف اٌمطآْ، تإؼٍىب
وؤ٘ساف ِرٕىػح، تمظس اٌؼظح واالػرثاض، بال لظح َىؼف ػٍُٗ اٌُالَ، فٍُ 

إلشاضج ذصوط يف غًن ٘صٖ اٌؽىضج شوطخ مجثغ فظىهلا تٕحى ِرراتغ شاًِ، ٌ
بىل ِا يف اٌمطآْ ِٓ بػداظ، ؼىاء يف اٌمظح اٌىاٍِح ؤو يف فظً ِٕها، وؼىاء 

ُاْ. لاي اٌؼٍّاء: شوط اهلل ؤلاطُض يف حاٌح اإلمجاي ؤو حاٌح اٌرفظًُ واٌث
أْثُاء يف اٌمطآْ، ووطض٘ا مبؼىن واحس يف وخىٖ خمٍُفح، تإٌفاظ ِرثإَح ػًٍ 
زضخاخ اٌثالغح، وشوط لظح َىؼف ومل َىطض٘ا، فٍُ َمسض خماٌف ػًٍ 

 ِؼاضضح ِا ذىّطض، وال ػًٍ ِؼاضضح غًن املرىطض، واإلػداظ ملٓ ذإًِ.

 إِاؼثح ؼىضج َىؼف ملا تؼس٘ . ب

                                                           
 )تًنوخ : ٌثاْإٌعوي وإٌاؼد واملٕؽىخ واملرشاتٗ وجتىَس اٌمطآْْؼثاب اٌشُد اإلِاَ ػطُح تٓ ػطُح االمجىضٌ،  11

 .995-990َ(،ص. 1449
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ٕ٘ان ذٕاؼة تٌن ؼىضج اٌطػس وؼىضج َىؼف املىضىع واملماطس 
ووطف اٌمطآْ، ؤِا املىضىع فىٍرامها ذضّٕرا احلسَث ػٓ لظض أْثُاء ِغ 

ٌن وؤٍ٘ه اٌىافطَٓ، وؤِا املماطس فىً ؤلىاِهُ، ووُف جنً اهلل املإٌِن  املرم
)ٗ ووخىزٖ، ففٍ ؼىضج َىؼف ِٓ اٌؽىضذٌن إلثثاخ ذىحُس اإلٌ   

                      )19 .ويف ؼىضج اٌطػس ( 

               )10( .            )15،  

اٌظأغ احلىُُ ووّاي لسضذٗ وػٍّٗ ووحسأُرٗ وفُهّا ِٓ اْزٌح ػًٍ وخىز 
)ء اٌىثًن، ففٍ ؼىضج َىؼف اٌشٍ                

                )16  . ويف ؼىضج اٌطػس آَاخ زاٌح ػًٍ لسضج اهلل

-11(، واَِاخ )11-8) (, واَِاخ9-1ذؼاىل وؤٌىُ٘رٗ ِثً اٌَّاخ )
 (.99و 94(، واَِاخ )16

 َِ َْا َووؤِا وطف اٌمطآْ فررّد تٗ ؼىضج َىؼف : ) ي َطَرْفا ًَُثَِِسَح ا
 َِِىَمٌِّ ًحََِّ٘ضَو يّسَُ٘و ًٍءَش ًُُّو ًَُِِظْفَذَو ََِِٗسََ ٌَُِٓ َتِصاٌَّ َكَِِسِظٓ َذاِوٌََو

                                                           
 99ؼىضج َىؼف اَِح  19
 1ؼىضج اٌطػس اَِح  10
  16ؼىضج اٌطػس اَِح  15
 145ؼىضج َىؼف اَِح  16
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)وتسئد ؼىضج اٌطػس تمىٌٗ ؼثحأٗ : (، َِْىُِِِٕاَُ               

                   ).17
 

 
 
 

 
 
 

                                                           
 .517-516ص.، 19-11، اجملٍس اٌؽازغ ػشط اجلعءاْيف اٌؼمُسج واٌشطَؼح واملٕهح اٌرفؽًن املًٕنو٘ثح اٌعحٍٍُ،  17
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 انجبة انشاثع
 دشف انالو يف سىسح ٌىسف

 اٌَبد انيت حتزىي عهً دشف انالو يف سىسح ٌىسفانفصم اِول: 
 حتزىي انيت انمشآٍَخ اٌَبد ثزذذٌذ خانجٍبَ ْزِ جلًع انجبدش سهك

 وكزت انُذىٌخ ثمىاعذ انكشمي انمشآٌ ٌىسف يٍ  دشوف انالو يف سىسح
 بدالنخ عهى أهن بخغحتزهب  انيت انكهًخ فجعم انكبرتهبب.  رزعهك انيت انزفبسري

 حتزىي عهى دشف انالو:
سلى  سلى

 اٌَخ
 أَىاع انالو زىيحت اٌَبد

1 3      
     

       
     

   
       

 

  فبسلخانالو 

2 4     
         

        
   

      
 

 
 
 

  زجهٍغانالو 
 
 انالو مبعىن إىلو
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82 
 

3 5         
         

     
   

      
 

 
 
 

 مبعىن إىل 
 

 سزذمبقاالالو 
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4 7      
   

    

 
 
 

 ثزذاء االالو 
 

 سزذمبقالو اال
5 8     

          
         
      

 

 
 

  

  انزجهٍغالو 
 

 همخدضالو امل

6 9        
    

      
           

 مبعىن إىل 

7 11      
            

     

 
 
 

 انزجهٍغالو 
 

 همخ دضالو امل
8 12            

    
    

 همخدضالو امل 

9 13     
       
       

       

 همخدضالو امل 

11 14     
        

     

 
 
 

 يىعئخ نهمسىالو 
 

 همخدضاالو امل



03 
 

 
 

11 15        
      

          
   

       

  الو املىعئخ نهمسى 
 

12 17           
       

       
       

    
    

 مبعىن إىل 

13 18         
         
    

      
       

      

 زعذٌخانالو ان 

14 21        
   

        
        

    
   

        
         

         

 
 
 
 
 

 زجهٍغالو ان
 

 زعذٌخانالو ان
 

 زعهٍمانالو 
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15 23         
       

       
       

       
      

    

 زجهٍغالو ان 

16 24       
          
   

           
     

      

 
 
 

 ثزذاءالو اال
 

 زعهٍمانالو 

17 29        
    

      
   

 مبعىن عهىالو ان 

18 31         
           

       
      

    

 الو املضدهمخ 

19 31        
       

    
     

 
 
 
 

 زعذٌخانالو ان
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 سزذمبقالو اال

21 32       
    

      
    
    

          
 

 
 

 
 
 
 
 

 ثزذاءالو اال
 
يىعئخ الو و 

 نهمسى 
ىاة اجلوالو  

 نهمسى

21 34    
        

            

 زعذٌخانالو ان 

22 35       
   

     

 
 
 

  مبعىن إىل  الو
 

 الو جىاة نهمسى
23 38         

    
     

          
        
       

       
    

   اجلذىدالو 
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24 41         
      

        
         
       

           
       

     

 سزذمبقالو اال 

25 42      
        
      

       
         

 زجهٍغالو ان 

26 43        
      

      
      

         
           

   
    

  زعذٌخانانالو 

27 51          
       

     
           

           

 
 
 
 
 

 سزذمبق االو ال
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 همخدضاملالو 

28 52      
         

        

  انزعهٍم الو 

29 53           
   

         
        

 همخدضالو امل 

31 54         
    

           
       

 
 
 

 مبعىن إىل
 

  الو انزجهٍغ

31 56     
         

            
         

      

  زعذٌخانانالو 

32 57     
          

 
 

 ثزذاءاالالو 
 شجّ انزًهٍكالو 

33 58       
       

       

  يعىن إىلالو 

34 59      
     

 زجهٍغالو ان 
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35 61          

    
      

 مبعىن إىل 

36 61             

     

 همخدضالو امل 

37 62    
        

        
          

      

   انزجهٍغ الو 

38 63        
         

      
         

     

  همخدضالو امل 

39 66        
        
     

       
          

       

  الو والعخ يف
 جىاة انمسى

41 67         
      

 
 

 سزذمبقالو اال
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  يشاِالو 

41 68         

      

       

           

     

     

       

     

 
 
 

 همخدضاملالو 
 

 مبعىن عهى

42 71      
        
        
       

  همخدضاملالو 

43 72     
    

       
    

  انزجهٍغالو 

44 73      
    
          

 
 
 

 ثزذاءالو اال
 

 زعهٍمانالو 



03 
 

 
 

45 76              
        
        

     
    

           
       

     
     

َ 
 
 

 الو انزعذٌخ
 

 الو اجلذىد

46 77          
      

        
     

          
    

     

 
 
 

 انزجهٍغ الو 
 

 مبعىن إىل

47 78      
       

        
      
    

  دزصبصاالالو 

48 79         
       

     
   

  همخدضاملالو 
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49 81        
       

       
     

        
           

         
     

        
       

  شجّ انزًهٍكالو 

51 81         
            
         

   
    

  سزذمبقاالالو 

51 82            
             

       

  همخدضاملالو 

52 83     
    

     
          

     
    

 زجهٍغالو ان 

53 88          
           

  شجّ انزًهٍكالو 
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54 91     

         
         

         
       

      

  همخدضاملالو 

55 91      
    

     

 
 
 

 ثزذاءالو اال
 

 فبسلخانالو 
56 92        

      
      
    

 الو انزجهٍغ 

57 94         

    

        

    

  همخدضاملالو 

58 95     
         

  همخدضاملالو 

59 96           
       

  انزجهٍغالو 
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61 97     
        

    

 الو انزجهٍغ 

61 98     
         

      

 الو انزجهٍغ 

62 111           
     

          
       
          

       
            
       
         
     

        
    

 
 
 

 مبعىن إىل
 مبعىن عهى

63 112            

         

    

       

 مبعىن إىل 
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64 114           
         

     

  سزذمبقاالالو 

65 119         
       
         

      
       

          
   
    

      

 
 
 

 ثزذاءاالالو 
 

 شجّ انزًهٍك

66 111     
     

      
     

      
    

       

 
 

 
 
 

 ثزذاءاالالو 
 

 شجّ انزًهٍك
 
 مبعىن إىل  
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 يعبين دشف انالو يف سىسح ٌىسف:  انفصم انثبين

 حبست يعبٍَهب وْى كًب ٌهى:انالو دشف اجلبس،  . أ
 : وًْ يف اٌَخدزصبص انال .1

 اٌَخ انشلى
1                

          

ُّ" ٌذل عهى دشف  اجلبس، وكبٌ يعُبِ " ودشف انالو يف ْزِ اٌَخ "َن
ومل ٌزكش انضخمششي يف خزصبص، ". ودشف انالو ٌذل عهى اال اِخزصبص

 )يفصهّ( غريِ.

 : يف لىنّ سزذمبقاال  .2
 انشلى اٌَخ

                              

       

1 

            2 
                                    

                                   

              

3 

                                 4 
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5 

           6 
                                      

                              

           

7 

                                       

        

8 

               9 
ٌذل عهى دشف اجلبس، وكبٌ  ثمخ انيت حتزهب خظ كههباٌَبد انسب
وْى يعُبْب انعبو، ". ودشف انالو ٌذل عهى اِسزذمبق، يعُبِ "اِسزذمبق

  .َِّ ال ٌعبسلهب

 

 :يف لىنّمبعىن إىل   .3
 انشلى اٌَخ
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1 

             

            

2 

             

        

3 

                                       

          

4 

               5 
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12 

                                     

           

    

13 

ٌذل عهى دشف اجلبس، وكبٌ اٌَبد انسبثمخ انيت حتزهب خظ كههب 
 يعُبِ "مبعىن إىل". 

 :  يف لىنّانزجهٍغ  .4
 اٌَخ انشلى

1              
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4              

                                  

5            
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13               

ٌذل عهى دشف اجلبس، وكبٌ يعُبِ اٌَبد كههب  دشف انالو يف ْؤالء
ًْ اجلبسح االسى انسبيع نمىل أو " ودشف انالو ٌذل عهى انزجهٍغ، و" انزجهٍغ 

 يب يف يعُبِ وولع ثعذ لبل واَخشِ.

 : يف لىنّانزعذٌخ  .5
 اٌَخ انشلى
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ٌذل عهى دشف اجلبس، وكبٌ يعُبِ اٌَبد كههب  يف ْؤالء الودشف ان
ًْ انذادهخ عهى املفعىل ثّ خ ". ودشف انالو ٌذل عهى انزعذٌخ ٌِ " انزعذٌ

 نزعذٌخ انفعم انٍّ.

 :  يف لىنّشجّ انزًهٍك  .6
 اٌَخ انشلى

1                                   

                               

                

2                                           

              

3                               

                             

         

4                                      

           

   

دشف اجلبس، وكبٌ يعُبِ ٌذل عهى اٌَبد كههب  يف ْؤالء الودشف ان
 " شجّ انزًهٍك ". ودشف انالو ٌذل عهى شجّ انزًهٍك.
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 : يف لىنّمبعىن عهى  .7
 اٌَخ انشلى

1                                  

2                             

              

            

3                                   

                                   

               

                  

وكبٌ  ٌذل عهى دشف اجلبس،اٌَبد كههب  يف ْؤالء الودشف ان
  الو مبعىن عهى.عىن عهى ". ودشف انالو ٌذل عهى يعُبِ" مب

 

 انالو انُىاصت وْى كًب ٌهى : . ة
 :  يف لىنّالو اجلذىد  .1

 اٌَخ انشلى
1                                
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ٌذل عهى دشف انُىاصت، وكبٌ يعُبِ  يف ْزِ اٌَخ الودشف ان
يُفً عهى اجلذىد ٌِ ْى رأيت ثعذ يب كبٌ "اجلذىد". ودشف انالو ٌذل 

)أي ثعذ "يب كبٌ" أو "مل ٌكٍ"( نزىكٍذِ، وال رذخم أال عهى انفعم املضبسع 
 فٍُصت ة "أٌ" يضًشح وجىثب ثعذْب

 : يف لىنّالو انزعهٍم  .2
 اٌَخ انشلى

1                               

           

                                 

2                

                          

3                 

4                 

ٌذل عهى دشف انُىاصت وكبٌ اٌَبد كههب  يف ْؤالء الودشف ان
 ". ودشف انالو ٌذل عهى انزعهٍم مبذزوف "أٌ"أو انسججخ  انزعهٍميعُبِ " 

 .خ عهى أٌ يب لجههب سجت ملب ثعذْبوًْ انذان
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 انالو اجلضو وْى كًب ٌهى : . د
 يف لىنّ :الو اِيش  .1

 اٌَخ انشلى
1                                       

                

           

ودشف انالو يف ْزِ اٌَخ "   ٌٌذل عهى دشف اجلضو، وكب "

اِيش، وْزِ انالو اجلبصيخ يكسىسح يعُبِ " اِيش". ودشف انالو ٌذل عهى 
 دائًب. وْى جتضو انفعم املضبسع.

 : يف لىنّالو االثزذاء  . س
 اٌَخ انشلى

1            

2                                  

                          

3              

                          

4            

5                 
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6              

7                               

             

                   

8              

                              

    

، وكبٌ يعُبِ " الو االرذاءٌذل عهى اٌَبد كههب  يف ْؤالء الودشف ان
 ورذخم عهى املجزذاء نزىكٍذ يعىن اجلًهخ، وال عًم هلب إعشاثٍب،انزىكٍذ ". 

 ودشف انالو ٌذل عهى رىكٍذ انكهًخ ة "أٌ"
 : يف لىنّالو املضدهمخ  . ج

 اٌَخ انشلى
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4             

        

5              
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الو املضدهمخ، وكبٌ يعُبِ ٌذل عهى  اٌَبد كههب يف ْؤالء الودشف ان
" انزىكٍذ " وْى الو االثزذاء َفسهب رضدهمذ إىل أدذ يعًىىل إٌ وغبنت يب 

 جنذْب يف اخلرب، وْى دشف نهزىكٍذ يجىن عهى انفزخ ال حمم نّ يٍ اإلعشاة.

 : يف لىنّالو انفبسلخ  . ح
 اٌَخ انشلى

1                                 

         

2              

الو انفبسلخ، وكبٌ يعُبِ " ٌذل عهى اٌَخ كههًب  يف ْزاٌ الواندشف 
ًْ دشف انٍالصيى )إٌ( املخففخ يٍ )إٌ(، إرا أمههذ، وٌمع انزىكٍذ" و

ثعذْب. ومسٍذ ْزِ انالو كزنك، إلهنب رفشق ثني )إٌ( اََفخ انزكش، و)إٌ( 
  انفٍخ،

 :يف لىنّالو املىعئخ نهمسى  . ر
 اٌَخ انشلى

1              

2              

                  

3              
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الو املىعئخ نهمسى ، ٌذل عهى اٌَبد كههب  يف ْؤالء الودشف ان
يعُبِ " انزىكٍذ " وْى انذاخهخ عهى أداح انششط نهذالنخ  عهى أٌ وكبٌ 

 اجلىاة ثعذْب، إمنب ْى جىاة نمسى يمذس لجههب، رمذٌشِ.

 يف لىنّ: الو والعخ يف جىاة انمسى . د
 انٌُخ انشلى

1                                   

            

2                

3               

                              

والعخ يف جىاة الو ٌذل عهى اٌَبد كههب  يف ْؤالء الودشف ان
انمسى ، وكبٌ يعُبِ " انزىكٍذ "  وْى ال عًم هلب رذخم يف جىاة لسى 

  ظبْش.
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 انجبة اخلبيس
 اخلبمتخ

 اخلالصخ انفصم األول : 
حسف اجلس ٍْ واحدح يٍ أْى أَىاع حسوف ادلعبين يف انهغخ انعسثُخ، وٍْ  .1

يٍ احلسوف انعبيهخ، وٍْ حسوف يجُُخ، و احلسوف ادلجُُخ ٍْ انيت ال رزغري 
 إعساهبب إذا يب رغريد يىاقعهب يٍ اجلًم.حسكخ 

 بد انىتيٍ اَِ سىزح َىسفيف  ٌ عهً حسف انالواَِبد انيت حتزى
 يف سىزح َىسف كضري يٍ حسوف انالو، رىعد  بو يعبهن حتًم حسف انالو

رسع انالو  االسزحقبق، وواحد  وٍْحسف انالو  (11) واحدح ورسعىٌ
الو انزجهُغ،  حعشسوصالس انالو االحزصبص، وصالس عشسح انالو مبعىن إىل، 

انالو  صالسالو شجّ انزًهُك، و ازثعانالو انزعدَخ، و عشسالو انزعهُم، و ازثعو
مبعىن عهً، ومثبٌ الو االثزداء، واصُزبٌ الو انفبزقخ، وسذ عشسح الو ادلزخهقخ، 
وواحد الو اجلحىد، وواحد الو األيس، وصالس الو يىطئخ نهقسى، وصالس الو 

 .واقعخ يف عىاة انقسى

 –االحزصبص  : ٍْ َىسفانيت رىعد يف سىزح  ين حسف انالوأيب يعب .2
 –مبعىن عهً  – شجّ انزًهُك –انزعدَخ   -زجهُغ ان –مبعىن إىل  –االسزحقبق 

 .األيسو - انسججُخانزعهُم أو  –انزىكُد 
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 االقزساحبد انفصم انضبين:
 ثُبء عهً َزبئظ انجحش، فُقدو انجبحش ثعض االقزساحبد فًُب َهٍ:

انيت هتزى  بدخ احلكىيُخ يكبسس ٍْ احدي اجلبيععبيعخ عالء اندٍَ االساليُ . أ
ثبنعهىو اندَُُخ. وادلصدز انعهىو اندَُُخ ٍْ انقسآٌ انكسمي واحلدَش انُجىٌ 
انشسَف. ومهب يكزىثبٌ ثبنهغخ انعسثُخ، فهرنك َُجغٍ ذلب أٌ هتزى انهغخ انعسثُخ 

 اْزًبيب كجريا.
َسعىا انجبحش إىل طالة اِخسٍَ يٍ قسى ردزَس انهغخ انعسثُخ جببيعخ عالء  . ة

اإلساليُخ احلكىيُخ يكبسس نجحش انسسبنخ عٍ قىاعد انُحى يٍ انقسآٌ اندٍَ 
 انكسمي يف سىزح َىسف.

َسعىا انجبحش إىل زئُس يكزجخ انكهُخ وزئُس يكزجخ اجلبيعخ جببيعخ عالء  . د
اندٍَ اإلساليُخ احلكىيُخ يكبسس أٌ َزَدا انكزت انُحىَخ يف ادلكزجخ نكٍ 

 مببدح انُحى.َسهم عهُُب أٌ َكزت انسسبنخ ادلزعهقخ 
أٌ انجحش عٍ انالو ْى حبش يهى خصىصب عهً كم طبنت عهى انهغخ انعسثُخ  . س

كٍ ثأَىاع خمزهفخ، ونرنك َسعى انجبحش ألٌ انالو نُسذ َىعب واحدا فقط ن
 ثىاسطخ ْرِ انسسبنخ رسهُال نُب نُعسف عٍ حسف انالو صحُحب.

نكم ب ْرِ انسسبنخ يسعع ٌ ركىٌأ انجبحش ثىاسطخ ْرِ انسسبنخَسعى  . ط
 انجبحضني يف ادلسزقجم.
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 ادلراجع
  انمرآٌ انكرمي

انغثعح  .اجلسء األول .جايع انذروش انعرتُح .يصغفًز ُانشَُين، انغال
تًنوخ: يُشىراخ ادلكرثح انعصرَح،  -انثالثىٌ؛ صُذا

 و.4991ِ/4141
تًنوخ: دار انكرة انعهًُح، انمىاعذ األضاضُح نهغح انعرتُح. اذلامشٍ، أمحذ. 

 و. 4916ِ/ 4631
انغثعح األوىل;  .اجلىن انذاين يف دروف ادلعاين, ىضلاادلرادٌ, احلطٍ تٍ 

  ( 4146مجُع احلمىق زلفىظح, :ًنوخ)ت 
احلًرا شارع  ؛تًنوخ .، انغثعح األوىلأدواخ اإلعراب .ظاْر شىكد ،انثُايت

 ِ. 4111ايُم ادِ تُاَح ضالو، 
نمراءاخ انالياخ دراضح حنىَح شايهح يف ضىء ا . عثذ اذلادي ،ُهًضانف

 ِ.4991 .نثاٌ،دار انمهى ؛تًنوخ  .انمرآَُح، انغثعح األوىل
 4991،تًنوخ : دار انعهى دلههٌُن.اإلعرابلايىش   .جردص عُطً، األمسر

ِ. 
اضعح؛ انماْرج: انغثعح انر. اجلسء انثاين .صفىج انرفاضًن .زلًذ عهٍ انصاتىٌ،

 .ِ 4111دار انصاتىين،
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اجملهذ انطادش  انرفطًن ادلًُنيف انعمُذج وانشرَعح وادلُهج، . وْثح ،انسدُهٍ
 احلمىق زلفىظح نذار مجُع.46-41اجلسءاٌ  .عشر

 .4161ِ،انفمرديشك
ألضثاب انُسول وانُاضز وادلُطىر وادلرشاتّ  .عغُح تٍ عغُح ،االمجىرٌ

 و. 1119 ،نثاٌ ؛تًنوخ .وجتىَذ انمرآٌ
ين احلروف انرمحٍ، عثذ تٍ أمحذ أتى عانة. انرذفح انطُُح دلعرفح يعا

  ِ. 1464انُذىَح.انغثعح األوىل؛ تًنوخ : دار انكرة انًُُُح، 
اجلسء اخلايص عشر  .روح ادلعاين .شكرٌ األنىضٍ زلًىد انثغذادٌ،
 .نثُاٌ: ادارج انغثعح ادلًُنَح، د.ش-تًنوخ. انطادش عشرو
داشُح انصثاٌ عهً شرح األمشىين عهً أنفُح  .زلًذ تٍ عهٍ انصثاٌ ،انشاذعٍ

 ،تًنوخ : دار انفكر.اتٍ يانك
كجهىل ؛رلهىل انطُح .زلُظ احملُظ يغهىل انهغح انعرتُح .تغرش ،انثطراٌ

  ،ادلكاٌ
 ؛تًنوخ  .عثعح جذَذج .ادلُجذ يف انهغح واألعالو . فنىنىَص يعً ،انطُىعً

 دارادلشرق،
درف اجلر انالو . ادلادج عالء كاظى جاضى ،ادلىضىٌ

 .(1141ياَى.4)،www.uobabylon.edu.iq،ويعاَُّ
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دار  ؛تًنوخ .اجلىن انذاين يف دروف ادلعاين . احلطٍ تٍ لاضى ،ادلرادٌ
 .ِ 4146 ،نثاٌ ؛انكرة انعهًُح 

 http://www.sunnti.com/vb/showthread.php?tانعرتُح، اَىاع انالو يف انهغح

  (.1111ياَى  1) ،=4116
ياَى  http://www.mawdoo6.com/، (49 ذعرَف_انُذى_نغح_واصرالدا

1149.) 
نرعهُى ادلرعهى )انذراضح انُذىَح( ة. درف انالو ويعاَُها  يف كراب زَُ

انرضانح. ضىراتاَا : كهُح اِداب وانعهىو اإلَطاَُح جايعح ضىٍَ أيثُم 
 و. 1143ِ /  4163 ،اإلضاليُح احلكىيُح

 يعاين األدواخ انُذىَح كراب ادلطرمصٍ يف .يطعذ زلى ،زَاد
 (.1141 دَطًرب 1، ) /http://m.facebook.com.وإعراهبا

ا دراضح عضمىط درف اجلر يف انهغح مسا .يارَح دطٍ يُصىر ،مسارج
انعهُا جايعح  انُجاح انىعُُح، : كهُح انذراضاخ فهطغٌنانرضانح. .حنىَح

 و. 1141
دروف ادلعاين وأثراْا يف األدكاو انفمهُح )انىاو  .إتراُْى زلًىد ،عاتص

 .1141  رلهح دَاىل،.منىجنا(
 دار :عًاٌ ،وانصرف انُذى لىاعذ ىف انىاضخ انردُى زلًذ ، عذش, عثذ

 ِ 4994 رلذالوي،

http://www.sunnti.com/vb/showthread.php?t%20=1223،
http://www.sunnti.com/vb/showthread.php?t%20=1223،
http://www.mawdoo3.com/
http://m.facebook.com/،%20(%205%20ديسمبر
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تًنوخ : .احلاجة يف انُذىشرح كافُح اتٍ  .تذرانذٍَ تٍ إتراُْى ،زلًذ
 ،نثُاٌ
 اإلضاليُح انثمافح دار :تًنوخ ،انعرتُح انهغح لىاعذ يهخص ،َعًح, فؤاد

: يُثىراخ انعصر احلذَث، . دوىو انمرآٌيثادث يف عه .يُاع، انمغاٌ
 و. 4991ِ/ 4144

. ادلعجى ادلفصم يف انهغح واألدب .م تذَع ويُشال عاصٍُإي، َعمىب
 و. 4991نهًالٌَن ، تًنوخ: دار انعهى 

انغثعح انطاتعح؛ . يىضىعح انُذى وانصرف واإلعراب .ايُم تذَع َعمىب،
 .1119: دار انعهى نهًالٌَن، نثُاٌ-تًنوخ
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