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   اٌشؼت:

 ػٍَٛ رجش٠ج١خ                                        

 س٠بظ١بد                                         

 رمٕٟ س٠بظٟ                                         

 رغ١١ش ٚ الزصبد                                         

  

 خبنذ كشٔػ: إػذاد 

 :ًضٚذ يٍ انذسٔط ػهٗ ان            

       www.bac35.ahlamontada.net 

 

 (إرٌ)إرًا , إرا , يؼبَٙ ٔإػشاة إر 

 

 إر-1

 

 إر انظشفٛخ - أ
 

 (انذانخ ػهٗ انًبظٙ)إر انظشفٛخ 

 

:ثبألِضٍخ '' إر '' عٛف ٔشٜ ج١ّغ دبالد إػشاة   

ٌ ( أٔ ٚذل ػهٗ صيٍ انًبظٙ)يٍ انضيبٌ  ظشف نًب يعٗ:  رؼشة إر -1 يجُٛخ ػهٗ انغكٕ

 .فٙ يحم َصت يفؼٕل فّٛ '' حٍٛ '' ثًؼُٗ 

 -عٛسح اٌزٛثخ-(أخشجٗ اٌز٠ٓ وفشٚا  إرإال رٕصشٖٚ فمذ ٔصشٖ اهلل : )لبي اهلل رؼبٌٝ : ِضبي 

 .أخشجٗ اٌز٠ٓ وفشٚاد١ٓ ٔصشٖ اهلل : ٠ؼٕٟ اٌجٍّخ ٟ٘ ( د١ٓ)جبءد ثّؼٕٝ '' إر''ٕ٘ب 

ّ ,ظشف نًب يعٗ يٍ انضيبٌ: ر رؼشة إ -2 صت يفؼٕل ث يجُٛخ ػهٗ انغكٌٕ فٙ يحمَ 

 (. اركش ) نفؼم 

http://www.bac35.ahlamontada.net/
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ٗ ''ٌىٓ ٔع١ف أٔٗ ٠جت ػذَ رٛفش '' أروش''رؼشة ٘ىزا وٍّب جبءد ثؼذ اٌفؼً  '' ِفؼٛي ث

 .ِذً اٌّفؼٛي ثٗ '' إر''آخشٌٍفؼً اروش دزٝ ربخز 

 .-عٛسح اٌزٛثخ-(غزعؼفْٛ أٔزُ ل١ًٍ ِ إر ٚاروشٚا: ) لبي اهلل رؼبٌٝ: ِضً 

صت يفؼٕل ثّ: إر رؼشة  -3  ظشف نًب يعٗ يٍ انضيبٌ يجُٛخ ػهٗ انغكٌٕ فٙ يحمَ 

 (.أركش)نفؼم يحزٔف رقذٚشِ 

 .-عٛسح اٌزٛثخ-(لبي سثه ٌٍّالئىخ إٟٔ جبػً فٟ األسض خ١ٍفخ إرٚ: )لبي اهلل رؼبٌٝ : ِضبي 

صت ثذلظشف نًب يعٗ يٍ انضيبٌ يجُٛخ ػهٗ انغكٌٕ فٙ : إر رؼشة  -4  .يحمَ 

عٛسح -(أزجزد ِٓ أٍ٘ٙب ِىبٔب ششل١ب  إرٚاروش فٟ اٌىزبة ِش٠ُ : )لبي اهلل رؼبٌٝ : ِضبي 

 .-ِش٠ُ

 ً ٌىٓ ٔزوش إٔٔب .  20فٍّبرا ال رؼشة ِضً اٌذبٌخ سلُ '' اروش''لذ ٠مٛي اٌجؼط إٔٔب ٔشٜ اٌفؼ

فؼً اروش ٌٗ ِفؼٛي أِب فٟ ِضبٌٕب ٘زا فئْ اٌ, ػذَ ٚجٛد ِفؼٛي ثٗ  20اشزشؼٕب فٟ اٌذبٌخ 

 .ٌٚٙزا فٟ ٘برٗ اٌذبٌخ ٔؼشة إر ثذي'' ِش٠ُ''ثٗ ٚ٘ٛ 

ظشف نًب يعٗ يٍ انضيبٌ يجُٛخ ػهٗ انغكٌٕ يقذسح يُغ يٍ ظٕٓسْب : إر رؼشة  -5

ٍٕٚ انؼٕض فٙ يحم جش يعبف إنّٛ   .اشزغبل انًحم ثُز

 (.ٚ٘زا ألٔٙب ٚلؼذ ثؼذ ظشف) 

 .-عٛسح ِش٠ُ-(رٕظشْٚ  زئد١ٕٚأٔذ , ٍمَٛفٍٛال إرا ثٍغذ اٌذ: )لبي اهلل رؼبٌٝ : ِضبي 

 (انذانخ ػهٗ انًغزقجم)إر انظشفٛخ 

حشكذ الَزقبء انغبكٍُٛ فٙ , ظشف نًب ٚغزقجم يٍ انضيبٌ يجُٛخ ػهٗ انغكٌٕ : إر رؼشة 

 .يحم َصت يفؼٕل فّٛ

 (.األغالي فٟ أػٕبلُٙ  إِرفغٛف ٠ؼٍّْٛ : ) لبي اهلل رؼبٌٝ : ِضً 

 

 إر انحشفٛخ - ة

 (انذانخ ػهٗ انًفبجأح )إر انحشفٛخ 

 (.حشف يفبجأح يجُٛخ ػهٗ انغكٌٕ ال يحم نٓب يٍ اإلػشاة : إر رؼشة 

 (.ث١ٓ)أٚ ( ث١ّٕب: )ٚٔالدظ أٔٙب رأرٟ ثؼذ 

ط  ث١ّٕب :ِضبي   .ألجً صذ٠ك إرٔخٓ جٍٛ
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 (انذانخ ػهٗ انزؼهٛم )إر انحشفٛخ 

 .حشف رؼهٛم يجُٛخ ػهٗ انغكٌٕ ال يحم نّ يٍ اإلػشاة: إر رؼشة 

 (.الَ اٌزؼ١ًٍ)الدظ أٔٙب رؤدٞ ِؼٕٝ ٚٔ

 .ػٛلت اٌٍص إر عشق ِبي غ١شٖ: ِضبي 

 اإر-2

 

 إرا انحشفٛخ - أ

 

 (انفجبئٛخ )إرا انحشفٛخ 

 :ٌٍّفبجأح إرا رذممذ اٌششٚغ ا٢ر١خ ( إرا)رىْٛ 

 دخٌٛٙب ػٍٝ اٌجٍّخ االع١ّخ -

 ٚلٛػٙب فٟ ٚعػ اٌىالَ -

 لزشأٙبالزشأٙب ثبٌفبء اٌضائذح االعزضٕبئ١خ وّب ٠جٛص ػذَ ا -

 حشف يفبجأح ال يحم نّ يٍ اإلػشاة :رؼشة 

 .اٌؽٛفبْ ٠غشٟ اٌّذ٠ٕخ اٌج١عبء ئرافزخ اٌفجش جفٕٗ ف: ِضبي 

 (انزفغٛشٚخ)إرا انحشفٛخ 

 :دشف ٌٍزفغ١ش ( إرا)رىْٛ 

 اٌزفغ١ش٠خ( أٞ)أْ رأرٟ فٟ ِٛظغ  -

 أْ ٠ىْٛ اٌفؼً اٌزٞ ثؼذ٘ب ٌٍّخبؼت -

 حشف رفغٛش ال يحم نٓب يٍ اإلػشاة: رؼشة 

 .اعزٕصذذ فالٔب إرا ؼٍت ٔص١ذزٗ: ِضبي 

 إرا ظشفٛخ - ة

 (انًزعًُخ نًؼُٗ انششغ)إرا انظشفٛخ
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ْ ٌزا ( ٚرىْٛ أ٠عب ظشف ٌّب ِعٝ ِٓ اٌضِبْ) رىْٛ فٟ اٌغبٌت ظشفب ٌٍّغزمجً  ٠جت أ

ٝ . ّبظٟإْ وبٔذ رذي ػٍٝ اٌّغزمجً أَ اٌ ; ِؼٕب٘ب فٟ اٌجًّٔشٜ  ٟٚ٘ رزعّٓ ِؼٕ

 .اٌفؼً ثؼذ٘ب ِبظ١ب ػٍٝ األوضشجًّ اٌفؼ١ٍخ ٠ٚىْٛ اٌششغ ٚرخزص ثبٌذخٛي ػٍٝ اٌ

نكٍ .. ْٕ إػشاة ٔاحذ ال ٚخزهف ( انًزعًُخ نًؼُٗ انششغ)إػشاة إرا فٙ ْبرّ انحبنخ 

 إػشاة انجًهخ انزٙ رأرٙ ثؼذْبيبًُٚٓب أٚعب ْٕ 

فظ ساغجخ :  21ِضبي  -1  سغجزٙب  إراٚإٌ

خبفط يزعًُخ يؼُٗ انششغ ظشف نًب يعٗ يٍ انضيبٌ يجُٛخ ػهٗ انغكٌٕ : إرا رؼشة 

ّ ْٕٔ يعبف,نششؼّ يزؼهق ثجٕاثّ  غٛش جبصيخ فٙ يحم َصت يفؼٕل ٛف

  ٟٕأْ اٌجٍّخ اٌزٟ رأرٟ ثؼذ٘ب رؼشة ِعبفب إ١ٌٗ  -ٌششؼٗثخبفط -ٔؼ 

 ٌّعبف إ١ٌٗجٍّخ فؼ١ٍخ فٟ ِذً جش   -سغجزٙب- ٚفٟ ِضبٌٕب ٔؼشة اٌجٍّخ. 

 (٘ب أٔشجذ أظفبس ا١ٌّٕخ إرا: )لبي اٌشبػش :  20ِضبي  -0

يزؼهق ,ظشف نًب يعٗ يٍ انضيبٌ يجُٛخ ػهٗ انغكٌٕ يزعًُخ يؼُٗ انششغ: إرا رؼشة 

ّ ْٕٔ يعبف   .ثجٕاثّ غٛش جبصيخ فٙ يحم َصت يفؼٕل ٛف

  (أٔشجذ ا١ٌّٕخ)فبػً ٌفؼً ِذزٚف ٠فغشٖ ِب ثؼذٖ رمذ٠شٖ : '' ا١ٌّٕخ '' أِب إػشاة. 

   فٟ ِذً جش ِعبف إ١ٌ( أٔشجذ ا١ٌّٕخ)ٚاٌجٍّخ اٌفؼ١ٍخ.ٗ 

 (أوشِذ اٌىش٠ُ ٍِىزٗ  أٔذ إرا: )بي اٌّزٕجٟ ِض:  23ِضبي  -3

ٗ انششغ: إرا رؼشة  ًُخ يُؼ يزؼهق ,ظشف نًب ٚغزقجم يٍ انضيبٌ يجُٛخ ػهٗ انغكٌٕ يزع

ّ ْٕٔ يعبف  .ثجٕاثّ غٛش جبصيخ فٙ يحم َصت يفؼٕل ٛف

  ٌفزخ : أٔذ ً ظ١ّش ِٕفصً ِجٕٟ ػٍٝ ا فٟ ِذً سفغ رٛو١ذ ٌفظٟ ٌع١ّش ِزصً ثبٌفؼ

 (.إرا أوشِذ أٔذ)٠فغشٖ ِبثؼذٖ رمذ٠شٖ ,ٌّذزٚفا

 .وبْ دبظشا أر١ذ اٌّؼٍُ إرا:  24ِضبي  -4

ٗ انششغ: إرا رؼشة       يزؼهق ,ظشف نًب ٚغزقجم يٍ انضيبٌ يجُٛخ ػهٗ انغكٌٕ يزعًُخ يُؼ

ّ ْٕٔ يعبف  .ثجٕاثّ غٛش جبصيخ فٙ يحم َصت يفؼٕل ٛف

  ٍُإرا وبْ )٠فغشٖ ِبثؼذٖ رمذ٠شٖ  اعُ وبْ ِشفٛع ثبٌعّخ ٌفؼً ٔبلص ِذزٚف: اٌّؼ

 (.اٌّؼٍُ دبظشا

 (عئٍذ  اٌّٛءٚدح إرا: ) لبي اهلل رؼبٌٝ :  25ِضبي  -5
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ٗ انششغ: إرا رؼشة  ًُخ يُؼ يزؼهق ,ظشف نًب ٚغزقجم يٍ انضيبٌ يجُٛخ ػهٗ انغكٌٕ يزع

ّ ْٕٔ يعبف  .ثجٕاثّ غٛش جبصيخ فٙ يحم َصت يفؼٕل ٛف

  ي ِذزٚف ٠فغشٖ ِبثؼذٖ ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ ٔبئت فبػً ٌفؼً ِجٕٟ ٌٍّجٙٛ: اٌّٛءٚدح

 .اٌظب٘شح

 

 (انخبسجخ ػٍ يؼُٗ انششغ)إرا انظشفٛخ

 اٌظشف١خ خبسجخ ػٓ ِؼٕٝ اٌششغ ٚ٘زا إرا ٚلؼذ ثؼذ اٌمغُ( إرا)رىْٛ 

 ( .ٜ٘ٛ  إراٚإٌجُ : ) لبي اهلل رؼبٌٝ : ِضبي 

  ٚ :ُدشف جش,ٚاٚ اٌمغ ٟ٘ٚ. 

  ُاٌىغشح اٌظب٘شح ػٍٝ آخشِٖمغُ ثٗ ِجشٚس ثبٌٛاٚ ٚػالِخ جش: إٌج ٖ. 

  ِزؼٍمخ ,ظشف ٌّب ٠غزمجً ِٓ اٌضِبْ ِج١ٕخ ػٍٝ اٌغىْٛ خبسجخ ػٓ ِؼٕٝ اٌششغ: إرا

 (ٚإٌجُ وبئٕب إرا ٜ٘ٛ ) ثذبي ِذزٚف رمذ٠شٖ 

  ٜٛ٘ :ظ١ّش ٚاٌفبػً ,ِٕغ ِٓ ظٙٛس٘ب اٌزؼزس,فؼً ِبظٟ ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزخ اٌّمذسح

 (. ٘ٛ)ِغززش رمذ٠شٖ 

  جٍّخ جٛاة اٌمغُ الِذً ٌٙب ِٓ اإلػشاة( ٜ٘ٛ)ٚاٌجٍّخ اٌفؼ١ٍخ. 

 ْ اإر –إرٌ -3

 :فٟ أسثؼخ أِٛس ٌٍزفش٠ك ث١ّٕٙب ( إرْا -إرْ)٠ّىٓ رٕبٚي 

 

 إرٌ

 .ْٙ رُصت انفؼم انًعبسع : (إراْ ''ٔنٛغذ  ''إرٌ''ٚؼُٙ كٛف َزٛقٍ ثأَٓب )ػًهٓب 

ٔاعزقجبل : إرٌ رؼشة  َٔصت   .حشف جٕاة 

ٓب ششٔغإر ْٔزا  :خ أسثؼ ا اجزًؼذ ٛف

ٛاة   - إرْ '':ف١ج١جه '' عأصٚسن غذا'' :ِضبي رٌه لٌٛه ٌصذ٠ك ) أْ رذي ػٍٝ اٌج

 (.''أوشِه

 .ّعبسع ثؼذ٘ب داال ػٍٝ اٌّغزمجًأْ ٠ىْٛ اٌفؼً اٌ -

 .أْ رزصً ثبٌفؼً اٌّعبسع ثؼذ٘ب ارصبال ِجبششا ثغ١ش فبصً ث١ّٕٙب  -
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 .إرْ أوشِه: ِضً .  أْ رمغ صذسا فٟ اٌجٍّخ  -

ُ . '' إرْ أوشِه''  –'' عأصٚسن''٠مٛي ٌه ِضال وأْ رج١ت ٌٍزٞ  ٠ٚجٛص اٌفصً ثبٌمغ

أٚ ثّٙب ِؼب , إرْ ال أوشِه : إٌبف١خ ِضً ( ال)أٚ اٌفصً ة , إرْ ٚاهلل أوشِه : ِضً 

 .إرْ ٚاهلل ال أوشِه : ِضً 

  ٔذخً فٟ )أِب إرا وبْ اٌفبصً غ١ش رٌه فئٔٙب ال رٕصت اٌّعبسع ٠ٚٛجت سفؼٙب ٛ٘ٚ

 (.شق ٌٙب الدمبدبٌخ أخشٜ عٛف ٔزؽ

 ْ إرا

 . حشف جٕاة ٔجضاء ال يحم نّ يٍ اإلػشاة:  اْ إررؼشة 

ٓب انششٔغ انزبنٛخ   :ْٔزا إرا اجزًؼذ ٛف

 .اٌفؼً اٌزٞ ثؼذ٘ب ِشفٛع -

 .إراْ أوشِه : ِضً . ػٓ صذس اٌجٍّخ رأخشد  -

 .ِذجٛة إراْ  اٌصبدق: ِضً . إرا ٚلؼذ ث١ٓ اٌّجزذأ ٚخجشٖ  -

ٛاة اٌششغ إرا ٚلؼذ ث١ٓ جٍّزٟ اٌششغ ٚ -  . ج

 .٠غأَ عبِؼٛن إراْ  ٠ىضش والِهإْ : ِضً 

 .ٚوزٌه إرا ٚلؼذ ث١ٓ اٌمغُ ٚجٛاثٗ -

 . ال خ١ش ف١ٗأرشن ػّال  إراْ  ٚاهلل: ِضً 

 

 انزًٛٛض ٔأحكبيّ

  : رزكٛش 

 :ْٕٔ َٕػبٌ ٘ٛ اعُ ٔىشح جبِذ ٠فغش ٠ٚٛظخ اثٙبِب فٟ ِفشد لجٍٗ أٚ فٟ جٍّخ :   انزًٛٛض

اعُ أٚ,ٚ٘ٛ ِب٠فغش إثٙبِب فٟ اعُ ِفشد لجٍٗ ِٓ أعّبء اٌؼذد :د ٛٛض انزاد أٔ انًفشرً -1

 .(ل١بط,ِغبدخ,و١ً,ٚصْ)ِٓ أعّبء اٌّمبد٠شأٚ, اٌزفع١ً

ٕ .ٚ٘ٛ ِب٠فغش غّٛظب فٟ جٍّخ ٌٛدظذ ف١ٙب ٔغجخ ِجّٙخ :رًٛٛض انُغجخ أٔ انجًهخ  -2 ْٔ

 :قغًبٌ 
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 : أٚ ِجزذأ ثٗ ر١١ّض ِذٛي ػٓ فبػً أٚ ِفؼٛي  - أ

 (فبض ِبء اإلٔبء : ِذٛي ػٓ اٌفبػً  )فبض اإلٔبء ِبءْ   -

 (دصذٔب لّخ األسض : ِذٛي ػٓ اٌّفؼٛي ثٗ ) دصذٔب األسض لّذب  -

 (خٍك خبٌذ أدغٓ ِٓ خٍمه : ِٕمٛي ػٓ ِجزذأ ) خبٌذ أدغٓ ِٕه خٍمب  -

 ٠ٚىْٛ فٟ أعب١ٌت اٌزؼجت ٚاٌّذح ٚاٌزَ :ر١١ّض ١ٌظ ِذٛال  - ة

 .ٔؼُ اٌشٙبدح خٍٛدا -

 هلل دسٖ ِٕبظال -

 خٍمب االعزغالَثئظ  -

 انزًٛٛض انًُقٕل ػٍ فبػم أٔ يفؼٕل ثّ أٔ انًجزذأ ٚجت َصجّ ػهٗ انزًٛٛض فقػ

 (يٍ)أيب غٛش انًُقٕل فٛجٕص َصجّ ػهٗ انزًٛٛض أٔ جشِ ثــ 

 هلل دسٖ ِٓ ِٕبظً: ِضً 

 .٘ٛ اٌّجُٙ اٌزٞ ٠فغشٖ اٌز١١ّض ٠ٚىْٛ ِفشدا أٚ جٍّخ: انًًٛض 

 .(ِٓ)٠ش اٌجش ثبإلظبفخ أٚ ثـ إٌصت ٠ٚجٛص فٟ ر١١ّض اٌّمبد :حكى انزًٛٛض 

ٚإْ وبْ ِٓ جٕظ , ٠ٕصت ٚجٛثب إرا ٌُ ٠ىٓ اٌز١١ّض ِٓ جٕظ ِبلجً: رًٛٛض اعى انزفعٛم 

 .ِبلجٍٗ ٚجت جشٖ غبٌجب 

 عؼ١ذ أفعً ر١ٍّزٍ  -ػٍٟ أوضش ػٍّبً      -: ِضً 

 :انزًٛٛض  أحكبو

 (وُ وزجب لشأد؟)ِضً . ٠ىْٛ ِفشدا ِٕصٛثب ( االعزفٙب١ِخ وُ)١ِّض  -

وُ ر١ٍّزٍ  رخشط ٘زٖ اٌضب٠ٛٔخ )ِضً . ٠ىْٛ ِجشٚسا ثئظبفزٙب إ١ٌٗ( وُ اٌخجش٠خ)١ِّض  -

 (.ٚصبس ِٓ إؼبساد األِخ 

 (.وأ٠ٓ ِٓ آ٠خ ) ِضً ( . ِٓ)٠ىْٛ ِفشدا ِجشٚسا ثـ ( وأ٠ٓ)١ِّض  -

 (.اشزش٠ذ وزا وزبثبً  )ِضً . ٠ىْٛ ِفشدا ِٕصٛثب ػٍٝ اٌز١١ّض دائّب ( وزا )١ِّض  -
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 انحبل ٔأحكبيّ

  : رزكٛش 

ٓ ١٘ئخ صبدجٙب ػٕذ ٚلٛع اٌفؼً أٚ اإلرصبف ثٗ,ٚصف ٔىشح ِشزمخ: انحبل   .ِٕصٛثخ رج١

 :اٌّؼشفخ اٌزٞ رج١ٓ اٌذبي ١٘ئزٗ ٠ٚىْٛ  االعُ٘ٛ  :صبحت انحبل 

 .جبءد ٕ٘ذ ثبو١خ: ِضً . فبػال  -

 .ع١ك اٌّجشَ ِىجال: ِضً  .ٔبئت فبػً -

 شب٘ذح اٌؽفً ظبدىب : ِضً  .ِفؼٛال ثٗ -

 ػٍّذ اٌؼٍُ ٔبفؼب  : ِضً  .ِؽٍمبِفؼٛال  -

 لشأد اٌمصخ ٌّزؼخ ِجشدح  : ِضً  .ِفؼٛي ألجٍٗ -

 غجذ اٌشٙش وبِال: ِضً  .ِفؼٛال ف١ٗ  -

 اٌزم١ذ ثغؼ١ذ ساوعب : ِضً  .ِجشٚس ثبٌذشف  -

 (ػٍٝ أْ ٠ىْٛ اٌّعبف ِصذسا أٚ ٚصفب ػبِال ػًّ اٌفؼً )ِجشٚس ثبإلظبفخ  -

 ٠ؼججٕٟ إٔشبد عؼ١ذ ٚالفب: ِضً 

 ٌالِزذبْاٌؽبٌت ِٛلٕب ثبٌٕجبح ٠زمذَ   : ِضً  .ِجزذأ -

 إَٔاع انحبل

 .ٌم١زٕٟ ٕ٘ذ ثبو١خ :ِفشدح -1 -

 .دبي جٍّخ اع١ّخ أٚ فؼ١ٍخ -0 -

 ٠عذه دخً عؼ١ذ

 ٚ٘ٛ ِغشٚسدخً عؼ١ذ 

إِب اٌع١ّش : ٚاٌشٚاثػ ,الثذ ٌجٍّخ اٌذبي ِٓ ساثػ ٠شثؽٙب ثصبدت اٌذبي: ِالدظخ 

 (ٚ ِؼب أٚ اٌع١ّش ٚاٌٛا,لذ,أٚ ٚاٚ اٌذبي,ٚدذٖ

 .اٌّمصٛد ثشجٗ جٍّخ اٌظشف أٚ اٌجبس ٚاٌّجشٚس: شجٗ جٍّخ  -3 -

١ٞذاعزمجً اٌّع١ف اٌضائش٠ٓ   فٟ صٞ رٍم

 ث١ٓ األغصْبشب٘ذد اٌؼصفٛس 
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 .إٌصت أٚ فٟ ِذً ٔصتإػشاة انحبل 

 

 :سرجخ انحبل ٔأحكبيٓب 

 .اٌذبي رزأخش ػٓ اٌفؼً ٚػٓ صبدجٙب فٟ اٌزشر١ت األعبعٟ ٌٍجٍّخ -1

 (جبء ظبدىب أخٛن)خ اٌىالَ لذ رغجك اٌذبي صبدجٙب إرا الزصذ ثالغ -0

 :ٚجٛة رأخش اٌذبي ػٓ صبدجٙب  -3

 (ِبجبء إال ِجششا ثبٌفٛص: )أٚ رىْٛ اٌذبي ِذصٛسح  - أ

 أْ ٠ىْٛ صبدجٙب ِجشٚسا إِب ثذشف جش غ١ش صائذ أٚ ثبإلظبفخ  - ة

 (ِشسد ثبٌؽبٌجخ ِغشػخ ) 

 (عشٟٔ لذِٚه ظبدىب ) 

ٛ ٠ذًّ اٌجششٜ. )إرا وبٔذ ِشرجؽخ ثبٌٛاٚ -ط      (جبءٟٔ أخٟ ٚ٘

 (.ٍُ٘ ِغشػب. )إرا وبْ ػبٍِٙب جبِذ  -د     

 ( .الجزٙذْ ِعذ١ب) الزشْ ػبٍِٙب ثالَ االثزذاء أٚ الَ اٌمغُ  -ٖ     

 انجًم انزٙ نٓب يحم يٍ اإلػشاة

ٟ .ٚرؼشة دغت االعُ اٌّفشد اٌزٞ رؤٚي إ١ٌٗ اعُ ِفشدإٌٝ ( رزذٛي)ٟ٘ اٌجًّ اٌزٟ رؤٚي ٘ٚ

 :اع عجؼخ إَٔ

 :  (نهًجزذأ ٔ إَٔاػّ) انجًهخ انٕاقؼخ خجشا -1

ًٛخ)جًهخ فؼهٛخ: رؼشة  -أ  فٙ يحم سفغ خجش( أٔ اع

 .ِٓ رجبسرٗ( ٠زؼٍُ)اإلٔغبْ : ِضً . خجشا ٌٍّجزذأ -

 .أصذبثٗ( ٠ٕفغ)إْ اٌصذق : ٚأخٛارٙب '' أْ''خجشا ٌـ-

ًٛخ)جًهخ فؼهٛخ: رؼشة  -ة  فٙ يحم َصت خجش( أٔ اع

 .فٟ اٌٍّؼت( ٠ٍؼجْٛ)وبْ األٚالد : ٚأخٛارٙب '' وبْ''إرا وبٔذ خجشا ٌـ ٚ٘زا -

 : انجًهخ انٕاقؼخ يفؼٕال ثّ  -2

 فٙ يحم َصت يفؼٕل ّث( أٔ اعًٛخ)جًهخ فؼهٛخ: رؼشة 
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 ( ؟ِبرأزؼشف ػٍٝ اٌّفؼٛي ثٗ ثؽشح اٌغؤاي (  . )ٔجذٕب : )لبي اٌؽبٌت : ِضً  -    

 ذ اٌّؼبسفٟٚ٘ رأرٟ ثؼ: انجًهخ انٕاقؼخ حبال  -3

 فٙ يحم َصت حبل( أٔ اعًٛخ)جًهخ فؼهٛخ: رؼشة 

 (.٠شوعْٛ)شب٘ذد األٚالد : ِضبي 

 :(صفخ)َؼزب انجًهخ انٕاقؼخ  -4

صت ( أٔ اعًٛخ)جًهخ فؼهٛخ :دغت اٌّٛصٛف اٌزٞ لجٍٙب: رؼشة  ٔ )فٙ يحمَ  أٔ سفغ أ

 .صفخ(جش

 (.٠شوعْٛ)سأ٠ذ أٚالدا : ِضبي 

 :جش يعبف إنّٛانجًهخ انٕاقؼخ  -5

 فٙ يحم جش يعبف إنّٛ( أٔ اعًٛخ)جًهخ فؼهٛخ: رؼشة 

 ( .    أمؽبع اٌز١بس)رٛلفذ ػٓ اٌؼًّ عبػخ : ِضبي

 (.عبػخ أمؽبع اٌز١بس ) فٟ األصً رمذ٠ش اٌجٍّخ ٘ٛ 

 . إرا اٌفجبئ١خأٚ ثبٌفبء إرا الزشٔذ  :انجًهخ انٕاقؼخ جٕاة نششغ جبصو  -6

جبصو يقزشٌ ثبنفبء نٓب يحم يٍ ٔقؼذ جًهخ نجٕاة ششغ ( أٔ اعًٛخ)جًهخ فؼهٛخ: رؼشة 

 .اإلػشاة 

 .ٟ٘ وزٌه ٌٙب ٔفظ اإلػشاة :انجًهخ انزبثؼخ نجًهخ نٓب يحم يٍ اإلػشاة  -7

 (ٔانزٙ نٓب يحم يٍ اإلػشاة)ثُفظ إػشاة انجًهخ انزٙ قجهٓب : رؼشة 

ٟ )اٌجٍّخ اٌّؼؽٛفخ ػٍٝ جٍّخ ٌٙب ِذً ِٓ اإلػشاة  ِضال جٍّخ اٌز ٔفظ إػشاة ٌا

 .(لجٍٙب

ٚلؼذ جٍّخ ِؼؽٛفخ ػٍٝ جٍّخ ٌٙب ( == ٠ّشدْٛ)اٌزم١ذ ثأٚالد ٠شوعْٛ ٚ: ِضبي 

 :ِذً ِٓ اإلػشاة فٟٙ وزٌه ٌٙب ٔفظ اإلػشاة ٚفٟ ِضبٌٕب ٔؼشثٙب ٘ىزا 

'' ٠شوعْٛ''ألْ اٌجٍّخ اٌزٟ لجٍٙب . )جٍّخ فؼ١ٍخ ٟٚ٘ ِؼؽٛفخ فٟ ِذً جش صفخ 

 (.ٚلؼذ أ٠عب صفخ
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 انجًم انزٙ نٛظ نٓب يحم يٍ اإلػشاة

 :ْٔٙ  اعُ ِفشدإٌٝ ( رزذٛيال )رؤٚيال اٌجًّ اٌزٟ ٟ٘ 

زٟ رمغ فٟ صذس اٌىالَ :  انجًهخ اإلثزذائٛخ -1  .ٟٚ٘ ٌا

 .فٟ رمذَ اٌجشش٠خ( إْ اٌؼًّ ٠غبػذ: )ِضً 

 .ٚرأرٟ رؼ١ٍال ٌّب لجٍٙب :انجًهخ انهزؼهٛهٛخ  -2

 (.فئٔٙب ص٠ٕخ اٌؼمالء),رّغه ثبألخالق: ِضً 

 .ىالَأٞ رغزأٔف اٌ :انجًهخ اإلعزئُبفٛخ  -3

 (فًٙ صسرٗ ؟ ), جبء ِٓ عفشٖ : ِضً         

 .صبٌذب(ألػٍّٓ)ٚاهلل : ِضً : انجًهخ انٕاقغ جٕاثب نهقغى  -4

ٟ رمغ ثؼذ  :نٕاقؼخ صهخ نهًٕصٕل انجًهخ ا -5  ... (اٌزٟ , اٌزٞ ) ٠ؼٕ

 (غبة أِظ)جبء اٌزٞ : ِضً 

غ جبصو انجًهخ انٕاقؼخ جٕاثب نشش –أٔ  –انجًهخ انٕاقؼخ جٕاثب نششغ غٛش جبصو  -6

 :'' إرا'' أٔ'' ثبنفبء''ٔكبَذ غٛش يقزشَخ 

 (.ٔجذذ)إرا اجزٙذد :  21ِضبي

 (.٠ًٕ سظٝ اهلل ٚغفشأٗ)ِٓ ٠ؼًّ صبٌذب :  20ِضبي

 .ٟٚ٘ اٌّزٛعؽخ ث١ٓ أجضاء اٌجٍّخ أٚ ث١ٓ جٍّز١ٓ ِشرجؽز١ٓ : االػزشاظٛخانجًهخ  -7

 .سجال صبٌذب( -سدّٗ اهلل-) وبْ: ِضً 

ٟ رفغش ِبلجٍٙب ٟٚ٘  :انجًهخ انزفغٛشٚخ  -8  .اٌز

 (.اوزغجٛا اٌّؼبسف )أٞ : رؼٍّٛا : ِضً 

 :بثؼخ نجًهخ ال يحم نٓب يٍ اإلػشاةانجًهخ انز -9

 .اٌع١ٛف( رجؼٗ)دخً عؼ١ذ ٚ:ِضً 

 

 

 



  www.bac35.ahlamontada.net  : الموقع          خالد كروش           :لطالب إنجاز ا

 

 

12 

 أحكبو انجذل ٔػؽف انجٛبٌ

 انجذل -1

 .ثال ساثؽخ ٌفظ١خ اٌّجذي ِٕٗاٌزٞ ٔغت إٌٝ ( ثبٌفؼً)٘ٛ اٌزبثغ اٌّمصٛد ثبٌذىُ 

 :إَٔاع انجذل 

 .٘ٛ ِبوبْ ف١ٗ اٌجذي ٘ٛ اٌّجذي ِٕٗ :أٔ انجذل انكم يٍ انكم ,انجذل انًؽبثق-1

فبٌخ١ٍفخ ٘ٛ ٔفغٗ ػّش ثٓ اٌخؽبة ) .ِب أشذ إٌبط ثؼذي اٌخ١ٍفخ ػّش ثٓ اٌخؽبة : ِضً 

 (.ٚاٌؼىظ صذ١خ

 .ٚ٘ٛ ِبوبْ ف١ٗ اٌجذي جضءا دم١م١ب ِٓ اٌّجذي ِٕٗ :انجضء يٍ انكم انجذل -2

 .ٙباٌزفبدخ ٔصف: ِضً 

ِٓ اٌصفبد اٌّزصٍخ ( ثّؼٕٝ غ١ش صبثزخ)صفخ ػبسظخ ٚ٘ٛ ٠ذي ػٍٝ : ثذل االشزًبل -3

 .ِٓ اٌّجذي ِٕٗ

 .ٗأثٛ ثىش  فّٙ: ِضً 

ٛش''ٔٚشزشغ نجذل االشزًبل ٔثذل انجضء يٍ انكم أٌ ٚزصم ثًٓب  ٗ '' ظً ٚؼٕد ػه

 (.جًغ,يفشد)ٔانؼذد ( انززكٛش ٔانزأَٛث)ٕٔٚافقّ فٙ انُٕع .انًجذل يُّ

ثّؼٕٝ إٔٔب أٚال ٔؼشة اٌّجذي ِٕٗ دغت ) .اٌجذي ٠زجغ اٌّجذي ِٕٗ فٟ اإلػشاة  :انجذل إػشاة 

ٌّجذي ِٕٗ ِغ روش ٔٛػٗ,ِٛلغ فٟ اٌجٍّخ ٕفظ إػشاة ا  (.صُ ٔؼشة اٌجذي ث

 :إَٔاع أخشٖ يٍ انجذل 

 .ثّٙضح اعزفٙب٠َجت أْ ٠ىْٛ ِغجٛلب : ثذل اعى االعزفٓبو  -4

 ػٍٟ أَ خبٌذ ؟ أِٓ صاسن ؟ : ِضبي 

 ثذي   : ػٍٟ   -ِجذي ِٕٗ  : سن صا -

٠أرٟ ثؼذ اعُ اإلشبسح  ثبألٌف ٚاٌالَ ٚجبِذوً اعُ ِؼشف : ثذل اعى اإلشبسح  -5

 .٠ؼشة ثذال

 .٠جمٝ ٘زا اٌخ١ٍفخ ػّش ثٓ اٌخؽبة: ِضً 

 .ثذي ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌعّخ اٌظب٘شح ػٍٝ آخشٖ ٚ٘ٛ ِجذي ِٕٗ: اٌخ١ٍفخ 

 .ثذي ٚ٘ٛ ِعبف: ػّش 
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 :إرا كبٌ  ْزاثؼذ اعى اإلشبسح 

 ثذلاالعى يؼشفخ ٔجبيذ ٚؼشة  - 

 صفخإرا كبٌ يشزق ٚؼشة  - 

ٓب''ثذل  -6 ٠ٚىْٛ جبِذا ٠ؼشة ( أ٠ٙب)وً اعُ ِؼشف ثبألٌف ٚاٌالَ ٠أرٟ ثؼذ : '' ٚأ

 .ثذي

 .أ٠ٙب اٌظبٌُ: ِضً 

 :أحكبو انجذل 

ذي أٚ اٌج,٠أرٟ اٌجذي فؼً ِعبسع ٚاٌّجذي ِٕٗ فؼً ِعبسع: ثذل انفؼم يٍ انفؼم -1

 .فؼً ِبظٟ ٚاٌّجذي ِٕٗ فؼً ِبظٟ 

 : ... لبياألعزبر  دذصٕٟ:  ِضً 

 (.ثذي ٚلغ فؼال ) لبي  ٚ( ِجذي ِٕٗ ٚلغ فؼال ) دذصٕٟ األعزبرثذ١ش 

 : االعى يٍ االعىثذل -2

 .ػشف اٌخ١ٍفخ ػّش ثٓ اٌخؽبة ثبٌؼذي: ِضً 

 (.ّب ثذي ٚلغ اع)  ػّش ثٓ اٌخؽبةٚ ( ِجذي ِٕٗ ٚلغ اعّب )  اٌخ١ٍفخثذ١ش 

ّ ظًٛشا-3  : ٚأرٙ انجذل اعًب ظبْشا ٔانًجذل يُ

 ػذٌٕب ٚسدّزٕب اٌزسٚح ٕبثٍغ: ِضً 

 ِجذي ِٕٗ جبء ظ١ّشا: إٌْٛ 

 ثذي جبء اعّب ظب٘شا: اٌزسٚح 

 نكٍ ال ٚجذل انعًٛش يٍ انظبْش أ٘ ال ٚأرٙ انجذل ظًٛشا ٔ انًجذل يُّ اعًب ظبْشا

 : رجذل انًؼشفخ يٍ انُكشح -4

 ػؽف انجٛبٌ -0

ٚاٌّمصٛد ِّٕٙب ,ٔىشحإرا وبْ  ٠خصصٗٚ ِؼشفخِزجٛػٗ إرا وبْ  ٛظخ٠ربثغ جبِذ ٘ٛ 

 راد ٚادذح

  :ِضً 
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ٓ ثبٌخالفخ أثبثب٠غ اٌّغٍّْٛ ػ١ٍب  - '' ػٍٟ''ٚجبء لجٍٗ ِؼشفخ ٚ٘ٛ '' أثب''اٌجذي ٘ٛ ) اٌذغ

 (. ٛو١ذجبء ٌٍز

'' سداءا''ٟ٘ ٚجبء لجٍٗ لجٍٗ ٔىشح ٚ'' ِؼؽفب''اٌجذي ٘ٛ )  ِؼؽفبٌجظ ِذّٛد سداءا   -

 (.جبء ٌٍزخص١ص 

 :إػشاة ػؽف انجٛبٌ 

 .ػؽف اٌج١بْ ٠زجغ اٌّؼؽٛف ػ١ٍٗ فٟ اإلػشاة

ٌىً ِٓ اٌىً'' جٗ ػؽف اٌج١بْ ٠ش ٠ٚصخ أْ ٠ذً أدذّ٘ب ِذً ا٢خش ِٓ غ١ش  ''ثذي ا

أٞ وً ِب٠غّخ اػشاثٗ ػؽف ,ألْ اٌّشبثٙخ ث١ّٕٙب وبٍِخ,أْ ٠زأصش اٌىالَ ٌٙزا اٌزغ١١ش

ً ْ لجٍٗ اعُ ػٍُ ٚ٘زا ثششغ أْ ٠ىٛ) ثذي اٌىً ِٓ اٌىً  ث١بْ ٠صخ اػشاثٗ ٚال ٠ىْٛ لج

 ( . ٔىشح ٚإال ع١ىْٛ فمػ ػؽف ث١بْ

 

 

 .اٌذغٓ أثب ػ١ٍبثب٠غ اٌّغٍّْٛ : ِضً 

ٚ ثذي وً ِٓ اٌىً( اٌذغٓ)ٕ٘ب   .٘ٛ إِب ػؽف ث١بْ أ

ج١بْ   (.ػٍٟ)٠ٛجذ اعُ ِؼشفخ ٚ٘ٛ ( دغٓ)ألْ لجً ػؽف ٌا

 :ٚاٌّؼؽٛف ِج١ٕب ٔٛع اٌؼؽف ٚراوشا اٌغجت  ػ١ٓ اٌّؼؽٛف ػ١ٍٗ :رؽجٛق

 .ارغؼذ سلؼخ اٌفزٛدبد اإلعال١ِخ فٟ ػٙذ اٌخ١ٍفخ ٘بسْٚ اٌشش١ذ -

 .اشزٙش ِؼب٠ٚخ ثٓ أثٟ عف١بْ ثبٌذ٘بء اٌغ١بعٟ -

 .سعُ إٌّٙذط رص١ّّبْ  لصشاْ   -

 .سثخ ع١ٍّبْ جبئضح وزبثبْ  -

 :انحم 

 اإلػشاة انغجت َٕع انؼؽف انًؼؽٕف ػهّٛ انًؼؽٕف

٠ٛظخ اعُ جبِذ  ػؽف ث١ْب اٌخ١ٍفخ ْ٘بسٚ

ِبلجٍٗ  ِؼشفخ

ٚاٌّشاد ِٕٗ ِٚٓ 

ِزجٛػٗ راد 

ِعبف :اٌخ١ٍفخ

 ٛ إ١ٌٗ ٚ٘

 .ِؼؽٛف ػ١ٍٗ

ػؽف :٘بسْٚ
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ث١بْ ِجشٚس  ٚادذح

 ٓ ثبٌفزذخ ١ٔبثخ ػ

اٌىغشح ألٔٗ 

ِّٕٛع ِٓ 

 اٌصشف

٠ٛظخ اعُ جبِذ  ػؽف ث١ْب ِؼب٠ٚخ ثٓ أثٟ عف١ْب

ِبلجٍٗ  ِؼشفخ

ٚاٌّشاد ِٕٗ ِٚٓ 

ٗ راد ِزجٛػ

 ٚادذح

فبػً :ِؼب٠ٚخ

ِشفٛع ثبٌعّخ 

اٌظب٘شح ػٍٝ 

آخشٖ ٚ٘ٛ 

 .ِؼؽٛف ػ١ٍٗ

 ٟ ثٓ أث

ػؽف :عف١بْ

ٛ .ث١بْ  ٘ٚ

 ِعبف

اعُ جبِذ  ػؽف ث١ْب رص١ّّب لصشا

 ٠خصص ٔىشح

ِبلجٍٗ ٚاٌّشاد 

ِٕٗ ِٚٓ ِزجٛػٗ 

 راد ٚادذح

ِفؼٛي :رص١ّّب

 ٛ ثٗ ِٕصٛة ٚ٘

 ِؼؽٛف ػ١ٍٗ

ػؽف :لصشا

 ث١بْ ِٕصٛة

 

 نٕيب,نٕال,ٕيؼبَٙ ٔإػشاة ن

 نٕ -1

 : رأرٙ ػهٗ عجؼخ أقغبو  (نٕ)

 :ٟٚ٘ لغّبْ  :نٕ انششؼٛخ  -1

ٛاثٗ ) .اٌششؼ١خ اإلِزٕبػ١خ-أ    ٝ ٠زذمك ج  (رؼٕٟ أٔٗ ٠جت رذمك اٌششغ دز

حشف ششغ غٛش جبصو يجُٛخ ػهٗ انغكٌٕ ْٔٙ حشف ايزُبع اليزُبع ال ( : نٕ)إػشاة 

 .يحم نّ يٍ اإلػشاة 

 (.اؼٍؼذ ػ١ٍُٙ ١ٌٌٛذ ُِٕٙ فشاسا ٌٛ : )  لبي اهلل رؼبٌٝ:  21ِضبي    
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أٔضٌٕب ٘زا اٌمشآْ ػٍٝ ججً ٌشأ٠زٗ خبشؼب ِزصذػب ِٓ  ٌٛ: )لبي اهلل رؼبٌٝ :  20ِضبي     

 (.خش١خ اهلل 

رؼٕٟ أٔٗ إرا ٌُ ٠زذمك اٌششغ ف١ٍظ ثبٌعشٚسح أٔٗ ٌٓ ٠زذمك ). اٌششؼ١خ اٌالإِزٕبػ١خ-ة  

 (جٛاثٗ 

يجُٛخ ػهٗ انغكٌٕ ْٔٙ حشف الايزُبػٛخ اليزُبع ال  حشف ششغ غٛش جبصو( : نٕ)إػشاة 

 .يحم نٓب يٍ اإلػشاة 

 .رذمك اٌشثخ اٌٛف١ش , رجزٙذ فٟ دسٚعه  ٌٛ: ِضبي     

ٟ رشجٙٗ ِضً '' ٠ٛد''رمغ ثؼذ اٌفؼً  :نٕ انًصذسٚخ  -0  ( ...٠ذت ,٠شغت) أٚ األفؼبي اٌز

 .ػشاةحشف يصذسٚخ يجُٛخ ػهٗ انغكٌٕ ال يحم نٓب يٍ اإل( : نٕ)إػشاة 

 (٠فزذٞ ِٓ ػزاة ٠ِٛئز ثج١ٕٗ  ٌٛاٌّجشَ  ٠ٛد: ) لبي اهلل رؼبٌٝ :  ِضبي

 :حشف رقهٛم  -3

 ( .ثشك رّشح  ٌٛفبرمٛا إٌبس ٚ: ) لبي سعٛي اهلل صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ  :  21ِضبي

 .يجُٛخ ػهٗ انغكٌٕ ال يحم نٓب يٍ اإلػشاة  رقهٛمحشف ( : نٕ)إػشاة 

 ( .خبرُ ِٓ دذ٠ذ  ٌٛاٌزّظ ٚ: )اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ  لبي سعٛي اهلل صٍٝ :  20ِضبي 

ٟ ثّؼٕٝ )  : صائذححشف  -4  (إٌ انششؼٛخ رأر

 .حشف صائذح يجُٛخ ػهٗ انغكٌٕ ال يحم نٓب يٍ اإلػشاة( : نٕ)إػشاة 

  .وضش ِبٌٗ ثخ١ً  ٌٛاٌذش٠ص ٚ: ِضً   

 (ٚ٘زا إرا وبْ اٌؽٍت ِغزذ١ً اٌذذٚس ) : رًُٙحشف  -5

 .خ ػهٗ انغكٌٕ ال يحم نٓب يٍ اإلػشاةحشف رًُٙ يجُٛ( : نٕ)إػشاة 

 ( .رأر١ٕٟ فزذذصٕٟ  ٌٛ: )لٌٕٛب ١ٌّذ فٟ لجشٖ ِضبي 

 (ٚ٘زا إرا وبْ ؼٍت اٌشٟء ثشفك ١ٌٚٓ ) :حشف ػشض  -6

 .حشف ػشض يجُٛخ ػهٗ انغكٌٕ ال يحم نٓب يٍ اإلػشاة( : نٕ)إػشاة 

 .رضٚسٔب فٕىشِه ٌٛ: ِضً 

 (ٚػٕف  ٚ٘زا إرا وبْ ؼٍت اٌشٟء ثشذح) :حشف رخفٛط  -7

 .حشف رخفٛط يجُٛخ ػهٗ انغكٌٕ ال يحم نٓب يٍ اإلػشاة( : نٕ)إػشاة 
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 .رذزشَ أث٠ٛه فزأِٓ غعجّٙب ٌٛ: ِضً     

 

 نٕال -2

 : ػهٗ أسثؼخ أٔجّرأرٙ ( النٕ)

 :٠جت أَ رزٛفش ٘برٗ اٌششٚغ  : حشف ايزُبع نهٕجٕد -1

 . دشف ششغ غ١ش جبصَإرا وبٔذ  -أ

 .'' ِٛجٛد '' رمذ٠شٖ  ِذزٚف ٚجٛثبخجشٖ  ِجزذأٚال ٠أرٟ ثؼذ٘ب إال  -ة

 .ثفؼً ِبظٟٚجٍّخ جٛاة اٌششغ رىْٛ ِجذٚءح  -ط

حشف ششغ غٛش جبصو يجُٛخ ػهٗ انغكٌٕ ال يحم نٓب يٍ اإلػشاة ْٔٙ ( : النٕ)إػشاة 

 .حشف ايزُبع نهٕجٕد 

 

 اٌؼمٛي ٌىبْ أدٔٝ ظغ١ُ ٌٛال :  لبي اٌشبػش :ِضبي 

ٟ٘ ِجزذأ ٌىٓ خجش٘ب ( اٌؼمٛي)ٚٔشٜ أْ وٍّخ . ٔالدظ فٟ اٌّضبي أْ ٌٛال غ١ش جبصِخ 

ٚٔشٜ أْ جٍّخ جٛاة اٌششغ اثزذأد ثفؼً ِبظٟ . ' ِٛجٛد'ِذزٚف ٚجٛثب رمذ٠شٖ 

 (.'' وبْ''

 . ؼٍت اٌشٟء ثشذح ٚػٕفٚوبْ ِعبسع ٚ٘زا إرا دخٍذ ػٍٝ فؼً  : حشف رخفٛط -2

 .حشف رخفٛط  يجُٛخ ػهٗ انغكٌٕ ال يحم نٓب يٍ اإلػشاة( : النٕ)إػشاة 

 (.جبء ِعبسػب'' رذّٟ'ٚاٌفؼً , ٔالدظ أْ اٌؽٍت ثشذح . )اٌعؼ١ف  رذّٟ ٌٛال: ضبي ِ

١ٌٚٓٚدٌذ ػٍٝ اٌّعبسع ٚرٌه إرا دخٍذ ػٍٝ  :حشف ػشض -3  .ؼٍت اٌشٟء ثشفك 

 .يجُٛخ ػهٗ انغكٌٕ ال يحم نٓب يٍ اإلػشاة ػشض  حشف( : النٕ)إػشاة 

ً , أْ اٌؽٍت ثشفكٔالدظ ) .رٚٞ اٌذبجبد رغبػذ ٌٛال٠ب ثٓ اٌىشاَ : ِضبي  ٚاٌفؼ

 (.جبء ِعبسػب'' رغبػذ'

ذٚى -4  .اٌفؼً اٌّبظٟإرا دخٍذ ػٍٝ  :حشف رٕثٛخ ُٔر

 .حشف رٕثٛخ ٔرُذٚى يجُٛخ ػهٗ انغكٌٕ ال يحم نٓب يٍ اإلػشاة ( : النٕ)إػشاة 
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جبء فٟ ' دٍّذ'ٔالدظ أْ اٌفؼً اٌزٞ جبء ثؼذ٘ب. ) اٌجش٠خ فٟ ع١بسره دٍّذ ٌٛال: ِضبي   

 (.اٌّبظٟ

   

 نٕيب -3

 نٓب َفظ إػشاة ٔيؼبَٙ نٕال

 :ف١ّب ٠ٍٟ '' ٌٛال''ٚ '' ٌٛ''اػشة  :رؽجٛق

 .رضٚسٔب فزص١ت خ١شا ٌٛ -

 .اجزٙذد ٌٕجذذ ٌٛ -

 .٠ٕجخ ٌٚذٖ ٌٛٚد األة  -

زّظ ٚ'' : لبي سعٛي اهلل صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ  -  .''خبرّب ِٓ دذ٠ذ  ٌٌٛا

 .اٌؼٍّبء ٌٍٙه اٌؼٛاَ ٌٛال -

 .أعؼفذ اٌّصبة ٌٛال -

 :ة دغت رشر١ت اٌجًّ اإلػشا :انحم

 حشف ػشض يجُٛخ ػهٗ انغكٌٕ ال يحم نٓب يٍ اإلػشاة: نٕ 

حشف ششغ غٛش جبصو يجُٛخ ػهٗ انغكٌٕ ْٔٙ حشف ايزُبع اليزُبع ال يحم نّ يٍ : نٕ 

 .اإلػشاة 

 .حشف يصذسٚخ يجُٛخ ػهٗ انغكٌٕ ال يحم نٓب يٍ اإلػشاة: نٕ 

 .يٍ اإلػشاة حشف رقهٛم يجُٛخ ػهٗ انغكٌٕ ال يحم نٓب : نٕ 

حشف ششغ غٛش جبصو يجُٛخ ػهٗ انغكٌٕ ال يحم نٓب يٍ اإلػشاة ْٔٙ حشف ايزُبع : نٕال 

 .نهٕجٕد 

 .حشف رٕثٛخ ٔرُذٚى يجُٛخ ػهٗ انغكٌٕ ال يحم نٓب يٍ اإلػشاة : نٕال 

 

غفشح   ٔانثٕاةال رُغٕا انذػبء ٙن ٔنٕانذ٘ ثبًن

 جضاكى اهلل خٛشا


