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  أؿّبء األصٛاد

 رؼغ٠فٙب :

 اٌفبظ رشجٗ أؿّبء األفؼبي فٟ صالٌزٙب ػٍٝ اٌّمصٛص ثضْٚ ِـبػضح .    

ٚوٍٙب ؿّبػ١خ ، ٚال رؼًّ فٟ غ١غ٘ب ، ١ٌٚؾ ٌٙب ِذً ِٓ اإلػغاة ، ٌُٚ رجؼً 

 أفؼبي ، ألٔٙب ٌُ رذًّ ظّبئغ ، ٌُٚ رمغ فٟ شٟء ِٓ رغاو١ت اٌىالَ .  أؿّبء

 ألـبِٙب :

  رٕمـُ أؿّبء األصٛاد ئٌٝ لـ١ّٓ :

ـ لـُ ٠شبغت ِب ال ٠ؼمً ِٓ اٌذ١ٛأبد ، أٚ صغبع ا٢ص١١ِٓ . ٔذٛ : " ٘ال "  ٔ

ٌؼجغ اٌفغؽ ، ٚ " ػضؽ " ٌؼجغ اٌجغً ، ٚ " ٘ؾ " ٌؼجغ اٌغُٕ ، ٚ" وز " ٌؼجغ 

 ً .اٌطف

ـ لـُ ٠ذبوٝ ثٗ صٛد : ٔذٛ : غك ، ٚغبق ٌصٛد اٌغغاة ، ٚلت ٌصٛد ٚلغ  ٕ

 اٌظثبة .   اٌـ١ف ، ٚغ١ز ٌٍعبده ، ٚغبق ٌصٛد اٌعغة ، ٚسبػ ٠بػ ٌصٛد

ٚج١ّغ أؿّبء األصٛاد رىْٛ أؿّبء ، الِزٕبع وٛٔٙب دغٚفب ِٓ لجً      

 ػٍٝ اٌذضس ٚاٌؼِٓ . ثٙب ، ٚاِزٕبع وٛٔٙب أفؼبال ِٓ لجً أٔٙب ال رضي   االوزفبء

 دىُ أؿّبء األفؼبي ٚأؿّبء األصٛاد :

ِزّىٕب ،   ج١ّغ أؿّبء األفؼبي ، ٚأؿّبء األصٛاد رىْٛ ِج١ٕخ ، ئال ِب ٚلغ ِٕٙب      

 ف١جٛػ ف١ٗ اإلػغاة ٚاٌجٕبء .

 ـ ومٛي اٌشبػغ : ٓٗ 

 وّب ُعْػذ ثبٌجٛد اٌعّبء اٌصٛاص٠ب     صػب٘ٓ ِعْصفٟ فبعػ٠ٛٓ ٌصٛرٗ      

شب٘ض : : ثبٌجٛد " فمض ع٠ٚذ ثبٌىـغ ػٍٝ أٔٙب اؿُ فؼً ِؼغة ، ٚثبٌفزخ ػٍٝ أٔٙب اٌ

 ِجٕٟ . اؿُ فؼً

 ٚئ١ٌه ثؼط أؿّبء األصٛاد ِٚؼب١ٔٙب ٌٍفبئضح : 

 أح : اؿُ صٛد اٌـبػً ِجٕٟ ػٍٝ اٌىـغ ال ِذً ٌٗ ِٓ اإلػغاة .

 آر : اؿُ صٛد ٌٍّٛجٛع ِجٕٟ ػٍٝ دغوخ آسغٖ ، ال ِذً ٌٗ ِٓ اإلػغاة .



 آ٘ب : اؿُ صٛد اٌعذه ِجٕٟ ػٍٝ اٌـىْٛ ال ِذً ٌٗ ِٓ اإلػغاة .

ثؾ : اؿُ صٛد ٌضػبء اٌغُٕ ٚاألثً ِجٕٟ ػٍٝ اٌـىْٛ ال ِذً ٌٗ ِٓ اإلػغاة ، 

 ٚغبٌجب ِب ٠ىْٛ ِىغعا فزمٛي : ثؾ ثؾ .

ؿأ : اؿُ صٛد ٌٍذّبع ٠ٛعص ثٗ ، أٚ ٠ؼجغ ، ٚ٘ٛ ِٓ أؿّبء األصٛاد اٌزٟ رشجٗ 

 ٠شبغت ثٗ ِب ال ٠ؼمً ِٓ اٌذ١ٛاْ ، أٚ صغبع اإلٔـبْ .اؿُ اٌفؼً ، ألٔٗ 

 غك : اؿُ صٛد ٌذىب٠خ ؿمٛغ اٌذجبعح ثؼعٙب ػٍٝ ثؼط .

 ٠مبي غمطمذ اٌذجبعح ئطا جبء صٛرٙب غك غك .

 ػضؽ : اؿُ صٛد ٌؼجغ اٌجغً . ومٛي اٌشبػغ :

 إِٔذ ٚ٘ظا رذ١ٍّٓ غ١ٍك        ػضؽ ِب ٌؼجبص ػ١ٍه ئِبعح         

 صٛد ٌٍغغاة ِجٕٟ ػٍٝ اٌـىْٛ .غبق : اؿُ 

 لت : اؿُ صٛد ٌٛلغ اٌـ١ف ، ِجٕٟ ػٍٝ اٌـىْٛ .

 ٘ب ٘ب : اؿُ صٛد ٌؼجغ اٌىٍت ، أٚ دعٗ ػٍٝ ِالدمخ فغ٠ـزٗ .

 ِٕٚٗ لٛي أثٟ ٔٛاؽ :

 ٠ىبص أْ ٠شغط ِٓ ئ٘بثٗ        رغاٖ فٟ اٌذعغ ئطا ِب ٘بثٗ        

 : اؿُ صٛد ٌؼجغ اإلثً . ٘ئ ٘ئ : اؿُ صٛد رضػٝ ثٗ اإلثً ٌٍؼٍف . ٚ٘أ ٘أ

 ٘ٗ : اؿُ صٛد ٌٍزظوغح ٚاٌٛػ١ض .

 ١٘ٗ ١٘ٗ : اؿُ صٛد ٌٍؼجغ ٚاالؿزؼاصح ِٓ ِذضصه أصٕبء اٌذض٠ش .

 ٚع : اؿُ صٛد الثٓ آٜٚ .

 ّٔبطط ِٓ اإلػغاة

 ـ لبي إٌبثغخ اٌظث١بٟٔ : ٕٖ

 ؿأ٘ض٠ٗ ئ١ٌه ، ئ١ٌه ػٕٟ     أٌىٕٟ ٠ب ػ١١ٓ ئ١ٌه لٛال      

ب : أٌئىٕٟ ، فذٌٛذ وـغح أٌىٕٟ : فؼً أِغ  ِّ ِجٕٟ ػٍٝ اٌـىْٛ ثّؼٕٝ ثٍِّغ ، ٚأصٍٗ ئ

اٌّٙؼح ئٌٝ اٌالَ ، ٚأؿمطذ اٌّٙؼح ، أٚ أأٌىٕٟ فذظفذ اٌّٙؼح اٌضب١ٔخ رشف١فب  ، 



ٚاٌفبػً ظ١ّغ ِـززغ ف١ٗ ٚجٛثب رمض٠غٖ : أٔذ ، ٚإٌْٛ ٌٍٛلب٠خ ، ٠ٚبء اٌّزىٍُ فٟ 

 ِذً ٔصت ِفؼٛي ثٗ .

ِجٕٟ ػٍٝ اٌـىْٛ ال ِذً ٌٗ ِٓ اإلػغاة ، ٚػ١١ٓ ِٕبصٜ  ٠ب ػ١١ٓ : ٠ب دغف ٔضاء

ُ دظف ِٓ آسغٖ اٌزبء ، ئط أصٍٗ ػ١١ٕخ ، ِجٕٟ ػٍٝ اٌعُ ألٔٗ ػٍُ ِفغص ،  ِغسَّ

٠ٚجٛػ ثٕبؤٖ ػٍٝ اٌفزخ ٟٚ٘ دغوخ اٌذغف اٌظٞ لجً اٌزبء اٌّذظٚفخ " عاجغ فٟ طٌه 

 اٌزغس١ُ " .

ِٓ اإلػغاة ثّؼٕٝ سظ ، ٚفبػٍٗ ئ١ٌه : اؿُ فؼً أِغ ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزخ ال ِذً ٌٗ 

 ظ١ّغ ِـززغ ف١ٗ ٚجٛثب رمض٠غٖ : أٔذ ٠ؼٛص ػٍٝ ػ١١ٓ .

 لٛال : ِفؼٛي ثٗ ِٕصٛة ثبٌفزذخ الؿُ اٌفؼً ئ١ٌه .

ؿأ٘ض٠ٗ : اٌـ١ٓ دغف اؿزمجبي ، ٚأ٘ضٞ فؼً ِعبعع ِغفٛع ثبٌعّخ اٌّمضعح ػٍٝ 

اٌغبئت فٟ ِذً ٔصت ا١ٌبء ٌٍضمً ، ٚاٌفبػً ظ١ّغ ِـززغ ٚجٛثب رمض٠غٖ : أٔب ، ٚ٘بء 

 ِفؼٛي ثٗ . ئ١ٌه : جبع ِٚجغٚع ِزؼٍمبْ ثـأ٘ض٠ٗ .

 ئ١ٌه : أؿُ فؼً أِغ ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزخ ال ِذً ٌٗ ِٓ اإلػغاة ثّؼٕٝ رٕخ أٚ اثزؼض .

 غٕٟ : جبع ِٚجغٚع ِزؼٍمبْ ثا١ٌه األس١غ .

 اٌشب٘ض لٌٛٗ : ئ١ٌه لٛال ، ٚئ١ٌه ػٕٟ ، فبألٚي اؿُ فؼً أِغ ثّؼٕٝ سظ ، ٚاٌضبٟٔ

 ثّؼٕٝ اثزؼض .

 ـ لبي اٌشبػغ : ٖٖ

َِ فصضلٛ٘ب     َِ       ئطا لبٌذ َدظا  فاْ اٌمٛي ِب لبٌذ َدظا

ئطا لبٌذ : ئطا ظغف ٌّب ٠ـزمجً ِٓ اٌؼِبْ ِجٕٟ ػٍٝ اٌـىْٛ فٟ ِذً ٔصت ِزؼٍك 

 ثجٛاثٗ ، لبٌذ فؼً ِبض ، ٚاٌزبء ٌٍزأ١ٔش .

 دظاَ : فبػً لبٌذ ِجٕٟ ػٍٝ اٌىـغ فٟ ِذً عفغ .

 خ اٌفؼ١ٍخ فٟ ِذً جغ ثاظبفخ ئطا ئ١ٌٙب .ٚاٌجٍّ

فصضلٛ٘ب : اٌفبء عاثطخ ٌجٛاة اٌشغغ ، ٚصضلٛ٘ب فؼً أِغ ِجٕٟ ػٍٝ دظف إٌْٛ 

 ٚفبػٍٗ

 جبػَ .  ِٚفؼٌٛٗ ، ٚجٍّخ صضلٛ٘ب ال ِذً ٌٙب ِٓ اإلػغاة جٛاة شغغ غ١غ

 فاْ اٌمٛي : اٌفبء ٌٍزؼ١ًٍ ، ٚئْ دغف رٛو١ض ٚٔصت ، ٚاٌمٛي اؿّٙب ِٕصٛة .



 : اؿُ ِٛصٛي ِجٕٟ فٟ ِذً عفغ سجغ ئْ .ِب 

 لبٌذ دظاَ : لبي فؼً ِبض ، ٚاٌزبء ٌٍزأ١ٔش ، ٚدغاَ فبػً .

ٚاٌجٍّخ اٌفؼ١ٍخ ال ِذً ٌٙب ِٓ اإلػغاة صٍخ ِب ، ٚاٌؼبئض ظ١ّغ ِٕصٛة ثمبي ، 

 ٚاٌزمض٠غ : فاْ اٌمٛي ٘ٛ اٌظٞ لبٌزٗ دظاَ 

 اٌىـغ ػٍٝ ٌغخ أً٘ اٌذجبػ .اٌشب٘ض لٌٛٗ : " دظاَ " فأٗ أؿُ فؼً ِجٕٟ ػٍٝ 

 ـ لبي اٌشبػغ : ٖٗ

ِِ ١٘ٙبٍد ئ١ٌه عجٛػٙب      رظوغد أ٠بِب ِع١ٓ ِٓ اٌّصجِٟ         ف١ٙٙبَد

 رظوغد : فؼً ٚفبػً . أ٠بِب : ِفؼٛي ثٗ ِٕصٛة .

ِع١ٓ : ِعٝ فؼً ِبض ِجٕٟ ػٍٝ اٌـىْٛ ، ْٚٔٛ إٌـٛح فٟ ِذً عفغ فبػٍٗ ، 

 ب " .ٚاٌجٍّخ فٟ ِذً ٔصت صفخ " أل٠بِ

 ِٓ اٌصجٟ : جبع ِٚجغٚع ِزؼٍمبْ ثّع١ٓ .

ف١ٙٙبد : اٌفبء اؿزئٕبف١خ ، ١٘ٚٙبد اؿُ فؼً ِبض ثّؼٕٝ ثؼض ، ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزخ ٟٚ٘ 

 ٌغخ أً٘ اٌذجبػ ، ٚثبٌجٕبء ػٍٝ اٌىـغ ٌغخ أؿض ٚر١ُّ .

١٘ٙبد : رٛو١ض ٌفظٟ . ئ١ٌه : جغاع ِٚجغٚع ِزؼٍمبْ ثغجٛػٙب ، أٚ فٟ ِذً ٔصت 

 جٛع .ِفؼٛي ثٗ ٌغ

عجٛػٙب : فبػً ١٘ٙبد األٌٚٝ ، ٚعجٛع ِعبف ٚاٌع١ّغ اٌّزصً فٟ ِذً جغ 

 ِعبف ئ١ٌٗ ِٓ ئظبفخ اٌّصضع ئٌٝ فبػٍٗ .

 اٌّإِْٕٛ . ٖٙـ لبي رؼبٌٝ : ) ١٘ٙبد ١٘ٙبد ٌّب رٛػضْٚ (  91ٔ

١٘ٙبد : اؿُ فؼً ِبض ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزخ ثّؼٕٝ ثؼض ، ٚاٌفبػً ظ١ّغ ِـززغ جٛاػا 

: رٛو١ض ٌفظٟ ٌألٌٚٝ . ٠ٚالدع فٟ ١٘ٙبد ٌغبد وض١غح اشٙغ٘ب  رمض٠غ ٘ٛ . ١٘ٙبد

اٌذغف    ِٓ غ١غ ر٠ٕٛٓ وّب طوغٔب ، ٚ٘ٛ ِجٕٟ ٌٛلٛػٗ ِٛلغ اٌّجٕٟ ، أٚ ٌشجٗ  اٌفزخ

، ١٘ٚٙبرب ثبٌفزخ ٚاٌز٠ٕٛٓ ، ٚثبٌعُ ٚاٌز٠ٕٛٓ فزمٛي : ١٘ٙبٌد ، ١٘ٚٙبٍد ثبٌىـغ 

 بد ْ ثاؿىبْ اٌزبء ، ٚغ١غ٘ب وض١غ .ٚاٌز٠ٕٛٓ ، ١٘ٚٙبِد ثبٌىـغ ِٓ غ١غ ر٠ٕٛٓ ، ١٘ٚٙ

ٌّب : اٌالَ دغف جغ ػائض ، ِٚب اؿُ ِٛصٛي فٟ ِذً عفغ فبػً ١ٌٙٙبد ، ٚفٟ 

 ِذً جغ ػٍٝ اٌٍفع ثذغف اٌجغ اٌؼائض 



٠ٚجٛػ فٟ " ِب " أْ رىْٛ ِصضع٠خ ، ٚاٌّصضع اٌّإٚي ِٕٙب ِٚٓ اٌفؼً رٛػضْٚ 

 فٟ ِذً عفغ فبػً ١ٌٙٙبد .

ع ثضجٛد إٌْٛ ٚٚاٚ اٌجّبػخ فٟ ِذً عفغ فبػً ، رٛػضْٚ : فؼً ِعبعع ِغفٛ

 ٚاٌجٍّخ اٌفؼ١ٍخ ال ِذً ٌٙب ِٓ اإلػغاة ػٍٝ اٌٛجٗ األٚي .

 اإلؿغاء . ٖٕـ لبي رؼبٌٝ : ) فال رمً ٌّٙب أف ٚال رٕٙغّ٘ب (  91ٔ

 فال : اٌفبء ٚالؼخ فٟ جٛاة اٌشغغ ، ٚال ٔب١٘خ .

، ٚاٌفبػً ظ١ّغ ِـززغ  رمً : فؼً ِعبعع ِجؼَٚ ثال ، ٚػالِخ جؼِٗ اٌـىْٛ

 ٚجٛثب رمض٠غٖ : أٔذ .

 ٌّٙب : جبع ِٚجغٚع ِزؼٍمب ثزمً .

اٌّٙؼح ،   أف : اؿُ فؼً ِعبعع ِجٕٟ ػٍٝ اٌىـغ ِغ اٌز٠ٕٛٓ ، ٚرشض٠ض اٌفبء ، ٚظُ

ٟٚ٘ ٌغخ ِٓ ٌغبد وض١غح فٟ اؿُ اٌفؼً " أف " ٚثٙب لغاءح دفص ، ٚاٌفبػً ظ١ّغ 

 ِـززغ ٚجٛثب رمض٠غٖ :

 أٔذ .

 اٌٛاٚ دغف ػطف ، ٚال ٔب١٘خ .ٚال : 

رٕٙغّ٘ب : فؼً ِعبعع ِجؼَٚ ثال ، ٚػالِخ جؼِٗ اٌـىْٛ ، ٚاٌفبػً ص١ّغ 

 ِـززغ ٚجٛثب

 رمض٠غٖ : أٔذ ، ٚ٘بء اٌغبئت فٟ ِذً ٔصت ِفؼٛي ثٗ .

 ٚجٍّخ رٕٙغّ٘ب ِؼطٛفخ ػٍٝ ِب لجٍٙب .

 ٚؿٕظوغ ثؼط ٘ظٖ اٌٍغبد األسغٜ فٟ " أف " ٌٍفبئضح :

 أْ رىْٛ ِعِّٛخ ، أٚ ِفزٛدخ ، أٚ ِىـٛعح .ـ ّ٘ؼح أف ئِب  ٔ

ـ فاْ وبٔذ اٌّٙؼح ِعِّٛخ فذبصً ظجطٙب أٔٙب ئِب ِجغصح ػٓ اٌٍٛادك ، أٚ  ٕ

 ٍِذمخ ثؼائض .

 ـ ٚاٌّجغصح ئِب أْ ٠ىْٛ آسغ٘ب ؿبوٕب أٚ ِزذغوب . ٚاٌّزذغوخ ئِب أْ ٖ

 أٚ ِشففخ .رىْٛ ِشضصح ، أٚ ِشففخ ِغ اٌز٠ٕٛٓ أٚ ػضِٗ ، ٚاٌـبوٕخ ئِب ِشضصح ، 



ـ ٚاٌٍٛادك ٌٙب ِٓ اٌؼٚائض ئِب ٘بء اٌـىذ ، أٚ دغف اٌّض ، فاْ وبْ ٘بء اٌـىذ  ٗ

فبٌفبء ِضٍضخ ِشضصح ، ٚئْ وبْ دغف ِض ، فٙٛ ئِب ٚاٚ أٚ ٠بء أٚ أٌف ، ٚاٌفبء ف١ٙٓ 

 ِشضصح ، ٚاألٌف ئِب

 ِفشّخ ، أٚ ثبإلِبٌخ اٌّذعخ ، أٚ ث١ٓ ث١ٓ .

فبٌفبء ِضٍضخ ِشففخ ِغ اٌز٠ٕٛٓ ، ٚػضِٗ ، أٚ فزخ اٌفبء ـ ٚئْ وبٔذ اٌّٙؼح ِىـٛعح  ٗ

 ٚوـغ٘ب ثبٌزشض٠ض ِغ اٌز٠ٕٛٓ ٚػضِٗ ٚغ١غ٘ب ِٓ اٌٍغبد اٌزٟ رجبٚػد األعثؼ١ٓ .

 ـ لبي اٌشبػغ : ٖ٘

ِِ ٌظوغا٘ب ئطا ِب طوغرٙب      ْٖ  ِٚٓ ثُؼض أعض ث١ٕٕب ٚؿّبء      فأٚ

ِعبعع ثّؼٕٝ أرٛجغ ، ِجٕٟ فأٖٚ : اٌفبء ٚالؼخ فٟ جٛاة اٌشغغ ، ٚأٖٚ اؿُ فؼً 

 ػٍٝ اٌـىْٛ ، وّب ٠جٛػ ثٕبئٗ ػٍٝ اٌىـغ ، ٚفبػٍٗ ظ١ّغ ِـززغ ف١ٗ ٚجٛثب رمض٠غٖ

أٔب . ٌظوغا٘ب : جبع ِٚجغٚع ِزؼٍمبْ ثأٖٚ ، ٚطوغٜ ِعبف ، ٚاٌع١ّغ اٌّزصً فٟ 

 ِذً جغ ِعبف ئ١ٌٗ .

ِجٕٟ ػٍٝ ئطا ِب طوغرٙب : ئطا ظغف ٌّب ٠ـزمجً ِٓ اٌؼِبْ ِزعّٓ ِؼٕٝ اٌشغغ ، 

اٌـىْٛ فٟ ِذً ٔصت ِزؼٍك ثجٛاثٗ ، ِٚب ِصضع٠خ د١ٕ١خ ، ٚطوغرٙب فؼً ٚفبػً 

ِٚفؼٛي ثٗ ، ٚاٌّصضع اٌّإٚي ِٓ ِب ٚاٌفؼً فٟ رأ٠ًٚ ِصضع ِجغٚع 

إلطا ، ٚجٛاة اٌشغغ ِذظٚف صٌذ ػ١ٍٗ اٌمغ٠ٕخ فٟ أٚي اٌىالَ ٚ٘ٛ لٌٛٗ    ثبإلظبفخ

 فأٖٚ ٌظوغا٘ب . : فأٖٚ ٌظوغا٘ب . ٚاٌزمض٠غ : ئطا ِب طوغٔٙب

ِٚٓ ثُؼض أعض : اٌٛاٚ دغف ػطف ، ِٚٓ ثؼض جبع ِٚجغٚع ِزؼٍمبْ ِزؼٍمبْ ثأٖٚ 

 ، ٚثؼض

 ِعبف ، ٚأعض ِعبف ئ١ٌٗ ِجغٚع .

ث١ٕٕب : ث١ٓ ظغف ِىبْ ِٕصٛة ثبٌفزذخ ِزؼٍك ثّذظٚف دبي ِٓ ؿّبء ، د١ش وبْ 

بف ٚاٌع١ّغ فٟ األصً صفخ ٌٗ فٍّب رمضَ ػ١ٍٗ أػغة دبال ػٍٝ اٌمبػضح ، ٚث١ٓ ِع

 اٌّزصً فٟ ِذً جغ ِعبف ئ١ٌٗ .

 ٚؿّبء : اٌٛاٚ دغف ػطف ، ٚؿّبء ِؼطٛف ػٍٝ أعض ِجغٚع ِضٍٙب .

 اٌشب٘ض لٌٛٗ : فأٖٚ ، د١ش ٠جٕٝ ػٍٝ اٌـىْٛ ، ٚاٌىـغ .



 1ٕـ لبي رؼبٌٝ : ) ٠ٚىأْ هللا ٠جـػ اٌغػق ٌّٓ ٠شبء ِٓ ػجبصٖ ٠ٚمضع (  99ٔ

 اٌمصص .

ٕٟ ػٍٝ اٌـىْٛ ثّؼٕٝ أرؼجت ، ٚاٌفبػً ظ١ّغ ٠ٚىأْ : ٚٞ اؿُ فؼً ِعبعع ِج

 ّْ ِـززغ ف١ٗ ٚجٛثب رمض٠غٖ أٔب ، ٚاٌىبف دغف جغ ٠ف١ض اٌزؼ١ًٍ ١ٌٚؾ اٌزشج١ٗ ، ٚأ

دغف رٛو١ض ٚٔصت " ِشجٗ ثبٌفؼً " ، ٟٚ٘ ِٚب ثؼض٘ب فٟ ِذً جغ ثبٌىبف ، ٚشجٗ 

 اٌجٍّخ ِزؼٍك ثـ " ٚٞ " .

 هللا : ٌفع اٌجالٌخ اؿُ أْ ِٕصٛة ثبٌفزذخ .

 جـػ : فؼً ِعبعع ِغفٛع ثبٌعّخ ، ٚاٌفبػً ظ١ّغ ِـززغ جٛاػا رمض٠غٖ ٘ٛ .٠

 اٌغػق : ِفؼٛي ثٗ ِٕصٛة ثبٌفزذخ .

 ٚجٍّخ ٠جـػ فٟ ِذً عفغ سجغ أْ .

 ٌّٓ : جبع ِٚجغٚع ِزؼٍمب ث١جـػ .

 ٠شبء : فؼً ِعبعع ِغفٛع ، ٚاٌفبػً ظ١ّغ ِـززغ رمض٠غٖ ٘ٛ .

 اٌّٛصٛي . ٚجٍّخ ٠شبء ال ِذً ٌٙب ِٓ اإلػغاة صٍخ

 ِٓ ػجبصٖ : جبع ِٚجغٚع ِزؼٍمبْ ثّذظٚف فٟ ِذً ٔصت دبي ِٓ اٌفبػً .

 ٠ٚمضع : اٌٛاٚ دغف ػطف ، ٠ٚمضع ِؼطٛف ػٍٝ ِب لجٍٗ .

 ـ لبي اٌشبػغ : ٖٙ

 ل١ً اٌفٛاعؽ ٠ٚه ػٕزغ الضَ       ٌٚمض شفٝ ٔفـٟ ٚأثغأ ؿمّٙب      

: اٌٛاٚ دغف لـُ ، ٚاٌّمـُ ثٗ ِذظٚف رمض٠غٖ هللا ، ٚاٌجبع ٚاٌّجغٚع   ٌٚمض شفٝ

ِزؼٍمبْ ثفؼً ِذظٚف رمض٠غٖ : ألـُ ، ٚاٌالَ ٚالؼخ فٟ جٛاة اٌمـُ ، ٚلض دغف 

 رذم١ك ، ٚشفٝ فؼً ِبض ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزخ اٌّمضع .

 ٔفـٟ : ِفؼٛي ثٗ ، ٚا١ٌبء فٟ ِذً جغ ِعبف ئ١ٌٗ .

ثٗ ،    ف ، ٚأثغأ ِؼطٛف ػٍٝ شفٝ ، ٚؿمّٙب ِفؼٛيٚاثغأ ؿمّٙب : اٌٛاٚ دغف ػط

 ٚاٌع١ّغ اٌّزصً فٟ ِذً جغ ِعبف ئ١ٌٗ .



ل١ً اٌفٛاعؽ : فبػً ٠طٍجٗ وً ِٓ اٌفؼ١ٍٓ شفٝ ٚأثغأ ػٍٝ اٌزٕبػع ، فبٌجصغ٠ْٛ 

٠جؼٍٛٔٗ فبػً ٌٍفؼً أثغأ ٌمغثٗ ِٕٗ ، ٠ٚجؼٍْٛ فبػً اٌفؼً شفٝ ظ١ّغ ِـززغ جٛاػا 

 ٛف١ْٛ اٌؼىؾ . ٚل١ً ِعبف ، ٚاٌفٛاعؽ ِعبف ئ١ٌٗ .رمض٠غٖ : ٘ٛ ، ٠ٚشزبع اٌى

٠ٚه : اؿُ فؼً ِعبعع ِجٕٟ ػٍٝ اٌـىْٛ ثّؼٕٝ ٔؼجت ، ٚفبػٍٗ ظ١ّغ ِـززغ ف١ٗ 

 ٚجٛثب رمض٠غٖ :ٔذٓ ، ٚاٌىبف دغف سطبة ال ِذً ٌٗ ِٓ اإلػغاة .

ػٕزغ : ِٕبصٜ ِغسُ ِجٕٟ ػٍٝ اٌعُ ، ٠ٚجٛػ ثٕبئٗ ػٍٝ اٌفزخ ، ٚدغف إٌضاء 

 ِذظٚف ،

اٌزمض٠غ : ٠بػٕزغ ، ٚاٌجٍّخ إٌضائ١خ فٟ ِذً ٔصت ِمٛي اٌمٛي ٌٍّصضع ل١ً . الضَ : ٚ

فؼً أِغ ِجٕٟ ػٍٟ اٌـىْٛ ٚدغن ثبٌىـغ ٌّٛافمخ اٌغٚٞ ، ٚفبػٍٗ ظ١ّغ ِـززغ 

أ٠عب . ٚجٍّخ ٌمض   ٚجٛثب رمض٠غٖ : أٔذ ، ٚاٌجٍّخ اٌفؼ١ٍخ فٟ ِذً ٔصت ِمٛي اٌمٛي

 شفٝ جٛاة اٌمـُ ال ِذً ٌٙب ِٓ اإلػغاة .

 ٚاٌمـُ ٚجٛاثٗ ال ِذً ٌٗ ِٓ اإلػغاة والَ ِـزأٔف .

  

 ـ لبي اٌشبػغ : 1ٖ

 أِبَ اٌّطب٠ب ؿ١غ٘ب اٌّزمبطفِ       ثذ١ٙالً ٠ؼجْٛ وً ِط١خ

 ثذ١ٙال : جبع ِٚجغٚع لصض ثٗ ٌفظٗ ٌذىب٠زٗ ، ٚشجٗ اٌجٍّخ ِزؼٍك ث١ؼجْٛ .

 : فؼً ِعبعع ِغفٛع ثضجٛد إٌْٛ ، ٚٚاٚ اٌجّبػخ فٟ ِذً عفغ فبػً . ٠ؼجْٛ

 وً ِط١خ : وً ِفؼٛي ثٗ ، ٚ٘ٛ ِعبف ، ِٚط١خ ِعبف ئ١ٌٗ .

أِبَ اٌّطب٠ب : أِبَ ظغف ِىبْ ِٕصٛة ثبٌفزذخ ، ٚ٘ٛ ِعبف ، ٚاٌّطب٠ب ِعبف 

 ئ١ٌٗ ، ٚاٌظغف ِغ ِزؼٍمٗ فٟ ِذً جغ صفخ ٌّط١خ .

 اٌّزصً فٟ ِذً جغ ثبإلظبفخ . ؿ١غ٘ب : ِجزضأ ، ٚاٌع١ّغ

 اٌّزمبطف : سجغ ِغفٛع .

ٚلض طوغ اٌجغضاصٞ فٟ سؼأزٗ ئػغاثب أجٛص ِٓ اٌـبثك فمبي : أْ ٠ىْٛ ؿ١غ٘ب فبػال 

 ٌٍظغف الػزّبص اٌظغف ػٍٝ اٌّٛصٛف ، ٚاٌّزمبطف صفخ ٌـ١غ .

 ـ لبي اٌشبػغ : 1ٖ



 فزىٟدظاع دظاع ِٓ ثطشٟ ٚ    ٟ٘ اٌض١ٔب رمٛي ثًّء ف١ٙب        

ٟ٘ اٌض١ٔب : ظ١ّغ اٌشأْ ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزخ فٟ ِذً عفغ ِجزضأ أٚي ، ٚاٌض١ٔب ِجزضأ صبْ 

 ِغفٛع ثبٌعّخ اٌّمضعح ػٍٝ األٌف ٌٍزؼظع .

رمٛي : فؼً ِعبعع ِغفٛع ثبٌعّخ ، ٚفبػٍٗ ظ١ّغ ِـززغ ف١ٗ جٛاػا رمض٠غٖ : ٟ٘ 

بٟٔ ، ٚاٌّجزضأ اٌضبٟٔ ٠ؼٛص ػٍٝ اٌض١ٔب . ٚاٌجٍّخ اٌفؼ١ٍخ فٟ ِذً عفغ سجغ اٌّجزضأ اٌض

 ٚسجغٖ فٟ ِذً عفغ سجغ اٌّجزضأ األٚي .

ثًّء ف١ٙب : جبع ِٚجغٚع ِزؼٍمبْ ثزمٛي ، ًِٚء ِعبف ، ٚف١ٙب ِعبف ئ١ٌٗ 

 ِجغٚع ثب١ٌبء ، ٚفٟ ِعبف ٚاٌع١ّغ اٌّزصً فٟ ِذً جغ ِعبف ئ١ٌٗ .

دظاع : اؿُ فؼً أِغ ِجٕٟ ػٍٝ اٌىـغ ال ِذً ٌٗ ِٓ اإلػغاة ، ٚفبػٍٗ ظ١ّغ 

 ِـززغ ف١ٗ ٚجٛثب ، رمض٠غٖ : أٔذ .

 دظاع : رٛو١ض ٌفظٟ ٌذظاع األٌٚٝ .

ِٓ ثطشٟ : جبع ِٚجغٚع ِزؼٍمبْ ثذظاع ، ٚا١ٌبء ظ١ّغ ِزصً ِجٕٟ ػٍٝ اٌـىْٛ 

فٟ ِذً جغ ِعبف ئ١ٌٗ . ٚفزىٟ : اٌٛاٚ دغف ػطف ، ٚفزىٟ ِؼطٛف ػٍٝ ِب 

 اٌمٛي .  ٛيلجٍٗ . ٚجٍّخ : دظاع ِٚب فٟ د١ؼ٘ب فٟ ِذً ٔصت ِفؼٛي ثٗ ِم

 ـ لبي اٌشبػغ : 9ٖ

 ثٍٗ األوفَّ وأٔٙب ٌُ رشٍك         رظع اٌجّبجُ ظبد١ب ٘بِبرٙب       

رظع : فؼً ِعبعع ِغفٛع ثبٌعّخ ، ٚاٌفبػً ظ١ّغ ِـززغ جٛاػا رمض٠غٖ : ٟ٘ ٠ؼٛص 

 ئٌٝ اٌذغة .

 اٌجّبجُ : ِفؼٛي ثٗ ِٕصٛة . ظبد١ب : دبي ِٕصٛثخ ِٓ اٌجّبجُ .

ٌعبد١ب ألٔٗ اؿُ فبػً ٠ؼًّ ػًّ فؼٍٗ ظذٝ ، ٚ٘بِبد ِعبف ٘بِبرٙب : فبػً 

 ٚاٌع١ّغ اٌّزصً فٟ ِذً جغ ِعبف ئ١ٌٗ .

ثٍٗ األوفَّ : ثٍٗ ػٍٝ عٚا٠خ ٔصت األوف اؿُ فؼً أِغ ثّؼٕٝ صع ، ٚفبػٍٗ ظ١ّغ 

ِـززغ ف١ٗ ٚجٛثب رمض٠غٖ : أٔذ ، ٚاألوف ِفؼٛي ثٗ ِٕصٛة ثبٌفزذخ ، " ٚ٘ظا ٘ٛ 

ػٍٝ عٚا٠خ اٌجغ ، فجٍٗ ِصضع ِعبف ئٌٝ األوف ، ٚاألوف اٌشب٘ض اٌّطٍٛة " . ٚ

ِعبف ئ١ٌٗ ِجغٚع ثبٌىـغح ، ٚػٍٝ عٚا٠خ اٌغفغ ، فجٍٗ ثّؼٕٝ و١ف ٌالؿزفٙبَ 

 اٌزؼججٟ ِج١ٕخ ػٍٝ اٌفزخ فٟ ِذً عفغ سجغ ِمضَ ، ٚاألوف ِجزضأ ِإسغ ِغفٛع .



صً فٟ وأٔٙب : اٌىبف دغ جغ ٌٍزشج١ٗ ، ٚأْ دغف رٛو١ض ٚٔصت ، ٚاٌع١ّغ اٌّز

 ِذً ٔصت اؿّٙب .

ٌُ رشٍك : ٌُ دغف ٔفٟ ٚجؼَ ٚلٍت ، ٚرشٍك فؼً ِعبعع ِجؼَٚ ، ٚػالِخ جؼِٗ 

 اٌـىْٛ ، ٚدغن ثبٌىـغ ٌّٛافمخ اٌغٚٞ ، ٚاٌفبػً ظ١ّغ ِـززغ جٛاػا رمض٠غٖ ٟ٘ .

 ٚاٌجٍّخ اٌفؼ١ٍخ فٟ ِذً عفغ سجغ أْ .

، وّب جبء ِصضعا ،  اٌشب٘ض لٌٛٗ " ثٍٗ " د١ش جبء اؿُ فؼً فٕصت اٌّفؼٛي ثٗ    

 ٚثّؼٕٝ

 " و١ف " .

 ـ لبي اٌشبػغ : ٓٗ 

 وّب عػذ ثبٌجٛد اٌعّبء اٌصٛاص٠ب        صػب٘ٓ عصفٟ فبعػ٠ٛٓ ٌصٛرٗ     

صػب٘ٓ : صػب فؼً ِبض ، ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزخ اٌّمضع ػٍٝ األٌف ، ْٚٔٛ إٌـٛح فٟ 

 ِذً ٔصت ِفؼٛي ثٗ .

ِٕغ ِٓ ظٙٛع٘ب اشزغبي اٌّذً عصفٟ : فبػً ِغفٛع ثبٌعّخ اٌّمضعح ػٍٝ اٌفبء 

 ثذغوخ ٠بء

 اٌّزىٍُ ، ٚعصف ِعبف ، ٠ٚبء اٌّزىٍُ فٟ ِذً جغ ِعبف ئ١ٌٗ .

 فبػٍٗ .   فبعػ٠ٛٓ : اٌفبء ػبغفخ ، ٚاعػٜٛ فؼً ِبض ، ْٚٔٛ إٌـٛح فٟ ِذً عفغ

 ٌصٛرٗ : جبع ِٚجغٚع ِزؼٍمبْ ثبعػ٠ٛٓ .

ػً ، ٚاٌّصضع اٌّإٚي وّب عػذ : اٌىبف ٌٍزشج١ٗ ، ِٚب ِصضع٠خ ، ٚعػذ فؼً ٚفب

 ِٓ ِب ٚاٌفؼً فٟ ِذً جغ ثبٌىبف ، ٚاٌجبع ٚاٌّجغٚع ِزؼٍمبْ ثبعػ٠ٛٓ .

 ثبٌجٛد : جبع ِٚجغٚع ِزؼٍمبْ ثغػذ .

 اٌظّبء : ِفؼٛي ثٗ ٌغػذ . اٌصٛاص٠ب : صفخ ِٕصٛثخ ٌٍظّبء .

 اٌشب٘ض لٌٛٗ : ثبٌجٛد ، د١ش صسٍذ أي اٌزؼغ٠ف ػٍٝ


