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 اسزؼّبي أسّبء األفؼبي :

رسزؼًّ أسّبء األفؼبي ثصٛضح ٚاحسح ٌٍّفطز ٚاٌّضٕٝ ٚاٌجّغ ، ِغ اٌزصو١ط       

 ٚاٌزؤ١ٔش ، ِب ػسا اسُ اٌفؼً اٌّزصً ثىبف اٌرطبة .

 اٌجٕزبْ .ٔحٛ : صٗ أ٠ٙب اٌٌٛس . أٚ أ٠زٙب اٌجٕذ . ٚصٗ أ٠ٙب اٌٌٛساْ . أٚ أ٠زٙب 

 ٚصٗ أ٠ٙب األٚالز . أٚ أ٠زٙب اٌفز١بد .

 أِب اشا وبْ اسُ اٌفؼً ِزصال ثبٌىبف ، غبثمذ اٌىبف اٌّربغت .     

فزمٛي : ا١ٌه اٌىزبة . ٚا١ٌِه اٌىزبة . ٚا١ٌىّب اٌىزبة . ٚا١ٌىُ اٌىزبة . ٚا١ٌىٓ   

 اٌىزبة .

  

 ػًّ أسّبء األفؼبي :

بي اٌزٟ ٔبثذ ػٕٙب ، فزطفغ اٌفبػً ظب٘طا ، أٚ رؼًّ أسّبء األفؼبي ػًّ األفؼ     

 ِعّطا .

ِضبي اٌفبػً اٌظب٘ط : شزبْ ذبٌٌس ِٚحٌّس . ِٕٚٗ لٌُٛٙ : ١٘ٙبد األًِ اشا ٌُ ٠سؼسٖ 

 اٌؼًّ .

 ِٕٚٗ لٛي اٌشبػط :

 ١٘ٙبد ١٘ٙبد اٌؼم١ك ِٚٓ ثٗ      ١٘ٚٙبد ذً ثبٌؼم١ك ٔٛاصٍٗ        

 ٚصٗ ، ِٚٗ .ِٚضبي اٌفبػً اٌّعّط لٌُٛٙ : ٔعاي ، 

 ففٟ أسّبء األفؼبي اٌسبثمخ ظّبئط ِسززطح . ِٕٚٙب اسىذ ، ٚاوفف .

 ٚج١ّغ أسّبء األفؼبي اٌسبثمخ جبءد ثّؼٕٝ أفؼبي الظِخ .

أِب اشا وبٔذ أسّبء األفؼبي ثّؼٕٝ أفؼبي ِزؼس٠خ فٟٙ ح١ٕئص رطفغ فبػال ،        

اة ػ١ٍب . أٞ : اظطثٗ ٚرٕصت ِفؼٛال ثٗ . ٔحٛ : زضان ِحّسا . أٞ : أزضوٗ . ٚظط

 . فبٌفبػً فٟ زضان ، ٚظطاة ظ١ّط ِسززط .

أِب " ِحّس ، ٚػٍٟ " فّٙب ِفؼٛالْ  ثّٙب . وّب ٠زؼسٜ اسُ اٌفؼً ثٕفسخ وّب ِط سبثمب 

 ـ ِٕٚٗ لٛي وؼت ثٓ ِبٌه األٔصبضٞ : 93. 



 رصض اٌجّبجُ ظبح١ب ٘بِبرٙب         ثٍٗ األوفَّ وؤٔٙب ٌُ ررٍك      

ً ثر١ًٍ .٠زؼسٜ أ٠عب   ثبٌجبء  . ٔحٛ : ح١َّٙ

 ِٕٚٗ فٟ اٌحس٠ش " اشا شوط اٌصبٌحْٛ فح١ٙالً ثؼّط .

 ٠ٚجت رؤذ١ط ِؼّٛي اسُ اٌفؼً ، ٚال ٠سزٛٞ ِغ اٌفؼً فٟ رمس٠ُ ِؼٌّٛٗ ػ١ٍٗ .

 فٕمٛي : زضان ِحّسا . وّب ٔمٛي : أْزضن ِحّسا .

 ٚٔمٛي : ِحّسا أزضن . ٚال ٔمٛي : ِحّسا زضان

 ٓ اٌزؼط٠ف ٚاٌزٕى١ط :أسّبء األفؼبي ث١

رىْٛ أسّبء األفؼبي ِٓ لجً اٌّؼٕٝ أفؼبال ، ِٚٓ لجً اٌٍفع أسّبء ، جؼً ٌٙب      

 رؼط٠ف ٚرٕى١ط .

 ٚػالِخ اٌّؼطفخ ِٕٙب رجطزٖ ِٓ اٌز٠ٕٛٓ ، ٚػالِخ إٌىطح ِٕٙب اسزؼّبٌٗ ِٕٛٔب .

 ٚأٌعِٛا ٚلس أٌعَ إٌحبح ثؼط أسّبء األفؼبي اٌزؼط٠ف وـ : ٔعاي ، ٚثٍٗ ، ٚآ١ِٓ .

 ثؼعٙب اٌزٕى١ط وـ : وٛا٘ب ٠ٚٚٙب . ٚلس اسزؼٍّٛا ثؼعٙب ِؼطفخ ٚٔىطح . فّب ٖٔٛٔٛ

ْٗ ، ٚأْف ثال  ٍٗ ، ٚأٍف ، ِٚب ٌُ ٠ٕٖٛٔٛ لصسٚا رؼط٠فٗ وص لصسٚا رٕى١طٖ ومٌُٛٙ : ص

 ر٠ٕٛٓ 

 ٚ٘صٖ ثؼط أسّبء األفؼبي ٌٍفبئسح :

وّب ثؼس لٌٛٗ رؼبٌٝ :    ) آ١ِٓ : اسُ فؼً أِط ثّؼٕٝ اسزجت ، ٚرؤرٟ ثؼس اٌسػبء ، 

 غ١ط اٌّغعٛة ػ١ٍُٙ ٚال اٌعب١ٌٓ ( فٕمٛي آ١ِٓ .

 ِٕٚٗ لٛي اثٓ ظ٠سْٚ :

 غ١ع اٌؼسا ِٓ رسبل١ٕب اٌٜٙٛ فسػٛا        ثؤْ رغص فمبي اٌس٘ط آ١ِٕب .        

 ِٕٚٗ لٛي ػّط ثٓ أثٟ ضث١ؼخ :

 ١ٕب٠ب ضة ال رسٍجٕٟ حجٙب أثسا      ٠ٚطحُ هللا ػجسا لبي آِ        

 أِبِه : اسُ فؼً أِط ثّؼٕٝ رمسَ ، ٔحٛ أِبِه أ٠ٙب اٌّجب٘س .



آٖ : اسُ فؼً ِعبضع ثّؼٕٝ أرٛجغ ، ٚفبػٍٗ ظ١ّط ِسززط ف١ٗ ٚجٛثب رمس٠طٖ : أٔب ، 

 ِٓ ٍٖ ِٖ ، أٚ ػٍٝ اٌىسط ِغ اٌز٠ٕٛٓ فٕمٛي : آ ٠ٚجٕٝ ػٍٝ اٌىسط ثسْٚ ر٠ٕٛٓ ٔحٛ : آ

 اٌظٍُ  ، ِٕٚٗ لٛي اٌشبػط ثال ٔسجخ :

 آٖ ِٓ ر١بن آ٘ب        رطوذ لٍجٟ ِزب٘ب        

أٖٚ : اسُ فؼً ِعبضع ثّؼٕٝ أشىٛ ٚأرؤٌُ ِجٕٟ ػٍٝ اٌسىْٛ ، ٚفبػٍٗ ظ١ّط ِسززط 

 ف١ٗ ٚجٛثب رمس٠طٖ : أٔب . ِٕٚٗ لٛي اٌّزٕجٟ :

 أٖٚ ٌّٓ ال أضٜ ِحبسٕٙب      ٚأصً ٚا٘ب ٚأٖٚ ِطآ٘ب        

لس ٠ْٕٛ ثّؼٕٝ اسزّط ، ٚفبػٍٗ ظ١ّط ِسززط ا٠ٗ : اسُ فؼً أِط ِجٕٟ ػٍٝ اٌسىْٛ ٚ

 ف١ٗ ٚجٛثب رمس٠طٖ : أٔذ . رمٛي ٌٍطجً اشا اسزعزرٗ ِٓ حس٠ش أٚ ػًّ : ا٠ٗ.

ِٕٚٗ حس٠ش اٌطسٛي صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚسٍُ ػٕسِب أٔشس شؼطا أل١ِخ ثٓ أثٟ اٌصٍذ ، 

ٍٗ حسصٕب .  فمبي ػٕس وً ث١ذ : أٞ . ٠ْٕٚٛ ا٠ٗ ػٕس اٌٛصً فزمٛي : ا٠

 جبء ثٗ شٚ اٌطِخ ِٛصٛال غ١ط ِْٕٛ ذالفب ٌٍمبػسح ، ٚلس ذطؤٖ ف١ٗٚلس      

 األصّؼٟ ٔحٛ :

ِٗ ػٓ أَ سبٌُ       ِٚب ثبي رى١ٍُ اٌس٠بض اٌجاللغ  ٚلفٕب فمٍٕب : ا٠

ا٠ْٙب : اسُ فؼً أِط ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزح ثّؼٕٝ وف ٚاسىذ ، ٚفبػٍٗ ظ١ّط ِسززط ف١ٗ 

 ٚجٛثب رمس٠طٖ : أٔذ . ٔحٛ : ا٠ٙب ػٓ اٌىصة .

ثد : اسُ فؼً أِط ثّؼٕٝ اسزحسٓ ، ٠ٚسزؼًّ غبٌجب ِىطٚضا ِٕٛٔب ثبٌىسط ، ٚرىطاضٖ 

ٌٍّجبٌغخ ، ٚاألصً ف١ٗ اٌجٕبء ػٍٝ اٌسىْٛ ، أِب اشا ٚصً ثّب ثؼسٖ وبْ اٌز٠ٕٛٓ ف١ٗ 

 حسٓ . ِضبي ِج١ئٗ غ١ط ِْٕٛ لٛي األػشٝ :

 ث١ٓ األشج ٚث١ٓ ل١س ثبشخ       ثْد ثد ٌٛاٌسٖ ٌٌٍّٚٛٛز        

 ِٚضبي ِج١ئٗ ِٕٛٔب لٛي اٌشبػط ثال ٔسجخ :

 ضٚافسٖ أوطَ اٌطافساد       ثٍد ثٍد ٌجحط ذعُ      

ثساض : اسُ فؼً أِط ِؼسٚي ثّؼٕٝ أسطع ، ٚفبػٍٗ ظ١ّط ِسززط ف١ٗ ٚجٛثب رمس٠طٖ : 

 أٔذ . ٔحٛ : ثساض أ٠ٙب اٌطبٌت .

 رمس٠طٖ ٘ٛ .ثطآْ : اسُ فؼً ِبض ثّؼٕٝ أثطؤ ، ٚفبػٍٗ ظ١ّط ِسززط ف١ٗ جٛاظا 



رطان : اسُ فؼً أِط ِجٕٟ ػٍٝ اٌىسط ثّؼٕٝ ارطن ، ٚفبػٍٗ ظ١ّط ِسززط ف١ٗ ٚجٛثب 

 رمس٠طٖ :

 أٔذ . ِٕٚٗ لٛي أحس شؼطاء ٘ص٠ً : 

 رطاوٙب ِٓ أثً رطاوٙب      أِب رطٜ اٌر١ً ٌسٜ أٚضاوٙب       

ِٕصٛة ، ض٠ٚس: اسُ فؼً أِط ثّؼٕٝ أًِٙ ، ٚشٌه اشا ارصً ثبٌىبف ، أٚ رالٖ اسُ 

 ٚفبػٍٗ ظ١ّط ِسززط ف١ٗ ٚجٛثب رمس٠طٖ : أٔذ ، ٚ٘ٛ ح١ٕئص غٟ ِْٕٛ .

 ٔحٛ : ض٠ٚسن فٟ اٌؼًّ ، ٚض٠ٚس ِحّسا ، ٚض٠ٚسن ظ٠سا . أٞ أٍِٙٗ .

 ٚظ٠سا ِفؼٛي ثٗ ٌط٠ٚسن . ِٕٚٗ لٛي ِبٌه ثٓ ذبٌس اٌٙعٌٟ :

 ض٠ٚسا ػ١ٍب جس ِب صسٞ أُِٙ         ا١ٌٕب ٌٚىٓ ٚزُ٘ ِزّب٠ٓ         

ان : اسُ فؼً أِط ِجٕٟ ػٍٝ اٌىسط ثّؼٕٝ أزضن ، ٚفبػٍٗ ظ١ّط ِسززط ف١ٗ زض

 ٚجٛثب رمس٠طٖ :

 أٔذ . ٔحٛ : زضان أذبن .

زٚٔه : اسُ فؼً أِط ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزح ثّؼٕٝ ذص ، ٚفبػٍٗ ظ١ّط ِسززط ف١ٗ ٚجٛثب 

 رمس٠طٖ : أٔذ . ٔحٛ : زٚٔه اٌىزبة .

 ِٕٚٗ لٛي صج١خ ألِٙب ثال ٔسجخ :

 " زٚٔىٙب ٠ب أَ ال أغ١مٙب " .            

شزبْ : اسُ فؼً ِبض ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزح ثّؼٕٝ افزطاق ٚرجبػس ، ٚال ثس ٌٗ ِٓ   فبػً ، 

 ٔحٛ : شزبْ ظ٠س ٚػّط .

 ِٕٚٗ لٛي ٌم١ػ ثٓ ظضاضح :

 شزبْ ٘صا ٚاٌؼٕبق ٚإٌَٛ     ٚاٌّشطة اٌجبضز فٟ ظً اٌسَ         

 ٔحٛ : شزبْ ِب ِحّس ٚػٍٟ .ٚلس رعاز ِب ثؼسٖ ، ٚرىْٛ لجً اٌفبػً . 

 ِٕٚٗ لٛي األػشٝ ١ِّْٛ :

 شزبْ ِب ٠ِٟٛ ػٍٝ وٛض٘ب      ٠َٚٛ ح١بْ أذٟ جبثط .       



صٗ : اسُ فؼً أِط ِجٕٟ ػٍٝ اٌسىْٛ ثّؼٕٝ اسىذ ، ٚفبػٍٗ ظ١ّط ِسززط ف١ٗ 

 ٚجٛثب رمس٠طٖ : أٔذ : ٔحٛ : صٗ ٠ب ٌٚس .

ٖ ِٓ أسّبء األفؼبي اٌزٟ رسزؼًّ ٚ٘ٛ ِٓ أسّبء األفؼبي اٌالظِخ ، ٠ٚىْٛ ِغ غ١ط

ٌٍّفطز ٔحٛ : صٗ ٠ب ِحّس ، ٌٍٚزض١ٕخ ٔحٛ : صٗ ٠ب ٌٚساْ ، ٌٍٚجّغ ٔحٛ : ٚصٗ ٠ب 

 أٚالز . ٌٍّٚصوط ، ٌٍّٚئٔش ٔحٛ : صٗ ٠ب فبغّخ .

ػ١ٍه : ػ١ٍه اسُ فؼً أِط ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزح ثّؼٕٝ اٌعَ ، ٚفبػٍٗ ظ١ّط ِسززط ف١ٗ 

 ٗ رؼبي : ) ػ١ٍىُ أٔفسىُ ( .ٚجٛثب رمس٠طٖ : أٔذ ، ٔحٛ : لٌٛ

 ِٕٚٗ لٛي اٌشبػط ثال ٔسجخ :

 ػ١ٍه ثبٌصسق فٟ وً األِٛض ٚال       رىصة فبلجح ِب ٠عضٞ ثه اٌىصة        

ػٕسن : اسُ فؼً أِط ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزح ثّؼٕٝ ذص ، ٚفبػٍٗ ظ١ّط ِسززط ف١ٗ ٚجٛثب 

 رمس٠طٖ : أٔذ . ٔحٛ : ػٕسن اٌمٍُ ، أٞ : ذصٖ .

 ِعبضع ِجٕٟ ػٍٝ اٌسىْٛ ثّؼٕٝ ٠ىفٟ : ٔحٛ : لس ِحّسا ض٠بال . لس : اسُ فؼً

لػ : اسُ فؼً ِعبضع ِجٕٟ ػٍٝ اٌسىْٛ ثّؼٕٝ ٠ىفٟ . ٔحٛ : لطٕٟ ِب فؼٍذ ، أٞ 

 ٠ىف١ٕٟ ِب فؼٍذ .

ِٗ : اسُ فؼً أِط ِجٕٟ ػٍٝ اٌسىْٛ ثّؼٕٝ اوفف ، ٚفبػٍٗ ظ١ّط ِسززط ف١ٗ ٚجٛثب 

 رمس٠طٖ :

 أٔذ .

ِجٕٟ ػٍٝ اٌسىْٛ ثّؼٕٝ ذص . ِٕٚٗ لٌٛٗ رؼبٌٝ : ) ٘بإَ الطإٚا ٘ب : اسُ فؼً أِط 

 وزبث١خ (.

ٚلس رٍحمٗ وبف اٌرطبة ، ٔحٛ : ٘بن اٌمٍُ ، ٚ٘بوّب ، ٚ٘بن ثبٌىسط ٌٍّئٔضخ ،      

 ٚ٘بوٓ . ٚفٟ اٌزض١ٕخ رمٛي : ٘بإِب ، ٚفٟ اٌجّغ ٘بإَ ، ٌٚجّبػخ اإلٔبس ٘بإْ .

 ٕٝ أػػ ، ٠ٚمبي فؼً أِط جبِس .٘بد : اسُ فؼً أِط ِجٕٟ ػٍٝ اٌىسط ثّؼ

 ِٕٚٗ لٌٛٗ رؼبٌٝ : ) لً ٘برٛا ثط٘بٔىُ اْ وٕزُ صبزل١ٓ (.

 ِٕٚٗ لٛي اِطئ اٌم١س :

 اشا لٍذ ٘برٟ ٔب١ٌٕٟٚ رّب٠ٍذ      ػٍٝ ٘ع١ُ اٌىشح ض٠ب اٌّرٍرً        



١٘ذ : اسُ فؼً أِط ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزح ثّؼٕٝ أسطع ٚألجً ، ٚفبػٍٗ ظ١ّط ِسززط ف١ٗ 

 ٚجٛثب

 رمس٠طٖ : أٔذ . ٚ٘ٛ ٌٍّفطز ٚاٌّضٕٝ ٚاٌجّغ رؤ١ٔضب ٚرصو١طا .

 ٔحٛ لٌٛٗ رؼبٌٝ : ) ٚلبٌذ ١٘ذ ٌه (. 

ٚاٖ : اسُ فؼً ِعبضع ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزح ثّؼٕٝ أػجت ٚأرٍٙف ، ٠ْٕٚٛ ٚاٖ ثبٌٕصت 

 فزمٛي : ٚا٘بً ٌفالْ .

 ِٕٚٗ لٛي أثٟ إٌجُ اٌؼجٍٟ :

 ١ٌذ ػ١ٕب٘ب ٌٕب ٚفب٘ب ٚا٘ب ٌط٠ب صُ ٚا٘ب ٚا٘ب         ٠ب       

 ٚشىبْ : اسُ فؼً ِبض ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزح ثّؼٕٝ ِب أسطع

 


