
اٌجضء اٌصأٟ: (أٔٛاع اٌٛسشح،اٌفشٚع ٚأطحاتٙا)ٔظاَ اإلسز فٟ اإلسالَ   

  

  
 ألسام الىزحت باعتباز اإلزث: أوال 

  
 :ٌسث الىزحت إما 

 :وهى نصٍب ممدز شسعا لىازث أو أكخس ، والفسوض الممدزة فً المسآن هً : بالفسض       .1
2/1 ، 4/1 ،  8/1 ، 3/2 ، 3/1 ، 6/1. 

  
 :وهً ذكس الكسس األكبس حم ما تحته ، وهً : طسٌك التدلً. 1: طسق عدد الفسوض * 

  .8/1  ، 4/1، 2/1:                                    النصف ونصفه ونصف نصفه

  .3/2  ، 3/1 ، 6/1: السدس وضعفه وضعف ضعفه : وهً ذكس الكسس األدنى حم ما فىله وهً : طسٌك التسلً .2                                 

 .وهى اإلزث بغٍس تمدٌس، حٍج ٌأخر العاصب كل التسكت إذا انفسد ، أو ما بمً منها بعد أخر ذوي الفسوض فسوضهم: بالتعصٍب       .2
  

 :ألسام الىزحت 

  

اٌٛساشْٛ تاٌفشع 

 ٚحذٖ

اٌٛاسشْٛ تّٙا ِؼا أٚ  اٌٛاسشْٛ تاٌرؼظ١ة ٚحذٖ

 تأحذّ٘ا

اٌٛاسشْٛ تاٌفشع أٚ 

 تاٌرؼظ١ة دْٚ اٌجّغ ت١ّٕٙا

اٌضٚض 

األخ 

 ألَ 

 اٌضٚجح

 األخد ألَ

 األَ

 اٌجذج

 اإلتٓ

 (ش )األخ 

 األخ ألب

 اٌؼُ

 اتٓ اإلتٓ

اتٓ األخ 

 (ش)

 اتٓ األخ ألب

 اتٓ اٌؼُ

 األب

  

 اٌجذ

 اٌثٕد

  

 (ش)األخد 

 تٕد اإلتٓ

  

 األخد ألب

  

 :اٌفشٚع ٚأطحاتٙا: شا١ٔا 

 ِا لذسذُ:  أٞ 237ا٠٢ح / سٛسج اٌثمشج" فٕظف ِا فشضرُ : " اٌرمذ٠ش، لاي ذؼاٌٝ : اٌفشع فٟ اٌٍغح : ذؼش٠ف اٌفشع* 

 .إٌظ١ة اٌّمذس ششػا ٌٛاسز خاص، ال ٔضاد إال تاٌشد، ٚال ٠ٕمض إال تاٌؼٛي: ٚاططالحا 

 3/2 ٌٛاحذج، 4/1 ٌخّسح، 2/1: اٌّسرحمْٛ ٌٍفشٚع إجّاال ٚاحذ ٚػششْٚ ٚاسشا ُ٘ ِٛصػْٛ وا٢ذٟ : اٌّسرحمْٛ ٌٍفشٚع اٌّمذسج ششػا

 . ٌسثؼح6/1 إلش١ٕٓ ، 3/1ألستؼح، 

 :ٚالسرحماق وً ٚاحذ ِٓ ٘ؤالء ٌفشضٗ أدٌح ٚششٚط وّا ٘ٛ ِث١ٓ فٟ اٌجذٚي ا٢ذٟ 

  

 األِصٍح اٌذ١ًٌ حاالذُٙ اٌٛسشح

 اٌضٚض

 إْ ٌُ ٠ىٓ ٌٍضٚجح 2/1*

 .ٌٚذ ِٕٗ أٚ ِٓ غ١شٖ

 إْ واْ ٌٍضٚجح ٌٚذ 4/1* 

 ِٕٗ أٚ ِٓ غ١شٖ

ٌٚىُ إٌظف ِا ذشن " 

أصٚاجىُ إْ ٌُ ٠ىٓ ٌٙٓ ٌٚذ 

فئْ واْ ٌٙٓ ٌٚذ فٍىُ اٌشتغ 

ِّا ذشوٓ ِٓ تؼذ ٚط١ح 

 "٠ٛط١ٓ تٙا أٚ د٠ٓ

 الٔؼذاَ اٌفشع 2/1صٚض 

 اٌٛاسز

 3/1أَ 

 ٌٛجٛد اٌفشع 4/1صٚض 

 اٌٛاسز

 اتٓ ع

اٌضٚجح أٚ اٌضٚجاخ 

 اٌّرؼذداخ

 إْ ٌُ ٠ىٓ ٌٍضٚض ٌٚذ 4/1*

 .ِٕٙا أٚ ِٓ غ١ش٘ا

 إْ واْ ٌٍضٚض ٌٚذ 8/1*

 .ِٕٙا أٚ ِٓ غ١ش٘ا

ٌٚٙٓ اٌشتغ ِّا ذشورُ إْ " 

ٌُ ٠ىٓ ٌىُ ٌٚذ فئْ واْ ٌىُ 

ٌٚذ فٍٙٓ اٌصّٓ ِّا ذشورُ 

ِٓ تؼذ ٚط١ح ذٛطْٛ تٙا 

 "أٚ د٠ٓ 

  الٔؼذاَ اٌفشع4/1صٚجح 

 اٌٛاسز ػُ ع

  ٌٛجٛد اٌفشع8/1صٚجح 

 2/1اٌٛاسز تٕد 

 األَ

 إْ ٌُ ٠ىٓ ٌٍٙاٌه 3/1* 

ٌٚذ أٚ اٌّرؼذد ِٓ اإلخٛج 

 .اشٕاْ فأوصش روٛس أٚ إٔاشا

 إْ واْ ٌٍٙاٌه ٌٚذ 6/1* 

أٚ ٌٍّرؼذد ِٓ اإلخٛج اشٕاْ 

 فأوصش روٛسا أٚ إٔاشا

ٚألت٠ٛٗ ٌىً ٚاحذ ِّٕٙا " 

اٌسذط ِّا ذشن إْ واْ ٌٗ 

ٌٚذ ٚٚسشاٖ أتٛاٖ فألِٗ 

 "اٌصٍس 

 الٔؼذاَ اٌفشع 3/1أَ 

اٌٛاسز أٚ اٌّرؼذد ِٓ 

 اإلخٛج

 أخ شم١ك ع

 ٌٛجٛد اٌفشع 6/1أَ 

 اٌٛاسز

 اتٓ ع

 اٌجذج

سٛاء وأد ِٕفشدج أٚ 6/1*

ِرؼذدج تششط ذسا٠ٚٙا فٟ 

 .اٌمشب أٚ اٌثؼذ

 .ال ششخ ػٕذ ٚجٛد األَ*

ػٓ أتٟ ٘ش٠شج سضٟ اهلل " 

ػٕٗ أْ إٌثٟ طٍٝ اهلل 

ػ١ٍٗ ٚسٍُ جؼً ٌٍجذج 

اٌسذط إرا ٌُ ذىٓ دٚٔٙا أَ 

  الٔفشاد٘ا6/1 جذج 

 اتٓ ع

  ٌرسا٠ٚٙا6/1جذج ألَ       

          فٟ اٌمشب إٌٝ اٌٙاٌه



را وأد جذذاْ أحذّ٘ا *إ

لش٠ثح ِٓ اٌٙاٌه ٚاألخشٜ 

تؼ١ذج ، ششخ اٌمش٠ثح ِٓ 

جٙح األَ ، ٚذحجة اٌثؼ١ذج 

 .ِٓ جٙح األب

إرا وأد جذذاْ إحذاّ٘ا *

لش٠ثح ٚاألخشٜ تؼ١ذج، 

ٚوأد اٌمش٠ثح ِٓ جٙح 

األب ٚاٌثؼ١ذج ِٓ جٙح األَ 

، اشرشورا فٟ اٌسذط، ألْ 

اٌجذج اٌمشتٝ ِٓ جٙح 

األب، ال ذحجة اٌثؼذٜ ِٓ 

 .جٙح األَ

 جذج ألب "

 3/2تٕراْ 

 ألٔٙا األلشب 6/1جذج ألَ 

 .إٌٝ اٌٙاٌه

 جذج أب األب ِحجٛتح

 اتٓ ع

 6/1جذج ألب         

 جذج أَ ألَ

 2/1تٕد 

 األب

 إرا واْ ٌٍٙاٌه فشع 6/1*

 .ٚاسز روش

ع إرا واْ ٌٍٙاٌه  + 6/1*

 فشع ٚاسز أٔصٝ

تاٌرؼظ١ة إْ ٌُ ٠ىٓ ٌٍٙاٌه 

 .فشع ٚاسز

ٚألت٠ٛٗ ٌىً ٚاحذ ِّٕٙا " 

اٌسذط ِّا ذشن إْ واْ ٌٗ 

ٌٚذ فئْ ٌُ ٠ىٓ ٌٗ ٌٚذ 

 "ٚٚسشاٖ أتٛاٖ فألِٗ اٌصٍس 

 8/1صٚجح 

  ٌٛجٛد فشع ٚاسز6/1أب 

 روش اتٓ ع

 4/1صٚض 

ع ٌٛجٛد فشع  +6/1أب 

 ٚاسز أٔصٝ

 2/1تٕد 

 4/1صٚجح 

أب ع ٌؼذَ ٚجٛد فشع 

 ٚاسز

 األخٛج ألَ

  فٟ حاٌح االٔفشاد6/1*

  فٟ حاٌح اٌرؼذد3/1* 

٠مسّٛٔٗ ف١ّا ت١ُٕٙ ٌٍزوش 

 ِصً حظ األٔص١١ٓ

ٚإْ واْ سجً ٠ٛسز " 

والٌح أٚ اِشأج ٌٚٗ أخ أٚ 

أخد فٍه ٚاحذ ِّٕٙا 

اٌسذط ، فئْ وأٛا أوصش 

ِٓ رٌه فُٙ ششواء فٟ 

 "اٌصٍس 

اٌشجً أٚ اٌّشأج : اٌىالٌح 

اٌزٞ ٠ّٛخ ال ٠رشن ال أطال 

 ٚال فشػا

 الٔؼذاَ اٌفشع 2/1صٚض 

 اٌٛاسز

  الٔفشاد6/1ٖأخ ألَ 

  
 اٌذورٛس ػثذ اٌىش٠ُ تٛد٠ٓ: ِٓ إػذاد                                                  

 األْذاف أعجبة انزُفٛز انزؼشٚف َٕع انُشبط

يجًٕػخ يٍ األفؼبل ٔاألػًبل  انًششٔع
انًُظًخ ٔانًخغظ نٓب لجهٛب لصذ 

رحمٛك غبٚخ يحذدح فٙ انضيٍ 
 انًغزمجم

 .ثهٕسح فكشح انًششٔع - 
رحذٚذ عجٛؼخ انًششٔع - 

 .ٔصٛبغخ أْذافّ
رحذٚذ األْذاف انكفٛهخ - 

 .ثزحمٛك انًششٔع
رحذٚذ انًٕاسد انًبدٚخ - 

ٔانجششٚخ انًغهٕثخ نزُفٛز 
 .انًٓبو

ٔضغ خغخ رُفٛزٚخ - 
 .ػًهٛخ ٔٔالؼٛخ

  

رفؼٛم يشبسكزٙ فٙ - 
 .انٕعظ انًذسعٙ

 رًُٛخ انٕػٙ انشخصٙ-

اكزغبة يٓبسح إػذاد -
 .يششٔع

انزفبػم اإلٚجبثٙ يغ 
حبجبد انًجزًغ 

 .ٔيشكالرّ

ٔسلخ رمُٛخ رحًم سعبنخ إػاليٛخ  انًغٕٚخ
يخزصشح نزحغٛظ انًخبعجٍٛ 

 ثمضٛخ يٍ انمضبٚب

اجزًبع فشٚك انؼًم -
ٔيُبلشخ اإلشكبنٛخ نزحذٚذ 

 .يٕضٕع انًغٕٚخ
رشكٛم فشٚك ػًم رؼُٗ -

 :ة 
انجبَت انًضًَٕٙ -أ

 .نهًغٕٚخ
 .انجبَت انفُٙ-ة
 .انجبَت انزمُٙ-ط
  

انزذسة ػهٗ إَزبط -
يغٕٚخ رحغٛغٛخ 

 .َٔششْب
إعٓبو انزهًٛز فٙ َشش -

انٕػٙ ثمضٛخ نٓب ػاللخ 
ثًٕٓو انًجزًغ ، 

 ٔرشعٛخ انغهٕن انؼًهٙ

انزذسة ػهٗ إَزبط -رٕصٚغ انًٓبو داخم -يجًٕػخ يُظًخ يٍ انجحٕس  انًهف



ٔاألٔساق ٔانٕصبئك ٔانزمبسٚش انزٙ 
رزكبيم فٙ رُبصل يٕضٕع يؼٍٛ 

 .ثبنًؼبنجخ انؼهًٛخ

انًجًٕػخ حغت األٔساق 
 .انًمذيخ

 .رؼٍٛٛ يغٛش-
رجًٛغ انًؼهٕيبد -

 .ٔانٕصبئك 
 .اعزضًبسْب-
 .انصٛبغخ انُٓبئٛخ نهٕسلخ-
  

يهف ثحش نالعزضًبس 
 .ٔانؼشض

رًُٛخ لذساد انزؼبيم -
يغ انًصبدس ٔانًشاجغ 

 .انؼهًٛخ

 (نجُٛبد )يجًٕػبد ػًم  انٕسشخ انزكُٕٚٛخ
رشزغم جًبػٛب حٕل يٕضٕع 
يؼٍٛ يٍ صٔاٚب يخزهفخ رحذ 
إششاف خجشاء ٚزهمٌٕ ركُٕٚب 

أٔنٛب، صى رٕجٛٓب رزجؼٛب خالل رُفٛز 
 انٕسشخ

رحذٚذ يًٓزٙ انًغٛش -
ٔانًمشس داخم انًجًٕػخ 

. 
 .ٔجٕد خجٛش يؤعش-
رحذٚذ يحبٔس انٕسشخ -

 .انزكُٕٚٛخ

انزؼشف ػهٗ فٕائذ -
انٕسشخ انزكُٕٚٛخ 

ٔانزذسة ػهٗ رغٛٛشْب 
 .ٔإداسرٓب

انزذسة ػهٗ ػًم -
انفشٚك، ٔاكزغبة 
يٓبساد انزؼبسف 

 .ٔانزٕاصم
  

حهمخ دساعٛخ نًُبلشخ انًٕضٕع  َذٔح
 انًمزشح ٔششحّ

ػًم فشٚك ٚزٕنٗ إػذاد 
 انُذٔح ٔػشضٓب ٔرغٛٛشْب

 رًُٛخ سٔح انزؼبٌٔ-

 رًُٛخ يٓبساد انزٕاصم-

رًُٛخ يٓبساد اإلَصبد 
ٔانزؼجٛش ػٍ انشأ٘ ، 

 ٔرذأل انكهًخ

  

يمبثهخ ٔاعزجٕاة يجًٕػخ  َذٔح اعزجٕاثٛخ
 نضٛف فٙ لضٛخ يحذدح

 (ضٛف )شخصٛخ -
 يزخصص فٙ انًٕضٕع

ٚكهف : فشٚك اعزجٕاة -
كم ػضٕ فّٛ ثئػذاد 

أعئهخ حٕل يحٕس يٍ 
 يحبٔس انُذٔح االعزجٕاثٛخ

ٚمذو نهُذٔح، : يذٚش يغٛش 
ٔٚحذد إشكبنٛزٓب 

ٔيحبٔسْب انشئٛغٛخ ، 
ٕٔٚصع انكهًخ ، ٔٚؼهك 

ٔٚزذخم نزٕجّٛ عٛش 
 انُذٔح

رشعٛخ لٛى انحٕاس -
 .ٔانزٕاصم

رؼًٛك انزفبػم ثٍٛ -
فشٚك االعزجٕاة 

 .ٔانضٛف
إغُبء يؼبسف فشٚك -

 االعزجٕاة

سعبنخ ارصبنٛخ يزكبيهخ األسكبٌ ،  انًُبظشح
ْٔٙ حٕاس ثٍٛ شخصٍٛ أٔ 

فشٚمٍٛ ٚغؼٗ كم يًُٓب إنٗ إػالء 
ٔجٓخ َشِ فٙ يٕضٕع 

يؼٍٛ  ٔانذفبع ػُٓب ثشزٗ 
انٕعبئم انؼهًٛخ ٔانًُغمٛخ ، 

ٔرفُٛذ سأ٘ انغشف اٜخش ثبنذنٛم 
 ٔانجشْبٌ

رٕصٚغ انًٓبو داخم كم -
 .يجًٕػخ

 رؼٍٛٛ يغٛش نهًُبظشح-

 .إػذاد انفضبء-
رحذٚذ انًٓبو -

 .ٔانًغؤٔنٛبد انزمُٛخ 

انٕصٕل إنٗ لُبػخ -
يشزشكخ ثمضبٚب 

 انًٕضٕع

اعزمصبء جٕاَت -
انخالف ٔانزؼًك فٙ 

 .دساعزٓب 
اعزكشبف أثؼبد كم -

 .يٕلف ٔخهفٛبرّ

يجًٕػخ ػم رزكٌٕ يٍ عزخ إنٗ  انٕسشخ
صًبَٛخ أفشاد رشزغم جًبػخ 

ثًٕضٕع أٔ يحٕس يؼٍٛ نزحمٛك 
 .ْذف يؼٍٛ

رمغٛى كم يجًٕػخ إنٗ -
 يغٛش ٔيمشس ٔأػضبء

رأصٛذ فضبء انفصم ثًب 
 ُٚبعت ػًم انٕسشبد

رحذٚذ صيٍ اعزغبل -
 انٕسشبد

 :رًُٛخ انمذسح ػهٗ -
لشاءح انٕصٛمخ اإلػاليٛخ *

 ٔرحذٚذْب

 انُمذ

االخزٛبس ٔارخبر *
 انًٕالف

انؼًم ٔفك يجبدا -
انزؼبٌٔ ٔانزشبسن 

 ٔانزٕافك

رًُٛخ لٛى انحٕاس -
ٔانزٕاصم ، ٔرمجم 

انًخبنف ٔرذثٛش 
 االخزالف

  

 اعزضًبسح

 ثحش

لبئًخ يٍ األعئهخ انًزُٕػخ رجٛت 
ػُٓب ػُٛخ يٍ انُبط رٔ٘ انصهخ 

رحذٚذ يٕضٕع انجحش -
 .ٔيحبٔسِ ٔأْذافّ

انزذسٚت ػهٗ إَزبط -
 اعزًبسح ثحش يٛذاَٙ



ثًٕضٕع انجحش نهحصٕل ػهٗ 
حمبئك أٔ يؼهٕيبد ألجم إَجبص 

 ثحش يؼٍٛ

" اعضًبسح اعزجٛبٌ :" ْٔٙ َٕػبٌ 
رشعم ثبنجشٚذ أٔ رٕصع نزؼجئزٓب 

 ٔسدْب

رٕجّ " اعزًبسح يمبثهخ " 
 نهًغزٓذف أصُبء يمبثهزّ

رحذٚذ انًغؤٔنٛبد داخم 
 فشٚك انجحش

رحذٚذ انًجزًغ انًجحٕس -
 .ٔخصبئصّ ٔيًٛضارّ

رحذٚذ َٕع االعضًبسح -
ٔأعئهزٓب ، كٛفٛخ 

 اعزضًبسْب

دساعخ األعئهخ ٔيشاجؼزٓب 
 فُٛب

االخزجبس األٔنٗ -
 نالعزًبسح

رًُٛخ اإلَصبد ، -
االعزًبع ٔانًالحظخ 

انذلٛمخ ، ٔيٓبسح عشح 
 .األعئهخ نذٖ انًزؼهى

  

  
  

 


