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 خلٔؽ اىؽتف حمفٔؿث
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ٍؼي ال  ليتىاًدئني رصى

ا   يف مخعث قرش درظن

 حأحلف/
ٔفيق ةَ أمحس ةَ حمٍس  احلاىيم الصدفاين أيب الٔحلس ح



 



  يقديث
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 ٌلسٌث
احلٍس  رب اىكاملني كالطالة كالعالـ ىلع حمٍس كىلع آهل كضدتّ أدمكني، أٌا 

 ةكس.

ٔـ اىكصبيث، َِّ الرصؼ، أخس قي كيه مهُٔث ٌَ مخعث  فٓشق كريلات خمخرصة يف ف
ا، ك  عكخٓا ىؽائفخني ٌَ ؼيتث اىكيً.قرش درظن

ا هلً ةإذف ا لالرحلاء يف اىؽائفث األكىل/ ابلادئٔف يف قيً الرصؼ؛ تلهٔف قُٔن 
 ْشا العيً.

اىؽائفث اثلاُيث/ أضداب ادلكرات الطيفيث، كاىيت حلٔف ٌسة ْشق ادلكرات مخعث 
ا اغبلنا. ٌن  قرش ئ

ٔـ اىلياٌث، كأظأهل أف يِفكِا ةاىكيً  كا أظأؿ أف يِفف ةٓا كأف جيكيٓا يل ذرصنا ي
 قييّ.الرشيع يف ادلُيا كاآلرصة، إُّ كيل ذلم كاىلادر 

 

 كًلخب/

ٔفيق ةَ أمحس ةَ حمٍس احلاىيم الصدفاين.   أةٔ الٔحلس ح

 دار احلسيد ةٍكرب

ٔـ اثلالذاء حاريذ                                            ْ 0441/دمادل اآلرص/04ةكس ؿٓص ي

ٔافق/   ـ 09/2/2109امل
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ا  الرصؼ يف مخعث قرش درظن

ّ أمحس ةَ ذاةج الٔضايب خفـ املتارؾ اجلدٔم اىفاعو ٌلسٌث الشيذ    
 .ا

ٔاخس اىلٓار، املخطف ةطفات اجلٍاؿ كُكٔت اجلالؿ ، املجصد قَ  احلٍس  ال
املريو كالرشيم كاملكني كالطاختث كالٔدل، املخرصؼ يف الييايل كاألياـ كاألقٍار نٍا 

 ر.يشاء كخيخا

كىلع آهل األؼٓار كأضداةّ  ،كالطالة كالعالـ ىلع أفطح اخلالئق اجليب املزخار 
ضالة مضيسة يف اىلً  ،تلاةكني هلً يف احلصٌلت كالعهِات كالرس كاجلٓاركا ،األريار

 كالهيف كامللسار.

 
ٌ
ٔـ/ ةػ ٔ/ فلس أؼيكين أرُٔا أةٔ الٔحلس حٔفيق ةَ أمحس الصدفاين ىلع نخاةّ املا ةكسي ٌ  أ ظ

ٔجسحّ نخاةا كيٍا ٌِاظتا نرريا ليؽاىب املتخسئ  ؛)الرصؼ يف مخعث قرش درظا(، ف
كس راىع فيّ جاُب اىتعٓيو كاتللصيب إىل خس  -ضاق ا ررياج–إذ أف مؤىفّ 

 نتري.

ٔاُِا ةاكخِائّ كاالظخفادة ٌِّ حكيٍا كحكييٍا.  فِِطح إر

ٔدق املشهٔرة يف اتلكييً كاتلأحلف،  فجضل ا أراُا أةا الٔحلس رري اجلضاء ىلع جٓ
 ـص ٌأمٔؿ.ؿ كأكمعئٔ رريي ّ يكزادق ٌَ فغيّ، كُفف ةّ اإلظالـ كاملعيٍني، إُ  

كاحلٍس  رب اىكاملني، كضًل ا كظيً كبارؾ ىلع ُبيِا حمٍس كىلع آهل كضدتّ 
 أدمكني.

 نختّ/ أةٔ قتس ا أمحس ةَ ذاةج الٔضايب.

يف حليث اثلاين ٌَ رجب ىكاـ اذجني كأربكني كأربكٍائث كأىف، ٌَ اهلجصة اجلتٔيث 
 ىلع ضاختٓا أفغو الطالة كأحً اىتعييً. 



  يقديث
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 حٍٓيس                               

 ٌا خلً حىكيًُّ ْشا اىفَ؟

 خلً حكيٍّ فصض نفايث.

 مٔعٔع قيً الرصؼ.

األىفاظ اىكصبيث املخٍهِث كاألفكاؿ  -نٍا ظيأيت ةإذف ا-مٔعٔع قيً الرصؼ
 املخرصفث.

 اظخٍساد فَ الرصؼ.

 كالكـ اىكصب. ،كالكـ رظٔهل  ،ٌَ الكـ ا حكاىل

 كاعف قيً الرصؼ.

 ٌكاذ ةَ معيً اهلصاء. /ف ْشا اىفَ ىلع الطديحكاع

 نيفيث الٔضٔؿ إحلّ.

 كاألرش قًِٓ. ،مشافٓث اىكصب-أ يلٔف ةؽصيلخني/

ٔاٌحط - ب  كًلخب املفصدات. ،األرش ٌَ اىل

 فائسة فَ الرصؼ/

 فًٓ اىلصآف كالعِث. -0

 ضٔف اليعاف قَ اخلؽأ يف املفصدات. -2

 ىحعٓو اجلؽق ةٓا. ،ختفيف األىفاظ اثللييث -3

اخفؾ الي -4 ٔد املشخلات املخاكذصة. ،غث كإذصاْؤ ٔج  ة
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ا  الرصؼ يف مخعث قرش درظن

 ادلرس األكؿ/ حكصيف الرصؼ
َ﴿كٌِّ كٔهل حكاىل/ ، ىغث/ اتلغيري  فر ر مَّلَلَهٱََصر هه هوبر  .[027/ اتلٔبث] ﴾قهل

ٔاؿ أةجيث اللكٍث ا/ ْٔ قيً ةأضٔؿ يكصؼ ةٓا أخ اىيت ىحعج ةإقصاب كال  ،اضؽالخن
 ةِاء.

 الرصؼ/كٌَ ِْا يكصؼ اىفصؽ ةني قيً اجلدٔ كقيً 

ٔاؿ أكارص الالكـ اجلدٔ/ -0  كٌا يخكيق ةّ ٌَ إقصاب كبِاء. ،قيً يتدد قَ أخ

ٔاؿ أةجيث اللكٍثالرصؼ . ،/ قيً ةأخ  مما ىحط إقصاةنا كال ةِاءن

يخكيق ةاللكٍث كيه يف كعف اجلٍيث، كئعح قالكخٓا ةاللكٍات  اجلدٔ/ -2
 ألرصل فيٓا.ا

يٓا ٌَ حغيريات يف كٌا يؽصأ قي ،حِدرص قالكخّ ةاللكٍث ُفعٓا الرصؼ/
 مما ىحط هلا قالكث ةاإلقصاب كابلِاء. ،خصكفٓا

. تارىؾه ٌي / جاءى   ٌرالن

 الرصؼ اجلدٔ

 جاء/ فكو ٌاض ٌتين ىلع اىفخح.

 ٌتارؾ/ فاقو مصفٔع.

.)  جاء/ ىلع كزف )فىكىوى

.  ٌتارؾ/ اظً ٌفكٔؿ ٌَ ةارؾى يتارؾي

 

 

 



  ادلرس األول/ حػريف الرصف
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 ٌا اذلم يسرس يف قيً الرصؼ؟ 

 /يسرس يف قيً الرصؼ اآليت

 رصفث ك املٍِٔقث ٌَ الرصؼ.املكصبث املِ ظٍاءاأل -0

 األفكاؿ املخرصفث. -2

 /فكًل ْشا رصج مما ال يسرس يف قيً الرصؼ

 نأظٍاء اإلشارة، كالغٍائص، كأظٍاء املٔضٔالت.../األظٍاء املتجيث -0

 كإظٍاقيو. ،نإةصاْيً /األظٍاء األقجٍيث -2

ني، ْيٓات، ٌّ(. /أظٍاء األفكاؿ -3  نػ )ضّ، ٌآ

 )ٌَ، قَ، ىلع...(.نػ /احلصكؼ -4

 نػ )ُكً، كبئط، كقىس، كىحط(. /األفكاؿ اجلاٌسة -5
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ا  الرصؼ يف مخعث قرش درظن

 ادلرس اثلاين/ املزياف الرصيف
ٔاؿ ةجيث اللكٍث.  ،حكصيفّ/ ْٔ ٌلياس كعكّ قيٍاء الرصؼ  ملكصفث أخ

فاضؽيح الرصفئف ىلع ارخيار ذالذث أخصؼ لٔزف اللكٍث، كتعىم أخصؼ املزياف، 
 (.الـكيه/ )اىفاء، اىكني، ال

ٔا اىفاء حلاةو احلصؼ األكؿ، كاىكني حلاةو احلصؼ اثلاين، كالالـ حلاةو احلصؼ كج كي
اثلاىد، ٌف االُتتاق أف حلٔف خصًلث خصكؼ اللكٍث املٔزكُث ُفط خصٌلت خصكؼ 

 املزياف، كإحلم أٌريثن ىلع ذلم.

 املزياف الرصيف اللكٍث

خىبى  كىوى  نى  فى

ـى  صي كيوى  نى  فى

ًبى   فيًكوى  ُضي

حه  ٌٍ ٍكوه  ري  في

هشا   .ظائص األٌريث  ْك

 ؼصيلث الٔزف/
فخٔزف ىلع خصكؼ )فكو( حنٔ/  ،إف اكُج اللكٍث مهُٔث ٌَ ذالذث أخصؼ -

.) ىبى ىلع كزف )فىكىوى  ُضى

-   ٌ ا أف حلٔف كإف اكُج اللكٍث زائسة ىلع ذالذث أخصؼ، فِِـص خصكفٓا، فإ
 أك يلٔف فيٓا ةكظ الضكائس/ ،لكٓا أضٔال



  ادلرس اثلاين/ املزيان الرصيف

 

00 
ا ذاُيث.،  (0)ٔالٓا أضلكُّ  فإف اكُج رباقيثه   ٌن  زدُا ال

.) ٍكيىوه = )فى صه ٍكفى (، جى ٍكيىوى جى فخٔزف ىلع )فى ٍخصى  حنٔ/ دى

ا ذاثلثن  ،ٓا أضٔاللكُّ  كإف اكُج مخاظيثه  - ٌن  .(2)زدُا ال

ي وه  كى =فى وه صٍجى فى  حنٔ/ ظى

ي وه        =فىكى سه بىصٍجى  زى

 يف ٌا يلاةيّنصرُا  ،كإف اكُج الضيادة ُاجتث قَ حلصار يف أخس األضٔؿ -
 املزياف.

=فك وى   حنٔ/ كخ وى

 فيزنؿ يف املزياف نٍا ْٔ.، (3)غري أضٌل اف اكف الضائس يف ْشق اللكٍات خصفن إك -

 األىف زائس     حنٔ/ عارب=فاقو. 

ٌى ٍٔ طي ٍِ ٌى       ٔاك زائساف.       ؿ. ٍٔ كي فٍ ر=  امليً كال

=اٍظخىٍفكىوى                                             جى  العني كاهلٍضة كاتلاء زكائس.       اٍظخىٍزصى

ا.ٌا يلاةيّ يف فِدشؼ  ،كإذا خشفِا ٌَ اللكٍث  املزياف أيغن

 حنٔ/ كيٍو=فيٍو 

                                                           
ْشػث، ليفيث يػرفث احلرف األضيل يٌ الزائد. ( 1)  وشخػرف يف لخب أخرى م

فػن واالشى )َدْخَرَج ، َجْػَفٌر(، وزيادة اليني خاص ةاالشى، حنْ/ زيادة الم واخدة اعم يف اه ( 2)
 (.32)ص/ «ياقْت ىلع شذا اهػرف»شفرجن )َفَػوٌَّن(، وخطج الزيادة ةالالم ألٍّا أقرب. 

ْغث يف قْلك/ )شأتلًٍْيّا(، فال يزاد إال يَّا.  ( 3)  خروف الزيادة دلً
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ا  الرصؼ يف مخعث قرش درظن

 ةًٍف=فًٍو      

  (0)ًؼ=ًع     

 ،كُٔف اىجعٔة ،ككاك اجلٍاقث،كأىف االذجني  ،كحاء اتلأُيد ،أٌا أؿ اتلكصيف -
 نٍا يه يف املٔزكف.خزنؿ يف املزياف ف ،كياء اىجعتث

 ٔ/حن

كىوي  =اىفى وي ٍى  اجلى

 ث=فىاًقيىثٍى ؼً اٍ فى 

ٍكالفاٍ سى يٍ الضى   ف=اىفى

فٍٔ بي ٍضً يى  ٍٔ  ف=يىٍفًكيي

َى  =يىٍفًكيٍ َى ٍب ٍضً
 يى

ٍكًٌلٌّ  ٌّ=فى  ٌىِّكِّ

                                                           
 ذلك يف ةاةُ، إن شاء اهلل. يف ِذه اللكًات خطن إغالل وخذف، وشخػرف  ( 1)



  ادلرس اثلاهد/ املجرد واملزيد

 

03 
 ادلرس اثلاىد/ املجصد كاملضيس 

ى ، ُى بى خى املجصد/ ٌا اكُج لك خصكفّ أضييث، حنٔ/ نى  ى رصى  .بى ، ُضى

ى خى ، انٍ به رً اٍ حنٔ/ عى املضيس/ ٌا اكف فيّ خصؼ زائس أك أكرث،   .رصى

 كيِلعً لك ٌَ اىفكو كاالظً إىل دلصد كمضيس.

/ اىفكو.  أكالن
ْ ٍْاعن/ دلرد ذاليث  ودلرد ربايع. ،اهفػن املجرد، ِو

 / (0)املجصد اثلاليث

 أكزاف اىفكو اثلاليث املجصد/ 
(/ كيأيت ٌِّ املغارع )يىٍفكىوي  -0 كىوى (.-يىٍفًكوي -)فى  يىٍفكيوي

يىطى ْىبي شٍ يى -بى ْى حنٔ/ )ذى  ، نى ػجٍ ػيى -، جى (.-خىبى يًطي  يىٍلخيبي

(/ يأيت ٌِّ املغارع )يىٍفكىوي  -2 ( فلػ-)فىًكوى (. ،يىٍفًكوي  كلً يصد ٌِّ )يىٍفكيوي

ًعبى  ، فىًصحى -حنٔ/ )خى ًٍعبي (.-َيى حي  يىٍفصى

( فلػ. -3 (/ لً يصد ٌِّ يف املغارع إال )يىٍفكيوي كيوى  )فى

ـى  صي ـي(.-حنٔ/ )نى  يىٍلصي

                                                           
هيس يف اهػربيث لكًث أقنَّ يٌ ذالذث أخرف، ويا ورد يا ظاِره أقنَّ يٌ ذالذث أخرف، فَّاك   ( 1)

. ٌْ  خذف والةد، حنْ/ دم، يد، أخ، أضوّا/ ديٌم، يدٌي، أخ
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ا  الرصؼ يف مخعث قرش درظن

 .اىفكو املجصد الصبايع

 أكزاف اىفكو املجصد الصبايع/ 
جى  ٍخصى (، نػ )دى ٍكيىوى (.-هل كزف كاخس فلػ )فى ؿى لٍضى  زى

  أكزاف اىفكو اثلاليث املضيس/
 مضيس حبصؼ كهل ذالذث أكزاف/ -0

) وى ، فىك و، فىاقى وى ٍفكى
ى
( )أ ، كىاٍحىوى خ وى ٍكصىـ، قى

ى
 .)أ

 مضيس حبصفني، كهل مخعث أكزاف. -2

اقى  ، تىفى ، اٍفخىكىوى وى كى ()اٍنفى ك و، اٍفكىو  ، تىفى ،  وى ى رب  ، حىلى احىوى ، تىلى ، اٍفخىخىحى )اٍُلىرسى
)  .امٍحىص 

 مضيس ةرالذث أخصؼ، كهل أربكث أكزاف. -3

) ؿى  ٔ ، اٍفكى ، اٍفكىاؿ  وى ٍٔقى ، اٍفكى ( )اٍظخىٍفكىوى زى  ٔ ، اٍجيى ، امٍحىار  َى ٍٔشى ، اٍرشى صى  .)اٍظخىٍغفى

 أكزاف اىفكو الصبايع املضيس/
. هل كزف كاخس فلػكخس، مضيس حبصؼ كا -0 جى ٍخصى ( نػ حىسى ٍكيىوى  )تىفى

 مضيس حبصفني، كهل كزُاف. -2

ٍِيىوى  ًى  -األكؿ/ اٍفكى ٍْنى  اٍخصى

يىو     –اثلاين/ اٍفكى
ى
أ ٍى  ف  اٍؼ



  ادلرس اثلاهد/ املجرد واملزيد

 

05 
ا، فيرتاجف يف نخب املؽٔالت.   ذاُينا/ أةجيث االظً نررية جسن

 فائسة/ 
 يأيت فكو ٌَ مخعث أخصؼ ، كالجى صى خٍ فلػ، حنٔ/ دى  أضٔهل إىل أربكث وي ًط اىفكو/ حى 

، كال يأيت فكوه جى صى زٍ خى لكٓا أضٔؿ، كحطو ةّ الضيادة إىل العسايس فلػ، حنٔ/ اظٍ 
 مهٔفه ٌَ ظتكث أخصؼ.

، كحطو ةّ الضيادة إىل ظتكث  وى صٍجى فى االظً/ حطو أضٔهل إىل مخعث أخصؼ، حنٔ/ ظى
.  أخصؼ، حنٔ/ اٍظخًٍزصىاجى
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ا  الرصؼ يف مخعث قرش درظن

 ادلرس الصاةف/ الطديح كاملكخو
 / ْٔ ٌا ريج أضٔهل ٌَ خصكؼ اىكيث )كام(.فالطديح

 خصؼ قيث. كاملكخو/ ْٔ ٌا اكف ةكظ أضٔهل 

شا كارد يف األظٍاء كاألفكاؿ.  ْك

/ ا أك ٌكخالن  أكالن اىفكو/ يلٔف ضديدن

 اىفكو الطديح، يِلعً إىل/
 ، حنٔ/ أكو، ظأؿ، كصأ.كؽف ، كْٔ/ ٌا اكف فيّ ٍْضةٌٍٓٔز -0

ٔ/ ٌا اكف أخس أخصفّ األ ،املغكف -2 ، ْك ضييث مهصرنا ىغري زيادة، حنٔ/ ٌس 
.  كشس 

ٔ ٌا ىحط فيّ ٍْض كال حغكيف، حنٔ/ ُرص، كُضب، كرشب. العالً، -3  ْك

ٔ ٌا اكف أخساىفكو امل  أضٔهل خصؼ قيث أك أكرث. كخو/ ْك

 ك يِلعً إىل/
ى سى قى ٌا اكُج فاؤق خصؼ قيث، حنٔ/ كى  ٌراؿ/ -0 ى ، ي  .رسى

 .عى اٍ ةى  ،ؿى اٍ / ٌا اكُج قيِّ خصؼ قيث، حنٔ/ كى أجٔؼ -2

ٍ ، رى اٍ ضى ٌا اكُج الٌّ خصؼ قيث، حنٔ/ غى  ٍاقص/ -3 ٍ ، ظى ٍلى  .عى

 / ٌا اكف فيّ خصفا قيث، كيِلعً إىل كعٍني/ىفيف -4

 .    ٍٕ ػكى ، كى ٍٕ ػقى ٌفصكؽ، حنٔ/ كى 

 .لٍ ٔى ، قى لٍ ٔى ٌلصكف/ ؼى 



  ادلرس الراةع/ الطديح واملػخن

 

07 
ا ٌَ خيد الطدث كاالقخالؿ إىل أربكث أكعاـ/   ذاُينا/ يِلعً االظً أيغن

، سه يٍ ، زى وه جي حنٔ/ رى  اذلم ىحط يف آرصق خصؼ قيث؛ ْٔ/ االظً املكصب ،ضديح -0
ه ، كى ءه ضٍ جي   .دلى

حنٔ/  خصؼ قيث، كيلتو احلصٌلت؛ االظً اذلم آرصق /كْٔ، شبيّ ةالطديح -2
، ؿى دى  ٔو

ٍ .ػتٍ ػل  ٖو

ٔ/ اال، ٌِلٔص -3 حنٔ/ ٔر ٌا كتيٓا؛ عهظً املكصب اذلم آرصق ياء الزٌث مْك
ٔى ػًع اٍ اىلى   ٖ.ػقً اٍ ٖ، ال

ٔ/ االظً امل ،ٌلطٔر -4  .لٍ سى ٓي ػ، اىٍٕ ػخى ػحنٔ/ اىفى كصب اذلم آرصق أىف الزٌث؛ ْك
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ا  الرصؼ يف مخعث قرش درظن

 ادلرس اخلامط/ احطاؿ الغٍائص ةاىفكو
حلسـ لم يف ابلاب العاةق أف اىفكو يِلعً إىل ضديح كٌكخو، كيف ْشا ابلاب 

 .  (6)ىلع ٌا َيسث ليفكو إذا احطو ةّ عٍري ٌَ الغٍائص -إف شاء ا-ُخكصؼ

 أكالن الطديح/
.العالً كاملٓ ، كصأتي  ٍٔز ال يخغرياف قِس احطاؿ الغٍائص ةٍٓا، حنٔ/ ُرٍصتي

 املغكف/

جيب فم إداغٌّ إذا احطو ةّ عٍري رفف ٌخدصؾ، حنٔ/ مصرت، مصرُا،  -0
 مصرف.

ا، شى ، حنٔ/ شى يف غري ذلمَيب اإلداغـ  -2 ٍت س  كٍ ، شى س  ى سُّ يٍ شي ا، ت  .َى سِّ

 ذاُينا/ املكخو/
 ا، كقسا، كقسكا.ُى سٍ قى ، كى تي سٍ قى / كى املراؿ/ اكلعالً كاملٍٓٔز ال يخغري، حنٔ

ا، حنٔ/ كى  ً  -عى اٍ ، ةى جي يٍ كي - ؿى اٍ األجٔؼ/ حتشؼ قيِّ إذا كيتج أىفن .كٍ ة  جي

 (.تي ٍٔ قى دى -عى ، دى تي كٍ ضى غى -اضى ، غى جي يٍ ٌى رى -ٍلى اجلاكص/ حصد أىفّ إىل أضيٓا حنٔ/ )رى 

ٔ ىلع كعٍني/  اليفيف، ْك

ٔ يكامو ٌكاميث املراؿ ٌاألكؿ/ ىفيف   كظخكصؼ ذلم-َ خيد اىفاءٌفصكؽ/ ْك
 .اٍ ػيى ػكً  -ٍٖ ػلً ُى  - جي يٍ قى كٌكاميث اجلاكص ٌَ خيد الالـ/ كى  -الخلا إف شاء ا

                                                           
ْد ةالضًائر َِا، ضًائر الرفع فقط، ألٍّا يع اهفػن اكللكًث الْاخدة، خبالف ضًا ( 6) ئر املقط

 اجلطب فيه يف حقدير االٍفطال، وال يخغري اهفػن يػّا.



  ادلرس اخلامس/ احطال الضًائر ةاهفػن

 

09 
ٔ يكامو ٌكاميث اجلاكص ٌَ خيد الالـاثلاين/ ىفيف   يٍجي ٌلصكف/ ْك ٔى ِىا. -/ ؼى ٍي ٔى  ؼى
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ا  الرصؼ يف مخعث قرش درظن

 ادلرس العادس/ حلاظيً أرصل ليفكو
 كيه اكتلايل/ ،تقيِلعً إىل حلاظيً أرصل غري ٌا ظ اىفكو

ٔ ٌا ييـض ضٔرة كاخسة ال يخدٔؿ قِٓا، حنٔ/ ىحط كقىس، كُكً،  -0 جاٌس/ ْك
 كبئط.

ٔ ٌا ال ييـض ضٔرة كاخسة، فيأيت ٌِّ املايض كاملغارع كاألمص،  -2 ٌخرصؼ/ ْك
 انخب. - يلخب -اُرص، نخب -يِرص  –حنٔ/ ُرص 

ا، حنٔ/ اكد  يلاد.-أك يخرصؼ حرصفنا ُاكطن

ٔ ٌا ال يِطب ا -3 / ْك ـه  ملفكٔؿ ةّ ةِفعّ، حنٔ/ ذْب، ٌات.الز

ٔ ٌا يِطب املفكٔؿ ةّ ةِفعّ، حنٔ/ خفؾ زيس ادلرس، كصأ أمحس   -4 / ْك ٌخكسو
 الهخاب.

ٔاع/ ٔ أُ  ْك

ا، حنٔ/ خفؾ، كصأ، نخب. -أ   ٌا يِطب ٌفكٔالن كاخسن

ٔ ُٔعف/ -ب   ٌا يِطب ٌفكٔىني، ْك

ٔاحٓا. -0  ٌا يِطب ٌفكٔىني أضيٍٓا ٌتخسأ كررب، كْٔ ؿَ كأر

كظأؿ  ،قؽٕأ ىحط أضيٍٓا ٌتخسأ كررب، نػ ٌا يِطب ٌفكٔىني -2
ٔاحٓ  ا.ٍكأر

ٌا يخكسل إىل ذالذث ٌفاقيو يف ةاب )أقيً، أرل(، حنٔ/ أقيٍج  -ج 
ث(. . كًلشلم/ )ُتأ، كأُتأ، كررب، كأررب، كخس  ا قٍصنا فاعالن  زيسن

 



  ادلرس الصاةع/ املشخقات
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 ادلرس العاةف/ املشخلات 

 كْٔ راص ةاالظً.

 االظً يِلعً إىل كعٍني/
ٔذن  -0 ٔ/ ٌا ىحط ٌأر ا ٌَ غريق، حنٔ/ رجو، خجص، شجص، جاٌس، ْك

 جسار.

ٔ/ ٌا أرش ٌَ غريق -2 ٔاع/ ،مشخق، ْك ٔ أُ  ْك

 اتلكصيف اجلٔع

ٌيسٍخًصج،  اظً مشخق اظً اىفاقو ٌيٍهصًـ،  لرلالىث ىلع ذات ككف ٌِّ اىفكو، حنٔ/ علً، 
 ٌيِؽيًق.

املتين ليٍجٓٔؿ لرلالىث ىلع ٌَ ككف قييّ اىفكو، حنٔ/  ٌَاظً مشخق  اظً املفكٔؿ
يىق. ٍِؽى ٌي ج،  ٌيسٍخصى  ٌلخٔؿ، ك

، ًه يٍ صً ، نى ًه يٍ يً ىلع جٓث اثلتٔت، حنٔ/ قى  احطف ةٌَّ إلؼالكّ ىلع  اظً مشخق الطفث املشتٓث
 .عه اٍ جى ، شي وه ٍٓ ، ظى حه صً فى 

اظً ىلع كزف )أفكو( يسؿ ىلع شحئني اشرتٌل يف ضفث كزاد أخسٍْا ىلع  أفكو اتلفغيو
 قٍصك. ٍَ ًٌ  ًي يى أقٍ  اآلرص يف حيم الطفث، حنٔ/ زيسه 

ج  اظٍاف مشخلاف اظً الضٌاف كاظً املاكف ٍصى ٍؽيىف اىفجص، خمى ٌى يسالف ىلع ماكف اىفكو كزٌاُّ، حنٔ/ 
ٔارئ.  اىؽ

ًٌت اظً مشخق  اظً اآلىث ث،  ًٌٍهجىعى ار،  ًٌجٍشى ًٌٍفخىاح،   صىد.ػٍ لرلالىث ىلع آىث اىفكو، حنٔ/ 
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ا  الرصؼ يف مخعث قرش درظن

از، لرلالىث ىلع الهرثة كاملتا اظً يؤرش أٌريث املتاىغث  ٍ اع، ْ  ٍ ىغث يف احلسث، حنٔ/ ظ
ار، شهٔر، ُض اب.  ظد 

 



  ادرادلرس اثلايٌ/ املط
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 ادلرس اثلاٌَ/ املطادر 

ٔاع املطادر اكتلايل/  أُ

 اتلكصيف املطسر

ا، حنٔ/  املطسر اىكادم ـن ِنا أخصؼ فكيّ ىف ا قَ الضٌاف ٌخغٍ اظً يسؿ ىلع احلسث دلصدن
ا، ذْب-قيً ٍن .-ةنا، أك حلسيصنا، حنٔ/ كاحواذْ-قي  كخاالن

-مطسر يطاغ لرلالىث ىلع أف اىفكو خسث مصة كاخسة، حنٔ/ جيىطى  سر املصة )اظً املصة(مط
ث، ككف يٍعى ، أكو-جى ثه .-كىٍقفى ٍكيىثه

ى
 أ

مطسر اهليئث )اظً 
 اهليئث(

، ككف-مطسر يسؿ ىلع ْيئث خسكث اىفكو، حنٔ/ جيط ثه ، -ًجيٍعى ثه كًٍقفى
.-أكو  إلًكىثه

غري أُّ يتسأ ةٍيً زائسة يف  ،املطسر اىكادم مطسر يسؿ ىلع ٌا يسؿ قييّ املطسر املييم
بنا، ُضبمى -أكهل، حنٔ/ رشب ٍضبنا، ُرص-رٍشى نا.-مى ٍِرصى  ٌى

مطسر يطاغ ٌَ األظٍاء ةضيادة يف آرصق ياء مشسدة كحاء حأُيد مصبٔؼث،  املطسر الطِايع
 .ْي ث، ربٔبي ث، عملي ث، إنعاُي ث، كؼِي ث، اشرتاني ث، آُضاٌي ثلٔحنٔ/ أ

ٌا ظاكل املطسر يف ادلالىث ىلع احلسث كلً يعاكق يف اشخٍاهل ىلع دميف  اظً املطسر
، فكؽاء اظً مطسر ال مطسر ىكسـ  أخصؼ فكيّ، حنٔ/ أقؽٕ قؽاءن

 
ى
ٔدة يف )عى ؽى عٍ اشخٍاهل ىلع دميف أخصؼ فكيّ )أ ٔج  (.اءن ؽى ٕ( فاهلٍضة غري م

 احنا، فِتات اظً مطسر ال مطسر.تى نى  جى تى كحنٔ/ أنٍ 

 إذ
ى
 ؽى عٍ ٕ( ْٔ إً ؽى عٍ ف املطسر ليفكو )أ

ى
. كاملطسر ليفكو )أ  ( ْٔ إُتاحنا.جى تى نٍ اءن
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ا  الرصؼ يف مخعث قرش درظن

 ادلرس اتلاظف/ اتلطغري
 حكصيفّ ىغث/ اتللييو.

ا/ ْٔ حغيري يؽصأ ىلع ْيئث االظً كبجيخّ  ،قَ ؼصيق عً أكهل كفخح ذاُيث ،اضؽالخن
 . (7)كزيادة ياء ظانِث ةكس احلصؼ اثلاين تعىم ياء اتلطغري

طيفري(.رديف حطغري )كيً، ك فخلٔؿ  ًْ، كقطفٔر( )كييٍيً، كديريًٓ، كقي

 مطغصنا. /ّ ياء اتلطغري يعىملدكاالظً اذلم حي

 ، كيه/ (8)يطاغ اتلطغري ىلع ذالذث أكزاف
، كيطغص قييّ ٌا اكف ىلع ذالذث أخصؼ، حنٔ/ كى  -0 ٍيوه كى  فييحط.-طه يٍ كيييً، فً -ًه يى في

، كيطغص قييّ ٌا اكف ىلع أر -2 ٍيًكوه كى ً-صه فى كٍ ٔ/ جى حنبكث أخصؼ، في ٍيًفص، ًدْر كى -جي
.ًًٓ رٍي  دي

، كيطغص قييّ ٌا اكف ىلع مخعث أخصؼ، حنٔ/ قطفٔر -3 ٍيكيوه كى طيفري، -في قي
يتيح.-احخى فٍ ًٌ  فى ٌي

 

                                                           
اتلطغري غَد اهػرب وضع ألغراض يػيَث، اكتلدقري )رُجيْن( أو لوخقوين )دريًّات( أو  ( 7)

ْد  لوخقريب )قتين املغرب( أو لوخػظيى، لقْل غًر ةٌ اخلعاب  ُلَْيف »/ يف اةٌ مصػ
ا ًً  (.191. ياقْت ىلع شذا اهػرف )ص/«ُميلء غو

 (.197)ص/ «شذا اهػرف»ِذه األوزان وضػّا اخلوين، وقال/ غويّا ةُنْيَج يػاموث اجلاس.  ( 8)



  ادلرس اهػارش/ اإلغالل واإلةدال
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 ادلرس اىكارش/ اإلقالؿ كاإلةساؿ 

 . (9)اإلقالؿ/ ْٔ حغيري َيطو يف خصكؼ اىكيث راضث
ٔاك ؿ، كيتِا األىف ٌَ ال ٔى  .حنٔ/ كاؿ، أضيّ كى

 ةاع، أضيّ بىيىف، كيتِا األىف ٌَ احلاء.       

ااكاإلةساؿ/ ْٔ جكو خصؼ م  . (01)ف خصؼ آرص ٌؽيلن
 حنٔ/ ازدجص، أضيّ/ ازجتص، فادلاؿ أةسجلاْا ٌَ اتلاء.

 اىفصؽ ةني اإلقالؿ كاإلةساؿ/
 اإلقالؿ ْٔ حغيري خمطٔص حبصكؼ اىكيث )كام( فلػ. -0

ٔاء ٌَ خصكؼ اىكيث أك اإلةساؿ/ ْٔ حغيري جبكو خصؼ ماكف خصؼ آر ص ظ
 ٌَ غريْا.

اإلقالؿ/ أرص ٌَ اإلةساؿ، فيهٔف يف خصكؼ اىكيث فلػ، فلك إقالؿ  -2
 إةساؿ كال يِكهط.

 اإلةساؿ/ أقً ٌَ اإلقالؿ، فيهٔف يف خصكؼ اىكيث كيف غريْا.

 ( كيِفصد اإلةساؿ يف )قجائض، كازدجص(.عى اٍ ، كبى ؿى اٍ فيجخٍكاف يف )كى 

 ةساؿ ٌكـٍّ ظٍايع.اإلقالؿ ٌكـٍّ كيايس، كاإل -3

                                                           
َل  ( 9) َْ قَاَْل(، أو ةتصميَُ )ويصىم إغالل ةاجلقن(، -اإلغالل خاص حبروف اهػوث إيا ةقوتُ حنْ/ )قَ

ُل( أو حبذفُ، حنْ/ )وََغدَ  ُْ ُْْل( أضوُ )َيْق  يَِػد(.-حنْ/ )َيُق

ْغث يف )ِدأت مْظيا(.األخر ( 10)  ف اهيت حتدل يٌ غريِا تصػث أخرف دلً
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ا  الرصؼ يف مخعث قرش درظن

 ادلرس احلادم قرش/ اجللو

كال  ،اجللو ْٔ ُلو خصًلث خصؼ اىكيث املخدصؾ إىل العاكَ الطديح كتيّ
ٔاك كاحلاء  . (00)َيسث إال يف ال

ؿ ىلع كزف يىٍلخيبي ليلاقسةحنٔ/ كاؿ، فإذا أردُا املغارع ٌِّ، ُلٔؿ/ يى  ٔي أف  /ٍل
ِنا نػ يٍلخيب، كيى احلصؼ اثلاين ليٍغارع ٌَ املايض اثلاليث يل ، ىلَ ٔف ظان

ي
ٍلصأ

ٔاك اىيت يه ؿي ٔي لٍ ْشا اىفكو )يى  ( خطو فيّ ذلو؛ ذللم كاؿ الرصفئف/ إف خصًلث ال
ؿ. ،الغٍث ٍٔ  حِلو إىل اىلاؼ العاكَ الطديح كتيّ، فيطري اىفكو/ يلي

هشا يف )ةى  ( أضيّ )يىبٍيًف-عى اٍ ْك ، فدطو ٌَ اثللو فيّ ٌا يبٍيفي ( ىلع كزف يىٍضًبي
( فِليج خصًلث احلاء إىل الطديح العاكَ كتيّ )ابلاء( حلطري ؿي ٍٔ لي خطو يف )يى 

.)  اىفكو )يبًٍيفي

هشا يف اىفكو  ـي( ْك ٔى ٍِ فدطو هل ٌا خطو ليٍراىني العاةلني ٌف  ،( ـى اٍ )ُى  مغارع)يى
ا حلطري اىفكو )يى  ٔاك أىفن (.كيب ال ـي  ِىا

ٔاك يف )يى ظؤاؿ/ مل ٔاك كاحلاء يف اىفكيني )يلٔؿ، ـي اٍ ِى ا اُليتج ال ا يف خني ةليج ال ( أىفن
 كيبيف( ةسكف كيب؟

ٔاب/ العتب يف ذلم ٔاك كاحلاء يف )يى  اجل حبصًلث جتانط الكن  ف( حمصًلخافي يٍ بً ؿ، كيى ٍٔ لي أف ال
ٔاك، كالهرسة ٌَ ججط احلاء، أٌا اىفكو )يى  اك ( فالٔـي اٍ ِى ٌٍِٓا، فالغٍث ٌَ ججط ال

ٔاك ةكس ُلو  ،حمصؾ حبصًلث اىفخدث ٔاك، فزللم كيتج ال خصًلخٓا كيه ٌَ غري ججط ال
هشا يف خار كراؼ ا، ْك . ،أىفن ىاٍؼي ىاٍري كخيى  يلاؿ فيٍٓا / َيى

                                                           
ْ ٍْع يٌ أٍْاع اإلغالل، يصىم اإلغالل ةاجلقن أو ةاهتصمني. ( 11)  ِو



  ادلرس اثلاين غرش/ احلذف
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 ادلرس اثلاين قرش/ احلشؼ 

 .(02)احلشؼ/ ْٔ خشؼ ةكظ خصكؼ اللكٍث ىكيث حرصيفيث
ٔجس يف خاالت، كٌَ ْشق احلاالت/  كي

ٔاك ٌَ مغا -0 ٔاك يف ، فدشف( فخلٔؿ يف مغارقّ/ يىًكسي سى قى رع )كى خشؼ ال ج ال
شق ،( ىكيث رصفيثسي كً )يى  ٔخث  ْك ٔاك ةني قسكحيٓا احلاء املفخ اىكيث يه/ ككٔع ال

 كتيٓا كالهرسة ةكسْا.

.) ٔاك فطار )يىًكسي ًقس( فدشفج ال  فاكف األضو )ئى

هشا يف لك فكو ذاليث فاؤق كاك نى  ككذب، ٔقس، ككرث، ككدل، ككىع، ككىق، ْك
 .قي ػرً ػ، كيى بي ػرً ػ، كيى ٍٖ ػلً ػ، كيى ٍٖ ػكً ػ، كيى رًلي يى ، كى ثي صً ككذق، حلٔؿ يف املغارع/ يى 

اىفكو املايض املضيس ةاهلٍضة ىلع كزف )أفكو( فِدشؼ ْشق اهلٍضة يف  -2
 املغارع.

 ) ـي ٍكًص
ي
، املغارع ٌِّ )أ ( ىلَ خطو  كاىلياس أفحنٔ/ أكـص ؤًلـص

ي
يلٔف )أ

ٍضة ذلو قِس اجخٍاع ٍْضحني يف أ كؿ اللكٍث، ٍْضة اىفكو املايض ْك
، كمحو املغارع ليٍخلكً، فدشفج اهلٍضة اثلاُيث، )ٍْضة ا ـي ٍكًص

ي
ملايض( فطار/ أ

. ةليث ـي  أخصؼ املغارقث ىلع اهلٍضة/ ييلصًـ، ُيٍلصًـ، حيلًص

                                                           
 ِْ ٍْع يٌ أٍْاع اإلغالل ، يصىم اإلغالل ةاحلذف. ( 12)
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ا  الرصؼ يف مخعث قرش درظن

 ادلرس اثلاىد قرش/ اىج عب
ث يشء إىل ْٔ/ إحلاؽ ياء مشسدة يف آرص االظً مهعٔر ٌا كتيٓا لرلالىث ىلع نعت

آرص، كاذلم حيدلّ ياء اىجعب يعٍيّ الرصفئف ٌجعٔبنا، حنٔ/ دمشيق كقصايق 
 كيٍين كحٍييم، نعتث إىل دمشق كاىكصاؽ كاحلٍَ كحٍيً.

، ٌِٓا/  كَيشؼ حلاء اىجعتث املخطيث ةاالظً املجعٔب أمٔره

ٌى  -0  .ِّٖ ػفً ٍٔ ني -ٔفث، ني مِّ رٍصً ةى -ةي رٍصى ػ، ةى ِّٖ ػهً ٌى -ثي هٍ حاء اتلأُيد املصبٔؼث، حنٔ/ 

، ٌرو/ املعخكٌل، يلاؿ قِس ٔص رامعث، ٌرو/ املكخسم، أك ظساظيثياء املِل -2
 اىجعب/ املكخسٌم، املعخكٌٌل.

زيسم، -زيسكفزيسم، -كدمف اتلطديح، حنٔ/ زيساف قالٌخا اتلثِيث -3
 عئيش.-عئشات

ا، حنٔ/ ختارل األىف يف امللطٔر -4 ختارٌم، أك راةكث ٌخدصؾ -رامعث فطاقسن
ىضل ذاُيٓا، حنٔ/ ىضٌم.-دمى  دمى

ا، حنٔ/ ني  -5 ٔاككث ةكس ذالذث أخصؼ فطاقسن  .يًسٌ صٍ احلاء املشسدة ال

 فائسة/ 
ٔق، أم/ الطفث املشتٓثاىجعب يكٍو قٍو  ؛ ألُّ مؤكؿ ةاملشخق، حنٔ/ زيس يٍين أة

ٔق(   .  (03)، كاذلم رفكّ اىػ )احلٍين(فاقوٌجعٔب إىل احلٍَ، فيهٔف إقصاب )أة

                                                           
 (.210شذا اهػرف )ص/ ( 13)



  ادلرس الراةع غرش/ اتلقاء الصالَني
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 العانِني ادلرس الصاةف قرش/ اتللاء 
اىكصب ال جتٍف ةني ظانِني، فيجب اتلزيص ٌَ اتللاء العانِني، إٌا حبشفّ أك 

 ةخدصيلّ.

كاحلشؼ يلٔف إذا اكف األكؿ خصؼ ٌس، حنٔ/ كٍو، ةٍف، لً يلٍو، كأضو )كو(  -
ٍؿ(. ٍٔ ٍؿ(، ك)ةف( )ةٍيف(، ك)لً يلو( )لً يل ٍٔ  )ك

رتَ ﴿كَيصؾ إف اكف األكؿ غري خصؼ ٌس، حنٔ/  - َٱَقرال
ر
َعَۡۡل به ا / احلجصات] ﴾رر

ب  حَ ﴿، )لً يشًْب الصجو(، [04 ََمَرسَۡٱَسر ب  كر َٱَرر
ر

َۡل  .[0/ ىلعاأل] ﴾ۡۡعر

ٔاعف/  يغخفص اتللاء العانِني يف م
ا يف ٌريّ، كاثلاين العانِني خصؼ ٌسإذا اكف أكؿ  -0 ٍن ٍا يف لكٍث  ،ٌسغ ْك

َ﴿ كاخسة، حنٔ/ لر ٓاٱَور َض  .[7/ اىفاحتث] ﴾ل  يَرل

، فً يٍٍس، ةى اٍٍؿ، زى ، حنٔ/ كى ٌا ككف قييّ ٌَ اللكٍات -2 ٍْبٍ  يٍٍط.ٍلٍص، ري



 31 
 

ا  الرصؼ يف مخعث قرش درظن

ٔكف.  ادلرس اخلامط قرش/ ال
 الٔكف/ ْٔ كؽف اجلؽق قَ آرص اللكٍث، كهل معائو/

ٔكف قييّ ةالعهٔف، حنٔ/ /املعأىث األكىل َۤۡدُجۡسٱوَر﴿ ٌا اكف آرصق ظهُٔنا ي
 .[09/ اىكيق] ﴾َتر بقَۡٱوَر

ٔكف قييّ حبشؼ احلصًلث، حنٔ/ٌا اكف ٌخدصٌلن غري ٌِٔف  /املعأىث اثلاُيث َإ يَاكَر﴿ ي
عَۡ دَهنر كَرَبه يَا رسََِۡإَو ع يَهن        .[5/ اىفاحتث] ﴾تر

ٔكف قييّ حبشؼ اتلِٔيَ، حنٔ/املعأىث اثلاثلث  / ٌا اكف ٌُِٔنا ةالغً أك الهرس ي
ۡلَ﴿ هر نَفر ك ر ََن  َد  ، )ْشا زيس(.[05/ اىلٍص] ﴾نُّ

ا، ﴿/ ٌا اكف ٌُِٔنا ةاىفخح ككف املعأىث الصاةكث َۥإ نَهَهقييّ ةاألىف، حنٔ/ رأيج زيسن
نَر ر َََكر ب رَوا  .[3/ اجلرص] ﴾ات

ا، حنٔ/ جاملعأىث اخلامعث ٍن ٔكف قييّ ةاألىف دائ اء فىت، مصرت / االظً امللطٔر ي
 .ةاىفىت، رأيج اىفىت 

، ىلع األفطح / االظً املِلٔص، حتشؼ ياؤق يف خاىيت الصفف كاجلصاملعأىث العادظث
 كمصرت ةلاٍض، كحثتج ياؤق يف خاىث اجلطب، حنٔ/ رأيج كاعينا.حنٔ/ جاء كاٍض، 

ٔاؿ، حنٔ/ جاء اىلايض، رأيج فكإف اكف املِلٔص حمًل ةػ)أؿ(  خثتج ياؤق يف لك األخ
      اىلايض، مصرت ةاىلايض.

، حنٔ/ ىلع األفطح / الٔكف ىلع ٌا آرصق حاء مصبٔؼث يلٔف ةاهلاءاملعأىث العاةكث
ٌ ، ٍّ .شجصٍق، حٍصقٍ، مه ٍّ  سيِ

 



  .ادلرس اخلامس غرش/ الْقف
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 راحٍث كشهص                                  

كنعأؿ ا اىكـيً اجلييو، أف يلتيِا قِسق، كأف يرصؼ قِا   ْشا ٌا ححرس دمكّ، 
 كا حكاىل أقيً. ُضاغت اجلفٔس كأمصاعٓا ، كدظائط اىلئب كرفاياْا،

زكدين ىلع رؽأ، أك ، كُتٓين يل الهخابى  َ راجفى ٌى  كال أنىس يف األرري أف أشهص لك    
ٔجيٓاتةتكظ ا املفغاؿ  كٌَ ْؤالء الشيذ أك أفادين ةتكظ االظخسرااكت، ،تل

كْٔ اذلم  -خفـّ ا-محس ةَ ذاةج الٔضايبشيذ اجلداة يف احلٍَ أاملتارؾ اجلييو 
  ٔ ر  ج ح  ٔ دائٍا مشجكا كداقٍا  -خفـّ ا–كالشيذ  ،هل ب ةٔعف حلصيظاالهخكُ

  رريا، كرفف ٌلاٌّ يف ادلاريني. يل ٌكِٔيا، فجضاق ا

 كفلّ ا.قتس ا العييف الشيذ كًلشلم   

  كالشيذ ظكيس احلافيع كفلّ ا.

ممَ   ٌَ اإلرٔة األفاعو األٌاجس، يذ قتس احلافؾ املؽدين كفلّ ا، كغريًْكالش
ٔات احلس ك  ات اىليً.ظلؽأكفٔين ىلع ةكظ ْف

، كأف يسفف قِا كقًِٓ لك ضم ةّ قتادق امللصبنيٌا  جي رريى  اجلٍيفى  فأكٔؿ جضل اي 
 فخِث كرش، كيفخح قييِا كقييًٓ ةاىكيً اجلافف كاىكٍو املصيض، إف ريب ظٍيف ادلعء.

 كضًل ا ىلع ُبيِا حمٍس كىلع آهل كضدتّ أدمكني.
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ا  الرصؼ يف مخعث قرش درظن

 املصاجفالحئث 
 املصاجف اىيت اظخفست ٌِٓا نررية، كىلَ أذنص أٍْٓا/

نت ابلِاء، لئٍىل قتس ا ادلحفضم، رشح رادل األظاس يف الرصؼ رشح ٌ -0
، مهختث أٌري، ط)الضاْسم  .(2، دار اةَ خـض

 (.0اتلؽتيق الرصيف، لرلنخٔر قتسة الصاجيح، دار اجلٓغث اىكصبيث، ةريكت ط ) -2

ٔاظف، د/ ذِا ظالً، د/  -3 جاٌف ادلركس اىكصبيث اىغاليحين، ت/ ٌِطٔر قتس ال
      .(2، دار العالـ ط)حمٍس اىلايض

 .، دار اىؽالئفدركس اتلرصيف، حمٍس ٌيح ادليَ قتس احلٍيس -4

، الشافيث يف قييم اتلرصيف كاخلػ، الةَ احلاجب، ت/ خعَ اىكرٍاف -5
 .(2املهختث املهيث، ط )

 .(0، دار اىبشري، ط )اىكصؼ يف فَ الرصؼ احلٍالكم، ت/ ياكٔت اشش -6

 .(0ط ) ىثرشح اةَ قليو، ت/ حمٍس ٌيح ادليَ قتس احلٍيس، مهختث الصظا -7

، رشح كؽص اجلسل، الةَ ْشاـ األُطارم، ت حمٍس ٌيح ادليَ قتس احلٍيس -8
 .املهختث اىكرصيث

، دار احلسيد فخح الٔدكد اليؽيف يف الرصؼ، فخح قتس احلافؾ امللسيس -9
 .(2ةسٌاج ط)

 .، مهختث األبلاينملح اىؽصؼ يف فَ الرصؼ، أمحس شٍالف -01

، دار احلسيد ةسٌاج، امللسيس املسرو إىل قيً الرصؼ، فخح ةَ قتس احلافؾ -00
 .(2ط )

 .، دار احلسيداملغين يف حرصيف األفكاؿ، حمٍس قتس اخلاىق قـيٍث -02



  الحئث املراجع
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، دار املٍخف يف اتلرصيف، الةَ قطفٔر، ت/ أمحس قِايث، يلع مطؽىف -03 

 .(0اىرتاث اىكصيب، ط )

 (0) يٍَ أٌني قتس اىغين، دار اةَ ررلكف، االظهِسريث، طالرصؼ الاكيف، أ -04
 ـ.0999
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ا  الرصؼ يف مخعث قرش درظن

 فٓصظجاى
 5 ......................................................................................................... ٌلسٌث

 6 ٌلسٌث الشيذ اىفاعو املتارؾ اجلدٔم أمحس ةَ ذاةج الٔضايب خفـّ ا.

 8 ...................................................................... ادلرس األكؿ/ حكصيف الرصؼ

 01 ......................................................................... ادلرس اثلاين/ املزياف الرصيف

 01 ........................................................................................... ؼصيلث الٔزف/

 03 ...................................................................... ادلرس اثلاىد/ املجصد كاملضيس

 03 ......................................... كيِلعً لك ٌَ اىفكو كاالظً إىل دلصد كمضيس.

/ اىفكو.  03 ......................................................................................... أكالن

 03 ...................................................................................... / )(املجصد اثلاليث

 03 ................................................................... أكزاف اىفكو اثلاليث املجصد/

 04 .............................................................................. اىفكو املجصد الصبايع.

 04 ................................................................. أكزاف اىفكو املجصد الصبايع/

 04 ................................................................... أكزاف اىفكو اثلاليث املضيس/

 04 .................................................................. /أكزاف اىفكو الصبايع املضيس

ا، فيرتاجف يف نخب املؽٔالت.  05 ...................... ذاُينا/ أةجيث االظً نررية جسن

 05 .................................................................................................. فائسة/

 06 .................................................................... ادلرس الصاةف/ الطديح كاملكخو
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 06 .................................................................. اىفكو الطديح، يِلعً إىل/ 

ٔ ٌا اكف أخس أضٔهل خصؼ قيث أك أكرث.  06 ...................... اىفكو املكخو/ ْك

 06 ........................................................................................ ك يِلعً إىل/

ا ٌَ خيد الطدث كاالقخالؿ إىل أربكث أكعاـ/  07 ... ذاُينا/ يِلعً االظً أيغن

 08 ....................................................... ادلرس اخلامط/ احطاؿ الغٍائص ةاىفكو

 08 .......................................................................................... أكالن الطديح/

 08 ............................................................................................ ذاُينا/ املكخو/

 21 ......................................................... ادلرس العادس/ حلاظيً أرصل ليفكو

 20 ............................................................................. ادلرس العاةف/ املشخلات

 20 ......................................................................... االظً يِلعً إىل كعٍني/

 23 ................................................................................ ادلرس اثلاٌَ/ املطادر

ٔاع املطادر اكتلايل/  23 ............................................................................... أُ

 24 ............................................................................... ادلرس اتلاظف/ اتلطغري

 24 ................................................ ، كيه/ )(يطاغ اتلطغري ىلع ذالذث أكزاف

 25 ................................................................. ادلرس اىكارش/ اإلقالؿ كاإلةساؿ

 25 .............................. . )(صكؼ اىكيث راضثاإلقالؿ/ ْٔ حغيري َيطو يف خ

ا)( .  25 .............................. اإلةساؿ/ ْٔ جكو خصؼ ماكف خصؼ آرص ٌؽيلن

 25 ................................................................ اىفصؽ ةني اإلقالؿ كاإلةساؿ/

 26 ........................................................................ ادلرس احلادم قرش/ اجللو
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ا  الرصؼ يف مخعث قرش درظن

اجللو ْٔ ُلو خصًلث خصؼ اىكيث املخدصؾ إىل العاكَ الطديح كتيّ، كال 
ٔاك كاحلاء  26 ........................................................................ . )(َيسث إال يف ال

 27 ........................................................................ ادلرس اثلاين قرش/ احلشؼ

 27 ...................... .)(احلشؼ/ ْٔ خشؼ ةكظ خصكؼ اللكٍث ىكيث حرصيفيث

 28 ...................................................................... ادلرس اثلاىد قرش/ اىج عب

 28 ................................................................................................. فائسة/

 29 ............................................................ ادلرس الصاةف قرش/ اتللاء العانِني

ٔاع  29 ......................................................... ف/يغخفص اتللاء العانِني يف م

 31 ..................................................................... ادلرس اخلامط قرش/ الٔكف.

 31 ....................................................................................... املعأىث األكىل

 31 ...................................................................................... املعأىث اثلاُيث

 31 ....................................................................................... املعأىث اثلاثلث

 31 ...................................................................................... املعأىث الصاةكث

 31 ................................................................................... املعأىث اخلامعث

 31 ................................................................................... املعأىث العادظث

 31 .................................................................................... املعأىث العاةكث

 30 ....................................................................................... راحٍث كشهص

 32 .............................................................................................. الحئث املصاجف

 34 ................................................................................................... اىفٓصظج
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