
 

 

 

 

كزبة انُكبػ 
 (ٔيب ٌزؼهك ثّ يٍ األؽكبو ٔانمؼبٌب  )



  (ٔيب ٌزؼهك ثّ يٍ األؽكبو ٔانمؼبٌب  )كزبة انُكبػ 

انُكبػ يغزؾت نًٍ ٌؾزبط إنٍّ ٌٔغٕص نهؾش أٌ ٌغًغ ثٍٍ أسثغ 

ػذو : ؽشائش ٔنهؼجذ ثٍٍ اصٍٍُ ٔال ٌُكؼ انؾش أيخ إال ثششؽٍٍ 

طذاق انؾشح ٔخٕف انؼُذ  

:  َٔظش انشعم إنى انًشأح ػهى عجؼخ أػشة 

َظشح إنى أعُجٍخ نغٍش ؽبعخ فغٍش عبئض  : أؽذْب 

َظشح إنى صٔعزّ أٔ أيزّ فٍغٕص أٌ ٌُظش إنى يب ػذا : انضبًَ 

انفشط يًُٓب  

َظشح إنى رٔاد يؾبسيّ أٔ أيزّ انًضٔعخ فٍغٕص فًٍب : انضبنش 

ػذا يب ثٍٍ انغشح ٔانشكجخ  

انُظش ألعم انُكبػ فٍغٕص إنى انٕعّ ٔانكفٍٍ  : انشاثغ 

انُظش نهًذأاح فٍغٕص إنى انًٕاػغ انزً ٌؾزبط إنٍٓب  : انخبيظ 

انُظش نهشٓبدح أٔ نهًؼبيهخ فٍغٕص إنى انٕعّ خبطخ  : انغبدط 

انُظش إنى األيخ ػُذ اثزٍبػٓب فٍغٕص إنى انًٕاػغ انزً : انغبثغ 

 ٌؾزبط إنى رمهٍجٓب
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  (فً أسكبٌ انُكبػ  )فظم 

ٔال ٌظؼ ػمذ انُكبػ إال ثٕنً ٔشبْذي ػذل ٌٔفزمش انٕنً 

اإلعالو ٔانجهٕؽ ٔانؼمم ٔانؾشٌخ : ٔانشبْذاٌ إنى عزخ ششائؾ 

ٔانزكٕسح ٔانؼذانخ إال أَّ ال ٌفزمش َكبػ انزيٍخ إنى إعالو انٕنً 

ٔال َكبػ األيخ إنى ػذانخ انغٍذ  

األة صى انغذ أثٕ األة صى األؿ نألة ٔاألو صى األؿ : ٔأٔنى انٕالح 

: نألة صى انؼى صى اثُّ ػهى ْزا انزشرٍت فئرا ػذيذ انؼظجبد 

فبنًٕنى انًؼزك صى ػظجبرّ صى انؾبكى  

ٔال ٌغٕص أٌ ٌظشػ ثخطجخ يؼزذح ٌٔغٕص أٌ ٌؼشع نٓب 

ٌُٔكؾٓب ثؼذ اَمؼبء ػذرٓب  

صٍجبد ٔأثكبس  : ٔانُغبء ػهى ػشثٍٍ 

ٌغٕص نألة ٔانغذ إعجبسْب ػهى انُكبػ  : فبنجكش 

 ال ٌغٕص رضٌٔغٓب إال ثؼذ ثهٕغٓب ٔإرَٓب : ٔانضٍت 

 

  (فً يؾشيبد انُكبػ ٔيضجزبد انخٍبس فٍّ  )فظم 

:  ٔانًؾشيبد ثبنُض أسثغ ػششح 

األو ٔإٌ ػهذ ٔانجُذ ٔإٌ عفهذ ٔاألخذ : عجغ ثبنُغت ٍْٔ 
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ٔانؼًخ ٔانخبنخ ٔثُذ األؿ ٔثُذ األخذ  

األو انًشػؼخ ٔاألخذ يٍ انشػبػخ  : ٔاصُبٌ ثبنشػبع ًْٔب 

أو انضٔعخ ٔانشثٍجخ إرا دخم ثبألو : ٔأسثغ ثبنًظبْشح ٍْٔ 

ٔصٔعخ األة ٔصٔعخ االثٍ  

أخذ انضٔعخ  : ٔٔاؽذح يٍ عٓخ انغًغ ًْٔ 

ٔال ٌغًغ ثٍٍ انًشأح ٔػًزٓب ٔال ثٍٍ انًشأح ٔخبنزٓب  

ٌٔؾشو يٍ انشػبع يب ٌؾشو يٍ انُغت  

ثبنغٌُٕ ٔانغزاو ٔانجشص ٔانشرك : ٔرشد انًشأح ثخًغخ ػٍٕة 

ٔانمشٌ  

ثبنغٌُٕ ٔانغزاو ٔانجشص انغت : ٌٔشد انشعم ثخًغخ ػٍٕة 

 ٔانؼُخ 

 

  (فً انظذاق  )فظم 

ٔعزؾت رغًٍخ انًٓش فً انُكبػ فئٌ نى ٌغى طؼ انؼمذ ٔٔعت 

أٌ ٌفشػّ انضٔط ػهى َفغّ أٔ ٌفشػّ : انًٓش ثضالصخ أشٍبء 

انؾبكى أٔ ٌذخم ثٓب فٍغت يٓش انًضم  
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ٔنٍظ أللم انظذاق ٔال ألكضشِ ؽذ ٌٔغٕص أٌ ٌزضٔعٓب ػهى 

 يُفؼخ يؼهٕيخ ٌٔغمؾ ثبنطالق لجم انذخٕل َظف انًٓش 

 

  (فً ٔنًٍخ انؼشط  )فظم 

 ٔانٕنًٍخ ػهى انؼشط يغزؾجخ ٔاإلعبثخ إنٍٓب ٔاعجخ إال يٍ ػزس 

 

  (فً انمغى ٔانُشٕص  )فظم 

ٔانزغٌٕخ فً انمغى ثٍٍ انضٔعبد ٔاعجخ ٔال ٌذخم ػهى غٍش 

انًمغٕو نٓب ثغٍش ؽبعخ ٔإرا أساد انغفش ألشع ثٍٍُٓ ٔخشط ثبنزً 

رخشط نٓب انمشػخ ٔإرا رضٔط عذٌذح خظٓب ثغجغ نٍبل إٌ كبَذ 

ثكشا ٔثضالس إٌ كبَذ صٍجب  

ٔإرا خبف َشٕص انًشأح ٔػظٓب فئٌ أثذ إال انُشٕص ْغشْب فئٌ 

 ألبيذ ػهٍّ ػشثٓب ٌٔغمؾ ثبنُشٕص لغًٓب َٔفمزٓب 

 

  (فً انخهغ  )فظم 

ٔانخهغ عبئض ػهى ػٕع يؼهٕو ٔرًهك ثّ انًشأح َفغٓب ٔال 
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سعؼخ نّ ػهٍٓب إال ثُكبػ عذٌذ ٌٔغٕص انخهغ فً انطٓش ٔفً 

 انؾٍغ ٔال ٌهؾك انًخزهؼخ انطالق 

 

  (فً انطالق  )فظم 

طشٌؼ ٔكُبٌخ  : ٔانطالق ػشثبٌ 

انطالق ٔانفشاق ٔانغشاػ ٔال ٌفزمش إنى : فبنظشٌؼ صالصخ أنفبظ 

انٍُخ  

كم نفع اؽزًم انطالق ٔغٍشِ ٌٔفزمش إنى انٍُخ  : ٔانكُبٌخ 

:  ٔانُغبء فٍّ ػشثبٌ 

: فبنغُخ  (ٍْٔ رٔاد انؾٍغ  )ػشة فً ؽاللٍٓ عُخ ٔثذػخ 

أٌ ٌٕلغ : أٌ ٌٕلغ انطالق فً ؽٓش غٍش يغبيغ فٍّ ٔانجذػخ 

انطالق فً انؾٍغ أٔ فً ؽٓش عبيؼٓب فٍّ  

انظغٍشح : ٔػشة نٍظ فً ؽاللٍٓ عُخ ٔال ثذػخ ٍْٔ أسثغ 

 ٔاٌَغخ ٔانؾبيم ٔانًخزهؼخ انزً نى ٌذخم ثٓب 

 

  (فً يب ًٌهكّ انضٔط ؽشا كبٌ أٔ سلٍمب يٍ انطهمبد  )فظم 

ًٌٔهك انؾش صالس رطهٍمبد ٔانؼجذ رطهٍمزٍٍ  
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ٌٔظؼ االعزضُبء فً انطالق إرا ٔطهّ ثّ ٌٔظؼ رؼهٍمّ ثبنظفخ 

ٔانششؽ ٔال ٌمغ انطالق لجم انُكبػ  

 انظجً ٔانًغٌُٕ ٔانُبئى ٔانًكشِ : ٔأسثغ ال ٌمغ ؽاللٓى 

 

  (فً انشعؼخ  )فظم 

ٔإرا ؽهك ايشأرّ ٔاؽذح أٔ اصُزٍٍ فهّ يشاعؼزٓب يب نى رُمغ 

ػذرٓب فئٌ اَمؼذ ػذرٓب كبٌ نّ َكبؽٓب ثؼمذ عذٌذ ٔركٌٕ يؼّ 

ػهى يب ثمً يٍ انطالق  

اَمؼبء : ٔإٌ ؽهمٓب صالصب نى رؾم نّ إال ثؼذ ٔعٕد خًظ ششائؾ 

ػذرٓب يُّ ٔرضٌٔغٓب ثغٍشِ ٔدخٕنّ ثٓب ٔإطبثزٓب ٔثٍَُٕزٓب يُّ 

 ٔاَمؼبء ػذرٓب يُّ 

 

  (فً اإلٌالء  )فظم 

ٔإرا ؽهف أٌ ال ٌطأ صٔعزّ يطهمب أٔ يذح رضٌذ ػهى أسثؼخ أشٓش 

فٕٓ يٕل ٌٔؤعم نّ إٌ عأنذ رنك أسثؼخ أشٓش صى ٌخٍش ثٍٍ انفئخ 

 ٔانزكفٍش أٔ انطالق فئٌ ايزُغ ؽهك ػهٍّ انؾبكى 
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  (فً انظٓبس  )فظم 

أَذ ػهً كظٓش أيً فئرا : أٌ ٌمٕل انشعم نضٔعزّ : ٔانظٓبس 

: لبل رنك ٔنى ٌزجؼّ ثبنطالق طبس ػبئذا ٔنضيزّ انكفبسح ًْٔ 

ػزك سلجخ يؤيُخ عهًٍخ يٍ ا نؼٍٕة انًؼشح ثبنؼًم فئٌ نى ٌغذ 

فظٍبو شٓشٌٍ يززبثؼٍٍ فئٌ نى ٌغزطغ فئؽؼبو عزٍٍ يغكٍُب نكم 

يغكٍٍ يذ  

 ٔال ٌؾم نّ ٔؽؤْب ؽزى ٌكفش 

 

  (فً انهؼبٌ  )فظم 

ٔإرا سيى انشعم صٔعزّ ثبنضَب فؼهٍّ ؽذ انمزف إال أٌ ٌمٍى انجٍُخ 

أٔ ٌالػٍ فٍمٕل ػُذ انؾبكى فً انغبيغ ػهى انًُجش فً عًبػخ 

أشٓذ ثبهلل إًَُ نًٍ انظبدلٍٍ فًٍب سيٍذ ثّ صٔعزً : يٍ انُبط 

فالَخ يٍ انضَب ٔأٌ ْزا انٕنذ يٍ انضَب ٔنٍظ يًُ أسثغ يشاد 

ٔػهً نؼُخ هللا إٌ كُذ : ٌٔمٕل فً انخبيغخ ثؼذ أٌ ٌؼظّ انؾبكى 

يٍ انكبرثٍٍ  

عمٕؽ انؾذ ػُّ ٔٔعٕة انؾذ ػهٍٓب : ٌٔزؼهك ثهؼبَّ خًغخ أؽكبو 

ٔصٔال انفشاػ َٔفً انٕنذ ٔانزؾشٌى ػهى األثذ  
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أشٓذ ثبهلل أٌ فالَب ْزا نًٍ : ٌٔغمؾ انؾذ ػهٍٓب ثأٌ رهزؼٍ فزمٕل 

انكبرثٍٍ فًٍب سيبًَ ثّ يٍ انضَب أسثغ يشاد ٔرمٕل فً انخبيغخ 

 ٔػهً غؼت هللا إٌ كبٌ يٍ انظبدلٍٍ : ثؼذ أٌ ٌؼظٓب انؾبكى 

 

  (فً انؼذد  )فظم 

يزٕفى ػُٓب صٔعٓب ٔغٍش يزٕفى ػُٓب  : ٔانًؼزذح ػهى ػشثٍٍ 

إٌ كبَذ ؽبيال فؼذرٓب ثٕػغ انؾًم ٔإٌ كبَذ : فبنًزٕفى ػُٓب 

غٍش ؽبيم فؼذرٓب أسثؼخ أشٓش ٔػشش  

إٌ كبَذ ؽبيال فؼذرٓب ثٕػغ انؾًم ٔإٌ : ٔغٍش انًزٕفى ػُٓب 

 )فؼذرٓب صالصخ لشٔء : كبَذ غٍش ؽبيم ًْٔ يٍ رٔاد انؾٍغ 

: ٔ إٌ كبَذ يًٍ ال رؾٍغ كبنظغٍشح ٔاٌَغخ  (ًْٔ األؽٓبس 

فؼذرٓب صالصخ أشٓش ٔانًطهمخ لجم انذخٕل ثٓب ال ػذح ػهٍٓب  

أٌ رؼزذ ثفشاػ : كؼذح انؾشح ٔثبأللشاء : ٔػذح األيخ فً انؾًم 

أٌ رؼزذ ثشٓشٌٍ ٔخًظ نٍبل ٔػٍ : ٔثبنشٕٓس ػٍ انٕفبح 

 أٌ رؼزذ ثشٓش َٔظف : انطالق 
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  (فً يب ٌغت نهًؼزذح  )فظم 

ٌٔغت نهًؼزذح انشعؼٍخ انغكُى ٔانُفمخ ٌٔغت نهجبئٍ انغكُى دٌٔ 

انُفمخ إال أٌ ركٌٕ ؽبيال  

ْٕٔ االيزُبع يٍ  )ٌٔغت ػهى انًزٕفى ػُٓب صٔعٓب اإلؽذاد 

ٔػهى انًزٕفى ػُٓب صٔعٓب ٔانًجزٕرخ يالصيخ  (انضٌُخ ٔانطٍت 

 انجٍذ إال نؾبعخ 

 

  (فً االعزجشاء  )فظم 

: ٔيٍ اعزؾذس يهك أيخ ؽشو ػهٍّ االعزًزبع ثٓب ؽزى ٌغزجشئٓب 

إٌ كبَذ يٍ رٔاد انؾٍغ ثؾٍؼخ ٔإٌ كبَذ يٍ رٔاد انشٕٓس 

ثشٓش ٔإٌ كبَذ يٍ رٔاد انؾًم ثبنٕػغ  

 ٔإرا يبد عٍذ أو انٕنٍذ اعزجشأد َفغٓب كبأليخ 

 

  (فً انشػبع  )فظم 

:  ٔإرا أسػؼذ انًشأح ثهجُٓب ٔنذا طبس انشػٍغ ٔنذْب ثششؽٍٍ 

أٌ ٌكٌٕ نّ دٌٔ انغُزٍٍ  : أؽذًْب 

أٌ رشػؼّ خًظ سػؼبد يزفشلبد  : انضبًَ 

9 



ٌٔظٍش صٔعٓب أثب نّ ٌٔؾشو ػهى انًشػغ انزضٌٔظ إنٍٓب ٔإنى 

كم يٍ َبعجٓب ٌٔؾشو ػهٍٓب انزضٌٔظ إنى انًشػغ ٔٔنذِ دٌٔ يٍ 

 كبٌ فً دسعزّ أٔ أػهى ؽجمخ يُّ 

 

  (فً انُفمخ  )فظم 

َٔفمخ انٕانذٌٍ ٔانًٕنٕدٌٍ ٔاعجخ  

انفمش ٔانضيبَخ أٔ انفمش : فزغت َفمزٓى ثششؽٍٍ : فأيب انٕانذٌٔ 

ٔانغٌُٕ  

انفمش ٔانظغش أٔ : فزغت َفمزٓى ثضالس ششائؾ : ٔأيب انًٕنٕدٌٔ 

انفمش ٔانضيبَخ أٔ انفمش ٔانغٌُٕ  

َٔفمخ انشلٍك ٔانجٓبئى ٔاعجخ ٔال ٌكهفٌٕ يٍ انؼًم يب ال ٌطٍمٌٕ  

:  َٔفمخ انضٔعخ انًًكُخ يٍ َفغٓب ٔاعجخ ًْٔ يمذسح 

فًذاٌ يٍ غبنت لٕرٓب ٔيٍ األدو : فئٌ كبٌ انضٔط يٕعشا 

ٔانكغٕح يب عشد ثّ انؼبدح  

فًذ ٔيب ٌأرذو ثّ انًؼغشٌٔ ٌٔكغَّٕ  : ٔإٌ كبٌ يؼغشا 

فًذ َٔظف ٔيٍ األدو ٔانكغٕح انٕعؾ  : ٔإٌ كبٌ يزٕعطب 

ٔإٌ كبَذ يًٍ ٌخذو يضهٓب فؼهٍّ إخذايٓب  

10 



ٔإٌ أػغش ثُفمزٓب فهٓب فغؼ انُكبػ ٔكزنك إٌ أػغش ثبنظذاق لجم 

 انذخٕل 

 

  (فً انؾؼبَخ  )فظم 

ٔإرا فبسق انشعم صٔعزّ ٔنّ يُٓب ٔنذ فًٓ أؽك ثؾؼبَزّ إنى 

عجغ عٍٍُ صى ٌخٍش ثٍٍ أثٌٕخ فأًٌٓب أخزبس عهى إنٍّ  

انؼمم ٔانؾشٌخ ٔاإلعالو ٔانؼفخ ٔاأليبَخ : ٔششائؾ انؾؼبَخ عجغ 

 ٔاإللبيخ ٔانخهٕ يٍ صٔط فئٌ اخزم يُٓب ششؽ عمطذ 
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