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الدرس السادس 
 

:  تشريح البروج
اهحيل ّكد ٖشّيٓ ةاهنةص أٖطا ُّّ ةصّرت نةص ذٔ كرًٌٖ يلّديَ إهٓ اهيغرب ّيؤّخرٍ إهٓ اهيضرق  .1

ّّجَِ ؼوٓ عِرٍ ُّّ صّرت فونّٖث حلػ فٕ اهٌصف اهضياهٕ يً اهنرت . ّعِرٍ إهٓ اهضيال يوحفحا إهٓ خوفَ

فٕ خارجِا  5يٌِا فٕ داخوِا ّ 13نّنةا  18هيجشحٕ هِا ّكد ؼّد ةظوٖيّس ا. اهشياّّٖث فٕ يٌظلث اهةرّج
. ّاهٌاظح ٖرشى ؼوٓ االشظرالب. ّاهُةَظًٖ ّاهّضرظاًّأضِر نّانةِا اهٌّاظح 

 
اهّثّر ُّّ صّرت فونّٖث حلػ ؼوٓ يٌظلث اهةرّج يً اهنرت اهشياّّٖث ُّّ نيلّدى ثّر يلظّغ يً شّرحَ ّةرم  .2

نّنةا ّؼٌد  34ّنّانةَ ؼٌد ةظوٖيّس ُٕ . إهٓ اهيغرب ّاهجٌّب ؼوٓ ٖدَٖ يلّديَ إهٓ اهيضرق ّيؤّخرٍ
.  ٌجيًا 141نّنةا ّؼٌد اهيحأّخرًٖ  51ُفوّٖس 

ّنّانةَ اثٌاً ّثالثًّ شّْ اهٌّٖر اهذٔ ؼوٓ ظرف كرٌَ اهّضياهٕ فأٌَّ يضحرم ةٌَٖ ّةًٖ : " ّكال أشحاذٌا
ّأضِر نّانةَ ". ّاهخارج ؼٌَ أحد ؼضرييشم اهؽٌاً ّهِذا ّكػ فٕ ةؽض اهنحب أٌِّا ثالثث ّثالثًّ، 

. اهثرّٖا ّاهدةراً اّؼًٖ اهثّر ُّّ ٖرشى ؼوٓ االشظرالب
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صّرت اهثّر 
 

 
 
 
 
 
 
، ّنّانةَ (أٔ ّشظِا)يً اهصّر اهفونّٖث اهضياهّٖث ّشّيٕ ةذهم ألٌَّ فٕ جّزاء اهّشياء ( أّ اهحّأياً)اهجّزاء  .3

. نّنةا ّكال ةؽطِى أً نّانةَ ثياٌٖث ؼضر 85رًٖ ّؼٌد اهيحأّخ 38ّؼٌد ُفوّٖس  25 -ؼٌد ةظوٖيّس-
. ّأضِر نّانةَ رأس اهحّأى اهيلّدى ّرأس اهحّأى اهيحأّخر

 
:   صّرت اهجّزاء

 
 
 
 
 
 
اهشرظاً ُّّ يً اهةرّج اهضياهّٖث ّيلّديَ إهٓ اهيضرق ّاهضيال ّيؤّخرٍ إهٓ اهيغرب ّاهجٌّب ّنّانةَ ؼٌد  .4

فٕ خارجَ نيا  4نّانب فٕ داخوَ ّ 9ّؼٌد ةؽطِى  83حأّخرًٖ ّؼٌد اهى 29ّؼٌد ُفوّٖس  13ةظوٖيّس 
. نّنةا13حنٕ ؼً اهصّفٕ ّاهلزٌّٖٕ ّغٖرُيا فاهيجيّغ 

. ّ يً نّانةَ اهيؽرّفث هظخث ُّٕ حضةَ كظؽث يً اهشحاب ححٖظ ةِا  أرةؽث نّانب يحلارةث 
: صّرت اهشرظاً
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نّنةا ّاهخارج يٌَ ثياٌٖث  27إهٓ اهيغرب  ّنّانةَ  األشد يً اهصّر اهضياهّٖث ّعِرٍ إهٓ اهضيال ّّجَِ .5
ّنّانةَ اهيؽرّفث ُٕ كوب األشد ُّّ نّنب احير ّٖشّيٓ ةاهيونٕ أٖطا ّيٌِا نّنب ةاشى عِر األشد 

. ّيٌِا ذٌب األشد ّٖشّيٓ ةاهصرفث أٖطا
  
 
 

 

 

 

 
اهشٌةوث ّحشّيٓ ةاهؽذراء ّرأشِا ؼوٓ  .6

. هيضرق ّّجِِا إهٓ اهجٌّب ُّٕ كاةطث ةئحدْ ٖدِٖا شٌةوثجٌّب اهصرفث إهٓ اهيغرب ّرجالُا إهٓ ا
نّنةا ّإهٓ ُفوّٖس  32ّاهخارج يٌِا شحث نّانب ٌّشب إهٓ ةظوٖيّس اٌَّ ؼّدُا  26ّنّانةِا ؼٌد اهلدياء 

ًّ ؼددُا  . ّأضِر نّانةِا ُّ اهشيام األؼزل. 50أ
:  صّرت اهشٌةوث

 
ّثياٌٖث ؼٌد  -نيا ٌشب إهٓ ةظوٖيّس -اهيٖزاً نّفحاٍ إهٓ اهيغرب ّؼيّدٍ إهٓ اهيضرق ّنّانةَ شةؽث .1

. ّاهنّنةاً اهّاكؽاً ؼوٓ نّفحَٖ ٖشّيٖاً ةاهزةاٌا. اهلزٌّٖٕ ّاهصّفٕ ّاهخارج يٌَ حشؽث
:  صّرت اهيٖزاً
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ؼٌد -حّ اهضيال ّاهيضرق ّنّانةِااهؽلرب ُّّ يً اهّصّر اهجٌّةّٖث ّرأشِا إهٓ اهيغرب ّكد رفؽج ذٌةِا ً .2
نّنةا ّثالثث يٌِا خارجث ؼٌِا ّأضِر نّانةِا كوب اهؽلرب ُّّ نّنب أحير ٖلػ ؼوٓ  24 -ةظوٖيّس

يّطػ كوةِا ّ ٖرشى ؼوٓ األشظرالب ّاهنّنةاً ؼوٓ جٌب اهلوب ٖشيّٖاً ةاهٌٖاظ ّاهنّانب اهّاكؽث فٕ 
: صّرت اهؽلرب.          اهخرزاج حشّيٓ ةاهٌلراج

 
اهلّس ّٖشّيٓ ةاهرايٕ أٖطا ُّّ نصّرت جشد داةث إهٓ اهؽٌق ّرأشَ يثل اإلٌشاً ُّّ ذّ جٌاحًٖ ّؼوٓ  .3

ؼٌد ةظوٖيّس ّاهصّفٕ  31ّنّانةَ . ٖدَٖ كّس ّكد ّطػ اهشِى فَٖ ّأغرق فٕ اهٌزغ ٌحّ اهيغرب
رف اهٖد اهٖشرْ ّيً نّانةَ اهيضِّرت ؼركّب اهرايٕ اهذٔ ٖرشى ؼوٓ االشظرالب ُّّ ؼوٓ ظ. ّاهلزٌّٖٕ

.   هورايٕ
صّرت اهلّس 

 
اهجدٔ ُّّ نصّرت جشد ٌصفَ اهيلّدى يثل اهجدٔ ٌّصفَ اهيؤّخر نيؤّخر شينث إهٓ ذٌةِا ّرأشَ ّٖدٍ  .4

نّنةا ّأضِر نّانةَ اهشؽداً ّأٌّرُا  68 -نيا ُّ يضِّر-ّنّانةَ . إهٓ اهيغرب ّعِرٍ إهٓ اهضيال
. ٖشّيٓ ةذٌب اهجدٔ ّٖرشى ؼوٓ االشظرالب

: صّرت اهجدٔ
رجل  اهدهّ ّٖشّيٓ ةاهّداهٕ ّشانب اهياء أٖطا ُّّ نصّرت  .5
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يشحلةل اهيضرق ّرأشَ إهٓ اهضيال ّرجالٍ إهٓ اهجٌّب ّؼوٓ ٖدٍ نّز كد كوةَ ّصّب اهياء حّحٓ ةوغ ححج 
نيا حنٓ ؼً  -نّنةا ّثالثث يٌِا 45 -ؼٌد ةظوٖيّس-ّنّانةَ . رجوَٖ إهٓ نّنب ٖشّيٓ فى اهحّج

. ّيً نّانةَ اهيؽرّفث شؽد اهيوم ّشؽد اهشؽّد. خارجث ؼٌِا -ّ اهصّفٕاهلزٌّٖٕ 
:  صّرت  اهدهّ

 
ًّّ يً اهنّانب ّٖشّيٓ ةخٖظ اهنحاً  .6 اهحّج ّٖشّيٓ ةاهشينحًٖ ُّّ نشينحًٖ يّحصوحًٖ ةذٌةِٖيا ةخٖظ ٖحن

هٓ اهجٌّب ّرأس إحدِٖيا إهٓ اهيغرب ّذٌةِا إهٓ اهيضرق ّرأس األخرْ إهٓ اهضيال ّذٌةِا إ. ّاهزهق
ّيً نّانةَ . نّنةا ّأرةؽث يٌِا خارجث نيا حنٓ ؼً اهصّفٕ ّاهلزٌّٖٕ 38-ّنّانةَ ؼٌد ةظوٖيّس 

. اهيؽرّفث ُٕ ةظً اهحّج
: صّرت اهحّج

 
 
 

  
 
 
 
 

 


