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 فخازج احلسومـ 
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 روفهاـح نىعها ناهاـمع فةـالص

 صفات احلسوف 
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 التفخًه لرتقًل واأحكاو  
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 الصفات املخازج و على ةاملرتتب عالقاتال 
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 ــــــــــــــــــــــــــ  ه الشاكيةًامل أحكاوــــــــــــــــــــــــــ  

       

 
       

      

 
 

  

 

      

 الشاكية الوال أحكاو 
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 التيىيً اليىٌ الشاكية وأحكاو  
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 ــــــــــــــــــــ  املًه املشددتني اليىٌ و حـكهــــــ  ــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــ  ء الكـيايةاـٍأحـكاو ــــــــــ  ــــــــــــــــ
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 ـدامل كاوـأح 
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 ـــــــــــــــــــ  املتخسكة التأىًث تاءــــ  الىقف على ـــــــــــــــ
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 االبتداء و الىقفكاو أح 
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 مصريال  أبو قدامة

 عفا اهلل عنه  ياملصر  دامةَقُ أبي  نةوَّدَمُ
۞ منظىمات ۞ دصائق ۞ مقاالت ۞ تالوات ۞  

w w w . a b u q u d a m a h . c o m 
www.facebook.com/Poems.Motoon 

 
15 

 خـامتة البخث

أبو قدامة المصري
تصويب



   



   

        

    

 ـــــــــــــــــــــــــ  التكاء الشاكينيـــــــــــــــــــــــــ  أحكاو 

 



    

  

   

        

         

   

  

            

    

    

           

 أحـكاو اهلنزات 
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 ـــ  ف  مً رسيل الشاربًةحل مساعاتَا األحكاو الىاجب تتنةـ  ــ

   

      

             

  

                  

                

        

   

  

 وجىه الىقف على أواخس الكله 
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 وجىه االستعاذة والبشنلة وبني الشىزتني 
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 مصريال  أبو قدامة

 عفا اهلل عنه  ياملصر  دامةَقُ أبي  نةوَّدَمُ
۞ منظىمات ۞ دصائق ۞ مقاالت ۞ تالوات ۞  

w w w . a b u q u d a m a h . c o m 
www.facebook.com/Poems.Motoon 
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 خـامتة البخث



 املىضىعات  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فَسس ـــــــــ

 

 ثجع البخمساو مصادز بعض 


