
 

 

 

 

 
 حـاج  حـنـفـٍـو  تـٓ  ػـثـس  اٌـطظاق0   اًٌـٍـو  

 ,إِاَ   ِؽدس  وٌخ   إؼىنسض                      
 ,تنسضاي   إؼىنسض   فٌذطي    خٌىط                          

 .دـابـتـّ  أضاَ  إسالَ  ُضزٜ  د٘ٓز                      

 



 تىكىه  فلك  دان  فرأالتن  فلك

 االصطرالب•

أٌـسن  اهلل   0  ً أتـٌ  اٌـفـطج  اٌـثـثـغـاء  (  ِـٍـالزٌـح    1140/  ىـدـطٌـح   543)  اٌـثـسٌـغ  األؼطـطالتـً  •

ً ِـمـؽـُ  اٌـثـطًج  ً ِـؼـسٌـيـا ً ِـٌلـف  اٌـنـدـٌَ  ً ِـؽـٍـطىـا  ً  . . . تـثـطىـاْ  اٌـحـىـّـح

 .  خـاِـغ  األلـاٌـٍـُ  ً ِـستـطىـا  ً حـس اٌـّـشـاضق  ً اٌـّـغـاضب 

 (ٔـيـاٌـح األضب )                                                                  •

ّ  ٙـغ  تـفـت  :  أرتـٚـح   • ّ   سـ٘ات  فـدًٗـ ّ  دغـ ّ   كـقـ٘اتـ اهـٞ  تـزسـبـ٘ت  , اهلل  تـعـاهـٟ  تـوـٕ  ًـغـاُـ٘ضـزٓـلـ

ّ بـزٗج  ّ   دردـٕ  داْ كـدٗدٗقـلـ بـزٗج   داْ  كـدٗدٗقـلّـ  سـزتـا   –ًـٌـفـ٘  ًـٌـبـٔاضـٚلـ

ٛ  اٗهـٚـٕ  بـٚـِـتـاغ  ّ  ٙـغ  دالهـ٘ئـ ْ  حـد تـٚـٌـ٘ر    –دـاهـ ٍ  سـزتـا  سـٚـال  ًـاسـح  دا ْ  فـزٗبـآّـ  اقـوـٚـ بـٚـِـتـاغ   دا

 . داْ  بـارت 

 

 ربع اجملًب•

•  ً ً  ذـؼـطف  تـيـا  (      0  ىـدـطٌـح    440  -  362)  اإلِـاَ  أتـٌ  اٌطٌـحـاْ  اٌـثـٍـطًٔـ اَالخ  اٌـرـ

َ  ) اٌـؽـاػـاخ  ً  ٌـؽــرـرـسَ  اٌـشـّـػ  فى  حـؽـاتـو   ( ٔـيـاٌـح األضب   -ِـفـاذـٍـح  اٌـؼـٍـٌ

ٍ   :  أرتـٚـح  • ٜ   دداهـ ّ  ًـتـٔـار ّ  ًـغـضـُ٘ـاكـ ٍ  ٗقـت   داْ  دغـ ٜ  دغـِـح  دـ اهـٞ  ٙـغ  د كـتـٔـ٘

 . ًـغـخـشـابـح 

 خـٍـة  ؼـرـٍـنـً

ة  اٌـرـّـاَ 
خـٍـ

 

 اًي  لـٌغ 



 البريونيقاعدة ييتوغو  ضاريس  ليهتاغ  متفاتو   اوليه  إمام 

 خـُ٘ـتـٖ٘   ًـِـدافـتـلـّ  ُـٚـالٜ  دردـٞ    •
                     ً  0ػـطض  اٌـثـٍـس  ِـغـٍـىـٌخ  لـاػـسج  اإلِـاَ  اٌـثـٍـطًٔـ

 

 دـ٘الٜ     1:     ذـاضٌـد  •
   9  =ؼـططـاْ    8  +  01   ِـمـٌَ  اٌـشـّـػ•

 ؼـططـاْ    

 شـّـاٌـٍـح   023   ِـٍـً  اٌـشـّـػ•
 ؟0   تـٍـد  اٌـيـالي  فـٌٔـرـٍـاْ•

 

 :  ضتـغ  اٌـّـدـٍـةضـُ٘ـاكـّ   •
 
 29°068   غـاٌـح  اٌـشـّـػ•

َ  اٌـغـاٌـح•  31°021    ذـّـا

 ذـّـاَ       -ِـٍـً  اٌـشـّـػ  0   ػـطض  اٌـثـٍـس•
 اٌـح اٌـغـ                                                                                                                                                                    

•           ”     023° -  21°31 

•            :291 

 

 اٌـظـً
 زائـطج  األفـك

 اٌـّـشـطق

 اٌـّـغـطب

 اٌـعًاي
 لـٌغ  اٌـنـيـاض اٌـّـطئى

 

 ضتغ  اجملٍة

 اٌـشـّـػ

 1  اٌـغـاٌـح  َ  ذـّـا



 الكارن

.1  ْ بـٚـِـا  سـاتـ٘  ضـارٙـص  هـ٘رٗض  د تـٚـتـٚـق  فـزبـٚـذأ
ذـط  طـٌي  اٌـثـٍـس  طـ٘ي  اهـبـوـد    ٙـغ سـالرٜ  دغـّ   

 .ؼـفـطذـً    الوـاضْ   ؼـاذـٌ  
.2  ْ بـٚـِـا  سـاتـ٘  ضـارٙـص  هـ٘رٗض  د تـٚـتـٚـق  فـزبـٚـذأ

ذـط  ػـطض   اٌـثـٍـس  اهـبـوـد    ٙـغ سـالرٜ  دغـّ   ػـطض 
 ؼـفـطذـً    الوـاضْ    زًا 

 
 

 مست  القبلة

ٞ  اٙـاهـٕ  ضـارٙـص  هـ٘رٗض  درٜ  3. دـٔـٞ  اهـقـبـوـ
ْ  دٗا    فـ٘سـت  بـ٘التـّ  كـتـٚـتـٚـق  فـزتـٌـ٘ا

  ْ ْ  ضـارٙـشـّ  فـزبـٚـذأ ْ  فـطتـٍـصأ طـٌي  اٌـثـٍـس  زا
 .ػـطض  اٌـثـٍـ

 
.4  ٛ ٜ  دردـٕ  سـٌـت  اهـقـبـوـٞ  اداهـٕ  سـفـزتـ ُـٚـال

ْ  اًـفـت    .الكـار

 اٌثٍسفـطتـٍـصأْ  طـٌي  

ض  
ػـط

  ْ
صأ

طتـٍـ
فـ

ٍس
اٌث
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 اوليه  إمام البطاني(  السمت ) قاعدة ييتوغو  سودوة  بوكأى  قبلة 



 ( 0ِـٍـالزٌـح   1393/  ىـدـطٌـح    795)  ِؼـطفـح  ًالزج  اٌـيـالي  ػـنـس  أٌـغ  تـه •
 0ٌـّـؼـطفـح  اؼـُ  اٌـٍـٌَ  ٌـٌالزج  اٌـيـالي  ػـٍـٍـنـا  اذـثـاع  اٌـرـطـٌاخ  اٌـرـاٌـٍـح •

ُ  ٔرضرتب   ,اٌـيـدـطٌـح  ىل ٔـٌخـس  ػـسز األشـيـط  اٌـمـّـطٌـح  اٌـرـً  ؼـثـمـد  اٌـشـيـط  اٌـّـطـٍـٌب  اػـرـثـاضا  ِـٓ  شـيـط  اٌـّـحـطَ  ٌٍـؽـنـح  األً  -1• ثـ

ً  أٌـاَ  زًضج  اٌـمـّـط  اٌـشـيـطٌـح  ِـرـصـٌِـا  ِـنـيـا  اٌـؼـسز  اٌـصـحـٍـح  ِـٓ  األؼـاتـٍــغ  اي   (   1.530588) شٌـه  اٌـؼـسز اٌـطلـُ  اٌـصي  ٌـّـثـ

ً  شـيـط  لـّـطي   ٌ ْ     ( 7X4  =  28)   فـً  وـ    ( 1.530588 =  28 -  29.530588)  فـٍـىـ

ً الزج  ىـالي  اٌـّـحـطَ  ٌٍـؽـنـح  األًىل  اٌـيـدـطٌـح (   0.709392) ٔـضــٍـف  إىل  اٌـنـاذـح  اٌـطلـُ    -2• ً  ؼـاػـح    .اٌـصي  ٌـّـثـ

ُ  اٌـّـدـّـٌع  ػٍى  اٌـطلـُ    -3• ٌـنـحـٌي  األٌـاَ  اٌـً  أؼـاتـٍـغ  ثـُ  ٔـرـطن  اٌـؼـسز  اٌـصـحـٍـح  ِـٓ  األؼـاتـٍـغ  ً  ٔـأذـص اٌرىـؽـط  اٌـؼـشـط   (  7) ٔـمؽـ

ً  ػـٍى  ػرسز  األٌـاَ  ( 7) اي  اٌـصي  ىـٌ  اٌـدـعء  األًي  ِـٓ  األؼـثـٌع  اَذـط  اٌـصي  ٌـٌٌـس  فـٍـو  اٌـيـالي  ٌٍـشـيـط  اٌـّـطـٍـٌب  ً ٔـضـطتـو   ٌـنـحـصـ

 . ح اٌرـً  ِـطخ  ِـٓ  األؼـثـٌع  ِـٓ  تـؼـس  ٌـٌَ  االضتـؼـاء اي  اٌـصي  ًٌس  فٍـو  ىـالي  اٌـّـحطَ  ٌٍؽـنـح  األًىل   اٌـيـدـطٌـ

ْ  ٌـٌَ  األضتـؼـاء  ً ىـٌ  اٌـطلـُ    -4• َ   ٌٍـؽـنـح  األًىل اٌـيـدـطٌـح  وـا ٌـصا  ٔــضـٍـف   ,تـّـٌخـة  اٌـدـسًي  (  4) تـّـا  أْ  ٌـٌَ  ًالزج  ىـالي  اٌـّـحـط

ً  ػـٍى  اؼـُ  اٌٍ ٌـٌالزج  اٌـيـالي  ٌٍـشـيـط     ـٌَاٌـطلـُ  أضتـؼـح  إىل  اٌـؼـسز  اٌـصـحـٍـح  ِـٓ  األٌـاَ  اٌـّـصوـٌضج فى  اٌـفـمـطج  ااٌـؽـاتـمـح  ٌـنـحـصـ

َ  األضتـؼـاء  ٌ ,املـطـٍـٌب   ْ  لـس  ًٌـس  تــؼـس  ِـطًض  خـعء  ِـٓ  ٌـٌ ٓ  تـّـا  أْ  ىرالي  شـيـط  املـحـطَ   ٌٍـؽـنـح  األًٌـى  وـا  ٔــضـٍـف  اٌـطلـُ    ـصاًٌـىـ

ً  ػـٍى  اؼــُ  اٌـٍـٌَ  اٌـصي  ٌـٌٌـس  فـٍـو  ى(  3.45)                         ي  ااٌـشــيـط  ـالاٌـى  اٌـؼـسز  اٌـصـحٍـح  ً ٔـؼـطضـو  ػـٍـى  خـسًي  أضلـاَ  األٌـاَ  ٌـنـحـصـ

 .  اٌـّـطـٍـٌب  

 0 خـسًي  أضلـاَ  األٌـاَ  •

 9ً    02  اإلثـنـٍـٓ     8ً    01  األحـس      7ً  00  اٌـؽـثـد   •

 05  اٌـرـّـٍـػ    04 األضتـؼـاء    10ً    03   اٌـثـالثـاء   •

 06  اٌـدـّـؼـح  •

 (  ُ ْ  اٌـثـٍـطًٔـً      -اٌـشـٍـد  ػـثـس اٌـؼـعٌـع  ؼـؼـٍـس  ىـاشـ  (  اإلِـاَ  اتـً  ضٌـحـا

 

 مـدار  الـقـنـر 

 الشنض

  يـومـا 29.530588الـقـنـر  بـعـد 

 27.3الـقـنـر  بـعـد 
  مـنـازل  28يـومـا  او  

 ألـغ بـكقاعدة ييتوغو  كاليرياى  أنق  بولو اوليه  إمام 



•  ٜ  1393/  ىـدـطٌـح    795)  ِـغـٍـىـٌخ  لـاػـسج  أٌـغ  تـه     كـالٓـٚـزاْ  أُـق  بـ٘هـّ  ذـاضٌـد  ًـغـتـٔـ٘

ً     -(   ِـٍـالزٌـح    . ِـحـّـس  طـٌض  غـأـً  أًٌغ  تـه  تـٓ  شـاه  ضًخ  تـٓ  ذـٍـّـٌض  خـنـىـٍـع  ذـاْ  0  ٔـاَ  أصـ

 0  ىـدـطٌـح  1427وـالىـٍـطاْ  ىـالي  ضِـضـاْ    ذـنـرـٌوـٓ  ذـاضٌـد•

•   ٝ َ  ٓـذـز ْ  فـزتـا َ  تـآـ٘ ٜ  بـ٘هـّ  ًـخـز ٛ  اعـتـبـار  در ّ  بـٚـالغـّ  بـ٘هـّ  ٙـغ  دكـٔـِـداقـ  :دافـتـلـ

ْ  ذـّـثـو  تـٌٌـٓ  ؼـثـٍـٌِـث  ٌـائـٍـد  شـؼـثـاْ    12ضـطب    01426    1427ضِـضـاْ                         ( 8)تـٌٌـٓ  زا

                  (  1426  x  12 ) + 8  =   17120 

ٜ ضـطتـىـٓ  خـّـٍـو  تـٌٌـٓ  ذـطؼـثـٌخ  • ّ  بـٚـالغـّ  ٓـار ْ  د بـً٘ـٛ  اُٗـتـ٘ق  دافـتـلـ ٜ  د بـ٘هـّ  دا ْ  ٓـار ّ  فـزبـٚـذأ  :دغـ

                  (  17120  x  1.530588 ) + 0.709392  =  26204.37595 

•  ّ ّ  دغـ ّ  ُـٚـالٜ  اهـبـاقـٛ(  7) بـٔـاضـٚـلـ ْ  دافـتـلـ ٓ    دا ّ  زاْ  ضـطتـىـ  (  7) فـ٘ي  دغـ

 26204.37595/ 7  =  3743.482279          

0.482279 x 7 = 3.37595202                   

ٓ  ٔـٍالي  ذـطؼـثـٌخ  •           ( 3.45) دغـّ  ذـّـثـيىـ

 3.37595202 + 3.45  =  6.8259502         

  7اِـثـٍـً  ٔـٌِـثـٌض  تـٌٌـد ٌـائـٍـد  •

 . ِـه  ػـثـازج  فـٌاغ  تـطِـٌي  ؼـاَ  ازا  ىـاضي  ؼـثـد  اذـٌ  ىـاضي  أحـس  ,الىـٍـط  فـس ىـاضي  ؼـثـد    1427ِـه  ىـالي  ضِـضـاْ •

 

 

 

 مـدار  الـقـنـر 

 الشنض

 27.3الـقـنـر  بـعـد 
  مـنـازل  28يـومـا  او  

  يـومـا 29.530588الـقـنـر  بـعـد 



 جنًس  أوان•

ذـٌوـٌه  ػـٍـّـاء  فـٍـه  إؼـالَ   تـطوـاخ    ,اٌـشـٍـد  اإلِـاَ  أتـٌ  ِـنـصـٌض  •

 0   خـنـٍػ  أًاْ   –زأٔـرـاضا  خـنـٍـػ 0  

اٌـؼـاضض    -5 ,اٌـؼـمـط  -4 ,اٌـغـّـاَ  -3 ,اٌـؽـحـاب  -2 ,ٔـش   -1•

  -10 ,اٌـىـطفـئ   -9 ,اٌـمـعع   -8  ,اٌـنـّـطج  -7 ,اٌـؼـطاص   -6 ,

ِـرـطـرـطـرـح   -13 ,ِـىـٍـٍـح   – 12,  اٌـطـراضٌـط   -11 ,لـٍـغ  

   -17 ,اٌـنـشـاص    -16 ,اٌـّـىـفـيـط   -15 ,ِـرـٍـٍـح   -14 ,

ْ   -20 ,اٌـحـً   -19 ,اٌـؼـّـاٌـح   -18 ,اٌـمـطز    -21 ,اٌـؼـنـا

  ,اٌـغـفـاضج  -24 ,اٌـطتـاب   -23 ,اٌـّـحـّـٌِـً  -22 ,اٌـسخـٓ  

 .  املـعْ   -27 ,اٌـمـنـٍـف  – 26, اٌـيـٍـسب   -25

ذـٌوـٌه  ػـٍـّـاء  فـٍـه  إؼـالَ  ظِـاْ    ,اٌـشـٍـد  اإلِـاَ  أتـٌ  ِـنـصـٌض  •

 0 ؼـٍـالَ   تـطوـاخ  

 -3. األدش    -2,  اهـٔـزٙـٍ   -1:  أٗاْ  ضـ٘رٖٗ  داْ  فـتٚـز  •

 -1:  اهـصـٚـب  أٗاْ   بـاسـٕ  ٙـغ  تـٚـدق  ًـٌ٘غـضـٕ  أٙـز  

 . اهـصـزاد

ٕ  أٙـز   •  .  اهـذـٔـاَ   -1: أٗاْ  ٙـغ ًـٌ٘غـضـ
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 الـشـًـخ  اإلمـام  أبـى  مـنـصـىر  أواى  اوليه   2جهيس



 : الثعاليب اإلمـام الشـًـخ•

قـرار -1  :   ضـُ٘ـ٘غ   أٗتـاَ   ـبٔـاضـٚـّ سـفـ٘هـٖ٘• ٌـفـارْ : اـل   ٓـ

ُـ٘غ ُـ٘غ إٙـلـ٘ر  : الصـفـح -2 ,  ضـ٘  : الـصـنـد -3 . ضـ٘

ِـتـاغـّ : الـكـيـح -4 . ُـائـٚـم  تـزاغـلـت  فـزتـاَ بـٔـاضـٚـّ    ـب

  داْ  ًـغـاًـفـ٘  ٙـغ  بـٔـاضـٚـّ : الـحـضـن -5 . ضـُ٘ـ٘غ   هٚـرب

ّٚـ  : الـريـد -6 . ضـُ٘ـ٘غ  بـاضـٛ  سـ٘كـ٘غـّ   ٙـغ  بـٔـاضـ

ٚـّ  : الـعـرعـرة -7 . كـاٗدارا  ًـِـٚـغـضـٛ ًـ٘ال   بـٔـاضـ

حـيـد -8 .   كـزاض  ٙـغ  بـ٘غـضـ٘هـّ  2  بـاتـ٘ ٚـّ  :  اـل ٔـاضـ  ـب

ٚـّ :  الـرعـن -9  . ضـُ٘ـ٘غ  سـاٙـف  داْ  كـفـق   بـٔـاضـ

غ  كـفـال  : الـشـعـفـة -10  . ضـُ٘ـ٘غ  ٓـٚـدٗغ ٚـت   ضـُ٘٘ـ   ٙـاـئ

 .  تـٚـغـضـٛ  فـاهـٚـغ  ٙـغ  بـٔـاضـٚـّ

   ًـٌـبـِـتـ٘ق  ًـ٘ال  ٙـغ  بـٔـاضـٚـّ  اداهـٕ  الـريـد  دان  الـحـضـن•

   .  اٙـز  فـُ٘ـذا  أهٚـزاْ
 

  الـقـرار

  الصـفـح

  الـريـد

  الـكـيـح

  الـحـضـن
  الـصـنـد

  الـحـيـد

  الـرعـن

  الـشـعـفـة

  الـقـرار

 الشـًـخ اإلمـام الثعاليب  ضونوغ   اوليه   2عهصور 



 : الثعاليب اإلمـام الشـًـخ•

 :   ضـُ٘ـ٘غ داْ  بـ٘كـٚـت  دِٚص سـفـ٘هـٖ٘•

  : الـنـجـوة -2 , رُـدٖ فـاهـٚـغ ٙـغ بـ٘كـٚت : الربـيـة -1  •

 -4 .  كـتـٚـض  تـاهـف : الــريـع -3 . كـدٗا  تـآـف

غ :  الـوـضـبـة -5 . كـاًـفـت  تـآـف : الـكـيـح ُ٘٘ـ   ٙـغ   ضـ

    أتـ٘ كـفـق تـٚـاد  ٙـغ  ضـُ٘ـ٘غ  : القرن -6 . تـزٓـٌـفـز

 ًـِـخـ٘هـغ  تـٚـدق  ٙـغ  ضـُ٘ـ٘غ  : الــدك -7 .  ساٙف

ـذـاغ  تـٚـدق  ٙـغ ضـُ٘ـ٘غ  :   الــضـمـع -8 .  تـٚـغـضـٛ    .  فِـ

   : الـشامخ -10  . ًـٌـِـذـاغ  ٙـغ  ضـُ٘ـ٘غ :  الــنـيـق -9

 . ًـِـذـ٘هـغ  تـٚـغـضـٛ داْ  ًـٌـِـذـاغ  ٙـع  ضـُ٘ـ٘غ

ـزاْ  بـاثـق  ضـُ٘ـ٘غ  اداهـٕ  الـشـامـخ  دان  الـنـيـق , الــضـمـع•   أٚه

   .  اٙـز  فـُ٘ـذا
 

  الـقـرار

  الصـفـح

  الـريـد

  الشامخ

  الـرعـن

  الـشـعـفـة

 الشامخ

 الضمع

 النيق

 الدك

 الشـًـخ  اإلمـام الثعاليب  ضونوغ   اوليه   2جهيس 



 . األرض من  جانب  يف  البحر  صريورة يف  فصل•

 ال لو و  األرض  بعض  وجه  عن  املاء  إحنسار  تعاىل  هللا صنع  عجيب من  إن•
  األرض وجه  مجيع  البسا  املاء  يكون أن  يقتضي  الطبيعي  األمر  لكان  ذلك
  البياض  مبنزلة  حوهلا  املاء و  البيض  مبخ  شبيهة  وسطة  يف  األرض  تصري  حىت

 .  احلسي  النظام  لبطل  كذلك   كان  لو و

 

 .  بً٘ٛ  درفد  فِذ٘رٗ د  الٗت  كذادّٙ  ممبٚخاراكّ فد  فصى  س٘ات  إّٙ•

نب  درفد  سبٔاضني  بٔاٗاسح•    أٙز  س٘رٗتح  اٙاهٕ  اٙت  تعاىل  اهلل  خٚفتأ  كعاداٚئ

  س٘رٗت  أٙز  بزالك٘  تٚاد  سلرياخ  ,   بً٘ٛ فزً٘كأْ   دسبٔاضني   الٗت

  اكّ  بزمخف٘ر  اٙت  أٙز  بٔاٗا  ممزه٘كّ  ٙغ  طبٚعٛ  فلزدأْ  ُشخاٜ

  دغّ  ًجزٗفائٛ  تغٕ  بٔاضني  بزادا  بً٘ٛ  دادٙوٕ  سٔٚغض  .  بً٘ٛ   دً٘ن  سلوني

  سلرياخ  داْ  تو٘ر  دٙزٜ  اداهٕ  اٙت  بً٘ٛ  دسلوٚوٚغ   أٙز  ًِلاال  تو٘ر  اٙشٛ

  دافت  ٙغ  2دشد  فزأت٘راْ  ٕه  تزبطى  ُشخاٜ  سدًلني  حاي  بزالك٘

 .ًأُشٛ  إِٙدرا  فِخا  اٗهٕٚ  دكشّ

 مـد 

 الشنض

  الـقـنـر  يف الـتـربـيـع  األول

  الـقـنـر  فـي اإلشـتـقـبـال و الـبـدر

 جـسر

 مـد 

 جـسر

 جـسر مـد 

  الـقـنـر  يف اإلجـتـنـاع 

 لإلمام العامل زكريا بن حممد بن حممىد القسويين  سوروت  الوت    –قاعدة ييتوغو  فاسغ 

 


