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 ػٍُ أطٛي اٌفمٗ فٟ عطٛس
ات اإلع١َٝ٬ ٚاتغعت صقع١ اإلع٬ّ أر٣ سيو إزي اخت٬ؾي ا٭١َ ايعضب١ٝ عٓزَا نجضت ايؿتٛس

بػرلٖا َٔ ا٭َِ ؾزخٌ ؼي ايًػ١ ايعضب١ٝ ايهجرل َٔ اغيؿضرات غرل ايعضب١ٝ ؾهجض تبعٟا يشيو 

نُا أرت نجض٠ ايؿتٛسات إزي ٚدٛر ايهجرل َٔ اؿٛارخ ، ا٫ؽتباٙ ٚا٫ستُاٍ ؼي ؾِٗ ايٓقٛل

 اييت مل تهٔ َٛدٛر٠ َٔ قبٌ ٚاييت مل ٜضر َا ٜبري سهُٗا.

 أطٛي اٌفمٗ أشاء ػٍُفىاْ وً رٌه عثثاً فٟ 

أٍٚ َٔ ٚمع ٖشا ايعًِ اإلَاّ ايؾاؾعٞ صظي٘ اهلل تعازي ؼي أٚاخض ايكضٕ ايجاْٞ اشلذضٟ ثِ تٛايت ٚ

دٗٛر ايعًُا٤ ؾهاْت اغيضس١ً ايجا١ْٝ ع٢ً ٜز إَاَري دًًٝري ُٖا اـٛٝب ايبػزارٟ ٚابٔ عبز 

ّ ٫عٛداز شلشا ايعًِ ع٢ً ٜز ؽٝذ اإلع٬ايدل ثِ ناْت َضس١ً بضط ؾٝٗا داْب اإلف٬ح ٚتكِٜٛ ا

 ابٔ تُٝٝ٘ ٚتًُٝشٙ ابٔ ايكِٝ.

تعضٜؿات نجرل٠ باعتباصات كتًؿ١ َٚٔ أرم ٖشٙ ايتعضٜؿات تعضٜـ أفٍٛ  ايؿك٘ ٚ٭فٍٛ

 ايع١ًُٝ بأريتٗا ايتؿق١ًٝٝ. ايؾضع١ٝ ا٭سهاّايؿك٘ بأْ٘ َعضؾ١ 

أٚ ع٢ً  ايتدٝرلأٚ  ايًٛبٖٛ خٛاب اهلل اغيتعًل بأؾعاٍ اغيهًؿري ع٢ً د١ٗ  ؾاؿهِ ايؾضعٞ

 .ايٛمعد١ٗ 

  .ٚٚمع١ٝ ،تهًٝؿ١ٝتٓكغِ إزي قغُري  ا٭سهاّ ايؾضع١َٝٚٔ خ٬ٍ ٖشا ايتعضٜـ ٜتنح إٔ 

 .ايتدٝرلأٚ  ايًٛبٖٛ خٛاب اهلل اغيتعًل بأؾعاٍ اغيهًؿري ع٢ً د١ٗ  ايكغِ ا٭ٍٚ

ايٛادب ٚاغيغتشب، اٚ طًب نـ ٖٚٛ احملضّ ٚاغيهضٙ، اٚ  اَض ٖٚٛؾدٛاب اهلل اَا إ ٜهٕٛ طًب 

 اح.ؽٝرل ٖٚٛ اغيب

 َٓعٟاأٚ  ؽضطٟاآخض أٚ  ٤يؾٞ عببٟا ٤ؾكز جيعٌ ايؾٞ ٖٚٛ َا نإ ع٢ً د١ٗ ايٛمع ٚايكغِ ايجاْٞ

 .ؾاعزٟاأٚ  فشٝشٟاأٚ 

اؿهِ بٗشا ا٫عتباص إزي  ؾٝٓكغِ خ٬ؾ٘أٚ  ٚؾل ايزيٌٝباعتباص  اؿهِٖشا ٚضيهٔ تكغِٝ 

 .ٚايعظضي١ ،ايضخق١قغُري ُٖا 

 ،اإلجيابٖٚٞ أصبع١ أْٛاع  يعشص،ٖٞ اؿهِ ايجابت بزيٌٝ ع٢ً خ٬ف ريٌٝ آخض  ؾايضخق١ 

خ٬ف أٚ  ٚؾل ايزيٌٝؿهِ ايجابت ع٢ً ؾٗٞ ا ايعظضي١أَا  ،ا٭ٚزي، ٚاإلباس١، ٚخ٬ف ٚايٓزب

 .ايزيٌٝ

ا٭ري١ اإلطياي١ٝ َٔ ٚايٓـيض ؼي  ،ايه١ًٝايكٛاعز إ ا٭فٛيٞ ٜبشح عٔ  ٜتنحسيو َٚٔ خ٬ٍ 

أٚ  عا١َؾٗٛ ٜٓـيض ؼي نٝؿٝات ٖشٙ ا٭ري١ ٚأسٛاشلا َٔ سٝح نْٛٗا  اؿهِسٝح ر٫يتٗا ع٢ً 

ٜٚنع  َٓغٛخا٠أٚ  ْاعدا٠ ،َ٪٠٫ٚ ٚأ ا٠ؿياٖض ،َبٝٓا٠ ٚأ ف٠٬ُ ،ْٟٗٝاأٚ  أَضٟا ،َكٝز٠أٚ  ًَٛك١ ،خاف١

 كٛاعز اييت تبري اؿهِ يهٌ َٓٗا.اي

ا٭سهاّ َٔ  سهِؾٗٛ ٜبشح ؼي أري١ ايؿك٘ اؾظ١ٝ٥ يٝقٌ َٔ خ٬ٍ سيو إزي َعضؾ١  أَا ايؿكٝ٘

 .ايؾضع١ٝ ايع١ًُٝ

 وً ٘زا عردذٖ فٟ ٘زا اٌىراب إْ شاء هللا ذؼاٌٝ 

 أْ ٠دؼً ػٍّٕا ٘زا خاٌظاً ٌٛخٙٗ اٌىش٠ُ ِٛافماً ٌّشػاذٗ إٔٗ خٛاد سز١ُ ٚهللا أعأي
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 ػشف أطٛي اٌفمٗ؟ (ط

ْـيضٚا عًُا٤ ا٭فٍٛ إزي أفٍٛ ايؿك٘ بٓـيضتري ٚع٢ً م٤ٛ ٖشٜٔ ايٓـيضتري ضيهٔ تعضٜـ أفٍٛ 

 ايؿك٘.

 : أٟ باعتبـاص ن١ًُ أفٍٛ ٚن١ًُ ؾك٘.ايٓـيض٠ ا٭ٚزي باعتباص َؿضرٜ٘

 .تعضٜؿات ؾعضؾ٘ ا٭فٛيٕٝٛ بعز٠: نْٛ٘ يكبٟا شلشا ايؿٔ اغيعري ايجا١ْٝ باعتباصايٓـيض٠ 

 ؟(إٌظشج األٌٚٝ) تاػرثاس ِفشد٠ٗػشف أطٛي اٌفمٗ  (ط

 :ٜأتٞ ايٓـيض٠ سياأفٍٛ ايؿك٘ عغب ٖشٙ  ٜعضف

ايؾذض٠ ايشٟ ٜتؿضع َٓ٘ أغقاْٗا  أفٌٖٚٛ َا ٜب٢ٓ عًٝ٘ غرلٙ َجٌ  : طيع َٚؿضرٖا أفٌا٭فٍٛ 

َٗا ٔؾٞ تعازي )قاٍ اهلل  َٜٚؾِضُع َٗا َثأبْت  ًٝ َٝٚب١ٕ ٜأِف َٝٚب١ٟ نَٜؾَذَض٠ٕ ٜط ١َُٟ ٜط ًٔ ًٟا ٜن َََج  ُ٘ ٤ً ـَ َمَضَب اي ِٝ ِِ َتَض٣ ٜن ٜأٜي

َُا٤ٔ  .24 ِإبضاٖٝ (ايٖغ

 بأريتٗا ايتؿق١ًٝٝ.ضع١ٝ ايع١ًُٝ ٖٛ َعضؾ١ ا٭سهاّ ايؾ: ايؿك٘

 اششذ ذؼش٠ف اٌفمٗ اططالزا؟ (ط

َعضؾ١ ا٭سهاّ ايؾضع١ٝ ايع١ًُٝ بأريتٗا : نُا عضؾٓا عابكا بإ ايؿك٘ اف٬ٛسا ٜعضف باْ٘

 ايتؿق١ًٝٝ.

 ٚايـئ. ايعًِٖٞ : "اغيعضؾ١ـ"ؾاغيضار ب

 ٫ٕ إرصاى ا٭ؽٝا٤ ٜهٕٛ:

 عًٝ٘ إرصانٟا داطَٟا. ٛع٢ً َا ٖ ٤ٖٚٛ إرصاى ايؾٞ :عًِ -①

 َع استُاٍ مز َضدٛح. ٤رصاى ايؾٖٞٚٛ إ :ؿئ -②

 َع استُاٍ مز َغاٟٚ. ٤ٖٚٛ إرصاى ايؾٞ :ؽو -③

 َع استُاٍ مز صادح. ٤ٖٚٛ إرصاى ايؾٞ :ِٖٚ -④

 ٖٚٛ عزّ اإلرصاى بايه١ًٝ. :بغٝؽيدٌٗ  -⑤

 ع٢ً ٚد٘ خيايـ َا ٖٛ عًٝ٘ ؼي ايٛاقع. ٤ٖٚٛ إرصاى ايؾٞ :َضنبدٌٗ  -⑥

 ا٭سهاّ ث٬ث١ أْٛاع: ٫ٕ ٚايتشضِٜ،َٔ ايؾضع نايٛدٛب  اغيًكا٠: ٖٞ ا٭سهاّ "ا٭سهاّبـ"اغيضار ٚ

 َجٌ ايٛاسز ْقـ ا٫ثٓري. :ك١ًٝع -① 

 َجٌ ايٓاص قضق١. :سغ١ٝ -②

 َجٌ ايق٠٬ ٚادب١. :ضع١ٝؽ -③

ٚتكٝٝز ا٭سهاّ  طضٜك٘،َا تتٛقـ َعضؾتٗا َٔ ايؾضع ٫ٚ تزصى إ٫ عٔ  ٖٞ: "ايؾضع١ٝبـ"ٚاغيضار 

ُٜدضز ايػرل   .ٚايعك١ًٝاؿغ١ٝ  ؽضع١ٝ نا٭سهاّبهْٛٗا ؽضع١ٝ 
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عغب َتعًكاتٗا ؾضع١ٝ ٭ٕ ا٭سهاّ اي ا٭ؾعاٍ،: ٖٛ َا ٜقزص عٔ اغيهًـ َٔ "ايع١ًُٝبـ"ٚاغيضار 

 تٓكغِ إزي:

 َجٌ اإلضيإ باهلل ٥٬َٚهت٘ ٚايكزص ٚغرلٖا.ايٓاؼ َا ٜتعًل باعتكار  ٖٚٞ :اعتكار١ٜ -①

 .َا ٜتعًل بأؾعاٍ ايٓاؼ اييت تقزص عِٓٗ َجٌ ٚدٛب ايق٠٬ ٖٚٞ: ع١ًُٝ -②

 ٓؿٛؼ ٚتظنٝتٗا َجٌ ٚدٛب ايقزم ٚؼضِٜ ايهشب.بتٗشٜب اي لَا تتعً ٖٚٞ :أخ٬ق١ٝ -③

 ا٫عتكار١ٜ ٚا٭خ٬ق١ٝ. ٖٚٞٚتكٝٝز ا٭سهاّ ايؾضع١ٝ بايع١ًُٝ خيضز غرل ايع١ًُٝ 

  .ايتؿق١ًٝٝأٟ أري١ ايؿك٘ اغيكض١ْٚ سيغا٥ٌ ايؿك٘  :"ايتؿق١ًٝٝأريتٗا ـ"ٚاغيضار بكٛيٓا ب

 ؿك٘ اإلطياي١ٝ.خيضز ب٘ أفٍٛ ايؿك٘ ٭ٕ ايبشح ؾٝ٘ إصيا ٜهٕٛ ؼي أري١ ايٚ

 ؟(إٌظشج اٌثا١ٔح)تاػرثاس وٛٔٗ ٌمثاً ٌٙزا اٌفٓ ػشف أطٛي اٌفمٗ  (ط

 :تعضٜؿات ْشنض َٓٗا َا ٜأتٞ ايٓـيض٠ بعز٠ٜعضف أفٍٛ ايؿك٘ عغب ٖشٙ 

ٖٞ ايكٛاعز اييت ٜتٛفٌ بٗا اجملتٗز إزي اعتٓباؾي ا٭سهاّ ايؾضع١ٝ ايع١ًُٝ َٔ  :ا٭ٍٚايتعضٜـ 

 ا٭ري١ ايتؿق١ًٝٝ.

 :ؽضح ايتعضٜـ

عٔ قن١ٝ ن١ًٝ تؾٌُ دظ٥ٝات  ٚايكاعز٠ عباص٠ ،ٚايكٛاعز طيع َؿضرٙ قاعز٠ ايكٛاعز: -①

ؼي  ٚبأخش ايكاعز٠ ،نجرل٠ نكاعز٠ )ا٭َض يًٛدٛب( ٚ )اي٢ٗٓ يًتشضِٜ( ٚغرلٖا َٔ ايكٛاعز

 ايتعضٜـ خيضز ا٭َٛص اؾظ١ٝ٥.

أٟ إٔ اجملتٗز ٜغتٛٝع بٛاع١ٛ ٖشٙ ايكٛاعز ا٭فٛي١ٝ إٔ ٜأخش  اجملتٗز:اييت ٜتٛفٌ بٗا  -②

 ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ َٔ ايزيٌٝ ايتؿقًٝٞ.

 عٓ٘.ٚاؿهِ إثبات أَض ٯخض أٚ ْؿٝ٘  ،طيع َؿضرٙ سهِ ا٭سهاّ: -③

ٚتكٝٝز ا٭سهاّ بهْٛٗا ؽضع١ٝ خيضز  ايؾضع،َعضؾتٗا ع٢ً  ـَا تتٛق ٖٚٞ ١ٝ:ايؾضع -④

 ك١ًٝ ٚاؿغ١ٝ.ا٭سهاّ ايع ٖٚٞا٭سهاّ ايػرل ؽضع١ٝ 

عًكاتٗا ٭ٕ ا٭سهاّ ايؾضع١ٝ عغب َت ا٭ؾعاٍ،ٖٚٛ َا ٜقزص عٔ اغيهًـ َٔ  ايع١ًُٝ: -⑤

ٚتكٝٝز ا٭سهاّ ايؾضع١ٝ بايع١ًُٝ خيضز غرل  ٚا٭خ٬ق١ٝ،تٓكغِ إزي ا٫عتكار١ٜ ٚايع١ًُٝ 

 ٚا٭خ٬ق١ٝ.ا٫عتكار١ٜ  ٖٚٞايع١ًُٝ 

اييت ٜتعًل نٌ ريٌٝ  ٖٚٞ اؾظ١ٝ٥،ٚاغيضار با٭ري١ ايتؿق١ًٝٝ ا٭ري١  ايتؿق١ًٝٝ:َٔ ا٭ري١  -⑥

ِِ )نكٛي٘ تعازي  َعري،ٜٚزٍ نٌ ٚاسز َٓٗا ع٢ً سهِ  كقٛف١،َٓٗا سيغأي١  ِٝٝه ًٜ ََِت َع ُسٚض

ِِ َٗاُتٝه َٖ ٚتؿٝز سهُٟا َعٟٝٓا ٖٚٛ  با٭َٗات،ايظٚاز  ٖٚٞؾإْ٘ ريٌٝ تؿقًٝٞ تعًل سيغأي١ َع١ٓٝ  (ٝأ

 سض١َ ايظٚاز با٭ّ.
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 ٚنٝؿ١ٝ ا٫عتؿار٠ َٓٗا ٚساٍ اغيغتؿٝز. ،ٖٛ عًِ ٜبشح عٔ أري١ ايؿك٘ اإلطياي١ٝ :ايتعضٜـ ايجاْٞ

 ايتعضٜـ:ؽضح 

خيضز ب٘ أري١  ٚاي٢ٗٓ يًتشضِٜ،َجٌ ا٭َض يًٛدٛب  :ايكٛاعز ايعا١َ( ٖٚٞاإلطياي١ٝ ) ٓاؾبكٛي -①

 ؾ٬ تشنض ؼي أفٍٛ ايؿك٘ إ٫ ع٢ً عبٌٝ ايتُجٌٝ يًكاعز٠. ،ايتؿق١ًٝٝايؿك٘ 

أٟ إٔ اجملتٗز ٜغتٛٝع بٛاع١ٛ ٖشٙ ايكٛاعز ا٭فٛي١ٝ إٔ  َٓٗا:ٚنٝؿ١ٝ ا٫عتؿار٠ ٓا ٚبكٛي -②

بإٔ  ٤ؽٞٚبتكٝٝز ا٫عتؿار٠ َٓٗا خيضز ايكٛاعز اييت ٫ ٜٛفٌ ايبشح ؾٝٗا إزي  اؿهِ،ٜأخش 

جيب إٔ تهٕٛ ؽضع١ٝ ٚنْٛٗا  اغيًو( ٚايكٛاعزتهٕٛ َكقٛر٠ يشاتٗا َجٌ قاعز٠ )ايعزٍ أعاؼ 

 ؽضع١ٝ ؽضز ايكٛاعز اييت يٝغت ؽضع١ٝ نكٛاعز ايٓشٛ َج٬ٟ.

ؾُعضؾ١  ا٭سهاّ،ٚاغيغتؿٝز ٖٛ اجملتٗز ٭ْ٘ ٜغتؿٝز بٓؿغ٘ َٔ  اغيغتؿٝز:ٚساٍ ٓا ٚبكٛي -③

 ٚسهُ٘ ٜبشح ؼي أفٍٛ ايؿك٘. اجملتٗز ٚؽضٚؾي ا٫دتٗار

 ِا اٌفشق ت١ٓ األطٌٟٛ ٚاٌفم١ٗ؟ (ط

ا ع٢ً اؿهِ ؾٗٛ ٚايٓـيض ؼي ا٭ري١ اإلطياي١ٝ َٔ سٝح ر٫يتٗ ايه١ًٝ،ٜبشح عٔ ايكٛاعز  :ا٭فٛيٞ

أَضٟا أٚ  َكٝز٠،أٚ  ًَٛك١ ،خاف١ٜٓـيض ؼي نٝؿٝات ٖشٙ ا٭ري١ ٚأسٛاشلا َٔ سٝح نْٛٗا عا١َ أٚ 

 .ٜٚنع ايكٛاعز اييت تبري اؿهِ يهٌ َٓٗا ْٟٗٝا،

 (ٜؿٝز ايٛدٛب نٌ أَض إسا ػضر َٔ قض١ٜٓ)ٚاَض ؾٝذز قاعز٠ ن١ًٝ ٢ٖٚ ؾٝبشح َج٬ٟ ؼي ا٭

ايعاّ )ّ ؾٝذز إٔ ٜٚبشح ؼي ايعا  (نٌ ٢ْٗ إسا ػضر َٔ قض١ٜٓ ٜؿٝز ايتشضِٜ)ٖٚهشا ايٓٛاٖٞ جيز 

أصار َعضؾ١ أٟ سهِ َٔ ا٭سهاّ اؾظ١ٝ٥ اخش ٖشٙ ايكٛاعز ا٭فٛي١ٝ ،  ( ، ؾإسا َاٜتٓاٍٚ أؾضارٙ قٛعٟا

ٚطبكٗا ع٢ً ا٭ري١ اؾظ١ٝ٥ ، ؾًٛ أصار َج٬ اعتٓباؾي سهِ ايق٠٬ ؾاْ٘ ٜبشح ؼي ا٭ري١ ايتؿق١ًٝٝ 

ًٜا٠ٜ)اغيتعًك١ بايق٠٬ ؾٝذز َج٬  قٍٛ اهلل تعازي  ُُٛا ايٖق ، ؾٝٓـيض ؼي ٖشا ايزيٌٝ اؾظ٥ٞ  43ايبكض٠(َٜٚأٔقٝ

 (نٌ أَض إسا ػضر َٔ قض١ٜٓ ٜؿٝز ايٛدٛب)ؾٝذز ؾٝ٘ ا٭َض بايق٠٬ ، ؾٝغتدزّ ايكاعز٠ ا٭فٛي١ٝ 

 و ٜغتٛٝع إ ٜكِٝ قٝاعا ٚفٛصت٘ :ٚبشي

ًٜا٠ٜ) ُُٛا ايٖق  ٚعًٝ٘ ؾتهٕٛ ايق٠٬ ٚادب١. ايٛدٛب،ٚنٌ أَض ٜزٍ ع٢ً  أَض، (ٜأٔقٝ

ؾٗٛ ٜبشح ؼي أري١ ايؿك٘ اؾظ١ٝ٥ يٝقٌ َٔ خ٬ٍ سيو إزي َعضؾ١ سهِ َٔ ا٭سهاّ  :أَا ايؿكٝ٘

ؾإْ٘ ٜبشح ؼي ا٭ري١ ايتؿق١ًٝٝ اغيتعًك١  ايق٠٬،ِ ؾإسا َا أصار َج٬ٟ َعضؾ١ سه ايع١ًُٝ،ايؾضع١ٝ 

ُُٛا )بايق٠٬ ؾٝذز ؾُٝا جيز قٍٛ اهلل تعازي  ًٜا٠َٜٜٚأٔقٝ ؾٝٓـيض ؼي ٖشا ايزيٌٝ اؾظ٥ٞ ؾٝذز  ،٠43ايبكض (ايٖق

 ؾٝ٘ ا٭َض بايق٠٬.
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 ؟اٌفمٗ ِٛػٛع أطٛي٘ٛ ِا  (ط 

ؾعًِ ايٛب َج٬ ٜبشح أسٛاٍ بزٕ اإلْغإ َٔ  ايعًِ،ِ ٖٛ ايؾ٤ٞ ايشٟ ٜبشح ٖشا َٛمٛع نٌ عً

ٚعًِ َقًٛح اؿزٜح عًِ ٜبشح عٔ ساٍ ايضاٟٚ ٚاغيضٟٚ عٓ٘ َٔ  َضٜض،سٝح نْٛ٘ فشٝح اٚ 

 .ٚايضرسٝح ايكبٍٛ 

 ٖٛ أري١ ايؿك٘ اإلطياي١ٝ اييت اعتٓبٛٗا اجملتٗز َٔ ا٭ري١ اؾظ١ٝ٥. :َٛمٛع عًِ أفٍٛ ايؿك٘ٚ

 ؟أطٛي اٌفمٟٗ٘ فائذج ػٍُ ِا  (ط

 َٓٗا:نجرل٠  ؾٛا٥ز أفٍٛ ايؿك٘

 ١ َٔ ايظا٥ؿ١.مبؽي أفٍٛ ا٫عتز٫ٍ ٚسيو ببٝإ ا٭ري١ ايقشٝش -①

اعتدضاز ا٭سهاّ ايؾضع١ٝ َٔ أريتٗا ع٢ً ايتُهٔ َٔ اؿقٍٛ ع٢ً قزص٠ ْغتٛٝع بٗا  -②

 أعاؼ عًِٝ.

 ١ًُٝ ا٫دتٗار ٚإعٛا٤ اؿٛارخ اؾزٜز٠ َا ٜٓاعبٗا َٔ اؿهِ.تٝغرل ع -③

 َعضؾ١ ا٭عباب اييت أرت إزي ٚقٛع اـ٬ف بري ايعًُا٤ ٚايتُاؼ ا٭عشاص شلِ. -④

 ٚآراب٘. اغيؿيتبٝإ مٛابؽي ايؿت٣ٛ ٚؽضٚؾي  -⑤

ٚا٫بتعار عٔ اؾُٛر اغيذلتب ع٢ً رع٣ٛ إغ٬م باب  ٜٚغضٖا،ايٛقٛف ع٢ً زلاس١ ايؾضٜع١  -⑥

 ا٫دتٗار.

 اٌفمٗ؟اٌؼٍّاء ٌؼٍُ أطٛي  عثة ٚػغِا  (ط

أْ٘ عٓزَا نجضت ايؿتٛسات اإلع١َٝ٬ ٚاتغعت  :ايغبب ايشٟ ظيٌ ايعًُا٤ ع٢ً إْؾا٤ ٖشا ايعًِ

صقع١ اإلع٬ّ أر٣ سيو إزي اخت٬ؾي ا٭١َ ايعضب١ٝ بػرلٖا َٔ ا٭َِ ؾزخٌ ؼي ايًػ١ ايعضب١ٝ ايهجرل َٔ 

نُا أرت نجض٠  ايٓقٛل،اغيؿضرات غرل ايعضب١ٝ ؾهجض تبعٟا يشيو ا٫ؽتباٙ ٚا٫ستُاٍ ؼي ؾِٗ 

ايؿتٛسات إزي ٚدٛر ايهجرل َٔ اؿٛارخ اييت مل تهٔ َٛدٛر٠ َٔ قبٌ ٚاييت مل ٜضر َا ٜبري 

 سهُٗا.

 ؟أطٛي اٌفمٗػٍُ  ِٓ أٚي ِٓ ٚػغ( ط

ٖٛ ا٭َاّ ايؾاؾعٞ صظي٘ اهلل تعازي ؼي أٚاخض ايكضٕ ايجاْٞ اشلذضٟ ثِ تٛايت : أٍٚ َٔ ٚمع ٖشا ايعًِ

اـٛٝب ايبػزارٟ ٚابٔ عبز ايدل دٗٛر ايعًُا٤ ؾهاْت اغيضس١ً ايجا١ْٝ ع٢ً ٜز إَاَري دًًٝري ُٖا 

ثِ ناْت َضس١ً بضط ؾٝٗا داْب اإلف٬ح ٚتكِٜٛ ا٫عٛداز شلشا ايعًِ ع٢ً ٜز ؽٝذ اإلع٬ّ ابٔ 

 تُٝٝ٘ ٚتًُٝشٙ ابٔ ايكِٝ.
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 ؟ٚاططالزاً ٌغح  ِا ِؼٕٝ اٌسىُ اٌششػٟ( ط

 ِ ٭ْ٘ ضيٓع َٔ غرل اغيكتن٢ ب٘.اغيٓع َٚٓ٘ قٌٝ يًكنا٤ سه :َع٢ٓ اؿهِ ايؾضعٞ يػ١

ًب أٚ ايتدٝرل أٚ ع٢ً د١ٗ ٖٛ خٛاب اهلل اغيتعًل بأؾعاٍ اغيهًؿري ع٢ً د١ٗ ايٛ :ٚاف٬ٛسٟا

 ايٛمع.

 اٌسىُ اٌششػٟ؟ اششذ ذؼش٠ف( ط

 ايتعضٜـ:ؽضح 

 .اـٛاب ٜؾٌُ خٛاب اهلل ٚخٛاب غرلٙ َٔ اإلْػ ٚاؾٔ ٚاغي٥٬ه١: اهللخٛاب  -①

 ازي.ٚتعخيضز خٛاب غرل اهلل عبشاْ٘ بإماؾ١ يؿفي اؾ٬ي١ 

عا٥ض ا٭ري١ ايؾضع١ٝ ناإلطياع  أٜناٖٛ ايكضإ ٚايغ١ٓ نُا ٜضار ب٘ ٚاغيضار غٛاب اهلل تعازي 

٫ٕ َضدعٗا  تعازي،ؾهٌ ٖشٙ ا٭ري١ تعتدل َٔ خٛاب اهلل  ا٫عتز٫ٍ،ٚايكٝاؼ ٚغرلٖا َٔ َقارص 

 َباؽض.ؾٗٞ ؼي اؿكٝك١ خٛاب َٔ ايؾاصع ٚيهٓ٘ غرل  ،عٓز ايتشكٝل إزي ايٓقٛل

 .هًـاغيهًؿري طيع َؿضرٙ َ اغيهًؿري: غيتعًل بأؾعاٍا -②

 .ٚمل ضيٓع٘ َٔ ايتهًٝـ َاْع يًدٛاب،ٖٛ نٌ بايؼ عاقٌ بًػت٘ ايزع٠ٛ ٚنإ أ٬ٟٖ ٚاغيهًـ 

تعًل قٝز خيضز اـٛاب اغيتعًل بػرل أؾعاٍ اغيهًؿري ناغي "اغيتعًل بأؾعاٍ اغيهًؿريـ"ٚتكٝٝز ب

َٛ)بشات اهلل عظ ٚدٌ ؼي َجٌ قٛي٘ تعازي  ُٖ َ٘ إ٢ي٤ا  ُ٘ ٜيا إ٢ٜي ْٖ ُ٘ ٜأ ٤ً ٢َٗز اي َٚجٌ اغيتعًل باؾُارات  ،18آٍ عُضإ (َؽ

ًٔٔعٞ)نكٛي٘ تعازي  َُا٤ُ ٜأٞق َٜاَع َٚ ََا٤َٔى  ًٜٔعٞ  َٜاٜأِصضُ اِب  ٌَ  .44ٖٛر (َٚٔقٝ

ايًٛب ٚتاص٠  ٜكتنٜٞع٢ٓ إٔ خٛاب ايؾضع تاص٠  ايٛمع:ع٢ً د١ٗ ايًٛب أٚ ايتدٝرل أٚ  -③

 .٤ؽٞايتدٝرل ٚتاص٠ ٜهٕٛ ؽ٦ٟٝا َٛمٛعٟا يًز٫ي١ ع٢ً  ٜكتنٞ

ٚقز ٜهٕٛ ايًٛب ع٢ً عبٌٝ  ،ا٭َض طًب ؾعٌ ٚاي٢ٗٓ طًب تضى ٚاي٢ٗٓ،ٜزخٌ ؾٝ٘ ا٭َض  ؾايًٛب

ٚنشيو اي٢ٗٓ قز ٜهٕٛ ع٢ً عبٌٝ  اغيٓزٚب،اإليظاّ ٖٚٛ ايٛادب أٚ ع٢ً عبٌٝ ا٭ؾن١ًٝ ٖٚٛ 

 اغيهضٚٙ.اإليظاّ ٖٚٛ اؿضاّ ٚقز ٜهٕٛ ع٢ً عبٌٝ ا٭ؾن١ًٝ ٖٚٛ 

 ؾٗٛ اغيباح.أَا ع٢ً عبٌٝ ايتدٝرل 

ٓع آخض َجٌ ايؾضؾي ٚايغبب ٚاغي ٤ؽٞؾٗٛ ٚمع ايؾضع ؽ٦ٟٝا يًز٫ي١ ع٢ً ٚأَا ع٢ً د١ٗ ايٛمع 

 .ٚايقشٝح ٚايؿاعز

 اغيهًؿري،ب٘ اـٛاب ايشٟ ٜتعًل بأؾعاٍ  زخيض "ايٛمعد١ٗ ايًٛب أٚ ايتدٝرل أٚ  ع٢ً" ٖٚشا ايكٝز

ََا )ايتدٝرل نُا ؼي قٛي٘ تعازي  أٚٚيهٔ يٝػ ع٢ً د١ٗ ايًٛب  َٚ  ِِ ًٜٜكٝه ُ٘ َخ ١ً ََٕٚاي ًٛٝ َُ  ،ايقاؾات  (َتِع

ٚإصيا نإ  ايتدٝرل، أٚؾإ ٖشا اـٛاب ٜتعًل بأؾعاٍ اغيهًؿري إ٫ اْ٘ مل ٜهٔ ع٢ً د١ٗ ايًٛب 

 ع٢ً د١ٗ ا٭خباص.
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 ِا ٟ٘ ألغاَ األزىاَ اٌششػ١ح؟( ط

 :َٔ خ٬ٍ ايتعضٜـ ايغابل يٮسهاّ ايؾضع١ٝ ٜتنح أْٗا تٓكغِ إزي قغُري ُٖا

 .هًؿري ع٢ً د١ٗ ايًٛب أٚ ايتدٝرلبأؾعاٍ اغيٖٛ خٛاب اهلل اغيتعًل  ايتهًٝؿٞ: -①

 أٚ ايذلى، أٚٚٚد٘ تغ١ُٝ ٖشا ايٓٛع َٔ اؿهِ بايتهًٝؿٞ ٫ٕ اغيكقٛر َٓ٘ ايتهًٝـ بايؿعٌ 

 .ايتدٝرل

 ٖٚٛ دعٌ ايؾ٤ٞ عببٟا يؾ٤ٞ آخض أٚ ؽضطٟا أٚ َٓعٟا أٚ فشٝشٟا أٚ ؾاعزٟا. ايٛمعٞ: -②

ٚدعٌ ايٓقاب  فشتٗا،ٚدعٌ اؿزخ َاْعا َٔ  ايق٠٬،فش١ ٚسيو نذعٌ ايٛٗاص٠ ؽضطا ؼي 

 عببا ؼي ٚدٛب ايظنا٠.

 ٚإ٫ غيا ايؾاصع،َاْعا َٓ٘ إصيا َضرٙ إزي اعتباص  أٚؽضطا ي٘  أٖٚشا ٚنٕٛ ايؾ٤ٞ عببا يؾ٤ٞ آخض 

 نإ نشيو.

 اٌسىُ اٌرى١ٍفٟ ٚاٌسىُ اٌٛػؼٟ؟ ِا اٌفشق ت١ٓ( ط

 :ايؿضم بري اؿهِ ايتهًٝؿٞ ٚاؿهِ ايٛمعٞ

 :أوال

 .ؽٝرلٙ بري ا٭َضٜٔ أٚ اغيهًـ،ايذلى َٔ  أٚطًب ايؿعٌ  :إٔ اغيكقٛر َٔ اؿهِ ايتهًٝؿٞ

 ؾاعز. أٚفشٝح  أَٚاْعا َٓ٘  أٚؽضطا ي٘  أٚايؾ٤ٞ عببا يؾ٤ٞ آخض  ؾٗٛ دعٌ :أَا اؿهِ ايٛمعٞ

 :ثانيا

٭ْ٘ ٫  بز إ ٜهٕٛ قارصا ع٫ً٘ٝ :خرل ؾٝ٘ ؼي اؿهِ ايتهًٝؿٞ أٚإٔ َا طًب َٔ اغيهًـ 

 .٫ٚ ؽٝرل إ٫ بري َكزٚصٜٔ بايكزص٠،تهًٝـ إ٫ 

ٚسيو  يًُهًـ،ؾكز ٜهٕٛ َكزٚصا  :َاْعا ؼي اؿهِ ايٛمعٞ أٚؽضطا  أٚأَا َا دعٌ عببا 

ٚإ  ٜغضم،إس ؼي إَهاْ٘ إ  يًُهًـ،ٖٚٞ َكزٚص٠  ايٝز،نُا ؼي ايغضق١ َج٬ ؾإْٗا عبب يكٛع 

يٛدٛب ؾاْ٘ عبب  ايؾُػ،ٚسيو نُا ٖٛ اؿاٍ ؼي ريٛى  ي٘،ٚقز ٫ ٜهٕٛ َكزٚصا  ٜغضم،٫ 

 ٖٚٛ يٝػ ؼي َكزٚص اغيهًـ. ايـيٗض،ف٠٬ 

 :ثالثا

 .خال بأؾعاٍ اغيهًؿري :اؿهِ ايتهًٝؿٞ

 ؾٗٛ ٜؾٌُ اغيهًؿري ٚغرلِٖ. :أَا ايٛمعٞ
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 ٚاٌسىُ اٌٛػؼٟ؟ اٌرى١ٍفٟاروش أِثٍح ٌىً ِٓ اٌسىُ ( ط

ٚاؿهِ ايٛمعٞ ٚأَج١ً أخض٣ ٜٓؿضر ؾٝٗا نٌ  ايتهًٝؿٞعٓشنض أَج١ً جيتُع ؾٝٗا اؿهِ 

 :ٚاؿهِ ايٛمعٞ ايتهًٝؿَٞٔ اؿهِ 

 :ٚاؿهِ ايٛمعٞ ايتهًٝؿٞهِ أَج١ً جيتُع ؾٝٗا نٌ َٔ اؿ -①

َٚايٖغ)قٍٛ اهلل تعازي  ا٭ٍٚ:اغيجاٍ  َُاَٚايٖغاص٢ُم  ُٗ َٜ ِٜٔز ُٜٛعٛا ٜأ  .38اغيا٥ز٠ (اص٢ٜق١ٝ ٜؾاٞق

ٚؾٝ٘ دعٌ ايغضق١ عببٟا ؼي قٛع ايٝز ٖٚٛ  ،ؼي ٖشا اغيجاٍ ٚدٛب قٛع ايٝز ٖٚٛ سهِ تهًٝؿٞ

 سهِ ٚمعٞ.

ٜٛ)قٍٛ اهلل تعازي  ايجاْٞ:اغيجاٍ  ِِ ٜؾاِف ًُٞت ًٜ  .2اغيا٥ز٠ (اُرٚاَٚإ٢َسا َس

ٚاؿهِ ايٛمعٞ ٖٛ دعٌ ٖشا  اإلسضاّ،س١ ايقٝز بعز ايتشًٌ َٔ ٖٛ إبا ايتهًٝؿٞاؿهِ 

 ايتشًٌ عببٟا ؼي اإلباس١.

 :ايتهًٝؿَٞجاٍ ٜٓؿضر ؾٝ٘ اؿهِ  -②

َٚآُتٛا ايٖظنٜا٠ٜ) قٍٛ اهلل تعازي :َجاٍ ًٜا٠ٜ  ُُٛا ايٖق  .43يبكض٠ا (َٜٚأٔقٝ

 ٟا ؾكؽي ٖٚٛ ٚدٛب ايق٠٬ ٚايظنا٠.ؾإٕ ٖشٙ اٯ١ٜ تتنُٔ سهُٟا تهًٝؿ

 ايٛمعٞ:َجاٍ ٜٓؿضر ؾٝ٘ اؿهِ  -③

َِ  ا٭ٍٚ:اغيجاٍ  ٤ً ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً اي ُٗٛص٣ٜيا )نكٛي٘ َف ِٝض٢ ٝط ًٜا٠ٟ ٔبَػ ُ٘ َف ٤ً ٌُ اي  .(َٜٞكَب

 ؾإٕ ٖشا اؿزٜح َتنُٔ سهُٟا ٚمعٟٝا ؾكؽي ٖٚٛ دعٌ ايٛٗاص٠ ؽضطٟا يقش١ ايق٠٬.

َٜ)قٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ٖٛ ايجاْٞ:اغيجاٍ  ٌُ ٜيا   .(ض٢ُخاٞيٜكأت

 ٖٚٛ دعٌ ايكتٌ َاْعٟا َٔ اغيرلاخ. ٚمعٞ،ؾإٕ ٖشا اؿزٜح ٜؾٌُ ع٢ً سهِ 

 ٟ٘ ألغاَ األزىاَ اٌرى١ٍف١ح؟ ِا( ط

 :إزي عيغ١ أقغاّ ٖٞ ايتهًٝؿٜٞٓكغِ اؿهِ 

 (.٫طَٟا ستُٟا، ؾضٜن١، ؾضمٟا،ٜٚغ٢ُ ) :ا٭ٍٚ ايٛادبايكغِ 

 ّ(. ٜٚغ٢ُ )ع١ٓ، َغْٟٓٛا، َغتشبٟا، ْؿ٬ :اغيٓزٚب  ايكغِ ايجاْٞ 

 .ايجايح احملضّايكغِ 

 .ايكغِ ايضابع   اغيهضٚٙ

 (.س٫ٟ٬، دا٥ظٟاٜٚغ٢ُ ) :اغيباح  ايكغِ اـاَػ 
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 اٌٛاخة؟ ػشف( ط

 اَتجا٫ٟ ٜٚغتشل ايعكاب تاصن٘. ٚؾاعً٘ ٜجاب، اإليظاّ ٖٛ َا أَض ب٘ ايؾضع ع٢ً ٚد٘ :ايٛادب

 اٌٛاخة؟ ذؼش٠ف أششذ( ط

 :ؽضح ايتعضٜـ

ٚأباس٘ ؾٝدضز َٔ ٖشا ايكٝز نٌ َٔ احملضّ خيضز َا ٢ْٗ عٓ٘ ايؾضع  :َا أَض ب٘ ايؾضع -①

 ٚاغيهضٚٙ ٚاغيباح.

 َا أَض ب٘ ايؾضع ٫ ع٢ً ٚد٘ اإليظاّ ٖٚٛ اغيٓزٚب. خيضز اإليظاّ:ع٢ً ٚد٘  -②

 ب٘ َٔ ؾعً٘ ٫ اَتجا٫ٟ يٮَض ؾ٬ ثٛاب ي٘. خيضز اَتجا٫ٟ:ٜٚجاب ؾاعً٘  -③

 ٜعاقب ٚقز ٫. ؾ٬تاصن٘ ٜغتشل ايعكاب ٚيهٔ قز ٜعؿٛ اهلل  : أٟتاصنٜ٘ٚغتشل ايعكاب  -④

 ؟ٌٍٛاخة ِثال أروش( ط

َٗا) قٛي٘ تعازي :َجاٍ ٜٗ ِِ َٜا ٜأ َُاٜيٝه ِٛا ٜأِع ًٝ ٔٛ ٫َٜٚ ُتِب  ٍَ ِٛ ِٛا ايٖضُع ُِٝع َٜٚأٔط ِٛا اهلل  ُِٝع ِٛا ٜأٔط ُٓ ََ َٔ آ ِٜ  .33قُز (ايٜٓٔش

 ِا ٟ٘ ألغاَ اٌٛاخة؟( ط

 :ضيهٔ تكغِٝ ايٛادب باعتباصٜٔ

 إزي ٚادب عري ٚٚادب ع٢ً ايهؿا١ٜ. ٜٚٓكغِ اغيهًـ:باعتباص  -①

 َا ٚدب ع٢ً نٌ ؽدك بعٝٓ٘ نايق٠٬ ٚايقٝاّ. : ٖٛايعٝينؾايٛادب 

َا نإ ايؿضض ؾٝ٘ َكقٛرٟا ب٘ ققز ايهؿا١ٜ ؾُٝا ٜٓٛب٘ ؾإسا قاّ ب٘  ٖٛ :ايهؿا١ٜٚٚادب 

 ايبعض عكؽي ع٢ً اٯخضٜٔ نق٠٬ اؾٓاط٠.

 إزي قغُري ًَٛل َٚكٝز. ٜٚٓكغِ أرا٥٘:باعتباص ٚقت  -②

َجٌ ايهؿاصات ؾإٕ ٚدبت نؿاص٠ ايُٝري  ٭را٥ٖ٘ٛ َا طًب ايؾضع ؾعً٘ ٚمل ٜعري ٚقتٟا  ًَٛل:

 ع٢ً ؽدك ؾإٕ ي٘ إٔ ٜ٪رٜٗا َت٢ ؽا٤.

 طًب ايؾاصع أرا٥٘ ٚعري شلشا ا٭را٤ ٚقتٟا قزرٟا نايقًٛات اـُػ ٚفٝاّ صَنإ. َا َكٝز:

 ِا ٘ٛ اٌفشق ت١ٓ اٌٛاخة ٚاٌفشع؟( ط

ٚسٖب  َذلارؾري،سٖب طيٗٛص ايؿكٗا٤ إزي إٔ ٫ ؾضم بري ايؿضض ٚايٛادب ٚقايٛا إٕ ٖشٜٔ ايًؿـيري 

ٚايٛادب َا ثبت  ٛعٞ،قؾايؿضض َا ثبت بزيٌٝ  :ؾضٜل آخض َٔ ايعًُا٤ إزي إٔ ايؿضض غرل ايٛادب

 بزيٌٝ ؿيين.

٭ٕ ايكضا٠٤ ؾضض  باط١ً،َٔ ايكضإٓ ؼي ايق٠٬ تهٕٛ ف٬ت٘  ٤ؽٞٚع٢ً ٖشا ٜهٕٛ َٔ تضى قضا٠٤ 

َٝ)يجبٛتٗا بزيٌٝ قٛعٞ ٖٚٛ قٍٛ اهلل تعازي  ََا َت ٢ٕٜؾاٞقَض٤ُٚا  ِٔ اٞيٝكِضآ َٔ  .20اغيظٌَ (ٖغَض 

ٚأَا َٔ تضى قضا٠٤ ايؿاؼ١ ؾكؽي ؾإٕ ف٬ت٘ تهٕٛ فشٝش١ ٭ٕ قضا٤تٗا يٝغت ؾضمٟا ٚإصيا ٖٞ ٚادب١ 

 َِ ٤ً ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً اي َٜٞكَضٞأ ٔبٜؿأتَش١ٔ اٞئهَتأب)ؾكؽي ٭ْٗا ثابت١ بزيٌٝ ؿيين ٖٚٛ قٛي٘ َف  ِِ ِٔ ٜي َُ ًٜا٠ٜ ٔي  .(ٜيا َف
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 إٌّذٚب؟ ػشف( ط

 ب تاصن٘.ٜٚجاب ؾاعً٘ اَتجا٫ٟ ٫ٚ ٜعاق ،ٖٛ َا أَض ب٘ ايؾاصع ٫ ع٢ً ٚد٘ اإليظاّ :اغيٓزٚب

 ؟إٌّذٚب ذؼش٠ف أششذ( ط

 ايتعضٜـ:ؽضح 

خيضز َا ٢ْٗ عٓ٘ ايؾضع ٚأباس٘ ؾٝدضز َٔ ٖشا ايكٝز نٌ َٔ احملضّ  :َا أَض ب٘ ايؾضع -①

 ٚاغيهضٚٙ ٚاغيباح.

 خيضز َا أَض ب٘ ايؾاصع ع٢ً ٚد٘ اإليظاّ ٖٚٛ ايٛادب. اإليظاّ:٫ ع٢ً ٚد٘  -②

 اَتجا٫ٟ يٮَض ؾ٬ ثٛاب ي٘.خيضز ب٘ َٔ ؾعً٘ ٫  اَتجا٫ٟ:ٜٚجاب ؾاعً٘  -③

 أٟ إٔ تاصى اغيٓزٚب ٫ ٜعاقب ع٢ً تضن٘ ي٘. تاصن٘:٫ٚ ٜعاقب  -④

 ؟ٌٍّٕذٚب ِثال أروش( ط

ِِ َٜا) قٛي٘ تعازي :َجاٍ ُِٓت َٜ ِٛا إ٢َسا َتَزا ُٓ ََ َٔ آ ِٜ َٗا اي٤ٔش ٜٗ ُٙ ٜأ ِٛ ٢ُ٘ ٜؾاٞنُتُب ََٗغ  ٣ٌ ٣ٔ إ٢زي ٜأَد ِٜ  . 282ايبكض٠ (َبَز

 اٌّسشَ؟ ػشف( ط

 اَتجا٫ٟ ٜٚغتشل ايعكاب ؾاعً٘. ٜجاب تاصن٘ٚ اإليظاّ،َا ٢ْٗ عٓ٘ ايؾاصع ع٢ً ٚد٘  :احملضّ

 ؟اٌّسشَ ذؼش٠ف أششذ( ط

 ايتعضٜـ:ؽضح 

 ايؾاصع ٚأباس٘ ٖٚٛ ايٛادب ٚاغيٓزٚب ٚاغيباح. َا أَض ب٘ خيضز ايؾاصع:َا ٢ْٗ عٓ٘  -①

 َا ٢ْٗ عٓ٘ ايؾاصع ٫ ع٢ً ٚد٘ اإليظاّ ٖٚٛ اغيهضٚٙ. خيضز اإليظاّ:ع٢ً ٚد٘  -②

 ب٘ َٔ تضن٘ ٫ اَتجا٫ٟ يٮَض ؾ٬ ثٛاب ي٘. خيضز اَتجا٫ٟ:ٜجاب تاصن٘  -③

 قز ٜعؿٛ اهلل عٓ٘ ؾكز ٜعاقب ٚقز ٫. ٚيهٔ ؾاعً٘:ٜٚغتشل ايعكاب  -④

 ؟ٌٍّسشَ ِثال أروش( ط

َََضسٟا ٫َٜٚ) تعازي:قٛي٘ : َجاٍ ِٞ اٜ٭ِصض٢  ُِؿ٢ ٔؾ  .37اإلعضا٤ (َت
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 ف اٌّىشٖٚ؟ػش (ط

 تاصن٘ اَتجا٫ٟ ٫ٚ ٜعاقب ؾاعً٘.ٜجاب ، ٢ٚ عٓ٘ ايؾاصع ٫ ع٢ً ٚد٘ اإليظاَّا ْٗ :اغيهضٚٙ

 ؟اٌّىشٖٚ أششذ ذؼش٠ف (ط

 ايتعضٜـ:ؽضح 

 ٚاغيباح. س٘ ٖٚٛ ايٛادب ٚاغيٓزٚبَا أَض ب٘ ايؾاصع ٚأبا خيضز اصع:ايؾَا ٢ْٗ عٓ٘  -①

 اصع ع٢ً ٚد٘ اإليظاّ ٖٚٛ احملضّ.َا ٢ْٗ عٓ٘ ايؾ خيضز اإليظاّ:٫ ع٢ً ٚد٘  -②

 ٫ اَتجا٫ٟ يٮَض ؾ٬ ثٛاب ي٘. ب٘ َٔ تضن٘ خيضز اَتجا٫ٟ:ٜجاب تاصن٘  -③

ع٢ٓ إٔ ْتٗإٚ باغيهضٚٙ ٭ْ٘ إٔ ؾاعٌ اغيهضٚٙ ٫ ٜعاقب ٚيهٔ ٖشا ٫ ٜ أٟ ؾاعً٘:٫ٚ ٜعاقب  -④

خيؾ٢ إٔ ٜهٕٛ ٖشا اغيهضٚٙ عًُٟا إزي احملضّ نُا إٔ اغيعافٞ ايقػاص ٚع١ًٝ يًهبا٥ض 

 عافٞ بضٜز ايهؿض أٟ َٛف١ً يًهؿض.ٚايهبا٥ض ٚع١ًٝ إزي ايهؿض ٚشلشا ٜكٛيٕٛ اغي

 ػشف اٌّثاذ؟ (ط

 ٫ ٜذلتب عًٝ٘ ثٛاب ٫ٚ عكاب.ٚ ،ٖٛ َا ٫ ٜتعًل ب٘ أَض ٫ٚ ٢ْٗ يشات٘ :اغيباح

 ؟اٌّثاذ أششذ ذؼش٠ف (ط

 ايتعضٜـ:ؽضح 

 ب٘ ايٛادب ٚاغيٓزٚب. خضز أَض:َا ٫ ٜتعًل ب٘  -①

 ب٘ احملضّ ٚاغيهضٚٙ. خضز ٫ٚ:٢ْٗ  -②

َا يٛ تعًل ب٘ أَض يهْٛ٘ ٚع١ًٝ غيأَٛص ب٘ أٚ ٢ْٗ يهْٛ٘ ٚع١ًٝ غيٓٗٞ عٓ٘ ؾإٕ ي٘  خيضز يشات٘: -③

َجٌ ؽضا٤ ، ا ٫ خيضز عٔ نْٛ٘ َباح ؼي ا٭فٌٖٚش ،سهِ َا نإ ٚع١ًٝ ي٘ َٔ َأَٛص أٚ َٓٗٞ

اغيا٤ ا٭فٌ ؾٝ٘ اإلباس١ يهٔ إسا نإ ٜتٛقـ ع٢ً ايٛم٤ٛ يًق٠٬ فاص ؽضا٩ٙ ٚادبٟا ؾإسا أَض ايؾضع 

 ٫ ٜتِ إ٫ ب٘. ٚأَض سياَض ب٘ بؾ٤ٞ ؾٗٛ أ

 ٜذلتب عًٝ٘ عكٛب١ ٫ٚ ثٛاب. إٔ ؾعً٘ ٚتضن٘ ٫ أٟ عكاب:٫ ٜذلتب عًٝ٘ ثٛاب ٫ٚ  -④

 ؟ٌٍّثاذ ِثال أروش( ط

ِِ) قٛي٘ تعازي: َجاٍ ٌْ ي٤ٝه ِٛا اٞئهَتاَب ٔس ُِٚت َٔ ٝأ ِٜ ُّ اي٤ٔش َٜٚطَعا َٝٚباُت  ٤ٛ ُِ اي ٌٖ ٜيٝه َّ ٝأٔس ِٛ َٝ  .5اغيا٥ز٠ (اٞي
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 ٟ٘ ألغاَ األزىاَ اٌٛػؼ١ح؟ ِا( ط 

 :اؿهِ ايٛمعٞ ٜٓكغِ إزي عيغ١ أقغاّ ٖٞ

 ايغبب. ا٭ٍٚ:ايكغِ 

 ايؾضؾي. :ايجاْٞايكغِ 

 اغياْع. :ايكغِ ايجايح

 ايقش١. :ايضابعايكغِ 

 ايؿغار. :اـاَػايكغِ 

 ؟تٙزا االعُاٌسىُ اٌٛػؼٟ عثة ذغ١ّد ِا  (ط 

 :ايؾاصع ٚمعٗا يتهٕٛ ع٬َات ٭سهاّ تهًٝؿ١ٝ ٚدٛرا اٚ عزَا ٚمع١ٝ ٭ٕزلٝت ٖشٙ ا٭َٛص 

ٚايكتٌ ايعُز  ايق٠٬،نذعٌ ايزيٛى عببا إلجياب  ،ٖٞ اعتباص ايؾ٤ٞ عببا :ؾايغبب١ٝ -①

 .ايعزٚإ عببا إلجياب ايكقال

 .نذعٌ ايٛٗاص٠ ؽضطا يقش١ ايق٠٬ ؽضطا،ٖٞ اعتباص ايؾ٤ٞ  :ايؾضط١ٝ -②

نذعٌ اؿٝض ٚايٓؿاؼ َاْعري َٔ فش١ ايق٠٬  َاْعا،ٖٞ اعتباص ايؾ٤ٞ  :ٚاغياْع١ٝ -③

 .ٚنذعٌ قتٌ ايٛاصخ َٛصث٘ َاْعا َٔ إصث٘ َٓ٘ ٚايقّٛ،

إسا أرٜت َغتٛؾ١ٝ  ايؾاصع،اعتباصٙ نشيو ؼي ْـيض  :ؾاعزا أٚفشٝشا ايؾ٤ٞ ٚنٕٛ  -⑤-④

بإٔ اختٌ ؽضؾي َٔ ؽضٚطٗا  نشيو،اصٖا ؾاعز٠ إسا مل ت٪ر ٚاعتب ٭صناْٗا،َغته١ًُ  يؾضٚطٗا،

 اٚ ؾكز صنٔ َٔ أصناْٗا.

 اٌغثة؟ ػشف( ط

أٟ أْ٘ ايٛفـ ايـياٖض ايشٟ ًٜظّ َٔ  ،ًٜٚظّ َٔ عزَ٘ ايعزّ ،دٛرٙ ايٛدٛرٖٛ َا ًٜظّ َٔ ٚ :ايغبب

 .اؿهِٚدٛرٙ ٚدٛر اؿهِ َٚٔ عزَ٘ عزّ 

 ؟ٌٍغثة ِثال أروش( ط

ؾإْ٘ عبب ؼي ٚدٛبٗا ؾًٝظّ َٔ رخٍٛ ايٛقت ٚدٛب ايق٠٬ َت٢ َا تٛؾضت  ،رخٍٛ ٚقت ايق٠٬ :َجاٍ

 ًٜٚظّ َٔ عزّ رخٍٛ ايٛقت عزّ ايٛدٛب. اغيٛاْع،ايؾضٚؾي ٚاْتؿت 

 ؟ً٘ ٕ٘ان فشق ت١ٓ اٌؼٍح ٚاٌغثة( ط

 :ٖٓاى ؾضم بري ايع١ً ٚايغببْعِ 

ُْٗض اٞيَشٗر)تعازي ٚ عبشاْ٘ نا٭ٚقات يًعبارات اغي٪قت١ ؼي َجٌ قٛي٘ :ؾإ ناْت ايع١ً غرل َع١ًَٛ  ٜأِؽ

ََاْت ِٛ ًٝ ٢ِتعازي ) قٛي٘ ٚ ،197ايبكض٠ (َِٖع ِٛٔى ايٖق٠ٜ٬ٜ ٜأٔق ُِػ٢ ٔيُزٝي ٢ٌ ٜغَغل٢ إزي ايٖؾ ِٝ ٤ً َٕ اي  ،78 اإلعضا٤ اٞيٜؿِذض٢( َٚٝقِضآ

 .(عببا زلٞ)

 .(زلٞ ع١ًٟ) ،اـُض يتشضِٜ اإلعهاصن :ايع١ً عًُ٘ٚإ  
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 ػشف اٌششؽ؟ (ط

أٟ إْ٘ ، ٫ٚ عزّ ٚنإ خاصدٟا عٔ اغيا١ٖٝ ٖٛ َا ًٜظّ َٔ عزَ٘ ايعزّ ٫ٚ ًٜظّ َٔ ٚدٛرٙ ٚدٛر :ايؾضؾي

 .ايٛفـ ايـياٖض ايشٟ ًٜظّ َٔ عزَ٘ عزّ اؿهِ ٫ٚ ًٜظّ َٔ ٚدٛرٙ ٚدٛر اؿهِ ٫ٚ عزَ٘

 ؟أروش ِثال ٌٍششؽ (ط

٫ٚ ًٜظّ َٔ ٚدٛرٖا  ،ايٛٗاص٠ بايٓغب١ يًق٠٬ ؾإْ٘ ًٜظّ َٔ عزّ ايٛٗاص٠ عزّ فش١ ايق٠٬: َجاٍ

نُا يٛ ف٢ً َغتزبضٟا ايكب١ً َج٬ٟ  ،إس قز تٛدز ايٛٗاص٠ ٚتهٕٛ ايق٠٬ باط١ً ،ٚدٛر ايقش١

نُا ٫ ًٜظّ َٔ ٚدٛر ايؾضؾي ٚدٛر  ،ؾٗآٖا ايؾضؾي َٛدٛر ٖٚٛ ايٛٗاص٠ يهٔ اؿهِ غرل َٛدٛر

 إس قز ٜتٛمأ يكضا٠٤ ايكضإ َج٬ٟ. ،ؾ٬ ًٜظّ َٔ ٚدٛر ايٛٗاص٠ ٚدٛر ايق٠٬ ،اؿهِ

 ػشف اٌّأغ؟( ط

أٟ أْ٘ ايٛفـ ايـياٖض ايشٟ ًٜظّ ، ٫ٚ ًٜظّ َٔ عزَ٘ ٚدٛر ٫ٚ عزّ ،ٖٛ َا ًٜظّ َٔ ٚدٛرٙ ايعزّ :اغياْع

 .٫ٚ ًٜظّ َٔ عزَ٘ ٚدٛر اؿهِ ٫ٚ عزَ٘ ،َٔ ٚدٛرٙ عزّ اؿهِ

 ؟أروش ِثال ٌٍّأغ (ط

 .٫ٚ ًٜظّ َٔ عزَ٘ فش١ ايق٠٬ ٫ٚ عزَٗا ،ؾإْ٘ ًٜظّ َٔ ٚدٛرٙ عزّ فش١ ايق٠٬ ،اؿٝض :َجاٍ

 ؟ِٟ٘ا تذ فٟ اٌسىُ اٌششػٟ ِٓ ذٛفش ثالثح أِٛس ال (ط

 :ٖٞؿهِ ايؾضعٞ َٔ تٛؾض ث٬ث١ أَٛص ٫ بز ؼي ا

 .ايغببٚدٛر  -①

 .ٚدٛر ايؾضؾي -②

 .اْتؿا٤ اغيٛاْع -③

 ؾإسا ؽًـ أَض َٔ ٖشٙ ا٭َٛص اْتؿ٢ اؿهِ ايؾضعٞ ٫ٚ بز.

٘ا فٟ اٌسىُ ِٓ ذٛفش  التذرٟ اٌ "أرفاء اٌّٛأغٚ اٌششؽٚ ٚخٛد اٌغثة" األِٛسأروش ِثال ٌٙزٖ  (ط

 ؟ػٟاٌشش

 :َجاٍ يشيو ٚدٛب ايظنا٠

 ايٓقاب. بًٛؽ ايغبب: -①

 اؿٍٛ. س٫ٕٛ ايؾضؾي: -②

 ايزٜٔ. ٚدٛر اغياْع: -③

 ؾإسا ٚدز ايٓقاب ٚساٍ اؿٍٛ ٚاْتؿ٢ ايزٜٔ ٚدب أرا٤ ايظنا٠.
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 ػشف اٌظسح؟( ط

 عٛا٤ أنإ عبار٠ أٚ َعا١ًَ. ،ٖٛ ايؿعٌ ايشٟ ٜذلتب عًٝ٘ أثضٙ اغيكقٛر َٓ٘ :ايقش١

 ؟اٌّؼاِالخ ِٓاٌؼثاداخ ِٚثال ٌٍظسح  ِٓأروش ِثال ٌٍظسح ( ط

َجٌ سيو إٔ صد٬ٟ ف٢ً ايق٠٬ ع٢ً إْ٘  :ايقشٝح َٔ ايعبارات َا بض٥ت ب٘ ايش١َ ٚعكؽي ب٘ اغيًٛب

 .ٚبهٌ َا ًٜظّ ؾٗشٙ ايق٠٬ فشٝش١ ٤ؽٞطاٖض َٔ اؿزخ ٚايٓذاع١ ٚاعتكبٌ ايكب١ً ٚأت٢ بهٌ 

 نذلتب اغيًو ع٢ً عكز ايبٝع َج٬ٟ. :ايقشٝح َٔ اغيعا٬َت ٖٛ َا تضتب أثضٙ ع٢ً ٚدٛرٙ

 ػشف اٌفغاد؟( ط

 نإ أٚ َعا١ًَ. عبار٠، ؾعًَ٘ا ٫ تذلتب آثاص  :ايؿغار

 ؟ثال ٌٍفاعذ ِٓ اٌّؼاِالخأروش ِثال ٌٍفاعذ ِٓ اٌؼثاداخ ِٚ( ط

 قبٌ ٚقتٗا.نايق٠٬  :٫ تدلأ ب٘ ايش١َ ٫ٚ ٜغكؽي ب٘ ايًٛب ايعبارات َاايؿاعز َٔ 

 نبٝع اجملٍٗٛ. :َا ٫ تذلتب آثاصٙ عًٝ٘ ايؿاعز َٔ ايعكٛر

 اٌفشق ت١ٓ اٌثاؽً ٚاٌفاعذ؟ ِا( ط

 :ٜٚشٖب ؾضٜل آخض إزي إٔ بُٝٓٗا ؾضم ٖٚٛ عز،ٚايؿاطيٗٛص ايعًُا٤ ٜض٣ أْ٘ ٫ ؾضم بري ايباطٌ 

مل ٜؾضع أف٬ ٫ بأفً٘ ٫ٚ بٛفؿ٘ نق٠٬ اؿا٥ض ٚفَٛٗا ؾإُْٗا مل ٜؾضع شلُا  َا ايباطٌ:إٔ 

 أف٬.

ؾإٕ ايقٝاّ َؾضٚع بأفً٘ يهٓ٘ يٝػ  ايٓشض،َا ؽضع بأفٌ رٕٚ ٚفـ َجٌ ايقٝاّ ّٜٛ  ايؿاعز:أَا 

 َؾضٚعٟا بٛفؿ٘ ٖٚٛ نْٛ٘ ؼي ّٜٛ ايٓشض.

 ؟تٗ اٌمائ١ٍٓ اٌرفش٠ك ػٕذثّشج ٘زا  ِا( ط

 إٔ:ايكا٥ًري بشيو ايتؿضٜل عٓزٖشا   ثمرةَٔ 

 .٫ ٜعتز ب٘ أف٬ ٫ٚ ٜذلتب عًٝ٘ أٟ أثض بٌ ٜؿغذ َت٢ اطًع عًٝ٘ :ايباطٌ

تذلتب عًٝ٘ آثاص َع اإلثِ َجٌ بٝع ايضبا ٜؿٝز اغيًو يًظٜار٠ بايكبض َع اإلثِ ؾإٕ أيػٝت  :ايؿاعز

 ايظٜار٠ ؾ٬ إثِ.
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 ػٍٝ خالفٗ؟ اٌذ١ًٌ أٟٚ٘ ألغاَ اٌسىُ تاػرثاسٖ ػٍٝ ٚفك  ِا( ط

 :ؾ٘ إزي قغُري ُٖاضيهٔ تكغِٝ اؿهِ باعتباصٙ ع٢ً ٚؾل ايزيٌٝ أٚ ع٢ً خ٬  

 ايضخق١. -①

 ايعظضي١. -②

 ِا ٟ٘ اٌشخظح؟( ط

 ٖٞ اؿهِ ايجابت بزيٌٝ ع٢ً خ٬ف ريٌٝ آخض يعشص. :ايضخق١  

 اٌشخظح؟ أششذ ذؼش٠ف( ط

 ايتعضٜـ:ؽضح  

 ب٘ اؿهِ ايؾضعٞ. اغيضار اؿهِ: -①

 ؾإسا مل تجبت بزيٌٝ ؾ٬ جيٛط اإلقزاّ عًٝٗا. ،إٔ ايضخق١ ٫ بز شلا َٔ ريٌٝ أٟ بزيٌٝ:ايجابت  -②

َجٌ إباس١ ا٭نٌ  ،ؽضز ب٘ ا٭سهاّ ايجابت١ ع٢ً ٚؾل ايزيٌٝ قٝز آخض:ع٢ً خ٬ف ريٌٝ  -③

ا٭ؽٝا٤ ست٢ تهٕٛ إباستٗا ع٢ً خ٬ؾ٘ بٌ ٖٞ  َٓع ٖشٙتنٞ إس ٫ ٜٛدز ريٌٝ ٜك ،ٚايؾضب ٚايّٓٛ

 َٛاؾك١ يٮفٌ إس ا٭فٌ ؼي ا٭ؽٝا٤ اإلباس١.

 ٚعًٝ٘ ،ٚاينضٚص٠َجٌ اغيؾك١ ٚاؿاد١  اؿهِ،بايعشص َا تتشكل َع٘ َؾضٚع١ٝ  ٚاغيضار يعشص: -④

 ٌٜ ٖٛناؿٝض َج٬ٟ ٭ٕ إعكاؾي ايق٠٬ عٔ اؿا٥ض ٫ ٜغ٢ُ صخق١  ،ؾ٬ ٜزخٌ اغياْع ؼي ايعشص

 َاْع.

ؾإٕ ٖشٙ ا٭سهاّ  ،نٛدٛب ايق٠٬ ٚايظنا٠ َج٬ٟ ،بعض أْٛاع ايعظضي١ :عشصي ٚخيضز بٗشا ايكٝز

 إس ا٭فٌ عزّ ايتهًٝـ َٚع سيو ؾ٬ تغ٢ُ صخق١. ،ثابت١ ع٢ً خ٬ف ايزيٌٝ ٖٚٛ ا٭فٌ

 ؟أروش ِثال ٌٍشخظح( ط

صخق١ قز ٜهٕٛ ٜٚذلرر بري ٖاتري ايزصدتري فٛص بعنٗا  :ايضخق١ ؾغش١ ؼي َكاب١ً ايتنٝٝل

 .َجا٫ يهٌ ْٛع نشيو، ٚإيٝوصخق١ ٖٚٞ يٝػ  إْٗاقز ٜعتكز  ٚبعنٗا

ٖٚٛ دزٜض بإٔ ٜغ٢ُ صخق١ سكٝك١ ٭ٕ ايغبب ٖٛ ؽٗض صَنإ  :ايكقض ٚايؿٛض ؼي سل اغيغاؾض -①

ُ٘)ٌ اغيغاؾض ؼت قٛي٘ تعازي ٖٚٛ قا٥ِ ٚقز رخ ُِ َُٝق ًٞ َِٗض ٜؾ ِِ ايٖؾ ِٓٝه َٔ ٢َٗز  ِٔ َؽ َُ ، ٚأخضز عٔ 185ايبكض٠ (ٜؾ

 .ايعُّٛ بعشص ٚعغض

٭ْ٘ ٫ ضيهٔ تهًٝـ اعتعُاٍ اغيا٤ َع  ،ؾ٬ حيغٔ تغُٝت٘ صخق١ :ايتُِٝ عٓز عزّ اغيا٤ -② 

ٜغ٢ُ ْعِ ػٜٛظ سيو عٔ اغيضض  ايتهًٝـ،ؾ٬ ضيهٔ إٔ ٜكاٍ ايغبب قا٥ِ َع اعتشاي١  ،عزَ٘

 .اغيا٤ يًٛم٤ٛ بعشص ٚعغض اخضز عٔ ٚدٛب اعتعُاٍ ٭ْ٘ صخق١
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 اٌشخظح؟ِا ٟ٘ ألغاَ ( ط

 :ايضخق١ تٓكغِ إزي أصبع١ أقغاّ ٖٞ  

 .اإلجياب -①

 .ايٓزب -②

 .اإلباس١ -③

 .خ٬ف ا٭ٚزي -④

 ؟أروش ِثال ٌىً لغُ( ط

ؾإٕ ٖشا اؿهِ ثابت بزيٌٝ ٖٚٛ  :يًُنٛض إسا خاف ع٢ً ْؿغ٘ اشل٬ى أنٌ اغيٝت١ :اإلجياب -①

ِِ إ٢ٜي٢ تعازي )قٍٛ اهلل  ِٜٔزٜٝه ًٞٝكٛا ٔبٜأ ًٜٝه١ٔ(َٜٚيا ُت ِٗ ِٔ), َع قٛي٘ تعازي  195ايبكض٠ ايٖت َُ َٜٚيا  ٜؾ َِٝض َباؽ٣  ٖٛٝض ٜغ اِم

ِْ َ٘ ٜغٝؿْٛص َصٔسٝ ٤ً ٕٖ اي ٘ٔ إ٢ ِٝ ًٜ َِ َع ًٜا إ٢ِث ٖٚشا ايزيٌٝ خيايـ ايزيٌٝ ع٢ً سض١َ أنٌ اغيٝت١  ،173ايبكض٠ (َعإر ٜؾ

َِٝت١ٝتعازي )ٖٚٛ قٍٛ اهلل  َُ ِِ اٞي ِٝٝه ًٜ ََِت َع ؾٛدٛب أنٌ اغيٝت١ يًُنٛض صخق١ ٭ْ٘ ثابت  ،3اغيا٥ز٠ (ُسٚض

 ص ٖٚٛ ا٫مٛضاص.بزيٌٝ ع٢ً خ٬ف ريٌٝ آخض يعش

إسا ادتُعت ايؾضٚؾي  ،بإ ايكقض ْزٜا ٚيٝػ ٚادبعٓز َٔ ٜكٍٛ  :ققض اغيغاؾض ايق٠٬ ايٓزب: -②

 ٚاْتؿت اغيٛاْع.

ٚاؿاٍ  ؾإٕ دٛاط ايؿٛض :ٕ يًُغاؾض ايشٟ ٫ ٜتنضص بايقّٛايؿٛض ؼي ْٗاص صَنا :خ٬ف ا٭ٚزي -③

٣ّ ٝأَخَضتعازي )ثابت بكٛي٘  ٖشٙ ٜٖا ِٔ ٜأ َٔ ٢ًٜ َعٜؿض٣ ٜؾٔعٖز٠٠  ِٚ َع ََض٢ّٜنا ٜأ  ِِ ِٓٝه َٔ  َٕ ِٔ نٜا َُ ؾٗشا  ،184ايبكض٠ (ٜؾ

ُ٘)ايزيٌٝ كايـ يزيٌٝ آخض ٖٚٛ قٛي٘ تعازي  ُِ َُٝق ًٞ َِٗض ٜؾ ِِ ايٖؾ ِٓٝه َٔ ٢َٗز  ِٔ َؽ َُ ٖٚشا كايـ  ، 185ايبكض٠ (ٜؾ

ِٕ )ض غئ ٫ ٜتنضص بايغؿض خ٬ف ا٭ٚزي يكٛي٘ تعازي ٚإصيا نإ ايؿٛ ايغؿض،يعشص ٖٚٛ َؾك١  َٜٚأ

َٕ ُُٛ ًٜ ِِ َتِع ِٕ ٝنُٓت ِِ إ٢ ِْٝض ٜيٝه َُٛا َخ  .184ايبكض٠ (َتُقٛ

 ٚػيا عبل َٔ أْٛع ايضخق١ ٜتنح اْ٘ ٫ ضيهٔ إ تهٕٛ ايضخق١ قض١َ ٫ٚ َهض١ٖٚ.

 اٌؼض٠ّح؟ ػشف( ط

 ٚ خ٬ف ايزيٌٝ.ٖٞ اؿهِ ايجابت ع٢ً ٚؾل ايزيٌٝ أ :ايعظضي١

 ِا ٟ٘ ألغاَ اٌؼض٠ّح؟( ط

 :ايعظضي١ تٓكغِ إزي ْٛعري  

إباس١ ا٭نٌ ٚايؾضب ٚايّٓٛ ؾإٕ ٖشٙ ا٭سهاّ ٚمٖٛا  َجٌ ايزيٌٝ:أسهاّ ثابت١ ع٢ً ٚؾل  -①

 ٖٚٛ ا٭فٌ ؼي ا٭ؽٝا٤ اإلباس١. ايزيٌٝ،دا٤ت ع٢ً ٚؾل 

سيو ٚدٛب ايق٠٬ ٚايظنا٠  َٚجاٍ عشص:أسهاّ ثابت١ ع٢ً خ٬ف ايزيٌٝ ٚيهٔ يػرل  -②

ٛ إٔ ا٭فٌ ؾإٕ ٖشٙ ا٭سهاّ دا٤ت ع٢ً خ٬ف ايزيٌٝ ٖٚ ،ٚايقّٛ ٚغرلٖا َٔ ايتهايٝـ ا٭خض٣

 ٚيهٔ ٖشٙ اغيدايؿ١ ناْت ي٬بت٤٬ ٚمل تهٔ يعشص اغيؾك١ ٚمٖٛا. ايتهًٝـ،عزّ 
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 اٌثاٌثاٌذسط 
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 ٘ٛ اٌىراب؟ ِا( ط

َٕ)ٖٛ ايكضإٓ يكٛي٘ تعازي  :ايهتاب َٕ اٞيٝكِضآ ُُٔعٛ َِٜغَت  ٚٔ ِٔ اٞئذ َٔ َْٜؿّضا  ِٜٝو  َٓا إ٢ٜي ُٙ ٜقاٝيٛا  َٚإ٢ِس َفَضٞؾ ُٖا َسَنُضٚ ًٜ ٜؾ

ِٔ َٔ  ٍَ ِْظ٢ َٓا ٔنَتاّبا ٝأ ُِٔع ْٖا َع َٓا إ٢ ََ ِٛ َٜاٜق َٔ ٜقاٝيٛا  ِٓٔشص٢ٜ َُ  ِِ ٢ٗ َٔ ِٛ ِٛا إ٢ٜي٢ ٜق َٚي٤  َٞ ُٖا ٝقٔن ًٜ ِْٔقُتٛا ٜؾ ََُقٚزٟقا  ٜأ ََُٛع٢  َبِعٔز 

٣ِ َُِغَتٔكٝ َٚإ٢ٜي٢ ٜطض٢ٜل٣  ِٗٔزٟ إ٢ٜي٢ اٞيَشٚل  َٜ  ٔ٘ ِٜ ََٜز  َٔ ِٝ َُا َب  .29ا٭سكاف (ٔي

ٚف يٝػ ن٬َ٘ اؿض َٚعاْٝ٘،ن٬ّ اهلل عظ ٚدٌ سكٝك١ سضٚؾ٘  :ٚضيهٔ تعضٜـ ايكضإٓ بأْ٘

ٚآَٔ ب٘ اغي٪َٕٓٛ  ،ٚأْظي٘ ع٢ً ْبٝ٘ ٚسٟٝا ،تهًِ اهلل ب٘ ق٫ٟٛ اؿضٚف،رٕٚ اغيعاْٞ ٫ٚ اغيعاْٞ رٕٚ 

 ايغاع١.ٚسذ١ باق١ٝ إزي قٝاّ  قاٖض٠،َٚعذظ٠  باٖض٠، دعً٘ آ١ٜٖٚٛ نتاب اهلل تعازي ايشٟ  سكٟا،

َٓا )ايكضإٓ َٔ ايتبزٌٜ ٚايتشضٜـ ؾكاٍ دٌ ؽأْ٘  عؿفي ٚقز تهؿٌ اهلل عبشاْ٘ ٚتعازي  َْٖظٞي  ُٔ َِْش ْٖا  إ٢

َٕ ُ٘ ٜيَشأؾـٝيٛ ْٖا ٜي َٚإ٢   .9اؿذض (ايٚشٞنَض 

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  عبز اهللْظٍ ب٘ ايضٚح ا ٭َري ددلٌٜ عًٝ٘ ايغ٬ّ ع٢ً ايٓيب ا٭َٞ قُز بٔ 

 .بًؿـي٘ َٚعٓاٙ

 ِرٝ واْ أٚي ٔضٚي اٌمشاْ؟( ط

 تعازي:قاٍ اهلل  :عًِ ؼي ي١ًٝ ايكزص ؼي صَنإًٝ٘ ٚنإ أٍٚ ْظٍٚ ايكضإ ع٢ً ايضعٍٛ فًٞ اهلل ع

١ًٜٔ اٞيٜكِزص٢) ِٝ ُٙ ٔؾٞ ٜي َٓا َِْظٞي ْٖا ٜأ ََُباَص)قاٍ تعازي ٚ ،1ايكزص (إ٢  ١ًٕٜ ِٝ ُٙ ٔؾٞ ٜي َٓا َِْظٞي ْٖا ٜأ ُٜٞؿَضُم إ٢ َٗا  َٔ، ٔؾٝ ِٓٔشص٢ٜ َُ ٖٓا  ْٖا ٝن ٜن١ٕ إ٢

٣ِ َِض٣ َسٔهٝ ٌٗ ٜأ َٓإت)، ٚ قاٍ تعازي 4-3ايزخإ (ٝن ٚٝ ََٚب ٖٓاؼ٢  ُٖز٣ّ ٔيً  ُٕ ٘ٔ اٞيٝكِضآ ٍَ ٔؾٝ ِْظ٢ َٕ اي٤ٔشٟ ٝأ َََنا ُِٗض َص َٔ  َؽ َٔ

٢ٕ َٚاٞيٝؿِضٜقا َُٗز٣   .185ايبكض٠  (اٞي

 ؟ِا أضي ِٓ اٌمشاِْا أٚي ( ط

٢ِ َصٚبٜو اي٤ٔشٟ ) ٖٚٞ قٛي٘ تعايٞ :اـُػ ا٭ٚيٞ َٔ عٛص٠ ايعًل ايكضإ اٯٜاتأٍٚ َا اْظٍ َٔ  اٞقَضٞأ ٔباِع

ًَٜل، ِٔ  َخ َٔ  َٕ َِْغا ًَٜل اٞئأ ًٜل٣،َخ ََٚصٗبٜو  َع ُّ،اٞقَضٞأ  َِ  اٞيٜأٞنَض ٤ً ٢ِ،اي٤ٔشٟ َع ًٜ ِِ ٔباٞيٜك ًٜ َِٜع  ِِ ََا ٜي  َٕ َِْغا َِ اٞئأ ٤ً ، ثِ ايعًل (َع

َٗا ) ٖٚٞ قٛي٘ تعازي اغيزثض،ٔ عٛص٠ ثِ ْظيت اٯٜات اـُػ ا٭ٚزي َ َز٠،ؾذل ايٛسٞ  ٜٗ َِِٜا ٜأ ُُٖزٚثض، ٝق  اٞي

ِْٔشِص، َٝاَبٜو  ٜؾٜهٚبِض،ََٚصٖبٜو  ٜؾٜأ ِٗٚض،َٚٔث ٜٛ ُِٖذِض ٜؾ  .اغيزثض (َٚايٗضِدَظ ٜؾا

 وُ وأد ِذج ٔضٚي اٌمشاْ؟( ط

قنٞ صعٍٛ اهلل  :ؼي خ٬ٍ ث٬خ ٚعؾضٜٔ ع١ٓ ٚعًِ َؿضقاْظٍ ايكضإ ع٢ً ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ 

َُٞهٕح )قاٍ اهلل تعازي  سيه١، ٚعًِ أنجضٖاف٢ً اهلل عًٝ٘   ٢ًٜ ٖٓاؼ٢ َع ٢ًٜ اي ُٙ َع ُٙ ٔيَتٞكَضٜأ َٓا َٚٝقِضآْٟا ٜؾَضٞق

 ُٙ َٓا َْٖظٞي ِٓظ٬ٟٜ٢َٚ  .٤106اإلعضا (َت

 ؟ِا ّ٘ا لغُ اٌؼٍّاء سزُّٙ هللا ذؼاٌٝ اٌمشآْ إٌٝ لغ١ّٓ( ط

 ُٖا: قغِ ايعًُا٤ صظيِٗ اهلل تعازي ايكضإٓ إزي قغُري 

 .ٖذضت٘ إزي اغيز١ٜٓ ٚعًِ قبٌَا ْظٍ ع٢ً ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ : َهٞ -①

 .: َا ْظٍ ع٢ً ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بعز ٖذضت٘ إزي اغيز١َٜٓزْٞ -②
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 ؟خشٜاٌمشآْ اٌىش٠ُ ػٓ تم١ح اٌىرة اٌغّا٠ٚح األِا اٌزٞ ١ّ٠ض ( ط

بأْ٘ ْظٍ  ٚغرلُٖا(ٚ اإللٌٝ  )ايتٛصا٠يغُا١ٜٚ ا٭خض٣ ٜتُٝظ ايكضإٓ ايهضِٜ عٔ بك١ٝ ايهتب ا

٘ٔ)تعازي عبشاْ٘ ٚقاٍ اهلل  :بايًػ١ ايعضب١ٝ َٔ ِٛ ٢ٕ ٜق ًَٔغا ٣ٍ إ٢ي٤ا ٔب ِٔ َصُعٛ َٔ َٓا  ًٞ ََا ٜأِصَع  ٚقاٍ عبشاْ٘ ،4إبضاِٖٝ (َٚ

ًَٔغا)تعازي  َٔ ٔب ُُٓٔشص٢ٜ ِٔ اٞي َٔ  َٕ ًٞٔبٜو ٔيَتٝهٛ ٢ًٜ ٜق َٔرُي َع ٘ٔ ايٗضُٚح اٞيٜأ ٍَ ٔب ََْظ ُٔرَي  ٌُ َصٚب اٞيَعاٜي ِٓظ٢ٜ ُ٘ ٜيَت ْٖ ٩ٞ ٣ٕ َعَٚإ٢ َضٔب

ٝ٘ا)تعازي  ٚقاٍ ،195ايؾعضا٤ (َُٔبري٣ ُّا َعَضٔب ُٙ ُسٞه َٓا  .37ايضعز (َٜٚنَشٔيٜو ٜأَْظٞي

ٚبايتايٞ ٫  :ٚسيكتن٢ ٖشٙ اـاف١ٝ ؾإٕ َا تضدِ َٔ ايكضإٓ إزي غرل ايًػ١ ايعضب١ٝ ٫ ٜغ٢ُ قضآْٟا

 .ٜقح ا٫عتُار عًٝ٘ ؼي اعتٓباؾي ا٭سهاّ ايؾضع١ٝ عٛا٤ ناْت ايذلطي١ سضؾ١ٝ أٚ غرل سضؾ١ٝ

 اٌىش٠ُ؟شاتٗ فٟ اٌمشآْ ِؼٕٝ اٌّسىُ ٚاٌّر ِا( ط

ُ٘)ؾكاٍ تعازي  :كز ٚصر ٚفـ ايكضإٓ أْ٘ نً٘ قهِي َٜاُت َُِت آ سيع٢ٓ أْ٘  ، 1ٖٛر (ايض ٔنَتاْب ٝأِسٔه

 .ؾٗٛ غا١ٜ ؼي ايؿقاس١ ٚاإلعذاط َٚعاْٝ٘،َتكٔ غا١ٜ اإلتكإ ؼي أسهاَ٘ ٚأيؿاؿي٘ 

ّٗاتعازي )قاٍ  :نُا ٚصر ٚفؿ٘ أْ٘ َتؾاب٘ ََُتَؾأب َٔ اٞيَشٔزٜٔح ٔنَتاّبا  ٍَ ٜأِسَغ َْٖظ  ُ٘ ٤ً سيع٢ٓ إٔ  ، 23ايظَض (اي

 .عنٟا ؼي اإلعذاط ٚايقزم ٚايعزٍٜات٘ تؾب٘ بعنٗا بآ

ِٜٝو تعازي ) قاٍ اهلل :ٚٚصر أٜنا َٔ إٔ ايكضإٓ َٓ٘ َا ٖٛ قهِ َٚٓ٘ َا ٖٛ َتؾاب٘ ًٜ ٍَ َع َِْظ َٛ اي٤ٔشٟ ٜأ ُٖ

َٗاْت ٜؾ ََُتَؾأب َٚٝأَخُض  ّٗ اٞئهَتأب  ٖٔ ٝأ ُٖ َُاْت  َُِشٜه َٜاْت  ُ٘ آ ِٓ َٔ ََا اٞئهَتاَب   َٕ َٖٝتٔبُعٛ ِْٜؼ ٜؾ ِِ َط ٢ٗ ًٝٛٔب َٔ ٔؾٞ ٝق َٖا اي٤ٔشٜ ٜأ

َٕ ٔؾ َٚايٖضأعُدٛ  ُ٘ ٤ً ُ٘ إ٢ي٤ا اي ًٜ ٜ٢ٚ ُِ َتٞأ ًٜ َِٜع ََا  َٚ  ٔ٘ ًٔ ٜ٢ٚ َٚاِبٔتَػا٤َ َتٞأ  ١َٔٓ ُ٘ اِبٔتَػا٤َ اٞئؿِت ِٓ َٔ  َ٘ ٘ٔ َتَؾاَب ٖٓا ٔب ََ َٕ آ َٜٝكٛٝيٛ  ٢ِ ًٞ ٞ اٞئع

َٜ ََا  َٚ َٓا  ِٓٔز َصٚب ِٔ ٔع َٔ  ٌٙ ِٚٝيٛا اٞيٜأٞيَبأبٝن  .7آٍ عُضإ (ٖشن٤ُض إ٢ي٤ا ٝأ

 :ٚقز سٖب بعض ايغًـ إزي إٔ

 .ٖٛ َا ٫ حيتٌُ َٔ ايتأٌٜٚ غرل ٚد٘ ٚاسز :احملهِ

 .َا استٌُ َٔ ايتأٌٜٚ أنجض َٔ ٚد٘ :ٚاغيتؾاب٘

 :ٚسٖب بعنِٗ إزي إٔ

 .َا أتنح َعٓاٙ :احملهِ

 . ٚغرلٖا َٔ ا٭قٛاٍ ،مل ٜتنح َعٓاَٙا  :ٚاغيتؾاب٘

يهٔ ناْت طضٜكتِٗ ؼي ايتعاٌَ َع احملهِ ٚاغيتؾاب٘ َتؿك٘ ٚقايٛا ايٛادب إٔ ٜضر اغيتؾاب٘ إزي 

نُا اتؿكٛا ع٢ً إٔ طيٝع َا ؼي ايكضإٓ  ي٘،قايٛا إٕ ايكضإٓ يٝػ ؾٝ٘ َا ٫ َع٢ٓ  نُا :احملهِ

 .ٜؿِٗ َعٓاٙ ٚضيهٔ تزبضٙ ٚإْ٘ يٝػ ؼي ايكضإٓ َا٫ ضيهٔ إٔ ٜعًِ َعٓاٙ أسز

 اٌىش٠ُ؟ِؼٕٝ إٌغخ فٟ اٌمشآْ  ِا( ط

 :ايٓغذ ايٛاقع ؼي ايكضإٓ ٜتٓٛع إزي أْٛع ث٬ث١

نإ ؾُٝا ): مٛ َا ٚصر عٔ عا٥ؾ١ صمٞ اهلل عٓٗا أْٗا قايت ْغذ اؿهِ ٚايت٠ٚ٬ طيٝعا -①

عٍٛ اهلل ٖٚٔ َات حيضَٔ ثِ ْغدٔ غُػ َعًَٛات ٚتٛؼي صأْظٍ َٔ ايكضإٓ عؾض صمعات َعًٛ

 .ا٭يباْٞفشش٘ ( ٕؾُٝا ٜكضأ َٔ ايكضآ
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يشٜٔ آَٓٛا إسا ْادٝتِ ايضعٍٛ ؾكزَٛا بري ٜأٜٗا ا): نكٛي٘ تعازي ْغذ اؿهِ رٕٚ ايت٠ٚ٬ -②

٤أؽؿكتِ إٔ تكزَٛا بري ٜزٟ لٛانِ فزقات ؾإس )َٓغٛخ١ بكٛي٘ عبشاْ٘  (ٜزٟ لٛانِ فزق١

ع٢ً َع٢ٓ إٔ  ،( ٚصعٛي٘مل تؿعًٛا ٚتاب اهلل عًٝهِ ؾأقُٝٛا ايق٠٬ ٤ٚاتٛا ايظنا٠ ٚأطٝعٛا اهلل 

 .سهِ اٯ١ٜ ا٭ٚزي َٓغ٧ٛ عهِ اٯ١ٜ ايجا١ْٝ َع إٔ ت٠ٚ٬ نًتُٝٗا باق١ٝ

: مٛ َا دا٤ عٔ عُض ابٔ اـٛاب ٚأبٞ بٔ نعب أُْٗا قا٫ نإ ْغذ ايت٠ٚ٬ رٕٚ اؿهِ -③

ٚدٛر بري رؾيت ٖٚشٙ اٯ١ٜ مل ٜعز شلا  (أيبت٘ا طْٝا ؾاصطيٖٛا ايؾٝذ ٚايؾٝد١ إس)ؾُٝا أْظٍ َٔ ايكضإٓ 

 .َع إٔ سهُٗا بام ،٫ٚ ع٢ً أيغ١ٓ ايكضا٤ ،اغيقشـ

 ِا دالٌح اٌمشآْ ػٍٝ األزىاَ؟( ط

 .ثبٛت ٚداْب ر٫ي١ داْب داْبإ:يًكضإٓ ايهضِٜ 

 .َتٛاتض ثابت ؾكز أتنح ػيا عبل إٔ ايكضإٓ نً٘ :َٔ سٝح ايجبٛت َاأ -①

 .ٚإَا ؿيين ايز٫ي١ ايز٫ي١،ؾإْ٘ ٜهٕٛ إَا قٛعٞ  :َٔ سٝح ر٫يت٘ ع٢ً ا٭سهاّ َاأٚ -②

 ؟ؼٕٝ أْ ٠ىْٛ اٌمشآْ لطؼٟ اٌذالٌحِ ِا( ط

 .أٟ ٫ حيتٌُ ايًؿفي إ٫ َعٟٓا ٚاسزٟا ؾٝتعري ظيً٘ عًٝ٘ :قٛعٞ ايز٫ي١ 

 :سيو ع٢ً أَج١ً

ََا َتَضٜى ٜأِط): َٚٓٗا قٛي٘ تعازي آٜات اغيٛاصٜح  -① ـُ  ِْٔق  ِِ ِٕ َٜٚيٝه َٜٚيْز ٜؾإ٢  ٖٔ ُٗ ِٔ ٜي َٜهٝ  ِِ ِٕ ٜي ِِ إ٢ َٚاُدٝه

ٖٔ ايٗضُبُع  ُٗ َٜٚي  ٣ٔ ِٜ ِٚ َر َٗا ٜأ ُٜٛٔفرَي ٔب  ١ٕٖٝ َٚٔف ِٔ َبِعٔز  َٔ  َٔ ُٖا َتَضنٞ َٔ ِِ ايٗضُبُع  ًٜٝه َٜٚيْز ٜؾ  ٖٔ ُٗ َٕ ٜي ِٕ ٜنا ِِ إ٢ ُٖا َتَضٞنُت َٔ

ُٗ ًٜ َٜٚيْز ٜؾ  ِِ َٕ ٜيٝه ِٕ ٜنا َٜٚيْز ٜؾإ٢  ِِ ِٔ ٜيٝه َٜهٝ  ِِ ٣ٔ ٜي ِٜ ِٚ َر َٗا ٜأ َٕ ٔب ١ٕٖٝ ُتُٛفٛ َٚٔف ِٔ َبِعٔز  َٔ  ِِ ُٖا َتَضنُٞت َٔ  ُٔ ُُ ٖٔ ايٗج

ِٕ نٜا َُا ايٗغُزُؼ ٜؾإ٢ ُٗ ِٓ َٔ َٚأسٕز   ٌٚ ًٔٝه ِٚ ٝأِخْت ٜؾ ُ٘ ٜأ٧ْ ٜأ َٜٚي ََِضٜأ٠٠  ِٚ ا ًٜاٜي١ٟ ٜأ َُٜٛصُخ ٜن  ٌْ َٕ َصُد ِٕ نٜا ُْٛا ٜأٞنَجَض َٚإ٢

ِِ ُؽَضنٜا٤ُ ٔؾٞ ايٗج ُٗ ِٔ َسٔيٜو ٜؾ  .12ايٓغا٤ (ًٝٔحَٔ

قزٚر٠ ٫ ؼتٌُ أنجض َٔ َعٟٓا ٚاسز ٫ٚ فاٍ  ٚايغزؼ َكارٜضؾإٕ ايٓقـ ٚايضبع ٚايجُٔ ٚايجًح 

 .ؾٝٗا يًضأٟ ٚا٫دتٗار

ًَٞز٠ٕ):  َٚٓٗا قٛي٘ تعازي آٜات اؿزٚر -② َٔا١ٜ٥َ َد َُا  ُٗ ِٓ َٔ َٚأسٕز   ٌٖ ًُٔزٚا ٝن ْٔٞ ٜؾاِد َٚايٖظا  ١َٝٝ ْٔ ,  2ايٓٛص (ايٖظا

َٜٚيا َتٞك)ٚقٛي٘ تعازي   ًَٞز٠ٟ  ْٔرَي َد َُا ِِ َث ُٖ ًُٔزٚ ََٗزا٤َ ٜؾاِد َٜٞأُتٛا ٔبٜأِصَبَع١ٔ ُؽ  ِِ ِٖ ٜي َٓأت ُث ُُِشَق َٕ اٞي َُٛ َِٜض  َٔ ًٝٛا َٚاي٤ٔشٜ َب

َٕ ِِ اٞيٜؿأعٝكٛ ُٖ ِٜٚي٦ٜٔو  َٚٝأ َٗاَر٠ٟ ٜأَبّزا  ِِ َؽ ُٗ  .4ايٓٛص (ٜي

 .ؾإٕ اغيا١٥ ٚايجُاْري َٚجًُٗا يٝػ شلا ع٣ٛ َع٢ٓ ٚاسز ٚيٝػ ي٬دتٗار ؾٝٗا فاٍ

 ِؼٕٝ أْ ٠ىْٛ اٌمشآْ ظٕٟ اٌذالٌح؟ ِا( ط

 .أٟ إٔ ايًؿفي حيتٌُ عز٠ َعاْٞ؛ إٔ حيتٌُ ٖشا اؿهِ ٚحيتٌُ غرلٙ ٖٛ ي١:ايز٫ؿيين  

ِِ )قٍٛ اهلل تعازي  :َجاٍ سيو ََٚخاٜياُتٝه  ِِ ُٖاُتٝه ََٚع  ِِ َٛاُتٝه َٜٚأَخ  ِِ َٓاُتٝه ََٚب  ِِ َٗاُتٝه َٖ ِِ ٝأ ِٝٝه ًٜ ََِت َع ُسٚض

َٛاُت َٜٚأَخ  ِِ َٓٝه ٤ًأتٞ ٜأِصَمِع ِِ اي َٗاُتٝه َٖ َٚٝأ َٓاُت اٞيٝأِخٔت  ََٚب َٓاُت اٞيٜأ٢٧  ِٔ ايٖضَماَع١ََٔٚب َٔ  ِِ  .23ايٓغا٤ (ٝه

ٚيشيو اختًـ ايؿكٗا٤ ؼي  عزر٠،اغيتٚحيتٌُ اغيضات  ايٛاسز٠،ؾإٕ اإلصماع حيتٌُ إٔ ٜهٕٛ اغيض٠ 

 .ؾز٫ي١ اٯ١ٜ ع٢ً إٔ ايضماع١ َض٠ ٚاسزٙ قضّ ر٫ي١ ؿي١ٝٓ ،ايكزص احملضّ َٔ ايضماع١
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 ؟٠ىْٛ إٌض اٌٛازذ ِٓ اٌمشآْ لطؼٟ اٌذالٌح تاػرثاس ٚظٕٟ تاػرثاس آخشً٘ ( ط

 .قز ٜهٕٛ ايٓك ايٛاسز َٔ ايكضإٓ قٛعٞ ايز٫ي١ باعتباص ٚؿيين باعتباص آخض

 سيو:َجاٍ 

ُٓٛ) قٛي٘ تعازي ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔشٜ ٜٗ ََُضأؾل٢ َٜاٜأ ِِ إ٢ٜي٢ اٞي َٜٝه ِٜٔز َٜٚأ  ِِ َٖٝه ُُٚدٛ ًٝٛا  ًٜا٠ٔ ٜؾاٞغٔغ ِِ إ٢ٜي٢ ايٖق ُُِت ا إ٢َسا ٝق

٢ٔ ِٝ ِِ إ٢ٜي٢ اٞيٜهِعَب ًٜٝه َٜٚأِصُد  ِِ ََِغُشٛا ٔبُض٤ُٚٔعٝه  .6اغيا٥ز٠ (َٚا

 ؿي١ٝٓ،ٚر٫يتٗا ع٢ً ايكزص اغيًٛٛب َغش٘ َٔ ايضأؼ  قٛع١ٝ،ؾإٕ ر٫ي١ ٖشٙ اٯ١ٜ ع٢ً أفٌ اغيغح 

 .ٚاختًؿٛا ؼي ايكزص اغيًٛٛب َغش٘ ،ٚيشيو اتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً إٔ َغح ايضأؼ ؼي ايٛم٤ٛ ًَٛٛب

 ؟٘ٛ اٌّداص فٟ اٌٍغح ِا( ط

ؼي ايضدٌ  "أعز"ناعتعُاٍ يؿفي  ،عٌُ ؼي غرل َٛمٛع٘ ع٢ً ٚد٘ ٜقحٖٛ ايًؿفي اغيغت :اجملاط

 .ايؾذاع

 ؟ً٘ فٟ اٌمشآْ ِداص (ط

 :قغُري إزيسيو اختًـ ايعًُا٤ ؼي 

 .طاغٛت اجملاطايكِٝ قاٍ ابٔ  :٫ فاط ؼي ايكضإٓقاٍ ًُا٤ ؾضٜل َٔ ايع -①

 :بإٔ اجملاط دا٥ظ ؼي ايكضإٓ قاٍآخض ؾضٜل  -②

 :َجاٍ سيو

ِِ) ؼي قٛي٘ تعازي ُٗ ِِ  َٚاِعٜأٞي ُٗ ُْ ِِ ٔسَٝتا ٢ٗ َٕ ٔؾٞ ايٖغِبٔت إ٢ِس َتٞأٔتٝ َِٜعُزٚ َِْت َسأمَض٠ٜ اٞيَبِشض٢ إ٢ِس  ١َٜٔ اي٤ٔتٞ نٜا ِٔ اٞيٜكِض َع

َٕ َٜٞؿُغٝكٛ ُْٛا  َُا ٜنا ِِ ٔب ُٖ ًٛٝ َِْب ِِ ٜنَشٔيٜو  ٢ٗ َٕ ٜيا َتٞأٔتٝ َِٜغٔبُتٛ َّ ٜيا  ِٛ َٜ َٚ ِِ ُؽٖضّعا  ٢ٗ َّ َعِبٔت ِٛ  .163ا٭عضاف (َٜ

٭ٕ ايكض١ٜ ٫ تهٕٛ عار١ٜ  ايكض١ٜ،ؾبزأ ا٭َض سيغأيتِٗ عٔ ايكض١ٜ اؿامض٠ ايبشض إصيا أصار ب٘ أٌٖ 

ٚإْ٘ إصيا أصار بايعزٚإ أٌٖ ايكض١ٜ ايشٜٔ ب٬ِٖ سيا ناْٛا  غرلٙ، ٫ٚ ؾاعك١ بايعزٚإ ؼي ايغبت ٫ٚ

 .ٚع٢ً ٖشا جيب َٔ ٚدٛر قض١ٜٓ َٔ إثبات اجملاط ٜؿغكٕٛ،

 .ٚجيب ظيًٗا ع٢ً سكٝكتٗا :َا ؼي آٜات ايقؿات ؾ٬ فاطأ

 ؟تاٌىرابٟ٘ ششٚؽ االعرذالي ِا ( ط

ٚيهٔ ٖٓاى ؽضٚطٟا  عًٝٗا،عبل ٚإٔ عضؾٓا إٔ ايهتاب ٚايغ١ٓ ٚاإلطياع ٚايكٝاؼ َٔ ا٭ري١ اغيتؿل 

 :بايهتاب ا٫عتز٫ٍؽضٚؾي ٖٚشٙ  ،عٓز ا٫عتز٫ٍ بهٌ َٓٗا اجيب َضاعاتٗ

اغيغتزٍ بايكضإٓ ايهضِٜ حيتاز إزي ثبٛت ر٫يت٘ ع٢ً اؿهِ ٭ْ٘ قز  : إٕا٫عتز٫ٍفش١  -①

 .ِٜغتزٍ ب٘ َغتزٍ ٜٚهٕٛ ٖشا ايزيٌٝ ٫ ر٫ي١ ؾٝ٘ ع٢ً َا طع
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 الفصل الثاني

 اٌثاب االٚي
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 ؟ٌغح ٚاططالزا ػشف اٌغٕح (ط

٘ٔ  س١َُٝ، ناْت أٚظيٝز٠  ٚايغرل٠،ٖٞ ايٛضٜك١  :ايغ١ٓ ؼي ايًػ١ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً اي ٘ٔ َف ٤ً ٍُ اي ٍَ َصُعٛ ٜقا

( َِ ٤ً ِٓٝكََٚع َٜ َٜٚيا  َٗا  ٌَ ٔب ُٔ ِٔ َع ََ ٌُ ٜأِدض٢  َِٔج  ُ٘ ُٙ ٝنٔتَب ٜي َٗا َبِعَز ٌَ ٔب ُٔ ١َٟٓ ٜؾُع ١ٟٖٓ َسَغ ٢ّ ُع ًٜا ٖٔ ٔؾٞ اٞيإ٢ِع ِٔ َع ََ ِٔ َٔ ُك 

ََ ٢ِٚطص٢   ٌُ َِٔج  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُٙ ٝنٔتَب َع َٗا َبِعَز ٌَ ٔب ُٔ ١ٟ٦َٚٝ ٜؾُع ١ٟٖٓ َع ٢ّ ُع ًٜا ٖٔ ٔؾٞ اٞيإ٢ِع ِٔ َع ََ َٚ  ٤ِْٞ ِِ َؽ ٖٔ َٜٚيا ٝأُدٛص٢ َٗا  ٌَ ٔب ُٔ ِٔ َع

٤ِْٞ ِِ َؽ ٖٔ َِٚطاص٢ ِٔ ٜأ َٔ ِٓٝكُك   .َغًِ (َٜ

٤ً :أَا ؼي ا٫ف٬ٛح َِ غرل ٖٞ َا فزص عٔ ايٓيب َف ٤ً ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً  ايكضإٓ،٢ اي ٖٚشا ٜؾٌُ قٛي٘ َف

َِ ٚؾعً٘ ٚتكضٜضٙ ٚنتابت٘ ٚإؽاصت٘ ُٖٚ ٤ً ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً  .٘ ٚتضن٘اي

 اٌغٕح؟ ال ٌىً ٔٛع ِٓ أٔٛاعاأروش ِث (ط

َِ  : قاٍَجاٍ يًغ١ٓ ايكٛي١ٝ -① ٤ً ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً اي ٣َٛ )َف َْ ََا  َِض٣٨٢  ٌٚ ا َُا ٔيٝه ْٖ َٚإ٢ ٖٝأت  ٚٓ ٍُ ٔباي َُا َُا اٞيٜأِع ْٖ إ٢

َْ ِٔ ٜنا َُ ٜ٘ٔؾ ِٝ َٖاَدَض إ٢ٜي ََا  ُ٘ إ٢ٜي٢  ٢ِٗذَضُت َٗا ٜؾ ِٓٔهُش َٜ ََِضٜأ٠ٕ  ِٚ إ٢ٜي٢ ا َٗا ٜأ ُٜٔقُٝب َٝا  ِْ ُ٘ إ٢ٜي٢ ُر ِٖٔذَضُت  .ايبداصٟ (ِت 

ِٔ َع: َجاٍ ايغ١ٓ ايؿع١ًٝ -② َِ َع ٤ً ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً اي ٖٞ َف ٖٓٔب ٕٖ اي ١َٜٓ ٜأ ِٝ ٢ٔ ُبَش ََأيٕو اِب  ٢ٔ ٘ٔ ِب ٤ً َٕ إ٢َسا )ِبٔز اي ٜنا

٢٤ً ٜؾٖضَز ٘ٔ َف ِٝ ٜٛ َٝاُض إ٢ِب َٚ َب َِٜبُز ٘ٔ َسٖت٢  ِٜ ََٜز  َٔ ِٝ  .ايبداصٟ (َب

َْا )ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يًذاص١ٜ  : قاٍَجاٍ ايغ١ٓ ايتكضٜض١ٜ -③ ِٔ ٜأ ََ  ٍَ َُا٤ٔ ٜقا ُ٘ ٜقاٜيِت ٔؾٞ ايٖغ ٤ً َٔ اي ِٜ ٜأ

٠١َٓ َٔ ٪َُِ َٗا  ْٖ َٗا ٜؾإ٢ ٍَ ٜأِعٔتٞك ٘ٔ ٜقا ٤ً ٍُ اي َِْت َصُعٛ  .ؾأقضٖا ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ع٢ً سيو َغًِ، (ٜقاٜيِت ٜأ

④- ٤ً ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً اي ٕٖ َعِبَز : ََِجاٍ نتابت٘ َف ََِغُعٕٛر ٜأ  ٢ٔ ٢ٔ ُعِتَب١ٜ ِب ٘ٔ ِب ٤ً ُٔ َعِبٔز اي ٘ٔ ِب ٤ً ُِٝز اي عٔ ُعَب

 ُٙ َُا ٜأِخَبَض ُٗ ِٓ ُ٘ َع ٤ً َٞ اي َٔ َعٖباؼ٣ َصٔم ٘ٔ ِب ٤ً ِٕ )اي ٍَ ٜؾإ٢ َٜٚقا َِٝقَض  َِ ٜنَتَب إ٢ٜي٢ ٜق ٤ً ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً اي ٘ٔ َف ٤ً ٍَ اي ٕٖ َصُعٛ ٜأ

ٝٚرَي َِ اٞيٜأص٢ٜٔغ ِٜٝو إ٢ِث ًٜ ٕٖ َع َِٝت ٜؾإ٢ َٛي٤  .ايبداصٟ (َت

⑤- َِ ٤ً ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً اي َٗا ٜقاٜيِت : َجاٍ إؽاصت٘ َف ْٖ ٓٔرَي ٜأ َٔ ٪ُُِ ّٚ اٞي ِٔ َعا٥َٔؾ١ٜ ٝأ ٢٤ً )َع ٘ٔ َف ٤ً ٍُ اي ٢٤ً َصُعٛ َف

ِِ ٢ٗ ِٝ َّا ٜؾٜأَؽاَص إ٢ٜي َٝا ّْ ٔق ِٛ ُٙ ٜق ََٚصا٤َ  ٢٤ً ََٚف ٢٤ً َدأيّغا  َٛ َؽإى ٜؾَق ُٖ َٚ  ٔ٘ ِٝٔت َِ ٔؾٞ َب ٤ً ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ُٖا اي ًٜ ًُٔغٛا ٜؾ ِٕ اِد  ٜأ

٘ٔ ٜؾإ٢َسا َص ِٖ ٔب ُِٝ٪َت ُّ ٔي ََا ٌَ اٞيإ٢ َُا ُدٔع ْٖ ٍَ إ٢ َِْقَضَف ٜقا ٥ًٛا ا ٢٤ً َدأيّغا ٜؾَق َٚإ٢َسا َف َٚإ٢َسا َصٜؾَع ٜؾاِصٜؾُعٛا  ٜنَع ٜؾاِصٜنُعٛا 

ًّٝٛعا  . ايبداصٟ (ُد

⑥- َِ ٤ً ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً اي ِٔ: َجاٍ ُٖ٘ َف ٍَ  َع َِ ٜقا ٤ً ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً اي ٞٚ َف ٖٓٔب ِٔ اي َِٜض٠ٜ َع َُٖض ٜيٜكِز )ٜأٔبٞ 

ًٜا٠ٔ ٜؾُتٜك ََُض ٔبايٖق ِٕ آ ُُِت ٜأ َُ َِِٖ ٢ٗ ِٝ ًٜ ًٜا٠ٜ ٜؾٝأَسٚضَم َع َٕ ايٖق َُٗزٚ َِٜؾ ٣ّ ٜيا  ِٛ ٢ٍ ٜق َٓاط٢ ََ ـَ إ٢ٜي٢  ِٖ ٝأَخأي َّ ُث  .ايبداصٟ (ا

  :أْٛاع ٖٚٞ ا٭َٛص،اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾعٌ أَض َٔ تضن٘ ف٢ً  ٖٛ بايذلى:اغيكقٛر  -⑦

٢ٔ  :أٚ مل ٜؿعٌ نشا نشا،تضى اْ٘ َٓٗا ايتقضٜح َٔ ايقشاب١ بأْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  -◉ ِٔ اِب َع

َِ َعٖب ٤ً ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً اي ٘ٔ َف ٤ً ٍَ اي ٕٖ َصُعٛ ١ََٕ)اؼ٣ ٜأ َٜٚيا إ٢ٜقا  ٣ٕ ًٜا ٜأَسا ٢٤ً اٞئعَٝز ٔب  . (َف

َجاٍ تضى ايٓيب  إيٝٓا:َٓٗا عزّ ْكٌ ايقشاب١ يًؿعٌ ايشٟ يٛ ؾعً٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يٓكًٛٙ  -◉

 .ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ايتًؿفي باي١ٝٓ عٓز رخٛي٘ ؼي ايق٠٬

ٚايذلن١ٝ(  ٚاشل١ُٝ، ٚاإلؽاص٠، ٚايهتاب١ٝ، ٚايتكضٜض١ٜ، ٚايؿع١ًٝ، ايكٛي١ٝ،ٖٚشٙ ا٭ْٛاع ايغابك١ )

 .ٚايذلى ؼي ايؿعٌ ٚاإلؽاص٠ ٚاشلِؾٝزخٌ نٌ َٔ ايهتاب١  بعض،قز ٜزخٌ بعنٗا ؼي 
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 ِا اٌزٞ ٠ذي ػ١ٍٗ فؼً إٌثٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ؟ (ط

 :ضيهٔ تقٓٝـ أؾعاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ

 :أؾعاٍ دبًٝ٘ تقزص عٓ٘ عهِ ايٛبٝع١ نإْغإ -①

ٖٚشا ايكغِ َباح , ٭ٕ سيو مل ٜكقز ب٘  ،ٚسيو َجٌ اغيؾٞ ٚا٭نٌ ٚايؾضب ٚايّٓٛ ٚمٛ سيو

 ٢ٔ ِٝٔز ِب ِٔ ُعَب ايتؾضٜع , يهٔ يٛ تأع٢ ب٘ َتأؼ٣ ؾ٬ بأؼ بشيو ٜٚجاب ع٢ً ققز ايتأعٞ , نُا ٚصر َع

ِِ ٜأَص ٜأَسّزا َُٓع ٜأِصَبّعا ٜي ُِٜتٜو َتِق َُا َصٜأ ُٗ ِٓ ُ٘ َع ٤ً َٞ اي ََُض َصٔم ٢ٔ ُع ٘ٔ ِب ٤ً ٍَ ٔيَعِبٔز اي ُ٘ ٜقا ْٖ ِٜر٣ ٜأ َٗا  ُدَض َُٓع َِٜق ِٔ ٜأِفَشأبٜو  َٔ

 ٍَ ِٜر٣ ٜقا َٔ ُدَض َٜا اِب  َٞ ٖٔ ََا   ٍَ ٢ٕ إ٢ي٤ا اٞي)ٜقا ِٔ اٞيٜأِصٜنا َٔ َُٗػ  ُِٜتٜو ٜيا َت ١ٜٖٝ َصٜأ ٍَ ايٚغِبٔت َٓٚعا ًَٞبُػ اي ُِٜتٜو َت ََٚصٜأ  ٢ٔ ِٝ َٝ ْٔ َُا َٝ

٢ٗ ِِ ُت َٜٚي  ٍَ ًٜا ٢ٗ ِٚا اٞي ٖٓاُؼ إ٢َسا َصٜأ ٌٖ اي َٖ َُه١ٜ٤ ٜأ َِٓت ٔب ُِٜتٜو إ٢َسا ٝن ََٚصٜأ ُِٜتٜو َتِقُبُؼ ٔبايٗقٞؿَض٠ٔ  َٕ ََٚصٜأ َِْت َسٖت٢ نٜا ٌٖ ٜأ

٤ً ُ٘ َعِبُز اي ٍَ ٜي ١َٜٔ ٜؾٜكا ٢ٚ ُّ ايٖتِض ِٛ َُٗػ َٜ َٜ  َِ ٤ً ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً اي ٘ٔ َف ٤ً ٍَ اي ِِ ٜأَص َصُعٛ ْٚٞ ٜي ُٕ ٜؾإ٢ َٖا اٞيٜأِصٜنا ََُض ٜأ ُٔ ُع ٘ٔ ِب

َِ ٤ً ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً اي ٘ٔ َف ٤ً ٍَ اي ُِٜت َصُعٛ ْٚٞ َصٜأ ١ٖٝٝ ٜؾإ٢ ٍُ ايٚغِبٔت َٓٚعا َٖا اي َٜٚأ  ٢ٔ ِٝ َٝ ْٔ َُا َٝ َٓٚعإ٢ي٤ا اٞي ًَٞبُػ اي َٜ َِٝػ   ٍَ اي٤ٔتٞ ٜي ا

٘ٔ َف ٤ً ٍَ اي ُِٜت َصُعٛ ْٚٞ َصٜأ َٖا ايٗقٞؿَض٠ٝ ٜؾإ٢ َٜٚأ َٗا  ِٕ ٜأٞيَبَغ َْا ٝأٔسٗب ٜأ َٗا ٜؾٜأ َٖٛمٝأ ٔؾٝ ََٜت َٚ َٗا َؽَعْض  َِ ٔؾٝ ٤ً ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً اي

ْٚ ٍُ ٜؾإ٢ ًٜا ِٖ َٖا اٞيإ٢ َٜٚأ َٗا  ِٕ ٜأِفُبَؼ ٔب َْا ٝأٔسٗب ٜأ َٗا ٜؾٜأ ٌٗ َسٖت٢ َِٜقُبُؼ ٔب ٢ٗ ُٜ  َِ ٤ً ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً اي ٘ٔ َف ٤ً ٍَ اي ِِ ٜأَص َصُعٛ ٞ ٜي

ُ٘ ًُٜت ٘ٔ َصأس َِٓبٔعَح ٔب  .ايبداصٟ (َت

 :ٚاختقافٝتٗا ثابت١ بزيٌٝ ٚعًِ,أؾعاٍ خاف١ ب٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘  -②

 .ٖٚشا ايكغِ حيضّ ؾٝ٘ ايتأعٞ ب٘ ،ناؾُع بري تغع ْغ٠ٛ

 :أؾعاٍ ٜكقز بٗا بٝإ ايتؾضٜع -③

إٕ نإ اغيبري ٚادبٟا نإ ٚسهِ ٖشا ايكغِ تابع غيا بٝٓ٘ ؾ ٚغرلُٖا،نأؾعاٍ ايق٠٬ ٚاؿر  

 .ايؿعٌ اغيبري ي٘ ٚادبٟا ٚإٕ نإ َٓزٚبٟا ؾُٓزٚب

 ِا ٟ٘ األدٌح ػٍٝ ٚخٛب إذثاع اٌغٕح؟ (ط

 :ا٭ري١ ع٢ً ٚدٛب إتباع ايغ١ٓ ٖٞ

 :ايكضإٓ -①

ِٕ)اهلل تعازي  قاٍ: ٚعًِا٭َض بٛاع١ ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘   ٍَ ٜؾإ٢ َٚايٖضُعٛ  َ٘ ٤ً ٌِ ٜأٔطُٝعٛا اي ٕٖ  ٝق ِٛا ٜؾإ٢ َٛي٤ َت

َٔ ُٜٔشٗب اٞيهٜأؾض٢ٜ َ٘ ٜيا  ٤ً  .32آٍ عُضإ  (اي

َٕ )اهلل تعازي  قاٍ: ٚعًِتضتب ايٛعٝز ع٢ً َٔ خيايـ أَض ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘  َُٜدأيٝؿٛ  َٔ َِٝشَشِص اي٤ٔشٜ ًٞ ٜؾ

ِْ ِِ َعَشاْب ٜأٔيٝ ُٗ ُٜٔقَٝب  ِٚ ٠١َٓ ٜأ ِِ ٔؾِت ُٗ ِٕ ُتٔقَٝب ٙٔ ٜأ َِض٢ ِٔ ٜأ  .63ايٓٛص (َع

ِِ ٔؾٞ ): ٚعًٍِ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ا٭َض بايضر إزي ايضعٛ َٓاَطِعُت ِٕ َت ِٕ ٜؾإ٢ ٢ٍ إ٢ َٚايٖضُعٛ  ٔ٘ ٤ً ُٙ إ٢ٜي٢ اي ٤ِٕٞ ٜؾُضٗرٚ َؽ

ًٟا ٜ٢ٚ ُٔ َتٞأ َٜٚأِسَغ ِْٝض  ٢ّ اٞيآٔخض٢ َسٔيٜو َخ ِٛ َٝ َٚاٞي  ٔ٘ ٤ً َٕ ٔباي ُٛٓ َٔ ِِ ُتِ٪  .ؼي ايكضإٓ َٔ ا٭ري١ٚغرلٖا  ،(نُٝٓت

 :ايغ١ٓ -②

 َِ ٤ً ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً اي َ٘ َف َٗا )َقٛي ِٝ ًٜ ٜٚرَي َعٗنٛا َع ِٗٔز َُ َٔ اٞي ًٜٜؿا٤ٔ ايٖضأؽٔزٜ ١ٖٔٓ اٞيُد ََٚع ٖٓٔتٞ  ِِ ٔبُغ ِٝٝه ًٜ َع

َُ َٚ  ِِ ٜٖاٝن َٚإ٢ ََٖض٠ٟ   ٣ِ ٍَ ٜأُبٛ َعأف َُِشَزَث١ٕ ٔبِزَع٠١ ٚ ٜقا  ٌٖ ٕٖ ٝن ُُِشَزَثأت ٜؾإ٢ َٚاٞي  ِِ ٜٖاٝن َٚإ٢ َٛأدٔش  ٖٓ َُٛص٢ ٔباي ِشَزَثأت اٞيٝأ

ًٜاٜي٠١ ٌٖ ٔبِزَع١ٕ َم ٕٖ ٝن َِ   (ٜؾإ٢ ٤ً ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً اي َ٘ٚ َف َٕ ), ٜٚقٛي ِٔ ٜنا ََ ًٜٜو  َٖ َُا  ْٖ ِِ إ٢ ََا َتَضٞنُتٝه  ْٞٔ َرُعٛ

ِِ ٜؾإ٢ ٢ٗ َٝا٥ٔ ِْٔب ٢ًٜ ٜأ ِِ َع ٢ٗ ًٜأؾ َٚاِخٔت  ِِ ٢ٗ ِِ ٔبُغَ٪أي ًٜٝه َِض٣ ٜؾٞأُتٛا ٜقِب ِِ ٔبٜأ ََِضُتٝه َٚإ٢َسا ٜأ  ُٙ ُٓٔبٛ ٤ِٕٞ ٜؾاِدَت ِٔ َؽ ِِ َع ُِٝتٝه َٗ َْ َسا 

ِِ ِٜٛعُت ََا اِعَت  ُ٘ ِٓ  .ٟايبداص (َٔ
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 ػاللح اٌغٕح تاٌمشآْ اٌىش٠ُ؟ ِا( ط 

 :ع٬ق١ ايغ١ٓ بايكضإٓ ايهضِٜ ٖٞ

 ٚد٘.اغيٛاؾك١ يًكضإٓ َٔ نٌ  ٖٚٞٚتغ٢ُ ايغ١ٓ اغي٪نز٠ : ايتأنٝز -①

٘ٔ  قٛي٘: سيؤَ أَج١ً  ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً اي َِ )َف ٤ً ََُ٘ٚع ِٓ َٔ َْٞؿػ٣  ٛٔٝٔب  َِض٣٨٢ إ٢ي٤ا ٔب ٍُ ا ََا  ٌٗ َٜٔش ؾإٕ اؿزٜح  ،(ٜيا 

ٜٗ)ٜ٪نز اي٢ٗٓ ؼي قٛي٘ دٌ ٚع٬  ِٕ َٜاٜأ ٢ٌ إ٢ي٤ا ٜأ ِِ ٔباٞيَبأط َٓٝه ِٝ ِِ َب َٛاٜيٝه َِ ًٝٛا ٜأ ُٓٛا ٜيا َتٞأٝن ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔشٜ

ِِ ِٓٝه َٔ ِٔ َتَضاض٣  َٕ ٔتَذاَص٠ٟ َع  .29ايٓغا٤ (َتٝهٛ

 .ايكضإٓٚتغ٢ُ ايغ١ٓ اغيب١ٓٝ أٚ اغيؿغض٠ غيا أطيٌ ؼي  :ايبٝإ -②

اإلطياٍ ثِ دا٤ت ايغ١ٓ يبٝإ أٚقاتٗا ٚؽضٚطٗا ايق٠٬ ؾإٕ ايكضإٓ أَض بٗا ع٢ً ٚد٘ : َٔ أَج١ً سيو

إٓ ثِ ٚنشيو اؿاٍ ؼي ايظنا٠ ٚايقٝاّ ٚاؿر ٚغرل سيو َٔ نٌ َا دا٤ ف٬ُٟ ؼي ايكض َٚٛاْعٗا،

تكٝٝز ؽقٝك َا ٚصر عاَٟا ؼي ايكضإٓ ٚ "ايغ١ٓ ايبٝا١ْٝ" أٜنا َٚٓٗا ،تٛيت ايغ١ٓ ؽضس٘ ٚإٜناس٘

 ٝ٘.َا أطًل ؾ

 .أٚ ايظا٥ز٠ ع٢ً َا ؼي ايكضإٓ :ايغ١ٓ ا٫عتك٬ي١ٝ -③

ؼضِٜ اؾُع بري اغيضأ٠ ٚعُتٗا أٚ خايتٗا ؼي عق١ُ ٚاسز٠ ؾإٕ سيو اؿهِ مل ٜٓك  :َٔ أَج١ً سيو

 ا٭صساّ، سٟٚعًٝ٘ ؼي ايكضإٓ ٚإصيا بٝٓت ايغ١ٓ سيو ٚسيو غيا ٜذلتب عًٝ٘ َٔ ايعزا٠ٚ ٚايبػنا٤ بري 

 .ٚغرل سيو َٔ ا٭سهاّ اييت اعتكًت بٗا ايغ١ٓ عٔ ايكضإٓ

 اٌغٕح؟تِا ٟ٘ ششٚؽ االعرذالي  (ط

 :ؽضٚؾي ا٫عتز٫ٍ بايغ١ٓ

٭ٕ ا٭سارٜح َٓٗا َا ٖٛ  ٚعًِ,:  ٢ٖٚ ثبٛت عٓزٖا إزي ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ فش١ ايزيٌٝ -①

 .فشٝح َٚٓٗا َا ٖٛ معٝـ

اغيغتزٍ بايغ١ٓ حيتاز إزي ثبٛت ر٫يت٘ ع٢ً اؿهِ نُا ٖٛ اؿاٍ ؼي  ٭ٕ ا٫عتز٫ٍ:فش١  -②

 ايكضإٓ ايهضِٜ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثاٌفظً 

 االٚي اٌثاب
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 اإلخّاع؟ػشف  (ط

 ؽضعٞ.اتؿام فتٗزٟ ٖشٙ ا٭١َ بعز ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ع٢ً سهِ  : ٖٛاإلطياع

 اإلخّاع؟ أششذ ذؼش٠ف (ط 

 :ؽضح ايتعضٜـ

 ب٘ ا٫خت٬ف ٚيٛ َٔ ٚاسز ؾإسا خايـ ٚيٛ ٚاسز ؾ٬ ٜٓعكز اإلطياع. خضز اتؿام: -①

 ب٘ ايعٛاّ ٚاغيكًزٕٚ ؾ٬ ٜعتدل ٚؾاقِٗ ٫ٚ خ٬ؾِٗ. خضز فتٗزٟ: -②

 خضز ب٘ إطياع غرل ٖشٙ ا٭١َ ؾ٬ عدل٠ بإطياعِٗ. ا٭١َ:ٖشٙ  -③

خضز ب٘ اتؿاقِٗ ؼي عٗز ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾ٬ ٜعتدل  ٚعًِ:بعز ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘  -④

إطياعا ٭ٕ قٍٛ ايقشابٞ نٓا ْؿعٌ أٚ ناْٛا ٜؿعًٕٛ نشا ؼي عٗز ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 ٜهٕٛ َضؾٛع سهُٟا ٫ ْك٬ٟ يإلطياع.

 ِ غرل ؽضعٞ ؾ٬ رخٌ ي٘ ٖٓا.ب٘ اتؿاقِٗ ع٢ً سه خضز ؽضعٞ:ع٢ً سهِ  -⑤

 ِا أٔٛاع اإلخّاع؟ (ط

 ُٖا:ضيهٔ تكغِٝ اإلطياع باعتباصٜٔ 

 .أ٫ٟٚ باعتباص سات٘ 

 .ثاْٟٝا باعتباص قٛت٘

 ؟تاػرثاس راذٗ ِا أٔٛاع اإلخّاع (ط

 إزي: باعتباص سات٘اإلطياع  ٜٓكغِ

بإٔ ٜكٍٛ اؾُٝع َج٬ٟ ٖشا سضاّ   أٚ  سهِ،إٔ ٜتؿل قٍٛ اؾُٝع ع٢ً  : ٖٚٛايكٛيٞاإلطياع  -①

 ٖشا س٬ٍ.

إٔ ٜتعاٌَ اجملتٗزٕٚ طيٝعٟا ؼي عقض َا بٓٛع َٔ اغيعا١ًَ نإٔ  : ٖٚٛايعًُٞاإلطياع  -②

 إٔ َا عًُٛٙ َؾضٚع ٜٚؿٝز دٛاطٙ. ٜتعاًَٛا بايتذاص٠ َج٬ٟ ؾإٕ عًُِٗ ٖشا ٜزٍ ع٢ً

 إٔ ٜؾتٗض ايكٍٛ أٚ ايؿعٌ َٔ ايبعض ؾٝغهت ايباقٕٛ عٔ إْهاصٙ. ٖٚٛ ايغهٛت:إطياع  -③

ؾبعنِٗ اعتدلٙ سذ١ ٚايبعض اٯخض مل ٜعتدلٙ  :ٚقز اختًـ ايعًُا٤ ع٢ً سذ١ٝ إطياع ايغهٛت

ؾُٔ صدح داْب ايضما ٚدظّ ب٘ قاٍ إْ٘  ٚعزَ٘،سذ١ ٚعبب اـ٬ف ٖٛ إٔ ايغهٛت قتٌُ يًضما 

 َٚٔ صدح داْب اغيدايؿ١ ٚدظّ ب٘ قاٍ إْ٘ ٫ ٜهٕٛ سذ١. سذ١،

يشيو ٫ ضيهٔ إط٬م اؿهِ ع٢ً إطياع ايغهٛت بٌ ٫ بز َٔ ايٓـيض ؼي ايكضا٥ٔ ٚأسٛاٍ 

 ايغانتري ٬َٚبغات اغيكاّ.
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 ؟تاػرثاس لٛذٗ ِا أٔٛاع اإلخّاع (ط

 :إزي باعتباص قٛتٜ٘ٓكغِ اإلطياع 

: ٖٚٛ َا ٜعًِ ٚقٛع٘ َٔ ا٭١َ باينضٚص٠ ناإلطياع ع٢ً ٚدٛب ايقًٛات اـُػ ايكٛعٞ -①

٘ إسا نإ ػئ ٫ ؿض كايؿٜٚه سذ١،ٖٚشا ايٓٛع ٫ أسز ٜٓهض ثبٛت٘ ٫ٚ نْٛ٘  ايظْا،ٚؼضِٜ 

 جيًٗ٘.

َا ٫ ٜعًِ إ٫ بايتبًٝؼ ٚا٫عتكضا٤ ٚقز اختًـ ايعًُا٤ ؼي إَها١ْٝ ثبٛت٘   ٚأفح  : ٖٚٛايـيين -②

ايشٟ ٜٓنبؽي ٖٛ إطياع ايغًـ ايقاحل ِٖٚ ا٭قٛاٍ َا قاي٘ ؽٝذ اإلع٬ّ ابٔ تُٝٝ٘ ٖٚٛ إٔ اإلطياع 

نجضت ا٫خت٬ؾات  إس بعزِٖ ،أٟ ايكضٕٚ ايج٬ث١ اغيؿن١ًيقشاب١ ٚايتابعٕٛ ٚتابع ايتابعٕٛ، ا

 ٚاْتؾضت ا٭١َ.

 اإلخّاع؟ِا ٟ٘ األدٌح ػٍٝ زد١ح ( ط

 ٖٞ:ا٭ري١ ع٢ً سذ١ٝ اإلطياع 

ِٔ َبِع)قٍٛ اهلل تعازي  َٔ  ٍَ َُٜؾأقِل ايٖضُعٛ  ِٔ ََ َٛي٢٤ َٚ ََا َت  ٔ٘ َٛي٨ ُْ ٓٔرَي  َٔ ٪ُُِ ٢ٌ اٞي َِٝض َعٔبٝ َٜٖتٔبِع ٜغ َٚ َُٗز٣  ُ٘ اٞي َٔ ٜي ٖٝ ََا َتَب ٔز 

ََٔقرّلا ََٚعا٤َِت   َِ ٖٓ َٗ ٘ٔ َد ًٔ ُِْق  .115ايٓغا٤ (َٚ

٫ٚ ٜهٕٛ ٖشا  ايؾزٜز،ٚٚد٘ ايز٫ي١ بٗشٙ اٯ١ٜ إٔ اهلل تٛعز َٔ ٜتبع غرل عبٌٝ اغي٪َٓري بايعشاب  

ًٜٚظّ َٔ ٚدٛب إتباع عبٌٝ  قضَٟا،ؾٝهٕٛ إتباع عبٌٝ غرل اغي٪َٓري  قضّ،ايٛعٝز إ٫ ع٢ً ؽ٤ٞ 

 تاصْٚ٘ َٔ قٍٛ أٚ ؾعٌ أٚ اعتكار.غي٪َٓري سذ١ٝ اإلطياع إس اغيضار بغبٌٝ اغي٪َٓري َا خيا

ِِ   )ٚقٛي٘ تعازي  ِٝٝه ًٜ ٍُ َع َٕ ايٖضُعٛ َٜٝهٛ َٚ ٖٓاؼ٢  ٢ًٜ اي ََٗزا٤َ َع ُْٛا ُؽ ٟٛا ٔيَتٝهٛ ََٚع  ١َٟٖ ِِ ٝأ َٓاٝن ًٞ َٜٚنَشٔيٜو َدَع

ٝ٢ٗ  .143ايبكض٠ (ّزاَؽ

٫ٚ حيغٔ ٖشا اغيزح إ٫ إسا ناْٛا  خٝاصٟا،ٚٚد٘ ر٫ي١ ٖشٙ اٯ١ٜ إٔ اهلل اَتزح ٖشٙ ا٭١َ بإٔ دعًٗا 

 ٖٚٛ ٜزٍ ع٢ً سذ١ٝ اإلطياع. اع٘،اتبٚايقٛاب جيب  فٛاب،ع٢ً 

 ََِ ٤ً ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً اي ًٜاٜي١ٕ)ٚقٛي٘ َف ٢ًٜ َم َٖٔتٞ َع ََُع ٝأ َِٜذ  .ا٭يباْٞفشش٘  (ٜيا 

 ؟ِا ٟ٘ ششٚؽ االعرذالي تاإلخّاع( ط

 :ٖٞ ؽضٚؾي ا٫عتز٫ٍ باإلطياع

 .ا٫ط٬عأٚ ْاقً٘ ثك١ ٚاعع  ايعًُا٤،ٜهٕٛ إَا َؾٗٛصٟا بري  بإٔ فشٝح:إٔ ٜجبت بٛضٜل  -①

ٕ ا٭قٛاٍ ٫ عبك٘ خ٬ف ٚمل ٜذلادع اغيدايـ عٔ قٛي٘ ؾ٬ إطياع ٭ ؾإٕ َغتكض:أ٫ ٜغبك٘ خ٬ف  -②

أَا إٕ تضادع اغيدايـ عٔ قٛي٘ ٚٚاؾل َا أطيع عًٝ٘ ٜهٕٛ إطياعٟا ٭ٕ اـ٬ف  تبٌٛ سيٛت قا٥ًٝٗا،

 مل ٜغتكض.
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  اٌفظً اٌشاتغ

 اٌثاب االٚي
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 ػشف اٌم١اط؟ (ط

 ٖٛ ظيٌ ؾضع ع٢ً أفٌ ؼي سهِ يع١ً داَع١ بُٝٓٗا. :ايكٝاؼ

 اٌم١اط؟ أسواِْا  (ط

 ٖٞ:صبع١ أصنإ ْغتٓتر إٔ يًكٝاؼ أ ايغابل َٔ ٖشا ايتعضٜـ

ٚاغيؾب٘ ب٘   ٚاغيًشل  ًٝ٘،عٜٚغ٢ُ اغيكٝػ  اؿهِ،ٖٚٛ احملٌ ايشٟ ثبت ؾٝ٘  :ايضنٔ ا٭ٍٚ ا٭فٌ

 ب٘.

ٜٚغ٢ُ اغيكٝػ    سهُ٘،ٜٚضار َعضؾ١  ْك،احملٌ ايشٟ مل ٜضر ؾٝ٘  ٖٚٛ :ايؿضعايضنٔ ايجاْٞ 

 ٚاغيًشل. ٚاغيؾب٘،

 اإلطياع،ٖٚٛ اؿهِ ايؾضعٞ ايجابت يٮفٌ بايهتاب أٚ ايغ١ٓ أٚ  :ايضنٔ ايجايح سهِ ا٭فٌ

 ثمرةٚإصيا ٖٛ  ايكٝاؼ،أَا سهِ ايؿضع ؾ٬ ٜعتدل صنٟٓا ٭ٕ سهِ ايؿضع يٝػ دظ٤ٟا َٔ َا١ٖٝ 

ؾٗٛ مل ٜـيٗض ي٘ إ٫ بعز ع١ًُٝ  ا٭فٌ،٭ٕ ؿيٗٛصٙ يًُذتٗز َتأخض عٔ سهِ  ْٚتٝذت٘،ايكٝاؼ 

 ايكٝاؼ   ٚايضنٔ ٫ ٜتأخض عٔ اغيا١ٖٝ.

ايٛفـ ايشٟ ؽضع اهلل َٔ أدً٘ سهِ ا٭فٌ ٚٚدزٙ اجملتٗز ؼي ايؿضع  ٖٚٞ :ايضنٔ ايضابع ايع١ً

 أٜنا.

 ؟٠ث١ٓ ٘زٖ األسواْ األستؼحأروش ِثاال ( ط

 ا٭صبع١:إيٝو ٖشا اغيجاٍ ايشٟ ٜبري ٖشٙ ا٭صنإ 

َٜض٢ُخٚعًِ )ف٢ً اهلل عًٝ٘  قاٍ ٌُ ٜيا  ؾٗشا اؿزٜح ٜزٍ ر٫ي١ ٚامش١ ع٢ً إٔ ايٛاصخ إسا قتٌ  ،(اٞيٜكأت

عح اجملتٗز  ؾإسا، ؽضعٞؾشضَإ ايٛاصخ ايكاتٌ َٔ اغيرلاخ سهِ  ٜضث٘،َٛصٚث٘ ؿيًُٟا ٚعزٚاْٟا ؾإْ٘ ٫ 

ٚسٝجُا ٚدزت ٖشٙ ايع١ً غًب ع٢ً ؿيٓ٘ ٚدٛر  احملضّ،عٔ ع١ً ٖشا اؿهِ ؾإْ٘ جيز إْٗا ايكتٌ 

 هِ ٜزٚص َع عًت٘ ٚدٛرٟا ٚعزَٟا.٭ٕ اؿ َعٗا،اؿهِ 

 .(ايكتٌ غرل اغيؾضٚع) ٖٚٞؾاْ٘ ضيٓع َٔ اخش ايٛف١ٝ يٛدٛر ايع١ً  اغيٛفٞي٘  اغيٛفٞٚيشيو إسا قتٌ 

 ٖٛ ا٭فٌ اغيٓقٛل ع٢ً سهُ٘. َٛصٚث٘:ؾكتٌ ايٛاصخ 

 ٖٛ سهِ ا٭فٌ. اغيرلاخ:َٚٓع ايكاتٌ َٔ 

 اؿهِ.ٖٛ ع١ً  احملضّ:ٚايكتٌ 

 : ٖٛ ايؿضع . اغيٛفٞي٘  اغيٛفٞٚقتٌ 
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 ؟١ٓػٕذ األط١ٌٛ ِا ِؼٕٝ ذٕم١ر إٌّاؽ( ط

سيو عٓزَا تهٕٛ ايع١ً َٓقٛفٟا ٚ ي٘ رخٌ ؼي ايع١ًٝ، ػؽًٝق٘ َٔ نٌ َا يٝ :تٓكٝح اغيٓاؾي

 عًٝٗا ٚتهٕٛ َؾت١ًُ ع٢ً أٚفاف َتعزر٠ ٚمل ٜٛدز َا ٜعري أسز ٖشٙ ا٭ٚفاف يًع١ًٝ.

 ؟ذٕم١ر إٌّاؽِثال ٠ٛػر ِؼٕٟ  أروش( ط

 ٖشا:إيٝو ٖشا اغيجاٍ ايشٟ ٜبري 

بأْ٘ داَع طٚدت٘ ؼي ْٗاص صَنإ  ٚأخدلٙقق١ ا٭عضابٞ ايشٟ دا٤ ؾظعٟا إزي ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 عُزٟا ؾأٚدب عًٝ٘ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ايهؿاص٠.

 ٖٞ:ؾٝ٘ ا٭عضابٞ أَٛص َتعزر٠  ٚايشٟ ٚقع ا٭عضابٞ،ؾإجياب ايهؿاص٠ سهِ ؽضعٞ ع٢ً 

 ايٛقاع. -①

 ا٭عضاب.نْٛ٘ َٔ  -②

 .نْٛ٘ ؼي طٚدت٘ -③

 َعري.نْٛ٘ ؼي صَنإ  -④

 نْٛ٘ ؼي ْٗاص صَنإ َتعُزٟا. -⑤ 

ؾًهٞ ٜقٌ اجملتٗز إزي َعضؾ١ ايع١ً اييت أْٝؽي بٗا ٖشا اؿهِ عًٝ٘ إٔ ٜٓكح ٖشٙ ا٭ٚفاف 

 ٚخيًقٗا َٔ نٌ َا٫ ٜقًح ٭ٕ ٜهٕٛ ع١ً.

ٚبايبشح ٜتنح ي٘ أْ٘ ٫ ٜقح ٚاسز َٔ تًو ا٭ٚفاف إٔ تهٕٛ ع١ً يٛدٛب ايهؿاص٠ ع٣ٛ ٚاسز   

ٚبشيو ٜتعري إٔ ٜهٕٛ ٖشا ايٛفـ ٖٛ َٓاؾي اؿهِ ايشٟ ٖٛ  عُزٟا،ايٛقاع ؼي ْٗاص صَنإ  ٖٚٞ

غرل إٔ ايؿكٗا٤ اختًؿٛا ؼي إٔ ع١ً إجياب ايٛقاع عُزٟا ؼي ْٗاص صَنإ يًهؿاص٠    هؿاص٠،ايإجياب 

أّ إْ٘ إصيا نإ ع١ً غيا ؾٝ٘ َٔ  عُزٟا؟ٌٖ ٖٛ ـقٛف١ٝ ؾٝ٘ ؾ٬ جيب ؼي غرلٙ با٭نٌ ٚمٛٙ 

 ا٫ْتٗاى؟ زٚد ؾُٝااْتٗاى سض١َ ايؾٗض ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايهؿاص٠ ػب 

 ؟ػٕذ األط١١ٌٛٓ ذخش٠ح إٌّاؽِا ِؼٕٝ  (ط

ٚمل تجبت عًت٘ بٓك ٫ٚ  عًٝ٘،ٖٛ ا٫دتٗار ؼي اعتدضاز ع١ً اؿهِ اغيٓقٛل : ؽضٜر اغيٓاؾي

 .ا٫دتٗار ٚأايضأٟ ن ٚاإلطياع،و َٔ َغايو ايع١ً عزا ايٓك ٜٚتِ ؽضٜر اغيٓاؾي بأٟ َغً إطياع،

إٔ ؽضٜر اغيٓاؾي ٖٛ ايبشح عٔ ايع١ً اييت ْاؾي ايؾاصع اؿهِ بٗا، ٜٚهٕٛ سيو  ٜتنح َٔ ايتعضٜـ

 .ؼي ايٓقٛل اييت مل تشنض ؾٝٗا ع١ً اؿهِ

 ؟إٌّاؽٌرخش٠ح  األِثٍحأروش تؼغ  (ط

، ؾكاّ اجملتٗزٕٚ بتدضٜر اغيٓاؾي أٚ إٔ اهلل تعازي سضّ اـُض ٚمل ٜشنض ايع١ً: ا٭َج١ً ٙ بعضٖش

 .اعتدضاز ايع١ً، ؾكايٛا: ايع١ً اإلعهاص

 .ؾٝ٘ نْٛ٘ َٛعَٛا ايع١ً ايضبا ؼي ايدل ؾكاٍ اغيغتٓبؽي اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ايضعٍٛ ف٢ًٚسضّ  

، ١ً نْٛ٘ قٛتا ؾأٚدب ايظنا٠ ؼي نٌ ا٭قٛاتايع عؾض ؼي ايدل، ؾكاٍ بعض اجملتٗزٜٔٚأٚدب اي

 .ايع١ً نْٛ٘ ْبات ا٭صض ٚؾا٥زتٗا ؾأؿل نٌ َا أْبتت ا٭صض ٚقاٍ بعض اجملتٗزٜٔ
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 ؟ِا ِؼٕٝ ذسم١ك إٌّاؽ ػٕذ األط١١ٌٛٓ( ط

عًٝ٘ ؼي ٚاقع١ مل ٜٓك ع٢ً اغيٓقٛل  ٖٛ ايبشح يػضض إثبات ع١ً اؿهِ: ؼكٝل اغيٓاؾي

 سهُٗا.

 ؟إٌّاؽرسم١ك ٌ األِثٍحتؼغ  أروش( ط

 ا٭َج١ً: بعضإيٝو 

ِٔ ): ٚصر ايٓك بإٔ ع١ً اعتظاٍ ايٓغا٤ ؼي احملٝض ٖٛ ا٭س٣ بكٛي٘ تعازي اغيجاٍ ا٭ٍٚ َْٜو َع َِٜغٜأٝيٛ َٚ

َٛ ُٖ  ٌِ َُٔشٝض٢ ٝق ٖٔ َسٖت٢  اٞي ُٖ َٜٚيا َتٞكَضُبٛ َُٔشٝض٢  َٓٚغا٤َ ٔؾٞ اٞي َٕٜأّس٣ ٜؾاِعَتظ٢ٝيٛا اي ُِٗض ٞٛ اجملتٗز  ؾٝٓـيض ،٠222ايبكض (َٜ

 ؾإسا َا ؼكل ثبت اؿهِ اغيٓقٛل عًٝ٘. ايٓؿاؼ،ؼي  ؼكٝل ا٭س٣ؼي 

ؾإسا َا أصر اجملتٗز إٔ ٜعضف سهِ ؽضب  اإلعهاص،ثبت إٔ ع١ً ؼضِٜ اـُض ٖٞ  ايجاْٞ:اغيجاٍ 

 ؾُت٢ َا اثبت ٖشٙ ايع١ً ؿيٗض اؿهِ. َغهض،ؾعًٝ٘ إٔ ٜجبت أْ٘  ايٓبٝش،

 ؟"ذسم١ك إٌّاؽ، ذخش٠ح إٌّاؽ،ذٕم١ر إٌّاؽ " اٌّظطٍساخ اٌثالثح ٘زٖ اٌفشق ت١ِٓا ( ط

ؾذلى تٓكٝح اغيٓاؾي َع ؼكٝل اغيٓاؾي ٚؽضٜر اغيٓاؾي ؼي إٔ ايج٬ث١ نًٗا عًُٝات تتعًل باغيٓاؾي ٜ

 .ايشٟ خينع شلشٙ ايع١ًُٝ أٚ تًو "،ايٓك أٚ اإلطياع" يهٓٗا ؽتًـ باخت٬ف ا٭فٌ :أٚ ايع١ً

ايشٟ بري ايؾاصع ؾٝ٘ اؿهِ ٚسنض  ٚتهٕٛ ؼي ايٓك :ؼكٝل اغيٓاؾي ٚأبغؽي تًو ايعًُٝات ٖٞ

 .ايع١ً فضاس١، ؾبكٞ يًُذتٗز إٔ ٜتشكل َٔ ٚدٛر ايع١ً ؼي آسار ايقٛص

إْٗا يٝغت )ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أْ٘ قاٍ ؼي اشلض٠:  ا صٟٚ عٔ أبٞ قتار٠ عٔ صعٍٛ اهللَ :َجاٍ سيو

ؾكز فضح ايٓك باؿهِ ٖٚٛ طٗاص٠ اشلض٠ ٚع٪صٖا،  ؛(بٓذػ إْٗا َٔ ايٛٛاؾري عًٝهِ ٚايٛٛاؾات

ايع١ً؛ ٖٚٞ أْٗا َٔ اؿٝٛاْات ا٭١ًٖٝ ايٛٛاؾ١ ؼي ايبٝت، يهٔ ٌٖ ٜٓٛبل اؿهِ ع٢ً ٚفضح ب

 .ايؿأص٠؟ ٖٓا ٜكّٛ اجملتٗز بتشكٝل اغيٓاؾي؛ أٟ ٜتشكل َٔ ٚدٛر ايع١ً ؼي ايؿضع

ؾٝهٕٛ ؼي ا٭فٌ ايشٟ سنض ؾٝ٘ اؿهِ َؾٛبا بأٚفاف قز تقًح َٓاطا  :أَا تٓكٝح اغيٓاؾي 

يًشهِ ٚقز ٫ تقًح، ؾٝهٕٛ عٌُ اجملتٗز ٖٛ اعتبعار ا٭ٚفاف اييت ٫ تقًح يًع١ًٝ، ٚاعتبكا٤ 

 .بعز سيو ٜكّٛ بتشكٝل اغيٓاؾي ٖٚٛ ايتأنز َٔ ٚدٛر تًو ايع١ً ؼي ايؿضع ،َا ٜقًح ؾٝٗا

٭ْ٘ ٜهٕٛ ؼي ْك سنض ؾٝ٘ اؿهِ، ٚمل تشنض  ،ؾٗٛ أفعب تًو ايعًُٝات :ٚأَا ؽضٜر اغيٓاؾي

ايع١ً، ؾٝكّٛ اجملتٗز باعتدضاز ايع١ً بٛضقٗا اغيدتًؿ١، ثِ ٜكّٛ بتشكٝل اغيٓاؾي ٚايتأنز َٔ ٚدٛر 

 .تًو ايع١ً ؼي ايؿضع
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ٌمذ دي اٌىراب ٚاٌغٕح ٚألٛاي اٌظساتح ػٍٝ أْ اٌم١اط أزذ األدٌح اٌرٟ ذثثد تٙا األزىاَ ( ط

 ألدٌح؟ ٘زٖ ا اٌششػ١ح اروش

قز رٍ ايهتاب ٚايغ١ٓ ٚأقٛاٍ ايقشاب١ ع٢ً إٔ ايكٝاؼ أسز ا٭ري١ اييت تجبت بٗا ا٭سهاّ ايؾضع١ٝ 

 :ايٓشٛ ا٫تٞ ع٢ًٖٚٞ 

 :ايهتاب -①

َٕتعازي ) قٍٛ َُٔٝظا َٚاٞي ٍَ اٞئهَتاَب ٔباٞيَشٚل  َِْظ ُ٘ اي٤ٔشٟ ٜأ ٤ً تٛطٕ ب٘ ا٭َٛص ٜٚكاؼ ب٘  , ٚاغيٝظإ َا 17ايؾٛص٣ (اي

 بٝٓٗا.

ُٙتعازي ) قٍٛ ُْٔعُٝز ًٞل٣  ٍَ َخ ٖٚ َْا ٜأ َُا َبَزٞأ  , ؾؾب٘ اهلل تعازي إعار٠ اـًل بابتزا٥٘. 104ٝا٤ا٭ْب (ٜن

َٜاَح ٜؾُتٔجرُل َعَشاّب)عظ ٚدٌ  قٍٛ ٌَ ايٚض ُ٘ اي٤ٔشٟ ٜأِصَع ٤ً َٗا َٚاي ِٛٔت ََ ٘ٔ اٞيٜأِصَض َبِعَز  َٓا ٔب ِٝ َٝ ٕٝٚت ٜؾٜأِس ََ ًٜٕز  ُٙ إ٢ٜي٢ َب َٓا ا ٜؾُغٞك

ُٓٗؾُٛص  ات بإسٝا٤ ا٭صض ٖٚشا ٖٛ ايكٝاؼ., ؾؾب٘ إسٝا٤ ا٭َٛ 9ؾاطض (ٜنَشٔيٜو اي

 :ايغ١ٓ -②

 َِ ٤ً ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً اي ٘ٔ َف ٤ً ٢ٍ اي ََِضٜأ٠٠ إ٢ٜي٢ َصُعٛ ٍَ َدا٤َِت ا َُا ٜقا ُٗ ِٓ ُ٘ َع ٤ً َٞ اي ٢ٔ َعٖباؼ٣ َصٔم ِٔ اِب ٍَ َع َٜا َصُعٛ ٜؾٜكاٜيِت 

َٚ ٕٖ ٝأ ٘ٔ إ٢ ٤ً ٍَ اي َٗا ٜقا ِٓ ُّ َع َِْشص٣ ٜأٜؾٜأُفٛ  ُّ ِٛ َٗا َف ِٝ ًٜ ََٚع ََاَتِت   ٞ(ٔ٘ ِٝٔتٝ ْٔ ٜؾٜكَن ِٜ َٚٔو َر ٢ًٜ ٝأ َٕ َع ِٛ ٜنا ِٜٔت ٜي َٕ  ٜأَصٜأ ٜأٜنا

َٚٔو ِٔ ٝأ َٔٞ َع ٍَ ٜؾُقٛ ِِ ٜقا ََْع َٗا ٜقاٜيِت  ِٓ ٘ٔ  َغًِ، (َُٜ٪ٚرٟ َسٔئو َع ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً اي ٚٚد٘ ايز٫ي١ ٖٞ إٔ ايضعٍٛ َف

َِ قاؼ رٜٔ اهلل تعازي ع٢ً رٜٔ اٯرَٞ. ٤ً  ََٚع

ٞٙ ٜؾٜك ُٙ ٜأِعَضأب َِ َدا٤َ ٤ً ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً اي ٘ٔ َف ٤ً ٍَ اي ٕٖ َصُعٛ ُ٘ ٜأ ِٓ ُ٘ َع ٤ً َٞ اي َِٜض٠ٜ َصٔم َُٖض ِٔ ٜأٔبٞ  ٕٖ َع ٘ٔ إ٢ ٤ً ٍَ اي َٜا َصُعٛ  ٍَ ا

 ٍَ ََٛر ٜؾٜكا َّا ٜأِع ًٜا َٜٚيَزِت ٝغ ََِضٜأٔتٞ  َِٚصَم )ا ِٔ ٜأ َٔ َٗا  ٌِ ٔؾٝ َٖ  ٍَ ُِْض ٜقا ٍَ ُس َٗا ٜقا ُْ َٛا ََا ٜأٞي  ٍَ ِِ ٜقا ََْع  ٍَ ٣ٌ ٜقا ِٔ إ٢ٔب َٔ ٌِ ٜيٜو  َٖ

ُ٘ ََْظَع ُٙ ٔعِضْم  ٍَ ٝأَصا َٕ َسٔيٜو ٜقا ٢ْٖ ٜنا ٍَ ٜؾٜأ ِِ ٜقا ََْع  ٍَ ُ٘ ٔعِضْم ٜقا ََْظَع ََٖشا  َٜٓو  ٌٖ اِب ًَٜع ٍَ ٜؾ ؾٗشا قٝاؼ  ايبداصٟ، (ٜقا

 ؾ٬ ؾضم. ١َكٓع ٫ٕ ايبؾض ناإلبٌ ؼي ٖشٙ ايٓاسٝ

َٚٓٗا َا سنض عٔ عُض بٔ اـٛاب ؼي نتاب٘ إزي َٛع٢  :ٚقز اعتعٌُ ايقشاب١ ايكٝاؼ -③

 ا٭ؽعضٟ ؼي ايكنا٤.

 ِا ٟ٘ أٔٛاع اٌم١اط؟ (ط

 :ٖٚٞضيهٔ تكغِٝ ايكٝاؼ إزي ث٬ث١ أقغاّ بج٬ث١ اعتباصات 

 .ا٭ٍٚ باعتباص قٛت٘ ٚمعؿ٘

 .ايجاْٞ باعتباص إثبات أٚ ْؿٞ اؿهِ

 .ايجايح باعتباص فشت٘ ٚب٬ْٛ٘
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 ؟تاػرثاس لٛذٗ ٚػؼفٗ ِا أٔٛاع اٌم١اط( ط

 :ٜٓكغِ ايكٝاؼ باعتباص قٛت٘ ٚمعؿ٘ إزي قغُري ُٖا

 ٘ بٓؿٞ ايؿاصم بري ا٭فٌ ٚايؿضع.ٖٚٛ َا ثبتت عًت٘ بٓك أٚ إطياع أٚ نإ َكٛٛعٟا ؾٝ: قٝاؼ دًٞ -①

 :َٔ ٖشا ايتعضٜـ ٜتنح إٔ ايع١ً جيب إٔ تهٕٛ ثابت١ بأسز ا٭َٛص اٯت١ٝ

 ٚايغ١ٓ.ايهتاب  : ٖٚٛايٓك

ٌ ؽضعٞ ؾإسا أطيع ٭ٕ اإلطياع عبل يٓا أْ٘ سذ١ ٚريٝ: إطياع ايعًُا٤ ع٢ً إٔ ٖشٙ ٖٞ ايع١ً

 ايؾاصع.ايعًُا٤ ع٢ً إٔ ٖشٙ ايع١ً شلشا اؿهِ فاصت نايع١ً اييت ْك عًٝٗا 

 أٟ ٜعًِ عًِ ايٝكري أْ٘ ٫ ؾضم بري ا٭فٌ ٚايؿضع. ؾٝ٘:َا ٜكٛع 

 ":َا ٜكٛع ؾٝ٘، إطياع ايعًُا٤، ايٓك" إيٝو ٖشا ا٭َج١ً شلشٙ ا٭ْٛاع ايج٬ث١

قٝاؼ اغيٓع َٔ ا٫عتذُاص بايزّ ايٓذػ إؿاقٟا ع٢ً اغيٓع َٔ ا٫عتذُاص  : ٖٚٛبايٓكعًت٘  تَا ثبت

أصار ايٓيب ) عٓ٘ قاٍصمٞ اهلل  عبز اهللؾإٕ ع١ً سهِ ا٭فٌ ثابت١ بٓك ايزيٌٝ ٖٚٛ سزٜح  بايضٚث١،

ي٘ سذضٜٔ ٚصٚث٘ ظياص ؾاَغو  أسذاص ؾٛدزت ا٥تين بج٬ث١ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ ٜتدلط ؾكاٍ 

 ايٓذػ.ٚايضدػ ٖٞ  ا٭يباْٞ، ٘فشش (صدػٖٞ  ٚقاٍ: ايضٚث١اؿذضٜٔ ٚطضح 

ؾإٕ  غنبإ،٢ْٗ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ ٜكن٢ ايكامٞ ٖٚٛ  : ٖٚٛباإلطياعَا ثبتت عًت٘ 

ٖٚٞ تؾٜٛؿ ايؿهض  قٝاؼ َٓع اؿاقٔ َٔ ايكنا٤ ع٢ً َٓع ايػنبإ ثبتت عًت٘ باإلطياع

 ٚاْؾػاٍ ايكًب.

قٝاؼ ؼضِٜ إت٬ف َاٍ ايٝتِٝ بايبػ  : َٚجاي٘ٚايؿضعَا نإ َكٛٛع ؾٝ٘ بٓؿٞ ايؿاصم بري ا٭فٌ 

 ع٢ً ؼضِٜ إت٬ؾ٘ با٭نٌ يًكٛع بٓؿٞ ايؿاصم بُٝٓٗا.

 َا ثبتت عًت٘ باعتٓباؾي ٚمل ٜكٛع ؾٝ٘ بٓؿٞ ايؿاصم بري ا٭فٌ ٚايؿضع. ٖٚٛ اـؿٞ:ايكٝاؼ  -②

 أٔٛاع اٌم١اط تاػرثاس إثثاخ أٚ ٔفٟ اٌسىُ؟ ِا( ط

 ُٖا:ٜٓكغِ ايكٝاؼ باعتباص إثبات أٚ ْؿٞ اؿهِ إزي قغُري 

 ٖٚٛ َا اقتن٢ إثبات اؿهِ ؼي ايؿضع يجبٛت ع١ً ا٭فٌ ؾٝ٘. ايٛضرٟ:ايكٝاؼ  -①

َٜض٢ُخٚعًِ )قٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘  :َجاٍ سيو ٌُ ٜيا  ؾٗشا اؿزٜح ٜزٍ ر٫ي١ ٚامش١ ع٢ً إٔ  ،(اٞيٜكأت

إسا قتٌ اغيٛفٞ ي٘ اغيٛفٞ ؾإْ٘ ضيٓع َٔ أخش  ٜضث٘ ٚيشيوتٌ َٛصٚث٘ ؿيًُـٟا ٚعزٚاْٟا ؾإْ٘ ٫ ايٛاصخ إسا ق

 .(ايكتٌ غرل اغيؾضٚع) ٖٚٞايٛف١ٝ يٛدٛر ايع١ً 

ٖٚٛ إثبات ْكٝض سهِ ا٭فٌ يًؿضع يٛدٛر ْكٝض ع١ً سهِ ا٭فٌ  ايعهغٞ:ايكٝاؼ  -②

 ؾٝ٘.

َِ  :َجاٍ سيو ٤ً ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً اي َْا )قٛي٘ َف َٜأٔتٞ ٜأَسُز ٘ٔ ٜأ ٤ً ٍَ اي َٜا َصُعٛ ِِ َفَزٜق٠١ ٜقاٝيٛا  َٚٔؾٞ ُبِنع٢ ٜأَسٔزٝن

٢ِٚطْص ٜؾٜهَشٔي َٗا  ٘ٔ ٔؾٝ ِٝ ًٜ َٕ َع ٣ّ ٜأنٜا َٗا ٔؾٞ َسَضا ََٚمَع  ِٛ ِِ ٜي ُِٜت ٍَ ٜأَصٜأ َٗا ٜأِدْض ٜقا ُ٘ ٔؾٝ ُٕ ٜي َٜٝهٛ َٚ  ُ٘ ََٛت ِٗ َٗا َؽ ََٚمَع ٜو إ٢َسا 

ُ٘ ٜأِدّضأؾٞ  َٕ ٜي ٢ٍ ٜنا ًٜا  َغًِ. (اٞيَش

َِ يًؿضع ٖٚٛ ايٛؾي٤ اؿ٬ٍ ْكٝض ع١ً ا٭فٌ ٖٚٛ ايٛؾي٤ اؿضاّ  ٤ً ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً اي ؾاثبت ايٓيب َف

ٚإثبات أدض يًؿضع ٭ْ٘ ٚؾي٤ س٬ٍ نُا إٔ ا٭فٌ ٚطصٟا ٭ْ٘  ؾٝ٘،يٛدٛر ْكٝض ع١ً سهِ ا٭فٌ 

 ٚؾي٤ سضاّ.
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 ِا أٔٛاع اٌم١اط تاػرثاس طسرٗ ٚتطالٔٗ؟( ط

 ٖٞ:ٜٓكغِ ايكٝاؼ باعتباص فشت٘ ٚؾغارٙ إزي ث٬ث١ أقغاّ 

 اغيتُاثًري،ٖٚٛ َا دا٤ت ب٘ ايؾضٜع١ ؼي ايهتاب ٚايغ١ٓ ٖٚٛ اؾُع بري  ايقشٝح:ايكٝاؼ  -①

 إٔ تهٕٛ ايع١ً َٛدٛر٠ ؼي ايؿضع َٔ غرل َعاصض ضيٓع سهُٗا.ٚسيو ب

ٚنٌ َٔ اؿل َٓقٛفٟا سيٓقٛل  ؾغارٙ،ٖٚٛ نٌ قٝاؼ رٍ ايٓك ع٢ً : ايكٝاؼ ايؿاعز -②

 خيايـ سهُ٘ ؾكٝاع٘ ؾاعز.

إٔ ٜذلرر ؾضع بري أفًري كتًؿٞ  : ٖٚٛ"ايكٝاؼ اغيذلرر ؾٝ٘ بري ايقش١ ٚايؿغار"قٝاؼ ايؾب٘  -③

 ؾًٝشل بأنجضُٖا ؽبٟٗا ب٘. َُٓٗا،اؿهِ ٚؾٝ٘ ؽب٘ بهٌ 

 ضيًو قٝاعٟا ع٢ً ايب١ُٝٗ؟ايعبز ٌٖ ضيًو بايتًُٝو قٝاعٟا ع٢ً اؿض أٚ ٫  :َجاٍ سيو

ؾُٔ سٝح أْ٘ إْغإ  بُٝٓٗا،ٚدزْا إٔ ايعبز َذلرر  "اؿض ٚايب١ُٝٗ"إسا ْـيضْا إزي ٖشٜٔ ا٭فًري 

َٚٔ سٝح أْ٘ ٜباع ٜٚضٖٔ ٜٚٛقـ ٜٖٚٛب ٜٚٛصخ  اؿض،عاقٌ ٜجاب ٜٚعاقب ٜٚٓهح ًٜٚٛل ٜؾب٘ 

ٚقز ٚدز أْ٘ َٔ سٝح ايتقضف اغيايٞ أنجض ؽبٟٗا يك١ُٝ ٜٚتقضف ؾٝ٘ ٜؾب٘ ايب١ُٝٗ، ٜٚنُٔ با

 بايب١ُٝٗ ؾاؿل بٗا.

 ؟االعرذالي تاٌم١اط ششٚؽٟ٘  ِا( ط

 :ٖٞ ؽضٚؾي ا٫عتز٫ٍ بايكٝاؼ

 اإلطياع،أٚ  "ايهتاب ٚايغ١ٓ"اعتباص بكٝاؼ ٜقارّ ايٓك  ؾ٬ َٓ٘:ٜقارّ ري٬ٟٝ أق٣ٛ  أ٫ -①

 ."ؾاعز ا٫عتباص"ٜٚغ٢ُ ٖشا ايكٝاؼ 

 نإ ثابتٟا بكٝاؼ مل ٜقح ايكٝاؼ عًٝ٘. ؾإٕ إطياع:إٔ ٜهٕٛ سهِ ا٭فٌ ثابتٟا بٓك أٚ  -②

نإ  ؾإٕ ؾٝٗا:إٔ ٜهٕٛ ؿهِ ا٭فٌ ع١ً َع١ًَٛ يُٝهٔ اؾُع بري ا٭فٌ ٚايؿضع  -③

 سهِ ا٭فٌ تعبزٜٟا قنٟا مل ٜقح ايكٝاؼ عًٝ٘.

 َٚجاي٘ اعتباصٙ:٢ َع٢ٓ َٓاعب يًشهِ ٜعًِ َٔ قٛاعز ايؾضع إٔ تهٕٛ ايع١ً َؾت١ًُ عً -④

 عًت٘ بٓك أٚ إطياع أٚ َا نإ َكٛٛع ؾٝ٘ بٓؿٞ ايؿاصم بري ا٭فٌ ٚايؿضع. تَا ثبت

سيو قٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘  َٚجاٍ ا٭فٌ:ر٠ ؼي ايؿضع نٛدٛرٖا ؼي إٔ تهٕٛ ايع١ً َٛدٛ -⑤

َٜض٢ُخ)ٚعًِ  ٌُ ٜيا  ؾٗشا اؿزٜح ٜزٍ ر٫ي١ ٚامش١ ع٢ً إٔ ايٛاصخ إسا قتٌ َٛصٚثـ٘ ؿيًُـٟا ٚعزٚاْٟا  (اٞيٜكأت

إسا قتٌ اغيٛفٞ ي٘ اغيٛفٞ ؾإْ٘ ضيٓع َٔ اخش ايٛف١ٝ يٛدٛر ايع١ً ؼي نٌ َٔ  ٜضث٘ ٚيشيوؾإْ٘ ٫ 

 .(ايكتٌ غرل اغيؾضٚع) ٖٚٞا٭فٌ ٚايؿضع 
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  اٌثأٟاٌفظً 
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  األٚياٌفظً 

  اٌثأٟاٌثاب 
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 ٘ٛ اٌظساتٟ؟ ِٓ( ط

ؾٝزخٌ ؾٝ٘ َٔ  ،ٖٛ َٔ ادتُع بايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أٚ صآٙ َ٪َٟٓا ب٘ َٚات ع٢ً سيو :ايقشابٞ

 اصتز ثِ صدع إزي اإلع٬ّ.

 لٛي اٌظساتٟ زدح؟ ً٘ (ط

 إٔ:ايعًُا٤ اتؿكٛا ع٢ً 

٫ فاٍ ي٬دتٗار ؾٝ٘ ٫ٚ ٜتعًل  ق٫ٟٛ ايهتابقٍٛ ايقشابٞ ايشٟ مل ٜعضف با٭خش عٔ أٌٖ   -① 

 ببٝإ يػ١ أٚ ؽضح غضٜب.

 ايضأٟ.ؾعٌ ايقشابٞ إسا مل ٜهٔ َٔ قبٌٝ   -② 

 جيب إتباعٗا. اييتي٘ سهِ ايضؾع إزي ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜٚعتدل َٔ ايغ١ٓ 

ٚاختًؿٛا ؼي قٍٛ ايقشابٞ ايشٟ يٝػ ي٘ سهِ ايضؾع إزي ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٌٖ ٖٛ سذ١ أّ 

 :٫ ع٢ً قٛيري

ٚعًٌ سيو بإٔ ايقشاب١ أقضب إزي ايقٛاب , يهِْٛٗ ؽاٖزٚا ايٓيب ف٢ً  : ؾُِٓٗ َٔ قاٍ إْ٘ سذ١ 

 ابتعزٚأَ أقٛاي٘ ٚأؾعاي٘ ٚأسٛاي٘ َا مل ٜعضؾ٘ أسز , ٚ٭ِْٗ أخًقٛا هلل اي١ٝٓ ٚ  اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚعضؾٛا

َٔ ) ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يكٛي٘ عٔ اشل٣ٛ , ٚ٭ِْٗ خرل ٖشٙ ا٭١َ بؾٗار٠ ايٓيب ِٖ اي٤ٔشٜ ْٔٞ ُث ٖٓاؼ٢ ٜقِض ُِٝض اي َخ

ِِ ُٗ َْ ًٛٝ َٜ  َٔ ِٖ اي٤ٔشٜ ِِ ُث ُٗ َْ ًٛٝ ، ٚ٭ِْٗ َكزَٕٛ ع٢ً غرلِٖ ؼي نتاب اهلل تعازي قاٍ تعازي ايبداصٟ  (َٜ

َٚاٞيٜأَْقا)  َٔ َٗأدض٢ٜ ُُ ِٔ اٞي َٔ  َٕ ٖٚٝيٛ َٕ اٞيٜأ ٣َٕٚايٖغأبٝكٛ ِِ ٔبإ٢ِسَغا ُٖ َٔ اٖتَبُعٛ َٚاي٤ٔشٜ ، ٖٚشا ٜزٍ ع٢ً إٔ شلِ  100ايتٛب١ (ص٢ 

 دٛٙ تزٍ ع٢ً إٔ قٍٛ ايقشاب١ سذ١.ق٫ٟٛ َتبٛعٟا , ؾٗشٙ ايٛ

ٔيأي٤ا )٭ٕ اهلل تعازي قاٍ  :ٚقاٍ ايبعض إْ٘ ٫ سذ١ إ٫ ؾُٝا قاي٘ اهلل ٚصعٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ

٢ٌ ٘ٔ ُسٖذ٠١ َبِعَز ايٗضُع ٤ً ٢ًٜ اي ٖٓاؼ٢ َع َٕ ٔيً ِٛٔع, ٚقاٍ تعازي ) 165ايٓغا٤(َٜٝهٛ ُٜ  ِٔ ََ  ِٔ ََ َٚ  َ٘ ٤ً ٍَ ٜؾٜكِز ٜأٜطاَع اي ايٖضُعٛ

ِِ َسٔؿٝـٟي ٢ٗ ِٝ ًٜ َٓاٜى َع ًٞ َُا ٜأِصَع َٛي٢٤ ٜؾ ُ٘ ٚقاٍ تعازي  )، 80ايٓغا٤ ا(َت ِٓ ِِ َع َٗاٝن َْ ََا  َٚ  ُٙ ٍُ ٜؾُدُشٚ ِِ ايٖضُعٛ ََا آَتاٝن َٚ

ُٗٛا َِْت ، َٚعًّٛ أْٓا يٛ اتبعٓا ايقشاب١ يهٓا أطعٓا غرل ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ , 7اؿؾض (ٜؾا

٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ،  ٖٚشا ٫ ريٌٝ ع٢ً ٚدٛب٘ ،  َٚا سنض َٔ ؾأخشْا بػرل َا قاٍ ايضعٍٛ ف

ا٭ٚفاف ايغابك١ ؼي ايقشاب١ ؾٓشٔ ْ٪َٔ بٗا يهٔ ٖشا ٫ ٜكتنٞ إٔ ٜهٕٛ َا قايٛٙ ػيا مل ٜضر ب٘ 

 ْك سذ١ جيب إتباعٗا.
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 ِا ٘ٛ اٌمٛي اٌشاخر فٟ زد١ح لٛي اٌظساتٟ؟ (ط

 :قغاّ سغب اخت٬ف أسٛاشلِضيهٔ تكغِٝ سذ١ٝ أقٛاٍ ايقشاب١ إزي ث٬ث١ أ

 :َٔ ْك ايؾضع ع٢ً إٔ أقٛاشلِ سذ١ األولالقسم 

 ؾٗشا ٚامح ؼي إٔ قٛشلِ سذ١ بٓك ايؾضع.

٘ٔ  قٛي٘ سيو:َجاٍ  ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً اي َِ )َف ٤ً ََُضََٚع َُٚع ِٔ َبِعٔزٟ ٜأٔبٞ َبٞهض٣  َٔ  ٢ٔ ِٜ ٤ًَش  ، ؾٗشاا٭يباْٞفشش٘  (اٞقَتُزٚا ٔباي

ِٔ َبِعٔزٟ)ْك ؼي إٔ قٛشلُا سذ١ ٭ْ٘ قاٍ  َٔ  ٢ٔ ِٜ ٤ًَش بُٗا ؾُٝا ؾع٬ٙ  ا٫قتزا٤ٖٚشا ٫ ٜعين إٔ  ،(اٞقَتُزٚا ٔباي

٭ٕ  ٥ز٠،ايؿاإس يٛ نإ ٖشا ٖٛ اغيع٢ٓ يهإ اؿزٜح عزِٜ  ٚعًِ،ًٝ٘ َٔ عٓت٘ ف٢ً اهلل ع

ِ أَض َأَٛص ب٘ ٚيٛ نإ ايشٟ اقتز٣ ب٘ َٔ ايكضٕ سئ أخش بغ١ٓ ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعً ا٫قتزا٤

 ايغابع أٚ ايعاؽض.

( َِ ٤ً ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً اي َِٜضُؽُزٚاٚقٛي٘ َف ََُض  َُٚع ُٛٔٝعٛا ٜأَبا َبٞهض٣  ُٜ  ِٕ ٖٚشا اؿزٜح فضٜح ؼي  ايبداصٟ. (إ٢

 بُٗا. ا٫قتزا٤

 َِ ٤ً ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً اي ١ٖٔٓ )ٚقٛي٘ َف ََٚع ٖٓٔتٞ  ِِ ٔبُغ ِٝٝه ًٜ َٗا ٜؾَع ِٝ ًٜ ٜٚرَي َعٗنٛا َع ِٗٔز َُ َٔ اٞي ًٜٜؿا٤ٔ ايٖضأؽٔزٜ اٞيُد

َٛأدٔش ٖٓ َِ  ،ا٭يباْٞفشش٘  (ٔباي ٤ً ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً اي  ٚإتباع ع١ٓؾٗشا اؿزٜح ٜزٍ ع٢ً إتباع ع١ٓ ايضعٍٛ َف

 اـًؿا٤ ايضاؽزٜٔ َٔ بعزٙ.

 ايعًِ:َٔ عضؾٛا باإلَا١َ ؼي ايزٜٔ ٚايؿك٘ ؼي  القسم الثاني

 بِٗ. زا٤ا٫قتؾٗ٪٤٫ أٜنا ٜعتدل قٛشلِ سذ١ ٚيهٔ يٝػ َجٌ َٔ ْك ايؾضع ع٢ً 

 :جاْٞ"ف ايغابك١ "ايكغِ ا٭ٍٚ ٚائَ مل ٜتقؿٛا بٗشٙ ا٭ٚفا القسم الثالث

 ؾكٍٛ ٖشا ايكغِ َٔ ايقشاب١ يٝػ عذ١ ع٢ً ايكٍٛ ايضادح.

ؾإسا خايـ ايٓك أخش  يًٓك،ٚقٍٛ ايقشابٞ ايشٟ سٖب ا٭١ُ٥ إزي ا٫ستذاز ب٘ ٫ ٜهٕٛ كايؿٟا ٖشا 

 .بايٓك ٚتضى قٍٛ ايقشابٞ

 :ٖٚشا اغيجاٍ ٜٛمح سيو

صم٢ اهلل عُٓٗا  "َٔ ايكغِ ايجاْٞ“ٖٚٛ ٚابٔ عباؼ  ،"َٔ ايكغِ ا٭ٍٚ“ٖٚٛ نإ ع٢ً بٔ أب٢ طايب 

ؾٝك٫ٕٛ:  "ا٭ؽٗض أٚ ٚمع اؿٌُ"اٌَ إسا تٛؾ٢ عٓٗا طٚدٗا اعتزت بأطٍٛ ا٭دًري ٜضٜإ إٔ اغيضأ٠ اؿ

إٕ مت شلا أصبع١  أٜاّ،تِ أصبع١ أؽٗض ٚعؾض٠ إٕ ٚمعت قبٌ أصبع١ أؽٗض ٚعؾض٠ أٜاّ اْتـيضت ست٢ ت

 عبٝع٘إٕ ) ٖٚٛ:أؽٗض ٚعؾض٠ أٜاّ ٚمل تنع اْتـيضت ست٢ تنع. ٚقز خايـ قٛشلُا ٖشا ايٓك 

 .ايبداصٟ (ؾأسٕ شلا صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ تتظٚز بًٝاٍ،ا٭ع١ًُٝ ْؿغت بعز َٛت طٚدٗا 

 ٚايضادح ٖٛ ا٭قضب إزي ايٓك. :آخض ْأخش بايضادح َُٓٗاأَا إسا خايـ قٍٛ ايقشابٞ قٍٛ فشابٞ 
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 اٌّشاد تششع ِٓ لثٍٕا؟ ِا( ط  

تًو ا٭سهاّ اييت ؽضعٗا اهلل تعازي يٮَِ ايغابك١ ع٢ً يغإ ا٭ْبٝا٤ ايشٜٔ  :اغيضار بؾضع َٔ قبًٓا

أصعًِٗ اهلل إزي تًو ا٭َِ، َجٌ عٝزْا ْٛح ٚإبضاِٖٝ َٚٛع٢ ٚعٝغ٢ عًِٝٗ ٚع٢ً ْبٝٓا أؾنٌ 

 ايق٠٬ ٚايتغًِٝ.

 ؟ظٛد ِٓ األزىاَ اٌٛاسدج ف١ّا عثكاٌّم ِا( ط  

اغيكقٛر َٔ ا٭سهاّ ايٛاصر٠ ؾُٝا عبل تًو ا٭سهاّ اييت ققٗا عًٝٓا ايكضإٓ ايهضِٜ أٚ دا٤ت 

سيو َٔ أسهاّ ايؾضا٥ع ايغابك١ ؾاإلطياع  اأَا َاعز :ع٢ً يغإ ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ

لٌٝ ٚمل ٜضر سنضٙ ؼي َٓعكز ع٢ً عزّ ايعٌُ بٗا، ٚيشيو ؾ٬ ٜعٌُ عهِ ثبت بايتٛصا٠ أٚ اإل

 ايهتاب ٫ٚ ؼي ايغ١ٓ ٭ٕ ن٬ٟ َٔ ايتٛصا٠ ٚاإللٌٝ قز تعضما يًتشضٜـ ٚايتػٝرل.

 ٠ؼرثش ششع ِٓ لثٍٕا ششػاً ٌٕا أَ ال؟ ً٘( ط

 :إٔ أسهاّ َٔ قبًٓا تتٓٛع إزي ث٬ث١ أْٛاع

ايٓٛع ا٭ٍٚ أسهاّ ٚصر ؼي ايكضإٓ ايهضِٜ أٚ ؼي ايغ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؾضٜؿ١ َا ٜؿٝز أْٗا َٓغٛخ١ 

 عتدل ؽضعٟا يٓا باتؿام ايعًُا٤.ٖٚشٙ ٫ ت :بايٓغب١ ٭١َ قُز ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ

 ؽضٜع١ َٛع٢ عًٝ٘ ايغ٬ّ ٫ ٜهؿض سْب٘ إ٫ إٔ ٜكتٌ ْؿغ٘ قاٍ نإ ايعافٞ ؼي َجاٍ سيو:

ِِ )تعازي  ْٖٝه ٢ّ إ٢ ِٛ َٜاٜق  ٔ٘ َٔ ِٛ ََُٛع٢ ٔيٜك  ٍَ ِِ َٚإ٢ِس ٜقا ٌَ ٜؾُتُٛبٛا إ٢ٜي٢ َباص٥ٔ٢ٝه ِِ اٞئعِذ ِِ ٔباٚتَدأسٝن ِِ ٜأْٝؿَغٝه ُُِت ًٜ ؿٜي

ُِ ٖٛاُب ايٖضٔسٝ َٛ ايٖت ُٖ  ُ٘ ْٖ ِِ إ٢ ِٝٝه ًٜ ِِ ٜؾَتاَب َع َِٓز َباص٥ٔ٢ٝه ِِ ٔع ِْٝض ٜيٝه ِِ َخ ِِ َسٔيٝه ًٝٛا ٜأْٝؿَغٝه , أَا  54ايبكض٠ (ٜؾاٞقُت

ايعافٞ َٔ أ١َ قُز ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾتهؿٝ٘ ايتٛب١ ايقارق١ إزي اهلل تعازي يٝهؿض عٔ 

 سْب٘.

ٚٚاؾكت ؾٝٗا ايؾضا٥ع ايغابك١ ٚإٕ اختًؿت َعٗا  :ايٓٛع ايجاْٞ أسهاّ أقضتٗا ايؾضٜع١ اإلع١َٝ٬

 أسٝاْا ؼي ايؾهٌ ٚايهٝؿ١ٝ، ٚقز اتؿل ايعًُا٤ ع٢ً إْٗا ؽضعٟا يٓا.

١ٝ ع٢ً ٖشا : ايقٝاّ ؾإْ٘ نإ ٚادبٟا ؼي ايؾضا٥ع ايغابك١ ٚقز أبكت ايؾضٜع١ اإلع٬ََجاٍ سيو

ِِ )تعازي  ٍاؿهِ، قا ًٔٝه ِٔ ٜقِب َٔ  َٔ ٢ًٜ اي٤ٔشٜ َُا ٝنٔتَب َع ُّ ٜن َٝا ِِ ايٚق ِٝٝه ًٜ ُٓٛا ٝنٔتَب َع ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔشٜ ٜٗ َٜاٜأ

َٕ ِِ َتٖتٝكٛ ٤ًٝه ١َٝ عٔ , ٫ٚ ؽو إٔ نٝؿ١ٝ أرا٠ ٖشا اؿهِ ؽتًـ ؼي ايؾضٜع١ اإلع٬ 183ايبكض٠ (ٜيَع

 ايؾضا٥ع ايغابك١.

 ؾضٚع١ ؼي ١ًَ إبضاِٖٝ عًٝ٘ ايغ٬ّ ٚقز أقضٖا اإلع٬ّ.: ا٭مش١ٝ ؾكز ناْت ََجاٍ آخض

٘ قُز ف٢ً اهلل ايٓٛع ايجايح أسهاّ ققٗا اهلل عًٝٓا ؼي نتاب٘ ايعظٜظ أٚ دا٤ت ع٢ً يغإ ْبٝ 

عًٝ٘ ٚعًِ ٚمل ٜٛدز ؼي عٝام ايٓك أٚ ؼي ْك آخض َا ٜؿٝز أْٗا َٓغٛخ١ عٓا ٫ٚ َا ٜؿٝز أْٗا 

ٛ ايكٍٛ ٚقز اختًـ ايعًُا٤ ؼي ا٫ستذاز بٗا، ؾشٖب ا٭نجض إزي أْٗا ؽضع يٓا ٖٚشا ٖ :َكضص٠ عًٝٓا

 ايضادح.
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 ِا اٌّشاد تاٌؼشف؟( ط

ع٢ً نٌ َا تعضؾ٘ ايٓؿػ َٔ اـرل ٚت٦ُٛٔ إيٝ٘، ًٜٚٛل أٜنا ع٢ً اغيعضٚف،  :ًٜٛل ايعضف يػ١

 ٖٚٛ اـرل ٚايضؾل ٚاإلسغإ.

ؾٗٛ َا اعتار طيٗٛص ايٓاؼ ٚأيؿٛٙ َٔ ؾعٌ ؽاع بِٝٓٗ أٚ يؿفي تعاصؾٛا إط٬ق٘ ع٢ً  :أَا اف٬ٛسٟا

 عٓز زلاع٘.َعٟٓا خال، عٝح ٫ ٜتبارص غرلٙ 

 ِا اٌفشق ت١ٓ اٌؼشف ٚاٌؼادج؟( ط 

 .ؾُٗا يؿـيإ َذلارؾإ ٠ ٚايعضف:بعض ايؿكٗا٤ سٖب إزي أْ٘ ٫ ؾضم بري ايعار

٭ْٗا تهٕٛ َٔ ايؿضر َٚٔ اؾُاع١، أَا ايعضف  :ٚسٖب احملككٕٛ َِٓٗ إزي إٔ ايعار٠ أعِ َٔ ايعضف 

 ؾ٬ ٜهٕٛ إ٫ َٔ طيٝع ايٓاؼ أٚ أغًبِٗ.

 ِا اٌفشق ت١ٓ اٌؼشف ٚاإلخّاع؟( ط 

ٚاسز، ٭ٕ ن٬ٟ َُٓٗا ٜتُجٌ ؼي قٍٛ أٚ ؾعٌ طا٥ؿ١  ٤قز ٜتبارص إزي ايشٖٔ إٔ ايعضف ٚاإلطياع ؽٞ

َٔ ايتأٌَ ؼي سكٝك١ نٌ ٚاسز َُٓٗا ْٚٛع اؿهِ اغيذلتب عًٝ٘ َٚز٣  ٤َٔ ايٓاؼ، ٚيهٔ بؾٞ

ف٬سٝت٘ ٜتنح إٔ بُٝٓٗا عز٠ ؾضٚم عٛا٤ َٔ سٝح اغيا١ٖٝ أٚ َٔ سٝح ق٠ٛ اؿهِ ايجابت بُٗا، أٚ 

 ٔ سٝح بكا٤ سيو اؿهِ ٚاعتُضاصٙ.َ

 َٚٔ ٖشٙ ايؿضٚم َا ًٜٞ:

 :إٔ -①

ٜتشكل باتؿام أغًب ايٓاؼ ع٢ً قٍٛ أٚ ؾعٌ بػض ايٓـيض عٔ فؿتِٗ، ؾٗٛ ٜتشكل باتؿام  :ايعضف

 اجملتٗزٜٔ ٚباتؿام غرلِٖ َٔ ا٭َٝري ٚايعٛاّ.

باتؿام َٔ  ؾ٬ ٜتشكل إ٫ باتؿام اجملتٗزٜٔ خاف١ ع٢ً سهِ ؽضعٞ عًُٞ، ٫ٚ ٜعتز :أَا اإلطياع

 عٛاِٖ.

 :إٔ -②

 ٜتشكل باتؿام أغًب ايٓاؼ ٫ٚ ٜتأثض سيدايؿ١ بعنِٗ ي٘. :ايعضف

ٚاسز ؼي اغيغأي١ ؾإْ٘ ٫  باتؿام طيٝع اجملتٗزٜٔ، ؾإسا خايـ فتٗز إ٫ؾ٬ ٜتشكل  :أَا اإلطياع

 ٜٓعكز.

 :إٔ -③

ٜهٕٛ ناؿهِ ايجابت بايٓك، ؾ٬ فاٍ ؾٝ٘ ي٬دتٗار، ٫ٚ  :اؿهِ ايجابت باإلطياع ايقضٜح

 .ٜكبٌ ايتػٝرل عاٍ

 ؾٗٛ ع٢ً خ٬ف سيو. :أَا اؿهِ ايجابت بايعضف
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 ِا أٔٛاع اٌؼشف؟( ط

 :ٖٚٞ تضيهٔ تكغِٝ ايعضف إزي ث٬ث١ أْٛاع بج٬ث١ اعتباصا

 ايٓٛع ا٭ٍٚ ايكٛيٞ ٚايعًُٞ. 

 ٚاـال.ايٓٛع ايجاْٞ ايعاّ 

 .ايٓٛع ايجايح ايقشٝح ٚايؿاعز

 ؟اٌمٌٟٛ ٚاٌؼٍِّٟا أٔٛاع اٌؼشف ( ط

 :ٜٓكغِ ايعضف بٗشا ا٫عتباص ازي قغُري ُٖا

ٖٚٛ إٔ ٜتعاصف طيٗٛص ايٓاؼ ع٢ً إط٬م يؿفي َعري خال عٝح إسا أطًل ٖشا  ايعضف ايكٛيٞ: -①

 تعاصف عًٝ٘ رٕٚ ساد١ إزي قض١ٜٓ.ايًؿفي اْقضف ايشٖٔ إزي سيو اغيع٢ٓ اغي

 َجاٍ سيو:

َع أْ٘ ؼي ايًػ١ ٜؾًُُٗا َعٟا قاٍ اهلل تعازي  :إط٬م يؿفي ايٛيز ع٢ً ايشنض رٕٚ ا٭ْج٢

(٢ٔ ِٝ َٝ ٌُ َسفي٨ اٞيٝأَْج َِٔج ِِ ٔيًٖشٜنض٢  ِٜٚيأرٝن ُ٘ ٔؾٞ ٜأ ٤ً ِِ اي  .11ايٓغا٤ (ُٜٛٔفٝٝه

َٛ  :إط٬م يؿفي ايًشِ ع٢ً َا عزا ايغُو ُٖ َٚ َع إْ٘ ٜغ٢ُ ؼي ايًػ١ ؿُٟا ٜؾٗز يشيو قٛي٘ تعازي )

ٜ٘ا ُّا ٜطض٢ ُ٘ ٜيِش ِٓ َٔ ًٝٛا   ., ؾكز زلاٙ ؿُٟا 14ايٓشٌ (اي٤ٔشٟ َعٖدَض اٞيَبِشَض ٔيَتٞأٝن

 تِٗ، ٚعاصٚا عًٝ٘ ؼي َعا٬َتِٗ.: ٖٚٛ َا اعتارٙ طيٗٛص ايٓاؼ ؼي تقضؾاايعضف ايعًُٞ -②

 :َجاٍ سيو

تعاصؾِٗ ع٢ً ايبٝع بايتعاطٞ َٔ غرل فٝػ١ يؿـي١ٝ باإلجياب ٚايكبٍٛ، ٚسيو بإٔ ٜزؾع اغيؾذل٣ 

 ُٓٗا فٝػ١ يؿـي١ٝ.ايجُٔ يًبا٥ع ؼي ايغًع اغيع١ًَٛ ايجُٔ، ٜٚأخش ايغًع١ رٕٚ إٔ ٜكع َ

 ؟اٌؼاَ ٚاٌخاصِا أٔٛاع اٌؼشف ( ط

 :ٜٓكغِ ايعضف بٗشا ا٫عتباص ازي قغُري ُٖا

 ٖٚٛ ايشٟ ٜتعاصؾ٘ أٌٖ ايب٬ر طيٝعٟا ؼي طَٔ َٔ ا٭ط١َٓ. ايعضف ايعاّ: -①

 :َجاٍ سيو

 ؾٝ٘، ٫ٚ َكزاص اغيا٤ اغيغتًٗو.أدض٠ رخٍٛ اؿُاّ ٫ تتعًل سيز٠ اغيهح  تعاصؾِٗ ع٢ً إٔ

أٚ طا٥ؿ١ رٕٚ غرلٖا َٔ  اصٜٟا ؼي بعض ايبًزإ رٕٚ باقٝٗا،ٖٚٛ َا نإ ع ايعضف اـال: -②

 ايٛٛا٥ـ.

 :َجاٍ سيو

 ؾكؽي.إط٬م يؿفي ايزاب١ ع٢ً ايؿضؼ تعاصف أٌٖ ايعضام ع٢ً 
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 ؟اٌظس١ر ٚاٌفاعذِا أٔٛاع اٌؼشف ( ط

 :ٜٓكغِ ايعضف بٗشا ا٫عتباص إزي قغُري ُٖا

ٖٚٛ َا تعاصف عًٝ٘ ايٓاؼ، ٚيٝػ ؾٝ٘ كًؿ١ يٓك ٫ٚ تؿٜٛت غيقًش١، ٫ٚ  ايعضف ايقشٝح: -①

 دًب غيؿغز٠.

 :َجاٍ سيو

تعاصف ايٓاؼ ع٢ً إٔ َا ٜكزَ٘ اـاطب إزي خٛٝبت٘ َٔ ٬َبػ ٚمٖٛا إصيا ٖٛ ٖز١ٜ ؾكؽي ٚيٝػ ي٘ 

 ق١ باغيٗض.ع٬

 : ٖٚٛ َا خايـ ْقٟا ؽضعٟٝا أٚ ؾٛت َقًش١ أٚ دًب َؿغز٠.ايعضف ايؿاعز -②

 :َجاٍ سيو

تعاصف ايٓاؼ ع٢ً بعض ايعكٛر ايضب١ٜٛ، ٚع٢ً بعض ايعارات اغيغتٓهض٠ اييت تؿعٌ ؼي ا٭ؾضاح 

عضف ٫ ًٜتؿت إيٝ٘ ٫ٚ ٜعٍٛ عًٝ٘، بٌ جيب قاصبت٘ ٚايكنا٤ ٚاغيآمت، ٫ٚ ؽو إٔ ٖشا ايٓٛع َٔ اي

 عًٝ٘.

 ف زدح أَ ال؟ً٘ ٠ؼرثش اٌؼش( ط

٫ ٜعتز ب٘  :٫ خ٬ف بري ايؿكٗا٤ ؼي إٔ ايعضف إسا نإ كايؿٟا ٭ري١ ايؾضع َٓاقنٟا ؿه١ُ ٚأٖزاؾ٘

إيػا٩ٙ، ٭ْ٘ ؼي بكا٥٘ َٔ اغيؿاعز َا ٫ ٜعًُٗا إ٫ اهلل، ٚيشيو ؾإٕ ايؾضع اؿهِٝ قز أيػ٢ بٌ جيب 

طيٝع ا٭عضاف ايؿاعز٠ اغيٛدٛر٠ عٓز ايعضب قبٌ اإلع٬ّ َجٌ ايٛٛاف بايبٝت عضا٠، ٚسضَإ ايٓغا٤ 

 اإلع٬ّ. ٤َٔ اغيرلاخ، ْٚهاح ايضٖؽي، ٚمٛ سيو َٔ ا٭عضاف اييت ناْت قبٌ فٞ

٫ٚ خ٬ف أٜنا بِٝٓٗ ؼي إٔ ايعضف إسا نإ فشٝشٟا بإٔ نإ ٫ خيايـ ري٬ٟٝ َٔ ا٭ري١ ايؾضع١ٝ 

 ؾإْ٘ جيب ا٫عتزار ب٘ ٚاعتباصٙ. :٫ٚ قاعز٠ َٔ قٛاعز ايزٜٔ

ؾكز سٖب ؾضٜل َِٓٗ إزي عزّ ا٫عتزار ب٘، ٚسٖب ؾضٜل  :أَا إسا نإ خافٟا ؾإْ٘ قٌ خ٬ف بِٝٓٗ

آخض إزي ايكٍٛ بٛدٛب ا٫عتُار عًٝ٘، ٖٚشا ٖٛ ايكٍٛ ايضادح ايشٟ ٜزٍ عًٝ٘ ؾعٌ ايٓيب ف٢ً اهلل 

 عًٝ٘ ٚعًِ ٚؾعٌ أفشاب٘ َٔ بعزٙ.
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 ِا ٟ٘ ششٚؽ اٌؼًّ تاٌؼشف؟( ط

 :ٖٚٞ ايًعٌُ بايعضف ؽضٚطٟا ث٬خ جيب َضاعاتٗ

قٌ ْظاع بري ؽدقري َج٬ٟ ؼي أٟ تقضف ؾإسا س إٔ ٜهٕٛ عابكٟا أٚ َكضْٟٚا إلْؾا٤ ايتقضف: -①

ع٢ً سيو ؾ٬  ٖٛ اغيٛدٛر ٚقت ايٓظاع، ٚبٓا٤ َٔ ايتقضؾات ؾإٕ ايعضف ايشٟ حيهِ ب٘ ؼي ٖشا ايٓظاع

 ٜعتز بأٟ عضف طضأ بعز ايٓظاع.

 :َجاٍ سيو

ٚنإ عضف أٌٖ ايبًز إٔ ايًشِ نٌ ؿِ ع٣ٛ ايغُو، ؾإسا َا  ، ٜأنٌ ؿُٟايٛ سًـ ؽدك أ٫

تػرل ٖشا ايعضف ؼي ٖشٙ ايبًز٠ بعز سيو ٚأفبح ًٜٛل ع٢ً ايغُو ؿُٟا، ؾإٕ ٖشا ايعضف اغيتػرل ٫ 

 بل ٖشا ايعضف، ٚإصيا ٜ٪ثض ؾُٝا حيزخ بعزٙ.ٜ٪ثض ع٢ً ٖشا ايؾدك ٭ٕ ايُٝري ع

 ؾإسا خايـ ايعضف ؽضطٟا فضحيٟا ٫ ٜعٌُ ب٘. أ٫ ٜهٕٛ كايؿٟا يؾضؾي فضٜح: -②

 :َجاٍ سيو

يقزام ٚتأدٌٝ ايٓقـ اٯخض، ٚاؽذلطت ايظٚد١ ع٢ً ايظٚز إسا نإ عضف أٌٖ ايبًز تعذٌٝ ْقـ ا

 تعذًٝ٘ نً٘ ٚقبٌ ٖٛ ٖشا ايؾضؾي ٚدب عًٝ٘ تعذًٝ٘ نً٘، ٫ٚ ًٜتؿت إزي ايعضف ؼي ٖشٙ اؿاي١.

 ٤ؾإسا نإ ٖٓاى ْك ضيٓع َٔ ؾعٌ ايؾٞ :أ٫ ٜهٕٛ َع٬ٟٛ يٓك ٫ٚ َٓاقنٟا ٭فٌ ؽضعٞ -③

 اغيتعاصف عًٝ٘ ؾإْ٘ ٫ ٜعٌُ بٗشا ايعضف.

 ؟ا١ٌّّضج ٌألزىاَ اٌّغرٕذج إٌٝ اٌؼشف اٌخاط١ح ِا ٟ٘( ط

بٌ إْٗا تتػرل بتػرل ايعضف، ٚع٢ً ٖشا  :اغيُٝظ٠ يٮسهاّ اغيغتٓز٠ إزي ايعضف إْٗا غرل ثابت١ اـاف١ٝ

اخت٬ف  تػرل صأ٣ ايؿكٝ٘ ؼي ايكن١ٝ ايٛاسز٠ بتػرل ايعضف ٜٚعدل ايؿكٗا٤ عٔ ٖشا ا٫خت٬ف بأْ٘،قز ٜ

 عقض ٚطَإ ٫ اخت٬ف سذ١ ٚبضٖإ.

 :َجاٍ سيو

َا ؾعً٘ اإلَاّ ايؾاؾعٞ صظي١ اهلل سُٝٓا دا٤ إزي َقض ؾإْ٘ قز غرل صأٜ٘ ؼي نجرل َٔ ا٭سهاّ اييت 

َقض اغيدايـ يعضف  ػزار، ٚنإ ٖشا ايتػرل ْتٝذ١ ست١ُٝ ٫عتباص عضف أٌٖبٓاٖا ع٢ً عضف أٌٖ ب

 أٌٖ بػزار.
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 ِا ٘ٛ االعرسغاْ؟ (ط

 ٖٛ ايعزٍٚ باغيغأي١ عٔ سهِ ْـيا٥ضٖا إزي سهِ آخض أق٣ٛ ٜكتنٞ ٖشا ايعزٍٚ. :ا٫عتشغإ

 ؟اٌرؼش٠ف أششذ ٘زا( ط

 ؽضح ايتعضٜـ:

َٔ ٖشا ايتعضٜـ ٜتنح أْ٘ ٜٛدز ؼي اغيغأي١ ري٬ٕٝ أسزُٖا عاّ أٚ ؿياٖض ٚاٯخض خال أٚ خؿٞ 

ٍ عًٝ٘ ايزيٌٝ ايـياٖض، ٚيهٔ ٚنإ َكتن٢ ٖشا ايـياٖض إٔ ٖشٙ اغيغأي١ تأخش سهِ ْـيا٥ضٖا سيا ر

أق٣ٛ ٚأٚمح ؾعزٍ بٗا عٔ سهِ ْـيا٥ضٖا إزي سهِ آخض،  اٯخضبعز ايتأٌَ ٚدز اجملتٗز إٔ ايزيٌٝ 

 ٍ ٖٛ اغيغ٢ُ با٫عتشغإ.ؾٗشا ايعزٚ

 االعرسغاْ زدح أَ ال؟ ً٘( ط

ٜٓغب إزي طا٥ؿ١ َٔ ايؿكٗا٤ ايكٍٛ عذ١ٝ ا٫عتشغإ ٚا٫عتُار عًٝ٘ ؼي إثبات ا٭سهاّ 

 تؾٓٝع ع٢ً َٔ حيتر ب٘.ب٘، بٌ ٚايايؾضع١ٝ، ٜٚٓغب إزي طا٥ؿ١ أخض٣ َِٓٗ ايكٍٛ بعزّ ا٫ستذاز 

َٚٔ ٜكـ ع٢ً ٖشٙ ا٭قٛاٍ ٜتبارص إزي سٖٓ٘ إٔ َغأي١ ا٫عتز٫ٍ با٫عتشغإ َغأي١ خ٬ؾ١ٝ، 

 تنح إٔ ي٬عتشغإ ْٛعإ ُٖا:ل ٜٚيهٔ بعز ايتزقٝ

 :ايٓٛع ا٭ٍٚ ٖٚٛ ا٫عتشغإ ايقشٝح باتؿام ايعًُا٤ 

ٖٚٛ تضدٝح ريٌٝ ع٢ً ريٌٝ أٚ ٖٛ ايعٌُ بايزيٌٝ ا٭ق٣ٛ أٚ ا٭بري، ٖٚشا َا ٜعدل عٓ٘ ايؿكٗا٤ بكٛشلِ 

 ايعزٍٚ عهِ اغيغأي١ عٔ ْـيا٥ضٖا يزيٌٝ خال َٔ ايهتاب أٚ ايغ١ٓ.

 :ايٓٛع ايجاْٞ ٖٚٛ ا٫عتشغإ ايباطٌ باتؿام ايعًُا٤ 

 أري١ ايؾضع١ٝ اغيعتدل٠. ٖٚٛ َا اعتشغٓ٘ اجملتٗز بعكً٘ رٕٚ اعتٓار إزي ؽ٤ٞ َٔ

ٚػيا عبل ٜتنح إٔ يؿفي ا٫عتشغإ َٔ ا٭يؿاؿي اجمل١ًُ ؾ٬ ٜقح اؿهِ عًٝٗا بايقش١ أٚ 

 ايؿغار إ٫ بعز َعضؾت٘ َٔ أٟ ا٭ْٛاع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 ِا أٔٛاع االعرسغاْ اٌظس١ر؟ (ط

 :ضيهٔ تكغِٝ ا٫عتشغإ باعتباص ْٛع ايزيٌٝ ايشٟ ثبت ب٘ إزي

  :اعتشغإ ثبت بايٓك )ايكضإ أٚ ايغ١ٓ( -①

 َجاٍ َا ثبت بايكضإٓ:

عكز اإلداص٠ ؾإٕ َكتن٢ ايكٝاؼ ايـياٖض إٔ ٖشا ايعكز ٫ جيٛط ٭ٕ اغيعكٛر عًٝ٘ غرل َٛدٛر، ٚايعكز 

ع٢ً اغيعزّٚ ٜ٪ر٣ إزي ايػٛص ؾٝهٕٛ باط٬ٟ، ٚيهٔ داط اعتشغاْٟا ٚعٓز ٖشا ا٫عتشغإ ايٓك 

١َٜٝ ٔسَذر٣)ايكضآْٞ ايهضِٜ ٚسيو ؼي قٛي٘ تعازي  ْٔ َُا ْٔٞ َث ِٕ َتٞأُدَض ٢ًٜ ٜأ  .27ايكقك (َع

 :َجاٍ َا ثبت بايغ١ٓ

ا٭نٌ ٚايؾضب ْغٝاْٟا ؼي ْٗاص صَنإ ؾإٕ ؿياٖض ايكٝاؼ ٜكتنٞ ؾغار ايقّٛ، ٭ٕ اإلَغاى عٔ 

٢٤ً اغيؿٛضات َٔ أصنإ ايقّٛ   ٚيهٔ فح ايقّٛ اعتش ٞٚ َف ٖٓٔب غاْٟا، ٚعٓز ٖشا ا٫عتشغإ قٍٛ اي

 َِ ٤ً ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ُٝ)اي ًٞ ِْ ٜؾ َٛ َفا٥ٔ ُٖ َٚ ّٝا  َْأع  ٌَ ِٔ ٜأٜن ََُٙ ََٚعٜكا  ُ٘ ٤ً ُ٘ اي َُ َُا ٜأٞطَع ْٖ ُ٘ ٜؾإ٢ ََ ِٛ ِٖ َف ؾكز عزٍ  ايبداصٟ، (ٔت

إيٝ٘ ٖٛ ٚد٘ ايؿكٗا٤ عٔ ؿياٖض ايكٝاؼ إزي ايٓك ٖٚشا ايعزٍٚ ٜغ٢ُ اعتشغاْٟا، ٚايٓك اغيعزٍٚ 

 ا٫عتشغإ ٚريًٝ٘.

 اعتشغإ ثبت باإلطياع: -②

 :َجاٍ سيو

ٕ َكتن٢ ايكٝاؼ اؾًٞ إٔ ٖشا ايعكز باطٌ ٭ْ٘ يٛ اتؿل ؽدك َع آخض ع٢ً إٔ ٜقٓع ي٘ ؽ٦ٟٝا َا ؾإ

عكز ع٢ً ؽ٤ٞ غرل َٛدٛر، ٚقز عزٍ عٔ َكتن٢ ٖشا ايكٝاؼ إزي ايكٍٛ ظٛاطٙ اعتشغاْٟا، ؾكز 

 دض٣ ايتعاٌَ ب٘ ؼي طيٝع ا٭عقاص ٚا٭َقاص رٕٚ إٔ ٜٓهض أسز.

 اعتشغإ ثبت بايعضف: -③

 :َجاٍ سيو

يٛ سًـ ؽدك أ٫ ٜأنٌ ؿُٟا ٚانٌ زلهٟا، ؾإ َكتن٢ ايًؿفي اْ٘ حيٓح ٫ٕ ايكضإٓ زل٢ 

ٜ٘ا)ايغُو ؿُٟا قاٍ تعازي  ُّا ٜطض٢ ُ٘ ٜيِش ِٓ َٔ ًٝٛا  َٛ اي٤ٔشٟ َعٖدَض اٞيَبِشَض ٔيَتٞأٝن ُٖ هٔ ايؿكٗا٤ ْقٛا ٚي ،14ايٓشٌ  (َٚ

ؿٓح ٖٛ إسا نإ عضف أٌٖ ايبًز ٫ ٜغُٞ ايغُو ؿُٟا، ؾايعزٍٚ إزي عزّ اع٢ً أْ٘ ٫ حيٓح، 

 ٚريًٝ٘ ايعضف.ا٫عتشغإ 
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 ِا ألغاَ ِطٍك اٌّظٍسح؟( ط

 :اغيقًش١ تتٓٛع َٔ سٝح اعتباص ايؾاصع شلا ٚعزّ اعتباصٙ إزي ث٬ث١ أْٛاع ٖٞ

 .ايٓٛع ا٭ٚزي اغيقًش١ اغيعتدل٠

 .ايٓٛع ايجاْٞ اغيقًش١ اغيًػا٠

 ". اغيقًش١ اغيضع١ً" ايٓٛع ايجايح اغيقًش١ اغيغهٛت عٓٗا

 ؟ اٌّظٍسح اٌّؼرثشجٟ٘ ِا ( ط

ٖٞ اييت ٚصر ريٌٝ ؽضعٞ َٔ ايهتاب أٚ ايغ١ٓ أٚ اإلطياع ٜؿٝز إٔ ايؾاصع قز  اغيقًش١ اغيعتدل٠:

 صعاٖا، ؾؾضع َٔ ا٭سهاّ َا حيكل تًو اغيقًش١.

ٖٚشا ايٓٛع ٜزخٌ ؼي عُّٛ ايكٝاؼ، ٚيشيو ٜتؿل طيٝع ايكا٥ًري عذ١ٝ ايكٝاؼ ع٢ً دٛاط ايتعًٌٝ 

 ب٘ ٚبٓا٤ اؿهِ عًٝ٘.

 ؟اٌّظٍسح اٌّؼرثشجِثاي ِا ( ط

 َجاٍ سيو َا ٜغ٢ُ باينضٚصٜات اـُػ ٖٚٞ:

 سؿفي ايزٜـٔ. -①

 سؿفي ايٓؿػ. -②

 في ايعكٌ.سؿ -③

 سؿفي ايٓغب. -④

 سؿفي اغيـاٍ. -⑤

 ؾُج٬ٟ َٔ أدٌ سؿفي اغياٍ ٚظياٜت٘ سضَت ايغضق١، ٚؽضع سز قٛع ٜز ايغاصم.

 زا٤ عًٝٗا.َٚٔ أدٌ سؿفي ايٓؿػ ؽضع ايكقال، ٚسضّ ا٫عت

 َٚٔ أدٌ سؿفي ايعكٍٛ سضّ ؽضب اـُض ٚغرلٖا َٔ اغيغهضات ٚٚادب اؿز ع٢ً ؽاصبٗا.

 إزي غرل سيو َٔ اغيقاحل اييت اعتدلٖا ايؾاصع ٚؽضعت ا٭سهاّ يتشكٝكٗا.

 ؟ اٌّظٍسح اٌٍّغاجٟ٘ ِا ( ط

َقًش١ ٚيهٔ ايؾضع أيػاٖا ٚأٖزصٖا  "بٓـيض٠ ايكافض"ٖٞ اغيقًش١ اييت ٜضٖا ايعبز  اغيقًش١ اغيًػا٠:

أٚ ايغ١ٓ أٚ اإلطياع أٚ  ٚمل ًٜتؿت إيٝٗا، بٌ دا٤ت ا٭ري١ ايؾضع١ٝ سيٓعٗا ٚايٓٗٞ عٓٗا َٔ ايهتاب

 ايكٝاؼ.

 ؟ اٌٍّغاجاٌّظٍسح ِثاي ِا ( ط

ؾكز ٜـيٗض ٭ٍٚ َض٠ إٔ ؾٝ٘ َقًش١ ٖٚٞ سؿفي ايٓؿػ َٔ ايكتٌ،  ا٫عتغ٬ّ يًعزٚ: -①َٔ أَجًتٗا: 

ٚيهٔ ٖشٙ اغيقًش١ مل ٜعتدلٖا ايؾاصع، ٭ٕ ٖٓاى َقًش١ أصدح َٓٗا، ٖٚٞ استؿاؿي ا٭١َ اإلع١َٝ٬ 

عز اغيذلتب١ ع٢ً بايعظ٠ ٚايهضا١َ ؾؾضع اهلل ايكتاٍ يتشكٝل ٖشٙ اغيقًش١ ايعـي١ُٝ ٚرؾعٟا يًُؿا

 اـنٛع ٚا٫عتغ٬ّ يًعزٚ.
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قز ٜبزٚ ٭ٍٚ ١ًٖٚ إٔ ؼي َٓع تعزر ايظٚدات َقًش١ ٖٚٞ ت٬ؼي َا حيزخ بري  تعزر ايظٚدات: -②

ت٪ر٣ إزي سٌ ايضٚابؽي بري أؾضار ا٭عض٠ ايٛاسز٠، ٚيهٔ ايؾاصع اينضا٥ض َٔ َٓاطعات ٚخقَٛات قز 

اؿهِٝ مل ٜعتدل ٖشٙ اغيقًش١ ٚمل ٜعتز بٗا سٝح أباح ايتعزر، ٚانتؿ٢ باؽذلاؾي ايعزٍ بري 

ِِ ٜأي٤ا َتِعٔزٝيٛا )ايظٚدات ؾكاٍ تعازي  ِٕ ٔخٞؿُت َُٚصَباَع ٜؾإ٢ ًٜاَخ  َُٚث  ٢َٓ ََِج َٓٚغا٤ٔ  َٔ اي َٔ  ِِ ََا ٜطاَب ٜيٝه ٜؾأْهُشٛا 

َٛأسَز٠ٟ   ٫ تهار ؼق٢ ٚاييت َٔ أُٖٗا:ٚسيو غيا ٜذلتب ع٢ً ايتعزر َٔ اغيقاحل اييت ،3ايٓغا٤ (ٜؾ

 ٔ تؾضٜع ايظٚاز.نجض٠ ايٓغٌ ٚايتٛايز ايشٟ ٖٛ اغيكقٛر ا٭ٍٚ َ -◉

 ؼي صس١ًٜ ايظْا ٚاؽاس اـ٬ًٝت.فٕٛ أفشاب ايؾٗٛات اؿار٠ َٔ ايٛقٛع  -◉

 أْ٘ ع٬ز ادتُاعٞ عٓزَا تتعضض ا٭١َ إزي ايٓكك ؼي صداشلا ٚغاف١ ؼي أعكاب اؿضٚب. -◉

ٚبٗشا ٜزصى إٔ ايؾاصع مل ًٜؼ أ١ٜ َقًش١ َٔ اغيقاحل إ٫ إسا تضتب ع٢ً اعتباصٖا مٝاع َقًش١ أصدح 

 َٓٗا.

 ؟اٌّظٍسح اٌّغىٛخ ػٕٙاٟ٘ ِا ( ط

ٜؿٝز اعتباصٖا ٫ٚ إيػا٤ٖا، ٚتغ٢ُ  ٖٞ اغيقًش١ اييت مل ٜضر َٔ ايؾاصع َا اغيقًش١ اغيغهٛت عٓٗا:

 اغيقًش١ اغيضع١ً.

 ٖٞ اييت مل ٜؾضع سهِ يتشكٝكٗا ٚمل ٜؾٗز شلا أفٌ خال با٫عتباص أٚ اإليػا٤. ًش١ اغيضع١ً:ؾاغيق 

 ز شلا بعزّ ا٫عتباص ناْت باط١ً.ؾإٕ ؽٗز شلا أفٌ خال باعتباص رخًت ؼي عُّٛ ايكٝاؼ، ٚإٔ ؽٗ

 ؟اٌّغىٛخ ػٕٙااٌّظٍسح ِثاي ِا ( ط

 إيٝهِ ٖشا اغيجاٍ:

ؾًِ ٜضر ريٌٝ خال باعتباصٙ ٫ٚ بإيػا٥٘، ٚيهٔ ؼي قتًِٗ َٔ اغيقًش١ َا ٖٛ  قتٌ اؾُاع١ بايٛاسز: 

ٚامح، إس يٛ مل ٜكتٌ اؾُاع١ بايٛاسز عٓز اؽذلانِٗ ؼي ايكتٌ ٭ر٣ سيو إزي إٖزاص ايزَا٤، ٚؾٝ٘ َٔ 

 اغيؿاعز َا ٫ خيؿ٢.

 ِا ٟ٘ أٔٛاع اٌّظٍسح اٌّشعٍح؟ (ط

 :ضيهٔ تكغِٝ اغيقًش١ اغيضع١ً إزي ث٬ث١ أقغاّ ٚسيو سغب قٛتٗا

 اغيقًش١ اينضٚص١ٜ "رص٤ اغيؿاعز": -①

ٖٚٞ َا ناْت اغيقًش١ ؾٝٗا ؼي قٌ اينضٚص٠ عٝح ٜذلتب ع٢ً تؿٜٛت ٖشٙ اغيقًش١ تؿٜٛت ؽ٤ٞ  

 ات أٚ نًٗا   ٖٚشٙ أع٢ً اغيقاحل.َٔ اينضٚصٜ

 اغيقًش١ اؿاد١ٝ "دًب اغيقاحل": -②

غيقًش١ ايتغٌٗٝ ٖٚٞ َا ناْت اغيقًش١ ؾٝٗا ؼي قٌ اؿاد١ ٫ اينضٚص٠ ؾٝشقٌ بتشكٝل ٖشٙ ا

 اتٗا ؾٛات ؽ٤ٞ َٔ اينضٚصٜات.ٚؼقٌٝ اغيٓاؾع، ٫ٚ ٜذلتب ع٢ً ؾٛ

 اغيقًش١ ايتشغ١ٝٓٝ "ايتتُُٝات": -③

 ٚإتباع أسغٔ اغيٓاٖر.ٖٚٞ َا يٝػ مضٚصٜا ٫ٚ سادٝا، ٚيهٔ َٔ باب اؾضٟ ع٢ً َهاصّ ا٭خ٬م 
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 ِا ٟ٘ األدٌح ػٍٝ اػرثاس اٌّظٍسح اٌّشعٍح؟( ط

 :اعتباص اغيقًش١ اغيضع١ً ٖٞا٭ري١ ع٢ً 

 بٗا ؼي ٚقا٥ع نجرل٠ َؾٗٛص٠ َجٌ: عٌُ ايقشاب١ صمٞ اهلل عِٓٗ -①

 ؼيأدً٘، ؾ٬ ٜٛدز  بعز إٔ أسػ بزْٛ :اعتد٬ف أبٞ بهض صمٞ اهلل عٓ٘ يعُض صمٞ اهلل عٓ٘ -◉

صمٞ اهلل عٓ٘ صاع٢ ؼي ٖشا ا٫عتد٬ف َقًش١  ضايكضإٓ ٫ٚ ؼي ايغ١ٓ َا ٜؿٝز سيو، ٚيهٔ أبا به

 ؼي اختٝاص اـًٝؿ١. ِايٓاؼ اغيتُج١ً ؼي سؿفي نًُتِٗ َٔ ايتؿضم ٚاخت٬ؾٗ

ٚيٝػ ؼي ايكضإٓ ٫ٚ ؼي ايغ١ٓ َا  طيع ايكضإٓ ؼي َقشـ ٚاسز ؼي عٗز أبٞ بهض صمٞ اهلل عٓ٘: -◉

 ا ٖٛ عٌُ َبين ع٢ً اغيقًش١، ٖٚٞ احملاؾـي١ ع٢ً ايكضإٓ َٔ اينٝاع.ٜزٍ ع٢ً سيو، ٚإصي

 ِا ٟ٘ ششٚؽ اٌؼًّ تاٌّظٍسح اٌّشعٍح؟ (ط 

ايعٌُ باغيقًش١ اغيضع١ً أَض جيب ؾٝ٘ َٔ ايتشؿفي ٚاؿشص ست٢ ٜتشكل فش١ اغيقًش١، َٚٔ ؽضٚؾي 

 :ايعٌُ باغيقًش١ اغيضع١ً َا ًٜٞ

 أ٫ تهٕٛ اغيقًش١ َقار١َ يٓك أٚ إطياع. -①

 ع٢ً اغيكافز باؿؿفي ٚايقٝا١ْ. إٔ تعٛر  -②

 أ٫ تهٕٛ اغيقًش١ ؼي ا٭سهاّ اييت ٫ تتػرل نٛدٛب ايٛادبات ٚؼضِٜ احملضَات ٚاؿزٚر -③

 ٚاغيكزصات ايؾضع١ٝ.

١ٜ شلا، ٚأ٫ ٜغتًظّ َٔ ايعٌُ بٗا َؿغز٠ أصدح َٓٗا أٚ أ٫ تعاصمٗا َقًش١ أصدح َٓٗا أٚ َغاٚ  -④

 َغا١ٜٚ شلا.
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 اٌشاتغاٌذسط 
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 ػشف األِش؟ (ط

 .ا٫عتع٤٬: قٍٛ ٜتنُٔ طًب ايؿعٌ ع٢ً ٚد٘ ا٭َض

 ؟أششذ ٘زا اٌرؼش٠ف( ط

 :ؽضح ايتعضٜـ

 ٚإٕ أؾارت َعٓاٙ. أَضٟاؾ٬ تغ٢ُ  ،اإلؽاص٠ :قٍٛبكٛيٓا  ؾدضز

 ب٘. اغيأَٛصؾٝؾٌُ ايكٍٛ  ،ٚاغيضار بايؿعٌ اإلجيار .٭ْ٘ طًب تضى ،ايٓٗٞ: طًب ايؿعٌ بكٛيٓا ٚخضز

ػيا ٜغتؿار َٔ فٝػ١ ا٭َض  ،ٚغرلُٖا ٚايزعا٤ ا٫يتُاؼ: ع٢ً ٚد٘ ا٫عتع٤٬بكٛيٓا  ٚخضز

 بايكضا٥ٔ.

 ؟األِش تظ١غاٌّمظٛد ِا  (ط

يؿعٌ، ٚقز رٍ ا٭يؿاؿي اييت تغتعٌُ ؼي يػ١ ايعضب ٜٚغتؿار َٓٗا طًب ا :ا٭َض ٝؼاغيكقٛر بق

 .غرل ا٭ف١ًٝٚعيغ١  أصبع فٝؼ أف١ًٝ ا٫عتكضا٤ ع٢ً إ ا٭يؿاؿي اييت تغتعٌُ يًٛب ايؿعٌ

 ؟األط١ٍح ِا ٟ٘ ط١غ األِش (ط

 :ا٭ف١ًٝ ٖٞفٝؼ ا٭َض 

ِٞ ايٖغِضٔر ) مٛ قٛي٘ تعازي ،(اؾعٌ)ٖٚٛ َا دا٤ ع٢ً ٚطٕ  ا٭َض:ؾعٌ  -① َٜٚقٚزِص ٔؾ ٌِ َعأبَػإت  َُ ٢ٕ اِع ٜأ

ِٛا َفأيشٟا ًٝ َُ ٢ِ ايٓق٠ٜ٬ٜ ٔيُزٝيٛٔى )، ٚقٛي٘ 11أعب (َٚاِع ُِػ٢ٜأٔق ، ٖٚشٙ ايقٝػ١ أنجض ايقٝؼ ٤78اإلعضا (ايٓؾ

 .اعتعُا٫ ؼي يػ١ ايعضب ٚؼي ايٓقٛل ايؾضع١ٝ

َٗا ) ؼي قٛي٘ تعازي (عًٝهِ)َجٌ ن١ًُ  : ٖٚٛ َا ْاب عٔ ايؿعٌ ٚرٍ عًٝ٘ا٭َضاعِ ؾعٌ  -② ٜٗ َٜاٜأ

ِِ ِْٝؿَغٝه ِِ ٜأ ِٝٝه ًٜ ِٛا َع ُٓ ََ َٔ آ ِٜ عًٝو بايضؾل، )عًٝ٘ ايغ٬ّ  قٛي٘ ؼي (عًٝو)ن١ًُ ٚ ،٠105اغيا٥ز (اي٤ٔش

 ا٭يباْٞ. ٘فشش( ٚإٜاى ٚايعٓـ

َٝٞهُتِب )قٛي٘ تعازي  : أٟ ؾعٌ اغيناصع اغيكذلٕ ب٬ّ ا٭َض مٛا٭َضاغيناصع اجملظّٚ ب٬ّ  -③ َٚٞي

٢ٍ ِِ ٜنأتْب ٔباٞيَعِز َٓٝه ِٝ َٔ نشب عًٞ َتعُزٟا ؾًٝتبٛأ )، ٚقٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٠282ايبكض (ٖب

 عًٝ٘. لَتؿ (َكعزٙ َٔ ايٓاص

مٛ قٛي٘  ٖٚٛ اغيقزص ايزاٍ ع٢ً ايًٛب ٖٚٛ ايشٟ ٜكع دظا٤ّ يؾضؾي :ا٭َضاغيقزص ايٓا٥ب عٔ ؾعٌ  -④

ِٚا ) تعازي َٔ ٜنٜؿُض ِٜ ُِ اي٤ٔش ِِ ) ٚمٛ قٛي٘ تعازيصقابِٗ، ؾامضبٛا  ٟ:أ ،4قُز( ٜؾَنِضَب ايٚضٜقأبٜؾإ٢َسا ٜئكُٝت ِٔ ي٤ َُ ٜؾ

 ٢ٌ ِٔ ٜقِب َٔ  ٢ٔ ِٝ ََُتَتأبَع  ٢ٔ ِٜ َِٗض ُّ َؽ َٝا َٔ َٜٔذِز ٜؾٔق ِٝ ُّ ٔعٚت ِٛٔع ٜؾإ٢ٞطَعا َِٜغَت  ِِ ِٔ يٜٓ َُ َُاٖعا ٜؾ َٜٖت  ِٕ ِٟٝٓاٜأ  ، 4اجملاري١( َِٔغٔه

فدلٟا آٍ )َغهٟٝٓا، ٚقٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾًٝقِ ؽٗضٜٔ َتتابعري، أٚ ؾًٝٛعِ عتري  أٟ

 ا٭يباْٞ. ٘فشش (ٜاعض إٕ َٛعزنِ اؾ١ٓ
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 ؟غ١ش األط١ٍحِا ٟ٘ ط١غ األِش ( ط

 :قٝؼ غرل ا٭ف١ًٝ ٖٞاي

ٕٖ ) مٛ قٛي٘ تعازي :ا٭َضبًؿفي  -① َٗا(إ٢ ًٔ ِٖ َْأت إ٢زي ٜأ ََا ِٚا اٜ٭ ِٕ ُتَ٪ٗر ِِ ٜأ َُُضٝن َٜأ  .58ايٓغا٤ اهلل 

ٕٖ ا) قٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِمٛ  :ايؿضضٚبًؿفي  -② ِِ ٜأ ُٖ ِٞ ٜؾٜأِخٔبِض َٛإت ٔؾ ًٜ َُِػ َف ِِ َخ ٢ٗ ِٝ ًٜ هلل ٜقِز ٜؾَضَض َع

 ِِ ٢ٗ َٔ ِٛ َِِٜ ٢ٗ ًٜٔت ِٝ  .ٟايبداص (َٜٚي

ِٔ )تعازي ٚ عبشاْ٘ مٛ قٛي٘ :ايهتبٚبًؿفي  -③ َٔ  َٔ ِٜ َُا ٝنٔتَب َع٢ً اي٤ٔش ُّ ٜن َٝا ُِ ايٚق ِٝٝه ًٜ ٝنٔتَب َع

ِِ ًٔٝه  .183ايبكض٠ (ٜقِب

ِٜٗعٔتَل ) قٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِمٛ  :ايٛدٛبٚبًؿفي  -④  ِٕ ٘ٔ ٜأ ِٝ ًٜ ََٚدَب َع ِٕٛى  ًٝ ُِ ََ  ِٞ ُ٘ ٔؾ ِٔ ٜأِعَتَل ٔؽِضنٟا ٜي ََ

ُ٘ ٤ً  .ٟايبداص (نٝ

َٔ )مٛ قٛي٘ تعازي  :بٛعٝزإٔ ٜهٕٛ تضن٘ َكضْٟٚا  -⑤ ِٜ ًٜٞهأؾض٢ َْا ٔي ْٖا ٜأِعَتِز ٘ٔ ٜؾإ٢ ِٛٔي ََٚصُع ِٔ ٔباهلل  َٔ ٪ُِٜ  ِِ ِٔ ي٤ ََ َٚ

ِٝضٟا  .12حايؿت (َعٔع

 ط١غ األِش ػٕذ اإلؽالق ً٘ ذف١ذ اٌٛخٛب أٚ االعرسثاب؟( ط

٣ٕب٘، ٚقز عٓز اإلط٬م تكتنٞ ٚدٛب اغيأَٛص  ا٭َض فٝػ١  :َٓٗا ،خيضز عٔ ايٛدٛب إزي َعا

َٔ) مٛ قٛي٘ تعازي :ايٓزب -①  َٔ ِٝ َٚايٖقأئش  ِِ ِٓٝه َٔ َٜا٢َ  ِٛا ا٭ ِْٔهُش َِِٜٚأ ََآ٥ٔٝه َٚإ٢  ِِ  .32ايٓٛص (ِٔ ٔعَبأرٝن

٫َٜٚ ) مٛ قٛي٘ تعازي :اإلباس١ -② ِٔ ٚصِطم٢ اهلل  َٔ ِٛا  َٚاِؽَضُب ِٛا  ًٝ َٔنٝ ِٜ َُٞؿٔغٔز ِٞ ا٭ِصض٢  ِٛا ٔؾ  .60ايبكض٠ (َتِعَج

َٝٞهٝؿِض) مٛ قٛي٘ تعازي :ايٛعٝز -③ ًٞ ِٔ َؽا٤َ ٜؾ ََ َٚ  ِٔ َٔ ٪ُِٝ ًٞ ِٔ َؽا٤َ ٜؾ َُ  .29ايهٗـ( ٜؾ

ٝٚبٟا) مٛ قٛي٘ تعازي :ا٫َتٓإ -④ ِٞ ا٭ِصض٢ َس٫ٟ٬ٜ ٜط ُٖا ٔؾ َٔ ِٛا  ًٝ ٖٓاُؼ نٝ َٗا اي ٜٗ  .168ايبكض٠ (َٜا ٜأ

َٔ) مٛ قٛي٘ تعازي :ايتعذٝظ -⑤ ِٝ ِِ َفأرٔق ُِٓت ِٕ نٝ َِٛت إ٢ َُ ُِ اٞي ِْٝؿٔغٝه ِٔ ٜأ ِٚا َع ٌِ ٜؾاِرَص٤ُ  .168آٍ عُضإ (ٝق

ِٝض) مٛ قٛي٘ تعازي :ايتٗزٜز -⑥ َٕ َبٔق ِٛ ًٝ َُ َُا َتِع ُ٘ ٔب ْٖ ِِ إ٢ ََا ٔؽ٦ُِت ِٛا  ًٝ َُ  .40ايغذز٠ (إ٢ِع

ِِ) مٛ قٛي٘ تعازي :َقًش١اإلصؽار إزي َا ؾٝ٘  -⑦ ِٔ ٚصَدأيٝه َٔ  ٢ٔ ِٜ َِٝز ٢ٗ ِٚا َؽ ٢ُٗز  .282ايبكض٠ (َٚاِعَتِؾ

ِٚا َٜ) ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٘مٛ قٛي :ايتأرٜب -⑧ ُّ َع ٌِ  ٝغ٬ٜ َٚٝن ٜٓٔو،اهلل  ِٝ ُٔ َٝ ِٜٝو ٔب ًٔ َٜ ُٖا  َٔ  ٌِ  ايبداصٟ. (َٚٝن

ُِٝض اي) ازيمٛ قٛي٘ تع :ايزعا٤ -⑨ َِْت َخ َٚأ  ِِ َٚاِصَس ََٔٚٝقٌ ٖصٚب اٞغٔؿِض  ِٝ ُٔ  .118اغي٪َٕٓٛ (ٖضأس

 ط١غح األِش ػٕذ اإلؽالق ً٘ ٌٍرىشاس أٚ اٌّشج؟( ط

 :يقٝػ١ ا٭َض ث٬خ سا٫ت

، "أنضّ قُزا َضات"، أٚ نكٛيو "أنضّ خايزا َض٠ ٚاسز٠": نكٛيو َج٬ اؿاي١ ا٭ٚيٞ إ تضر َكٝز٠ باغيض٠

 ؾؿٞ ٖشٙ اؿاي١ ٜعٌُ سيكتن٢ ايكٝز.

ُٗٓضٚٞا): نكٛي٘ تعازي اؿاي١ ايجا١ْٝ إ تضر َكٝز٠ بايؾضؾي ُٓبٟا ٜؾاط١ ِِ ُد ٚقٛي٘ تعازي  ،6اغيا٥ز٠ (َٚإ٢ٕ نُٝٓت

َٛٞا ) ُٜٛع َٚايٓغاص٢ٜق١ٝ ٜؾاٞق َُاَٚايٓغاص٢ُم  ُٗ َٜ ِٜٔز ؾؿٞ ٖشٙ اؿاي١ ٜتهضص ؾعٌ اغيأَٛص ب٘ بتهضص ايؾضؾي أٚ  ،٠38اغيا٥ز (ٜأ

 ايقؿ١.

: ٚسيو بإ تضر ًَٛك١ غرل َكٝز٠ سيض٠ ٫ٚ سيضات ٫ٚ قٝز َٔ ٖشٙ ايكٝٛراؿاي١ ايجايج١ إٔ تضر فضر٠ َٔ أٟ 

بؾضؾي ٫ٚ بقؿ١، ؾؿٞ ٖشٙ اؿاي١ تزٍ ع٢ً طًب اغيا١ٖٝ ٚإرخاشلا ؼي سٝظ ايٛدٛر رٕٚ إؽعاص بتهضاص ٫ٚ 

 ٝل اغيا١ٖٝ اغيض٠ ايٛاسز٠.سيض٠، غرل اْ٘ ٜؾذلؾي يتشك



65 
 

 اٌرشاخٟ؟غح األِش ػٕذ اإلؽالق ً٘ ذف١ذ اٌفٛس أٚ ١ط( ط

 ا٭ري١ ع٢ً أْ٘ يًؿٛص قٛي٘ تعازي َٚٔ :١ٜؿٛصٚاي٠ بؿعٌ اغيبارصفٝػ١ ا٭َض عٓز اإلط٬م تؿٝز 

َِٝضأت) َٗا ٜؾاِعَتٔبٝكٛٞا اٞيَد َٛي١ٝ َُ  َٛ ُٖ  ٠١َٗ ٢ِٚد  ٌٓ ٚا٭َض با٫عتبام إيٝٗا  ، خرل ايؾضع١ٝ َٛصاتٚاغيأ،  148ايبكض٠ (َٚٔيٝه

َا أَضِٖ ب٘ َٔ ايٓشض  ايٓاؼنضٙ تأخرل  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ايٓيب ٚ٭ٕ، ب اغيبارص٠ٛريٌٝ ع٢ً ٚد

 ٚ٭ٕ،  ؾشنض شلا َا يكٞ َٔ ايٓاؼ عٓٗاٌ ع٢ً أّ ع١ًُ صمٞ اهلل ست٢ رخ ،ٚاؿًل ّٜٛ اؿزٜب١ٝ

 آؾات ٜٚكتنٞ تضانِ ايٛادبات ست٢ ٜعذظ عٓٗا. ي٘اغيبارص٠ بايؿعٌ أسٛؾي ٚأبضأ، ٚايتأخرل 
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 ػشف إٌٟٙ؟( ط

كقٛف١ ٖٞ اغيناصع اغيكضٕٚ ب٬  بقٝػ١ ،قٍٛ ٜتنُٔ طًب ايهـ ع٢ً ٚد٘ ا٫عتع٤٬ :ايٓٗٞ

 .ايٓا١ٖٝ

 إٌٟٙ؟ أششذ ذؼش٠ف( ط

 :ؽضح ايتعضٜـ

 أؾارت َعٓاٙ. ٚإٕؾ٬ تغ٢ُ ْٟٗٝا  ،(اإلؽاص٠) (قٍٛ)بكٛيٓا  ؾدضز

 ٭ْ٘ طًب ؾعٌ. ،(ا٭َض) (طًب ايهـ) بكٛيٓا ٚخضز

 .بايكضا٥ٔػيا ٜغتؿار َٔ ايٓٗٞ  (ا٫يتُاؼ ٚايزعا٤ ٚغرلُٖا) (ع٢ً ٚد٘ ا٫عتع٤٬) بكٛيٓا ٚخضز

َجٌ  (َا رٍ ع٢ً طًب ايهـ بقٝػ١ ا٭َض) (إخل ..بقٝػ١ كقٛف١ ٖٞ اغيناصع) بكٛيٓا ٚخضز

 ٫ؾإٕ ٖشٙ ٚإٕ تنُٓت طًب ايهـ يهٓٗا بقٝػ١ ا٭َض ؾتهٕٛ أَضٟا  ،ٚمٖٛا ،نـ ،اتضىرع، 

 ْٟٗٝا.

 ِا ٟ٘ ط١غ إٌٟٙ؟( ط

 .ٚفٝؼ غرل ا٭ف١ًٝ ؛ز٠ايٓٗٞ ي٘ فٝػ١ أف١ًٝ ٚاس

 ؟األط١ٍح ِا ٟ٘ ط١غ إٌٟٙ( ط

َََع اهلل إشل) مٛ قٛي٘ تعازي :ايٓا١ٖٝ« ٫»ـف١ًٝ ٖٞ اغيناصع اجملظّٚ با٭قٝػ١ اي ٟا آَخَض ٜؾ٬ٜ َتِزُع 

َٔ ِٝ َُُعٖشٔب َٔ اٞي َٔ  َٕ ِٛ  .213ايؾعضا٤ (ٜؾَتٝه

 ِا ٟ٘ ط١غ إٌٟٙ غ١ش األط١ٍح؟( ط

 :قٝؼ غرل ا٭ف١ًٝ ٖٞاي

َٗ) مٛ قٛي٘ تعازي: بًؿفي ايتشضِٜ -① ََا ؿٜي َٛأسَؿ  َٞ اٞيٜؿ َّ َصٚب َُا َسٖض ْٖ ٌِ إ٢ َٔٝق ٜٛ ََا َب َٚ َٗا  ِٓ َٔ  .33ا٭عضاف (َض 

ٍَ، ) ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِنكٛي٘  :بًؿفي ايهضا١ٖ -② َٜٚقا  ٌَ ِٝ ِِ َث٬ٜثٟا: ٔق َٙ ٜيٝه َٕٓ اهلل ٜنض٢ إ٢

٢ٍ َٜٚنِجَض٠ٜ ايٗغَ٪ا  ،٢ٍ َُا  ايبداصٟ. (َٚإ٢َماَع١ٜ اٞي

ُُ) مٛ قٛي٘ تعازي :بًؿفي ايٓٗٞ -③ َٚاٞي ٢ٔ اٞيٜؿِشَؾا٤ٔ  ٢ِٗٓ َع َٜ َٚ٢ٞ َٚاٞيَبِػ  .90ايٓشٌ (ِٜٓهض٢ 

َٓٚغا٤َ ) تعازيٚ عبشاْ٘ مٛ قٛي٘: بًؿفي ٫ حيٌ -④ ِٛا اي ِٕ َتض٢ُث ِِ ٜأ ٌٗ ٜيٝه َٜٔش ِٛا ٫ٜ  ُٓ ََ َٔ آ ِٜ َٗا اي٤ٔش ٜٗ َٜا ٜأ

 .19ايٓغا٤ (ٜنِضٖٟا

ِِ ) مٛ قٛي٘ تعازي :إٔ ٜهٕٛ ؾعً٘ َكضْٟٚا بٛعٝز -⑤ ِٖ ٜي َٓأت ُث َٔ ٪ُُِ َٚاٞي  َٔ ِٝ ٔٓ َٔ ٪ُُِ ِٛا اٞي ُٓ َٔ ٜؾَت ِٜ ٕٖ اي٤ٔش إ٢

ِٜل٢ ِِ َعَشاُب اٞيَشض٢ ُٗ َٜٚي  َِ ٖٓ َٗ ِِ َعَشاُب َد ُٗ ًٜ ِٛا ٜؾ ُِٛب ّْ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ )قٛي٘  ٚمٛ، 10ايدلٚز (َُٜت ِٛ ًَٔح ٜق ٜٗٞؿ  ِٔ ٜي

ََِضٜأ٠ٟ ُِ ا ُٖ ََِض ِٛا ٜأ  ايبداصٟ. (َٚي٤

َجٌ )ف٘( سيع٢ٓ أعهت،  :نُا ًٜشل بٗشٙ ايقٝؼ اعِ ايؿعٌ ايزاٍ ع٢ً طًب تضى ايؿعٌ -⑥

 ُٖٛا َٔ أزلا٤ ؾعٌ ا٭َض.)َٚ٘( سيع٢ٓ أنؿـ، ٚم
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 إٌٟٙ؟ط١غح  ذمرؼ١ٗ اٌزٞ ِا( ط

ؾُت٢ َا ٚصر ايٓٗٞ ؼي ْك ؽضعٞ  :ٚؾغارٙ عٓ٘ايٓٗٞ عٓز اإلط٬م تكتنٞ ؼضِٜ اغيٓٗٞ  فٝػ١

َٔ نتاب أٚ ع١ٓ ٚنإ عاصٜٟا عٔ ايكض١ٜٓ ؾإْ٘ ٜؿٝز ؼضِٜ اغيٓٗٞ عٓ٘، ٖٚشا ايشٟ جيب إٔ 

 ٜهٕٛ قاعز٠ أعاع١ٝ ؼي ؾِٗ ْٛاٖٞ ايهتاب ٚايغ١ٓ.

ْ  ( ط  أخشٜ اروش٘ا؟ لذ ٠خشج ذسش٠ُ إٌّٟٙ ػٕٗ ٌذ١ًٌ ٠مرؼٟ رٌه إٌٝ ِؼا

 :ٜكتنٞ سيو إزي َعإ َٓٗا يزيٌٝ سيو خيضز عٔقز 

ُ٘ ) مٛ قٛي٘ تعازي ايتشضِٜ،ٖٚٞ أقٌ قبشٟا ٚأخـ طًبٟا َٔ  :ايهضا١ٖ -①  ِٓ َٔ َِٝح  ِٛا اٞيَدٔب ُُ ُٖ َٝ ٫َٜٚ َت

ِٛ ِٓٔؿٝك ُ٘ٔت ِٝ ِٛا ٔؾ ُُٔن ِٕ ُتِػ ٘ٔ إ٤٫٢ ٜأ ِٜ ِِ ٔبآٔخٔش َٜٚيِغُت ٤ًِ اْ٘ قا267ايبكض٠ (َٕ  ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٢٤ً اي ِٓٔتٝؿٛا )ٍ ، ٚقٛي٘ َف ٜيا َت

َّ اٞئك ِٛ َٜ ُّْٛصا   ُ٘ َِْت ٜي ٢ّ إ٢ي٤ا ٜنا ًٜا َِٝب١ٟ ٔؾٞ اٞيإ٢ِع َٜٔؾُٝب َؽ  ٣ِ ًٔ َُِغ  ِٔ َٔ ََا  َِٝب  ١ََٔايٖؾ  فشش٘ ا٭يباْٞ. (َٝا

ِِ ) تعازيٚ عبشاْ٘ مٛ قٛي٘: اإلصؽار إزي َا ؾٝ٘ َقًش١ -② ِٕ ُتِبَز ٜيٝه َٝا٤َ إ٢ ِٔ ٜأِؽ ِٛا َع ًٝ ٫ٜ َتِغ٦َ

ِِ  .101اغيا٥ز٠ (َتُغِ٪ٝن

َٓا ٫ٜ ُتَ٪أخ) مٛ قٛي٘ تعازي: ايزعا٤ -③ َٓا إ٢ِفضٟاَصٖب ِٝ ًٜ ٌِ َع ُٔ ٫َٜٚ َتِش َٓا  َْا َصٖب ٜٛأ ِٚ ٜأِخ َٓا ٜأ ِٝ ْٖٔغ  ِٕ َْا إ٢  .286ايبكض٠ (ِش

َٕ) مٛ قٛي٘ تعازي :يتششٜضا -④ ِٛ ُُ ًٔ َُِغ  ِِ ُِْت َٜٚأ ٖٔ إ٤٫٢  ُِٛت ُُ  .102آٍ عُضإ (٫َٜٚ َت

ِٜٝو إ٢زي ٫َٜٚ)مٛ قٛي٘ تعازي  :بٝإ ؼكرل ايؾ٤ٞ ٚتكًًٝ٘ -⑤ َٓ ِٝ ٕٖ َع ُُٖز ِِ  َت ُٗ ِٓ َٚ َٚادٟا  ٘ٔ ٜأِط َٓا ٔب ََٖتِع ََا 

ٔ٘ ِٝ ِِ ٔؾ ُٗ َٓ َٓٞؿٔت َٝا ٔي ِْ َٝا٠ٔ ايٗز َِٖض٠ٜ اٞيَش  .131ط٘( َط

 ِا أثش إٌٟٙ فٟ إٌّٟٙ ػٕٗ؟( ط

ٞ َقشٛبا بكض١ٜٓ تؿٝز ر٫يت٘ ع٢ً ؾغار اغيٓٗٞ عٓ٘ أٚ عزّ ؾغارٙ، ٫ٚ دزاٍ ٚاؿاي١ قز ٜضر ايٓٗ

 .ٖشٙ ؼي ايعٌُ سيا تؿٝزٙ تًو ايكض١ٜٓ

قز ٜضر اغيٓٗٞ فضرا عٔ ايكض١ٜٓ، ؾُعًّٛ إ يًٓٗٞ أثضإ، أثض رْٟٝٛ، ٖٚٛ عزّ تضتب آثاص ٚيهٔ 

عًٝ٘، ٚأثض أخضٟٚ، ٖٚٛ ؼضضي٘ ٚاعتشكام ؾاعً٘ ايعكاب ؼي اٯخض٠، ٚايشٟ ٜع٢ٓٝٓ ؼي ٖشا ايبشح 

 :ٖٛ ا٭ثض ايزْٟٝٛ ؾكؽي، ٚسٍٛ ؼزٜز ٖشا ا٭ثض ٚبٝإ ْٛع٘ اختًؿت ٚدٗات ْـيض ايعًُا٤

 .ؾُِٓٗ َٔ سٖب إزي أْ٘ ٜزٍ ع٢ً ايؿغار ًَٛكٟا -①

 .َِٚٓٗ َٔ سٖب إزي أْ٘ ٫ ٜزٍ عًٝ٘ ًَٛكٟا -②

 .َِٚٓٗ َٔ سٖب إزي أْ٘ ٜزٍ ع٢ً ؾغار ايعبارات رٕٚ اغيعا٬َت -③

: )إٔ نٌ ْٗٞ َٔ غرل ؾضم بري ايعبارات ٚ اغيعا٬َت ايضادح َا سٖب إيٝ٘ ايؾٛناْٞ سٝح قاٍ

ٜكتنٞ ؼضِٜ اغيٓٗٞ عٓ٘ ٚؾغارٙ اغيضارف يًب٬ٕٛ اقتنا٤ّ ؽضعٟٝا، ٫ٚ خيضز عٔ سيو إ٫ َا قاّ 

يٌٝ ع٢ً عزّ اقتنا٥٘ يشيو ، ؾٝهٕٛ ٖشا ايزيٌٝ قض١ٜٓ فاصؾ١ ي٘ عٔ َعٓاٙ اؿكٝكٞ إزي َعٓاٙ ايز

اجملاطٟ، ٚػيا ٜغتزٍ ب٘ ع٢ً ٖشا َا ٚصر ؼي اؿزٜح اغيتؿل عًٝ٘ ٖٚٛ قٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

ؾٗٛ صر، َٚا نإ صرا نإ باط٬،  ، ٚاغيٓٗٞ عٓ٘ يٝػ عًٝ٘ أَضْا"نٌ أَض يٝػ عًٝ٘ أَضْا ؾٗٛ صر"

ٚقز أطيع ايعًُا٤ َع اخت٬ف أعقاصِٖ ٚأَٛاصِٖ ع٢ً ا٫عتز٫ٍ بايٓٛاٖٞ ع٢ً إٔ اغيٓٗٞ عٓ٘ يٝػ 

 نتاب إصؽار ايؿشٍٛ.  َٔ ايؾضع، ٚأْ٘ باطٌ ٫ ٜقح، ٖٚشا ٖٛ اغيضار بهٕٛ ايٓٗٞ ٜكتنٞ ايؿغار(
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 اٌخاِظاٌذسط 
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 ػشف اٌؼاَ؟( ط

 .ايؾاٌَ :يػ١ ايعاّ

 .ايًؿفي اغيغتػضم ؾُٝع أؾضارٙ ب٬ سقض :اف٬ٛسا

 اٌؼاَ؟ أششذ ذؼش٠ف( ط

 :ؽضح ايتٗضٜـ

 عٝامنايعًِ ٚايٓهض٠ ؼي  ،اٍٚ إ٫ ٚاسزٟا٫ ٜتٓ َا: ؾُٝع أؾضارٙ اغيغتػضمبكٛيٓا  ؾدضز -①

 ٚإصيا ،٢ً ٚد٘ ايؾٍُٛتتٓاٍٚ طيٝع ا٭ؾضار ع٫  ٭ْٗا ،92ايٓغا٤ (ٜؾَتِشض٢ُٜض َصٜقَب١ٕ)تعازي:  ي٘نكٛ ،اإلثبات

 تتٓاٍٚ ٚاسزٟا غرل َعري.

نأزلا٤ ايعزر ١٦َ ٚأيـ  ،َع اؿقض أؾضارَٙا ٜتٓاٍٚ طيٝع : بكٛيٓا ب٬ سقض ٚخضز -②

 ٚمُٖٛا.

في ايشٟ ٜزٍ عغب ٚمع٘ ايًػٟٛ ع٢ً سلٛي١ٝ ٚاعتػضاق٘ ؾُٝع ا٭ؾضار اييت ٜقزم ؾايعاّ ٖٛ ايًؿ

 َٔ غرل سقض ؼي ن١ُٝ َع١ٓٝ َٓٗا. عًٝٗا َعٓاٙ ٚاييت تٓزصز ؼت٘

 ِا ٟ٘ ط١غ اٌؼَّٛ؟( ط

 :َٓٗا َا ٜهٕٛفٝؼ ايعُّٛ نجرل٠ 

 .َٔ ا٭زلا٤ -①

 .َٔ اؿضٚف -②

 .ايعُّٛ اغيغتؿار َٔ ا٭عايٝب -③

 األعّاء؟ِا ٟ٘ ط١غ اٌؼَّٛ ِٓ ( ط

 :ٖٞ فٝؼ ايعُّٛ َٔ ا٭زلا٤

ِِ)مٛ قٛي٘ تعازي  ،ايعُّٛ : ٖٚٞ أق٣ٛ فٝؼنٌ -① ِٛٝن ًٝ َِْب َٚ ِٛٔت  َُ َْٞؿػ٣ َسا٥ٜٔك١ٝ اٞي  ٌٗ ، 35ا٭ْبٝا٤ (ٝن

، ٖٚشا اؿزٜح َٔ سذر فشش٘ ا٭يباْٞ (نٌ ؽضاب أعهض ؾٗٛ سضاّ)ٚقٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 .(يػرل ًٜظّ ؾاعً٘ ايتعٜٛضٌ خٛأ حيزخ مضصٟا بان)شضِٜ ايٓبٝش، ٚنُا ؼي ايكاعز ٠ ايكا٥ًري بت

ٖٚاتعازي )قٛي٘ : مٛ طيٝع -② َِٝش١ٟ  َِْت إ٤٫ َف ِٕ ٜنا َٕإ٢ ِٚ َُِشَنُض َٓا  ِٜ ُِٝع ي٤َز ُٔ ِِ َد ُٖ  .53ٜػ (ٔسَز٠ٟ ٜؾإَسا 

ِٞ اي) قٛي٘ تعازي مٛ: ناؾ١ -③ ِٛا ٔؾ ًٝ ِٛا اِرُخ ُٓ ََ َٔ آ ِٜ َٗا اي٤ٔش ٜٗ َٛأت َٜا ٜأ ٝٛ ِٛا ُخ ٫َٜٚ َتٖتٔبُع ٢ِ نٜاؾ١ٕ٤  ًٞ ٚغ

٢ٕ ٜٛا ِٝ  .208ايبكض٠ (ايٖؾ

ِٜٛعُت)قٛي٘ تعازي  مٛ: َعؾض -④ ٢ٕ اِعَت ِْػ٢ إ َٚاإل  ٚٔ ََِعَؾَض اٞئذ ٜٛاص٢ ايٖغُٛٔت َٜا  ِٔ ٜأٞق َٔ ِٚا  ِٓٝؿُش ِٕ َت ِِ أ

٣ٕ ٜٛا ًٞ َٕ إ٤٫ ٔبُغ ِٚ ِٓٝؿُش ِٚا ٫ٜ َت ِْٝؿُش  .33ايضظئ (َٚا٭ِصض٢ ٜؾا

َٜأُخُش َث٬َٜث١ٜ )مٛ سزٜح دابض : عا٥ض -⑤  ٗٞ ٖٓٔب َٕ اي ـ٩،ٜنا ٢ًٜ  ٜأٝن َٗا َع ُِٝن ُٜٔؿ َٚ،ٔ٘ ُِٝض َع٢ً  َصٞأٔع ُٜٔؿ  ِٖ ُث

َٙٔعا٥ٔض٢   .ٟايبداص (َدَغٔز
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⑥-  ِٔ ُ٘)قٛي٘ تعازي  مٛ ايؾضط١ٝ:ََ ًَٞب ِٗٔز ٜق َٜ ِٔ ٔباهلٔل  َٔ ٪ُِٜٓ  ِٔ ََ  قٛي٘ تعازيٚاغيٛفٛي١ مٛ  ،11ايتػابٔ (َٚ

َٚاٞيٜأِصض٢) َٚأت  َُا ََٔ ٔؾٞ ايٖغ  ُ٘ ٘ٔ) قٛي٘ تعازي ٚا٫عتؿٗا١َٝ مٛ ،19ا٭ْبٝا٤ (ٜي ١َُٔ َصٚب َٔٔ ٖصِس َٓؽٝي  ٜٖٞك  ِٔ ََ إ٤٫  َٚ

َٕ ِٛ  .56اؿذض (ايٖنآي٥

َٜٞؿَتح٢ اهلل )قٛي٘ تعازي  مٛ: َا ايؾضط١ٝ -⑦ َٗاََا  ُِٔغٜو ٜي َُ ١َُٕ ٜؾ٬ٜ  َٔٔ ٖصِس ٖٓاؼ٢  ،  2ؾاطض (ٔيً

ِٛع٢)قٛي٘ تعازي  ٚا٫عتؿٗا١َٝ مٛ َُ َٜا  ٜٓٔو  ِٝ ُٔ َٝ ًٜٞو ٔب ََا ٔت ٘ٔ ) قٛي٘ تعازي ، ٚاغيٛفٛي١ مٛ 27ط٘ (َٚ ١ً َٚٔي

ََا َٚ َٚأت  َُا ََا ٔؾٞ ايٖغ  .49ايٓشٌ (ٔؾٞ اٜ٭ِصض٢ َِٜغُذُز 

 ِا ٟ٘ ط١غ اٌؼَّٛ ِٓ اٌسشٚف؟( ط

 :ٖٞفٝؼ ايعُّٛ َٔ اؿضٚف 

 ْٛعري:ع٢ً  ٖٚٛ «أٍ»سضف 

 ،إٔ ٜهٕٛ عٓز ايغاَع عًِ بؾ٤ٞ قز دض٣ سنضٙ، أٚ ٖٛ َعًّٛ عٓزٙ َٚعٓاٙ :يتعضٜـ ايعٗز -①

ُِٔؾٜها٠ٕ) قٛي٘ تعازي مٛ ،ي١ٟ ع٢ً َعًَٛٝت٘ر٫ «أٍ»ـب ؾٝعضؾ٘ ُِٔقَباُح ٔؾٞ  ٜن َِٔقَباْح اٞي َٗا  ِٝ ٔؾ

ٟٙ ِٜٛنْب ُرٚص َٗا ٜن ْٖ  ٖٚشا ايٓٛع ٫ ٜؿٝز ايعُّٛ ٚا٫عتػضام. ،35ايٓٛص (ُطَداَد١ٕ ايٗظَداَد١ٝ نٜٜأ

 ،اييت ٜهٕٛ اغيكقٛر بٗا إساط١ أؾضار اؾٓػ، ٖٚٞ َٔ فٝؼ ايعُّٛ : ٖٚٞاؾٓػيتعضٜـ  -②

ُٕ )تعازي ٚ عبشاْ٘ قٛي٘ مٛ ،إلؾار٠ َع٢ٓ ايعُّٛ «نٌ»ؾٝقح إٔ خيًؿٗا يؿفي  َِْغا ًَٔل اإل٢ َُٚخ

ِٝؿٟا ِٞ ُخِغض٣)قٛي٘ عظ ٚدٌ  ٚ ،28ايٓغا٤ (َمٔع َٕ ٜئؿ َِْغا ٕٖ اإل٢  .2ايعقض (إ

 ِا ٟ٘ ط١غ اٌؼَّٛ اٌّغرفاد ِٓ األعا١ٌة؟( ط

 ٖٞ:٭عايٝب فٝؼ ايعُّٛ اغيغتؿار َٔ ا

ٕ٘ إ٤٫ اهلل) قٛي٘ تعازي: مٛ ايٓؿٞايٓهض٠ ؼي عٝام  -① ِٔ إي َٔ ََا  ف٢ً اهلل  ٚمٛ قٛي٘ ،62آٍ عُضإ (َٚ

َُٔ) عًٝ٘ ٚعًِ: َٜٞكَضٞأ ٔبٜؿأتَش١ٔ اٞئهَتأب ٫ٜ َف٠ٜ٬ٜ ٔي  ِِ  .(٫ ثك١ ؼي أظيل)ٚنكٛيو َج٬  ايبداصٟ، (ي٤

َٗا ) قٛي٘ تعازي مٛ ايؾضؾي:ايٓهض٠ ؼي عٝام  -② ًٔ ِٔ َبِع َٔ ََِضٜأ٠٠ َخاٜؾِت  ٢ٕ ا ِٛطٟاَٚإ٢  .128ايٓغا٤ (ُُْؾ

َََع اهلل إشلٟا آَخَض٫َٜٚ َت)قٛي٘ تعازي  مٛ :ايٓهض٠ ؼي عٝام ايٓٗٞ -③  .88ايكقك (ِزُع 

ٝ٘ا)قٛي٘ تعازي  مٛ اإلْهاصٟ:ايٓهض٠ ؼي عٝام ا٫عتؿٗاّ  -④ ُٔ ُ٘ َع ُِ ٜي ًٜ ٌِ َتِع  .65َضِٜ (َٖ

َٖا)قٛي٘ تعازي مٛ  َع١ٜٛٓ:اغيعٖضف بإماؾ١  -⑤ ِٛ ١َُٜ اهلٔل ٫ٜ ُتِشُق ِْٔع ِٚا  ِٕ َتُعٗز ف٢ً  ٚقٛي٘ ،34ابضِٖٝ (َٚإ

ُ٘اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ) ٤ً ِٞ ٝن ِْٔب ِٞ َس ِٖ اٞغٔؿِض ٔي ُٗ ٤ً  .َغًِ (اي

 ِا زىُ اٌؼًّ تاٌؼاَ؟( ط

ايعٌُ بٓقٛل ايهتاب  ٭ٕ :٫ٚ ٜقاص إزي ؽقٝق٘ إ٫ بزيٌٝ ايعاّ،جيب ا٫عتباص بايعُّٛ َٔ 

 .سيوٚايغ١ٓ ٚادب ع٢ً َا تكتنٝ٘ ر٫يتٗا ست٢ ٜكّٛ ريٌٝ ع٢ً خ٬ف 
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 خاص؟ٚسد ػٍٝ عثة ٌٛ ِا زىُ اٌؼًّ تاٌؼاَ ( ط

إ٫  ايغبب،ايعدل٠ بعُّٛ ايًؿفي ٫ غقٛل  ٭ٕ :ٚصر ايعاّ ع٢ً عبب خال ٚدب ايعٌُ بعَُٛ٘ إسا

 ايغبب ايشٟ ٚصر َٔ أدً٘ ؾٝدتك سيا ٜؾبٗٗا. ساٍسيا ٜؾب٘ إٔ ٜزٍ ريٌٝ ع٢ً ؽقٝك ايعاّ 

ْظٚشلا ؿيٗاص أٚؼ بٔ ايقاَت ٚاؿهِ عاّ  عببؾإٕ  ،آٜات ايـيٗاص :َا ٫ ريٌٝ ع٢ً ؽقٝق٘ َجاٍ

 ؾٝ٘ ٚؼي غرلٙ.

 ؾإٕ (َٔ ايدل ايقٝاّ ؼي ايغؿض يٝػ) ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِقٛي٘  :رٍ ايزيٌٝ ع٢ً ؽقٝق٘ َا ٍَجا

 ٖشا؟(َا )ؾكاٍ  ،ؼي عؿض ؾضأ٣ طساَٟا ٚصد٬ٟ قز ؿيًٌ عًٝ٘ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإعبب٘ إٔ 

 .(يٝػ َٔ ايدل ايقٝاّ ؼي ايغؿض) ؾكاٍ (فا٥ِ)قايٛا 

ٚايزيٌٝ ع٢ً  ،َٔ ٜؾل عًٝ٘ ايقٝاّ ؼي ايغؿض ٖٚٛ ،ؾٗشا ايعُّٛ خال سئ ٜؾب٘ ساٍ ٖشا ايضدٌ

٫ٚ  ،ٜقّٛ ؼي ايغؿض سٝح نإ ٫ ٜؾل عًٝ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإؽقٝق٘ بشيو إٔ ايٓيب 

 .بدليٝػ  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َاٜؿعٌ 
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 ػشف اٌخاص ٌغح ٚششػاً؟( ط

 .مز ايعاّ :يػ١ اـال

 ٚايعزر. ،ٚاإلؽاص٠ ،نأزلا٤ ا٭ع٬ّ ،عزر أٚايًؿفي ايزاٍ ع٢ً ققٛص بؾدك  :ٚاف٬ٛسٟا

 ؟اٌرخظ١ض ِا ٟ٘ أٔٛاع أدٌح( ط

 َٚٓؿقٌ. ،َتقٌ ْٛعإ:ايتدقٝك  ريٌٝ

 ؟اٌّرظً اٌرخظ١ض ِٛا ٘( ط

ايتدقٝك إ٫ أْ٘ َضتبؽي بايه٬ّ ايزاٍ ع٢ً  : ٖٛ ايه٬ّ ايشٟ ٜؾتٌُ ع٢ً َع٢ٓاغيتقٌ 

 ايعُّٛ اصتباطٟا يٛ ؾقًٓاٙ عٓ٘ مل ٜغتكٌ بإؾار٠ َعٓاٙ.

 اٌرخظ١ض اٌّرظً؟ أٔٛاعِا ( ط

 أْٛاع:ايتدقٝك اغيتقٌ ي٘ أصبع١ 

َٔٔ َبِعٔز إضَي) تعازي قٛي٘ مٛ: ا٫عتجٓا٤ -①  ٔ٘ ١ً ٢ٕ ََٔ ٜنٜؿَض ٔباي ٔٓ ٔباإل٢ضَيا ٦َُٔ ٞٛ َُ  ُ٘ ًُٞب َٜٚق  َٙ ِٔ ٝأٞنض٢ ََ ٘ٔ إ١٫٢  ْٔ ا

ِْ ِِ َعَشاْب َعـٔيٝ ُٗ َٜٚي  ٔ٘ ١ً َٔ اي َٓ ِِ ٜغَنْب  ٢ٗ ِٝ ًٜ َٓٔ َؽَضَح ٔباٞيٝهٞؿض٢ َفِزصٟا ٜؾَع ـَهٔٔ  ؼي  (ََٔ)، ؾإٕ يؿفي 106ايٓشٌ (َٜٚي

ٟٝا، ٚيهٔ ، َٔ فٝؼ ايعُّٛ، ؾٝؾٌُ نٌ نؿض، َهضٖٟا نإ أٚ صام (ََٔ ٜنٜؿَض)قٛي٘ تعازي 

َٙ)ا٫عتجٓا٤ ؼي قٛي٘ تعازي  ِٔ ٝأٞنض٢ ََ ٟا ، ٚاقتقض ع٢ً َٔ نإ صامٝعٔ ايعُّٛ ، فضف اإلنضاٙ(إ١٫٢ 

 بايهؿض غرل َهضٙ عًٝ٘.

َٜٚيْز)تعازي  قٛي٘ مٛ: ايؾضؾي -②  ٖٔ ُٗ ِٔ يٜٓ َٜهٝ  ِِ ِٕ يٜٓ ِِ إ َٚاُدٝه ََاَتَضٜى أِط ـُ  ِْٔق  ِِ ؾإٕ  ،12ايٓغا٤ (َٜٚيٝه

اعتشكام ايظٚز ايٓقـ َٔ تضن١ طٚدت٘ َؾضٚؾي بعزّ ٚدٛر ٚيز شلا، ٚي٫ٛ ٖشا ايؾضؾي ٫عتشك٘ ؼي 

تشكام ايظٚز يًٓقـ عاي١ َع١ٓٝ، ٖٚٞ َا إسا مل ٜهٔ طيٝع ا٭سٛاٍ، ؾكز خقك ٖشا ايؾضؾي اع

 يًظٚد١ ٚيز.

ِٔ ) تعازي قٛي٘ مٛ: ايقؿ١ -③ ُٔ َٓأت ٜؾ َٔ ٪ُُِ َٓأت اٞي ُُِشَق ِٓٔهَح اٞي ٖٜ  ِٕ ٫ِٟٛ أ ِِ ٜط ِٓٝه َٔ ِٛٔع  َِٜغَت  ِِ ِٔ يٜٓ ََ َٚ

ِِ ُْٝه َُا ِٜ ًٜٜهِت ٜأ ََ َٓأت َٖا  َٔ ٪ُُِ ُِ اٞي َٝأتٝه ِٔ ٜؾَت ، ؼي اٯ١ٜ عاّ ٜؾٌُ (ايؿتٝات)يؿفي  ، ؾإ25ٕايٓغا٤ (َٚ

اغي٪َٓات ٚغرل اغي٪َٓات، ٚيهٔ ٚفـ ايؿتٝات باإلضيإ جيعٌ دٛاط ايٓهاح سيًو ايُٝري غئ مل 

 ٜغتٛع ايظٚاز َٔ اؿضا٥ض قافضٟا ع٢ً ايؿتٝات اغي٪َٓات.

: ٖٚٞ ْٗا١ٜ ايؾ٤ٞ اغيكتن١ٝ يجبٛت اؿهِ قبًٗا ٚاْتؿا٥٘ بعزٖا، ٚشلا يؿـيإ ُٖٚا إزي ايػا١ٜ -④

 ٚست٢، غرل اْ٘ ٜؾذلؾي يز٫ي١ ست٢ ع٢ً ايػا١ٜ إٔ تهٕٛ داص٠ ؾًٛ ناْت عاطؿ١ ؾ٬ تزٍ عًٝٗا.

َٞ َسٓت٢َ)َٚجٌ ست٢ قٛي٘ تعازي  ٖٔ  ّْ ًٜع٢ اٞيٜؿِذض٢ َع٬ٜ ٞٛ قضصت ؾنٌ ي١ًٝ  ست٢ ٖٚٞ، ؾإٕ ايػا١ٜ ٖٓا 5ايكزص (ََ

ف٠٬ ايكزص، ٚأثبتت٘ غيا بعز طًٛع ايؿذض، ٚبٝٓت إٔ ي١ًٝ ايكزص شيتز بعز ًَٛع ايؿذض، عٝح تهٕٛ 

 ايؿذض ٚاقع١ ؼي تًو اي١ًًٝ.
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 ِا ٘ٛ اٌرخظ١ض إٌّفظً؟( ط

 أْ٘ َغتكٌ َٚٓؿقٌ عٔ ٖٛ ايه٬ّ ايشٟ ٜؾتٌُ ع٢ً َع٢ٓ ايتدقٝك إ٫ اغيٓؿقٌ:اغيدقك 

 ايه٬ّ ايشٟ ٜؾتٌُ ع٢ً ايعُّٛ.

 إٌّفظً؟ اٌرخظ١ض أٔٛاعِا ( ط

 يًُدقك اغيٓؿقٌ عز٠ أْٛاع َٓٗا:

٤ِٕٞ )قاٍ تعازي: ضع١ً ع٢ً عار : ٚسيو نُا ؼي قٛي٘ تعازي ؼي ايضٜح اغياؿػ ٚاغيؾاٖز٠ -① ٌٓ َؽ َُٓض ٝن ُتَز

َِض٢ َٗا ٔبٜأ ٤ِٕٞ)ؾإٕ ن١ًُ ، 25ا٭سكاف (َصٓب ، عا١َ، تؾٌُ ايغُٛات ٚا٭صض ٚغرلُٖا، ٚيهٔ اؿػ ٜؾٗز (َؽ

باختقافٗا ببعض َا تؾتٌُ عًٝ٘، سٝح إْٓا ْؾاٖز أؽٝا٤ نجرل٠ مل ٜتِ تزَرلٖا َٚٔ مُٓٗا ايغُٛات 

 ٚا٭صض.

٘ٔ َعٔب٬ٟٝ): َٚٔ أَجًت٘ قٛي٘ تعازي ايعكٌ -② ِٝ ٜٛاَع إ٢ٜي ٢ٔ اِعَت ََ ِٝٔت  ٓٓاؼ٢ ٔسٓر اٞيَب ٢ًٜ اي ٘ٔ َع ١ً ، ؾإٕ يؿفي 97آٍ عُضإ (َٚي

(٢ٔ َٔ فٝؼ ايعُّٛ، ٚسيكتن٢ ٖشا ايعُّٛ ٜهٕٛ اـٛاب باؿر َٛدٟٗا ؾُٝع ايٓاؼ، سئ ؾِٝٗ  (ََ

ايقبٝإ ٚاجملاْري، َٚٔ ؼي سهُِٗ، ٚيهٔ ايعكٌ ٜكنٞ بإخضادِٗ َٓ٘، إس ٜغتشٌٝ عك٬ٟ تٛدٝ٘ 

 اـٛاب غئ ٫ ٜؿِٗ اغيضار َٓ٘.

 ٫ت:: ٖٚٛ ايكضإٓ أٚ ايغ١ٓ ٚي٘ عز٠ ساايٓك -③

 اؿاي١ ا٭ٚزي ؽقٝك ايهتاب بايهتاب:

َٕ ، ٞيَعِقض٢َٚا): نُا ؼي قٛي٘ تعازي اغيدقك اغيتقٌ -◉ ٕٓ اإل٢َْغا ًٝٛٞاُخِغض٣،  يؿٞإ٢ ُٔ ََٚع ُٓٛٞا  ََ َٔ آ  إ١٫٢ اي١ٔشٜ

ِٛٞا ٔبايٓقِبض٢ َٛاَف ََٚت ِٛٞا ٔباٞيَشٓل  َٛاَف ََٚت ؾإٕ يؿفي اإلْغإ عاّ ٜؾٌُ اغي٪َٓري ٚغرلِٖ، ٚقز ، عٛص٠ ايعقض (ايٓقأيَشأت 

ِٛٞا ٔبايٓقِبض٢)خقك ايعُّٛ بكٛي٘  َٛاَف ََٚت ِٛٞا ٔباٞيَشٓل  َٛاَف ََٚت ًٝٛٞا ايٓقأيَشأت  ُٔ ََٚع ُٓٛٞا  ََ َٔ آ  .(إ١٫٢ اي١ٔشٜ

٤َٕٚ)نُا ؼي قٛي٘ تعازي  :اغيدقك اغيٓؿقٌ -◉ ٔٓ َث٬َٜث١ٜ ٝقُض ٢ٗ ِْٝؿٔغ َٔ ٔبٜأ ََٜتَضٓبقِ ١ًٜكاُت  ٜٛ ُُ ، 228ايبكض٠ (َٚاٞي

١ًٜكاُت)ؾإٕ يؿفي  ٜٛ ُُ ، عاّ ٜؾٌُ نٌ ًَٛك١، ٚسيكتن٢ ٖشا ايعُّٛ ػب ايعز٠ ع٢ً نٌ  (اٞي

َٛٞا إ٢َسا )ايزخٍٛ أٚ بعزٙ، ٚقز خقك عَُٛٗا بكٛي٘ ًَٛك١، عٛا٤ نإ اي٬ٛم قبٌ  ُٓ ََ َٔ آ َٗا اي١ٔشٜ ٜٓ َٜٜأ

ٓٔ ُٖ ُُٛ ١ًٞكُت ِٓ ٜط َٓأت ُث َٔ ٪ُُِ ُِ اٞي َٗا  َْٜهِشُت َْ ِٔ ٔعٓز٠ٕ َتِعَتٓزٚ َٔ  ٓٔ ٢ٗ ِٝ ًٜ ِِ َع َُا ٜيٝه ٔٓ ٜؾ ُٖ َُٓغٛ ٢ٌ ٜإٔ َت َٔٔ ٜقِب

٬ُٟٝٔ ٔٓ َعَضاسٟا َد ُٖ ََٚعٓضُسٛ  ٓٔ ُٖ َُٓتُعٛ ، سٝح ققضت ٖشٙ اٯ١ٜ ٚدٛب ايعز٠ ع٢ً اغيًٛك١ 49ا٭سظاب (ٜؾ

 اغيزخٍٛ بٗا.

َِٝت١ٝ): نكٛي٘ تعازياؿاي١ ايجا١ْٝ: ؽقٝك ايهتاب بايغ١ٓ:  َُ ُِ اٞي ِٝٝه ًٜ ََِت َع ، ؾإٕ 3اغيا٥ز٠ (ُسٓض

ٖٛ ايٛٗٛص )تؾٌُ َٝت١ ايدل ٚايبشض، ٚقز خقك عَُٛٗا قٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  (َٝت١)ن١ًُ 

 ، سٝح أسٌ َٝت١ ايبشض، ٚبك٢ ايتشضِٜ ؾُٝا ع٣ٛ سيو.فشش٘ ا٭يباْٞ (َا٩ٙ اؿٌ َٝتت٘

َا قٛع َٔ سٞ ؾٗٛ نكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ) ٝك ايغ١ٓ بايهتاب :اؿاي١ ايجايج١ : ؽق

، ؾٗشا ٜؾٌُ نٌ َا قٛع َٓ٘ ، ٚقز خقك ايهتاب ايقٛف ٚايٛبض ٚايؾعض ؼي فشش٘ ا٭يباْٞ  (َٝت

َٗا )قٛي٘ تعازي  َْ ُٝٛتٟا َتِغَتٔدؿ١ٛ ٢ّ ُب َِْعا ًٝٛٔر ا٭ َٓٔ ُد  ِِ ٌَ ٜيٝه ََٚدَع ِِ َعهٜٟٓا  ُٝٛٔتٝه َٓٔ ُب  ِِ ٌَ ٜيٝه ُ٘ َدَع ١ً َٚاي

َّ ِٛ َََتاعٟا إ٢ٜي٢َ ٔسري٣ َٜ َٚ َٖآ ٜأَثاثٟا  َٜٚأِؽَعاص٢ َٖا  َِٚباص٢ َٜٚأ َٗا  َٛأؾ ِٔ ٜأِف َٔ َٚ  ِِ ََٔتٝه َّ إ٢ٜقا ِٛ َٜ َٚ  ِِ ٓٔٝه ؾكٛي٘ ، 80ايٓشٌ (ؿٜيِع

يؾعض ، ٜؾٌُ نٌ َكٛٛع سيا ؼي سيو ايقٛف ٚايٛبض ٚا (َا قٛع َٔ سٞ ؾٗٛ َٝت)ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

غرل إ اٯ١ٜ ايهضضي١ خقك عُّٛ ٖشا اؿزٜح، ٭ٕ اهلل أداط قٛع ٖشٙ ا٭ؽٝا٤ َٔ َأنٍٛ ايًشِ، سٝح 

 اَذي بٗا ع٢ً عبارٙ ، ٖٚٛ ٫ ضيذي عًِٝٗ سيا ٖٛ لػ ، ؾزٍ سيو ع٢ً أْٗا ٫ تتٓذػ بايكٛع.
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 ِا اٌفشق ت١ٓ اٌرخظ١ض ٚإٌغخ؟( ط

 :قز ًٜتبػ ايتدقٝك بايٓغذ، غرل اْ٘ ٜٛدز عز٠ ؾٛصم بري ايتدقٝك ٚايٓغذ َٓٗا

إٔ ايتدقٝك ٜزٍ ع٢ً إٔ اغيدضز مل ٜهٔ َضارٟا باؿهِ ابتزا٤ّ، ٚأَا ايٓغذ ؾإْ٘ ٜزٍ ع٢ً  -①

 إٔ اغيٓغ٧ٛ نإ َضارٟا.

إٔ اغيدقك قز ٜهٕٛ َكاصْٟا يًعاّ، ٚقز ٜهٕٛ َتأخضٟا عٓ٘، أَا ايٓغذ ؾ٬ ٜقح إٔ ٜهٕٛ  -②

 َكاصْٟا يًُٓغ٧ٛ، بٌ ٫ بز إٔ ٜهٕٛ َتأخضٟا عٓ٘.

إٔ ايتدقٝك ٫ ٜ٪ثض ؼي سذ١ٝ ايعاّ، أَا ايٓغذ ؾإْ٘ ٜبٌٛ سذ١ٝ اغيٓغ٧ٛ، ؾ٬ ٜهٕٛ سذ١  -③

 بعز ايٓغذ.
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 اٌغادطاٌذسط 
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 ػشف اٌّطٍك ٌغح ٚششػاً؟( ط

 مز اغيكٝز. :يػ١ اغيًٛل

 َا رٍ ع٢ً اؿكٝك١ ب٬ قٝز. :اف٬ٛسٟا

 اٌّطٍك؟ أششذ ذؼش٠ف( ط

 :ايؾضح

 ٝك١ ؾكؽي.ٜزٍ ع٢ً ايعُّٛ ٫ ع٢ً ًَٛل اؿك ٭ْ٘ : ايعاّ،اؿكٝك١رٍ ع٢ً  بكٛيٓا َا خضز

 .اغيكٝز: قٝزبكٛيٓا ب٬  ٚخضز

 أروش أِثٍح ٌٍّطٍك؟( ط

 :١ً اغيًٛل َا ٜأتَٞجَٔ أ

َُ) ؼي قٛي٘ تعازي: «ايزّ»ن١ًُ  -① ْٖ َّإ٢ َٚايٖز َِٝت١ٜ  َُ ُِ اٞي ِٝٝه ًٜ َّ َع  .173ايبكض٠ (ا َسٖض

َُاٖعا)تعازي  ؼي قٛي٘ :«صقب١»ن١ًُ  -② َٜٖت  ِٕ ٢ٌ ٜأ ِٔ ٜقِب َٚ ُِٜض َصٜقَب١ٕ   .4اجملاري١ (ٜؾَتِشض٢

ِٛا َبٜك)ؼي قٛي٘ تعازي  :«بكض٠»ن١ًُ  -③ ِٕ َتِشَبُش ِِ ٜأ َُُضٝن َٜأ ٕٖ اهلل   .67ايبكض٠ (َض٠ٟإ٢

 ِا اٌفشق ت١ٓ اٌّطٍك ٚاٌؼاَ؟( ط

يهٔ قز ًٜتبػ ايًؿفي اغيًٛل بايًؿفي ايعاّ، َٔ سٝح إٔ ن٬ َُٓٗا ٜقزم ع٢ً أؾضار َتعزر٠، ٚ

 ُا ع٢ً أؾضارٙ ٜتنح ايؿضم بُٝٓٗا:بإَعإ ؽ٤ٞ َٔ ايٓـيض ؼي ر٫ي١ نٌ َٓٗ

 عتباص ؽٝٛع يؿـي٘ ؼي طيٝع ا٭ؾضار.ٜزٍ ع٢ً نٌ ؾضر َٔ أؾضارٙ ر٫ي١ بزي١ٝ، با :ؾاغيًٛل

 ؾإْ٘ ٜزٍ ع٢ً طيٝع أؾضارٙ رؾع١ ٚاسز٠، ر٫ي١ سلٛي١ٝ اعتػضاق١ٝ. :أَا ايعاّ
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 ِا زىُ اٌّطٍك؟( ط

 :إسا ٚصر ايًؿفي ًَٛكا ؾً٘ سايتإ 

 :دز َا ٜكٝزٙاؿاي١ ا٭ٚزي إٔ ٜٛ -◉

 عبشاْ٘ ؾؿٞ ٖشٙ اؿاي١ جيب َضاعا٠ ٖشا اغيكٝز ٚيٛ نإ َٓؿق٬ٟ عٓ٘، ٚسيو نُا ؼي قٛي٘

ٔٓ ُٜ)تعازي ٚ ُٗ ًٜ ٢ٔ ٜؾ ِٝ ََٓت َِٛم اِث َْٔغآ٤ّ ٜؾ  ٓٔ ٢ٔ ٜؾإ٢ٕ نٝ ِٝ َٝ َِْج ٌُ َسفي١ ا٫ٝ َِٔج ِِ ٔيًٓشٜنض٢  ٫ِٜٚٔرٝن َٞ ٜأ ُ٘ ٔؾ ١ً ُِ اي ٛٔفٝٝه

ُٓا َتَضٜى إ٢ٕ ٜن َٔ َُا ايٓغُزُؼ  ُٗ ِٓ َٓ َٚأسٕز   ٌٓ ٘ٔ ٔيٝه ِٜ َٛ َٚ٭َب ـُ  ِٓٓق َٗا اي ًٜ َٚأسَز٠ٟ ٜؾ َِْت  َٚإ٢ٕ ٜنا ََا َتَضٜى  ًَٝجا  ُ٘ ُث َٕ ٜي ا

َٔٔ َبَٚ ٘ٔ ايٓغُزُؼ  َٓ ٠٠َٛ ٜؾ٬ٝ ُ٘ إ٢ِخ َٕ ٜي ًُٝح ٜؾإ٢ٕ ٜنا ٘ٔ ايٓج َٓ ُٙ ٜؾ٬ٝ َٛا ُ٘ ٜأَب َٚص٢َث َٚ َٜٚيْز   ُ٘ ِٔ ي١ َٜهٝ  ِِ ١ٕٓٝ ٜيْز ٜؾإ٢ٕ ي١ َٚٔف ِعٔز 

١ً َٔ اي َٓ َْٞؿعٟا ٜؾض٢َٜن١ٟ   ِِ ِِ ٜأٞقَضُب ٜيٝه ُٗ ٜٓ َٕ ٜأ ِِ ٫ٜ َتِزُصٚ َٜٚأبٓا٩ُٝن  ِِ ٣ٔ آَبآ٩ُٝن ِٜ ِٚ َر َٗآ ٜأ َٕ ُٜٛٔفٞ ٔب َ٘ ٜنا ١ً ٕٓ اي ٘ٔ إ٢

ًُٟٔٝا َسٔهُٟٝا  .11ايٓغا٤ (َع

ؾإٕ ايٛف١ٝ ٚإٕ دا٤ت ًَٛك١ ؼي ايكزص ٚاغيٛفٞ ي٘، إ٫ إٔ ايغ١ٓ قٝزت ايكزص اغيٛفٞ ب٘ بايجًح، 

، نُا قٝزت عًٝ٘ َتؿل (ايجًح ع٢ً ايظٜار٠ عٔ غعزي ِٚعً عًٝ٘ اهلل ف٢ً ْٗٝ٘) سزٜحٚسيو ؼي 

 فشش٘ ا٭يباْٞ. (٫ ٚف١ٝ يٛاصخ) عًٝ٘ ايغ٬ّاغيٛفٞ ي٘ بهْٛ٘ غرل ٚاصخ ٚسيو نُا دا٤ ؼي قٛي٘ 

 :اؿاي١ ايجا١ْٝ أ٫ ٜٛدز َا ٜكٝزٙ -◉

ٚؼي ٖشٙ اؿاي١ ٜبك٢ ع٢ً إط٬ق٘، ٚجيب ايعٌُ سيكتن٢ ٖشا اإلط٬م، ٚسيو نُا ؼي ا٭َج١ً 

 ايتاي١ٝ:

ِِ )قاٍ تعازي:  قٛي٘ تعازي ؼي بٝإ احملضَات َٔ ايٓغا٤ -① َٓاُتٝه ََٚب  ِِ َٗاُتٝه َٓ ِِ ٝأ ِٝٝه ًٜ ََِت َع ُسٓض

ُِ اي١٬ٔتٞ  َٗاُتٝه َٓ َٚٝأ َٓاُت ا٫ِٝخٔت  ََٚب َٓاُت ا٭٢٧  ََٚب  ِِ ََٚخا٫ُٜتٝه  ِِ ُٓاُتٝه ََٚع  ِِ َٛاُتٝه ِِ َٜٚأَخ َٓٝه ٜأِصَمِع

ُِ اي١٬ٔتٞ  َْٓغآ٥ٔٝه  َٔٓ  ِِ ُِ اي١٬ٔتٞ ٔؾٞ ُسُذٛص٢ٝن ََٚصَبا٥ُٔبٝه  ِِ َْٔغآ٥ٔٝه َٗاُت  َٓ َٚٝأ َٔ ايٓضَماَع١ٔ  َٓ َٛاُتٝهِ  َٜٚأَخ

َٔ  َٔ ُِ اي١ٔشٜ َٓا٥ٔٝه ٌُ ٜأِب ََٚس٥ٔ٬ٜ  ِِ ِٝٝه ًٜ َٓاَح َع ٔٓ ٜؾ٬ٜ ُد ٢ٗ ِِ ٔب ًُٞت ُْٛٞا َرَخ ِِ َتٝهٛ ٔٓ ٜؾإ٢ٕ ي١ ٢ٗ ِِ ٔب ًُٞت ِِ َرَخ ِٔ ٜأِف٬ٜٔبٝه

َٕ ٜغٝؿٛصٟا ٓصٔسُٟٝا َ٘ ٜنا ١ً ٕٓ اي ـَ إ٢ ًٜ ََا ٜقِز َع ٢ٔ َإ١٫  ِٝ َٔ ا٫ِخَت ِٝ َُُعٛٞا َب  .23ٓغا٤اي (َٜٚإٔ َتِذ

ِِ)ؾإٕ اٯ١ٜ ؼي قٛي٘  َْٔغآ٥ٔٝه َٗاُت  َٓ ٚمل  ، ًَٛك١ ٚمل تكٝز ؼضِٜ أَٗات ايٓغا٤ بايزخٍٛ ببٓاتٗٔ،(َٚٝأ

 ٜٛدز ريٌٝ ٜكٝزٖا بشيو، ٚع٬ُ بٗشا اإلط٬م ٜهٕٛ فضر ايعكز ع٢ً ايبٓات حيضّ ا٭َٗات.

َٜ)قٛي٘ تعازي ؼي بٝإ عز٠ ايٛؾا٤  -② َٚادٟا  َٕ ٜأِط ََٜشُصٚ َٚ  ِِ َٔٓٝه  َٕ ِٛ َٛؾ١ َُٜت  َٔ ٔٓ ٜأِصَبَع١ٜ َٚاي١ٔشٜ ٢ٗ ِْٝؿٔغ َٔ ٔبٜأ َتَضٓبقِ

ََٚعِؾضٟا ُٗض٣  َٚادٟا)، ؾإٕ يؿفي 234ايبكض٠ (ٜأِؽ ، ؼي اٯ١ٜ دا٤ ًَٛل، ٚمل ٜضر َا ٜؿٝز تكٝٝزٙ بايزخٍٛ، (ٜأِط

 ٚع٬ُ بٗشا اإلط٬م تهٕٛ عز٠ ايٛؾا٠ ٚادب١ ع٢ً ايظٚد١ ًَٛكٟا مت ايزخٍٛ بٗا أٚ مل ٜتِ.
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 ػشف اٌّم١ذ؟( ط

أٚ ْؿٝٗا  إَا بإثباتٗا ي٘ عًكات٘،َتٖٛ ايؾ٤ٞ ايشٟ سنض بازل٘ َكضْٟٚا بؾ٤ٞ َٔ فؿات٘ أٚ  :اغيكٝز

 عٓ٘.

 أروش أِثٍح ٌٍّم١ذ؟ (ط

 ١ً اغيكٝز َا ٜأتٞ:َجَٔ أ

ِٕ ) تعازيؼي قٛي٘  :«ايزّ»ن١ًُ  -①  ُ٘ إ٤٫٢ ٜأ ُُ َٛٞع ٖٜ  ٣ِ ََُشٖضَٟا َع٢ً ٜطأع  ٖٞ َٞ إ٢ي ِٚٔس ََا ٝأ  ِٞ ٌِ ٤٫ ٜأٔدُز ٔؾ ٝق

َِٝت١ٟ ََ  َٕ ِٛ ِٛسٟا ٜٖٝه َِٖغٝؿ ِٚ َرَٟا  َِٝت١ٜ )تعازي سٝح ٚصرت ًَٛك١ ؼي قٛي٘  ،145ا٭ْعاّ (ٜأ َُ ُِ اٞي ِٝٝه ًٜ َّ َع َُا َسٖض ْٖ إ٢

ِٝ ًٜ َِ َع ٫َٜٚ َعإر ٜؾ٬ إ٢ِث َِٝض َباؽ٣  ٖٛٝض ٜغ ٢ٔ اِم َُ ٘ٔ ٜؾ ١ً ِٝض٢ اي ٘ٔ ٔيَػ ٌٖ ٔب ٖٔ ََا ٝأ َٚ َِ اٞئدٓظ٢ٜض٢  َٜٚيِش  َّ َ٘ ٜغٝؿْٛص َٚايٖز ١ً ٕٖ اي ٘ٔ إ٢

ِْ  .173ايبكض٠ (ٖصٔسٝ

١َٕٓ) تعازيؼي قٛي٘  :«صقب١»ن١ًُ  -② َٔ ٪َِٗ ُِٜض َصٜقَب١ٕ  ٦ٜٟٛا ٜؾَتِشض٢ َٟٔٓا َخ ٪َُِ  ٌَ ِٔ ٜقَت ََ سٝح ٚصرت  ، 92ايٓغا٤ (َٚ

٢ٌ ٜإٔ )تعازي ًَٛك١ ؼي قٛي٘  َٚٔ ٜقِب َُا ٜقاٝيٛا ٜؾَتِشض٢ُٜض َصٜقَب١ٕ  َٕ ٔي َُٜعُٛرٚ  ِٖ ِِ ُث ٢ٗ َْٚغا٥ٔ  َٔٔ  َٕ ُٖٔضٚ ُٜـٜيا  َٔ َٚاي٤ٔشٜ

َُا َٕ َخٔبرْلََٜت ًٛٝ َُ َُا َتِع ُ٘ ٔب ٤ً َٚاي  ٔ٘ َٕ ٔب ِِ ُتَٛعـٝيٛ  .3اجملاري١ (ٖعا َسٔيٝه

َٗا َتُغٗض) تعازيؼي قٛي٘  :«بكض٠»ن١ًُ  -③ ُْ ِٛ َٗا َبٜكَض٠٠ َفٞؿَضا٤ُ ٜؾأقُع ي٤ ْٖ َٔ إ٢ ِٜ ٖٓاؿٔيض٢ سٝح ٚصرت  ،69ايبكض٠ (اي

ٍَ تعازي )ًَٛك١ ؼي قٛي٘  ُُٖظٟٚا ٜقا َْا  ِٕ َتِشَبُشٛٞا َبٜكَض٠ٟ ٜقاٝيٛٞا ٜأَتٖتٔدُش ِِ ٜأ َُُضٝن َٜٞأ  َ٘ ١ً ٕٖ اي ٘ٔ إ٢ َٔ ِٛ ََُٛع٢ ٔيٜك  ٍَ إ٢ِس ٜقا

ًٔرَي ٖٔ َٔ اٞيَذا َٔ  َٕ ِٕ ٜأٝنٛ ٘ٔ ٜأ ١ً  .67ايبكض٠ (ٜأُعُٛس ٔباي

 ِا زىُ اٌّم١ذ؟( ط

 .إسا ٚصر ايًؿفي َكٝزٟا، ٚدب اعتباص ٖشا ايكٝز ٚعزّ إغؿاي٘ َا مل ٜضر َا ٜؿٝز إيػا٤ٙ

 ؟ثٍح ذٛػر رٌهأِ أروش( ط

 َٔ أَج١ً سيو:

َٟٔٓا )قٛي٘ تعازي ؼي نؿاص ايكتٌ اـٛأ   -① ٪َُِ  ٌَ ََٔ ٜقَت َٚ ٦ٜٟٛا  َٟٔٓا إ١٫٢ َخ ٪َُِ  ٌَ َٜٞكُت ٣ٔ ٜإٔ  َٔ ٪ُُِ َٕ ٔي ََا ٜنا َٚ

 ٠١َُ ١ً ََٓغ  ٠١َٜ َٚٔر  ١َٕٓ َٔ ٪َِٓ ٦ٜٟٛا ٜؾَتِشض٢ُٜض َصٜقَب١ٕ  َٛ َخ ُٖ َٚ  ِِ ٚٓ ي١ٝه ٣ّ َعُز ِٛ َٔٔ ٜق  َٕ َٜٓقٓزٝقٛٞا ٜؾإ٢ٕ ٜنا ٘ٔ إ١٫٢ ٜإٔ  ًٔ ِٖ إ٢ٜي٢َ ٜأ

٠١َُ إ٢ٜي٢َ ٜأ ١ً ََٓغ  ٠١َٜ ََٓٝجاْم ٜؾٔز  ِِ ُٗ َٓ ِٝ ََٚب  ِِ َٓٝه ِٝ ٣ّ َب ِٛ َٔٔ ٜق  َٕ َٚإ٢ٕ ٜنا  ١َٕٓ َٔ ٪َِٓ ْٔ ٜؾَتِشض٢ُٜض َصٜقَب١ٕ  َٔ ََٚتِشض٢ُٜض َِِ٪  ٔ٘ ًٔ ِٖ

ِِ َُٔ ي١ ١َٟٓ ٜؾ َٔ ٪َِٓ ًُٟٔٝا َسٔهُٟٝا َصٜقَب١ٕ  ُ٘ َع ١ً َٕ اي َٜٚنا  ٔ٘ ١ً َٔ اي َٓ َِٛب١ٟ  ٢ٔ َت ِٝ ََُتَتأبَع  ٢ٔ ِٜ َِٗض ُّ َؽ َٝا  .92ايٓغا٤ (َٜٔذِز ٜؾٔق

َٟٔٓا )ٛأ، ٚسيو ؼي قٛي٘ ؾٗشٙ اٯ١ٜ قٝزت ٚدٛب ايهؿاص٠ ؼي ايكتٌ سيا إسا نإ خ ٪َُِ  ٌَ ََٔ ٜقَت َٚ

٦ٜٟٛا ، ٚع٬ُ بٗشا ايكٝز ٫ ػب ايهؿاص٠ ؼي ايكتٌ ايعُز، نُا قٝزت ايضقب١ بهْٛٗا َ٪١َٓ ػيا (َخ

 ٜؿٝز إٔ عتل ايضقب١ ايهاؾض٠ ٫ جيظ٨.

َُآٓعا)قٛي٘ تعازي ؼي نؿاص٠ ايـيٗاص  -② ََٜت ٢ٌ ٜإٔ  َٔٔ ٜقِب  ٢ٔ ِٝ ََُتَتأبَع  ٢ٔ ِٜ َِٗض ُّ َؽ َٝا َٜٔذِز ٜؾٔق  ِِ َُٔ ي١  .4اجملاري١ (ٜؾ

 ١ٜ ايتهؿرل بايقٝاّ بكٝزٜٔ:ز اٯؾكز ٜكٝ

 : إٔ ٜهٕٛ َتتابعٟا، ٚع٬ُ بٗشا ايكٝز ٫ جيظ٨ ايقٝاّ اغيؿضم ؼي نؿاص٠ ايـيٗاص.ايكٝز ا٭ٍٚ

 : إٔ ٜهٕٛ قبٌ ا٫عتُتاع.ايكٝز ايجاْٞ
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 ِا زىُ ِا إرا ٚسد اٌٍفع ِطٍماً فٟ ٔض ِٚم١ذاً فٟ آخش؟( ط

ٟا ؼي ْك آخض، ٚاتؿل ايًؿـيإ ؼي اؿهِ ٚايغبب ٚدب إسا ٚصر ايًؿفي ًَٛكٟا ؼي ْك ٚٚصر َكٝز

 .ظيٌ اغيًٛل ع٢ً اغيكٝز

 ؟أِثٍح ذٛػر رٌه أروش( ط

 َٔ أَج١ً سيو.

ُّ)قٛي٘ تعازي ؼي عٛص٠ اغيا٥ز٠  -① َٚاٞيٓز َِٝت١ٝ  َُ ُِ اٞي ِٝٝه ًٜ ََِت َع  .3اغيا٥ز٠ (ُسٓض

َٕ َع قٛي٘ تعازي ؼي عٛص٠ ا٭ْعاّ ) َٜٝهٛ ُ٘ إ١٫٢ ٜإٔ  ُُ َٛٞع َٜ  ٣ِ ٢ًَٜ ٜطأع ََُشٓضَٟا َع  ٓٞ َٞ إ٢ٜي ِٚٔس ََآ ٝأ ٝقٌ ١٫ ٜأٔدُز ٔؾٞ 

َِٓغٝؿٛسٟا ِٚ َرَٟا  َِٝت١ٟ ٜأ  .145ا٭ْعاّ (ََ

ٚصر ؼي اٯ١ٜ ا٭ٚزي ًَٛكٟا، ٚٚصر ؼي ايجا١ْٝ َكٝزٟا بهْٛ٘ َغؿٛسٟا، ٚاؿهِ ؼي  (ايزّ)ؾإٕ يؿفي 

اٯٜتري ٚاسز، ٖٚٛ سض١َ تٓاٍٚ ايزّ، ٚعبب اؿهِ ٚاسز ٖٚٛ اينضص اغيذلتب ع٢ً تٓاٍٚ، نُا إٔ 

اغيكاّ َكاّ إثبات، ٚيشيو ظيٌ ايؿكٗا٤ ايًؿفي اغيًٛل ع٢ً اغيكٝز ٚقايٛا بتشضِٜ ايزّ إسا نإ 

سٟا، أَا إسا مل ٜهٔ َغؿٛسٟا ٖٚٛ ايشٟ ٜبك٢ ؼي ايًشِ ٚايعضٚم بعز ايشبح ؾإْ٘ س٬ٍ ٫ ؽ٤ٞ َغؿٛ

 ؾٝ٘.

ؾكاٍ ي٘ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل  :عٓزَا داَع طٚد١ ؼي صَنإع١ًُ بٔ فدض ا٭ْقاصٟ  سزٜح -②

 .فشش٘ ا٭يباْٞ (ؽٗضٜٔ فِ)عًٝ٘ ٚعًِ 

َع سزٜح أبٞ ٖضٜض٠ صم٢ اهلل عٓ٘ َٔ إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، قاٍ غئ أؾٛض بٛقاع اَضأت٘ 

 .َتؿل عًٝ٘ (ؾٌٗ تغتٛٝع إٔ تقّٛ ؽٗضٜٔ َتتابعري)إ ؼي ْٗاص صَن

ًَٛكٟا ؼي ايٓك ا٭ٍٚ، ٚدا٤ ؼي ايٓك ايجاْٞ َكٝزٟا بايتتابع، ٚايغبب ٚاسز  (ؽٗضٜٔ)ؾكز دا٤ يؿفي 

ٖٚٛ ايٛقٛع، ٚاؿهِ ٚاسز ٖٚٛ ٚدٛب فٝاّ ؽٗضٜٔ، ٚقز رخٌ اإلط٬م ٚايتكٝٝز ع٢ً اؿهِ 

 ؼي نؿاص٠ اإلؾٛاص ؼي ْٗاص صَنإ.َكاّ اإلثبات، ؾشٌُ اغيًٛل ع٢ً اغيكٝز، ٚبشيو جيب ايتتابع 
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 ػشف اٌّدًّ ٌغح ٚششػاً؟( ط

 .اغيبِٗ ٚاجملُٛع :يػ١ اجملٌُ

 أٟ َٔ غرل تضدٝح أسزُٖا ع٢ً اٯخض. ايغٛا٤،َا استٌُ َعٓٝري أٚ استُايري ؾأنجض ع٢ً  :ؽضعٝا

 ِا ٟ٘ أعثاب اإلخّاي؟( ط

 أعباب اإلطياٍ ٖٞ:

ٖٔ َث٬َٜث١ٜ ) تعازيٚ عبشاْ٘ ؼي قٛي٘ (ايكض٤)َجٌ ن١ًُ : ا٫ؽذلاى -① ٢ٗ ِْٝؿٔغ َٔ ٔبٜأ ََٜتَضٖبقِ ٤ًٜكاُت  ٜٛ ُُ َٚاٞي

٤ِٕٚ  ؾإْٗا َؾذلن١ بري ايٛٗض ٚاؿٝض.، 228ايبكض٠ (ٝقُض

َٕ ) مٛ قٛي٘ تعازي :غضاب١ ايًؿفي -② َِْغا ٕٖ اإل٢ ِٚعٟاإ٢ ُ٘ ايٖؾُض َدُظ ََٖغ ِٛعٟا إَسا  ًٝ َٖ ًَٔل  ، ؾًؿفي 19اغيعاصز (ُخ

ِٛعٟا) ًٝ ُ٘ ايٓؾٓض )غيضار َٓ٘ إ٫ بعز إٔ بٝٓت٘ اٯ١ٜ اييت بعزٙ ( غضٜب مل ٜؿِٗ اغيع٢ٓ اَٖ ََٓغ َٚإ٢َسا َدُظٚعٟا، إ٢َسا 

ُِٝض  ُ٘ اٞيَد ُٓٛعٟآََغ  .21زاغيعاص (ََ

ًٜا٠ٜ) مٛ قٛي٘ تعازي :عزّ َعضؾ١ ايقؿ١ -③ ُُٛا ايٖق إقا١َ ايق٠٬ فٗٛي١  فؿ١ ؾإٕ ،43ايبكض٠ (َٜٚأٔقٝ

 ؼتاز إزي بٝإ.

َكزاص ايظنا٠ ايٛادب١ فٍٗٛ  ؾإٕ، 43ايبكض٠ (َٚآُتٛا ايٖظنٜا٠ٜ) مٛ قٛي٘ تعازي :عزّ َعضؾ١ اغيكزاص -④

 حيتاز إزي بٝإ.

 ِا زىُ اٌؼًّ تاٌّدًّ؟( ط

ؾإٕ نإ بٝاْ٘ ٚاؾٟٝا فاص  :سهِ اجملٌُ ايتٛقـ ؾٝ٘ ست٢ ٜتدي اغيضار َٓ٘ َٔ د١ٗ ايهتاب ٚايغ١ٓ

بٝاْ٘ غرل ناف بٌ ؾٝ٘ بك١ٝ خؿا٤ فاص اجملٌُ َٔ قغِ  اجملٌُ بعز ايبٝإ َؿٖغضٟا، ٚإٕ نإ

ؾإٕ نإ ايًؿفي  طاي١ إؽهاي٘ َٚعضؾ١ اغيضار َٓ٘،اغيؾهٌ، ؾٝشتاز َٔ اجملتٗز إزي ْـيض ٚتأٌَ إل

َبٟٝٓا َٓ٘، ًٜٚٛب بٝإ َا أطيٌ َٓ٘ َٔ ف٬ُٟ َٔ د١ٗ َٚبٟٝٓا َٔ د١ٗ أخض٣ ؾإْ٘ ٜعٌُ سيا نإ 

 غرلٙ.

٫ٚ بز  :ٝ٘ ٚعًِٚأعًِ إٔ ا٭سهاّ اييت ؼتاز ا٭١َ إزي َعضؾتٗا ٫ بز إٔ ٜبٝٓٗا ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عً

إٔ تٓكًٗا ا٭١َ، ؾُا تضى اهلل تعازي ٚصعٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ س٫ٟ٬ إ٫ بٝٓ٘ اهلل ٚبٝٓ٘ صعٛي٘ 

بٝٓ٘ صعٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، يهٔ قز ٜهٕٛ عًِ، ٫ٚ سضاَٟا إ٫ بٝٓ٘ اهلل ٚف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ

 بعن٘ أؿيٗض بٝاْٟا َٔ بعض.
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 ػشف اٌّث١ٓ ٌغح ٚششػاً؟( ط

 اغيـيٗض ٚاغيٛمح. :يػ١ اغيبري

 أٚ بعز ايتبٝري. ايٛمعَا ٜؿِٗ اغيضار َٓ٘ إَا بأفٌ  :اف٬ٛسٟا

 اروش ِثاي ٌٍّث١ٓ؟( ط

 :ر َٓ٘ بعز ايتبٝريَا ٜؿِٗ اغيضا، َٚا ٜؿِٗ اغيضار َٓ٘ بأفٌ ايٛمع يؿفيع٢ً َجاٍ 

ؾٗشٙ ايهًُات  ،فزم ،ًِؿي، عزٍ ،دبٌ، أصض زلا٤، يؿفي:َا ٜؿِٗ اغيضار َٓ٘ بأفٌ ايٛمع  -① 

 .َعٓاٖا غرلٖا ؼي بٝإ ٚمٖٛا َؿ١َٛٗ بأفٌ ايٛمع ٫ٚ ؼتاز إزي

َٚآُتٛا ايٖظنٜا٠ٜ) تعازي كٛي٘ن :َا ٜؿِٗ اغيضار َٓ٘ بعز ايتبٝري َجاٍ -② ًٜا٠ٜ  ُُٛا ايٖق ؾإٕ ، 43ايبكض٠ (َٜٚأٔقٝ

 ايؾاصع بُٝٓٗا ؾقاص يؿـيُٗا بٝٓا بعز ايتبٝري. ٚيهٔ ،اإلقا١َ ٚاإلٜتا٤ نٌ َُٓٗا فٌُ

 ِا زىُ ذأخ١ش اٌث١اْ تؼذ ٚلد اٌخطاب؟( ط

 :ري١ ع٢ً سيوقز ٜتأخض ٚقت ايبٝإ عٔ ٚقت اـٛاب إزي ٚقت ايؿعٌ َٚٔ ا٭

ُٙ ٜؾآتٔبِع )قٛي٘ تعازي  -① َْا ُ٘، ٜؾإ٢َسا ٜقَضٞأ َْ ُ٘ٝقِضآ َْ َٝا َٓا َب ِٝ ًٜ ٕٓ َع ِٓ إ٢ ُٙ)، ؾإٕ َع٢ٓ 19ايكٝا١َ (ُث َْا أْظيٓاٙ، ٚقز  (ٜقَضٞأ

ُ٘)ؼي قٛي٘ تعازي  (ثِ)بـ ٍصتب اهلل ايبٝإ ع٢ً اإلْظا َْ َٝا َٓا َب ِٝ ًٜ ٕٓ َع ِٓ إ٢ ٍ سيو تؿٝز ايذلاخٞ، ؾز (ثِ)، ٚ (ُث

 ع٢ً دٛاط تأخرل ايبٝإ عٔ ٚقت اإلْظاٍ.

َٕ)قٛي٘ تعازي  -② َٚاص٢ُرٚ َٗا  ِِ ٜي َِ ٜأُْت ٓٓ َٗ ٘ٔ َسَقُب َد ١ً ٢ٕ اي َٔٔ ُرٚ  َٕ ََا َتِعُبُزٚ َٚ  ِِ ْٓٝه ؼي  (َا)، ؾإٕ   98ا٭ْبٝا٤ (إ٢

َٕ)قٛي٘ تعازي  ََا َتِعُبُزٚ ، ٍ ابٔ ايظبعضٟ عٔ عٝغ٢ ٚاغي٥٬ه١، تؾٌُ عٝغ٢ ٚاغي٥٬ه١ ، ؾًُا عأ(َٚ

َٕ)ْظٍ قٛي٘ تعازي  َُِبَعُزٚ َٗا  ِٓ ـ٦َٜٔو َع ِٜٚي ٢ََٓ ٝأ ٓٓا اٞيُشِغ َٓ  ِِ ُٗ َٔ َعَبٜكِت ٜي ٕٓ اي١ٔشٜ  .101ا٭ْبٝا٤ (إ٢
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 ػشف اٌظا٘ش ٌغح ٚششػاً؟( ط

 ايٛامح ٚايبري. :يػ١ ايـياٖض

 .صادح َع استُاٍ غرلٙ ٟابٓؿغ٘ ع٢ً َعٓ : َا رٍف٬ٛسٟاا

 اششذ ذؼش٠ف اٌظا٘ش؟( ط

 :ؽضح ايتعضٜـ

 ٭ْ٘ ٫ ٜزٍ ع٢ً اغيع٢ٓ بٓؿغ٘. : اجملٌُ،َعٟٓارٍ بٓؿغ٘ ع٢ً  بكٛيٓا َا خضز -①

 .١َضدٛح ي٫ٛ ايكضٜٓ ٟاَعٓ ع٢ً٭ْ٘ ٜزٍ  : اغي٪ٍٚ،صادحبكٛيٓا  خضز -②

 ٚاسزٟا. ٟا٭ْ٘ ٫ حيتٌُ إ٫ َعٓ ايقضٜح، : ايٓكغرلٙبكٛيٓا َع استُاٍ  خضز -③

 أروش أِثٍح ٌٍظا٘ش؟ (ط

 ١ً ايـياٖض َا ٜأتٞ:َجَٔ أ

ٝٚبٟا)ؼي قٛي٘ تعازي  «فعٝز»َجٌ ن١ًُ : َٔ د١ٗ ايًػ١ -① ِٝزٟا ٜط ِٛا َفٔع ُُ ُٖ َٝ ؾإْٗا  ،43ايٓغا٤ (ٜؾَت

 .ؿياٖض٠ ؼي نٌ َا فعز ع٢ً ٚد٘ ا٭صض

ِٓٔهُح ) ٚعًِف٢ً اهلل عًٝ٘ ؼي قٍٛ ايضعٍٛ  «ايٓهاح»َجٌ ن١ًُ : َٔ د١ٗ ايؾضع -② َٜ  ٫ٜ

ِٜٓهُح ُٜ  ٫َٜٚ  ُّ ُُِشض٢  ؾإْ٘ ؿياٖض ؼي ايعكز. ،َغًِ (اٞي

٢ََ) تعازيٚ عبشاْ٘ ٛي٘ؼي ق «ايٝتِٝ»ن١ًُ  َجٌ ايعضف:َٔ د١ٗ  -③ ََٝتا ِٛا اٞي ًٝ ِٛا  َٚاِبَت ًُٜػ َسٖت٢ إ٢َسا َب

ٓٚهٜاَح  ؾإْ٘ ؿياٖض ؼي َٔ ٫ أب ي٘. ،6ايٓغا٤ (اي

 ِا زىُ اٌؼًّ تاٌظا٘ش؟( ط

 جيب ايعٌُ باغيع٢ٓ ايـياٖض إ٫ بزيٌٝ ٜقضؾ٘ عٔ ؿياٖضٙ، َٔ تأٌٜٚ أٚ ؽقٝك أٚ تكٝٝز ٚمٖٛا.
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 ػشف اٌّؤٚي ٌغح ٚششػاً؟( ط

 َٔ ا٭ٍٚ ٖٚٛ ايضدٛع. :يػ١ اغي٪ٍٚ

 َا ظيٌ يؿـي٘ ع٢ً اغيع٢ٓ اغيضدٛح. سٟا:اف٬ٛ

 اٌّؤٚي؟اششذ ذؼش٠ف ( ط

 ؽضح ايتعضٜـ:

 .ٚايـياٖض ايٓك اغيضدٛح:بكٛيٓا ع٢ً اغيع٢ٓ  خضز

 .ٚاسزٟا ٟاايٓك ؾٮْ٘ ٫ حيتٌُ إ٫ َعٓ أَا

 ٚأَا ايـياٖض ؾٮْ٘ قٍُٛ ع٢ً اغيع٢ٓ ايضادح.

 ِا ٟ٘ ألغاَ اٌرأ٠ًٚ؟( ط

 :ُٖا قغُإ ايتأٌٜٚ

 ٚؾاعز َضرٚر. َكبٍٛ،فشٝح 

 ؟اٌظس١ر ٌرأ٠ًٚا٘ٛ ِا ( ط

 .فشٝح ريٌَٝا رٍ عًٝ٘  :ايقشٝحايتأٌٜٚ 

هٔ ْؿغٗا ٫ ضي ايكض١ٜ٭ٕ  ،ٚاعأٍ أٌٖ ايكض١ٜ َع٢ٓ إزي (ايكض١ٜ ٚاعأٍ)تعازي: نتأٌٜٚ قٛي٘ 

 تٛدٝ٘ ايغ٪اٍ إيٝٗا.

 ؟اٌفاعذ أٚ اٌّشدٚد اٌرأ٠ًٚ٘ٛ ِا ( ط

 .فشٝح ريٌَٝا يٝػ عًٝ٘  :ايؿاعزايتأٌٜٚ 

ٚايقٛاب إٔ َعٓاٙ  ،َع٢ٓ اعتٛزي إزي (ع٢ً ايعضـ اعت٣ٛ ايضظئ)نتأٌٜٚ اغيع١ًٛ قٛي٘ تعازي 

 ٚا٫عتكضاص َٔ غرل تهٝٝـ ٫ٚ شيجٌٝ. ايعًٛ

ٜٚتؿل ايتؿغرل َع ايتأٌٜٚ سيع٢ٓ ايتؿغرل ؼي إٔ ن٬ٟ َُٓٗا ؾٝ٘ بٝإ يًُضار َٔ ايٓك، يهٔ 

٬ ؾٗٛ قٛعٞ ؼي بٝإ اغيضار، أَا اغي٪ٍٚ ؾٗٛ تبٝري َٔ اجملتٗز، ؾؿٖغض دا٤ بٝاْ٘ َٔ قبٌ ايؾاصع اغي

 ٜهٕٛ قٛعٟٝا ؼي تعٝري اغيضار.
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 ػشف إٌض ٌغح ٚششػاً؟( ط  

 ايـيٗٛص ٚايضؾع. :ايٓك يػ١

 .ٚاسزٟا ٟاٖٛ ايه٬ّ ايشٟ ٫ حيتٌُ إ٫ َعٓ :اف٬ٛسٟا

 أروش أِثٍح ٌٍٕض؟( ط

 ١ً ايٓك َا ٜأتٞ:َجَٔ أ

١َٟٓ) تعازي مٛ قٛي٘ :بأفٌ ايٛمع نأزلا٤ ا٭عزارَا دا٤  َٔ َع ِٝ ِِ ٜأِصَبٔع ٢ٗ ِٝ ًٜ ٠١ََ َع ََُشٖض َٗا  ْٖ  .26اغيا٥ز٠ (ٜؾإ٢

َٔ )تعازي ٚ عبشاْ٘ مٛ قٛي٘ :َا دا٤ بأفٌ ا٭ع٬ّ َٚ  ٌٙ َٝاَؼ ٝن َٚإٞي ِٝغ٢  َٚٔع َِٜش٢ٝ  َٚ ٜٖا  ََٚطٜنض٢

َٔ ِٝ  .85ا٭ْعاّ (ايٖقأئش

ََا َسٖض)مٛ قٛي٘ تعازي  :َا دا٤ بأفٌ ا٭دٓاؼ ٌَ إ٤٫  ِٝ ِٞ إ٢ِعَضآ٥ٔ ٔٓ َٕ ٔس٦٬ ي٨َب ٢ّ ٜنا ٤َٛعا ٌٗ اي ٌُ ٝن ِٝ َّ إ٢ِعَضآ٥ٔ

ٔ٘ َْٞؿٔغ  .93آٍ عُضإ (َع٢ً 

َتعزر٠ ٚيهٓ٘ ٚصر َٔ ايؾاصع َا ٜعري  نإٔ ٜهٕٛ ايًؿفي قت٬ُٟ غيعإ :سيٛدب ايكضا٥ٔ َا دا٤

ُِٜ٪ٔس ) ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أسز َعاْٝ٘ ٜٚٓؿٞ غرلٙ َجٌ قٛي٘ ٢ّ اٯٔخض٢ ٜؾ٬ٜ  ِٛ َٝ َٚاٞي ُٔ ٔباهلٔل  َٔ ٪ُِٜ  َٕ ِٔ ٜنا ََ

ِٔ ََ َٚ  ُٙ ٢ّ اٯٔخض٢ َداَص ِٛ َٝ َٚاٞي ُٔ ٔباهلٔل  َٔ ٪ُِٜ  َٕ ِّ ٜنا ُٝٞهض٢ ًٞ ُ٘ ٜؾ ِٜٝؿ ؾايٓٗٞ سكٝك١ ؼي ايتشضِٜ ٚا٭َض ؼي  ،ايبداصٟ (َم

٢ً أُْٗا ع٢ً اؿكٝك١ ؼي اؿزٜح ٚيهٔ ايٛعٝز رٍ ع ،ايٛدٛب عٓز اؾُٗٛص ٚحيت٬ُٕ غرلُٖا

 ؾقاص اؿزٜح بشيو ْقٟا ؼي َغأي١ ايباب. اغيشنٛص،

 اٌؼًّ تإٌض؟ِا زىُ ( ط

 جيب ايعٌُ ب٘، ٫ٚ ٜعزٍ عٓ٘ إ٫ بزيٌٝ ٜقضؾ٘ عٔ ؿياٖضٙ َٔ ؽقٝك أٚ تكٝٝز أٚ تأٌٜٚ.
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 ِا ٘ٛ اٌّشرشن؟( ط

 ٖٛ ايًؿفي ايشٟ ٚمع غيعٓٝري أٚ َعإ كتًؿ١ بأٚماع َتعزر٠. :غيؾذلىا

 أروش أِثٍح ٌٍّشرشن؟( ط 

 َٔ أَج١ً ا٭يؿاؿي اغيؾذلن١:

ؾإْ٘ َؾذلى، ًٜٛل ع٢ً ايعري ايبافض٠، ٚع٢ً عري اغيا٤، نُا تًٛل ع٢ً  :يؿفي ايعري -①

 اؾاعٛؼ، ٚع٢ً ايشٖب ٚايؿن١.

يؿفي َؾذلى ًٜٛل ع٢ً اؿٝض ٚع٢ً ايٛٗٛص ٖٚٛ ايؿذل٠ ايظ١َٝٓ بري  :يؿفي ايكض٤ -②

 اؿٝنتري.

 زىُ اٌؼًّ تاٌّشرشن؟( ط

ؾإسا استٌُ ا٫ؽذلاى ٚعزَ٘، نإ ايضادح عزّ ا٫ؽذلاى، أَا إسا  :ا٭فٌ ؼي ا٭يؿاؿي عزّ ا٫ؽذلاى

 ؼكل ا٫ؽذلاى ؾ٬ خيًٛ َٔ أَضٜٔ:

جيب ظيٌ ايًؿفي  ؾؿٞ ٖشٙ اؿاي١ ٍٚ إٔ ٜهٕٛ ا٫ؽذلاى بري َع٢ٓ يػ٣ٛ َٚع٢ٓ ؽضعٞ:ا٭َض ا٭

 ع٢ً َعٓاٙ ايؾضعٞ.

٤ًَا دا٤ عٔ  :َجاٍ  سيو ٍَ اي ـُٛ ٍَ َصع ًٟا َعٜأ ٕٖ َصُد ـَُض٠ٜ ٜأ ٢ٔ َعُ ََِدأبض٢ ِب ٤ً ََٚع  ٔ٘ ـِ ًٜٝ ُ٘ َع ٤ًـ ـ٢ٖ اي ِٔ ) ٘ٔ َفً َٔ َٖٛمٝأ  أٜأَت

 ٍَ ٢ٌ ٜقا ٢ّ اٞيإ٢ٔب ِٔ ٝيُشٛ َٔ َٖٛمٝأ  ٍَ ٜأَت َٖٛمٞأ ٜقا ًٜا َت ِٕ ٔؽ٦َِت ٜؾ َٚإ٢ َٖٛمٞأ  ِٕ ٔؽ٦َِت ٜؾَت ٍَ إ٢ ٢ِ ٜقا َٓ ٢ّ اٞيَػ ٢ّ ٝيُشٛ ِٔ ٝيُشٛ َٔ َٖٛمٞأ  ِِ ٜؾَت ََْع

٢ٌ ، ؾايؿفي ايٛم٤ٛ اغيشنٛص ؼي ٖشا اؿزٜح َؾذلى بري َعٓاٙ ايًػٟٛ، ٖٚٛ غغٌ ايٝزٜٔ، َغًِ (اٞيإ٢ٔب

نُا دا٤ بٗا ايؾضع، ٚع٢ً سيو ؾإْ٘ جيب ظيٌ ٚبري َعٓاٙ ايؾضعٞ، ٖٚٛ غغٌ أعنا٤ ايٛم٤ٛ 

 ٖشٙ ايًؿفي ع٢ً َعٓاٙ ايؾضعٞ، ٚعًٝ٘ جيب ع٢ً َٔ أنٌ ؿِ اإلبٌ إٔ ٜتٛمأ إسا َا أصار ايق٠٬.

 :ا٭َض ايجاْٞ إٔ ٜهٕٛ ايًؿفي َؾذلنٟا بري َعٓٝري أٚ عز٠ َعإ، ٚمل ٜٛدز ؼي ايؾضع َا ٜعٝٓ٘

 ؾؿٞ ٖشٙ اؿاي١ جيب ع٢ً اجملتٗز ايبشح عٔ َضدح ٜضدح اغيع٢ٓ اغيضار يز٣ ايؾاصع.

، عٝح ٜهٕٛ اغيؾذلى بٝٓٗا ، ٜٚضار ب٘ طيٝع اغيعاْٞ: جيٛط إٔ ٜضر ايًؿفي َؾذلنا٬َسـي١

، بؾضؾي أ٫ ٜٛدز َاْع ضيٓع اؾُع بٝٓٗا نُا ٖٛ اصر عًٝٗا َتعًكٟا بهٌ ٚاسز َٓٗااؿهِ ايٛ

ؼي اؿٝض ٚايٛٗض، ؾ٬ ٜقح إصار٠ طيٝع اغيعاْٞ ٚاؿاي١ ٖشٙ، ٭ْ٘  (ايكض٤)اؿاٍ ؼي اعتعُاٍ يؿفي 

 ٜؿنٞ إزي اؾُع بري ايٓكٝنري.
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  ػشف إٌغخ؟( ط

 .اإلطاي١ ٚايٓكٌ :يػ١ ايٓغذ

 : صؾع سهِ ريٌٝ ؽضعٞ أٚ يؿـي٘ بزيٌٝ َٔ ايهتاب ٚايغ١ٓ.اف٬ٛسٟا

 إٌغخ؟ أششذ ذؼش٠ف( ط

 :ايؾضح

 ؾدضز، إزي إباس١، أٚ َٔ إباس١ إزي ؼضِٜ َج٬ٟ إجيابأٟ تػٝرلٙ َٔ  :بكٛيٓا صؾع سهِ غيضارا -①

إٔ ٜضتؿع ٚدٛب ايظنا٠ يٓكك ايٓقاب أٚ  َجٌ َاْع،بشيو ؽًـ اؿهِ يؿٛات ؽضؾي أٚ ٚدٛر 

 .ْغدٟاؾ٬ ٜغ٢ُ سيو  اؿٝض،ٚدٛب ايق٠٬ يٛدٛر 

أٚ  ،٭ٕ ايٓغذ إَا إٔ ٜهٕٛ يًشهِ رٕٚ ايًؿفي ايؾضعٞ،ايزيٌٝ  يؿفي يؿـي٘:بكٛيٓا أٚ  اغيضار -②

 .عٝأتٞبايعهػ، أٚ شلُا طيٝعٟا نُا 

ؾ٬ ٜٓغذ  ،َٔ ا٭ري١ ناإلطياع ٚايكٝاؼ عزاُٖا : َاٚايغ١َٓٔ ايهتاب  بكٛيٓا بزيٌٝ خضز -③

 بُٗا.

 ِا اٌذ١ًٌ ػٍٝ خٛاص إٌغخ؟( ط

 .دا٥ظ عك٬ٟ ٚٚاقع ؽضعٟا ايٓغذ

٘ ؾً٘ إٔ ٜؾضع يعبارٙ َا تكتنٝ اغيايو،أَا دٛاطٙ عك٬ٟ: ؾٮٕ اهلل بٝزٙ ا٭َض ٚي٘ اؿهِ ٭ْ٘ ايضب 

ثِ إٕ َكتن٢ سه١ُ اهلل  ار؟أصٌٖٚ ضيٓع ايعكٌ إٔ ٜأَض اغيايو ػيًٛن٘ سيا  ٚصظيت٘،سهُت٘ 

ٚاغيقاحل ؽتًـ  ٚرْٝاِٖ،ٚصظيت٘ بعبار٠ إٔ ٜؾضع شلِ َا ٜعًِ تعازي إٔ ؾٝ٘ قٝاّ َقاحل رِٜٓٗ 

ٕٛ غرلٙ ؼي ٚقت ؾكز ٜهٕٛ اؿهِ ؼي ٚقت أٚ ساٍ أفًح يًعبار ٜٚه ٚا٭طَإ،عغب ا٭سٛاٍ 

 ٚاهلل عًِٝ سهِٝ. أفًح،أٚ ساٍ أخض٣ 

 :َٓٗا ؾٮري١،ٚقٛع٘ ؽضعٟا  ٚأَا

٤ِٕٞ ََ)تعازي  قٛي٘ -① ٌٚ َؽ ٢ًَٜ ٝن َ٘ َع ١ً ٕٖ اي ِِ ٜأ ًٜ ِِ َتِع َٗا ٜأٜي ًٔ َِٔج  ِٚ َٗا ٜأ ِٓ َٚ ِٝض٣  َْٞأٔت ٔبَد َٗا  ُْٓٔغ  ِٚ ١َٕٜ ٜأ ِٔ آ َٔ ََْٓغِذ  ا 

 .106ايبكض٠ (ٜقٔزْٜض

ِِ)تعازي  ٛي٘ق -② ُ٘ َعٓٝه ١ً ـَ اي َٕ َخؿ٤ ٖٔ) تعازي قٛي٘ ٚ ،66ا٭ْؿاٍ (اٯ ُٖ َٕ َبأؽُضٚ  ٖشا ؾإٕ ،187ايبكض٠ (ٜؾاٯ

 ايٓك ؼي تػٝرل اؿهِ ايغابل.

ؼي ْغذ ايٓٗٞ  ْك ؾٗشا (نٓت ْٗٝتهِ عٔ طٜاص٠ ايكبٛص ؾظٚصٖا) ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قٛي٘ -③

 عٔ طٜاص٠ ايكبٛص.
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 ٔغخٗ؟ ِا اٌزٞ ٠ّرٕغ( ط

 ْغد١: ضيتٓع ايشٟ

 نشبٟا،ٕ ْغذ أسز اـدلٜٔ ٜغتًظّ إٔ ٜهٕٛ أسزُٖا ٚ٭ ،ايٓغذ قً٘ اؿهِ ٭ٕ: ا٭خباص -①

 .ٚصعٛي٘ؼي أخباص اهلل  َغتشٌٝٚايهشب 

ِِ )نكٛي٘ تعازي  ْغد٘،ايًِٗ إ٫ إٔ ٜهٕٛ اؿهِ أت٢ بقٛص٠ اـدل ؾ٬ ضيتٓع   َٚٓٝه َٜهٝٔ  إ٢ٕ 

ْٖ َٔ ٜنٜؿُضٚٞا ٔبٜأ َٔ اي٤ٔشٜ َٚ ًُٔبٛٞا ٜأٞيؿٟا  َِٜػ  ٠١٦ََٚ َٚٓٝهِ  َٜهٝٔ  َٚإ٢ٕ   ٢ٔ ِٝ ٦َََٔت ًُٔبٛٞا  َِٜػ  َٕ َٕ َفأبُضٚ ّْ ٤٫ ٔعِؾُضٚ ِٛ ِِ ٜق ُٗ

َٕ ُٛٗ َٕ اٯ)ٚيشا دا٤ ْغد٘ ؼي اٯ١ٜ اييت بعزٖا ٖٚٞ قٛي٘ تعازي  ،، ؾإٕ ٖشا خدل َعٓاٙ ا٭َض65ا٭ْؿاٍ (َٜٞؿٜك

 ٠١٦ََٚ َٚٓٝهِ  َٜهٝٔ  ِِ َمِعؿٟا ٜؾإ٢ٕ  ٕٖ ٔؾٝٝه َِ ٜأ ًٔ ََٚع  ِِ ُ٘ َعٓٝه ١ً ـَ اي ًُٔبٛٞاَخؿ٤ َِٜػ ِٝ َفأبَض٠٠   .66ا٭ْؿاٍ (٦ََٔ٢َٔت

ٚأفٍٛ اإلضيإ ٚأفٍٛ  نايتٛسٝز: اييت تهٕٛ َقًش١ ؼي نٌ طَإ َٚهإ ا٭سهاّ -②

ؾ٬ ضيهٔ ْغذ  ،ٚمٛ سيو ٚايؾذاع١ايعبارات َٚهاصّ ا٭خ٬م َٔ ايقزم ٚايعؿاف ٚايهضّ 

نايؾضى ٚايهؿض  َٚهإ،طَإ  نٌٚنشيو ٫ ضيهٔ ْغذ ايٓٗٞ عُا ٖٛ قبٝح ؼي  ،ا٭َض بٗا

إس ايؾضا٥ع نًٗا غيقاحل ايعبار  ،سيوَٚغا٨ٚ ا٭خ٬م َٔ ايهشب ٚايؿذٛص ٚايبدٌ ٚاؾدي ٚمٛ 

 ٚرؾع اغيؿاعز عِٓٗ.

 ِا ٟ٘ ششٚؽ إٌغخ؟ (ط

 :يًٓغذ ؾُٝا ضيهٔ ْغد٘ ؽضٚؾي َٓٗا ٜؾذلؾي

 أَهٔ اؾُع ؾ٬ ْغذ إلَهإ ايعٌُ بهٌ َُٓٗا. ؾإٕ ايزيًٝري:بري  اؾُع تعشص  -①

 سيو إَا بايٓك أٚ غدل ايقشابٞ أٚ بايتاصٜذ. ٜٚعًِ ايٓاعذ: بتأخض ايعًِ  -②

 ايٓغا٤نٓت أسْت يهِ ؼي ا٫عتُتاع َٔ ) ًٝ٘ ٚعًِف٢ً اهلل عقٛي٘ عًِ تأخضٙ بايٓك  َا َجاٍ

 .(ٕ اهلل قز سضّ سيو إزي ّٜٛ ايكٝا١َإٚ

ايكضإٓ عؾض صمعات  َٔ نإ ؾُٝا أْظٍ)قٍٛ عا٥ؾ١ صمٞ اهلل عٓٗا  غدل ايقشابٞ عًِ َا َجاٍ

 .(حيضَٔ ثِ ْغدٔ غُػ َعًَٛات َعًَٛات

ِِ)قٛي٘ تعازي َا عًِ بايتاصٜذ  َجاٍ ُ٘ َعٓٝه ١ً ـَ اي َٕ َخؿ٤ تأخض ٖشا  ع٢ً ٜزٍ (اٯٕ)، ؾكٛي٘  66ا٭ْؿاٍ (اٯ

سنض إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ سهِ بؾ٤ٞ قبٌ اشلذض٠ ثِ سهِ بعزٖا  ٚنشا يٛ ، اؿهِ

 .سيا خيايؿ٘ ، ؾايجاْٞ ْاعذ

 ايٓاعذ. ثبٛت  -③

 ِا ٟ٘ ألغاَ إٌغخ؟( ط

 أقغاّ:باعتباص ايٓك اغيٓغ٧ٛ إزي ث٬ث١  ايٓغذ ٜٓكغِ

 .َا ْغذ سهُ٘ ٚبكٞ يؿـي٘ -①

 .َا ْغذ يؿـي٘ ٚبكٞ سهُ٘ -②

 .َا ْغذ سهُ٘ ٚيؿـي٘ -③
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 ؟ِا ِثاٌٗ ِٚا اٌسىّح ِٕٗ ٌفظِٗا ٔغخ زىّٗ ٚتمٟ  ِٓ أٔٛاع إٌغخ( ط

 .ايكضإٓ ؼيٖشا ٖٛ ايهجرل : َٚا ْغذ سهُ٘ ٚبكٞ يؿـي٘

َٜٝهٔ ) ُٖٚا قٛي٘ تعازي :آٜتا اغيقابض٠ َجاي٘ َٚإ٢ٕ   ٢ٔ ِٝ ٦َََٔت ًُٔبٛٞا  َِٜػ  َٕ َٕ َفأبُضٚ ِِ ٔعِؾُضٚ َٚٓٝه َٜهٝٔ  إ٢ٕ 

 ٤٫ ّْ ِٛ ِِ ٜق ُٗ ْٖ َٔ ٜنٜؿُضٚٞا ٔبٜأ َٔ اي٤ٔشٜ َٚ ًُٔبٛٞا ٜأٞيؿٟا  َِٜػ  ٠١٦ََٚ ََٕٚٓٝهِ  ُٛٗ  ْغذ سهُٗا بكٛي٘ تعازي ،65ٍا٭ْؿا (َٜٞؿٜك

(ِِ ُ٘ َعٓٝه ١ً ـَ اي َٕ َخؿ٤  .66ا٭ْؿاٍ (اٯ

 بكا٤ ثٛاب ايت٠ٚ٬ ٚتشنرل ا٭١َ عه١ُ ايٓغذ. :اؿهِ رٕٚ ايًؿفي ْغذ ١ٚسهُ

 ِٕٗ؟ِٚا اٌسىّح  ِا ِثاٌٗ ِا ٔغخ ٌفظٗ ٚتمٟ زىّٗ ِٓ أٔٛاع إٌغخ( ط

 اهللؾكز ثبت ؼي ايقشٝشري َٔ سزٜح ابٔ عباؼ صمٞ  ايضدِ،نأ١ٜ : َا ْغذ يؿـي٘ ٚبكٞ سهُ٘

 ٚعكًٓاٖا ؾكضأْاٖا ايضدِْظٍ اهلل آ١ٜ نإ ؾُٝا أ)قاٍ  صمٞ اهلل عٓ٘بٔ اـٛاب اعُٓٗا إٔ عُض 

إٔ  طَإؾأخؾ٢ إٕ طاٍ بايٓاؼ  بعزٙ،ٚصطيٓا  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚصدِ صعٍٛ اهلل ٚٚعٝٓاٖا،

ٚإٕ ايضدِ ؼي  اهلل،ؾٝنًٛا بذلى ؾضٜن١ أْظشلا  اهلل،ٚاهلل َا لز ايضدِ ؼي نتاب  قا٥ٌ:ٜكٍٛ 

 اؿبٌ أٚأٚ نإ  ايب١ٓٝٚقاَت  ٚايٓغا٤،سل ع٢ً َٔ ط٢ْ إسا أسقٔ َٔ ايضداٍ  نتاب اهلل

 .(ا٫عذلاف

ٚؼكٝل  ايكضإٓ،٫ جيزٕٚ يؿـي٘ ؼي  سيا ايعٌُاختباص ا٭١َ ؼي  :ْغذ ايًؿفي رٕٚ اؿهِ ١سهُ

 ايشٜٔ ساٚيٛا نتِ ْك ايضدِ ؼي ايتٛصا٠. ايٝٗٛرعازي عهػ ساٍ إضياِْٗ سيا أْظٍ اهلل ت

 ؟ِا ِثاٌٗ ِا ٔغخ زىّٗ ٌٚفظٗ ِٓ أٔٛاع إٌغخ( ط

 ايغابل ؼي سزٜح عا٥ؾ١ صمٞ اهلل عٓٗا. ايضمعاتعؾض  : نٓغذٚيؿـيَ٘ا ْغذ سهُ٘ 

 ؟ِا ألغاَ إٌغخ تاػرثاس إٌاعخ( ط

 أقغاّ:ايٓغذ باعتباص ايٓاعذ أصبع١  ٜٓكغِ

 .اغيقابض٠آٜتا  َٚجاي٘ بايكضإٓ:ْغذ ايكضإٓ  ا٭ٍٚ

 َجا٫ٟ عًُٟٝا. ٚيٝػ ي٘ بايغ١ٓ:ْغذ ايكضإٓ  ايجاْٞ

بٝت اغيكزؼ ايجابت بايغ١ٓ باعتكباٍ ايهعب١ ايجابت  اعتكباٍْغذ  َٚجاي٘ بايكضإٓ:ْغذ ايغ١ٓ  ايجايح

َُِغٔذٔز ) بكٛي٘ تعازي َٛٞض اٞي َٜٗو َؽ َِٚد  ٍٚ َٛ ٢ّاٞيٜؾ  .٠144ايبكض (َشَضا

 ا٭ٚع١ٝ،نٓت ْٗٝتهِ عٔ ايٓبٝش ؼي ) ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًَِٚجاي٘ قٛي٘  بايغ١ٓ:١ٓ ْغذ ايغ ايضابع

 .(َغهضٟاؾاؽضبٛا ؾُٝا ؽ٦تِ ٫ٚ تؾضبٛا 

 ِا اٌسىّح ِٓ إٌغخ؟ (ط

 :اؿه١ُ َٔ ايٓغذ

 َضاعا٠ َقاحل ايعبار بتؾضٜع َا ٖٛ أْؿع شلِ ؼي رِٜٓٗ ٚرْٝاِٖ.  -①

 ايتٛٛص ؼي ايتؾضٜع ست٢ ٜبًؼ ايهُاٍ.  -②

 آخض ٚصماِٖ بشيو. شٍٛ َٔ سهِ إزيباعتعزارِٖ يكبٍٛ ايت اغيهًؿري اختباص -③

ٚٚؿيٝؿ١ ايقدل إسا نإ  أخـ،بكٝاَِٗ بٛؿيٝؿ١ ايؾهض إسا نإ ايٓغذ إزي  اغيهًؿري اختباص -④

 أثكٌ. إزيايٓغذ 
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 ِا ِؼٕٝ اٌّفَٙٛ ٌغح ٚششػاً؟( ط

 َأخٛس َٔ ايؿِٗ، ٖٚٛ دٛر٠ اعتعزار ايشٖٔ ي٬عتٓباؾي. :يػ١ اغيؿّٗٛ  

 : َا ؾِٗ َٔ ايًؿفي ؼي غرل قٌ ايٓٛل.اف٬ٛسٟا

 ِا ٟ٘ ألغاَ اٌّفَٙٛ؟( ط

 كايـ.َؿّٗٛ َٛاؾل، َٚؿّٗٛ  قغُري: اغيؿّٗٛ  

 ِا ٘ٛ ِفَٙٛ اٌّٛافمح؟( ط

 ٖٛ َا ٜهٕٛ َزيٍٛ ايًؿفي ؼي قٌ ايغهٛت َٛاؾكٟا غيزيٛي٘ ؼي قٌ ايٓٛل. :َؿّٗٛ اغيٛاؾك١

 اٌّٛافمح؟ِفَٙٛ  أٔٛاع ِا( ط

 ٛعري:َْؿّٗٛ اغيٛاؾك١ ع٢ً  

 .ِ اغيٓٛٛم بٖ٘ٚٛ َا نإ اغيغهٛت عٓ٘ أٚزي عه: اغيؿّٗٛ ا٭ٚيٟٛ -①

ُٙ)قٛي٘ تعازي  :َجاي٘ ََٜض ِٝضٟا  ٍَ َسٖص٠ٕ َخ َِٔجٜكا  ٌِ َُ ِٜٖع  ِٔ َُ ؾُا ؾٛم ايشص٠ َٔ أعُاٍ اـرل ٖٛ أٚزي  ،7ايظيظي١ (ٜؾ

 يٮدض ٚايجٛاب.

 .ٖٚٛ َا نإ اغيغهٛت عٓ٘ َغاٜٟٚا ؿهِ اغيٓٛٛم ب٘: اغيؿّٗٛ اغيغاٟٚ -②

َْاصٟا)قٛي٘ تعازي : َجاي٘  ِِ ٢ٗ ْٔ ِٛ ٝٛ ِٞ ُب َٕ ٔؾ ِٛ ًٝ َٜأٝن َُا  ْٖ ًُٟٞا إ٢ ََٝتا٢َ ؿٝي ٍَ اٞي َٛا َِ َٕ ٜأ ِٛ ًٝ َٜأٝن  َٔ ِٜ َٕٓ اي٤ٔش  ،10ايٓغا٤ (إ٢

 ايٝتِٝ با٭نٌ ٜغاٟٚ تنٝٝع٘ سهُٟا ؼي أٟ فٛص٠ أخض٣. ؾتنٝٝع َاٍ
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 المخالفة؟ مفهوم هو ما( س 

 ٖٛ َا ٜهٕٛ َزيٍٛ ايًؿفي ؼي قٌ ايغهٛت كايؿٟا غيزيٛي٘ ؼي قٌ ايٓٛل. :َؿّٗٛ اغيدايؿ١

 اٌّخاٌفح؟ِا أٔٛاع ِفَٙٛ ( ط

 :َٓٗا أْٛاعي٘ عز٠ َؿّٗٛ اغيدايؿ١ 

ر٫ي١ ايٓك ايشٟ قٝز ؾٝ٘ اؿهِ بقؿ١ ع٢ً اْتؿا٤ اؿهِ عُا اْتؿت  : ٖٛايقؿ١َؿّٗٛ  -①

 عٓ٘ ٖشٙ ايقؿ١.

ِٛا)قٛي٘ تعازي  :ايَ٘ج ُٓ ٖٝ ََٓبإ٣ ٜؾَتَب ِِ ٜؾأعْل ٔب ِٕ َدا٤َٝن ؾإْ٘ رٍ سيٓٛٛق٘ ع٢ً ٚدٛب ايتبري ؼي  ،6اؿذضات (إ٢

 ٚسيؿَٗٛ٘ ع٢ً عزّ ايٛدٛب ؼي خدل ايعزٍ. ايؿاعل،خدل 

ٖٛ ر٫ي١ ايٓك ايشٟ عًل ؾٝ٘ اؿهِ ع٢ً ؽ٤ٞ بأرا٠ َٔ أرٚات ايؾضؾي ع٢ً : َؿّٗٛ ايؾضؾي -②

 تؿا٤ ايؾضؾي.ْؿٞ اؿهِ عٓز اْ

ِٕ ٝن) قٛي٘ تعازي :َجاي٘  َٖٔٚإ٢ ُٗ ًٜ ُِ َٔ َس ََٜنِع ٖٔ َسٖت٢  ٢ٗ ِٝ ًٜ ِٛا َع ِْٔؿٝك ٣ٌ ٜؾٜأ ُِ ٫ِٜٚٔت َس  .6اي٬ٛم (ٖٔ ٝأ

٤ اؿهِ بعز ٖشٙ ٖٛ ر٫ي١ ايٓك ايشٟ قٝز ؾٝ٘ اؿهِ بػا١ٜ ع٢ً اْتؿا: َؿّٗٛ ايػا١ٜ -③

 ايػا١ٜ.

ٖٔ )قٛي٘ تعازي  :َجاي٘  ُٖ ِٛ ٫َٜٚ َتٞكَضُب ِٝض٢  َُٔش ِٞ اٞي َٓٚغا٤َ ٔؾ ِٛا اي َٕٜؾاِعَتظ٢ٝي ُِٗض ٞٛ َٜ  .222ايبكض٠ (َسٖت٢ 

ِٛ)ٚقٛي٘ تعازي  ُٗ ِٖ ٜأٔت َٔ اٞيٜؿِذض٢ ُث َٔ َٛٔر  ِٝؽٔي اٜ٭ِع َٔ اٞيَد َٔ َُٝض  ِٝؽٝي اٜ٭ِب ُِ اٞيَد َٔ ٜيٝه ٖٝ ََٜتَب ِٛا َسٖت٢  َٚاِؽَضُب ِٛا  ًٝ ا َٚٝن

َّ َٝا ٢ٌ ايٚق ِٝ ٤ً  .187ايبكض٠ (إزي اي

ٖٛ ر٫ي١ ايٓك ايشٟ قٝز ؾٝ٘ اؿهِ سيا ٜزٍ ع٢ً ايشات ع٢ً اْتؿا٥٘ عٓز : َؿّٗٛ ايًكب -④

 اْتؿا٤ ايًكب.

 .ٚاغيكقٛر بايًكب ٖٓا ا٫عِ ايشٟ عدل ب٘ عٔ سات َٔ ايشٚات

ًِٜت ) ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قٛي٘: َجاي٘ ِِ ُدٔع ِٛصٟا إ٢َسا ٜي ُٗ َٓا ٜط َٗا ٜي ًِٜت ُتِضَبُت َُٚدٔع ََِغٔذزٟا  َٗا  ٥ً َٓا اٜ٭ِصُض ٝن ٜي

َُا٤َ  ؾ٬ ٜتُِٝ ب٘. طٗٛصٟا،ؾإٕ َؿَٗٛ٘ إٔ غرل ايذلاب ٫ ٜهٕٛ  َغًِ، (َْٔذٔز اٞي

ٖٛ ر٫ي١ ايٓك ايشٟ قٝز ؾٝ٘ اؿهِ بعزر َعري ع٢ً اْتؿا٤ اؿهِ عٓز اْتؿا٤ : َؿّٗٛ ايعزر -⑤

 ايعزر.

َٔ َؽا٠ٟف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ )ٛي٘ ق َجاي٘:  ِٝ ٌٚ ٜأِصَبٔع ِٞ ٝن ١ٕ٦ََٔ .ٔؾ َٚ  َٔ ِٜ  ؾُٝاَٚؿَٗٛ٘ ، (َؽا٠٠ إزي ٔعِؾض٢

 ؼت ايعزر اغيشنٛص.

ًٜٛ) ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚقٛي٘ ُُِػ َف ٖٔ اهلل َعٖظ ٕتَخ ُٗ ٌٖ اٞؾَتَضَم ؾٛم ايعزر  ؾُٝاَٚؿَٗٛ٘ ، (ََٚد

 شنٛص.اغي
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 ػشف االخرٙاد ٌغح ٚاططالزاً؟ ( ط

 بشٍ اؾٗز ٚاعتؿضاؽ ايٛعع ؼي أٟ ؾعٌ َٔ ا٭ؾعاٍ. :ا٫دتٗار يػ١  

 بشٍ اجملتٗز ٚعع٘ ؼي طًب ايعًِ باؿهِ ايؾضعٞ بٛضٜل ا٫عتٓباؾي َٔ أري١ ايؾضع. :اف٬ٛسٟا

 ِا ٟ٘ ششٚؽ االخرٙاد؟( ط

 :يًُذتٗز ؽضٚؾي عت١ ٖٞ

 إٔ ٜهٕٛ عاغيٟا بايكزص اي٬طّ يؿِٗ ايه٬ّ َٔ ايًػ١ ٚايٓشٛ ٚايقضف ٚايب٬غ١. -①

إٔ ٜهٕٛ عاغيٟا بهتاب اهلل تعازي، ٚسيو سيعضؾ١ آٜات ا٭سهاّ، ٚأعباب ايٓظٍٚ، ٚايٓاعذ  -②

 ٚاغيٓغ٧ٛ، َٚا حيتاز إيٝ٘ َٔ اخت٬ف ايكضا٤ات.

إٔ ٜهٕٛ عاغيٟا بغ١ٓ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚسيو سيعضؾ١ أسارٜح ا٭سهاّ،  -③

 ٜتعًل بقش١ اؿزٜح ٚمعؿ٘ ػيا ٖٛ َزٕٚ ؼي عًّٛ اؿزٜح.ٚايٓاعذ ٚاغيٓغ٧ٛ، َٚا 

 ٜهٕٛ عاغيٟا بأفٍٛ ايؿك٘، ٭ٕ ٖشا ايعًِ ٖٛ عُار ا٫دتٗار ٚأعاع٘. إٔ -④

 اإلطياع.إٔ ٜهٕٛ عاغيٟا سيٛاقع اإلطياع ي٬٦ ٜؿيت سيا خيايـ  -⑤

 ، َٚعضؾ١ أسٛاٍ ايٓاؼ ٚأعضاؾِٗ.إرصاى َكافز ايؾضٜع١ ؼي ٚمع ا٭سهاّ -⑥

 ِٚا زىُ ِٓ اخرٙذ ٚاخطٝ؟  ً٘ ٠دٛص ٌٍّدرٙذ ذغ١١ش اخرٙادٖ( ط

جيٛط يًُذتٗز تػٝرل ادتٗارٙ، يهٔ ٫ ٜٓكض َا َن٢ إ٫ إٕ خايـ ري٬ٟٝ قاطعٟا َٔ ْك أٚ إطياع   

 ٫دتٗار ؾ٬ ٜٓكض ادتٗارٟا قبً٘.أٚ قٝاؼ دًٞ، ٚأَا ا

ٚاجملتٗز ٜقٝب ٚخي٧ٛ، ٚاغيقٝب َٔ أفاب سهِ اهلل تعازي، ٚي٘ بادتٗارٙ ٚإفابت٘ أدضإ،  

 ٚاغيد٧ٛ بعز بشٍ اؾٗز ي٘ أدض ٚاسز، ٚخٛ٪ٙ َػؿٛص ي٘.

 اٌرم١ٍذ ٌغح ٚششػاً؟ ػشف( ط

 : ٚمع ايؾ٤ٞ ؼي ايعٓل قٟٝٛا ب٘.ًٝز يػ١ايتك

 اتباع َٔ يٝػ قٛي٘ سذ١.: اف٬ٛسٟا

 ِا أطٕاف إٌاط فٟ اٌؼٍُ اٌششػٟ؟( ط

 ايٓاؼ فٓؿإ:

 عامل فتٗز. -①

 عاَٞ َكًز. -②

ؾًٝظَ٘ بشٍ دٗزٙ ؼي اعتٓباؾي اؿهِ، ٫ٚ جيٛط ي٘ إٔ ٜكًز غرلٙ، يكزصت٘ ع٢ً ايٓـيض  :ؾأَا اجملتٗز

ٚا٫عتز٫ٍ، إ٫ إسا ْظيت ب٘ سارث١ تكتنٞ ايؿٛص١ٜ ٫ٚ ٜتُهٔ َٔ ايٓـيض ؾٝٗا، أٚ ْـيض ٚعذظ عٔ 

 ل، ؾً٘ إٔ ٜكًز س٦ٓٝش يًنضٚص٠.َعضؾ١ اؿ

ؾإْ٘ ٜكًز أؾنٌ أٌٖ ايعًِ عًُٟا ٚٚصعٟا، إس ٫ ضيهٓ٘ ايٓـيض ٚا٫عتز٫ٍ، ؾإٕ تغا٣ٚ  :ٚأَا ايعاَٞ

شٖب َعري ٜأخش بضخق٘ ٚعظا٥ُ٘، ٚإصيا ٜهٕٛ َشٖب٘ عٓزٙ اثٓإ خرل بُٝٓٗا   يهٔ ٫ ٜتكٝز سي

 َشٖب َٔ ٜغتؿتٝ٘.


