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 : أْعِ اهلل تعاىل ع٢ً اإلْػإ باؿٛاؽ.عًٌ: بني أ١ُٖٝ اؿٛاؽ يإلْػإ أٚ 1ؽ

  ز: ت٪ًٖ٘ ٫نتػاب املعطؾ١.

: بني أ١ُٖٝ ايتأٌَ ٚايتؿهط ٚايتسبط يف ٖصا ايهٕٛ. أٚ عًٌ: زعا ايكطإٓ ايهطِٜ اإلْػإ إٔ ٜتأٌَ يف ٖصا ايهٕٛ ٚإٔ ٜتؿهط 2ؽ
 ٚآؾاق٘.يف غٓٓ٘ 

 ز: ٜعس ايتأٌَ ٚايتؿهط ٚايتسبط اـط٠ٛ ا٭ٚىل يف ططٜل ايبشح ايعًُٞ

  نٝـ اغتؿاز ايعًُا٤ املػًُٕٛ َٔ َٓٗر ايبشح ايعًُٞ.: بني 3ؽ

اغتؿاز ايعًُا٤ املػًُٕٛ َٔ ٖصا املٓٗر ؾأبسعٛا يف فاٍ ايبشح ايعًُٞ، ٚغًهٛا ؾٝ٘ َػايو نجري٠، ْٚٛعٛا يف ططا٥ك٘  ز:
 ؾٛنعٛا أغػا يًبشح ٚايٓعط، ٚبطعٛا يف كتًـ ايعًّٛ ٚبطظٚا ؾٝٗا، ؾٛقًٛا بٗا إىل ق١ُ اؿهاض٠ ٚايطقٞ .ٚأغايٝب٘، 

 
  : بني َؿّٗٛ ايبشح ايعًُٞ.4ؽ

 تتأثط بصات١ٝ ايباسح ز: ٖٛ أغًٛب َٓعِ يف انتؿاف املعطؾ١ ٚايٛقٍٛ إيٝٗا ، باغتدساّ ا٭زٚات املٛنٛع١ٝ املتاس١، اييت ٫ 
 َٚؿاعطٙ .

 
 ايتذطٜيب املٓٗر خطٛات بنيأٚ  ؟ني َا ٜكّٛ عًٝ٘ املٓٗر ايتذطٜيب، بح ايعًُٞ باخت٬ف َٛنٛع٘ؽتًـ َٓاٖر ايبش: 5ؽ

 . ايعًُٞ ايبشح أْٛاع أسس باعتباضٙ
 ص مجع املعًَٛات عٔ ططٜل امل٬سع١ ايع١ًُٝ .1ز : ط 

 اقرتاح ؾطن١ٝ أٚ أنجط يتؿػري ٖصٙ امل٬سع١ . ص ۲ط      
 إدطا٤ ايتذاضب ٫ختباض قسم ايؿطنٝات ، ست٢ تهتٌُ املعطؾ١ اييت تٛنض َا يٛسغ ٚتؿػطٙ .ص ۳ط      
 
 .إدطا٤ ايتذاضب ٫ختباض قسم ايؿطنٝات: عًٌ: َٔ خطٛات املٓٗر ايتذطٜيب 6ؽ

 ست٢ تهتٌُ املعطؾ١ اييت تٛنض َا يٛسغ ٚتؿػطٙ .ز: 
 

 : نٝـ اغتؿاز ايعًُا٤ املػًُٕٛ َٔ َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ عٓس ا٭َِ ا٭خط٣ اييت غبكتِٗ ؟7ؽ
 طٛضٖٚا ٚظازٚا عًٝٗا ٚسػٓٛا ؾٝٗا .  -3أخصٚا َٓٗا َا ٜكًض هلِ       -2زضغٛا َٓاٖذِٗ        -1ز : 
 
 يبشح ايعًُٞ .اشنط ث٬ث١ َٔ ا٭َِ ايػابك١ اييت اغتؿاز َٓٗا عًُا٤ املػًُني يف َٓاٖر ا: 8ؽ

 ايؿطؽ -4                اهلٓٛز  -3                       ايطَٚإ -2           نايْٝٛإ   -1ز: 
 

 صيفي 2019

 ايعًُٞ ٚاؿهاض٠ اإلغ١َٝ٬ (ايسضؽ ا٭ٍٚ : ) ايبشح 
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 : ٚنض نٝـ اغتؿازت اؿهاض٠ ايػطب١ٝ َٔ عًّٛ املػًُني ؟9ؽ
عض َا نتب٘ ب ايعطب١ٝ ، ٚتطمجٛاز : نإ ايعامل اإلغ٬َٞ قب١ً ايباسجني ايػطبٝني ، ًْٗٛا َٔ َعاضؾ٘ ٚ عًَٛ٘ ، ٚتعًُٛا ايًػ١ 

عًُا٤ املػًُني ، َجٌ نتب اـٛاضظَٞ ، ٚابٔ اهلٝجِ ، ٚابٔ غٝٓا ، ٚايطاظٟ ، ٚابٔ خًسٕٚ   ٚابٔ ضؾس ، ٚابٔ ايٓؿٝؼ ، ٚايعٖطاٟٚ 
 ٚغريِٖ ، ْٚكًٖٛا إىل بًساِْٗ ، ٚعًُٛا ع٢ً زضاغتٗا ٚاإلؾاز٠ َٓٗا  ؾهاْت َٔ أِٖ أغباب ْٗهتِٗ .

 

 ، ٚنض شيو .ايعًُٞ يف اإلغ٬ّ، غاٜات ْب١ًٝ ٚأٖساف غا١َٝيًبشح  :11ؽ
 ؼكٝل ايتكسّ ايعًُٞ ٚايطقٞ اؿهاضٟ . -ص1ط :ز 

ٜٚتٛاؾل شيو َع ايػا١ٜ اييت خًل ، ا٭ضض ٚا٫غتد٬ف ؾٝٗا ، ٚبٗصا تتشكل عُاض٠ٗاّ يف تٝػري غبٌ اؿٝا٠ يإلْػإاإلغ -ص۲ط     
 اإلْػإ ٭دًٗا .             

 ٚايػعاز٠ يًبؿط١ٜ. ، ٖٚٛ ٚغ١ًٝ يتشكٝل اـري، نٕٛ ايبشح ايعًُٞ عباز٠تعاىلايتكطب إىل اهلل  -ص ۳ط    
 
 ، بني ا٭ثط املرتتب ع٢ً شيو.اإلغٗاّ يف تٝػري غبٌ اؿٝا٠ يإلْػإ ٔ غاٜات ايبشح ايعًُٞ يف اإلغ٬ّ: 11َؽ

 ٜٚتٛاؾل شيو َع ايػا١ٜ اييت خًل اإلْػإ ٭دًٗا . ، ا٭ضض ٚا٫غتد٬ف ؾٝٗا تتشكل عُاض٠ز: 
  

      : َا ٖٛ ايبشح ايعًُٞ ايصٟ ٜطؾه٘ اإلغ٬ّ ؟12ؽ
       ز: ايصٟ ٜعٛز بايهطض ع٢ً ايبؿط١ٜ

 

 ، اشنط ث٬ث١ َٓٗا . ٠ ٜٓبػٞ ع٢ً ايباسح ا٫يتعاّ بٗايًبشح ايعًُٞ أخ٬قٝات عس: 13ؽ
 ايبعس عٔ اهل٣ٛ ٚايتعكب ٚايتشٝع.  - 1ز : 

 ايكسم يف عطض ايٓتا٥ر .  -2     
 ا٭َا١ْ ٚايكرب . -3     
 .ايتٛثٝل ٚايتجبت ٚايسق١ -4     

 
َِّٛ }تعاىل  َا ز٫ي١ قٛي٘: 14ؽ ُٓٛا َإٔ ُتٔكُٝبٛا َق ِِ َؾأغْل ٔبََٓبٕإ َؾَتَبٖٝ ُٓٛا ٔإٕ َدا٤َُن َٔ آََ ِِ ََاا ٔبَذَٗاَي١ٕ َؾُتِكٔبُشٛا ع٢ًََ ٜا َٜا َأَٜٗٗا اٖئصٜ ًُِت  َؾَع

 ؟ {َْأزَٔنَي
 .ايتٛثٝل ٚايتجبت ٚايسق١ز: تأَط اٯ١ٜ 

 
 بني أثط اٯ١ٜ ايهطمي١ ع٢ً سؿغ اؿسٜح ايٓبٟٛ ايؿطٜـ .: 15ؽ

شيو َا سؿغ  ز : اْط٬قا َٔ اٯ١ٜ ايهطمي١ اييت تسٍ ع٢ً ايتجبت ٚايسق١ ، ؾكس أبسع عًُا٤ اؿسٜح ايٓبٟٛ ايؿطٜـ يف
يًشسٜح ايٓبٟٛ ايؿطٜـ َٓعيت٘ ، ؾتتبعٛا أغاْٝس ايطٚاٜات َٚا ؾٝٗا َٔ اتكاٍ ٚاْكطاع ، ٚٚنعٛا قٛاعس عًِ اؾطح ٚايتعسٌٜ 

 ايصٟ ميٝع ايطٚا١ٜ ايكشٝش١ َٔ غريٖا .
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 فا٫ت ايبشح ايعًُٞ ؟ ٖٞ َا :16ؽ
ايرتب١ٝ  ، نايؿك٘ ٚ عًّٛؿتٌُ ع٢ً عًّٛ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬: ٖٚٞ ايعًّٛ اييت تايعًّٛ اإلْػا١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ -ص ۱ز : ط 

 ، ٚغريٖا .ٚا٫دتُاع، ٚايٓؿؼ، ٚا٫قتكاز، ٚايتاضٜذ، ٚ عًّٛ ايًػ١ ايعطب١ٝ
ْٚكًٗا إىل ايب١٦ٝ املاز١ٜ غايبا، نعًِ ايطب ٚعًِ اهلٓسغ١، : ٖٚٞ ايعًّٛ اييت تع٢ٓ بتطبٝل املعطؾ١ ايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ -ص ۲ط 

 ، ٚغريٖا .ٚايهُٝٝا٤ٚايطٜانٝات، 
 

 : َٔ أٜٔ اغتُس ايعًُا٤ املػًُٕٛ أغاغٝات ٚقٛاعس ايبشح ايعًُٞ؟17ؽ
 َا أؾازٚٙ َٔ عًّٛ اؿهاضات ا٭خط٣ -3ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١      -2ايكطإٓ ايهطِٜ     -1ز: 

 

 ٜكّٛ َٓٗر ايبشح ايعًُٞ يف اإلغ٬ّ ع٢ً فُٛع١ َٔ ا٭غؼ ٚايكٛاعس، اشنطٖا. :18ؽ
 إقا١َ ايسيٌٝ إلثبات ايؿطنٝات ٚاإلزعا٤ات -1ز: 
 َتطًبات نٌ عًِ َٔ ايعًّٛ  َطاعا٠ -2    
 عسّ إخهاع ا٭َٛض ايػٝب١ٝ املطًك١ يًبشح ايتذطٜيب -3    
 

. ٚنض إقا١َ ايسيٌٝ إلثبات ايؿطنٝات ٚاإلزعا٤ات َٓٗر ايبشح ايعًُٞ يف اإلغ٬ّ عًٝٗا ٜكّٛ َٔ ا٭غؼ ٚايكٛاعس اييت :19ؽ 
 شيو.

ِِ َقأزٔقنَي  }٫ ق١ُٝ يؿهط أٚ ضأٟ يٝؼ عًٝ٘ زيٌٝ ، ٫ٚ تكّٛ ب٘ سذ١ ، قاٍ اهلل : ز:  ُِٓت ِٕ ُن ِِ إ َٖاُْه َٖاُتٛا ُبِط  ٌِ ايسيٌٝ . ٖٚصا {ُق
 ا.أٚ ػطٜبٝ اأٚ ْكًٝ اعكًٝإٔ ٜهٕٛ إَا 

 

ِِ  }: َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل: 21ؽ ُِٓت ِٕ ُن ِِ إ َٖاُْه َٖاُتٛا ُبِط  ٌِ  ؟ {َقأزٔقنَي ُق
 ٬ ق١ُٝ يؿهط أٚ ضأٟ يٝؼ عًٝ٘ زيٌٝ، ٫ٚ تكّٛ ب٘ سذ١. ؾإقا١َ ايسيٌٝ اإلثبات ايؿطنٝات ٚاإلزعا٤اتز: 
 
ٌٗ ُأ}: َا ٖٞ ا٭زي١ اييت تهُٓٗا قٛي٘ تعاىل: 21ؽ َُِع َٚاِيَبَكَط َٚاِيُؿَ٪اَز ُن ٕٖ ايٖػ ِْ ٔإ ًِ ٘ٔ ٔع َِٝؼ َيَو ٔب ـُ ََا َي ُ٘ َٚي٦َٔو ََٚيا َتِك ِٓ َٕ َع َنا

 ؟ {ََِػ٦ُّٛيا
 ) ايػُع (  ايسيٌٝ ايٓكًٞ -1ز:  

 ٚايتذطب١ ) ايبكط (            امل٬سع١ زيٌٝ   -2     
 ٚا٫غتٓباط ) ايؿ٪از ( ا٫غتٓتاززيٌٝ  -3    
 
) ايػُع (. ٚنض شيو. أٚ َا طبٝع١ ٖصا ايسيٌٝ ؟ أٚ ع٢ً َاشا ٜكّٛ  ايسيٌٝ ايٓكًٞ: َٔ ا٭زي١ املعترب٠ يف ايبشح ايعًُٞ 22ؽ

 ٖصا ايسيٌٝ ؟
: نا٭خباض ايٛاضز٠ يف ايكطإٓ ايهطِٜ، َجٌز: ٖٚٛ ايسيٌٝ ايكا٥ِ ع٢ً ايٓكٌ ايكشٝض ايصٟ ٜتٝكٔ ايػاَع َٔ قسم كربٙ. 

 ٚقشٝض ايػ١ٓ ايؿطٜؿ١، َٚا ٜٓكً٘ ايجكات ايعسٍٚ.
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 املعترب٠ يف ايبشح ايعًُٞ زيٌٝ امل٬سع١ ٚايتذطب١ ) ايبكط (. ٚنض شيو.: َٔ ا٭زي١ 23ؽ
ٕ عٓسَا أضاز اختٝاض َها ، َا ٜكع ؼت ايتذطب١ ٚا٫ختباض َٔ َػا٥ٌ ايعًّٛ، ؾاإلَاّ ايطاظٟ َج٬ٖٚٛ ايسيٌٝ )ايتذطٜيب(ز: 

، ؾاغتكط ضأٜ٘ ٬س١ٝ ايًشِ يف تًو ا٭َانٔاقب ق، ؾكاّ  بٛنع قطع َٔ ايًشِ يف أَانٔ َتٓٛع١ ٚضاملػتؿؿ٢ أدط٣ عجا عًُٝا
َا أضؾسٙ إىل أْػب ايعطٚف احملٝط١ إلقا١َ  ;ع٢ً إقا١َ املػتؿؿ٢ يف املهإ ايصٟ بكٝت ؾٝ٘ قطع١ ايًشِ قاؿ١ ٭طٍٛ َس٠

 املػتؿؿ٢، ؾهإ عج٘ قا٥ُا ع٢ً ايتذطب١ ٚامل٬سع١ .
 

؟ أٚ ع٢ً ٚنض شيو. أٚ َا طبٝع١ ٖصا ايسيٌٝٚا٫غتٓباط ) ايؿ٪از (.  ا٫غتٓتاز: َٔ ا٭زي١ املعترب٠ يف ايبشح ايعًُٞ زيٌٝ 24ؽ
 َاشا ٜكّٛ ٖصا ايسيٌٝ ؟

، عٔ ططٜل ايٓعط ٚايتؿهط يف آٜات٘ ٌ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً ٚدٛز اهلل تعاىل، َجايكا٥ِ ع٢ً اغتٓتاز ايعكٌ ايػًِٖٝٚٛ ايسيٌٝ ز: 
 ٚبسٜع قٓع٘ يف ايهٕٛ .

 
 ، ٚنض شيو.َطاعا٠ َتطًبات نٌ عًِ َٔ ايعًّٛ َٓٗر ايبشح ايعًُٞ يف اإلغ٬ّ عًٝٗا ٜكّٛ َٔ ا٭غؼ ٚايكٛاعس اييت :25ؽ

يف عًِ ايؿك٘ . ٚعًّٛ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚاؿسٜح ايؿطٜـ هلا َتطًبات ٜٓبػٞ َطاعاتٗا نكٛاعس ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚز٫٫تٗا َج٬ؾز: 
ؾرياع٢ ؾٝٗا  َا ايعًّٛ ايتطبٝك١ٝايعًّٛ اإلْػا١ْٝ. أباقٞ . ٚنصيو ٚايتؿطٜع، تطاعٞ قٛاعس اغتٓباط ا٭سهاّ، ٚأقٍٛ ايؿل

 قٛاعس املٓٗر ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً ايتذاضب املٝسا١ْٝ أٚ املدرب١ٜ، ٚزضاغ١ ْتا٥ذٗا يًتأنس َٔ إَها١ْٝ تطبٝكٗا يف ايٛاقع.
 

ايػٝب١ٝ املطًك١ يًبشح عسّ إخهاع ا٭َٛض  َٓٗر ايبشح ايعًُٞ يف اإلغ٬ّ عًٝٗا ٜكّٛ عًٌ: َٔ ا٭غؼ ٚايكٛاعس اييت :26ؽ 
 .ايتذطٜيب

 يعسّ قسض٠ ايعكٌ ايبؿطٟ ع٢ً إزضانٗا ٚتكٛضٖا.ز: 
 

 : نٝـ ٜهٕٛ اإلميإ با٭َٛض ايػٝب١ٝ ؟27ؽ
 .هب اإلميإ بٗا نُا ٚضزتز: 

 

 .هب اإلميإ بٗا نُا ٚضزت: أشنط َجايني ع٢ً ا٭َٛض ايػٝب١ٝ اييت 28ؽ
 ايّٝٛ اٯخط  -2ايهطاّ                     اإلميإ بامل٥٬ه١ -1ز:  

 
 : ع٢ً َاشا ٜعتُس غٞ اإلميإ با٭َٛض ايػٝب١ٝ ؟29ؽ

 ع٢ً َا أخربْا ب٘ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ .ز:  
 

 اشنط اثٓني َٔ املهتبات ٚامل٪غػات اـاق١ بايبشح ايعًُٞ يف تاضٜذ اؿهاض٠ اإلغ١َٝ٬ . :31ؽ
 اؿه١ُ " يف عٗس اـًٝؿ١ ايعباغٞ املإَٔٛ ." زاض  -1 :ز

 املطاقس ايؿًه١ٝ . -2    
 املػتؿؿٝات ايطب١ٝ اييت عٓٝت باؾاْب ايبشجٞ . -3    
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 : اشنط اثٓني َٔ املطانع ٚاملعاٖس اـاق١ بايبشح ايعًُٞ يف ا٭ضزٕ .31ؽ
 املطنع اؾػطايف املًهٞ . -أ ز:
 اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ املًه١ٝ . -ب   
 ح ايعًُٞ املٛدٛز٠ يف اؾاَعات .َطانع ايبش -ز   

 
 

 

 : بني أ١ُٖٝ ا٭خ٬م يًُذتُعات اإلْػا1.١ْٝؽ

 ٖٞ َ٪ؾط يكٛتٗا   -1ز: 

 ؼُٞ اجملتُعات َٔ ا٫م٬ٍ ٚايتؿهو  -2 

 تكٕٛ اؿهاضات ٚاجملتُعات َٔ ايػكٛط ٚايرتادع -3 

 . عطف ا٭خ٬م: 2ؽ
 ٖٞ نٌ َا ٜتكـ ب٘ اإلْػإ َٔ قؿات، ػعً٘ قٌ تكسٜط ٚاسرتاّ بني ايٓاؽ ، ٜٚٓاٍ بٗا ا٭دط ايععِٝ َٚٔ اهلل .ز: 

 
ٕٖ  }: َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل: 3ؽ َ٘ٱٔإ َُُط يًٖ ٍٔٱٔب َِٜأ ٔٔٱَٚ ِيَعِس ٢َِٗٓ ِيُكِطَب٢ٱٔش٣  َٚٔإَٜتا٨ٔ ِئإِسَػ ََٜٚ ٔٔ َُُٓهٔطٱَٚ ِيَؿِشَؿا٤ٔٱ َع ِِ ِيَبِػ٢ٔٱَٚ ِي  َٜٔعُعُه

ِِ َٕ َيعًَُٖه  ؟ { َتَصٖنُطٚ
 .سح اإلغ٬ّ ع٢ً ايتعاّ ا٭خ٬م ايٓب١ًٝ ٚسصض َٔ ْكٝهٗاز: 
 
 .اعت٢ٓ اإلغ٬ّ با٭خ٬مبني نٝـ : 4ؽ

 .ايٓب١ًٝ ٚسصض َٔ ْكٝهٗاسح اإلغ٬ّ ع٢ً ايتعاّ ا٭خ٬م  -ص۱ز : ط 
 زعا اإلغ٬ّ إىل َهاضّ ا٭خ٬م ، ٚا٫بتعاز عٔ ايطشا٥ٌ ٚاملٓهطات . -ص۲ط      
 
 : اشنط عس٠ أَج١ً ع٢ً ا٭خ٬م اؿػ١ٓ اييت زعا إيٝ٘ اإلغ٬ّ، ٚأَج١ً ع٢ً ا٭خ٬م ايػ١٦ٝ اييت سصض َٓٗا اإلغ٬ّ.5ؽ

يف ايكٍٛ ٚايعًِ ، ٚايٛؾا٤ يف ايعٗٛز ٚاملٛاثٝل ٚغا٥ط ا٫يتعاَات ، ٚسػٔ ايعسٍ ٚاإلسػإ ٚايكسم  ا٭خ٬م اؿػ١ٓ َجٌ:ز: 
َجٌ : ايهصب ، ٚايعًِ ، ٚايؿشـ : ٚا٭خ٬م ايػ١٦ٝ َجٌ اـًل يف ايتعاٌَ َع اٯخطٜٔ ، ٚايتػاَض ٚايكؿض ٚايتعإٚ ع٢ً اـري.

 يف ايكٍٛ ٚايعٌُ .
 

 َجا٫ ٚاسس ع٢ً ططٜك١ َٔ ططم انتػاب ا٭خ٬م . : ٖات6ؽ
 ايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ  -2                                  ايتسضٜب ٚايتعٜٛس ٚاملُاضغ١  -1 ز : 

 

 ايسضؽ ايجاْٞ : ا٭خ٬م ) َؿَٗٛٗا ٚأُٖٝتٗا يف سٝاتٓا (

 شتوي 2018

 شتوي 2018
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 . ٚنض شيو.ططٜك١ َٔ ططم انتػاب ا٭خ٬م ايتسضٜب ٚايتعٜٛس ٚاملُاضغ١: ٜعس 7ؽ
ق٢ً ٜٚسٍ ع٢ً شيو قٍٛ ضغٍٛ اهلل ، ٚاؿطم ع٢ً مماضغت٘ ٚايسٚاّ عًٝ٘ اـًل اؿػٔ ميهٔ انتػاب٘ بايتسضٜب ٚايتعٜٛسز: 

ٍُ ايٖط: اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ِٗٔسٟ ٔإَي٢ اِيَذ١ٖٔٓ، ََٚا ََٜعا ٕٖ اِئبٖط َٜ ِٗٔسٟ ٔإَي٢ اِئبطِّ، ٚٔإ ٕٖ ايكِِّسَم َٜ ِِ ٔبايكِِّسٔم، َؾٔإ ُِٝه ٌُ َِٜكُسُم ََٜٚتَشٖط٣ )عًََ ُد
ُِٜهَت ِٗٔسٟ ٔإايكِِّسَم َسٖت٢  ٕٖ اِيُؿُذَٛض َٜ ِٗٔسٟ ٔإَي٢ اِيُؿُذٛٔض، ٚٔإ ٕٖ اِيَهٔصَب َٜ ِِ ٚاِيَهٔصَب، َؾٔإ ٘ٔ ٔقسِّّٜكا، ٚٔإٜٖاُن َِٓس ايًٖ ٍُ َب ٔع َي٢ ايٖٓأض، ََٚا ََٜعا

٘ٔ َنٖصاّبا( َِٓس ايًٖ ُِٜهَتَب ٔع ٌُ َِٜهٔصُب ََٜٚتَشٖط٣ اِيَهٔصَب َسٖت٢  ًل ايكسم، ٜهتػب بايتعاّ ايكسم، ٚايجبات ، ؾبني ضغٍٛ اهلل إٔ خايٖطُد
ٕ مماضغ١ ايػًٛى احملُٛز نُا أ  .كسم يف ايػًٛى ٜٚكبض عاز٠ ثابت١، ٖٚهصا يف ا٭خ٬م مجٝعٗا، ست٢ ٜػتكط ايعًٝ٘، ٚؼطٜ٘

إمنا ايعًِ ): ًِق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغ ، قاٍ ضغٍٛ اهللخ٬م ايؿان١ً يف ايٓؿؼ  ُٜٚٓٝٗايف سٝاتٓا اي١َٝٛٝ  طاع١ هلل تعاىل ٜععظ ا٭
 . ، َٚٔ ٜتشط اـري ٜعط٘، َٚٔ ٜتل ايؿط ٜٛق٘(بايتعًِ، ٚإمنا اؿًِ بايتشًِ

 
ٍُ : : َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغ8ًِؽ ِٗٔسٟ ٔإَي٢ اِيَذ١ٖٔٓ، ََٚا ََٜعا ٕٖ اِئبٖط َٜ ِٗٔسٟ ٔإَي٢ اِئبطِّ، ٚٔإ ٕٖ ايكِِّسَم َٜ ِِ ٔبايكِِّسٔم، َؾٔإ ُِٝه )عًََ

ٕٖ اِيَهٔصَب  ِِ ٚاِيَهٔصَب، َؾٔإ ٘ٔ ٔقسِّّٜكا، ٚٔإٜٖاُن َِٓس ايًٖ ُِٜهَتَب ٔع ٌُ َِٜكُسُم ََٜٚتَشٖط٣ ايكِِّسَم َسٖت٢  ِٗٔسٟ ايٖطُد ٕٖ اِيُؿُذَٛض َٜ ِٗٔسٟ ٔإَي٢ اِيُؿُذٛٔض، ٚٔإ َٜ
ُٜ ٌُ َِٜهٔصُب ََٜٚتَشٖط٣ اِيَهٔصَب َسٖت٢  ٍُ ايٖطُد ٘ٔ َنٖصاّبأإَي٢ ايٖٓأض، ََٚا ََٜعا َِٓس ايًٖ  ؟(ِهَتَب ٔع

 َجٌ خًل ايكسم. اـًل اؿػٔ ميهٔ انتػاب٘ بايتسضٜب ٚايتعٜٛس ٚاؿطم ع٢ً مماضغت٘ ٚايسٚاّ عًٝ٘ز: إٔ 
 
) إمنا ايعًِ بايتعًِ ، ٚإمنا اؿًِ بايتشًِ ، َٚٔ ٜتشط اـري ٜعط٘، َٚٔ ٜتل ايؿط : : َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغ9ًِؽ

 ؟ٜٛق٘(
 ٕ مماضغ١ ايػًٛى احملُٛز يف سٝاتٓا اي١َٝٛٝ  طاع١ هلل تعاىل ٜععظ ا٭خ٬م ايؿان١ً يف ايٓؿؼ  ُٜٚٓٝٗا: أز

 
 . ٚنض شيو.ططٜك١ َٔ ططم انتػاب ا٭خ٬م: تعس ايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ 11ؽ
اض ايعٚد١ اإلغ٬ّ اختٝ ، يصيو أٚدب، نا٭غط٠ ٚايطؾك١ ٚايكشب١خ٬م عٔ ططٜل ايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝتتشكل ايتٓؿ١٦ ع٢ً ا٭ ز:

 .، ٚاختٝاض ايكسٜل ايكاحلايكاؿ١ ٚايعٚز ايكاحل
 
 .أٚدب اإلغ٬ّ اختٝاض ايعٚد١ ايكاؿ١ ٚايعٚز ايكاحل ٚاختٝاض ايكسٜل ايكاحل: عًٌ: 11ؽ

 ، نا٭غط٠ ٚايطؾك١ ٚايكشب١عٔ ططٜل ايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ تتشكل ايتٓؿ١٦ ع٢ً ا٭خ٬م ز: ٭ٕ
 
٦ََِٕٔٛص اِيَأخًٖٔا٤ُ): ىلتعاَا ز٫ي١ قٛي٘  :12ؽ ُُٖتٔكنَي ( َب َٜ ِِ ٔيَبِعٕض َعُسٌّٚ ٔإٖيا اِي ُٗ  ؟ِعُه
َٔ ٜتٛاؾل َع٘ يف قؿات٘ ٚأخ٬ق٘،  زيت اٯ١ٜ ايهطمي١ ع٢ً تأثري ايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ ع٢ً نػب ا٭خ٬م ، ؾاإلْػإ ٜكاسب ز:

، باق١ٝ ٚزا١ُ٥ يف ايسْٝا ٚتكٛاٙ تعاىل اهلل طاع١ يف ٚايكشب١ اٯخط٠، يف عسا٠ٚ ايسْٝا، يف ىلؾايكشب١ يف َعك١ٝ اهلل تعا
 ٚاٯخط٠ .

 

 ، اشنطٖا.يٮخ٬م يف اإلغ٬ّ أ١ُٖٝ عع١ُٝ، َٚها١ْ خاق١، تعٗط يف عس٠ دٛاْب : 13ؽ
 ايتكطب إىل اهلل تعاي٣ٛايؿٛظ بطنٛاْ٘ -4ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ     -3ايعبازات       -2اإلميإ      -1ز: 
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 .اإلميإ: عًٌ: َٔ دٛاْب أ١ُٖٝ ا٭خ٬م َٚهاْتٗا 14ؽ
 .ا٭خ٬م دع٤ َٔ اإلميإ ، ٚمثط٠ َٔ مثاضٙز: 

 

َُِػٔطٔب ََٚي: َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل: 15ؽ َُِؿٔطٔم َٚاِي ٌَ اِي ِِ ٔقَب َُٖه ُُٚدٛ َِٝؼ اِئبٖط َإٔ ُتَٛٗيٛا  ٖٔ)ٖي ِٔ اِئبٖط ٔه ََ َٔ ٘ٔ آََ ّٔ ٔبايًٖ ِٛ ًََُا٥َٔه١ٔ اِيآٔخٔط َٚاِيَٝ  َٚاِي
ٍَ ع٢ًََ َٚايٖٓٔب َٚاِئهَتأب َُا ِّ٘ٔٝنَي َٚآَت٢ اِي ََُػأننَي َٚاِيََٝتا٢ََ اِيُكِطَب٢ َشٟٚٔ ُسبِّ َٔ َٚاِي ٌٔ َٚاِب  َٚآَت٢ ايكًَٖا٠َ ََٚأَقاَّ ايطَِّقأب َٚٔؾٞ َٚايٖػا٥ًٔٔنَي ايٖػٔبٝ

َٕ ايٖعَنا٠َ ُُُٛؾٛ ِِ َٚاِي ٖٔ ِٗٔس َُٖسٚا ٔإَشا ٔبَع َٔ  َعا َٔ ٦َٔوايٖهٖطا٤ٔ َٚٔسنَي اِيَبِأٔؽ ُأَٚيَٚ اِيَبِأَغا٤ٔ ٔؾٞ َٚايٖكأبٔطٜ ُِ َُٚأَٚي٦َٔو َقَسُقٛا اٖئصٜ ُٖ َٕ ُُٖتُكٛ   ؟ (اِي
ٚايعطا٤ يبصٍ ٖٛ سػٔ اـًل ٫ ٜهٕٛ بايعباز٠ ٚسسٖا، ٚإمنا ٜهٕٛ باإلميإ باهلل تعاىل ٚا ايصٟأخرب ايكطإٓ ايهطِٜ إٔ ايربز: 

٢ً ْؿط اـري ٚايؿه١ًٝ ، ٚايعٌُ عٚابٔ ايػبٌٝ، ٚاإلسػإ إىل احملتادني َٔ شٟٚ ايكطب٢ ٚايٝتا٢َ ٚاملػانني يف غبٌٝ اهلل تعاىل
 ، ٚايٛؾا٤ بايعٗٛز ٚايكرب ع٢ً َكا٥ب ايسٖط.بني ايٓاؽ

 

 ؟ )٫ إميإ ملٔ ٫ أَا١ْ ي٘( : َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغ16ًِؽ
 .با٭خ٬م َتكٌ اإلميإ إٔ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ايٓيب ز: ٜبني

 
 : تعترب ا٭خ٬م دع٤ َٔ اإلميإ، ٚنض شيو.17ؽ

ٖٛ سػٔ اـًل ٫ ٜهٕٛ بايعباز٠ ٚسسٖا، ٚإمنا ٜهٕٛ باإلميإ باهلل تعاىل ٚايبصٍ ٚايعطا٤  ايصٟأخرب ايكطإٓ ايهطِٜ إٔ ايربز: 
، ٚايعٌُ ع٢ً ْؿط اـري ٚايؿه١ًٝ ٚايٝتا٢َ ٚاملػانني ٚابٔ ايػبٌٝ  َٔ شٟٚ ايكطب٢يف غبٌٝ اهلل تعاىل، ٚاإلسػإ إىل احملتادني

 .با٭خ٬م َتكٌ اإلميإ إٔ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ايٓيبنُا إٔ  ، ٚايٛؾا٤ بايعٗٛز ٚايكرب ع٢ً َكا٥ب ايسٖط.يٓاؽبني ا
 
 .ايؿعا٥ط ايتعبس١ٜ يف اإلغ٬ّ: بني أ١ُٖٝ 18ؽ

 .أمت ٚد٘ ،سػٓت غًٛن٘ ٚقَٛت٘ إشا قاّ بٗا ايعبس ع٢ًز: 
 

 ، ايكٝاّ .كاقس ا٭خ٬ق١ٝ يًعبازات اٯت١ٝ: ايك٠٬، ايعنا٠: بني امل19ؽ
٢َِٗٓ }: ايك٠٬ ت٢ٗٓ عٔ ايٛقٛع يف ايؿٛاسـ ٚاٯثاّ، قاٍ تعاىل  -1 ٕٖ ايكًَٖا٠َ َت ِٔ ايكًَٖا٠َ ٔإ َِٓهٔطََٚأٔق ُُ ٔٔ اِيَؿِشَؿا٤ٔ َٚاِي  .{َع
ايعنا٠ تٗصب ايٓؿؼ ٚتطٗطٖا َٔ ايؿض ٚايبدٌ، ؾتؿٝع املٛز٠ ٚاحملب١ بني أؾطاز اجملتُع ايػين َِٓٗ ٚايؿكري، قاٍ اهلل  -2

ِِ ٔبَٗا(تعاىل :  ِِ َُٚتَعنِّٝٗٔ ُٖ ِِ َقَسَق١ّ ُتَطُِّٗط َٛأيٗٔ َِ ِٔ َأ  .)ُخِص َٔ
ع سٍٛ ايعٚض ٚايعٌُ ب٘ ؾًٝؼ هلل ساد١ يف إٔ ٜع قس:) َٔ مل ٜايكٝاّ ساؾع ععِٝ يرتى ايػًٛى املصَّٛ، قاٍ ضغٍٛ اهلل   -3

 . طعاَ٘ ٚؾطاب٘ ( 
 
إٔ َٔ ٜكّٛ بايعبازات املؿطٚن١ ؾكط ٫ٚ ٜ٪شٟ ايٓاؽ، أؾهٌ سا٫ عٓس اهلل تعاىل  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ بني ايٓيب: عًٌ: 19ؽ

 .ممٔ ٜ٪زٟ ايعبازات املؿطٚن١، ٜٚهجط َٔ ايٓٛاؾٌ إ٫ أْ٘ ٜ٪شٟ ايٓاؽ
، اَطأ٠ تكّٛ ايٓٗاض، ٚتكّٛ ايًٌٝ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٭ْ٘ مل وكل املكاقس املطًٛب١ َٔ ايعباز٠، ؾكس شنط يطغٍٛ اهلل ز:

ٚشنط ي٘ اَطأ٠ تكًٞ املهتٛب١ ٚتتكسم ببعض ايطعاّ، ٫ٚ ت٪شٟ . ) ٫ خري ؾٝٗا، ٖٞ يف ايٓاض (ٚت٪شٟ درياْٗا بًػاْٗا، ؾكاٍ: 
 . (اؾ١ٓ ) ٖٞ يفأسسا بًػاْٗا، ؾكاٍ: 
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 ، اشنطٖا.أسهاّ ؾطع١ٝ : يٮخ٬م يف اإلغ21ّ٬ؽ
 نايكسم ٚا٭َا١ْ، ٜجاب ؾاعًٗا ٜٚأثِ تاضنٗا . ٚادبَا ٖٛ  َٓٗا -1
 نايؿذاع١ ٚايهطّ، ٜجاب ؾاعًٗا ٫ٚ ٜأثِ تاضنٗا . َٓسٚبَٚٓٗا َا ٖٛ    -2

نايهصب ٚايػـ ٚايهرب، ٜأثِ ؾاعًٗا ٜٚععض ٜٚ٪زب ع٢ً اضتهابٗا، ٜٚجاب َٔ تطنٗا طاع١ اهلل  سطاَّٚٓٗا َا ٖٛ  -  -3
 تعاىل .

 
 ؟( )إٕ خٝاضنِ أساغٓهِ أخ٬قا : َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ:21ؽ

  .تعس ا٭خ٬م فا٫ يًتٓاؾؼ بني ايعباز، ٚأغاغا يًتؿانٌ بِٝٓٗ ّٜٛ ايكٝا١َز: 
 
 ميٝع ا٭خ٬م يف اإلغ٬ّ.: اشنط ؾ٦ٝا 22ؽ
 مشٛيٝتٗا يهٌ َٓاسٞ اؿٝا٠ : ز

 
 : دا٤ت ا٭خ٬م َٓع١ُ يع٬قات اإلْػإ، اشنط ث٬ث١ َٔ ٖصٙ ايع٬قات.23ؽ

 ىلاإلْػإ باهلل تعا َا ٜتكٌ بع٬ق١ -1ز: 
 َا ٜتكٌ بع٬ق١ اإلْػإ بٓؿػ٘ -2    
 َا ٜتكٌ بع٬ق١ اإلْػإ بايٓاؽ -3    
 ق١ اإلْػإ بايب١٦َٝا ٜتكٌ بع٬-4    
 
 .ىلباهلل تعا : اشنط قٛضا ع٢ً تٓعِٝ ع٬ق١ اإلْػا24ٕؽ
نتك٣ٛ اهلل تعاىل، ٚتععُٝ٘، ٚتٛثٝل ايك١ً ب٘، ٚتكسٜل نٌ َا أخرب ب٘، ٚاـٛف َٓ٘ َٚطاقبت٘، ٚايتعاّ أٚاَطٙ، ٚادتٓاب  : ز

 ْٛاٖٝ٘، ٚايًذ٤ٛ إيٝ٘ يف ايطخا٤ ٚايؿس٠ بايسعا٤ ٚايتٛنٌ عًٝ٘. 
 
 ٓؿػ٘.ب اشنط قٛضا ع٢ً تٓعِٝ ع٬ق١ اإلْػإ: 25ؽ

 تٗصٜب ايٓؿؼ باطٓٗا ٚظاٖطٖا، ٚتكٛميٗا ٚتطٗريٖا َٔ ايػ٤ٛ ٚايؿطٚض، ٚقاغبتٗا . -1ز: 
 . ٚايطؾل ٚايؿذاع١، ناؿٝا٤، ٚاؿًِ; غطؽ ايكِٝ ايطؾٝع١ يف ايٓؿؼ -2    
 ؟ زغاٖا() قس أؾًض َٔ ظناٖا * ٚقس خاب َٔ : َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل: 26ؽ

 .ا٭خ٬م بايٓػب١ إىل ايؿطز ٚغ١ًٝ ايؿ٬ح ٚايٓذاح يف ايسْٝا ٚاٯخط٠ز: 
 

 شيو. ، ٚنضتٓعِ ا٭خ٬م ع٬ق١ اإلْػإ َع ايٓاؽ :27ؽ
نايطمح١ ٚايعسٍ ٚاإلسػإ ٚسػٔ ايك١ً ٚايرب  ;ٜٓبػٞ ع٢ً املػًِ إٔ تهٕٛ ع٬قت٘ َع ايٓاؽ مجٝعا  قا١ُ٥ ع٢ً سػٔ اـًلز: 

أ٫ أخربنِ ): ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِقاٍ ضغٍٛ اهلل  ،بِٗ، مبا وؿغ ْؿٛغِٗ ٚأعطانِٗ ٚأَٛاهلِ، ٜٚهؿٌ عسّ ا٫عتسا٤ عًِٝٗ
، ٜعٝـ هاٚبصيو ٜهٕٛ اجملتُع قٜٛا َتُاغ. (غٌٗ بطٜ، ؼطّ ع٢ً نٌ ٖني يني قاض عًٝ٘مبٔ وطّ ع٢ً ايٓاض، ٚمبٔ ؼطّ ايٓ

 مبشب١ ٚغعاز٠ .
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 ؟ع٬ق١ اإلْػإ بايب١٦ٝ : ع٢ً َاشا تكّٛ 28ؽ
إٔ ضد٬ زخٌ اؾ١ٓ يف نًب غكاٙ ، )تكّٛ ٖصٙ ايع٬ق١ ع٢ً أغاؽ ايطؾل ٚايطمح١ َع َا سٛي٘ َٔ كًٛقات، ؾكس أخرب ايٓيب : ز: 

 .(ًت ايٓاض يف ٖط٠ سبػتٗازخٚإٔ اَطأ٠ 
 

 َع ايب١٦ٝ َٚٛاضزٖا.: بني نٝـ ٜهٕٛ ايػًٛى ا٭خ٬قٞ 29ؽ
. ٚعٔ ططٜل ايبعس عٔ ٚعسّ إت٬ؾٗا ٚاحملاؾع١ عًٝٗا، ؾُٔ ٚادب اإلْػإ ا٫ٖتُاّ بٓعاؾ١ ب٦ٝت٘  اغتدساَٗاز: عٔ ططٜل  

 .)ََٚيا ُتِؿٔػُسٚا ٔؾٞ اِيَأِضٔض َبِعَس ٔإقًَِأسَٗا( ا٫غتػ٬ٍ اؾا٥ط أٚ اإلغطاف يف اغتعُاٍ املكازض ايطبٝع١ٝ، قاٍ اهلل تعاىل:
 

 ؟ ََٚيا ُتِؿٔػُسٚا ٔؾٞ اِيَأِضٔض َبِعَس ٔإقًَِأسَٗا( ): َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل: 31ؽ
 ز: إٔ ايػًٛى ا٭خ٬قٞ َع ايب١٦ٝ ٜهٕٛ عٔ ططٜل ايبعس عٔ ا٫غتػ٬ٍ اؾا٥ط أٚ اإلغطاف يف اغتعُاٍ املكازض ايطبٝع١ٝ.

 
 
 

 

 ايٓاؽ، ٚمل ٜهٔ مبععٍ عِٓٗ ، بني شيو . ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ خايط ايٓيب : 1ؽ

تعاٌَ َع ؾطا٥ض اجملتُع نًٗا: ايػين ٚ .ز: نإ ايٓيب وطم ع٢ً كايط١ ايٓاؽ ، َٚؿاضنتِٗ َُِٖٛٗ ، ٚتًب١ٝ ساداتِٗ

ُٔ ايصٟ ٚايؿكري، ٚايكػري ٚايهبري، ٚاحملػٔ ٚاملػ٤ٞ، ؾٗٛ ايكا٥ٌ ٭َت٘:  َُِِٜدأيُط ايٓاَؽ َِٜٚك)امل٪َ ُٖ َٔ ايصٟ ٫  ، خرْئبُط ع٢ً َأَشا َٔ

ِِ(َُٜدأيُط ايٓاَؽ ُٖ  . ، ٫ٚ َِٜكٔبُط ع٢ً َأَشا

 
 اؿهِٝ ايطاقٞ يف ايتعاٌَ َع ايٓاؽ ع٢ً اخت٬ف أدٓاغِٗ ٚأسٛاهلِ ؟ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : َا أثط أغًٛب ايٓيب2ؽ

 ٜاٙ، ٚقبٍٛ َا دا٤ ب٘ َٔ اهلس٣ ٚاؿل، ٚاؿطم ع٢ً طاعت٘ ٚا٫قتسا٤ ب٘.ععِٝ أز٣ إىل قبتِٗ إايثط يصيو ا٭نإ ز: 

 

 ٜٓٛع يف أغايٝب تعاًَ٘ َع ايٓاؽ، اشنط ث٬ث١ َٔ ٖصٙ ا٭غايٝب. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : نإ ايٓيب3ؽ

 ايتذاٚظ عٔ ايع٫ت ٚاهلؿٛات  -3                   ايطؾل مبٔ سٛي٘.    -2                سػٔ ايتٛاقٌ َع ايٓاؽ.    -1ز :  

 ايتعبري عٔ املؿاعط ػاٙ اٯخطٜٔ.  -6               املؿاٚض٠ ٚتكبٌ ايٓكض  -5       ا٫غتُاع يًُتشسخ ٚاإلْكات إيٝ٘  -4      
 

 َع ايٓاؽ. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ع٢ً سػٔ تٛاقٌ ايٓيب اشنط أضبع١ أَج١ً :4ؽ

ٜٚط٦ُٔ عٔ أسٛاهلِ، ٜٚػأٍ عٔ ساداتِٗ، ٚىاطبِٗ بأسػٔ ا٭يؿاظ، عٓس  ٜعٚض ايٓاؽ ِق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغً نإ ايٓيب :ز

 ايتشسخ إيِٝٗ، ٜٚتؿكس َٔ غاب َِٓٗ، ٚهايػِٗ ٚهٝب زع٠ٛ َٔ زعاٙ، ٜٚٛاغِٝٗ يف َكابِٗ ٚىؿـ َٔ آ٫َِٗ.

 

 ايسضؽ ايجايح )اهلسٟ ايٓبٟٛ يف ايتعاٌَ َع ايٓاؽ (
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 . يف تعاًَ٘ َع ايٓاؽ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ايٓيب ااغتدسَٗشنط بعض ا٭َج١ً ا :5ؽ
اغتؿٗس ّٜٛ ب٦ط َع١ْٛ، ايصٟ  ، ًَشإ بٔ سطاّ أخٝٗا مبكتٌ هلا َٚٛاغات٘ ايسٚاّ، ع٢ً عٓٗا اهلل ضنٞ ًِٝظٜاضت٘ ٭ّ غ -1ز: 

 ; أٟ: يف طاعيت . (: )إْٞ أضمحٗا ، قتٌ أخٖٛا َعٞٚنإ ٜكٍٛ 
 .) يو ساد١ ؟(غ٪اي٘ ـازَ٘ زَٚا ، بكٛي٘ :  -2    
اغتهاؾت٘ نٝؿا َٔ ايباز١ٜ، ٚغ٪اي٘ عٔ ايٓاؽ، ٚغعازتِٗ باإلغ٬ّ، ٚساهلِ َع ايك٠٬، ؾُا ظاٍ ايهٝـ ىربٙ عٔ ساهلِ  -3    

 ؾطسا .  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ست٢ اغتبؿط ٚد٘ ايٓيب
أٚ ٚي١ُٝ ٚإٕ ناْت  سطق٘ ع٢ً ايًكا٤ بايٓاؽ ٚايتشسخ إيِٝٗ ٚإزخاٍ ايػطٚض عًِٝٗ، ؾهإ ٫ ٜطؾض زع٠ٛ إىل َٓاغب١ -4   

ٚايهطاع ٖٛ َا قػط َٔ غام ايؿا٠، َا ٜسٍ . عٝت إيٞ شضاع أٚ نطاع ٭دبت (يٛ ز) : ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ بػٝط١، قاٍ ضغٍٛ اهلل
 ع٢ً ايكًٌٝ َٔ ايًشِ .

 
 : بني أ١ُٖٝ خًل ايطؾل.6ؽ

 َؿتاح يكًٛبِٗ -3غبب حملبتِٗ                        -2خًل داشب يًٓاؽ              -1ز: 
 

  : أعط َجا٫ ٜسٍ ع٢ً ضؾل ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؟ باٯخطٜٔ ) مبٔ سٛي٘ (.7ؽ
ق٢ً اهلل عًٝ٘  يٝعدطٚٙ، ؾطًب ايٓيب; ضؾك٘ بايؿاب ايصٟ دا٤ٙ ٜطًب َٓ٘ إٔ ٜأشٕ ي٘ بايع٢ْ،  ؾأقبٌ عًٝ٘ ايكشاب١ -1ز : 

ُتو أٚ أؼب٘ ٭َو أٚ ٫بٓتو أٚ ٭ختو أٚ يع)ًؿاب: ئَ ايؿاب ا٫قرتاب، ؾشاٚضٙ كاطبا ي٘ بأغًٛب ضقٝل، ؾكاٍ  ٚغًِ

ٓاتِٗ ٫ٚ ايٓاؽ وبْٛ٘ ٭َٗاتِٗ ٚب): ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ، ؾكاٍ: ٫ ٚاهلل، دعًين اهلل ؾساى، ؾكاٍ ي٘ ايٓيب(ـايتو؟

ؿت ايؿاب ، ؾًِ ًٜت(اغؿط شْب٘، ٚطٗط قًب٘، ٚسكٔ ؾطد٘ايًِٗ )تعاىل ي٘  ؾكاٍ:  ، ثِ زعا اهلل(ٚأخٛاتِٗ ٚعُاتِٗ ٚخا٫تِٗ

 . ٢ْبعس شيو إىل ؾ٤ٞ َٔ ايع

عٓسَا دا٤ ايكشاب١ ٜؿتهٕٛ َٓ٘  بأْ٘ ٜطَٞ نًِٗ ؾٝػكط ايجُط، ٚنإ  -٘ ٓضنٞ اهلل ع - ضؾك٘ يف تٛدٝٗ٘ يطاؾع ايػؿاضٟ -2

ق٢ً اهلل  ؾكاٍ: ٜا ضغٍٛ اهلل اؾٛع، ؾكاٍ ي٘ ايٓيب( ؟ ) ٜا غ٬ّ مل تطَٞ ايٓدٌ: ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ سٝٓٗا قػريا، ؾػأي٘ ايٓيب

 .( ) ؾ٬ تطّ ايٓدٌ، ٚنٌ َا ٜػكط يف أغؿًٗا، ثِ َػض ع٢ً ضأغ٘، ٚزعا ي٘  ؾكاٍ: أؾبعو اهلل ٚأضٚاىَعًُا َٚطبٝا:  عًٝ٘ ٚغًِ
 

  .، بني شيو ٫غتُاع يًُتشسخ ٚاإلْكات إيٝ٘ "يف ايتعاٌَ َع ايٓاؽ " ا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : َٔ أغايٝب ايٓيب8ؽ 
 مل ٜهٔ أسس ٜهًُ٘ إ٫ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؾكاٍ: " إٕ ضغٍٛ اهلل  -ضنٞ اهلل تعاىل عٓ٘  –أبٛ ٖطٜط٠  شيو : ٚقـز

 أقبٌ عًٝ٘ بٛدٗ٘، ثِ مل ٜكطؾ٘  عٓ٘ ست٢ ٜؿطؽ َٔ ن٬َ٘ " .
 
 ث٬ث١ آزاب يف ايتعاٌَ َع املتشسخ. ايػابل اغتٓتر َٔ اؿسٜح ايؿطٜـ: 9ؽ

 عسّ َكاطعت٘ . -3                     ا٫غتُاع ي٘ -2                اسرتاَ٘ بايٓعط إيٝ٘   -1ز: 
 
 

 شتوي 2018

2018 

 شتوي
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 : اشنط َجا٫ ع٢ً سػٔ اغتُاع ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يًُتشسخ.11ؽ
ضبٝع١ ٜؿاٚن٘ يف تطى زٜٓ٘ َكابٌ عطٚض ز١ْٜٛٝ، ؾكاٍ عتب١: ٜا ابٔ أخٞ، إْو َٓا سٝح قس عٓسَا دًؼ إيٝ٘ عتب١ بٔ ز: 

ؾطقت ب٘ مجاعتِٗ، ٚغؿٗت ب٘ أس٬َِٗ،  ;عًُت َٔ ؾطف يف ايعؿري٠، ٚاملهإ يف ايٓػب، ٚإْو قس أتٝت قَٛو بأَط ععِٝ

قٌ ٜا أبا ايٛيٝس ): ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ غٍٛ اهللؾامسع َين أعطض عًٝو أَٛضا تٓعط ؾٝٗا، يعًو تكبٌ َٓٗا بعهٗا، ؾكاٍ ي٘ ض

) أؾطغت ٜا أبا ٜػتُع إيٝ٘، قاٍ:  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ، ؾعطض عًٝ٘ املاٍ ٚايػٝاز٠ ٚاملًو، ست٢ إشا ؾطؽ عتب١ ٚضغٍٛ اهلل(مسعأ

مل ٜكاطع  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ، ؾكطأ عًٝ٘ أٚا٥ٌ غٛض٠ ؾكًت، ٬ٜٚسغ إٔ ضغٍٛ اهلل) ؾامسع َين ( ، قاٍ: ْعِ، قاٍ: ايٛيٝس ؟(

 عتب١، ٚاغتُع يه٬َ٘ ست٢ ؾطؽ. سسٜح 

 
 : بني أ١ُٖٝ ايتعبري عٔ املؿاعط ػاٙ اٯخطٜٔ.11ؽ

 ٜعٗط اٖتُآَا بِٗ -3ٜعٗط تؿاعًٓا َعِٗ              -2ٜعٗط تأثطْا ؿاهلِ       -1ز: 

 

  . ٚنض شيو. ايٞ يف ايتعاٌَ َع ايٓاؽ " ايتعبري عٔ املؿاعط ػاٙ اٯخطٜٔ " ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٔ أغايٝب ايٓيب :12ؽ 

َٔ ؾطح  ؾُا. عٔ َؿاعطٙ ػاٙ اٯخطٜٔ، ٚظٗط تأثطٙ عاهلِ، ٚتؿاعً٘ َعِٗ ٚاٖتُاَ٘ بِٗق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ عرب ايٓيب : ز

 ١ َ٪ثط٠ ؾُٝٔ سٛي٘.َا دعً٘ ؾدك١ٝ دصاب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِأٚ سعٕ أٚ سب إ٫ ٚعرب عٓ٘ ايطغٍٛ 

 
. اشنط َجا٫ ع٢ً يف ايتعاٌَ َع ايٓاؽ " ايتعبري عٔ املؿاعط ػاٙ اٯخطٜٔ " ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٔ أغايٝب ايٓيب: 13ؽ

 شيو.
 .  - عٓ٘تعاىل ضنٞ اهلل  -، ٚاغتبؿاضٙ ؾطسا بإغ٬ّ عسٟ بٔ سامت ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِتبػط ٚدٗ٘ ايؿطٜـ  -1ز: 

ق٢ً اهلل  ضغٍٛ اهلل ؾعٔ َعاش بٔ دبٌ  قاٍ: أخص بٝسٟ .- عٓ٘تعاىل ضنٞ اهلل  -نُا سسخ ملعاش بٔ دبٌ  ;يػريٙ تعبريٙ عٔ سب٘ -2

ؾ٬ تسع إٔ تكٍٛ ): ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ، ؾكًت: ٚأْا أسبو ٜا ضغٍٛ اهلل، ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل()إْٞ ٭سبو ٜا َعاشؾكاٍ:   عًٝ٘ ٚغًِ

 .(هطى ٚسػٔ عبازتوأعين ع٢ً شنطى ٚؾبعس نٌ ق٠٬ : ضب 

قايت: " ضأٜت ضغٍٛ اهلل  -ضنٞ اهلل تعاىل عٓٗا  -، ؾعٔ عا٥ؿ١ -ضنٞ اهلل تعاىل عٓ٘  –ـ سعْ٘ عٓس َٛت عجُإ بٔ َععٕٛ 3

 ٖٚٛ َٝت، ست٢ ضأٜت ايسَٛع تػٌٝ َٔ عٝٓٝ٘ " . -ضنٞ اهلل تعاىل عٓ٘  - ٜكبٌ عجُإ بٔ َععٕٛق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

 
 .ايًِٗ اغؿط يكَٛٞ ؾإِْٗ ٫ ٜعًُٕٛ()عٓسَا أخطأ املؿطنٕٛ عك٘ ٚآشٚٙ :  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًَِا ز٫ي١ قٍٛ ايٓيب : 14ؽ

 عٔ ظ٫ت ايٓاؽ، َع ايعؿٛ ٚايكؿض عِٓٗ ٚايسعا٤ هلِ. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ز : ػاٚظ ايٓيب
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 عِٓٗ. ٚايكؿضايٓاؽ أثط ايتذاٚظ عٔ ظ٫ت  بني:  15ؽ 

 احملب١ بني ايٓاؽ ٚايتػاَض يف َا بِٝٓٗ . ز : ٜسِٜ ع٬ق١

 
  عٔ ظ٫ت ايٓاؽ ٖٚؿٛاتِٗ.ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٖات َجا٫ ٚاسسا ع٢ً ػاٚظ ايٓيب : 16ؽ 

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ؾكبه٘ َٔ ضزا٥٘ قبه١ ؾسٜس٠ ست٢ تؿكل ضزا٤ ضغٍٛ اهلل   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ دا٤ أعطابٞ إىل ضغٍٛ اهلل -1ز : 

ثِ أَط  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يٞ َٔ َاٍ اهلل ايصٟ عٓسى، ؾهشو ضغٍٛ اهلل ٚأثط يف عٓك٘ ايؿطٜـ، ثِ قاٍ : ٜا قُس َط ٚغًِ

 ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً نُاٍ خًك٘ ٚسًُ٘ ٚعؿٛٙ عٔ ايٓاؽ . .ي٘ بايعطا٤

ق٢ً اهلل  املؿطنني، ؾأخص غٝـ ايٓيبَٜٛا ْا٥ُا ؼت ؾذط٠ َٔ ؾس٠ ايتعب، ؾتػًٌ أسس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ نإ ضغٍٛ اهلل  -2     

 : ) ٫ (، ؾكاٍ: َٔ ميٓعو َين؟ ؾكاٍ ايٓيبق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِٖٚٛ ْا٥ِ ٚٚدٗ٘ إيٝ٘، ٚقاٍ: ؽاؾين؟ ؾكاٍ ايٓيب  عًٝ٘ ٚغًِ

 ؿا عٓ٘.ٚع ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ عطابٞ ايػٝـ يف غُسٙ ٚدًؼ، ؾًِ ٜعاقب٘ ضغٍٛ اهللؾأزخٌ ا٭ : ) اهلل (،ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ
 

 

 : بني أ١ُٖٝ ايؿٛض17.٣ؽ

 ٚؾٝٗا دًب حملب١ ايٓاؽ -3ٚؾٝٗا ثك١ بايٓاؽ      -2ؾٝٗا تٛانع يًٓاؽ           -1ز: 
 

 اشنط ث٬خ ؾٛا٥س ايؿٛض٣. :18ؽ

 َؿاضن١ ايٓاؽ يف ؼٌُ ْتا٥ر ايكطاض. -2                               ؼطٟ اؿل -1 :ز 

 تٛانع يًٓاؽ ٚثك١ بِٗ ٚدًبا حملبتِٗ .  -4            ايٛقٍٛ إىل ايطأٟ ا٭قٛب  -3    
 

  .-ضنٞ اهلل تعاىل عِٓٗ  – ٘قشابأؾاٚض ؾٝٗا  : أشنط َٛقؿا يًٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 19ؽ

ٚايٓذا٠ بٗا، ٚإٔ املؿطنني قس مجعٛا ِٖ مبكات١ً املؿطنني  سُٝٓا بًػ٘ تػٝري أبٞ غؿٝإ ططٜل ايكاؾ١ً ضيف غع٠ٚ بسض ؾاٚ -1ز: 

 ا ؿطب املػًُني، ؾأؾاضٚا عًٝ٘ بأِْٗ َػتعسٕٚ يصيو، ٚقايٛا ي٘: يٛ خهت بٓا ٖصا ايبشط ـهٓاٙ َعو.ٚمجٛعِٗ ٚدا٩

أخص  إٔ ٜكاتٌ املؿطنني زاخٌ املس١ٜٓ ٫ٚ ىطز مل٬قاتِٗ خاضدٗا، إ٫ أْ٘ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ّٜٛ غع٠ٚ أسس نإ ضأٟ ايٓيب   -2

 ٤ املؿطنني.يطز اعتسا ;ايصٜٔ أؾاضٚا عًٝ٘ باـطٚز مل٬قا٠ املؿطنني خاضز املس١ٜٓ -ِٗ ٓع تعاىل اهلل ٞضن -بطأٟ عا١َ ايكشاب١ 

 

 

 

 

 صيفي 2018
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  ؟ ) ٖٚسٜٓاٙ ايٓذسٜٔ (: َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل: 1ؽ
 ٚططٜل ايه٬ٍ.ز: بني اهلل تعاىل يإلْػإ ططٜل اؿل 

 

 : َا ٖٞ أغباب اـطأ ٚايعيٌ ايٓاػ١ عٔ ايبؿط ؟ أٚ عًٌ: َٔ طبٝع١ ايبؿط اـطأ ٚايعيٌ.2ؽ
 أٚ تًب١ٝ يطغبات ايٓؿؼ ا٭َاض٠ بايػ٤ٛ. -3أٚ يتأثطِٖ بايب١٦ٝ احملٝط١    -2إَا يهعـ إمياِْٗ          -1ز: 

 

 ؟خطا٤، ٚخري اـطا٥ني ايتٛابٕٛ () نٌ بين آزّ : َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: 3ؽ
 ز: ٜسٍ ع٢ً إٔ َٔ طبٝع١ ايبؿط اـطأ ٚايعيٌ، ٜٚسٍ أٜها عٌ ضمحت٘ تعاىل بايعكا٠ بإٔ ؾتض هلِ باب ايتٛب١.

 
 

 : َا ٖٛ ايصْب ؟4ؽ
 ز: ٖٛتطى ايٛادبات أٚ اضتهاب احملطَات.

 
 

 : ايصْٛب يٝػت َتػا١ٜٚ يف خطٛضتٗا. ٚنض شيو.5ؽ
خطٛضتٗا عػب آثاضٖا ع٢ً ايؿطز ٚاجملتُع، ٚمبا ٜرتتب عًٝٗا َٔ عكٛب١ ٚدعا٤ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠،  ز: تتؿاٚت ايصْٛب يف

ٚبٓا٤ ع٢ً شيو ؾٗٞ ْٛعإ; ايكػا٥ط; نايػب ٚايؿتِ، ٚايهبا٥ط; نعكٛم ايٛايسٜٔ، ٚتعاطٞ املػهطات ٚاملدسضات، ٚايع٢ْ، 
 ٚا٫قطاض ع٢ً ايكػا٥ط أٚ ا٫نجاض َٓٗا.

 

 ٍ ايكػا٥ط إىل نبا٥ط.: بني نٝـ تتش6ٛؽ
 ا٫نجاض َٓٗا -2 عًٝٗا                         ا٫قطاض  -1ز: 

 
 : عرب ايكطإٓ ايهطِٜ عٔ املدايؿات ايؿطع١ٝ بأيؿاظ َتعسز٠، أشنطٖا.6ؽ

 اؾطّ -5              اإلثِ    -4               ايػ١٦ٝ   -3               املعك١ٝ    -2                 ايصْب   -1ز: 
 

 ؟ ) ٚأتبع ايػ١٦ٝ اؿػ١ٓ متشٗا (: َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: 7ؽ
 ز: زعا اإلغ٬ّ إىل ايتٛب١ َٔ ايصْٛب، ٚاملبازض٠ ٚا٫غطاع بٗا.

 

 : َٔ ٖٛ املصْب ؟8ؽ
  ز: ٖٛ نٌ َٔ اضتهب َعك١ٝ غٛا٤ أناْت قػري٠ أّ نبري٠.

 
 اشنط أضبع١ َٓٗا.  ،أغايٝب عس٠ يف ايتعاٌَ َع املصْبني ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ اغتدسّ ايٓيب :9ؽ

    َٓ٘  ٚايتٓؿريايتعطٜـ بايصْب   -1  ز :
 ؾتض باب ايتٛب١ يًُصْبني ٚتبؿريِٖ باملػؿط٠  -2       

 غ٦ٝاتِٗ تهؿط اييت ايكاؿ١ ا٭عُاٍ إىل املصْبني إضؾاز -3

 املعاقٞ َٔ ؾعًٛٙ َا إؾاع١ ٚعسّ عًِٝٗ ايػرت -4

 ٚسكٛقِٗ نطاَتِٗ سؿغ -5

 ايسضؽ ايطابع ) ايتٛب١ َٔ ايصْٛب (

 شتوي2018
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 ، ٚنض شيو.ايتعطٜـ بايصْب ٚايتٓؿري َٓ٘: َٔ أغايٝب ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يف ايتعاٌَ َع املصْبني 11ؽ
 .يٝٓؿطٙ َٓ٘ ست٢ ٫ ٜعٛز إيٝ٘ تعاىل; هللٜبني يًُصْب قبض ايصْب ٚخطٛضت٘ ٚأْ٘ َعك١ٝ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِنإ ايٓيب ز: 
 
 تعاىل. هللٜبني يًُصْب قبض ايصْب ٚخطٛضت٘ ٚأْ٘ َعك١ٝ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِنإ ايٓيب : عًٌ: 11ؽ

 .يٝٓؿطٙ َٓ٘ ست٢ ٫ ٜعٛز إيٝ٘ز: 
. يٝٓؿطٙ َٓ٘ ست٢ ٫ ٜعٛز إيٝ٘تعاىل;  هللٜبني يًُصْب قبض ايصْب ٚخطٛضت٘ ٚأْ٘ َعك١ٝ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِنإ ايٓيب : 12ؽ

 ٖات َجا٫ ع٢ً شيو.
 قاٍ ضغٍٛ اهلل. ْؿط ايٓاؽ َٔ ايعًِ بإٔ ؾب٘ ساٍ ايعامل ّٜٛ ايكٝا١َ عاٍ املؿًؼ يف ايسْٝاق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  إٔ ايٓيب -1ز 

إٕ ): ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قايٛا: املؿًؼ ؾٝٓا َٔ ٫ زضِٖ ي٘ ٫ٚ َتاع، ؾكاٍ ايٓيب أتسضٕٚ َا املؿًؼ؟(): ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ
ٜأتٞ ّٜٛ ايكٝا١َ بك٠٬ ٚقٝاّ ٚظنا٠، ٜأتٞ ٚقس ؾتِ ٖصا ٚقصف ٖصا، ٚأنٌ َاٍ ٖصا، ٚغؿو زّ ٖصا، ٚنطب  املؿًؼ َٔ أَيت َٔ

ٜاِٖ ؾططست عًٝ٘ ثِ ٖصا، ؾٝعطٞ ٖصا َٔ سػٓات٘، ٖٚصا َٔ سػٓات٘، ؾإٕ ؾٓٝت سػٓات٘ قبٌ إٔ ٜكهٞ َا عًٝ٘، أخص َٔ خطا
 هلا َٔ آثاض غًب١ٝ عع١ُٝ ع٢ً سٝا٠ ايٓاؽ.ملا : عًٌ ا٭ؾعاٍ ٖصٙ يكبض ضیٖٚصا تكٛ .(ططح يف ايٓاض

َعدت مبا٤ ايبشط  يكس قًت ن١ًُ يٛ): ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ملا شنطت إسس٣ أَٗات امل٪َٓني أخط٣ مبا تهطٙ قاٍ هلا ضغٍٛ اهلل -2
 .أٟ إٔ ٖصٙ ايه١ًُ ايػ١٦ٝ ميهٔ إٔ تًٛخ َا٤ ايبشط يػ٥ٛٗا ;(ملعدت٘

 
 ، ٚنض شيو.ؾتض باب ايتٛب١ يًُصْبني ٚتبؿريِٖ باملػؿط٠: َٔ أغايٝب ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يف ايتعاٌَ َع املصْبني 13ؽ

 ;ٜبؿط املصْبني مبػؿط٠ اهلل تعاىل ٚضمحت٘، ٜٚبعح ؾِٝٗ ا٭ٌَ ٚاإلقباٍ ع٢ً اـري ٚايك٬ح ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِنإ ايٓيب ز: 
 .ست٢ ٫ متٓعِٗ شْٛبِٗ َٔ ايتٛب١ ٚايعٌُ ايكاحل

 
ٜبؿط املصْبني مبػؿط٠ اهلل تعاىل ٚضمحت٘، ٜٚبعح ؾِٝٗ ا٭ٌَ ٚاإلقباٍ ع٢ً اـري  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِنإ ايٓيب : عًٌ: 14ؽ

 .ٚايك٬ح
 .ست٢ ٫ متٓعِٗ شْٛبِٗ َٔ ايتٛب١ ٚايعٌُ ايكاحل ز:
 
ٜبؿط املصْبني مبػؿط٠ اهلل تعاىل ٚضمحت٘، ٜٚبعح ؾِٝٗ ا٭ٌَ ٚاإلقباٍ ع٢ً اـري  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِنإ ايٓيب : 15ؽ

 . ٖات َجا٫ ع٢ً شيو.ٚايك٬ح
، ؾكاٍ: " إْٞ أقبت -ضنٞ اهلل تعاىل عِٓٗ  – ٖٚٛ يف املػذس ٚسٛي٘ ايكشاب١ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ دا٤ ضدٌ إىل ايٓيب -1ز: 

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚمل ٜػأي٘ عٓ٘، ثِ أقُٝت ايك٠٬، ؾًُا اْكطف ايٓيب عًٝ٘ ٚغًِ  ق٢ً اهللشْبا ، ؾعاقبين "، ؾػهت ايطغٍٛ 
أيٝؼ قس  ) أضأٜت سني خطدت َٔ بٝتهِ: ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ تبع٘ ايطدٌ ٚقاٍ ي٘ نُا قاٍ قبٌ ايك٠٬، ؾكاٍ ي٘ ايٓيبٚغًِ 

ق٢ً  ايطدٌ: ْعِ ٜا ضغٍٛ اهلل، ؾكاٍ ي٘ ضغٍٛ اهللقاٍ ) ثِ ؾٗست ايك٠٬ َعٓا ؟ ( قاٍ: ب٢ً، قاٍ:  تٛنأت، ؾأسػٓت ايٛن٤ٛ؟ (
ِِ ٫ ، ٖٚصا ٜتؿل َع قٍٛ اهلل تعاىل: ) ؾإٕ اهلل قس غؿط يو شْبو (: اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٔ َأِغَطُؾٛا ع٢ًََ َأُْؿٔػٗٔ َٟ ايَٓٔصٜ ٌِ َٜا ٔعَبأز )ُق

َُْٛب َدُّٔٝع َ٘ َِٜػٔؿُط ايصُٓ َٕٓ ايًَٓ ٘ٔ ٔإ  . ا(َتِكَُٓطٛا َٔٔ ضَِٓس١َُٔ ايًَٓ
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) ايكًٛات اـُؼ، ٚاؾُع١ إىل اؾُع١، ٚضَهإ إىل ضَهإ، َهؿطات َا : ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِطغٍٛ : َا ز٫ي١ قٍٛ اي16ؽ
 بٝٓٗٔ إشا ادتٓبت ايهبا٥ط (

 ٦ٝات. املصْبني بعس ايتٛب١ إىل املسا١َٚ ع٢ً ا٭عُاٍ ايكاؿ١ اييت تعٜس ا٭دٛض ٚتهؿط ايػ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أضؾس ايٓيبز: 
 

املصْبني بعس ايتٛب١ إىل املسا١َٚ ع٢ً ا٭عُاٍ ايكاؿ١ اييت تعٜس ا٭دٛض ٚتهؿط  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أضؾس ايٓيب: 17ؽ 
 ٖات َجا٫ ع٢ً شيو. ايػ٦ٝات.

ٚت٬ عًٝ٘ اٯ١ٜ:  ىربٙ أْ٘ اضتهب شْبا، ؾأضؾسٙ إىل ايك٠٬ ٚا٭عُاٍ ايكاؿ١،ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ دا٤ ضدٌ إىل ايٓيب  -1ز: 

َٔ ايٖػ٦َِّٝأت َشٔيَو ٔشِنَط٣ ٔي } ِٖٔب ُِٜص ٕٖ اِيَشَػَٓأت  ٌٔ ٔإ ِٝ َٔ ايًٖ ٞٔ ايَٖٓٗأض َُٚظَيّؿا َٔ ِٔ ايٖك٠َ٬ َطَطَؾ َٔ ََٚأٔق ؾكاٍ ضدٌ َٔ ايكّٛ: ٜا ْيب . {ًٖصأنٔطٜ

        . ٓاؽ ناؾ١ (يً) بٌ : ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٖصا ي٘ خام ؟ ؾكاٍ ايٓيب ،اهلل

 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِؾكس قاٍ ، ايٓاؽ إيٝٗا ايكسق١ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًَِٚٔ أبٛاب اـري اييت أضؾس ايٓيب   -2      

 .(٤ اـط١٦ٝ نُا ٜطؿ٤٢ املا٤ ايٓاض:)ٚايكسق١ تطؿ٢عٓٗا

 
ؾعًٛٙ َٔ املعاقٞ. ٖات َجا٫  : َٔ أغايٝب ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يف ايتعاٌَ َع املصْبني ايػرت عًِٝٗ ٚعسّ إؾاع١ َا18ؽ

 ع٢ً شيو.
  .) يٛ غرتت٘ بجٛبو; نإ خريا يو(بػ٬ّ قس اضتهب َعك١ٝ يٝعاقب٘، ؾكاٍ ي٘:  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ دا٤ قشابٞ يًٓيبز: 
 
 : بني نٝـ ضاع٢ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إْػا١ْٝ املصْبني.19ؽ

 .ٚتعٓٝؿِٗ، أٚ اإلغا٠٤ إيِٝٗ أٚ ٖذطِٖ ،ٚيعِٓٗ ،ٚغبِٗ ،عٔ إٜصا٤ املصْبنيز: ٢ْٗ 
 

 .عٔ إٜصا٤ املصْبني ٚغبِٗ ٚيعِٓٗ ٚتعٓٝؿِٗ، أٚ اإلغا٠٤ إيِٝٗ أٚ ٖذطِٖق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٢ْٗ ايٓيب : عًٌ: 21ؽ
 .َطاعا٠ إلْػا١ْٝ املصْبني ٚؾعٛضِٖز: 
 
 : ٖات َجا٫ ع٢ً َطاعا٠ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يٓؿػ١ٝ املصْبني.21ؽ

ظًسٙ، ؾكاٍ أسسِٖ: ايًِٗ ايعٓ٘، َا أنجط َا ٜ٪ت٢ ب٘ ! ؾكاٍ  بطدٌ نإ ٜؿطب اـُط، ؾأَط ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٤ٞ يًٓيبدز: 
 .) ٫ تًعٓٛٙ ، ؾٛاهلل َا عًُت إ٫ أْ٘ وب اهلل ٚضغٛي٘ (: ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِايطغٍٛ 

 

 املصْبني.: بني نٝـ نإ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜتعاٌَ َع 22ؽ
إشا بًػ٘ ز: سصض َٔ اؿهِ ع٢ً َكريِٖ يف اٯخط٠، ٚنإ ضؾٝكا َعِٗ، ٜٚػع٢ إلق٬سِٗ ٚإضؾازِٖ. ؾهإ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

 ( ؟  ) َا باٍ أقٛاّ ٜؿعًٕٛ نصا ٚنصاعٔ َصْب ؾ٤ٞ مل ٜكطح بامس٘، ٜٚٓتكس ايؿعٌ، ٜٚكٍٛ: 
 

  .عٔ يعٔ شٚات ايٓاؽ، ٚدعٌ شيو ا٭َط قطَاق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٢ْٗ ايٓيب : عًٌ: 23ؽ

 .تعاىل٫ ٜعًُ٘ إ٫ اهلل  ٖٚصا ايكٝا١َ، ّٜٛ ی٭ٕ ايًعٔ ٖٛ سهِ ع٢ً ايٓاؽ بايططز َٔ ضمح١ اهلل تعاٍز: 
 شتوي2018



 

17 

 

 ؟ ) يعٔ امل٪َٔ نكتً٘ (: َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: 24ؽ
 ز: سط١َ يعٔ امل٪َٔ

 

 زٕٚ غريٖا.  -ع٢ً عَُٛٗا  -بعض ا٭ؾعاٍ بايًعٔ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ خكل ايطغٍٛ : 25ؽ
 يًتٓؿري َٔ ا٫قرتاب َٓٗا . -2                        يبٝإ خططٖا ع٢ً ايؿطز ٚاجملتُع  -1ز : 

 

 بايًعٔ زٕٚ غريٖا، ٚزٕٚ إٔ ٜػُٞ أقشابٗا . ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٖات َجا٫ ع٢ً بعض ا٭ؾعاٍ اييت خكٗا ايٓيب: 26ؽ
 ؾاضب اـُط ٚساًَٗا ٚعاقطٖا ٚبا٥عٗا . ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يعٔ ضغٍٛ اهلل  -1 :ز 

 يعٔ آنٌ ايطبا  -2     
 يعٔ املتؿبٗات َٔ ايٓػا٤ بايطداٍ -4يعٔ املتؿبٗني َٔ ايطداٍ بايٓػا٤              -3     

 

 اٯت١ٝ: ايؿطع١ٝ ايٓكٛم َٔ بنييف ايتعاٌَ َع املصْ ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِق : اغتٓتر أغًٛب ايٓيب27ؽ
ُْٛ )قاٍ اهلل تعاىل:  -1 َ٘ َِٜػٔؿُط ايصُٓ َٕٓ ايًَٓ ٘ٔ ٔإ ِِ ٫ َتِكَُٓطٛا َٔٔ ضَِٓس١َُٔ ايًَٓ َٔ َأِغَطُؾٛا ع٢ًََ َأُْؿٔػٗٔ َٟ ايَٓٔصٜ ٌِ َٜا ٔعَبأز  .( َب َدُّٔٝعاُق

 ز : ؾتض باب ايتٛب١ يًُصْبني ٚتبؿريِٖ باملػؿط٠. 
ِٔ }: ىلقاٍ اهلل تعا -2     ٞٔ ايٖك٠َ٬ ََٚأٔق َٔ َُٚظَيّؿا ايَٖٓٗأض َطَطَؾ َٔ ٌٔ ِٝ ٕٖ ايًٖ َٔ اِيَشَػَٓأت ٔإ ِٖٔب َٔ ٔش َشٔيَو ايٖػ٦َِّٝأت ُِٜص  .{ِنَط٣ ٔيًٖصأنٔطٜ

 اييت تهؿط غ٦ٝاتِٗ .ز : إضؾاز املصْبني إىل ا٭عُاٍ ايكاؿ١ 
  ؾٛاهلل َا عًُت ؾٝ٘ أْ٘ وب اهلل ٚضغٛي٘(; ٫ تًعٓٛٙ)عٔ يعٔ ؾاضب اـُط ؾكاٍ: ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٢ْٗ ضغٍٛ اهلل ـ 3   

  ز : سؿغ نطا١َ املصْبني ٚسكٛقِٗ.
 

 . املصْبني ٚتٛدِٝٗٗبني َػ٪ٚي١ٝ ٚاسس٠ َٔ َػ٪ٚيٝات ايسٚي١ ٚاجملتُع ػاٙ إق٬ح غًٛى : 28ؽ
 ز: ٜٓبػٞ إٔ تتهاتـ دٗٛز ايسٚي١ ٚاجملتُع يف إق٬ح غًٛى املصْبني ٚتٛدِٝٗٗ ، ٚشيو عٔ ططٜل َا ٜأتٞ:

 عكٛب١ اؾٓا٠ -3          املعاؾ١ املػًه١ٝ -2             ٚايتٛدٝ٘ ضايٓك -1 
 

 َٔ خ٬ٍ ايٓكض ٚايتٛدٝ٘. نٝـ يو ؟ ني ٚتٛدِٜٝٗٗٓبػٞ إٔ تتهاتـ دٗٛز ايسٚي١ ٚاجملتُع يف إق٬ح غًٛى املصْب: 29ؽ
تؿعطِٖ أْ٘ ٫  عًٝٗا إٔ تػرتؾس باهلسٟ ايٓبٟٛ يف ايتعاٌَ َع أبٓا٥ٗا، ؾ٬ تهدِ أخطا٤ِٖ بكٛض٠، ؾا٭غط٠ عٔ ططٜل -1ز: 

 ميهٔ َعاؾتٗا، أٚ ايتٛب١ عٓٗا.

بايتعاٌَ َع ايط٬ب ايصٜٔ ٜكعٕٛ يف بعض ا٭خطا٤ ايػًٛن١ٝ بأغايٝب تطب١ٜٛ ، تٗسؾإىل عٔ ططٜل املسضغ١، ٚشيو  -2

ا٫بتعاز عٔ إٖا١ْ ايط٬ب ٚؾتُِٗ ٚايتؿٗري ، ٚاغتدطاز بصٚض اـري املٛدٛز٠ يف ايط٬بٚ ،إق٬سِٗ ، ٚتعسٌٜ غًٛنِٗ

 بأٜسِٜٗ إىل ططٜل اؿل ٚايكٛاب. اغتجُاض ايطاقات املٛدٛز٠ يسِٜٗ بأْؿط١ ٖازؾ١ تأخص ، ٚبِٗ ؾه٬ عٔ نطبِٗ

ْؿط ، ٚايكٝاّ بٛادب٘ يف ايتٓؿ١٦ ا٫دتُاع١ٝ ايػ١ٜٛ اهلازؾ١ ٭ؾطاز اجملتُععٔ ططٜل اإلع٬ّ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ  -3

، ٚعكٛبتٗا يف ايسْٝا ٚا٫خط٠ ببٝإ خطط ايصْٛب ع٢ً ا٭ؾطاز ٚاجملتُعَٔ خ٬ٍ ايؿه١ًٝ ٚايٛعٞ بني أؾطاز اجملتُع 

 ق٬س١ٝ اييت تأخص بٝس املصْبني مٛ ايتٛب١ ٚا٫غتكا١َ.بح ايرباَر اإلٚ
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 َٔ خ٬ٍ املعاؾ١ املػًه١ٝ. نٝـ يو ؟ ٜٓبػٞ إٔ تتهاتـ دٗٛز ايسٚي١ ٚاجملتُع يف إق٬ح غًٛى املصْبني ٚتٛدِٝٗٗ: 31ؽ
 .تكّٛ ايسٚي١ بإق٬ح ٚتأٌٖٝ َٔ اضتهب دٓاٜات َٔ املصْبني عٔ ططٜل امل٪غػات املدتك١ -1ز: 
 تٓب٘ ايسٚي١ مب٪غػاتٗا يعاٖط٠ دٓٛح ا٭طؿاٍ، ؾتكّٛ باؿس َٓٗا، ٚايػٝطط٠ ع٢ً أغبابٗا ٚآثاضٖا عٔ ططٜل: -2    

 ؼػني اإلدطا٤ات املتبع١ يف ايتعاٌَ َع ٖصٙ ايؿ١٦. -2     تطٜٛط ايكٛاْني -1            
 

 : َا ٖٛ ايسٚض ايصٟ تكّٛ ب٘ َطانع َعاؾ١ اإلزَإ ؟31ؽ
 . ٠ز ٚإعاز٠ ايتأٌٖٝ يًذٓاتكسِٜ ايع٬ -1ز: 

 تعًُِٝٗ بعض اؿطف ٚا٭ؾػاٍ اييت ؼٛهلِ إىل أؾطاز ٜػُٕٗٛ يف بٓا٤ اجملتُع.  -2   
ٚتعًِ ايعًّٛ ايؿطع١ٝ ٚايًػ١ ايعطب١ٝ ٚغريٖا َٔ  ،نشؿغ ايكطإٓ ايهطِٜ; تؿذٝعِٗ ع٢ً ايتعًِ ٚانتػاب املعاضف ايٓاؾع١ـ  3   

 ايعًّٛ.
 

 .مب٪غػاتٗا يعاٖط٠ دٓٛح ا٭طؿاٍ ايسٚي١: بني نٝـ تٓب٘ 32ؽ
 ؼػني اإلدطا٤ات املتبع١ يف ايتعاٌَ َع ٖصٙ ايؿ١٦. -2     تطٜٛط ايكٛاْني -1ز: 

 

ٚغٝاز٠ ايٓعاّ بتطبٝل ايعكٛبات املٓاغب١ ع٢ً املصْبني ايصٜٔ ىطدٕٛ عٔ ايكإْٛ،  تؿطض ايسٚي١ ايكإْٛ: عًٌ: 33ؽ
 .ٚتكسَِٗ حملان١ُ عازي١

 ع٢ً ايٓؿؼ ٚايعطض ٚاملُتًهات، ٜٚتععظ ايؿعٛض بايعساي١ اييت تكٟٛ ا٫ْتُا٤ يًٛطٔ ٚقبت٘.يٝتشكل ا٭َٔ ز: 
 
 
 

 

 : بني أ١ُٖٝ اؿٛاض.1ؽ

 ز: ٜعترب اؿٛاض َٔ أِٖ أزٚات ايتٛاقٌ ايؿهطٟ ٚايجكايف ٚا٫دتُاعٞ بني ايٓاؽ.

 ث٬ث١ َٓٗا.: يًشٛاض مثطات ٚؾٛا٥س نجري٠، أشنط 2ؽ

 ايٛقٍٛ إىل اؿكا٥ل -3ايتعإٚ                         -2ايتؿاِٖ                       -1ز: 
 

 : بني َؿّٗٛ اؿٛاض . 3ؽ
 ىل ايكٛاب ٚؾل نٛابط ٚأغؼ غ١ًُٝ.بٗسف ايٛقٍٛ إ  أغًٛب مياضغ٘ ا٭ؾطاز يف تبازٍ اٯضا٤ ٚا٭ؾهاض بكٛض٠ زا٥ِٖٛ ز : 

 

  ْؿط ثكاؾ١ اؿٛاض أقبشت نطٚض٠ ًَش١ يف ايعكط اؿانط.: 4ؽ
  .ز: ملا يهعـ مماضغ١ ٖصٙ ايجكاؾ١ َٔ َعاٖط غًب١ٝ

 : اشنط ث٬ث١ َعاٖط غًب١ٝ يهعـ ثكاؾ١ اؿٛاض يف اجملتُع. 5ؽ
 ايتعكب ٚايتططف ٚايكطٝع١.  -1ز:  

 اْتؿاض ايعسا٠ٚ بني ايٓاؽ. -2     
 ٚاْتؿاض اؾطا٥ِ ٚايعٓـ ٚاإلضٖاب. -3     

 

 ايسضؽ اـاَؼ ) ثكاؾ١ اؿٛاض (
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 ثكاؾ١ اؿٛاض يف أؾطاز اجملتُع.اشنط زٚضا ٚاسسا يٮغط٠ يف غطؽ ٖصٙ  :6ؽ
ايؿطز ؾٝٗا ع٢ً مماضغ١  ب٢ؾإشا تط ،يف أْٗا أٍٚ ب١٦ٝ ادتُاع١ٝ ٜٓؿأ ؾٝٗا اإلْػإ ضتهُٔ أ١ُٖٝ ا٭غط٠ يف غطؽ ثكاؾ١ اؿٛاز: 

 شيو عاز٠ عٓسٙ ٚطبعا ي٘.اؿٛاض ٚغ١ًٝ يًتٛاقٌ ٜكبض 
 

اشنط َجا٫ َٔ سٝا٠ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يف مماضغت٘  أغ٠ٛ سػ١ٓ، ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِيٓا يف غري٠ ضغٍٛ اهلل : 7ؽ
 يًشٛاض.

أععِ  يف - ضنٞ اهلل عٓٗا -سٛاضٙ َع ظٚدات٘ ٚأؾطاز أغطت٘ يف َا نإ ٜعرتض هلِ َٔ أَٛض، َجاٍ: سسٜج٘ َع ظٚدت٘ خسه١  ز:
ٚأدٌ سسخ ٚقع ي٘، عٓسَا ْعٍ عًٝ٘ ايٛسٞ يف غاض سطا٤ ٚضدع إىل بٝت٘، ٚأخربٖا مبا سسخ ي٘، ؾكايت ي٘ خسه١ ضنٞ اهلل 
عٓٗا: " ٚاهلل َا ىعٜو اهلل أبسا، إْو يتكٌ ايطسِ، ٚؼٌُ ايهٌ، ٚتهػب املعسّٚ، ٚتكطٟ ايهٝـ، ٚتعني ع٢ً ْٛا٥ب 

 اؿل". 
 

 ١ٝ:: بني َع٢ٓ املؿطزات اٯت8ؽ
  ؼٌُ ايهٌ: أٟ تعني ايهعٝـ  - ز:
 تهػب املعسّٚ: أٟ تػاعس ايؿكري    
 تكطٟ ايهٝـ: أٟ تطعِ ايهٝـ   

 

 .ٚتجبٝت٘ ع٢ً اؿل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ضٚع ايٓيبيف ايتدؿٝـ  –ضنٞ اهلل تعاىل عٓٗا  –: بني َٛقـ أّ امل٪َٓني خسه١ 9ؽ
ٚتجبٝت٘ ع٢ً اؿل، ٚتبؿريٙ أْ٘  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ع٢ً ايتدؿٝـ َٔ ضٚع ايٓيب، - ضنٞ اهلل عٓٗا - عًُت أّ امل٪َٓنيز:  

 َٔ َهاضّ ا٭خ٬م ٚطٝب ا٭ؾعاٍ.  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ايٓيب املٓتعط، َػتسي١ مبا اتكـ ب٘ ايٓيب
 

 : بني أثط أغًٛب اؿٛاض ع٢ً ا٭غط11.٠ؽ
 زعِ ْؿػٞ ٭ؾطازٖا. ٜععظ َؿاعط احملب١ زاخٌ ا٭غط٠، مبا ٜكسَ٘ َٔ َٔ -1ز: 
 ٜ٪زٟ إىل متاغو ا٭غط٠ ٚاغتكطاضٖا، يتكّٛ بٛادبٗا يف اجملتُع ع٢ً أسػٔ ٚد٘. -2    

 

 : َا ٖٞ ايططم اييت ػعٌ ايٛايسٜٔ قس٠ٚ ٭بٓا٥ُٗا ؟11ؽ
طُشٕٛ إيٝ٘ َٔ يًتؿاٚض بني أؾطاز ا٭غط٠ يف َا ٜ ;إقا١َ اؾًػات اؿٛاض١ٜ املػتُط٠ زاخٌ ا٭غط٠ َع ايعٚد١ ٚا٭بٓا٤ -1ز: 

 ٚاملكرتسات يف ٖصٙ املػا٥ٌ.ٍ آَاٍ، َٚا ٜٛادٕٗٛ َٔ قهاٜا ُّٖٚٛ، ٜٚؿرتنٕٛ مجٝعا يف تكسِٜ اؿًٛ
ايتعاّ ا٭بٜٛٔ بأغًٛب اؿٛاض يف َا بُٝٓٗا، ؾا٭بٓا٤ ٜكًسٕٚ آبا٤ِٖ يف غًٛنِٗ، ٚع٢ً اٯبا٤ أٜها ٬َسع١ أغًٛب اؿٛاض  -2    

 ؾهٌ يف أغًٛب اؿٛاض. بني ا٭بٓا٤، ؾٝٛدِْٗٛٗ مٛ ا٭
تعكب يطأُٜٗا، ٚتكٜٛبٗا  ب٬ إقػا٤ ا٭بٜٛٔ ٭بٓا٥ِٗ إقػا٤ دٝسا، ٚعسّ َكاطع١ ن٬َِٗ، ٚقبٍٛ آضا٥ِٗ إٕ ناْت قٛاباـ 3     

 إٕ ناْت خطأ .
 ع٢ً ا٭بٓا٤. ايتعاّ ا٭بٜٛٔ بأغًٛب اؿٛاض يف َا بُٝٓٗا: 12ؽ

 .ا٭بٓا٤ ٜكًسٕٚ آبا٤ِٖ يف غًٛنِٗز: ٜ٪ثطٕٚ إهابٝا بصيو ع٢ً ا٭بٓا٤; ٭ٕ 
 
  .يًُػذس زٚض أغاغٞ يف سٝا٠ املػًِ  : عًٌ:13ؽ

 ٭ٕ ايٓاؽ هتُعٕٛ ؾٝ٘ عٓس نٌ ق٠٬، ٜٚتبازيٕٛ ؾٝ٘ اٯضا٤، ٜٚتًكٕٛ ايتٛدٝ٘ ٚاإلضؾاز مٛ قِٝ اإلغ٬ّ َٚباز٥٘ ايعع١ُٝ. ز: 
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  ثكاؾ١ اؿٛاض.اشنط ططٜكتني َٔ ططم املػذس يف ت١ُٝٓ : 13ؽ
 .اختٝاض َٛنٛعات اـطب ٚاملٛاعغ اييت تُٓٞ ثكاؾ١ اؿٛاض  -1ز: 
اؿهٛض ٚإقػا٥٘ هلِ،  اختٝاض أغًٛب اـطاب اؿٛاضٟ يف املٛاعغ ٚايسضٚؽ اييت تًك٢ يف املػذس، بػُاع اإلَاّ أغ١ً٦ -2    

 اؿٛاض، ٚايتشاٚض بأزي١ ٚانش١ َٚكٓع١ َٔ غري دساٍ ٫ٚ تعكب يطأٟ أٚ َصٖب.  ٚايتعاّ ايٛاعغ ٚاملكًني بأزاب
 عكس اجملايؼ ايع١ًُٝ زاخٌ املػذس، ٚاسرتاّ اخت٬ف ٚدٗات ْعط املكًني يف املػا٥ٌ املتٓٛع١ .ـ 3    

 

 : نٝـ تػِٗ امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ يف تهٜٛٔ ؾدك١ٝ ايؿطز ؟ 14ؽ
َٗاضات ايتٛاقٌ  تهٜٛٔ ؾدك١ٝ اإلْػإ، بتعٜٚسٙ بايعازات ايػًٛن١ٝ اؿػ١ٓ، ٚتعًُٝ٘ تػِٗ امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ يفز : 

 ٚاؿٛاض َع اٯخطٜٔ. 
 

 

 .: اشنط ث٬خ ٚغا٥ٌ تكّٛ َٔ خ٬هلا امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ بت١ُٝٓ ثكاؾ١ اؿٛاض بني أططاف ايع١ًُٝ ايتع15١ًُٝٝؽ 
 .سضٜؼإتباع املسضغني أغايٝب اؿٛاض اهلازؾ١ يف ايت -1ز: 
 تؿذٝع املتعًُني ع٢ً إبسا٤ ايطأٟ بأزب ٚاسرتاّ. -2    
 عكس اؾًػات اؿٛاض١ٜ ايتسضٜب١ٝ بني أططاف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ.ـ 3    

 ٠ ايع١ًُٝ. املاز عطض يف اؿٛاض أغًٛب ايتع١ًُٝٝ املٓاٖر تهُني -4    

 .قٛاب أْ٘ ظٗط إشا غريٙ ضأٟ ٚتكبٌ يًٓكاف، املططٚس١ املٛنٛعات يف ايطايب َؿاضن١ -5    
 

 

 َجا٫ ع٢ً اغتدساّ ايعًُا٤ املػًُني َٔ ايػًـ ايكاحل اؿٛاض يف َٓاقؿاتِٗ. ٖات :16ؽ 
 ضیَا زاض بني اإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ ٚاإلَاّ ايؿاؾعٞ سٍٛ سهِ تاضى ايك٠٬ تهاغ٬، ٚشيو بإٔ اإلَاّ أمحس ٜط٣ أْ٘ ؽ -1ز: 

َػًِ، ٚاإلَاّ ايؿاؾعٞ ٜط٣ أْ٘ َػًِ َطتهب ملعك١ٝ نبري٠، ؾساض اؿٛاض اٯتٞ بُٝٓٗا: قاٍ ايؿاؾعٞ: ٜا أمحس أتكٍٛ أْ٘ غري 
َػًِ؟ قاٍ: ْعِ، قاٍ ايؿاؾعٞ: إشا نإ غري َػًِ ؾبِ ٜػًِ؟ قاٍ أمحس: ٜكٍٛ: ٫ إي٘ إ٫ اهلل قُس ضغٍٛ اهلل، قاٍ ايؿاؾعٞ: 

زا٥ُا، قاٍ أمحس: ٜػًِ بإٔ ٜكًٞ، قاٍ ايؿاؾعٞ: ق٠٬ غري املػًِ ٫ تكض، ٫ٚ وهِ باإلغ٬ّ بٗا، ؾتاضى ايك٠٬ ٜكٍٛ شيو 
 ؾاْكطع اإلَاّ أمحس عٔ ايه٬ّ ٚغهت، ؾًِ ٜعٓـ أسسُٖا اٯخط، ٚسؿغ نٌ َُٓٗا يٮخط َهاْت٘ ب٬ عٓاز أٚ تؿسز.

 
 

 عسٜس٠ ، اشنط ث٬ث١ َٓٗا .: يإلع٬ّ أثط نبري يف ْؿط ثكاؾ١ اؿٛاض يف اجملتُع بططم 14ؽ
 .املٛنٛع١ٝ ٚاؿٝاز يف ْكٌ ا٭خباض ٚا٭سساخ ٚغريٖا -1ز: 

ٚاسرتاّ ايطأٟ اٯخط،  نتٛدٝ٘ ا٭غ١ً٦ ٚتٛظٜعٗا ع٢ً اؿهٛض، ;عكس ايٓسٚات ٚامل٪متطات املًتع١َ بأغًٛب اؿٛاض ٚآزاب٘ -2
 ٚاغتدساّ ا٭زي١ املكٓع١ يف اؿٛاض. 

 َؿه١ً، َػتدس١َّ ، َٔ خ٬ٍ عطض بعض املػًػ٬ت اييت تتب٢ٓاثكاؾ١ اؿٛاض ٚتععٜعٖاغتدساّ ايتُجٌٝ يف غطؽ ـ 3
 أغًٛب اؿٛاض يف سًٗا، َٚعٗط٠ آثاض ايتعكب ٚايعٓـ ايػ١٦ٝ يف ايؿطز ٚاجملتُع.

 اؿٛاض يف ايرباَر اؿٛاض١ٜ ايٓكاؾ١ٝ، ٚعسّ اغتدساّ أغايٝب ايؿتِ ٚايػب ٚايكطار.  آزاب ايتعاّـ 4
املؿاضنني، ٚتكبٌ آضا٥ِٗ  ٚا٫غتُاع ٯضا٤، ـ ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ يف ططح بعض ايكهاٜا اييت تِٗ اجملتُعتٛظٝـ 5     

 ع٢ً اخت٬ؾٗا، ٚقاٚضتِٗ بططٜك١ َٓاغب١، تُٓٞ ؾِٝٗ ثكاؾ١ اؿٛاض ٚآزاب٘.
 ا٫بتعاز عٔ املؿاٖس ٚايرباَر اييت تععظ ايتعكب ٚايعٓـ يف اجملتُع. -4
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 ازٟ ٚاملًتكٝات يف غطؽ ثكاؾ١ اؿٛاض بني أؾطاز اجملتُع . : بني أثط اي15ٛٓؽ
 عكس ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ سٍٛ أ١ُٖٝ اؿٛاض ٚأغًٛب٘ ٚآزاب٘.  -1ز: 

 .عكس ايٓسٚات سٍٛ ايكهاٜا اييت تِٗ اجملتُع َٚؿاضن١ ا٭ؾطاز ؾٝٗا -2

بعها، ٚسٌ خ٬ؾاتِٗ  تكبٌ بعه٬َِٗسع١ ايكا٥ُني ع٢ً ٖصٙ امل٪غػات أغًٛب ايتعاٌَ بني ا٭عها٤، ٚتٛدِٝٗٗ مٛ  -3
 باؿٛاض ايصٟ ٜكٌ بِٗ إىل اؿل َٔ غري اغتعُاٍ ايعٓـ ٚغ١ًٝ يصيو.

 

 
 

َٖا * : َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل : 1ؽ ِٔ َظٖنا َٖا * َقِس َأؾًََِض ََ َٛا َٖا ََٚتِك ََُٗا ُؾُذَٛض َٖا * َؾَأِيَٗ َٖا()ََِْٚؿٕؼ َََٚا َغٖٛا ِٔ َزٖغا  .ََٚقِس َخاَب ََ
 ز : تعن١ٝ ايٓؿؼ ٚتٗصٜبٗا ططٜل ايؿ٬ح ٚايٓذاح ٚايؿٛظ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠ .

 

 : بني َؿّٗٛ تعن١ٝ ايٓؿؼ.2ؽ
 ز : ا٫ضتكا٤ بايٓؿؼ ٚتطٗريٖا ٚتٗصٜبٗا بأسػٔ ايكؿات ٚا٭خ٬م ، يتشكٝل ايؿ٬ح يف ايسْٝا ٚايٓذا٠ يف اٯخط٠ 

 
 تكّٛ تعن١ٝ ايٓؿؼ ع٢ً َكَٛات ض٥ٝػ١ٝ ث٬ث١ ، بٝٓٗا. : 3ؽ

 نايطٜا٤ ٚاؿػس ٚايهرب. ;ايتدًل َٔ املعاقٞ  ٚع٬ز ايكًٛب َٔ ؾٗٛاتٗا ٚأَطانٗا -1 ز :
 احملاؾع١ ع٢ً أزا٤ ايؿطا٥ض ٚا٫يتعاّ بٗا، ٚايتكطب إىل اهلل تعاىل بايٓٛاؾٌ املؿطٚع١ قسض ا٫غتطاع١.        -2     
 يتشًٞ با٭خ٬م اؿُٝس٠ اييت تٗصب ايٓؿؼ، ٚتهبط ايػًٛى.ـ ا3     

 

 يتعن١ٝ ايٓؿؼ نٛابط عس٠، عسز اثٓني َٓٗا. : 4ؽ
 ا٫غتُطاض١ٜ ٚايسمي١َٛ -3             ايتٛاظٕ ٚا٫عتساٍ -2            اإلخ٬م ٚاملؿطٚع١ٝ -1ز: 

 ٜعنٞ ب٘ ْؿػ٘ إٔ ٜهٕٛ ع٬ُ َؿطٚعا.ايعباض٠: وطم املػًِ يف ايعٌُ ايصٟ ٖصٙ : ؾػط 5ؽ 
يف عًُ٘ َا دا٤ ب٘ ايؿطع اإلغ٬َٞ، ؾ٬ ٜكض اإلتٝإ بعباز٠ دسٜس٠ ٫ أقٌ هلا يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٫ٚ يف ز: إٔ ٜهٕٛ َتبعا 

 .ايػ١ٓ ايكشٝش١، ٫ٚ تكض كايؿ١ ايؿطع يف نٝؿ١ٝ أزا٤ ايعباز٠
 

 نٝـ شيو.  : َٔ نٛابط تعن١ٝ ايٓؿؼ " ايتٛاظٕ ٚا٫عتساٍ "،6ؽ
٫ ٚ ،٬ ٜؿسز ع٢ً ْؿػ٘ بتهًٝؿٗا َٔ ايعبازات َا ٫ تطٝلؾ ،تعن١ٝ ْؿػ٘ َع سادات٘ املتٓٛع١ يف ٜٓبػٞ ع٢ً ايعبس إٔ ٜٛاظٕز: 

٫ ٌُٜٗ أًٖ٘ ٚعٝاي٘ ، ٚاملؿطٚع عٔ ايٓؿؼض ٌُٜٗ سل دػسٙ َٔ ايطاس١ ٚايطعاّ ٚايعٚاز ٚايػعٞ يف طًب ايطظم، أٚ ايرتٜٚ
 .يًعباز٠، ٫ٚ ٜعطٌ عكً٘ عٔ ايعًِ ٚايتؿهريبككس ايتؿطؽ 

 

 ؟)ٚابتؼ ؾُٝا آتاى اهلل ايساض اٯخط٠ ٫ٚ تٓؼ ْكٝبو َٔ ايسْٝا ( : اىلتع : َا ز٫ي١ قٛي7٘ؽ
٫ ٚ ،٬ ٜؿسز ع٢ً ْؿػ٘ بتهًٝؿٗا َٔ ايعبازات َا ٫ تطٝلؾ ،تعن١ٝ ْؿػ٘ َع سادات٘ املتٓٛع١ يف ٜٓبػٞ ع٢ً ايعبس إٔ ٜٛاظٕز: 

٫ ٌُٜٗ أًٖ٘ ٚعٝاي٘ ، ٚاملؿطٚع عٔ ايٓؿؼض دػسٙ َٔ ايطاس١ ٚايطعاّ ٚايعٚاز ٚايػعٞ يف طًب ايطظم، أٚ ايرتٌُٜٜٚٗ سل 
 .بككس ايتؿطؽ يًعباز٠، ٫ٚ ٜعطٌ عكً٘ عٔ ايعًِ ٚايتؿهري

 ايسضؽ ايػازؽ ) تعن١ٝ ايٓؿؼ (
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 ؟ؾٝ٘ بطؾل ( -ؾتعُكٛا  -ؾأٚغًٛا  إٕ ٖصا ايسٜٔ َتني): َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: 8ؽ
 .إىل ا٫عتساٍ يف ايعباز٠ ٚعسّ ايتؿسز يف مماضغتٗاق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ زعا ايٓيب ز: 

 

 ؟(ٚا َٔ ا٭عُاٍ َا تطٝكٕٛ خص) ٜا أٜٗا ايٓاؽ : : َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغ9ًِؽ
 .٫ ًٜعّ ايعبس ْؿػ٘ َٔ ا٭عُاٍ َا ٫ ٜطٝلز: 

 

 .َٓٗا بايٓٛاؾٌ ٚاإلنجاض وطم أٜها ع٢ً ايكٝاّ: عًٌ: 11ؽ
 .يريبٞ ْؿػ٘ ٜٚعنٝٗا ز:
 

 ؟)٫ ٜهًـ اهلل ْؿػا إ٫ ٚغعٗا(: َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل: 11ؽ
 .ٚؾل قسضت٘ ٚاغتطاعت٘ز: إٔ املػًِ ٜكّٛ بايطاعات 

 

 .ٓؿؼ بايعباز٠ بأنجط َٔ طاقتٗا ٚٚغعٗاايع٢ً : بني ا٭ثط املرتتب ع٢ً ايتؿسٜس 12ؽ
 .ؾذأ٠ ٜتٛقـ ٫ٚ ٜػتطٝع ا٫غتُطاضز: 

 

 ؟) إٕ اهلل ٫ ميٌ  ست٢ متًٛا، ٚإٕ أسب ا٭عُاٍ إىل اهلل َا زاّ ٚإٕ قٌ (: َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: 13ؽ
 املٓكطع. إٔ ايكًٌٝ ايسا٥ِ َٔ ايعباز٠ خري َٔ ايهجريز: بني ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

        

 ْؿػ٘، اشنط ث٬ث١ َٓٗا.: أضؾسْا اإلغ٬ّ إىل نجري َٔ ايٛغا٥ٌ اييت ٜعنٞ بٗا ايعبس 14ؽ
 اغتؿعاض ضقاب١ اهلل تعاىل ٚقاغب١ ايٓؿؼ -3   ايتؿهط -2     ىل تعاتك١ٜٛ ايك١ً باهلل -1ز : 

 

 ؟ أععِ َا وب اهلل تعاىل إٔ ٜتكطب ايعبس إيٝ٘: َا ٖٛ 15ؽ
  .ا٫يتعاّ بايؿطا٥ض ٚايتكطب إيٝ٘ بايٓٛاؾٌز: 

 

 ؟) َٚا تكطب إيٞ عبسٟ بؿ٤ٞ أسب إيٞ مما اؾرتنت عًٝ٘ (: َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يف اؿسٜح ايكسغٞ: 16ؽ
 أععِ َا وب اهلل تعاىل إٔ ٜتكطب ايعبس إيٝ٘ ا٫يتعاّ بايؿطا٥ض ٚايتكطب إيٝ٘ بايٓٛاؾٌ.ز: 

 

 : أشنط بعض ا٭َج١ً ع٢ً ايؿطا٥ض ٚع٢ً ايٓٛاؾٌ.17ؽ
 اؿر -4       ايعنا٠            -3         ايكٝاّ       -2          ايك٠٬          -1   َجٌ: ايؿطا٥ض -ز: 

 ت٠ٚ٬ ايكطإٓ ايهطِٜ -3     قٝاّ ايٓاؾ١ً  -2    ايكًٛات املػ١ْٛٓ  -1   : ايٓٛاؾٌ َجٌ -     
 ايسعا٤ -5ايصنط                      -4                              

 

 : بني أثط ت٠ٚ٬ ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً ايعبس.18ؽ
 ز: ػًٞ ايكًٛب َٔ أثط ايصْٛب

 

 : بني أثط شنط اهلل تعاىل ع٢ً ايعبس.19ؽ
 تط٦ُٔ ب٘ ايكًٛب ٚتػعسز: 
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 نٝـ ٜهٕٛ ايتؿهط. أٚ بني نٝـ ٜتشكل ايتؿهط.: بني 21ؽ
 . خًل ايهٕٛ ٚايٓؿؼٜهٕٛ بايٓعط يف َعاٖط عع١ُ اهلل تعاىل ٚد٬ٍ أمسا٥٘ ٚقؿات٘، ٚيف ز: 

 

 أثط ايتؿهط يف تعن١ٝ ايٓؿؼ. : 21ؽ
 َٔ اإلميإ ٚايٝكني باهلل تعاىل. ٜعٜسز: 

 

 : َا ا٭ثط املرتتب ع٢ً قاغب١ ايعبس يٓؿػ٘.22ؽ
 يًتٛب١، ٜٚػتسضى َا ؾات٘ مبعٜس َٔ ايطاعات إشا ؾاتت٘ طاع١ أٚ ٚقع يف َعك١ٝ.ز: ٜػاضع 

 

 ؟: نٝـ تتشكل َطاقب١ اهلل تعاىل 23ؽ
 .تتشكل املطاقب١ باغتؿعاض ثٛاب اهلل تعاىل ٚعكاب٘ز: 

 

 : َا ا٭ثط املرتتب ع٢ً اغتؿعاض ايعبس َطاقب١ اهلل تعاىل ؟24ؽ
زا٥ٗا ب٬ تجاقٌ، ٚا٫بتعاز عٔ املعاقٞ ٚايؿٗٛات، ؾٝشكل بصيو ا٫غتكا١َ ٭ َط٦ُٓا اإلْػإ قاؾعا ع٢ً ايطاع١، ٜبك٢ز: 

 .ٚايجبات ع٢ً اؿل
 

 يتعن١ٝ ايٓؿؼ آثاض تعٛز ع٢ً قاسبٗا، اشنط ث٬ث١ َٓٗا.: 25ؽ
 عًٛ اهل١ُ -4   ايطنا ٚايػعاز٠ -3   ايكٓاع١ ٚايطُأ١ْٓٝ -2    قب١ اهلل تعاىل ٚسؿع٘ ي٘ -1ز: 

 

 : بني ا٭ثط املرتتب ع٢ً َٔ ٜطٗط ْؿػ٘ َٔ املعاقٞ، ٜٚعنٝٗا بايعٝازات.26ؽ
 ،وؿع٘ َٔ ايػ٤ٛ، ٚيًدري تعاىل ٜٛؾك٘ اهلل، ٚقب١ ايٓاؽ، ٜٓاٍ قب١ اهلل تعاىل ي٘ز: 

  

ٍَ: ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِطغٍٛ اهلل : َا ز٫ي١ قٍٛ اي27ؽ ُ٘، قا ٍَ: إِّْٞ ُأٔسٗب ُؾ٬ّْا ؾأٔسٖب ٌَ ؾكا َ٘ إشا أَسٖب َعِبّسا َزعا ٔدِبٔطٜ ٕٖ ايًٖ : )إ
َ٘ ٕٖ ايًٖ ٍُ: إ ُٜٓأزٟ يف ايٖػُا٤ٔ ؾَٝكٛ  ِٖ ٌُ، ُث ُ٘ ٔدِبٔطٜ ُٝٔشٗب ِٖ  ؾ ٍَ ُث ٌُ ايٖػُا٤ٔ، قا ِٖ ُ٘ أ ُٝٔشٗب ُٙ، ؾ ٍُ يف ُٜٔشٗب ُؾ٬ّْا ؾأٔسٗبٛ َُٜٛنُع ي٘ ايَكُبٛ

 ؟(ا٭ِضٔض
 ز: إٔ َٔ مثاض ٚآثاض قب١ اهلل تعاىل يًعبس إٔ وب٘ أٌٖ ا٭ضض، ٚأٌٖ ايػُا٤.

 

 : بني أثط ظٜاز٠ اإلميإ ٚايجك١ باهلل تعاىل.28ؽ
 .ٚؾٗٛاتٗا، ؾ٬ ىؿ٢ َٔ ؾٛات ضظم أٚ اْتٗا٤ أدٌقٝٛز ايسْٝا ز: ؼطض ايعبس َٔ 

 

 بًص٠.ايصٟ ٜ٪زٟ ايعبازات غؿٛع ٚاط٦ُٓإ ٜؿعط: عًٌ: 29ؽ
 .٭ْ٘ ٜ٪زٜٗا بطغب١ ٚؾٛمز: 

 

 : َا َع٢ٓ " قط٠ ايعني " ؟31ؽ
 ز: ايًص٠ ٚايػعاز٠.

 

 ؟ ٜػتكط اإلميإ ٚايٝكني يف قًب امل٪َٔ : َا ا٭ثط املرتتب ع٢ً اغتكطاض31ؽ
 ٗا.تعًك٘ بايسْٝا، ٚاؿطم عًٝٗا، ؾ٬ ٜطتهب احملطَات يًٛقٍٛ إيٝ ٜكٌز: 
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 ٗا.ٜكٌ تعًك٘ بايسْٝا، ٚاؿطم عًٝٗا، ؾ٬ ٜطتهب احملطَات يًٛقٍٛ إيٝ اإلميإ ٚايٝكني يف قًب امل٪َٔ: عًٌ: عٓسَا ٜػتكط 32
 .إىل قبت٘ مبا سطّ عًٝ٘٭ٕ غا١ٜ ايعبس ٖٞ ضنا اهلل تعاىل، ٚابتػا٤ َا عٓسٙ َٔ أدط ٚثٛاب، ؾ٬ ٜكٌ ز: 

 

 : بني أ١ُٖٝ تعن١ٝ ايٓؿؼ ع٢ً ايعبس.33ؽ
تعن١ٝ ايٓؿؼ تٛقغ اإلميإ يف ْؿؼ قاسبٗا َا ٜعٝٓ٘ ع٢ً ؼٌُ تهايٝـ اؿٝا٠ َٚكا٥بٗا، ٚػاٚظ ايهػٛطات ايٓؿػ١ٝ ز: 

 ييت تٓؿع٘ ٚتٓؿع فتُع٘.اييت تػببٗا َتاعب اؿٝا٠ ٚقعٛب١ ا٭سٛاٍ، ؾٝكرب عًٝٗا، ٜٚبازض يٮعُاٍ ايكاؿ١ اـري٠ ا
 

 ؟) إٕ اهلل نطِٜ وب ايهطّ، ٚوب َعايٞ ا٭خ٬م، ٜٚهطٙ غؿػاؾٗا ( : َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: 34ؽ
 ز:  َٔ آثاض تعن١ٝ ايٓؿؼ عًٛ اهل١ُ.

 

 
 

 

 : تعسزت أغايٝب ايكطإٓ ايهطِٜ يف ايسع٠ٛ إىل اهلل، اشنط اثٓني َٔ ٖصٙ ا٭غايٝب.  1ؽ
 أغًٛب نطب ا٭َجاٍ . -2أغًٛب ايكك١ .                       -1ز: 

 

 : بني َؿّٗٛ املجٌ ايكطآْٞ. 2ؽ
 بكٛض٠ سػ١ٝ.ز: ٖٛ أغًٛب َٔ أغايٝب ايتؿبٝ٘ يف ايكطإٓ ايهطِٜ، ٜعٌُ ع٢ً تكطٜب املعين ٚإبطاظٙ 

 

  ؟ َٔ نطب ا٭َجاٍ يف ايكطإٓ ايهطِٜ ( ايػا١ٜ : َا ايػطض )3ؽ
 .نٞ ٜعترب اإلْػإ ٜٚٗتسٟ إىل ايططٜل ايكِٜٛ ;ز : تكطٜب اؿكا٥ل ايصٖٔ

 

 : ٜهطب اهلل تعاىل ا٭َجاٍ ايٓاؽ يؿٛا٥س َتعسز٠، اشنط ث٬ث١ َٓٗا.4ؽ
 اإلقٓاع  -3صّ             املسح أٚ اي -2ايرتغٝب أٚ ايتٓؿري           -1ز:  

 
 : تأٌَ قٍٛ اهلل تعاىل اٯتٞ ، ثِ أدب عُا ًٜٝ٘: 5ؽ

 ٖصٙ اٯٜات َجاٍ ع٢ً ا٭َجاٍ اييت ؾٝٗا تطغٝب ٚتطٖٝب

َٗا َثأبْت ََٚؾِطُعَٗا ٔؾٞ ايٖػَُا ١َُّ َطَِّٝب١ّ َنَؿَذَط٠ٕ َطَِّٝب١ٕ َأِقًُ ُ٘ ََجًَّا نًَٔ ـَ َنَطَب ايًٖ ِٝ ِِ َتَط َن ٕٔ َضبَِّٗا  ََِٜٚهٔطُب  *٤ٔ )َأَي ٌٖ ٔسنٕي ٔبٔإِش ُتِ٪ٔتٞ ُأنًََُٗا ُن

ٍَ ٔيًٖٓ ََِجا ُ٘ اِيَأ َٕايًٖ ِِ ََٜتَصٖنُطٚ ُٗ ٌُ *أؽ َيعًَٖ ِٛٔم  ََََٚج ١َُٕ َخٔبَٝج١ٕ َنَؿَذَط٠ٕ َخٔبَٝج١ٕ اِدُتٖجِت َٔٔ َؾ  (.اِيَأِضٔض ََا َيَٗا َٔٔ َقَطإضنًَٔ

 َا ايع٬ق١ بني ايه١ًُ ايطٝب١ ٚايؿذط٠ ايطٝب١ ؟مباشا َجًت اٯ١ٜ ايهطمي١ ) ايه١ًُ ايطٝب١ ( ؟ أٚ  -1

ايطٝب١ املجُط٠، اييت ٫ ٜٓكطع مثطٖا، ؾذصٚضٖا ثابت١ يف َجًت اٯ١ٜ ايهطمي١ ايه١ًُ ايطٝب١ ايٓاؾع١ املؿٝس٠، بايؿذط٠ ز: 

ا٭ضض، ٚؾطٚعٗا ممتس٠ يف ايػُا٤، ؾهُا إٔ ايؿذط٠ ايطٝب١ ت٪تٞ أنًٗا نٌ سني، ؾهصيو ايه١ًُ ايطٝب١ اييت ٜكٛهلا املػًِ، 

 ٜبك٢ أثطٖا َتذسزا يف نٌ ٚقت ٚسني.

 

 ايسضؽ ايػابع ) ا٭َجاٍ يف ايكطإٓ ايهطِٜ (
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 ؟ اـبٝج١١ ٚايؿذط٠ بٝجايع٬ق١ بني ايه١ًُ اـَا مباشا َجًت اٯ١ٜ ايهطمي١ ) ايه١ًُ اـبٝج١ ( ؟ أٚ  -2

 ايه١ًُ اـبٝج١ ايهاض٠ ٖٞ نايؿذط٠ املكطٛع١ اييت ٫ تجُط، ٫ٚ ٜٓتؿع ايٓاؽ بٗا.ز: 
 

 َا ايؿا٥س٠ َٔ إٜطاز ٖصا املجٌ ؟ -3

 ز: ايرتغٝب يف ايه١ًُ ايطٝب١، ٚايتٓؿري َٔ ايه١ًُ اـبٝج١.
 

 ) ٖصا اؾسٍٚ َٔ ايهتاب (. املطًٛب يف اؾسٍٚ اٯتٞ: ٚنض املجٌ ايٛاضز يف اٯ١ٜ ايهطمي١ بتعب١٦ -4
 
 
 
 
 
 

 

 ) املسح ، ايصّ (.  ـٚنض املككٛز ب: 6ؽ
 املسح: ٖٛ ايجٓا٤ ع٢ً ايؿ٤ٞ مبا ي٘ َٔ ايكؿات اؿػ١ٓ.  ز: 

 ايصّ: ٖٛ شنط ايعٝٛب يف ايؿدل أٚ ايؿ٤ٞ.       
 
َٔ خ٬ٍ قٛي٘  –ضنٞ اهلل تعاىل عِٓٗ  –بني املجٌ ايصٟ نطب٘ ايكطإٓ ايهطِٜ يًطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘  : 7ؽ

سا ٜبتػٕٛ ؾه٬ َٔ اهلل ٚضنٛاْا غُٝاِٖ غذ نعاا٤ بِٝٓٗ تطاِٖ ضضمحقُس ضغٍٛ اهلل ٚايصٜٔ َع٘ أؾسا٤ ع٢ً ايهؿاض  )تعاىل: 

عذب ٜٛق٘ غاغتػًغ ؾاغت٣ٛ ع٢ً ؾِٗ يف اإللٌٝ نعضع أخطز ؾطأٙ ؾآظضٙ جًيف ايتٛضا٠ ًَِٚٗ َجٛز شيو ػذيف ٚدِٖٛٗ َٔ أثط اي

 .ِٗ َػؿط٠ ٚأدطا ععُٝا (ٓيٝػٝغ بِٗ ايهؿاض ٚعس اهلل ايصٜٔ آَٓٛا ٚعًُٛا ايكاؿات َ عضاعاي

ؾؿب٘ . نُا ٚضز يف اإللٌٝ –ضنٞ اهلل تعاىل عِٓٗ  –ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘ ز: يف ٖصٙ اٯ١ٜ َجٌ يتعاٜس ق٠ٛ 

 منا٤ ا٭١َ اإلغ١َٝ٬ ٚتهاثطٖا ٚمتاغهٗا بس٤ا َٔ َطاسٌ ايسع٠ٛ اإلغ١َٝ٬ ا٭ٚىل،

 .أؾٛادا بعضع بسأ نعٝؿا، ثِ اؾتس عٛزٙ ؾ٦ٝا ؾؿ٦ٝا ست٢ ْهر تعاىل ست٢ زخٍٛ ايٓاؽ يف زٜٔ اهلل

سٜٔ اهلل يٚٚسستِٗ ْٚؿطِٖ  -ضنٞ اهلل تعاىل عِٓٗ  – ٚأقشاب٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؾٗصا املجٌ دا٤ ميسح متاغو ايطغٍٛ

 تعاىل يف ا٭ضض.
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 ) ٖصا اؾسٍٚ َٔ ايهتاب ( ٚنض املجٌ ايٛاضز يف اٯ١ٜ ايهطمي١ بتعب١٦ املطًٛب يف اؾسٍٚ اٯتٞ:: 8ؽ
 

 ب٘یاملع٢ٓ املطاز تكط ايكٛض٠ احملػٛغ١ اؿاٍ املطاز بٝاْ٘

َػاْس٠ أقشاب ايٓيب ي٘ ٚايتؿاؾِٗ 
 سٛي٘

ايعضع ايصٟ بسأ نعٝؿا ثِ اؾتس عٛزٙ 
 ؾ٦ٝا ؾؿ٦ٝا ست٢ ْهر

أ١ُٖٝ ايٛسس٠ ٚايتُاغو بني أبٓا٤ 
 ا٭١َ يتشكٝل قٛتِٗ

 

َٖا تسبط اٯ١ٜ ايهطمي١ اٯت١ٝ، ثِ أدب عُا ًٜٝٗا، قاٍ اهلل تعاىل:  :9ؽ ِِ َِٜشًُُٔٛ َِٓ َي َِٛضا٠َ ُث َٔ ُسًُُٔٓٛا ايتَٓ ٌُ ايَٓٔصٜ ٌٔ اِئشَُأض )َََج ََُج َن
ُٔنَي َّ ايعَٓأي ِٛ ِٗٔسٟ اِيَك ُ٘ َيا َٜ ٘ٔ َٚايًَٓ َٔ َنصَُٓبٛا ٔبَآَٜأت ايًَٓ ّٔ ايَٓٔصٜ ِٛ ٌُ اِيَك ٌُ َأِغَؿاّضا ٔب٦َِؼ َََج ُٔ  . (َِٜش

 َا ايع٬ق١ بني ايصٜٔ وًُٕٛ ايعًِ ٫ٚ ٜعًُٕٛ ب٘ ٚاؿُاض ؟   -1
٫ ٫ ٜعًُٕٛ ب٘، ؾكس َجًتِٗ باؿُاض ايصٟ وٌُ ع٢ً ظٗطٙ نتبا نجري٠ ٖٚٛ ز : يف ٖصٙ اٯ١ٜ َجٌ ٜصّ ايصٜٔ وًُٕٛ ايعًِ ٚ

 ٜؿك٘ َا ؾٝٗا، ٫ٚ ٜعٌُ بٗا. 
 

 

 َا ايؿا٥س٠ َٔ إٜطاز املجٌ يف ٖصٙ اٯ١ٜ ؟  -2
 ٜٔ وًُٕٛ ايعًِ ٫ٚ ٜعًُٕٛ ب٘. ز : ) ايصّ ( شّ ايص

 

 ) ٖصا اؾسٍٚ َٔ ايهتاب ( اٯتٞ:ٚنض املجٌ ايٛاضز يف اٯ١ٜ ايهطمي١ بتعب١٦ املطًٛب يف اؾسٍٚ  -3
 

 ب٘یاملع٢ٓ املطاز تكط ايكٛض٠ احملػٛغ١ اؿاٍ املطاز بٝاْ٘

 ساٍ َٔ عٓسٙ عًِ ٫ ٜعٌُ ب٘
 

ايصٟ وٌُ نتبا ٫ ٜؿك٘ َا  اؿُاض
 ؾٝٗا

 شّ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ ٫ٚ ٜٓتؿعٕٛ
 بعًُِٗ

 
 .وتاز اإلقٓاع إىل تكسِٜ اؿذر: عًٌ: 11ؽ

 .ْؿؼ املداطبيتأنٝس اؿكٝك١ يف ز: 
 

٘ٔ َئ : تأٌَ قٍٛ اهلل تعاىل اٯتٞ، ثِ أدب عُا ًٜٝ٘: 11ؽ ٕٔ ايًَٓ َٕ َٔٔ ُزٚ َٔ َتِسُعٛ َٕٓ ايَٓٔصٜ ُ٘ ٔإ ُُٔعٛا َي ٌْ َؾاِغَت )َٜا َأَُٜٓٗا ايَٓٓاُؽ ُنٔطَب َََج
٦ِّٝا يَٓا َٜ ُِ ايصَُٓباُب َؾ ُٗ ُ٘ َٚٔإٕ َِٜػًُِب َُُعٛا َي ٛٔ اِدَت َُِطًُُٛب(َِٜدًُُكٛا ُشَباّبا ََٚي ـَ ايطَٓأيُب َٚاِي ُ٘ َنُع ِٓ َٔ ُٙ  . ِػَتٓٔكُصٚ

 َا ايصٟ تكطضٙ اٯ١ٜ ايهطمي١ ؟ -1

 .تعاىل عٔ ايٓؿع أٚ ايهط ٘عذع َا ٜعبس َٔ زْٚ، ٖٚصٙ اٯ١ٜ تكطض أي١ٖٝٛ اهلل تعاىل ٚتؿطزٙ بايٓؿع ٚايهطز: 
 ٚنض املجٌ ايٛاضز يف اٯ١ٜ ايهطمي١ ؟ -2

تعاىل عٔ ايٓؿع أٚ ايهط، بعذعٙ عٔ خًل ؾ٤ٞ قػري نايصباب١، ٚعذعٙ  َ٘ج٬ يبٝإ عذع َا ٜعبس َٔ زْٚ اهلل تعاىل نطب :ز 
 عُا ٖٛ أقػط َٔ شيو ناغرتداع َا تًعك٘ ايصباب١ َِٓٗ.

 َا ايؿا٥س٠ َٔ إٜطاز ٖصا املجٌ ؟  -3
 : اإلقٓاع. ز
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 : ) ٖصا اؾسٍٚ َٔ ايهتاب (.ٚنض املجٌ ايٛاضز يف اٯ١ٜ ايهطمي١ بتعب١٦ املطًٛب يف اؾسٍٚ اٯتٞ  -4

 
 ب٘طٜاملع٢ٓ املطاز تك ايكٛض٠ احملػٛغ١ اؿاٍ املطاز بٝاْ٘

 عسّ اغتشكام أٟ ؾ٤ٞ إٔ
 ٜعبس َٔ زٕٚ اهلل تعاىل

 

عذع نٌ َعبٛز َٔ زٕٚ اهلل تعاىل إٔ 
ىًل شبابا أٚ إٔ ٜػتعٝس َا أخصٙ 

 ايصباب

إقٓاع املداطب بإٔ املعبٛزات َٔ زٕٚ 
عادع٠ عٔ ْؿع  اهلل تعايٞ نعٝؿ١

ؾ٬ ٜػتشل  ْؿػٗا أٚ ْؿع غريٖا ،
  ىلايعباز٠ إ٫ اهلل تعا

 
  يًُجٌ ايكطآْٞ خكا٥ل عس٠، اشنط اثٓتني َٓٗا. :12ؽ

 اإلهاظ -3                    ايكٛض٠ اؿطن١ٝ -2               زق١ ايتكٜٛط  -1ز: 
 

  ايتكٜٛط (، ٚنض شيو.: َٔ خكا٥ل ا٭َجاٍ ايكطآ١ْٝ ) زق١ 13ؽ
 ٚقـ ا٭ؾٝا٤ ٚاملعاْٞ ست٢ تكبض ايكٛض٠ زقٝك١ ٚانش١ نأْٗا سكٝك١ َاث١ً. ز:

 

 : َٔ خكا٥ل ا٭َجاٍ ايكطآ١ْٝ ) ايكٛض٠ اؿطن١ٝ (، ٚنض شيو.14ؽ
 تٓكٌ ايكٛض٠ بأبعازٖا املها١ْٝ ٚايعَا١ْٝ، َا ٜعٜس َٔ ؽٌٝ املؿٗس، ٚتٛنٝش٘ ٚتكطٜب٘ يٮشٖإ.ز: 

 

  كا٥ل ا٭َجاٍ ايكطآ١ْٝ ) اإلهاظ (، ٚنض شيو.: َٔ خ15ؽ
َا ٜػٌٗ ؾُٗ٘ ٚسؿع٘ ٚا٫عتباض  ٜ٪زٟ املعاْٞ ايهجري٠ بأيؿاظ ق١ًًٝ ٫ ؽٌ بٛاسس٠ َٓٗا، ٚاإلهاظ َٔ أضؾع أغايٝب ايب٬غ١،ز: 
 ب٘ .

 

 
 
 
 بعح اهلل تعاىل يف ايٓاؽ ضغ٬. : عًٌ: 1ؽ
 يٝسعِْٛٗ ملا ؾٝ٘ ق٬سِٗ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠. :ز
 

 يف ايكطإٓ ايهطِٜ.  -عًِٝٗ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  – شنط اهلل تعاىل قكل ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ: 2ؽ
 .ز: يٝأخص َٓٗا ايٓاؽ ايعرب٠، ٚإضؾازا هلِ يٛد٘ ايكٛاب يف أقٛاهلِ ٚأؾعاهلِ ٚسٝاتِٗ نًٗا

 
 ؟ ) يكس نإ يف قككِٗ عرب٠ ٭يٞ ا٭يباب (٫ي١ قٛي٘ تعاىل: : َا ز3ؽ

يٝأخص َٓٗا ايٓاؽ ايعرب٠، ٚإضؾازا هلِ يٛد٘  يف ايكطإٓ ايهطِٜ -عًِٝٗ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  – قكل ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ ز: شنط
 .ايكٛاب يف أقٛاهلِ ٚأؾعاهلِ ٚسٝاتِٗ نًٗا

 

 ايسضؽ ايجأَ 
 ( -عًٝ٘ ايػ٬ّ  –) ْيب اهلل ظنطٜا 
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 ٚظَٓ٘.٘، َٔ سٝح: ْػب٘، ٚعًُ - يػ٬ّٚايك٠٬ عًٝ٘ ا -عطف بٓيب اهلل تعاىل ظنطٜا : 4ؽ
 ُٗا ايك٠٬ًٝع –َٔ أْبٝا٤ بين إغطا٥ٌٝ، ٜٚٓتٗٞ ْػب٘ إىل ٜعكٛب بٔ إغشام  - ايػ٬ّايك٠٬ ٚعًٝ٘  - ظنطٜا ْػب٘: - ز: 
 .- ايػ٬ّٚ

 نإ ٜعٌُ لاضا. عًُ٘: -

عًٝ٘  – ؾكس أخرب اهلل تعاىل إٔ ظنطٜا، - ايػ٬ّايك٠٬ ٚعًٝ٘  -عٝػ٢ تعاىل َتك٬ بعَٔ ْيب اهلل ٘ نإ ظَٓ ظَٓ٘: -
)َؾَتَكبًَََٓٗا َضبَُٓٗا قاٍ اهلل تعاىل:  ;- ايػ٬ّٚ ايك٠٬ عًُٝٗا -عٝػ٢غٝسْا  أّ عُطإ بٓت ِطٜقس نؿٌ َ -ايك٠٬ ٚايػ٬ّ 

ٕٔ ََٚأَْبَتَٗا ََْباّتا َسَػّٓا ََٚنؿًَََٓٗا َظَنٔطَٜٓا ( ٍٕ َسَػ ايك٠٬  اعًٝٗ -ظٚز خاي١ َطِٜ  -عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  – ظنطٜا ، ٚنإٔبَكُبٛ
 .- ايػ٬ّٚ

 

 ؟ -عًُٝٗا ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –: َا ايصٟ ٜسيو ع٢ً إٔ ظَإ غٝسْا ظنطٜا نإ يف ظَإ غٝسْا عٝػ٢ 5ؽ
 - ايػ٬ّٚ ايك٠٬ عًُٝٗا - عٝػ٢غٝسْا  أّ عُطإ بٓت ِطٜقس نؿٌ َ -عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  – قس أخرب اهلل تعاىل إٔ ظنطٜاز: 

َٗا َظَنٔطَٜٓا (قاٍ اهلل تعاىل:  ٕٔ ََٚأَْبَتَٗا ََْباّتا َسَػّٓا ََٚنؿًََٓ ٍٕ َسَػ  .)َؾَتَكبًَََٓٗا َضبَُٓٗا ٔبَكُبٛ
 
 ؟ - ايػ٬ّايك٠٬ ٚ اعًٝٗ -َطِٜ ٚبني  –عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  – ظنطٜا: َا ق١ً ايكطاب١ بني 6ؽ

 .- ايػ٬ّايك٠٬ ٚ اعًٝٗ -ظٚز خاي١ َطِٜ  -عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  – ظنطٜا ٚنإز: 
 
 .ٚطاب٘ يًصض١ٜ  –عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –: بني قك١ غٝسْا ظنطٜا 7ؽ

 ٖصٙ ايكك١ َطًٛب سؿعٗا باملع٢ٓ ٚيٝؼ سطؾٝا*** ًَشٛظ١ ***  
ٚيس تط٦ُٔ ب٘ ْؿػ٘ ٚتكط ب٘ عٝٓ٘، ٚنإ ٜطغب يف شيو، ٚيهٔ ملا تكسّ ب٘ ايعُط  - ايػ٬ّٚ ايك٠٬ عًٝ٘ –مل ٜهٔ يعنطٜا ز: 

ايك٠٬ عًٝٗا  - ناْت اَطأت٘ عاقطا ٫ تٓذب، ظٔ إٔ ا٭َط قس ؾات٘، إ٫ أْ٘ زخٌ َط٠ ع٢ً َطِٜ بٓت عُطإ ٚٚاؾتعٌ ضأغ٘ ؾٝبا 
(، ؾٛدس عٓسٖا طعاَا مل ٜعتس ٚدٛزٙ  َٛنع ايك٠٬ ) ٚنإ قس تهؿٌ بطعاٜتٗا ٚايعٓا١ٜ بٗا ٖٚٞ تتعبس يف احملطاب - ايػ٬ّٚ

 طايبا ىلعٓس٥ص هلل تعا - ايػ٬ّايك٠٬ ٚعًٝ٘  -ؾتٛد٘ ظنطٜا  عٓسٖا َٔ قبٌ، ؾػأهلا: َٔ أٜٔ يو ٖصا ؟ ؾكايت: ٖٛ َٔ عٓس اهلل.
ٚايٛيس ايكاحل َبعح  ،اشيو إٔ ايصض١ٜ ايكاؿ١، غبب يتشكٝل َطاز اهلل تعاىل يف عُاض٠ ا٭ضض ٚخ٬ؾتٗايكاؿ١;  ايصض١ٜ

 طُأ١ْٓٝ يٛايسٜ٘ ٚغعاز٠ هلُا يف ايسْٝا ٚاٯخط٠.
ُ٘ َظَنٔطَٜٓا َزَعا َُٖٓأيَو): ىلقاٍ اهلل تعا  ٍَ َضبَٓ ُُٔٝع إََْٔٓو َطَٔٝٓب١ّ ُشض١َّٜٓٓٔ يَُٓسَْو َٔٔ ٔيٞ َِٖب َضبٔٓ َقا  .(ايسَُٓعا٤ٔ َغ

 
 أٚ بني أ١ُٖٝ ايصض١ٜ ايكاؿ١.                        ايكاؿ١  ايصض١ٜ طايبا ىلهلل تعا -ايػ٬ّ ايك٠٬ ٚعًٝ٘  -تٛد٘ ظنطٜا: عًٌ: 8ؽ

غبب ايتشكٝل َطاز اهلل تعاىل يف عُاض٠ ا٭ضض ٚخ٬ؾتٗا، ٚايٛيس ايكاحل َبعح طُأ١ْٓٝ يٛايسٜ٘  شيو إٔ ايصض١ٜ ايكاؿ١ز: 
 ٚغعاز٠ هلُا يف ايسْٝا ٚاٯخط٠.

 
 ؟ : َا ٖٛ احملطاب9ؽ 

 َٛنع ايك٠٬ز: 
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ايٛيس َٔ اهلل  –عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –ظنطٜا . أٚ عًٌ: طًب َٔ طًب ايٛيس -عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –: بني غا١ٜ ظنطٜا 11ؽ

 تعاىل. 

٭ْ٘ ; ٜتشٌُ َٔ بعسٙ أَا١ْ ايٓب٠ٛ )ايسع٠ٛ(، ؾٝتٛىل أَط قَٛ٘ َٔ بعسٙٚست٢ ٜهٕٛ َطنٝا عٓ٘ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠ ، ز: ست٢ 

 ىؿ٢ َٔ ؾػاز قَٛ٘ ٚن٬هلِ بعسٙ إٕ بكٛا زٕٚ َٔ ٜكّٛ بتٛدِٝٗٗ ٚإضؾازِٖ إىل اؿل.

 
 إٔ ٜتٛىل ٚيسٙ أَط ايسع٠ٛ َٔ بعسٙ. –عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –ظنطٜا : أضاز عًٌ: 11ؽ

 ٭ْ٘ ىؿ٢ َٔ ؾػاز قَٛ٘ ٚن٬هلِ بعسٙ إٕ بكٛا زٕٚ َٔ ٜكّٛ بتٛدِٝٗٗ ٚإضؾازِٖ إىل اؿل.ز: 
 
 ؟ ) ٜطثين ٜٚطخ َٔ آٍ ٜعكٛب ( –عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –ظنطٜا ايٛاضز٠ يف طًب  املككٛز بايٛضاث١َا : 12ؽ

 .ايٓب٠ٛ ٚاؿه١ُ ٚايعًِ ٚايسٜٔكايؿت٘، ٚإٔ ٜطخ أَا١ْ  عسّ ٚ یاغتُطاض ايٓاؽ بعسٙ ع٢ً أَط اهلل تعاٍز: 
 
 بعس َٛتِٗ ؟ –عًِٝٗ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –: أٜٔ ٜصٖب املاٍ ايصٟ ٜرتن٘ ا٭ْبٝا٤ 13ؽ

ُْٛضخ، َا تطنٓا بكٛي٘: ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜهٕٛ قسق١ ؾُٝع امل٪َٓني، ٖٚٛ َا أخرب عٓ٘ ايٓيب ز:  )إْا َعؿط ا٭ْبٝا٤ ٫ 
 .( قسق١

 
 ؟ -عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –: َا ايكؿات اييت دعًٗا اهلل تعاىل يف ْبٝ٘ و٢ٝ 14ؽ

 َٔ قبٌ.مساٙ " وٝٞ " ٚمل ٜهٔ أسس قس تػ٢ُ ب٘  -1ز: 

 دعً٘ ْبٝا -2    

 بإٔ دعٌ يكٛي٘ ٚضأٜ٘ أثطا يف َٔ سٛي٘ ع٢ً ايطغِ َٔ قػط غٓ٘.; آتاٙ اؿهِ قبٝاـ  3    

 دعً٘ تكٝا باضا بٛايسٜ٘. -4

 يف قٝاٙ ٚممات٘. بؿطٙ بطمح١ اهلل تعاىل -5

 

َِ َقٔبّٝٓا : -عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –: قاٍ تعاىل يف سل و٢ٝ 15ؽ ُٙ اِيُشِه َِٝٓا  ، ٚنض شيو.()َٚآَت
 بإٔ دعٌ يكٛي٘ ٚضأٜ٘ أثطا يف َٔ سٛي٘ ع٢ً ايطغِ َٔ قػط غٓ٘.ز: 

 

  ؟يف طًب٘ يًٛيس ضغِ اؿاٍ ايصٟ نإ عًٝ٘ -عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  – : َا اؿكٝك١ ايٝك١ٝٓٝ اييت ٜ٪نسٖا َٛقـ ظنطٜا16ؽ
 تٓذب َع أْٗا -عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  – ؾٗٛ ايؿعاٍ ملا ٜطٜس، ؾكس دعٌ ظٚد١ ظنطٜا ،ز: إٕ قسض٠ اهلل تعاىل ٫ تكـ عٓس سس

 .عذٛظ ٚعكِٝ، ٚظٚدٗا ؾٝذ نبري
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يف طًب٘ يًٛيس ٚاغتذاب١ اهلل تعاىل ي٘ ضغِ نرب غٓ٘ ٚعكِ  -عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –: َا ايسضؽ املػتؿاز َٔ قك١ ظنطٜا 17ؽ
  ؟ظٚدت٘ 

 غباب ٜٚسعٛ اهلل تعاىل إٔ وكل َطازٙ، ٫ٚ ٜٝأؽ َٔ ضمح١ اهلل ٚؾهً٘.ز: ع٢ً اإلْػإ إٔ ٜأخص با٭
 
 يف زعا٥٘ هلل تعاىل. –عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –: َا ٖٞ اٯزاب اييت ايتعّ بٗا ظنطٜا 18ؽ
 اإلخ٬م ٚايكسم يف ايسعا٤ -2    طاع١ اهلل تعاىل ٚايتعاّ أَطٙ قبٌ ايسعا٤  -1: ز

 ايٝكني بإداب١ اهلل تعاىل ايسعا٤ ٚايجك١ ب٘ -4                    هلل تعاىلإظٗاض ايهعـ ٚايتصيٌ ـ 3    
 
َ٘ٔؾَدَطَز ع٢ًََ : ): َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل19ؽ َِٔٛ َٔ َق ُِٔشَطأب َٔ ُٜكًَٔٓٞ ٔؾٞ : )؟ أٚ َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل (اِي  ِْ َٛ َقا٥ٔ ُٖ ًََُا٥َٔه١ُ َٚ ُ٘ اِي َؾَٓاَزِت

ُِٔشَطأب  ؟ (اِي
 نإ نجري ايسعا٤ ٚاملٓادا٠، ٚنأْ٘ نإ َعتازا ع٢ً شيو. –عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –ز: إٔ غٝسْا ظنطٜا 

 
 : أشنط غببني َٔ أغباب اغتذاب١ ايسعا21.٤ؽ

 يػإ قازمٚإٔ ٜكسض َٔ  -2                        كسض َٔ قًب طاٖطإٔ ٜ -1ز:       
 إظٗاض ايهعـ ٚايتصيٌ هلل تعاىلـ 3 

 
ُ٘)ٔإِش َْاَز٣ : َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل: 21ؽ  ؟ (َخٔؿّٝٓا َْٔسآ٤ّ ۥَضبَٓ

 ٖٚصا زيٌٝ قسق٘ يف ايسعا٤ ،َٔ غري إٔ ٜػُع٘ أسس زعا اهلل تعاىل يف ساي١ خ٠ًٛ -عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –ز: إٔ غٝسْا ظنطٜا 
 ٚإخ٬ق٘ ؾٝ٘.

 
ِٔ ٔبُسَعآ٥َٔو َضبٔٓ َؾٔكّٝٓا: َٔ خ٬ٍ قٛي٘ تعاىل: 22ؽ ِِ َأُن ِٝبّا ََٚي ٌَ ايطَِٓأُؽ َؾ ُِ َٔٔٓٓٞ َٚاِؾَتَع َٔ اِيَعِع َٖ ٍَ َضبٔٓ إْٔٔٓٞ َٚ َٞ  )َقا َٛأي َُ * َٚإْٔٔٓٞ ٔخِؿُت اِي

َِْو َٚٔيّٝٓا(  أشنط غببا َٔ أغباب اغتذاب١ ايسعا٤. َٔٔ ٚضا٥ٞ ََٚنأَْت اَطأتٞ َعأقّطا َؾَِٗب ٔيٞ َٔٔ يَُٓس
 .ظٗاض ايهعـ ٚايتصيٌ هلل تعاىلإز: 
 
ِِ َأُنٔ ٔبُسَعا٥َٔو َضبٔٓ َؾٔكّٝٓا( ): -عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –: َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل عٔ غٝسْا ظنطٜا 23ؽ  ؟ ََٚي

 ايٝكني بإداب١ اهلل تعاىل ايسعا٤ ٚايجك١ ب٘ز: 
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 . ٝا٤ ٚاملطغًني ، اشنط ث٬ث١ ََٓٗٔٛاقـ ث١ً َٔ ايٓػا٤ امل٪َٓات، ايًٛاتٞ نإ هلٔ ا٭ثط يف سٝا٠ ا٭ْب: خًس ايكطإٓ ايهطِٜ 1ؽ

 .-ايػ٬ّ ٚ ايك٠٬ عًٝ٘ –، اَطأ٠ ؾطعٕٛ، اَطأ٠ عُطإ، َٚطِٜ بٓت عُطإ أّ عٝػ٢ - ػ٬ّيك٠٬ ٚايعًٝ٘ ا -ز: أّ َٛغ٢ 
 
اَطأ٠ عُطإ ضب إْٞ ْصضت يو َا يف بطين قٓطّضا ؾتكبٌ َين إْو أْت :)إش قايت : تسبط قٛي٘ تعاىل ثِ أدب عُا 2ًٜ٘ٝؽ

 .ايػُٝع ايعًِٝ(
 َٔ ٖٞ اَطأ٠ عُطإ املككٛز٠ باٯ١ٜ ايهطمي١ ؟  -

 ظٚد١ ضدٌ قاحل َٔ بين إغطا٥ٌٝ . ز :    
 َا ايٓصض ايصٟ قسَت٘ اَطأ٠ عُطإ هلل تعاىل ؟ ٚملاشا ؟ -

  تعاىل. َٔ بٝٛت اهللز : إٔ ػعٌ َٛيٛزٖا يًدس١َ يف بٝت     
 ؟ ىلشا طًبت اَطأ٠ عُطإ َٔ اهلل تعاَا   -

 ، ٚوُٝٗا َٔ ٚغاٚؽ ايؿٝطإ.تعاىل ( ـس١َ بٝت اهللِ طَٜ ز : إٔ ٜتكبٌ َٛيٛزتٗا )    
 : )ٚيٝؼ ايصنط نا٭ْج٢( ؟٠ عُطإ بكٛهلاَاشا قكست اَطأ  -

 .تعاىل يف قٛت٘ ع٢ً اـس١َ ٚايعٌُ يف بٝٛت اهلل أٟز : ٚيٝؼ ايصنط نا٭ْج٢     
 
  سطم أقاضب َطِٜ ع٢ً نؿايتٗا ٚضعاٜتٗا بعس ٚؾا٠ أبٝٗا عُطإ.: عًٌ: 3ؽ

 ز: ملا اتكؿت ب٘ َٔ ايتك٣ٛ ٚايك٬ح، ٚتكسٜطا ٭بٝٗا ايعبس ايكاحل عُطإ.
 

 ؟-عًٝٗا ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –: َٔ ايصٟ نؿٌ َطِٜ 4ؽ
 .-عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –ز: ظٚز خايتٗا ظنطٜا 

 

 ؟-عًٝٗا ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –: َا ٖٞ ايهطا١َ اـاق١ اييت أنطّ اهلل تعاىل بٗا َطِٜ 5ؽ
 ز: نإ ٜأتٝٗا ايطظم َٔ اهلل تعاىل زٕٚ أغباب َاز١ٜ.

 

 ؟ -عًُٝٗا ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –: َا ايكٛض٠ اييت دا٤ بٗا دربٌٜ إىل َطِٜ 6ؽ
 بكٛض٠ بؿط.ز: دا٤ 

 

 ؟-عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –بعسَا متجٌ هلا دربٌٜ  –عًٝٗا ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –: بني َٛقـ َطِٜ 7ؽ
 .ْؿػٗا َٔ إٔ ًٜشل بٗا غ٤ٛا ؾداؾت ع٢ًز: 
 
 بعس خٛؾٗا َٓ٘ ؟ –عًُٝٗا ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –: نٝـ طُإٔ دربٌٜ َطِٜ 8ؽ

 ظٚز. ب٬ یبؿطٖا بػ٬ّ ؼٌُ ب٘ بأَط اهلل تعاٍز: 

 ايسضؽ ايتاغع 
 ) َطِٜ بٓت عُطإ (
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 .شٖبت َهاْا بعٝسا َػتدؿ١ٝ عٔ قَٛٗا -عًُٝٗا ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –َطِٜ بعٝػ٢  ملا محًت: عًٌ: 9ؽ
 .تطٜس ايػرت ز:

 

 .أمل اي٫ٛز٠ متٓت يٛ أْٗا َاتت قبٌ إٔ وسخ ٖصا ا٭َط -عًٝٗا ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –َطِٜ  دا٤ : ملاعًٌ: 11ؽ
 .خٛؾا َٔ ايؿهٝش١، َٚا غٝشسخ َعٗا بعس اي٫ٛز٠ ز:

 

 يف املٗس. –عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –: أْطل اهلل تعاىل عٝػ٢ عًٌ: 11ؽ
 .َط٦ُٓا إٜاٖا ست٢ ٫ ؼعٕز: 

 

 َٔ أَ٘ بعسَا ْطل يف املٗس ؟ –عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –: َاشا طًب عٝػ٢ 12ؽ
اٙ بايكطب َٓٗا ٚتطٗط ب٘ ٚإٔ تؿطب َٔ املا٤ ايصٟ أدط ،طًب َٓٗا إٔ تٗع دصع ايٓد١ً ست٢ ٜتػاقط عًٝٗا ايططب يتأنٌ َٓ٘ز: 

 .إٔ متتٓع عٔ ايه٬ّ عٓس عٛزتٗا يكَٛٗا ٚغ٪اهلِ هلا، ْٚؿػٗا َٚٛيٛزٖا
 
 يف املٗس بايٓػب١ ٭َ٘. –عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –: بني أ١ُٖٝ سسٜح عٝػ٢ 13ؽ

 هلا. ظٜاز٠ يف ايطُأ١ْٓٝز: 
 
 بعس ضدٛعٗا إىل قَٛٗا ؟ –عًٝٗا ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –: بني َٛقـ قّٛ َطِٜ 14ؽ

 .تعذبٛا ٚقايٛا: ٜا َطِٜ يكس د٦ت بأَط ععِٝ ٫ ٜٓبػٞ َٓوز: 
 
 بعس اتٗاّ قَٛٗا هلا. –عًٝٗا ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –: بني َٛقـ َطِٜ 15ؽ

 .َط٠ أخط٣ تعاىل ٚأؾاضت إىل ابٓٗا، ؾأْطك٘ اهلل قُتتز: 
 
 بعسَا ْطل يف املط٠ ايجا١ْٝ. –عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –: َاشا بني عٝػ٢ 16ؽ

 ز: بني هلِ أْ٘ عبس اهلل ٚضغٛي٘ أضغً٘ إىل بين إغطا٥ٌٝ ٚآتاٙ ايهتاب.
 
ٌَ ٔعَٝػ٢  ): َا ز٫ي١ اٯ١ٜ ايهطمي١: 17ؽ َٕٓ َََج ٘ٔ ٔعَٓسٔإ ٌٔ ايًَٓ ََُج َّ َن ُ٘ آَز َِٓ ُتَطإب َٔٔ خًَََك ٍَ ُث ُ٘ َقا ُٕ ُنٔ َي   ؟ (َؾَُٝهٛ

َٔ  –عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  – َٔ غري أب، نُا خًل آزّ –عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  – اىل ع٢ً خًل عٝػ٢ز: تسٍ ع٢ً قسض٠ اهلل تع
 أّ.٫ تطاب َٔ غري أب ٚ

 
 . ٖااشنط ،نجريا َٔ ايسضٚؽ ٚايعرب –عًٝٗا ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –: أظٗطت قك١ َطِٜ بٓت عُطإ 18ؽ

َٔ اهلل تعاىل، قاٍ اهلل  عؿتٗا ٚطٗاضتٗا، ؾٗٞ تتذٓب ايؿبٗات، خؿ١ٝاملطأ٠ ايكاؿ١ ؼاؾغ ع٢ً زٜٓٗا ٚخًكٗا، ٚتكٕٛ  -1ز: 
َٔٓ ٔإيَٓا ََا َظََٗط ) تعاىل: ُٗ َٔ ٔظََٜٓت ُِٜبٔسٜ َٔٓ ََٚيا  ُٗ َٔ ُؾُطَٚد َٔٓ ََِٜٚشَؿِع ٖٔ ِٔ َأِبَكأض َٔ َٔ ُُِ٪ََٔٓأت َِٜػُهِه ًِ َٔٓ ع٢ًََ َُٚقٌ ئٓ ٖٔ ُُٔط َٔ ٔبُد َِٓٗا َِٚيَِٝهٔطِب َٔ 

َٓٔ ُٝٛٔبٗٔ  .( ُد
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اهلل تعاىل ٚإٕ مل ٜهٔ يف  ؾكسضت٘ ٫ ٜعذعٖا ؾ٤ٞ، ؾٝٓبػٞ ايطنا مبا قسضٙ ،إٕ اهلل تعاىل إشا أضاز أَطا ٖٝأ ي٘ أغباب٘ مجٝعٗا -2

ُٖٛا َإٔ )َؾَعَػ٢ظاٖطٙ اـري، قاٍ اهلل تعاىل:  ٦ِّٝا َتِهَط ٌَ َؾ ُ٘ ََِٜٚذَع ٘ٔ ايًَٓ ِّٝطا ٔؾٝ  .(َنٔجرّيا َخ

) إٕ تكطب غبب إلنطاَ٘ ٚؾهً٘ ايععِٝ يعبازٙ، قاٍ اهلل تعاىل يف اؿسٜح ايكسغٞ:  إيٝ٘ بايطاعات زعا٤ اهلل تعاىل ٚايتكطبـ 3

 .طب إيٞ شضاعا تكطبت إيٝ٘ باعا (كطبت إيٝ٘ شضاعا، ٚإٕ تكتإيٞ عبسٟ بؿرب

 سػاب. ؾاهلل تعاىل ٜطظم َٔ ٜؿا٤ بػري  ،إٔ ايطظم َٔ عٓس اهلل تعاىل، ؾ٬ وعٕ أسس ع٢ً ؾٛات٘ـ 4

 إٔ تٗع دصع ايٓد١ً ايكٟٛ، ٖٚٞ -عًٝٗا ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  – ٕ اهلل تعاىل ٜعًِ عبازٙ ا٭خص با٭غباب املاز١ٜ، ؾكس أَط َطِٜأـ 5

 اؾصع ٜٚتػاقط عًٝٗا ضطبا دٓٝا. اَطأ٠ نعٝؿ١ يف ساي١ ٫ٚز٠، ؾٝٗتع

تؿطٜر اهلِ، قاٍ اهلل  ىل اهلل تعاىل يفإٔ اهلل تعاىل ٜساؾع عٔ عبازٙ ايكاؿني ٜٚرب٩ِٖ َٔ ايتِٗ، ؾٝكربٚا ٜٚتٛدٗٛا إـ 6

 .) إٕ اهلل ٜساؾع عٔ ايصٜٔ آَٓٛا (تعاىل: 
 

  ) نًُا زخٌ ايٓيب ظنطٜا ع٢ً َطِٜ احملطاب ٚدس عٓسٖا ضظقا (: َا ايسضؽ املػتؿاز َٔ اؿسخ اٯتٞ: 19ؽ 
 إٔ ايطظم َٔ عٓس اهلل تعاىل، ؾ٬ وعٕ أسس ع٢ً ؾٛات٘، ؾاهلل تعاىل ٜطظم َٔ ٜؿا٤ بػري سػاب.  :ز
 

    ٜعًِ عبازٙ ا٭خص با٭غباب ٚظٗط شيو يف:تعاىل إٔ اهلل  -عًٝٗا ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –َٔ ايسضٚؽ املػتؿاز٠ َٔ قك١ َطِٜ : 21ؽ
 

اَطأ٠ نعٝؿ١ يف ساي١ ٫ٚز٠، ؾٝٗتع اؾصع  إٔ تٗع دصع ايٓد١ً ايكٟٛ، ٖٚٞ  -عًٝٗا ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  – قس أَط َطِٜز: أْ٘ 
 ٜٚتػاقط عًٝٗا ضطبا دٓٝا. 

 

 .) ترب١٥ اهلل تعاىل ملطِٜ ايعؿٝؿ١ ايطاٖط٠ (: َا ايسضؽ املػتؿاز َٔ اؿسخ اٯتٞ: 21ؽ
تؿطٜر اهلِ، قاٍ اهلل  ايتِٗ، ؾٝكربٚا ٜٚتٛدٗٛا إىل اهلل تعاىل يفإٔ اهلل تعاىل ٜساؾع عٔ عبازٙ ايكاؿني ٜٚرب٩ِٖ َٔ ز: 

 تعاىل: ) إٕ اهلل ٜساؾع عٔ ايصٜٔ آَٓٛا (.
 
 يف املٗس يف املط٠ ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ َٔ سٝح ايػبب. –عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –: قاضٕ بني ْطل عٝػ٢ 22ؽ

ٚإٔ تؿطب  ،ست٢ ٜتػاقط عًٝٗا ايططب يتأنٌ َٓ٘; دصع ايٓد١ًطًب َٓٗا إٔ تٗع ز: ْطل يف املط٠ ا٭ٚىل; ست٢ ٜط٦ُٔ أَ٘، ٚ
. ْٚطل يف إٔ متتٓع عٔ ايه٬ّ عٓس عٛزتٗا يكَٛٗا ٚغ٪اهلِ هلا، َٚٔ املا٤ ايصٟ أدطاٙ بايكطب َٓٗا ٚتطٗط ب٘ ْؿػٗا َٚٛيٛزٖا

 آتاٙ ايهتاب.املط٠ ايجا١ْٝ; ست٢ ٜرب٤٣ أَ٘، ٜٚبني يكَٛ٘ أْ٘ عبس اهلل ٚضغٛي٘ أضغً٘ إىل بين إغطا٥ٌٝ ٚ
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 : بني أ١ُٖٝ ايتؿهري اإلهابٞ.1ؽ

 ز: ٜػاعس اإلْػإ ع٢ً ؽطٞ املؿه٬ت ٚػاٚظ ايكعاب، ؾ٬ ٜكاب اإلْػإ بايٝأؽ ٚاإلسباط.
 

 بني َؿّٗٛ ايتؿهري اإلهابٞ.  :2ؽ
يتشكٝل ايػعاز٠ يف  ;ٚاـري ٚاحملب١، ٚايبعس عٔ ايٝأؽ ٚايكٓٛط ٚايػًب١ٝأغًٛب يف ايتؿهري ٜكّٛ ع٢ً ايتؿا٩ٍ ٚا٭ٌَ ٖٛ ز: 

 ايساضٜٔ.
 

 ٜكّٛ ايتؿهري اإلهابٞ ع٢ً َكَٛات عس٠، اشنط أضبع١ َٓٗا.: 3ؽ
 اإلميإ باهلل تعاىل َٚعطؾ١ ايػا١ٜ َٔ خًل اإلْػإ.   -1ز:   

 ؾِٗ ايصات َٚعطؾ١ قسضاتٗا. -2      
 تعاىل، ٚايتؿا٩ٍ ٚا٭ٌَ.سػٔ ايعٔ باهلل  -3      

 ايطغب١ يف ايتػٝري مٛ ا٭ؾهٌ. -4      
 

 ٚنض شيو.، : َٔ َكَٛات ايتؿهري اإلهابٞ " اإلميإ باهلل تعاىل َٚعطؾ١ ايػا١ٜ َٔ خًل اإلْػإ "4ؽ
 سٝا٠ طٝب١ َط١ٓ٦ُ، قاٍ اهلل تعاىل: از: اإلميإ ايكازم ٜسؾع اإلْػإ إىل ايعٌُ ايكاحل، ؾٝشٝ 

 ِٔ ِِ ٔبَأِسَػ)ََ ُٖ ِِ َأِدَط ُٗ ُ٘ َسٝا٠ّ َطَٔٝٓب١ّ َٚيَِٓذٔعََٜٓٓ ُِٓشََٝٔٝٓٓ ْٔ ؾًََ َٔ٪َُِ  ُٖٛ ِْج٢ ٚ ِٔ َشَنٕط َأٚ ُأ ٌَ قأيشّا َٔ َٕ(َعُٔ ًَُُٛ ُْٛا َِٜع ٜكٌ اإلْػإ إىل . ٔٔ َا نا
َٔ أْا ؟ ٚملاشا خًكت ؟  :ً٘، َجٌايهرب٣ اييت ؼري عكت عٔ ططٜل اإلداب١ عٔ ايتػا٫٩ ٚوكل ايػعاز٠ املٓؿٛز٠ اؿٝا٠ املط١ٓ٦ُ،

َٚا خًكت اؾٔ )اهلسف َٔ خًل اإلْػإ ٖٛ ؼكٝل ايعبٛز١ٜ هلل تعاىل، ؾكاٍ: إٔ  ىلداب عٓٗا اإلغ٬ّ، ؾبني اهلل تعاٚاييت أ
مل٥٬ه١ إْٞ )ٚإش قاٍ ضبو ا: ًؿ٘ اهلل تعاىل عًٝٗا. قاٍ تعاىلٚإٔ اإلْػإ َهًـ بعُاض٠ ا٭ضض اييت اغتد ٚاإلْؼ إ٫ يٝعبسٕٚ(

 .(داعٌ يف ا٭ضض خًٝؿ١
 

 : بني أ١ُٖٝ اإلميإ ايكازم.5ؽ
 .سٝا٠ طٝب١ َط١ٓ٦ُ ااإلميإ ايكازم ٜسؾع اإلْػإ إىل ايعٌُ ايكاحل، ؾٝشٝز: 

 

ُ٘ َسٝا٠ّ َطَٔٝٓب١ّ: َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل: 6ؽ ُِٓشََٝٔٝٓٓ ْٔ ؾًََ َٔ٪َُِ  ُٖٛ ِْج٢ ٚ ِٔ َشَنٕط َأٚ ُأ ٌَ قأيشّا َٔ ِٔ َعُٔ ُْٛا  )ََ ٔٔ َا نا ِِ ٔبَأِسَػ ُٖ ِِ َأِدَط ُٗ َٚيَِٓذٔعََٜٓٓ
)َٕ ًَُُٛ  ؟ َِٜع

 .سٝا٠ طٝب١ َط١ٓ٦ُ ااإلميإ ايكازم ٜسؾع اإلْػإ إىل ايعٌُ ايكاحل، ؾٝشٝز: 
 
 : َا ٖٛ اهلسف َٔ خًل اإلْػإ ؟7ؽ

 .عًٝٗا ٚإٔ اإلْػإ َهًـ بعُاض٠ ا٭ضض اييت اغتدًؿ٘ اهلل تعاىل، ؼكٝل ايعبٛز١ٜ هلل تعاىلز: 
 

 ايسضؽ ايعاؾط 
 ) ايتؿهري ا٫هابٞ (
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 ؟ ) َٚا خًكت اؾٔ ٚاإلْؼ إ٫ يٝعبسٕٚ(: َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل: 8ؽ
 .ؼكٝل ايعبٛز١ٜ هلل تعاىلز: إٔ اهلسف َٔ خًل اإلْػإ ٖٛ 

 

 ؟ )ٚإش قاٍ ضبو امل٥٬ه١ إْٞ داعٌ يف ا٭ضض خًٝؿ١ (: َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل: 9ؽ
 .اهلل تعاىل عًٝٗا َهًـ بعُاض٠ ا٭ضض اييت اغتدًؿ٘ز: إٔ اإلْػإ 

 

 َٔ َكَٛات ايتؿهري اإلهابٞ " ؾِٗ ايصات َٚعطؾ١ قسضاتٗا " ٚنض شيو . :11ؽ
ِِ ٔؾٞ اِيَبطٔٓ َٚاِيَبِشٔط : ىلنجري َٔ كًٛقات٘، قاٍ اهلل تعا نطّ اهلل تعاىل اإلْػإ ٚؾهً٘ ع٢ً: ز  ُٖ ًَِٓا َُ َّ ََٚس ََِٓا َبٓٔٞ آَز )ََٚيَكِس َنطَٓ

ِِ ع٢ًََ  ُٖ ًَِٓا َٔ ايطََٓٔٝٓبأت ََٚؾهَٓ َٔ ِِ ُٖ ِٔ َنٔجرٕيََٚضَظِقَٓا ًّٝا خًََِكَٓا ََُٔٓ ٕ ٖٚب٘ ايكسض٠ ع٢ً ايتؿهري، أ َٔ إنطاّ اهلل تعاىل يإلْػإ. ٚ(َتِؿٔه
ؾعٓسَا ٜػتؿعط اإلْػإ ٖصٙ ايٓعِ اييت أٚزعٗا اهلل تعاىل ، َػ٪ٚي١ٝ إعُاض ا٭ضض ً٘ يتشٌَُٚٓش٘ سط١ٜ ا٫ختٝاض اييت ت٪ٖ

 بٗا خري قٝاّ. تعاىل ؾٝ٘، تعزاز ثكت٘ بٓؿػ٘ ٚتكسٜطٙ يصات٘، ؾٝٓطًل يًكٝاّ مبٗاَ٘ اييت نًؿ٘ اهلل
 

ِِ: َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل: 11ؽ ُٖ ًَِٓا َٔ ايطََٓٔٝٓبأت ََٚؾهَٓ َٔ ِِ ُٖ ِِ ٔؾٞ اِيَبطٔٓ َٚاِيَبِشٔط ََٚضَظِقَٓا ُٖ ًَِٓا َُ َّ ََٚس ََِٓا َبٓٔٞ آَز ِٔ َنٔجرٕيع٢ًََ  )ََٚيَكِس َنطَٓ ََُٓٔ 
ًّٝا خًََِكَٓا  ؟ (َتِؿٔه

 .نطّ اهلل تعاىل اإلْػإ ٚؾهً٘ ع٢ً نجري َٔ كًٛقات٘ز: إٔ 
 

 طاّ اهلل تعاىل يإلْػإ.: أشنط قٛضتني َٔ قٛض إن12ؽ
  ٖٚب٘ ايكسض٠ ع٢ً ايتؿهري -1ز: 
 .َػ٪ٚي١ٝ إعُاض ا٭ضض َٓش٘ سط١ٜ ا٫ختٝاض اييت ت٪ًٖ٘ يتشٌُ -2    

 

 بني أ١ُٖٝ إسػإ ايعٔ باهلل تعاىل بايٓػب١ يإلْػإ.: 13ؽ
 ؾ٬ ٜكٝب٘ ايٝأؽ ٚاإلسباط بايطغِ َٔ َكاعب اؿٝا٠ -1ز: 
 ٜٛد٘ سٝا٠ اإلْػإ إىل اإلهاب١ٝ تعاىل ايعٔ باهلل إسػإ -2    
 كل اهلل تعاىل ي٘ اـريـ ايصٟ وػٔ ايعٔ باهلل تعاىل و3    

 

 .٫ ٜكٝب٘ ايٝأؽ ٚاإلسباط بايطغِ َٔ َكاعب اؿٝا٠ دٌ د٬ي٘ ػٔ ايعٔ بطب٘: عًٌ: ايصٟ و14ؽ
 .ٜٛد٘ سٝا٠ اإلْػإ إىل اإلهاب١ٝ تعاىل ايعٔ باهلل ٭ٕ إسػإز: 
ني زَٚا، ٚناْٛا وػٕٓٛ ايعٔ بطبِٗ دٌ د٬ي٘، ٖات بعض ا٭َج١ً ع٢ً ٥ًتؿاَ –عًِٝٗ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  -٭ْبٝا٤ ٕ انا: 15ؽ

 شيو.
َِٓعا٤َ ٔإَي٢ بتُهني اهلل تعاىل يإلغ٬ّ:  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َتؿا٬٥ َا قاي٘ -1ز:  ِٔ َق ََِط، َست٢َٓ َٜٔػرَي ايطَٓأنُب َٔ ََٖصا اَ٭  َٓٔ ُٝٔتَُٓ ٘ٔ َي )َٚايًَٓ

 ،َ٘ َِٛت ٫َ ََٜداُف ٔإيَٓا ايًَٓ َٕ(َٚسِهَطََ ِِ َتِػَتِعٔذًُٛ ٘ٔ، ََٚئهَُٓٓه ُٔ ٚشيو بعس أخصٙ با٭غباب يف ايسع٠ٛ إىل اهلل تعاىل ،  .ايص٥َِٓٔب ع٢ًََ َغَٓ
 أ٬َ بإغ٬َِٗ ب٬ ٜأؽ أٚ إسباط.شيو ٚتهطاض احملاٚي١ يف 

، سعٕ سعْا ؾسٜسا، يهٓ٘ مل ٜؿكس ا٭ٌَ، ٚظاز ُٖ٘ بؿكس ٚيسٙ -عًُٝٗا ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –عٓسَا ؾكس ٜعكٛب ٚيسٙ ٜٛغـ ٚ -2
َُٖبٛا َؾ :-عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  – اٯخط، ٚمل ٜٝأؽ َٔ يكا٥ُٗا، قاٍ اهلل تعاىل سها١ٜ عٔ ٜعكٛب َٞٓ اِش ـَ )َٜا َبٓٔ ُُٜٛغ َتَشػَُٓػٛا َٔٔ 

ِٚٔح  َِٝأُؽ َٔٔ ضَٓ ُ٘ َيا َٜ ٘ٔ إَْٔٓ ِٚٔح ايًَٓ َِٝأُغٛا َٔٔ ضَٓ ٘ٔ ََٚيا َت َٕ (اهلل ََٚأٔخٝ ُّ اِيَهأؾُطٚ ِٛ عًٝ٘ ايك٠٬  – ، ؾذا٤ٙ ايبؿري غرب ٚيسٜ٘ ٜٛغـٔإ٫ اِيَك
 ٚأخٝ٘. -ٚايػ٬ّ 
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 ٚنض شيو.  ،مٛ ا٭ؾهٌ ": َٔ َكَٛات ايتؿهري اإلهابٞ " ايطغب١ يف ايتػٝري 16ؽ

ز: ؾطط اهلل تعاىل ايٓؿؼ ع٢ً سب ا٭ؾهٌ ٚايػعٞ إيٝ٘، ٚقس بني اهلل تعاىل إٔ ؼػني اؿاٍ ٫ ٜهٕٛ إ٫ بايتػٝري اإلهابٞ 
ِِ )يًٓؿؼ ابتسا٤، قاٍ اهلل تعاىل:  ُِْؿٔػٗٔ َُٜػُٔٝٓطِٚا ََا ٔبَأ ّٕ َست٢َٓ  ِٛ َُٜػُٔٝٓط ََا ٔبَك  ٫َ َ٘ َٕٓ ايًٓ  .( ٔإ

 
ِِ ): َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل: 17ؽ ُِْؿٔػٗٔ َُٜػُٔٝٓطِٚا ََا ٔبَأ ّٕ َست٢َٓ  ِٛ َُٜػُٔٝٓط ََا ٔبَك  ٫َ َ٘ َٕٓ ايًٓ  ؟ ( ٔإ

 إٔ ؼػني اؿاٍ ٫ ٜهٕٛ إ٫ بايتػٝري اإلهابٞ يًٓؿؼ ابتسا٤ز: 
 

 ، اشنط أضبع١ َٓٗا . ابٞ َعاٖط تعٗط يف ايػًٛى ٚايعٌُيًتؿهري اإله : 18ؽ
 ْعط٠ اـري يًُذتُع -2             اهلسف َٔ اؿٝا٠ٚنٛح  -1ز: 
 يًٛقٍٛ إىل اؿًٍٛ ٚأؾهٌ ايٓتا٥را٭خص با٭غباب  -4       ايرتٟٚ قبٌ اؿهِ ع٢ً ا٭ؾٝا٤ـ 3    
 
 . ٚنٛح اهلسف َٔ اؿٝا٠: بني أ١ُٖٝ 19ؽ

 ٚؼكٝك٘، ٚتطبٝك٘ بساؾع١ٝ ٚأٌَ. ْ٘ ٜسؾع اإلْػإ إىل ايكٝاّ باهلسف٭ ;َٔ أِٖ أغاغٝات ايتدطٝط ايٓادضز: ٜعترب 
 
 .َٔ أِٖ أغاغٝات ايتدطٝط ايٓادض ٚنٛح اهلسف َٔ اؿٝا٠: عًٌ: ٜعترب 21ؽ
 ْ٘ ٜسؾع اإلْػإ إىل ايكٝاّ باهلسف ٚؼكٝك٘، ٚتطبٝك٘ بساؾع١ٝ ٚأٌَ.٭ ز:
 
َُٔهبّٓا ع٢ًََ  ): َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل: 21ؽ ُِٔؿٞ  َٜ ِٔ َُ ٘ٔأَؾ َِٖس٣ َِٚدٗٔ ِٔ َأ ُِٔؿٞ أَََٓ ِٕ ٔقَطإط ع٢ًََ َغّٜٛٔٓا َٜ  ؟ (َُِػَتٔكٝ

 .َٔ أِٖ أغاغٝات ايتدطٝط ايٓادضٚؼسٜسٙ  ٚنٛح اهلسف َٔ اؿٝا٠ز: إٔ 
 
 .ْعط٠ اـري يًُذتُع: بني نٝـ تهٕٛ 22ؽ

 ٚايػعٞ يتشكٝل ايك٬ح يف اجملتُع -2              عب اـري يًٓاؽ -1ز: 
 

 ؟ اـري يًُذتُعْعط٠ : َا ا٭ثط املرتتب ع٢ً 23ؽ
 .ايعامل َٔ سٛي٘ يف إطاض اـري ٚاحملب١ ٚغ١َ٬ ايكسض ٜط٣ اإلْػإز: ػعٌ 

 

 ؟ ) إشا قاٍ ايطدٌ: ًٖو ايٓاؽ، ؾٗٛ أًٖهِٗ (: َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: 24ؽ
 .ٖصا ؼصٜط َٔ ايتؿا٩ّ َٔ ساٍ ايٓاؽ َٚا ِٖ ؾٝ٘ز: 

       

 ؟ اؿهِ ع٢ً ا٭ؾٝا٤ايرتٟٚ قبٌ : بني نٝـ ٜهٕٛ 25ؽ
 بعسّ ايتػطع يف اؽاش ايكطاض ٚبٓا٤ ا٭سهاّ -1ز: 
 ٚايٓعط يف أخطا٤ اٯخطٜٔ بعني ايتػاَض ٚايطمح١ -2    
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َِّٛا  ): َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل: 26ؽ ِٕ ُتٔكُٝبٛا َق ُٓٛا َأ ِِ َؾأغْل ٔبََٓبٕإ َؾَتَبَٝٓ ِٕ َدا٤َُن ُٓٛا ٔإ َٔ آََ ِِ َٜا َأَُٜٓٗا ايَٓٔصٜ ًُِت ٔبَذَٗاَي١ٕ َؾُتِكٔبُشٛا ع٢ًََ ََا َؾَع
 ؟ ( َْأزَٔنَي

 ايرتٟٚ قبٌ اؿهِ ع٢ً ا٭ؾٝا٤ز: 
 

 : َا ايصٟ ٜتٛدب ) ٜٓبػٞ ( ع٢ً اإلْػإ إٔ ٜكّٛ ب٘ ساٍ لاس٘، ٚساٍ خط٦٘ ؟27ؽ
 .ّ ايٓذاح يف املػتكبٌلض ٜععظ لاس٘، ٚإٕ أخطأ ٜهطض احملاٚي١، ٫ٚ ٜكٛزٙ اـطأ إىل ايٝأؽ ٚاإلسباط َٔ عسز: إشا 

 

 : نٝـ ٜتعاٌَ قاسب ايتؿهري اإلهابٞ َع ا٭خطا٤ ؟28ؽ
٫ ٜكـ عٓس ا٭خطا٤، ٚإمنا وطم ع٢ً ايٛقٍٛ إىل ٚ ،٫ ٜكٛزٙ اـطأ إىل ايٝأؽ ٚاإلسباط َٔ عسّ ايٓذاح يف املػتكبٌز: 

 .اؿًٍٛ ٚايبسا٥ٌ
 

َٔ َأِغَطُؾٛا ع٢ًََ : تسٍ اٯ١ٜ ايهطمي١: 29ؽ َٟ اٖئصٜ ٌِ َٜا ٔعَبأز ِِ)ُق ٘ٔ ٖضِس١َُٔ َٔٔ َتِكَُٓطٛا َيا َأُْؿٔػٗٔ ع٢ً َعٗط َٔ َعاٖط ايتؿهري  (ايًٖ
 اإلهابٞ، أشنطٙ.

 ا٭خص با٭غباب يًٛقٍٛ إىل اؿًٍٛ ٚأؾهٌ ايٓتا٥رز: 
 

 : أشنط أضبع١ ٚغا٥ٌ تعني ع٢ً ايتؿهري اإلهابٞ.31ؽ
 اؿسٜح اإلهابٞ َع ايٓؿؼ -2         ايك١ً باهلل تعاىلتٛثٝل  -1ز:  

 احملاؾع١ ع٢ً ايب١٦ٝ اإلهاب١ٝ -4           ا٫ط٬ع ٚظٜاز٠ املعطؾ١ـ 3
 

 : نٝـ ٜكٟٛ اإلْػإ قًت٘ باهلل تعاىل ؟31ؽ
 إقا١َ ايؿعا٥ط ايتعبس١ٜ. ب -1   ز:

 ا٫غتكا١َ ع٢ً ايػًٛى اؿػٔ.  -2

 .ٚقسضٙتعاىل ايطنا بكها٤ اهلل ـ 3       
 
، إٕ أقابت٘ ، يٝؼ شيو ا٭َط ؾٝ٘ املعٜٔخري ، إٕ أَطٙ نً٘ ب٘) عذبا ٭َط ايسٜٔ: : َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغ32ًِؽ

 ؟ ( ٙري، ٚإٕ أقابت٘ نطا٤ قرب ؾهاْت ي٘ خغطا٤ ؾهط، ؾهاْت خريا ي٘
 .ٚقسضٙٙ ايطنا بكها٤ز: َٔ ا٭َٛض اييت تكٟٛ ق١ً ايعبس باهلل تعاىل 

 

 ، ٚنض شيو.َع ايٓؿؼ اإلهابٞ : َٔ ايٛغا٥ٌ املع١ٓٝ ع٢ً ايتؿهري اإلهابٞ اؿسٜح33ؽ
قسضاتٗا، ؾ٬ تٛد٘ ضغا٥ٌ غًب١ٝ يًصات، قاٍ ضغٍٛ  اإلهاب١ٝ َٗاض٠ تكٓعٗا ايٓؿٛؽ ايٛاثك١ باهلل تعاىل ، اييت تعطف سسٚز ز:

 .  (يٝكٌ : يكػت ْؿػٞ جت ْؿػٞ ، ٚيه٫ٔ ٜكٛئ أسسنِ : خب): ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِاهلل 
 

 ( ؟ خبجت ٚيكػت: َا َع٢ٓ املؿطزتني ) 34ؽ
ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً  ،َتكاضبتإ يف املع٢ٓ إ٫ إٔ )اـبح( ؾٝ٘ َعإ ظا٥س٠ تسٍ ع٢ً ايكبض، ٚيكػت تتعًل باَت٤٬ املعس٠ ز: املؿطزتإ
 اإلْػإ إىل طًب اـري يٓؿػ٘ بايؿأٍ اؿػٔ ٚزؾع ايؿط عٔ ْؿػ٘ َا أَهٔ. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ تٛدٝ٘ ايٓيب
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 ؟ ) ٫ ٜكٛئ أسسنِ: خبجت ْؿػٞ، ٚيهٔ يٝكٌ: يكػت ْؿػٞ (: َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: 35ؽ
 .ٔ ْؿػ٘ َا أَهٔاإلْػإ إىل طًب اـري يٓؿػ٘ بايؿأٍ اؿػٔ ٚزؾع ايؿط ع ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ايٓيبَٔ تٛدٝ٘ ز: ٖصا 

 

 ا٫ط٬ع ٚظٜاز٠ املعطؾ١، نٝـ ٜتشكل شيو ؟َٔ ايٛغا٥ٌ املع١ٓٝ ع٢ً ايتؿهري اإلهابٞ : 36ؽ
 ٚػاضبِٗ .  ا٫ط٬ع ع٢ً خربات اٯخطٜٔ، ٚثكاؾاتِٗٚ -2                            بايكطا٠٤ ٚطًب ايعًِ -1ز: 

 

 ، نٝـ ٜتشكل شيو ؟احملاؾع١ ع٢ً ايب١٦ٝ اإلهاب١َٝٔ ايٛغا٥ٌ املع١ٓٝ ع٢ً ايتؿهري اإلهابٞ : : 36ؽ
 .فايػ١ ايٓاؽ اإلهابٝني، ٚا٫بتعاز عٔ املجبطني ٚاملتصَطٜٔ -1ز: 
 ا٫ٖتُاّ عػٔ املعٗط. -2    
 ايتعاّ اـًل اؿػٔ يف ايتعاٌَ َع ايٓؿؼ َٚع اٯخطٜٔ.ـ 3    
 

 . ايب١٦ٝ اإلهاب١ٖٝات َجا٫ ٚاسسا ع٢ً احملاؾع١ ع٢ً : 37ؽ
 .فايػ١ ايٓاؽ اإلهابٝني، ٚا٫بتعاز عٔ املجبطني ٚاملتصَطٜٔ -1ز: 
 ا٫ٖتُاّ عػٔ املعٗط. -2    
  ايتعاّ اـًل اؿػٔ يف ايتعاٌَ َع ايٓؿؼ َٚع اٯخطٜٔ.ـ 3    
 
  ، اشنط ث٬ث١ َٓٗا.يًتؿهري اإلهابٞ آثاض عس٠: 38ؽ
 بايطُأ١ْٓٝ ٚايػه١ٓٝايؿعٛض  -1: ز

 ؼكٝل ايساؾع١ٝ يًدري -2    
 تٓاقل اؾطا٥ِ ٚايعٓـ اجملتُعٞـ 3    
 ايتكسّ ٚايطقٞـ 4    

 

 اؿٝا٠.مماضغ١ ايتؿهري اإلهابٞ يف سٌ املؿه٬ت، ٚايتعاٌَ َع َعطٝات : بني أ١ُٖٝ 39ؽ
 .ضب٘ ٜٚطن٢، ٜٚػع٢ إىل ؼػني ساي٘ ب٬ غدط أٚ ؾه٣ٛبعسٍ اهلل تعاىل، ؾٝكرب إشا َا ابت٬ٙ  ٜكٌ باإلْػإ إىل اإلميإ ز:

 

 بايٓػب١ يًؿطز. اإلهاب١ٝ يف ايتؿهري: بني أ١ُٖٝ 41ؽ
 تبح ا٭ٌَ يف اؿٝا٠ ، ٚػعٌ هلا ق١ُٝ َٚتع١ -1ز: 
 ؾٝكسّ ايؿطز ع٢ً َطادع١ أخطا٥٘ َٚؿه٬ت٘ ٜٚعاؾٗا -2    
 ؾٝبسأ سٝات٘ َٔ دسٜس َػتؿٝسا َٔ ػاضب٘ـ 3    
 ٜٚهٕٛ ؾاع٬ يف فتُع٘ مٛ اـري ٚايك٬حـ 4    

 

 ، ٚنض شيو.تٓاقل اؾطا٥ِ ٚايعٓـ اجملتُعٞ: َٔ آثاض ايتؿهري اإلهابٞ 41ؽ
نايكتٌ أٚ  ;٫ ٜػًو ايػبٌ املٓشطؾ١ٚاإلْػإ يف سٝات٘ َعطض يًُكا٥ب أٚ اإلخؿام، ؾإشا نإ ايؿطز إهابٝا يف تؿهريٙ، ز: 

ايػطق١ يًٛقٍٛ إىل َطازٙ َٔ َاٍ أٚ َٓكب أٚ سكٛم، ؾعٓس٥ص تكٌ اـكَٛات، ٚتٓدؿض اؾطا٥ِ، ٚواؾغ اجملتُع ع٢ً أَٓ٘ 
 ٚاغتكطاضٙ.
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 ، ٚنض شيو.ايتكسّ ٚايطقٞ: َٔ آثاض ايتؿهري اإلهابٞ 42ؽ
٭١َ، ؾتكسّ ا٭َِ ٚضقٝٗا إمنا ٜكّٛ ع٢ً عكٍٛ ايتؿهري اإلهابٞ ؾٝ٘ سؿغ يًطاقات ايعك١ًٝ ٚايؿهط١ٜ، ٚتٛدٝٗٗا ـس١َ از: 

 أبٓا٥ٗا ٚتؿهريِٖ اهلازف، ؾٝٛظؿْٛٗا يإلبساع ٚا٫بتهاض ٚاإللاظ، ٚيٝؼ يًٗسّ ٚايسَاض.
 
 
 
 

 –ضنٞ اهلل تعاىل عِٓٗ  –: أشنط أغًٛبا َٔ ا٭غايٝب اييت اغتدسَٗا ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يف ٚعغ أقشاب٘ 1ؽ
 ٚتٛدِٝٗٗ.

 ز: أغًٛب ايكك١

 .تهًِ عٔ قك١ أقشاب ايػاض: 2ؽ
أْ٘ نإ ث٬ث١ ضداٍ َٔ ا٭َِ ايػابك١ ميؿٕٛ َعا، ؾأقابِٗ املطط  َا انططِٖ إىل املبٝت يف  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ز: شنط ايٓيب

غاض ٚدسٚٙ يف ططٜكِٗ، ؾامسضت قدط٠ َٔ اؾبٌ ؾأغًكت باب ايػاض عًِٝٗ، ؾشاٚيٛا ؼطٜهٗا، ؾًِ ٜػتطٝعٛا، ؾأٜكٓٛا باهل٬ى 

 اهلل تعاىل، ٜٚتٛغًٛا إيٝ٘ بأقسم أعُاهلِ ٚأنجطٖا إخ٬قا هلل تعاىل.إشا مل ٜٓذِٗ اهلل تعاىل، ؾأؾاض أسسِٖ إىل إٔ ًٜذ٪ٚا إىل 

٫ٚ َا٫، ٚنإ  ايًصٜٔ مل ٜهٔ ٜكسّ )ٜؿهٌ( عًُٝٗا أ٬ٖ  بربٙ بٛايسٜ٘ ايهبرئٜ یٚتٛغٌ إىل اهلل تعاٍ ايطدٌ ا٭ٍٚؾكاّ 

ِٓ ٚدسُٖا ْا٥ُني، ؾبكٞ ٚاقؿا ٚمل ىسَُٗا بٓؿػ٘، ٚسسخ إٔ تأخط عًُٝٗا َٜٛا يعطف طاض٨، ؾًُا ضدع يٝػكُٝٗا يي ايػ

أبٓا٤ٙ، ؾسعا اهلل تعاىل بأْ٘ إٕ نإ ؾعٌ شيو خايكا يٛدٗ٘ ايهطِٜ إٔ  ٢ٜٛقعُٗا ست٢ بعؽ ايؿذط ٚاغتٝكعا ؾػكاُٖا، ثِ غك

  ٜؿطز عِٓٗ، ٚؾع٬ اْعاست ايكدط٠ ق٬ًٝ عٔ باب ايػاض يهٔ َٔ غري إٔ ٜتُهٓٛا َٔ اـطٚز.

 ز،ی، سٝح نإ وب اب١ٓ عِ ي٘، ؾذا٤ت٘ َٜٛا تطدٛ َػاعست٘ ملا أمل بٗا َٔ ؾكط ؾسبعؿت٘هلل تعاىل ؾكس تٛغٌ إىل ا أَا ايجاْٞٚ

يٝعْٞ بٗا، ؾصنطت٘ باهلل تعاىل، ؾرتنٗا ٚتطى هلا املاٍ،  ;َكابٌ إٔ متهٓ٘ َٔ ْؿػٗا ػاعستٗا ٚإعطا٤ٖا َبًػا َٔ املاٍَ ؾكبٌ

بأْ٘ إٕ نإ ؾعٌ شيو خايكا يٛدٗ٘ ايهطِٜ إٔ ٜؿطز عِٓٗ، ٚؾع٬ اْعاست ايكدط٠ ق٬ًٝ، يهٔ َٔ غري إٔ  تعاىل ؾسعا اهلل

 ٜتُهٓٛا َٔ اـطٚز.

، سٝح اغتأدط عُا٫، ؾأعطاِٖ أدطِٖ َا عسا ٚاسس َِٓٗ، ٭ْ٘ شٖب قبٌ إٔ ٜأخص بأَاْت٘ؾكس تٛغٌ إىل اهلل تعاىل  أَا ايجايحٚ 

غتأدطٙ اجُاض تًو ا٭دط٠ ست٢ قاضت َا٫ نجريا، ؾذا٤ٙ شيو ا٭دري ٜطًب أدطٙ ٖٚٛ ٫ ٜعًِ إٔ ايصٟ غتاأدطٙ، ؾكاّ ٖصا ايطدٌ ب

بأْ٘ إٕ نإ ؾعٌ  تعاىل قس اغتجُط َاي٘، ؾأعطاٙ أدطت٘ ٚنٌ َا زضت٘ َٔ إبٌ ٚبكط ٚغِٓ، ؾأخصٙ نً٘ ٚمل ٜبل َٓ٘ ؾ٦ٝا، ؾسعا اهلل

 عاست ايكدط٠ ق٬ًٝ ؾتُهٓٛا َٔ اـطٚز.شيو خايكا يٛدٗ٘ ايهطِٜ إٔ ٜؿطز عِٓٗ، ٚؾع٬ اْ
 
 
 

 ايسضؽ اؿازٟ عؿط 
 ) قك١ أقشاب ايػاض (
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 : َٔ خ٬ٍ زضاغتو يكك١ أقشاب ايػاض أدب عُا ًٜٞ:3ؽ
 مباشا تٛغٌ ايطدٌ ا٭ٍٚ، ٚايجاْٞ، ٚايجايح ؟ -

 ز: ايطدٌ ا٭ٍٚ تٛغٌ بربٙ بٛايسٜ٘، ٚايطدٌ ايجاْٞ تٛغٌ بعؿت٘، ٚايطدٌ ايجايح تٛغٌ بأَاْت٘.
 أغًل عًِٝٗ ايػاض ؟َا ا٭َط ايصٟ أؾاض ب٘ أسسِٖ بعسَا  -

 .إىل إٔ ًٜذ٪ٚا إىل اهلل تعاىل، ٜٚتٛغًٛا إيٝ٘ بأقسم أعُاهلِ ٚأنجطٖا إخ٬قا هلل تعاىلز: 
 

 اييت تٓاٚهلا اؿسٜح ايؿطٜـ يف قك١ أقشاب ايػاض.  أِٖ ا٭َٛض: اشنط 4ؽ
 نُا ؾعٌ أقشاب ايػاض. احلؾ٤ٛ اإلْػإ إىل اهلل تعاىل يف ايؿس٠ بايسعا٤ ٚايتٛغٌ إيٝ٘ تعاىل بايعٌُ ايك  -1: ز

 إٔ اهلل تعاىل ٜػتذٝب يعبازٙ إشا تٛدٗٛا إيٝ٘ ب١ٝٓ قازق١ ٚعٌُ قاحل.  -2     

 ؾهٌ بط ايٛايسٜٔ ٚؾهٌ خسَتُٗا ٚإٜجاضُٖا عُٔ غٛاُٖا َٔ ا٭٫ٚز ٚايعٚد١ ٚغريِٖ.  ـ3     

 ؾهٌ ايعؿاف ٚايطدٛع عٔ احملطَات بعس ايكسض٠ عًٝٗا.  ـ4     

 سػٔ ايعٗس ٚأزا٤ ا٭َا١ْ، ٚايػُاس١ يف املعا١ًَ.ؾهٌ  ـ5     
 

 ؟ ايسضٚؽ ٚايعرب املػتؿاز٠ َٔ قك١ أقشاب ايػاض َا ٖٞ: 5ؽ
 ٚدٛب اإلخ٬م هلل تعاىل يف نٌ ا٭عُاٍ -1ز: 
 ايتٛغٌ إىل اهلل تعاىل ٚايتكطب إيٝ٘ با٭عُاٍ ايكاؿ١ -2    
 ٜهؿطٜبتًٞ اهلل تعاىل اإلْػإ ٚميتشٓ٘ أٜؿهط أّ ـ 3    
 َعا١ًَ ايٛايسٜٔ َعا١ًَ سػ١ٓ َٔ أبٛاب تؿطٜر ايهطباتـ 4    
 ايعؿ١ عٔ ايؿاسؿ١ َٔ أغباب ايؿ٬ح ٚايٓذاح يف ايسْٝا ٚاٯخط٠ـ 5    
 إعطا٤ ايٓاؽ سكٛقِٗ املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓـ 6    
 ثك١ اإلْػإ ٜٚكٝٓ٘ بإٔ اهلل تعاىل ٜػتذٝب ي٘ إشا زعاٙـ 7    

 

 .اإلْػإ ػاٙ َا ٜكع ي٘ َٔ ابت٤٬ أٚ َكا٥ب: بني َا هب ع٢ً 6ؽ 
 اييت أخًل ؾٝٗا هلل تعاىل. تٛغٌ إىل اهلل تعاىل ٚايتكطب إيٝ٘ با٭عُاٍ ايكاؿ١ز: إٔ ٜ

 

 ...........     اغتٓتر ايسضٚؽ ٚايعرب املػتؿاز٠ َٔ قك١ أقشاب ايػاض ٚاييت ٜؿري إيٝٗا نٌ ْل مما ٜأتٞ:: 7ؽ
ـُ ايػ٤َُٛٓ()أَََٓٔ  - ُٙ ََِٜٚهٔؿ ُُِهَططَٓ ٔإَشا َزَعا  ُٜٔذُٝب اِي

  ٚايتكطب إيٝ٘ با٭عُاٍ ايكاؿ١ايتٛغٌ إىل اهلل تعاىلز: 
ٍَ: إْٔٔٓٞ َأَخاُف: ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ ضغٍٛ اهلل - ٍٕ َؾَكا َُا ِٓٔكٕب ََٚد ََِطَأ٠ْ َشاُت ََ ُ٘ ا ٌْ َزَعِت  (  اهلل )ََٚضُد

 أغباب ايؿ٬ح ٚايٓذاح يف ايسْٝا ٚاٯخط٠ايعؿ١ عٔ ايؿاسؿ١ َٔ ز: 
 

 ع٢ً ايؿطز يف ايسْٝا. اإلخ٬م هلل تعاىل يف نٌ ا٭عُاٍ: بني أثط 8ؽ
 غبٌٝ إىل تؿطٜر ايهطٚب يف ايسْٝاز: 

 

 : َا ايصٟ ٜٓبػٞ ع٢ً َٔ اقاب٘ ايب٤٬ ٚاملكا٥ب يف ايسْٝا ؟9ؽ
 اهلل تعاىل ٚايًذ٤ٛ إيٝ٘ بايسعا٤.هب عًٝ٘ إٔ ٜأخص بأغباب اـطٚز َٓ٘، َع ايتٛنٌ ع٢ً ز: 
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 ع٢ً اجملتُع. نبط ايٓؿؼ عٔ ا٫ْػٝام ٚضا٤ ؾٗٛاتٗا: بني ا٭ثط املرتتب َٔ 11ؽ
 .اجملتُع ٚقٝاْت٘ َٔ َعاٖط ايؿػازي٘ أثط يف سؿغ ز: 

 

 ؟ وؿغ ْؿػ٘ َٔ اضتهاب ايؿاسؿ١: َا ا٭دط ايصٟ شنطٙ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ملٔ 11ؽ
، ٖٚصا ٜسٍ عًٝ٘ اؿسٜح ايؿطٜـ ايصٟ شنط ايصٜٔ ٜعًِٗ اهلل تعاىل بعً٘ ّٜٛ ايكٝا١َ:  تعاىل بعً٘ ّٜٛ ايكٝا١َٜعًِٗ اهلل ز: 

 .) ٚضدٌ طًبت٘ اَطأ٠ شات َٓكب ٚمجاٍ ؾكاٍ: إْٞ أخاف اهلل (
 

 ؟ -عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –: َا ٖٛ ا٭منٛشز ايصٟ ْػتٓتذ٘ َٔ قك١ غٝسْا ٜٛغـ 12ؽ
 عؿ١ ايطدٌ ايكاحلز: 

 

 ؟ أزا٤ ا٭َا١ْ ٭قشابٗا، ٚسؿغ سكٛقِٗ املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ: َا ا٭ثط املرتتب ع٢ً 13ؽ
 غبب يف ؼكٌٝ ا٭دط ايععِٝ عٓس اهلل تعاىلز: 

 

ِٕ أ) يف اؿسٜح ايكسغٞ: ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: َا ز٫ي١ قٛي٘ 14ؽ ُ٘ ٔسنَي َِٜصُنُطْٔٞ، ٔإ ِّ َعِبٔسٟ ٔبٞ، ََٚأَْا َََع َِٓس َظ َشَنَطْٔٞ ٔؾٞ َْا ٔع
ًَََ ِٕ َشَنَطْٔٞ ٔؾٞ  ُ٘ ٔؾٞ َِْؿٔػٞ، َٚٔإ ٘ٔ، َشَنِطُت ًَََ أ،َِْؿٔػ ُ٘ ٔؾٞ  ِٕ َتَكٖطَب أ َشَنِطُت ٘ٔ ٔشَضاّعا، َٚٔإ ِٝ ِٕ َتَكٖطَب َِّٔٓٞ ٔؾِبّطا، َتَكٖطِبُت ٔإَي ِِ، َٚٔإ ُٗ ِٓ ِْٝط َٔ ِِ َخ ُٖ

 ٖٞ ِٕ َأَتاشٔإَي ُ٘ َباّعا، َٚٔإ ِٓ َِٖطََٚي١ّ(َضاّعا، َتَكٖطِبُت َٔ  ُ٘ ُِٝت ُِٔؿٞ َأَت  ؟ ْٔٞ َٜ
 ٕ اهلل تعاىل ٜػتذٝب ي٘ إشا زعاٙثك١ اإلْػإ ٜٚكٝٓ٘ بأز: 

 
 

 
 
 

 

َِْج٢ تعاىل:  : َا ز٫ي١ قٛي1٘ؽ ِٔ َشَنٕط َُٚأ َٔ ِِ ِِ )َٜا َأَُٜٓٗا ايَٓٓاُؽ إَْٔٓا خًََِكَٓاُن ٘ٔ َأِتَكاُن َِٓس ايًَٓ ِِ ٔع َٕٓ َأِنَطََُه ٌَ ٔيَتَعاَضُؾٛا ٔإ ِِ ُؾُعّٛبا ََٚقَبا٥ٔ ًَِٓاُن ََٚدَع
ِْ َخٔبرْي( َ٘ عًَٔٝ َٕٓ ايًَٓ  ؟ ٔإ

 يف اٯ١ٜ ايهطمي١ ايػابك١ زع٠ٛ يٮ١َ اإلغ١َٝ٬ يًتٛاقٌ َع غريٖا َٔ ا٭َِ ٚايتعطف عًٝٗا.ز:  
 

 اإلغ١َٝ٬ َٔ غريٖا َٔ ا٭َِ.: بني نٝـ أؾازت ٚاغتؿازت ا٭١َ 2ؽ
 ز: اغتؿازت َٔ ا٭َِ َا يسِٜٗ َٔ َٓذعات سهاض١ٜ، ٚأؾازت ا٭َِ مبا يسٜٗا َٔ َٓذعات ٚقِٝ.

 

 بني َؿّٗٛ اهل١ٜٛ اإلغ١َٝ٬. : 3ؽ
 .ز: ٖٞ فُٛع١ املباز٨ ٚايكِٝ اييت ٜتػِ بٗا اجملتُع املػًِ

 

 يًٓاؽ ؟ : َت٢ ٜهٕٛ املػًُٕٛ خري أ١َ أخطدت4ؽ
 .، َتُػهني بكِٝ ايتعإٚ ع٢ً اـري ٚاملعطٚف ٚايتٓاٖٞ عٔ املٓهطات، قػٓني قًتِٗ باهلل تعاىلتعاىلز: َا زاَٛا َ٪َٓني باهلل  

 
َُُٓهٔطتعاىل:  قٛي٘ : َا ز٫ي5١ؽ ٔٔ اِي َٕ َع ِٛ َٗ ِٓ َُِعُطٚٔف ََٚت َٕ ٔباِي َُُطٚ َِٝط أ١ََُٕٓ ُأِخٔطَدِت ٔيًَٓٓأؽ َتِأ ِِ َخ َٕ ٔبايًَٓ٘( )ُنُٓت ُٛٓ  ؟ َُٚتِ٪َٔ

، َتُػهني بكِٝ ايتعإٚ ع٢ً اـري تعاىلَا زاَٛا َ٪َٓني باهلل ز: تبني اٯ١ٜ ايهطمي١ إٔ املػًُني ِٖ خري أ١َ أخطدت يًٓاؽ 
 .ٚاملعطٚف ٚايتٓاٖٞ عٔ املٓهطات، قػٓني قًتِٗ باهلل تعاىل

 

 ايسضؽ ايجاْٞ عؿط 
 ) احملاؾع١ ع٢ً اهل١ٜٛ اإلغ١َٝ٬ (
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 : اشنط ث٬ث١ َٔ َكَٛات اهل١ٜٛ اإلغ١َٝ٬ .6ؽ

 ايتاضٜذ اإلغ٬َٞ َٚٓذعات اؿهاض٠ اإلغ١َٝ٬ يف نٌ فا٫ت اؿٝا٠. - 3          ايًػ١ ايعطب١ٝ -2       اإلغ٬ّ   -1 
 
 .أ١ُٖٝ اإلغ٬ّ يف تؿهٌٝ ثكاؾ١ اجملتُع اإلغ١َٝ٬ ٖٜٚٛت٘ بني أٚ ٚنض شيو.،: َٔ َكَٛات اهل١ٜٛ اإلغ١َٝ٬ اإلغ7ّ٬ؽ

 ٜؿهٌ اإلغ٬ّ ثكاؾ١ اجملتُع املػًِ ٚقُٝ٘ َٚباز٥٘، ؾٗٛ:     :ز 
 .مجٝعا يًٓاؽ تعاىل اهلل اضتهاٙ ايصٟ ايسٜٔ  -1   
 ختُت ب٘ ايطغا٫ت ايػُا١ٜٚ. -2    
 ب٘ ٜعطف اإلْػإ َُٗت٘ يف اؿٝا٠ ٚايػا١ٜ َٔ خًك٘. -3    
 .ب٘ وسز ع٬ق٘ اإلْػإ باهلل تعاىل ٚبٓؿػ٘ ٚمبٔ سٛي٘ -4    
 
َٕ(: َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل: 8ؽ ِِ َتِعٔكًُٛ ُٙ ُقِطآّْا َعَطٔبّٝٓا يَٓعًََُٓه  ؟ )إَْٔٓا َأَْعِيَٓا

 ز : ايًػ١ ايعطب١ٝ ٖٞ يػ١ ايكطإٓ ايهطِٜ. 
 
 
 بني أ١ُٖٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ يف اعتباضٖا َٔ َكَٛات اهل١ٜٛ اإلغ١َٝ٬.: 9ؽ

 ايًػ١ ايعطب١ٝ ٖٞ يػ١ ايكطإٓ ايهطِٜ. -۱ ز : 
 .   ٚا٭زب ٚايؿهط ايعًِ ٚعا٤ ٖٞ -2
  َٚٓذعاتٗا اإلغ١َٝ٬ اؿهاض٠ عًّٛ أيؿت بٗا -3

 .إبٝتُتع ب٘ َٔ ؾكاس١ أيؿاظ ٚأغايٝب مبا ت ;املدتًؿ١ ايعًّٛ ؾطٚع اغتٝعاب ع٢ً قازض٠ تعاٍ ٫ -4
 

 .قازض٠ ع٢ً اغتٝعاب ؾطٚع ايعًّٛ املدتًؿ١ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٫ تعاٍ: عًٌ: 11ؽ
 .إبٝٚأغايٝب مبا تتُتع ب٘ َٔ ؾكاس١ أيؿاظ ز: 

 

 .بايًػ١ ايعطب١ٝ : بني نٝـ ٜتِ ا٫ٖتُا11ّؽ
 .تعًُٗا ٚتطبٝكٗا يف سٝاتٓا اي١َٝٛٝ قطا٠٤ ٚنتاب١ ٚقازث١ -1ز: 
 اغتدساَٗا يف ايٓسٚات ٚامل٪متطات.  -2     
 .اؾاَعات يف إيٝٗا ايعًّٛ نتب تطمج١ -3    

 

ا٫عتعاظ بايًػ١ ايعطب١ٝ، ٫ ٜعين إُٖاٍ تعًِ ايًػات ا٭خط٣، أٚ إُٖاٍ ايعًّٛ امل٪يؿ١ بػري ايعطب١ٝ بٌ ٜٓبػٞ تعًِ  :عًٌ: 12ؽ

 . تًو ايًػات ٚزضاغتٗا

  يتهٕٛ َؿتاسا يًتعاٌَ َع أقشابٗا يف ايع٬قات ايسٚي١ٝ ٚايتذاض١ٜ ٚغريٖا. -1ز: 

  ا٭َِ ا٭خط٣.ي٬غتؿاز٠ أٜها َٔ ايعًّٛ ٚاملعاضف عٓس  -2    
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 : بني نٝـ ب٢ٓ املػًُٕٛ اؿهاض٠ ايعع١ُٝ اييت ؾٗس هلا ايعامل ؟13ؽ
 .مبا ٚقًٛا إيٝ٘ َٔ عًّٛ َٚعاضف -1ز: 
 َٔ ْعِ إزاض١ٜ أٚ ادتُاع١ٝ أٚ اقتكاز١ٜ ٚغريٖا. ٚمبا اغتشسثٛٙ -2    
 
 شيو. ٚنض " ايتاضٜذ اإلغ٬َٞ َٚٓذعات اؿهاض٠ اإلغ١َٝ٬ " َٔ َكَٛات اهل١ٜٛ اإلغ١َٝ٬، ترب: ٜع14ؽ

 ب٢ٓ املػًُٕٛ سهاض٠ عع١ُٝ ؾٗس هلا ايعامل، ٚشيو مبا ٚقًٛا إيٝ٘ َٔ عًّٛ َٚعاضف، ٚمبا اغتشسثٛٙ :ز 
 َٔ ْعِ إزاض١ٜ أٚ ادتُاع١ٝ أٚ اقتكاز١ٜ ٚغريٖا.

 
 : بني َؿّٗٛ ا٫ْؿتاح.15ؽ

 ايتٛاقٌ َع َٓذعات ا٭َِ ٚاؿهاضات ا٭خط٣ مبدتًـ فا٫تٗا ٚاإلؾاز٠ َٓٗا مبا ٫ ىايـ َباز٨ اإلغ٬ّ ٚقُٝ٘. ٖٛ ز: 
 
 ع٢ً املػًِ ا٫ْؿتاح ع٢ً ايجكاؾات ا٭خط٣، ٚعسّ ا٫ْػ٬م ع٢ً ايصات.: عًٌ: 16ؽ
 .ي٬ْتؿاع مبا عٓسٖا َٔ خري، ٚإؾازتٗا مبا يسٜٓا َٔ خري :ز

 
 ث٬ث١ أَج١ً َٔ سٝا٠ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ تبني اْؿتاس٘ ع٢ً اٯخط.: ٖات 17ؽ

 ايبعج١. قبٌ ـطٜايصٟ ؾٗسٙ َع ق ٜجين ع٢ً سًـ ايؿهٍٛق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  نإ ايٓيب -1ز: 
 ِ بٗا.يٝهاتبٗ: عًٌ إٔ ٜتعًِ ايعربا١ْٝ -ضنٞ اهلل تعاىل عٓ٘  – ظٜس بٔ ثابت ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أَط ايٓيب -2    
 يتعًِ قٓاع١: عًٌٚ غ٬ٕٝ بٔ غ١ًُ  إىل ايُٝٔ  ،عُطٚ بٔ َػعٛز ايجكؿٞ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِأضغٌ ايٓيب  خٝرب ٚبعس -3   

 املٓذٓٝل.
 

 يف اْؿتاسِٗ ع٢ً ا٭َِ ٚايجكاؾات ا٭خط٣. –ضنٞ اهلل تعاىل عِٓٗ  –: ٖات أَج١ً َٔ سٝا٠ ايكشاب١ 18ؽ
 زخًٛا ايب٬ز ايٛاغع١ َع تٓٛع تٓٛع ثكاؾاتِٗ، ٚاخت٬ف عكا٥سِٖ. -1ز: 
 َٔ ايؿطؽ يف إْؿا٤ ايسٚاٜٚٔ ٚغريٖا. -ضنٞ اهلل تعاىل عٓ٘  – اْتؿع عُط بٔ اـطاب -2    

 

 .تطادع املػًُٕٛ يف أزا٥ِٗ اؿهاضٟ: أشنط أضبع١ أغباب أزت إىل 19ؽ
 ٚقُِٝٗ. نعـ متػو املػًُني بسِٜٓٗ ٚأخ٬قِٗ -1ز: 
 ايؿِٗ اـاط٧ يإلغ٬ّ.  -2     
 عسّ ا٭خص مبتطًبات ايبشح ايعًُٞ. -3     
 .تطٜٛطٖا إىل تكٛز اييت ايع١ًُٝ ا٭غؼ يف ايتؿهري غري َٔ ا٭خط٣ ا٭َِ َٓذعات اغتدساّ -4    

 

 ؟ ايهابط ا٭غاؽ يف ا٫ْؿتاح ع٢ً غري املػًُني: َا ٖٛ 21ؽ
. ؾاإلغ٬ّ ٜسعٛ إىل ا٭خص باملٓذعات ايع١ًُٝ يٮَِ ا٭خط٣، ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛطٖا مبا اإلغ٬ّ ٚقُٝ٘: احملاؾع١ ع٢ً َباز٨ ز 

ٚايػًٛنٝات اييت ٫ تتٛاؾل َع  ٜتعاضض َع سكا٥ل اإلميإ ٚايتٛسٝس َٚباز٨ اإلغ٬ّ ٚا٭خ٬متتشكل ب٘ َكًش١ املػًُني. أَا َا 
: ايتكًٝس ا٭ع٢ُ ايػري املػًُني يف مماضغاتِٗ ٚقُِٝٗ اييت ؽايـ َجاٍخص بٗا، ايكِٝ اإلغ١َٝ٬ ٚأسهاّ اإلغ٬ّ، ؾ٬ هٛظ ا٭

 ايكِٝ اإلغ١َٝ٬.
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 ؟ ) ٫ٚ تبدػٛا ايٓاؽ أؾٝا٤ِٖ (: َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل: 21ؽ
 اييت اْتؿعت بٗا ا٭َِ مجٝعٗا. عسّ ايتكًٌٝ َٔ َٓذعات اٯخط اؿهاض١ٜز: ٜٓبػٞ 

 

 اييت اْتؿعت بٗا ا٭َِ مجٝعٗا. َٔ َٓذعات اٯخط اؿهاض١ٜعسّ ايتكًٌٝ : ٜٓبػٞ عًٌ: 22ؽ
 ز: ٭ٕ ػاٌٖ تًو املٓذعات وطّ املػًُني َٔ خريات اإلْػا١ْٝ ٜٚرتنِٗ يف شٌٜ ا٭َِ.

 

 .ٜكاب املػًُٕٛ با٫ْبٗاض يف َٓذعات ا٭خط اؿهاض١ٜ: ٜٓبػٞ إٔ ٫ 23ؽ
غٝؿكسٕٚ ايجك١ بايٓؿؼ، ٜٚطنٕٓٛ إىل ايتكًٝس ا٭ع٢ُ، ؾٝتعُل يسِٜٗ ايهعـ ٚايعذع، ٚعسّ ايكسض٠ ع٢ً ايتكسّ  إلِْٗز: 

 ٚايطقٞ.
 : بني ا٭ثط املرتتب ع٢ً ؾكس املػًُني ايجك١ بايٓؿؼ.24ؽ

 يػريِٖ. رينٕٓٛ إىل ايتكًٝس ا٭ع٢ُغ -1ز: 
 .ٜتعُل يسِٜٗ ايهعـ ٚايعذع -2    
 ع٢ً ايتكسّ ٚايطقٞ.٠ ٚعسّ ايكسض -3    
 
 

 

 قسَت اؿهاض٠ اإلغ١َٝ٬ َٓذعات سهاض١ٜ َتُٝع٠ يًبؿط١ٜ. : عًٌ: 1ؽ

  ز: ؼكٝكا يطغاي١ ا٫غتد٬ف ٚعُاض٠ ا٭ضض.
 

  : ٚنض َؿّٗٛ اؿهاض٠ اإلغ2.١َٝ٬ؽ

ٚايػٝاغ١ٝ،  ْب اؿٝا٠ ايؿهط١ٜ، ٚا٫دتُاع١ٝ،ٖٞ املٓذعات املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ اييت أبسعٗا املػًُٕٛ يف كتًـ دٛا ز: 

 ٚا٫قتكاز١ٜ، ٚايعُطا١ْٝ، ٚؾل ايتكٛض اإلغ٬َٞ يًهٕٛ ٚاؿٝا٠ ٚاإلْػإ.
 

 ، أشنطُٖا.: قاَت اؿهاض٠ اإلغ١َٝ٬ ع٢ً فايني 3ؽ
 باملٓذعات املاز١ٜ نايعضاع١ ٚايكٓاع١ ٚايؿٕٓٛ ٚايعُاض٠ ٚغريٖا.اجملاٍ املازٟ : ٜٚتعًل  -1: ز

 اجملاٍ املعٟٓٛ : ٜٚتعًل بايعًِ ٚايؿهط ٚايكِٝ اييت ٫ غ٢ٓ عٓٗا يف قٝاّ اؿهاضات ٚاغتُطاضٖا. -2    
 

 : مباشا ٜتعًل نٌ َٔ اجملاٍ املازٟ، ٚاجملاٍ املعٟٓٛ ؟4ؽ
 املاز١ٜ نايعضاع١ ٚايكٓاع١ ٚايؿٕٓٛ ٚايعُاض٠ ٚغريٖا.اجملاٍ املازٟ : ٜٚتعًل باملٓذعات  -1: ز

 اجملاٍ املعٟٓٛ : ٜٚتعًل بايعًِ ٚايؿهط ٚايكِٝ اييت ٫ غ٢ٓ عٓٗا يف قٝاّ اؿهاضات ٚاغتُطاضٖا. -2    
 

 َا ميٝع اؿهاض٠ اإلغ١َٝ٬ عٔ غريٖا َٔ اؿهاضات قٝاَٗا ع٢ً ايكِٝ اإلميا١ْٝ، ٚنض يو.: 5ؽ 
اإلغ١َٝ٬ بايػًٛى ا٭خ٬قٞ يًؿطز ٚاجملتُع، َا أز٣ إىل اْتؿاض قِٝ ايعسٍ ٚاملػاٚا٠ ٚسب اـري ٚايٓؿع  اعتٓت اؿهاض٠ ز:

 ٚضعا١ٜ سكٛم اإلْػإ أٜها، ٖٚصٙ ايكِٝ مجٝعٗا َطتبط١ بػًٛى املػًِ يف دٛاْب سٝات٘ نًٗا. ،يًٓاؽ ناؾ١
 

 ايسضؽ ايجايح عؿط 
 ) قبػات َٔ ْٛض سهاضتٓا (
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 خ٬قٞ يًؿطز ٚاجملتُع ؟: َا ا٭ثط املرتتب ع٢ً عٓا١ٜ اؿهاض٠ اإلغ١َٝ٬ بايػًٛى ا٭6ؽ
 .اْتؿاض قِٝ ايعسٍ ٚاملػاٚا٠ -1ز: 
 .سب اـري ٚايٓؿع يًٓاؽ ناؾ١اْتؿاض  -2    
 .ضعا١ٜ سكٛم اإلْػإت٪زٟ إىل -3    

 

 : اشنط ث٬ث١ دٛاْب َٔ اؿهاض٠ اإلغ١َٝ٬ اعتع بٗا املػًُٕٛ.7ؽ
 ا٫دتُاعٞايتهاؾٌ  -3ايكش١                          -2ايعًِ ٚايتعًِٝ                 -1ز: 

 

 : اشنط أضبع١ َعاٖط تبني اعتٓا٤ اؿهاض٠ اإلغ١َٝ٬ بايعًِ ٚاملعطؾ8.١ؽ
 .زعت إىل ايبشح ايعًُٞ -2                               أْٗا خاطبت ايعكٌ .  -1ز:  

 ْٗت عٔ ايتكًٝس ا٭ع٢ُ -4                     ٚاعتُست املٓٗر ايتذطٜيب. -3     
 .ْٚبصت اـطاؾات ٚا٭غاطري، ٚنٌ َا ٫ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ عًُٞ ٚانض -5     

 

 متجٌ اعتٓا٤ اؿهاض٠ اإلغ١َٝ٬ بايعًِ بعس٠ أَٛض، اشنط ث٬ث١ َٓٗا.  :9ؽ
 بٓا٤ املساضؽ.  -1ز: 
 بٓا٤ اؾاَعات.  -2     
 اعتُاز املٓٗر ايعًُٞ يف بٓا٤ اؿهاض٠. -3     

 

 شيو.  ٚنض: اعتٓت اؿهاض٠ اإلغ١َٝ٬ ببٓا٤ املساضؽ، 11ؽ
 تػابل ا٭َطا٤ ٚا٭غٓٝا٤ ٚايتذاض إىل بٓا٤ املساضؽ ٚٚقؿٗا ع٢ً ط٬ب ايعًِ. -1ز: 
 .مت بٓا٤ املساضؽ يف كتًـ أما٤ ايعامل اإلغ٬َٞ -2     
 ملدتًـ ؾ٦ات اجملتُع. فاْاٚنإ ايتعًِٝ -3     

 

 : اشنط ؾاٖسٜٔ ع٢ً املساضؽ اييت اعتٓت ببٓا٥ٗا اؿهاض٠ اإلغ11.١َٝ٬ؽ
، با٭ضٚق١ؼٝط ب٘ َٔ دٗات٘ املتعسز٠ غطف يػهٔ ايطًب١ تػ٢ُ  اؾاَع ا٭ظٖط: ؾكس ناْت تكاّ ؾٝ٘ سًكات ايسضاغ١ -1 ز:

  .ٚضٚام املػاضب١، ٚضٚام ا٭ؾػإ ٚغريٖاٜٚػهٔ ط٬ب نٌ بًس بطٚام ٚاسس، ؾهإ ضٚام ايؿاَٝني، 
 :َجٌ; نباض ايعًُا٤ يًتسضٜؼ ؾٝٗاٚقا بتعٝني ْعاّ املًو. ايٛظٜط ايػًذٛقٞأْؿأٖا يف ايعطام ٚاييت املساضؽ ايٓعا١َٝ:   -2    

 ناْت ايسضاغ١ ؾٝٗا فا١ْٝ َع تأَني ايطعاّ ٚايػهٔ يًط٬ب.. ٚقس اؾٜٛين ٚايػعايٞ
 
أٚ بني نٝـ تطٛض بٓا٤ اؾاَعات َٔ قبٌ شيو.  ٚنضمتجٌ اعتٓا٤ اؿهاض٠ اإلغ١َٝ٬ بايعًِ " ببٓا٤ اؾاَعات "، : 12ؽ

 املػًُني.
 .ناْت اؾاَعات يف بساٜتٗا سًكات ع١ًُٝ تكاّ يف اؾٛاَع ايهبري٠ يف املسٕ اإلغ١َٝ٬ -1 :ز

 .ٓا اؿانطتطٛضت مبطٚض ايعَٔ ست٢ أقبشت أؾب٘ باؾاَعات يف ٚقت -2    
 .نإ ايتعًِٝ ؾٝٗا فاْا يًطًب١ مجٝعِٗ، ٚاغتؿازت أٚضٚبا يف إْؿا٤ داَعاتٗا َٔ ْعاّ داَعات املػًُني -3
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 : اشنط َجايني ع٢ً اؾاَعات ايكسمي١ يًُػًُني ٚاييت تطٛضت َع َطٚض ايعَٔ.13ؽ
 (. باملػطب داَع١ ايكطٜٚني يف ؾاؽ ) -2                  داَع١ ايعٜت١ْٛ يف تْٛؼ -1ز: 

 

 اعتُس ايعًُا٤ املػًُٕٛ يف َكازض املعطؾ١ ع٢ً َٓٗذني أغاغٝني، اشنطُٖا. : 14ؽ
 املٓٗر ايٓكًٞ ايجابت يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايكشٝش١.  -1: ز

  .املٓٗر ايتذطٜيب ايتطبٝكٞ -2    
 

  ايتذطٜب١ٝ ٚايتطبٝك١ٝ، اشنط اثٓني َُٓٗا.: يكس غاِٖ نجري َٔ عًُا٤ املػًُني يف ٚنع أغؼ ايعًّٛ 15ؽ
 عباؽ بٔ ؾطْاؽ يف تك١ٝٓ ايطريإ. -1ز: 
 اإلزضٜػٞ يف اؾػطاؾٝا ٚضغِ اـطا٥ط، ٚغريُٖا ايهجري. -2    

 

 .تٛدٝٗات اإلغ٬ّ ايساع١ٝ ي٬ٖتُاّ ظػِ اإلْػإ ٚقشت٘بني أثط : 16ؽ
 .اؿهاض٠ اإلغ١َٝ٬ظٌ  يف ايتكسّ ايكشٞ يفز: ناّ هلا ا٭ثط ايهبري 

 

 ؟ ( ساٚٚا ؾإٕ اهلل عع ٚدٌ مل ٜهع زا٤ إ٫ ٚنع ي٘ زٚا٤ غري زا٤ ٚاسس اهلطّت ) ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ:: َا ز٫ي١ قٛي٘ 17ؽ
 عًٌ: يتشكٝل غعازت٘. ظػِ اإلْػإ ٚقشت٘ز: اٖتُاّ اإلغ٬ّ 

 

 .فاٍ ايكش١ايتكسّ اؿهاضٟ عٓس املػًُني يف َٔ مناشز مناشز : اشنط ث٬ث١ 18ؽ
 ايعٓا١ٜ ايٓؿػ١ٝ -3             ايعٓا١ٜ بعًّٛ ايطب -2) ايبُٝاضغتاْات (           إْؿا٤ املػتؿؿٝات -1ز: 

 

 : متٝعت املػتؿؿٝات يف ظٌ اؿهاض٠ اإلغ١َٝ٬ مبٝعات عس٠ ، اشنط اثٓتني َٓٗا . 19ؽ
 ًٓاؽ ناؾ١ فا١ْٝ ايع٬ز ؾٝٗا ي -2         اختٝاض َٛاقعٗا املٓاغب١ -1ز: 
 .يًكٝاّ غس١َ املطن٢ يف نٌ َهإ عًٌ:نإ بعهٗا ثابتا، ٚا٭خط َتٓك٬ )َتشطنا( -3     

 

 اشنط أضبع١ أَٛض بطظت ؾٝٗا عٓا١ٜ املػًُني بعًّٛ ايطب.: 21ؽ
 .اٖتُاَِٗ بعًِ ايتؿطٜض -1ز :  

 انتؿاف ابٔ ايٓؿٝؼ ايسٚض٠ ايس١َٜٛ ٚتؿطٜض ايكًب. -2      
 (.نعسغ١ ايعني، ٜٚػ٢ُ ٖصا ايعًِ )عًِ ايبكطٜات ;ابٔ اهلٝجِ أقػاّ ايعني ٚٚظٝؿ١ نٌ قػِ ؾٝٗا انتؿافـ 3      
 .اغتدساّ ايتدسٜط يف ايعًُٝات اؾطاس١ٝـ  4      

 

 : بني نٝـ اغتؿاز ايعًُا٤ املػًُٕٛ َٔ عًِ ايتؿطٜض. أٚ بني أ١ُٖٝ عًِ ايتؿطٜض يف ايطب.21ؽ
نتكٜٛبِٗ ملا َا ٚقًِٗ َٔ عًِ اإلغطٜل يف شيو،  أعها٤ اؾػِ ٚعطٚق٘ ٚعه٬ت٘، ٚقٛبٛااغتؿازٚا َٓ٘ يف ؼسٜس ٚظٝؿ١ ز: 

ٖٚٛ َا  بإٔ ايؿو ايػؿًٞ يًؿِ ٜتهٕٛ َٔ أنجط َٔ عع١ُ ايعًُا٤ املػًُني تٛقًٛا إىل أْ٘ ٜتهٕٛ َٔ عع١ُ ٚاسس٠ ٚقٌ َِٓٗ
 أثبت٘ ايعًِ اؿسٜح. 

    

 ن٢، ٚنض شيو. : متٝع املػًُٕٛ بايعٓا١ٜ ايٓؿػ١ٝ يًُط22ؽ
 ناْت ؽكل يًُطن٢ ايٓؿػٝني أقػاّ يف املػتؿؿ٢ . -1: ز

ؾهإ أٍٚ َٔ أؾاض إىل أثط  ا٭سٛاٍ ايٓؿػ١ٝ ع٢ً اؾٗاظ ايطبٝب ابٔ غٝٓا،  ،ممٔ اٖتِ بايع٬ز ايٓؿػٞ ٚا٭َطاض ايعكب١ٝ -2    
 اهلهُٞ، ٚقطس١ املعس٠ ٚيف ايسٚض٠ ايس١َٜٛ، ٚغطع١ ايٓبض.
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 شيو.ٚنض  ،اؿهاض٠ اإلغ١َٝ٬ اييت ٜعتع بٗا املػًُٕٛ " داْب ايتهاؾٌ ا٫دتُاعٞ ": َٔ دٛاْب 23ؽ
 نإ يًشهاض٠ اإلغ١َٝ٬ أثط نبري يف تطغٝذ ق١ُٝ ايتهاؾٌ ا٫دتُاعٞ، ؾًِ تعطف اإلْػا١ْٝ عطا٤ يف -1ز:  

 ٚدٛٙ اـري َجٌ عطا٤ املػًُني يف ظٌ اؿهاض٠ اإلغ١َٝ٬.        
 ٖصا ايعطا٤ طبكات اجملتُع نًٗا، ٚتػابل ايٓاؽ إىل إقا١َ َ٪غػات ايتهاؾٌ ا٫دتُاعٞمشٌ ٚقس  -2     

 .(ئ تٓايٛا ايرب ست٢ تٓؿكٛا مما ؼبٕٛ ) : َٔ قٛي٘ تعاىل اْط٬قايف فا٫ت اـري ٚايرب مجٝعٗا،          
 
 .ا٫دتُاعٞيتهاؾٌ نإ هلا ا٭ثط ايهبري يف ؼكٝل أَ امل٪غػات اييت  : اشنط ث٬ث24١ؽ

 .َ٪غػات نؿاي١ ا٭ٜتاّ -1ز: 
 َ٪غػات ايٛقـ اـريٟ.  -2    
 َ٪غػات ايعنا٠ ٚغريٖا. - 3    
 

 

 ٣ نباض ايػٔ َٗاَا نبري٠ يف اؿٝا٠، اشنط ث٬ثا َٓٗا. ز: أ1ؽ

 .بصيٛا دٗسا يف تطب١ٝ أبٓا٥ِٗ -1ز: 

 قسَٛا ايهجري َٔ ايعطا٤ يف بٓا٤ فتُعِٗ. -2    

 هلِ ايهجري َٔ اـربات ٚايتذاضب ايٓاؾع١، ٚاؿه١ُ اييت وتادٗا اجملتُع. -3    
 

 : تكٝب نباض ايػٔ تػريات دػ١ُٝ ْٚؿػ١ٝ نجري٠ ت٪زٟ إىل نعؿِٗ ٚ تٛدب ايعٓا١ٜ بِٗ، اشنط ث٬ث١ َٓٗا. 2ؽ

 نعـ عاّ يف ايكش١. -1ز: 

 نعـ اؿٛاؽ ٚايصانط٠ ٚا٫ْتباٙ. -2    

 اـٛف َٔ ايٛسس٠ ، بػبب ؾكسإ ايؿطٜو ٚايطؾٝل ٚبعس ا٭بٓا٤. -3    
 

) خري ايٓاؽ َٔ طاٍ عُطٙ بإٔ خري ايٓاؽ َٔ طاٍ عُطٙ ٚسػٔ عًُ٘، ؾكاٍ:  –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –عس ايٓيب : عًٌ :3ؽ

 .ٚسػٔ عًُ٘ (

 ، ٚظاز ضؾع١ يف اٯخط٠.ٝ٘ عع ٚدٌظاز قطبا إيتعاىل  طاع١ اهلل ز: ٭ٕ اإلْػإ نًُا طاٍ عُطٙ يف 
 

 أنس اإلغ٬ّ ا٫ٖتُاّ بهبري ايػٔ بكٛض نجري٠، اشنط ث٬ث١ َٓٗا.: 4ؽ

 تٛقريِٖ ٚإنطاَِٗ -1ز: 

 ايتدؿٝـ عًِٝٗ ٚضؾع اؿطز عِٓٗ -2    

 تطب١ٝ ايكػاض ع٢ً سػٔ ايتعاٌَ َع نباض ايػٔ - 3    

 ايسضؽ ايطابع عؿط 
 ) ايعٓا١ٜ بهباض ايػٔ (
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 .هباض ايػٔي ٘ٚاسرتاَ ٙع٢ً تٛقري تسٍ -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  – غري٠ ايٓيب: اشنط َجايني َٔ 5ؽ
ق٢ً  – ؾتأخط ايكّٛ إٔ ٜٛغعٛا ي٘، ؾطم ي٘ ضغٍٛ اهلل -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –ضٟٚ أْ٘ دا٤ ؾٝذ نبري شات ّٜٛ ٜطٜس ايٓيب  -1ز: 

ؾسٍ شيو ع٢ً تٛقري نبري ايػٔ بايتٛغع١ يف ، )يٝؼ َٓا َٔ مل ٜطسِ قػريْا، ٜٚعطف ؾطف نبريْا(ٚقاٍ:  -اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

 اجملًؼ ٚإد٬غ٘.

إنطاّ شٟ اهلل د٬ٍ إإٕ َٔ )بإتٝاْ٘ ٚتًب١ٝ سادات٘، ؾكاٍ:  إىل إنطاّ ايؿٝذ ايهبري -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  – زعا ايٓيب:  -2    

ضنٞ اهلل  –  ، ؾكس أت٢ أبٛبهط ايكسٜل (ػططاّ شٟ ايػًطإ ايكايف عٓ٘، ٚإنؾاٌَ ايكطإٓ غري ايػايٞ ؾٝ٘ ٚاسايؿٝب٘ املػًِ، ٚ

 ، ؾكاٍ ي٘ ايطغٍٛ-ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  – يٝػًِ بني ٜسٟ ايطغٍٛ ;بأبٝ٘ )أبٞ قشاؾ١( ّٜٛ ايؿتض، ٚنإ ؾٝدا نبريا -تعاىل عٓ٘ 

 . (ذ يف بٝت٘ ست٢ أنٕٛ أْا آتٝ٘ ؾ٬ٖ٘ٝ تطنت ايؿٝ): -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –
 

 ٖات َجا٫ ٚاسسا ع٢ً ؽؿٝـ اإلغ٬ّ ع٢ً نباض ايػٔ ٚضؾع اؿطز عِٓٗ. : 6ؽ
 ايك٠٬ دايػا إشا مل ٜػتطع ايكٝاّ، ْٚا٥ُا إشا ؾل عًٝ٘ اؾًٛؽ. أباح اإلغ٬ّ يًؿٝذ ايهبري ايعادع -1ز: 

 شا نإ ؾِٝٗ نباضا٭١ُ٥ يف ق٠٬ اؾُاع١ بايتدؿٝـ عٔ املكًني خاق١ إ  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  – أَط ايٓيب -2    

   ايػٔ.         

  أباح اإلغ٬ّ يهبري ايػٔ ايعادع عٔ ايكٝاّ اإلؾطاض يف ضَهإ ع٢ً إٔ ٜطعِ عٔ نٌ ّٜٛ َػهٝٓا. - 3    

 يهبري ايػٔ إٔ ٜطغٌ َٔ ور عٓ٘ إشا مل ٜػتطع اؿر. -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –يٓيب ا ضخل - 4    

 سػٔ ايتعاٌَ َع نباض ايػٔ. ٜٓبػٞ تطب١ٝ ايكػاض ع٢ً: بني نٝـ 7ؽ
 .ايتًطـ َع نباض ايػٔ، ٚقها٤ سٛا٥ذِٗ ب٬ تصَط أٚ تأؾـ -1ز: 
 .عسّ ا٫غتدؿاف بهباض ايػٔ أٚ ا٫غتٗعا٤ بأؾعاهلِ أٚ أقٛاهلِ -2    
 ايهبري (.: ) ٜػًِ ايكػري ع٢ً -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  – إٔ ٜبسأ ايكػري بايتش١ٝ ًٜٚكٝٗا ع٢ً ايهبري، قاٍ ايٓيب - 3   

 
 زعا اإلغ٬ّ إىل املعٜس َٔ بط ايٛايسٜٔ عٓس نربُٖا. :عًٌ :8ؽ

، ٚنجطت ا٭َطاض، ٚنعـ ايػُع ز: ؿادتُٗا ملعٜس َٔ ايطعا١ٜ ٚايعٓا١ٜ، ٫ غُٝا إشا ٖٚٔ ايععِ، ٚنعـ اؾػِ، ٚبسأ بايرتاز
 ٚايبكط، ٚأقبشا عاد١ إىل أبٓا٥ُٗا ست٢ ٜػاعسُٖٚا ع٢ً َك٦ًب اؿٝا٠.

 
ُٙ ٔإيَٓا َتِعُبُسٚا َأيَٓا َضبَُٓو )ََٚقَه٢ا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل: : 9َؽ ٔٔ ٔإَٜٓا ِٜ َٛأيَس َٔٓ ٔإََٓا ٔإِسَػاّْا َٚٔباِي َُا اِئهَبَط ٔعَٓسَى َِٜبًَُػ ُٖ ِٚ َأَسُس َُا َأ ُٖ  َتُكٌ ؾًََا نًَٔا

َُا ُٗ َُا ََٚيا ُأفٕٓ يَٓ ُٖ َِٗط ِٓ َُا َُٚقٌ َت ُٗ ِّٛي يَٓ  ؟ ا َنٔطمّيا(َق

 اٯٜات َٔ ايتصَط َٔ نجط٠ طًبات اٯبا٤، أٚ إظٗاض املًٌ َٔ سسٜجُٗا، خاق١ عٓس ايهرب، ْٚٗت ز : ؼصض
 ٚزعت إىل ايتصيٌ ٚايتٛانع هلُا. عٔ كاطبتُٗا بعٓـ ٚقػ٠ٛ، ٚأَطت بايتًطـ َعُٗا،         
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أٚ اشنط مخػ١ قٛض يرب ايٛايسٜٔ عٓس                           بني َػ٪ٚي١ٝ ٚاسس٠ َٔ َػ٪ٚيٝات ا٭غط٠ ػاٙ نباض ايػٔ . : 11ؽ
  نربُٖا.

 ٚاملأنٌ ٚساداتُٗا نًٗا. َٔ ايٓاس١ٝ اؾػس١ٜ نايٓعاؾ١ ايؿدك١ٝ، ٚاملًبؼ، ا٫ٖتُاّ بُٗا -1 ز:  
 تٗإٚ. تٛإ أٚ تكسِٜ ا٭ز١ٜٚ هلُا يف َٛاعٝسٖا، ٚاقطشابُٗا إىل املػتؿؿٝات ٚاملطانع ايكش١ٝ َٔ غري -2
 اإلقػا٤ هلُا ٚعسّ َكاطعتُٗا.  -3
 ايرتؾٝ٘ عُٓٗا عٔ ططٜل اقطشابُٗا يعٜاض٠ ا٭ٌٖ ٚا٭قسقا٤ ٚاملتٓعٖات. -4
 ايطعا١ٜ ايٓؿػ١ٝ هلُا، ٚبح ا٭ٌَ يف ْؿػُٝٗا، ٚشيو باإلؾاز٠ َٔ ػطبتُٗا ٚخربتُٗا يف اؿٝا٠، - 5

  اؿٝا٠.َٚؿٛضتُٗا ٚا٭خص بطأُٜٗا، ٚبٝإ إٔ هلُا زٚضا َُٗا يف
 

 : َٔ ايٛادبات ع٢ً ا٭بٓا٤ ػاٙ ٚايسِٜٗ ايطعا١ٜ ايٓؿػ١ٝ هلُا، نٝـ ٜتشكل شيو ؟11ؽ
 باإلؾاز٠ َٔ ػطبتُٗا ٚخربتُٗا يف اؿٝا٠ -1ز: 
 َٚؿٛضتُٗا ٚا٭خص بطأُٜٗا -2    
 ٚبٝإ إٔ هلُا زٚضا َُٗا يف اؿٝا٠ - 3    

 

 أٚي١ٜٛ ايرتتٝب. : بني ع٢ً َٔ تكع ضعا١ٜ نباض ايػٔ ، َطاعٝا12ؽ
 ثِ ع٢ً ايسٚي١ ٚاجملتُع بأغطٙ إشا مل ٜهٔ ي٘ أقاضب. ز: تكع ضعا١ٜ نباض ايػٔ ع٢ً أ٫ٚزِٖ أ٫ٚ، ثِ ا٭قطب ؾا٭قطب، 

 

  بني َػ٪ٚي١ٝ ٚاسس٠ َٔ َػ٪ٚيٝات ايسٚي١ ٚاجملتُع ػاٙ ضعا١ٜ نباض ايػٔ.: 13ؽ
 ٫ٚ أبٓا٤، عٝح تتٛاؾط يف ٖصٙ ايسٚض َكَٛات اؿٝا٠ ايهطمي١.إْؿا٤ زٚض ايطعا١ٜ ملٔ ٫ َعٌٝ ي٘  -1: ز 

 تأَني ايطعا١ٜ ايكش١ٝ يهباض ايػٔ، َٚطاعا٠ ظطٚؾِٗ. -2     
  نإْؿا٤ مجعٝات خري١ٜ تعتين بأسٛاهلِ ٚتطؾ٘ عِٓٗ. ;تأَني ايطعا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ هلِ -3     

 َٚٛاقـ ايػٝاضات ٚغريٖا. ،ؽكٝل َكاعس يًُػٓني يف ٚغا٥ٌ ايٓكٌ ٚا٭َانٔ ايعا١َ -4
 

 
 .ْٚعط٠ اإلغ٬ّ هلِ ،قاضٕ بني ْعط٠ بعض اجملتُعات ايكسمي١ يصٟٚ اإلعاق١: 1ؽ

ٜععيِٖٛ تِٗ، ٚإىل إٔ يف َعاًَز: : ناْت بعض اجملتُعات ايكسمي١ تٓعط إىل شٟٚ اإلعاق١ ع٢ً أِْٗ ؾط، مما ٜ٪زٟ إىل قػ٠ٛ 
ادتُاعٝا، أٚ ٜكتًِْٛٗ. أَا اإلغ٬ّ ؾشؿغ هلِ نطاَتِٗ ٚإْػاْٝتِٗ، ٚؾطع هلِ سكٛقا خاق١، ٚمل ٜؿطم بِٝٓٗ ٚبني غريِٖ َٔ 

 أبٓا٤ اجملتُع.
 

 : بطظ بعض ايعًُا٤ يف عًِ اؿسٜح ٚا٭زب بايطغِ َٔ إعاقتِٗ، ٚٚقًٛا إىل أع٢ً املطاتب. اشنط َجايني ع٢ً شيو.2ؽ
 ا٭قِ -2                                                             ا٭عُـ -1ز: 
 

 

 ايسضؽ اـاَؼ عؿط 
 ) ايعٓا١ٜ بصٟٚ اإلعاق١ (

 صيفي  2018

 صيفي 2018
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 : ٚنض َؿّٗٛ " ا٭ؾدام شٟٚ اإلعاق١ ". 3ؽ
ز: ِٖ ا٭ؾدام ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ ْكل يف ايكسضات اؿػ١ٝ، أٚ اؾػ١ُٝ أٚ ايؿهط١ٜ، ٚت٪ثط يف َٗاضاتِٗ اؿٝات١ٝ، ٚتؿاعًِٗ 

 َع ايب١٦ٝ اييت ٜعٝؿٕٛ ؾٝٗا.
 

ُِٖ َناَْت : -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –: َا ز٫ي١ قٛي٘ 4ؽ َٕٓ ُدًَُٛز ٌُ ايبًََا٤ٔ ايجََٓٛاَب َيٛ َأ ُٜعَط٢ َأٖ ٌُ ايَعأؾ١َٔٝ ََّٜٛ ائكَٝا١ََٔ ٔسنَي  )ََٜٛزُٓ َأٖ
َِْٝا ٔباملَكأضٜٔض(  ؟ ُقطَٔٓنت ٔؾٞ ايسُٓ

 .دط ٚايجٛابإشا قرب قاسب اإلعاق١ ع٢ً َا ابت٬ٙ اهلل تعاىل ب٘، ْاٍ ا٭ز: 
 اؿه١ُ َٔ ابت٤٬ اهلل تعاىل يعبازٙ يف ايسْٝا بأدػازِٖ.َا ٖٞ : 5ؽ

 يٮقشا٤; ؾٝتصنطٕٚ ْع١ُ اهلل تعاىل ٚؾهً٘ عًِٝٗ، ٜٚؿهطٕٚ ضبِٗ ع٢ً شيو. ؾٝ٘ سه١ُز: 
 

 إشا ضأٜٓا شٟٚ اإلعاق١ ؟ –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –: َاشا ٚدٗٓا ايٓيب 6ؽ
 ٟ اإلعاق١ إٔ ْكٍٛ يف أْؿػٓا َٔ غري إٔ ْػُع املبت٢ً:ٚعٓس ض١ٜ٩ ش –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –زعاْا ضغٍٛ اهلل ز: 

 " اؿُس اهلل ايصٟ عاؾاْٞ مما ابت٬ى ب٘، ٚؾهًين ع٢ً نجري ممٔ خًل تؿه٬ٝ ".
 
 ٜتعاٌَ َع شٟٚ اإلعاق١ ؟ –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –: نٝـ نإ 7ؽ

 قها٤ سٛا٥ذِٗ ٚايسعا٤ هلِ -3     ؿريِٖ با٭دط ٚايجٛابتب -2            َطاعا٠ َؿاعطِٖ -1ز: 
 تكبًِٗ ٚايتشصٜط َٔ إٜصا٥ِٗ -6   ظٜاز٠ تكسٜط ايصات يسِٜٗ -5    ايتٝػري عًِٝٗ ٚضؾع املؿك١ عِٓٗـ 4    
 
 َع شٟٚ اإلعاق١ " َطاعا٠ َؿاعطِٖ "، نٝـ شيو؟ –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –: َٔ ايكٛض اؿػ١ٓ يتعاٌَ ايطغٍٛ 8ؽ

٫ٚ ٜكًٌ َٔ  ٜػتدسّ أْػب ا٭يؿاظ يف ٚقؿِٗ عٝح ٫ ٜؿعطِٖ بايٓكل ٚاؿطَإ،  –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –نإ ايٓيب  -1ز: 
اْطًكٛا بٓا : ) –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  – اْ٘ قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل -ضنٞ اهلل تعاىل عُٓٗا  – َجاٍ: عٔ دابط بٔ عبساهلل ؾأِْٗ.

 ٚنإ ٖصا ايطدٌ ايبكري ضد٬ أع٢ُ. قـ ْعٛزٙ(إىل ايبكري ايصٟ يف بين ٚا
 
 .باؾ١ٓ إٕ قربٚا شٟٚ اإلعاق١ ٜبؿط –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –نإ ايٓيب : عًٌ: 9ؽ
، يٝؼ عكٛب١، بٌ ٖٛ ابت٤٬ اهلل تعاىل هلِ يف ايسْٝاضؾعا ملعٜٓٛاتِٗ، ٚست٢ ٫ ٜٝأغٛا ٫ٚ وعْٛا ٫ٚ وكسٚا ع٢ً ا٭قشا٤، ؾ ز:

 اٯخط٠.ضؾع يًسضدات يف 
ٚسبٝبتاٙ ، (١ٓاؾنت٘ َُٓٗا ٛ، ع\ٟ عبٝبتٝ٘ ؾكربسقاٍ: إشا ابتًٝت عب اهلل إٕ): َا ز٫ي١ قٛي٘  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: 11ؽ

 ُٖا: عٝٓاٙ.
ضؾعا ملعٜٓٛاتِٗ، ٚست٢ ٫ ٜٝأغٛا ٫ٚ وعْٛا ٫ٚ وكسٚا شٟٚ اإلعاق١ با٭دط ٚايجٛاب;  –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –ز: تبؿري ايٓيب 

 .ع٢ً ا٭قشا٤
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 ، ٖات َجا٫ ع٢ً شيو.ميؿٞ يف سٛا٥ر املطن٢ ٚاملكابني ٜٚكهٝٗا هلِ -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  – نإ ايٓيب: 11ؽ
ؾصٖب َعٗا ٜا ضغٍٛ اهلل ! إٕ يٞ إيٝو ساد١،نإ ؾٝٗا إعاق١ عك١ًٝ، ؾكايت : ٚ -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  – دا٤ت اَطأ٠ إىل ايٓيبز: 

 .ست٢ قه٢ هلا سادتٗا
 

 ٜسعٛ يصٟٚ اإلعاق١ بايعاؾ١ٝ. –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –: عًٌ: نإ ايٓيب 12ؽ
 ملا يًسعا٤ َٔ ظٜاز٠ أًَِٗ بايؿؿا٤.ز: 

 

"،  ايتٝػري عًِٝٗ ٚضؾع املؿك١ عَِٓٗع شٟٚ اإلعاق١ "  –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –: َٔ ايكٛض اؿػ١ٓ يتعاٌَ ايطغٍٛ 13ؽ
 نٝـ شيو؟

 سايتِٗ َٚا بِٗ َٔ إعاق١، ؾًِ ٜهًؿِٗ َٔ ا٭عُاٍ إ٫ َا ٜطٝكٕٛ، ٜٚػط عًِٝٗ بعض ٚغًِ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ضاع٢ ايٓيب ز:
ايٛادبات املؿطٚن١ ع٢ً ا٭قشا٤، ٜٚػط عًِٝٗ أَٛض زِٜٓٗ، ٚأظاٍ عِٓٗ اإلثِ ٚاؿطز يف ساي١ عسّ ايكسض٠ ع٢ً ايكٝاّ بٗا، 

َِٝؼ ع٢ًََ اِيَأِع٢َُ اَتجا٫ يكٛي٘ تعاىل:  َُٔطٜٔض َسَطْز(.ا ع٢ًََ ََٚيا َسَطْز)يَٓ  ِيَأِعَطٔز َسَطْز ََٚيا ع٢ًََ اِي
 
 ٜبني تٝػريٙ ع٢ً شٟٚ اإلعاق١ ٚضؾع املؿك١ عِٓٗ. –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –: ٖات َجا٫ َٔ غري٠ ايطغٍٛ 14ؽ
ٚضز إٔ عتبإ بٔ  ؾكس; إٕ نإ اجمل٤ٞ إىل ق٠٬ اؾُاع١ ٜعطنِٗ يًدطط بايك٠٬ يف ايبٝت -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  – أشٕ هلِ ز:

ؾإشا ناْت ا٭َطاض غاٍ  ٚأخربٙ أْ٘ ضدٌ نطٜط ٜٚكًٞ يف قَٛ٘، -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  – أت٢ ضغٍٛ اهلل -ضنٞ اهلل عٓ٘  –َايو 
إٔ ٜأتٞ ؾٝكًٞ  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  – ايٛازٟ ايصٟ بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ، ؾ٬ ٜػتطٝع إٔ ٜأتٞ َػذسِٖ ؾٝكًٞ، ٚطًب َٔ ضغٍٛ اهلل

 .) غأؾعٌ إٕ ؾا٤ اهلل( : -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –اهلل  ضغٍٛ ي٘ ؾكاٍ ،٢ًيٝتدصٙ َك ;يف بٝت٘
"، نٝـ  ظٜاز٠ تكسٜط ايصات يسِٜٗ َع شٟٚ اإلعاق١ "  –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –: َٔ ايكٛض اؿػ١ٓ يتعاٌَ ايطغٍٛ 15ؽ

 شيو؟
نًـ ابٔ أْ٘ َٚٔ شيو: . سٝح أْ٘ نًؿِٗ ببعض املٗاّ ٜؿعط بسٚضِٖ ايؿاعٌ يف اجملتُع -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  – نإ ايٓيبز: 

نُا َا سكٌ يف غع٠ٚ أسس، ٚأَطٙ إٔ ٜكًٞ  ،( بإَاض٠ املس١ٜٓ َطات عسٜس٠، عٓسَا نإ املػًُٕٛ ىطدٕٛ ٖٚٛ أع٢ُ أّ َهتّٛ )
إىل إٔ نٌ ٚاسس َٔ شٟٚ اإلعاق١ ميهٔ إٔ ٜكّٛ مب١ُٗ ٜٓؿع  ٚيف شيو إؾاض٠بايٓاؽ يف املػذس، ٚبا٭شإ ايجاْٞ يك٠٬ ايؿذط، 

 بٗا ايٓاؽ، ٚشيو سػب قسضت٘ ٚطاقت٘. 
 

  .تٛعس اهلل تعاىل َٔ تعُس تهًٌٝ أع٢ُ عٔ ايططٜل بايٛعٝس ايؿسٜس ٚايططز َٔ ضمحت٘: عًٌ: 16ؽ
 .ملا ٜرتتب ع٢ً شيو َٔ أش٣ نبري ي٘ز: 

 

 

 ؟ أع٢ُ عٔ ايططٜل ( ) نًٌ ( ) ًَعٕٛ َٔ نُ٘: -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –قٛي٘ ز٫ي١  َا: 17ؽ 
ايطمح١ بايهعؿا٤، ٚسصضْا َٔ إٜصا٥ِٗ أٚ ايتٗهِ بِٗ أٚ إسطادِٗ أٚ ايػدط١ٜ  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  – عًُٓا ضغٍٛ اهللز: 

 .َٔ ضمحت٘تٛعس اهلل تعاىل َٔ تعُس تهًٌٝ أع٢ُ عٔ ايططٜل بايٛعٝس ايؿسٜس ٚايططز ، ؾكس َِٓٗ
 

 ؟َػ٪ٚي١ٝ اجملتُع مٛ ا٭ؾدام شٟٚ اإلعاق١ : َا ٖٞ 18ؽ
 هب ع٢ً اجملتُع إٔ ٜكـ إىل داْبِٗ يف َٛاد١ٗ َؿه٬تِٗ. -1ز: 
 ٚهب عًٝ٘ أٜها إٔ ٜهؿٌ هلِ غبٌ اؿٝا٠ ايهطمي١. -2    
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بني َػ٪ٚي١ٝ ٚاسس٠ َٔ َػ٪ٚيٝات ا٭غط٠ ػاٙ ؟ أٚ َػ٪ٚي١ٝ ا٭غط٠ َٚ٪غػات اجملتُع يف ضعا١ٜ شٟٚ اإلعاق١ نٝـ تهٕٛ: 19ؽ
  شٟٚ اإلعاق١.

 بعطنِٗ ع٢ً ا٭طبا٤ املدتكني. ا٫عتٓا٤ با٭بٓا٤ شٟٚ اإلعاق١ َٓص اي٫ٛز٠ -1ز: 
 .َؿاضنتِٗ يف ا٭عُاٍ -2    
 عسّ إؾعاضِٖ بايٓكل.ـ 3    
  ُِٝٗ َا ٜتٓاغب َع قسضاتِٗ.تعً ـ 4    
 تكبٌ املعام ملػاعست٘ ع٢ً ا٫ْسَاز يف اجملتُع.ـ 5    

 

بني َػ٪ٚي١ٝ ٚاسس٠ َٔ َػ٪ٚيٝات ايسٚي١ ٚاجملتُع ػاٙ  َا ٖٞ َػ٪ٚيٝات َ٪غػات اجملتُع املدتًؿ١ ػاٙ شٟٚ اإلعاق١ ؟ أٚ :21ؽ
  ا٭ؾدام شٟٚ اإلعاق١.

 خاق١ يتعًِٝ املعاقني ايعًِ أٚ اؿطف اييت متهِٓٗ َٔ نػب عٝؿِٗ.إٔ تٛدس َعاٖس  -1ز: 
 ٜهْٛٛا عاي١ ٜتهؿؿٕٛ ست٢ ٫; إٔ تػتدطز َا يس٣ شٟٚ اإلعاق١ َٔ َٛاٖب ٚإبساعات، ٚتٛظؿٗا يف ايعٌُ املٓتر -2    

     .ايٓاؽ       
 اييت تعتين بِٗ، ٚايعكاقري ٚا٭ز١ٜٚ، ٚاملطانعإٔ تٛؾط هلِ ايسعِ املازٟ ٚاملعٟٓٛ َجٌ: تٛؾري املعٝٓات ايطب١ٝ، ـ 3    

َُِشُطّٚٔ(قاٍ اهلل تعاىل :  ٚع٢ً ا٭غٓٝا٤ إٔ ٜػُٗٛا يف شيو.        ٌٔ َٚاِي ّْ * ٔيًػَٓا٥ٔ ِِ َسلْٓ ََِعًُٛ َٛأيٗٔ َِ َٔ ٔؾٞ َأ  .)َٚايَٓٔصٜ
 اؿكٍٛ ع٢ً إٔ ٜٛؾط هلِ ؾطم عٌُ مبا ٜتٓاغب َع قسضاتِٗ ٚإَهاْاتِٗ، ٚأ٫ تهٕٛ اإلعاق١ َاْع١ هلِ َٔ ـ 4    

 ايعٌُ ٚايٛظٝؿ١.        
 
 
 اقتهت سه١ُ اهلل تعاىل يف اـًل إٔ ميٝع بني ايٓاؽ يف ايكسضات ٚايطاقات، ٚيف َا أعطاِٖ.  :عًٌ: 1ؽ

ٚمياضؽ نٌ َِٓٗ ٚادب٘ يف اؿٝا٠، ٚتتٛظع املٗاّ يف بٓا٤ اجملتُع سػب طاقاتِٗ  ز : يٝتعإٚ ايٓاؽ نًِٗ يف إعُاض ايهٕٛ،
 َٚٛاٖبِٗ.

 

  ؟ ( ) اْعط نٝـ ؾهًٓا بعهِٗ ع٢ً بعضَا ز٫ي١ قٍٛ اهلل تعاىل: : 2ؽ
  ز: ايٓاؽ ٜتؿاٚتٕٛ يف قسضاتِٗ اؾػ١ُٝ ٚايٓؿػ١ٝ ٚايعك١ًٝ.

 
 اإلبساع. ٚ: بني َؿّٗٛ نٌ َٔ : املٖٛب١ 3ؽ
ٚ اغتعسازات ؾطط١ٜ طبٝع١ٝ أؾدام ميتًهٕٛ قسضات أ: ِٖ ؾاملٖٛٛبٕٜٛؿري َؿّٗٛ املٖٛب١ إىل أزا٤ َتُٝع يف قسض٠ َا.  -1: ز

 متٝعِٖ عٔ غريِٖ. 
: ِٖ أؾدام ٜتُٝعٕٚ بكسضتِٗ ع٢ً إلاظ ؾاملبسعٕٛ بؿري َؿّٗٛ اإلبساع إىل إْتاز ؾ٤ٞ دسٜس َٚؿٝس ميتاظ با٭قاي١. -2    
 ٝا٤ دسٜس٠ َٚؿٝس٠ تتكـ با٭قاي١.أؾ
 : بني أثط املبسعني ٚاملٖٛٛبني يف منٛ اجملتُع ٚضقٝ٘ ٚظٜاز٠ ضؾاٖٝت٘.4ؽ

 ز: املٖٛٛبٕٛ ٚاملبسعٕٛ ميتًهٕٛ َٗاضات متهِٓٗ َٔ إخطاز املٖٛب١ إىل سٝع ايٛدٛز يف اجملاٍ ايصٟ ٜتُٝعٕٚ ؾٝ٘.
 

 ايسضؽ ايػازؽ عؿط 
 ) ايعٓا١ٜ باملٖٛٛبني ٚاملبسعني (

 شتوي 2018

 صيفي 2018

 صيفي 2018
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تسٍ ع٢ً  ث٬ث١ َٛاقـ َٔ ايػري٠ ايٓب١ٜٛ  أٚ اشنط ايٓبٟٛ يف ايتعاٌَ َع املٖٛٛبني ٚاملبسعني. : بني ث٬خ قٛض يًٗس5ٟؽ 
 ٚعٓاٜت٘ باملٖٛٛبني ٚاملبسعني. -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –اٖتُاّ ايطغٍٛ 

 .َها١ْ املٖٛٛبني ٚاملبسعني -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –إبطاظ ايٓيب  -1: ز 
: َجاٍ ع٢ً شيويف َا بطعٛا ب٘ َٔ عًِ أٚ عٌُ.  -ضنٞ اهلل عِٓٗ  –متٝع بعض أقشاب٘  -ٚغًِ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ –أبطظ ايٓيب ؾكس 

هاِٖ عًٞ بٔ أبٞ طايب، ٚأقط٩ِٖ يهتاب اهلل أبٞ بٔ نعب، ٚأعًُِٗ باؿ٬ٍ ٚاؿطاّ َعاش بٔ دبٌ، ق) أعٔ بعض أقشاب٘:  قاٍ -
 .( ٚأؾطنِٗ ظٜس أٟ: أعًُِٗ باملٛاضٜح

يف ايؿطٚغ١ٝ  -ضنٞ اهلل عِٓٗ  –يف أسس املؿاٖس ع٢ً َٖٛب١ أبٞ قتاز٠ ٚغ١ًُ بٔ ا٭نٛع  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  – أث٢ٓ ايٓيبٚ -
 .) نإ خري ؾطغآْا: أبٛ قتاز٠، ٚخري ضدايتٓا: غ١ًُ (:  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –ٚايؿذاع١، ؾكاٍ ؾُٝٗا 

ََُٛغ٢  أعذب٘ قٛت٘، ٚقاٍ ي٘: -ضنٞ اهلل عٓ٘  –٢ ا٭ؾعطٟ ت٠ٚ٬ أبٞ َٛغ -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –عٓسَا مسع ايٓيب ٚ - )ٜا أبا 
َُٚز ( ٍٔ زا  . يَكِس ُأٚٔتَٝت َِٔعَاّضا َٔٔ ََعأَرٔي آ

 

 .هب ا٫ٖتُاّ بِٗ ٚؼؿٝعِٖ ٚتؿذٝعِٗ ع٢ً اإلبساع ٚا٫بتهاض املٖٛٛبٕٛ ٚاملبسعٕٛ ثط٠ٚ: عًٌ: 6ؽ
 ٭دٌ تطٜٛط قسضاتِٗ اإلبساع١ٝ ست٢ ٫ تؿرت. ز:

 

، اشنط ع٢ً ا٫بساع ٚا٫بتهاض ٜٚٗتِ بِٗ -ضنٞ اهلل عِٓٗ  –وؿع ٜٚؿذع أقشاب٘  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  – نإ ايٓيب :7ؽ
 قٛضتني ع٢ً شيو.

عٓسَا ٚدس عٓسٙ َٖٛب١ يف اؿؿغ  -ضنٞ اهلل عُٓٗا  –ع٢ً تٛدٝ٘ ابٔ عباؽ  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –سطم ايٓيب  -1ز: 
 ، ٚعًُ٘ايسٜٔايًِٗ ؾكٗ٘ يف )ا غ٬َا قػريا، ؾسعا ي٘ قا٬٥: أ١ُ٥ ايتؿػري يًكطإٓ ايهطِٜ، ٚنإ سٝٓٗ هٕٛ إَاَا َٔ; يٝٚايؿِٗ
  ست٢ غسا تطمجإ ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚعاملا َٔ عًُا٤ ا٭١َ.، (ايتأٌٜٚ

، يف قطا٠٤ ايكطإٓ ايهطَِٜٖٛب١ ٚإبساعا  -ضنٞ اهلل عٓ٘  -يف عبساهلل بٔ َػعٛز  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  – عٓسَا ضأ٣ ايٓيب -2   
ٜععظٙ ًٜٚؿت ْعطٙ إىل َٓعيت٘ يف قطا٠٤ ايكطإٓ ٢ ست ;طًب َٓ٘ إٔ ٜكطأ عًٝ٘ ؾ٦ٝا َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ، َع أْ٘ أْعٍ عًٝ٘

َٔ غطٙ إٔ ٜكطأ ايكطإٓ غها ): -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –ايصٜٔ قاٍ ؾِٝٗ ايٓيب  ست٢ غسا ابٔ َػعٛز َٔ قطا٤ ايكشاب١ايهطِٜ، 
 .عبساهلل بٔ َػعٛز ٟأ، اْعٍ، ؾًٝكطأٙ عٔ ابٔ أّ عبس(نُا 

 

ٚقسضاتِٗ، ؾٝهًـ نٌ ٚاسس َِٓٗ مبا  -ضنٞ اهلل عِٓٗ  –ٜٛظـ َٛاٖب أقشاب٘  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  – نإ ايٓيب :8ؽ
 اشنط ث٬ث١ َٛاقـ ع٢ً شيو. ٜتٓاغب َع َٖٛبت٘،

عًٝ٘ -   دربٌٜ) ؽكسإٕ ضٚح اي ، ٚقاٍ ي٘: )أعسا٤ اإلغ٬ّ يف ؾعطٙبايطز ع٢ً  -ضنٞ اهلل عٓ٘  –تهًٝـ سػإ بٔ ثابت  -1ز:
ٖذاِٖ ) :- عٓٗا تعاىل  ضنٞ اهلل -ست٢ قايت عا٥ؿ١  .ٚضغٛي٘ (تعاىل عٔ اهلل  ( زاؾعت ٫ ٜعاٍ ٜ٪ٜسى َا ْاؾشت ) ( - ايػ٬ّ

 .( ٓنيسػإ، ؾؿؿٞ قسٚض امل٪َ
 يف تعًِ ايًػات، أَطٙ بتعًِ ايًػ١ ايعرب١ٜ -ضنٞ اهلل عٓ٘  -َٖٛب١ ظٜس بٔ ثابت  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  – عٓسَا ضأ٣ ايٓيب -2     
 مخؼ عؿط٠ ي١ًٝ، ٚأز٣ شيو ايتهًٝـ إىل ظٜاز٠ يف إبساع٘، ؾتعًِ ايؿاضغ١ٝ َٔ ضغٍٛ ٚنتابتٗا، ؾتعًُٗا ٚأتكٓٗا يف     
      . -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  - ضغٍٛ اهلل طٟ يف مثا١ْٝ عؿط َٜٛا، ٚتعًِ اؿبؿ١ٝ ٚايط١َٝٚ ٚايكبط١ٝ َٔ خساّنػ     
   باؿ٬ٍ ٚاؿطاّ بإٔ بعج٘ قانٝا  -ضنٞ اهلل عٓ٘ - َعطؾ١ َعاش بٔ دبٌ -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  -اغتجُط ايٓيب ـ 3     

 ٭ٌٖ ايُٝٔ.        
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بني َػ٪ٚي١ٝ ٚاسس٠ َٔ َػ٪ٚيٝات أٚ  ، املسضغ١.يف ايعٓا١ٜ باملٖٛٛبني ٚاملبسعني: ا٭غط٠  : بني َػ٪ٚي١ٝ نٌ َٔ اٯت9١ٝؽ
  ا٭غط٠ ػاٙ املٖٛٛبني ٚاملبسعني.

عٔ ططٜل تكبٌ  عايٛايسإ وؿعإ أبٓا٤ِٖ ع٢ً املٖٛب١ ٚاإلبساؾ; ا٭غط٠: ٖٞ املػ٪ٍٚ ا٭ٍٚ عٔ املٖٛٛبني ٚاملبسعني -1: ز
نتعٜٚسِٖ بايهتب ٚايككل اهلازؾ١ اييت تتٓاغب َع  ;تٛؾري ايب١٦ٝ اييت تػاعسِٖ ع٢ً ايتُٝعٚأغ٦ًتِٗ ٚاإلداب١ عٓٗا. 

  َٝٛهلِ.
 ١: ٚشيو عٔ ططٜل:املسضغ  -2     

 .انتؿاف املٖٛٛبني َٔ ايطًب١، ٚت١ُٝٓ َٛاٖبِٗ -
 تعٜٚسِٖ باملعًَٛات خاضز ْطام املسضغ١ عٔ ططٜل ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ، ٚاملدُٝات ايع١ًُٝ -

 سٚيٞ. ٚايهؿؿ١ٝ، ٚاملػابكات ع٢ً املػت٣ٛ احملًٞ ٚاي
 َػ٪ٚي١ عٔ ايبشح عٔ املٖٛٛبني ٚاملبسعني، ٚتبِٓٝٗ، ٚتطٜٛط َٛاٖبِٗ،ؾٗٞ َ٪غػات ايسٚي١:  -3     

 ٚتٓعِٝ ايرباَر ٚاملػابكات اـاق١ بِٗ، ٚتٛؾري ايسعِ املازٟ ٚاملعٟٓٛ هلِ.
 

 
 

 ميٌٝ اإلْػإ إىل كايط١ ايٓاؽ ٚاؾًٛؽ َعِٗ يف فايػِٗ.  :عًٌ: 1ؽ
 اإلْػإ بطبع٘ نا٥ٔ ادتُاعٞ ىايط ايٓاؽ، ٜٚػتأْؼ بِٗ ٚوتادِٗ يتبازٍ املٓاؾع َعِٗ، ٫ٚ ٜػتػين عِٓٗ. ٭ٕ ز:

 

  َا ٖٞ اجملايؼ ؟ أٚ بني أ١ُٖٝ اجملايؼ. :2ؽ
 :َجٌ َع١ٓٝ، ز: اجملايؼ ٖٞ يكا٤ات هتُع بٗا ايٓاؽ يتشكٝل أٖساف

 ايتؿاٚض سٍٛ أَط َا. -1
 تأز١ٜ ٚادب ادتُاعٞ. -2   
 ظٜاز٠ َعطؾ١ ٚاط٬ع.  -3  

 ق١ً ضسِ ٚتؿكس ساٍ ا٭قاضب ٚا٭قسقا٤. -4
 

 : تعسزت قٛض اجملايؼ اييت مياضغٗا ايٓاؽ ، اشنط ث٬ث١ َٓٗا . 3ؽ
 أٚايسٚاٜٚٔ َٚٓاغبات ا٭ؾطاح ٚا٭سعإ ٚغريٖا. اجملايؼ ا٫دتُاع١ٝ: ناؾًػات ا٭غط١ٜ يف املٓعٍ، - 1ز : 
 اجملايؼ ايع١ًُٝ: نايًكا٤ات ايع١ًُٝ ٚايتع١ًُٝٝ يف املساضؽ ٚاؾاَعات، ٚسًكات ايعًِ يف املػادس. -2     
 فايؼ ايعٌُ: نا٫دتُاعات اييت تعكس يف امل٪غػات ٚايؿطنات اييت ٜهجط ؾٝٗا املٛظؿٕٛ. -3     

 

 ع٢ً فُٛع١ َٔ اٯزاب اييت تطاع٢ يف اجملايؼ.: سح اإلغ٬ّ عًٌ: 4ؽ
 ز: ست٢ ٜتشكل اهلسف املطدٛ َٔ ٖصٙ اجملايؼ ع٢ً أسػٔ ٚد٘.

 

 ، اشنطٖا.: يًُذايؼ آزاب عس٠ ٜٓبػٞ ع٢ً املػًِ ايتشًٞ بٗا5ؽ
 ايتػًِٝ ٚاؾًٛؽ يف املهإ املٓاغب -3      ا٫غت٦صإ -2   اختٝاض املهإ املٓاغب يًُذًؼ  -1ز: 
 اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ختِ اجملًؼ بايسعا٤ املأثٛض عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً -5             َطاعا٠ أزب اؿٛاض ٚاؿسٜح يف اجملًؼـ  4     
 

 ايسضؽ ايػابع عؿط 

 ) آزاب اجملايؼ (

 شتوي 2018



 

55 

 .َٔ اؾًٛؽ يف ايططقات -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  – سصض ايٓيب: عًٌ: 6ؽ
 .ست٢ ٫ ٜكع ايٓعط ع٢ً عٛضات ايٓاؽ، أٚ ٜعٝل ايططٜل عًِٝٗز: 
 
 ؟ ) إٜانِ ٚاؾًٛؽ يف ايططقات (: -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –: َا ز٫ي١ قٛي٘ 7ؽ

ست٢ ٫ ٜكع ايٓعط ع٢ً عٛضات ايٓاؽ، أٚ ٜعٝل ايططٜل ; َٔ اؾًٛؽ يف ايططقات -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  – سصض ايٓيبز: 
 .عًِٝٗ

 

 سكٛم ايططٜل ؟َا ٖٞ  ( ... ) إٜانِ ٚاؾًٛؽ يف ايططقات: َٔ خ٬ٍ اؿسٜح ايؿطٜـ: 8ؽ
 ايٓٗٞ عٔ املٓهط -5ا٭َط باملعطٚف       -4ضز ايػ٬ّ      -3نـ ا٭ش٣      -2غض ايبكط    -1ز: 

 

 ؾ٬ ٜسخٌ ٫ٚ ىطز ست٢ ٜػتأشٕ. واؾغ املػًِ ع٢ً خكٛقٝات ايٓاؽ: عًٌ: 9ؽ
 .َٓعا يًتطؿٌ ع٢ً أٌٖ اجملًؼز: 

 

 : بني نٝـ تتشكل احملاؾع١ ع٢ً خكٛقٝات ايٓاؽ.11ؽ
 .٫ ىطز َٔ اجملًؼ ست٢ ٜػتأشٕ َٔ اؾايػني، ٫ٚ ٜسخٌ أٟ فًؼ زٕٚ طًب اإلشٕ بايسخٍٛز: 

 
 

 ؟ ) ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا ٫ تسخًٛا بٝٛتا غري بٝٛتهِ ست٢ تػتأْػٛا ٚغًُٛا ع٢ً أًٖٗا(: َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل: 11ؽ
 .ٜٓبػٞ ملٔ زخٌ اجملًؼ إٔ ًٜكٞ ؼ١ٝ اإلغ٬ّ ع٢ً اؿانطٜٔز: 

 
 .ٜػتذٝب ٜٓبػٞ ملٔ زخٌ اجملًؼ اؾًٛؽ يف املهإ املٓاغب، ؾإٕ طًب َٓ٘ تػٝري َهإ دًٛؽ ؾعًٝ٘ إٔ: عًٌ: 12ؽ

نإد٬ؽ عامل يف قسض  ;ؾكس ٜهٕٛ شيو ملكًش١ َتعًك١ ب٘ أٚ بكاسب املهإ، أٚ قس ٜهٕٛ شيو تكسٜطا ايكاسب َها١ْ َٚٓعي١ز: 
 اجملًؼ، ٚمٛ شيو.

 
 

 ؟(نٓا إشا أتٝٓا ايٓيب ٚ دًؼ أسسْا سٝح ٜٓتٗٞ ب٘ اجملًؼ ) : -ضنٞ اهلل عِٓٗ  –: َا ز٫ي١ قٍٛ أسس ايكشاب١ 13ؽ
 .إٔ هًؼ يف أقطب َهإ ؾاضؽ، ٫ٚ ٜعاسِ اؾايػني يف أَانِٓٗ، أٚ ٜتدط٢ ضقابِٗ ع٢ً ايساخٌ ٜٓبػٞز: 
 
ُٓ: َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل: 14ؽ َٔ آََ ِِ ()َٜا َأَُٜٓٗا ايَٓٔصٜ ُ٘ َيُه ََُذأئؼ َؾاِؾَػُشٛا َِٜؿَػٔض ايًَٓ ِِ َتَؿػَُٓشٛا ٔؾٞ اِي ٌَ َيُه  ؟ ٛا ٔإَشا ٔقٝ

 .ؾع٢ً اؾايػني إٔ ٜؿػشٛا ي٘ ،إشا زخٌ أسس فًػا ؾًِ هس َٛنعا هًؼ ؾٝ٘ز: 
 

 ؟ ( َٔ فًػ٘ ثِ ضدع إيٝ٘ ؾٗٛ أسل ب٘ نِسس) إشا قاّ أ: -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –: َا ز٫ي١ قٛي٘ 15ؽ
 .اؾايػني َٔ َهاْ٘ ؿاد١ طاض١٥ ٚضدع ؾٗٛ أسل مبذًػ٘ ايصٟ نإ ؾٝ٘ إشا قاّ أسسز: َٔ متاّ ا٭زب 

 
 

 ؟ بني اثٓني إ٫ بإشُْٗا( ) ٫ وٌ يطدٌ إٔ ٜؿطم: -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –: َا ز٫ي١ قٛي٘ 16ؽ
 .٫ ٜٓبػٞ ملٔ سهط اجملًؼ َتأخطا إٔ ٜؿطم بني اثٓني إ٫ بإشُْٗاز: 
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 .٫ ٜٓبػٞ ملٔ سهط اجملًؼ َتأخطا إٔ ٜؿطم بني اثٓني إ٫ بإشُْٗا :عًٌ: 17ؽ
 .قس ٜٛدس غبب َا أدًػُٗا ظاْب بعهُٗاز: ٭ْ٘ 

 
َطاعا٠ أزب أٚ بني نٝـ تتِ                            َٔ آزاب اجملايؼ َطاعا٠ اؿٛاض ٚأزب اؿسٜح يف اجملايؼ، ٚنض شيو.: 18ؽ

  .اؿٛاض ٚاؿسٜح يف اجملًؼ
 سػٔ ا٫غتُاع يًُتشسخ َٔ غري َكاطع١، ناغتُاع ايطًب١ يعًَِٝٗ يف أثٓا٤ سسٜج٘ أٚ َٓاقؿت٘ ملعًُِٗ. -1ز: 

 ا٫ْتباٙ ٚا٫ٖتُاّ يًُتشسخ َٔ غري اْؿػاٍ بؿ٤ٞ، نا٫ْؿػاٍ باهلاتـ أٚ بػريٙ، ٚأ٫ ٜػتأثط بعهِٗ باؿسٜح َٔ -2    
 يػريٙ إٔ ٜتشسخ. غري ايػُاح        

 اختٝاض ايكٛت اهلازٟ املٓاغب، ٚعسّ ضؾع ايكٛت يػري نطٚض٠.ـ 3    
 .بٗا ا٫غتٗعا٤ أٚ اٯخطٜٔ آضا٤ ٙیاسرتاّ ايطأٟ اٯخط، ٚعسّ تػـ ـ 4    

 

املأثٛض ايصٟ . أٚ بني أ١ُٖٝ ايسعا٤ إىل زعا٤ ٜكٛي٘ اؾايػٕٛ عٓس ختاّ اجملًؼ -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  – أضؾس ايٓيب: عًٌ: 19ؽ
 ٜكٛي٘ اؾايػٕٛ عٓس ختاّ اجملًؼ.

  .ميشٕٛ ب٘ َا ٚقع يف فًػِٗ  َٔ خطأ أٚ ظيٌز: 
 

  يًُذايؼ نٛابط ؾطع١ٝ ٜٓبػٞ َطاعاتٗا، بني ث٬ث١ َٓٗا.: 21ؽ
 ٫ٚ تهٕٛ عًٝ٘،إٔ ٜهٕٛ اجملًؼ يف املباسات، ؾ٬ تهٕٛ اجملايؼ يف َعك١ٝ، أٚ بٗسف إٜصا٤ أسس أٚ ايتآَط  -1 :ز

 بٗسف ايػٝب١ ٚاي١ُُٝٓ ٚا٫غتٗعا٤ ٚايػدط١ٜ باٯخطٜٔ.        
  .َطاعا٠ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ املتعًك١ بايطعاّ ٚايؿطاب ٚايًباؽ -2    
 غض ايبكط ٚسؿغ ايعٛضات. -3    
 سؿغ أغطاض اجملًؼ، ٚػٓب إؾؿا٥ٗا. -4    
 

 

 

 

  : قاضٕ بني ايط٣٩ ٚا٭س٬ّ، َٔ سٝح: املؿّٗٛ، املكسض.1ؽ
  َٚكسضٖا َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل. ٖٞ َا ٜطاٙ اإلْػإ يف َٓاَ٘ َٔ ايبؿا٥ط ٚاـري. :ايط٣٩ -1ز: 
 ا٭س٬ّ: ٖٞ َا ٜعرتض اإلْػإ يف َٓاَ٘ َٔ أَٛض كتًط١. َٚكسضٖا َٔ ايؿٝطإ ايطدِٝ. -2    
 
 ؟) ايط٩ٜا َٔ اهلل، ٚاؿًِ َٔ ايؿٝطإ ( : ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: َا 2ؽ

 ، ٚاؿًِ َٔ ايؿٝطإ. تعاىلز: ٜسٍ ع٢ً إٔ ايط٩ٜا ٚاؿًِ كتًؿإ يف املؿّٗٛ ٚاملكسض، ؾايط٩ٜا َٔ اهلل 
 
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ايط٣٩ إىل اهلل تعاىل. : ْػبعًٌ: 3ؽ

 ٭ٕ اـري نً٘ َٓ٘.  ;ز: تأزبا َع٘

 ايسضؽ ايجأَ عؿط 
 ) ايط٣٩ ٚاؿًِ (
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 : ْػب ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ اؿًِ إىل ايؿٝطإ.4ؽ
 ز: ٭ْ٘ َكسض ايؿط ٚايتًبٝؼ ع٢ً اإلْػإ.

 

 يف عس٠ َٛانع، اشنط ث٬ث١ َٓٗا. ٚا٭س٬ّ : تٓاٍٚ ايكطإٓ ايهطِٜ ايط5٣٩ؽ
  .يف غٛض٠ ٜٛغـ -عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  – ؾػًت دع٤ا نبريا َٔ قك١ ٜٛغـ -1: ز 

 تؿذٝعا ي٘  ;سُٝٓا ضأ٣ املؿطنني ق١ً ضّٜٛ بس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؼسثت غٛض٠ ا٭ْؿاٍ عٔ ض٩ٜا ايٓيب -2     
  ع٢ً ايكتاٍ.  ٚ٭قشاب٘         

 ٔطٜٜسخٌ َه١ املهط١َ َع أقشاب٘ َعتُْؿػ٘  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يف غٛض٠ ايؿتض عٓسَا ضأ٣ ايٓيبـ 3     

 ط٠ ايكها٤ يف ايعاّ ايػابع َٔ اهلذط٠.ؼككت تًو ايط٩ٜا يف عُ
ُٔنَي(ٚضزت ن١ًُ ا٭س٬ّ يف قٍٛ اهلل تعاىل : ـ 4       ٌٔ اَ٭ِس٬ّٔ ٔبَعأي ُٔ ٔبَتِأٜٚٔ  ، أَا يف ايػ١ٓ )َقاُيٛا َأِنَػاُخ َأِس٬ّٕ َََٚا َِْش

     ؾٝكل  ؟ ِ ايط٩ٜا (ٓهضأٟ أسس َ : ) ٌٖنجريا َا ٜكٍٛ ٭قشاب٘ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ايٓب١ٜٛ، ؾكس نإ ضغٍٛ اهلل      
 إٔ ٜكل. تعاىل عًٝ٘ َا ؾا٤ اهلل     

 

 ؟ ) ايط٩ٜا ايكاؿ١ (: َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ عٓسَا غ٦ٌ عٔ املبؿطات ؾكاٍ: 6ؽ
 .ؾٗٞ تبؿط امل٪َٔ باـري ٚتؿطس٘، تهٕٛ ايط٣٩ أسٝاْا بؿاض٠ ملٔ ضآٖاز: 

 

 عًٝ٘ ٚغًِ ايبؿط٣ ؟: مباشا ؾػط ايٓيب ق٢ً اهلل 7ؽ
 ٜطاٖا املػًِ، أٚ أسس ٜطاٖا ي٘.ز: بايط٩ٜا ايكاؿ١ 

 

) ايط٩ٜا ايكاؿ١ َٔ ايطدٌ ض٩ٜا ايكاؿني َٔ أَت٘ بأْٗا دع٤ َٔ ايٓب٠ٛ، ؾكاٍ:  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ عس ايٓيب: عًٌ: 8ؽ
 .ايكاحل دع٤ َٔ غت١ ٚأضبعني دع٤ا َٔ ايٓب٠ٛ (

 ايط٩ٜا أْٗا َٔ اهلل تعاىل، ٜطًع اإلْػإ ؾٝٗا ع٢ً دع٤ مما ٫ ٜعطؾ٘ أٚ ٜػٝب عٓ٘.ٚيف ٖصا إؾاض٠ إىل َكسض ز: 
 
 إىل أزبني اثٓني بعس ايط٩ٜا، ٚنشُٗا.  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أضؾس ايٓيب: 9ؽ
) إشا ضأ٣ أسسنِ ض٩ٜا وبٗا ؾإمناٖٞ : ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ع٢ً ايط٩ٜا ايطٝب١، ؾكس قاٍ ايٓيب تعاىل إٔ وُس ايطا٥ٞ ضب٘ -1: ز

 .(بٗا شسخٚيٝ ،عًٝٗاس اهلل َٔ اهلل، ؾًٝش
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ:  ط يػطٚضٙ ؾٝسعٛ ي٘ باـري، قاٍ ضغٍٛ اهللػ٭ْ٘ ٜ :عًٌ أ٫ وسخ بٗا إ٫ َٔ وب، نايعامل ايٓاقض -2    

 (.َٔ وبإ٫ ىرب  ؾإٕ ضأ٣ ض٩ٜا سػ١ٓ ؾًٝبؿط، ٫ٚ)
 
 ا٭س٬ّ ع٢ً ايٓا٥ِ. : بني أثط11ؽ

 ز: ٜكاب بايهٝل ٚايؿعع ٚا٫نططاب.
 
 : يٮس٬ّ أقػاّ ) أغباب ( عس٠، اشنطٖا.11ؽ

 بعهٗا سسٜح ايٓؿؼ، مما ٜؿػٌ باٍ اإلْػإ َٔ أعُاٍ ٚخٛاطط يف أثٓا٤ ايٝكع١، ؾرياٙ يف َٓاَ٘. -1ز: 
 يف ساييت ايّٓٛ ٚايٝكع١. َٚٓٗا َا ٖٛ ؼعٜٔ َٔ ايؿٝطإ ٚؽٜٛـ َٓ٘ مبا ٜٛغٛؽ يإلْػإ -2     
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 إىل آزاب بعس سسٚخ ا٭س٬ّ، اشنط أضبع١ َٓٗا. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : أضؾس ايٓيب 12ؽ
) إشا ضأ٣  :ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِا٫غتعاش٠ باهلل تعاىل َٔ ايؿٝطإ ايطدِٝ، ٚإٔ ٜٓؿذ عٔ ٜػاضٙ ث٬ثا، قاٍ ضغٍٛ اهلل  -1: ز
 . ث٬ثا عٔ ٜػاضٙ ( -ٚيٝٓؿذ  -ؾط ايؿٝطإ، ٚيٝتؿٌ نِ َا ٜهطٙ، ؾًٝتعٛش َٔ ؾطٖا َٚٔ سسأ

ق٢ً اهلل قاٍ ضغٍٛ اهلل . خؿ١ٝ إٔ ٜتعذٌ يف تعبريٖا مبهطٚٙ، ؾٝكٝب اإلْػإ َٓٗا اـٛف ٚايػِ : عًٌ أ٫ ٜطٜٚٗا ٭سس -2    
 . ، ؾإْٗا ئ تهطٙ (سسا) ٫ٚ وسخ بٗا أ: عًٝ٘ ٚغًِ

ق٢ً اهلل عًٝ٘ قاٍ ضغٍٛ اهلل  ٭ٕ ايك٠٬ ضاس١ يًٓؿؼ ٚطُأ١ْٓٝ هلا. :عًٌ اؿًِ ايك٠٬ عٓس ا٫غتٝكاظ َٔ َْٛ٘ بعس ـ ۳    
 . نِ َا ٜهطٙ ؾًٝكِ ؾًٝكٌ (سس) ؾإٕ ضأ٣ أ: ٚغًِ

 آ٬َ بتػري تًو اؿاٍ اييت نإ عًٝٗا يف َٓاَ٘.: عًٌ تػٝري اؾٓب ايصٟ نإ ْا٥ُا عًٝ٘ ـ 4    
 
أَت٘ يًكٝاّ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : يًٛقا١ٜ َٔ ا٭س٬ّ اييت تػبب ؾععا ٚانططابا عٓس نجري َٔ ايٓاؽ، أضؾس ايٓيب 13ؽ

 اشنطٖا. ،مبذُٛع١ َٔ ا٭عُاٍ ٚا٭شناض قبٌ ايّٓٛ ٚبعسٙ
 َٔ أشناض. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ وطم املػًِ ع٢ً شنط اهلل تعاىل مبا ٚضز عٔ ايٓيب -1 ز : قبٌ ايّٓٛ :

 .)ٚخاق١ آ١ٜ ايهطغٞ( ،وطم ع٢ً قطا٠٤ ؾ٤ٞ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ -2         
 ع٢ً طٗاض٠ ٜٚهجط َٔ ا٫غتػؿاض.  ٜٓاّ -3         

 غهب٘ ٚؾط  بكٛي٘: " أعٛش بهًُات اهلل ايتا١َ َٔ، َٔ ايؿٝطإتعاىل ٜبازض ي٬غتعاش٠ باهلل  بعس ا٫غتٝكاظ َٔ ايّٓٛ:      
 عبازٙ، َٚٔ ُٖعات ايؿٝاطني ٚإٔ وهطٕٚ ".                                  

 

 بعض ايط٣٩ وتاز يتأٌٜٚ، ٚبعهٗا ٫ وتاز تأ٬ٜٚ. : عًٌ: 14ؽ
 .١ٚانش اٚانش١، ٚبعهٗ غري ز : ٭ٕ بعض ايط٣٩

 
 : ٖات َجا٫ ع٢ً ض١ٜ٩ غري ٚانش١ مت تؿػريٖا يف ايكطإٓ ايهطِٜ. 15ؽ

ََُط : - ايػ٬ّٚ ايك٠٬عًٝ٘  -ز: َا ضآٙ ْيب اهلل ٜٛغـ  َُِؼ َٚاِيَك َِٛنّبا َٚايؿَٓ ُِٜت َأَسَس َعَؿَط َن ٘ٔ َٜا َأَبٔت إْٔٔٓٞ َضَأ ـُ ٔيَأٔبٝ ُُٜٛغ  ٍَ )ٔإِش َقا
)َٔ ِِ ٔيٞ َغأدٔسٜ ُٗ ُِٜت  .َضَأ

 
ـُ ايٛاضز٠ يف اٯ١ٜ ايهطمي١ اٯت١ٝ: -ايػ٬ّايك٠٬ ٚعًٝ٘  -َا تؿػري ض٩ٜا ْيب اهلل ٜٛغـ : 16ؽ ُُٜٛغ  ٍَ ٘ٔ َٜا َأَبٔت إْٔٔٓٞ  )ٔإِش َقا ٔيَأٔبٝ

)َٔ ِِ ٔيٞ َغأدٔسٜ ُٗ ُِٜت ََُط َضَأ َُِؼ َٚاِيَك َِٛنّبا َٚايؿَٓ ُِٜت َأَسَس َعَؿَط َن  ؟ َضَأ
بعس إٔ  - ايػ٬ّايك٠٬ ٚعًٝ٘  -ز: تأٌٜٚ ٖصٙ ايط٩ٜا إٔ ايهٛانب ِٖ إخٛت٘، ٚايؿُؼ ٚايكُط ُٖا ٚايساٙ، ٚؼكل َا ضأٙ ٜٛغـ 

َٖىل: تٛىل خعا٥ٔ َكط، قاٍ تعا ٍَ َٜا َأَبٔت  ُ٘ ُغذَّٓسا ََٚقا ٘ٔ ع٢ًََ اِيَعِطٔف ََٚخطُٓٚا َي ِٜ َٛ ٌُ َصا)ََٚضَؾَع َأَب َٟ َتِأٜٚٔ ٌُ َٔٔ ُض٩َِٜا  َضبٔٓٞ َدعًَََٗا َقِس َقِب
 .(َسكّٓا
 
 ٣٩ .قؿات ٜٓبػٞ تٛاؾطٖا يف َعرب ايط : اشنط ث٬خ17ؽ

 إٔ ٜهٕٛ َٔ أٌٖ ايعًِ ٚايسضا١ٜ، ٚايتك٣ٛ، ٚايػري٠ اؿػ١ٓ، ٚاـًل ايهطِٜ. :ز 
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 َا ايصٟ ٜٓبػٞ ع٢ً اإلْػإ إشا ضأ٣ ض٩ٜا يف َٓاَ٘ ٚضغب يف تؿػريٖا ؟ :18ؽ

ٜتدصٕٚ ; يٝككٗا عًِٝٗ، ٜٚبتعس عُٔ ايعًِ ٚايسضا١ٜ، ٚايتك٣ٛ، ٚايػري٠ اؿػ١ٓ، ٚاـًل ايهطِٜز: عًٝ٘ إٔ ٜتشط٣ أٌٖ 

يف املٛاقع َا نتب أ٫ ٜطايع ، ٫ٚ ٜعتُس ع٢ً َا طبع َٔ َ٪يؿات يف تؿػري ايط٣٩ ٚا٭س٬ّ، ٚتؿػري ايط٣٩ فا٫ يًتهػب

٭ٕ تعبري : عًٌ ٫ ًٜذأ إىل َا ٜتساٚي٘ عا١َ ايٓاؽ َٔ تؿػريات، ٚأٚ َا ٜعطض يف ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥، اإليهرت١ْٝٚ أٚ ايكشـ

 .ايٓاؽايط٣٩ ىتًـ باخت٬ف أسٛاٍ 
 

 .تعبري ايط٣٩ ىتًـ باخت٬ف أسٛاٍ ايٓاؽ: اشنط َجا٫ ٜبني بإٔ 19ؽ

ضأٜت يف ايّٓٛ نأْٞ  ز: دا٤ ضدٌ ٫بٔ غرئٜ ؾكاٍ: إْٞ ضأٜت يف ايّٓٛ أْٞ أ٩شٕ، ؾكاٍ ي٘: ؼر ٖصا ايعاّ، ٚدا٤ٙ آخط ؾكاٍ:

غِ َٔ إٔ ايط٩ٜا ٚاسس٠ ؾكاٍ: ضأٜت ع٢ً ا٭ٍٚ أ٩شٕ، ؾكاٍ ي٘: تكطع ٜسى يف غطق١، ؾكٌٝ ي٘ يف غبب اخت٬ف ايتؿػرئٜ بايط

ِِ ، ٚمل أضض ١٦ٖٝ ايجاْٞ ؾتأٚيت قٛي٘ تعاىل: )ََٚأشٕٔٓ ٔؾٞ ايَٓٓأؽ ٔباِيَشرٔٓ(ايك٬ح ؾتأٚيت قٛي٘ تعاىل:  ْٕ َأَُٜٓتَٗا اِئعرُي إَُْٔٓه ََُ٪شٔٓ  َٕ َِٓ َأشَٓ )ُث

) َٕ  .َيَػأضُقٛ
 

 ض٩ٜاٙ.ع٢ً املػًِ أ٫ ٜٓؿػٌ بتعبري : عًٌ: 21ؽ

 ٚقس ىط٧ قس ظين  ٖٛ بٌ قطعٝا يٝؼ یإلٕ تعبري املعرب يًط٩;ز: ست٢ ٫ ٜبك٢ أغريا ٭َٛض ١ََٖٛٛ قس تكٝب ٚقس ؽط٧ 

 .ٜكٝب

 

 
 
َُٓس أسسِٖ ٫ٚ ْؿػٞ بٝسٙ يٛ إٔ أسسنِ أْؿل َجٌ أسس شٖب )ؾٛايصٟ: َا ز٫ي١ قٍٛ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: 1ؽ ا َا أزضى 

 ؟ (ْكٝؿ٘
 ز : ؾهٌ ايكشاب١ يف ايكشب١ ٚاحملاؾع١ ع٢ً أَا١ْ اإلغ٬ّ .

 
غ١ٓ ، -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –: عطف بايكشابٞ اؾًٌٝ َعا١ٜٚ بٔ أبٞ غؿٝإ َٔ سٝح: امس٘، ايتكا٤ ْػب٘ َع ايٓيب 2ؽ

 ٫ٚزت٘، إغ٬َ٘.
 (.  ضنٞ اهلل عٓٗا ٖٛ َعا١ٜٚ بٔ أبٞ غؿٝإ بٔ سطب بٔ أ١َٝ، ٚأَ٘ ٖٓس بٓت عتب١ ) -1 ز: 
 يف اؾس اـاَؼ )عبس َٓاف( . -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  – ًٜتكٞ ْػب٘ بطغٍٛ اهلل -2     
 ٚيس قبٌ ايبعج١ غُؼ غٓٛات.  -3     
  .أعًٔ إغ٬َ٘ َع أبٝ٘ ٚأخٝ٘ ٜعٜس ّٜٛ ؾتض َه١ يف ايػ١ٓ ايجا١َٓ يًٗذط٠ -4     
 

 ايسضؽ ايتاغع عؿط
 ( -ضنٞ اهلل عٓ٘  –) ايكشابٞ اؾًٌٝ َعا١ٜٚ بٔ أبٞ غؿٝإ 
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  .-ضنٞ اهلل عٓ٘  – : ٖات َجا٫ ٚاسس ع٢ً ؾه١ًٝ َٔ ؾها٥ٌ ايكشابٞ َعا١ٜٚ بٔ أبٞ غؿٝا3ٕؽ
 -ضنٞ اهلل عٓ٘  – إٔ أبا غؿٝإ -ضنٞ اهلل عُٓٗا  –، عٔ ابٔ عباؽ -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  – أسس نتب١ ايٛسٞ يطغٍٛ اهلل -1 ز :

 .-ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  – إٔ ٜهٕٛ ابٓ٘ َعا١ٜٚ ناتبا يًٛسٞ بني ٜسٜ٘ ؾكبٌ ضغٍٛ اهلل -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  – طًب َٔ ايٓيب
 . -اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ق٢ً  –عٔ ضغٍٛ اهلل  ، ؾكس ض٣ٚ أسازٜح عس٠-ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –ضٚا١ٜ اؿسٜح عٔ ضغٍٛ اهلل  -2 

ِٖٔس ب٘(: -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  – ، ؾكاٍي٘ -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –زعا٤ ايٓيب  -3   .)ايًِٗ ادعً٘ ٖازّٜا َٗسّٜا َٚا
  ،)أٍٚ دٝـ َٔ أَيت ٜػعٕٚ ايبشط قس أٚدبٛا(: -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –تبؿريٙ باملػؿط٠ ٚايطمح١، قاٍ ضغٍٛ اهلل  -4

 أٍٚ َٔ غعا ايبشط. -ضنٞ اهلل عٓ٘  –، ٚنإ دٝـ َعا١ٜٚ ( املػؿط٠اغتشكٛا  :)أٟ
 

 -ضنٞ اهلل عِٓٗ  –، ٚيف عٗس اـًؿا٤ ايطاؾسٜٔ–ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –يف عكط ايطغٍٛ  –ضنٞ اهلل عٓ٘  – عا١ٜٚمل : نا4ٕؽ
 ، اشنط أضبع١ َٓٗا.خس١َ اإلغ٬ّزٚض َِٗ يف 

 غع٠ٚ سٓني، ٚؾاضى يف غع٠ٚ تبٛى. -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  – ايٓيب َع - ضنٞ اهلل عٓ٘ - ؾٗس َعا١ٜٚ -1ز: 
  ٕ.یقس ؾٗس سطب املطتس -ضنٞ اهلل عٓ٘  – يف عٗس أبٞ بهط ايكسٜل -2    
 كسؽ، ٚنإ قا٥س ؾتضامل تیٚؾتض زَؿل، ٚؾتض ب ،ؾٗس ايريَٛى -ضنٞ اهلل عٓ٘  –ٚيف عٗس عُط بٔ اـطاب ـ 3    

   زَؿل َٚا  ٛت أخٝ٘ ٜعٜس بٔ أبٞ غؿٝإ، ٫ٚٙ، ا٭ضزٕ، ٚبعس َ-ضنٞ اهلل عٓ٘  – ٙ عُط بٔ اـطابٚقس ٫ٚ مشاٍ ؾًػطني،       
            ٜتبعًٗا َٔ بًسإ.  

 ٫ٚٙ ايؿاّ نًٗا.  - ضنٞ اهلل عٓ٘ - يف عٗس عجُإ بٔ عؿإـ 4
 

 خًٝؿ١ يًُػًُني ؟ َٚاشا أطًل ع٢ً شيو ايعاّ ؟  –ضنٞ اهلل عٓ٘  –: يف أٟ عاّ بٜٛع َعا١ٜٚ 5ؽ
، ٖٚٛ ايعاّ ايصٟ تٓاظٍ  بعاّ اؾُاع١( يًٗذط٠، ٚمسٞ ٖصا ايعاّ 41خًٝؿ١ يًُػًُني يف عاّ ) -ضنٞ اهلل عٓ٘  -بٜٛع َعا١ٜٚ ز: 

 .سؿاظا ع٢ً ٚسس٠ املػًُني ;-ضنٞ اهلل عِٓٗ  – ؾٝ٘ اؿػٔ بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب ؾ٘ عٔ اـ٬ؾ١ ملعا١ٜٚ
 

  ؟ - عٓ٘ اهلل ضنٞ – َعا١ٜٚ خ٬ؾ١ اغتُطت غ١ٓ نِ: 6ؽ
 .غ١ٓ عؿط٠ تػع: ز

 

 (. اؾُاع١ ّٜٛ)  عطف: 7ؽ
 ٚسس٠ ع٢ً سؿاظا ;- عِٓٗ اهلل ضنٞ – ملعا١ٜٚ اـ٬ؾ١ عٔ ؾ٘ طايب أبٞ بٔ عًٞ بٔ اؿػٔ ؾٝ٘ تٓاظٍ ايصٟ ايعاّ ٖٛ: ز

 .املػًُني
 

 .- عِٓٗ اهلل ضنٞ – ملعا١ٜٚ اـ٬ؾ١ عٔ ؾ٘ طايب أبٞ بٔ عًٞ بٔ اؿػٔ تٓاظٍ: عًٌ: 8ؽ
  .املػًُني ٚسس٠ ع٢ً سؿاظا :ز
 

 . َٓٗا ث٬ث١ اشنط نجري٠، مبٓذعات خ٬ؾت٘ أثٓا٤ - عٓ٘ اهلل ضنٞ – َعا١ٜٚ قاّ: 9ؽ
 (.  اهلٓس غطب مشاٍ َٔ ٚأدعا٤ بانػتإ)  ٚتؿٌُ ايػٓس ٚب٬ز أؾطٜكٝا، ٚمشاٍ سايٝا،( تطنٝا) ايطّٚ باػاٙ اإلغ٬ّ اْتؿاض -1: ز

 : عًٌ َٚكط ايؿاّ ب٬ز غٛاسٌ ع٢ً اؿطب١ٝ ايػؿٔ يكٓاع١ َطانع ببٓا٤ ٚشيو ايبشطٟ، با٭غطٍٛ ا٫ٖتُاّ  -2    
 .عطٟ تٗسٜس أٟ َٔ املػًُني يب٬ز محا١ٜ        

 شتوي 2018

 صيفي 2018

 صيفي 2018
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  . - عٓ٘ اهلل ضنٞ – اـطاب بٔ عُط عٗس يف أْؿ٦ت اييت ٚاـطاز اؾٓس زٜٛإ: َجٌ املطنع١ٜ، ايسٚاٜٚٔ تطٜٛط -3    
 :َجٌ َطنع١ٜ زٚاٜٚٔ ٚاغتشساخ

  : ز
 ايبًسإ إىل عٗٛزٙ ٚنتاب١ ، اي٫ٜٛات يف ٫ٚت٘ إىل ٚٚقاٜاٙ ٚأٚاَطٙ اـًٝؿ١ ضغا٥ٌ نتاب١ ع٢ً ٜؿطف ايصٟ: ايطغا٥ٌ زٜٛإ -

 . ا٭خط٣
 .ا٭خط٣ ايسٍٚ ٚإىل ٫ٚت٘، إىل اـًٝؿ١ نتب محٌ ٜٓعِ ايصٟ: ايربٜس زٜٛإ -
 ٚػٓبا اـًٝؿ١، َطاغ٬ت غط١ٜ ع٢ً ٚاحملاؾع١ اإلضغاٍ، د١ٗ يبٝإ ٚختُٗا; املطاغ٬ت تأَني ع٢ً ٜكّٛ ايصٟ اـامت زٜٛإ -

 .اـًٝؿ١ ٜكسضٖا اييت ايهتب يف ايت٬عب سسٚخ َٚٓع يًتعٜٚط،
 

 بكؿات محٝس٠ عس٠ تسٍ ع٢ً ؾدكٝت٘، اشنط مخػ١ َٓٗا. -ضنٞ اهلل عٓ٘  – : اتكـ َعا11١ٜٚؽ

ضنٞ اهلل  – عباؽ املا ؾكٝٗا، ؾكس ؾٗس ي٘ بصيو ابٔٚايصنا٤، ٚخؿ١ٝ اهلل تعاىل، ٚنإ ع، ز: اؿًِ، ٚغع١ ايكسض، ٚايؿط١ٓ 
 إْ٘ ؾكٝ٘. :عٓسَا غ٦ٌ عٓ٘، قاٍ -عُٓٗا 

 

) ٚيٛ إٔ بٝين ٚبني : -ضنٞ اهلل عٓ٘  –: ع٢ً َاشا تسٍ ايعباض٠ املؿٗٛض٠ ) ؾعط٠ َعا١ٜٚ ( ؟ أٚ ع٢ً َاشا ٜسٍ قٍٛ َعا١ٜٚ 11ؽ
 ؟ ( ايٓاؽ ؾعط٠ َا اْكطعت
 ٚشنا٤ٙ. –ضنٞ اهلل عت٘  –ز: ع٢ً سه١ُ َعا١ٜٚ 

 

 أغا٤ إيٝ٘.ٔ ُٚعؿٛٙ ع -ضنٞ اهلل عٓ٘  –اشنط َٛقؿا ٚاسسا ٜسٍ ع٢ً سًِ َعا١ٜٚ : 12ؽ
: نٝـ تكَٛين ؟ ؾكاٍ ايطدٌ: -ضنٞ اهلل عٓ٘  -يتػتكُٝٔ أٚ ٭قَٛٓو، ؾكاٍ َعا١ٜٚ ، ضٟٚ إٔ ضد٬ قاٍ ي٘: ٜا َعا١ٜٚز: 

يٛ غطٛت عًٝ٘ ؟ ؾكاٍ: إْٞ ٭غتشٝٞ إٔ ٜهٕٛ شْب أسس أععِ  :: إشٕ اغتكِٝ، ؾكٌٝ ي٘-ضنٞ اهلل عٓ٘  – باـؿب، ؾكاٍ َعا١ٜٚ
 ايطدٌ ضغِ قػ٠ٛ ضزٙ. -ضنٞ اهلل عٓ٘  -ـ َعا١ٜٚ ٓؾًِ ٜع ،َٔ سًَُٞٔ عؿٟٛ، أٚ دًٗ٘ أنرب 

 

 .-ضنٞ اهلل عٓ٘  –َعا١ٜٚ خؿ١ٝ اشنط َٛقؿا ٜسٍ ع٢ً : 13ؽ
ؾكتٌ َا خطز ٜكاتٌ إ٫ يٝكاٍ ؾذاع، ٚضدٌ  شنط يف فًػ٘ إٔ أٍٚ َٔ تػعط بِٗ ايٓاض ث٬ث١: ضدٌ شٖب ٜكاتٌ يف غبٌٝ اهللز: 

َا ٜؿعٌ شيو إ٫ يٝكاٍ  ،ٚضدٌ آتاٙ اهلل َا٫ نجريا ٜتكسم ب٘ ٜٚكٌ ضمح٘ ،ٌ شيو إ٫ يٝكاٍ قاض٨َا ٜؿع ،ساؾغ يًكطإٓ ٜكطأٙ
شيو، قاٍ: " قس ؾعٌ بٗ٪٤٫ ٖصا، ؾهٝـ ٜؿعٌ بػريِٖ َٔ ايٓاؽ ؟ " ثِ  -ضنٞ اهلل عٓ٘  – دٛاز نطِٜ، ؾعٓسَا مسع َعا١ٜٚ

" ثِ -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –ٚدٗ٘، ٚقاٍ: قسم اهلل ٚضغٛي٘ به٢ بها٤ ؾسٜسا ست٢ ظٔ َٔ سٛي٘ أْ٘ ٖايو، ثِ أؾام َٚػض عٔ 
)َٔ نإ ٜطٜس اؿٝا٠ ايسْٝا ٚظٜٓتٗا ْٛف إيِٝٗ أعُاهلِ ؾٝٗا ِٖٚ ؾٝٗا ٫ ٜبدػٕٛ * أٚي٦و ايصٜٔ يٝؼ هلِ ت٬ قٛي٘ تعاىل: 

 .يف اٯخط٠ إ٫ ايٓاض ٚسبط َا قٓعٛا ؾٝٗا ٚباطٌ َا ناْٛا ٜعًُٕٛ(
 

 عٓسَا سهطت٘ ايٛؾا٠. -ضنٞ اهلل تعاىل عٓ٘ –: بني ساٍ َعا١ٜٚ 14ؽ
 :ٜٚكٍٜٛٚبهٞ أخص ٜكًب ٚدٗ٘ ٜٚهع اـس اٯخط  ثِ ،ٚنع خسٙ ع٢ً ا٭ضض -ضنٞ اهلل عٓ٘  –ملا سهطت ايٛؾا٠ َعا١ٜٚ ز: 

َٕ َشايًِٗ إْو قًت يف نتابو:  ٘ٔ ََِٜٚػٔؿُط ََا ُزٚ ُِٜؿَطَى ٔب َ٘ َيا َِٜػٔؿُط َإٔ  َٕٓ ايًَٓ َُٔ ٔيَو)ٔإ  ي٘. تػؿط إٔ تؿا٤ ممٔ ادعًين ايًِٗ ،( ََٜؿا٤ُ ٔي
 

 ؟ ٚأٜٔ ناْت ٚؾات٘ ؟  -ضنٞ اهلل عٓ٘  – : يف أٟ عاّ تٛيف َعا15١ٜٚؽ

 .ٖـ(61يف زَؿل غ١ٓ ) -ضنٞ اهلل عٓ٘  – ٛيفز: ت


