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 فً عطٛس اٌصالح

 ـــــــــــــــف اٌصالح ٚأسدد اٌصالح ٚلذ دخٛي ِٓ اعزٍمٕذ ئرا
 

 ؾايطٗاص٠ ؽضط َٔ ؽضٚط ايق٠٬. ،هب عًٝو إ تهٕٛ طاٖضا َٔ اؿزخ ٚايٓذػ -◉

 ٚايٓؿٌ. ايؿضض يف نٓت، سٝح ايكب١ً اعتكبٌ ثِ -◉

 .ايق٠٬ ؽضٚط َٔ يًعٛص٠، ؾغرتٖا عاتضا تهٕٛ إ عًٝو هبقبٌ رخٛيو يف ايق٠٬  -◉

 .َٓٗا ايزْٛ ٚهب عرت٠، إىل تقًٞ إٔ عًٝو ؾٝذب ايق٠٬ إىل قُت َا ؾإسا -◉

 ؾٝذٛط ايؾزٜز، ٚايكتاٍ اـٛف ف٠٬ تقًٞ نٓت إ إ٫ صنٔ ٖٚٛ قا٥ُّا تقًٞ إٔ عًٝو هب -◉

 .ايكٝاّ عٔ عادظا اٚ نٓت َضٜنا يٛ ٚنشيو، صانبّا تقًٞ إٔ ٖشا يو ٚاؿاٍ

 ٖٚشا ْؿغو، تغُع عٝح فٛتو بٗا صاؾعا "أنرب اهلل" بكٛيو ايق٠٬ تغتؿتض يو س بعز ثِ -◉

   .بزْٚ٘ ايق٠٬ تٓعكز ٫ صنٔ

 تهبري٠ بعز دا٤ت ؾإٕ   بايتهبري َكض١ْٚ تهٕٛ اي١ٝٓ إٔ ايق٠٬، ٚا٭فٌ ٖشٙ تٟٓٛ ؾعٌثِ  -◉

 .عضا ٫ٚ يؿعا ٫ تؾضع ٫ ؾٗٞ بٗا ايتًؿغ ٜؾضع ٫ ٚيشيو ايكًب قًٗا ٚاي١ٝٓ ػظٟ، ؾ٬ اإلسضاّ

 َٛمع إىل قٝاَو يف ٚإٔ تٓعض عٓٗا، ًٜٗٝو قز َا نٌ تتذٓب ٚإٔ ف٬تو يف ؽؾع إٔ ٚعًٝو -◉

 .عذٛرى

 نؿو ظٗض ع٢ً اي٢ُٓٝ ؾتنع ايتهبري، عكب ايقزص ؾٛم ايٝغض٣ ع٢ً اي٢ُٓٝ ٜزى تنع ثِ -◉

 .ٚايغاعز ايضعؼ ٚع٢ً ايٝغض٣،

 .نجري٠ ٖٚٞ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب عٔ ايجابت١ ا٭رع١ٝ بأسز ايكضا٠٤ تغتؿتض -◉

 .بٗا ػٗض ٫ٚ ايضسِٝ، ايضمحٔ اهلل بغِ تكضأ ثِ ايضدِٝ ايؾٝطإ َٔ باهلل تغتعٝش ثِ -◉

 َٔ اْتٗٝت آ١ٜ، ؾإسا ،آ١ٜ بٗا، تكطعٗا إ٫ ايق٠٬ تقض ٫ صنٔ ٖٚٞ ايؿاؼ١ عٛص٠ تكضأ ثِ -◉

 .فٛتو بٗا ٚمتز ػٗض "آَني" قًت ايؿاؼ١

 .ا٭ٚيٝني ايضنعتني يف اٯٜات بعض أٚ أخض٣، عٛص٠ ايؿاؼ١، بعز تكضأ ثِ -◉

 ٚايعقض ايعٗض يف ٚتغض ٚايعؾا٤، املػضب َٔ ا٭ٚيٝني ايضنعتني ٚيف ايقبض ف٠٬ يف ػٗض -◉

 .ايعؾا٤ َٔ ٚا٭خضٜني املػضب َٔ ٚايجايج١

 .ٚصنعت ٚنربت ٜزٜو صؾعت ثِ عهت١ عهت ايكضا٠٤ َٔ ؾضغت إسا -◉
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 أفابعو بني َؿضدا صنبتٝو ع٢ً نؿٝو ٚامعا تهٕٛ إ صنٛعو ساٍ يف عًٝو ٚهب -◉

 ٚدٛبا، ٚاسز٠ َض٠ "ايععِٝ صبٞ عبشإ" ٚتكٍٛ عًُٝٗا، قابنا نأْو صنبتٝو َٔ ٜزٜو ممهٔ

 .ٖٚٞ أٚؾ٢ ث٬خ إىل ايظٜار٠ ٚتغٔ

 ثِ ا٫عتزاٍ ٖشا عٓز ٜزٜو صاؾعا ،"محزٙ ملٔ اهلل مسع" قا٬٥ ايضنٛع َٔ فًبو صؾعت اْتٗٝت ؾإسا -◉

 .ٚدٛبا اؿُز ٚيو صبٓا قا٥ِ ٚأْت تكٍٛ

نؿٝو  بغطت عذزت ؾإسا صنبتٝو، قبٌ ا٭صض ع٢ً ٜزٜو ٚامعا عادزا تهرب ثِ -◉

 إ يو ٜٚغٔ، َٓهبٝو سشٚ ٜزٜو داع٬ ايكب١ً إىل أفابعو ٜزٜو َٛدٗا ٚمُُت أفابع

 ع٢ً أعنا٤، عبع١ ع٢ً عادزا ا٭صض َٔ ٚدبٗتو اْؿو ممهٓا أسٝاْا، أسْٝو سشٚ ػعًُٗا

 ايٛمع ٖشا يف َط٦ُٓا ايكزَني أطضاف ٚع٢ً ٚايضنبتني ايٝزٜٔ ٚع٢ً عنٛ ٖٚشا ٚا٭ْـ اؾب١ٗ

 ا٭سناص. َٔ غريٖا أٚ ،"ا٭ع٢ً صبٞ عبشإ" قا٬٥، ٚدٛبا

 ايكب١ً بأفابعو َغتكبٌ اي٢ُٓٝ صدًو ْافبا ايٝغض٣، صدًو َؿرتؽا َهربا صاعو تضؾع ثِ -◉

 ."ٚاصطقين ٚعاؾين ٚاٖزْٞ ٚاصؾعين ٚادربْٞ ٚاصمحين يٞ اغؿض ايًِٗ" قا٬٥

 صدًو ع٢ً قاعزا تغتٟٛ ثِ َهربا، صاعو تضؾع ثِ نا٭ٚىل، ايجا١ْٝ ايغذز٠ عادزا تهرب ثِ -◉

 .َٛمع٘ إىل ععِ نٌ ٜضدع ست٢ َعتز٫ ايٝغض٣

ايجا١ْٝ،  ايضنع١ إىل ايعادٔ، ٜكبنُٗا نُا املكبٛمتني بٝزٜو ا٭صض ع٢ً َعتُزّا تٓٗض ثِ -◉

 .ا٭ٚىل َٔ أققض ػعًٗا أْو إ٫ ا٭ٚىل يف فٓعت َا َجٌ ؾٝٗا ؾتقٓع

 ايغذزتني، بني ؾعًت نُا َؿرتؽا، دًغت صنعتني ايق٠٬ ناْت ؾإ يًتؾٗز ػًػ ثِ -◉

 اْ٘ غري ٚايضباع١ٝ، ايج٬ث١ٝ ايق٠٬ َٔ ا٭ٍٚ ايتؾٗز يف ػًػ ٚنشيو أسٝاّْا، هٛط اإلقعا٤ نُا

 .َتٛصنّا دًٛعو ؾٝ٘ ا٭خري، ؾٝهٕٛ ايتؾٗز أَا، ٖٓا اإلقعا٤ هٛط ٫

 ع٢ً ايٝغض٣ نؿو ٚٚمعت اي٢ُٓٝ، ؾدشى ع٢ً اي٢ُٓٝ نؿو ٚمعت يًتؾٗز قعزت ؾإسا -◉

 ٚؼضنٗا إيٝٗا، ببقضى صاَٝا بايغباب١ َؾريا اي٢ُٓٝ قابنا ايٝغض٣، ٜزى باعط ايٝغض٣، ؾدشى

 يو ؾٝغٔ نجري٠ فٝؼ ٚهلُا اإلبضا١ُٖٝٝٚايق٠٬  ايتشٝات قا٬٥ آخضٙ إىل ايتؾٗز أٍٚ َٔ ٚتزعٛ بٗا

 .تاص٠ ٖٚشا تاص٠ ٖشا تكٍٛ إٔ

 إَاَا نٓت ؾإسا اؾٓاط٠، ف٠٬ يف ٚيٛ اعتشبابا، ٜغاصى ٚعٔ صنٔ، ٖٚٛ ميٝٓو، عٔ تغًِ ثِ -◉

 .اؾٓاط٠ ف٠٬ يف إ٫ بايغ٬ّ صؾعت فٛتو

 ٘زا ٚغٍشٖ عٛف رجذٖ ثارْ هللا رؼبٌى ِمشٚٔب ثأدٌزٗ اٌصذٍذخ 

 ِٓ وزبة هللا ٚعٕخ سعٌٛٗ صٍى هللا ػٍٍٗ ٚعٍُ

 شظبرٗ ئٔٗ جٛاد سدٍُٚهللا أعأي أْ ٌجؼً ػٍّٕب ٘زا خبٌصبً ٌٛجٙٗ اٌىشٌُ ِٛافمبً ٌّ
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 اٌصالح
 (ِطٍك اٚ ِم١ذ)ِب ٘ٛ رطٛع  ِٕٚٙب ؛(فشض ػ١ٓ اٚ فشض وفب٠خ)اٌصالح ِٕٙب ِب ٘ٛ فشض  اْٛاعٗا

 اؽضٚطٗ

 اصناْٗا

 عٓٓٗا
 ايكٛي١ٝ

 ٚادباتٗا

 ا٭عنا٤ ع٢ً ايغذٛر ؛ايضنٛع َٔ ايضؾع ؛ايضنٛع ؛ايؿاؼ١ قضا٠٤ ؛اإلسضاّ تهبري٠ ؛ايكزص٠ َع ايكٝاّ

 ايتؾٗز ؛ايرتتٝب ؛ا٭صنإ مجٝع يف ايطُأ١ْٓٝ ؛ايغذزتني بني اؾًغ١ ؛ايغذٛر َٔ ا٫عتزاٍ ؛ايغبع١

 ايتٍ غ١ًَُٝ اُ٭ٚىلايغ٬ّ؛  عًٝ٘ ايٓيب ع٢ً ايق٠٬ا٭خري؛  يًتؾٗز اؾًٛؼا٭خري؛ 

 اعزمجبي اٌمجٍخ ؛دخٛي اٌٛلذ ؛عزش اٌؼٛسح ؛ئصاٌخ إٌجبعخ ؛سفغ اٌذذس ؛ا١ٌٕخ ؛اٌز١١ّض اٌؼمً؛ ؛اإلعالَ

 ع٪اٍ ؛ايغذٛر تغبٝش١ ؛ايضنٛع تغبٝش١ ؛ايتشُٝز ؛ايتغُٝع ؛اإلسضاّ تهبري٠ غري ايتهبريات نٌ

  ي٘ اؾًٛؼ ؛ا٭ٍٚ ايتؾٗز ؛املػؿض٠

 يف بايكضا٠٤ اإلعضاص ؛اؾٗض١ٜ ايق٠٬ يف بايكضا٠٤ اؾٗض ؛ايؿاؼ١ بعز ايكضا٠٤ ؛ايتأَني ؛ا٫عتعار٠ ؛ا٫عتؿتاح

 َٔ ا٫عتزاٍ يف ايظٜار٠ ؛ايغذٛر تغبٝش١ ع٢ً ايظٜار٠ ؛ايضنٛع تغبٝش١ ع٢ً ايظٜار٠ ؛ايغض١ٜ ايق٠٬

 ايتؾٗز بعز ايزعا٤ ؛ا٭ٍٚ ايتؾٗز بعز ايٓيب ع٢ً ايق٠٬ ؛ايغذزتني بني املػؿض٠ ع٢ً ايظٜار٠ ؛ايضنٛع

  ايجا١ْٝ ايتغ١ًُٝ ؛ٚايجاْٞ ا٭ٍٚ

 ؛ايضنٛع يف ايعٗض سٝاٍ ايضأؼ دعٌ ؛ايغذٛر َٛمع إىل ايٓعض ؛ايقزص ؾٛم ايؾُاٍ ع٢ً ايُٝني ٚمع

سني   ا٭صض عٔ ايشصاعني صؾع ؛ايؿدشٜٔ ٚايبطٔ عٔ ،اؾٓبني عٔ ايعنزٜٔ َٔ ن٬ فاؾا٠ ؛ايعٗض اعتٛا٤

 ؛اؾًغات مجٝع يف ا٫ؾرتاـ ؛عٓز ايضنٛع ايضنبتني ع٢ً ايٝزٜٔ تكزِٜ ؛بايغباب١ اإلؽاص٠ ؛ايغٍ ذَٛر

  ايٝزٜٔ ع٢ً ا٫عتُار ؛ا٫عرتاس١ دًغ١ ؛ا٭خري٠ اؾًغ١ يف ايتٛصى

 عٓٓٗا
 ايؿع١ًٝ

 ٗاَبط٬ت  اينشو ؛ايه٬ّ ؛عُزا ٚايؾضب ا٭نٌ ؛ايق٠٬ َٔ صنٔ أٚ ؽضط تضى ؛اؿزخ تٝكٔ

 ؛ايتجا٩ب ؛ايغزٍ ؛ايق٠٬ يف ًٜٗٞ َا نٌ إىل ايٓعض ؛ا٫يتؿات ؛ايبقض صؾع ؛ا٫ختقاص ؛ايق٠٬ يف ايعبح

 ايطعاّ عنض٠ ايق٠٬ ؛ايٝزٜٔ بغط ؛ٚايجٛب ايؾعض نـ ؛ا٭فابع تؾبٝو ؛ايبقام

 ٜهضٙ َا

 ؾعً٘

 ٜباح َا

 ؾعً٘

 اٚ ايجٛب يف ايبقام ؛يًشاد١ املؿ١ُٗ ٚاإلؽاص٠ ا٫يتؿات ؛ا٭عٛرٜٔ قتٌ ؛ايطؿٌ محٌ ؛يًشاد١ ايٝغري املؾٞ

 ؛ٚمٛٙ ايٓعٌ خًع ؛ايبها٤ ؛أَاَ٘ املاص َزاؾع١ ؛ايٓغا٤ ٚتقؿٝل ايضداٍ تغبٝض ؛ايغ٬ّ بضر اإلؽاص٠ ؛ٓزٌٜامل

  أطاٍ إسا ا٭َض َٔ يًتشكل ايغذٛر يف ايضأؼ صؾع ؛اؾغز ٚسو ايجٛب إف٬ح

 

 إ ٜهٕٛ عبب٘ ايؾو ٚأَا ؛ايظٜار٠ٚأَا إ ٜهٕٛ عبب٘  ؛أَا إ ٜهٕٛ عبب عذٛر ايغٗٛ ْكك
عذٛر 

 ايغٗٛ
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 االٚياٌذسط 
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 ششػبً؟ ٌغخ اٌصالح ػشف( ط

 .ايزعا٤ :يػ١ ايق٠٬ 

.بايتغًِٝ كتت١ُ بايتهبري، َؿتتش١ كقٛف١، ٚأؾعاٍ أقٛاٍ سات عبار٠ : ؽضعّا

 اٌصٍٛاد؟ أٛاع ً٘ ِب( ط

 ؾؿٞ :(َكٝز اٚ َطًل) تطٛع ٖٛ َا َٚٓٗا (نؿا١ٜ ؾضض اٚ عني ؾضض) ؾضض ٖٛ َا َٓٗا ايق٠٬

 ؾأخربٙ ايقًٛات َٔ عًٝ٘ هب اعُ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب عأٍ أعضابٝا إٔ) ٚغريُٖا ايقشٝشني

 . (ؽ٦ٝا تطٛع إٔ إ٫ ٫،: ؾكاٍ غريٖا؟ ع٢ً ٌٖ: ا٭عضابٞ ؾكاٍ ٚاي١ًًٝ، ايّٝٛ يف فًٛات مخػ بٛدٛب

  :هلُا ثايح ٫ ْٛعني إىل تٓكغِ ايق٠٬ إٔ ع٢ً بٛمٛح ؾزٍ

  .ؾضض -①

 . ْاؾ١ً أٚ تطٛع -②

 ْؿغ٘ ع٢ً املهًـ ٜٛدب٘ َا َٚٓ٘ اـُػ، ايقًٛات ٖٚٞ ايؾضع بأفٌ ٚادب ٖٛ َا َٓ٘ :ايؿضض-①

 . اؾٓاط٠ نق٠٬ نؿا١ٜ ؾضض ٖٛ َا َٚٓ٘ اـُػ، ايقًٛات ٖٚٞ عني ؾضض ٖٛ َا َٚٓ٘ بايٓشص،

 آنز َٔ ؾإْ٘ ٚايٛتض املهتٛبات، ايقًٛات نضٚاتب غريٙ َٔ آنز ٖٛ َا ؾُٓ٘ أقغاّٖٚٛ  :ايتطٛع -②

 ي٘ َا َٚٓ٘ ٚايرتاٜٚض، ٚايهغٛف، نايعٝز، اؾُاع١ ي٘ تؾضع َا َٚٓ٘ ٚدٛب٘، يف ي٬خت٬ف ايٓٛاؾٌ

 .ي٘ عبب ٫ ايشٟ املطًل ايٓؿٌ َٚٓ٘. ايٛم٤ٛ ٚع١ٓ املغذز، نتش١ٝ عبب
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 اٌذسط اٌضبًٔ
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 اٌصالح؟ً٘ ششٚغ  ِب( ط

 :  ايق٠٬ ايتغع١ ؽضٚط ٜٛمض ايتايٞ اؾزٍٚ

 رؼشٌفٗ ششغ اٌ د

 اٌىفش ٚضذٖ اإلعالَ 1

 ٚاٌغىشاْ اٌجْٕٛ ٚضذٖ اٌؼمً 2

 ١ّ٠ض ال اٌزٞ اٌصغ١ش ٚضذٖ اٌز١١ّض 3

 رؼبٌٝ هللا ئٌٝ ثب  رمش بػخاٌط فؼً ػٍٝ اٌمٍت ػضَ ٟٚ٘ ا١ٌٕخ 4

 ٚاألوجش األصغش اٌذذس أٞ سفغ اٌذذس 5

 ٚاٌجذْ ٚاٌّىبْ، اٌضٛة، ِٓ ئصاٌخ إٌجبعخ 6

 عزش اٌؼٛسح 7
 ئ١ٌٗ ألٔٙب ٚإٌظش ئخشاجٗ، اإلٔغبْ ٠غٛء ِب ٚاٌؼٛسح ٟ٘ اٌزغط١خ، ثّؼٕٝ اٌغزش

 اٌؼ١ت ٚ٘ٛ اٌؼٛس ِٓ

 ٠م١ٕ ب اٌصالح ٚلذ دخٛي ِؼشفخ ٚ٘ٛ دخٛي اٌٛلذ 8

 اعزمجبي اٌمجٍخ 9
 اجزٙبدا اٌزٛجٗ ف١ىف١ٗ ِىخ فٟ ٠ىٓ ٌُ ِٓ أِب اٌىؼجخ، ػ١ٓ اعزمجبي ثّىخ وبْ ِٓ

 اٌىؼجخ جٙخ ئٌٝ

 ؟فً اٌصالح اٌششغِؼٕى  ِب( ط

  .ايع١َ٬ ٖٛ: ايًػ١ يف ايؾضط

 .َاٖٝت٘ أٚ سكٝكت٘ عٔ خاصدّا ٚنإ ايؾ٤ٞ، ٚدٛر عًٝ٘ ٜتٛقـ َا ٖٛ: ايؾضٜع١ ٚيف

  :ْٛعإ ؾضٚطاي

 ؽ.نايبًٛ ،ٜتٛقـ عًٝٗا ٚدٛب ايق٠٬ ٖٞ َا: ٚدٛب أٚ تهًٝـ ؽضٚط -①

 نايطٗاص٠. ،فش١ ايق٠٬ٖٞ َا ٜتٛقـ عًٝٗا : أرا٤ أٚ فش١ ؽضٚط -②

 اإلعالَ ششغ ٌصذخ اٌصالح ٚظخ رٌه؟( ط 

 كاطبٕٛ ايهؿاص إٔ ع٢ً بٓا٤ عًٝ٘، ٚادب١ ناْت ٚإٕ: ف٠٬ َٓ٘ تقض ٫ ا٭فًٞ ايهاؾض

 إىل ايضدٛع بعز إ٫ ف٬ت٘ تقض ٫ ايهؿض، إىل اإلع٬ّ َٔ خضز ايشٟ املضتز ٚنشيو ؽضعٓا، بتهايٝـ

 .ٚايٓطل بايؾٗارتني اإلع٬ّ

 َ٘ ْٝ ًَ ٘  ع  ًٖ ٢ًٖ اي ِ  قاٍ صعٍٛ اهلل ف  ًٖ ٍ  )ٚ ع  ًُِزا ص ع ٛ َ ش   ِٕ ٚ َأ   ٘ ًٖ ٘  ٔإٖيا اي ْٕ َيا ٔإَي ٗ ز ٚا َأ ٜ ْؾ ِٓاؼ  س ِت٢  ٌ  اي ْٕ ُأَقاَت ََْضت  َأ ُأ

ًُٛا س َيَو ع  ٜ ْ٪ت ٛا ايِظَنا٠َ َؾٔإس ا َؾع   ٚ ًَا٠َ  ُ ٛا ايِق ٜ َكٝ  ٚ  َ٘ ًٖ ّٔ اي ًَا ِْ ٔإٖيا َبش لِّ اِئإْع  ٗ ٛ اَي َْ ٚ َأ  ِْ  ٖ َ ا٤  ِّٓٞ َر ََ ُ ٛا  ق 

 ٢ًَ ِْ ع   ٗ َ٘ٚ َسغ اب  ًٖ   .ٟايبداص (اي
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 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح ٌصذخ ششغ اٌؼمً (ط

 ٚدٛٙ: عز٠ ي٘ ايعكٌ طٚاٍ

نُا  نً٘، اؾٕٓٛ ايٛقت اعتػضمٚإ  ، ست٢َٓ٘ ايق٠٬ ػب ؾ٬ :باؾٕٓٛ ايعكٌ طاٍ إ ا٭ٍٚ ايٛد٘

 ايق٠٬ ؾٝ٘ ٜزصى ٚقت يف ٚعكٌ أؾام إسا أَا ،ٚقتٗا خضٚز بعز أؾام إسا ٚقتٗا غري يف أرا٩ٖا عًٝ٘ ػب ٫

 .أرا٩ٖا عًٝ٘ ٚدب

 .اجملٕٓٛ سهِْؿػ  ي٘ :عًٝ٘ املػ٢ُ ايجاْٞ ايٛد٘

  سايتإ: ٚي٘ ايجايح ايغهضإ ايٛد٘

 .ٚدب عًٝ٘ قنا٤ ايق٠٬ ٚإٕ ؾات ٚقتٗا ،ٕ طاٍ عكً٘ بؿعً٘ ٚاختٝاصٙا -①

 نإ بػري اختٝاصٙ ؾ٬ قنا٤ عًٝ٘.إٕ  -②

ؾإسا  ،٫ٕ ايٓا٥ِ يف ساٍ َْٛ٘ َعشٚص ،٘ػب عًٝ٘ ايق٠٬ َت٢ اعتٝكغ َٔ َْٛ :ايضابع ايٓا٥ِايٛد٘ 

َا  ا٫عتٝكاظ بكزصؾايٛقت ٜبتز٨ َٔ سني  قنا٤،ايٛقت ٚقت أرا٤ ٫ ٚقت  ف٢ً، ٜٚعترب ٖشااعتٝكغ 

ٚيهٔ هب عًٝ٘  ،ؾكز دعٌ ايؾاصع اؿهِٝ هلشا املعشٚص ٚقتا خافا ب٘ ؾٝ٘،ٜتُهٔ َٔ أرا٤ ايق٠٬ 

 .َْٛ٘ َٔ اعتٝكغ َت٢إٔ ٜبارص إىل ايق٠٬ 

ٍ  ْؿػ سهِ ايٓا٥ِ ي٘: اـاَػ ايغاٖٞايٛد٘  ِ  َقا ًٖ ٚ ع   َ٘ ْٝ ًَ ٘  ع  ًٖ ٢ًٖ اي ِّ ف  َِٓب ْٔ اي ًَاث ١ُ ص )، ع  ْٔ ث  ِ  ع  ًَ َؾع  اِيَك

ٕٔ س ِت٢  ٛ ٓ ُ ْذ ْٔ اِي ٚ ع    ِ ًَ ٜ ْشت  ِّٞ س ِت٢  ْٔ ايِقَب ٚ ع  َْٝكَغ  ٜ ْغت  ِٔ س ِت٢  ِٓا٥َ ْٔ اي ٌ ع   .ا٭يباْٞ ٘فشش (ٜ ْعَك

 اٌزٍٍّض ششغ ٌصذخ اٌصالح ٚظخ رٌه؟ (ط

ٍ   يكٍٛ :ايق٠٬يب ايػري ممٝظ ٫ تقض َٓ٘ ايق ِ  َقا ًٖ ٚ ع   َ٘ ْٝ ًَ ٘  ع  ًٖ ٢ًٖ اي ِّ ف  َِٓب ْٔ )اي ًَاث ١ُ ع  ْٔ ث  ِ  ع  ًَ ص َؾع  اِيَك

ِٔ س ِت٢  ِٓا٥َ َْٝكَغاي ٕٔ س ِت٢  ٜ ْغت  ٛ ٓ ُ ْذ ْٔ اِي ٚ ع    ِ ًَ ٜ ْشت  ِّٞ س ِت٢  ْٔ ايِقَب ٌ ٚ ع    .ا٭يباْٞ ٘فشش (ٜ ْعَك

 .عًُٝٗا احملاؾع١ ٜتعٛر ست٢ :ٚايق٠٬ بايٛم٤ٛ ٜأَضٙ إٔ أَضٙ ٚىل ع٢ً عٓني ٚدب عبع بًؼ ؾإسا

٢ًٖ َقاٍ :ٚاحملاؾع١ عًٝٗا بايق٠٬ أَض عٓني، عؾض ايطؿٌ بًؼ ؾإسا ٘  ف  ًٖ َ٘ اي ْٝ ًَ ِ  ع  ًٖ ِْ َ ض ٚا) ٚ ع  َْٚيار ُن  َأ

ًَا٠َ ِْ َبايِق  ٖ ٓ ا٤  ٚ  َٓني  ع ْبٔع َأْب ِْ َع  ٖ ٗ ا ٚ اْمٔضب ٛ ْٝ ًَ ِْ ع   ٖ ٓ ا٤  ٚ  ِْ ٚ َؾضُِّقٛا ع ْؾٕض َأْب  ٗ  ٓ ْٝ ُ ن اَدٔع َؾٞ ب    .ا٭يباْٞ ٘فشش (اِي

  :بايٓغب١ يًُضأ٠ ٚأصبع ع٬َات يًضدٌ،ث٬ث١ بايٓغب١  ٚع٬َات ايبًٛؽ

 .متاّ مخػ عؾض ع١ٓ :ايع١َ٬ ا٭ٚىل

 .َٓاَا أّ نإ ٜكع١ بًش٠ املين إْظاٍ :ايجا١ْٝايع١َ٬ 

  .ايعا١ْ ؽعض إْبات :ايجايج١ايع١َ٬ 

  ايٓغا٤ بـ: ؾٗشٙ ث٬ث١ ع٬َات َؾرتن١ بني ايضداٍ ٚايٓغا٤ ٚتظٜز

 .ٖٚٞ اؿٝض :ع١َ٬ صابع١اي

إسا تٛؾضت ؾٝ٘ ايؾضٚط ٚاْتؿت  ،ؾُت٢ سقًت ٚاسز٠ َٔ ٖشٙ ايع٬َات ٜقبض اإلْغإ َهًؿا بايق٠٬

 .املٛاْع

 



   11 

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح ٌصذخ ششغ إٌٍخ (ط

 ٫ ؾٗٞ ،بٗا ايتًؿغ ٜؾضع ٫ ٚيشيو ٚقًٗا ايكًب تعاىل، اهلل إىل بّاتكض ايعبار٠ ؾعٌ ع٢ً ايعظّ ٖٞ :اي١ٝٓ

ْٝ٘ اهلل ٢فً ايٓيب عٔ ثبٛتٗا يعزّ عضا ٚسيو ٫ٚ يؿعا ٫ تؾضع  بًغاْ٘ ايؾدك تهًِ ؾًٛ، ٚعـًِ عً

  .٣ْٛ قز ٜهٔ مل قًب٘ يف اي١ٝٓ ؼقٌ ٚمل

ِْ) ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ٢ًف قاٍ ٍ  ُ أإ ُ ا ِٝاَت اِيَأْع ِّ ُ ا َباي ِْ ِّ ٚ ٔإ َْٔض٨ٕ َيُه ٛ ٣ َ ا ا  ْ ْٔ  ُ ْ ْت َؾ ٘  َنا ٝ ا ٔإَي٢ َْٖذض ت  ْْ  ر 

ٗ ا ْٚ ٜ َقٝب  َْض َأ٠ُ ٔإَي٢ َأ ٗ ا ا َْٓهش  ْٗٔذ ٜ  ٘ َؾ َ٘ ٖ اد ض  َ ا ٔإَي٢ ض ت  ْٝ   .عًٝ٘ لَتؿ (ٔإَي

 اي١ٝٓ، سكل ؾكز سيو َٔ مبضارٙ عاملا املغذز إىل خضز ثِ ٚتٛمأ قاّ ؾُٔ :بٗا ايتًؿغ َٔ ٚاي١ٝٓ أٜغض

 ٜقًٝٗا اييت تعٝني ايق٠٬ َٔ اي١ٝٓ يف ؾ٬بز ٚعًٝ٘ ْٛاٙ، ؾكز ؾعً٘ أصار َا عًِ ؾُٔ ايعًِ تتبع ؾاي١ٝٓ

 عٔ ايعبار٠ متٝظ اييت ؾٗٞ ٖٚهشا، عقض أّ ظٗض ٖٞ ؾٌٗ ؾضما ناْت ٚإٕ ،ْاؾ١ً أّ ؾضض ٖٞ ٌٖ

 .بعض عٔ بعنٗا ايعبارات ٚمتٝظ ايعار٠،

 اٌصالح؟ فً إٌٍخ رىْٛ ِزى (ط

 ؾ٬ اإلسضاّ تهبري٠ بعز دا٤ت ؾإٕ َباؽض٠ قبًٗا تهٕٛ بإٔ ٚسيو :بايتهبري َكض١ْ تهٕٛ اي١ٝٓ

 َغتقشب١ ْٝت٘ ٭ٕ فشٝش١ ؾق٬ت٘ سيو بعز اْؾػٌ ثِ ايتهبري٠ قبٌ ايق٠٬ ٣ْٛ ٚإٕ ػظٟ

 .ؾغدٗا ٣ٜٛٓ مل َا يًشهِ

 اٌصالح؟ فً إٌٍخ رغٍٍش دىُ ِب (ط

  :َٓٗا فٛص عز٠ ايق٠٬ يف أخض٣ إىل ١ْٝ َٔ ي٬ْتكاٍ

 .ٓاؾ١ًاي إىل ؿضضاي ف٠٬ َٔ ١ٝٓاي تػٝري هٛط ْؿٌ: إىل ؾضض َٔ -①

 ٭ْ٘ ا٭ٍٚ ٜبطٌ ايتػٝري ٭ٕ ،آخض إىل ؾضض َٔ ايق٠٬ ١ْٝ تػٝري هٛط ٫ آخض: ؾضض إىل ؾضض َٔ -②

 .ايعٌُ قبٌ اي١ٝٓ ٚدٛر يعزّ ايجاْٞ يف ٜزخٌ ٫ٚ اي١ٝٓ، قطع

 .يف ايٓكط١ ايغابك١ بٝاْ٘ عبل ملا هٛط ٫ ؾضض: إىل ْؿٌ َٔ -③

 يف سزخ نُا َأَّٛ إىل اي١ٝٓ ٜػري إٔ إَاّ ب١ٝٓ ايق٠٬ رخٌ هٛط ملٔ َأَّٛ: إىل إَاّ ١ْٝ َٔ -④

 ايضعٍٛ بهض ؾهإ أبٛ تأخض املغذز ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب رخٌ ؾًُا بهض، أب٢ ف٠٬ قق١

 اهلل ف٢ً ايٓيب بق٠٬ بهض أبٛ ٜكتزٟ قا٥ُا، ٚأبٛ بهض دايغا بايٓاؼ ٜق٢ً ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً

 .بهض أب٢ بق٠٬ ايٓاؼ ٜٚكتزٟ ٚعًِ عًٝ٘

 نإ ؾكز ايغابك١، بايٓاؼ بهض أبٞ ف٠٬ قق١ يف نُا آخض: بإَاّ َ٪مت إىل بإَاّ َ٪مت َٔ -⑤

 .ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً بايٓيب ثِ بهض بأبٞ َ٪متني ايٓاؼ

 .ايق٠٬ يف عشص يإلَاّ سزخ إسا املأََٛني أسز اإلَاّ اعتدًـ يٛ وزخ نُا إَاّ: إىل َأَّٛ َٔ -⑥

 ف٬ت٘ ؾٝهٌُ ب٘، ؾٝأمت آخض إيٝ٘ ٜأتٞ ثِ َٓؿضرا ايضدٌ ٜق٢ً نإٔ هٛط إَاّ: إىل َٓؿضر َٔ -⑦

 .إَاَا
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 ٚسزٙ ايق٠٬ اإلَاّ ؾٝهٌُ ٚسزٙ اإلَاّ ؾٝرتى عشص يًُأَّٛ وزخ نإٔ َٓؿضر: إىل إَاّ َٔ -⑧

 .فشٝش١ ٚف٬ت٘

 نإٔ َٓؿضرا، ف٬ت٘ ٜٚهٌُ ؽضعٞ يعشص اإلَاّ ٜرتى إٔ يًُأَّٛ هٛط َٓؿضر: إىل َأَّٛ َٔ -⑨

 ٚا٫ْقضاف، ٚايتدؿٝـ ا٫ْؿضار إىل َع٘ وتاز مما ٚمٛٙ ٚدع املأَّٛ ع٢ً ٜٚطضأ ايق٠٬ اإلَاّ ٜطٌٝ

 ٚف٢ً ايضدٌ ؾاْؿضر ايكضا٠٤ َعاسا ؾأطاٍ دبٌ بٔ َعاس خًـ ف٢ً ايشٟ ايضدٌ قق١ يف سزخ نُا

 .باإلعار٠ ٜأَضٙ ؾًِ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب إىل ٚؽهٞ ٚسزٙ،

 ٚاٌّأَِٛ؟ اإلِبَ ٍٔخ اخزالف دىُ ِب (ط

 َع اإلَاّ ١ْٝ اختًؿت يٛ أَا :ْاؾ١ً أٚ ناْت ؾضما املأَّٛ ١ْٝ َع َٛاؾك١ اإلَاّ ١ْٝ تهٕٛ إٔ ا٭فٌ

 اٯت١ٝ: ايقٛص عٔ ؽضز ٫ ؾٗٞ املأَّٛ

 بٔ ٜظٜز بٔ دابض عٔ ايؿضض، ٜق٢ً َٔ خًـ ٜق٢ً إٔ يًُتٓؿٌ هٛط املؿرتض: خًـ املتٓؿٌ ف٠٬ -①

 ْاس١ٝ يف ٜقًٝا مل صد٬ٕ إسا ف٢ً ؾًُا غ٬ّ ٖٚٛ عًٝ٘ ايق٠٬ ٚايغ٬ّ ايٓيب َع ف٢ً أْ٘ أبٝ٘ عٔ ا٭عٛر

 صسايٓا يف فًٝٓا قز قا٫ َعٓا تقًٝا إٔ َٓعهُا َا) ؾكاٍ ؾضا٥قُٗا تضعز بُٗا ؾذ٧ بُٗا ؾزعا املغذز

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (ْاؾ١ً ي٘ ؾإْٗا َع٘ ؾًٝقٌ ٜقٌ ٚمل اإلَاّ أرصى ثِ صسً٘ يف أسزنِ ف٢ً إسا تؿعًٛا ٫ ؾكاٍ

 ؾإسا ،ايرتاٜٚض ٜق٢ً َٔ خًـ ايعؾا٤ ٜق٢ً نإٔ أٜنا دا٥ظ٠ املتٓؿٌ: خًـ املؿرتض ف٠٬ -②

 إٕ) ٜكٍٛ اهلل عبز بٔ دابض مسع رٜٓاص بٔ عُضٚ عٔ َٓؿضرا، ف٬ت٘ ٚأمت قاّ صنعتني َٔ اإلَاّ عًِ

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (قَٛ٘ ؾٝ٪ّ ٜضدع ثِ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب َع ٜقًٞ نإ َعاسا

 سا٫ت: ث٬خ آخض ٚهلا ؾضما ٜق٢ً َٔ خًـ املؿرتض ف٠٬ -③

 ايعقض ٜق٢ً َٔ خًـ ايعٗض ٜق٢ً نُٔ َتؿكا، ايؿضمني صنعات عزر ٜهٕٛ إٔ ا٭ٚىل: اؿاي١ ●

 .دا٥ظ ؾٗشا ايعؾا٤، أٚ

 َٔ خًـ ايعٗض ٜق٢ً نُٔ اإلَاّ، َٔ أنجض املأَّٛ ؾضض صنعات عزر ٜهٕٛ إٔ ايجا١ْٝ: اؿاي١ ●

 .دا٥ظ ؾٗشا املػضب أٚ ايقبض ٜق٢ً

 َٔ خًـ ايقبض ٜق٢ً اإلَاّ، نُٔ َٔ أقٌ املأَّٛ ؾضض صنعات عزر ٜهٕٛ إٔ ايجايج١: اؿاي١ ●

 اإلَاّ كايؿ١ َٔ ي٘ بز ٫ ٭ْ٘ دا٥ظ، غري ؾٗشا ايعؾا٤، ٜق٢ً َٔ خًـ املػضب ٜق٢ً َٔ أٚ ايعٗض، ٜق٢ً

 اإلَاّ َع ٜكّٛ أْ٘ أٚ ٜغًِ، ست٢ اْتعاصٙ ٭دٌ أٚ ٜغًِ إٔ ٭دٌ مبؿاصقت٘ إَا ايعاٖض٠، ا٭ؾعاٍ يف

 .ؾٝبطًٗا عُزا ف٬ت٘ صنعات يف ؾٝظٜز املتابع١، يٝشكل

 .اإلَاّ ع٬ّ بعز ايق٠٬ ببك١ٝ ٜأتٞ إٔ املتِ ع٢ً ٚهب دا٥ظ ٜكقض: َٔ خًـ املتِ ف٠٬ -④

 اقتز٣ ٚيٛ اإلَاّ، َع ف٬ت٘ ٜتِ إٔ املأَّٛ ًٜظّ يهٔ أٜنا دا٥ظ ٖٚٛ املتِ: خًـ ٜكقض َٔ ف٠٬ -⑤

 .ٚاسز٠ ؿع١ باإلَاّ

 ف٠٬ ٜق٢ً مبٔ ا٥٫تُاّ هٛط ٫ ف٬ت٘: ؾعٌ عٔ ؾعًٗا يف ؽتًـ ف٠٬ ٜق٢ً مبٔ ا٥٫تُاّ -⑥

 .ٚمٛٙ نغٛؾا أٚ دٓاط٠ ف٠٬ ٜق٢ً َٔ خًـ ايعٗض ٜق٢ً نإٔ ف٬ت٘ ؾعٌ عٔ ؾعًٗا ىتًـ
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 اٌٛادذ؟ إٌفً فً إٌٍبد رؼذد ٌجٛص ً٘ (ط

 اـٛال تزاخًت ؾإٕ :ٚايؿنٌ ٚايٛقت باهل١٦ٝ ٚاـقٛف١ٝ تتشكل خاف١ ١ْٝ إىل وتاز اـال ايٓؿٌ

 بٝٓٗا، ْزاخٌ إٔ ميهٔ ٫ ايٓٛاؾٌ بعض ٖٓاى ٭ٕ اي١ٝٓ، ٚتزاخًت اـقٛف١ٝ ايٓؿًني بني اْتؿت

 ع٢ً إسزاُٖا تهٔ ٚمل َكقٛرُٖا ىتًـ ٚمل دٓػ َٔ عبارتإ ادتُعت إسا " ؾك١ٝٗ ٖٚٓاى قاعز٠

 ."غايبا بعنُٗا يف رخًتا هلا ايتبع١ٝ ٚد٘ ع٢ً ٫ٚ ايكنا٤ ٚد٘

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح ٌصذخ ششغ اٌذذس سفغ (ط

 ايٛم٤ٛ طضٜل عٔ ا٭فػض اؿزخ ٜٚهٕٛ صؾع ايق٠٬ قبٌ ٚا٭فػض ا٭نرب اؿزثني صؾع هب

ْٔ :ايػغٌ طضٜل عٔ ٚا٭نرب ّٔ ع  ُِا  ٖ ٔٔ ُ٘ ْب ٓ بِّ  َ  ٘ ِْ َُع  َأ ْٜض ٠َ َأب ا ع  ٍ  ٖ ض  ٍ  ٜ ُكٛ ٍ ) َقا َ٘ ص ع ٛ ًٖ ٢ًٖ اي ٘  ف  ًٖ َ٘ اي ْٝ ًَ  ع 

 ِ ًٖ ٌ  َيا ٚ ع  ًَا٠ُ ت ِكب  ْٔ ف  ٛ ِمَأ س ِت٢ َأْسز خ  َ  ٍ  ٜ ت  ٌٌ َقا ْٔ ص د  ْٛت  ََ  َ ْٜض ٠َ َأب ا ٜ ا اِيش ز خ  َ ا س ْنض  ٍ  ٖ ض  ْٚ ُؾغ ا٤ٌ َقا  َأ

 .عًٝ٘ لَتؿ (م ض اْط

ٗ ا ٜ ا) تعاىل اهلل قاٍ :باعتعُاي٘ ٜتنضص أٚ املا٤ هز مل ملٔ ايتُِٝ ٚايػغٌ ايٛم٤ٛ عٔ ٜٚٓٛب  ّٜ ٔ  َأ  اٖيَشٜ

ٓ ٛا  َ ِْ ٔإس ا آ ُْت  ًَا٠َ ٔإَي٢ ُق ًُٛا ايِق ِْ َؾاِغَغ ٖ ُه ِْ ٚ د ٛ ٜ ُه َْٜز َْغ ش ٛا ُ ض اَؾٔلاِي ٔإَي٢ ٚ َأ ِْ ٚ ا ِْ َبض ٤ َٚعُه ًَُه  ٚ َأْصد 

ٔٔ ٔإَي٢ ْٝ ْٕ اِيَهْعب  ِْ ٚ ٔإ ْٓت  ٓ ًبا ُن ِٗض ٚا د  ْٕ َؾاٖط ِْ ٚ ٔإ ْٓت  ْٚ م ٢َ ْض ُن ٢ًَ َأ ْٚ ع َؿٕض ع  ِْ َأس ٌز د ا٤  َأ ُْٓه ََ  ٔ  اِيػ ا٥ََط ََ

ْٚ ِ  َأ َ ْغت  ِّغ ا٤  َيا ِْ اي ًَ ُ ٛا َ ا٤ً ت َذز ٚا َؾ ُِ  ٝ ًِّبا ف َعًٝزا َؾت  َْغ ش ٛا َط ِْ َؾا َُٖه ٛ د ٛ ِْ َب َْٜزُٜه ٘  ٚ َأ ْٓ ٘  ٜ ٔضٜز  َ ا ََ ًٖ  اي

 ٌ ٝ ْذع  ِْ َي ُْٝه ًَ ْٔ ع  ْٔ س ض ٕز ََ ِْ ٜ ٔضٜز  ٚ َيهَ ِّض ُن ٝ َط ِِ َي ٝ َت ٘  ٚ َي ُ ت  ِْ َْْع ُْٝه ًَ ِْ ع  ًُٖه ٕ  َيع   .6املا٥ز٠(ت ْؾُهض ٚ

 ٚظٛء؟ ثغٍش صٍى أٔٗ رزوش صُ صٍى ِٓ دىُ ِب (ط

 أٚ إَاَّا نإ عٛا٤ :ؾٛصّا إعارتٗا ٚعًٝ٘ باط١ً ؾق٬ت٘ ٚم٤ٛ غري ع٢ً ف٢ً أْ٘ تشنض ثِ ف٢ً َٔ

 فش١ يف ؽضط ايٛم٤ٛ ٭ٕ ف٬تِٗ ٜعٝزٚا بإٔ إَاَّا نإ إٕ بعزٙ َٔ إؽعاص عًٝ٘ هب نُا َأمتّا

 .ايق٠٬

 اٌصالح؟ ششٚغ ِٓ ششغ إٌجبعخ ٚاٌّىبْ ِٓ ٚاٌجذْ اٌضٛة غٙبسحِب اٌذًٌٍ ػٍى اْ  (ط

 ٚايزيٌٝ: ايق٠٬، ؽضٚط َٔ ؽضط ٚاملهإ ٚايجٛب ايبزٕ ع٢ً َٔ ايٓذاع١ إطاي١

ٝ اب َو) تعاىل اهلل قاٍ ايجٛب: طٗاص٠ -① ِّْض ٚ َث  د ا٤  ٔإس ا) ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً صعٍٛ اهلل ٚقاٍ. 4ضاملزث (َؾَط

ِْ ُ ْغَذَز ٔإَي٢ َأس ز ُن ُْٓعْض اِي  ٝ ًِ ْٕ َؾ َ٘ َؾٞ ص َأ٣ َؾٔإ ْٝ ًَ ْٚ اَقش ًص ْ ْع ٘  َأًس٣ َأ ُْغ ْش  ٝ ًِ ِّ َؾ ٝ ق  ُ ا ٚ ِي ٔٗ  .ا٭يباْٞ ٘فشش (َؾٝ

٢ًٖ قٛي٘ ايبزٕ: طٗاص٠ -② ٘  ف  ًٖ َ٘ اي ْٝ ًَ ًِٖ ع  ٛ ِمِأ) قاٍ املشٟ عٔ ع٦ٌ عٓزَا ٚ ع  ٌْ ت   .ٟايبداص (س َنض َى ٚ اِغَغ

٢ًٖ قٛي٘ املهإ: طٗاص٠ -③ ٘  ف  ًٖ َ٘ اي ْٝ ًَ ِ  ع  ًٖ ٙ ) املغذز يف ا٭عضابٞ باٍ ٚقز ٭فشاب٘ ٚ ع  ٖ ٔضُٜكٛا ر ع ٛ  ٚ 

٢ًَ َ٘ ع  َْٛي ًّ ب  ْٔ اع ْذ ْٚ َ ا٤ُ ََ ْ ًٛبا َأ ْٔ س   .ٟايبداص (َ ا٤ ََ

 



   13 

 ثٙب؟ ٌذسي ٚال ٔجبعخ ٚػٍٍٗ صٍى ِٓ دىُ ِب (ط

 ؾإٕ ايق٠٬ أثٓا٤ بٗا عًِ ٚإٕ :عًٝ٘ ٠إعار ٫ٚ فشٝش٘ ؾق٬ت٘ بٗا ٜزصٟ ٫ٚ لاع١ ٚعًٝ٘ ف٢ً َٔ

 مل ٚإٕ ف٬ت٘، ٚأمت أطاهلا ايعٛص٠ ٜغرت َا ع٢ً طا٥ز ثٛب يف أٚ ْعًٝ٘ يف ناْت بإٔ إطايتٗا أَهٓ٘

 .عًٝ٘ إعار٠ ٫ٚ ف٢ً إطايتٗا ميهٔ

ْٔ ِّ ع َعُٝز َأَبٞ ع  ٍ  اِيد ْزٔص ُ ا) َقا  ٓ ْٝ ٍ  ب  َ٘ ص ع ٛ ًٖ ٢ًٖ اي ٘  ف  ًٖ َ٘ اي ْٝ ًَ ِ  ع  ًٖ ِّ ٚ ع  َ٘ ٜٞ ق  ًَع  ٔإْس َبَأْفش اَب َ٘ خ  ْٝ ًَ  ْ ْع

ُ ا  ٗ ٛ م ع  ْٔ َؾ ُِا َٜٙ غ أص ع  ًَ ّ  س َيَو ص َأ٣ َؾ ْٛ ْٛا اِيَك ِْ َأِيَك  ٗ ُِ َْع اَي ًَ ٍ  َقن ٢ اَؾ َ٘ ص ع ٛ ًٖ ٢ًٖ اي ٘  ف  ًٖ َ٘ اي ْٝ ًَ ِ  ع  ًٖ ٘  ٚ ع  ًَات   ف 

 ٍ ِْ َ ا َقا ًَُه  ُ ٢ًَ س  ِْ ٔإِيَكا٤َ ع  ٓ اَى َقاُيٛا َْع اَيُه ْٜ ْٝت  ص َأ َْٝو َأِيَك ًَ ٓ  ْ ْع ْٝ ٓ ا اَؾَأِيَك ٍ  َْع اَي ٍ  َؾَكا َ٘ ص ع ٛ ًٖ ٢ًٖ اي ٘  ف  ًٖ  اي

َ٘ ْٝ ًَ ِ  ع  ًٖ ِٕ ٚ ع  ٌ  ٔإ ٢ًٖ َدْبٔضٜ ٘  ف  ًٖ َ٘ اي ْٝ ًَ ِ  ع  ًٖ َْٞ ٚ ع  َْٞ َأت ا ِٕ َؾَأْخب ض  ُ ا َأ ٔٗ ْٚ َقش ًصا َؾٝ ٍ  َأ ٍ  َأًس٣ َقا  د ا٤  ٔإس ا ٚ َقا

ِْ ُ ْغَذَز ٔإَي٢ َأس ز ُن ُْٓعْض اِي  ٝ ًِ ْٕ َؾ َ٘ َؾٞ ص َأ٣ َؾٔإ ْٝ ًَ ْٚ َقش ًصا ْ ْع ٘  َأًس٣ َأ ُْغ ْش  ٝ ًِ ِّ َؾ ٝ ق  ُ ا ٚ ِي ٔٗ  .ا٭يباْٞ فشش٘(َؾٝ

 اٌصالح؟ فً عزش٘ب ٌجت اٌزً اٌّشأحٚ ٌٍشجً ؼٛسحاٌ ًِ٘ب (ط

 ٚيٛ ايعٝب ٖٚٛ صٛايع َٔ إيٝ٘ ٭ْٗا عضٚايٓ إخضاد٘، اإلْغإ ٜغ٤ٛ  َا ٚايعٛص٠ ٖٞ ايتػط١ٝ؛ مبع٢ٓ ايغرت

ًٝا ظ١ًُ يف نإ  َٔ ٚأْٗا ايعٛص٠ بغرت ايؿكٗا٤ عٓٗا ٜعرب ٚاييت ايق٠٬ يف ايعٛص٠ يهٔ: يٛسزٙ ٚخاي

 ٚدٌ عظ اهلل إٕ ايتعبري بٌ بٗشا عٓ٘ ٜعرب ايؾضع َا يف ؾًٝػ ايؾضع؛ أيؿاظ َٔ يٝغت ايق٠٬ ؽضٚط

ٞ ) تعاىل قاٍ، ايق٠٬ يف ايظ١ٜٓ بأخش أَضْا َٓ ّ  ٜ اب  ِْ خ ش ِٚا آر  ٓ ت ُه ٌٍ َعٓز  ٔطٜ  .31فا٭عضا (َ ْغَذُز ُن

 عٛص٠ ٖٞ ايٓعض ؾعٛص٠ :عضايٓ ٚعٛص٠ ٠٬ايق عٛص٠ بني عًِٝٗ ٚاختًطت اؼايٓ بعض ع٢ً اؽتب٘ هلشا

 ٫ٚ ايق٠٬ يف عرتٖا هب  املٛامع بعض ؾإٕ ٚعًٝ٘، اهلل سل ؾٗٛ ايق٠٬ يف ايظ١ٜٓ اخش ٚأَا ايؾ٠ٛٗ

 ف٢ً يكٛي٘ ايق٠٬، راخٌ املٓهبني عرت هب ؾإْ٘ يًضدٌ املٓهبني َجٌ ايق٠٬ خاصز عرتٖا هب

 ٖشا َٚع، ا٭يباْٞ فشش٘(ؽ٤ٞ َٓ٘ عاتك٘ ع٢ً يٝػ ايٛاسز ايجٛب يف أسزنِ ٜقًٞ ٫) ٚعًِ عًٝ٘ اهلل

 هِاؿ ٓاطَ يٝػ إس ٠،ايعٛص عرت غري ١ٜٓايظ ؾاؽاس ايق٠٬، خاصز َٓهبٝ٘ نؾـ يًضدٌ هٛط

 .١ايغٓ عًٝ٘ تٚري ب٘، اهلل أَض ايشٟ ٖٛ ٖشا ١ٜٓ،ايظ اساؽ هِاؿ اطَٓ إمنا ٛص٠،ايع ْتضع

 عٛص٠ إٔ نُا ،"ايٓعض عٛص٠" خاصدٗا ايعٛص٠ عٔ ؽتًـ ايق٠٬ راخٌ ايعٛص٠ إٔ ٜتنض َٚٔ خ٬ٍ سيو

 اٯتٞ: ايٓشٛ ع٢ً ٖٚٞ املضأ٠ عٛص٠ ع٢ً ؽتًـ ايق٠٬ يف ايضدٌ

 عًٝ٘ اهلل ف٢ً قاٍ ٚايضنب١، ايغض٠ بني َا ٜغرت إٔ ايضدٌ ع٢ً هب ايق٠٬: يف ايضدٌ عٛص٠ -①

 يف َٚٓهبٝ٘ ؾدشٜ٘ ٜغرت إٔ عًٝ٘ هب نُا ا٭يباْٞ، ٘فشش (عٛص٠ ٚايضنب١ ايغض٠ بني َا) ٚعًِ

 .يْٛٗا ٜقـ ٫ يًبؾض٠ عاتضا ايجٛب ٜهٕٛ إٔ ٚهب ايق٠٬

 اهلل ف٢ً ايٓيب عٔ عا٥ؾ١ عٔ ٚايكزَإ، إٚايهؿ ايٛد٘ إ٫ بزْٗا مجٝع ايق٠٬: يف املضأ٠ عٛص٠ -②

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (غُاص إ٫ سا٥ض ف٠٬ اهلل ٜكبٌ ٫) قاٍ أْ٘ ٚعًِ عًٝ٘
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 ال؟ أِب رجطً ً٘ اٌصالح فً ػٛسرٗ أىشفذ ِٓ (ط

 أَٛص: أصبع َٔ ؽًٛ ٫ ايق٠٬ يف عٛصت٘ اْهؾؿت َٔ

 .َققض أٚ ا٫ْهؾاف طَٔ طاٍ نجريّا، أٚ نإ ق٬ًّٝ ٠٬،ايق بطًت :زّاعُ ا٫ْهؾاف نإ إسا -①

 .تبطٌ ٫ ٠٬ؾايق :ٜغريّا ٚنإ عُز غري نإ إسا -②

 .ايق٠٬ تبطٌ ٫ :قًٌٝ ايظَٔ يهٔ ؾاسؾا ٚنإ ز،عُ غري نإ إسا -③

 بعز أٚ ،ف٬ت٘ آخض يف إ٫ ٜعًِ مل بإٔ ايظَٔ: ٚطاٍ ؾاسؾّا اْهؾاؾّا زعُ غري عٔ اْهؾـ إسا -④

.طٌٜٛ َٔٚايظ ؾاسؿ ٘٭ْ ف٬ت٘؛ تقٍض ٫ ؾٗشا ع٬َ٘، 

 ػٛسرٗ؟ عزش ػٓ اٌؼبجض ػٓ اٌصالح رغمػ ً٘ (ط

 سٛي٘ ٜهٔ مل ٚإٕ قاعزّا، ٢ًف أسز سَٛي٘ نإ ؾإٕ :عٛصت٘ ٜغرت َا هز مل عُٔ ايق٠٬ تغكط ٫

 عٓزٙ عٛصت٘ اْهؾاف َٔ ٜغتشٞ ٫ ؽدك أٚ ،ضٜبق ٫ ؽدك سٛي٘ أٚ ١ظًُ يف نإ أٚ أسز

 .ي٘ عشص ٫ ٭ْ٘ ٜٚغذز؛ ٜٚضنع قا٥ُّا ٜٞقً ؾإْ٘ ،نايظٚد١

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح ٌصذخ ششغ اٌٛلذ دخٛي (ط

 كقٛف١ أٚقاتا اـُػ يًقًٛات إٔ ع٢ً املغًُٕٛ أمجع ٚقز ،ايظَإ َٔ ٚقتا يًق٠٬ اهلل ٚقت زيك

ٍٕ) تعاىل قاٍ :قبًٗا ػظ٨ ٫ قزٚر٠ ْ ْت ايٍق٠َ٬َ ٔإ ٢ًَ َنا َٓني  ع  ََ ٪ْ ُ ُْٛقٛتّا َنت ابّا اِي   .٤103ايٓغا (ٍَ

 َع ٜتٓاعب، هلا اهلل اختاصٙ َٓاعب ٚقت َٓٗا ف٠٬ يهٌ ٚاي١ًًٝ، ايّٝٛ يف مخػ املؿضٚمات ٚايقًٛات

 .ا٭ٚقات ٖشٙ يف ايقًٛات ٖشٙ ٜ٪رٕٚ عٝح ايعبار، أسٛاٍ

 سني ايعٗض ؾق٢ً ؾقً٘ قِ ؾكاٍ ايغ٬ّ عًٝ٘ دربٌٜ دا٤ٙ) ٚعًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب إٔ دابض عٔ

 املػضب دا٤ٙ ثِ َجً٘ ؽ٤ٞ نٌ ظٌ فاص سني ايعقض ؾق٢ً ؾقً٘ قِ ؾكاٍ ايعقض دا٤ٙ ثِ ايؾُػ طايت

 سني ايعؾا٤ ؾق٢ً ؾقً٘ قِ ؾكاٍ ايعؾا٤ دا٤ٙ ثِ ايؾُػ ٚدبت سني املػضب ؾق٢ً ؾقً٘ قِ ؾكاٍ

 َٔ دا٤ٙ ثِ ايؿذض عطع قاٍ أٚ ايؿذض بضم سني ايؿذض ؾق٢ً ؾقً٘ قِ ؾكاٍ ايؿذض دا٤ٙ ثِ ايؾؿل غاب

 ؾقً٘ قِ ؾكاٍ ايعقض ا٤ٙد ثِ َجً٘ ؽ٤ٞ نٌ ظٌ فاص سني ايعٗض ؾق٢ً ؾقً٘ قِ ؾكاٍ يًعٗض ايػز

 ايعؾا٤ دا٤ٙ ثِ عٓ٘ ٜظٍ مل ٚاسزا ٚقتا املػضب دا٤ٙ ثِ َجًٝ٘ ؽ٤ٞ  نٌ ظٌ فاص سني ايعقض ؾق٢ً

 ؾق٢ً ؾقً٘ قِ ي٘ ؾكاٍ دزا أعؿض سني دا٤ٙ ثِ ايعؾا٤ ؾق٢ً ايًٌٝ ثًح قاٍ أٚ ايًٌٝ ْقـ سٖب سني

 .ا٭يباْٞ فشش٘(ٚقت ٖشٜٔ بني َا قاٍ ثِ ايؿذض
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 اٌخّظ؟ اٌصٍٛاد ِٛالذ ً٘ ِب (ط

 ًٜٞ: نُا املٛاقٝت

  .َجً٘ ؽ٤ٞ نٌ ظٌ ٜقري إٔ إىل ايؾُػ طٚاٍ َٔ ٚقتٗا ٜبزأ ايعٗض: ف٠٬ -①

 إسا ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً نإ) قاٍ مسض٠ بٔ دابض مسع مساى عٔ :ايٛقت أٍٚ يف تعذًٝٗا ٜغتشب

  .ا٭يباْٞ ٘فشش (ايعٗض ف٢ً ايؾُػ رسنت

 اؿض اؽتز إسا) ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً قاٍ :اؿض ٜٓهغض إٔ إىل تأخريٖا ؾٝغتشب؛ اؿض ؽز٠ يف إ٫

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (دِٗٓ ؾٝض َٔ اؿض ؽز٠ ؾإٕ بايعٗض ؾأبضرٚا

 إىل ٚميتز ،َجً٘ ؽ٤ٞ نٌ ظٌ َقري َٔ ،أٟ ،ايعٗض ٚقت ْٗا١ٜ َٔ ٚقتٗا ٜبزأ ايعقض: ف٠٬ -②

  .ايؾُػ افؿضاص

 ف٢ً اهلل صعٍٛ إٔ) أخربٙ أْ٘صمٞ اهلل عٓ٘  بٔ َايو أْػ عٔ ؽٗاب بٔ عٔ :ايٛقت أٍٚ يف تعذًٝٗا ٜغٔ

 ٚايؾُػ ايعٛايٞ إىل ايشاٖب ٜٚشٖب س١ٝ َضتؿع١ بٝنا٤ ٚايؾُػ ايعقض ٜقًٞ نإ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (َضتؿع١

٢ًَ س اَؾُعِٛا) قٛي٘ يف ؾنًٗا ع٢ً اهلل ْك اييت :ايٛعط٢ ايق٠٬ ٖٞف٠٬ ايعقض  ٛ اَت ع  ًَ  ٚايٍق٠َ٬َ ايٍق

ٛ ْعَط٢  َ ِٛا اِي َ٘ ٚ ُقٛ ًٓ ََْتني  ي  ّٜٛ قاٍ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ إٔ عٓ٘ اهلل صمٞ عًٞ عٔ ،٠238ايبكض (َقا

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (ْاصا ٚقبٛصِٖ بٝٛتِٗ اهلل َٮ ايعقض ف٠٬ ايٛعط٢ ف٠٬ عٔ سبغْٛا) اـٓزم

 يف َايو بٔ أْػ ع٢ً رخٌ أْ٘ ايضمحٔ عبز بٔ ايع٤٬ عٔ هٛط: ٫ ا٫فؿضاص إىل ايعقض ف٠٬ ٚتأخري

 ؾقًٝٓا ؾكُٓا قاٍ ايعقض ؾقًٛا قَٛٛا ؾكاٍ املغذز ظٓب ٚراصٙ ايعٗض َٔ اْقضف سني بايبقض٠ راصٙ

 بني ناْت إسا ست٢ ايؾُػ ٜضقب هًػ املٓاؾل ف٠٬ تًو) ٜكٍٛ اهلل صعٍٛ مسعت قاٍ اْقضؾٓا ؾًُا

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (ق٬ًٝ إ٫ ؾٝٗا اهلل ٜشنض ٫ أصبعا ؾٓكض قاّ ايؾٝطإ قضْٞ

 َٔ ٫؛ ؽ٤ٞ َٓ٘ ٜض٣ ٫ عٝح؛ قضفٗا مجٝع غضٚب أٟ؛ ايؾُػ بػضٚب ٚقتٗا ٜبزأ املػضب: ف٠٬ -③

 إىل املػضب ٚقت ميتز ثِ ،املؾضم َٔ ايًٌٝ ظ١ًُ بإقباٍ أٜنا ايؾُػ غضٚب ٜٚعضف دبٌ، َٔ ٫ٚ عٌٗ

 . ا٭محض ايؾؿل َػٝب

 بػٝبٛب١ ؾٝغتزٍ ،ٜػٝب ثِ خايك بٝاض ٜٚبك٢ اؿُض٠ تشٖب ثِ محض٠ ؽايط٘ بٝاض ٚايؾؿل:

 .اؿُض٠ َػٝب ع٢ً ايبٝاض

 َا ايؿطض٠ ع٢ً أَيت تظاٍ) ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ قاٍ :ٚقتٗا أٍٚ يف املػضب ف٠٬ تعذٌٝ ٜٚغٔ

 إسا املػضب ٜق٢ً ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً نإ) ٚقز ا٭يباْٞ، ٘فشش (ايٓذّٛ تؾتبو ست٢ املػضب ٜ٪خضٚا مل

 .عًٝ٘ لَتؿ (باؿذاب ٚتٛاصت ايؾُػ غضبت

 .ايًٌٝ ْقـ إىل ٚميتز؛  املػضب ٚقت باْتٗا٤ ٚقتٗا ٜبزأ ايعؾا٤: ف٠٬ -④

 ست٢ ي١ًٝ سات ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب أعتِقايت ) عا٥ؾ١ عٔ َؾك١: تهٔ مل َا تأخريٙ ٜٚغتشب 

 .َِغً (أَيت ع٢ً أؽل إٔ ي٫ٛ يٛقتٗا إْ٘ ؾكاٍ ؾق٢ً خضز ثِ املغذز أٌٖ ْاّ ٚست٢ ايًٌٝ عا١َ سٖب

 .ايؾُػ طًٛع إىل ٚميتز ،ايجاْٞ ايؿذض بطًٛع ٚقتٗا ٜبزأ ايؿذض: ف٠٬ -⑤
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 ٌٍٛلذ؟ ِذسوب رىْٛ ِزى (ط

 إٔ قبٌ صنع١ ايقبض َٔ أرصى ؾُٔ :ايٛقت أرصى ؾكز ٚقتٗا ىضز إٔ قبٌ ايق٠٬ َٔ صنع١ أرصى َٔ

 ،ايعقض أرصى ؾكز ايؾُػ تػضب إٔ قبٌ صنع١ ايعقض َٔ أرصى َٚٔ ،ايقبض أرصى ؾكز ايؾُػ تطًع

 قبٌ صنع١ ايعقض َٔ أرصى َٔ) ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً قاٍ قاٍ، ٖضٜض٠ أبٞ عٔ، ايقًٛات بك١ٝ ٖٚهشا

 .عًٝ٘ لَتؿ (أرصى ؾكز ايؾُػ تطًع إٔ قبٌ صنع١ ايؿذض َٔ أرصى َٚٔ أرصى ؾكز ايؾُػ تػضب إٔ

 ؟ٚلزٙب فبرٗ ِٓ اٌصالح ٌمعى ِزى (ط

 أَضٜٔ: َٔ ىًٛ ٫ ايٛقت ؾات٘ َٔ

 أٚ اعتٝكغ إسا ٜقًٝٗا ؾهؿاصت٘ إٔ ْغ٢ أٚ ْاّ نُٔ :إصارت٘ بزٕٚ ايٛقت ؾات٘ قز ٜهٕٛ إٔ َاا -①

 ٫ سنضٖا إسا ؾًٝقًٗا ْغٝٗا أٚ ف٠٬ عٔ ْاّ َٔٚعًِ ) عًٝ٘ اهلل ف٢ً يكٛي٘ َباؽض٠، سنضٖا

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (سيو إ٫ هلا نؿاص٠

 ؾكز ،َض٠ أيـ ف٬ٖا ٚإٕ ايق٠٬ ػظ٥٘ ؾ٬ ٚقتٗا خضز ست٢ :عُزا ايق٠٬ تضىَا إٔ ٜهٕٛ قز ا -②

 تٓهٌٝ ٖٛ بٌ ايبعض ٜض٣ نُا عًٝ٘ ؽؿٝؿا يٝػ اؿكٝك١ يف اؿهِ ٖٚشا، عشص بزٕٚ ٚقتٗا خضز

 ايق٠٬ أَا ًٜظَ٘ ايشٟ ٖٛ ٖشا ٜٚغتػؿضٙ، ٚدٌ عظ اهلل إىل ٜتٛب إٔ إ٫ عٓ٘ ٜغكط ٫ تضنٗا ؾإثِ ي٘،

ٍٕ): تعاىل قاٍ، ٚقتٗا خضز ؾكز ْ ْت ايٍق٠َ٬َ ٔإ ٢ًَ َنا َٓني  ع  ََ ٪ْ ُ ُْٛقٛتّا َنت ابّا اِي  (َنت ابّا) َٚع٢ٓ ،٤103ايٓغا (ٍَ

ُْٛقٛتاَٚع٢ٓ ) ؾضمّا، أٟ  ايق٠٬ هٛط ٫ نُا ايٛقت قبٌ ايق٠٬ هٛط ؾ٬ قزر بٛقت َ٪قت١ أٟ ،(ٍَ

 .بعزٙ

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح ٌصذخ ششغ اٌمجٍخ اعزمجبي (ط

 ٚ٭ٕ عًٝٗا، ايٓاؼ إلقباٍ قب١ً مسٝت ٚقز :املؾضؾ١ ايهعب١ ٖٚٞ ايكب١ً اعتكباٍ ايق٠٬ ؽضٚط َٔ

ٍٍ) تعاىلعبشاْ٘  قاٍ ٜكابًٗا، املقًٞ  ٛ ٗ َو َؾ ُ ْغَذَز ؽ ِطض  ٚ ْد ّٔ اِي ْٝح  اِيش ض ا ِْ َ ا ٚ س  ْٓت  ٛ ٓيِٛا ُن ِْ َؾ ٖ ُه  ٚ د ٛ

 ٙ  ؾأعبؼ ايق٠٬ إىل قُت إسا) ف٬ت٘ يًُغ٤ٞ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ ٚقاٍ ،٠150ايبكض (ؽ ِطض 

 .عًٝ٘ لَتؿ (.... اؿزٜحايكب١ً اعتكبٌ ثِ ايٛم٤ٛ
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 ّ٘ب؟ ِب ٚجٍٙٓ ػٍى ٌٍّصًٍ اٌمجٍخ اعزمجبي (ط

 :ُٖا ٚدٗني ع٢ً ايكب١ً اعتكباٍ

 إٔ هظ٥٘ ٫ٚ بزْ٘ بهٌ عٝٓا ٜغتكبًٗا إٔ عًٝ٘ ؾايٛادب يًهعب١: َؾاٖزا نإ َٔ ا٭ٍٚ ايٛد٘

 .ايهعب١ غري املغذز َٔ دظ٤ا ٜغتكبٌ

 غا١ٜ ٖشا ٭ٕ عٝٓٗا ٫ دٗتٗا ٜغتكبٌ إٔ عًٝ٘ ؾايٛادب يًهعب١: َؾاٖزا ٜهٔ مل َٔ ايجاْٞ ايٛد٘

 اؿزٜح ٖشا ؾزٍ ،ا٭يباْٞ ٘فشش (قب١ً ٚاملػضب املؾضم بني َا) ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ قاٍ، َكزصت٘

 .املز١ٜٓ ٭ٌٖ قب١ً ٚاملػضب املؾضم بني َا نٌ إ ع٢ً

 اإلخباص، أٚ ايبٛف١ً باعتدزاّ أٚ املغادز، يف احملاصٜب َٓٗا :أَٛص بعز٠ ايكب١ً ع٢ً ا٫عتز٫ٍ ٚميهٔ

 .سيو ٚغري بايٓذّٛ ايكب١ً ع٢ً ٜغتزٍ ٚنشيو ايكب١ً، عزٍ َتٝكٓا ثك١ َهًـ بايكب١ً ىربٙ بإٔ

 اٌمجٍخ؟ اْ ٌغزمجً ثذْٚ اٌصالح فٍٙبٌٍّصٍى  ٌجٛص اٌزً اٌذبالد ًِ٘ب( ط

 ؾٝٗا هٛط اييت اؿا٫ت بعض ٜغتج٢ٓ ٚيهٔ ب٘، إ٫ تقض ٫ ايق٠٬ ؽضٚط َٔ ؽضط ايكب١ً اعتكباٍ

 ٖٚٞ: ايكب١ً اعتكباٍ بزٕٚ ايق٠٬ يًُق٢ً

 إىل ٜٛدٗ٘ َٔ َع٘ ٚيٝػ اؿضن١ ٜغتطٝع ٫ ايشٟ ناملضٜض ايكب١ً: اعتكباٍ عٔ ايعادظ -①

ـ  ٫َ) تعاىل قاٍ ايكب١ً، ًٓ ٘  ٜ َه ًٓ ٗ ا ٔإ٫ٓ ْ ِؿغّا اي  .٠286ايبكض (ٚ ْعع 

 َٔ ٜغأٍ ٚإٔ َعضؾتٗا يف ٜغع٢ إٔ عًٝ٘ هب ايكب١ً عًٝ٘ خؿٝت ؾُٔ ايكب١ً: عًٝ٘ خؿٝت َٔ -②

 ايقشٝش١، اؾ١ٗ إىل اعتزاص ايق٠٬ إثٓا٤ يف نإ ؾإٕ خط٪ٙ، ي٘ تبني ثِ ٚف٢ً ادتٗز ؾإٕ عًٝٗا ٜزي٘

 .عًٝ٘ إعار٠ ٫ٚ فشٝش١ ؾق٬ت٘ َٓٗا ايؿضاؽ بعز خط٪ٙ ي٘ تبني ٚإٕ

 ي١ًٝ يف عؿض٠ يف ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب َع نٓا) قاٍ أبٝ٘ عٔ صبٝع١ بٔ عاَض بٔ اهلل عبز عٔ

 اهلل ف٢ً يًٓيب سيو سنضْا أفبشٓا ؾًُا سٝاي٘ ع٢ً َٓا صدٌ نٌ ؾق٢ً ايكب١ً أٜٔ ْزص ؾًِ َع١ًُ

 .ا٭يباْٞ ٘سغٓ ((اهلل ٚد٘ ؾجِ تٛيٛا ؾأُٜٓا) ؾٓظيت ٚعًِ عًٝ٘

 خٛف نإ ؾإسا) عُض ابٔ سزٜح ؾؿٞ ايكب١ً، ٚمٛٙ تغكط ايعزٚ َٔ اـٛف ؾؿٞ اـٛف: ؽز٠ عٓز -③

 .ٟايبداص (َغتكبًٗا غري اٚ ايكب١ً َغتكبًٞ صنباْا اٚ أقزاَِٗ ع٢ً فًٛا سيو َٔ اؽز ٖٛ

 ًٜظَ٘ ٫ٚ رابت٘ صانب ٖٚٛ ايٓاؾ١ً ٜق٢ً إٔ يًُغاؾض هٛط ايغؿض: يف يًضانب ايٓاؾ١ً ف٠٬ يف -④

 ٜقًٞ ٖٚٛ ؾذ٦ت قاٍ ساد١ يف ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ بعجين) قاٍ دابض عٔ، ايكب١ً اعتكباٍ

 ٚايكطاص ايغٝاص٠ ايزاب١ سهِ ٚؾ٢، ا٭يباْٞ ٘فشش (ايضنٛع َٔ أخؿض ٚايغذٛر املؾضم مٛ صاسًت٘ ع٢ً

.ٚايطا٥ض٠ ٚايغؿ١ٓٝ 
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 اٌذسط اٌضبٌش
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 اٌصالح؟ أسوبًْ٘  ِب( ط

   ايتايٞ: اؾزٍٚنُا يف  صنٓا عؾض أصبع ايق٠٬ أصنإ

 رؼشٌفٗ  اٌصالح  أسوبْ د

 فمظ اٌّفشٚضخ اٌصالح فٟ سوٓ ٚ٘ٛ، ِٕزصجب   اٌم١بَ اٌم١بَ ِغ اٌمذسح 1

 رىج١شح اإلدشاَ 2
 اٌصالح فٟ ٠ذخً فال ، ٔفغٗ ٠غّغ ثذ١ش أٌٚٙب فٟ أوجش هللا لٛي أٞ

 االٌفبظ ِٓ غ١ش٘ب ضئ٠ٗج ال ثبٌزىج١ش، ئال

 لشاءح اٌفبرذخ 3
 ِٓ دشٚفٙب ئخشاط جت٠ٚ سوؼخ وً فٟ اٌفبرذخ لشاءح ٚرجت

 ِخبسجٙب
 االٔذٕبء ثبٌظٙش ٚاٌشأط ِؼب  دزٝ رجٍغ ٠ذاٖ سوجز١ٗ  اٌشوٛع 4
 لجٍٗ وذبٌٗ ٚالفب ٚاالػزذاي اٌشوٛع ِٓ اٌشفغ اٌشفغ ِٓ اٌشوٛع 5

 اٌغجٛد ػٍٝ األػضبء اٌغجؼخ 6
  ٟ٘ األػضبء ٚ ، فٍٝٚاٌغ اٌؼ١ٍب أطشافٗ رزغبٜٚ ثذ١ش جٛدٚاٌغ

 اٌمذ١ِٓ ٚأطشاف ٚاٌشوجزبْ ٚا١ٌذاْ ٚاألٔف اٌججٙخ
 اٌغجذر١ٓ ث١ٓ ٌٍجٍٛط ٚرٌه االػزذاي ِٓ اٌغجٛد 7
 اٌجٍٛط ث١ٓ اٌغجذر١ٓ ِطّئٕب   اٌجٍغخ ث١ٓ اٌغجذر١ٓ 8

 اٌطّأ١ٕٔخ فٟ ج١ّغ األسوبْ 9
 ٠طّئٓ ال ِٓ أْ ػٍٝ ٚاٌغٕخ اٌىزبة دي ٚلذ  لً ٚئْ  اٌغىْٛ ٟٚ٘

 ثاػبدرٙب ٠ٚإِش  ِص١ٍب ٠ىْٛ ال  صالرٗ فٟ
 ث١بٔٗ َرمذ ِب ػٍٝ األسوبْ رشر١ت اٌزشر١ت 10
 ِزؼذدح ص١غ ٌٗ ٚ اٌزشٙذ األخ١ش 11

 اٌجٍٛط ٌٍزشٙذ األخ١ش 12
 صٍٝ إٌجٟ ػٍٝ اٌصالح ِٓ اٌزشٙذ ثؼذ ِٚب األخ١ش ٌٍزشٙذ اٌجٍٛط

 ٚاٌغالَ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا
 ِزؼذدح ص١غ ٌٗ ٚ اٌصالح ػٍٝ إٌجٟ ػ١ٍٗ اٌغالَ 13
 أزٙبئٙب ٚػالِخ خزبِٙب أٞ اٌصالح ِٓ اٌزذ١ًٍ ٚ٘ٛ اٌغالَ 14

 اٌصالح؟ أسوبْ ِؼٕى ِب( ط

 َٔ ٚاسز٠ ؽًؿت ؾإسا ،َٚاٖٝتٗا ايق٠٬ سكٝك١ َٓٗا ترتنب اييت ٚا٭ؾعاٍ ا٭قٛاٍ ٖٞ :ايق٠٬ أصنإ

 .ؽضعا بٗا ٜعتز ٚمل ايق٠٬ تتشكل مل ا٭صنإ ٖشٙ
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اٌصالح؟  فً ٚاٌٛاجت اٌشوٓ ثٍٓ اٌفشق ِب( ط

 اييت ايضنع١ بطًت أٚبطًت ايق٠٬  ،عٗٛا أٚ عُزا تضن٘ نإ ؽ٤ٞ عٛا٤ َٓٗا تضى إسا :ا٭صنإ

  .َكاَٗا تًٝٗا اييت َٓٗا ٚقاَت تضن٘

.ايغٗٛ عذٛر تبطٌ ٚهربٙ عٗٛا مل تضن٘ نإ ايق٠٬ ٚإٕ بطًت عُزا ؽ٤ٞ تضى إسا : ايٛادبات أَا

 اٌصالح؟ فً ٚاٌششغ اٌشوٓ ثٍٓ اٌفشق ِب( ط

 .َٓ٘ بز ٫ أْ٘ يف نايؾضط :ايضنٔ

  .بٝاْ٘ عبل مما ٚمُٖٛا ٚايغرت، نايطٗض ؾٝٗا اعتُضاصٙ ٚهب ايق٠٬، ع٢ً ٜتكزّ ايشٟ ٖٛ: ايؾضط 

 ٜغكط ٫ٚ ٖٓا، عٝبشح مما ٚمُٖٛا ٚايغذٛر، نايضنٛع ايق٠٬، عًٝ٘ تؾٌُ َا: ٚايضنٔ

 ايق٠٬ ٭ٕ ب٘؛ إ٫ ٜكّٛ ٫ ايشٟ ايبٝت بضنٔ ي٘ تؾبّٝٗا صنّٓا ٚمسٞ د٬ّٗ، ٫ٚ عّٗٛا ٫ٚ عُزّا ايضنٔ

 .ب٘ إ٫ تتِ ٫

  :ٜهٕٛ ٖشا ٚع٢ً 

  .ايؿعٌ سكٝك١ َٔ دظ٤ّا ٚنإ ؾعً٘ ايٛادب ٖٛ: ايضنٔ

َكزَات٘ َٔ بٌ ايؿعٌ، سكٝك١ َٔ دظ٤ّا يٝػ ٚيهٓ٘ ؾعً٘ ايٛادب ٖٛ:  .ٚايؾضط

 اٌصالح؟ أسوبْ أدذ رشن دىُ ِب( ط

 :اٯت١ٝ ايٛدٛٙ أسز َٔ ىًٛ ؾ٬ ايق٠٬ أصنإ َٔ صنٔ تضى َٔ

 .ف٬ت٘ بطًت عُزا ايضنٔ تضى َٔ :ا٭ٍٚ ايٛد٘

 ٖٚٞ: أَٛص عز٠ ؾً٘ د٬ٗ أٚ عٗٛا ايضنٔ تضى َٔ :ايجاْٞ ايٛد٘

 .أف٬ ايق٠٬ يف ٜزخٌ مل ٭ْ٘ ف٬ت٘ ٜعٝز إ ؾٝذب :اإلسضاّ تهبري٠ املرتٚى ايضنٔ نإ إ -①

 عًٝ٘ ٚدب ٚاإلتٝإ ب٘ :ايضنٔ تزاصى ٚأَهٓ٘ اإلسضاّ تهبري٠ غري املرتٚى ايضنٔ نإ إ -②

 َٔ بعزٙ ٚمبا ٜٚأتٞ ب٘ ٜعٛر ؾإْ٘؛ ايجا١ْٝ ايضنع١ َٔ َٛمع٘ إىل ٜقٌ إٔ قبٌ سنضٙ ؾإٕ ،تزاصن٘

 .يًغٗٛ ٜٚغذز ؾٝٗا تضن٘ اييت ايضنع١

 إٔ قبٌ ٚاإلتٝإ ب٘ :ايضنٔ تزاصى ميهٓ٘ ٚمل اإلسضاّ تهبري٠ غري املرتٚى ايضنٔ نإ إ -③

 ايضنع١ ؾكط ٚتكاّ ايضنٔ َٓٗا تضى اييت ايضنع١ ٖشٙ تًػ٢ ايجا١ْٝ ايضنع١ َٔ َٛمع٘ إىل ٜقٌ

 .يًغٗٛ ٜٚغذز َكاَٗا قضا٤تٗا يف ؽضع اييت

 :سايتإ ؾً٘ ايغ٬ّ بعز املرتٚى ايضنٔ عًِ إٕ -④

 بزٍ نا١ًَ بضنع١ ٜأتٞ ٚتشنضٙ ايق٠٬ بني ايؿرت٠ تطٌ ٚمل ايغ٬ّ بعز تشنضٙ إ :ا٭ٚىل اؿاي١

 .يًغٗٛ ٜٚغًِ ٜٚغذز ايضنٔ َٓٗا تضى اييت ايضنع١

 .نا١ًَ ايق٠٬ أعار؛  ٚم٩ٛٙ اْتكض أٚ ايؿقٌ، طاٍ إٕ :ايجا١ْٝ اؿاي١

.ايغٗٛ عذٛر رصؼ يف بايتؿقٌٝ ػزٙ عٛف ٖشا ٚنٌ 



   21 

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح أسوبْ ِٓ سوٓ ٌٍصالح اٌمٍبَ( ط

٢ًَ س اَؾُعِٛا) تعاىل قاٍ سيو، ع٢ً قزص ملٔ :ؾكط ايؿضم١ٝ يق٠٬ا يف صنٔ يًق٠٬ ايكٝاّ ٛ اَت ع  ًَ  ايٍق

ٛ ْعَط٢  ٚايٍق٠َ٬َ َ ِٛا اِي َ٘ ٚ ُقٛ ًٓ َْ ي   .٠238ايبكض (َتني َقا

 اهلل صعٍٛ إٔ) أْػ عٔ َنطذعا، أٚ دايغا ؾٝق٢ً :ٜغتطع٘ مل إسا ايكٝاّ عٓ٘ ؾٝغكط املضٜض أَا

 قاعز ٖٚٛ ايقًٛات َٔ ف٠٬ ؾق٢ً ا٭مئ ؽك٘ ؾذشؿ عٓ٘ ؾقضع ؾضعا صنب ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً

 .عًٝ٘ لَتؿ (قعٛرا ٚصا٤ٙ ؾقًٝٓا

 ػزس؟ غٍش ِٓ لبػذا ٌصٍى اْ ٌٍّصٍى ٌجٛص ِزى( ط

 اهلل عبز عٔ أنرب، ايكا٥ِ ثٛاب يهٔ عشص:هٛط يًُق٢ً إ ٜق٢ً قاعزا َٔ غري يف ف٠٬ ايٓاؾ١ً 

 ف٬ت٘) ؾكاٍ قاعزا ايضدٌ ف٠٬ عٔ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب عأٍ أْ٘ سقني بٔ عُضإ عٔ بضٜز٠ بٔ

 ايٓقـ ع٢ً ْا٥ُا ٚف٬ت٘ قا٥ُا ف٬ت٘ َٔ ايٓقـ ع٢ً قاعزا ٚف٬ت٘ قاعزا ف٬ت٘ َٔ أؾنٌ قا٥ُا

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (قاعزا ف٬ت٘ َٔ

 .يعشص إ٫ هٛط ؾ٬ ايق٠٬ يف اؾًٛؼ يف ايضدًني َز ٚأَا ايتؾٗز دًٛؼ ن١٦ٝٗ :ٖٞ ٚفؿ١ اؾًٛؼ

 :ٜكعز ثِ قا٥ِ ٖٚٛ ٜغتؿتض إ ٚهٛط ٜكّٛ، ثِ قاعز ٖٚٛ ايٓاؾ١ً يف ايكضا٠٤ ٜغتؿتض إ هٛط نُا

 دايػ ٖٚٛ ؾٝكضأ دايغا ٜقًٞ نإ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب إٔ) قايت عٓٗا اهلل صمٞ عا٥ؾ١ عٔ

 ٜؿعٌ ثِ عذز ثِ صنع ثِ قا٥ِ ٖٚٛ ؾكضأٖا قاّ آ١ٜ أصبعني أٚ ث٬ثني ٜهٕٛ َا قزص قضا٤ت٘ َٔ بكٞ ٚإسا

  .ا٭يباْٞ ٘فشش (ايجا١ْٝ ايضنع١ يف

 عشص. غري َٔ نإ ٚإ :َنطذع ٜق٢ً إ ايٓاؾ١ً ٜق٢ً ملٔ هٛط نُا

 اعتطاع إ بٛدٗ٘ ايكب١ً َغتكب٬ ا٭مئ دٓب٘ ع٢ً َنطذعا املق٢ً ٜهٕٛ إ :ا٫مطذاع ٚفؿ١ 

 .دا٥ظ٠ ١٦ٖٝ أٟ ؾع٢ً اهل١٦ٝ ٖشٙ ع٢ً ا٫مطذاع ٜغتطع مل ٚإ سيو

 ٖضٜض٠ أبٞ عٔ ايكٝاّ، ع٢ً قارصا نإ ٚإ دايغا ٜق٢ً إ عًٝ٘ ؾٝذب :دايػ إَاّ خًـ ف٢ً َٔ أَا

 ست٢ تهربٚا ٫ٚ ؾهربٚا نرب ؾإسا ب٘ يٝ٪مت اإلَاّ دعٌ إمنا) ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ قاٍ قاٍ،

 يو صبٓا ايًِٗ ؾكٛيٛا محزٙ ملٔ اهلل مسع قاٍ ٚإسا ٜضنع ست٢ تضنعٛا ٫ٚ ؾاصنعٛا صنع ٚإسا ٜهرب

 قٝاَا ؾقًٛا قا٥ُا ف٢ً ٚإسا ٜغذز ست٢ تغذزٚا ٫ٚ ؾاعذزٚا عذز ٚإسا اؿُز ٚيو َغًِ قاٍ اؿُز

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (أمجعٕٛ قعٛرا ؾقًٛا قاعزا ف٢ً ٚإسا

 اٌغفٍٕخ؟ اٚ اٌطبئشح فً اٌّصًٍ ٌصًٍ وٍف( ط

 ٜقًٞ إٔ ؾً٘ ايػضم، أٚ ايغكٛط خاف ؾإ سيو، اعتطاع إٕ ايؿضٜن١ ف٠٬ يف ايكٝاّ املقًٞ ع٢ً هب

 عٔ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايضعٍٛ ع٦ٌ ٚقز، صنٛع٘ َٔ أخؿض عذٛرٙ ٚهعٌ إميا٤ دايغّا ٜٚ٪ّ

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (ايػضم ؽاف إٔ إ٫ قا٥ُّا، ؾٝٗا فٌ) ؾكاٍ ايغؿ١ٓٝ يف ايق٠٬
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 اٌمٍبَ؟ دبي فً شًء ػٍى االػزّبد ٌٍّصٍى ٌجٛص ً٘( ط

 صعٍٛ إٔ) ققٔ بٓت قٝػ أّ عٔ :عق٢ أٚ سا٥ط ع٢ً ٜته٧ إ ايكٝاّ ع٢ً قارص غري نإ ملٔ هٛط

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (عًٝ٘ ٜعتُز َق٬ٙ يف عُٛرّا اؽش ايًشِ، ٚمحٌ أعٔ ملا عًٝ٘ ايغ٬ّ اهلل

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح أسوبْ ِٓ سوٓ اإلدشاَ رىجٍشح( ط

 تٓعكز ٫ صنٔ ٖٚشا، ْؿغ٘ ٜغُع عٝح "أنرب اهلل" قٍٛ ٖٚٞ :ايق٠٬ أصنإ َٔ صنٔ اإلسضاّ تهبري٠

 َا أٚ" أععِ اهلل أٚ أدٌ، اهلل أٚ ا٭دٌ، اهلل" قاٍ: يٛ نُا َكاَٗا، قاّ ٚيٛ غريٖا، هظ٨ ؾ٬ بزْٚ٘ ايق٠٬

 ايق٠٬ َؿتاح) ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً قاٍ، "أنرب اهلل" قٍٛ غري ايق٠٬ يف يًزخٍٛ هظ٨ ٫ ؾإْ٘ سيو ؽاب٘

 إْ٘) ف٬ت٘ يًُغ٤ٞ ٚايغ٬ّ ايق٠٬ عًٝ٘ ٚقاٍ، ا٭يباْٞ ٘فشش (ايتغًِٝ ٚؼًًٝٗا ايتهبري ٚؼضميٗا ايطٗٛص

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (أنرب اهلل ٜكٍٛ: ثِ ع٘،َٛام ايٛم٤ٛ ؾٝنع ٜتٛمأ، ست٢ ايٓاؼ َٔ ٭سز ف٠٬ ٜتِ ٫

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح أسوبْ ِٓ سوٓ اٌفبرذخ لشاءح( ط

 :اٯتٞ ايٓشٛ ع٢ً ٖٚٞ كتًؿ١ أسٛاٍ قضا٤تٗا يٛدٛب ٚيهٔ ايق٠٬ أصنإ َٔ صنٔ ايؿاؼ١ قضا٠٤

، دٗض١ٜ أٚ عض١ٜ ايق٠٬ ناْت عٛا٤ صنع١ نٌ يف سك٘ يف ٚادب١ ؾٗٞ َٓؿضر: املق٢ً نإ إسا -①

 ايضعٍٛ أَض ٚقز، َٚغًِ ٟايبداص (ايهتاب بؿاؼ١ ٜكضأ مل ملٔ ف٠٬ ٫) ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ قاٍ

 يف بكضا٤تٗا أَضٙ إٔ بعز ي٘ قاٍ سٝح صنع١ نٌ يف ايؿاؼ١ بكضا٠٤ ف٬ت٘ ٚعًِ املغ٤ٞ عًٝ٘ اهلل ف٢ً

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (نًٗا ف٬تو يف سيو اؾعٌ ثِ) ا٭ٚىل ايضنع١

 :سايتإ ؾً٘ َأََٛا املق٢ً نإ إسا -②

 .صنع١ نٌ يف سك٘ يف ٚادب١ ؾٗٞ عض١ٜ ايق٠٬ ناْت إسا :ا٫ٚيٞاؿاي١ 

 .بٗا هٗضا اإلَاّ نإ إسا ايؿاؼ١ قضا٠٤ ي٘ تؾضع دٗض١ٜ ؾ٬ ايق٠٬ ناْت إسا :ايجا١ْٝ اؿاي١

 دفظٙب؟ ٌؼذَ اٌصالح فً اٌفبرذخ لشاءح ٌغزطغ ٌُ ِٓ دىُ ِب( ط

 يٛ َتٛاي١ٝ تهٕٛ إٔ بز ٫ٚ :ٚتضتٝبٗا ٚآٜاتٗا ٚنًُاتٗا ٚسضناتٗا سضٚؾٗا ظُٝع ايؿاؼ١َ تكضأ إٔ زب ٫

 ؛تقٍض مل ٚإمنا ،تقٍض مل (ايعاملني صب): قٛي٘ َٔ ايبا٤ ؽؿٝـ َجٌ بايِتدؿٝـ ؾكضأٙ َٓٗا سضف تؾزٜز٠ تضى

: َجٌ نًُاتٗا، إسز٣ َٔ سضؾّا تضى َٚٔ سضؾّا أْكك ايتؾزٜز تضى ؾإسا سضؾني، عٔ عباص٠ راملؾز اؿضف ٭ٕ

ْٝٔض) يف (أٍ) ٜرتى إٔ ُ ْػن َٛب َغ ِْ اِي ٔٗ ْٝ ًَ : ؾكاٍ ٗانًُات أٚ آٜاَتٗا برتتٝب أخٌ أٚ ،تقض ٫ ،(ايِنايِّني  ٫ٚ  ع 

 .تقض ٫ .(ايزٜٔ ّٜٛ َايو ايضمحٔ، ايضسِٝ)

 إىل صدٌ دا٤ قاٍ أٚؾ٢ أبٞ بٔ اهلل عبز نُا دا٤ يف سزٜح: ٜكٍٛ إٔ أدظأٙ ايؿاؼ١ قضا٠٤ ٜغتطع مل َٔٚ

 قٌ) قاٍ َٓ٘ هظ٥ين َا ؾعًُين ؽ٦ٝا ايكضإٓ َٔ آخش إٔ أعتطٝع ٫ إْٞ ؾكاٍ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب

 ٚدٌ عظ هلل ٖشا اهلل صعٍٛ ٜا قاٍ باهلل إ٫ ق٠ٛ ٫ٚ سٍٛ ٫ٚ أنرب ٚاهلل اهلل إ٫ إي٘ ٫ٚ هلل ٚاؿُز اهلل عبشإ

 اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ ؾكاٍ بٝزٙ ٖهشا قاٍ قاّ ؾًُا ٚاٖزْٞ ٚعاؾين ٚاصطقين اصمحين ايًِٗ قٌ قاٍ يٞ ؾُا

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (اـري َٔ ٜزٙ َٮ ؾكز ٖشا َاأ ٚعًِ عًٝ٘
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 ؟ٚششػبػشف اٌشوٛع ٌغٛ ( ط

  .: َطًل ا٫مٓا٤يضنٛع يػ١ا

  .صنبتٝ٘ ٚايضأؼ َعّا ست٢ تبًؼ ٜزاٙايعٗض : ا٫مٓا٤ بٚؽضعّا

  .: إٔ ٜٓشين ست٢ تٓاٍ صاستاٙ صنبتٝ٘ٚأقً٘

 .خايك عٝح ٜقريإ نايقؿٝش١ ايٛاسز٠ُٖا بامٓا٤ أٟ ميز ٚعٓك٘،: تغ١ٜٛ ظٗضٙ ٚأنًُ٘

 ثٙب؟ اال اٌشوٛع فً رزذمك االغّئٕبْ ال اٌزً اٌىٍفٍخ ً٘ ِب( ط

 :إ٫ بـ تتشكل ٫ ايضنٛع يف ايٛادب ا٫ط٦ُٓإ إٔ عًِت إٔ هب

 ع٢ً نؿٝ٘ ٜنع ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ًصعٍٛ اهلل  نإ) ٚقز :ايضنبتني ع٢ً ايٝزٜٔ ٚمع -①

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (عًُٝٗا قابض نأْ٘ صنبتٝ٘ َٔ ٜزٜ٘ ميهٔ نإ) ٚ ،ايبداصٟ (تٝ٘صنب

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (أفابع٘ بني ٜؿضز ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً نإ) :ايهؿني أفابع تؿضٜر -②

 املا٤ عًٝ٘ فب يٛ ست٢) ٚعٛاٙ(، ظٗضٙ بغط صنع إسا ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً نإ) :ايعٗض َز -③

 .ا٭يباْٞ فشش٘ (٫عتكض

 عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ قاٍ :َأخشٙ عنٛ نٌ ٜأخش ست٢ ؾٝ٘ ٚاملهح يًضنٛع ايتُهني -④

 ع٢ً ٜزٜ٘ ٜٚنع ٜضنع ِ.... ثايٛم٤ٛ ٜغبؼ ست٢ أسزنِ ف٠٬ تتِ ٫) ف٬ت٘ يًُغ٤ٞ ٚعًِ

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (خٞٚتغرت َؿاف١ً تط٦ُٔ ست٢ صنبت٘

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح أسوبْ ِٓ اٌشوٛع سوٓ ِٓ اٌشفغ( ط

 إٕ َهاْ٘ ؾكاص نٌ تعٛر عٝح صنٛع٘ قبٌ عًٝ٘ نإ َا إىل ايضانع عٛرٖٛ  :ايضنٛع َٔ ايضؾع

 ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً يًٓيب ف٬ت٘ فؿ١ يف محٝز أبٞ عٔ اؿزٜح ٚيف غريٙ، أٚ اقا٥ُ ٜقًٞ نإ

 إٕ اقا٥ُ املقًٞ باْتقاب ، ؾٝشقٌايبداصٟ (َهاْ٘ ؾكاص نٌ ٜعٛر ست٢ اعت٣ٛ صأع٘ صؾع ؾإسا) قاٍ

 .ادايغ ٜقًٞ نإ إٕ اؾًٛؼ إىل ٚبعٛرت٘ ا،قا٥ُ ٜقًٞ نإ

 ؾكز :تكضٜبّا نٛعايض مبكزاص ٚايغذٛر نٛعايض بني َا أٟ ايضنٛع َٔ ا٫عتزاٍ ٜهٕٛ إ ايغ١ٓ َٚٔ

 ايغذزتني بني ٚدًغت٘ ٚعذٛرٙ، ايضنٛع، بعز ٚقٝاَ٘ صنٛع٘، هعٌ) ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً نإ

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (ايغٛا٤ َٔ قضٜبّا
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 اٌصالح؟ فً ػٍٍٙب اٌغجٛد اٌٛاجت األػعبء ً٘ ِٚب اٌغجٛد ٌىْٛ وٍف( ط

 َضتني، صنع١ نٌ يف ايغبع١، ا٭عنا٤ ع٢ً ٜٚهٕٛ :ا٭صض ع٢ً اؾب١ٗ ٚمع ٖٛ ايغذٛر

 ٖٞ: ٚا٭عنا٤ ايغبع١

 ؽ٦ّٝا يٝغا ٚا٭ْـ اؾب١ٗ إٔ ٚايٛاقع ايغذٛر أعنا٤ َٔ ٚاسزا عنٛا ٜعترب ٖشا: ٚا٭ْـ اؾب١ٗ -①

ـ  أؿل ٚايغ٬ّ ايِق٠ُ٬ عًٝ٘ ايضعٍٛ يهٔ ٚاسزّا،  .إؿاقّا باؾب١ٗ ا٭ْ

 .ؾكط ايهـ ٖٞ ط٬ماإل عٓز ايٝز ٭ٕ :ايهؿني ايٝزإ أٟ -②

 .َتباعزتني نبتإايض ٚٚمع :ايضنبتإ -③

 .ايضدًني تطابل َع :ايكزَني أطضاف -④

 اؾب١ٗ ع٢ً أععِ عبع١ ع٢ً أعذز إٔ أَضت) ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ قاٍ قاٍ، عباؼ ابٔ عٔ

 .عًٝ٘ لَتؿ (ايؾعض ٫ٚ ايجٝاب ْهؿت ٫ٚ ايكزَني ٚأطضاف ٚايضنبتني ٚايٝزٜٔ

ٌٕ ع٢ً ٜغذز هٛط إٔ ؾ٬ :ايغذٛر َٛمع ا٭عنا٤ ٖشٙ َٔ ٚاسز نٌ ٜباؽض إٔ بز ؾ٬  أعنا٤ َٔ سا٥

 بعنُٗا صدًٝ٘ ٜنع أٚ بعض، ع٢ً بعنُٗا ٜزٜ٘ ٜنع أٚ ٝ٘،نؿ ع٢ً دبٗت٘ ٜنع بإٔ ذٛرايغ

 .ٚاسز عنٛ ع٢ً زذع ؾهأمنا سيو َؾعٌ إسا ٭ْ٘ بعض، ع٢ً

 َٔ عنّٛا ٜضؾع إٔ هٛط ٫ أْ٘ مبع٢ٓ :ذٛرايغ ساٍ نٌ يف ٚادب بع١ايغ ا٭عنا٤ ٖشٙ ع٢ً ذٛرٚايغ

 ايغذٛر ساٍ مجٝع يف نإ ؾإٕ ؛َؾعٌ ؾإٕ دب١ٗ، ٫ٚ أْؿّا، ٫ٚ ٬ّ،صد ٫ٚ ٜزّا، ٫ عذٛرٙ، ساٍ أعنا٥٘

 ؾإسا ايغذٛر أعنا٤ أسز صؾع أْ٘ مبع٢ٓ ايغذٛر؛ أثٓا٤ يف نإ إٕ اٚأَ، ٜقض ٫ عذٛرٙ إٔ ؽو ؾ٬

 ٫) ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ قاٍ أدظأٙ، ايغبع١ ا٭عنا٤ ع٢ً عادز أْ٘ ٚا٭نجض ا٭عِ نإ

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (ٚايغذٛر ايضنٛع يف فًب٘ ؾٝٗا ايضدٌ ٜكِٝ ٫ ف٠٬ ػظ٨

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح أسوبْ ِٓ اٌغجذرٍٓ سوٓ ثٍٓ اٌجٍغخ( ط

 نٌ يف بز ٫ أخض٣ ٭ْ٘ َض٠ ؾٝغذز ٜعٛر ثِ ايغذزتني بني املق٢ً ايغذٛر هًػ َٔ ايضؾع بعز

 ثِ) ف٬ت٘ يًُغ٤ٞ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً يكٛي٘ ايق٠٬ أصنإ َٔ صنٔ ٖٚشا، عذٛرٜٔ َٔ صنع١

 ٚعٔ، ا٭يباْٞ ٘فشش( عادزّا تط٦ُٔ ست٢ اعذز ثِ دايغّا، تط٦ُٔ ست٢ اصؾع ثِ عادزّا، تط٦ُٔ ست٢ اعذز

 ٜغذز مل ايغذز٠ َٔ صأع٘ صؾع إسا ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ نإ) قايت عٓٗا اهلل صمٞ عا٥ؾ١

 .ٟايبداص( دايغّا ٜغتٟٛ ست٢

 ؟ٚوٍف رزذمك فً اٌصالح ،اٌطّإٍٔٔخِب ً٘ ( ط

 تط٦ُٔ ست٢ ٜغهٔ بإٔ ٚتتشكل ايغهٕٛ ٖٚٞ :املشنٛص٠ ا٭ؾعاٍ نٌ يف صنٔ ايطُأ١ْٓٝ

 ٜهٕٛ ٫؛  ف٬ت٘ يف ٜط٦ُٔ ٫ َٔ إٔ ع٢ً ٚايغ١ٓ ايهتاب رٍ ٚقز، قٌ ٚإٕ ٚتغرتخٞ َؿافً٘

 سنض (تط٦ُٔ ست٢) ف٬ت٘ يًُغ٤ٞ قاٍ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اْ٘ سيو ٚريٌٝ، بإعارتٗا َقًٝا ٜٚ٪َض

 .ايكٝاّ يف ا٫عتزاٍ ٚيف ٚاؾًٛؼ ٚايغذٛر ايضنٛع يف سيو ي٘
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 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح أسوبْ ِٓ سوٓ األسوبْ ثٍٓ اٌزشرٍت( ط

 تَطًب صنٛع٘ قبٌ عذز نإٔ ايرتتٝب تضى زتعُ ؾإٕ :تعزارٖا يف نضس نُا ا٭صنإ تضتٝب أٟ

 اعذز ِ.... ث) ف٬ت٘ يًُغ٤ٞ قاٍ ٚقز َضتب١، ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ف٬ت٘ ناْت ٚقز، اإمجاع ايق٠٬

 ؾذا٤ت، (اؿزٜح........عادزّا تط٦ُٔ ست٢ زاعذ ثِ دايغّا، تط٦ُٔ ست٢ اصؾع ثِ عادزّا، تط٦ُٔ ست٢

 .(ثِ...ثِ...ثِ) بكٛي٘ َضتب١ ايق٠٬

 عٗا َا ٚيػا صنعت٘ ب٘ ؾتتِ ٙ بعز أٚ َجً٘ يف ٜهٕٛ إٔ إ٫ إيٝ٘ زؾًٝع اعٗٛ بايرتتٝب أخٌ نإ إٕ أَا

 .ب٘

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح أسوبْ ِٓ سوٓ األخٍش اٌزشٙذ( ط

 ٜؿضض إٔ قبٌ ْكٍٛ نٓا) قاٍ عٓ٘ اهلل صمٞ َغعٛر ابٔ عٔ :ايق٠٬ أصنإ َٔ صنٔ ا٭خري ايتؾٗز

 ايٓيب ؾكاٍ ها٥ٌٝ،َٝ ع٢ً ايغ٬ّ دربٌٜ ع٢ً ايغ٬ّ عبارٙ، قبٌ اهلل ع٢ً ايغ٬ّ ايتؾٗز عًٝٓا

، ا٭يباْٞ ٘فشش (.. اؿزٜح...هلل ايتشٝات قٛيٛا ٚيهٔ اهلل، ع٢ً ايغ٬ّ تكٛيٛا ٫ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً

 ايتشٝات ؾًٝكٌ ايق٠٬ يف أسزنِ قعز إسا) ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً قاٍ قاٍ، عٓ٘ اهلل صمٞ ٚعٓ٘

 .عًٝ٘ َتؿل (حاؿزٜ .......هلل
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 اروش٘ب؟ صذٍذخ وضٍشح صٍغ األخٍش ٌٍزشٙذ( ط

 :َا فض َٔ فٝؼ ايتؾٗز ا٫خري يف ايق٠٬

 نُا نؿٝ٘ ٚنؿٞ بني ايتؾٗز ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ عًُين قاٍ: َغعٛر ابٔ تؾٗز -①

 اهلل ٚصمح١! ايٓيب أٜٗا عًٝو ايغ٬ّ ٚايطٝبات، ٚايقًٛات، هلل، ايتشٝات) ايكضإٓ َٔ ايغٛص٠ ٜعًُين

 عبزٙ قُزّا إٔ ٚأؽٗز اهلل، إ٫ إي٘ ٫ إٔ أؽٗز ايقاؿني، اهلل عبار ٚع٢ً عًٝٓا ايغ٬ّ ٚبضنات٘،

 .(ايٓيب ع٢ً ايغ٬ّ: قًٓا قبض ؾًُا ظٗضاْٝٓا، بني ٖٚٛ ٚصعٛي٘،

 نإ عٓزَا ٚسيو (،ايٓيب أٜٗا عًٝو ايغ٬ّ) ايتؾٗز يف ٜكٛيٕٛ ناْٛا ايقشاب١ إ ٜتنض ٖشا َٚٔ

 .(ايٓيب ع٢ً ايغ٬ّ) قايٛا قبض ؾًُا سٞ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب

 ايغٛص٠ ٜعًُٓا نُا ايتؾٗز ٜعًُٓا ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ نإ قاٍ: عباؼ ابٔ تؾٗز -②

 ٚصمح١! ايٓيب أٜٗا عًٝو ايـغ٬ّ هلل، ايطٝبات ايقًٛات املباصنات ايتشٝات) ٜكٍٛ ؾهإ َٔ ايكضإٓ

 صعٍٛ قُزّا إٔ ٚأؽٗز اهلل، إ٫ إي٘ ٫ إٔ أؽٗز ايقاؿني، اهلل عبار ٚع٢ً عًٝٓا ايـغ٬ّ ٚبضنات٘، اهلل

 .(٘ٚصعٛي عبزٙ: صٚا١ٜ ٚيف. اهلل

 اهلل ٚصمح١! ايٓيب أٜٗا عًٝو ايغ٬ّ ،تٚايقًٛات ٚص ايطٝبا هلل، ايتشٝات) :عُض ابٔ تؾٗز -③

 إٔ ٚأؽٗز ي٘ ؽضٜو ٫ ٚسزٙ اهلل إ٫ إي٘ ٫ إٔ أؽٗز ايقاؿني، اهلل عبار ٚع٢ً عًٝٓا ايغ٬ّ ٚبضنات٘

 .(ٚصعٛي٘ عبزٙ قُزّا

 اهلل ٚصمح١! ايٓيب أٜٗا عًٝو ايغ٬ّ هلل، ايقًٛات ايطٝبات ايتشٝات) :ا٭ؽعضٟ َٛع٢ أبٞ تؾٗز -④

 إٔ ٚأؽٗز ي٘، ؽضٜو ٫ ٚسزٙ اهلل إ٫ إي٘ ٫ إٔ أؽٗز ايقاؿني، اهلل عبار ٢ًٚع عًٝٓا ايغ٬ّ ٚبضنات٘،

 .(ٚصعٛي٘ عبزٙ قُزّا

! ايٓيب أٜٗا عًٝو ايغ٬ّ هلل، ايطٝبات هلل، ايظانٝات هلل، ايتشٝات) :اـطاب بٔ عُض تؾٗز -⑤

 قُزّا إٔ ٚأؽٗز اهلل، إ٫ إي٘ ٫ إٔ أؽٗز ايقاؿني، اهلل عبار ٚع٢ً عًٝٓا ايغ٬ّ ٚبضنات٘، اهلل ٚصمح١

 .(ايٓيب ع٢ً ايغ٬ّ: قًٓا قبض ؾًُا ظٗضاْٝٓا، بني ٖٚٛ ٚصعٛي٘، عبزٙ

 ايٓيب ع٢ً ايغ٬ّ هلل، ايظانٝات ايقًٛات، ايطٝبات، ايتشٝات،) :عٓٗا اهلل صمٞ عا٥ؾ١ تؾٗز -⑥

 قُزّا إٔ ٚأؽٗز اهلل، إ٫ إي٘ ٫ إٔ أؽٗز ايقاؿني، اهلل عبار ٚع٢ً عًٝٓا ايغ٬ّ ٚبضنات٘، اهلل ٚصمح١

 .(ايٓيب ع٢ً ايغ٬ّ: قًٓا قبض ؾًُا ظٗضاْٝٓا، بني ٖٚٛ ٚصعٛي٘، عبزٙ

 لبئّب؟ اٌزشٙذ لشاء ِٓ دىُ ِٚب ،ٌٍزشٙذ اٌّصًٍ ٌجٍظ اْ ٌجت ً٘( ط

 ٚإٔ هًػ، إٔ بز ؾ٬ ًغ١،اؾ ٖٚٛ نّٓاص ىضت ٭ْ٘ :هظ٥٘ ٫ ٘ؾإْ زايتؾٗ ٚقضأ قا٥ُّا ذٛرايغ َٔ قاّ يٛ

 .ًغ١اؾ ْؿػ يف ٜهٕٛ إٔ زب ٫ٚ ًغ١اؾ يف أٜنّا زايتؾٗ ٜهٕٛ
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 ٌٙب؟ اٌصذٍذخ اٌصٍغ ً٘ ّبف اٌصالح أسوبْ ِٓ ٚعٍُ سوٓ ػٍٍٗ هللا صٍى إٌجً ػٍى اٌصالح( ط

 إْو إبضاِٖٝ، آٍ ع٢ً فًٝت نُا ٚسصٜت٘ أطٚاد٘ ٚع٢ً بٝت٘، أٌٖ ٚع٢ً قُز، ع٢ً ايًِٗ فٌ) -①

 إْو إبضاِٖٝ، آٍ ع٢ً باصنت نُا ٚسصٜت٘؛ أطٚاد٘ ٚع٢ً بٝت٘، آٍ ٚع٢ً قُز، ع٢ً ٚباصى فٝز، محٝز

 .(فٝز محٝز

 محٝز إْو إبضاِٖٝ، ٍٚع٢ًص آ إبضاِٖٝ ع٢ً فًٝت نُا قُز؛ آٍ ٚع٢ً قُز، ع٢ً ايًِٗ فٌ) -②

 محٝز إْو إبضاِٖٝ، آٍ ٚع٢ً إبضاِٖٝ، ع٢ً باصنت نُا قُز آٍ ٚع٢ً قُز، ع٢ً باصى! ايًِٗ فٝز،

 .(فٝز

 فٝز، محٝز إْو إبضاِٖٝ، ٚآٍ إبضاِٖٝ ع٢ً فًٝت نُا قُز، آٍ ٚع٢ً قُز، ع٢ً ايًِٗ فٌ) -③

 .(فٝز محٝز إْو إبضاِٖٝ، إبضاِٖٝ ٚآٍ ع٢ً باصنت نُا قُز؛ آٍ ٚع٢ً قُز، ع٢ً ٚباصى

 إْو إبضاِٖٝ، آٍ ع٢ً فًٝت نُا ٚسصٜت٘ أطٚاد٘ ٚع٢ً بٝت٘، أٌٖ ٚع٢ً قُز، ع٢ً فٌ ايًِٗ) -④

 إْو إبضاِٖٝ، آٍ ع٢ً باصنت نُا ٚسصٜت٘؛ أطٚاد٘ ٚع٢ً بٝت٘، آٍ ٚع٢ً قُز، ع٢ً ٚباصى فٝز، محٝز

 .(فٝز محٝز

ٍِ فٌ) -⑤  قُز عبزى ع٢ً ٚباصى إبضاِٖٝ، ع٢ً آٍ فًٝت نُا ٚصعٛيو؛ عبزى قُز ع٢ً ايًٗ

 .(إبضاِٖٝ آٍ إبضاِٖٝ ٚع٢ً ع٢ً باصنٓا نُا قُز؛ آٍ ٚصعٛيو، ٚع٢ً

 ٚع٢ً قُُز ع٢ً ٚباصى إبضاِٖٝ، آٍ ع٢ً فًٝت نُا ٚسصٜت٘؛ أطٚاد٘ ٚع٢ً قُز ع٢ً ايًِٗ فٌ) -⑥

 .(فٝز محٝز إْو إبضاِٖٝ، آٍ ع٢ً باصنت نُا ٚسصٜت٘؛ أطٚاد٘

⑦- (ٌٍ  ٚباصنت فًٝت نُا قُز، آٍ ٚع٢ً قُز، ع٢ً ٚباصى قُز، آٍ ٚع٢ً قُز، ع٢ً ايًِٗ ف

 .(فٝز محٝز إْو إبضاِٖٝ، ٚآٍ إبضاِٖٝ ع٢ً

 ايتؾٗز فٝؼ يف ٜكاٍ ٚنشيو ايقٝؼ، ٖشٙ فُٛع َٔ ٚاسز٠ ف٠٬ فٝػ١ تًؿٝل ٜؾضع ٫ أْ٘ ٚاعًِ

 .تاص٠ ٖٚشا تاص٠، ٖشا ٜكٍٛ إٔ ايغ١ٓ إمنا ايزٜٔ، يف بزع١ سيو بٌ املتكز١َ،

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح أسوبْ ِٓ سوٓ اٌغالَ( ط

 ايٓيب نإ) قايت عٓٗا اهلل صمٞ عا٥ؾ١ عٔ اْتٗا٥ٗا: ٚع١َ٬ ختاَٗا ايق٠٬ أٟ َٔ ايتشًٌ ٖٛ ايتغًِٝ

  ،.َِغً (بايتغًِٝ ايق٠٬ ىتِ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً

 عًٝهِ ايغ٬ّ" مشاي٘: ٚعٔ ،"ٚبضنات٘ اهلل ٚصمح١ عًٝهِ ايغ٬ّ" ميٝٓ٘ عٔ املق٢ً قٍٛ :ٖٛايتغًِٝ 

 ".عًٝهِ ايغ٬ّ" يؿغ ايتغًِٝ ٚاقٌ ،"اهلل ٚصمح١

 زغٍٍّزبْ؟اٌ رجت أَ ٚادذح رغٍٍّخ رجضب ً٘( ط

 نإ ٚقز بايٛادب، دا٤ ؾكز ميٝٓ٘ عٔ املقًٞ عًِ ؾُت٢ :ع١ٓ ؾٗٞ ايجا١ْٝ أَا ايضنٔ ٖٞ ا٭ٚىل ايتغ١ًُٝ

 ع٢ً ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اقتقض ٚصمبا، خزٙ بٝاض ٜض٣ ست٢ ٜغاصٙ عٔ ثِ ميٝٓ٘ عٔ ٜغ٬ّ عًٝ٘ ايغ٬ّ

 ف٢ً اهلل صعٍٛ إٔ) عٓٗا اهلل صمٞ عا٥ؾ١ عٔ، ؽ٦ٝا ا٭مئ ايؾل إىل ميٌٝ ٚدٗ٘، تًكا٤ ٚاسز٠ تغ١ًُٝ

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (ؽ٦ٝا ا٭مئ ايؾل إىل ميٌٝ ٚدٗ٘ تًكا٤ ٚاسز٠ تغ١ًُٝ ٜغًِ نإ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل



   28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌذسط اٌشاثغ
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 اٌصالح؟ ٚاججبدً٘  ِب( ط

   :اٌزبًٌ اٌجذٚيوّب فً صّبٍٔخ  اٌصالح ٚاججبد

 رؼشٌفٗ  اٌصالح  ٚاججبد د

 اٌشوٓ ال اٌٛاجت لج١ً ِٓ وً اٌزىج١شاد غ١ش رىج١شح اإلدشاَ اٌزىج١شاد  1
 دّذٖ ٌّٓ هللا عّغ لٛي ٚ٘ٛ اٌزغ١ّغ 2
 اٌشوٛع ِٓ االػزذاي ػٕذ اٌذّذ ٌٚه سثٕب لٛي ٚ٘ٛ اٌزذ١ّذ 3
 اٌشوٛع فٟ ُاٌؼظ١ سثٟ عجذبْ لٛي ٚ٘ٛ رغج١ذخ اٌشوٛع 4
 اٌغجٛد فٟ ألػٍٝا سثٟ عجذبْ لٛي ٚ٘ٛ رغج١ذخ اٌغجٛد 5
 اٌغجذر١ٓ ث١ٓ ٌٟ اغفش سثٟ لٛي ٚ٘ٛ عإاي اٌّغفشح 6
 وض١شح ص١غ ٌٚٗ اٌزشٙذ األٚي 7
 األٚي ٌٍزشٙذ اٌجٍٛط أٞ اٌجٍٛط ٌٗ 8

 اٌصالح؟ ٚاججبد ِؼٕى ِب (ط

 َٔ أَا عٗٛا تضن٘ ملٔ ايغٗٛ عذٛر بايغٗٛ ٚهربٙ ٜٚغكط :ايق٠٬ يف قٛي٘ أٚ ؾعً٘ هب َا ايٛادبات

 .بٛدٛب٘ عاملا نإ إسا ف٬ت٘ بطًت عُزا تضن٘

 رٌه؟ ٚظخثؼعٙب ِٓ االسوبْ ٚثؼعٙب ِٓ اٌٛاججبد  اٌزىجٍشاد (ط

 اٯتٞ: ايٓشٛ ع٢ً ٖٚٞ َغتشب١ ٖٞ َا َٚٓٗا ٚادب١ ٖٞ َا َٚٓٗا صنٔ ٖٞ َا َٓٗا ايتهبريات

 ٖٚٞ: ايق٠٬ أصنإ َٔ صنٓا تعترب اييت ايتهبريات ا٭ٍٚ: ايكغِ

 .صنٔ أْٗا عضؾٓا ٚإ عبل ٚقز اإلسضاّ: تهبري٠ -①

 .اؾٓاط٠ ف٠٬ اصنإ ٓاط٠ َٔاؾ تهبريات ؾذُٝع ٓاط٠:اؾ تهبريات -②

  :ٖٚٞ ايق٠٬ ٚادبات َٔ تعترب اييت ايتهبريات ايجاْٞ: ايكغِ

 َٔ ايضأؼ صؾع ٚعٓز ايغذٛر ٚعٓز ايضنٛع عٓز اييت ٖٚٞ:  ايق٠٬ يف ا٫ْتكاي١ٝ ايتهبريات مجٝع -①

 َٔ ٭سز ف٠٬ تتِ ٫ إْ٘) ف٬ت٘ املغ٤ٞ اهلل صعٍٛ أَض ٚقز، اؾًٛؼ بعز ايجٓتني َٔ ايكٝاّ ٚعٓز ايغذٛر

 َٔ ؽا٤ مبا ٜٚكضأ ، عًٝ٘ ٜٚجين ٚدٌ عظ اهلل ٚوُز ٜهرب ثِ ، َٛامع٘ ايٛم٤ٛ ؾٝنع ٜتٛمأ ست٢ ايٓاؼ

 ست٢ ، محزٙ ملٔ اهلل مسع:  ٜكٍٛ ثِ ، َؿافً٘ تط٦ُٔ ست٢ ٜضنع ثِ ، أنرب اهلل ٜكٍٛ ثِ ، ايكضإٓ

 صأع٘ ٜٚضؾع ، أنرب اهلل ٜكٍٛ ِث ، َؿافً٘ تط٦ُٔ ست٢ ٜغذز ثِ ، أنرب اهلل ٜكٍٛ ثِ ، قا٥ُا ٜغتٟٛ

 ؾعٌ ؾإسا  ؾٝهرب صأع٘ ٜضؾع ثِ َؿافً٘ تط٦ُٔ ست٢ ٜغذز ثِ ، أنرب اهلل ٜكٍٛ ثِ ، قاعزا ٜغتٟٛ ست٢

 .ا٭يباْٞ فشش٘(ف٬ت٘ متت ؾكز سيو

  ٖٚٞ: َٓزٚب١ تهبريات ايجايح: ايكغِ

 .١عٓ ؾذُٝعٗا ٚا٫عتغكا٤: ايعٝز، ف٠٬ يف ايظٚا٥ز ايتهبريات -①



   31 

  ؟االٔزمبٌٍخ اداٌزىجٍش ِذً ِب (ط

ٌِ  َٚا ٚايضنٛع، ايكٝاّ بني ؾُا نٛعيًض نإ ؾُا :ا٫ْتكاٍ يف ايضنٓني بني َا ايتهبريات ق

 ؾأْ٘ ٙبعز ً٘نُ أٚ ًَ٘قب ب٘ بزأ يٛ، ا٫ْتكا٫ت بك١ٝ ٖٚهشا ٚايغذٛر ايكٝاّ بني ؾُا ذٛريًغ نإ

 بزأ يٛ أٟ، ضايشن ٖشا َٔ سغ ا٫ْتكاٍ ملٛمع ٜهٕٛ إٔ بؾضط ضايتأخ أٚ لايغب ٜٚعؿ٢ عٔ هظ٨

 إىل ايٛفٍٛ بعز ٚأنًُ٘ اهل٣ٛ أثٓا٤ يف ب٘ بزأ ٚيٛ أدظأ اهل٣ٛ ساٍ يف ً٘ٚنُ اهل٣ٛ قبٌ بايتهبري

 .أدظأ ذٛرايغ

 ؟ِٚزى ٌىْٛ اٌزغٍّغ ِٛب ٘ (ط

 ٚاإلَاّ املٓؿضر ع٢ً ٚادب ٖٚٛ: ايضنٛع َٔ ايضؾع ابتزا٤ عٓز محزٙ ملٔ اهلل مسع قٍٛ ايتغُٝع ٖٚٛ

 ٜكّٛ سني ٜهرب ايق٠٬ إىل قاّ إسا ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ نإ) قاٍ ٖضٜض٠ أبٞ عٔ، ٚاملأَّٛ

 صبٓا قا٥ِ ٖٚٛ ٜكٍٛ ثِ ايضنع١ َٔ فًب٘ ٜضؾع سني محزٙ ملٔ اهلل مسع ٜكٍٛ ثِ ٜضنع سني ٜهرب ثِ

 ايق٠٬ يف سيو ٜؿعٌ صأع٘ ٜضؾع سني ٜهرب ثِ ٜغذز سني ٜهرب ثِ ٜٟٗٛ سني ٜهرب ثِ اؿُز يو

 .عًٝ٘ لَتؿ (اؾًٛؼ بعز ايجٓتني َٔ ٜكّٛ سني ٜٚهرب ٜكنٝٗا ست٢ نًٗا

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح ٚاججبد ِٓ اٌزذٍّذ (ط

 ٚاإلَاّ املٓؿضر ع٢ً نشيو ٚادب ٖٚٛ :ايضنٛع َٔ ا٫عتزاٍ عٓز اؿُز ٚيو صبٓا قٍٛ ٖٚٛ ايتشُٝز

.ٚاملأَّٛ 

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح ٚاججبد ِٓ اٌشوٛع رغجٍذخ (ط

 إىل ايظٜار٠ ٜٚغٔ، ٚاسز٠ َض٠ : ٚايٛادب َٓٗاايضنٛع يف ايععِٝ صبٞ عبشإ قٍٛ ايضنٛع ٖٚٛ تغبٝش١

 ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب نإ) قاٍ سشٜؿ١ عٔ، أع٬ٙ ٖٚٞ عؾض ايهُاٍ ٚإىل ٖٚٞ أٚؾ٢ ث٬خ

.ا٭يباْٞ ٘فشش  (ا٭ع٢ً صبٞ عبشإ عذٛرٙ ٚيف ايععِٝ صبٞ عبشإ صنٛع٘ يف ٜكٍٛ

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح ٚاججبد ِٓ اٌغجٛد رغجٍذخ (ط

 .ث٬خ إىل ايظٜار٠ ٚتغٔ ،ٚاسز٠ َض٠ ٚايٛادب َٓٗا: ايغذٛر يف ا٭ع٢ً صبٞ عبشإ قٍٛ ٖٚٛ

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح ٚاججبد ِٓ اٌّغفشح عإاي (ط

، ث٬خ إىل ايظٜار٠ ٚتغٔ ٚاسز٠، َض٠ٚايٛادب َٓٗا  :ايغذزتني بني يٞ اغؿض صبٞ قٍٛ املػؿض٠ ٖٚٛ ع٪اٍ

 صب يٞ اغؿض صب ايغذزتني بني ٜكٍٛ نإ) ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب إٔ صمٞ اهلل عٓ٘ سشٜؿ١ عٔ

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (يٞ اغؿض
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 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح ٚاججبد ِٓ األٚي اٌزشٙذ (ط

 ٫ٕ :ٛادباتاي َٔ ؾٗٛ ا٭ٚعط ايتؾٗز أَا، بٛادب ٚيٝػ صنٓا ا٭خري ايتؾٗز ٫ٕ ا٭ٚعط ايتؾٗز أٟ

 مل صنّٓا نإ ٚيٛ ايغٗٛ، بغذٛر ٚدربٙ إيٝ٘ ٜعز مل ا٭ٍٚ ايتؾٗز ْغٞ ملا ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايضعٍٛ

 عٔ ٜٓكٌ ؾًِ بُٗا اؾٗض ٚنضا١ٖٝ بايتؾٗزٜٔ اإلعضاص ع٢ً ايعًُا٤ أمجع ٚقز، ايغٗٛ بغذٛر ٜٓذرب

 اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ يزٕ َٔ بايتؾٗز اإلخؿا٤ ايٓاؼ تٛاصخ ٚقز، ب٘ دٗض اْ٘ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب

 .ٖشا َٜٛٓا إىل ٚعًِ عًٝ٘

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح ٚاججبد ِٓ األٚي ٌٍزشٙذ اٌجٍٛط (ط

 ً٘ن ايتؾٗز ٜهٕٛ إٔ بز ؾ٬ هظ٥٘، ٫ ؾإْ٘ عادز أٚ قا٥ُا، نإ إ َاا :اؾًٛؼيف ايتؾٗز  ايٛادب

 .اؾًٛؼ ساٍ يف

 رٌه؟ ٚظخ ٌذٌٗ ثٍٓ عزشح ٌزخز اْ اٌّصٍى ػٍى ٌجت( ط

  :ٚصا٤ٖا عُا بقضٙ ٚتهـ أَاَ٘ املضٚص متٓع ،ٜزٜ٘ بني عرت٠ ٜتدش إ املق٢ً ع٢ً هب

  .املػضٚط٠ ٚايعقا ٚا٫عطٛا١ْ باؾزاص ايغرت٠ تتشكلٚ

  .ايضانب إيٝٗا ٜغتٓز اييت اـؾب١ ايضسٌ ٖٚٞ َ٪خض٠ َجٌ هظ٨ َا ٚاقٌ

  .ايؾا٠ ممض مبكزاص إ٫ ٚبٝٓٗا بٝٓ٘ هعٌ ؾ٬ ايغرت َٔ ايزْٛ املق٢ً ع٢ً هبٚ

 ميض أسزا ٜزع ٫ٚ َٓٗا ٚيٝزٕ عرت٠ إىل ؾًٝقٌ أسزنِ ف٢ً إسا) قاٍ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب عٔ

  .ا٭يباْٞ ٘فشش (ؽٝطإ ٖٛ ؾإمنا ؾًٝكاتً٘ ميض أسز دا٤ ؾإٕ ٜزٜ٘ بني

 اؿُاص ف٬ت٘ ٜكطع ؾاْ٘ عرت٠ ٜتدش مل إسا أَا ايغرت٠ ٚبني بٝٓ٘ ميض ؽ٦ٝا ٜزع ؾ٬ ايغرت٠ اؽش ٚإسا

 ٜزٜ٘ بني ٜهٔ مل إسا ايضدٌ ف٠٬ ٜكطع) ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ قاٍ، ا٭عٛر ٚاملضأ٠ ٚايهًب

 ؾإْٗا املق٢ً ٜزٟ بني َضت إسا ايج٬ث١ ؾٗشٙ، ا٭يباْٞ ٘فشش (ٚاملضأ٠ ا٭عٛر ٚايهًب اؿُاص ايضسٌ آخض٠ قٝز

 .ف٬ت٘ تبطٌ

 .مبضٚصٖا ايق٠٬ تكطع ٫ ؾإْٗا ؼض مل فػري٠ نإ ؾإ فػري٠ داص١ٜ تهٕٛ ٫ إ ٚاملضأ٠ هب

 .ايق٠٬ تٓكطع ٫ ٖشا ٚاؿاٍ ؾاْ٘ املق٢ً ٜغاص أٚ ميني عٔ املضأ٠ َض٠ ؾإ نشيو

 .املأَّٛ عرت٠ اإلَاّ عرت٠ ٫ٕ ايق٠٬ ٜبطٌ ٫ اؾُاع١ ف٠٬ يف ايقؿٛف بني املضأ٠ َضٚص إ نُا
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 ايكٛي١ٝايغٓٔ 

 ايق٠٬ يف بايكضا٠٤ اؾٗض ؛ايؿاؼ١ بعز ايكضا٠٤ ؛ايتأَني ؛ا٫عتعاس٠ ؛ا٫عتؿتاح

 ؛ايضنٛع تغبٝش١ ع٢ً ايظٜار٠ ؛١ايغضٜ ايق٠٬ يف بايكضا٠٤ اإلعضاص ؛اؾٗض١ٜ

 ايظٜار٠ ؛ايضنٛع َٔ ا٫عتزاٍ سنض يف ايظٜار٠ ؛ايغذٛر تغبٝش١ ع٢ً ايظٜار٠

 بعز ايزعا٤ ؛ا٭ٍٚ ايتؾٗز بعز ايٓيب ع٢ً ايق٠٬ ؛ايغذزتني بني املػؿض٠ ع٢ً

  ايجا١ْٝ ايتغ١ًُٝ ؛ٚايجاْٞ ا٭ٍٚ ايتؾٗز

 ايضأؼ دعٌ ايغذٛر؛ َٛمع إىل ايٓعض ؛ايقزص ؾٛم ايؾُاٍ ع٢ً ايُٝني ايٝز ٚمع

 عٔ ايعنزٜٔ َٔ ن٬ فاؾا٠ ؛يف ايضنٛع ايعٗض اعتٛا٤ ؛ايضنٛع يف ايعٗض سٝاٍ

 ؛عٓز ايغذٛر ا٭صض عٔ ايشصاعني صؾع ؛يف ايغذٛر ايؿدشٜٔ ٚايبطٔ عٔ اؾٓبني

 مجٝع يف ا٫ؾرتاـ ؛عٓز ايغذٛر ايضنبتني ع٢ً ايٝزٜٔ تكزِٜ ؛بايغباب١ اإلؽاص٠

  ايٝزٜٔ ع٢ً ا٫عتُار ؛ا٫عرتاس١ دًغ١ ؛ا٭خري٠ اؾًغ١ يف ايتٛصى ؛اؾًغات

 ايؿع١ًٝايغٓٔ 

 عٕٓ اٌصالح

 اٌذسط اٌخبِظ
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 ؟ٚاٌفؼٍٍخ اٌصالح اٌمٌٍٛخ ً٘ عٕٓ ِب( ط

   ايكٛي١ٝ: ايق٠٬ ٜٛمض عٓٔ ايتايٞ اؾزٍٚ

 رؼشٌفٗ اٌمٌٍٛخ اٌصالح عٕٓ د

 وض١شح ص١غ ٌٚٗ ٠مبي ثؼذ رىج١شح االدشاَ ٚلجً اٌفبرذخ دػبء ٚ٘ٛ االعزفزبح 1

 ص١غ وض١شح بٌٚٙ اٌمشاءح لجً ِٓ اٌش١طبْ  االعزؼبرح أٞ االعزؼبرح 2

 اٌفبرذخ لشاءح ثؼذ آ١ِٓ لٛي أٞ اٌزأ١ِٓ 3

 ٚاٌشاثؼخ اٌضبٌضخ فٟ أد١بٔب لشاءرٙب ٚوزٌه األ١١ٌٚٓ اٌشوؼز١ٓ فٟ رغٓ اٌمشاءح ثؼذ اٌفبرذخ 4

 اٌؼشبء ٚ اٌّغشة ِٓ األ١١ٌٚٓ فٟ ٚ االعزغمبء، ٚ اٌؼ١ذ٠ٓ، اٌجّؼخ، اٌفجش، اٌجٙش ثبٌمشاءح فٟ اٌصالح اٌجٙش٠خ 5

 اٌؼشبء ِٓ األخ١شر١ٓ ٚ اٌّغشة، ِٓ اٌضبٌضخ فٟ ٚ اٌؼصش، ٚ اٌظٙش، اإلعشاس ثبٌمشاءح فٟ اٌصالح اٌغش٠خ 6

 ِشح ِٓ أوضش اٌؼظ١ُ سثٟ عجذبْ لٛي ػٍٝ اٌشوٛع فٟ ثبٌض٠بدح ٚرٌه اٌض٠بدح ػٍٝ رغج١ذخ اٌشوٛع 7

 ِشح ِٓ أوضش األػٍٝ سثٟ عجذبْ لٛي ػٍٝ اٌغجٛد فٟ ثبٌض٠بدح ٚرٌه اٌض٠بدح ػٍٝ رغج١ذخ اٌغجٛد 8

 اٌذّذ ٌٚه سثٕب لٛي ػٍٝ اٌض٠بدح فٟ االػزذاي ِٓ اٌشوٛع 9

 ٌٟ اغفش سثٟ لٛي ػٍٝ اٌض٠بدح أٞ ػٍٝ اٌّغفشح ث١ٓ اٌغجذر١ٓاٌض٠بدح  10

 سوٓ األخ١ش ٚفٟ ِغزذت األٚي اٌزشٙذ فٟ فٙٛ اٌصالح ػٍٝ إٌجٟ ثؼذ اٌزشٙذ األٚي 11

 اٌغالَ لجً اٌضبٟٔ ثؼذ ٚوزٌه األٚي اٌزشٙذ ثؼذ اٌذػبء ٠ششع اٌذػبء ثؼذ اٌزشٙذ األٚي ٚاٌضبٟٔ 12

 ِغزذجخ ٚصب١ٔخ سوٓ األٌٚٝ اٌزغ١ٍّخ الْ اٌزغ١ٍّخ اٌضب١ٔخ 13

   ايؿع١ًٝ:ايق٠٬  ٜٛمض عٓٔ ايتايٞ اؾزٍٚ

 رؼشٌفٗ اٌمٌٍٛخ اٌصالح عٕٓ د

 اٌصالح فٟ اٌم١بَ ػٕذ ٚرٌه ا١ّ١ٌٓ ػٍٝ اٌشّبي فٛق اٌصذس ا١ٌذ ٚضغ 1

 عجٛدٖ ِذً ئٌٝ ثجصشٖ ٠شِٟ ثبْ ٚرٌه إٌظش ئٌٝ ِٛضغ اٌغجٛد 2

 خفضٗ أٚ سفؼٗ ٚػذَ جؼً اٌشأط د١بي اٌظٙش فٟ اٌشوٛع 3

 اٌشوٛع  دبٌخ فٟ اعزٛاء اٌظٙش 4

 اٌغجٛد فٟ اٌغبل١ٓ ػٓ اٌفخز٠ٓ ٚ اٌفخز٠ٓ، ػٓ اٌجطٓ ٚ اٌجٕج١ٓ، ػٓ اٌؼضذ٠ٓ ِجبفبح وال ِٓ 5

 اٌغجٛد د١ٓ األسض سفغ اٌزساػ١ٓ ػٓ 6

 اإلشبسح ثبٌغجبثخ 7
 ٚسِٝ رذشو١ٙب ٚ اٌزشٙذ ٔٙب٠خ ئٌٝ ٠جٍظ د١ٓ ِٓ اٌضبٟٔ ٚ األٚي اٌزشٙذ فٟ

 ئ١ٌٙب اٌجصش

 اٌغجٛد فٟ رمذ٠ُ ا١ٌذ٠ٓ ػٍٝ اٌشوجز١ٓ 8

 ا١ٌّٕٝ لذِٗ ٠ٕٚصت ا١ٌغشٜ سجٍٗ ثبطٓ ػٍٝ ٠جٍظ أْ ٚ٘ٛ االفزشاػ فٟ ج١ّغ اٌجٍغبد 9

 اٌجٍغخ األخ١شحاٌزٛسن فٟ  10
 ،األسض ػٍٝ ئ١ٌزٗ ٠ٚجؼً,  ا١ٌّٕٝ فخز رذذ ا١ٌغشٜ سجٍٗ ثبطٓ ٠جؼً اْ ٚ٘ٛ

 ا١ٌّٕٝ لذِٗ ٠ٕٚصت

 اٌشاثؼخ أٚ اٌضب١ٔخ ٌٍشوؼخ اٌم١بَ ٚلجً اٌغجٛد ثؼذ اٌجٍٛط ٟٚ٘ جٍغخ االعزشادخ 11

 جذ٠ذح سوؼخ ئٌٝ إٌٙٛض ػٕذ االػزّبد ػٍٝ ا١ٌذ٠ٓ 12
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 اٌصالح؟ عٕٓ ِؼٕى ِب (ط

 مل ٭ْ٘، ايتٓظٜ٘ تضنٗا نضا١ٖ سهِ : ٚإمنااإلعار٠ ػب ٫ٚ عُزا، ٚيٛ برتنٗا ايق٠٬ تبطٌ ٫ ايغٓٔ

 .ايرتى عٔ ْٗٞ أٚ بايؿعٌ أَض َٔ ٚدٛبٗا ٜؿٝز َا ؾٝٗا ٜضر

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح عٕٓ ِٓ االعزفزبح (ط

 بٗا ٜٚغتؿتض :ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب بٗا ٜزعٛ نإ اييت ا٭رع١ٝ َٔ رعا٤ بأٟ ٜأتٞ إٔ يًُقًٞ ٜٓزب

 إسا ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ نإ) قاٍ ٖضٜض٠ أبٞ عٔ، ايكضا٠٤ ٚقبٌ اإلسضاّ تهبري٠ بعز ايق٠٬

 ايتهبري بني عهٛتو يف تكٍٛ َا اهلل صعٍٛ ٜا ٚأَٞ أْت بأبٞ ؾكًت ١ٖٗٝٓ عهت ايق٠٬ اعتؿتض

 خطاٜاٟ َٔ ْكين ايًِٗ ٚاملػضب املؾضم بني باعزت نُا خطاٜاٟ ٚبني بٝين اعزب ايًِٗ أقٍٛ قاٍ ٚايكضا٠٤

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (ٚايربر ٚاملا٤ بايجًر خطاٜاٟ َٔ اغغًين ايًِٗ ايزْػ َٔ ا٭بٝض ايجٛب ٜٓك٢ نُا

 ِششٚع؟ غٍش االعزفزبح دػبء ٌىْٛ ِزً (ط

 :ُٖا َٛمعني يف ايزعا٤ ٖشا ٜؾضع ٫

 .ٚا٫ختقاص ايتدؿٝـ ع٢ً َب١ٝٓ ٭ْٗا ،ا٫عتؿتاح رعا٤ ؾٝٗا ٜؾضع ؾ٬ اؾٓاط٠: ف٠٬ يف -①

 .قً٘ يؿٛات ا٫عتؿتاح بزعا٤ ٜأتٞ ٫ ؾاْ٘ ايكٝاّ: غري يف اإلَاّ أرصى إسا املغبٛم -②

 االعزفزبح؟ دػبء صٍغ ً٘ ِب (ط

 : َٓٗا ا٫عتؿتاح يزعا٤ فٝؼ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ضعٍٛاي عٔ فض يكز

 ٜٓك٢ نُا خطاٜاٟ َٔ ْكين! ايًِٗ ٚاملػضب، املؾضم بني باعزت نُا خطاٜاٟ ٚبني بٝين باعز ايًِٗ) -①

 .ايؿضض يف ٜكٛي٘ ٚنإ ،(ٚايربر ٚايجًر باملا٤ خطاٜاٟ َٔ اغغًين ايًِٗ ايزْػ، َٔ ا٭بٝض ايجٛب

 ْٚغهٞ ف٬تٞ إٕ املؾضنني، َٔ أْا َٚا َغًُّا سٓٝؿّا ٚا٭صض ايغُاٚات ؾطض يًشٟ ٚدٗٞ ٚدٗت) -②

 أْت، إ٫ إي٘ ٫ املًو، أْت ايًِٗ املغًُني، أٍٚ ٚأْا أَضت ٚبشيو ي٘، ؽضٜو ٫ ايعاملني، صب هلل ٚمماتٞ ٚقٝاٟ

 ٫ إْ٘ ؛ مجٝعّا سْيب يٞ ؾاغؿض بشْيب، ٚاعرتؾت ْؿغٞ، ظًُت عبزى، ٚأْا صبٞ أْت ، ٚعُزى عبشاْو

 عين ٜقضف ٫ ع٦ٝٗا؛ عين ٚافضف أْت، إ٫ ٭سغٓٗا ٜٗزٟ ٫ ؛ ا٭خ٬م ٭سغٔ ٚاٖزْٞ ، أْت إ٫ ايشْٛب ٜػؿض

 ، ٚإيٝو بو أْا  ٖزٜت َٔ ٚاملٗزٟ إيٝو يٝػ ٚايؾض ٜزٜو، يف نً٘ ٚاـري ٚععزٜو، يبٝو ، أْت إ٫ ع٦ٝٗا

 .ٚايٓؿٌ ايؿضض يف ٜكٛي٘ ٚنإ (إيٝو ٚأتٛب أعتػؿضى ٚتعايٝت، تباصنت إيٝو، إ٫ َٓو ًَذأ ٫ٚ َٓذا ٫

 .(ٚأف٬ٝ بهض٠ اهلل ٚعبشإ نجريا هلل ٚاؿُز نبريا أنرب اهلل) -③

 .(غريى إي٘ ٫ٚ دزى، ٚتعاىل أمسو، ٚتباصى ٚعُزى، ايًِٗ عبشاْو) -④

 ؼهِ أْت ٚايؾٗار٠، ايػٝب ٚا٭صض عامل تايغُاٚا ؾاطض َٚٝها٥ٌٝ ٚإعضاؾٌٝ، دربٌٜ صب ايًِٗ) -⑤

 فضاط إىل تؾا٤ َٔ تٗزٟ إْو: بإسْو اؿل َٔ ؾٝ٘ تًـاخ ملا اٖزْٞ ىتًؿٕٛ، ؾٝ٘ ناْٛا ؾُٝا عبارى بني

 .َغتكِٝ(
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 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح عٕٓ ِٓ االعزؼبرح (ط

 صنعات َٔ صنع١ نٌ يف ،بٗا ٜغض ،ايكضا٠٤ ٚقبٌ ا٫عتؿتاح بعز باهلل ٜغتعٝش إ يًُق٢ً ٜٓزب

ٕ  َقض ِأت  َؾٔإس ا) تعاىل قاٍ :ايق٠٬ َ٘ ت َعْشَؾاْع اِيُكْضآ ًٓ ٔ  َباي ََ ٕٔ َْٝطا ِٔ ايٍؾ  اـزصٟ ععٝز أبٞ عٔ، 98 ٌايٓش (ايٍضَدٝ

 ايعًِٝ ايغُٝع باهلل أعٛس ٜكٍٛ ثِ اعتؿتض ايق٠٬ إىل قاّ إسا نإ أْ٘) ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب عٔ

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (ؿجْ٘ٚ ْٚؿد٘ ُٖظٙ َٔ ايضدِٝ ايؾٝطإ َٔ

 االعزؼبرح؟ صٍغ ً٘ ِب (ط

 : َٓٗا ْشنض فٝؼ عتعاس٠يٮ

 .(ايضدِٝ ايؾٝطإ َٔ باهلل أعٛس) -①

 .(ايضدِٝ ايؾٝطإ َٔ ايعًِٝ ايغُٝع باهلل أعٛس) -②

 .(ْٚؿج٘ ْٚؿد٘ ُٖظٙ َٔ ايضدِٝ ايؾٝطإ َٔ ايعًِٝ ايغُٝع باهلل أعٛس) -③

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح عٕٓ ِٓ اٌزأٍِٓ (ط

 ٜٚغض اؾٗض١ٜ، ايق٠٬ يف فٛت٘ بٗا ٚميز بٗا هٗض بإ ايتأَني ٚفؿ١ ايؿاؼ١: بعز آَني قٍٛ ٜغتشب

 آَني اينايني قاٍ قضأ ٫ٚ إسا ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ نإ) قاٍ سذض بٔ ٚا٥ٌ عٔ .ايغض١ٜ يف بٗا

  .ا٭يباْٞ ٘فشش (فٛت٘ بٗا ٚصؾع

  ٚدٗإ: ايؿاؼ١ بعز ٚيكٍٛ آَني

 .ٚاملٓؿضر اإلَاّ ٚع١ٓ ٜكٛي٘ ْزبا إْ٘ ا٫ٍٚ:ايٛد٘ 

 .اإلَاّ ٜ٪َٔ بإٔ َكٝزا بٌ َطًكا، يٝػ بز يهٔ ٫ٚ ؾضما املأَّٛ ٜكٛهلا ايٛد٘ ايجاْٞ:

 تأَٝٓ٘ ٚاؾل َٔ ؾإْ٘ ؾأَٓٛا اإلَاّ أَٔ إسا) قاٍ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب إٔ صمٞ اهلل عٓ٘ ٖضٜض٠ أبٞ عٔ

 ٜكٍٛ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ ٚنإ ؽٗاب بٔ قاٍ سْب٘ َٔ تكزّ َا ي٘ غؿض امل٥٬ه١ تأَني

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (آَني

 .َغابكت٘ ٚعزّ ؾٝ٘ اإلَاّ َٛاؾك١ املأَّٛ ع٢ً نُا هب

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح عٕٓ ِٓ اٌفبرذخ ثؼذ اٌمشاءح (ط

 ايكضا٠٤ ا٭ٚيٝني ٚؽتًـ ايضنعتني يف اٯٜات بعض أٚ :أخض٣ عٛص٠ ايؿاؼ١، بعز ٜكضأ إٔ ٜٓزب

 ايعقض ثِ ايعٗض، ثِ اـُػ، ايقًٛات عا٥ض يف َٓٗا أطٍٛ ايؿذض ف٠٬ يف ؾايكضا٠٤، ايقًٛات باخت٬ف

 عبز بٔ دابض عٔ، ايجا١ْٝ َٔ أنجض ا٭ٚىل ايضنع١ يف ايكضا٠٤ إطاي١ ٚايغ١ٓ غايبّا، املػضب ثِ ،ٚايعؾا٤

 بؿاؼ١ ا٭ٚيٝني ايضنعتني يف ٚايعقض ايعٗض يف ٜكضأ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ نإ) قاٍ اهلل

 ايجا١ْٝ يف ٜٚكقض ايعٗض يف ا٭ٚىل ايضنع١ ٜطٌٝ ٚنإ أسٝاْا اٯ١ٜ ٜٚغُعٓا ٚعٛصتني ايهتاب

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (ايقبض يف ٚنشيو
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 ٚاٌشاثؼخ؟ اٌضبٌضخ اٌشوؼخ فً اٌفبرذخ ثؼذ عٛسح لشاءح أدٍبٔب ٌغٓ ً٘ (ط

 قٝاّ مظص نٓا) قاٍ اـزصٟ ععٝز أبٞ عٔ :ٚايضابع١ ايجايج١ يف ايؿاؼ١ بعز عٛص٠ قضا٠٤ أسٝاْا ٜغٔ

 قزص ايعٗض َٔ ا٭ٚيٝني ايضنعتني يف قٝاَ٘ ؾشظصْا ٚايعقض ايعٗض يف ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ

 قزص ا٭خضٜني يف قٝاَ٘ ٚسظصْا آ١ٜ ث٬ثني قزص صنع١ نٌ يف صٚا١ٜ ٚيف تٓظٌٜ( ايغذز٠ )امل قضا٠٤

 ايعٗض َٔ ا٭خضٜني يف قٝاَ٘ قزص ع٢ً ايعقض َٔ ا٭ٚيٝني ايضنعتني يف قٝاَ٘ ٚسظصْا سيو َٔ ايٓقـ

 .َِغً (سيو َٔ ايٓقـ ع٢ً ايعقض َٔ ا٭خضٜني ٚيف

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح عٕٓ ِٓ اٌجٙشٌخ اٌصالح فً ثبٌمشاءح اٌجٙش (ط

 ٚيف ايضنعتني ،ٚا٫عتغكا٤ ،ٚف٠٬ ايعٝزٜٔ ،ٚف٠٬ اؾُع١ ايؿذض، ف٠٬ يف :بايكضا٠٤ اؾٗض ٜٓزب

 .ٚاؾٗض تاص٠ تاص٠، بٗا اإلعضاص ؾٝٓزب ايًٌٝ؛ ف٠٬ يف ٚأَا ٚايعؾا٤، املػضب ف٠٬ َٔ ا٭ٚيٝني

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح عٕٓ ِٓ اٌغشٌخ اٌصالح فً ثبٌمشاءح اٌغش (ط

 ٚبؾهٌ، ايعؾا٤ ٚا٭خريتني َٔ املػضب، َٔ ٚيف ايجايج١ ،ٚايعقض ايعٗض، ف٠٬ يف :بايكضا٠٤ ايغض ٜٓزب

ٌٔ ف٠ُ٬ ؾإ عاّ ١ِٜ؛ ايًٝ ِٓٗأص ٚف٠ُ٬ دٗض ١ِٜ اي  ؾٗٞ ايٓٗاص ف٠٬ بٗا أَا ٜغض قز ايًٌٝ ف٠٬ إ غري، عض

 .ٚايهغٛف ٚا٫عتغكا٤، ٚايعٝزٜٔ، اُؾُع١، نق٠٬ داَع١ ف٠٬ يف إ٫ عض١ٜ

 ثمشاءح؟ اإلعشاس ٌىْٛ وٍف (ط

 ايق٠٬ يف أسٝاّْا اٯ١ٜ املأَّٛ ٜغُع إٔ يإلَاّ ٚهٛط :ْؿغ٘ ٜغُع عٝحٜهٕٛ  كضا٠٤ايب اإلعضاص

 .ايغض١ٜ

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح عٕٓ ِٓ اٌشوٛع رغجٍذخ ػٍى اٌضٌبدح (ط

 ايٓيب عٔ ثابت١ فٝؼ اْ٘ تٛدز غري :٠ايق٬ ٚادبات َٔ ٚاسز٠ َض٠ ايغذٛر يف ا٭ع٢ً صبٞ عبشإ قٍٛ

 : َٓٗا ْشنض قٛهلا ٜٓزب ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً

 .سيو َٔ أنجض ٜهضصٖا ٚنإ أسٝاّْا َضات، ث٬خ (ايععِٝ صبٞ عبشإ) -①

 .َضات ث٬خ (ٚعُزٙ ايععِٝ صبٞ عبشإ) -②

 .(ٚايضٚح امل٥٬ه١ صب قزٚؼ عبٛح) -③

 .(يٞ اغؿض ايًِٗ ،ايًِٗ ٚعُزى عبشاْو) -④

 ٚععُٞ ٚكٞ ٚبقضٟ، مسعٞ يو خؾع صبٞ، أْت أعًُت، ٚيو آَٓت، ٚبو صنعت، يو ايًِٗ) -⑤

 .(ايعاملني صب هلل قزَٞ ب٘ اعتكًت َٚا ٚعقيب،

 .ايًٌٝ ف٠٬ يف ٜكاٍ ٖٚشا ،(ٚايعع١ُ ٚايهربٜا٤ ٚاملًهٛت اؾربٚت سٟ عبشإ) -⑥
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 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح عٕٓ ِٓ اٌذّذ ٌٚه سثٕب لٛي اٌشوٛع ػٍى ِٓ االػزذاي فً اٌضٌبدح (ط

 اٯت١ٝ: ا٭سناص أسز ايضنٛع َٔ ايضؾع عٓز ٜكٍٛ إ املق٢ً ع٢ً

 .(اؿُز ٚيو صبٓا) -①

 .(اؿُز يو صبٓا) -②

 .(اؿُز ٚيو صبٓا ايًِٗ) -③

 .(اؿُز يو صبٓا ايًِٗ) -④

 :سيو ع٢ً ٜظٜز إ ي٘ ٜٚغتشب

 .(بعز ؽ٤ٞ َٔ ؽ٦ت َا ٌَٚ ا٭صض، ٤ٌَٚ ايغُاٚات، ٤ٌَ) -①

 .(بعز ؽ٤ٞ َٔ ؽ٦ت َا ٤ٌَٚ بُٝٓٗا، َٚا ا٭صض، ٤ٌَٚ ايغُاٚات، ٤ٌَ) -②

 سيو: إىل ٜنٝـ إ ٜغتشب نُا

 .(اؾز َٓو اؾز سا ٜٓؿع ٫ٚ َٓعت، ملا َعطٞ ٫ٚ أعطٝت، ملا َاْع ٫ ٚاجملز، ايجٓا٤ أٌٖ) -①

 ايعبز، قاٍ َا أسل ٚاجملز، ايجٓا٤ أٌٖ بعز، ؽ٤ٞ َٔ ؽ٦ت َا ٤ٌَٚ ا٭صض ٤ٌَٚ ايغُاٚات ٤ٌَ) -②

 .(اؾز َٓو اؾز سا ٜٓؿع َٓعت، ٫ٚ ملا َعطٞ ٫ٚ أعطٝت، ملا َاْع ٫ ايًِٗ عبز، يو ٚنًٓا

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح عٕٓ ِٓ اٌغجٛد رغجٍذخ ػٍى اٌضٌبدح (ط

 عٔ ايٛاصر٠ ا٭سناص أسز بكٍٛ أٚ َض٠ َٔ أنجض :ا٭ع٢ً صبٞ عبشإ قٍٛ ع٢ً ايغذٛر يف بايظٜار٠ ٚسيو

  .ٖشا ٖشا ٚتاص٠ تاص٠ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب

 ٚعًِ: عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايضعٍٛ عٔ ايجابت١ ا٭سناص ٖشا َٚٔ

 .سيو َٔ أنجض ٜهضصٖا أسٝاّْا َضات نإ ث٬خ (ا٭ع٢ً صبٞ عبشإ) -①

 .َضات ث٬خ (ٚعُزٙ ا٭ع٢ً صبٞ عبشإ) -②

 .(ٚايضٚح امل٥٬ه١ صب قزٚؼ عبٛح) -③

 .(يٞ اغؿض ايًِٗ ٚعُزى، ايًِٗ عبشاْو) -④

ٍٛصٙ، خًك٘ يًشٟ ٚدٗٞ عذز صبٞ، أعًُت، ٚأْت ٚيو آَٓت، ٚبو عذزت، يو ايًِٗ) -⑤  ؾأسغٔ ٚف

 .(اـايكني أسغٔ اهلل ؾـتباصى ٚبقضٙ، مسع٘ ٚؽل فٛصٙ،

ًٓ٘، ٚرق٘ نً٘، سْيب يٞ اغؿض ايًِٗ) -⑥  .(ٚع٬ْٝت٘ ٚعضٙ ،ٚآخضٙ ٚأٚي٘ ٚد

ٍٞ، بٓعُتو أب٤ٛ ؾ٪ارٟ، بو ٚآَٔ ٚخٝايٞ، عٛارٟ يو عذز) -⑦  .(ْؿغٞ ع٢ً دٓٝت  َٚا ٜزٟ ٖشٟ عً

 .ايًٌٝ ف٠٬ يف ٜكاٍ ٖٚشا (ٚايعع١ُ ٚايهربٜا٤ ٚاملًهٛت اؾربٚت سٟ عبشإ) -⑧

 ٚادعٌ ْٛصّا، بقضٟ يف ٚادعٌ ْٛصّا، مسعٞ يف ٚادعٌ ْٛصّا، يغاْٞ ٚيف ْٛصّا، قًيب يف ادعٌ ايًِٗ) -⑨

 خًؿٞ ٚادعٌ ْٛصّا، أَاَٞ ٚادعٌ ْٛصّا، ٜغاصٟ ٚعٔ ْٛصّا، ميٝين ٚعٔ ْٛصّا، ؾٛقٞ َٔ ٚادعٌ ْٛصّا، ؼيت َٔ

 .ايًٌٝ ف٠٬ يف ٜكاٍ اٜنا ٖٚشا ،(ْٛصّا يٞ ٚأعَعِ ْٛصّا، ْؿغٞ يف ٚادعٌ ْٛصّا،
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 ٚاٌغجٛد؟ اٌشوٛع فً اٌمشآْ لشاءح ششعر ً٘ (ط

 ٖاسٜٔ يف قضا٤ت٘ هٛط ٫ ٚهلشا :ٚايغذٛر ايضنٛع يف ايكضإٓ قضا٠٤ عٔ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ْٗٞيكز 

 ؾععُٛا ايضنٛع ؾأَا عادزا أٚ صانعا اقضأ إٔ ْٗٝت ٚإْٞ) ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ قاٍ، ايضنٓني

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (يهِ ٜغتذاب إٔ ؾكُٔ ايزعا٤ يف ؾادتٗزٚا ايغذٛر اٚأَ ؾٝ٘ ايضب

 اٌٛادذ؟ اٌشوٓ فً صٍغخ ِٓ أوضش ٌمبي اْ ٌجٛص ً٘ (ط

 أنجض سنض هٛط ٫ ؾاْ٘ ايغذٛر أٚ ايضنٛع أسناص أٚ ،ا٫عتؿتاح أرع١ٝ ٤عٛا ايغابك١ ا٭سناص إ اعًِ

 .اعًِ ٚاهلل ،ٖٚهشا أخض٣ تاص٠ ٚا٭خض تاص٠ ٖشا تكٍٛ إ ٚإمنا ايٛاسز ايضنٔ يف فٝػ١ َٔ

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح عٕٓ ِٓ اٌغجذرٍٓ ثٍٓ اٌّغفشح عإاي ػٍى اٌضٌبدح (ط

  .َٓزٚب١ ٚايظٜار٠ ٚادب١ ٚاسز٠ َض٠ يٞ اغؿض صبٞ ؾكٍٛ ايغذزتني بني املػؿض٠ ع٪اٍ ع٢ً ايظٜار٠

 ٖٚٞ: ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايضعٍٛ عٔ ايضنٔ ٖشٙ يف أسناص ثبت ٚقز

 .(ٚاصطقين ٚاٖزْٞ، ٚعاؾين، ٚاصؾعين،ٚاصمحين، ٚادربْٞ،  يٞ، اغؿض ايًِٗ) -①

 .(ٚاصطقين ٚاٖزْٞ، ٚعاؾين، ؾعين،ٚاصمحين، ٚادربْٞ، ٚاص يٞ، اغؿض صب) -②

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح عٕٓ ِٓ األٚي اٌزشٙذ ثؼذ ٚعٍُ ػٍٍٗ هللا صٍى إٌجً ػٍى اٌصالح (ط

 ٖٚٞ: ٚعًِ ٚدٛٙ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب ع٢ً ايق٠٬ ٭سهاّ

 .َغتشب اؿاي١ ٖشٙ يف : ؾٗٛصباع١ٝ أٚ ث٬ث١ٝ ايق٠٬ ٚناْت ا٭ٍٚ ايتؾٗز يف  -①

 .ايق٠٬ أصنإ َٔ صنٔ اؿاي١ ٖشٙ يف ؾٗٛ ثٓا١ٝ٥: ايق٠٬ ٚناْت ا٭ٍٚ ايتؾٗز يف  -②

 .ايق٠٬ أصنإ َٔ صنٔ اؿاي١ ٖشٙ يف ؾٗٛ ٚايضباع١ٝ: ايج٬ث١ٝ ايق٠٬ َٔ ا٭خري ايتؾٗز يف  -③

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح عٕٓ ِٓ ٚاٌضبًٔ األٚي اٌزشٙذ ثؼذ اٌذػبء (ط

 ٜتدري إٔ ًٞبٗشا، ٚأَض املق ٚتاص٠ بٗشا، تاص٠ َتٓٛع١؛ بأرع١ٝ ف٬ت٘ يف ٜزعٛ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً نإ

 :بعنٗا ٚايٝو ؽا٤ َا َٓٗا

 احملٝا ؾت١ٓ َٔ بو عٛسٚأ ايزداٍ، املغٝض ؾت١ٓ َٔ بو ٚأعٛس ايكرب، عشاب َٔ بو أعٛس إْٞ ايًِٗ) -①

 .(ٚاملػضّ املأثِ َٔ بو أعٛس ايًِٗ إْٞ ٚاملُات،

 .(بعز أعٌُ مل َا ؽض َٚٔ عًُت، َا ؽض َٔ بو أعٛس إْٞ ايًِٗ) -②

 .(ٜغريّا سغابّا ساعبين ايًِٗ) -③

 ٚاصمحين، عٓزى، َٔ َػؿض٠ يٞ ؾاغؿض أْت إ٫ ايشْٛب ٜؿػض ٫ٚ نجريّا، ظًُّا ْؿغٞ ظًُت إْٞ ايًِٗ) -④

 .(ايضسِٝ صايػؿٛ أْت إْو

 ايزعا٤ ٖٚشا، رْٝاٙ أٚ رٜٓ٘ يف ٜٓؿع٘ مما ي٘ تٝغض مبا ا٭رعٝا٤ رعا ٖشٙ َٔ ؽ٤ٞ عٓزٙ ٜهٔ مل ؾإٕ

 .عٛا٤ ٚا٭خري ا٭ٍٚ ايتؾٗز يف ٜهٕٛ
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 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح عٕٓ ِٓ اٌضبٍٔخ اٌزغٍٍّخ (ط

 تغ١ًُٝ ع٢ً اقتقض ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب إ ثبت ؾكز ع١ٓ: ؾٗٞ ايجا١ْٝ أَا، صنٔ ا٭ٍٚ ايتغًِٝ

 ٚصمح١ عًٝهِ ايغ٬ّ ٚقاٍ بايُٝني بزا تغًُٝتإ عًِ إسا ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً نإ ٚقز، ٚاسز٠

 قٛي٘ ٚبضنات٘ رٕٚ اهلل ٚصمح١ عًٝهِ ايغ٬ّ ٜغاصٙ ٚعٔ ا٭مئ خزٙ بٝاض ٜض٣ ست٢ ٚبضنات٘ اهلل

 ق٬ًّٝ، ٚاقٌ ميٝٓ٘ إىل ب٘ ميٌٝ ٚدٗ٘، عًِ تًكا٤ ٚاسز٠ تغ١ًُٝ ا٭ٜغض، ٚإسا عًِ خزٙ بٝاض ٜض٣ ست٢

 .اؾٓاط٠ ف٠٬ يف إ٫ بايغ٬ّ فٛت٘ ٜضؾع إ اإلَاّ ٚع٢ً، عًٝهِ ايغ٬ّ يؿغ ايتغًِٝ يف هظ٨ َا

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح عٕٓ ِٓ اإلدشاَ رىجٍشح ػٕذ اٌٍذٌٓ سفغ (ط

 ؾٗشٙ ا٭ٍٚ، تؾٗزاي َٔ ايكٝاّ ٚعٓز ٚايضؾع َٓ٘ ايضنٛع ٚعٓز اإلسضاّ: تهبري٠ عٓز ايٝزٜٔ صؾع ٜٓزب

 عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ إٔ) عُض ابٔ عٔ، ايٝزٜٔ صؾع اعتشباب ؾٝٗا ٜتأنز اييت ا٭صبع١ املٛامع ٖٞ

 َٔ صأع٘ صؾع ٚإسا يًضنٛع، نرب ٚإسا ايق٠٬، اؾتتض إسا َٓهبٝ٘ سشٚ ٜزٜ٘ ٜضؾع نإ ٚعًِ

 .عًٝ٘ لَتؿ (أٜنّا نشيو صؾعُٗا ايضنٛع

 اٌذًٌٍ؟ أروش ٚخفط سفغ وً ػٕذ اٌٍذٌٓ سفغ أدٍبٔب ٌغٓ (ط

 َٔ صأع٘ صؾع ٚإسا صنع، إسا ف٬ت٘ يف صؾع ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب صأ٣ أْ٘) اؿٜٛضخ بٔ َايو عٔ

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (أسْٝ٘ ؾضٚع بُٗا واس٣ ست٢ ايغذٛر، َٔ صأع٘ صؾع ٚإسا عذز، ٚإسا ايضنٛع،

 اإلدشاَ؟ رىجٍشح ػٕذ اٌٍذٌٓ سفغ ٌىْٛ ِزى (ط

 ٞممزٚرت ايٝزٜٔ ٜضؾع إ ٜٚغتشب، دا٥ظ سيو ؾهٌ :قبً٘ بعزٙ أٚ ايتهبري أٚ َع ٜهٕٛ ايضؾع قٌ

 .ا٭سْني أطضاف بُٗا واسٟ ست٢ صؾعُٗا يف ٜبايؼ ٚأسٝاّْا املٓهبني سشٚ ا٭فابع ٚهعًُٗا

 رٌه؟ ٚظخ ٌصالحا عٕٓ ِٓ اٌصذس فٛق اٌشّبي ػٍى آٌٍٍّ ٚظغ (ط

 ا٭ْبٝا٤ عٓٔ َٔ ٖٚشا :ايتهبري عكب ايقزص ؾٛم ايٝغض٣ ع٢ً اي٢ُٓٝ ٜزٙ ٜنع إ يًُق٢ً ٜٓزب

 إؾطاصْا ْعذٌ إٔ أَضْا ا٭ْبٝا٤ َعؾض إْا) ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ قاٍ ٚايغ٬ّ، ايق٠٬ عًِٝٗ

 ا٭يباْٞ. ٘فشش (ايق٠٬ يف مشا٥ًٓا ع٢ً أميآْا ْٚنع عشٛصْا ْٚ٪خض

 ٜكبض أٚ ٚايغاعز، ايضعؼ ٚع٢ً ايٝغض٣، نؿ٘ ظٗض ع٢ً اي٢ُٓٝ ٜنع بإ :ايٛمع ٚنٝؿ١ٝ 

 .ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً عٓٗا ثابت سيو ٚنٌ أسٝاْا ايٝغض٣ ع٢ً باي٢ُٓٝ
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 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح عٕٓ ِٓ اٌغجٛد ِٛظغ ئٌى إٌظش (ط

 املغذز يف ٜق٢ً نإ َٔ ٜؾٌُ اْ٘ نُا :ٚاملٓؿضر ٚاملأَّٛ ٜؾٌُ اإٔلَاّ ايغذٛر َٛمع إىل ايٓعض

 ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ رخٌ ملا) قايت عٓٗا اهلل صمٞ عا٥ؾ١ عٔ، َهإ أٟ يف أٚ اؿضاّ

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (َٓٗا خضز ست٢ عذٛرٙ َٛمع بقضٙ خًـ َا ايهعب١

 :ؾكط سايتني يف إ٫ ايغذٛر قٌ إىل ايٓعض ٜغتج٢ٓ ٫ٚ

 .اإٔلؽاص٠ تهٕٛ سٝح أفبع٘ إىل ببقضٙ ٜضَٞ ؾإْ٘ اؾًٛؼ، ساي١ يف -①

 .اـٛف ف٠٬ -②

 ؟ِب ٍ٘ئخ اٌشوٛع اٌصذٍذخ اٌضبثزخ ػٓ اٌشعٛي صٍى هللا ػٍٍٗ ٚعٍُ (ط

 َٚٔ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ بٗا أَض اييت ايضنٛع ب١٦ٝٗ ًٜتظّ إ املق٢ً ع٢ً هب اْ٘ اعًِ

 :سيو

 .ايضنبتني ع٢ً ايٝزٜٔ ٚمع -①

 .ايهؿني أفابع تؿضٜر -②

 .ايعٗض َز -③

 .َأخشٙ عنٛ نٌ ٜأخش ست٢ ؾٝ٘ ٚإملهح يًضنٛع ايتُهني -④

نُا ٜٓزب  بٗا،ٚقز عبل ٚإ عضؾٓا إ نٌ سيو َٔ ايضنٛع ايشٟ هب ع٢ً املقًٞ إ ٜأتٞ 

 إ:يًُق٢ً 

 .يعٗضٙ َغاّٜٚا هعً٘ ٚيهٔ ٜضؾع٘، ٫ٚ صأع٘، ىؿض ٫ -①

 .دٓبٝ٘ عٔ َضؾكٝ٘ ٜباعز ٚإ -②

 عًٝ٘ اهلل ٢ــفً اهلل ٍٛـصع ابـأفش ٔـَ ػـفً ٞـؾ تـنٓ) اٍـق ضٟـايعاَ ضٚـعُ بٔ زـقُ ٔـع

 ٚقاٍ اؿزٜح ٖشا بعض ؾشنض محٝز أبٛ ؾكاٍ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ ف٠٬ ؾتشانضٚا ٚعًِ

 فاؾض ٫ٚ صأع٘ َكٓع غري ظٗضٙ ٖقض ثِ أفابع٘ بني ٚؾضز صنبتٝ٘ َٔ نؿٝ٘ أَهٔ صنع ؾإسا

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (أفابع٘ ؾضز صنع إسا نإ) سذض بٔ ٚا٥ٌ ٚعٔ، ا٭يباْٞ ٘فشش (غزٙ

 

 

 

 

 

 

 



   41 

 اٌصذٍذخ اٌضبثزخ ػٓ اٌشعٛي صٍى هللا ػٍٍٗ ٚعٍُ؟ اٌغجٛدِب ٍ٘ئخ  (ط

 ٚإ ا٭صض َٔ ميهٓٗا ٚإ ايغبع١ ا٭عنا٤ ع٢ً ٜغذز إ املقًٞ ع٢ً هب اْ٘ عبل ؾُٝا عضؾت

 ٖٚٞ: ايضنٔ ٖشا يف ؾعًٗا يًُق٢ً ٜٓزب أخض أَٛص ٖٚٓاى عذٛرٙ يف ٜط٦ُٔ

 .ايكب١ً مٛ ٜٚٛدٗٗا ٜزٜ٘ أفابع ٜنِ إ -①

 .أسْٝ٘ سشٚ هعًُٗا ٚأسٝاْا َٓهبٝ٘، سشٚ نؿٝ٘ هعٌ إ -②

 .ايهًب بغط ٜبغطُٗا ٫ٚ ا٭صض، عٔ سصاعٝ٘ ٜضؾع إ -③

 .ايغاقني ٚايؿدشٜٔ عٔ ايؿدشٜٔ، ٚايبطٔ عٔ اؾٓبني، عٔ ايعنزٜٔ هايف إ -④

 ٫ٚ َؿرتـ غري ٜزٜ٘ ٚمع عذز ؾإسا) ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب يق٠٬ ٚفؿ٘ يف قاٍ محٝز أبٞ عٔ

  .ا٭يباْٞ ٘فشش (ايكب١ً صدًٝ٘ أفابع بأطضاف ٚاعتكبٌ قابنُٗا،

 ٚاصؾع نؿٝو ؾنع عذزت إسا) ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ قاٍ قاٍ، صمٞ اهلل عٓ٘ ايربا٤ ٚعٔ

  .ا٭يباْٞ ٘فشش (َضؾكٝو

 ست٢ ٜزٜ٘ بني ؾضز ف٢ً إسا نإ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب إٔ) ع١ٓٝ ابٔ َايو بٔ اهلل عبز ٚعٔ

 .عًٝ٘ لَتؿ (إبطٝ٘ بٝاض ٜبزٚ

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح عٕٓ ِٓ ثبٌغجبثخ اإلشبسح (ط

 ،ايغب عٓز بٗا ٜؾري اإلْغإ ٭ٕ اب١،عب ٝتٚمس :ٚايٛعط٢ اإلبٗاّ بني َا اييت ا٫فبع ٖٞ اب١ايغب

ًٖ٘ بٗا ضٜغب ٭ْ٘ باس١،ع أٜنّا ٢ُٚتغ   .اهلل تغبٝض عٓز بٗا ٜؾري ٭ْ٘ ؛اي

 نؿ٘ أفابع ٜٚكبض ايٝغض٣، صنبت٘ ع٢ً ايٝغض٣ نؿ٘ املق٢ً ٜبغط ٚايجاْٞ ا٭ٍٚ ايتؾٗز ؾعٓز

ًٓل أٚ ايٛعط٢، إفبع٘ ع٢ً إبٗاَ٘ ٜٚنع نًٗا، اي٢ُٓٝ  تًٞ اييت بإفبع٘ ٜٚؾري سًك١، بُٗا و

 ع٢ً أؽز ؾٗٞ، آخضٙ إىل ايتؾٗز أٍٚ َٔ بٗا ٜزعٛ إيٝٗا ٚوضنٗا ببقضٙ ٜٚضَٞ ايكب١ً إىل اإلبٗاّ

  .ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايضعٍٛ بشيو أخرب نُا اؿزٜز َٔ ايؾٝطإ

 اي٢ُٓٝ ايغباب١ ناْت ؾإ :ؾكط اي٢ُٓٝ بايغباب١ إ٫ ػٛط ٫ ؾإلؽاص٠ ايٝغض٣ ٜزٙ بإفبع ٜؾري ٫ٚ

 يف أَا ٚايجاْٞ، ا٭ٍٚ ايتؾٗز يف إ٫ تهٕٛ ٫ اإلؽاص٠ ٖشٙ إ ٚاعًِ، سك٘ يف اإلؽاص٠ عكطت َكطٛع١

  .اعًِ تعاىل ٚاهلل سيو ٜؾضع ؾ٬ ايغذزتني بني اؾًغ١

 اْقضف ؾًُا ايق٠٬ يف باؿق٢ أعبح ٚأْا عُض بٔ اهلل عبز صآْٞ قاٍ املعاٟٚ ايضمحٔ عبز بٔ عًٞ عٔ

 اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ نإ ٚنٝـ ؾكًت ٜقٓع ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً نإ نُا افٓع ٚقاٍ ْٗاْٞ

 ٚقبض اي٢ُٓٝ ؾدشٙ ع٢ً اي٢ُٓٝ نؿ٘ ٚمع ايق٠٬ يف دًػ إسا نإ) قاٍ ٜقٓع ٚعًِ عًٝ٘

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (ايٝغض٣ ؾدشٙ ع٢ً ايٝغض٣ نؿ٘ ٚٚمع اإلبٗاّ تًٞ اييت بأفبع٘ ٚأؽاص نًٗا أفابع٘
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 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح عٕٓ ِٓ ػٕذ اٌغجٛد اٌشوجزٍٓ ػٍى اٌٍذٌٓ رمذٌُ (ط

 اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ ٚبٗشا أَض صنبتٝ٘، َقبٌ ؾٝنعُٗا :ٜزٜ٘ ع٢ً َعتُزا عذٛرٙ إىل املق٢ً ىض

 إمنا ٖٚٛ ايبعري، بربٚى ايتؾب٘ عٔ ٢ْٗٚ ٚعًِ، عًٝ٘ اهلل ف٢ً ؾعً٘ َٔ عٓ٘ ايجابت ٖٚٛ ٚعًِ عًٝ٘

 ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ قاٍ قاٍ، ٖضٜض٠ أبٞ عٔ، َكزَتٝ٘ يف ُٖا ايًتني صنبتٝ٘ ع٢ً ىض

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (صنبتٝ٘ قبٌ ٜزٜ٘ ٚيٝنع ايبعري ٜربى نُا ٜربى ؾ٬ أسزنِ عذز إسا)

 رٌه؟ خٚظ اٌصالح عٕٓ ِٓ اٌجٍغبد جٍّغ فً االفزشاػ (ط

 اٯتٞ: ايٓشٛ ع٢ً ٖٚٞ نجري٠ ايق٠٬ ٦ٖٝات يف يًذًٛؼ

 ا٫ؾرتاـ َٚع٢ٓ، ا٫ؾرتاـ ٖٞ اؾًٛؼ نٝؿ١ٝ تهٕٛ احملٌ ٖشا ؾؿٞ ايغذزتني: بني ؾًٛؼا -①

ٌ  إٔ ٘  هع ًَ ٝ ٢ُٓ ضزٚى ؾضاـ، نأْٗا َكعزت٘ ؼت ايٝغض٣ ٔصْد  نُا، هلا ْافبّا ا٭مئ اؾاْب ََٔ اي

 قايت عٓٗا اهلل صمٞ عا٥ؾ١ عٔ، ايعكبني ع٢ً ٜٚكعز قزَٝ٘ ٜٓتقب إٔ ٖٚٛ أسٝاْا ٚاإلقعا٤ هٛط

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (ايُٝين صدً٘ ٜٚٓقب ايٝغض٣، صدً٘ ٜؿضـ ٚنإ)

، ٖٓا اإلقعا٤ هٛط ٫ اْ٘ غري ايغذزتني بني عبل نُا َؿرتؽّا ٚهًػ ا٭ٍٚ: ايتؾٗز يف اؾًٛؼ -②

 ع٢ً دًػ ايضنعتني يف دًػ ؾإس) ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب ف٠٬ ٚفؿ٘ يف قاٍ أْ٘ محٝز أبٞ عٔ

 ع٢ً ٚقعز ا٭خض٣ ْٚقب ايٝغض٣ صدً٘ قزّ اٯخض٠ ايضنع١ يف دًػ ٚإسا ايُٝين، ْٚقب ايٝغض٣ صدً٘

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (َكعزت٘

 ٚىضز ا٭صض، إىل ايٝغض٣ بٛصن٘ ٜؿنٞ َتٛصنّا، ؾٝ٘ هًػ ا٭خري: ايتؾٗز يف اؾًٛؼ -③

 ؾضؽٗا ٚهٛط اي٢ُٓٝ، قزَ٘ ٜٚٓقب ،اي٢ُٓٝ عاق٘ ؼت ايٝغض٣ ٚهعٌ ٚاسز٠، ْاس١ٝ َٔ قزَٝ٘

   .أسٝاّْا

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح عٕٓ ِٓ االعزشادخ جٍغخ (ط

 قبٌ :خؿٝؿ١ دًغ١ هًػ إ ٚايجايج١ ا٭ٚىل ايضنع١ َٔ ايجاْٞ ايغذٛر َٔ ايؿضاؽ بعز يًُق٢ً ٜغٔ

 عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب صأ٣) أْ٘ اؿٜٛضخ بٔ َايو عٔ دا٤ ملا ٚسيو، ٚايضابع١ ايجا١ْٝ ايضنع١ إىل قٝاَ٘

 .عًٝ٘ لَتؿ (قاعزّا ٜغتٟٛ ست٢ ٜٓٗض مل ف٬ت٘ َٔ ٚتض يف نإ ؾإسا ٜق٢ً، ٚعًِ

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح عٕٓ ِٓ إٌٙٛض ػٕذ اٌٍذٌٓ ػٍى االػزّبد (ط

 َايو عٔ دا٤ ملا ٚسيو :اؾزٜز٠ ايضنع١ إىل ايٓٗٛض عٓز بايٝزٜٔ ا٭صض ع٢ً ٫عتُارا يًُق٢ً ٜغٔ

 ايغذز٠ َٔ صأع٘ صؾع ؾإسا........ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ ف٠٬ عٔ أسزثهِ أ٫) قاٍ اؿٜٛضخ بٔ

 .ايعادٔ ٜكبنُٗا نُا َكبٛمتإ ايٝزإ ٚتهٕٛ، ٟايبداص (قاّ ثِ ا٭صض ع٢ً ٚأعتُز دًػ ايجا١ْٝ
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 اٌصالح؟ ِجطالدً٘  ِب( ط

   :ايق٠٬ ٜٛمض َبط٬ت ايتايٞ اؾزٍٚ

 رؼشٌفٗ  اٌصالح ِجطالد د

 ر١مٓ اٌذذس 1
 صٛرب ٠غّغ دزٝ اٌصالح ِٓ ٠خشط فال اٌشٟء ٠جذ أٗ ئ١ٌٗ ٠خ١ً وبْ فبْ

 س٠ذب ٠جذ أٚ

 رشن ششط أٚ سوٓ ِٓ اٌصالح 2
 ِجطً ػزس ثذْٚ أسوبٔٙب ِٓ سوٕب أٚ اٌصالح ششٚط ِٓ ششط فزشن

 ٌٍصالح
 ٌٍصالح ِجطً ػّذا ٚاٌششة األوً األوً ٚاٌششة 3
 ٌٙب ِجطً ٌٍصالح ِصٍذخ ٌغ١ش ٚاٌزٞ اٌؼّذ اٌىالَ اٌىالَ 4
 ٌٍصالح ِجطً صٛد ِؼٗ ٠ظٙش اٌزٞ اٌضذه اٌضذه 5

 اٌصالح؟ ِجطالد ِؼٕى ِب (ط

 .ٚإطايت٘ ايؾ٤ٞ إؾغار يػ١: اإلبطاٍ

 ٚدٛرا ٚدز أٚ ايبط٬ٕ، عبب عًٝ٘ طضأ ثِ فشٝشا ٚدز عٛا٤ بايبط٬ٕ، ايؾ٤ٞ ع٢ً اؿهِ ٚؽضعا:

  ؽضعٝا. ٫ سغٝا

  ٜبطًٗا. َا عًٝٗا طضأ ثِ فشٝش١ ايق٠٬ اْعكزت يٛ نُا ؾا٭ٍٚ

 .ايتأبٝز ع٢ً عًٝ٘ احملضَات إسز٣ ع٢ً عكز يٛ نُا ٚايجاْٞ

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح ِجطالد ِٓ اٌذذس رٍمٓ (ط

 ف٬ت٘ بطًت اؿزخ َٔ املق٢ً اعتٝكٔ َا ؾُت٢ :اؿزخ صؾع ايق٠٬ ؽضٚط َٔ إ عبل ؾُٝا عضؾت

 ست٢ ايق٠٬ َٔ ىضز ؾ٬ ايؾ٤ٞ هز اْ٘ إيٝ٘ ىٌٝ نإ ؾإ، ايق٠٬ ؽضٚط َٔ ؽضطا ؾكز ٭ْ٘

  سيو: َٔ ٜٚغتج٢ٓ، صوا هز أٚ فٛتا ٜغُع

 ؾإٕ، بُٗا َتق٬ أٚ ٚايٓؿاؼ اؿٝض أٚقات غري يف ىضز رّ ٚا٫عتشام١ ٖٞ املغتشام١: -①

 .اعتشام١ ؾٗٛ عارتٗا ع٢ً طار ؾُا َعتار٠ املضأ٠ ناْت

 ف٠٬ عٓز يهٌ ٜتٛمأ، املشٟ أٚ ايضٜض أٚ ايبٍٛ ٚقت٘ غايب يف ٜٓكطع ٫ َٔ ٖٚٛ ايغًػ: فاسب -②

 ٜٚهٌُ ٜنضٙ ٫ ٚف٬ت٘ ٚم٥ٛ٘ بني ؾُٝا أٚ ايق٠٬ أثٓا٤ يف صٜض أٚ بٍٛ َٓ٘ خضز ايٛقت ٚإسا رخٍٛ

 .فشٝش١ ٚف٬ت٘ ف٬ت٘
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 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح ِجطالد ِٓ اٌصالح ِٓ سوٓ أٚ ششغ رشن (ط

 ٫بز ؽضٚطا يًق٠٬ ٚإ ايٛدٛر ٚدٛرٙ َٔ ًٜظّ ٫ٚ ايعزّ عزَ٘ َٔ ًٜظّ َا ٖٛ ايؾضط إ عضؾٓا ٚإ عبل

 نُا، املقًٞ عٔ تغكط َٚت٢ ايؾضٚط ٖشٙ ع٢ً ايتعضف عبل ٚنشيو، ؾٝٗا تباؽض إ قبٌ َٓٗا

 نإ عٛا٤ ايق٠٬ بطًت ؽ٤ٞ َٓٗا تضى إسا ا٭صنإ إ ٚعضؾت ٚٚادبات أصناْا يًق٠٬ إ عضؾت

 تضى ايٛادبات إسا إَا، َكاَٗا تًٝٗا اييت ٚقاَت َٓٗا تضن٘ اييت ايضنع١ بطًت أٚ عٗٛا أٚ عُزا تضن٘

 .ايغٗٛ عذٛر ٚهربٙ تبطٌ مل؛  عٗٛا تضن٘ نإ ايق٠٬ ٚإٕ بطًت؛  عُزا ؽ٤ٞ َٓٗا

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح ِجطالد ِٓ ٚاٌششة األوً (ط

 ايق٠٬ ناْت عٛا٤، إعارتٗا عًٝ٘ ٚهب :باط١ً ؾق٠٬ عاَزا ايق٠٬ يف ؽضب أٚ أنٌ َٔ نٌ

 أٚ أنٌ َٔ إٔ ع٢ً ايعًِ أٌٖ أمجع املٓشص، ابٔ قاٍ، ايتطٛع ٜبطٌ ايؿضض ٜبطٌ َا ٭ْ٘ تطٛعا أٚ ؾضما

 .اإلعار٠ عًٝ٘ إٔ عاَزّا ايؿضض ف٠٬ يف ؽضب

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح ِجطالد ِٓ اٌىالَ (ط

 قاٍ أصقِ بٔ طٜز عٔ :ايق٠٬ ٜبطٌ بايتشضِٜ عامل ٖٚٛ ايق٠٬ يف أْ٘ ايؾدك سنض َع عًُزا ايه٬ّ

 دٓب٘ إىل فاسب٘ َٓا ايضدٌ ٜهًِ ايق٠٬ يف ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ خًـ ْتهًِ نٓا)

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (ايه٬ّ عٔ ْٚٗٝٓا بايغهٛت ؾأَضْا " قاْتني هلل ٚقَٛٛا " ْظيت ست٢

ًّا نإ َٔ أَا  بًز يف ْؾأ يهْٛ٘ أٚ قضٜب ٚقت َٔ أعًِ ممٔ يهْٛ٘ :ايق٠٬ يف ايه٬ّ عض١َ داٖ

 إ أَا ف٬ت٘ تبطٌ مل ْاعٝا تهًِ َٔ ٚنشيو ف٬ت٘، تبطٌ ؾ٬ ايؾضع أسهاّ ٜعضف عُٔ بعٝز٠

 َجٌ: ايق٠٬ ؾٝذٛط ملقًش١ نإ

 .اإلَاّ ع٢ً ايؿتض -①

 .ايتطٛع ف٠٬ يف اٯ١ٜ تضرار -②

 .عطػ ملٔ اؿُز -③

 .َٓو باهلل أعٛس عًٝ٘ ٜٗذِ ايؾٝطإ صأ٣ إسا ٜكٍٛ بإٔ ايؾٝطإ َٔ ا٫عتعاس٠ -④

 .املؿضح ايغاص يٮَض ايق٠٬ يف اؿُز -⑤

 رٌه؟ ٚظخ اٌصالح ِجطالد ِٓ اٌعذه (ط

 ايق٠٬ بط٬ٕ ع٢ً اإلمجاع املٓشص ابٔ ْؿٌ ٚقز ايه٬ّ، َٔ أؾشؿ ٭ْ٘ ٚسيو :يًق٠٬ َبط٬ اينشو

 .ؾٝهضٙ عشص يػري نإ إ يهٔ ٜبطًٗا، ؾ٬ ايتبغِ أَا بايق٠٬ ا٫عتدؿاف َٔ ؾٝ٘ ملا باينشو
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 اٌصالح؟ فً فؼٍٗ ٌىشٖاٌزي  ِب( ط

 :  ايق٠٬ يف ؾعً٘ ٜهضٙ ٜٛمض َا ايتايٞ اؾزٍٚ

 رؼشٌفٗ اٌصالح فً فؼٍٗ ٌىشٖ ِب د

 دبجخ ٌغ١ش ثبٌجذْ اٚ ثبٌضٛة اٌؼجش فٟ اٌصالح 1
 خبصشرٗ ػٍٝ ٠ذٖ اٌّصٍٟ ٠ضغ اْ ٚ٘ٛ االخزصبس 2
 شّبٌٗ اٚ اٌّصٍٝ ١ّ٠ٓ ػٓ اٚ اٌغّبء ئٌٝ سفغ اٌجصش 3
 دبجخ ٌغ١ش االٌزفبد 4
 اٌصالح فٟ ٠ٍٟٙ ِب وً ئٌٝ إٌظش 5
 اٌفُ رغط١خ ٚ٘ٛ اٌغذي 6
 فّٗ ػٕذ٘ب ف١فزخ اٌشخص رؼزشٞ فزشحٚ٘ٛ  اٌزضبؤة 7
 ١ّ٠ٕٗ ػٓ اٚ اٌّصٍٟ ١ّ٠ٓ ػٓ اٌجصبق 8
 ٚفشلؼزٙب رشج١ه األصبثغ 9

 اٌّزىجش٠ٓ ف١شجٗ األسض، ِجبششح ػٓ ٚاٌشؼش اٌضٛة سفغ  ٚاٌّشاد وف اٌشؼش ٚاٌضٛة 10
 اٌغجٛد فٟ ثغظ ا١ٌذ٠ٓ 11
 األخجض١ٓ ٠ذافغ ٚ٘ٛ اٚ اٌصالح ثذضشح اٌطؼبَ 12

 اٌّىشٖٚ؟ ػشف( ط

 .ؾاعً٘ ٜعاقب ٫ٚ اَتجا٫ّ تاصن٘ ٜجابأٟ َا  ،اإليظاّ ٚد٘ ع٢ً ٫ ايؾاصع عٓ٘ ٢ْٗ َا :املهضٚٙ

 اٌصالح؟ اٌجذْ فً اٚ ثبٌضٛة اٌؼجشً٘ ٌىشٖ ( ط

 عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب إ ٝكٝبَع عٔ ٚريٌٝ :ايق٠٬ يف ؾعً٘ ٜهضٙ ساد١ ايبزٕ يػري اٚ بايجٛب ايعبح

 .عًٝ٘ َتؿل ؾٛاسز٠( ؾاع٬ّ نٓت إ): قاٍ ٜغذز، سٝح ايرتاب ٜغ٣ٛ ايضدٌ يف قاٍ ٚعًِ

 وشا٘زٗ؟ ػٍى اٌذًٌٍ ِٚب االخزصبس ٘ٛ فّب اٌصالح، االخزصبس أصٕبء ٌىشٖ( ط

 بٔ طٜار عٔ، ايكٝاّ يف عنزٜ٘، بني ٚهايف خافضتٝ٘، ع٢ً ٜزٜ٘ ٜنع إٔ :ايق٠٬ يف ايقًب ١٦ٖٝ

 يف ايقًب ٖشا قاٍ ف٢ً ؾًُا خافضتٞ ع٢ً ٜزٟ ؾٛمعت عُض بٔ دٓب إىل فًٝت) قاٍ اؿٓؿٞ فبٝض

  .ا٭يباْٞ ٘فشش (عٓ٘ ٢ٜٗٓ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ ٚنإ ايق٠٬
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 اٌصالح؟ فً اٌجصش سفغ ٌجٛص ً٘( ط

 ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ قاٍ، قاٍ عٓ٘ اهلل صمٞ ٖضٜض٠ أبٞ عٔ :ايق٠٬ يف ايبقض ؾعص هٛط ٫

 .َِغً (أبقاصِٖ يتدطؿٔ أٚ ايغُا٤ إىل ايق٠٬ يف ايزعا٤ عٓز أبقاصِٖ صؾعِٗ عٔ أقٛاّ يٝٓتٗني)

 اٌصالح؟ فً االٌزفبد ٌىشٖ ً٘( ط

 قاٍ: عٓٗا اهلل صمٞ عا٥ؾ١ ؾعٔ :ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايضعٍٛ أخرب نُا ايق٠٬ َٔ اخت٬ؼ ا٫يتؿات

 َٔ ايؾٝطإ ىتًغ٘ اخت٬ؼ ٖٛ ؾكاٍ: ايق٠٬ يف ا٫يتؿات عٔ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ عأيت)

 .ٟايبداص (ايعبز ف٠٬

 ؟اروش اٌذًٌٍ ػٍى رٌه ٌجٛص ال اٌصالح فً ًٌٍٙ ِب وً إٌظش ئٌى( ط

 اهلل ف٢ً ايٓيب إٔ صمٞ اهلل عٓٗا عا٥ؾ١ عٔ دا٤ ملا : ٚسيوهٛط ٫ ايق٠٬ يف ًٜٗٞ َا نٌ ايٓعض إىل

ٚا٥تْٛٞ  دِٗ، أبٞ إىل بٗا أسٖبٛا ٖشٙ، أع٬ّ ؽػًتين) ؾكاٍ هلا أع٬ّ مخٝق١ يف ف٢ً ٚعًِ عًٝ٘

 .عًٝ٘ لَتؿ (بأْبذا١ْٝ

 اٌصالح؟ فً وشا٘زٗ ػٍى اٌذًٌٍ ِٚب اٌغذ ٘ٛ ِب( ط

 :َٓٗا أقٛاٍ ع٢ً زٍايغ يف اختًـ

 .اإلعباٍ َع٢ٓ يف ٜؾرتى املع٢ٓ ٖشا ع٢ً ٖٚٛ ا٭صض ٜقٝب ست٢ ايٍجٛب ٕ ٜضعٌا قٌٝ -①

 .ميغ٘ ٫ ثِ عاتك٘ ع٢ً ثٛب٘ ايٍضدٌ ٜضخٞ ٕا قٌٝ -②

 عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ ٢ْٗ) :قاٍ صمٞ اهلل عٓ٘ ٖضٜض٠ أبٞ عٔ َا دا٤ نضاٖت٘ يف ايق٠٬ٚريٌٝ 

 . ا٭يباْٞ ٘سغٓ (ايق٠٬ يف ايغزٍ عٔ ٚعًِ

 رٌه؟ ػٍى اٌذًٌٍ اروش اٌصالح فً اٌزضبؤة ٌىشٖ( ط

 عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ قاٍ قاٍ، ٖضٜض٠ أبٞ عٔ صٟٚ َا سيو ع٢ً ٚايزيٌٝ :ايق٠٬ يف ايتجا٩ب ٜهضٙ

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (اعتطاع َا ؾًٝهعِ أسزنِ تجا٤ب ؾإسا ايؾٝطإ َٔ ايق٠٬ يف ايتجا٩ب) ٚعًِ

 ؟اروش اٌذًٌٍ اٌصالح اصٕبء فؼٍٗ ٌىشٖ األصبثغ رشجٍه( ط

 اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ قاٍ: قاٍ ٖضٜض٠ أبٞ عٔ صٟٚ ملا : ٚسيوايق٠٬ يف ؾعً٘ ٜهضٙ ا٭فابع تؾبٝو

 ٖهشا ٜكٌ ؾ٬ ٜضدع ست٢ ف٠٬ يف نإ املغذز أت٢ ثِ بٝت٘ يف أسزنِ تٛمأ إسا) ٚعًِ عًٝ٘

 .ا٭يباْٞ فشش٘ (أفابع٘ بني ٚؽبو
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 رٌه؟ ػٍى اٌذًٌٍ ِب ٌٍّٕٗ ٚػٓ اٌمجٍخ جٙخ اٌجصبق ٌٍّصًٍ ٌىشٖ( ط

 قاٍ عٓ٘ اهلل صمٞ اهلل عبز بٔ دابض عٔ صٟٚ َا ايكب١ً: د١ٗ اٚ ايُٝني ع٢ً ايبقام نضا١ٖ ع٢ً ايزيٌٝ

 ؾأقبٌ نا١َ املغذز قب١ً يف ؾضأ٣ عضدٕٛ ٜزٙ ٚيف َغذزْا يف ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ أتاْا

 اهلل قبٌ ؾإٕ ٜقًٞ قاّ إسا أسزنِ إٕ عٓ٘ اهلل ٜعضض إٔ وب أٜهِقاٍ ) ثِ ؾشتٗا بايعضدٕٛ عًٝٗا

 بارص٠ ب٘ عذًت ؾإٕ ايٝغض٣ صدً٘ ؼت ٜغاصٙ عٔ ٚيٝبقكٔ ميٝٓ٘ عٔ ٫ٚ ٚدٗ٘ قبٌ ٜبقكٔ ؾ٬ ٚدٗ٘

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (اؿزٜح. . . ريه٘ ثِ ؾٝ٘ ع٢ً ٚٚمع٘ ٖهشا بجٛب٘ ؾًٝتؿٌ

 اٌصالح؟ فً ٚاٌضٛة اٌشؼش وف ِٓ اٌّشاد ِب( ط

 اهلل ف٢ً قاٍ، املتهربٜٔ ؾٝؾب٘ :صضا٭ َباؽض٠ عٔ ٚايؾعض ايجٛب صؾع ٚايجٛب ايؾعض نـ َٔ املضار

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (ثٛبا ٫ٚ ؽعضا أنـ ٫ٚ عبع ع٢ً أعذز إٔ أَضت): ٚعًِ عًٝ٘

 اٌغجٛد؟ اصٕبء فً اٌٍذٌٓ ثغػ ٌىشٖ ً٘( ط

 عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ قاٍ: قاٍ أْػ عٔ دا٤ع٢ً سيو َا  ٚايزيٌٝ :ايغذٛر يف ايٝزٜٔ بغط ٜهضٙ

 .عًٝ٘ َتؿل ايهًب( اْبغاط سصاعٝ٘ أسزنِ ٜبغط ٫ٚ ايغذٛر يف اعتزيٛا) ٚعًِ

 دىّّٙب؟ ِب األخجضٍٓ ٌذافغ ٚ٘ٛ اٚ اٌطؼبَ ثذعشح اٌصالح( ط

: قايت عٓٗا اهلل عا٥ؾ١ صمٞ دا٤ عٔ ملا : ٚسيوا٭خبجني ٜزاؾع ٖٚٛ اٚ ايطعاّ عنض٠ ايق٠٬ ٜهضٙ

 .ا٭يباْٞ فشش٘ا٭خبجني(  ٜزاؾع ٖٚٛ ٫ٚ طعاّ عنض٠ ف٠٬ ٫) ٜكٍٛ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب مسعت
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 اٌصالح؟ فً فؼٍٗ اٌزي ٌجبح ِب( ط

 :  ايق٠٬ يف ؾعً٘ ٜباح ٜٛمض َا ايتايٞ اؾزٍٚ

 ٌجبح فؼٍٗ فً اٌصالح ِب د

 ٌٍذبجخاٌّشٟ ا١ٌغ١ش  1
 دًّ اٌطفً اصٕبء اٌصالح 2
 لزً األعٛد٠ٓ ٚاٌّمصٛد ثبألعٛد٠ٓ اٌذ١خ ٚاٌؼمشة 3
 االٌزفبد ٚاإلشبسح اٌّفّٙخ ٌٍذبجخ 4
 إٌّذ٠ً ِٓ ج١تاٚ ئخشاط  اٌضٛةق فٟ اٌجصب 5
 اإلشبسح ثشد اٌغالَ ػٍٝ ِٓ عٍُ ػ١ٍٗ 6
 اٌصالحرغج١خ اٌشجبي ٚرصف١ك إٌغبء ٌألِش ٠ذذس فٟ  7
 ِذافؼخ اٌّبس أِبِٗ فٟ اٌصالح 8
 اٌجىبء 9

 خٍغ إٌؼً ٚٔذٖٛ اصٕبء اٌصالح ٌٍذبجخ 10
 اٌصالح فٟئصالح اٌضٛة ٚده اٌجغذ  11
 سفغ اٌشأط فٟ اٌغجٛد ٌٍزذمك ِٓ األِش ئرا أطبي االِبَ 12

 اٌّجبح؟ ػشف( ط

 .عكاب ٫ٚ ثٛاب عًٝ٘ ٜرتتب ٫أٟ  ،يشات٘ ٢ْٗ ٫ٚ أَض ب٘ ٜتعًل ٫ َا ٖٛ :املباح

 اٌصالح؟ اصٕبء فً ٌٍذبجخ اٌّشً ٌجبح ً٘( ط

 ٜقًٞ   ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ نإ): قايت صمٞ اهلل عٓٗا عا٥ؾ١ عٔ :يًشاد١ املؾٞ ٜباح

 ايباب إٔ ٚسنض َق٬ٙ، إىل صدع ثِ يٞ، ؾؿتض ؾُؾ٢   ؾاعتؿتشت َػًل، ؾذ٦ت عًٝ٘ ٚايباب ايبٝت، يف

 .ا٭يباْٞ سغٓ٘ ايكب١ً( يف نإ

 دىّٗ؟ اٌصالح ِب اصٕبء اٌطفً دًّ( ط

 نإ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ إ) قتار٠ أبٞ عٔ ٚصر ملا ٚسيو ايق٠٬:اثٓا٤ َباح ايطؿٌ محٌ 

 قاّ ؾإسا ايضبٝع، بٔ ايعال ٚ٭بٞ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ بٓت طٜٓب بٓت أَاَ٘ ساٌَ ٖٚٛ ٜقًٞ

 .عًٝ٘ َتؿل (ٚمعٗا عذز ٚإسا محًٗا
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 ؟اصٕبء اٌصالح ٚاٌذٍٛأبد اٌعبسح اٌذششاد لزً ٌجٛص ً٘( ط

 ْؿغ٘ ع٢ً اإلْغإ ىاف مما اٚ ماص ٖٛ َا نٌ قتٌ ٜباحٚ :يف ايق٠٬ٚاؿٝٛاْات اؿؾضات قتٌ ٜباح 

، ا٭يباْٞ فشش٘ (ٚايعكضب اؿ١ٝ ايق٠٬ يف ا٭عٛرٜٔ اقتًٛا) ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب سيو قٍٛ ٚريٌٝ

 ؾكاٍ ايزٚاب َٔ ضّــاحمل ٌــٜكت اــعُ ِــٚعً عًٝ٘ اهلل ٢ــفً ايٓيب ٌــع٦ أبٝ٘ عٔ صٚاٙ عامل َا ٚاٜنا

 ٚايهًب ٚايػضاب ٚاؿزأ٠ ٚايؿأص٠ ايعكضب ٚاؿضّ اؿٌ يف قتًٗٔ َٔ ع٢ً قتًٗٔ يف دٓاح ٫ مخػ)

 .ا٭يباْٞ فشش٘ (ايعكٛص

 رٌه؟ ػٍى اٌذًٌٍ ِب ٌٍذبجخ اٌصالح ٚاإلشبسح فً االٌزفبد ٌجٛص( ط

 ٚصا٤ٙ ؾقًٝٓا ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ اؽته٢ :قاٍ عٓ٘ اهلل صمٞ دابض عٔ صٟٚ َا ٖٛ ايزيٌٝ

 ؾقًٝٓا ؾكعزْا إيٝٓا ؾأؽاص قٝاَا ؾضآْا إيٝٓا ؾايتؿت) تهبريٙ ايٓاؼ ٜغُع بهض ٜهرب ٚأبٛ قاعز ٖٚٛ

 .ا٭يباْٞ فشش٘ (قعٛرا بق٬ت٘

 اٌصالح؟ اصٕبء فً اٌجصبق دىُ ِب( ط

  َٓز٬ٜ ىضز إ اٚ ثٛب٘ يف ٜبقل إ ي٘ ؾٝباح ايبقام غًب٘ إ ٚيهٔ :ايق٠٬ اثٓا٤ يف ايبقام ٜهضٙ

 اهلل صمٞ اهلل عبز بٔ دابض عٔ صٟٚ ملا ٚسيو، قزَ٘ ؼت اٚ ٜغاصٙ عٔ ٜبغل إ اٚ ؾٝ٘ ٜٚبقل دٝب٘ َٔ

 نا١َ املغذز قب١ً يف ؾضأ٣ عضدٕٛ ٜزٙ ٚيف َغذزْا يف ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ أتاْا قاٍ عٓ٘

 ؾإٕ ٜقًٞ قاّ إسا أسزنِ إٕ عٓ٘ اهلل ٜعضض إٔ وب أٜهِ )  قاٍ ثِ بايعضدٕٛ  ؾشتٗا عًٝٗا ؾأقبٌ

 عذًت ؾإٕ ايٝغض٣ صدً٘ ؼت ٜغاصٙ عٔ ٚيٝبقكٔ ميٝٓ٘ عٔ ٫ٚ ٚدٗ٘ قبٌ ٜبقكٔ ؾ٬ ٚدٗ٘ قبٌ  اهلل

 .ا٭يباْٞ فشش٘(اؿزٜح. . . ريه٘ ثِ ؾٝ٘ ع٢ً ٚٚمع٘ ٖهشا بجٛب٘ ؾًٝتؿٌ بارص٠ ب٘

 اٌغالَ؟ سد ٌٍّصًٍ ٌجٛص ً٘ اٌّصًٍ ػٍى عٍُ أغبْ اْ ٌٛ( ط

 خضز) قاٍ عُض بٔ اهلل عبز صٚاٙ ٚريٌٝ َا :باإلؽاص٠ ايغ٬ّ صر هٛط ٚيهٔ بايًؿغ ايغ٬ّ صر هٛط ٫

 قاٍ ٜقًٞ ٖٚٛ عًٝ٘ ؾغًُٛا ا٭ْقاص ؾذا٤ت٘ قاٍ ؾٝ٘ ٜقًٞ قبا٤ إىل ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ

 ٖٚٛ عًٝ٘ ٜغًُٕٛ ناْٛا سني عًِٝٗ ٜضر ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ صأٜت نٝـ يب٬ٍ ؾكًت

 ظٗضٙ ٚدعٌ أعؿٌ بطٓ٘ ٚدعٌ نؿ٘ عٕٛ بٔ دعؿض ٚبغط نؿ٘ ٚبغط ٖهشا ٜكٍٛ قاٍ ٜقًٞ

 .ا٭يباْٞ فشش٘ ؾٛم( إىل
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 ؟ً٘ ٌجٛص ٌٍّأَِٛ اْ ٌٕجٌٙٗٛ أخطأ اإلِبَ ( ط

 نإ إ ٖشا اإلَاّ ٝ٘يتٓب بضٜغ إيًُأَّٛ  عٛص٠ ٜباح قضأت يف أخطأ أٚ صنع١ طار بإ اإلَاّ أخطأيٛ 

 ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب ععز إ بٔ عٌٗ عٔ :يًدطأ اإلَاّ ٜتٓب٘ ست٢ تقؿلؾ اَا ايٓغا٤ صدٌ املأَّٛ

 َٔ ايتقؿٝل يًٓغا٤ ايتقؿٝل إمناأخشمت يف  ايق٠٬ يف ؽ٤ٞ ْابهِ سني يهِ َا ايٓاؼ أٜٗا ٜا): قاٍ

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (ايتؿت إ٫ اهلل عبشإ ٜكٍٛ سني أسز ٜغُع٘ ٫ ؾإْ٘ اهلل عبشإ ف٬ت٘ ؾًٝكٌ يف ْاب٘ ؽ٤ٞ

 سنض ايتغبٝض ٭ٕ ٚسيو اٍ؛نايضد ضتغب ٗاؾإْ اٍصد َعٗا ٜهٔ مل إسا املضأ٠: ايعًُا٤ بعض قاٍ

 املضأ٠ إيٝ٘ ٚؾأت ايق٠٬، يف دٓغ٘ َؾضٚع غري ؾعٌ ؾإْ٘ ايتقؿٝل؛ غ٬ف ٠٬،ايق يف دٓغ٘ َؾضٚع

 .ايؿت١ٓ عٔ ٚأبعز هلا أفٕٛ سيو ٭ٕ اٍ؛ضداي َع تقًٞ ناْت إسا ؾُٝا

 ٌفؼً؟ ِبرا اٌّصًٍ ٌذي ثٍٓ ٌّش اْ أدذ دبٚي ٌٛ( ط

 املاص ؾٝأثِ : عٓ٘ َٓٗٞ ٚعرتت٘ املقًٞ بني املضٚص ٚإٔ ٜنض، ٫ ايغرت٠ ٚصا٤ املضٚص إٔ يف ايؿكٗا٤ بني خ٬ف ٫

 قاٍ سٝح بٗشا؛ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب أَض  سيو ٚريٌٝ، ف٬ت٘ تبطٌ ٫ ٜزٜ٘ بني املاص ٚرؾع ٜزٜ٘ بني

٢ًٖ إسا) ٘ ، ٜزٜ٘؛ بني هتاط إٔ أسٌز ؾأصار  ايٓاؼ، ََٔ ٜغرتٙ ؽ٤ٞ إىل أسز نِ ف  ٝ ْزَؾْع ًِ ٘  أب٢ ؾإٕ َؾ ًِ ٝ َكاَت ًِ  َؾ

ُِْا ِّٞ، أسز نِ نإ إسا) ٚعًِ عًٝ٘ اهلل أٜنّا ف٢ً ٚقاٍ، ا٫يباْٞ فشش٘( ؽٝطإ ٖ ٛ ؾإ  أسزّا ٜزْع ؾ٬ ٜق

٘ ، أب ٢ ؾإٕ ٜزٜ٘، بني ميّض ًِ ٝ َكاَت ًِ ِٕ َؾ ٔ  َع٘ ؾإ   .ا٫يباْٞ فشش٘(ايَكٔضٜ

 ٜٓب٘ إ ي٘ ؾُؾضٚع :ْا٥ِ ؽدقا عذٛرٙ ٚبني بٝٓ٘ ٚساٍ ٜغذز إ املقًٞ أصار إسا أٜنا بٗشا ًٜٚشل

 ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ ٜزٟ بني أْاّ نٓت) قايت عا٥ؾ١ ؿزٜح صدً٘ ٜػُظ بإ ايٓا٥ِ

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (بغطتُٗا قاّ ؾإسا صدًٞ ؾكبنت غُظْٞ عذز ؾإسا قبًت٘ يف ٚصد٬ٟ

 اٌصالح؟ أصٕبء إٌؼً خٍغ ٌجٛص ً٘( ط

 اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ بُٝٓا اـزصٟ ععٝز أبٞ عٔ ثبت ملا ٚسيو :ايق٠٬ يًشاد١ أثٓا٤ ايٓعٌ خًع هٛط

 ؾًُا ْعاهلِ أيكٛا ايكّٛ سيو صأ٣ ؾًُا ٜغاصٙ عٔ ؾٛمعُٗا ْعًٝ٘ خًع إس بأفشاب٘ ٜقًٞ ٚعًِ عًٝ٘

 صأٜٓاى قايٛا ْعايهِ إيكا٥هِ ع٢ً محًهِ َا) قاٍ ف٬ت٘ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ قن٢

 ًِٚع عًٝ٘ اهلل ف٢ً دربٌٜ إٕ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ ؾكاٍ ْعايٓا ؾأيكٝٓا ْعًٝو أيكٝت

 أس٣ أٚ قشصا ْعًٝ٘ يف صأ٣ ؾإٕ ؾًٝٓعض املغذز إىل أسزنِ دا٤ إسا ٚقاٍ قشصا ؾُٝٗا إٔ ؾأخربْٞ أتاْٞ

 .ا٭يباْٞ فشش٘ (ؾُٝٗا ٚيٝقٌ ؾًُٝغش٘

 ٌٗ؟ رٌه ٌجبح ً٘ صالرٗ أصٕبء صٛثٗ ئصالح أٚ جغذٖ دهاٌّصًٍ  أساد ئرا( ط

 يف قاّ إسا ع٢ً نإ): قاٍ اينيب دضٜض ؾعٔ: ايق٠٬ أثٓا٤ دغزٙ سو أٚ ثٛب٘ إف٬ح املقًٞ ٜباح

 .ايبداصٟ (دغزٙ وو أٚ ثٛب٘ ٜقًض إ إ٫ ٜضنع ست٢ نشيو ٜظاٍ ٫ٚ ٜغاصٙ، ع٢ً ميٝٓ٘ ٚمع ايق٠٬

 



   54 

 اٌصالح؟ أصٕبء فً اٌجىبء ٌجٛص ً٘ (ط

 عبشاْ٘ يكٛي٘ :ٚدا٥ظ ممزٚح ٚايٓاص ؾشيو اؾ١ٓ ٚسنض تعاىل اهلل خٛف َٔ نإ إ ايق٠٬ يف ايبها٤

 قاٍ أبٝ٘ عٔ ايؾدري بٔ صٚاٙ عبز اهلل ٚملا، اإلعضا٤ (ٜٚظٜزِٖ خؾٛعا ٜبهٕٛ يٮسقإ ٚىضٕٚ) تعاىل

 .ا٭يباْٞ ٘فشش (ايبها٤ َٔ املضدٌ نأطٜظ أطٜظ ٚؾٛؾ٘ ٜقًٞ ٖٚٛ اهلل صعٍٛ أتٝت)

 األِش؟ ِٓ ٌزذمك اٌغجٛد ِٓ اٌشأط سفغ ٌٍّصًٍ ٌجٛص ً٘ اٌغجٛد اإلِبَ أغبي ٌٛ (ط

 عادز ٖٚٛ ي٘ ؾٝذٛط سيو ٚمٛ ايتهبري ٜغُع مل أٚ ايغذٛر اإلَاّ ؾأطاٍ اؾُاع١ يف املقًٞ نإ إسا

 عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ عًٝٓا خضز) قاٍ أبٝ٘ عٔ ؽزار بٔ اهلل عبز ؾعٔ :ا٭َض َٔ يتشكل صأع٘ ٜضؾع إ

 ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ ؾتكزّ سغٝٓا أٚ سغٓا ساٌَ ٖٚٛ ايعؾا٤ ف٬تٞ إسز٣ يف ٚعًِ

 ٚإسا صأعٞ ؾضؾعت أبٞ قاٍ أطاهلا عذز٠ ف٬ت٘ ظٗضاْٞ بني ؾغذز ؾق٢ً يًق٠٬ نرب ثِ ؾٛمع٘

 اهلل صعٍٛ قن٢ ؾًُا عذٛرٟ إىل ؾضدعت عادز ٖٚٛ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ ظٗض ع٢ً ايقيب

 أطًتٗا عذز٠ ف٬تو ظٗضاْٞ بني عذزت إْو اهلل صعٍٛ ٜا ايٓاؼ قاٍ ايق٠٬ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً

 إٔ ؾهضٖت اصؼًين ابين ٚيهٔ ٜهٔ مل سيو نٌ قاٍ إيٝو ٜٛس٢ أْ٘ أٚ أَض سزخ قز أْ٘ ظٓٓا ست٢

 .ا٭يباْٞ فشش٘ (سادت٘ ٜكنٞ ست٢ أعذً٘
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 اٌذسط اٌزبعغ

صفخ صالح إٌجً صٍى هللا 

 ػٍٍٗ ٚعٍُ
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 ٚعٍُ ػٍٍٗ هللا صٍى إٌجً صالح صفخ

فـ اٌصالح  ٚأسدد اٌصالح ٚلذ دخٛي ِٓ اعزٍمٕذ ئرا

 

  ؾايطٗاص٠ ؽضط َٔ ؽضٚط ايق٠٬. هب عًٝو إ تهٕٛ طاٖضا َٔ اؿزخ ٚايٓذػ -◉

 ٚايٓؿٌ. ايؿضض يف نٓت، سٝح ايكب١ً اعتكبٌ ثِ -◉

 .ايق٠٬ ؽضٚط َٔ يًعٛص٠ ؾغرتٖا عاتضا تهٕٛ إ عًٝو هبقبٌ رخٛيو يف ايق٠٬  -◉

 اهلل ف٢ً ايٓيب ٭َض َٓٗا، ايزْٛ ٚهب عرت٠، إىل تقًٞ إٔ عًٝو ؾٝذب ايق٠٬ إىل قُت َا ؾإسا -◉

 .بشيو ٚعًِ عًٝ٘

يو  ؾٝذٛط ايؾزٜز، ٚايكتاٍ اـٛف ف٠٬ تقًٞ نٓت إ إ٫ صنٔ ٖٚٛ قا٥ُّا تقًٞ إٔ عًٝو هب -◉

 إٕ دايغّا ؾتقًٞ ايكٝاّ، عٔ عادظا اٚ نٓت َضٜنا يٛ ٚنشيو، صانبّا تقًٞ إٔ ٖشا ٚاؿاٍ

 ،ؽ٦ت إٕ قاعزّا أٚ ،صانبّا تقًٞ إٔ ؾًو َتٓؿ٬، نٓت يٛ ٚنشيو دٓب ٚإ٫ ؾع٢ً اعتطعت،

 .صنٛعو َٔ أخؿض عذٛرى ؾتذعٌ بضأعو، إميا٤ ٚتغذز ؾرتنع

 ٫ صنٔ ٖٚشا ْؿغو، تغُع عٝح فٛتو بٗا أنرب صاؾعا اهلل بكٛيو: ايق٠٬ تغتؿتض يو س بعز ثِ -◉

 سشٚ نؿٝو داع٬ّ بعزٙ أٚ قبً٘، أٚ ايتهبري َع ا٭فابع ممزٚرتا ٜزٜو صاؾعا بزْٚ٘، ايق٠٬ تٓعكز

   .ُأسْٝو أطضاف بُٗا ؼاسٟ ست٢ صؾعُٗا أسٝاّْا يو ٜٚغٔ َٓهبٝو

 تهبري٠ بعز دا٤ت ؾإٕ بايتهبري َكض١ْٚ تهٕٛ اي١ٝٓ إٔ ايق٠٬، ؾا٭فٌ ٖشٙ تٟٓٛ ؾعٌثِ  -◉

 .عضا ٫ٚ يؿعا ٫ تؾضع ٫ ؾٗٞ بٗا ايتًؿغ ٜؾضع ٫ ٚيشيو ايكًب قًٗا ٚاي١ٝٓ ػظٟ، ؾ٬ اإلسضاّ

 َٛمع إىل قٝاَو يف ٚإٔ تٓعض عٓٗا، ًٜٗٝو قز َا نٌ تتذٓب ٚإٔ ف٬تو يف ؽؾع إٔ ٚعًٝو -◉

 .عذٛرى

 نؿو ظٗض ع٢ً اي٢ُٓٝ ؾتنع ايتهبري، عكب ايقزص ؾٛم ايٝغض٣ ع٢ً اي٢ُٓٝ ٜزى تنع ثِ -◉

 .أسٝاّْا ايٝغض٣ ع٢ً باي٢ُٓٝ إٔ تكبض ٜغٔ نُا ٚايغاعز، ايضعؼ ٚع٢ً ايٝغض٣،

 .نجري٠ ٖٚٞ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب عٔ ايجابت١ ا٭رع١ٝ بأسز ايكضا٠٤ تغتؿتض -◉

 .بٗا ػٗض ٫ٚ ايضسِٝ، ايضمحٔ اهلل بغِ تكضأ ثِ ايضدِٝ ايؾٝطإ َٔ باهلل تغتعٝش ثِ -◉

 ايؿاؼ١ َٔ اْتٗٝت آ١ٜ، ؾإسا ،آ١ٜ بٗا، تكطعٗا إ٫ ايق٠٬ تقض ٫ صنٔ ٖٚٞ ايؿاؼ١ عٛص٠ تكضأ ثِ -◉

 .فٛتو بٗا ٚمتز ػٗض آَني قًت

 ايق٠٬ ناْت ؾإ ا٭ٚيٝني، ايضنعتني يف اٯٜات بعض أٚ أخض٣، عٛص٠ ايؿاؼ١، بعز تكضأ ثِ -◉

 .ٚايضابع١ ايجايج١ ايضنعتني يف ايؿاؼ١ َع عٛص٠ قضا٠٤ أسٝاْا يو اعتشب صباع١ٝ اٚ ث٬ث١ٝ

 ٚايجايج١ ٚايعقض ايعٗض يف ٚتغض ٚايعؾا٤، املػضب َٔ ا٭ٚيٝني ايضنعتني ٚيف ايقبض ف٠٬ يف ػٗض -◉

 قزص ا٭ٚيٝني َٔ أققض ا٭خضٜني ايضنعتني ػعٌ إ يو ٜٚغتشب ايعؾا٤، َٔ ٚا٭خضٜني املػضب َٔ

 .ايٓقـ

 .ٚصنعت ٚنربت ٜزٜو صؾعت ثِ عهت١ عهت ايكضا٠٤ َٔ ؾضغت إسا -◉
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 أفابعو بني َؿضدا صنبتٝو ع٢ً نؿٝو ٚامعا تهٕٛ إ صنٛعو ساٍ يف عًٝو ٚهب -◉

 دٓبٝو، عٔ َضؾكٝو ػايف إ يو ٜٚغتشب ، عًُٝٗا قابنا نأْو صنبتٝو َٔ ٜزٜو ممهٔ

 عنٛ نٌ ٜأخش ست٢ ؾٝ٘ متهح، عتكض ٫ ظٗضى ع٢ً املا٤ فب يٛ ست٢ ٚتغٜٛ٘، ظٗضى ٚتبغط

 ٚإىل ايهُاٍ أٚؾ٢ ٖٞ ٚ ث٬خ إىل ايظٜار٠ ٚتغٔ ٚدٛبا، ٚاسز٠ َض٠ ايععِٝ صبٞ عبشإ ٚتكٍٛ َأخشٙ،

 تاص٠ بٗشا تأتٞ إ يو ؾٝغٔ ، ايشنض ٖشا غري ٚا٭رع١ٝ ا٭سناص َٔ أْٛاعا تٛدز نُا، أع٬ٙ ٖٚٞ عؾض

 .سيو عٔ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب يٓٗٞ ٚايغذٛر ايضنٛع يف ايكضإٓ قضا٠٤ يو هٛط ٫ٚ بٗشا، ٚتاص٠

 ثِ ا٫عتزاٍ ٖشا عٓز ٜزٜو صاؾعا محزٙ، ملٔ اهلل مسع قا٬٥ ايضنٛع َٔ فًبو صؾعت اْتٗٝت ؾإسا -◉

 َا ٌَٚ ا٭صض، ٤ٌَٚ ايغُاٚات، ٤ٌَ بكٛيو ايظٜار٠ يو ٜٚغٔ ٚدٛبا، اؿُز ٚيو صبٓا قا٥ِ ٚأْت تكٍٛ

 .بٗشٙ ٚتاص٠ تاص٠، بٗشٙ تأتٞ ا٭رع١ٝ َٔ غريٖا أٚ بعز، ؽ٤ٞ َٔ ؽ٦ت

نؿٝو ٚمُُت  بغطت عذزت ؾإسا صنبتٝو، قبٌ ا٭صض ع٢ً ٜزٜو ٚامعا عادزا تهرب ثِ -◉

 سشٚ ػعًُٗا إ يو ٜٚغٔ، َٓهبٝو سشٚ ٜزٜو داع٬ ايكب١ً إىل أفابعو ٜزٜو َٛدٗا أفابع

 ٖٚشا ٚا٭ْـ اؾب١ٗ ع٢ً أعنا٤، عبع١ ع٢ً عادزا ا٭صض َٔ ٚدبٗتو اْؿو ممهٓا أسٝاْا، أسْٝو

 صبٞ عبشإ قا٬٥، ٚدٛبا ايٛمع ٖشا يف َط٦ُٓا ايكزَني أطضاف ٚع٢ً ٚايضنبتني ايٝزٜٔ ٚع٢ً عنٛ

 َع١ٓ ؾإْ٘ ايزعا٤ َٔ عذٛرى يف فتٗزا بٗشا، ٚتاص٠ تاص٠، بٗشا ا٭سناص تأتٞ َٔ غريٖا أٚ ا٭ع٢ً،

 .اإلداب١

 قا٬٥ ايكب١ً بأفابعو َغتكبٌ اي٢ُٓٝ صدًو ْافبا ايٝغض٣، صدًو َؿرتؽا َهربا صاعو تضؾع ثِ -◉

 ٚاصطقين. ٚعاؾين ٚاٖزْٞ ٚاصؾعين ٚادربْٞ ٚاصمحين يٞ اغؿض ايًِٗ

 صدًو ع٢ً قاعزا تغتٟٛ ثِ َهربا، صاعو تضؾع ثِ نا٭ٚىل، ايجا١ْٝ ايغذز٠ عادزا تهرب ثِ -◉

 .َٛمع٘ إىل ععِ نٌ ٜضدع ست٢ َعتز٫ ايٝغض٣

ايجا١ْٝ،  ايضنع١ إىل ايعادٔ، ٜكبنُٗا نُا املكبٛمتني بٝزٜو ا٭صض ع٢ً َعتُزّا تٓٗض ثِ -◉

 .ا٭ٚىل َٔ أققض ػعًٗا إْو إ٫ ا٭ٚىل يف فٓعت َا َجٌ ؾٝٗا ؾتقٓع

 نُا ايغذزتني، بني ؾعًت نُا َؿرتؽا، دًغت صنعتني ايق٠٬ ناْت ؾإ يًتؾٗز ػًػ ثِ -◉

 هٛط ٫ اْ٘ غري ٚايضباع١ٝ، ايج٬ث١ٝ ايق٠٬ َٔ ا٭ٍٚ ايتؾٗز يف ػًػ ٚنشيو أسٝاّْا، هٛط اإلقعا٤

 .َتٛصنّا دًٛعو ؾٝ٘ ا٭خري، ؾٝهٕٛ ايتؾٗز أَا، ٖٓا اإلقعا٤

 ع٢ً ايٝغض٣ نؿو ٚٚمعت اي٢ُٓٝ، ؾدشى ع٢ً اي٢ُٓٝ نؿو ٚمعت يًتؾٗز قعزت ؾإسا -◉

 ٚؼضنٗا إيٝٗا، ببقضى صاَٝا بايغباب١ َؾريا اي٢ُٓٝ قابنا ايٝغض٣، ٜزى باعط ايٝغض٣، ؾدشى

 إٔ يو ؾٝغٔ نجري٠ فٝؼ ٚهلُا ٚايق٠٬ اإلبضا١ُٖٝٝ ايتشٝات قا٬٥ آخضٙ إىل ايتؾٗز أٍٚ َٔ ٚتزعٛ بٗا

 .تاص٠ ٖٚشا تاص٠ ٖشا تكٍٛ

 إَاَا نٓت ؾإسا اؾٓاط٠، ف٠٬ يف ٚيٛ اعتشبابا، ٜغاصى ٚعٔ صنٔ، ٖٚٛ ميٝٓو، عٔ تغًِ ثِ -◉

 .اؾٓاط٠ ف٠٬ يف إ٫ بايغ٬ّ صؾعت فٛتو
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 ٚاصطالدب؟ ٌغخ اٌغٙٛ عجٛد ػشف (ط

 .غريٙ إىل عٓ٘ ايكًب ٚسٖب عٓ٘، ٚايػؿ١ً ايؾ٤ٞ ْغٝإ يػ١: ايغٗٛ

 ؾعٌ اٚ ب٘ َأَٛص برتى خ٬ٍ ؾرب بعزٖا اٚ ايق٠٬ أخض يف ٜهٕٛ َا ؾٗٛ :افط٬سا ايغٗٛ عذٛر أَا

 .تعُز رٕٚ عٓ٘ َٓٗٞ بعض

 اٌغٙٛ؟ عجٛد شٛغ ً٘ ِب (ط

 :ؽضطني ايغٗٛ يغذٛر

 ؾاْ٘ طارٙ اٚ صنٓا اٚ ٚادبا تضى نُٔ ايؿعٌ تعُز ؾإ تعُز غري َٔ ايؿعٌ ٜهٕٛ إ: ا٭ٍٚ ايؾضط

 .سيو يتعُزٙ ايق٠٬ تبطٌ ٚإمنا ايغٗٛ، عذٛر ٜؾضع ٫ ٖشٙ ٚاؿاٍ

 قٌ يف قعٛرّا أٚ ايكعٛر، قٌ يف ٜنع قٝاَّا نُٔ ايق٠٬ دٓػ َٔ ايؿعٌ ٜهٕٛ إ: ايجاْٞ ايؾضط

 .ايغٗٛ عذٛر ي٘ ٜؾضع ؾ٬ ايق٠٬ دٓػ غري َٔ عٗٛ ؾع٬ّ طار َٔ أَا قً٘، غري يف صنٛعّا أٚ ايكٝاّ،

 اٌغٙٛ؟ عجٛد ػٍى اٌذاٌخ األدبدٌش ً٘ ِب( ط

 أسارٜح َٓٗا: عز٠ ايغٗٛ عذٛر َؾضٚع١ٝ يف فض يكز

 ي٘ ايؾٝطإ أربض با٭سإ ْٛرٟ قاٍ )إسا ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ إ :ا٭ٍٚ ٖضٜض٠ أبٞ سزٜح -①

 بني أقبٌ، ىطض ايتجٜٛب قنٞ ؾإسا ثٛب أربض ؾإسا بٌ،أق ا٭سإ قنٞ ا٭سإ، ؾإسا ٜغُع ٫ ست٢ مضاط

 نِ ٜزصٟ َا ايضدٌ ٜعٌ ٜشنض، ست٢ ٜهٔ مل نشا، ملا نشا، اسنض اسنض ٜكٍٛ: ْٚؿغ٘ املض٤

 .عًٝ٘ َتؿل (دايػ ٖٚٛ عذزتني ؾًٝغذز ف٢ً، نِ أسزنِ ٜزص مل ؾإسا ف٢ً،

 ايعٗض ايعؾٞ ف٬تٞ إسز٣ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ بٓا ف٢ً ) :ايجاْٞ  ٖضٜض٠ أبٞ سزٜح -②

 إسزاُٖا عًٝٗا ٜزٜ٘ ؾٛمع املغذز َكزّ يف خؾب١ إىل قاّ ثِ عًِ ثِ صنعتني بٓا ؾق٢ً قاٍ ايعقض أٚ

 ايق٠٬ ققضت ايق٠٬ ققضت ٜكٛيٕٛ ِٖٚ ايٓاؼ عضعإ خضز ثِ ايػنب ٚدٗ٘ يف ٜعضف ا٭خض٣ ع٢ً

 ٜغُٝ٘ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ نإ صدٌ ؾكاّ ٜهًُاٙ إٔ ؾٗاباٙ ٚعُض بهض أبٛ ايٓاؼ ٚيف

 ٜا ْغٝت بٌ قاٍ ايق٠٬ تكقض ٚمل أْػ مل قاٍ ايق٠٬ ققضت أّ أْغٝت اهلل صعٍٛ ٜا ؾكاٍ ايٝزٜٔ سا

 ؾضدع ْعِ أٟ ؾأَٚ٪ٚا ايٝزٜٔ سٚ أفزم ؾكاٍ ايكّٛ ع٢ً ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ ؾأقبٌ اهلل صعٍٛ

 َجٌ ٚعذز نرب ثِ عًِ ثِ ايباقٝتني ايضنعتني ؾق٢ً َكاَ٘ إىل ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ

 عًِ حملُز ؾكٌٝ قاٍ ٚنرب صؾع ثِ أطٍٛ أٚ عذٛرٙ َجٌ ٚعذز نرب ثِ ٚنرب صؾع ثِ أطٍٛ أٚ عذٛرٙ

 .ا٫يباْٞ فشش٘(عًِ ثِ قاٍ سقني بٔ عُضإ إٔ ْب٦ت ٚيهٔ ٖضٜض٠ أبٞ عٔ أسؿع٘ مل ؾكاٍ ايغٗٛ يف
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 ايعقض َٔ صنعات ث٬خ يف ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ عًِ) قاٍ :سقني بٔ عُضإ سزٜح -③

 َػنبا ؾدضز ايق٠٬ أققضت اهلل صعٍٛ ٜا ؾٓار٣ ايٝزٜٔ بغٝط صدٌ اـضبام ؾكاّ اؿذض٠ ؾزخٌ قاّ ثِ

 .ا٭يباْٞ فشش٘ (عًِ ثِ عذزتني عذز ثِ عًِ ثِ تضى نإ اييت ايضنع١ تًو ؾق٢ً ؾأخرب ؾغأٍ إطاصٙ هض

 مل ا٭ٚيٝني ايضنعتني يف ؾكاّ ايعٗض بِٗ ف٢ًٚعًِ ) عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب إٔ ع١ٓٝ: بٔ عبز اهلل -④

 عذزتني ؾغذز دايػ ٖٚٛ نرب تغًُٝ٘ ايٓاؼ ٚاْتعض ايق٠٬ قن٢ إسا ست٢ َع٘ ايٓاؼ ؾكاّ هًػ

 .عًٝ٘ َتؿلعًِ(  ثِ ٜغًِ إٔ قبٌ

 يف أطٜز ي٘ ؾكٌٝ مخغا ايعٗض ف٢ً ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ قاٍ )إٔ :َغعٛر ابٔ سزٜح -⑤

 بؾض أْا إمنا قاٍ صٚا١ٜ ٚيف عًِ. بعزَا عذزتني ؾغذز مخغا. فًٝت قايٛا ساى؟ َٚا ؾكاٍ ايق٠٬؟

 ؾًٝتِ ايقٛاب ؾًٝتشض ف٬ت٘ يف أسزنِ ؽو ٚإسا ؾشنضْٚٞ ْغٝت ؾإسا تٓغٕٛ نُا أْغ٢ َجًهِ

 .عًٝ٘ َتؿل (عذزتني ٜغذز ثِ يٝغًِ ثِ عًٝ٘

 ٜزص ؾًِ ف٬ت٘ يف أسزنِ ؽو إساٚعًِ ) عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ قاٍ: قاٍ ععٝز أبٞ سزٜح -⑥

 نإ ؾإٕ ٜغًِ إٔ قبٌ عذزتني ٜغذز ثِ اعتٝكٔ َا ع٢ً ٚيٝي ايؾو ؾًٝطضح أصبعا أٚ ث٬ثا أف٢ً

 .ا٫يباْٞ ٘فشش (يًؾٝطإ تضغُٝا ناْت أصبعا ف٢ً نإ ٚإٕ ف٬ت٘ ي٘ ؽؿعٔ مخغا ف٢ً

 ف٬ت٘ يف أسزنِ عٗا إساٚعًِ ) عًٝ٘ اهلل ف٢ً اهلل صعٍٛ قاٍ: قاٍ عٛف بٔ ايضمحٔ عبز سزٜح -⑦

 ث٬خ ع٢ً ؾًٝي أصبعا أٚ ف٢ً ث٬ثا ٜزص مل ؾإٕ ٚاسز٠ ع٢ً ؾًٝي اثٓتني أٚ ف٢ً ٚاسز٠ ٜزص ؾًِ

 .ا٫يباْٞ فشش٘ (ٜغًِ إٔ قبٌ عذزتني ٚيٝغذز

 ٚيٝغذز ؾًٝقٌ قا٥ُا أسزنِ اعتتِ إسا) قاٍ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب إٔ :املػري٠ سزٜح -⑧

 .ا٫يباْٞ ٘فشش (عًٝ٘ عٗٛ ٫ٚ ؾًٝذًػ ا٥ُاق ٜغتتِ مل ٚإ ايغٗٛ، عذزتٞ

 اٌغٙٛ؟ عجٛد أعجبة ً٘ ِب( ط

 عٓٗا: ىضز ٫ أعباب ث٬ث١ ايغٗٛ يغذٛر إ ايهضِٜ أخٞ أعًِ

 تضى اٚ ٚادب تضى اٚ صنٔ تضى يف ايٓكك ٜهٕٛ ٚقز :ْكك ايغٗٛ عذٛر عبب ٜهٕٛ إ ؾأَا -①

 .َغتشب

 .قعٛرا اٚ قٝاَا اٚ عذٛرا اٚ صنٛعا اإلْغإ ٜظٜز نإٔ :ايظٜار٠ عبب٘ ٜهٕٛ إ ٚأَا -②

  :سايتإ ٚي٘ :ايؾو عبب٘ ٜهٕٛ إ ٚأَا -③

 .ايتشضٟ بعز ا٭َضٜٔ إسز٣ عٓزٙ ٜرتدض إ ؾأَا

 .ا٭َضٜٔ أسز عٓزٙ ٜرتدض ٫ إ ٚأَا

.َٛمع٘ سٝح َٔ ب٘ اـال اؿهِ ي٘ ٜهٕٛ اؿا٫ت ٖشٙ َٔ ساي١ نٌ ٚيف 
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 ؟اششح وً عجت ِٓ ٘زٖ االعجبة ثشىً ِفصً( ط

 : ايتؿقٌٝ إيٝو

 (إٌمص :اٚال)

 :نإ قزؾأَا إ  َغتشبا اٚ ٚادبا اٚ صنٓا ٜهٕٛ إ املرتٚى ىًٛ ؾ٬ ْكك ايق٠٬ يف ٚقع إسا

 :سايتإ ؾً٘ ا عٗٛ صنع١ يف صنٓا املقًٞ تضى إسا: ايضنٔ تضى -①

 يف إيٝ٘ ٜعٛر إ ًٜظَ٘ ؾش٦ٓٝش ايجا١ْٝ، ايضنع١ َٔ َٛمع٘ إىل ٜقٌ إٔ قبٌ سنضٙ إ: ا٭ٚىل اؿاي١

 .ايغ٬ّ بعز ايق٠٬ أخض يف ٜغذز ثِ بعزٙ، ٚمبا ب٘ ؾٝأتٞ نإ ٚمع إٟ

 ايضنع١ ايجا١ْٝ ؾش٦ٓٝش تبطٌ ايضنع١ َٔ َٛمع٘ إىل ٚفٌ إٔ بعز إ٫ ٜشنضٙ مل إ: ايجا١ْٝ اؿاي١

 ايغ٬ّ، بعز عذزتني ٜغذز ثِ َكاَٗا، تًٝٗا اييت ايضنع١ ٚتًػ٢ ٚتكّٛ ايضنٔ ٖشا َٓٗا ْكك اييت

 .سقني بٔ عُضإ ٚسزٜح ايجاْٞ ٖضٜض٠ أبٞ سزٜح سيو ٚريٌٝ

 :سايتإ ي٘: ايق٠٬ ٚادبات َٔ ٚادب تضى -②

 .عًٝ٘ ؽ٤ٞ ٫ٚ ب٘ أت٢ قً٘ َؿاصق١ قبٌ ايٛادب اعتزصاى أَهٓ٘ إ: ا٭ٚىل اؿاي١

 قبٌ يًغٗٛ ٜٚغذز ف٬ت٘ يف ٜٚغتُض إيٝ٘ ٜضدع ؾ٬ قً٘ َؿاصق١ بعز سنضٙ إ: ايجا١ْٝ اؿاي١

 .ؽعب١ بٔ ٚسزٜح املػري٠ ع١ٓٝ بٔ عبز اهلل سزٜح سيو ٚريٌٝ ايغ٬ّ،

 .ي٘ ايغذٛر ٜغتشب ٚإمنا ايغٗٛ عذٛر ؾٝ٘ ٜٛدب ٫ املغتشب ٚتضى: املغتشب تضى -③

 (اٌضٌبدح :صبٍٔب)

 :سايتني ؾً٘ ف٬ت٘ يف صنع١ ٚطار املقًٞ ع٢ٗ إسا

 ٜٚغذز ٜٚغًِ ٜٚتؾٗز نإ َٛمع أٟ يف هًػ إ ؾعً٘ إثٓا٥ٗا يف سنض إ: ا٭ٚىل اؿاي١ -①

 .ٜغًِ ثِ ايغ٬ّ بعز يًغٗٛ

 :أَضٜٔ أسز َٔ ىًٛ ؾ٬ ايغ٬ّ بعز إ٫ ٜشنضٖا مل إ: ايجا١ْٝ اؿاي١ -②

 ٜأتٞ إ ايغٗٛ ؾعًٝ٘ ٚعذٛر ايغ٬ّ بني ققض أّ ايؿافٌ طاٍ عٛا٤ ٚم٥ٛ٘ ٜٓتكض مل إ: ا٭ٍٚ ا٭َض

 ف٢ً اهلل صعٍٛ إ سيو ٚريٌٝ، ايغ٬ّ بعز ايغذٛر نإ إسا مبا خال ٖٚشا ف٬ت٘ ٜعٝز ٫ٚ بايغذٛر

 َٔ بكٞ َا ؾأمت عضف ؾدضز ثِ بٝت٘ ٚرخٌ املغذز َٔ ٚخضز ف٬ت٘ بعز ٚتهًِ عًِ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل

 .َغعٛر ابٔ سزٜح يف نُا عذزتني، يًغٗٛ ٚعذز ف٬ت٘

 .ف٬ت٘ ٜعٝز ف٬ت٘ يف طار قز اْ٘ ٚعضف عًِ إ بعز ٚم٥ٛ٘ اْتكض إسا: ايجاْٞ ا٭َض
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 (اٌشه :صبٌضب)

 عزر تشنض واٍٚ إ ايتشضٟ َٚع٢ٓ :ف٬ت٘ ٜتشض٣ ؾاْ٘ صنعات٘ عزر يف تضرر أٟاملقًٞ  ؽو إسا

 اييت ايضنعات عزر بشيو ؾٝعًِ َضتني اٚ َض٠ ايؿاؼ١ قضأ اْ٘ َج٬ ٜتشنض بإ ف٬ٖا اييت ايضنعات

 : أَضٜٔ إىل ٜغتدًك ايتشضٟ ٚبعز، سيو ٚمٛ ايتؾٗز ٜتشنض إ واٍٚ اٚ ٕ ف٬ٖا

 عٓزٙ تضدض َا ع٢ً ٜٚبين ايؾو ٜطضح ٖشا ٚاؿاٍ ؾاْ٘ ا٭َضٜٔ، أسز عٓزٙ ٜرتدض إ: ا٭ٍٚ ا٭َض -①

 .َغعٛر ابٔ سزٜح سيو ٚريٌٝ، ايغ٬ّ بعز ٜٚغذز

 قبٌ ٜٚغذز َُٓٗا ا٭قٌ ايٝكني ٖٚٛ ع٢ً ٜٓبين ؾاْ٘ ا٭َضٜٔ أسز ي٘ ٜرتدض مل إسا: ايجاْٞ ا٭َض -②

 .عٛف بٔ ايضمحٔ عبز ٚسزٜح اـزصٟ ععٝز أبٞ سزٜح سيو ٚريٌٝ، ايغ٬ّ

 اٌغٙٛ؟ عجٛد ِٛظغ ِٓ اٌّغزفبد اٌذىّخ ً٘ ِب (ط

 َٛمع٘ اخت٬ف ٚيف بعزٙ ٜهٕٛ ٚقز ايغ٬ّ قبٌ ٜهٕٛ قز ايغٗٛ عذٛر إ عبل ؾُٝا عضؾت

 : ٖٚٞ سه١ُ

 ايغ٬ّ قبٌ ٜهٕٛ ٚدربٖا درب، إىل ايق٠٬ استادت ا٭ٍٚ ايتؾٗز نرتى: ْكك يف نإ إسا -①

 .ايق٠٬ َٔ ؼًٌٝ ٖٛ ايغ٬ّ ؾإ ايق٠٬، ب٘ يتتِ

 بعز ايغذٛر ٜهٕٛ بٌ طٜارتني، بني ايق٠٬ يف هُع مل نضنع١ طٜار٠: َٔ نإ ٚإسا -②

 عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب ؾإ ف٬ت٘، ْكك بٗا درب َغتك١ً ف٠٬ مبٓظي١ يًؾٝطإ، إصغاّ ٭ْ٘ ايغ٬ّ،

 .نضنع١ تني ايغذز دعٌ ٚعًِ

 يرتغِٝ ايغذزتني ٚإمنا ف٬ت٘ أمت ؾأْ٘ :عٓزٙ تضدض َا ع٢ً ٚب٢ٓ ٚؼض٣ ؽو إسا اؿاٍ ٚنشيو -③

 .ايؾٝطإ

 طٜار٠، َٓٗا ٚايغ٬ّ ف٬ت٘، أمت ؾكز :أنًُٗا ثِ ف٬ت٘ بعض عًٝ٘ بكٞ ٚقز عًِ إسا ٚنشيو -④

 .يًؾٝطإ إصغاّ ٭ْ٘ ايغ٬ّ بعز سيو يف ٚايغذٛر

 ؾايغذزتني ْاقق١ تهٕٛ إ ٚأَا نا١ًَ ف٬ت٘ إ تهٕٛ ؾأَا ايضادض: ي٘ ٜتبني ٚمل ؽو إسا أَا -⑤

 .ف٬ت٘ ي٘ ادرب ْاقق١ ف٬ت٘ ناْت ٚإ طا٥ز٠، ناْت إ ف٬ت٘ ي٘ ٜؾؿعإ ايغ٬ّ قبٌ
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 اٌصالح؟ فً ٚاٌّأَِٛ االِبَ عًٙ دىُ ِب (ط

 ع٢ً ٖٚٞ كتًؿ١ ٚأسهاّ نجري٠ فٛص َُٓٗا ٚيهٌ ٚاملأَّٛ يإلَاّ ايق٠٬ يف ايغٗٛ وقٌ قز

 :ا٭ت١ٝ ايٓشٛ

ايٓغا٤  ٚتقؿٝل ايضداٍ بتغبٝض سيو ٜٚهٕٛ :تٓبٝٗ٘ املأَّٛ ع٢ً ٚدب ايق٠٬ يف ا٫َاّ ع٢ٗ إسا -①

 ؾًٝكٌ ف٬ت٘ يف ؽ٤ٞ ْاب٘ َٔ) قاٍ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب إ صمٞ اهلل عٓ٘ ععٝز بٔ عٌٗ ؿزٜح

 يًضداٍ ايتغبٝض) قاٍ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب إ عٓ٘ اهلل صمٞ ٖضٜض٠ أبٞ ٚعٔ، ايبداصٟ( اهلل عبشإ

 .عًٝ٘ لَتؿ (يًٓغا٤ ٚايتقؿٝل

 بايغٗٛ ا٫َاّ اْؿضر اٚ َع٘ املأَّٛ عٗا عٛا٤ :إتباع٘ املأَّٛ ع٢ً ٚدب يًغٗٛ ا٫َاّ ٚعذز عٗا إسا -②

 يإلَاّ. تابعا املأَّٛ ٚ٭ٕ ،ا٫يباْٞ ٘فشش (ب٘ يٝ٪مت اإلَاّ دعٌ إمنا) ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً يكٛي٘ ٚسيو

 سايتإ: ؾً٘ ايغٗٛ يًغذٛر ا٫َاّ عذز إسا املغبٛم -③

 قبٌ ايغذٛر نإ إسا إ٫ ا٫َاّ َع ايغذٛر عًٝ٘ هب ٫ ؾاْ٘ صنٓا ا٫َاّ َع ٜزصى مل إسا: ا٭ٚىل اؿاي١

 يف ا٫َاّ ٜتابع ؾ٬ ايغ٬ّ بعز ايغذٛر نإ إ أَا عذٛرٙ، يف ا٫َاّ َتابع١ عًٝ٘ هب ؾاْ٘ ايغ٬ّ

 .ف٬ت٘ إمتاّ بعز ٖٛ ٜغذز ٫ٚ عذٛرٙ

 ؾإ بعزٙ اٚ ب٘ ا٫قتزا٤ قبٌ ايغٗٛ نإ إ عٛا٤ َتابعت٘ ٚدب صنٓا ا٫َاّ َع أرصى إسا: ايجا١ْٝ اؿاي١

 .عذز ثِ ف٬ت٘ ؾكن٢ قاّ ايتغًِٝ بعز عذز ٚإ َع٘، عذز ايتغًِٝ قبٌ ا٫َاّ عذز

 ايؾٝذ يًغٗٛ قاٍ عذٛر عًٝ٘ ٚيٝػ ايغٗٛ: عٓ٘ وٌُ ا٫َاّ ؾإ إَاَ٘ خًـ املأَّٛ عٗا إسا -④

ٚعًِ  عًٝ٘ اهلل ب٘ ف٢ً ٜكتزٕٚ ناْٛا ايشٜٔ ايقشاب١ إٔ ٜكٝٓا ْعًِ مٔ": تعاىل اهلل صمح٘ ا٫يباْٞ

 ٫ أَض ٖشا َٓؿضرٜٔ، ناْٛا يٛ، عًِٝٗ ايغذٛر ٜٛدب ٚعًِ عٗٛا عًٝ٘ اهلل ف٢ً ٚصا٤ٙ ٜغٕٗٛ ناْٛا

 عًٝ٘ اهلل ف٢ً ع٬َ٘ بعز عذز َِٓٗ أسزا إٔ ٜٓكٌ ؾًِ نشيو، نإ ؾإسا إْهاصٙ. ٭سز ميهٔ

 ؽا٤ إٕ ظاٖض ٜؾضع ٖٚشا مل اْ٘ ع٢ً رٍ ٜٓكٌ، مل ؾإس يٓكًٛٙ ؾعٌ ٚيٛ يؿعًٛٙ، َؾضٚعا نإ ٚيٛ، ٚعًِ

خًؿ٘  ايق٠٬ يف تهًِ اْ٘ ايغًُٞ اؿهِ بٔ َعا١ٜٚ سزٜح يف َن٢ َا سيو ٜ٪ٜز قز ،تعاىل اهلل

 اٖـ .ايغٗٛ ٚعًِ بغذٛر عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب ٜأَضٙ مل ثِ بتشضمي٘، دا٬ٖ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ف٢ً

 ٚرغٍٍُ؟ رشٙذ اٌغٙٛ ٌغجٛد ً٘ (ط

 عذز أْ٘ عٓ٘ ثبت ٚعًِ ؾكز عًٝ٘ اهلل ف٢ً ايٓيب عٔ سيو ثبٛت يعزّ :ايتؾٗز ايغٗٛ يغذٛر ٜؾضع ٫

 ايغذٛر. بعز بايتؾٗز َٓٗا ؽ٤ٞ يف ٜٛدز ٫ٚ َض٠ َٔ ايغ٬ّ أنجض بعز

 ابٔ ٚسزٜح عُض، ابٔ سزٜح يف نُا :ٚعًِ ٘عًٝ اهلل ف٢ً عٓ٘ ثابت ؾٗٛ ايغذزتني بعز ايتغًِٝ أَا

 .سقني بٔ ٚعُضإ َغعٛر،
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 اٌغٙٛ؟ ٌغجٛد أِضٍخ اروش (ط

 :َٚٛامع٘ ايغٗٛ عذٛر أسهاّ يو تٛمض أَج١ً ايهضِٜ أخٞ إيٝو

 اٌشوٓ فً إٌمص

 َٔ ا٭ٚىل ايغذز٠ عذز سني قاّ صدٌ َجاي٘ ايجا١ْٝ: ايضنع١ َٔ قً٘ إىل ٜقٌ إ قبٌ سنضٙ إ -①

 بني هًػ ٚمل ٜغذز مل اْ٘ سنض ايكضا٠٤ يف ؽضع ٚملا ايجا١ْٝ، يًغذز٠ ٜغذز ٚمل ا٭ٚىل، ايضنع١

 ف٬ت٘، َٔ بكٞ مبا ؾٝأتٞ ٜكّٛ ثِ ٜغذز، ثِ ايغذزتني، بني ٚهًػ ٜضدع ؾش٦ٓٝش ايغذزتني،

 .ايغ٬ّ بعز يًغٗٛ ٜٚغذز

 يف ا٭ٚىل ايغذز٠ َٔ قاّ صدٌ ايجا١ْٝ: ايضنع١ َٔ قً٘ إىل ٚفٛي٘ بعز إ٫ ٜشنضٙ مل إ -②

 سني إ٫ ٜشنض مل ٚيهٓ٘ ا٭ٚىل ٚبني بُٝٓٗا هًػ ٚمل ايجا١ْٝ، ايغذز٠ ٜغذز ٚمل ا٭ٚىل، ايضنع١

 ا٭ٚىل ايضنع١ ٖٞ ايجا١ْٝ ايضنع١ تهٕٛ اؿاٍ ٖشٙ ؾؿٞ ايجا١ْٝ، ايضنع١ َٔ ايغذزتني بني دًػ

 . يًغٗٛ ٜغذز ثِ ٜٚغًِ ف٬ت٘، يف صنع١ ٜٚظٜز

 اٌٛاجت فً إٌمص

 أَهٓ٘ ؾإ َج٬ّ ا٭ٚعط ايتؾٗز ْغٞ نُٔ قا٥ُا: ٜٓتقب إ قبٌ اعتزصان٘ أَهٓ٘ ؾإ -①

 .عًٝ٘ ؽ٤ٞ ٫ٚ ب٘ أت٢ قا٥ُا ٜٓتقب إ قبٌ اعتزصان٘

 ٜٚغتُض إيٝ٘ ٜضدع ؾ٬ عٓ٘ عكط: ًٜٝ٘ ايشٟ ايضنٔ يف ٚرخٌ قا٥ُا اْتقب إ بعز سنضٙ ٚإ -②

 .ايغ٬ّ قبٌ ٜٚغذز ف٬ت٘ يف

 ايغذٛر، َٔ ٜٓتقب إ قبٌ ؾإ تشنضٙ عذٛرٙ يف( ا٭ع٢ً صبٞ عبشإ) قٍٛ املق٢ً ْغ٢ يٛ آخض: َجاٍ

 عكط ًٜٝ٘ ايشٟ ايضنٔ يف ٚرخٌ ايغذٛر َٔ صؾع إ بعز إ٫ ٜشنض مل ٚإ عًٝ٘، ؽ٤ٞ ٫ٚ ب٘ أت٢ صدع

 . ايغ٬ّ قبٌ ٜٚغذز ف٬ت٘ يف ٜٚغتُض إيٝ٘ ٜضدع ؾ٬ عٓ٘
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 اٌضٌبدح

 :يًظٜار٠ ؾعً٘ إثٓا٤ يف ايظٜار٠ سنض إأ٫ٚ: 

 ٚمل صنع١ طار ؾٗٓا ايتؾٗز يف إ٫ ٜعًِ ٚمل مخغّا ايعٗض ف٢ً صدٌ َجاي٘ ايق٠٬: اثٓا سنضٖا إٔ -①

 ٜغ٬ّ. ثِ ايغ٬ّ بعز ٜغذز ثِ ٜغ٬ّ ثِ تؾٗز قز ٜهٔ مل إٔ ؾٝتؾٗز ايضنع١، َٔ ؾضؽ ست٢ ٜعًِ

 بعزٙ ٚصمبا ب٘ ؾٝأتٞ ايضدٛع عًٝ٘ هب اؿاٍ ٖشٙ ؾؿٞ يًضنع١: طٜارت٘ اثٓا يف سنضٙ إٔ أَا -②

 ثِ ٜغ٬ّ، ثِ تؾٗز قز ٜهٔ مل إ يًتؾٗز ٚهًػ عٓٗا ٜتٛقـ إٔ عًٝ٘ ؾٝذب ف٬ت٘ يف ٜٚغتُض

 .ايغ٬ّ بعز ٜغذز

  :سايتإ ٚي٘ ايغ٬ّ بعز إ٫ ايظٜار٠ سنض مل إثاْٝا: 

 إ بعز إ٫ ٜعًِ ٚمل مخغّا ايعٗض ف٢ً صدٌ َجاي٘ ايق٠٬: بعز ٚسنضٖا ٚم٥ٛ٘ ٜٓتكض مل إ -①

 ايغ٬ّ. بعز ؾٝغذز ايق٠٬، َٔ ؾضؽ

 ايعٗض ف٢ً صدٌ َجاي٘ ٚم٥ٛ٘: تكضاْ بعزَا ايظٜار٠ ٚسنض ايق٠٬ بعز ٚم٥ٛ٘ اْتكض إ -②

 تًظَ٘ اؿاي١ ٖشٙ ؾؿٞ ع٬ّ بعزَا ٚم٥ٛ٘ اْتكض اْ٘ ايق٠٬ غري َٔ ؾضؽ إ بعز إ٫ ٜعًِ ٚمل مخغّا

 .ف٬ت٘ إعار٠

 اٌشـه

 ايضابع١، اٚ ايجايج١ ايضنع١ يف اٯٕ ٖٛ ٌٖ ؽو ثِ ايعٗض، ف٢ً صدٌ: ا٭َضٜٔ أسز عٓزٙ تضدض إ -①

 .يًغٗٛ ٜغذز ثِ ٜغًِ، ثِ بضنع١، ؾٝأتٞ ايجايج١، أْٗا عٓزٙ ٚتضدض

 اٚ ايجايج١ ايضنع١ يف اٯٕ ٖٛ ٌٖ ؽو ثِ ايعٗض، ف٢ً صدٌ :ا٭َضٜٔ أسز عٓزٙ ٜرتدض مل إ -②

 ٜأتٞ ثِ ايجايج١، ؾٝذعًٗا ا٭قٌ، ٖٚٛ ايٝكني، ع٢ً ؾٝبين ايضابع١، اٚ ايجايج١ أْٗا عٓزٙ ٚمل تضدض ايضابع١،

 .ٜغًِ إٔ قبٌ يًغٗٛ ٜٚغذز بضنع١،

 


