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اهلل بسم 
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 :ِمذِخ 
 

ٚاٌسالَ ػٍى  حهلل اٌزي ششع االدىبَ , ٚسٓ ٌٕجٍٗ شؼبئش االظبدً فً افعً االٌبَ , ٚاٌصالاٌذّذ 

 سدّخ ٌألٔبَ . ثؼش ِٓ –ٚسٍُ  ٚػٍى اٌٗ ٚصذجٗ صٍى اهلل ػٍٍٗ-سٍذٔب ِٚٛالٔب سسٛي اهلل 

 

 :ٚثؼذ 

ٌؼجذ اٌى سثٗ ِٚٛالٖ , فمذ اسزؼٕذ ثبهلل  وبٔذ األظذٍخ ِٓ شؼبئش اهلل , ِٚٓ أػظُ ِب ٌزمشة ثٗ اٌّب 

خ ِخزصش ٌؽٍف  ٌٛظخ أدىبَ االظذٍخ ٚفك ِز٘ت ٚؼٍجذ ِٕٗ اٌزٛفٍك جً فً ػالٖ  فً وزبث

ػٍى أُ٘ وزت  -ػضٚٚجً–فً رٌه  ثؼذ اهلل ِزؼّذا  – سظً اهلل ػٕٗ ٚأسظبٖ -االِبَ اٌشبفؼً

فً إٌمً ٚاالٌعبح , ٚلذ لصذد ِٓ ٘زا اٌؼًّ أْ ٌؼٍُ اٌّسٍُ  اٌذىُ اٌفمًٙ فً وً فشع  اٌّز٘ت 

 شىش ٚاٌثٛاة .ِٓ فمٗ  االظذٍخ , ساجٍب ِٓ اهلل ػضٚجً  جضًٌ اٌ

 : اٌفزٛح اٌؼٍٍخ فً أدىبَ اٌعذٍخٖ ٚارّبِٗ ,أسٍّزٗ فزخ اهلل ػٍٍٕب جً ٚػض فً أجبصٌّٚب 

 ٗ اٌىشٌُ أٗ سٍّغ لشٌت ِجٍت .فغ ثٗ, ٚأْ ٌزمجٍٗ خبٌصب ٌٛجٚاهلل أسأي أْ ٌٕ 
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  ٚششٚؼٙب(دىّٙب )                                                  
 

 

  :دىُ األظذٍخ
 .عٕخٟ٘  إٌّٙبط:لبي فٟ 

 . ٚلبي فٟ اٌشٚمخ : اٌزنؾ١خ عٕخ ِئوذح

 . ٚلبي فٟ اٌّمذِخ اٌؾنش١ِخ : ٟ٘ عٕخ ِئوذح

 . ٚلبي فٟ ر٠ٕٛش اٌمٍٛة : فؤِب األمؾ١خ فغٕخ ِئوذح

 .. ٚلبي فٟ اٌْجبة : ٟ٘ عٕخ ِئوذح ٌّغٍُ لبدس

 . ٚلبي فٟ وفب٠خ األخ١بس : ٟٚ٘ عٕخ ِئوذح

  . ٚلبي فٟ األٔٛاس : ٟٚ٘ عٕخ ِئوذح

 

  ِزى رجت األظذٍخ ؟ :فشع 
  لبي فٟ إٌّٙبط : ال رغت اال ثبٌزضاَ

  ٚلبي فٟ االٔٛاس : ال رغت اال ثبٌٕزس

 . ٚلبي فٟ اٌشٚمخ : ٚارا اٌزضِٙب ثبٌٕزس ٌضِزٗ

 . ٚلبي فٟ اٌْجبة : ٚرغت ثبالٌزضاَ

  . ٚلبي فٟ اٌّمذِخ اٌؾنش١ِخ : ٚال رغت اال ثبٌٕزس

 

  ً٘ ِجشد اٌششاء ثٍٕخ وٛٔٙب أظذٍخ ٌجؼٍٙب أظذٍخ ٚاججخ أَ الثذ ِٓ اٌزٍفظ دزى رجت؟ : فشع

لبي فٟ اٌشٚمخ : ٌٚٛ اؽزشٜ ثذٔخ أٚ ؽبح رقٍؼ ٌٍنؾ١خ ث١ٕخ اٌزنؾ١خ أٚ اٌٙذٞ ٌُ رقش ثّغشد 

 . ( اٌؾشاء مؾ١خ ٚال ٘ذ٠ب )أٞ :ٚاعجخ

  . (لبي فٟ األٔٛاس : ٌٚٛ اؽزشٜ ثذٔخ أٚ ثمشح أٚ ؽبح ث١ٕزٙب ٌُ رقش أمؾ١خ )أٞ أمؾ١خ ٚاعجخٚ

 . ٚلبي فٟ اٌْجبة : ٚرغت ثبالٌزضاَ ال اْ اؽزشٜ ؽبح ث١ٕخ اٌزنؾ١خ ثٙب

  . ٚلبي فٟ إٌّٙظ اٌم٠ُٛ : ٚال أصش ١ٌٕخ عٍْٙب أمؾ١خ

 . ٌألمؾ١خ الرق١ش ثٗ أمؾ١خ ٚلبي فٟ ِغٕٟ اٌّؾزبط : ٌٍٚزٕج١ٗ ٍّٝ أْ ١ٔخ اٌؾشاء

 

 : ٌٛ رٍفظ ثمٌٛٗ : ٘زٖ أظذٍخ أٚ جؼٍزٙب أظذٍخ فًٙ رجت ػٍٍٗ ثٙزا اٌٍفظ ٌٚىْٛ  فشع

  فً دىُ إٌزس ؟

لبي فٟ إٌّٙظ اٌم٠ُٛ : ٚالرغت األمؾ١خ اال ثبٌٕزس ن هلل ٍّٟ أٚ ٍّٟ أْ أمؾٟ ثٙزٖ ٚثمٌٛٗ عٍْزٙب 

ف١ز١ْٓ ١ٍّٗ رثؾٙب ،ٚال ٠غٛص ٌٗ اٌزقشف ف١ٙب  أمؾ١خ أٚ عٍْزٙب أمؾ١خ ٌضٚاي ٍِىٗ ّٕٙب ثزٌه

  . ثٕؾٛ ث١ِ أٚ اثذاي ٌٚٛ ثخ١ش ِٕٙب

ٚعبء فٟ ؽبؽ١خ ا١ٌبلٛد إٌف١ظ ٍِْمب ٍّٝ لٛي اٌّزٓ : ٚأٔٙب الرغت اال ثبٌٕزس ٚٔؾٖٛ : ومٌٛٗ ٘زٖ 

 . أمؾ١خ أٚ عٍْزٙب أمؾ١خ
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خجبس ٌُٚ ٌمصذ إٌزس فًٙ رجت : ٌٛ لصذ ثٙزا اٌٍفظ )٘زٖ أظذٍزً ( أٚ )جؼٍزٙب أظذٍخ ( اإلفشع 

  ػٍٍٗ السٍّب إْ وبْ ػبٍِب ؟

لبي فٟ ؽبؽ١خ ا١ٌبلٛد إٌف١ظ : ٚلبي اٌغ١ذ ّّش اٌجقشٞ : ٠ٕجغٟ أْ ٠ىْٛ ِؾٍٗ ِبٌُ ٠مقذ اإلخجبس 

 . فبْ لقذٖ أٞ ٘زٖ اٌؾبح اٌزٟ أس٠ذ اٌزنؾ١خ ثٙب فال رز١ْٓ

غت ثبٌٕغجخ ٌٍْبِخ ألْ اٌْبِٟ ِْزٚس ألٔٗ ٚلبي ؽبسػ ا١ٌبلٛد إٌف١ظ : أّب ثْل اٌّزؤخش٠ٓ لبي الر

  . ال٠ذس ِْٕٝ ِب لبٌٗ ٚال٠مقذ ثٗ إٌزس

 

  : أً٘ اٌجٍذ اٌٛادذ ً٘ رىفٍُٙ ٚادذح ٚرجضئ ػُٕٙ أَ الثذ ٌىً ٚادذ ُِٕٙ أْ ٌعذً ؟ فشع

  . لبي فٟ ر٠ٕٛش اٌمٍٛة : ٟٚ٘ عٕخ وفب٠خ فٟ ؽك أً٘ ث١ذ رْذدٚا ٚاال فغٕخ ١ّٓ

  ف١ظ : ٚوفب٠خ ألً٘ ث١ذ رْذدٚاٚلبي فٟ ا١ٌبلٛد إٌ

لبي فٟ اٌؾبؽ١خ ٍِْمب : فزغضة ِٓ ٚاؽذ سؽ١ذ ُِٕٙ لبي اٌشٍِٟ :ٚاأللشة أْ اٌّشاد ثؤً٘ اٌج١ذ ِٓ 

رٍضِٗ ٔفمزُٙ ِْٕٚٝ وٛٔٙب عٕخ وفب٠خ ِِ وٛٔٙب رغٓ ٌىً ٚاؽذ ُِٕٙ :عمٛه اٌيٍت ثفًْ اٌغ١ش 

ٙب٠خ ، ُْٔ روش إٌٛٚٞ فٟ ؽشػ ِغٍُ أٔٗ ٌٛ الؽقٛي اٌضٛاة ٌّٓ ٠فًْ لبٌٗ فٟ اٌزؾفخ ِٚضٍٗ فٟ إٌ

 . أؽشن غ١شٖ فٟ صٛاثٙب عبص

 

ٚلبي فٟ وفب٠خ األخ١بس : ارا ّشفذ ٘زا فبٌزنؾ١خ عٕخ ٍّٝ اٌىفب٠خ ارا فٍْٙب ٚاؽذ ِٓ أً٘ ث١ذ رؤدٜ 

 . ّٓ اٌىً ؽك اٌغٕخ ٌٚٛ رشوٙب أً٘ ث١ذ وشٖ ٌُٙ رٌه

ٛ رثؾٙب ّٕٗ ّٚٓ أً٘ ث١زٗ ؽقً اٌؾْبس ٚلبي فٟ اٌْجبة : ٚرغضة اٌؾبح ّٓ ٚاؽذ فمو ٌىٓ ٌ

 . ٚاٌغٕخ ٌٍىً ٌٚٛ أؽشن غ١شٖ فٟ صٛاثٙب عبص

  : ٚلبي فٟ اٌشٚمخ

اٌؾبح اٌٛاؽذح ال٠نؾٝ ثٙب اال ّٓ ٚاؽذ ٌىٓ ارا مؾٝ ثٙب ٚاؽذ ِٓ أً٘ ث١ذ رؤدٜ اٌؾْبس ٚاٌغٕخ 

 . ٌغ١ُّْٙ

 

  :ششٚغ األظذٍخ 
 

 . ّٕباألٚي : أْ ٠ىْٛ اٌّزثٛػ اثال أٚ ثمشا أٚ غ

 . لبي فٟ األٔٛاس : فبْ وبْ غ١ش٘ب ٌُ ٠ىٓ أمؾ١خ ٚال ٠ؾقً صٛاثٙب ثً ٠ىْٛ فذلخ

  . ٚلبي فٟ إٌّٙبط : ٚال رقؼ اال ِٓ اثً ٚثمش ٚغُٕ

ٚلبي فٟ اٌشٚمخ : أْ ٠ىْٛ اٌّزثٛػ ِٓ إٌُْ ٟٚ٘ االثً ٚاٌجمش ٚاٌغُٕ عٛاء اٌزوش ٚاالٔضٝ ٚوً ٘زا 

  . ِغِّ ١ٍّٗ

 . ١ّب ّٓ ا١ٌْٛة اٌزٟ رٕمـ اٌٍؾُاٌضبٟٔ : أْ ٠ىْٛ عٍ
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  : ً٘ رجضئ اٌّشٌعخ ؟فشع 
لبي فٟ اٌشٚمخ : اْ وبْ ِشمٙب ٠غ١شا ٌُ ٠ِّٕ اإلعضاء ٚاْ وبْ ث١ٕب ٠َٙش ثغججٗ اٌٙضاي ٚفغبد 

  . اٌٍؾُ ِِٕ اإلعضاء ٚ٘زا ٘ٛ اٌّز٘ت

  . ٚلبي فٟ األٔٛاس : ٚال ثؤط ثب١ٌغ١ش ِٓ اٌّشك

 ِش٠نخ ِشمب ٠فغذ ٌؾّٙب لبي فٟ إٌّٙظ اٌم٠ُٛ ٍِْمب : أٞ ٠ٛعت ٚلبي فٟ اٌّمذِخ اٌؾنش١ِخ : ٚال

٘ضاٌٗ ٚلبي اٌغش٘ضٞ ٍِْمب ٍّٝ لٌٛٗ )٠ٛعت ٘ضاٌٗ ( : فٟ ؽشػ اٌْجبة : وؤْ ِشادُ٘ ِب ِٓ ؽؤٔٗ 

  . رٌه ٚاْ ٌُ ٠ىٓ ِْٗ ٘ضاي

 

  : ً٘ رجضئ اٌجشثبء ؟ فشع

  . ٗ اٌغّٙٛس ٚٔـ ١ٍّٗ فٟ اٌغذ٠ذلبي فٟ اٌشٚمخ : اٌغشة ٠ِّٕ اإلعضاء وض١شٖ ٚل١ٍٍٗ وزا لبٌ

ٚلبي فٟ إٌّٙظ اٌم٠ُٛ : ٚؽشىٙب أْ ال رىْٛ عشثبء ٚاْ لً اٌغشة أٚ سعٟ صٚاٌٗ ألٔٗ ٠فغذ اٌٍؾُ 

  . ٚاٌٛدن ٠ٕٚمـ اٌم١ّخ

 

  : ً٘ رجضئ اٌؼشجبء ؟ فشع

لبي فٟ اٌشٚمخ : اٌْشعبء اْ اؽزذ ّشعٙب ثؾ١ش رغجمٙب اٌّبؽ١خ اٌٝ اٌىأل اٌي١ت ٚرزخٍف ّٓ 

 . مي١ِ ٌُ رغضة ،ٚاْ وبْ ٠غ١شا ال٠خٍفٙب ّٓ اٌّبؽ١خ ٌُ ٠نشاٌ

  . ٚلبي فٟ اٌّمذِخ اٌؾنش١ِخ : ٚال ؽذ٠ذح اٌْشط

 

  : ً٘ رجضئ اٌؼٍّبء ؟ فشع

لبي فٟ اٌشٚمخ : الرغضة ا١ٌّْبء ٚال اٌْٛساء اٌزٟ ر٘جذ ؽذلزٙب ٚوزا ثم١ذ ٍّٝ األفؼ ،ٚرغضة 

  . ْٚ ا١ًٌٍ ألٔٙب رجقش ٚلذ اٌشّٟاٌْؾٛاء ٍّٝ األفؼ ٟٚ٘ اٌزٟ رجقش ثبٌٕٙبس د

  . ٚاِب اٌّْؼ ٚمْف ا١ٕ١ٌْٓ ع١ّْب فميِ اٌغّٙٛس ثؤٔٗ ال٠ِّٕ

 

  : ً٘ رجضئ اٌؼجفبء ؟فشع 

لبي فٟ اٌشٚمخ : اٌْغفبء اٌزٟ ر٘ت ِخٙب ِٓ ؽذح ٘ضاٌٙب ال رغضة ٚاْ وبْ ثٙب ثْل اٌٙضاي ٌُٚ 

 . ٠ز٘ت ِخٙب أعضأد وزا أىٍمٗ وض١شْٚ

  . ٠ُٛ : ٚال ّغفبء اؽزذ ٘ضاٌٙب ثؾ١ش ر٘ت ِخٙبٚلبي فٟ إٌّٙظ اٌم

 

  : ً٘ رجضئ اٌثٛالء ؟ فشع

لبي فٟ اٌشٚمخ : ٚسد إٌٟٙ ّٓ اٌضٛالء ٟٚ٘ اٌّغٕٛٔخ اٌزٟ رغزذ٠ش فٟ اٌشّٟ ٚال رشّٝ اال ل١ٍال 

  . فزٙضي

 

  : ً٘ رجضئ ِمؽٛػخ األرْ ؟فشع 

ْ ٌُ ٠جٓ ِٕٙب ؽٟء ثً ؽك لبي فٟ اٌشٚمخ : ال رغضة ِميّٛخ األرْ فبْ ليِ ثْنٙب َٔش فب

ىشفٙب ٚثمٟ ِزذ١ٌب ٌُ ٠ِّٕ ٍّٝ األفؼ ٚاْ أث١ٓ فبْ وبْ وض١شا ثبالمبفخ اٌٝ األرْ ِِٕ ليْب ٚاْ 

 . وبْ ٠غ١شا ِِٕ ا٠نب ٍّٝ األفؼ ٌفٛاد عضء ِؤوٛي

ٚلبي فٟ إٌّٙظ اٌم٠ُٛ : ٚؽشىٙب أال ٠ج١ٓ ؽٟء ِٓ أرٔٙب ٚاْ لً رٌه اٌّجبْ )اٌّميُٛ ( وؤْ خٍمذ 

أرْ ٌفٛاد عضء ِؤوٛي ِٕٙب ،أِب ليِ ثْنٙب ِٓ غ١ش اثبٔخ ٚؽمٙب ِٓ غ١ش أْ ٠ز٘ت ِٕٙب ؽٟء  ثال

  . ثبٌؾك فال ٠نش ار الٔمـ ف١ٗ ٚإٌٟٙ ّّٕٙب ٌٍزٕض٠ٗ
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  : ً٘ رجضئ اٌزً اللشْ ٌٙب أٚ وسش لشٔٙب ؟ فشع

 . بس أَ اللبي فٟ اٌشٚمخ : رغضة اٌزٟ اللشْ ٌٙب ٚاٌزٟ أىغش لشٔٙب عٛاء دِٟ لشٔٙب ثبالٔىغ

  فشُ : ً٘ رغضة اٌزٟ خٍمذ ثال مشُ أٚ ثال ا١ٌخ ؟

لبي فٟ اٌشٚمخ : ٚرغضة اٌزٟ خٍمذ ثال مشُ أٚ ثال ا١ٌخ ٍّٝ األفؼ ..ثخالف اٌزٟ ٌُ ٠خٍك ٌٙب 

 . ( أرْ ألْ اإلرْ ّنٛ الصَ غبٌجب ٚاٌزٔت وبإل١ٌخ )فزغضة ِميّٛخ اٌزٔت خٍمخ

  : اٌم٠ُٛ ٚلبي فٟ إٌّٙظ

 . ثال مشُ أٚ أ١ٌخ أٚ رٔتٚرغضة ِخٍٛلخ 

 

  : ً٘ رجضئ ِمؽٛػخ اٌزٔت أٚ اإلٌٍخ ثفؼً فبػً ؟فشع 

لبي فٟ اٌشٚمخ : ٌٚٛ ليِ اٌزئت أٚ غ١شٖ ا١ٌزٙب أٚ مشّٙب ٌُ رغضة ٍّٝ اٌّز٘ت ...ٚليِ ثْل 

  . اإل١ٌخ أٚ اٌنشُ وميِ وٍٗ

 

  : ً٘ رجضئ ِمؽٛػخ اٌٍسبْ ؟ فشع

  . ٌٍغبْلبي فٟ اٌشٚمخ : ٚال رغٛص ِميّٛخ ثْل ا

 

  : ً٘ رجضئ ِٓ ر٘ت جٍّغ أسٕبٔٙب ؟ فشع

لبي فٟ إٌّٙظ اٌم٠ُٛ : ٚأْ الرز٘ت ع١ِّ أعٕبٔٙب ٚاْ ٌُ ٠ئصش ف١ٗ ٔمقب ثخالف را٘جخ أوضش٘ب ِبٌُ 

  . ٠ئصش ٔمقب فٟ االّزالف

 

  : ً٘ رجضئ اٌزً ثٙب وً ؟ فشع

 . لبي فٟ اٌشٚمخ : ال٠ِّٕ اٌىٟ فٟ األرْ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّز٘ت

 

  ٌجضئ فٛاد اٌخصٍخ ؟ : ً٘ فشع

 . لبي فٟ إٌّٙظ اٌم٠ُٛ : ٚال٠ئصش فٛاد خق١خ ٚلشْ الٔٗ ال٠ٕمـ اٌٍؾُ ثً اٌخقبء ٠ض٠ذٖ

 

  : ً٘ رجضئ ِٓ لؽغ شًء ظب٘ش ِٓ فخز٘ب ؟ فشع

 . لبي فٟ إٌّٙظ اٌم٠ُٛ : ٚأْ ال٠ج١ٓ ؽٟء ٍب٘ش ِٓ فخز٘ب ثخالف غ١ش اٌَب٘ش

مذاس ث١ٕب ِٓ فخز٘ب ثبالمبفخ ا١ٌٗ ٚال٠ِّٕ ليِ اٌفٍمخ ٚلبي فٟ اٌشٚمخ : الرغضة اٌزٟ أخز اٌزئت ِ

  . ا١ٌغ١شح ِٓ ّنٛ وج١ش

   : ربثغ ششٚغ األظذٍخ
  : اٌضبٌش

اٌٛلذ : لبي فٟ اٌشٚمخ :ف١ذخً ٚلذ اٌزنؾ١خ ارا ىٍْذ اٌؾّظ ٠َٛ إٌؾش ِٚنٝ لذس سوْز١ٓ 

فٟ ا١ٌَٛ اٌضبٌش ِٓ أ٠بَ  ٚخيجز١ٓ خف١فبد ٍّٝ اٌّز٘ت ..٠ٚخشط ٚلذ اٌزنؾ١خ ثغشٚة اٌؾّظ

 . اٌزؾش٠ك

ٚلبي فٟ اٌْجبة : ٚأٌٚٗ ارا ِنٝ ثْذ ىٍُٛ ؽّظ ٠َٛ إٌؾش لذس ألً ِغضة ِٓ سوْزٟ ا١ٌْذ 

 . ٚخيجز١ٗ ٚآخشٖ غشٚة آخش أ٠بَ اٌزؾش٠ك

ٚلبي فٟ إٌّٙبط : ٠ٚذخً ٚلزٙب ارا اسرفْذ اٌؾّظ وشِؼ ٠َٛ إٌؾش صُ ِنٝ لذس سوْز١ٓ ٚخيجز١ٓ 

 . ؽزٝ رغشة آخش اٌزؾش٠ك خف١فز١ٓ ٠ٚجمٝ
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: ً٘ ٌذست ِعً لذس اٌشوؼزٍٓ ٚاٌخؽجزٍٓ ثؼذ اسرفبع اٌشّس لذس سِخ أَ ثؼذ ؼٍٛع  فشع

  اٌشّس ِجبششح ؟

لبي فٟ إٌّٙبط : لٍذ :اسرفبُ اٌؾّظ )لذس سِؼ ( فن١ٍخ ٚاٌؾشه ىٍّٛٙب صُ ِنٟ لذس اٌشوْز١ٓ 

  ٚاٌخيجز١ٓ

  . ظ ٠َٛ إٌؾش ِٚنٝ لذس سوْز١ٓ ٚخيجز١ٓ خف١فز١ٓٚلبي فٟ االٔٛاس : اٌٛلذ ٚ٘ٛ ارا ىٍْذ اٌؾّ

 . ٚلبي فٟ إٌّٙظ اٌم٠ُٛ : ثؤْ ٠ّنٟ ِٓ اٌيٍُٛ ألً ِب ٠غضة ِٓ رٌه ٚاْ ٌُ ٠خشط ٚلذ اٌىشا٘خ

 

  : ِب اٌذىُ ٌٛ رثخ لجً اٌٛلذ أٚ ثؼذٖ ؟ فشع

 . لبي فٟ إٌّٙظ اٌم٠ُٛ : فٍٛ رثؼ ثْذ رٌه أٚ لجٍٗ ٌُ ٠مِ أمؾ١خ

 . فبْ رثؼ لجً اٌٛلذ ٌُ رىٓ أمؾ١خ فبْ ٌُ ٠نؼ ؽزٝ خشط اٌٛلذ فبرذلبي فٟ اٌشٚمخ : 

 . ٚلبي فٟ األٔٛاس : فبْ رثؼ لجً اٌٛلذ اٚ ثْذٖ ٌُ ٠ىٓ أمؾ١خ ٚال ٠ؾقً صٛاثٙب ثً فذلخ

 

  : ً٘ ٌجٛص اٌزثخ ٌٍال ٚاْ جبص ً٘ ٘ٛ ِىشٖٚ ؟ فشع

  . ب فٟ ا١ًٌٍلبي فٟ اٌشٚمخ : ٠ٚغٛص ١ٌال ٚٔٙبسا ٌىٓ رىشٖ اٌزنؾ١خ ٚاٌزثؼ ِيٍم

 . ٚلبي فٟ اٌْجبة : ٠ٚىشٖ اٌزثؼ ١ٌال ٌٚالمؾ١خ أؽذ وشا٘خ

 

  : ٌٛ رثخ فً اٌؼبَ اٌذبًٌ ٚاساد اٌمعبء ػٓ اٌؼبَ اٌّبظً فًٙ ٌمغ ػٓ اٌّبظً ؟ فشع

  . لبي فٟ اٌشٚمخ : فبْ مؾٝ فٟ اٌغٕخ اٌضب١ٔخ فٟ اٌٛلذ ٚلِ ّٓ اٌٛلذ ال ّٓ اٌّبمٟ

 .. يُٛٚلبي فٟ اٌْجبة : ٚال ٠منٟ اٌز

 

  اٌشاثِ : ا١ٌٕخ

 . لبي فٟ األٔٛاس : ا١ٌٕخ ٚال ٠ؾزشه أْ رمزشْ ثبٌزثؼ ثً ٠غٛص اٌزمذَ

ٚلبي فٟ اٌشٚمخ : ا١ٌٕخ ؽشه فٟ اٌزنؾ١خ ًٚ٘ ٠غٛص رمذ٠ّٙب ٍّٝ اٌزثؼ أَ ٠غت أْ رىْٛ ِمشٚٔخ 

  ثٗ؟

 . ٚعٙبْ :أفؾّٙب اٌغٛاص

 . ٚلبي فٟ اٌْجبة : ٠ٚؾزشه ١ٔخ اٌزنؾ١خ ّٕذ اٌزثؼ

 . ي فٟ إٌّٙظ اٌم٠ُٛ : ٚأْ ٠ٕٛٞ اٌزنؾ١خ ثٙب ّٕذ اٌزثؼ أٚ لجٍٗ ٚاْ ٌُ ٠غزؾنش٘ب ّٕذٖٚلب

لبي اٌغش٘ضٞ فٟ ؽبؽ١زٗ ٍِْمب : فٟ ؽشػ اٌْجبة : ٌٚٛ لجً اٌٛلذ ف١ّب ٠َٙش ِٓ والُِٙ عٛاء فٟ 

  . رٌه ىبي اٌضِٓ ث١ٓ ا١ٌٕخ ٚاٌزثؼ أَ لقش

 

  : ً٘ ٌجٛص اٌزٛوًٍ فً رثخ االظذٍخ ؟ فشع

فٟ اٌشٚمخ : ٌٚٗ أْ ٠ٛوً فٟ رثؾٙب ِٓ رؾً رث١ؾزٗ ٚاألٌٚٝ أْ ٠ٛوً ِغٍّب ٌٍّْٗ ثؾشٚىٙب لبي 

 . ٚال٠غٛص رٛو١ً اٌّغٛعٟ ٚاٌٛصٕٟ ثخالف اٌىزبثٟ

 

  : ً٘ ٌجٛص رٛوًٍ اٌصجً فً اٌزثخ ؟ فشع

 . لبي فٟ اٌشٚمخ : ٠ٚىشٖ رٛو١ً اٌقجٟ فٟ رثؾٙب

  . ٚلبي فٟ اٌْجبة : ٠ٚىشٖ رٛو١ً فجٟ ٚأّّٝ
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: ِزى رىْٛ إٌٍخ ارا ٚوً فً اٌزثخ ً٘ رىْٛ ػٕذ اػؽبء اٌٛوًٍ أَ ػٕذ لٍبَ اٌٛوًٍ ثبٌزثخ أَ  شعف

  ٌجٛص األِشاْ ؟

 . لبي فٟ إٌّٙبط : ٚاْ ٚوً ثبٌزثؼ ٜٔٛ ّٕذ اّيبء اٌٛو١ً أٚ رثؾٗ

أٔٗ  ٚلبي فٟ اٌشٚمخ : ٌٚٛ ٚوً ٜٚٔٛ ّٕذ رثؼ اٌٛو١ً وفٝ ٚال ؽبعخ اٌٝ ١ٔخ اٌٛو١ً ثً ٌٛ ٌُ ٠ٍُْ

 . ( ِنؼ ٌُ ٠نش ٚاْ ٜٔٛ ّٕذ اٌذفِ اٌٝ اٌٛو١ً فمو فٍْٝ اٌٛع١ٙٓ فٟ رمذ٠ُ ا١ٌٕخ )ٚرمذَ أٗ ٠غٛص

  . ٚلبي فٟ اٌْجبة : ٌٚٛ ٚوً ٜٔٛ ّٕذ اّيبء اٌٛو١ً أٚ ّٕذ رثؾٗ

 . ٚلبي فٟ األٔٛاس : ٌٚٛ ٚوً ٜٚٔٛ ّٕذ رثؼ اٌٛو١ً أٚ اٌذفِ ا١ٌٗ وفٝ ٚال ؽبعخ اٌٝ ١ٔخ اٌٛو١ً

 

  ً٘ ٌجٛص أْ ٌفٛض اٌى اٌٛوًٍ إٌٍخ فٍٕٛي اٌٛوًٍ ػٕٗ ػٕذ اٌزثخ أَ ال ؟:  فشع

 . لبي فٟ اٌشٚمخ : ٠ٚغٛص أْ ٠فٛك ا١ٌٕخ اٌٝ اٌٛو١ً اْ وبْ ِغٍّب ٚاْ وبْ وزبث١ب فال

  . ٚلبي فٟ اٌْجبة : ٌٚٗ رف٠ٛل ا١ٌٕخ ا١ٌٗ ِغٍّب

  . اٌىبفش ٚلبي فٟ األٔٛاس : ٠ٚغٛص أْ ٠فٛك ا١ٌٕخ اٌٝ اٌٛو١ً اٌّغٍُ دْٚ

 

  : ً٘ ٌىشٖ رٛوًٍ اٌّشأح اٌذبئط فً اٌزثخ ؟ فشع

  . لبي فٟ اٌشٚمخ : ٚفٟ وشا٘خ رٛو١ً اٌؾبئل ٚعٙبْ لٍذ األفؼ : ال٠ىشٖ ألٔٗ ٌُ ٠قؼ ف١ٗ ٟٔٙ

 . ( ٚلبي فٟ اٌْجبة : ٠ٚىشٖ رٛو١ً فجٟ ٚأّّٝ الرثؼ ؽبئل ٚٔفغبء )أٞ ال٠ىشٖ

 

  َ اٌىزبثً ؟: أٌّٙب أٌٚى رٛوًٍ اٌذبئط أَ اٌصجً أ فشع

  . لبي فٟ اٌشٚمخ : ٚاٌؾبئل أٌٚٝ ِٓ اٌقجٟ ٚاٌقجٟ اٌّغٍُ أٌٚٝ ِٓ اٌىزبثٟ

 . ٚلبي فٟ اٌْجبة : ٠ٚىشٖ رٛو١ً وبفش رؾً روبرٗ ٚرٛو١ً اٌؾبئل ٚاٌقجٟ أٌٚٝ ِٕٗ

 

 :فً األظذٍخاٌسٓ اٌّجضئ 

 

ٚاٌّْض ٚاٌجمش اال اٌضٕٟ أٚ  لبي فٟ األٔٛاس : ٚال ٠غضة ِٓ اٌنؤْ اال اٌغزُ أٚ اٌغزّخ ٚال ِٓ اإلثً

اٌض١ٕخ ٚاٌغزُ ِٓ اٌنؤْ ِب اعزىًّ عٕخ ٚاٌضٕٟ ِٓ اإلثً ِب اعزىًّ خّغب ِٚٓ اٌّْض ٚاٌجمش ِب 

 . اعزىًّ عٕز١ٓ

 . ٚلبي فٟ إٌّٙبط : ٚؽشه اثً أْ ٠يْٓ فٟ اٌغٕخ اٌغبدعخ ٚثمش ِْٚض فٟ اٌضبٌضخ ٚمؤْ فٟ اٌضب١ٔخ

  : ٚلبي فٟ اٌّمذِخ اٌؾنش١ِخ

ِٓ اإلثً أْ ٠ىْٛ ٌٙب خّظ ع١ٕٓ ربِخ ِٚٓ اٌجمش ٚاٌّْض عٕز١ٓ ربِز١ٓ ِٚٓ اٌنؤْ عٕخ  ٚؽشىٙب

 . ربِخ

 

: اٌجزع ِٓ اٌعأْ ٌٛ أجزع لجً رّبَ اٌسٕخ أي سمػ سٕٗ لجً أْ ٌزُ اٌسٕخ فًٙ ٌجضئ أَ الثذ  فشع

  ِٓ رّبَ اٌسٕخ ؟

وبْ ِغضئب وّب ٌٛ رّذ اٌغٕخ لجً لبي فٟ اٌشٚمخ : لبي أثٛ اٌؾغٓ اٌْجبدٞ :ٌٛ أعزُ لجً رّبَ اٌغٕخ 

  . أْ ٠غزُ ٠ٚىْٛ رٌه وبٌجٍٛٓ ثبٌغٓ أٚ االؽزالَ فبٔٗ ٠ىفٟ ف١ٗ أؽذّ٘ب

لبي فٟ ِغٕٟ اٌّؾزبط : ِب روش فٟ اٌنؤْ أٔٗ ٌٛ أعزُ لجً رّبَ اٌغٕخ أٞ عميذ أعٕبٔٗ ال٠ؾضة 

 . ١ٌٚظ ِشادا ٚإٌّمٛي فٟ اٌشافْٟ ّٓ اٌْجبدٞ ٚاٌجغٛٞ :االعضاء

  . ٌْجبة : ٚال ٠غضة اال عزُ ِٓ اٌنؤْ ىْٓ فٟ اٌغٕخ اٌضب١ٔخ أٚ أعزُ لجٍٙبٚلبي فٟ ا

 . ٚلبي فٟ إٌّٙظ اٌم٠ُٛ : ُْٔ اْ أعزُ أٞ عمو عٕٗ لجً اٌغٕخ أعضأ
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 : فً األظذٍخ  صفبد اٌىّبي ٚاألفعٍٍخ
 

  : أٌّٙب أفعً اٌزعذٍخ ثبٌزوش أَ االٔثى ؟فشع 

 . ِٓ األٔضٝ ٍّٝ اٌّز٘ت لبي فٟ اٌشٚمخ : اٌزنؾ١خ ثبٌزوش أفنً

  ٚلبي فٟ إٌّٙبط : ٠ٚغٛص روش ٚأٔضٝ

لبي فٟ ِغٕٟ اٌّؾزبط ٍِْمب : أٞ اٌزنؾ١خ ثىً ِّٕٙب ثبالعّبُ ...ُْٔ اٌزنؾ١خ ثبٌزوش أفنً ٍّٝ 

  . األفؼ إٌّقٛؿ ألْ ٌؾّٗ أى١ت

 .. ٚلبي فٟ اٌْجبة : ٚاٌزوش أفنً

 

 ؟  : أٌّٙب أفعً األسّٓ أَ اٌزؼذد فشع

اٌشٚمخ : ٠غزؾت ٌٍزنؾ١خ األعّٓ األوًّ ؽزٝ اْ اٌزنؾ١خ ثؾبح ع١ّٕخ أفنً ِٓ ؽبر١ٓ لبي فٟ 

 . دٚٔٙب

  : ٚلبي فٟ اٌْجبة

 . األعّٓ أفنً ِٓ اٌزْذد

 

  : أٌّٙب أفعً فً اٌزعذٍخ ِٓ األٔؼبَ ؟ فشع

ٚ ثمشح لبي فٟ اٌشٚمخ : أفنٍٙب اٌجذٔخ صُ اٌجمشح صُ اٌنؤْ صُ اٌّْض ٚعجِ ِٓ اٌغُٕ أفنً ِٓ ثذٔخ أ

 . ٍّٝ األفؼ

  : ٚلبي فٟ إٌّٙبط

 . ٚأفنٍٙب ث١ْش صُ ثمشح صُ مؤْ صُ ِْض ٚعجِ ؽ١بٖ أفنً ِٓ ث١ْش ٚؽبح أفنً ِٓ ِؾبسوخ فٟ ث١ْش

 

  : أٌّٙب أفعً اٌزعذٍخ ثشبح أَ اٌّشبسوخ فً ثذٔخ ؟ فشع

  . لبي فٟ اٌشٚمخ : ٚاٌزنؾ١خ ثؾبح أفنً ِٓ اٌّؾبسوخ فٟ ثذٔخ

 

  ِٓ دٍش األٌٛاْ ؟: أٌّٙب أفعً  فشع

 . لبي فٟ اٌشٚمخ : أفنٍٙب اٌج١نبء صُ اٌْفشاء ٟٚ٘ اٌزٟ ال٠قفٛ ث١بمٙب صُ اٌغٛداء

ٚلبي فٟ اٌْجبة : ٚاٌج١نبء صُ اٌقفشاء صُ اٌْفشاء صُ اٌؾّشاء صُ اٌجٍمبء)ٟٚ٘ اٌزٟ ثْنٙب اث١ل 

  . ٚثْنٙب أعٛد ( صُ اٌغٛداء

 

  : اٌؼذد اٌزً رجضئ ػٕٗ األظذٍخ

 

 . غٕٟ اٌّؾزبط : ٚاٌج١ْش ٚاٌجمشح ٠غضة وً ِّٕٙب ّٓ عجْخ ٚاٌؾبح ا١ٌّْٕخ رغضة ّٓ ٚاؽذلبي فٟ ِ

  . ٚلبي فٟ اٌشٚمخ : رغضة اٌجذٔخ ّٓ عجْخ ٚوزا اٌجمشح

 

: ٌٛ اشزشن سجؼخ فً ثذٔخ أٚ ثمشح فًٙ ٌشزشغ أْ رزفك ٍٔبرُٙ ػٍى أْ سجؼٗ أظذٍخ أَ  فشع

  الٌشزشغ ؟

ؾ١خ عجْخ ثجذٔخ أٚ ثمشح ٠غٛص أْ ٠مقذ ثْنُٙ اٌزنؾ١خ ٚثْنُٙ لبي فٟ اٌشٚمخ : ٚوّب ٠غٛص رن

 . اٌٙذٞ
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  : ِٓ ٌضِزٗ سجغ شٍبٖ فًٙ ٌجضئٗ أْ ٌزثخ ثذٔخ أٚ ثمشح ؟ فشع

لبي فٟ اٌشٚمخ : ٠ٚغٛص أْ ٠ٕؾش اٌٛاؽذ اٌجذٔخ أٚ اٌجمشح ّٓ عجِ ؽ١بٖ ٌضِزٗ ثؤعجبة ِخزٍفخ وبٌزّزِ 

َ ٚٔزس اٌزقذق ثؾبح ٚاٌزنؾ١خ ثؾبح ٌىٓ فٟ عضاء ٚاٌمشاْ ٚاٌفٛاد ِٚجبؽشح ِؾَٛساد االؽشا

  . اٌق١ذ رشاّٝ اٌّّبصٍخ ِٚؾبثٙخ اٌقٛسح فال رغضة اٌجذٔخ ّٓ عجْخ ِٓ اٌَجبء

 

ٚلبي فٟ اٌّغٕٟ اٌّؾزبط :ال٠خزـ اعضاء اٌج١ْش ٚاٌجمشح ّٓ عجْخ ثبٌزنؾ١خ ثً ٌٛ ٌضِذ ؽخقب 

ّٓ رٌه ث١ْش   عجِ ؽ١بٖ ثؤعجبة ِخزٍفخ وبٌزّزِ ٚاٌمشاْ ٚاٌفٛاد ِٚجبؽشح ِؾَٛساد االؽشاَ عبص

  . أٚ ثمشح ٚأّب اعزضٕٛا ِٓ رٌه عضاء اٌق١ذ فال رغضة اٌجمشح أٚ اٌج١ْش ّٓ عجْخ ٍجبء

 

  : ً٘ ٌجت اٌزصذق ثشًء ِٓ األظذٍخ أَ ٘ٛ ِسزذت ؟ فشع

لبي فٟ إٌّٙظ اٌم٠ُٛ : ٠ٚغت فٟ أمؾ١خ اٌزيُٛ اٌزقذق ثؾٟء ٠مِ ١ٍّٗ االعُ ٚاْ لً ِٓ ٌؾّٙب 

 . ف١ؾشَ ١ٍّٗ أوً ع١ّْٙب

ٚلبي فٟ ِغٕٟ اٌّؾزبط : ٚاألفؼ ٚعٛة اٌزقذق ثجْنٙب ٌٚٛ عضءا ٠غ١شا ِٓ ٌؾّٙب ثؾ١ش ٠يٍك 

 . ١ٍّٗ االعُ ٍّٝ اٌفمشاء ٌٚٛ ٚاؽذا

  . )ِٓ اٌٛع١ٙٓ ( ٠غت اٌزقذق ثمذس ٠ٕيٍك ١ٍّٗ االعُٚلبي فٟ اٌشٚمخ : ٚأفؾّٙب 

  . ٚلبي فٟ اٌْجبة : ٠ٚغت اٌزقذق ِٓ ٌؾّٙب ثمذس خبسط ّٓ اٌمذس اٌزبفٗ

 

  : ً٘ ٌشزشغ أْ ٌىْٛ اٌٍذُ اٌّزصذق ثٗ ٍٔئب أَ ٌجضئ إْ وبْ ِؽجٛخب ؟فشع 

 . .....١ٔئب  لبي فٟ اٌْجبة : ٠ٚغت اٌزقذق ِٓ ٌؾّٙب

بط : ٠ٚؾزشه فٟ اٌٍؾُ أْ ٠ىْٛ ١ٔئب ١ٌزقشف ف١ٗ ِٓ ٠ؤخزٖ ثّب ؽبء ِٓ ث١ِ ٚلبي فٟ ِغٕٟ اٌّؾز

ٚغ١شٖ ..فال ٠ىفٟ عٍْٗ ىْبِب ٚدّبء اٌفمشاء ا١ٌٗ ألْ ؽمُٙ فٟ رٍّىٗ ال فٟ أوٍٗ ٚال ر١ٍّىُٙ ٌٗ 

 . ِيجٛخب

ٚلبي فٟ إٌّٙظ اٌم٠ُٛ : ٠ٚغت أْ ٠زقذق ثبٌغضء اٌّزوٛس ؽبي وٛٔٗ ١ٔئب ...فال ٠ىفٟ اّيبإٖ 

 . يجٛخب ٚال لذ٠ذا ٚال عٍْٗ ىْبِب ٚدّبإٖ ٚاسعبٌٗ ا١ٌٗ )أٞ ٌٍفم١ش ( ألْ ؽمٗ فٟ رٍّىٗ ال فٟ أوٍِٗ

 . ٚلبي فٟ وٕض اٌشاغج١ٓ : ٠ٚىْٛ ١ٔئب ال ِيجٛخب

 

  : ً٘ ٌشزشغ أْ ٌىْٛ اٌّزصذق ثٗ ٌذّب أَ ٌجضئ غٍش اٌٍذُ وبٌىشش ٚاٌىجذ ٚاٌؽذبي ؟ فشع

 ... غ١ش اٌٍؾُ ِٓ ٔؾٛ وشػ ٚوجذ لبي فٟ إٌّٙظ اٌم٠ُٛ : ٚال ر١ٍّىٗ

 . ٚلبي فٟ ِغٕٟ اٌّؾزبط : ٚال ر١ٍّىُٙ غ١ش اٌٍؾُ ِٓ عٍذ ٚوشػ ٚوجذ ٚىؾبي ٚٔؾٛ٘ب

 . ٚلبي فٟ اٌْجبة : ٚال ٠غضة عٍذ ٚٔؾٖٛ

ٚلبي ل١ٍٛثٟ فٟ ؽبؽ١زٗ : ٚال ٠ىفٟ ّٕٗ عٍذ )أٞ ّٓ اٌزقذق ( ٚال غ١شٖ وبٌىشػ ٚاٌشئخ ٚاٌىجذ 

  . ُٚاالرْ ٚاْ وبٔذ ِٓ اٌٍؾ

 

  : ٌٛ أوً االظذٍخ وٍٙب ٌُٚ ٌزصذق ثشًء فّبرا ٌٍضِٗ ؟ فشع

 . لبي فٟ إٌّٙظ اٌم٠ُٛ : فبْ أوً اٌغ١ِّ مّٓ اٌٛاعت ٚ٘ٛ ِب ٠يٍك ١ٍّٗ االعُ ف١ؾزشٞ ثضّٕٗ ٌؾّب

  ٚلبي فٟ ِغٕٟ اٌّؾزبط : ...ٌٛ أوٍٙب غشَ ِب ٠ٕيٍك ١ٍّٗ االعُ

 . ِب ٠غت اٌزقذق ثٗ فمو ٚاؽزشٜ ثٗ ٌؾّبٚلبي فٟ اٌْجبة : ٌٚٛ أوً اٌىً غشَ ل١ّخ لذس 
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  : ً٘ ٌجٛص ثٍغ شًء ِٓ األظذٍخ ؟ فشع

  : لبي فٟ اٌّمذِخ اٌؾنش١ِخ

  ٚال ٠غٛص ث١ِ ؽٟء ِٕٙب

 . ٚلبي فٟ اٌْجبة : ٠ٚؾشَ ارالف ؽٟء ِٕٙب)ثزقشف ٠غ١ش( أٚ ث١ْٗ أٚ اّيبء عضاسٖ أعشرٗ ِٕٗ

ٗ اعشح ٌٍغضاس ٚاْ وبٔذ ريّٛب ثً ٠زقذق ٚلبي فٟ اٌشٚمخ : ال٠غٛص ث١ِ عٍذ األمؾ١خ ٚال عٍْ

 . ثٗ اٌّنؾٟ أٚ ٠زخز ِٕٗ ِب ٠ٕزفِ ث١ْٕٗ ِٓ خف أٚ ًْٔ أٚ دٌٛ أٚ فشٚ أٚ ١ْ٠شٖ ٌغ١شٖ ٚال ٠ئعشٖ

 

 . ٚلبي ل١ٍٛثٟ : ٚال ٠غٛص ث١ْٗ ٚال اعبسرٗ ٚرغٛص ّبس٠زٗ ...ٚال ٠غٛص اّيبإٖ أعشح ٌٍغضاس

 

  : ً٘ ٌجٛص اٌزعذٍخ ػٓ اٌغٍش ؟ فشع

 . اٌشٚمخ : ٌٛ مؾٝ ّٓ اٌغ١ش ثغ١شارٔٗ ٌُ ٠مِ ّٕٗ لبي فٟ

  . ٚلبي فٟ إٌّٙبط : ٚال رنؾ١خ ّٓ اٌغ١ش ثغ١ش ارٔٗ

 .. ٚلبي فٟ اٌْجبة : ال٠نؾٟ أؽذ ّٓ غ١شٖ ثغ١ش ارٔٗ

 . ٚلبي فٟ اٌْجبة : ٌٚٛ مؾٝ ّٓ اٌغ١ش ثال ارٔٗ ٌُ ٠مِ ّٕٗ

 

  : ً٘ ٌجٛص اٌزعذٍخ ػٓ اٌٍّذ ؟ فشع

 . ال ّٓ ١ِذ اْ ٌُ ٠ٛؿ ثٙبلبي فٟ إٌّٙبط : ٚ

 . لبي فٟ ِغٕٟ اٌّؾزبط ٍِْمب : فبْ أٚفٝ ثٙب عبص

 

: إْ ظذى ػٓ اٌٍّذ ػّال ثٛصٍزٗ فًٙ ٌجٛص األوً ِٕٙب اَ ٌجت اٌزصذق ثٙب جٍّؼٙب ٌٚذشَ  فشع

  االوً ِٕٙب ؟

وً لبي ١ّّشٖ فٟ ؽبؽ١زٗ : ٌٛ مؾٝ ّٓ ١ِذ ؽشَ األوً ِٕٙب ٍّٝ اٌّنؾٟ ألٔٙب ٚلْذ ّٕٗ فال ٠ؤ

  . اٌّنؾٟ اال ثبرٔٗ ٚ٘ٛ ِزْزس ف١غت اٌزقذق ثغ١ّْٙب لبٌٗ اٌمفبي

 

ٚلبي ل١ٍٛثٟ فٟ ؽبؽ١زٗ : لبي ؽ١خٕب ٠ٚغت اٌزقذق ثغ١ّْٙب ٍّٝ اٌفمشاء ٚال ٠غٛص أوً األغ١ٕبء 

 . ِٕٙب ٚال إٌبٍش ٚال راثؾٙب ٌزْزس ارْ ا١ٌّذ فٟ األوً

 

  : ً٘ ٌجٛص ٔمً األظذٍخ ؟ فشع

  . ٠ُ : ٠ٚؾشَ ٔمٍٙب ّٓ ثٍذ اٌزنؾ١خلبي فٟ إٌّٙظ اٌمٛ

  . ٚلبي فٟ ِغٕٟ اٌّؾزبط : ٚال ٠غٛص ٔمً األمؾ١خ ِٓ ثٍذ٘ب وّب فٟ ٔمً اٌضوبح

 

  : ِب٘ٛ االفعً فً رمسٍُ األظذٍخ ؟ فشع

لبي فٟ إٌّٙظ اٌم٠ُٛ : ٚاألفنً أْ ٠مزقش ٍّٝ أوً ٌمُ ٠ٚزقذق ثبٌجبلٟ صُ أوً اٌضٍش ٚاٌزقذق 

 . ٚاٌزقذق ثبٌضٍش ٚا٘ذاء اٌضٍش االثبلٟ ٌألغ١ٕبءثبٌجبلٟ صُ أوً اٌضٍش 

 . ٚلبي فٟ إٌّٙبط : ٚاألفنً ثىٍٙب )اٞ ٠زقذق ( اال ٌمّب ٠زجشن ثؤوٍٙب

 

  : ً٘ ٌجت األوً ِٕٙب ؟ فشع

 . لبي فٟ وفب٠خ االخ١بس : ٚأِب اٌّزيُٛ ثٙب ف١غزؾت ٌٗ أْ ٠ؤوً ِٕٙب

 . ٚلبي فٟ اٌْجبة : ٠ٚغٓ أوٍٗ ِٓ ريُٛ ٘ذٞ ٚأمؾ١خ
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  :ّؼٍٕخ ٚ إٌّزٚسحاألظذٍخ اٌ
 

  : ِزى رىْٛ األظذٍخ ِؼٍٕخ ؟فشع 

لبي فٟ األٔٛاس : ارا وبْ فٟ ٍِىٗ ثذٔخ أٚ ؽبح فمبي : عٍْذ ٘زٖ مؾ١خ أٚ ٘زٖ مؾ١خ أٚ ٍّٝ أْ 

 . أمؾ١ٙب فبسد ١ِْٕخ

 

ٚلبي فٟ اٌْجبة : ارا لبي ...عٍْذ ٘زٖ أمؾ١خ أٚ ٘ذ٠ب أٚ ٘زا أمؾ١خ أٚ ٘ذٞ أٚ ٍّٟ أْ أمؾٟ 

 . ر١ْٓثٙزا ...

 

  . ٚلبي فٟ إٌّٙبط : ِٚٓ ٔزس ١ِْٕخ فمبي هلل ٍّٟ أْ أمؾٟ ثٙزا ٌضِٗ رثؾٙب

 

ٚلبي فٟ اٌشٚمخ :فٍٛ لبي اثزذاء ٍّٟ اٌزنؾ١خ ثٙزٖ اٌجذٔخ أٚ اٌؾبح ٌضِٗ اٌزنؾ١خ ليْب ٚرز١ْٓ رٍه 

  . اٌؾبح ٍّٝ اٌقؾ١ؼ

 

  : ِبً٘ األدىبَ اٌّزشرجخ ػٍى وْٛ األظذٍخ ِؼٍٕخ أٚ ِٕزٚسح ؟ فشع
 . لبي فٟ األٔٛاس : ...فبسد ١ِْٕخ ٠ٚضٚي ٍِىٗ ّٕٙب فال ٠قؼ ث١ْٙب ٚاثذاٌٙب ٌٚٛ ثخ١ش ِٕٙب

 

ٚلبي فٟ اٌشٚمخ : األمؾ١خ ا١ٌّْٕخ ٚاٌٙذٞ ا١ٌّْٓ ٠ضٚي ٍِه اٌّزمشة ّّٕٙب ثبٌٕزس فال ٠ٕفز 

 . رقشفٗ ف١ّٙب ثج١ِ ٚال ٘جخ ٚال اثذاي ثّضٍّٙب ٚال ثخ١ش ِّٕٙب

 

 . بس : األمؾ١خ إٌّزٚسح رخشط ِٓ ٍِه إٌبرس ثبٌٕزسٚلبي فٟ وفب٠خ األخ١

 

  : ِب٘ٛ ٚلذ األظذٍخ اٌّؼٍٕخ أٚ إٌّزٚسح ؟ فشع

 . لبي فٟ اٌشٚمخ : ٌٚٛ لبي :عٍْذ ٘زٖ اٌؾبح مؾ١خ فٛلزٙب ٚلذ اٌّزيُٛ ثٙب

ٛ ٚلبي فٟ ِغٕٟ اٌّؾزبط : ِٚٓ ٔزس امؾ١خ ١ِْٕخ .....ٌضِٗ رثؾٙب فٟ ٘زا اٌٛلذ اٌغبثك ث١بٔٗ )ٚ٘

ٚلذ اٌّزيُٛ ثٙب ( ٚ٘ٛ أٚي ٚلذ ٠ٍمبٖ ثْذ إٌزس)اؽبسح اٌٝ أٗ ال٠غٛص رؤخ١ش٘ب ٌٍْبَ اٌمبدَ وّب 

ع١ؤرٟ فٟ والِٗ( الٔٗ عٍْٙب ثٙزا اٌٍفٌ أمؾ١خ فز١ْٓ رثؾٙب ٚلذ األمؾ١خ ٚال٠غٛص رؤخ١ش٘ب ٌٍْبَ 

  . اٌمبثً

 

  صذق ثٙب جٍّؼب ؟: ً٘ ٌجٛص األوً ِٓ االظذٍخ اٌّؼٍٕخ أٚ إٌّزٚسح أَ ٌجت اٌز فشع

 . لبي فٟ ِزٓ اٌغب٠خ ٚاٌزمش٠ت : ٚال ٠ؤوً اٌّنؾٟ ؽ١ئب ِٓ األمؾ١خ إٌّزٚسح

 . لبي فٟ وفب٠خ االخ١بس : ٚال ٠غٛص أْ ٠ؤوً ِٕٙب ؽ١ئب

ٚلبي فٟ إٌّٙظ اٌم٠ُٛ : ٠ٚزقذق ٚعٛثب ثغ١ِّ إٌّزٚسح ٚا١ٌّْٕخ ثٕؾٛ ٘زٖ أمؾ١خ أٚ ّٓ اٌٍّزضِخ 

 . ؽٟء ِٕٗ فٟ اٌزِخ فال ٠غٛص ٌٗ أوً

  . ٚلبي فٟ اٌْجبة : ف١ؾشَ أوٍٗ ِٓ أمؾ١خ ٚ٘ذٞ ٚعجب ثٕزس ِٕغض أٚ ٍِْك اثزذاء أٚ ّّب ثزِزٗ

  . ٚلبي فٟ ِغٕٟ اٌّؾزبط : ٚلذ ِش أْ اٌّز٘ت ِِٕ األوً ِٕٙب

  . ٚلبي فٟ ا١ٌبلٛد إٌف١ظ : ٠غت اٌزقذق ثغ١ِّ األمؾ١خ إٌّزٚسح ٚٔؾٛ٘ب

 . ٛص ٌٗ األوً ِٕٙبٚلبي فٟ ر٠ٕٛش اٌمٍٛة : ٚال ٠غ
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  : ِبٌذىُ فٍّب ٌٛ أوً ِٓ اٌّؼٍٕخ أٚ إٌّزٚسح ؟ فشع

 . لبي فٟ اٌشٚمخ : فٍٛ أوً ِٕٗ غشَ ٚال رغت اسالخ اٌذَ صب١ٔب

 . ٚلبي فٟ وفب٠خ االخ١بس : فٍٛ اوً ِٕٙب ؽ١ئب غشَ ٚال ٠ٍضِٗ اسالخ دَ صب١ٔب ألٔٗ لذ فٍْٗ

  . شَ ل١ّزٗٚلبي فٟ إٌّٙظ اٌم٠ُٛ : ِٚب أوٍٗ ِٕٙب ٠غ

 . ٚلبي فٟ اٌْجبة : فبْ أوً ثْنٗ غشَ ل١ّزٗ

 

: ٌٛ رثخ االظذٍخ اٌّؼٍٕخ أٚ إٌّزٚسح لجً ٌَٛ إٌذش أي لجً ٚلذ األظذٍخ فًٙ ٌجت أْ  فشع

  ٌزصذق ثٙب أٚ ال ؟

لبي فٟ اٌشٚمخ : ارا عًْ ؽبرٗ أمؾ١خ أٚ ٔزس أْ ٠نؾٟ ث١ّْٕخ صُ رثؾٙب لجً ٠َٛ إٌؾش ٌضِٗ 

 . ب ٚال ٠غٛص ٌٗ أوً ؽٟء ِٕٗ ٠ٍٚضِٗ رثؼ ِضٍٙب ٠َٛ إٌؾش ثذال ّٕٙباٌزقذق ثٍؾّٙ

 

ٚلبي فٟ ر٠ٕٛش اٌمٍٛة : فبْ رثؼ لجً اٌٛلذ ا١ٌّْٓ ٌضِٗ اٌزقذق ثٙب ٚال ٠غٛص ٌٗ األوً ِٕٙب ٠ٍٚضِٗ 

  . رثؼ ِضٍٙب فٟ اٌٛلذ ا١ٌّْٓ ٚاْ رثؼ ثْذٖ فمنبء

 

  لذ أٚ ظبػذ أٚ ظٍذ فّبٌذىُ ؟: ٌٛ رٍفذ األظذٍخ اٌّؼٍٕخ أٚ إٌّزٚسح أٚ سش فشع

  . لبي فٟ األٔٛاس : ٌٚٛ رٍفذ لجً ٠َٛ إٌؾش أٚ عشلذ أٚ مٍذ ثغ١ش رمق١ش فال ؽٟء١ٍّٗ

ٚلبي فٟ اٌْجبة : ٌٚٛ ِبرذ األمؾ١خ لجً اٌٛلذ أٚ عشلذ ف١ٗ لجً ِىٕخ رثؾٙب أٚ رٍف اٌٙذٞ لجً 

  . ثٍٛٓ إٌّغه أٚ ف١ٗ لجً ِىٕخ رثؾٗ ٌُ ٠نّٓ

: ارا لبي : عٍْذ ٘زا اٌجذٔخ اٚ ٘زٖ اٌؾبح مؾ١خ ....فّبرذ لجً ٠َٛ إٌؾش أٚ عشلذ  ٚلبي فٟ اٌشٚمخ

  . لجً رّىٕٗ ِٓ رثؾٙب ٠َٛ إٌؾش فال ؽٟء ١ٍّٗ

 

  : ِبٌذىُ ٌٛ أرٍف اٌّعذً األظذٍخ أٚ رٍفذ ثؼذ رّىٕٗ ِٓ رثذٙب ؟ فشع

اٌزثؼ ٌضِٗ أوضش األِش٠ٓ ِٓ  لبي فٟ األٔٛاس : ٌٚٛ أرٍفٙب اٌّنؾٟ أٚ رٍفذ ٠َٛ إٌؾش ثْذ رّىٕٗ ِٓ

ل١ّزٙب ٚرؾق١ً ِضٍٙب عٕغب ّٚٔٛب ٚعٕب )ثّْٕٝ َٕٔش اٌٝ أ٠ّٙب أوضش ً٘ ل١ّزٙب ٠َٛ اٌزٍف أَ َٕٔش 

 .  اٌٝ اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ ثٕفظ ففبرٙب فّب وبْ أوضش أخزٔبٖ

 

ٕؾش فٍُ ٚلبي فٟ اٌشٚمخ : ارا رّىٓ ِٓ رثؼ اٌٙذٞ ثْذ ثٍٛغٗ إٌّغه أٚ ِٓ رثؼ األمؾ١خ ٠َٛ اٌ

  ٠زثؼ ؽزٝ ٍ٘ه فٙٛ وبالرالف )اٌزٞ ٠ىْٛ ثغججٗ ٘ٛ ف١نّٓ ( ٌزمق١شٖ ثزؤخ١شٖ

 

  : ٌٛ أرٍفٙب أجٕجً فًٙ ٌعّٓ ؟ فشع

  : لبي فٟ اٌشٚمخ

ارا أرٍفٙب األعٕجٟ ٌضِٗ اٌم١ّخ ٠ؤخز٘ب اٌّنؾٟ ٠ٚؾزشٞ ثٙب ِضً األٌٚٝ فبْ ٌُ ٠غذ ثٙب ِضٍٙب اؽزشٜ 

 . دٚٔٙب

 

ارٍفٙب اعٕجٟ ٌضِٗ ل١ّزٙب ٠ٚؾزشٞ ثٙب اٌّنؾٟ ِضٍٙب أٚ دٚٔٙب ٚاْ ٌُ رف ٚلبي فٟ االٔٛاس : ٌٚٛ 

 . ثبٌّضً
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  : ِبٌذىُ ٌٛ دذس ثبالظذٍخ اٌّؼٍٕخ أٚ إٌّزٚسح ػٍت ً٘ ٌٍضِٗ شًء ؟ فشع

لبي فٟ اٌشٚمخ :ٌٛ لبي عٍْذ ٘زٖ اٌؾبٖ مؾ١خ اٚ ٔزس اٌزنؾ١خ ثؾبح ١ِْٕٗ فؾذس ثٙب لجً ٚلذ 

 ٗ ؽٟء ثغججٗ وزٍفٙباٌزنؾ١خ ١ّت .... ٌُ ٠ٍضِ

  . ثً رغضئٗ ّٓ اٌزنؾ١خ ٠ٚزثؾٙب فٟ ٚلزٙب

ٚلبي فٟ اٌْجبة : فبْ ر١ْت ا١ٌّْٓ اثزذاء لجً اٌٛلذ أٚ ف١ٗ لجً ِىٕخ رثؾٗ ثآفخ عّب٠ٚخ ٌُ ٠ٍضِٗ 

 . ؽٟء وزٍفٗ ف١غضة رثؾٗ فٟ ٚلزٗ

 

  : ٌٛ رؼٍجذ ثؼذ اٌزّىٓ ِٓ اٌزثخ فّب اٌذىُ ؟ فشع

 . ثْذ اٌزّىٓ )اٞ ِٓ اٌزثؼ ( رثؾٙب ٚرقذق ثٍؾّٙب ١ٍّٚٗ رثؼ ثذٌٙب لبي فٟ اٌشٚمخ : ٚاْ ر١ْجذ

 

 : ً٘ رشزشغ أْ رىْٛ األظذٍخ اٌّؼٍٕخ أٚ إٌّزٚسح ِٓ األٔؼبَ )االثً ٚاٌجمش ٚاٌغُٕ ( ؟ فشع
  لبي فٟ اٌشٚمخ : ٌٚٛ اؽبس اٌٝ ٍج١خ ٚلبي : عٍْذ ٘زٖ امؾ١خ فٙٛ الٓ

شه وٛٔٙب ِٓ إٌُْ ..ٍُّٚ ِّب ِش أٔٗ ال٠قؼ ٔزس اٌزنؾ١خ ٚلبي ل١ٍٛثٟ فٟ ؽبؽ١زٗ : لبي ؽ١خٕب ٠ؾز

 . ثغ١ش إٌُْ وبٌغضاي ِٚمزنبٖ ّذَ ٚعٛة رثؾٗ ٚرفشلزٗ

 

  : ٌٛ رثخ األظذٍخ إٌّزٚسح أٚ اٌّؼٍٕخ ٌَٛ إٌذش ٌُٚ ٌفشق ٌذّٗ دزى فسذ فًٙ ٌعّٓ ؟ فشع

ٗ ؽزٝ فغذ ٌضِٗ ل١ّخ لبي فٟ اٌشٚمخ : ٌٛ رثؼ األمؾ١خ إٌّزٚسح ٠َٛ إٌؾش ...ٌُٚ ٠فشق ٌؾّ

اٌٍؾُ غبفت   ٠ٚزقذق ثٙب ٚال ٠ٍضِٗ ؽشاء أخشٜ الٔٗ ؽقٍذ اسالخ اٌذَ ٚوزا ٌٛ غقت  اٌٍؾُ

 . ٚرٍف ّٕذٖ أٚ رٍفٗ ِزٍف ٠ؤخز اٌم١ّخ ٠ٚزقذق ثٙب

 

 :سٕٓ اٌزثخ ٚآداثٗ 

 

  : رؾذ٠ذ اٌؾفشح األٚي

 . لبي فٟ اٌْجبة : ٚأْ ٠ؾذ اٌزاثؼ ؽفشرٗ ال لجبٌزٗ

 . ٌٍزاثؼ أْ ٠ؾذ ؽفشرٗٚلبي فٟ ِغٕٟ اٌّؾزبط : ٠ٚغٓ 

 

  فشع : ً٘ ٌجٛص اٌزثخ ثسىٍٓ غٍش دبد ؟

لبي فٟ ِغٕٟ اٌّؾزبط : ٌٛ رثؼ ثغى١ٓ وبي )ثزؾذ٠ذ اٌالَ ( ؽً ثؾشى١ٓ : أْ ال ٠ؾزبط اٌميِ اٌٝ لٛح 

 . اٌزاثؼ ،ٚأْ ٠ميِ اٌؾٍمَٛ ٚاٌّشٞء لجً أزٙبئٙب اٌٝ ؽشوخ اٌّزثٛػ

 

  ثب ّٚٛدا ١ٌىْٛ أٚؽٝ ٚأعًٙ: اِشاس اٌغى١ٓ ثمٛح ٚرؾبًِ ر٘باٌضبٟٔ 

 

  لبي فٟ اٌْجبة : ٚأْ ٠زثؼ ثمٛح

 

  : اعزمجبي اٌمجٍخ اٌضبٌش

لبي فٟ اٌشٚمخ : اعزمجبي اٌمجٍخ ٚرٛع١ٗ اٌزث١ؾخ ا١ٌٙب ٚرٌه فٟ اٌٙذٞ ٚاالمؾ١خ أؽذ اعزؾجبثب ألْ 

 .االعزمجبي ِغزؾت فٟ اٌمشثبد

 . ( ٚلبي فٟ اٌْجبة : ٚأْ ٠زٛعٗ )أٞ ٌٍمجٍخ

 . ِزٓ اٌغب٠خ ٚاٌزمش٠ت : ٚاعزمجبي اٌمجٍخ ثبٌزث١ؾخ ٚلبي فٟ

  . ٚلبي فٟ ِغٕٟ اٌّؾزبط : ٠ٚغٓ أْ ٠ٛعٗ اٌزاثؼ ٌٍمجٍخ رث١ؾزٗ ٌالرجبُ ٚألٔٙب افنً اٌغٙبد
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  : ِبً٘ اٌىٍفٍخ اٌزً ٌٛجٗ ثٙب رثٍذزٗ ٌٍمجٍخ ؟ فشع

اٌمجٍخ ٚال ٠ٛعٗ  لبي فٟ اٌشٚمخ : ٚفٟ و١ف١خ رٛع١ٙٙب صالصخ اٚعٗ :أفؾٙب ٠ٛعٗ ِزثؾٙب اٌٝ

 . ١ٌّىٕٗ ٘ٛ أ٠نب ِٓ االعزمجبي  ٚعٙٙب

 

ٚلبي فٟ ِغٕٟ اٌّؾزبط : ٚاألفؼ أٔٗ ٠ٛعٗ ِزثؾٙب ال ٚعٙٙب ١ٌّىٕٗ أ٠نب ٘ٛ االعزمجبي فبٔٗ ٠ٕذة 

 . االعزمجبي ٌٍزاثؼ ا٠نب

 

 . ٚلبي فٟ اٌْجبة : ٠ٚٛعٗ اٌّزثؼ فمو اٌٝ اٌمجٍخ

١ٗ أٚعٗ :أفؾٙب رٛع١ٗ اٌّزثؼ ١ٌىْٛ اٌزاثؼ ِغزمجال وّب٘ٛ ٚلبي فٟ وفب٠خ األخ١بس : ٚفٟ و١ف١خ اٌزٛع

 . األفنً

 

  : اٌزغ١ّخ اٌشاثِ

لبي فٟ اٌشٚمخ : اٌزغ١ّخ ِغزؾجخ ّٕذ اٌزثؼ ٚاٌشِٟ اٌٝ اٌق١ذ ٚاسعبي اٌىٍت ،فٍٛ رىش٘ب ّّذا أٚ 

 . عٙٛا ؽٍذ اٌزث١ؾخ ٌىٓ رشوٙب ّّذا ِىشٖٚ ٍّٝ اٌقؾ١ؼ

 

 . ٌزثؼ ثغُ اهلل ..ٚرشن اٌزغ١ّخ ّّذا ِىشٖٚٚلبي فٟ اٌْجبة : ٚاْ ٠مٛي ّٕذ ا

 

 . ٚلبي فٟ ِغٕٟ اٌّؾزبط: ٚأْ ٠مٛي ّٕذ رثؾٙب ثبعُ اهلل ...ٚال رغت فٍٛ رشوٙب ّّذا أٚ عٙٛا ؽً

 

  : ً٘ ٌجٛص أْ ٌمٛي اٌزاثخ ثبسُ اهلل ٚاسُ ِذّذ ؟ فشع

 ٚاعُ ِؾّذ ثً ِٓ ؽك لبي فٟ اٌشٚمخ : ٚال ٠غٛص أْ ٠مٛي اٌزاثؼ ٚاٌقبئذ ثبعُ ِؾّذ ٚال ثبعُ اهلل

  . اهلل رْبٌٝ أْ ٠غًْ اٌزثؼ ثبعّٗ ٚا١ّ١ٌٓ ثبعّٗ ٚاٌغغٛد ٌٗ ٚال ٠ؾبسوٗ فٟ رٌه ِخٍٛق

 

 . ٚلبي فٟ اٌْجبة : ٠ٚؾشَ اْ لبي : ثغُ اهلل ٚاعُ ِؾّذ أٚ ِٚؾّذ سعٛي اهلل ثغش ِؾّذ الثنّٗ

 

 . ٚلبي فٟ إٌّٙبط : ٚال ٠مً :ثبعُ اهلل ٚاعُ ِؾّذ

 

  ذت ٌٗ أْ ٌمٛي : اٌشدّٓ اٌشدٍُ ؟: ً٘ ٌسز فشع

لبي فٟ ِغٕٟ اٌّؾزبط : لبي اٌضسوؾٟ فٟ اٌخبدَ : ٠ٚغزؾت أْ ال ٠مٛي فٟ اٌزغ١ّخ اٌشؽّٓ اٌشؽ١ُ 

ألٔٗ ال ٠ٕبعت اٌّمبَ ٌىٕٗ لبي فٟ ؽشػ ٘زا اٌىزبة : ١ٌظ اٌّشاد ثبٌزغ١ّخ خقٛؿ ٘زا اٌٍفٌ ثً ٌٛ 

١ٙمٟ أْ اٌؾبفْٟ لبي : فبْ صاد ؽ١ئب ِٓ روش اهلل لبي اٌشؽّٓ اٌشؽ١ُ وبْ ؽغٕب ٚفٟ اٌجؾش ّٓ اٌج

 .  فبٌض٠بدح خ١ش

  . فبألوًّ أْ ٠مٛي ثغُ اهلل اٌشؽّٓ اٌشؽ١ُ

 

 . : اٌقالح ٍّٝ سعٛي اهلل فٍٝ اهلل ١ٍّٗ ٚعٍُ اٌخبِظ

لبي فٟ وفب٠خ األخ١بس : ٚأِب اٌقالح ٍّٝ إٌجٟ فٍٝ اهلل ١ٍّٗ ٚعٍُ فمذ ٔـ اٌؾبفْٟ ٍّٝ اعزؾجبثٙب 

 . ٍّٝ عبئش اٌّٛامِ ٚألْ اهلل سفِ روشٖ فال ٠زوش اال ٠ٚزوش ِْٗل١بعب 
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 . ٚلبي فٟ اٌْجبة : ٚأْ ٠قٍٟ ٍّٝ إٌجٟ فٍٝ اهلل ١ٍّٗ ٚعٍُ

 

ٚلبي فٟ ِغٕٟ اٌّؾزبط : ٚأْ ٠قٍٟ ٍّٝ إٌجٟ فٍٝ اهلل ١ٍّٗ ٚعٍُ ّٕذ رٌه ألٔٗ ِؾً ؽشُ ف١ٗ 

قالح . ..ِٚب أؽغٓ لٛي اٌؾ١ٍّٟ : ٚؽبؽب هلل أْ روش اهلل فؾشُ ف١ٗ روش ٔج١ٗ ١ٍّٗ اٌغالَ وبألراْ ٚاٌ

رىشٖ اٌقالح ٍّٝ سعٛي اهلل فٍٝ اهلل ١ٍّٗ ٚعٍُ ّٕذ ىبّخ أٚ لشثخ . ثً ٠ىشٖ رىش٘ب ّّذا وّب لبٌٗ 

  . ثْل اٌّزؤخش٠ٓ

 

  : اٌزىج١ش اٌغبدط

 . لبي فٟ اٌْجبة : ٠ٚىجش فٟ األمؾ١خ فمو ثْذ ٚلجً اٌزغ١ّخ صالصب

 

  . : ٠ٚغٓ فٟ األمؾ١خ أْ ٠ىجش لجً اٌزغ١ّخ ٚثْذ٘ب صالصب ٚلبي فٟ ِغٕٟ اٌّؾزبط

 

  : اٌذّبء اٌغبثِ

  لبي فٟ اٌشٚمخ : ٠غزؾت ّٕذ اٌزنؾ١خ أْ ٠مٛي : اٌٍُٙ ِٕه ٚا١ٌه رمجً ِٕٟ

 . ٚلبي فٟ ِزٓ اٌغب٠خ ٚاٌزمش٠ت : ٚاٌذّبء ثبٌمجٛي

 . زا ِٕه ٚا١ٌه فزمجً ِٕٟٚلبي فٟ وفب٠خ االخ١بس: ٚاِب اٌذّبء ثبٌمجٛي فّغزؾت ٌٚفَٗ : اٌٍُٙ ٘

 . ٚلبي فٟ اٌْجبة : ٠ٚمٛي : اٌٍُٙ ٘زا ِٕه ٚا١ٌه فزمجً ِٕٟ

  . ٚلبي فٟ ِغٕٟ اٌّؾزبط : ٚأْ ٠مٛي : اٌٍُٙ ِٕه ٚا١ٌه

 

رّذ اٌغٍغٍخ ٚاٌؾّذ اهلل سة اٌْب١ٌّٓ ٚفالح ٚرغ١ٍّب ١ٍ٠مبْ ثّمبَ ع١ذ األٔج١بء ٚاٌّشع١ٍٓ اٌٍُٙ رمجً 

 . ١ُِٕب أه أٔذ اٌغ١ِّ اٌٍْ
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