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  تعثنضص

  تانوددلا  سض .(ةيضق  ةسالد)  وأ  ،ةردوهم٠لا  ةييولا  ةئلمملا  ةمظنأي  اقلعتم  ثعبلا  آلضوم  ،نلوكي  نأ .١

  .ملاظملا  ن  ئيدو  لدعلا  الن  ةيئاضقلا

  ةيئالإلاو  ةيوغللا  ةيحانلا  نم  هتمالسو  بوتكملا  ةحصي  ءانتعالا  عم  ،ةيبرعلا  ةغللاب  ثحبلا  توء  نا .٢

  .هبولسأ  يقدل  ماللا  قسانت  نم،،ح  ةاعؤو  ،ةيوحنلاو

  .ماهفتسالاو  ليلعتلا  تامالعو  لصاوفل  ئ  طقنلاك :ةحيحصلا  اهعض  ئم  يف  اهعضوو  ميترتلا  تامالعب  ةيانعلا  .٣

  :  يلي  امك  ثحبلا  تامسضت  نوك7،ف  ،ةينوناقلا  صوصنلا  يف  ثحبلا  نوكةلاح  يف :

  ٠  ثحبلا  جهنمو  ،هفاده  ئ  ،برايتخا  بابساو  ،ثحبلا  عوضوم  ةيمها  نايب :ىغ  لمتشت  يتلا  ةمدقملا -  أ

  .لئاسم  نرفلا  تحتو  ،ش  بلاطملا  تحتو  ،بلاطم  ثحابملا  تحتو  ،ثحابمىلإ  ثعبلا  ميسقت -  ب

  .تايصوتلاو  شاتنلا  مها  ىلع  لمتشت  ةمتاخلا -  ج

  :  يلي  امك  ثحبلا  تا٩لم،ضت  نوكتتف  ،ةيضق  ةسطد  ثحبلا  نوك  ةلاح  يف  ٠  ه

  .ةيضقلا  صخلم -أ

  ٠  يئاضقلا  صاصتخالا  نايب-  ب

  .اهش،لستو  ةيضقلا  رظن  ثاءارجإ  نايب-  ت

  .ىوعدلا  يف  مهتفصو  ةيضقلا  ف٭ا  نايب-  ث

  .ةلاح  لك  تاءارجإو  ،ةيضقلا  لاوحا  حمج  نايب-  ج

  ٠  مكحلاو  ناجإلاو  ىودلا  ئص  داريإ -  ح

  مافملأ  نكي  مئ  ام  صنلاي  ال  ىنعملاي  رداصملا  نع  ضني  ثيحب  ٫ثحابلا  بولممناب  ثحبملا  تامولس  ةباتك -٦

  .هيلع  وه  ام  ىلع  ىذيف  :  يح٫لطصالا  فيرعتلا  لثم :  هصنب  ماللا  كذ  بلطتي

/  
  :  غيراتلا  :  تلقفرملا

  دا»-٭أال-  8٥ال- 5د

  ٫مث/ا
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  :  يلي  امك  ايئاجه  ابيترت  ثحبلا  ةياهن  يف  عج  طملا  بيترت .ائ

  ٠  رشنلا  راد .ةعبطلا  ،باتكلا  ناونع (رمثنلا  ةنس)  لوألا  مسالا  ،فلؤملل  يلئاعلا  مسالا  :أياتك  عجرملا  ناك  اذإ -أ

 -رشنلا  ناكم

  ،ةلجملا  مسا  ،ثحبلا  ناونع (رشنلا  ةنس)  ،لوألا  مسالا  ،يلئاعلا  مسالا  :ةلجم  نم  أثحب  عجصلا  ناك  اذإ-  ب

  .ةلجملا  رودص  ناش  ،تاحفصملا  ،ددلا

  ،ةترولا  ن  ئغ  ٠(داقعنالا  ةنس)  لوألا  مسالا  ،يلئاعلا  مسالا :  يلي  امك  ةودن  وأ  صتؤم  نم  عجرملا  ناك  اذإ-  ت

  .هنيراتو  داقعنالا  ناكم  ،ةودنلا  وا  رمتؤملا  ناونع

  .هنم  سابتقالا  خراتو  فب  طلا  ىلإ  ريشا  تنرتنالا  عقاوم  دحا  نم  عجصلا  ناك  اذإ-  ث

  .ثحبلا  لماك  نم  ٢ ٩0  ه  نع  سابتقالا  ةبسن  زواجتت  الأ .٨

  لاثم  برض  وأ  ،هتشقانم  وأ  ،ليلد  بصن  وا  ،ةركف  راضت  يف  :  هلهأل  قبسلاب  ف  طتعالاب  كلذو  :ةيملعلا  ةنامألا .٩

  ٠  شماهلا  يف  بردصم  ىلع  ةلاحإلا  وا  ،ثحبلا  بلص  يف  نكذب  كلذو  ،كلذ  وحنو

١   .ةرشابم  اهدعب  اهمترو  سا  مسا  ركذو  ينامثعلا  مسرلاي  تايآلا  ةباتك  .٠

  .ثيدحلا  قرو  بابلاو  باتكلا  ركذب  هاور  نم  شماهلا  يف  ركألو  ةلكشم  ثيداحألا  ةباتك  .١١

١)  ص  ثحبلا  تاملكدء  ديزتالا .١٢ ٣)  نع  لقتالو،ةملك(  ٠  ٠  ٠  ٠   .ةملك(  ٠  ٠  ٠

  .ةحفصل  ئ  نيا  مقص  عجرملاو  فلؤملا  مسا  /ذي  شماهلا  يف  .١٣

  .(رظنا)  ةملك  عجصلا  لبت  بتكاف  ،ىفملاب  ردصملا  نم  لقنلا  ناك  اذإ .١٤

  فصنو  ةفاسم  رطسألا  نيب  ةفاسملا  ،ثاهجلا  ومج  نم  مس  ٢  ٫  ٥  شماوهلا  ،  ٨٤  ةحفصلا  ساقم  نو؟ي  ١  ٠  ه

  ةفيرشلا  ةيوبنلا  ثيداحألاو  ةميركلا  ةينإقلا  تايآلا  ىلع  كلذ  يم،،او) . 8أ  ٨  ماأاًا 6  ل ٨٢36أ  ٥١٤  طخب

  .كلذ  وحنو  (  هنع  هثنا  يضر)  و (  ملسو  هيلع  هثلا  ىلص)  لثم  ة  يراولا  تاراملا  لكو

  ٠(  ١٢)  مقر  ساقمي  ةيشاحلا  ةباتك  نوكت

  .ةينورتكلإ  يخاؤ  ٠ةفلغم  ةيقدل  ةخسن :  صتخملا  مسقلا  ذإ  ملسل  ،هط  ثو  ثحبلا  ةشقاض  دعب

  ةئوؤسم  ريغ  قوقحلا  ةيلك  نأ  امك  ،ةمدختسملا  عجاصلا  نم  لقنلا  ةحص  نع  لماكل؟لوؤمص  ثحابلا

  .ثوحبلا  هذه  يف  متي  ةيركفلا  ةيئلملا  قوقحل  كاهتنا  يأ  نع

١  
  :  غيراتلا  ٫تاقن/ا
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  اثحب  عورشم  ررقم  ليجست

 -:  بلاطلا  تانايب

  ملمالا

  مقرلا

  يعماجلا

  ناونع

  ثحللا

  عيترت

  ةيبت٢ :

  ~ىل،لاهملاىرتسملا  تاررضزايتجا  بلاطلاىلع  بجي-

  بالطةتمم  :  نع  ثحبلا  ىلع  ،نرشملا  دنع  نيلجسملا  ،رالطلا  ددع  ديزيالا  بجي-

 -(  قرف  امن  دعاسم  ذات،ما):ربيردتلا  ةنيه  ءاضعأ  دحا  فرشملا  نركي  نأ  بجي  -



  مسقلا  سيئر  دامتعا  فرشملا  عيقوت  شتانملا  عيتوت

م  7-  -  م؟س-ئ-  -  ثحب  عورشم  ررقم  يف  بلاطلا  مييقت  -~  م  بزتلال  ا
  ثحبلا  ةطخ  ةيقطنمو  طبارتو  ،هب  ةصاخلا  ديعاوملا

~ 

- -  م  7  ًا  أ  ًا  ًا  ثحابلا  ةيصخشو  بولم"أ م - -  م -١م -  م  -  يملعلا  قيثوتلاو  هطبارتو  ثحبلا  ةيجهنم م -  م  ًا  ةيرابجالا  تارضاحملا  روضح ًا  ًا --   يلكل-ئ

  ةيبن٣ :
٢  هيلع  مصخيف  (  ١٢)  عربلمألا  نع  هثحب  ميلست  نع  بلطلا  رخات  اذإ -   ىصتا  دحك  ةجرد  ٠

  أبسار  ربتعين  (  ١  ه)  عربدمألا  نع  ميلستلا  نع  بلطلا  رخات  اذإ -
  ~  ثرحب  ةتهم :  نع  شتانملا  ىدل  ثوحبلا  ددع  ديزي  الا  بجي -

  (  قرن  امن  دعال،م  ذاتلما):  سردتلا  ةنيه  ءاضعأ  دحأ  ىثلانملا  نركي  نا  بجي  -
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