ِزوشج ِخرصشج فً اٌفمٗ
ػٍى ِز٘ة اإلِاَ أؼّذ تٓ ؼٕثً
سؼّٗ هللا ذؼاٌى
ِسرٕثطح ِٓ وراب
اٌّخرصش ِٓ اٌّّرغ

أػذ٘ا /
اٌؼثذ اٌفمٍش إٌى سؼّح هللا ذؼاٌى
ػًٍ ؼسٓ اٌؼثٍذًٌ
غفش هللا ذؼاٌى ٌٗ ٌٛٚاٌذٌٗ ٌٍّٚسٍٍّٓ
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[ وراب اٌطٙاسج ]
* اٌطٙاسج  ٢ٛ :حٍطلخع حُليع ٓٝخ كٓ ٢ؼ٘خُٝٝ ٙحٍ حُليع.
* اسذفاع اٌؽذز ٍُٝ :حُٛٞق حُٔخٗغ ٖٓ حُ٬ٜس ٗٝلٛٞخ ٓٔخ ط٘ظَٜ١ ١خٍس.
 [ِٚا فً ِؼٕاٖ] :أٓ ١خ كٓ ٢ؼ٘ ٢حُليع ًـَٔ حُ٤ي ٖ٣رؼي حُو٤خّ ٖٓ حُ٘ ،َ٤ُ ّٞكبٗٝ ٚحؿذ ٢ٔٔ٣ٜٝ١خٍس  ٖٓ ْ٤ُٝكيع.
* صٚاي اٌخثس ٜ١ :خٍس ٓٞحء ُحٍ ر٘لٔ ٚأ ٝرِٔ َ٣آهَ.
* اٌخثس  ٞٛ :حُ٘ـخٓش.
* ألساَ اٌٍّاٖ ]1[ :
1ـ حُٔخء حُط2 ٍٜٞـ حُٔخء حُطخ3 َٛـ حُٔخء حُ٘ـْ.
* اٌّاء اٌطٛٙس  ٞٛ :حٌَُ٣ ١كغ حُليع  َ٣ِ٣ٝحُ٘ـْ.
* حٌرشاب  :ك ٢حُظ ْٔ٤ػِ ٢حٌُٔٛذ َ٣ ٫كغ حُليع  َ٣ِ٣ ٫ٝحُ٘ـْ.
* اٌّاء اٌطٛٙس  ٞٛ :حُزخه ٢ػِ ٢هِوظ:ٚ
1ـ ؼمٍمٍٗ  :رل٤غ ُْ ٣ظـ٢ٗ َ٤ء ٖٓ أٛٝخك.ٚ
2ـ ؼىّا :رل٤غ طـ َ٤رٔخ ِٔ٣ ٫ز ٚحُط٣ٍٜٞش.
 اًح طـ َ٤حُٔخء ر ٌٜٙح٣ ٍٞٓ٧زوٍٜٞ١ ٢ح : ٌَٙ٣ ٫ٝ1ـ إ طـ َ٤رطٌٓ ٍٞؼ [ ٚاهخٓظ] ٚ
2ـ ُ ٞطـ َ٤رٔخ ٘٣ن  ٕٞٛحُٔخء ػٖ ٗخرض كً ٚ٤ؼ٘ذ ١ٝلِذ.
3ـ رٔـخٍٝس ٓ٤ظٝ ٚإ طـَ٤ص ٍحثلظ ٕ٫ ٚطـ َ٤ػٖ ٓـخٍٝس  ٫ػٖ ٓٔخُؿ.ٚ
4ـ اًح ٓوٖ رخُْ٘ٔ أ ٝحُلطذ أ ٝحٌَُٜرخء أ ٝحُـخُ.
5ـ ٓخ حٓظويّ كٜ١ ٢خٍس ٓٔظلزش ًظـي٣ي ٟٞٝء ٝؿِٔ ٚػخٗ٤ش ٝػخُؼش.
 اًح طـ َ٤حُٔخء ر ٌٜٙحٍٜٞ١ ٌٕٞ٣ ٍٞٓ٧ح : ٌَٙ٣ٝ
1ـ هطغ حٌُخك ٍٞحُظ ٢طـ١ َ٤ؼٍٔٝ ٚحثلظ ٫ ٌُٖٝ ٚطٔخُؿ.ٚ
2ـ ى ٖٛحِٓ ٝق ٓخث.٢
3ـ ٓوٖ ر٘ـخٓش ٓٞحء طـ َ٤أ٣ ُْ ٝظـ.َ٤
* اًح رِؾ حُٔخء هِظ٣ ُْٝ ٖ٤ظـ َ٤حكي أٛٝخك ٚكط.ٍٜٞ
* اًح رِؾ حُٔخء حُوِظ ٖ٤ك٘٤ـْ رٔـَى ٓ٬هخط ٚحُ٘ـخٓش.
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* تؼط ألساَ اٌّاء اٌطا٘ش:
حُٔخء حُ َ٤ٔ٤حٌُ ١هِض ر ٚحَٓأس ُطٜخٍس ًخِٓش ػٖ كيع [ٌٛح حُٔخء َ٣ ٫كغ كيع ٍؿَ كو.]٢
1ـ طـ َ٤أكي أٛٝخك ٚاًح ١زن ك٢ٗ ٚ٤ء ١خ َٛك١ ٌٕٞ٤خَٛح ؿٓ َ٤ط.َٜ
2ـ اًح ٓو ٢ك٢ٗ ٚ٤ء ١خ َٛكـ َ٤حكي أٛٝخك.ٚ
3ـ ٓخ ٍكغ روِ[ ِٚ٤ى ٕٝحُوِظ]ٖ٤كيع.
4ـ اًح ؿْٔ ك٣ ٚ٤ي هخثْ ٖٓ ٗٗ َ٤ُ ّٞخهُِٟٞٞ ٞء.
5ـ اًح ًخٕ ٓ٘ل ٖٓ َٜحُـِٔش حُٔخرؼش ُطٜخٍس حُٔلَ حُٔظ٘ـْ.
* حُٔ٘ل ٖٓ َٜحُـِٔش حُِٔ ٢ُٝ٧خىٓش ٓ ٌٕٞ٣خء ٗـٔخ.
* حُٔ٘ل ٖٓ َٜحُـِٔش حُٔخرؼش ٓ ٌٕٞ٣خء ١خَٛح.
* حُٔخء حُ٘ـْ  ٞٛحٌُ ١طـ١ َ٤ؼٍٔٝ ُٚٗٞٝ ٚحثلظ ٚرخُ٘ـخٓش أ٫ ٝه ٢حُ٘ـخٓش  ٞٛٝى ٕٝحُوِظ ٖ٤أٝ
حُٔ٘ل ٖٓ َٜحُـِٔش حُِٔ ٢ُٝ٧خىٓش ك ٢اُحُش حُ٘ـخٓش.
* ٌطٙش اٌّاء إٌعس تاٌطشق اٌراٌٍح :
1ـ اًح أ٤ٟق ُِٔخء حُ٘ـْ ٓخء ً ٍٜٞ١ؼ.َ٤
2ـ اًح ُحٍ طـ َ٤حُ٘ـْ حٌُؼ[ َ٤كٞم حُوِظ]ٖ٤ر٘لٔ.ٚ
3ـ اًح أهَؽ ٓ٘ ٚحُٔخء حُ٘ـْ ٝرو ٢رؼيٓ ٙخء ً ٍٜٞ١ؼ.َ٤
* اٌّاء اٌىصٍش = هِظخٕ  َ١ٍ]555[٢ٛٝػَحه=٢هْٔ هَد ٓخء  ِٞ٤ً191،25ؿَحّ.
* اًح ٗي كٗ ٢ـخٓش ٓخء أٜ١ ٝخٍط ٚر٘ ٢ػِ ٢حُ٤و.ٖ٤
* اًح حٗظزٓ ٚخء ٓٝ ٍٜٞ١خء ٗـْ كَّ حٓظؼٔخُٜٔخ ٣ ُْٝظلَ٘٣ ٫ ٝظَُِ ١ظ ْٔ٤ا ٝحهظٜٔخ  ٫ٝهِطٜٔخ.
* اًح حٗظزٓ ٚخء  ٍٜٞ١رٔخء ١خ٣ ٫ َٛظلَ٣ ٫ٝ ٟظ ْٔ٤رَ ٣ظٟٞؤ ٟٞٝءح ٝحكيح ٖٓ ٌٛح ؿَكش ٌٛ ٖٓٝح
ؿَكش.
* اًح حٗظز ٚػ٤خد ١خَٛس رؼ٤خد ٗـٔ ٚك ٢ِٜ٤رؼيى حُ٘ـْ ٣ِ٣ٝي ٬ٛس ًٌٝح حُلخٍ رخُ٘ٔزش ُِؼ٤خد
حُٔلَٓش.
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2ـ تاب أٍَح
* ًَ اٗخء ١خً ُٞٝ َٛخٕ ػٔ٘٤خ ًخُـٞحٝ َٛحَُِٓى ٝحُٔخّ كبٗ٣ ٚزخف حطوخًٝ ٙحٓظؼٔخُ.ٚ
*ا الذخار :إٔ ٣وظ٘ ٚ٤كو ٚ٘٣ُِِ ٢أُِ ٝز٤غ ٝحَُ٘حء أ ٝحٓظؼٔخُ ٚكخٍ حٍَُٝ٠س.
* االسرؼّاي  :حُظِزْ رخٗ٫ظلخع ر.ٚ
* ٣ ٫ـ ُٞحٓظؼٔخٍ ٝحطوخً آٗ٤ش حٌُٛذ ٝحُل٠ش ٝحُٔ٠زذ رٜٔخ كظَُِٔ ٢أس.
* طٜق حُطٜخٍس ٖٓ آٗ٤ش حٌُٛذ ٝحُل٠ش.
* ٣زخف إٔ ٠٣زذ حٗ٩خء رل٠ش َ٤ٔ٣س ُلخؿش.
* اٌعثح  :كي٣يس طـٔغ رَ١ ٖ٤ك ٢حٌَُٔ٘ٔ.
* ِصً اٌّعثة :حُٔٔٝ ٙٞحُٔطِٝ ٢حُٔطؼْ.
* طزخف آٗ٤ش حٌُلخٍ ٓخُْ طؼِْ ٗـخٓظٜخ كبٕ ػِٔض ٗـخٓظٜخ طـَٔ.
* إ ًخٗض حُٔ٤ظ١ ٚخَٛس كـِيٛخ ١خً َٛخُٔٔي.
* إ ًخٗض حُٔ٤ظٗ ٚـٔ ٚكـِيٛخ ٗـْ ٣ ٫ٝط َٜرخُيرخؽ.
* اٌذتاؽ  :ط٘ظ٤ق حٝ ًٟ٧حُوٌٍ حًٌُ ١خٕ ك ٢حُـِي رٞحٓطش ٓٞحى ط٠خف ُِٔخء.
* ٣زخف حٓظؼٔخٍ ؿِي حُٔ٤ظ ٖٓ ٚكٞ٤حٕ ١خ َٛك ٢حُل٤خس رؼي حٌُرق.
* اٌؽٍٛاْ اٌطا٘شٓ ًَ ٞٛ :ؤًً ٍٞخ٩رَ ٝحُزوَ ٗٝلٔٛٞخ  ًَٝكٞ٤حٕ ًخَُٜحء ٓٝخ ى ٚٗٝهِوش ٢ٗ ًَٝء
ُ ُٚ ْ٤ىّ ٓخثِش.
* ُزٖ حُٔ٤ظٗ ٚـْ ٝأؿِحثٜخ ًخُ٤ي ٝحَُؿَ ٝحَُأّ ٗـْ أ٠٣خ.
* ٣ـ ُٞحٓظؼٔخٍ ٞٛف حُـْ٘ ٝٝرَ ح٩رَ  ٖ٣ٍٝحُط٘٣ ٫ ٚٗ٧ ٍٞ٤ـْ رخُٔٞص.
* ٓخ ك ٖٓ َٜكٞ٤حٕ ك ٢ك٤ًٔ ٜٞظش ٜ١خٍس ٗٝـخٓش ٝكٝ ٬كَٓ ٚرخٓظؼ٘خء:
1ـ اٌطشٌذج٣ :طَىٛخ حُـٔخػش ُِ٤ٜي كٔخ هطغ ٜٓ٘خ  ُْ ٢ٛٝطٔض كٗ ٜٞـْ ٝكَحّ ٜٗ٧خ ُْ طٌٖ ٤ٛيح
2ـ حُٔٔي ٝكؤٍط.ٚ
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االسرٕعاء
* االسرٕعاء  ٞٛ :اُحُش هخٍؽ ٖٓ ٓز َ٤رٔخء أ ٝكـَ أٗ ٝلٔٛٞخ.
* ٌسرؽة فً االسرٕعاء:
1ـ ه [ ٍٞرْٔ هللا ،حػ ًٞرخهلل ٖٓ حُوزغ ٝحُوزخثغ ]هزَ حُيهُِ ٍٞلٔخّ.
2ـ ه[ٍٞؿلَحٗي]ػ٘ي حُوَٝؽ ٖٓ حُلٔخّ .
3ـ طويٍ ْ٣ؿِ ٚحُ َٟٔ٤ػ٘ي حُيهٝ ٍٞحُ ٢٘ٔ٤ػ٘ي حُوَٝؽ.
4ـ ح٫ػظٔخى ػٍِ ٢ؿِ ٚحُ َٟٔ٤ػ٘ي ه٠خء حُلخؿ.ٚ
5ـ ٣و ٢٠كخؿظ ٚكٌٓ ٢خٕ رؼ٤ي  ١َ٣ ٫ك ٚ٤إ ًخٕ ك ٢حُو٬ء.
6ـ ٔ٣ظظَ حػ٘خء ه٠خء كخؿظ.ٚ
7ـ ٣طِذ ٌٓخٗخ ٍهٞح ٣ ٫وٍ٘ٗ ٚ٘ٓ ٠خٕ حُز ٍٞػ٘ي ر.ُٚٞ
8ـ ٔٔ٣ق ر٤ي ٙحُ َٟٔ٤رؼي ر ٖٓ ًًَٙ ُٚٞأ ِٚٛاٍُ ٢أٓ.ٚ
9ـ [ ٗظَ ٙػ٬ػخ ] ٞٛٝؿٌد ًًَٔ٣ ٙظوَؽ رو٤ش ر.ُٚٞ
15ـ اًح هخف حُظِٞع ٘٣ظوَ ٖٓ ٟٓٞغ ه٠خء حُلخؿش ُٓ٬ظ٘ـخء رخُٔخء.
ٌ ىشٖ أشٕاء لعاء اٌؽاظح األِٛس اٌراٌٍح :
1ـ إٔ ٣يهَ ٓؼ٢ٗ ٚء ك ًًَ ٚ٤هللا [حْٓ هللا]اُ ٫لخؿش ًخٍٝ٧حم حُ٘وي٣ش .
2ـ ٍكغ حُؼٞد هزَ إٔ ٣يٗ ٖٓ ٞح.ٍٝ٧
3ـ حٌُّ٬
4ـ حُز ٍٞك ٢حُلـَ.
5ـ ٖٓ كَؿ ٚر[ ٚ٘٤ٔ٤حُوزَ ٝحُيرَ]ٝحٓ٫ظ٘ـخء ٝحٓ٫ظـٔخٍ ر.ٚ٘٤ٔ٤
6ـ حٓظوزخٍ حُ٘[ ٖ٣َ٤حُْ٘ٔ ٝحُؤَ].
ٌ ؽشَ أشٕاء لعاء اٌؽاظح األِٛس اٌراٌٍح :
1ـ ٣لَّ إٔ ٣يهَ ٓؼٜٓ ٚلق ُِو٬ء ٓٞحء ًخٕ ظخَٛح أ ٝهل٤خ.
2ـ ٣لَّ حٓظوزخٍ حُوزِش ٝحٓظيرخٍٛخ ك ٢ؿ َ٤حُز٘٤خٕ
3ـ حُِزغ ك ٢كخؿظ.ٚ
4ـ ه٠خء حُلخؿش ك ٢حُطَ٣ن أٝك ٢ظَ ٗخكغ.
5ـ ه٠خء حُلخؿش طلض ظَ ٗـَس ػِٜ٤خ ػَٔ.
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االسرعّاس
ٌ شرشغ ٌالسرعّاس تاألؼعاس ٚاٌٛسق ٚاٌخشق ٚاٌخشة اٌراًٌ :
1ـ إٔ ١ ٌٕٞ٣خَٛح.
2ـ ٓ٘و٤خ أ٣ ١ل َٜر ٚحٗ٩وخء.
3ـ إٔ  ٌٕٞ٣رؼ٬ع ٓٔلخص ٓ٘و٤خص.
4ـ إٔ ١ ٖٓ ٌٕٞ٣ ٫ؼخّ ر٘ ٢آىّ ٝرٜخثٔٝ ْٜإٔ  ٌٕٞ٣ ٫رَٝع.
5ـ إٔ  ٌٕٞ٣ ٫ر٘٢ء ٓلظَّ ًٌظذ حُؼِْ حَُ٘ػ.٢
* اإلٔماء تاالسرعّاس  :ٞٛإٔ ٣زو ٢حػَ  ِٚ٣ِ٣ ٫ا ٫حُٔخء.
* اإلٔماء تاالسرٕعاء ٞٛ :ػٞىس ه٘ٗٞش حٌُٔخٕ ًٔخ ًخٕ.
* ٘٣ظَ ١ك ٢حٓ٫ظ٘ـخء رخُٔخء رٔزغ ؿٔ٬ص .
*  ٖٔ٣إٔ طٌ ٕٞػيى َٓحص حٓ٫ظ٘ـخء ٝطَح.
* ٣ـذ حٓ٫ظ٘ـخء ٌَُ هخٍؽ ٖٓ حُٔز ٖ٤ِ٤ا ٫حَُ٣ق.
* ٘٣ظَُٜ ١لش حُٟٞٞء ٝحُظ ْٔ٤طويّ حٓ٫ظ٘ـخء ٝحٓ٫ظـٔخٍ.
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4ـ باب السواك
* السواك ٌ :طلق علً االلة التً هً العود وعلً الفعل :السواك سنة.
* السواك ٌكون بعود لٌن منق ال ٌتفتت.
* السواك مسنون فً كل وقت فً اللٌل والنهار.
* تتأكد سنة السواك عند:
1ـ قرب الصالة
2ـ قراءة القران
3ـ االنتباه من النوم
4ـ عند الوضوء
5ـ تؽٌر رائحة الفم.
* ٌستاك عرضا بالنسبة لألسنان وطوال بالنسبة للفم.
* ٌستاك مبتدئا من الجانب األٌمن.
* من السنن كذلك :
1ـ استعمال الدهن فً شعره وبدنه ؼبا[ٌفعله ٌوما وٌتركه ٌوما]
2ـ االكتحال فً كل عٌن ثالثا وٌنبؽً االكتحال باإلثمد.
3ـ ٌجب الختان علً الذكر وهو قطع الجلدة فوق الحشفة.
4ـ ٌجب الختان لألنثى وهو قطع لحمة زائدة فوق محل اإلٌالج.
ٌ كره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض.
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5ـ باب الوضوء
 أوال :فروض الوضوء :
1ـ ؼسل الوجه من منبت الشعر إلً أسفل اللحٌة ومن األذن إلً األذن وٌجب ؼسل ما استرسل من
اللحٌة.
*الفم واألذن من الوجه ألنها داخالن فٌه فالمضمضة واالستنشاق من فروض الوضوء.
2ـ ؼسل الٌدٌن إلً المرفقٌن والمرفق بٌن العضد والذراع.
3ـ مسح الرأس ومنه األذانان.
 المسح ٌختلؾ عن الؽسل بحٌث أنه ال ٌحتاج إلً جرٌان الماء.
4ـ ؼسل الرجلٌن إلً الكعبٌن وهما العظمان الناتئان أسفل الساق.
5ـ الترتٌب وال ٌسقط سهوا وال جهال.
6ـ المواالة بحٌث ال ٌإخر ؼسل عضو حتً ٌنشؾ الذي قبله.
* الطهارة من األحداث ٌشترط لها النٌة بٌنما إزالة األنجاس ال ٌشترط لها النٌة.
* إذا نوي رفع الحدث أو الطهارة لما ال ٌباح إال بها أو نوي ما تسن له الطهارة ارتفع حدثه.
* من نوي ؼسال مسنونا أجزاه عن ؼسل واجب والعكس صحٌح.
* إذا اجتمعت عدة أحداث توجب وضوء ونوي الطهارة عن أحدها ٌجزئ عن الجمٌع مالم ٌنوأ ال
ٌرتفع ؼٌره من األحداث وكذلك الحال بالنسبة للؽسل إذا اجتمعت عدة أسباب.
* ٌجب اإلتٌان بالنٌة عند أول واجبات الطهارة وهو التسمٌة.
* ٌسن استصحاب ذكر النٌة بالقلب فً جمٌع الطهارة.
* ٌجب أال ٌنوي قطع النٌة.
* تجب التسمٌة فً الوضوء فً بداٌته إذا ذكر وٌقول:
بسم هللا وإذا ذكرها فً أثنائه ٌبتدئ وتسقط بالنسٌان.
* تباح معونة من ٌتوضؤ كتقرٌب الماء إلٌه وصبه علٌه.
* ٌباح تنشٌؾ أعضائه أي تجفٌفها.
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* ٌقول بعد فراؼه من الوضوء :
[ أشهد أن ال اله إال هللا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  ،اللهم اجعلنً من التوابٌن واجعلنً من
المتطهرٌن ] .
 ثانيا :سنن الوضوء:
1ـ السواك .
2ـ ؼسل الكفٌن ثالثا.
3ـ البداءة بالمضمضة.
4ـ االستنشاق.
5ـ المبالؽة فٌهما لؽٌر الصائم.
6ـ تخلٌل اللحٌة الكثٌفة واألصابع.
7ـ التٌامن وهو خاص بالٌدٌن والرجلٌن.
8ـ الؽسلة الثانٌة والثالثة.
9ـ أخذ ماء جدٌد لألذن.
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6ـ باب نواقض الوضوء
 نواقض الوضوء [ مفسداته ] وهي:
1ـ كل خارج من السبٌلٌن سواء كان معتادا أو ؼٌر معتاد.
2ـ الخارج من بقٌة البدن إن كان بوال أوؼائطا قل أو كثر.
* من حدثه دائم كسلس البول والرٌح ال ٌنتقض وضووه.
* الرٌح وإن كانت كرٌهة ال تنقض الوضوء إن خرجت من ؼٌر السبٌلٌن.
* إذا خرج من ؼٌر السبٌلٌن نجس كثٌر ؼٌر البول والؽائط كالدم والقً فإنه ٌنقض الوضوء.
3ـ زوال العقل بالجنون أو تؽطٌته بالنوم واالؼماء.
* زوال العقل بالجنون واإلؼماء والسكر ٌسٌره وكثٌره ناقض.
* ٌسٌر النوم من قاعد وقائم ؼٌر مستندٌن ال ٌنقض الوضوء.
4ـ مس ذكر نفسه بكفه وكذا الحال بالنسبة لقبل المرأة.
5ـ مس الرجل المرأة بشهوة ٌشمل الصؽٌرة والممٌزة والكبٌرة والحرة والعبدة وسواء كانت من
محارمه أو لٌست من محارمه.
6ـ مس حلقة الدبر :أما مس جانبً الدبر والفخذ واأل نشٌن ال ٌنقض.
* مس شعر وظفر المرأة بشهوة ال ٌنقض الوضوء.
* مس المرأة مع حائل ال ٌنقض الوضوء.
* الملموس بدنه مع حائل ال ٌنقض وضوإه ولو وجد شهوة.
7ـ من ؼسل مٌتا ولو من وراء حائل.
8ـ أكل لحم الجذور.
* أكل كرشً وكبد وشحم وكلٌة وأمعاء الجزور ال تنقض الوضوء.
* المضػ وعدم بلع لحم الجزور ال تنقض الوضوء.
* كل ما ٌوجب الؽسل ٌوجب الوضوء إال الموت.
* من تٌقن الطهارة وشك فً الحدث ٌبنً علً الٌقٌن والعكس صحٌح.
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* يحرم علي المحدث األمور التالية :
1ـ مس المصحؾ سواء كان كامال أو ؼٌر كامل.
2ـ الصالة.
3ـ الطواؾ.
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7ـ باب المسح علي الخفين
* الخفان :ما ٌلبس علً الرجل من الجلود وٌلحق بهما ما ٌلبس علٌهما من الكتان والصوؾ وكل
ما ٌلبس علً الرجل مما تستفٌد منه بالتسخٌن.
* ٌجوز المسح للمقٌم ٌوما ولٌلة وللمسافر سفرا ٌبٌح القصر ثالثة أٌام بلٌالٌها.
* ابتداء مدة المسح تكون من الحدث بعد اللبس.
* شروط المسح علي الخفين :
1ـ لبسهما علً طهارة.
2ـ أن ٌكون المسح علً طاهر.
3ـ أن ٌكون مباحا ؼٌر مؽصوب وال محرم لعٌنه كالحرٌر بالنسبة للرجل.
4ـ ساتر للمفروض ؼسله من الرجل.
5ـ ٌثبت بنفسه وال ٌحتاج ألن ٌتم شده.
* ٌجوز المسح علً العمامة للرجل دون المرأة.
* شروط المسح علي العمامة :
1ـ طهارة العٌن.
2ـ أن تكون مباحة.
3ـ محكه تدار من تحت الحنك.
4ـ ذات ذإابةٌ :كون أحد أطرافها متدلٌا من الخلؾ.
5ـ أن تكون ساتره لما لم تجر العادة بكشفه.
* ٌجوز المسح علً خمر النساء المدارة تحت حلوقهن.
* المسح علً الخفٌن والعمامة والخمار ٌكون فً الحدث األصؽر دون األكبر.
* ٌجوز المسح علً الجبٌرة والجبس فً الحدث األصؽر والحدث األكبر بشرط عدم تجاوزها قدر
الحاجة.
* إذا برئ الجرح وجب إزالة الجبٌرة.
* من مسح فً إقامة ثم سافر فإنه ٌتم مسح مقٌم.
* من شك فً ابتداء مسحه مقٌما أو مسافرا فٌتم مسح مقٌم.
* من أحدث وهو مقٌم ثم سافر قبل مسحه فٌتم مسح مسافر.
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* ال ٌجوز المسح علً القالنس وهً نوع من اللباس ٌوضع علً الرأس كالطقٌة.
* ال ٌجوز المسح علً لفافة فً القدم ألنها لٌست خفا.
* إن لبس خفا فوق خؾ علً وجه ٌصح معه المسح فإن كان قبل الحدث فالحكم للفوقانً وإن كان بعد
الحدث فالحكم للتحتانً.
* ٌسمح أكثر العمامة وظاهر قدم الخؾ دون اسفله وعقبه وجمٌع الجبٌرة.
* إذا تمت مدة المسح وهو علً طهارة فٌجب علٌه إذا أراد أن ٌصلً مثال أن ٌستؤنؾ الطهارة.
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8ـ باب الغسل
 موجبات الغسل :
1ـ خروج المنً دفقا بلذة من الٌقظان وخروجه بشكل عام من النائم.
* إذا أحس بانتقال المنً لكنه لم ٌخرج فإنه ٌؽتسل.
* إذا اؼتسل لخروج المنً ثم خرج مع الحركة فال ٌعٌد الؽسل.
2ـ تؽٌب الحشفة فً الفرج ٌوجب الؽسل سواء انزل أو لم ٌنزل.
3ـإسالم الكافر سواء كان أصلٌا او مرتدا.
4ـ الموتٌ :جب علً المسلمٌن ؼسل المٌت.
 السقط إذا بلػ أربعة أشهر ونفخت فٌه الروح وجب الؽسله.
5ـ انقطاع الحٌض.
6ـ النفاس.
 األمور التي تحرم علي من يجب عليه الغسل:
1ـ الصالة
2ـ الطواؾ.
3ـ مس المصحؾ.
4ـ قراءة القران.
5ـ اللبث فً المسجد.
* ال ٌحرم علً المحدث حدثا اكبر قراءة ذكر ٌوافق القرآن.
* إذا توضؤ المحدث حدثا أكبر جاز له المكث فً المسجد.
* ٌسن الؽسل لمن ؼسل مٌتا او أفاق من جنون وإؼماء.
* صفة الغسل المجزئة ٌ :نوي وٌسمً وٌهم بدنه بالؽسل مرة حتً فمه وأنفه وظاهر شعره وباطنه،
مع نقض الشعر فً الحٌض والنفاس.
* ٌسن الوضوء بالمد والؽسل بالصاع.
* ٌستحب للجنب ان ٌتوضؤ إذا أراد النوم أو األكل أو معاودة الجماع.
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* النية في الغسل لها أربع حاالت :
1ـ أن ٌنوي رفع الحدثٌن جمٌعا فٌرتفعان.
2ـ ان ٌنوي رفع الحدث الكبر دون األصؽر فال ٌرتفع الحدث األصؽر.
3ـ أن ٌنوي ما ال ٌباح إال بالوضوء كالصالة ارتفع عنه الحدثان.
 4ـ أن ٌنوي ما ٌباح بالؽسل فقط دون الوضوء كقراءة القران واللبث فً المسجد فال بد من الوضوء.
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9ـ التيمم
* التيمم  :هو بدل الطهارة بالماء وهو مبٌح ولٌس رافعا للحدث.
* إذا تٌمم لنافلة لم ٌصل به فرٌضة.
* يشترط للتيمم :
1ـ دخول الوقت.
2ـ تعذر استعمال الماء إما لفقده أو للتضرر باستعماله.
* ٌجب التٌمم لما تجب له الطهارة بالماء كالصالة وٌستحب لما ٌستحب له الطهارة بالماء كقراءة
القرآن الكرٌم دون مس المصحؾ.
* ينوي التيمم عن الماء في الحوال التالية:
1ـ عدم وجود الماء
2ـ زاد ثمن الماء كثٌرا.
3ـ إذا خاؾ باستعماله وطلبه ضرر بدنه.
4ـ إذا خاؾ البرد ولم ٌجد ما ٌسخن به.
* من وجد ماء ٌكفً بعض طهره فٌستعمله وٌتٌمم للباقً.
* من جرح ٌتٌمم للجرح وٌؽسل بقٌة األعضاء.
* إذا كان التٌمم للجرح فً الحدث األصؽر وجب الترتٌب والمواالة.
* إذا كان التٌمم للجرح فً الحدث األكبر ال ٌشترط الترتٌب والمواالة .
* ٌجب طلب الماء فً رحله[جماعته]وقرب رحله وبداللة وإذا لم ٌجد الماء شرع له التٌمم.
* ٌجزئ التٌمم الواحد عن عدة احداث ولو كانت متنوعة.
* النجاسة علً البدن ٌتٌمم لها بعد تخفٌفها ما أمكن.
* النجاسة فً الثوب والبقعة ال ٌتٌمم لها.
* التٌمم ٌكون بتراب طهور ؼٌر محترق له ؼبار.
* ال ٌصح التٌمم بالرمل والتراب النجس والمحترق كاألسمنت والتراب الرطب.
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 فروض التيمم:
مسح الوجه والٌدٌن والترتٌب والمواالة فً الحدث األصؽر.
 في التيمم البد أن ينوي نيتين:
1ـ نٌة ما ٌتٌمم لهز
2ـ نٌة ما ٌتٌٌم عنه كحدث أصؽر أو أكبر.
* إن نوي التٌمم للفرض صلً كل وقت الصالة فرائض ونوافل.
* مبطالت التيمم :
1ـ خروج الوقت :إال إذا تٌمم لصالة الظهر التً ٌرٌد جمعها مع العصر.
2ـ مبطالت الوضوء.
3ـ وجود الماء.
4ـ زوال العذر إن كان مرض.
* إذا وجد الماء بعد الصالة ال ٌلزمه اإلعادة.
* إذا وجد الماء اثناء الصالة فٌتطهر وٌستؤنفها.
* األفضل أن ٌإخر التٌمم آلخر الوقت المختار إن كان ٌتوقع وجود الماء فً آخر الوقت.
* صفة التيمم :
ٌنوي ثم ٌسمً وٌضرب التراب بٌدٌه مفرجتً األصابع وٌمسح وجهه بباطن األصابع وكفٌه براحتٌه
وٌخلل أصابعه لٌصل التراب إلً ما بٌنهما.
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 01باب إزالة النجاسة
* إذا طرأت النجاسة علً أرض فإنه ٌشترط لطهارتها أن تزول عٌن النجاسة أٌا كانت باي عدد من
الؽسالت.
* ٌجزئ فً ؼسل النجاسات علً ؼٌر األرض سبع ؼسالت.
* إذا كانت النجاسة من كلب وخنزٌر تؽسل سبع مرات إحداها بتراب.
* ٌجب ؼسل ما أصابه فم الكلب عند صٌده.
* ال ٌطهر متنجس سواء كان أرضا أو ثوبا أو فراشا بالشمس.
* ال ٌطهر متنجس بالرٌح والدلك وال بالتحول من حال إلً حال.
*إ ذا تخللت الخمرة بنفسها وزالت نشوتها تطهر.
* إذا تنجس الدهب المائع ال ٌطهر.
* إذا اخفً موضع نجاسة ؼسل حتً ٌجزم بزواله.
* ٌطهر بول الؽالم الذي لم ٌؤكل الطعام بالنضح.
*الدماء ثالثة :
1ـ نجس ال ٌعفً عن ٌسٌره وهو كل دم خرج من حٌوان نجس أو من السبٌلٌن من آدي.
2ـ نجس ٌعفً عن ٌسٌره
3ـ طاهر كدم السمك ودم البعوضة ودم الشهٌد ودم المذكاة بعد تذكٌتها الذي ٌبقً فٌها بعد التذكٌة.
 يعفي عن األمور التالية مالم تكن في سائل كالماء ومطعوم كالخبز:
1ـ ٌسٌر دم نجس من حٌوان طاهر كبهٌمة األنعام وما لٌس له دم سائل.
2ـ أثر استجمار لم ٌتجاوز المحل.
* القًء والبول والروث ال ٌعفً عن ٌسٌره.
* ال ٌنجس اآلدمً سواء كان مإمنا أو كافرا أو ذكر أو أنثً بالموت.
* ماال نفس له سائلة ال ٌنجس بالموت كالصراصٌر والخنفساء والعقرب.
* بول ولحم وروث ومنً ما ٌإكل لحمه طاهر.
* منً اآلدمً ورطوبة فرج المرأة طاهران.
* سإر الهرة وما دونها فً الخلقة [بقٌة الطعام والشراب] طاهر.
*سباع البهائم كالذئب والضبع والنمر إذا كانت أكبر من الهرة وسباع الطٌر التً هً أكبر من الهرة
كالنسر والحمار األهلً والبؽل منه هذه األشٌاء نجسة وكذا آسارها.
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11ـ باب الحيض
* الحيض :هو دم طبٌعة ٌصٌب المرأة فً أٌام معلومة إذا بلؽت.
* دم االستحاضة دم طارئ عارض بٌنما الحٌض لٌس كذلك.
* ال حٌض قبل تسع سنٌن وال بعد خمسٌن سنة وال مع حمل.
* أقل مدة الحٌض ٌوم ولٌلة وأكثرها خمسة عشر ٌوما وؼالبه ست أو سبع لٌال بؤٌامها.
* أقل مدة الطهر بٌن الحٌضٌن ثالثة عشر وال حد ألكثره.
* يحرم علي الحائض :
1ـ الصوم

2ـ الصالة 3ـ الطواؾ 4ـ قراءة القرآن

5ـ ٌحرم وطئها.

* الحائض تقضً الصوم ال الصالة.
* للزوج أن ٌستمتع بزوجته الحائض دون الفرج وكفارة وطئها دٌنار أو نصفه وهو مثقال من الذهب.
* إذا انقطع الدم ولم تؽتسل لم ٌبح ؼٌر الصٌام والطالق.
* أحوال المستحاضة :
1ـ التً لها عادة سلٌمة قبل االستحاضة فتجلس عادتها فقط ولوكان الدم ممٌزا فٌه الحٌض من ؼٌره.
2ـ إذا نسٌت عادتها فتنظر للدم إن كان ٌتضح أنه دم حٌض ممٌز فتجلس أٌام هذا الدم.
3ـ إن لم ٌكن لها تمٌز فتجلس أٌام هذا الدم.
*من تؽٌر موعد عادتها فما تكرر ثالثا فحٌض.
* إذا نقصت عادة المرأة عن الشهر السابق فهو طهر.
* المستحاضة هً التً تجاوز دمها أكثر الحٌض.
* الصفرة والكدرة فً زمن العادة حٌض وقبلها وبعدها لٌس بحٌض.
* المستحاضة ومن به سلس بول تؽسل فرجها وتعصبه وتتوضؤ وتصلً فروضا ونوافل.
* المستحاضة ال توطؤ إال مع الخوؾ من ترك الوطء.
* من رأت ٌوما دما وٌوما نقاء ،فالدم حٌض والنقاء طهر مالم تتجاوز أكثر الحٌض[ٌ15وم]فإن
تجاوزت ٌكون استحاضة.
* النفاس :هو دم ٌخرج من المرأة عند الوالدة أو معها أو قبلها بٌومٌن أو ثالثة مع الطلق.
* إن وضعت الحامل ما تم له أربعة أشهر وخرج معه دم فهذا نفاس.
* أكثر مدة النفاس أربعون ٌوما ومتً طهرت قبله وذلك بانقطاع الدم تطهرت.
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*ٌكره للزوج وطء النفساء قبل األربعٌن بعد التطهر.
*الدم المشكوك فٌه بعد الطهر من النفاس فحكمه أن المرأة ٌجب علٌها ما علً الطاهرات الحتمال أنه
دم فساد وٌجب علٌها قضاء ما علً النفساء قضاإه الحتمال أنه دم نفاس.
*إذا ولدت توأمٌن فؤول النفاس وآخره من أولهما حتً ولو كان بٌنهما مدة ٌومٌن أو ثالثة أو أكثر.
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كتاب الصالة
* تجب صالة الفرٌضة علً كل مسلم مكلؾ[وهو البالػ العاقل].
* الحائض والنفساء ال تجب علٌهما الصالة.
* ٌقضً الصالة من زال عقله بنوم أو إؼماء أو سكر ونحوه كالبنج والدواء.
* ال تصح الصالة من مجنون ومن هرم ال ٌعقل.
* ولً الطفل الذي بلػ سبع سنٌن علٌه أن ٌؤمره بالصالة ولوازمها وٌضرب إذا لم ٌصل عندما ٌبلػ
عشر سنٌن.
* إذا بلػ وقت الصالة وفً أثنائها وبعد انتهائها علٌه القضاء.
* ٌحرم تؤخر الصالة عن وقتها إال لناوي الجمع أو مشتؽل بشرط الذي ٌحصله قرٌبا[الثوب والطهارة].
* من جحد وجوب الصالة [الصلوات الخمس والجمعة]قفد كفر وإن كان حدٌث عهد بكفر وجحد ال
ٌكفر وٌبٌن له الحق.
* من ترك الصالة تهاونا وكسال مه إقراره بفرضيتها فإنه كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة ولكن
بشرطين:
1ـ أن ٌدعوه اإلمام ونائبه إلً فعلها.
2ـ أن ٌضٌق وقت الثانٌة.
 ال ٌقتل التارك والجاحد حتً ٌستتاب ثالثة أٌام.
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1ـ باب األذان واإلقامة
* األذان واإلقامة فرضا كفاٌة علً الرجال المقٌمٌن للصلوات الخمس المكتوبة.
* فرض الكفاٌة هو الذي إذا قام به من ٌكفً سقط عن الباقٌن.
* ٌكره األذان واإلقامة للنساء.
* ٌقاتل أهل بلد من اإلمام إذا تركو األذان واإلقامة.
* ٌحرم إعطاء الشخص الذي ٌإذن وٌقٌم األجرة.
* تجوز الجعالة وهً :تحصٌص مكافاة للمإذن دون عقد وإلزام.
* ال ٌحرم أن ٌعطً المإذن والمقٌم عطاء من بٌت المال وهو ما ٌعرؾ فً وقتنا بالراتب وإن وجد
متطوع فال ٌجوز ان ٌعطً من بٌت المال.
* يستحب في المؤذن ان يكون:
1ـ صٌتا حسن الصوت وقوته.
2ـ أمٌنا.
3ـ عالما بالوقت.
 إذا تشاح اثنان في األذان واإلقامة قدم :
1ـ أفضلهما فً األذان.
2ـ أفضلهما فً دٌنه وعقله.
3ـ من ٌختاره أهل الحى.
4ـ القرعة فً حال تعادل الصفات.
* األذان خمس عشرة جملة ٌرتلها علً علو.
* ٌسن ان ٌكون المإذن متطهرا وٌكره أذان الجنب دون أذان المحدث حدثا اصؽر.
* ٌسن للمإذن أن ٌجعل أصبعه فً أذنٌه.
* ٌلتفت ٌمٌنا فً حً علً الصالة وشماال فً حً علً الفالح.
* فً أذان الفجر ٌقول بعد حً علً الفالح[الصالة خٌر من النوم].
* اإلقامة إحدى عشرة جملة ٌحدرها حدرا أي ٌسرع فٌها وال ٌرتلها.
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* ٌسن أن ٌقٌم من أذن استحبابا فً مكانه.
* ال ٌصح األذان إال مرتبا ومتوالٌا من عدل.
* ٌجزئ األذان من ممٌز الذي بلػ سبع سنٌن.
* ٌبطل األذان واإلقامة إذا فصل بٌنهم فصل كثٌر وكذلك ٌبطلهما ٌسٌر محرم.
* ال ٌجزئ األذان قبل الوقت وٌسن أول الوقت.
* ٌصح أذان الفجر [األول] قبل طلوع الفجر وٌجزئ.
* ٌسن الجلوس بعد أذان المؽرب ٌسٌرا للفصل بٌن األذان والصالة.
* من جمع بٌن الصلوات أو قضً فوائت ٌإذي لألولً مرة واحدة وٌقٌم لكل فرٌضة
* ٌسن لمن سمع األذان أن ٌتابع مع المإذن سرا.
* إذا قال المإذن حً علً الصالة فٌقول السامع [ال حول وال قوة إال باهلل]
* بعد فراغ المؤذن يقول السامع:
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت سٌدنا محمدا الوسٌلة والفضٌلة وابعثه هللا المقام
المحمود الذي وعدته.
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2ـ باب شروط الصالة
 شروط الصالة هي :
1ـ اإلسالم.

2ـ العقل3 .ـ التمٌز4 .ـ دخول الوقت5 .ـ الطهارة من الحدث والنجس.

6ـ ستر العورة7 .ـ اجتناب النجاسة فً البدن والثوب والبقعة.
8ـ استقبال القبلة9 .ـ النٌة.
 مواقيت الصالة :
1ـ وقت الظهر :من الزوال إلً مساواة الشًء ظله.
2ـ وقت العصر :من مساواة الشًء إلً مساواة الظل مثلٌه وهذا وقت اختٌار ووقت الضرورة إلً
ؼروب الشمس.
3ـ وقت المؽرب :من ؼروب الشمس إلً مؽٌب الشفق األحمر.
4ـ وقت العشاء :من مؽٌب الشفق األحمر إلً طلوع الفجر الثانً وهو البٌاض المعترض.
5ـ وقت الفجر :من طلوع الفجر إلً طلوع الشمس.
* ٌسن تعجٌل صالة الظهر إال فً شدة الحر فٌسن تؤخٌرها[اإلبراد].
* ٌسن تعجٌل صالة العصر.
* ٌسن تعجٌل صالة المؽرب إال فً لٌلة [جمع] مزدلفة للحجاج.
* ٌسن تؤخٌر صالة العشاء إلً ثلث اللٌل إن سهل فإن شق فتعجل فً أول الوقت.
* ٌحرم تؤخٌر صالة العشاء بعد ثلث اللٌل بال عذر ألنه وقت ضرورة.
* تدرك الصالة بإدراك تكبٌرة اإلحرام فً وقتها.
* لو امرأة أدركت مقدار تكبٌرة اإلحرام ثم حاضت فعلٌها قضاء هذه الصالة.
* من صار أهال لوجوب الصالة قبل خروج وقتها قدر تكبٌرة اإلحرام لزمته هذه الصالة.
* ٌجب فورا قضاء الفوائت من الفروض.
* القضاء هو الذي ٌكون بعد فوات وقت الصالة .
* تقضً الفوائت مرتبة وٌسقط الترتٌب بنسٌانه وبخشٌة خروج وقت اختٌارالحاضرة.
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 العورة ثالثة أقسام:
1ـ مخففة :وهً للذكر من سن سبع إلً عشر سنٌن وهً الفرجان فقط.
2ـ مؽلظة :عورة الحرة البالؽة وهً كلها عورة إال وجهها فً الصالة.
3ـ متوسطة :وهً من السرة للركبة وهً للذكر فوق عشر سنوات والحرة دون البلوغ واألمة ولو بالؽة
وأم الولد التً أتت من سٌدها بولد وتعتق إال بعد موت سٌدها.
* ٌنبؽً لإلنسان أن ٌصلً فً ثوبٌن ألنهما أستر [إزار ورداء].
* ٌجزئ ستر العورة فً النفل وإضافة ستر أحد العاتقٌن فً الفرٌضة.
* يسن للمرأة أن تصلي في ثالثة أثواب:
1ـ درع وهو القمٌص إلً القدمٌن.
2ـ خمار وهو ٌلؾ علً الرأس.
3ـ خمار وهو ما ٌلؾ علً الجسم كالعباءة والجلباب.
* ٌجزئ المرأة ستر عورتها فً الصالة ولو بثوب واحد.
* من انكشؾ بعض عورته وؼلظ فً زمن ٌسٌر ثم ؼطاه علً الفور لم تبطل صالته.
* من صلً فً ثوب محرم كؤن ٌكون مؽصوبا أو حرٌرا لرجل لم تصح صالته وكذلك بالثوب النجس
علٌهما اإلعادة.
* من حبس فً محل نجاسة فال ٌعٌد إذا لم ٌتمكن من الخروج لمكان طاهر.
* من وجد كفاٌة عورته سترها من لم ٌجد ستر الفرجٌن وأن لم ٌكفٌهما ستر الدبر.
* إن أعٌر ستره لزمه قبولها بخالؾ الهبة للمنة وال ٌلزمه استعارتها.
* ٌستحب أن ٌصلً العاري قاعدا باإلٌماء ولو كان قادرا علً القٌام ألنه أستر له.
* إمام العراة ٌكون وسطهم وجوبا فال ٌتقدم.
* إذا اجتمع رجال ونساء عراة فال ٌصلون جمٌعا بل ٌصلً كل نوع وحده.
* يكره في الصالة :
1ـ السدل :هو أن ٌطرح الرداء علً كتفه وال ٌرد طرفه علً اآلخر.
2ـ لبسة الصماء :وهو أن ٌضطبع بثوب لٌس علٌه ؼٌره.
3ـ تؽطٌة وجههٌ :كره تؽطٌة اإلنسان وجهه.
4ـ اللثام علً فمه وأنفه بؤن ٌضع الؽترة والعمامة والشماغ علً فمه وانفه وٌستثنً منه لو كان لحاجة
كالزكام.
5ـ كؾ الكم ولفه.
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6ـ ٌكره شد الوسط بؤن ٌربط علً بطنه حبال أو سٌرا.
7ـ الخٌالء فً الثوب وؼٌره.
8ـ ٌحرم التصوٌر علً صورة حٌوان.
*ٌحرم علً الذكر استعمال منسوج بذهب ومموه به.
*المنسوج بذهب هو أن ٌكون فٌه خٌوط من الذهب كنسٌج.
*المطلً بالذهب حرام علً الرجل اال إذا استحال هذا الذهب وتؽٌر لونه.
*ٌحرم لبس الحرٌر أو ما كان أكثره من الحرٌر علً الذكور.
*ٌسمح بلبس الحرٌر لضرورة كؤن ال ٌجد ؼٌره أو لمرض أو حكة أو قمل أو مطرز أو حشوا.
*ٌكره لبس الحرٌر المزعفر والمعصفر للرجال كراهة تنزٌه.
*المزعفر هو المصبوغ بالزعفران.
*المعصفر هو المصبوغ بالعصفر.
*من حمل نجاسة فً قارورة أو تلطخ بها أو القاها كمن استند بجدار نجس بثوبه وبدنه لم تصح
صالته.
*إن مس ثوبه أو بدنه شٌئا نجسا لكن بدون اعتماد علٌه فال ٌضر.
*إن طٌن أرضا نجسا كساها بالطٌن أو فرشها بشًء طاهر مثل ثوب أو سجادة وصلً علٌها فصالته
تصح لعدم مباشرته النجاسة وتكره العتماده علً ماال تصح الصالة علٌه.
*إذا صلً الرجل علً سجادة وطرفها نجس وهو متصل بالذي ٌصلً علٌه فصالته صحٌحة ما دام ال
ٌباشر النجاسة وال ٌالقٌها.
*من رأي النجاسة بعد صالته وال ٌدري متً أصابته ال ٌعٌد صالته.
*إذا كان ٌعلم عن النجاسة ونسٌها أو جهلها فعلٌه اإلعادة.
*ما سقط من اإلنسان من عضو كإصبع أو ذراع أو ساق فطاهر إن أعاده فً الحال وال ٌلزمه أن
ٌزٌله.
*إذا انكسر عظم الرجل وجبروه بعظم كلب فال ٌجوز أن ٌصلً ألنه حامل نجاسة فإن تضرر بقلعه
وعاد الكسر فٌتٌمم له إذا لم ٌؽطه اللحم وإن ؼطاه اللحم لم ٌتٌمم له ألنه ؼٌر ظاهر.
*ال تصح الصالة فً األماكن التالٌة:
1ـ المقبرة
2ـ وحش وهو المكان الذي ٌتخلص فٌه اإلنسان من البول أو الؽائط.
3ـ حمام وهو المؽتسل.
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4ـ أعطان اإلبل وهو المكان الذي تقٌم فٌه اإلبل سواء كان محوطا أو مبنٌا.
5ـ المكان المؽصوب.
*ال تصح الصالة علً أسطح األماكن السابقة.
*تصح الصالة [إلً]هذه األماكن إن كانت فً فبلتك وتكره بال حائل.
*ال تصح صالة الفرٌضة فً الكعبة وال علً سطحها وتصح النافلة والنذر المقٌد فً الكعبة وعلٌها.
*ال تصح الصالة بدون استقبال القبلة إال فً الحاالت التالٌة:
1ـ المرٌض العاجز عن الحركة ولٌس عنده أحد ٌوجهه للقبلة.
2ـ اشتداد الحرب
3ـ الهروب من عدو وطرٌق وسٌل.
4ـ متنفل راكب سائر فً سفر بشرط أن ٌفتتح الصالة للقبلة.
*المتنفل الماشً ٌسقط عنه استقبال القبلة ولكن ٌستفتح وٌركع وٌسجد إلٌها.
*ٌلزم من قرب من القبلة استقبال عند الكعبة ومن بعد عن الكعبة ولم ٌشاهدها فعلٌه إصابة الجهة.
*ٌستدل علً القبلة:
1ـ بمشاهدتها.
2ـ بخبر ثقة عن ٌقٌن ولٌس عن اجتهاد.
3ـ بالمحارٌب اإلسالمٌة.
4ـ القطب [نجم].
5ـ الشمس والقمر.
6ـ منازل الشمس والقمر.
*إن اجتهد مجتهدان فاختلفا فً الجهة فال ٌجوز أن ٌتبع أحدهما اآلخر والمقلد ٌتبع أوثقهما عنده.
*من صلً بال اجتهاد وال تقلٌد لعدم إحسانهما ٌقضً إن وجد من ٌقلده.
*ٌجتهد العالم بؤدلة القبلة لكل صالة.
*إن اختلؾ اجتهاد المجتهد فً كل صالة فٌصلً بالثانً وال ٌقضً األول.
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* ٌجب علً من أراد الصالة أن ٌنوي عٌنها إذا كانت معٌنة فلو أراد أن ٌصلً الظهر ٌنوي للظهر
وكذلك بالنسبة لصالة الوتر.
* يكتفي بالتعين وال يشترط النية في التالي:
1ـ ال ٌشترط إن ٌنوي صالة الظهر أن ٌنوي أنها فرض.
2ـ ال ٌشترط النٌة إن كانت الصالة قضاء أم أداء.
3ـ ال ٌشترط نٌة النفل المطلق والمعٌن
4ـ نٌة اإلعادة.
*محل النٌة عند الصالة أن تكون مقارنة لتكبٌرة اإلحرام.
*لو نوي الصالة قبل دخول وقتها بزمن ٌسٌر ثم دخل الوقت وصلً بال نٌة فصالته ؼٌر صحٌحة.
*التلفظ بالنٌة بدعة.
*إذا قطع النٌة أو تردد فً قطعها فإن الصالة تبطل ألن استمرار العزم شرط.
*إذا شك فً النٌة ٌستؤنفها.
*إذا قلب المصلً المنفرد بنٌة فرض نفال فً وقته المتسع جاز ذلك.
*إذا انتقل المصلً بنٌة فرض إلً فرض بطلت األولً ولم تنعقد الثانٌة كؤن ٌنشؽل عن صالة العصر
إلً صالة الظهر إن كان نسٌها.
*إذا انتقل من فرض إلً فرض بتكبٌرة اإلحرام كؤن ٌنتقل من العصر وٌكبر للظهر فتبطل صالة
العصر وتصح صالة الظهر.
*ٌجب أن ٌنوي اإلمام اإلمامة والمؤموم االئتمام وهو شرط لصحة الصالة.
*إذا ابتدأ صالته منفردا ثم حضرت جماعة فصلوا فائتم بهم فإن صالته ال تصح.
*ال ٌصح انتقال المنفرد إلً اإلمامة إن حضرت جماعة فرضا ونفال.
*إذا انفرد المإتم لؽٌر عزر لم تصح صالته وإن أنفرد لعذر كتطوٌل اإلمام صحت.
*تبطل صالة المؤموم ببطالن صالة اإلمام وٌستثنً من ذلك إذا صلً اإلمام محدثا ونسً وجهل ذلك أو
تذكر بعد السالم فعلً فعلى اإلمام فقط اإلعادة.
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*ال ٌستخلؾ اإلمام من ٌتم بهم الصالة بعد بطالن الصالة فإذا أحس بالحدث واستخلؾ قبل بطالن
صالته فهذا جائز.
*يصح االنتقال من إمامة إلي ائتمام:
1ـ إذا كان نائبا عن اإلمام الراتب ثم حضر اإلمام الراتب فٌتؤخر النائب أو ٌكون علً ٌمٌن اإلمام
الراتب.
3ـ أركان الصالة
*األركان ال تسقط عمدا وال سهوا وتبطل الصالة بتركها.
*أركان الصالة هي:
1ـ القٌام2 .ـ تكبٌرة اإلحرام.
3ـالفاتحة4 .ـ الركوع.
5ـ االعتدال من الركوع6 .ـ السجود.
7ـ االعتدال من السجود8 .ـ الجلوس بٌن السجدتٌن.
9ـ الطمؤنٌنة فً كل ركن11 .ـ التشهد األخٌر.
11ـ الجلوس للتشهد األخٌر12 .ـ الصالة علً النبً فً التشهد األخٌر.
13ـ الترتٌب بٌن األركان14 .ـ التسلٌم.
*إذا كان ال ٌتمكن من القٌام إال باالعتماد جاز له ذلك.
*قراءة الفاتحة ركن فً الفرض والنفل وٌتحملها اإلمام عن المؤموم.
*االعتدال من الركوع ال ٌكون إال بعد القٌام التام.
*الطمؤنٌنة هً السكون وإن قل حتً وإن لم ٌتمكن من الذكر الواجب.
*كلتا التسلٌمتٌن ركن فً الفرض والنفل.
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4ـ واجبات الصالة
*واجبات الصالة تسقط بالسهو وٌجبرها سجود السهو.
*واجبات الصالة هي:
1ـ التكبٌر ؼٌر تكبٌرة إال حرام [تكبٌرات االنتقال].
2ـ قول [سمع هللا لمن حمده]لإلمام والمنفرد.
3ـ قول[ربنا ولك الحمد]لإلمام والمؤموم والمنفرد.
4ـ قول[سبحان ربً العظٌم]فً الركوع.
5ـ قول[سبحان ربً األعلى]فً السجود.
6ـ قول[رب اؼفرلى]فً الجلوس بٌن السجدتٌن.
7ـ التشهد األول.
8ـ الجلوس للتشهد األول.
*التكبٌرات الزوائد فً صالة العٌد واالستسقاء سنة.
*تكبٌرات الجنازة أركان.
*تكبٌرات الركوع لمن أدرك اإلمام راكعا سنة.
*ماعدا الشروط والواجبات واألركان سنن ال تبطل الصالة بتركها.
*من ترك شرطان من شروط الصالة بال عذر بطلت صالته.
*من ترك شرطان لعذر لم تبطل صالته إال النٌة ألنه ال ٌمكن العجز عنها.
*من تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صالته.
*من سنن الصالة:
1ـ االستفتاح.
2ـ البسملة.
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3ـ التعوذ.
4ـ الخشوع وهو حضور القلب وسكون األطراؾ وهو من كمال الصالة.

 -5مكروهات الصالة ومباحاتها
*مكروهات الصالة هي -:
 -1االلتفات لؽٌر حاجة.
 -2رفع البصر إلى السماء فً أحواله وهو ٌصلً .
 -3تؽمٌض عٌنٌه
 -4إمقاإه
5ـ افتراش ذراعٌه ساجدا.
6ـ عبث المصلً.
 -7تخصره.
ٌ -8روح علً نفسه.
 -9فرقعة األصابع وتشبكها.
 -11أن ٌكون حاقنا [محتاج للبول].
 -11الصالة بحضرة طعام ٌشتهٌه.
 -12تكرار الفاتحة.
*ال ٌكره أن ٌقرأ سورتٌن فؤكثر ما عدا الفاتحة سواء كان فً الفرض أو النفل.
*من أتً الصالة علً وجه مكروه استحب له أن ٌؤتً بها علً وجه ؼٌر مكروه مادام وقتها باقٌا ألن
اإلعادة مشروعة للخلل فً األولً.
*ٌسن للمصلً رد المار أمامه بمقدار ثالثة أذرع من قدمً المصلً.
*يباح للمصلي:
1ـ عدد اآلٌات والتسبٌح والركوع بؤصابعه.
2ـ قتل حٌة وعقرب وقمل.
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 -3الفتح علً إمامه إذا أخطؤ.
 -4لبس الثوب ولؾ العمامة
5ـ ٌباح قراءة أو اخر السور وأ وسطها.
6ـ إذا نابه شًء ٌسبح الرجال وتصفق النساء.
7ـ ٌبصق إذا احتاج عن ٌساره فقط وإن كان فً المسجد ٌبصق فً ثوبه.
*ٌسن للمصلً أن ٌصلً إلً سترة إال المؤموم فسترته سترة إمامه.
*السترة تكون قائمة كمإخرة الرجل فإن لم ٌجد فإلً خط.
*تبطل الصالة بمرور كلب أسود بهٌم [عبوره].
*شروط بطالن الصالة بالحركة ولو كانت سهوا:
1ـ اإلطالة 2ـ أال تكون لضرورة 3ـ ان تكون متوالٌة
*ٌباح للمصلً التعوذ وهو اللجوء إلً هللا عز وجل عند آٌة وعٌد.
*ٌباح للمصلً أن ٌسال هللا من فضله عند المرور آٌة رحمة.
*السإال عند آٌة الرحمة والتعوذ عند آٌة العذاب تجوز ولو فً صالة الفرض ألنه دعاء والصالة فٌها
دعاء.
*إذا قرأ القارئ [ألٌس ذلك بقادر علً أن ٌحٌى الموتى]ونحوها فله أن ٌقول [بلً].
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6ـ باب صفة الصالة
*ٌسن للمؤموم أن ٌقوم إذا قال المقٌم [قد قامت الصالة].
*ٌسن تسوٌة الصفوؾ بحٌث ال ٌتقدم أحد علً أحد والمعتبر المناكب أعلً البدن واألكعب
أسفل البدن.
*ٌقول المصلً بلسانه [هللا اكبر]وهو رافع ٌدٌه مضمومتً األصابع ممدودة حذو منكبٌه.
*ٌسمع المؤموم والمنفرد نفسه.
*بعد التكبٌر وقبض كوع ٌسراه ٌقرأ دعاء االستفتاح.
*صالة الجنازة ال استفتاح فٌها.
*بعد االستفتاح ٌستعٌذ وٌبسمل.
*البسملة لٌست من الفاتحة.
*ٌقرأ الفاتحة مرتبة بآٌاتها وكلماتها وحروفها وحركاتها.
*إذا قطع الفاتحة بذكر أو سكوت ؼٌر مشروعٌن أو ترك منها تشدٌدة او حرفا أو ترتٌبا لزم علً ؼٌر
المؤموم إعادتها.
*الفاتحة فً حق المؤموم لٌست بواجبة.
*إذا أبدل الضاد فً قوله تعالً [وال الضالٌن]بالظاء فإنها تصح.
*ٌجهر اإلمام والمؤموم والمنفرد بـ[آمٌن]فً الجهرٌة دون تشدٌد المٌم.
*ٌقرأ سورة بعد الفاتحة فً الفرٌضة والنافلة.
*ال تصح الصالة [الفرٌضة والنافلة ]بقراءة خارجة عن مصحؾ عثمان.
*من عجز عن السجود بالجبهة لم ٌلزمه بؽٌرها.
*فً الركعة الثانٌة ال ٌستفتح وال ٌتعوذ آلن االستفتاح واالستعاذة تشرع فً الركعة األولً فقط وله أن
ٌتعوذ فً الثانٌة إن لم ٌتعوذ فً األولً.
33

7ـ سجود السهو
*سجود السهو يجب تارة ويسن أخري لشيء من ثالثة:
1ـ الزٌادة2 .ـ النقص3 .ـ الشك.
*ال ٌشرع سجود السهو حال تعمد المصلً ترك ركن أو واجب.
*ٌشرع سجود السهو فً صالة الفرض والنافلة سوي صالة الجنازة وسجود تالوة وشكر.
*أوال :الزيادة في الصالة:
1ـ زٌادة قول من ؼٌر جنس الصالة تبطلها سواء كانت عمدا أو سهوا أو جهال.
2ـ زٌادة القول من جنس الصالة:
اـ إن كان مما ٌخرج من الصالة كالسالم ،فإن كان عمدا بطلت وإن كان سهوا أتمها وسجد للسهو بعد
السالم.
ب ـ إن كان مما ال ٌزج من الصالة كزٌادة تسبٌح فً ؼٌر محله فهذا ٌشرع له السجود وال ٌجب.
3ـ زٌادة األفعال من جنس الصالة:
ا ـ إن كانت تؽٌر هٌئة الصالة وهً الركوع والسجود والقٌام والقعود ،فإن كان معتمدا بطلت وإال لم
تبطل وسجد للسهو.
ب ـ إن كانت ال تؽٌر هٌئة الصالة كرفع ٌدٌه فً ؼٌر موضع الرفع فإن الصالة ال تبطل به ألن ذلك ال
ٌؽٌر هٌئة الصالة.
4ـ زٌادة األفعال من ؼٌر جنس الصالة وسٌتم توضٌحها فً باب مبطالت الصالة.
*ٌشرع سجود السهو فً حال زٌادة فعل من جنس الصالة سهوا.
*الفعل الذي ٌجب لزٌادته سهوا أن ٌسجد السهو هو الركوع والسجود والقٌام والقعود فً ؼٌر
موضعهم.
*إذا زاد ركعة فً صالته ؼٌر متعهد فلها حالتان:
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1ـ إذا علم بها بعد فراؼه من الصالة فإنه ٌسجد للسهو وجوبا.
 2ـ إذا علم بها وهو فً الركعة الزائدة ٌجلس فً الحال وٌتشهد إن لم ٌكن قد تشهد قبلها وٌسجد وٌسلم.
*إن سبح ثقتان تنٌها لإلمام ولو امرأتان فٌكون التالً:
1ـ إن جزم بصواب نفسه أخذ به وال ٌرجع لقولهما.
2ـ إن جزم بصوبهما أو علً ظنه صوابهما أو خطإهما أو تساوي األمران ٌؤخذ بقولهما أو تبطل
صالته.
*ُٓ ٞزق ٍُ ٚؿَ ٝحكي أٓ ٝـ ِِٚٓ٣ ٫ ٕ٫ٜٞحَُؿٞع.
*ػِ ٢حُٔؤٓٓ ٖ٤ٓٞلخٍهش حٓ٩خّ اًح رطِض حُ٬ٜس رٔزذ ػيّ أهٌ ٙرَأ ١ػوظٓ ٖ٤زلخ ط٘زٜ٤خ ُ.ٚ
*ٖٓ طَى طٌزَ٤س ح٩كَحّ ٝحُ٘٤ش [أًٍخٕ]ٓٞحء ٜٓٞح أ ٝؿ ُْ ٬ٜط٘ؼوي ٬ٛط.ٚ
*ػخٗ٤خ[ :حُ٘و:]ٚ
1ـ ٖٓ طَى ًٍ٘خ ؿ َ٤طٌزَ٤س ح٩كَحّ ٝحُ٘٤ش ٜٓٞح كًٌَ ٙرؼي َٗٝػ ٚك ٢هَحءس حًَُؼش ح٧هَ ٟرطِض
حًَُؼش حُظ ٢طَى ٜٓ٘خ حًَُٖ ٝطو ّٞحُظ ٢رؼيٛخ ٓوخٜٓخ.
2ـ اًح ًًَ حًَُٖ حُٔظَٝى هزَ َٗٝػ ٚك ٢هَحءس حًَُؼش حُٔظَٝى ٜٓ٘خ كبٗ٣ ٚؼٞى ًَُِٖ حُٔظَٝى ك٤ؤط٢
رٝ ٚرٔخ رؼي.ٙ
3ـ اًح ػِْ رخًَُٖ حُٔظَٝى رؼي حُٔ ّ٬ك٤ؤط ٢رًَؼش ًخِٓش ػْ ٣ظٜ٘ي ٔ٣ٝـي ُِٔ.ِْٔ٣ٝ ٜٞ
*اًح أٗوٝ ٚحؿزخ ٗخٓ٤خ ًخُظٜ٘ي ح ٍٝ٧ك٣ ٬وِ ٖٓ ٞأٍرؼش أكٞحٍ:
1ـ  ًٌَٙ٣كزَ إٔ  ٜٞ٘٣كٜ٘خ ٣ـِْ ٣ٝظٜ٘ي  ْ٤ُٝػِ٢ٗ ٚ٤ء.
2ـ  ًٌَٙ٣هزَ اًح ٗٔ٣ ُْٝ ٜٞظظْ هخثٔخ كَ٤ؿغ ُِظٜ٘ي ح.ٍٝ٧
3ـ  ًٌَٙ٣اًح حٓظظْ هخثٔخ َ٘٣ ُْٝع ك ٢حُوَحءس كٌٜح  ٌَٙ٣إٔ َ٣ؿغ.
4ـ  ًٌَٙ٣رؼي حَُ٘ٝع ك ٢هَحءس حًَُؼش ح٧هَ ٟكٌٜح ٣لَّ ػِ ٚ٤حَُؿٞع.
*ك ٢ح٧كٞحٍ [2ـ 3ـ ]4كؼِ ٚ٤حُٔـٞى ُِٔ.ٜٞ
*ٓخ ًًَ ك ٢حُظٜ٘ي ح٣ ٍٝ٧ـِ ١ػِ ٖٓ ٢طَى ٝحؿزخ آهَ ٓؼَ حُظٔز٤ق ك ٢حًَُٞع ٝحُٔـٞى.
*ػخُؼخ[ :حُ٘ي]:
*ٖٓ ٗي ك ٢ػيى حًَُؼخص أهٌ رخ٧هَ  ٕ٧حُ٘خه ٞٛ ٚحُٔظ٤وٖ  ٫ٝكَم إ ًخٕ ُي ٚ٣طَؿ٤ق أ.٫ ٝ
*ٖٓ ٗي ك ٢طَى ًٍٖ كلٌٔ ٚكٌْ ٖٓ طًَ.ٚ
*ٖٓ ٗي ك ٢ػيى حًَُؼخص أ ٝطَى ًٍٖ ٔ٣ـي ُِٔ.ٜٞ
*ٖٓ ٗي ك ٢طَى ٝحؿذ أ٣ُ ٝخىس ك٬ٛ ٢ط ٚكٓ ٬ـٞى ػِ.ٚ٤
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*حُٔؤٓٓ ِِٚٓ٣ ٫ ّٞـٞى حُٔ ٜٞا ٫طزؼخ ٓ٩خٓٞٓ ٚحء ٜٓخ أّ ُْ .ٚٔ٣
*ُ ٞأط ٢روَٝ٘ٓ ٍٞع ك ٢ؿٟٞٞٓ َ٤ػً ٚوَحءس  ٞٛٝؿخُْ ٗخٓ٤خ ٣ ٫ـذ ػِٓ ٚ٤ـٞى حُٔ ٕ٧ ٜٞطؼٔي
ٌٛح حُ٘٢ء ٣ ٫زطَ ٬ٛط.ٚ
*ٓـٞى حُٔ ٜٞهزَ حُٔ ّ٬أ ٝرؼي ٙػِٓ ٢ز َ٤ح٧ك٤ِ٠ش  ٫ػِٓ ٢ز َ٤حُٞؿٞد.
*ُٓ ٞـي هزَ حُٔ ّ٬كٔ٤خ ٟٓٞؼ ٚرؼي حُٔ ّ٬ك ٬اػْ ػِ.ٚ٤
*ح٧ك َ٠كٓ ٢ـٞى حُٔ ٜٞإٔ ٔ٣ـي هزَ حُٔ ّ٬ا ٫اًح ِْٓ هزَ اطٔخّ حُ٬ٜس كخ٧ك َ٠إٔ ٔ٣ـي رؼي
حُٔ.ّ٬
*طزطَ حُ٬ٜس اًح طَى حُٔـٞى حٌُٓ ١لِ ٚهزَ حُٔٝ ٚٗ٧ ّ٬حؿذ ك ٢حُ٬ٜس.
* ٫طزطَ حُ٬ٜس اًح طَى حُٔـٞى حٌُ ١رؼي حُٔٝ ْ٤ُ ٚٗ٧ ّ٬حؿزخ ٖٓ حُ٬ٜس رَ ٝحؿذ ُٜخ.
*اًح ٗٔٓ ٢ـٞى حُٔ ٜٞحٌُٓ ١لِ ٚهزَ حُٔٔ٣ ِْٓٝ ّ٬ـي إ هَد ُٓ٘ ُٞٝ ٚحٗلَف ػٖ حُوزِش ٝطٌِْ
كبٗ ٚرؼي ُٓ٘ٓ ٚو٬ٛٝ ٢طٛ ٚل٤لش.
*ٖٓ ٜٓخ َٓحٍح ًلخٓ ٙـيطخٕ  ٕ٧حُٔـيط ٖ٤طـزَحٕ ًَ ٓخ كخص.
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8ـ ِثطالخ اٌصالج
*ِثطالخ اٌصالج ً٘:
1ـ ػَٔ ًؼ ٖٓ َ٤ؿ َ٤ؿْ٘ حُ٬ٜس [ُـٍَٟٝ َ٤س].
2ـ حٝ ًَ٧حَُ٘د حُ َ٤ٔ٤ػٔيح.
3ـ اًح ِْٓ هزَ اطٔخٜٓخ ػٔيح.
4ـ حٌُ ّ٬ك ٢حُ٬ٜس.
5ـ حُوٜوٜش  ٞٛٝحُ٠لي حُٜٔلٞد رٜٞص.
6ـ ٗلن كزخٕ كَكخٕ [أف]
7ـ حٗظلذ ٖٓ ؿ َ٤ه٘٤ش هللا كزخٕ كَكخٕ.
8ـ ط٘ل٘ق ُـ َ٤كخؿش كزخٕ كَكخٕ.
*ٖٓ ُْ ٣لؼَ َٗ١خ ٖٓ َٗ ١ٝحُ٬ٜس رطِض ٬ٛط.ٚ
* ٫طزطَ حُ٬ٜس ُ َ٤ٔ٤أًَ َٗٝد ٜٓٞح كبٕ ًؼَ طزطَ ٜٞٓ ُٞٝح.
* َ٤ٔ٣حُؼَٔ ٖٓ ؿ َ٤ؿْ٘ حُ٬ٜس ٣ ٫زطَ حُ٬ٜس ٔ٣ ٫ٝـي ُٜٞٓ ٚح.
* ٫طزطَ حُ٘خكِش ًخُٞطَ ٝحَُحطزش ٬ٛٝس حُِ َ٤رَٗ َ٤ٔ٤د ػٔيح.
*إ أط ٢روَٝ٘ٓ ٍٞع ك ٢ؿٟٞٓ َ٤ؼٓ ٚؼَ:
1ـ هَحءس حُلخطلش ك ٢حُٔـٞى.
2ـ هَحءس ٍٓٞس ك ٢حًَُؼظ ٖ٤ح٧هَ٤ط.ٖ٤
3ـ حُظٜ٘ي ك ٢حُو٤خّ.
*ك ٌٙٛ ٢حُلخُش  ٫طزطَ حُ٬ٜس ٣ ٫ٝـذ ػِ ٚ٤حُٔـٞى ُِٔ ٜٞرَ .ٖٔ٣
*ُ ِْٓ ٞهزَ اطٔخّ حُ٬ٜس ٜٓٞح ػْ ًًَ أطٜٔخ ٓٝـي ُِٔ.ٜٞ
*ك ٢حُلخُش حُٔخروش ٘٣ظَ ١أ٣ ٫لؼَ ٓخ ٘٣خك ٢حُ٬ٜس ًؤًَ ٝطليع.
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*اًح ١خٍ حُل[ َٜػ٬ع ىهخثن كؤًؼَ]أ ٝطٌِْ ك ٢ؿِٜٓ َ٤لش حُ٬ٜس رؼي حُٔ ّ٬كبٜٗخ طزطَ ً ُٞٝخٕ
َ٤ٔ٣ح.
*ُ ٞػطْ كزخٕ كَكخٕ  ٫طزطَ حُ٬ٜس ًٌٝح ُ ٞطؼخءد كزخٕ كَكخٕ.

9ـ تاب صالج اٌعّاػح
*٬ٛس حُـٔخػش طِِّ حَُؿخٍ ك ٢حُِٜٞحص حُؤْ  ٫حُ٘ٔخء ٝحُؼز٤ي.
*٬ٛس حُـٔخػش ُٔ٤ض َٗ١خ كٛ ٢لش حُ٬ٜس.
*٣ـَُِ ُٞؿَ إٔ  ٢ِٜ٣حُـٔخػش ك ٢ر٤ظ.ٚ
*طٔظلذ ٬ٛس أ َٛحُؼـَ  ْٛٝحٌُ٣ ٖ٣و ٕٞٔ٤ػِ ٠كيٝى حُز٬ى ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٣لٜٔٗٞخ ٖٓ حٌُلخٍ كخ٧كَ٠
ُ ْٜإٔ ِٜٞ٣ح كٔٓ ٢ـي ٝحكي.
*٣ل َ٠إٔ طئى٬ٛ ١س حُـٔخػش ك ٢حُٔٔـي:
1ـ حُٔٔـي حٌُ ٫ ١طوخّ ك ٚ٤حُـٔخػش ا ٫رل.ٍٙٞ٠
2ـ حُٔٔـي حً٧ؼَ ؿٔخػش.
3ـ حُٔٔـي ح٧هيّ [حُؼظ٤ن].
4ـ حُٔٔـي ح٧رؼي أ ٖٓ ٢ُٝح٧هَد.
*حٓ٩خّ حَُحطذ ٞٛ :حُٔ ٖٓ ٢ُٞهزَ حُٔٔئ ٖ٤ُٝأ ٝحُٔ ٖٓ ٢ُٞأ َٛحُل ٢ؿَ٤حٕ حُٔٔـي  ٞٛٝأكن حُ٘خّ
ربٓش حُٔٔـي.
*٣لَّ إٔ ٣ئّ كٔٓ ٢ـي هزَ آخٓ ٚحَُحطذ ا ٫اًح إًٔ ُ ٚأً ٝخٕ ُؼٌٍ ًؤٕ ٠٣َٓ ٌٕٞ٣خ.
*ُ ٞهيّ أ َٛحُٔٔـي ٗوٜخ  ٢ِٜ٣ر ْٜ٤ى ٕٝإً حٓ٩خّ كبٕ ٬ٛط ٫ ْٜطٜق.
*ٖٓ  ٢ِٛؿٔخػش أ ٝك ٢ؿ َ٤ؿٔخػش ػْ كٔٓ َ٠ـيح أ ٢ِٜٓ ٝأهٔ٤ض ك ٚ٤حُ٬ٜس ٖٓ إٔ ٣ؼ٤يٛخ ا٫
٬ٛس حُٔـَد.
*اًح  ٢ِٛحٓ٩خّ حَُحطذ ك ٢ؿٔخػش ػْ طؤط ٢ؿٔخػش أهَ ١ك ٢ِٜكٗ ٢لْ حُٔٔـي كبٕ ٌٛح  ٌَٙ٣ ٫ا٫
ك ٢حُٔٔـي حُلَحّ ٝحُٔٔـي حُ٘ز ١ٞكبٜٗخ طٌَ ٙاػخىس حُـٔخػش.
*اًح أهٔ٤ض حُ٬ٜس ك٬ٛ ٬س ا ٫حٌُٔظٞرش ٝإ ًخٕ كٗ ٢خكِش أطٜٔخ هل٤لش ٝإ ه٘ ٢إٔ طلٞط ٚحُـٔخػش
هطغ حُ٘خكِش.
*اًح ًزَ حُٔؤٓ ّٞهزَ ٓ ّ٬آخٓ ٚحُظِٔٔ٤ش ح ٢ُٝ٧كبٗ٣ ٚيٍى حُـٔخػش اىٍحًخ طخٓخ.
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* اًح ُلن حُٔؤٓ ّٞحٓ٩خّ ٍحًؼخ ىهَ ٓؼ ٚك ٢حًَُؼش  ٌٕٞ٣ٝهي أىٍى حًَُؼش ٝطـِإ ٙك ٌٙٛ ٢حُلخُش
طٌزَ٤س ح٩كَحّ ػٖ طٌزَ٤س حًَُٞع.
*٣ ٫ـذ ػِ ٢حُٔؤٓ ّٞحٕ ٣وَأ ٓغ حٓ٩خّ  ٫ك٬ٛ ٢س حَُٔ ٬ٛ ٫ٝس حُـ.َٜ
ٔ٣ظلذ ُِٔؤٓ ّٞهَحءس حُلخطلش ٝؿَٛ٤خ ك ٢آَحٍ آخٓ ٚك ٢حُ٬ٜس حَُٔ٣ش ٌٞٓٝط ٚك ٢حُ٬ٜسحُـ٣َٜش.
*ٔ٣ظلذ ُِٔؤٓ ّٞإٔ ٣وَأ اًح ُْ ٔٔ٣غ حٓ٩خّ رٔزذ حُزؼي.
*حُٔؤٓ٣ ّٞوَأ حٓ٫ظلظخف ٝحُظؼٓ ًٞخُْ ٔٔ٣غ هَحءس حٓ٩خّ.
*٣لَّ ػِ ٢حُٔؤٓ ّٞإٔ ٔ٣زن آخٓ ٚك ٢حُ٬ٜس.
*ٓٔخثَ كٓ ٢زن حُٔؤٓ ّٞآخٓ ٖٓ ٚك٤غ رط ٕ٬حُ٬ٜس:
1ـ اًح ًزَ ُ٪كَحّ هزَ آخٓ ٚأٓ ٝؼ ٚك ٬ط٘ؼوي ٬ٛس حُٔؤٓ.ّٞ
2ـ اًح ًخٕ حُٔزن ًَُٖ ًؤٕ ًٍغ هزَ آخٓ ٚك ِِٚٓ٤إٔ َ٣ؿغ ٣ٝؤط ٢ر ٚرؼي آخٓ ٚكبٕ ُْ ٣لؼَ ػخُٔخ ًحًَح
رطِض ٬ٛطٝ ٚإ ًخٕ ؿخٗ ٬ٛخٓ٤خ ك٬ٜطٛ ٚل٤لش.
 3ـخٕ  ٌٕٞ٣حُٔزن رًَٖ ؿ َ٤حًَُٞع كبٕ ًخٕ ػخُٔخ ًًَح رطِض ٬ٛطٝ ٚإ ًخٕ ؿخٗ ٬ٛخٓ٤خ رطِض
حًَُؼش.
4ـ إٔ  ٌٕٞ٣حُٔزن رًَٖ ؿ َ٤حًَُٞع ك ِِٚٓ٤حٕ َ٣ؿغ ٣ٝؤط ٢ر ٚرؼي آخٓ ٚكبٕ ُْ ٣لؼَ ػخُٔخ ًحًَح
رطِض ٬ٛطٝ ٚإ ًخٕ ؿخ ٬ٛأٗ ٝخٓ٤خ ك٬ٜطٛ ٚل٤لش.
5ـ إٔ  ٌٕٞ٣حُٔزن رًَ٘ ٖ٤كبٕ كؼِ ٚػخُٔخ ًًَح رطِض ٬ٛطٝ ٚإ ًخٕ ؿخٗ ٬ٛخٓ٤خ رطِض ًٍؼظ ٚكو.٢
*إ طوِق حُٔؤٓ ّٞػٖ آخُٓ ٚؼٌٍ ٖٓ ٗ ّٞأ ٝؿلِش أُ ٝكخّ كبٗ٣ ٚؤط ٢رٔخ طوِق رٝ ٚإ ًخٕ ًٍ٘خ ًخٓ٬
أ٣ٝ ٖ٤ًٍ٘ ٝظخرغ حٓ٩خّ.
*اًح  َٛٝحٓ٩خّ ٌُِٔخٕ حٌُ ٞٛ ١ك ٚ٤كبٗ٣ ٫ ٚؤط ٢رٔخ كؼِٓ ٌَٔ٣ٝ ٚغ حٓ٩خّ.
*ٓٞحكو ٚحُٔؤٓٓ٪ُ ّٞخّ ك ٢ح٧هٞحٍ  ٫ط َ٠ا ٫ك ٢طٌزَ٤س ح٩كَحّ كبٕ ٬ٛط ٫ ٚط٘ؼوي ٝك ٢حُٔ ّ٬طٌَٙ
حُٔٞحكوش ٝحُٔٞحكوش ك ٢ح٧كؼخٍ ٌَٓٛٝش.
*ٓظخرؼش حُٔؤٓٓ٪ُ ّٞخّ  ٢ٛحُٔ٘ش.
*ٓ٪ُ ٖٔ٣خّ حُظول٤ق ػِ ٢حُ٘خّ ٓغ ح٩طٔخّ ٞٓ ٞٛٝحكوش حُٔ٘ش.
* ٖٔ٣طط َ٣ٞحًَُؼش ح ٢ُٝ٧أًؼَ ٖٓ حُؼخٗ٤ش.
*ٔ٣ظلذ ُٓ٪خّ حٗظظخٍ ىحهَ رَ٘ ١أ٘٣ ٫ن ػِ ٢حُٔؤٓ ّٞحٌُٓ ١ؼ ٚك ٢حُ٬ٜس.
*اًح حٓظؤًٗض حَُٔأس ٖٓ  ٢ُٝأَٓٛخ ٌُِٛخد اُ ٢حُٔٔـي ًَ٘ٓ ٙؼٜخ ٝر٤ظٜخ هَُٜ٤خ.
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15ـ تاب فً اؼىاَ اإلِاِح
*األ ًٌٚتاإلِاِح:
1ـ ح٧هَأ ٌُظخد هللا.
2ـ حُؼخُْ رلو ٚحُ٬ٜس.
3ـ حً٧زَ ٓ٘خ.
4ـ حَٗ٧ف ٗٔزخ.
5ـ ح٧هيّ ٛـَس.
6ـ حٗ٧ي طو ١ٞهلل ػِ ٝؿَ.
7ـ اًح حٓظٍ ١ٞؿ ٕ٬ك ٢حَُٔحطذ حُٔخروش طٔظؼَٔ حُوَػش.
*آخّ حُٔٔـي أكن ٖٓ ؿ َٙ٤رخٓ٩خٓش ٓٝخًٖ حُز٤ض أكن ٖٓ حُ٤٠ق.
*ً ٝحُِٔطخٕ ٓويّ ػِ ٢آخّ حُٔٔـي  ٞٛٝحٓ٩خّ ح٧ػظْ.
*حُلَ أ ٖٓ ٢ُٝحُؼزي رخٓ٩خٓش ٓٝخًٖ حُلخَٟس أ ٖٓ ٢ُٝحُزي.١ٝ
*حُز َ٤ٜأ ٖٓ ٢ُٝح٧ػٔ ٠رخٓ٩خٓش ًٌٝح حُٔوظ ُٚ ٖٓٝ ٕٞػ٤خد.
*ال ذصػ اٌصالج خٍف:
1ـ كخٓن كٔوخ ػِٔ٤خ ًَ٘د حُؤَ ٝحُِٗخ أ ٝحػظوخى٣خ ًخَُكٝ ٢٠ح٫ػِحٍ.
2ـ ًخكَ.
3ـ حَٓأس ٝه٘ؼ ٢إ ًخٕ حٍُٔ ِٕٜٞؿخ.٫
4ـ ٛزُ ٢زخُؾ.
5ـ  ٫ٝأهَ ٙكظ ٢رٔؼِ.ٚ
6ـ ػخؿِ ػٖ ًٍٞع ٓٝـٞى ٝهؼٞى ٝه٤خّ ا ٫رٔؼِ.ٚ
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7ـ حٓ٩خّ حُٔليع ٝحُٔظ٘ـْ حٌُ٣ ١ؼِْ رٌُي.
8ـ ح ٢ٓ٧حٌُ٣ ٫ ١لٖٔ حُلخطلش أِ٣ ٝلٖ كٜ٤خ ُل٘خ ٣ل َ٤حُٔؼ٘.٢
*طٜق حُ٬ٜس هِق حُلخٓن كو ٢ك٬ٛ ٢س حُـٔؼش ٝحُؼ٤يإ طؼٌٍ طخهِق ؿ.َٙ٤
*اًح ًخٕ ك ٢حُزِي ٓٔـيح آخٓ ٚكخٓن كو ٢كؼِ ٢حُٔ ٢ِٜحٕ ٘ٓ ٢ِٜ٣لَى ك ٢ؿ َ٤حُـٔؼش ٝحُؼ٤ي.
*ٜ٣ق إٔ طٌ ٕٞحَُٔأس آخٓخ َُِٔأس ٝحُو٘ؼ٣ ٠ئّ حَُٔأس ًٌُي.
*حُؼخؿِ ػٖ حًَُٞع ٝحُٔـٞى ٝحُو٤خّ ٜ٣ق إٔ  ٌٕٞ٣آخٓخ ُٔؼِ.ٚ
*حٓ٩خّ حَُحطذ حُؼخؿِ ػٖ حُو٤خّ ٓؼٜ٣ ٬ق إٔ  ٌٕٞ٣آخٓخ  َٛ٧حُل ٢حُوخىٍ ٖ٣رَ٘ ١إٔ َٓ ٌٕٞ٣ؿٞ
ُٝحٍ ػِظ ٢ِٜ٣ٝ ٚأ َٛحُل ٢هِلٗ ٚيرخ.
*طٜق حُ٬ٜس هِق ٖٓ ر ِْٓ ٚحُز.ٍٞ
*حٓ٩خّ حُٔليع إ ؿٝ ٞٛ َٜحُٔؤٓ ّٞأٗٓ ٚليع كظ ٢حٗظٜض ٬ٛط ٚك٬ٜطٛ ْٜل٤لش ٣ ٞٛٝؼ٤ي ٬ٛطٚ
ٝإ ػِْ أػ٘خء حُ٬ٜس كبٕ ٬ٛط٬ٛٝ ٚس حُٔؤٓ ٖ٤ٓٞطزطَ.
*اًح  ٢ِٛأٓ٣ ٫ ٢ؼَف حُلخطلش رؤٓٓ ٢ؼِ ٚك٬ٜطٛ ٚل٤لش.
*اًح هيٍ ح ٢ٓ٧ػِ ٢ا٬ٛف حُِلٖ حٌُ٣ ١ل َ٤حُٔؼِٜ٘٣ ُْٝ ٢ل ٚك٬ٜط ٚؿٛ َ٤ل٤لش.
*طٌَ ٙآخٓش ًؼ َ٤حُِلٖ ك ٢ؿ َ٤حُلخطلش  ٌٍَ٣ ٖٓٝحُلخء ٝحُظخء ٣ ٫ ٖٓٝلٜق رزؼ ٞحُلَٝف أ١
٣ولٜ٤خ ٣ ٖٓٝئّ أؿ٘زٔ٤ُ ٚ٤ض ٖٓ ٓلخٍٓ ٚكؤًؼَ اًح ُْ ٓ ٌٖ٣ؼٍ ٖٜؿَ.
*ٖٓ ٣وَأ رـ َ٤طـ٣ٞي ك ٬طٌَ ٙآخٓظ ٫ٝ ٚهَحءطٓ ٚطِوخ.
* ٌَٙ٣إٔ ٣ئّ هٓٞخ أًؼَ ٌَٚٛ٣ ْٛرلن.
*طٜق آخٓش ُٝي حُِٗخ.
* طٜق آخٓش ٖٓ ٣ئى ١حُ٬ٜس رٖٔ ٣وٜ٤٠خ ٝحُؼٌْ.
*ٜ٣ ٫ق حثظٔخّ ٓلظَ ٝرٔظ٘لَ.
*ٜ٣ ٫ق حثظٔخّ ٓلظَ ٢ِٜ٣ ٖٓ ٝحُظ َٜرٖٔ  ٢ِٜ٣حُؼ َٜأ ٝؿَٔٛ٤خ.
*٣وق حُٔؤٓ ّٞهِق حٓ٩خّ ٝأهَ حُـٔغ ك ٢رخد حُـٔخػش حػ٘خٕ.
*ٜ٣ق إٔ ٣وق حُٔؤٓ ٕٞٓٞػٖ  ٖ٤ٔ٣حٓ٩خّ أ ٝأكئٛخ ػٖ ٝ ٚ٘٤ٔ٣ح٥هَ ػٖ ٗٔخُ.ٚ
*ٜ٣ ٫ق إٔ ٣وق حُٔؤٓ ّٞػٖ ٔ٣خٍ حٓ٩خّ ٓغ هِ.ٚ٘٤ٔ٣ ٞ
*ٜ٣ ٫ق إٔ ٣وق حُٔؤٓ ّٞهيحّ حٓ٩خّ.
*اًح  ٢ِٛآخّ ٓٝؤٓ ّٞكٜ٣ ٬ق ٝهٞف حُٔؤٓ ّٞهِق حٓ٩خّ.
* ٫طٜق ٬ٛس ٓؤٓٝ ّٞهق هِق حُٜق ٓ٘لَىح ا ٫اًح ًخٗض حَٓأس هِق ٍؿَ أ ٝهِق ٛق ٍؿخٍ.
*آخٓش حُ٘ٔخء طوق كٛ ٢ل.ٖٜ
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*ك ٢طَط٤ذ حُٜلٞف هِق حٓ٩خّ ٣وق حَُؿَ ػْ حُٜز٤خٕ ػْ حُ٘ٔخء.
*ٖٓ ٝهق ٓؼ ٚك ٢حُٜق ًخكَ أ ٝحَٓأس ح ٝػِْ إٔ أكئٛخ ٓليع أٛ ٝز ٢ك ٢كَ ٝكٌؤٗ ٚكَى ْ٤ُٝ
ؿٔخػش.
*ٖٓ ٝؿي كَؿش ك ٢حُٜق ىهِٜخ كبٕ ُْ ٣ـي ٝهق ػٖ  ٖ٤ٔ٣حٓ٩خّ كبٕ ُْ  ٌٚ٘ٔ٣كِ ٚإٔ ٤٘٣ز٣ ٖٓ ٚوّٞ
ٓؼ.ٚ
*ٜ٣ق حهظيحء حُٔؤٓ ّٞرخٓ٩خّ ك ٢حُٔٔـي حُٞحكي ً ُٞٝخٗض رٜٔ٘٤خ ٓٔخكخص  َ٣ ُْٝحٓ٩خّ ٝحُٔؤٖٓ٤ٓٞ
رَ٘ٔٓ ١خػُِ ٚظٌز.َ٤
*ٜ٣ق حهظيحء حُٔؤٓ ّٞرخٓ٩خّ هخٍؽ حُٔٔـي رٍَ٘ ١إ٣ش حٓ٩خّ أ ٝحُٔؤًٓ ُٞٝ ٖ٤ٓٞخٗض حَُإ٣ش ٖٓ ٗزخى
ٗٝل٘٣ٝ ٙٞظَٔٓ ١خع حُظٌز.َ٤
*طٜق ٬ٛس حُٔؤٓ ٖ٤ٓٞهِق آخّ ػخٍ ػ٘[ ْٜكٞه ٌَٙ٣ٝ ]ْٜاًح ًخٕ حُؼًٍِ ٞحػخ كؤًؼَ.
*ٓ٪ُ ٌَٙ٣خّ إٔ  ٢ِٜ٣حُظطٞع كٟٞٞٓ ٢ع حُ٬ٜس حٌُٔظٞرش.
*ُِٔ ٌَٙ٣ ٫ؤٓ ّٞحُظطٞع كٟٞٞٓ ٢ع حُ٬ٜس حٌُٔظٞرش ٝح٧ك َ٠إٔ ٣ل َٜرٜٔ٘٤خ رٌ ّ٬أ ٝحٗظوخٍ ٖٓ
ٟٓٞؼ.ٚ
*ٓ٪ُ ٌَٙ٣خّ ا١خُش هؼٞى ٙرؼي حُ٬ٜس ٓٔظوزَ حُوزِش رَ ٣ـِْ رويٍ ٓخ ٣و[ ٍٞأٓظـلَ هللا ]ػ٬ع َٓحص،
حُِ ْٜأٗض حُٔ٘ٓٝ ّ٬ي حُٔ ّ٬طزخًٍض ٣خ ًح حُـٝ ٍ٬حًَ٩حّ.
*ُِٔ ٌَٙ٣ؤٓ ٖ٤ٓٞحُٞهٞف ر ٖ٤حُٔٞحٍ[ ١ح٧ػٔيس]اُ ٫لخؿش ًؤٕ طٌ ٕٞحُـٔخػش ًؼَ٤س ٝحُٔٔـي ٤ٟن.
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11ـ تاب صالج أً٘ األػزاس
*األػزاس اٌرً ذسمػ اٌعّؼح ٚاٌعّاػح:
1ـ حَُٔ ٝحُٔٔزذ حُٔ٘وش.
2ـ ٓيحكغ أكي ح٧هزؼ.ٖ٤
3ـ ٖٓ رلَ٠ط١ ٚؼخّ ٓلظخؽ اُ.ٚ٤
4ـ هخثق ٖٓ َٓهش ٓخُ ٚأ.ٍَٟ ٝ
5ـ ٓٞص هَ ٞٛٝ ٚ٘٣ؿ َ٤كخ.َٟ
6ـ روِ٘ٓ ٖٓ ٢طخٕ ظخُْ ُ٣ ٚطِز.ٚ
7ـ كٞحص ٍكوش رٔلَ ٓزخف.
8ـ ؿِزٗ ٚؼخّ أ ٝأً ١رٔطَ أٝ ٝكَ.
9ـ هخف ح٣ٍ ٖٓ ًٟ٧ق رخٍىس ٗي٣يس كِ٤ُ ٢ش ٓظِٔش.
*ح٧ػٌحٍ 1 :٢ٛـ حَُٔ2 ٝـ حُٔلَ 3ـ حُوٞف
*أ٬ٛ :٫ٝس حَُٔ:ٞ٣
*طِِّ حَُٔ ٞ٣حُ٬ٜس هخثٔخ كبٕ ُْ ٔ٣ظطغ ُؼـِ أ٘ٓ ٝوش  ٢ِٛهخػيح ٓظَرؼخ كبٕ ُْ ٔ٣ظطغ كؼِ ٢ؿ٘زٚ
ح ٖٔ٣٧أك.َ٠
*إ  ٠ِٛحَُٔٔٓ ٞ٣ظِو٤خ ٍٝؿ ٙ٬اُ ٢حُوزِش ٛق.
*ٓٞ٣ت حَُٔ ٞ٣حُٔ ٢ِٜؿخُٔخ ك ٢حًَُٞع ٝحُٔـٞى ٣ٝـؼَ حُٔـٞى أهل.ٞ
*إ هيٍ حَُٔ ٞ٣أػ٘خء حُ٬ٜس ػِ ٢كؼَ ًخٕ ػخؿِح ػ٘ ٚحٗظوَ اُ.ٚ٤
*إ هيٍ حَُٔ ٞ٣ػِ ٢حُو٤خّ ٝحُوؼٞى ىًٍٞ ٕٝع ٓٝـٞى أٓٝؤ رًَٞع هخثٔخ ٝرٔـٞى هخػيح [ًٟٞغ
حُطخثَس]
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*٣ـ ٞ٣َُِٔ ُٞحُ٬ٜس ٓٔظِو٤خ ٓغ هيٍط ٚػِ ٢حُو٤خّ اًح أٛٝخ١ ٙز٤ذ ِْٓٔ رٌُي.
*ٜ٣ ٫ق حُ٬ٜس هخػيح ك ٢حُٔل٘٤ش [حُلَ٠٣ش] ٞٛٝهخىٍ ػِ ٢حُو٤خّ.
*ٜ٣ق حُلَ ٝػِ ٢حَُحكِش إ ه٘ ٢حُظؤًٝ ٖٓ ١كَ ٓٝطَ ٣ ٌُٖٝـذ حٓظوزخٍ حُوزِش.
* ٫طٜق حُلَ٠٣ش ػِ ٢حَُحكِش َُِٔ.ٝ
*ػخٗ٤خ٬ٛ :س حُٔٔخكَ:
*ٖٓ ٓخكَ ٛزخكخ [ٓ ٞ٤ًِ82ظَ]أٍرغ رَى ُ ٚإٔ ٣و َٜحُ٬ٜس حَُرخػ٤ش ًٍؼظ ٖ٤كو.٢
*٣ ٫و َٜا ٫اًح كخٍم حُزٞ٤ص حُؼخَٓس ك ٢هَ٣ظ٣ ُْٝ ٚلخٍهٜخ رؼي.
*ٓزذ حُو َٜحُٔلَ  ْ٤ُٝحَُٔ ٝأ ٝحُظؼذ.
*ٖٓ ىهَ ك ٢حُ٬ٜس ٓؤ٤خ ػْ ٓخكَ أٔٓ ٝخكَ ػْ أهخّ ًلخٍ ٓٔخكَ حُٔل٘٤ش أ٬ٛ ًًَ ٝس ك َ٠كٓ ٢لَ
ًؤٕ ًًَ أٗ ٢ِٛ ٚحُظ َٜك ٢حُزِي رـٟٞٝ َ٤ء أ ٝحُؼٌْ ًًَ ٬ٛس ٓلَ ك ٢ك َ٠كبٗ٣ ٫ ٚوَٜ
 ٢ِٜ٣ٝأٍرؼخ.
*اًح حثظْ حُٔٔخكَ رٔو ْ٤كبٗ٣ ٚظْ ٣ ٫ٝوًٌُٝ َٜي ُ ٞحثظْ رٖٔ ٘٣ي كٓ ٞٛ َٛ ٚ٤و ْ٤أّ ٓٔخكَ.
*ٖٓ أكَّ ر٬ٜس  ِِٚٓ٣اطٔخٜٓخ ًٖٔ  ٢ِٛهِق ٓو ْ٤كلٔيص ٬ٛطٝ ٚحػخىٛخ كبٗ ِِٚٓ٣ ٚح٩طٔخّ.
*ٖٓ ُْ  ٞ٘٣حُوً ُٞٝ َٜخٕ ٓٔخكَح  ِِٚٓ٣ح٩طٔخّ.
*ٖٓ ٗي ك٤ٗ ٢ظُِ ٚو َٜك ِِٚٓ٤ح٩طٔخّ.
*ٖٓ ٗ ١ٞاهخٓش أًؼَ ٖٓ أٍرؼش أ٣خّ ك ِِٚٓ٤إٔ ٣ظْ.
*حُٔ٬ف ٝأٛلخد ٓ٤خٍحص ح٧ؿَس إ ًخٕ أٓ ِْٜٛؼ ْٜك ِِْٜٓ٤ح٩طٔخّ أٓخ إ ُْ  ٌٖ٣أٓ ِْٜٛؼ ْٜكبٗٚ
ٓٔخكَ ٝإ ١خُض ٓيس ٓلَ.ٙ
*إ ًخٕ ٘ٛخى ٣َ١وخٕ كِٔي حُٔٔخكَ ح٧رؼي ك٤و ٌُٖٝ َٜإ طؼٔي طَى حُطَ٣ن حُوَ٣ذ ك٣ ٬لطَ ك٢
ٍٓ٠خٕ.
*ٖٓ كزْ ٓ ١٧زذ  ٞ٘٣ ُْٝاهخٓش كبٗ٣ ٚو.َٜ
*ٖٓ أهخّ ك ٢رِي ُو٠خء كخؿش ر٤ٗ ٬ش اهخٓش ٓطِوش ٣و َٜأريح  ُٞٝروٞ١ ٢حٍ ػَٔ.ٙ
*ح٩هخٓش حُٔطِوش :إٔ  ١ٞ٘٣أٗٓ ٚوٓ ْ٤خُْ ٞ٣ؿي ٓزذ ٣وظٓ ٢٠ـخىٍط ٚكٌٜح  ِِٚٓ٣اطٔخّ حُ٬ٜس ّٞٛٝ
ٍٓ٠خٕ ٣ِ٣ ٫ٝي ػٖ ِ٤ُٝ ّٞ٣ش كٔٓ ٢ق حُول.ٖ٤
*ح٩هخٓش حُٔو٤يس :كبٓخ طٌٓ ٕٞو٤يس رِٖٓ ك٣ ٬و َٜأًؼَ ٖٓ أٍرؼش أ٣خّ ٝىٜٗٝخ ٣و[َٜػِ ٢حُ٘٤ش]ٝإ
ًخٗض ٓو٤يس رؼَٔ ك٤و َٜأريح ١ ُٞٝخُض حُٔيس ًخُٔٔخكَ ُِؼ٬ؽ.
*ػخُؼخ٬ٛ :س حُوٞف:
*ٖٓ هخف ػيٝح ٓٞحء ًخٕ آىٓ٤خ أٓ ٝزؼخ طَ٘ع ُ٬ٛ ٚس حُوٞف.
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*ٔ٣ظلذ إٔ ٣لَٔ ٓ٬كخ ك٬ٛ ٢س حُوٞف ٘٣ ٫ـِ٣ ٫ٝ ٚؼوِ٣ ٚيحكغ ك ٚ٤ػٖ ٗلًٔ ٚخُٔ٤ق ٝحٌُٖٔ٤
ٝحُٔٔيّ ٝحَُٓق حُو.َ٤ٜ
*ٛلض ٬ٛس حُوٞف ػٖ حُ٘ز ٢رؼيس ٛلخص ًِٜخ ؿخثِس.
*ٛلش ٬ٛس حُوٞف:
*٣ؤْ هخثي حُـ ٖ٤اُ١ ٢خثلظ١ ،ٖ٤خثلش طٓ ٢ِٜؼٝ ٚأهَ ١أٓخّ حُؼي ،ٝك ٢ِٜ٤رخُطخثلش حًٍ ٢ُٝ٧ؼش ػْ
اًح هخّ ًَُِؼش حُؼخٗ٤ش أطٔٞح ٗ٧ ْٛلٔٓ٩ٝ ْٜخّ هخثْ ػْ ٣ولٞح ٌٓخٕ حُطخثلش ح٧هَ ٟأٓخّ حُؼيٝ ،ٝطيهَ
حُطخثلش ح٧هَٓ ٟغ حٓ٩خّ ك ٢حًَُؼش حُؼخٗ٤ش ك ٢ِٜ٤ر ْٜحًَُؼش حُظ ٢رو٤ض ٣ٝـِْ ُِظٜ٘ي ػْ طوٌٙٛ ّٞ
حُطخثلش ٝطٌَٔ حًَُؼش حُظ ٢رو٤ض ٝطيٍى حٓ٩خّ ك ٢حُظٜ٘ي  ِْٔ٣ٝر.ْٜ
*ٍحرؼخ :حُـٔغ ر ٖ٤حُِٜٞحص:
*٣ـ ُٞحُـٔغ ر ٖ٤حُظٝ ٖ٣َٜحُؼ٘خء ٖ٣كٝ ٢هض اكيحٔٛخ.
*حٓ٧زخد حُٔز٤لش ُِـٔغ:
1ـ ٓلَ ٓز٤ق ُِو.َٜ
2ـ َِٓ٣ ٝلو٘ٓ ٚوش إ كَم ر ٖ٤حُ٬ٜط.ٖ٤
3ـ ٓطَ ٣زَِ حُؼ٤خد ر ٖ٤حُؼ٘خء.ٖ٣
4ـ ٝكَ ر ٖ٤حُؼ٘خء.ٖ٣
5ـ ٍ٣ق ٗي٣يس رخٍىس ر ٖ٤حُؼ٘خء.ٖ٣
*٣ـ ُٚ ُٞحُـٔغ ػِ ٌٙٛ ٢ح٧ػٌحٍ  ٢ِٛ ُٞٝك ٢ر٤ظ ٚإ ًخٕ ٖٓ أ َٛحُـٔخػش.
*ح٧ك٣ ُٖٔ َ٠زخف ُ ٚحُـٔغ كؼَ حٍ٧كن ُ ٖٓ ٚطويٝ ْ٣طؤه.َ٤
*ك ٢ؿٔغ حُظوي٘٣ ْ٣ظَ٤ٗ ١ش حُـٔغ ػ٘ي اكَحٜٓخ ٝإٔ  ٌٕٞ٣حُؼٌٍ ٓٞؿٞى ػ٘ي حكظظخكٜٔخ  ّ٬ٓٝح.٢ُٝ٧
*ك ٢ؿٔغ حُظؤه٘٣ َ٤ظَٝ ١ؿٞى ٗ٤ش حُـٔغ كٝ ٢هض حٝ ٢ُٝ٧حٓظَٔحٍ حُؼٌٍ اُ ٢ىهٝ ٍٞهض حُؼخٗ٤ش.
*ك ٢ؿٔغ حُظوي٘٣ ْ٣ظَ ١أ٣ ٫لَم ر ٖ٤حُ٬ٜط ٖ٤ا ٫رٔوي ٍٝاهخٓش ٟٞٝٝء هل٤ق.
*٣زطَ حُـٔغ اًح  ٢ِٛر ٖ٤حُ٬ٜط ٖ٤حُٔـٔٞػظٍ ٖ٤حطزش رٜٔ٘٤خ أ ٝه ٢٠كَ٠٣ش كخثيس طًٌَٛخ.
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 -12تاب صالج اٌعّؼح
*ششٚغ ِٓ ذٍضِٗ صالج اٌعّؼح -:
 -2 ًًَ -1كَ ٌِٓ -3ق ( رخُؾ ٝػخهَ)

ِْٔٓ -4

ٔٓ -5ظ ٖ١ٞرز٘خء ح٫ه٤خّ

 ْ٤ُ -6رٝ ٚ٘٤ر ٖ٤حُٔٔـي حًؼَ ٖٓ كَٓن اًح ًخٕ هخٍؽ حُزِي .
*ٖٓ  ٠ِٛحُظ ٖٔٓ َٜطِِٓ ٚحُـٔؼش هزَ ٬ٛس حٓ٩خّ ُْ طٜق ٬ٛط. ٚ
*ٖٓ  ٠ِٛحُظ ٖٔٓ َٜطِِٓ ٚحُـٔؼش ًَٔ ٞ٣هزَ ٬ٛس حٓ٩خّ حُظ َٜكظٜق ٬ٛط ٫ ٚٗ٧ ٚطِِٓٚ
حُـٔؼش .
*ح٧كُِٔ٘ َ٠خء أ ٖ٤ِٜ٣ ٫حُظ َٜكظ ٢ِٜ٣ ٢حٓ٩خّ حُـٔؼش .
*٣ ٫ـ ُٞحُٔلَ رؼي حُِٝحٍ ُٖٔ طِِٓ ٚحُـٔؼش ٔ٣ٝظؼًُ٘ ٖٓ ٠ي حُو٘٤ش ٖٓ كٞحص حَُكوش ٝحُوٞف ٖٓ
اه٬ع حُطخثَس .
*٘٣ ٫ظَ ١إً حٓ٩خّ ُٜلش ٬ٛس حُـٔؼش.
*ششٚغ صؽح صالج اٌعّؼح :
 -1ىه ٍٞحُٞهض
 -2ك ٍٞ٠أٍرؼ ٖٓ ٖ٤حٝ َٛؿٞرٜخ
 -3حٕ ٌٞٗٞ٣ح روَ٣ش ٓٔظٖ٤٘١ٞ
 -4طظويٜٓخ هطزظخٕ
*ٝهض ٬ٛس حُـٔؼش  ٞٛأٝ ٍٝهض ٬ٛس حُؼ٤ي كظ ٠آهَ ٝهض ٬ٛس حُظ.َٜ
*إ هَؽ ٝهض حُـٔؼش هزَ اىٍحى طٌزَ٤س ح٩كَحّ ٤ِٛض ظَٜحً أ ٝإ حكَٓٞح رٜخ ك ٢حُٞهض كظ٠ِٜ
ؿٔؼش .
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*أ َٛحُو٤خّ ك ٢حُزخى٣ش  ٫ؿٔؼش ػِ. ْٜ٤
*اًح حٗظو ٚحُؼيى ػٖ أٍرؼ ٖ٤هزَ اطٔخّ ٬ٛس حُـٔؼش ًؤٕ حكيع حكي ْٛحٓظؤٗلٛٞخ ظَٜحً .
*ٖٓ حىٍى ٓغ حٓ٩خّ ًٍؼش حطٜٔخ ؿٔؼش ٝإ حىٍى أهَ ٖٓ ًُي حطٜٔخ ظَٜح رَ٘ ١إٔ  ١ٞ٘٣حُظ.َٜ
*ششٚغ صؽح اٌخطثرٍٓ:
1ـ كٔي هللا.
2ـ حُ٬ٜس ػِ ٍٍٞٓ ٢هللا  َٛهللا ػِ. ِْٓٝ ٚ٤
 -3هَحءس آ٣ش ًخِٓش طٔظوَ رٔؼ٘. ٠
 -4حُ٤ٛٞش رظو ٟٞهللا ػِ ٝؿَ .
 -5ك ٍٞ٠حُؼيى حُٔ٘ظَ. ١
*٘٣ ٫ظَ ١حٕ  ٌٕٞ٣حُوط٤ذ ػِٜ١ ٠خٍس كِ ٞطٓ ْٛ٫ٞليع ك٬ٜطٛ ٚل٤لش .
*ُ ٞهطذ ٍؿَ  ٠ِٛٝآهَ كخُ٬ٜس ٛل٤لش ٝحُوطزش ٛل٤لش .
* ِٓ سٕٓ خطثرً اٌعّؼح:
1ـ ٣وطذ ػِ٘ٓ ٢زَ حٟٞٓ ٝغ ػخٍ.
2ـ  ِْٔ٣ػِ ٢حُٔؤٓ.ٖ٤ٓٞ
3ـ ٣ـِْ اُ ٢كَحؽ حً٧حٕ ٣ٝـِْ ر ٖ٤حُوطزظ.ٖ٤
4ـ ٣وطذ هخثٔخ.
5ـ ٣ؼظٔي ػِ٤ٓ ٢ق أ ٝه ٙٞأ ٝػٜخ.
6ـ ٣وظ َٜطِوخء ٝؿ ٜٚك٣ ٬ظـ٘٤ٔ٣ ٚخ أٔ٣ ٝخٍح.
7ـ ٣وظ َٜحُوطزش.
8ـ ٣يػ.ٖ٤ُِِٔٔٔ ٞ
*٬ٛس حُـٔؼش ًٍؼظخٕ  ٖٔ٣إٔ طٌ ٕٞحُوَحءس كٜ٤خ ؿَٜح.
*٣وَأ ك ٢حٍٞٓ ٢ُٝ٧س حُـٔؼش ٝك ٢حُؼخٗ٤ش ٍٓٞس حُٔ٘خكو.ٕٞ
*طلَّ اهخٓش ٬ٛس حُـٔؼش ك ٢أًؼَ ٖٓ ٟٓٞغ ك ٢حُزِي اُ ٫لخؿ.ٚ
*أهَ حُٔ٘ش رؼي حُـٔؼش ًٍؼظخٕ ٝأًؼَٛخ ٓض.
*٘ٓ ٫ش ٍحطزش هزَ حُـٔؼش كٓ ٢ِٜ٤خ ٗخء رـ َ٤هٜي ػيى.
*سٕٓ ٌ َٛاٌعّؼح -:
-1ح٩ؿظٔخٍ

٣-2ظ٘ظق

٣-3ظط٤ذ

ِ٣-4زْ أكٖٔ حُؼ٤خد
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٣-5زٌَُِـٔؼش ٓخ ٘٣خء

٣ -6يٗ ٖٓ ٞحٓ٩خّ ٓٔظوزَ حُوزِش ٣-7وَأ ٍٓٞس حٌُٜق

ٌ٣-8ؼَ ٖٓ حُيػخء ٍؿخء ٓخػش ح٩ؿخرش
ٌ٣-9ؼَ ٖٓ حُ٬ٜس ػِ ٠حُ٘ز ٢ِٛ ٢هللا ػِ. ِْٓٝ ٚ٤
* ٌَٙ٣إٔ ٣ظوطٍ ٠هخد حُ٘خّ ا ٫اًح ًخٕ آخٓخ أ ٝطوطُ ٠لَؿش.
*٣لَّ إٔ ٣و ْ٤ؿٌٓ ٖٓ َٙ٤خٗ ٚحُـخُْ ك٤ُ ٚ٤ـِْ .ٞٛ
*٣ـ ُٚ ُٞإٔ ٣طِذ ٖٓ ٛخكز ٚإٔ ٣للع ٌُٓ ٚخٗ.ٚ
*٣لَّ ٍكغ ٓـخىس ٟٝؼٜخ ٍؿَ ٝكَؽ ا ٫اًح أهٔ٤ض حُ٬ٜس.
*ٖٓ كـِ ٌٓخٗخ ٝهخّ ٖٓ ٟٓٞؼُ ٚؼخًٍ ٝخكظ٤خؿُِٟٞٞ ٚء ػْ ػخى هَ٣زخ ك ٜٞحكن ر.ٚ
*ٖٓ ىهَ ٝحٓ٫خّ ٣وطذ ٣ ٫ـِْ كظًٍ ٢ِٜ٣ ٢ؼظٞ٣ ٖ٤ؿِ كٜٔ٤خ.
*٣ ٫ـ ُٞحٌُٝ ّ٬حٓ٫خّ ٣وطذ حٓ٪ُ ٫خّ.
*٣ـ ُٞحٌُ ّ٬هزَ حُوطزش ٝرؼيٛخ ٝر ٖ٤حُوطزظ.ٖ٤
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-13تاب صالج اٌرطٛع
*٬ٛس حُظطٞع  ٢ٛحُ٬ٜس حُظ ٢طٌ ٕٞططٞػخ (ٗخكِش).
*آًي حُظطٞع ٬ٛس حٌُٔٞف ػْ حٓ٫ظٔوخء ػْ حُظَح٣ٝق ػْ حُٞطَ.
*أٚال :صالج اٌٛذش:
 ٝهض ٬ٛس حُٞطَ ر٬ٛ ٖ٤س حُؼ٘خء ٬ٛٝس حُلـَ. حهَ حُٞطَ ًٍؼش ٝحًؼَ ٙاكي ٟػَ٘س ًٍؼش. ط٬ٛ ٢ِٜس حُٞطَ ٓؼ٘ٓ ٢ؼ٘.٠ أىٗ ٢حٌُٔخٍ ػ٬ع ًٍؼخص رٔ.ٖ٤ٓ٬ ٣وَأ ك ٢ح ٢ُٝ٧رـ"ٓزق" ٝك ٢حُؼخٗ٤ش "حٌُخكَٝ "ٕٝك ٢حُؼخُؼش "ح٩ه"ٙ٬ ٣ـ ُٞحُو٘ٞص ك ٢حُٞطَ رؼي حًَُٞع ٝهزَ حًَُٞع رؼي حُوَحءس. حُيػخء ك ٢ه٘ٞص حُٞطَ[حُِ ْٜأٛيٗخ كٛ ٖٔ٤ي٣ض]اُن. ٔٔ٣ق ٝؿ ٜٚر٤ي ٚ٣اًح كَؽ ٖٓ ىػخث٘ٛ ٚخ ك ٢حُٞطَ ٝهخٍؽ حُ٬ٜس.  ٌَٙ٣حُو٘ٞص ك ٢ؿ َ٤حُٞطَ ا ٫اًح ُِٗض ٗخُُش ك ٢حُِٔٔٔ.ٖ٤ حُ٘خُُش ٢ٛ :حُ٘ي٣يس حُظ ٢طٍِ٘ رخُِٔٔٔٗ ٖٓ ٖ٤يحثي حُي.َٛ ٔ٣ظؼ٘ ٢حُطخػ ٖٓ ٕٞه٘ٞص حُ٘ٞحٍُ. ٣و٘ض حٓ٩خّ ُِ٘ٞحٍُ ك ٢حُلَحث ٞحٓظلزخرخ ٣ٝو٘ض ريػخء ٓ٘خٓذ ُِ٘خُُش ك ٢ؿٔ٤غ حُلَحث ٞا ٫حُـٔؼش.*شأٍا :صالج اٌرشاٌٚػ:
 ٬ٛس حُظَح٣ٝق ٓ٘ش ٓئًيس ك٠ٍٓ ٢خٕ.49

 ٬ٛس حُظَح٣ٝق ط ٢ِٜؿٔخػش كبٕ ٛ٬ٛخ حٔٗ٩خٕ ٓ٘لَىح ك ٢ر٤ظ٣ ُْ ٚيٍى حُٔ٘ش. ط ٢ِٜحُظَح٣ٝق ٓغ حُٞطَ رؼي حُؼ٘خء. ٞ٣طَ حُٔظٜـي ُ ٬٤رؼي طٜـيٞ٣ ٫ٝ ٙطَ ٓغ حٓ٩خّ. اًح طزغ حُٔظٜـي آخٓ ٚك ٢حُٞطَ ٘٣لؼ ٚرًَؼش ُظٌ ٕٞآهَ ٬ٛط ٖٓ ٚحُِٝ َ٤طَح.  ٌَٙ٣حُظ٘لَ ر ٖ٤حُظَح٣ٝق  ٌَٙ٣ ٫ٝإٔ  ٢ِٜ٣رؼيٛخ ٝرٜي حُٞطَ ؿٔخػش.*شاٌصا :اٌسٕٓ اٌشٚاذة:
*حُٖٔ٘ حَُٝحطذ  ٢ٛحُيحثٔش حُٔٔظٔيس ٝطٌَٓ ٕٞطزطش رٞهض حُلَحث.ٞ
*اٌسٕٓ اٌشٚاذة ً٘:
ًٍ -1ؼظخٕ هزَ حُظ5َٜ
2ـ ًٍؼظخٕ رؼي حُظ.َٜ
3ـ ًٍؼظخٕ رؼي حُٔـَد.
4ـ ًٍؼظخٕ رؼي حُؼ٘خء.
5ـ ًٍؼظخٕ هزَ حُلـَ  ٢ٛٝآًي  ٌٙٛحُٖٔ٘ حَُٝحطذ.
*ٖٓ كخط٢ٗ ٚء ٖٓ حُٖٔ٘ حَُٝحطذ ٖٓ ُ ٚه٠خإ.ٙ
*صالج اٌرطٛع ٔٛػاْ:
1ـ ططٞع ٓو٤ي :ه٤ي رخُٞهض أ ٝرخُلخٍ ًظل٤ش حُٔٔـي ٘ٓٝش حُٟٞٞء ٔٛٝخ أك٬ٛ ٖٓ َ٠س حُِ.َ٤
2ـ حُظطٞع حُٔطِن ٌٕٞ٣ٝ :ك ٢حُِ َ٤أك ٚ٘ٓ َ٠ك ٢حُٜ٘خٍ.
*أك٬ٛ َ٠س حُِٓ َ٤خ ًخٕ ك ٢ػِغ حُِ َ٤رؼي ٜٗل.ٚ
*٬ٛس ُٜٗٝ َ٤خٍ ٓؼ٘ٓ ٢ؼ٘.٠
*طٜق ٬ٛس حُوخػي ك ٢حُ٘لَ ٝأؿَٜٗ ٙق أؿَ حُوخثْ.
*إ ًخٕ حُوخػي  ٢ِٛهخػيح ُؼٌٍ ٓ ٞٛٝظؼٞى حُ٬ٜس هخثٔخ ح٧ؿَ ًخٓ.٬
*ٍحرؼخ٬ٛ :س حُ٠ل:٠
*٬ٛس حُ٠ل٘ٓ ٠ش ؿٍ َ٤حطز٣ ٚلؼِٜخ أك٤خٗخ ٝأك٤خٗخ ٣ ٫لؼِٜخ.
*أهَ ٬ٛس حُ٠لًٍ ٠ؼظخٕ ٝأًؼَٛخ ػٔخٕ ًٍؼخص.
*ٝهض ٬ٛس حُ٠لِٞ١ ٖٓ ٠ع حُْ٘ٔ اُ ٢إٔ طَطلغ ه٤ي ٍٓق اُ ٢كز َ٤حُِٝحٍ رٞهض هِ15[َ٤ىهخثن].
*ٓـٞى حُظٝ٬س:
*ٓـٞى حُظٝ٬س ٬ٛس ٘٣ظَٓ ًَ ُٚ ١خ ٘٣ظَ٬ُٜ ١س حُ٘خهِش.
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*ٓ ٖٔ٣ـٞى حُظٝ٬س ُِوخٍة ٝحُٔٔظٔغ حُٜٔ٘ض  ٫حُٔخٓغ حُؼخرَ.
*آ٣خص حُٔـٞى ك ٢حُوَإٓ حٌَُ]14[ ْ٣آ٣ش ٜٓ٘خ حػ٘خٕ كٍٞٓ ٢س حُلؾ.
*ٌ٣زَ كٓ ٢ـٞى حُظٝ٬س اًح ٓـي ٝاًح ٍكغ.
*٣ـِْ ٝؿٞرخ رَٓ ِْٔ٣ٝ ًًَ ٬س ػٖ ٣ ٫ٝ ٚ٘٤ٔ٣ظٜ٘ي.
*ٓ٪ُ ٌَٙ٣خّ هَحءس ٓـيس ك٬ٛ ٢س َٓ ٓٝـٞى ٙكٜ٤خ.
*ُِٔ ِِّ٣ؤٓ ّٞإٔ ٣ظخرغ آخٓ ٚاًح ٓـي ك٬ٛ ٢س حُـ.َٜ
*ٔ٣ظلذ ك ٢ؿ َ٤حُ٬ٜس ٓـٞى حٌَُ٘ ػ٘ي طـيى حُ٘ؼْ ٝحٗيكخع حُ٘وْ ٓ ٖٓٝـي ٓـٞى ٌَٗ ك٬ٛ ٢طٚ
ػخُٔخ ًحًَح رطِض ٬ٛط.ٚ
*أٝهخص حُ٘ ٢ٜػٖ حُ٬ٜس:
*أٚلاخ إٌ ًٙخّسح تاٌثسػ ٚشالشح تاالخرصاس:
1ـ ٖٓ ِٞ١ع حُلـَ اُ ٢إٔ ططِغ حُْ٘ٔ.
2ـ ٖٓ ِٞ١ع حُْ٘ٔ كظ ٢طَطلغ ه٤ي ٍٓق.
3ـ ػ٘ي ه٤خٜٓخ كً ٢زي حُٔٔخء [ٓ٘ظ ٢ٜحٍطلخع حُْ٘ٔ ك ٢ح٧كن].
4ـ ٖٓ ٬ٛس حُؼ َٜاَُٝٗ ٢ع حُْ٘ٔ رخُـَٝد.
5ـ اًح َٗػض ك ٢حُـَٝد كظ٣ ٢ظْ ؿَٝرٜخ.
*٣ـ ُٞه٠خء حُلَحث ٞك ٢أٝهخص حُ٘.٢ٜ
*٣ـ ُٞكٜ٤خ ٬ٛس ًٍؼظ ٖ٤حُطٞحف.
*٣ـ ُٞكٜ٤خ اػخىس ؿٔخػش ك ٢حُٔٔـي.
*٣ـ٘ٓ ُٞش حُلـَ رؼي حُلـَ ٘ٓٝش رؼي حُؼ َٜاًح ؿٔغ رٜٔ٘٤خ.
*٣ـ٬ٛ ُٞس حُـ٘خُس كٝ ٢هض حُ٘.٢ٜ
*ٖٓ ىهَ ٝحٓ٩خّ ٣وطذ ًٍ ٢ِٜ٣ؼظ ٖ٤هل٤لظ ُٞٝ ٖ٤ك ٢حُ٘.٢ٜ
*٣ ٫ـ ُٞحُظطٞع كٝ ٢هض حُ٘ ٢ٜؿٓ َ٤خ ًًَٗخ كظ ٢حُِٜٞحص ًٝحص حٓ٧زخد.
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14ـ صالج اٌؼٍذٌٓ
*٬ٛس حُؼ٤ي كًَ ٝلخ٣ش اًح هخّ رٜخ حُزؼٓ ٞوطض ػٖ حُزخهٝ ٖ٤إ طًَٜخ أ َٛرِي هخطِ ْٜحٓ٩خّ.
*ٝهظٜخ ًٞهض ٬ٛس حُ٠ل ٖٓ ٠حٍطلخع حُْ٘ٔ ه٤ي ٍٓق ٝكظ ٢حُِٝحٍ.
*ٖٓ ػِْ رخُؼ٤ي رؼي حُِٝحٍ ٣وٜ٤٠خ ك ٢حُ ّٞ٤حُظخُ ٢كٝ ٢هظٜخ.
* ٖٔ٣اهخٓش ٬ٛس حُؼ٤ي كٛ ٢لَحء.
* ٖٔ٣طوي٬ٛ ْ٣س ػ٤ي حٟ٧لٝ ٠طؤه٬ٛ َ٤س ػ٤ي حُلطَ.
* ٖٔ٣إٔ ٣ؤًَ حٔٗ٩خٕ هزَ حُوَٝؽ ُ٬ٜس ػ٤ي حُلطَ ٣ٝئهَ أًُِٔ ٚخ رؼي ٬ٛس ػ٤ي حٟ٧ل.٠
*طٌَ٬ٛ ٙس حُؼ٤ي ك ٢ؿخٓغ ا ٫رؼٌٍ ًٔطَ ٣ٍٝق ٗي٣يس ٝهٞف.
* ٖٔ٣إٔ ٣زٌَ حُٔؤٓ٬ُِٜ ّٞس ٝطؤهَ حٓ٩خّ اُٝ ٢هض حُ٬ٜس.
* ٖٔ٣حُوَٝؽ رؤكٖٔ ٤ٛجش ُ٬ٜس حُؼ٤ي ا ٫حُٔؼظٌق ٣وَؽ رؼ٤خر.ٚ
*٘٣ ٫ظَ ١إً حٓ٩خّ ُ٬ٜس حُؼ٤ي.
*ششٚغ صالج اٌؼٍذ:
1ـ طوخّ ك ٢ؿٔخػش ٓٔظ.ٖ٤٘١ٞ
2ـ ػيى ٜٓ٤ِٜخ ًؼي ٓ ٢ِٜحُـٔؼش.
* ٢ُِِٜٔ ٖٔ٣اًح هَؽ ٖٓ ٣َ١ن إٔ َ٣ؿغ ٖٓ ٣َ١ن آهَ.
*٬ٛس حُؼ٤ي طًٌٍ ٕٞؼظ ٖ٤هزَ حُوطزش ٣ ٫ٝؼظي رٜخ رؼي حُوطزش.
*ٛلش ٬ٛس حُؼ٤ي:
 ٌ٣زَ ك ٢ح ٢ُٝ٧رؼي ح٩كَحّ ٝحٓ٫ظلظخف ٝهزَ حُظؼٝ ًٞحُوَحءس ٓض طٌزَ٤حص ؿ َ٤طٌزَ٤س ح٩كَحّ.52

 ٌ٣زَ ك ٢حُؼخٗ٤ش هْٔ طٌزَ٤حص ؿ َ٤طٌزَ٤س حٗ٫ظوخٍ. ٣وَأ ك ٢حٓ[ ٢ُٝ٧زق] ٝك ٢حُؼخٗ٤ش [حُـخٗ٤ش] رؼي حُلخطلش.*هطزش حُؼ٤ي رؼي حُ٬ٜس ٣ ٫ٝـذ حُلُٜ ٍٞ٠خ ٔٗ٪ُٝخٕ إٔ َٜ٘٣ف.
*ٔ٣ظلظق حُوطزش ح ٢ُٝ٧رظٔغ طٌزَ٤حص ٝحُؼخٗ٤ش رٔزغ طٌزَ٤حص ٣ٝلغ كٜ٤خ ػِٛ ٢يهش حُلطَ ٣ٝزٓ ُْٜ ٖ٤خ
٣وَؿ٣ٝ ٕٞلؼ ْٜػِ ٢حُ٠ل٤ش هزَ ٝرؼي حُ٬ٜس ك ٢ِٜٓ ٢حُؼ٤ي أٓخ ك ٢حُز٤ض كًَ ٬حٛش.
* ُٖٔ ٖٔ٣كخطظ٬ٛ ٚس حُؼ٤ي ه٠خإٛخ ػِٛ ٢لظٜخ.
*ُ ٖٔ٣ـٔ٤غ حُ٘خّ ٍؿخٔٗٝ ٫خء ٛٝـخٍح ًٝزخٍ ك ٢حُزٞ٤ص ٝحٞٓ٧حم ٝحُٔٔخؿي كٝ ًَ ٢هض [ٖٔ٣
حُظٌز.]َ٤
 1ـ حُظٌز َ٤حُٔطِن  ٞٛحٌُ٣ ٫ ١ظو٤ي ر٘٢ء ِ٤ُ ٌٕٞ٣ٝظ ٢حُؼ٤ي ٖٓ ٖ٣ؿَٝد حُْ٘ٔ اُ ٢إٔ ٘٣ظ ٢ٜحٓ٩خّ
ٖٓ هطزظًٌُٝ ٚي  ٖٔ٣حُظٌز َ٤حُٔطِن ك ٢ػَ٘ ً ١حُلـش ٖٓ ىه ٍٞحُ٘ َٜاُ ٢آهَ حُ ّٞ٤حُظخٓغ.
2ـ حُظٌز َ٤حُٔو٤ي  ٞٛحٌُ٣ ١ظو٤ي رؤىرخٍ حُِٜٞحص حُلَ٠٣ش ك ٢ؿٔخػش ٣ٝزيح ُـ َ٤حُلخؽ ٖٓ ٬ٛس كـَ
 ّٞ٣ػَكش اُ ٢ػ َٜآهَ أ٣خّ حُظَ٘٣ن ُِٔٝلَّ ٖٓ ٬ٛس حُظ ّٞ٣ َٜحُ٘لَ اُ ٢ػ َٜآهَ أ٣خّ
حُظَ٘٣ن.
* ٖٔ٣ ٫حُظٌز َ٤حُٔو٤ي ػوذ ٬ٛس حُؼ٤ي.
*٤ٛـش حُظٌز:َ٤
 -هللا أًزَ هللا أًزَ ٫ ،اُ ٚا ٫هللا ،هللا أًزَ ٝهلل حُلٔي.
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 -15صالج اٌىسٛف
*حٌُٔٞف  ٞٛحٗلـخد ٟٞء حُْ٘ٔ ٝحُؤَ رٔزذ ؿٓ َ٤ؼظخى.
*حٌُٔٞف ٝحُؤٞف رٔؼ٘ٝ ٢حكي.
*٬ٛس حٌُٔٞف ٓ٘ش ٝط ٢ِٜؿٔخػش ٝكَحىُِ٘ ٖٔ٣ٝ ١خّ ك ٢حُزٞ٤ص إٔ ِٜٛٞ٣خ.
*ٝهض حُ٬ٜس ٖٓ :حرظيحء حٌُٔٞف اُ ٢حُظـِ.٢
*َ٘٣ ٫ع ُ٬ٜس حٌُٔٞف كطزش.
*اًح ُْ ٣ؼِْ رخٌُٔٞف ا ٫رؼي ُٝحُ ٚك٣ ٬و.٢٠
*اًح ًٔلض حُْ٘ٔ ك ٢آهَ حُٜ٘خٍ ك ٢ِٜ٣ ٬حٌُٔٞف ر٘خء ػِ ٢أٜٗخ ٓ٘ش ٝإٔ ًٝحص حٓ٧زخد  ٫طلؼَ ك٢
ٝهض حُ٘.٢ٜ
*اًح ٝؿيص آ٣ش طو٣ٞق ًخُٜٞحػن ٝحَُ٣خف حُ٘ي٣يس ٝر٤خ ٝحُِٞٓٝ َ٤حى حُٜ٘خٍ ٝحُلْٔ كبٗ٢ِٜ٣ ٫ ٚ
حٌُٔٞف ا ٫اًح ُُُِض ح ٍٝ٧كبٗ٬ٛ ِٕٜٞ٣ ْٜس حٌُٔٞف كظ ٢طظٞهق.
*ٛلش ٬ٛس حٌُٔٞف:
 ًٍ ٢ِٜ٣ؼظ٣ ٖ٤وَأ ك ٢ح ٢ُٝ٧ؿَٜح رؼي حُلخطلش ٍٓٞس ِ٣ٞ١ش ػْ ًَ٣غ  ٬٣ٞ١ػْ َ٣كغ ٖٓ حًَُٞعكٔٔ٤غ ٣ٝلٔي ػْ ٣وَأ حُلخطلش ٍٞٓٝس ِ٣ٞ١ش ى ٕٝح ٢ُٝ٧ػْ ًَ٣غ ك٤ط َ٤ى ٕٝحًَُٞع ح ٍٝ٧ػْ ٔ٣ـي
ٓـيطِ٣ٞ١ ٖ٤ظ ٖ٤ػْ  ٢ِٜ٣حًَُؼش حُؼخٗ٤ش ًخ ٌُٖ ٢ُٝ٧ىٜٗٝخ ك٢ٗ ًَ ٢ء ػْ ٣ظٜ٘ي .ِْٔ٣ٝ
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16ـ تاب االسرسماء
*حٓ٫ظٔوخء ٞٛ :حٓظٔوخء حَُد ػِ ٝؿَ  ٫حٓظٔوخء حُٔوِٞم.
*سثة صالج االسرسماء:
1ـ اًح أؿيرض ح[ ٍٝ٧هِض ٖٓ حُ٘زخص].
2ـ هل ٢حُٔطَ [ُْ ٓ ٍِ٘٣طَ].
*٣ـ ُٞإٔ ط٬ٛ ٢ِٜس حٓ٫ظٔوخء ؿٔخػش ٝكَحىٝ ١ح٧ك َ٠ؿٔخػش.
*٬ٛس حٓ٫ظٔوخء ٛلظٜخ ً٬ٜس حُؼ٤ي كظٖٔ ك ٢حُٜلَحء ٝحُظٌزَ٤حص ٝحُوَحءس ً٬ٜس حُؼ٤ي.
*٬ٛس حٓ٫ظٔوخء ٓ٘ش رٔ٘٤خ ٬ٛس حُؼ٤ي كًَ ٝلخ٣ش.
*إرا أسد اإلِاَ اٌخشٚض ٌصالج االسرسماء:
1ـ ٝػع حُ٘خّ

2ـ ٣ؤَٓ ْٛرخُظٞرش ٖٓ حُٔؼخ.٢ٛ

3ـ ٣ؤَٓ ْٛرظَى حُظِْ ٝحُظ٘خكٖ.
4ـ ٣ؤَٓ ْٛرخُ٤ٜخّ ٝحُٜيهش.
5ـ ٣وٝٝ ّٞ٣ ٜٚهض ٣وَؿ ٕٞك.ٚ٤
*سٕٓ صالج االسرسماء:
1ـ ٣ظ٘ظق2 .ـ ٣ ٫ظط٤ذ3 .ـ ٣وَؽ ٓظٞحٟؼخ4 .ـ ٓظو٘ؼخ.
5ـ ٓظٌُ.٬

6ـ ٓظَ٠ػخ.

*٣وَؽ ٓغ حُٔٓ٬ُ ٖ٤ِٜظٔوخء أ َٛحُيٝ ٖ٣حُ٬ٜف ًٝزخٍ حُٖٔ ٝحُٜز٤خٕ حُٔٔ.ِٕٝ٤
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*إ هَؽ أ َٛحٌُٓش رؤٗلٔ١ ْٜخُز ٖ٤حٓ٫ظٔوخء ٓ٘لَى ٖ٣ػٖ حُِٔٔٔ ٖ٤رخٌُٔخٕ ُْ ٘ٔ٣ؼٞح.
* ٢ِٜ٣ر ْٜحٓ٩خّ ػْ ٣وطذ رؼي حُ٬ٜس هطزش ٝحكيس كو.٢
*٣لظظق هطزظ ٚرخُظٌزٌ٣ٝ َ٤ؼَ كٜ٤خ ٖٓ حٓ٫ظـلخٍ ٝآ٣خط ٚحُلخػش ػِ.ٚ٤
*َ٣كغ حٓ٩خّ ٝحُٔ ٔظٔؼ ٕٞأ٣ي ْٜ٣ك٤يػ ٕٞريػخء حُ٘ز[٢حُِ ْٜحٓو٘خ ؿ٤ؼخ ٓـ٤ؼخ ٤٘ٛجخ َٓ٣جخ ؿيهخ ٓـِ ٬ػخٓخ
ٓلخ ١زوخ ىحثٔخ ،حُِ ْٜحٓو٘خ حُـ٤غ  ٫ٝطـؼِ٘خ ٖٓ حُوخٗط.]ٖ٤
*اًح ٍِٗ ػِ ْٜ٤حُٔطَ هزَ هَٝؿٌَٝٗ ْٜح هللا ػِ ٝؿَ.
*اًح كخٕ ٝهض حٌُٔٞف ٝحُؼ٤ي ٝحٓ٫ظٔوخء ٘٣خى ١حُ٬ٜس ؿخٓؼش.
*اٌسٕٓ ػٕذ ٔضٚي اٌّطش:
1ـ  ٖٔ٣حُٞهٞف أ ٍِٝٗ ٍٝحُٔطَ2 .ـ ٣وَؽ ٓظخػٝ ٚػ٤خرٜٔ٤ِٜ٤ُ ٚخ حُٔطَ.
3ـ اًح ُحى حُٔطَ هخٍ[ حُِ ْٜكٞحُ٘٤خ  ٫ػِ٘٤خ].
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وراب اٌعٕائض
*أٚال :أؼىاَ اٌّشٌط:
*طٖٔ ػ٤خىس حَُٔٝ ٞ٣طًٌ َٙ٤رخُظٞرش ٖٓ حُٔؼخٝ ٢ٛحُٔظخُْ ٝطًٌ َٙ٤رٌظخرش حُ٤ٛٞش.
* ٖٔ٣رَ كِن حَُٔ ٞ٣حٌُ٣ ١لظ َ٠رخُٔخء أ ٝحُؼ ٖٓ َ٤ٜأؿَ  َٜٔ٣ػِٗ ٚ٤طن حُٜ٘خىس ٘٣ٝيٗ ١لظٚ٤
روط٘ش.
* ٖٔ٣طِو ٖ٤حَُٔ ٫[ ٞ٣اُ ٚا ٫هللا] َٓس  ٫ٝطِ٣ي ػٖ ػ٬ع َٓحص ا ٫اًح طٌِْ رؼيٛخ ك٤ؼ٤ي طِو ٚ٘٤رَكن.
* ٖٔ٣إٔ ٣وَأ حُوخٍة ػ٘ي حُٔلظٍٞٓ َ٠س [ ]ٖٔ٣ؿَٜح.
* ُٖٔ ٖٔ٣ك َ٠ػ٘ي حُٔلظ َ٠إٔ ٣ـؼَ ٝؿ ٚحُٔلظٗ َ٠ل ٞحُوزِش.
*إرا ِاخ اإلٔساْ فٍسٓ اٌراًٌ:
1ـ طـٔ٤ي ػ٤٘٤ش.
2ـ ٗي ُلٍ[ ٚ٤٤ر ٢حُؼظٔخٕ حٌُِحٕ ٔٛخ ٓ٘زض ح٘ٓ٧خٕ].
3ـ طِٓ ٖ٤٤لخ.ِٚٛ
4ـ هِغ ػ٤خر ٚرَكن.
5ـ ٓظَ ٙرؼٞد ٗ ٌٕٞ٣خُِٓ ٬زيٕ ًِ.ٚ
6ـ ٟٝغ كي٣ي ٙػِ ٢رط٘ٚ
7ـ ٟٝؼ ٚػُِ َ٣َٓ ٠ـِٔ.ٚ
8ـ حَٓ٩حع ك ٢طـ.ِٙ٤ٜ
9ـ اٗلخً ٤ٛٝظ[ ٚحَٓ٩حع رٜخ].
 15ـ حَٓ٩حع ك ٢ه٠خء ىٞٓ ٚ٘٣حء ًخٕ هلل ًخًُِخس ٝحٌُلخٍس ٝحٌٍُ٘ أ٦ُ ٝىًٓ ٢خُوَٝ ٝػٖٔ حُٔز٤غ
ٝح٧ؿَس.
*حُظيحٓ ١ٝزخف ٝطًَ ٚأك.َ٠
* ٌَٙ٣طَى حُٔ٤ض ُ٣ ٬٤ز٤ض ُٞكي.ٙ
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شأٍا :غسً اٌٍّد
*ؿَٔ حُٔ٤ض ٝطٌلٝ ٚ٘٤حُ٬ٜس ػِٝ ٚ٤ىك٘ ٚكًَ ٝلخ٣ش.
*اًح حكظخؽ كًُ ٢ي ُِٔخٍ ٣ئهٌ ٖٓ طًَش حُٔ٤ض ػْ ٖٓٔ طِِٓٗ ٚلوظ ٚكبٕ ُْ  ٌٖ٣كؼِ ٢ػٔ ّٞحُِٔٔٔ.ٖ٤
*أ ٢ُٝحُ٘خّ رـَٔ حُٔ٤ض  ٚ٤ٛٝأ ٖٓ ١أ ٢ٛٝإٔ ٣ـِٔ ٚػْ أر ٙٞػْ ؿي٧ ٙر ٚ٤ػْ ح٧هَد كخ٧هَد ػْ
ً ٝٝأٍكخٓٝ ٚحَُٔأس ٗلْ حُ٘٢ء.
*ٌَُ حُِٝؿ ٖ٤ؿَٔ ُٝؿ ٚأُٝ ٝؿظٝ ٚحُٔ٤ي ٓغ أٓظ.ٚ
*٣ـَُِ ُٞؿَ ٝحَُٔأس ؿَٔ ٖٓ ُٓ ٚزغ ٓ٘ ٖ٤كٔخ ىً ًًَ ٕٝخٕ أ ٝأٗؼ.٢
*إ ٓخص ٍؿَ رٞٔٗ ٖ٤س ُ ْ٤رُٝ ٖٜ٘٤ؿش ُ ٚأ ٝأٓ ٚكبٗ٣ ٫ ٖٜـًٌُٔٝ ٚٗ٬ي إ ٓخطض حَٓأس رٍ ٖ٤ؿخٍ
٣ ٫ـِٜٔٗٞخ.
*ٓظ ٢طؼٌٍ حُـَٔ ٍُِٜٞط ٖ٤حُٔخروظ ٖ٤أُ ٝؼيّ حُٔخء أٓ ٌُٚٗٞ ٝلظَهخ كبٗ٣ ٚظًُٝ ْٔ٤ي رؤٕ َ٠٣د ٍؿَ
أ ٝحَٓأس حُظَحد ر٤ئٔ٣ٝ ٚ٣ق رٜٔخ ٝؿ ٚحُٔ٤ض ًٝل.ٚ٤
*٣لَّ إٔ ٣ـَٔ ِْٓٔ ًخكَح أ٣ ٝيك٘ ٚرَ ٞ٣حٍ.١
*وٍفٍح ذغسًٍ اٌٍّد:
1ـ ٓظَ ػٍٞطٝ ٚؿٞرخ [ٖٓ حَُٔس ًَُِزش] َُِؿَ ٝحَُٔأس.
2ـ ٣ـَى ٖٓ ٙػ٤خر ٚرؼي ٓظَ ػٍٞط.ٚ
3ـ ٓظَ ٙػٖ حُؼ.ٕٞ٤
4ـ  ٌَٙ٣كٗ ٍٞ٠و٘٣ ٫ ٚخٍى ك ٢حُـَٔ.
5ـ َ٣كغ ٍأُٓ ٚوَد ؿِ.ٚٓٞ
6ـ ٣ؼ َٜرط٘ ٚرَكن.
7ـ ٌ٣ؼَ ٛذ حُٔخء رؼي ػ َٜرط٘.ٚ
8ـ ِ٣ق ػِ٣ ٢ي ٙهَهش.
9ـ ٘٣ـًُٝ ٚ٤ي رـَٔ كَؿ.ٚ
*٣ ٫لَ ْٓ ػٍٞس ٖٓ ُٓ ٚزغ ٓ٘ ٖ٤كؤًؼَ ٌُُٝي ٠٣غ هَهش.
*ٔ٣ظلذ أٓ ْٔ٣ ٫خثَ ؿٔي ٙا ٫روَهش ػخٗ٤ش ؿ َ٤ح ٢ُٝ٧حُٞحؿزش.
15ـ ٟٞ٣جٗ ٚيرخ ٖٓ ؿ َ٤اىهخٍ حُٔخء ك ٢كٔٝ ٚأٗل.ٚ
11ـ ٣يهَ اٛزؼِٓ ٚلٞكخ ػِ ْٜ٤حُوَهش حُؼخٗ٤ش كٗ ٢لظٔٛٝ ٚ٤خ ٓزُِٞظخٕ رخُٔخء كٔٔ٤ق أٓ٘خٗ.ٚ
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* ٣يهَ اٛزؼ ٚك٘ٓ ٢وَ ٚ٣ك٘٤ظلٜٔخ ٖٓ ؿٓ َ٤خء.
12ـ ر٘ ١ٞؿِٔ.ٚ
13ـ ٣ ٢ٔٔ٣و[ٍٞرْٔ هللا].
14ـ ٣ـَٔ رَؿٞس حُٔيٍ ٍأُٓٝ ٚل٤ظ ٚكو.٢
15ـ ٣ـَٔ ٗو ٚح ٖٔ٣٧ػْ ٗو ٚح َٔ٣٧ػْ ًِ ٚػ٬ػخ  َٔ٣كَٓ ًَ ٢س ٣ي ٙػِ ٢رط٘ ٚكبٕ ُْ ٘٣ن رؼ٬ع ُحى
ػِٜ٤خ  ُٞٝؿخ ُٝحُٔزغ َٓحص.
16ـ ٣ـؼَ ك ٢حُـِٔش ح٧هَ٤س ًخكٍٞح.
*حٌُخك٤١ ٞٛ :ٍٞذ أر٘٣ ٞ٤ز ٚحُ٘ذ ٣يم ٣ٝـؼَ ك ٢حٗ٩خء حٌُ٣ ١ـَٔ ر ٚآهَ ؿِٔش.
*ح٧ك َ٠إٔ ٣ـَٔ حُٔ٤ض رٔخء رخٍى.
*اًح حكظـ٘خ حُٔخء حُلخٍ ٝحُٜخرٝ ٕٞح٘ٗ٧خٕ ٝحُو ٍ٬ك٤ـ ُٞحٓظؼٔخُ.ٚ
*إ هَؽ ٖٓ حُٔ٤ض ٗ٢ء رؼي حُٔزغ ؿٔ٬ص ك٘ ٢روطٖ كبٕ ُْ ٔ٣ظٔٔي كط ٖ٤ه ١ٞػْ ٣ـَٔ حُٔلَ
ٝإ هَؽ ٗ٢ء رؼي طٌل٣ ُْ ٚ٘٤ؼي حُـَٔ.
*حٌُٞٔ٣ ١ص ٓلَٓخ ًخُل ٢ك ٢أكٌخٓ٣ ٚـَٔ رٔخء ٓٝيٍ ٣ ٫ٝوَد ٤١زخ ِ٣ ٫ٝزْ حًٌَُ حُٔو٫ٝ ٢٤
٣ـطٍ ٢أٓ ٫ٝ ٚطـط ٢حٗ٧ؼٝ ٠ؿٜٜخ ٣ٝظْ طـ٘ذ  ٌٙٛح٤ٗ٧خء هزَ حُظلَِ ح.ٍٝ٧
*ٗ٤ٜي حُٔؼًَش حٌُ ١هخطَ ُظًٌِٔ ٕٞش هللا  ٢ٛحُؼِ٤خ ٝحُٔوظ ٍٞظِٔخ ٣ ٫ـَٔ ٣ٝيكٖ ك ٢ػ٤خر٢ِٜ٣ ٫ٝ ٚ
ػِ.ٚ٤
*إ ٓو ٢حُٔوخطَ ٖٓ ىحرظ ٚرـ َ٤كؼَ حُؼي ٝأٝ ٝؿي ٓ٤ظخ  ٫ٝأػَ رُ ٚلؼَ حُؼيٝ ٝإ كَٔ ٖٓ أٍٝ
حُٔؼًَش كؤًَ ػْ ٓخص أ١ ٝخٍ روخإ ٙكبٗ٣ ٚـَٔ  ٢ِٜ٣ٝػِ.ٚ٤
*[حُٔو]٢اًح رِؾ أٍرؼش أٗ ٖٓ َٜريء حُلَٔ ٣ـَٔ ٌ٣ٝلٖ  ٢ِٜ٣ٝػِ٣ٝ ٚ٤يكٖ.
*ػِ ٢حُـخَٓ ٓظَ ٓخ ٍآ ٙإ ُْ  ٌٖ٣كٔ٘خ ٓٞحء ٖٓ حُ٘خك٤ش حُـٔي٣ش أ ٖٓ ٝحُ٘خك٤ش حُٔؼ٘٣ٞش ًبظّ٬
حُٞؿ ٚأٓخ إ ًخٕ ٝؿٓ ٜٚزظٔٔخ كٌٜح ٔ٣ ٫ظَ.ٙ
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شاٌصا :ذىفٍٓ اٌٍّد
*٣ـذ طٌل ٖ٤حُٔ٤ض ٖٓ ٓخُٓ ٚويٓخ ػِ ٢حُيٝ ٖ٣حُ٤ٛٞش ٝحٍ٩ع  ِِّ٣ ٫ٝإٔ ٌ٣لٖ ُٝؿظ ٚرٔخُ.ٚ
*حٌُلٖٓ ٞٛ :خ ٌ٣لٖ ر ٚحُٔ٤ض ٖٓ ػ٤خد ٝؿَٛ٤خ ٝكٌٔ ٚكًَ ٝلخ٣ش.
*ٔ٣ظلذ إٔ ٌ٣لٖ حَُؿَ ك ٢ػ٬ع ُلخثق ر.ٞ٤
*إ ًلٖ حَُؿَ ك ٢هٔ ًٝ ٚ٤حًٔ٧خّ ٓٝجٍِ ُٝلخكش ؿخُ ًُي.
*طٌل ٖ٤حَُٔأس ك ٢هٔٔش أػٞحد:
اُحٍ ٝهٔخٍ ٝهُٔٝ ٚ٤لخكظ.ٖ٤
*حُٞحؿذ ك ٢حٌُلٖ إٔ  ٌٕٞ٣ػٞد ٝحكي ٔ٣ظَ ؿٔ٤غ حُٔ٤ض ٫ٝري إٔ  ٌٕٞ٣ػٞرخ  ٫طٍَٝ ٖٓ ١حث ٚحُزَ٘س
كبٕ ٍأ٣ض كٌ٣ ٬ل.٢
*وٍفٍح اٌرىفٍٓ:
1ـ طـَٔ[طزوَ] حُِلخثق.
2ـ طٟٞغ رؼٜ٠خ كٞم رؼ.ٞ
3ـ ٣ـؼَ حُل٘ ٞٛٝ ١ٞأه ٖٓ ١٬حُط٤ذ طٜ٘غ ُٞٓ٨حص رٜ٘٤خ
4ـ ٟٞ٣غ حُٔ٤ض ػِ ٢حُِلخثق ٓٔظِو٤خ.
5ـ ٣ـؼَ ٖٓ حُو٘ ١ٞك ٢هطذ ر ٖ٤أُ٤ظ.ٚ
6ـ ٘٣ي كٞم حُل٘ ١ٞك ٢حُوطٖ هَهش ٓ٘وٞهش طـٔغ أُ٤ظٓٝ ٚؼخٗظ ٚط٘ز ٚحَُٔٝحٍ ر ٬حًٔخء.
7ـ ٣ـؼَ رخه ٢حُل٘ ١ٞػِ٘ٓ ٢خكٌٝ ٙؿٞٓٝ ٜٚحٟغ ٓـٞى.ٙ
*إ ٤١ذ حُٔ٤ض ًِ ٚكلٖٔ.
8ـ َ٣ى َ١ف حُِلخكش حُؼِ٤خ ػِ ٢ؿخٗز ٚحَ٣ٝ ٖٔ٣٧ى َ١كٜخ ح٥هَ كٞهًٌٝ ٚح ٣لٓ َٜغ حُِلخكش حُؼخٗ٤ش
ٝحُؼخُؼش.
9ـ إ ًخٕ حٌُلٖ ٣ ٬٣ٞ١ـؼَ أًؼَ حُلخ َٟػٍِ ٢أٓ.ٚ
15ـ ٣ؼوي حُِلخثق.
11ـ طلَ حُؼوي ك ٢حُوزَ.
*اًح ٗٔ ٢إٔ طلَ حُؼوي ػْ ًًَٝح ػٖ هَد كبٕ حُٔ٤ض ٘٣زٖ ٖٓ أؿَ إٔ طلَ  ٌٙٛحُؼوي.
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ساتؼا :اٌصالج ػًٍ اٌٍّد
*حُ٬ٜس ػِ ٢حُٔ٤ض كًَ ٝلخ٣ش ٝطٔو ٢رٌِٔق  ٢ِٛ ُٞٝػٌِِٓ ٚ٤ق ٝحكي ًًَ أ ٝأٗؼ ٢كبٕ حُلَٝ
ٔ٣و.٢
*وٍفٍح صالج اٌعٕاصج:
1ـ ٣و ّٞحٓ٩خّ ػ٘ي ٛيٍ حَُؿَ ٝػ٘ي  ٢ٓٝحَُٔأس.
2ـ ٌ٣زَ أٍرغ طٌزَ٤حص ًِٜٝخ أًٍخٕ ًَ طٌزَ٤س رُِٔ٘ش حًَُؼش.
3ـ ٣وَأ ك ٢ح ٢ُٝ٧حُلخطلش رؼي حُظؼٝ ًٞر ٬حٓظلظخف.
4ـ  ٢ِٜ٣ػِ ٢حُ٘ز ٢ك ٢حُظٌزَ٤س حُؼخٗ٤ش ر ٬طٜ٘ي.
5ـ ٣يػ ٞك ٢حُظٌزَ٤س حُؼخُؼش ُِٔ٤ض رخُيػخء حُٔؤػ ٍٞإ ًخٕ ٣للظٝ ٚإ ُْ ٣ ٌٖ٣ؼَك ٚكزؤ ١ىػخء ؿخُ.
6ـ ٣وق رؼي حُظٌزَ٤س حَُحرؼش هِ٤ُ ٬٤ظٔ ِ٤حُظٌز ٖٓ َ٤حُٔ.ّ٬
7ـ  ِْٔ٣طِٔٔ٤ش ٝحكيس ػٖ  ٖٔ٣ ٫ٝ ٚ٘٤ٔ٣حُِ٣خىس ػٖ حُظِٔٔ٤ش حُٞحكيس.
* ٢ِٜ٣ػِ ٢حُٜـ٣ٝ َ٤يػ٣ٝ ُٚ ٢يػُٞ ٢حُي.ٚ٣
*َ٣كغ ٣يٓ ٚ٣غ ًَ طٌزَ٤س ك٬ٛ ٢س حُـ٘خُس ر٘لْ حُٜلش حُظَ٣ ٢كؼٜخ ك٬ٛ ٢س حُلَ٠٣ش.
*أسواْ صالج اٌعٕاصج:
1ـ حُو٤خّ إ ًخٗض كَ٠٣ش [أَٓ ٍٝس] كٝ ٜٞحؿذ.
2ـ حُظٌزَ٤حص حٍ٧رغ [أًٍخٕ].
3ـ حُلخطلش ٣ٝظلِٜٔخ حٓ٩خّ ػٖ حُٔؤٓ.]ًٍٖ[ّٞ
4ـ حُ٬ٜس ػِ ٢حُ٘ز.]ًٍٖ[ ٢
5ـ حُيػخء ُِٔ٤ض.
6ـ حُٔ.]ًٍٖ[ ّ٬
*ٖٓ كخط٢ٗ ٚء ٖٓ حُظٌزَ٤حص ه٠خ ٙػِٛ ٢لش ٓخ كخطٓ ٚخُْ ٣وٍ٘ ٢كؼٜخ ،أ ١اًح ه٘ ٢حَُكغ طخرغ حُظٌزَ٤
.ِْٓٝ
*ٖٓ كخطظ ٚحُ٬ٜس  ٢ِٜ٣ػِ ٢حُوزَ اًح ىك٘ض حُـ٘خُس.
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*طَ٘ع حُ٬ٜس ػِ ٢حُـخثذ ػٖ حُزِي ٝطٌ ٕٞرخُ٘٤ش  ْ٤ُ ٚٗ٧ر٣ ٖ٤ي.ٚ٣
* ٫رؤّ رخُ٬ٜس ػِ ٢حُٔ٤ض ك ٢حُٔٔـي.
*حٓ٩خّ [ٍث ْ٤حُيُٝش]  ٢ِٜ٣ ٫ػِ ٢هخطَ ٗلٔٝ ٚحُـخُ ٢حًٌُ ١ظْ ٓـخْٗ حُـٜخى.
*ٌشرشغ ٌصالج اٌعٕاصج:
1ـ حُ٘٤ش2 .ـ آ ّ٬حُٔ ٢ِٜػِ3 .ٚ٤ـ ٜ١خٍس حُٔٝ ٢ِٜحُٔ ٠ِٜػِ.ٚ٤
4ـ حٓظوزخٍ حُوزِش5 .ـ ك ٍٞ٠حُٔ٤ض ر٣ ٖ٤ي ٚ٣إ ًخٕ ك ٢حُزِي6 .ـ ٓظَ حُؼٍٞس.
خاِسا :دفٓ اٌٍّد
* ٖٔ٣حُظَر٤غ ك ٢كَٔ حُـ٘خُس  ٞٛٝإٔ ٣ؤهٌٝح رؤػٔيس حُ٘ؼٖ حٍ٧رؼش.
* ٖٔ٣حَٓ٩حع ك ٢حُٔ َ٤ك ٢حُـ٘خُس ى ٕٝحُوزذ  ٞٛٝحَٓ٩حع حُ٘ي٣ي.
*٘٣زـ ٢اًح ًخٕ حُٔ٘٤ؼ ٕٞر٘ٓ ٖ٤خس ًٍٝزخٕ إٔ  ٌٕٞ٣حُٔ٘خس أٓخٜٓخ ٝحًَُزخٕ هِلٜخ ٝحُٔ٤خٍس طٌ ٕٞأٓخّ
حُـ٘خُس.
* ٌَٙ٣ؿِ٤٘ٓ ّٞغ حُـ٘خُس كظ ٢طٟٞغ.
*٣ـط ٢هزَ حَُٔأس ػ٘ي اىهخُٜخ حُوزَ ى ٕٝحَُؿَ  ٚٗ٧أٓظَ ُٜخ.
*حُِلي ٞٛ :إٔ ٣للَ ُِٔ٤ض ك ٢هخع حُوزَ كلَس ؿٜش حُوزِش ُٟٞ٤غ كٜ٤خ.
*حُ٘ن ٞٛ :إٔ ٣للَ ُِٔ٤ض ك ٢ٓٝ ٢حُوزَ كلَس.
*طؼٔ٤ن حُوزَ ٓ٘ش ٝحُٞحؿذ ٓخ ٘ٔ٣غ حُٔزخع إٔ طؤًِٝ ٚحَُحثلش إٔ طوَؽ ٓ٘.ٚ
*ٖٓ ٣يهَ حُٔ٤ض ك ٢هزَ٣ ٙو [ٍٞرْٔ هللا ٝػِِٓ ٢ش ٍٓ ٍٞهللا]
*٘٣ ٫ظَ ١ك٣ ٖٔ٤ظ ٠ُٞاىهخٍ حُٔ٤ظش اُ ٢هزَٛخ إٔ ٓ ٖٓ ٌٕٞ٣لخٍٜٓخ.
*ٟٝ ٖٔ٣غ حُٔ٤ض كُ ٢لي ٙػِٗ ٢و ٚحٔٓ ٖٔ٣٧ظوزَ حُوزِش ٝؿٞرخ.
*َ٣كغ حُوزَ ػٖ حٗ ٍٝ٧زَ ٔ٘ٔٓ ٌٕٞ٣ٝخ ٔٓ ٫طلخ.
*ٌىشٖ:
1ـ طـ ٚ٤ٜحُوزَ2 .ـ حُز٘خء ػِ.ٚ٤

3ـ حُـِ ّٞػِ.ٚ٤

4ـ حُ١ٞء ػِ.ٚ٤
5ـ حٌُظخرش ػًِ[ ٚ٤ظخرش حُٔيف  ٫ح٩ػٝ ]ّ٬حٌَُحٛش ًَحٛش طِ٘.ٚ٣
6ـ ًٌُ ٌَٙ٣ي ح٫طٌخء ػِ ٢حُوزَ ٝحٌَُحٛش طِ٘.ٚ٣
*٣لَّ حُوَحءس ػِ ٢حُوزَ ٝػ٘ي.ٙ
*أ ١هَرش كؼِٜخ ٝؿؼَ ػٞحرٜخ ُٔ٤ض ِْٓٔ أ ٝكٗ ٢لؼًُ ٚي حٛ٩يحء.
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*٘ٛ ٖٔ٣غ حُطؼخّ  َٛ٧حُٔ٤ض ُٔيس ػ٬ػش أ٣خّ.
* ٌَٙ٣إٔ ٜ٘٣غ أ َٛحُٔ٤ض حُطؼخّ ٣ٝيػ ٕٞحُ٘خّ اُ.ٚ٤

سادسا :اٌرؼضٌح ٚصٌاسج اٌمثٛس
*طٖٔ ُ٣خٍس حُوزَُِ ٍٞؿخٍ ُ٬ػظزخٍ.
*طٌَ٣ُ ٙخىس حُ٘ٔخء ُِوزًَ ٍٞحٛش طلَ.ْ٣
*٣و ٖٓ ٍٞهٜي ُ٣خٍس حُوز ٍٞأَٝٓ َٓ ٝح ػخرَح ػِٜ٤خ:
[حُٔ ّ٬ػِ ٌْ٤ىحٍ هٓ ّٞئٓ٘ٝ ،ٖ٤اٗخ إ ٗخء هللا رٌْ ُ٬كوَ٣ ،ٕٞكْ هللا حُٔٔظويٓٝ ٌْ٘ٓ ٖ٤حُٔٔظؤهَ،ٖ٣
ٗٔؤٍ هللا ُ٘خ  ٌُْٝحُؼخك٤ش ،حُِ ٫ ْٜطلَٓ٘خ أؿَ ٫ٝ ْٛطلظ٘خ رؼيٝ ،ْٛحؿلَ ُ٘خ .]ُْٜٝ
*طٖٔ طؼِ٣ش حُٜٔخد رخُٔ٤ض ًُٝي رؤٕ طٍٞى ح٧ىػ٤ش ٝحُ٘ ٜٙٞحُٞحٍىس ك ٢كِ٤٠ش حُٜزَ.
*٣ـ ُٞحُزٌخء ػِ ٢حُٔ٤ض.
*٣ـُِٜٔ ُٞخد إٔ ٣لي ػِ ٢حُٔ٤ض رظَى طـخٍطٝ ٚػ٤خد حُِ٘٣ش ٝحُوَٝؽ ُِِ٘ٛش ك ٢كيٝى ػ٬ػش أ٣خّ
كؤهَ.
*ذؽشَ األِٛس اٌراٌٍح:
1ـ حُ٘يد :طؼيحى ٓلخٖٓ حُٔ٤ض رلَف حُ٘يرش [ٝح].
2ـ حُ٘٤خكش٣ :زٌَ ٘٣ٝيد رَٓ ٚط٘ز٤ٗ ٚخكش حُلٔخّ.
3ـ ٗن حُؼٞد ُٝطْ حُويٝى ٗٝظق حُ٘ؼَ.
*كَٓض ح ٍٞٓ٧حُٔخروش ٜٗ٧خ طيٍ ػِ ٢طٔوط ٖٓ ٚحُٔ٤ٜزش.
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وراب األٌّاْ
*حٔ٣٧خٕ  ٞٛؿٔغ  ٞٛٝ ٖ٤ٔ٣حُؤْ ٝحُلِق  ٞٛٝطؤً٤ي حُ٘٢ء رًٌَ ٓؼظْ ر٤ٜـش ٓوٜٛٞش.
*ال ذٕؼمذ آٌٍٍّ إال:
1ـ رخهلل طؼخُ2 .٢ـ رخْٓ ٖٓ أٓٔخث3 .ٚـ ر٤ٜلش ٖٓ ٛلخط.ٚ
*إ هخٍ:
1ـ ٘٤ٔ٣خ رخهلل.

2ـ أ ٝهٔٔخ.

3ـ أٜٗ ٝخىس :حٗؼويص .ٚ٘٤ٔ٣

*ط٘ؼوي  ٚ٘٤ٔ٣رخُلِق رخُوَإٓ ٝحُٜٔلق.
*كَٝف حُؤْ  :٢ٛحُٞحٝـ حُزخء ـ حُظخء ـ حُٜخء ـ حُِٜٔس حُٔٔيٝىس.
*حُلِق رـ َ٤هللا ٓلَّ ٓٞحء ًخٕ كِق رخ٤ُٝ٧خء ٝحٗ٧ز٤خء ٝحٌُؼزش كٓ ٜٞلَّ  ٫ٝطـذ ر ٚحٌُلخٍس ٚٗ٧
 ٖ٤ٔ٣ؿَٗ َ٤ػ.٢
*َٗٝ ١ٝؿٞد حٌُلخٍس:
1ـ إٔ  ٌٕٞ٣حُلخُق ٌِٓلخ [حُزخُؾ حُؼخهَ]
2ـ إٔ  ٌٕٞ٣حُلخُق ٓوظخٍح ًحًَح كٗ ٫ٝ ٌَٙٓ ٬خٓ.٢
3ـ إٔ  ٌٕٞ٣هخٛيح ُِٓ ْ٤ُ[ ٖ٤ٔ٤زن ُٔخٕ].
4ـ إٔ ٘ٓ ٖ٤ٔ٣ ٌٕٞ٣ؼويس.
5ـ حُل٘غ رخُ ٞٛٝ ٖ٤ٔ٤إٔ ٣لؼَ ٓخ كِق ػِ ٢طًَ ٚأ ٝطَى ٓخ كِق ػِ ٢كؼِ.ٚ
*حُ ٖ٤ٔ٤حُٔ٘ؼويس ٢ٛ :حُظ ٢هٜي ػويٛخ ػِٔٓ ٢ظوزَ ٌٖٓٔ.
*أٗٞحع حٔ٣٧خٕ:
1ـ حُ ٖ٤ٔ٤حُٔ٘ؼويس ٢ٛٝ :حُظ ٢هٜي ػويٛخ ػِٔٓ ٢ظوزَ ٌٖٓٔ.
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ـ ٓؼخٍ [ٝهللا ٧كؼَ ًٌح].
2ـ حُ ٖ٤ٔ٤حُـٔ ٢ٛٝ :ّٞحُلِق ػِ ٢أَٓ ٓخً ٝخًرخ ػخُٔخ.
ـ ٓؼخٍ [ٝهللا كًٌ َٜح] ٣ ُْٝل ٢ٛٝ َٜطـْٔ ٛخكزٜخ ك ٢حُ٘خٍ.
3ـ  ٖ٤ٔ٣حُِـٓ ٞٛٝ ٞخ ٣ـَ ١ػُِٔ ٢خٗ ٚرـ َ٤هٜي ٌٛٝح ُ ْ٤كً ٚ٤لخٍس.
ـ ٓؼخٍ [ٝهللا ُظـِْ ٌٓخٗ.] ٢
*حُ ٖ٤ٔ٤حُظ٣ ٢ؼويٛخ ظخٗخ ٛيم ٗلٔ ٚكزخٕ ه٬كٜخ طؼظزَ ٖٓ ُـ ٞحًُ ٫ٝ ٖ٤ٔ٤لخٍس كٜ٤خ.
*ُ ٞكِق ٍؿَ ػِ ٢أَٓ ٓٔظوزَ إٔ ٓ ٌٕٞ٤ر٘خء ػِ ٢ؿِزش ظ٘ ٚػْ ُْ  ٌٖ٣ك٘ٓ ٖ٤ٔ٣ ٢ٜؼويس ٝطـذ كٜ٤خ
حٌُلخٍس.
*ٖٓ هخٍ حُ ٖ٤ٔ٤حٌُٔلَس [طيهِٜخ حٌُلخٍس]ً ،خُ ٖ٤ٔ٤رخهلل ٝحٌٍُ٘ ٝحُظٜخٍ [إ ٗخء هللا ] ُْ ٣ل٘غ.
* ٖٔ٣إٔ ٣ل٘غ ك ٢حُ ٖ٤ٔ٤اًح ًخٕ حُل٘غ ه ٖٓ َ٤ػيٓ.ٚ
*ٖٓ كَّ ك ٫٬ؿُٝ َ٤ؿظً ٚطؼخّ ٝأهش ُٝزخّ ُْ ٣لَّ ٝطًِِٓ ٚلخٍس  ٖ٤ٔ٣إ كؼِ:ٚ
ـ ٓؼخٍ١ :ؼخٓ ٢ػِ ٢كَحّ  /إ ًٌح كلَحّ.
*ٝاًح ُْ ٣لؼَ حُٔؼخٍ حُٔخرن ك٢ٗ ٬ء ػِ.ٚ٤
وفاسج آٌٍٍّ
*وفاسج آٌٍٍّ ػًٍ اٌرخٍٍش تٍٓ:
1ـ ا١ؼخّ ػَ٘س ٓٔخً.ٖ٤
2ـ ًٔٞس ػَ٘س ٓٔخً.ٖ٤
3ـ طلٍَ َ٣هزش ٓئٓ٘ش.
*كٖٔ ُْ ٣ـي ح١٩ؼخّ أ ٝحٌُٔٞس أ ٝحُؼظن كؼِ٤ٛ ٚ٤خّ ػ٬ػش أ٣خّ ٓظظخرؼش.
*٣ ٫ؼط ٢حٌُخكَ ٖٓ حٌُلخٍس ه٤خٓخ ػِ ٢حًُِخس ا ٫اًح ًخٕ ٓئُلخ.
*ٖٓ ك٘غ  ُٞٝك ٢أُق  ٖ٤ٔ٣رخهلل طؼخٌُ٣ ُْٝ ٢لَ كٌلخٍطٝ ٚحكيس.
*إ حهظِق ٓٞؿذ حٌُلخٍس ًظٜخٍ  ٖ٤ٔ٣ٝرخهلل كٌ٤لَ ػٖ حُظٜخٍ ٌ٣ٝلَ ػٖ حُ.ٖ٤ٔ٤
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ظاِغ األٌّاْ
* ٍِ٘٣حُؤْ ػِ:٢
1ـ ٗ٤ش حُلخُق اًح ًخٕ ٣لظِٜٔخ حُِلع
ـ ٓؼخٍٝ :هللا  ٫أٗخّ حُِ٤ش ػِ ٢كَحٕ ُ ٖ٤ػْ ٗخّ ػِٝ ٍَٓ ٢هخٍ هٜيص رخُلَحٕ ح ٍٝ٧كٌٜح ٌ٣ ٫لَ.
ـ ٓؼخٍ ػِ ٢حُ٘٤ش حُظ٣ ٫ ٢لظِٜٔخ حُِلع:
ـ ٝهللا  ٫أٗظَ ١حُوزِ .ػْ ٘٣ظَ ١حُوزِ ٣ٝو ٍٞهٜيص رخُو ْٜػيّ حُلي٣غ ٓغ ٛخكز ٢كٌٜح ٣ل٘غ
ٌ٣ٝلَ.
2ـ اًح ُْ ٤ٗ ٞ٘٣جخ َ٣ؿغ ُٔزذ حُ ٖ٤ٔ٤ك٘لَٔ حُ ٖ٤ٔ٤ػِٜ٤خ.
ـ ٓؼخٍٝ :هللا  ٫أًِْ ُ٣يح َُ٘ر ٚحُؤَ.
ـ ػْ  ٌِٚٔ٣رؼي طًَ ٚحُؤَ كٌٜح ٣ ٫ل٘غ.
3ـ إ ػيّ حُ٘٤ش ٝحُٔزذ ٍؿغ ُِظؼ:ٖ٤٤
ـ ٓؼخًٍِٔ ٫ :ض حُٜز ٢ػْ ٛخٍ ٗ٤وخ .ًِٚٔٝ
ـ ٓؼخٍ ٫ :أًِض ٌٛح حَُ١ذ ػْ ٛخٍ طَٔح ٝأًِ.ٚ
ـ ك ٢حُٔؼخُ ٖ٤حُٔخرو٣ ٖ٤ل٘غ.
*إ ػيّ حُ٘٤ش ٝحُٔزذ ٝحُظؼٍ ٖ٤ؿغ آُ ٢خ ط٘خ ُٚٝح:ٞٛٝ ْٓ٫
حـ َٗػ ٢أٓ ١يَُٗ ُٚٞػٝ ٢إ حهظِق ٓغ حُِـش ًخُز٤غ ٝحُ٬ٜس ٝحًُِخس:
ـ ٓؼخٍ[هخٍ  ٫أر٤غ  ٫ٝأٌٗق] كبٕ ػوي ػويح كخٓيح ُْ ٣ل٘غ.
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ـ ٓؼخٍٝ[ :هللا  ٖ٤ِٛ٧هزَ حُؼ٘خء] كخًظل ٢رخُيػخء ٝحػظزَٛخ ٬ٛس َٛكخ ُٔؼ٘خٛخ حُِـ ١ٞكبٗ٣ ٚل٘غ إ
ُْ طٌٖ ُ٤ٗ ٚش.
*إ ه٤ي  ٚ٘٤ٔ٣رٔخ ٘ٔ٣غ حُٜلش[ ٫حر٤غ حُؤَ] ػْ رخع كبٗ٣ ٚل٘غ.
د ـ إ ػيّ حَُ٘ػ ٢كخٔ٣٧خٕ ٓز٘خٛخ ػِ ٢حُؼَف:
ـ ٓؼخٍ :كِق ٣ ٫طؤ حَٓأس كـٔخػٜخ [٣ل٘غ]
ـ ٓؼخٍ :كِق َ٠٣ ٫د كٗ٬ش كو٘وٜخ [٣ل٘غ]
ؽ ـ إ ػيّ حُؼَف ٍؿغ اُ ٢حُِـش كٖٔ كِق:
ـ ٣ ٫ؤًَ ُلٔخ كبٗ٣ ٚل٘غ رؤًَ أُ ١لْ ٓ ُٞٝلَّ ًٔ٤ظش ٝهِ٘.َ٣
ـ ٣ ٫ؤًَ ٖٓ  ٌٙٛحُزوَس كبٗ٣ ٚل٘غ رؤًَ أ٢ٗ ١ء ٜٓ٘خ ُ ٖٓ ٫زٜ٘خ ُٝٝيٛخ.
ـ ٣ ٫ظٔلَ كؤًَ هزَ حُٔل ٍٞكبٗ٣ ٫ ٚل٘غ.
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أٌفاظ األٌّاْ
*إ كِق ٣ ٫لؼَ ٗ٤جخ ٓؼَ:
ً٣ُ ّ٬ي /ىه ٍٞىحٍ /ػْ أًَ ٙػِ ٢كؼِٜٔخ [ُْ ٣ل٘غ].
*إ كِق ػِٗ ٢لٔ ٚأ٣ ٫لؼَ ٗ٤جخ أ ٝكِق ػِ٣ ٖٓ ٢وٜي ٓ٘ؼً ٚخُِٝؿش ٝحُُٞي أ٣ ٫لؼَ ٗ٤جخ كلؼِٚ
ٗخٓ٤خ أ ٝؿخ[ ٬ٛك٣ ٬ل٘غ].
*حُل٘غ ٓز٘ ٢حُظؤػ ْ٤كٔظً ٢خٕ حٔٗ٩خٕ ٣ؤػْ ك ٢حُلٌْ حَُ٘ػ ٢ك٘غ ك ٢حُٝ ٖ٤ٔ٤اًح ًخٕ ٣ ٫ؤػْ ٣ ٫ل٘غ.
*اًح كِق ػِٗ ٢لٔ ٚك٬١ ٢م ٓؼَ ه :ُٚٞاًح ُزٔض ٌٛح حُؼٞد كِٝؿظ١ ٢خُن أ ٝهخٍ :اًح كؼِض ًٌح
كؼزي ١كَ ػْ كؼِٗ ٚخٓ٤خ[٣ل٘غ ك٬١ ٢هٝ ٚػظو.]ٚ
*اًح كِق ػِ ٢ؿ َٙ٤أ٣ ٫لؼَ ٗ٤جخ ك٣ ٬وًُِ ٞي ٖٓ كخُ:ٖ٤
ح :ٍٝ٧إٔ  ٌٕٞ٣حُٔلِٞف ػِٔ٣ ٚ٤ظ٘غ رً ٚ٘٤ٔ٤خُِٝؿش ٝح٫ٝ٧ى ك٤ؤهٌٗ ٕٝلْ كٌْ حُلخُق.
حُؼخٗ :٢إٔ  ٌٕٞ٣حُٔلِٞف ػِٔ٣ ٫ ٚ٤ظ٘غ ر ٚ٘٤ٔ٤كلِق أ٣ ٫لؼِٞح ٗ٤جخ ٝكؼِ ٙٞكبٗ٣ ٚل٘غ ٓطِوخ.
*اًح كؼَ رؼٓ ٞخ كِق ػِ[ ٚ٤ك٣ ٬ل٘غ].
ـ ٓؼخٍ :هٝ ُٚٞهللا  ٫آًَ ٌٛح حَُؿ٤ق كؤًَ رؼ[ ٚ٠كبٗ٣ ٚل٘غ].
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إٌزس
*حٌٍُ٘ ٞٛ :اُِحّ حٌُِٔق ٗلٔ٤ٗ ٚجخ رٌِٔ ٚؿٓ َ٤لخٍ ٘٣ٝؼوي رخُو٤ٛ ُٚ ْ٤ُٝ ٍٞـش ٓؼ٘٤ش.
*كٌْ حٌٍُ٘ :أٗ.ٌَٙٝٓ ٚ
*ٌٕمسُ إٌزس إًٌ خّسح ألساَ:
1ـ حٌٍُ٘ حُٔطِن  ٞٛٝحٌُ٣ ُْ ١ؼ ٖ٤ك٢ٗ ٚ٤ء ٓؼَ:
ـ هلل ػٌِٛٝ[ .ٌٍٗ ٢ح ً ِِٚٓ٣لخٍس .]ٖ٤ٔ٣
2ـ ٌٍٗ حُِـخؽ ٝحُـ٠ذ  ٌٕٞ٣ ٞٛٝرٔزذ حُوٜٓٞش أ ٝحُٔ٘خُػش أ ٝحُـ٠ذ ٓؼَ:
ـ إ كِؼض ًٌح كِِ ٚػِ ٢إٔ أ٘ٓ ّٞٛش.
ـ كٌٔ٣[ ٚو َ٤ر ٖ٤كؼَ ٓخ ٌٍٗص ًٝلخٍس حُ.]ٖ٤ٔ٤
3ـ حٌٍُ٘ حُٔزخف ًِزٔ ٚػٞد أًٍٞ ٝد ىحرظٓ ٚؼَ:
ـ هلل ػِ ٌٍٗ ٢إٔ أُزْ ٌٛح حُؼٞد.
ـ كٌٔ٣[ :ٚو َ٤ر ٖ٤كؼَ حٌٍُ٘ أً ٝلخٍس .ٖ٤ٔ٣
*إ ٌٍٗ ٌَٓٛٝخ ًط٬م ٝأًَ ر َٜكخ٧ك َ٠إٔ ٌ٣لَ ٣ ٫ٝلؼَ.
4ـ ٌٍٗ حُٔؼ٤ٜش  ٞٛٝإٔ ٓ ٌٍ٘٣ؼ٤ٜش هلل ػِ ٝؿَ ًَ٘د حُؤَ.
ـ كٌٔ٣ ٫[ :ٚـ ُٞحُٞكخء ٝػًِ ٚ٤لخٍس .]ٖ٤ٔ٣
5ـ ٌٍٗ حُظزٍَ [حُطخػش]  ٞٛٝهٔٔ:ٖ٤
حـ ٓطِن [هلل ػِ ٌٍٗ ٢إٔ أًٍ ٢ِٛؼظ.]ٖ٤
د ـ ٓؼِن [إ ٗل ٢هللا َٓ ٢٠٣أطٜيم رٔخثش لاير].
ـ كٌٔ٣[ :ٚـذ حُٞكخء ر.]ٚ
*اٌفشق تٍٓ آٌٍٍّ ٚإٌزس:
*ٖٓ ٌٍٗ إٔ ًٍ ٢ِٜ٣ؼظٝ ٖ٤ؿذ ػًُِ ٚ٤ي  ٖٓٝكِق إٔ ًٍ ٢ِٜ٣ؼظ٣ ُْ ٖ٤ـذ ػًُِ ٚ٤ي ٌُٖٝ
حٓظلذ ُ ٚإٔ ٣لؼَ.
*اًح ٌٍٗ حُٜيهش رٔخُ ًِٚ ٚكبٗ٣ ٚـِث ٚهيٍ حُؼِغ  ٝإ ٌٍٗ ٗ٢ء آهَ ٖٓ حُطخػخص ٝؿذ حُٞكخء ر.ٚ
*ٖٓ ٌٍٗ  ُِٚٓ َٜٗ ّٞٛحُظظخرغ.
*إ ٌٍٗ  ّٞٛأ٣خّ ٓؼيٝىحص ُْ  ِِٚٓ٣حُظظخرغ ا ٫رَ٘ ١ح٤ٗ ٝش.
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وراب اٌؽط
1ـ َٗٝ ١ٝؿٞد حُلؾ
*حُٔ٘خٓي  :ؿٔغ ٓ٘ٔي ٓ ٞٛٝخ ٣ظؼِن رخُلؾ ٝحُؼَٔس  ٕ٧كٜٔ٤خ حُٜيٝ ١حُلئٛٝ ٟخ ٖٓ حُ٘ٔي حٌُ١
رٔؼ٘ ٢حٌُرق
*حُلؾ ٝحؿذ ٝكَ ٞٛٝ ٝأكي أًٍخٕ حّ٬ٓ٩
*حُؼَٔس كَ ٝػِ ٢حٌُٔٛذ
*ششٚغ ٚظٛب اٌؽط ٚاٌؼّشج :
1ـ حّ٬ٓ٩

2ـ حُلَ٣ش 3ـ حُظٌِ٤ق 4ـ حٓ٫ظطخػش ٝحُويٍس

5ـ حُٔلَّ رخُ٘ٔزش َُِٔأس.
*٣ ٫ـذ حُلؾ ػِ ٢حَُم ٝحُٔزؼ.ٞ
*حٌُِٔق :حُٔوٜٞى ر ٚحُزخُؾ حُؼخهَ.
*حُٜـٝ َ٤حَُه٤ن إ كـخ ٣ ٫ـِثٜٔخ حُلؾ ٜ٣ ٌُٚ٘ٝق ٜٓ٘ٔخ .
*حُٜزٝ ٢إ ًخٕ ِٓٔ٤ح أَٓ ٚ٤ُٝ ٙر٘٤ش ح٩كَحّ ٝإ ًخٕ ؿ ِ٤ٔٓ َ٤كبٗ٘٣ ٚؼوي اكَحٓ ٚربٕ  ١ٞ٘٣ػ٘ٚ
٣ٝ ٚ٤ُٝطٞف
*اًح أكَّ حُٜز ُِٚٓ ٢ح٩طٔخّ  ٕ٧حُلؾ ٝحُؼَٔس ٣ـذ اطٔخّ ٗلِٜٔخ ٝاًح كَٔ حُ ٢ُٞحُٜـ٣ َ٤طٞف
ٞ١حك ٖ٤ػٖ ٗلٔٝ ٚػٖ حُٜـ. َ٤
*حُلؾ ٝحُؼَٔس ٝحؿزخٕ َٓس ك ٢حُؼَٔ ك ٍٞحًظٔخٍ َٜٗٔ١ٝخ .
*حُوخىٍ  ٖٓ ٞٛأٌٓ٘ ٚحًَُٞد  ٫ٝط٤ٜز٘ٓ ٚوش ظخَٛس ك ٢حًَُٞد ًٌُٝي ٝؿي ُحىٍٝ ٙحكِش ٛخُلٖ٤
ُٔؼِٝ ٚهٝ ٢٠حؿزخطً ٚخُي ٕٞ٣هلل ػِ ٝؿَ ٦ُٝىٓٝٝ ٢كَ حُ٘لوخص حَُ٘ػ٤ش ُُٝ ٚؼ٤خًٌُُٝ ٚي ُ ٌٕٞ٣ثيح
ػٖ حُلٞحثؾ ح٤ِٛ٧ش ًخٌُظذ ٝح٧هٝ ّ٬حُٔ٤خٍس ٝإ ًخٗض ؿ٣ٍَٟٝ َ٤ش .
*٘٣ظَ ُٞ ١ؿٞد حُلؾ ٝحُؼَٔس ػِ ٢حَُٔأس ٝؿٞى حُٔلَّ
*اٌّؽشَ ٌى:ْٛ
1ـ ُٝؿٜخ
2ـ ٖٓ طلَّ ػِ ٚ٤ػِ ٢حُظؤر٤ي ر٘ٔذ ًخ٧د ٝح٫رٖ ٝح٧م ٝحرٖ ح٧م ٝحرٖ ح٧هض ٝحُؼْ ٝحُوخٍ،
3ـ طلَّ ػِ ٚ٤رٔزذ ٓزخف ًخَُٟخع ٝحُٜٔخَٛس.
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2ـ اإلٔاتح فً اٌؽط
ٖٓ طٔض َٗ ١ٝحُلؾ ك ٢كو ٚػْ ٓخص رؼي إٔ ُِٓخ[ ٙحُلؾ ٝحُؼَٔس ] ٣وَؽ ٖٓ طًَظ ٚطٌِلظٜٔخ هزَ
حٍ٩ع ٝحُ٤ٛٞش ًُ ٕ٧ي ى. ٖ٣
*ٖٓ أػـًِ ٙزَ حُٖٔ أَ٣ ٫ َٝٓ ٝؿ ٢رَإٓ ٙغ طٞكَ حُٔخٍ ُئٜ٣خ كبِِٜٗٔٓ٣ ٚخ إٔ ٣ؤ٤خ ٖٓ ٣لؾ
٣ٝؼظَٔ ػٜ٘ٔخ .
*ٖٓ ُْ ٣ظٌٖٔ ٖٓ حُلؾ ُؼٌٍ ٝأهخّ ٖٓ ٣لؾ ػ٘ ٚأؿِأ ػ٘ ٚكظٝ ٢إ ػٞك ٢رؼي اكَحّ حُ٘خثذ ً ٞٛٝخٕ
٣ظٖ أٗ٣ ُٖ ٚزَأ.
3ـ تاب اٌّٛالٍد
*ِٛالٍد اٌؽط ذٕمسُ إًٌ لسٍّٓ:
اـ ِٛالٍد صِأٍح : ً٘ٚ
أٗ َٜحُلؾ ٞٗ[:حٍ ـ ً ٝحُوؼيس ـ ػَ٘ ً ١حُلـ] ٚ
ب ـ اٌّٛالٍد اٌّىأٍح : ً٘ٚ
1ـ [ً ٝحُلِ٤لش ] ٤ٓ ٞٛ ٝوخص أ َٛحُٔي٘٣ش .
2ـ [حُـللش] ٓ٤وخص أ َٛحُ٘خّ ٝ َٜٓٝحُٔـَد .
3ـ [٤ٓ ٞٛٝ ] ِِْٔ٣وخص أ َٛحُ ٢ٔٔ٣ٝ ٖٔ٤ح ٕ٥حُٔؼي٣ش .
4ـ [هَٕ ] ٤ٓ ٞٛٝوخص أٗ َٛـي هَٕ حُٔ٘خٍُ  ٢ٔٔ٣ٝحُٔ َ٤حٌُزَ٤
* ٌٙٛحُٔٞحه٤ض  َٛ٧حٓ٧خًٖ حًٌٍُٔٞس  َٓ ُٖٔٝػِٜٔ٤خ ٖٓ ؿ. َْٛ٤
*اًح َٓ أكي أٗ َٛـي رٔ٤وخص أ َٛحُٔي٘٣ش أكَّ ٓ٘ٚ
* ٖٓ كؾ ٖٓ أٌٓ َٛش أ ٖٓٝؿ َ٤أِٜٛخ ٌُ٘ ٚكؾ ٌٓ٘ٓ ٚش كبٗ٣ ٚلَّ ٖٓ ٌٓش .
*ٖٓ ًخٕ ى ٌٙٛ ٕٝحُٔٞحه٤ض كبٗ٣ ٚلَّ ٖٓ ٌٓخًٗ ٚؤ َٛحَُ٘حثغ ٓؼ.٬
*ٖٓ أٍحى حُؼَٔس ٖٓ أٌٓ َٛش كبٗ٣ ٚلَّ ٖٓ حُلَ أ ٖٓ ١أٟٞٓ ١غ هخٍؽ حُلَّ
*ُ ٞأكَّ حٔٗ٩خٕ ُِلؾ هزَ حُٔ٤وخص حُِٓخٗ ٢أ ٝحٌُٔخٗ ٢أُِ ٝؼَٔس هزَ حُٔ٤وخص حٌُٔخٗ٘٣ ٢ؼوي اكَحٓٚ
.ٌَٙ٣ ٌُٖٝ
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4ـ اإلؼشاَ
*اإلؼشاَ ٤ٗ ٞٛ :ش حُيه ٍٞك ٢حُ٘ٔي ٤ٗ ٫ش أٗ٣ ٚلؾ أ٣ ٝؼظَٔ
*سٕٓ اإلؼشاَ :
1ـ حُـَٔ ًـَٔ حُـ٘خرش أ ٝحُظ٣ ُْ ُٖٔ ْٔ٤ـي حُٔخء .
2ـ حُظ٘ظ٤ق  :أهٌ ٓخ ٘٣زـ ٢أهٌٗ ٖٓ ٙؼَ حُؼخٗش ٝح٩رٝ ٢ح٧ظخكَ .
3ـ حُظط٤ذ ك ٢حُزيٕ ػ٘ي ح٩كَحّ.
4ـ حُظـَى ٖٓ حُٔو ٢٤هزَ ح٩كَحّ ،أٓخ حُظـَى ٓ٘ ٚكخٍ ح٩كَحّ كٞحؿذ.
5ـ حُ٬ٜس ًٍؼظ ٖ٤هزَ ح٩كَحّ .
* ٌَٙ٣طط٤ذ حُؼٞد .
*حُؼ٤خد كخٍ ح٩كَحّ اُحٍ ٍٝىحء أر.ٞ٤
*ٗ٤ش ح٫كَحّ  ٞٛٝحُيه ٍٞك ٢حُ٘ٔي َُٜٗ ١لظ.ٚ
*ٔ٣ظلذ ه[ ٍٞحُِ ْٜاٗ ٢أٍ٣ي ٗٔي ًٌح كٝ، ٢ُ َٙٔ٤إ كزٔ٘ ٢كخرْ كٔلِ ٢ك٤غ كزٔظ٘.٢
*كخثيس هٝ[ ٍٞإ كزٔ٘ ٢كخرْ] :اًح ٝؿي حُٔخٗغ كَ ٖٓ اكَحٓ ٚرٔـَى ٝؿٞى حُٔخٗغ ٓـخٗخ أ ١رٛ ٬ي.١
*ٖٓ أك َٜػٖ اطٔخّ حُ٘ٔي كبٗ ِِٚٓ٣ ٚحُٜي ١كبًح ًخٕ هي حٗظَٝٝ ١ؿي ٓخ ٘ٔ٣ؼ ٖٓ ٚاطٔخّ حُ٘ٔي كَ
ر٢ٗ ٬ء.
*أٔٛاع أٔسان اٌؽط:
1ـ حُظٔظغ  ٞٛٝأكِٜ٠خ ٛٝلظ:ٚ
إٔ ٣لَّ رخُؼَٔس ك ٢أٗ َٜحُلؾ ٝرؼي إٔ ٘٣ظٜ٘ٓ ٢ٜخ ٣ ٝظلَِ ٣لَّ رخُلؾ ك ٢ػخٓ.ٚ
2ـ حُوَحٍٕٞٛ ُٚٝ :طخٕ  ٞٛٝإٔ ٣لَّ رخُلؾ ٝحُؼَٔس ٓؼخ أ ٝإٔ ٣لَّ رخُؼَٔس ٝكيٛخ ػْ ٣يهَ حُلؾ
ػِٜ٤خ هزَ حَُ٘ٝع ك ٢حُطٞحف
3ـ ح٩كَحى ٞٛ :إٔ ٣لَّ رخُلؾ ٓلَىح ك٤وُ[:ٍٞز٤ي كـخ]
*ػِ ٢حُٔظغ ٝحُوخٍٕ ىّ [ًر٤لش]اًح ُْ  ٌٖ٣كخَٟح ٖٓ أ َٛحُلَّ أ ٝرٝ ْٜ٘٤ر ٚ٘٤ىٔٓ ٕٝخكش حُو.َٜ
*ششٚغ اٌٙذي:
1ـ ٣زِؾ حُٖٔ حُٔؼظزَس َٗػخ ً.

2ـ إٔ ٔ٤ِٓ ٌٕٞ٣خ ٖٓ حُؼٞ٤د.

3ـ إٔ  ٌٕٞ٣ك ُٖٓ ٢حُِٖٓ حٌُرق ٌٓٝخٗٚ
4ـ إٔ  ٖٓ ٌٕٞ٣رٔ٤ٜش حٗ٧ؼخّ .
5ـ أٔ٣ ٫خكَ ر ٖ٤حُؼَٔس  ٝحُلؾ.
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*إ كخٟض حُٔظٔظؼش كزَ حُطٞحف ٝه٘٤ض كٞحص حُلؾ طلَّ رخُلؾ.
5ـ ِؽظٛساخ اإلؼشاَ
*اًح ٗ ١ٞحُيه ٍٞك ٢حُ٘ٔي ٣زيأ حُظِز٤ش رؼي حُ٬ٜس.
*َ٣كغ حَُؿَ ٞٛط ٚك ٢حُظِز٤ش ٝطَٔٛخ حَُٔأس ٌ٣ٝؼَحٕ ٖٓ حُظِز٤ش.
*ِؽظٛساخ اإلؼشاَ:
1ـ كِن حُ٘ؼَ ٗ َٔ٘٣ٝؼَ حُؼخٗش ٝحُ٘خٍد ٝحُٔخم.
2ـ طوِ ْ٤ح٧ظخكَ أ ١ه ٚأظخكَ حُ٤ي ٝحَُؿَ.
3ـ طـط٤ش حَُأّ رطخه٤ش ٝؿظَس ٝػٔخٓش.
4ـ ُزْ حًٌَُ ُِٔو.٢٤
5ـ طط٤ذ حُزيٕ ٝحُؼٞد  ْٗٝحُط٤ذ هٜيح ٝحُظزوَ رؼٞى ٗٝل.ٙٞ
6ـ إ هظَ ٤ٛيح ٓؤً ٫ٞرَ٣خ.
7ـ ٣لَّ ػوي حٌُ٘خف ػِ ٢حًٌُٝ ٍٞحٗ٩خع
8ـ حُـٔخع
9ـ ٓزخَٗس حُ٘ٔخء ُٜ٘ٞس.
*حُٔلَّ حٌُ٣ ١لِن ػ٬ع ٗؼَحص ٣ٝو ٚػ٬ػش أظخكَ كؼِ ٚ٤ىّ  ُٞٝهِْ ىًُ ٕٝي أ ٝكِن كِ ْ٤ػِ ٚ٤ىّ
 ٌُٖٝػِ ٚ٤كٗ ًَ ٢ؼَس ٝظلَ ا١ؼخّ ٌٓٔ.ٖ٤
*حُؼِٔخء هخُٞح ك ٢رخد ٓلظٍٞحص ح٩كَحّ:
 اٌذَ فً ِؽظٛساخ اإلؼشاَ ٌؼًٕ أؼذ أِٛس شالشح أٌاَ :1ـ حُيّ
2ـ ا١ؼخّ ٓظش ٓٔخًٜٗ ٖ٤ٌٔٓ ٌَُ ٖ٤ق ٛخع.
3ـ ٤ٛخّ ػ٬ػش أ٣خّ.
*اًح ؿطٍ ٢أٓ ٚرٔٛ٬ن أ ٝحٓظظَ ر٘ٔٔ٤ش أ ٝرٔلَٔ كَّ ػًُِ ٚ٤ي ُِٓٝظ ٚحُلي٣ش ًٌُٝي حُٔ٤خٍس
حُٔـطخس.
*طـط٤ش حُٞؿٔ٤ُ ٚض كَحٓخ ٓ ٫ٝلظٍٞح رَ٘ ١حٓ ٩يحٍ ُ ْ٤ُٝزْ حُ٘وخد  ٫ٝحُولخُ.ٖ٣
*حُٔو: ٢٤
ًَ ٓخ ه ٢٤ػِ ٢ه٤خّ ػ ٞ٠أ ٝػِ ٢حُزيٕ ًًِ ٚخ ُؤٝ ٚ٤حَُٔح ْ٤ُٝ َ٣ٝحَُٔحى رخُٔوٓ ٢٤خ كٚ٤
ه٤خ١ش
*٣ ٫لَّ ٤ٛي حُلٞ٤حٕ حٓ ٢ٔٗ٧ؼَ ح٩رَ ٝحُزوَ ٝحُـْ٘ ٝحُيؿخؽ.
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*٣ ٫لَّ هظَ حُٜخثَ كظً ُٞٝ ٢خٕ ٓلَّ حُ٤ٜي.
*حُٔلَّ ُٛ ٞخى حُ٤ٜي ك ٢كخٍ طلَ ٚٔ٣ػِ ٚ٤كِ ُٚ ْ٤أًًٌُِٝ ٚي إ ىٍ ػِ ٢حُ٤ٜي.
*ُ ٞػوي َُؿَ ٓلَ ػِ ٢حَٓأس ٓلِش ٝحُٞحُٓ ٢لَّ ٜ٣ ٫ق حُؼوي.
*ػوي حٌُ٘خف ُِٔلَّ ٜ٣ ٫ق ٣ٝزطَ  ٫ٝكي٣ش ػِ.ٚ٤
*ٜ٣ق ُِٔلَّ إٔ َ٣ؿغ ٓطِوظ ٚحُظ ُٚ ٢حَُؿؼش ػِٜ٤خ.
*إْ ظاِغ اٌّؽشَ لثً اٌرؽًٍ األٚي فٍرشذة ػٍٍٗ خّسح أؼىاَ:
1ـ كٔخى حُ٘ٔي
2ـ حُٔ ٢٠ك ٢حُ٘ٔي ٝأًخُٚ
3ـ ه٠خء حُلؾ ػخٗ ٢ػخّ.
4ـ ح٩ػْ
5ـ حُلي٣ش ً :٢ٛٝرق ريٗش
*إرا ظاِغ اٌّؽشَ تؼذ اٌرؽًٍ األٚي:
1ـ ٣وَؽ اُ ٢حُلَ ٣ٝلَّ
2ـ ٣طٞف ح٩كخٟش ٓلَٓخ.
3ـ ػِ ٚ٤ح٩ػْ
4ـ ػِ ٚ٤حُلي٣ش.
*إرا تاشش اٌشظً صٚظرٗ لثً اٌرؽًٍ األٚي فأٔضي :
1ـ ػِ ٚ٤ح٩ػْ
2ـ ػِ ٚ٤حُلي٣ش ً ٢ٛٝرق ريٗش.
*حُٔزخَٗس  ٫طلٔي حُ٘ٔي ٝح٩كَحّ.
*٣لَّ ػِ ٢حَُٔأس ٓخ ٣لَّ ػِ ٢حَُؿَ كٓ ٢لظٍٞحص ح٩كَحّ ِِٜٓ٣ٝخ حُلي٣ش ًخَُؿخٍ ا ٫ك ٢حُِزخّ
كبٜٗخ ًظـ٘ذ حُ٘وخد ٝحُولخُ.ٖ٣
*٣زخف َُِٔأس حُٔلَٓش إٔ طِزْ حُلِ ٢حُٔزخف.
*ٖٓ رخَٗ  ٌُٚ٘ٝ ٍِ٘٣ ُْٝأٌٓ ٟأً ٝخٗض ُٜٞٗ ٚس كؼِ ٚ٤كي٣ش أًً ٢ٛٝ ١رق ٗخس أ٤ٛ ٝخّ ػ٬ػش أ٣خّ أٝ
ا١ؼخّ ٓظش ٓٔخًٓ ٖ٤ٌٔٓ ٌَُ ٖ٤ي رَأ ٜٗٝق ٛخع ٖٓ ؿ.َٙ٤
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6ـ اٌفذٌح
*حُلي٣ش ٓ ٢ٛخ ٣ؼط ٢كيحء ُ٘٢ء ٝطـذ رٔزذ ح٩كَحّ أ ٝحُلَّ
*اٌفذٌح ذٕمسُ إًٌ لسٍّٓ:
اـ ػًٍ اٌرخٍٍش وفذٌح األري ٌّؽظٛساخ اإلؼشاَ اٌراٌٍح:
1ـ حُِزْ
2ـ حُط٤ذ
3ـ طـط٤ش حَُأّ
4ـ اُحُش أًؼَ ٖٓ ٗؼَطٝ ٖ٤ظلَٖ٣
5ـ حُٔزخَٗس رـ َ٤اِٗحٍ ٓ٘٢
6ـ ح٘ٓ٩خء ر٘ظَس.
*ٌخٍش فً فذٌح اٌزي تٍٓ:
ًرق ٗخس ٓٞحء ًخٗض هَٝكخ أ ٝأٗؼٓ ٢ؼِ أٟ ٝؤٕ أٓ ٝزغ روَس أٓ ٝزغ ريٗش.
٤ٛخّ ػ٬ػش أ٣خّ ٘٣ ٫ٝظَ ١كٜ٤خ حُظظخرغ.
ا١ؼخّ ٓظش ٓٔخًٓ ٖ٤ٌٔٓ ٌَُ ٖ٤ي رَ أٜٗ ٝق ٛخع ٖٓ طَٔ أٗ ٝؼ َ٤أُ ٝر٤ذ.
* ِٓٚاٌرخٍٍش ظضاء اٌصٍذ ٌخٍش تٍٓ:
1ـ حُٔؼَ ٖٓ حُ٘ؼْ[إ ًخٕ ُٓ ٚؼَ]ٌ٣رل٣ٝ ٚظٜيم رُ ٚلوَحء حُلَّ
2ـ طو ْ٣ٞحُٔؼَ ريٍح٘٣ ْٛظَ ١رٜخ ١ؼخٓخ ك٤طؼْ ًَ ٌٓٔٓ ٖ٤ي رَ.
*حٌُٓ ُٚ ْ٤ُ ١ؼَ ٖٓ حُ٘ؼْ ًخُـَحى ك٤يكغ هٔ٤ظ٘٣ ٚظَ ١رٜخ ١ؼخٓخ ٌَُ ٌٓٔٓ ٖ٤يح ،أ ّٜٞ٣ ٝػٖ ًَ
ٓي ٓٞ٣خ.
د ـ اٌفذٌح ػًٍ اٌرشذٍة ٌألِٛس اٌراٌٍح:
1ـ ىّ حُٔظؼش ٝحُوَحٕ
2ـ طَى حُٞحؿذ
 اٌّرّرغ ٚاٌماسْ ٚذاسن اٌٛاظة ػٍٍٗ:حـ ىّ
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د ـ إ ػيٓ ٚأ ٝػيّ ػٔ٘ ّٜٞ٣ ٚػ٬ػش أ٣خّ ك ٢حُلؾ ٣ٝل َ٠إٔ  ٌٕٞ٣آهَٛخ  ّٞ٣ػَكش ٜ٣ٝق إٔ طٌٕٞ
ك ٢أ٣خّ حُظَ٘٣ن  ٫ٝطئهَ ػٖ أ٣خّ حُظَ٘٣ن ٓ ّٜٞ٣ٝزؼش اًح ٍؿغ اُ ٢أ.ِٚٛ
3ـ حُٔل َٜكؼِ ٚ٤ىّ كبٕ ُْ ٣ـي ٛخّ ػَ٘س أ٣خّ كظ٣ ٢ظلَِ.
4ـ ػِ ٖٓ ٢ؿخٓغ هزَ حُظلَِ ح ٍٝ٧أ ٝأٍِٗ ٓ٘٤خ ُٔزخَٗس:
حـ ًرق ريٗش
د ـ إ ُْ ٣ـي  ّٜٞ٣ػَ٘س أ٣خّ ك ٢حُلؾ ٓٝزؼش اًح ٍؿغ.
*ٖٓ ؿخٓغ ك ٢حُؼَٔس ه َ٤حُظلَِ كؼِٗ ٚ٤خس كي٣ش أًًٌُٝ ١ي حُلخؽ رؼي حُظلَِ ح.ٍٝ٧
*حُِٝؿش إ ١خٝػض ُٝؿٜخ كؼِٜ٤خ ٓؼَ حُلي٣ش ٝإ أًَٜٛخ ِِٜٓ٣ ٫خ.
*ٖٓ ًخٕ ٓلظٍٞح ٖٓ ؿْ٘ ٝحكي ٓؼَ إٔ ٣وِْ أظخكََٓ ٙط ٖ٤أِ٣ ٝزْ هق َٓٝح٣ ُْٝ َ٣ٝلي كؼِ ٚ٤كي٣ش
ٝحكيس  ٖٓٝهٗ ٚؼَٝ ٙؿطٍ ٢حٓ ٚكؼِ ٚ٤كي٣ظخٕ.
*حُ٤ٜي ٣ظؼيى رظؼيى ،ٙكِ ٞأٛخد رَٓٝ ٚ٤حكيس هْٔ كٔخٓخص كؼِ ٚ٤هْٔ كي.١
*اٌّؽظٛساخ ذٕمصُ تاػرثاس سمٛغٙا تاٌؼزس إًٌ لسٍّٓ:
1ـ طٔو ٢كي٣ظ ٚرخُؼٌٍ  ٞٛٝحُ٘ٔ٤خٕ ٝحُـٝ َٜحًَ٩ح[٢ٛٝ ٙحُِزْ ٝحُط٤ذ ٝطـط٤ش حَُأّ]
2ـ  ٫طٔو ٢كي٣ظ ٚرخُؼٌٍ ًخُـٔخع ٝحُ٤ٜي ٝحُظوِٝ ْ٤حُل٬هش.
*ىّ حُٔظؼش ٝحُوَحٕ ُ ْ٤ىٓخ ٓلظٍٞح رَ  ٞٛىّ ٌَٗحٕ  ْ٤ُٝىّ ؿزَحٕ ٌُُٝي ىّ حُٔظؼش ٝحُوَحٕ ٣ئًَ
ٓ٘٣ٝ ٚظٜيم ٜٓ٘٣ٝ ٚي ٚ٘ٓ ١رٔ٘٤خ ىّ حُـزَحٕ حُٔلظ ٍٞكوَٜ٣ ٢ف ُلوَحء حُلَّ.
*ًَ ٛيٜ٣ ١ي ٚ٣حٔٗ٩خٕ ُِلَّ ٓٞحء ًخٕ ٛي ١ططٞع أٝ ٝحؿذ ًخُظٔظغ ٝحُوَحٕ أ ٝكي٣ش ُظَى ٝحؿذ أٝ
كؼَ ٓلظٝ ٍٞح١٩ؼخّ ًٌُي َٜ٣ف ُلوَحء ٔٓٝخً ٖ٤حُلَّ.
*ِساوٍٓ اٌؽشَ:
ً ٖٓ ْٛخٕ ىحهَ كيٝى حُلَّ ٓٞحء ٖٓ أٌٓ َٛش أ ٝح ٫كخ ه.ٖ٤٤
*كي٣ش حٝ ًٟ٧حُِزْ ٗٝلٔٛٞخ ٝىّ ح٩كٜخٍ طٌ ٕٞك٤غ ٝؿي حُٔزذ ٖٓ كَ أ ٝكَحّ ٣ٝـ ُٞإٔ ٘٣وِٜخ
ُِلَّ.
*ؿِحء حُ٤ٜي ٫ري إٔ ٘٣وَ ُِلَّ.
*حُيّ  ٞٛحُ٘خس ًٌَُِ  ٝحٗ٧ؼ ٖٓ ٠حُ٠ؤٕ ٝحُٔؼِ ًخُظٝ ْ٤حُوَٝف ٝحُؼٌ٘ أٓ ٝزغ روَس.
7ـ ظضاء اٌصٍذ
*اٌصٍذ ٔٛػاْ:
1ـ ٗٞع ٓ ٫ؼَ ُٚ

2ـ ٗٞع ُٓ ٚؼَ
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*ِا ٌٗ ِصً ِٓ اٌصٍذ:
1ـ حُ٘ؼخٓشــــــــــ ريٗش
2ـ كٔخٍ حُٞكٖ ــــــــــــــ روَس
3ـ روَس كٔخٍ حُٞكٖ ـــــــــــــــــ روَس
4ـ حٝ َ٣٩حُؼ٤ظَ ــــــــــــــــــ روَس ٔٛٝخ ٗٞػخٕ ٖٓ حُظزخء.
5ـ حُٞػَ[ط ْ٤حُـزَ] ــــــــــــــــــــ روَٙ
6ـ حُ٠زغ ـــــــــــــــــــــــ ًزٖ
7ـ حُـِحٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ػِ٘
8ـ حُٞرَـــــــــــــــــــــــ ؿي١
9ـ حُ٠ذ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ؿي ٖٓ ًًَ ٞٛٝ ١أ٫ٝى حُٔؼِ ُٓ ٚظش أٗ.َٜ
15ـ حَُ٤رٞع ـــــــــــــــــــ ؿلَس ُٜخ أٍرؼش أٗٝ َٜحَُ٤رٞع ٘٣ز ٚحُلخٍ.
11ـ حٍٗ٧ذ ــــــــــــــــ ػ٘خم  ٢ٛٝأٛـَ ٖٓ حُـلَس.
12ـ حُلٔخٓش ــــــــــــــــــــــــــ ٗخس.
*حُٔؼَ ٖٓ حُ٘ؼْ ه ٢٠رٝ ٚحكي ٖٓ حُٜلخرش أ ٝأًؼَ.
*اًح ُْ ٗـي كٌٔخ ٖٓ حُٜلخرش ُ٘٢ء ٖٓ حُٞ٤ٜى أهٔ٘خ كٌٔ ٖ٤ػيُ ٖ٤هز٤ُ ٖ٣َ٤لٌٔخ رٔخ ٘٣زٖٓ ٜٚ
رٔ٤ٜش حٗ٧ؼخّ.
*اًح ُْ ٗـي ٗزٜخ ٖٓ حُ٘ؼْ ُِ٤ٜي ك ٖٓ ٌٕٞ٤حٌُٓ ٫ ١ؼَ ُٝ ٚك ٚ٤هٔ٤ش حُ٤ٜي هِض أً ٝؼَص.
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8ـ تاب صٍذ اٌؽشَ
*٣لَّ ٤ٛي ٌٓش ػِ ٢حُٔلَّ ٝحُلٍ٬
*حُ٤ٜي حُزلَ ١اًح ًخٕ ك ٢حُلَّ ًٔٔي طٞحُي ك ٢رًَش ٓخء ك ٢حُلَّ ك ٜٞكَحّ  ٫ ٌُٖٝؿِحء ك.ٚ٤
*كٌْ ٤ٛي حُلَّ ً٤ٜي حُٔلَّ ػِٓ ٢خ ٓزن ٖٓ حُظل.َ٤ٜ
*٤ٛي حُلَّ ك ٚ٤ؿِحء ٓخ هظَ ٖٓ حُ٘ؼْ أً ٝلخٍس ١ؼخّ ٌٓٔ ٖ٤أ ٝػيٍ ًُي ٤ٛخٓخ [ػٖ ًَ ٌٖٓٔ٤
٤ٛخّ .]ّٞ٣
*٣لَّ هطغ ٗـَ حُلَّ ٝك٘.ٚ٘٤
*حُٔلَّ ٗ ٞٛـَ حُلَّ ٝك٘ٗ ٖٓ ٫ ٚ٘٤ـَ ح٥ىٓٝ ٢ك٘ ٚ٘٤كٔخ ؿَٓ ٚح٥ىٓ ٢أ ٝرٌٍ ٖٓ ٙحُلزٞد
كبٗ ْ٤ُ ٚرلَحّ .ٌِٚٓ ٚٗ٧
*حُ٘ـَ حُٔلَّ ٓ ٞٛخ ًخٕ كٜٔ٤خ حُل٤خس ٝحُ٘ٔ ٞأٓخٓخ ًخٕ ٓ٤ظخ أ ٝؿ ٌَٔ٘ٓ ٖٜكبٗ ٚك.ٍ٬
*٣ ٫لَّ هطغ حً٩هَ ٗ ٞٛٝزض ٓؼَٝف ٔ٣ظؼِٔ ٚأٌٓ َٛش ك ٢حُزٞ٤ص ٣ٝـؼَ كٞم حُـَ٣ي ً٫ ٢
٣ظَٔد حُ٤ٜذ ٓ٘.ٚ
*٣زخف هطغ ح٧ؿٜخٕ  ُٚ٧حُلَع ٣ٝـ ُٞحَُػ ٢ك ٢كَّ حُٔي٘٣ش ٝكَّ ٌٓش.
*٣لَّ حُ٤ٜي ك ٢كَّ حُٔي٘٣ش  ٫ٝؿِحء ك.ٚ٤
*كَّ حُٔي٘٣ش ٓخ ر ٖ٤ػ ٞٛٝ َ٤ؿزَ ٛـ َ٤هِق أكي ٖٓ حُـٜش حُ٘ٔخُ٤ش اُ ٢ؿزَ ػ.ٍٞ
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9ـ أسواْ اٌؽط ٚٚاظثاذٗ
* أسواْ اٌؽط:
2ـ حُٞهٞف ر ٖ٤حُٜلخ ٝحَُٔٝس

1ـ ح٩كَحّ

4ـ حُٔؼ ٢ر ٖ٤حُٜلخ ٝحَُٔٝس

3ـ ٞ١حف ح٩كخٟش
*ٚاظثاخ اٌؽط:
1ـ ح٩كَحّ ٖٓ حُٔ٤وخص

2ـ حُٞهٞف رؼَكش اُ ٢حُـَٝد ُٖٔ ٝهق ٜٗخٍ

3ـ حُٔز٤ض رِٔىُلش اُ ٢رؼي ٓ٘ظٜق حَُِ٤
4ـ حُٔز٤ض ك٤ُ ٢خُ ٢حُظَ٘٣ن ُزؼي ٓ٘ظٜق حُِ.َ٤
5ـ ٍٓ ٢حُـَٔحص

6ـ حُلِن أ ٝحُظوَ٤ٜ

7ـ ٞ١حف حُٞىحع
* سٕٓ اٌؽط:
1ـ حُٔز٤ض رِٔ٘٤ُ ٢ش ػَكش [ ّٞ٣حُظَ٣ٝش]
2ـ ٞ١حف حُوي.ّٝ
3ـ حََُٓ ك ٢حٞٗ٧ح ١حُؼ٬ػش ٓ٘. ٚ
4ـ حٟ٫طزخع
5ـ ُزْ اُحٍ ٍٝىحء أرٗ ٞ٤ظ٤لٖ٤
6ـ حُظِز٤ش ٖٓ ك ٖ٤ح٩كَحّ اُ ٢حَُٓ٢
*ٖٓ طَى ًٍ٘خ ُْ ٣ظْ كـ ٚا ٫ر.ٚ
*ٖٓ طَى ٝحؿزخ كؼِ ٚ٤ىّ ٝكـٛ ٚل٤ق.
*ٖٓ طَى ٓ٘ش ك٢ٗ ٬ء ػِ.ٚ٤
*أسواْ اٌؼّشج :
1ـ ح٩كَحّ 2ـ حُطٞحف 3ـ حُٔؼ٢
*ٝحؿزخص حُؼَٔس:
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1ـ ح٩كَحّ ٖٓ حُٔ٤وخص
2ـ حُلِن ٝحُظو.َ٤ٜ

11ـ اٌطٛاف
*ششٚغ صؽح اٌطٛاف:
1ـ حُ٘٤ش 2ـ حّ٬ٓ٩

3ـ حُؼوَ

4ـ ىهٝ ٍٞهظٚ

5ـ ٓظَ حُؼٍٞس 6ـ حؿظ٘خد حُ٘ـخٓش
6ـ حُطٜخٍس ٖٓ حُليع

7ـ طٌٔ َ٤حُٔزغ

8ـ ؿؼَ حُز٤ض ػٖ ٔ٣خٍ9 ٙـ  ٢٘ٔ٣إ ًخٕ هخىٍح
9ـ حُٔٞح٫س
*سٕٓ اٌطٛاف:
1ـ حٓظ ّ٬حًَُٖ حُٔ٤خٗ ٢ر٤ي ٙحُ.٢٘ٔ٤
2ـ حٓظ ّ٬حُلـَ حٞٓ٧ى ٝطوزِٚ٤
3ـ حُيػخء
4ـ حًٌَُ
5ـ حُيٗ ٖٓ ٞحُز٤ض
6ـ حًَُؼظخٕ رؼي حُطٞحف
* ٖٔ٣ىهٌٓ ٍٞش ٖٓ أػٛ٬خ [حُلـ]ٕٞ
اًح ٍأ ١حُز٤ض ىػخ رخُيػخء حُٔؤػ ٍٞػْ ٣طٞف ٓ٠طزؼخ.
*حٟ٫طزخع٣ :ـؼَ ٍ ٢ٓٝىحث ٚطلض ػخطو ٚحَ١ٝ ٖٔ٣٧ك ٚ٤ػِ ٢ػخطو ٚحٝ َٔ٣٧اًح كَؽ ٖٓ حُطٞحف
أُحٍ حٟ٫طزخع.
*٣زظية حُٔؼظَٔ رطٞحف حُؼَٔس ٝحُلخؽ حُٔوَٕ ٝحُٔلَى رطٞحف حُوي ّٝحٌُ٣ ١ؼظزَ ٓ٘ش.
*اًح ٗن ػِ ٢حٔٗ٩خٕ طوز َ٤حُلـَ حٞٓ٧ى  ُٚ َ٤٘٣ ُٚٔٔٝر٤ي. ٙ
*ٖٓ طَى ٗ٤جخ ٖٓ حُطٞحف كٜ٣ ٬ق ٗ ٖٓٝي ر٘ ٢ػِ ٢حُ٤و.ٖ٤
*ٖٓ ُْ ٔٗ ٞ٘٣ي ٓؼ ٝ ٖ٤أكَحّ ٓطِوخ كٜ٣ ٬ق ٞ١حك.ٚ
*ٜ٣ ٫ق ٞ١حف ٖٓ ١خف ػِ ٢حُ٘خًٍٝحٕ  ٞٛٝحُٔٞحٍ حُٔل ٢٤رخٌُؼزش ٖٓ ٍهخّ.
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*حُٔظٔظغ اًح َٗع ك ٢حُطٞحف هطغ حُظِز٤ش أٓخ حُٔلَى ٝحُوخٍٕ ك٣ ٬وطؼخٕ حُظِز٤ش.

11ـ اٌسؼً
*ششٚغ صؽح اٌسؼً:
1ـ حُ٘٤ش

2ـ ح3 ّ٬ٓ٩ـ حُؼوَ 4ـ حُٔٞح٫س

5ـ  ٢٘ٔ٣إ ًخٕ هخىٍح
7ـ طٌٔ َ٤حُٔزغ

6ـ  ٌٕٞ٣رؼي حُطٞحف

8ـ حٓظ٤ؼخد ٓخ ر ٖ٤حُٜلخ ٝحَُٔٝس

*سٕٓ اٌسؼً:
1ـ حُطٜخٍس 2ـ ٓظَ حُؼٍٞس

3ـ حُٔٞح٫س رٝ ٚ٘٤ر ٖ٤حُطٞحف.

*ك ٢ريح٣ش حُٔؼَ٣ ٢ه ٢حُٜلخ كظ ١َ٣ ٢حٌُؼزش كٔ٤ظوزِٜخ.
* ٖٔ٣اًح ىٗخ ٖٓ حُٜلخ إٔ ٣وَأ[إ حُٜلخ ٝحَُٔٝس].
*ػ٘ي حُؼٔٞى ح٧هٔ٣ َ٠ؼٓ ٢ؼ٤خ ٗي٣يح.
*حَُ٘ ١حٓظ٤ؼخد ٓخ ر ٖ٤حُـزِ ٖ٤حُٜلخ ٝحَُٔٝس ٓ ٞٛٝخ ؿؼَ َٓٔح ُِؼَرخص ٌٛٝح ٓخ ٣ـذ حُٔؼ ٢ك ٚ٤أٓخ
ٓخ رؼي ٙكٔٔظلذ  ٚ٘ٓٝحَُه ٢ػِ ٢حَُٔٝس.
*٘٣ظَ ١ريء حُٔؼ ٖٓ ٢حُٜلخ كبٕ ريأ رخَُٔٝس ٓو ٢حُ٘.١ٞ
12ـ ٌ َٛاٌرشٌٚح
* ٖٔ٣ح٩كَحّ رخُلخؽ  ّٞ٣حُظَ٣ٝش [حُؼخٖٓ]ٌٓ َٛ٧ش ُِٔٝظٔظغ حُٔلَ رٌٔش ٣ٝـِة ح٩كَحّ رخُلؾ ٖٓ
رو٤ش حُلَّ.
*٘٣زـ ٢إٔ ٣لَّ ٖٓ حُلَّ  ُٞ ٌُٖٝأكَّ ٖٓ حُلَ ك ٬رؤّ ٞٓ ٚٗ٧ف ٣يهَ اُ ٢حُلَّ.
*ك ّٞ٣ ٢حُظَ٣ٝش ٣لَّ ٖٓ ٌٓش هزَ حُِٝحٍ.
*٣وَؽ ٖٓ ٌٓش اُ ٢٘ٓ ٢هزَ حُِٝحٍ ٌٛٝح ح٧ك.َ٠
* ٢ِٜ٣حُظٝ َٜحُؼٝ َٜحُٔـَد ٝحُؼ٘خء ك ٢٘ٓ ٢ك ّٞ٣ ٢حُظَ٣ٝش ٣ٝز٤ض كٜ٤خ ُِ٤ش حُظخٓغ .
*كٛ ٢زخف حُ ّٞ٤حُظخٓغ ٣ظٞؿ ٚحُلخؽ اُ ٢ػَكش اًح ِ١ؼض حُْ٘ٔ
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12ـ اٌٛلٛف تؼشفح
*حُٞهٞف رؼَكش ًٍٖ ٖٓ أًٍخٕ حُلؾ
*ٚلد اٌٛلٛف تؼشفح:
٣زيأ ٖٓ كـَ  ّٞ٣ػَكش اُ ٢كـَ  ّٞ٣حُ٘لَ.
*ٖٓ ٝهق ُ ُٞٝلظش ٝحكيس كٌٛ ٢ح حُٞهض ك ٢ػَكش ًُٞٝخٕ ٓخٍحً أٗ ٝخثٔخ ً أ ٝؿخ ً٬ٛأٜٗخ ػَكش أ ٝكخث٠خ ً
ٛق كـ.ٚ
*إ ًخٕ حُٞحهق رؼَكش ٌَٓحٗخ أٓ ٝـ٘ٗٞخ أٓ ٝـٔ ٢ػِٜ٣ ُْ ٚ٤ق كـ.ٚ
*ػَكش رٌخَٓ ٓٔخكظٜخ ٓٞهق ا ٫رطٖ ػَٗ.ٚ
* ٖٔ٣إٔ ٣وق ٍحًزخ ٝحَُٔحى رخُٞهٞف حٌُٔغ  ٫حُٞهٞف ػِ ٢حُويٓ.ٖ٤
* ٖٔ٣إٔ ٣وق ػ٘ي حُٜوَحص حُٔ٘لَٗش ػ٘ي ؿزَ حَُكٔش  ٢ٛٝك ٢ٓٝ ٢ػَكش.
*ٖٓ ٝهق ٜٗخٍح ٝىكغ هزَ حُـَٝد كؼِ ٚ٤ىّ  ٕ٥حُٞهٞف اُ ٢حُـَٝد ٝحؿذ ٖٓ ٝحؿزخص حُلؾ ُٖٔ
ٝهق ٜٗخٍح.
*ٖٓ أط ٢اُ ٢ػَكش رؼي حُـَٝد ٝٝهق ُ ٬٤ى ٕٝحُٜ٘خٍ ك٤ـِث ْ٤ُٝ ٚػِ ٚ٤ىّ.
*حُ٬ٜس حَُرخػ٤ش طو َٜك ٢ػَكش ِٓٝىُلش ٝ ٢٘ٓٝك٣ ٖٓ ٢و٣ ٫ٝ َٜـٔغ.
*ُٝ ٞهق حُ٘خّ ًِ ْٜأ ًِْٜ ٝا ٫هِ ٬٤ك ٢حُ ّٞ٤حُؼخٖٓ أ ٝحُؼخَٗ هطؤ أؿِأ.ْٛ
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13ـ اٌّثٍد تّضدٌفح
*رؼي ؿَٝد ْٗٔ  ّٞ٣ػَكش ٣يكغ حُلخؽ ٖٓ ػَكش آُِ ٢ىُلش ك٘٤ٌٓ ٢ش ٝٝهخٍ ٔٓ ٌٕٞ٣ٝظـلَح ًٌَ٣ٝ
هللا ك.َٙ٤ٔٓ ٢
* ٢ِٜ٣حُلخؽ كِٓ ٢ىُلش حُٔـَد ٝحُؼ٘خء ؿٔؼخ ٝهَٜح ٝإ  ٢ِٛك ٢حُطَ٣ن أؿِأ.ٙ
*٣ز٤ض حُلخؽ كِٓ ٢ىُلش ٝؿٞرخ ٝإٔ ُْ ٣لؼَ ٌٛح حُٞحؿذ ٣ـزَ رخُيّ ٌٛٝح ُٖٔ ٝحكخٛخ هزَ ٓ٘ظٜق حُِ.َ٤
*٣ـُِ ُٞلخؽ حُيكغ ٖٓ ِٓىُلش رؼي ٓ٘ظٜق حُِٝ َ٤هزِ ٚك ٚ٤ىّ.
*ٖٓ أطِٓ ٢ىُلش رؼي حُلـَ ُِٓ ٚىّ ٣ ُْ ٚٗ٧ز٤ض كٜ٤خ كبٕ  َٛٝاُٜ٤خ هزَ حُلـَ  ُٞٝرؼي ٓ٘ظٜق حَُِ٤
ك٢ٗ ٬ء ػِ.|ٚ٤
*رؼي ٬ٛس حُلـَ ٌ٣زَ ٣ٝيػ ٞهللا ػ٘ي حُٔ٘ؼَ حُلَحّ .
*٣يكغ اُ ٢٘ٓ ٢ػ٘يٓخ ٔ٣لَ [ٝهض حُٔلَ]هزَ ِٞ١ع حُْ٘ٔ.
*اًح ُٞ َٛٝحىٓ ١لَٔ رِٓ ٖ٤ىُلش َٔ٣ ٢٘ٓٝع ٍٓ ٚ٤كـَ.

14ـ سًِ اٌعّشاخ  ٌَٛٚإٌؽش
*٣ؤهٌ حُل٣َ١ ٖٓ ٢ٜو ٚاُٝ ٢٘ٓ ٢ػيىٛخ ٓزؼُِٔ ٖ٤ظؤهَ  ٝطٔغ ٝأٍرؼُِٔ ٕٞظؼـَ ٝكـْ حُل٢ٜ
ر ٖ٤ؿزش حُلٔٝ ٚحُز٘يم.
*اًح  َٛٝاُ ٢َٓ٣ ٢٘ٓ ٢ؿَٔس حُؼوزش رٔزغ ك٤ٜخص ٓظؼخهزخص ٝحكيس طِ ٞح٧هَ.ٟ
*٘٣ ٫ظَ ١إٔ  ٢َٓ٣حُؼٔٞى حُوخثْ رَ حُٔوٜٞى إٔ طوغ ك ٢حُلٞٓ ٝٞحء َٟرض حُؼٔٞى حُوخثْ أّ ُْ
طَ٠ر.ٚ
*ًِٔخ ٍٓ ٢كٌ٣ ٢ٜزَ ٣ ٫ٝـِة حَُٓ ٢رـ َ٤حُل.٢ٜ
*٣ ٫ـ ُٞحَُٓ ٢رخُلٗ ٢ٜلٜٔخ أًؼَ ٖٓ َٓس.
*٣وطغ حُظِز٤ش ػ٘ي حُزيء رخَُٓ٣ٝ ٢زيأ رخُظٌز.َ٤
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*٣ ٫وق ػ٘ي ٍٓ ٢حُـَٔس ُِيػخء رَ َٜ٘٣ف ُِ٘لَ.
*ح٧ك َ٠إٔ  ٢َٓ٣رؼي ِٞ١ع حُْ٘ٔ.
*٣ـِة حَُٓ ٢رؼي ٜٗق ُِ٤ش حُ٘لَ.
*رؼي ٍٓ ٢ؿَٔس حُؼوزش ٘٣لَ حُٜي ١إ ًخٕ ٓؼ ٚأٌٛ٣ ٝذ اُ ٢حُٔٞم ُ٘٤ظَ ١حُٜي٘٣ٝ ١لَ.ٙ
*رؼي ٗلَ حُٜي٣ ١لِن ٗؼَ ٞٛٝ ٙح٧ك َ٠أ٣ ٝو ٌٕٞ٣ٝ َٜحُظوٗ َ٤ٜخَُٓ ٬حٓ.ٚ
*طو َ٤ٜحَُٔأس ٖٓ ٗؼَٛخ هيٍ حِٗٔش [حٛ٧زغ] ْٓ2طوَ٣زخ.
*حُلِن ٝحُظؤٗ َ٤ٜي.
*ُ ٞأهَ حُلِن ٝحُظو َ٤ٜػٖ أ٣خّ حُظَ٘٣ن كِ ْ٤ػِ٢ٗ ٚ٤ء ٣ ٌُٖٝزو ٢ػِ ٚ٤حُظلَِ حُؼخٗ.٢
*ػْ ٣ل ٞ٤حُلـخؽ آٌُ ٢ش ُ٤طٞكٞح ٞ١حف ح٩كخٟش.
*٣طٞف حُوخٍٕ ٝحُٔلَى ٞ١حف ح٩كخٟش  ٖٓ ًٍٖ ٞٛٝأًٍخٕ حُلؾ  ٞٛٝكَ٫ ٝري ٖٓ ٗ٤ش.
*حُٔظٔظغ ٣طٞف ُِوي ّٝػْ ٞ١حف ح٩كخٟش ر.ٍَٓ ٬
*ٞ١حف ح٩كخٟش حٝ ٍٝهظ ٚرؼي ٓ٘ظٜق ُِ٤ش حُ٘لَ رَ٘ ١إٔ ٔ٣زو ٚحُٞهٞف رؼَكش ِٓٝىُلش.
*ٞ١ ٖٔ٣حف ح٩كخٟش ك ّٞ٣ ٢حُؼ٤ي[حُ٘لَ].
*٣ـ ُٞطؤهٞ١ َ٤حف ح٩كخٟش ػٖ أ٣خّ ٓ٘ٝ ٢اُ ٢ػَ٘ ٓ٘ٞحص ٝأًؼَ ٣ ٌُٖٝزو ٢ػِ ٚ٤حُظلَِ حُؼخٗ ٢كظ٢
٣طٞف.
*ػْ ٔ٣ؼ ٢ر ٖ٤حُٜلخ ٝحَُٔٝس [ٓؼ ٢حُلؾ]رؼي ٞ١حف ح٩كخٟش إ ُْ  ٌٖ٣هي ٓؼ ٢رؼي ٞ١حف حُوي.ّٝ
*حُوخٍٕ ٝحُٔلَى ٣ـُٜٔ ُٞخ طويٓ ْ٣ؼ ٢حُلؾ ُ ٌٕٞ٤رؼي ٞ١حف حُوي.ّٝ
*ٌؽصً اٌرؽًٍ تاٌراًٌ:
األٚيٌ :ؽصً تفؼً اشٍٕٓ ِٓ :
1ـ حَُٓ2 ٢ـ حُلِن 3ـ حُطٞحف
اٌصأًٌ :ؽصً تّا تمً ِغ اٌسؼً إْ ٌُ ٌىٓ سؼً ِٓ لثً.
*رؼي حُظلَِ ح٣ ٍٝ٧لَ ُ٢ٗ ًَ ٚء ا ٫حُ٘ٔخء.
*رؼي حُظلَِ حُؼخٗ٣ ٢لَ ُِلخؽ ًَ ٗ٢ء كظ ٢حُ٘ٔخء.
*اٌرشذٍة ٚفك اٌسٕح ٌى ْٛواٌراًٌ:
1ـ ٍٓ ٢ؿَٔس حُؼوزش.

2ـ ٗلَ حُٜي.١

4ـ حُطٞحف.

5ـ حُٔؼ.٢

3ـ حُلِن ٝحُظو.َ٤ٜ

*إ هيّ رؼ ٌٙٛ ٞح ٍٞٓ٧ػِ ٢رؼ ٞك ٬كَؽ.
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15ـ أٌاَ اٌرششٌك
*رؼي ٞ١حف ح٩كخٟش ٓٝؼ ٢حُلخؽ َ٣ؿغ اُ ٢٘ٓ ٢ك٤ز٤ض كٜ٤خ ػ٬ع ُ٤خٍ إ طؤهَ ٤ِ٤ُٝظ ٖ٤إ طؼـَ.
*ذشذٍة سًِ اٌعّشاخ فً أٌاَ اٌرششٌك:
1ـ حُـَٔس ح ٢ُٝ٧حُظ ٢طِٔٓ ٢ـي حُو٤ق.
2ـ حُـَٔس حُٓٞط٣ٝ ٢ـؼِٜخ ػٖ ٝ ٚ٘٤ٔ٣حُوزِش أٓخٓ ٢ٛٝ ٚطِ ٢ح.٢ُٝ٧
3ـ ؿَٔس حُؼوزش ٣ٝـؼِٜخ ػ٘ي ٔ٣ٝ ٚ٘٤ٔ٣ظوزَ حُوزِش.
*ك ًَ ٢ؿَٔس ٓ ٢َٓ٣زغ ك٤ٜخص.
*٣وق رؼي حُـَٔس حٝ ٢ُٝ٧حُٓٞط٣ٝ ٢يػ ٞأٓخ رؼي ؿَٔس حُؼوزش ك٣ ٬وق.
* ٢ِٜ٣ك ،٢٘ٓ ٢هَٜح ر ٬ؿٔغ رَ ًَ ٬ٛس كٝ ٢هظٜخ.
*ٍٓ ٢حُـَٔحص ك ٢أ٣خّ حُظَ٘٣ن  ٌٕٞ٣رؼي حُِٝحٍ ٣ ٫ٝـِة هزِ.ٚ
*إ ٍٓ ٢ك ٢ٜحُـٔخٍ ًِ ٚك ٢حُ ّٞ٤حُؼخُغ أؿِحَ٣ٝ ٙطذ ر٘٤ظ.ٚ
*ٖٓ أهَ ٍٓ ٢حُـَٔحص ػٖ أ٣خّ حُظَ٘٣ن كؼِ ٚ٤ىّ.
*ٖٓ ُْ ٣زض كِ٤ُ ٠٘ٓ ٢ظ ٖ٤إ طؼـَ أ ٝػ٬ع إ طؤهَ كؼِ ٚ٤ىّ ًٌُي.
*إ طَى ٓز٤ض ُِ٤ش كؼِ ٚ٤ا١ؼخّ ٌِٓٔ٤ُٝ ٖ٤ظُِٔ ٖ٤ظؤهَ كؼِ ٚ٤ا١ؼخّ ٌٓٔ٘ٝ ٖ٤ػ٬ع كؼِ ٚ٤ىّ.
*ٖٓ طؼـَ كؼِ ٚ٤ىّ كؼِ ٚ٤حُوَٝؽ ٖٓ ٓ٘ ٢هزَ حُـَٝد ٝاًح ُْ ٣وَؽ ٣ز٤ض ُِ٤ش حُؼ٬ع ػَ٘ ٢َٓ٣ٝ
ٖٓ حُـي رؼي حُِٝحٍ.
*ٖٓ أٍحى حُوَٝؽ ٖٓ ٌٓش  ١٧رِي ك٣ ٬وَؽ كظ٣ ٢طٞف حُٞىحع.
*ٖٓ أهخّ كٌٓ ٢ش رؼي ٞ١حف حُٞىحع أ ٝحطـَ كؼِ ٚ٤اػخىس حُطٞحف  ٖٓٝحٗظَٛ ١يح٣خ ُِ ٫ ِٚٛ٧ظـخٍس ك٬
رؤّ ر.ٚ
*ٖٓ طَى ٞ١حف حُٞىحع ٍؿغ اُ ٚ٤رخٓظؼ٘خء حُلخثٝ ٞحُ٘لٔخء ٝإ ٗن ػِ ٚ٤حَُؿٞع كؼِ ٚ٤ىّ  ٚٗ٧طَى
ٝحؿذ.
*ٖٓ حهَ ٞ١حف ح٩كخٟش ١ٝخك ٚػ٘ي حُوَٝؽ ٖٓ ٌٓش أؿِح ٙػٖ ٞ١حف حُٞىحع رَ٘ ١إٔ .ٚ٣ٞ٘٣
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*٣وق حُلخؽ ؿ َ٤حُلخث ٞاًح ٝىع ر ٖ٤حُلـَ حٞٓ٧ى ٝرخد حٌُؼزش ِٓظٜوخ ًٝلٓ ٚ٤زٔ١ٞظخٕ ٌٛٝح
حٌُٔخٕ حُِٔظِّ ٝطوق حُلخث ٞرزخد حُٔٔـي ٣ٝيػ ٕٞرٔخ ٍٝى.
*ٔ٣ظلذ ُ٣خٍس هزَ حُ٘ز ٢ِٛ ٢هللا ػِٝ ِْٓٝ ٚ٤هزَٛ ١خكز.ٚ٤

16ـ تاب اٌفٛاخ ٚاإلؼصاس
*حُلٞحص ٞٛ :إٔ ٔ٣زن ك٣ ٬يٍى.
*ح٩كٜخٍ :حُٔ٘غ أ٣ ١لٓ َٜخٗغ ُٔٗ٪خٕ ٘ٔ٣ؼ ٖٓ ٚاطٔخّ حُ٘ٔي.
*ٖٓ كخط ٚحُٞهٞف رؼَكش كظِ١ ٢غ  ّٞ٣حُ٘لَ كوي كخط ٚحُلؾ كبٕ ًخٕ حٗظَ ١ػ٘ي اكَحٓ ٚإٔ ٓلِ ٚك٤غ
كزْ ك٤لَ ٢ٗ ٫ٝء ػِٝ ٚ٤إ ُْ  ٌٖ٣هي حٗظَ ١ك٤ظلَِ رؼَٔس أ٣ ١طٞف ٔ٣ٝؼ٣ٝ ٢لِن أ٣ ٝو َٜػْ
٣ظلَِ.
*ٖٓ كخط ٚحُٞهٞف رؼَك٣ ٚوٌٛ ٢٠ح حُلؾ حُلخثض كَٟخ أً ٝخٕ ٗلٜ٣ٝ ٬ي ١إ ُْ  ٌٖ٣هي حٗظَ ١كبٕ
حٗظَ ١ك ٬ه٠خء ػِٛ ٫ٝ ٚ٤ي ١ا ٫اًح ًخٕ حُلؾ ٝحؿزخ رؤ َٛحَُ٘ع حٝ ٝحؿزخ رخٌٍُ٘ كبٗ ِِٚٓ٣ ٚحُو٠خء
ٝإ حٗظَ.١
*ٖٓ ٛي ٙػي ٝػٖ حُز٤ض ٓ ٞٛٝخ ٣ؼَف رخ٩كٜخٍ ٘ٓٝغ ٞٓ ُٚٞٛٝحء ك ٢ػَٔس أ ٝكؾ كبٌٗ٣ ٚرق
حُٜي ١ػْ ٣لِن أ٣ ٝو٣ٝ َٜلَ ٝإ كوي حُٜيٛ ١خّ ػَ٘س أ٣خّ ػْ كَ.
*إ ٛي حُؼي ٝحُٔلَّ ػٖ حُٞهٞف رؼَكش ك٤ظلَِ رؼَٔس إ ًخٕ هزَ كٞحص ٝهض حُٞهٞف ٝإ ًخٕ رؼيٙ
٣ظلَِ رؼَٔس ٖٓ حُؼخّ حُوخىّ.
*إ كً َٝٓ َٜٙؤٕ  ٌٕٞ٣أكَّ ٛ ٞٛٝل٤ق كَٔٔ٣ ُْٝ ٝظط٤غ أًخٍ حُ٘ٔي ًٌٝح إ كَٜٙ
ًٛخد ٗلوظ٣ ٚزوٓ ٢لَٓخ ا ٫إٔ ٣زَأ ٖٓ حٌَُٔٛ ٌَٔ٣ٝ ٝح إ ُْ  ٌٖ٣هي حٗظَ ٌُٖٝ ١إ كخط ٚحُٞهٞف
ك٤ظلَِ رؼَٔس.
*ٖٓ ك َٜػٖ ٞ١حف ح٩كخٟش كوٝ ٢هي ٍٓٝ ٢كِن ُْ ٣ظلَِ كظ٣ ٢طٞف.
*ٖٓ َٗ ١ك ٢اكَحٓٓ[:ٚلِ ٢ك٤غ كزٔظ٘]٢أ ٝهخٍ[ :إ َٟٓض أ ٝػـِص أًٛ ٝزض ٗلوظ ٢كِ ٢إٔ
أكَ]
ًخٕ ُ ٚإٔ ٣ظلَِ ٓظٗ ٢خء ٖٓ ؿ٢ٗ َ٤ء  ٫ٝه٠خء ػِ.ٚ٤
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17ـ تاب اٌٙذي ٚاألظؽٍح ٚاٌؼمٍمح
*حُٜيٓ ًَ ٞٛ :١خ ٜ٣يُِ ١لَّ ٖٓ ٗؼْ ٝؿَٛ٤خ ًخُطؼخّ ٝحُِزخّ ٝحُٜي ١أػْ ٖٓ حٟ٧ل٤ش.
*حٟ٧ل٤شٓ ٢ٛ :خ ٌ٣رق أ٣خّ حُ٘لَ طوَرخ اُ ٢هللا ػِ ٝؿَ.
*ؼىُ األظؽٍح٘ٓ :ش ٓئًيس ٝطـذ رخٌٍُ٘.
*أك َ٠حُٜيٝ ١حٟ٧ل٤ش :ح٩رَ ػْ حُزوَ ػْ حُـْ٘.
*طـِة حُ٘خس ػٖ حُٞحكي ٝأ َٛر٤ظٝ ٚػ٤خُ.ٚ
*طـِ ١حُزيٗٝ ٚحُزوَس ػٖ ٓزؼش.
*ألً ِا ٌعضي فً األظؽٍح:
1ـ ح٩رَ :هْٔ ٖٓ٘٤

2ـ حُزوَس٘ٓ :ظخٕ

3ـ حُٔؼِ٘ٓ :ش

4ـ حُ٠ؤٕٜٗ :ق ٓ٘ش

*اٌششٚغ فً األظؽٍح:
1ـ طٌ ٖٓ ٕٞرٔ٤ٜش حٗ٧ؼخّ
3ـ حُٔٓ٬ش ٖٓ حُؼٞ٤د

2ـ رِٞؽ حُٖٔ حُٔؼظزَ َٗػخ.
4ـ طٌ ٕٞكٝ ٢هض حٌُرق.

*ِا ال ٌعضئ فً األظؽٍح:
1ـ حُؼٍٞحء ر٘٤ض حُؼٞحٍ حُظ ٢حٗؤلض ػٜ٤٘٤خ.
2ـ حُؼـلخء  ٢ٛٝحُِ٣ِٜش حُظٓ ٫ ٢ن كٜ٤خ.
3ـ حُؼَؿخء حُظ ٫ ٢طط٤ن حُٔ٘ٓ ٢غ حُٜل٤لش.
4ـ حُٜظٔخء  ٢ٛٝحُظًٛ ٢زض ػ٘٤خٛخ ٖٓ حِٜٛخ.
5ـ حُـيحء  ٢ٛٝحُظ٘٘٣ ٢ق َٟػٜخ.
6ـ حَُٔ٠٣ش ر٘٤ش حَُٔٝ
7ـ حُؼ٠زخء حُظًٛ ٢ذ أًؼَ أًٜٗخ ٝهَٜٗخ.
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*اٌزي ٌعضئ فً األ ظؽٍح:
1ـ حُزظَحء حُظُٜ ْ٤ُ ٢خ ًٗذ.
2ـ حُـٔخء  ٢ٛٝحُظ٣ ُْ ٢وِن ُٜخ هَٕ.
3ـ حُوٓ ٞٛٝ ٢ٜخ هطؼض ه٤ٜظخ.ٙ
4ـ ٓخ هِن ر ٬إًٔ
5ـ ٓخ ًٛذ ٜٗق اُ٤ظٝ ٚأًٗ.ٚ
*ٌسٓ اٌراًٌ:
1ـ ٗلَ ح٩رَ هخثٔش ٓؼوُٞش ٣يٛخ حُ.َٟٔ٤
*حُ٘لَ  ٌٕٞ٣رطؼٜ٘خ رٔخ  َٜ٘٣حُيّ ر ٖ٤حُؼ٘ن ٝحُٜيٍ.
2ـ ًرق حُزوَس ٝحُـْ٘ ػِ ٢ؿ٘زٜخ حٞٓ َٔ٣٧ؿٜش اُ ٢حُوزِش.
3ـ  ٢ٔٔ٣ك٣ ٖ٤لَى ٣ي ٙرخُلؼَ ٌ٣ٝزَ.
4ـ ٣و[ ٍٞحٌُِٛ ْٜح ُي ٘ٓٝي].
*ٚلد اٌزتػ ٖٓ :رؼي ٬ٛس حُؼ٤ي ٝكظ ٢آهَ ػخٗ ٢أ٣خّ حُظَ٘٣ن ٓٞحء ًخٕ ٟ٧ل٤ش أٛ ٝي ٌٍٗ ١أٝ
ططٞع أٓ ٝظؼش ح ٝهَحٕ.
*إ كخص ٝهض حٌُرق هٝ ٢٠حؿذ حُٜيٝ ١حٟ٧ل٤ش ٓٝو ٢حُظطٞع.
*٣ظؼ٘٤خٕ حُٜيٝ ١حٟ٧ل٤ش رخُو ٫ ٍٞرخُ٘٤ش  ٫ٝحَُ٘حء.
*اًح طؼ٘٤ض حٟ٧ل٤ش ك٣ ٬ـ ُٞر٤غ ٗ٢ء ٜٓ٘خ ٗ ُٞٝؼَٛخ ٝؿِيٛخ.
*٣ ٫ؼط ٢حُـِحٍ أؿَطٜ٘ٓ ٚخ ٣ٝـ ُٞإٔ ٣ؼط ٢حُـخٍُ ٛي٣ش أٛ ٝيهش ٜٓ٘خ ًـ.َٙ٤
*ٌسٓ أْ ٌمسُ األظؽٍح شالشا:
1ـ ٣ؤًَ ػِؼٜخ 2ـ ٜ٣ي ١ػِؼٜخ 3ـ ٣ظٜيم رؼِؼٜخ.
*حُٜي٣ ٫ ١ؤًَ ٜٓ٘خ إ ًخٗض ؿزَح ٣ٝؤًَ ٜٓ٘خ إ ًخٗض ٌَٗحٕ.
*٣لَّ ػِ ٢حُٔ٠لٝ ٢حُٔ٠ل ٢ػ٘ ٚاًح ىهِض حُؼَ٘ ٖٓ ً ١حُلـش:
أهٌ ٗ٢ء ٖٓ ٗؼَ ٙأ ٝظلَ ٙاُ ٢حٌُرق  ٖٔ٣ٝحُلِن رؼيٙ
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18ـ اٌؼمٍمح ٚأؼىاَ اٌٌّٛٛد
*حُؼو٤وش طٖٔ ك ٢كن ح٧د ً ُٞٝخٕ ٓؼَٔح.
*طٖٔ حُؼو٤وش ػٖ حُـٗ ّ٬خطخٕ ٝػٖ حُـخٍ٣ش ٗخس.
*طٌرق حُؼو٤وش ك ٢حُ ّٞ٤حُٔخرغ أ ٝأٍرؼش ػَ٘ أ ٝاكيٝ ٟػَ٘.ٖ٣
*حُزيٗش ٝحُزوَس  ٫طـِة اً ٫خِٓش.
* ٫طٌَٔ ػظخّ حُؼو٤وش  ٌُٖٝطوطغ ٓغ حُٔلخ.َٛ
*١زن حُؼو٤وش أك ٖٓ َ٠ط٣ُٞؼٜخ ٗ٤جش ػٌْ حٟ٧ل٤ش.
*ال ٌسٓ رتػ:
1ـ حُلَػش ُٝ ٢ٛٝي ُِ٘خهش.
2ـ حُؼظَ٤سً ٢ٛٝ :ر٤لش أٍ َٜٗ ٍٝؿذ ٜٗ٧خ ٖٓ حُـخ٤ِٛش.
*ٔ٤ُٝش حُؼَّ  ٫طو ٚرٔ٤ٜش حٗ٧ؼخّ رَ هي  ٌٕٞ٣رـَٛ٤خ ًخُطؼخّ ٝحُظَٔ.
*اًح ٌٖٓ حٔٗ٩خٕ ِٓ٘ ٫ؿي٣يح ًٝرق ٝىػخ حُـَ٤حٕ ٝح٧هخٍد ك ٬رؤّ.
* ٖٔ٣إٔ  ٢ٔٔ٣حُُٔٞٞى ك ٢حُ ّٞ٤حُٔخرغ ٓخُْ ٣ظْ طؼ ٖ٤ح ْٓ٫هزَ حُ٫ٞىس ك ّٞ٣ ٢ٔٔ٤حُ٫ٞىس.
*٣لَّ هزَ إٔ ٣ظْ طٔٔ٤ش حُُٔٞٞى رؼزي ؿ َ٤هللا.
* ٖٔ٣إٔ ٣لِن ٍأّ حُـ ّ٬ك ّٞ٣ ٢حُٔخرغ ٣ٝظٜيم ر ُٚٗٞك٠ش.
*أكذ حٔٓ٧خء ػزيهللا ٝػزيحَُكٖٔ.
*إ حطلن ٝهض حُؼو٤وش ٝٝهض حٟ٧ل٤ش أؿِأص اكيحٔٛخ ح٧هَ.ٟ
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1ـ وراب اٌضواج
*حًُِخس  ٢ٛأ ْٛأًٍخٕ ح ّ٬ٓ٩رؼي حُ٬ٜس.
*حًُِخس ك ٢حُِـش  ٢ٛحُ٘ٔخء ٝحُِ٣خىس.
*حًُِخس ك ٢حَُ٘ع ٤ٜٗ ٢ٛذ ٓويٍ َٗػخ كٓ ٢خٍ ٓؼَٜ٣ ٖ٤ف ُطخثلش ٓوٜٛٞش.
*كٌْ حًُِخس  ٞٛحُٞؿٞد  ٢ٛٝطـذ ك ٢حُٔخٍ حُ٘خٓ.٢
*ذعة اٌضواج فً األشٍاء اٌراٌٍح:
1ـ حٌُٛذ 2ـ حُل٠ش 3ـ ػَ ٝٝحُظـخٍس
4ـ رٔ٤ٜش حٗ٧ؼخّ 5ـ حُوخٍؽ ٖٓ حٍٝ٧
6ـ حُؼَٔ 7ـ حًَُخُ 8ـ حُٔؼيٕ
*ششٚغ ٚظٛب اٌضواج:
1ـ ح2 ّ٬ٓ٩ـ حُلَ٣ش

3ـ ِٓي حُٜ٘خد

4ـ حٓظوَحٍ حُٜ٘خد  ٞٛٝإٔ  ٌٕٞ٣حُٔخُي ُِ٘٠ء ٌِٓ ٌِٚٔ٣خ طخٓخ ٓٔظوَح  ٌٕٞ٣ ٫ٝػَٟش ُِظِق.
5ـ طٔخّ حُل.ٍٞ
*ٌسرصًٕ ِٓ ذّاَ اٌؽٛي أشٍاء ً٘:
1ـ حُوخٍؽ ٖٓ حً ٍٝ٧خُلزٞد ٝحُؼٔخٍ.
2ـ ٗظخؽ حُٔخثٔش  ٢ٛٝأ٫ٝىٛخ ك٘٣ ٬ظَُٜ ١خ طٔخّ حُل.ٍٞ
3ـ ٍرق حُظـخٍس ًؤٕ ٘٣ظَ ١أٍ ٝرـ 155أُق ػْ طٌ ٕٞرؼي ٓ ٢٠حُل255 ٍٞأُق ك٢ًِ٤
ػٖ255أُق.
4ـ حًَُخُ كٌٜح ك ٚ٤حُؤْ رٔـَى ٝؿٞر.ٚ
5ـ حُٔؼيٕ.
*طـذ حًُِخس كٓ ٢خٍ حُٜزٓٝ ٢خٍ حُٔـ٘.ٕٞ
*ٖٓ ًخٕ ُ ٚى ٖ٣أٝ ٝى٣ؼش ٛٝيحم ُٝؿش أً ٝخٕ حُٔخٍ ٟخثؼخ أَٝٔٓ ٝهخ ػْ أهٌ حُٔخٍ ك٤ـذ ػِ ٚ٤اًح
هزُٔ ٚ٠خ ٓ ٖٓ ٢٠حُٔ٘ ِِٚٓ٣ ٫ٝ ٖ٤إٔ ٣ئىًُ ١خط ٚهزَ هز ٚ٠اهَحؽ ًُخط ٚهزَ هز.ٚ٠
*اًح ًخٕ ػ٘ي حٔٗ٩خٕ ٓخٍ رِؾ حُٜ٘خد  ٌُٖٝػِ ٚ٤ى ٖ٣أً ٝلخٍس ط٘و ٚحُٜ٘خد كًُ ٬خس ػِ ٚ٤كٔ٤خ ػ٘ي.ٙ
*٘٣ ٫ظَُٞ ١ؿٞد حًُِخس إٔ ٣ظٌٖٔ ٖٓ أى ثٜخ ٣ ٫ ٌُٖٝـذ ح٩هَحؽ كظ٣ ٢ظٌٖٔ ٖٓ ح٧ىحء.
*ُ ٞطِق حُٔخٍ رؼي طٔخّ حُلٝٝ ٍٞؿٞد حًُِخس ك ٚ٤ك٤ـذ اهَحؽ حًُِخس.
*اًح ٓخص حَُؿَ ٝػًُِ ٚ٤خس كبٕ حًُِخس ًخُئ٣ ٫ ٖ٣ظلن حُٞحٍع ٗ٤جخ ا ٫رؼي أىحء حًُِخس.
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*اًح حؿظٔغ ىًُٝ ٖ٣خس ك٤ظلخٛخٕ.
2ـ صواج تٍّٙح األٔؼاَ
*رٔ٤ٜش حٗ٧ؼخّ  ٢ٛح٩رَ ٝحُزوَ ٝحُـْ٘ ٝحُٔخػِ ٝحُ٠ؤٕ.
*رٔ٤ٜش حٗ٧ؼخّ حُظ ٢طظوٌ ػَٟٝخ ُِظـخٍس طًًُِ ٢خس حُؼَ.ٝٝ
*ششٚغ ٚظٛب اٌضواج فً تٍّٙح األٔؼاَ:
1ـ طظوٌ ُيٍ حَُ٘ٔ ٝحُظُِٔٔ ٫ ٖ٤ؼَٔ.
2ـ إٔ طٔ ّٞأ ١طَػ ٢حُٔزخف حٌُٗ ١زض رلؼَ هللا ػِ ٝؿَ  ْ٤ُٝرلؼِ٘خ حُل ًِٚ ٍٞأ ٝأًؼَ.ٙ
3ـ إٔ طزِؾ ٜٗخرخ.
*رٔ٤ٜش حٗ٧ؼخّ ح ُظ ٢طظوٌ ُِيٍ ٝحَُ٘ٔ ٌُٜ٘خ طؼِق رلؼَ ٛخكزٜخ أ٘٣ ١ظَُٜ ١خ حُؼِق ك ْ٤ُ ٌٜٙكٜ٤خ
ًُخس ا٬١هخ.
*إ ًخٗض ٓخثٔش ٜٗق حُل ٍٞأ ٝأهَ كًُ ٬خس كٜ٤خ.
*ٔصاب اإلتً ٚصواذٙا:
حُـــٜ٘ــــــخد

الـــزكــــــــــــاة
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46
61
76
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بنت مخاض
بنت لبون
حقة
جذعة
بنتا لبون
حقتان

بكرة عمرها سنة
لها سنتان
أنثً اإلبل لها ثالث سنوات
لها أربع سنوات
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ثالث بنات لبون

حتً131تستقر الفرٌضة

*تؼذ اسرمشاس اٌفشٌعح ٌى:ْٛ
ك]45[ ًَ ٢ر٘ض ُز.ٕٞ
ك]55[ ًَ ٢كو.ٚ
*صواج اٌثمش:
*أهَ ٜٗخد حُزوَ ػ٬ػٝ ٕٞكٜ٤خ طز٤غ أ ٝطز٤ؼش ٓ ٞٛٝخُ٘ٓ ٚش ٝحكيس.
*ك ٢حٍ٧رؼ ٖٓ ٖ٤حُزوَ ٓٔ٘ٓ ٢ٛٝ ٚخُٜخ ٓ٘ظخٕ.
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مالحظــــــــــــات

*ك ٢حُٔظ ٖ٤طز٤ؼخٕ ػْ ك ًَ ٢ػ٬ػ ٖ٤طز٤غ ٝك ًَ ٢أٍرؼ٘ٔٓ ٖ٤ش.
*أهَ ٜٗخد حُـْ٘ أٍرؼٝ ٕٞكٜ٤خ ٗخس ٝحكيس ٓ ٢ٛٝخُٜخ ٓ٘ش ٝحكيس أ ٝؿٌػش ٟؤٕ  ٢ٛٝحُظُٜ ٢خ ٓ٘ش
أٗ.َٜ
*ك ٖٓ121 ٢حُـْ٘ ٗخطخٕ ٝك251 ٢ػ٬ع ٗ٤خٝ ٙك455 ٢أٍرغ ٗ٤خ ٙػْ كٓ ًَ ٢خثٗ ٚخس.
*اًح حهظِ ٢حػ٘خٕ كؤًؼَ ٖٓ أ َٛحًُِخس كٜٗ ٢خد رٔ٤ٜش حٗ٧ؼخّ ُ ْٜك ٢ؿٔ٤غ حُلٛ ٍٞخٍ حُٔخٍ ٝحكيح
٤ًُٝخ ًخُٞحكي.
*ذٕمسُ اٌخٍطح إًٌ لسٍّٓ:
حـ هِطش أػ٤خٕ  ٢ٛٝإٔ طٌ ٕٞحُٔخٍ ٓ٘ظًَخ ر ٖ٤حػ٘ ٖ٤ك ٢حُِٔي  ٢ٛٝطٌ ٕٞرخٍ٩ع ٝطٌ ٕٞرخَُ٘حء.
د ـ هِطش أٛ ٝخف  ٢ٛٝإٔ ٣ظٔٓ ِ٤خٍ ًَ ٝحكي ػٖ ح٥هَ ٌُٜ٘ٝخ ط٘ظَ ١ك ٢ػيس أٓ:٢ٛ ٍٞ
1ـ ٣طَه ْٜكٔلَ ٝحكي
2ـ حَُٔٔف
3ـ حَُٔػ٢
4ـ حُٔلِذ
5ـ حَُٔحف
*حُوِطش طـؼَ حُٔخًُ ٖ٤خُٔخٍ حُٞحكي.
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3ـ صواج اٌؽثٛب ٚاٌصّاس
*ذعة اٌضواج فً اٌؽثٛب ِ ً٘ٚا ٌخشض ِٓ اٌضسع ٚاٌثمٛي ِٚا أشثٗ رٌه ِصً:
1ـ حُؤق 2ـ حُ٘ؼ3 َ٤ـ حٌٍُس 4ـ ح5 ٍُ٧ـ حُلٔ6 ٚـ حُؼيّ 7ـ حُزخ ه8 ٬ـ حٌَُٓ٘ش 9ـ حُْٔٔٔ 15ـ
حُيهٖ 11ـ حٌَُح٣ٝخ 12ـ حٌُِرَس 13ـ رٍِ حُوطٖ 14ـ حٌُظخٕ 15ـ حُزط٤ن ٗٝلٙٞ
*ذعة اٌضواج فً وً شّش ٌىاي ٌٚذخش ٚاٌصّش ِ٘ ٛا ٌخشض ِٓ األشعاس ِٚا ذعة فٍٗ اٌضواج ِصً:
1ـ حُظَٔ 2ـ حُِر٤ذ 3ـ حُِ4 ُٞـ حُلٔظن 5ـ حُز٘يم 6ـ حُٔٔخ١
*ٌ٣خٍ أ٣ٝ ُٕٞ٣ ١يهَ أ ١إٔ ػخٓش حُ٘خّ ٣يهَ.ٚٗٝ
*ال صواج فً اٌصّاس اٌراٌٍح:
1ـ ػ٘خد 2ـ ُ٣ظ3 ٕٞـ ؿ4 ُٞـ ط5 ٖ٤ـ ٖٓ٘ٔ 6ـ طٞص 7ـ ٗزن 8ـ ُػَ9 ٍٝـ ٍٓخٕ.
*طـذ حًُِخس ك ٢حُلزٞد ٝحُؼٔخٍ رَ٘:ٖ٤١
1ـ إٔ ٣زِؾ حُٜ٘خد ٝهيٍ ٙرؼي طٜل٤ش حُلذ ٝؿلخف حُؼَٔ:
 َ١ٍ1655 ٞٛٝػَحه= ٢هٔٔش أٓٝن ٛ355 ٢ٛٝخع.
2ـ إٔ ٓ ٌٕٞ٣خٌُخ ُِٜ٘خد ٝهض ٝؿٞرٜخ.
*ٝهض ٝؿٞد حُلذ اًح حٗظي ٝ ٝهض ٝؿٞد حُؼَٔ اًح ريح ٬ٛك.ٚ
*اًح رِؾ حُلذ ٝحُؼَٔ حُٜ٘خد ٣ـذ ك:ٚ٤
1ـ حُؼَ٘ كٔ٤خ ٔ٣و ٢رٓ ٬ئٗش ًِٝلش.
2ـ ٜٗق حُؼَ٘ كٔ٤خ ٔ٣و ٢رٔئٗش ًِٝلش.
*٣ـذ اهَحؽ ًُخس حُلذ ٜٓلٝ ٢حُؼَٔ ٣خرٔخ.
*٣وَؽ ًُخس حُلزٞد ٝحُؼٔخٍ ٓٔظؤؿَح حٓ ٫ ٍٝ٧خ ٌُٜخ.
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4ـ صواج اٌؼسً ٚاٌشواص
*ذعة اٌضواج فً اٌؼسً:
1ـ اًح أهٌ ٖٓ ٌِٓ[ ٚحٍ]ٟٚأ ٝحُٔٞحص  ٢ٛٝح ٍٝ٧حُـ٧ ًِٚٞٔٓ َ٤كي.
2ـ اًح رِؾ حُٜ٘خد.
*ٜٗخد حُؼَٔٛ]35[ :خػخ ٗز٣ٞخ= َ١ٍ165ػَحهِٞ٤ً62= ٢
*اًح رِؾ حُؼَٔ حُٜ٘خد ك٤ـذ اهَحؽ حُؼَ٘.
*حًَُخُٓ ٞٛ :خ ٝؿي ٓيكٗٞخ ٖٓ أٓٞحٍ حٌُلخٍ ك ٢حُـخ٤ِٛش.
*ك ٢حًَُخُ حُؤْ ٝحُزخه ٖٓ ٢أٓٞحٍ حٌُلخٍ رٞؿٞى ػٓ٬ظ ْٜػِ.ٚ٤
*اًح ٝؿي ػِ ٢حُٔخٍ حُٔيك ٕٞػٓ٬ش حُِٔٔٔ ٖ٤كلٌٔ ٚكٌْ حُِو٤طش.
5ـ صواج إٌمذٌٓ
*حُ٘وئٛ ٖ٣خ حٌُٛذ ٝحُل٠ش ك ٢حٛط٬ف حُلوٜخء.
*ٔصاب اٌز٘ة :ػَ٘ٓ ٕٝؼوخ 85 = ً٫ؿَحّ ٖٓ حٌُٛذ حُوخُ.ٚ
*ٔصاب اٌفعح255 :ىٍ595=ْٛؿَحّ.
*اًح رِؾ حٌُٛذ ٝحُل٠ش حُٜ٘خد ك٤ـذ كٜٔ٤خ ٍرغ حُؼَ٘ ٜٓ٘ٔخ.
* ْ٠٣حٌُٛذ اُ ٢حُل٠ش ُظٌٔ َ٤حُٜ٘خد ًٌُٝي ط ْ٠هٔ٤ش حُؼٌَُِٛ ٝٝذ ٝحُل٠ش ُظٌٔ َ٤حُٜ٘خد.
*٣زخف ًٌَُِ ُزْ حُوخطْ ٖٓ حُل٠ش.
*٣زخف ٖٓ حُل٠ش هزؼش حُٔ٤ق [حُٔوزًٌُٝ]ٞي حُوًٞس ٝحُٔ٘طوش ٓ ٢ٛٝخ ٘٣ي ر ٚحُ.٢ٓٞ
*٣زخف ًٌَُِ ٖٓ حٌُٛذ هز٤ؼش حُٔ٤ق ٓٝخ ىػض اُ ٚ٤حٍَُٝ٠س ًؤٗق .ٖٓٝ
*٣زخف ُِ٘ٔخء ٖٓ حٌُٛذ ٝحُل٠ش ٓخؿَص ػخىط ٖٜػُِ ٢زًٔ ُٞٝ ٚؼَ.
*ًُ ٫خس ك ٢حُلِ ٢حُٔزخف حُٔؼي ُٓ٬ظؼٔخٍ ٝح٩ػخٍس.
*طـذ حًُِخس ك ٢حُلِ ٢حُٔلَّ ًٌُٝي ك ٢حُلِ ٢حُٔزخف حُٔؼي ُ٨ؿَس ٝحُ٘لوش.
*٣زخف َُِؿَ ٝحَُٔأس حُظلِ ٢رخُـٞحٝ َٛحُ٤خهٞص ٝحُِرَؿي.
 ٌَٙ٣ٝطوظٜٔٔخ رخُلي٣ي ٝحُ٘لخّ ٔ٣ٝظلذ رخُؼو٤ن.
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6ـ صواج اٌؼشٚض
*حُؼَ ٞٛ :ٝٝحُٔخٍ حُٔؼي ُِظـخٍس ٖٓ أٞٗ ١ع  ٖٓٝأ٘ٛ ١ق ًخٕ  ٞٛٝأػْ أٓٞحٍ حًُِخس ٝأِٜٗٔخ.
*ششٚغ ٚظٛب اٌضواج فً ػشٚض اٌرعاسج إظافح ٌٍششٚغ اٌخّسح:
1ـ ٌِٜٔ٣خ رلؼًِ ٚخَُ٘حء ٝهز ٍٞحُٜي٣ش.
2ـ ٌِٜٔ٣خ ر٘٤ش حُظـخٍس  ٫ح٫هظ٘خء.
3ـ حٕ طزِؾ ٜٗخرخ ك ٢ًِ٤هٔ٤ظٜخ  ٫ػٜ٘٤خ.
*طو ْ٣ٞػَ ٝٝحُظـخٍس ػ٘ي طٔخّ حُل ٍٞرخُلع ُِلوَحء ٖٓ ًٛذ أ ٝك٠ش.
*٣ ٫ؼظزَ ك ٢طؤٜ٣ٞخ ػ٘ي طٔخّ حُلٓ ٍٞخ حٗظَ٣ض ر ٕ٧ ٚهٔ٤ظٜخ طوظِق حٍطلخػخ .٫ِٝٗٝ
*ًُ ٞخٕ ػ٘ي ٙػِغ ٜٗخد ٖٓ ًٛذ ٝػِغ ٖٓ ك٠ش ٝػِغ ٖٓ ػَ ٝٝكؼًُِ ٚ٤خس.
*اًح رِـض ػَ ٝٝحُظـخٍس حُٜ٘خد كبٗ٣ ٚوَؽ ٍرغ حُؼَ٘ ٖٓ هٔ٤ظٜخ.
*ٛخكذ حُزوخُش ٣ل ٢ٜؿٔ٤غ ٓخ ك ٢روخُظٓ ٖٓ ٚؼَٟٝخص ًٌُٝي ٛخكذ ح٤ُ٥خص ٝحٍ٧ح ٢ٟػْ
٣وٜٗٞٓٞخ رٔخ طٔخ.١ٝ
*حُؼٔخٍحص ًٝحطٜخ ٝاٗٔخ ٖٓ ا٣ـخٍٛخ اًح كخٍ ػِٜ٤خ حُل.ٍٞ
أػخع حُز٤ض ٝحُيًخٕ ٝآ٫ص حُظخؿَ ٝهٞحٍ َ٣حُؼطخٍ ًُ ٫خس ػِٜ٤خ.
7ـ صواج اٌفطش
*صواج اٌفطش ذعة فً اٌزِح ٚ ً٘ٚاظثح ػًٍ وً ِٓ:
1ـ ِْٓٔ
2ـ ٣ـي ٓخ ٣ل َ٠ػٖ هٞطٝ ٚهٞص ػ٤خُ ّٞ٣ ٚحُؼ٤ي ِ٤ُٝظ ٚرؼي ٓخ ٣لظخؿ:ٖٓ ٚ
[ٌٖٓٔ ـ ٝهخىّ ـ ىحرش ـ ػ٤خد رٌُش ـ ًظذ ػِْ] ٢ٛٝكٞحثـ ٚح٤ِٛ٧ش.
*حُي٘ٔ٣ ٫ ٖ٣غ ٝؿٞد ًُخس حُلطَ.
* ِِّ٣حُِْٔٔ إٔ ٣وَؽ ًُخس حُلطَ ػٖ ٗلٔٝ ٚػٖ ٖٓ  ٖٓ ٚٗٞٔ٣حُِٔٔٔ.ٖ٤
 إْ ػعض ػٓ تؼط ِٓ ٌّ ٗٔٛأخشض تاٌرشذٍة واٌراًٌ:1ـ ٗلٔ2 ٚـ ُٝؿظ3 ٚـ ٍه٤و4 ٚـ أٓ5 ٚـ أر6 ٙٞـ ُٝي7 ٙـ ح٧هَد ك ٢حَُٔ٤حع
*اًح ًخٕ حٔٗ٩خٕ ٍ ٕٞٔ٣ؿ ٬ك٠ٍٓ َٜٗ ٢خٕ كو٤٠ً ٢ق كبٜٗخ طـذ ػًُِ ٚ٤خس حُلطَ ُ.ٚ
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*ٔ٣ظلذ اهَحؽ ًُخس حُلطَ ػٖ حُـ٘.ٖ٤
* ٫طـذ ًُخس حُلطَ ػِ ٢حُِٝؽ ػُِٝ ٢ؿظ ٚحُ٘خِٗ  ٫ ٚٗ٧طـذ ػِ ٚ٤حُ٘لوش.
*ٖٓ ُِٓض كطَط ٚؿٝ َٙ٤أهَؽ ًُخس حُلطَ ػٖ ٗلٔ ٚى ٕٝإً ٖٓ طِِٓ ٚأؿِص.
*ٖٓ أهَؽ ًُخس حُلطَ ػٖٔ  ٫طِِٓ ٚكطَط ٚك٤ـذ إٔ ٔ٣ظؤًٗ.ٚ
*طـذ حًُِخس حُلطَ رـَٝد ْٗٔ ُِ٤ش  ّٞ٣حُؼ٤ي.
*٣ـ ُٞاهَحؽ ًُخس حُلطَ هزَ حُؼ٤ي ر ٖ٤ٓٞ٤كو ٫ٝ ٢طـِة هزِٜخ  ٌُٖٝاهَحؿٜخ  ّٞ٣حُؼ٤ي هزَ حُ٬ٜس
أك.َ٠
*ٖٓ ٓخص هزَ حُـَٝد كًُ ٬خس ػِ[ٚ٤ؿَٝد ُِ٤ش حُؼ٤ي].
* ٌَٙ٣اهَحؽ ًُخس حُلطَ رؼي ٬ٛس حُؼ٤ي ٝكظ ٢ؿَٝد حُْ٘ٔ.
*٣وًُ ٢٠خس حُلطَ رؼي  ّٞ٣حُؼ٤ي  ٌٕٞ٣ٝآػٔخ.
*اٌٛاظة ػًٍ وً شخص أْ ٌخشض صاػا ِٓ:
1ـ طَٔ.

2ـ ُر٤ذ.

3ـ رَ.

4ـ ٗؼ5 .َ٤ـ أه.٢

6ـ ىه٤ن حُزَ ٝحُ٘ؼ.َ٤

*٣ـِة ك ٢كخٍ ػيّ ح٘ٛ٧خف حُٔخروش ًَ كذ ٝػَٔ ٣وظخص ًخٝ ٍُ٧حٌٍُس ك ٢حُلذ ٝحُظ ٖ٤ك ٢حُؼَٔ.
*٣ـ ُٞإٔ ٣ؼط ٢حُـٔخػش كطَطُٞ ْٜحكي ٣ٝؼط ٢حُٞحكي كطَطُ ٚـٔخػش.
*٣ ٫ـ ُٞاهَحؽ حُؤ٤ش كًُ ٢خس حُلطَ[.حُ٘وي].
8ـ إخشاض اٌضواج
*ٌعة إخشاض اٌضواج فٛسا  ٌٗٚذأخٍش٘ا:
1ـ إ ه٘ ٢حٍَُ٠

2ـ ُِٖٓ أٗي كخؿش.

*ٖٓ ؿلي ٝؿٞد حًُِخس  ٞٛٝػخُْ رلٌٜٔخ ًلَ  ُٞٝأهَؿٜخ.
*ٖٓ ٓ٘غ حًُِخس ؿليح ُٞؿٞرٜخ طئهٌ ٓ٘٣ٝ ٚوظَ َُىط.ٚ
*ٖٓ ٓ٘غ حًُِخس روٗٝ ٬لخ حهٌص ٓ٘ٝ ٚػٍِ.
*ح٥هٌ  ُٚ ٖٓ ٞٛكن ح٧هٌ ًخُِٔطخٕ.
*طـذ ًُخس حُٔخٍ كٓ ٢خٍ حُٜزٝ ٢حُٔـ٘٣ٝ ٕٞوَؿٜخ ٜٔ٤ُٝخ  ٞٛٝح٧د أ ٚ٤ٛٝ ٝإ ًخٕ ٓ٤ظخ ٝحُـي
ٝح٣٫ٝ ٫ ّ٧ش ُٜٔخ كٓ ٢خُٜٔخ.
*٣ ٫ـ ُٞاهَحؽ حًُِخس ا ٫ر٘٤ش ٖٓٔ طـذ ػِ.ٚ٤
*ٌسٓ اٌراًٌ ػٕذ إخشاض اٌضواج:
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1ـ اظٜخٍٛخ 2ـ ٣لَهٜخ ر٘لٔ3 ٚـ ٣و ٍٞػ٘ي ىكؼٜخ
[حُِ ْٜحؿؼِٜخ ٓـ٘ٔخ  ٫ٝطـؼِٜخ ٓـَٓخ]
4ـ ٣ٝو ٍٞح٥هٌ[:حُِ َٛ ْٜػِ٤ي]
*٣ل َ٠اهَحؽ ًُخس حُٔخٍ ك ٢كوَحء رِي.ٙ
*٣ ٫ـٗ ُٞوَ ًُخس اُ ٢رِي ر٘٤ي ٝرٜ٘٤خ ٓٔخكش هٌُٜ٘ٝ َٜخ طـِة.
*ٖٓ ًخٕ ك ٢رِي ٓٝخُ ٚك ٢رِي آهَ ًخُٔٞحٗ ٢كبٗ٣ ٚوَؽ حًُِخس ك ٢حُزِي حٌُ ١ك ٚ٤حُٔخٍ  ٌُٖٝكطَطٚ
٣وَؿٜخ كِ٣ ٢ي.ٙ
*٣ـ ُٞطؼـ َ٤حًُِخس ُل ٖ٤ُٞكو ٢رَ٘ ١إٔ  ٌٕٞ٣ػ٘يٜٗ ٙخد ٝح٧ك َ٠اهَحؿٜخ ػ٘ي طٔخّ حُل.ٍٞ
9ـ أً٘ اٌضواج
*٣ ٫ـَٛ ُٞف حًُِخس ك ٢ر٘خء حُٔٔخؿي  ٫ٝك ٢ر٘خء حُٔيحٍّ ٫ٝك ٢ا٬ٛف حُطَم.
*األصٕاف اٌصّأٍح اٌّسرؽمح ٌٍضواج:
1ـ حُلوَحء ْٛ :حٌُ٣ ٖ٣ـي ٕٝأهَ ٖٓ ٜٗق ًلخ٣ظ ْٜأ٣ ٫ ٝـي٤ٗ ٕٝجخ.
2ـ حُٔٔخً ْٛ :ٖ٤حٌُ ٖ٣أًؼَ حٌُلخ٣ش أٜٗ ٝلٜخ.
*حُٔؼظي ك ٢حٌُلخ٣ش ً ٞٛلخ٣ش حُ٘و ٖٓ ٚٗٞٔ٣ ٖٓٝ ٚأًَ َٗٝد ًٞٔٝ ٢ٌ٘ٓٝس ٝحٌُ٘خف ِ١ٝذ حُؼِْ
ُطخُز.ٚ
3ـ حُؼخِٓ ٕٞػِٜ٤خ ْٛٝ :حُـزخس ٝحُللخظ أ ١حٌُ٣ ٖ٣للظٜٗٞخ ٛٝئ٫ء ٣ؼطً ُٞٝ ٕٞخٗٞح أؿ٘٤خء ك٘٣ ٬ظَ١
حُلوَ.
ٓ٘ؼط ٕٞإ ًخٕ َ٣ :ؿ ٢آ ْٜٓ٬أٌُ ٝق َٗ ْٛأُ ٝظو٣ٞش أ٣خٗ.ْٜ
5ـ حٌُٔخطذ [ك ٢حَُهخد] ْٛ :حٌُ ٖ٣حٗظَٝح أٗلٔ ٖٓ ْٜأٓ٤خى ْٛك٤ؼطُٔ ٕٞيحى ًُي ٝػلظ.ْٜ
*٣ـ ُٞإٔ ٘٣ظَ ٖٓ ١حًُِخس ٍه٤وخ ك٘ؼظوٗٝ ٚؼط٣ ٖٓ ٢ؤَٓ ِٓٔٔخ ٖٓ أٓٞحٍ حًُِخس ُلي ه٤ي.ٙ
6ـ حُـخٍّ ٞٗ ٞٛٝػخٕ:
أـ ٖٓ طي٬ٛ٪ُ ٖ٣ف ر ٖ٤حُ٘خّ
د ـ ٖٓ طيُ٘ ٖ٣لٔٝ ٚأػَٔ
*حُٔ٤ض ٣ ٫و ٢٠ى ٖٓ ٚ٘٣حًُِخس.
7ـ حُـِحس كٓ ٢ز َ٤هللا حُٔظطٞػ ٕٞحٌُ٤ٜٗ ُْ ْ٤ُ ٖ٣ذ ػِ ٢ؿِ ٖٓ ْٛٝر٤ض ٓخٍ حُِٔٔٔ.ٖ٤
*٣ ٫ـَٗ ُٞحء أِٓلش ُِوظخٍ كٓ ٢ز َ٤هللا ٖٓ حًُِخس  ٌُٖٝطؼطُِٔ ٢ـخٛي.
 8ـ حرٖ حُٔز ٞٛ :َ٤حُٔٔخكَ حٌُٗ ١ليص ٗلوظٓ ْ٤ُٝ ٚؼٓ ٚخ ُ ِٚٛٞ٣زِي ٙك٤ؼطٓ ٢خ ُ ِٚٛٞ٣زِي ٙر ٬اٛخٗش.
97

*ٖٓ ًخٗض ػخثِظً ٚزَ٤س ٝحُٔؼ٘٤ش ؿخُ٤ش ك٤ؼط ٢حُٔخ ً ُٞٝخٕ ًؼَ٤ح.
*٣ـَٛ ُٞف حًُِخس ُٜ٘ق ٝحكي ٖٓ ح٘ٛ٧خف حُؼٔخٗ٤ش.
*َٛ ٖٔ٣ف حًُِخس ٧هخٍر ٚحٌُ ٫ ٖ٣طِِٓٓ ٚئٗٝظٓ ْٜؼَ أهٝ ٚ٤ػٔٝ ٚهخُ.ٚ
*٣ـِة ىكغ حًُِخس ُِوٞحٍؽ ٝحُزـخس.
11ـ اٌزٌٓ ال ٌعضئ دفغ اٌضواج ٌُٙ
*ال ٌعضئ دفغ اٌضواج ٌألصٕاف اٌراٌٍح:
 1ـ حُٜخٍٗٔٝ[ ٢ػش ر٘ٛ ٢خْٗ]٣ ٌُٖٝـ ُٞإٔ ٣ؼطٜ٘ٓ ٢خ إ ًخٕ ٓـخٛيح أ ٝؿخٍٓخ ٬ٛ٩ف ًحص حُز ٖ٤أٝ
ٓئُلخ هِز.ٚ
2ـ ٓٞحُ ٢ر٘ٛ ٢خْٗ [حُؼز٤ي حٌُ ٖ٣أػظو ْٜر٘ٛ ٞخْٗ].
3ـ حُلَٝع ٝح[ ٍٞٛ٧طِِٓٗ ٚلوظ.]ْٜ
4ـ حَُه٤ن ٔ٣ٝظؼ٘ ٢حٌُٔخطذ.
5ـ حُِٝؿش
6ـ حَٓأس كوَ٤س طلض ؿ٘٘ٓ ٢لن.
7ـ ٌُِخكَ
8ـ ُِـ٘ ٢رٔخٍ أًٔ ٝذ.
*إ ىكغ حًُِخس ُٖٔ ظ٘ٔٓ ٚظلوخ ُٜخ كزخٕ ؿًُ َ٤ي ُْ ٣ـِٝ ٙػِ ٚ٤إٔ ٔ٣ظَىٛخ ٓ٘.ٚ
*إ ىكغ حًُِخس ُٖٔ ظ٘ ٚكوَ٤ح ػْ رخٕ ؿ٘٤خ أؿِأٙ
11ـ صذلح اٌرطٛع
*ٛيهش حُظطٞع ُٔ٤ض ٝحؿزش ٌُٜ٘ٝخ ٓٔظلزش.
*صذلح اٌرطٛع ذى ْٛفً وً ٚلد ٚال سٍّا فً األٚلاخ اٌفاظٍح ِصً:
1ـ ٍٓ٠خٕ
2ـ ك َٜحُ٘ظخء
3ـ أٝهخص حُٔـخػخص ٝحُلَٝد.
*طٌٛ ٕٞيهش حُظطٞع رخُلخ َٟػٖ ًلخ٣ظ.ٚٗٞٔ٣ ٖٓٝ ٚ
*إ طٜيم رٔخ ر٘وٓ ٚئٗٝش طِِٓ ٚكبٗ٣ ٚؤػْ.
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* ٌَٙ٣حُظٜيم ُٖٔ ٛ ٫زَ ُ ٚػِ ٢حُ٤٠ق حٕ ٘٣وٗ ٚلٔ ٚػٖ حٌُلخ٣ش حُظخٓش.
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وراب اٌصٍاَ
1ـ شثٛخ شٙش سِعاْ
* ٌعة صٍاَ شٙش سِعاْ تـ:
1ـ ٍإ٣ش .ُٚ٬ٛ
2ـ إ ُْ ِ٤ُ َ٣ش ٗ 35ؼزخٕ ٓغ ٛل ٞحُـ ٞربطٔخّ ٓٞ٣35خ.
*إ كخٍ ىٍ ٕٝإ٣ش ٠ٍٓ ٍ٬ٛخٕ ؿ ْ٤أ ٝهظَ كِ٤ُ ٢ش ٗ ٖٓ35ؼزخٕ ك٤ـذ حُ ّٜٞك ٢حُ ّٞ٤حٌُٜ٤ِ٣ ١خ
حكظ٤خ١خ.
*طؼزض ٍإ٣ش ٠ٍٓ ٍ٬ٛخٕ روزَ ِْٓٔ ٌِٓق ػيٍ ً ُٞٝخٕ ػزيح أ ٝأٗؼ.٢
*٠ٍٓ ٍ٬ٛخٕ ٣ؼزض رَإ٣ش ٗوٝ ٚحكي رٔ٘٤خ ٞٗ ٍ٬ٛحٍ ٝرو٤ش حُ٘٣ ٫ ٍٜٞؼزض ا ٫ر٘خٛي.ٖ٣
*ٚششغ ٚظٛب اٌص:َٛ
1ـ حّ٬ٓ٩
2ـ حُظٌِ٤ق[حُزخُؾ حُؼخهَ]
3ـ حُويٍس ػِ ٢حُ٤ٜخّ.
*إ َٜ١ص حُلخث ٞكٜٗ ٢خٍ ٍٓ٠خٕ أ ٝهيّ حُٔٔخكَ أ ٝهخٓض حُز٘٤ش ريه ٍٞحُ٘ َٜك ٢حُٜ٘خٍ كٌٙٛ ٢
حُلخُش ٣ـذ حٔٓ٩خى ٝحُو٠خء ًٌٝح إ ػوَ حُٔـ٘ ٕٞح ٝرِؾ حُٜـ.َ٤
*ِٓ ػعض ػٓ اٌصٍاَ تسثة:
1ـ ًزَ حُٖٔ
2ـ ََٓ٣ ٫ ٝؿُٝ ٢حُٚ
كبٗ٣ ٚطؼْ ػٖ ًَ ٘٤ٌٔٓ ّٞ٣خ:
رٔي رَ أٜٗ ٝق ٛخع ٖٓ ؿ.َٙ٤
* إ ٗ ١ٞكخ٤ٛ َٟخّ ٓٝخكَ أػ٘خث ٚكِ ٚحُلطَ رَ٘ٓ ١لخٍهش رٞ٤ص هَ٣ظ.ٚ
* رخُ٘ٔزش ُِلخَٓ ٝحَُٟٔغ إ هخكخ رٔزذ ٤ٛخٜٓٔخ:
1ـ ػِ ٢أٗلٜٔٔخ كظلطَحٕ ٓغ حُو٠خء كو.٢
2ـ إ هخكظخ ػُِٝ ٢ئٛخ كظلطَحٕ ٓغ حُو٠خء ٝا١ؼخّ ٌَُ .ٖ٤ٌٔٓ ّٞ٣
* ح١٩ؼخّ  ٌٕٞ٣ػِ ٖٓ ٢طِِٓ ٚحُ٘لوش ًخ٧د.
* إ ؿٖ أ ٝأؿٔ ٢ػِ ٢حٔٗ٩خٕ ؿٔ٤غ حُٜ٘خٍ ُْ ٜ٣ق ٝ ٚٓٞٛػِ ٚ٤حُو٠خء.
* إ ٗخّ حُٜخثْ ؿٔ٤غ حُٜ٘خٍ كٛ ٜٚٓٞل٤ق  ٫ٝه٠خء ػِ.ٚ٤
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* ٗ٤ش حُ ٖٓ ّٜٞحُِٝ ّٞ٣ ٌَُ َ٤حؿذ ٝطٌل ٢رخُٔل.ٍٞ
* ٣ ٫ـذ إٔ  ١ٞ٘٣إٔ  ّٜٞ٣كَٟخ  ٕ٧حُظؼ٣ ٖ٤ـ٘.٢
* ٜ٣ق  ّٞٛحُ٘لَ ر٘٤ش ٖٓ ٜٗخٍ  ّٞ٣حُ.ّٜٞ
2ـ اٌّفطشاخ
* اٌّفطشاخ  ً٘ٚاٌرً ذفسذ اٌص:ً٘ٚ َٛ
1ـ ح ٞٛٝ :ًَ٧اىهخٍ ٗ٢ء ُِٔؼيس ػٖ ٣َ١ن حُلْ.
2ـ حَُ٘دٝ ٞٛ َٔ٘٣ٝ :حٓ ًَ٧خ ٓٝ َ٠٣خ ٘٣لغ.
3ـ حُٔؼٓ ٞٛٝ :١ٞخ ُِ َٜ٣ـٞف ػٖ ٣َ١ن حٗ٧ق.
4ـ ح٫كظوخٕ ٞٛٝ :اىهخٍ ح٧ى٣ٝش ػٖ ٣َ١ن حُيرَ.
5ـ حً٫ظلخٍ إ  َٛٝاُ ٢حُلِن.
6ـ اىهخٍ ٗ٢ء ُِـٞف ٖٓ اٟٞٓ ١غ ًخٕ ؿ َ٤اكِ.]ًًَٙ[ِٚ٤
7ـ حُو٢ء ػٔيحً.
8ـ هَٝؽ حُٔ٘ٝ ٢حٌُٔ ١رخٓظٔ٘خء أ ٝطوز َ٤أ ُْٔ ٝأٓ ٝزخَٗس ى ٕٝحُلَؽ.
9ـ اِٗحٍ حُٔ٘ ٢رظٌَحٍ ٗظَ.
15ـ حُلـخٓش ٓٞحء ًخٕ كخؿٔخ أٓ ٝلـٓٞخ.
11ـ هَٝؽ ىّ حُلٝ ٞ٤حُ٘لخّ.
12ـ رِغ حُ٘وخٓش اًح ِٛٝض ُِلْ.
* ٣لطَ حُٜخثْ ك ٢حُلخ٫ص حُظخُ٤ش:
1ـ إ هطَ ك ٢اًٗٓ ٚ٤خ ُ َٜ٣يٓخؿ.ٚ
2ـ ٓ٠ؾ ػٌِخ أً ٝحم ١ؼخٓخ ٝٝؿي حُطؼْ ك ٢كِو.ٚ
3ـ رِغ ٍ٣و ٚرؼي إٔ ُ٘ َٛٝلظ.ٚ٤
* ال ٌفطش اٌصائُ فً اٌؽاالخ اٌراٌٍح:
1ـ إ كؼَ ٗ٤جخ ٖٓ حُٔلطَحص ٗخٓ٤خ
2ـ إ ىهَ حُـزخٍ ٝحٌُرخد كِو ٚرـ َ٤هٜي.ٙ
3ـ إ ؿٔغ ٍ٣و ٚكخرظِؼ.ٚ
4ـ اًح حكظِْ أ ٝكٌَ ك ٢حُـٔخع ً ٞٛٝح ُٝؿش كؤٍِٗ.
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5ـ اًح أٛزق ٝك ٢ك١ ٚ٤ؼخّ كِلظ.ٚ
6ـ اًح ىهَ حُٔخء كِو ٚؿ َ٤ػخٓي رٔزذ حؿظٔخٍ ٠ٔ٠ٓٝش  ٝحٓظ٘ؼخٍ.
* ٖٓ أطٓ ٢لطَحً ظخٗخ ً ِٞ١ع حُلـَ ٗٝخًخ كِٞ١ ٢ػٛ ٚق .ٚٓٞٛ
* ٖٓ أطٓ ٢لطَحً ٗخًخ ً ك ٢ؿَٝد حُْ٘ٔ كٜ٣ ٬ق ٝ ٚٓٞٛػِ ٚ٤حُو٠خء إ ُْ طٌٖ ؿَرض حُْ٘ٔ ٕ٧
ح َٛ٧روخء حُٜ٘خٍ.
3ـ اٌعّاع فً ٔٙاس سِعاْ
* ِٓ ظاِغ فً ٔٙاس سِعاْ فؼٍٍٗ اٌمعاء ٚاٌىفاسج تششٚغ:
1ـ إٔ  ِِٚٓ٣ ٖٔٓ ٌٕٞ٣حُ.ّٜٞ
2ـ إٔ ٘ٛ ٌٕٞ٣ ٫خى ٓٔوً ُِّٜٞ ٢خُٔلَ حُٔزخف ُِو.َٜ
* ٖٓ ؿخٓغ كٜٗ ٢خٍ ٍٓ٠خٕ ك ٢هزَ أ ٝىرَ أٍِٗ أّ ُْ ٗ ُٞٝ ٍِ٘٣خٓ٤خ أ ٝؿخ ٬ٛأٌَٛٓ ٝخ كؼِ ٚ٤حُو٠خء
ٝحٌُلخٍس.
* طِِّ حٌُلخٍس ٖٓ ؿٓٞغ إ ١خٝع رـ َ٤ؿ َٜأ٤ٔٗ ٝخٕ أ ٝاًَح.ٙ
* ٖٓ ؿخٓغ ك ٖ٤ٓٞ٣ ٢كؼًِ ٚ٤لخٍط.ٖ٤
* ٖٓ ؿخٓغ ك ٢حُ ّٞ٤حُٞحكي َٓطً ُٚٓٞ ٖ٤لخٍس ٝحكيس.
*  ٫طـذ حٌُلخٍس ك ٢ؿ٤ٛ َ٤خّ ٍٓ٠خٕ.
* وفاسج اٌعّاع فً ٔٙاس سِعاْ ً٘:
1ـ ػظن ٍهزش.
2ـ كبٕ ُْ ٣ـي ك٤ٜخّ ٗٓ ٖ٣َٜظظخرؼ٣ ٫ ٖ٤لطَ كٜٔ٤خ ا ٫رؼٌٍ.
3ـ اًح ُْ ٔ٣ظط٤غ كب١ؼخّ ٓظ٘٤ٌٔٓ ٖ٤خ.
*اًح ُْ ٣ـي ح ٍٞٓ٧حُؼ٬ػش طٔو ٢ػ٘ ٚحٌُلخٍس.
*ً ٫لخٍس ك٠ٍٓ ٢خٕ رـ َ٤ؿٔخع ٝاِٗ ٫حٍ رخُٔٔخكوش.
4ـ لعاء سِعاْ ٚأؼىاِٗ
* ٖٔ٣حُو٠خء ػِ ٢حُلٔ٣ٝ ٍٞظلذ إٔ ٓ ٌٕٞ٣ظظخرؼخ.
*٣ـ ُٞإٔ ٣ئهَ حُو٠خء اُ ٢إٔ ٣زو ٢ػِ ٚ٤ػيى أ٣خٓٗ ٖٓ ٚؼزخٕ.
*٣ ٫ـ ُٞطؤه َ٤حُو٠خء اُ ٢ىه٠ٍٓ ٍٞخٕ آهَ اُ ٫ؼٌٍ.
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*ُ ٞأهَ حُو٠خء ُيه٠ٍٓ ٍٞخٕ آهَ ُـ َ٤ػٌٍ  ٌٕٞ٣آػٔخ ٝػِٓ ٚ٤غ حُو٠خء ا١ؼخّ ٌٓٔ ٖ٤ػٖ ًَ .ّٞ٣
*ٜ٣ ٫ق حُظطٞع هزَ حُو٠خء.
*إ ٓخص ٖٓ ػِ ٚ٤حُو٠خء رؼي إٔ أهَ٠َُٓ ٙخٕ آهَ كِ ْ٤ػِ ٚ٤ا ٫ا١ؼخّ ٌٍٓٔ ٖٓ ٖ٤أّ ٓخُ.ٚ
*ٖٓ ٓخص ٝػِ ّٞٛ ٚ٤كَ٣ ٫ ٝو ٢٠ػ٘ٝ ٚإ ًخٕ ػِ ٌٍٗ ّٞٛ ٚ٤حٓظلذ ُ ٚ٤ُٞإٔ ٣و ٢٠ػ٘.ٚ
5ـ ِا ٌىشٖ ٌٚسرؽة فً اٌصٍاَ
*٣لَّ رِغ حُ٘وخٓش ٜٗ٧خ ٓٔظوٌٍس ٣ٝلطَ رٜخ إ ِٛٝض اُ ٢كٔ ٚأٓخ حَُ٣ن هَ أً ٝؼَ ٣ ٫لطَ ر ٚإٔ
رِؼ.ٚ
* ٌَٙ٣ؿٔغ ٍ٣و٤ُ ٚزظِؼ ٌُٖٝ ٚإ رِؼ ٚر ٬ؿٔغ كًَ ٬حٛش كًُ ٢ي.
* ٌَٙ٣طٌٝم حُطؼخّ ر ٬كخؿ٠ٓٝ ٚؾ حُؼِي حُو.١ٞ
*طٌَ ٙحُوزِش ُٖٔ طلَى ٜٗٞط.ٚ
*٣ـذ ػِ ٢حُٜخثْ حؿظ٘خد حُـ٤زش ٝحٌٌُد ٝحُ٘ظْ.
*ُِٜ ٖٔ٣خثْ ح ٍٞٓ٧حُظخُ٤ش:
1ـ إٔ َ٣ى ػِٗ ٖٓ ٢ظٔ ٚرخُو[ٍٞاٗٛ ٢خثْ].
2ـ طؤه َ٤حُٔلٍٞ
3ـ طؼـ َ٤حُلطٍٞ
4ـ حُلطَ ػِ١ٍ ٢ذ كبٕ ػيّ كظَٔ كبٕ ػيّ كٔخء.
5ـ حُيػخء ػ٘ي حُلطَ.
6ـ صٍاَ اٌرطٛع
*٤ٛ ٖٔ٣خّ حُظطٞع  ٝأك.ّٞ٣ٝ ّٞ٣ ِٚ٠
*ٌسٓ صٍاَ األٌاَ اٌراٌٍح:
1ـ ح٣٧خّ حُز.ٞ٤
2ـ ح٫ػ٘ٝ ٖ٤حُؤ.ْ٤
3ـ ٓض ٖٓ ٗٞحٍ.
4ـ ٗٓ َٜلَّ ٝآًي ٙحُؼخَٗ ػْ حُظخٓغ.
5ـ  ّٞٛطٔغ ٖٓ ً ١حُلـش ٝآًي ّٞ٣ ٙػَكش.
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* ٌَٙ٣اكَحى ٤ٛخّ:
1ـ ٍٗ َٜؿذ.
2ـ حُـٔؼش.
3ـ حُٔزض.
4ـ  ّٞ٣حُ٘ي  ٞٛٝحُؼ٬ػٗ ٖٓ ٕٞؼزخٕ اًح ًخٕ حُـ ٞكٛ ٚ٤لٞح.
*٣لَّ ٤ٛخّ:
1ـ  ّٞ٣حُؼيٖ٣
2ـ أ٣خّ حُظَ٘٣ن اً ٖٓ ٫خٕ ػِ ٚ٤ىّ ٓظؼش ٝهَحٕ ٣ ُْٝـي حُٜي ١ك٣ ٬لَّ ػِ ّٞٛ ٚ٤أ٣خّ حُظَ٘٣ن.
*ٖٓ ىهَ ك ٢كَٓٞٓ ٝغ أ٤٠ٓ ٝن كَّ هطؼ.ٚ
* ِِّ٣ ٫ح٩طٔخّ ك٤ٛ ٢خّ حُ٘لَ  ٫ٝه٠خء كخٓي.ٙ
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وراب األغؼّح
*ح١٧ؼٔش  ٢ٛؿٔغ ١ؼخّ ٓ ًَ ٞٛٝخ ٣ئًَ َ٘٣ٝد.
*ح َٛ٧ك ٢ح١٧ؼٔش حُلَ ك٤زخف ًَ ١خَ٠ٓ ٫ َٛس ك.ٚ٤
*ٌؽشَ أوً اٌراًٌ:
1ـ حُ٘ـْ ًخُٔ٤ظش ٝحُيّ ُٝلْ حُوِ٘ٝ َ٣حُزٝ ٍٞحَُٝع ١ ُٞٝخ.ٖ٣َٛ
2ـ ٓخ كَ٠ٓ ٚ٤س ًخُْٔ ٝحُيهخٕ ٝحُؤَ ٝإ ًخٕ كٌٔ١ ٚخ.َٛ
3ـ ٌٚؽشَ ِٓ ؼٍٛاْ اٌثش اٌراًٌ:
1ـ حُلَٔ ح٤ِٛ٧ش ٢ٛٝ :حُظًَ٣ ٢زٜخ حُ٘خّ.
2ـ ٓخ ٣لظَّ ر٘خر ٚأٜ٣ ١طخى ر ٖٜ٘٣ٝ ٚحُ٤ٜي ٣ٝؤًِٚ
رخٓظؼ٘خء حُ٠زغ ٓؼَ:
[أٓي ـ َٗٔ ـ ًثذ ـ كٜي ـ ًِذ ـ هَى ـ ىد ـ ك َ٤ـ هِ٘ َ٣ـ حرٖ آ[١ٝحُٞحى]١ـ حُْ٘ٔ ـ حرٖ ػَّ
ـٔ٘[ٍٞحُو].]٢
4ـ ٌٚؽشَ اٌطٍش:
ح ـ ٓخ ٤ٜ٣ي رٔوِز[ :ٚػوخد ـ رخُ ـ ٛوَ ـ رخٗن ـ ٗخ ٖ٤ٛـ كيأس ـ رٓٞش] ٝحَُٔحى رخُٔوِذ ح٧ظلخٍ حُظ٢
٣لظَّ رٜخ.
د ـ ٓخ ٣ؤًَ حُـ٤ق َٔٗ[:ـ ٍهْ ـ ٝهخم ـ ؿَحد ـ ه٘لي ـ ٗ ٚ٤ـ ك٤ش ـ كَ٘حص]
5ـ ٓخ طُٞي ٖٓ ٓؤ ًً ٍٞخُزـَ حٌُ ١طُٞي ٖٓ ِٗ ٝحُلٔخٍ ػِ ٢حُلَّ  ٞٛٝكَحّ.
*ًَ ٓخ أَٓ حَُ٘ع روظِ ٚأ ٠ٜٗ ٝػٖ هظِ ٚك ٜٞكَحّ.
*حُـًَ ٞٛٝ ١كؤٍ حُزَ كَحّ أًِ.ٚ
*حَُ٤رٞع ك ٍ٬أًِٓ ٚغ أٗ ٚهَ٣ذ ٖٓ حُلؤٍس ٗزٜخ.
*ٓخ طُٞي ٖٓ ٓؤً١ ٍٞخًٌ[ َٛرخد حُزخه٬ء ـ ىٝى حُوَ] ك٤ئًَ.
*٣لَّ أًَ حُـُ٬ش  ٢ٛٝحُظ ٢أًؼَ ػِلٜخ ٗـخٓش ٣ٝلَّ ًٌُي ُزٜ٘خ ٝرٜ٠٤خ كظ ٢طلزْ ػ٬ػخ ٝططؼْ
١خ.َٛ
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وراب االغؼّح
* ٌثاغ ِٓ األغؼّح:
1ـ رٔ٤ٜش حٗ٧ؼخّ[ا ٫رَ ـ حُزوَ ـ حُـْ٘].
2ـ حُوَ٤
3ـ رخه ٢حُٞكٖ [ٟزغ ـ ٍُحكش ـ أٍٗذ ـ ٝرَ ـ َ٣رٞع ـ حُٞك٘ ٖٓ ٢حُزوَ ٝحُلَٔ ـ ٟذ ـ ١زخء]
4ـ ٣لَ ًَ ٓخ ك ٢حُزلَ رخٓظؼ٘خءٟ[:ليع ـ طٔٔخف ـ ك٤ش]
*ٖٓ حٟطَ ٓ ًَ٧لَّ ؿ َ٤حُْٔ كَ ُٓ ٚ٘ٓ ٚخ ٔ٣ي رٍٓ ٚو ٚأٓ ١خ ٣زو ٚ٤ػِ ٢ه٤ي حُل٤خس ٘٣ ٫ٝزؼ.ٚ
*ششٚغ األوً ٌٍّاس تثسراْ فٍٗ شّش:
1ـ إٔ  ٌٕٞ٣حُؼَٔ ٓظٔخه ٖٓ ٢حُ٘ـَ[ؿٓ َ٤ـ٘]٢
2ـ أ ٢َٓ٣ ٫حُ٘ـَ ٜ٣ ٫ٝؼيٛخ.
3ـ إٔ ٣ؤًَ ٣ ٫ٝلَٔ.
4ـ أ ٌٕٞ٣ ٫ك ٢حُزٔظخٕ كخث[ ٢ؿيحٍ]ٗ ٫ٝخظَ[كخٍّ]
*٣ـذ ػِ ٢حُِْٔٔ ٤ٟخكش حُِْٔٔ ك ٢حُوَ ٟى ٕٝحٜٓ٧خٍ [حُٔيٕ]ٓٞ٣خ ِ٤ُٝش ٔ٣ٝظلذ ػ٬ػش أ٣خّ.
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اٌزواج
*حًٌُخس٣ :ؼ٘ ٢حٌُرق  ٞٛٝاٜٗخٍ حُيّ ٖٓ رٔ٤ٜش طلَ.
*ًَ كٞ٤حٕ ٓزخف كبٗ٣ ٫ ٚلَ ا ٫رًٌخس ا ٫حُـَحى ٝحُٔٔي ٓ ًَٝخ ٣ؼ ٖ٤ك ٢حُٔخء كبٗ٣ ٚلَ ريًً ٕٝخس.
* ٌشرشغ ٌٍزواج أستؼح ششٚغ:
1ـ أ٤ِٛش حًٌُٔ ًٚٗٞ ٢ػخهِ٤ٔٓ ٬ح هخٛيح حًٌُخس.
*٣لَ حٌُرق ٖٓ حٗ٧ؼٝ ٠حٌُظخرٝ ٢حُـ٘ذ ٝحَُٔحٛن ٝح٧ػٔ.٠
*٣ ٫لَ حٌُرق ٖٓ حَُٔطي ٝحُٞػ٘ٝ ٢حُٔـٝ ٢ٓٞحُ٘ٝ ١َٜحُيٍُ.١
2ـ  ٫ري إٔ  ٌٕٞ٣حٌُرق رآُش ط٘ َٜحُيّ ٓليٝىس ٖٓ كـَ أ ٝكي٣ي أ ٝه٘ذ أ ٝهٜذ أ ٝػظْ.
* ٫طلَ حٌُرلش رخُو٘ن  ٫ٝحُظَى٣ش ٖٓ َٓطلغ  ٫ٝحَُ٠د.
*٣ ٫ـ ُٞإٔ طٌ ٕٞحُ٥ش ٖٓ ٖٓ ٝظلَ ً ُٞٝخٕ ٓليىح.
3ـ هطغ حُلِوٓ ٞٛٝ ّٞـَ ١حُ٘لْ ٝحَُٔ١ء ٓ ٞٛٝـَ ١حُطؼخّ ٝحَُ٘حد.
*ٓخ ػـِ ػٖ ًرلًٞ ٚحهغ ك ٢رجَ طًًٌ ٕٞخط ٚرـَك ٚك ٢أٌٓ ١خٕ ًخٕ.
4ـ إٔ ٣و ٍٞحٌُحرق ػ٘ي حٌُرق [رْٔ هللا].
*٣ ٫ـِة ه ٍٞؿ[ َ٤رْٔ هللا]ػ٘يٓخ ٣لَى ٣ي ٙرخٌُرق.
*طٔو ٢حُظٔٔ٤ش ٜٓٞح  ٫ٝطٔو ٢ؿ.٬ٜ
* ٖٔ٣إٔ ٌ٣زَ حٌُحرق كً ٖ٤رق ًر٤لظ.ٚ
*ٖٓ ًًَ ٓغ حْٓ هللا ؿ ُْ َٙ٤طلَ.
*ٌىشٖ أشٕاء اٌزتػ:
1ـ إٔ ٌ٣رق رآُش ًخُش  ٢ٛٝحُظ ٢أٌٜٜٗخ حٓ٫ظؼٔخٍ كِْ طٌٖ كخىس.
2ـ إٔ  ٖٔ٣حُ٥ش ٝحُلٞ٤حٕ ٣ز.َٜٙ
3ـ طٞؿ ٚ٤حُلٞ٤حٕ ُـ َ٤حُوزِش.
4ـ ِٓن حُلٞ٤حٕ  ًَٔٝػ٘و ٚهزَ إٔ طوَؽ ٍٝك.ٚ
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وراب اٌصٍذ
*حُ٤ٜي  ٞٛحهظ٘خ ٙكٞ٤حٕ ٓؤًٓ ٍٞظٞكٖ
*اٌصٍذ ػًٍ شالشح أٚظٗ:
1ـ إٔ ٜ٣طخى ُِلخؿش اُٝ ٚ٤ح[ ًَ٧ؿخثِ]كٌٔ.ٚ
2ـ ٜ٣طخى ػِٓ ٢ز َ٤حُِٝ ٜٞحُؼزغ[ٌَٓ]ٙٝكٌٔ.ٚ
3ـ ٜ٣طخى ػِٓ ٢ز٣ َ٤ئً ١حُ٘خّ[كَحّ]كٌٔ.ٚ
* ٖٓ أىٍى ٤ٛيح ٓـَٝكخ ٓظلًَخ ٝحطٔغ حُٞهض ُظًٌ٤ظ٣ ُْ ٚزق ا ٫رظًٌ٤ظ.ٚ
* ال ٌؽً اٌصٍذ اٌّمرٛي فً االصطٍاد إال تأستؼح ششٚغ:
1ـ إٔ  ٌٕٞ٣حُٜخثي ٖٓ أ َٛحًٌُخس ِ٤ٔٓ[ :ـ ػخهَ ـ ِْٓٔ أً ٝظخر.]٢
2ـ حُ٥ش ٞٗ ٢ٛٝػخٕ:
ح ـ ٓليى ًخُٔ٤ق ٝحٌُٔٝ ٖ٤حُٔ٘٣ٝ ْٜظَ ١كٜ٤خٓخ
٘٣ظَ ١ك ٢آُش حٌُرق ٝإٔ طـَف رؤٕ  ٌٕٞ٣هظَ حُ٤ٜي رخُـَف.
د ـ حُـخٍكش حُٔؼِٔش ٜ٘ٓٝخ ٓخ ٤ٜ٣ي رٔوِزً ٚخُٜوَ ٝحُؼوخد ٝحُ٘.ٖ٤ٜ
* ٣ ٫لَ حُ٤ٜي رخٌُِذ حٞٓ٧ى حُز ٕ٧ ْ٤ٜحَُ٘ع ٗ ٢ٜػٖ حهظ٘خث.ٚ
* ٔؼشف أْ اٌعاسؼح اٌرً ذصٍذ تٕاتٙا ِؼٍّح تصالشح أِٛس:
أ :٫ٝإٔ ٔ٣ظََٓ اًح أٍَٓ
ػخٗ٤خِ٘٣ :ؿَ اًح ُؿَ
ػخُؼخ :اًح أٓٔي ُْ ٣ؤًَ
*ٔؼشف أْ اٌعاسؼح اٌرً ذصٍذ تّخٍثٙا ِؼٍّح تأِشٌٓ:
أٔ٣ :٫ٝظََٓ اًح أٍَٓ
ػخٗ٤خِ٘٣ :ؿَ اًح ىػ.٢
3ـ إٔ  ََٓ٣حُ٥ش هخٛيح حُ٤ٜي.
4ـ حُظٔٔ٤ش [رْٔ هللا]ػ٘ي آٍخٍ حُ٥ش.
*حُظٔٔ٤ش  ٫طٔوٜٞٓ ٢ح  ٖٔ٣ٝإٔ ٣وٓ ٍٞؼٜخ [هللا حًزَ].
*٣ ٫لَ حُ٤ٜي حُٔوظ ٍٞرخُؼٜخ ٝحُ٘زٌش ٝحُلن.
*ٓخ هظَ رخُؼوَ ٓٝخ ٝهغ ك ٢حُٔخء رؼي ٍٓٓٝ ٚ٤خ طَى ٖٓ ١ػِ ٞأ١ٝ ٝت ػِ٢ٗ ٚ٤ء ٣ ٫لَ.
*ٍُٓ ٞخ ٙرٔليى ك ْٓ ٚ٤أٍٓ ٝخ ٙرخُ ١ٜٞأٍٓ ٝخ ٙػِٗ ٢ـَس أ ٝػِ ٢كخث ٢كَ.
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صذلح اٌشراء ٚإغاشح اٌٍّٛٙف
1ـ كي٣غ [ٖٓ أك َ٠حُؼَٔ اىهخٍ حَُٔ ٍٝػِ ٢حُٔئٖٓ :طو ٢٠ػ٘ ٚى٘٣خ أ٣ ،ٝو ُٚ ٢٠كخؿش ٘٣لْ ُٚ
ًَرش].
ٛلل ٚحُ٧زخٗ ٢كٛ ٢ل٤ق حُـخٓغ.
2ـ ٛخكذ حُٜيهش حُٔؼَٝف ٣ ٫وغ كبًح ٝهغ أٛخد ٓظٌجخ.
ح٥ىحد حَُ٘ػ٤ش ٫رٖ ٓلِق  1ـ .315
3ـ كي٣غ [٘ٛخثغ حُٔؼَٝف طوٜٓ ٢خٍع حُٔٞء]
ٛلل ٚحُ٧زخٗ ٢كٛ ٢ل٤ق حُـخٓغ.
4ـ ح٣٥ش[ُٖ ط٘خ ُ ٞحُزَ كظ ٢ط٘لوٞح ٓٔخ طلز.]ٕٞ
حُٔؼي :١رلٔذ اٗلخم حُؼزي ُِٔلزٞرخص  ٌٕٞ٣رَ.ٙ
5ـ [أ ٝا١ؼخّ كٔٓ ١ً ّٞ٣ ٢ـزش]
حُٔؼي٣ :١طؼْ ٝهض حُلخؿش حٗي حُ٘خّ كخؿش.
هخٍ حرٖ ػؼ٣ :ٖ٤ٔ٤ـذ ػِ ٢حٔٗ٩خٕ اًح ٍأ ١أهخ ٙكٍَٟٝ ٢س اُ ٢حُطؼخّ ٝاُ ٢حَُ٘حد ٝاُ ٢حُظيكجش أٝ
اُ ٢حُظزَىس ٝؿذ ػِ ٚ٤إٔ ٣و ٢٠كخؿظٝٝ ٚؿذ ػِ ٚ٤إٔ ٍَٟٝ َ٣ِ٣طَ٣ٝ ٚكؼٜخ.
َٗف ٍ٣خ ٝحُٜخُل.3ّ 23 ٙ ٖ٤
آٌاخ فً فعً إٌثً صًٍ هللا ػٍٍٗ ٚسٍُ ٚاٌذفاع ػٕٗ
1ـ هخٍ طؼخٍُٝ[ :٢كؼ٘خ ُي ًًَى] [ٍٓٞس َ٘ٗ٫حف]
2ـ هخٍ طؼخُٝ[ :٢هللا ٣ؼٜٔي ٖٓ حُ٘خّ] [ٍٓٞس حُٔخثيس]
3ـ هخٍ طؼخُ[ :٢اٗخ ًل٘٤خى حُٔٔظِٜثٍٞٓ[ ]ٖ٤س حُلـَ]
4ـ هخٍ طؼخُ[ :٢كٌٔ٤ل ٌْٜ٤هللا] [ٍٓٞس حُزوَس]
5ـ هخٍ طؼخُ[ :٢أُ ْ٤هللا رٌخف ػزيٍٞٓ[ ]ٙس حَُِٓ]
6ـ هخٍ طؼخُ[ :٢إ ٗخٗجي  ٞٛح٧رظَ] [ٍٓٞس حٌُٞػَ]
7ـ هخٍ طؼخُ[ :٢ا ٫ط٘ َٜٙٝكوي ٗ َٜٙهللا] [ٍٓٞس حُظٞرش]
8ـ هخٍ طؼخُٝ[ :٢حٌُ٣ ١ئً ٍٍٞٓ ٕٝهللا ُ ْٜػٌحد أٍُٞٓ[ ]ْ٤س حُظٞرش]
 9ـ هخٍ طؼخُٝ[ :٢حٌُ٣ ٖ٣ئً ٕٝهللا ُ ٍُٚٞٓٝؼ٘ ْٜهللا ك ٢حُيٗ٤خ ٝح٥هَس ٝأػي ُ ْٜػٌحرخ ٓ٘٤ٜخ] [ٍٓٞس
ح٧كِحد]
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