
 ٚ ً٘ ٙيصخى٠ل اثلَّا ِّيَّثي  |ال يهىثُكي ً  الَّشَّ
اري ) ادي االنًختىاًر  –االٍشًخٍصى ادي  –ٌىصى ٜمي  –ال٠ىٍؽًم ٌىصى ٙى ٗي  –ال ىثي  –اتلًَِّصي اَلى فى ٙي ب  –اجلَِّؼي  –ال ٠سى ٙي ٠ؿي ةال ِى  –إ

ٖبي  ِى ـي اتلَّأًثرًي  –إ ارىؽثي  –ند هى ٙي ًًليبي  -ال  (إَّتَّ
 

ادي   /إًٍندى
ٟد ٍى  كىند ةٜج نتًد اهلًل إ



ٔاًدحي اىلياس  ك

 فصاد االقختار -2 االشخفصار -1

 املِف -4 فصاد الٔعف -3

 املؽابلث -6 اتللصيً -5

ٔجب -8 اجللظ -7  اىلٔؿ ةامل

 قدـ اتلأذري -10 اىليب -9

 اىرتكيب -12 املكارعث -11

 فىٍطوه 
 ًٗ ًٔ إًهٍٖ ٝي ىلع / ُاؿى ةهؼي أٞ خى٠ىسَّ يى

ؤىاالن  ى شي ياًس اذٜىا نىَّشى ًِ  /إ
، كٌىصادي االنختاًر،  االشخٍصاري

 ، ٗي ، كاتلًَِّصي كٌىصادي ال٠ىٍؽًم، كاملٜمي
٠ؿي  ِى ، كإ ٍِؼي ، كاجلَّ ىثي فاَلى ٙي كال

ـي اتلَّأًثرًي،  دى ، كنى ٖبي ِى ًب، كإ ةامل٠سى
ًْيبي  ٍ ، كإَّتَّ ثي ارىؽى هى ٙي  .كال



اري  -1  االٍشخًٍفصى

 /مٔعف شؤاؿ االشخفصار

ٌٔجّ ىلع املجٍو  يخ

ّ ؼي  /َشى

 إذتات اإلدماؿ

اةػ الرشط  /عى

يكيف املكرتض يف إذتاحّ ةيافي 
 اخخٍاىني يف اليفؾ

 ْو ييزٌّ ةياف املصاكاة ةحٍِٓا؟

ٔاب قِّ  /نيفيث اجل

 ةؽريلني

ةٍِف حكدد 
 االخخٍاؿ

أك ةرتجيح 
 أخدٍْا

اري  صى ٍٍ ا االٍشًخ َّ٘  /أ
 ًٔ ٙى ش ٙي ٝي ىلع ال يىخى٠ىسَّ  .فى

ًًض إذتىاتي اإًلٍْجىاًؿ،  هَّتى ٙي ى ال كىلعى
 ًٝ ًٝ يف إذتىاحً ةيافي / كيكٍي

ٝي  ٘ي زى إىنًي يف الًٍَّٖق، كال يٖى ٙى اضًخ
ٝي  ا؛ ألَّٛ ٙى ٟي اكاًة ةحٜى صى ٙي ةيافي ال

ًٝ ذلّ  .ٕحسى يف كيشًه
ٝي  اًؿ، / كس٠اة ٙى ًد االضًخ ةًٜٙم حهدُّ

ا ٙى ًٞ  .أك ةَّتسيًص أضًد



 /اتلؽتيلات

يب املصخدؿ؟  نيف ييكرتض ىلع ٌا يٌل، ككيف ُيي



ة/ أف ي٠ِؿ املصخدؿ -1 ا ىلع احلرَّ  .حهخد األ٘ث ةاألُراء ُياشن

دلٙٔ حيخٙٔ األـٟار ( األُراء)ٍٕق / ٌي٠ِؿ املهَّتض
 كاحًليىؼ، ٌٙا مرادؾ ةاألُراء؟

/  ةَّتسيص أضد االضخٙإني ٌي٠ِؿ/ كلٖٙصخدؿ أف جييب
 مرادم احًليىؼ؛ ألٛٝ األكرث اشخهٙاالن يف لصاف الَّشع ٘رلن 



خركج ادلـ إحصري ٘ٚ املػٌل ال يِٜؼ ال٠ؽ٠ء، / ي٠ِؿ املصخدؿأف -2
ا ىلع ٘ا ل٠ اكف خارج   .الػلةُياشن

٠ ٍٕق / ٌي٠ِؿ املهَّتض ؛ «يصري»ُياشّ ٞذا ُد اطخٙٔ ىلع ٍٕق دلٙٔ، ٞك
٠ف يف حِدير ٞذا إحصري  .ضيد يخٍاكت امللكٍَّ

كاٞر « إحصري»٘ا أكردحٝ يف ُيايس ٘ٚ ٍٕق إٌف / ٌيشيب املصخدؿ ة٠ِهل
 .اجلاسادلالٕث ىلع أف املراد ةٝ إحصري يف نرؼ أكشاط 



ٔاًدحي اىلياس  ك

 فصاد االقختار -2 االشخفصار  -1

 املِف -4 فصاد الٔعف -3

 املؽابلث -6 اتللصيً -5

ٔجب -8 اجللظ -7  اىلٔؿ ةامل

 قدـ اتلأذري -10 اىليب -9

 اىرتكيب -12 املكارعث -11

 فىٍطوه 
 ًٗ ًٔ إًهٍٖ ٝي ىلع / ُاؿى ةهؼي أٞ خى٠ىسَّ يى

ؤىاالن  ى شي ياًس اذٜىا نىَّشى ًِ  /إ
، كٌىصادي االنختاًر،  االشخٍصاري

 ، ٗي ، كاتلًَِّصي كٌىصادي ال٠ىٍؽًم، كاملٜمي
٠ؿي  ِى ، كإ ٍِؼي ، كاجلَّ ىثي فاَلى ٙي كال

ـي اتلَّأًثرًي،  دى ، كنى ٖبي ِى ًب، كإ ةامل٠سى
ًْيبي  ٍ ، كإَّتَّ ثي ارىؽى هى ٙي  .كال



 فىصادي االقخًتىاري  -2

 /حكريفّ

ا، فيهٔف / أف يلٔؿ املكرتض ْذا كياسه خياىف ُطًّ
 ةاؼلن 

 /أدىث اقختارق

 ملسو هيلع هللا ىلصحلرير اجليب  -2 فكو الطداةث -1

ٔاب قِّ  نيفيث اجل

ؤاؿ اثلاين  /الصُّ
 فصادي االقخًتىار

٠ أف ي٠ِؿى  ٞذا ُياسه / ٞك
لن  ـً ا، ٌي٠ٓفي ةا ًي ٛىػًّ  خيإ



ٌإفَّ الػطاةث ريض اهلل نٜٟٗ 
اك٠ٛا ال يىػريكف إىل ُياسو ٘م 

ٗ ةاخلرب؛ ٌإٟٛٗ اك٠ٛا  كٍٞر
 َّٗ جيخٙه٠فى ٕفًٖب األختار، ثي

اك٠ٛا / ةهدى ضػ٠ًؿ احلأًس 
 .يىهًدل٠فى إىل إِياس

ر ٘هاذه ريض اهلل نٜٝ  كُىد أخَّ
ٝي  َّٜث، ٌػ٠ٌبى ًٚ الصُّ ًٝ ن ٔى ة إهٙ

 .ملسو هيلع هللا ىلصاجليب 

 «فىصادي االقخًتىار»حخٍث 

 /حكريفّ

ا، فيهٔف / أف يلٔؿ املكرتض ْذا كياسه خياىف ُطًّ
 ةاؼلن 

 /أدىث اقختارق

 ملسو هيلع هللا ىلصحلرير اجليب  -2 فكو الطداةث -1

ٔاب قِّ  نيفيث اجل



ٟىنيً   /كىاجلى٠ابي ٘ٚ كس
ا ٍى ْي ـى / أخد ى ند أف ييبىنيِّ

ارىؽثً  هى ٙي  .ال
ةيافي أفَّ إِياسى / كاثلَّاين

 ًٔ ًٝ ٘ٚ ُىتي اذلم اشتٜدى إحل
ٝي ىلع  ٙي ًدي بي حِى ً

٘ا جيى
٠رً  ْي ذ ٙى هارًًض ال ٙي  .ال

 «فىصادي االقخًتىار» حخٍث 
 حكريفّ

 أدىث اقختارق

ٔاب قِّ  /نيفيث اجل

 /ٌَ كجٓني

 .أف يبنين قدـ املكارعث -1

ةياف أف اىلياس اذلم اشتِدى إحلّ ٌَ  -2
 .كتيو ٌا ُيب حلديٍّ ىلع املكارض املذنٔر



 /اتلؽتيلات

يب املصخدؿ؟  نيف ييكرتض ىلع ٌا يٌل، ككيف ُيي



ا ىلع ندـ / ي٠ِؿ املصخدؿأف  -1 ال جتب ال٠اليث ىلع املرأة يف اجلاكح؛ ُياشن
 .اَليمكس٠ب ال٠اليث نٖيٟا يف 

ٞذا ُياس ٌاشد االنختار، ألٛٝ خمإً حلديد اجليب  /ٌي٠ِؿ املهَّتض
 .« ال ٛكاح إال ة٠يل»/ غًل اهلل نٖيٝ كشٖٗ

يب املصخدؿ؟  ةٍاذا كد ُيي



ا ىلع / ي٠ِؿ املصخدؿأف  -2 ال جي٠ز لٖرسٔ أف ييصٔ امرأحٝ؛ ُياشن
  .األسٜبيث

ٞذا ُياسه ٌاشد االنختار؛ ملخإٍخٝ اإلْجاع الص٠ٓيت،  /ٌي٠ِؿ املهَّتض
ٓر نٖيٝ؛ ٌاكف إْجاعن  ٠ أف نٖيًّا ىصٔ ٌاـٙث، كلٗ يٜي  .  ٞك

يب املصخدؿ؟    ةٍاذا كد ُيي



ٔاًدحي اىلياس  ك

 فصاد االقختار -2 االشخفصار -1

 املِف -4 فصاد الٔعف -3

 املؽابلث -6 اتللصيً -5

ٔجب -8 اجللظ -7  اىلٔؿ ةامل

 قدـ اتلأذري -10 اىليب -9

 اىرتكيب -12 املكارعث -11

 فىٍطوه 
 ًٗ ًٔ إًهٍٖ ٝي ىلع / ُاؿى ةهؼي أٞ خى٠ىسَّ يى

ؤىاالن  ى شي ياًس اذٜىا نىَّشى ًِ  /إ
، كٌىصادي االنختاًر،  االشخٍصاري

 ، ٗي ، كاتلًَِّصي كٌىصادي ال٠ىٍؽًم، كاملٜمي
٠ؿي  ِى ، كإ ٍِؼي ، كاجلَّ ىثي فاَلى ٙي كال

ـي اتلَّأًثرًي،  دى ، كنى ٖبي ِى ًب، كإ ةامل٠سى
ًْيبي  ٍ ، كإَّتَّ ثي ارىؽى هى ٙي  .كال



ٔىٍعفً  -3  فىصادي ال

 /حكريفّ 

ًى املكيَّق ىلع اىكيث حلخيض  أف ييبنٌي املكرتض أٌف احلك
 اىكيث ُليغّ

ٔىعفً / الصؤاؿي اثلَّاىًدي   فىصادي ال
٠ ٗى / ٞك أف ييبنٌي أفَّ احلك

خيض إًهَّٖثي  َى ىلع إًهًَّٖث حِى املهَّٖ
ٝي  يؾى ًِ ٛ. 

 



ٔىٍعفً  -3  فىصادي ال

ٔاقّ  /أُ

 /أف يرحنب املصخدؿ ىلع اىكيث اىيت حلخيض

 اتلغييؾ

ا ا خمففن ٍن  خه

 اتلخفيف

ا ـن ا ٌغيَّ ٍن  خه

 اتلغييق

ا كن ا مٔشَّ ٍن  خه

ٔاع فصاد الٔعف  /أُ
أف يرحِّب املصخدؿ ىلع إهٖث إيت  -1

ا ٍن ا خمٍ ٙن  .حِخيض اتليٖيق ضٓ
أف يرحب املصخدؿ ىلع إهٖث إيت  -2

ا ا ٘يَّٖلن ٙن  .حِخيض اتلخٍيً ضٓ
أف يرحب املصخدؿ ىلع إهٖث  -3

ا هن ا م٠شَّ ٙن  .إيت حِخيض اتلؾييَ ضٓ
 



ٔىٍعفً »حخٍث   «فىصادي ال

ٔاب قِّ -ج  /نيفيث اجل

 /ٌَ كجٓني

 .«إُّ يلخيض ُليظ ذلم»/ أف يدفف كٔؿ اخلطً

ّو آخر،  يًن ذلم كييبنٌي أُّ يلخيض ٌا ذنرق ٌَ كج يصى  أف ي

ّي ٌَ كجٓني ٔاة  /كج
أف يٜٙم ٠ْف إهٖث إيت  /أخدٍْا

ا حِخيض ؽٌد ٘ا نََّٖ نٖيٟا  ٞر ْذ
 .حِخؾيٝ٘ٚ األضاكـ، ةٔ نني ٘ا 

يصِّٖٗ أٟٛا حِخيض الؾد، / ثلاينا أف ي
رق ٘ٚ  ٕكٚ يبنٌي أٟٛا حِخيض ٘ا ْذ

ريد / كسٝ آخر، كي٠ِؿ
ي
ا ٘ا أ اُخؾاٞؤ
رق املهَّتض  .أكىل كأرسص مما ْذ



 /اتلؽتيلات

يب املصخدؿ؟  نيف ييكرتض ىلع ٌا يٌل، ككيف ُيي



ارة / املصخدؿأف ي٠ِؿ  -1 ٍَّ ا سٜايث نليٙث، ٌل جتب ٌيٝ ْ إِخٔ نٙدن
ة ا ىلع الرِّدَّ  .ُياشن

ُياشّ ٌاشد ال٠ؽم، ألف نلٗ اجلٜايث يٜاشب حيٖيق  /ٌي٠ِؿ املهَّتض
 .احلكٗ، ال ختٍيٍٝ ةهدـ كس٠ب الٍٓارة 

يب املصخدؿ؟  ةٍاذا كىد ُيي



، دلٌم ضاسث إٍِريالزٌلة كستج ىلع كسٝ االرحٍاؽ / املصخدؿأف ي٠ِؿ  -2
 .ٌاكٛج ىلع إَّتايخ؛ اكدليث ىلع إهاُٖث

ا / املهَّتضٌي٠ِؿ  ٙن ُياشّ ٌاشد ال٠ؽم؛ ألّٛ رحتج ىلع إهٖث ضٓ
ا، كدٌم ضاسث إٍِري حِخيض اتلهشئ كا٠ٍٕريث   .م٠ٌشهن

يب املصخدؿ؟  ةٍاذا كىد ُيي



ٔاًدحي اىلياس  ك

 فصاد االقختار  -2 االشخفصار  -1

 املِف -4 فصاد الٔعف  -3

 املؽابلث -6 اتللصيً -5

ٔجب -8 اجللظ -7  اىلٔؿ ةامل

 قدـ اتلأذري -10 اىليب -9

 اىرتكيب -12 املكارعث -11

 فىٍطوه 
 ًٗ ًٔ إًهٍٖ ٝي ىلع / ُاؿى ةهؼي أٞ خى٠ىسَّ يى

ؤىاالن  ى شي ياًس اذٜىا نىَّشى ًِ  /إ
، كٌىصادي االنختاًر،  االشخٍصاري

 ، ٗي ، كاتلًَِّصي كٌىصادي ال٠ىٍؽًم، كاملٜمي
٠ؿي  ِى ، كإ ٍِؼي ، كاجلَّ ىثي فاَلى ٙي كال

ـي اتلَّأًثرًي،  دى ، كنى ٖبي ِى ًب، كإ ةامل٠سى
ًْيبي  ٍ ، كإَّتَّ ثي ارىؽى هى ٙي  .كال



ٍِفي  -4 ٍى  ال

ٔاع كادح املِف  /أُ

ٔد ٌا يٌدقيّ  -2 ٌِف خكً األضو -1 ٌِف كج
 قيث

ٔدق يف اىفرع -4 ٌِف نُّٔ قيث -3  ٌِف كج

ؤاؿي الرَّاةًفي  ِفي / الصُّ ٍى  ال
ثه  ٝي أربىهى ٠اًُهي مى ًٗ / كى ك ٜ٘مي ضي

٠ًد ٘ا  ٜمي كيسي ٘ى ، ك ًٔ األغ
 ًٝ ًٛ٠ ْى ٜمي  ٘ى ، كى ًٝ ًنَّٖثن ًعي يىدَّ

ٍرًع  ٍى ٠ًدقً يف إ ٜمي كيسي ٘ى ، كى  .ًنَّٖثن



ِف»حخٍث  ٍى  «ال

 ٌِفي خكً األضو -1

 ْو يِلؽف املصخدؿ ةّ؟

 ال يِلؽف/ كالطديح يِلؽف/ كيو

 فييٍصخدؿ أف يثتج خكً األضو

 أك اإلدماع أك الصِث ةالهخاب

اًع  فى ًِ ًى يًف اٛ ًٖ ُىٍد اخخي كى
ًٜم  ٘ى  ًٝ ٙيصخىًدؿِّ نٜدى حى٠ىسُّ ال

 ًٔ ٍغ
ى
ًٗ يًف األ  .احليك

ًطيصي  ، / كالػَّ ًفمي ِى ٝي ال يٜى أَّٛ
رٛىاقي  ْى ًٔ اذلم ذى  .ىلعى اتلٍَّػي



 /اتلؽتيلات

يب املصخدؿ؟  نيف ييكرتض ىلع ٌا يٌل، ككيف ُيي



اخلٔ ٘ائم ال يرٌم احلدث، ٌل يزئ / أف ي٠ِؿ املصخدؿ -1
ا ىلع ادلٞٚ  .  اجلشاشث ُياشن

أٛا أٜ٘م احلكٗ يف األغٔ، ٌإف ادلٞٚ / ٌي٠ِؿ املهَّتض
 .نٜدم مزئ لٖٜشاشث

 (ْو يِلؽف املصخدؿ؟)



سرل امليخث جنس، ٌل يفٟر ةادلةاغ؛ ْشرل / أف ي٠ِؿ املصخدؿ -2 
 .اللكب

٠ أف سرل اللكب ال / ٌي٠ِؿ املهَّتض ال أشٖٗ ضكٗ األغٔ، ٞك
 .يفٟر ةادلةاغ، ةٔ يفٟر نٜدم

أٛٝ / ادلحلٔ ىلع أف سرل اللكب ال يفٟر /كلٖٙصخدؿ أف جييب
 ضي٠اف جنس إهني، ٌل يفٟر سرلق ةادلةاغ؛ ْشرل اخلزنير



ِفي »حخٍث  ٍى  «ال

ٔد ٌا يٌدقيّ قيث -2  ٌِف كج

اب قِّ؟  نيف ُيي

 ةإذتاحّ

 إف اكف قليينا

ةاالشرتكاح إىل أدىث 
 اىكلو

ا  إف اكف حمصٔشن

ةاالشتِاد إىل شٓادة 
 احلًس

 إف اكف َشقيًّا

 ةدحلوو َشيع

ًٝ ًنَّٖثن يف / اثلَّاين ًعي ٠ًد ٘ا يىدَّ ٜمي كيسي ٘ى
 ًٔ  .األغ

 ًٝ ٙيصخىًدؿُّ إىل إذتىاحً خىاجي ال ّى حيى  /ٌىًهٜدى ذل
ًٖيًّا فى نِ ًدًَّٕث / إٍف اكى

ى
ةاالشًَّتٍكىاًح إىل أ

 ًٔ ِ  .إهى
ا ٠شن صي فى َمى ةاالشتًٜىاًد إىل / كإًٍف اكى

ًة احًلسِّ  ٟادى  .طى
ًعيًّا ٍ فى َشى ٔو َشيع/ كإًٍف اكى حل  .ًٌتدى



 /ٌراؿ ذلم

 



ره اكخلٙر/ أف ي٠ِؿ املصخدؿ ًٓ ص  .اجلبيذ املظخد ضراـ؛ ألٛٝ مي

 .ال أشٖٗ ةأف اخلٙر َشاب مصٓر/ املهَّتض ٌي٠ِؿ

ٚ (/ ةدحلٔ إهِٔ/ )كلٖٙصخدؿ أف جييب ٘ى ةٔ إٛٝ مصٓر، ةدحلٔ أفَّ 
ا ملا لزـ ٘ٚ َشبٝ زكاؿ  َشبٝ زاؿ نِٖٝ، كل٠ لٗ يكٚ مصٓرن

 (أساب ةفريَ اتللزـ ةني الَّشب كزكاؿ إهِٔ). إهِٔ



ره اكخلٙر/ أف ي٠ِؿ املصخدؿ ًٓ ص  .اجلبيذ املظخد ضراـ؛ ألٛٝ مي

 .ال أشٖٗ ةأف اخلٙر َشاب مصٓر/ املهَّتض ٌي٠ِؿ

ةٔ إٛٝ مصٓر، ةدحلٔ طٟادة (/ ةدحلٔ احلس/ )كلٖٙصخدؿ أف جييب
نا يف ممظاق، كيصٙه٠ٛٝ  ٘ىٚ َشب اخلٙر يراق اجلاس َّ٘تِّنِّ احلس، ٌإٌف 

ا يف الك٘ٝ ٙن  .٘خٖهر



ِفي »حخٍث  ٍى  «ال

ٔد ٌا يٌدقيّ قيث -2  ٌِف كج

اب قِّ؟  نيف ُيي

 ةإذتات ٌا يدقيّ املصخدؿ قيث يف األضو

 ككد يلدر قييّ

 أك ةأمر ملـز هل ةإذتات أذر ٌَ آذارق

ّى ةإذتىاًت أذرو أك  ًدري ىلع ذل كُىد يِى
ٝي  ٘ي  .  أمرو ييلًز



ِفي »حخٍث  ٍى  «ال

ٔد ٌا يٌدقيّ قيث -2  ٌِف كج

 إذتات ٌا يدقيّ املصخدؿ قيث يف األضو

 كد يلدر قييّ

 أك ةأمر ملـز هل ةإذتات أذر ٌَ آذارق

دالٕث كس٠ب ادليث ىلع / ٌراؿ األذر
ذت٠ت إِخٔ، ٌإٌف ادليث أذر ٘ٚ آذار 
إِخٔ، كل٠ لٗ يكٚ إِخٔ ذاةخنا ملا 

 .كستج ادليث
دالٕث كس٠ب احلد ىلع / ٌراؿ اللـز

اٛخٍاء الظتٟث ٌيٝ؛ ألف اٛخٍاء 
 .الظتٟث الزـ ل٠س٠ب احلد



 /اتلؽتيلات

يب املصخدؿ؟  نيف ييكرتض ىلع ٌا يٌل، ككيف ُيي



ألٛٝ يتفٖٝ جيب إَّتحيب يف ال٠ؽ٠ء؛ / أف ي٠ِؿ املصخدؿ  
ا ىلع الػلةاحلدث  .، ُياشن

إهٖث ىري م٠س٠دة يف األغٔ؛ إذ احلدث ال / ٌي٠ِؿ املهَّتض
يتفٔ الػلة، لٜٓٝ يتفٔ إفٟارة، كإذا ةفٖج إفٟارة 

 .ةفٖج الػلة



ا / أف ي٠ِؿ املصخدؿ  للكباكاخلزنير ال جي٠ز ةيهٝ؛ ألٛٝ جنس، ُياشن

 .ال أشٖٗ ةأف اللكب جنس/ املهَّتض ٌي٠ِؿ

ةٔ إٛٝ جنس، ةدحلٔ أف اجليب غًل اهلل نٖيٝ / كلٖٙصخدؿ أف جييب
ا يف ٠ُهل إذا َشب / )كشٖٗ أمر ةيصٔ ٘ا َشب اللكب ٌيٝ شتهن
ا  (.اللكب يف إٛاء أضدكٗ ٌٖييصٖٝ شتهن



 «املِف»حخٍث 

ٔف الٔضف ًقيٌث -3  ٌِفي نى

اب قِّ؟  نيف ُيي

 ةإذتات اىًكيَّث 

 أك االشتِتاط أك اإلدماع ةاجلص

ًٝ ًنَّٖثن / اثلَّاىًدي  ًٛ٠ ْى ٜمي   .٘ى
ًد  ضى

ى
ا ةًأ ٟى يىطخىاجي إىل إذتىاحً فى

ا ٞى رٛىا ْى ًؽ إيت ذى ري  .إفُّ
ا؟)  (أيَ ذنْر



 /اتلؽتيلات

يب املصخدؿ؟  نيف ييكرتض ىلع ٌا يٌل، ككيف ُيي



 .نٖث حتريٗ الربا يف األرز يه الٓئ/ أف ي٠ِؿ املصخدؿ  

/ ٞذا ال٠غً ٕحس ٠ٞ إهٖث، ةٔ إهٖث يه/ ٌي٠ِؿ املهَّتض
 .إفهٗ

ةإذتات ٠ْف الٓئ نٖث ةاجلع أك / كلٖٙصخدؿ أف جييب
 .اإلْجاع أك االشتٜتاط



 «املِف»حخٍث 

ٔد اىًكيًَّث يف اىفرع -4  ٌِفي كج

اب قِّ؟  نيفى ُيي

ىع يف اىفرع دَّ ٍي ٔد ال  ةبياًف كج

 نيف؟

 ةاىؽريق اذلم يراق ٌِاشتنا ذللم

قي / الرَّاةفي  ٠ًد ٘ا ادَّعى ٜمي كيسي ٘ى
رًع  ٍى  .ًنَّٖثن يًف إ

ّى  ً ل ٚ بىيىاًف ذى ً٘ ال ةيدَّ  كى
 ًٝ ًِ ًري  .ةًفى



 /اتلؽتيلات

ةفركقّ األربكث ىلع « املِف»نيف ييؽتَّق كادح 

 /املراؿ اتلايل



ا ىلع / أف ي٠ِؿ املصخدؿ   ا ُياشن ٘ن اجلبيذ مصٓر، ٌاكف ضرا
 (األضوٌِف خكً . )اخلٙر

شِّٖٗ حتريٗ اخلٙر»/ ٌي٠ِؿ املهَّتض
ي
، إ٘ا سٟلن ةاحلكٗ «ال أ

ا  .أك نٜادن



ا ىلع اخلٙر/ أف ي٠ِؿ املصخدؿ   ا ُياشن ٘ن . اجلبيذ مصٓر، ٌاكف ضرا
ىع قيث يف ) ٔد املدَّ  (األضوٌِف كج

شِّٖٗ كس٠د اإلشاكر يف اخلٙر/ ٌي٠ِؿ املهَّتض
ي
 .ال أ

 .ةٔ مصٓر، ةدحلٔ أف ٘ٚ َشبٝ زاؿ نِٖٝ( ةدحلو اىكلو)/ فيجيب املصخدؿ
 .ةٔ مصٓر، ٌإف ٘ٚ َشب اخلٙر يراق اجلاس َّ٘تِّننا يف ممظاق( ةدحلو احلس)

٘ٚ / ٛزؿ حتريٗ اخلٙر ي٠ـ ٛزؿ كيه ٘ٚ مخصث أطياء»/ ٠ُؿ اةٚ نٙر ريض اهلل نٜٝ( ةدحلو الرشع)
 .«إهٜب، كاتلٙر، كإهصٔ، كاحلٜفث، كالظهري، كاخلٙر ٘ا خامر إهِٔ

 



ا ىلع اخلٙر/ أف ي٠ِؿ املصخدؿ   ا ُياشن ٘ن . اجلبيذ مصٓر، ٌاكف ضرا
 (األضوٌِف قييث الٔضف يف )

شِّٖٗ أٌف اإلشاكرى نَّٖث اتلطريٗ/ ٌي٠ِؿ املهَّتض
ي
 .ال أ

، «لك مصٓر ضراـ»/ ةٔ اإلشاكر نٖث اتلطريٗ، حلديد( ةؽريق اجلص/ )فيجيب املصخدؿ
ا ٘ن  .كاخلٙر مصٓر ٌي٠ٓف ضرا

ا( ةؽريق اإلدماع) ٘ن  .أْجهج األ٘ث ىلع حتريٗ لك مصٓر، كاخلٙر مصٓر؛ ٌي٠ٓف ضرا
اإلشاكر كغً ٜ٘اشب لٖخطريٗ، إذ ةخطَِ ذت٠ت ٞذق ( ةؽريق االشتِتاط ةاملِاشتث)

 .املٜاشتث حيػاف إه٠ِؿ نٚ إٍصاد



ا ىلع اخلٙر/ أف ي٠ِؿ املصخدؿ   ا ُياشن ٘ن  .اجلبيذ مصٓر، ٌاكف ضرا
ٔد اىكيث يف )  (اىفرعٌِف كج

شِّٖٗ كس٠د اإلشاكر يف اجلبيذ/ ٌي٠ِؿ املهَّتض
ي
 .ال أ

 /ٌرلن « حِليح املِاط»فيجيب املصخدؿ إف اخخار 
، كإ٘ا أف مليهاٛٝإ٘ا أف يك٠ف ل٠ٖٛٝ، كإ٘ا أف يك٠ف / إف حتريٗ اخلٙر ال خي٠ٖ

.  ، كإ٘ا أف يك٠ف الختاذق ٘ٚ إهٜب، كإ٘ا أف يك٠ف إلشاكرقإلزبادقيك٠ف 
٠ م٠س٠د يف  ٠رة ُكٟا ـرديث إال اإلشاكر، ٌاكف ٠ٞ إهٖث، ٞك كاألكغاؼ املْذ

ا اكخلٙر ٘ن  .اجلبيذ، ٌي٠ٓف َمر



ٔاًدحي اىلياس  ك

 االقختار فصاد  -2 االشخفصار  -1

 املِف  -4 الٔعف فصاد  -3

 املؽابلث -6 اتللصيً -5

ٔجب -8 اجللظ -7  اىلٔؿ ةامل

 قدـ اتلأذري -10 اىليب -9

 اىرتكيب -12 املكارعث -11

 فىٍطوه 
 ًٗ ًٔ إًهٍٖ ٝي ىلع / ُاؿى ةهؼي أٞ خى٠ىسَّ يى

ؤىاالن  ى شي ياًس اذٜىا نىَّشى ًِ  /إ
، كٌىصادي االنختاًر،  االشخٍصاري

 ، ٗي ، كاتلًَِّصي كٌىصادي ال٠ىٍؽًم، كاملٜمي
٠ؿي  ِى ، كإ ٍِؼي ، كاجلَّ ىثي فاَلى ٙي كال

ـي اتلَّأًثرًي،  دى ، كنى ٖبي ِى ًب، كإ ةامل٠سى
ًْيبي  ٍ ، كإَّتَّ ثي ارىؽى هى ٙي  .كال



 اتللصيً -5

 َشكط ضدث اىلدح ةاتللصيً -2 حلديً اتللصيً ىلع املؽابلث -1

 قدـ  اشرتاط ةياف املصاكاة -4 اىلٔؿ ةاشرتاط تصاكم االخخٍاالت -3

ٔاب ىلع اىلٔؿ ةاشرتاط تصاكم  -5 نيفيث اجل
ٔاب اجلديل قَ شؤاؿ اتللصيً -6 االخخٍاالت  نيفيث اجل

ٔاب اىفليه قَ شؤاؿ اتللصيً -7  نيفيث اجل



 اتللصيً -5
 حلديً اتللصيً ىلع املؽابلث -1

ـ ىلع املؽابلث؟ ًى خق اتللصيً أف ييلدَّ ً  ل

ًه حمظ ، كاملؽابلث تصيي  إذ فيّ ٌِفه

 كاملِف ةكد اىتصييً غري ٌلتٔؿ

 ملاذا؟

ا  ٍَّ ألُّ رجٔعه ق
 .اقرتؼ ةّ

 كاىتصييً ةكد املِف ييلتو

 ملاذا؟

ألُّ اقرتاؼه ةٍا 
أُكر، فييلتو؛ 

 ألُّ قييّ

كاإلُكار ةكد 
هل، فل / االقرتاؼ

 ييلتو

ؤاؿي اخلىاًمسي  ًي / الصُّ  اتلَّلًصي
ىًث؛ إذ  اَلى فى ٙي ـى ىلع ال دَّ ِى ٝي أف يي ُِّ كىضى

ىثي  فاَلى ٙي ، كال ٍٜمه ٘ى  ًٝ ؼه / ٌي ٗه َمى ًٖي ىص  .ت
؛  ِتي٠ؿو ٘ى ًٗ ىريي  ًٖي ٜمي ةهدى إتَّص ٙى كال

 ًٝ ىؼى ة ا انَّتى َّٙ  .إٍذ ٠ٞ رس٠عه عى
ٝي  ؛ ألَّٛ تٔى ًٜم يِي ٙى ٗي ةهدى ال ًٖي كإتَّص
ٝي  ؛ ألَّٛ ٔي ييِتى ، فى رى انًَّتىاؼه ةٙا أٛكى

 .نٖيٝ
اري ةهدى االنًَّتاًؼ  ي، ٌل / كاإلٛكى هلى

ٔي  تى  .يِي



 «اتللصيً»حخٍث 

 َشكط ضدث اىلدح ةاتللصيً -2

يشرتط لطدخّ َشؼاف  /ي

أف يكٔف ٌا ذنرق  -1
ا إىل ٍن  / املصخدؿ ٌِلص

ِىف يًَّ ٌا يٍي يصى  كي

أف يكٔف اتللصيً  -2
 خارصنا جلٍيف األكصاـ

افً  ـى ًٝ َشى ًخ ىطي لًًػطَّ يظَّتى ي  /كى
ا ٍى ْي أف يك٠فى ٘ا / أخدي

ا إىل ٙن ًص ِى ٜ ٘ي ٙيصخىًدؿُّ  قي ال رى ْى / ذى
ٗي » َّٖ يصى ي ٜىمي كى  .«٘ا يٙي



 «اتللصيً»حخٍث 

 َشكط ضدث اىلدح ةاتللصيً -2

 /مصأىث

ردق املكرتض  ًي اذلم ئي ال ةد ٌَ أف يكٔفى اتللصي
ا ملا ذنرق املصخدؿ  ٌؽاةلن

 فئ أكرد اتللصيً ةذنر زيادة يف ادلحلو؛ فل يطح

 ملاذا؟

ٌٔجّ االقرتاض، فيهٔف  د جلفصّ شحئنا ذً ي ٌٓ ألُّ يٍ
 ٌِاؿرنا ٌف ُفصّ ال ٌف خطٍّ

ةو  ّى ةًًذًْر ًزيادى كرىدى ذل
ى
ٌىٖى٠ٍ أ

قي  رى ْى ًٔ ىلع ٘ا ذى حل يف ادلَّ
ٝي  ؛ ألَّٛ ٙيصخىًدؿُّ ٌىلى يىًػصُّ ال

ٝي  َّٗ يي٠ىسِّ حئنا، ثي ًٝ طى دي جًلىًٍص ِّٟ ٙى يي
، ٌىًطيجىئًذو يىك٠في  االنًَّتىاضى

مى  ٘ى ًٝ ال  ًص مى ٍٛى ٘ى ا  ٜىاًكرن ٘ي
 ًٝ ًٙ ػ  .خى



 اتلؽتيق ىلع الرشط األكؿ
 



ج / أف ي٠ِؿ املصخدؿ إذا غًل الػيب يف ال٠ُج، ذٗ ةٖو؛ غطَّ
 .غلحٝ اكَلإو

؟/ ٌي٠ِؿ املهَّتض ا أك ُفلن  ْو ضدج ضلحّ فرعن
ا ٌذلّ مم٠ٜع؛ ألٛٝ ىري  ٌإف ْٜج حريد ةأٟٛا غطج ٌرؽن
؛ ٌذلّ مصَّٖٗ  خماـب ةٟا، كإف ْٜج حريد ةأٟٛا غطج ٍٛلن



/ «إستار اَلإيث ىلع الزكاج»يف مصإٔث  أف ي٠ِؿ املصخدؿ -1
رب ىلع اجلاكح  .إٟٛا ةإيث عُٖث، ٌل جتي

 ةإيث عُٖث، كيه ةكر أك ىري ةكر؟/ ٌي٠ِؿ املهَّتض

ٌٟذا حِصيٗ مردكد؛ ألف دحلٔ املصخدؿ لٗ يخهرض لٖتٓر 
ا ٘ن ا كال ند  .كس٠دن



 «َشكط ضدث اىلدح ةاتللصيً»حخٍث  -2

يشرتط لطدخّ َشؼاف  /ي

تىق -1 أف يكٔف اتللصيً خارصنا  -2 .شى
 جلٍيف األكصاـ

ق غريي ٌا .. كإال  فييٍصخدؿ أف يبني أفَّ مٔردى
قٌيِّ املكرتض ةاذلنر، فديجئذو يِلؽف 

 املكرتض، كيِدفف اقرتاعّ

ا / اثلَّػاين أف يك٠فى ضاًِصن
ٝي إذا لٗ  اـ، ٌإَّٛ جلٙيًم األُصى

ٙيصخىًدؿِّ أف  ا؛ ٌىٖٖ اًِصن ٚ ضى يىكي
ٝي  يَّٜى قي ىريي ٘ا عى ٠ٍرًدى ى أفَّ مى ييبىنيِّ
ّى  ً ًْر، ٌىًهٜدى ذل ًضي ةاذلِّ املهَّتى

ًٌمي  دى  .يٜى



 أف يكٔف اتللصيً خارصنا جلٍيف األكصاـ/  الرشط اثلاين

ق غريي ٌا قٌيِّ املكرتض ةاذلنر، .. كإال  فييٍصخدؿ أف يبني أفَّ مٔردى
 فديجئذو يِلؽف املكرتض

 نيف يطٔف املكرتض حلصيٍّ قَ ْذا ادلفف؟

 /أف يلٔؿ قِد اتللصيً

 /إف  قِيج ةّ ْذا املدخٍو

ٔجٓث ، كاملؽابلث ٌخ  فٍصيًَّ

اقي  دى  كإف قِيجى ةّ ٌا قى

 فٍٍِٔع

 ًٝ ًٙ ًصي ًًض يف ًغيىاٛىًث حِى هَّتى ٙي َي ال ًري ـى كى
٠ؿى نٜدى  ًٌم أف يِى ا ادلَّ نٚ ٞذى

 ًٗ ًٝ ٞذا / اتلَِّصي ٜىيجى ة إف عى
ٔى  ٙى طخى ٙي ىثي / ال فاَلى ٙي ، كال ٗه َّٖ صى ٙي فى

اقي  دى ًٝ ٘ا نى ٜىيجى ةً ، كإف عى ثه ٟى خى٠ىسِّ /  ٘ي
 .ٌى٠ٜٙٙعه 



 /اتلؽتيق ىلع الرشط اثلاين



 .ٞذا إٍهٔ ٘أم٠ر ةٝ، ٌاكف دلزئنا/ أف ي٠ِؿ املصخدؿ

٘أم٠ر ةٝ ىلع كسٝ ال٠س٠ب، أك ىلع كسٝ / ٌي٠ِؿ املهَّتض
 اإلةاضث؟

ٕحس ٘أم٠رنا ةٝ ىلع كسٝ ال٠س٠ب، كال ىلع كسٝ / ٌيشيب املصخدؿ
ذا ٠ٞ مرادم  .اإلةاضث، ةٔ ٘أم٠ر ةٝ ىلع كسٝ اجلدب، ٞك



األرز حيرـ ٌيٝ اتلٍاؽٔ ألٛٝ ربا، ْٙا / أف ي٠ِؿ املصخدؿ
 .حيرـ اتلٍاؽٔ يف إرب

إف أردت حتريٗ اتلٍاؽٔ يف األرز ألٛٝ / ٌي٠ِؿ املهَّتض
 .؛ ٠ٌٜٙٙعكإف أردت ىري الٓئمٓئ؛ ٌٙصَّٖٗ، 

 كبذلّ يك٠ف املهَّتض ُد غاف حِصيٙٝ نٚ دٌم املصخدؿ



 «اتللصيً»حخٍث 

 اىلٔؿ ةاشرتاط تصاكم االخخٍاالت -3

يشرتط لطدث اتللصيً أف حكٔف  ْو ي
ٔاء؟  أكصاٌّ يف االخخٍاؿ ىلع درجثو ش

 اشرتؼّ ةكظ األضٔحلني

ـه  رى ُى٠ ْى ًٍط / كذى ٍٚ َشى ً٘ أفَّ 
 ًٝ ًخ أف يك٠فى / ًغطَّ

ـً ىلع  اؿي يف األُصا ٙى االضًخ
٠اءً   الصَّ



 «اتللصيً»حخٍث 
 قدـ اشرتاط ةياف املصاكاة -4

ـي املكرتض ةبياف تصاكم االخخٍاالت يف ىفؾ املصخدؿ؟  ْو يييزى
 ال يييزىـ ةذلم

 ةو يكفيّ ةياف دلرد االخخٍاؿ يف ىفؾ املصخدؿ
 ملاذا؟

ًّ غريى ٌلدكرو قييّ  لهُٔ
كأُّ يفصد اتللصيً إذا ةنٌي املصخدؿ ؿٓٔر 

ٍىو  اليفؾ يف املج
 إٌا حبكً الٔعف
 أك حبكً اىكرؼ
 أك ةلريِث كجدت

 يييزىـ/ ككيو

ًٝ ةيافي  ي ًٍ ٍٚ يىٍك ٕىًك
ٝي ةيافي  ٘ي زى االًت، كال يٖى ٙى االضًخ
كرو  ِدي ٘ى ًٝ ىريى  ًٛ٠ ٓى ًٕ اًة؛  ٙيصاكى ال

 ًٝ  .نٖي
٠رى  ٟي صخىًدؿُّ كي ٙي ى ال ٝي إذىا بىنيَّ كأَّٛ
 ًٗ ؛ إ٘ا ًِبيك ٔو ٙى الًٍَّٖق يف دلي

ًٗ إهيرًؼ، كإ٘ا  ال٠ىؽًم، كإ٘ا ًِبيك
ت ٗي / ةِريٜىثو كيًسدى دى اتلًَِّصي  ٌىصى



 /ةالٔعفاىـاْر ٌراؿ 



 /«ٛذر غ٠ـ ي٠ـ اجلطر»أف ي٠ِؿ املصخدؿ يف مصإٔث 
ا ىلع شائر املهايص  .إٛٝ ٛذر ٘هػيث؛ ٌل يٜهِد ُياشن

٠ٞ ٘هػيث ٕهيٜٝ، أك ٕيريق؟ ٌإف اكف ٕهيٜٝ / ٌي٠ِؿ املهَّتض
 .٠ٌٜٙٙع، كإف اكف ٕيريق ٌٙصَّٖٗ

إف ٍٕق املهػيث ٘ٚ ضيد ال٠ؽم كاٞر يف ٠ْٛٝ / ٌيشيب املصخدؿ
 .٘هػيثن ٕهيٜٝ، كًل٠ٛٝ ٕيريق خلؼ إلاٞر، ٌل يػص اتلِصيٗ إحلٝ



 /ٌراؿ اىـاْر ةاىكرؼ َشعن 



٘ٚ أكٔ حلٗ سزكر كسب نٖيٝ ال٠ؽ٠ء؛ / أف ي٠ِؿ املصخدؿ
ا ىلع شائر اجل٠اُؼ  .ُياشن

 .جيب نٖيٝ ال٠ؽ٠ء الَّشيع أك الٖي٠م؟/ ٌي٠ِؿ املهَّتض
ـَٖ ٠ٌٟ كاٞر يف / ٌيشيب املصخدؿ

ي
ٍٕق ال٠ؽ٠ء إذا أ

 .إهرؼ الَّشيع ال الٖي٠م، ٌييطٙٔ ىلع املهىن املخِرر َشعن 



 /ةاىلريِثاىـاْر ٌراؿ 



ٚ / أف ي٠ِؿ املصخدؿ ٘ى يصخطب للك إ٘اـ يأخذ الزٌلة أف يػٌل ىلع  ي
ٗ كحزًليٟٗ ةٟا كغٔ نٖيٟٗ/ )٠ِٕهل حهاىل ؛دٌهٟا إحلٝ  (خذ ٘ٚ أم٠اهلٗ غدُث حفٟٞر

 ؟يػٌل نٖيٟٗ الػلة الَّشنيث أك الٖي٠يث/ ٌي٠ِؿ املهَّتض
ٍٕق الػلة ٜٞا كاٞر يف املهىن الٖي٠م دكف املهىن / ٌيشيب املصخدؿ

ر  الَّشيع، إذ احلاؿ ضاؿ دعء كٕحس ضاؿ غلة، ٌل يػص اتلِصيٗ ةْذ
 .املهىن الٖي٠م كاملهىن الَّشيع



 «اتللصيً»حخٍث 
ٔاب ىلع اىلٔؿ ةاشرتاط تصاكم االخخٍاالت -5  نيفيث اجل

 لٔ لً يكَ اليفؾ مشٓٔرنا يف أخد املكِحني الذليَ حيخٍيٍٓا ىفؾ املصخدؿ

 فييٍصخدؿ أف ييبني ؿٓٔرق -1
 نيف؟

 /ةأف يلٔؿ ليٍكرتض
جي أف اليفؾ غري ؿاْر يف غري ْذا املدخٍو  شيٍَّ

كال ةد ليٍكرتض ٌَ تصييً ذلم رضكرة ضدث حلصيٍّ؛ 
 فإف َشؼّ تصاكم االخخٍاالت

ا ًي ذلم أيغن شين
ي
 كأُا أ

؛ رضكرة قِحخّفييـز أف يكٔف ؿاْرنا يف االخخٍاؿ اذلم 
 .ُيف االشرتاؾ؛ فإُّ ىلع خلؼ األضو

كَ أف يٍِف أف تصاكم  -2 كيٍي
 االخخٍاالت َشطه 

٠رنا يف / ُىاؿى  ٟي ظ ٍٚ الٍَّٖقي مى ٗى يىكي ى٠ ل كل
٠رىقي؛  ٟي ى كي ٙيصخىًدؿِّ أٍف ييبىنيِّ ٖ ا؛ ٌٖى ٙى ًٞ ًد ضى

ى
أ

ًًض  هَّتى ٙي َّٖٙجي أفَّ الٍَّٖقى / ةأف ي٠ِؿى لٖ شى
 ًٔ ًٙ طخى ٙي رو يف ىرًي ٞذا ال ًٞ كىال  –ىريي كا

ةى  كرى ّى َضى ً ل ًٗ ذى ًًض ٘ٚ تصٖي هَّتى ٙي ةيدَّ لٖ
ٝي تصاكم  ـى ؛ ٌإفَّ َش ًٝ ًٙ ًصي ًث حِى ًغطَّ
ا،  ّى أيؾن ً ل ٗي ذى ِّٖ شى

ي
االضخٙاالت، كأٛا أ

اًؿ  ٙى ا يف االضًخ رن ًٞ ـي أف يىك٠فى كا ٌيىٖزى
ٝي اذلم  ٜىحخى ةى ٛىيًف االطًَّتىاًؾ؛ عى كرى ، َضى

 ًٔ ٝي ىلع ًخلًؼ األغ  .ٌإَّٛ



 «اتللصيً»حخٍث 

ٔاب ىلع اىلٔؿ ةاشرتاط تصاكم  -5 نيفيث اجل
 االخخٍاالت

لٔ لً يكَ اليفؾ مشٓٔرنا يف أخد املكِحني الذليَ 
 حيخٍيٍٓا ىفؾ املصخدؿ

فييٍصخدؿ أف ييبني  -1
 ؿٓٔرق

كَ أف يٍِف أف تصاكم  -2 كيٍي
 االخخٍاالت َشطه 

إذ ال خجر ىلع املصخدؿ أف ييفِّسن الكٌّ ةٍا 
 حيخٍيّ، كإف اكف اىـاْر خلفّ

ً يف حلصيٍّ إىل  لصن ٍي فهذلم ال خجر ىلع ال
كَ املصخدؿ أف ييفِّسن الكٌّ ةّ  ٌا يٍي

ٜىمى أفَّ تصاكم  ٚي أف يٙى ييًٙك كى
ٍشرى  ؛ إذ ال ضى طه االًت َشى ٙى االضًخ
ٝي  ٘ى ى الك ٍىِّسِّ صخىًدؿِّ أف يي ٙي ىلع ال
ري  ًٞ ا ، كإف اكفى إلَّ ٝي ٖي ًٙ خى ةٙا حيى
ٍشرى ىلع  ّى ال ضى ً ل ، ٌٓذى ٝي خلٌى

 ًٝ ًٙ ًٗ يف حًِصي صِّ ِى ٙي ٘ا  إأللال
ى  ِّسِّ كٚ املصخدؿُّ أف يٍي يٙي

 ًٝ ٝي ةً ٘ى  .الك



 «اتللصيً»حخٍث 

ٔاب اجلديل قَ شؤاؿ اتللصيً -6  نيفيث اجل

اب قَ شؤاؿ اتللصيً ٌَ خيد اجلدؿ؟  نيف ُيي

 ةدفف اُلصاـ الالكـ -1

 أك ةياف ؿٓٔر أخد االخخٍاىني -2

أك ةبياف أف الالكـ غري ٌِدرص يف  -3
 .األكصاـ املذنٔرة

يدي  ٍٚ ضى ً٘  ًٗ ٠ىابي اتلًَِّصي كىسى
ؿي   /اجلىدى

، أك ةيىاًف  ـً ـً اللَكى ا صى ًِ ًٌم اٛ ةًدى
إىنًي، أك  ٙى ٠ًر أضًد االضًخ ٟى كى

ًِصو  ٜطى ٘ي ـى ىريي  ةًبىيىاًف أفَّ اللَكى
ةً  ٠رى ْي ذ ٙى ـً ال ا  .يف األُصى



ٔاب اتللصيً ةدفًف اُلصاـ الالكـ  /ٌراؿ ج



ٚ أكٔ حلٗ سزكر ٌٖيخ٠ؽأ/ أف ي٠ِؿ املصخدؿ  .٘ى

 حريد؟ ٌأيٟٙاال٠ؽ٠ء إ٘ا َشيعٌّ أك ٕي٠م، / ٌي٠ِؿ املهَّتض

رت، ٌإف / ٌي٠ِؿ املصخدؿ ا إىل ٘ا ْذ ٙن أٜ٘م أف يك٠ف ٍٕلي ِٜ٘ص
ًَٖ ٌل يِٜصؼ إال ل٠ٖؽ٠ء الَّشيع ـ

ي
 .ال٠ؽ٠ء إذا أ



ٔاب اتللصيً ةبياف ؿٓٔر أخد االخخٍاىني  /ٌراؿ ج



املفِٖث حَّتبع ةٍٜصٟا ذلذث ُركء، ْٙا حهخد اآليصث / أف ي٠ِؿ املصخدؿ
 .٘ٚ احليؼ ةرلذث أطٟر

َمخٙٔ لٖطيؼ كإفٟر اضخٙاالن ٘تصاكينا، « إِرء»ٍٕق / ٌي٠ِؿ املهَّتض
 ؟ٌهًل أيٟٙا يِم حربع املفِٖث نٜدؾ

شِّٖٗ لّ ةأف ٍٕق / ٌيشيب املصخدؿ
ي
َمخٙٔ لٖٙهٜحني، كلٓين أرل ك٠ٟرق « إِرء»أ

يف احليؼ دكف إفٟر؛ ألمر اجليب غًل اهلل نٖيٝ كشٖٗ ٌاـٙث ةٜج أيب ضتحض 
 .  ريض اهلل نٜٟا أف حدع الػلة أياـ أُرائٟا



ٔاب اتللصيً ةبياف أف الالكـ غري ٌِدرص يف  ٌراؿ ج
 /األكصاـ املذنٔرة



؛ ألٛٝ / أف ي٠ِؿ املصخدؿ ةيم األرز ٘خٍاًؽلن ال جي٠ز، ْتيم إرب ٘خٍاؽلن
 .ربا

إ٘ا أف حك٠ف / نٖث حتريٗ اتلٍاؽٔ يف إرب ال خت٠ٖ/ ٌي٠ِؿ املهَّتض
إفهٗ، كإ٘ا أف حك٠ف ال٠زف، كإ٘ا أف حك٠ف ا٠ِٕت، كإ٘ا أف حك٠ف 

؟  االدخار، ٌأم ٞذق إهٖٔ أردتى
ُصٙخّ ُاِصة، كٕحصج ضاِصة، كلك ٞذق األُصاـ مصتتهدة / ٌيشيب املصخدؿ

 .نٜدم، كإٛٙا إهٖث يف ذلّ يه الٓئ



 «اتللصيً»حخٍث 

ٔاب اىفليه قَ شؤاؿ اتللصيً -7  نيفيث اجل

اب قَ شؤاؿ اتللصيً ٌَ خيد اىفلّ؟  نيفى ُيي

إف أمهِّ  ادلالىث ىلع املِف، كاخخيار 
 اىلصً املصيًٌ

 اىلصً املصيًَّاخخيار / فاألخصَ

 ملاذا؟

ألُّ يصخغين قَ 
 ادلالىث ىلع املِف

/ كإف اخخار املِف
 جاز

فإفَّ فيّ حكررينا 
 ليفلّ

كإف لً يلدر إال ىلع 
شئؾ أخد 
 اىؽريلني

 فيحصيهّ

ًِهَّ ك ًٍ /  إف اخخىارى اجلى٠ابى إ
ًٜم كاخًخيىاري  ٙى الٕىثي ىلع ال ٝي ادلَّ ٜى ٓى ٌأم
ٚي اخًخيىاري  ، ٌاألضصى َّٖٗ صى ٙي ًٗ ال ص ًِ إ
 ًٚ ىصخىٍييًن نى ٝي ي ؛ ألَّٛ ًٗ َّٖ صى ٙي ًٗ ال ص ًِ إ

ٜمً  ٙى الًٕث ىلع ال  .ادلَّ
، ٌإفَّ  ازى رى سى ٗى اآلخى ص ًِ كإًف اخخىار إ

 ًٝ ِ ًٍ ا لٖ ًٝ حىكًررين  .ٌي
ٖي٠ًؾ أضًد  ًدر إالَّ ىلع شي كإف لٗ يِى

ٝي  ٍٓ نًي ٌٖحىٍصٖي ِى  .إفًري



 /ٌراؿ اخخيار املصخدؿ ٌا شيًَّ ةّ املكرتض



ج غلحٝ ْٙا / أف ي٠ِؿ املصخدؿ إذا غًل الػيب يف ال٠ُج ذٗ ةٖو، غطَّ
 .حػص ٘ٚ اَلإو

إ٘ا أف / الػلة ٘ٚ ضيد ضّٓٙ ةػطخٟا ال خت٠ٖ/ ٌي٠ِؿ املهَّتض
، ٌإف أردت األكؿ  ا، كإ٘ا أف حك٠ف غطيطث ٍٛلن حك٠ف غطيطث ٌرؽن

َّٖٗ صى ٙي  .٠ٌٜٙٙع، كإف أردت اثلاين ٌ
٠ أف غلحٝ كُهج غطيطث / ٌي٠ِؿ املصخدؿ ةٔ أردتي اثلاين اذلم شٖٙخٝ يل، ٞك

ا  .ٍٛلن ال ٌرؽن



ٔاًدحي اىلياس  ك

 فصاد االقختار  -2 االشخفصار  -1

 املِف  -4 فصاد الٔعف  -3

 املؽابلث -6 اتللصيً  -5

ٔجباىلٔؿ  -8 اجللظ -7  ةامل

 اتلأذريقدـ  -10 اىليب -9

 اىرتكيب -12 املكارعث -11

 فىٍطوه 
 ًٗ ًٔ إًهٍٖ ٝي ىلع / ُاؿى ةهؼي أٞ خى٠ىسَّ يى

ؤىاالن  ى شي ياًس اذٜىا نىَّشى ًِ  /إ
، كٌىصادي االنختاًر،  االشخٍصاري

 ، ٗي ، كاتلًَِّصي كٌىصادي ال٠ىٍؽًم، كاملٜمي
٠ؿي  ِى ، كإ ٍِؼي ، كاجلَّ ىثي فاَلى ٙي كال

ـي اتلَّأًثرًي،  دى ، كنى ٖبي ِى ًب، كإ ةامل٠سى
ًْيبي  ٍ ، كإَّتَّ ثي ارىؽى هى ٙي  .كال



ىث ابلى ؽى ٍي  ال

 قلكخٓا ةاملِف اثلاىد -2 حكريفٓا -1

ٔاب قِٓا -3  نيفيث اجل



 املؽابلث

 حكريفٓا -1

ا ْٔ اىكيث  يه ؼيب املصخدؿ ةذنر ٌا يدؿ ىلع أف ٌا جكيّ جاٌكن

ىث ابلى ؽى ٍي  كاًدحي ال
 /حهريٍٟا -1

يه أف يفإب املهَّتض 
املصخدؿ ةإُا٘ث ادلحلٔ ىلع 
غلضيث ال٠غً اجلا٘م 

 لٖهٖيث



 قلكخٓا ةاملِف -2

 املؽابلث

 يه املِف اثلاىد يف املكىن

 كفيّ

ٔد اىكيث يف اىفرع  تصييً كجٔد اىكيث يف األضو تصييً كج

ٌؽابلث ةإكاٌث ادلحلو ىلع إذتات  تصييً احلكً
ا  ا جاٌكن ٌا ادعق املصخدؿ كضفن

 ةأُّ ضاىح كٌِاشب ليكييث

 نلُث املفاَلث ةاملٜم -2
ـٖب املهَّتض ٘ٚ »

املصخدؿ إُا٘ث ادلحلٔ ىلع 
٠ٞ اجل٠ع « نٖيث ال٠غً

، «املٜم»اثلإد ٘ٚ أ٠ٛاع 
 ٠ ٜ٘م ٠ْف ال٠غً »ٞك

 «نٖث



ٔاب قِٓا -3  نيفيث اجل

 ةإذتات نٔف اجلاٌف قيث

ا  ةأخد اىؽرؽ اىيت شتق ذنْر

 االشتِتاط اإلدماع اجلص

 أك ادلكراف أك الصرب ةؽريق املِاشتث

 ْيٍيث اجل٠اب نٜٟا -3
ةبياف ٠ْف / س٠اةٟا

ال٠غً اجلا٘م نٖث ةأضد 
 .إفرؽ الصاةِث



 /اتلؽتيلات

يب املصخدؿ؟  نيف ييكرتض ىلع ٌا يٌل، ككيف ُيي



 اجلبيذ املظخد ضراـ اكخلٙر؛ ألٛٝ مصٓر/ أف ي٠ِؿ املصخدؿ  

 ٠ٞ نٖث حتريٗ اخلٙر؟« اإلشاكر»٘ا دحلّٖ ىلع أف / ٌي٠ِؿ املهَّتض
، «لك مصٓر ضراـ»/ اإلشاكر نٖث اتلطريٗ، حلديد( ةؽريق اجلص)/ فيجيب املصخدؿ

ا ٘ن  .كاخلٙر مصٓر ٌي٠ٓف ضرا
ا( ةؽريق اإلدماع) ٘ن  .أْجهج األ٘ث ىلع حتريٗ لك مصٓر، كاخلٙر مصٓر؛ ٌي٠ٓف ضرا
اإلشاكر كغً ٜ٘اشب لٖخطريٗ، إذ ةخطَِ ذت٠ت ٞذق ( ةؽريق االشتِتاط ةاملِاشتث)

 .املٜاشتث حيػاف إه٠ِؿ نٚ إٍصاد
ُد ذتج أف إهِٔ يزكؿ ةخٓرر َشب اإلنصاف لٖخٙر، ٌلكٙا َشب ٜٟ٘ا ( ةؽريق ادلكراف)

 .زاؿ نِٖٝ



ٔاًدحي اىلياس  ك

 فصاد االقختار  -2 االشخفصار  -1

 املِف  -4 فصاد الٔعف  -3

 املؽابلث  -6 اتللصيً  -5

ٔجب -8 اجللظ -7  اىلٔؿ ةامل

 قدـ اتلأذري -10 اىليب -9

 اىرتكيب -12 املكارعث -11

 فىٍطوه 
 ًٗ ًٔ إًهٍٖ ٝي ىلع / ُاؿى ةهؼي أٞ خى٠ىسَّ يى

ؤىاالن  ى شي ياًس اذٜىا نىَّشى ًِ  /إ
، كٌىصادي االنختاًر،  االشخٍصاري

 ، ٗي ، كاتلًَِّصي كٌىصادي ال٠ىٍؽًم، كاملٜمي
٠ؿي  ِى ، كإ ٍِؼي ، كاجلَّ ىثي فاَلى ٙي كال

ـي اتلَّأًثرًي،  دى ، كنى ٖبي ِى ًب، كإ ةامل٠سى
ًْيبي  ٍ ، كإَّتَّ ثي ارىؽى هى ٙي  .كال



 اجلَِّؼي  -7

 ٞٔ ٠ٞ ُادح؟ -2 حهريٍٝ -1

 إٍرؽ ةحٜٝ كبني الِّٓس -4 أكسٝ اجل٠اب نٖيٝ ةهد كركدق -3



 اجلَِّؼي  -7

 حكريفّ -1

 إةداءي إهًَّٖث ةدكف احلكٗ/ ٠ٞ

 ٞٔ ٠ٞ ُادح؟ -2

 أكسٝ اجل٠اب نٖيٝ -3

 إٍرؽ ةحٜٝ كبني الِّٓس -4

اةًمي  ؤاؿي الصَّ  اجلَِّؼي / الصُّ
٠ٞ إةداءي إًهًَّٖث / حهريٍٝ -1

 ًٗ  ةدكًف احليك



 /ٌراهل



اةنا اكًملن ٘ٚ ًضرز / «اجلَّتَّاش»أف ي٠ِؿ املصخدؿ يف مصإٔث    ؽى ًٛػى ى َسى
، ٌيشب نٖيٝ إِفم ْصاًرؽ ٘اؿ إيح ًٝ ًٖ  .٘ر

ٞذا ٠ِٜ٘ض ةال٠ادل يِّسؽ ٘اؿ كدلق، ٌإٌف ال٠غً / ٌي٠ِؿ املهَّتض
م فى  .م٠س٠د ٌيٝ كال يِي



 اجلَّلظي  -7

 حهريٍٝ -1

 ْو ْٔ كادح؟ -2

كادح يف  ىحس ةلادح كادح
 املصتِتؽث

 أكسٝ اجل٠اب نٖيٝ ةهد كركدق -3

 إٍرؽ ةحٜٝ كبني الِّٓس -4

 كادح؟( اجلَّلظ)ْو 
٠ / ا٠ِٕؿ األكؿ ٠ٞ ُادح، ٞك

 .٘ذٞب اجل٠ٟٙر كبهؼ احلٍٜيث
٠ / ا٠ِٕؿ اثلاين ٕحس ةِادح، ٞك

٠ق  َّٙ ٘ذٞب احلٍٜيث، كش
 .«ختػيع إهٖث»

ُادح يف / ا٠ِٕؿ اثلإد
 املصتٜتفث دكف املٜػ٠غث



 اجلَّلظي  -7
 حهريٍٝ -1

 ٞٔ ٠ٞ ُادح؟ -2
ٔاب قييّ ةكد كركدق -3  أكجّ اجل

 ٜ٘م إهٖث
 ٜ٘م احلكٗ

 ةياف ختًٖ َشط
 ةياف كس٠د ٘اٛم

ةياف أف غ٠رة اجلِؼ مصترٜاة 
 ةٜع الظارع

 إٍرؽ ةحٜٝ كبني الِّٓس -4

ثه  ؽه أربىهى ري ـي  /لٖٙصخًدؿِّ يف دىًٌم اجلًَِّؼ 
ًٗ يف / ٜٟ٘ا ٜ٘مي كس٠ًد إًهًَّٖث، أك احليك

ًة اجلًَِّؼ  ٠رى  .غي
ًٕدي  ٠ًؽًم اذلم / اثلَّا ٙى ى يف ال أف ييبىنيِّ

ا  ىدن صتٜى ًٝ ٘ا يىػٖيصي مي ٗي ٌي ًى احليك ىَّٖ ختى
، أك كيس٠ًد ٘اًٛمو  طو ٍٚ ٌى٠ىاًت َشى ً٘  .ذللّ 

اةًمي  ًٚ / الرَّ صترىنن ن ٝي مي ى ٠ْٛى أف ييبىنيِّ
اًرع ًة ةًٜىعِّ الظَّ  .إِاًندى



 /اتلؽتيلات

يب املصخدؿ؟  نيف ييكرتض ىلع ٌا يٌل، ككيف ُيي



ٔه نٙده ندكاف، / «ُخٔ املصٖٗ ةاذليم»أف ي٠ِؿ املصخدؿ يف مصإٔث   ُخ
ا ىلع املصٖٗ ةاملصٖٗ  .ٌيشب ٌيٝ إِػاص ُياشن

 (ٜ٘م كس٠د إهٖث يف غ٠رة اجلِؼ)
ٔه نٙده ندكاف، كال / ي٠ِؿ املهَّتض يجخِؼ ةِخٔ املهاٞد، ٌإٛٝ ُخ

خٔ ةٝ املصٖٗ  .يِي
شِّٖٗ أٛٝ ندكاف/ ملصخدؿ اٌيشيب 

ي
 .  ال أ



ٔه نٙده ندكاف، / «ُخٔ املصٖٗ ةاذليم»أف ي٠ِؿ املصخدؿ يف مصإٔث   ُخ
ا ىلع املصٖٗ ةاملصٖٗ  .ٌيشب ٌيٝ إِػاص ُياشن

 (ٜ٘م كس٠د احلكٗ يف غ٠رة اجلِؼ)
ٔه نٙده ندكاف، كال / ي٠ِؿ املهَّتض يجخِؼ ةِخٔ املهاٞد، ٌإٛٝ ُخ

خٔ ةٝ املصٖٗ  .يِي
هاٞد، ٌإٛٝ نٜدم جيب / ملصخدؿ اٌيشيب  ٙي شِّٖٗ احلكٗ يف ال

ي
ال أ

 .  إِػاص ةِخٖٝ



ٔه نٙده ندكاف، / «ُخٔ املصٖٗ ةاذليم»أف ي٠ِؿ املصخدؿ يف مصإٔث   ُخ
ا ىلع املصٖٗ ةاملصٖٗ  .ٌيشب ٌيٝ إِػاص ُياشن

 (ةياف كس٠د ٘اٛم يف غ٠رة اجلِؼ)
ٔه نٙده ندكاف، / ي٠ِؿ املهَّتض يجخِؼ ةِخٔ ال٠ادل ة٠دلق، ٌإٛٝ ُخ

خٔ ةٝ ال٠ادل  .كال يِي
 .  ختًُّٖ احلكٗ ملاٛم األة٠ة/ ملصخدؿ اٌيشيب 



ٚ َسؽ ٛػاةنا اكملن ٘ٚ ضرزق كسب نٖيٝ / أف ي٠ِؿ املصخدؿ ٘ى
 .إِفم 

 (ةياف ختًٖ َشط يف غ٠رة اجلِؼ)
نٌٖخّ ٠ِٜ٘ؽث بِّسُث الزكسث ٘ٚ ٘اؿ زكسٟا، ٌه / ٌي٠ِؿ املهَّتض

 .َسُث كال ُفم ٌيٟا
٠ / ملصخدؿ اٌيشيب  اٛخٍاء »لٗ جيب إِفم نٖيٟا ٠ٍٕات َشـٝ، ٞك

 .  ، ٌإف لٖزكسث طتٟث يف ٘اؿ زكسٟا«الظتٟث



 .ال جي٠ز ةيم األرز ٘خٍاًؽلن اكٕرب؛ ألٛٝ مٓئ/ أف ي٠ِؿ املصخدؿ
 (ةياف ٠ْٟٛا مصترٜاة نٚ ُاندة إِياس ةٜع الظارع)

نٌٖخّ ٠ِٜ٘ؽث ةإهرايا، إذ يه مٓئ، كُد ساز / ٌي٠ِؿ املهَّتض
ٌيٟا اتلٍاؽٔ ةني الرـب ىلع رؤكس اجلخٔ كاتلٙر املتيم ةٝ ىلع 

 .كسٝ األرض
ع »/ ٞذق الػ٠رة مصترٜاة ةٜع الظارع/ ملصخدؿ اٌيشيب  رخَّ

 .  « رش٠ؿ اهلل غًل اهلل نٖيٝ كشٖٗ يف إهرايا



 اجلَِّؼي  -7

 حهريٍٝ -1

 ٞٔ ٠ٞ ُادح؟ -2

 أكسٝ اجل٠اب نٖيٝ ةهد كركدق -3

 اىفرؽ ةحِّ كبني الهِّس -4

 حبػػد 



ٔاًدحي اىلياس  ك

 فصاد االقختار  -2 االشخفصار  -1

 املِف  -4 فصاد الٔعف  -3

 املؽابلث  -6 اتللصيً  -5

ٔجب -8 اجللظ  -7  اىلٔؿ ةامل

 قدـ اتلأذري -10 اىليب  -9

 اىرتكيب -12 املكارعث -11

 فىٍطوه 
 ًٗ ًٔ إًهٍٖ ٝي ىلع / ُاؿى ةهؼي أٞ خى٠ىسَّ يى

ؤىاالن  ى شي ياًس اذٜىا نىَّشى ًِ  /إ
، كٌىصادي االنختاًر،  االشخٍصاري

 ، ٗي ، كاتلًَِّصي كٌىصادي ال٠ىٍؽًم، كاملٜمي
٠ؿي  ِى ، كإ ٍِؼي ، كاجلَّ ىثي فاَلى ٙي كال

ـي اتلَّأًثرًي،  دى ، كنى ٖبي ِى ًب، كإ ةامل٠سى
ًْيبي  ٍ ، كإَّتَّ ثي ارىؽى هى ٙي  .كال



ٖبي  -7 ِى  إ

 أ٠ٛانٝ -2 حهريٍٝ -1

 إٍرؽ ةحٜٝ كبني املهارؽث -3 كركدق يف ىري ةاب إِياس -3



ًٖب  ِى ؤىاؿي إ  شي
 /حكريفّ -1

ةياف املهَّتض أف دحلٔ  -أ
رق يدؿ  املصخدؿ اذلم ْذ

 .نٖيٝ ال هل
أف يهَٖ املهَّتض  -ب

ِٛيؼ ضكٗ املصخدؿ 
ىلع نٖث املصخدؿ ةهيٜٟا، 
كيردق إىل أغٔ املصخدؿ 

 .ةهيٜٝ

يبي  -7  اىلى

 حكريفّ -1

 ةٍكِاق اىكاـ

 كارد ىلع دميف األدىث

 ةٍكِاق اخلاص

 كارد ىلع دحلو اىلياس

ٔاقّ -2  أُ

 كركدق يف غري ةاب اىلياس -3 

 اىفرؽ ةحِّ كبني املكارعث -4



 /أ٠ٛانٝ -2
يك٠ف ِ٘ػ٠د املهَّتض أ-

ةِٖب ادلحلٔ حػطيص 
٘ذٞب ٍٛصٝ، كإةفاؿ 

 .٘ذٞب املصخدؿ
يك٠ف ِ٘ػ٠د املهَّتض ب-

ةِٖب ادلحلٔ إةفاؿ 
 .٘ذٞب خػٙٝ ٌِؿ

يبي  -7  اىلى

 حكريفّ -1

ٔاقّ -2  أُ

 (أ)

حطديح ٌذْب 
 ُفصّ

إةؽاؿ ٌذْب 
 املصخدؿ

 (ب)

إةؽاؿ ٌذْب 
 املصخدؿ فلػ

 كركدق يف غري ةاب اىلياس -3

 اىفرؽ ةحِّ كبني املكارعث  -4



 /اتلؽتيلات
 



 إةؽاؿ ٌذْب املصخدؿ+ حطديح ٌذْب ُفصّ 
 



يظَّتط ٌيٝ الػ٠ـ؛ ألٛٝ / احلٜيف أف ي٠ِؿ املصخدؿ االنخاكؼ ي
 َلد َمؼ، ٌل يك٠ف ةٙشردق ُربث؛ اكل٠ُ٠ؼ ةهرٌث 

يظَّتط ٌيٝ الػ٠ـ اكل٠ُ٠ؼ / ٌي٠ِؿ املهَّتض الظاٌيع ٌل ي
 ةهرٌث



نِده يف ضَ إيري ةل / «ةيم إٍؾ٠يل»يف  أف ي٠ِؿ املصخدؿ
 .كاليث، ٌل يػص اكلَّشاء هل

حِصُّؼه يف ٘اؿ إيري، ٌيػص اكلَّشاء لٖيري، / ٌي٠ِؿ املهَّتض
 .ٌإٛٝ يػص لٖٙظَّتم، كإف لٗ يػص ملٚ اطَّتل هل



 إةؽاؿ ٌذْب املصخدؿ فلػ
 



ممص٠ح يف / أف ي٠ِؿ املصخدؿ احلٜيف يف مصص الرأس
 إفٟارة، ٌل جيب اشتيهاةٝ؛ اكخلً

ر ةالربم؛ / ٌي٠ِؿ املهَّتض ممص٠ح يف إفٟارة، ٌل يخِدَّ
 .اكخلً



 /أف ي٠ِؿ املصخدؿ احلٜيف يف مصص الرأس
مصص الرأس رًلٚ ٘ٚ أرٌلف ال٠ؽ٠ء، ٌل يكيف أُٔ ٘ا 

 يٜفَٖ نٖيٝ االشٗ اكل٠سٝ
رًلٚ ٘ٚ أرٌلف ال٠ؽ٠ء، ٌل يخِدر ةالربم؛ / ٌي٠ِؿ املهَّتض

 .اكل٠سٝ
ٔ االشتيكاب ٔاز أف يكٔف احلق يف جاُب ذاىد ْك  فٓذا ُيف ملذْب املصخدؿ، كال إذتات فيّ ملذْب املكرتض؛ جل



يرد شؤاؿ إِٖب ىلع 
ىري إِياس ٘ٚ األدٕث، 
ركٛٝ  ٌأٞٔ اجلدؿ يْذ

ؽٙٚ ا٠ِٕادح املخهِٖث 
ةدحلٔ الٓخاب، كبدحلٔ 

الصٜث، كاغَلنا ٘ا 
يص٠ٙٛٝ ٜٞاؾ ةًػ 

 «املظارًلث يف ادلحلٔ»

ٖبي  -7 ِى  إ

 حهريٍٝ -1

 أ٠ٛانٝ -2

 كركدق يف ىري ةاب إِياس -3

 إٍرؽ ةحٜٝ كبني املهارؽث  -4



 /األٌريث
 



/ دحلٖٝ ٠ُهل غًل اهلل نٖيٝ كشٖٗ/ يف ح٠ريد اخلاؿ أف ي٠ِؿ املصخدؿ
 ، ٌأذتج إرذٝ نٜد ندـ ال٠ارث ىريق(اخلاؿ كارث ٘ٚ ال كارث هل)

ٞذا يدؿ نٖيّ ال لّ، إذ ٘هٜاق ٛيف ح٠ريد اخلاؿ / ٌي٠ِؿ املهَّتض
الػرب ضيٖث ٘ٚ ال / اخلاؿ ال يرث، ْٙا يِاؿ/ ةفريَ املتإيث، أم

ٕحس الػرب ضيٖث كال / ضيٖث هل، كاجل٠ع زاد ٘ٚ ال زاد هل، أم
 .اجل٠ع زادنا

  



إِٖب املخ٠سٝ دلحلٔ إِياس 
ٕهٖٙاء اجلدؿ كاألغ٠ؿ ٌيٝ 

 /مصٖاكف
ر إِٖب ِْصٗ / األكؿ ٘ٚ يْذ

ذا  ٘ٚ أُصاـ املهارؽث، ٞك
 .شٖٓٝ ع٘ث نٖٙاء احلٍٜيث

ر إِٖب / اثلاين ٘ٚ يْذ
ِْادح مصخِٔ، كنٖيٝ اغٕب 

 نٖٙاء اجلدؿ كاألغ٠ؿ

ٖبي  -7 ِى  إ

 حهريٍٝ -1

 أ٠ٛانٝ -2

 كركدق يف ىري ةاب إِياس -3

 إٍرؽ ةحٜٝ كبني املهارؽث -4



خيخع إِٖب ىلع املهارؽث 
 /خبػائع، ٜٟ٘ا

 أٛٝ ال حيخاج إىل أغٔ،
كال حيخاج إىل إذتات ال٠غً، 
ٌلك ُٖب ٘هارؽث، كٕحس لك 

 .٘هارؽث ُٖتنا
ٜ٘م ال٠غً جي٠ز يف املهارؽث 

 .كال جي٠ز يف إِٖب

ٖبي  -7 ِى  إ

 حهريٍٝ -1

 أ٠ٛانٝ -2

 كركدق يف ىري ةاب إِياس -3

 إٍرؽ ةحٜٝ كبني املهارؽث -3



ٔاًدحي اىلياس  ك

 فصاد االقختار  -2 االشخفصار  -1

 املِف  -4 فصاد الٔعف  -3

 املؽابلث -6 اتللصيً  -5

ٔجب -8 اجللظ  -7  اىلٔؿ ةامل

 قدـ اتلأذري -10 اىليب  -9

 اىرتكيب -12 املكارعث -11

 فىٍطوه 
 ًٗ ًٔ إًهٍٖ ٝي ىلع / ُاؿى ةهؼي أٞ خى٠ىسَّ يى

ؤىاالن  ى شي ياًس اذٜىا نىَّشى ًِ  /إ
، كٌىصادي االنختاًر،  االشخٍصاري

 ، ٗي ، كاتلًَِّصي كٌىصادي ال٠ىٍؽًم، كاملٜمي
٠ؿي  ِى ، كإ ٍِؼي ، كاجلَّ ىثي فاَلى ٙي كال

ـي اتلَّأًثرًي،  دى ، كنى ٖبي ِى ًب، كإ ةامل٠سى
ًْيبي  ٍ ، كإَّتَّ ثي ارىؽى هى ٙي  .كال



 كادح املكارعث

 ٌكارعث يف اىفرع -2 ٌكارعث يف األضو -1



 املكارعث يف األضو

ٌا يكيف املكرتض  -2 ٌكِاْا -1
ا  يف حلريْر

نيف يدفف املصخدؿ  -3
 املكارعث يف األضو



 املكارعث يف األضو

 ٌكِاْا -1

أف يبني املكرتض يف األضو اذلم كاس قييّ 
 املصخدؿ ٌلخغينا آخر ليدكً غري ٌا ذنرق املصخدؿ

ا -2  ٌا يكيف املكرتض يف حلريْر

 نيفيث دفف املكارعث يف األضو -3

ضوً 
ى
ثي يًف األ ارىعى كى ٍي  ال

األغٔ اذلم يف يه أف يبني  
ُاس نٖيٝ املصخدؿ ِ٘خؾينا 
رق  آخر لٖطكٗ ىري ٘ا ْذ

رق  املصخدؿ، ٌل يخهني ٘ا ْذ
املصخدؿ ِ٘خؾينا، ةٔ حيخٙٔ 
رق املهَّتض،  ذت٠حٝ هل، أك ملا ْذ

 .أك هلٙا



 املكارعث يف األضو

 ٌكِاْا -1

ا -2  ٌا يكيف املكرتض يف حلريْر

 يكفيّ ةياف حكارض االخخٍاالت املذنٔرة

 نيفيث دفف املكارعث يف األضو -3

كيكيف املهَّتض يف حِرير 
املهارؽث ةياف ٘فَٖ حهارض 

٠رة، أم ذت٠ت  االضخٙاالت املْذ
احلكٗ ملا نٖٔ ةٝ املصخدؿ، أك 

ملا أةداق ٠ٞ، أك ملش٠ٙع 
ال٠غٍني، ش٠اء اكٛج 

االضخٙاالت ٘تصاكيث، أك ةهؾٟا 
ا ا، كبهؾٟا مرس٠ضن  راسطن



 املكارعث يف األضو
 ٌكِاْا -1

ايكيف ٌا  -2  املكرتض يف حلريْر

 نيفيث دفف املكارعث يف األضو -3
ال يكيف املصخدؿ يف دفف املكارعث إال ةياف اشخللؿ ٌا 

 ذنرق ةثتٔت احلكً
 /كحيطو ةًػ

 إذتات قييث ٌا ذنرق
 ةاجلص

 ةاإليٍاء
 ةغريْا ٌَ ؼرؽ إذتات اىكيث

أف يبني أف ٌا أةداق 
املكرتض الغو يف ججس 
 احلكً املخخيف فيّ

أف يبني أف ٌرو احلكً املخِازع 
 فيّ ذتج ةدكف ٌا ذنرق املكرتض

كال يكيف املصخدؿ يف دٌهٟا 
رق  إال ةياف اشخِلؿ ٘ا ْذ
ةثت٠ت احلكٗ، إ٘ا ةثت٠ت 

رق ةٜع أك إيٙاء  نٖيث ٘ا ْذ
كِّن٠ق ٘ٚ إفرؽ، أك ةبياف 
رق املهَّتض يف  إٕياء ٘ا ْذ

سجس احلكٗ املخخًٖ ٌيٝ، 
أك ةأف ٘رٔ احلكٗ ذتج 
رق، ٌيدؿ ىلع  ةدكف ٘ا ْذ

 اشخِلؿ نٖث املصخدؿ



 /اتلؽتيلات

يب املصخدؿ؟  نيف ييكرتض ىلع ٌا يٌل، ككيف ُيي



ةٌدٕج ديٜٟا؛ ٌخيِخٔ / «ُخٔ املرحدة»أف ي٠ِؿ املصخدؿ يف مصإٔث  
ٔ  اكلرَّسي

يخهني حتدئ ادليٚ ِ٘خؾينا لِٖخٔ، ةٔ ٜٞاؾ ٘هىنن آخر يف الرسٔ / ي٠ِؿ املهَّتض
ٗ  يِخؾيٝ ٠ سٜايخٝ ىلع املصٖٙني ةتِٜيع نددٞٗ، كحكرري ندٞك ٕحس يف املرأة، ٞك

كح٠ِيخٝ، إذ ٠ٞ ٘ٚ أٞٔ احلرب كاجلاكيث، كضيجئذ ساز أف إهٖث يف ُخٔ الرسٔ حتدئ ادليٚ، 
ا، كضيجئذ ال يخهني اتلتدئ نٖث لِٖخٔ  .أك اجلٜايث ىلع املصٖٙني، أك األمراف ْجيهن

  ؟ملصخدؿ اْيً جييب 



ملكًٌ، مصٖٗ / «غطث أ٘اف إهتد»أف ي٠ِؿ املصخدؿ يف مصإٔث  
 ٌػص أ٘اٛٝ اكحلر 

٠ أف احلر األ٘اف، يف احلر ٘هىن ٕحس يف إهتد جي٠ز أف يك٠ف مٓٙلن ملػٖطث  /ي٠ِؿ املهَّتض ٞك
٘خٍرغ اَلاؿ لٖٜلر يف مػٖطث املصٖٙني، كاالضخياط هلٗ يف األ٘اف أك ند٘ٝ، كال ْذلّ إهتد، ٌإٛٝ 
يف ٘لٜث اطخياؿ اَلاؿ ملا نٖيٝ ٘ٚ ُيد الرؽ كاالٞخٙاـ ةِؾاء ككائٍٝ، ٌخخِاند مػٖطث أ٘اٛٝ نٚ 

مػٖطث أ٘اف احلر، كبخِدير أف يك٠ف كغً احلريث ٘هخربنا يف احلر؛ ال يػص إحلاؽ إهتد ةٝ، ٕهدـ 
 .اشخِلؿ ٘ا ٌيٝ ٘ٚ ال٠غً املٜاشب ةاملػٖطث

  ؟ملصخدؿ اْيً جييب 



 كادح املكارعث

 ٌكارعث يف اىفرع -2 ٌكارعث يف األضو -1



 املكارعث يف اىفرع

نيف يدفف املصخدؿ  -3 أكصآٌا -2 ٌكِاْا -1
 املكارعث يف اىفرع



 املكارعث يف اىفرع

 ٌكِاْا -1

أف يذنر يف اىفرع ٌا يٍخِف ٌكّ ذتٔت 
 احلكً

 أكصآٌا -2

 نيفيث دفف املكارعث يف اىفرع -3

رًع  ثي يًف اىفى ارىعى كى ٍي  ال
٠ ر يف إٍرع ٘ا / ٞك أف يْذ

 يٙخٜم ٘هٝ ذت٠ت احلكٗ



 املكارعث يف اىفرع

 ٌكِاْا -1

 أكصآٌا -2

ٌِّ  آكدأف يكارعّ ةدحلو 
 ٌَ ُص أك إدماع

فيهٔف ٌا ذنرق املصخدؿ 
 فاشد االقختار

أف يكارعّ ةإةداء كضف 
 يف اىفرع ٌاُف

 أك ليصبتيث ليدكً فيّ

 نيفيث دفف املكارعث يف اىفرع -3

املكارعث يف اىفرع حكٔف 
 /ةأمريَ

ر دحلٔ / أضدٞٙا ٘ٚ  آكدْذ
ُياس املصخدؿ ٘ٚ ٛع أك 

إْجاع يدؿ ىلع خلؼ ٘ا دؿ 
نٖيٝ ُياشٝ، ٌيتتني أف ٘ا 

رق املصخدؿ ٌاشد االنختار  ْذ
 ملخإٍخٝ اجلع أك اإلْجاع



 /ٌراهل



/  «رٌم احلديٚ يف الرًل٠ع كالرٌم ٜ٘ٝ»أف ي٠ِؿ املصخدؿ يف مصإٔث  
يَّشع ٌيٝ رٌم احلديٚ اكلصش٠د  رًلٚ ٘ٚ أرٌلف الػلة، ٌل ي

أف / )ٞذا خلؼ ضديد اةٚ نٙر ريض اهلل نٜٝ/ ٌي٠ِؿ املهَّتض
نٜد / اجليب غًل اهلل نٖيٝ كشٖٗ اكف يرٌم يديٝ يف ذلذث م٠اـٚ

، ٌي٠ٓف ُياشّ ٌاشد االنختار (اإلضراـ، كالرًل٠ع، كالرٌم ٜ٘ٝ
 .ملخإٍخٝ اجلع



 املكارعث يف اىفرع

 ٌكِاْا -1

 أكصآٌا -2

ٌِّ  آكدأف يكارعّ ةدحلو 
 ٌَ ُص أك إدماع

فيهٔف ٌا ذنرق املصخدؿ 
 فاشد االقختار

أف يكارعّ ةإةداء كضف 
 يف اىفرع ٌاُف

 أك ليصبتيث ليدكً فيّ

 نيفيث دفف املكارعث يف اىفرع -3

أف يهارؽٝ ةإةداء / اثلاين
ًو يف إٍرع، كُد  كغ
 ًٝ هرًض ٠ْٛ ٘ى ري يف  ْى ييذ

ا لٖطكٗ يف إٍرع،  ٘اًٛهن
 ًٝ هرًض ٠ْٛ ٘ى ر يف  ْى كُد ييذ

ا لٖصبتيث  ٘اًٛهن



ا يف فرع املصخدؿ  ٌراؿ إؿٓار املكرتض كضفن

 /يٍِف ذتٔت احلكً فيّ



/  «رٌم احلديٚ يف الرًل٠ع كالرٌم ٜ٘ٝ»أف ي٠ِؿ املصخدؿ يف مصإٔث  
يَّشع ٌيٝ رٌم احلديٚ اكلصش٠د  رًلٚ ٘ٚ أرٌلف الػلة، ٌل ي

الرًل٠ع رًلٚ ٘ٚ أرٌلف الػلة، ٌحيَّشع ٌيٝ رٌم / ٌي٠ِؿ املهَّتض
 .احلديٚ اكإلضراـ

 ٔ قدـ مرشكقيث رفف احلديَ »فاملكرتض ِْا ٌِف احلكً اذلم ذْب إحلّ املصخدؿ، ْك
ٔ «يف الركٔع ، فهٍا «حكترية اإلخراـ»، ككرر مرشكقيث الرفف، ككاشّ ىلع أضو آخر ْك

يرشع رفكٍٓا يف الركٔع  ع فيٓا رفف احلديَ، فهذلم ي يرشى  أف حكترية اإلخراـ ي



ِف ةّ نٔف  ا يٍى ٌراؿ إؿٓار املكرتض كضفن

 /كضف املصخدؿ شبتنا ثلتٔت احلكً



 /«املرأة املصٖٙث املرحدة»أف ي٠ِؿ املصخدؿ يف مصإٔث  
 ةٌدٕج ديٜٟا، ٌخيِخٔ اكلرسٔ

ا اكلاكٌرة األغٖيث/ ٌي٠ِؿ املهَّتض خٔ ةكٍٞر  .أٛىث، ٌل حِي

ىحس شبتنا ىلخو املرأة« حتديو ادليَ»فاملكرتض ِْا ةنيَّ أف   



 املكارعث يف اىفرع

 ٌكِاْا -1

 أكصآٌا -2

 نيفيث دفف املكارعث يف اىفرع -3

يِليب املكرتض مصخدالن ىلع إذتات املكارعث، كيِليب 
ا قييٓا ةٍا أمهِّ ٌَ األشئيث  املصخدؿ ٌكرتعن

يف إٍرع كيف املهارؽث 
يِٜٖب املهَّتض مصخدالن ىلع 

إذتات املهارؽث، كيِٜٖب 
ا نٖيٟا ةٙا  املصخدؿ ٘هَّتؽن

األشئٖث، كذلّ أمٜٓٝ ٘ٚ 
ألف لك كاضد ٘ٚ املصخدؿ 

كاملهَّتض ٘اٛم ملِػ٠د اآلخر 
 ك٘رتج ملِػ٠د ٍٛصٝ 



 /املكارعث يف اىفرع هلا جٓخاف

 ٌِف ٌلطٔد املصخدؿ -1

 فيدخاج املكرتض فيٓا إىل حلرير ذلم املِف ةادلحلو

/  ٌرو أف يلٔؿ املصخدؿ يف قدـ نراْيث شؤر اهلرة
إف اجليب ضًل اهلل قييّ كشيً اكف يطيغ هلا اإلُاء 

 فترشب

ٌا ذنرت ٌَ ادلحلو كإف دؿ ىلع / فيلٔؿ املكرتض
ٔدؾ ا يكارعّ كيلخيض  ٌلط إال أف قخدم ٌاُكن

ٔ خديد  (اهلرة شتف/ )نراْيث شؤر اهلرة، ْك

 إذتات ٌؽئب املكرتض -2

فاملكرتض يف ْذق اجلٓث مصخدؿ ثلتٔت نراْيث 
 شؤر اهلرة

ا ىحصيً هل  فيغؽر املصخدؿ إىل أف يِليب ٌكرتعن
 األسءىثدحليّ، فيكرتض قييّ ةٍا أٌكَ ٌَ 

 ال أشيً ضدث احلديد املذنٔر/ نأف يلٔؿ ِْا

ٌٖٖٙهارؽث يف إٍرع 
 /سٟخاف
ٜ٘م / اجلٟث األكىل

ِ٘ػ٠د املصخدؿ، 
ٌيطخاج املهَّتض ٌيٟا 
إىل حِرير ذلّ املٜم 

 .ةادلحلٔ
إذتات / اجلٟث اثلاٛيث

 .٘ف٠ٖب املهَّتض



ٔاًدحي اىلياس  ك

 فصاد االقختار  -2 االشخفصار  -1

 املِف  -4 فصاد الٔعف  -3

 املؽابلث -6 اتللصيً  -5

ٔجب -8 اجللظ  -7  اىلٔؿ ةامل

 قدـ اتلأذري -10 اىليب  -9

 اىرتكيب -12 املكارعث  -11

 فىٍطوه 
 ًٗ ًٔ إًهٍٖ ٝي ىلع / ُاؿى ةهؼي أٞ خى٠ىسَّ يى

ؤىاالن  ى شي ياًس اذٜىا نىَّشى ًِ  /إ
، كٌىصادي االنختاًر،  االشخٍصاري

 ، ٗي ، كاتلًَِّصي كٌىصادي ال٠ىٍؽًم، كاملٜمي
٠ؿي  ِى ، كإ ٍِؼي ، كاجلَّ ىثي فاَلى ٙي كال

ـي اتلَّأًثرًي،  دى ، كنى ٖبي ِى ًب، كإ ةامل٠سى
ًْيبي  ٍ ، كإَّتَّ ثي ارىؽى هى ٙي  .كال



 (ندـ اتلأذري)ُادح 

 (أ٠ٛانٝ)شبتٝ  -2 حهريٍٝ -1

 أكسٝ اجل٠اب نٖيٝ -3



 قدـ اتلأذري

 حكريفّ -1

ا  أف يذنر املكرتض يف دحلو املصخدؿ كضفن
كَ االشخغِاء قِّ يف ذتٔت خكً األضو  يٍي

 (أ٠ٛانٝ)شبتٝ  -2

 أكسٝ اجل٠اب نٖيٝ -3

 (ندـ اتلأذري)ُادح 
ر / حهريٍٝ -1 أف يْذ

املهَّتض يف دحلٔ املصخدؿ 
كٚ االشخيٜاء  ا يٙي ٍن كغ

 نٜٝ يف ذت٠ت ضكٗ األغٔ



 قدـ اتلأذري

 حكريفّ -1

ٔاقّ)شبتّ  -2  (أُ
كضف تصخغين قِّ اىكيث يف ذتٔت خكً 

 أضو اىلياس

لهُّٔ ؼردينا ال يِاشب 
 حرحب احلكً قييّ

لهٔف احلكً ذتج 
 ةدكُّ

ٔاب قييّ -3  أكجّ اجل

 (ندـ اتلأذري)أ٠ٛاع ُادح 
ْر كغً أك أكرث تصخيين ذ

نٜٝ إهٖث يف ذت٠ت ضكٗ 
أغٔ إِياس؛ إ٘ا ل٠ٓف ذلّ 

اشب  ال٠غً ـردينا ال يٜي
حرحب احلكٗ نٖيٝ، أك ل٠ٓف 

 احلكٗ ذتج ةدكٛٝ



 /ٌراؿ اجلٔع األكؿ
دـ حأذريق لهُّٔ ؼردينا) ٔ ٌا قي  (ْك



 /أف ي٠ِؿ املصخدؿ يف ندـ س٠از حِديٗ أذاف إٍشر
ـ أذاٟٛا اكمليرب دَّ ِص، ٌل يِي  .غلة الػتص غلة ال حِي

رد / ٌي٠ِؿ املهَّتض ـٌ ِص، كا ٌدـ األذاف ىلع إٍشر ألٟٛا ال حِي ال يِي
ذلّ يف امليرب، لٜٓٝ لٗ يٜهٓس يف ةِيث الػ٠ٖات، إذ ِ٘خىض 
ِص ٘ٚ الػ٠ٖات جي٠ز حِديٗ أذاٛٝ ىلع كُخٝ،  ُياشّ أف ٘ا يِي

 .كٕحس ْذلّ



 /ٌراؿ اجلٔع اثلاين
ٔ ٌا يصخغين قِّ ادلحلوي ثلتٔت احلكً ةدكُّ)  (ْك



 /أف ي٠ِؿ املصخدؿ يف ندـ س٠از ةيم إيائب
 .٘تيمه لٗ يرق، ٌل يػص ةيهٝ؛ اكٕفري يف اهل٠اء

ىري مؤذرة، ألٛٝ ال  -كيه ندـ الركيث–إهٖث / ٌي٠ِؿ املهَّتض
ا  ٍن يػص ةيم إفائر يف اهل٠اء كل٠ اكف مرئيًّا، ٌهدـ الرؤيث ٕحس كغ

ا، ةٔ املٜاشب ٠ٞ ندـ إِدرة ىلع إتصٖيٗ  .مؤذرن



 قدـ اتلأذري

 حكريفّ -1

ٔاقّ)شبتّ  -2  (أُ

ٔاب قييّ -3  أكجّ اجل

إكاٌث ادلحلو ىلع نٔف 
 الٔضف قيث

أف يبني املصخدؿ أُّ 
أكرد ذلم اىليد اخرتازنا 

 قَ اجللظ

 أكسٝ اجل٠اب نٖيٝ -3
اب نٚ ُادح  ندـ )جيي

ةإُا٘ث ادلحلٔ ىلع ( اتلأذري
٠ْف ال٠غً نٖث، كبأف 

يبني املصخدؿ أٛٝ أكرد ذلّ 
 ال٠غً اضَّتازنا نٚ اجلِؼ



ٔاب ةبياف أف الٔضف ذينًرى اخرتازنا قَ  ٌراؿ اجل
 اجللظ



االشخشٙار / أف ي٠ِؿ املصخدؿ يف انختار إهدد يف ضىص االشخشٙار
نتادة حخهَٖ ةاألضشار لٗ يخِدٟ٘ا ٘هػيث، ٌانخيرب ٌيٟا إهدد 

 ْطىص اجلٙار
٠ ىري ( لٗ يخِدٟ٘ا ٘هػيث)نٖخّ حؾٜٙج ُيد / ٌي٠ِؿ املهَّتض ٞك

 .مؤذر
ٞذا إِيد اضَّتازه نٚ اجلِؼ ِبىص رسٗ الزاين، / ٌي٠ِؿ املصخدؿ

 ٌرسٗ الزاين نتادة حخهَٖ ةاألضشار ٕكٚ حِد٘خٟا ٘هػيث



ٔاًدحي اىلياس  ك

 فصاد االقختار  -2 االشخفصار  -1

 املِف  -4 فصاد الٔعف  -3

 املؽابلث -6 اتللصيً  -5

ٔجب -8 اجللظ  -7  اىلٔؿ ةامل

 قدـ اتلأذري  -10 اىليب  -9

 اىرتكيب -12 املكارعث  -11

 فىٍطوه 
 ًٗ ًٔ إًهٍٖ ٝي ىلع / ُاؿى ةهؼي أٞ خى٠ىسَّ يى

ؤىاالن  ى شي ياًس اذٜىا نىَّشى ًِ  /إ
، كٌىصادي االنختاًر،  االشخٍصاري

 ، ٗي ، كاتلًَِّصي كٌىصادي ال٠ىٍؽًم، كاملٜمي
٠ؿي  ِى ، كإ ٍِؼي ، كاجلَّ ىثي فاَلى ٙي كال

ـي اتلَّأًثرًي،  دى ، كنى ٖبي ِى ًب، كإ ةامل٠سى
ًْيبي  ٍ ، كإَّتَّ ثي ارىؽى هى ٙي  .كال



 إَّتًليب

 ْيٍيث اجل٠اب نٜٝ -3 أُصا٘ٝ-2 حهريٍٝ -1



 اىرتكيب

 حكريفّ -1

 /ْٔ كياس مركب ٌَ
 ٌذْب املصخدؿ

 كٌذْب املكرتض

كذلم ةأف حيطو ةحٍِٓا احفاؽ ىلع خكً األضو، 
 كىكَ خيخيفاف يف قيخّ

 فإف أحلق أخدٍْا ةذلم األضو فرعن ةغري قيث اآلخر

اُخـً اىلياس ةِاءن ىلع حركيب خكً األضو ٌَ 
 قيخني

كًيب  كادحي اىرتَّ
٠ٞ أف يخٍَ / حهريٍٝ -1

اخلػٙاف ىلع ضكٗ 
األغٔ، كخيخٍٖاف يف نٖخٝ، 

ٌإف أحلَ أضدٞٙا ةذلّ 
األغٔ ٌرعن ةيري نٖث 

اٛخلٗ إِياس = غاضتٝ 
ةٜاءن ىلع حرًليب ضكٗ 

 األغٔ ٘ٚ نٖخني 



 اىرتكيب

 أكصاٌّ -2

 مركب األضو

 االخخلؼ يف حكيني اىكيث 

 مركب الٔضف

ٔد اىكيث  االخخلؼ يف كج
 يف األضو

 /أكصاٌّ -2
ا نٖيٝ  ِن إف اكف احلكٗ ٘خٍ

ةحٜٟٙا، كٕكٚ ٕهٖخني 
ًٔ )خمخٍٖخني ٌىػ بي األٍغ ًلَّ رى  (مي

ا  ِن كإف اكف احلكٗ ٘خٍ
نٖيٝ ةحٜٟٙا ٕهٖث يٜٙم 

اخلػٗ كس٠دٞا يف األغٔ 
بي )ٌػ ًلَّ رى ًً مي  (ال٠ىٍغ



 (/مركب األضو)ٌراؿ 



ٛىث، ٌل حزكج ٍٛصٟا / «املرأة اَلإيث»أف ي٠ِؿ املصخدؿ يف مصإٔث   
ي
أ

 ةيري كيل اكةٜث مخس نَّشة شٜث

ا؛ ال / ٌي٠ِؿ املهَّتض أٜ٘م حزكيز ةٜج مخس نَّشة شٜث لػيٞر
 .أل٠ٛذخٟا



 (/مركب الٔضف)ٌراؿ 



َه / «حهٖيَ إفلؽ ُتٔ اجلاكح»أف ي٠ِؿ املصخدؿ يف مصإٔث    حهٖي
 (زيٜب إيت أحزكسٟا ـإَ/ )لٖفلؽ؛ ٌل يػص، ْٙا ل٠ ُاؿ

ا–إهٖث / ٌي٠ِؿ املهَّتض ِن ٠ٍِ٘دة يف األغٔ، ٌإف  -كيه ٠ْٛٝ حهٖي
 .حٜشزي ال حهٖيَ( زيٜب إيت أحزكسٟا ـإَ/ )٠ُهل



 اىرتكيب

ٔاب قِّ -3  نيفيث اجل

 اىرتكيب يف األضو

ٔد إىل كادح  ٌِف نٔف )يك
 (الٔضف قيث

فييثتج املصخدؿ أف ْذا الٔضف 
 قيث ةٍصيم ٌَ مصالم إذتاحٓا

 اىرتكيب يف الٔضف

ٔد إىل كادح  ٌِف كجٔد )يك
 (الٔضف يف األضو

فييليً املصخدؿ ادلحلو ىلع 
ٔد الٔضف يف األضو  كج

ٔاب قِّ -3  /نيفيث اجل
 اىرتكيب يف األضوأ-

اب نٖيٝ ةٙا ذيْر يف ُادح  جيي
 (.ٜ٘م ٠ْف ال٠غً نٖث)

 اىرتكيب يف الٔضف -ب
اب نٖيٝ ةٙا ذيْر يف ُادح  جيي

ٜ٘م كس٠د ال٠غً يف )
 (.األغٔ



ٔاًدحي اىلياس  ك

 فصاد االقختار  -2 االشخفصار  -1

 املِف  -4 فصاد الٔعف  -3

 املؽابلث  -6 اتللصيً  -5

ٔجب -8 اجللظ  -7  اىلٔؿ ةامل

 قدـ اتلأذري  -10 اىليب  -9

 اىرتكيب  -12 املكارعث  -11

 فىٍطوه 
 ًٗ ًٔ إًهٍٖ ٝي ىلع / ُاؿى ةهؼي أٞ خى٠ىسَّ يى

ؤىاالن  ى شي ياًس اذٜىا نىَّشى ًِ  /إ
، كٌىصادي االنختاًر،  االشخٍصاري

 ، ٗي ، كاتلًَِّصي كٌىصادي ال٠ىٍؽًم، كاملٜمي
٠ؿي  ِى ، كإ ٍِؼي ، كاجلَّ ىثي فاَلى ٙي كال

ـي اتلَّأًثرًي،  دى ، كنى ٖبي ِى ًب، كإ ةامل٠سى
ًْيبي  ٍ ، كإَّتَّ ثي ارىؽى هى ٙي  .كال



ب ٔجى ٔؿ ةامل  اىلى

كركدق يف غري ةاب  -2 حكريفّ -1
ٔاب قِّ -3 اىلياس  نيفيث اجل



ٔجب  اىلٔؿ ةامل

 حكريفّ -1

تصييً ادلحلو ٌف ٌِف 
 املدلٔؿ

تصييً ٌلخىض ادلحلو ٌف 
 دقٔل ةلاء اخللؼ

ب)كاًدحي  ٔجى ٍي  (اىلٔؿي ةال
 /حهريٍٝ -1

ٗه لرلحلٔ ٘م ٜ٘م  ٠ٞ تصٖي
 املدل٠ؿ

ٗي ِ٘خىض ادلحلٔ ٘م  أك تصٖي
 .دن٠ل ةِاء اخللؼ

كبأمِّ ٞذيٚ اتلهريٍني 
ٔى املِػ٠د ٜ٘ٝ ؛ ضػ رِّؼى  .ني



 /ٌراهل



ا خارج احلرـ ذٗ جلأ إىل احلرـ»أف ي٠ِؿ املصخدؿ يف مصإٔث  /  «٘ٚ أىت ضدًّ
يصخ٠ىف ٜ٘ٝ احلد، ألٛٝ كيسد شتب س٠از االشتيٍاء ٜ٘ٝ  ، ( نٙٔ سرـ)ي
ا يف أم ماكف ا ْٙٚ أىت ضدن  ٌاكف سائزن

أٛا ُائٔ ة٠ٙسب دحلّٖ، كأف اشتيٍاء احلد سائز، كإٛٙا / ٌي٠ِؿ املهَّتض
ر٘ث احلرـ، كٕحس يف دحلّٖ ٘ا يِخيض س٠ازق ٛاًزعي يف س٠از ٞخّ ضي

ي
 .أ

٠ س٠از اشتيٍاء  –ٌٟذا ُد شَّٖٗ املهَّتض لٖٙصخدؿ ِ٘خىض دحلٖٝ  ٞك
٠ ٞخّ ضر٘ث احلرـ -احلد  كلٜٓٝ ادَّىع ةِاء اخللؼ يف يشء آخر، ٞك



ٔجب  اىلٔؿ ةامل

 كركدق يف غري ةاب اىلياس -2

ٔجب يف غري اىلياس ٌَ األدىث  يرد اىلٔؿ ةامل

كركدق يف ىري ةاب  -2
 إِياس

يىرًدي ُادح ا٠ِٕؿ ةامل٠سب يف 
ىري إِياس ٘ٚ األدٕث، 
ا ةإِياس  كٕحس خاغًّ



 /ٌراهل



ي٠فى / )) ٠ُؿ اهلل حهاىل ٠ل ِي ا يى ٟى ٍٜ ً٘ زُّ  نى
ى
َّٚ اأٍل يٍخرًسى ًديٜىًث حلى ٙى ٍ ٍهٜىا إًىلى ال ٕىًِئ رَّسى

ذىؿَّ 
ى
ًٜنيى اأٍل ً٘ ٍؤ ٙي لًٍٖ ٠هًلً كى لًرىشي ةي كى ً إًٍهزَّ ّلًِلَّ َّٚ كى ًك

َٰ ٕى ًِنيى الى  كى ٜىاًٌ ٙي ٍ ٠فى ال ٙي ٍهٖى  ((يى

حلخرسٚ )ٌٟذا ٘ٚ ا٠ِٕؿ ةامل٠سب، ٌاهلل حهاىل ضىك نٚ املٜاٌِني ٠ُهلٗ 
ٌٓأٛٝ يػدُٟٗ يف أٛٝ يجتيغ أف خيرج األنز ٜٟ٘ا ( األنز ٜٟ٘ا األذؿ

 األذؿ، كاألنز ٠ٞ اهلل كرش٠هل كاملؤ٠ٜ٘ف
أال / "، ٌدعق ، ٌِاؿ " يل نتد اهلل ةٚ نتد اهلل ةٚ أيب ادن٠ا "/ رش٠ؿ اهلل غًل اهلل نٖيٝ كشٖٗ ُاؿ 

ي٠ِؿ ِٕئ رسهٜا إىل املديٜث حلخرسٚ األنز / "ك٘ا ي٠ِؿ ةأيب أٛج كأيم؟ ُاؿ / ُاؿ " حرل ٘ا ي٠ِؿ أة٠ؾ؟
٠ / ٌِاؿ " ٜٟ٘ا األذؿ  حٍصري إفربم . *األذؿٌِد غدؽ كاهلل يا رش٠ؿ اهلل ، أٛج كاهلل األنز ٞك



ٔجب  اىلٔؿ ةامل

ٔاب قِّ -3  نيفيث اجل

 اىؽريق األكؿ

 اىتصييً

أف يبني املصخدؿ أف 
ادلحلو يشٍو حمو اىزناع 

 ةؽريق اليزـك

 اىؽريق اثلاين

 اتليصيًقدـ 

 ةو ادلحلو ْٔ قني حمو اىزناع

 شٓرة اخللؼ

 إكرار شاةق ٌَ املكرتض

ٔاب قِّ -3  /نيفيث اجل
أف يبني املصخدؿ أف / اىتصييً

ادلحلٔ يظٙٔ َمٔ إزناع 
 .(اتللزـ)ةفريَ الٖزكـ 
أال يصٖٗ / قدـ اىتصييً

املصخدؿ ةا٠ِٕؿ ةامل٠سب، 
ةٔ ادلحلٔ ٠ٞ نني َمٔ / كي٠ِؿ

 /إزناع، كذلّ ةهدة ـرؽ، ٜٟ٘ا
 .طٟرة اخللؼ/ 1

 .إُرار شاةَ ٘ٚ املهَّتض/ 2



 /ٌراؿ اىؽريق األكؿ



جيب إِػاص يف إِخٔ ةاملرِٔ؛ ألف اتلٍاكت يف اآلٕث / أف ي٠ِؿ املصخدؿ
 اكتلٍاكت يف إِخٔ

٠ / ٌي٠ِؿ املهَّتض أف اتلٍاكت يف اآلٕث ال )أٛا ُائٔ ة٠ٙسب ادلحلٔ، ٞك
، كٕكٚ ٞذا ادلحلٔ لٗ يتٜاكؿ (يٜٙم كس٠ب إِػاص اكتلٍاكت يف إِخٔ

 ٠  (ٞٔ ي٠سد إِػد ٘ٚ إِاحٔ نٜد٘ا ُخٔ ةاملرِٔ أك ال؟)َمٔ إزناع، ٞك
إذا شٖٙج أف اتلٍاكت يف اآلٕث ال يٜٙم / ٌيشيب املصخدؿ ةفريَ اتللزـ

ذا  إِػاص، ٌيٖزـ ٘ٚ ٠ْف ـريِث إِخٔ ةاملرِٔ كس٠د إِػد، ٞك
 يكيف ثلت٠ت إِػاص



 /ٌراؿ اىؽريق اثلاين



اخلئ اكإلةٔ يف كس٠ب الزٌلة ٌيٟا جبا٘م أف الكٞٙا / أف ي٠ِؿ املصخدؿ
 ضي٠اف جت٠ز املصاةِث نٖيٝ

أٛا ُائٔ ة٠ٙسب ادلحلٔ، ٌالزٌلة جتب يف اخلئ، ٕكٚ / ي٠ِؿ املهَّتض
جتب يف ُيٙخٟا؛ ل٠ٟٓٛا نركض جتارة، ال يف أنياٟٛا، كإزناع يف زٌلة 

 أنياٟٛا
٠ زٌلة أنياٟٛا، / ٌيشيب املصخدؿ إزناع يف ٞذق املصإٔث ٘هركؼ، ٞك

 ٌاملِػ٠د ٘ٚ ٞذا إِياس إذتاحٟا



 /إقداد

 كقد ةِج قتد اهلل اىفٓد


