
 جنًححظشز جنطحعؼس :  فشجتط جنٕظٕء

 جنُٛس

ْٔٙ جنمصذ ئنٗ جنفؼم ذذجفغ جإلغحػس ٔجيطثحل أيش هللا ضؼحنٗ . ٔلذ جضفمٕج ػهٗ أَّٓح 

ٌّ صحس  ٌّ يحهٓح حٍٛ جنًرحششز فٙ جنؼًم . ٔلحل جنحُفٛس : ئ فشض فٙ جنٕظٕء ، ٔأ

ٌّ ئَغحَحً جغطغم  ذمصذ جنطرشٚذ أٔ جنصالز ال ضطٕلف ػهٗ جنٕظٕء يغ جنُٛس ، فهٕ أ

ٌّ جنًمصٕد ِيٍ  جنُظحفس ٔػىَّ جنغغم أػعحء جنٕظٕء ، ٔصهّٗ ضصح صالضّ ؛ أل

جنٕظٕء ْٕ جنطٓحسز ٔلذ حصهص ، ٔجعطثُٕج يح يضج ذغإس حًحس أٔ َرٛز ضًش ، حٛث 

 ( . 67ص  1لحنٕج ذهضٔو جنُٛس فٙ ْزِ جنححل . ) جذٍ ػحذذٍٚ ج

 غغم جنٕجّ 

حء ػهّٛ ، ْٕٔ ٔججد يشز ٔجحذز . ٔحّذِ غٕالً ِيٍ ٔجنًشجد ذغغم جنٕجّ ئعحنس جنً

لصحص جنشؼش ئنٗ يُطٓٗ جنزلٍ . ٔلحل جنشحفؼٛس : ٚجد غغم يح ضحص جنزلٍ أٚعحً . 

ٔحّذِ ػشظحً ػُذ جاليحيٛس ٔجنًحنكٛس يح دجسش ػهّٛ جإلذٓحو ٔجنٕعطٗ ، ٔػُذ جنًزجْد 

 جألخشٖ ِيٍ شحًس جألُرٌ ئنٗ شحًس جألُرٌ .

نٗ ٔجٕخ جالذطذجء فٙ غغم جنٕجّ ِيٍ جألػهٗ ، ٔػذو جٕجص جنُكظ ٔرْد جاليحيٛس ئ

 . ٔلحل جألسذؼس : جنٕججد غغم جنٕجّ كٛف جضفك ٔجنرذجءز ِيٍ جألػهٗ أٔنٗ . 

 غغم جنٛذٍٚ

ٌّ غغم جنٛذٍٚ يغ جنًشفمٍٛ يشز ٔجحذز ٔججد . ٔرْد  أجًغ جنًغهًٌٕ ػهٗ أ

ُكظ ، كًح أٔجرٕج ضمذٚى جنًُُٛٗ جإليحيٛس ئنٗ ٔجٕخ جنرذجءز ذحنًشفمٍٛ ، ٔأذطهٕج جن

ػهٗ جنٛغشٖ . ٔلحنص ذمٛس جنًزجْد : جنٕججد غغهًٓح كٛف جضفك ، ٔضمذٚى جنًُٛٗ 

 ٔجالذطذجء ِيٍ جألصحذغ ئنٗ جنًشفك أفعم .

 يغح جنشأط

لحل جنحُحذهس : ٚجد يغح جًٛغ جنشأط ٔجألرٍَٛ ، ٔجنغغم ػُذْى ٚجض٘ ػٍ جنًغح 

حل جنًحنكٛس : ٚجد يغح جًٛغ جنشأط دٌٔ جألرٍَٛ ذششغ ئيشجس جنٛذ ػهٗ جنشأط . ٔل

. 

 ٔلحل جنحُفٛس : ٚجد يغح سذغ جنشأط ، ٔٚكفٙ ئدخحل جنشأط فٙ جنًحء أٔ صرّ ػهّٛ 

ٔلحل جنشحفؼٛس : ٚجد يغح ذؼط جنشأط ، ٔنٕ لّم ، ٔٚكفٙ جنغغم أٔ جنشػ ػٍ 

 جنًغح .



ح ٚصذق ػهّٛ جعى ٔلحل جإليحيٛس : ٚجد يغح جضء ِيٍ يطمذو جنشأط ، ٔٚكفٙ ألم ي

جنًغح ، ٔال ٚجٕص جنغغم ٔال جنشػ ، كًح أٔجرٕج أٌ ٚكٌٕ ذُذجٔز جنٕظٕء ، فهٕ 

 جعطأَف يحء جذٚذجً ٔيغح ذّ ذطم ٔظٕؤِ .

، فصم  1أّيح جنًزجْد جألسذؼس فمذ أٔجرص جنًغح ذًحء جذٚذ . ) جنًغُٙ الذٍ لذجيس ج

ٗ جنؼًحيس فمذ أجحصِ جنحُحذهس يغح جنشأط ، ٔضزكشز جنؼالّيس جنحهٙ ( . أّيح جنًغح ػه

ذششغ أٌ ٚكٌٕ شٙء يُٓح ضحص جنحُك . ٔلحل جنحُفٛس ٔجنشحفؼٛس ٔجنًحنكٛس : ٚجٕص يغ 

جنؼزس ، ٔال ٚجٕص ذذَّٔ . ٔلحل جاليحيٛس : ال ٚجٕص جنًغح ػهٗ جنؼًحيس ذححل ؛ نمٕنّ 

جْيَغُحْٕج ذُِشُؤِٔعُكْى ( ، ٔجنؼًحيس ال ضغًٗ سأعحً . َٔ  عرححَّ : ) 

 جالٌجنشِّ 

لحل جألسذؼس : ٚجد غغهًٓح يغ جنكؼرٍٛ يشز ٔجحذز . ٔلحل جإليحيٛس : ٚجد يغحًٓح 

ذُذجٔز جنٕظٕء ِيٍ سؤٔط جألصحذغ ئنٗ جنكؼرٍٛ ، ًْٔح لرّطح جنمذيٍٛ . ٔٚجٕص ضمذٚى 

جنٛغشٖ ػهٗ جنًُٛٗ ػُذ جنجًٛغ ، ٔنكُّٓح خالف جالحطٛحغ ػُذ جاليحيٛس ، ٔخالف 

 جألٔنٗ ػُذ جألسذؼس .

ِيٍ عٕسز جنًحتذز : ) َٚح  7جنخالف فٙ يغح جنشجهٍٛ أٔ غغهًٓح َحشة ػٍ فٓى جٜٚس ٔ

جْيَغحُ  َٔ َشجفِِك  ًَ ِْٚذَُٚكْى ئِنَٗ جْن أَ َٔ ُجَُْٕكْى  ُٔ الِز فحْغِغهُْٕج  طُْى ئِنَٗ جنصَّ ًْ ٍَ آَيُُْٕج ئَِرج لُ َح جنَِّزٚ ْٕج أَُّٚٓ

) ٍِ أَْسُجهَُكْى ئِنَٗ جْنَكْؼرَٛ َٔ ، حٛث لشب ذخفط جألسجم َٔصرٓح ، فًٍ لحل  ذُِشُؤِٔعُكْى 

 ٌّ ذحنًغح ػطف جألسجم ححل جشْح ػهٗ نفع جنشؤٔط ٔححل َصرٓح ػهٗ جنًحم ؛ أل

ٌّ نفع جألسجم  كم يجشٔس نفظحً يُصٕخ يحالً . َٔيٍ رْد ئنٗ جنغغم لحل : ئ

ُخفعص ذًجحٔسضٓح نهشؤٔط ، َُٔصرص ػطفحً ػهٗ جألٚذ٘ . َٔحٛم غحند جنحمٛمس ِيٍ 

 نس جٜٚس ئنٗ ضفغٛش جنشجص٘ .دال

ٔأجحصش جنًزجْد جألسذؼس جنًغح ػهٗ جنخفٍٛ ٔجنجٕجسخ ذذالً ػٍ غغم جنشجهٍٛ . 

ٔلحل جاليحيٛس ذؼذو جنجٕجص ؛ نمٕل جإليحو ػهٙ : ) يح أذحنٙ جيغح ػهٗ جنخفٍٛ أٔ ػهٗ 

 ظٓش ػٛش ذحنفالز ( .

 جنطشضٛد 

حنشأط فحنشجهٍٛ ، ْٕٔ ٔججد ْٕٔ حغد يح ركشضّ جٜٚس : جنرذء ذحنٕجّ فحنٛذٍٚ ف

 ٔششغ فٙ صحس جنٕظٕء ػُذ جاليحيٛس ٔجنشحفؼٛس ٔجنحُحذهس .

 ٔلحل جنحُفٛس ٔجنًحنكٛس : ال ٚجد جنطشضٛد ، ٔٚجٕص جالذطذجء ذحنشجهٍٛ ٔجالَطٓحء ذحنٕجّ 

 جنًٕجالز



 ْٔٙ جنًطحذؼس ذٍٛ غغم جألػعحء ، فارج فشؽ ِيٍ ػعٕ جَطمم ئنٗ يح ذؼذِ فٕسجً .

جإليحيٛس ٔجنحُحذهس ، ٔجشطشغ جإليحيٛس صٚحدز ػهٗ جنًطحذؼس أٌ ال ضجف ٔضجد ػُذ 

جألػعحء جنغحذمس لَرم جنششٔع ذحنالحمس ، فهٕ جف ضًحو يح عرك ِيٍ جألػعحء ذطم 

 جنٕظٕء ٔٔجد جالعطثُحف .

ٔلحل جنحُفٛس ٔجنشحفؼٛس : ال ضجد جنًٕجالز ، ٔنكٍ ٚكشِ جنطفشٚك ذٍٛ غغم جألػعحء 

 يغ جنؼزس ضشضفغ جنكشجْس .ِيٍ غٛش ػزس ، ٔ

ٔلحل جنًحنكٛس : ئًَّح ضجد جنًٕجالز ئرج ضُرّ جنًطٕظة ، ٔئرج نَى ٚؼشض نّ يح نَى ٚكٍ فٙ 

جنحغرحٌ ، كًح نٕ أسٚك جنًحء جنز٘ أػذِ نهٕظٕء فٙ جألثُحء ، فهٕ غغم ٔجّٓ ٔرْم 

ُٙ ػهٗ ػٍ غغم جنٛذٍٚ ، أٔ رْد جنًحء جنز٘ كحٌ ٚكفّٛ نهطٓحسز ـ حغد جػطمحدِ ـ ٚر

 يح فؼم ٔنٕ غحل جنضيٍ .


