ٓؼِٓٞجس ػٖ ثُضذشع دجُذّ
ُٔجرث ثُضذشع دجُذّ؟
 ال ٞ٣ؽذ فض ٠ث ٕ٥أ ١دذ ٌٖٔ٣ َ٣إٔ ٣ـ٘ ٢ػٖ ثُذّٝ ،ثإلٗغجٕ ثُٔضذشع دجُذّ  ٞٛثُٔقذس ثُٞف٤ذ ُِذّ. ٘ٛجى ًَ  ّٞ٣أًغش ٖٓ ٓ 100ش٣ل أٓ ٝقجح ك ٢فجدعز ك ٢فجؽز إُ ٠دّ كٓ ٢ذ٘٣ز هشثدِظ ٝفذٛج. -هذ صقضجػ أٗش أ ٝأفذ أكشثد أعشصي إُ ٠دّ كٝ ٢هش ٓج.

٘ٛ َٛجى فجؽز ُِضذشع دجُذّ؟

ٗؼْ٘ٛ ،جى فجؽز ًذ٤شر ؽذثً ُِضذشع دجُذّ ألٕ ػذد ثُٔشم ٝ ٠ثُٔقجد ٖ٤ثُز٣ ٖ٣قضجؽُِ ٕٞذّ ًذ٤ش ،دٔ٘٤ج
ػذد ثُٔضذشػ ٖ٤دجُذّ هِ ٝ َ٤ال ٌ٣ل ٢ثفض٤جػ ثُٔشم.٠

ٓج ٢ٛكقجةَ ثُذّ ثُض٣ ٢ضْ صقِِٜ٤ج؟ ٓٝج ٗ ٢ٛغذز ثٗضؾجسٛج؟
٘ٛ َٛجى كقجةَ دّ ٓؼ٘٤ز كوو ٓطِٞدز ُِضذشع ؟

ًَ كقجةَ ثُذّ ٓطِٞدز ُِضذشع  ٝخقٞفجَ ثُلقجةَ ثُغجُذز ألٜٗج ٗجدسر ٣ ٝقؼخ إ٣ؾجد ٓضذشع ُٜج ٝػِٚ٤
كئٗ٘ج ٗقظ ًَ ثُوجدس ٖٓ ٖ٣ؽٔ٤غ ثُلقجةَ ػِ ٠ثُضذشع دجُذّ  ٝثُٔذثٓٝز ػِ ٠رُي.

ٓض ٢ٌ٘٘ٔ٣ ٠ثُضذشع دجُذّ ٓٝج  ٢ٛثُلضشر د ًَ ٖ٤صذشع ٝآخش؟
ثُشؽجٍ ٌٖٔ٣ :ثُضذشع دجُذّ ًَ  3ؽٜٞس.
ثُ٘غجء ٌٖٔ٣ :ثُضذشع دجُذّ ًَ  4ؽٜٞس.
فجُ٤ج ً ك ٢أٓشٌ٣ج ً٘ ٝذث ّٞ٣ 56 :ػ٘ذ ثُنشٝسر ثُوق – ٟٞال ٞ٣ؽذ ٓضذشع آخش – فجُز ٗضف..
 ٝرُي إلصجفز كضشر صٓ٘٤ز ًجك٤ز صٌٖٔ ثُذّ ٖٓ د٘جء ٓخض ٖٓ ٚٗٝثُقذ٣ذ دؼذ ًَ صذشع.

ٓج  ٞٛثُؼٔش ثُٔغٔٞؿ دُِٔ ٚضذشع؟
ثُؼٔش ثُٔ٘جعخ ُِضذشع  ٞٛد 18 ٖ٤ع٘ز إُ 60 ٠ع٘ز ألٕ ثُؾخـ ثألهَ ٖٓ  18ع٘ز  ٌٕٞ٣كٓ ٢شفِز
ًٗٔ ٝ ،ٞزُي ألٕ ثُغٖ ثُوجُٗ ٢ٗٞضقَٔ ثُٔغت٤ُٞز  18 ٞٛع٘ز .أٓج دؼذ عٖ ثُغض ٖ٤كوذ صظٜش دؼل
ثُٔؾجًَ ثُقق٤ز ثُض ٢صؼٞم ػِٔ٤ز ثُضذشع دجُذّ  ٝهذ ٣قؼخ ػِ ٠ثُؾغْ صؼ٣ٞل ثُذّ ثُٔضذشع دٓ ،ٚغ
ثُؼِْ أٗ ُٖٔ ٌٖٔ٣ ٚصذشع ك ٢ثُغجدن ػذر ٓشثس إٔ ٣ضذشع فض ٠ػٔش  65ع٘ز ٌٖٔ٣ .ػ٘ذ ثُنشٝسر
ثُوق٣ ُٖٔ ٟٞذِؾ ػٔش 17 ٙع٘ز ثُضذشع دؾشه ٓٞثكوز  ٢ُٝثألٓش دجإلمجكز ُِؾشٝه ثُؼجٓز ُِضذشع.

ُٔجرث ٞ٣ؽ ٚثٌُغ٤ش ٖٓ ثألعتِز هذَ ثُضذشع دجُذّ؟
عٞف صطشؿ ػِ٤ي دؼل ثألعتِز ثُٔضؼِوز دققضي ٝأعِٞح ف٤جصي هذَ ثُضذشع دجُذّ  ٝثُٜذف ٖٓ ٛزٙ
ثألعتِز  ٝثُلقـ ثُطذ ٞٛ ٢أٝالً ٓؼشكز ٓذ٤ُ ٟجهضي ُِضذشع دجُذّ دق٤ظ ال ٣ؤعش ثُضذشع ػِ ٠فقضي ٝ
عجٗ٤ج ً ُِضأًذ ٖٓ خِ ٞثُذّ ٖٓ ثألٓشثك هذَ ٗؤُِِ ٚش٣ل .إٗ٘ج ٗوذس ُي صؼجٗٝي ك ٢ثإلؽجدز ػًِ ٠جكز
أعتِض٘ج دؾٌَ ًجَٓ ٝفش٣ـ ٗٝؼذى دٔؼجِٓضٜج دغش٣ز صجٓز.
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ٖٓ  ْٛثُز٣ ٖ٣قضجؽُِ ٕٞذّ؟
 .1ثُز٣ ٖ٣قضجؽ ٕٞإلؽشثء ػِٔ٤جس ؽشثف٤ز ًذش ٟال ٣ضْ ػِٜٔج إال دضٞكش دّ ثفض٤جهُِ ٢طٞثسا.
 .2فٞثدط :ثُٔقجد ٕٞدقٞثدط ثُطشم  ٝؽشف ٠ثُقٞثدط ثألخش ٝ ٟثإلفجدجس.
 .3فجالس ٗض٣ق:
 ثُ٘ض٣ق ػ٘ذ ثُ٘غجء أع٘جء ثُقَٔ  ٝثُٞالدر.
ٗ ض٣ق هشفز ثُٔؼذر  ٝثالع٘ ٢ػؾش.
 .4أٓشثك:
ٓ شم ٠ثألٝسثّ  ٝخقٞفج ً ثُز٣ ٖ٣ؼجُؾ ٕٞدجُؼالػ ثٌُٔ٤ج ٝ ١ٝثإلؽؼجػ.٢
 ثُٔشم ٠ثُزُ ٖ٣ذ ْٜ٣كوش دّ ؽذ٣ذ  ٝال  ٌٖٔ٣ػالؽ ٚدجُقذ٣ذ  ٝك٤ضجٓ.B12 ٖ٤
 ثُٔقجد ٕٞدجُقشٝم ثُؾذ٣ذر.
 ثُٔشم ٠ثُز٣ ٖ٣ؾش ُْٜ ٟؿغ.ًِٟٞ َ٤
 فذ٣غ ٢ثُٞالدر ثُز٣ ٖ٣ؼجٗٓ ٖٓ ٕٞؾجًَ ك ٢دٓ.ْٜ
٘ٛ ٝجى فجالس أخشً ٟغ٤شر عٞف صغضل٤ذ ٖٓ دٓي ثُز ١صذشػش دُٞ ٚؽ ٚهللا عذقجٗ ٝ ٚصؼجُ.٠

ُٔجرث ال ٣غٔـ ُِؾخـ ثُز٣ ١ضٕ أهَ ٖٓ ِٞ٤ً 50ؽشثّ دجُضذشع؟
ألٕ ٘ٛجى ثفضٔجٍ أًذش ُقذٝط دٝخز أ ٝإؿٔجء أع٘جء أ ٝدؼذ ثُضذشع ُٖٔ ٝصٗ ٚأهَ ٖٓ ِٞ٤ً 50ؽشثّ.

 ٌٖٔ٣ َٛثُضذشع دجُذّ ػ٘ذ ثعضخذثّ أد٣ٝز ٓج؟
إرث ً٘ش صض٘ج ٍٝأ ١دٝثء عٞثء ػٖ هش٣ن ثُلْ أ ٝدٞثعطز ثُقوٖ ك٘شؽ٘ٓ ٞي ًضجدز ثعْ ثُذٝثء ك٢
ثعضذ٤جٕ ثُضذشع  ٝإدالؽ هذ٤خ ثُٔقشف هذَ صذشػي دجُذّ  ٝرُي ألٕ دؼل ثألد٣ٝز أ ٝثألٓشثك ثُض٢
فشف ثُؼالػ ٖٓ أؽِٜج هذ صٔ٘ؼي ٖٓ ثُضذشع دجُذّ ًٔج ٣ؾخ ػِ٤ي ػذّ ثُضٞهق ػٖ ص٘ج ٍٝثُؼالػ ٖٓ أؽَ
ثُضذشع دجُذّ.

أٗج ٓش٣ل دجُغٌش ٌٖٔ٣ َٛ .إٔ أصذشع دجُذّ؟
ٗؼٌْ٘ٔ٣ ،ي ثُضذشع دجُذّ إرث ً٘ش صغضؼَٔ ثُش٣جمز  ٝثُ٘ظجّ ثُـزثة ٢أ ٝفذٞح ثُغٌش ًؼالػ ً٘ ٝش
ٓقجكع ػِٓ ٠غض ٟٞثُغٌش ٤ُ ٝظ ٘ٛجى ٓنجػلجس ُِغٌش .أٓج إرث ً٘ش صغضؼَٔ إدش ثألٗغ ٖ٤ُٞكال ٣غٔـ
ُي دجُضذشع دجُذّ.

 َٛصؤُْ ثإلدشر هٞثٍ ٝهش عقخ ثُذّ؟
ثإلدشر هذ صؤُْ هِ٤الً كوو ػ٘ذ دخُٜٞج  ٝال ٣غضٔش ثألُْ أع٘جء ثُضذشع ٛ ٝزث أُْ دغ٤و ٓوجسٗز دجُؼطجء ثُز١
عٞف صؾٞد د ٝ ٚؽضثء ٙػ٘ذ هللا صؼجُ.٠

ًْ ٣ذِؾ فؾْ ثُذّ ثُز ١أكوذ ٙػ٘ذ ثُضذشع؟ ٓ ٝج  ٞٛفؾْ ثُذّ ثُٔٞؽٞد دجُؾغْ؟
٣ذِؾ فؾْ ثُذّ ثُٔضذشع د ٚفٞثُِ٤ِِٓ 450 ٢ضش أ ١أهَ ٖٓ ٗقق ُضش ٝ ،فؾْ ثُذّ ثُٔٞؽٞد دثخَ ثُؾغْ
ٖٓ ُ 6 – 5ضش أٝ 12 – 10 ١فذر دّ .أ ١إٔ ثُذّ ثُٔضذشع د٣ ٚؾٌَ ؽضء ٝثفذ كوو ٖٓ  12ؽضء ٖٓ
-2-

فؾْ ثُذّ دثخَ ثُؾغْ٣ ٝ ,و ّٞؽغٔي دضؼ٣ٞل ًَ ثُذّ ثُٔضذشع د ٚدؾٌَ هذ٤ؼ ٢ك ٢خالٍ ؽٜشٖٓ ٖ٣
ثُضٖٓ دؾشه ص٘ج ٍٝؿزثء فق.٢

ٓج  ٢ٛكٞثةذ ثُضذشع دجُذّ؟
دضذشػي دجُذّ أٗش صؾجسى ك ٢إٗوجر ف٤جر ػذر أؽخجؿ ك ٢ثفض٤جػ ؽذ٣ذ ُِذّ أ ٝألفذ ٌٓٗٞجس ثُذّ ألٕ ثُذّ
 ٌٖٔ٣كقُِ ٚغالعز ٌٓٗٞجس سة٤غ٤ز  ٢ٛخال٣ج ثُذّ ثُقٔشثء ٝثُقلجةـ ثُذٓ٣ٞز ٝثُذالصٓج .إٕ إفغجعي
دٜزث ثُؼطجء عٞف ٣ؾؼشى دجُشمج ػٖ ثُ٘لظ.

ثُغٞثح ٖٓ هللا صؼجُ:٠
 ثٗوجر ف٤جر ثالخشُ ٖ٣و ُٚٞصؼجُ ٖٓٝ.. (٠أف٤جٛج كٌأٗٔج أف٤ج ثُ٘جط ؽٔ٤ؼج)..عٞسر ثُٔجةذر آ٣ز 32

٣ و ١ٞفِز ثُضشثفْ ٝثُضؼج ٕٝػِ ٠ثُخ٤ش ُو ُٚٞصؼجُٝ( ٠صؼجٞٗٝث ػِ ٠ثُذش ٝثُضو ٝ ,)ٟٞهجٍ سعُ٘ٞج
ثٌُش ْ٣فِ ٠هللا ػِ ٝ ٚ٤عِْ ( ٖٓ ًجٕ ك ٢فجؽز أخً ٚ٤جٕ هللا ك ٢فجؽض.)ٚ
 ثُٔضذشع دذٓ ٚإٗغجٕ ٓقغٖ ٝ ,ثإلفغجٕ عذخ ٖٓ أعذجح ثُشفٔز ك ٢ث٥خشر ٣ٝؤًذ هللا صؼجُ ٠ػِٛ ٠زٙ
ثُقو٤وز دو ُٚٞػض ٝؽَ ” إٕ سفٔز هللا هش٣خ ٖٓ ثُٔقغ٘٣ٝ‟ ٖ٤و ٍٞػِ ٚ٤ثُقالر ٝثُغالّ ” إٗٔج
٣شفْ هللا ٖٓ ػذجد ٙثُشفٔجء ‟
 كنَ صلش٣ؼ ثٌُشدجس كوذ هجٍ فِ ٠هللا ػِ ٝ ٚ٤عِْ " ٖٓ كشػ ػٖ ٓغِْ ًشدز ٓنٖ ًنشح ثُنذٗ٤ج كنشػ
هللا ػً٘ ٚشدز ٖٓ ًشح  ّٞ٣ثُو٤جٓز" (سٝث ٙثُؾ٤خجٕ ٖٓ فذ٣ظ ثدٖ ػٔش ).
 أٗظش ً٤ق دخَ أٗجط ثُؾ٘ز ك ٢دٜجةْ أهؼٔٛٞج كذو٤ش ػِ ٠ه٤ذ ثُق٤جر دؼذ إٔ أؽشكش ػِ ٠ثُٜالى كٔج
عّ ٍَ ٞ
دجٌُْ دٖٔ ٣غجػذ ػِ ٠إٗوجر ف٤جر إٗغجٕ؟؟  :سٓ ٟٝغِْ ك ٢فق٤ق ٚػَْٖ أَدَِ ُٛ ٢ش َْ ٣شرَ إَّٔ َس ُ
هللاِ
ؽضَ َذ َػَِ ْ ِٚ ٤ث ُْ َؼ َ
هَج ٍَ "دَ َْٔ َ٘٤ج َس ُؽَ ْٔ َ٣ؾِ ٢د َ
ؾ ِش َح .عُ ّْ
٣ن ،ث ْ
ؼ .كَ ََ ٞؽ َذ دِ ْت ًشث كََ٘ َض ٍَ كَِٜ ٤ج كَ َ
ط ُ
ط ِش ِ
ؼ ِٓ ْغ َُ ثُّ ِز١
َخ َش َػ .كَئ َرث ًَ ِْخ ْ َٜ ِْ َ٣ظ َ٣أْ ًُ َُ ثُغّش َ
ؼ .كَوَج ٍَ ثُ ّش ُؽ ََُُ :وَ ْذ دََِ َؾ ََ ٛزث ث ُْ ٌَ ِْ َخ َِٖٓ ث ُْ َؼطَ ِ
 َِٖٓ ٟث ُْ َؼطَ ِ
ؾ ٌَ َش ّ
هللاُ َُ .ُٚكَ َـلَ َش
غوَ ٠ث ُْ ٌَ ِْ َخ .كَ َ
غ ٌَ ُٚدِلَ َْ ِٚ ٤فضّ ََ ٠سهِ َ .٢كَ َ
ًَجَٕ دََِ َؾ ِّٓ٘ .٢كََ٘ َض ٍَ ث ُْذِت َْش كَ َٔلَ ُخلََٓ ُٚج ًء .عُ ّْ أَ ْٓ َ
هللاِ! َٝإّٕ ََُ٘ج كِِ َٛ ٢ز ِ ٙث ُْذَ َٜجةِ ِْ ألَ ْؽ ًشث؟ كَوَج ٍَ "كًَِ َّ ًُ ٢ذِ ٍذ َس ْ
عّ ٍَ ٞ
هذَ ٍز أَ ْؽش".
َُ "ُٚهَجُُٞثَ٣ :ج َس ُ

ثُلٞثةذ ثُقق٤ز ُِضذشع دجُذّ:
 ثُضذشع دجُذّ ٣قلض ثُ٘خجع ثُؼظٔ ٢ػِن ٠إٗضنجػ خال٣نج دّ ؽذ٣نذر ،كذٔ٘٤نج ٣ضؾنذد دّ ثإلٗغنجٕ هذ٤ؼ٤نج ًنَ
ٓٞ٣ 120ج٣ ،ضؾذد دّ ثُٔضذشع ثُٔ٘ضظْ ًَ ٓٞ٣ 20ج كوو أ ١أعشع دغضز أمؼجف ،خال٣ج ثُنذّ ثُؾذ٣نذر
أٗؾو كٗ ٢وَ ثألًغؾ ٖ٤إُ ٠أػنجء ثُؾغْٔٓ ،ج ٣ؤد ٟإُن ٠ص٣نجدر ثُ٘ؾنجه ٝثُق٣ٞ٤نز ،كٌنإٔ هللا ٣ذنذٍ
ثُٔضذشع دذّ أكنَ ٓٔج صذشع د.ٚ
٣ وَِ ٖٓ ٗغذز ثُقذ٣ذ ك ٢ثُذّ ٝدجُضجُ ٢صوَ ثالفجدز دأٓشثك ثُوِخ ٝثُؾشث ٝ .ٖ٤٣صذ ٖٓ ٖ٤ثُؼذ٣ذ ٖٓ
ثألدقجط إٔ ثُضذشع دجُذّ ٣و ٖٓ ٢ثإلفجدز دؾِطز ثُوِخ.
 ثُلقـ ثُطذ ٝ ٢ثُضقجُ َ٤ثُض ٢صؾش ٟكٓ ًَ ٢شر ُِضذشع صطٔتٖ ثُٔضذشع ػِ ٠فقض ٚدقٞسر دٝس٣ز
ٓغَ ه٤جط ثُ٘ذل  ٝدسؽز ثُقشثسر  ٝمـو ثُذّ  ٝصشً٤ض ثُٞٔ٤ٜؽِٞد. ٖ٤
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ٓجرث ٣ؾخ ػِ ٠إٔ أكؼَ هذَ ثُضذشع دجُذّ؟ ٗقجةـ هذَ ثُضذشع؟








ؽشح ًٔ٤ز ٝثكشر ٖٓ ثُٔجء  ٝثُغٞثةَ أًغش ٖٓ ثُٔؼضجد هذَ ثُضذشع.
ثُضٞهق ػٖ ثُضذخٓ ٖ٤ذر عجػض ٖ٤هذَ ثُضذشع.
ص٘جٝ ٍٝؽذز ؿزثة٤ز هِِ٤ز ثُذ ٕٞٛخالٍ  3عجػجس ٖٓ ثُضذشع( ٣ؾخ ػذّ ص٘جٝ ٍٝؽذز ػجُ٤ز
ثُذٓ ٕٞٛغَ ثُٜٔذٞسؽشأ ٝثُذ٤ضضث أ ٝأ ١ؿزثء ٣قض ١ٞػِ ٠ؽذٖ أ ٝصدذ هذَ ثُضذشع ألٕ ٛزث ٣ؤد١
إُ ٠ثسصلجع ثُذ ٕٞٛك ٢دّ ثُٔضذشع  ٝثُز ١هذ ٣غذخ ك ٢سٓ ٢ثُذّ  ٝػذّ ثالعضلجدر ٓ٘.)ٚ
ثُقق ٍٞػِ ٠هغو ًجف ٖٓ ثُِ٘٤ُ ّٞز ثُضذشع.
٣لنَ ثسصذثء ٓالدظ ٝثعؼز ثألًٔجّ ٣غ َٜسكغ أًٔجٜٓج ُضغ َ٤ٜعقخ ثُذّ.
إرث ً٘ش فجةْ أ ُْ ٝصض٘ج ٍٝإفذ ٟثُٞؽذجس ثُؼجد٣ز أً٘ ٝش ٓضذؼج ً ُقٔ٤ز ؿزثة٤ز ك٘شؽ ٞإخطجس
ٓقشف ثُذّ دزُي .ال ٣غٔـ ُِقجةْ دجُضذشع ألٕ ؽشح ثُٔجء هذَ  ٝدؼذ ثُضذشع مشٝس ١ؽذثً
ُِٔضذشع ُضؾ٘خ ثُذٝخز  ٝثإلؿٔجء.

ٖٓ  ٞٛثُؾخـ ثُز ٌٚ٘ٔ٣ ١ثُضذشع دجُذّ؟






ًَ ؽخـ ػٔش 60 - 18( ٖٓ ٙع٘ز)  ٝإٔ  ٌٕٞ٣دققز ؽ٤ذر ك ّٞ٣ ٢ثُضذشع.
إٔ  ٌٕٞ٣صشً٤ض ثُٞٔ٤ٜؽِٞد ٖ٤هذ٤ؼ( ٢ك ٢ثُشؽجٍ ٖٓ  18 – 13ؽشثّ ِ٤ِِٓ 100 /ضش ٝك ٢ثُ٘غجء 12
  16ؽشثِّ٤ِِٓ 100 /ضش).إٔ  ٌٕٞ٣ثُٞصٕ ِٞ٤ً 50ؽشثّ ػِ ٠ثألهَ.
إٔ صٌ ٕٞفشثسر ثُؾغْ هذ٤ؼ٤ز.
إٔ  ٌٕٞ٣مـو ثُذّ هذ٤ؼ.٢

ال صضذشع دجُذّ ك ٢ثُقجالس ثُضجُ٤ز خٞكج ً ػِ ٠ثُٔش٣ل ثُز ١ع٤أخز ثُذّ؟







إرث ً٘ش صضؼجه ٠أٓ ١خذسثس  ٝخقٞفج ً ػٖ هش٣ن ثُقوٖ.
إرث ً٘ش ٓقجح دٔشك ثإل٣ذص أً ٝجٕ ُذ٣ي ٗض٤ؾز ٓٞؽذز ُٜزث ثُٔشك ك ٢ثُغجدن.
إرث ً٘ش ٓقجح أ ٝعذن إفجدضي دل٤شٝط ثالُضٜجح ثٌُذذ B١أ C ٝفض ُٞ ٠ؽل٤ش صٔجٓج ً.
إرث ً٘ش ؽجرثً ؽ٘غ٤جً.
إرث ًجٕ ُذ٣ي أفذ ثألػشثك ثُضجُ٤زٗ :وـ ٝصٕ دذ ٕٝعذخ ٓؼشٝف ،إعٜجٍ ٓغضٔش ,ػشم ُ،٢ِ٤
ثسصلجع ٓغضٔش دجُقشثسر ،صنخْ دجُـذد ثُِٔ٤لج٣ٝز.
إرثػِٔش فؾجٓز أ ٝخِؼش عٖ خالٍ  6ؽٜٞس ثُٔجم٤ز هذَ ثُضذشع.

ُٔجرث ٘ٔ٣غ ٖٓ ثُضذشع ًَ ٖٓ ػَٔ فؾجٓز ُٔذر  6ؽٜٞس؟

ثُقؾجٓز ك ٢ثُقو٤وز صؾذ ٚثُضذشع دجُذّ ٓٝل٤ذر ؽذثً ،ف٤ظ صؾذد ثُذٝسر ثُذٓ٣ٞز ٌُٖ ،ثُٔؾٌِز صٌٖٔ ك٢
صؼو ْ٤ثألدٝثس ثُٔغضخذٓز ٝ ،ػذّ صطذ٤ن ثُوجةٔ ٖ٤دجُقؾجٓز ُٞعجةَ ٓ٘غ ثٗضوجٍ ثُؼذ ،ٟٝألٗ ٚهذ ٘٣وَ
أٓشثمج ً ٥خش ٖ٣د ٕٝإٔ ٣ؼِْٗ ٝ ،ظشثً ألٕ دؼل ثألٓشثك ثُض ٢ص٘ضوَ ػٖ هش٣ن ثُذّ ال صظٜش دجُضقِ َ٤إال
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دؼذ كضشر هذ صقَ إُ 6 ٠ؽٜٞسُ ،زُي ٣ضْ صأؽ َ٤ثُضذشع ُٔذر  6ؽٜٞسُ٘ ٝ .لظ ثُغذخ ٣ؤؽَ ثُضذشع ُٖٔ
هجّ دخِغ عٖ ك ٢ػ٤جدر أع٘جٕ.

ال صضذشع دجُذّ ك ٢ثُقجالس ثُضجُ٤ز خٞكأ ػِ ٠فقضي؟







إرث ًجٕ ػٔشى أهَ ٖٓ  18ع٘ز أ ٝأًذش ٖٓ  60ع٘ز.
إرث ًجٕ ُذ٣ي كوش دّ.
إرث ًجٕ ٝصٗي أهَ ٖٓ ِٞ٤ً 50ؽشثّ.
إرث ً٘ش صؼجٗ ٖٓ ٢أٓشثك ٓضٓ٘ز ٓغَ أٓشثك ثُوِخ  ٝثُشةض.ٖ٤
إرث ً٘ش ٓقجح دٔشك ثُغٌش ٝ ١صؼجُؼ دٞثعطز فوٖ ثإلٗغ.ٖ٤ُٞ
إرث ً٘ش ٓقجح دٔشك ثُقشع أ ٝػجٗ٤ش ك ٢ثُغجدن ٖٓ إؿٔجء ٓضٌشس.

 َٛصؼجه ٢ثُٔخذسثس  ٝثُقؾ٤ؼ ٘ٔ٣غ ثُضذشع؟

ال ٣ؾٞص ثُضذشع دجُذّ ُٖٔ ٣ضؼجه ٠ثُٔخذسثس ألٕ فجُض ٚثُقق٤ز ؿجُذج ً ال صغٔـ  ٝألٕ ثُٔخذس هذ ٣ؤعش ػِ٠
فقز ثُٔش٣ل ثُز ١ع٤غضوذَ ثُذّ ً ٝزُي ألٕ ٓضؼجه ٢ثُٔخذسثس  ٝخقٞفج ً ػٖ هش٣ن ثُقوٖ ٌٕٞ٣
أًغش ػشمز ُإلفجدز دجألٓشثك ثُض ٢ص٘ضوَ ػٖ هش٣ن ثُذّ ٓغَ ثالُضٜجح ثٌُذذٝ ١ثإل٣ذص دغذخ ثُٔؾجسًز
ك ٢ثعضؼٔجٍ ثإلدش.

 َٛدئٌٓجٗ ٢ثُضٞؽُٔ ٚقشف ثُذّ ُِضأًذ ٖٓ عالٓز دٓ٢؟
ٓقشف ثُذّ ُْ ٘٣ؾأ إلؽشثء ثُلقٞفجس ثُؼجٓز  ٌُٖٝدؼذ صذشػي دجُذّ ٌ٘ٔ٣ي ثالصقجٍ أ ٝثُقنٞس إُ٠
ٓقشف ثُذّ ٝثُغؤثٍ ػٖ ٗض٤ؾز ثُضقجُ َ٤ثُض ٢أؽش٣ش ػِ٤ً ٠ظ ثُذّ ثُز ١هٔش دجُضذشع د.ٚ

ٓض٣ ٠وٓ ّٞقشف ثُذّ دجالصقجٍ دجُٔضذشع ؟
٣وٓ ّٞقشف ثُذّ دجالصقجٍ دجُٔضذشع ٓذجؽشر إرث ثفضجػ ُغقخ ػ٘٤ز ؽذ٣ذر إلػجدر ثُضقُِِ َ٤ضأًذ ٖٓ
دؼل ثُ٘ضجةؼ أ ٝإلؽشثء ثخضذجس صأً٤ذ٣ ١ضْ ػِٔ ٚخجسػ ثُٔقشفٝ ،ػِ ٚ٤كؼِ ٠ثُٔضذشع إٔ ٣ضشى سهْ
ٛجصل ٚثُقق٤ـ فض٣ ٠ضْ ثالصقجٍ د ٚإرث ُضّ ثألٓشٓ .غ ثُؼِْ إٔ ٛز ٙثُ٘ضجةؼ ال صؼط ٠إال ُِٔضذشع ٗلغٚ
فلجظج ً ػِ ٠ثُغش٣ز  ٢ٛ ٝال صؼضذش ٗضجةؼ ٜٗجة٤ز إال دؼذ إؽشثء ثالخضذجس ثُضأً٤ذ ١كٓ ٢ؼجَٓ ٓضخققز
خجسػ ٓقشف ثُذّ .

 ٌٖٔ٣ َٛإٔ ص٘ضوَ ُ ٢ػذ ٖٓ ٟٝثُضذشع ؟  ٌٖٔ٣ َٛثٗضوجٍ ػذ ٟٝثإل٣ذص أ ٝك٤شٝط ثالُضٜجح
ثٌُذذ ١أع٘جء ثُضذشع؟
ٗؤًذ ُي أٗ ٚال دثػُِ ٢خٞف ٓطِوج ً ٖٓ ثفضٔجٍ ثإلفجدز دؼذ ٟٝأع٘جء ثُو٤جّ دؼِٔ٤ز ثُضذشع ًَ .ثألدٝثس
ثُٔغضخذٓز ٓؼؤز  ٝصغضخذّ ُٔشر ٝثفذر كوو ٣ٝضْ كضـ ً٤ظ دّ ؽذ٣ذ ٌَُ ٓضذشع .

ٓج ٢ٛخطٞثس ثُضذشع دجُذّ؟ ًْ ٝصغضـشم ٛز ٙثُخطٞثس؟
دؼذ إٔ صو ّٞدضؼذتز د٤جٗجس ثعضذ٤جٕ ثُٔضذشع ٣و ّٞهذ٤خ ٓقشف ثُذّ دٔشثؽؼز ثُذ٤جٗجس ثُض ٢هٔش
دٌضجدضٜج عْ ٣و ّٞدو٤جط صشً٤ض ثُٞٔ٤ٜؽِٞدٝ ٖ٤ثُ٘ذل ٝمـو ثُذّ  ٝثُقشثسر ٣ ٝؾش ١كقـ هذ٢
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دغ٤و  ٝدؼذ إٔ ٣وشس ثُطذ٤خ ثٗي الةن فق٤ج ً ُِضذشع دجُذّ صغضِو ٢ػِ ٠عش٣ش خجؿ ُِضذشع دجُذّ ٝ
٣ؤٓ ّٞشك أٔٓ ٝشمز دغقخ ثُذّ دٞثعطز إدشر  ٝأً٤جط دالعض٤ٌ٤ز ٓؼؤز صغضؼَٔ ُٔشر ٝثفذر.
صغضـشم ػِٔ٤ز ثُضذشع دجُذّ فٞثُ ٢عجػز ٜٓ٘ج فٞثُ 10 ٢دهجةن كوو ُغقخ ثُذّ ٣ضذؼٜج ثعضشثفز
ػِ ٠ثُغش٣ش ُٔذر  10دهجةن عْ صضٞؽ ٚإُ ٠ؿشكز ثعضشثفز دؼذ ثُضذشع ٣وذّ ُي خالُٜج ٓجء أ ٝػق٤ش.

ٓج ٓ ٢ٛذر فلع ثُذّ ؟ٓج  ٞٛػٔش ً٤ظ ثُذّ؟
 ٌٖٔ٣فلع ثُذّ ثٌُجَٓ ُٔذر  ّٞ٣ 35أ ّٞ٣ 42 ٝفغخ ٗٞع ثُٔجدر ثُٔجٗؼز ُِضؾِو ثُٔٞؽٞدر دٌ٤ظ ثُذّ،
ٝك ٢أؿِخ ثألف٤جٕ ٣لقَ دّ ثُٔضذشع إٌُٗٞٓ 3 ٠جس :٢ٛ
 ثُخال٣ج ثُقٔشثء ثُٔشًضر :صقلع ٓغَ ثُذّ ثٌُجَٓ أُٔ ١ذر  ّٞ٣ 35أ ّٞ٣ 42 ٝفغخ ٗٞع ثُٔجدر
ثُٔجٗؼز ُِضؾِو ثُٔٞؽٞدر دٌ٤ظ ثُذّ.
 ثُقلجةـ ٌٖٔ٣ :فلظٜج ُٔذر خٔغز أ٣جّ كوو .
 ثُذالصٓج ثُطجصؽز ثُٔؾٔذر :صقلع ك ٢دسؽز فشثسر ٓ٘خلنز ؽذثً صقش ثُقلش ُٔذر ع٘ز ًجِٓز.

-6-

ٓج  ٢ٛأًغش ثُٔذشسثس ثُض٣ ٢ؼطٜ٤ج ثُ٘جط ُؼذّ صذشػ ْٜدجُذّ؟
أًغش ثُٔذشسثس  ٝثألػزثس ثُض٣ ٢ؼطٜ٤ج ثُ٘جط ُؼذّ صذشػ ْٜدجُذّ :٢ٛ
( أَخجف ٖٓ ثإلدشر)ٓ :غ ثُؼِْ دإٔ أًغش ثُٔضذشػَ٣ ٖ٤وُ َُٕٞٞإَٗ٣ ْٜؾْؼش َٕٝكوو دوشفز دغ٤طز .هجٍ
سع ٍٞهللا فِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْٓ" :ج ٣ق٤خ ثُٔغِْٗ ٖٓ ،قخ ٝال ٝفخٝ ،ال ٝ ْٛال فضٕٝ ،ال أرٟ
ٝال ؿْ ،فض ٠ثُؾًٞز ٣ؾجًٜج ،إال ًلّش هللا دٜج ٖٓ خطج٣ج "ٙفق٤ـ ثُذخجس .١كٔج دجُي دٞخض ٖٓ ٙأؽَ
إٗوجر ف٤جر؟
عجػز ٝثفذر ( صؾَٔ َٓء ثعضذ٤جٕ ثُضذشع
س صَأْخ ُز أهَ ِْٖٓ ّ
( أَٗج ٓؾـ ٍُ ٞؽذثً)ٓ :غ ثُؼِْ إٔ أًغش ثُضذ ّشػج ِ
 ٝإؽشثء ثُلقـ ثُطذ ٝ ٢عقخ ثُذّ  ٝثعضشثفز ٓج دؼذ ثُضذشع )ٜٔٓ ٝ ،ج ًجٕ ثُٞهش ك ٜٞعٖٔ هَِ٤
ؽذثً إلٗوجر ف٤جر أًغش ٖٓ ؽخـ .ثُٔقشف ٓلضٞؿ فض ّٞ٣ ٠ثُؾٔؼز  ٝثُؼطالس.
( أٗج َُ ْْ أًٖ أَػْشفْ إٔ ٘ٛجى فجؽز ُِذّ)ٓ :غ ثُؼِْ إٔ ٘ٛجى ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُٔشم ٠ثُز٣ ٖ٣قضجؽ ٕٞإُ ٠دّ،
ٓ ٝقشك٘ج ٛزث ٓقضجػ ألًغش ٖٓ ٓ 100ضذشع هٞػ( ٢دذ ٕٝصخق٤ـ ثُذّ ُٔش٣ل ٓؼ٤ٓٞ٣ ) ٖ٤ج ً
ُِ٤ذ ٢ثفض٤جػ ثُٔشم ٠ك ٢ف ٖ٤إٗ ٚال ٣قنش ؿجُذج ً إال أهَ ٖٓ ٓ 10ضذشػ ٖ٤هٞػ.ّٞ٣ ًَ ٖ٤٤
غَ٘ ِز)ٓ :غ ثُؼِْ أٗ ٌُِٖ ْٔ ُ٣ ٚإَْٔ صضذشع دجُذ َّّ ًُ َّ عالعز ؽٜٞس ٝثُؼذ٣ذ ِْٖٓ
ُ( وذ صذشػش دجُذّ ٛز ٙثُ َ
عَ٘ز.
ثُٔضذشػ٣ ٖ٤ضذشػ ٕٞأسدغ ٓشثس ًَ َ
٤ظ ٘ٛجى ثفضٔجُ٤ز الٗضوجٍ ٓشك ثإل٣ذصأٝ
( أَخجف ٖٓ ثإل٣ذص  ٝثالُضٜجح ثٌُذذٓ :)١غ ثُؼِْ دأَٗ َُ ٚ
ثالُضٜجح ثٌُذذُِٔ ١ضذشع ألٕ إدشر ؽذ٣ذر ٓ ٝؼؤز ٤ً ٝظ دّ ؽذ٣ذ ٓؼوْ ٣غضؼَٔ ٌَُ ٓضذشع  ٝال
٣غضؼَٔ ٓشر أخش.ٟ
( كقِ٤ز دٓ ٢ؿ٤ش ٓطِٞدز)ٓ :غ ثُؼِْ دإٔ ؽٔ٤غ كقجةَ ثُذّ ٓطِٞدز إال إٔ ٘ٛجى فجؽز أًذش ُذؼل
كقجةَ ثُذّ خقٞفج ً ثُلقجةَ ثُغجُذز.
٤ُ( ظ ػ٘ذ٤ًٔ ١ز ًجك٤ز ٖٓ ثُذّ)ٓ :غ ثُؼِْ دإٔ ثُؾخـ ثُذجُؾ ُذٓ ٚ٣ج ٣ؼجدٍ ٝ 12 – 10فذر دّ ٝ
ثُضذشع دٞفذر ٝثفذر ٖٓ ثُذّ ال ٣ؾٌَ أ ١خطٞسر ٣ ٝو ّٞثُؾغْ دضؼ٣ٞنٜج خالٍ ٓذر هق٤شر.
٣ ُْ( طِخ ٓ٘ ٢أفذ إٔ أصذشع دجُذّ)ٓ :غ ثُؼِْ أٗ ٚك٘ٛ ّٞ٣ ًَ ٢جى ثُؼؾشثس ٖٓ ثُٔشم ٝ ٠ثُٔقجدٖ٤
دجُقٞثدط ثُٔخضِلز ك ٢فجؽز ُِذّ.
( أٗج خجةق ٖٓ ثُضذشع)ٓ :غ ثُؼِْ إٔ أؿِخ ثُ٘جط صخجف ٖٓ ثُضذشع ك ٢ثُٔشر ثأل ٌُٖ ٝ ٠ُٝدؼذ ثُضذشع
٣ضؼؾذ ٖٓ ٕٞصشدد ْٛك ٢ثُذذث٣ز.
( عٞف أصذشع ػ٘ذٓج ٣قضجػ أفذ ٖٓ ػجةِضُِ ٢ذّ)ٓ :غ ثُؼِْ أٗ ٚكٓ ٢ؼظْ ثألف٤جٕ كئٕ ثُٔش٣ل ثُز١
٘٣ضف  ٌٖٔ٣إٗوجر ٙكوو إرث صٞكش دّ خالٍ ثُذهجةن ثأل ٝ ٠ُٝال  ٌٚ٘ٔ٣ثالٗضظجس فض٣ ٠ضذشع أفذ أكشثد
ثألعشر أ ٝثألفذهجء ،ثألٓش ثُز٣ ١قضجػ إُ ٠ػذر عجػجس فض٣ ٠ضْ ثُضذشع عْ إؽشثء ثُضقجُ َ٤ػِ ٠ثُذّ.
( أٗج ُٖ أصذشع ألٗ ٚعذن إٔ ثفضجػ أفذ أكشثد أعشصُِ ٢ذّ ٗ ُْ ٝغضطغ ثُقق ٍٞػِ ٠دّ):
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ٓغ ثُؼِْ أٗ ُْ ٚصققَ ػِ ٠دّ ُؼذّ ٝؽٞد ػذد ًجك ٖٓ ٢ثُٔضذشػ ُٞ ٝ ٖ٤صذشع ػذد ًجك ٖٓ ٢ثألؽخجؿ
دؾٌَ ٓ٘ضظْ ُٞؽ ٚهللا ُققَ ًَ ٓش٣ل ػِ ٠فجؽض ٖٓ ٚثُذّ دٌَ عُٜٞز  ٝك ٢أعشع ٝهش.

ٓج ٞٓ ٢ٛثٗغ ثُضذشع دجُذّ ؟

أٝالً:ثُٔٞثٗغ ثُٔؤهضز ٓغَ:

 ثُضذشع دجُذّ خالٍ كضشر أهَ ٖٓ عالعز أؽٜش ثُغجدوز.
 ثُق٤جّ ٌٖٔ٣ .ثُضذشع دؼذ ثإلكطجس ٣ ٝلنَ ػذّ ص٘جٝ ٍٝؽذز د٤٘ٛز ك ٢ثإلكطجس.
 إؽشثء ػِٔ٤ز ًذش٣ :ٟؤؽَ ُٔذر ػجّ ،دٔ٘٤ج إؽشثء ػِٔ٤ز فـش٣ :ٟؤؽَ ُٔذر  6ؽٜٞس.
 صْ ٗوَ دّ ُِٔضذشع) ٣ؤؽَ ُٔذر ػجّ).
 خِغ مشط أ ٝػالػ ؽزس أ ٝػَٔ فؾجٓز (٣ؤؽَ ُٔذر  6ؽٜٞس).
 ػالػ دجإلدش ثُق٤٘٤ز (٣ؤؽَ ُٔذر  6ؽٜٞس) ٝ ،إؽشثء ٝؽْ (٣ؤؽَ ُٔذر ع٘ز).
 ثُضٜجح سة ١ٞأ ٝؽؼذ( ٢دؼذ صٔجّ ثُؾلجء).
 أٗ٤ٔ٤ج ٗوـ ثُقذ٣ذ (دؼذ صٔجّ ثُؾلجء).
 ثُضٜجح ثٌُِٝ ٠ثُٔغجُي ثُذ٤ُٞز (دؼذ صٔجّ ثُؾلجء).
 ثُٔخجُطز ُقجُز ثُضٜجح ًذذ٣( ١ؤؽَ ُٔذر ػجّ ٖٓ صجس٣خ ثُٔخجُطز).
 صنخْ ك ٢ثُـذد ثُِٔ٤لج٣ٝز (٣ؤؽَ ُق ٖ٤ثُضؾخ٤ـ ٝثُؼالػ).
 ثُٔالس٣ج -ص٣جسر ثُٔضذشع ٓ٘طوز ٣ضٞهٖ كٜ٤ج ثُٔشك٣ :ؤؽَ ثُضذشع ُٔذر ع٘ز دؼذ ثُؼٞدر.
 ٖٓ ػجػ كضشر  6أؽٜش ػِ ٠ثألهَ خالٍ ثُخٔظ ع٘ٞثس ثُٔجم٤ز كٛ ٢ز ٙثُٔ٘طوز:٣ؤؽَ ُٔذر  5ع٘ٞثس دؼذ ثُؼٞدر.
 إفجدز عجدوز دجُٔشك ٣ :ؤؽَ ُٔذر  3ع٘ٞثس دؼذ ثُؼالػ  ٝثُؾلجء ثُضجّ.ثُضطؼٔ٤جس:
دؼل ثُضطؼٔ٤جس صغضذػ ٢ثُضأؽُ َ٤لضشر كٔغالً ٖٓ أخز صطؼ ْ٤ثالُضٜجح ثٌُذذ ١د٣ ٢ؤؽَ ثُضذشع ُٔذر
أعذٞػ.ٖ٤
ثألد٣ٝز:

 أعذ٤ش٣ :ٖ٣ؤؽَ ُٔذر  3أ٣جّ إرث ًجٕ ثُضذشع دقلجةـ دٓ٣ٞز. ص٘جٓ ٍٝنجد ف٣ :١ٞ٤ؤؽَ ألعذٞػ ٖ٤دؼذ ثٗضٜجء ثُؼالػ.ًٞ -سص٤ض٣ :ٕٝؤؽَ ثُضذشع ُٔذر أعذٞػ ٖٓ ٖ٤ثٗضٜجء ثُؼالػ.

عجٗ٤ج ً ،ثُٔٞثٗغ ثُذثةٔز (٘ٔ٣غ ٖٓ ثُضذشع ٓذ ٟثُق٤جر فض ُٞ ٠صْ ثُؾلجء) ٓغَ:

ٓ ذٓ٘ ٢ثُٔخذسثس  ٝثُؾجر ٖ٣ؽ٘غ٤جً.
 أٓشثك ثُذّ ثُخط٤شر دأٗٞثػٜج  ٝثألٝسثّ.
 أٓشثك ثُوِخ ٝثُقٔ ٠ثُشٓٝجص٤ضٓ٤ز  ٝثألٓشثك ثُقذس٣ز ثُٔضٓ٘ز.
 ثالُضٜجح ثٌُذذ ١عٞثء فجُ٤ج ً أ ٝك ٢ثُغجدن.
 ثُلؾَ ثٌُِ.١ٞ
 أٓشثك ص٘جعِ٤ز (إ٣ذص – صٛش – ١ع٤الٕ).
 ص٣جدر أٗ ٝوـ إكشثصثس ثُـذر ثُذسه٤ز.
 ثألٓشثك ثُؼوِ٤ز.
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 َٛصٞؽذ ٓنجػلجس ُِضذشع؟
إرث ثصذغ ثُٔضذشع ثُ٘قجةـ ثُطذ٤ز هذَ ثُذذء دجُضذشع دجُذّ كجٕ ػِٔ٤ز ثُضذشع صضْ دٌَ ٣غش ٗ ٝجدسثً ٓج صقذط
ٓنجػلجس ٓغَ ثُذٝخز أ ٝثُو٢ء  ٝصض ٍٝصِوجة٤ج ً دؼذ كضشر ٝؽ٤ضر .أف٤جٗج ً صقذط ًذٓز دغ٤طز كٌٓ ٢جٕ
ثُغقخ ( دوؼز صسهجء) صض ٍٝصِوجة٤ج ً دؼذ ػذر أ٣جّ ٘٣ ٝقـ دؼَٔ ًٔجدثس دثكتز ُٜج ُإلعشثع ك ٢صٝثُٜج.

ٓج  ٢ٛثُضقجُ َ٤ثُض ٢صضْ ػِ٤ً ٠ظ ثُذّ؟ ُٔجرث ال ٣ؾٜض ثُذّ كٗ ٢لظ ثُّٞ٤؟
٘ٛجى ػذر أٓشثك  ٌٖٔ٣إٔ ص٘ضوَ ػٖ هش٣ن ثُذُِّٝ ،ضأًذ ٖٓ ػذّ ٝؽٞد ٛز ٙثألٓشثك  ٝدجُضجُ ٢ػذّ
ٗوَ أ ١ػذُِٔ ٟٝش٣ل ثُز ١ع٤غضوذَ ثُذّ٣ ,وٓ ّٞقشف ثُذّ دئؽشثء ثُضقجُ َ٤ثُضجُ٤ز ُذّ ثُٔضذشع:
 صقِ َ٤ك٤شٝط ٗوـ ثُٔ٘جػز ثُذؾش ( ١ثُل٤شٝط ثُٔغذخ ُٔشك ثإل٣ذص).
 صقِ َ٤ك٤شٝط ثالُضٜجح ثٌُذذ ١د ٝ ٢صقِ َ٤ك٤شٝط ثالُضٜجح ثٌُذذ ١ع.٢
 صقِٓ َ٤شك ثُضٛش.١
٣ ٝو ّٞثُٔقشف ًزُي دضقِ َ٤كقِ٤ز دّ ثُٔضذشع ٓشصُ ٖ٤ض٣جدر ثُضأً٤ذ.
٣ ٝو ّٞثُٔقشف دلقَ ثُذّ إٌُٗٞٓ ٠جص ( ٚخال٣ج فٔشثء  ٝدالصٓج  ٝفلجةـ)
عْ ٣و ّٞهغْ مذو ثُؾٞدر دجُضأًذ ٖٓ ٓؼج٤٣ش ثُؾٞدر ُِذّ  ٝػذّ ٝؽٞد أ ١ػٞ٤ح دجُذّ ٝ ,إرث
ًجٗش ثُضقجُ َ٤هذ٤ؼ٤ز  ٝال ٞ٣ؽذ ػٞ٤ح دجُذّ٣ ,و ّٞدجُٔٞثكوز ػِٝ ٠فذر ثُذّ  ٝهذجػز ثُِٔقن
ثُضؼش٣ل ٢دٞفذر ثُذّ عْ ٣و ّٞدضغِٜٔ٤ج إُٝ ٠فذر ثُقشف.
ُٜ ٝز ٙثألعذجح ،ال  ٌٖٔ٣فشف ثُذّ كٗ ٢لظ  ّٞ٣ثُضذشع  ٝإٗٔج ٣قضجػ ؿجُذج ً ُٔذر  24عجػز هذَ ثُغٔجؿ
دقشف ثُذّ ُِٔشم.٠

ً٤ق ٣ؼٞك ؽغْ ثُٔضذشع ٓج ٣ؼط ٖٓ ٚ٤دّ؟
٣و ّٞثُؾغْ دضؼ٣ٞل فؾْ ثُذّ ثُٔضذشع د ٚخالٍ عجػجس ٓؼذٝدر ػٖ هش٣ن ثُغٞثةَ ثُض٣ ٢ؾشدٜج
ثُٔضذشع  ،أٓج خال٣ج ثُذّ ك ٢ٜث٣نج خال٣ج ٓضؾذدر ف٤ظ ٣ضْ صؼ٣ٞل ثُقلجةـ خالٍ  7 -3أ٣جّ  ،أٓج خال٣ج
ثُذّ ثُقٔشثء ك٤ضْ صؼ٣ٞنٜج دجٌُجَٓ ك ٢أهَ ٖٓ ؽٜش ٖٓ ثُضذشع ٣ ٝؼٞك ثُؾغْ ًٔ٤ز ثُقذ٣ذ ثُض٢
كوذٛج ك ٢أهَ ٖٓ ؽٜش.ٖ٣

ٓجرث أكؼَ إرث ؽؼشس دجإلؿٔجء ك ٢ثُٔ٘ضٍ دؼذ ثُضذشع دجُذّ؟
ٗجدسثً ٓج ٣قذط رُي ٌُٖ ،إرث ؽؼشس دذٝثس أ ٝإؿٔجء كؼِ٤ي دجُؾِٞط ك ٢ثهشح ٌٓجٕ  ٝخلل ثُشأط هذس
ثإلٌٓجٕ ٝ ،إٕ أٌٖٓ ثعضِو ٝ ٢ثسكغ هذٓ٤ي هِ٤الً إُٓ ٠غض ٟٞأػِ ٖٓ ٠سأعي ٝصؾ٘خ ثألػٔجٍ ثُٔؾٜذر
ُذو٤ز ثُٝ ّٞ٤ص٘ج٤ًٔ ٍٝجس ٝثكشر ٖٓ ثُٔجء أ ٝثُٔؾشٝدجس ثُذجسدر .ص٘جٝ ٍٝؽذجصي ثُؼجد٣ز ٝعٞف صغضشد
ػجك٤ضي دغشػز دئرٕ هللا .
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أعتِز خجفز دجُ٘غجء كوو
ُِ ٌٖٔ٣ َٛغ٤ذثس إٔ ٣ضذشػٖ دجُذّ؟
ٗؼْ  ٌٖٔ٣ ،أل ١ع٤ذر إٔ صضذشع دجُذّ ػِ ٠إٔ  ٌٕٞ٣ػٔشٛج د 60 – 18 ٖ٤ع٘ز  ٝصٌ ٕٞالةوز فق٤ج ً ٝ
صشً٤ض ثُٞٔ٤ٜؽِٞدُ ٖ٤ذٜ٣ج ال ٣وَ ػٖ  12ؽشثّ ِ٤ِِٓ 100 /ضش.

 ٌٖٔ٣ َٛثُضذشع ُِٔشأر ثُقجَٓ؟
ال ،ال  ٌٖٔ٣ثُضذشع أع٘جء ثُقَٔ ٝ ،رُي ُِقلجظ ػِ ٠فقز ثألّ  ٝثُؾ٘.ٖ٤

ٓض ٌٖٔ٣ ٠ثُضذشع دؼذ ثُٞالدر؟
 ٌٖٔ٣ثُضذشع دؼذ  6ؽٜٞس ٖٓ ثُٞالدر ك ٢فجُز ػذّ ثُشمجػز.

ٓض ٌٖٔ٣ ٠ثُضذشع دؼذ فذٝط إؽٜجك؟
 ٌٖٔ٣ثُضذشع دؼذ  6ؽٜٞس ٖٓ فذٝط إؽٜجك.

 ٌٖٔ٣ َٛثُضذشع أع٘جء ثُشمجػز؟
ال ،ال  ٌٖٔ٣ثُضذشع أع٘جء ثُشمجػز  ٝرُي ُِٔقجكظز ػِٓ ٠خض ٕٝثُقذ٣ذ ك ٢ثُؾغْ ُِٔ ٝقجكظز ػِ٠
فقضي  ٝفقز ثُطلَ.

 ٌٖٔ٣ َٛثُضذشع أع٘جء ثُذٝسر ثُؾٜش٣ز؟
 ٌٖٔ٣ثُضذشع أع٘جء ثُذٝسر٣ ٌُٖ .ؤؽَ ثُضذشع ك ٢فجُز ص٣جدر ًٔ٤ز ثُذّ ثُٔلوٞدر أع٘جء ثُذٝسر.

 ٌٖٔ٣ َٛثُضذشع ُٖٔ ٣أخز أهشثؿ ٓ٘غ ثُقَٔ؟
ٗؼْ  ٌٖٔ٣ ،ثُضذشع.
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أ ٢ٌ٘٘ٔ٣ ٖ٣ثُضذشع دجُذّ ؟
ٌ٘ٔ٣ي ثُضذشع كٛ ٢زث ثُٔقشف ( ٓقشف ثُذّ ثُٔشًض ١هشثدِظ -هش٣ن ثُؾو)
أ ٝك ٢فٔالس ثُضذشع ثُض٣ ٢و ّٞدٜج ثُٔقشف ك ٢ػذر أٓجًٖ ًٔ ،ج ٌ٘ٔ٣ي
ثُضذشع ك ٢أٓ ١غضؾل ٠دٓ ٚقشف دّ.

ثُ٘قجةـ ثُطذ٤ز ُِٔضذشع دؼذ صذشػ ٚدجُذّ:










ثإلًغجس ٖٓ ؽشح ثُٔجء ٝثُغٞثةَ دؼذ ثُضذشع ٓذجؽشر ً ٝخالٍ  24عجػز دؼذ ثُضذشع.
٣غٔـ ُِٔضذشع دو٤جدر ثُغ٤جسر دؼذ ٗقق عجػز ٖٓ صذشػ.ٚ
٣ؾخ ص٘ج ٍٝؽٔ٤غ ثُٞؽذجس ( ٣ض٘ج ٍٝهؼجًٓٔ ٚج ك ٢ثُغجدن ).
إرث ًجٕ ثُٔضذشع ٖٓ ثُٔذخ٘ ٖ٤ك٤ؾخ ػِ ٚ٤ثالٓض٘جع ػٖ ثُضذخُٔ ٖ٤ذر عجػض ٖ٤ػِ ٠ثألهَ دؼذ ثُضذشع
ألٕ ثعض٘ؾجم ثُذخجٕ ٣قلض ثُذّ ُِزٛجح ُِشةضٓ ٖ٤غذذج ً فجُز ٖٓ ثُذٝثس  ٝثُؾقٞح.
صؾ٘خ ٓٔجسعز أ ١س٣جمز ػ٘٤لز ٓغَ ثُغذجفز ً ٝشر ثُوذّ خالٍ  24عجػز دؼذ ثُضذشع٘ٔ٣ ٝ .غ سكغ
ثالؽ٤جء ثُغوِ٤ز دجُزسثع ثُض ٢ثعضؼِٔش ك ٢عقخ ثُذّ أع٘جء ثُضذشع ُٔذر  24عجػز دؼذ ثُضذشع.
صؾ٘خ ثُٞهٞف ٓذر هِ٣ٞز أ ٝأخز فٔجّ دثكب دو٤ز  ّٞ٣ثُضذشع.
ػذّ ٗضع ثُؾش٣و ثُالفن  ٝثُؾجػ ثُٔؼوْ ثُٔٞمٞع ػٌِٓ ٠جٕ ٝخض ثإلدشر ُٔذر عجػض ٖ٤ػِ ٠ثألهَ.
ك ٢فجُز خشٝػ دّ ٖٓ ٌٓجٕ ٝخض ثإلدشر ،صشكغ ثُزسثع إُ ٠أػِ٣ٝ ٠نـو ػٌِٓ ٠جٕ ثإلدشر ُٔذر 5
دهجةن ػِ ٠ثألهَ.
إرث ؽؼش ثُٔضذشع دجُـغ٤جٕ أ ٝثُذٝخز ٛٝزث ٗجدس ثُقذٝط كؼِ ٚ٤دجُؾِٞط ك ٢ثهشح ٌٓجٕ  ٝخلل
ثُشأط هذس ثإلٌٓجٕ ٝ .إٕ أٌٖٓ ٣غضِو٣ ٝ ٢شكغ هذٓ ٚ٤هِ٤الً .عٞف صضٛ ٍٝز ٙثألػشثك دؼذ كضشر
هق٤شر  ٝخقٞفج ً دؼذ ؽشح عٞثةَ.

 َٛدئٌٓجٗٓ ٢ذجؽشر ثُؼَٔ كٗ ٢لظ ثُ ّٞ٤دؼذ ثُضذشع دجُذّ؟
دجُطذغٌ٘ٔ٣ ,ي رُي هجُٔج أخزس سثفضي دجٌُجَٓ ٝص٘جُٝش دؼل ثُٔجء أ ٝثُٔؾشٝدجس دؼذ ثُضذشع٣ .غضط٤غ
ثُٔضذشع ثُو٤جّ د٘ؾجه ٚثُٓ ٢ٓٞ٤غ صؾ٘خ ثُٔؾٜٞد ثُذذٗ ٢ثُضثةذ ُٔذر  24عجػز دؼذ ثُضذشع .إرث ًجٕ ثُؼَٔ
ٖٓ ثُ٘ٞع ثُز ١د ٚخطٞسر ػِ ٠ثُ٘لظ أ ٝػِ ٠ث٥خشٓ ٖ٣غَ ه٤جدر ثُؾجف٘جس  ٝثُقجكالس أ ٝإرث ًجٕ ثُؼَٔ
ٓشصذو دجُقؼٞد ألٓجًٖ ػجُ٤ز ٓغَ عالُْ ثٌُٜشدجء  ٝثُٔطجكب كلٛ ٢ز ٙثألفٞثٍ ٣ؾخ ثُشثفز ٝػذّ
ٓذجؽشر ثُؼَٔ كٗ ٢لظ  ّٞ٣ثُضذشع ٣ٝغضقغٖ ثُضذشع دجُذّ دؼذ ٜٗج٣ز ثُؼَٔ أ ٝك ٢ثُؼطالس  ٝرُي ألٗٚ
ك ٢أف٤جٕ ٗجدسر هذ ٣ضؼشك دؼل ثألؽخجؿ ُإلؿٔجء ُلضشر هق٤شر ٖٓ ثُٞهش دؼذ صذشػ ْٜدجُذّ.

 ثُضذشع دجُذّ ٝثؽخ دٝ ٢٘٣ثؽضٔجػ ٢هذ ٘٣وز ف٤جر ٓش٣ل دئرٕ هللا.
 ثُضذشع دجُذّ ٓل٤ذ ؽذثً ُققضي.
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 ًٖ أخ ٢ثٌُش ٖٓ ْ٣فجٗؼ ٢ثُٔؼشٝف ٣غ٤ذي هللا ػض ٝؽَ دجُؾضثء ثألٝك ٠ك٢
ثُق٤جر ثُذٗ٤ج ٝث٥خشر.
 ال ص٘ضظش ٖٓ ٣ضقَ دي ُِضذشع ،دَ دجدس دجُضذشع ًَ عالعز أ ٝأسدؼز أؽٜش.
٘ٗ ضظشٓ٘ي دػٞر أفذهجةي ٝأكشثدػجةِضي ُِضذشع دجُذّ.
ٗضُِٔ٘ ٠ؾٔ٤غ دٝثّ ثُققز ٝثُؼجك٤ز
ٗ ٝؼضزس ك ٢فجُز ػذّ صٞكش ثُذّ ثُٔطِٞح ُٞؽٞد ٗوـ ك ٢ػذد ثُٔضذشػٖ٤
ٖٓ ٓقجدس ٛز ٙثُٔؼِٓٞجسً :ضجح ٓ٘ظٔز ثُققز ثُؼجُٔ٤ز دخقٞؿ ثُٔضذشػ ٖ٤دجُذّ.

- 12 -

