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 داَ ظٍو_  سأُ آّخ اهلل اٌؼظَّ اٌغْذ ػٍِ احلغْين اٌغْغزبِٔ     
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 ( ِٓ ادلغبئً ادلنزخجخ 0 42ادلغأٌخ )

  رشجو اٌشخً ثبدلشأح ًثبٌؼىظ ػٍَ األزٌؽ ٌضًِبً، ًادلمظٌد ثو طريًسح  _91_ًِٓ أىُ احملشِبد يف اٌششّؼخ  االعالِْخ 

 ثضّو .  ّـْـــواالخش ًرض أزذمهب هبْئخ

 ٔض االعزفزبء 

 _داَ ظٍو _مسبزخ ادلشخغ اٌذّين االػٍَ        

 ىٌ افؼً زدبة ٌٍّشأح ادلغٍّخ ًىً جيٌص ذلب ٌجظ اٌجنـٌٍْ ؟ ِب .9

     جيٌص ٌجظ اٌجنـٌٍْ إرا وبْ  رلغّبً دلفبرٓ  االفؼً ٌٍّشأح ادلغٍّخ ٌجظ اٌؼجبءح ًال /اجلٌاة           

 ٌِخجبً ألثبسه اٌفزنخ غبٌجبً . ثذهنب أً 

                       * * * 

 _داَ ظٍو_مسبزخ ادلشخغ اٌذّين االػٍَ  

 االخريح ٔغبء ّشرذّٓ اٌجنـٌٍْ  يف االعٌاق ًاٌشٌاسع ًاجلبِؼبد  آًٔخظيش يف  -4

 خْجٌٔب ػٍَ االعئٍخ اٌزبٌْخ أمسبزخ اٌغْذ    

 .ِبزىُ ٌجغو ارا ػذ رشجيب ثبٌشخبي ؟9
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 ِبزىُ ٌجغو ارا وبْ ثشىً ِثري ٌٍشّجخ ؟  4

 متبِبً اِبَ اٌشخبي االخبٔت ؟  أظيبسه   ىً جيٌص 3

 ِبىِ ٔظْسزىُ ٌٍنغبء ادلؤِنبد ؟ 2

 ٍِّ 0  ثغّو رؼبىل 0 ّشرتؽ فّْب رغزرت ثو ادلشأح ِٓ غري احملبسَ ِٓ اٌشخبي ِب         

 .ػٍَ ِب حتشص ثو حتمك اٌغرت اْ ّىٌْ عبرشاً ٌٍجششح ًاٌشؼش ًِغ اٌشه يف حتمك اٌغرت اٌٌاخت جيت االلزظبس   -9

 .ّربص ِؼو ِفبرٓ خغذىب  اْ ال - 4

 .اْ الرؼذ ِٓ ِالثظ اٌضّنخ  - 3

 . ًخٌثبً  األزٌؽاْ ال ّىٌْ صّبً ٌٍشخً ػٍَ   -2

 .ُ طادلىٍف فْنجغِ ٌو حتشُ رٌه ثظذق ًاهلل اٌؼبًرشخْض ِب ّزسمك ثو رٌه ٌِوٌي اىل        

         * * * 

 _داَ ظٍو _مسبزخ ادلشخغ اٌذّين االػٍَ        

خفْف ٍّجظ ِىبْ     االعالِْخ ًاجلجخ االعالِْخ  جببدس  ٔغبء ّغزجذٌٓ اٌؼجبءح  آًٔخيف ىزه ٌمذ ظيش عْذٔب اٌفبػً  -3

 والً ِٓ اجلبدس ًاجلجخ ادلـشصح ِثريح ألٌزفبد ًٔظش اٌشجبة . ، ػٍّبً إْاٌؼجبءح ، ًجبجخ ػْمخ ِـشصح 

 فيً جيٌص ٌجغيب ، ًِب زىُ ادلشأح اٌيت ىِ ِٓ ثٍذ ًرشرذُ ٌجبط ًصُ ديثً ثٍذاً آخش؟ 
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 ثغّو رؼبىل

دٌّع اجلبدس ًاجلجخ مل ّزسمك اٌٌاخت ِنو ثؼذ ػذَ ثجبد اجلبدس ًػْك اجلجخ وبْ اٌغرت ) يف ِفشًع اٌغؤاي ( مب إرا  

 .بْ يف ثٍذٍ آخش مل جيض اٌغرت ثو يف اٌجٍذ اٌثبِٔ ٍشّجخ ًاألفززيب ، ًٌٌ وبْ اٌغبرش ادلزؼبسف يف ثٍذٍ ِثرياً ٌػٍْ  اٌيت    ًاٌضّنخ 

                       * * * 

بػْخ ًآخشٍ رلغّخ ػٍَ ّرٌْ ٌضّبسح اٌؼزجبد ادلمذعخ مبالثظ سلزٍفخ األشىبي ِنيب سعْذٔب اجلًٍْ ثؼغ اٌشجبة ّأ -2

 اٌجذْ ......

ٌألثبسح   ٌِخجخ وبٔذ  ثؼغ رٍه األٌجغخ وّب ٌٌ ٌجظ   عٌٍوو ...... ثً لذ حيشَ.....  ٌُجظ األٔغبْ خضء ِٓ ج/       

 ًرشًّح اٌفغبد ..... احملشِخ 

 –داَ ظٍو  –ادلشخغ اٌذّين األػٍَ               

 ىً جيٌص ٌجظ ادلشأح اٌجنـٌٍْ ًاخلشًج ثو يف اٌشٌاسع ًاألعٌاق ؟  -6

 غبٌجبً. اٌفزنخ   ثبسحرلغّبً دلفبرٓ  ثذهنب  أً  ٌِخجبً  إلارا وبْ   ال جيٌص   ج/    

  *                            *                             * 

 –داَ ظٍو  –ادلشخغ اٌذّين األػٍَ             

 ِب زىُ ٌجظ ادلشأح ٌٍّالثظ اٌزبٌْخ 0  -7
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 اٌشفبفخ ًاحلبوْخ . .9

 اٌالطمخ ًاجملغّخ . .4

 األٌٌاْ اٌضاىْخ وبألطفش ًاألمحش . .3

 ادلضخشفخ ، ًادلزىجخ ، ًادلـشصح . .2

 ادلٍفزخ ٌٍنظش ثٍسبف ىْأهتب اٌذخٍْخ ػٍَ اجملزّغ . .5

 اٌٍّبػخ ًاحلشّشح .  .6

 اجلغُ أً اٌشؼش . ثششح   أً وبٔذ حتىِ  صّنخ  األخنيب أْ ػذد أِبَ   ٌجظ شِء ِٓ ادلٌاسد ادلزوٌسح  جيٌص  الج/     

 

  *                            *                             * 

 –داَ ظٍو اٌششّف   –ادلشخغ اٌذّين األػٍَ            

  اٌشأط  اٌيت رغرت ِٓ ٌجظ اٌؼجبءح   اىل حلبخخ ا اٌغبرش اٌٌاعغ دًْ   اٌجنـبي  ِٓ  اٌمّْض اٌغبرش اٌـًٌّ  ٌجظ  جيٌص ىً   

 اىل اٌمذِني ؟ 

 جيٌص ارا مل ّىٓ رٌه ٔفغو صّنخ أً ِربصاً دلفبرٓ اٌجذْ .ج/                  

 –داَ ظٍو  –ادلشخغ اٌذّين األػٍَ         

 اٌجنـٌٍْ ؟   ِغ اٌشوجخ   اٌمّْض اػٍَ ِٓ  اسرذاء  جيٌص ىً  -1
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 خ اٌنٌػْخ فال جيٌص.اٌفزن ٌِخجبً ألثبسح  ٓ ادلشأح اِبَ اٌنبظش األخنيب أًارا وبْ يف رٌه جتغّْبً دلفبرج/                    

 –داَ ظٍو  –ادلشخغ اٌذّين األػٍَ             

ثؼغ اٌنغبء ٍّجغٓ اٌجنـٌٍْ اٌؼشّغ ًّظيشْ ثو اِبَ اٌشخبي األخبٔت ًّمٌٌٌْ ثأْ مسبزخ اٌغْذ اٌغْغزبِٔ لذ   -91

زًٍ ٌجظ اٌجنـٌٍْ اٌؼشّغ ًرٌه زغت فزٌٍ مسبززو يف وزبة فمو ادلغرتثني اٌيت رنض 0) ال جيٌص ٌجظ اٌجنـٌٍْ إرا 

جبً( ، فيُ ّمٌٌٌْ أْ اٌغْذ زشََّ اٌجنـٌٍْ اٌؼْك ًحنٓ ٔشرذُ اٌجنـٌٍْ وبْ رلغّبً دلفبرٓ ثذهنب أً ٌِخجبً ألثبسح اٌفزنخ غبٌ

اٌؼشّغ . فمٍذ ذلُ أْ اٌفزٌٍ لذ رزنبعت ِغ اٌؼشف األخزّبػِ ٌٍغشة ، فمبٌٌا أْ فزٌٍ اٌغْذ ًازذح ً ال حيًٍ يف 

ٌؼشاق ٌىنيُ ّمشأًْ فمو ادلغرتثني اٌمْبِخ ِغ اٌؼٍُ أهنُ ّؼْشٌْ يف ا  ِىبْ ًحيشَ يف ِىبْ آخش ، ًزالي زلّذ زالي اىل ٌَّ

 أطؼت   ْ الأشلب ّشدغ ثؼغ اٌنغبء اىل أسرذاء اٌجنـٌٍْ ِغ اٌؼٍُ أٔو لذ خشٍ ٔمبػ زٌي ادلٌػٌع ًلبٌٌا يل 0  ...

دّٓ ِزغبِر ... ِغ اٌؼٍُ ثأْ ىؤالء اٌنغبء شلٓ ّمٌّْْ طالح اًٌٍْ ًحيفظٌْ صّبسح ػبشٌساء   األعالَ .. فبألعالَ

ألئّخ ػٍْيُ اٌغالَ ، ٌىٓ ّؼؼٓ ادلىْبج ًال ٍّجغٓ اجلٌساة اِبَ األخبٔت ، فيً زمبً جيٌص ٌجظ اٌجنـٌٍْ ًّزٌعٌٍْ ثب

اٌؼشّغ اٌغري رلغُ اِبَ اٌشخبي األخبٔت ؟ ًٔفظ اٌشِء ثبٌنغجخ ٌٍؼـٌس فيُ ّمٌٌٌْ إْ اٌغْذ زشَ اٌؼـش ٌٍّشأح ارا 

ًأزظ أْ سائسيت ؿْجخ ، ًِب ػالليت ثبٌشخبي ارا ذيٌا ِ ي ) ٌىٓ أٔب لظذُ أْ ارـْت ٌنفغوبْ اٌزؼـش أثبس ٌٍشخب

 ظ أٔب ( .ـسائسخ اٌؼـش ًأثريًا ثو فزٔجيُ ػٍَ خنجيُ ألهنُ ىُ ادلزٔجني ًٌْ

ًأّؼبً ثؼغ اٌنغبء ّمٌٌٌْ ثأْ اٌىسً زالي ؿجمبً ٌفزٌٍ اٌغْذ اٌغْغزبِٔ ) جيٌص اٌىسً ًاخلبمت ثششؽ أْ رأِٓ ِٓ 

 أثبسح اٌشخبي األخبٔت ( . اٌٌلٌع يف احلشاَ ً رمظذ هبب

 فّب رٌػْر فزٌٍ اٌغْذ ؟ ًِب خٌاة أًٌئه اٌنغٌح  ػنذ ًػغ اٌىسً اِبَ األخبٔت .. ِغ اٌؼٍُ أهنٓ ّظجسٓ مجْالد
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 ثغّو رؼبىل

ًخٌثبً ػٍَ اٌنغبء رشن ٌجغو ِـٍمب ًًاْ وبْ اِبَ غري االخنيب ًإال اشرتؽ  وبْ اٌجنـٌٍْ صّبً سلزظبً ثبٌشخبي فبالزٌؽارا 

وبْ  ىٌ وزٌه ارا ّىٌْ ٌِخجب ً ألثبسح اٌفزنخ غبٌجبً وّب ّىٌْ رلغّبً دلفبرٓ ثذهنب ًاْ ال يف خٌاص ٌجغو اِبَ االخنيب اْ ال

، وّب اْ خٌاص رؼـشىب حبْث ّشُ ػـشىب اٌشخبي االخبٔت ػنيب ِششًؽ مبب روش يف اٌغؤاي  ًثششؽ آخش ءِغزٌساً ثشِ

ٔفغيب   افززبهنُ ثً رـْتً ثبسهتُ  إ  هبب ًإال وبْ زشاِبً ًاْ مل ّىٓ ِٓ لظذىب افززبهنُ   حثبسإ اىل  رٌهًىٌ اْ ال ّؤدُ 

ِب روش ديىٓ أْ  ًّاَ جيت ػٍْيب اٌغرت ززَ ػٓ احملبسَ ، ىزا ًخُفمؾ ، ًإِب اٌىسً فّغ ػذَ االِٓ ِٓ ًلٌػيب يف احلش

أً ّىٌْ  آخشدًْ خيزٍف ِٓ ثٍذٍ اىل ثٍذ ًِٓ رلزّغٍ اىل رلزّغ آخش فْىٌْ ثؼغ اٌجنـٌٍْ صّبً سلزظبً ٌٍشخبي يف رلزّغ 

ًاهلل   احملزًس ٍّضَ  زْث   رٌه  ِشاػبح آخش ، ًىىزا فٍْضَ دًْ ثبسح األفززبْ هبب يف ِىبْ أعزؼّبي اٌؼـش ٌِخجبً إل

 اٌؼبطُ .

*                            *                             * 

  –داَ ظٍو اٌٌاسف  –سأُ ادلشخغ اٌذّين اٌىجري اٌغْذ زلّذ عؼْذ احلىُْ 

1111111111111111111111111111111111111111 

 اسع ًاألعٌاق ؟ ٍجنـٌٍْ ًاخلشًج ثو يف اٌشٌٌ  / ىً جيٌص ٌجظ ادلشأح9ط

 ال جيٌص ارا وبْ رلغّبً دلفبرٓ ثذهنب ًٌِخجبً ألثبسح اٌفزنخ ػٍَ األزٌؽ ًخٌثبً ًاهلل اٌؼبمل .ج/ 

*                            *                             * 

ًىً ّزسمك ثٍجظ اٌٍجبط اٌـًٌّ ًاٌغشاًًّ ًسثـخ اٌشأط ، ًِب اٌىْفْخ اٌيت جيت / ِب زذًد احلدبة اٌششػِ 9ط

 ِشاػبهتب يف احلدبة أِبَ األخبٔت ؟ 
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، ًاٌٍجبط جيت عرت مجْغ ثذْ ادلشأح ػٓ األخنيب ِب ػذا لشص اٌٌخو ًاٌىفني ًاألزٌؽ ًخٌثبً عرت اٌمذِني ج/ 

فؼً ٌجظ )اٌٍجبط ادلزؼبسف يف اٌجٍذ ( ًاألزٌؽ ًخٌثبً أخزنبة ِمذاس فال أشىبي ، ًٌىٓ األادلزوٌس ارا وبْ ّغرت 

 األٌجغخ اٌيت جتٍت أٔزجبه اٌشخبي األخبٔت حبْث رىٌْ ِظنخ األثبسح ًاٌفزنخ ًاهلل اٌؼبمل .

 عرت اٌجششح ِغ أثذاء ِؼبمل اجلغذ ؟ / ىً ّىفِ يف احلدبة اٌششػِ 3ط

ًجيت أْ ال ّىٌْ اٌغبرش ِثرياً ٍِفزبً ٌٍشخبي حيىِ ِب حتزو ، وّب جيت أخفبء ِفبرٓ اجلغذ  جيت يف اٌغبرش أْ الج/ 

 ثضّنزوِ . 

*                            *                             * 

 / ٌجظ اٌجنـٌٍْ اٌؼْك اٌزُ ّفظً اٌؼٌسح ِب زىّو ؟2ط 

 اهلل اٌؼبمل .األزٌؽ ًخٌثبً رشوو ارا وبْ ٌجغو إثبسح ًفزنخ ًج/ 

*                            *                             * 

 / ىً جيٌص ٌٍنغبء أْ ٍّجغٓ اٌجنـٌٍْ أِبَ احملبسَ ارا وبْ ّظيش رفبطًْ اجلغذ؟5ط

ًاهلل  ٍَ األزٌؽ ًخٌثبًال جيٌص ارا وبْ ّمظذ إّمبع اٌشخً يف اٌنظش احملشَ أً وبْ ٌِخجبً ألثبسح اٌشيٌح ًاٌزٍزر ػج/ 

 اٌؼبمل .

*                            *                             * 

 / ِب زىُ ٌجظ اٌجبٌـٌ ؟ 6ط

 اٌٍجبط ارا وبْ ٌِخجبً ٌألثبسح ًاٌفزنخ ًاهلل اٌؼبمل .األزٌؽ ًخٌثبً رشن أسرذاء  ج/

*                            *                             * 
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 – داَ ظٍو –سأُ آّخ اهلل اٌؼظَّ اٌشْخ زلّذ أعسبق اٌفْبع         

 11111111111111111111111111111111111ــ

 / ىً جيٌص ٌجظ ادلالثظ اٌؼْمخ اٌيت رظيش رفبطًْ اجلغُ ؟9ط

 ال جيٌص ج/ 

*                            *                             * 

 ه ؟ادلذسعبد ) اجلجخ ( ًلغُ ِنيب ّىٌْ ػْمبً حبْث ّربص رفبطًْ اجلغُ ىً جيٌص رٌ/ رشرذُ ثؼغ اٌـبٌجبد أً 4ط 

 ال جيٌص رٌه ، فئْ ِٓ ششًؽ احلدبة اٌششػِ أْ ال ّىٌْ ػْمبً .ج/ 

*                            *                             * 

 ارا وبْ ػٍْو لّْض ؿًٌّ؟ / ىً ٌّخذ أشىبي ششػِ يف ٌجظ اٌجنـٌٍْ ثبٌنغجخ ٌٍـبٌجبد3ط 

 اٌجنـٌٍْ ًاٌمّْض ال ّؼذاْ زدبة وبًِ ًششػِ .ج/ 

 

  –داَ ظٍو –سأُ آّخ اهلل اٌؼظَّ اٌشْخ ثشري اٌندفِ  

11111111111111111111111111111 

 ٌنظش ، خبطخً ارا وبٔذ هبْئخ رثري اٌنبظش إٌْيب؟أسرذاء اٌـبٌجخ ادلالثظ ادلٍفزخ / ىً ىنبن أشىبي يف 9ط

 جيت عرت اجلغذ ًىنذعخ اجلغذ ًاألثزؼبد ػٓ وً ِب ّثري ٔظشح آخشّٓ ًجينت اٌنبظش اٌْيب ًاهلل اٌؼبمل .ج/ 
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*                            *                             * 

 / ىً جيٌص ٌجظ ادلالثظ اٌؼْمخ اٌيت رظيش رفبطًْ اجلغُ ؟4ط

 ٔفظ اجلٌاة اػاله .ج/ 

                  *           *                            * 

 أشىبي يف ٌجظ اٌجنـٌٍْ ثبٌنغجخ ٌٍـبٌجبد ارا وبْ ػٍْو لّْض ؿًٌّ ؟ ىً ٌّخذ / 3ط

 فبرٓ ًىنذعخ اجلغذ فال جيٌص .جيت ػٍَ ادلشأح عرت مجْغ اجلغذ ِغ ىنذعزو فئْ وبْ ٌِخجبً ٌربًص ادلج/ 

 

 ـــــــــــــــــــيـــــــــــــــملحق روائــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0 ) أصّٓ اٌٍجبط ٌٍّؤِٓ ٌجبط اٌزمٌٍ ، ًأؼّو األديبْ ، لبي اهلل رؼبىل 0 ) ًٌجبط اٌزمٌٍ  ػٍْو اٌغالَلبي األِبَ اٌظبدق

ِب مل ّىشَ رٌه خري ( ًاِب اٌٍجبط اٌظبىش فنؼّخ ِٓ اهلل رؼبىل رُغرت هبب ػٌساد ثين آدَ ، ًىِ وشاِخ أوشَ اهلل هبب رسّخ آدَ 

ػٍْيُ ، ًخري ٌجبعه ِب ال ّشغٍه ػٓ اهلل ثً ّمشثه ِٓ روشه هبب  غريىُ ، ًىِ ٌٍّؤِنني آٌخ ألداء ِب أفرتع اهلل 

ًشىشه ًؿبػزِوِ ً ال حيٍّه ػٍَ اٌؼدت ًاٌشّبء ، ًاٌزضّٓ ًاٌزفبخش ًاخلْالء فئهنب ِٓ آفبد اٌذّٓ ، ًٌِسثخ اٌمغٌح يف 

 اٌمٍت .

 ظبىشن ثثٌثه .                                          ٌجغذ ثٌثه فئروش عرت اهلل ػٍْه رٌٔثه ثشمحزِوِ ، ًأٌجظ ثبؿنه ثبٌظذق وّب أٌجغذ  فبرا



  - 11 - 
 

  7ة  6ِظجبذ اٌششّؼخ ص                                                                                                                                                  

  ( 0 )) ّضخش اٌشخً ّزشجو ثبٌنغبء ، ًّنيَ  طٍَ اهلل ػٍْو ًآٌو ًع0ٍُ ) وبْ سعٌي اهلل  ػٍْو اٌغالَلبي األِبَ اٌظبدق 

 ٌجبعيب ((.  يف  ثبٌشخبي  رشجو  أْ  ادلشأح

  ثني  ّمٌِٓ أزذوُ دّنو ، ال  سق  ثٌثو  ِٓ سق  ظفْك ِٓ اٌثْبة فئٔو 0 ) ػٍْىُ ثبٌ ػٍْو اٌغالًَ لبي األِبَ اٌظبدق

 ّشف (.   ًػٍْو ثٌة  خً خالٌو  اٌشة ّذُ 

 اٌظفْك 0 ِب وبْ ٔغدو وثْف                

  0 ) إْ اهلل ّجغغ شيشح اٌٍجبط ( .   ػٍْو اٌغالَلبي األِبَ اٌظبدق 

 996ِىبسَ األخالق ص                                                                                                                                                          

  ألثِ رس 0 ) ّب أثب رس 0 إٌجظ اخلشٓ ِٓ اٌٍجبط ، ًاٌظفْك ِٓ اٌثْبة ،  ًعٍُ  طٍَ اهلل ػٍْو ًآٌوِٓ ًطْخ ٌشعٌي اهلل

 فْه ِغٍىبً ( .  اٌفخش جيذ  ٌئال

 

  0 ) يف زذّثٍ ، ٌؼٓ اهلل رؼبىل احملًٍ ، ًاحملًٍ ٌو ، ًِٓ رٌىل غري ٌِاٌْو ، ًِٓ  طٍَ اهلل ػٍْو ًآٌو ًعٍُلبي سعٌي اهلل

 أدػَ شْئبً ال ّؼشف ًادلزشجيني ِٓ اٌشخبي ثبٌنغبء ، ًادلزشجيبد ِٓ اٌنغبء ثبٌشخبي (. 

  خبٌغبً يف ادلغدذ   ززَ أربه سخً ثو رأْٔث  ًعٍُ  طٍَ اهلل ػٍْو ًآٌوػٓ ػٍِ ػٍْو اٌغالَ لبي 0 ) ونذ ِغ سعٌي اهلل

، ثُ لبي 0 ِثً ىؤالء يف أِيت ، اىل األسع ّغرتخغ  ًعٍُ  طٍَ اهلل ػٍْو ًآٌوفغٍُ ػٍْو فشد ػٍْو اٌغالَ ثُ أوت سعٌي اهلل 

 أٔو مل ّىٓ ِثً ىؤالء يف أِخٍ إال ػزثذ لجً اٌغبػخ (. 
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  رزوشد ًسخً حتظش ،   أِشأح خ اهلل ًٌؼنخ ادلالئىخ ػٍَ سخً رأٔث 0ً ) ٌؼنًعٍُ  طٍَ اهلل ػٍْو ًآٌولبي سعٌي اهلل         

 زظٌس ثؼذ حيِ ًسخً خٍظ ػٍَ اٌـشّك ّغزيضُء ثأثٓ اٌغجًْ ( . الً

  .) ػٓ أثِ ػجذ اهلل ػٍْو اٌغالَ  لبي 0 )وفَ ثبٌشخً خضّبً أْ ٍّجظ ثٌثبً ِشيشاً أً ّشوت داثخ ِشيشح 

 دخً ػجبد ثٓ وثري اٌجظشُ ػٍَ أثِ ػجذ اهلل ػٍْو اٌغالَ ثثْبة اٌشيشح فمبي ػٍْو اٌغالَ 0 ّب ػجبد ِب ىزهِ اٌثْبة ؟ 

 لبي ّب أثب ػجذ اهلل رؼْت ػٍَ ىزا؟ 

 بِخ اٌمْ  0 ) ِٓ ٌجظ ثْبة شيشح يف اٌذْٔب  أٌجغو اهلل ٌجبط اٌزي ٌَّ طٍَ اهلل ػٍْو ًآٌو ًعٍُلبي ٔؼُ ، لبي سعٌي اهلل 

طٍَ اهلل ػٍْو ثبئِ  ػٓ سعٌي اهلل آلبي ػجبد 0 ِٓ زذثه هبزا ؟ لبي ػٍْو اٌغالَ 0 ّب ػجبد رزيّين ؟ زذثين ًاهلل أثِ ػٓ 

 (.  ًآٌو ًعٍُ

 

اٌذّين ٌٍؼزجخ اٌؼجبعْخ  رٌخذ خـْخ ًسلزٌِخ يف لغُ اٌشؤًْ اٌذّنْخ / شؼجخ اٌزجٍْغ االعزفزبءادِالزظخ ِيّخ 0  مجْغ 

 .ادلمذعخ
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