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 اٌجبة األًي

 ِمذِخ

 : خٍْفخ اٌجذش اٌفصً األًي

مجْؽ ِصبدس  فْو ٌٍّغٍّني، دْش رٌجذ ة ادلمذطبٌمشآْ ىٌ اٌىزا 

 أْ اٌمشآْ وزبة ِمذط حيًّ ادلؿشفخً اٌمبٌْٔ اٌيت رنطجك ؾٍَ دْبح اٌنبط. 

 .يف سلزٍف اجملبالد اٌىضريح

فيُ اٌمشآْ ِٓ ًجيبد ٔػش ٌٌزٌه، حيبًي اٌؿذّذ ِٓ األوبدديْني  

سلزٍفخ. صُ رزُ إؾبدح ِؿبجلخ ادلؿشفخ ادلٌجٌدح يف اٌمشآْ ًفمًب ٌفيُ اٌمبسئ ٌْصجخ 

 .ِفيًٌِب ِنفصًٍب يف ؾمً اٌمبسئ. رؿشف ىزه ادلفبىُْ فّْب ثؿذ ثبعُ اٌزفغري

ٌمذ ثذأ رفغري اٌمشآْ اٌىشُّ ِنز غيٌس ؾصش اٌمشآْ. يف رٌه اٌٌلذ  

ٌمشآْ اٌزُ رعّٓ رفغرياد ثبوبٔذ اٌطشّمخ ادلغزخذِخ ىِ رفغري اٌمشآْ 

 .ّبدثبّٓٓبد ا

، دْش ألدبدّش اٌنجٌّخثبثبإلظبفخ إىل رٌه، ُّؿشف أّعًب رفغري اٌمشآْ  

 .أِزو اٌمشآْ إىل ثٍغشخص اٌزُ وىٌ ِرتمجب ًاٌنيب  ّىٌْ
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، ًّ رفىريىُ إىل األعبٌْت اٌٍغٌّخ، ثذأ اٌؿٍّبء يف حتٌيف اٌؿصش ادلؿبصش 

، ٔصش محْذ  ًثنذ عْبصِ ِؽ رفغرياد اٌجْبِٔ، َ. عْذشًسِضً أِني اخلٌيل

أثٌ صّذ ًفبظً اٌشمحٓ ِؽ ؾٍُ اٌزأًًّ اٌٍغٌُ ًرٌشْخْىٌ إّضًرغٌ ًاٌيت 

 اٌمشآْ. غخٌٍأوذد اٌذالالد اٌزبسخيْخ 

ذ جٌأت سلزٍفخ ّشوض اىزّبِو ؾٍَ اٌمشآْ، عٌف جياٌزُ شخص  وً 

ؿجضاد اٌٍغٌّخ وً وٍّخ ًاسدح يف رشرْت آّخ ادل، مبب يف رٌه ِٓ ِؿجضاد اٌمشآْ

ؿذ ، دزَ ثد أخشٍ يف آّخ اٌيت مجؿذ متبِبىِ ِؿجضح حتزبط إٌْيب وٍّب

ثني اٌىٍّبد  ادلنبعتزٌاصْ اٌ، ًجذد حتًٍْ ًدغبة احملشسّٓ آخشّٓ

 ٌغٌّخ.ؿجضح مبادلغزخذِخ ًىزا ِب ّغَّ 

، ًاجت بالٔزجبه إىل ادلؿنَ اٌٌاسد يف اٌمشآْاٌٍغٌّخ، فؿجضح بدلفّْب ّزؿٍك ث 

ٌزؿٍّْبد اإلذلْخ اٌٌاسدح يف ٌنًْ ايف ىزه احلبٌخ ِٓ اٌعشًسُ دساعخ ادلؿنَ 

  ً ىزا ّغَّ ثؿٍُ اٌذالٌخ. اٌمشآْ،

، ٌزٌه جيت ؾٍْنب ؿػّْخاٌ ًَِؿن خسعبٌ وً آّخ ًاسدح يف اٌمشآْ ذلب

أْ ٔفذص ًٔفيُ دزَ ٔزّىٓ ِٓ احلصٌي ؾٍَ احلىّخ اٌعّنْخ يف رٍه 

 .آّخ
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ِنيب ديىننب أْ ٔؿشف أمسبء اهلل احلغين ِٓ ثؿط آّخ اٌمشاْ اٌىشُّ، 

ًٌىٓ ِٓ اٌؿذّذ اٌٍفع المسبء اهلل احلغين عٌف ٔشوضىب ؾٍَ ٌفع "اٌغّْؽ ً 

ألْ وٍّخ اٌغّْؽ يف اٌمشاْ ًلؿذ دائّب أِبَ وٍّخ احلٌاط األخشٍ، ًىزا  اٌؿٍُْ"

ّذي ؾٍِ أمهْخ اٌغّؽ ًًغْفزيب ٌٍجشش.  أًي ِب ّشؿش اإلٔغبْ ؾنذِب ٌٌّذ 

دذّضًب ىٌ اٌشؿٌس ثبٌغّؽ. ًاٌغّؽ )ِٓ خالي أرٔني( ىِ احلبعخ اخلبسجْخ 

 ٌٍجشش اٌيت رؿًّ صذْذب أصنبء اٌنٌَ. 

ٌجشش ؾٍَ اٌزؿٍُْ ًاٌزؿٍُ ىٌ ثبٌغّؽ. ًؾنذِب ال أًي ِب حيصً فْيب ا

ىزا ّذي ؾٍَ أْ ، رؿًّ دبعخ اٌغّؽ ِنز اٌطفٌٌخ، فال ّغزطْؽ اٌجشش اٌزىٍُ

 اٌغّؽ ىٌ أعبط ِيُ يف اٌزؿٍُْ.

ً دني إلرتْ وٍّخ اٌغّْؽ ثىٍّخ اٌؿٍُْ، ىزا إشبسح ٌٍجشش ؾٍِ أْ رلشد 

 .اٌغّؽ دًْ اإلؾزّبد إىل اٌؿٍُ عٌف ّغجت ادلشبوً
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ًسد اعُ )اٌغّْؽ( يف وزبة اهلل ؾض ًجً مخغب ًأسثؿني ِشح، الرتْ  

)اٌغّْؽ( أًال يف  ثـ)اٌؿٍُْ( اصنزني ًصالصني ِشح؛ فيٌ أوضش اعُ الرتْ ثو، ًوبْ

 ، ًدزَ ؾنذِب الرتْ ثـ)اٌجصري( ًثـ)اٌمشّت(.بادلٌاظؽ مجْؿي

يف زلزٌٍ  األخشٍ ِضاّب و، ٌٌٍمشاْبٔت ًجٌد ِضاّب يف جٌأت اٌٍغٌّخ جب 

 اٌزؿٍُْ. جؽاشدلاعزخذاِيب فعً ، حبْش ديىٓ رؿبٌّْو

، ألْ اٌزؿٍُْ أداح اٌمشآْ ّيزُ جذًا ثأمهْخ اٌزؿٍُْفّْب ّزؿٍك ثبٌزؿٍُْ، فإْ  

أً ًعٍْخ ٌزّىني اٌنبط دزَ ّزّىنٌا ِٓ إغيبس ًجٌدىُ ًغْفًْب ؾٍَ األسض 

 .(351: 3993. )أة اٌذّٓ ٔزَ ٌغْفخ اخلالفخث

 ًزطٌسّْ أْ اٌطالة ٌْىٌٌؿٍّْخ رؿٍّْْخ  نزػُجيذ ًاؾِ ًِ اٌزؿٍُْ ىٌ 

ًِيبساد  إِىبٔبهتُ ٌٍذصٌي ؾٍَ سًدْخ دّنْخ ًظجط رارِ ًشخصْخ ًروبء

 (.3، اٌفمشح 3ٌْ ٔػبَ اٌزؿٍُْ اٌٌطين ادلبدح حيزبجٌهنب أٔفغيُ اجملزّؽ )لبٔ

ىنبن اٌشخصْخ اٌضبثزخ ٌٍّؿٍُ يف رمذُّ ِبدح يف ؾٍّْخ اٌزؿٍُ، جببٔت  

. ِنيب خادلؿشفخ ادلطٌٍث مبثٍخدبجخ أّعًب إىل اىزّبَ اٌطالة ًاعزؿذادىُ دل
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اٌيت لذِيب ادلؿٍُ يف اٌفصً، حبْش ديىٓ حتغني ِؿشفْخ  االعزّبؼ جْذًا إىل ادلٌاد

 اٌطالة.

ؾٍِ اٌجْبْ اٌغبثك ّشّذ اٌىبرت أْ ّجذش ؾٓ ىزه ادلشىٍخ  ااؾزّبد

" اٌغّْؽ ًاٌؿٍُْ " فَ اٌمشآْ  ني ٌفعؾاللخ دالٌْخ ثثزذمْك ٌِظٌؼ اٌجذش: 

 اٌىشُّ ) دساعخ دالٌْخ ٌِظٌؾْخ ًِب فْيب ِٓ اٌمُْ اٌرتثٌّخ(

 حتمْك اٌجذش : اٌفصً اٌضبِٔ

يف  ُ لشسه اٌىبرتاؾزّبدا ؾٍَ ِب لذ عجك ثْبٔو، حتمْك اٌجذش اٌز

 ٌسح األعئٍخ آرْخ:ص

اٌغّْؽ ً ّبد يف اٌمشاْ اٌىشُّ اٌيت ًسدد فْيب ٌفع ىِ االِب  .3

  اٌؿٍُْ؟

 يف اٌمشآْ اٌىشُّ؟ اٌغّْؽ ً اٌؿٌٍٍُْفع  ادلؿجّْخ بِٔادلؿ ىِِب .2

 ؟يف اٌمشآْ اٌىشُّ اٌغّْؽ ً اٌؿٌٍٍُْفع  خاٌغْبلْ بِٔادلؿ ىِِب .3

 اٌغّْؽ ً اٌؿٍُْفع ٌاٌيت ًسدد فْيب  األّبد ِٓ خاٌرتثٌّ مُْىِ اٌِب .4

 يف اٌمشآْ اٌىشُّ؟
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 أغشض اٌجذش : اٌفصً اٌضبٌش

 ذلزا اٌجذش ىِ: غشاضاأل

  ّبد يف اٌمشاْ اٌىشُّ اٌيت ًسدد فْيب ٌفع اٌغّْؽ ً اٌؿٍُْ؟اال ِؿشفخ .3

 يف اٌمشآْ اٌىشُّ؟ اٌغّْؽ ً اٌؿٌٍٍُْفع  ادلؿجّْخادلؿبِٔ  ِؿشفخ .2

 ؟يف اٌمشآْ اٌىشُّ اٌغّْؽ ً اٌؿٍُْادلؿبِٔ اٌغْبلْخ ٌٍفع  ِؿشفخ .3

يف  اٌغّْؽ ً اٌؿٍُْ ٌفعاٌيت ًسدد فْيب  األّبداٌرتثٌّخ ِٓ  مُْاٌ ِؿشفخ .4

 اٌمشآْ اٌىشُّ؟

 أعبط اٌزفىري : اٌفصً اٌشاثؽ

ادلشىٍخ ادلضبسح يف ىزه اٌذساعخ ىِ دٌي آّبد اٌمشآْ اٌيت حتزٌُ ؾٍَ  

اٌغّْؽ ً اٌؿٍُْ. يف ىزه ادلشىٍخ، رٌجذ ؾاللخ ًصْمخ ِؽ اٌذساعبد ٌفع 

 .اٌذالٌْخ

ادلؿبِٔ، ًىِ فشؼ يف ؾٍُ ّجذش ِشبوً اٌٍفع ًادلؿنَ  اٌجذش ؾٓيف أظْك 

ِٓ اٌنػشّخ اٌٍغٌّخ. غبٌجًب ِب ّشري اٌٍغٌٌّْ إىل ؾٍُ ادلؿبِٔ مبصطٍخ "ؾٍُ 

 ."دالٌخ



7 

 

 

ادلؿنَ. ّمٌي أِني  ؾٓ اٌيت رذسط خاٌٍغؾٍُ ؾٍُ اٌذالٌخ ىٌ فشؼ ِٓ  

( أْ اٌذالالد حتزٌُ ؾٍَ دساعخ ادلؿنَ. ثْنّب ّشري ؾجذ 35: 2118اٌذّٓ )

ذسط رالالد ىِ رلبي ٌٍذساعخ يف ؾٍُ اٌٍغخ ( إىل أْ اٌذ2: 3991اٌشبؾش )

يف اٌذساعخ اٌذالٌْخ ىِ وً ادلؿبِٔ  جذشاٌىبئنبد اٌيت رً أِب ادلؿنَ يف اٌٍغخ. 

 ادلٌجٌدح يف اٌٍغخ.

 - 56: 2137، ّشري ربط اٌذّٓ ٌٔس )ادلخزٍفخؾاللبد ادلؿنَ  ألٌٔاؼ أِب 

)اٌرتادف( )اٌزعبد( )اٌزنبفش(  ( إىل أْ ؾاللبد ادلؿنَ رصنف إىل:57

 )ادلشرتق( )اٌغٌّض(.

ًيف ىزه اٌذساعخ فعً اٌىبرت ؾٍِ ؾاللخ ادلؿين اٌزنبفش، اٌزنبفشىٌ  

إرا وبٔذ اٌىٍّبد ِٓ دمً ًوً ًادذح الرعبد األخشٍ ًال رشزًّ ؾٍَ 

، ًٌىٓ وً ؾذح مجً يف رلبي ًادذ ِٓ ادلؿبِٔىٌ إرا وبٔذ  ِؿنبىب اٌزنبفش

ؾىظ اٌىٍّبد ِؽ وٍّبد أخشٍ ًال رصجخ أّعًب جضءًا ِٓ  وٍّخ ال رصجخ

 رنمغُ إىل أسثؿخ أٌٔاؼ ، ًىِ:اٌزنبفش وٍّبد أخشٍ، 

 اٌزنبفش اجلضئِ  .3

 اٌزنبفش اٌذائشُ .2
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 اٌزنبفش اٌشريب .3

 اٌزنبفش اإلٔزغبثِ .4

 

 ّذخً ؾٍِ اٌزنبفش االٔزغبثِ ًىٌ أعٌاء أِب ثبٌنغجخ ذلزا اٌجذش، 

 .ؾبَ. ِضً: رفبح، ثشرمبي، ٌِص )فٌاوو(رلٌّؾخ ِٓ اٌىٍّبد حتذ ِؿين 

 األصٍِاألًي ادلؿنَ ادلؿجِّ ىٌ ادلؿنَ  ًادلؿنَ ّنمغُ إىل لغّني:

ادلؿنَ اٌرتوْيب ىٌ ادلؿنَ اٌغْبلِ أً ادلؿنَ ادلٌلفِ.ىزا اجلضء اٌذاليل  ًاٌضبِٔ

ّزجشة أْ ّجذش ؾٓ األٌفبظ حببي اعزؿّبذلب أً ثؿجبسح أخشٍ ّجذش اٌزذًٍْ 

ٌِافمب ثبٌغْبق. ًوزٌه مجؽ ادلؿبِٔ فَ أٌفبظ ًرفشّميب ًرمغّْيب  ؾٓاٌذاليل 

 .ًفمب ٌٍغْبق ب ِؿبْ ؾذّذح سلزٍفخٍّيف" ؿًٍُْاٌ غّْؽفّْب ّزؿٍك ثٍفع "اٌ

، مهب ادلؿنَ عْنبلش اٌجبدش ٌٔؾني ِٓ ادلؿبِٔ ،يف ىزه احلبٌخ 

ادلؿجِّ ًادلؿنَ  نَ، أً ِب ّغَّ أّعًب ادلؿِعٌٍثاألعبعِ ًادلؿنَ األ

 .اٌغْبلِ

، فإْ ادلؿنَ ً اٌؿٍُْ يف آّبد اٌمشآْ اٌىشُّ اٌغّْؽ ثٍفعفّْب ّزؿٍك  

ًرٌه ألْ اٌغشض ِٓ حتًٍْ  ىزا اٌٍفع  اٌغْبلِ أوضش ِالءِخ ٌذساعخ ِؿنَ
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اٌغْبق ىٌ اٌىشف ؾٓ ِؿنَ اٌالصف ادلغزخذَ يف اٌمشآْ ادلشرجط ثبألدذاس 

ًرىٌْ لبدسًا ؾٍَ  فعفيُ ِؿنَ اٌٍيف األعبعْخ. دزَ ال ّىٌْ ِٓ اخلطأ 

 رمذُّ ِؿنَ ًاظخ.

 فَ اٌشعُ اٌجْبِٔ آرِ:صٌس اٌىبرت ّاٌزفىري اٌغبثك  إلّعبح أعبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٌىشُّ اٌمشآْ  

 ؿًٍُْاٌ غّْؽاٌ  فعٌ ادلزعّنخ آّبد

اٌغْبلْخ ادلؿبِٔ ادلؿجّْخ ادلؿبِٔ   

  ؿًٍُْاٌ غّْؽاٌ فْيب ٌفع االّبد اٌيت ًسد ِٓ خاٌرتثٌّ مُْاٌ

اٌذاليل اٌزذًٍْ  


