
ّٟ اٌجىبٌٛس٠ـب اٌزّجش٠ج١ّخ  ٌج١ّغ اٌّشؼت  اإلجبثخ  إٌّٛرج١ـّخ  ٌّٛظٛػ

 انًىضىع األّول

 االجبثـــخ إٌّٛرج١ّـــخ  اٌؼالِــــخ

ِجّضأح وبٍِخ

 :(12ْ)اٌجضء األٚي 

 :انقيًراٌ  في اآليح األونى / 1

 اٌّٛدح ٚ اٌشدّخ .        أ

 ل١ّخ أعش٠خ :ذصُيفها 

 اٌّؼبششح ثبٌّؼشٚف .  ة

 ل١ّخ أعش٠خ :    ذصُيفها 

 :انىسيهح انقرآَيح في ذثثيد انؼقيدج اإلسالييح انىاردج في اآليح األونى/2

   ً(رمجً إثبسح اٌٛجذاْ ٚ اٌززو١ش ثمذسح هللا  )إثبسح اٌؼم 

 :شرحها   

  ِٓ ْ٠ذػٛٔب هللا رؼبٌٝ فٟ ا٠٢خ اٌىش٠ّخ إٌٝ اٌزؤًِ ٚ إػّبي اٌؼمً ٌٍزذثش فٟ خٍك اإلٔغب

صٚج١ٓ اٌزوش ٚاألٔثٝ ٚ جؼً اٌّٛدح ٚ اٌشدّخ أعبعب ٌؼاللزّٙب اٌضٚج١خ ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ رذم١ك 

اٌغى١ٕخ ٚ ثزٌه  ٠غزّش إٌغً ٚ رزذمك ػّبسح األسض  ٚ د١ٓ ٠ذسن اإلٔغبْ رٌه ٠زؼٍك لٍجٗ 

.ثبهلل  رؼٍٝ فزثجذ ػم١ذرٗ ٚ ٠ضداد إ٠ّبٔٗ 

: يظهر ػُايح انقرآٌ انكريى تانصحح انجسًيح يٍ خالل اآليح انثاَيح / 3

 :ـ اٌٛلب٠خ ِٓ األِشاض

ـ ٚرٌه ثبالثزؼبد ػٓ اٌضٔب ٚعبئش اٌفٛادش اٌزٟ رغجت أِشاظب  رعش ثبٌصذخ 

 :ذؼايم اإلسالو يغ  يجهىني انُّسة /4

...ـ جؼً ٌُٙ دمٛلب  فٟ اٌذعبٔخ ٚ اٌىفبٌخ ٚ اٌشػب٠خ ٚ اٌزشث١خ 

 . ـ جؼً ٌُٙ اٌذك فٟ األخٛح ٚاٌٛالء 

 ـ أػطٝ ٌُٙ اٌذك فٟ االعُ ٚا٠ٌٛٙخ

 (اعزذجبة اٌٛص١خ ٌُٙ  )ـ أػطٝ ٌُٙ  اٌذك فٟ اٌٛص١خ 

انفائدذاٌ وانحكًاٌ/5

انفائدذاٌ . أ

.ِٓ أػظُ آ٠بد هللا رؼبٌٝ أْ خٍك اإلٔغبْ ٚجؼً ٌٗ صٚجٗ رذم١مب ٌٍغى١ٕخ ٚاٌّٛدح -1

.هللا رؼبٌٝ ِطٍغ ػٍٝ وً ِب ٠صذس ػٓ خٍمٗ  -2

انحكًاٌ . ب

   ـ ٚجٛة اٌزفىش ٚ إػّبي اٌؼمً 

  ـ ٚجٛة غط اٌجصش ،  ٚ رذش٠ُ اٌضٔب 
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  :(08ْ)اٌجضء اٌثبٟٔ

 :يايدل ػهى وحدج انّرساالخ انسًاويح يٍ خالل اآليح/ 1

:وحدج انًصدر  . أ

فىً اٌشعبالد اٌغّب٠ٚخ ِصذس٘ب ٚادذ  فٟٙ ِٕضٌخ ِٓ ػٕذ هللا رؼبٌٝ ػٍٝ سعٍٗ ٚ رزجٍٝ فٟ 

(...ٚلٌٛٛا إِٓب ثبٌزٞ أضي إ١ٌٕب ٚ أضي إ١ٌىُ ):  ا٠٢خ فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ 

:وحدج انغايح  . ب

وً اٌشعبالد اٌغّب٠ٚخ  أٔضٌذ ٌزٛد١ذ هللا رؼبٌٝ ٚ ػجبدرٗ ٚدذٖ ال شش٠ه ٌٗ ٚ ٘زا ِب ٠زجٍٝ فٟ 

 (ٚإٌٕٙب ٚ إٌٙىُ ٚادذ ٚ ٔذٓ ٌٗ ِغٍّْٛ )ا٠٢خ فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ 

 :حقىق غير انًسهًيٍ في تهد اإلسالو /2

 دك اٌذّب٠خ  .1

دك اٌزذ٠ٓ  .2

دك اٌزؤ١ِٓ ػٕذ اٌؼجض  .3

دك اٌؼًّ  .4

 :كرو  هللا ذؼانى اإلَساٌ و يٍ خالل يا يهي : كيفيح ذكريى اإلسالو  نإلَساٌ /3

ـ ١ِضٖ ػٍٝ عبئش اٌّٛجٛداد ثبٌؼمً

.ـ جؼً ٌٗ دمٛلب رىفً ٌٗ اٌؼ١ش اٌىش٠ُ 

ـ خٍمٗ فٟ أدغٓ رم٠ُٛ 

ـ اعجذ ٌٗ ِالئىزٗ

 ـ عخش ٌٗ اٌّٛجٛداد

ـ ِٕذٗ اٌمذساد اٌؼم١ٍخ ٚ إٌفغ١خ ٚ اٌشٚد١خ 

.ـ أػطبٖ  اإلسادح ٚ دك االخز١بس 



الموضوع الّثـــــاني  

 اٌؼالِخاالجبثــــــــــــــــــــــــخ إٌّٛرج١ـــــــــــــــــــــــخ 

 (12ٌ)انجزء االول 

 :حسٍ ذرتيح اآلتاء نألتُاء/1

فٟ اٌذذ٠ث دسط ػظ١ُ فٟ دغٓ اٌزّشث١خ ٚاٌزّٛج١ٗ، فٙٛ ٠ذّث  ا٢ثبء  ػٍٝ ِشالجخ عٍٛوُٙ رجبٖ

ِٚٓ شؤْ رٌه أْ ٠ذمك .  أثٕبئُٙ ، ٠ٚؤِشُ٘ ثبٌؼذي ث١ُٕٙ ، ٚرشع١خ   اٌم١ُ اٌفبظٍخ فٟ ٔفٛعُٙ

 .اٌّذجخ ٚاٌزآٌف ٚاٌزؼبْٚ ، ٠ٚجٕجُٙ  اٌّخبغش إٌبرجخ ػٓ اٌزفش٠ك ث١ُٕٙ

 طرق اثثاخ انُّسة/ 2

 ـ ٚث١مخ ػمذ اٌّضٚاج 

ح:  ـ اإللشاس  ّٛ .   االػزشاف ثبألث

 : ِٓ خالي ِب ٠ٍٟ :  ـ اٌج١ّٕخ اٌّششػ١ّخ  

 .شٙبدح سج١ٍٓ أٚ سجً ٚاِشأر١ٓ :       ـ اإلشٙبد 

ّٟ  :  ـ   اٌجصّخ اٌٛساث١ّخ    .adnغش٠مخ ػ١ٍّّخ ٌٍٛصٛي إٌٝ اٌّشش٠ػ اٌٛساث

 يقارَح  تيٍ انرّثُّي و انكفانح/ 3

.   أْ ٠زّخز اٌّشجً ٌٗ ٌٚذا، ِغ أّٔٗ ٌٚذ اٌغ١ش:اٌزجٕٟ  ـ  

٘ٛ االٌزضاَ  ثبٌزىفً ثٌٛذ لبصش  ٚسػب٠زٗ ٚ دّب٠زٗ ٚ رشث١زٗ رشث١خ ع١ٍّخ :  ـ اٌىفبٌخ 

 اٌزجٕٟ ٠زؼٍك ثبالٔزغبة ٚاإلٌذبق أِب اٌىفبٌخ فززؼٍك ثبٌؼٕب٠خ ٚاإلٔفبق     ـ 

  ػًّ ِٓ أػّبي اٌجش ٚاإلدغبْ ٟٚ٘ ِغزذجخ     ـ 

أِب اٌزجٕٟ فٙٛ صٚس ٚوزة ٚرض٠ٚش فٟ االٔزغبة ٚ٘ٛ دشاَ     ـ 

 ٠زشرت ػٍٝ اٌىفبٌخ اٌىث١ش ِٓ اٌّذبعٓ ٚ اٌفعبئً     ـ 

 أِب اٌزجٕٟ ف١زشرت ػ١ٍٗ اٌىث١ش ِٓ اٌّفبعذ ٚاٌشرائً     ـ 

4 /

ذؼريف انًصانح انًرسهح  . أ

 .إٌّبفغ:    ـ اٌّصبٌخ :نغح .

 .غ١ش ِٕصٛص ػٍٝ اػزجبس٘ب ٚال ػٍٝ إٌغبئٙب:     ـ اٌّشعٍخ

ٟ٘ اعزٕجبغ دىُ فٟ ِغؤٌخ ِب ثٕبءا ػٍٝ ِصٍذخ ال د١ًٌ ػٍٝ اػزجبس٘ب اٚ اٌغبئٙب :   ـ اصطالحا

 شروطها.  ب

  أال رخبٌف ٔصب ششػ١ب  لطؼ١ب. 

  أال رؼبسض  ِمصذا ششػ١ب 

  اْ رىْٛ ِصٍذخ ٌىبفخ إٌبط ٚ ١ٌغذ ِصٍذخ شخص١خ

  اْ رىْٛ ِصٍذخ ِؼمٌٛخ ٚ ِٕبعجخ ٌٍذىُ اٌّغزٕجػ 

 وبٍِخ ِجضأح
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انفائدذاٌ و انحكًاٌ/ 5

:انفائدذاٌ  . أ

اٌذذ٠ث اصً ِٓ اصٛي اٌزشث١خ ٚ اٌزٛج١ٗ  .1

 .اٌشجٛع ػٓ اٌخطؤ فع١ٍخ  .2

.ِىبٔخ اٌّشأح ٚأ١ّ٘خ دٚس٘ب  فٟ اإلعالَ  .3

 :انحكًاٌ .  ب

 ٚجٛة اٌؼذي ث١ٓ االثٕبء فٟ اٌٙجخ  .1

 اعزذجبة اٌٙجخ  ٚ اٌزشغ١ت فٟ االشٙبد ػ١ٍٙب  .2

.جٛاص سجٛع ا٢ثبء فٟ ٘جبرُٙ ٌألثٕبء إرا الزعذ اٌّصٍذخ رٌه .3

 .ٚجٛة اٌشجٛع إٌٝ اٌذك  ِزٝ رج١ٓ ٌٕب اٌخطؤ .4

 .ٚجٛة رمٜٛ هللا رؼبٌٝ  .5

  :(08ٌ)انجزء انثاَي

 :انقاػدذاٌ انؼايراٌ السرثؼاد انًثادالخ انرتىيح  في انحديث / 1

٠جت رٛفش ششغ١ٓ   (ر٘ت ثز٘ت أٚ لّخ ثمّخ  )ػٕذ ِجبدٌخ ثذ١ٌٓ ِٓ ٔفظ إٌٛع ٚ اٌجٕظ .   أ

  ـ اٌّغبٚاح 

 (٠ذا ث١ذ )ـ اٌزغ١ٍُ اٌفٛسٞ 

٠جت رٛفش   : (ر٘ت ثفعخ ، أٚ لّخ ثزّش  )ػٕذ ِجبدٌخ ثذ١ٌٓ ِٓ ٔفظ إٌٛع ٚ ِخزٍف١ٓ فٟ اٌجٕظ .  ة 

   ششغ ٚادذ 

(٠ذا ث١ذ)    ـ اٌزغ١ٍُ اٌفٛسٞ 

 تيغ انصرف:   ٟ٘ انًؼايهح انًانيح انجائزج/   2

٘ٛ ث١غ إٌمذ ثبٌٕمذ عٛاء ارفمب فٟ اٌجٕظ وج١غ اٌز٘ت ثبٌز٘ت أٚ اخزٍفب وج١غ اٌز٘ت اٌفعخ  :ذؼريفه.     أ

 :انحكًح يٍ ذشريؼه .  ة

.   ـ جٍت إٌّبفغ ٌٍٕبط ٚر١غ١ش اٌزؼبْٚ ث١ُٕٙ

. ـ رغ١ًٙ رذ٠ًٛ اٌؼّالد 

  :حكى انًؼايهح  يغ انرؼهيم/ 3

 ِؼبٍِخ سث٠ٛخ ِذشِخ  : حكى انًؼايهح.  أ 

خش١خ   (اٌزغ١ٍُ اٌفٛسٞ )ٌؼذَ رٛفش ششغ ث١غ اٌصشف  ٚ٘ٛ اٌزمبثط لجً االفزشاق  :  انرؼهيم.  ب

 .  اٌٛلٛع فٟ سثب إٌغ١ئخ
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