
 

 

 37صايتحذٜز َٔ ايتهفري ٚايتفضٝك: ايثايثحٌ تكِٜٛ ايدرس 

2012/2020ّ 

 عزف ايهفز ٚبني أْٛاع٘؟ 1س

 اإلميإ ب٘ بايكًب أٚ ايًضإ أٚ بُٗا َعا. -تعاىل –ٖٛ جحٛد شٞء َا افرتض اهلل  الكفر: 
 :أٌـــــــٕاع الكفـــــــس

 س األصغسالكف   -ب               .                 الكفس األكرب -أ

 ؟ أْٛاع٘ َاٚ؟ ايفضل  َا  2س

 ِٕ وعصٗة اهلل ٔتسك أوسٓ ٔاخلسٔج وَ طاعتْ ضبخاٌْ ٔتعاىل.  الفطق: -  

 فطق أصغس(  –: ) فطق أكرب إٌٔاعْ -            

 َٔ حٝث ايتعزٜف.بني ايهفز األنرب ٚايهفز األصػز فزم  3س

 الكرب األصغس الكفس األكرب  املقازٌة 

 التعسٖف

ِٕ وا ٍٖقض أصن اإلمياُ 

 ٔخيسج صاحبْ وَ اإلضالً ،

  )خيمد صاحبْ يف الٍاز( 

ِٕ وا ال ٍٖاقض أصن اإلمياُ ٔال 

ً بن ٍٖقص  َ اإلضال خيسج عَ دٖ

 الدَٖ ٖٔضعفْ

  )ال خيمد صاحبْ يف الٍاز( 

 ؟ٚحنٖٛا لض سَالئ٘ بهًُات ايتهفري ٚايتفضٝتٓصح سًَٝو ايذٟ ٜتفٛٙ عًى بع مب 4س

ْ بأٌْ ال جيٕش ذلك إال بربِاُ ٔدلٗن قاطع، ٔعمْٗ كىاه التثبت ألُ  - أٌصخ

 لمتكفري وٕاٌع كاجلّن ٔاخلطأ.
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 عًٌ َا ٜأتٞ: 5س

  .االْتضاب إىل غري األب ٜعد َٔ ايهفز األصػز

ٓ ٔقاً عمى وا فْٗ وصاحلْ فّٕ كفس ٌعىة. –  ألُ األب ضبب ٔجٕد

  .د ايصزٜعة اإلصالَٝة يف تهفري ٚتفضٝل املضًِٜتصد 

 ألُ ِرا احلكي لْ آثاز خطرية حٗث ٖطتباح دً املطمي. -

ٙ عًى تزى ايصٝاّ.   عدّ تهفري املهز

ْ ال عربة بْ ٔال ٖرتتب عمْٗ حكي شسع٘. ٓ ٔفعم  ألُ كالً املكس

 :اآلتٝةْٛع ايهفز يف احلاالت  صٓف 6س

 (يعصرينفزإ ا)                 .وٍك خريا قط زأٖتلصٔجّا وا  املسأةقٕه  -

 (نفز ايصو)         .حق ُ وا جاء بْ زضٕه اهللأٖشكك يف  -

 ( نفز االصتٗشاء)     .املطمىة املسأةوَ حجاب الطدسٖة  -

 ( نفز اإلعزاض)     .ٔالصالةتعمي حكي الٕضٕء  إِىاه -

  .صػز ٚضحُٗاأنرب ٚ نفز أٜدٍ عًى نفز  َا اآلتٝةيف املٛاقف  7س

 نفز أصػز ()              .ظمىْتطبب يف  ألٌْاملطمي  أخآٖقتن  -

 ) نفز أنرب (                                       املالئكة.ٖكرب ٔجٕد  -

 نفز أصػز ()    .كثري احلمف بالشىظ ٔالكٕاكب ٔالٍجًٕ زجن -

ْ  ةشعري ٖكسٓ -  ) نفز أنرب (   .ٔاإلجّادتطبب التعب  أٌّااحلج حبج
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