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 أسهٕب اإلغزاء

 انعُاطز:

 يفٕٓو اإلغزاء. -1

 أركاٌ اإلغزاء.-2

 طٕر اإلغزاء. -3

 ٔجٕب حذف عايم انُظة)انفعم( ٔجٕاسِ. -4

 إعزاب أسهٕب اإلغزاء فٙ أًَاؽّ انًخرهفح. -5

نٛهشيّ، كأٌ  *يفٕٓو اإلغزاء : اإلغزاء ْٕ حسُّ انًخاؽة عهٗ أيز يحًٕد نٛفعهّ أٔ

َحصّ أٔ َحؼّ عهٗ انحزص عهٗ انظالج نٕلرٓا فُمٕل نّ : انظالجَ )تانُظة( عهٗ 

 ٔلرٓا ، ٔانًعُٗ : انشو انظالج عهٗ ٔلرٓا حرٗ ذحظم انصٕاب انكثٛز يٍ هللا .

 *أركاٌ اإلغزاء:

نإلغزاء أركاٌ شالشح: انًغِز٘)تكسز انزاء ٔتعذْا ٚاء( ْٕٔ انًركهى أٔ 

انثاء(،ٔانًغَزٖ)تفرح انزاء ٔتعذْا أنف انمظز(،ْٕٔ انشخض انذ٘ انًخاِؽة)تكسز 

َخاؽثّ يغزٍٚ إٚاِ)انًخاؽَة تفرح انخاء(،ٔانًغزٖ تّ،ْٕٔاأليز انًحًٕد انذ٘ 

 َحغ أٔ َحس انًخاؽة عهٗ فعهّ.َحٕ:

)انمزآٌ( فُحٍ ُْا َغِز٘ انًخاؽة عهٗ فعم أيز يحًٕد نٛمٕو تّ،ٔٚحزص عهّٛ، 

تّ، ٔانًركهى ْٕ انًغِز٘، ٔيٍ أيايّ يًٍ ُٚظحّ ٔٚغزّٚ  ٔٚهشيّ، فانمزآٌ يغزٖ

 تمزاءذّ ٔانرشاو ذالٔذّ ْٕ انًغزٖ تّ.

 ٔكذا ٚمال فٙ َحٕ:

ٌَ عهٗ انثز ٔانرمٕٖ   انرعأ

فانًغزٖ تّ ْٕ خهك انرعأٌ عهٗ انثز ٔانرمٕٖ ٔانرشاو فعهًٓا ٔانعًم تًٓا نٛسعذ 

َق عالثح ٔيٍ ُٚظح تذنك ْٕ انًغز٘، يَ  اإلَساٌ تإذٛآًَا، َّٔ ٍْ فََعهًَٓا يٍ لثُم ٔذذ

االذظاف تًٓا؛ ٔيٍ شى فٕٓ ٚغز٘ غٛزِ يٍ انًخاؽثٍٛ تأٌ ٚسهكٕا يسهكّ نٛسعذٔا 

 ٔانًخاؽة انًُرظح ْٕ انًغَزٖ. سعادذّ،



َٔحٕ: انرؼحٛح فٙ سثٛم هللا ،أٔ: اإلخالص فٙ انعًم ،أٔ: انظذق فٙ  

ٔنفد َظزْى إنٗ َرائجٓا انمٕل،ٔغٛزْا يٍ طفاخ ؽٛثح ْٙ يحم إغزاء انُاص 

 ٔعٕالثٓا انطٛثح انًهًٕسح يًٍ سثمٓى فٙ االنرشاو تٓا ٔانعٛش فٙ ظالنٓا ٔشًزاذٓا. .

 * طٕر اإلغزاء :

 ٚأذٙ اإلغزاء عهٗ شالز طٕر لٛاسٛح :

ْٔٙ أٌ ٚذكز انًغَزٖ تّ يفزدا غٛز يكزر ، ٔعُذئذ ٚحذف   طٕرج اإلفزاد : (1)

 ٔ ٚحذف ٔٚمذر .فعهّ جٕاسا تًعُٗ أَّ لذ ٚذكز أ

 يصال : اإلخالص فٙ انعًم .

اإلخالص : يفعٕل تّ يُظٕب عهٗ اإلغزاء نفعم يحذٔف جٕاسا ذمذٚزِ : انشو 

 ٔ لذ ٚذكز انفعم، فُمٕل : انشو اإلخالص . اإلخالص،

أٌ ٚذكز انًغَزٖ تّ يكزرا ، ٔعُذئذ َعزب انهفع انصاَٙ ذٕكٛذا  طٕرج انركزار :  (2)

صم األٔل ، ٔٚحذف انفعم ٔجٕتا يع ْذِ انظٕرج؛ ألٌ انركزار يُظٕتا ي      نفظٛا

 لاو يماو انفعم انًحذٔف، ٔانماعذج أَّ ال ٚجًع تٍٛ انعٕع ٔانًعٕع عُّ .

 يصال : انثز انثز تانٕانذٍٚ .

 انثز)األٔنٗ( : يفعٕل تّ يُظٕب عهٗ اإلغزاء نفعم يحذٔف ٔجٕتا، ذمذٚزِ : انشو .

 يُظٕب . انثز)انصاَٛح( : ذٕكٛذ نفظٙ

 تانٕانذٍٚ : جار ٔيجزٔر يرعهك تانفعم انًحذٔف ٔجٕتا .

أٌ ٚذكز انًغَزٖ تّ يعطٕفا عهّٛ تًغزٖ تّ آخز ، ٔٚحذف  ( طٕرج انعطف :3)

ٔجٕتا؛ ألٌ انًعطٕف لاو يماو انفعم انًحذٔف، ٔال ٚجًع تٍٛ انشٙء   انفعم عُذئذ

 ٔيا ُٕٚب يُاتّ ٔٚغُٙ عُّ .

 ٔؽاعرًَٓا .يصال : انثزَّ تانٕانذٍٚ 

 انثز : يفعٕل تّ يُظٕب عهٗ اإلغزاء نفعم يحذٔف ٔجٕتا ذمذٚزِ : انشو .

 ٔ : حزف عطف يثُٙ عهٗ انفرح ال يحم نّ يٍ اإلعزاب .

 ؽاعرًٓا : يعطٕف عهٗ انثز يُظٕب يصهّ .

 حكى إعزاب االسى انًغَزٖ تّ ٔحكى حذف فعهّ جٕاسا ٔٔجٕتا :



 ْذا األسهٕب فٙ انهغح( : )ْذا ٚزذثؾ تانظٕرج انرٙ ٚزد عهٛٓا

ا،   ًً ٔٚرٕلف حذف انفعم انُاطة نّ عهٗ  فاالسى انًغَزٖ تّ يُظٕب دائ

فإٌ كاٌ عهٗ طٕرج اإلفزاد ُحذف انفعم انذ٘ ُٚظثّ جٕاًسا ، ٔإٌ كاٌ   طٕرذّ؛

عهٗ طٕرذٙ انًكزر ٔانًعطٕف ُحذف انفعم انذ٘ ُٚظثّ ٔجٕتًا ؛ ألٌ انركزار 

تٍٛ  -كًا سثك-انًحذٔف فًٓا كانعٕع عُّ ، ٔال ٚجًع ٔانعطف لذ لايا يماو انفعم

َّٕع عُّ .  انعٕع ٔانًع

 أيصهح:

انظذَق )ٚحذف انفعم جٕاسا(، انظذَق انظذَق ، انظذَق ٔاإلخالَص )ٚحذف انفعم 

 ٔجٕتا(.

انًذاكزجَ )ٚحذف انفعم جٕاسا(، انًذاكزجَ انًذاكزجَ ، انًذاكزج ٔانفٓى)ٚحذف انفعم 

 ٔجٕتا(. .

ذف انفعم جٕاسا(، انرفَٕق انرفَٕق ، انرفٕق ٔانرٕاػع)ٚحذف انفعم ٔجٕتا(. انرفٕق)ٚح

. 

 انٕحذج انخايسح

  

 

 

 

 

 


