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 المستخلص

 تتأ لايتان التمهيد فحاولت  فيتأ أن أ تل الئتالئ ال تليم فتا مئتدما  الاحتص  لت ا خ   
للتعليف ا ل فلقة وايتان أمتم أ تولها ر ملدفتة   لتك  الفلق اإلسالمية الثالص متعل ة  

اتتتالتعليف اتتتالمم أ تتتالم  تتتل فلقتتتة وأحتتتهل مؤلفتتتاتهمر وحاولتتت  فتتتا  لتتتك  لتتتأ أن أتتتتوخ  
اإليجتتتات فتلتتتك مئتتتدما  لتتتم أحتتتال أن أختتتوال فتتتا تفا تتتيلها حتتتت    تتتتؤثل  لتتت  متتتتن 

 الاحص.

وت تتتمن ستتتتة وأمتتتا الف تتتل ادول فئتتتد  )و)تتتتأ اتتتت  ال)ستتت  فتتتا الف تتتل اإلستتتالما       
الفتلق  دلاءالحا متعل تة  مااحص ت)اول  فا ادول م)هتا التعليتف اال)ست  ل تة  وا ت 

محاولتتة  قتتدلم المستتت ال أن التتتئ  )ئتتا  ا تفتتاق وا ختتتالف اتتين الفتتلق التتثالص التتثالص 
 داخل  ل فلقة.و 

أمتتا الماحتتص الثتتا)ا فدلستت  فيتتأ أقستتام ال)ستت  وا)تهيتت  فيتتأ إلتت  أ)تتأ قستتم واحتتد ومتتو و 
  الح تتم دون التتتالوأ  وأخل تت  الماحتتص الثالتتص لدلاستتة أقستتام ال)ستت  متتن حيتتص  )ستت

ستالمية اإلوالس) ة ال)اوية الم هلأ  وما تجيتت  الفتلق  ال ليم الم ادل التحليعية  الئلآن
 الثالص وما لم تجت .

 تتتتأ لدلاستتتة حتتتلو  ال)ستتت  واي)تتت  فيتتتأ الحتتتلو  المتفتتتق أمتتتا الماحتتتص اللااتتتل فئتتتد خ   
 المختلف فيها  )د  ل فلقة.  ليها والحلو 

 . أما الخامس فتعل ت  فيتأ لايتان أمتم ال تلق التتا يميتت اهتا ال)است  والم)ستو و      
فتتتت  فتتتتا الماحتتتتص الستتتتادس اتتتتالمم الم تتتت)فين التتتت ين  تاتتتتوا فتتتتا ال)ستتتت   )تتتتد الفتتتتلق  و ل 

 سالمية الثالص.اإل

ة ت تتتمن ستتتأمتتتا الف تتتل الثتتتا)ا فئتتتد  )و)تتتتأ اتتتت   الاتتتداء فتتتا الف تتتل اإلستتتالما  وت     
مااحصر ت)اول  فا ادول م)ها التعليف االاداء ل تة  وا ت الحا  متعل تة  لتلأف الفتلق 

أما الماحص الثتا)ا ف تان خا تا  اتالملاد متن الاتداء فتا الت)ص الئلآ)تا والت)ص ر الثالص
ف تتتتان مخ  تتتتا  لدلاستتتتة الثمتتتتال المتلتاتتتتة  لتتتت  الئتتتتول  أمتتتتا الماحتتتتص الثالتتتتص راللوائتتتتا
فتعل تت  فيتتأ لتفستتيل آيتتة المحتتو واإلثاتتا   )تتد الفتتلق اإلستتالمية  اللااتتل وأمتتا راالاتتداء



دال اتين إمتاما ومعتتلتا فتا  الماحص الخامس أن يجلتا ثمتلا  حتوال وحاول رالثالص
 .س االمم من  )ف فا الاداء داسو  لفُ  فا الماحص الر الاداء 

الثتتة ت تتمن ثأمتتا الف تتل الثالتتص ف تتان تحتت   )تتوان  الفتتلق اتتين ال)ستت  والاتتداء       
 )تد  تل فلقتة  ة اهت   المستاللة ل   فا  ل واحتد م)هتا ألاء العلمتاء المتعلئترمااحص 

 .من الفلق الثالص


