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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ريدصت

 هلا ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا

 : دعبو هاده عبتا نمو هبحصو

 تلظ نأ دعب ةرم لوأل رونلا ىرت يلازغلا ىواتف هذهف

 ماق دقو «ةرم لؤال عبطت يهو «نمزلا نم ًاحدر نئازخلا ةنيهر

 ةراضحلاو ركفلل يملاعلا يلاعلا دهعملا ًاروكشم اهرشنب
 ذاتسألا دهعملا ريدم ركشلاب صخأو . ايزيلاب ةيمالسإلا
 ىمالسإلا ثارتلا ىلع هتريغل ساطعلا بيقن دمحم دّيس روتكدلا

 روتكدلا ذاتسألا زيزعلا قيدصلا ركشأو . ةميقلا هتاظحالمو

 . عبطلا براجت
 ملعلا ةبلطل ةعفنم ىواتفلا هذه رشن يف نوكي نأ لماو

 رثام نم ىرصخأ ةرثأم ىلع ء ءوضلل ءاقلإو يلازغلاب نيمتهملاو

 ا سيل ءةنسلاو نارقلا ىلع ةينبملا ةيمالسإلا ةراضحلا

 ربعلا نع ًاثحب نكلو ءهب رخفلا انل قحي ناك نإو «يضاملاب
 . حيحصلا راسملا ىلع لبقتسملا ةلجعل ًاعفدو ديدستلل

 يدب «نيبم باتكو رون هللا نم مكءاج دق 6 ىلاعت لاق

 ىلإ تاملظلا نم مهجرخيو مالسلا لبس هناوضر عبتا نم هللا هب
 . (16 -15 :ةدئاملا) . "ميقتسم طارص ىلإ مهيدبمو هنذإب رونلا

 3مل اعلا تقر هلل دمحلاو

 يوص وبأ دومحم ىفطصم روتكدلا

 اع
1995 / 11 / 4 



 يازغلا دماح يبأ م السإلا ةجح ىواتف

 ةمدقملا

 نأ نونظي مويلا نيملسملا نيفقثملا نم نيريثكلا نإ

 دق هئرإ نم سوردلا نآَف تهتنا دق للزغلا لوح تاساردلا

 مل ىلزغلا بتك ضعب تلاز ال هنأ حيحصلا نكلو تدفنتسا

 لوح رودت ىوتف نيعستو ةئام يف وهو باتكلا اذه اهنمو ققحت
 اهنمو «هذه انمايأ يف اهعفنب مزجي ام اهنم ةفلتخمو ةريثك اياضق

 . ةلصب اذه انرصع ىلإ تميالل ام

 لماعتلا ةيفيك اهنكلو ىواتف ةيضق تسيل انه ةيضقلاو
 ركفلا ةغايص قوق لكك وههسأ نع دنا » لعلام
 : طيرفتلاو طارفإلا نيب طبختن لازن الف « يمالسإلا

 ام لك ىلع ةسادقلا ةفص ءافضإ هايانث يف لمحي : لوألاف

 نع دعتبا وأ يأر يف مهفلاخ نم ىلع ركنيف ءاملعلا ءالؤهب قلعتي
 يف نمكت ةمالسلا نأ نونظيو «ةلمن أ ديق مهدحأ بهذم
 لع ةرطيسملا ىه سرادملا ةيلقع تلظ انه نمو «ديلقتلا

 سيبح ملسملا فقتثملا نأ اندجو اذكهو ,ءنيريثكلا راكفأ
 ءاذك ةسردم ىلإ يمتني وه اذإف هسفنل هعنطصا قلغم راطإ

 يعدي هلاح ناسل نأك اهفقاوم ةفاك نع عفاديو اهنع حفاني
 «ةنيعم ةيهقف ةسردم ءانبأ دحأ تررطضا |منيح لب ءاه ةمصعلا

 لوقب هذخأ ببس نايب ىلإ ةسردملا كلت هقف سّمَدُي ناك دقو

 كلذ بحي هنأب هلوبق للع «لمح لا ةدم لوط لوح ءاملعلا دحأ
 ! ههركي هفلاخي يذلا ان أكف ٠ «ملاعلا

 الا ةركملا ردا ب تدي حتا رخآلاو

 لاف م ناكملاز فرالا بغت ىوعد تحت ثرإلا اذه نع



 يازغلا دماح بأ مالسإلا ةجح ىواتف

 نأو مهتناكم سمألا ءالع لزني نأ رصاعملا ملسملا ركفملا

 نأ رمألا جاتحا اثيحو .ةنسلاو نارقلا ىلع هوبتك ام ضرعي

 .«كلذ لعف ءالثم بيبطلاك .صاصتخالا لهأ لوقب رينتسي

 ضرغلاب يفت مويلا ةيهقفلا عماجملا نأ كش الو « جرح اهنود
 : بتولظملا



 يازغلا دماح يأ م السإلا ةجح ىواتف

 ءىراقلل ىواتفلا هذه ميدقت وه انه يضرغ نإ

 ايف الإ يلازغلا نع ثيدحلل ايعاد دجأ ال كلذلو صصختملا

 . هنع بتك |مم ريثكلا ىلإ عوجرلا ةلوهسل ىواتفلاب قلعتي
 عطقي امم ىوتف نوعستو ةثام اهعومجم ىواقفلا هذهف

 ىواتفلا نع اهايإ ادرفم' يكبسلا اهركذ دقف « ٍلازغلا ىلإ اهتبسنب

 . ةفلتخم تابسانم يف يلازغلا اهردصأ يتلا ةرئانتملا

 : يلازغلا بتك ركذ ددصب وهو 2 دامعلا نبا اضيأ اهركذو

 يهو «ةلأسم نيعستو ةئام ىلع لمتشم ؛ هل ىواتفلا باتكو )

 . ( كلت نم لقأ ةروهشم ريغ ىرخأ ىواتف هلو ( ةبترم ريغ

 ىلع ةلمتشم ىواتفلا ) : *لوقي يديبزلا ىضترملاو

 نع ذوخأم هنيعب اذه نأ *يودب نمحرلا دبع صن دقو

 . هبهش يضاق نبال ( ةيعفاشلا تاقبط )
 ىلع علطي مل يودب نمحرلا دبع نأ حضاولا نم ناك دقو

 نأ ركذ هنكلو ًائيش اهاوحف نع ركذي م ذإ ىواتفلا هذه

 ىعفاش هقف : مقرب قشمدب ةيرهاظلا يف اطوطخم كلانه

 .( 254 ماع «3274)
 لصأ يف لازغلا ىلإ ىواتفلا ةبسن ةحص تابثإ امأو

 . 226 / 6 : ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط « ىكبسلا- 1
 1 12/4 : بهذلا تارذش « دامعلا نبا -2

 . 42 / 1 نيقتملا ةداسلا فاحتا « يديبزلا ىضترملا -3
 . 44 : يلازغلا تافلؤم يف « يودب نمحرلا دبع -4



 يازغلا دماح يأ مالسإلا ةجح ىواتف

 تن لوقي 0 مألا ةطوطخملا 0 0

 كح ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 هلاو دمحم انديس ىلع هتاولصو نيملاملا ل بر هلل دمحلا

 نعم

 نبا دمحم دماح وبأ مالسإلا ةجح اهب ىتفأ ىواتف هذه

 ضععب اهيف هاتفتسا ( ىلاعت هللا همحر ) يلازغلا دمحم نب دمحم

 أ ةلأسم نوعستو ةئام يهو اهضومغل ءاهقفلا

 : ةلأسم
 مث رحت ريغ نم ًاضوتف يناؤألا هيلع تلكشأ اذإ

 يث تدجوو «ةخسن يف تدجو اذك «هرخأ لإ وكوب عا هلم

 5 وه لصألا يف هارئيذلاو اهنطاب شمام هتركذ ام ىرخأ
 ٍٍض - نع فالتخا نس د اهيفو ردان ل ا

 0 ا همحر ) هسفنل هتخسن اهنظأو ىرعت
 ١ :(لاعت الا سرد رتل لح اهنا انما

 ا نم خسنتسا دق يميعنلا م امإلا نوكي اذه ىلعو

 ام يلزغلا ناسل ىلع ةخسنلا هذه ةمدقم يفو «يلازغلا ةخسن

 : اهيف لوقي ثيح يلازغلا ةريس عم قفتي

 « يعفاشلا هيقفلا نورصع يبأ ن ب هللادبع ديفح وه زيزعلا دبع خيشلا - -1
 ةثالث يلاوحب يلازغلا ةافو لبق يي 27 49 2)ماع لصوملا ديلاوم نم وهو

 ماع يفوت. قشمد يف ةينورصعلا ةسردملا سس دقو« 00

 ه5



 يازغلا دماح يبأ م السإلا ةجح ىواتف

 . ( نطولا ىلإ دوعلاو رفسلا ىلع مزاع اهنع باوجلل بلاطلا ذإ )
 يلازغلا لوقي ثيح 'لالضلا نم ذقنملا عم اذه انراق اذإو

 ةسردملا يف سيردتلا هكرت دعب اهأدتبا يتلا هتحايس ءاهتنا دعب

 : دادغبب ةيماظنلا

 اذإ .( نطولا ىلإ لافطألا تاوعدو ممهلا ينتبذج مث )

 ىواتفلا ةبسن ديطوت يف ىرخأ ةماعد لوألا تلعج اه انراق

 تبتك اهنأ حّجرأ اذه ىلعو ءاهتيقوت يف ًاساسأ ةيناثلاو «يلزغلل
 ةرخآلا ىدامج دعب . سوط ىلإ هرفس لبقو دادغب ىلإ هتدوع دعب

 .(ه490)ماع

 .رباج دمحم دمحم قيقحت 49 : لالضلا نم ذقنملا «للازغلا مامإلا - -1

 . ةيفاقثلا ةيتكملا



 ديقنلا ثراسألالغ قرنلا ىزاص ليمحي تدقق يي
 ىمالسإلا ثارتلا بتكل نيققحملا دنع

 اة فراس ندا ماها لإ

 اهيلع لباقأ م يميعنلا مامإلا ة ةخسن تذختاو «(نوتسنرب

 . ىرخألا

 (د) ب ةيناثلاو ( ع) ب اه تزمر دقف ملا ةخسنلا امأو

 صن ءانب. ةداعإ ةيلمع يف نكمأ ام حصألا رايتخاب تمقدقو

 عطتسأ مل ثيح ءخسنلا نم هيلع تلصح ام ىلع ىواتفلا

 ةدعب يمايق مغر قشمدب ةيرهاظلا ةخسن ىلع لوصحلا
 نم ارخؤم الإ ملعأ ملو . ةليوط تاونس رادم ىلع تالواحم

 ةبتكم يف عبار طوطخم دوجوب '( يبوقعيلا ماظن ) ديسلا

 . ناكيتافلا

 ىلع كلذ يف ًادمتعم هتحرش ًابيرغ ًاظفل تدجو !ثيحو
 ثيداحألا تجرخو ءيقيرفإلا روظنم نبال ) برعلا ناسل )

 لكل انسروف تلعجو ءتلق نإو ىواتفلا هذه يف ةروكذملا

 . صنلا يف ةدراولا ىواتفلا

 ايناطيرب يف زليو ةعماجل ه هاروتكدلا ةلاسر مدقي نيرحبلا نم ثحاب -]

 ءاملع ىوأتفب يلازغلا ىواتف رت ا زاتقو ٠ 1 ىواتف 17



 يازغلا دماح يبأم السإلا ةجح ىواتف

 باتكلا خسن

 (ىقفال ) اههشن عيراتا عز ةظيشادا
 نمض نوتسنرب ةعماج ةبتكم ف ةدوجوم ةخسنلا هذهو

 هولا وفر دعم ) مقرب ((0ةطعأ() ةعومجم

 يا [قيزغلا م السإلا ا يتالاك

 يف لوقو «يلازغلا مسا ف دك «ةلأسملا نع ىهنت

 مالك مث «لقع الو لقن هل دهشي آل ام «رفاظألا ّصق بيترت

 : يتألا وحنلا ىلع يميعنلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نيلسرملا ديس ىلع هتاولصو نيملاعلا بر هلل دمحلا
 وبأ مالسإلا ةجح اهب ىتفأ ىواتف هذه : نسيج هلاو نكمحكم

 « ( ىلاعت هللا همحر ) يلازغلا دمحم نب دمحم نب دمحم دماح
 ( نوعستو ةئام )يهو اهضومغل ءاهقفلا ضعب اهيف هاتفتسا

 . ةلأسم

 : ةلأسم
 510 مث رحت ريغ نم اضوتف يناؤألا هيلع تلكشأ اذإ

 . هرخخآ ىلإ



 يمازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 هتركذ ام ىرخأ يف تدجوو .ةخسن يف تدجو اذك

 فنصملا ةخسن يف وه لصألا يف هارن يذلاو ءاهنطاب شمابهب
 ضعب نع فالتخا ضعب اهيفو ءردان بيرغ رمأ وهو هطخب
 طخ اهيلعو «( ىلاعت هللا همحر ) هسفنل هتخسن اهنظأو خسنلا
 نر و ا

 . ( هللا همحر ) يلازغلا طخ اهنأب ادهاش
 ىلع ةخسنلا هذه لباق دق يميعنلا مامإلا نأ حضتيو

 : يتآلا يلازغلا مالك ةريخخألا ةحفصلا ليذ ىلعو اهريغ

 لاحلا يف قطنلا هاضتقا ام ىلع لئاسملا هذه ةبوجأ هذه )

 هنم رثكأ ضايبلا جزم لمتحي مل زاجيإ ىلع للعلا ىلإ زمرلا عم
 1 ا

 اذإ قطنلا هيلع هبشتي ام مالكلا زمارم يف ناك نإو حاضيإ ديزم

 . ( حيصفتلا يف نعمأ

 عطقنا ام لمكت ةيفاضإ روطس ةدع اهيف ةيناثلا ةخسنلاو
 ىلإ برقأو لمكأو حضوأ ةخسنلا هذه نأ ىلع ٠ «ةخسنلا هذه يف

 . شماوهلا نم كلذ ىلع لدتسيو باوصلا

 نمو ءزيزعلا دبع خيشلا ىلإ ةبسن ( ع)ب اهيلإ تزمر دقو
 ةخسنلا هذه شماه يف ركذ يميعنلا مامإلا نأ ركذلاب ريدجلا
 نم ريثك يف يلازغلا ةبوجأ عم ةنراقم ةيعفاشلا ءالع ضعب لاوقأ
 يضرغ امنإو «صنلا نم تسيل اهنأل اهتبثأ مل ينكلو «عضاوملا
 . يه |ى ىواتفلا ميدقت وه

 . (ه11573 ةنس ) كيلمت اهيلع (د) ةخسن -2

 مقرب نوتسنرب ةعماج ةبتكم نم ًاضيأ ةخسنلا هذه



 يلازغلا دماح يبأ م السإلا ةجح صواتف

 . (547 ) مقرب عومجم يف عقت يهو( 0)
 هفلؤمو باتكلا مسا ناونعلا ةحفص ىلع بتك دقو

 :نالاك

 مالسإلا خيش ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا ىواتك بايك"
 نبا دمحم نب دمحم دماح وبأ مالسإلا ةجحو مانألا ديفمو
 " هحيرض رّونو هحور هللا سدق ىعفاشلا ىلازغلا دمحم

 : متخو كيلمت اهيلعو
 رقفأ كلم يف ةنملاو دمحلا هللو لخد «ىلاعت هلل دمحلا "

 نبا دمحم نب ميركلا دبع داوجلا كلملا ىلإ مهجوحأو دابعلا
 ةنس ) يف ىلوألا ىدابج رهش يف دامعلا دمحأ يحلادبع

3 )). 

 لبق اهخاسنتسا لامتحا ىلإ ريشي دق هكلم يناهوخدو
 . ملعأ هللاو كلذ

 : تالا اهيلع بتك دقف ةريحألا ةحفصلا امأو
 يفدامتعالاو٠ حيصفتلا يف نعمأ اذإ قطنلا..... 5

 « سدحلا نم عون ىلع لامتحالا يف لاغتلا ىلع ىواتفلا ضعب

 .هنع بارعإلا نع رصقت ةرابعلا داكت ىواتفلا يف ليم روهظو

 ناكل تالاتحالا ءاميتسا ف رظان لكل صخر حبشلا نأ الولو

 هللاو « هيواتف يف رصحلا ليبس يف يطتمي نأ وعدي ريقفلا نيدتملا

 هناحبس هللاو ءهيف رطاخلا لز وأ ملقلا هب ىرج امم زواجتلا يلو

 انديس ىلع هللا ىلصو .هدحو هلل دمحلاو ىواتفلا تمت «ملعأ

 " .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ملسو هبحصو هلاو دمحم
 ىواتف ءاهتنا دعب ةريخألا ةحفصلا سفن ىلع تبتك دقو



 يازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىوأتف

 . هركملا يمذلا مالسإ ةحص مدع لوح ىوتف يلازغلا

 ىواتفلا لوح تاظحالم

 ,ةراهطلا : لثم ىتش تاعوضوم ىلإ ىواتفلا تقرطت
 .«فقولاو «ةلاكولاو ةراجإلاو .عويبلاو دوقعلاو «ةالصلاو

 ءروذنلاو ناهيالاو .قالطلاو «حاكتلاو « عئادولاو .ثيراوملاو
 . ضارغالا ةعونتم ىرخأا ىواتف ىلإ ةفاضإلاب .ءاضقلاو

 هاوتف لثاهي ام ىواتفلا هذه يف دجأ نأ لمآ تنك دقلو

 اديزم يقلت ثيحب 'فئاوطلا كولم علخب نيفشات نب فسويل
 «ةعاسلا اياضقب (هللا همحر) ىلازغلا ةقالع ىلع ءوضلا نم

 رثكأ بسانتي اذهو «تقولا كلذ يف ةيركفلاو «ةيسايسلا ةايحلاو
 تاونسل يلازغلا ةسارد يف هتذختا يذلا يركفلا ىحنملا عم
 ةيركف داعبأ ا ىواتف نم لخت مل يلازغلا ةبعج نكلو ؛ةليوط
 . برغلا يف ناسنإلا قوقح ءايعدأ اهب قبس

 رودت يتلاو (5 1) مقر ىوتفلا اهزربأ نم نأ تدجو دقو

 نيجسلا عاتمتسا ةيناكمإ يلازغلا يب ثيح نيجسلا قوقح لوح
 يضاقلا ىلإ كلذ كرت هنكلو «هئاقدصأ ىلإ ثدحتلاو هتجوزب
 نأب نيجسلا قح يف دكوأ يلازغلا ةجحل تناك مث «ةلاحلا بسح
 ءاقب يضتقت ةحلصملا تناك اذإ الإ نجسلا جراخ ةعمجلا يلصي
 : الثم هتروطخل « سانلا نع لزعم يف نيجسلا

 هتاذ دح يف ةبوقع هنأ ىلع لدي سبحلل يلازغلا فيرعتو

 خيرات نع اّلقن ١44 : يلازغلا تافلؤم يف يودب نمحرلا دبع اهركذ -1
 .(1284 ةنس) قالوب ةرهاقلا « 187/6 :١ نودلخ نبا



 يلازغلا دماح يبأ م السإلا ةجح ىواتف

 اذهو ؛دحاو ناكمب نيجسلا مزليو «ةكرحلا ةيرحح نم اهب عنمُي
 هلعف ىلع هل اريزعت وأ «سانلا قوقح عيضي هلعجيو هقهري م

 . هريغل ةربع نوكتو اهلثمل دوعي الف هتيانجو
 ّدح ال هتيانج نأ وأ دح ةماقإ رظتني هنأ امإ انه نيجسلاو

 ةبوقعف ةريسيلا اياضقلا يف ريزعتلا باب نم نجسلا نوكيف اهيف

 صن ثيح يمالسإلا تابوقعلا ماظن يف ًاساسأ تسيل نجسلا

 رايهنالاو للحتلا امو .«ةعدارلا ةيدسجلا ةبوقعلا ىلع نارقلا

 ل ل ل

 نيمرجملا ةاتع عم لهاستلا

 بدت تطرد طايل ١ حلا ع امسلاو

 سفن يفو «نوجسلا اهب تفرع يتلا ةيقالعتألا يغ تاسرامملا

 يعرشلا ةجوزلا قح نمضي تقولا

 الا لق يظبارب اةهق تاددسما ىلإ ثدحتلا امأو

 نانئمطالا نم هباحصأو هلهأ نكميو «سانلا عم ةيعاتجالا

 . هيلع
5 

 نم هنكمي ًابجاو يدؤي وهف عّمجلا ىلإ هجورخل ةبسنلابو
 هل ىوقأ ةربع كلذ يف لعلو «نيلصملا روهمجب كاكتحالا

 بلق يف ًاعقوم اهل دجت دق بيطخ نسم ةملك برو «هريغلو
 لانلابوادنل عالض] ةليف الهو ةيوعلا لإ ردايف نحسلا
 تزال حوا لكالجلا د يارد .عمتجملل

 اًنمايأ ف ةلاجلا هده ىينطتو ١ ةدح ىلع نيجس لكب ةطيحملا

 ال تاراشإ ثبت ةينورتكلإ (رواسأ) دويق دوجول لهسأ هذه

١ 



 يلازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 عيطتسي الو نيجسلا ةكرح بقاري يزكرم زاهج ىلإ ةيكلس
 . اهعزن نيجسلا

 ءافيإلا نأ ىلإ يلازغلا بهذ 2( 69) مقر ىونفلا يفو

 نأ نيجسلا ىلعرذعت اذإ سبحلا ةدم ذيفنت ىلع مدبقم دوقعلاب
 ملاذإ ٠ «نجسلاب وهو هنم بولطملا ذفني نأ يأ ءامهنيب عمجي

 . لمعلا ةدم لاوط برهلا هيلع شخي

 قيبطت ةيلآ مدع رهظتو سانلا قوقح مدقت ىوتفلا هذهو

 . عمتجملا ىلع ًارطخ نيجسلا لكشيال انيح ٠ «نجسلا ةبوقع



 يم ازغلا دماح بأم السإلا ةجبح ىواتف

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 . ملسو هبحصو هلا ىلعو دمحم انديس ىلع هللا لصو

 ا ا ا ا

 فرعي نأ بحأو يرد اهوا حتما 0

 هللا وحلا ةمئألا ةداسلا نم لوؤسملاو .اهيف هريغ باوج

 هسارتا تدوس ب يع

 ا را ءرجضلا اهترثك نم مهقحلي الو ءاهب ىولبلا
 اهخسن نع تقولا قيض دنع لاؤسلا يف تففخ اهنأو «بصتنلا

 مزاع اهنع باوجلل بلاطلا ذإ «نامزألا ىلع اهعيزوتو مايألا ىلع
 رّيح يف ةلخاد تسيل لئاسم اهنم . نطولا ىلإ دوعلاو رفسلا ىلع
 هيف لقي عضوم يف عقت دقو «لوزنلا ةريثك يه (نإو لاكشإلا

 . ملعلا لهأ دوجو

 لهأ طوطخم نوكيف نمتم ىنمت وأ سّبلم سبل |مبرف
 ىلاعت هللاو .ةجحم باوصلا ىلإ دصاقللو ءةجح ىلع ملعلا

 كلذ ىلع مهل لزجيو ههجول ًاصلاخ كلذ نم هتدمتعا ام لعجي

 : باوصلاو قحلل مهقفويو باوثلا
 اهتبتر ءهقفلا باوبأ رثكأ نم ابيضن لحخأت اهنأ تيأز ايلو

 ترحل احب كلل ى تاداجخلا ف ءىشل تلعجو بيترت ىلع

 مه. قيفوتلا هللابو «.ةماع ةدئافلا

 .رفظ (ع) يف-1

١ 



 يازغلا دماح بأ مالسإلا ةجبح ىواتف

 ميحرلا نمحبلا هللا مسب

 م

 .2[نيعمجأ

 1: هل اني
 ناب مث (رحت) ريغ نم ًاضوتف يناوألا هيلع تلكشأ اذإ

 ملف ) هتراهط تحص نإف '( رهاطلا وه ناك هب ًاضوت يذلا نأ )
 م نإو ) ءهتالص 1 حصل م7 هفلا بو هلم اك ااا

 5 ا :ر ىونو طئاغ نم هثدحأ ناك ول ”( يذلاف هتراهط
 ىون دق ءانه ايات دخلا ا

 ل نأ )ناب مث ” )0 داملا كلذ ءاعأو ا

1- 0 

 دمحم انديس ىلع هتاولصو نيملاعلا بر هلل دمحلا ةيحاتتفا -2

 نسبا دمحم دماح وبأ السإلا ةجح اهم ىتفأ ىواتف هذه «نيفمح اهلاو

 اهضومغل ءاهقفلا ضعب اهم ه ساس مدع

 ةلاسم نوعستو ةئام يهو

 . يرحن : ع-3
 .رهاطلاب أضوت هنأ ناب : 5-4

 .اذإ ال ملف - -5

 : د: د-6

 .كلذك : د -

 ىلا ى-

 . اهداعأو عماجلا :دح]

 . ىلوآلا ةالصلا نإ : د -1

7 
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 يازغلا دماح بأم السإلا ةجح ىواتف

 . هتالص هتأزجأ
 ريغ لامعتسالا لعف نأل ءءوضولا حصي : باوجلا

 وهو ءالا لعف وه امم نيكمتلا هيلع امنإو هيلع بجاو
 ال هطورشب افصتم لعافلا نوك يف هددرتو .«ثدحلا عفرو ريهطتلا

 هدذصقب االاثتما ريصت ةالصلاو 8 ( هذصقب ال هدصق دنع

 اههوجو ىلع دصاقلا نم ةرداصلا لاعفألا دوجو ةلع :(دصقلاو)
 دصتقلا رثأتيو .دصقلا ريثأتب *(لعفلا رثأتف) ,ةصوصخملا
 فلكملا لعف هيف دصقي الام :(و) مزجلاو ددرتلا يف داقتعالا ريثأتب
 نيدلا ءاضق ةين 'ىهاضف) زييمتلا نم عونل ةينلا هيف طرتشيو
 هكلم هنأ نابف هريغ كلم وأ هكلم ”(هنأ يف) كشي ”( ءىشب )

 م .٠

 . هتمذ هب أرتف

 .نكمملا :د-1

 1 هدصق دعب ال هدصق يف عفارلا :-2

 دصقلاف : د - 3

 . اهب لعفلا رثأتيف : د-4

 د نم تطقس -5

 . يهاضت :د-6

 . مهاردب :5-7

 . اهنأ : د-8
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 يئازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 2 ةلأسم
 اهيف رئب يف *( هلزنأف) . سجن ءام '( هيف مقمق ) هعم ناك اذإ

 ام رهطي له ءاملا هرمغ ىتح حوتفم همفو ) نيتلق نم رثكأ
 . :(هيف

 دحل بلط اذهو هب لصتا اذإ هريغب رثكي اهنإ ءاملا : باوجلا
 :(لاصتالا ) لصح * مقمقلا )سار عستا امهمو ءلاصتالا
 لاصتالا رادقم يف ”(كشي ) امبرو «لصحي مل ؛( قياضت ) نإو

 ةغلاب ةفينع ةكرحءاملا كرح اذإف ةكرحلا ةيارس :(هل طباض )برقأف
 «ءلاصتا الف . اهسأر قيضل ةمقمقلا يفام كرحتي :( و )

 . لاصتالا مكح هلف ””(ةكرحلا ) ىدعت '"نإو)

 ." اقمق " لصالا فو أاهيف ةمقمق : د-1

 . اهلسرأف : د-2

 . ءاملا نم اهيف ام رهطي له ءاملا اهرمغ ىتح حوتفم اهمفو ءاملا :د

 . هاقلا : د

 .قافتالا : د

 . قاض : د-

 .:كش.:.د

 د



 يمازغلا دماح بأم السإلا ةجح ىواتف

 لاف
 سفن هل سيل ام ةلمج نم وه له ) صربأ ماس 'ءاظعلا

 2؟( ةلئاس

 الإ همكح فرعي ال هنيعب ناويحلا :(اذه): باوحلا

 *( هل) مد الف ءارمح ةبوطر هيف سيل ام نأ دحلاو «ةبرجتلاب

 كلذ سيلف ناليسلاب ؛( اهقرافي ) ال ءارمح ةبوطر هيفام ”( و )
 يف عمتجي ام مدلا امنإو ”( تابنلا ةبوطر ) مكح همكح لب مدب
 . ناويحلا اذه برجيلف قرعلا قتفب جرخي قرع

 8: ةلاشسم

 ؟ ءىطولا ) مكح هتبانجل نوكي :( له ) ىبصلا أطو اذإ
 ةفص ريغتت له ) ةيبص أطو "(نإف )لاستغالاب رمؤي ىتح

 !''؟(اهنذإ

 مخضأ اهنكلو صربألا ماسلا سنج نم يهو فحاوزلا نم : ءاظعلا - 1

 .( برعلا ناسل ) اليلق

 . ةلئاس سفن امل له : -2

 .اذه نا: د- 3

 . د نم تطقس -4

 : كلذكو و

 . هقرافي : د-6

 . تاينلل ةيوطرلا : د-7

 . لهف : د-8

 . عنم تطقس-9

 . كإو : د-0

 ال مأ اهنذا ةفص ربتعت لهف : 3-71

18 



 يازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 رك لاعب او هد ظووتلا ولك بنتن دهان 5 فاوتت
 اذكه ةنس نبا وه يبص ركذو ءالسغ اهيلع بجوي ال عوطقم

 راشتنا ريغ نم نينعلا ركذ لا خدتساو ,.همكح

 ثيحب نوكي نأ امإ نيرمأ دحأ ركذلا يف 2(ربتعملاف ) '( ءىطو )
 ريبك يبص يف كلذو :( هب رطو ءاضق ام ةأرمال ) روصتل رشتنا ول

 نينعلا ركذك *(لّبحملا ) ينملا هيف يرجي نأ روصتي ثيحب وأ

 نأ روصتي ” (ثيحب نوكي ) نأ ربتعي اهتبانج يفو .رشستني مل نإو

 زوجعلاك ثرحلا لحم نوكي وأ موي تنبك ال اهؤطو لجر يهتشي

 دحلا اذه ىلع ءىطو ةيبصلا *(و ) يبصلا نم ققحت |مهمو ةريبكلا
 . قاطنتسالاو لسغلا نم دب الف

 5 ةلأسم

 لبقو توملا دعب ةزانجلا ةالصل مميتي نأ زوجي له
 ؟ لسغلا دعب الإ زوجيال 2و0 . لسغلا

 .د نم تطقس - 1

 . ريتعملا : د -2

 5 هرطو ىضق ام هرارسنا : د - 3

 ١ لبحلل : د-4

 . عيف ةدايز -5

 .وأ :د-6

 .مأ:د -7



 يم ازغلا دماح يم السإلا ةجح ىواتف

 اهببس تيملا ةالص نأل :(لسغلا لبق زوجي ) : باوجلا
 ناك : (وتلو رختفلا وتلط اهم بسلا ةذاص نأ امك توملا
 .زاج ةروعلا رتس مث :( حبصلا ) دعب مميتف ف ةروعلا فوشكم

 تيمنا لش مميت اذإ كلذكف

 6 ةلأسم
 .*؟ ( اهلسغ ةداعإ بجي له) ةتّيم أطو اذإ
 ." ( ةداعإلا يف ) طايتحالاب سأب الو بجي ال : باوجلا

 27ةلايسم
 نأ زوجي له .غلب مث ءاملا مدع دنع '( مميت اذإ يبصلا )

 مزتلم ريغ | (ةلاح ) يف وهف زاج نإف ءاضرف هب يلصي

 رفتلل ميلاف اهتقو نعد لذ ةالصل مميت نمك وهف «ضرفلل
 . ضرفلا هب يلصي نأ زوجي ال

 تقودحتااذإف « ضرفلا هب يلصي نأ 5 زوجي) : باوجلا

 كلذكو «غلابلا مكح غولبلاو يبصلا يف هلاوحأ مكحف ةولصلا

 . لسغلا لبقو توملا دعب زوجي : د-]

 .ولف : د -2

 .رجفلا : د - 3

 . ال مأ لسغلا ةداعإ بجي له : د-4

 .ةداعإلاب : د- 5

 :ينصلا مميت اذإ د-6

 00 د-7

 .زوجي هنا : -8



 يازغلا دماح بأ مالسإلا ةجح ىواتف

 جيرخ :« لبن )غلب مث وبلا لست ممل كاذب صول 1 ( 3 1 | ( ١ كل
 8 ةلأسم

 نم ءانإلا ىلسغ يف بارتلا نم هلمعتسن يذلا ردقلا مك )

 : ادبعت مسالا هيلع عقي ام نوكي له ؟ بلكلا غولو

 ؟ ةساجنلا ةلازإ ىلع نيعب
 وأ هتلزنم نيطلا نوكي لهف هماقم ) بارتلا ريغ موقي ال انلق اذإو

 .؟ مميتلاك ًادبعت بارتلا' ( ريتعي

 بارتلاب ةعباسلا ةلسغلا نوكي نأ ريفعتلا ليبس ): باوجلا

 ًاعبس هلسغيل'"' ::( لاق ٍةيِلي هنإف « هيلع ًارثن بارتلا لمعتسي نأ ال

 . بارتلاك *( ءاملا ريدكت يف نيطلاو ) * "بارتلاب نهادحإ
 .عيف ةدايز -1

 .كدعب هذعب :5-2

 قلطي اب ىفتكي له « بارتلا نم هلامعتسا بجي يذلا ردق مك :د 3

 روف نردد الرا ؟ اديعت الا نع

 . نم دب الو نيطلا بارتلا ماقم موقي لهف ٠ بارتلا ماقم : د -4

 نأ يف بارتلاب عبسلا تالسغلا دحا نوكي نا ريغتلا ليبس نا : د-5
 .لاقاك مالسلا هيلع هنإف « هيلع ًارتت لمعتسي
 .نيطلاب ريدكتلاو د-6

 غلو اذإ) : دلك هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبا نع يئاسنلاو ملسم ىور *

 يراخبلا هاورو «(تاّرم عب ٍهلسغيل مث « هقريلف مكدحأ ءانإ يف بلكلا

 (تاّرم عبس هلسغيلف مكدحأ ءانإ يف بلكلا برش اذإ) : ظفلب ملسمو

 : دواد يبأ دلعو (بارتلاب ضرالا) : ةدايز ىرخا ةياور يف ملسملو

 نباو يئاسنلاو دواد يبأو ملسمل ىرخأ ةياور يفو «(بارتلاب ةعياسلا)
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 يازغلا دماح يبأء السإلا ةجح ىواتف

 9 ةلأستف
 اف «نيعلاةباصإ ةلبقلا ىلإ هجوتلا يف ربتعملا !( تلق )اذإ

 ا 1 و و ب هول ا ع

 ناكف نيعتم ريغ مهنم ءىطخملا :( نأل كلذ ) ناك نإف «ةبعكلا
 لوط ا *(تاولص ) حصت ال نأ بجي

 وه له ملعيال هنأل ةبعكلا تمس نم رثكأ فصلا

 داهتجا فلتخا ول امك ريصيف .همامإ مأ :(تمسلل ءىطخملا )
 .“(رخآلاب [هدحأ متأي نأ حصي مل) نيمامإ يف وأ ةلبقلا يف نيلجر

 غلو اذإ ) : ديلي هللا لوسر لاق : لاق لقعم نب هللادبع نع مهدنسب ةجام
 ةحيحص ةياور فو (بارتلاب ةماثلا هدرفمو اعبس هولسغاف ءانإلا يف بلكلا

 ثيداحألا هذه لالخ نمو . . (بارتلاب نمارخأ وأ ضرالا) : يمفاشلل

 تارم بلكلا غولو نم رهظيل نوكي نأ طارتشا ىلإ ةيعفاشلا بهذ

 نم القت ( .يلازغلا 2 يتلا ةغيصلا قباطي اذهو « بارتلاب نهادحإ
 «بهذملا يف طيسولا (يغادلا هرسقلا ىلع نيدلا يحم يلع قيقحت

 .338 صءآج «ىلازغلا

 . انلق : د- 1

 ع 2

 هتالص :

 . يف :
 :عتمسلا ءنطخسا
 ى ا يل نال ل .رخآلاب ءادتقالا امهدحأل حصي ملف :
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 يازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجبح ضوانف

 نأ يغبني :( الف) نيعلا ةباصإ (طرتشا نم) : باوجلا

 دقعنملا عاجإلا ضقاني كلذ نإف ةققحملا ةتماسملا هنم :(مهفت)
 ردق اذإ هبعكلا تمس نكلو *(ليوطلا فصلا) ةالص ةحص ىلع

 رهظ برق ول ًاعارذ نيرشع ردقب وه يذلا فصلاف عرذأ ةرشع
 رظنودعاتتاذإف .ةيماسملا نع نيفرصطلا جورخ

 كلذو '(ةيماسملا يف فصلا لك هيلإ ) ىءارت ؟( هيلإ رظانلا )

 فصلا '( لوطيدق ) مث”( رظانملا ملع نم ) فرعي قيقد ببسب

 ل لا

 مكحلا عضومو ”*( جورخلاب مكحلا عضوم نيبو ) جراخ
 اهضعب ) نكلو '"(اديدس) لكلا ىري لثملا يف هقفاوم هتماسملاب

 لصأب ىفتكي مأ بجي له '2( دسألا بلطف ) ضعب نم ”"(دسأ

 . طرش نم نإ : د-

 اجا

 . برق ول ليوطلا فصلا :
 .رظانلا هيلإ :

 . حص هيماسملا فص يف لك نا: د -

 .رظانلا ملع نع : د -

 . لوط ردق : د-8

 .نعا:د -9

 , اديدش 3-8

 .دشأ ضعبلا : د -1

 . دشألا بلطو : د-2

 افوإ



 تعفترا ) امهم '( رظانملا مولعب) قذاحلا هب مكحي يذلا دادسلا
 .*(هيف فالخلا لحم اذه «نيبلا نم بجحلا

 10 ةلأسم
 له هريغ ىلإ تونقلا يف روهشملا ءاعدلا :( نع) لدع اذإ

 له '( ءاعد ) نمضتت نآرقلا نم ةيأب تدق نإو ؟وهسلل دجسي
 ؟ يقب ل وهسلل دجسي له تونقلا ضعبب ىتأ نإو ؟ هيزجي

 |ل دجسي مل ضرفلاب دهشتلا نم ىتأ ول ؟( ملف )دجسي ناك نإف
 ؟ كرت

 هنوكل تونقلا يف ةروثأملا تاملكلا '( نيعتت ) : باوجلا
 قره اردن كرتاذإاو انكر هنوكل دهشتلا تاملك نيعتت اك اضع

 اهلك ) ةروبجملا ةالصلا ضاعبأ نم ضعب تاف تونقلا

 تاف بجاولا دهشتلا ضعب كرت ول 7( امك هلكك هضعبف دوجسلاب
 '( يرجي )د هشتلا نم ضرفلا عم نونسملا ردقلا امأف «نكرلا
 ء ةروبجملا ضاعتبألا نم دعي الف داي تاريبكتلا ىرجم

 .رظانلا مولعم :دحآ

 . فالخلا وهاذه « نيبلا نم عفترا : د -2

 .نم:د-13

 . ءاعدلا : د -4

 . سيلأ : د-5

 . نيعتت هلإ : د -6

 .ام مكحك هضعب كرتف ىوهسلا دوجسب :5-7

 . يرجيف :د-8

 <_؟ِء



 يازغلا دماح يأ مالسإلا ةجح ىواتف

 تاملك رثكأب '( ىتأ اذإ ) لاقي نأ دعبي الو ءرهظألا وه اذهو
 .:( ملعأ هللاو ١ دجسي7() تونقلا

 11 ةلأسم
 مالسلا كرتف اهدعب رصعلاو ةتئافلا رهظلا يلصي نأ دارأ اذإ

 ؟ |مهنم هل حصي اذام |مهنيب

 ال رصعلا :( نإف ) رصعلا نود رهظلا *( حصي) : : باوجلا

 وأ مالسلاب الإ عفتري الو ةيقاي رهظلا ة هميرحت مادام '(حصي)

 تاعكرف كلذ نم ءيش دجي ملو هفرعملا عم لاطبإلا دصقب

 ماق اذإ ةسماخلا ةعكرلا ةلزنم ةلزان ءرصعلا ىون نإو ءرصعلا

 ءاقب عم رصعلا داقعنا بجوت ال رصعلا ةينو ”( ًاطلغ) اهيلا
 22101110111118 «( الو) ءرهظلا هميرحت

 .* ًاطلاغ هنوك )

 يازمالا »ب ا
 . ال هنأ : د-
 . عيف ةدايز-3

 . حصن

 نإل :

 تا لل نى م

 د -

30 

 عع
 . عيف هدايز : 3

 .الف:د-

 فى ص . ًاطلغ اهنوك : د



 يم ازغلا دماح يبأ م السإلا ةجبح ىواتف

 12 ةلأسم

 '(اهدعي ) ملو ءال مأ ةعكرلا مامإلا عم كردأ له كش اذإ
 ؟وهسلل دجسي له

 ىلصأ :( ردي ) ملف كش اذإ اهب اذه :( قاحلا ) : باوجلا
 يهنم *(باكترا يف) كش اذإ امب هقاحلإ نم ىلوأ ًاعبرأ مأ اثالث
 . نيتروصلا نيب قرف ال ذإ ”( دجسيلف )

 13 ةلأسم
 لطبت له ) هموهفم ةراشإ ةاولصلا يف سرخألا راشأ اذإ

 ؛؟(هتالص

 رثك) الو ملكتي مل هنأل ”( هتالص ) لطبتال : : باوجلا

 دافأ ) نإو *( هنم مهف )نإو ًامالك ريصت ال ةراشإلاو "(هلعف
 . مالكلا "(ةدئاف

 اهم دتعي :
 وا

 . ىرذدي : د-

 . باكترا لكف نأ يف : د-
 . دجسف :د-

 . ال مأ هتالص لطبت له : د-

 . هتاولص : د-
 . هلعف يف ريثكت : د-

 . اهب مهفأ : د-9

 . تديأف تدافأ : د-0

1 

2 

3 
4 

-5 

-6 

-7 

-8 
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 يم ازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجحح ىواتف

 14 ةلأسم
 تناك نإف اهننس نم ةالصلا ضئارسف فرسعي مل اذإ

 ال كلذ ناك نإف «لفنلا ةينب اضرف يدؤي دقف حصت "هتاولص)
 ف *( لوألا ةسلجلا اهنأ نظف ةعبالا يف) سلج اذ ( 2( امك ) ريصي

 مث عبرأ نم دولا يل

 ةنس ' (امهنأ) ادقتعم نيتنثا لص

 نيفلا زال نويرة بمول نقلا (يماعلا): باوجلا

 دصق نع '( كفني نأ طرشب ) نكلو هتالص حصت *(ندنسلاو

 لفنتي نأ ''( ضرف دنع ) دصق نإف ١ ضورفم وه اب ("٠ لفنتلا)

 ءادتبا يف ':( ةيلمجلا ةينلاف ) ليصفتلا نع لفغ نإو هب دتعي مل هب

 .( ملعأ هللاو) دادتعالل هيفاك ةالصلا

 .هولص:د-1

 تطقس : د-2

 . ىلؤألا وأ ةسماخلا اهنأ ني ةعبالا هعكرلا يف د -3
 :د-
 ملجم د-
 . اهنأ : د-

-53 1 

5-8: 0 
 0 :د-9

 6 د-0

 . د نم تطقس :د-11

 . هلمحلا ةينف : د -2
 . عيف ةدايز -3

 يل

 3و7



 يازغلا دماح يبأء السإلا ةجح ىواتف

 15 ةلأسم
 ًارهظ اهيلصأ انأ لاقو ةعمجلا ةالص '( نع) عنتما اذإ

 كرات يف هربتعملا طئارشلا ىلع هلتق زوجي له ءرذع : (ريغل)
 7؟(ةالصلا)

 يف ةاولصلاب قحلت مل *( ةعامجلا ) نأل لتقي ال : باوجلا
 فيكف «لدب '( اهيلإ ) قرطتي دقو رذعب طقست دق هنأل لقلا
 لصأب رهظلاب لدبتو ضيرمتلا رذعل تطقس يتلا ةعمجلا قحلي
 . لدب هيلإ قرطتي الو رذعب الصأ طقسي ال يذلا رهظلا

 16 ةلأسم
 مل نإف رذع '(ريغل ) عفترم ءيش ىلع دجسي نأ زوجي له

 نأ ربتعي له ةعمجلا يف ”( ماحز) وأ عجو نم رذع هل ناكو زجي

 ؟ هيلع“ ( دجسي اهل ) ىذاحي عفترم ءيش ىلع هامدق نوكي

 .نم:د-1

 .ريغ نم : د -2

 .ال مأ ةالصلا -3

 . موصلا : ع-4

 .هيلإ : د ءع-5

 .ريغ نم ؛ د -6

 .ماحدزا :د -7

 .دجسام :د -8

"4 



 يلازغلا دماح يأ مالسإلا ةجح ىواتف

 ةئيه ىلع ةظفاحملا دوجسلا يف 12 بجاولا 0( باوجلا

 هعنم نإف هيلاعأ نم ”( عفرأ ) هلفاسأ نوكي نأ وهو :(سيكتتلا)

 17 ةلأسم
 نإف ؟هاكرلا هيف بجت * ( له) بهذلاب نارقلا بتك اذإ

 مكح اذهف زجي مل نإف ؟هردق *( ةفرعمل هكح ) زوجي لهف تبجو
 . هتحابإب

 بهذلاب نارقلا بتك نم نأ *( يل نيبت يذلا) : باوجلا
 الإ بهذلا يف تبثي ملف ) ”( هيف ) هيلع ةاكز الو نسحأ دقف

 ال اذهو *( روكذلا ىلإ بسنياميف ) "ةمألا روكذ ىلع هميرحت
 لوقأ اذه ىلعو لحلا لصأ ''( ىلع) ىقبيف روكذلا ىلإ "( بسني)

 ريرحلاو بهذلاب ةبعكلا نييزت ىذكو فحصملا هيلحتب سأب ال

 . بجاولا نإ :5-]

 .ريبكتلا :د -2

 ىلعا :د -3

 .لهف : د -4

 . فرعيل هلح : د-5

 عوف ةدايز -6

 يف ةدايز -7

 . ةمألا روكذ ىلإ تبثي اميف الإ بهذلا ميرحت تبثي لو -8
 .د نم تطقس -9

 . تبثي-0

 ال تا

>38 



 يازغلا دماح يبأم السإلا ةجح ىواتف

 ام هيف سيلو (مارتحا ) كلذ '(لك ) نإف .فارسإلا ىلإ هتني ملام
 نع اذه لوقأ تسلو «ميرحتلاب مكحي ىتح روكذلا ىلإ بسني
 : هزاوج ىلع :(لد) ام باحصألا مالك يف تيأر نكل درجم يأر

 18 ةلأسم

 ؟هضف نم * ًاجلمد لجرلا ذختي نأ زوجي له
 الإ  ةضفلا يف ) تبثي مل هنإف كلذ :( زوجي) : باوجلا

 هبشتلا نمضتي هجو ىلع” (اهب يلحتلا ) ميرحتو «يناوألا ميرحت
 . كلسم هميرحتل نيبتي سيلف لاجرلاب قيلي ام ؛(امأو) ءاسنلاب

 19 ةلأسم
 «مايكأو هنم هليذ رئاد «ريرحلاب ”فجسم ورف ناك اذإ

 ول اردق نوكي نأ ربتعي له كلذ نم هل حابي ام ردق مك «هبيجو

 .ى :د-1آ

 . ًارجأ : د-2

 .لدي:د-3
 . راوسلا : جلمدلا -4
 . زوجي هنإ : د - 5

 . ةضفلاب : د-6
 . هب ىلحلا : د -7
 . امأف : د-8

 . روتسم ؛ فجسم -9



 يازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 زارطلا رادقم ناك ام هنم حابملا نوكي وأ ' ( نيهجولا ىلع ناك)

 ع عاع وسعت

 نوهأ ريرحلا رمأ نأ *( لقنلا ثيح ) نم تبث : باوجلا

 يف مهقيضت *( هيف ) باحصألا قيضي ملذإ بهذلا رمأ نم
 «نيدقنلا رهوج ةسافنل كلذو ةضفلاو بهذلاب ىناوألا بيبضت

 'مسيربولا ةسافن يهتنت الو «ءاليخللا نم يناوألا ( ةيلح ) يف امو

 جرخي لداعتلا دنعو «بلاغلا هيف ريتعي نأ رهظيف دحلا اذه ىلا

 هللاو ) نطقلاو مسيربإلا نم بكرملا يباتعلاك نس

 20 ةلأسم
 *(اهنبل) صقني موصلا ناكو ”( عاضرولل) اهسفن ترجأ اذإ

 اهنل له ناضمر يف رطفلاب يصلا لهأ '"(هبلاطف ) *( هريغي ) وأ
 امو ؟ رايخلا يبصلا لهأل تبثي لهف "'( اه نكي مل نإو) ؟كلذ

 هسا

 .راطفإلا مألل زوجي : د -2 . نيهجو ىلع : د- 1
 . رظنلا ةهج :د -2

 . ىف : د-3

 ل د4

 .ريرخلا : مسيربالا - -5

 را

 0 د-7

 0 د-8

 . اهريغي : د -9

 . اهبلاطو : د-0

 . كلذ اه نكي مل نإف :د -71

 ا



 زاج نإو '( ةراجإلا رذعل ةعضرملل ) زوجي ال : باوجلا
 اهفيلكتو :( دلولا عاضرإل ) اعبط ةنيعتملا مكح يف اهنأل مألل
 يف سيلف :( اهيف ربخلا ) درو دقو اهيلع قاش ةعضرم راجئتسا

 رجألا بلط ) الإ هيلإ *( هل )يعاد الو ًاعبط نيعتي ال نم اهانعم
 رهاظ رمأ ”( نبللا يف هريثأتو ) موصلا «( بوجو ) نإف :( رايخ الو
 هيلع سبتلي نأ روصتي نمم هب لهج ىوعد ضرف نإف ) مولعم

 .رايخلاب الهج "تتكسأ) اذإ ةمألاك '( رايخلا ىقبيالف كلذ

 23 ةلأس

 نأ '"( الإ ةحابسلا ) هنكمي ال ناكو قرغي ًاناسنإ ىأر اذإ
 . "( هصيلختل ) رطفي نأ هل له رطفي

 . ةزاجإلا دعب راطفإلا ةعضرملل : د - 1
 ا 53- 9

 0 ب ريخلا :
 .اه:د- 3

 . رايخألاو ةرجألا -5

 . دوجو :د-6

 5 نبللا ريثأتو 27

 . د نم تطقس -8

 . تكستف دبع تحت تقتعا : د -9
 . الإهيلإ ةحابسلا :د -0
 هصلخيل :د-1

 ضن



 يلازغلا دماح يأ مالسإلا ةجح ىوانف

 كلذ هيلع بجي لب :( هصيلختل) رطفي نأ '( هل) : باوجلا
 طاقسإ يف نايسنلا ةلزنم كلذ لزني له هنأ يف لامتحالا :(امنإو)
 . هباجيإ لب راطفإلا زيوجتو ءاضقلا *( باجيإ ) ىلوألاو .ءاضقلا

 22 ةلأسم
 يف فكتعي نأ ناسنإلل زوجي هنأ ابناحصأ ركذ

 عضوملا ” ( هب ريصي ) يذلا ىنعملا '( اونيبي ) لو * (هراد)دجسم

 "© هفقي نأ ) كلذ يف ربتعي له '( فاكتعالا هيف) حصيأ دجسم

 نأ يفكي وأ هيف ةالصلا يف امومع سانلل نذأي وأ ءادذجسم

 . هتالص عضوم هلعجي '”( و ) ًابارحم هيف طحي

 .هلنإ :د-1
 . عيف ةدايز-2

 . امنإ :د - 3
 . د نم تطقس -4

 . هتيب : 3-5

 . ريصي هب : 3-7

 . هيف فاكتعإلا : د- 1

 . هفقي لعجي نا :

0 

 نذر



 يمازغلا دماح يبأم السإلا ةجح ىواتف

 ميدق لوق تيبلا دجسم يف '( فاكتعالا ) : باوحلا

 :(ةجاحلل) ءاسنلا قح يف «. فيعض :( هنع هللا يضر يعفاشلل)

 ةياغ يف وهو ةفئاط هب :( ددش) لاجرلا قح يف ؛ ( هدرطو )

 الإ طرتشي ال ءاسنلا ) قح يف ميدقلا ىلع عيرفتلا ينو «فعضلا

 نوكيف حيبستلاو ةالصلا تقو يف اهيلإ عوجرلل هتنيع دق نوكت نأ

 .“( هنم رثكأ طرتشي الو ءاعالشل اهتيفت دج

 23 ةلأسم
 ء«فلأب ةعلسلا هذه كنم تيرتشا لاقف يرتشملا أدتبا اذإ

 *؟(دقعلا ) دقعني لهف ٠ كتعب ”( دق ): عئابلا لاقف
 بطاختلا نم دوصقملاو ”( كلذ)حصي : باوحلا

 رهظي '"( الف ) داتعملا قيرطلاب مهافتلا لوبقلاو باجيإلاب

 .فاكتعالا نإ : د- 1

 ١ اول فاك وأ: د-
 . تبش 0

 . هنم رثكأ طرتشيالو ةأرملا : د -6
 عيف ةدايز -7

 عيبلا :د-8

 يف ةدايز -9
0 

>33: 



 يازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 . عيبلا:( وأ ) ءارشلا '(ظفل ميدقت ) نيب قرف

 24 ةلأسم
 ليل ل لاق اذإ

 ؟مكحلا ام «ةنّيب الو اغلاب تنك لب : عئ

 نونجلا ىعدا اذإ اذكو غولبلا مدع  لصألا ) : 0
 :ةلوق لوقلاف ؛( هقدص ) لمتحاو انونجم دهع دق ناكو

 25 ةلأسم
 حصيامك ةبتاكملاب نيبئاغلا نيب عيبلا دقعي نأ حصي له

 هيلإ 0 ةقرافم ريتعيو ”( رييختلا يف ةأرملا ىلإ ) بتكي نأ

 . هسلجم
 هيلإ بوتكملا لبق اذإو ةبتاكملاب عيبلا حصي : باوجلا

 '"( بتاكلا ) رايخ ىداتتيو «لوبقلا سلجم يف رايخلا هل تبث

 ”( هيف ) ظفح ول ىتح هيلإ بوتكملا رايخ عطقني نأ ىلإ ًاضيأ

 .اذه :د-1

0-0-2 

 ىف ةدايز - 3

 : ةا د -4

 . لصألا نإ : د-5
 . هلوق : د -6

 . رييختلاب : د -7

 . بتاكملا : د-8

 . هيفام : د -9



 يازغلا دماح بأم السإلا ةجح ىواتف

 نع عجر دق ناك ) باجيإلاب '( بتاكلا ) نأ رهظو خيراتلا
 :( سلجملا ) هيلإ بوتكملا ةقرافم لبق 2( دقعلاو باجيإلا
 . ةعوتجحر حصي

 26 ةلاس
 *( تيأر ) عئابلا لاقو هرأ ملام تيرتشا يرتشملا لاق اذإ

 نأ هضراعيف '( عيبلا ة ةحص يعدي نم ) لوق لوقلا ناك نإف

 ًاغلاب نكي مل هنأ "( يف عئابلا لوسق لبقي ابك ةيؤرلا مدسع لصألا
 . غولبلا مدع لصألا نأل هقدص نكمأ اذإ عسيبلا 7( نيح)

 ىلع فلكم لك مادقإ نإ نيتلأسملا نيب قرفلا : باوجلا
 ةلاح فارتعالا لهأ نم ناك نا عيبلا ةحصب هنم فارتعا دقع
 ةيلهأ ركنأ دقف دقعلا ةلاح يبصلا ىعدااذإف .دقعلا

 ناك نإو ,*(انهاه) هيلهألا مدع لصألاو الصأ فارتعالا
 ةلاح يف ) دقعلا ىلع مادقإلاب *( فارتعاف ) ةيؤرلا مدع لصألا

 . بتاكملا - 1
 هنع عجر دق : 2 - 

0 

 . هتيأر : د-4

 . عيبلل ةحصلا يعدم : د-5

 . عيف هدئاز -6
 . دنع : د -7

 . انهاهو : ع-8

 . هفارتعاف : د-و9

5 



 يازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 درجم نايذبم سيلو دقع هيلع مدقأ ام نأب فارتعا '(فيلكتلا
 .نايذهلا ىلع ال هيلع :(لمحيف)

 27 ةلأسم
 لاقف «هنبالةقحتسم تجرخ تام (ملف ًانيع عاب اذإ

 هقّدصو «ةجاحل كرغص يف كيلع اهعاب كابأ نإ : يرتشملا
 لع عيب كلف ل( الإ 1 رغم لاحوو اهعايدبالا كا نال

 بألا نأب ) الإ هني هب ( يرتشملا عم ) سيلو ايدقن اهعاب امنإو

 . ًاقلطم *( عاب)

 الف عرشلا بئان بألا نأل يرتشملا لوق لوقلا : باوجلا
 «عيبلا يف كليكو ناك : عئابلا ) لاق ول |ى وهف ةجحب الإ مهتي
 : هسفنل عابف ىدعت نكلو عيبلاب هتلكو تنك .تقدص : لاقف
 .7( يرتشملا لوق لوقلا ناك

 28 ةلأسم
 كلاقأ دق : لاقف «ىنلقأ رخأألل نيعيابتملا دحأ لاق اذإ

 . د نم تطقس -

 3 . لمتحيف :

 .ال:د-
 . يرشملل : د-

 نأ

 . اهعاب : د-

 ع ل ع ناش كن «ليكو وه : معن :لاقف ٠ م يا 2-

 اذ



 ياز غلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 0 )نوكي له « «كيلع هللا هدر دق وأ هللا

 كراب وأ «ًاعيب نوكي له هللا كعاب دق : لاق اذإ هيف مكحلا امف

 . حاكنلا دقع يف يتنب هللا كجوز دق وأ هيف هللا

 هبدقعنيال بذك *( هدرجمب ) ظفللا *( اذه) : باوحجلا

 هذه ةباتكلاب دقعنتف ىون اذإ الإ ”(حاكن الو) ةلاقإ الو عيب

 ”( رامضإلا ) قيرطب هتين نوكتو *(حاكنلا ىوس ) تالماعملا

 يف ببسلا راضإ '( جاهنم )و يدتعاف كتقلط يأ يدتعا هلوقك

 كلاقأ دق هانعم اذه يكل ) ببطلا وجو نور قل تيما

 رمضي نأ زوجي (يف رظنلا ىدصتي اذه دنعو كتلقأ ىنأل هللا
 . لوطي هيف لوقلاو زوجي الامو تاببسملا يف بابسألا نم

 29 ةلأسم
 الطاب نوكي وأ حصي له ضرألا يف رزجلاو '"مجلشلا عيب

 . تفللا عاونأ نم تابن : مجلسلا وأ مجلشلا -10 . هلاقإ : د- 1

 تناك 2

 .اذهنإ :د-3

 . درجم : د -4

 . د يف هدايز - 5

 . د يف هدايز -6

 . رامضإلا : د-7

 . هجاهنم : د -8

 .اذكف : د -9

58 



 يازغلا دماح يأ مالسإلا ةجح ىواتف

 1 يئاغل عيت كارت ب رك را اشير ذر

 ا( 0 هيف م 1 ضوألاب ( هراتتسا ' ) نا ذإ هنالطب

 ند ل ا ل

 30 ةلأسم
 ةراجإلاب تملع ةرجأتسملا :( نيعلل ) يرتشملا لاق اذإ

 نم يكلم ىلع *( ثدحي ) ام هرمأب عوجرلا يل نأ تنظ نكلو
 م (نإو) 0 ل ا ا

 تكس : تلاق اذإ دبع تحت ةقتعملا نيبو هنيب قرفلا اف تبثي

 . (نيهجو ) *(هيف نإف ) رايخلا يل نأ ملعأ مل ينإل

 . هل سيل : د1٠

 ضرألا يف : د-2

 يب دا للا لا تالركأملاب قححلي ىتح هراخد : د-3 د-3

 2 الإ نكمي سيل هملست نأل رهاظ اذه لاطبإ هجتإ بئاغلا
 . عيبملا ريغل ربتعي ضرأ '”بيلقتب
 0 يف ةدايز -4

 .ثدحت :د-

 . ع يف ةدايز -7

 . نإف : د-8
 . هيقو-9



 يازغلا دماح بأم السإلا ةجح ىواتف

 نأ زوجي نمم يرتشملا كلذ ' ( لثم ) ناك نإ : باوجلا
 .رايخلا هل تبث ”( ةدلبلا كلت ) لثم يف : (كلذ لثم ) هيلع هبتشي

 *31 ةلأسم
 ملعأ مل ينإل تعب لاقف .هعئاب ىلع ًافقو عيبملا جرخ اذإ

 : ال ىنح هيف هقحل الطبم هعيب نوكي له يلع ًافقو ناك هنأ

 تبثي لهف ةئيبلا فقولا ىلع هؤاكرش ماقإ اذإف «ىوعدلا هذه هنم

 فيلحتل هاوعد عمس كلذب لهجلا ىعدا اذإ : باوجلا

 . لمتحم هيعديام نإف يرتشملا

 32 ةلأسم

 اوماقأ تام (ملف هدعب هدالوأ ىلع '( ًافقو ناك نإف )
 ' ( هدالوأ ىلعو ) هنبا ىلع فقو مهدج ”( نأب ) ةنيبلا * (كلذب )

 : عيف ةدايز - 1

 ١ عيف ةدايز 2

 . دليلا كلذ : د - 3

 .د نم ةلأسملا هذه تطقس -4

 . فقو ناك اذإ : د-5

 5 عيف ةدايز -6

 . نأ : د-7

 : هدعب هدالوأ ىلعو :د5-8

6 



 يمازغلا دماح يأ مالسإلا ةجح ىواتف

 ' ( ىلع ) اوعجري ىتح دجلا ىلإ ًادنتسم فقولا تبثي له
 توم نيح نم تبغي وأ بألا ةايح يف 2( لغتسا) اهب يرتشملا
 ام هلو نمثلاب «بألا ةكرت يف عوجرلا يرتشملل نوكيو بألا
 . اناجم هتايح يف ١ (لغتسا)

 "( ةعفنملا هل ملستو ) نمثلاب يرتشملا عجري : باوجلا

 كلم نم تيملا لوق بجومب ال ) ةففحنم ينال ناجم

 ف يف *( ءاشي ) نم ىلع اهرجؤيو ةعفنملا كلمي نأ هل ناكو تيملا

 تيملا لوق بجومب لمعلاف انظ الإ ديفت ال ةينبلا تناك اذإو

 دنعف فقو '( هنأب ) يرتشملا رقأ اذإ الإ «ىلوأ هصخي ' ( [يف)
 . ةرجألا در '"( هيلع) بجي كلذ

 . عيف ةدايز 0

١ 



 يازغلا دماح يأ م السإلا ةجح ىواتف

 33 ةلأسم
 نيتعكر ىلصت '( وأ )طئاحلا سمت نإ طرشب كتعب لاق اذإ

 فلتخا ”( نإف ) ؟ دقعلا حصي له :( الماك ) ًاموي موصت وأ الفن
 ؟قرفلا |مف مكحلا

 نوكي نأ روصتي ال طرش لكب *(دقعلا دسفي ال ) : باوجلا
 هبقعتسي ام طرشو عيب نع يهنلا ةلع نإف « ضرغ هيف يرتشملل
 ينئثتساو « طرشلاب ءافولا لجال نيدقاعتملا نيب ةقالعلا نم دقعلا

 هل سيلف يرتشملل هيف ضرغ ال امو «ةصخر قتعلا طرش هنع

 قلطم هيضتقي ام :( ركذك وغل هركذف ةبلاطم) ال امو هب ةبلاطملا
 .دقعلا

 34ةلأسم
 ”( عئابلل ) لاقف لماح *( اهنإ ةيراجلا يرتشمل ) ناب اذإ

 دقو ) يريغ نم لماح لب عئابلا لاقو *( كنم ) لماح يه
 هدي عفر يرتشملا مزلي له *(درلا ترخأف كلذب تملع

 .وض:دحآ

 .عيف ةدايز -2
 .تإو :د- 3

 . دسفي ال دقعلا نإ : د-4
 1 ركذل وغل هركذي 0

 . هارتشملا ةيراجلا نأ يرتشملل :د-6
 . عئابلا :5-7

 : خسنلا تجرخاف كلذب تملع دقو . كنم :د-8

 . عيف ةدايز-9

3 



 يازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 لماح '( تدرأ )لاقف داع نإف «عئابلا تومب قتعت ىتح اهنع

 .* (؟ لبقي له هكلم ريغ يف ) هنم
 ٌرسف اذإف «تاجردلا لسقأ ىلع لزنت :ريراقألا : باوجلا

 المتحم كلذ ؛( ناك ر*( ىلم نال ) ةنم سماح اهنا

 دلو ىلإ راشأ ول كلاملا نإف كلذ دعبتسي الو «هدي لازت *( الف )

 ”( الف ) يتفطن نم يتيراج هتدلو دق يدلو اذه لاقو هتيراج

 رهاظلا يأرلا ىلع يكلم يف هتدلو لقي ملام دلولا ةيمأ تبثت
 : 1( ةسقع ةرارقإ لع ديت أل نيغ قوطنف)

 35 ةلأسم
 اه أطوو اهتريتسي هد ل

 ني نركر نأ لكني هلرب كنان "( اهئريتسي ب لو ) اضيأ يرتشملا

 عئابلا اهيأ كنم وه يرتشملا الاقفال امهنم دحاو ”( لك)

 . اهنأ تدرأ : د- 1

 ؟ال مآ لبقي له ؛ كلف الكلم يع لوك
 رارقإ نم عومجلا ىهتنم ةغيص : ريراقا - 3-3

 . عيف ةدايز -4

 . ناكو : د- 5

 . الو : د-6

 . الو : د-7

 . هسفن ىلع هرارقإ ديري ال هيلع هريغ ىوعدف :د -8
 . عيف هدايز - -9

 . عنو طقم -0

 . لاقو :د-1

1 



 يلازغلا دماح بأم السإلا ةجح ىواتف

 خسفيو ) يرتشملا فلحي له ءملعأ ال : عئابلا ”( لاقف )
 .2( دقعلا

 نأ روصتي : ( هنأل ) خسفيو يرتشملا فلحي : باوجلا

 ةفرعملا عئابلا ركنأ اذإف رخا ببسب وأ هنم سيل هنأ لزعلاب فرعي

 .دريو فلحي نأ هل زاج

 36 ةلأسم

 مث ةئاب اهيثلث رخألا ىرتشاو ةثاوب نيع ثلث ىرتشا اذإ
 حبرلا مسقي فيك هحبارم اهعاب

 اهمرقأو دقعلا ظافلأ *( فالتخا ) فلتخي اذه : باوجلا
 امكيلع ماق اهب امكنم :( دبعلا ) تيرتشا امه لوقي نأ م اهفألا ىلا
 اهلع انام ل تقم أل نودي لا رد طر

 . ظفللا ريغ نإ مكحلا فلتخي دقو

 37 ةلأسم
 له لاملا عفدو هراقع عابف لام ىلع ناطلسلا هرداص اذإ

 نأ نيب لاحلا فلتخي لهو «كلذب راقعلا عيب ىلع ًاهركم نوكي

 . لاقو : د-]1

 . عيبلا خسفي وأ : د -2

 .ال:د-3

 . فالتخإب : د-4+

 : عيف ةدايز -5

2: 



 يازغلا دهاح بأ مالسإلا ةجح ىواتف

 ال وأ ) راقع عيب ريغ نم ”( لاملا عفد ) ناكما هلاح نم نأ ملعي
 ؟ هعيبب الإ :( هنكمي

 فرتعا ناو * ( رداصملا ) عيب :( حصي) : باوجلا

 وأ ضارقتساب : ( صالخلا يف قيرط هل نكي مل هنأب) يرتشملا
 ' ( مجلا ) حضي ل 1 ةيرع را ذانعلا لا راخعلا نولا ) لج
 ثيحب هرايتخا ؛ ( بلسني نأ هاركإلا دح يف طرشي ) مل مهم

 نم ةفئاط '"(هطرش امك ) هب رعشي الو *( رانلاو كوشلا) ىطختي
 . فيعض وهو باحصألا

 38 ةلأسم
 نييبت ) مهم هزلي له له « اهركم اب هنأ دهشن دوهشلا لاق اذإ

 0 مأ ) عيبلا اح اهيلع ناك يتلا هاركإلا "'( ةفص

 ال د-1

 + هنأ : د-3

 . ةرداصملا : د-4

 . ملاظلا نم صالخلا ىلإهل قيرط الهنأ :د -5
 . ملاظلا ىلا هريغو راقعلا نيع :د-6

 : يف ةدايز -7

 . بلسي نا هاركإلا يف طرشي : د- 8
 . لوبنلاو رانلا : د-9
 . طرتشي ال اك : د-0
 . ةفصل ضرعتلا : 3-1
 . د يف ةدايز -2

 عه



 يلازغلا دماح يبأم السإلا ةجح ىواتف

 نأ ) زوج نإف هيف يضاقلا ىلإ 1( قالا": باوجلا

 لأس : ( اذإف ) لاؤسلا هلف هيف دوهشلا ىلع رمألا : (مهبتسي

 دحب *( ملاع هنأ دهاشلا ) لاح نم ملع نإو ليصفتلا مهيلعف

 مهفلكي ال نأ هلف .«قيقحت نع الإ هب ؟(دهشي ) الو هاركإلا

 . ليصفتلا

 39 ةلأسم
 ىنب دق يرتشملا ناكو هعئاب ريغل ًاقحتسم عيبملا جرخ اذإ

 سارفلا ضقت رح ضرب لوف خلقلا سمي هلا فلكف + شو
 ”(هل ) ناك نإف 1 يحسم ارك تكي ناك ادإ عئابلا ىلع

 كلام ريغ هنأل عئابلا نذإل نينا الو هرايتخاب سرغ انإ وهف كلذ

 هل نوكي عتيبملا فلت اذإ لهو «دسافلا عيبلا يف كلاملا فالخب

 نوكت *(وأ ) قرفلا (ف الإو ًاضيأ كلذ نم *( مرغي اب عجري نأ)

 يه لهف بذك ناك نإف «همأب رورغملا ةلأسمك ةلأسملا اذه

 ةميقب هعوجرك وأ نالوق '' ( اهيف ) نوكيف رهملاب هعوجر هبشت

 يأرلا نإ : د-1

 د نأب : د-2

 . اذإو : خل

 نر وكلا وحلا: د
 . نودهشي : د

 . ريغلل ًاقحتسم هنوكب : 5



 يازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 هتلزنمب نوكي لهف رهملاب '( هعوجر ةلزنمب تناك ) نإف ءدلولا

 '( هتلزنمب ) وأ لغتسي ”( )وأ ًائيش 20 ةرجشلا نم) لغتسا ءاوس

 . لغتسي مل نإ دلولا ةلزنمبو لغتسا نإ
 اذإو ريرغتلل ابيلغت انبلا ناصقن شرإب' ( عجري ) : باوحلا

 نيعلا يف نامضلا ىلع هسفن نطو هنأل هتميقب عجري مل عيبملا فلتا

 ام هيلع توف علقلا نإف علقلاب رجشلا ةميق ناصقنب عجري الو

 عجري امنإو 0 ل نم هلوصح عقوتي ناك
 ةدايزو) ضر | نم دافتسم ريغ لاملا كلذو «( هرسخي ) لاهب

 قيفلتلا معن «هتبقاع ملست *( مو ) ”( ضرألا نم دافتسم رجشلا

 كلذ صقني قيرفتلاو ةنؤم ىلا رقتفي ضرألا نيبو ناصقنلا نيب
 سارغلا ةدم يف ضرألا ةرجأب بلوط ”( ولو ) ردقلا كلذب عجريف
 دلولا ''( ةميقك نوكيو ) ريرغتلل ابيلغت ””(ةرجألاب ) عوجرلا هلف
 ىلوأ رهملاب ': (ههيبشت) لصح نإوءيش سارغلا نم لصحي مل نإ

 . هعوجرل سيل ناك : د - 1

 . هلم : 3-2

 .ملال: د-3

 . رهملا ةلزنمب : د -4

 . عجري هنإ : >-5

 . هرسخخ : 5-6

 . د نم تطقس -7

 ملف :5-8

 . انإو : د -و

 . د نم تطقس -0

 ةميق نوكتو : د- 1
 . ههيشيف : 3-2



 يازغلا دماح بأم السإلا ةجح ىواتف

 . ةرجألا ىلإ هتبسنو لصاحلا رادقم يف رظن ىقبي مث

 40 ةلأسم
 يتلا ةريبكلا ةرصوقلا '( نم رمتلا ةيؤر رهاظب ) يفتكي له

 :( ناك نإو ) «ةبئاغلا نيعلا عيب ةلزنمب نوكي وأ اهنطاب ةيؤر شي

 يف هلوكأم *(ام ) ةلزنمب :( نوكي لهف) اهتميق صقني رسكلا
 . هفوج

 ىواست بلاغلا ؛( ذإ ) رهاظلا ىلإ رظنلاب ىفتكي : باوجلا
 .”(رايخلا تبث )“ هفالخب رهظ نإف نبجلاو نمسلا يف اى ءازجألا

 41 ةلأسم
 ةلزنمب نوكت له . نطقلاو زوللاو زوجا نم ةريبكلا ةريصلا

 . ًانيابتم افالتخا ةداعلا يف فلتخت ال اهنأل ماعطلا نم ةربصلا
 ةفلتخملا اهءازجأ نإف ماعطلا نم ةربصلاك يه : باوجلا

 ءديجلا راهظإو : ءىدرلا ةيطغت دصق اذإ الإ *اهرهاظ يف نيبت
 .رايخلا تبثيو ماعطلا يف ضرعي دق كلذ لثمو

 . يدرلا زوجلا ةيطغت : د -9 هيؤر : ع-آ

 . نأك لعجت وأ : د -2

 . لهو .: د-3

 عويف ةدئاز -4
 .اذإ :د-5
 . هفالخ : د-6

 . د يف هصقان -7
 . اهرهاظ يف ةفلتخملا : د-8



 يازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 42:ةلايش
 نوكيو ' (اهيف يتلا ) ةلخنلا نود رادلا هذه كتعب لاق اذإ

 ؟ عيبلا حصي د له .ةجاحلا تقو اهيلإ زايتجالا يل

 دليل نإف عيبلا حصي : باوجلا
 .*هب ءافولا نم عنام الو مولعم «كلملا

 43 ةلأسم
 'ىننهرت نأ ىلع كتعب : لوقي نأ نيب لاحلا :قرتفي له

 ؟ كتعب دقف نمشلاب كراد ؛ ىنتنهر نإ : لوقي وأ «نمثلاب كراد

 طرشو ”ةطراشملا ةغيص لوألا “نيقرف امهنيب نإ : باوجلا
 باجيا طلخ زوج هلجألو دقعلا دوصقمب قئالو زئاج نهرلا
 ةيادبلا عسقت نأ طرشب ”هلوبقو عيبلا باجيإب هلوبقو نهرلا

 قيلعتلا ةغيصب يوني نأ الإ حصي الف قيلعتلا امأو ”*عيبلا باجيإب

 . ''ةيانكلاب عيبلا حيحصت ىلع جرخيف '"طرشلا

 ش يف ةدوجوم ريغ - 1

 . ةيافكلا نم عنام مولعم قحلاو كلملا يف ىنث ملا نإف حصي د 0

 0 0 .قرفي :د -

 . ينتنهر نإ يلوه وأ : د-5

 قرف اههنيب :ع -6
 .هطراشم :عت7

 عيبلاب هلوقو نهرلا باجيا -8

 با ةبادلا 3 1 د-9

 . طرشلل قي نا سا | حصي الف -0

 . ةيافكلاب : دد- 11



 يازغلا دماح بأم السإلا ةجح ىواتف

 44 ةلأسم
 ناكو «جارخلا نم اهيلع ام ردق 'هملعي ملو ًاضرأ هعاب اذإ

 ال ناك *نإف ؟ عيبلا حصي له :فلتخي ةيحانلا كلت يف جارخلا
 ؟ رايخلا تشي ,دوهعملا نم رثكأ هنأ نابو فلتخي

 نم اهيلع ام ةفرعم ا يأر اذإ : باوجلا
 . رايخلا تبث دوهعملا ىلع داز اذإ ء معن « جارخلا

 45 ةلأسم
 اهلثمل ةدم نمثلا ملست امدعب عيبملا عئابلا كسمأ اذإ

 :؟ يرتشملا اهقحتسي له « ةرجأ
 يرتشملا نامض يف لخدي مل هنأ نظي ابر : باوحلا

 هنأل نمضي هنأ حيحصلا نكل ؛ , عيبملاك "(هل ) نمضي الف
 ًاضيأ عيبملاو ٠ عئابلا ناودعب عاضو يرتشملا كلم ىلع ثدح

 وسعت عياواق نول ال اعف سلاز ١ ندقلا_نككاو هل ةرمبشب

 . ةميقلاب

 ملعي دد-]

 .كلذ :د-2

 . فلتخمم : د - 3

 . نإو : د-4

 . طرشنال : د-5

 . رايخلا هل تبثي : د -6
 اال ما ىرتشملا هيلع اهقحتسي له : د - -27

 5 عيف ةدايز - -8



 يلازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 4 6ةلأسم

 رخآلاو :ليقث اهجارخ |هادحإ 'نيتيحان نيب ًاضرأ هعاب اذإ
 اهيلع يتلا ةيحانلا نم اهنأ ملعأ مل يرتشملا لاقف فيفخ
 اف ) تملع * (دق ) لب : عئابلا لاقف *رايخلا يلف ليقثلا جارخلا

5) 

 نيتيحانلا "ىدحإب صاصتخا عيبملل نكي مل اذإ : باوجلا
 هلوقف ملاعب سيل كاشلاو ءكشلا لحم فاصنإلا دنع لحملاف
 ال هيلع ملعلا ىوعدو « لاحلا هيضتقي امع ”فارتعا ملعأ مل ينإ

 اذإف ."( بيعلاب ) ًايضار نوكي ال“ بيعلا يف كاشلاو هل دنتسم

 . بيعلاب درلا هل ناك ملعلا يفن ىلع فلح

 . نيتيحانب نيضرأ : عد1

 . اهجارخ ليقث اهدحا : د -2

 . رايخلا يلو ليقث اهجارخ يتلا : د-3
 . د يف ةدايز -4

 د يف ةدايز - 5

 . دحأب :د-6

 . بارعا ملعأ مل هلوقو : د -7

 . ةبيغلا : د -8

 . عيف ةدايز -9

 ١ه



 يم ازغلا دماح يأم السإلا ةجح ىواتف

 47 ةلأسم
 اهزنأ ناك ناطلسلا نأ يرتشملا 'علطا مث اراد هعاب اذإ

 مق راقدلا ةميقا نم ست ام دكا ناكو سقم 1 00

 صقني كلذ ام ناكو «تضم ةّدم اهزن دق ناطلسلا نأ علطا

 ؟ رايخلا تبثي له «:راقعلا ةميق نم
 . رايخلا تبثي : باوجلا

 48 ةلأسم

 تداز اذإ ْرْنَت نأ اهتداع نم نأ :( هل ) نابف ًاضرأ ىرتشا اذإ
 راهنألا دزت مل ناو ” ةعارزلاب رضي كلذ ناكو *( تارفلا وأ ) ةلجد

 5 رثث“

 . هببسب لقت ةبغرلا تناك امهم درلا تبثي : باوجلا

 49 ةلأسم

 نأ دصق نإو رفسلا يف اهدلوو مألا نيب 7 ةقرفتلا زوجي له
 ؟ رخآلا نطو ريغ *( امههدحأ نطو ) لعجي

 نم صقني كلذ ناكو تضم ةرم اهزن دق ناطلسلا نأ علطا مث ": د - 1
 " اهيلا لوزنلا وكر زيوحبتل راقعلا ةمبق
 ." اهيلا لوزنلا عوجر زيوجت " : " ع" ةيشاح يف - -2
 . د يف ةدايز -3

0 



 يازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 ل ؛(نفرعتا) ف ) سل 2( اهدلوسب ةدلاو هلوت

 يف كلملا ) قارتفا دنع «( يذأتلا )و :(؛ صوصخلا)

 .ةكولمملا يف الو ةحوكنملا يف اذه زوجي ة(الف) . ”(قارتفا

 هيف سيلو( ةلقثلا دصق دنع) هدلولا لقن ةقلطملا يف زوجيو
 ةقرفلاف «ةدلبلا كلت ىلإ اضيأ لاقتنالا ىلع ةرداق ةرحلا ذإ «قيرفت

 '' اهفلخت ىلع لاحت
 . (ص) : د ىف ناكملا - 1
 000 0 ل يراتلا يف يراخبلا هجرخأ -2

 0 ا ل
 . د نم تطقس - -3

 . ضرغل : د-4
 . روضحلا :د-5

 . يداعلا : د -6
 . د نم تطقس -7

 .الو:د -8

 . هلقنلا دصق دنع دلولا لقن : ع ةرابع -9
 بويا يأ ةياور نم يذمرتلا جرخأ عيبلا يف براقألا نيب قيرفتلا فو 0
 نم : لوقي (ص) هللا لوسر تعمس : لاق (هنع هللا يضر ١ ىراضتألا
 يذمرتلا . ةمايقلا موي هتبحأ نيبو هنيب هللا قرف ءاهدلوو ةدلاو نيب قرف

 . هححصو امقرادلاو دمحأ هجرخأو ؛ هلسحو عويبلا يف ( 1283 )مق

 نيب قرف هنأ ( هنع هللا يضر ) بلاط يأ نب ىلع ةيور نم دواد وبأ جرش
 مقر دواد وبأ ادرو 11 نع ص هللا وفاهم اه دلو دلو

 دوميم نيب عا ةنالاب هلعأو رع 0
 اهحجرو . هدانسأ احلا هجرخ . ىلعو بيبش ىب

 ٌقيقحت( لوسرلا ثيداح يف لوألا 9 | نبا رظنا . 0
 .541/1 طوؤنرألا

 كو



 يم از غلا دماح يبأم السإلا ةجح ىواتف

 50 ةلأسم
 ةدم '( فقولا راجيإ ىلع سلفملا ربجي ) نأ زوجي له

 ةرجألا صقنت دقف كلذ زاج نإف « هنيد ءافيإل اهترجأ :( لجعتت)

 نيب قرفلا امو ءاموجت ثدحأ ول * اهرادقم ) نع ليجعتلاب

 ةراجإ ىلع ريجيو ) هسفن ةراجإ ىلع ربجي ال نأ نيبو كلذ
 : ”(مدعلا يف (هالكو ) *( فقولا

 ةراجإ ىلع ربجيو هسفن ةراجإ ىلع ربجي ال : باوحلا
 ال دح ىلإ ليجعتلا ببسب ةرجألا يف توافت رهظي ملام فقولا

 و نيدلا ءاضق ضرغ يف هلثمب :( سانلا) *(نباغتي)
 . قحتسملا ةبلط نم *(صلختلا )

 : ًافقو سلفملا ىلع رجؤي : عةرابع - 21

 د -2 . ليجعتب

6 



 يازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 51 ةلأسم
 هتجوزب عاتمتسالاو ةعمج اا ةالص نم سوبحملا عنمي له

 ؟ هئاقدصأ ةثداحمو

 ددرتلا نم عنملاو دحاو ناكم مازلإ سبحلا لصأ : : باوحلا

 '( قح ) ءاضق ىلا انه بح نأ امإ كلذو ء.ضارغألا يف
 يضا_قلا ئار:اذإ ةانحلا :( ضعبل ًاريزنغت ) وأ هيلع سوبحملا
 اصيح نكت يف يضاقلا ىلإ يأرلاو ءسبحلاب ريزعتلا
 الإ :( ةعمجلا نع ) د الو «ءاقدصألا ةئداحمو عاتمتسالا نع

 *(هنم) عنملا زوجيف اسأر جورخلا نم هعنم يف ةحلصملا تناك اذإ
 . يضاقلا هأر اذإ

 52 ةلأسم

 اذإ طئاحلا يف كيرشلا رابجإ يف نيلوقلا نم رايتخالا ام
 : 0 ا

 ظحالي نأ رايتخإلاو «ربجي ال نأ نيلوقلا سيقأ : باوجلا
 وأ رقفل يناثلا عانتما هلرهظ نإف نيمصاختملا لاوحأ يضاقلا

 نإو ة(هريجأ) ٠ .*(دناعم ) هنأ ملع نإو بجي ل حيحص ضرغ

 . حلاصملل عمجألا وه ليصفتلا اذهف «رابجإلا كرت هيف كش

 . د نم تطقس -]1

 . ضعب ريزعت ؛د -2
 . عمجلا نم : د -3

 .اهنم : د -4

 . هداكن : 0

 كاع



 يازغلا دماح أم السإلا ةجح ىواتف

 53 ةلأسم
 |! ريجي اتلقو برشخف نيكيرش نيب ًانالود ناك اذإ

 ناك نإو ؛هيلع ناك ام ىلإ هتداعإ ىلع ريجي لهف '( هتمسق ىلع)

 ىلع ربجي :( وأ ) هضرأ هيلا جاتحت اهم رثكأ ء ءاهلا نم المحم
 ؟ ةجاحلا ردق ىلع هتداعإ

 3( لاغيب )هج اوم قرف اه نإغ دهي ال :تاونخا

 54ةلأسم
 هراج ناتسب 5 يرجي ءام 1 مسر هناتسبل ) ناك اذإ

 *( راجت ): ( هيلع زاجتلاو ةراقنإ كلدت ىدسلا نفرأو)
 ؛( لاقو ) تاقوألا ضعب يف ءاملا يرجي نأ دارأف ”( رمث اهيلعو )

 بحاص لاقو .هقدص فرعو ءنآلا يرجش رضي ء ءاملا نأ راجلا

 (ف . هقدص فرعو « يناتسبب رضي 1 يقسلا ) كرتو : ناتسبلا

 ؟مكحلا

 . عنم تطقس -1

 .له :د -2

 . د نم تطقس - 3

 . مسرب هناتسب : د-4

 . كلذل يرجملل صن يفو : د ةرابع - 5

 .رجش :ع -6

 . ع نم تطقس -7

 . لاقف : د -8

 .د نم تطقس -9

605 



 يلازغلا دماح يأ مالسإلا ةجح ىواتف

 نأ هلف ءاقلطم ءاملا ءارجإ قح هل تبث اذإ : باوجلا
 هللاو ) يرجملا كلام راجشأ هب تررضت نإو «ءاش امهم هيرجي

 .'( ملعأ

 55 ةلأسم

 ىلع ,هتيقنت بجت نم ىلع .ىرجملا كلذ يف لوقت ام
 . 2؟( هكلام ) ىلع وأ ءالا بحاص

 اذهف ءالا رجأ قاقحتساب الإ فارتعالا عقي مل اذإ : : باوجلا
 . ءارجإلا نم نيكمتلا الإ ىرجملا كلام ىلعف بجوي ال ردقلا
 اذإ الإ .يرجملا كلام ىلع ال ءارجإلا كلام ىلعف ةيقنتلا امأف
 2 .  يرجملا كلام ةهج نم ببسب راهنألا تألتما

 5 6ةلأسم
 بحاص دارأف ناسنإ ةحاس ىلإ ءام ليسم هرادل ناك اذإ

 ىلا بشخ ةراّبع يف ءاملا كلذ لحي نأو ًاراد اهينبي نأ ةحاسلا

 نيم لعل هيت ل رع انا د10 كلت رع درعا

 ؟ ءاملا بحاص ىلع مأ رادلا بحاص ىلع .رفحلا بجي

 نم هحرسي نأ الإ ءالا بحاص قحتسيال 1 باوجلا

 وأ ةراّبعب ةحاسلا بحاص هاقلت نإف ةحاسلا ىلا هسفن كلام

 .د نم تطقس -]1

 . هبحاص : ع-2
 ءاهتناو ( 55) ةلأسم باوج نم ًاءدب د نم هدوقفم قاروأ كلانه -3

 . ( ىضري) ةملك دنع (58) ةلأسم باوج فصتنمب

 هال



 يازغلا دماح بأم السإلا ةجح ىواتف

 ءاملا بصي ناك اذإ رفحلاو ةراّبعلا ةنؤم هيلعو كلذ هلف ءاش ام رئب
 .:هكلم لل

 57 ةلأسم
 [هدحأ لاقف «مامح وأ ىحر يف نيكيرش اناكاذإ

 ال : لاقف «ينم رجأتست وأ كمهس ينرجؤت 7 نأ امإ :هيحاصل

 نمف اننيب ناك لصح اف اهلمعتسن امنإو «كلذ نم ًائيش لعفأ

 ؟ هلوق ىلإ باجي
 مسقيو لغتست نكلو راجئتسالاو ةراجإلا مزلي ال : باوجلا

 . امهنيب لصاحلا

 58ةلأسم

 |مهيلع رجؤي نأ مكاحلل غوسي لهف ةقاشم اههنيب عقو نإف
 هيف عنتمملا رابجإ هل غاسي مث لهف كلذ هل غاس نإف ءرخآ نم
 ؟مدقت

 بلطي نم نكلو امههيلع مكاحلا رجاؤي ال : باوجلا
 نأ يىضري نم امهيف ناك نإو «باجي ال ةراجإإلا وأ راجئتسالا

 رخآلا ربجأو هيلإ بيجأ |امههيلع لصاحلا مسقيو مامحلا لغتسي
 يضاقلا امهكرتت لاحملا بلطي امهنم دحاو لك ناك نإو «هيلع
 ٠ هانركذ |مب اهدحأ ىضري وأ ءيش ىلع اقفاوتي نأ ىلإ ناقاشتي

 همم



 يلازغلا دماح يأ مالسإلا ةجح ىواتف

 59 ةلأسم

 ملعلا لبق لزعني ليكولا نأ انلق اذإ '( هلاكولا لئاسم )
 ضبقو ملعي ملو هلزع ام دعب ىرتشاف ءارشلا يف هلكو دق ناكو
 ؟ لكوملا ىلع عجري لهف همرغف هدي يف فلتو عيبملا
 :( لزعلا يف ) نذإلا عطقنا نإ هنأل عجري هنإ : باوجلا

 يف فاك كلذف هدعبو لزعلا لبق روذعم ليكولاو :(رورغلا ىقب )
 . ملعأ هللاو ةدهعلاب هل عوجرلا تابثإ

 6 0 ةلأسم

 هب دجوف لكوملا ىلإ هعفدو هضبقف قح ءافيتسا يف هلكو اذإ
 "( هنم ) طيرفت ريغ نم هدي يف فلتف هدريل ليكولا ىلع هدرف ًابيع

 نأ ىلإ لكوملا نامض يف هنكلو ليكولا نمضي ال باوجلا
 . هليكو دي ىلإ وأ هنم ضوبقملا دي ىلإ لصي

 61 ةلأسم
 هعم يرتشي نأ كلمي له ًافيس هل يرتشيل هلكو اذإ

 ؟هدمغ

 . ع نم تطقس مس -1

 نم تطغسد
 .د نم تطقس -3

 . ع نم تطقس -4

 . ع نم تطقس -5

 ه4



 يازغلا دماح يبأ ءالسإلا ةجح ىواتف

 لكوملا لاق نإف ًارهاظ هيلع هطلست ظفللا قلطم : باوجلا
 . '( هيف ) قدص دمغلا هب درأ م

 62 ةلأسم
 نودب عيبلا يف :(انذإ ) كلذب نوكي له هارت اهب عب هل لاق اذإ

 ؟ لثملا نمث
 ةيراج ةداعلا ذإ ةظفللا هذهب : ( نيغلاب عابي ال ) : باوجلا

 نوكيو يل ًاباوص .( هارت ) اهب عب ؟ ( هب ا
 حبرلا ريداقم نيب أرييخت وأ لشملا نمئب *ب عيبلا وأ حبرلا نيب ًارييخت
 وهو اذه هب تدرأ لاق اذا *( لكوملا نم ) نحتسي كلذلو

 . فرعلا يف موهفملا

63 

 طيرارق ةرشع هل قدص لاقف ريناند ةرشع هيلع ىعدا اذإ
 ؟ مكحلا فيك '( مأ (هاعدا نإ كلذ عيمجب ارقم ) نوكي له

 . هنيميب 1 د - -1

 . ًانذأ 4 -2

 . نبغلاب الإ عابي ال : د ةرابع - -3

 . د نم تطقس -4
 .د نم تطقس - -5

 .هارياد -6

 . ع نم نم تطقس -7

 ال مأ عيمجلاب ًادرفم : د ةرابع - -8



 يلازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 ىلإ عج ري ' ( قدص ) هلوقو ريئاند ةرشع همزلي : باوحلا

 0 ديلا راند حلا ل ويدل وع رت
 . هاعدا ام ضعبب ارارقإ كلذ نوكي لب هعم طيرارق

 64 ةلأسم

 ناكنمثلانإ : ي ىرتشملا لاقف ةعفشلا عيفشلا بلطاذإ
 ة( الاقف ) نيدهاش عيفشلا رضحاف «هرذق ملعأ ال افازج

 ال مهاردلا 5 اراد ةنيعم مهرد فلأ نمثلا ناكو دقعلا انرضح

 انأ عيفشلا لاقف ةرشعلا نوداهنأ الإ ؛( ًاديدحت ) اهردق .( ملع)
 هل سيل ناك نإف .كلذب ةعفشلاب لحخألا هل له ةةرشعو افلا ثرأ
 نأب رقأ يرتشملا نأ ول مكحلا اف لوهجمب تدهش ةنيبلا نأل

 ال انأل ؛ ( ًاضيأ ) هل سيل ناك نإف ةرشعلا نودو ًافلأ ناك نمشلا
 نأ اننكمي :(اَنأ )الإ نمثلا نم دقعلا هيلع عقو ام ةقيقح

 نمثلا ين ناعيابتملا فلتخا اذإ اذهلو هقح ىلإ دحاو لك لصون
 عييبلا ىعّدا اذإ*( اذكو ) عئابلا هيلع فلح اهب عيفشلا ذخأ

 . تقدص :د-

 . أطخ وهو رشع : ع-
 . ال لاقف :

 ا

2 

 د -3

 رملعي د 4

 . اريرحت : ع5

 .افيك :د 6

 . هنأ : 3-7

 . كلذكو : د-8

5١ 



 يلازغلا دماح بأم السإللا ةجبح ىواتف

 ناك هنأ ) ملعن ال انك نإو عيفشلا ذخأ ءارشلا يرتشملا ركنأو
 .'( ادقع

 فلألا عيفشلا نزوو كلذ ىلع ةنيبلا تماق اذإ : باوجلا
 ان ل

 هملس ام ىلع رصتقي نأ هيلعو ةرشعلا

 65 ةلأسم
 عيفشلا 2( ىعداو ) نمثلا ردق نايسن يرتشملا ىعدا اذإ

 لوق لوقلا نوكي '( له ) ؟ نوكي نم لوق لوقلاف . ًافلأ ناك هنأ

 . ًافازج «( ًافلأ ) ناك هنأ ىعدا اذإ !ى يرتشملا
 نيميب مكحلا بجو لهجلاب يرتشملا فرتعا اذإ : باوجلا

 .  (ةفرعملل ) يعدملا عيفشلا

 66 ةلأسم
 صقشلا يف ”(هدجو ) بيع“( ىلع ) يرتشملا حلاص اذإ

 «نيهجولا دحأ يف حلصلا حصي انلقو اضوع هنع ذخأو لا

 . "(ال مأ ) عيفشلا قح يف تبثي 1 تبثي له

 . ةقيقح دقعلا نايرج : د ةرابع- 1

 . ىعداف : د -2

 . لهو : د -3

 . ع نم نم تطقس -4

 . ةفرعملا : 3-5

 . نع : د-6

 . كدجو :د-7

 . ع نم تطقس-8

5 



 يازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 . ' (عيفشلا قح يف تبثي ) : باوحلا

 67 ةلأسم

 دي يف كله لاملا نأ ضارقلا لماع ةئرو ىعدا اذإ)
 لبقي له «عدوملا ةثرو كلذ ىعدا وأ طيرفت ريغ نم مهئثروم
 .:(مهوق

 بر يعدي ملام ةثرولا ىلع ىوعدلا هجوتت ال : باوجلا

 نأ ىعدا وأ ةكرتلا ةلمج يف مهدي تحت لخد هلام نأ لاملا

 تحت لوخدلا مدعو طيرفتلا مدع لصألاو هيف طرف دق ثروملا

 يف مهنائتسا زجي مل نإو مهنيمي عم مهقيدصت بجيف ءمهيديأ

 . مهسفنأ

 68 ةلأسم
 0007 « ةرجأتسملا نيعلا *( رجأتسملا ) راعأ اذإ

 وأ ءافيتسالا يف ًايناث ؟(بينتسي ) نأ ؟( هلو فيكف) *( نمض نإف)

 . ؟ نمضي الو *(هريغ نم ) ”( رجؤي)

 .د نم تطقس - -1

 . باوحلا يقبو : د نم لاؤسلا لك طقس - -2

 .د نم تطقس -3

 .د نم تطقس -4

 . هل سيلاف : ع-5
 . بصلي : د-6

 . رجاؤي : د-7

 . ع نم تطقس -8

 اذن



 يازغلا دماح بأم السإلا ةجح ىواتف

 نمضي ال امك « رجأتسملا ةراعإب نمضي ال : باوجلا
 ! ال مأ ةراعإلا هل له ريعتسملا يف فالخلا انإو «ةراجإلاب

 69 ةلأسم
 ًارجأتسم ةدملا كلت يف ناكو ناسنإ ىلع سبحلا هجوت اذإ

 ؟ هبسح نم كلذ عنمي له « سبحلا يف لمعي نأ هنكمي ال لمعل

 لمي و ةيسحب تلطر نم تحن لهف نسل ىف هلهع هتكمأ نإف
 ؟ سبحلا يف لمعلا كلذ

 '( نإف ) امهنيب عمج سبحلا يف لمعلا نكمأ نإ: باوجلا

 رجأتسملا قح مدق هنيع ىلع ةدراو ةراجإلا تناك *( نآن ل ندعي

 قاقحتسالاب دوصقم لمعلاو *( |ّيس) نبترملا قح * ( مدقي ) اك
 مث هريغ ىلإ هب '( قهري ) |نإو هسفن يف قحتسي ال سبحلاو
 م لع رع فلس نإ لحمل هذ ل هيلح ل ؛وتسي نأ يضاقلل

 '( هليصحتب ) بلوط هتمذ يف ةراجإلا تناك نإو هيأر هيضتقي

 يتلا ةهجلاب سبحي [ى نيدلا اذهب سبح عنتما نإف « هريغ بدنب
 . نيببسب اسوبحم نوكيف هيلع اهب سبحلا هجوت

 .نإو :د-آ

 .نإف : د-2
 :مدق : د-3

 . اهيلس : د -4

 ٠ لصوتي : د -5

 هصيلخت : د -6
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 70 ةلأسم
 ام ةرجأتسملا نيعلا نع عفدي نأ '( رجأتسملا )مزلي له

 ؟ نمض لعفي مل نإ ىتح هريغو قيرح نم اهفلتي
 ميلست الإدقعلا درجمب همزلي ال :( يركملا ) : باوجلا

 : ( ءافيإلا يف ) يعسلا امأف «ءافيتسالا رذعت اذإ ةرجألا درو نيعلا
 همزلي رطخ ريغ نم كلذ ىلع ردق اذإف يرتكملا امأ .همزلي الف

 . ةحلصملا قيرط ىلع هجوألا وه اذه  عدوملا يف اى كلذ

 71 ةلأسم
 مزلي نملف * ( رجأتسملل ) عاتم ىلع *( رادلا ) تعقو اذإ

 ؟ هيلع عقو ام عفرو عاتملا صيلخت
 ريغ ىلع بجي امنإو هصيلخت عاتملا كلام ىلع : باوجلا

 . يرتكملا نم ”( ريصقت) الو ريصقت ىلإ * (بسن ) اذإ كلاملا

 ىرتكملا : د - 1

 ١ .هنإ : د -2

 .د نم تطقس -3

 . ةبادلا : ع- -4

 وا 5

 : ع-6

 يي
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 72 ةلأَسِم
 1 نينع فريفتا )اطال نسق ةكحر ونال رضيعا 3[

 ماكحإ هكرت ىلع ةرامإ كلذ لعجي له 2( ةجردلا) 2( تعقو)

 * ؟(ال مأ ) ةلآلا نم فلت ام مرغ هيلع بجي ىتح لمعلا

 نوكي دقو ةلآلا داسفل نوكي دق اذه * ( نإ ) : باوجلا
 نإ اولاق ”( اذإف ) * ( ةربخلا ) لهأ ىلإ هيف عوجرلاو «لمعلا داسفل
 :( لمعلا يف ) رصقملا وهو مكحملا لمعلل ةلباق ةلآلا هذه

 ." ( هتمزل)
 73 ةلأسم

 نإف ؟ هترجأ همزلي له « اهريغ وأ ةلغ دجسملا يف حرط اذإ
 هنأ الإ دجسملا ضعب يف ةلغلا تناكو 00 ٠

 ةرجأ همزلي له هيف ةالصلا نم سانلا عنمو ''( هباب قلغأ )

 ؟ ةعصخح



 يازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 قلغأو ةلغلا هيف حرط |مهم عيمجلا ةرجأ همزلي : باوجلا

 قلغأو زيلهدلا يف ولو راد ةلمج نم تيب يف حرط ول (ى بابلا

 2 ( ءازجأ ) نمضي اكو (قادلا عيعج رجا ) ةفرلي بالا

 . كالمألا ةعفنمك هتعفنم نمضي فالتإلاب دجسملا

 74 ةلأسم
 مكحلا نوكي ايف . همولعم ةدم هسفن يدوهيلا ٌرجأ اذإ

 حصي لهف اهانثتسا نإف اهنثتسي مل اذإ اهللختت يتلا توبسلل
 ؟ دقعلا نع ميلستلا ريخأت ىلإ يدؤي هنإل ةراجإلا

 دقعلا قالطا ناك كلذب مهف نع درطا اذإ : باوحلا

 ءانثغتسا *( ةلزنمب) تبسلا ءانثتسا كرتو ءانثتسالاب حيرصتلاك

 ةراجإلا * (أشنأ ) ول هنأ همكحو راهنلاب الإ ٍلوتيال لمع يف لبللا

 قلطأ نإو ء حصي م دغلا لوأ ىلإ ةفاضإلاب |حرتطتم ليللا لوأ ف

 ًاضرأ ٌّرجأ ول اك لمعلا ريخأت يضتقي لاحلا ناك نإو حص

 رجأ وأ « هتعارز ىلإ ةردابملا روصتت ال ءاتشلا تقو يف ةعارزلل

 . نيموي وأ موي يف الإ غرفت ال : ( ةعتمألاب ) ةنوحشم ًاراد

 . ةرجألا عيمج : د

 .ةرجأ : د

 . هلزنم : د -

 .ءاش :د
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 75 ةلأسم
 هرداصيل ناطلسلا هبلطف . '( اهيف ) عيبل ًاناكد رجأتسا اذإ

 :(ال مأ) هراجإلا خسف يف رايخلا :( هل ) كلذب تبثي له « ىفتخاف
 .راذعألا هذه لثمب *( رايخلا ) تبثي ال : باوجلا

 76 ةلأسم

 نم هعنمي ملو هسفنب اهيف سولجلا نم ناطلسلا هعنم نإف
 ؟ رايخلا كلذب هل تبغي لهف ةبانتسإلا

 تبني مل ام ةبانتسالا نم اضيأ هعنم نإو تبثي ال : باوجلا
 نم عفانملا فلتت كلذ دنعف ابصغ ناكدلا ىلع ديلا ناطلسلا
 ال هعنمب ؟( رجأتسملا سفن ) يف فرصتلا امأو يرتكملا نامض
 . ةراجإلا مكح ريغب

 77 ةلأسم

 ذر 1و راقلل ةجربلا بابك دعب ةافزلا تنقاذإ
 ملع نإف ؟لثملا ةرجأ همزلي له اهبحاص *( ىلع ) نيعلا
 اهملسي ملو هنم اهبلطي ملو ةدملا ءاضقناب وأ خسفلاب بحاصلا

 .هيف 15 -]1

 .د نم تطقس -2

 .ع نم تطقس -3

 .ع نم تطقس -4

 . هسفن : د -5

 .ىلإ : د -6
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 يازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 ؟ لثملا ةرجأ همزلي له ءةنكملا عم '( هيلإ) رجأتسملا
 اهنمضي ال ةنامأ هدي يف نيعلاف عافتنالا كرت اذإ : باوجلا

 تلبوق ثيح نم :( انه )اه ةعفنملا تسيلو ةعفنملا نمضي الو
 دعب يرتشملا دي يف فلت اذإ :( عيبلا ) يف عيبملا نيعك ةرجألاب
 انهاه فلاتلاو نمثلا اهلباق يتلا نيعلا يه فلاتلا نآل خسفلا
 . اهنيعال ةرجألاب تلبوق ىتلا ةعفنملا لثم

 78 ةلأسم

 يف امع باوبألا بيترت رّيغف باتك خسنل *(رجؤتسا ) اذإ
 ؟ ةرجألا نم هقحتسي اميف مكحلا ام ءلصألا

 رشاعلاب أدتباف ' ( الثم) ؟( باوبأ ) ةرشع ناك اذإ : باوجلا
 اهم لوألا بابلا '(وهو) ”(ريخألا) يف بوتكملا ناكو لوألاب متخو

 مل نإو «رشاعلا بابلا ردقب قحتسا ةيقبلا هيلع ىنبي نأ نكمي
 مل هيلع هبيترت ىلع يقابلا ءانب نكمي ام كلذ ةلمج يف نكي

4 



 يلازغلا دماح يبأم السإلا ةجح ىواتف

 79 ةلأسم
 كلذ نوكي له .فقولا رجؤي ام ةدم فقاولا ركذي ملاذإ.

 ؟ ةنس نم رثكأ زوجي ال :(وأ) «رظانلا داهتجإ ىلإ آلوكوم

 . رظانلا داهتجا ىلإ لوكوم وه : باوجلا

 80 ةلأسم
 يكالمأ عيمج تفقو ينأ ىلع اودهشا دوهشلل لاق اذإ

 يتلا هكالمأ عيمج ريصي له ءاهنم ائيش دحي ملو اهفرصم ركذو
 ؟ لوقلا اذه ًافقو اهفقو حصي

 دوهشلا لهج رضي الو ًافقو عيمجلا ريصي : باوحلا

 اذه ىلع دوهشلا دهش امههمو دودحلا ركذ نع هتوكس الو دودحلاب

 . فقولا تبث ظفللا

 81 ةلأسم
 مهتابصع ىلعف اوضرقنا اذإف يدالوأ ىلع تفقو لاق اذإ

 | اعبت هيف لخدي له :( هتبصع ) فقاولا ناكو مهضعب تايف
 ؟ نيملسملا ىلع هفقي |يف لخدي

 ًانيعتم ريصي هنأل ةبوصعلا مكحب لخدي ال : باوجلا
 ىلع :( هنأل ) مالسإلا ةهج فالخب هسفن فقو قاقحتسال

 .٠ ةومعلا
 وت: د-1

 . هبصع : د -2

 .ع نم تطقس -3
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 82 ةلأسم

 لاق '(مث) مهاسو يدالوأ ىلع رادلا هذه تفقو لاق اذإ

 *(و) ؟ كلذ حصي له .مهعم لخدي كلذ دعب يل 2( دلوي نمو)

 دعب يل دلوي نم ىلع *(و) نيدوجوملا يدالوأ ىلع تفقو :لاق نإ
 ؟ حصي له كلذ

 ”(ركذ) امهم كلذ دعب هل دلوي نم لخديو حصي : باوجلا
 . لاصتالا ىلع كلذ

 83 ةلأسم
 ؟تانبلا دلو هيف لخدي له «( هبقعو هلسن ) ىلع فقو اذإ

 . ”( لخدي هنإ) : باوجلا

 84 ةلأسم

 ريقف جوز اه ةأرما مهنم هئابرقأ ءارقف ىلع فقو اذإ * ( و )

 . د نم تطقس -1

 .دلوت نم : د ةرابع -2

 .د نم تطقس -3

 وأ :د-4

 .لد :د -5

 . هلسنو هبقع :د-6

 . عنم تطقس -7

 .د نم تطقس -8

 اا



 يلازغلا دماح بأم السإلا ةجح ىواتف

 اذإ ةأرملاو بيرقب سيل ةبيرقلا جوز ”( نإ ) : باوجلا
 . تلخد ةريقف تناك

 85 ةلأسم
 ىتح اهعلق بجي له ءرجش اهيفو ًادجسم هضرأ فقو اذإ

 ؟ *(هيلع ) لصي اعضوم اهسرغب لعجي
 جرخي ال ًادجسم ' ( هلعجو ) ضزألا ركذ درجم : باوجلا

 ضرألا غيرت همزلي ؛ (ال )كو ضرألا عيبك هكلم نع رجشلا

 رجشلا لخدأ ولو ءدجسملا ضرأ 7( اذكف)رجشلا نع ةعيبملا

 نيلصملا ىلع عضوملا قيضي ناك نإف حيرص ظفلب فقولا يف
 . كرت الإو علق

 86 ةلأسم
 له ًاراقع *(هفقو) ةلغ نم دجسملل مكاحلا ىرتشا اذإ

 ؟ كلذ دعب هعيب ”( هل ) زوجي ىتح اقلط نوكي



 يازغلا دماح يأ مالسإلا ةجح ىواتف

 دجسملا ىلع مكاحلا هفقو اذإ الإ ًاقلط نوكي : باوجلا

 هلعجي الف ءارشلا درجم امأف ءًافقو ريصيف ًاباوص كلذ ىأرو

 .افقو

 87 ةلأسم
 '(ءيش) هتيافك نع دجسملا فقو ةلغ نم لضفي ناك اذإ

 هنذؤمو همامإ هنم قزري نأ زوجي هنأ ملعلا لهأ نم دحأ لاق له

 :(ضرتعي ) ناطلسلا ناك نإو ؟ هيف ةالصلا رفوتت اب ناك اذإ

 فرص غوسي له «هنم '( لضف ) ام ذخأيو هفقو :( ةلغ ) ىلع

 . ةروكذملا ةفصلا ىلع هنذؤمو همامأ ىلإ اهنم ءيش

 ةهج هفرصمل نيع دق فقولا ناك نإ '( هنإ ) : باوحلا

 «لاحبب هنع لدعي '( نأ زجي ) ل دجسملا حلاص نم ةصوصخم

 زاج دجسملا ىلع تفقو لاق نكلو اشيش نيع دق نكي مل نأو

 دجسملل رخدي نأ دعب اذهو ركذ ام لاحلا ة ةروص تناك اذإ كلذ

 . ”(هعقاو ) عقوتل ًاراهظتسا ةريخذ هتلغ نم

 . عنم تطقس -5

 . هفقاو : ع7

 فورا



 يلازغلا دماح بأم السإلا ةجح ىواتف

 88 ةلأسم
 هنأ * ( هنع هللا يضر ) يعفاشلا بهذم ىلعانلق ' (اذإ)

 امهم نأل ءهرصحو هليدانق ىلإ هفقو ةلغ نم فرصي نأ زوجي

 نم ءيش فرص زاوج اذه ىلع : ( مزلي ) له «هيف ةالصلا رفوتت

 هيف ةرانملا ءانب زاوج هيلع * ( مزليو ) .نذؤملاو مامإلا ىلإ كلذ
 ؟هلام نم

 ءانبو «نذؤملاو مامإلا يف باوجلا :(قيس): باوجلا

 . دجسملا حلاصم نم وهو زئاج ًاضيأ ةرانملا

 89 ةلأسم
 اوسيلو مهيلإ فرصف ملعلا لهأ ىلع ةعيض فقوأ اذإ

 ىلع « قحتسملا عيري نم لعف هفحتيم تجرب مث ندعم

 هل نكي ملف فقولا ىلع عجري انلق اذإف ؟رظانلا ىلع وأ فقاولا

 ؟ هقح عيضي «(له) هكرت

 هلع ركع نإ وريرعح فلقاولا لع نايضلا راركا : باوحلا

 0 ءاملعلا لإ اهملسو ةرجألا ذحاأو رظانلا 0 نِإف ةرجإلا

 «ءاملعلاو رظانلا ىلع ال رجأتسملا ىلع كلملا قحتسم عوجرن

 .اذإو :د-]1



 همهارد تلصو وأ هيلإ هملس نم ىلإ هملس اهب رجأتسملا عوجرو
 مهاردلا مرغ رارقف .ةراجإلا داسفل هكلم نع جرخت مل اهنإف هيلإ

 : هدي يف تفلت نم ىلع

 90 ةلأسم

 ؟ هناردج اهب رتسيل ًاروتس دجسملا ىلع فقي نأ حصي له
 مل *( نإف ) هريغ وأ ريرح نم نوكي نأ نيب لاخلا '( قرتفي ) لهو
 بحاص ملعي ملو اقرتفا نإف « ةرتسم ةبعكلا :( سيلأف ) حصي

 ؟ دجسملا ةرامع يف اهفرصو اهعيب زوجي لهف روتسلا

 « هريغو ريرحلا نيب قرف ريغ نم حابم اذه : باوجلا
 *( ىلع ) فيكف ءاسنلا ىلع ال لاجرلا ىلع مرح |نإ ريرحلاف
 ىلع فقولاو ءاهريغو ةبعكلا نيب قرف الو .دجاسملاو تادامجلا
 . بجاو هب ءافولاو حيحص حابملا نييزتلا

 91 ةلأسم
 ةكرت اهنإ نوقابلا ىعداف نيع ةثرولا ضعب دي يف ناك اذإ

 يف اهبهو يبأ نإ لاقف « تيملا نبا هدي يف يه يذلا ناكو مهيبأ

 هنبال بهو ايف عجر بألا نأ ةنّيب ةثرولا ماقأف ينضبقأو هتايح

 هيف عجر ام ركذي نأ ريغ نم كلذب هسفن ىلع اندهشأ : اولاقو

 اذه ىلإ فرصنتو لامججإلا اذه ىلع ةنيبلا هذه عمست له

 . قرفي :

 دإو :

 1 نان
7 

-2 
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 يازغلا دماح يبأ م السإلا ةجح ىواتف

 ؟ عمست ال مأ بوهوملا

 ال «لامتحالا اذه عم ةنيبلا هذه هدي نم عزنت ال : باوجلا

 دهشأ ام ىلع بألا داهشإ دعب ةبهلا نوكي نأ لمتحا اذإ اهّيس
 هيلع

 92 ةلأسم
 نإف عر كلذ نوكي له هنبال بهو ناك اهب ىصوأ اذإ

 ناك عيبلا ىلع '( هب ىصوملا ضرع اذإ سيلأف ) ًاعوجر نكي م

 اذإ ! عئابلا كلذكو: ءانباحصأ ضعب لوق ىلع ةيصولا نع اعوجر

 ماقال راي ب اددجو ناك احمل هرم فيما يرام ءىطو

 تبث كلملاف ًاعوجر ناك نإو «ةبهحلا نع نعول ةيصولا

 رتل نأ تجنن هبيدوتخقم ا ام فاواحير فيلو هل فوهوملل

 . ليوأتلا لمتحي ال حيرص ىلإ عوجرلا
 ليوأتلا لمتحي ال :( حيرص وهو عوجرلا تبث ) : باوجلا

 «ًانمض عوجرلا لوصحب الإ نكمم ريغ هب ظفلي ام حيحصت نإف

 ةزئاج ةيصولا نإ هيف لاقي ام ةياغو ىلا لاب ايضوم قايم الإ و

 : ةبهلا نع عوجر هنأ هيف حيحصلاو « سلجملا يف عيبلاك وهف

 93 ةلأسم

 ناطلسلا هنم اهذخأي نأ اهفرع نإ فاخف ةطقل دجو اذإ

 :(كلذب)رذعي لهف دجو امم رثكأب هبلاطي وأ رئاجلا

 . ىصوملا هب ضرع ول سيلا : د ةرابع- 1

 . حيرص عوجرلا يف ةيصولا ظفل نأ : د ةرابع - 30

 . كلذك : د - 3

 الك



 يازغلا دماح يأ مالسإلا ةجح ىوانف

 نكي مل نإف ) ؛لوحلا يضمباهكلمي '(و ) فيرعتلا كرت يف
 عباط ريغ ىلع اهعبطو * ( ةرقن )بصغول 7( سيلأف) : (ًارذع
 . اهرسك هل ناك فاخو ناطلسلا

 ؟(بجي ) لب ءافخإلا هلف كلذ هّْنظ ىلع بلغ اذإ : باوجلا
 « هنمض ناطلسلا هذخأ نإف ةطيحلا كرت دقف فرع نإف كلذ هيلع
 نأ يغبني نكلو «ةنسلا يضم دعب هكلمي الف فرعي مل اذإ معن

 . فيرعتلا ناكمإو كلاملا ايس

 94 ةلأسم
 زوجي له :ةيحرصملا لإ اهلمكن اهلمحف ةاش ةيربلا يف دجو اذإ

 م رصملا يفاهدجو ول 7( سيلأف ) زاج نإف اهلكأو اهحبذ هل
 ؟ اهحبذ زجي

 ارز ريفملا لإ لكنا درقالا قا ريجوملا #(بارحلا
 ال ةيّربلا ىلإ هلقن اذإ رصملا يف دوجوملاك «ةيّربلا مكح هنع

 نم تطقس - 1

 550 0 د ةرابع -2
 وعملا د-3

 . هكيبس : هرقن -4

 ا 0

 . روهظب :
 يلا د 0

 اا



 يازغلا دماح يأ السإلا ةجح ىواتف

 95 ةلأسم
 لاقو ءركذ وهو ينبأ وه مهدحأ لاقف ًادولوم ايعادت اذإ

 ىوعد كلذب حجري له ىئنأ تجرخف ىثنأ يهو يتنب وه رخآلا
 يتنبا يه لاقف نبالا يعدم داع اذإ "( نبالا) اهنأ يعدي نم

 © (ةمكح ايف ) ةيمسشلا ف تاطخلأ امنإو
 نإف هريغ ىوعد أطخلاو فيرحتلا اذهب حجري ال : باوجلا

 يف أطخلا رثؤي الف دوصقملا ميهفتب ةلقتسم اهيف ةراشإلاو ةباصإلا
 . لصألا يف هبيذكت يف ةرابعلا

 96 ةلأسم
 نالفل ناك نم : دلبلا يف ىدانو ًاناسنإ ناطلسلا رداص اذإ

 هب لعف اهب هملعي : ار رار ططلبلا نب اهليحي اراةعلور مع

 اهب هملعأ وأ ةعيدولا هيلإ لمحو عدوملا' فاخف *( اذكو اذك)

 ؟5 0 مأ ) نمضي له اهذخأف

 . * ( ملعأ هللاو ) نمضي : باوجلا

7 



 يلازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 97 ةلأسم
 ؟ ةعيدو كدنع نالفل : لاقف عدوملا ناطلسلا لأس نإف

 نإو ) ! عدوملا نمضي له اهذخأف هراد ىلإ ذفنأف معن : لاقف
 ؟ بذكلا فاخ ' ( هنأب رذتعا

 نأ هيلعف هذخأي هنأ ناطلسلا لاح نم ملع اذإ : باوجلا

 98 ةلأسم

 هجو ىلع ىلاعت هللاب فلحي نأ هنم بلطف ةعيدولا ركنأ اذإ
 فلحي مل :( اذإ ) ىتح فلحي نأ هل له «ةيروتلا هيف هنكمي ال

 ب ع 3 |

 فشلحي مل نإف رفكي نأ هيلع مث فلحي نأ هل : باوجلا

 99 ةلأسم

 ةعيدولا عفدو عنتماف قالطلاب فلحي نأ هنم بلط نإو
 فلحي نأ هنم بلطي نأ نيب لاح لا قرتفي لهو ؟ نمضي له
 . ةدحاوب وأ :( ثالثلا قالطلاب)

 . هنأ انرذتعا نإف : د - 1
 .ذإ! ع2
 . ثالثلاب : ع-3

78 



 يازغلا دماح بأم السإلا ةجح ىواتف

 قالطلاب فلحي نأ نيب ريخم وهو نمضي : باوجلا
 اذإف ء«نمضيو ملسيف ن نامضلاب هتجوز يدفي وأ « هتجوز قلطتف

 هيلعف '(ةعيدولاب اهسرح ) دقف هتجوز ىلع هل ًاراثيإ ميلستلا راتخا

 وأ هتجوز قلطي نأ ىلع فيسلاب هركأ :(ول ) اك وهف ءنامضلا

 . نمضي فالتإلا راتخاف هريغ لام فلتي

 100 ةلأسم
 ملف هنيمي يف يّروي نأ هنكمي ناكو نمضي ال ناك نإف

 ةيروتلا هجو فرعأ تنك ام لاقف ةعيدولا هنم تذخأف فلحي

 ؟ نمضي له
 . ”( نمضي هنأب راوحلا قبس ) : باوجلا

 101 ةلأسم
 ىلا راشأو *( انهاه ) اهكرتا لاقف ةعيدولا هذه ذخ لاق اذإ

 ظفحلا يف طّرف نإ نمضي له تعاضف *( هناكد ) نم عضوم

 له معن لاّقف يناكد 5 يعاتم *(يل ) رظنا لجرل لاق اذإ اذكو

 ؟” ( لعفي) مل نإ نمضي

 . هتجوز ةعيدولاب سرح : ع-1
 .اذإ : د -2

 8 نمضي وهو قيسام :د- 3

 . ينهاه :د-4

 ,. هتكدذ :د-5

 . ىل :د-6

 دعقي : د -7



 يلازغلا دماح يأ مالسإلا ةجحح ىوانف

 اهكرتا لاقف عدوملا دي يف عضوملا ناك اذإ : باوجلا

 . ' ( انهاه)

 يف وه يذلا عضوملا يف هلوصحل عدوملا دي يف لخد * ( كرتف )

 ل يل ل البا ع : ( يل ) رظنا لاق اذإ امأف هدي

 ىلوألا ةروصلا يف نمضيو اهكرتب نمضي الف عربتلا ليبس

 .' ( ملعأ هللاو )هدي يف هلوصحم

 ضئارفلا لئاسم
 102 ةلأسم

 ع ريغ * (جوز ) تحت ًامأو بأ نم ًاخأ فلخو تام اذإ

 نو لا ول ا

 دهشو هيخأ توم لاح يف ًادوجوم ناك هنأ تعداو ثوروملا

 ؟ةنيبلا هذه عمست له هب' (الماح ) كاذذإ تناك اهنأ ة ةوسن عبرأ

 لوقب 5 هسا يسع '( سيلأف ) ًاحير هنوك زاوجل عمست مل نإو

 لجأل ةينازلا مجر نم عنتميو ةيدلا يف تافلخلا بجتو ) لباوقلا

 .”( لمحلا

 لأ :

 ما



 يازغلا دماح يأ م السإلا ةجح ىواتف

 فرعي لمحلاو ةنيبلا هذه لبقت نأ '(يعم ): باوجلا
 . ةدهاشملل راكنإ هتفرعم ناكمإ راكنإو

 103 ةلأسم
 ل ا

 ؟ يعديف غلبي نأ ىلإ رمألا رخؤي وأ ةموصخلا يف يبصلا نع ًابئان

 . رخؤي الو ًابئان هنع *( يضاقلا ) بصني : باوحلا

 104 ةلأسم

 «هلثم نفك ىلع ديزي نفكب تيملا ةثرولا ضعب نفك اذإ
 ؟ لثملا نفك ىلع داز ام ةثرولا يقابل نمضي له

 5 نمضي : باوجلا

 105 ةلأسم
 ؟ هنع كلذ ةلازإل هشبن زوجي له جابيدلاب تبملا نفك اذإ

 مأ ( هتلازإل كول هديل 5 200 ناكو زجي مل نإف

 ؟( ل

 دسجلا ةمرح كته ىلإ دؤي ملام شبني "( هنأ) : باوجلا



 يازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 '( هب رضي ) ريرحلا نع هديرجت نأف «هئازجأ ةيقب ىلإ هئادأب
 . بوصغملا نفكلا يف كلذكو

 106 ةلأسم
 مهعم لخدي له .يبراقأ ءارقفل تيصوأ لاق اذإ
10098 

 .”( هدعب ) رقتفا نم لخد هبراقأ ءارقف ىلع فقو

 يف كلملا لوصح تقو ىلع *( تفتلي اذه ) : باوجلا

 لوبقلا لبق كلملا ”(أزجتي) *(1) نإو '( توملاو ) ةيصولا
 ىلإ تادايزلا فرصت نم لوبقلا دنع كلملا هيلإ دنسي نأ يغبنيف

 توملا دعب رقتفا نم لخدي ال نأ اذه يضتقيف هل ؛( ىصوملا )

 .رهدلا دبأ لاح دعب الاح ددجتلا ىلع ”( ينبنيف ) فقولا امأف

 107 ةلأسم
 مهتداع رجت مل يتلا تاتويبلا لهأ نم ناكو ًاحيحص ناك اذإ

 . هلرظن : ع -1

2- 0 
 . دعب : ع-3

 . ىنبني : د -4

 . د نم تطقس -5

 ع نم تطقس -6

 . زجني : ع-7

 . اصوملا : د -8

 . ىنبمف : د -9

 اذذلا



 0؟ ةضورفملا ةقدصلا نم ذحخأي نأ هل له .ندبلاب بيسكتلاب

 . ةقدصلا ذخأي نأ هل : باوجلا

 108 ةلأسم

 ”(ول ) ناكو هسّردي وأ ملعلا بلطي ًاحيحص ناك '(نإف)
 ةقدصلا نم ذحخأي نأ هل له «كلذ نع عطقنا بسكلاب لغتشا

 ؟ ةضورفملا
 1 ذخأي نأ هل : باوجلا

 109 ةلأسم

 ينجوزف) لو يل سيل : تلاقف مكاحلا ىلإ ةأرما تءاج اذإ
 له ٠ مكاحلا تنب تنابف .مكحلا ةيالوب * ( هنم اهجوزف نالف نم

 يتيلو هذه رخال لجر لاق اذإ كلذكو 9؟ + (ال مأ )حاكنلا حصي

 ” ( اهنأ ) تنابف * ( اهجوزف ) اهجيوزت يف كتلكو دق *(و)
 ةجوز :( اهنأ ) تنابف ةأرما قالط يف هلكو وأ ٠ كولا تنب

 . ليكولا

 ا

 . ع نم تطقس -6

 . ع نم تطقس -7

 . عنم تطقس -8

 م:



 يلازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 «فالخ ةروصلا هذه لثم يف '( قتعلا ذوفن يف ) : باوجلا
 يف قالطلاو «هذوفن باحصألا :( نع ) لوقنملا : ( رهاظو )
 : (روصلا ) هذه يف ذفني ال هنأ * ( يدنع ) هجتي يذلا و هانعم

 :( تافرصتلا ) هذه يف ” ( ريتعم ) * ( ىضرلا ) نأل اهلك
 ىلع ظفللا لدي الو ” (ىضرلا ) ىلع ؟ (تالالد ) ظافلألاو
 . ' ( روصلا ) هذه يف ىضرلا

 110 ةلأسم

 له .كيلإ (١ تجوز )وأ كنم (٠ تجوز )لاق اذإ
 ؟ دقعلا ةحص يف كتجوز ةلزنمب نوكي

 مل اذإ " ( تالصلا ) يف أط خلا نأل حصي : باوجلا

 أ

. + 

 ١00,2

3 

 ام امم امم ون

 ١

!| 

 نم -+ل 05 اك هكذا اننا مخزن ا ادن



 يازغلا دماح بأم السإلا ةجح ىواتف

 ىلا راشأو 1 ( كتجوز وأ 0 ناس 0 «كناعلاو

 اتم

 111 ةلأسم

 ياضرب لجرلا اذه نم يّيِلو ينجوز ةأرملا تلاق اذإ
 وأ ةءافكلا مدع قف ضارتعالا هل له ؛ : (ّلولا ( ركنأف نيدهاشو

 . ًادقاع هانلعج امك كلذب يضر دق هنأك لعجي

 يغبني ال اهرارقإ لوبق ىلع رارقإلا ىلع *( اهتردق ) : باوجلا
 لطبي (نإ كلذو ٠ ءاشنإلا ىلع ءايلوألا دحأ ةردق ىلع ديزي نأ

 اهب ءاشنإك اهرارقإ اذكف ءءوفكلا ريغ يف ال ءوفكلا يف نيقابلا قح
 الف ءايلوألا دحأ ءاشنإك اهؤاشنإو الثم ءءاشنإلا ىلع تردق ول
 . ؤفكلا ريغ ىلع ضارتعالا ليبس * (مسحي)

 5 لا
 هقدصو « نالف نم ركبلا ةغلابلا هتنبا جوز هنأ بألا ٌرقأ اذإ

 ؟ اهيلع هلوق لبقي له « تنبلا هتبذكو جوزلا
 يف هب ٌرقيام قيقحت ىلع رداق هنإف «هرارقإ لبقي : باوجلا

 . هكتجوز : د-1

 . يلوألا : د -2

 . اهيردق نإ : د- 3
 . مسحلي : د> -4

 . د نم ةلأسملا هذه تطقس *

 م31



 يازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 113 ةلأسم
 اهقدصو نالف نم يبأ ينجوز تلاقو تنبلا تأدتبا نإف

 «رخألا هقدصو نالف نم كتجوز لب ل ألا لاقف  جوزلا

 يف هلوق انلبق نإ قرفلا (ف الإو بألا لوق لوقلا نوكي لهف
 ؟ ىلوألا :(ةلأسملا)

 ةمالس طرشب ًافوقوم اركح اهرارقإب مكحي : باوجلا

 رارقإ ىلإ لدعيف :( ةبقاعلا ملست ) مل هريغل بألا ٌرقأ اذإف «ةبقاعلا

 نأ كعب يناثلا جوزلا اهميقي ةنّيبك ألا را رارقإ نوكيو ءنألا

 .*( لوألل ترقأ )

 114 ةلأسم
 بألا نيب ف التخالا نوكي نأ نيب لاحلا قرتفي لهو

 . ربكلا لاح ىفو رغصلا لاخ ىف بألا هلعف |ميف تنبلاو
 . امهنيب مكحلا اذه ىف لاحلا قرتفي ال : باوجلا

 115 ةلأسم
 مث فلحو رككأف ًاثالث اهقلط اهجوز نأ ةأرملا تعدا اذإ

 . د نم تطقس مس -1

 م هارملا -2
 . ةبقاعلل ملسي : 3-3

 . لؤألل بألا ّرقأ : د -4

 ملال



 يازغلا دماح بأم السإلا ةجح ىواتف

 يف ثالثلا مكح كلذ دعب تبثي له «ةنئاب ةقلط اهقلط
 ؟ هقح

 نأ هل زاج ثالثلا ىوعد يف اهيذك فرع اذإ وه : باوجلا

 ةأرملا نأ لإ .قيدصتلا ىلإ ةأرملا تعجر امهم اهحاكتن ددجي
 تفرع نإ انطاب عنتمي الو للحم ريغ نم هيلإ دوعلا يف ارهاظ عنمت
 . ةبذاك اهنأ

 116 ةلأسم
 نم ًافئاخ نوكي نأ بألا فافعإ بوجو يف طرتشي له

 ؟ انزلا
 نإف اًلصأ فافعإلا بجي ال نأ سايقلا : باوجلا

 ام عرولا نم هيف ناك نإو ةوهشلا قدصب ىفتكيف : ( بجوأ )
 ريغ نم هلوقب ةوهشلا قدص فرعيو انزلا نع 2( هعزي )

 قدص *(نراقي ) انزلا فوخف قسافلا : ( امأو ) . فيلحت
 . هقح يف ةوهشلا

 117 ةلأسم
 ملست ىتح تلاقف « اهسفن ملست نأ ةأرملا نم بلط اذإ

 .ابجو :د -1

 . هعرن : 3-2

 .ماف :د-3

 . د نم تطقس مس -4

 م4



 يلازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 ىلإ ةقفنلا هنم تبلطف 7 (هب) رسعم انأ : لاقف . يقادص '(يلإ)
 ؟ةقفنلا ال له ءاهسفن ملستو هملسيف قادصلاب هراسي : ( نيح )

 . اهتقفن طقسي نأ يغبني ال ردقلا اذهب اهعانتما : باوجلا

 118 ةلأسم
 له .هتقدصف ًاعيمج ةقفنلاو قادصلاب هراسعإ ىعّدا نإف

 ؟ خسفلا اهل

 . ةقفنلا ببسب خسفلا اهل *( َّنِإ ) : هباوج

 119 ةلأسم
 دعب قادصلاب راسعإلا يف بهذملا نم راتخملا ام

 ؛ ( اهب رسعأ اذإ ) ةقفنلاك * ( خسفلا تبثي ) له ! لوخدلا
 موقي ال ندبلا ” ( نآل ) ناك نإف ؟ * ( امههنيب ) قرفلا ام :( مأ )
 قافنإلا ىلع تردق ول اهنأ «فالخ الفةقفنلا نودب

 .ع نم تطقس -1

 . د نم تطقس -2

 . د نم تطقس - 3

9 



 يلازغلا دماح يبأم السإلا ةجح ىواتف

 اهنأل ناك :(نإو ١ ءخسفلا نم كلذ اهعنمي مل '( اهام نم )
 هل تبث يرتشملا سلفأ مث ملس اذإ عئابلاف اهسفن تملس
 '( يف تائطولا ) يقاب نم جوزلا :( هقحتسي ام نأ ) ىلع عوجرلا

 قيلعت : ًاضوع سيل هنأل رهملاب *( خسفي ال ) : باوجلا
 « هدرب دتري الو هداسفب دقعلا دسفي ال كلذل ؛( نمثلاك )اققحم

 امإو ”( هيف ) دراولا ثيدحلل امإ اهب خسفلاف ةقفنلا امأو
 الو « ةقفن ريغ ؟(نم ) سبحلا ديلخت نم ارذح ةماعلا ةحلصملل

 عبطلا دادتما ىلع حاكنلا عضو نإف ءاسنلا ضعب راسي ىلإ تفتلي
 . '(ردانلا ) ىلإ رظني الف ابلاغ جاوزألا ىلإ

 120 ةلأسم
 ىقبي قادصلا نأ لوقي لهف كلذب خسفلا اهل لعج نمو

 .  ؟ ءىطولا نم فلتأ امعاضوع هراسي ىلإ جوزلا ةمذ يف
 نأ هنكمي الف كلذ يأر نمو باوجلا قبس : باوجلا

 .د نم تطقس - 1

 . نإف : د-2

 . هقحتسم اهنأ : د -3

 ٠ يف له تائطولا : د-4
 . سفن ال اهنأ : د -5

 ا
 . د نم تطقس 37

 .نعا:د -8

 . ةردانلا : د -9

2 
96 



 يازغلا دماح بأ مالسإلا ةجح ىواتف

 . لثملا

 1231 :ةلأسف
 دنع تبثو ًابئاغ جور داو كوي دلا دعب اهتيي تتلطماا

 يذلا دلبلا ىلإ :( هيتاكي ) دار سلوكا عرح « « هتبيغ

 ءرطخم ةقفنلاب راسعإلاب حاكنلا خسف 1 نإ ) : نا

 مكاحلا هيلإ عراسي ال نأ يغبنيف ؛ « *( ةحلصملا ) هيلع لماحلاو

 هبتاكي نأ ىلإ بئاغلا ينغلا ىلع ضارقتسالا ىلع ردق ْنِإف

 يف لوطت ةذملا تناكو ضرقلا ةداعإب قئي مل “ ) نإف 03 « لعفيلف

 . كلذ هل ناك بوصأ خسفلا ىأرو ةبتاكملا

 12 2:ةلأشم
 قافنإلاب جوزلا ودع ) عوطتأ انأ لاقو ( يبنجأ ءاج نإف

 يا ل

0 

 ا

 . عنم 6 0 84 1

1 

1 

2- 

3 

4- 

5-5 

 نإو : د-6

 . اهيلع جوزلا نع قافنإلاب : :د-7

4١ 



 يازغلا دماح يأم السإلا ةجح ىواتف

 فلذ مضي 1 مهلا ة( نيكل عانلل نجا لابوك "(نسيلاف)
 نأ *( نم ) لاخلا قرتفي لهو ؟ سالفإلاب خسفلا :( نم )

 نو ل م :( عوطتي )

 ؟ خسفلا لبقو
 ءرهاظلا يف ةروصلا ةنزاوم ىلإ رظني نأ يغبني ال : : باوجلا

 0 ررص ثيدحل ذبانم "( عيبلا يف ) سالفإلاب خسفلا نإف

 0 عربتب عفدني الف ءاققحم اضوع نمثلا نوك يف يلج

 0 | © يعادل ف) ةقفتلاب مسفلاامأو فقم لوق

 نإف « جوزلا ىلع يبنجألا عربت عم "( ةرورضلا كلت ققحتت الو )

 . خسفلا اهلف ةأرملا ىلع عربتي ناك

 123 ةلأسم

 نيدب يبنجألا رقأف خسفلا نم كلذ اهعنمي ملنإف
 1( نأ كضرغ ) انإو ءيش كيلع هل سيل : تلاقف '( بئاغلل)

 ؟ هفلحت نأ الل لهف خسفلا نم ينعنمت

 معلا 2 31

 .نع :ع-3

 . نيب : د -4

 . لدبي : د - 5

 2 ةرورض الو :د -8

 . بئاغلا : د -9

 . د نم تطقس -0

04 



 يازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 . 7( باوجلا قبس ): باوجلا

 124 ةلأسم
 ىلع يفخ لام هل ناك هنأ ةينب ماقأو جوزلا مدقو حاكنلا خسف نإف
 ؟ خسفلا مكح :( نوكي ام ) «راسعإلا ةنيب

 ةلا ذفن ةجوزلا ىلع ةقفنلا ترذعت اذإ : باوجلا
 ةأجلا نأ ىلع ني :( ماقأ ) اذإ الإ « ررضلا عفدي ال يفخلا لاملاو

 ” فات يع تيسفلا نأ"( نيف 0 ٠)

 125 ةلأسم
 ةرهاصملا *( ميرحت ) تبثي له نونجملاو يبصلا ”(انز )

 ؟ هيلع دحلا بجي مل”( هنأ عم )

 ' ( ةرهاصملا ةمرح تبثت بسنلا تبثي امك ) : باوحلا

 دعبأ هنإف بسنلا تبثي نونجملا ءىطوو نونجملاك يبصلاو

 . تماق : . يف نوكي : 28

 . هب نيبف :

5 
 ام 2

1 

 نم ف 06 نص هح انل خل فه

003 

 59 مم َّ 7 اما نا ةم 7 3 13
 .٠ ةرهاصملا تبثت بسنلا تبثي

٠0 



 عاضرلا نم ةكولمملا تحنألا ءىطو نم ميرحتلا ا (نع)

 . نبالا ةيراجو ةكرتشملا ةيراجلاو

 126 ةلأسم
 ىتمف اذه يدلب نع تبغ اذإ هتجوزل :( لجرلا ) لاق اذإ

 له « هتاربأ مث باغف « قلاط تنأف : ( كقادص نع ينتأربأ )

 دق ناك نإ هرفس يف اهتعجر ' ( هنكمي ) ال ىتح ًانئاب قالطلا عقي

 ىتم لاق نإ : ( اذكو ) ًاحيحص ًاعلخ نوكي لهو ؟ اهب لخد

 ؟ افلا نتنعتم «(ام)

 يف فلتخت ال ةضواعملاو قيلعتلا 7 ( ةغيص ) : باوجلا
 ام ىتم هلوقو . ةضواعم ءاربإلا ىلع قيلعتلاف ةعجرلا عطق
 علخلاو كلذك وهف ضوعلا مازتلا هب دارأ اذإ افلأ يل تنمض

 .قاد-]

 . د نم تطقس -2
 . قادصلا نع ىيتأربأ ام ىتمف : د- 3
 1 . هنكمت : د -4

 .ىذكو :د

 . د نم تطقس -6

 . ةغص نا : د - 7

4 



 يازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 127 ةلأسم
 بهاذملا رئاس ىلع ةئسلل ًاثالث قلاط تنأ هتجوزل لاق اذإ

 لك فرط يف عقي وأ '( ثالث) اهب عقي له ًارهاط لاحلا يف تناكو
 ؟ سانلا ضعب :( لوق ) قفاويل ةقلط ءرق

 '( ىلوألاف ) *(هركذ ) ايف ةين قلطملل نكي مل نإ : باوجلا
 نكت مل ثالثلا عقوأ ول هنأل ثالثلا ءارقألا ىلع *( قرفتي نأ )
 . بهاذملا رئاس ىلع «( ةثلاثلاو ) ةيناثلا

 128 ةلأسم
 له « بهاذملا رئاس :( ىلع ) ًاثالث قلاط تنأ اهل لاق اذإ

 ال لوقي نم سانلا نمف .عقي ناك نإف ؟ *( اثالث) لاحلا يف عقي
 هقالط عقيل كلذك مكحلا نآك *( الهف ) ةقلط ءرق لك يف الإ عقي
 ؟عامجإلاب

40 



 يازغلا دماح يأ م السإلا ةجح ىواتف

 :( نورقملا ) هبشأ 2(ناك ) نإو اذه '( نإ ) : باوجلا
 يتلا ةئسلا كرت اذإ هنأل رهظأ قرفلا نكلو « هجو نم ةنسلا ركذب
 عطقو زيجدتلاب ةياغلا ةدش نم مهف بهاذملا ركذ اهيلإ فرصني

 ايس ال اهنع ثاللثلا در يف بهاذملا تاليوأت مسحو قئالعلا

 . دعبلا ةياغ يف زجنتت ال ثالثلا نأ يف يكحملا بهذملاو

 129: ةلاسف

 روفلا ) ىلع نوكي له اذك يلعفت نأ ّدْبال قلاط تنأ لاق اذإ

 *؟( يخارتلا ىلع وأ
 عقي لب.« قسيلعتلل حلصت ال ةغيصلا هذه : .: باوحلا

 رابع ةغيصلا هذه داختا عاش *(ةدلب )يف الإ .لاحلا 5 قاللطلا

 َدُب ال هلوقو « روفلا ىلع نوكي الو ًاقيلعت نوكيف قيلعتلا نع

 . هتقول ال لعفلا لصأل ؛( ديكأت )

 130 ةلأسم

 دهشن دوهشلا هل لاقف قالطلاب هرارقإ يطورشلا بتك اذإ
 نيبو هنيب ايف قالطلا عقي له اودهشا لاقف باتكلا يف اب كيلع

 ؟ لاعت هللا

 . عنم تطقس - -1

 نب تطلب -2

 . روكذملا : د - 3

 :ووملا لعام سنا د -4
 .دلب : د-5

 اديك ان د -6

15 



 يلازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجحح ىواتف

 ينأب لع اودهشا لاق ول لب ٠ 0 باوجلا
 هللا نيبو هنيب عقي ”(4 ) ًابذاك ناك 20 سمألاب تقلط
 .'( ًاضيأ ) "(ىلاعت))

 131 ةلأسم
 نأ نكي هيخا نك ورا وب ا ندع لعل

 "(يماعلا) هَّذعَي ام ىلإ هليمي فرصني ٍلهف « هنم حصي اءافتنالا

 ل ل وأ ) « ءافتنا

 "( قالطلا قلعي ) ام ةلزنمب نوكي وأ « ثنحي م ”(ةحصل )
 . همكحك همكح نوكيف « هدوجو (7١ ليحتسي ) رمأب

 « ًءافتثا ىماعلا هّذعي ام ىلع 2( لمحي ) : باوجلا

 95ا/



 يازغلا دماح يبأم السإلا ةجح ىواتف

 اذه :(وأ ) رمخلا اذه نعيبال *(لوقي ) نأ عيبلا '( نم ) هنازوو
 هو ا ل د ل م حلا
 فاضأ :(اهمو ) '*( يزاجملا ) عيبلاب ب أري ال هنإف فاضم ريغ

 زاجملا ىلع هلمح رهظ زاجملا ريغ لمتحي ال يذلا لحملا ىلإ

 . ًازاجمو ةقيقح لاحم هنإف ءامسلا دوعص فالخب

 132 لاني

 يذلا ردقلا مك قلاط تنأف رادلا هذه يف تب نإ لاق اذإ
 ام وأ هضعب وأ ليللا عيمج يف رادلا يف هنوك ربتعي له هب ثنحي

 ؟ مسالا هيلع عقي
 . ةاعارملاب ىلوأ مظعملا *( نإ ) : باوجلا

 133 ةلأسم
 جورخلاب ثنحي لهف ٠ قلاط تنأف ترفاس نإ ”( لاق )اذإ

 كلذب ثنحي لهف ثنح نإف ؟ ةالصلا اهيف رصقت ال ةفاسم ىلإ

 ؟هداوسو دلبلا قاتسر نم تناك نإو



 يلازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 نأل '( ًاضيأ ) دلبلا قاتسر ىلإ جورخلاب ثنحي : باوجلا
 رفس ريصقلاو *( ليوط ) ىلإو ا *( مسقني ) رفسلا

 .*( رفسلا ىلع الإ ] قلعامو نظخرلا نشعبلا) نيساوهو اضيأ

 134 ةلأسم
 رادلا لخدت 7”(نأ ) ىهتشت نم "( ةتارمال ) لجر لاق اذإ

 لهف هب قلعت نإف ) لاحلا يف هتوهشب كلذ قلعتي له . قلاط

 ؟ ةلبقتسملا '( هتوهشب ثنحي
 ثنحي الو لاخلا *( ىلإ ) فرصي نأ ىلوألا : باوجلا

 لبقتسملا ةغيص تناك نإو هذه نإف ١ لابقتسالا يف ةوهشلاب

 . لاحلا ةدارإل الإ قلطت ال نكلو

 135 ةلأسم
 راركتلا يوني تارم عبرأ كلذ رركو قلاط تنأ امل لاق اذإ

 .ع نم تطقس - -1

 . د نم تطقس - -2

 . ريصقلا : د - 3

 . ليوطلا : د -4

 . رفسلاب قلعت ام هب قلع ةصخرلا لهأل : د -5

 . ع نم تطقس -

 . د نم تطقس - -8

 .يفاد -9
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 يازغلا دماح يأم السإلا ةجح ىواتف

 ؟ عيمجلا ىلإ عجري له ٠ « هللا ءاش نإ 2( ةعبارلا ) يف '( لاق مث )

 ةطبارب الصتم مادام مالكلا نإف عيمجلا ىلإ عجري : باوجلا

 نينثا :(و) ًادحاو قلاط تنأ هلوقك وهو ةدحاولا ةلمحلاك راركتلا

 . لاؤسلا ةروص '( ىنعم ) يف يهو لجو زع هللا ءاش نإ ًاثالثو
 . دوصقملا مهف ىلإ برقأ اهنكل

 136 ةلأسم
 نإ هانعم نوكي له « ًانالف تملك ام قلاط تنأ : لاق اذإ

 نإ هانعم نوكي اذك تلعف ال : لاق اذإ اذكو ؟ هتملك تنك
 !تلعف

 تمد )ام هانعمو يفنلا ريغل حلصت ام هلوق : باوجلا

 '( ال ) هلوق امأف « قيلعتلا ىنعم نم بيرق وهف ًانالف :( ملكأ

 قالطلا زيجنت يضتقيف قيلعتلل حلصت الو يفنلا يف حيرص وهف
 يف ةملكلا ”( هذه قالطإ ) مهناسل يف ّمع دلب يف الإ . لاحلا يف

 هودصق ام هيف *( بلغي نأ ) ىرأف دادغب يف (ى قيلعتلا ةدارإ

 .ناسللا عضو هيضتقي ام ىلع هومهافتو

 .لاقف :د-1

 . عبارلا : د -2

 .وأ:د-3



 يازغلا دماح يأ مالسإلا ةجح ىواتف

 137 ةلأسم
 . ًافيغر وأ ةناّمر تلكأ نإ قلاط تنأ : لاقااذإ

 ثنح نإف «نيفيغر يفصن :( وأ ) نيتنامر يفصن '(تلكأف )
 يفصن كلمف ادبع ا ا ا

 ؟نيراد يفصن *(وأ ) نيدبع

 نيد يعقل رولا مس ا د ارت

 ' ( حصألا ) ىلع ةرافكلا يف ءىزجي ال كلذكو « دبعب سيل

 ةفغرأ ةعبرأ ”( عبر ) ناكل ًافيغر نيفيغر يفصن ناك ؛(ولو )

 عومجم ىلإ ”( ىهنت ال )و "( ًافيغر ةفغرأ ةرشع رشعو ) ًافيغر

 '"( نم ) ةبح فلأ لوانت اذإ اذكو « ًافيغر ناكل عمجول تاتف

 كلذ ىمسي الو ةنامر ىلع ديزي اهعومجمو ةنامر 7( فلأ )

 . ةنامر

 . تلكأو : د -1
 .و:د-2

 .وز:د*- 3

 .وز:د-4

 5 ا:د-5

 .ولف :د -6

 . عابرأ : ع-7

 . كلذك ةرشع هراشعأو : ع -8

 . يهتنت ال : د . يهتني ال : ع -9

 .وز: ع0

 د نم تطقس -1



 يازغلا دماح يبأم السإلا ةجح ىواتف

 138 ةلأسم

 فرصني له . قلاط تنأف كلزغ نم تسبل نإ لاق اذإ

 ؟ اهريغ لزغ نم كلمت ام ىلإو هتلزغ امم ىلإ قالطإلا دنع كلذ
 . ”( قالطإلا دنع هتلزغ ام ىلإ فرصني ) : باوجلا

 139 ةلأسم
 هل ليقف طرش ىلع هقلعي نأ دارأو ثالث قلاط ي قأرما لاق اذإ

 لعف نم عانتمالا ىلع فلحأ نأ تدرأ لاقو تكسف لعفت ال
 ؟:( هقالط عقي له ) *( ءيش)

 هنيب قالطلا عقي مل هسفن نم كلذ ققحت اذإ : باوجلا
 غارفلا دعب ةفصلا هركذ دنع قالطلا عافدنا نإل ىلاعت هللا نيبو

 رخا دعب قيلعتلا هل ّنع ول هنإف ركذلا درجمل سيل ظفللا نم
 راص لب قلعتي مل لاصتالا ىلع ركذف *(زيجنتلا ) «فورح)
 مالكلا فرص يف فاك كلذو هلوأب نورقملا قيلعتلا دصقب ًاقلعتم
 . ملعأ هللاو زيجنتلا ةهج نع

 . قالطإلا دنع هتلزغ ام ىلإ فرصنيال : د - 1

 ءيشلا : د -2

 . ةن تطقس دل

 . فرح : د -4

 . ريختلا : د -5



 يازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 140 ةلأسم
 . قلطأو ةلماعم كنيبو ىنيب ناك ال قلاط تنأ امل لاق اذإ

 ؟ لاحلا يف قلطت ىتح '( ةيجوزلا ) ىلإ كلذ فرصني له

 . هيجوزلا ىلإ فرصني معن : باوجلا

 141 ةلأسم
 « امههتلخدف قلاط تنأف مامحلا وأ رادلا تلخد نإ لاق اذإ

 ؟ ناتقلط وأ ةقلط عقت ةت له

 تلحناو ةقلط تعقو لوألا :( تلخد )اذإ : 0
 .وأ يدبع تددر نإ لاق *( اذإو ) *( يناثلا ) عقي الف نيميلا

 مزتلأ مل لوقي نأ هنم نسح '(اهدر ) اذإف ءامههرد كلف يتيراج

 لقألا ىلع قالطلا يف لزن كلذ لمتحا اذإف :( نيفردلا) عيمج

 . ةين هيف نكي مل اذإ

 14 2 ةلأسم
 ؟قالط كلذب عقي له . هللا كقلط دق هتجوزل لاق اذإ

 . هجوزلا : ع - 1

 . لخد : ع -2

 . ءىش ىناثلاب : د - 3

 00 .اذإف : د -4
 .اهدر : د -5

 . مهاردلا : د -6



 يازغلا دماح يأ م السإلا ةجح ىواتف

 هلوق يف انركذ امك رامضإلا قيرطب ةيانك '( وه ) : باوجلا
 . هللا كلاقأ

 143 ةلأسم
 ندقيملا يف اهتلاوف جور انلوي الب نأ قالطلاب تفالجتا زذإ

 : ( ىواس دق سيلأف ) ثنحي مل نإف ؟ ثنحي د له ءهوركملا

 رهملا ليمكتو دحلاو ةرافكلا بوجوو تادابعلا داسفإ يف لبقلا
 ؟:(ملساذإ)

 ال هنأل ثنحي ال نأ ىلوألاو *( فالخ هيف ) : باوجلا

 يف ةيغلا هب لصحي ال كلذلو نيميلا قلعتم وهو ًافرع ًانطو ىّمسي
 اهنأ لاقي لب ءىطولا مسأ يعدتست ال ماكحألا رئاسو «ءاليإلا

 تبث لجرلا ىلع تلزن ول كلذلو جرف يف جرف جولوب ةطونم
 . همسا لصحي و ءىطولا ماكحأ عيمج

 144 ةلأسم
 ءامرغلل له . اهجوز نذإ ريغب ةأرملا تنادتسا اذإ

 لهف مهعنمي مل نإف ) ؟ جوزلا '( قح مدقت ) مهعنمي وأ ءاهسبح

 .اذه:د-1
 . يف ءىطولا يواسي هيف ءىطولا فيكف : د -2
 را. ملست نإ:د-3
 . افالخ هيف نإ : د -4

 .الو:د-5

 . قحل ًاييدقت : د-6



 يازغلا دماح يأ مالسإلا ةجح ىواتف

 ؟!(هعقفن طقست

 0 دحلا ١ ةماقإ يف هللا و قوقح

 اهتقفن *( طقسي ) نأ يغبنيو «لتقلاو *( بيرغتلاو ) عطقلاو

 امك *(هب ) ةيصاع نكت مل نإو اهتهج نم :( عانتمالا ببس نأل)
 :( يف ) ةقفنلا قحتست ال اهنإف اهنم نظ ىلع ةهبشلاب تثطو اذإ
 . ةدعلا ةدم

 14 5ةلأسم
 قلاط يهف قوسلا ىلإ يتمأ عم يتأرما تضم نإ لاق اذإ

 اتضمف ةرح يهف قوسلا ىلإ يتأرما عم يتمأ تضم نإو . ًاثالث
 ؟'( همكح اهف ) «ةدحاو ةلاح يف

 يف اهتقفارم وأ ةأرملا ةمدخ يف ةمألاو اتضم نإ : باوجلا
 ذإ «قالطلاو ةيرحلا لصحتب ناتفصلا تلصح دقف قيرطلا

 ةكرتشم ةفاضإ يهف ةقفارملا نع ةرابع ةيعملا

 طقست : د -
 عانتمإلا ىلع ببس هنأل : د -
 . د نم تطقس -6

 . د نم تطقس -7/



 يلازغلا دهاح يبأم السإلا ةجح ىواتف

 ريغ نم دحاو تقو يف اهجورخ قفتا نإو '( نييناجلا نم )

 *4) قافتالال يبس ىلع لب ءمادختساو 2( قفارت)

 . قالطلا عقي

 146 ةلأسم
 لتق هنأ يمذ ىلع ) نايمذ دهش اذإ هيف بهذملا فيك

 هيلع دوهشملا ؟(ملسأو ٠ « (ربتداهشب مكاحلا مكحف «(اًيمذ
 ؟مكحلا ضقني له . بهذملا يعفاش ىلإ عفر مث ءافيتسالا لبق

 ةئافيتسا لبق صاصقلا بوجوب مكحلا *( نإ ) : باوجلا
 . صاصقلا اذه ينوتسي نأ يعفاشلل سيلف 7( لزلزم)

 147 ةلأسم

 له ٠ تاهف اهيف عطقف قرس مث « ةبراحملا يف لتق اذإ

 ؟ ةيدلا نم ةئرولا قح كلذب طقسي

 . نيتلاحلا يف : د
 . قفاوت : ع-

 د

 د

 د

 . ملو ©

 . لتقلاب :
 أف



 يلازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 . '(هفنأ
 148 ةلأسم

 اهعطقف يدي عطقا لاقف ثراولا ىلإ لتاقلا ءاج اذإ )

 ؟:( هقح كلذب طقشب لخ + :هئيوم تاق ناك هنأ ملعوت كنق
 يدبع اذه كلاملل بصاغلا لاق اذإ ام هبشي اذه : باوحلا

 رهظألا نكلو نامضلا نع هب بصاغلا أربي هنأ حيحصلاف « هلتقاف
 نع ًالدب بجت ةميقلا َّنأل « ةيدلا نم هقح لطبي ال :( نأ ) انهاه

 ا ع د دل ديو ا ا لف <

 وأ هسفن لتق ول «( كلذل )و لتاقلا حور نع '( ًالدب بجي ال )
 كير .ةيدلا تيقبو مدلا 7”( يلول ) نمضي مل هريغ هلتق

 لعجي نأ نكمي ال اذهو ,« صاصتقالا رذعت دنع لتقلا نع

 0 ا ا
 الإ عرشلا قفو ىلع سامتلا نوكيو هقحل ًايفوتسم لعجي نأ

 5 ”( مالعإب ) نورقم ريغ
 . نامضلا نع بصاغلا أربي اهدلوتساف

 .د نم باوحلا تطقس -1

 . د نم لاؤسلا تطقس -2

 . د نم تطقس - -3

 . هسفن : د -4

 . ًالدب الإ بحت ال : د -5
 . كلذكو : د -6

 . االول: د -7

 .لدت :د -8

 . همالعأب : د -9



 يلازغلا دماح يأ م السإلا ةجح ىواتف

 149 ةلأسم

 نوكي له « امههدحأ لتقف ورمع وأ ديز لتق ىلع هركأ اذإ
 ؟ لوقلا كلذ ىلع دوقلا هنع طقسي ًاهركم

 اذإ ايف روطسم قالطلا ذوفنو « دوقلا طقسي ال : باوحلا

 ناو هنأل :( اههادحأ ) راتخاف هيتجوز ىدحأ قالط ىلع ههركأ

 الإ امهادحإ رايتخا هيف روصتي مل لتقلا لصأ ىلإ ًارطضم ناك
 يف فاك كلذو « نييعتلا ىلع :( هتاذ ةهج ) نم :( ثعابلا )
 ' .٠ هاركإلا رثأ فيعضت

 150 ةلأسم
 نذإ ريغب هفرط يف صاصقلا نع وفعي نأ دبعلا كلمي له

 طقسي له «عطقف هفرط عطق يف هدبعل نذأ اذإ اذكو ) هديس
 اههديو هتامج كلمي ديسلاف حص نإف ؟ *( هديس قح كلذب

 وفعي نأ ديسلا دارأ نإ هيف مكحلا *( فيكو ) هضعب ”( اذكو)
 ؟ صتقي نأ دبعلا دارأو

 دبعلا افع نإف «ديسلل دبعلا يف صاصقلا قح : باوجلا

 .اهيدحأ:د-1
 . ثعابب : د -2
 2. هتهج :د - 3
 .د نم تطقس -4

 . كلذكو : د - 5

 . فيكف : د -6



 يلازغلا دماح يأ مالسإلا ةجح ىواتف

 ةيانحلاو نوهرملا دبعلا ةبانج 7( يف ) نهرلا باتك يف *( هنع هللا

 . ىنعملا اذهب ةحرصم هيلع

 151 ةلأسم
 له « ناسنإ اهب قلزف * يمطخلاب مامحلا يف لستغا اذإ

 ىمامحلا نوكي نأ نيب لاحلا قرتفي لهو « هيلع نامضلا بجي

 *(هبئانف كلامك ) يمامحلا نأل «نذأي مل وأ يمطخلا حرط يف هل نذأ
 يف خيطبلا روشق حرط ةلزنمب مامحلا ”(ي) نركي وأ هسلتم
 اهكلام 7 ( نييعت ) يف * ( هقرافت ) يهف ناك نإف «ذفانلا قيرطلا

 يف ناسنإلا نذأ اذإ ام ةلزنمب نوكي وأ هنذإب الإ لدي ال نإو
 ؟* ( هبايث هبلك قرخف ) هراد لوخد

 « هيلع ناضلا بجو * ( يماىحلا ) ىهن نإ : باوجلا



 يازغلا دماح يأم السإلا ةجح ىواتف

 زواج نإف «هلامعتساب '( ةيراج ) ةداعلاف ىهن الو نذأي مل نإو
 :(نأل ) هيلع نامض الف زواجي مل نإو « نمض هنم رثكتساو ةداعلا
 : لستغملا ىلعال ةداعلا يف يمامحلا ىلع مامحلا ةيقنت ةفيظو

 152 ةلأسم
 :؟(هذش ) نم *( هعنمف ) :(رخا ) ءاجف ناسنإ دصتقا اذإ

 «( اف ) ةيدلا تبلط نإو ؟ دوقلا هيلع بجي له تام ىتح

 ؟ بجي
 هب دصقي قيرط هنأل صاصقلا بجي :( هنإ ) : باوجلا

 ضحم عنم هنم رداصلا نأ ثيح نم اذه ركنأ نإو ًابلاغ لتقلا
 ماعطلا لوانت '(نع ) هعنمب راكنإلا اذه ٌدُر '( كلهملا عفد نع )

 عفد لكألاو هنطاب نم ثعبني عوجلاو اعوج تومي ىتح رضاحلا

 . صاصقلل اببس ناك عفادلا نم عنملاو هل

 . ةزئاج : د - 1

 .ال: ع-2
 .ناسنإ : ع -3

 . هعلمو : د -4

 .ةهدذس :5-5

 .اذاف :د -6

 . ع نم تطقس -7

 . هكلهتلا عفد ريغ : د -8
 .ريغ : د -9



 يازغلا دماح يأ مالسإلا ةجح ىواتف

 153 ةلأسم
 هدش امدعب ءاجف ىلوألا '( ةلأسملا ) يف دوقلا بجي ملنإف

 ؟ دوقلا بجي ”:(له ) تام ىتح هدش 2( نم ) هعنمو هلحف

 . رهظأ انهاه صاصقلا بوجو : باوجلا

 154 ةلأسم
 هدش نم هعنمف رخآ ءاج مث هدصف ىتح ناسنإ ههركأ نإف

 ؟ نيلتاق انوكي له « هدش امدعب هلح وأ تام ىتح

 دصفلا رابتعا نم مزلي الو « نالتاق مه.« معن : : باوجلا

 لعفلا نأل ات د راح اسلامي نأ - ىلا
 لعجي نأل حلصي ال '( حالصإلا ) ىلع لومحملا زئاجلا داتعملا
 . ؟( هرابتعا ) نكمأ اناودع ناك اذإو ةربتعم ةيانج

 155 ةلأسم

 بايثلا نم ذخأف مامحلا *( يف ) ظفاحلا ”( لقتعا ) اذإ

 5 نم تطقس - ]1

 ا
 ليك
 . اعرش :
 . حالصإلا :
 . رابتعا :
 . لفغ :

2 

3- 
4- 

5- 

6- 

7 

 0 5 .نع:د -8
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 يازغلادماح بأم السإلا ةجح ىوانف

 ؟ تاوطخ بايثلا دنع نم يشمي
 م ءارحصلا يف ناك نإو مالا نم هجورخ ربتعي : باوجلا

 ًاضيأ ةوطخب لقنلاو «٠ لقن ريغ نم يفكي ال ًاضيأ هذخأ درجمف
 '( لماش ) نيعلاب زارحإلا لاقي نأ طباض برقأو ؛ يفكيال
 (ل هبنت ول ثيحب هنيع نع هبيغ اذإف نيعلا هيلع عقت عضوم لكل

 لاح وأ 2(هيدي )وأ هبوث تحت هاراوو بارت يف هنفد نأب هآر

 ول ثيحب ماد امو « زارحإلا لحم نع جرخأ دقف طئاح اههنيب
 ًاقرافم لعجي نأ يغبني :(ل ) قورسملا ىلع هنيع عقول هبنت
 .زرحلل

 156 ةلأسم

 مث « عاتملا جرخيو سانلا 0 ًادرق مّلع اذإ

 رد كلل ديل جرخ أف درقلا لزنو بقن بحاصلا نإ

 عاتملا جرخأ ول ؛( سيلأف ) بجي مل نإف ؟ بحاصلا

 ؟ عطقلا بجو ”نجحمب

 . لماتم : د -1

 . هيديب ١ ع -2

 .الو:د -3

4- 2-0-5 

2 0 

١1 



 يازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجبحح ىواتف

 ناويح ا لعفلو راتخي درقلا نإف ءنكمم قرفلا : باوجلا
 اذإ ام هجو نم هبشي لب « «نجحملاك هضحم هلا تسيلف « رابتعا

 طقسي ٌدحلاو « « كاذ جرخأو اذه بقنف ًاقيفر كراش وأ ًايبص

 . ةروصلا هذه يف دحلا بجي ال نأ يغبنيف ةهبشلاب

 2157 ةلأسم
 نع هيلع لوصملا زجعف رخآ ىلع ناسنإ * لاص اذإ

 نإ ىتح هعفدي نأ هعفد '( ىلع ) ردقي نم ىلع بجي لهف «هعفد

 . نامضلا بجي م ًاعفد هلتق

 نامض الو ركنملا نع يهنلا قيرطب كاذ بجي : باوجلا

 . هيلع

 158 ةلأسم
 0 « اشبك لخدأف فوصلا هراد :(لخدي) ال فلح اذإ

 وأ « المح لخدأف محل اهلخدي ال فلح نإ هيف مكحلا مف ثنح
 ؟7( تضابف ) ةجاجد لخدأف ًاضيب

 فوصلاو ١ روصلا هذه عيمج يف ثنحيال : : باوجلا

 ىلإ فرصني محللاك * ( زوزجملا ) ىلإ فرصني ىلطملا
 . عوطقملا

 .دتعاو لواطت : لاص*

 .د نم تطقس -1

 . لخدا : د -2

 . ضيب اهيف : د - 3

 . فوزجملا : د -4

1١1 



 159 ةلأسم
 لخد اذإ هيف مكحلا امف رطفأ نإف « دتراف رطفي ال فلح اذإ

 ؟ ليللا هيلع
 « هلاثمأو عاقولاو لكألا ىلإ فرصني اذه قلطم : باوجلا

 الو هسفن لتق نإو توملاو نونجلاو ضيحلاو ةدرلاب ثنحي الف
 . ليللا لوخدب

 160 ةلأسم
 مزلي له '(اذك ) تلعف نإ ينمزلت اهلك ناهيألا لاق اذإ

 ؟ ىلاعت للا نيقتلاو 2( قاتعلا)و قالطلا كلذب

 . هاون اذإ الإ كلذ درجم :( همزلي )ال : باوجلا

 161 ةلأسم

0 0 

 ثنحي *( هنإ ) 8 باوجلا

 5- . يذكو يذك :

 : قتعلا 5 +
 د

 .( برعلا ناسل ) ًالوط ىنبي تيب : جزأ*

11 



 يازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 162 ةلأسم
 لهف « ًارهش موصأ نأ يلع هّللف يدلو تام نإ : لاق اذإ

 1 ؟ رربت رذن نوكي

 ادرجم رذنلاب نوكيف ةمعن كلذ ردقي ناك اذإ : باوجلا

 رادلا تلخد نإ هلوق يف همزلي ىلانإو 3 همزليف برقتلا ىلا هدصق

 ةمعن توملا ردق |امههمو ٠ برقتلا ال عانتمالا '( هدوصقم ) نأل

 .” ( مزلملا ) وهو *(برقتلادصق هنم ققحت هيلإ هل ةجاح عونل

 163 ةلأسم
 يريغل اقحتسم عيبملا جرخ نإ يرتشملل عئابلا لاق اذإ

 رذن نوكي وأ حصي له « رانيد فلأ كل بهأ نأ رذن يلع هللف
 « هتحصب هيلع مكح [كاح نأ باتكلا يف ركذ نإف « ؛جاجللا
 ؟ كلذ همزلي له

 الف حابم اذهو 3 رذنلاب مزلت ال تاحابملا : باوجلا

 لقن اذإ الإ .يضاقلا ءاضقب "( الو ) رارقإلا هيف رثؤي الو ”( مزلي)
 .”( رذنلاب ) كلذ موزل يف ربتعم بهذم

 . دوصقملا : د - 1

 . د نم تطقس -2
 .مربملا : د -3

 دنع قلغلا رذنو «قلغلا نيميو ء«بضغلا رذن ىمسيو حاجللا رذن -4

 لع ثحلل نيِبلا جرخم جري ىذلا ردنلا وهو «ةلياتملاو ةيعئاشلا
 . ةبارق الو روذنلل هب دصاق ريغ هلم مل او ءيش لعف

 . رذنلاب همزلي : د -5

 . ع نم تطقس -6

 . رذنلا : د -7

1١16 



 يازغلا دماح يبأم السإلا ةجح ىواتف

 4+16 ةلأسم
 مك فاتح ذا تاو هةر تلح ير لاا
 نم ًارارف كلذ '( لعفي ) هنأ مك م ا

 يا كلذو هب هل مكح |ىاح نأ هفلحي نأ دارأف «فالخلا

 ؟ ال مأ كلذ هل لهف همصخ

 ثراولل الإ لخدم الف هل رقملاو رقملا قفاوت اذإ : باوجلا
 اذه نأ ىيعديو ثروملا ةايح لاح يف ىعدي نأ ثراولل سيلو

 سبيل هنإف هببسب هفيلحت زجي مل ىعدا نإو ءتوم :”ضرم)
 . اكلم هسفنل يعدي

 ل

 تدهش ةنيب نأ ركذين 1 يح نم عكا نيس نقف انك انآ ل
 ؟ مكحلا ضقن هل له ءامهقسفب هدنع

 يف همهتن الف هملعب هئاضق يف مكاحلا مهتي مل اذإ : باوجلا
 . كلذ نم هنكميو ءاضيأ كلذ

 166 ةلأسم

 ىلع ناطلسلا ينهركأ امنإو امهقسفب ًالاع تنك لاق نإف
 ؟ هاركإلا ةنيب ريغ نم هلوق لبقي له « |هبتداهشب مكحلا

 . لوقي : د - 1

 . هلثسمب : د -2

 . صرف :د - 3

١5 



 يازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 . لبقي : باوجلا

 167 ةلأسم
 هيلإ |عفدف .ءاذه الإ اقرا نالفل ملعن آل انإ ادهش اذإ

 ؟ لؤألا مساقي له هعم ثراو هنأ رخال ادهشو اداعمث '(لاملا)
 لوق نأل « يناثلا ليقي نأ يغبني ال 2(هنإ 0 باوحلا

 نطابل ةربخ نسع ردصت مل اذإ لبقي ال ًاثراو هل ملعأ ال دهاشلا
 رهاظلا يف لوألل ضقانم يناثلاو «هب ,راقأب ةطاحإو تيملا لاوحأ

 نكلو ًارخا ملعلاو الوأ لهجلا نكمأ نإو « 0
 . ضقانتلا وه رهظألا

 168 ةلأسم
 :( لمعيف هيبأ وأ هنبا ) ةداهش عمسي نأ مكاحلل زوجي له

 كال رجب لوف '( ك) رجب ل نافل
 اك قيالمتلا نسهلو.»: هحئاكلو كلذ هلل: باول

 الو (هضوقب مكحلا همزل مكحلا يف ًاثيدح :(هل)ايور ولو قدصملل
 . هقيدصت ” (يف) همه# هيلإ *(قرطتي)

 . كلملا:د-1

2- 0-00 

 و أ:5- -3

 : د نيهان ظتس 4

 . د نم تطقس -5

 . قرطي : د -6

 . د نم تطقس -7

 /ا١١



 يلازغلا دماح يأم السإلا ةجح ىواتف

 169 ةلأسم
 مث « تدرف ةداهش دهشو قسفلاب ًارهاظتم قسافلا ناك اذإ

 ؟ هرفكب نلعملاك لبقي له '( بات امدعب) اهداعأ
 روهظ راص ءيش نع ربخأ ىتم هنإف «لبقي ال : باوجلا

 ناك امهم ءاعبط هضارغأ مهأ نم هنع ربخأ ام ةحصب هيف هقدص
 داكي هسفن قيدصت ىلع هصرح لب «هبذك ةمهتل هنع ضارعألا

 . هسفن ىلإ لام بلج ىلع هصرح ىلع ديزي

 170 ةلأسم
 نالف يضاقلا باتك اذه يضاقلل 2 ( نادهاشلا ) لاق اذإ

 ؟ هلبقي له ؟ هب قثن : نم كلذب انربخأ كيلإ

 ىلع باتكلا يف ام ىلع :(ادهشي ) ملام لبقي ال : باوجلا
 ىضاقلا باتك ىلع ةداهشلا طرشو ةداهشلا ىلع ةداهشلا طرش

 ْ * ( يضاقلا ىلإ )

 171 ةلأسم

 باتكلا اذه يف يسفن ىلع تدهشأ هيلع دوهشملا لاق اذإ

 ملعأ مل لاقو هيلع ءىرق نأ باتكلا يف سيلو نع أرقي )لو

 . باتامامدعب :د-1

 . دهاشلا : د -2

 .دهشي :د -3

 . د نم تطقس -4

 .ملف :د -5

١18 



 يازغلا دماح يأ مالسإلا ةجح ىواتف

 تل و !(ام)

 ؟ هنيمي عم ملع هنأ هل دوهشملا

 : ( مكتدهشأ ) لاق هنأب هيلع ةداهشلا لبقت ال : باوملا

 ُْف يف "(|ب ) ماع هنأ دهاشلا ققحتي ملام باتكلا اذه يف ام ىلع

 نإ كلذ فكي مل باتكلا يف اهب ماع ؟( انأ )لاق نإف «باتكلا

 مل ىنإ هاوعد عمسي ملو كلذ ىفك ًابتاك ناك نإو « ًايمأ ناك
 . ؟( هيلع ) دوهشملا لوق لوقلاف ىعدا نإف « «ملعأ

 *1272ةلاضم
 كيلع دهشأ هيلع دوهشملل لوقي نأ دهاشلل زوجي له

 ملعب هدنع رقي نأ ريغ نم باتكلا اذه يف كيلإ بسن ام عيمجب
 ؟ هيف أم

 ام ملعأ لاق نإو يمألا قح يف كلذ زوجي ال : : باوجلا
 ذحخأو ابتاك ناك نإو ؛ هيف رثكي |م يّمألا ىلع تاسيبلتلا نأل هيف
 . ليصفتلا طوحألاو «كلذ زاج رييغتلا نم و هدي نم باتكلا

 .ابا:د -1

 .د نم تطقس -2

 . اكدهشا - 3

 . د نم تطقس -4

 . هنإ : د -5

 .هل:د -6

 .د يف 174 مقرب يه ةلأسملا هذه*
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 يلازغلا دماح يأ م السإلا ةجح ىواثف

 173 ةلأسم
 ىلع كلذ يف نيدمتعم ناسنإ ىلع ةداهشلا ' ( اماقأ ) اذإ

 مسالا يف قفاوم انأ ناسنإلا كلذ :2(لاقف ) بسنلاو مسالا
 نالفهايإ:(انفّوعالاقف ) ءاكدهشأ ١ ينأ ريغ بسنلاو

 مكحلا فيك '( (ىكفرعأ ) مل :( لاقو ) فرعملا *( (ههبذكف )
 ؟ ةداهشلاب

 . ةداهشلا هذهب مكحي ال : باوجلا

 174 ةلأسم
 |هلاح نم ملعن ملو هميدق ةداهشب مكاحلا دنع ادهش اذإ

 «لمحتلا لاحل ناركاذ امه وأ طخلا ةفرعم ىلع 7”( نادمتعي امهنأ )

 . |مهلأسي نأ زوجي له
 باوجلا مزل كلذ نع لاؤسلا مكاحلا ىأر اذإ : باوجلا

 . بايترالا عفدل



 يازغلا دماح يأ مالسإلا ةجح ىواتف

 175 ةلأسم
 فيك هعم نيميلا ةروصف ادعو ًادهاش ماقأو ًائيد ىعدا اذإ

 هنأ فلحي وأ « قحب دهش '( هدهاش ) نإ فلحي له ؟ نوكت

 رصتقي لهف ًابئاغ نويدملا ناك :( نإف ): ؟( نيدلا قحتسي )

 نأ ىرخأ ايمي '( هفلحي ) نأ جاتحي وأ نيميلا هذه ىلع مكاحلا

 ”؟(يقاب ) هنيد

 هب دهش امك نيدلا قحتسي هنأ فلحي ؛ ( هنإ ) باوجلا
 هيلع رركي الو قاب هنيد نأو دهاشلا

 176 ةلأسم

 نع ميلا رمال
 هيلع '( عنتماو ) .2( فقسلا نم هل لصح ام عطق دارأو «ةحاس
 هبحاض بين تحت ) يني نأ ىدب نإ و ؟ كلذ هل له رخآلا

 ”( فقسلا لمحيام

 . كلذ هلف ةمسقلا هذه "(تحص ) اذإ : باوجلا

١" 



 يما ز غلا دماح بأم السإلا ةجح ىواتف

 177 ةلأسم

 رودلا نيب ًاراصق حتنفي وأ '( ًارادم ) ينبي نأ زوجي له
 عنمي مل نإف ؟ ناطيحلاب رضي كلذ ناك اذإ ناريلا نذإ ريغب

 ثيحب هضرأ يقس نم عنمي كلذلو « ناريجلاب ررضلا ةفاخم

 ؟ هراجب رضي
 كلذب عضوملا يف ةيراج ةداعلا نكت مل اذإ : باوجلا

 . هنم عنملا حلصألاف

 178 ةلأسم
 اهتيرتشا : هيلع ىعدملا لاقف « هدي يف ًاراد هيلع ىعدا اذإ

 هعيب لبق اهب يل ديز رارقإ ىلع دهشت هنيب يل يعدملا لاقف ديز نم
 اهب ديزل كرارقإ ىلع دهشت هنيب يعمو : هيلع ىعدملا لاقف . كل
 عيب لبق *( (هالك ) نأ الإ قبسألا خيراتلا فرعي ملو ”(هعيب لبق )
 . اهديز

 . هيلع ىعدملا دي يف رادلا ررقن : باوجلا

 ءانب راصقلاو « نيطلا هيف مدختسي ءانبلا وه رادملاو . ًارادق : ع1
 . رجحلا نم نوكي دقو ءيشلا لصأ ىلإ فاضي
 . عنمي هن سيلا :5 -2

 . د نم تطقس - 3

 . (همالك : د -4
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 يازغلا دماح يأ مالسإلا ةجح ىواتف

 179 ةلأسم
 ىلع ةنيب يعدملا ماقأف ركنأف هدي يف ًاراد هيلع ىعدا اذإ

 حجرت له « ضام نامز يف هنم اهرجأتسا هنأ هيلع يعدملا رارقإ
 ؟ هاوعد

 2( رجأتسي نأ) "حصي ال ذإ 2 حجرت ال 0(: باوجلا

 كلذ نمضتي الو سيقألا يأرلا ىلع هنم رجأتسملا نم كلإملا
 . كلملاب احيرص ارارقإ

 180 ةلأسم
 ىلإ ) ملس هنأ يرتشملا ىعداف ًاقحتسم عيبملا جرخ اذإ

 :لاقف فلحت : هل ليقف « ركنأف دقعلا سلجم يف نمثلا :( عئابلا
 له ء« ًائيش دقعلا سلجم يف هنم ضبقأ مل ينأ ةنّيبلا ميقأ انأ
 دق *(تلاق)و تداع دعب مث تعمس نإف ؟ ةنيبلا هذه عمست

 . دقعلا سلجم يف لاملا ضبق
 ةجاح عضوم يف الإ يفنلا ىلع ةنيبلا عمست ال : باوجلا

 ملست دقف « رثكي |مم هيف طلغلا نأل « هرئاظنو راسعإلا يف امك

 . حصي نأ بيل : د - 1

 ب لج

 . د نم تطقس - 3

 . لاق : د -4

 نقي



 يلازغلا دماح بأم السإلا ةجح ىواتف

 181 ةلأسم
 ملعن ال ةثرولا لاقف « ًافلأ ناك اهقادص نأ ةأرملا تعدا اذإ

 . كلذ ردق
 يف ةهكرتلا تناك اذإ كلذب نيميلا عقدت : باوجلا

 ىف سل يدا سل
 اس 0 فلل

 اهنيمي يف ةأرملا قيدصت بجوي * لوك

 182 لايم
 . اهقلط مث :( نالف )اهجوزت ( هنأ ) ةأرملا تعدا اذإ

 اهنأ تعدا وأ . دقعلا ركنأف قادصلا فصن كلذب :”( تبلطو )
 تماقأف هثرولا ركنأف ثاريملا ؛( كلذب ) بلطت تيملا ةجوز
 دهشأ دهاشلا لاق وأ حاكنلا دقعب :( دهشي ) ًادحاو ًادهاش
 « هتجوز اهنأ هرارقإ ىلع دهشأ لاق وأ « نالف ةجوز هذه ؟(نأ )
 ”(سيلأف) كلذ اهل نكي مل نإف ؟ قادصلا قحتستو فلحت له

 2 ماج" دد-
 1 مخل

1- 

2- 

3- 

 . ع نم ت -4

5- 

6- 

7- 

 ماكتوح

 ا

 كاك حب

0 
 يأ يضاقلا هبلط اب فلحلا نم عانتمالا وه : عاقل ودع لوكتلا *
 . هلوق نم هب قلعتي امو

١0 



 يازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 :( دقعلا درجم ) تعدا ول *( هللا همحر ) يعفاشلا لاق '( دق )
 اذإف « ةقفن وأ رهم نم ًاقح هعم بلطت ىتح اهاوعد عمست مل
 ؛( هنأ امىكف ) هلجأل اهاوعد عمست يذلا وه دوصقملا اذه ناك
 نم هنمضتيام لجأل دقعلا ىلع دحاولا دهاشلا '( اهيف ) عمسي

 . ضوعلا لجأل علخلا ىلع جوزلا نمو عطقلا نود مرغلل

 نيتأرملاو دهاشلاو « نيميلاو دهاشلاب تبثي هنأ : باوجلا
 دوصقملا ىلإ ارظن قرف ريغ نم ةقرسلاو حاكنلا يف مرغلاو رهملا
 دهاشب اهبضغ تبثف قلاط تنأف ؛( تبضغ ) نإ لاق اذإ اهك
 يذكف ) قالطلا لصحي *( ملو ) مرغلا ” بجو ) نيميو

 ."(هسكع

01 



 يلازغلا دماح بأم السإلا ةجح ىواتف

 183 ةلأسم
 تومي نأ ىلإ قافنإلا هيلع قحتسي هابأ نأ نبالا رقأ اذإ

 تذخأ : بألا لاقف هيلع قافنإلا نم عنتما مث بجاو قحب
 ذخأ نوكي نأ ركنأف « :( يلع ) هدرف '( اضوع كلذ لبق ) ينم

 كيلع تبجو ) يذلا قحلا ”( رسفف ) هل ليقف اضوع هنم

 نآلاو ًاريقف لاحلا كلت يف ناك '( هنأ ) تدرأ لاقف هلجأل *(ةقفنلا
 ؟ هنم كلذ *( لبقي ) له ىنغتسا دق

 دي يف وهو صخش ةقفن ىلع ءيش فقو امهم : باوحجلا

 « تومت نأ ىلإ ةقفنلا يلع قحتست لوقي نأ هنكمأ ةيلوتلاب هريغ

 دتمت هتقفنو رقفلا ىلع هتلاحإ لبقن الف اذه ىلع ليزنتلا نكمأ اذاف
 ةهجلا نيعو بألا رقأ ال نكلو «توملا ىلإ ال ىنغلا ”( ىلإ )
 فرصي نبالا ريسفت ىلع رارقإلا ليزنتف ةدسافلا ةضواعملا يهو

 بألا ريسفتو بيرق وهو رقفلا لاح باحصتسا وهو ليوأتب

 |ف . فنأتسم ضوع ىوعدو ةقيقح ةقفنلا قاقحتسإل لاطبإ
 . لوبقلاب *( ىلوأ ) نبالا هركذي

١5 



 يئازغلا دماح يأ مالسإلا ةجح ىواتق

 184 ةلأسم

 ذأ دارأف دبع هعمو ةبيرضلا بحاص ىلع زاتجا اذإ
 ؟ قتعي '( لهف ) رح وه امنإو دبعب سيل ديسلا لاقف « هتبيرض

 وهو( رابخإلا ) ةغيص ىلع كلذ ركذ اذإ :( هنإ ) : باوجلا

 هقاتعإب هرارقإك ناكو «*( هناحبس) هللا نيبو هنيب قتعي مل بذاك

 : تدك رق نجما

 185 ةلأسم
 له روم يللا لك كراع رك ار يأ ناقل

 ؟ ةدالولا راركتب رركتيو كلذ حصي
 ؛( فنصلا ) فالتخا ميمعت لمتحا نإو اذه : باوجلا

 تقولا فالتخا «( ىلع) ا نكلز ىتناالاو ركذتا ف

 . رركتيو معي نأ يغبنيف

 .له:د-1

 1 نم تطقس -2

 . راكنإلا : د - 3

 . ع نم تطقس -4

 .هفنصملا : د -5
 . ع نم تطقس -6

 نفي



 يازغلا دماح يبأ م السإلا ةجح ىواتف

 186 ةلأسم
 4 ع تنأف ) ًادلو تدلو اذإ لاقف الماح تناك اذإ

 4؟( قتعت )  له :(ايح ) *( نيح دعب تعضو ) مث اتيم تدلوف

 ءازاجماالإ ًاناسنإ وأًادلو تيملا ىمسي ال : : باوجلا
 سرفلا لاثمت ةيمستك ًادلو هتيمستو صوصخم ناسنإ دلولاو

 . يحلا دلولا قتعيو هب نيميلا لحنت الف ءازاجم اسرف

 187 ةلأسم
 وهف ًاركذ تدلو اذإف ًاديز تملك نإ لاقف الماح تناك اذإ

 0 قتعي له ًاركذ تدلوو هتملكف ءرح

 الف "؟( قيلعتلل ) قيلعت وهو قتعي ”(هنإ ) : باوحلا

 . قتعلا لصأ قيلعتك قيلعتك ”( عنتمي )

١4 



 يازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 188 ةلأسم
 ' (كلذ ) فرصني له . رح وهف جح يديبع يأ لاق اذإ

 :(ال مأ ) اوقتع :( عيمجلا ) جح ول ىتح مهتعامج ىلإ
 ةئنيرقلو *( لامتحالا ) ةياغ يف ظفللا اذه : باوجلا

 دصق دنع ميمعتلا ةين نع كفني ال هنكلو ميمعتلا رهظي ةازاجملا
 ضراعتف] ةينلا نع يلاخلا قلطملا ف لاؤسلا صضرف اذإف «ةازاجملا

 . ميمعتلا كرت وهو ىلوأ نقيتسملا * [ىلع ليزنتلاف لامتحالا
 زيوجتف ًايهرد هطعأف دجسملا لخد لجر يأ هليكول لاق اذإو
 .'"( لمتحم ) ظفللاو هيف كوكشم يقابلاو ( نقيتسم دحاولا

 .”( نقيتسملا ) ىلع رصتقي نأ يغبنيف

 189 ةلأسم
 تنايف ؛ ةرح اي يرخأت لاقف قيرطلا يف ةأرما يأر اذإ

 ع قتعت له « هتمأ

 اذإ يضاقلا تنب يف ىوتفلا يف قبس |ى قتعت د ال : باوجلا

 5 نم تطقس - 1

 : ديبعلا : د -2

 . ع نم تطقس 3-3

 . لامجإلا : د -4
 . ليزنتلاب لاتحالا ضراعتو : د-5

 . لمجم : د 6

 . نقيتملا : د -7

 ليخا



 يلازغلا دماح يبأم السإلا ةجح ىواتف

 كلملل ) ليزملا ظفللاب '(ىضرلا ذإ ) هرئاظن يفو هيلع تسبتلا
 مساو ) قلاط هتأرما مسا ناك اذإ[ىك : ( وهف ) دجوي ملو 2( طرش

 وهو قلاط يه هريغل لاق وأ قيتع ايو قلاط اي لاقف *(قيتع هدبع
 . قتعلاو قالطلا ذفني ل قيتع

 190 ةلأسم
 تدرأ لاق مث رح تنأو لمعلا اذه نم غرفا هدبعل لاق اذإ 1
 ؟ ال مأ هنم لبقي الو قتعي له قتعلا نود لمعلا نم ارح

 رهاظلا يف لبقي الو ىلاعت هللا نيبو هنيب لبقي : باوجلا
 : ( ملعأ هناحبس هللاو )

 . هاضرأ اذإ : د - 1
 . هطرش هكلمل : د -2

 7 د نم تطقس -3

 . قيتع وأ أرح هدبع مساو : د -4
 . ع نم تطقس -5



 يازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح ىواتف

 معنو هللا انبسح و نيعمجأ هلاو دمحم ىلع هللا ىلصو

 رظنلا هاضتقا ام ىلع لئاسملا '( هذه ةبوجأ ) هذه « ليكولا
 جزم لمتحي *( مل زاجيإ ىلع للعلا ىلإ زمرلا عم لاخلا ين )

 ضومغ ديزم نع ةبوجألا ضعب كفنت سيلو هنم رثكأ ضايبلا

 * «( زمارم ) يف ناك نإو :( حاضيإ ديزم ىلإ هفشك يف رقتفي )
 يف دامتعالاو . حيصفتلا يف نعمأ اذإ قطنلا هيلع هبشتي ام مالكلا
 . سدحلا نم عون ىلع لامتحالا يف لاغتلا ىلع ىواتفلا ضعب

 « هنع بارعإلا نع رصقت ةرابعلا داكت ىواتفلا يف ليم روهظو

 ناكل تالامتحالا ء ءافيتسا يف رظان لكل صخر عرشلا نأ الولو

 , هيواتف يف رصحلا ليبس يف يطتمي نأ وعدي ريقفلا نيدتملا

 هللاو هيف رطاخلا لْز وأ ملقلا هب ىرج [مع زواجتلا يلو هللاو

 . ملعأ هناحبس

 انديس ىلع هللا ىلصو . هدحو هلل دمحلاو ىواتفلا تمت

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « ملسو هبحصو هلاو دمحم

 . د نم تطقس - -1

 . مل ذإ لاحلا يف للعلا زمر عم زاجيإ يف : د -2

 هفشك يق جانبا ديرم لإ ريس 3

0 
 . د نم يقابلاو انه ع تهتنا *
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 ا .دوبانلاو مسالا لارا نين هيل عمدا يشب

 .قوالهساتنأ اجامل هول انا اميل دعب
 تسلا داوم الابن ىؤنا !نمقس اونا عب اح
 تروم لم اطنهلاب ماطر اذا هرباطن ف "ووري
 وانا عوار ثلا ار ناار نززف سان اك ذاك

 نالهل انتو عوفر ند اهرهورحإ) انزواقينعا
 - ماا انعزرعطادبماحأناؤا يايا ع رمسا (؟اوسلا

 شال جا ندد)ما م ارهكنار 5 مهرج ناو

 لد النام وره ليد يسار ,>ازرمارتمل كيب[ هع

 0 مانا انواع ا رص كارياععف مها رهافل ع
 رمال هني لول ااا للولا ازمر جدام 5

 50 00 34 مال هعمل
 0 نانا ال ْ

 ا



 يباقنلا يلون مود قاعات انتا 5
 "ابا | ىمب كرئاقلاز نمانلا تلاوسلا قدعلازصايلونت نبالغ

 لامدلا غور تسل] نم + بساوجال ما د عالنربسحلا عرل قح ما عاج اتال فرينبلهر حو زم تكد يك الاغا: “ا
 تاليا يلو مهم نمار اكل هنييشد
 فج كولر نر زار عسل (لزنرهد بكد! زهد كن عليزتملابااحالار اهند "صرع اح لطخاكلارسلا شي ضا ذاغ دأز از ايار سرع اكولل اهاذار عاجلا هه
 سحرا رب دكت |ودرد : لبكاقياجسم الخد

 لويد او هسر ركسيانلا وق



 كا

 ند لول و دول لد مجرهادرؤ+

 5 كاتحا ماما حان ]رب ارشن ا_باوج

 اهرار سولو يئنالاو راذ' نمؤمعم ا.

 م براد مانا ة.دتت خولان الخالع

 . ةيا/أ لهب ننزل اقلاورد (.كازاوسلا
 0 ة(نارلر تراث :» ]ام الماد تم اكاد

 تفاح لدااح ملجل ولو ماركس .نرلؤدع أرح

 ان(تزاو اول تيكا ييسال هباوج

 «هنييع عراب (بادايلاواذ انيحلا

 ع 00 ا د

 8 ا رود ياتدإل اف الماحتنات اذا

0 



 تازعل ةلساغتس ني هالو هام 3 1-0
 لفت لو نمولا عمن يسار هيننولص
 . ناكلا العاءاخ ىلع يجاو ردك )اهل
 .ثيزكا جيريدهطخلل»»امإي ١[ جوها
 ليسأل دان ماعلا وو ةمدرنا ال

 9 اذ ادع ابل نلمكاومقو وه ديدال
 فقيل اهل و هلصخال ةلضم ا 2 لبلا رجل

 3 0 لرغعلان هلي الاتبها.
 ةوركلاب هوحم اعم رصاقلا هند ابهلل, 1

 م منك ريفولار امان الح اازنانبخ
 هك لاقد اقيعالارتن ان زشضذلا
 رنمزبوتسو ىليإالختيبجو مودال اع
 (نةذمتب وفانةبر الا نم عولومنلا

 للأخ



 ويسب 2 دج

 مصتلا ا ل رس أرقاسسسسللا ل

 جاع نرسل تين اواسيو نيم اعلا بد سزع

 ا[ رب يداوم هزه ناعظارعمورلاب
 كلزلل سرر يوم احود ا مولاسالا هج
 اهضوجا وعلا صح اهنوانئنتسا ويبارمص
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 . هقحتسم تجرخ مث نينيعمب
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 يل سيل : تلاقف مكاحلا ىلإ ةأرما تءاج اذإ - 19

 . الف نم ىنجوزف لو
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 ١١و/ . . .هقح كلذب
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