
 
  



 ـه١٤٤٣ ماعل ةيامحلاب مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا عماج يف ةعمجلا ربنم
 .حومطو ةيؤر

ر
ُ
ـلع نـم" :هـلوق )ع( قداـصلا مامإلا نع يو

َّ
ىدـه باـب م

ً
 لـمع نـم رـجأ لـثم هـلف 

ئيـش مهروـجأ نـم كـئلوأ صقنـي الو هب
ً
ـلع نـمو ،ا

َّ
 لـثم هـيلع ناـك ٍلالـض باـب م

ئيش مهرازوأ نم كئلوأ صقني الو هب لمع نم رازوأ
ً
 .٣٥ ص ١ج يفاكلا ."ا

 
ثحب اهل قرطتلا متيس ـه١٤٤٣ ماعل ةعمجلا ربنم لالخ نم ةماه عيضاوم

ً
 :ًاليصاتو ا

 
 .عمتجملا مامأ اهيلع امو اهل ام ةينيدلا تايعجرملا .١
 .ةيعامتجالا داعبألاو ةيعرشلا دودحلا نيب سامخألا .٢
 .لومأملاو عقاولا نيب تادقتعملا يف ةيفافشلا نع ثيدحلا .٣
رارسأ كانه له .٤

ٌ
ميدق ةيملعلا تازوحلا نع اهفرعن ال 

ً
ثيدحو ا

ً
 ؟ا

لخملا ةركف .٥
ِّ

 .يلقعلا ىطعملاو يلقنلا صنلا نيب ربكألا ص
 ؟ةيمامإلا ةسردملا طسو يف ةماعلا ةيعجرملا رود ىهتنا له .٦
ناونع بابشلا نيب ناميإلا فعضو داحلإلا .٧

ٌ
وري 

َّ
 ؟اهل يدصتلا يعدتست ةرهاظ مأ هل ج

قعملا ةيفسلفلا لئاسملا .٨
َّ
 ؟عيمجلا لوانتم يف تتاب له ةد

 ؟مداقلا ليجلل اهانددعأ يتلا تاراسملا يه ام .٩
ةلأسم صصختلا له .١٠

ٌ
حلم 

َّ
ة
ٌ

 ؟هداعبأو هدودح ام ؟مويلا انطاسوأ يف 
 ؟ةيحص ةلاح يه له ضفرلاو لوبقلا نيب يرديحلا ديسلا تاحورطأ .١١
 ؟عمتجملا تاحاس يف يثادحلا فحزلا مامأ ةزوحلا تعجارت له .١٢
دعأ له .١٣

َّ
 ؟انوروك دعب عمتجملا عم شياعتلل يغبني امك مويلا اهسفن ةزوحلا ت

كشتلا ةلكشم .١٤
ُّ

 .تالفنالاو ةباقرلا نيب ةمألا طسو يف ةينيدلا رهاوظلل يوبعشلا ل
 .مويلا يبابشلا بيرغتلا ةرهاظ نم ةينيدلا ةسسؤملا فقوم وه ام .١٥
 ؟ةيعامتجالا ةينبلا يف ديدجلا عقاولا ةسمالمل برقألا وه يثادحلا راسملا تاب له .١٦
 .رزجلاو دملا نيب ءازعلا سلاجم يف يوبعشلا باطخلا ةحاسم .١٧
قوت مويلاو سمألا نيب ينيدلا باطخلا .١٨

ُّ
ف
ٌ

قالطناو 
ٌ

. 
 .تابجاو نم هيلع امو قوقح نم هل ام ينيدلا باطخلا .١٩
 .ةدعاصلا لايجألا ةريسم ىلع ينيدلا باطخلا رثأ  .٢٠
صختلا نيب ءاملعلا باطخ .٢١

ُّ
فطتلاو ص

ُّ
 .ل

تاقلح ينيدلا عباطلاو يوبعشلا باطخلا .٢٢
ٌ

 .ةغرفم 
 .ةدوقفملا ةقلحلاو بيطخلاو طيسبتلا نيب ينيدلا باطخلا .٢٣



 :مويلا ينيدلا باطخلا ناكرأ .٢٤
 .يلقعلا يقطنملا كلسملا .أ

 .فظوملا يليوأتلا كلسملا .ب
 :ينيدلا باطخلا نم جذامن .٢٥
 .رشابملا ينآرقلا باطخلا .أ

 .)جع( مئاقلا ىلإ )ص( متاخلا نم )ع( موصعملا باطخ .ب
 :ةيمالسإلا ةفالخلا باطخ .٢٦
 .ةدشارلا ةفالخلا .أ

 .ةيومألا ةفالخلا .ب
 .ةيسابعلا ةفالخلا .ج
 :باطخلا ةيعبتو رارقلا زكارم ددعت .٢٧
 .يمسرلا ينيدلا ربنملا .أ

 .يريهامجلا ينيسحلا ربنملا .ب
 ةيفاقثلا تايسمألاو تارمتؤملاو تارضاحملاو تاودنلا هتحت جردنتو .هراودأ عيمج يف رحلا ربنملا .ج
 .ةيمسرلاو ةينيدلاو
 

 :اهضرع نم دب ال طاقن ةدع انه ·
ميدق )ع( ةمئألاو يبنلا ناسل ىلع ثيداحألا عضو -

ً
ثيدحو ا

ً
 .ا

 .اهل لصؤي ربتعم ردصم الو اهل ساسأ ال يتلا تاولصلا ضعب عارتخا -
 .حيطستلا ةغل لالخ نم ةيضقلا فادهأ عييضت و سانلا ناميإ رتو ىلع فزعلا -
 .ضعبلا لبِق نم اهل مادختسالا ءوس مغر باطخلل ةيعونلا ةلقنلا ثادحإ يف ةثيدحلا طئاسولا رثأ -
 .قاروألا طلخ بجوأ صوصنلا ةيردصم نم ققحتلا مدع -
 .دصرتلاو رارصإلا قبسو ةيوفعلا نيب ردصملا لقن يف ةقدلا مدع -
معت صنلا نود ىنعملاب تالوقنلا -

ِّ
 .ةلصوبلا فرح يف ببستتو ةيبلسلا ق

 
 :اهب ةداشإلاو اهدنع فقوتلا نم دب ال ةيباجيإلا نم تاطحم ·
روكذ بابشلا دنع يركفلا يعولا ةريتو عافترا -

ً
ثانإو ا

ً
 .ا

 .ةيعامتجالا تانوكملا عيمج نيب يعامتجالا سحلا ةجرد عافترا -
 .ةينيدلا ةيطسولاو يفاقثلا نمألاب يعولا عافترا -
 .رصعلا حورو ىشامتي امب ربنملا ريوطت يف بابشلا ةمهاسم -
 .ةلحرملا دوقي تاب يذلا يعولا نم ساسأ ىلع تايولوالا بيترت ةداعإ -
 .حيحصلا هاجتالا ىلإ باطخلا قافآب اعفد يقلتملاو يقلملا حاتفنا -



 :دافحالا حومطو دادجألا ةلاصأ نيب ءاسحألا يف ةيملعلا ةزوحلا
 
ندم .١

ٌ
ىرقو 

ً
 .زربملا يف ترقتسا ىتح اهنيب ةيئاسحالا ةزوحلا تلقنت 

 .نيضاملا نم ةيئاسحالا ةزوحلا مالعأ مهأ .٢
 .نيضاملا ةيئاسحالا ةزوحلا مالعأ تافنصم زربأ .٣
 .تاقوعمو عفاود رزجلاو دملا نيب مويلا يملعلا كارحلا .٤
 .نيرصاعملاو نيضاملا ءاسحالا ءاملع دنع يغيلبتلا كارحلا .٥
 .ةيملعلا ءاسحالا مالعأ ةريسم ىلع مقو فجنلا يف ىربكلا تازوحلاب قاحتلالا رثأ .٦
 .جراخلاو لخادلا يف ةيملعلا دهاعملا ىلع ءاسحألا مالعأ ةمصب .٧
 .اهلوح نم ماعلا دهشملا ىلع اهرثأو ةيئاسحالا ةيعجرملا .٨
 .رحبتملا لوصألا ذاتسأو ثيدحلا ةسردم مامإ روهمج يبأ نبا .٩
 .عيرفتلا خيشو مالكلا مامإ يئاسحالا نيدلا نيز .١٠
 .ةلاصالا سراحو ديدجتلا رانم يلضفلا خيشلا .١١
 .رئاعشلا ديسو لوألا ةزوحلا ذاتسأ يلع دمحم ديسلا .١٢


