
 
 
 

 
 

  
  

  
  
  



 3ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      1ىبعا٬َت ــ ا 3ز/أسُبـذــ١ 

  
    

  ادلمدِخادلمدِخ
  

ــا٤      ــٝذ ا٭ْ ٝـ ــ٢ طـ ــ٬ّ يًـ ــ٠٬ ٚايظـ ــاىبـب ٚايــ ــذ ب سل ايعـ اسبُـ
ــ ـب     ــ٘ اي ٝــ ــ ـب ٚ يــ ــذٜٔ اىبــ ــاّ ايــ ــادي  اسهــ ــذ ايـــ ــًـب ضبُــ ٚاىبشطــ

 اي اٖشٜٔ.

ــاي ٓ   ــض٤ ايجايـــح َـــٔ سطـ ــٛ ازبـ ــزا ٖـ ـــ ٖـ ــ١َٛ  ـ  ا اىبٛطـ
ُ
جةةةخ

ُ
 )احل

ُ
جةةةخ

ُ
 )احل

ــّا     ــا ًب أسهــاّ اىبعــا٬َت يٝهــٕٛ يْٛ ٚايــزٟ ٜ لــُٔ ػــ شّا َــٔ يف اٚاْ
ــا٥ٌ اسبــ٬ٍ       ــشٜع١ ايظــُشا٤ َٚظ ــٓٔ ايؼ ــٌ  ظ ــّا يًعُ ــ٪َٓـب ٚيشٜك يًُ

 ٚاسبشاّ.
ــ٘    اٚأطــاي٘ اعــافب إ  ــٗا جايـــ١ يٛدٗ ــا ٚإ ػبعً ــا ناوٗ هــٕٛ يٓ

ًٚب ا٤، ايهــــشِٜ ٚٚطــــــ١ًٝ افب يفلــــــً٘ ايععــــِٝ ٚرجــــشّا يٝــــّٛ ازبــــض 
ٌِِّ ُأِنُّبطاي ٓضٌٜ ٌِِّ تََُكَِّلُت ََِإَل  .(1)صَََما تَُِِفِّقْ ِإالَّ ِباللٌَِّ َعَل

 

                                                           

 .88طٛس٠ ٖٛد  (1)
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  وزبة اٌزجبزحوزبة اٌزجبزح
 ـب ايهظـ  ٚاي ذـاس٠ يُـّٛ ٚجــٛق َ ًـل، يفهـٌ دبـاس٠ ٖـٞ         
نظ  ٚيٝع ايعهـع، ٚايهظـ  َ ًـل ايـشصم ٚاي ذـاس٠ ٚاي شــٌٝ،       

ب ط شاْ٘ ، ٖٚٛ َف اح ايشصم ايهشِٜ ، ثِ سكٛإ اٚايفلٌ اىبهاط  
اي ذاس٠ ٚ عذٖا اااٞ ايضساي١ ٚايغشغ ٚاربار ايغِٓ ثِ اربار اي كش، أَـا  

يفلٌ َٔ ايضساي١ َٚٓٗا َا ٜهٕٛ أاسبشف ٚاىبٗٔ ايـٓاي١ٝ يفُٓٗا َا ٜهٕٛ 
 أد٢ْ حبظ  اىبٛكٛي ٚاسباد١ ايٓٛي١ٝ َٚكذاس ازبٗذ ٚعبٖٛا.

اب اعافب ْٚذل ايٝ٘ ايؼشي ٚدا٤ت  ٚايظعٞ ٚاي شـٌٝ ضب ٛل يٓذ
ايٓـــٛق  اسبــح يًٝــ٘ ٫طــُٝا ارا نــإ يً ٛطــع١ يًــ٢ ايعٝــاٍ ٚااٝــإ  
ايـاسبات، ٚقذ آ  ل يًٝ٘ ا٫سهاّ اي هًٝف١ٝ ا٫جش٣ َٔ ايٛدٛل اٚ 

 اسبش١َ اٚ ايهشا١ٖ حبظ  ايعٛاسض اشباسد١ٝ.
 ٚئ اٱَاّ يًٞ يًٝ٘ ايظ٬ّ: "ادبشٚا  اسى اب يهِ يفـاْٞ وعـ   
سطٍٛ اب ؿ٢ً اب يًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ٜكٍٛ: ايشصم يؼش٠ أدضا٤، اظع١ 

 أدضا٤ ًب اي ذاس٠ ٚٚاسذ ًب غريٖا".
ػب  ي٢ً نٌ َٔ ٜ اػش ايهظ   اي ذاس٠ اٚ  غريٖا إ ٜعشف  (1 مسألة)

َــا ٜ عًــل  عًُــ٘ َٚٗٓ ــ٘ َــٔ َظــا٥ٌ اسبــ٬ٍ ٚاسبــشاّ ا٫  ٥٬ٝــ١ ٚيــٛ ًب 
 ازب١ًُ.

يذ يًـ٢ َعشيفـ١ ٚدـٛٙ    ٜهفٞ ًب اعًِ اسهـاّ اي ذـاس٠ َـا ٜظـا     (2 مسألة)
ايهظ  ؿشٝشٗا ٚيفاطذٖا، ٚنٝف١ٝ اٜكاي اىبعا١ًَ ٚيٛ  اي كًٝذ ايـشٝض 
ٚاي عًِ اثٓا٤ ايؼشٚي يفٝٗا اٚ يٓذ اٜكايٗـا،  ـٌ ٚ عـذ ا٫ٜكـاي إ ناْـ       
اىبعا١ًَ َؼهٛنّا  ـش ٗا، يفـارا اـ ـب يٓـذ ايظـ٪اٍ ؿـش ٗا ساـ  ا٭ثـش        

 يًٝٗا ٚارا نإ ايعهع يف٬.
اعًِ اسهاّ ايش ا ٚيٛ انبا٫ّ ٚاد ٓـال  ي٢ً ايعاٌَ  اي ذاس٠  (3 مسألة)

ادــشا٤ َعاًَــ١ س ٜٛــ١ يعــذّ دــٛاص ا٫ق شــاّ ًب ايؼــ ٗات اسبهُٝــ١ ق ــٌ 
 ايفشف.
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  ِسزحجبد اٌزجبزحِسزحجبد اٌزجبزح
 ٜظ ش  ًب اي ذاس٠: (4 مسألة)
اٱنباٍ ًب اي ً  قبع٢ٓ يـذّ اٱسبـاح يفٝـ٘ يًشكـا  كظـُ٘ اعـافب        -1

 جؼ١ٝ ايٛقٛي ًب اىبعـ١ٝ.
ظــ ش  يًُؼــنٟ إ ٜكٝــٌ اقايــ١ ايٓــادّ ًب اي ٝــر ٚايؼــشا٤، اٟ ٜ   -2

اي ا٥ر، ٜٚظ ش  يً ا٥ر إ ٜكٌٝ اىبؼنٟ، ٚيفٝٗا ثٛال يعـِٝ نُـا   
دا٤ ًب اج اس يذٜذ٠، ٚاقاي ٘: َٛايفك ـ٘ يًـ٢ ْكـل اي ٝـر ٚادا  ـ٘      

 ايٝ٘.
اي ظ١ٜٛ  ـب اىب  ايـب ًب ايجُٔ،  ٬ يفشم  ـب اىبُـانع ٚغـريٙ  ـإ      -3

ٓكف ٜلــر َــٔ ايــجُٔ يًُُــانع دٕٚ اىبظنطــٌ، ا٫ إ ؼبــ  ٜٚــ
ــٔ      ــ١ ٚعبٖٛــا َ ــذٜٔ ٚايكشا  ــجُٔ  ظــ   ايفلــٌ ٚاي ــٔ اي ــا٥ر َ اي 

 اىبشدشات ايؼشي١ٝ.
إ ٜاجز يٓفظ٘ ْاقـّا ٜٚع ٞ سادشّا َٔ غري دٗاي١ اٚ غشس، أٟ   -4

 اْ٘ ًَ ف  افب َكذاس ايعفٛ طٛا٤ نإ  ايجُٔ اٚ ايٛصٕ.
 إ ٜهٕٛ طٌٗ ايؼشا٤ ٚطٌٗ ايكلا٤ ٚطٌٗ اٱق لا٤.  -5
اٍٚ ٚق ٗـا قبعٓـ٢ إ ا٭يُـاٍ اي ذاسٜـ١ ٫      اىب ادس٠ افب ايــ٠٬ ًب   -6

 اهٕٛ ط  ّا ي اجري ؿ٬ا٘ ئ اٍٚ ٚق ٗا ٚئ سلٛس ازبُاي١.
اي ٝر يٓذ سـٍٛ ايش ض ا٫ إ ٜهٕٛ يفٝ٘  كشس اٚ سشز، نُا يٛ   -7

  اي قبكذاس َٔ ايش ض ي٢ً سأغ اىباٍ ٚاك ش  ايؼشا٤  ظعش اغ٢ً.
ــٌ جـٛؿــاّ      -8 ــر ٚايعُ ــٌ اي ٝ ــٛام ٚضب ــش اب ًب ا٭ط اي ظــ ٝض  رن

 ٚاٱط غفاس.
 ٜظ ش  يًُؼنٟ اي ه ري  ٚا٫اٝإ  ايؼٗاداـب  عذ ايؼشا٤.  -9
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  ِىسوهبد اٌزجبزحِىسوهبد اٌزجبزح
 يفُٝا ٜهشٙ ًب اي ذاس٠: (5 مسألة)

َــذح اي ــا٥ر يًظــًع١ ايــي ٜشٜــذ  ٝعٗــا، ٚرّ اىبؼــنٟ ىبــا ٜشٜــذ إ   -1
 ٜؼنٟ.

ايُٝـب ي٢ً اي ٝر ٚايؼشا٤ إ نإ ؿـادقّا، اَـا ارا نـإ نار ـّا ًب       -2
 ذ يفعٌ سشاَّا.مبٝٓ٘ يفك

اي ٝر ًب َٛكر ٜظن يفٝ٘ ايعٝ ،  ٌ َٚ ًـل اي ـشم ايـي ٜكــذ       -3
 َٓٗا اجفا٤ ايعٝ .

ايش ض ي٢ً اىب٪َٔ ٚي٢ً َٔ ٚيذٙ اي ـا٥ر  اٱسظـإ ا٫ ارا نـإ      -4
 ايؼشا٤ ٭غشاض اي ذاس٠.

ايظّٛ يفُٝـا  ــب يًـٛي ايفذـش ٚيًـٛي ايؼـُع، ٚايظـّٛ يـشض          -5
ٚاىبؼنٟ يًٝٗا، ٚقذ ٢ْٗ ايٓيب ايظًع١ ٚايٓذا٤ ٚاجملار ١  ـب اي ا٥ر 

ؿ٢ً اب يًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ يٓ٘ نُا ًب اشبرب ايٓ ٟٛ ٭ْٗا طاي١ رنش 
 ٚديا٤.

ــ٘      -6 ــٌ اؿــشال ايــ٬ت اٯجــشٜٔ ٚاشبــشٚز َٓ دجــٍٛ ايظــٛم ق 
 عذِٖ، ا٫ إ ٜهٕٛ ٖزا ايذجٍٛ اٚ اشبـشٚز يـشادض ػـشيٞ اٚ    

جـش  يكًٞ اٚ يـشًب يفـ٬ ٜلـش س٦ٓٝـز إ ٜهـٕٛ اٍٚ ايـذاجًـب اٚ        
 اشباسدـب َٔ ايظٛم.

 اي عشض يًهٌٝ اٚ ايٛصٕ ٚاسبظال ٚايعذ ٚعبٛٙ ارا مل ؼبظٓ٘.  -7
 اٱط ش اط َٔ ايجُٔ  عذ ايعكذ.  -8
 اٱط ٗا١ْ  ايشصم ايكًٌٝ.  -9
ايذجٍٛ ًب طّٛ اىب٪َٔ  ٝعـّا ٚػـشا٤، يفـ٬ ٜ ًـ  ػـشا٤ َـا ٜشٜـذ          -10

 أجٛٙ ػشا٤ٙ، ٫ٚ ٜعشض طًع ٘ ي٢ً َٔ ٜظاّٚ يؼشا٤ طًع١ اجٝ٘.
ٛنٌ ساكش يـاسف  ظـعش اي ًـذ ي ـاد غشٜـ  داٖـٌ يفٝــري        إ ٜ   -11

ٚن٬ّٝ يٓ٘ ًب اي ٝر ٚايؼشا٤ ا٫ َر ايشادض ايؼشيٞ ٚحبظ  قذسٙ، 
 نُا ًب ساٍ ديفر اٚ سيفر كشس اٚ غؾب اٚ غشس ئ َ٪َٔ.
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اًكٞ ايشن إ ٚايكٛايفٌ يً ٝر يًِٝٗ اٚ ايؼشا٤ َِٓٗ ق ٌ ٚؿٛهلِ   -12
 ٛس َع١ٓٝ ٖٚٞ:افب اي ًذ، ٚايهشا١ٖ ا شكل يٓذ اد ُاي اَ

اشبشٚز َٔ اي ًذ هلـزا ايغـشض، يفًـٛ جـشز يغـشض  جـش نايظـفش         - أ
ٚايـٝذ اٚ ي عل ايكش٣ اٚ اىبضاسي ٚاافـل ٬َقـا٠ ايشنـ  ايكـادّ     

 يً ٝر ًب اي ًذ ٚ اي اٚ اػن٣ َِٓٗ يف٬ نشا١ٖ.
ذبكل َظ٢ُ اشبشٚز َٔ اي ًذ، يفًٛ اًك٢ ايشن  ًب اٍٚ اي ًذ ٚقبا  -ل

ُا يٛ ًب ا٭سٝا٤ ايٓا١ٝ٥ َـٔ اي ًـذ يفـ٬    ٫ ٜـذم يًٝ٘ اْ٘ جاسد٘ ن
 نشا١ٖ.

إ ٜهٕٛ دٕٚ ا٭س ر يفشاطخ يفًٛ اًك٢ يفُٝا انجش َٔ اس ع١ يفشاطخ  -ز
يف٬ نشا١ٖ، ٭ٕ ٖزٙ اىبظايف١ جاسد١ ئ َٛكٛي اسبهـِ ٜٚــذم   

، ٚايفشطـخ ايٛاسـذ عبـٛ وبـع     ي٢ً طفشٙ س٦ٓٝز اْ٘ طـفش دبـاس٠  
 .نًَٝٛنات ْٚـف

ا يٛ نإ ايشن  ياسيفـّا  ظـعش اي ًـذ اٚ    نشا١ٖ اًكٞ ايشن  اؼٌُ َ -د
 دا٬ّٖ  ٘.

يٛ اًك٢ ايشن إ ٚمت اي ٝـر يفايعكـذ ؿـشٝض، ٚايهشاٖـ١ ٫ اـذٍ       (6 مسألة)
 ي٢ً اي  ٬ٕ، ْعِ يٛ نإ ايغؾب يفاسؼّا ٜج   جٝاس ايغؾب.

ؼبشّ اٱس هاس ٖٚٛ س ع اي عاّ اْ عاسّا  ٘ ايغ٤٬ َر سادـ١   (7 مسألة)
 ايٓاغ ي٘.

اي ُـش ٚايض ٝـ  ٚايـذٖٔ    ٜ شكل اٱس هاس ًب اسبٓ ١ ٚايؼعري ٚ (8 مسألة)
 َٚا ؼب از ايٝ٘ ايٓاغ َٔ اي عاّ حبظ  اي ٬د ٚايضَإ.

يٛ نإ ٖٓاى يعاّ غري ٖـزٙ اشبُظـ١ ؼب ـاز ايٝـ٘ ايٓـاغ يشيفـّا        (9 مسألة)
يف ؼًُ٘ ادي١ اٱس هاس، نُا ًب  عل اي ًذإ ٜهٕٛ ايغزا٤ ايش٥ٝظٞ يفٝٗا 

 ايشص اٚ ايزس٠ ٚعبٖٛا.
 ٜعـب ي٘ ايظعش، اي هش ػبرب َٔ ق ٌ اسبانِ ي٢ً اي ٝر، ٫ٚ (11 مسألة)

 ٌ ٜهفٞ اجشاز  لاي ٘ افب ايظٛم ٚي٘ إ ٜ ٝر قبا ػا٤، ْعِ يٛ ادشف 
 ػبرب ي٢ً ربفٝل ايظعش َٔ دٕٚ اظعري يًٝ٘.
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ٜـذم يٓٛإ اٱس هاس ًب اشبـ  قبشٚس اس عـب َّٜٛا ي٢ً  (11 مسألة)

ساد١ اي عاّ يًٓاغ َر ٚدٛدٙ يٓذٙ، اَا ًب ايؼذ٠ ٚايغ٤٬ يفج٬ث١ اٜاّ، 
حبظـ  اسبادـ١ ٚسقبـا اهـٕٛ ًب  عـل َشااـ  ايكشـ         ٚقذ رب ًف اىبذ٠ 

 ٚا٫  ٤٬  طايات َعذٚدات.
يٛ ادجش يعاَّا سـٌ يًٝ٘  اسبـاد اٚ ايؼشا٤ اٚ اٱسخ   (12 مسألة)

اٚ اهل ١ ٚعبُٖٛا يبا ٜضٜذ ئ ساد ـ٘ ٚنـإ ًب ايظـٛم يعـاّ َعـشٚض      
 يً ٝر َجٌ اي عاّ اىبذجش يف٬ ٜـذم ي٢ً ٖزا ا٫دجاس يٓٛإ اٱس هاس.

شيٞ إ ؼبذد ايظعش ارا ػعش  اسبادـ١ يـ٘، اٚ   يًشانِ ايؼ  (13 مسألة)
مبلٞ ذبذٜذ َٔ ٜ ٛفب اَـٛس ايظـً ١ٓ، ٫ٚ ػبـٛص س٦ٓٝـز إ ٜ ٝـر اىبايـو       
 ا٭نجش يٛدٛل اْفار سهِ اسبانِ، ٚيٛ سذخ اي ٝر  ا٭نجش ؿض اي ٝر 

 ٚػبٛص سدٛي اىبؼنٟ ي٢ً اي ا٥ر  ايضا٥ذ.
 قذ اهٕٛ  عل َشاا  اٱس هاس َهش١ٖٚ نُا يٛ نإ ٖٓاى (14 مسألة)

  ذٌٜ ًب ايظٛم يً عاّ اي هش.

  فٍّب حيسَ اٌزىست ثهفٍّب حيسَ اٌزىست ثه
ؼبشّ ٫ٚ ٜـض اي هظ   اشبُش ٚطا٥ش اىبظـهشات ٚاىبٝ ـ١     (15 مسألة)

ٚايهً  غري ايـٝٛد، ٫ٚ ػبٛص ٖ  ٗا ٚايـًض يًٝٗا  ٬ يٛض اٜلـّا،  
  ٌ ٫ ػبٛص اَظانٗا ٚاق ٓا٩ٖا ا٫ يًلشٚس٠ ايذاي١ٝ ايٝ٘.

ر َ عاسيفـ١ ضبًًـ١   طا٥ش ا٭يٝإ ايٓذظ١ إ ناْ  هلـا َٓـايف    (16 مسألة)
ػبٛص  ٝعٗا ٚػشا٩ٖا ي غري اىبٛكٛي ٚاعًل اىبعاٚك١  اىبٓفع١ اي١ًً، ٚقٝذ 
اىب عاسيف١ اي٬ٙ ؽبشز اٱط عُاٍ ايٓـادس يًعــب ايٓذظـ١ يفـ٬ اؼـًُ٘ اديـ١       

 دٛاص اي ٝر ٚؿش١ اٱن ظال.
َا ٖٛ َ عاسف ًب ٖـزا ايضَـإ َـٔ سـل اٱج ــاق ًب        (17 مسألة)

نباي ٫ ديٌٝ يًٝ٘ ٚايٓـٛق جاي١ٝ ٖزٙ ا٭ػٝا٤ ٚاديٞ يًٝ٘ ظٗٛس اٱ
َٓ٘، ٚديٌٝ اىبٓر َٓ٘ َظ فاد َٔ َفّٗٛ ايٓـٛق ايكا٥ًـ١ حبشَـ١ اي ٝـر،    
ٚاىبذاس يٝع يفك  ي٢ً يٓٛإ اي ٝر اٚ اْ٘ ايكذس اىب ٝكٔ َٓ٘، يفا٭ق٣ٛ يذّ 
ؿش١ اىبعاٚك١ َ ًكّا  غل ايٓعش ي٢ً ايعٓٛإ ار إ اىبذاس ي٢ً اىبعٕٓٛ 
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ــ   ــشد غاي ــر ٚسد نف ــٛٙ    ٚإ اي ٝ ــٌُ ايٛد ــ١ اؼ ــاسف ٚا٫ يفاسبشَ   َٚ ع
ا٭جش٣ يًُعاٚك١ َٔ  ال اعذد اىب ًٛل َٚا ٜـذم يًٝ٘ ْكٌ  ٚاْ كاٍ 
اج ٝاسّٜا نإ اٚ قٗشّٜا، ٚا٭ق٣ٛ يذّ ْكٌ سل اٱج ـاق ٖزا  ايٓكٌ 
ايكٗشٟ ناٱسخ يعذّ ذبكل اىبًه١ٝ يفٝ٘ ٚيٝع ٖٛ َٔ اٱن ظال اىبؼشٚي، 

 نبٝــر اىبعاٚكــات نا٫دــاس٠ ٚقٝــٌ لعــٌ ســل ا٫ج ـــاق يٛكــّا ًب
ٚازبعاي١ ٚعبٖٛا، ٚيهٓ٘ ًب ا٫ػٝا٤ ايش١َ ج٬ف ا٫س ٝاط  ٌ اىبؼٗٛس 

 ي٢ً يذّ ازبٛاص.
ػبٛص  ٝر نً  ايـٝذ ٚيًٝـ٘ اٱنبـاي ٚايـٓف ٚا٭قـ٣ٛ       (18 مسألة)

دٛاص  ٝر نً  اىباػ١ٝ ٚايضسي ٚاي ظ إ َا داّ هلا يفٛا٥ذ ضب١ًً، ٫ٚ  اغ 
ٚدبـٛص اداساٗـا ٚاياساٗـا َـا داَـ  هلـا         اق ٓا٥ٗا هلزٙ ايفا٥ذ٠ ٚعبٖٛا،

 يفٛا٥ذ يك١ٝ٥٬ غري َٓٗٞ يٓٗا ػشيّا.
ػبٛص  ٝر يـري ايعٓ  اىبغًٞ ق ٌ رٖال ثًجٝ٘ س ٢ يًـ٢    (19 مسألة)

 ايكٍٛ  ٓذاط ٘ ٚاج اس اىبؼنٟ يكا ًٝ ٘ يً  ٗري  اىبعازب١.
ػبٛص  ٝر َا ٫ ذبً٘ اسبٝـا٠ َـٔ اىبٝ ـ١ َـٔ ادضا٥ٗـا ايعؼـش٠        (21 مسألة)

ايًؾب إ ناْ  يفٝٗـا َٓـايفر ضبًًـ١  ٓـا٤ يًـ٢      نايؼعش ٚايـٛف ٚاي ٝل ٚ
يٗاساٗا ٚيٗاس٠ اؿًٗا رااّا نُٝ ١ ايؼا٠ ٚايذداز، ٚنزا َٝ ١ َا يٝع ي٘ 

 ْفع طا١ً٥ َر ٚدٛد اىبٓفع١ اي١ًً يفٝٗا.
٫ يفشم ًب يذّ  ٝر اىبٝ ١  ـب كباَٗا ٚ ـب ادضا٥ٗا ايي ذبٌ  (21 مسألة)

 يفٝٗا اسبٝا٠ ٚيٛ دض٤ ٜظريّا َٓٗا.
ظ  هلا َاي١ٝ ار اطك ٗا ايؼاسي، ٚيهٔ ا٭يٝإ ايٓذظ١ يٝ (22 مسألة)

اىباي١ٝ قذ انػض يًٝٗا  ايعشض  ٛدٛد َٓفع١ يك١ٝ٥٬ ضب١ًً َ عاسيف١ هلا، 
 يفارا ث   اْٗا طبـٛؿ١ ي ًو اىبٓفع١ اهٕٛ هلا س٦ٓٝز َاي١ٝ.

ػبٛص  ٝـر ا٭سٚاخ  ٚا٭ ـٛاٍ اي ـاٖش٠ َـر ٚدـٛد اىبٓفعـ١        (23 مسألة)
 اي١ًً يفٝٗا.

، اَا اىب ٓذع ايزٟ ٫ ػبٛص  ٝر نٌ َ ٓذع ٜك ٌ اي  ٗري (24 مسألة)
ٜك ٌ اي  ٗري ناشبٌ ايٓذع َج٬ّ يف٬ ػبٛص اىبعاٚك١ يًٝ٘ ا٫ ارا ناْ  ي٘ 
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َٓفع١ ضب١ًً َر ٚؿـف ظباطـ ٘ ٚاج ـاس اىبؼـنٟ يٓٗـا اٚ ذبكـل يٗاساـ٘        
 ٚاط شاي ٘.

ْظ  افب اىبؼٗٛس ؿش١ اىبعاٚكـ١ يًـ٢ اشبُـش ارا اكـ ش      (25 مسألة)
اس ايعـ٬ز  ـاشبُش،   ايٝ٘ ٚيهٔ ايٓكاؾ ًب ايهرب٣ ٖٚٞ يذّ ث ٛت اعبـ

ٚاٱك شاس ٫ ؼبـٌ ا٫ ي٢ً عبٛ ايكل١ٝ ايؼخـ١ٝ ايٓادس٠ يفـ٬ اؼـًُ٘   
أدي١ ازبٛاص نُا إ ا٫ك شاس ٜ عًل  اٯجز يفٌٗ ٜنػض ي٢ً اي ا٥ر َر 
إ اسبهِ اهًٝفٞ ٚا٫س ٝاط ٜك لـٞ دعـٌ اىبعاٚكـ١ يًـ٢ ظشيفـ٘ اٚ ًب      

 َكا ٌ يٌُ ٚعبٛٙ.
٩ٖا ٚؿـٓاي ٗا ٚاجـز    ي١ اسبشاّ ٚايًٗٛ ؼبـشّ  ٝعٗـا ٚػـشا    (26 مسألة)

اٱدش٠ يًٝٗا ارا نإ ايكـذ َٓٗا َٓشـشّا  اسبشاّ ٚاىبٓٗٞ يٓ٘ ػشيّا يفُا 
نإ َكذ١َ يًششاّ سشاّ َٚٓٗا ايعٝذإ ٚاىبضاَري ٚ ٫ت ايكُاس ْعـِ يـٛ   
ناْ  هلا َٓايفر ضب١ًً َٚ عاسيف١ يفٝذٛص  ٝعٗا ي ًو اىبٓايفر، نُا ػبٛص  ٝعٗا 

َٔ ادٌ اي فهٝو ٚايهظش ىبـٔ ٜٛثـل    ٚإ مل اهٔ هلا َٓايفر ضب١ًً ٚيهٔ
ــش       ــا  ؼــشط ايهظ ــو، ٚػبــٛص  ٝعٗ ــ٘ ري  هظــشٙ هلــا ٚإ مل ٜؼــنط يًٝ

 ٚاي فهٝو ٚيٛ يبٔ ٫ ٜٴجل  ٘.
ؼبشّ اي ٝر ارا نإ َكذ١َ ٚيشٜكّا يًشـشاّ ٚاٱياْـ١ يًٝـ٘      (27 مسألة)

ن ٝر ايعٓ  ٚاي ُش يٝعُـٌ وبـشّا، ٚاشبؼـ  يٝعُـٌ  يـ١ ايًـٗٛ ٚايكُـاس        
غا١ٜ ايش١َ كُٔ اٱي ـضاّ ايعكـذٟ ٚاي ـٛاي٤ٞ    ٚا شكل اٱيا١ْ  زنش اي

ٚ ٓا٤ ايعكذ يًٝٗا ٚظٗٛسٖا ًب اشباسز  ايكشا٥ٔ، نُـا يـٛ نـإ اىبؼـنٟ     
ؿاس  َعٌُ يــٓر  يـ١ اسبـشاّ ٚإ اًـو ايهُٝـ١ ٫ ٜؼـنٜٗا ا٫ هلـزا        

 ايغشض ٚعبٛٙ ٚقبا ٜفٝذ غً ١ ايعٔ ٚاي  اسٙ.
ا ايشَـات  ذبشّ اداس٠ اىبظانٔ ٚاي٬ت ي  اي اٚ ذبشص يفٝٗ (28 مسألة)

ناشبُش، اٚ اهٕٛ ضب٬ّ يـٓاي ٗا، ٚنزا ذبشّ اداس٠ ايعش ات ٚايظٝاسات 
ٚايظفٔ ٚعبٖٛا سبٌُ ايشَات َٔ اشبُش ٚغريٖا، نُا ذبشّ اىبعا١ًَ ًب 

 ايشَات اهًٝفّا ٚافظذ اىبعاٚك١ يف٬ ؼبٌ ايعٛض ىبٔ اجزٙ.
يٛ مل ٜعًِ اْ٘ ػبعٌ ايعٓ  ٚاشبؼ  ٚعبـٛٙ يًُشـشّ ٚمل    (29 مسألة)
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يو ٚيهٔ اىبؼنٟ يبٔ ٜعًُ٘ يفاي ٝر ؿشٝض ٚيهٓ٘ َهشٚٙ، اَا ارا ٜ ع٘ يز
ػشي  ايغا١ٜ ايش١َ  ًب ايعكذ اٚ ا  ٢ٓ يًٝٗا يفٝششّ، ٚا٫قـ٣ٛ اسبـام   

 ايعًِ  ٘ يفُ ٢ َا سـٌ ايعًِ  ـٓاي١ ايشّ  ٘ سشّ  ٝع٘.
ؼبشّ نٌ َا ٜٛد  اك١ٜٛ اي ايٌ ي٢ً اسبل  اٟ عبٛ نـإ   (31 مسألة)

ٛا٤ نإ ًب ساٍ اسبشل اٚ ساٍ اهلذ١ْ ٚيٛ   ٝر َعذات اسبشل َِٓٗ ط
ارا نإ ايؼشا٤ يغشض ازبُر ٚاي ١٦ٝٗ، ٫ٚ ٜع رب ًب سش١َ اي ٝـر ايكــذ   
ٚاٱيا١ْ ٚاي ك١ٜٛ ٜٚؼٌُ اسبشَـ١  ٝـر ايظـ٬ح اهلذـَٛٞ ي ـا٥ف ـب َـٔ       
ايعؼا٥ش اٚ اي ٝٛت اٚ ا٭طش ا خاؿِ ًب اَٛس د١ْٜٛٝ ػخــ١ٝ يــ ١ٝ،   

ِٖ ػبٛص اي ٝر يًُظًُـب، ٚيٛ نإ ٚيٛ ناْ  اسبشل  ـب اىبظًُـب ٚغري
ا٭َش  ـب يا٥ف ـب َٔ ضبكْٛٞ ايذّ يف٬  اغ   ٝر ا٭طًش١ ايذيفاي١ٝ دٕٚ 
اهلذ١َٝٛ، ٚا٭ٚفب ايظعٞ يًـًض  ُٝٓٗا، نُا ٫ ػبٛص  ٝر ا٭طًش١ ىبٔ 

 ٜ خزٖا يً  عذ٣ ي٢ً ايٓاغ نك اي اي شٜل ٚايظشام ٚعبِٖٛ.
عاٚكات  ٌ اهل ١ غري ٫ يفشم يفُٝا اكذّ  ـب اي ٝر ٚطا٥ش اىب (31 مسألة)

اىبعٛك١، ٚيٛ ٚقع  اىبعا١ًَ ي٢ً َا رنش ٫ افظذ ٚإ يـ٢ ٚاساهـ   
 اسبشاّ ٭ٕ ايٓٗٞ مل ٜ عًل  زات ايعٛض  ٌ قبا ٖٛ جاسز ئ اىبعا١ًَ.

ا  ٌ اىبعا١ًَ ي٢ً نٌ ػ٤ٞ يٝع يفٝ٘ غشض يك٥٬ٞ ضبًٌ  (32 مسألة)
  ٬ يفشم ًب ريو ايغشض  ـب نْٛ٘ ْٛيّٝا اٚ ػخـّٝا.

  اٌزدٌٍساٌزدٌٍس
نٌ اذيٝع ي٢ً ايغري ًب اىبعا١ًَ َع٘، َٚٓـ٘ اـذيٝع   ؼبشّ  (33 مسألة)

اىباػ ١ اىبشأ٠ ايي ٜشاد اضٚػبٗا، ٚي٤٬ ايذاس اٚ اىبشن ١ قبا ؽبفـٞ يٝٛ ـّا   
 ٜٚع رب غؼّا يشيفّا، ٚؼبشّ اجز ايعٛض يًٝ٘ ارا اساهض ايعكذ يًٝ٘.

ــر      (34 مسألة) ــا٩ٙ ٚاظٗــاس جــ٬ف ايٛاق ــ  ٚاجف ــذيٝع ن ُــإ ايعٝ اي 
 . ـٛس٠ ايٛاقر َر ايكـذ ايٝ٘

ػبٛص اضٜـب ايضٚد١ يضٚدٗا  اٟ ٚد٘ اَهٔ ٚاٝظش هلا َ اػش٠  (35 مسألة)
اٚ اظ ٝ ّا ٚيٛ  اظٗاس ج٬ف ايٛاقر يبا ٜـذم يًٝ٘ يشيفّا اْ٘ اضٜـب ٚيبا مل 
ٜنا  يًٝ٘ ضبشّ ٚقذ ٜهٕٛ َظ ش ّا، ٫ٚ  اغ  ٛؿٌ ػعشٖا  ؼعش َٔ 
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 غريٖا نُا ػبٛص اجز اٱدش٠ ي٢ً اي ضٜـب ٚاي ذٌُٝ اسب٬ٍ.
ّا اــشى اــضٜـب ايشدــٌ قبــا ؽبــ ف يشيفــّا  ــاىبشأ٠ ا٭سـٛط ٚدٛ ــ  (36 مسألة)

ٚ ايعهع َر اي  اس ايكـذ يزيو يفًٛ سـٌ اي ضٜـب  ٬ قـذ ٫ٚ اج ٝاس 
يف٬ سش١َ ٖٚٛ اَش ؽب ًف  اج ٬ف اىبهإ ٚايضَإ ٚايعاد٠، ٖزا ًب غري 

 ايزٖ  ٚاسبشٜش يفٝششّ ي٢ً ايشدٌ اي ضٜٔ  ُٗا َ ًكّا.
اٍ ا٫ َـر ٚدـٛد   ا٫سٛط ٚدٛ ـّا سشَـ١ سًـل ايًشٝـ١ يًشدـ      (37 مسألة)

 ايشادض ايؼشيٞ ٚ كذسٙ نُّا ٚنٝفّا ٚصَاّْا.
ؼبشّ اي ؼـ ٝ   ـاىبشأ٠ اينَـ١ ٚرنـش ضباطـٓٗا  ايؼـعش ٚايٓجـش         (38 مسألة)

ٚاٱْؼا٤ ٚعبٛٙ َٚـا ٜظـ ًضّ اٜـزا٤ٖا اٚ يفلـٝش ٗا ٚاغـشا٤ ايٓـاغ  ٗـا،        
ٚا٭سٛط اينى َ ًكا  ايٓظ ١ يًُشأ٠ غري اىبعشٚيف١ اٜلّا، ٚاي ؼ ٝ  ي٢ً 

ارا نإ يفٝ٘ َفظذ٠ ٚاغشا٤  ايك ٝض، اَا اي ؼ ٝ   ايغ٬ّ يفٗٛ  عبٛ اي ٓهري
 ضبشّ ي٢ً نٌ ساٍ.

  اٌزصىٌساٌزصىٌس
ــٕٛ ايـــٛس٠ صبظــ١ُ اٚ     (39 مسألة) ــر ن ؼبــشّ اـــٜٛش رٚات ا٭سٚاح َ

َٓشٛا١ ٚ اسص٠ َٔ اشبؼ  اٚ اىبعذٕ اٚ عبُٖٛا، ٚاَـا غـري اجملظـ١ُ يبـا     
ٚاح ٜظ٢ُ يشيفّا  ايشطِ يفا٭ق٣ٛ ايهشا١ٖ، ٚػبٛص اـٜٛش غري رٚات ا٭س

 نا٭ػذاس ٚازب اٍ ٚا٭ْٗاس ٚاٯ٫ت ٚعبٖٛا ٚيٛ َر اي ذظِٝ.
٫ يفشم ًب اي ـٜٛش  ـب ايٓكؽ ٚاي خ ـٝ  ٚاي  شٜـض ٚاسبفـش      (41 مسألة)

ــ٘  ـــب اسبٝــٛإ ايـــغري     ــ٘ اي ذظــِٝ، ٫ٚ يفــشم يفٝ ٚعبــٛٙ يبــا ٜـــذم يًٝ
ٚايه ري، ٫ٚ  اغ  ايٓعش افب كبجـاٍ ا٫ْظـإ ٚإ اج ًـف َـر ايٓـاظش ًب      

 ا٫ َر ايؼ٠ٛٗ ايش١َ. ايزنٛس٠ ٚا٫ْٛث١
يٝع َـٔ اي ــٜٛش ايـشّ اجـز ايــٛس٠ ايفٛاغشايفٝـ١ لُٝـر          (41 مسألة)

 اقظاَٗا ٚنٝفٝااٗا، ْعِ يٛ اشا   يًٝ٘ َفظذ٠ ذبشّ َٔ اًو ازب١ٗ.
ؼبشّ اي هظ  قبا ؼبشّ يًُ٘ َٔ ايـٛس ٚؼبشّ أجز اٱدش٠   (42 مسألة)

 يًٝ٘.
٤ ٜهشٙ اق ٓا٤ ايـٛس اجملظ١ُ ايش١َ ايـٓر، ٫ٚ نشا١ٖ ًب اق ٓا (43 مسألة)
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 كباثٌٝ غري اسبٝٛإ.

ؼبشّ اي  فٝف طٛا٤ نإ ًب اىبهٌٝ اٚ اىبٛسصٕ اٚ اىبـضسٚي اٚ   (44 مسألة)
 اىبعذٚد اٚ غريٖا َٔ يشم اعٝـب اىباٍ.

ؼبشّ اي ٓذِٝ ارا نإ اج اسّا  ٓشٛ ازبضّ ئ سٛادخ ايعامل  (45 مسألة)
َع كذّا   اثري ا٭يفـ٬ى   َٔ ايٓفر ٚايلشس ٚاشبري ٚايؼش ٚايـًض ٚاسبشل

 ي٢ً اٌٖ ا٭سض ي٢ً عبٛ ايع١ًٝ ٚايظ  ١ٝ.
ــات      (46 مسألة) ــٛف ٚدسدـ ــٛف ٚاشبظـ ــٔ ايهظـ ــاس يـ ــاغ  اٱج ـ ٫  ـ

ايهٛان  ٚ شٚدٗا ٚاقنإ  علٗا َر  عل َٚٓـاصٍ طـريٖا ٚيًٛيٗـا    
 ٚايفٛهلا.

ؼبشّ  ٝر ٚػشا٤ ٚسفغ ٚقشا٠٤ ٚاعًِٝ ْٚؼش ن   ايل٬ي١ ا٫  (47 مسألة)
ذسٙ، نُا يٛ اق ٢ٓ َا ٜع رب ن ال إ ٜهٕٛ ٖٓاى غشض ؿشٝض يفٝذٛص  ك

ك٬ي١ َٔ ايٓكل يًٝ٘ ٚاٱط ذ٫ٍ  فظاد َا يفٝ٘ ٚاي ـذٟ ي٘ ٚيفلـش٘  
 َٔ ق ٌ رٟ ا٭١ًٖٝ ٚاٱج ـاق يف٬  اغ  ٘.

  ِفهىَ اٌسشىحِفهىَ اٌسشىح
ؼبشّ اسكام اي ايٌ ٚا  اٍ اسبل  اٟ ٚد٘ نإ، ٚؼبشّ اجز  (48 مسألة)

           ٛ ٠ ايعٛض يًٝـ٘ َٚٓـ٘ َـا ٜ ـزٍ يفٝـ٘ َٚكذَـ١ يـ٘ ٚيًشهـِ يفٝـ٘ َـٔ ايشػـ
ٚعبٖٛا، ٫ٚ ؼبٍٛ دٕٚ اسبشَـ١ ايعٓـٛإ ايعـاٖشٟ نٓع ٗـا  اهلذٜـ١ َٚـا       

 ٜؼ ٗٗا.
٫  اغ   زٍ اىباٍ يكلا٤ اسباد١ طٛا٤ ناْ  يٓفظ٘ اٚ يغريٙ،  (49 مسألة)

َا مل اهٔ َٔ ذبًٌٝ اسبشاّ ٚذبشِٜ اسبـ٬ٍ، اٚ اهـٕٛ ًب ايـ ـب َفظـذ٠     
 اجش٣.

 .يٛ ػو ًب َٛسد اْ٘ َٔ ايشػ٠ٛ ايش١َ اٚ اي١ًً يفٗٞ ضب١ًً (51 مسألة)
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  حسِخ ست ادلؤِٓحسِخ ست ادلؤِٓ
ؼبــشّ طــ  اىبــ٪َٔ ٚاىب٪َٓــ١، ٫ٚ يفــشم يفٝــ٘  ـــب سلــٛسُٖا   (51 مسألة)

ٚغٝ  ُٗا، ٚنٌ َا ػو ٌٖ ٖٛ َـٔ ايظـ  اٚ ٫ يفا٭ؿـٌ ايـربا٠٤، ٫ٚ     
آشـش سش١َ ايظ   ايٓ ل  ٘  ًغ١ ٜفُٗٗا اىبظ ٛل يفًٛ ط ٘  ًغ١ اجش٣ 

 َف١َٛٗ يذ٣ ايظاَر سشّ اٜلّا.
ظـًُـب ا٫ ارا أطـك    ا شكل اسبش١َ يٓذ ط  أٟ يفشد َـٔ اىب  (52 مسألة)

 ايؼاسي اسناّ اىبظ ٛل نُا يٛ اظٗش اي ذي١ ايش١َ ايلاس٠.
ذم يٓٛإ ايظـ  ٚسشَ ـ٘ ايكــذ ازبـذفٟ، يفـارا      ـٜع رب ًب ؿ (53 مسألة)

شم ـــ ، ٫ٚ يفــ١ ايظــشّ َٔ دٗــ  ٫ ؼبــنإ َٔ اىبضاح اٚ ايًٗٛ ٚايًع
ـــًب سشَ  ـــب ايٛايــ ـــ٘  ـ ـــذ ٚٚيــ ـــذٙ، ٚايــ ـــضٚز ٚصٚد ــ ـــٚاىب ،٘ــ سغ ذــ

 ٝزٙ.ـًُــٚا

  حسِخ اٌسحسحسِخ اٌسحس
ؼبشّ ايظشش ي٬ُّ ٚاعًُّٝا ٚاعًُّا ٚاهظ ّا ٚطٛا٤ نـإ ريـو    (54 مسألة)

 ه ا ١ اٚ اهًِ اٚ ْفح اٚ يكذ اٚ دج١ٓ اٚ اـٜٛش، طٛا٤ نإ اـاثريٙ ًب  
اىبظشٛس،  يكًّٝا اٚ  ذّْٝا اٚ ْفظّٝا اٚ َايّٝا، ٚس ـّا اٚ  غلـّا، ًٜٚشـل  ـ٘     

     ٌ ايعًُٝـ١ اطـ خذاّ اىب٥٬هـ١     اظخري ازبـٔ، ٚاسبـل  ـ٘ ًب  عـل ايشطـا٥
 ٚاسلاس ا٭سٚاح ٖٚٛ أَش ؼب از ث ٛا٘ افب ديٌٝ ٚإ نجش اديا٩ٙ.

ٜظ ج٢ٓ َٔ سش١َ ايظشش َا ٜ٪ا٢  ٘ سبٌ ايظشش ٚا  اي٘ َٚا  (55 مسألة)
 ٜهٕٛ يًع٬ز ٚديفر اٱيف  إ.

ــ١     (56 مسألة) ذبــشّ ايؼــع ز٠ يُــ٬ّ ٚاعًُٝــّا ٚاعًُــّا ٚنظــ ّا ٖٚــٞ ًَشك
سٜل ٚاسا٠٤ غـري ايٛاقـر ٚاقعـّا    اــشي١ ٚطبــ ايظشش ٚي اس٠ ئ ج ف١ ٚط

ــ ٖزا ارا مل ٜهٔ يفٝٗـا غ  شض ػـشيٞ ؿـشٝض، ٫ٚ اؼـٌُ ايؼـع ز٠ َـا      ـ
اظــ  ٘ اٯ٫ت ايهٗش ا٥ٝــ١ َــٔ يفعــٌ يفٝــ٘ طــشي١ جاسقــ١ اٚ عبٖٛــا ا٫ َــر  

 قـذٖا.
ؼبشّ ايغؽ قبا ؽبف٢ َٔ اي ٝر ٚايؼشا٤ ن ٝر ايشد٤ٟ َر صيِ  (57 مسألة)
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ٖشّا ٚمل ٜـ ِ اٱج ـاس   اْ٘ ايٓٛي ازبٝذ اٚ جً ٘ َع٘ ي٢ً عبٛ ٫ ٜ ـذٚ ظـا  
يٓ٘، نُا ٜـذم ايغؽ ي٢ً نٌ يٝ  قـذ  ـ٘ ايًـ ع ٚاي ـذيٝع يًـ٢     

 اىبؼنٟ.
يٝع َٔ ايغؽ يذّ اي فات اي ا٥ر افب ايعٝ  ًب ايعـب اىب اي١،  (58 مسألة)

 ٚنزا يٛ اي كذ  اْ٘ يٝع  عٝ ، ْعِ يًُؼنٟ س٦ٓٝز جٝاس ايعٝ .
قذ اهٕٛ اىبعا١ًَ َر ايغؽ  اي١ً ناظٗاس ايؼ٤ٞ ي٢ً ج٬ف  (59 مسألة)

دٓظ٘ َجٌ اىبُٛٙ ي٢ً اْ٘ رٖ ، ٚقذ اهٕٛ ؿشٝش١ ٚيهٔ يفٝٗـا اشبٝـاس   
 نخٝاس ايعٝ  اٚ جٝاس ا عٝل ايـفك١ ٚعبٛٙ.

  اٌغٕبءاٌغٕبء
ايغٓا٤ سشاّ، ٖٚـٛ نٝفٝـ١ هلـٛ اـجري اي ـشل ٚايؼـ٠ٛٗ ايشَـ١         (61 مسألة)

ٜٚـذم يًٝ٘ يشيفّا اْ٘ غٓا٤، ٜٚظ ج٢ٓ َٓ٘ غٓـا٤ ايٓظـا٤ ًب ا٭يـشاغ قبـا     
اىب٬ٖٞ اٚ وـاي ايشدـاٍ ٚدجـٛهلِ    يٝع   ايٌ ٚيذّ اط عُاٍ  ٫ت 

 ي٢ً ايٓظا٤.
٘ ٚاٱن ظال ـشّ اط ُاي٘ ٚاعًُٝ٘ ٚاعًُــنُا ؼبشّ ايغٓا٤ ؼب   (61 مسألة)

ــ  ـ٘ ٚؼبـشّ اجـز اٱد    ــ ش٠ يًٝـ٘، ٚاىبٛط ـ ــ ٝك٢ يفـشي ايغٓ ـ ا٤، ا٫ ارا ث  ــ  ـ
اسباد١ ايٝٗا نع٬ز  كٍٛ ا٫ي ا٤ يف هـٕٛ َـٔ اسهـاّ ايلـشٚس٠ ٚاكـذس      

ََِْهِنو     ط٦ٓٝز اينى سبه١َٛ  كذسٖا، ٚا٫سٛط اط ش ا ّا س َأال ِبِرِكِس اللَّهٌِ َت

 .ص اِلُقُلُُب

  اٌغٍجخاٌغٍجخ
اغ ا ٘ اغ ٝا ّا: إرا ٚقر يفٝ٘ ْٚاٍ َٓ٘، ٚا٫طِ ايغٝ ١  ايهظش ٖٚٛ إ 
ٜ هًِ ػخف جًف إْظإ َظـ ٛس قبـا ٜ٪رٜـ٘ ٜٚغُـ٘ يـٛ وعـ٘ َـر اْـ٘         

ــإ ي       ــ١ ٚاي ٗ  ــ ـب ايغٝ  ــإ، يف ــ٘  ٗ  ــز ّا يفاْ ــإ ن ــٛ ن ــا ي ــّٛ ؿــذم، أَ ُ
ٚجـٛق َٔ ٚد٘، َاد٠ اٱي كا٤ ٖـٞ رنـش ػـخف  ظـ٤ٛ ٚقبـا ٜ٪رٜـ٘       

 زنش ساي١ أٚ نٝفٝـ١ غـري طـ١ًُٝ يٓـذ      ّاَٚاد٠ اٱيفنام إ ًب ايغٝ ١ ؿذق
 .َشن اثِ  ٚيفٝ٘اىبغ ال، ًٚب اٱيفنا٤ نزل، 
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ٚيهــٔ ايغٝ ــ١ ٚاٱيفــنا٤ ًٜ كٝــإ ًب ايكــ ض ُٖٚــا َعــّا َــٔ ا٭جــ٬م   
ــ ىبؼايز١َُٝ ايي ٖٞ َٔ ايهًٝـات ا  ــ ايـي هلـا َشاا   هه١ـ   َ فاٚاـ١ ًب  ـ

يفايغٝ ـ١ أدْـ٢ َشا ـ١ َـٔ اٱيفـنا٤       ايك٠ٛ ٚايلعف َر ا٫ذبـاد ًب اىباٖٝـ١،  
ٚيهٔ اي ٛنٝذ دا٤ يًٝٗـا ًب ايٓــٛق ٖٚـزا ٫ ٜعـ  إ ايغٝ ـ١ اج ـش       
ٚانجش كشسّا  ٌ ٭سهاّ ا٭ٚيٜٛـ١ ٚي ٓضٜـ٘ اىبظـًُـب اؿـ٬ّ َـٔ اٱيفـنا٤       

 ٚايهزل.
ٝ ١ مل ازنش ًب ايكش ٕ ا٫ َش٠ ٚاسـذ٠ قـاٍ اعـافب    َٚٔ اٯٜات إ ايغ

ٚاىب٬ص١َ ٚايع ف  ُٝٓٗا يٝع اافاقّا  ـٌ   صََال َتَجطَُّطُا ََال َِِغَتِب َبِعُضُكِم َبِعّضاط
ي٘ د٫٫ت، أَا َاد٠ )أيفن٣( يفكذ رنشت ًب ايكـش ٕ عبـٛ طـ  ٚأس عــب     

زٜش ٚايٓٗٞ َش٠ ٚيهٓٗا ا عًل ًب ا٭غً   ايفنا٤ ايهزل ي٢ً اب ٚاي ش
ــ٘  ،صِإنَََّهها َِِتَتههِسٓ اِلَكههِرَب الَّههِرَِو ال َُِِِمُهههَُى ِبََِّههاِ  اللَّههٌِ         طقــاٍ اعــافب   ،يٓ

َٚٛكٛي ايغٝ ١ أَا إ ٜهٕٛ أَش جًكّٝا اهّٜٛٓٝا، أٚ ياد٠ أٚ يفع٬ّ ٚقـ٫ّٛ  
 َؼّٝٓا ج٬ف ايعشف أٚ ا٭سهاّ ايؼشي١ٝ.

يعكٌ، يفُٔ ايه ال ٚي٢ً سش١َ ايغٝ ١ ايه ال ٚايظ١ٓ ٚاٱنباي ٚا
ٍُ  طقٛي٘ اعافب  ٌِّ مَِّّتا َفَكِسِيتَُُهُ  ص ََال َِِغَتِب َبِعُضُكِم َبِعّضا أَُِِحب  َأَحُدُكِم َأِى َِِأُكَل َلِحَم َأِخ

ًٚب سذٜح اٱطشا٤ قاٍ ايٓيب ؿ٢ً اب  ،َٚٔ ايظ١ٓ ْـٛق َظ فٝل١
يًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطـًِ َـشست يًٝـ١ اطـشٟ  ـٞ يًـ٢ قـّٛ ؽبُؼـٕٛ ٚدـِٖٛٗ          

اظايفريِٖ يفكً : ٜـا درب٥ٝـٌ َـٔ ٖـ٪٤٫ل قـاٍ: ايـزٜٔ ٜغ ـا ٕٛ ايٓـاغ          
 ٜٚكعٕٛ ًب أيشاكِٗ.

، نُــا إ يًــ٢ سشَ ٗــا إنبــاي يًُــا٤ اىبظــًُـب ايـــٌ ٚاىبٓكــٍٛٚ
ايعكٌ ٜ غل ايغٝ ١ ىبا يفٝٗا َٔ ا٭كشاس ايٓٛي١ٝ ٚايؼخـ١ٝ، َٚٔ اٯٜات 

يزٟ ٜغفٌ ايٛدذا١ْٝ إ نٌ َظًِ ٜعشف ايغٝ ١ َٛكٛيّا ٚسهُّا س ٢ ا
 .ٓٗاَاسٝاّْا ئ كشٚس٠ اٱسناص 

ي٢ً اىبظًِ اٱسناص  اٱمبإ ًَٚه١ اي ك٣ٛ َٔ ظٗٛس اط ال  (62 مسألة)
 :اط ا ٗا َٚكذَااٗا ٚاِٖايغٝ ١ ٚااثريٖا 
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 ٜٚٓعهع  زنش يٝٛ ٘.اسبظذ  -1
 ايؼعٛس  ايعٝ  ايزااٞ. -2
 عٓ٘ اِْٗ أد٢ْ دسد١  يفٝ  اٍٚ ي٢ً اٯجشٜٔ ،اٱط ع٤٬ ٚاٱط ه اس -3

 َٓ٘ ٜٚظ خف حبشَااِٗ.
 كعف اٱمبإ ٚيذّ اٱي ضاّ  ا٭سهاّ ايؼشي١ٝ. -4
5-      ٕ ٚكـعف   ،اٱْفعاٍ ٚطٝ ش٠ ايـٓفع ايظـ ع١ٝ ٚايغلـ ١ٝ يًـ٢ اٱْظـا

ايظــٝ ش٠ يًــ٢ ازبــٛاسح ٚاي ٛدــ٘ ٱظٗــاس يٝــٛل اٯجــشٜٔ ٚنؼــف   
 ا٭ط اس.

 ايًٗٛ ٚايًع  ٚيذّ اٱسناص. -6
 ٬ح ٚرّ ايٓاغ.اديا٤ َٓاصٍ اي ك٣ٛ ٚايـ -7
َــٔ ايغٝ ــ١ رنــش يٝــٛل اٯجــشٜٔ  ــاي عًِ ٚاي ــارٟ ٚاظٗــاس   (63 مسألة)

 ايع ف ٚايشأيف١ يًِٝٗ.
٫ آشـش ايغٝ ١  ايكٍٛ  ٌ اؼٌُ نٌ َا يفٝ٘ إػاس٠ افب يٝ   (64 مسألة)

 ْٚكف َظًِ غا٥  ٖٚٛ ٜهشٖ٘.
َا ػبشٟ داجٌ ا٭طش٠ ٚ ـب ايضٚدـب َٔ رنش يٰجـشٜٔ َـٔ    (65 مسألة)

ارا نإ َٔ َـادٜكٗا يغٝ ١ ا٭قاسل ٚازبريإ ٚغريِٖ، اؼًُ٘ أسهاّ ا
 يعَُٛات ا٭دي١ ٚذبكل ػشط ايظاَر.

ذبشّ ايغٝ ١ ٖٚٞ رنش اٱْظإ ًب غٝ  ـ٘ ٚيٓـذ يـذّ سلـٛسٙ      (66 مسألة)
يٝع يفٝ٘   عٝ  اظٗاس ْكـ٘ اىبظ ٛس ٚقبا ٜهشٙ اىبغ ال واي٘، اَا رنشٙ 

 يفٗٛ اي ٗ إ ٖٚٛ اغًغ ٚأػذ سش١َ.
َ٪َّٓا اٚ َٔ  – ايف ض  –٫ يفشم ًب ايغٝ ١  ـب إ ٜهٕٛ اىبغ ال  (67 مسألة)

طــا٥ش َــزاٖ  اىبظــًُـب ا٭جــش٣  اطــ جٓا٤ َــٔ ؼبهــِ  هفــشٙ نايغــايٞ    
ٚايٓاؿــيب، ٫ٚ يفــشم ًب اىبكــٍٛ  ـــب نْٛــ٘ سادعــّا يذٜٓــ٘ اٚ دْٝــاٙ ن٦ٝٗ ــ٘ 
ٚػهً٘ ٚي اط٘، ًٜشل  ايكٍٛ ا٫ػاس٠  ايٝذ ٚازبٛاسح ا٫جش٣ ٚايلا٤ 

اعشٜلّا  ايٛد٘ ٚازبظِ، اٚ ضباناا٘  ؼ٤ٞ ٜهشٖ٘ نلِ ايعـب ٚاغُاكٗا
 ٚاط ٗضا٤ٶ قبٔ يفكذٖا.
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ٜع رب ًب ايغٝ ١ ٚدٛد طباَي  ًب اي ـب يف٬ غٝ ١ يفُٝا ارا رنـشٙ   (68 مسألة)
يٓذ ْفظ٘ اٚ ضبانا٠ ا٭يشز ًب َؼٝ ٘ اٚ اعُذ اٱاٝإ  ًفغ ٜكّٛ  ندٜذٙ 

 اٚ ضبانا٠ ا٭يجغ ًب س ع يظاْ٘.
٫ يفشم ًب سش١َ ايغٝ ١  ـب نٕٛ اىبغ ال ػخـّا اٚ ْٛيّا نُا  (69 مسألة)

 أٌٖ اي ًذ ايف٬ْٞ خب٤٬.ارا قٌٝ: 
ؼبشّ اط ُاي ايغٝ ١ ايش١َ، ٚاَا ايظُاي اافاقّا يف٬ ؼبشّ ٚنزا  (71 مسألة)

 ٫ سش١َ يٛ ناْ  ًب اي ـب َـًش١ ًَض١َ يٲط ُاي.
ٜؼ ذ يكـال ايـزٟ ٜغ ـال غـريٙ ارا نـإ مبـذح ايؼـخف ًب         (71 مسألة)

 سلٛسٙ ٜٚغ ا ٘ ًب غٝ  ٘.
ـــْك (72 مسألة) ــاس ٚا٭قــ ـــٌ ا٭ج ـ ــي ا لـــ ـــٛاٍ ايـ ـــُٔ رّ اٯجــ ٔ شٜــ

ٚدشسِٗ سشاّ ٚاٱي زاس  كٍٛ "ْاقٌ ايهفش يٝع  هـايفش" غـري َك ـٍٛ،    
زا٤ ـذ اٱٜــــــش ٚاعُــــٛم ٚايهفــــاي١ يًفظــــٌ اػـٕٛ ًب ايٓكــــــيفكــذ ٜه
 ٚاٱٖا١ْ.

 ٜظ ش  ىبٔ ور ايغٝ ١ سدٖا َر ايكذس٠ ٚاٱَهإ. (73 مسألة)
ٖٓاى َٛاسد دبٛص يفٝٗا ايغٝ ١ اٚ اْ٘ ٫ ٜـذم يًٝٗـا اْٗـا َـٔ     (74 مسألة)

 ٗا:َـادٜل ايغٝ ١ َٓ
غٝ ١ اىب ذاٖش  ايفظل، طٛا٤ قـذ  غٝ  ٘ اساذاي٘ ئ يفظـك٘   :ا٭ٍٚ

اٚ َٓر ايٓاغ َٔ اي اثش  ٘ ٚعبٛٙ، ٚا٭سٛط اٱق ـاس ًب اط غا  ٘ يًـ٢  
َا دباٖش  ٘ َٔ ايفظل، ٚيٛ ا ذ٣ اىب ذاٖش يزسّا َك ٫ّٛ ػشيّا ىبا ٜ ذاٖش 

  ٘ ٫ دبٛص غٝ  ٘، ٚنزا يٛ اال ئ ايزْ  ٚاي ذاٖش  ٘.
ـ     اْٞ:جـ اي ــ اعًـِ اىبعًـّٛ يفُٝـا ظًـِ، اٟ اعب ٛي ــــاس ايغٝ ـ١ ًب َٛك ـ

ايعًـِ ٚػــهاٜ ٘ ٖٚـٛ يًــ٢ َشااـ  يذٜــذ٠ ٚحبظـ  ايعــشف ٚاجــ ٬ف     
ٔ، ًٚب اشبرب يـٔ ايــادم يًٝـ٘ ايظـ٬ّ "ًب افظـري      ـا٭ػخاق ٚا٭َان

قـاٍ: َـٔ    ص ِلهمَ ال ُِِحهب  اللَّهٌُ اِلجًَِهَس ِبالط هُِ٘ ِمهِو اِلَقهَُِّ ِإالَّ َمهِو  ُ        طقٛي٘ اعافب 
ــ ا٤ كٝايف ِٗ يفٗٛ يبـٔ ظً ــّا يفاطــاف قَٛــأك ــ ِ يفـ٬ دٓـاح يًـِٝٗ يفٝ   ـ ُا ـ
 ٛا يفٝ٘".ـقاي
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ْــض اىبظ ؼـري ٚاٱطـ ف ا٤، ٚايؼـٗاد٠ يًـ٢ ااٝـإ ٚدـشح         ايجايح:
ئ اىبٓهش ٚديفر  - ايهظش  –ايؼٗٛد ٚايشٚا٠  اسبل، ٚقـذ سدي اىِبغ ال 

َٔ اديـٞ ْظـ ّا جـٛؿـّا ارا    ٚسد  - ايف ض  –ايلشس يٓ٘ ٚئ اىبغ ال 
اشا  ي٢ً ديٛاٙ ْـٝ  َٔ ا٫سض اٚ ايٓعش افب ا٫دٓ ٝات اٚ ايعهع 
 ايٓظ ١ يٓظ ٘ ايـشٝض، ٚيفلض َكٛي١ اٌٖ ايشٜ  ٚاي ـذي ٚقبـا ٜٓفـر ًب    

 اىبٛيع١ ٚاٱسناص.
يٛ نإ ػخف َعشٚيفّا قبعـٝ ٘  ـب ػخــب ٚرنشٙ اسذُٖا  (75 مسألة)

 .يٰجش قبعـٝ ٘ اىبعشٚيف١  ُٝٓٗا يف٬ غٝ ١
ــ ِ ايٓاغ َٚٔ سكــايغٝ ١ َٔ ظً (76 مسألة) ــ ٛم اب يفٝذـ ــ   ًب اي ٛ ـ ١ ـ

َٓٗــا اٱطنكــا٤ َــٔ اىبغ ــال  ا٫كــايف١ افب ا٫طــ غفاس َــر قـــذ يــذّ  
ايعـــٛد٠، ٜٚظـــك  ا٫طنكـــا٤ َـــر اس ُـــاٍ ايف ٓـــ١ ٚايلـــشس ٜٚه فـــٞ 

  اٱط غفاس ي٘.

ٜظ ش  طن يٝ  اىب٪َٔ، ٚاقايـ١ يجشاـ٘، ٚق ـٍٛ َعزساـ٘،       (77 مسألة)
سفغ ؿً ٘، ٚإدا ١ ديٛاـ٘، ٚق ـٍٛ ٖذٜ ـ٘، ٚقلـا٤     ٚادا١َ ْـٝش ٘، ٚ

ساد ٘، ٚايؼفاي١ ىبظاي ٘، ٚإسػـاد كـاي ٘، ٚسد طـ٬َ٘، ْٚــشٙ ظاىبـّا      
ــ٢      ــِ َٚٓعــ٘ َــٔ اي عــذٟ يً ــّا سديــ٘ يــٔ ايعً َٚعًَٛــّا، ْٚـــشا٘ ظاىب
ــر ا٭ر٣ َــٔ     ــضاي سكــ٘ َٚٓ ــ٘ يًــ٢ اْ  اٯجــشٜٔ، ْٚـــشٙ َعًَٛــّا اياْ 

نُـا اظـ ش  يٝاداـ٘ ًب َشكـ٘،      ايٛؿٍٛ ايٝـ٘، ٚ ـزٍ اىبـاٍ ٚايٝـذ يـ٘،     
 ٚػٗاد٠ دٓاصا٘.

  
  
  
  
  



 20ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      1ىبعا٬َت ــ ا 3أسُبـذــ١ ز/

  احلسد واٌؼنياحلسد واٌؼني

اي عشٜف ايؼا٥ر يًشظذ ٖٛ كب  صٚاٍ ْعُـ١ ايظـٛد ٜٚكـاٍ سظـذٙ     
 حبظذ سٴظٛدّا ٚذباطذ ايكّٛ ِٖٚ قّٛ سظذٙ .

ٚاىبخ اس إٔ اسبظذ أيِ ٜٚؼٌُ إط غشال ٚدٛد ْع١ُ يٓذ ػخف أٚ 
 ٚ ًٛغٗا . نباي١ ٚإن اسٖا يًٝ٘ أٚ إط ـغاسٙ ًب ًْٝٗا

ٚايٓظ ١  ـب اسباطذ ٚايعا٥ٔ ٖٞ ايعُّٛ ٚاشبـٛق اىب ًـل ، يفهـٌ   
يا٥ٔ ٖٛ ساطذ ٚيٝع ايعهع ، ٚنـزا يفهـٌ َعٝـٕٛ ٖـٛ ضبظـٛد ٚيـٝع       
ايعهع ، ٚا٭نجش ا٭غً  ٖٛ اسباطذ أَا ايعأٜ يفٗٛ يفشد قًٌٝ ٜذيفر ػشٙ 
 ايزنش ٚايـذيا٤ ٚايــذق١ ٚاٱطـ عار٠ ٚقـشا٠٤ ايكـش ٕ َٚٓـ٘ قٛيـ٘ اعـافب         

 .(1) صِمِو َشسِّ َحاِضٍد ِإَذا َحَطَدََط

يٝهٕٛ َٔ َعاْٞ اٯ١ٜ أي٬ٙ اعًٝل ػش اسباطذ  ظاي١ ٚيفعـٌ اسبظـذ   
 ي٢ً ٚدٛٙ :

 : َٚٔ ػش سظذ إرا يإ  عٝٓ٘ . أ٫ّٚ
 َٚٔ ػش ساطذ إرا أؿال  عٝٓ٘ . :ثاّْٝا 
َٚٔ ػش ساطذ يا٥ٔ ، ي ٝإ قإْٛ ٖٚٛ إٔ ا٠ٚ٬ ايكش ٕ اذيفر  :ثايجّا 
ثش ايعـب ق ٌ ٚقٛي٘ ، ٚكبشـٛ ايلـشس اىبناـ  يًٝٗـا س ـ٢  عـذ       اسبظذ ٚا

اٱؿا ١  ٗا ، ٚا٠ٚ٬ اٯ١ٜ أي٬ٙ ٚاق١ٝ َٔ ٖزٙ اٱؿا ١ ، ٚمل ازنش اٯ١ٜ 
أي٬ٙ ايعا٥ٔ ٚمل ٜشد ٖـزا ايًفـغ ًب ايكـش ٕ ، إلبـا رنـشت اىبعٓـ٢ ا٭يـِ        

سبظذ َٚا ٜظ  ٘ يً شزٜش َٔ ا (2) صََِموِ َشسِّ َحاِضٍد ِإَذا َحَطَد كٛي٘ اعافب ط

َٔ ايلغا٥ٔ ٚايعذا٠ٚ ٚأط ال ايٓفش٠ ٚايهذٚس٠ ، ٚقذ أساد اب يض ٚدٌ 
 يًٓاغ اًكٞ أسهاّ ايؼشٜع١  ايك ٍٛ ٚسظٔ اٱط ذا ١ .

                                                           

 .5ل طٛس٠ ايفً (1)
 .5طٛس٠ ايفًل  (2)
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٫ٚ ؽب ف ايعـب ٚايعا٥ٔ  ايهايفش ٚايفاطل يفكذ ٜهٕٛ اىبظًِ ساطـذّا  
 إٕ مل ٜ اسى ٜٚزنش اب ٜٚــٌ يًـ٢ ضبُـذ    ٚقذ ٜلش اىبظًِ غريٙ  ايعـب

 ٚ ٍ ضبُذ ٜٚااٞ ٖزا ايلشس أسٝاّْا ي٢ً ايٛيذ ٚاىباٍ .
ٚقذ رنش  اسبظذ ًب أس ر  ٜات َٔ ايكـش ٕ اـذٍ يًـ٢ ايؼـض ٚاسبكـذ      
ٔف ْٚعِ َٔ اب يض  ٚغً ١ ايٓفع ايغل ١ٝ يٓذ ايهفاس ي٢ً يفٛص اىب٪َٓـب قب

ــافب ط  ــاٍ اعـ ــٌ، قـ ََ َعَلهههٖ َمههها ََّتهههاُيِم اللَّهههٌُ ِمهههِو     ٚدـ َأِم َِِحُطهههُدََى الهَّههها

 .(1)ص...ِضلٌَِِف

ٚرنش ايعـب ٚايعا٥ٔ ٚسد ئ سطٍٛ اب ؿ٢ً اب يًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ إر 
 .(2) (ٚيٛ نإ ػ٤ٞ طٳاِ لٳ ايكذس يظ ك ٘ ايعـبقاٍ : 

ٚايعـب ٖٞ إؿا ١ ايغري  لشس ْ ٝذ١ ايعـب ٚايش٩ٜـ١ ٚ يـ١ ايظـُر ٚإٕ    
ذ نإ ئ  عذ ٚقٌٝ نٝف ا٪ثش ايعـب ئ  عذ ٚيهٓٗا ايفهش٠ اىبؼٛ ١  اسبظ

ٚاىبكش١ْٚ خب ح اي  اي قبـا ٜـ٪دٟ إفب ايلـشس ، ٫ٚ ؼبـذخ أثـش يًعــب إ٫       
إ٫  اظـ كش قبؼ١٦ٝ ٚإرٕ َٔ اب يٝ  ًٞ ايٓاغ ٚيٝعًُٛا إٔ ايـٓعِ آفـش ٫ٚ   

 ايؼهش ب يض ٚدٌ ٚايزنش ايزٟ ٜـشف ايعـب ٚأثشٖا ، نُا إٔ اٱْظإ 
اّ اي ك٣ٛ ، ٚئ ٜ ٛق٢ َٔ إٔ ٜهٕٛ يا٥ّٓا كاسّا يغريٙ  عٝٓ٘   كٝذٙ  اسه
  ٍ َـٔ سأ٣ ػـ٦ٝا   : أْع  ٔ َايو َٔ ايٓيب ؿ٢ً اب يًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطـًِ قـا
 .(3)(يفايذ ٘ يفكاٍ َا ػا٤ اب ٫ ق٠ٛ إ٫  اب مل ٜلشٙ يـب

َِهاِزِيِم لَََّها َضهَُِعُا الهرِِّكَس         قاٍ اعـافب ط  َِ ِبَأِب ََِإِى ََِكهاُُ الَّهِرَِو َكَتهُسَا لَُِّصِلُقَُنه

 .(4) صٌُ لَََِجُهُْىَََُِقُُلَُى ِإنَّ

                                                           

 .54طٛس٠ ايٓظا٤  (1)
 .1/367هجري ا ٓ افظري (2)
 .10/351افظري ايكشييب  (3)
 .51طٛس٠ ٕ  (4)
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ايعــب اـذجٌ    ٚطـًِ قـاٍ :   ٚ ي٘ ئ دا ش إٔ ايٓيب ؿ٢ً اب يًٝ٘ )
 .(1) (ايشدٌ ايكرب ٚازبٌُ ايكذس

٫ٚ رب ف ايعـب  اي ا٥ع ٚاىبظهـب يفكذ اـااٞ َـٔ رٟ ايٓعُـ١ ٚازبـاٙ     
ٝٗـا أٚ ٜ عذـ    ؼبظذ َٔ ٖٛ أي٢ً أٚ أد٢ْ َٓ٘ ي٢ً جـ١ً ٜف كـش إي قذ ٚ

 .َٔ ذبًٞ ؿاس ٗا  ٗا
سر ٖؼاّ  ٔ ي ذ اىبًو يفاا٢ اىبذ١ٜٓ يفذجٌ يًٝ٘ ا٭ؿُعٞ قاٍ  ئٚ

 اب  ـٔ يُـش يفًُـا جـشز َـٔ يٓـذٙ قـاٍ ٖؼـاّ َـا سأٜـ            طامل  ٔ ي ـذ 
ِف        ا ٓ يفكـاٍ أاـشٕٚ    ظ عـب أسظـٔ نذْـ١ َٓـ٘ يفًُـا ؿـاس طـامل ًب َٓضيـ٘ سـ

 (.ا٭سٍٛ يكع   عٝٓٝ٘ يفُا جشز ٖؼاّ َٔ اىبذ١ٜٓ س ٢ ؿ٢ً يًٝ٘
ز َٔ ْفع ٚيـب ايعأٜ ، ٚىبا نإ اسباطذ أيِ ٚنإ ايعـب طِٗ ؽبش

 َٔ ايعأٜ يفإ اٱط عار٠ َٔ اسباطذ اؼٌُ ايعا٥ٔ .
ٚاشبؼ١ٝ ٚاسبٝ ١ َٔ ايعـب أَش َـاس  يٲْظإ ، ٚقذ ٚسد ًب قـ١ 

َّ ال َتهِدُخُلُا    ٜٛطف يًٝ٘ ايظ٬ّ ٚؿ١ٝ ايٓيب ٜعكـٛل ٭٫ٚدٙ ط  َََقهاَّ َِهاَبِه

ُا ِمِو َأبَُِاٍب ُمَتَتسِّقٍَٕ َََما ُأِغِههْ َعههُكِم ِمهِو اللَّهٌِ ِمهِو      ِمِو َباٍب ََاِحٍد ََاُُِخُل

ٌِِّ َفلَِّتََُكَِّل الَُِتََُكُِّلَُى ٌِِّ تََُكَِّلُت َََعَل ٍِْ٘ ِإِى اِلُحِكُم ِإالَّ ِللٌَِّ َعَل  . (2) صَش

يكذ نإ ىبـش أس ع١ أ ٛال يفخاف ٜعكـٛل يًـ٢ أ٫ٚدٙ ٭ْٗـِ أسـذ     
سذ ، ٚنـاْٛا أٖـٌ يًعـ١  ٗٝـ١ ٚسظـٔ ، ٚايٓـاغ ًب       يؼش ٚيذّا يشدٌ ٚا

 ساٍ صباي١ ٚيفكش اهٕٛ َع٘ ايعـب أنجش يفِٝٗ ًٚب أثشٖا .
 ٚنإ ايٓيب ؿ٢ً اب يًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ٜعٝز اسبظٔ ٚاسبظـب : 

اي اَات َٔ نٌ ػٝ إ ٖٚا١َ، َٚٔ نٌ يـب  يٝزنُا  هًُات ابأ
١َ٫) (3). 

                                                           

 .10/87ايذس اىبٓجٛس  (1)
 .67طٛس٠ ٜٛطف  (2)
 .43/282اي شاس  (3)
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كا ـ٘ ٚايـٛر  هًُـات اب    ٚأيٛر  هًُـات اب اي اَـ١ َـٔ غلـ ٘ ٚي    
، َٚـٔ ُٖـضات ايؼـٝايـب ٚإٔ    اي ا١َ َـٔ غلـ ٘ ٚيكا ـ٘ ، ٚػـش ي ـادٙ      

 (.ؼبلشٕٚ
َاّ ايغري ، نُا ٜهـشٙ يـ ع اىب٬ ـع ايلـٝك١ ايـي      أ٫ٚ ػبٛص اي عشٟ 

اعٗش َعامل اي ذٕ أَا  ايٓظ ١ ىبا ٜ عًل قبفاأ دظـِ اىبـشأ٠ يفٗـزا ايً ـاغ     
 ا يفٝ٘ َٔ اععِٝ ػعا٥ش اب .ضبشّ ٜٚـشف اسبذال ٚايٛقاس ايعـب ىب

ٚنإ ايعشل ٜظٛسٕٚ اي١ْٛٓ يٓذ ايـيب اىبًٝض أٟ ايٓكش٠ ايي ًب رقٓ٘ 
 يند ايعـب .

ٚنإ ايؼايش اىبكٓر ايهٓذٟ َٔ أنبٌ ايٓاغ ٚدّٗا ، ٚإرا أطفش ئ 
 ٚدٗ٘ يكر أٟ اؿا  ٘ ايعـب ، يفُٝشض يفهإ ٫ ؽبشز َٔ  ٝ ٘ إ٫ َكٓعّا .

٘ ايغري يًٝ٘ إٔ ٜ ربى ٜٚكٍٛ ايًِٗ  اسى ٚايزٟ ؽبؼ٢ إٔ اـٝ  يٝٓ
يًٝ٘ أٚ ايًِٗ  اسى ي٘ ، أٚ ايًِٗ أدعٌ يفٝـ٘ ايربنـ١ ٚعبـٛٙ َـٔ ا٭ٚيٜٛـ١      

( ِ٘ ٝٵ ًَ ٘ٴ يٳ ًّ ٢ًّ اي ٞف ؿٳ ٕف ايٓفِ  ٔٵ ٚ ي٘ َأِ ٞ طٳِعٍٝذ َأ َِ ٚٳ ٕف  ٔٵ اِيذٳا َِ ٛفرٴ  ٜٳ ٳعٳ ٕٳ  ِٳ َنا ًّ ٚٳطٳ
ِٕ ِٔ اِيِإْٵظٳا ٝٵ  .(1) (يٳ

 ٚايعا٥ٔ ي٢ً قظُـب :
 : ايعا٥ٔ ئ إساد٠ ٚقـذ . ٭ٍٚا

 .ايعا٥ٔ  اي  ر ٚسطٛخ اسبظذ ًب ْفظ٘ :ايجاْٞ 
، ايه اس ٚإفب اىب عذد َٔ ا٭ْ ا٤ ٚاظشي ايعـب إفب ا٭يفاٍ أنجش َٓ٘ إفب

ٚايٛقا١ٜ َٓٗا ط١ًٗ ٚٚايف١ٝ  اىبٛاظ ١ ي٢ً ايزنش ٚقشا٠٤ اىبعٛراـب ٚا٭دي١ٝ 
 اىباثٛس٠ .

ٚطًِ : ٚ ي٘ اب ؿ٢ً اب يًٝ٘  ئ َعار  ٔ د ٌ قاٍ : قاٍ سطٍٛ)
 .(2) (اط عٝٓٛا ي٢ً إظباح اسبٛا٥ر  ايه ُإ ، يفإٕ نٌ رٟ ْع١ُ ضبظٛد

                                                           

 .4/149صاد اىبعاد  (1)
 .6/6اىبعذِ ا٭ٚط  / اي رباْٞ  (2)
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َٚٔ اي ٛقٞ َٔ ايعـب قشا٠٤ طٛس٠ ايفاذب١ ٚ ١ٜ ايهشطٞ ٚاىبعٛراـب 
ٚايـ٠٬ ي٢ً ضبُذ ٚ ي٘ ،  َٚٔ اٯٜات ًب اىبكاّ ٚدٛل قشا٠٤ نٌ َظًِ 

١َٝٛٝ يذ٠ َشات ًب ايّٝٛ ي هٕٛ سشصّا َٚظ١ًُ طٛس٠ ايفاذب١ ًب ايـ٠٬ اي
ٚٚاق١ٝ َٔ ايعـب َا  ـب ايـ٬اـب ٌٖٚ آشـش ايٛقا١ٜ ًب اىبكاّ  اي ذٕ 
ازبٛال ٫، يفاْٗا اؼٌُ اىباٍ ٚايٛيذ ، ي هٕٛ ٖزٙ ايكشا٠٤ ط  ّا ٱط ذا١َ 

         .(1) صالََِاَّ ََاِلَبُهَُى ِشِهَُٕ اِلحََّأِ الد نَِّاايٓع١ُ ًب قٛي٘ اعافب ط

ْٛي نٝف١ٝ ْفظا١ْٝ، ٚإٕ ْٛي نٝف١ٝ ْفظا١ْٝ، ٚإٕ ٫ ٜكذح اسبظذ  عذاي١ اىبظًِ إرا نإ ٫ ٜكذح اسبظذ  عذاي١ اىبظًِ إرا نإ  (78 مسألة)
٫ٚ ػبٛص اي عاٖش  اسبظذ ٖٚٛ َٔ رَا٥ِ ٫ٚ ػبٛص اي عاٖش  اسبظذ ٖٚٛ َٔ رَا٥ِ ناْ  اكٗش  ايزنش ٚايـرب، ناْ  اكٗش  ايزنش ٚايـرب، 

ث٬ث١ مل ٜٓر ث٬ث١ مل ٜٓر ٚئ اٱَاّ دعفش ايـادم يًٝ٘ ايظ٬ّ قاٍ: ٚئ اٱَاّ دعفش ايـادم يًٝ٘ ايظ٬ّ قاٍ: ، ، ا٭ج٬م ا٭ج٬م 
  َٓٗا ْيب يفُٔ دْٚ٘: اي ٓهش ًب ايٛطٛط١ ًب اشبًل، ٚاي ري٠، ٚاسبظذ، إ٫َٓٗا ْيب يفُٔ دْٚ٘: اي ٓهش ًب ايٛطٛط١ ًب اشبًل، ٚاي ري٠، ٚاسبظذ، إ٫

ٜٚشد َٛكٛي اسبظذ ًب  ال ا٭َش ٜٚشد َٛكٛي اسبظذ ًب  ال ا٭َش   ،،  (2)((إٔ اىب٪َٔ ٫ ٜظ عٌُ سظذٙإٔ اىب٪َٔ ٫ ٜظ عٌُ سظذٙ
 اىبعشٚف ٚايٓٗٞ ئ اىبٓهش، ًٚب  ال ايغٝ ١ ٚاىبعا٬َت ٚاىبؼٛس٠، قاٍ  اىبعشٚف ٚايٓٗٞ ئ اىبٓهش، ًٚب  ال ايغٝ ١ ٚاىبعا٬َت ٚاىبؼٛس٠، قاٍ 

َْانَّٕ ِمِو َُُِنُكِم ال َِِأُلَُنُكِم َخَباالاعافبطاعافبط ٫ ٫ ٚٚ، ، (3)صصَِاأَِ ًَا الَِّرَِو ََّمُهُا ال َتتَِّخُرَا ِب

  ..ظذ اي غل ٚايعذا٠ٚ يٰجشٜٔظذ اي غل ٚايعذا٠ٚ يٰجشٜٔػبٛص إظٗاس اسبػبٛص إظٗاس اسب
اك ٌ ػٗاد٠ اسباطذ، ٭ْٗا ْٛي إج اس ئ ساٍ ٚٚاقر،  (79 مسألة)

ٚاـض إَاَ ٘ ٭ٕ رنش اب ٚاق١ٝ َٔ ايعـب، ْعِ َٔ ٜج   أْ٘ يا٥ٔ ٚيٝٓ٘ 
 دبً  ا٭ر٣ ٚايلشس يف٬ اـض إَاَ ٘ إ٫ إٔ ٜ ٛل.

ٚاٱنباي ي٢ً سش١َ إظٗاس اسبظذ، َِٚٓٗ َٔ يذفٙ َٔ ايه ا٥ش ، 
ٚاذيفر ايعـب ٚايٓشٛط١  ايـذق١ طٛا٤ ايٛاد ١ أٟ ايضنا٠   .ٚمل ٜج  

أٚاىبٓذٚ ١ ٚايي ٫ اكٝذ  ٓـال أٚ َكذاس، ٚئ اٱَاّ يًٞ يًٝ٘ ايظ٬ّ 
قاٍ: وع  سطٍٛ اب ؿ٢ً اب يًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ٜكٍٛ :  إٕ يهٌ ّٜٛ 

                                                           

 .46طٛس٠ ايهٗف  (1)
 .55/323اي شاس  (2)
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عبظّا ، يفاديفعٛا عبع ريو ايّٝٛ  ايـذق١ ، ثِ قاٍ : اقشأٚا َٛاكر 
إرا  (1){َٚا أْفك ِ َٔ ػ٤ٞ يفٗٛ ؽبًف٘  }يفإْٞ وع  اب ٜكٍٛ اشبًف ، 

  .(2)مل آفكٛا نٝف ؽبًف(
  

  حسِخ اٌمّبزحسِخ اٌمّبز
ؼبشّ ايكُاس طٛا٤ نإ َر ايعٛض اّ  ذْٚ٘  غل ايٓعش ئ  (81 مسألة)

 ي ٘ َا داّ ٜـذم يًٝ٘ يغ١ ٚيشيفّا اْ٘ قُاس، ٚؼبشّ اٱيا١ْ يًٝ٘ ًب اي ٝ  
 اٚ غريٙ.

ُاس اٌٖ اشبرب٠  ٗزا ايعٌُ، ٖٚٞ اىبشدر ًب اٯ٫ت اىبعذ٠ يًك (81 مسألة)
 رب ًف  اج ٬ف ا٭يـاس ٚا٭َـاس، ٚاسبهِ اا ر يًُٛكٛي.

ايكُاس اجف َـٔ َ ًـل ايًعـ  ٚايًـٗٛ، ٖٚـٛ ايـشٖٔ يًـ٢         (82 مسألة)
ايًع   ـاٯ٫ت اىبعـذ٠ يـ٘ ٫ٚ ٜ كـّٛ ا٫   ـشيفـب َـر ايكــذ، يفًـٛ يفعًـ٘          
ػخف  ٝٓ٘ ٚ ـب ْفظ٘ ٫ ٜــذم يًٝـ٘ اْـ٘ قُـاس ٚيهٓـ٘ ؼبـشّ َـٔ دٗـ١         

 ش٣  اي  اسٙ يع ّا.اج
٫ إثِ َر ازبٌٗ  اىبٛكٛي اٚ ايٓظٝإ اٚ اٱك شاس اٚ اٱنشاٙ  (83 مسألة)

 يعَُٛات سذٜح ايشيفر.
ؼبشّ اي ـشف ًب ايعـٛض اىبـاجٛر ًب ايكُـاس ٱؿـاي١  كا٥ـ٘        (84 مسألة)

٘، ٜٚلــُٔ يٝٓــ٘ َـر اي كــا٤، ٚايعـٛض اٚ ايكُٝــ١ َــر   ـيًـ٢ ًَــو َايهـ  
 اي ًف.

س ٚؼبـشّ ا كا٩ٖـا   ؼبشّ ايٓكـٌ ٚاٱْ كـاٍ  ايٓظـ ١ ٯ٫ت ايكُـا     (85 مسألة)
 ٚػب  اا٬ف ؿٛسٖا.

ـــايؼ (86 مسألة) ـــ شْر َــٔ  ٫ت ايكُـ ــزا   ـ ــا ًب ٖ ــذ ٫ ٜهــٕٛ َٓٗ اس، ٚق
 عٌُ ي ١ُٝٓ ًَهـ١ ايـزنا٤، أٚ نـإ َٛكـٛيّا     ــايضَإ اسٝاّْا نُا ارا اط
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 .8/248( ايذس اىبٓجٛس 2)
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ــ شّ ٚيهٓ٘ دــشٜش َج٬ّ ضبــيً  اسٟ  ـب ا٭َِ ٚازبُايات، يفً ع اسب ا٥ض ــ
ٚاظٗـاس ايظـع١ ٚايعـض ًب اٱطـ٬ّ،     اس١ ايك ـاٍ َـر ايهفـاس ي ٝـإ     ــًب ط

نزيو ايؼ شْر ارا ث ـ  اغـري َٛكـٛي٘ َٚكاؿـذٙ ٚاسبهـِ اـا ر قٗـشّا        
 يًُٛكٛي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ذبشّ ايكٝاد٠ ٖٚٞ ازبُر  ـب ايزنش ٚا٫ْج٢ سشاَّا. (87 مسألة)
 ذ ٚا٭خ  اجٝـ٘  ًشـاظ  ــام ايٛيذ  ايٛايــايكٝايف١ ٖٚٞ اسب ذبشّ (88 مسألة)

ــ ات  ذ١ْٝ، ٚايزٟ ٜعشف اًو اٯثاس ٜٴظـ٢ُ قا٥ ــ ثاس ٚي٬َ ف ٚازبُـر  ـ
ػـشيّا ًب   َٛكٛيٝ ٗاش١َ يعذّ ــشٙ أٟ ا ع ٘، ٚاسبـــ١ ٜٴكاٍ: قف  أثـــقايّف

 اٱسبام ايزٟ ٜهٕٛ يُذا٘ ايٓظ  ٚيَُٛات ايٛيذ يًفشاؾ.

  اٌىرة حساَاٌىرة حساَ
 ايهــزل ســشاّ  ا٭ديــ١ ا٭س عــ١، ٚايهــزل يًــ٢ اب ٚيًــ٢   (89 مسألة)

 سطٛي٘ ٚي٢ً اىبعـَٛـب َٔ ايه ا٥ش. 
ٜع رب ًب ذبكل ايهزل ايكـذ ازبذفٟ، يفًٛ اجـرب  ـ٬ قــذ ٫     (91 مسألة)

ٜهٕٛ سشاَّا، ٚنزا يٛ نإ  عٓٛإ اهلضٍ ٚايًغٛ، ٚا٭سٛط اينى يفُٝٗا 
 اٜلّا.

يٝع َٔ ايهزل ؿٝغ١ اٱْؼا٤ ايي ٫ ٚاقر هلا، نٛيذ غـري   (91 مسألة)
ر إ َٛكٛي ايهزل ٖٛ ايعاصّ ي٢ً ايٛيفا٤، َٚذح اىبزَّٛ ٚ ايعهع ا

 اٱج اس ٚيٝع اٱْؼا٤.
ــٌ اي٬ســل،       (92 مسألة) ــ٘  ايفع ــزل ي عًك ــٔ ايه ــٝع َ ــذ ي ــف ايٛي جً

 ٚا٭سٛط اظباص ايٛيذ ٚاشى جًف٘ ا٫ َر ايعذض ٚايكـٛس.
ا٭ق٣ٛ إ اٱديا٥ٝات ٚاىب ايغ١ يفٝٗا يفُٝا ٜ عًل  ايؼخف اٚ    (93 مسألة)

ل ازبُاي١ اٚ ايٓٛي يٝظ  َـٔ ايهـزل ٭ْٗـا َـٔ اٱْؼـا٥ٝات ٚقـذ آ  ـ       
 يًٝٗا اسبش١َ َٔ د١ٗ اجش٣، ٚا٭سٛط اشنٗا.

ـــَــذح ػ (94 مسألة) زل، طــٛا٤ نــإ يًــ٢ عبــٛ  ـخف قبــا يــٝع يفٝــ٘ نــ ـ
ا٫ج اس اٚ ا٫ْؼا٤ ا٫ َا جشز  ايذيٌٝ، ٚؼبشّ اىبذح ايزٟ انا  يًٝـ٘  
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 َفظذ٠.
  َـٔ ايهـزل ٖٚـٞ إ ٜٓ ـل  هـ٬ّ ٜشٜـذ َٓـ٘        ـاي ٛس١ٜ يٝظ (95 مسألة)

    ٗ ُـ٘ اىبخاَيـ  ٚاىب  ـادس    َع٢ٓ َ ا كّا يًٛاقر اٜلـّا ٚيهٓـ٘ غـري ايـزٟ ٜف
 يشيفّا.

ــر اٱك  (96 مسألة) ـــػبــٛص ايهــزل َ ــ٘، ٚا٭ٚفب اي ٛسٜـ ـــ شاس ايٝ ــر ـ َ ١
ايكذس٠ يًٝٗا ٚذبكل ايغشض ايؼشيٞ  ٗا، ْعـِ ٜظـ ش  ذبُـٌ ايلـشس     

ــ ٌٝ ايزٟ يٝع يفٝ٘ ادشــايكً ــ اف اظـ ــ ٗاسّا يًــ ــ ذم ٚاععـ عا٥ش ـُّٝا يؼـ ـ
هــٔ ًب ايــ ـب اب، اٟ إ ا٭ٚفب اج ٝــاس ايـــذم يًــ٢ ايهــزل ارا مل ٜ

 كشس ٫ ؼب ٌُ.
ػبــٛص ايٛيــذ ىبــذاسا٠ ايضٚدــ١ ٚا٭ٖــٌ َــر يــذّ ايعــضّ يًــ٢  (97 مسألة)

 ايٛيفا٤.
٫  اغ ًب ايهزل َٔ ادٌ ا٫ؿ٬ح  ـب ايٓاغ َا مل انا   (98 مسألة)

 يًٝ٘ َفظذ٠.

 ــــــــــــــــــــــــــــ
ذبشّ ايِهٗا١ْ ٖٚٞ اديا٤ َعشيف١ ا٭طشاس ٚاٱج ـاس يٓٗـا َٚـا     (99 مسألة)

 يِ اًكٝٗا َٔ ازبٔ ٚعبٛ ريو.ؼبذخ قبظ ك ٌ ا٭ٜاّ  ض
ايًٗٛ سشاّ، ٖٚٛ َا ٜؼغٌ ئ رنش اب ٜٚــذ يٓـ٘ نايغٓـا٤     (111 مسألة)

 ٚكشل ا٭ٚااس، ٚي٘ َشاا  نجري٠ ٚٚدٛٙ َ عذد٠.
ٜظ ج٢ٓ َٔ ايًٗٛ اسبشاّ ٬َي ١ ايشدٌ ٭َشأا٘ َٚضاٚي ٘ ىبا يفٝ٘  (111 مسألة)

 اىبٗاس٠ ٚاىبٓع١، ٚئ ا ٞ ي ذ اب يًٝ٘ ايظ٬ّ: "نٌ هلٛ اىب٪َٔ  ايٌ ا٫
ــ ًب ث٬خ: ًب اادٜ  ــ ٘ ايفـشغ، ٚسَٝـ٘ يـٔ ايك   ـ ــ ٬َٚي   ،ٛغـ َـ ـ شأا٘ ـ٘ ا

 يفاْٗٔ سل".
 َع١ْٛ ايعامل ًب ظًُ٘ ٚاعذٜ٘ نايظشق١ سشاّ. (112 مسألة)
ايٓذؽ سشاّ، ٖٚٛ إ ٜضٜذ ًب مثـٔ ايظـًع١ َـر ايعـضّ يًـ٢       (113 مسألة)

يــذّ ػــشا٥ٗا ٚيهــٔ يٝظــُع٘ غــريٙ يفٝضٜــذ  ضٜاداــ٘، اٚ َــذسٗا ًب اي ٝــر   
ٚاي غشٜــش ا٥ٗا، ٚاسبشَــ١ يً ــذيٝع ٚاشبٝاْــ١ ينٚػبٗــا ٚيٝكــر غــريٙ ًب ػــش
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ٚيكايذ٠ ٫ كشس ٫ٚ كشاس، ٚا٫ؿٌ ًب ايٓذؽ آفري ايٛسؽ ٚايـٝذ 
 َٔ َهإ افب  جش ي ُش ي٢ً ايـٝاد.

كذ ايٓذؽ اي خع قبعٓـاٙ اٱؿـ ٬سٞ ٖٚـٛ اي ـٛاي٧  ــب       (114 مسألة)
اىب ٓايفظـب ي٢ً اشى اىبضاٜذ٠ يريطٛ اىبضاد ي٢ً ػخف ٜشٜذ ايؼشا٤ ، ٖٚٛ 

ــا  ــافب ط    ســشاّ ىب ــاٍ اع ــؽ ٚاٱكــشاس ، ٚق ــ٘ ايغ ََال َتههِأُكُلُا َأِمههَُاَلُكِم بَِّههَهُكِم   يفٝ

إ٫ إٔ ٜهٕٛ اي ٛاي٧ ئ غري قـذ اىبٓر َٔ  ٝر ايظًع١  جُٓٗا  (1)صِباِلَباِطِل
إلبا اشنٛا اىبضاٜذ٠ ىبـًش١ أسذِٖ نُا يٛ نإ يفكريّا أٚ ضب ادّا يًظًع١ أٚ 

 إنشاَّا ي٘ يضٖذٙ ٚؿ٬س٘ .

أجز ايعٛض َكا ٌ اشى اىبضاٜذ٠ ي٢ً ايظـًع١ إ٫ إرا  ٫ ػبٛص  (115 مسألة)
مل ٜهٔ ًب أجز ايعٛض إكشاس  اي ا٥ر أٚ ؿـاس  اىبكاٚيـ١ ٚاىبـاٍ ، أٚ    
نٕٛ ايجُٔ ٥٬َِ يًظًع١ س ٢ َر أجز ايعٛض ٚاىبذاس ي٢ً يذّ ذبكل 

 ايلشس .
ذبشّ اي١ُُٝٓ ٖٚٞ ْكٌ ايه٬ّ َٔ ػخف افب ػـخف يًـ٢    (116 مسألة)

ا اح اٚ دب  َر ٚدـٛد َــًش١ غاي ـ١    ٚد٘ ايظعا١ٜ ٚاٱيفظاد، ْعِ قذ 
ٚسادض ػشيٞ ناٜكاي ايف ١ٓ  ـب اىبؼشنـب سبفغ اٱط٬ّ ٚاىبظًُـب َٔ 

 اراِٖ.
ذبشّ ايٓٝاس١ ي٢ً اىبٝ   اي ايٌ نُا يٛ اػ ًُ  ي٢ً ايهزل  (117 مسألة)

 َٚا ٖٛ غري ػشيٞ ٚؼبشّ اجز اٱدش٠ يًٝٗا.

  ِىازد أخر األجسحِىازد أخر األجسح
ــ٣ٛ يــذّ دــٛاص اجــز اٱد   (118 مسألة) ـــا٭ق ــ٢ ايٛادــ  ا ـ ــٝ  ش٠ يً يع

اي عٝٝ  ي٢ً ا٭دري ٚنزا ايهفا٥ٞ ن ذٗٝضات اىبٝـ ، ْعـِ ٜــض أجـز     
اٱدش٠ ي٢ً ا٭َٛس اىب اسـ١ ٚاىبٓذٚ ـ١ اىب٬صَـ١ يًٛادـ  ٚايـي ٫ اع ـرب       

 دض٤ٶ َٓ٘.
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٫ ػبٛص اجز اٱدش٠ ي عًِٝ اٱ  ٥٬ٝات  ـب ا٭ْاّ َٔ َظا٥ٌ  (119 مسألة)
كـّٛ  اجملاْٝـ١   اسب٬ٍ ٚاسبشاّ ٚيًٝ٘ اٱنباي، ٚ٭ْٗا َٔ اسبكٛم ايي ا 

 ٚيعَُٛات ا٭َش  اىبعشٚف ٚايٓٗٞ ئ اىبٓهش.
ػبٛص اجز اٱدش٠ ي٢ً نٌ َ اح ًب غشض س٬ٍ  ٌ ٚنٌ  (111 مسألة)

ٛم ــــٔ اسبكــــاَٞ مل ٜعًــِ اْــ٘ َــــا٥ٞ ْعـَهــشٚٙ ٚنــزا نــٌ ٚادــ  نفــ
اجملا١ْٝ، ٚيش ٜل اٱس ٝاط دعـٌ َٛكـٛي اٱدـش٠  عـل اشبـٛؿـٝات      

ل َٓشــش٠  ٗـزا اي  ٝـ     دٕٚ ايٛاد ، نُـا يـٛ ناْـ  َعازبـ١ اىبـشٜ     
يفٝذعٌ اٱدش٠ ي٢ً  عـل اىبكـذَات أٚ يًـ٢ اسبلـٛس يٓـذ اىبـشٜل ٫       

 ْفع اي  ا ١.
نُا ػبٛص اجز اٱدش٠ ي٢ً نبٝر اىبٓذٚ ات اي ٛؿ١ًٝ غـري اىب كَٛـ١   

 –نايكلا٤  - اجملا١ْٝ ٚنزا ًب ايٛاد  اي خٝريٟ ي٢ً اج ٝاس اشبـٛؿ١ٝ 
ا لُٔ سل اينى اٚ ايفعٌ ٚسٝح اس٠ ــ ذٍ  إ اٱدــٚايكا٥ٌ  اىبٓر اط

اْــ٘ ًب ايٛادــ  ٫ قــذس٠ يًُهًــف ٚنــزا ًب اد ٓــال اسبــشاّ يفــ٬ اـــض 
ــ٘، ْع ـــاٱدــاس٠ يفٝ ـــِ يـ ـــٛ نــإ ايٛادـ ــا٥ٞ ٜظـ ـــ  ايعــٝ  أٚ ايهف  ًضّ ـ

َكذَات َ اس١ أٚ َٓذٚ ١ أٚ أْٗا اهٕٛ ٬َص١َ ي٘ يفٝذـٛص اجـز اٱدـش٠    
 يًٝٗا.

ٔ اىبٝ  َـر أدا٥ٗـا   ٜـض اجز اٱدش٠ ي٢ً ايع اد٠ ْٝا ١ ي (111 مسألة)
 كـذ ايكش ١ ايزٟ ٖٛ ػشط ًب ؿش ٗا  ـإ ػبعـٌ اٱدـش٠ يًـ٢ آضٜـٌ      

 ْفظ٘ َٓضي١ اىبٝ  أٚ ي٢ً  عل اىبكذَات اىب اس١.
ػبٛص يًـ٢ نشاٖـ١ اجـز اٱدـش٠ ي عًـِٝ ايكـش ٕ أَـا اعًـِٝ          (112 مسألة)

 ايفاذب١ ٚايظٛس٠ َٔ ادٌ ايـ٠٬ يفا٭ق٣ٛ يذّ دٛاص اجز اٱدش٠ يًٝ٘.
اعًـِ طـا٥ش ايهُـا٫ت ايذٜٓٝـ١ أٚ      ػبٛص اجز اٱدش٠ يًـ٢  (113 مسألة)

 ايذ١ْٜٛٝ.
اىبشاد  ايٛاد  ايزٟ ٫ ػبٛص اجز اٱدش٠ يًٝ٘ َا ٚد   (114 مسألة)

ي٢ً ا٭دري ْفظ٘ يف٬ ػبٛص ي٘ إ ٜاجز أدش٠ ي٢ً ؿٝاَ٘ يؼٗش سَلـإ  
٭ٕ ؿٝاَ٘ ٚاد  يـٝ  يًٝـ٘، ٚأَـا إرا ٚدـ  يًـ٢ غـريٙ ٜٚع ـرب يفٝـ٘         
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ٓٝا ١ ئ اىبٝ  ًب ايع ادات، اىب اػش٠ يف٬  اغ  اجز اٱدش٠ يًٝ٘ نُا ًب اي
  اي ٘ َايٝــّا ـ ــٌ ٚيــٔ اسبــٞ ًب اسبــر ارا مل ٜكــذس يًــ٢ ا٭دا٤ َــر اطــ

يفٝذٛص إ ٜظ ادش يٓ٘ َٔ ٜ٪دٟ يفشٜل١ اسبر ٚيهٔ إ كبهٔ َٔ ا٭دا٤ 
 يفُٝا  عذ ٚد  اسبر يًٝ٘.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اهلذش ٚاي زا٠٤ َٚا  ؼبشّ ٖذا٤ اىب٪َٔ ٚاىب٪١َٓ، ٚنزا ؼبشّ (115 مسألة)

 اط ك ض  ٘ ٚي٢ً اٱْظإ إٔ ػب ٓ  أط ال إٖاْ ٘.
٫ ػبٛص  ٝر اىبـشف يًهايفش ٜٚ  ٌ اؿٌ اي ٝـر، ٚا٭ٚفب   (116 مسألة)

ًب اي ٝر ي٢ً اىبظًِ إٔ اهٕٛ اىبعاٚك١ َٚ عًك١  ايٛسم ٚايغ٬ف ٚعبٛٙ 
 أٚ إٔ ٜع ٢  عٓٛإ اهلذ١ٜ ٜٚذيفر اىبؼنٟ ايعشٚض  عٓٛإ اهل ١.

ايظــً إ ٚاي ـــشف يفٝٗــا، نُــا ػبــٛص   ػبــٛص اجــز دــٛاص (117 مسألة)
 أجزٖا  عٛض َٔ اي ٝر ٚعبٛٙ.

ػبٛص ػشا٤ ٚاق ٓا٤ ايـٛس اشباؿ١  ا٭١ُ٥ طٛا٤ ناْ  اا١َ  (118 مسألة)
 اٚ ْاقـ١ قبا يفٝ٘ انشاَِٗ ٚاد٬هلِ َٚٔ غري قـذ َ ا ك ٗا يًٛاقر.

ػبٛص إ اظ٢ُ اي٬ت  اوا٤ ا٭ْ ٝا٤ ٚا٭١ُ٥ َـر ػـشط    (119 مسألة)
 يذّ اهل و.

٪يف٘ اٚ ٚنًٝ٘ اٚ ايٓاػش اىبارٕٚ، يف٬ ْؼش ايه ال جاق قب (111 مسألة)
ػبـٛص ْؼــش ن ـال َــٔ غـري ارٕ َ٪يفــ٘ ا٫ ارا يفٗـِ ا٫رٕ ايعــاّ اٚ يــذّ     
اىبُاْع١ ٚيٛ  ايفش٣ٛ، ٚارا مت ايٓؼش َٔ غري ارٕ اىب٪يـف ٚيايـ  حبـل    
اي ايٝف ٜظ شك٘ حبظ  ق١ُٝ اىبجـٌ، ٚيـذّ ن ا ـ١ ي ـاس٠ )سكـٛم اي  ـر       

( أيِ َٔ ا٫رٕ ايعاّ  اي  ر، ٚنزا ٚايٓؼش ٚايننب١ يًُ٪يف اٚ ايٓاػش
اسباٍ  ايٓظ ١ ٫قـشاق ايهُ ٝـٛاش ايـي اظـ ًضّ ايـذادّا ٚ شصبـ١ ٚاشاٝ ـّا        

 ٚؿادس٠ ئ اىب٪يف اٚ ٚنًٝ٘.
ؼبــشّ آــاٍٚ اىبخــذسات ٚا٫دبــاس  ٗــا، اَــا اىبٗــذ٥ات َــٔ   (111 مسألة)

 ايعكاقري اي  ١ٝ يفٝذٛص آاٚهلا قبكذاس َا ٜارٕ  ٘ اي  ٝ  اسبارم.
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 زبة اٌجٍغزبة اٌجٍغوو
١ ؼب از إيٝٗا ايٓـاغ ًب نـٌ صَـإ َٚهـإ     ــاي ٝر ْٛي َفاي١ً َٚعاًَ

ٚمل آشـش  اٜاّ اٱط٬ّ، ٖٚٛ كذ ايؼشا٤، ٚقذ ٜااٞ  عٓـٛإ ايؼـشا٤   
 ٬ح اْ كاٍ يــب َـٔ ػـخف    ـيفٗٛ َٔ ا٭كذاد َٚعٓاٙ ًب ايًغ١ ٚاٱؿ

إفب  جش  عٛض َكذس ي٢ً ٚد٘ ايناكـٞ ٚايك ـٍٛ، ٚيـشفف اٜلـّا  اْـ٘      
 ي ا٤ اىبجُٔ ٚأجز ايجُٔ.ا
يكــذ اي ٝــر يكــذ ٫صّ ؼب ــاز إفب اػبــال ٚق ــٍٛ َــٔ اي ــا٥ر        (1 مسألة)

ٚاىبؼنٟ، ٜٚهفٞ ًب اٱػبال إ ٜااٞ اي ا٥ر  هٌ يفـغ ظـاٖش ًب اىبعٓـ٢    
اىبكـٛد َجٌ:  ع ، ًَّه ، ٚعبٖٛا، نُا ٜهفٞ ًب ايك ٍٛ قٍٛ اىبؼنٟ: 

 ق ً ، أٚ اػنٜ ، أٚ سكٝ ، أٚ ا  ع  ٚعبٖٛا.
ًب يكذ اي ٝر ايعش ١ٝ  ٌ ٜـض  هٌ يغ١ س ٢ َر ايكذس٠  ٫ ٜع رب (2 مسألة)

يًــ٢ ايعش ٝــ١، ٚا٫قــ٣ٛ ٚا٭ٚفب إٔ ٜهــٕٛ ايًفــغ  ـــٝغ١ اىباكــٞ ٖٚــٛ 
ا٤ ايفعًٞ اىبٓذض ــٗٛس، ٜٚـض  ايفعٌ اىبلاسي ارا نإ قاؿذّا اٱْؼــاىبؼ

ٚيٛ  ايكش١ٜٓ ٚايعٗٛس ايعشًب قبا ٜشيفر ا٫ي  اغ ٚايغشس، ٚا٫ق٣ٛ دـٛاص  
 ازب١ًُ ا٫و١ٝ عبٛ: اْا  ا٥ر َر قـذ اْؼا٤ اي ٝر.اٜكاي٘  

ٜـض اي ٝر ٚإ دا٤ ايًفغ ٚيفٝ٘ سبٔ ٚج ا ًب اهل١٦ٝ ٚاٱيشال  (3 مسألة)
 عذ ايعٗٛس ايعشًب ًب اىبع٢ٓ اىبكـٛد جـٛؿّا ايًٗذات ايذاسد١ ٚاي١ًٝ 

 نُا يٛ قاٍ  ع   ف ض اي ا٤ أٚ نظش ايعـب أٚ طهٕٛ اي ا٤.
ٍٛ ٖٚٛ ا٫ػٗش ٚا٭ٚفب، ٚيهٔ ٜهٕٛ اٱػبال َكذَّا ي٢ً ايك  (4 مسألة)

يٛ ٚقر اكذِٜ ايك ٍٛ ي٢ً ا٫ػبال نُا يٛ قاٍ اىبؼنٟ ا٫ّٚ: اػنٜ  اٚ 
ق ً  اٚ سكٝ  يفا٫ق٣ٛ ايـش١ ٫ؿاي ٗا ٚؿـذم يٓـٛإ ايعكـذ يًٝـ٘     

 يشيفّا ٜٚ لُٔ ايشكا.
ا٫ق٣ٛ ؿش١ اي ٝر يٛ ٚقر ي٢ً عبٛ ا٫َش ٚا٫ط ٝذال نُا يٛ  (5 مسألة)

، اٚ قاٍ اىبؼنٟ:  عـ  ٖـزا ايه ـال  هـزا     قاٍ اي ا٥ر: َٔ ٜشٜذ ايؼشا٤
 يفكاٍ اي ا٥ر:  ع و قبا قً .

ـــٜع ــرب اىبــٛا٠٫  ـــب اٱػب  (6 مسألة) ال ٚايك ــٍٛ ٚاىبــشاد  ــاىبٛا٠٫ يــذّ  ـ
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ايفـٌ اي ٌٜٛ  ُٝٓٗا ايزٟ ؽبشدُٗا يـٔ يٓـٛإ ايعكـذ ٚاىبعاقـذ٠ يٓـذ      
 ايعشف.

ٜع رب ًب اٱػبال ٚايك ٍٛ اي  ا ل  ُٝٓٗا َٔ سٝح ْـٛي اي ٝـر     (7 مسألة)
ذاسٙ ٚدٓظ٘ َٚكذاس ايجُٔ ٚعبٖٛـا َـٔ اٛا ـر ايعكـذ، يفًـٛ أٚدـ        َٚك

اي ا٥ر اي ٝر ي٢ً ٚد٘ جاق ٚاىبؼنٟ ي٢ً ٚد٘  جـش مل ٜٓعكـذ اي ٝـر،    
نُا يٛ نإ اػبال اي ا٥ر َ عًكّا قبكذاس نًٝٛغشاّ ٚاسذ ٚق ٍٛ اىبؼـنٟ  
 هًٜٝٛٔ، اٚ إ ا٫ػبال َ عًل  ـاي ـب ٚايك ـٍٛ  ايشَـإ، اٚ إ اي  ـأٜ     

 ُا  ايجُٔ. ٝٓٗ
يٛ قاٍ اي ا٥ر:  ع  ٖزا ىبٛنًو يفكاٍ ايٛنٌٝ اػنٜ ٘ يٓفظٞ ٫   (8 مسألة)

ٜٓعكذ اي ٝر، ا٫ إرا نإ ٜكـذ ايؼشا٤ ىبٛنً٘ ٚاْ٘ أْضي٘ َٓضي١ ْفظ٘ َٚـر  
ايكش١ٜٓ ايذاي١ يًٝ٘، اٚ إ اي ا٥ر نإ ٜكـذ ا٫ي٬م ًب اي ٝر ٚالبا رنـش  

 ع  ٖزا إفب َٛنًو يفكاٍ  اىبٛنٌ اػ  اّٖا ًب اي   ٝل اٚ يً ٝإ، ٚيٛ قاٍ
 اىبٛنٌ اسباكش غري اىبخاي  ق ً  ٜـض.

يٛ قاٍ  ع  ٖزا  هزا مثٔ يفكاٍ: اػـنٜ  ىبـٛنًٞ، يفـإ نـإ       (9 مسألة)
قـذ اي ا٥ر ٚقٛي اي ٝر يًُخاي  مل ٜٓعكذ نُا يٛ نإ قـذ اي ـا٥ر إٔ  
ؽبـ٘ قبظاضب١  ايظعش دٕٚ غريٙ، أَا إرا نإ قـذٙ ايِ َٔ نْٛ٘ أؿ٬ٝ 

 ْا٥ ّا ؿض ايعكذ.أٚ ٚن٬ّٝ أٚ 
يٛ قاٍ:  ع و ٖزا  ايف يفكاٍ: اػنٜ   عل٘ خبُظـُا١٥    (11 مسألة)

مل ٜٓعكذ، أَا يٛ قاٍ اػنٜ  نٌ ْـف َٓ٘ خبُظـُا١٥ ٜــض ٚيـٛ قـاٍ     
اي ا٥ر يؼخــب  ع هُا  ايف يفكاٍ أسذُٖا اػنٜ  ْـف٘ خبُظُا١٥ مل 

 ٜٓعكذ ٚيٛ قاٍ نٌ َُٓٗا ريو ؿض اي ٝر.
ــ٘ ًب ســاٍ  ٜع ــرب ًب ايعكــذ إٔ ٜكــر نــٌ َــٔ ا   (11 مسألة) ــ٘ ٚق ٛي ػبا 

اٱي فات إيٝ٘ َر ا٭١ًٖٝ يٲْؼا٤، ٚيٛ نإ اىبؼنٟ ًب ساٍ اػبال اي ا٥ر 
غري قا ٌ يًك ٍٛ أٚ جشز اي ا٥ر ساٍ ايك ٍٛ ئ قا ١ًٝ اٱػبال نُا يـٛ  

 اؿٝ   ازبٕٓٛ ق ٌ واي٘ ايك ٍٛ َٔ اىبؼنٟ مل ٜٓعكذ.
ٖـ    (12 مسألة) ا يٛ اعزس ايًفغ نُا ًب ساٍ اشبشغ ٚ يف١ ايًظـإ ٚعبٛ
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اكّٛ َكاَ٘ اٱػاس٠ اىبف١ُٗ ايذاي١ ي٢ً ايشكا ي٢ً ايٓشٛ اىبعـب ٚيٛ َر 
اي ُهٔ َـٔ اي ٛنٝـٌ، نُـا اهفـٞ ايه ا ـ١ َـر ايعذـض يـٔ ايًفـغ ٚيـٔ           

 اٱػاس٠.
ــذ       (13 مسألة) ــ  ٚايربٜـ ــرب ا٫ْنْٝـ ــااف ٚيـ ــ٢ اهلـ ــر يًـ ــض اي ٝـ ٜــ

 ا٫يهنْٚٞ َر اد ُاي ػشا٥  اي ٝر ا٫جش٣.

  ادلؼبؼبحادلؼبؼبح
ا٫ق٣ٛ طـٛا٤ نـإ ًب اشب ـري أٚ    ٜكر اي ٝر  اىبعايا٠ ي٢ً   (14 مسألة)

اسبكري، ٖٚٞ ًب ايغاي  ي اس٠ ئ اظًِٝ ايعـب  كـذ نْٛٗا ًَهّا يًغـري  
 ايعٛض ٚاظًِٝ ػ٤ٞ  جش َٔ اىبؼنٟ   عٓٛإ ايعٛك١ٝ ٚايجُٔ، يفٗـٞ  
 ٝـر ًب ايكــذ ٚايفعــٌ ٚيهٓـ٘ يفاقــذ يــٝغ١ ايك ــٍٛ ٚاٱػبـال، ٚكبًٝــو      

ع٘ اي ٝر ايعكذٟ، ٚمل  عٛض ٚيهٔ  ايفعٌ ٚيٝع  ايًفغ ايزٟ ٜـض َ
اىبعايا٠ ًب ْف اٚ سٚا١ٜ ٚيهٓ٘ اؿ ٬ح َظ كشأ ٖٚٞ ايظا٥ذ٠ اطِ  ٜشد

ًب ٖزا ايضَإ ًب أيفشاد اي ٝر ٚسً  ي٢ً عبٛ اْ  اقٞ ػا٥ر  ذ٬ّٜ يًعكذ 
ايًفعــٞ، يفــُٝهٔ إٔ ٜكــاٍ أْٗــا  ٝــر يــشًب مل ٜج ــ  ْٗــٞ ايؼــاسي يٓــ٘،  

اسٖـا  ٝعـّا َٚـِٓٗ َـٔ قـاٍ      ٚاىبؼٗٛس جـٛؿـّا  ــب اىب كـذَـب يـذّ اي      
 ايفاداٗا اىبًه١ٝ اىب ضيضي١ اٚ ا٫ اس١، ٚا٭ٚفب سح ايٓاغ ي٢ً اي فكـ٘ ًب  
ــٍٛ      ــا٤ إفب دعــٌ إدــشا٤ ؿــٝغ١ اٱػبــال ٚايك  ــ٘ ٚاٱساك ــر ٚأسهاَ اي ٝ

 َ عاسيف١ يٓذِٖ.
ػبٛص ًب اىبعايا٠ دعٌ ايجُٔ نًّٝا ًب ر١َ اىبؼنٟ ٜٚــض    (15 مسألة)

 ىبعاياا١ٝ.ايظًف اىبعايااٞ نُا دبٛص ايٓظ١٦ٝ ا
ٜع رب ًب اىبعايا٠ نبٝر َا ٜع رب ًب اي ٝر ايعكـذٟ َـا يـذا      (16 مسألة)

ايـٝغ١ َٔ ػشٚط اىب عاقذٜٔ ٚايعٛكـب يف٬ اــض َـر يفكـذ ػـ٤ٞ َٓٗـا      
ٚاؼًُٗا يَُٛات اشبٝاس ٚاظك  اشبٝاسات يفٝٗا قبجـٌ طـكٛيٗا ًب اي ٝـر    

 ايًفعٞ يفًٛ نإ اىب ٝر َعٝ ّا َج٬ّ ٚاـشف يفٝ٘ يٝع ي٘ جٝاس ايعٝ .
شكل اىبعايا٠  ٛؿٍٛ اىب ٝـر إفب اىبؼـنٟ ٚايعـٛض إفب    ا   (17 مسألة)

ــا٥ر إٔ نــإ ريــو  عٓــٛإ إْؼ    ـــاي  اٚي١ ــــًٞ ٚنــزا  اىبكــــا٤ اي ٝــر ايفعـ
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ا٠ ي٢ً ايعٛكـب  كـذ إْؼا٤ اي ٝر ايفعًٞ ٚإ مل ٜهٔ يكذ ًب ــٚاىبشاك
 اي ـب.

٭ٕ اىبعايا٠ جاي١ٝ َٔ اٱػبال ٚايك ٍٛ يفكذ ٫ مبهٔ كبٝٝض   (18 مسألة)
ؼنٟ ٫ طُٝا يٓذ يفكذ ايكشا٥ٔ اىبع رب٠ يفٌٗ اـض اىبعاٚك١ اي ا٥ر ئ اىب

ا٭ق٣ٛ ْعِ ٭ٕ اي ٝر ي اس٠ ئ َ ادي١ َاٍ قباٍ ٚيعذّ ث ٛت دي٣ٛ إٔ 
 اي ٝر ٫ ٜ كّٛ ا٫   ُٝٝض اي ا٥ر ئ اىبؼنٟ.

اي ٝر ايعكـذٟ ٫صّ َـٔ اي ـشيفـب ا٫ َـر ٚدـٛد جٝـاس أٚ         (19 مسألة)
 ايا٠  ٘.إقاي١ َٔ أسذ اي شيفـب، ٚا٭ق٣ٛ إسبام اىبع

يــٛ اًــف ايــجُٔ اٚ اىبــجُٔ، أٚ اـــشف يفٝــ٘ اـــشيفّا َغــريّا    (21 مسألة)
 ن شٔ اسبٓ ١ أٚ ؿ غ ايجٛل، أٚ ْاق٬ّ يًعـب، اًضّ اىبعايا٠ اٜلّا.

 يٛ َات أسذ اىب عايٝـب  عذٖا يٝع يٛاسث٘ ايشدٛي يفٝٗا.  (21 مسألة)
ا  ٗا َكٝذّا  ايعكذ ــذ٠ إ نإ ايشكــايعكٛد ايًفع١ٝ ايفاط (22 مسألة)

فشض إٔ ايؼاسي مل مبل ٖزا ايٓـٛي َـٔ ايعكـذ،    ٫ ٜهٕٛ َٔ اىبعايا٠ ي
ٚإ نإ ايشكا ساؿـ٬ّ يًـ٢ أٟ اكـذٜش أٚ نـإ ًب ايـ ـب سكـا َظـ كٌ        
 اي عايٞ َر ق ر ايٓعـش يُـا ســٌ ًب ايعكـذ ايًفعـٞ يفاْـ٘ ٜهـٕٛ َـٔ         

 اىبعايا٠.
ػبٛص دعٌ ػـشط ًب كـُٔ اىبعايـا٠ َـٔ إث ـات جٝـاس أٚ         (23 مسألة)

ٚإ نـإ ا٭ٚفب إدـشا٤    إطكاي٘ أٚ دعٌ َذ٠ ٭سذ ايعٛكــب أٚ عبـٛٙ،  
 ايـٝغ١ ٚدعً٘ ًب كُٓٗا.

دبشٟ اىبعايا٠ ًب نبٝر ايعكٛد ٫ص١َ ناْ  أٚ دـا٥ض٠ ا٫    (24 مسألة)
 َا دٍ ايذيٌٝ ي٢ً يذّ دشٜإ اىبعايا٠.

نُا ٜكر ايعكذ  اىب اػش٠ ٜكر  ايٛناي١ أٚ اي١ٜ٫ٛ َٔ يشف   (25 مسألة)
 ٚاسذ أٚ اي شيفـب.

ايعاٖش دٛاص اٛيٞ ػخف ٚاسذ ي شًب ايعكذ أؿاي١ َـٔ   (26 مسألة)
يشف ٚٚناي١ أٚ ١ٜ٫ٚ َٔ  جش، أٚ ٚناي١ أٚ ١ٜ٫ٚ َٔ اي شيفـب، أٚ ٚناي١ 
َٔ يشف ١ٜ٫ٚٚ َـٔ  جـش يعـذّ ث ـٛت اي  ـاس اي عـذد  ـٌ ٖـٛ ساؿـٌ          
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اي  اسّا  ايؼخف ايٛاسذ َر َشايا٠ قايذ٠ ٫ كشس، ٚقايذ٠ ْفٞ ازبٗاي١ 
 ٚايغشس.

٫ ػبٛص اعًٝل ايعكذ ي٢ً ػ٤ٞ غـري ساؿـٌ سٝٓـ٘ طـٛا٤       (27 مسألة)
ُٝا  عذ أٚ ٫، ٫ٚ ي٢ً ػ٤ٞ صبٗـٍٛ اسبــٍٛ سٝٓـ٘، ٚأَـا     يًِ ذبكك٘ يف

اعًٝك٘ ي٢ً َا ٖٛ َعًّٛ اسبـٍٛ سٝٓ٘ نُا إرا قاٍ  ع و إ نإ ايّٝٛ 
ّٜٛ ايظ   ٚنإ نزيو يفٝذٛص، ٚنزا ػبٛص إ قاٍ: أْ  ٚنًٝٞ ٫ٚ ا ر 
ا٫ ّٜٛ ازبُع١ يفٝـض اي ٝر ّٜٛ ازبُع١، أَا اي عًٝـل يًـ٢ يـٛاصّ ايعكـذ     

 ذبككٗا سـب ايعكذ ٚايعًِ  زيو يف٬  اغ  ٘.ٚػشا٥ ٘ َر 
يــٛ قــ ل اىبؼــنٟ َــا ا  ايــ٘  ايعكــذ ايفاطــذ مل مبًهــ٘،     (28 مسألة)

ٜٚهٕٛ َلُّْٛا يًٝ٘ أٟ ػب  يًٝ٘ إٔ ٜشدٙ إفب َايه٘ َر ٚدٛدٙ، أَا يٛ 
اًف  آيف١ وا١ٜٚ يفٝذـ  يًٝـ٘ سد يٛكـ٘ َـٔ اىبجـٌ أٚ ايكُٝـ١ يًكايـذ٠        

ٜلُٔ  ـشٝش٘ ٜلُٔ  فاطذٙ،  ايفك١ٝٗ اىبظ كشأ٠ ًب اىبعا٬َت: نٌ يكذ
 ٚنٌ يكذ ٫ ٜلُٔ  ـشٝش٘ ٫ ٜلُٔ  فاطذٙ.

  شسوغ ادلزؼبلدٌٓشسوغ ادلزؼبلدٌٓ
اي ًٛغ يف٬ ٜـض  ٝر ايـيب ٚإ نإ يبٝضّا، ٚنزا يٛ نإ  ٝع٘  :ا٭ٍٚ

 إرٕ ايٛيٞ ٚيهٔ ايـيب اط كٌ ًب إٜكاي اىبعا١ًَ ٚجـٛؿٝااٗا، ْعِ يٛ 
 ناٯي١ ًب إدشا٤ ايعكذ ناْ  اىبعا١ًَ  ـب اي ايغـب ايهاًَـب ٚنإ ايـيب

 يف٬  اغ  ٘.
ــات     (29 مسألة) ــات ٚايع ٝـ ــات ناهل ـ ــٛص كبًـــو ايــــيب يًُذاْٝـ ػبـ

 ٚايـذقات.
َا ٜٗذ٣ يٓـذ ايـ٫ٛد٠ ٚاشب ـإ ٚعبُٖٛـا اىبشدـر يفٝـ٘ ْٝـ١          (31 مسألة)

ــ ٛد ٖـٛ ايٛاي ــاىُبٗذٟ ٚسظ  اىب عاسف، يفكذ ٜهٕٛ اىبكـ ــ ذ أٚ ا٭طـ ش٠ ـ
ــ شا٥ٔ نُــا يــٛ نــإ اىُبٗــــٚيـٛ  ايك   ١ ــــًــ١  اىبجــٌ ًب اىبٓاطٛ اىبكا ـذٟ ٜشدـــ

ــ ٌ، ٚقذ مبهــاشباؿ١  ٘ يف٬ اهٕٛ اهلذ١ٜ يً ف ٝـ ـ ــ ل ًب اىبٓاطـٔ اي  ع  ١ ـ
 ايٛاسذ٠.

اج ــ  ايٛكــعٝات غــري اىب ٛقفــ١ يًــ٢ ايكـــذ  ايٓظــ ١ إفب   (31 مسألة)
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ايـ ٝإ نايٓذاط١ ٚاي ٗاس٠ ٚازبٓا ١ ٚعبُٖٛـا، ٚأَـا ايلـُاْات اىبايٝـ١     
 ٕ يُذ ايـيب ج ا.ٚازبٓا١ٝ٥ يفظ ااٞ إ ػا٤ اب ٫طُٝا ٚأ

ي ادات ايـيب ؿشٝش١ ػشي١ٝ ي٢ً ا٫ق٣ٛ َر اد ُاي   (32 مسألة)
 ايؼشا٥ ، ٚاـض ٚؿٝ ٘ إرا  ًغ يُشٙ يؼش طٓـب ٖٚٛ اىبؼٗٛس.

 ايعكٌ يف٬ ٜـض  ٝر اجملٕٓٛ ٚيًٝ٘ ايٓف ٚانباي اىبظًُـب. ايجاْٞ:
ايكـذ، يف٬ ٜــض  ٝـر ايٓـا٥ِ ٚاهلـاصٍ ٚايغـاي  ٚايظـاٖٞ        :ايجايح
 ٚايغايفٌ.

ٌ نإ ْا٥ُّا أٚ ٜكعّا، ٖاص٫ّ أٚ دادّا، طاّٖٝا أٚ يٛ ػو ٖ  (33 مسألة)
ًَ ف ّا ًب اي ٝر، يفا٭ؿٌ ؿش١ ايعكذ ٚيضَٚ٘  ا٫كايف١ افب قايذ٠ ٫ كشس 
٫ٚ كشاس ٚطري٠ ايعك٤٬ ٚاؿـاي١ ذبكـل ايكــذ ا٫ َـر ايٓٝـ١ اٚ ايكشٜٓـ١       

 ايذاي١ ي٢ً اشب٬ف.
٫ ٜع ــرب ًب قــٛاّ اىبعاٚكــ١ اعــٝـب َــٔ ٜ ٝــر َٚــٔ ٜؼــنٟ    (34 مسألة)

عًِ  ٘ أ٫ يفُٝا إرا نإ ٖٓاى غشض ؿشٝض َٚا ٜع رب ًب قٛاّ ايعكـذ  ٚاي
ن ٝر ايهًٞ أٚ ايؼشا٤  جُٔ نًٞ اٚ نإ قـذٙ َٔ اي ٝر ٚاىبظاضب١ ايضا٥ذ٠ 

 ًب ايجُٔ يظ   سادض نـ١ً ايشسِ.
يٛ ْزس إٔ ٫ ٜعكذ َر ػخف يفعكذ َع٘ َعا١ًَ، يفا٭ق٣ٛ   (35 مسألة)

ا يٛ ْزس إٔ ٫ ٜ ٝر َاي٘ ؿش١ ايعكذ ٚدب  يًٝ٘ نفاس٠ طبايف١ ايٓزس، ٚنز
 اقـٌ َــٔ أيـف دٜٓــاس َـج٬ّ يف ايــ٘  ا٭قـٌ ٫ٕ اسبشَــ١ اي هًٝفٝـ١ ٫ آــاًب      

 ايـش١ ايٛكع١ٝ نُا ًب ؿش١ اي ٝر يٓذ ايٓذا٤ يـ٠٬ ازبُع١.
اٱج ٝاس يف٬ ٜـض اي ٝـر َـٔ اىبهـشٙ، ٚاىبشدـر يفٝـ٘ ايعـشف،        ايشا ر:

 ٜهٔ أَاَ٘ ا٫  ٝر ٜٚـض  ٝر اىبل ش، نُا يٛ نإ ًَضَُا  ذيفر َ ًغ ٚمل
داسٙ يٝذيفر اىباٍ، ٫ٚ يفشم ًب ايلشس اي ٌُ َٔ يذّ اي ٝر  ـب إٔ ٜهٕٛ 
َ عًكّا  اىبهشٙ ْفظ٘ أٚ  عشك٘ أٚ َاي٘، أٚ َ ًعكّا قبٔ ٜشا    ـ٘ نـا٫ٚدٙ   
ٚيٝاي٘ يبٔ ٜهٕٛ ايلشس يًٝ٘ اٜلّا، ٖٚٛ أدـٓيب يـٔ يكـذ اي ٝـر ايـزٟ      

 ٜ كّٛ ٜٚـض  شكا اىبهشٙ.
اي ا٥ر أٚ اىبؼنٟ نإ َهشّٖا يًـ٢ ايعكـذ أّ   يٛ ػو ٌٖ   (36 مسألة)
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 ٫، ؿض يكذٙ ٚيضّ.
يٛ نإ َهشٖـّا يًـ٢ ايعكـذ ٚيهٓـ٘ اٚقعـ٘  ايشكـا ٚيٝـ          (37 مسألة)

 ايٓفع نُا يٛ نإ سأيف١  اىبؼنٟ ٚسدا٤ ٚاس ظا ّا يفا٭ق٣ٛ ؿش١ ايعكذ.
يٛ اي كذ اٱنشاٙ ٚأٚقـر ايعكـذ يف ـإ يذَـ٘ يففـٞ ايــش١         (38 مسألة)

اٱنـشاٙ ٚأٚقـر ايعكـذ يف ـإ اٱنـشاٙ       إػهاٍ، ٚيٛ اي كذ اٱج ٝاس ٚيذّ
 ؿض ايعكذ.

يٛ نإ  إَهاْ٘ ربًٝف ْفظ٘ يبٔ ٜٴهشٖ٘ ي٢ً اي ٝر ٚديفـر    (39 مسألة)
كشسٙ َٚا ٜ ٛيذٙ  ٛاط ١ يشف  جش أٚ يفعٌ َعـب َٚٔ غري َؼك١ نُا 
يٛ نإ ًب َٝظٛسٙ ايظفش ٚاٱيـشاض ٚيهٓـ٘ مل ٜفعـٌ ٫ ٜهـٕٛ َهشٖـّا      

 ي٢ً اي ٝر.
عٝات ٚاي هـايٝف َـٔ سٝـح    ٫ يفشم ًب اٱنشاٙ  ـب ايٛكـ   (41 مسألة)

اىبٛكٛي يفإرا ذبكل اٱنشاٙ ي٢ً إاٝإ ضبشّ اشافر سشَ ٘، ٚنزا ايٛدٛل 
 ٜظك  َر اٱنشاٙ ي٢ً اشن٘ ا٫ َا جشز  ايذيٌٝ يفُٝٗا.

يٛ نإ َشددّا  ـب أَشٜٔ نٌ َُٓٗا  غري سل ٚيبـا ٜ شـشص     (41 مسألة)
ٝر َٓ٘ ٫ٚ ٜشك٢ حبـٛي٘ ٜكر اي ٝر َهشّٖا يًٝ٘ نُا يٛ انشٖ٘ أَا ي٢ً  

 داسٙ أٚ ي٢ً ضبزٚس دٜ  أٚ دْٟٝٛ  جش ٫ ا ٝ  ْفظ٘ حبـٛي٘.
يٛ انشٖ٘ يًـ٢  ٝـر أسـذ ايؼـ٦ٝـب يًـ٢ اي خـٝري يفُـا ٜكـر           (42 مسألة)

َُٓٗا ٜهٕٛ َهشّٖا يًٝ٘، ٚيٛ ٚقر ايجاْٞ  عذٙ ٫ ٜهٕٛ َهشّٖا يًٝ٘، ٚيٛ 
انشٖ٘ ي٢ً  ٝر ػ٤ٞ َعـب يفلِ إيٝ٘ غريٙ ٚ ايُٗا ؿـفك١ ٚاسـذ٠   ـٌ    

 شٙ يًٝ٘ ٚؿض  ايٓظ ١ إفب غريٙ. ايٓظ ١ إفب َا ان
يٛ انشٖ٘ أَا ي٢ً  ٝر داسٙ أٚ داس صٜذ يفلٛيّٝا يف اي داسٙ   (43 مسألة)

 ٜكر اي ٝر ؿشٝشّا.
حبل ؿض اي ٝر،نُا يٛ ادربٙ اسبانِ ي٢ً نشاٙ ٫ايٛ نإ    (44 مسألة)

 ٝر َاي٘ يكلا٤ دٜٓـ٘ اٚ يٓفكـ١ ٚاد ـ١، ًٚب سـاٍ اد ـاسٙ يًُش هـش ي ٝـر        
ٛإ ايزٟ مب ٓر اىبايو ئ ايعاَ٘ اي عاّ ايزغ ؼب اد٘ ايٓاغ، ٚ ٝر اسبٝ

 ْٚفك ٘.
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إرا انشٙ اىبايو ايٛنٌٝ ي٢ً اي ٝر ؿض اي ٝر يعذّ اي  ـاس    (45 مسألة)
 إنشاٙ ايعاقذ  عذ نٕٛ اىبايو طب اسّا.

يٛ نـإ ا٫نـشاٙ َـشددّا  ــب ايفـشاد َـٔ ايـشّ ؽب ـاس اقًـٗا           (46 مسألة)
كشسّا َٚا مبهٔ اذسان٘ َٚا ٫ ٜهٕٛ َٔ اي ٛيٝذٜات ًب اسبشاّ، يفًٛ انشٙ 

٢ ااٝــإ ٚاســذ اَــا ػــشل اشبُــش أٚ اىبغـــٛل أٚ ػــشل اىب ــٓذع،  يًــ
يفٝذ ٓ  اشبُش، ٚاَا إ ٜؼشل اىب ٓذع ْٚظـ  افب اىبؼـٗٛس اعٝٓـ٘، اٚ    

 ٜااٞ اىبغـٛل َر قـذ ايعٛض ٚايلُإ.
إٔ ٜهٕٛ اىب عاقذإ َايهـب يً ـشف، يف٬ اكر اىبعا١ًَ ئ  اشباَع:

ًٝـ٘ نـا٭ل ٚازبـذ ٚايٛؿـٞ     غري اىبايو إرا مل ٜهٔ ٚن٬ّٝ يٓ٘ أٚ ٚيٝـّا ي 
 يُٓٗا اٚ اسبانِ ايؼشيٞ.

٫ ٜكر ايعكذ َٔ ايذٛس يًٝ٘ يظف٘ أٚ يفًع أٚ غريٙ َـٔ    (47 مسألة)
 أط ال اسبذش.

٫ ػبٛص دعٌ اي ٝر َكذ١َ يًششاّ نُا ًب  ٝر ايزٖ  ي٢ً  (48 مسألة)
 ايشدٌ يً ضٜٔ  ٘ اٚ ي ظ٘ اسبشٜش اشبايف َٔ ادٌ ي ظ٘ ي ظّا ضبشَّا.

س١ اٚ سادش١ اٚ َر يذّ اساهاص ايعكذ اَا  ٝع٘ ٱغشاض يك١ٝ٥٬ َ ا
ي٢ً قـذ اٱط عُاٍ ايشّ ٚاي ٛاي٧ يًٝ٘ ؿض اي ٝر ٱؿاي١ ايـش١ 

 ٚايربا٠٤ ٚيَُٛات ادي١ اي ٝر.

  ثٍغ اٌفعىيلثٍغ اٌفعىيل
٫ ٜـض  ٝر ايفلـٛيٞ ا٫ َـر ادـاص٠ اىبايـو طـٛا٤ قــذ        (49 مسألة)

ٚقٛي٘ يًُايو أٚ يٓفظ٘ نُا يٛ اي كذ اْ٘ َايو طّٗٛا ٚاػ  اّٖا أٚ نـإ  
 ّا، ٚطٛا٤ ط ل َٔ اىبايو اىبٓر ئ اي ٝر أٚ مل ٜظ ك٘.غاؿ 

ــ ٛيٞ َـر اٱد ــش١  ٝر ايفلــ٫ يفشم ًب ؿ  (51 مسألة) اص٠  ــب نْٛـ٘   ـ
ٕٛ َٛسدٙ ايعــب اشباسدٝـ١ أٚ ايهًـٞ ًب    ـا٠، ٫ٚ  ـب نــ ايعكذ أٚ  اىبعاي

 ر١َ ايغري.
اٱداص٠ اىبع رب٠ ًب ؿش١  ٝر ايفلٛيٞ ػب  إٔ اهٕٛ يبٔ   (51 مسألة)

يًفغ ايعـاٖش ًب ايشكـا يشيفـّا ٚػـشيّا نُـا يـٛ قـاٍ:        ي٘ اسبل ٖٚٞ اكر  ا
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ادضت أٚ سكٝ   اي ٝر ٚعبٛٙ، اٚ إٔ ٜكٍٛ يًُؼنٟ  ـاسى اب يـو ًب   
ٖزا ايؼشا٤ ٚعبٛٙ َٔ ايهٓا١ٜ ايهاػف١ ئ ايشكا أٚ اْ٘ اـشف ًب ايجُٔ 
َر يًُ٘  اْ٘ مثٔ اىب ٝر، أٚ َهٓ  ايضٚد١ َٔ ْفظٗا إرا صٚد  يفل٫ّٛ 

 ٚاٱداص٠ ٚايشكا.قبا ٜفٝذ اٱقشاس 
إداص٠ اىبايو ًب ايعكذ ايفلٛيٞ َٔ ا٭َٛس ايكـذ١ٜ ٚيٝع  (52 مسألة)

َٔ ا٭َٛس اٱْ  اق١ٝ ايكٗشٜـ١ يفًـٛ ؿـذس َٓـ٘ يفـغ أٚ يفعـٌ  ـ٬ قــذ ٫         
ا شكل  ٘ اٱداص٠، ٚنزا يٛ ػو ًب نـٕٛ ايًفـغ أٚ ايفعـٌ ناػـفّا يـٔ      
ايشكا ٚمل اهـٔ قشٜٓـ١ ًب ايـ ـب يًـ٢ أسـذ اي ـشيفـب ٫ ا شكـل اٱدـاص٠         

 أٜلا.
ايعكذ ايفلٛيٞ: ٖٚٛ نٌ يكذ ٜـذس َٔ غري اىبايو َٚٔ  (53 مسألة)

ٜٓٛل يٓ٘ نايٛنٌٝ ٚايٛيٞ، يفًُا  اي صٜذ داس داسٙ َٔ غـري ارْـ٘ يفٗـزا    
اىبايو اٚ َٔ ٜٓٛل  اي ٝر يفلٛيٞ ٜٚ ٛقف ًب ؿش ٘ ٚاَلا٥٘ ي٢ً اداص٠

اىباٍ اىب ٍُٛ: أٟ ايزٟ ي٘ ق١ُٝ َٚاي١ٝ، يفش ١ اسبٓ ـ١ َـج٬ّ يٝظـ     ، ٚيٓ٘
 .٫ْ٘ ٫ ق١ُٝ َاي١ٝ هلا اٍ اىب ٍَُٛٔ اىب

ٗ  (54 مسألة) ــا ًب ظ ــٛ آاصي ـــي ــغ أٚ ايفعـ ـــٛس ايًف ـــٌ ًب اٱدـ اص٠ أٚ ـ
ر ايعشف، ٚيٛ نإ اي ٓاصي ًب اؿٌ ؿذٚس َا ٜـذٍ يًـ٢   ــيذَٗا يفاىبشد
ٔ يٓـذ اىبـذيٞ   ـش َـر مبٝٓـ٘ إ مل اهـ   ــ٘ يفايكٍٛ قٍٛ اىبٓهــايشكا أٚ يذَ

.١ٓٝ  
هفـٞ ٫ٚ ٜــذم يًٝـ٘    ايشكا اي اي  َٔ ق ٌ اىبايو ٫ ٜ  (55 مسألة)

 إداص٠ يف٬ ذ َٔ ناػف َٚربص جاسدٞ يٓفٛر اٱداص٠.
اٱداص٠ ناػف١ ئ ؿش١ ايعكذ ايـادس َٔ ايفلٛيٞ َٔ   (56 مسألة)

سـب ٚقٛي٘، ٫ٚ اع رب ْاق١ً ٚػشيّا يٓفار ايعكذ َٔ سـب ٚقٛيٗا ٚناْـ٘  
ٚقر سـب اٱداص٠،  ٌ اهؼف ئ نـٕٛ اىب ٝـر ًَهـّا يًُؼـنٟ ٚايـجُٔ      

 صَإ ٚقٛي ايعكذ ي٢ً ا٭ق٣ٛ.ًَهّا يً ا٥ر َٔ 
اٱداص٠ يٝظ  ي٢ً ايفٛس يفٝـض اي اجري يفٝٗا، ٚيٛ الشس   (57 مسألة)

 ا٭ؿٌٝ يفً٘ اشبٝاس  عذ يذّ إَهإ اٱد اس.
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يٛ أداص اىبايو  عذ اػبال ايفلٛيٞ ٚق ٌ ق ٍٛ ا٭ؿـٌٝ    (58 مسألة)
 ؿض ايعكذ ٚيٝع َٔ ايفلٛيٞ اىبعٗٛد.

ٛ   (59 مسألة) يٞ ٫ ٜع رب ًب  ٝر ايفلٛيٞ ٚسذ٠ اىبهإ يفًٛ نإ ايفلـ
ًب  ًذ ٚا٭ؿٌٝ ًب  ًذ  جش ٚاجملٝض ًب  ًذ ثايح ٚسـٌ ايعكذ ٚاٱداص٠ 

  ِٝٓٗ  ٛطا٥ٌ اٱاـاٍ اسبذٜج١ ؿض ٚيضّ.
٫ ٜؼنط ًب ايفلٛيٞ قـذ ايفلٛي١ٝ يفًٛ ربٌٝ نْٛ٘ ٚيّٝا   (61 مسألة)

 أٚ ٚن٬ّٝ يف اي ثِ  إ اشب٬ف ٜهٕٛ َٔ ايفلٛيٞ اٜلّا.
ــ     (61 مسألة) شف ثـِ  يٛ  اي أٚ اػن٣ ٖٚٛ ٜعٔ نْٛ٘ غـري دـا٥ض اي 

 إ دٛاص اـشيف٘  اي١ٜ٫ٛ أٚ ايٛناي١ أٚ نْٛـ٘ َايهـّا ٜــض اي ٝـر، َٚـٔ      
 اٱس ٝاط اٱداص٠ ًب يضّٚ اي ٝر.

ــض إٔ ٜهــٕٛ دــا٥ض اي ـــشف ســـب اٱدــاص٠     (62 مسألة) ٜع ــرب ًب اجملٝ
  اي ًٛغ ٚايعكٌ ٚايشػذ ٚيذّ اسبذش.

٫ ٜع رب ًب اجملٝـض إٔ ٜهـٕٛ َايهـّا ســب ايعكـذ يفٝذـٛص إٔ         (63 مسألة)
١ ٚ عذ سـٍٛ ايعكذ ايفلٛيٞ، نُـا يـٛ اْ كًـ  يـ٘     اهٕٛ ًَهٝ ٘ ٫سك

 ايعـب يفُٝا  عذ  اٱسخ.
يٛ  اي ػ٦ّٝا يفلٛيّٝا ثِ ًَه٘ طٛا٤ نإ  اٱج ٝاس نايؼشا٤   (64 مسألة)

 أٚ  غري اٱج ٝاس ناٱسخ يضّ اي ٝر  إداصا٘  عذ ًَه٘.
ٜع رب ًب يكذ ايفلٛيٞ ايزٟ ٜـري ٫صَّا  اٱداص٠ نبٝر   (65 مسألة)

اقــذٜٔ، ٜٚع ــرب يًــِ اجملٝــض قبٛكــٛي     ػــشا٥  ايعكــذ ٚايعٛكـــب ٚاىب ع  
اٱداص٠، يف٬ ٜهفٞ اٱداص٠ ي٢ً اجملٍٗٛ ا٫ إرا يًِ  ـايكشا٥ٔ اْـ٘ ػبٝـض    

 ٜٚشك٢  هٌ َا ٚقر ٚذبكل.
إرا مل ػبض اىبايو يكذ ايفلٛيٞ طٛا٤ ذبكل َٓـ٘ ايـشد أٚ     (66 مسألة)

اشدد يفٝذٛص ي٘ اْ ضاي يـب َاي٘ َر  كا٥٘ سٝح ٚدذٙ ٚي٘ ايشدٛي قبٓايفع٘ 
، ٚيٛ نإ ًب سد اىباٍ َٔ ايفلٛيٞ أٚ َـٔ اىبؼـنٟ َ٪ْٚـ١    ًب اًو اىبذ٠

يفاْٗا دب  ي٢ً ايفلٛيٞ ٖزا َر  كا٤ ايعـب، أَا َر اًفٗا يفريدر  كُٝ ٗا 
 ي٢ً َٔ اًف  يٓذٙ.
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يٛ اعاق   أٜادٟ َ عذد٠ ي٢ً ايعـب  إ ناْـ  َـج٬ّ  ٝـذ      (67 مسألة)
ــ نٟ، ٖٚٛ إفب اٯجــاي ا٥ر ايفلٛيٞ ٚطًُٗا إفب اىبؼ  ش ٚاًفـ  يٓـذٙ،  ـ

ربري اىبايو ًب ايشدٛي ٚأجز اي ذٍ َٔ أٟ ٚاسذ َِٓٗ، ٚي٘ ايشدٛي إفب 
  ايعـــب ًب ٜــذ ــــايهــٌ َٛصيــّا يًــِٝٗ  اي ظــاٟٚ أٚ اي فــاٚت، ٚيــٛ اًف

ــٝع قبغ  ـــأســذِٖ ٖٚــٛ ي ــاد٠ ايفع ـ ــ٘ ايلــُإ، أَــا ايضٜ ـــشٚس يفعًٝ ١ًٝ أٚ ـ
ٛق١ٝ يفلـُاْٗا يًـ٢ َـٔ ســـً  يٓـذٙ، ٚقـشاس ايلـُإ يًـ٢ َــٔ        ـايظـ 

 ْكـ  يذٜ٘.
إرا سدر اىبايو إفب أسذِٖ ٚاط ٛيف٢ سك٘ َٓ٘ يٝع ي٘ َر   (68 مسألة)

ايعًــِ ايشدــٛي إفب  جــش  عــذ ريــو، طــٛا٤ نــإ ايــزٟ سدــر يًٝــ٘ ٖــٛ  
 ايفلٛيٞ أٚ َٔ دشت ٜذٙ ي٢ً اىباٍ َؼنّٜا نإ اٚ غريٙ.

يًُؼنٟ سل ايشدـٛي يًـ٢ اي ـا٥ر ايفلـٛيٞ  ـايجُٔ  ـٌ        (69 مسألة)
ٛفك٘ إرا اًف َر ازبٗـٌ ٚيـذّ ايعًـِ  اْـ٘ يفلـٛيٞ،       ٚذبكـل ايغـشس   ٚ ع

يفٝذٛص ي٘ ايشدٛي طٛا٤ نإ ايجُٔ  اقّٝا أٚ اايفّا يعذّ جشٚد٘ ئ ًَه٘، 
 ٫ٚ ػبٛص يًفلٛيٞ اي ـشف يفُٝا اْ كٌ إيٝ٘  ايعكذ.

يٛ سدر اىبايو ي٢ً اىبؼـنٟ، يفـإ اىبؼـنٟ ٜشدـر يًـ٢        (71 مسألة)
ــ اي ا٥ر ايفلٛيٞ َـر دٗـٌ اىبؼ   ــ نٟ  هْٛـ٘ يفل ـ ًـ   ـ ِ إرا ـٛيّٝا  ـٌ َـر ايع

ــ يشيفّا، أَا إرا مل ٜـذم ايغشس يف٬ سدؿذم ايغشس َٓ٘  ٛي َـر ايعًـِ،   ـ
ــ٢         ــ٘ يً ــر   ــ ٛيف٢ ٜشد ــا٤ اىبظ ــذٍ ايُٓ ــو   ــ٘ اىبؼــنٟ يًُاي ــا اغنَ َٚ
ايفلٛيٞ، يفإرا اػن٣ داسّا ٚطهٓٗا َذ٠ ثـِ اـ ـب اْٗـا َظـ شك١ يًغـري،      
ٚدا٤ اىبايو ٚاجز داسٙ ٚاجز َٓ٘ ادش٠ اىبجٌ يًفن٠ ايي طهٓٗا يفًـ٘ إٔ  

يفلـٛيٞ ٚنـزا ٜشدـر يًٝـ٘  هـٌ جظـاس٠ يبـا ػبـ          ٜشدر يًـ٢ اي ـا٥ر ا  
 يًُايو.

يٛ سدر اىبايو ي٢ً اي ا٥ر ايفلٛيٞ يفٌٗ ي٘ ايشدٛي ي٢ً   (71 مسألة)
اىبؼــنٟ، ا٫قــ٣ٛ ْعــِ ارا ناْــ  ايعـــب َٛدــٛد٠ يعَُٛــات َــا ٜلــُٔ 
 ـشٝش٘ ٜلُٔ  فاطذٙ ٚي كا٤ اىبًه١ٝ ي٢ً إ ٜعٝذ ايفلٛيٞ يًُؼنٟ 

 ق١ُٝ ايؼشا٤ َٚا سبك٘ َٔ اشبظاس٠.
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َات ايفلٛيٞ ػبـٛص يًُغـشٚس ازباٖـٌ ايشدـٛي يًـ٢       يٛ  (72 مسألة)
ٚسث ٘ أٟ ٚسث١ ايفلٛيٞ َٚا ٜغشَْٛ٘ ؽبشز َٔ اؿٌ اينن١، ٚيٛ َـات  

 اىبغشٚس يفًٛسث ٘ َ اي ١ ايغاس أٚ ٚسث ٘.
يٛ اسذخ اىبؼنٟ يفُٝا اػـناٙ يفلـٛيّٝا  ٓـا٤ أٚ غشطـّا أٚ       (73 مسألة)

ظ١ٜٛ ا٭سض صسيّا يفشد اىبايو ػبٛص ي٘ ايضاّ اىبؼنٟ  اصاي١ َا اسذث٘ ٚا
َٚ اي  ٘  اسؾ ايٓكف يٛ نإ يًُايو اصاي١ ريو، ٚيٝع يًُايو ايضاَ٘ 
ي٢ً اٱ كا٤ ٚيٛ َٔ غري ادش٠ ا٫سض، نـزيو يـٝع يًُؼـنٟ ا٫ كـا٤     
ٚايضاّ اىبايو  ك ٍٛ اٱدش٠، ٜٚشدر اىبؼنٟ ي٢ً ايفلٛيٞ ايزٟ غشس 

ٔ اسبٓ ١ أٚ  ٘ يفُٝا اْعكذ ٚاسذث٘ ًب ايعـب اىبؼنا٠ ن ذذٜذ اي ٓا٤ أٚ يش
 ؿٝاغ١ ايفل١.

يٛ  اي ًب يكذ ٚاسذ ًَهّا ي٘ ٚيٝٓـّا يبًٛنـ١ يغـريٙ، ٜــض       (74 مسألة)
اي ٝر ًب ًَه٘ قبا قا ً٘ َٔ ايجُٔ ٚذب از ؿـش١ اي ٝـر ًب ًَـو ايغـري إفب     
اداصا٘ ٚاَلا٥٘، يفإ أداص ايغري  ٝر ًَه٘ ؿض، ٚا٫ يفً٘ اٟ يًُؼنٟ 

 ـا٥ر يفلـٛيٞ ًب   جٝاسايفظخ َٔ ا٫ؿٌ ٚصبُٛي ايعكذ َر دًٗـ٘  ـإ اي  
 ػ ش َٔ اي ٝر شبٝاس ا عل ايـفك١.

ٜٴكٝفُا يًـ٢ اْفـشاد ثـِ ا٬سـغ       (75 مسألة) ىبعشيف١ مثٔ طًع١ نٌ َُٓٗا 
    ُ ــ ايٓظ ١  ُٝٓٗا ٚ ــب قُٝـ١ اي ٝـر، يفـإرا  ايٗ ــ ا َعـّا  ـاث  يؼ  ـ ٜـ ـ ٓاسّا ـش د

ٚناْ  ق١ُٝ أسذُٖا كعف ق١ُٝ اٯجش نإ يٮنجش مثا١ْٝ دْاْري ٚيٰجش 
 اس ع١.

ف ايــذاس َــج٬ّ، ٚقــاٍ  عــ  ْـــف ــــيٓـ يــٛ نــإ َايهــّا  (76 مسألة)
ـ ـايذاس، يفإ ناْ  ٖٓ ــ اى قش١ٜٓ داي١ ي٢ً اْـ٘ اساد ْ ف٘ اىبخـ ف  ـ٘ أٚ   ـ

اي  ٝٓ٘ ٚ ــب غـريٙ يُـٌ حبظـ ٘، ٚإ مل     ـــف اىبؼــف ايغري أٚ ايٓـــْـ
اسد١ٝ َع١ٓٝ ًب اي ـب يفٝشٌُ ي٢ً ايٓـف ايعا٥ـذ يـ٘، يفًـٛ    ـاهٔ قش١ٜٓ ج

   َ ايـو يٓــفٗا يفاْــ٘ َٓــشف إفب ْـــف٘    قـاٍ  ع ـو ْـــف ايـذاس، ٖٚــٛ 
ف ــــر ايٓـــــ٬ّ أٚ َ ٛيٝــّا يًــ٢  ٝــــ كش، ٚإ نــإ ٚنٝــــشاف اىبظــــي٬ْـ

 اٯجش َٓ٘.
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ــ يٛ  اي َا مبًهـ٘ َٚـا ٫ ٜك ـٌ اي ًُـو ًب ؿف      (77 مسألة) ذ٠ ـك١ ٚاسـ ـ
ن ٝـر ايؼـا٠ ٚاشبٓضٜـش َعــّا ٜــض اي ٝـر ًب اىبًُــٛى ٜٚ  ـٌ يفُٝـا ٫ ٜك ــٌ        

 اي ًُو.

  والٌخ األة واجلدوالٌخ األة واجلد
ــاٍ     ػبــٛ (78 مسألة) ــ٬ إٔ ٜ ـــشيفا ًب َ ــٮل ٚإ ي ــٮل ٚازبــذ ي ص ي

ايـغري  اي ٝر ٚايؼشا٤ ٚاٱداس٠ ٚغريٖا، ٚنٌ َُٓٗا َظ كٌ ًب اي١ٜ٫ٛ، 
شيفُٗا َــًش١ ايــغري   ــ٫ٚ اع رب ايعذاي١ يفُٝٗا نُا ٫ اع رب ًب ْفٛر اـ

 ٌ ٜهفٞ يذّ اىبشدٛس١ٝ ٚاىبفظـذ٠، َٚـر اي خـٝري  ــب اىبــًش١ ٚيـذّ       
 ًش١.اىبفظذ٠ اكذّ اىبـ

ـــ٫ٜٚ  (79 مسألة) ـــ١ ا٭ل ٚازبـ ــٔ إٔ   ـ ــ٢ ايـــغري ايــِ َ ــٮل يً ذ ي
٘ ٚعبُٖٛـا، ا٫ اي ـ٬م   ــذـٌُ سل اداسا٘ ٚاضٜٚــش قباي٘  ٌ اؼــآشـ

ــ يفـ٬ مبًهاْــ٘  ــٌ ٜٓ ع  ٘، ٫ٚ ًٜشــل  ــ٘ يفظـخ يكــذ ايٓهــاح يٓــذ  ــــش  ًٛغـ
 َٛد ٘.

اي٫ٜٛــ١ يًــ٢ ايـــغري ٫ ربــشز يــٔ ا٭ل ٚازبــذ يــٮل،    (81 مسألة)
ًٝ٘ طٛا٤ ا٭ّ أٚ ا٭خ أٚ ايعـِ أٚ اشبـاٍ أٚ ازبـذ    يفًٝع يغريُٖا ١ٜ٫ٚ ي

 يٮّ.
َٔ ط ل اـشيف٘ َٔ ا٭ل أٚ ازبـذ ًب َـاٍ ايــغري أٚ ًب      (81 مسألة)

ْفظــ٘ ٜٓفــز ٫ٚ ٜ كــ٢ َٛكــٛي ي٬ســل ا٫ َــر ظٗــٛس ايفظــاد ٚايــ  ٬ٕ  
 ٚايلشس، ٚإ يًِ اي كاسٕ ٜٓفز اـشف ا٭ل ي٢ً ا٭ق٣ٛ.

ٙ، ٚػبـٛص  ٫ ػب  ي٢ً ا٭ل أٚ ازبذ اىب اػـش٠ يفُٝـا ٜ ـ٫ٛ     (82 مسألة)
اٱط ٓا ١ أٜلا ٚيـٛ اٛقـف اي ــشف ًب َـاٍ ايــغري يًـ٢ ادـش٠ ػبـٛص         

ــ   ي٢ً ايٛيٞ  ــٗا َٔ َاي٘، ٫ٚ ػبــاجشاد ــ زٍ اىبـاٍ َـٔ ي  ـ ــ ٓذٙ ٚيـ ٛ ـ
٘ ػبـٛص يـ٘ اجـز ادـش٠ اىبجـٌ َـٔ اىبـاٍ ٱسـناّ         ــاٛفب ايٛيٞ ايعٌُ  ٓفظ

 يًُ٘.
يــٮل ٚازبــذ يــٮل ْـــ  ايكــٝفِ يًــ٢ ايـــغري ىبــا  عــذ     (83 مسألة)

ااُٗا، يفٝٓفز َٓ٘ َا نإ ٜٓفز َُٓٗا ٚيًٝ٘ اٱنباي، ٜٚع رب يفٝ٘ ايٛثاق١ ٚيف
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ٚا٭َا١ْ، نُا ٜع رب ًب ْفار اـشيف٘ ايغ  ـ١ َٚــًش١ ايــغري ٫ٚ ٜهفـٞ     
 صبشد يذّ اىبفظذ٠.

يٛ يفكذ ا٭ل ٚازبذ ٚايٛؿٞ يُٓٗـا اشدـر اي٫ٜٛـ١ يًـ٢       (84 مسألة)
ّ اىبفظذ٠، ايـغري افب اسبانِ ايؼشيٞ قبا ٜشاٙ َٔ اىبـًش١ اٚ نفا١ٜ يذ

َٚر يفكذٙ اٚ اعزس سدٛي ا٭َش ايٝ٘ ٜ ٛفب اَشٙ يذٍٚ اىب٪َٓـب يفٝ ـشيفٕٛ 
 ًب اَٛاي٘ قبا يفٝ٘ ؿ٬س٘.

اي  اس ايعذاي١ ًب ١ٜ٫ٚ اىب٪َٓـب يشٜكٞ  يفٝهفٞ اٱي٦ُٓإ   (85 مسألة)
ٚايٛثٛم  اٱاٝإ  ايعٌُ ٚيفل ايٛظٝف١ ايؼشي١ٝ، ٚا٭سٛط ارٕ اسبـانِ  

َـٔ اسبـانِ َـر ايـ ُهٔ َٓـ٘ ؿـض        ًب ساٍ اي ُهٔ َٓ٘، ٚيٛ مل ٜظ ارٕ
 يًُ٘ اىب ا ل يًكٛايذ ٚاىبـًش١ ٚإ دبش٨.

ش ٘ ٚيفظادٙ ٜ ٢ٓ ــل ٚػو ًب ؿــيٛ ديفر ايعٌُ َٔ ايفاط  (86 مسألة)
ٌ ايعٌُ اٚ ٫، ٚادي٢ اٱاٝإ  ٘ ــي٢ً ايـش١، ٚيٛ ػو ٌٖ اا٢  اؿ

 ٖٛا ايٛثٛم ٚاٱي٦ُٓإ.ــ٫ ٜظك  ئ ايغري ا٫ ارا سـٌ  ايكشا٥ٔ اٚ عب
ي ًب اٱاٝــإ  ايعُــٌ ػبــٛص يغــريٙ ارا نــإ يــاد٫ّ  يــٛ ػــش  (87 مسألة)

ُـ  ــ ٌ يبـا يـ٘ اي٫ٜٛ  ـَضاهب ٘، ٚيٛ اساد ايفكٝ٘ ًب ي ــ ١ يًٝـ٘ ػب ـ ٛص يًفكٝـ٘  ـ
ٛد ايـشادض ايؼـشيٞ ا٫ إ ٜهـٕٛ ريـو طبـ٬ّ      ـاٯجش َضاهب ـ٘ َـر ٚدـ   

 يشيفّا.
ػب  إ ٜهٕٛ ايزٟ ٜ٪ا٢  ٘ َٛايفكّا يًُٛاصٜٔ ايؼـشي١ٝ،    (88 مسألة)

 ف ايٛيٞ.ٚػبضٟ إ ٜهٕٛ حبظ  اهًٝ
يٛ مل ٜ ُهٔ  ٓفظ٘ َٔ اي ـذٟ ٚاط ًضّ ا٭َش افب َعـب   (89 مسألة)

اٚ َعإٚ ٚد  اٱي٬ّ، ٚيٛ اٛقف ي٢ً  زٍ َاٍ يفـإ ٚدـذ  ـارٍ اٚ    
  ٝ  َاٍ َعذ يزيو ػب .

يٛ دا٤ ايـيب   عل اي ـشيفات داَع١ يًؼشا٥  يفايعاٖش   (91 مسألة)
 ايظكٛط ئ ايغري.

ٖـ  ــف افب ايهايفـٌ اىبـشــػبٛص ْك ٫   (91 مسألة) ذا٤ ٚاسثـّا  ـش  ٝعـّا ٚا
 ٚعبٖٛا.
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  يف شسائػ اٌؼىظنييف شسائػ اٌؼىظني
اي ٝر يكذ اشاهض يًٝ٘ اىبعا٬َت ٚايٓعـاّ اٱق ــادٟ ٚاٱد ُـايٞ    
ٚي٘ اسهاّ ػشي١ٝ ٚيك١ٝ٥٬ ذبٍٛ دٕٚ ايغشس ٚايً ع ٚايلشس يفٝ٘ ار اْ٘ 
٫ ٜ ِ ا٫   شيفـب، َٚـا ث ـ  ًب ايكـش ٕ ٚايظـ١ٓ ٚاٱنبـاي َـٔ ػـشٚي٘        

ــ٘ ٚك ـــَٚكَٛاا ــرب َذسطـ ـــ  ٘ ٜع  ــاص   ١ يفـ ــ١ ٚاٱيذ ــ١ ا ـــف  ايذق هشٜ
ٚاي ٛيفٝــل َٚــٔ ريــو ػــشٚط ايعٛكـــب اٟ ايــي ا عًــل  ــايعـب اىب  ايــ١  

 ٚ ذهلا ٖٚٞ أَٛس:
ٜؼنط ًب اىب ٝـر إ ٜهـٕٛ يٝٓـّا َ ُـ٫ّٛ اٟ يـ٘ َايٝـ١        ايؼشط ا٭ٍٚ:

َع رب٠ ٚغري َٓٗٞ ئ غشك٘ ػـشيّا طـٛا٤ نـإ َٛدـٛدّا ًب اشبـاسز اٚ      
َـ   ١ غـريٙ، نُـا يـٛ  ـاي  لـاي ٘ ًب رَـ١ غـريٙ        ـنًّٝا ًب ر١َ اي ـا٥ر اٚ ًب ر

  ؼ٤ٞ.
ٜـــض اي ٝــر طــٛا٤ نــإ اىب ٝــر َٛدــٛدّا ًب اشبــاسز   ايؼــشط ايجــاْٞ:

نــايعـب ايؼخـــ١ٝ َجــٌ ايه ــال ٚايؼــا٠ ٚايظــٝاس٠، اٚ َؼــايّا ًب ًَــو  
َؼنى ناسبـ١ ًب داس، اٚ نًّٝا ًب ر١َ اي ا٥ر اٚ ًب ر١َ غريٙ نُا يٛ  اي 

ًـ    ٢ ػـخف  جـش، ْعـِ ػبـٛص إ ٜهـٕٛ اىب ٝـر       َا نإ ي٘ ًب رَـ١ غـريٙ ي
َٓفع١، ناػباس ايذاس، اٚ جٝاي١ ايجٛل اٚ سكّا نشل اي شذري اٚ َا ٜهٕٛ 

 يفٝ٘ غشض يك٥٬ٞ.
ٚاَا ايجُٔ يفٝذٛص إ ٜهٕٛ يّٝٓا اٚ َٓفعـ١ اٚ يُـ٬ّ َ ُـ٫ّٛ اٚ سكـّا     
قا ٬ّ يًٓكٌ ٚاٱْ كاٍ، ٚا٭ق٣ٛ دٛاص نْٛـ٘ سكـّا قـا ٬ّ يٲطـكاط نشـل      

ــاس  ــاشبٝ ـــٚايؼ ـــك  قبذـفع١ يفٝظ ــاٍ افب   ـ ــٔ دٕٚ اٱْ ك ــر َ ــٛي اي ٝ شد ٚق
 اىبؼنٟ.

َعشيفــ١ َكــذاس نــٌ َــٔ ايعٛكـــب قبــا ٖــٛ َ عــاسف  ايؼــشط ايجايــح:
ٚؼبٍٛ دٕٚ ازبٗاي١ ٚايغشس طٛا٤ نإ ٚصّْا اٚ ن٬ّٝ اٚ َظاس١ اٚ قٝاطّا اٚ 

اصيف١ يذّا اٚ َٓؼا ايـٓاي١ إ نإ ي٘ اي  اس ًب ايك١ُٝ يشيفّا، ٫ٚ اهفٞ اجمل
اٚ صبشد اىبؼاٖذ٠ ا٫ يفُٝا اهفٞ يفٝ٘، ٫ٚ اكـذٜشٙ  غـري اىب عـاسف ن كـذٜش     
اىبٛصٕٚ  ايعذ ا٫ َر ايعًِ  ايٓظ ١  ُٝٓٗا قبا مبٓر َٔ ازبٗاي١ ٚايغشس ياد٠ 
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 يفٝـض س٦ٓٝز.
ػبٛص اٱي ُاد ي٢ً قٍٛ اٌٖ اشبرب٠ ٚيًـ٢ اج ـاس اي ـا٥ر      (92 مسألة)

سـٌ اٱي٦ُٓإ َٔ قٛي٘،  قبكذاس اي ٝر يفٝؼنٜ٘  ٓا٤ٶ ي٢ً َا اجرب  ٘ إ
ٚيٛ ا ـب ايٓكف يفً٘ اشبٝاس، ٚيٛ ا ٝٓ  صٜاد٠ يفٗـٞ يً ـا٥ر، ٖٚـٌ ٜهـٕٛ     
اشبٝاس يًُؼنٟ ازبٛال ْعِ إ طـ    ايضٜـاد٠ ْكــّا اٚ يٝ ـّا ٚعبـٛٙ ًب      

 اىباٍ.
نٌ َٛسد ٜه ف٢ يفٝ٘ يشيفّا  اىبؼاٖذ٠ يفٗـٞ دبـضٟ يفٝـ٘ يـٔ       (93 مسألة)

اىبظاس١ ٫ ذ َٔ اي عٝـب ايٛصٕ ٚايهٌٝ ٚايعذ، َٚا اعاسف اعٝـب َكذاسٙ  
 ٗا ٚػبٛص  غريٖا َٔ اي ـشم ايشايفعـ١ يًذٗايـ١ ٚايغـشس نظـٓذات ايعكـاس       

 اسبذٜج١ َر ؿش١ ايـذٚس.
ٜـــض ا٫ن فــا٤  اىبكــاٜٝع اسبذٜجــ١ ٚاربارٖــا يشقــّا ىبعشيفــ١   (94 مسألة)

 نب١ً َٔ اىبكادٜش ٚا٫سذاّ ٚا٫ٚصإ ٚا٫ عاد.
ُـا  ٛض َٔ  ًذ افب  جـش ن ـ١ َكذاس ايعــيٛ اج ًف  َعشيف  (95 مسألة)

يٛ نإ اشب ض ًب  ًذ ٜ اي َٛصْٚـّا ًٚب  ًـذ  جـش يـذّا، يفاىبـذاس ًب اي كـذٜش       
اي٬صّ ايعًِ  ٘ ًب  ًذ اىبعا١ًَ أٟ يهٌ  ًذ سهُـ٘ ا٫ َـر ايكشٜٓـ١ يًـ٢     

 اشب٬ف.
ــ١ ٜـــض       (96 مسألة) ــٌ اىبعاًَ ــاًَـب ق  ــّا يًُ ع ــإ ايؼــٞ َعًَٛ ارا ن

ـب اٱْؼا٤ ٚ اٱن فا٤  ٘ َامل ٜ غري، ٚنزا اـض اىبعا١ًَ يٛ نإ صب٫ّٛٗ س
 يًُا  اْ٘ ٜـري َعًَّٛا سـب اي ظًِٝ ٚاي ظًِ.

قذ ٜهٕٛ اي ٝر َؼشٚيّا  ـف١ نُاٍ، نُا يٛ نإ َكذاسٙ   (97 مسألة)
 اىبظاس١ ٚايكٝاغ نايكُاؾ، اٚ ايعذ ٚاسبظال ٚيهٔ اىبؼنٟ ٜؼنط إ 
ٜهٕٛ ٚصْ٘ َعّٝٓا ٱي  اس ايٛصٕ يفٝ٘ نخف١ اشبٝٛط اٚ اسهاّ ايٓظر، َٚر 

ضٜاد٠ اٚ ايٓكف اىب ًٛل يفإ اشبٝاس ٜهٕٛ يًُؼنٟ اي خًف ئ اًو اي
 ي خًف ايٛؿف ٚىبٓر ايغشس.

ــٌ اىبفــٛض ٚمل ٜهــٔ      (98 مسألة) ــذ ايٛنٝ ــّا يٓ ــر َعًَٛ ــٛ نــإ اىب ٝ ي
 َعًَّٛا يٓذ اىبٛنٌ اـض اىبعا١ًَ ٚنزا ًب ساٍ ايعهع.
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يٛ نإ ايجُٔ َعًَّٛا يٓـذ اي ـا٥ر دٕٚ اىبؼـنٟ، ٚاىبـجُٔ       (99 مسألة)
اىبؼنٟ دٕٚ اي ـا٥ر ٫ اــض اىبعاًَـ١ َـر     ٖٚٛ ايعـب اىب اي١ َعًَّٛا يٓذ 

ث ٛت ايغشس اٚ ازبٗاي١ ا٫ ارا نإ نٌ َُٓٗا ٜعًِ إ ايكذس ايزٟ ٚؿٌ 
 ايٝ٘  كذس َاي٘ ًب ازب١ًُ.

٫ ػب  رنش اىبكذاس ًب اىبعا١ًَ يفعـّا ارا نـإ َعًَٛـّا  ـ٬       (111 مسألة)
يفشم  ـب اىبعايا٠ ٚغريٖا، يفًٛ نإ يٓذ اي ا٥ر ٚيا٤ يفٝ٘ نًٝٛ َـٔ ايًشـِ   

قُٝ ٘ دٜٓاس، ٚنإ ًب ٜذ اىبؼنٟ دٜٓاس يفكاٍ اي ا٥ر  ع و ٖزا  ٗزا ٚق ٌ ٚ
 اىبؼنٟ ؿض اي ٝر.

يٛ ٚقع  اىبعا١ًَ ثِ ػٴو ٖـٌ ايعٛكـإ َعًَٛـإ ســب       (111 مسألة)
اي ٝر اٚ ٫، ذبٌُ يًـ٢ ايــش١ ا٫ إ ٜج ـ  يـذّ َعًَٛٝ ُٗـا اٚ يـذّ       

 َع١ًَٝٛ اسذُٖا.
يي ا فاٚت  ٗـا  َعشيف١ دٓع ايعٛكـب ٚاٚؿايفُٗا ا ايؼشط ايشا ر:

ايك١ُٝ ٚا  أٜ  ٗا ايشغ ات ٚاسباد١، اَا  اىبؼاٖذ٠ اٚ ايٛؿف ٚاي ٝـإ  
ايشايفر يًذٗاي١، ٚػبٛص اٱن فا٤  ايش١ٜ٩ ايظا ك١ ارا اي٦ُٔ  اي كا٤ ٚيذّ 

ــ اي غٝري اٚ س٩ٜـ١ ٚثٝكـ١ اـ ـب اٚؿـايف٘ نُـا ًب اٯ٫ت ٚا٭د      ٗض٠ اسبذٜجـ١  ـ
ي غـٝري ٚارا ث ـ  اي غـٝري ربـري     َج٬ّ، ا٫ إ ٜج   اٱجـ ٬ف اٚ ســٍٛ ا  

 اىب لشس َُٓٗا.
يٛ اج ًفا ساٍ ايعكذ  عذ اافاقُٗا ي٢ً ايـفات ايظا ك١   (112 مسألة)

ـــٚاديــ٢ اســذُٖا اغريٖــا ٚاْه  ـــش اٯجــش ٜـ ٞ  كــا٤ ـكذّ قــٍٛ َــٔ ٜذيــ ـ
ايـفات ٚيذّ اغريٖا ٭ؿاي١ اي كا٤ ٚيذّ يشٚ اي غري ا٫ َر اي ١ٓٝ ي٢ً 

ػو ًب ااسؽب٘ ٌٖٚ سذخ  عذ سـٛي٘، ٚنزا يٛ يًِ سـٍٛ اي غٝري ٚ
ايعكذ اٚ ق ً٘ َر ايعًـِ   ـاسٜخ ايعكـذ، ٚنـزا َـر ازبٗـٌ   ـاسٜخ ٚقـٛي         

 ايعكذ.
يٛ نإ ايًٕٛ أٚ اي عِ أٚ ازبـٛد٠ اٚ ايشقـ١ اٚ ايغًعـ١ اٚ      (113 مسألة)

ايجكٌ اٚ اشبف١ اٚ اـاسٜخ ايــٓر اٚ  ًـذ اىبٓؼـا اٚ َكـذاس اٱطـ عُاٍ اٚ       
ــ١    ــ١ ٚايظــشي١ ٚقً ــذس٠ اٱْ ادٝ ــا٠٤ اٚ ايك ــٔ   ايهف ــا َ اٱطــ ٬ٗى ٚعبٖٛ
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ايـفات هلا اي  اس ًب ايك١ُٝ ٚاْٗا ا فاٚت حبظ ٘ يف٬ ذ َٔ َعشيف ٘، اَا 
َا ٫ ٜٛد  اٱج ٬ف يفٝٗا اي فاٚت ًب ايك١ُٝ يفـ٬ ػبـ  َعشيف ـ٘ ا٫ ارا    

 نإ ط  ّا ًب سٚاز اًو ايظًع١ ٚطشي١  ٝعٗا.
ٜؼنط كبهٔ نٌ َٔ اىب عاقذٜٔ َٔ اي ـشف ًب ايعـب ايي   (114 مسألة)

 عاٚك ٗا ًَهّا اٚ ١ٜ٫ٚ.ٜشٜذ َ
نٌ ػ٤ٞ ٜع رب يفٝ٘ اج ٝاس اي عِ اٚ ايشٜض ػبـٛص اج  ـاسٙ     (115 مسألة)

 زيو  ٌ قـذ ػبـ ، ٚنـزا اج  ـاس اىبشن ـات ٚاىبهـا٥ٔ ٚعبٖٛـا، ٚػبـٛص         
اٱي ُاد ي٢ً ايٛؿف ٚاىبؼاٖذ٠ ٚاٱػناط، َٚا ٜفظذٙ اٱج  اس ػبٛص 

ٚيــذّ  ا  ٝايــ٘  ــ٬ اج  ــاس ٚيفــل اىب عــاسف اٚ ايؼــشط اٚ اؿــاي١ ايـــش١
 ايفظاد، ٚس٦ٓٝز يفإ ظٗش يٝ  يفًًُؼنٟ جٝاس ايعٝ .

 ٝر اجملٍٗٛ َٔ نٌ دٗـ١  ايـٌ ٚنـزا َـر اىبعًـّٛ حبٝـح         (116 مسألة)
 اظشٟ ازبٗاي١ ايٝ٘ اٜلّا، ٚاَا  ٝع٘ ا عّا يًُعًّٛ يفٝـض.

ٜـض  ٝر ايـشأٖ يًعــب اىبشْٖٛـ١ َـر ارٕ اىبـشاٗٔ ايـزٟ         (117 مسألة)
ا٫ اْــ٘ ٜج ــ   يٓــذٙ ايعـــب اٚ اداصاــ٘  عــذ اي ٝــر،  ــٌ ٜـــض َــر يــذَٗا

يًُؼنٟ اشبٝاس َر دًٗ٘  اسباٍ، ٚيٛ ايف هـ  ايعــب َـٔ ايـشٖٔ ٜــض      
 اي ٝر  ٬ اداص٠ اىبشاٗٔ يكايذ٠ ايظً ١ٓ.

ػبٛص  ٝر ايعشف َر اىبعشٚف، ٚػبٛص إ ٜٓذس يًعشف قبا   (118 مسألة)
ٖٛ َعًّٛ اىبكذاس  ٬ صٜـاد٠ ٫ٚ ْكٝــ١ اٚ َعُٗـا يهـٔ قبـا ٜ ظـاَض يفٝـ٘        

 يشيفّا.
ايعٛكــإ ًَهــّا يًكــّا، يفــ٬ ػبــٛص  ٝــر اىبــا٤ نــٕٛ  ايؼــشط اشبــاَع:

ٚايعؼ  ٚايهٮ ق ٌ سٝاصاٗـا، ٚايظـُٛى ٚايٛسـٛؾ ق ـٌ اؿـ ٝادٖا،      
ٚاىبٛات َـٔ ا٭سض ق ـٌ اسٝا٥ٗـا، ْعـِ ارا ا  ـذي ٚػـل  ٦ـشّا ًب اسض        
َ اس١ ًَو َا٤ٖا ٚنزا يٛ سفش  ٦شّا يفٝ٘ اىبا٤ َٔ َ اح نايؼ  َج٬ّ يبا ٫ 

 ز  ٝع٘ نظا٥ش ا٬َن٘.ٜظ   كشسّا يٰجشٜٔ يفً٘ س٦ٓٝ
 فٝل١ يًـ٢ يـذّ دـٛاص    ــانباي اىبظًُـب ٚايٓـٛق اىبظ (119 مسألة)

ــ ٘ ئ ًَهٝـ١ ايٛاق ــشٚدــ ٝر ايٛقف ٖٚٛ س ع ا٭ؿٌ ٚج ــ ف ٚٚقفـ ٘ ـ
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ــ يـٔ ايٓكـٌ ٚاٱْ    ــ كاٍ، ٚيهـ ــ ٔ ٖٓــاى َـٛاسد ػب ـ ــ ٛص يفٝٗـا  ٝ ـ ف ـر ايٛقـــ
 اُٖٗا:

ا٥ٗا، طٛا٤ يذّ اَهإ اٱْ فاي اىبٓاط  يًعـب اىبٛقٛيف١ َر  ك :ا٭ٍٚ
نإ ٭دٌ اشبشال اٚ غريٙ، ناْ  هلا َٓفع١ اٚ ٫، ٜٚؼن٣  ايجُٔ  ذ٫ّ 

 ئ ايٛقف ٚ زات ا٫سهاّ.
يٛ  ٝـر ايٛقـف ٜهـٕٛ ايـجُٔ ًب سهـِ اىبـجُٔ ٚايعــب ٭ٕ         (111 مسألة)

ايٛقــف اْ كــٌ ايٝــ٘، يفٝؼــنى نبٝــر اىبٛدــٛد يبــٔ ٜؼــًُِٗ ايٛقــف يفٝــ٘  
يًعــب اىبٛقٛيفـ١ َـٔ    ٜٚؼاسنِٗ يفٝ٘ اي  ٕٛ اي٬سك١ ٚػبشٟ يًٝ٘ َـا نـإ   

اشبـٛؿٝات ٚايؼشا٥ ، ٫ٚ ؼب از ًب دشٜإ سهِ ايٛقف ي٢ً ايـجُٔ  
 افب ادشا٤ ؿٝغ١ ايٛقف.

يٛ داص  ٝر ايٛقف ػب  ػـشا٤ َـا يفٝـ٘ ايــ٬ح ٚسظـ         (111 مسألة)
قٍٛ ايجكا٠ ٚيٛ نإ َٔ غري اىبُاثٌ، ٚاىب ٛيٞ يً ٝر َٔ ٜكّٛ  اَش ايٛقف 

ٚطــا٥ش دٗــات َــر َشادعــ١ اسبــانِ ايؼــشيٞ ٬َٚسعــ١ اشبـٛؿــٝات  
 ايٛقف.

ًب ساٍ يذّ اي ُهٔ َٔ ػـشا٤ اي ـذٍ ٫ ػبـٛص اي ــشف       (112 مسألة)
 ايجُٔ ٚاٱدباس  ٘ ي٢ً ا٭سٛط ٭ٕ ايٛقف س ع ٭ؿٌ َعًّٛ ٚط ٌ 
ايجُش٠، ٚاىباٍ يشٜل ٱج ٝاس اي ذٍ ٫ٚ ٜـذم ي٢ً اٱدباس  ٘ َج٬ّ س ع 

 ايعـب.
يٛ نإ  عل ايعـب اىبٛقٛيف١ ٫ ٜٓ فر  ٘ يفٝذـشٟ يفٝـ٘ رات     (113 مسألة)

 هِ يفٝذٛص  ٝر ٖزا ازبض٤ يفك  دٕٚ ناٌَ ايٛقف.اسب
يٛ نإ طكٛط اىبٓفع١ ٚاٱْ فاي َ٪ق ّا َاداَّٝا ٫ دا٥ُّٝا اٟ   (114 مسألة)

إ اي  ٔ اىبٛدٛد ضبشّٚ َٔ اٱط فاد٠ يفك  دٕٚ اي  ٕٛ ا٭جش٣ يفٗـٌ  
ػبٛص اي  ذٌٜ ىبشايا٠ سل اىبٛدٛدٜٔ َر يذّ اٱكـشاس  ايٓظـ ١ يً  ـٕٛ    

 عذ َشادع١ اسبانِ ايؼشيٞ.اي٬سك١، ا٭ق٣ٛ ازبٛاص ٚ 
يٛ نإ يًعـب اىبٛقٛيف١ ْاظش يف ٝع  ٭دـٌ يـشٚض اجملـٛص      (115 مسألة)

 يً ٝر ٜ ك٢ ايٓاظش ي٢ً َا نإ.
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يٛ اٚقف  ظ اّْا يفـاس يشؿ١ ٚرٖ ـ  ا٭ػـذاس نُـا يـٛ       (116 مسألة)
 ًغ٘ اٱيُاس ٚاسبلش، يفا٭ق٣ٛ  كا٤ ايٛقف١ٝ َا داَ  اىبٓفع١ يفٝ٘ ا٫ َر 

إ اشباق ٖٚٛ اي ظ إ، َٚر صٚاي٘ ايكش١ٜٓ ي٢ً إ ايٛقف َ عًل  ايعٓٛ
 مل ٜ ل َٛكٛي يًٛقف.

يٛ جشد  ايعـب اىبٛقٛيف١ ئ اٱْ فاي اىبع ذ  ٘ زبٗـ١ َـٔ     (117 مسألة)
ازبٗات حبٝح ٜـض إ ٜكاٍ ًب ايعشف اْ٘ ٫ َٓفع١ ي٘ نُـا ارا اْٗـذَ    
ايذاس ٚؿاست يشؿـ١ ٫ٚ مبهـٔ اػباسٖـا ا٫ قبكـذاس دض٥ـٞ، ٚيهـٔ يـٛ        

ع٘  َ ظاّٜٚا َر اىبٓفع١ َٔ ايٛقف ا٭ٍٚ  ٝع  ٚ ذي  قباٍ  جش ٜهٕٛ ْف
اٚ قشٜ ّا َٓ٘ ػبٛص  ا ذًٜ٘  عـب اجش٣  اداص٠ اسبانِ ايؼشيٞ، ٚا٫داص٠ 
شبشٚد٘ ئ ٚظٝف١ َ ٛيٞ ايٛقف ٜٚ عًل قبـًش١ اي  ٕٛ اي٬سكـ١ َـٔ   

 اىبٛقٛف يًِٝٗ.
يٛ اط ًضّ ايُاس ايٛقف اْفام َاٍ َـٔ  جـش يكـا٤ َٓفعـ١       (118 مسألة)

نُا يـٛ اؿـ ض ايٛقـف يشؿـ١، ٚمبهـٔ إ آؼـا       دض١ٝ٥ ٚىبذ٠ َع١ًَٛ يفٝ٘ 
يًٝ٘  اٱكايف١ افب كباّ َٛكٛي ايٛقف اطٛام ٚضب٬ت ٚػكل يكا٤ سـ١ 
ًب ايٓفر يظٓٛات َعذٚد٠ داص ريو، ٚارا اس ٌُ اعذٟ اًو ايظٓـب افب 

 اي  ٕٛ اي٬سك١ يفا٭ق٣ٛ َشادع١ اسبانِ ايؼشيٞ.
ــ اي  ٘،  ؼــْ ف ٘ ٚاٱــا٩ٙ افب طكٛط َٓفعـَا ارا اد٣  ك ايجاْٞ: شط ـ

إ اي كا٤ ٜ٪دٟ افب اشبشال   ـذٜل اٌٖ اشبـرب٠ نُـا يـٛ نـإ يفٓـذقّا ًب      
اي ًذ٠ ايكذمب١، ٚايٓاغ ذبٛيٛا افب غريٖا، داص اي  ذٌٜ قبا مبهٔ اٱْ فاي 
 ٘  اداص٠ اسبانِ ايؼشيٞ، َٚٓ٘ َا يٛ ٚقر ج٬ف  ــب اس ا ـ٘ ٫ ٜـ٪َٔ    

يًُٛقـٛف يًـِٝٗ، اٚ    َع٘ اًف ايـٓفع ٚاىبـاٍ اٚ ســٍٛ كـشس ػـذٜذ     
ٝاي٘، يفٝذــٛص اي  ــذٌٜ س٦ٓٝــز قبــا ٜلــُٔ ســل ـ٘ ٚكــــــاَــاسات يًــ٢ اًف
 اي  ٕٛ اي٬سك١.

٫ ػبــٛص  ٝــر ا٭سض اىبف ٛســ١ يٓــ٠ٛ ٖٚــٞ اىبــاجٛد٠ َــٔ   (119 مسألة)
اٜذٟ ايهفاس قٗشّا ٚايي ناْ  َعُٛس٠ ٚق  ايف ض يفاْٗا ًَو يًُظًُـب 

ٗـ      ا ًب َــا   نايف١ ٚ اق١ٝ ي٢ً ساهلا  ٝـذ َـٔ ٜعُشٖـا، ٜٚــشف جشاد
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اىبظًُـب، اَا ايي ناْ  َٛااّا ساٍ ايف ض ثِ يـشض هلـا ا٫سٝـا٤ يفٗـٞ     
ًَو يٝٝٗا، نُا ًب ايذٚس ٚايعكاس ٚا٭ساكٞ ايضساي١ٝ يبا مل ٜعًِ اْٗا 
يف ش  ي٠ٛٓ ٚاْٗا ناْ  َعُٛس٠ يٓذ ايف ض  ذيٌٝ َع رب، ٚا٫ق٣ٛ كبًو 

يو ايظا ل ايزٟ اشنٗا ايٝٞ ي٬سض اىبٛات ارا اسٝاٖا، ا٫ ارا نإ اىبا
قذ اػناٖا ٚمل مبًهٗا اسٝا٤، ٚػبٛص ًب ٖزٙ ايـٛس٠ ايشدٛي افب اسبانِ 
طٛا٤ يغٝ ١ اىبايو ا٭ٍٚ، اٚ ٫َ ٓاي٘ ئ ايُاسٖـا ٚقبـا ٜظـ   ايلـشس     

 ٚؼبٍٛ دٕٚ ايٓفر ايعاّ.
َٔ ػـشٚط ايعٛكــب ايكـذس٠ يًـ٢ اي ظـًِٝ، يفـ٬        ايؼشط ايظادغ:

٫ ارا ناْ  يٛداـ٘ يًُايـو َ عاسيفـ١، ٚنـزا     ػبٛص  ٝر اي ا٥ش ًب اهلٛا٤ ا
ايظُو ًب اىبا٤ َر يذّ قذس٠ اىبؼـنٟ يًـ٢ ا٭جـز، ٚيـٛ قـذس اىبؼـنٟ       
ي٢ً اي ظًِ ٚمل ٜكذس اىبايو اي ا٥ر ي٢ً اي ظًِٝ ؿض، ٚايعـرب٠ ًب ٖـزا   
ايؼشط ي٢ً صَإ اط شكام اي ظًِٝ دٕٚ ايعكذ يفًٛ نـإ َفكـٛدّا ســب    

ض خب٬ف ايعهع، ٫ٚ يفشم  ــب نـٕٛ   ايعكذ َٚٛدٛدّا سـب اي ظًِٝ ٜـ
 ايكذس٠ ػشيّا اٚ ايعذض َاْعّا.

يٛ اَهٔ اي ظًِٝ ٚاي ظًِ سذٚثّا يفُايٌ اسذ اىب عاقـذٜٔ    (121 مسألة)
يٓ٘ َج٬ّ ثِ يشأ ايعذض يفاْ٘ ٜٛد  اشبٝاس، ٚاَا ارا مل مبهٔ اي ظًِٝ َٔ 

 ا٭ٍٚ   ٌ ايعكذ.
يٛ يذض ايٛنٌٝ ًب ادشا٤ ايعكذ ئ اي ظًِٝ ٚاي ظًِ ٚقذس  (121 مسألة)

 ؿٌٝ يًٝ٘ ؿض ايعكذ.ا٭

  يف اخلٍبزاديف اخلٍبزاد
َٔ ربريت ايؼ٤ٞ ٖٚٛ اٱؿ فا٤، ًٚب اٱؿـ ٬ح  اطِ  اشبٝاس يغ١ 

ٖٛ سل ٭سذ اىب عاقذٜٔ اٚ هلُا َعّا ي٢ً سـٌ ايعكـذ يففٝـ٘ ْـٛي اـذاسى      
 ٚاقاي١ ٚربفٝف ٖٚٛ ي٢ً ٚدٛٙ:

 ا٭ٍٚ: جٝاس اجملًع
ايفنقا طك   ٖٚٛ سل يهٌ َٔ اىب عاقذٜٔ ًب اي ٝر َا مل ٜفنقا، يفارا

 ٖزا اشبٝاس َٔ اي شيفـب ٚيضّ اي ٝر َٔ دٗ ٘.
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ٜهفٞ ًب اٱيفـنام اىبظـ٢ُ َٓـ٘، ٚؿـذق٘ ايعـشًب يفٝ شكـل         (122 مسألة)
خب ــ٠ٛ، ٚإ ســـٌ اٱيفــنام يــٔ غفًــ١ ْٚظــٝإ ٚاكــ شاس، ٚؼبـــٌ   

 قبغادس٠ اسذُٖا دٕٚ اٯجش.
٫ ٜٓشـش ٖزا اشبٝـاس  اىبايـو  ـٌ ٜؼـٌُ ايٛنٝـٌ ايـزٟ          (123 مسألة)

نٌ د١ٗ، نُا ٜج   يًُٛنٌ ٖٚٛ ا٭ؿـٌٝ ارا  يفٛض ايٝ٘ اَش ايعكذ َٔ 
 نإ ساكش ايعكذ.

 ٫ ٜج   ٖزا اشبٝاس  يًفلٛيٞ.  (124 مسألة)
ذّا يٓفظ٘ ٚيغريٙ، اٚ ئ اثٓـب ٫ٜٚـ١  ــاقذ ٚاســيٛ نإ ايع  (125 مسألة)

اٚ ٚنايــ١ يفًــ٘ اشبٝــاس حبظــ  ايعــشف ًب َــذ٠ ا٫يفــنام  عــذ ايعكــذ يًــ٢  
 ا٭ق٣ٛ.

يفٝـ٘  ٝـر    َٛكٛي جٝاس اجملًع ٖٛ اي ٝر لُٝر اقظاَ٘ قبـا   (126 مسألة)
 ايـشف ٚايظًِ، ٫ٚ ٜج   ًب غريٙ ناٱداس٠ ٚايٛناي١ ٚايـًض.

٫ ٜلش ٚدٛد اسبا٥ٌ  ـب اىب  اٜعـب يـذم يذّ اٱيفنام،   (127 مسألة)
ٚطٛا٤ نإ ٖزا اسبا٥ٌ سقٝكّا نايظ اس٠ اٚ غًٝعّا نازبذاس اٚ يبا ٫ ٜ خ ٢ 
نايـاي١ ايه ري٠ اٚ ايٓٗش َا داّ ٫ ٜــض يًٝـ٘ يشيفـّا اْـ٘ سا٥ـٌ َٚفـشم       

 يٲد ُاي.
ػبشٟ ٖزا اشبٝاس  اي ٝر  اهلـااف ٚعبـٛٙ َـا داّ اٱاــاٍ       (128 مسألة)

 َٛدٛدّا ٚق ٌ إ ٜٓك ر اٚ اضٍٚ ايـٛس٠.
َ ذأ ٖزا اشبٝاس َٔ سـب ايعكذ، ٚيٛ يفظخ اسذُٖا ٚاداص   (129 مسألة)

 اٯجش قذّ ايفظخ ٭ْ٘ سيفر َؼشٚي يًعكذ ايجا  .
ٜظــك  ٖــزا اشبٝـــاس  اػــناط طـــكٛي٘ ًب ايعكــذ ٚنـــزا       (131 مسألة)

كاط جٝـاس اسـذُٖا دٕٚ اٯجـش ٚيـٛ     ـٛص اطــذ، ٚػبــايعك كاي٘  عذــ اط
ك  اٜلـّا  ــنْاٙ ٜظــاٙ اٚ اجــر اٚ اي ضَٓــٓا اي ٝــ ـٌ اٱيفنام اٚدــقا٫ ق 

ــ ـب ايٝـ٘ قاؿ ــارا  ناْا ًَ ف  ــ كايــذٜٔ اطـ ــ ٘ اٚ إ ن٬َٗـ ُا ٜـذٍ يًٝـ٘   ـ
 ّا.ــشيفــي

ٚق ــٌ يــٛ قــاٍ اي ــا٥ر يًُؼــنٟ َــج٬ّ   عــذ ادــشا٤ ايعكــذ    (131 مسألة)
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اٱيفنام اجن ْفـار ايعكـذ اٚ سًـ٘ يفـ٬ ٜعـ  ٖـزا طـكٛط جٝـاس اجملًـع          
 يً ا٥ر.

ســذُٖا ٜٓفظــخ ايعكــذ ٚإ ادــاص اٯجــش اٚ مل أيــٛ يفظــخ  (132 مسألة)
 ٜشض  ايفظخ.

يٛ ػشط طكٛط اشبٝاس ًب  عل َذ٠ اجملًـع دٕٚ اٯجـش     (133 مسألة)
ؿض ٜٚ ك٢ اشبٝاس ثا  ـّا ًب غـري َـٛسد ايظـكٛط، ٚنـزا يـٛ اػـنط سـل         

َذا٘ دٕٚ اي عل اٯجش نُا يٛ قاٍ ي٘ إ جٝاس اجملًع  اشبٝاس ًب  عل
ًب ايظـاي١ ا٭ٚفب َٓـ٘ ثــِ ٜظـك  ٚإ مل ْفـنم  عــذٖا ٚسكـٞ اي ــشف      

 اٯجش يضّ ايؼشط.
ـــٜظ  (134 مسألة) ــضاّ   ـك  ٖــزا اشبٝــ ـ اس  اي ـــشف ايهاػــف يــٔ اٱي 

  اي ٝر.
يٛ ػشط  كا٤ جٝاس اجملًـع  عـذ اٱيفـنام يفـا٭ق٣ٛ يـذّ        (135 مسألة)

 ؿش١ ايؼشط.
اسذُٖا ي٢ً اىبفاسق١ قبا ٜـذم يًٝ٘ اىبٓر َٔ  يٛ ُانشٖا اٚ  (136 مسألة)

اي خاٜش ٫ ٜظك  سل اٱج ٝاس ٜٚ ذذد يٓذ صٚاٍ اٱنـشاٙ  كـذسٙ، ٚيـٛ    
انشٖا ي٢ً اي فشم َٔ غري َٓر َٔ اي خاٜش نُا يٛ نإ  اَهاُْٗا ايه٬ّ 

 ًب َٛكٛي ايعكذ اثٓا٤ٙ طك  سل جٝاس اجملًع.
 ايجاْٞ: جٝاس اسبٝٛإ
 ٜاّ.أج   ي٘ اشبٝاس افب ث٬ث١ يفُٔ اػن٣ سٝٛاّْا ٜ

٫ ٜج   ٖزا اشبٝاس ًب اسبٝٛإ ايزٟ ٜهٕٛ يشك١ يً ًف   (137 مسألة)
 ٫ٚ ٜهٕٛ ي٘  كا٤ نايـٝذ اىبؼشف ي٢ً اىبٛت.

ــاس ًب سكـــٌ ايعذـــٍٛ    (138 مسألة) ــإ ٖـــزا اشبٝـ ا٫قـــ٣ٛ يـــذّ دشٜـ
ٚايذٚادٔ ٚحبري٠ ا٭واى ٭ٕ ايكذس اىب ٝكٔ َٔ ٖزا اشبٝاس ٖٛ اسبٝٛإ 

 هًٞ.ايؼخـٞ يف٬ ػبشٟ ًب اي
ــٛ      (139 مسألة) ــا٥ر ٖٚ ــاس يًُؼــنٟ دٕٚ اي  ــٛت ٖــزا اشبٝ ــ٣ٛ ث  ا٭ق

 اىبؼٗٛس ا٫ إ ٜهٕٛ اسبٝٛإ ٖٛ ايجُٔ يفٝج   ي٘ اشبٝاس.
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َ ذأ ٖـزا اشبٝـاس َـٔ ســب ايعكـذ افب اْكلـا٤ ث٬ثـ١ اٜـاّ           (141 مسألة)
ٚايًًٝ إ اىب ٛط  إ داجً إ، اٟ اْـ٘ اثٓـا٤ صبًـع ايعكـذ ٜج ـ  ًب  ٝـر       

 اسبٝٛإ جٝاسإ اٚ انجش.
 اشبٝاس: ٜظك  ٖزا (141 مسألة)

  اػناط طكٛي٘ ًب ايعكذ اٚ اطكاي٘  عذٙ. -1
  ـشف اىبؼنٟ ًب اسبٝٛإ اـشيفّا ناػفّا ئ اٱي ضاّ  اي ٝر ناهل ١   -2

 ٚاي ٝر يًغري ٚسنٛل ايذا ١ ٚعبٛٙ يبا ٜعذ اـشيفّا يشيفّا.
٫ يفشم ًب اي ـشف اىبظـك  يًخٝـاس  ــب َـا نـإ قب اػـش٠         (142 مسألة)

ـشف ٚيذَ٘ ٚيٝع َٔ  ١ٓٝ يفاشبٝاس اىبؼنٟ اٚ   ٛنًٝ٘، ٚيٛ اج ًفا ًب اي 
  ام.

يٛ اًف اسبٝٛإ ًب صَٔ اشبٝاس نإ َٔ َاٍ اي ا٥ر يفٝ  ٌ   (143 مسألة)
اي ٝر ٜٚشدر ايٝ٘ اىبؼنٟ  ايجُٔ ارا ديفع٘ ايٝ٘ ا٫ إ ٜهٕٛ اي ًف   فشٜ  

 َٔ اىبؼنٟ.
ايعٝـ  اسبــادخ اثٓــا٤ ا٫ٜــاّ ايج٬ثـ١ َــٔ غــري افــشٜ  َــٔ     (144 مسألة)

اَا يٛ نإ َر اي فشٜ  يفايلُإ ي٢ً اىبؼنٟ ٫ مبٓر َٔ ايفظخ ٚايشد، 
 اىبؼنٟ.

ؽب ف جٝاس اسبٝٛإ خبـٛق اي ٝر ٫ٚ ٜج   ًب غريٙ َٔ   (145 مسألة)
اىبعاٚكات نايـًض ٜٚج   يٛ نإ اىب ٝر  عل اسبٝٛإ، ٚيٛ نإ اىب ٝر 

 سٝٛاّْا ٚغريٙ ٜج   جٝاس اسبٝٛإ  ايٓظ ١ ايٝ٘ دٕٚ غريٙ.
 ايجايح: جٝاس ايؼشط

كُٔ ايعكذ، ًٚب ايـشٝض: اىبظًُٕٛ يٓذ اٟ ايجا    اٱػناط ًب 
 ػشٚيِٗ يبا ٚايفل ن ال اب يض ٚدٌ.

ػبٛص دعٌ ٖزا ايؼـشط يً ـا٥ر ٚاىبؼـنٟ اٚ ٭سـذُٖا اٚ      (146 مسألة)
٭دٓيب ئ ايعكذ غريُٖا، اٚ َٔ ق ٌ اسذُٖا اٚ ي٘ ٚ٭سذُٖا نُا يٛ 
نإ اشبٝاس يًُؼنٟ ٚيؼخف  جـش َـٔ ق ًـ٘، اٟ ٜظـ  ٝر اىبؼـنٟ إ      

ٜظ  ٝر ا٭دٓيب إ ٜفظخ ايعكذ ْٝا ١ ئ اىبؼنٟ نُا  ٜفظخ ايعكذ، نُا
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يٛ نإ اىبؼنٟ ٜشدر افب اجٝ٘ ا٭نرب يفٝكـٍٛ يً ـا٥ر يـٞ ٚ٭جـٞ ا٫نـرب      
 جٝاس ايفظخ ىبذ٠ اط ٛي ٚسكٞ اي ا٥ر  زيو.

٫ ذ ًب ايؼشط َٔ اكٝٝذٙ  اىبذ٠ ٚعبُٖٛا يبـا ٜظـ ًضّ سيفـر     (147 مسألة)
 ايغشس.

ا٭دٓيب يفًٝع  يٛ دعٌ اىبؼنٟ اٚ اي ا٥ر جٝاس ايؼشط  ٝذ (148 مسألة)
يًذايٌ ايفظخ، ْعِ ي٘ سل اطكاط سل ا٭دٓيب  اشبٝاس إ نإ ازبعٌ 

  عٓٛإ اي ٛنٌٝ.
يٛ دعٌ اىبؼنٟ َج٬ّ اشبٝاس ٭دٓيب ٚيفظخ ا٭جري يفًـٝع   (149 مسألة)

َٔ سل اىبؼنٟ إ ٜذيٞ  اْ٘ مل ٜشاي اىبـًش١، ار ٫ ػب  ي٢ً ايٛنٌٝ 
 ًب ايفظخ َشايا٠ اىبـًش١.

كــذ ؿــض، اٟ إ دعــٌ اشبٝــاس  يــٛ قــاّ اىبٛنــٌ  فظــخ ايع  (151 مسألة)
يًٛنٌٝ ٫ مبٓر َٔ سل ا٭ؿٌٝ يفٝ٘، ٚيٛ ســٌ اشبـ٬ف ًب ايفعـٌ  ــب     
اىبٛنٌ ٚايٛنٌٝ نُا يٛ قاّ اسذُٖا  فظخ ايعكذ ٚاٯجش اْفزٙ ُقذّ يفعٌ 

 اىبٛنٌ.
ػبٛص إ ٜهـٕٛ ٭سـذُٖا اشبٝـاس اىبعًـل يًـ٢ اٱط ؼـاس٠        (151 مسألة)

ذ٠ َع١ٓٝ نُا يٛ ٚايشدٛي افب اَش ا٭دٓيب ئ ايعكذ،  ؼشط ذبذٜذٖا قب
 اي ٚاػنط ْفار اي ٝر  شكا ا ٝ٘ ٚاْ٘ يٛ اَش  ايفظخ يفاْ٘ ٜفظـخ٘، ٚيفٝـ٘   

 :اإؿٛس
إ ا٭دٓيب ٜاَش  فظخ ايعكـذ ٚس٦ٓٝـز ٫ ػبـ  يًـ٢ اىبؼـشٚط يـ٘        -1

 اٱي ضاّ  ايفظخ، يفإ ػا٤ يفظخ ٚإ ػا٤ اشى.
إ ا٭دٓيب ٜاَش  ٓفار ايعكذ ٚاٱي ضاّ  ٘ يفًٝع يًُؼشٚط ي٘ ٖٚٛ   -2

 ٔ ًب اىبجاٍ اي٬ٙ ايفظخ، ٭ٕ سـل ايفظـخ َٛقـٛف يًـ٢ اَـش      اٱ
 ا٭دٓيب ٚمل ؼبـٌ.

٫ ذ َٔ اكذٜش جٝاس ايؼشط قبذ٠ َع١ٓٝ َٓاط ١ يشيفّا ٚػشيّا  (152 مسألة)
ٚاديــٞ اٱنبــاي يًــ٢ يــذّ ذبذٜــذٙ قًــ١ اٚ نجــش٠  ؼــشط كــ  ٘ ٚيهٓــ٘ 
ج٬ف قايذ٠ ٫ كشس ٫ٚ كـشاس ٚاىبٓظـام َـٔ اديـ١ اي ٝـر َٚٛكـٛي٘،       
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 ١ ػشيّا ٚيشيفّا نا٭ط ٛي ٚايؼـٗش ٚعبُٖٛـا   ــٕ َذا٘ َٓاطٛــيف٬ ذ َٔ ن
ٕٛ اي ٝر  عذٖا ٫صَّا َٚظ كشّا غري َ ضيضٍ، ٚيٝع ًب ايٓـٛق ــنٞ ٜه

ــا ٚسد ًب ايـــشٝض      ــات َ ــ٢ ايــ٬م ٖــزا ايؼــشط، ٚيَُٛ ــذٍ يً ــا ٜ َ
"اىبظًُٕٛ يٓذ ػـشٚيِٗ" يبـا ٚايفـل ن ـال اب يـض ٚدـٌ ٚعبـٛٙ ٜ عًـل         

 عاسف، ٚظٛاٖش ا٭دي١ ٚاسهاّ اي ٝر افٝذ قبٛكٛي ايؼشط ٜٚٓضٍ ي٢ً اىب
 َٓر ايغشس ٚازبٗاي١ ٚسـٍٛ ايٓكٌ ٚاٱْ كاٍ ًب اي ٝر.

ػبشٟ جٝاس ايؼـشط ًب نبٝـر ايعكـٛد اي٬صَـ١ ا٫ ايٓهـاح       (153 مسألة)
 ٚػبشٟ ًب ايكشض ٚاشبًر ٚاىب اسا٠.

٫ ػبــشٟ جٝــاس ايؼــشط ًب اٱٜكايــات نــاي ٬م ٚاٱ ــشا٤   (154 مسألة)
٘ اشبٝاس  ا  اٍ اي ٬م،  ـٌ ٜٓفـز   ٚايٛقف، يف٬ ػبٛص إ ٜ ًّل ٜٚهٕٛ ي
 اي ٬م ساٍ سـٛي٘ داَعّا يًؼشا٥ .

ػشط اشبٝاس ااس٠ ٜهٕٛ يه٬ اىب  اٜعـب، ٚاجش٣ ٭سذُٖا،  (155 مسألة)
 ٚثايج١ يٮدٓيب.

ٜـض  ٝر اشبٝاس ٖٚٛ إ ٜؼنط يً ا٥ر اشبٝاس ارا سد ايجُٔ  (156 مسألة)
يضّ  يّٝٓا اٚ َج٬ّ اٚ ق١ُٝ افب َذ٠ َع١ٓٝ يفإ َل  اىبذ٠ ٚمل ٜات  ٘ نا٬َّ

اي ٝر، نُا يٛ قاٍ ا ٝعو داسٟ  ؼشط ٖٚٛ ارا أسدع  يو ج٬ٍ طـ١ٓ  
ٞف.  َ ًغ ايؼشا٤ اشدٖا يً

ــر يــٔ قــ ل    (157 مسألة) ــا٥ر ســل ايفظــخ يفٝهفــٞ إ مب ٓ ارا نــإ يً 
 ايجُٔ.

لبا٤ اىب ٝر َٚٓايفع٘ يًُؼنٟ َذ٠ اشبٝاس نُا إ اًف٘ يًٝـ٘،   (158 مسألة)
 .ٚيٝع يًُؼنٟ ق ٌ اْكلا٤ اىبذ٠ اي ـشف ايٓاقٌ ٚاا٬ف ايعـب

٫ ؽب ف  ٝر اشبٝاس قبا ارا نـإ اىبـذيفٛي يٝٓـّا،  ـٌ ٜؼـٌُ       (159 مسألة)
ايهًٞ ايزَٞ اٜلّا، يفارا نإ ايجُٔ نًّٝا ًب ر١َ اي ا٥ر يفٝذٛص ي٘ إ ػبعً٘ 
مثٓا يًُ ٝر نُا يٛ ناْ  رَ ٘ َؼغٛي١ يضٜذ  ايف دٜٓاس يف اي داسّا ي٘ ي٢ً 

٭يف دٜٓاس صٜذ   ًو ا٭يف   ٝر اشبٝاس ىبذ٠ ػٗشٜٔ َج٬ّ، يفًٛ قاّ  شد ا
 ي٢ً صٜذ أثٓا٤ َذ٠ اشبٝاس يفإ داسٙ اعٛد ي٘.
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نُا ٜ شكل ايشد  اسدـاي ايـجُٔ افب اىبؼـنٟ يفاْـ٘ ٜ شكـل       (161 مسألة)
 شدٙ افب ٚنًٝ٘ اىب ًل اٚ اشباق ًب ريو اي ٝر ا٫ إ ٜهٕٛ اىبؼنٟ قـذ  
اػنط ايـشد ايٝـ٘  اشبــٛق، ٚاىبـشاد َـٔ سد ايـجُٔ اسلـاسٙ ٚكبهــب         

 ق ل٘.اىبؼنٟ َٓ٘ ٚيٛ اَ ٓر ئ 
يــٛ اػــن٣ ايــٛيٞ ػــ٦ّٝا يًُــٛفب يًٝــ٘   ٝــر اشبٝــاس، ٚق ــٌ   (161 مسألة)

اْكلا٤ َذ٠ اشبٝاس اسافـر سذـشٙ، يفٝهـٕٛ ايـشد يـٓفع اىبـٛفب يًٝـ٘ ٚيـٛ         
٦ّٝا ٚمل ٜ ُهٔ اي ا٥ر َـٔ ايـشد يـٮل يفٝذـٛص     ــيب ػــن٣ ا٭ل يًـــاػ

ــ ذ ٭ٕ اٯجــسدٙ افب ازب ــ ش يـ٘ اي٫ٜٛـ١ ايؼ  ـ ــ شي١ٝ اٜلـ ــ ّا ا٫ َـ ر ٚدـٛد  ـ
 اْر.اىب

ــاسات افب    (162 مسألة) ــاس نظــا٥ش اشبٝ ــا٥ر ٜٓ كــٌ ٖــزا اشبٝ ارا َــات اي 
ٚسث ٘ يفًِٗ سد ايجُٔ ٚيفظخ اي ٝر ٚاكظِ ايعـب  ِٝٓٗ ي٢ً سظ  قٛايذ 
اٱسخ نُا ؽبشز ايجًح إ نإ اىبٝـ  قـذ اٚؿـ٢  ـ٘، نـزيو ارا َـات       
اىبؼنٟ ػبٛص يً ا٥ر ايفظخ كُٔ َذ٠ اشبٝاس ٚسد ايجُٔ افب ٚسث ٘، ٫ٚ 

ـ   شطــيرب٠  ؼ ــ سد ايـجُٔ ايٝـ٘  اشب ــ ٛق ا٫ ارا يفٗـ ِ َٓـ٘ اْك ـاي َـذ٠    ـ
 اشبٝاس قبٛا٘.

جٝاس ايؼـشط ٫ ٜٓشــش  اسـذ اي ـشيفـب يفٝذـٛص يهـٌ َـٔ         (163 مسألة)
 اي ا٥ر ٚاىبؼنٟ اػناط اشبٝاس.

 ايشا ر: جٝاس ايغؾب
ٜكاٍ غ ٓ٘ ًب اي ٝر غ ّٓا: جذي٘، يفاي ا٥ر ٜع رب َغ ّْٛا ارا  اي  اقٌ َٔ 

  رب َغ ّْٛا ارا اػن٣  انجش َٓ٘. مثٔ اىبجٌ، ٚاىبؼنٟ ٜع
 ٜع رب ًب ث ٛت ٖزا اشبٝاس ػشيإ: (164 مسألة)

دٌٗ اىبغ ٕٛ  ايك١ُٝ يفًٛ يًِ اىبؼنٟ  اْ٘ ٜؼنٟ  انجش َـٔ  : ا٭ٍٚ
ايك١ُٝ اٚ إ اي ا٥ر يًِ  اْ٘ ٜ ٝر  اقٌ َٔ ايك١ُٝ يف٬ جٝاس ي٘ َـر ظٗـٛس   

نإ ٜعًِ  ايغؾب، ا٫ إ ٜهٕٛ يًُ٘  ايغؾب قبكذاس اقٌ َٔ ايٛاقر نُا يٛ
%  ثِ ا ـب ي٘ اْ٘  اي  اقـٌ  10اْ٘ ٜ ٝر  اقٌ َٔ مثٔ اىبجٌ قبكذاس ايعٴؼش اٟ 

 َٓ٘ قبكذاس اس ع١ ايؼاس َج٬ّ يفٝج   ي٘ اشبٝاس ٚنزا  ايٓظ ١ يًُؼنٟ.
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إ ٜهــٕٛ اي فــاٚت قبــا ٫ ٜ ظــاَض  ــ٘ ايٓــاغ ًب َجــٌ ٖــزٙ    ايجــاْٞ:
ـب، ٚنزا يٛ ػو ًب إ اىبعا١ًَ، يفًٛ نإ يبا ٜ ظاَض يفٝ٘ يف٬ جٝاس ًب اي 

 اي فاٚت يبا ٜ ظاَض يفٝ٘ اٚ ٫، يف٬ جٝاس.
يٛ ػو ًب إ اي فاٚت يبا ٜ ظاَض يفٝ٘ اٚ ٫، يفـ٬ جٝـاس ًب    (165 مسألة)

اي ـب، ٚيٛ اي كذ اْ٘ يبـا ٜ ظـاَض يفٝـ٘ يف ـإ اْـ٘ يبـا ٫ ٜ ظـاَض يفٝـ٘ ٜج ـ           
 اشبٝاس.

٫ يفشم ًب ث ٛت اشبٝاس يًذاٖـٌ  ايكُٝـ١  ــب قذساـ٘ يًـ٢       (166 مسألة)
 ايظ٪اٍ ٚيذَ٘.

يٛ نإ اىبايو ٜعًِ ايك١ُٝ اسبكٝك١ٝ ٚيهٔ ايٛنٌٝ ػبًٗـٗا،   (167 مسألة)
يفارا نإ ٚن٬ّٝ َفٛكّا ايٝ٘ َٔ نٌ سٝج١ٝ ٜهـٕٛ اىبـذاس يًـ٢ دًٗـ٘ ٚيـ٘      
اشبٝاس ا٫ إ ٜعًِ إ اىبايو نإ ٜعًِ اثٓا٤ ايعكذ   فاؿًٝ٘ َٚا يفٝـ٘ َـٔ   

 اي فاٚت ٚسكٞ  ٘ يفٝظك  جٝاسٙ.
ــٌ  ا٥عــّا نــ      (168 مسألة) ــٕٛ  كُٝــ١ اىبج ــ  دٗــٌ اىبغ  إ اٚ َؼــنّٜا ٜج 

 ايناف ايغا ٔ ٚ ـايكشا٥ٔ اىبفٝـذ٠ يٲي٦ُٓـإ ٚ كـٍٛ ايجكـات َـٔ اٖـٌ        
 اشبرب٠.

ارا ث   ايغؾب يفاىبغ ٕٛ طبري  ـب إ ٜفظخ اىب ٝر َـٔ اؿـً٘    (169 مسألة)
اٚ ًٜ ضّ ٜٚشك٢  ـ٘  ـايجُٔ اىبظـ٢ُ، ٚيـٝع يـ٘ َ اي ـ١ ايغـا ٔ   فـاٚت         

 ايك١ُٝ.
س ٜظــك  جٝــاس ايغــؾب  ناكــٞ اي ــشيفـب ارا مل ٜهــٔ ضبــزٚ (171 مسألة)

 ػشيٞ، ٫ٚ ٜظك    زٍ اي شف اىبكا ٌ اي فاٚت ٚعبٛٙ.
اشبٝاس ثا   يًُغ ٕٛ َٔ سـب ايعكذ ٫ اْ٘ ؼبذخ َٔ سـب  (171 مسألة)

اٱي٬ي يًٝ٘، يفًٛ يفظخ ق ٌ اٱي٬ي ي٢ً ايغؾب َٚكذاس اي فاٚت ثِ  إ 
 ي٘ ريو َل٢ ايفظخ.

جٝاس ايغـب يفـٛسٟ ىبـٔ ايًـر يًٝـ٘، يفـارا ايًـر يًٝـ٘ ٚمل         (172 مسألة)
دٗاس  ٘ طك  جٝاسٙ ٚإ  ذا ي٘ يفُٝا  عذ ايفظخ ا٫ ٜ ادس افب ايفظخ ٚاٱ

إ ٜذيٞ ايعزس ٚؼبشص ؿذق٘ اٚ ٜكِٝ اي ١ٓٝ، نُا يٛ ظٗش اْ٘ أجش اشبٝاس 
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 يغشض ؿشٝض َع رب.
اع رب ايك١ُٝ ساٍ ايعكذ، يفـ٬ اي  ـاس يضٜاداٗـا اٚ ْكٝــ ٗا      (173 مسألة)

 عذٙ، يفًٛ الايف طعش ايعـب اٚ ْكف افب ْـف اي ذٍ  عذ طاي١ َـٔ  
 ٜلش ريو ًب ث ٛت ايعكذ. ايعكذ يف٬

يٛ اػنط كُٔ ايعكذ طكٛط ٖـزا اشبٝـاس يفـا٭ق٣ٛ يـذّ      (174 مسألة)
طــكٛي٘ ا٫ إ ٜهــٕٛ ايؼــشط  ــزنش َكــذاس ْظــ ١ اي ظــاَض ايــي اظــك  
ٜٚهٕٛ اي فاٚت َر  ذٍ اىبجٌ قبكذاسٖا، يفًٛ اػنط طكٛط ٖـزا اشبٝـاس   
ارا نإ اي فاٚت وبع ايك١ُٝ ثِ ظٗش اْـ٘ س ـر ايكُٝـ١ يفـ٬ ٜظـك  ٖـزا       

 ٝاس.اشب
٫ ٜظك  ٖزا اشبٝاس   ـشف اىبغ ٕٛ يفُٝا اْ كٌ ايٝ٘ ا٫ إ  (175 مسألة)

ٜذٍ اـشيف٘ ئ سكا  اي ٝر  عذ ايعًِ  ايغؾب، ٫ٚ ٜظك    ـشف ايغا ٔ 
 يفُٝا اْ كٌ ايٝ٘ َ ًكّا.

يٛ ايًر اي ا٥ر اىبغ ٕٛ ي٢ً ايغؾب ٚيفظخ اي ٝر يففـٞ نٝفٝـ١    (176 مسألة)
 اطندادٙ سك٘ ؿٛس:

  اقّٝا ي٢ً ساي٘ ٜظندٙ َٓ٘. ارا نإ اىب ٝر َٛدٛدّا يٓذ اىبؼنٟ -1
ارا اًف اىب ٝر اٚ ااًف٘ ٜشدر يًٝ٘  اىبجٌ اٚ ايك١ُٝ ي كا٤ اشبٝاس س ٢  -2

 َر اًف ايعـب.
ارا سذخ ًب اىب ٝر يٝ  طٛا٤ٶ نإ  فعً٘ اٚ  آيفـ١ واٜٚـ١ اطـندٙ     -3

 َر اسػ٘.
ارا اجشد٘ اىبؼنٟ  َٔ ًَه٘  عكذ ٫صّ نُا يٛ  اي٘ افب  جش يفٗٛ  -4

 در يًٝ٘  اىبجٌ اٚ ايك١ُٝ.قبٓضي١ اي ًف يفري
ارا اجشد٘  عكذ غري ٫صّ ناهل ـ١ ٚاي ٝـر  اشبٝـاس، اٟ إ اىبؼـنٟ      -5

ايغا ٔ  ـاي ايعــب افب  جـش ٫ٚ صاٍ يـ٘ اشبٝـاس ًب يفظـخ٘ ٚاطـ عاد٠        
ايعـب يفٌٗ ؼبل يًُغ ٕٛ ايضاَ٘  ايفظخ ٚاطـ عاد٠ ايعــب، ازبـٛال    

    ٚ ــذ ا ــٕٛ ايعك ــ١ ا٫ إ ٜه ــذٍ اٚ ايكُٝ ــٌ ٜشدــر  اي  ــاي  ٫،   ا٫ٜك
 يً خًف َٔ اياد٠ اىب  اي يكايذ٠ ٫ كشس ٫ٚ كشاس.
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يٛ ْكٌ اىبؼنٟ ايغا ٔ ايعـب افب ايغري  عكذ ٫صّ ناٱداس٠ ايي مل  -6
ــ ٜؼ نط يفٝٗـا اشبٝـاس مل مبٓـر ريـو َـٔ ايفظـخ ٚسدـٛي ايعــب افب         ـ

اىبايو ٚيهٓٗا اشدر َظًٛ ١ اىبٓفعـ١، ٜٚهـٕٛ يً ـا٥ر اىبغ ـٕٛ طـا٥ش      
ًهـ٘ اىبظـ ادش ٖٚـٛ اىبؼـٗٛس ا٫ إ ٜهـٕٛ ًب اػبـاس       اىبٓايفر غري َا َ

شس ي٢ً اىبايو يفًٝـضّ ايناكـٞ يًـ٢  كٝـ١     ـخ كــايعـب ىبا  عذ ايفظ
َذ٠ اٱداس٠  ادش٠ اىبجٌ اٚ اذاسى ايـٓكف اٚ ايًذـ٤ٛ افب اسبـانِ    

خ اٱداس٠ ٚيـٛد٠ َٓفعـ١ ايعــب    ــٕٛ اسبهِ يفظــكذ ٜهــايؼشيٞ، يف
 افب اىبايو.

7-    ٛ ــ ديٛ نإ اىب ٝـر َ ــ ٛدّا يٓـذ اىبؼ ـ ـ ـ ــ نٟ ٚيهٓـ٘ ا شف يفٝـ٘ يففٝـ٘   ـ
 ؿٛس:
ايٓكف ًب اىب ٝر ٚيٓذ٥ز ٜاجزٙ اي ا٥ر َر ا٭سؾ اٟ ايفشم  ا٭ٚفب:

 ًب قُٝ ٘  ـب ساي ٘ يٓذ اي ٝر ٚساي ٘ ْاقـّا يٓذ ايفظخ.
 ايضٜاد٠ ًب اىب ٝر ٚيفٝٗا افـٌٝ: ايجا١ْٝ:

1-     ٚ ٫ ػـ٤ٞ  ارا مل ٜهٔ هلا دجٌ ًب صٜـاد٠ ايكُٝـ١ ٜشدـر افب ايعــب 
 ي٢ً اىبؼنٟ ٫ٚ اي ا٥ر.

يًضٜاد٠ دجٌ ًب صٜاد٠ ايك١ُٝ يفريدر افب ايعـب ٚاهٕٛ صٜاد٠ ايك١ُٝ   -2
يًُؼــنٟ، اٟ إ اي ــا٥ر اىبغ ــٕٛ ٜاجــز ايعـــب ٜٚــذيفر افب اىبؼــنٟ 
صٜاد٠ ايك١ُٝ ٚا٭ٚفب ايناكـٞ، ٚقـذ اهـٕٛ  عـل َشااـ  ايُٓـا٤       

  نجش٠ ا٭َ ـاس  اىب ـٌ داج١ً يفٝ٘ نُا يٛ ناْ  ايعـب صسيّا ٚاافك
 فلــً٘ اعــافب ًب اٜــاّ ٚدٛدٖــا يٓــذ اىبؼــنٟ اٚ اْــ٘ صاد ًب يــ٬ز 

 ايضسي ٚوادٙ.
َا ناْ  ايضٜاد٠  ؿف١ َؼٛ ١  ايعـب نايـ غ يفٝاجز اي ـا٥ر ايعــب     -3

 ٜٚذيفر ايٝ٘ صٜاد٠ ايك١ُٝ.
ارا ناْ  ايضٜاد٠ يّٝٓا ضبلّا يفريدر اي ا٥ر افب ايعـب ٚاهٕٛ ايضٜاد٠  -4

إ اىب ٝر اسكـّا ٚ ٓـ٢ اىبؼـنٟ يفٝٗـا يفـإ ايعــب       يًُؼنٟ، نُا يٛ ن
اشدر افب اي ا٥ر اىبغ ٕٛ، ٜٚاجز اىبؼنٟ ايغا ٔ َٛاد اي ٓا٤، ٚنزا 
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يٛ ناْـ  ايضٜـاد٠ غشطـّا اٚ صسيـّا ٚيًـ٢ اىبؼـنٟ اَـا  كـا٤ ايـضسي          
 اٱدش٠، ٚاَـا قًعٗـا َـر يـِ اسبفـش ٚاـذاسى ايـٓكف اسباؿـٌ ًب         

 ايكًر.ا٭سض ٚيٝع يً ا٥ر اىبغ ٕٛ ايضاَ٘  
قذ اهٕٛ ايضٜاد٠  اٱَ ضاز طٛا٤ نإ  ا٭سد٨ اٚ ا٭دٛد ٚذبكل   -5

ايؼشن١ قٗشا، يفٝظند اي ا٥ر ايعـب حبظـ  ايهُٝـ١ ٚايٓظـ ١ ٜٚع ـٞ     
ايفشم اٚ ٜاجز ا٭سؾ، يفًـٛ ناْـ  ايعــب سٓ ـ١ ٚجً ـ   ٓٛيٝـ١       
اسد٨ َٓٗا يفاْ٘ ٜظند َكذاس سٓ  ٘ اىبُ ضد١ َر ا٭سؾ اٟ ايفاسم 

ٚاسبٓ ١ اىبُ ضدـ١، ٚيـٛ َضدـ  سٓ  ـ٘  ا٭سظـٔ       ـب ق١ُٝ سٓ  ٘ 
َٓٗا يفاْ٘ ٜظند قبكذاس سٓ  ٘ َٔ اسبٓ ١ اىبُ ضد١ ثِ ٜذيفر ايفـاسم  

  ُٝٓٗا.
قذ اهٕٛ ايضٜـاد٠  غـري ازبـٓع نخًـ  ايـذ ع َـر ايـذٖٔ يف ج ـ            -6

 ايؼشن١ ًب ايك١ُٝ اٚ ًب ايعـب اىبُ ضد١  ٓظ ١ ايك١ُٝ.
ُــٌ ؿــا ّْٛا اٚ   قــذ ٜهــٕٛ اٱَ ــضاز  اٱكــُش٬ٍ نايضٜــ  ٜع       -7

 ايـا ٕٛ ٜعٌُ دّٖٓا يفريدر افب اىبجٌ اٚ ايك١ُٝ.
ػبشٟ جٝاس ايغؾب ًب نبٝر اىبعاٚكات اىباي١ٝ ا٫ َا اسـشص   (177 مسألة)

 إ  ٓا٤ٖا ي٢ً اىبظاضب١.
ارا اػــن٣ ػــ٦ٝـب ؿــفك١ نــٌ  جُٓــ٘ نه ــا ـب نــٌ َُٓٗــا    (178 مسألة)

خبُظ١ دْاْري ٚنإ َغ ّْٛا ًب اسذُٖا ٜهٕٛ ي٘ اشبٝاس يفٝ٘، ٚيً ا٥ر جٝاس 
   عل ًب اٯجش.اي

 اشباَع: جٝاس اي اجري
ٖٚٛ يفُٝا ارا  اي ػ٦ّٝا ٚمل ٜك ل اىب ٝر ٫ٚ كباّ ايجُٔ يفاْ٘ ًٜضّ اي ٝر 
ث٬ث١ اٜاّ يفإ اا٢ اىبؼنٟ  ايجُٔ يفٗٛ اسـل  ايظـًع١ ٚا٫ يفًً ـا٥ر يفظـخ     
اىبعا١ًَ، ٫ٚ ٜعذ ق ل اىبؼنٟ ي عل اىب ٝر اٚ ق ل اي ا٥ر ي عل ايجُٔ 

 .ق لّا ي٢ً ا٭ق٣ٛ
ٜج   ٖزا اشبٝاس يفُٝا ارا نإ اىب ٝر يّٝٓا ػخـّٝا اٚ نًّٝا ًب  (179 مسألة)

اىبعـب نهًٝٛ طهش َٔ نٝع  ٌ ًٚب ايهًٞ ايـزَٞ اٜلـّا يًـ٢ ا٭قـ٣ٛ،     
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نُا يٛ  اي٘ ْظ١٦ٝ  ايف دٜٓاس ًب ايزَـ١ ىبـذ٠ ػـٗش ٚيٓـذ اْكلـا٤ ايؼـٗش       
 ٚسًٍٛ ا٭دٌ مل ٜذيفر ي٘ ايجُٔ.

يذّ ايك ل يعزس اٚ ٫ يفشم ًب ث ٛت اشبٝاس  ُٝٓٗا ارا نإ  (181 مسألة)
يغري يزس، ٚيٛ  زٍ اىبؼنٟ ايجُٔ حبظ  ايؼشٚط ٚمل ٜاجزٙ اي ا٥ر يف٬ 
جٝاس يً ا٥ر َٔ ٖزٙ ازب١ٗ، ٚنزا يٛ  زٍ اي ا٥ر اىب ٝر ٚمل ٜاجزٙ اىبؼنٟ 

 يف٬ جٝاس يًُؼنٟ.
ٜع رب ًب ايك ل اىبظك  يًخٝاس إ ٜهٕٛ داَعـّا يًؼـشا٥     (181 مسألة)

 اشبٝاس.يفًٛ نإ يفاقذّا ي علٗا ٫ ٜظك   ٘ 
ٖزا اشبٝاس يٝع يفٛسّٜا، يفًٛ اجش ايفظخ مل ٜظك  اشبٝاس ا٫  (182 مسألة)

  اسذ اىبظك ات.
ٜظك  ٖزا اشبٝاس  اػناط طكٛي٘ كُٔ ايعكذ ٚ  اطكاي٘  (183 مسألة)

 عـذ ث٬ثـ١ اٜـاّ، ٚ اجـز ايــجُٔ  عـذ ا٭ٜـاّ ايج٬ثـ١  عٓـٛإ اٱطــ ٝفا٤ ٫         
  عٓٛإ  جش َغاٜش نايعاس١ٜ ٚاهل ١.

َ اي  ـ٘  جُٔ  عـذ ايج٬ثـ١ يفٗـٌ    يٛ ياي  اي ا٥ر اىبؼنٟ  اي (184 مسألة)
ٖزٙ ناػف١ ئ ايشكا َٚظك ١ شبٝاس اي اجري ازبٛال ٫، ا٫ َر ايكش١ٜٓ 

 ايذاي١ يًٝ٘.
يـٛ  ــزٍ اىبؼــنٟ ايـجُٔ  عــذ ايج٬ثــ١ ق ـٌ يفظــخ اي ــا٥ر ٫      (185 مسألة)

 ٜظك  اشبٝاس ي٢ً ا٭ق٣ٛ.
٫ ٜؼنط ًب ث ٛت جٝاس اي اجري يذّ جٝـاس  جـش ًب ايـ ـب     (186 مسألة)

ــ ٛا٤ نإ َؼـط  ــب اىب عاقـذٜٔ اٚ طب ــّا  اسـذُٖا ػـشيّا نـإ اٚ        ننّاـ
 غريٙ.

اىبــشاد  ــايّٝٛ َــٔ يًــٛي ايفذــش افب َغٝــ  ايؼــُع ْعــِ   (187 مسألة)
اذجٌ ايًًٝ إ اىب ٛط  إ يفُٝٗا ٜٚهفٞ اي ًفٝل، يفًـٛ اٚقـر ايعكـذ يٓـذ     
صٚاٍ ّٜٛ ايظ   ٜهٕٛ َ ذأ اسافاي اشبٝـاس يٓـذ صٚاٍ ايٝـّٛ ايشا ـر اٟ     

١ َٔ ايًٝـٌ يفـإ اًـو ايًًٝـ١ اـذجٌ ًب      ــايــ طر ًبــّٜٛ ايج٬ثا٤، ٚيٛ ٚق
اي اشبٝاس يٓذ سًـٍٛ اًـو ايظـاي١  عـذ ث٬ثـ١      ـذأ اسافــٕٛ َ ــذ٠ ٜٚهــاىب
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 اٜاّ.
 ٫ ٜج   ٖزا اشبٝاس ًب غري اي ٝر َٔ طا٥ش اىبعا٬َت. (188 مسألة)
يــٛ سكــٞ اي ــا٥ر  اي ــاجري اٚ كــُٔ كــأَ يــٔ اىبؼــنٟ   (189 مسألة)

 ٚسكٞ  ٘ اي ا٥ر يف٬ جٝاس.
ايج٬ث١ يفايكٍٛ قٍٛ اىبؼنٟ ا٫ َـر َـا   يٛ اج ًفا ًب َلٞ  (191 مسألة)

ٜذٍ ي٢ً اشب٬ف، ٚيٛ اج ًفا ًب نٕٛ ايعكـذ سـا٫ّ اٚ َـ٪د٬ّ اٚ ذبكـل     
 ايك ل ٚيذَ٘ يفايكٍٛ قٍٛ اي ا٥ر.

يٛ اًف اىب ٝر، ٚاىبؼنٟ مل ٜك ل٘  عذ يفٗٛ َٔ َاٍ اي ا٥ر  (191 مسألة)
 طٛا٤ نإ ًب ا٫ٜاّ ايج٬ث١ اٚ  عذٖا.

لاس، ٚاىبؼـنٟ مل ٜـات   ارا  اي َا ٜظشي ايٝ٘ ايفظاد ناشب (192 مسألة)
 ـايجُٔ ٚجؼـٞ اي ـا٥ر اي ًــف يفٗـٛ  اشبٝـاس ق ــٌ إ ٜ ـشأ يًٝـ٘ ايفظــاد،        

 يفٝفظخ اي ٝر ٜٚ ـشف ًب اىب ٝر نٝف ٜؼا٤.
 ايظادغ: جٝاس ايش١ٜ٩

٦ّٝا َٛؿـٛيفّا غـري َؼـاٖذ ثـِ ٚدـذٙ      ـن٣ اٚ  اي ػــٖٚٛ يفُٝا ارا اػ
٩ٜـ١  ي٢ً ج٬ف ريو ايٛؿف ٜج   اشبٝاس، ٚنـزا ارا ٚدـذ جـ٬ف ايش   

 ايظا ك١.
يٝع ًب جٝاس ايش١ٜ٩ اسؾ يفاَا ايشد ٚاَا اٱَظاى صباّْا ا٫   (193 مسألة)

 إ ؼبـٌ ايناكٞ.
٫ٜظك  ٖزا اشبٝـاس   ـزٍ ا٭سؾ ٫ٚ  ا ـذاٍ ايعــب  عــب       (194 مسألة)

 اجش٣.
َٛسد ٖزا اشبٝاس  ٝر ايعـب ايؼخـ١ٝ ايغا٥ ١ سـب اىبعا١ًَ  (195 مسألة)

ذّ ايـٝكـب  ن٬ّ اٚ دض٤ َٓٗا، ٜٚؼنط ًب ؿش ٘ اَا ايش١ٜ٩ ايظا ك١ َر يـ 
 ضٚاٍ اًو ايـفات، اٚ اٛؿٝف٘ قبا ٜشيفـر ازبٗايـ١ اىبٛد ـ١ يًغـشس  ـزنش      
دٓظٗا ْٚٛيٗا ٚؿفااٗا ايي رب ًف  اج ٬يفٗا ا٫مثإ ٚا فاٚت ٭دًٗا 

 سغ ات ايٓاغ.
ٜٴعذ  (196 مسألة) ٖزا اشبٝاس يفٛسٟ اٟ اىب ادس٠ ايٝ٘  عذ ايش١ٜ٩ ا٫ ارا مل 
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 اي اجري ي١َ٬ ايشكا  اي ٝر.
ــاس   (197 مسألة) ــزا اشبٝـ ــك  ٖـ ــذ،  ٜظـ ــُٔ ايعكـ ــكٛي٘ كـ ــناط طـ  اػـ

ٚ اطكاي٘  عذ ايش٩ٜـ١ اٟ  عـذ ث ٛاـ٘، ٚ اي ــشف ًب ايعــب  عـذ ايش٩ٜـ١        
 اـشيفّا ناػفّا ئ ايشكا  اي ٝر.

 ػبشٟ جٝاس ايش١ٜ٩ ًب غري اي ٝر اٜلّا ناٱداس٠ ٚايـًض. (198 مسألة)
يٛ ػشط ًب َؿب ايعكذ اٱ ذاٍ يٓذ ربًف ايٛؿف اٚ  زٍ  (199 مسألة)

َر اي خًف ٜج   جٝـاس ايؼـشط   اي فاٚت ؿض ايؼشط ٚيضّ ايٛيفا٤  ٘، ٚ
 ٜٚظك  جٝاس ايش١ٜ٩.

ــ يٛ اج ًفا يفكـاٍ اي ا٥  (211 مسألة) ــ ر مل ٜكـ ــ ر اي ٝـ ــ ر يًـ٢ اي ٛؿ ـ ٝف ـ
ٚقاٍ اىبؼنٟ  ٌ ٚقر يًٝ٘ ٚيٝع نُا ٚؿف ٜكـذّ قـٍٛ اي ـا٥ر ا٫ َـر     

 اي ١ٓٝ.
يـٛ اافكـا يًــ٢ ســٍٛ ٚؿـف ًب ايــ ـب ٚيهـٔ اج ًفــا ًب       (211 مسألة)

فكٛد ٚقاٍ اٯجش  ٌ ػخـ٘، يفكاٍ اسذُٖا: إ اىبزنٛس ٖٛ ايٛؿف اىب
ٖٛ اىبٛدٛد، نُا يٛ قاٍ اسذُٖا اافكٓا ي٢ً إ ٜهٕٛ يٕٛ ايظٝاس٠ اؿفش 
ٚقاٍ اٯجش  ٌ ا ٝل، ٜهٕٛ اىبؼنٟ َذيّٝا ٜٚ اي   اي ٝٓـ١، ٚنـزا يـٛ    
اافكا ي٢ً رنشٙ ثِ صاٍ، يفكاٍ اسذُٖا  ضٚاي٘ ق ٌ ايعكذ ٚقاٍ اٯجش  اْ٘ 

 صاٍ  عذٙ.
 ايظا ر: جٝاس ايعٝ  

ٚدـٛد يٝـ  ًب اىب ٝـر يفٝـ خري اىبؼـنٟ  ــب يفظـخ ايعكـذ         َٚٛكٛي٘ 
 ٚاٱَلا٤  ا٭سؾ.

نُا ٜج   ٖزا اشبٝاس يًُؼنٟ ارا ٚدذ ًب اىب ٝر يٝ ّا ٜج    (212 مسألة)
 يً ا٥ر اٜلّا ارا ٚدذ ًب ايجُٔ يٝ ّا.

اىبشاد  ايعٝ  نٌ َا نإ ج٬ف اىب عاسف ٚج٬ف اغًـ    (213 مسألة)
 ايفشاد ريو ايٓٛي.

يهٗش ا٥ٝـ١ اٚ ٚدـٛد   ٜذجٌ ًب ايعٝـ  ايـٓكف ًب اٯ٫ت ا   (214 مسألة)
ق ــر غٝــاس يفٝٗــا يبــا ٜع ــرب ج٬يفــّا يٮؿــٌ ٚاىب عــاسف ٫ٚ ا ـــف  ــزات 
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 ازبٛد٠.
ٜج   اشبٝاس  ٛدٛد ايعٝ  ٚاقعّا سـب ايعكذ ٚإ مل ٜ  ـب  (215 مسألة)

 ا٫ يفُٝا  عذ حبٝح ٜهٕٛ ظٗٛسٙ س٦ٓٝز ناػفّا ئ ث ٛا٘ اٍٚ ا٭َش.
 ٜظك  ايشد  اَٛس َٓٗا: (216 مسألة)

عكذ طٛا٤ نإ ق ٌ ظٗٛس ايعٝ  اطكاط ايشد خبـٛؿ٘  عذ اي ا٭ٍٚ:
 اٚ  عذٙ ا٫ إ ٜهٕٛ ايعٝ  انرب َٔ اىب ٛقر يٓذ ا٫طكاط.

ــاْٞ: ــزا اي ـــشف      ايج ـــب ٚن ــريّا يًع ــ  اـــشيفّا َغ اي ـــشف ًب اىبعٝ
 ايهاػف ئ اٱي ضاّ  اي ٝر يشيفّا َر ايعًِ  ايعٝ .

اي ربٟ َٔ ايعٝٛل  إ ٜكٍٛ َـج٬ّ:  ع ـ٘  هـٌ يٝـ  ا٫ إ      ايجايح:
ٝ ّا غري ضب ٌُ ًب اىب عاسف ٚاْ٘ ٜذجٌ ًب  ـال ايغـشس اٚ ايلـشس    ٜهٕٛ ي

 ايزٟ ٫ ؼب ٌُ، َٚر سـٍٛ اشب٬ف ٚاي ٓاصي ٜشدر افب اسبانِ.
ٜظك  ا٭سؾ يفك  يفُٝا ارا اػنط طكٛي٘، ٚنزا يفُٝا ارا  (217 مسألة)

 مل ٜهٔ ايعٝ  َٛد ّا يٮسؾ.
يٛ نإ اىب ٝر س ّٜٛا ٚظٗش يفٝ٘ يٝ  ٜج   يفٝ٘ جٝـاس ايعٝـ     (218 مسألة)

ُؼنٟ اجز ا٭سؾ، ٚنزا ًب  ٝر ايــشف ٭ٕ ا٭سؾ غشاَـ١   ٚػبٛص يً
 َظ ك١ً ٫ دجٌ هلا  ايعٛكـب.

يٛ نإ اىب ٝر ؿشٝشّا سـب ايعكـذ ٚسـذخ يفٝـ٘ يٝـ  ق ـٌ       (219 مسألة)
نٟ طبـريّا اٜلـّا   ــٌ ايعكذ، يفٝهٕٛ اىبؼــٛ نايعٝ  اسبادخ ق ــايك ل يفٗ

ــ  ـب ايشد ٚاجز ا٭سؾ، ٚنزا ايعٝ  اسب ادخ ًب صَـٔ اسـذ اشبٝـاسات    ـ
ــ ايج٬ثـ١ َــٔ اجملً  ع ٚايؼــشط ٚاسبٝــٛإ، ٚيـٛ ســذخ  عـذ ايكــ ل ق ــٌ   ـ

اْكلا٤ صَٔ اشبٝاس ا٫ إ ٜهٕٛ ايعٝ   فعٌ اىبؼـنٟ ٫ٚ ٜ عًـل  ـزات    
 ايعـب.

يٛ يشأ ايعٝ   عذ ايك ل ٚاْكلا٤ صَٔ اشبٝاس نُا يٛ نإ  (211 مسألة)
 اشبٝاس ث٬ث١ اٜاّ ٚسذخ ايعٝ   عذ اْكلا٥ٗا يف٬ ػبٛص ايشد  ٘.

عٝ  اسباؿٌ ي٢ً ايعـب  فعٌ اي ا٥ر  ـ٬ ارٕ  اي غري اٚ اي  (211 مسألة)
 َٔ اىبؼنٟ ٫ مبٓر َٔ ايشد.
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ارا سكــٞ اي ــا٥ر  ــشدٙ َــر ايــ غري اٚ ايعٝــ  صباْــّا اٚ َــر   (212 مسألة)
ا٭سؾ ٜ ك٢ اي خٝري، ٚيٛ صاٍ اي غري اٚ ايعٝ  اسبادخ ق ٌ ايـشد ػبـٛص   

 ايشد س٦ٓٝز اٜلّا.
يٛ نإ طـ   ايعٝـ  طـا كّا يًـ٢ صَـإ ايعكـذ ٚيهٓـ٘ مل         (213 مسألة)

ا٤ صَإ اشبٝاس يفا٭ق٣ٛ ث ـٛت اشبٝـاس  ـ٘،    ـــٗش ا٫  عذ اْكلــٜٚع ؼبذخ
نُا يٛ ٚكر اي ا٥ر ًب ازبٗاص ٚج٬يفّا يًؼشط َٚا اساهض يًٝ٘ ايعكـذ  يـ١   
سد١٦ٜ ٜعشف اٖـٌ اشبـرب٠ ي  ٗـا  ظـشي١ ٚيهـٔ ســٛي٘ دـا٤  عـذ َـذ٠          

 اشبٝاس.
يٛ نإ ًب اىب ٝر يٝ  سـب ايعكذ ٚصاٍ ايعٝ  ق ٌ ظٗٛسٙ  (214 مسألة)

ــ ٜظ ٝــاس   شيفٝــ٘ ايــشد ٚا٭سؾ، ٚا٭ٚفب اي ـــا   ايٓظـــ ١ افب     ك  اشبــ
 ا٭سؾ.

يذّ رنش ايعٝ  ارا نإ غؼّا ٚ كـذ ايغشس سشاّ ٚارا مل  (215 مسألة)
 ٜٓ  ل يًٝ٘ يٓٛإ ايغؽ ٚايغشس يفٝهشٙ اجفا٩ٙ.

ٛفّ َعٝ ّا  (216 مسألة) ٛفّ ايؼ٤ٞ ؿشٝشّا ثِ ٜك نٝف١ٝ اجز ا٭سؾ  إ ٜك
 ًو ايٓظ ١، نُا يـٛ  ٚا٬سغ ايٓظ ١  ُٝٓٗا ثِ ٜٓكف َٔ ايجُٔ اىبظ٢ُ  

ناْ  قُٝ ٘ يؼش٠ دْاْري ٚقُٝ ٘ ٖٚٛ َعٝـ  حبظـ  اكـِٜٛ اٖـٌ اشبـرب٠      
 مثا١ْٝ دْاْري يفا٭سؾ دٜٓاسإ.

ٜهفــٞ قــٍٛ ػــخف ٚاســذ َــٔ اٖــٌ اشبــرب٠ َــر ايٛثــٛم   (217 مسألة)
 ٚاٱي٦ُٓإ ٫ٚ ٜع رب اي عذد ٚايعذاي١.

اىبؼٗٛس ٚاىب عاسف ٖٛ اكِٜٛ ايـشٝض ٚاىبعٝ  ثِ ٬َسع١  (218 مسألة)
ٚا٭ق٣ٛ ٖٛ اكِٜٛ اىبعٝ  يفك   عذ َعشيف١  طعش ايؼشا٤، ايٛط   ُٝٓٗا، 

ٚيٛ اعذد اٌٖ اشبرب٠ ٚاج ًفٛا يف ٪جـز ايكُٝـ١ اىبٓ ضيـ١ يفًـٛ ناْـ  قُٝـ١       
ٛفّ اسـذِٖ اىبعٝـ   ظـ ١ دْـاْري ٚاٯجـش  جُاْٝـ١          ايؼشا٤ يؼش٠ دْـاْري ٚقـ
دْاْري، يف هٕٛ ايك١ُٝ اىبٓ ضي١ يًُعٝ  ط ع١ دْاْري َٚكذاس ا٭سؾ ث٬ثـ١  

 دْاْري.
يٛ  اي ػ٦ٝـب ؿفك١ ٚاسذ٠ يفعٗش ايعٝ  يفًًُؼنٟ ا٭سؾ  (219 مسألة)
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اٚ سد ازبُٝر ٚػبٛص ي٘ اي  عٝل  شد اىبعٝ  ٚسذٙ، ٚنزا يٛ اػنى اثٓإ 
ًب ػشا٤ ػ٤ٞ يفٛدذاٙ َعٝ ـّا ػبـٛص ٭سـذُٖا سد ســ ٘ جاؿـ١ ٚإ مل      

 ٜٛايفك٘ ػشٜه٘.
يٛ اج ًفا ًب ايعٝ  ٚيذَـ٘، اٚ اج ًفـا ًب نـٕٛ اىبٛدـٛد      (221 مسألة)

َهإ ا ـب اسباٍ، اٚ اج ًفا ًب صَٔ سذٚخ ايعٝ  ٌٖٚ يٝ ّا َر يذّ ا
نإ ق ٌ ايك ل اٚ ًب صَإ اشبٝاس اٚ  عـذُٖا، يفاي ٝٓـ١ يًـ٢ َـٔ اديـ٢      

 يشٚ ايعٝ  ٚايُٝـب ي٢ً َٔ اْهش.
يٛ اافكا ي٢ً اشبٝاس ٚاج ًفا ًب ايعـب اىب  اي١ يفاْهشٖا اي ا٥ر  (221 مسألة)

ٟ َـذيّٝا ًب  يٓذ ايـشد اٚ اىب اي ـ١  ـا٭سؾ، ٜج ـ  اشبٝـاس ٜٚهـٕٛ اىبؼـن       
ػخف ايعـب اىب  اي١ يفٝ اي   اي ١ٓٝ، َٚـر يـذَٗا ٜ ٛدـ٘ ايـُٝـب يًـ٢      

 اي ا٥ر.
يٛ اافكا ي٢ً اؿٌ ث ٛت اشبٝاس ٚاج ًفا ًب طكٛي٘ ٚيذَ٘  (222 مسألة)

 ٜ اي  َٔ ٜذيٞ طكٛي٘  اي ١ٓٝ ٫ط ـشال يذّ طكٛي٘.
جٝاس ايعٝ  ي٢ً ايفٛس ٭ٕ يًُ٘  ايعٝ  ٚاي فاا٘ ايٝ٘ َر  (223 مسألة)

 ع  ذبًُ٘ يًلشس  اج ٝاسٙ.يذّ ايعٌُ  اشبٝاس ٜ
يٛ اج ًفا ًب يًِ اىبؼنٟ  ايعٝ  ق ٌ ايعكذ ٚيذَ٘ يفٝكذّ  (224 مسألة)

قٍٛ ايزٟ ٜٓهش ايعًِ  ٘ ٫ؿاي١ يذّ ايعًِ  ايعٝ  يفٝج   اشبٝاس ا٫ إ 
اهٕٛ  ١ٓٝ يٓذ اي ا٥ر ي٢ً يًُ٘  ٘، ٚنزا يٛ ادي٢ اىبؼنٟ دًٗ٘  اؿٌ 

 اشبٝاس اٚ يفٛس١ٜ ايشد  ظ  ٘.
ايــِ َــٔ ايعــاٖش يفٝؼــٌُ اشبفــٞ اٜلــّا اىبــشاد َــٔ ايعٝــ   (225 مسألة)

٫طُٝا يفُٝا اهٕٛ يًخفٞ ٚاىبظ ن َٛكٛي١ٝ ٚاي  اس ًب ايك١ُٝ ٚازبٛد٠، 
 ٚاىبشدر ًب ذبذٜذٙ اٌٖ اشبرب٠.

ٚن ِ يٝ  ايظًع١ ٜٛد  جٝاس ايعٝ  ًٜٚشل  ٘ اي ذيٝع  (226 مسألة)
يفٛات ؿف١ نُاٍ َؼني١ طٛا٤ نإ َٔ اي ا٥ر اٚ اىبؼنٟ، نُا يٛ نإ 

ط ْٛي طكف اي ٝ  اٚ ْٛي كبش ايٓخٌٝ ٚظٗـش اشبـ٬ف،   اىبؼنٟ قذ اػن
ٚنُا يٛ اػن٣ دٗاصّا ثِ ا ـب اْ٘ نإ اكًٝذّا اٚ يفٝ٘ ق ع١ غٝاس سد١٦ٜ، اٚ 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ن ال اي ٝر  69

اشى ايؼا٠ ٚاي كش٠ َٔ غري سً  ي لع١ اٜاّ يفٝكذّ ازباٌٖ ي٢ً ػشا٥ٗا، 
ٖٚٛ اذيٝع ضبشّ ٫ٚ اسؾ ًب اي ذيٝع ٜٚٛد  ايفظخ اٚ اٱَظاى َٔ 

 دٕٚ أسؾ.
اج ً  اىب ٝر  غريٙ ٖٚٛ ًب ٜذ اي ا٥ر ق ٌ ق ل اىبؼـنٟ  يٛ  (227 مسألة)

ي٘ اج ٬يّا ٫ مبهٔ ايفـٌ َع٘ ٜٓفظخ اي ٝر ي عزس اي ظـًِٝ ٚ٭ٕ اىب ٝـر   
اؿ ض ناىبؼاي اٚ اي ايف، ا٫ إ ٜشك٢ اي ا٥ر ديفر ازبُٝـر افب اىبؼـنٟ   
ٚا٭جري ٜشك٢  زيو نُا يٛ مل اهٔ يفٝ٘ ١َٓ اٚ كشس ْٚكف ًب ايك١ُٝ، 

 ُع١ واٙ جٝاس ايؼشن١.ًٚب ايً
يٛ ظٗش  عل اىب ٝر َظ شكّا يًغري يفًًُؼنٟ جٝاس ايفظخ  (228 مسألة)

ٖٚٛ اىبظ٢ُ    عل ايـفك١ طٛا٤ نإ اىب ٝر َ ايّا ٚاسذّا ٚظٗـش  علـ٘   
 َظ شكّا اٚ َ عذدّا ٭ٕ اىبذاس ي٢ً اي  اس اي ٝر ٚاسذّا.

يٛ  ـاي دٗـاصّا نٗش ا٥ٝـّا اٚ ايهنْٚٝـّا  ٚعبُٖٛـا ٚنـإ يفٝـ٘         (229 مسألة)
 ٜعٗش ا٫ يٓذ ا٫ط عُاٍ ٜج   اشبٝاس.يٝ  مل 

  يف اٌشسوغ وِب ٌزؼٍك ثهبيف اٌشسوغ وِب ٌزؼٍك ثهب
ٜـض دعٌ ايؼشط ًب اي ٝـر ٚنـٌ يكـذ طـٛا٤ نـإ يكـذّا        (231 مسألة)

 ٫صَّا اٚ غري ٫صّ، ٜٚؼنط ًب ٚدٛل ايٛيفا٤  ٘ اَٛس َٓٗا:
 يذّ نٕٛ ايؼشط سشاَّا ػشيّا ٚطبايفّا يًه ال ٚايظ١ٓ. ا٭ٍٚ:
٘      ايجاْٞ: ٜٚهفـٞ اٱي٦ُٓـإ ايعـشًب     نـٕٛ اىبؼـشٚط يًٝـ٘ قـادسّا يًٝـ
  كذسا٘.

 إ ٫ ٜهٕٛ َٓايفّٝا ىبك ل٢ ايعكذ. ايجايح:
إ ٜهٕٛ ايعكذ َ ّٓٝا يًٝ٘ اَا َ ا ك١ اٚ الُّٓا اٚ اي ضاَّا  اٟ  ايشا ر:

عبٛ َٔ اٱي ضاَات ايعشيف١ٝ اياٚس١ٜ ايي ٜشاهض يًٝٗا ايعكذ ٚيٛ ي٢ً عبٛ 
 اٱنباٍ ٚاىب عاسف.

زبٗايـ١ اىب٪دٜـ١ افب ايغـشس، ٚإ ٫ ٜهـٕٛ     اي ٓذـض، ٚيـذّ ا   اشباَع:
 َظ ًضَّا ياٍ ٚاَش اعذٝضٟ.

ارا اَ ٓر اىبؼشٚط يًٝ٘ ئ ايٛيفا٤  ايؼشط نإ يًُؼشٚط  (231 مسألة)
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ي٘ اد اسٙ يًٝ٘  اي شم ايؼشي١ٝ، ٚإ اعزس اٱد ـاس نـإ يًُؼـشٚط يـ٘     
 اشبٝاس ٖٚٛ اىبظ٢ُ خبٝاس ربًف ايؼشط.

يكـــٛس  ارا اعــزس يًــ٢ اىبؼــشٚط يًٝــ٘ ايٛيفــا٤  ايؼــشط     (232 مسألة)
َظـ شذخ يفٝــ٘ اٚ ي ًـف اىبٛكــٛي، يفش٦ٓٝـز ٜهــٕٛ يًُؼـشٚط يــ٘ اشبٝــاس     
ٜٚـري ايعكذ دا٥ضّا ٚيٝع ي٘ اىب اي ١  عٛض ايؼشط ا٫ ارا نإ اىبؼشٚط 

 ٜكا ٌ  اىباٍ يشيفّا.
يٛ اعزس ايؼشط ٚمل مبهٔ ايشدٛي افب ايعـب ي ًف اٚ عبٛٙ  (233 مسألة)

 .٫ مبٓر ريو َٔ ث ٛت اشبٝاس، يفًٛ يفظخ ٜشدر افب ايك١ُٝ
٫ ػبٛص يًُؼشٚط ي٘  عذ ث ٛت اشبٝاس ااجري ايُاٍ جٝاسٙ  (234 مسألة)

قبا ٜٛد  ايلشس ي٢ً اي شف اٯجش، ٚيٛ اج ًفا ًب ايؼشط ٚيذَ٘، اٚ 
اج ًفا ًب ايعٌُ  ٘ ٚيذَـ٘، يفاي ٝٓـ١ يًـ٢ َـٔ اديـ٢ ٚايـُٝـب يًـ٢ َـٔ         

 اْهش، ٚايكا٥ٌ  ايؼشط ٜع رب َذيّٝا.
عكـذ  نٌ ػشط يفاطذ رب ٌ  ٘ ػشا٥  ؿش١ ايعكذ ٜفظـذ اي  (235 مسألة)

 ٘ اٜلّا، ٚنٌ ػشط يفاطذ ٫ ٜظشٟ يفظادٙ افب اؿٌ ايعكذ يفايعكـذ  ـام   
ي٢ً ؿش ٘ ٚإ يفظذ ايؼشط، َٚـر ؿـش١ اي ٝـر ٚيفظـاد ايؼـشط ٜهـٕٛ       

 يًُؼشٚط ي٘ اشبٝاس َر دًٗ٘  اسباٍ.
٫ يفشم ًب ايؼشط ايفاطذ  ـب رنشٙ ًب ايعكذ اٚ  ٓا٤ ايعكـذ   (236 مسألة)

 يًٝ٘.
فاطـذ َـٔ   اىبك ٛض  ايؼـشط ايفاطـذ نـاىبك ٛض  ايعكـذ اي     (237 مسألة)

 سٝح اسهاّ ايلُإ ٚعبٛٙ، ٚايكا٥ٌ  ايفظاد ٜع رب َذيّٝا.
٫ ػبـ  ايٛيفــا٤  ايؼـشٚط ايــي اظـ ل ايعكــذ ا٫ ارا ا  ٓــ٢     (238 مسألة)

 ايعكذ يًٝٗا.
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  يف احىبَ اخلٍبزيف احىبَ اخلٍبز
ـــٖٚ ــ عل     ـ ــل   ــاسات اٚ جاؿــ١ ا عً ــر اشبٝ ــِ نبٝ ــ١ اع ــا ياَ ٞ اَ

ــر      ــي اؼــٌُ نبٝ ــاّ اي ــٔ ا٭ٍٚ اٟ ا٭سه ــاسات دٕٚ  عــل، َٚ اشبٝ
 اسات.اشبٝ

 إ اشبٝاس ٜظك  ارا اطك ٘ ؿاس  اسبل  ايكٍٛ اٚ ايفعٌ. ا٭ٍٚ:
يٛ َات َٔ ي٘ اشبٝاس اْ كٌ جٝاسٙ افب ٚاسث٘  ٬ يفشم  ـب اْٛاي  ايجاْٞ:

اشبٝاس، ٜٚهٕٛ ٭يفشاد اىبشا ١ ا٭قشل يًُٝ  ٚيفل اسهاّ ٚقٛايذ اٱسخ 
 ا٫ َر ايذيٌٝ ي٢ً اشب٬ف.

مبٓر َٔ اسخ ايٛسث١ سبل ايذٳٜٔ اىبظ ٛي  ينن١ اىبٝ  ٫   (239 مسألة)
 اشبٝاس.

يٛ نإ َٛسد اشبٝاس يبا ؼبشّ يٓ٘  عل ايٛسث١ يفاْ٘ ٫ مبٓـر   (241 مسألة)
َٔ سك٘ ًب اشبٝاس، نُا يٛ نإ َٔ اسب ٠ٛ ايي اهٕٛ يًٛيـذ ا٭نـرب يفـإ    
غري ا٭نرب َٔ ا٭٫ٚد ٜشخ اٜلّا سل اشبٝـاس يفٝـ٘ يعـذّ اىب٬صَـ١  ُٝٓٗـا      

 ٚيذّ ا ع١ٝ اشبٝاس ٱسخ اىباٍ.
ايٛاسخ ٚاسذّا يفاْ٘ ٜشخ سل اشبٝاس ٚي٘ ايفظخ اٚ  يٛ نإ (241 مسألة)

اٱَلا٤  ٬ َضاسِ دٚلبا ارا نإ َ عذدّا يفٝج   سل اشبٝاس جملُٛي ايٛسث١ 
ي٢ً عبٛ ايعُّٛ، يف٬ ٜـض يفظخ  علِٗ دٕٚ غريٙ ٫ ًب كبـاّ اىبـاٍ ٫ٚ   

 ًب سـ ٘.
خ يفُٝـا  ايـ٘ َـٛسثِٗ يفـإ     ــ١ ي٢ً ايفظــر ايٛسثــارا اد ُ (242 مسألة)

 ُ ٛدّا ديفعــٛٙ افب اىبؼــنٟ، ٚإ مل ٜهــٔ َٛدــٛدّا ــــٔ َٛدنـإ يـــب ايــج
ــ ٌ اينن١، ٚإ مل اهــشز َٔ اؿــاج ــ ٔ يـ٘ اشنـ١ يفٝذ  ـ    ٝـر اىبـشدٚد   ـ

ايِٝٗ ٚإ  كـٞ َٓـ٘ ػـ٤ٞ  عـذ ريـو ٜهـٕٛ يًٛسثـ١، ٚإ مل ٜـِف ٜـذيفر          
ـــايٛسث ـــ ــ٢    ـ١ اي اق ــ ـب كــشس يً ــٌ  ٓظــ ١ ســـ ٘، ارا مل ٜهــٔ ًب اي ٞ ن

 اىبؼنٟ.
 يٮدٓيب يفُات ٜظك  اؿٌ ٖزا اشبٝاس.يٛ نإ اشبٝاس  (243 مسألة)
ات ايزٟ يًٝ٘ اشبٝاس،  ـٌ يــاس ٘   ـك  اشبٝاس يٛ َــ٫ ٜظ (244 مسألة)
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ند اىبجُٔ اٚ ايجُٔ َٔ ايٛسثـ١، َٚـر اًفـ٘ ٜاجـز     ــخ ايعكذ ٜٚظــإ ٜفظ
٘ َٔ اينن١، ٚارا مل ٍٜف اىب ٝر اىبشدٚد  ـايجُٔ ٚيـٝع َـٔ اشنـ١ اٚ     ــ ذي

ــ خِٗ يًعكـــيفظ اصٛــر، يفا٭ق٣ٛ يذّ دــَ ًغ ٜذيف ــ ذ يكايـ ــ ذ٠ ٫ كـ شس ـ
٫ٚ كــشاس ا٫ ارا سكــٞ اي ــشف اٯجــش ٫ٚ اؼــ غٌ رَــ١ اىبٝــ  ا٫ َــر  

 ايذيٌٝ.
ٜظك  اشبٝاس  اي ـشف ايهاػـف يـٔ ايشكـا، نُـا ٜظـك        ايح:ايج
ٍٛ، اَا يٛ نإ اي ـشف يفُٝا اْ كٌ يٓ٘ يفٝهٕٛ يفظخّا نُـا يـٛ  ـاي    ــ ايك

 كٌ ايٝـ٘ يفاْـ٘ ادـاص٠ ٜٚـذٍ يًـ٢      ػا٠ ٚرحبٗا، اَا يٛ نإ اـشيف٘ يفُٝا اْ
 ايشكا.

٫ اي  اس جملشد ايشكا ايكًيب ٚايهشا١ٖ ايكً ١ٝ ًب اٱَلـا٤   (245 مسألة)
 ٚايفظخ،  ٌ ٫ ذ َٔ َربص جاسدٞ َٔ يفعٌ اٚ قٍٛ.

يٛ ادي٢ رٚ اشبٝاس اْ٘ يفظـخ يفـإ نـإ ريـو  عـذ اْكلـا٤        (246 مسألة)
 صَإ اشبٝاس ٫ ٜظُر َٓ٘ ا٫ َر اي ١ٓٝ.

َٛكٛي ايفظخ ٜ شأ  عذ  اْهاس ٚقٛي اي ٝر يٝع يفظخّا ٭ٕ (247 مسألة)
 سـٍٛ اي ٝر.

يٛ ؿذس َٓ٘ يفظخ ٚاَلا٤ يً ٝر ٚػو ًب اىب كذّ ٚاىب اجش  (248 مسألة)
 َُٓٗا يفاي ٝر  ام ا٫ َر اي ١ٓٝ ي٢ً اشب٬ف.

ارا ٚنــٌ غــريٙ ًب أيُــاٍ اشبٝــاس يفاَلــ٢ ايٛنٝــٌ ٚيفظــخ   (249 مسألة)
اىبٛنٌ اٚ  ايعهع ٜكذّ َا ؿذس ئ اىبٛنٌ ٭ٕ يفعً٘ ْٛي يضٍ يًٛنٌٝ 

 ًب ايعكذ ٚجٝاسٙ.
ػبـٛص يً ـشف اٯجـش اي ــشف ًب َـٛسد اشبٝـاس ٭ٕ اىبًهٝـ١         ايشا ر:

ذبـٌ قبذشد اي ٝر، ٚيٛ ٚقر اي ـشف َٔ ق ٌ َٔ ي٘ اشبٝاس يفاْ٘ ٜٛد  
طكٛي٘ ا٫ َر ايكش١ٜٓ ايذاي١ ي٢ً اشب٬ف، ٚيٛ يًِ َٔ ايكشا٥ٔ اىبع رب٠ 
إ اىبكـٛد َٔ اشبٝاس سد ػخف ايعـب َٔ سٝح ٖٛ يف٬ ػبـٛص اــشف   

اشبٝاس اهًٝفّا ا٫ قبا ٖٛ َ عاسف ًب اًو اسباي١ َٚا ػبعٌ ايعـب َٔ يًٝ٘ 
 ؿاسب١ يًشد َذ٠ اشبٝاس.
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ـــاث اشبــاَع: ــ١    ـ ــإ اىبًهٝ ــاس ٚا٫ يف ــذ َــذ٠ اشبٝ ــضٍ ايعك ــاس اضي ش اشبٝ
ـــٚاٱْ كــاٍ ؼبـ ٬ٕ قبذــشد ايعكــذ اٟ إ اشبٝــاس ســل ًب يــشض ًَــو  ـ

 اٯجش.
ايزٟ ٫ جٝاس ي٘، يٛ اًف اسبٝٛإ َذ٠ اشبٝاس يفٗٛ َٔ َاٍ  ايظادغ:

 ٚنٌ َ ٝر اًف ق ٌ ق ل٘ يفٗٛ َٔ َاٍ  ا٥ع٘.
يٛ ػو ًب طكٛط اشبٝاس  عـذ ث ٛاـ٘ ؼبهـِ  عـذّ ايظـكٛط       (247 مسألة)

 اط ـشا ّا ي كا٥٘.
يٓذ ذبكل ايفظخ ػب  يًـ٢ ايفاطـخ ايـ٬ّ اىبفظـٛخ يًٝـ٘       ايظا ر:

 اسباٍ، ٜٚلُٔ ايفاطخ يٛ اًف ًب ٜذٙ س٦ٓٝز ٭ْ٘ اؿ ض ًَهّا يًُفظٛخ 
ٜلُٔ اىبفظٛخ يًٝ٘ ايعٛض ايزٟ ًب ٜذٙ يعَُٛات قايـذ٠  يًٝ٘، ٚنزا 

 ايٝذ ٚسدٛي اىبًه١ٝ افب َا ق ٌ ايعكذ.

  غغِب ٌدخً يف ادلجٍِب ٌدخً يف ادلجٍ
ًُ٘ ايًفغ حبظـ  ا٫ْــشاف ٚاىب عـاسف    ــٜذجٌ ًب اىب ٝر نٌ َا ٜؼ

يفًــٛ  ــاي  ظــ اّْا دجــٌ يفٝــ٘ ا٭سض ٚايؼــذش ٚايٓخــٌ ٚا٭ ٓٝــ١ ايــي يفٝــ٘ 
شايفك٘ ناي ٦ش ٚايٓايٛس ٚاسبعري٠ ٚعبٖٛا، ٛسٙ َٚا ٜع رب َٔ اٛا ع٘ َٚــٚط

ً  يفٝ٘ اثاث٘ َٚعذاا٘ ا٫ َر ايكشٜٓـ١ يًـ٢ اشبـ٬ف،    ــاي َه  ّا دجــٚيٛ  
ٚيٛ  اي اسكّا ٫ ٜذجٌ َعٗا ًب ايعكذ ايٓخٌٝ ٚا٭ػذاس ٚايـضسي ايـزٟ   
يفٝٗا ا٫ َر ايؼشط اٚ ايكش١ٜٓ ايذاي١ يًٝ٘ يشيفّا، ٚيـٛ اػـن٣ داسّا دجـٌ    

ا٤ ا٫ي٢ً ٚا٭طفٌ ٚايظشدال، ا٫ إ ٜٓفـشد ا٭يًـ٢   يفٝٗا ا٭سض ٚاي ٓ
اد٠ ٚيٓذ اٌٖ اشبرب٠ نُا ًب ساٍ ايؼكل ايظه١ٝٓ اىبظ ك١ً يف٬ ٜـذجٌ  ــي

ــااٝض     ــ  َٚف ــٛال ٚايظــًِ اىبج  ــذجٌ ا٭  ــ١ ٚا ا٫ َــر ايؼــشط اٚ ايكشٜٓ
ايهٗش ا٤ ايجا  ١ ًب ازبذاس ٚسٓفٝات اىبا٤ ٚعبٖٛـا يبـا اعـاسف ادجايـ٘ ًب     

 اي ٝر.
ٌُ ًب  ٝر ا٭ّ نايؼا٠ ٚاي كش٠ ا٫ َر ايؼشط اٚ ٜذجٌ اسب (248 مسألة)

دشٜإ ايعشف ي٢ً ج٬يف٘، اَا ايجُش٠ يف٬ اذجٌ ًب  ٝر ايؼذش  ٬ ػشط 
 اٚ قش١ٜٓ.
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ــر      (249 مسألة) ــاخ ػــل ٚرس يً ــر ا٭ْ ــ٪ شّا اٟ إ يً ــاي غبــ٬ّ َ ــٛ   ي
ايــزنٛس يفٝــ٘ يٝهــٕٛ سي ٗــا اسظــٔ يبــا مل ٜــ٪ ش، يفــايجُش٠ يً ــا٥ر ا٫ َــر  

نإ يًُؼنٟ ٚؽب ف ٖزا ًب ايٓخٌ، ٚاَـا   ايؼشط، ٚإ مل ٜهٔ َ٪ شّا
ًب غري ايٓخٌ يفايجُش٠ يً ا٥ر طٛا٤ ناْ  َ٪ ش٠ اٚ ٫، ٚيٛ اػنط َؼنٟ 

 ايٓخٌ إ اهٕٛ ايجُش٠ ي٘ ؿض.
ارا  ــاي ا٭ؿــٍٛ ٚ كٝــ  ايجُــش٠ يً ــا٥ر ٚاس ادــ  افب       (251 مسألة)

ايظكٞ، ػبٛص يـاس ٗا إ ٜظكٝٗا ٚيٝع يـاس  ا٭ؿـٍٛ َٓعـ٘ ٚنـزا    
ـاس  ايجُش٠ إ مبٓر ؿاس  ا٭ؿٍٛ َٔ طكٝٗا، ايعهع اٟ ٫ ػبٛص ي

ٚيٛ الشس اسـذُٖا  ايظـكٞ ٚاٯجـش ٜ لـشس  ننـ٘ ٜكـذّ سـل اىبؼـنٟ         
ٚيهٔ قبكذاس اسباد١ ا٫ إ ٜهٕٛ كشس اي ا٥ر َٔ ايظكٞ َج٬ّ انجـش َـٔ   
كشس اىبؼنٟ يفا٭سٛط اي ـا  ٚايناكٞ ٚيٛ   زٍ ا٭سؾ يًُ لـشس  

 َُٓٗا.
٬ت يفً٘ اىبُش ايٝٗا ٚاىبخشز َٚذ يٛ  اي  ظ اّْا ٚاط ج٢ٓ غب (251 مسألة)

دشا٥ذٖا ًب ايفلا٤ ٚيشٚقٗا ًب ا٭سض، ٚ ٘ قل٢ سطٍٛ اب ؿ٢ً اب 
 يًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ.

  يف إٌمد وإٌسٍئخيف إٌمد وإٌسٍئخ
َٔ  ـاي ػـ٦ّٝا ٚمل ٜؼـنط يفٝـ٘ اادٝـٌ ايـجُٔ ٜهـٕٛ ْكـذّا           (252 مسألة)

ٚسا٫ّ يفًً ا٥ر  عذ اظًِٝ اىب ٝر َ اي  ٘ َ ٢ اساد، ٚيٝع ي٘ اٱَ ٓاي ئ 
َ ٢ ديفع٘ اىبؼنٟ ايٝ٘، اَا يـٛ اػـنط اادًٝـ٘ يفٝهـٕٛ ْظـ١٦ٝ، ٫ٚ      اجزٙ 

ػب  ي٢ً اىبؼنٟ ديفع٘ ق ٌ ا٭دٌ ٚإ ياي  اي ا٥ر  ٘، نُـا ٫ ػبـ    
 ي٢ً اي ا٥ر اجزٙ ارا ديفع٘ اىبؼنٟ ق ٌ ا٭دٌ.

٫ ذ ًب  ٝر ايٓظ١٦ٝ إ اهٕٛ اىبذ٠ َع١ٓٝ ٚضبذد٠ ٫ ٜ  ـشم   (253 مسألة)
كذاس ايزٟ ٜ٪دٟ افب ازبٗاي١ ٚايغـشس  ايٝٗا اس ُاٍ ايضٜاد٠ ٚايٓكـإ  اىب

 ٚايلشس.
ذ يٛد٠ اسباز ٜع ـرب َـٔ غـري اىبعــب ٜٚلـشل      ــٛيـــنإ َ (254 مسألة)

ـــَــج٬ّ  ع ّا ٚأدــ٬ّ ًب اىبعــا٬َت، ًٚب ٖــزا ــــٕٛ اٚاْــــ٬سٝ ٘ يٝهــــذّ ؿـ
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ذإ يف٬ َـاْر َـٔ   ـً  اي ًـــًفّا نُا يٓذ اغــذدّا طــٕٛ ضبــايضَإ قذ ٜه
ذّ اي اغ قبا ٜ ظاَض ــُٝا َر يــاٍ، ٫طــٔ ٚيٰدر ايجُــدعً٘ اٚاّْا يذيف

ذ ػبعــٌ ا٭دــٌ يٓــذ اٍٚ ايؼــٗش ــــٛاسد يفُــج٬ّ قــــشيفّا ًب  عــل اىبــــ ــ٘ ي
اهل٬يــٞ ٚاي شيفــإ ٜعًُــإ اْــ٘ قــذ ٜ كــذّ َٜٛــّا ًب ســاٍ ْكـــإ ايؼــٗش  

 ايظا ل.
٫ يفشم ًب اىبذ٠ ٚا٭دٌ  ـب ايكــري٠ نظـاي١ اٚ طـاي ـب      (255 مسألة)

 ايظٓ ـب َر ٚدٛد غشض ؿشٝض ًب اي ـب.ٚ ـب اي ١ًٜٛ نايظ١ٓ ٚ
يٛ  اي ػ٦ّٝا َشددّا  ـب مثٓـب اسذُٖا ساٍ ٚاٯجش افب ادٌ  (256 مسألة)

ٚاصٜذ َٓ٘ مثّٓا، نُـا يـٛ قـاٍ  ع ـو ْكـذّا قبا٥ـ١ ْٚظـ١٦ٝ افب ػـٗشٜٔ قبا٥ـ١          
ٚيؼشٜٔ ٚقاٍ اىبؼنٟ ق ً ، يف٬ ٜـض ي٢ً ا٭ق٣ٛ يًندٜذ، ٚيهٔ يٛ 

سذُٖا ؿض، ٖٚزٙ اىبعا١ًَ يشض يًٝ٘ ايظعشٜٔ ثِ دش٣ ايعكذ ي٢ً ا
 ػا٥ع١ ًب ٖزا ايضَإ.

يٛ  اي٘ افب ادٌ ٚ اصٜذ َٓ٘ افب ادٌ  جـش   ـٌ نُـا يـٛ       (257 مسألة)
قاٍ ي٘  ع و  ذٜٓاسٜٔ افب ػـٗش ٚ ج٬ثـ١ افب َـذ٠ ػـٗشٜٔ، اٚ يـٛ دـش٣       
ايعكذ ٚا٫ػبـال ٚايك ـٍٛ يًـ٢ اسـذُٖا ؿـض ٚإ نـإ اىبؼـنٟ ٜعًـِ         

  ايظعش اىبكٝذ  ضَإ  جش.
ايجُٔ اسباٍ  ٌ َ ًل ايـذٜٔ  اصٜـذ َٓـ٘،     ٛص اادٌٝــ٫ ػب (258 مسألة)

ر ايجُٔ ٖٚٛ وبظـٕٛ دٜٓـاسّا ٚيهٓـ٘ ادًـ٘ ػـٗشٜٔ َـر       ــنُا يٛ سٌ ديف
صٜاد٠ وبظ١ دْاْري يًٝ٘، ْعِ ػبـٛص يًـذا٥ٔ إ ٜضٜـذ ًب اىبـذ٠ يًـ٢ ْـٛي       

 اٱسظإ.
يٛ  اي صٜذ ػ٦ّٝا ْظ١٦ٝ ي٢ً يُشٚ يفٝذٛص يضٜذ ٚيغريٙ  عـذ   (259 مسألة)

اٚ  عذٙ لٓع ايجُٔ اٚ  غريٙ ٚطٛا٤  ايعكذ ػشا٩ٙ َٓ٘ ق ٌ سًٍٛ ا٭دٌ
نإ َظاّٜٚا يًجُٔ ا٭ٍٚ اٚ انجش َٓ٘ اٚ اقـٌ ٚطـٛا٤  نـإ اي ٝـر ايجـاْٞ      

 سا٫ّ اٚ َ٪د٬ّ.
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  اٌمجط واٌزسٍٍُاٌمجط واٌزسٍٍُ
ػبـ  يًــ٢ اىب  ـاٜعـب اظــًِٝ ايعٛكـــب  عـذ ايعكــذ يــٛ مل      (261 مسألة)

ٜؼنط اي اجري، يف٬ ػبٛص اي اجري َر اٱَهإ ا٫  شكا ؿاس ٘ يفإ اَ ٓر 
ُٖا ادرب ي٢ً اي ظًِٝ ٚنزا نًُٝٗا، ٚيٛ اػنط نـٌ َُٓٗـا اـاجري    اسذ

 اي ظًِٝ افب َذ٠ َع١ٓٝ داص.
يٛ اػنط اسذُٖا اي اجري ٚسكٞ  ٘ اي ـشف اٯجـش يفـإ     (261 مسألة)

نط اىبؼـنٟ اـاجري ايـجُٔ    ـري اٜلّا، نُا يٛ اػــل ي٘ اي اجــا٭جري ٫ ؼب
يعــب اىب ايـ١ ىبـذ٠    ٛص ي٘ اـاجري اظـًِٝ ا  ـٞ اي ا٥ر يف٬ ػبــٗش، ٚسكــىبذ٠ ػ

ـــػ ـــٗش اٜلــّا يفــشض إ ٚدـ ٛل اظــًِٝ ايعـــب يفــٛسٟ ٚيــٝع يــ٘ ســل   ـ
 ا٫َ ٓاي.

ــا٥ر يٓفظـــ٘ طـــه٢ٓ ايـــذاس، اٚ صسي   (262 مسألة) ػبـــٛص إ ٜؼـــنط اي ـ
 ا٭سض،اٚ سنٛل ايظٝاس٠ ٚعبٛٙ َٔ اٱْ فايات ىبذ٠ َع١ًَٛ.

ايك ل ًب ايعكٛد َ ًكّا  ٝعّا ناْ  اٚ غريٙ ٜشدر يفٝٗا افب  (263 مسألة)
يفر اي ا٥ر ٜذٙ ئ اىب ٝـر يفُٝـا ٫ ٜٓ كـٌ نايـذاس ٚايعكـاس      اىب عاسف، يفارا س

ــ٘،     ــات ٜ شكــل ايكــ ل   ــر اىبٓايفٝ ــذجٍٛ يفٝٗــا ٚسيف ٚارٕ يًُؼــنٟ ًب اي
ٜٚـذم ايك ل ًب اىبٓك٫ٛت َر ذبكل اي خ١ًٝ ايعشيف١ٝ ٚاط ٤٬ٝ اىبؼنٟ 

 يًٝ٘ ناط ٥٬ٝ٘ ي٢ً طا٥ش اَٛاي٘.
ٚدــٛل اي ظـــًِٝ ٚدـــٛل ْفظـــٞ َ ًــل ٜعـــِ نـــ٬ّ َـــٔ    (264 مسألة)

ٚكـب ًب يشض ٚاسذ ٭ْ٘ َربص جاسدٞ ئ اي ضاَُٗا  ايعكذ، ٚيٛ اىب عا
قـش اسذُٖا ًب اي فشٜغ ٚنإ يً كا٤ ادش٠ ٚدـ  ديفعٗـا نُـا يـٛ اـاجش      
اي ا٥ر ئ اظًِٝ ايذاس يفًًُؼنٟ إ ٜظـ ًٛب َٓـ٘ اٱػبـاس ي  عٝـ١ ايُٓـا٤      

 ٚاىبٓفع١ يًُايو ازبذٜذ.
 ـا٥ر  يٛ اًف اىب ٝر ق ٌ اظـًُٝ٘ يًُؼـنٟ نـإ َـٔ َـاٍ اي      (265 مسألة)

يفٝفظخ اي ٝر ٜٚعٛد ايجُٔ افب اىبؼنٟ، ٚارا سـٌ يًُ ٝر لبا٤ َٔ سـب 
 سـٍٛ ايعكذ افب سـب اي ًف يفٗٛ يًُؼنٟ.

يٛ اًف ايُٓا٤ ايزٟ ٜعٛد يًُؼنٟ يٓـذ اي ـا٥ر َـٔ غـري       (266 مسألة)
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ــ ري اىبؼــل ٜ خــٝ  ق ٌ ايك ــأَ، ٚيٛ اعــشٜ  َٓ٘ يفاْ٘ غري كــاف نٟ ـ
ـــب ايفظ ـــ  ــجُٔ ٚا٭ســٛط اي ـــا   ايٓظــ ١ افب   ا٤ يهــٌ اـخ ٚاٱَلـــ ي
 ا٭سؾ.

ـــيــٛ   (267 مسألة) اي نبًــ١ يف ًــف  علــٗا ق ــٌ ايكــ ل اْفظــخ اي ٝــر  ـ
 ١ يً ايف ٚياد افب اىبؼنٟ َا ؽبـ٘ َٔ ايجُٔ، ٚي٘ يفظـخ ايعكـذ   ــ ايٓظ

ــ عل ايـــفك١ ٚ٭ٕ ايــزٟ قـــذ مل ٜكــر ٚيكايــذ٠ ٫ كــشس ٫ٚ    نًــ٘ ي 
 كشاس.

ـــػبــ  يًــ٢ اي ا٥ (268 مسألة) ـــر  اٱكــايف١ افب اي ظـ ـــيفـًِٝ ـ ٌ اىب ٝــر ـ
٘ َٔ ا٭َ ع١، نُـا يـٛ نـإ اىب ٝـر داسّا ٚيفٝـ٘  عـل أثـاخ        ـ٘ يُا يــٚيضي

اي ا٥ر يفٝخشدٗا َٓ٘، اٚ ي٘ سٓ ١ ضبــٛد٠ ًب ا٭سض اىب ايـ١ يف٬ ـذ َـٔ     
 سيفعٗا.

يٛ غـ  ايعـب اىب  اي١ غاؿ  َٔ ٜذ اي ا٥ر، يفإ اَهـٔ   (269 مسألة)
اي ظًِٝ  سدٖا ًب ٚق  ٫ ٜ لشس  ٘ اىبؼنٟ  يفًٝع ي٘ ايفظخ، ٚإ ااجش

ٜهٕٛ اًف٘ َٔ َاٍ اي ا٥ر، ٚيٛ اَ ٓـر اي ـا٥ر يـٔ اي ظـًِٝ  غـري سـل ثـِ        
 طًُ٘  عذ َذ٠ نإ يًُؼنٟ اىب اي ١  اٱدش٠.

يٛ اػن٣ ػ٦ّٝا ٚمل ٜك ل٘ يفإ نإ يبا ٫ ٜهاٍ ٫ٚ ٜـٛصٕ   (271 مسألة)
داص  ٝع٘ ق ٌ ق ل٘، ٚنزا ارا نإ َُٓٗا ٚ اي اٛي١ٝ اٟ  شأغ اىباٍ  عذ 

 اي َشاحب١ ي٢ً نشا١ٖ، ٚيٛ نإ اىبًو  غري ايؼشا٤ يًُُٗا  ايجُٔ ٚارا 
ناىبرياخ ٚايـذام ٚاشبًر يفٝذٛص  ٝعـ٘ ق ـٌ ق لـ٘  ـ٬ اػـهاٍ، ٚػبـٛص       
دعٌ َا اػناٙ ؿذاقّا اٚ ادش٠، نُا إ اسبهِ ؽب ف  اىب ٝر يف٬ ػبـشٟ  

 ًب ايجُٔ.
يٛ نإ ي٘ ي٢ً غريٙ يعاّ َٔ طًِ ٚيًٝ٘ َجً٘ يف ً  َٔ  (271 مسألة)

 ٔ اٯجش ؿض.غشمب٘ إ ٜه اٍ يٓفظ٘ َ
َر اعٝـب ايجُٔ  ع١ًُ َع١ٓٝ ٜ عـب، َٚر يذَ٘ ٜهٕٛ  ايٓكذ  (272 مسألة)

 ايغاي  ًب اي ًذ ا٫ َر ايكش١ٜٓ ي٢ً اشب٬ف.
ــا٥ر صٜــاد٠ ايــجُٔ ٚاىبؼــنٟ يــذَٗا، يفٝع ــرب    (273 مسألة) يــٛ اديــ٢ اي 
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اىبؼنٟ َذيّٝا يفإ مل اهٔ يٓذٙ  ١ٓٝ يفايكٍٛ قٍٛ اي ا٥ر َـر مبٝٓـ٘ طـٛا٤    
 ػخـّٝا جاسدّٝا.نإ ايجُٔ نًّٝا ًب ايز١َ اٚ 

٢ اســذُٖا إ اي ٝــر ْكــذ ٚقــاٍ اٯجــش اْــ٘ ْظــ١٦ٝ  ـيــٛ اديــ (274 مسألة)
ٍٛ اْـ٘ ْكـذ يًٝـ٘ ايـُٝـب َـر      ــ١٦ٝ َذيّٝا َٚٔ ٜكــيفٝع رب ايزٟ ٜكٍٛ  ايٓظ

 يذّ اي ١ٓٝ.
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  يف اٌسثبيف اٌسثب
ش سش١َ ايش ا  آجـزٙ  ـٌ اؼـٌُ دايفعـ٘ َٚـٔ ٜكـّٛ  ه ا ـ١        ــ٫ آشـ
ـــيكــذٙ ٚايؼ ـــٗاد٠ يًٝـ ـــ٘، ٫ٚ يفـ ـــشَــشم ًب اسبـ ـــ١ ٚايفظـ ـــب ســاٍ  ـ اد  

ــري اٛدــ      ـاٱجــ ــاٍ ايغ ــٌ َ ــِ كــشٚس٠ دــٛاص ان  ٝاس ٚاٱكــ شاس، ْع
 ايلُإ.

اَا َعاًَٞ ٖٚٛ  ٝر اسذ اىبجًـب  اٯجش َر صٜاد٠ ي١ٝٓٝ  ايش ا قظُإ:
ن ٝر نًٝٛ َٔ اي ُش  هًٜٝٛٔ َٓ٘، اٚ  هًٝٛ ٚيهٔ  ضٜاد٠ دسِٖ، اٚ صٜاد٠ 

اسبذاز: دـا٤  ا ٓ ايكشكٞ، ًٚب جربسه١ُٝ، أَا ايكظِ ايجاْٞ يفٗٛ ايش ا 
 ايش ا َٔ ق ٌ ايؼشٚط البا ٜفظذٙ ايؼشٚط.

يٛ  اي نًٝٛ سٓ ١  هًٝـٛ ْٚــف ْظـ١٦ٝ يفٗـٌ ٜشافـر ايش ـا        (275 مسألة)
 ٛقٛي ْـف نًٝٛ ًب َكا ٌ ا٭دٌ ٜٚـري س٦ٓٝز َج٬ّ قبجٌ، ا٭ق٣ٛ ٫، 

 يعَُٛات ادي١ ايش ا ٚيذّ اعب٬ٍ ٖزا ايعكذ افب يكذٜٔ يشيفّا.
 ايش ا اىبعاًَٞ اَشإ: ٜؼنط ًب
اذباد ايعٛكـب ًب ازبٓع، ٚكا  ٘ اٱذباد ًب اسبكٝك١ ايٓٛي١ٝ  ا٭ٍٚ:

ايهاػف يٓ٘ دجٛهلُا ذب  يفغ جاق ناطِ اسبٓ ـ١ ايـزٟ اكـر ذب ـ٘     
اْٛاي يذٜذ٠ َٓٗا ازبٝذ٠ َٚٓٗـا ايشد٦ٜـ١ َٚٓٗـا اسبُـشا٤ َٚٓٗـا اي ٝلـا٤،       

يفٝـض اي ٝـر َ فاكـ٬ّ   َٚجٌ ريو ًب اي ُش ٚغريٙ، اَا يٛ اج ًف اٱطِ 
 ن ٝر نًٝٛ َٔ ايعذغ  هًٜٝٛٔ َٔ اسبٓ ١.

يٛ ػو ًب َٛسد ٌٖ ازبٓع َ شذ أّ َ عذد، ٜـض اي ٝر   (276 مسألة)
 َ فاك٬ّ.
نٕٛ ايعٛكـب َٔ اىبهٌٝ اٚ اىبٛصٕٚ يف٬ س ا يفُٝا ٜ اي  ايعـذف   ايجاْٞ:

، ايهٌٝ: ٚسذ٠ سذِ، َٚٓ٘ ايظٛا٥ٌ نًٗا، ٚايٛصٕ ٚايكٝاغ ٚاىبؼاٖذ٠
 .ٓٗا اىبعادٕ نًٗاٚسذ٠ ثكٌ َٚ

ــا٠   ـاسبٓ ــ١ ٚايؼــ   (277 مسألة) ــا ًب ايضن ــٌ َُٓٗ ــإ سهــِ ن عري ٚإ ن
َظ ك٬ّ يف٬ ٜهٌُ اسذُٖا ْـال اٯجش، ٚيهُٓٗا ًب ايش ا دٓع ٚاسذ 
يف٬ ٜـض اي فاكٌ  ُٝٓٗا، ٫ٚ ػبٛص َج٬ّ  ٝر نًٝٛ َـٔ اسبٓ ـ١  هًٝـٜٛٔ    



 80ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      1ىبعا٬َت ــ ا 3أسُبـذــ١ ز/

 َٔ ايؼعري.
اع ــرب ا٫ؿــٓاف اىب عــذد٠ َــٔ نــٌ ْــٛي َــٔ اْــٛاي ازبــٓع  (278 مسألة)

اسذ َ شذ٠ اٱطِ ًب يذّ ؿش١ اي فاكٌ يفٝٗا، نـا٭سص ايـزٟ ا ًـغ    ايٛ
اؿٓايف٘ اىب٦ات، ٚاعذد اؿٓاف اسبٓ ١ ٚاؿٓاف ايؼعري ٫ مبٓر َٔ سش١َ 

 اي فاكٌ  ٝٓٗا.
ــ٘ دــٓع ٚاســذ ٚإ     (279 مسألة) نــٌ ػــ٤ٞ َــر اؿــً٘ َٚــا ٜ فــشي يٓ

اج ًفا ًب اٱطِ، نايًؾب ٚازبؾب إ ناْا يٓٛي ٚاسذ َٔ اسبٝٛإ ناي كش اٚ 
ٚاي ُـش ٚجًـ٘ ٚإ اج ًـف اؿـٌ اي ُـش ايـزٟ ؿـٓر َٓـ٘ اشبـٌ،          ايغِٓ، 

ٚايعٓ  ٚد ظ٘، ٚنزا ايفشيإ َٔ اؿـٌ ٚاسـذ نـازبؾب ٚا٭قـ  ا٫ إ     
 ػبشٟ ي٢ً ايفشي َج٬ّ َا يفٝ٘ اْفام ٚادش٠ يٌُ ٚعبٖٛا يبا ٜظ شل ق١ُٝ.

ػبــٛص اي فاكــٌ  ـــب ايًشــّٛ اىبخ ًفــ١  ــاج ٬ف اسبٝــٛإ    (281 مسألة)
ي إ ٚا٭دٖإ يفٝذٛص اي فاكٌ  ـب سبِ اىب خز٠ َٓ٘، ٚنزيو  ايٓظ ١ يٮ

ايغِٓ ٚسبِ اي كش ٚ ـب ي ُٓٗا ٚدُٖٓٗا َٚا ٜ فشي يُٓٗا، ٚنزا ًب اي ٝٛس 
يفٝذٛص اي فاكٌ  ـب سبِ  عل اي ٝٛس َر اي عل اٯجـش ارا اج ًفـا ًب   

 اٱطِ.
ايضٜــٛت ٚا٭دٖــإ اىبظــ خشد١ َــٔ ايٓ ااــات اا عــ١ هلــا،    (281 مسألة)

 ٔ ايًٛص.يفٝذٛص اي فاكٌ  ـب دٖٔ ايظُظِ ٚدٖ
ايلإ ٚاىبعض دٓع ٚاسذ ٚنزا اي كش ٚازباَٛغ، ٚاشبـٌ   (282 مسألة)

اا ر ىبا ٜعٌُ َٓ٘ يفٝذٛص اي فاكـٌ  ــب جـٌ ايعٓـ  ٚجـٌ اي ُـش ا٫ ارا       
 اي ربا يشيفّا دٓظّا ٚاسذّا.

ايـٛف غري ايؼعش ُٖٚا غري ايـٛ ش ٚؿـٛف نـٌ سٝـٛإ      (283 مسألة)
 اا ر ي٘، يفٝذٛص اي فاكٌ  ـب ؿٛف ايغِٓ ٚؿٛف ايـ عري ا٫ ارا اي ـربا  

 يشيفّا دٓظّا ٚاسذّا ٚيٛ  اىبها٥ٔ اسبذٜج١.
اىبٓاط ًب نٕٛ ايؼـ٤ٞ َهـ٬ّٝ اٚ َٛصْٚـّا َ عـاسف اي ًـذإ       (284 مسألة)

 َٚر اٱج ٬ف يفشهِ نٌ  ًذ ي٢ً َا ٖٛ اىبع اد يًٝ٘.
٫ دبشٟ ا ع١ٝ ايفـشي يٮؿـٌ ًب ايهٝـٌ ٚايـٛصٕ يفُـا نـإ        (285 مسألة)
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اؿـً٘ يبــا ٜهـاٍ اٚ ٜــٛصٕ يفخـشز َٓــ٘ ػـ٤ٞ ٫ ٜهــاٍ ٫ٚ ٜـٛصٕ ٫  ــاغ      
 فاكٌ  ـب اؿً٘ َٚا جشز َٓ٘، ٚنزا  ـب ايفشٚي ايي ربشز َٓ٘ نُا  اي

 ًب ايـٛف ٚايجٝال اىبٓظٛد١ َٓ٘.
ػبٛص ا ذٌٜ اي شـب  اشب ض ارا نإ اشب ض  ايعـذد، ٫طـُٝا    (286 مسألة)

ٚإ إيذاد أسغف١ اشب ض ٜ  ً  دٗذّا ْٚفكـات َايٝـ١ ٚيكايـذاٞ اسـناّ     
 يٌُ َٚاٍ اىبظًِ.

ــشدا٠٤ ًب ا  (287 مسألة) ــازبٛد٠ ٚاي ــاٚت   ــشاد ازبــٓع ايٛاســذ ٫  اي ف يف
ٜٛد  دٛاص اي فاكٌ  ُٝٓٗا، يفـ٬ ٜــض  ٝـر نًٝـٛ َـٔ اسبٓ ـ١ ازبٝـذ٠        
 هًٜٝٛٔ َٔ ايشد١٦ٜ  َٓٗا، ٫ٚ  ٝر َجكاٍ َٔ ايزٖ  ازبٝذ قبجكايـب َـٔ  

 ايشد٨ َٓ٘.
مبهٔ ايفشاس َٔ ايش ا  ـاي شم ايؼـشي١ٝ ايــشٝش١، ْٚعـِ      (288 مسألة)

ٗـ  اد ًب اي ٛطـع١   ًـو   ايفشاس َٔ اسبشاّ افب اسب٬ٍ ٫ٚ ٜع  ٖزا ا٫د 
اي شم قبا ػبعٌ اسبش١َ ا عًل  ايعٓٛإ دٕٚ اىبعٕٓٛ ٚاىبــادٜل، ٚا كـا٤   
َٛكٛي ايش ا ٚناْ٘ يٓٛإ يٝع ي٘ َعٕٓٛ َٚـذام جاسدٞ، َٚٔ يشم 

 ايفشاس:
كِ غري ازبٓع افب اي شف ايٓاقف ارا نإ ازبٓع اٯجش ي٘  ا٭ٍٚ:

 ٚ إ مل اهــٔ ايضٜــاد٠ َايٝــ١ يشيفــّا يعــاٖش  عــل ا٭ديــ١ ٚاٱيــ٬م، اٟ 
 اظاٟٚ ايفشم يشيفّا.

إ ٜ ٝر نًّٝٛا َٔ اسبٓ ١ َج٬ّ افب صٜذ  ذسِٖ ثِ ٜؼنٟ َٓـ٘   ايجاْٞ:
نًٜٝٛٔ َٔ اسبٓ ١  ايذسِٖ  اي  اس اُْٗـا َعاًَ ـإ نـٌ َُٓٗـا َظـ ك١ً      

 َٚٓفـ١ً ئ ا٭جش٣ يف خشز ئ َٛسد ايش ا ربــّا.
صباّْا َٔ غري قــذ  يٛ ٖٚ  نٌ َٔ اىب  اٜعـب دٓظ٘ يٰجش  ايجايح:

 اىبعاٚك١، ٫ٚ اػناط اهل ١ ًب اهل ١.
إ ٜكشض نٌ َُٓٗا دٓظ٘ يـاس ٘ ثِ ٜ  اس٥ا اٟ ٫ ٜؼنط  ايشا ر:

 سـب اٱقشاض اٱ شا٤.
٫ س ا  ـب ايٛايذ ٚٚيذٙ ٚ ـب ايشدٌ ٚصٚد ٘ ٚ ـب اىبٛفب    (289 مسألة)
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ٚي ذٙ، يفٝذٛص يهٌ يفشد َـٔ اي ـا٥ف ـب اجـز ايفلـٌ َـٔ اٯجـش، ٚيفٝـ٘        
 َٓٗا َا ٖٛ ؿشٝض ايظٓذ.ْـٛق 

ٞ ٫ ػبٛص اجز ايفلـٌ  ــب اىبظـًِ ٚاي    (291 مسألة) ، ٚػبـٛص اجـز   ه ـا 
 اىبظًِ ي٘ َٔ اسبش ٞ.

ــِ       (291 مسألة) ــ٢ ٚاسبه ــ٢ ٚاشبٓج ــزنش ٚا٭ْج ـــب اي ــذ   ــشم ًب ايٛي ٫ يف
طبـٛق  ا٭ل يف٬ ٜؼٌُ ا٭ّ يفٝج   ايش ا  ٝٓٗا ٚ ـب ايٛيذ، ٫ٚ ٜذجٌ 

 ٱ ٔ ايـًيب.ايٛيذ ايشكايٞ ٚا٭سٛط اط ش ا ّا اٱق ـاس ي٢ً ا
يٛ اال  جز ايش ا اٛ ١ ْـٛسّا ٚيٓـذٙ اَـٛاٍ أجـزٖا َـٔ      (292 مسألة)

ايش ا ٚلب  ٚسحب   عذ اٛظٝفٗا يفـإ اًـو ا٫َـٛاٍ يٝظـ  ًَهـ٘ ٚيفٝٗـا       
 ؿٛس:

 إ ٜهٕٛ َكذاس اىباٍ ٚؿاس ٘ َعشٚيفاُٶ َ شذّا اٚ َ عذدّا. -1
 إ ٜهٕٛ ؿاس  اىباٍ َعشٚيفّا َٚكذاس اىباٍ صب٫ُٛٗ. -2
 شٚيفّا ٚؿاس ٘ صب٫ّٛٗ.إ ٜهٕٛ َكذاس اىباٍ َع  -3
 إ ٜهٕٛ َكذاس اىباٍ ٚؿاس ٘ صبٗٛيـب. -4
 إ ٜهٕٛ اىباٍ َشددّا  ـب ا٭قٌ ٚا٭نجش. -5
 إ ٜهٕٛ اىباٍ َشددّا  ـب اػخاق َعٝٓـب. -6

يففٞ ايـٛس٠ ا٭ٚفب اي٬ٙ يًٝ٘ إ ٜعٝذ نٌ اىباٍ ٚلبا٥٘ افب ؿاس ٘، 
 ٚإ اج ً  ايُٓا٤ اهٕٛ اىبـاسب١  ـب أس ال ا٫َٛاٍ.

يجا١ْٝ يفٝ ـا  َر ؿاس  اىباٍ ي٢ً اىبكذاس ايزٟ ٜعٝذٙ ي٘، ًٚب أَا ا
ايـٛس٠ ايجايجـ١ ٜع ـ٢ اىبـاٍ يًشـانِ ايؼـشيٞ، اَـا ًب ايــٛس٠ ايشا عـ١         

 يف ذشٟ اىبـاسب١ َر اسبانِ ايؼشيٞ.
ًٚب ايـٛس٠ اشباَظ١ يٛ نإ اىباٍ ايش ٟٛ َشددّا  ـب ا٭قٌ ٚا٫نجـش  

 ا٭نجش. يفاي ا٤ ا٭قٌ ػبضٟ، ٚا٫سٛط اط ش ا ّا
ًٚب ايـٛس٠ ايظادط١ ارا نإ اىباٍ َشددّا  ـب نباي١ َعٝٓـب يف ذشٟ 

 اىبـاسب١ َعِٗ ٚ ِٝٓٗ.
ٚيٓذ اشبـ١َٛ ٚايٓضاي ًب ايـٛس أي٬ٙ يفاىبشدر اسبانِ ٚيَُٛـات  
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 قايذ٠ اي ١ٓٝ ي٢ً َٔ ادي٢ ٚايُٝـب ي٢ً َٔ أْهش.
 

  سفسفصصثٍغ اٌثٍغ اٌ
ـب اىبظـهٛى  ٖٚٛ  ٝر ايزٖ   ايزٖ  أٚ ايفل١  ايفل١  ـ٬ يفـشم  ـ   

أسذُٖا  ٫َٚٔ يفشم يفٝ٘  ـب اشبايف ٚاىبغؼٛؾ ٚاىبشن   ،َُٓٗا ٚغريٙ
 .ػ٧  جش َر

شف اي كا ل ًب صبًع ايعكذ، يفًٛ ـٜؼنط ًب ؿش١  ٝر اي (293 مسألة)
ٚيٛ ق ل اي عل ؿض يفٝ٘ جاؿ١، ٚ  ٌ  ،  ٌ اي ٝر اافشقا ٚمل ٜ كا ل

 ايٓظــ ١ إفب َــا مل ٜكــ ل، ٚيهــٌ َُٓٗــا اشبٝــاس ٚســل ايفظــخ ي ــ عل   
 ـفك١.اي

يٛ يفاسقا اجملًع َـ ش ـب مل ٜ  ٌ اي ٝر، يفإرا اكا لا ق ٌ  (294 مسألة)
 إٔ ٜفنقا ؿض.

اٚك١ ايٓكذٜٔ إرا ناْـ   ـاي ٝر   عإلبا ٜؼنط اي كا ل ًب َ (295 مسألة)
 ٛك١ ٚعبُٖٛا.عدٕٚ َا إرا ناْ   غريٙ، نايـًض ٚاهل ١ اىب

٫ٚ ؼب از إفب ق ل  جـش،   ز١َٜهفٞ ًب ايك ل نْٛ٘ ًب اي (296 مسألة)
ِ يعُشٚ يف ايٗا  ايذْاْري ٚأي اٖا أٟ ايـذْاْري  صٜذ دساٖ ر١َيفًٛ نإ ًب 

صٜـذ َك ٛكـ١    ًب ر١َيعُشٚ ق ٌ اي فشم ؿض،  اي  اس إٔ ايذساِٖ ايي 
 يفع٬ّ.

إرا نإ يضٜذ ي٢ً ػخف دساٖـِ يفكـاٍ يـ٘ سٛهلـا دْـاْري       (297 مسألة)
ٜٚ شٍٛ َا ًب رَ ٘ َٔ ايذساِٖ إفب ايذْاْري ٚإ مل  ،ؿض ٚٚايفك٘يفشكٞ 
 ْاْري ٚقاٍ سٛهلا دساِٖ.ٚنزيو يٛ نإ يًٝ٘ د ،ٜ كا لا

ٚنزا  ،ػشط اىبج١ًٝ ذيٛ  ٝر ايزٖ   ايفل١ يف٬ س ا يفٝ٘ يفك (298 مسألة)
ايـي رب ًـف ًب ايعا٥ذٜـ١     علـٗا  ـ عل   ٫ س ا ًب  ٝر ايع٬ُت ايٛسقٝـ١  

 .ي٢ً ا٫ق٣ٛ نايذٜٓاس ايعشاقٞ ٚايشٜاٍ ايظعٛدٟ
ــ ٛػــايع٬ُت ايٛسق١ٝ ًب ٖزا ايضَإ إرا ناْ  َغؼ (299 مسألة) ١، ٫ ـ

ــ١  ٗــا ٚاىبــذاس يًــ٢ ايعــشف ٖٚــٛ اعــايٞ    ػبــٛص إْفاقٗــا ٚ إدــشا٤ اىبعاًَ
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اىبـاسف ٚاي ٓٛى هلا أٚ يذَ٘، يفايعًُـ١ ايـي ٚكـع  يغـؽ ايٓـاغ ٫      
 ٫يفظاد.اػبٛص إ كا٩ٖا يكايذ٠ ٫ كشس ٚ٭ْٗا َاد٠ يًفظاد ٚ

 ١ا٭سٛط يـذّ دـٛاص ػـشا٤ جـامت أٚ قـشط رٖـ  أٚ يفلـ        (311 مسألة)
 دٓظـ٘ يبـاث٬ّ   لٓظ٘ َر صٜـاد٠ قب٬سعـ١ ادشاـ٘، ٚػبـٛص إٔ ٜؼـنٜ٘  غـري      

ٜٚعـب ي٘ أدش٠ َع١ٓٝ يـٝاغ ٘ ٚيٛ ناْ  َٔ ْفع ايجُٔ، نُـا ػبـٛص إٔ   
ٓـ  ففدبعٌ ايضٜاد٠ ًب َكا ٌ اي اشبـامت   ٘إرا مل ٜهٔ َٔ دٓع َا ؿٓر َ

 نإ اٚ يفل١. رٖ ّا
يٛ نإ ًب رَ ٘ َ ًـغ  عًُـ١ َعٝٓـ١ ٚٚيفـ٢  عًُـ١  ًـذ  جـش         (311 مسألة)

 يفٝذ  إٔ ٜهٕٛ قبكذاس طعش ايـشف ّٜٛ ايٛيفا٤.
ٝـ١، ٚيًـ٢   قاعشإ يضٜـذ يًـ٢ يُـشٚ َ ًـغ  ايعًُـ١ اي     يٛ نـ  (312 مسألة)

٘ يفهـٌ َؼـغٛي١    غ  ع١ًُ أدٓ ١ٝ أجـش٣ ًيُشٚ يضٜذ َ  يٰجـش   ًـو    رَ ـ
ػبـٛص إ ٜ ٝـر   ْعـِ   ، ـب يًـ٢ ا٭قـ٣ٛ  زَايع١ًُ ٫ٚ ٜكـر اي ٗـااش  ــب ايـ    

ٜٚظـعش ٜـّٛ    أسذُٖا َا ًب رَ ٘ قبا ًب ر١َ اٯجش َـر سًـٍٛ نـٌ َُٓٗـا    
 نٌ َُٓٗا اٯجش. ٤أٚ ا شانُا دبٛص اىبـاسب١  اي ٝر،

إرا سـٌ دٜٔ  ٓكذ َعـب نايذٜٓاس طٛا٤ نإ َٔ اقناض  (313 مسألة)
أٚ ْكـف يٓـ٘   ٙ أٚ َٔ مثٔ اي ٝر أٚ غريُٖـا إفب أدـٌ َعًـّٛ ٚصاد طـعش    

 ٙيٓذ سًـٍٛ ا٭دـٌ يـٔ طـعش     ايٓظ ١ يع١ًُ اي ًذ اٚ ايع٬ُت ا٫جش٣ 
طـعشٙ    ريو ايٓكذ، ٫ٚ ٜٓعش إفب صٜـاد٠ ـبّٜٛ ا٫ػ غاٍ ٫ ٜظ شل إ٫ ي

يـف دٜٓـاس ٚنـإ ٜعـادٍ ســب ا٫قـناض وبظــب        أْٚكـاْ٘ نُا يٛنإ 
 ٘ أٚ  ،َجكا٫ّ رٖ ّا ثِ أؿ ض سـب ايٛيفا٤ ٜعادٍ وبظ١ َجاقٌٝ يٓكف قُٝ ـ

أؿ ض ٜعادٍ َا١٥ َجكاٍ يضٜـاد٠ قُٝـ١ ايـذٜٓاس يفـإٕ اىبكـشض أٚ اي ـا٥ر ٫       
 .ْعِ اظ ش  اىبـاسب١ ٚايناكٞ ٜظ شل إ٫ اؿٌ اىب ًغ

ٝـر َجكـا٫ّ َـٔ يفلـ١ جايــ١ َـٔ ايــا٥غ َـج٬ّ         ػبٛص إ ٜ  (314 مسألة)
 ّاكباٍٛ ي٘ ق١ُٝ ٜٚؼنط يًٝ٘ إ ٜـٛغ ي٘ جُقبجكاٍ َٔ يفل١ يفٝٗا غؽ َ 

 ا٤ ايش ا  ـٝاغ١ اشبامت َكا ٌ ايغؽ.ْ فَج٬ّ ٫
ؿض يهٔ  ؼـشط  َج٬ّ  شٜاٍ طعٛدٟ  ّايشاقٝ ّايٛ  اي دٜٓاس (315 مسألة)
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ر ايٓكٛد ايٛسق١ٝ إٔ ٜعًُا ْظ ١ ايظعش  ـب ايعٛكـب، ٚنزا ايه٬ّ ًب نبٝ
 ايعاىب١ٝ.

يٛ اعـب ديفر ْكذ َعــب َـٔ َجـٌ يف٦ـ١ يؼـش٠ دْـاْري يفٝذـٛص         (316 مسألة)
ا٫ َـر اي  ـأٜ يشيفـّا     َٔ ْفع ايع١ًُاٚ نظٛسٙ ايي اعادي٘ إي ا٤ َجً٘ 

 . ايك١ُٝ اٚ ايلشس

  يف ثٍغ اٌسٍفيف ثٍغ اٌسٍف
ٜٚظ٢ُ أٜلّا ايظًِ ٖٚٛ ا  ٝاي نًٞ َ٪دـٌ  ـجُٔ سـاٍ أٟ يهـع     

ٍ  َ ًغ َا١٥ دٜٓاس ق١ُٝ ئ َٔ اسبٓ ١ ٜظًِ ايٓظ١٦ٝ، نُا يٛ ديفر ًب اسبا
ِ(  هظش ٜٚكاٍ يًُؼنٟ )اىبظًِٖٚٛ ؿشٝض  ؼشا٥  اي ٝر،  عذ ػٗشٜٔ 

ٝر )اىبظًِ  ظًِ إيٝ٘(، ٚيًُِ(  ف شٗا، ٚيً ا٥ر )اىُبايظـب، ٚيًجُٔ )اىبظًَ
 يفٝ٘(.

َـٔ   ؼب از  ٝر ايظـًف إفب إػبـال ٚق ـٍٛ ٚمب ـاص  ـإ نـ٬ّ       (317 مسألة)
قا ٬ّ. يفاٱػبال َٔ اي ا٥ر َج٬ّ  ٚأٜهٕٛ َٛد ّا ٜـض إٔ  ٟاي ا٥ر ٚاىبؼن

قذسٙ ساٍ إٔ ٜكٍٛ  ع و يّٓا َٔ اسبٓ ١  ـف١ نزا إفب َذ٠ ػٗشٜٔ  جُٔ 
 َا١٥ دٜٓاس، يفٝكٍٛ اىبؼنٟ ق ً  أٚ اػنٜ .

ٚأَا يٛ نإ اٱػبال َٔ اىبؼنٟ يفٝكـٍٛ يً ـا٥ر : أطـًُ  إيٝـو أٚ     
ا يفٝكٍٛ اىبظًِ إيٝ٘ ٖٚـٛ  أطًف و َا١٥ دٜٓاس ًب ئ َٔ اسبٓ ١  ـف١ نز

 اـض اىبعايا٠ ًب  ٝر ايظًف. ااي ا٥ر )ق ً (، نُ
 َٛسد ايظًِ:   (318 مسألة)

 .َر اج ٬ف  ًذ ايع١ًُايٓكٛد ايٛسق١ٝ    -1
نْٛٗــا َــٔ اىبهٝــٌ أٚ ا٫جــ ٬ف َٚ ًــل ا٭َ عــ١ ٚا٭دٓــاغ َــر   -2

 اىبٛصٕٚ  علٗا َر  عل.
اٚ  ا٭َ ع١ ٚا٭دٓاغ ٚغري اىبهٝـٌ ٚاىبـٛصٕٚ َـر ايٓكـٛد ايٛسقٝـ١       -3

 ايزٖ ١ٝ أٚ ايفل١ٝ.
ا٭دٓاغ  علٗا َر  عل ٚاذبـاد ازبـٓع ٚنْٛٗـا َـٔ اىبهٝـٌ أٚ        -4

 اىبٛصٕٚ.
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ايٓكٛد ايزٖ ١ٝ أٚ ايفل١ٝ  علٗا َر  عل َر اذباد دٓع ايزٖ     -5
 .أٚ دٓع ايفل١ أٚ اج ٬يف٘

 ٚايهٌ ؿشٝض إ٫ ايكظُـب ا٭جرئٜ.
 ٜؼنط ًب  ٝر ايظًِ أَٛس: (318 مسألة)

اي١ ٚنًُا اَهٔ ك   أٚؿايف٘ ايي رنش ايٛؿف ايشايفر يًذٗ ا٭ٍٚ:
ايٛؿـف   ٜ٘ٚهفٞ يفٝ ايظًِيفٝ٘ رب ًف ايك١ُٝ ٚايشغ ات  اج ٬يفٗا ٜـض 

اىب عاسف، ٚنًُا اعبـشت َعشيف ٘ ٚسيفر ازبٗاي١ يفٝ٘  اىبؼاٖذ٠ ٫ َٛكٛي 
 ايعشف.ٚيًظًف يفٝ٘ ٚاىبشدر ًب ريو أٌٖ اشبرب٠ 

 عل ق ل ايجُٔ ق ٌ اي فشم ئ صبًع ايعكذ ٚيٛ ق ل ايـ  ايجاْٞ:
ــاس يًــزٟ مل ٜكـــش ًب ايكــ ل     ــاقٞ َــر ث ــٛت اشبٝ ــ٘ ٚ  ــٌ اي  ؿــض يفٝ

ق اض، ٚيٛ نإ ايجُٔ دّٜٓا ًب ر١َ اي ا٥ر يفإٕ نـإ َـ٪د٬ّ ٫ ػبـٛص    ٚا٫
ا٭سٛط ٫ي٬م قٛي٘  ي٢ًا٫ّ سدعً٘ مثّٓا يًُظًِ يفٝ٘،  ٌ ٚنزا إ نإ 

  ".٫ ٜ اي ايذٜٔ  ايذٜٔؿ٢ً اب يًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ: "
ش اىب ٝـر قبـا ٜع ـرب يفٝـ٘ َـٔ ايهٝـٌ أٚ ايـٛصٕ أٚ ايعـذ أٚ         اكذٜ ايجايح:

 .غشسايزسي ٚعبٖٛا ٚيًٝ٘ اٱنباي ٚقايذ٠ ْفٞ ازبٗاي١ ٚاي
 ٘ـب ا٫دٌ اىبل ٛط يًُظًِ يفٝاعٝيبا ٜ كّٛ  ٘  ٝر ايظًِ ٖٛ  ايشا ر:

طٛا٤ نإ  ا٭ٜاّ أٚ ايؼٗٛس اٚ ايظٓـب، يفًٛ دعـٌ ا٭دـٌ َـذ٠ صبٗٛيـ١     
 ــب إٔ ٜهـٕٛ قًـ٬ّٝ     ا٭دٌ  عـذ نْٛـ٘ َلـ ٛياّ    ٫ٚ يفشم ًب ،نإ  اي٬ّ

 نّٝٛ أٚ نجريّا  نظ١ٓ أٚ طٓ ـب.
ٍ اَهإ ٚدٛد اىب ٝر ٚق  اسبًـٍٛ ٚإ نـإ َعـذَّٚا     :اشباَع  سـا

 ايعكذ.
  اعــٝـب َٛكــر ٚ ًــذ اي ظــًِٝ إ٫ إرا نــإ َ عٝٓــّا      ــــػب (319 مسألة)

 جاسدّا.
إرا دعٌ ا٭دـٌ ػـٗشّا أٚ ػـٗشٜٔ أٚ ػـٗٛس يفـإٕ ٚقعـ         (311 مسألة)

ٚإ ٚقع  اىبعا١ًَ ًب أثٓا٤  ،ٍ ايؼٗش يفٝش ظ  ٖزا ايؼٗشاىبعا١ًَ ًب أٚ
شـٌ  ٝايؼٗش ؼبظـ  نـٌ ث٬ثــب َٜٛـّا ػـٗشّا، يفًـٛ ناْـ  اىبـذ٠ ػـٗشٜٔ يف         
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ظ رات ايّٝٛ  ًشاا٭دٌ  عذ ط ـب َّٜٛا َٔ ااسٜخ ايعكذ ٚمبهٔ إٔ ٜعذٙ 
يفإرا ٚقر ًب ايّٝٛ ايعاػش َٔ ايؼٗش يفٝشٌ ا٫دٌ ًب  ،ايؼٗش اي٬سل َٔ

َٔ ايؼٗش ايـزٟ ًٜـٞ اي ـايٞ يًعكـذ، طـٛا٤ نـإ اسبظـال         ايّٝٛ ايعاػش
ْـشاف ٜذٍ يًـ٢ ايؼـٗش ايكُـشٟ يفٝش ُـٌ ايٓكــإ يـٔ       اىب عاسف ٚا٫

 ط ـب َّٜٛا، أٚ ايؼُظٞ يفٝش ٌُ ايضٜاد٠ ي٢ً ايظ ـب َّٜٛا.
ّا مل ػبض  ٝع٘ ق ـٌ سًـٍٛ ا٭دـٌ ٭ٕ    ُيٛ اػن٣ ػ٦ّٝا طً (311 مسألة)

ٝعـ٘ لـٓع ايـجُٔ ا٭ٍٚ أٚ    ااَّا قبجٌ ٖزا ايعكذ طـٛا٤ أساد   يٝع اىبًو 
ػبٛص  ٝع٘  عذ سًٍٛ ادًـ٘ ٚإ  ٚنإ َظاّٜٚا ي٘ أٚ أقٌ أٚ أنجش،  ، غريٙ

مل ٜك ل٘ طٛا٤ ي٢ً اي ـا٥ر أٚ يًـ٢ غـريٙ لـٓع ايـجُٔ اٚ لـٓع  جـش        
ظاٟٚ أٚ ا٭قٌ أٚ ا٭نجـش َـا مل ٜظـ ًضّ ايش ـا أٚ اااٝـ٘ اسبشَـ١ َـٔ        ٚ اىب

هـاٍ أٚ ٜـٛصٕ ٜهـشٙ  ٝعـ٘ ق ـٌ      يبـا ٜ يفٝـ٘  ظـًِ  يٛ نإ اىب ، ْعِيٓٛإ  جش
ٚقاٍ ايؼـٝخ ٚايع٬َـ١ ٚنبايـ١  اسبشَـ١، ٚيهـٔ اىبؼـٗٛس هبـٌ         ق ل٘.

ايٓٗٞ ايٛاسد ًب ايٓـٛق ايـشٝش١ ايظٓذ ي٢ً ايهشا١ٖ، جـٛؿّا ٚإ 
 ظاٖشٖا ْفٞ ازبٗاي١ ٚايغشس  اي ٝر ق ٌ ايهٌٝ.

إفب اىبؼـنٟ  أٟ اي ـا٥ر  يٛ سإ ا٭دـٌ ٚديفـر اىبظـًِ إيٝـ٘      (312 مسألة)
ٝـ    َكذاسّا أٚ ٤ دْٛي١ٝ اس ػبـ  ق ٛيـ٘، ْعـِ ػبـٛص َـر       ٫ ٘أقٌ يبـا طـًِ يف
ا ٚيٝ  ايٓفع، أَا يٛنإ َجً٘ اٚ أسظٔ َٓـ٘ َـٔ سٝـح ايــف١     ــايشك

 نُا يٛ نإ اىبظًِ يفٝ٘ ْٛي١ٝ َ ٛط ١ َٔ أْـٛاي اسبٓ ـ١ ٚيهٓـ٘ طـًِ إفب    
ْٛي١ٝ دٝذ٠ ٚاسظٔ يفٝذ  ايك ٍٛ إ٫ َـر ٚدـٛد ايلـشس  ٗـزا      اىبؼنٟ

 اٱج ٬ف.
دٌ ٚمل ٜ ُهٔ اي ا٥ر َٔ أدا٤ اىب ٝـر يعـاسض   إرا سٌ ا٭ (313 مسألة)

ذّ إَهـإ دً ـ٘   ـٛاصٙ ًب اي ًذ َر يــأٚ اي ً٘ٝــٔ ذبـئَ  يف١ أٚ يذض 
         ٌ نــإ  ،َـٔ َهـإ  جـش أٚ غـري ريـو َــٔ ا٭يـزاس س ـ٢ اْكلـ٢ ا٭دـ

اىبؼنٟ  اشبٝاس  ـب إٔ ٜفظخ اىبعا١ًَ ٜٚشدر  جُٓ٘ ٚسأغ َاي٘ ٚ ــب إٔ  
ٚهلُـا إ ٜناكـٝا  كُٝـ١     ،ا٥ر َٔ ا٭دا٤ٜـرب إفب إٔ ٜٛدذ ٜٚ ُهٔ اي 

ٚق  ا٭دا٤ طٛا٤ صادت ئ ايـجُٔ أٚ طـاٚت أٚ ْكــ  يٓـ٘، ٚيـٝع      
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ناْـ  اصٜـذ َـٔ مثـٔ      إيًُؼنٟ ايضاّ اي ا٥ر  ـادا٤ قُٝـ١ ٚقـ  ا٭دا٤     
 اىبظ٢ُ.

٫ يفشم ًب ٖزا اشبٝاس  ـب نٕٛ اي اجري   فشٜ  َٔ اي ا٥ر اٚ  (314 مسألة)
ٟ يفـ٬ جٝـاس س٦ٓٝـز، ٚيـٛ اعـزس      ي كــري َـٔ اىبؼـن   اغريٙ، ْعـِ يـٛ نـإ    

اي عل دٕٚ ازبُٝر نإ يًُؼنٟ اشبٝاس  ايٓظ ١ إفب َـا اعـزس ٚ ايٓظـ ١    
  .يًذُٝر

يفًٛ أجش يعـزس أٚ   ،ٞ ٚيٝع يفٛسّٜاكٖزا اشبٝاس ي٢ً اينا (315 مسألة)
 .٥زٚيٛ اج اس ايـرب ٜـض ي٘ ايفظخ  عذ ،يغريٙ ٫ ٜظك  جٝاسٙ

ٓع يٛ ظٗش يٝـ  ًب ايـجُٔ اىبعــب يفـإٕ نـإ َـٔ غـري ازبـ         (316 مسألة)
ٚنإ ًب  عل٘   ٌ ايعكذ ًب ريو اي عل ٚي٘ جٝاس اي  عل، ٚيٛ نـإ  

 ًب ازبُٝر   ٌ ايعكذ.
 أقظاّ اي ٝر  ايٓظ ١ إفب ٬َسع١ ايجُٔ اس ع١: (317 مسألة)

 ٝر ػ٧ َعًّٛ  جُٔ َعًّٛ َر اشاكُٝٗا نُا يٛ قاٍ  ع ـو   ا٭ٍٚ:
ٖزا ايه ال  ذٜٓاس، يف٬ ٜزنش سأغ اىباٍ ٚطعش ايهًف١ ٚايش ض ٚاشبظشإ 

 ايعكذ ٜٚظ٢ُ  اىبظا١َٚ. ًب
ٛ  اي ٝر  شأغ اىباٍ َر ايضٜاد٠ ٜٚظ٢ُ  اىبشاحبـ١،   ايجاْٞ: ٍ اقـ  نُـا يـ
زٙ ايظٝاس٠  شأغ َاهلا ٚقـذسٙ أيـف دٜٓـاس َـر صٜـاد٠ َكـذاسٖا       ـ ع و ٖ
 نزا.

١ نُـا يـٛ   كـع اي ٝر  ـشأغ اىبـاٍ َـر ايٓكٝــ١ ٜٚظـ٢ُ  اىبٛا      ايجايح:
ُظـ١ ٚاظـعـب دٜٓـاسّا، أٟ    اسبٓ ١ قبا١٥ دٜٓـاس ثـِ  ايـ٘ خب    ّا َٔاػن٣ يٓ

  ٓكٝـ١ وبظ١ دْاْري.
اي ٝر  شأغ اىباٍ َٔ دٕٚ صٜاد٠ ٫ٚ ْكٝـ١ ٜٚظ٢ُ  اي ٛي١ٝ،  يشا ر:ا

 نُا يٛ اػن٣ اىب اي  ذٜٓاس ٚ اي٘  ذٜٓاس أٜلّا. 
١  ٖٓٚزٙ ا٭قظاّ ا٭س ع١ نًٗا ؿشٝش١ ٚيًٝ٘ ا٫نباي يكايذ٠ ايظً

ٚا٭ديـ١ يًـ٢    ،ايؼـاسي ٚأدي١ دباس٠ ئ اشاض ٚيذّ ث ـٛت ايـشدي َـٔ    
ايظـا٥ذ ٚاىب عـاسف ًب   ٖٚـٛ   اكشٜشٖا، ٚأيفلٌ ٖزٙ ا٫قظاّ ٖـٛ اىبظـا١َٚ  
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   ٘ أَـا   ،َجٌ ٖزٙ اىبعا٬َت ٚ فلً٘ اعافب اش٣ ايٓفٛغ كبٝـٌ ٚاظـهٔ إيٝـ
 اىبشاحب١ يفٗٞ َهش١ٖٚ أسٝاّْا.

ٜع رب ًب ذبكل َا اكذّ َٔ ا٭قظاّ ا٭س عـ١ ايكــذ ٚيفـغ     (318 مسألة)
ٜٚ شكل  اىبعايا٠ أٜلا  عذ اىبكاٚي١ ي٢ً  ،اشباق ٓؼاظاٖش ًب ايعٓٛإ اىب

١ اعٝـب كعًٚب اىبٛا ،ٜٚع رب ًب اىبشاحب١ اعٝـب َكذاس ايش ض ،اعٝـب ايعٓٛإ
يفٝـ٘ رنـش سأغ اىبـاٍ ٚمثـٔ اي ٝـر ٚعبـٛٙ ايكــذ         ٜٞٚهف ،١ـَكذاس ايٓكٝ
 ٜهفٞ ًب َعشيف١ ايضٜاد٠ أٚ ايٓكٝـ١. ايزٟاٱنبايٞ 

ىبــاٍ أٚ اعٝٝٓــ٘ َــٔ ي ــاس٠ يكــذ اىبشاحبــ١  عــذ اعــٝـب سأغ ا  (319 مسألة)
اشباسز إٔ ٜكٍٛ اي ا٥ر :  ع و ٖزا اىب اي  اىبكذاس ايزٟ اػنٜ ٘  ٘ ٖٚـٛ  

زنش ايضٜاد٠ ٚمل  نزا ٚس ض نزا ٜٚكٍٛ اىبؼنٟ ق ً ، ٚػبٛص إٔ ٜه فٞ 
ٗــا ًٜــضّ اي ٝــإ عيفُ ،إٔ ٜهــٕٛ يفٝــ٘ غــشس أٚ كــشس  سأغ اىبــاٍ إ٫ دؼبــذ

ــ١ ٚاي  ــر ازبٗاي ــإ كــعظــ ١ يًُٛاٚنــزا  ايٓ ،شسغــٚاي فـــٌٝ قبــا ٜشيف ٝ   ١
ًٚب اي ٛي١ٝ ٜكٍٛ ي٘  ع و قبا اػنٜ  يفٝكٍٛ اىبؼنٟ : ق ً  أٚ  ،ايٓكف

 اػنٜ .
ــٛ اعــذدت ايٓكــٛد ٚايعُــ٬ت ًب اي ًــذ ٚنــإ    (321 مسألة) قُٝ ٗــا ًب ي

ٚنـزا ٫ ـذ َـٔ رنـش      ،ٚؿشيفٗا افاٚت يف٬ ذ َٔ اعٝـب ْٛي اًو ايعًُـ١ 
 ايجُٔ. ٘ايؼشٚط ٚا٭دٌ ٚعبٛٙ يبا ٜ فاٚت ٭دً

 ـجُٔ َعـــب ٚمل ؼبـذخ يفٝــ٘ َـا ٜٛدــ      ّاَ ايــ ٣إرا اػـن  (321 مسألة)
صٜاد٠ قُٝ ٘ يفشأغ َاي٘ مثٔ ػشا٥٘ يفٝكٍٛ اػـنٜ ٘  هـزا، أٚ سأغ َـايٞ    

ٓـ عُـٌ   قُٝ ٘ يفإٕ نـإ  صٜاد٠ نزا، ٚإ أسذخ يفٝ٘ َا ٜٛد   ٘ يفٝكـٍٛ  َ
أٟ ٫  ،س نًف ٘ أٚ قُٝ ٘  هـزا ذسأغ َاي٘ نزا ٚيًُ  يفٝ٘ نزا أٚ َا اك

ٝـ     ػبعٌ يًُ٘ دض٤ َٔ سأغ اىباٍ َـٔ   ٘يٓذ ا٫ج اس يـٔ سأغ َايـ٘ ىبـا يف
ش ٚقـذ ٜهـٕٛ َـٔ ايهـزل، ٚإ أْفـل يًٝـ٘  اطـ ٦ذاس        ٜشــغاي١ ٚاي ــازبٗ

ٛف ٞف ياٌَ ٚعبٛٙ يفً٘ إٔ ؼب ظ  اًو ا٭دش٠ ٜٚكٍٛ : اك  هـزا، ٫ٚ   ّ يًـ
سأغ  ٚأػبٛص إٔ ٜلٝف ا٭دش٠ إفب سأغ اىباٍ ٜٚكـٍٛ : اػـنٜ ٘  هـزا    

 َاي٘ نزا.
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ٚسدر  ا٫سؾ إي٣اي ا٥ر نُا يٛ  ّاعٝ يٛ اػن٣ صٜذ َ ايّا َ (322 مسألة)
اػناٙ  عؼش٠ دْاْري ثِ سدر  ا٫سؾ َٚكذاسٙ دٜٓاس ٚاسـذ، يفٝذـٛص إ   

أٟ ق١ُٝ ايؼشا٤ ْٚٛي ايعٝ  َٚكذاس ا٫سؾ ايزٟ  ١ٝهٝفايؽبرب  ايٛاقر ٚ
سدر  ٘، ٚي٘ إ ٜظك  َكذاس ا٫سؾ َٔ ايـجُٔ ٚػبعـٌ سأغ اىبـاٍ َـا     

، أَـا يـٛ سـ  اي ـا٥ر     َر  ٝـإ ايعٝـ     كٞ يفٝكٍٛ سأغ اىباٍ اظع١ دْاْري
يفإْ٘ ػبٛص يًُؼـنٟ إٔ ؽبـرب  ا٭ؿـٌ    اٚ ايعكذ  عل ايجُٔ  عذ ا٫افام 

َٔ دٕٚ اطكاط اسب ٝ ، ٚكا  ٘ إٔ ٫ ٜهٕٛ اسبـ  إسظـاّْا جاؿـّا أٚ    
 اربيّا َٔ اي ا٥ر ي٘.

نٜ٘  ضٜـاد٠  ـر َ ايـّا ثـِ ٜؼـ   ــاٍ اي ا٥ر  إ ٜ ٝــمبهٔ إ ؼب  (323 مسألة)
ناٙ  ذٜٓاس يفٝ ٝع٘ أٚ ٜٗذٜ٘ ٫ ٓ٘ أٚ صٚد ـ٘  ــال اػـ ٓذٙ نــنُا يٛ نإ ي

ــ اجيفـإرا   ،اسٜٔ َج٬ّـــنٜ٘ َٓ٘  ذٜٓــٓيب ثِ ٜؼــأٚ أد رب ٚقـاٍ  ـإ سأغ   ـ
دٜٓاسإ مل ٜهزل ظاٖشّا ًب ا٫ج اس ًب ساٍ اىبشاحب١، ٚيهٓـ٘ غـؽ    َاي٘
اىبـاٍ اسبكٝكـٞ ٚاْــشاف ا٫ج ـاس يـٔ       غٛ سأــع ٭ٕ اىب  ادس ٖــٚاذيٝ
 ِ، ْعـ اىبشن  ٫ٚ  ٓا٤ اىبعا١ًَ ْٛيّٝا ي٢ً يذّ اشبٝا١ْ ا٤شــيؼزا اــَٖجٌ 

ـــيــٛ مل ٜه ـــٔ يــٔ َٛايـ ـــا٠ ٚقــ يفــ٬ ٚعبــٛٙ ٝاٍ ٚمت يــٔ  ٝــر ـذ ا٫س ـــ
 إػهاٍ.

يٛ ظٗش نزل اي ا٥ر ًب إج اسٙ  ـشأغ اىبـاٍ نُـا إرا أجـرب      (324 مسألة)
 إ سأغ اىباٍ َا١٥ ٚ اي٘  ش ض يؼش٠ يفعٗش أْ٘ نـإ اظـعـب ؿـض اي ٝـر     

٫ٚ يفشم  ـب اعُذ  ،  ُاّ ايجُٔٚايؼشا٤ ري اىبؼنٟ  ـب يفظخ اي ٝر ٜٚ خ
سـٛي٘ ئ طٗٛ ٚاػ  اٙ ٫ٚ ٜظك  ٖزا اشبٝاس  اي ًف يفٝعٌُ  ٚاايهزل 

 ايك١ُٝ. ٚااىبؼنٟ جٝاسٙ ٜٚشد اىبجٌ 
َٔ ارٕ ي٘ اىبايو  ـاي ٝر ٚاجـز ايضٜـاد٠، ٫ ػبـٛص إٔ ٜ ٝـر       (325 مسألة)

صاد  عؼـش٠ دْـاْري أٚ دعـٌ َـا    ن َشاحب١ يفًٛ يـب اي ادش يًذ٫ٍ مثّٓا َعّٝٓا
ذ٫ٍ إٔ ٜ ٝع٘ َشاحب١ أٚ إ ٜكٍٛ إٔ سأغ َاي٘ ًيًذ٫ٍ، يفش٦ٓٝز ٫ ػبٛص ي

 جُٔ َعًـّٛ َـٔ دٕٚ رنـش     ٘عًٜٓ ٟيفإَا إٔ ٜ ٝر َظا١َٚ أ ،يؼش٠ دْاْري
َـا ٖـٛ ايٛاقـر  ـإ     ايـذ٫ٍ  أٚ إ ٜ ـب  ،سأغ اىباٍ َٚكذاس ايش ض ٚعبٛٙ
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ٛفَ٘ اىبايو   ٘ٚإرا  اي ، ٖٚٛ ٜشٜذ ايٓفر يًٝ٘ قبكذاس نزايًٝ٘  عؼش٠ دْاْريق
ٛف ا٫  ؿض اي ٝر ٜٚهٕٛ ايجُٔ ي٘ ٚمل ٜظ شل ايـذ٫ٍ ػـ٦ٝاّ   ايوَ٘ اىبقبا ق

ٙ ػ٦ّٝا ٫سناّ يٌُ اىبظـًِ  ٩ٜٚظ ش  إي ا إ ٜهٕٛ اىب عاسف خب٬يف٘،
ٚإ نإ ٖٛ ايزٟ اقذّ يًـ٢ اجملاْٝـ١، ٚإٕ  ايـ٘  ا٭قـٌ ٜهـٕٛ يفلـٛيّٝا       

 داص٠ اىبايو.ا ٛقف ؿش ٘ ي٢ً إ
خف َ ايــّا أٚ داسّا أٚ عبــٛٙ دــاص يــ٘ إٔ ــــن٣ ػــــيــٛ اػ (326 مسألة)

 ٓـٝف مثـٔ ايؼـشا٤ أٚ  ـايش ر أٚ     ناٙ  اىبٓاؿف١ ــشى يفٝ٘ غريٙ قبا اػــٜؼ
ــ يفٝك ، ١ أجش٣ــْظ ١ اٜ ــ ٍٛ َـج٬ّ ػ ـ شن و ًب ٖـزا اىب ـاي ْــف٘  ٓــف     ــ

ىبعايـا٠ َـر   ٚػبٛص إٜكايـ٘  ا  ،ايجُٔ اٚ ثًج٘  جًح ايجُٔ َج٬ّ ٚقاٍ ق ً 
 اي عٝـب.

 ٌصزع واخلعسوادٌصزع واخلعسواداايف ثٍغ اٌثّبز ويف ثٍغ اٌثّبز و
ــٌ  شٚصٖــا     (327 مسألة) ــٌ ٚا٭ػــذاس ق  ــر ايجُــاس ًب ايٓخٝ ٫ ػبــٛص  ٝ

ٚػبـٛص  ٝعٗـا    ،١َُُٝٚر ايل ١ُُٝٚظٗٛسٖا، ٚػبٛص ياَّا ٚاسذّا  ٬ ك
١  إ ٜ ٝر َعٗا ػ٦ّٝا َٔ غريٖـا، يفٝكـٍٛ َـج٬ّ    ُُٝياَـب يفُا صاد َر ايل

 زا ايٓخٌ  هزا.ٖمثش أػنٟ َٓو ٖزا اي كٌ ٚ
ٚ   ٝر ايجُاس  (328 مسألة) عـذٙ،    عذ ايعٗٛس ي٢ً قظُـب ق ـٌ ايــ٬ح 

يفإٕ نإ ق ـٌ  ـذٚ ايــ٬ح يفٝذـٛص يًـ٢ نشاٖـ١  ٝعـ٘ ياَـّا ٚاسـذّا  ـ٬           
، ٚإٕ نإ  عذ  ذٚ ؿ٬ح ايجُش٠ يفٝذٛص  ٝعٗـا قبفشدٖـا يعـاّ أٚ    ١ُُٝك

 ١.ُُٝيعاَـب أٚ َر ايل
ــذٚ ايـــ٬ح ًب اي  (329 مسألة) ــش اهبــشاسٙ أٚ اؿــفشاسٙ ًٚب غــري     ُ ٙ

 اْعكاد س ٘  عذ آاثش ٚسدٙ.
ا ػبٛص  ٝعٗـا  يب١ يٓذ ا٫س ٝاز ايٝٗا نْٛٗا ُُٜٝع رب ًب ايل (331 مسألة)

َٓفشد٠، ٚنْٛٗا يبًٛن١ يًُايـو ٚاــًض ا٭ؿـٍٛ يـٛ  ٝعـ  َـر ايجُـش٠        
إٔ  ٚيًجُش٠ أ ّا١ اا ع١، نُا يٛ نإ أؿٌ ايؼذش اا عُُٝطٛا٤ ناْ  ايل
 ؿٌ  ٝر ايٓخٌ.ايجُش٠ اا ع١ ٫
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شا٘ انبر اىبٛدٛد٠ مثاس اي ظ إ داص  ٝر  عل مث ٗشإرا ظ (331 مسألة)
ٚنـزيو يـٛ    ،ٚاىب ذذد٠ اًـو ايظـ١ٓ طـٛا٤ اذبـذت ايؼـذش٠ أٚ اعـذدت      

يـذم  ادسن  مثش٠  ظ إ داص  ٝعٗا َر مثش٠  ظ إ  جش مل اذسى مثشا٘
 .ايل١ُُٝ ٚيًٓف

يٛ ناْ  ايؼذش٠ اجُش ًب ط١ٓ ٚاسذ٠ َشاـب، اهٕٛ اىبشاإ  (332 مسألة)
 ا ًب اىبشاـب ق ٌ ايعٗٛس.قبٓضي١ ياَـب يفٝذٛص  ٝر مثشاٗ

 ٝعّا ؿـشٝشّا ثـِ  ـاي     نجشجُش٠ ط١ٓ أٚ طٓ ـب أٚ أيإرا  اي ا (333 مسألة)
كٌ ا٭ؿٍٛ إفب اىبؼنٟ  يف ٓ ا٭ؿٍٛ َٔ ػخف  جش مل ٜ  ٌ  ٝر ايجُش٠

ٚيـٛ نـإ دـا٬ّٖ نـإ يـ٘ اشبٝـاس ًب يفظـخ  ٝـر ا٭ؿـٍٛ           ،َظًٛ ١ اىبٓفع١
 ٠ َع١ٓٝ.ذػشا٤ ايذاس اىبظ ادش٠ َاشبٝاس ًب ن

ر ا٭ؿــٍٛ إ٫ َــر  ــــٝـٛد٠ ًب  ــــُش٠ اىبٛدــــٌ ايج٫ اــذج (334 مسألة)
 عــاسف ًب ْــٛي   ايؼــشط ٜٚهفــٞ ايؼــشط اي ٓــا٥ٞ ايٓــٛيٞ ٚاىبعٗــٛد اىب     

 اىبعا٬َت.
ػب  يًـ٢ ايـزٟ ٜؼـنٟ ا٭ؿـٍٛ إ كـا٤ ايجُـش٠ صباْـّا إفب         (335 مسألة)

  ًٛغٗا طٛا٤ ناْ  يً ا٥ر أٚ إفب َؼنٟ  جش.
ٖـ   (336 مسألة) ٌ يٛ اج ًف ًب ٚق  اي ًٛغ ٜشدر ًب اعٝٝٓ٘ إفب ثكـات أ

 اشبرب٠، َٚر اج ٬يفِٗ يف٬ ذ َٔ اي ـا  ٚايناكٞ.
يهٌ َـٔ َايـو ا٭ؿـٌ ٚايجُـش٠ سـل طـكٞ ايؼـذش٠ َـر          (337 مسألة)

اسباد١ ٚاىبـًش١ ٚيذّ اىبفظذ٠ ٚإٔ ٫ ٜهٕٛ يفٝ٘ كـشس يًـ٢ اٯجـش ًب    
أسـذُٖا ؼب ـاز إفب   ًَـو  ٚيٛ اعاسكـ  اىبــًش١  ُٝٓٗـا أٟ إٔ     ،ًَه٘

 اعٝـب أقٌ ايٓفـر يـٮٍٚ   ايظكٞ ٚاٯجش ٜلشٙ يفاىبشدر إفب أٌٖ اشبرب٠ ًب
 أقٌ ايلشس يًجاْٞ.َر 

فايـّا ػـا٥عّا َجـٌ     إرا ناْ  ايؼذش٠ يبا ٜٓ فر َٔ ٚسقٗـا اْ  (338 مسألة)
ٚسم اسبٓا٤ حبهِ ايجُش٠ َـٔ سٝـح دـٛاص  ٝعٗـا َٓفــ١ً َٚظـ ك١ً يـٔ        

 ا٭ؿٌ.
ٛت َؼـنٜٗا  ــٌ  قبــ٫ ٜ  ـٌ  ٝـر ايجُــاس قبـٛت  ا٥عٗـا ٫ٚ      (339 مسألة)
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٢ ا٭ؿٌ ي٢ً ًَو اي ا٥ر ٚإ آ كٌ ايجُش٠ إفب ًَو ٚسث١ اىبؼنٟ، ٜٚ ك
 َات ٜٓ كٌ إفب ٚسث ٘.

 يفـ١ يٛ  اي ايجُش٠  عذ ظٗٛسٖا أٚ  ذٚ ؿ٬سٗا يفاؿـٝ    آ  (341 مسألة)
َٔ َاٍ اىبؼنٟ ي٢ً ا٭ق٣ٛ إ ســً    يفٗٞق ٌ ا٫ق  اي ٚا٫د زار 

ٚإرا نـإ   ٚعبٖٛـا،  اي خ١ًٝ  ـب اىبؼنٟ ٚ ٝٓٗا ق ٌ اي ًف ٚنـزا ايظـشق١  
٘ ٜشدر اىبؼنٟ يً َّاًٛع ًف َاىب ل أٚ  ٚيـٛ ااًفـ٘ اىبؼـنٟ ق ـٌ ايكـ      ،ٝـ

ٚيٛ أاًف٘ اي ا٥ر  ،َاٍ اىبؼنٟ ٫ٚ ٜشدر ي٢ً اي ا٥ر  ؼ٤َٞٔ  عذٙ نإ 
 يفا٭ق٣ٛ اْفظاخ ايعكذ ٭ْ٘ ناي ًف يٓذٙ.

يٛ اًف  عل اي ٝـر ق ـٌ اي خًٝـ١ ٚايكـ ل نـإ َـٔ َـاٍ         (341 مسألة)
ـــاي ا٥ ـــر يفًًُؼـ ـ ـ ـــنٟ إٔ ٜاجــز ايظــًِٝ حب ــٔ ايجُـ ـــ ٘ َ ــاس  ـ ــ٘ جٝ ٔ ٚي
ٚيٛ ظٗش يذّ ايجُش٠ ًب ايظ١ٓ ايجاْٝـ١ أؿـ٬ّ يفـ٬ كـُإ      ،ٝل أٜلّااي  ع

 ي٢ً اي ا٥ر.
َؼــاي١ َــٔ ايجُــش٠  ١ػبــٛص إٔ ٜظــ ج  اي ــا٥ر يٓفظــ٘ ســـ (342 مسألة)

نايجًح ٚايش ر يفـإٕ اًـف ػـ ش َـٔ ايجُـش٠ ٜظـك  َـٔ اسبــ١ اىبظـ جٓا٠          
 ٓظ  ٗا، يفإرا نإ صبُٛي ايجُش٠ َا١٥ نًٝٛ ٚايـزٟ اطـ جٓاٙ اىبايـو ايش ـر     

ًـ   ــ ف أس عــٕٛ نًٝيفـإرا ا ــ ز اىبايـو وبظ ــــٛ َٓٗـا يفٝاج ـ ٛ ـ َــٔ  ١ يؼــش نًٝـ
 .ايظ ـب

 َ إرا أسـشص َٓـ٘    ٫ٝٓـّا نُا٥ـ١ نًٝـٛ إ   عٚنزا يٛ نإ ا٫ط جٓا٤ َكـذاسّا 
نُكـذاس ٚيـٝع    ت اىبظـ ج٢ٓ ااشب٬ف ٚإٕ اىبشاد نًٞ ثا   ًب اىبعــب ٚث ـ  

 .ْظ ١ ٚسـ١
ػبٛص  ٝر ايجُش٠ ي٢ً ايٓخٌ ٚايؼذش  هٌ ػ٤ٞ ٜــض إٔ   (343 مسألة)

مثّٓا ًب طا٥ش اي ٝٛي َٔ ايٓكٛد ٚا٭َ ع١ ٚاي عاّ ٚاسب ٛل ٚاسبٝٛإ ػبعٌ 
 ٚايشي  ُش ُش ي٢ً ايٓخٌ  اي ِ ٫ ػبٛص  ٝر ايْع ،ٓايفراىبٚنزا ٚغريٖا، 

ش  جـش يًـ٢ ايٓخٝـٌ أٚ    كبـ شٖـا أٚ  كبَـٔ  قبكـذاس  ٖٚٛ اىبضا ١ٓ، طٛا٤ نـإ  
 اسبـام ٚا٭ٚفب ٚاىبؼـٗٛس   ىبا يفٝ٘ ازبٗاي١ ٚايغـشس،  ي٢ً ا٭سض يّاكَٛٛ

مثش٠ َا يذا ايٓخٌٝ َٔ ايفٛان٘  ٗا يف٬ ا اي لٓظٗا، ٚ ٝر اي ًـر  ـاي ُش   
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 ًٜشل  اىبضا ١ٓ.
ــ١  ــ٘ ٭ٕ نــٌ ٚاســذ َــٔ     ــض ٔ ٖــٛ ايــذيفر، وٝــ  اىبضا ٓ ــ١: اي اىبضا ٓ
اىب  اٜعـب ٜذيفر ؿاس ٘ ئ سك٘ قبا يفٝ٘ َٔ ايضٜاد٠ اي ١ًُ ٚاىبضا ١ٓ ٖٞ  ٝر 

 ٖٛ اَش َٓٗٞ يٓ٘.اي ُش ي٢ً ايٓخٌ  اي ُش اٚ ايشي  ٚ
شّا يكايـذ٠ ْفـٞ   كبسش١َ اىبضا ١ٓ ايعشاٜا خبشؿٗا  َٔاط ج   (344 مسألة)

نبر يش١ٜ ٖٚٞ ايٓخ١ً اهٕٛ يًشدٌ  اٜاشعشز ٫ٚ كشس ٚيًٓف، ٚاياسب
 ًب داس سدٌ  جش.

ــضسي  ــزسّا ق ــٌ ظٗــٛسٙ ٚػبــٛص  ٝعــ٘ ا   (345 مسألة) ــر اي عــّا  ٫ ػبــٛص  ٝ
ٚ    ،ٮسض يٛ  ايٗا ٚأدجًـ٘ ًب اي ٝـر  ايؼـشط   ي يًـٛي  ٚأَـا  عـذ ظٗـٛسٙ 

جلشا٘ يفٝذٛص  ٝع٘ قـ٬ّٝ ٜٚك ع٘ اىبؼنٟ ق ٌ إٔ ٜظٓ ٌ طٛا٤  ًغ أٚإ 
ٚػبـ  يًـ٢    ،أيًـل  ٚأ َـذ٠ ٱ كا٥ـ٘  ايؼـشط    ٫، ٚطـٛا٤ يـٝف   ـً٘ أٚق

 ،ٝذـٛص س٦ٓٝـز  يفاىبؼنٟ ق ع٘ إرا  ًغ أٚاْـ٘ إ٫ إرا سكـٞ اي ـا٥ر  إ كا٥ـ٘     
أدش٠  ا ًب ًفاجاافكا ي٢ً ا كا٥٘ ٚ ٛإرا مل ٜك ع٘ اىبؼنٟ ٚي ٘ٚيً ا٥ر ق ع

ن ريّا ٚمل ٜذيفر َؼنٟ ايكـٌٝ  ّاا٭سض َذ٠ اي كا٤  إ يً  اي ا٥ر َ ًغ
 أدش٠ ق١ًًٝ يفريدر إفب أٌٖ اشبرب٠.ا٫ 

٫ ػبٛص  ٝر ايظٓ ٌ ق ٌ ظٗٛسٙ ٚاْعكـاد س ـ٘ ٚػبـٛص  عـذ      (346 مسألة)
ــ كاد ســاْع ــ  ٘ طـ ــ ٛا٤ نـإ س  ـ ــ ٘  ـ ــ اسصّا نايؼـعري أٚ َظ ـ ــ  نّا ناسبٓ ـ ١ ـ

٫ٚ ػبٛص  ٝع٘ حبـ  َـٔ دٓظـ٘     ٝذّا،ــؿٛي٘ قا٥ُّا أٚ سـَٓفشدّا أٚ َر أ
 إ ا اي طٓا ٌ اسبٓ ١  اسبٓ ١ ٚطٓا ٌ ايؼعري  ايؼعري، ٚا٭سٛط مشٍٛ 
 ٝر طـٓ ٌ اسبٓ ـ١  ايؼـعري ٚطـٓ ٌ ايؼـعري  اسبٓ ـ١، ٚنـزا اسبـام  ـاقٞ          
ــر طــٓ ًٗا  ٗــا      ــزس٠ ٚغريٖــا يفــ٬ ػبــٛص  ٝ ــذجٔ ٚاي اسب ــٛل نــا٭سص ٚاي

 اس ٝايّا.
ــٛص  (347 مسألة) ــٌ     ٫ ػب ــٝخ ق  ــإ ٚاي   ــاس ٚاي ارظب ــر اشبلــش ناشبٝ ٝ 

ظٗٛسٖا ٚػبٛص  عـذ اْعكادٖـا ٚآـاثش ٚسدٖـا يك ـ١ أٚ يك ـات َعًَٛـ١،        
  ٗ ــضساي ٚػــغً إر ٫ يــرب٠  ِ،ٚيــاداٗ ِٚاىبشدــر ًب ايًك ــ١ إفب يــشف اي

  ايكًٌٝ ايزٟ ٜؼو ًب اي  اسٙ.
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ــ ٛص  ٝر اشبلــإلبا ػب (348 مسألة) ش ناشبٝـاس ٚاي  ـٝخ َـر َؼـاٖذ٠ َـا      ـ
 ٘ ــاٖذا ــٔ َؼ ــٔ مبه ــاٖذ٠  علــٗا     َ ــذّ َؼ جــ٬ٍ ا٭ٚسام ٫ٚ ٜلــش ي

اىبظ ٛس، نُا ٫ ٜلش يذّ آاٖٞ يعُٗا ن٬ أٚ  علـا ٚيـذّ آـاثش ٚسد    
  علٗا.

إرا نإ اىبكـٛد َٔ اشبلش َظـ ٛسّا ًب ا٭سض، نـازبضس    (349 مسألة)
  عٝـب أٌٖ اشبرب٠ َكذاسٖا ٚطـا٥ش   شصسٚايؼًذِ ٚايجّٛ ٚعبٖٛا، يفإٕ أ

شص ي٢ً عبٛ اٱنباٍ َٚا ٜهفٞ يشيفر جـٛؿٝااٗا ػبٛص  ٝعٗا، ٚيٛ مل ذب
 شس يف٬ ػبٛص  ٝعٗا.غازبٌٗ ٚاي

ٛ     (351 مسألة) ٚايهـشاخ ٚعبـٛٙ   ، ػبٛص  عذ ايعٗٛس  ٝر َـا ػبـض ثـِ ُٜٓـ
دض٠ أٚ دضات َع١ٓٝ، ٚنزا َا ؽبشط نٛسم اي ٛت ٚاسبٓا٤ ٚعبٛٙ جشي١ 

 عاسف  ـب أٌٖ اشبـرب٠ َـا   ر ًب ازبض٠ ٚاشبشي١ ٖٛ اىبشدٚجشيات،  ٚاىب
 عذَ   عل ا٭ٚسام.ْاشبشي١ ٚإ اِ اط ٜهفٞ يـذم

إثٓـب َج٬ّ  اىبٓاؿف١ ػبٛص  ـبإرا نإ غبٌ أٚ ػذش أٚ صسي   (351 مسألة)
 ؽبــشقإٕ  ــشق َعًــّٛ، إٔ ٜ ك ــٌ أســذ ايؼــشٜهـب ســـ١ ؿــاس ٘ خبــ 

اجملُٛي قبكذاس يفٝ ك ٌ إٔ ٜهـٕٛ اجملُـٛي يـ٘ ٜٚـذيفر يــاس ٘ َـٔ ايجُـش٠        
ٕ اهـٕٛ  ٜٚـض أ َر ايشكا،صاد أٚ ْكف  جشؿْ٘ـف اجملُٛي حبظ  

َعا١ًَ جاؿ١ َظ ك١ً ٚيٝع هلا ؿٝغ١ جاؿ١  ٌ اكر  هٌ يفـغ َفٗـّٛ   
 يشيفّا.

ػبٛص ىبٔ مبش يًـ٢ غبـٌ أٚ ػـذش أٚ صسي إٔ ٜانـٌ َٓـ٘ إرا       (352 مسألة)
شٚسٙ  كـذ اٱد ٝاص ٫  ١ٝٓ ا٭نٌ َٓـ٘ َٚـٔ دٕٚ إٔ ؼبُـٌ َٓـ٘     ــنإ َ

٫ٚ يفـشم  ــب َـا نـإ      ،ًجُـاس يإا٬ف  ٚاػ٦ّٝا َٚٔ غري إيفظاد يٮغـإ 
ًب ٖـزا  اٜلـّا  ايؼذش أٚ َ ظاق ّا َٓـ٘ ٚاًشـل اشبلـشٚات  ايجُـاس     ي٢ً 

اسبهــِ، ٚا٭ســٛط إد ٓــال ا٭نــٌ إرا يًــِ نشاٖــ١ اىبايــو إ٫ ًب ســاٍ  
 ايلشٚس٠.
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  يف ثٍغ احلٍىاْيف ثٍغ احلٍىاْ

نايٓــف   ّانُا ػبٛص  ٝر اسبٝٛإ ػبٛص  ٝـر  علـ٘ َؼـاي      (353 مسألة)
َٓـ٘   ـبعاىب ٤ضازبٚأَا  ٝر  ،ٚايش ر َج٬ٍ  ٬ يفشم  ـب َانٍٛ ايًشِ ٚغريٙ

٫ ٜ٪نٌ سبُ٘ يف٬ ػبٛص ٚإٕ نـإ يبـا ٜ٪نـٌ     انايشأغ ٚازبًذ يفإٕ نإ يب
ٕ اايــزٟ ٜؼــنٜ٘ ايكـــا ٕٛ يًــز ض، يفــإرا ر ــض نــ ًب سبُــ٘ يفٝذــٛص نُــا 

نٟ ػشٜهّا ًب ايـجُٔ  ؼيًُؼنٟ َا اػناٙ، ٚإٕ  ٝر ٚمل ٜز ض ٜهٕٛ اىب
  ٓظ ١ َاي٘.

أٖـٌ   يٛ اج ًفا ًب ق١ُٝ سـ١ اىبؼنٟ يٓـذ اي ٝـر يفـاىبشدر    (354 مسألة)
يفإٕ  ٗااشبرب٠، ٚيٛ اج ًفا ًب ايز ض أٚ ا٫ كا٤ أٚ اي ٝر، يفٝٓشـش ا٭َش  ٝٓ

ُ نإ ايعكذ َ  ٢ٓ ي٢ً أسـذٖا يًـ٢ عبـٛ ايؼـشط اي     اٚ  عـاسف    ٚاىبلـ
 ٚا٭يِ اي ٝر  ًشاظ ا٭نجش ٚاٚإ٫ يفٝكذّ أسذ أَشٜٔ ايز ض  ،يفٗٛايكش١ٜٓ 

 كايذ٠ ْفٞ ايلشس.يّا عْف
اٛن٬ّٝ ي٘  ُاي ربّا  ؼشني يٛ قاٍ ػخف ٯجش اػن سٝٛاْ (355 مسألة)

 ، ٝر  ُٝٓٗا حبظـ  ايٓظـ ١  ًب ايؼشا٤، يفًٛ اػناٙ ي٢ً ٖزا اٱرٕ نإ اىب
ايؼشن١  اىبٓاؿف١ إ٫ َر ايكشٜٓـ١  يفٚإٕ مل ٜهْٛا قذ اافكا ي٢ً ْظ ١ َع١ٓٝ 

 ي٢ً اشب٬ف.
إرا أساد َايو ازباس١ٜ إٔ ٜ ٝعٗا ٚقذ ٚياٖا ػب  يًٝ٘ إٔ  (356 مسألة)

إٕ ناْـ  ذبـٝل، ٚخبُظـ١ ٚأس عــب َٜٛـّا إٕ      ٜظ رب٥ٗا ق ٌ  ٝعٗا حبٝل١ 
 ٝل.َٔ ذبناْ  ٫ ذبٝل ٖٚٞ ًب طٔ 

شاذ اىبًٞ أٚ ايف شٟ ٫ ػبٛص اطنقاق٘ ٭ْـ٘ يـٝع  هـايفش    اىب (357 مسألة)
 . ٞشس

يٛ اػن٣ أَـ١ يفٛياٖـا يفعٗـش أْٗـا ًَـو يغـري اي ـا٥ر نـإ          (358 مسألة)
ؼــش قُٝ ٗــا إٕ ناْــ   هــشّا يًــ٢ اىبؼــنٟ يٴ ٘ٚيــ ٘،يًُايــو اْ ضايٗــا َٓــ

٘ ٜٚشدر ي٢ً اي ا٥ر قبـا اغن  ،إٕ ناْ  ثٝ ّاؼش ْٚـف ايعٴ يًُايـو إٕ   َـ
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 اىبؼنٟ دا٬ّٖ.ٖزا نإ 

  يف اإللبٌخيف اإللبٌخ
ذ ٚإقاي١ اي شف اٯجـش  كٖٚٞ َشن ١ َٔ ْذّ أسذ يشًب ايع اعشٜفٗا:

َؼــشٚيٝ ٗا ٚٚسدت  عــل ايٓـــٛق ايــي افٝــذ     ،ٚسكــا٥٘  ايفظــخ 
 ٚدبــشٟ ًب نبٝــرٚإ ٚقعــ   ًفــغ ا٫قايــ١، اطــ ش ا ٗا، ٖٚــٞ يفظــخ ٚ

 ايعكٛد ط٣ٛ ايٓهاح.
ٜكاٍ قاي٘ اي ٝر ق٬ّٝ ٚاقاي٘ إقاي١، ٖٚٞ يفظخ ايعكذ ٚاشن٘  عذ ا شاَ٘ 
 ظ٪اٍ اسذُٖا يٰجش ايفا٤ٙ َٓ٘، ٫ٚ آشـش اٱقاي١  اي ٝر  ـٌ اؼـٌُ   

 نٌ يكذ َٓعكٛد اىبعاٚكات ا٫ َا جشز  ايذيٌٝ نايٓهاح.
قاٍ  اكر اٱقاي١  هٌ يفغ أيفاد اىبع٢ٓ اىبكـٛد يشيفّا نُا إرا (359 مسألة)

أٚ ًٜ ُع أسذُٖا َٔ اٯجش  ،ًٓاٜأٚ أسذُٖا افاطخٓا أٚ اكا ٕ عاقذااىب
َـا    ـشدف  كٝـاّ أسـذُٖا   أٚ  ،يفٝك ٌ اٯ جش ٜٚكٍٛ أقً و أٚ َا ٜفٝذ َعٓاٙ

اْ كٌ إيٝ٘ إفب ؿاس ٘  عٓٛإ اٱقاي١، ٚ عذ ذبكل اٱقاي١ ٚد  ي٢ً َٔ 
   يـشد نـٌ َـٔ    ٚ٭ْٗا ط ،عٛد٠ ًَهٝ ٘ إيٝ٘ياٍ سدٙ إفب ؿاس ٘ اىب ذٙ ٝ

 ٚيَُٛات قايذ٠ ايٝذ. ٘ايهَفب اايعٛكـب 
ْكـــإ، يفًــٛ اقــاٍ  ٚاايــ١  ضٜــاد٠ يــٔ ايــجُٔ ق٫ دبــٛص اٱ (361 مسألة)

 ٘ أٚ أقــاٍ اي ــا٥ر  ٛكــٝع١  ،اىبؼــنٟ  ضٜــاد٠ يــٔ ايــجُٔ ايــزٟ اػــن٣  ــ
اٚ ايٛكـٝع١ ا٫ ارا  ٚ  ًـ  اًـو ايضٜـاد٠     ٣ٛؿش  اٱقايـ١ يًـ٢ اٱقـ   

 ١ َٔ اي ا٥ر  ٗ ١ اٚ ؿًض ٚعبٛٙ.َٔ اىبؼنٟ أٚ ايٛكٝعناْ  ايضٜاد٠ 
اكر اٱقاي١ ًب نبٝر َا ٚقر يًٝ٘ ايعكذ ًٚب  عل٘ ٜٚكظ   (361 مسألة)

 ايجُٔ س٦ٓٝز  ايٓظ ١ إفب سـ ٘.
ـــإرا اع (362 مسألة) ــا٥ر أٚ اىبؼــ ـ ــر   ـذد اي  ــ١ اســذُٖا َ نٟ اـــض إقاي

ؿاس ٘، يفإرا اػن٣ صٜذ َٔ ػشٜهـب داسّا  ٘اي شف اٯجش ٚإٕ مل ٜٛايفك
ــذ ــ١   ّْٚ ــ  اٱقاي ــ٘ اســذ ٚيً ــ١ ًب  يفاقاي ســـ ٘ دٕٚ ُٖا ؿــش  اٱقاي

 ؿاس ٘.
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اًف أسذ ايعٛكـب أٚ نًُٝٗـا ٫ مبٓـر َـٔ ؿـش١ اٱقايـ١        (363 مسألة)
يفإرا اكا٬ٜ سدـر قبجًـ٘ إٕ نـإ َجًٝـّا ٚ كُٝ ـ٘ إٕ نـإ قُٝٝـّا، ٚاىبٓـاط ًب         

 ايك١ُٝ ي٢ً ّٜٛ ا٭دا٤.
ٜشدــر إفب  ــذٍ ايــ عل يــٛ اًــف، ٚيٓــذ ســـٍٛ ايعٝــ   (364 مسألة)

ًب يكذ ػشا٤ طٝاس٠ ٚيٓذ ايشد ٜشدر إفب ا٫سؾ نُا يٛ سـً  اٱقاي١ 
ٜشدر َر ايظٝاس٠ ا٫سؾ ايزٟ يفاْ٘ اىبؼنٟ  اسذث٘ٚدذ يٝ  ًب ايظٝاس٠ 

 اٱقاي١. ايعكذ ٚقُٝ ٗا َعٝ ١ يٓذ ايشد  ًبٖٛ ايفشم  ـب ق١ُٝايظٝاس٠ 
٫ مبٓـر َـٔ   يهٓـ٘  ٚ ،ا٭ق٣ٛ إٔ سل اٱقايـ١ غـري َـٛسٚخ    (365 مسألة)

 عبُٖٛا.ٚايٛسث١ َظ ك٬ّ  ـًض أٚ ٖ ١ َر ٞ كنااي
 .ٚإ َل  َذ٠ غري قـري٠ ي٢ً اي ٝراٱقاي١  اـض (366 مسألة)
٫ ػبٛص يًخ اط إ ؽب  يٛس١ يفٝٗا اي٬ٕ يًششاّ نشف١ً  (366 مسألة)

يًشقف ٚايفذٛس اٚ ىب عِ ٜ ٝر اشبُٛس، ٫ٚ ػبٛص يٌُ ٚي ر اٱي٬ْات 
 اشباؿ١  ٗا يبا ٜهٕٛ يفٝ٘ ايفظاد ضبلّا.

ػبٛص ي اي١   اقات ايٝاْـٝ  ٚعبٖٛا ارا ناْـ  غاٜااٗـا    (367 مسألة)
١َ نُا يٛ ناْ  يًُؼاسٜر اشبري١ٜ اٚ اْؼـا٤ اىبظ ؼـفٝات، ٚنـزا    غري ضبش

 ػبٛص َر اَهإ اٛدٝ٘ ٚاـشٝض ػشا٥ٗا ٚاق ٓا٥ٗا ػشيّا.
٫ ػبٛص يًُظًِ إ ٜف ض دٓاسّا ًب ضب٬ا٘ اٚ َ عُـ٘ ي ٝـر    (368 مسألة)

ايشّ ناشبُش ٚسبِ اشبٓضٜش ي٢ً َظ شًٝ٘ ٚإ نـإ ايعاَـٌ غـري َظـًِ     
 ًٚب  ٬د غري اط١َٝ٬.

ظًِ إ ٜؼنٟ  ٓا١ٜ ٜ ٝر يفٝٗا  عـل اىبظـ ادشٜٔ   ػبٛص يًُ (369 مسألة)
ايشّ ناشبُٛس، ٜٚـض اجز ادش٠ ايٌ َر يضّٚ ا٭َش  اىبعشٚف ٚايٓٗٞ 
ئ اىبٓهش ٚايظعٞ ٱجشاد٘ َٓٗا  ا٭د٢ْ ٚا٭قشل ٚاىب ٝظش ٚيفل ايؼشٜع١ 

 ٚايكٛاْـب.
ػبٛص ػشا٤ ايزٖ  ٚايع٬ُت ايٛسق١ٝ سدا٤ اسافاي قُٝ ٗا  (371 مسألة)

 ايظٛق١ٝ ٚ ٝعٗا.
٫ ػبٛص ايعٌُ ًب اي٬ت ايي ا ٝر ايـشّ نـاشبُش ٚ ٫ت    (371 مسألة)
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ايكُاس ايل ا٫ إ ٜهٕٛ يًُ٘ ًب داْـ  َٓٗـا يـٝع يفٝـ٘ ضبـشّ نايـٌ       
اي ذاسٟ ايزٟ ٜ ٝر اشبُـش ٚايع ـٛس ٖٚـٛ ٜ ٝـر ايع ـٛس يفٝــض س٦ٓٝـز،        

شّ ايزٟ ؼبً٘ اىب  اٜعإ ًب دٜاْ ِٗ، نُا ــٛ ّا اشى  ٝر ايــٛط ٚدــٚا٫س
ٌ ْــشاْٞ ٜٚ ٝـر اشبُـش يًـ٢ اٖـٌ      ـشل يٓذ سدـ ــ٬ّ ًب ايغــٕ ياَيٛ نا
.٘ ًَ 

يٛ  اي ايكـال ايًشِ َٔ ػا٠ غري َزنا٠ َر يًُ٘  زيو  (372 مسألة)
اط ربا٤ ايز١َ َٓ٘  ايجاْٞ:اسداي ايجُٔ افب ؿاس ٘،  ا٭ٍٚ:يفعًٝ٘ أَشإ، 

٭ْ٘ ط   ًب أنً٘ اسبشاّ، َٚر يذّ ايعًِ  ٘ يفريدر ايـجُٔ افب اسبـانِ   
ٜظ غفش يــاس ٘، ٚيـٛ نـإ ٜظـ شٞ َـٔ اٱج ـاس  عـذ ايٓـذّ         ايؼشيٞ ٚ

شز ٚايلشس، يفًٝذغ ي٘ اىب ًغ ــش١ ٚاسبــ  ٘ ي٘ َٔ ايفلٝــٜٚ ذٓ  َا ٜظ
ــ٘    ـــًب َاي ـــشٜك١ غــري َ اػـ ــر    ـ ــٔ ايًشــِ َ ــذاسٙ َ ــ٘ َك ــٛ  اي ا٥ ش٠ ٚي

 ا٫ط غفاس ي٘.
َاي١ٝ ايؼ٤ٞ قذ اهٕٛ يزاا٘ نايـزٖ  ٚا٭يٝـإ اي ذاسٜـ١     (373 مسألة)

اسٜــ١ نــاٱرٕ اشبــاق ٜشٜــذ ايؼــخف  ٝعــ٘، ٚســل َــٔ ٚقــذ اهــٕٛ اي  
 اسبكٛم اشباؿ١ يف ذشٟ يًٝ٘ اسهاّ اىبًه١ٝ ٚايلُإ. 

٫ ػبٛص  ٝر اسبٝأَ اٚ  ٜٛلات اىبشأ٠ ٭غـشاض اي ًكـٝض     (374 مسألة)
 َٔ ادٓيب َٚا يفٝ٘ اسبشاّ.

 
********** 
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 وزبة اٌشفؼخوزبة اٌشفؼخ
أٚ اْ ضايٗا  يعـبا َر اد ُاي ايؼشٚط اٯا١ٝ سل كبًويًؼشٜو  (1 مسألة)

ٔ  ىبَٔ ا ٜٚظـ٢ُ ٖـزا    ارا  ايـ٘ ايؼـشٜو اٯجـش،    ؼنٟ قبا  زي٘ َـٔ ايـجُ
ك١  ـٌ  ٚايؼفع١ ٚؿاس ٘  ايؼفٝر ٚيٝظ  ايؼفع١  ٝعّا أٚ َعاسل اسبل 

 ٖٞ سل إٜكايٞ.  
اج   ايؼفع١ ًب نٌ َا ٫ ٜٓكٌ إرا نإ قا ٬ّ يًكظ١ُ نا٭ساكٞ  (2 مسألة)

جٝـال  يفُٝـا ٜٓكـٌ ناي   ٚا٫ق٣ٛ ث ٛاٗـا ، ٚيًٝ٘ ا٫نباي ٚاي ظااـب ٚعبٖٛا
ــ   ٌ ٚٚايه  ــ ــ٢ ايٓخٝ ــذَـب    ايجُــاس يً ــش اىب ك ــاٍ انج ــ٘ ق ٚا٫ػــذاس، ٚ 

 . ٚنباي١ َٔ اىب اجشٜٔ
َٛكٛي ث ٛت ايؼفع١ إلبا ٖـٛ  ٝـر اسبــ١ اىبؼـاي١ َـٔ ايعــب         (3 مسألة)

ــ نن١، يف٬ ػــاىبؼ ــ ١  ازبعفـ ــ ٛاس يفًـٛ   ـ اي ػـخف داسٙ أٚ يكـاسٙ يـٝع    ـ
إرا  ـاي أسـذ    زباسٙ ا٭جـز  ايؼـفع١، ٚنـزا ٫ ػـفع١ ًب ايعــب اىبكظـ١َٛ      

ـــايؼ ـــشٜهـب ســ زٜٔ ٜؼــننإ ًب ًــ ٘ اىبفشٚكــ١، ٚنــزا ًب ايــذاسٜٔ ايـ
ـــاي  ــ٬ ػـ ـــشٜل يف ـــذاُٖــسا١ إرا  ٝعــ  عفـ ــر اسبــ ـــا َ ـــ١ اىبؼـ اي١ ًب ــ

 اي شٜل. 
يٛ  اي َا يفٝ٘ سل ايؼفع١ َر َا يٝع يفٝـ٘ ايؼـفع١ نُـا إرا  ـاي      (4 مسألة)

 ُٗـا ٗـا َظـ ك٬ّ   ٝع  سـ ٘ َٔ ايذاس اىبؼنن١  ٝٓ٘ ٚ ـب غريٙ َر داس مبًه
يًؼشٜو ايؼفع١ ًب اًو اسبـ١ اىبؼـاي١ حبــ ٗا َـٔ     ٕؿفك١ ٚاسذ٠ نا

  عل ايـفك١.اايجُٔ، ٚيًُؼنٟ س٦ٓٝز سل جٝاس 
رب ف ايؼفع١ خبـٛق اي ٝر، يفإرا اْ كً  اسبـ١ إفب ا٭دٓيب  (5 مسألة)

١ أٚ اشبًــر أٚ ا٫سخ ٚعبـــٛٙ يفــا٭ق٣ٛ يـــذّ ايؼـــفع١    ـــ ايـــًض أٚ اهل 
 يًؼشٜو.  

ــ ١ إرا ناْ  ايعـب  ــب ػ عفــايؼ إلبا اج    (6 مسألة) فع١ ـشٜهـب، يفـ٬ ػـ  ـ
ٖٚٛ اىبؼـٗٛس ٚيًٝـ٘ ْــٛق ؿـشٝش١      إرا ناْ   ـب ث٬ث١ أٚ أنجشيفُٝا 

َٔ غري يفشم  ـب إٔ ٜهٕٛ اي ـا٥ر اثـٓـب َـٔ ث٬ثـ١ يفهـإ ايؼـفٝر        ايظٓذ،
ٚأساد ايؼــشٜهإ اٯجــشإ اٚ اســذُٖا أٚ نــإ اي ــا٥ر ٚاســذّا  ،ٚاســذّا
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 .ايؼفع١

ــاي أســذ    (7 مسألة) ــٛ   ــايؼــشٜهـب ســـ ٘  ي ــذسػبّا  َ ــٓـب ديفعــ١ أٚ ا ٔ اث
٫ َاْر َـٔ ايؼـفع١ يًؼـشٜو اٯجـش      ،يفـاست ايعـب  ـب ث٬ث١  عذ اي ٝر

، نُـا ػبـٛص   يفشهُٗـا ناىب شـذ  ٭ٕ ٖزٙ ايهجش٠ سـً   عذ إْؼا٤ اي ٝـر  
نٜـب دٕٚ اٯجـش،  ؼـ شٜو س٦ٓٝز اي  عٝل  ايؼفع١  ايٓظ ١ ٭سـذ اىب ــيًؼ

ــ ايٓـنُا يٛ نإ  ــ ٚ ايؼـشٜه٘  ف يـ ٘ يًـ٢ اثـٓـب َٓاؿـف١، يفٝذـٛص إٔ     ــ
ٛي ُــر اجملــــٞ س ــــنٜـب ٖٚــــ١ أســذ اىبؼــــش حبـــــشٜو اٯجــــٜؼــفر ايؼ

ــ ٬ث١ أس ـاي اي ــ ٘ ثــي ـ ض سـ ــ هٌ، ٚا٭سـ ٛط ايناكـٞ ًب اي  عـٝل   ـ
 يفٝٗا.  

ــ نن١  ـب ايٛقــيٛ ناْ  ايعـب َؼ   (8 مسألة) ــ ف ٚاىبًـو اي  ـ  ًل، ٚ ٝـرٳ ـ
ف ــــٛيٞ ايٛقــــًٝــ٘ ٚيــٛ نــإ ٚاســذّا ٫ٚ يٛقٛف يــــاي ًــل مل ٜهــٔ يًُ

رٕٚ ًب اي ــشف  اايؼفع١ ٭ٕ ايؼفع١ سل يًؼشٜو ًب ًَه١ٝ ايعـب ٫ اىبـ 
 يفٝ٘. 

ٜع رب ًب ث ٛت ايؼفع١ نٕٛ ايؼفٝر قادسّا ي٢ً أدا٤ ايجُٔ، يفًٛ    (9 مسألة)
نإ يادضّا ئ أدا٥٘ يف٬ ػفع١ ي٘ ٚإٕ  زٍ كآَّا أٚ يّٝٓا َش١ْٖٛ إ٫ إٔ 

إسلاس ايجُٔ يٓـذ ا٭جـز    ايؼفع١ ٜع رب ًب ار، َٗاٍٜشك٢ اىبؼنٟ  ا٫
 .يكايذ٠ ٫ كشس ٚ٭ْٗا  ذٍ ئ ايؼشا٤  ايؼفع١

يٛ اي زس ايؼفٝر  إ ايـجُٔ ًب َهـإ  جـش مبٗـٌ قبكـذاس         (11 مسألة)
اي شٜٛـٌ اىبــشًب   اىبٓاط ١ َٚٓٗـا  إسلاس ٖزا اىب ًغ ٚيفل اي شم اسبذٜج١ 

سكـا  َـر  ثـ١ أٜـاّ   يًـ٢ إٔ ٫ ٜضٜـذ يًـ٢ ث٬    اٚ  ا١ٜ يشٜك١ اجـش٣  ٚعبٛٙ
يفًـٝع   ،يذّ ا٫ك شاس  ظ   ٖزا اي اجريٚاىبؼنٟ ٚيذّ اٱكشاس  ٘ 

اٍ ايؼــفٝر ث٬ثــ١ أٜــاّ إ٫ إٔ ٜشكــ٢ اىبؼــنٟ ٗــَاَــٔ َكَٛــات ايؼــفع١ 
 ايـرب، ٜٚهفٞ ًب ا٭ٜاّ ايج٬ث١ اي ًفٝل َٔ سـب ا٭جز  ايؼفع١ ٫ َـٔ  

ٜـّٛ ايج٬ثـا٤    ا٫ثـٓـب ٚػـفر ايؼـشٜو ظٗـش     ّٜٛصَإ اي ٝر، يفًٛ مت اي ٝر 
ظٗش ّٜٛ ازبُع١، ٫ٚ يفشم ًب َذ٠ ٚنٝف١ٝ اٱَٗاٍ ٖزٙ  ـب َا  يفٌُٝٗ افب

 ػشا٤ اىبؼنٟ اسبـ١ ْكذّا أٚ ْظ١٦ٝ.  نإ إرا 
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ٜؼنط ًب ايؼفٝر ا٫ط٬ّ إرا نإ اىبؼـنٟ َظـًُّا، يفـ٬       (11 مسألة)
ٚ     ػ ػـفاي١   دبـٛص فع١ يًهايفش ي٢ً اىبظـًِ ٚإٕ اػـناٙ اىبظـًِ َـٔ نـايفش، 

 ؼنٟ ايهايفش.  اىبي٢ً ايهايفش 
اج   ايؼفع١ يًغا٥  يفًـ٘ ا٭جـز  ٗـا  عـذ اي٬يـ٘ يًـ٢          (12 مسألة)

ٚ ؼشط  اي ٝر ٚإٕ ااجش َذ٠ غري ق١ًًٝ   إج ـاسٙ ٚيـٛ  اهلـااف   اعزس يًُـ٘ 
، ٚإرا نإ يًؼشٜو ٚنٌٝ َ ًل أٚ ًب جـٛق ا٭جز َٚر يذّ ايلشس

 ىبٛنً٘ َر إي٬ي٘ ي٢ً اي ٝر.  داص ي٘ ا٭جز  ايؼفع١  ايؼفع١ 
١ يًؼشٜو ٚإٕ نـإ طـفّٝٗا أٚ ؿـ ّٝا أٚ صبْٓٛـّا     اج   ايؼفع (13 مسألة)

 ايـ ١ٝ  إرٕ ايٛيٞ ؿض. ٚاإرا أجز ايـيب ٚ ،يفٝاجز ي٘ ايٛيٞ
اج   ايؼفع١ يًُفًع إرا سكٞ اىبؼنٟ   كـا٤ ايـجُٔ ًب      (14 مسألة)

٘ َٔ َاٍ ايظفٝ٘  إرٕ غشَا٥٘، ٚيٝع يغشَـا٤  ــديفع ٚا  ذاي٘ ــاط ٚارَ ٘ 
إد ــاس اىبفًــع يًٝــ٘ ٚإ  ــزيٛا فٝ٘ ا٭جــز  ايؼــفع١ ٫ٚ ــــشٜو ايظــــايؼ

 ايجُٔ.  
فع١ يٝع يـ٘ اىب اي ـ١   ؼايـيب سل اي ٔ  ايٛيٞ يكيٛ أط   (15 مسألة)

نزا ٚ ٗا  عذ اي ًٛغ، ٚنزا  ايٓظ ١ يًظفٝ٘ ٚاجملٕٓٛ  عذ ايشػذ ٚايعكٌ، 
 إرا اشى ايؼفع١ يعذّ اىبـًش١.

يٛ اػن٣ ياٌَ اىبلاس ١ َا ٜهٕٛ َؼننّا  ـب ؿـاس      (16 مسألة)
 ، ػخف  جش حبٝح ٜـري ؿاس  اىباٍ ٖٛ ايؼفٝراىباٍ ًب اىبلاس ١ ٚ ـب

 ١ إفب ايؼفع١.   مبًه٘ ؿاس  اىباٍ  ٓفع ايؼشا٤ ق ٌ إٔ اـٌ ايٓٛ
ٜج   سل ايؼفع١ قبذشد ٚقٛي اىبعا١ًَ طـٛا٤ نـإ  ايعكـذ     (17 مسألة)

 سل اشبٝاس َ ًكّا.  ٫ٚ٤ ٜ ٛقف ي٢ً اْكلا ٠،ايًفعٞ أٚ  اىبعايا
ايؼفٝر  سل ايؼفع١ َٔ اسبكٛم ايكا١ُ٥   شف ٚاسذ ٖٚٛ (18 مسألة)

٫ٚ اي كا ل يفٗٛ َجٌ سل اشبٝاس إْؼا٤ اٯجش ٫ٚ ؼب از إفب ق ٍٛ اي شف 
يكذّا، يفٝشـٌ ا٭جز  ٘  هٌ يفغ ي٘ ظٗٛس يشًب نُا يٛ  ٚيٝعإٜكايٞ 

  ٝر اىبزنٛس  جُٓ٘.قاٍ : أجزت اىب
 ٝـر ٚاـشى  علـ٘، يفاَـا إٔ     ٫ ػبٛص يًؼفٝر أجز  عل اىب   (19 مسألة)
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 ٜاجز ازبُٝر أٚ ٜذي ازبُٝر.  

ٝر ٜاجز  كذس ايجُٔ ٫  انجش َٓ٘ ٫ٚ  ا٭قٌ، ٚي٘ إٔ ايؼف   (21 مسألة)
َ ــٜاج ــ ز قبجً٘ إٕ نـإ  ــ ٚا٭ق ،جًّٝاـ ــ د ٣ٛـ  ايكُٝـ١ إٕ نـإ    ايؼـفع١  ٛاصـ

 قُّٝٝا.  
إرا غشّ اىبؼنٟ ػ٦ّٝا َٔ أدش٠ ايذ٫ٍ أٚ غريٖا أٚ اربي    (21 مسألة)

ٚإرا س  اي ا٥ر ػـ٦ّٝا َـٔ    ،٤ٞ ٫ ًٜضّ ي٢ً ايؼفٝر اذاسن٘ــي٘ اي ا٥ر  ؼ
ــ ـــجُٔ يًُؼاي ــ٘ َــٔ اسبكــٛم ايؼــشي١ٝ يــٝع يًؼــفٝر   ـ نٟ أٚ اس ظــ  ي

 آكٝـ٘.  
اىب اي ١  ايؼفع١ يفٛس١ٜ يٓـذ يًـِ ايؼـشٜو  ـاي ٝر، ٚا  ـٌ       (22 مسألة)

 يزس ػشيٞ أٚ يكًٞ.   ٬  اىبُاي١ً ٚاي اجري يشيفّا 
ػبٛص يًُؼنٟ ٚايؼفٝر إٔ ٜناكٝا   اجري ا٭جز  ايؼفع١  (23 مسألة)

 إفب َذ٠ َع١ٓٝ.
اي ٝر ٚكبهــٔ َــٔ  ــ ٚيهٓــ٘ يًــِ شٜو غا٥ ــّا،ـيــٛ نــإ ايؼــ (24 مسألة)

ايؼفع١  اهلااف َج٬ّ أٚ  ٛاط ١ ايٛنٌٝ ٚعبٛٙ ٚمل ٜ ادس ايٝٗـا طـك     
 ع١.فايؼ

٬ ـذ  يففع١ ٚإٕ نإ ٜ شكل  ايكٍٛ أٚ  ايفعـٌ  ــجز  ايؼ٭ا (25 مسألة)
 ٝـر  يفًٛ َايٌ أٚ مل ٜكذس ي٢ً ديفر ايجُٔ  كـ٢ اىب  ،إٔ ٜ عك ٘ ديفر ايجُٔ

٫ ٜٓكــٌ اىب ٝــر إفب ًَــو  ٚســذٙ يًــ٢ ًَــو اىبؼــنٟ، يفــايكٍٛ  ايؼــفع١  
 ايؼفٝر.

سل ايؼفع١ يًؼشٜو ٫ مبٓر َٔ دٛاص اـشف اىبؼـنٟ ًب   (26 مسألة)
اــشيف٘ ٖـزا ٫ ٜظـك  سـل     َٔ يفشٚي قايذ٠ ايظً ١ٓ ٚ ػا٤ اي ٝر  هٌ َا

 ايؼشٜو ًب ايؼفع١.
 ٝر ي٢ً  جش، يفإٕ سل ايؼفع١ يًؼـشٜو  يٛ  اي اىبؼنٟ اىب (27 مسألة)

ٜعًِ  ايؼشا٤ ا٭ٍٚ،  ٫ ٕان ٛٚسّا نُا يعز٫ ٜظك   ٗزا اي ٝر إرا نإ َ
يفً٘ إٔ ٜؼفر  ا٭جز َٔ اىبؼنٟ ا٭ٍٚ قبا  زي٘ َٔ ايـجُٔ يفٝهـٕٛ اي ٝـر    

، ٚي٘ ا٭جز َٔ اىبؼنٟ ايجاْٞ  ايجُٔ ايزٟ ديفع٘ يًُؼنٟ ايجاْٞ  اي٬ّ
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 ا٭ٍٚ ا٫ إٔ ٜهٕٛ ايؼشا٤ ايجاْٞ يفٝ٘ واس١ جاؿ١.
يبا ٫ يًٝ٘ ٚعبٛٙ   ف٘ أٚ ؿا ٝر أٚ ّٚقيٛ ٖٚ  اىبؼنٟ اىب (28 مسألة)

ر ا٭جز  ايؼفع١ يفٝ  ٌ اـشف ٚيفعٌ اىبؼنٟ َٔ اهل ١ ٝ، يفًًؼف٘ػفع١ يفٝ
 .ا٫ إ ٜهٕٛ ايٛقف َظذذّا أٚ ايٛقف ٚعبٛٙ

ــ  ٝر طيٛ اًف اىب (29 مسألة) ك   ايؼـفع١ ٫ْعـذاّ َٛكـٛيٗا، ٚيـٛ     ـ
   ٚ ْكاكـٗا مل اظـك    ا كٞ َٓ٘ ػ٤ٞ نايذاس اىبٓٗذ١َ ايـي ا كـ٢ يشؿـ ٗا 

ي َـا  كـٞ َٓٗـا   ُـاّ ايـجُٔ أٚ اـشى       ًًؼفٝر ا٭جز  ٗا ٚاْ ضايفايؼفع١، 
ْعـِ يـٛ مت ايــًض ٚايناكـٞ يًـ٢ إطـكاط َ ًـغ يكـا٤ ايـٓكف           ،ايؼفع١

 ٚايعٝ  ؿض.
فع١ يفإْـ٘   ايؼـ اىبؼنٟ يٝ ـا  عـذ أجـز ايؼـشٜو      ذخيٛ اس (31 مسألة)

ٜهــٕٛ كــآَّا، ٚنــزا يــٛ نــإ اىبؼــنٟ مبايــٌ ًب اي ظــًِٝ س ــ٢ ســـٌ 
 اىب ٝر َر يذّ يباي١ً أَا يٛ اسذخ ايغري اًفا ًب ،ا٫ا٬ف َٔ ق ٌ ايغري

 اىبؼنٟ أٚ اظ ٝ ٘ يفإٕ ايؼفٝر ٜشدر ي٢ً اىب ًف.
ايؼــفٝر  ــايجُٔ ســـب ا٭جــز     ِــــناط يًــــ٣ٛ اػــــا٭ق (31 مسألة)

  ايؼفع١.
ِ  اي ٝر يًايؼفع١ َٛسٚث١، ٚيٛ نإ ايؼشٜو اىبٛسٚخ قذ  (32 مسألة)

 ًؼفع١ ٜٓ كٌ إفب ايٛسث١.يق ٌ ٚيفاا٘ ٚمل ٜؼفر يف٬ ٜ ك٢ سل 
ٜكظِ اىبؼـفٛي  اـض ٚ ايؼفع١  ًب ساٍ أجز نبٝر ايٛسث١ (33 مسألة)

يفًٛ جًف صٚدـ١ ٚٚيـذّا نـإ     ،سخٱ ِٝٓٗ حبظ  سـ١ نٌ َِٓٗ َٔ ا
 ايجُٔ ي٢ً ايضٚد١ ٚاي اقٞ ي٢ً ايٛيذ.

 ٫ث١  علـِٗ أساد ايؼـفع١ ٚايـ عل اٯجـش     سيٛ اْكظِ ايٛ (34 مسألة)
 .ٜشٜذ ا٭جز  ٗا ٫ اـض

 ايؼفع١ ٜظك  سك٘.  ٘ ق ٌ إٔ ٜاجز ٝإرا  اي ايؼفٝر ْـ  (35 مسألة)
ٚيٛ ػٗذ ي٢ً  ،فٝر سك٘ ق ٌ اي ٝر مل ٜظك يٛ اطك  ايؼ (36 مسألة)

اي ٝر أٚ  اسى يًُؼنٟ ٚمل ٜ ذس َٓ٘  عذٖا َ اػش٠ َا ٜذٍ ي٢ً ايؼفع١ 
 طك  سك٘ ًب ايؼفع١.
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ػبٛص إٔ ٜـا  ايؼفٝر اىبؼنٟ ئ ػـفع ٘ ٚاـشى ا٭جـز     (37 مسألة)

 ٗا  عٛض ٚ ذْٚ٘ يفٝظك  سل ايؼفع١ َٔ غري ساد١ إفب إْؼا٤ َظ كٌ، 
 ًضّ ايٛيفا٤.ٜٚ

ايعـب َؼنن١  ـب ساكش ٚغا٥  ٚناْـ  ســ١   يٛ ناْ   (38 مسألة)
ايغا٥   ٝذ ثايح يف ايٗا  ـذي٣ٛ ايٛنايـ١ يـٔ ايغا٥ـ ، ػبـٛص يًؼـشٜو       
اسباكش ا٭جز  ايؼفع١  عذ اي٬ي٘ ي٢ً اي ٝـر، يفـارا سلـش ايغا٥ـ  أٚ     

ٚسًف ٚيٝع يًٛنٌٝ  ١ٓٝ ي٢ً ٚناي ٘ يفًـ٘ إٔ   ١ياايٛن اْهشيًِ  اي ٝر ٚ
فب يٛض اىبٓايفر ايفا٥ ١ ٚإٕ مل اهـٔ  ٜٓ ضي سـ ٘ َٔ ايؼفٝر  اٱكايف١ إ

ْعِ َا ٜذيفع٘ ايؼفٝر إفب اىبايو ٜشدر  ٘ ي٢ً َذيٞ ايٛناي١  ،َظ ٛيفا٠ ي٘
 ًب اي ٝر.

داص يًؼفٝر ا٭جز  ايؼـفع١  ـايجُٔ   َ٪د٬ّ يٛ نإ ايجُٔ  (39 مسألة)
يهفٌٝ ي٢ً ايؼفٝر أٚ  ذْٚ٘، إ٫ إٔ ٜهٕٛ ا ؼشط اىبؼنٟ  ٤اىب٪دٌ طٛا

ٚايكل١ٝ ايؼخـ١ٝ ٟ ي٢ً عبٛ اي فلٌٝ يؼخف اىبؼن ّااي ادٌٝ طبـٛؿ
ٚػبٛص إٔ ٜؼفر  جُٔ ساٍ ي٢ً ايؼفٝر ايذيفر يفٝذ  ٚاط ال ايندٝض 

 َر سكا اىبؼنٟ ٚاي ا٥ر.
 ا  ٌ ايؼفع١  ا٫قاي١ ٭ْٗا يفشي اي ٝر.   (41 مسألة)
ث ٛت اشبٝاس يً ا٥ر ٫ ٜٓاًب ث ـٛت سـل ايؼـفع١ يًؼـفٝر،        (41 مسألة)

 .ْعِ يٛ اْفظخ اي ٝر يف٬ َٛكٛي سبل ايؼفع١ س٦ٓٝز
ِ  ايعٝ  ٚيهٔ ايؼفٝر ًٝ ١ ٚاىبؼنٟ ٜععيٛ ناْ  ايعـب َ (42 مسألة)

 ايعٝ   ُ٘نُا يٛ اط كٌ ايجُٔ يعذّ يً ،أجز  ايؼفع١ َر دًٗ٘  ايعٝ 
 ا٫سؾ، ً٘ اشبٝاس ًب ايشد ٚيٝع ي٘ اىب اي ١ ٘ يفيًِ   يفارا ،يفاجز  ايؼفع١

َٔ اي ا٥ر ٚيٝع  ؾيفإْ٘ ٜاجز ا٭سٚإ نإ اىبؼنٟ دا٬ّٖ  ايعٝ  اٜلّا 
ؾ ٜٚشدر ايؼفٝر ي٢ً اىبؼنٟ  ا٭س  ٘، ي٘ سل ايشد ي عًل سل ايؼفٝر

ٕ مل ٜاجزٙ َٔ اي ا٥ر أٚ اطك ٘ ي٘، ٚيٛ سد ايؼفٝر ايعـب خبٝاس ايعٝ  ٚا
 يفًًُؼنٟ س٦ٓٝز سدٙ.

يــٛ ايًــر ايؼــفٝر يًــ٢ ايعٝــ  دٕٚ اىبؼــنٟ يفًــ٘ َ اي ــ١   (43 مسألة)
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اي ـا٥ر،  اىبؼنٟ دٕٚ اي ا٥ر ٭ٕ سل ايؼفع١ ٜ عًل قبًو اىبؼنٟ ٚيٝع 
 .ؾٛص س٦ٓٝز َ اي ١ اىبؼنٟ يً ا٥ر  زات ا٭سػبٚ

ٌ ػشي١ٝ سبشَإ ايؼشٜو َٔ سل ايؼفع١ َجـٌ  ٖٓاى سٝف   (44 مسألة)
اٚ اهل ١ ٚيٝع اي ٝر ٚيهٓ٘ ج٬ف ا٭ٚفب إْؼا٤ ْكٌ اىبًو  عٓٛإ ايـًض 

سبل دعً٘ ايؼاسي يًؼشٜو اىبظًِ إ٫ إٔ اهـٕٛ ٖٓـاى   ىبا يفٝ٘ َٔ افٜٛ  
 .ٚ َٛاْر ػشي١ٝ يًؼشٜويًُؼنٟ ا َشدشات ػشي١ٝ

إرا أقش اىبايو أْ٘  اي ْـٝ ٘ َٔ أدٓيب ٚأْهش ا٭دٓيب اي ٝر  (45 مسألة)
٭ٕ سـل   ،يفا٭ق٣ٛ يذّ ث ٛت سل ايؼفع١ يًؼـشٜو إ٫ إٔ ٜج ـ  اي ٝـر   

٫ ـذ َـٔ ق ـٍٛ اىبؼـنٟ نـٞ      ٚ ،٬ ٜهفٞ يفٝ٘ إقـشاس اي ـا٥ر  يفايؼفع١ يً ٝر 
 ٜٓ كٌ اىبًو َٓ٘ إفب ايؼفٝر.

 
********** 
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 ححوزبة اٌصٍوزبة اٌصٍ
ايه ـال ٚايظـ١ٓ     ٘ٚي٢ً َؼشٚيٝ ،ي٢ً أَش يٛيفامٖٚٛ ايناكٞ ٚا
ِ ِلحُ خَِّْس ط قاٍ اعافبٚا٫نباي ٚايعكٌ،  ؿ٢ً اب يًٝ٘ ، ٚئ ايٓيب ص ََال

ّ شٌ سشاَـا أٚ سـ  س٫ ؿًشا أاايـًض دا٥ض  ـب اىبظًُـب " ٚ ي٘ ٚطًِ:
س٤ اّ ٚ ال يًــ٬ح ٚد ٥ًٛي٭ْ٘ َ عح  ٌ٘ حبظٓك، نُا ؼبهِ ايع"س٫٬
 .دايفظا

ٜٚؼٌُ ايـًض ايعكٛد َٔ كبًٝو يــب أٚ َٓفعـ١ أٚ اطـكاط دٜـٔ أٚ     
 سل ٚعبٛٙ، ٫ٚ ٜؼنط نْٛ٘ َظ ٛقّا  ايٓضاي ٚاشب٬ف.

 ٫ ٜـض ايـًض ي٢ً ذبشِٜ اسب٬ٍ أٚ ذبًٌٝ اسبشاّ. (1 مسألة)
يًعكــٛد  ّاًض يكــذ َظــ كٌ  ٓفظــ٘ ٚيــٝع اا عــ ـــا٭قــ٣ٛ إٔ اي (2 مسألة)

 ،را نـإ يـٔ يــب  عـٛض    ا٭جش٣ ٚإ افـشي يٓٗـا يفٝفٝـذ يفا٥ـذ٠ اي ٝـر إ     
١ عـ ٚيفا٥ـذ٠ ا٫دـاس٠ إرا نـإ يـٔ َٓف     ،١ إرا نـإ  ـ٬ يـٛض    ـ ٚيفا٥ذ٠ اهل
ر نخٝـاس  ٝا٭سهاّ ٚايؼشٚط اشباؿ١  ـاي   ٫ اًشك٘اط ك٬ي٘  ٚ ، عٛض

 .ٝٛإ ٚسل ايؼفع١اجملًع ٚاسب
١ ٫ ٜع رب يفٝ٘ ق ل ايعـب نُا ٖٛ اسبـاٍ ًب   ايـًض اىبًشل  اهل (3 مسألة)

 ١. اهل
فب ا٫ػبال ٚايك ٍٛ َ ًكا س ـ٢ يـٛ ايفـاد    ؼب از ايـًض نعكذ إ (4 مسألة)

ٛف   ّ ايــًض  يفا٥ذ٠ ا٫ شا٤ ٚإطكاط اسبل ي٢ً ا٭ق٣ٛ، ي غري ايعٓـٛإ ٚاكـ
  شيفـب ٚإٕ نإ ا٭ؿـٌ يـذّ اس ٝـاز اطـكاط اسبـل ٚإ ـشا٤ ايـذٜٔ إفب        

 ايك ٍٛ.
ٜكر ايـًض ًب أٟ يفغ ٜفٝذ َعٓاٙ يشيفّا ٚيغ١ ٚػشيّا ٜٚذٍ ي٢ً  (5 مسألة)

إر ٫ ٜع ـرب   ،١ أٚ غشس ٭سذ اىب ــاسبـب ايناكٞ ٚاي ظامل َٔ غري دٗاي
اىبــا  اٯجـش    ٍٛيفٝ٘ ؿٝغ١ جاؿ١ يفٝكاٍ َج٬ّ ؿـاسب و يًـ٢ نـزا يفٝكـ    

 ق ً  اىبـاسب١ ٖٚهزا.
يكذ ايـًض ٫صّ َٔ اي شيفـب ٫ ٜفظخ ا٫  إقاي١ اىب ـاسبـب أٚ  (6 مسألة)
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، ٕٚايعاٖش دشٜإ نبٝر اشبٝاسات يفٝ٘ ا٫ جٝاس اجملًـع ٚاسبٝـٛا   ،خبٝاس
ٚا٭سٛط اي ـا   ،يفٝ٘ ٚيهٔ يفٝ٘ سل اشبٝاس ؾث ٛت ا٭س ّٚا٭ق٣ٛ يذ

 .ؾٚايناكٞ ًب َٛكٛي ا٭س
يــب قبٓفعـ١ أٚ   ٚ ،يــب  عــب   ً٘كـ عٜـض ايـًض طٛا٤ نإ َ    (7 مسألة)

 َٓفع١ قبٓفع١ أٚ سل أٚ  ٬ يٛض ٖٚهزا.، ٚسل ٚادٜٔ 
إرا اعًل ايـًض  عـب أٚ َٓفع١ يفإْ٘ ٜفٝذ اْ كاهلا إفب اىبــا      (8 مسألة)

ٜٚــض ايــًض يًـ٢ اىبٓفعـ١      ،عـٛض أٚ  غـري يـٛض   اٯجش طٛا٤ نإ  
 َذ٠ َع١ٓٝ. سدانظهٔ 

ٜـض ايـًض ئ اسبكٛم ايي اظك   ا٫طكاط نشل ايؼفع١    (9 مسألة)
٫ اظك   ا٫طكاط ٫ٚ اك ـٌ ايٓكـٌ ٚا٫ْ كـاٍ    اا، ٚأَا َُٚاشبٝاس ٚعبٖٛ

يف٬ ٜـض ايـًض يٓٗا َجٌ سل ايعضٍ ايجا   يًُٛنٌ ًب ايٛناي١، ٚسل 
يجا   يًضٚز َذ٠ يذ٠ اي ٬م ايشدعٞ، ٚسل ايشدٛي اايشدٛي  ايضٚد١ 

 ًب  زٍ اشبًر ايجا   يًضٚد١.
ٜؼنط ًب اىب ـاسبـب َا ٜؼـنط ًب اىب  ـاٜعـب َـٔ اي ًـٛغ        (11 مسألة)

 ٌ ٚايكـذ ٚا٫ج ٝاس.كٚايع
ا٫ٜكايــات ٚاطــكاط  ًب ؿــشٝض إٔ ايفلــٛي١ٝ ٫ دبــشٟ     (11 مسألة)

ـذ ايـًض يٛ دا٤ اٱ شا٤ ٚاطكاط ايذٜٔ  ك ، ٚيهٔايذٜٔ ٚإ شا٤ ايز١َ
 ؿض  إداص٠ اىبايو.

ي٬س ٝاٍ ًب ربشٜر َـا ٖـٛ    ّاػب  إٔ ٫ ٜهٕٛ ايـًض  ا    (12 مسألة)
 ،حبذ١ إٔ ازبٗاي١ َغ فـش٠ ًب ايــًض  َٚا يفٝ٘ ايلشس ضبشّ ًب يكٛد اي ٝر 

ايــًض يـٔ   لـٛاص   ٬ّجَـ يفٝكاٍ  ٚيهٓ٘ ؼبٍٛ دٕٚ سـٍٛ ايلشس ٚاقعّا،
ٚســل  يفــ٬ ػبــٛص إ دبــشٟ ايـــًض     ،ايجُــاس ٚاشبلــش ق ــٌ ٚدٛدٖــا   

، إلبا ٚكر ايـًض يفو اشبـ١َٛ أٚ ا٫ج ـاق ًب نٌ َا ٫ ػبٛص  ٝع٘
سى ٚيًناكـٞ ٚيشيفـر ا٫ػـهاٍ ٚاسبـشز يفُٝـا      ااد ٓال ٚقٛيٗا أٚ يً ـذ 

 ٜ عًل حبكٛم اٯجشٜٔ غري اىبع١ًَٛ.
اغ فش ًب ايـًض ازبٗاي١ يٓـذ اعـزس َعشيفـ١ َكـذاس اسبــ١       (13 مسألة)
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مل ٜعًُـا َكـذاس نـٌ    ٚاىباٍ ٚعبٛٙ نُا إرا اج ً  َاٍ أسذُٖا  اٯجش ٚ

ننا يفٝــ٘  اي ظــاٟٚ أٚ ا٫جــ ٬ف  ٓظــ ١ ـ ًشا يًــ٢ إٔ ٜؼــــــَُٓٗــا يفاؿ
 ٗ ا َعشيف ــ٘ ًب اسبـاٍ ي عــزس اىبٝــضإ ٚاىبهٝــاٍ يًــ٢  ُــَعٝٓـ١، أٚ اعــزس يًٝ

 ا٭ظٗش.
يٛ نإ يو ي٢ً صٜذ دٜٔ ٚعبٛٙ ٜٚعًـِ َكـذاسٙ ٚيهٓـو       (14 مسألة)

ي٘ ايضا٥ذ َا دبًٗ٘ يفاٚقع ُا ايـًض  اقٌ َٔ سكو اىبعًّٛ يٓذٙ يف٬ ؼبٌ 
دَ  ٫ اعًُ٘ ٚمل اشض  ٘،  ٌ ٫ ػبٛص إدشا٤ َجٌ ٖزا ايــًض س ـ٢   

 َر ٚسث١ ايه ا ٞ نُا ًب ايٓف ايـشٝض طٓذّا.
٫ ػبٛص إدشا٤ ايـًض ًب ايش ا اىبعـاًَٞ يفٝذـ  اد ٓـال       (15 مسألة)

    ٛ نـإ ػخــإ نـٌ     اي فاكٌ ًب ازبٓع ايٛاسذ  اطـِ ايــًض، ْعـِ يـ
ِ نـٌ  ًـ ٫ ٜعٚات ازبـٓع ناسبٓ ـ١   راس ٘ َكـذاس َـٔ   ــذ ؿــيَُٓٓٗا ي٘ 

ـــَٓٗ ــذ ؿ  ـ ــ٘ يٓ ــا ي ـــُا َ ـــاس ٘ يفًٗـ ـــا إٔ ٜٛقُـ ــٌ اعا ايـــًض ٚـ ٕ اس ُ
 اي فاكٌ.

ػبٛص إٔ ٜـ ًض ايؼشٜهإ  إ ٜهـٕٛ ايـش ض ٚاشبظـاس٠       (16 مسألة)
 ي٢ً أسذُٖا ٚيٰجش سأغ َاي٘.

ــٔ أٚ يـــب أٚ َٓفعــ١ إٔ ٜ ـــاسبا    (17 مسألة) ــذايٝـب ًب دٜ ػبــٛص يًُ 
َر اْهاس اىبذيٞ يًٝ٘، ٚيهٔ يٛ  س ٢ ؼ٤ٞ َٔ اىبذي٢  ٘ أٚ  ؼ٤ٞ  جش 

ظٗش ٚا ـب َا ٜفٝذ ايغؾب ٚايلشس  ظ   ٖزا ايــًض يفُـٔ سـل اىبـذيٞ     
١ دٜٓاس ثِ ٥نُا يٛ اـاسبا ي٢ً دٜٔ  إ ديفر اىبذٜٕٛ َا ،دبذٜذ ايذي٣ٛ

ــٌ ظـاٖشٟ   يف٭ٕ ايــًض   ،يف دٜٓـاس أدي  اي ١ٓٝ ي٢ً إٔ ايذٜٔ نإ 
 ٚا٭ؿٌ  كا٤ اسبل.

إفب اىبـاسب١ َر اىبذيٞ ٫ اع رب ٖـزٙ   إرا ديا اىبذيٞ يًٝ٘ (18 مسألة)
ايذي٠ٛ إقشاسّا  اسبل إر ٫ ٬َص١َ  ـب ايـًض ٚاٱقشاس، يفٗٛ ٜـض س ٢ 

إ٫ إرا  ،قشاسّا َٓ٘انإ   أٚ ًَه  ْعِ يٛ قاٍ يًُذيٞ  ع ،َر اٱْهاس
  اىبٛايفك١ ايعاٖش١ٜ َر دي٣ٛ اىبذيٞ. ٫ط ذسازنإ ٜكـذ ا

 ريناْـا طب ًفـٞ ايكُٝـ١ ربـ    إرا اػ  ٘ ػ٦ٝإ يؼخــب يفإرا    (19 مسألة)
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٢ً، نُا يٛ ناْ  ي ا٥ ـب ق١ُٝ ٚاسذ٠ َا١٥ دٜٓاس ٚا٭جش٣ غؿاس  ا٭
ــاسّا، ٚإ ــ ٕوبظـــب دٜٓ ــر ٚمل ٜــشض ؿــاس  ا٭  اناْ ــ٢ غَعــذٜٔ يً ٝ ً

اٍ طـُٗـب يـٮٍٚ   ا اي ايع ا٤اإ ٜٚكظِ اىبـ  ، ا٫ج ٝاس أٚ اعزس ا٫ج ٝاس
ـــٚط ــا َ ظــاٜٚـب يفايناكــٞ  ـ ــاْٞ، ٚإٕ ناْ ــر اٚ اِٗ يًج ٫ يفايكشيــ١ اٚي ٝ

  ُٝٓٗا.
يٛ أاًف ي٢ً ػخف َ ايا ٚعبٛٙ قُٝ ـ٘ دٜٓـاس يفــاسب٘       (21 مسألة)

 ي٢ً دٜٓاسٜٔ أٚ أنجش أٚ أقٌ داص.
ػبٛص اسذاخ ايشٚػٔ َٚا ٜ ًر َٔ طكف اي ٝ  اٛطع١    (21 مسألة)

يً ا ل ايجاْٞ ي٢ً ايؼاسي َٚا ٜظ٢ُ  ـاي ًهٕٛ  اىبكـذاس اىبٓاطـ  يشيفـّا     
َٓر  ٚقذ ٜهٕٛ َٔ ايلشس ،كا ١ًاىب ٠ ٫ٚ ٜلش  اي ٝٛتسحبٝح ٫ ٜلش  اىبا

٭ٕ سٝاص٠ اىب اسات  ،كٝا٤ ايؼُع يٓٗا ىبا ي٘ َٔ اي  اس ًب ٖزا ايضَإ
  ٔ ــاس يفلــاٚ ،ػبــ  إٔ ٫ ٜهــٕٛ يفٝٗــا كــشس  ــاٯجشٜ ــل َــٔ  ٤اي   اي شٜ

ًٝع ي٘ اط ٝعال يشض اي شٜل ىبـا يفٝـ٘ َـٔ    يفاىب اسات ٫ ؽبًٛ َٔ ااٌَ 
ر ايلٝا٤ ٚايٓٛس َٓخ سٚػٔ ٚازباس ايزٟ ٜكا ً٘ َٔ اط شذاسل افٜٛ  

 ـٌ يـٝع يــاسيب اي ٝـ ـب اىب كـا ًـب إٔ       ،ٚعبُٖٛا يـٔ اي شٜـل ٚاىبـاس٠   
شٚػٔ َٚا ٜ ًر َٔ  ٝ ُٝٗا يف٬ ذ َـٔ اـشى َكـذاس    ايٜ كاوا اي شٜل ًب 

٫ٚ ػبٛص إٔ ٜظ   ٖزا ايشٚػـٔ   ،َٓاط  يشيفا ٚإ نإ ايشٚػٔ يايّٝا
 اػشايفّا ي٢ً داس ازباس.

٠ طٛا٤ نإ يًـذاس  دىبظ ذذ٠ ي٢ً ازباػبٛص يف ض ا٭ ٛال ا (22 مسألة)
 جش أّ ٫، ٚنزا يف ض ايؼ اى ْٚـ  اىبٝضال يًٝٗا.  ال 

اي ــشم ايـــغري٠ غــري ايٓايفــز٠ اىبظــُا٠  ايشايفعــ١ ٚاىبشيفٛيــ١   (23 مسألة)
اخ ػـ٤ٞ يفٝٗـا َجـٌ ْــ      ذٚايذسٜ ١ َؼنن١  ـب أس ا ٗـا ٫ٚ ػبـٛص أسـ   

١ َٝضال أٚ يف ض  ال أٚ سٚػٔ أٚ دٓاح ا٫  ـإرِْٗ، ٫ٚ اهفـٞ َــاسب   
 .ٝ٘ علِٗ يً

٫ ػبٛص ٚكر اي ٓا٤ أٚ أيُذ٠ ايظكف ي٢ً دذاس ازباس ا٫  (24 مسألة)
ٜٚظ ش  يًذاس إدا  ٘ ٚػبٛص ي٘ ايشدٛي ئ ا٫رٕ ق ـٌ   ،كاٙس إرْ٘ ٚ
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اي ٓا٤ ا٫ إرا نإ  عٓٛإ ايؼشط ًب كُٔ يكـذ ٫صّ ٚعبـٛٙ يبـا ٫ ػبـٛص     

 ايشدٛي يفٝ٘ ا٫ يلشٚس٠ أٚ كشس.
ف يفٝ٘   ٓا٤ ٫ٚ اظـكٝف  ٫ ػبٛص يًؼشٜو ًب اسبا٥  اي ـش (25 مسألة)

ــ شٜه٘ ٚإسـشاص سك ــٛٙ إ٫  إرٕ ػــٚعب ٍ  ٖذاٙ  ؼـا ـ أَـا إرا ؿـشح    ،اسبـا
ٛص ا٫ حبــل ػــشيٞ  عــذ ا٫ػــناى ًب ــــ١ يفــ٬ ػبــــش ايهشاٖــــ ــاىبٓر ٚأظٗ

 اىبًه١ٝ.
ذّ ازبذاس اىبؼنى ٚأساد أسذ ايؼشٜهـب اعُريٙ مل ٗيٛ اْ (26 مسألة)

ٔ يـ عُري  ا ٘ػبرب ػـشٜه٘ يًـ٢ اىبؼـاسن١ ًب يُاساـ٘، ٖٚـٌ يـ       َايـ٘   َـ
ا٭ق٣ٛ ٫، إرا ناْ  ا٭سض ايي أْؼا  ،اشباق َٔ غري ارٕ ػشٜه٘

يفــإ اَ ٓــر ايؼــشٜو ٜــ   ًب ســـ ٘  ،يًٝٗـا ازبــذاس َؼــنن١  ُٝٓٗــا 
١ َظاس١ جاؿ١ ي ٓا٥٘ أٚ مثٚإ اعزس ريو نُا يٛ مل اهٔ  ،اىبفشٚص٠

نــإ يفٝــ٘ َؼــك١ ٭ٕ ا٭طــاغ َؼــنى  ُٝٓٗــا يفعًُٝٗــا  اي ـــا         
ٚا٫ ٜشدر إفب اسبانِ ايؼشيٞ يٝخريٙ  ـب يذ٠ أَٛس َٔ  ،ٞٚايناك

أجش٣  ٚد٠ٙٛ أٚ َؼاسن١ ًب ايعُاس٠ أٚ ا٭رٕ   عُريٙ أٚ س ٝر أٚ إدا
َٓاط ١ ٜشاٖا اسبانِ، ٚنزا يٛ ناْ  ايؼشن١ ًب  ٦ش أٚ ْٗش أٚ قٓا٠ أٚ 

ٖا ٚآكٝ ٗا َٔ َاي٘ اربيا ٚصباْا ٚيٛ أساد ايؼشٜو اعُري ، ي١ يًظكٞ
ايـل ٚيـٝع يًؼـشٜو َٓعـ٘ ا٫ يلـشس       ٕ٭ْ٘ َٔ ا٫سظـا  يفً٘ ريو

ٚيٛ َٓعـ٘ ٚث ـ  يـذّ ايلـشس اىبع ـذ  ـ٘ ٜهـٕٛ ٖـزا          ،ـب ظاٖش ًب اي
أسذ ايؼشٜهـب ًب اعُريٖا يفٓ ر اىبا٤ أٚ صاد  لايؼشٜو كآَّا، ٚيٛ اْف

َٔ ْـٝ ٘ َـٔ اىبـا٤    ايٝع ي٘ َٓر ايؼشٜو اٯجش ايزٟ مل ٜٓفل يًٝٗ
اي ــا    ٚاـٝ ٘ يبا أْفـل  ْٓعِ ي٘ إٔ ٜ اي ٘   ،٭ْ٘ َٔ يفشٚي اىبًه١ٝ

سبـانِ ايؼـشيٞ َـٔ غـري إٔ مبٓـر      افب اسٙ ًٜذا عزَٚر ا ،ٚايناكٞ
 ايؼشٜو َٔ أجز سـ ٘.

َٛكٛي١ ي٢ً سا٥  ٙ داسٚايُذ٠ طكف يٛ ناْ  دزٚي  (27 مسألة)
داسٙ ٚمل ٜعًِ أؿٌ ٚكـعٗا سهـِ يًـ٢ ايعـاٖش  ــش١ ٖـزا ايٛكـر        

 ّاذ صبــش٣ َــا٤ أٚ َٝضا ــــــا يــٛ ٚدٚنــز ،عٗاــــاس اىب اي ــ١  شيفــــٚيــٝع يًذ
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ْـــ  حبــل ٚارٕ ا٫ إٔ ٜج ــ   ٘ٚمل ٜعًــِ طــ  ٘ يفإْــ٘ ؼبهــِ أْــ  ّآَـــٛ
 ج٬يف٘.

ـــإرا ج (28 مسألة) ـــشد  أغـــإ ػـ ـــذش٠ إفب يفلـ ــو ازبــا ـ  س،ا٤ ًَ
ــ يًذاس إٔ ٜ ايـ  َايهٗـا  ع    ــ ف ا٭غــ إ أٚ ق عٗـا َـٔ سـذ ًَهـ٘     ـ

 ٗا ػبـٛص  ٠ ايظـً ١ٓ ٫ٚ كـشس، ٚإ اَ ٓـر ؿـاس    ذٚيًٝ٘ ا٫نباي ٚيكاي
ـــيًذــاس ي  يبــا ٜ ــذفب يًــ٢ داسٙ  ٢ــــعٗا، ا٫دْــ٢ يفا٫دْــــفٗا ٚا٫ يفٝك ـ

 .ًَٚه٘

  فصًفصً  
ٜع رب ًب أيشاف اىبـاسب١ يذّ اسبذش يظف٘ أٚ يفًع أٚ سم  (29 مسألة)

 ا٫ إرا ناْ  اىبـاسب١ أدٓ ١ٝ ئ َ عًكات اسبذش.
ــ ٛص يًٛيٞ إٔ ٜـــػب (31 مسألة) ٛف  ــ ـ  ا  يـٔ اىبـ ــ فب يًٝـ٘ َـر اىب ًش١ ـ

ٚإٕ ناْ  ضب ١ًُ، نُـا ػبـٛص يـ٘ ق ـٍٛ ايــًض يـ٘ ٚقـذ        ذ٠ ـــٚديفر اىبفظ
 ػب .

يٛ  دش ػخـّا ٜشي٢ غُٓ٘ ىبذ٠ ط١ٓ َج٬ يًـ٢ إ ٜظـ فٝذ    (31 مسألة)
ٜٚذيفر يًُايو َكذاسا َعٝٓا َـٔ ايـذٖٔ ؿـش      ا٫ْعاّ ايشايٞ َٔ يؾب

 .ا٫داس٠، ٚيٛ دشت ي٢ً عبٛ اىبـاسب١ يف ـض اٜلّا
ٕٛ َـــٔ ايشَـــات ـنط ًب َـــٛسد ايــــًض إٔ ٫ ٜهــــــــٜؼ (32 مسألة)

ــشنــايؼــشي١ٝ  ــايفر ٚا٭يُــاٍ ايشَــ١ ناػبــاس َ عــِ   ،اشبُش ٚاشبٓضٜ ٚاىبٓ
ٚسٜٔ عزغري اىبـٛق ٚايعٌُ  ٘ ًب أٜاّ ػٗش سَلإ ي كذِٜ اي عاّ شب

 َٔ ايـٝاّ.
ــ يـٛ  ــإ أس  (33 مسألة)  شكا يًغـري   ــٌ ايـــًض ًب  ــــذ ايعٛكـــب َظـ

عـب ٜٚـض ًب ايهًٞ، يفارا اـاسبا ي٢ً ن ال ٚظٗش أْـ٘ َغــٛل أٚ   اىب
اسبـب ٜ  ٌ ايــًض يفٝـ٘ ٜٚــض ًب    ــ٘ يؼخف  جش غري اىب ـاعٛد ًَهٝ 

ــ يفشد  جش َٔ ايهًـٞ ْٚظ  ، ٚإٕ اعـزس  غـري َظـ شك١   خ١ أجـش٣ َؼـا ١ٗ  ـ
ٜٓ كــٌ إفب اىبجــٌ أٚ ايكُٝــ١ ا٫ إٔ ٫ ٜشكــ٢ اىبـــا  اٯجــش يفريدــر إفب   
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 اسبانِ ايؼشيٞ.

ا٭ق٣ٛ إٔ ايفلـا٤ اجملـاٚس يهـٌ ًَـو ٜ كـ٢ يًـ٢ ا اس ـ٘         (34 مسألة)
ُا ٫ ػبٛص يغريٙ اي ـشف يفٝ٘ قبا ٜلش اىبايو َجًُا ٫ ٚاىبايو أٚفب  ٘، ن

ازبريإ اٯجشٜٔ ٚغريِٖ، أَا ٚاس٠ اىبػبٛص يًُايو اي ـشف يفٝ٘ قبا ٜلش 
٭ْـ٘ اـا ر ٭ؿـٌ     َٔ يفٛم ًَه٘ يف٬ ػبٛص ٭سذ غريٙ سٝاصا٘  اي ٓا٤ َج٬ّ

ٌ  ٚيفـل اىب  ٤ ٓـا اياىبًو  اىبكذاس ايزٟ مبهٔ إٔ ٜـٌ ايٝ٘   ، عـاسف ٚاي ُـ
 ا اىبٓايفر ا٭جش٣ غري اي ٓا٤.ٚنز

ٜظ ش   زٍ اىباٍ ارا اٛقف يًٝ٘ ايـًض  ـب اثٓـب أٚ أنجش  (35 مسألة)
ــ٪َٓـب طــ ٌٝ اب إرا اٛقفــ    ِٗشف ايضنــا٠ َــٔ طــ ؿــٚػبــٛص  ،َــٔ اىب
يـ٘ أٚ   يرب ـ ٫عبــاس  ـ٘، يفـإرا أَهـٔ اي    اٚا٭ٚفب اي كٝٝذ   ،اىبـاسب١ يًٝ٘

 اي ٓاصٍ أٚ اي كظٝ  ظبَّٛا ٚعبٛٙ ٜكذّ.

 
********** 
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 بٌخبٌخؼؼبة اجلبة اجلوزوز
ي٢ً  ٍٜٚذ غري َعًّٛ  ايذق١، ا٫ي ضاّ  عٛض َعًّٛ ي٢ً يٌُ ٖٛٚ
ٗـ  ص ََلََِِو َجاَ٘ بٌِِ حَُِِل َبِعرٍي طٗا قٛي٘ اعافب ًب طٛس٠ ٜٛطف عاؼشٜ  اٚيًٝ

ايـ١  غـشض ازبايـٌ ٚســٍٛ ثـٛال ْٚفـر       عّ ازبْٛـٛق نجري٠.  ٚا ك
 يًعاٌَ.

ٛد نُا ٖٛ اىبؼـٗٛس أّ أْٗـا   ــٞ َٔ ايعكــٌٖٖ اي١ ــعٚاج ًف ًب ازب
ايـ١  عٕٛ يكذّا نُا يٛ ناْـ  ازب ـــش أْٗا قذ اهــاٖــٔ ا٫ٜكايات، ٚايعــَ

ٞ جشت ي٢ً سكٝـ ي ٚسدداٗـا   يف  عٝٓ٘ يفٝكٍٛ ي٘: إ ــَر ػخ يفًـو   يـ
ـــٚق ــٌ ريــو ٚاعبـ نــزا ايعكــذ ٚقــذ اهــٕٛ  شصجــّا  ـــب   ش ازبعــٌ  ــ٘،ـ

 ذعٌ.نَٔ اىباٍ  ّاٚقذ اهٕٛ اٜكايا نُا يٛ يضٍ َكذاس ،ٚا٫ٜكاي
اؿــٌ ايعكــذ ٚؿــٌ ايؼــ٤ٞ  غــريٙ ٚايًــل يًــ٢ اي ٝــر    ايعكــذ: (1 مسألة)

ٗـ   ــٚايٓهاح يف ا َـٔ اٱ ـشاّ ٚاٱسهـاّ نُـا ٜعكـذ ٜٚؼـذ       ـغ ايعكـذ ىبـا يفٝ
اسب ٌ، ٚ٭ْ٘ ٜ ِ  ـب يشيفـب َ عاقذٜٔ، ٜهـٕٛ ٚؿـ١ً َٚٛكـٛيّا ٫صَـّا     

  ُٝٓٗا.
ٟ   اٱٜكاي: ٜــذس َـٔ    اٚ ايـٝغ١ ٚايفعٌ اىب عًل  اىبعا١ًَ ٚاىبـاٍ ايـز

 يشف ٚاسذ ٚإ اعًل  ايغري، ناهل ١، ٚاي ٬م ٚايٛقف.
اي١ "ازبعٌ" ٖٚٛ نٌ يفغ ايفاد عٜظ٢ُ ايعٛض اىب زٍٚ ًب ازب   (2 مسألة)

 ٘ ــ ، ٚػبا٫ي ـضاّ  ــ ــ ا٤  ا٫يــــٛص ا٫ن فـ ٘ ـ ٫ ٜف كــش إفب  ٬ٕ اىبه ــٛل ار اْـ
 ق ٍٛ.

اي١ إ اىبظ ادش مبًـو  عا٫ج ٬ف  ـب ا٫داس٠ ٚازب َٛٙٔ ٚد   (3 مسألة)
 ُٝٓا ٫ ٜظ شل  ،دري ٚا٫دري مبًو ا٫دش٠  ٓفع يكذ ا٫داس٠ا٫ يٌُ

 ايعاٌَ ازبعٌ اىبكشس ا٫  عذ اظباص ايعٌُ.
اي١ ي٢ً نٌ يٌُ ضبًٌ ٚي٘ أغشاض يك١ٝ٥٬ نُا ًب عاـض ازب   (4 مسألة)

٘  ،َٛكٛيات ا٫داس٠  ،٫ٚ اـض ي٢ً ايشّ ٚاىبكذَات ايي ا٪دٟ ايٝـ
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 ٕ  زٍ اىباٍ  اصا٥٘ ٜعذ طفّٗايٓذ ايعك٤٬ ٫ ٖٚضّٚا ٫ٚ ي٢ً َا ٜهٕٛ يغّٛا

اٚ ايٛث ١ ايه ري٠ ٚضبٖٛا ا٫ ارا نإ هلـا غـشض   نذجٍٛ اىبهإ اىبخٝف 
أٟ إٕ رات ايفعٌ ٜهٕٛ ااس٠ يغّٛا  ،يك٥٬ٞ َع ذ  ٘ يفٝـض ازبعٌ س٦ٓٝز

ايؼـشي١ٝ أٚ ايعك٥٬ٝـ١ أٚ    ٙيف٬ ٜـض ازبعٌ يًٝ٘، ٚاـاس٠  ًشـاظ َكاؿـذ   
 ايعشيف١ٝ ٜـض ازبعٌ يًٝ٘.

ــ١  َــٔ ض يًٝــ٘ ا٫دــاس٠ ـــَــا ٫ ا  (5 مسألة) ــ١ ٚايهفا٥ٝ ايٛاد ــات ايعٝٓٝ
 اي١ أٜلا ٚيًٝ٘ ا٫نباي.عازب يًٝ٘ٚعبٖٛا ٫ اـض 

ــٌ     (6 مسألة) ــٛغ ٚايعك ــذاسٙ ٚاي ً ــٌ َٚك ــ١ يًذع ــرب ًب ازبايــٌ ا٭ًٖٝ ٜع 
ا٫ اَهإ ذبـٌٝ  ٘ٚأَا ايعاٌَ يف٬ ٜع رب يفٝ ،ٚايشػذ ٚايكـذ ٚا٫ج ٝاس
ايـ١ يًـ٢ آعٝـف    عزب، يفًـٛ ٚكـع  ا  أٚ يكـ٬ّ  ايعٌُ ٚيذّ اىباْر ػـشياّ 

ُــا ٫ ٜظــ شكإ ػــ٦ٝا يًــ٢ ْٗاىبظــذذ ٚقاَــ  اسبــا٥ل أٚ ازبٓــ   ــ٘ يفإ
 يًُُٗا.

ٌ َكذَــ١ أٚ اربـز يشٜكــّا ضبشَــا ي شـــٌٝ  َــعٌُ ايعاــــيـٛ اط    (7 مسألة)
ٌ ــٌ ٜظـــايعٌُ يفٗ ــ ايع ، شل ازبعـ ْـ ـ ٜظـ شك٘ ٚإٔ أثـِ  فعًـ٘ أٚ     ٘اٖش أ

ــ اعً خف ـايؼــٌ ٜعــشف إٔ ٖــزا ــــُإ، ْعــِ يــٛ نــإ ازبايـــــل  ــ٘ ايلـ
ٜٚظـ جٓٝ٘   جاؿـاّ  عٌ ي٘ دعـ٬ّ ـ١ ػب  يًٝ٘ إٔ ٫ ػبــطٝ خز اسبشاّ َكذَ

 َٔ ايعاّ.
إرا اس ٌُ اربار اسبشاّ يشٜكّا ي شـٌٝ ايعٌُ يفع٢ً ازبايٌ    (8 مسألة)

ي٘، ٚيٛ اعبـش ذبـٌٝ ايعٌُ  اربار اسبشاّ يشٜكا ّاي ٓ ٝ٘ ٚا٫ػناط  عذ
 ِ ايؼــشيٞ    شٜــل ضبــشّ َٚٓٗــٞ يٓــ٘ ػــشيا يفٝذــ  ايشدــٛي إفب اسبــان

قايـذ٠   اىبظـاي١ ٚيفـل  ري٣ اسبانِ يف ،٫طُٝا ٚإْ٘ يٝع َٔ أيفشاد ايلشٚس٠
 ا٭د٢ْ يفا٭د٫.٢ْ كشس اٚ اكذِٜ ا٭ِٖ ي٢ً اىبِٗ أٚ 

٫ ٜع رب ًب ايعاٌَ ْفٛر اي ـشف يفٝذٛص إٔ ٜهـٕٛ ؿـ ٝا يبٝـضا      (9 مسألة)
شل ازبعٌ ٭ٕ  ، ٚيٛ نإ غري يبٝض أٚ صبْٓٛا يفاْ٘ ٜظاٚ  ذْٚ٘ ارٕ ايٛيٞ 

٘   يـٝع  ا عًل  اط ٝفا٤ ايعٌُ ٚارٕ ايٛيٞ ازبعاي١  ِْعـ  ،ػـشيّا ًب ؿـش 
 يًٛيٞ إٔ مبٓر ايـيب َٔ ايعٌُ إرا نإ يفٝ٘ َفظذ٠ أٚ كشس.
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ػبٛص إٔ ٜهٕٛ ًب ْٛي يٌُ ازبعاي١ دٗاي١ ًب ازب١ًُ نُا    (11 مسألة)
يٞ ٖـزا ازبـذاس يفًـ٘ نـزا ٚإ مل ٜعــب يٛيـ٘ ٚاسافايـ٘        ٢ٓ يٛ قاٍ: َٔ  

أٚ ايٛؿف أٚ اي كذٜش ي٢ً عبٛ اكـشٜيب    ايذق١ ٚيهٓ٘ َعشٚف  اىبؼاٖذ٠
َٔ سد دا ي "يٛ قاٍ: َٚجً٘  ،يً ٛطع١ ًب ازبعاي١ حبهِ ي ٝع١ َٛكٛيٗا

ٚيهـٔ   ،يفكذ ٫ ٜهٕٛ َٛكر ٚدٛدٖا قشٜ ّا ٚايعجٛس يًٝ٘ ط٬ّٗ "يفً٘ نزا
ٜ عـزس يًـ٢ ايعاَـٌ ذبذٜـذ      َٚ ُّٗا ؿشيفّا ٫ ػبٛص دعٌ َٛسدٖا صب٫ّٛٗ

ٚمل ٜهٔ  "،َٔ سد َا كاي َ  يفً٘ نزا"ٍ: ا يٛ قاُاىبٛكٛي ٚذبـًٝ٘ ن
 ايزٟ كاي َٓ٘ َعشٚيفّا.

 ٌ  ٚؿفّاٚ ْٚٛيّا ٫ ذ ًب ازبعاي١ َٔ اعٝـب ايعٛض دٓظّا    (11 مسألة)
    ً "جش ي٢ً ن ا ٞ يفً٘ َا ًب ٜذٟئَ " :، يفًٛ قاٍأٚ يذّا أٚ ٚصّْا ن٬ّٝ

ــذ٠       ــات قاي ــذ اطــ ٝفا٤ ايعُــٌ يعَُٛ ــٌ يٓ ــ١ ٜٚظــ شل أدــش٠ اىبج ازبعاي
ٖٚٞ كُإ يٌُ ايغري يٓذ اطـ ٝفا٥٘ ٚأؿـاي١ اسـناّ ايعُـٌ     ا٫ط ٝفا٤ 

 ٚقايذ٠ َا ٜلُٔ  ـشٝش٘ ٜلُٔ  فاطذٙ.
ػبٛص إٔ ٜهٕٛ ازبعٌ سـ١ َع١ٓٝ يبا ٜشدٙ ٚيٛ مل ٜؼاٖذ    (12 مسألة)

 ا.َا يفٝٗ يفً٘ ْـف ٚدذ ضبفعئَ  :ٚمل ٜٛؿف نُا يٛ قاٍ
نٌ َٛسد ا  ٌ يفٝ٘ ازبعاي١  ظ   ازبٗاي١ أٚ عبٖٛا اط شل  (13 مسألة)

ًشل  ـ٘ َـا ٜعـشف  ـاسب٠ٚ٬     ٜاىبجٌ يٓذ سـٍٛ ايغشض، ٚ ايعاٌَ أدش٠
 اىب ًك١ ىبٔ دٍ ي٢ً َفكٛد أٚ كاٍ ي٢ً ا٭ظٗش.

٫ ٜؼنط  ازبعـٌ إٔ ٜهـٕٛ َـٔ َـاٍ ايـزٟ يـ٘ ايعُـٌ،           (14 مسألة)
 يفٝذٛص إٔ ٜهٕٛ َٔ َاٍ َ ربي أٚ غشِٜ أٚ ضبظٔ.

ا٢  ايعٌُ غري ايؼخف اىبعـب أٚ ّايٛ نإ ازبعٌ ػخـٝ   (15 مسألة)
ط ًٛب ايعٌُ، يفا٭ٍٚ مل ٜعٌُ ٚايجاْٞ اعٌ ٚإ ٫ ٜظ شل أٟ َُٓٗا ازب

ناىب ربي، إ٫ إ اهـٕٛ ازبعايـ١ غـري َكٝـذ٠  اىب اػـش٠ ٚايـزٟ يًُـ٘ نـإ         
ٍٛ يــ٘ عــيفٝظــ شل اجملٚعبــٛٙ ٍٛ يــ٘ أٚ َ ربيــّا يٓــ٘ ــــع ادشّا َــٔ اجملــــَظ

، نُا يـٛ نـإ ازبعـٌ يضٜـذ يف ـزٍ يُـشٚ ايعُـٌ يهـٞ ٜاجـز صٜـذ           ازبعٌ
 .ايعٛض
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ي٢ً يٌُ ٚقذ يًُ٘ ػخف ق ٌ إٜكـاي   را دعٌ ازبعٌإ   (16 مسألة)

ازبعاي١ أٚ  كـذ اي ربي ٚيذّ أجز ايعٛض يف٬ ٜظ شل دع٬ّ ٫ٚ أدش٠، 
٫  عذ ازبعٌ أٟ َٔ غـري قــذ   اافل أْ٘ مل ٜظًُ٘ ٚاٚيهٔ يٛ يجش يًٝ٘ 

نُا يٛ يجش ي٢ً اىبفكـٛد ًب ايظـاي١ اي اطـع١ ًٚب     ،اي اجري  ظ   ازبعٌ
ظـ شل  ُٜ٘  عـذ إيـ٬ٕ ازبعـٌ يفٗـٌ     يشٜك٘ إفب اظًُٝ٘ أئً ازبعٌ يفظـً 

 ٞ ٚاىبـاسب١.كزبعٌ أّ ٫، ا٭ٚفب ايناا
ٜظ شل ايعاٌَ ازبعٌ اىبكشس إرا نإ يًُـ٘ ٭دـٌ ازبعـٌ     (17 مسألة)

ــ٢ عب  ــٛ يً ـــٚي ــذايٞ ا٫ساهــاصٟ  ـ ـــ٫ٚ ٜغــري ايكـٛ اي ــ١  ذ ـ اٱكــاًب ْٚٝ
اٱسظــإ ٚاســشاص ايجــٛال ٚاٛنٝــذ ايٓ اٖــ١ ٚايف ٓــ١  عــذ ؿــذم ذبكــل   

 اط ٝفا٤ ايعٌُ.
إٔ ؿاس  اىب اي اىبفكٛد أٚ ايلاي١ َـج٬ّ  ػخف  رويٛ  (18 مسألة)

ج ـاس ثـِ اـ ـب إ ؿـاس      اٱدعٌ دع٬ّ ىبٔ ٜشدٙ، يفشدٙ إي ُـادّا يًـ٢   
اىب اي مل ػبعٌ دع٬ّ يف٬ ٜظ شل ػ٦ّٝا، ْعِ ي٘ اسبل  ايشدٛي ي٢ً اىبخرب 
 ادش٠ اىبجٌ ٭ْ٘ غشس  ٘ إرا نإ قٛي٘ ٜفٝذ اٱي٦ُٓـإ ٚإٔ ايؼـخف سد   

 اىب اي  ظ  ٘.
يٛ دعٌ دع٬ ٚيهٔ ايزٟ ًب ٜذٙ اىب اي اىبفكٛد أٚ ايلاٍ    (19 مسألة)

أْ٘ ٜظ شل ازبعٌ ٚإٕ نإ ايشد ٚاد ّا ػشيّٝا  ٣ٖٛ ايزٟ دا٤  ٘ يفا٭قٛ
ا٫ إٔ ٜهٕٛ اظً ٘ يًٝ٘ يذٚاّْا يف٬ ٜظ شل ػ٦ّٝا ٜٚ شٌُ َ٪ْٚـ١   ،يًٝ٘

 ا٫ٜـاٍ إفب اىبايو ٭ْٗا َكذ١َ يًٛاد .
عٌُ ٚيًٝ٘ ا٫نباي يفًٛ ٜظ شل ايعاٌَ ازبعٌ   ظًِٝ اي   (21 مسألة)

ت َٓ٘ ٚمل ٜظ  ر إٜـاهلا إفب اىبايو دشػ ادجٌ  ايلاي١ إفب اي ًذ ٚيهٓٗ
 ٫ ٜظ شل ازبعٌ.

ايعٌُ أيِ َٔ اي ظًِٝ يفكذ ٜهٕٛ ازبعـٌ يًـ٢ ا٫ج ـاس       (21 مسألة)
ٜـا٫ يفٝظـ شل ازبعـٌ  ا٫ج ـاس    إ مل ٜهٔ ائ ضبًٗا ٚايذ٫ي١ يًٝٗا ٚ

 ٚايذ٫ي١ ايهايف١ٝ.
ــ ٛيف٢ ايعٌُ يًٝ٘ نبايـ١، اػ  ــيٛ دعٌ دع٬ّ ٚاط (22 مسألة) ننٛا ـ
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    ٌ  ،ًب ازبعٌ اىبكشس  ايظ١ٜٛ إرا اظاٚٚا  ايعُـٌ ٚا٫ يفشظـ  ْظـ ١ ايعُـ
ـــَٚ ـــر ا٫ج ــ ـــ٬ف ٜشدــ ــا  ٚايناكــ ـــر إفب اي ــ ـــاسبانيفٞ ٚا٫ ــ ِ ــ

 ايؼشيٞ.
يٛ دعٌ دع٬ّ يؼخف ي٢ً يٌُ نشفش  ٦ش يفؼاسن٘ غريٙ  (23 مسألة)

 ا٫ إٔ ٜهـٕٛ ايغـري   ًب ايعٌُ ٜظك  ئ دعًـ٘ اىبعــب  ٓظـ ١ يُـٌ ايغـري     
ي٢ً ايعاٌَ اعبـاس اىب اػش٠  ٘ يفٝظ شل ايعاَـٌ   طَظايذّا ي٘ ٚمل ٜؼن

٦ٓز ازبعٌ نا٬َّ ٜٚع ٞ ىبٔ طايذٙ َا اافكا يًٝ٘ َٔ أدش أٚ دعٌ أٚ ٝس
 غريُٖا.

أَا ق ً٘ نُا يٛ نـإ ًب   ،ازبعاي١ ٫ص١َ  عذ اط ٝفا٤ ايعٌُ (24 مسألة)
ٞ أثٓا٤ اي شح يـٔ ايلـاي١    ٚ  يفًًذايـٌ   ،دـا٥ض٠  يفٗـ  لكـ ْيفظـخ ازبعايـ١ 

ٌ ٘ اي ضاَ يفـإرا   ،ٚإٕ نإ ايعاٌَ قذ ػشي ًب ايعٌُ، ٚيًعاٌَ اشى ايعُـ
 ٤ٜهٕٛ قذ أظبض دـض إ ٦ّٝا ا٫ ـــ شل ػــٛي َٔ ايعاٌَ يف٬ ٜظــنإ ايشد

٘    ــَٔ ايعٌُ َٚكذَاا ٚيـٛ نـإ    ،٘ اشباسد١ٝ يفً٘ َـٔ اىبظـ٢ُ  ٓظـ ١ يًُـ
ايـو يفشؿـ١ ايعجـٛس     نن٘ ايعٌُ كشس ي٢ً ازبايٌ نُا يٛ يفٛت ي٢ً اىب

ي٢ً ايلـاي١ يفـ٬ ٜـنى ٚقـذ ٜهـٕٛ كـآَّا حبظـ  اسبـاٍ،  أَـا يـٛ نـإ            
ايشدٛي َٔ ازبايٌ يفعًٝ٘ يًعاٌَ أدش٠ اىبجٌ أٚ ْظ ١ َا أظبضٙ َٔ ازبعٌ 

 اىبظ٢ُ.
يٛ نإ ازبعٌ ي٢ً يٌُ ٫ مبهٔ افهٝه٘ َٚكٝذّا  اي ُا١َٝ  (25 مسألة)

ٝـ ُا يـٛ نـإ ي  أٟ يٛ اشن٘ ًب ا٭ثٓا٤ نإ ايلشس ي٢ً ازبايٌ أنرب نُ ً١ 
إفب  ًـذ٠  َٓـ١ يفـ٬ ػبـٛص إٔ ٜـنى ايعُـٌ ًب          ايظٝاس٠دشاس١ٝ أٚ اٜـا٫ّ

 ا٭ثٓا٤.
يٛ دعٌ دع٬ّ َعّٝٓا  ٛؿـف جـاق نُـا يـٛ يــب َظـايف١        (26 مسألة)

يشد ايلاي١ يفشدٖا ايعاٌَ َٔ َظايف١ يؼش نًٝٛات َٔ  ّاوبظـب نًٝٛ َن
 ،اىبظـايف١ َكذاس ازبعٌ ٜكظ  يًـ٢  ًب اي ًذ يفإرا نإ يًُظايف١ َٛكٛي١ٝ 

أٟ ٜظ شل ايعاٌَ قبكذاس َا طايفش َـر سبـاظ َٛكـٛي ايعجـٛس ٚاي  ـاسٙ      
أٟ ٫ ٜاجـز ايعاَـٌ   إٕ نـإ ٜظـ شل ْظـ ١ َـٔ ازبعـٌ      ي٢ً عبٛ َظ كٌ 
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ٚإٕ مل ٜهٔ يًُظايف١ َٛكٛي١ٝ ٚإلبا رنـشت  وبع َكذاس ازبعٌ يفك ، 

َٔ  ـال ايعـٔ ٚاي ٝـإ ٚإٕ اىبـذاس يًـ٢ سد ايعــب ٚاظـًِٝ ايعُـٌ يفإْـ٘          
 كباّ ازبعٌ.ٜظ شل 

٢ ايعاٌَ ازبعٌ ٚإْ٘ اط ٛيف٢ ايعٌُ ٚأْهش اىبايـو  ييٛ أد (27 مسألة)
يٛ اافكا ، ٚنزا قٍٛ اىبايو َر مبٝٓ٘ إرا مل اهٔ يًعاٌَ  ١ٓٝ يفايكٍٛازبعٌ 

 ي٢ً َٛكٛي ازبعٌ ٚآاصيا ًب َكذاسٙ.
يٛ أْهش اىبايو دي٣ٛ ايعاٌَ حبـٍٛ ايعٌُ  ظعٝ٘، يفـإرا   (28 مسألة)

قٍٛ اىبايـو   يفايكٍٛقذّ قٛي٘ ٚا٫   اي ظًِٝ ٘ناْ  يًعاٌَ  ١ٓٝ ي٢ً قٝاَ
 َر مبٝٓ٘.

دعاي١ أٚ إداس٠ ٜكـذّ  ٌٖ ٖٛ يٛ اج ًف ًب ايٛاقر  ُٝٓٗا  (29 مسألة)
 قٍٛ َٔ ٜذيٞ ا٫داس٠ ا٫ إٔ ٜج   اشب٬ف حبذ١ َع رب٠.

يٛ قاٍ ايعاٌَ أْـٞ طـًُ و ايعُـٌ أٚ ايعــب اجملعـٍٛ هلـا        (31 مسألة)
ايعاَـٌ  ت اٜـ  ٚأْهش اىبايو اي ظـًِٝ يفـايكٍٛ قـٍٛ اىبايـو َـر مبٝٓـ٘ إ مل      

ٚيَُٛات اي ١ٓٝ ي٢ً َٔ ادي٢  ٠ ايٝذ ٚأؿاي١ يذّ اي ظًِٝذ اي ١ٓٝ يكاي
 .ٚايُٝـب ي٢ً َٔ أْهش

  يف اٌزأِنييف اٌزأِني
 ــ٘ أســذ اي ــشيفـب   ــذاسى نــٌ ْكــف أٚ اًــف أٚ   ٜ عٗــذٖٚــٛ يكــذ 

ْـ       اجظاس٠  اي ـضاّ   ً٘شل  ـاي شف اٯجـش، ٜٚعـشف يًـ٢ اىبعٓـ٢ ا٭يـِ  ا
 .  ذاسى ايٓكف أٚ اي ًف ًب ػ٤ٞ  عٛض َعـب

ٜـض إٔ ٜهٕٛ اي ـاَـب يكـذا َعاٚكـّٝا َظـ ك٬  ٓفظـ٘ ًب       (31 مسألة)
 هٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ ازبعاي١ نُا يٛ أْؼا  عٓٛاْٗا.َكا ٌ طا٥ش ايعكٛد، ٚمب

 از إفب ا٫ػبال ٚايك ٍٛ ٜٚهفٞ يفُٝٗا نٌ ؼبيكذ اي اَـب  (32 مسألة)
ْؼا٥ُٗا، ٫ٚ اع رب يفُٝٗا ايعش ١ٝ ٚيـٛ َـر ايكـذس٠ يًٝٗـا،     ايفغ ظاٖش ًب 

 ا.ُٚايفلٛي١ٝ ٚاهفٞ ايه ا ١ ًب ذبككٗ ٚدبشٟ يفٝ٘ اىبعايا٠
ٜع رب ًب اىب عاقذٜٔ ًب اي اَـب ايؼشا٥  ايعا١َ ًب نـٌ يكـذ    (33 مسألة)

 ا.٫ُج ٝاس ٚيذّ اسبذش يفًع ٚطف٘ ٚعبٖٛٚأَ اي ًٛغ ٚايعكٌ 
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ًب يكذ اي اَـب ياي  يـ٘ ٜظـ٢ُ اىبظـ أَ، ٚايـزٟ ٜ ـٛفب       (34 مسألة)
ًب  ١ًٖزا ايضَإ ػـشنات َ عـذد٠ َظـ ك    ٖٚٞ ًب ،اي اَـب ٜظ٢ُ اىب٪َٔ

 .ازب١ًُ
ٜؼنط ًب اي اَـب سـٍٛ ا٫ػبـال ٚايك ـٍٛ َـٔ نـٌ َـٔ       (35 مسألة)

ٚا٭ٚفب إٔ ٜهٕٛ ا٫ػبال َٔ اىبظ أَ  عذ  ،ايؼشن١نأَ ٚاىب٪َٔ ظ اىب
اعٝـب اشبـٛؿٝات يفٝكٍٛ َج٬ :  َٓ  داسٟ يو   ذاسى ايلشس اىب ٛد٘ 
ايٝ٘  هـزا ٚنـزا، يفٝكـٍٛ اىبـ٪َٔ ق ًـ ، ٚػبـٛص إٔ ٜهـٕٛ ا٫ػبـال َـٔ          

أٟ ايؼشن١ أٚ ازبُع١ٝ ٚايك ٍٛ َٔ اىبظ أَ نُا يٛ قاٍ اىب٪َٔ :  اىب٪َٔ
 َٓ  داسى ئ نٌ كشس ٚجظاس٠ ذبذخ يفٝ٘  هزا ٚنزا يفٝكٍٛ اىبظ أَ 

 ق ً .
اي اَـب َٔ ايعكٛد اي٬ص١َ َٔ اي شيفـب يف٬ ػبٛص ٭سذُٖا  (36 مسألة)

 ايفظخ ا٫  اسذ َٛد اا٘.
ػبٛص يهـٌ ٚاسـذ َـٔ اىب عاقـذٜٔ اعـٝـب نـٌ ػـشط طـا٥غ          (37 مسألة)

ّا ًب َؿب ايعكذ، نُا إرا ػـشط اىبـ٪َٔ يًـ٢ اىبظـ أَ إج ـاسٙ  هـٌ       ػشي
 .اٚ ًب ايظٝاس٠ اغٝري ًب ايذاس

ػبشٟ أٜلّا جٝاس ٚػبشٟ جٝاس ايؼشط ٚجٝاس ربًف ايؼشط  (38 مسألة)
قبا ٫ ٚؿٌ ًب قظ  اي اَـب أٚ اي عٜٛل اافاٚت سًب اي ـب ايغؾب إرا نإ 

 ٜ ظاَض  ٘ يشيفّا.
ٝـ ػبٛص إٔ ٜهـٕٛ يكـذ اي ـاَـب َا    (39 مسألة) أٟ َـا داَـ  سٝـا٠     ّاداَ

ٚػبٛص إٔ ٜهٕٛ َ٪ق ا ٚضبذدا ٚس٦ٓٝز ٫  ذ َٔ اعٝـب َذا٘ قبا  ،اىبظ أَ
 شس.غٜشيفر ازبٗاي١ ٚاي

يفـ٬ ٜٓشــش  ـاي ٤٬     ٘اي اَـب َ ًـل َـٔ سٝـح َٛكـٛي       (41 مسألة)
 ٚاسبذخ ايزٟ ؼب ٌُ.

٫ ؽبــ ف اي ــاَـب  ايؼــشنات اىبخ ـــ١  ــ٘  ــٌ ػبــٛص إٔ     (41 مسألة)
 ا ٌ.ٜؼٌُ ا٭ػخاق  علِٗ َر اي عل  اي ك

أٟ إٔ اىبـ٪َٔ أٚ ايؼـشن١ اظـ آَ٘     ،ٞ اي اَـبــٛص اشاَــػب (42 مسألة)
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يٓذ ػشن١ أجش٣ طٛا٤ نـإ َـٔ اي ـاَـب اىبلـايف أّ اي ـذيٞ، ٚػبـٛص       

اسا٘ يٓـذ أنجـش َـٔ ػـشن١     ٝاعذد اىب٪َٔ ٚٚسذ٠ اىبظ أَ نُا يٛ أَٔ طـ 
 يً اَـب.

٠ ٚػبـٛص  ػبٛص ااَـب ايظـفٔ ٚايظـٝاسات ايــغري٠ ٚايهـ ري     (43 مسألة)
 ٗــا َٓلــ١ُ هلــا أٚ َظــ ك١ً  ؼــشط إٔ ٫ اهــٕٛ َــٔ   أٜلــّا اــاَـب هبٛي

ايشَات، ٚيٛ ٚقر ايعكذ ي٢ً ايؼاس١ٓ ايه ري٠ ٚهبٛي ٗا ايشَـ١ ؿـض   
  . ايٓظ ١ يًؼاس١ٓ ٚ  ٌ  ايٓظ ١ يًشُٛي١

أسـذ اي ـشيفـب ٚمل ٜـٛف َـا اي ـضّ  ـ٘ قبك لـ٢         فيٛ ْه   (44 مسألة)
 ايعكذ ٜج   جٝاس ربًف ايؼشط يً شف اٯجش.

َِٓـبَٔ ا٭َٛاٍ اجمل ُع١ يٓذ ػبٛص يًُظ أَ إٔ ٜاجز  (45 مسألة)  اىب٪ٳ
)ايؼشنات(  اي  اس إٔ اىباٍ يٓذِٖ ي٢ً عبٛ اي هايفٌ ٚايلُإ ٚايٛدٜع١ 

ٚا٭ٚفب ا٫طــ ٦زإ َــٔ اسبــانِ ايؼــشيٞ ًب   ،اىبــارٕٚ ًب اي ـــشف  ٗــا
 أجزٖا.

 
********** 
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  وزبة اٌؼبزٌخوزبة اٌؼبزٌخ
ٗا ، ٚ ٖٝٓٚٞ إياس٠ ٚاظًٝ  ي٢ً ايعـب ي٬ْ فاي  ٗا ي٢ً د١ٗ اي ربي

ٚ ـب اٱداس٠ يُّٛ ٚجـٛق َٔ ٚد٘ يفُاد٠ ا٫ي كـا٤ اطـ ٝفا٤ اىبٓفعـ١    
َٚاد٠ ا٫يفنام ايعٛض ًب اٱداس٠ ٚيذَ٘ ًب ايعاس١ٜ، ٚاوٗا َؼ ل َٔ 
ياس ايفشغ ارا جشز َٔ ٜذ ؿاس ٘، ٚقاٍ نباي١ َٔ ايًغٜٛـب وٴٝ  
ياس١ٜ ٫ْٗا ياس ي٢ً ياي ٗا، ٖٚٛ  عٝذ، ٭ْٗا اـربي انػـض يٓـ٘ اٱيفـ١     

 ٚايجٛال ٚقلا٤ اسبٛا٥ر.
ؼب از إفب إػبال ٚق ٍٛ، يفا٫ػبال نٌ يفغ دا٥ض يكذ ايعاس١ٜ  (1 مسألة)

 ،ي ٓ فــر  ــ٘" ٙس يــشًب ًب إساد٠ اىبعٓــ٢ نكٛيــ٘ "أيشاــو" أٚ "جــزٛيــ٘ ظٗــ
  اىبعايا٠اٜلّا اكر ٚ ،أٚ يفع٬ّ ٚػبضٟ ًب ايك ٍٛ نٌ َا أيفاد ايشكا  ٘ ق٫ّٛ

٘ نُا إرا أي اٙ ن ا ّا يٝ ٚايفش٣ٛ ، ٫طـُٝا َـر   اجـزٙ يًكـشا٠٤  يف  ًر يًٝـ
ايظع١ ًب ايعكٛد ازبا٥ض٠ دٕٚ اىب٬ص١َ ايي ٜؼـنط يفٝٗـا ؿـشاس١ ايًفـغ     

 ٚد٫ي ٘، ٚقٌٝ  عذّ ايفشم  ُٝٓٗا َٔ ٖزٙ ازب١ٗ.
 ٜع ــرب ًب اىبعــري إٔ ٜهــٕٛ َايهــّا يًُٓفعــ١ ٚيــ٘ أًٖٝــ١ اي ـــشف   (2 مسألة)

، يفـ٬ اــض إيـاس٠    يعَُٛات ايٓ ـٟٛ: "ايٓـاغ َظـً ٕٛ يًـ٢ أَـٛاهلِ"     
، ٚاــض  ادـاس٠   ايعاسٜـ١  يٝٓا أٚ َٓفعـ١، ٚدبـشٟ ايفلـٛي١ٝ ًب    ؿ اايغ

 اىبايو ناي ٝر ٚاٱداس٠.
٘      (3 مسألة) ٫ٚ  ،اـض إياس٠ ايـيب  ارٕ ايٛيٞ ٫ٚ اــض َـٔ غـري ارْـ

ياس٠ اجملٕٓٛ ٚايذٛس يًٝ٘ يظف٘ اٚ يفًع ا٫  ارٕ ايٛيٞ ٚايغشَا٤ إاـض 
 ٫سباق٘  اي ـشيفات اىباي١ٝ.

ـب، إ٫ إرا اػنط َ اػش٠ اط ٝفا٥٘ ػبٛص ىبايو اىبٓفع١ إياس٠ ايع   (4 مسألة)
 .يًُٓفع١  ا٫داس٠ َج٬ّ

ٖ ع ــٜع رب ًب اىبظ  (5 مسألة) ــ ري إٔ ٜهـٕٛ أ ٬ ي٬ْ فـاي  ـايعـب يفـ٬ اــض     ـ
ــ س٠ اىبـاايـ  ٔ شف يًهـايفش ٚايـاس٠ ايـــٝذ يًُشـشّ    ـ ايـٌ ٫ٚ َــٔ   ٫ َـ

 ايشّ.
ياس ػ٦ّٝا َشددّا  ـب اثٓـب أٚ أٜع رب ًب ايعـب اىبعاس٠ اي عٝـب، يفًٛ    (6 مسألة)
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نجش مل ٜـض، ٫ٚ ٜؼنط إٔ ٜهٕٛ اىبظ عري ٚاسذّا يف ـض إيـاس٠ ػـ٤ٞ   أ

ٚاسذ زبُاي١ نُا يٛ قاٍ يج٬ث١ أػخاق ايشاهِ ٖزا ايه ـال ٚيـ٘ إٔ   
 ؼبذد نٝف١ٝ اي ٓاٚل ًب ا٫ْ فاي.

عـ١ ضبًًـ١ َـر    فا٫ْ فـاي  ٗـا َٓ   اَهإ عاس٠ ــٜع رب ًب ايعـب اىبظ  (7 مسألة)
ًـٞ ايـي اظـ ش  إياساٗـا      كا٤ يٝٓٗا نايه   ٚايعكاسات ٚايجٝال ٚاسب

 .يًُ٪َٔ
ٚ    (8 مسألة) ــا  ــاي  ً ٓٗ ــاس٠ ايؼــا٠ ي٬ْ ف ــ٘   ػبــٛص إي ٚاظــ٢ُ اىِبٓشــ١ ٚيًٝ

ٚػبـٛص  "، …ًٚب ايٓ ـٟٛ: "ايعاسٜـ١ َـ٪دا٠، ٚاىبٓشـ١ َـشدٚد٠،      اٱنباي،
 ش ي٬ط كا٤ َٓٗا.٦إياس٠ اي 

ٛ    (9 مسألة) ٚنـزا ٫   ،٫ ػبٛص إياس٠ َا يٝع ي٘ َٓفع١ ضب١ًً نـآ٫ت ايًـٗ
 ٫ْ فاي  ٘ إ٫  ا٫ا٬ف ناشب ض ٚا٭ػش ١.ػبٛص إياس٠ َا ٫ مبهٔ ا

يًخذ١َ ٫ٚ ػبٛص يًُظـ عري إٔ ٜٓعـش    ١ػبٛص إياس٠ ازباسٜ   (11 مسألة)
إفب َا ٫ ػبٛص ايٝ٘ َٓٗا ٫عبـاس س١ًٝ ا٫ط ُ اي  ازباس١ٜ قبًو ايُٝـب أٚ 

 اينٜٚر ٚاي شًٌٝ َٔ اىبايو.
ػبٛص إٔ ٜنى اىبعري يًُظ عري اج ٝاس ايعـب اىبظ عاس٠ يفًـٛ     (11 مسألة)

ايه ال ايزٟ اشٜذ ؿش  ايعاس١ٜ ي٬نباي  جزارٖ  إفب اىبه  ١ ٚ قاٍ
 يذّ اي  اس اي عٝـب ًب اجملاْٝات. ايذ٠ٚق

اس٠ نُـا ًب اي كـش٠   عـ إرا اعذدت دٗات ا٫ْ فاي  ايعـب اىب   (12 مسألة)
ٜٓ فر َٔ سًٝ ٗا ٚأيُاهلا ًب اسبشاث١ ٚعبٖٛا يف٬  ذ َٔ ذبذٜذ اىبٓفعـ١ أٚ  

يًُظ عري اي عذٟ إفب غريٖا ٚإرا ناْ  اىبٓايفر َٛكٛي ا٫ط عاس٠ يف٬ ؼبٌ 
اٱيــاس٠ ي٬طــ عُاٍ اىب ًــل يفٝذــ  اي ـــشٜض  ــايعُّٛ نُــا يــٛ قــاٍ يــ٘ 

٭غشاض  اايشاو ٖزٙ ايظٝاس٠ ي ٓ فر َٓٗا نٌ اْ فاي يفً٘ س٦ٓٝز اط عُاهل
ــا     كـــذػخـــ١ٝ ٚ  ــٔ ا٫يــ٬م اعبـــاسٙ يشيف ــِ َ ا٫دــاس٠ ا٫ إٔ ٜفٗ

 ،اىب عاسف ٚايكـذ ا٫ساهاصٟ ا٫رٕ ٘ ا٫ط عُاٍ اشباق َج٬ ٜٚهفٞ يفٝ
أَا يٛ اعبـشت د١ٗ ا٫ْ فاي  ايعـب نايه ال يًكـشا٠٤ ٚػـشٜ  اىبظـذٌ    

يف٬ ًٜضّ اي عشض زب١ٗ ا٫ْ فاي يٓذ ٚايكشا٠٤ ٟ ي٬ط ُاي كشق ايًٝضسٚاي
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 إياساٗا أٚ اط عاساٗا.
ايعاس١ٜ دا٥ض٠ َٔ اي شيفـب يفًًُعري اطنداي ايعـب اىبعـاس٠   (13 مسألة)

ٖا َ ٢ ػا٤ ا٫ إٔ ٜ شأ يٓٛإ ثاْٟٛ يف٬ ػبـٛص  َ ٢ ػا٤، ٚيًُظ عري سد
َج٬ ايشدٛي ًب إياس٠ ا٭سض يًذيفٔ  عـذ ديفـٔ اىبٝـ  ٫ ٭ُٖٝـ١ سشَـ١      

٬م ا٫ياس٠ ي٢ً ٖزا اىبٛكٛي َٔ  ال اجملاص ــاىبٝ  يفك  ٚيهٔ ٭ٕ إي
ْعـِ   ٘، ًٗو َـٔ دٗـ١ ا٫ْ فـاي  ـ    ــٜظ ٘ َا ٜ ًف ٚــٜؼأٚ أْ٘ دٗي يفٗٛ 
ٔ، ٚنــزا ٫ ػبــٛص ايشدــٛي إرا اشاــ  كــشس ٫  ــٌ ايــذيفقػبــٛص ايشدــٛي 

  اي ضاّ  ٓا٥ٞ، ٚا٭ق٣ٛ دـٛاص ايشدـٛي ًب ياسٜـ١    متٜ ذاسى ٚإ ا٫ كا٤ 
 ايشٖٔ.

 ا  ٌ ايعاس١ٜ قبٛت اىبعري،  ٌ  ضٚاٍ طً  ٘ لٕٓٛ ٚعبٛٙ.   (14 مسألة)
يٛ سذدت َٓفع١ َع١ٓٝ ًب ا٫ط عاس٠ يف٬ ػبـٛص يًُظـ عري      (15 مسألة)

 ا.اي ذاٚص إفب غريٖا ٚيٛ ناْ  اد٢ْ َٓٗ
 ١فاٚا ٜع رب ا٫رٕ ًب نٝف١ٝ ا٫ْ فاي إرا ناْ  ي٘ َشاا  َ   (16 مسألة)

ا٫ْ فاي َٓٗا ًب داجٌ اي ًذ  شاهضاىب عاسف أٚ اىبنإ يفارا أياسٙ طٝاس٠ ٚ
ٚإرا ناْـ  إيـاس٠    ،يف٬ ػبٛص ي٘ اطـ خذاَٗا يًظـٝاس١ ٚايظـفش جاسدٗـا    

٣ ٚيٛ اعذ ،ايه ال َؼشٚي١ ًب داجٌ اىبه  ١ أٚ اي ًذ٠ يف٬ ػبٛص إجشاد٘
أٚ نٝف١ٝ ٜهٕٛ كآَّا ٚيًٝ٘ أدش٠ َا اط ٛيفاٙ ٚقذ ٜهـٕٛ ًب  عـل    يّاْٛ

 .اسبا٫ت غاؿ ا أٜلّا
دـاص يًُعـري    ا صسيّاٗشغ يفٝغيٛ أياسٙ أسكا يً ٓا٤ ٚيهٓ٘  (17 مسألة)

 ا٭دش٠.ايغشغ َر إ ٜشك٢   كا٤ ي٘  كًر ايغشغ ٚ ٘ايضاَ
أٚ  ذ عـ َا داّ مل ٜاىبظ عري أَـب ٫ ٜلُٔ ايعـب اىبظ عاس٠  (18 مسألة)
ٟ أٚ ذ٫ إٔ ٜؼنط ايلـُإ َ ًكـا أٟ س ـ٢ ًب سـاٍ يـذّ اي عـ      افشط ٜ

٠ يذّ ؿش١ الـُـب ا٭َــب ا٫ َـر ايؼـشط، ٚيـٛ ناْـ        ذاي فشٜ  يكاي
ايعــب اىبعـاس٠ رٖ ـّا أٚ يفلـ١ كــُٓٗا اىبظـ عري ػـشط يفٝٗـا ايلــُإ أٚ مل        
ٜؼنط ٚيًٝ٘ ا٫نباي ٚايٓـٛق ا٫ إٔ ٜؼنط اىبظ عري يذّ ايلـُإ  

 افشٜ . ٚا اعذف ًب ساٍ اي ًف َٔ غري
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٫ ػبــٛص يًُظــ عري ايــ٬م ٜــذ ايغــري ًب اي ـــشف  ــايعـب    (19 مسألة)

اىبظ عاس٠، يف٬ ػبٛص ي٘ َج٬ّ اياساٗا اٚ اداساٗا ا٫  ارٕ اىبايو ٚس٦ٓٝز يٛ 
جشز اىبظ عري ا٭ٍٚ ئ قا ١ًٝ اٱياس٠ اٚ اْـ٘ سد اٱيـاس٠ يفـإ اٱيـاس٠     

 ايجا١ْٝ ا ك٢ ي٢ً ساهلا ا٫ ارا نإ يًُايو سأٟ.
يــٛ مل ٜ عــذ اىبظـــ عري ًب اطــ عُاي٘ يًعــــب اىبعــاس٠ يـــٔ        (21 مسألة)

اىب عاسف ٚاًف  ايعـب يف٬ كـُإ يًٝـ٘ نُـا يـٛ اطـ عٌُ ايظـٝاس٠ ٚيفـل        
اىب عاسف ٚيهٔ ايشى اعشض يً ًـف يفـ٬ كـُإ يًٝـ٘ ٭ٕ يًـ١ اي ًـف       

 ا٫ط عُاٍ ايزٟ أرٕ  ٘ اىبايو.
يظــ   اي ًــف َٛكــٛي١ٝ ًب ايلــُإ يفًــٛ اطــ عاس دا ــ١     (21 مسألة)

انجش َٔ اىب عاسف اٚ طاس  ٗا َظايف١ ي١ًٜٛ ٫ ا شًُٗا يفًٗه   ٚهبًّٗا 
 . يفٗٛ كأَ ٚيًٝ٘ ايك١ُٝ ّٜٛ اي ًف ٭ْٗا َٔ ايكُٝٞ

ٛ ٫ اربأ ر١َ اىبظـ عري ا٫  ـشد ايعــب اىبعـاس٠ افب اىبايـو ٚيـ       (22 مسألة)
 ايٛاط ١ نُا يٛ ايادٖا افب ٚيٝ٘ اٚنًٝ٘ اىبارٕٚ، ٚيٛ سدٖا افب سشصٖـا  

 َٔ غري يًِ اىبايو ٚارْ٘ يف ًف  ٫ اربأ رَ ٘.
ارا اط عاس َٔ ايغاؿ  ٚمل ٜعًـِ اىبظـ عري  ايغــ ١ٝ يفـ٬      (23 مسألة)

اثِ يًٝ٘ ًب اٱْ فاي َٓٗا ٜٚهٕٛ ايلـُإ يًـ٢ ايغاؿـ ، ٚيًُايـو ًب     
ي ي٢ً ايغاؿ  اٚ ي٢ً اىبظ عري، يفـإ  ساٍ اًف ايعـب اىبظ عاس٠ ايشدٛ

اج ــاس اىبايــو ايشدــٛي يًــ٢ ايغاؿــ  يفًــٝع يًغاؿــ  ايشدــٛي يًــ٢   
اىبظ عري ا٫ إ ٜهٕٛ اي ًف   عذ اٚ افشٜ ، ٚإ سدر ي٢ً اىبظ عري يفاْ٘ 
ٜشدر ي٢ً ايغاؿ  ٭ْـ٘ غـشس  ـ٘ ا٫ إ ٜهـٕٛ اي ًـف   عـذ اٚ افـشٜ         

 ٚأِٖ َٔ أثش ايغـ .
ر يًٝ٘ اىبايو يفًـٝع  ـ  ٚسدــ ايغـ يٛ نإ اىبظ عري ياىبّا (24 مسألة)

ٛي  ايعـب ــٛا٤ نإ ايشدــشٜش طــ  ٱْ فا٤ اي غــٛي ي٢ً ايغاؿــي٘ ايشد
 ٛيفا٠ َذ٠ اٱياس٠، نُا ٫ ػبـٛص يـ٘   ــا اٚ قبٓايفعٗا اىبظــاٚ قبجًٗا اٚ  كُٝ ٗ

ــٌ ػبــ  إ ٜشدٖــا افب   ـسد ايعـــب افب ايغاؿــ ــِ  ايغـــ ١ٝ      عــذ ايعً
 َايهٗا.
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ىبظــ عري ايعاسٜــ١  عــذ يًــ  اىبايــو  هلــا،   ــٌ   يــٛ اْهــش ا (25 مسألة)
 اط ٦ُاْ٘ ٚمل اعذ ايعاس١ٜ  ٝذٙ اَا١ْ َايه١ٝ.

ارا ادي٢ اىبظ عري اي ًف َٚٔ غري اعـذ اٚ افـشٜ  يفـايكٍٛ     (26 مسألة)
قٛي٘ َر ايُٝـب ا٫ َر اي ١ٓٝ ٚايذيٌٝ ي٢ً اشب٬ف، ٚيٛ ادي٢ ايشد ٚاْهش 

يٓـذ اىبظـ عري يًـ٢     اىبايو يفايكٍٛ قٍٛ اىبايو َر مبٝٓ٘ ا٫ إ اهـٕٛ  ٝٓـ١  
 ايشد ٭ْ٘ َذي.

يٛ قاٍ ايشاو ٖزا اىب اي  ؼشط إ اعريْٞ َ ايو اشباق  (27 مسألة)
 ؿض ي٢ً ا٭ق٣ٛ ٚا٭سٛط اي ـا  ٫ ايعاس١ٜ ايل١.

يٛ اط عاس َ ايّا اٚ ٚاط ١ ْكٌ افب َٛكر جاق ٚدباٚصٙ  (28 مسألة)
 كُٔ َكذاس اي ذاٚص ٚيًٝ٘ ادش٠ اىبجٌ.

َٔ ايعكٛد ازبا٥ض٠، آفظخ ايعاس١ٜ قبٛت أسذ يشيفٝٗا ٭ْٗا  (29 مسألة)
ٚاهٕٛ ايعاس١ٜ س٦ٓٝز أَاْـ١ ػـشي١ٝ يٓـذ اىبظـ عري ػبـ  سدٖـا يفـٛسّا افب        
ايٛاسخ ا٫ إٔ ٜارٕ   كا٥ٗا ياس١ٜ أٚ ٚدٜع١، ٚيٛ نإ ايٛاسخ َ عذدّا يف٬ 
ػبٛص اظًِٝ ايعـب افب  علِٗ دٕٚ اي عل اٯجـش ا٫ َـر ارٕ اي كٝـ١ أٚ    

 ٚيِٝٗ.

 
********** 
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 وزبة اٌىدٌؼخوزبة اٌىدٌؼخ
ط ٓا ١ ًب سفـغ اىبـاٍ اٟ ٚكـع٘ يٓـذ ايغـري يٲطـ ٦ُإ يًٝـ٘        ٖٚٞ ا

ــ ٘ ىبايهـ٘ ٚاه ــٚسفع اد اهـٕٛ ٬َصَـ١ يٛدـٛد اٱْظـإ يًـ٢ ا٭سض،      ـ
ٚيهٔ اٱط٬ّ اجلعٗا يًكٛايذ ايؼشي١ٝ ٚ ٝفٔ اسهاَٗا ي هـٕٛ َعًُـّا   
اج٬قّٝا ضبظٛطـّا َٚٓاطـ ١ يٮَـٔ ٚايجكـ١ ٚا٭دـش ٚايجـٛال ٫طـُٝا ٚإ        

ـــَٛك ـــٛيٗا ٜ عــ ــ٢   ذــ ــاي يًـ ــاٍ، ٚاٱنبـ ــ٬َٞ اىبـ ــشف اٱطـ ٣ ًب ايعـ
 ص، ِإىَّ اللٌََّ َِِأُمُسُكِم َأِى تََُُ َا األَماَناِ  ِإَلٖ َأِيلًَِها  طَؼشٚيٝ ٗا قاٍ اعافب 

ــٛديٞ        ــ١ اي ــذٙ ايٛدٜع ــغ يٓ ــزٟ ذبف ــٛدي ٚيً ــاٍ اىب ــاٍ يـــاس  اىب ٜٚك
 ٚاىبظ ٛدي.

ايٛدٜعــ١ يكــذ دــا٥ض ؼب ــاز افب اٱػبــال ٚايك ــٍٛ ٚػبــضٟ ًب     (1 مسألة)
ذٍ يًـ٢ اٱطـ ٓا ١ نُـا يـٛ قـاٍ: َـايٞ ٖـزا ٚدٜعـ١         ــاٱػبال نٌ يفغ ٜ

يٓذى اٚ اسفع٘، اَا ايك ٍٛ يفٝذضٟ نٌ َا ٜذٍ ي٢ً ايشكا ٚايٓٝا ـ١ ًب  
 اسبفغ.

اـض ايٛدٜع١  اٟ يغ١ ٫ٚ اؼنط يفٝٗا ايعش ١ٝ نُا اـض ن ا ١    (2 مسألة)
ٚ اهلااف ٚعبٛٙ َٔ ٚطا٥ٌ اٱاـاٍ اسبذٜج١، ٚػبٛص إ ٜهٕٛ اٱػبال 

يًفغ ٚايك ٍٛ  ايفعٌ، ٚاـض اٜلّا  اىبعايا٠  إ ٜظًُ٘ اىباٍ قبا ٜفٗـِ   ا
َٓ٘ اْ٘ ٚدٜع١ ٚؼبفع٘ َٔ غري يفغ  ُٝٓٗا ٜذٍ ي٢ً اٱػبال ٚايك ٍٛ  ٌ 
ــ١ يًكـــذ يً ٛطــع١ ٚاي ٝظــري ًب ايعكــٛد     ــٜٛض ٚا٫ػــاس٠ اىب ٝٓ ٜهفــٞ اي ً

 ازبا٥ض٠.
ظٗـش َـا   يٛ مت اٱػبال ٚايك ـٍٛ ًب ايٛدٜعـ١ اٚ إ اىبظـ ٛدي ا      (3 مسألة)

ٜذٍ ي٢ً ايك ٍٛ يفعّا اٚ يفع٬ّ ٚعبٛٙ يبا ٜذٍ ي٢ً ايشكا يف ؼًُٗا س٦ٓٝز 
 اسهاّ ايٛدٜع١.

يٛ قاٍ َايٞ يٓذى ٚدٜع١ ٚيهٔ ايغري مل ٜك ٌ ٚمل ٜـذس َٓ٘   (4 مسألة)
َا ٜذٍ ي٢ً ايشكـا، َٚـر ٖـزا اـشى اىبايـو َايـ٘ يٓـذٙ  ٓٝـ١ اٱطـ ٝذاي          

 ٘ سبــب اياداـ٘    ٚاْـشف يٓ٘، مل ٜهٔ يفٝ٘ كُإ ٚا٭سٛط ايكٝاّ حبفعـ
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 يـاس ٘ اٚ ٚنًٝ٘ اٚ اظًُٝ٘ افب اسبانِ.
َٔ نإ يادضّا ئ سفغ ايٛدٜع١ ا  ذا٤ اٚ اط ذا١َ ٫ ػبـٛص     (5 مسألة)

 ي٘ اي ـذٟ يك ٛهلا، ىبا يًكذس٠ َٔ اي  اس ًب اىبظ ٛدي.
ايٛدٜع١ دا٥ض٠ َٔ اي شيفـب يفًًُايو اطنداد َاي٘ ٚيًُظ ٛدي    (6 مسألة)

 سدٙ ًب أٟ ٚق .
١ يفًٝع يًُظ ٛدي اٱَ ٓاي ئ سدٖـا  ارا يً  اىبايو ايٛدٜع   (7 مسألة)

 ٜٚهٕٛ  عذٖا كآَّا.
يٛ يفظخ اىبظـ ٛدي ايٛدٜعـ١ اْفظـخ  ٚصايـ  ا٭َاْـ١ اىبايهٝـ١         (8 مسألة)

ٚاؿ ش  يٓذٙ اَا١ْ ػشي١ٝ يفٝذ  يًٝ٘ س٦ٓٝـز ايـشد افب اىبايـو اٚ افب    
ٚنًٝ٘ اٚ اي٬َ٘   ايفظخ ٚقـذ اٱياد٠ َٔ غري ا  ا٤، يفًٛ اٌُٖ ٜهٕٛ 

 كآَّا.
َٔ اىبظ ٛدي ٚاىبٛدي اي ًـٛغ ٚايعكـٌ، يفـ٬ ٜــض      ٜع رب ًب نٌ  (9 مسألة)

 اٜذاي ايـيب ٚاجملٕٓٛ ٫ٚ اط ٝذايُٗا.
َٔ اجز َٔ ايـيب ٚاجملٕٓٛ ٫ ارب٤ رَ ٘  اٱسداي ايُٝٗا    (11 مسألة)

يف٬ ذ َٔ اٱٜــاٍ افب ٚيُٝٗـا ا٫ َـر ايكشٜٓـ١ اىبع ـرب٠ ايذايـ١ يًـ٢ ارٕ        
 ايٛيٞ ًب جـٛق ايـيب اىبُٝض.

يـيب ٚاجملٕٓٛ ارا جٝف ٬ٖن٘ ٫  اغ  اجز ايؼ٤ٞ َٔ ا   (11 مسألة)
ـــٚاًفــ٘ ًب اٜذٜٗ ـــُا  عٓـ ـــٛإ اسبظـ ـــ ١ ٚاسبفـ ـــغ ٜٚهــٕٛ س٦ٓٝـ ـــز اَاْـ ١ ـ

ـــػ ــ١ َايهٝــ١، اٟ ػبــ  يًــ٢ اٯجــز سفعٗــا   ـ شي١ٝ ٚيــٝع ٚدٜعــ١ ٚاَاْ
٘  هْٛٗــا يٓــذٙ ٚيــٝع يًٝــ٘ ــــا ٚاي٬َــــٚاىب ــادس٠ ًب اٜـــاهلا افب ٚيُٝٗ

ٜ  اٚ ا  ا٤ يشًب ًب اٱٜـاٍ كُإ يٛ اًف  ًب ٜذٙ َٔ غري اعذ اٚ افش
 افب ايٛيٞ.

يٛ نإ ايـيب اٚ اجملٕٓٛ ٚط١ًٝ ٚ يـ١ يٓكـٌ ايٛدٜعـ١ َـٔ        (12 مسألة)
 اي ايغ ايعاقٌ افب َٔ َجً٘ ؿش  ٚدٜع١ ٚاَا١ْ َايه١ٝ.

يٛ اسطً  ايٛدٜع١  ٛاط ١  ي١ نباد١ٜ أٚ سٛاي١ َـشيف١ٝ  (13 مسألة)
أٚ سٝٛإ َعًِ أٚ ٚطا٥ٌ ي١ًُٝ سذٜج١ ؿش  ار ٫ َٛكٛي١ٝ يًٛاط ١ 
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 عذ ذبكل أجز اىبظ ٛدي يًٛدٜع١. 
٫ ٜلُٔ ايـيب غري اىبُٝض ٚاجملٕٓٛ َا ٜٛدي يٓذُٖا ارا    (14 مسألة)

 اًف ٚنزا يٛ ااًفاٙ.
ػب  ي٢ً اىبظ ٛدي سفغ ايٛدٜع١ ٚيفل اىب عاسف ٚاىبُهٔ    (15 مسألة)

ٚهلُا َٛكٛي١ٝ س ٢ ًب ١ْٝ اىبٛدي ٱج ٝاس ايٛدٜع١ اٚ ػخف اىبظ ٛدي، 
 ٜعذ يشيفّا َكذ١َ يً لٝٝر اٚ ٚػب  ٚكعٗا ًب سشص َٓاط  هلا حبٝح ٫

اي فشٜ  اٚ اشبٝا١ْ، ٚػب  ي٢ً اىبظ ٛدي ذبـٌٝ اسبشص يٓذ ق ٛي٘ ايٛدٜع١ 
 يٛدٛل سفغ ا٭َا١ْ ٚ٭ٕ َكذ١َ ايٛاد  ٚاد ١.

ا٭ق٣ٛ ؿش١ اػناط دعٌ يكذ ايٛدٜع١ ٫صَّا يعَُٛات    (16 مسألة)
 اىب٪َٕٓٛ يٓذ ػشٚيِٗ.

٘     (17 مسألة) ايكٝـاّ   ٫ آشـش ٚظٝف١ اىبظ ٛدي حبفـغ ا٭َاْـ١  ـٌ يًٝـ
 هٌ َا ٜـْٛٗا ٚؼبٍٛ دٕٚ اًفٗا ٚإ مل ٜ ً  َٓ٘ اىبٛدي ريـو، يفـارا   

ّا نايـٛف ٚعبـٛٙ ٜكـّٛ  ٓؼـشٙ، ٚارا ناْـ  دا ـ١      ــ١ قُاػــناْ  ايٛدٜع
 ٚيًفٗا، يفًٛ اٌُٖ ٚاًف  ايٛدٜع١ ٜهٕٛ كآَّا.ٗا ٝ ظكٜكّٛ 

ٜع رب سفـغ ايعــب ايؼخــ١ٝ اىبٛديـ١ ا٫ إ ػبـضٟ سفـغ        (18 مسألة)
غري اىبٛكٛي نُا يـٛ اٚدي يؼـش٠ دْـاْري َـٔ يف٦ـ١ دٜٓـاس       اؿٌ اىباي١ٝ ٫ٚ ٜ

ٚاسذ يفكذ ٜـذم اسبفغ إ اعًل  ٛسق١ ٚاسذ٠ َٔ يؼش٠ دْاْري يفٝــض  
 اٜلّا ا٫ َر ايكش١ٜٓ ي٢ً اشب٬ف.

يٛ يً  اىبٛدي َٔ اىبظ ٛدي ٚكر ايٛدٜعـ١ ٚسفعٗـا ًب      (19 مسألة)
َٛكر جاق اق ـش يًٝ٘، ٫ٚ ػبٛص ْكًٗا افب غريٙ  عذ ٚكعٗا يفٝ٘ ٚإ 

إ اسفغ ٚيًٝ٘ ايلُإ ا٫ َر ايلشٚس٠ ٚؿريٚساٗا ًب َعشض اي ًف ن
يفٝذٛص ْكًٗا افب َهإ اسفغ ٫ٚ كُإ يًٝ٘ س ٢ َر ايٓٗٞ ايظا ل َٔ 

 اىبايو  نكٛي٘ ٫ آكًٗا ٚإ اًف .
٫ ٜلُٔ اىبظ ٛدي ايٛدٜع١ يـٛ اًفـ  يٓـذٙ ارا مل ٜهـٔ        (21 مسألة)

طٛا٤  اٱْ ضاي َٔ ٜذٙ َ عذّٜا اٚ َفشيّا، ٚنزا يٛ اجزٖا َٓ٘ ظامل قٗشّا 
اٚ اد اسٙ ي٢ً ديفعٗا يـ٘ اٚ طـشق ٗا ا٫ إ ٜهـٕٛ اىبظـ ٛدي ٖـٛ ايظـ         
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 يفا٭ق٣ٛ ايلُإ.
يٛ كبهٔ ايذيفر يـٔ ايٛدٜعـ١  ايٛطـا٥ٌ ٚاي ـشم اىبٛد ـ١         (21 مسألة)

ــ١        ــ٘ َكذَ ــشٜع١ ٚدــ  ٭ْ ــاّ ايؼ ــٔ اسه ــري جــشٚز ي ــٔ غ يظــ٬َ ٗا َ
 يًٛاد ، ٚػبٛص ايُٝـب يٛ اٛقف اْهاسٖا يًٝ٘.

ذايفع١ ئ ايٛدٜع١ ارا اط ًضَ  كشسّا ي٢ً اي ذٕ اظك  اىب (22 مسألة)
اٚ ايعــشض اٚ اىبــاٍ يبــا ٫ ؼب ُــٌ، اَــا يــٛ اشاــ  يًــ٢ سفــغ ايٛدٜعــ١   
ٚاىبذايفع١ يٓٗا كشس ٜظري حبٝح مبهٔ ذبًُ٘ يشيفّا نُا يٛ جٛي   ه٬ّ 
يفٝ٘ غًع١ ٚيهٓ٘ ٫ ٜعذ ٖ هّا ىبكاَ٘ ٚقذسٙ ٫ٚ ٜ ار٣ َٓ٘ يفايعاٖش ٚدٛل 

 ٛدٜع١ َع٘.ذبًُ٘ ٭١ُٖٝ سفغ اي
يٛ اعبـش ايذيفر ئ ايٛدٜع١ ٚسفعٗا افب  زٍ  عل اىباٍ  (23 مسألة)

ٚد  ديفر اقٌ َكذاس َٔ َاٍ ايٛدٜع١، ٚيٛ اٌُٖ اىبظ ٛدي ٚمل ٜـذيفر  
ٚاط شٛر َع ذٟ ي٢ً ايٛدٜع١ ٜهٕٛ اىبظ ٛدي كآَّا يًضا٥ذ ئ اىبكذاس 
ايزٟ ٚد  ديفع٘، يفًٛ ناْ  ايٛدٜع١ ايف دٜٓـاس اٚ إ قُٝ ٗـا نـزيو،    

ٱَهإ ايذيفر يٓٗا قبا١٥ دٜٓاس ٚيهٔ اىبظ ٛدي اٌُٖ ٚا ٢ ايذيفر ٚنإ  ا
َٓٗا س ٢ اجزت نًٗا يفاْ٘ ٜلـُٔ اظـعُا١٥ دٜٓـاس، ا٫ إ اهـٕٛ يٓـذٙ      

 اَاس٠ ي٢ً اط ذا١َ سفعٗا َٔ غري  زٍ.
ر يـٔ ايٛدٜعــ١ قبــاٍ َـٔ اىبظــ ٛدي اربيــّا   ــــيـٛ اٛقــف ايذيف  (24 مسألة)

دٛي  ٘ ي٢ً اىبايو اٚ ِ يٛ اَهٔ ايشــاْع١ ٫ ػب  يًٝ٘، ْعــٚصباّْا َٚـ
َٔ ٜكّٛ َكاَ٘ ٚد  اي زٍ، جـٛؿّا َر اس ُاٍ ٚاشدٝض سكا اىبايو 

  ايذيفر.
٫ دبــ  َ اػــش٠ اىبظــ ٛدي سفــغ ٚاعاٖــذ ايٛدٜعــ١  ٓفظــ٘   (25 مسألة)

يفٝذٛص إ ٜكّٛ ٚيذٙ َج٬ّ  ظكٞ ايذا ١ ٚيًفٗا ا٫ ارا ا  ٢ٓ اٱٜذاي ي٢ً 
ــ  َ اػــش٠ ا    ــ١  َ اػــش٠ اىبظــ ٛدي  ٓفظــ٘ ٚاػــنايٗا، اٚ ناْ ــري َكذَ يغ

 يلٝايٗا اٚ ط  ّا ي ًفٗا.
ارا اط ًضّ سفغ ايٛدٜع١ َ٪١ْٚ يفٗٞ ي٢ً اىبايو، ٚػبـٛص   (26 مسألة)

إ ٜٓفل اىبظ ٛدي يًٝٗا َـٔ َايـ٘ يًـ٢ رَـ١ اىبايـو  عـذ سكـاٙ ٚ كــذ         
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ايشدٛي يًٝ٘، يفإ اعزس ريو ٜشيفر اىبظ ٛدي ا٭َش افب اسبانِ ايؼـشيٞ  

 يري٣ سأٜ٘ ٚيٛ   ٝر  علٗا.
ايٛدٜعـ١ ٚػبـ  يًـ٢ اىبظـ ٛدي سد      يٛ َات اىبٛدي   ًـ   (27 مسألة)

ايٛدٜع١ افب ايٛسث١ يفٛسّا اٚ اج ـاسِٖ  ٗـا، يفـإ اُٖـٌ ايـشد َـر اَهاْـ٘        
 ٚيذّ ٚدٛد يزس ػشيٞ كُٔ.

يٛ نإ ايٛاسخ َ عذدّا يف٬ ػبٛص اظًِٝ ايٛدٜع١ افب اي عل  (28 مسألة)
  ٌ ػب  اظًُٝٗا افب ايهٌ اٚ افب َٔ ٜكّٛ َكاَِٗ.

ايٛدٜعــ١ اَاْــ١ ا  ــٌ ايٛدٜعــ١ يــٛ َــات اىبظــ ٛدي ٚاـــ ض  (29 مسألة)
ػشي١ٝ ًب ٜذ ٚاسث٘ اٚ ٚيٝ٘ اٚ َٔ ؿاس ايٝ٘ سفعٗا ٚػب  يًٝ٘ ايشد افب 

 اىبٛدي اٚ اي٬َ٘ يفٛسّا، ٚيًُٛدي ا كا٤ ايٛدٜع١ يٓذ ايٛاسخ.
ػبــ  سد ايٛدٜعــ١ ســاٍ اىب اي ــ١ ٚيــذّ اي ــاجري يشيفــّا َــر  (31 مسألة)

 اىبكذس٠ ٚإ نإ اىبٛدي نايفشّا ضبنّ اىباٍ.
١ٝ  ٝٓٗا ٚ ـب اىبايو اٚ َٔ ٜكـّٛ  ٜع رب ًب سد ايٛدٜع١ اي خً (31 مسألة)

َكاَ٘ ٚٚدٛل سيفر ايٝذ يٓٗا ٫ٚ ًٜضّ ْكًٗا ايٝ٘ ا٫ ارا اعبـش ايـشد  ـ٘   
َٚ٪١ْٚ ايٓكٌ ي٢ً اىبايو، ٚيٛ ناْ  ًب ؿٓذٚم اٚ  ٝ  َكفـٌ ٚيف شـ٘   
ٚقاٍ ي٘ ٖا ٖٞ ٚدٜع و يفخزٖا ذبكل ايشد ٚ ش٥  ر١َ اىبظ ٛدي ا٫ َـر  

 ايكش١ٜٓ ي٢ً اشب٬ف.
فٛس١ٜ ًب ايشد ايفٛسٜـ١ ايعشيفٝـ١ يفـ٬ ػبـ  ق ـر      اىبشاد َٔ اي (32 مسألة)

ايـــ٠٬ َــج٬ّ اٚ اشبــشٚز َــٔ اسبُــاّ يفــٛسّا ٚػبــٛص يــ٘ اي ــاجري اىبٓاطــ   
يٲػـٗاد، ٚيــٛ داس ا٭َــش  ـــب ايظــعٞ افب اٱػــٗاد ٚ ـــب اي ــاجري سبـــب  
سـٛي٘ نُا يٛ نإ  اَهاْ٘ ايظعٞ افب اىبظذذ يٲػٗاد ي٢ً ايشد ٚ ـب 

ا٭ٍٚ، ٚيٛ يً  اىبايو ايشد َر اينجـٝف ًب  اْ عاس صٜاس٠ يذيـب قذّ 
 اي اجري ٚيذّ اٱطشاي يفٝذٛص س٦ٓٝز اي اجري.

يٛ اٚدي ايًف َا طشق٘ يٓذ اسذ يف٬ ػبٛص ي٘ سدٙ يًٝ٘ َر  (33 مسألة)
اٱَهإ ٚاهٕٛ اَا١ْ ػشي١ٝ ًب ٜذٙ يفٝذ  يًٝ٘ اٜــاي٘ افب ؿـاس ٘ اٚ   

يفإ مل َٔ ٜكّٛ َكاَ٘ ٚا٫ يشفف ط١ٓ يفإ مل ػبذ ؿاس ٘ اـذم  ٘ يٓ٘ 
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 ػبذٙ اـذم  ٘  اداص٠ اسبانِ ايؼشيٞ.
سد ايٛدٜع١ ٫  ٜٓشـش قب اي ـ١ اىبايـو  ـٌ ػبـ  اٜلـّا ارا       (34 مسألة)

 جاف اىبظ ٛدي يًٝٗا َٔ اًف اٚ طشم اٚ سشم ٚعبٛٙ.
ػب  ي٢ً اىبظ ٛدي سد ايٛدٜعـ١ افب َايهٗـا اٚ ٚنًٝـ٘ َـر      (35 مسألة)

اٱَهــإ ارا ظٗــشت يًٝــ٘ اَــاس٠ اىبــٛت ٭ٕ ايــشد ٜهــٕٛ س٦ٓٝــز َلــٝكّا  
ٛسّٜا قٗشّا، َٚر اعزس اي ظًِٝ افب اىبايـو اٚ ٚنًٝـ٘ اظـًِ افب اسبـانِ     ٚيف

 ايؼشيٞ، َٚر اعزسٙ يفإفب يذٍٚ اىب٪َٓـب ٚا٭ٚفب اٱػٗاد.
يٛ مل ٜ ُهٔ اىبظ ٛدي َـٔ اٜــاٍ ايٛدٜعـ١ افب اىبايـو اٚ      (36 مسألة)

ٚنًٝ٘ اٚ اسبانِ ايؼشيٞ نُا يٛ  اغ  ٘ اَاس٠ اىبٛت ٚمل مبٌٗ قبـا ٜ ظـر   
خ اَش ياس٤ٟ ٜ عزس يًٝـ٘ َعـ٘ اعاٖـذ ا٭َاْـ١ يفٝذـ       ذــًِٝ اٚ ســيً ظ

ٛ ٜــ٪دٟ افب سفعٗــا ـٗذ  ٗــا يًــ٢ عبــــــ١ ٜٚؼــــٞ  ايٛدٜعــــيًٝــ٘ إ ٜٛؿ
ٚكبهـب َايهٗا َٓٗا، ٚارا اطـ ًضّ ا٭َـش ايٛؿـ١ٝ  ٗـا َـٔ غـري َؼـاٖذ٠        

ٗا ٚٚكعٗا ٜٚعـب َهاْٗا َٚايهٗا ٚقبا ؼبٍٛ ــايٛؿٞ يفعًٝ٘ إ ٜ ـب دٓظ
ٞ إ ٜكـٍٛ يٓـذٟ يفـ٬ٕ ٚدٜعـ١ اٚ يٓـذٟ يـ عل       دٕٚ ازبٗاي١ يف٬ ٜهفـ 

ٓاس ٚدٜع١، ٚػبٛص إ ٜٛديٗا يٓـذ ثكـ١ اَــب قـادس     ــغ َا١٥ دٜــايٓاغ َ ً
 ي٢ً سفعٗا.

يٛ مل ٜٛق اىبظ ٛدي  ايٛدٜع١ اػ غً  رَ ٘  ٗا، ٚيٛ نإ  (37 مسألة)
ايٛاسخ اٚ غريٙ َ ًعّا ي٢ً اَش ايٛدٜع١ ٜع رب َهًفّا ػشيّا  ا٭ج اس يٓٗا 

 ٖٛ اىب ٛيٞ يًشد.ٚ شدٖا إ نإ 
ػبٛص إ ٜظـايفش اىبظـ ٛدي ٜٚـنى ايٛدٜعـ١ ًب سشصٖـا يٓـذ        (38 مسألة)

اًٖ٘ ٚيٝاي٘ ٚٚنًٝ٘ ٚإ مل ٜهٔ ايظفش كشٚسّٜا، ا٫ ارا اٛقـف سفعٗـا   
 ي٢ً سلٛسٙ يفش٦ٓٝز ًٜضّ يًٝ٘ اسذ٣ ث٬خ:

 اٱقا١َ ٚاشى ايظفش. -1
 سدٖا افب َايهٗا اٚ ٚنًٝ٘ َر ا٫َهإ. -2
 ٕ ٜظايفش  ٗا ٚيٛ َر أَٔ اي شٜل.اٜـاهلا افب اسبانِ، ٫ٚ ػبٛص ا -3

ارا نــإ طــفش اىبظــ ٛدي كــشٚسّٜا ٚمل ٜهــٔ ٚاثكــّا َــٔ   (39 مسألة)
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سفعٗا ًب سشصٖا اثٓا٤ طفشٙ ٚاعزس يًٝ٘ اٜـاهلا افب َايهٗا اٚ ٚنًٝ٘ 
اٚ افب اسبانِ ٜ عـب اٜذايٗا يٓذ اَـب ٚاٱػٗاد يًٝٗا جـٛؿّا ارا 

 ناْ  ايٛدٜع١ ج ري٠.
يٛ اًف  ايٛدٜعـ١ اٚ  اىبظ ٛدي اَـب يٝع يًٝ٘ كُإ    (41 مسألة)

 اعٝ    ٝذٙ ا٫ َر اي فشٜ  اٚ اي عذٟ ٚيًٝ٘ ايٓف ٚاٱنباي.
اي فشٜ  ًب سفغ ايٛدٜع١ ْٛي اُٖاٍ، ٚنزا اي ظـاَض     (41 مسألة)

ًب اٱسناص يًٝٗا ٚاشى اط ال سفعٗا ٚيفل اىب عاسف ٚاىبعٗـٛد َـٔ   
َجً٘ يفُا ٜهٕٛ سشصّا يٓذ اي عل قذ ٜهٕٛ اُٖا٫ّ يٓذ غـريٙ، َٚـٔ   

ــ ١ ضبهــذٜــذٜــ١ٓ ســٜنإ يٓذٙ جض ــ ١ُ ا٭قفـاٍ ٜع ـ  رب َفشيـّا يـٛ مل   ـ
ؼبفغ ايٛدٜع١ يفٝٗا ٚيفكذت َـر إ اشبضٜٓـ١ ؿـاسب١ سبفعٗـا، خبـ٬ف      

ضاّْا جؼ ّٝا ؼبفغ يفٝـ٘ َذجشااـ٘، َٚـٔ اي فـشٜ      ــايزٟ ٫ مبًو ا٫ ج
ـــيــذّ اعاٖذٖ ـــا َٚشاق  ٗـ ـــا اٚ اــشى اداَ ـ ـــٗا إ ناْــ  ذبـ  از افب ـ

 ١.ــاٱداَ
ٟ ًب سفغ ا٭َا١ْ ٖٛ اشبشٚز ئ ارٕ اىبايـو ًب  اي عذ (42 مسألة)

ــاسف ًب      ــ١ ٚاىب ع ــاًب ا٭َاْ ــا ٜٓ ــإ قب ــ١ ٚاٱاٝ ــا اٚ اشبٝاْ اي ـــشف يفٝٗ
سفعٗا، نُا يٛ اــشف  ٗـا ناي ـا٤ ايٛدٜعـ١ َـٔ اسبًـٞ افب يٝايـ٘        

ٍٛ ايٝٗا، اٚ اشنٗا ًب ــيً ظٗا ٚيٛ َش٠ ٚاسذ٠، اٚ اٱرٕ يغريٙ  ايٛؿ
قبـاٍ ٜعـٛد يغـري اىبـٛدي ٚإ نـإ َـٔ       ا ــذٖا، اٚ جً ٗــَٛكر ٜفظ

دٓظٗا،  ٌ يٛ نإ يًُـٛدي نٝظـإ يفـا٭سٛط يـذّ دعًـُٗا نٝظـّا       
ــ ٣ٛ اٚ ايكــٚاسذّا ا٫ َر اٱرٕ اٚ ايفش ــ شا٥ٔ اٚ ايلـ ــ شٚس٠ طـ ٛا٤ ـ

 ـب.ـــب اٚ غري طب َٛــناْا طب َٛ
صبشد ١ْٝ اي ـشف ًب ايٛدٜع١ ٫ ٜهـٕٛ طـ  ّا يًلـُإ،     (43 مسألة)

ٕ قــذ اٱطـ شٛار يًٝٗـا ٚيـذّ سدٖـا افب      ْعِ يٛ ٣ْٛ ايغـ ١ٝ  ـا 
اىبايو اـ ض ٜذٙ ٜذ يذٚإ اعًٝكٞ، ٚيهٔ يٛ سـٌ اي ًف َٔ غري 
اعذ ٫ٚ افشٜ  اٚ َٛكـٛي١ٝ يٓٝـ١ ايغــ  يفـا٭ق٣ٛ يـذّ ايلـُإ       
ٚؿريٚس٠ ٜذٙ َش٠ اجش٣ ٜذ اط ٦ُإ َا داَ  ١ْٝ ايغـ  مل اندٌ 
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  فعٌ جاسدٞ.
يٓـذ يً ٗـا يـٔ     يٛ اْهش اىبظ ٛدي ايٛدٜعـ١، اٚ اَ ٓـر     (44 مسألة)

سدٖا َر اي ُهٔ َٓ٘ يك٬ّ ٚػشيّا يفاْـ٘ ٜــ ض كـآَّا ٚمل ٜـربأ َـٔ      
ايلُإ يٛ يذٍ ئ اَ ٓاي٘، اَا يٛ سدر ئ اْهاسٙ ٚدشٛدٙ ٚاقش 
 ايٛدٜع١ يفإ ٜذ ايعذٚإ اضٍٚ، ٚا٭سٛط اجز ايٛدٜع١ َٓ٘ يعَُٛات 

 اىبٛثل: "يٝع يو إ ااكبٔ َٔ جاْو".
ُٓ٘ ٫ٚ ٜلُٔ ازبُٝر ٚإ يٛ اجز قظُّا َٔ ايٛدٜع١ ك (45 مسألة)

نإ ًب نٝع طب ّٛ ٚقذ يف ش٘ ا٫ إ ٜهٕٛ ايف ض اٚ اجز ايكظِ َٔ 
 ايٛدٜع١ ط  ّا اٚ َكذ١َ ي ًف ازبُٝر.

يٛ ناْ  ْٝ ٘ ا٭جز َٔ ايٛدٜع١ ي٢ً عبٛ اي ذسٜر ٚيهٓ٘  (46 مسألة)
مل ٜاجز ا٫ ايكًٌٝ يف٬ ٜلُٔ ا٫ َا اجز ارا ظً  ايٛدٜع١ ًب سشصٖا 

 ط  ّا ي ًف ازبُٝر.ٚمل ٜهٔ ا٭جز ْٚٝ ٘ 
ــ  ٛدي غــيٛ ٚنٌ اىبظ (47 مسألة) ــ عــريٙ حبفـغ ايٛدٜ ـ ١ كـُٔ ٚإ  ـ

نإ اي ظًِٝ يٛيذٙ اٚ صٚد ٘ ا٫ إ ٜهٕٛ ٖزا اي ظًِٝ َعًَّٛا يٓـذ  
اىبٛدي يشيفّا ٚيٛ ًب ازب١ًُ اٚ اْ٘ مت قبشلش َٚؼاٖذ٠ اىبٛدي اٚ  عـذ  

 اج اسٙ.
ــشا٤ اىبــٛدي يًُظــ ٛدي َــٔ ايلــُإ    (48 مسألة) ا٭قــ٣ٛ ؿــش١ ا 

ل  ٘ ٚإ نإ ق ٌ اي ًف ٚي٢ً عبٛ اٱْؼا٤ اٱق لا٥ٞ، ٚطكٛط اسب
ا٫ إ ٜهٕٛ اٱ شا٤ َكٝذّا حبذ َعـب يشيفّا ٚاساهاصّا َٚ ّٓٝا ي٢ً َٛاسد 
َعٗٛد٠ ؽبشز َٓٗا اي عذٟ ٚاي فشٜ  ربــّا، نُـا يـٛ نـإ اٱ ـشا٤     
 ًشاظ اَهإ اسبفغ ٚايكذس٠ يًٝ٘ َٔ غري يٓا١ٜ صا٥ذ٠ ٚاْ٘ ٫ ٜؼٌُ 

فــشٜ ، يفــاٱ شا٤ َــٔ ايلـأَ س٦ٓٝــز ٫ ٜعــ  اي ـــشف  اي عـذٟ ٚاي  
  ايٛدٜع١ اٚ قٝاّ اىبظ ٛدي  لُٗا افب َاي٘.

يٛ ادي٢ اىبظ ٛدي اًف ايٛدٜع١ اٚ اْهشٖا اٚ اينف  ٗا  (49 مسألة)
ٚيهٓ٘ ادي٢ سدٖا افب اىبايو اٚ َٔ ٜكّٛ َكاَ٘ يفايكٍٛ قٛي٘ َر مبٝٓ٘ 

دي ٚاىبظـ ٛدي  ا٫ َر اسبذ١ اىبع رب٠ ي٢ً اشب٬ف، ٚنزا يٛ اافل اىبٛ
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ي٢ً اي ًف ٚادي٢ اىبٛدي افشٜ  اىبظ ٛدي اٚ اعذٜ٘ ٭ٕ ٜذٙ ٜذ اَا١ْ 

 ٖٚٛ ضبظٔ ظاٖشّا.
ًِٝ ايعــب اىبٛديـ١ افب ايـزٟ    ــ ٛدي اظـــيٛ ادي٢ اىبظ   (51 مسألة)

ــ٘، يفًــٛ ؿــذق٘ اىبايــو يًــ٢ اٱرٕ ٚنــزفل    ارٕ اىبايــو  اي ظــًِٝ ايٝ
ٕ اْهش اىبايو سـٍٛ اي ظًِٝ يفايكٍٛ قٍٛ اىبظ ٛدي َر مبٝٓ٘ اٜلّا، ٚا

اٱرٕ ٚيٝع َٔ  ١ٓٝ يًُظ ٛدي ي٢ً اٱرٕ يفايكٍٛ قـٍٛ اىبايـو َـر    
 مبٝٓ٘.

ارا اْهــش اىبظــ ٛدي ايٛدٜعــ١ يفاقــاّ اىبايــو اي ٝٓــ١ يًــ٢    (51 مسألة)
سـٛهلا ٚؿذقٗا يفادي٢ اىبظ ٛدي س٦ٓٝز اًفٗا ق ٌ اٱْهاس ٫ اك ٌ 
س ديٛاٙ ٜٚهٕٛ كآَّا ا٫ إ ٜااٞ حبذ١ َع رب٠ ػشيّا َر سباظ اٱْها

ا٭ٍٚ ايزٟ اٚدذ ط   ايلُإ، نُا يٛ دا٤   ٝٓـ١ ػـشي١ٝ ٚديٝـٌ    
ٜج   اي ًف ٚاْ٘ اديـ٢ اٱْهـاس جؼـ١ٝ يفكـذإ اي ٝٓـ١، َٚـر اي ٓـاصي        
ٜشدر افب اسبانِ ايؼشيٞ، اَا يٛ ادي٢ سـٍٛ اي ًف  عذ اٱْهاس 

 ٚ عذ ث ٛاٗا يفا٭ق٣ٛ واي قٛي٘ ا٫ َر اي ١ٓٝ.
اطـِ   ٗـا ٚرنـش  ارا ٚؿ٢ ق ـٌ َٛاـ٘  ٛدٜعـ١ يٓـذٙ ٚيٝٓ     (52 مسألة)

ؿاس ٗا اٚ اٚؿايف٘ َٚا ٜذٍ يًٝ٘ ٚد  ي٢ً ايٛاسخ ديفعٗا ايٝ٘ ٫ٚ 
اع رب َٔ اينن١، ٚنزا يٛ رنشٖا ٚيٝٓٗا انبا٫ّ ًب يذد ضبـٛس نؼا٠ 

 ًب صبُٛي١ ػٝا٤ ٚيفل اسهاّ ايعًِ اٱنبايٞ.
ــ ٓذٙ ٚيٝفٓٗا ًب يــشف اىبٝ   ٛدٜع١ يــيٛ اق  (53 مسألة) ـب ػخــ١ٝ  ـ

ــ٘ مل ٜزن ـــٚيهٓ ــٔ صبٗــ  ش اىبــ ــ  َ ــو ناْ ــو، ٚإ اديـاي ـــٍٛ اىباي ٢ ـ
ر اي ١ٓٝ ٚاي٦ُٔ يـ٘ يفٝذـ  اظـًُٝٗا    ـٛدي اٚ ٚاسث٘ َــخف اْ٘ اىبــػ

ايٝ٘، اَا يٛ يذض ئ اعٝٝٓٗا ٚمل اهٔ اَاس٠ َع رب٠ ي٢ً ؿذم قٛي٘ 
 يف٬ اي  اس يذيٛاٙ.
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  فصً فصً   
يٛ اػنط يضّٚ ايشد اٚ ايلُإ  اىبجٌ اٚ ايكُٝـ١ س ـ٢    (54 مسألة)

اي فــشٜ  ٚسكــٞ اىبظــ ٛدي  ــزيو ؿــض يًــ٢  َــر يــذّ اي عــذٟ اٚ 
ا٭ق٣ٛ، ٚا٭ٚفب إ ٜهٕٛ اعٗذّا َٔ اىبظ ٛدي ًب َاي٘ شبظاس٠ اي ًف 

 ٫  ؼشط ايلُإ ًب ايٛدٜع١.
ػبٛص يًٛيٞ اط ٝذاي َـاٍ اىبـٛفب يًٝـ٘ َـر اىبــًش١ اٚ       (55 مسألة)

 ايفشاس َٔ اىبفظذ٠  ؼشط إ ٜهٕٛ اىبظ ٛدي ثك١ اَّٝٓا.
ريٖـا َـٔ َـاٍ اىبظـ ٛدي     ١  غــ  ٗ  ايعـب اىبٛديــيٛ اػ (56 مسألة)

يفُر اي ؼا ٘ ٚيذّ اي ُٝٝض ٚاىبج١ًٝ نُا يٛ ناْ  طاي ـب رٖ ٝ ـب َٔ 
 ٛدي ــ١ٗ يفإ اىبظــنن١ َٔ نٌ دــفات َؼــَٓؼا ٚاسذ ًٜٚ كٝإ  ـ

ا٤، ٚاَا يٛ ناْ  قُٝ ُٗا َ  آٜـ١ يفٝذـضٟ ديفـر    ــٜ خري اجز اُٜٗا ػ
 ايــٛساـب، ٚيـٛ   ٛدي َـر يـضّٚ اج ـاس اىبـٛدي ًب    ــا٭قٌ ق١ُٝ افب اىب

ادي٢ اىبٛدي ا٭نجش ق١ُٝ ٜ اي   اي ١ٓٝ ٚا٫ يفايكٍٛ قٍٛ اىبظ ٛدي َر 
 مبٝٓ٘.

يــٛ اقــاّ أســذ اي ٝٓــ١ يًــ٢ اْــ٘ ٖــٛ اىبايــو اٚ ٚنًٝــ٘ ًب    (57 مسألة)
اٱط ٬ّ اٚ ٚاسث٘ يفاي اٙ اىبظ ٛدي ايٛدٜع١ ثِ ظٗش اشب٬ف يفايعاٖش 

ٱُٖـاٍ  يذّ ايلُإ ا٫ ارا ث   اي كـري اٚ اي فشٜ  اٚ اي عـذٟ ٚا 
.َ٘ٓ 

ِٛدٳي  (58 مسألة) لبا٤ ايعـب اىبٛدي١ يًُٛدي ا٫ إ ٜؼنط اْٗا يًُظ 
يـش١ ايؼشط ايٛاد  ًب ايعكذ ازبا٥ض، ٚػبٛص إ ٜهٕٛ ايُٓا٤ ن٬ّ 

ِٛدٳي.  اٚ دض٤ّا دع٬ّ يًُظ 
اـض ايٛدٜع١ يفُٝا ٫ ٜٓكٌ نايعكاس ٚاي ظ إ ٚعبُٖٛـا   (59 مسألة)

 يعُّٛ ادي ٗا.
َٔ نٌ دٗـ١   يٛ ااًف اىبظ ٛدي ايٛدٜع١ ٚاػن٣ َجًٗا (61 مسألة)

ٚسٝج١ٝ ٚديفعٗا افب اىبٛدي َر اج اسٙ  ـزيو ؿـض ٚ ش٥ـ  رَ ـ٘ َـٔ      
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ايٛدٜع١ ٚيهٓ٘ ٜ٪ثِ يٲا٬ف إ نـإ َ عـذّٜا اٚ َفشيـّا، اَـا ارا مل     
ٜهــٔ ايؼــشا٤ ٚاي ــذاسى يــٔ اكـــري  ــٌ ٖــٛ اسظــإ ضبــل يفجٛا ــ٘   

ــ ف ٚيٝع يًٝ٘ اج اس اىبايو ا٫ إ ٜشاد َٓ٘ اععــَلاي ــ ِٝ ػـ عا٥ش ـ
اىبعشٚف ٫ٚ ٜلـش قــذٙ اظٗـاس َـا ٜ ــف  ـ٘ َـٔ ايجكـ١          اب ْٚؼش
 ٚا٭َا١ْ.

ا٭َٛاٍ اىبٛدي١ ًب اىبـاسف سبفغ اىباي١ٝ ٚق١ُٝ ايٓكذ    (61 مسألة)
ــ شَـــشف  ٗا ًب غري اىبعا٬َت ايــػبٛص اي ـ ــ ١ َـر ا  ٓـا٤ اي ٛدٜ  ـ ر ـ

يًٝ٘ نُا ٖٛ َ عاسف ًب ٖـزا ايضَـإ، اَـا اىبـٛدي يفٝٗـا سبفـغ يٝٓـ٘        
ي ـــشف  ــ٘ ا٫ َــر اٱرٕ َجًٝــّا نــإ اٚ قُٝٝــّا  ٚػخـــ٘ يفــ٬ ػبــٛص ا

 ناسبًٞ ايزٖ ١ٝ.
ٜظ ش  إ ٜٛدي اٱْظـإ دٜٓـ٘ ٚاًٖـ٘ َٚـا مبًـو نـٌ        (62 مسألة)

ؿـــ اح يٓـــذ اب اعـــافب ايـــزٟ ٫ الـــٝر يٓـــذٙ ايٛدا٥ـــر، ٜٚ انـــذ  
 ا٫ط ش ال ًب ايظفش جـٛؿّا يٓذ ايؼشٚي يفٝ٘.

 
********** 
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 وزبة اإلجبزحوزبة اإلجبزح
 يكذ ي٢ً كبًٝو اىبٓفع١ اشباؿ١  عٛض َعًّٛ. ٖٛٚ

 ف اٱداس٠ ث٬ث١:ايشأ  (1 مسألة)

 .زٟ مب ًو ايعـب ٜٚ٪دشٖا افب ايغريـٖٚٛ اي :اىب٪دش ا٭ٍٚ :
 .ٖٚٛ ايزٟ ٜذيفر ايعٛض يُٝ ًو اىبٓفع١ اىبظ ادش ايجاْٞ :
 . فايــه٢ٓ ٚاٱْ ــش يًظــذاس ا٪دــ ادش٠ نايــاىبظ ايعـب ايجايح :

ر اٱداس٠ ي٢ً ايعٌُ يفٝهٕٛ يفٝٗا يشيفإ ا٭دري ايزٟ ٜ٪دش ــكٚقذ ا 
ْفظ٘ يًعٌُ نايظا٥ل ٚايعاٌَ ٚايزٟ ؽبٝ  ايجـٛل، ٚاىبظـ اِدش ايـزٟ    

 ٜذيفر ايعٛض اصا٤ ايعٌُ.
ٜؼنط ًب اٱداس٠ اٱػبال ٚايك ٍٛ ٜٚهفٞ ًب اٱػبال قٍٛ    (2 مسألة)

  دشاو ايذاس يفٝكٍٛ اىب٪دش ق ً  اٚ اط ادشت، ٜٚهفٞ يفٝٗـا نـٌ يفـغ   
داٍ ي٢ً اىبع٢ٓ اىبزنٛس نُا دبضٟ يفٝٗا اىبعايا٠ نظا٥ش ايعكٛد، ٚػبٛص إ 
اهٕٛ ن ا ١ اٚ إ ٜهٕٛ اٱػبال  ايكٍٛ ٚايك ٍٛ  ايفعٌ اٚ ايعهع، ٫ٚ 
ػبٛص إ ٜكٍٛ ًب اٱػبال  ع و ايـذاس َـج٬ّ ٖٚـٛ ٜكــذ اٱدـاس٠، ٭ٕ      

 ا٫داس٠ كبًٝو يًُٓفع١، ٚاي ٝر كبًٝو يًعـب.
 عاقذٜٔ اي ًٛغ ٚايعكٌ ٚاٱج ٝاس ٚيـذّ اسبذـش   ٜؼنط ًب اىب   (3 مسألة)

 يفًع اٚ طف٘.
 ٜؼنط ًب ايعٛكـب  اٱداس٠ اَٛس: (4 مسألة)

اعٝـب ايعـب اىبظ ادش٠ ٚايعٛض حبٝح ٫ اهٕٛ دٗاي١ اٚ غشس  ا٭ٍٚ:
ًب اي ـب، يفًٛ  دشٙ داسّا َٔ غري َؼاٖذ٠ اٚ ٚؿف ناف   ًـ ، ٚنـزا   

 ذٗاي١.ايعٛض يف٬ ػبٛص رنش َكذاس َٔ اىباٍ غري سايفر يً
ايكذس٠ ي٢ً اظًِٝ نٌ َُٓٗا افب اي ـشف اٯجـش، يفـ٬ ػبـٛص      ايجاْٞ:

اداس٠ َـا ٫ ٜظـ  ٝر اىبايـو اي ــشف  ـ٘ ٚاظـًُٝ٘ نُـا يـٛ ناْـ  داسّا          
َغـٛ ١ َٓ٘، ٚنزا  ايٓظ ١ يًعٛض يفـ٬ ػبـٛص دعًـ٘ يبـا ٜ عـزس اظـًُٝ٘       

 ناىباٍ ايغا٥ .
اس٠ قباٍ ايغري ا٫ اىبًه١ٝ، يف٬ ػبٛص اداس٠ َا ٫ مبًو اٚ اٱد ايجايح:
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 َر اٱداص٠ َٔ اىبايو.

اط ذا١َ  كا٤ ايعــب  عـذ اٱْ فـاي َٓٗـا  اٱدـاس٠ يفـ٬ اــض         ايشا ر:
 اداس٠ َا ٜ ًف  اٱط عُاٍ، ناي عاّ يٮنٌ ٚايٓف  يٲط ٬ٗى.

إ اهٕٛ اىبٓفع١ ًب يكذ اٱداس٠ َٔ اىب اسات، يفـ٬ ٜــض    اشباَع:
٠ سبًُٗا، نُا ذبـشّ اٱدـاس٠ يًٝٗـا    اداس٠ ايٌ ي ٝر ايشَات اٚ ايظٝاس

 يفارا سشّ ايؼ٤ٞ سشّ مثٓ٘.
إ اهٕٛ ايعـب يبا مبهٔ اط ٝفا٤ اىبٓفع١ اىبكـٛد٠  ٗـا يفـ٬    ايظادغ:

اـض اداس٠ ايذاس يًظهٔ َر يذّ ؿ٬سٝ ٗا ي٘ نُا ٫ ػبـٛص إ ٜهـٕٛ   
 ايعٛض يبا ٫ ٜٓ فر  ٘.

ُ       ايظا ر: هٔ ٚدـٛد غـشض يك٥٬ـٞ اٚ ػـشيٞ ًب اٱدـاس٠ ٚإ ٜـ 
اىبظ ادش َٔ اٱْ فاي  ايعـب اىبظـ ادش٠، يفـ٬ اــض ادـاس٠ َـٔ ٫ ؼبظـٔ       

 ايكشا٠٤ يكشا٠٤ ايكش ٕ.
٫ اـض اٱداس٠ َر اٱنشاٙ يًُظ ادش اٚ اىب٪دش ٚاـض َـر     (5 مسألة)

 اٱداص٠ اي٬سك١، ٚا٭ٚفب دبذٜذ ايعكذ س٦ٓٝز اٟ يٓذ ايناكٞ.
ر َاٍ اـض اٱداس٠ َر اٱك شاس ايٝٗا، نُا يٛ ُادرب ي٢ً ديف   (6 مسألة)

 ظًُّا يفاك ش افب اػباس داس طهٓاٙ، نُا ٜـض  ٝعٗا س٦ٓٝز.
اـض اداس٠ اىبفًع ٚايظفٝ٘ ْفظ٘ يعٌُ اٚ جذ١َ ٚإ سٴذـش     (7 مسألة)

 ي٢ً داسُٜٗا اٚ َاهلُا.
 ادش٠ يف٬ ـذ َـٔ اعٝٝٓٗــا ٫ٚ   ـــــب اىبظـ٫ ػبـٛص ايندٜـذ ًب ايعـ      (8 مسألة)
اْـ  يًـ٢   ذاسٜٔ ا٫ ارا نـذ٣ ٖااـب ايـ ــشاو اســٛص إ ٜكٍٛ ي٘  دـــػب

ا ٘ نُـا يـٛ ناْ ـا َ ؼـا ٗ ـب َـٔ نـٌ       ـــب ٚاىبجًٞ اىب ؼــعبٛ ايهًٞ ًب اىبع
 د١ٗ.

يٛ ناْ  يًعـب اىبظ ادش٠ َٓايفر َ عذد٠ يف٬ ذ َٔ ذبذٜـذ ْـٛي      (9 مسألة)
اىبٓفع١ نُا يٛ ناْ   ي١ اـًض يً ـٜٛش ٚايه ا ١ ٚاٱط ٓظاخ ٚاي  اي١، 

 ٚاـض اداساٗا لُٝر َٓايفعٗا ٚي٢ً عبٛ اٱي٬م.
ؼنط إ اهٕٛ اىبٓفع١ َع١ًَٛ يٝع يفٝٗا دٗاي١ اٚ غـشس  ٜ   (11 مسألة)
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ي شذٜذ َذ٠ اٱداس٠ نُا ًب طه٢ٓ ايذاس َج٬ّ اٚ   كذٜش ايعٌُ ٚ ٝإ َا 
ٜ عًل  ٘ ن ٓا٤ اي ٝ  ٚنٝفٝ ٘ ٚذبذٜذ َذ٠ ايعٌُ ٚاعٝـب يـذد اىبـشات اٚ   
اٜاّ ايعٌُ ارا اط ًضّ ْٛي اٱداس٠ ريو  ؼشط ايكذس٠ ي٢ً اي ظًِٝ يف٬ 

 عٝـب َذ٠ ٫ اهفٞ ي ٓا٤ اي ٝ  َج٬ّ.ٜـض ا
ــ ارا اط   (11 مسألة) شاض اسبُـٌ ٚايٓكــٌ  ـاس٠ ٭غـ ــــ ادش دا ـ١ اٚ طٝ ـ

يف٬ ذ َٔ اعٝـب َا ؼبٌُ يًٝٗا حبظ  ازبٓع اٚ ايغشض ٚحبظ  ايٛصٕ 
ــ ٚاهفـٞ اىبؼ  ــ ُـب ٚعبــــاٖذ٠ ٚاي خـ ٛٙ َــٔ اي كـذٜش اٱنبــايٞ قبـا ٜشيفــر   ـ

ٖذ٠ ايعــب اىبظـ ادش٠   ازبٗاي١ ٚايغـشس ٚاطـ ال ايلـشس، نُـا ٜع ـرب َؼـا      
ـــَٚع ـــشيف١ اٚؿـ ــايفر َٚــا اظــ شك٘ َــٔ    ــ ايفٗا ايــي رب ًــف  اج ٬يفٗــا اىبٓ

 ايعٛض.
ارا  دش طٝاسا٘ يًٓكـٌ افب َهـإ  جـش يف٬ ـذ َـٔ َعشيفـ١          (12 مسألة)

اىبظايف١ ٚيذد ايشنال ٚصَإ ايظري ي٬ّٝ اٚ ْٗاسّا ٚعبٛٙ َٔ ا٭غشاض ا٫ 
 ٚرنشٙ. يفُٝا دشت يفٝ٘ ياد٠ َ  ع١ اغ  ئ اي عٝـب ايؼخـٞ

٫ اهفٞ اىبؼاٖذ٠ يفُٝا ٜهاٍ اٚ ٜـٛصٕ اٚ ٜعـذ يـذّا ا٫ ارا     (13 مسألة)
اسشص  اىبؼاٖذ٠ اسافاي ازبٗاي١ ٚايغشس، ٚاهفٞ اىبؼاٖذ٠ يفُٝا دبـضٟ يفٝـ٘   

 ناػباس ايذاس يًظه٢ٓ.
٫ ػبٛص ايندٜذ ًب َذ٠ اٱداس٠ نُا قاٍ ي٘ ادشاو يؼٗش    (14 مسألة)

َا اشافر  ٘ ازبٗاي١ اٚ ػٗشٜٔ يفكاٍ اىب٪دش ق ً ، ٚكا   اي عٝـب ًب اىبذ٠ 
ٚايغشس يفًٛ قاٍ  دشاو نٌ ي١ًٝ  ذٜٓاس ؿض ي٢ً ا٭ق٣ٛ نُا ٖٛ اسباٍ 

 ًب ايفٓادم.
ػبٛص اعٝـب اٱدش٠ ىبذ٠ اٚ َظايف١ َع١ٓٝ ٚاػناط ايضٜـاد٠     (15 مسألة)

َر دباٚص اىبذ٠ اٚ اىبظـايف١ يًـ٢ إ ذبـذد اًـو ايضٜـاد٠ قبكـذاسٖا ٚنٝفٝـ١        
 اس ظا ٗا قبا مبٓر َٔ ايغشس.

١ اٱداس٠ اىبشدد٠  ـب اَشٜٔ َعًَٛـب نُا يٛ ا٭ق٣ٛ ؿش   (16 مسألة)
قــاٍ يــ٘ إ ناْــ  ايؼــك١ َفشٚػــ١ قبا٥ــ١ دٜٓــاس ٚإ ناْــ  غــري َفشٚػــ١ 
يف خُظـب ا٫ ارا الُٔ ٖزا ايندٜذ دٗاي١ اٚ غشسّا، ٚنزا ٜــض يًـ٢   
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ا٭ق٣ٛ يٛ قاٍ ي٘ إ اظبضت ايعٌُ ًب ٖزا ايّٝٛ يفًو دٜٓاسإ ٚإ اظبضا٘ 

 ًب َٜٛـب يفًو دٜٓاس.
اط ادشٙ اٚ دا  ٘ اٚ طٝاسا٘ يٝٓكً٘ اٚ ؼبٌُ َ ايـ٘ افب   ارا (17 مسألة)

َهإ َعًـّٛ  ـادش٠ َعٝٓـ١ نُـا يـٛ اطـ ادشٙ يًٛؿـٍٛ افب نـش ٤٬ يًٝـ١          
 ايٓـف َٔ ػع إ يففٝٗا ٚدٛٙ:

ؿــش  اٱدــاس٠ ٚاطــ شكام ا٭دــش نــا٬َّ يٓــذ ا٭دا٤ حبظــ        -1
 ايؼشط.

ٔ ارا نإ ا٭َش َ عزسّا  ظ   يذّ طع١ ايٛق  ٚعبـٛٙ يبـا ٫ مبهـ     -2
 َع٘ ايٛؿٍٛ  ايٛق  ايذد يفاٱداس٠  اي١ً.

يٛ ساي  اط ال قٗش١ٜ دٕٚ ايٛؿٍٛ  ايٛق  يفاْ٘ ٜظـ شل ادـش٠     -3
 اىبجٌ.

يٛ قـش ا٭دري ٚنإ ايٛؿٍٛ  عذ ايٛق  ايـذد يفاْـ٘ ٫ ٜظـ شل      -4
اٱدش٠ اىبظُا٠ ٚيهٓ٘ ٜظ شل ادش٠ اىبجٌ ي٢ً ا٭ق٣ٛ ٚيًُظـ ادش  

 ـب َـا ارا نـإ يًـ٢ ٚدـ٘     إ ٜكاكٝ٘ ًب اكـريٙ، َِٚٓٗ َٔ يفشم 
ايعٓٛا١ْٝ ٚاي كٝٝذ ٫ ٜظـ شل ػـ٦ّٝا دٚلبـا يـٛ نـإ  عٓـٛإ ايؼـشط،        
ٚيهٔ يٝع َٔ ا أٜ ٚالاد سكٝكٞ  َٔ نٌ ازبٗات  ـب َا اػنط 
ٚ ـب َا سـٌ ار إ ايٓكـٌ مت ٚايـٓكف ســٌ ًب صَاْـ٘، نُـا إ      

 اي٬م ؿشٝش١ اسبًيب ٜٓفٞ يذّ اط شكاق٘ يٮدش َ ًكّا.
مل اٛؿً  ًب ايٛقـ  اىبعــب يفـاٱدش٠ نـزا اٟ      يٛ قاٍ إ (18 مسألة)

اقــٌ يبــا يـــب ؿــض ايؼــشط ٚاٱدــاس٠ يًــٓف ٚيَُٛــات اىب٪َٓــٕٛ يٓــذ 
ػــشٚيِٗ، ٚيهــٔ يــٛ قــاٍ ٚإ مل اٛؿــً   ايٛقــ  ايــذد يفًــٝع يــو 
ػ٤ٞ، يفا٫ق٣ٛ اْ٘ ٜظ شل ادش٠ اىبجٌ َٚا ٖٛ أقـٌ َـٔ ا٫دـش٠ اىبظـُا٠     

إ ٜٴغشَ٘ َا سبك٘ َٔ ايلشس  يكايذ٠ اسناّ يٌُ اىبظًِ، ْعِ يًُظ ـادش
ــر اشبـــ١َٛ ٜشدــر افب اسبــانِ      ــ  ايــذد، َٚ يعــذّ ايٛؿــٍٛ ًب ايٛق
ايؼشيٞ ار ٫ ػبٛص اػناط طكٛط اٱدش٠ ًب ساٍ يذّ اٜـاي٘  ايٛق  

 اىبعـب ٖٚٛ اىبؼٗٛس.
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  فصًفصً
اٱداس٠ يكذ ٫صّ، ٫ ٜٓفظخ ا٫  اي كاٌٜ اٚ ػشط اشبٝاس    (19 مسألة)

 اٱداس٠ اىبعاياا١ٝ ٫ص١َ اٜلّا.٭سذُٖا اٚ نًُٝٗا ٚا٭ق٣ٛ إ 
اداس٠ ايعـب ٫ كبٓر َٔ  ٝعٗا نُا ٫ آفظـخ اٱدـاس٠  ـ٘       (21 مسألة)

ٚيهٔ ايعـب آ كٌ افب اىبؼنٟ َظًٛ ١ اىبٓفع١ َذ٠ اٱداس٠  ؼشط إ ٜعًِ 
اىبؼنٟ  اٱداس٠ َٚذاٗا، ٚيٛ مل ٜعًـِ  اٱدـاس٠ ٜهـٕٛ يـ٘ سـل جٝـاس       

 يفظخ اي ٝر.
ــ٢ ايؼــشا     (21 مسألة) ــذّ اىبؼــنٟ يً ــٛ اق ــٔ ايعـــب   ي ــِ اي ٤ ٖٚــٛ ٜعً

ــ ٕٛ  ٓــخ ا٫ إ ٜهــَظ ادش٠ يفًٝع ي٘ ايفظ ــ ا٩ٙ يًـ٢ يفظ ــ ــ خ اٱدـ اس٠ ـ
اس٠ مل ٜ ل َٓٗا ا٫ ايكًٌٝ يف إ إ ــذ٠ اٱدــذ  إ َـــب اي ٝر اٚ اي كــس

 َذاٗا ي١ًٜٛ.
يــٛ  ٝعــ  ايعـــب اىبظــ ادش٠ نايــذاس يًــ٢ اىبظــ ادش ايــزٟ   (22 مسألة)

داس٠ اٚ ا  ٢ٓ ايعكـذ يًٝٗـا يفٗـٛ، ٫ٚ    ٜظهٓٗا يفارا اافكا ي٢ً اْفظاخ اٱ
آفظخ إ اافكا ي٢ً يذّ ايفظخ، ٚايجُش٠ ًب ايفشم  ُٝٓٗا، يفًٛ اْفظـخ  
اي ٝر ا ك٢ اٱداس٠ َر يذّ يفظخٗا نُا اشخ ٚسث١ اىبظ ادش َٓفع١ ايعـب 
َذ٠ اٱداس٠، ٚاشخ ايضٚد١ َٔ اىبٓفع١ ارا اافل ي٢ً يذّ يفظخ اٱداس٠ 

 ٚإ نإ اي ٝر ؿشٝشّا.
اافل ٚقٛي  ٝر ايعـب ٚاداساٗا ًب صَإ ٚاسذ نُـا يـٛ   يٛ  (23 مسألة)

 ايٗا اىبايو ٚادشٖا ٚنًٝ٘ يفا٭ق٣ٛ ؿش١ يكذ اي ٝر ٚيًُؼنٟ اَلـا٤  
 اٱداس٠ ٚاجز يٛكٗا اٚ يفظخٗا ٭ٕ ايُٓا٤ اا ر يًًُو.

٫ ا  ٌ اٱدـاس٠ قبـٛت اىبـ٪دش ٫ٚ قبـٛت اىبظـ ادش يًـ٢        (24 مسألة)
ٚاْك اي اي  ٔ اىب٪دش٠  ا٭ق٣ٛ، ٚيهٔ اداس٠ ايعـب اىبٛقٛيف١ ا  ٌ قبٛت

ٱْ كاٍ َٓفع ٗا افب اي  ٔ اي٬سل ٜٚشدر اىبظ ادش يًـ٢ ٚسثـ٘ اىبـ٪دش،    
ٚيٛ نإ ايٛسث١ ِٖ نبٝر ايفشاد اي  ٔ اي٬سل يفًِٗ ا كا٤ اٱداس٠ ي٢ً 
ساهلا، ٚا  ٌ اٱداس٠ يٛ ناْ  اىبٓفع١ َٛؿ٢  ٗا يًُ٪دش  إ ٜ اػشٖا 
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 َا داّ سّٝا.

يًٛقف ٚأدش ىبـًش١ اي  ٕٛ افب يٛ نإ اىب٪دش ٖٛ اىب ٛيٞ  (25 مسألة)
َذ٠ َع١ٓٝ يفـإ اٱدـاس٠ ٫ ا  ـٌ قبٛاـ٘ ٫ٚ قبـٛت ايـ  ٔ اىبٛدـٛد سـاٍ         

 اٱداس٠ ا٫ إ ٜشد ديٌٝ ي٢ً اشب٬ف نكايذ٠ ٫ كشس.
يٛ َات ا٭دري ايزٟ  دـش ْفظـ٘ يًعُـٌ   ًـ  اٱدـاس٠،       (26 مسألة)

ٚيٛ دعٌ ايعٌُ ًب رَ ٘ ٫ ا  ٌ اٱداس٠ قبٛا٘ ٚيًُظـ ادش إ ٜظـ ًٛب   
ًغ اٱداس٠ َـٔ اشن ـ٘ ٚيـ٘ إ ٜشكـ٢  ـادا٤ ايـٛاسخ اٚ غـريٙ يًعُـٌ         َ 

  زات اٱدش٠ اٚ اقٌ اٚ انجش.
ـــارا اػ (27 مسألة) ــ٢ اىبظــ ـــنط يً ـــ ادش إ ٜظـ ـــ ـــذاس  ٓفظـهٔ اي ٘ ـ

ٛ ايكٝذٜــ١ يفــا٭ق٣ٛ   ٬ْٗــا يٓــذ َٛاــ٘ يُــ٬ّ  ــــهٓاٙ يًــ٢ عبــــٚاي ــرب ط
  ايؼشط.

ايغ  ـ١  يًٛيٞ اٚ ايٛؿٞ إ ٜ٪دش ايـيب اىبٛفب يًٝـ٘ َـر    (28 مسألة)
َٚـًش١ ايـيب نُا يٛ نإ ايعٌُ ْايفعّا ي٘ َـٔ غـري َؼـك١ ٚكـشس َـر      

 ساد١ ايـيب يًهظ .
٫ ػبٛص اداس٠ ايٛيٞ يًـيب َذ٠ اضٜذ ي٢ً صَـإ  ًٛغـ٘     (29 مسألة)

ٚسػذٙ، ٚيٛ سـٌ يفاْٗا ا  ٌ ًب اىب ٝكٔ  عذ اي ًٛغ يف هـٕٛ َٛقٛيفـ١ ًب   
 ًٛغ٘،  َذ٠ َا  عذ اي ًٛغ ي٢ً اداصا٘ اٟ يًـيب إ ٜفظخ اداسا٘ يٓذ

ٚيٛ اس ٌُ   ًٛغ٘ ؼبهِ ظاٖشّا  ـش١ اٱدـاس٠ يٲط ــشال ٚاؿـاي١    
 يذّ اي ًٛغ ٚنزا ايه٬ّ ًب اداس٠ ا٬َن٘.

ارا  دشت اىبشأ٠ ْفظٗا يًخذ١َ َـذ٠ َعٝٓـ١ يف ضٚدـ  ق ـٌ      (31 مسألة)
اْكلا٥ٗا   ً  اٱداس٠ ىبا  عذ ايضٚاز ٚاٛقف  ي٢ً ادـاص٠ ايـضٚز ارا   

 ط  كا٥ٗا ًب ايعٌُ.ناْ  َٓايف١ٝ ٱط ُ اي٘   ٗا ٚمل اؼن
ارا ٚدذ اىبظ ادش ًب ايعـب اىبظ ادش٠ يٝ ّا طا كّا ي٢ً ايعكذ  (31 مسألة)

ٚمل ٜهٔ ٜعًِ  ٘، ٚنإ ٖزا ايٓكف ط  ّا ي فٜٛ  دض٤ َٔ اىبٓفع١ ٜج   
جٝاس ايفظخ ي٘ اٚ اٱ كا٤، ٚػبٛص َ اي  ٘  ـا٭سؾ ارا نـإ ايـٓكف يبـا     

عبـٛ ا عـٝل   اظك  َع٘ اٱدش٠ نُا يـٛ نـإ  عـل اي ٝـٛت جش ـّا يًـ٢       
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 ايـفك١.
ـــب         (32 مسألة) ــٔ ايع ــاي َ ــ٘ اٱْ ف ــٓكف َع ــا ٫ ٜ ــ  يب ــإ ايعٝ ــٛ ن ي

اىبظ ادش٠ نُّا اٚ نٝفّا يف٬ ٜـض اشبٝاس َع٘ ا٫ ارا اي رب ًب ايعشف ْكـّا 
 ٚيٝ ّا ٚرب ًف َع٘ ايشغ ات ٚا فاٚت   ٘ اٱدش٠.

يٛ سذخ ايعٝ   عذ ايعكذ ٚق ٌ ايكـ ل نـإ يًُظـ ادش     (33 مسألة)
ِ ايـشٝض مل ٜكر،  ٌ  عذ ايكـ ل اٜلـّا   اشبٝاس ٭ٕ َا قـذ ٖٚٛ اظًٝ

ٚإ نإ اىبظ ادش قذ اط ٛيف٢  عل اىبٓفع١ َٚل٢ ػ ش َٔ َذ٠ اٱداس٠ 
ٚارا مل اهٔ ايعـب ػخـ١ٝ  ٌ ناْ  نًّٝا ًب اىبعـب ٚاىبجًٞ اىب ؼا ٘ يفًٝع 
ي٘ يفظخ ايعكذ  ٌ ي٘ اىب اي ١  اي ذٍ، نُـا ًب اػبـاس طـٝاس٠ َـٔ  ــب يـذ٠       

 ف.طٝاسات َ ظا١ٜٚ ا٫ٚؿا
ـــارا ايفًــع اىبظ (34 مسألة) ـــ ادش ٚيذـ ض يــٔ اٱدــش٠ نــإ يًُــ٪دش  ـ

ــ اشبٝاس  ـب ايفظخ ٚاط نداد ايعــب ٚ ــب ايلـشل َـر ايغشَـا٤، َجًُـا       ـ
ٜهٕٛ يً ا٥ر سل اشبٝاس ٚاطنداد ايعـب اىب  اي١ ارا ايفًع اىبؼنٟ ٚيذض 

 ئ ايجُٔ.
يًُظ ادش ٚاىب٪دش جٝاس ايغؾب يٓذ ظٗٛسٙ َر يذّ ايعًِ  (35 مسألة)

ا٫ ارا اػنيا طكٛي٘ ًب ايعكذ ٚ اىبكذاس ايزٟ ٜ  ٢ٓ يًٝ٘  ٘ سـب ايعكذ 
 ايؼشط.

يٝع ًب اٱداس٠ جٝـاس اجملًـع ٫ٚ جٝـاس اسبٝـٛإ ٚػبـشٟ       (36 مسألة)
يفٝٗا جٝاس ايؼشط س ٢ يغري اىب عاقذٜٔ ٚجٝاس ايعٝ  ٚجٝاس ايغؾب ٚجٝاس 
ربًــف ايؼــشط ٚاــ عل ايـــفك١ ٚاعــزس اي ظــًِٝ ٚاي ــذيٝع ٚاي فًــٝع   

 اػناط جٝاس اجملًع ًب اٱداس٠. ٚايؼشن١، ٚايعاٖش دٛاص
ــذٜٔ ػــشيّا اٚ     (37 مسألة) ــاس ايؼــشط ٖــٛ إ ٜؼــنط اســذ اىب عاق جٝ

ػشٚيّا، ٚيٓذ ربًف ايؼشط ٚيذّ سـٛي٘ ٜج   جٝـاس اٱػـناط ٚقـذ    
 ٜظ٢ُ  جٝاس ربًف ايؼشط.

مبًو اىبظـ اِدش اىبٓفعـ١ ًب ادـاس٠ ا٭يٝـإ، ٚمبًـو ا٭دـري        (38 مسألة)
ُا مبًو اىب٪دٳش اٱدـش٠  ايعٌُ ًب اٱداس٠ ي٢ً ا٭يُاٍ  ٓفع ايعكذ، ن
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ٚيهٓــ٘ ٫ ٜظــ شل اٱدــش٠ ٚاىب اي ــ١  ٗــا ا٫   ظــًِٝ ايعـــب، ٚيًُظــ ادش 
اىب اي ١  ايعـب نايذاس   ظًِٝ اٱدش٠، ىبا اك لٝ٘ اىبعاٚكـ١ ٚ٭ٕ اىب اديـ١   
 عشض ٚاسذ َٔ اي شيفـب اٟ إ اؿٌ اىبًه١ٝ يهٌ يشف َ ٛقـف يًـ٢   

ًِٝ، ٚيهٔ ًَه١ٝ ا٭دري ٚاىب٪دش كبا١َٝ ايعكذ اَا اىب اي ١ يف هٕٛ يٓذ اي ظ
ي٬دش٠ اهٕٛ  ايعكذ َ ضيضي١ افب سـب اط ٝفا٤ اىبٓفع١ اٚ اكباّ ايعٌُ َٚا 

 ٖٛ حبهُٗا.
يٛ اظًِ اىبظـ ادش ايعــب َٚلـ  َـذ٠ اٱدـاس٠ اطـ كشت        (39 مسألة)

يًٝ٘ اٱدش٠ ٚإ مل ٜظهٓٗا ٜٚظ عًُٗا اج ٝاسّا، ٚنزا يٛ اط ادش دا ١ اٚ 
إ اهٕٛ اٱداس٠ ي٢ً يـب ػخـ١ٝ مل  طٝاس٠ يًٓكٌ ٚهبٌ اىب اي  ؼشط

ٜٓ فر َٓٗا يزات ايغشض ٚق  اٱداس٠، َٚر يذّ اعٝـب ايٛق  يفايعاٖش 
يذّ اط كشاس اٱدش٠ اىبظُا٠ ٚ كـا٤ اٱدـاس٠ ا٫ إ ٜهـٕٛ يفٝٗـا افٜٛـ       

 يًُٓفع١ ي٢ً اىب٪دش.
مبهــٔ إ ٬ٜســغ اَــش اطــ ٬ٗى اٯيــ١ ٚدٗــذ ايعاَــٌ ًب    (41 مسألة)

ُ ــذ يٓــاط ٝفا٤ اىبٓفع١ ٚيذَ٘ ي ــ ذّ ذبكـل ايع ٌ  ا٫دـاس٠، يفًـٛ ناْـ     ـ
ا٫داس٠ ي٢ً طٝاس٠ ىبذ٠ ػٗش َٚل٢ ايؼٗش يفٌٗ ااجز ا٫دش٠ نا١ًَ َر 
إ ايظٝاس٠ مل اظ عٌُ اٚ ٜظ ًٗو َٓٗا ػـ٤ٞ، ٫  ـاغ ًب اي  ـاس يـذّ     
اط ٬ٗى ايظٝاس٠ ًب َكذاس ا٫داس٠، ٚايعاٖش اْ٘ ؼب ظ   ٓظ  ٘ حبظـ   

 اٌٖ اشبرب٠.
ش ايعـب اىبظ ادش٠ يًُظـ ادش ٚمل ٜ ظـًُٗا   ارا  زٍ اىب٪د   (41 مسألة)

س ٢ اْكل  اىبذ٠ اط كشت يًٝ٘ اٱدش٠، ٚنزا ارا اط ادشٙ يعٌُ َعـب 
ًب ٚقـ  طبــٛق، ٚاَ ٓـر اىبايـو َـٔ ديفـر ايعــب افب ايعاَـٌ ا٭دــري         
ٚاي خ١ًٝ  ٝٓ٘ ٚ ـب ايعٌُ س ٢ َل٢ ايٛق   ٌ ٚإ نـإ  ظـ   ٜعـٛد    

عُـٌ ٚمل ٜـٛيفش يـ٘ َـٛاد ايعُـٌ      يًُظ ادش نُا يٛ اجشز ياٌَ اي ٓـا٤ يً 
س ٢ اْ ٗ  طايات ايعٌُ اىب فل يًٝٗـا يفاْـ٘ ػبـ  يًٝـ٘ ديفـر اٱدـش٠،       

 ٚا٫سٛط اىبـاسب١ ٚايناكٞ يعذّ سـٍٛ دٗذ ٚاع  ٚيٌُ.
ارا اط ادشٙ يكًـر كشطـ٘ َـج٬ّ َٚلـ  اىبـذ٠ ايـي مبهـٔ         (42 مسألة)
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 اٜكاي٘ يفٝٗا، ٚنإ ا٭دري  ار٫ّ ْفظ٘ ٚ ي ٘ اط كشت اٱدش٠ ي٢ً ا٭ق٣ٛ،
ْعِ يٛ اػ غٌ ا٭دري ًب رات ايٛق   اداس٠ اجش٣ يفـا٭سٛط اي ــا    
ٚايناكٞ، ٚنزا يٛ صاٍ أمل ايلشغ ٚاط غ  ئ قًـر ايلـشغ ٚقـذ    

٘ يفـا٭سٛط اي ــا ، اَـا يـٛ ســٌ اٱطـ غٓا٤ ٚصاٍ       ــ زٍ ا٭دري ْفظ
ا٭مل  عذ ايعكذ ٚق ٌ أٚإ اىب اػش٠  ايعٌُ يفـ٬ اج ـ  اٱدـش٠ ٱْفظـاخ     

ــ ٚقٌٝ إ َٓايف اس٠،ــاٱد ر اسبـش ٫ الـُٔ ا٫  اٱطـ ٝفا٤ ٭ٕ ايلـُإ     ـ
ْـ      ٘يذيفر جظاس٠ ٚإ افٜٛ  ايعٌُ ٚايفا٥ذ٠ يٝظـ  خبظـاس٠، ٚؿـشٝض ا

ــ يٝع َـا٫ّ ٚيه  ــ ٔ اىبٓفعـ١ ا شك ـ ٓٛإ اكـاًب يف لـُٔ نُـا الـُٔ     ـل  عـ ـ
ازبٓاٜــ١ يًٝــ٘، ٚيعَُٛــات قايــذ٠ ٫ كــشس ٫ٚ كــشاس، ٚاىب٪َٓــٕٛ يٓــذ  

 ػشٚيِٗ.
ـب اىبظ ادش٠ اثٓا٤ َذ٠ اٱداس٠ ٚ عذ اطـ ٝفا٤  يٛ اًف  ايع (43 مسألة)

ػ ش َٔ اىبٓفع١ اثٓا٤ٖا يفاْٗا ا  ٌ  ايٓظـ ١ افب  كٝـ١ اىبـذ٠، نُـا يـٛ ادـش       
ايذاس ىبذ٠ ط١ٓ ٚاًف   عذ ط ١ اػٗش َٔ طهٓاٖا ٚاٱْ فاي  ٗا يفريدر َٔ 

فٗا ايزٟ ٜكا ٌ اىب خًف َٔ اىبذ٠، َٚـر اي فـاٚت إ ٚدـذ    ــاٱدش٠ ْـ
ٝاسّٝا ٜشافر اػباسٙ َٛطِ اسبـر  ـــهٔ طــ١ نُا يٛ نإ ايظ ــا٬سغ ايٓظ

ٝف، ٚنــإ اػبــاسٙ يًٝــ١ ايظــ١ٓ أيــف دٜٓــاس  ــــاٚ ايضٜــاس٠ اٚ ًب اٜــاّ ايـ
ٚســٌ اي ًـف ق ـٌ    ، ٝف ٚسذٙ مثالبا١٥ دٜٓـاس  ــِ ايـــٚاػباسٙ ًب َٛط

ًٍٛ ايـٝف يفـإ اىبـ٪دش ٜظـ شل َـا٥ي دٜٓـاس ٚناْـ٘ ٜظـ شل ادـش٠         ــس
ــٌ، َٚ ـــاىبج ــــر اشبـ ـــ١َٛ ٚاشبـ ــانِ   ـ ــٌ اشبــرب٠ ٚاسب ٬ف ٜشدــر افب اٖ
 ايؼشيٞ.

يٛ سـٌ ايفظخ اثٓا٤ َذ٠ اٱداس٠  اسـذ اطـ ا ٘ اج ـ         (44 مسألة)
اٱدش٠ اىبظُا٠  ايٓظ ١ افب َا َل٢ ٜٚشدر اىبظ ادش  ايٓظ ١ افب َا  كٞ 
ٖٚٛ اىبؼٗٛس، يفارا أدش ايـذاس ىبـذ٠ طـ١ٓ ٚيفظـخ  عـذ طـهٓ٘  ظـ ١ اػـٗش         

 يف ج   ْـف ا٫دش٠.
اط ادش ي٢ً عبٛ ايهًٞ ًب اىبعــب أٟ ايـزٟ اعبــشت    ارا  (45 مسألة)

ايفشادٙ ًب اىبٛدٛد اشباسدٞ، اٚ ايهًٞ ًب ايز١َ ٚاىب شكل  اٟ يفشد طٛا٤ٶ 
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نإ َٛدٛدّا ًب اسباٍ اٚ طٝٛدذ نُا ًب اػباس طٝاس٠ َٔ ايؼشن١ يف ًف  
ايظٝاس٠ َٔ غري افشٜ  ٫ آفظخ اٱداس٠ يفاؿًٗا  ام ٚي٢ً ايؼـشن١ إ  

 اجش٣. اذيفر ي٘ طٝاس٠
ارا مت ايعكذ ٚاَ ٓر اىب٪دش َٔ اظًِٝ ايعـب اىبظ ادش٠ ػبرب  (46 مسألة)

يًٝ٘، ٚإ اعزس اد اسٙ يًُظ ادش يفظخ اٱداس٠ ٚايشدٛي  اٱدش٠ ٚيـ٘  
 اىب اي ١ قبا يفاا٘ َٔ اىبٓفع١.

ارا ظًُ٘ ػخف  اسبًٝٛي١  ٝٓ٘ ٚ ـب اٱْ فـاي  ـايعـب ق ـٌ     (47 مسألة)
ــ ٛي  اٱدـخ ٚايشدـ ــايك ل ربري  ـب ايفظ ــ ايشد ش٠ ٚ ــب ـ ٛي يًـ٢ َـٔ   ـ

ــ ظًُ٘  عٛض َا يفـات، ٚإ نـإ اىبٓ   ر اٚ ايغــ   عـذ ايكـ ل ٜـ عـب     ـ
٘ ا٭جري ٚيٝع ي٘ ايفظـخ س٦ٓٝـز، ٚنـزا يـٛ نـإ ايغــ  ٚاىبٓـر        ــايٛد

 ادش نُا يٛ قـذ سذض  ٝ  طهٓاٙ طٛا٤ نإ َايهّا يًعـب ــَ عًكّا  اىبظ
ــ ٕٛ اسباٍ  ا كـا٤ ايعك ــع١، ٚقذ اهــاٚ يًُٓف َ ـ لـ٢ ٚيفظـخ٘ يفُٝـا    ذ يفُٝـا 
  كٞ.

يــٛ ســذخ يًُظــ ادش يــزس ًب اٱطــ ٝفا٤ نُــا يــٛ َــشض    (48 مسألة)
ٚاعزس يًٝ٘ ايظفش ٚسنٛل ايظـٝاس٠ اىبظـ ادش٠ يفايعـاٖش ايـ  ٬ٕ ي عـزس      

 اط ٝفا٤ اىبٓفع١.
يٛ اًف  ايعـب اىبظ ادش٠ اٚ ضبٌ ايعٌُ  ظ    يف١ وا١ٜٚ  (49 مسألة)

 اٚ اسك١ٝ   ً  اٱدـاس٠، ٚنـزا ايعـزس ايعـاّ اٟ ايـزٟ ٜعـِ اىبظـ ادش       
ٚا٭دري ٭ْ٘ قبٓضي١ اي ًف نايفٝلـإ ٚايجًـٛز ايـي ذبـٍٛ دٕٚ اطـ ٝفا٤      

 اىبٓفع١.
ااــ٬ف اىبظــ ادش ايعـــب قبٓضيــ١ ايكــ ل، ٚااــ٬ف اىبــ٪دش    (51 مسألة)

َٛد  يً خٝري  ـب كُاْ٘ ٚ ـب ايفظخ، ٚيٛ نإ اٱا٬ف َٔ ا٭دٓيب 
 يفعًٝ٘ ايلُإ.

٫ ػبٛص إ ا٪دش ايضٚد١ ْفظٗا  ذٕٚ ارٕ ايـضٚز ٚاكـر      (51 مسألة)
ساٗا س٦ٓٝز  ايًـ١ ا٫  ادـاص٠ ايـضٚز، ْعـِ يـٛ ناْـ  اًـو اٱدـاس٠         ادا

 ا  ذا٤ ٚ كا٤ ٫ ا ٓايف٢ َر اط ُ اي ايضٚز  ٗا يفا٫ق٣ٛ ايـش١.
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ــر        (52 مسألة) ــو ا٫دــاس٠ َ ــاسض اً ــ٘ اع ــذا ي ــِ   ــضٚز ث ــٛ أرٕ اي ي
اط ُ اي٘  ٗا يفا٭ق٣ٛ يذّ دٛاص ايفظخ ا٫ َـر اسبادـ١ ٚايلـشٚس٠ اٚ    

ٜشيفـر ا٭َـش افب اسبـانِ ايؼـشيٞ     جؼ١ٝ اشا  اىبفظذ٠، َٚـر اشبــ١َٛ   
اي ٛطــع١  اَهــا٫ٕطــُٝا ٚإ أديــ١ اطــ ُ اي ايــضٚز  ٗــا سانُــ١ قبعٓــ٢   

ٚاي لــٝٝل ًب يكــذ ادــاس٠ ايضٚدــ١ ٚيكايــذ٠ اكــذِٜ ا٭ٖــِ يًــ٢ اىبٗــِ، 
ٚاي ضاسِ  ـب ا٫سهاّ اي هًٝف١ٝ ا٫يضا١َٝ ٚاعزس نبر ا٫دري٠ اٚ صٚدٗا 

 ئ ازبُر  ُٝٓٗا ًب َكاّ ا٫َ جاٍ.
إ ايعكــذ َٛدــ  ٱْ كــاٍ اىبًهٝــ١ ٚيهــٔ اظــًِٝ  ؿــشٝض  (53 مسألة)

اىب٪دش يًعـب اٚ ايعُـٌ ٚاظـًِٝ اىبظـ ادش يًعـٛض ٚايـجُٔ ٫ ػبـ  ا٫       
  ظًِٝ اٯجش، ٫ٚ ػبٛص ي٢ً ٚاسذ َُٓٗا اٱ  ذا٤  اي ظًِٝ ٚيٛ اعاطشا 
ادربُٖا اسبانِ ٭ْ٘ َٔ ا٭َٛس اسبظ ١ٝ، ٚؼبل يً ارٍ َُٓٗا س ع ايعـب 

ِ اٯجش، يفًـٛ اَ ٓـر اىبظـ ادش يـٔ ديفـر ايعـٛض       اٚ ايعٛض ارا مل ٜظً
 يفًًُ٪دش إ ؼب ع ايعـب اىبظ ادش٠ افب سـب ايذيفر.

ــ ادش٠ اٚ      (54 مسألة) ـــب اىبظ ــًِٝ ايع ــٌ اظ ــذ اادٝ ارا اػــنط ًب ايعك
 ايعٛض يضّ يـش١ ايؼشط ٚٚدٛل ايٛيفا٤  ٘.

ٜظ شل ا٭دري اٱدش٠ يٓذ اكباّ ايعٌُ ٚاظًُٝ٘، ٚ عذٙ ٫  (55 مسألة)
ْ٘ َـٔ سـ ع سـل ايغـري  غـري سكـاٙ، ا٫ إ       ػبٛص يًُظ اِدش اىبُاي١ً ٭

ٜهٕٛ ٖٓاى ػشط اٚ ياد٠ َ  ع١ ًب ديفر اٱدش٠ نُا يٛ ناْ  اط ٛي١ٝ اٚ 
ػٗش١ٜ اٚ  اْ عاس ذبٌٜٛ اٚ اط ٬ّ َٔ د١ٗ اجش٣ ٚايعاٌَ قذ سكٞ  ٘ 

 اٚ يًِ  ٘ ق ٌ ايعٌُ ٚإ ايعكذ ا  ٢ٓ يًٝ٘.
ٌُ ػبٛص إ اذيفر اٱدش٠ َكذ١َ َر ايؼشط اٚ َر اعزس ايع (56 مسألة)

 ذْٚٗا ٚسكا ااي شف اٯجش نُا يٛ ادش يًشر اٱط ٦ذاسٟ ْٝا ١ ٚنإ 
 ا٭دري َعظشّا.

ٜهٕٛ اكباّ ايعٌُ ااس٠ اظًُّٝا نُا ًب  ٓا٤ ازبذاس ٚاي ٝـ    (57 مسألة)
اٚ ًب سفش  ٦ش يفـ٬ ؼب ـاز افب قـ ل اىبظـ ادش ٚاجـزٙ يـ٘، ٚاَـا  ايٓظـ ١         

   ٚ عبـٛٙ  يًعٌُ ايزٟ ٜظ ًضّ اظًُٝ٘ نخٝاي١ ايجـٛل ٚاط ٓظـاخ ايه ـال 
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يفٌٗ ٜهفٞ اٱكباّ ًب اطـ شكام اٱدـش٠ اّ ٫ ـذ َـٔ اي ظـًِٝ حبٝـح يـٛ        
انٌُ جٝاي١ ايجٛل ٖٚٛ ًب ضبٌ اشبٝاي١ ٚاًف َٔ غـري اعـذ اٚ افـشٜ     
ق ٌ إ ٜظ ًُ٘ اىبظ ادش يفٌٗ ٜظ شل اٱدش٠ اّ ٫، ق٫ٕٛ ا٭ق٣ٛ يذّ 
ــٌ      ــٔ ق  ــاجش اي ظــًِٝ َ اطــ شكام اٱدــش٠ ا٫  اي ظــًِٝ ا٫ إ ٜهــٕٛ ا

  اِدش.اىبظ
٫ ػبــٛص يٮدــري ســ ع ايعـــب  عــذ اكبــاّ ايعُــٌ افب إ       (58 مسألة)

ٜظ ًٛب اٱدش٠ ٭ْٗا  ٝذٙ اَا١ْ، يفاىبعاٚك١ دشت ي٢ً َا يفٝٗا َٔ ايعٌُ 
ٚيٝع ي٢ً ايعـب ْفظٗا ٚيٛ س ظٗا نإ كآَّا، ا٫ ارا نإ اسب ع  ارٕ 

 اسبانِ ايؼشيٞ يف٬ كُإ.
دش، ارا ظٗــش   ــ٬ٕ اٱدــاس٠ سدعــ  اٱدــش٠ افب اىبظــ ا  (59 مسألة)

ٚاط شل اىب٪دش اٚ ا٭دري ادش٠ اىبجٌ  اىبكذاس ايزٟ اطـ ًٛب َـٔ اىبٓفعـ١    
 َر ازبٌٗ  اي  ٬ٕ اٚ سـٛي٘ ًب اٱثٓا٤ ٚاي ٛقف ئ ايعٌُ َع٘. 

يٛ ناْ  اٱداس٠ ي٢ً ا٭يُاٍ  اي١ً يفإ ايعاٌَ ٜظ شل  (61 مسألة)
ادش٠ اىبجٌ يعًُ٘ دٕٚ اٱدش٠ اىبظُا٠ ارا نـإ دـا٬ّٖ  ـاي  ٬ٕ اَـا ارا     

اىبّا  ٘ يفا٭ق٣ٛ اْ٘ ٫ ٜهٕٛ ناىب ربي  ايعٌُ َا داّ مل ٜكـذ اجملا١ْٝ نإ ي
ٚاي ربي ٜٚظ ش  اي ـا  ٚايناكٞ  ادش٠ اىبجٌ اٚ  ـايعٛض اىبٓاطـ    

 ٫ؿاي١ اسناّ ايعٌُ.
يٛ نإ اىبظ ادش ٜعًِ  ـ  ٬ٕ اٱدـاس٠ َٚـر ريـو ديفـر         (61 مسألة)

 كـا٤ ًَهٝ ـ٘   اٱدش٠ افب ايعاٌَ اٚ ا٭دري يفارا ناْ  َٛدٛد٠ اطندٖا ي
هلا، ٚإ ناْ  اايف١ يفا٭ق٣ٛ اْ٘ ٜظ شل اىب اي ١   ذهلا اٚ   ذذٜذ يكذ 
اٱداس٠  زات اٱدش٠ اٚ اس ظا ٗا َٔ ا٫دش٠، ٚقٝـٌ يـٝع يـ٘ اىب اي ـ١     
 اٱدش٠ ٭ْ٘ طً ٘ يًٝٗا صباّْا ٚ ـ٬ يـٛض ٚيهـٔ اؿـاي١ اسـناّ اىبـاٍ       

 ا١ْٝ ٚاي ربي.ٚ كا٤ اىبًه١ٝ سان١ُ ٚ٭ٕ ايعًِ  ايفظاد ايِ َٔ اجمل
ػبٛص اداس٠ اسبــ١ ًب اىبؼـاي ٚ ٝعٗـا ٖٚ  ٗـا  ـارٕ ٚيًـِ        (62 مسألة)

ايؼشٜو، ٚارا نإ اىبظ ادش دا٬ّٖ  هْٛٗا َؼنن١ نإ ي٘ جٝاس ايفظخ 
يًؼشن١ ارا يذت ْكـّا ٚيٝ ّا ٚط  ّا ًب يذّ اٱْ فـاي اي ـاّ ايـزٟ ا  ٓـ٢     
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 يًٝ٘ ايعكذ ٭ْ٘ س٦ٓٝز ًٜشل خبٝاس ايعٝ  ٚجٝاس ربًف ايؼشط.
ــِ      (63 مسألة) ــا ث ــ٢ اٱػــاي١  ُٝٓٗ ــإ داسّا يً ــ ادش اثٓ ٜـــض إ ٜظ

ٜك ظــُإ ايظــهٔ ٚاٱْ فــاي  ايناكــٞ اٚ ايكشيــ١ ٚعبُٖٛــا، ٚػبــٛص إ  
ٜ٪دش اثٓإ اٚ انجش طٝاس٠ َر اي ٓاٚل ًب ا٫ْ فاي َٓٗا حبظ  ايٛق  اٚ 
حبظ  اىبظايف١ اٚ ايضَإ َـٔ غـري اػـاي١، ٚا٫قـ٣ٛ إ ايلـُإ ٜهـٕٛ       

ٚػبٛص إ ٜ٪دش اثٓإ ْفظـُٝٗا يًـ٢ يُـٌ َعــب        ايٓٛ ١،ــس٦ٓٝز سظ
يًــ٢ ٚدــ٘ ايؼــشن١ نٓذــاس٠ َٓلــذ٠ اٚ اـــُِٝ ٚادٗــ١ اٚ ي ــر ن ــال   

 ٚغريٖا.
ا٭ق٣ٛ دٛاص يذّ ااـاٍ َذ٠ ا٭داس٠  ايعكذ يفٝذـٛص إ   (64 مسألة)

ػبشٟ يكذ اػباس ايذاس ًب ايؼٗش ا٭ٍٚ َٔ ايظ١ٓ ي٢ً إ ؼبــٌ طـهٔ   
ٔ اٚ ث٬ثـ١ اٚ انجـش طـٛا٤    اىبظ ادش ٚاْ فاي٘ َٔ ايـذاس  عـذ َـشٚس ػـٗشٜ    

كذ اّ ٫، ْعِ ٜهٕٛ اي ظًِٝ ٫صَّا ــ١ يًعــ ادش٠ ًب اىبذ٠ اىب عك ــناْ  َظ
ًب صَإ اٱطـ شكام ٚيـٛ  دـشٙ َـذ٠ َعٝٓـ١ ٚايًـل اٟ مل ؼبـذد اٚاْٗـا         

ـــيفٝٓـ ــ٢      ـ ــٌ يً ــذٍ ديٝ ــادس ا٫ إ ٜ ــٛ اىب   ــذ يفٗ شف افب اٱاـــاٍ  ايعك
 اشب٬ف.

  فصً فصً   
اَا١ْ َايه١ٝ  ٝذ اىبظ ادش اٚ ا٭دـري  اع رب ايعـب اىبظ ادش٠  (65 مسألة)

٫ٚ ٜلُٓٗا يٛ اًف  ا٫ َر اي عذٟ اٚ اي فشٜ ، ٚيٛ ػشط َايو ايعــب  
كُاْٗا َ ًكّا اٟ ٚإ نإ اي ًف َٔ غري اعذ اٚ افشٜ  يفا٭ق٣ٛ ؿش١ 
ايؼشط، ا٫ يفُٝا ٜهٕٛ ج٬ف اىب عاسف ٚاىبٓـشف ايٝ٘ ايؼشط، يفًٛ  دش 

دا٤ت  يف١ وا١ٜٚ اٚ اسك١ٝ ي٢ً اي ٝ  داسّا ٚاػنط اىب٪دش ايلُإ، ٚ
 يفا٫ق٣ٛ س٦ٓٝز يذّ ايلُإ.

يٛ سـٌ اي ًـف  عـذ اْ ٗـا٤ َـذ٠ اٱدـاس٠ يفا٭ؿـٌ يـذّ         (66 مسألة)
ايلُإ اٜلّا ا٫ َر اي عـذٟ اٚ اي فـشٜ ،  ْعـِ يـٛ نـإ اـاجش اي ظـًِٝ        
 ظ   َٓر اىبظ ادش اظًِٝ اىب٪دش ايعـب  عذ يً ٗا ٚمل ؽبٌ  ٝٓـ٘ ٚ ٝٓٗـا   
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 داس٠ كُٔ.يٓذ اْ ٗا٤ َذ٠ اٱ

يٛ اعشك  ايعـب يٓذ ايعاٌَ ا٭دري ن عشض ايجٛل يٓذ  (67 مسألة)
اشبٝاط يًظشق١ يف٬ ٜلـُٔ ا٫ َـر اي عـذٟ اٚ اي فـشٜ  ٭ْـ٘ أَــب، َٚـٔ        
اي عذٟ ْكٌ ايجٛل افب ضبٌ  جش ٚاعشك٘ ٖٓاى يً ًف، َٚٓ٘ يذّ ٚكر 

 ايجٛل ًب سشص نُا يٛ مل ؼبهِ اغ٬م ضبً٘ ٚيفل اىب عاسف.
٢ قُٝــ١ ٜــّٛ اي ًــف ٖٚــٛ اىبؼــٗٛس، اىبــذاس ًب ايلــُإ يًــ (68 مسألة)

ْٚظ  افب ضبككٞ اىب اجشٜٔ اْ٘ ق١ُٝ ّٜٛ ايذيفر ٚا٭دا٤ ٚقٌٝ غري ريو، 
ْعــِ يــٛ نــإ اي فــاٚت  ـــب ٜــّٛ اي ًــف ٜٚــّٛ ا٭دا٤ يفاسؼــّا يف٬ ــذ َــٔ  

 اىبـاسب١ ٚايناكٞ اٚ ايشدٛي افب اسبانِ ايؼشيٞ.
ـب ايــــي ٜكــــر يًٝٗــــا ايفعــــٌ ــــــذ ا٭دــــري ايعــــــارا أيفظ (69 مسألة)

٦ذاسٟ ٜهٕٛ كآَّا ٚإ نإ اٱيفظـاد َـٔ غـري قــذ ٚيُـذ َـٔ       اٱط 
ايعاٌَ ناشبٝاط ٜفظذ ايجٛل يٓذ اي فـٌٝ اٚ اشبٝاي١ ٚاشب فإ ًب ج اْ٘، 
ــري ٜٛدــ        ــاٍ ايغ ــ٬ف َ ــذ٠ اا ــاس ٚايـــٝذيٞ ٚعبــٛٙ، يكاي ــزا اي ٝ  ٚن
ايلُإ، ًٚب ايـشٝض: "نٌ ياٌَ اي ٝ ٘ ادشّا ي٢ً إ ٜـًض يفايفظـذ  

 يفٗٛ كأَ".
لُإ َر دباٚص اسبذ اىبارٕٚ يفٝ٘ طٛا٤ نإ اىبايـو  ًٜضّ اي (71 مسألة)

ساكشّا اّ غا٥ ّا ا٫ إ ٜهـٕٛ اىبايـو ٖـٛ ايظـ   ًب ايفعـٌ اىبفظـذ ٚإ       
ايعاٌَ ا٭دري ٫ مبهٓـ٘ اي ــشف  ا٭ؿـًض ٚقبـا ٜـذيفر ايفظـاد ٚيـٛ َـٔ         

 سٝح جربا٘ ٚؿٓع ٘.
يٛ نإ ايفظاد  عٝ  رااٞ ٜعذض ايعاٌَ ئ َعشيف ٘، يفٌٗ   (71 مسألة)

ايعاٖش ٖٛ اي فـٌٝ، يفًٛ َـات ايٛيـذ  ظـ   اشب ـإ َـر       ٜهٕٛ كآَّا،
نٕٛ اشب فإ سارقّا ٚمل ٜ عذ يـٔ ضبـٌ ايك ـر ٚيهـٔ اؿـٌ اشِب ـإ نـإ        
َلشّا  ايٛيذ ىبشض اٚ ٖضاٍ يفٝهٕٛ كآَّا ارا نإ  اَهاْ٘ َعشيف١ اىبشض 
َٚا ػب  يًٝ٘ اسشاصٙ َٔ اىبكذَات يًخ إ ٚيفل اىب عاسف ًب صَاْ٘ ٚ ًذٙ 

ـفــش، نُــا يــٛ نــإ اشب ــإ ؼب ــاز افب ذبًٝــٌ اٚ ربــذٜش  ٚيهٓــ٘ اُٖــٌ  ٚق
نُكذ١َ ٚمل ٜ ادس افب يفعً٘، ٫ٚ ٜهٕٛ كـآَّا ارا سـذخ اىبـٛت  ظـ       
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 قاٖش اٚ جفٞ اٚ ادٓيب ئ اشب إ اٚ ْضٍ اافاقّا.
ــ٘    (72 مسألة) ارا أاًــف اىبظــ ادش يًٓكــٌ اٚ يًشُــٌ َــا اطــ ٪دش يٓكً

كُٔ، نُا يٛ ٚكر طا٥ل ايظٝاس٠ اي لاي١ يفٛقٗا ٚيهٓ٘ مل ؼبهِ ػذٖا 
ٚطك   ٚاًف ، اٚ يجش اسبُاٍ يفظك  َا نإ ي٢ً سأط٘ اٚ ظٗـشٙ ا٫  

 إ ٜهٕٛ اي ًف  ظ   قٗشٟ جاسدٞ.
ٍ يًخٝاط َج٬ّ إ نإ ٖزا ٜهفٝ  قُٝــّا يففــً٘،   ارا قا (73 مسألة)

يفك ع٘ ٚيهٓ٘ مل ٜهف كُٔ اشبٝـاط يًـ٢ ا٭قـ٣ٛ، ٚنـزا يـٛ قـاٍ ٖـٌ        
ٜهفٞ قُٝـّا يفكاٍ اشبٝاط ْعِ يفكاٍ ق ع٘ يفًـِ ٜهفـ٘، ا٫ إ ٜـذٍ ديٝـٌ     

 ي٢ً اشب٬ف.
ارا  دش دا ١ سبٌُ َ اي يفعجشت ٚاًف اٚ ْكف اىب ـاي يفـ٬    (74 مسألة)

هٕٛ ٖٛ ايظـ    ـٓخع اٚ كـشل، ٚنـزا     كُإ ي٢ً ؿاس ٗا ا٫ إ ٜ
طا٥ل ايظٝاس٠ ٫ كُإ يًٝ٘ ا٫ إ ٜهٕٛ ٖـٛ ايظـ   نُـا يـٛ قــش ًب      

 اسهاّ اٱغ٬م ٚايؼذ ٚعبٛٙ نُا اكذّ.
٫ ٜلُٔ ؿاس  ايظٝاس٠ اٚ ايظـف١ٓٝ ٚعبُٖٛـا ارا طـشم     (75 مسألة)

اىب اي اٚ ْكف َٔ غري افشٜ  َٓـ٘، ْعـِ يـٛ اػـنط يًٝـ٘ ايلـُإ ؿـض        
ٓف، ٚيٛ ناْ  اي شٜل طـايه١ ًب ايٓٗـاس ٚغـري    يعُّٛ ديٌٝ ايؼشط ٚيً

َا١َْٛ ًب ايًٝـٌ، اٚ اْٗـا َاَْٛـ١ نبايـ١ ٚغـري  َٓـ١ يٓـذ قٝـاد٠ طـٝاسا٘          
 اْفشاد يفنى ايظري ْٗاسّا، اٚ ازبُايـ١ ٚايشيفكـ١ يفـا٫ق٣ٛ ايلـُإ ا٫ إ     

 ٜذٍ ديٌٝ ي٢ً اشب٬ف.
ارا اط ادش ايظـٝاس٠ اٚ ايذا ـ١ ٚعبٖٛـا ٚهبًّٗـا انجـش َـٔ        (76 مسألة)

ىب عاسف كُٔ اًفٗا َر يٛاسٖا ٚيٝ ٗا،َٚر يذّ اي ًف اج ـ   اىبكذاس ا
 ايضٜاد٠ ًب اٱدش٠ ئ اىبظُا٠  ادش٠ اىبجٌ ىبا صاد ًب اسبٌُ.

ارا ادشف طٝاس٠ ٚعبٖٛا يفظاس  ٗا صٜاد٠ ي٢ً اىب فل يًٝ٘ ًب  (77 مسألة)
ايعكذ ث    اٱدش٠ اىبظُا٠  ايٓظ ١ افب اىبكذاس اىب فـل يًٝـ٘ ٚادـش٠ اىبجـٌ     

 ذ ٚيًٝ٘ اٱنباي ٚيـشٝش١ ا ٞ ٫ٚد. ايٓظ ١ افب ايضا٥
يٛ ادش طٝاس٠ َج٬ّ ػبـٛص قٝاداٗـا ٚيفـل اىب عـاسف ٚسظـ        (78 مسألة)
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ـــا٭ْع ــو ٚذب  ــ ــذ اىبايـ ــر اكٝٝـ ــشس٠ ا٫ َـ ـــ١ُ اىبكـ ـــذٜذٙ يهٝــ ــا ــ ف١ٝ قٝاداٗـ

ٚاط عُاهلا، ٚيٛ اعذ٣ ئ اىب عاسف اٚ اسبذ ايزٟ اػنط اىبايو يـذّ  
ٛ مل ــــ  ٘، اَــا يــــظٝ ٗا َــٔ ايــٓكف اٚ اي ًــف  ــــاٚصٙ كــُٔ َــا ٜـــــدب

ٜ ذاٚص اىب عـاسف ٚاىبؼـنط يفـا٭ق٣ٛ اْ فـا٤ ايلـُإ َـر يـذّ اي عـذٟ         
 ٚاي فشٜ .

اسباسغ اىبظ ادش سبفغ اىب اي اٚ اي ٝ  ٫ ٜلُٔ يٛ اعشض  (79 مسألة)
اىب اي اٚ اي ٝ  يًظشق١ ي٢ً ا٭ق٣ٛ ٭ْـ٘ اَــب، ْعـِ يـٛ نـإ َكــشّا ًب       

 كــري اٚ  ذْٚـ٘،   اسبفغ كُٔ ا٫ َر ايؼشط  ايلُإ َ ًكّا اٟ َـر اي 
ٚيٛ كب  ايظشق١ يغً ١ ايّٓٛ يفٌٗ ٜلُٔ اٚ ٫ل يفٝ٘ افـٌٝ حبظ  اسباٍ 
ٚاىب عاسف ٚايٛقـ  َـٔ ايًٝـٌ اٚ ايٓٗـاس ْٚـٛي ايظـشق١ ٚاىب ـاي ٚعبٖٛـا،         
ا٭قــ٣ٛ يــذّ اطــ شكام ا٫دــش٠ َــر ايظــشق١ يعــذّ ذبكــل كبــاّ ايعُــٌ    

 اىبظ ادش يًٝ٘ ٚيكايذ٠ ٫ كشس.
ُـ  (81 مسألة) اّ اىب ـاي ٚايجٝـال ا٫ ارا   ٫ ٜلُٔ ؿاس  ايفٓذم ٚاسب

ناْ  َٛدي١ يٓذٙ ٚقذ اعذ٣ اٚ يفشط، ٚا٭ق٣ٛ دٛاص اػناط ايلُإ 
شٜ  ٭ْـ٘ يـٝع اَٝٓـّا ضبلـّا نُـا      ـذّ اي عذٟ ٚاي فــَ ًكّا اٟ س ٢ َر ي

قٌٝ، يفـشٝض اْ٘ اجز اٱدش٠ يًـ٢ اىب ٝـ  ٚاسبُـاّ ا٫ إ سفـغ اىب ـاي      
دش يًشفـغ يًـ٢ عبـٛ    ٚايجٝال َٔ ًَشكات يًُ٘ ٚيفشٚي٘ ٚإ مل ٜظـ ٪ 

َظ كٌ ٚايكذس اىب ٝكٔ َٔ ايٓـٛق ايٛاسد٠ ًب اىبكاّ ٖٛ َـا مل ٜؼـنط   
 ايلُإ.

  فصً فصً 
٫ ٜؼنط ًب اٱداس٠ إ ٜهٕٛ اىب٪دش َايهّا يًعـب، يفٝذٛص   (81 مسألة)

إ ٜهٕٛ َايهّا يًُٓفع١ يفك  نُا يـٛ نـإ َظـ ادشّا يًشـاْٛت ٚيـ٘ سـل       
 يًٝ٘.اداسا٘ يًغري اٚ ٜهٕٛ ٚن٬ّٝ يًُايو اٚ ٚيّٝا 

ش اىبظــ ادش ايعـــب افب َظــ ادش  جــش ا٫ ــــ٫ ػبــٛص إ ٜ٪د (82 مسألة)
ــ ٕٛ َ عاسيفّا، ٚيٛ طــ ارٕ اىبايو ا٫ إ ٜه ًُٗا اىبظـ ادش افب غـريٙ َـٔ    ـ
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ُٔ يفـارا ناْـ  اٱدـاس٠ يٓفظـ٘ اكـر اٱدـاس٠ ايجاْٝـ١        ــغري ارٕ اىبايو ك
 اي١ً ٜٚهٕٛ اىبظـ ادش ايجـاْٞ كـآَّا ٱدـش٠ اىبجـٌ يًُايـو إ اطـ ٛيف٢        

 اىبٓفع١.
ارا مل ٜؼنط ي٢ً اىبظ ادش اىب اػش٠  ٓفظ٘ ًب اٱْ فاي َٔ  (83 مسألة)

ايعـب اىبظ ادش٠ ػبٛص ي٘ إ ٜ٪دشٖا  انجش يبا اط ادش ارا ادش٣ َا يفٝٗا َا 
ٜظ شل ايضٜاد٠ نُا يٛ ي٢ً ايذاس  ايـ غ اٚ ػ ش اسباْٛت اٚ ٚكر يفٝ٘ 

 ٚاد١ٗ ٚأثاثّا.
دش٠ نـا٭دري  ٫ ػبٛص إ ٜٓ فر اىبظـ ادش َـٔ ايعــب اىبظـ ا     (84 مسألة)

ٚايذاس ٚاسباْٛت ٜٚ٪دش ػ شّا َٓٗا  انجش َٔ اٱدـش٠ نُـا يـٛ اطـ ادش     
داسّا  عؼشٜٔ دٜٓاسّا ٚطهٔ ْـفٗا ٚ دش ايٓـف اٯجش  انجش َٔ يؼشٜٔ 
دٜٓاسّا ا٫ إ ٜهٕٛ قذ اسذخ يفٝٗـا سـذثّا، ٚيـٛ ادشٖـا  ـزات ايعـٛض       

نى ا٫  عؼشٜٔ دٜٓاس َر طهٓ٘ يؼ ش َٓٗا يفا٭ق٣ٛ ازبٛاص ٚا٭سٛط ايـ 
ارا ناْ  اٱدش٠ َٔ دٓع  جش اٚ إ طـهٓ٘ ػـ شّا َـٔ ايـذاس َـج٬ّ يـ٘       

 غاٜات اجش٣ نشفع٘ ٚاعاٖذٙ.
ػبٛص إ ٜ٪دش اىبظ ادش ايعـب اىبظ ادش٠  اقٌ يبا ادشٖا اٚ  (85 مسألة)

 اىبظاٟٚ طٛا٤ ناْ  داسّا اٚ ساْٛاّا اٚ طف١ٓٝ اٚ اسكّا ٚغريٖـا ٚإ مل  
  ٦ذاس.ؼبذخ  ٗا سذثّا  ؼشط ارٕ اىبايو  ا٫ط

ارا اط ٪دش ي٢ً يٌُ َٔ غـري إ ٜؼـنط يًٝـ٘ َ اػـشا٘      (86 مسألة)
ــ٘ افب  عــل      ــ٢ اٱْـــشاف افب اىب اػــش٠ ػبــٛص إ ٜٛنً ــذٍ يً ــا ٜ َ ٫ٚ
َظايذٜ٘ اٚ افب ادٓيب  ؼشط ارٕ اىبايو ٚسكـاٙ ا٫ إ ٜهـٕٛ َ عاسيفـّا    
نُا يٛ نإ ضبٌ جٝاي١ ٚظاٖش ايعٌُ آاٚل ايعُاٍ ي٢ً اكباّ ايعٌُ، 

ٔ اىبايــو ٜهــٕٛ اىبظــ ادش كــآَّا، ٚا٭قــ٣ٛ دــٛاص  َٚــر يــذّ اٱرٕ َــ
اط ٦ذاس ايغري  اقٌ َٔ اٱدش٠ ارا نإ قذ يٌُ  ٘ اٚ اْ٘ ٜعٌُ  ٘ يفُٝـا  
 عذ اٚ ٜؼنٟ ٧ٜٝٗٚ ي٘  عـل َظـ ًضَات ايعُـٌ، ٚنـزا نفاٜـ١ َ ا عـ١       

 ايعٌُ ٚاٛدٝٗ٘ ٚاٛظٝف اشبرب٠ قبشادع١ ااكاْ٘.
َ اػشا٘ ي٘  ارا اط ٪دش يعٌُ ًب رَ ٘ َٔ غري إ اؼنط   (87 مسألة)
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ػبٛص قٝاّ ٚاربي غريٙ يٓ٘ ٚافشغ رَ ٘ ٜٚظ شل اٱدش٠ اىبظُا٠، ٚيٛ اا٢ 
 ايعٌُ اىبعــب غـريٙ ٫  كــذ اي ـربي يـٔ ا٭دـري يفـإ ا٭دـري س٦ٓٝـز ٫          

 ٜظ شل اٱدش٠ اىبظُا٠ ٚآفظخ اٱداس٠ يفٛات ايعٌُ.
ــّا        (88 مسألة) ــ٘ َ ًك ــٛٙ يًُ ــ٪دش ؿــاس  ايـــٓع١ ٚعب ػبــٛص إ ٜ

نعاٌَ ايٓذاس٠ ٚاشبٝاي١ ٚاي ٓا٤، ٜٚهـٕٛ يًُـ٘   ٜٚظ٢ُ ا٭دري اشباق 
 ٚنبٝر َٓايفع٘ اشباؿ١ ًب يًُ٘ يًُظ ادش.

٫ ػبٛص يٮدري اشباق إ ٜعٌُ يغري اىبظ ادش اٚ يٓفظ٘ ًب  (89 مسألة)
اىبذ٠ اىبخـٛؿ١ يعًُ٘ طٛا٤  اٱدـاس٠ اٚ ازبعايـ١ اٚ اي ـربي ٚعبٖٛـا قبـا      

 ٜٓاًب سل اىبظ ادش ا٫  ارْ٘.
َٓاف سبل اىبظ ادش نُـا يـٛ    يٛ جايف ا٭دري ٚاا٢  عٌُ (91 مسألة)

 دش ْفظ٘ ناْ  نبٝر اىبٓايفر يًُظـ ادش ا٫ َـر ايـذيٌٝ يًـ٢ اشبـ٬ف،      
ٚيٮجري إ ٜفظـخ ٜٚظـندر كبـاّ اٱدـش٠ ٚيًٝـ٘ يـٛض اىبظـ ٛيف٢ َـٔ         
ايعٌُ، اٚ ٜ كٝٗا ٜٚ اي   عٛض ايفا٥  َٔ اىبٓفع١ طٛا٤ ناْ  اٱداس٠ 

ا يٛ ناْ  اٱداس٠ ي٢ً ايجا١ْٝ ٚاقع١ ي٢ً رات اىبٓفع١ اّ ي٢ً غريٖا نُ
 ايه ا ١ يفآدش ْفظ٘ ي٢ً ا٫ط ٓظاخ.

ــ ي٢ً يفشض سـ (91 مسألة) ــ ٍٛ ايفظـ خ ٫ ػبـٛص يًُظـ ادش َ اي ـ١    ـ
ايغري ايزٟ يٌُ ي٘ ا٭دري اشباق  ايعٛض طـٛا٤ نـإ ياىبـّا  اٱدـاس٠     

ا٬ّٖ  ٗا، ٭ٕ ا٭دري ٖـٛ ايـزٟ ااًـف اىبٓفعـ١ يًٝـ٘ دٕٚ      ــ١ اٚ دــاشباؿ
ّا ي٘  ايعٌُ ا٫ إ ٜج   إ ا٭َـش نـإ اغشٜـشّا    ايغري ٚإ نإ ا٭جري  َش

شيفّا ٚاْ٘ َ كذّ نظ   ًب يفٛات َٓفع١ اىبظـ ادش يًـ٢ َ اػـش٠ ا٭دـري     ـي
 هلا.

يٛ اط ادش طٝاس٠ َج٬ّ ًب ْكٌ يذد َعــب َـٔ ا٭ػـخاق     (92 مسألة)
افب  ًذ َعـب، ٚيهٓ٘ صاد ًب ايعذد اٚ اط عًُٗا يًٓكٌ افب  ًذ  جش يفًٝضَ٘ 

ــٔ     اٱكــايف١ افب اٱدــش٠ اىب ــٌ سبُــٌ ايعــذد اٱكــاًب َ ظــُا٠ ادــش٠ اىبج
 ا٭ػخاق اٚ ايضٜاد٠ ًب اٱط عُاٍ.

ٜع رب ًب ادش٠ اىبجٌ اٚإ ايعٌُ يفكذ اهٕٛ ًب اىبٓاط ات اٚ  (93 مسألة)
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 اىبٛاطِ اٚ اٚقات طبـٛؿ١ انجش َٔ غريٖا.
يٛ  دـش طـٝاسا٘ سبُـٌ َ ـاي يؼـخف َعــب ٚيهٓـ٘ اػـ  ٘          (94 مسألة)

ٚهبٌ َ اي غريٙ يف٬ ٜظ شل ادش٠ ي٢ً ا٭ٍٚ، اَا ايجاْٞ ايـزٟ هبـٌ   
قذ قاّ  ٘ ؿاس  ايظٝاس٠ يفا٭ٚفب اي ـا  َ اي٘ يفإ نإ قـذٙ هبً٘ ٚ

 ٚايناكٞ، ٚا٭سٛط يـاس  اىب اي س٦ٓٝز ديفر ادش٠ اىبجٌ.
يٛ  دش طٝاسا٘ ٚعبٖٛا افب ػخف ٚغـ ٗا غاؿـ  ق ـٌ    (95 مسألة)

اي ظًِٝ   ًـ  اٱدـاس٠، ٚإ نـإ  عـذ اي ظـًِٝ ٜشدـر اىبظـ ادش يًـ٢         
غـ  ايغاؿ   عٛض اىبكذاس ايفا٥  َٔ اىبٓفع١ ا٫ إ ٜ عًل َٛكٛي اي

 اىبايو، ٚنزا يٛ ي    ق ٌ اي ظًِٝ يفإ اٱداس٠ اـ ض  اي١ً ٚإ نإ 
  عذ اي ظًِٝ سدر اىبظ ادش قبا ا ك٢ َٔ اٱدش٠.

ارا  دش طٝاسا٘ سبٌُ َ ـاي ناشبـٌ اٚ اىبؼـشٚ ات ايغاصٜـ١      (96 مسألة)
ٚيهٔ اىبظ ادش هبًٗا وبشّا، يفٝظ شل اىب٪دش ا٭نجش َٔ اٱدش٠ اىبظُا٠ 

اىبجٌ يًُٓفع١ اي١ًً نُا يٛ اط ٛد  اي اجري اٚ أٟ اىب فل يًٝٗا اٚ ادش٠ 
يٍٛ اىبظايف١، ْعِ يٛ يًِ ؿاس  ايظٝاس٠   غري َٛكٛي اسبٌُ اىبٓكٍٛ 
ٚاْ٘ اؿ ض سشاَّا يفٝذ  إ ٫ ٜشك٢  ايٓكٌ طٛا٤ ا  ذا٤ اٚ اثٓا٤ اي شٜل 
ٜٚظ شل س٦ٓٝز إدش٠ اىبجٌ افب سـب يًُ٘  ا٭َش دٚلبا  عـذٙ ا٫ ارا نـإ   

 َعزٚسّا.
اط ادش َان١ٓ َع١ٓٝ يضٜذ ٚيهٓ٘ اػ  ٘ ٚاط عٌُ اجش٣  يٛ (97 مسألة)

يعُشٚ يفًٝضَ٘ ادش٠ اىبجٌ يٮجري٠، ٚإ نإ قذ يفٛت يًـ٢ صٜـذ اطـ ٝفا٤    
اىبٓفع١ ًب اًو اىبذ٠ يفاْ٘ ًٜضَ٘ اٱدش٠ اىبظـُا٠ َـر سبـاظ يـذّ اطـ عُاٍ      
اٯي١ ٚإ مل ٜفٛت يًٝ٘ اىبٓفع١، نُا يـٛ ناْـ  اىبانٓـ١ اٚ ايظـٝاس٠  اقٝـ١      

ا َظ ادش ٚإ مل اظ ٛف اىبٓفعـ١ َٓٗـا َـذ٠ ا٫دـاس٠، يفـا٭سٛط      يٝع هل
 اي ـا  ٚايناكٞ

ًب َجٌ سا٫ت افٜٛ  اىبٓفع١ نإ اىبجٌ ٚاٱ ـ ٤٬ ايغايـ     (98 مسألة)
ٜشد ي٢ً ايذا ١ اٚ ا٭دري يففٝ٘ اٱدش٠ اىبظُا٠، ٚيهٔ ًب ٖزا ايضَإ قذ 
ــذثاس     ــاى يفــشم َــٔ سٝــح ْظــ ١ اٱْ ــ١ ٖٚٓ ٜ عًــل ا٭َــش  ايظــٝاس٠ ٚاىبانٓ
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ٚاٱط ٬ٗى ٚاي ًف يٓذ اٱط عُاٍ دٚلبا يٛ مل اظ عٌُ، يفارا ث   يٓذ 
اٌٖ اشبرب٠ اط شكام ٖزا ايفاسم  ــب اٱطـ عُاٍ ٚيذَـ٘ اىبايٝـ١ يفٝع ـرب      
يـا  اىبظ ادش ًب ساٍ افٜٛ  اىبٓفع١ ٚيذّ اٱط عُاٍ ٚيٛ يًـ٢ عبـٛ   
 اىبٛد ١ ازبض٥ٝـ١ يٓـذ َـا ٫ اهـٕٛ ايظـٝاس٠ اٚ اىبانٓـ١ ًب َعـشض اي ًـ         
ٚافٜٛ  اط ٝفا٤ اىبٓفع١ نا١ًَ َٔ ايغري، يفًٛ أدش ايظٝاس٠ ىبذ٠ ػٗش قبا١٥ 
دٜٓاس ٚاْكل  اىبذ٠ َٔ غري اط عُاٍ هلا، يف ًشاظ يذّ اعـشض ادـضا٤   
ايظٝاس٠ يً ًف ٚا٫ط عُاٍ، ٌٖ ٜظ شل ؿاس ٗا اٚ ايؼشن١ ايي أدشت 

 َٓٗا َ ًغّا أقٌ َٔ اىبا١٥ أّ اىبا١٥ نا١ًَ، ا٫ق٣ٛ ٖٛ ا٭ٍٚ.
 دش ْفظ٘ يـّٛ ّٜٛ َعـب ئ صٜذ يف٬ ػبٛص إ ٜـ٪دش   يٛ (99 مسألة)

ْفظ٘ يـّٛ ريو ايّٝٛ ئ غريٙ اٟ ٫ اـض اٱدـاس٠ ايجاْٝـ١ ٚيهٓـ٘ يـٛ     
ؿاَ٘ َر اي١ٝٓ ئ ايغري يفٗٛ ناف ًب ا شا٤ ر١َ ايغري ٱَهإ اي فهٝو  ـب 

 يكذ اٱداس٠ ٚقـذ اي١ٝٓ ًب ايـٝاّ.

  فصًفصً 
ؼــعري ٜٚهــٕٛ ٫ دبــٛص ادــاس٠ ا٭سض يضسايــ١ اسبٓ ــ١ ٚاي (111 مسألة)

ايعٛض يبا ؼبـٌ َٓٗا َٔ اسبٓ ١ اٚ ايؼعري ٚيٛ  دشٖا  اسبٓ ١ ٚايؼعري 
َٔ غري اػناط اْٗا َٓٗا يفا٭ق٣ٛ ازبٛاص، اَا اػباس ا٭سض  غري اسبٓ ١ 
ٚايؼعري َٔ اسب ٛل يفا٭ق٣ٛ نشاٖ ٘ إ نإ يبا ؽبشز َٔ رات ا٭سض، 

 ٫ٚ نشا١ٖ يٛ ناْ  ا٫دش٠ َٔ غريٖا. 
٠ سـ١ َٔ اسض َع١ٓٝ َؼاي١ نُا ٫  اغ ٫  اغ  اداس (111 مسألة)

 اداس٠ سـ١ َٔ ا٭سض ي٢ً عبٛ ايهًٞ ًب اىبعـب َر َؼاٖذاٗا ٚعبٖٛا 
 يبا ٜشافر َع٘ ايغشس.

ػبــٛص اطــ ٦ذاس ا٭سض ي عُــٌ َظــذذّا ٜٚج ــ  هلــا  ثــاس   (112 مسألة)
اىبظذذ١ٜ َٔ سش١َ اي ًٜٛح ٚدجٍٛ ازبٓ  ٚاسبا٥ل ارا قــذ يٓـٛإ   

 ظذذ ٚيٝع يفك  َٛكعّا َعذّا يًـ٠٬.اىبظذذ١ٜ ٚؿذم يًٝ٘ يشيفّا اْ٘ َ
ػبٛص اط ٦ذاس ايذساِٖ ٚايذْاْري يًض١ٜٓ اٚ سفغ اٱي  ـاس   (113 مسألة)
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ــٛص     ــا ػبـ ــا٤ ايعــــب، نُـ ــاًب ٚ كـ ــايفر ايـــي ٫ ا ٓـ ــٔ اىبٓـ اٚ غـــري ريـــو َـ
اط ٦ذاسايؼذش يفا٥ذ٠ اٱط ع٬ٍ ٚعبٛٙ ٚاط ٦ذاس اي ظـ إ يً ٓـضٙ ٭ْـ٘    

 َٔ اىبٓايفر ايعك١ٝ٥٬ اي١ًً.
سبٝاص٠ اىب اسات ناٱس  ال ٚاٱطـ كا٤،   ػبٛص اٱط ٦ذاس (114 مسألة)

يفًٛ اط ادش ادريّا ؼبٌُ اىبا٤ ي٘ َٔ ايٓٗش يفإ اىبظ ادش مبًو اىبا٤ قبذـشد  
ٝاص٠ ا٭دري ي٘، ٚيـٛ ااًفـ٘ َ ًـف ق ـٌ اٱٜــاٍ افب اىبظـ ادش كـُٔ        ــس

قُٝ ــ٘ يــ٘ ٭ٕ ا٭دــري س٦ٓٝــز ناٯيــ١ ٚايٛطــ١ًٝ، ٚنــزا ًب غــري اىبــا٤ َــٔ   
ــاصات ناٱس ؼ ـــاسبٝ ــ١   ـاٚ نبــ اؾـ ــ١ ايربٜ ــادٕ اٚ ا٭يعُ ــل اىبع ر  ع

اىب اس١، ٫ٚ ؼبل يٮدري إ ٜٟٓٛ ايٝض يٓفظ٘ يف ًو اي١ٝٓ اكر يغـّٛا يًـ٢   
 ا٭ق٣ٛ.

ػبٛص إ ا٪دش اىبشأ٠ ْفظٗا يٲسكاي َذ٠ َع١ٓٝ، ٫ٚ ذ َٔ  (115 مسألة)
َؼاٖذاٗا يًـيب اٚ ٚؿف٘ هلا ٚيٛ ي٢ً عبـٛ ا٫نبـاٍ قبـا ٜشيفـر ايغـشس      

إ ٜهـٕٛ اطـ ٦ذاسٖا يًـ٢ عبـٛ اٱيـ٬م اٟ       يً فاٚت  ـب ا٭يفـاٍ ا٫ 
 اط ٝفا٤ نبٝر َٓايفعٗا نُا يٛ ناْ  َ٪دش٠ يًعٌُ ٚايشكاي١ ٚاشبذ١َ 
ًب اي ٝ  ي١ًٝ ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ َٔ غري اكٝٝذ  ٓٛي اشبذَـ١ يفـ٬ ٜع ـرب س٦ٓٝـز     

 َؼاٖذ٠ ايـيب اٚ ٚؿف٘.
ٜهشٙ نجش٠ اسكاي اىبـشأ٠ يغـري ا٫ٚدٖـا، ًٚب سـذٜح يًـٞ       (116 مسألة)

اْٗٛا ْظا٤نِ إ ٜشكعٔ مبّٝٓا ٚمشا٫ّ ٭ْٗٔ ٜٓظـب"، ًٚب يًٝ٘ ايظ٬ّ: "
صبُر اي ششٜٔ قاٍ  عذ إ ْكٌ اسبذٜح: "ٚاىبع٢ٓ غري ٚاكض ٚيٛ ا ذي  
ايٝا٤  اي ا٤ ٜٚهٕٛ اىبع٢ٓ سادعّا افب ايٓظ  مل ٜهٔ  عٝذّا"، ٚايعهع ٖٛ 

ٕ اىبعٓــ٢ غــري ٚاكــض، ٜٚٓظـــب َــٔ اايـــشٝض يفًــٛ ا ــذي  افب اي ــا٤ يهــ
ٟ آظ٢ اْ ؼاس اسبش١َ يٓذ اي عذد اٚ يذّ اْ ؼاسٖا، يفكذ ٜهٕٛ ايٓظٝإ أ

اسبهِ ايٛاقعٞ سـٍٛ ايشكاي١  ؼشا٥ ٗا ْٚؼش اسبش١َ ٚيهٔ اىبشكع١ 
 آظاٙ، يف نا  يًٝ٘ َفظذ٠.

٫  اغ  اي ٛثٝل ًب طـذ٬ت ايـذٍٚ ا٫طـ١َٝ٬ يًشكـاي١      (117 مسألة)
ايؼــشي١ٝ نــٌ حبظــ  َزٖ ــ٘ ٚاد ٗــادٙ ًب ْؼــش اسبشَــ١ ىبٛكــٛيٝ ٗا ًب  
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شٜع١ ٚ٭ْٗا َظـاي١ ا  ٥٬ٝـ١ ٜ عًـل يًٝٗـا ايهـجري َـٔ اسهـاّ ايٓظـ          ايؼ

 ٚاىبـاٖش٠.
ارا ناْ  اىبشأ٠ اىبظ ادش٠ يًشكاي َ ضٚد١ يف٬ ـذ َـٔ ارٕ    (118 مسألة)

ايضٚز ٚإ مل ٜٓاف ايشكاي سك٘ ًب اٱط ُ اي  ٗا، يفكذ أيف ـ٢ نـجري َـٔ    
ايفكٗا٤  ـش١ اٱط ٦ذاس ارا مل ٜٓاف سل اطـ ُ اي٘ يفـ٬ ٜ ٛقـف يًـ٢     

٦ٓٝز، ٚؿشٝض إ ايًؾب يٝع ي٘ ٚيهـٔ ايـزٟ ْـزٖ  ايٝـ٘ ٖـٛ إ      ارْ٘ س
ايشكاي اَش ٜنا  يًٝ٘ سهِ ػشيٞ  اي ٠ٛٓ ٚا٭ج٠ٛ ي٘ ٚ٭٫ٚدٙ يف٬ ذ 
َٔ ارٕ ايـضٚز ٚإ نـإ غا٥ ـّا، ا٫ ارا مل ٜــذم يًٝـ٘ اْـ٘ سكـاي ٫ٚ        
ٜشكر ايـيب َٔ ثذٜٗا  ٌ  ايٛاط ١ ٚعبٛٙ َٔ ايهٝف١ٝ اٚ ايه١ُٝ ايي ٫ 

  ؼاس اسبش١َ.اظ   اْ
يٛ ناْ  اىبشأ٠ ج١ًٝ يفآدشت ْفظٗا يٲسكاي ثـِ اضٚدـ     (119 مسألة)

ُقذّ سل ايضٚز ي٢ً اىبظ ادش يٝع َٔ  ال اكذِٜ سك٘ يًـ٢ اىبظـ ادش   
 ٌ ٱي  اس قٍٛ ايضٚز يفُٝا ٜنا  ي٢ً ايشكاي َٔ اسهاّ ػشي١ٝ يفك  

 ٫ٚ  ٓا٤ ايضٚاز ي٢ً سك٘ ًب ا٫ط ُ اي  ٗا.
فـٌ َعــب  اٱطـِ    ٜـض إ ٜهـٕٛ يكـذ ايشكـاي١ يًـ٢ ي     (111 مسألة)

ٚايٛؿف ايهاًب ٚي٢ً نًٞ غري َعـب ْ  غري دٗاي١ ٚغشس، ٜٚـض ًب 
اىبظ ادش٠ اعٝـب َ اػشاٗا يٲسكاي اٚ دعً٘ ًب رَ ٗا  ؼشط ارٕ ايضٚز 

 نُا اكذّ.
يٛ َات ايـيب اىبعـب ًب ايشكاي١ اٚ َاا  اىبشأ٠ اىبظ ادش٠  (111 مسألة)

ٛ اىب اػـش٠  يشكاي ٘ اْفظخ  اٱداس٠ ا٫ ارا مل اهـٔ اٱدـاس٠ يًـ٢ عبـ    
 ٚاي عٝـب اٚ إ اداس٠ اىبشأ٠ يٮيِ َٔ ايشكاي١.

٫ ػبٛص إ ٜظ ادش اىبهًف غريٙ ٱاٝإ ايٛاد ـات ايعٝٓٝـ١    (112 مسألة)
نايـًٛات اشبُع ٚايـٝاّ ايٛاد  ٚعبـٛٙ ٚنـزا ايٛاد ـات ايهفا٥ٝـ١     
ن غظٌٝ ا٭َٛات اٚ اهفِٝٓٗ ٚايكلا٤ ٚايف ٣ٛ، ٫ٚ دبٛص اٱداس٠ ي٢ً 

ساضام ايكاكٞ ٚاىبفـي ٚاىبـ٪رٕ َـٔ  ٝـ  اىبـاٍ،      ا٭رإ، ْعِ ٫  اغ  ا
ٚدبٛص اٱداس٠ ي عًِٝ ايفك٘ ٚاسبذٜح ٚايعًّٛ ا٭د ١ٝ ٚاعًِٝ ايكش ٕ َـا  
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 يذا ايٛاد  َٓ٘.
 دبٛص اٱداس٠ يهٓع اىبظذذ ٚآعٝف يفشػ٘ ٚاْاسا٘ ٚعبٛٙ. (113 مسألة)
ــ١ يــٔ اىبٝــ  ًب     (114 مسألة) ــش َــٔ ٚاســذ ًب ايٓٝا  ػبــٛص اطــ ٦ذاس انج

 .ايـٝاّ ًٚب ايـ٠٬ ي٢ً ا٭ق٣ٛ
٫ ػبٛص اط ٦ذاس ػخف ٚاسذ يٓٝا ١ اسبر ايٛادـ  يـٔ    (115 مسألة)

اثٓـب، ٚػبٛص ًب اسبر اىبٓذٚل ٚنزا ًب ايضٜاسات، ٚػبٛص اي ربي ًب اسبر 
 اىبٓذٚل ئ اىب عذد ٚاٖذا٤ ايجٛال ٭نجش َٔ ٚاسذ.

٫ ػبــٛص ايٓٝا ــ١ ًب ايـــ٠٬ يــٔ اسبــٞ، ٚإ ناْــ  ؿــ٠٬    (116 مسألة)
ص ااٝإ ايـ٠٬ ًب اسبر َظ ش ١ ي٢ً ا٭ق٣ٛ ا٫ َا جشز  ايذيٌٝ، يفٝذٛ

اىبٓذٚل ٚنزا ًب ايضٜاس٠ ٭ْٗا يفشي ااٝإ ايضٜاس٠ ٚ٭ٕ ثٛا ٗا َٗـذ٣ افب  
 اٱَاّ اىبعـّٛ.

ارا دا٤  عٌُ  كـذ اي ربي ٫ ٜظ شل يًٝ٘ إدش٠ ٚإ نإ  (117 مسألة)
َٔ قـذ اىب ربي يٓـ٘ اي ـا٤ اٱدـش٠ يـٔ ٖـزا ايعُـٌ، ٚيـٛ آاصيـا  ـإ          

ــ      ذ اٱدـش٠ قـذّ قـٍٛ ايعاَـٌ     ايعاٌَ قــذ اي ـربي اٚ مل ٜكــذٙ  ـٌ ق
 ٱسناّ يٌُ اىبظًِ ٚاؿاي١ يذّ قـذ اي ربي.

 دبٛص اٱداس٠ ًب: (118 مسألة)
ايعٌُ ايًٌ ايزٟ ي٘ غشض يك٥٬ٞ ٚغري َٓٗٞ يٓـ٘ ػـشيّا، ٚإ    -1

 نإ قـذٙ ْادسّا.
 َا مبهٔ اٱْ فاي  ٘ قبٓفع١ َكـٛد٠ َر  كا٤ يٝٓ٘.  -2

ــ١ يــٔ اسبــٞ اٚ يــٔ اىبٝــ  ًب    (119 مسألة) ــ١ ايٓٝا  ٫ ٜؼــنط قـــذ ْٚٝ
ٱط٦ ذاس يًشر اىبٓذٚل اٚ ايضٜاس٠،  ٌ ػبٛص اٱط ٦ذاس  كـذ اٖـذا٤  ا

 ايجٛال افب اىبظ ادش اٚ افب اىبٝ  ٚا٭ٍٚ أٚفب.
ـــَظ (121 مسألة) ــ١   ـ ــٛسم  ايٓظــ ١ يًه ا  ــِ ٚاي  ًضَات ايعُــٌ َــٔ ايكً

ٚاٱ ش٠ ٚاشبٝ  ٚعبٖٛا يًخٝايـ١، ٚ يـ١ يُـٌ اي ٓـا٤ اهـٕٛ يًـ٢ اىبايـو        
يعٌُ ا٫ إ اهٕٛ يـاد٠ َ  عـ١ ًب   اىبظ ادش ٭ٕ اي٬صّ ي٢ً ا٭دري ٖٛ ا

اي ًذ يفٝٓـشف ايٝٗا ٱي  اس ايعشف ًب اىبٛكٛيات ٚ٭ْ٘ اقـشل يًؼـشط   
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ايلُ  ٚايكـشاس اىبعـاًَٞ، ٚارا ناْـ  ايعـاد٠ ًب اي ًـذ يًـ٢ ايـٛدٗـب        
يفاسٝاّْا اهٕٛ ي٢ً اىبظ ادش ٚاـاس٠ يًـ٢ ا٭دـري يف٬ ـذ َـٔ اي عـٝـب ىبٓـر        

 ازبٗاي١ ٚايغشس.
ــ٢  َــر يــذّ اي عــٝـب يفــ   (121 مسألة) ا٫ق٣ٛ إ َظــ ًضَات ايعُــٌ يً

اىبظــ ادش ٚا٭ســٛط يٮدــري آ ٝــ٘ اىبظــ ادش ق ــٌ ايعُــٌ ٱط شلــاسٖا   
 اي  اس اْٗا َكذ١َ يًعٌُ  اٱكايف١ افب قايذ٠ ٫ كشس ْٚفٞ ايغشس، يفـ٬  
ػبٛص إ ٜااٞ ا٭دـري يٓـذ  ـذ٤ أٚإ ايعُـٌ َـٔ غـري َظـ ًضَاا٘ يفٝ كـ٢         

 إ ٜهٕٛ َ عاسيفّا.ياي٬ّ حبذ١ اْٗا دب  ي٢ً اىبظ ادش ا٫ 
ػبٛص ازبُر  ـب اي ٝر ٚاٱداس٠ َج٬ّ  عكذ ٚاسذ نإ ٜكٍٛ  (122 مسألة)

 ع و ايذاس ٚ دشاو اهلااف  هزا ٚس٦ٓٝز ٜٛصي ايعٛض يًُٝٗا  ايٓظ ١ 
 ًٜٚشل ن٬ّ َُٓٗا سهُ٘.

ــاٍ       (123 مسألة) ــٔ ا٭يُ ــاَشٙ َ ــا ٜ ــّٛ  هــٌ َ ــٔ ٜك ػبــٛص اطــ ٦ذاس َ
٣ٛ إ ْفكـ١  ٚاسبادات اي١ًً اٟ ٜهٕٛ يًُظ ادش نبٝر َٓايفعـ٘، ٚا٭قـ  

ا٭دري ي٢ً ْفظ٘ ٚيٝع ي٢ً اىبظ ادش ا٫ َر ايؼشط اٚ ايعاد٠ اىب  ع١ ًب 
اي ًذ اٚ ًب ْٛي ايعٌُ يفكذ ٜٓفشد ْٛي يٌُ ناي ٓـا٤ اٚ اىبعاَـٌ ايٓا٥ٝـ١ اٚ    
اي عٝذ٠ ئ اي ًذ اٚ اٱَانٔ ايي ٜكِٝ يفٝٗا ايعُاٍ  هٕٛ ايٓفك١ اٚ ايضاد 

 ي٢ً اىبظ ادش ٚسل ايعٌُ.
يٓفك١ ٚايضاد ي٢ً اىبظ ادش ٫ ذ َـٔ اعٝٝٓٗـا   يٓذَا اهٕٛ ا (124 مسألة)

 نُّا ٚنٝفّا ٚيٛ ي٢ً عبٛ اٱنباٍ ا٫ إ ٜهٕٛ ٖٓاى َا ٖٛ َ عاسف.
ػبٛص اط عُاٍ ا٭دـري َـر يـذّ اعـٝـب اٱدـش٠ َٚـٔ غـري         (125 مسألة)

ادشا٤ ؿٝغ١ اٱداس٠ ي٢ً نشا١ٖ يٲنبـاي ٚا٫ج ـاس ٚيـذس٤ اشبــ١َٛ     
    ٛ ٕ ايشدـٛي س٦ٓٝـز افب   ٚاشب٬ف  عذ ايؼـشٚي ًب ايعُـٌ اٚ اكباَـ٘، ٜٚهـ

ـــاد ٖ ـ ــٝع  ــٌ ٚي ـــش٠ اىبج ـــٛ َــٔ اىبعايــا٠ ٱػ ـ ــ١ اٱدــش٠ ًب  ـ ناط َعًَٛٝ
 اىبعايا٠.

يٛ اط ادش اسكّا ىبذ٠ َع١ٓٝ ػب  يًٝ٘ إ ٫ ٜضسي يفٝٗـا َـا    (126 مسألة)
ٜعًِ اْ٘ ٫ ٜذسى ا٫  عذ اْكلـا٤ اىبـذ٠، ٚيـٛ  كـٞ صسيـ٘ اٚ غشطـ٘  عـذ        
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٫ ػب  يًٝ٘ اٱ كا٤ ٚيٛ اْكلا٤ َذ٠ اٱداس٠ يفًًُايو إ ٜاَشٙ  كًعٗا، ٚ
َر اٱدش٠، ْعِ ػبٛص ريو َر ايناكٞ ٚادشا٤ يكذ دذٜـذ، ٚيـٛ ُقًـر    

 اىبايو ايضسي يف٬ ػب  يًٝ٘ ا٭سؾ.
ــٛ صسي ا٭سض  اٱد (127 مسألة) ـــي ـــاس٠ َـ ــاافل  ـ ــضسي يفٝٗــا يف ــغ اي ذ٠ ٜ ً

اي اجري  ظ   اىبٓاخ اٚ اىبا٤ اٚ ايشٜاح ٚعبٛٙ يفا٭سٛط  كا٤ ايضسي ٚيذّ 
ساى َر ديفر اٱدـش٠ يًُايـو يـٔ اىبـذ٠ ايضا٥ـذ٠ يًـ٢       قًع٘ ا٫ سـب اٱد

شس ٚقايـذ٠ َٓـر اسبـشز ا٫ إ ٜهـٕٛ ًب اٱ كـا٤      ــايعكذ يكايذ٠ ْفٞ ايل
ــر اشبــ٬ف ٚاشبـــ١َٛ ٜشدــر افب اسبــانِ      ــو َٚ ــ٢ اىباي كــشس انــرب يً

 ايؼشيٞ.
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  يف اٌزٕبشعيف اٌزٕبشع  
ارا اج ًفا ًب اؿٌ اٱداس٠ يفإ نإ يٓذ اىبـذيٞ  ٝٓـ١ ُاجـز     (128 مسألة)

ٍٛ قٍٛ َٓهش ا٫داس٠  َر مبٝٓ٘، يفإ نإ اىبٓهش ٖٛ اىبظ ادش  ٗا ٚا٫ يفايك
اط شل ايعاٌَ ادش٠ اىبجٌ ا٫ إ اج   يًعاٌَ ادش٠ َظُا٠ اٚ ٜج   اْ٘ 

 َ ربي.
يٛ ٚقر ايٓضاي ي٢ً اػباس يـب نايذاس َج٬ّ، يفإ نإ اىبٓهـش    (129 مسألة)

ٖٛ اىبظ ادش مل ٜظـ شل اىبايـو ا٫ ادـش٠ اىبجـٌ ٚيًـ٢ اىب ــشف  ـايعـب        
ٍ ادش٠ اىبجٌ ايٝ٘ ارا نإ ايٓضاي  عذ اط ٝفا٤ اىبٓفع١، ٚإ نإ ق ًـ٘  اٜـا

 سدر نٌ َاٍ افب ؿاس ٘ ا٫ َر اي ١ٓٝ ي٢ً اشب٬ف.
يٛ اافكا ي٢ً اٱرٕ ًب اي ـشف ًب ايعـب ٚادي٢ اىبايو اْٗا  (131 مسألة)

ي٢ً عبٛ اٱداس٠  هزا ٚاىب ـشف ٜذيٞ اْٗا ي٢ً ٚد٘ ايعاسٜـ١ يفٝهـٕٛ   
ٓهشّا ٱؿاي١ اسناّ َـاٍ اىبظـًِ ٚيـذّ اٱرٕ    اىب ـشف َذيّٝا ٚاىبايو َ

 يف ج   إدش٠ اىبجٌ  عذ يذّ اي ١ٓٝ ٚمبـب اىبايو.
ارا آاصيا ًب َكذاس اٱدش٠ ٜع رب ايزٟ ٜذيٞ صٜاداٗا َذيّٝا  (131 مسألة)

ٚايزٟ ٜٓهشٖا َٓهشّا، ٱؿاي١ ايربا٠٤ ئ ايضا٥ذ يفإ مل اهٔ يٓذ اىبذيٞ 
  ١ٓٝ ٜٴكذّ قٍٛ َٓهش ايضٜاد٠ َر ايُٝـب.

اافكــا يًــ٢ ســـٍٛ اٱدــاس٠ ٚاج ًفــا ًب سد ايعـــب يفــ٬   ارا (132 مسألة)
ــ ٣ٛ اي ًف ي٢ً ا٭قــ٣ٛ ايشد  ذيــاًشل دي ٣ٛ يفٝع ـرب اىبايـو َٓهـشّا    ـ

ــ  ادش ي٢ً ذبكــر يذّ اي ١ٓٝ َٔ اىبظــيفُ  رب قـٍٛ اىبايـو َـر    ـل ايـشد ٜعـ  ـ
 مبٝٓ٘.

ارا اافــل اىبــ٪دش ٚاىبظــ ادش يًــ٢ ســـٍٛ اٱدــاس٠ ٚيهــٔ   (133 مسألة)
 ادش٠ يفكاٍ اسذُٖا اْٗا داس ٚقاٍ اٯجش طٝاس٠، اٚ آاصيا ًب ايعـب اىبظ

ناْـا َــٔ دــٓع ٚاســذ نُــا يـٛ نــإ اىبــ٪دش مب ًــو يــذ٠ دٚس َعشٚكــ١   
يٲػباس يفا٭ق٣ٛ اي  اس اىبايو َٓهشّا يذي٣ٛ اىبظ ادش، ٚايكٍٛ قٛي٘ َر 

 مبٝٓ٘  إ مل اهٔ يٓذ اىبظ ادش  ١ٓٝ ي٢ً َا ٜذيٝ٘ ٚقٌٝ  اي شايف.
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ٚاج ًفا ي٢ً ػشط قـاٍ  ـ٘ اسـذُٖا     ارا اافكا ي٢ً اٱداس٠ (134 مسألة)
ٚاْهشٙ اٯجش يفٝع رب ايكا٥ٌ  ايؼشط َذيّٝا ٚايكٍٛ قٍٛ اىبٓهش َر مبٝٓ٘ ارا 

 مل اهٔ يٓذ اىبذيٞ  ١ٓٝ.
ارا آاصيا ًب َذ٠ اٱداس٠ يفٝع رب قٍٛ َٓهش ايضٜاد٠ َر مبٝٓـ٘   (135 مسألة)

 إ مل اهٔ ىبذيٞ ايضٜاد٠  ١ٓٝ.
ذيٞ ايـش١ َر ارا اج ًفا ًب ايـش١ ٚايفظاد يفٝع رب قٍٛ َ (136 مسألة)

 مبٝٓ٘ إ مل اهٔ ٖٓاى  ١ٓٝ ي٢ً ايفظاد.
ارا اط ادشٙ يٓكٌ َ ايـ٘ افب  ًـذ ثـِ آاصيـا ًب اي ًـذ ايـزٟ        (137 مسألة)

اافكا يًٝ٘ يفاديٞ اسذُٖا  ًذّا قشٜ ّا ٚادي٢ اٯجش  ًذّا  عٝذّا يفٝكذّ قٍٛ 
اىبظ ادش َر مبٝٓ٘ ٚي٘ إ ٜ ً  َٔ ا٭دري ايشد افب اىبهإ ا٭ٍٚ ٜٚلُٔ 

 يعٝ  ي٢ً ا٭ق٣ٛ ارا مل ٜعذ اَّٝٓا.اي ًف اٚ ا
ارا اج ًف اىبظ ادش ٚا٭دري ي٢ً ْٛي ايعٌُ ًب ايعـب نُـا   (138 مسألة)

يٛ ناْ  ق ع١ قُاؾ ٚقاٍ اىبظ ادش اَشا٘ إ ؽبٝ ٗا ثٛ ّا ٚقـاٍ ا٭دـري   
٣ٛ اي  ـاس اىبظـ ادش َٓهـشّا ٱؿـاي١     ــّا، يفا٭قــٗا قُٝـــشْٞ إ اجٝ ــاَ

اي ٝٓــ١ َــٔ ا٭دــري، ٜٚلــُٔ ا٭دــري ٛي٘ ا٫ َــر ــــيــذّ اٱرٕ ٚايكــٍٛ ق
 ادش، ٚقٌٝ  اي شايف ق ٌ ٚ عذ ايؼـشٚي  ــايٓكف اسباؿٌ  عذ مبـب اىبظ

 ًب ايعٌُ.

  )خبمتخ )خبمتخ 
جشاز ا٭سض اىبظ ادش٠ ًب ا٭ساكٞ اشبشاد١ٝ ي٢ً َايهٗا   (139 مسألة)

ايزٟ  ٝذٙ ا٭سض ٚاط ٛفب يًٝٗا ٚإ ادشٖا افب اىبظ ادش، ٚيٛ ػـشط  
ق٣ٛ، ٫ٚ ٜلش نٕٛ َكذاس اشبشاز غـري  اْٗا ي٢ً اىبظ ادش ؿض ي٢ً ا٭

َعًّٛ َٔ سٝح ايهجش٠ ٚايك١ً ٱغ فاس َجٌ ٖزٙ ازبٗاي١ ٚيـٛسٚد  عـل   
 ايٓـٛق ؿشٝش١ ايظٓذ ا عًل  اىبكاّ.

ــ ض ٚاطــ ٤٬ٝ       (141 مسألة) ــا٠ ســـب ايف ــا ناْــ  ضبٝ ــ١ َ ا٭سض اشبشادٝ
اىبظًُـب يًٝٗا ٖٚٞ ًَو يًُظًُـب ىبٔ نإ َٛدٛدّا َِٓٗ ســب ايفـ ض   
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 ّٛ ايذٜٔ.َٚٔ طٝٛدذ افب ٜ

٫  اغ  اجز اٱدش٠ ي٢ً قشا٠٤ اعض١ٜ طٝذ ايؼٗذا٤ ٚا٭ٚفب  (141 مسألة)
إ اهـٕٛ اٱدــش٠ يًــ٢ َكـذَات اجملًــع ٚايظــعٞ ٚاىبؼـٞ ايٝــ٘ ٚا٦ٝٗ ــ٘    

 ٚعبٖٛا.
٫ ػب  ي٢ً ج ٝ  اىبٓرب اسبظـٝ  اي انـذ َـٔ ؿـش١ طـٓذ       (142 مسألة)

ايشٚا١ٜ ٚػبضٜ٘ إ ٜشدعٗا افب ايه ال ايزٟ أجز َٓ٘ ا٫ إ اهٕٛ طبايف١ 
 ٚايٛدذإ يف٬ ػبٛص رنشٖا ي٢ً عبٛ اي كشٜش ٚاٱَلا٤.يًظ١ٓ 

ػبٛص اط ٦ذاس ايـيب اىبُٝض َٔ ٚيٝ٘ يكشا٠٤ ايكش ٕ ٚاي عض١ٜ  (143 مسألة)
 ٚيًضٜاس٠.

ارا  كٞ َا ٜٓ   ًب ا٭سض اىبظ ادش٠ يًضساي١  عـذ اْكلـا٤    (144 مسألة)
َذ٠ اٱداس٠ يفٗٛ يًُظ ادش َـر اس ظـال ادـش٠ اىبايـو  ًشـاظ لبا٥ـ٘ ًب       

ٚإ ايـشض يٓـ٘ اىبظـ ادش يفٗـٛ يــاس        اسك٘ جاسز أٚإ اٱدـاس٠، 
ــ٘، ٚا٫ يفٝذ ـــا٭سض إ اساد كبًه ــٔ    ـ ــٕٛ َ ــ٘ ٜه ــريٙ ٭ْ ــ٘ غ ٛص إ مبًه

اىب اسات  ؼشط ارٕ اىبايو يًذجٍٛ ًب اسك٘ ا٫ َر ايكشٜٓـ١ ٚايفشـ٣ٛ   
 ي٢ً يذَ٘.

ارا اط ادش ػـخف قــا ّا يـز ض سٝـٛإ يفزحبـ٘ يًـ٢ غـري         (145 مسألة)
 قُٝ ٘.ايٛد٘ ايؼشيٞ حبٝح اؿ ض سشاَّا ٜلُٔ ايكـال 

ٜع رب قـذ اىبٓال يٓ٘ يفُٝا ٜؼنط يفٝ٘ اي١ٝٓ َٔ ا٭يُاٍ، يفًٛ  (146 مسألة)
 دش ْفظ٘ يًـ٠٬ ْٝا ١ ئ َٝ  َعـب  ٚيهٓ٘ قـذ ايٓٝا ١ ئ غريٙ، يفإ 
نإ ي٢ً عبٛ اٱػ  اٙ ًب اي   ٝل نُا يٛ نإ اىبٓال يٓ٘ صٜذ ٚربٝـٌ اْـ٘   
 يُشٚ يفا٭ق٣ٛ ؿش١ اٱداس٠ ئ صٜذ ٚاط شكام اٱدـش٠، ٚإ ناْـ   
ئ ايغري ي٢ً عبٛ اي كٝٝذ ٚايكـذ مل افشغ ر١َ صٜذ ٫ٚ ٜظ شل ا٭دري 
اٱدش٠ ٭ٕ ايفعٌ ايع ادٟ ٫ ٜ كّٛ ا٫  اي١ٝٓ ٚإ نإ ْٝا ١ يـٔ اىبٝـ ،   
ْعِ افشغ ر١َ يُشٚ إ ناْ  َؼغٛي١ ٫ٚ ٜظ شل اٱدش٠ َٔ اشن ٘ ٭ْ٘ 

 قبٓضي١ اىب ربي.
ُـب يفًـٛ مل  آكظِ اٱداس٠ ًب َٛكٛي اظباص ايعُـٌ افب قظـ   (147 مسألة)
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ٜ ِ ا٭دري ايعٌُ ٚسـٌ َاْر ًب اٱثٓا٤ يف اس٠ ٜظ شل َٔ اٱدش٠ قبكذاس 
ٓـ   ــ ا٤ داس ٚقـذ اظب ـَا امت نُا يٛ نـإ   ض  علـ٘ ٚمل اهـٔ اٱدـاس٠ يًـ٢     ـ
 شل ػ٦ّٝا ارا ناْـ  ٚاقعـ١ يًـ٢    ــًِٝ، ٚااس٠ ٫ ٜظــصبُٛي ايعٌُ ٚاي ظ

ــ كباّ ايعٌُ نُـا يـٛ اط   ــ  ٪دش ٱٜــ ًـ  ـ ذ ٚقـذ ٚؿـٌ افب   اٍ سطـاي١ افب  
 عل اي شٜل ا٫ إ ٜـذٍ ديٝـٌ اٚ اَـاس٠ يًـ٢ قا ًٝـ١ ا٭دـضا٤ ي كظـٝ         

 اٱدش٠.
ارا يفظخ ا٭دري ايعٌُ ق ٌ ايؼشٚي يفٝ٘ يف٬ اػهاٍ إ نـإ   (148 مسألة)

َٔ سك٘ ايفظخ، ٚإ نإ ًب اثٓا٤ ايعٌُ اطـ شل قبكـذاس َـا ااـ٢  ـ٘ اٚ      
ا٫ َـر   ادش٠ اىبجـٌ ا٫ إ ٜهـٕٛ ايعُـٌ يبـا ٫ ٜك ـٌ اي كظـٝ  ٫ٚ ٜــض       

 اي ُاّ.
يٛ نإ اشبٝاس يفٛسّٜا نخٝاس ايغؾب ٖٚـٛ َٓـاف ٱكبـاّ ايعُـٌ      (149 مسألة)

 ايزٟ ٫ ٜك ٌ اي كظٝ  ناسبر يفً٘ إ ٜفظخ  عذ اكباّ ايعٌُ.
ارا ٚقع  اداس٠ ي٢ً يـب يفـ٬ ػبـٛص إ اكـر يًٝٗـا ادـاس٠       (151 مسألة)

ثا١ْٝ  ٌ اهٕٛ يفلٛي١ٝ ٚاهٕٛ َٛقٛيف١ ي٢ً اداص٠ اىبظ ادش ا٭ٍٚ، يفًـٛ  
ٜذ اداس٠ ؿشٝش١ ٚيٝع يًُ٪دش يفٝٗا جٝاس ثِ  دشٖا َٔ  دش داسٙ افب ص

يُشٚ ناْ  ايجا١ْٝ يفلٛي١ٝ َٛقٛيف١ ي٢ً ادـاص٠ صٜـذ يفـإ ادـاص ؿـش       
ايجا١ْٝ، ٌٖٚ اهٕٛ اٱدش٠ يًُظ ادش ا٭ٍٚ نُا ٖٛ اىبؼٗٛس ٭ْـ٘ ًَـو   
اىبٓفع١ ٚاٱدش٠ ًب ايعكذ ايجاْٞ  ذٍ َاي٘ اّ اهٕٛ يًُايو ٜٚهٕٛ اٱرٕ 

ــٔ يفظــخ يًع  ــاس٠ ي ــ١ ٚايكـــذ    ي  ــِ  ًشــاظ ايٓٝ ــذ ا٭ٍٚ، ٜهــٕٛ اسبه ك
 ٚايكشا٥ٔ.

ارا اط ادش اسكّا يًضساي١ يفشـً   يف١ واٜٚـ١ اٚ اسكـ١ٝ    (151 مسألة)
ط    ًب ْكف اسباؿٌ مل ا  ٌ اٱداس٠ ٚيٝع يًُظ ادش يفٝٗا جٝاس ٫ٚ 
ٜٓكف  ذٍ اٱػباس يفٝٗا ا٫ َر ايؼشط، نُا يٛ ػشط اىبظ ادش ا شا٤ٙ َٔ 

 يٛ سـٌ ٚحبظ  ذبذٜذ اٌٖ اشبرب٠. اٱداس٠ قبكذاس ْٚظ ١ اي ًف
 ٫  اغ  اداس٠ ا٭سض َذ٠ َع١ًَٛ ٚيٛ يعذ٠ طٓٛات. (152 مسألة)
ػبٛص اجز اٱدش٠ ي٢ً اي  ا ١ ٭ْٗـا يٝظـ  َـٔ ايٛاد ـات      (153 مسألة)
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ايع اد١ٜ  ٌ ٭ْٗا ٚاد  نفـا٥ٞ  ـايعشض ٱْ عـاّ َعـا٥ؽ ايٓـاغ، ٫ٚ      
ؼبـٌ اي خـف ا٫ لذ ٚاد ٗاد ٚذبـٌٝ َ ـٌ، ٚػبٛص اػناط نٕٛ 

ي٢ً اي  ٝ  نُا دبٛص اىبكايعـ١ يًـ٢ اىبعازبـ١ افب َـذ٠ َعٝٓـ١ اٚ      ايذٚا٤ 
 َ ًكّا اٚ  كٝذ ايرب٤ ٚايؼفا٤ اٚ  ذْٚ٘.

يــٛ اطــ ٪دش يه ا ــ١ ن ــال اٚ ديــا٤ ٚعبــٛٙ يفــ٬ ٜلــش ًب         (154 مسألة)
 اط شكام اٱدش٠ اطكاط ن١ًُ ج ا اٚ طّٗٛا َٔ غري يُذ.

يٛ اط ٪دش يًـ٠٬ ئ اىبٝ  يفـ٢ً ٚيهٔ ْكف َٔ ؿ٬ا٘  (155 مسألة)
ت غـري ايشنٓٝـ١ طـّٗٛا نٓظـٝإ طـذذ٠ اٚ قـشا٠٤ ًب  عـل         عل ايٛاد ا

ايشنعات ٚقبا ٫ ؽبشز ئ اىب عاسف يفإ اٱدش٠ ٫ ٜٓكف َٓٗا ػ٤ٞ ي٢ً 
 ا٭ق٣ٛ.

ػبٛص ضبانا٠ ؿـٛت قـاس٨ ايكـش ٕ ٚاشب ٝـ  ٚإ مل ٜـارٕ        (156 مسألة)
  زيو، ٚنزا  ايٓظ ١ يًـٓع١ ٚاىب١ٓٗ ٚاي ـُِٝ ٚا٫جشاز.

َـٔ ايـش ض ايٝـَٛٞ اٚ     ػبٛص ا٫دـاس٠ يظـٝاق١ ايظـٝاس٠  ٓظـ ١     (157 مسألة)
ــ١     ــ١ َعًَٛٝ ا٫طــ ٛيٞ اٚ ايؼــٗشٟ نــايش ر اٚ ايجًــح اٚ ايٓـــف يهفاٜ
ايعــٛض ا٫نبــايٞ ٚيكايــذ٠ ٫ كــشس ٫ٚ كــشاس اسبانُــ١ َٚٓــر اسبــام 
ايلشس  اىبايو، ٖٚٓاى ْـٛق ي٢ً اداس٠ ا٫سض  ايٓـف اٚ ايجًـح  

 ٚعبٛٙ.
ػبٛص اػباس ايع٠ًٛ َٚٛقـف ايظـٝاسات ٚعبٖٛـا َـٔ ازبٗـات       (158 مسألة)

 ـ١، ٚيهٔ ٫ ػبـٛص أجـز ادـٛس َـٔ اؿـشال اىباػـ١ٝ ٚايظـٝاسات        اىبخ
ٚاشبلشٚات انجش َٔ ا٫طعاس اىبكشس٠، يفُك ل٢ ا٫ؿٌ إ اًو ا٫دٛس 
ايفشي١ٝ ٚايؼخـ١ٝ ذبذد ٚاهٕٛ َع١ًَٛ ق ٌ ادشا٤ اىبٓاقـ١ ي٢ً ايع٠ًٛ 
اٚ َٛقف ايظٝاسات يكايذ٠ َٓر ازبٗاي١ ٚايغشس ٫ٚ كشس ٫ٚ كشاس، ٫ٚ 

ايعًــ٠ٛ َٓــر اؿــشال اىبٛاػــٞ ٚاشبلــشٚات َــٔ اي ٝــر  ؼبــل يـــاس  
ٚاي عاٌَ جاسز يًٛا٘، ْعِ يًذٗات اىبخ ـ١ اىبٓر حبظ  اىبـًش١ َٚٔ 

 غري اكشاس.
ٚكر اشبٝاط ٚاسبذاد ٚايٓذاس ٚعبِٖٛ يٛس١ ًب ضبً٘ اكٍٛ   (159 مسألة)
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ـــ ــإ ايضا٥ــذ ٜهــٕٛ ك ُٔ ا٭دــش٠ ٫ ٜهفــٞ، يف٬ ــذ َــٔ َعشيفــ١ اىبايــو  ـ
ــ شايفر يًذٗف٘ ايــيًُكذاس ايضا٥ذ ٚٚؿ اي١ ٚايغـشس ٚسكـا اىبايـو  ـ٘ يفـ٬      ـ

 اهفٞ اجملاصيف١.
 ـب اىبظاي١ اي٬ٙ َٚظاي١ اشال ايزٖ  ٚايفل١ ايضا٥ذ يٓذ   (161 مسألة)

ايـــا٥غ يُــّٛ ٚجـــٛق َــٔ ٚدــ٘ يفُــاد٠ ا٫ي كــا٤ إ ســل اىبايــو ٫  
ٜظك ، َٚاد٠ ا٫يفنام إ اشال ايزٖ  ٚايفل١ ٫ مبهٔ اي ُٝٝض يفٝ٘  ـب 

٘ َاي١ٝ َٓـ٘  ظـٗٛي١ يفٝذـشٟ اي ــذم  جُٓـ٘ ٚيفٝـ٘       اىبايهـب ٫ٚ ػب ُر َا ي
ْف، اَا ق ر ايكُاؾ ٚاسبذٜذ ٚاشبؼـ  ٚعبٖٛـا يفـإ اىبايـو َعـشٚف      
ٚايك ر ايضا٥ذ٠ مبهٔ كبٝٝضٖا، ٚهلا اسٝاّْا َايٝـ١ َع ـذ  ٗـا قـذ ٫ ٜشكـ٢      

 اىبايو  ننٗا يٛ يًِ قبكذاسٖا اٚ ٚؿفٗا.

يؼاسل ػبٛص اٱن فا٤ ًب ايًش١ٝ  ايزقٔ ٚسًل ايعاسكـب ٚا (161 مسألة)
ٚايعٓفك١ َٚٔ ٜذيٞ ًب سًل ايًش١ٝ ا٭ر٣ اٚ اهل و اٚ اسبـشز ٚاىبؼـك١   
ٜك ٌ يزسٙ َـر ادْـ٢ اس ُـاٍ يــذق٘، ٫ٚ ػبـٛص غٝ ـ١ َـٔ سًـل سبٝ ـ٘          

 ٱس ُاٍ ايعزس اٚ اكًٝذٙ ىبٔ ٜكٍٛ لٛاص سًكٗا.
٫ ٜناــ  اثــش ػــشيٞ يًــ٢ قــشا٠٤ ايفٓذــإ َٚــا ٜكــاٍ َــٔ    (162 مسألة)

ٝظــٞ، ٚؼبـشّ اظــخري ازبـٔ ا٫ َــر   اط شلـاس ا٫سٚاح ٚاي ٓـِٜٛ اىبغٓاي  
 اسباد١ ٚا٫َٔ َٔ ايلشس ٚا٫كشاس  ايغري.

ػبٛص اي شذٜح قبع٢ٓ اسبذٜح ايؼشٜف دٕٚ ايـٓف ٚعبـٛٙ     (163 مسألة)
 ؼشط يفِٗ اسبـذٜح َٚكاؿـذ ا٫يفـاظ ٚا٭َـٔ َـٔ اي غـٝري ٚاي  ـذٌٜ ًب        

 اىبع٢ٓ.
٫ ػبٛص كشل اىبذسغ يً ًُٝز اادٜ ّا ا٫  ارٕ ٚيٝ٘، ٚس٦ٓٝز   (164 مسألة)

 خ اٚ اس ر َشات َٔ غري قظ٠ٛ اٚ ػذ٠ اٚ  غل.٫ ٜ عذ٣ ث٬
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 ِسبئً يف اٌؽت
اي  ٝ  ايزٟ ٜ خًف يـٔ يٝاداـ٘ ٜٚلـر ضبًـ٘ ي ٝ ـّا أجـش         (165 مسألة)

يًٝ٘ إ ٜؼعش اىبشك٢ ايزٜٔ ٜاإٛ ايعٝاد٠ ًب رات ايّٝٛ اٚ اًو اىبذ٠ ٚقبا 
اي  ٝــ  ايٓا٥ــ  اطــِ  ٜشيفــر ايًــ ع يــِٓٗ، نُــا يــٛ اه ــ  ٫يف ــ١ يًٝٗــا

 ١ٝ َٚذ٠ غٝال اي  ٝ  ا٭ؿٌ.ٚدسد ٘ ايعًُ
ــ ارا ناْ  ْظ  (166 مسألة)  ١ ظبـاح ايعًُٝـ١ َعشٚيفـ١ ٚهلـا َٛكـٛي١ٝ ًب      ـ

ـــقــشاس اىبشٜ   يًــ٢ اي  ٝــ  س٦ٓٝــز ـشا٤ ايعًُٝــ١ يفٝذــــــل ٚٚيٝــ٘ ًب ادـ
ــ ا٫ج اس ئ اًـو ايٓظ    ا ـٛس ٚاؿـ ض انجـش دقـ١ يفهـزا      ـ ١ ار إ اي ـ ـ

 ــادشا٤ اسبهــِ ايؼــشيٞ ٜــ غري  ــ غري اىبٛكــٛي، يفكــذ ٫ ٜشكــ٢ اىبــشٜل 
ــ١ يــٛ ناْــ  ْظ  ـــايعًُٝ ـــ ١ ايٓذـ اح َ ذْٝــ١، اٚ إ اس ُــاٍ اىبلــايفات  ـ

ٚاىبٛت يفٝٗا غري  عٝذ، أٟ ٫ ٜهفٞ س٦ٓٝز اجز ايلُإ َـٔ اىبـشٜل اٚ   
ٚيٝ٘  ٌ ٫ ذ َٔ اي فـٌٝ إ اَهٔ  ٝاْ٘ ٚناْ  ي٘ َٛكٛي١ٝ ًب اج ٝاس 

 اىبشٜل.

ــش٠ اٚ ْكــٌ افب   (167 مسألة) ــ١ اٚ صسم ا  ــ١ دشاسٝ  ارا ادــش٣ اي  ٝــ  يًُٝ
دظِ اىبشٜل دَّا ٚعبٖٛا ثِ سـً  َلايفات َ اػش٠ اٚ يفُٝا  عذ 
َٔ اثش ٖزا ايفعٌ، يفـارا ناْـ  ٖـزٙ اىبلـايفات َ ٛقعـ١ ٚضب ًُـ١ ًب       
ايغاي  يفاي  ٝ  كأَ َا داَ  َعًَٛـ١ ًب يـامل اي ـ  ٚدساطـاا٘     
اسبذٜج١، ٚنزا يٛ ناْ  اىبلايفات  ظ   اسباي١ ايؼخـ١ٝ يًُشٜل 

ؼخٝـــ٘ ق ــٌ ادــشا٤  ايعًُٝــ١، ْعــِ يــٛ اجــرب قبــا مبهــٔ اط هؼــايف٘ ٚا
ــاس     ــ١ اٚ كــشٚسا٘ ٚاج ٝ ــشٜل  اٱس ُــاٍ ْٚظــ  ٘ اي كشٜ ٝ اي  ٝــ  اىب

 ايلشس يف٬ كُإ.

ٜلُٔ اي  ٝ  اىب اػش يًع٬ز ارا أيفظذ ٚإ نـإ سارقـّا،    (168 مسألة)
ٚنزا ارا نإ  َشّا  ايذٚا٤ ٚنٝف١ٝ اط عُاي٘ ٚنإ اَـشٙ اقـ٣ٛ َـٔ يفعـٌ     

ا ايضَإ َٔ َشادع١ اي  ٝ  ٚٚؿف٘ يًذٚا٤، اىب اػش نُا ٖٛ اسباٍ ًب ٖز
ــ عًُ٘ َـــٔ غـــري إ ٜعًـــِ  لـــشسٙ    ــش  ـــاىبشٜل ٚاطـ اٚ إ ايـــذٚا٤ َلـ
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َٚلايفاا٘ س ٢ ظٗشت يفذا٠، اَا يٛ قاٍ اي  ٝـ  يًـ٢ عبـٛ اٱنبـاٍ     
اىبشض ايف٬ْٞ ي٬د٘ ايذٚا٤ ايف٬ْٞ يف٬ كُإ يًٝ٘ ي٢ً ا٭ق٣ٛ ا٫ إ 

 ل.ٜج   يًُ٘ أجز ايٓاغ يكٛي٘ ًب اي   ٝ
يٛ ٚؿف اي  ٝ  دٚا٤ ٚأَش  اط عُاي٘ َش٠ ٚاسذ٠ ٚيهٔ  (169 مسألة)

اىبشٜل ٚيؼذ٠ َشكـ٘ نـشس اطـ عُاي٘ يـذ٠ َـشات س ـ٢ ظٗـشت  عـل         
 اىبـايفات يفا٫ق٣ٛ يذّ كُإ اي  ٝ .

ا٭ٚفب يً  ٝ  إ ٜ ـربأ َـٔ ايلـُإ َـٔ اىبـشٜل اٚ َـٔ        (171 مسألة)
ٚيٝــ٘، ٚارا اد ٗــذ س٦ٓٝــز ٚمل ٜكـــش يفــ٬ كــُإ يًٝــ٘، ٚنــزا  ايٓظــ ١   

 .يً ٝ اس
٫ ػبٛص آاٍٚ اسب ٛل ٚايعكـاقري اىبٗذ٥ـ١ ا٫  ـارٕ اي  ٝـ        (171 مسألة)

اىبخ ف، ٚػب  إ ٜهٕٛ اي  ٝ  ًَ ف ّا افب ٚظٝف ـ٘ ايؼـشي١ٝ ًب اعـٝـب    
اىبٗذ٥ات َٔ ايعكاقري يًُشٜل َٚكذاسٖا، َٚٔ َـادٜل ا٭َش  اىبعشٚف 
ٚايٓٗٞ ئ اىبٓهش اد ٗادٙ ًب اد ٓـال اٚ ربًـٝف اىبـشٜل َـٔ ا٫دَـإ      

 يًٝٗا.
 ********** 
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 وزبة ادلعبزثخوزبة ادلعبزثخ
ٖٚٛ َٔ ايلشل، يلشل ايعاٌَ ًب ا٭سض ي شــٌٝ ايـش ض اٚ   
يلشل اىباٍ ٚاكً ٘، ٚاىبفاي١ً اػاس٠ افب اكَٛٗا   شيفـب ٭ٕ اىباٍ َٔ 

ايعُــٌ، ٚأٖــٌ اسبذــاص ٜظــُْٛ٘ قشاكــّا َــٔ  اىبايــو ٜٚ اػــش ايعاَــٌ 
ايكشض قبع٢ٓ ايك ر ايزٟ َٓ٘ اىبكشاض، ٭ٕ اىبايو ٜك ر سـ١ َـٔ  
َاي٘ ٜٚذيفع٘ افب ايعاٌَ يٝ ذـش  ـ٘ يًـ٢ إ ٜهـٕٛ ايـش ض  ُٝٓٗـا، ٫ٚ       

 ٜهٕٛ كباّ ايش ض ًب اىبلاس ١ يًُايو ٫ٚ يًعاٌَ.
 َٔ ديفر َا٫ّ افب غريٙ  عكذ يً ذاس٠ يفٝ٘ ؿٛس ث٬خ: (1 مسألة)
ٜهٕٛ ايش ض  ُٝٓٗا، أٟ  ـب ؿاس  اىبـاٍ ٚايعاَـٌ ٜٚظـ٢ُ    إ  -1

 َلاس ١.
ــإ       -2 ــشض، ٚإ ن ــٛإ ايك ــذجٌ  عٓ ــٌ ٜٚ ــ٘ يًعاَ ــٕٛ كباَ إ ٜه

 ايذجٍٛ قٗشّٜا.
إٔ ٜهٕٛ كباَـ٘ يًُايـو ٜٚظـ٢ُ  لـاي١، ٚإ مل ٜؼـنط ػـ٦ّٝا         -3

يفًٝشــل  اي لــاي١، ٚيًعاَــٌ أدــش٠ اىبجــٌ يكايــذ٠ اســناّ يُــٌ  
 .اىبظًِ ا٫ ارا قـذ اي ربي

قٌٝ اْ٘ ٜؼنط إ ٜهٕٛ سأغ اىباٍ  ٝـذ ايعاَـٌ، يفًـٛ اػـنط       (2 مسألة)
اىبايــو إ ٜهــٕٛ  ٝــذٙ مل ٜـــض، ٚايعــاٖش ايـــش١ يــٛ اـــذ٣ ايعاَــٌ  

 يًُعا١ًَ َر نٕٛ اىباٍ  ٝذ اىبايو.
ال ٚايك ٍٛ ٜٚهفٞ ــنط يفٝ٘ اٱػبــا٥ض ٜؼــذ دــاس ١ يكــاىبل   (3 مسألة)

ــ ًب نٌ َُٓٗـا اٟ يفـغ اٚ يفع   ــ ٌ ٜـذٍ يًـ٢ اىبع  ـ ــ ٢ٓ ٚـ ذ ٚقبـا ٜشيفـر   ـايك
ــ شس نُا يٛ قـاٍ ك ــازبٗاي١ ٚايغ ًـ ـ غ نـزا يًـ٢ إ ٜهـٕٛ يـو     ـاس  و قب 

ْـف ايش ض، يفٝكٍٛ ايعاٌَ ق ًـ ، نُـا ٜؼـنط ًب نـٌ َـٔ اىب عاقـذٜٔ       
اي ًٛغ ٚايعكٌ ٚاٱج ٝاس، ٜٚع رب ًب ؿاس  اىباٍ إ ٫ ٜهـٕٛ ضبذـٛسّا   

 يًٝ٘.
ــ َـا ػب    (4 مسألة) غـّا َـٔ اىبــاٍ   شٟ ًب ٖـزٙ ا٫ٜـاّ َــٔ اي ـا٤ اىبايـو َ ً    ـ

يًعاَــٌ ٚاي ــادش يٝلــاسل  ــ٘ يكــا٤ س ــض ػــٗشٟ ثا ــ  َعاًَــ١ يفاطــذ٠   
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ٚػٝايٗا ٜذٍ ي٢ً ق١ً اي فك٘ ًب ايذٜٔ َٔ ق ٌ ايزٜٔ ٜظعٕٛ يًعُـٌ ًب  
 اي ذاس٠.

 ٜؼنط ًب سأغ َاٍ اىبلاس ١ اَٛس اُٖٗا:   (5 مسألة)
إ ٜهٕٛ يّٝٓا ٚيًٝ٘ ا٫نباي يف٬ اـض  اىبٓفع١ ٫ٚ  ايذٜٔ،  ا٭ٍٚ:  

يضٜذ دٜٔ ي٢ً يُشٚ يف٬ ٜـًض إ ػبعً٘ َاٍ َلاس ١ يٓذٙ ق ٌ يفًٛ نإ 
ق ل٘  ٌ ػبذد ايعكذ  عذ ايك ل ي٢ً ا٭ق٣ٛ، ٚنـزا ٫ ٜــض يـٛ قـاٍ     
يًعاٌَ  ر ٖزٙ ايظًع١ ٚجز مثٓٗا قشاكّا ٭ٕ ايعكذ ػب  إ ٜهـٕٛ  عـذ   
ْل ايجُٔ، ٚيٛ ٚنٌ اىبايو اىبكنض ًب اعٝـب اىباٍ ثِ اٜكاي ايعكذ يًٝ٘ 

 ٚايك ٍٛ   ٛيٞ اي شيفـب يفا٫ق٣ٛ ايـش١.  ا٫ػبال
إ ٜهٕٛ َٔ ايزٖ  اٚ ايفل١ اىبظـهٛنـب اٚ َـٔ ايعُـ٬ت     ايجاْٞ:

اىب ذاٚي١، ٚا٭قـ٣ٛ دـٛاصٙ  ـايعشٚض ارا اس ظـ  قبـا ٜكا ًـٗا  ايعًُـ١        
اىب ذاٚي١ ٚ ا٭طعاس اىب عاسيف١ هلا ٚقبا ٜشيفر ازبٗاي١ ٚايغشس ٚمبٓر ايلشس، 

يه   اٚ اسب ٛل َج٬ّ يف ش ظ   ظعش ازب١ًُ يفًٛ نإ َاٍ اىبلاس ١ َٔ ا
 هلا.

إ ٜهٕٛ اىباٍ َعًَّٛا  قذسّا ٚٚؿفّا ٚيٛي٢ً عبٛ اٱنبـاٍ   ايجايح:
ٖٚٛ اىبؼٗٛس، ٚاىبذاس ي٢ً ْفٞ ازبٗاي١ ٚايغشس يـزا قـذ اهفـٞ اىبؼـاٖذ٠     

 ٚقذ ٫ اهفٞ حبظ  اسباٍ ٚازبٓع.
ـب اٚ انجش َر إ ٜهٕٛ َاٍ اىبلاس ١ َعّٝٓا غري َشدد  ـب اثٓ ايشا ر:

اي  أٜ ًب ايك١ُٝ يف٬  ٜٓعكذ يٛ اسلش َايـب ٚقاٍ قاسك و  اسذُٖا اٚ 
 اُٜٗا ػ٦ ، ا٫ إ ػبـشٟ ايعكـذ يًـ٢ اسـذُٖا، ْعـِ ٜــض إ ٜهـٕٛ        
َؼايّا  عذ ايعًِ قبكذاسٙ ٚٚؿف٘، يفًٛ نإ ػخـإ َؼننـب قباٍ قذسٙ 

ـي َٔ أيف دٜٓاس يهٌ َُٓٗا ْـف٘، ٚقاٍ اسذُٖا يًعاٌَ كاس  و حب
 ٖزا اىباٍ ؿض.
إ ٜهٕٛ ايش ض ًب اىبلاس ١ َؼايّا  ـب اىبايو ٚايعاٌَ يف٬  اشباَع:

 ػبٛص إ ؽُبـف َكذاس َعـب ٭سذُٖا نُا١٥ دٜٓاس نٌ ػٗش.
اعٝـب سـ١ اىبايو ٚايعاٌَ َٔ ايش ض ي٢ً عبٛ ايٓظ ١ ا٫  ايظادغ:
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ف إ ٜهٕٛ ٖٓاى َ عـاسف ٜٓــشف ايٝـ٘ اٱيـ٬م نُـا يـٛ نـإ اىب عـاس        

ـــاىبٓاؿ ــٌ   كظــِٝ ٚاســذ ًب اس ــاح      ـ ف١ ًب ايــش ض اٚ إ اي ًــذ نًــ٘ ٜعُ
 اىبلاس ١.

سـش ايش ض  ـب اىبايو ٚايعاٌَ، يف٬ ػبـٛص إ ٜهـٕٛ دـض٤     ايظا ر:
َٓ٘ يٮدٓيب ي٢ً ا٭ق٣ٛ، ْعِ يٛ قـاٍ اىبايـو يًعاَـٌ ايـ  يفـ٬ٕ َـٔ       

ٚقٌٝ َك ل٢ ا٭ؿـٌ ؿـش١ ايؼـشط     سـي نزا ؿض يكايذ٠ ايظً ١ٓ.
 دٓيب.س ٢ يٮ

ا٭ٚفب إ ٜهٕٛ َاٍ اىبلاس ١  ٝذ ايعاَـٌ، ٚايعـاٖش دـٛاص     ايجأَ:
ش ٗا  إ ٜ ـذ٣ ايعاَـٌ يًُعاًَـ١ ٚإ نـإ اىبـاٍ  ٝـذ اىبايـو نُـا        ــؿ

 اكذّ.
إ ٜهٕٛ اٱطن اح  اي ذاس٠ يف٬ ػبـٛص إ ٜهـٕٛ  ايضسايـ١     اي اطر:

ايكشٚض  َج٬ّ ايي هلا يٓٛاْٗا ٚسهُٗا اشباق اي ا ر يًُٛكٛي، ٫ٚ ًب
 َر ايفا٥ذ٠ ٭ْٗا َعا١ًَ س ١ٜٛ.

إ ٜهٕٛ سأغ اىبـاٍ قبكـذاس ٜظـ  ٝر ايعاَـٌ َعـ٘ اىب اػـش٠        ايعاػش:
ــ اس ــذس٠ يًـ٢ اىبل ــٚايك ــ ١، يفًـ ــ ٛ ناْـ  اي ذ ـ ــ اس٠ ًب اسبـ ذٜذ َـج٬ّ يفـ٬   ـ
  ٝر َعــ٘ ػــشا٤ اىبكــذاس اىبٓاطــ  ــــ٬ّ ٫ ٜظــــٕٛ اىبــاٍ قًٝــــٛص إ ٜهــــػب

 يٲدباس  ٘.
يكذت اىبلاس ١  اي١ً ٚغـري داَعـ١ يًؼـشا٥  ٜهـٕٛ كبـاّ      يٛ    (6 مسألة)

ايش ض يًُايو ٚيًعاٌَ ادش٠ يًُ٘ ارا نإ دا٬ّٖ  اي  ٬ٕ، ٫ٚ ٜهـٕٛ  
 كآَّا ارا نإ اىبايو ياىبّا  اسباٍ.

يٛ دعً  يٓذ غريى َا٫ّ ٚدٜع١ ٜـض إ الاس ٘ يًٝ٘، ٚنزا    (7 مسألة)
كـُإ افب ٜـذ    يٛ نإ اىباٍ  ٝـذٙ غــ ّا يفـإ ٜـذٙ آكًـ  س٦ٓٝـز َـٔ ٜـذ        

 اط ٦ُإ ي٢ً ا٭ق٣ٛ ٚإ قٌٝ  إ ايلُإ ٫ ٜ شكل ا٫  اي اد١ٜ.
ػبٛص يهٌ َٔ يشًب اىبلاس ١ يفظخٗا ٭ْٗا يكـذ دـا٥ض طـٛا٤       (8 مسألة)

نإ ايفظخ ق ٌ ايؼشٚي ًب ايعٌُ اٚ  عذٙ، يٓذ سـٍٛ ايش ض اٚ ق ً٘، 
ْل اىباٍ ٚذبٍٛ افب ْكذ اٚ ٫ صاٍ يشٚكّا ق ٌ ا٭دـٌ اىبعــب ٱْكلـا٤    
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اىبلاس ١ اٚ إ اىبلاس ١ مل ٜؼنط يفٝٗا ادٌ ا٫ إ ٜؼنط يذّ سـٍٛ 
ايفظــخ افب ادــٌ َعـــب يفًٝــضّ، اٚ نــإ ًب يــذّ ايفظــخ َــشدض ٚغاٜــ١   
يك١ٝ٥٬ ٚاس ُاٍ سذٚخ ايلشس ارا سـٌ ايفظخ، نُا يٛ نإ ايعٌُ 
ٚىبذ٠ يذ٠ اػٗش ٜع رب َكذ١َ يًُٛطِ ٚاػنط ايعاٌَ يذّ ايفظخ ق ـٌ  

 ٢ ايعكذ ي٢ً ريو.اىبٛطِ اٚ ا  ٓ
ارا ديفر ايٝ٘ َا٫ّ ٚقـاٍ اػـن  ـ٘ يشٚكـّا َعٝٓـ١ اٚ ق ٝعـّا َـٔ          (9 مسألة)

 ذ اٱطن اح  ضٜاد٠ ايك١ُٝ ؿض َلاس ١.ــايغِٓ، يفارا نإ ايكـ
اشبظاس٠ ايي ذبـٌ ًب اىبلاس ١ اهٕٛ يًـ٢ اىبايـو ار إ      (11 مسألة)

ايـو  شط اىبــِ يٛ ػـ ، ْعــذٟ اٚ اي فشٜــعـُٔ ا٫ َر اي ــٌ ٫ ٜلــايعاَ
ـــإ اهــٕٛ اشبظ ــ٘ يفــا٭ق٣ٛ ؿــش١  ـعّا كـــاس٠ يًُٝٗــا َـــ ُاّْا يــشأغ َاي

 ايؼشط.
ارا اػــنط اىبايــو يًــ٢ ايعاَــٌ دٗــ١ َٚهــإ ايعُــٌ اٚ       (11 مسألة)

اط ج٢ٓ  ًذّا َعّٝٓا َٓ٘ نُا يٛ قاٍ ي٘ ٫ اظايفش افب اي ًذ ايف٬ْٞ يف٬ ػبٛص 
ٚنزا يٛ  يًعاٌَ اىبخايف١ ٚا٫ ٜهٕٛ كآَّا يًُاٍ يٛ اًف اثٓا٤ اىبخايف١،

سذد ي٘ دٓظّا َعّٝٓا اٚ انجش يًعٌُ نُا يٛ قاٍ ي٘ اػـن اسبٓ ـ١ ٚايؼـعري    
ٚايزس٠ اٚ اط ج٢ٓ دٓظّا َعّٝٓا نُا يٛ قاٍ ي٘ اػن ايه   ٫ٚ اؼن ن   
ايل٬ي١، ٚنزا يٛ قاٍ ي٘ اػن ٚ ر ي٢ً يف٬ٕ ٚيف٬ٕ ٫ٚ اؼن اٚ ٫ ا ـر  

١ ٫ كبٓر َٔ اػنانُٗا ًب ي٢ً يف٬ٕ اٚ ايؼشن١ ايف١ْٝ٬، ْعِ اًو اىبخايف
ايش ض حبظ  يكذ اىبلاس ١ ٖٚٛ اىبؼٗٛس ٚيًٝ٘ نب١ً َٔ ايٓـٛق َٓٗا 

 ؿشٝش١ ضبُذ  ٔ َظًِ ٚؿشٝش١ ا ٞ ايـ اح ايهٓاْٞ.
ٌ إ ٫ ؽبً  سأغ َاٍ اىبلاس ١ َر َاٍ ــػب  ي٢ً ايعاَ   (12 مسألة)

ٛ ٣ٛ اٚ اٱي٬م نُـا يـ  ــر ارٕ اىبايو ٚيٛ  ايفشــش ي٘ اٚ يغريٙ ا٫ َــ ج
ً   ذٕٚ اٱرٕ كـُٔ اي ًـف ا٫   ــًش١، يفًٛ جــشف قبا يفٝ٘ اىبـــقاٍ اـ
ـــإ اىبل ــش ض اسباؿــٌ  ظــ   اشبًــ  ٜهــٕٛ  ـــب اىبــايـب    ـ ــ١ ٚاي اس ١  اقٝ
  ايٓظ ١.

ــشا٤        (13 مسألة) ــر ٚايؼ ــٌ ٚاي ٝ ــٌ ايعُ ــذ ػبــٛص يًعاَ ــر ايــ٬م ايعك َ
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ٚاج ٝاس اىبهإ ٚا٭ػخاق ايزٜٔ ٜ عاٌَ َعِٗ ٚنٝف١ٝ اي ـشف ًب اىباٍ 

َا ٜشاٙ َٔ اىبـًش١ ٚحبظ  اىب عاسف، يفُج٬ّ ٫ ػبٛص ي٘ إ ٜظايفش  حبظ 
 اىباٍ ا٫ َر ارٕ اىبايو ا٫ إ ٜهـٕٛ ايظـفش  ـ٘ َ عاسيفـّا ٜٚٓــشف ايٝـ٘       
اٱي٬م، َٚر ث ٛت اىبخايف١ ٜهٕٛ كآَّا يًخظاس٠ ٚيهٔ ايش ض  ُٝٓٗا 

 حبظ  ايٓظ ١.
ايـ٬م  ٫ ػبٛص يًعاٌَ ًب اىبلاس ١ اي ٝـر ْظـ١٦ٝ س ـ٢ َـر        (14 مسألة)

ايعكذ ا٫ إ ٜهٕٛ  ٝر ايٓظ١٦ٝ َ عاسيفّا ٜٚٓـشف اٱي٬م ايٝ٘ نُا يٛ نإ 
 ٝر ازبٓع ايزٟ اهٕٛ يفٝ٘ اىبلاس ١ ٫ ٜ ِ ًب اي ًذ ا٫  ايٓظ١٦ٝ، ٚيٛ نإ 

 ػ ش َٔ اىبلاس ١ ٜكر ًب  ًذ  جش.
يٛ جايف ايعاٌَ ٚ اي خب٬ف َا اػنط ًب يكذ اىبلـاس ١     (15 مسألة)

ا٭رٕ يفٝ٘ ٚايٓٗـٞ يٓـ٘ يفـارا مت اٱطـ ٝفا٤ ق ـٌ      نُا يٛ  اي ْظ١٦ٝ َر يذّ 
اي٬ي اىبايو يفٗـٛ ٚإ ٚقعـ  طبايفـ١، ٚإ يًـِ اىبايـو ق ـٌ اٱطـ ٝفا٤        
ٚاَلـ٢ ايٓظــ١٦ٝ ؿـض، ٚا٫ يفــاي ٝر  ايـٌ ٚيًُايــو ايشدـٛي  ــايعـب إ     
ٚدذت َٚر يذَٗا ي٘ ايشدٛي ي٢ً ايعاٌَ اٚ ي٢ً اىبؼنٟ، يفإ سدر 

دٛي ي٢ً ايعاٌَ ا٫ إ ٜهٕٛ قـذ غـشٙ   ي٢ً اىبؼنٟ ٫ ػبٛص يٮجري ايش
نُا يٛ ناْ  ايك١ُٝ انجش َٔ ايجُٔ يفاْ٘ ٜشدر ي٢ً ايعاٌَ قبا ديفع٘ َـٔ  
ايضٜاد٠، اَا يٛ سدر اىبايو ي٢ً ايعاٌَ يفاْ٘ ٜشدر ي٢ً اىبؼنٟ قبا غشّ 

 يكايذ٠ سدٛي ايظا ل ي٢ً اي٬سل ٚ٭ٕ اىباٍ اًف يٓذ اىبؼنٟ.
ش َٔ ق١ُٝ اىبجٌ ٫ٚ ػبٛص إ ٫ ػبٛص يًعاٌَ إ ٜؼنٟ  انج   (16 مسألة)

ٜ ٝر  اقٌ َٔ ق١ُٝ اىبجٌ ا٫ َر اٱرٕ ٚاٱداص٠ اٚ اق لا٤ اىبـًش١ ٭سذ 
ٜٴ اي، اٚ  ا٭َشٜٔ، نُا يٛ نإ اي ٝر  ا٭قٌ ٜٛيفش سحبّا انجش  ظ   نجش٠ َا 

 ٭ٕ ازبٓع يشك١ يً ًف إ ا  ا ًب  ٝع٘.
ًب ٖزا ارا نإ اىب عاسف سـٍٛ اي ٝر  ايٓكذ نُا ٖٛ ايغاي   (17 مسألة)

ايضَإ يف٬ ػبٛص ًب ؿٛس٠ اي٬م يكذ اىبلـاس ١ اي ٝـر لـٓع ٚيـشٚض     
 اجش٣ اٟ ٫ ػبٛص  ٝر اسبٓ ١ َج٬ّ  اي ٝل اٚ ايظُٔ.

ــا٤    (18 مسألة) ــر اٱرٕ اٚ اق لـ ــر، ا٫ َـ ــشا٤ اىب ٝـ ــٛص يًعاَـــٌ ػـ ٫ ػبـ
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 اىبـًش١، ٚيٛ جايف يفًًُايو ايشد اٚ ا٭سؾ.
 ٌ ٫ ذ  َر اي٬م ايعكذ ٫ ػبٛص إ ٜؼنٟ ايعاٌَ  ايز١َ   (19 مسألة)

 إ ٜهٕٛ  عـب اىباٍ ٚايؼشا٤  ايز١َ ٜهٕٛ ي٢ً ٚدٛٙ:
 إ ٜؼنٟ ايعاٌَ  ز١َ اىبايو ٭ٕ َاٍ اىبلاس ١ ًَه٘. -1
إ ٜؼنٟ  ز١َ اىبايو اٜلّا  اي  اس اْ٘ ياٌَ ٚٚنٌٝ يٓ٘ ٚسهُُٗا  -2

ايـش١ َر اٱرٕ ٜٚهٕٛ ايش ض  ُٝٓٗا َؼـننّا حبظـ  ايٓظـ ١ ٚارا    
  ر١َ اىبايو ٜ٪دٜ٘ َٔ َاي٘.اًف اىباٍ ق ٌ ايٛيفا٤ نإ ًب

إ ٜكـــذ ايعاَــٌ ايؼــشا٤ يٓفظــ٘ ٚيهٓــ٘ يٓــذ ايٛيفــا٤ ديفــر َــٔ َــاٍ  -3
اىبلاس ١ يفإ  ك٢ ي٢ً ْٝ ٘ ا٭ٚفب إ ايؼشا٤ يٓفظ٘ ٜهٕٛ غاؿ ّا ىبا 
ديفع٘ َٔ َاٍ اىبلاس ١ ٚاـشف يفٝ٘  غري ارٕ اىبايو ا٫ إ ٜهٕٛ قذ 

ٙ ايــٛس٠، ٚارا  ارٕ ي٘  اٱقناض َٔ َاٍ اىبلاس ١ ٚقبا ٜؼٌُ ٖز
غري ْٝ ٘ ٚيضّ يٓذ ايٛيفا٤ إ ٜهـٕٛ ايؼـشا٤ يًُلـاس ١ ؿـض إ مل     

 ٜهٔ ًب اي ـب َا ٜذٍ ي٢ً اشب٬ف.
إ  ٜؼنٟ ًب ايزَـ١ يٓفظـ٘ يٝظـ شٛر يًـ٢ ايـش ض َـر ايعـضّ يًـ٢          -4

ايٛيفا٤ َٔ َاٍ اىبلاس ١ اعذّٜا ٚس١ًٝ يفٝ٪ثِ ٚإ نإ ايعاٖش ؿـش١  
لـاس ١ َـٔ غـري ارٕ قبذـشد     ايؼشا٤ يعذّ ث ٛت اي ـشف ًب َـاٍ اىب 

قـذ ايٛيفا٤ َٓ٘، ا٫ إ ٜهٕٛ اي ٝر ًب ايز١َ قذ مت  ًشاظ اْ٘ ياٌَ 
ًب َاٍ اىبلاس ١، نُا يٛ نإ اي ا٥ر ٜعًـِ إ ايؼـشا٤ يـ٘ صبـشد يـٔ      
ؿف١ ياٌَ ًب اىبلاس ١ ىبا  اي٘ ًب ايز١َ، يفا٭ق٣ٛ س٦ٓٝز اْ٘ ٜهـٕٛ  

٘ ق ٌ ايٛيفـا٤ يفٗـٛ   يًُلاس ١ ٚايش ض  ُٝٓٗا َؼنى  ايٓظ ١، ٚإ  اي
َٔ َاٍ اىبلاس ١، ٭ٕ ْٝ ٘ س٦ٓٝز ٚقع  يغّٛا ٚىبا يًـف١ اٱي  اس١ٜ 

 َٔ َٛكٛي١ٝ ًب اي ٝر.
ارا اج ًف اي ا٥ر ٚايعاٌَ ًب ايؼشا٤ ٌٖ نإ يٓفظ٘ اٚ نإ    (21 مسألة)

يًُايو يفإ نإ ٖٓاى اي٬م اْـشف ايٝ٘ ٚنزا َر ايكشا٥ٔ ٚاي ١ٓٝ ٚا٫ 
ٍ قٍٛ ايعاٌَ َر مبٝٓ٘ ٭ْ٘ ايًِ  كــذٙ  يفٝهٕٛ اي ا٥ر َذيّٝا ار إ ايكٛ

 ًب ايؼشا٤ ٚ٭ْ٘ أَـب.
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ػب  ي٢ً ايعاٌَ ًب اىبلاس ١ ايكٝاّ قبكذَات َٚظ ًضَات    (21 مسألة)

سفغ اىباٍ ٚاىب اي ٚقبا ؼبٍٛ دٕٚ اًف٘، يفٝذ  سفع٘ ًب َٛكر َٓاط  
ٚاد ٓال ط٤ٛ اشبضٕ  ايٓظ ١ ىباٍ اي ذاس٠ ٜٚفعٌ نٌ َا ػب  ًب سفعـ٘  

 ٚيفل اىب عاسف.
ص يًعاَــٌ اطــ ٦ذاس ايــٛصإ ٚايــذ٫ٍ ٚاسبُــاٍ ٜٚع ــٞ ػبــٛ (22 مسألة)

اٱدش٠ َٔ ايٛط  ٚٚيفل اىب عـاسف، ٚيـٛ اطـ ادش َـا ٜ عـاسف َ اػـشا٘       
 ٓفظ٘ يفاٱدش٠ َٔ َاٍ ايعاٌَ ٚيٛ اٛفب  ٓفظـ٘ َـا َ عـاسف اٱطـ ٦ذاس     
يفايعاٖش دٛاص اجز اٱدش٠ إ مل ٜكـذ اي ربي اٚ نإ كُٔ ايعكذ يذّ 

 ٘.دٛاص اجزٙ اٱدش٠ ي٢ً َجً
يٛ طايفش ايعاٌَ  ارٕ اىبايو اٚ قبك ل٢ ايعكذ ْٚـٛي ايعُـٌ    (23 مسألة)

اس ١ ي٢ً َ ـاي ٫ ٜؼـن٣ ا٫ َـٔ  ًـذ  جـش، يفش٦ٓٝـز       ــنُا يٛ ناْ  اىبل
اهٕٛ ْفك١ ايظـفش َـٔ سأغ اىبـاٍ ا٫ ارا اػـنط اىبايـو إ اهـٕٛ يًـ٢        

ٞ َٔ َاي٘ اشبـاق ْٚــٝ ٘ ا٫   ــش يفٗــٌ، اَا ْفك١ ايعاٌَ ًب اسبلــايعاَ
ــ شط طــؼَر اي ــ ٛا٤ اعًـ ــ ل ايؼـ ٝـ ـ ر ْفك ـ٘ اٚ ًب جــٛق دـض٤    ـشط لُ
 َٓٗا.

اىبشاد َٔ ْفك١ ايعاٌَ ًب ايظفش ٖٛ َـا ؼب ـاز ايٝـ٘ َـٔ انـٌ       (24 مسألة)
ٚػشل ٚادٛس ْكٌ ٚطهٔ ٚيفل ايٛط  ٚاىب عاسف  ؼشط إ ٫ ٜهٕٛ يفٝ٘ 
صٜاد٠ اهًٝف ي٢ً سأغ اىباٍ، اَا دٛا٥ضٙ ٖٚذاٜاٙ ٚكٝايفاا٘ يفع٢ً ْفظ٘ 

ي ذاس٠ َ ٛقف١ يًٝٗا، ٚنزا يٛ اطشف سظ  يًٝ٘، ْعِ يٛ ا٫ ارا ناْ  ا
سٌ كٝفّا يٓذ ايغري ٫ ؼب ظ  ي٘، ٚنزا ايفاسم يـٛ قـن يًـ٢ ْفظـ٘ يفـ٬      

 ؼب ظ  ي٘.
اىبشاد َـٔ ايظـفش ٖـٛ ايظـفش ايعـشًب ٚيـٝع ايظـفش ايؼـشيٞ          (25 مسألة)

يفٝـض ايظفش ٚإ نإ اقٌ َٔ اىبظايف١ ايؼشي١ٝ، نُا اْ٘ ٫ ٜٓشـش قبا ٖٛ 
ايؼشي١ٝ يفًٛ ا ً  اَـش اي ذـاس٠  كـا٤ٙ ًب  ًـذ انجـش َـٔ        اقٌ َٔ اىبظايف١

 يؼش٠ اٜاّ اهٕٛ ْفك ٘ ي٢ً سأغ اىباٍ ا٫ إ ٜذٍ ايذيٌٝ ي٢ً اشب٬ف.
 ارا اقاّ ايعاٌَ ًب  ًذ  جش  عذ كباّ ايعٌُ يففٝ٘ ؿٛس: (26 مسألة)
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ا٫قا١َ يغا١ٜ ػخـ١ٝ اجش٣ يف٬ اهٕٛ ايٓفك١ ًب اًو اىبذ٠  ا٭ٚفب: 
 ي٢ً اي ذاس٠.

نإ َكاَ٘ يً ذاس٠ ًب َاٍ اىبلـاس ١ ٚ٭َـش  جـش ٜهـٕٛ      إ ايجا١ْٝ: 
نٌ َُٓٗا ي١ً َظ ك١ً اظ شل اٱقا١َ يفايعـاٖش اي كظـِٝ ًب ايٓفكـ١    

  ُٝٓٗا.
إ نإ ا٭َش اٯجش دا٤ ًب يشض اي ذاس٠ ٚمل ٜظـ   ًب   ايجايج١: 

اياي١ اىبذ٠ اٚ اي اجري ًب يٌُ اي ذاس٠ يفا٭ق٣ٛ إ كباّ ايٓفك١ َـٔ  
ُـا يـٛ نـإ ٜٛاؿـٌ صٜـاس٠ اقش ا٥ـ٘ اٚ نـإ ػبـشٟ         َاٍ اي ذاس٠، ن

 يفشٛؿات ي ١ٝ اثٓا٤ َذ٠ ايعٌُ.
٫ ٜظ شل ايعاٌَ اٱدش٠ يٛ طايفش َٔ غري ارٕ اٚ افب دٗـ١   (27 مسألة)

غري َارٕٚ  ايظفش هلا ٭ٕ اط شكام ايٓفك١ طب ف  ايظفش اىبارٕٚ يفٝ٘، ا٫ 
 إ اهٕٛ ٖٓاى كشٚس٠ ٚاذاسى  ٝفٔ ىبـًش١ اىباٍ، نُا يٛ اعبـش ايش ض

 ٚايٓفر ًب اًو ازب١ٗ ٜٚ عزس يًٝ٘ اٱرٕ ٚاٱْ عاس.
يٛ اعذد اس ال اىباٍ نُا يٛ نـإ ايعاَـٌ ٱثـٓـب اٚ انجـش اٚ      (28 مسألة)

يا٬َّ يٓفظ٘ َر يٌُ اي ذاس٠ اٛصي ايٓفكـ١، ٚا٭قـ٣ٛ إ اي ٛصٜـر يًـ٢     
 ْظ ١ ايعٌُ َٚر اٱج ٬ف ٜع رب قٍٛ اٌٖ اشبرب٠.

ذ دب  ايٓفك١ َـٔ  ٫ ٬َص١َ  ـب يضّٚ ايٓفك١ ٚ ـب ايش ض، يفك (29 مسألة)
سأغ اىباٍ ٚإ مل ٜهٔ ًب اي ـب س ض، ْعِ يٛ سـٌ س ض يفُٝا  عذ يفـإ  

 ايٓفك١ ذبظ  َٓ٘ ٭ْ٘ ٚقا١ٜ يشأغ اىباٍ.
يٛ ســٌ يًعاَـٌ َـا ؼبـٍٛ دٕٚ ايعُـٌ ًب ايظـفش نُـا يـٛ          (31 مسألة)

اؿا ٘ َشض اقعذٙ يفًـٝع يـ٘ اجـز ايٓفكـ١ َـٔ َـاٍ اىبلـاس ١ ٚيـٝع يـ٘          
َٔ اىبشض ٚصٚاٍ اىباْر ايؼخـٞ ئ اس ظال ايع٬ز َٚا ؼب اد٘ يًرب٤ 

 ايعٌُ َٔ َاٍ اىبلاس ١ ا٫ إ ٜهٕٛ ايعٌُ ٖٛ ايظ  .
يٛ نإ ايعاٌَ َظايفشّا ًب َاٍ اىبلـاس ١ ٚســٌ ايفظـخ اٚ     (31 مسألة)

ــاٍ اىبلــاس ١ ا٫ إ ٜهــٕٛ      ــٔ َ ــ١ ايشدــٛي َ ــا٭ق٣ٛ إ ْفك اٱْفظــاخ يف
 ايشدٛي ادٓ ّٝا ئ اىبلاس ١.
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ٌ   (32 مسألة) ًب اىبلـاس ١ اْفـشادٙ    ٫ ػبٛص إ ٜؼنط اىبايو يًـ٢ ايعاَـ

 ايش ض نُا يٛ قاٍ ي٘: جز ٖزا اىباٍ َلاس ١ ٚايش ض   ُاَ٘ يٞ، ٚيٛ قاٍ 
اىبايو جزٙ ٚادبش  ٘ ٚايش ض يو   ُاَ٘ يفٗٛ قشض، ا٫ َر ايعًِ  اساد٠ 

 اىبلاس ١ ٚيذّ ١ْٝ ايكشض.
َر يفظاد يكذ اىبلاس ١ ٜهٕٛ كباّ ايـش ض يًُايـو ٜٚظـ شل     (33 مسألة)

 هٕٛ َ ربيّا.ايعاٌَ ادش٠ يًُ٘ ا٫ إ ٜ
يٛ اج ًف اىبايو ٚايعاٌَ ًب اْٗا َلاس ١ يفاطذ٠ اٚ قشض،  (34 مسألة)

نُا يٛ ظٗشت اشبظاس٠ اٚ سـٌ اي ًف يفٝذيٞ اىبايو اْٗـا قـشض َـج٬ّ    
نٞ ٜع ـرب اي ًـف َـٔ َـاٍ ايعاَـٌ ٚيًٝـ٘ ايٛيفـا٤، ٜٚـذيٞ ايعاَـٌ اْٗـا           
َلاس ١ ؿشٝش١ اٚ يفاطذ٠ يٝهٕٛ َظ شكّا ٱدش٠ اىبجٌ ٜٚٓفـٞ ايلـُإ   

يفارا نإ ٖٓاى ظٗٛس اٚ  ١ٓٝ اٚ قش١ٜٓ َع رب٠ ا  ـر ٚا٫ يفـايكٍٛ    ئ ْفظ٘
 قٍٛ َٔ ٜذيٞ ايـش١ َر مبٝٓ٘.

ارا قاٍ اىبايو يًعاٌَ جز ٖـزا اىبـاٍ َلـاس ١ ٚايـش ض  ٝٓٓـا       (35 مسألة)
ؿض ٚيًعاٌَ س٦ٓٝـز ْــف ايـش ض ا٫ إ ٜهـٕٛ اٱْــشاف ٚاىب عـاسف       

ٓــف  خب٬يف٘، ٚيٛ قاٍ يًعاَـٌ جـزٙ ٚيـٞ ْــف ايـش ض يفـا٭ق٣ٛ إ اي      
 اٯجش يًعاٌَ ٭ٕ َفّٗٛ ايع اس٠ إ ايٓـف ا٭جش يًعاٌَ.

ػبٛص اذباد اىبايو ٚاعذد ايعاٌَ، ٚػبٛص اعذد اىبايو ٚاذباد  (36 مسألة)
ايعاٌَ نُا يٛ نإ اىباٍ َؼننّا  ــب اثـٓـب يفلـاس ا يـا٬َّ ٚاسـذّا  عكـذ       
ٚاسذ  ٓظ ١ ٚاسذ٠ ًب سـ ُٝٗا اٚ طب ًف١ نُا يٛ نإ يًعاٌَ يفُٝا ٜشحب٘ 

 ايٓـف ٚيفُٝا ٜشحب٘ اٯجش ايجًح اٚ ايش ر. اسذُٖا
ا  ٌ اىبلاس ١ يٛ َات اىبايـو ٱْ كـاٍ اىبـاٍ قبٛاـ٘ قٗـشّا افب       (37 مسألة)

ٚسث ــ٘ ٚؼب ــاز افب يكــذ دذٜــذ َــر ايٛسثــ١، نُــا ا  ــٌ قبــٛت ايعاَــٌ    
 ٱعبـاس اٱرٕ  ٘.

٫ ػبٛص يًعاٌَ إ ٜٛنٌ ٚن٬ّٝ ًب يًُ٘ اٚ ٜظـ ادش ادـريّا     (38 مسألة)
 عًل ايٛناي١ اٚ اٱداس٠   عل اىبكذَات ٚٚيفل ا٫  ارٕ اىبايو، ا٫ إ ا

 َا ٖٛ َ عاسف.
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٫ ػبٛص يًعاٌَ إ ٜلاسل غريٙ ًب َـاٍ اي ذـاس٠ ٚإ نـإ     (39 مسألة)
 يشٚكّا ٱؿاي١ يذّ اي ـشف ًب َاٍ ايغري ا٫  ارْ٘.

 ارا ارٕ اىبايو ًب َلاس ١ ايعاٌَ يًغري يفٗٛ ي٢ً ٚدٛٙ:   (41 مسألة)
َٓـ٘ ٚا٭قـ٣ٛ  كـا٤      إ ٜهٕٛ ايعاٌَ ايجاْٞ يا٬َّ يًُايو يف٬ َـاْر  -1

ض ٜهــٕٛ َؼــننّا  ـــب اىبايــو ٚايعاَــٌ ــــَلــاس ١ ا٭ٍٚ ٚيهــٔ ايش 
ايجاْٞ ٚيٝع يٮٍٚ ػ٤ٞ ا٫ ارا نإ  عذ يٌُ ا٭ٍٚ ٚذبكل ايش ض 
َع٘ يفٝظ شل سـ ٘ يفٝ٘، ٫ٚ ٜــض إ ٜؼـنط ايعاَـٌ ا٭ٍٚ يًـ٢     

يـ٘   ض َٔ اىبلاس ١ ايجاْٝـ١ ايـي يـٝع   ــ٦ّٝا َٔ ايش ــاْٞ ػـٌ ايجــايعاَ
 يفٝٗا يٌُ.

إ ػبعٌ ايعاٌَ ا٭ٍٚ ايعاٌَ ايجاْٞ ػشٜهّا َع٘ ًب ايعٌُ ٚاسبـ١  -2
يف هٕٛ اسبـ١ اجملعٛي١ ًب اىبلاس ١ ا٭ٚفب  ـب اىبايو ٚايعاٌَ ا٭ٍٚ 

 َؼنن١  ٝٓ٘ ٚ ـب ايعاٌَ ايجاْٞ ٚسظ  َا ٜ فكإ يًٝ٘.
إ ٜهٕٛ ايعاٌَ ايجاْٞ يا٬َّ يٮٍٚ يف٬ ٜـض ا٫ إ ٜهـٕٛ يـٮٍٚ    -3

ٌ َر ايعاٌَ ايجاْٞ ٭ٕ ايعاٌَ ا٭ٍٚ يٝع قبايو ٚارا نـإ يـ٘   يُ
 يٌُ يفاْ٘ ٜظ شل اي ؼشٜو. 

يٛ نإ يًعاٌَ ا٭ٍٚ ايٓـف َـٔ ايـش ض يفذعـٌ يًعاَـٌ         (41 مسألة)
ايجاْٞ ايجًح َج٬ّ َٔ غري يٌُ ي٘ يف٬ ٜـض ٚاشدر اًو ايضٜاد٠ ٚايفشم 

  ُٝٓٗا افب اىبايو ا٫ إ ٜهٕٛ ي٘ يٌُ ٜظ شل يًٝ٘ اٱدش٠.
ٛ كاسل ايعاٌَ غريٙ َٔ غري إ ٜـارٕ يـ٘ اىبايـو اٛقفـ      ي (42 مسألة)

ؿش ٘ ي٢ً اداص٠ اىبايو، يفإ اداصٙ ؿض ٚإ مل ػبض   ًـ  اىبلـاس ١   
ايجا١ْٝ، َٚـر ايـ  ٬ٕ يفـإ ســ١ اىبايـو ًب اىبلـاس ١ ا٭ٚفب ا كـ٢ يًـ٢         

 ساهلا.
ا٭ق٣ٛ يضّٚ ايعٌُ  ايؼشط ًب ايعكٛد ازبا٥ض٠ َا داَ  مل  (43 مسألة)

و ي٢ً ايعاٌَ اٚ  ايعهع ػـشيّا نخٝايـ١ ثـٛل    آفظخ يفارا ػشط اىباي
يفا٭ق٣ٛ ؿش ٘ ا٫ ارا اط ًضّ ايغؾب ٚايغشس ٭سـذُٖا اٚ دٗايـ١ ســ١    

 ايعاٌَ نُا يٛ نإ يًؼشط قظ  َٔ ايش ض غري َعًّٛ.



 ـــــــــ   ن ال اىبلاس ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   181
ساىبا ؽبشز ايش ض مبًـو ايعاَـٌ ســ ٘ َٓـ٘ ٚإ مل ٜـٓل         (44 مسألة)

شيفات اىبــاٍ اٚ ٜكظــِ يفٝناــ  يًٝــ٘ دــٛاص اىب اي ــ١  ايكظــ١ُ ٚؿــش١ اـــ
ايعاٌَ ًب سـ ٘  ٝعّا ٚؿًشّا ٚعبُٖٛا، ٚاعًل اشبُع ٚايضنا٠ ٚث ٛت 
يفشٜل١ اسبر يٓذ ســٍٛ اٱطـ  اي١  اسبــ١ َـٔ ايـش ض، ٚاعًـل سـل        

 ايغشَا٤  ٘ ٚٚدٛل ٚيفا٤ ايذٜٔ اسباٍ َٓ٘ ا٫ َر ايؼشط.
ػبٛص إ ٜؼنط اىبايو يذّ اـشف ايعاَـٌ ًب ســ ٘ َـٔ      (45 مسألة)

ف  عذ ظٗٛس ايش ض ٚ٭ٕ ايـش ض  ايش ض، ٱس ُاٍ سـٍٛ جظشإ اٚ اً
 ٚقا١ٜ يشأغ اىباٍ.

ًَه١ٝ ايعاٌَ سبـ ٘ َٔ  ايش ض سـب ظٗٛسٙ َ ضيضي١ ٭ْٗـا    (46 مسألة)
دا ش٠ يًخظشإ اي٬سل يٓذ سـٛي٘، ٚؼبـٌ اٱط كشاس  عذ اٱْلاض 
ٚايفظخ ٚايكظ١ُ، ٚيٛ سـذخ  عـذٖا اًـف يفـ٬ ؼب ظـ  َـٔ ايـش ض  ـٌ         

 ٜهٕٛ ي٢ً ؿاس ٘.
ايعاٌَ يًش ض قظُ ٘ ٱؿاي١  كا٤  ٫ ٜهفٞ ًب اط كشاس ًَه١ٝ (47 مسألة)

سهِ اىبلاس ١ َر يذّ ايفظخ، نُا ٫ ٜهفٞ ايفظخ َر يـذّ ايكظـ١ُ،   
يفًٛ سـٌ جظشإ اٚ اًف اٚ س ض ق ٌ ذبكل ايكظ١ُ ٚايفظخ َعّا ٜهٕٛ 
ايش ض َؼننّا، ٚاي ًف ٚاشبظشإ يًُٝٗا ار ٜ ذاسى ايٓكف اسباؿٌ ًب 

 سأغ اىباٍ  ايش ض.
َٔ غري إ ؼبــٌ اٱْلـاض ًب   يٛ سـٌ ايفظخ ٚايكظ١ُ  (48 مسألة)

 عل اىباٍ يفايعـاٖش اطـ كشاس اىبًهٝـ١  غـل ايٓعـش يـٔ ايكـٍٛ  ٛدـٛل         
اٱْلاض ي٢ً ايعاٌَ اٚ يذَ٘ سبـٍٛ ايفظخ ٚايكظ١ُ  عذ اَهاْٗـا،  
ٚاي٬صّ ا٫ّٚ ديفر َكذاس سأغ اىباٍ يًُايو ثِ ٜكظِ َا صاد يٓـ٘  ُٝٓٗـا   

 نٌ حبظ  سـ ٘.
١ُ يٓذ ظٗٛس ايش ض ْٚل ػبٛص يً  اىبايو اٚ ايعاٌَ ايكظ (49 مسألة)

اىباٍ اٚ  عل٘ ارا سكٞ اٯجش، اَا َر يذّ سكا اىبايو يف٬ ػبرب يًٝٗـا  
ٱس ُــاٍ ســـٍٛ اشبظــشإ  عــذٖا، ٚارا نــإ ايعاَــٌ ٖــٛ اىبُ ٓــر يــٔ 
ايكظ١ُ يفٌٗ ػبرب يًٝٗا اٚ ٫، يفاىبشدر قايذ٠ ٫ كشس ٫ٚ كشاس يفارا نإ 



 182ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      1ىبعا٬َت ــ ا 3أسُبـذــ١ ز/

اس٠ ٫سك١ ٚااجريٖا ٫ ًب ايكظ١ُ ق ٌ ْل اىباٍ كشس يًٝ٘ ٚاس ُاٍ جظ
 ٜلش اىبايو، ٫ ػبرب يًٝٗا ي٢ً ا٭ق٣ٛ.

ػبٛص إ ٜ ٝر ايعاٌَ سـ ٘ َٔ ايش ض  عذ ظٗٛسٙ َر ذبكل    (51 مسألة)
ايؼشا٥  نُع١ًَٝٛ اىبكذاس ٚعبٛٙ، ٫ٚ ٜ  ٌ اي ٝر يٛ سـٌ  عذٙ جظشإ 
ٚيهٔ ػب  ي٢ً ايعاٌَ دربٙ ٭ْ٘ قبٓضي١ اي ًف طٛا٤ نإ قبكذاس ق١ُٝ َا 

 ٌ اٚ انجش نُا ػبرب  اىبجٌ إ نإ َجًّٝا. اي٘ اٚ اق
ــشت جظــاس٠ طــا ك١        (51 مسألة) ــِ ظٗ ــٛ ســـٌ ايفظــخ ٚايكظــ١ُ ث ي

ـــَٚ عًكــ١ قبــاٍ اىبل ـــاس ١ نُــا يــٛ ســ ـــً  كـ شٜ ١ ٫سكــ١ يًــ٢ َــاٍ ـ
 ١ َٔ اىبايو ٚايعاٌَ ا٫ إ ٜذٍ ــ  ايٓظــر حبظــاىبلاس ١ ٚدباساٗا يف ذيف

ل اٚ ػشا٤ ًب ايز١َ مل ديٌٝ ي٢ً اشب٬ف، ٚنزا يٛ ظٗش طٗٛ ًب اسبظا
 ؼب ظ .

يٛ اًف سأغ اىباٍ ق ٌ ايؼشٚي ًب ايعٌُ نُا يٛ طشم  عـذ   (52 مسألة)
ايعكذ ٚق ٌ ايعٌُ يفايعاٖش اْ٘ َٛد  ٱْفظاخ يكذ اىبلاس ١ يعذّ  كا٤ 
َٛكٛيٗا ْعِ يٛ نإ ايزٟ ااًف٘ ادٓ ٝـّا ٚاد٣ يٛكـ٘ اهـٕٛ اىبلـاس ١     

  اق١ٝ، ٚنزا يٛ ااًف٘ ايعاٌَ   فشٜ  اٚ اعذ.
ــ (53 مسألة) ــشٜ  اٚ    ايعاَ ــر اي ف ــ٬ ٜلــُٔ ا٫ َ ـــب يف ٌ ًب اىبلــاس ١ اَ

اي عذٟ ٭ٕ ٜذٙ ا شٍٛ َعُٗا َٔ ٜذ ا٥ ُإ افب ٜذ جٝا١ْ، نُا يٛ طايفش 
 اىباٍ افب د١ٗ ْٗاٙ اىبايو ئ ايزٖال هلـا، اٚ اػـن٣ َـا اَـشٙ اىبايـو      

  عذّ ػشا٥٘.
يٛ اق ل  اىبـًش١  ٝر اىب اي ٚازبٓع ًب ٚق  َعـب ٚيهـٔ   (54 مسألة)

كُٔ ايٛكٝع١ ايي ذبـٌ يفُٝا  عذ ارا يذ يذّ  ٝع٘ يـ٘  ايعاٌَ مل ٜ ر 
 جٝا١ْ اٚ افشٜ ّا.

يٛ ٣ْٛ ايعاٌَ اشبٝا١ْ ًب َاٍ اىبلاس ١ يف٬ ٜع رب غاؿـ ّا ٫ٚ   (55 مسألة)
 ٜلُٔ قبذشد اي١ٝٓ ٚايعضّ َا مل ٜات قبا ٜذٍ ي٢ً اشبٝا١ْ.

ػبٛص يًعاٌَ إ ٜؼنٟ َٔ َاٍ اىبلاس ١ ق ٌ ظٗـٛس ايـش ض    (56 مسألة)
  ٬ٕ ايؼشا٤ قبكذاس سـ ٘ َٔ اىب ٝر. ٌ ٚ عذٙ ٚا٭ق٣ٛ يذّ  
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ا٭ق٣ٛ دٛاص ػشا٤ اىبايو َٔ َاٍ اىبلاس ١ ي غري اىبٛكـٛي   (57 مسألة)

ٚمل ٜعذ َايـ٘ قبفـشدٙ ٚٱػـناى ايعاَـٌ َعـ٘ يفٗـٛ نـا٭دٓيب ًب ايؼـشا٤         
يفاىبعٛض ايزٟ دجٌ ًب ًَو اىبايو ٜعٛد ي٘ ٚيًعاٌَ، ٚايعٛض ايـزٟ  

ٜ  ـٌ  ٝعـ٘  ظـ      جشز َٓ٘ ٜعٛد يـ٘ ٚسـذٙ ٚيكايـذ٠ ْفـٞ اسبـشز، ٫ٚ      
 اشبظاس٠ ارا سـً  يفُٝا  عذ.

ػبٛص يًُايو اٚ ايعاٌَ ا٭جز  ايؼفع١ ًب َاٍ اىبلاس ١ َر  (58 مسألة)
ســـٍٛ ايــش ض، يفــارا ناْــ  داس َؼــنن١  ـــب اســذُٖا ٚ ـــب ا٭دــٓيب  
ٚاػن٣ ايعاٌَ ســ١ ا٭دـٓيب قبـاٍ اىبلـاس ١ يفٝذـٛص يًؼـشٜو َُٓٗـا        

 ا٭جز  ايؼفع١.
َــٔ ايعكــٛد ازبــا٥ض٠ ارا مل  ػبــٛص ايفظــخ ًب اىبلــاس ١ ٭ْٗــا (59 مسألة)

ٜؼنط يضَٚٗا ًب يكذ ٫صّ اٚ ػشط كُٔ ايعكذ ٜٚ ـٛس ايفظخ يًـ٢  
 ٚدٛٙ:

إ ؼبـٌ  ايفظخ اٚ اٱْفظاخ ٚمل ٜؼشي ًب ايعٌُ ٫ٚ ًب  ا٭ٍٚ: 
 َكذَاا٘ ٫ٚ ػ٤ٞ يًعاٌَ س٦ٓٝز ٫ٚ يًٝ٘.

ــ خ  عذ كبـاّ ايع ــيٛ سـٌ ايفظ ايجاْٞ:  ٌُ ٚاٱْلـاض يف٬ػـ٤ٞ   ـ
ٌ، َٚر ذبكـل ايـش ض ٜ كاواْـ٘ َٚـر يذَـ٘ يفـ٬ ػـ٤ٞ        ي٢ً ايعاَ
 يًعاٌَ.

يٛ سـٌ ايفظخ  عذ سـٍٛ جظاس٠ يف٬ ػ٤ٞ يًعاٌَ ٫ٚ  ايجايح:  
يًٝ٘ ا٫ َر ايؼـشط، نايؼـشط َـٔ اىبايـو  هـٕٛ اشبظـاس٠  ُٝٓٗـا        
َج٬ّ، اٚ َـٔ ايعاَـٌ لعـٌ ػـ٤ٞ َعــب يـ٘ إ مل ؼبــٌ س ـض اٚ         

 اػنط ث ٛت ادش٠ اىبجٌ.
ا سـٌ ايفظخ َٔ ايعاٌَ ًب اثٓا٤ ايعٌُ ٚق ٌ سـٍٛ ار ايشا ر:  

ايش ض يف٬ ادش٠ ي٘ ىبا َل٢ َـٔ يًُـ٘، ٚا٭سـٛط ايناكـٞ يًـ٢      
َكذاس َعـب اصا٤ يًُ٘ ارا نإ ي اس٠ يـٔ َكـذَات قشٜ ـ١ ي شكـل     

 ايش ض ٚيعَُٛات قايذ٠ اسناّ يٌُ اىبظًِ.
يـٛ نـإ ايفظـخ َـٔ اىبايـو يفايعـاٖش اطـ شكام ايعاَـٌ          اشباَع:  
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ــ٘ ٚ٭ٕ اي ظــ ٝ  َــٔ اي ــشف اٯجــش    ٱ ــٌ ٱطــ ٝفا٤ يًُ دــش٠ اىبج
 ٚيكايذ٠ ْفٞ ايلشس ا٫ َر ايذيٌٝ ي٢ً اشب٬ف.

يٛ سـٌ اٱْفظاخ قٗشّا يفايعاٖش إ ايعاٌَ ٫ ٜظـ شل   ايظادغ:  
 ػ٦ّٝا ا٫ ارا ناْ  د٥٫ٌ ي٢ً سـٍٛ س ض ٚعبٛٙ.

ٚؿشف يٛ نإ ايفظخ َٔ ايعاٌَ  عذ ايظفش  ارٕ اىبايو  ايظا ر:  
دض٤ٶ َٔ سأغ اىباٍ ًب ْفك ٘ يفايعاٖش يذّ الُـب ايعاٌَ ىبا اْفـل  

 ا٫ ارا اي رب يفظخ٘ ْٛي اعذ اٚ افشٜ .
يٛ سـٌ ايفظخ اٚ اٱْفظاخ ق ـٌ ذبكـل ايـش ض ًٚب اىبـاٍ      ايجأَ:  

يشٚض يف٬ ػبٛص يًعاٌَ اي ـشف يفٝٗا ٚ ٝعٗا َٔ غري ارٕ اىبايو 
ٱرٕ  ايفظخ، ْعِ يٛ ٚدذ ٚإ اس ٌُ ذبكل ايش ض  اي ٝر يضٚاٍ ا

َؼن ٜذيفر اصٜذ َٔ ايجُٔ ٚذبكل ايش ض َع٘ ٜهٕٛ ظـاٖشّا يف ــض   
س٦ٓٝز َ اي ١ اىبايو  اي ٝر ا٫ َر اٛقع٘ يش ض انجش ٜٚهـٕٛ اىبايـو   
س٦ٓٝز كآَّا يًعاٌَ ًب ساٍ يذّ ذبكل ايش ض  ايجُٔ ايزٟ ديفعـ٘  

 اىبؼنٟ.
  ي٢ً ايعاَـٌ  ارا سـٌ ايفظخ ًٚب اىباٍ يشٚض ٫ ػب اي اطر:  

اي ٝر ٚاٱْلاض ٚإ يً ٘ اىبايو ي٢ً ا٭ق٣ٛ، َٚك لـ٢ يُـّٛ   
قٛي٘ يًٝ٘ ايظ٬ّ: "ي٢ً ايٝذ َا اجزت س ـ٢ اـ٪دٟ" ٚدـٛل سد    

 اىباٍ افب اىبايو ٚيٝع ٚدٛل اٱْلاض.
يٛ سـٌ ايفظخ اٚ اٱْفظاخ  عـذ ســٍٛ ايـش ض طـٛا٤      ايعاػش:  

 اػـهاٍ، ٚإ  نإ ق ٌ كبـاّ ايعُـٌ اٚ  عـذٙ ٚسكـٝا  ايكظـ١ُ يفـ٬      
يً  ايعاٌَ  ٝر ايعشٚض يفايعاٖش يذّ ٚدٛل ادا  ـ٘ ارا نـإ   
ٖٛ ايفاطخ ٚإ اس ٌُ يفٝ٘ س ض، ٚإ يً  اىبايو  ٝر ايعـشٚض  
ــذ٠      ــات اىبلــاس ١ ٚيكاي ــٔ َ ُُ ــ٘ َ ــ٘ ٭ْ ــا٭ق٣ٛ ٚدــٛل ادا   يف

 ايظً ١ٓ ا٫ َر ايكش١ٜٓ ايذاي١ ي٢ً اشب٬ف.
ٚ    اسبادٟ يؼش:   ٖٓـاى دٜـٕٛ يًـ٢    يٛ ســٌ ايفظـخ اٚ اٱْفظـاخ 

ايٓاغ َٔ َاٍ اىبلاس ١ يف٬ ػب  ي٢ً ايعاٌَ د اٜ ٗا طـٛا٤ نـإ   
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ايفظخ َٔ ايعاٌَ اٚ َٔ اىبايو ا٫ َر ايكش١ٜٓ اٚ ايذيٌٝ ي٢ً يضّٚ 

 قٝاَ٘  ٘.
ارا َات اىبايو اٚ ايعاٌَ قاّ ٚاسث٘ َكاَ٘ يفُٝا ي٘ َٔ  ايجاْٞ يؼش:  

اسبـل طب ــّا    اسبل ا٫ إ ٜذٍ ايذيٌٝ ي٢ً اشبـ٬ف نُـا يـٛ نـإ     
  ايعاٌَ يفك  دٕٚ ٚسث ٘.

ػب  ي٢ً ايعاٌَ يٓذ سـٍٛ ايفظـخ اٚ اٱْفظـاخ    ايجايح يؼش:  
اي خ١ًٝ  ـب اىبايـو َٚايـ٘ ٚاي ظـًِٝ ٚايكـ ل ٚيفـل اىب عـاسف، ٫ٚ       
ػب  يًٝ٘ اٱٜـاٍ ايٝ٘ ا٫ َر اعبــاس اي خًٝـ١  اٱٜــاٍ اٚ َـر     

ــ ٝ٘ نُا يــ١ يًــشٜٓــايك ــ ٛ اسطـ ــ ً٘ اىبايـ ًـ و اـ ــ ذ  جـفب   ٛ ٚاهش ـ ٕ ـــ
ادش٠ ايشد س٦ٓٝـز يًـ٢ اىبايـو ٚيـٛ نـإ طـفشٙ  ـذٕٚ ارٕ اىبايـو         
يفٝهٕٛ ايشد ٚادشا٘ ٚاد ّا ي٢ً ايعاَـٌ ٚإ نـإ دـا٬ّٖ  ـاسبهِ     

 ايؼشيٞ.
ايش ض ٚقا١ٜ يشأغ اىباٍ َ ًكّا اٟ طٛا٤ س ض  اٱدباس لُٝر  (61 مسألة)

ٯجـش  اىباٍ ٚ جظش   عل٘ اٚ  ايعهع، اٚ س ض   عل٘ ٚجظش  ـاي عل ا 
 ٚنزا يٛ دا٤ ايش ض َ اجشّا ئ اشبظاس٠.

نُا ػبٛص يفظخ اىبلاس ١ َٔ يشف ٚاسذ ٭ْٗا يكـذ دـا٥ض      (61 مسألة)
ػبٛص اٜلّا اطنداد اىبايـو يـ عل َـاٍ اىبلـاس ١ َـر  كا٥ٗـا ًب اي ـاقٞ،        
يف   ٌ اىبلاس ١ يفُٝا اطندٙ اىبايو ٜٚهٕٛ اي اقٞ  ٝـذ ايعاَـٌ ٖـٛ سأغ    

 اىباٍ ٚيفٝ٘ ٚدٛٙ:
ايو يً عل َٔ غري ذبكـل س ـض اٚ جظـاس٠ يفٝهـٕٛ     أجز اىب ا٭ٍٚ: 

اي اقٞ َٔ سأغ اىباٍ، نُا يٛ نإ سأغ اىباٍ أيـف دٜٓـاس، ٚيـاد    
اىبايو يٝاجز َٓ٘ ث٬مثا١٥ دٜٓاس ق ٌ ظٗٛس ايش ض اٚ اشبظاس٠ يفاي اقٞ 

 ٖٚٛ ط عُا١٥ دٜٓاس ٖٛ سأغ اىباٍ.
اجز اىبايو يً عل َر سـٍٛ اشبظاس٠ نُا يٛ نإ سأغ  ايجاْٞ: 

اٍ أيـف دٜٓـاس ٚجظـش َا٥ـ١ دٜٓـاس ٚاطـند اىبايـو َـا٥ي دٜٓـاس          اىب
يفٝهٕٛ اي اقٞ ط عُا١٥ دٜٓاس، يفًٛ س ـض َـاٍ اىبلـاس ١ َا٥ـ١ دٜٓـاس      
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يفٝ ذاسى  ٗا ايٓكف ٚاشبظاس٠ اسباؿ١ً ًب صبُٛي اىبلـاس ١ ٚيـٝع   
يًعاٌَ َٓٗا ػ٤ٞ، ٚارا س ض َ ًغّا  جـش ٜضٜـذ يًـ٢ اجملُـٛي ٖٚـٛ      

 نّا  ُٝٓٗا.ايجُالب١٦ ٜهٕٛ سحبّا َؼن
اطنداد اىبايو يً عل َر سـٍٛ ايش ض  عٓٛإ اْـ٘ َـٔ    ايجايح: 

سأغ اىباٍ اٚ َٓ٘ َٚـٔ ايـش ض ثـِ ســً  جظـاس٠ اٚ اًـف يفٗـٌ        
ذب ظ  اشبظاس٠ ي٢ً صبُٛي اىباٍ قبا يفٝ٘ ايزٟ اطندٙ اىبايو، يفًٛ 
نإ اىباٍ أيف دٜٓاس ٚ عذ إ س ـض َا٥ـ١ دٜٓـاس اطـند اىبايـو َٓـ٘       

اس ثـِ جظـش َا٥ـ١ دٜٓـاس يفٗـٌ اهـٕٛ َٓذـرب٠  ـايش ض         وبظُا١٥ دٜٓ
ايظا ل ٖٚٛ َا١٥ دٜٓاس اّ اهٕٛ جظاس٠ َظ شذث١ دبرب َٔ ايـش ض  
اي٬سل، اّ ػبرب ْـفٗا يفك  ٖٚٛ س ض اشبُظُا١٥ اي اق١ٝ، ا٭ق٣ٛ 
ٖٛ درب اشبظاس٠  ايش ض ايظـا ل ي كـا٤ اىبلـاس ١ ا٫ إ ٜـذٍ ديٝـٌ      

 ي٢ً اشب٬ف.
َا٫ّ  عٓٛإ اىبلاس ١ ٚاْهش اٯجش ارا ادي٢ اْ٘ ديفر يؼخف  (62 مسألة)

 يفايكٍٛ قٍٛ اىبٓهش َر مبٝٓ٘ ا٫ ارا ناْ  يٓذ اىبذيٞ  ١ٓٝ.
يٛ اافل اىبايو ٚايعاَـٌ ًب ســٍٛ اىبلـاس ١ ثـِ اج ًفـا ًب       (63 مسألة)

َكذاس اىباٍ ٜكذّ قٍٛ ايعاٌَ َر مبٝٓ٘ ٱؿاي١ يذّ ايضا٥ـذ ا٫ َـر اي ٝٓـ١    
 .طٛا٤ نإ اىباٍ َٛدٛدّا، اٚ اايفّا َر ايلُإ

يٛ ادي٢ اىبايو ي٢ً ايعاٌَ اشبٝا١ْ اٚ اي فشٜ  ًب اسبفغ اٚ  (64 مسألة)
اي عذٟ نُا يٛ قاٍ ػشي  يًٝ٘ إ ٫ ٜؼنٟ ازبٓع ايف٬ْٞ ٚاشبظاس٠ 
سـً   ظ   ػشا٥٘، يفاْهش ايعاٌَ اشبٝا١ْ ٚاي فشٜ  ٚػشط اىبايو ٖزا 

 يفايكٍٛ قٛي٘ َر مبٝٓ٘.
ٕ    (65 مسألة) ــو اٱر ــا ٚاْهــش اىباي ــٛ اديــ٢ ايعاَــٌ اٱرٕ ًب يُــٌ َ  ي

يفايكٍٛ قٍٛ اىبايو َر مبٝٓ٘ إ مل اهٔ يًعاٌَ  ١ٓٝ، نُا يٛ طايفش ايعاٌَ 
ًب اىباٍ خب٬ف اىب عاسف يعَُٛات قٛي٘ ؿ٢ً اب يًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ: "اي ١ٓٝ 

 ي٢ً َٔ ادي٢ ٚايُٝـب ي٢ً َٔ اْهش".
يٛ ادي٢ ايعاٌَ اًف اىباٍ َٔ غري اعذ اٚ افشٜ  ٚاْهـش   (66 مسألة)
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ٚيكايـذ٠ يـٝع ًب ايـذي٣ٛ يًـ٢      اىبايو قذّ قٍٛ ايعاٌَ ٭ْـ٘ اَــب  

ا٭َـب ا٫ ايُٝـب َر يذّ اي ١ٓٝ، ٚنزا يٛ اديـ٢ اشبظـاس٠ اٚ اديـ٢    
ٛ اقــش ــــاس ١ اٚ  عــذٙ، ٚيــــٛا٤ نــإ ق ــٌ يفظــخ اىبلــــيــذّ ايــش ض ط

ٍٛ ايش ض ثـِ اديـ٢ اٱػـ  اٙ ٚســٍٛ اي ًـف اٚ اشبظـاس٠ ٫       ــحبـ
٢ اٱػـ  اٙ  ٜظُر قٛي٘ ٭ْ٘ سدٛي ئ اٱقشاس ا٫ إ ٜذٍ ايذيٌٝ يً

يفع٬ّ نُا يٛ اث   إ ايظ   ٖٛ اشب ـا ًب اسبظـال، ٚيهـٔ يـٛ قـاٍ      
سحب  ثِ سـً  اشبظاس٠ اٚ اي ًف ٜك ـٌ قٛيـ٘ ا٫ َـر اي ٝٓـ١ يًـ٢      

 اشب٬ف.
يٛ اج ًف اىبايو ٚايعاٌَ ي٢ً َكذاس سـ١ ايعاٌَ نُا يٛ  (67 مسألة)

قاٍ اىبايو اْٗا ايجًح ٚايعاٌَ ٜذيٞ اْٗا ايٓـف يفايكٍٛ قٍٛ اىبايو َر 
ٝٓ٘ ٱؿاي١ ا ع١ٝ ايُٓا٤ يًُايو ا٫ َر اي ١ٓٝ ٚاٱقـشاس ٚٱؿـاي١ ايـربا٠٤    مب

 ئ ايضا٥ذ.
ارا ادي٢ اىبايو اىبلاس ١ ٚاْهش اىبذيٞ يًٝ٘ إ ٜهٕٛ يا٬َّ  (68 مسألة)

ًب اىبلاس ١ أٚ اقش  ايعكذ ٚاْهش اط ٬َ٘ َاٍ اىبلاس ١ يفاقاّ اىبايو اي ١ٓٝ، 
 عـذ اْهـاسٙ اؿـٌ اىبـاٍ     يفادي٢ ايعاٌَ يٓذ٥ز اًف اىباٍ مل ٜظُر قٛيـ٘  

ٚث ٛا٘  اي ١ٓٝ ا٫ َر ايذيٌٝ يًـ٢ يـذّ اىبٓايفـا٠  ــب اٱْهـاس ا٭ٍٚ ٚ ــب       
 دي٣ٛ اي ًف ٚسـٛهلا يفع٬ّ.

يٛ ادي٢ اىبايو اىبلاس ١ ٚاظًِٝ اىباٍ يًعاٌَ ٚاْهش ا٭جري  (69 مسألة)
اػ غاٍ رَ ٘ يًُايو  ؼ٤ٞ ي٢ً عبٛ اٱنباٍ يف٬ ذ َٔ  ٝـإ سدٙ يًـ٢   

 اس ١.جـٛق دي٣ٛ اىبايو اىبل
ــا      (71 مسألة) ــ٢ ســـٍٛ اىبلــاس ١  ُٝٓٗ ــٌ يً ــو ٚايعاَ ــل اىباي ارا ااف

ٚاج ًفا ًب ؿش ٗا اٚ   ٬ْٗا ٜكذّ قٍٛ َذيٞ ايـش١ ٱؿاي ٗا ا٫ َر 
 ايذيٌٝ ي٢ً اشب٬ف.

ارا ادي٢ اسذُٖا يفظخ اىبلـاس ١ ٚاْهـش اٯجـش ٜكـذّ قـٍٛ       (71 مسألة)
 َٓهش ايفظخ َر مبٝٓ٘ ارا مل اهٔ  ١ٓٝ ىبذيٞ ايفظخ.

اىباٍ افب اىبايو ٚاْهش اىبايـو ٜكـذّ   ارا ادي٢ ايعاٌَ سد  (72 مسألة)
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شد ا٫ َــر اسبذــ١ يًــ٢ ــــذّ ايــــاي١ يــــر مبٝٓــ٘ ٱؿــــٍٛ اىبايــو َــــق
 اشب٬ف.

ــا ٜؼــنٜ٘ ايعاَــٌ     (73 مسألة) ــاس نــٌ َ يكــذ اىبلــاس ١ ٫ ٜعــ  اي  
سبظال َاٍ اىبلاس ١، يفٝشل يًعاٌَ إ ٜؼنٟ يٓفظ٘ َٔ غـري َـاٍ   

ٕ ايعاٌَ اػناٙ ىبـاٍ  اىبلاس ١، ٚيٛ اج ًفا ًب َ اي، يفادي٢ اىبايو ا
٢ ايعاٌَ اْ٘ اػناٙ يٓفظ٘، ٜكذّ قـٍٛ ايعاَـٌ َـر    ــاىبلاس ١، ٚادي

مبٝٓ٘ ٭ْ٘ ايشف  ٓٝ ٘ ٚ٭ْ٘ اَــب ا٫ إ ٜـذٍ ديٝـٌ يًـ٢ اشبـ٬ف اٚ      
ــ قش١ٜٓ َع رب٠ نُا يٛ نإ اي ا٥ر   اي ياَـٌ اىبلـاس ١  ايزَـ١ ٚاْـ٘ ٫     ـ

ٌَ قـاّ   ٝعـ٘  اطـِ َـاٍ     ٜ ٝع٘ ًب ايز١َ ا٫ ىباٍ اىبلاس ١، اٚ إ ايعا
 اىبلاس ١.

يٛ ادي٢ اىبايو اْـ٘ اي ـاٙ اىبـاٍ َلـاس ١ يفٝهـٕٛ يـ٘ ايـش ض         (74 مسألة)
 اط جٓا٤ ْظ ١ ايعاٌَ َٔ ايش ض، ٚيٛ اقش اٯجش  ك ل٘ يًُاٍ ٚيهٓ٘ ادي٢ 
اْ٘ قشض نٞ ٜهٕٛ ايش ض نً٘ ي٘ ٫ٚ ٜظ شل اىبايو ا٫ اؿٌ اىبـاٍ يفـإ   

إ َٔ غري اىب عاسف اي ا٤ َجٌ ناْ   ١ٓٝ اٚ قش١ٜٓ َع رب٠ يفٗٞ، نُا يٛ ن
ٖزا اىب ًغ قشكّا اٚ إ ؿاس  اىباٍ ٫ ٜع ٝ٘ ا٫ َلاس ١ ٚاْ٘ يٝع َـٔ  
ؿ١ً ٚعبٖٛا َٔ ا٭ط ال ايعك١ٝ٥٬ ٚايعشيف١ٝ دبعً٘ ٜع ٞ يًكـا ل اىبـاٍ   
قشكّا، َٚر يـذَٗا ٜهـٕٛ اىبايـو َٓهـشّا سبــ١ ايعاَـٌ َـٔ ايـش ض ٭ٕ         

ايكٍٛ قٛي٘ َـر مبٝٓـ٘ إ مل اهـٔ     ا٭ؿٌ ا ع١ٝ ايُٓا٤ يًُاٍ ٚا٫ق٣ٛ إ
يٓذ ايعاٌَ  ١ٓٝ، ٚقٌٝ ٜ شايفإ يفإ سًفا اٚ ْه٬ يفًًكا ل انجش ا٭َشٜٔ 

١ َٔ ايش ض ا٫ ارا ناْ  ادـش٠ اىبجـٌ صا٥ـذ٠ يـٔ     ـش٠ اىبجٌ ٚاسبـــَٔ اد
 كباّ ايش ض.

ارا اًف اىباٍ اٚ جظش يٓذ ايكا ل َٔ غـري اعـذ اٚ افـشٜ      (75 مسألة)
دٜع١ ٚادي٢ اىبايو اْـ٘ قـشض ٚيـٝع َـٔ     يفادي٢ اْ٘ ق ل٘ َلاس ١ اٚ ٚ

 ١ٓٝ، يفٝع رب اىبايو َٓهشّا ٚايكٍٛ قٛي٘ َر مبٝٓ٘ ٱؿاي١ ايلُإ ٚيَُٛات 
 قايذ٠ ايظً ١ٓ.

يــٛ اديــ٢ اىبايــو اٱ لــاي  ــادش٠ يًعاَــٌ اٚ  ــذٕٚ ادــش٠    (76 مسألة)
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ٚادي٢ ايعاٌَ اىبلاس ١ نٞ اهٕٛ ي٘ ْظ ١ طبـٛؿ١ َٔ ايش ض اىب شكـل  

رب٠ ٜهٕٛ اٱط شكام، ٚا٫ يفٝع رب اىبايو َٓهشّا يفُر اسبذ١ اٚ ايكش١ٜٓ اىبع 
 ٚايكٍٛ قٛي٘ َر مبٝٓ٘.

ــ٘     (77 مسألة) يــٛ اافكــا يًــ٢ اىبــاٍ اىبك ــٛض ٚيًــ٢ يــذّ ذبكــل س ــض ي
ٚاج ًفا ًب َٛكٛي ق ل٘ يفادي٢ اىبايو اْ٘ َلاس ١ نٞ ٫ ٜـذيفر ػـ٦ّٝا،   
ٚادي٢ ايعاَـٌ اْـ٘  لـاي١  ـادش٠ نـٞ ٜظـ شل اٱدـش٠، يفُـر اي ٝٓـ١ اٚ          

ؼبهِ  ٗا، َٚر يذَٗا يفا٫ق٣ٛ إ ايكٍٛ قٍٛ اىبايو َر  ايكش١ٜٓ اىبع رب٠
مبٝٓ٘ ٭ْ٘ َٓهش، ٚقٌٝ  اي شـايف ٚاطـ شكام ايعاَـٌ  عـذٙ ادـش٠ اىبجـٌ،       
ٚ إ ايعاٌَ ؼبًف ي٢ً ْفٞ اىبلاس ١ ٚي٘ ادش٠ اىبجٌ، ٖٚٞ ٚدٛٙ اا ع١ 

 يهٝف١ٝ اكشٜش ايذي٣ٛ ْٚعش اسبانِ.
اٍ ْٚظـ ١  ارا اافكا ي٢ً َٛكٛي اىبلـاس ١ َٚكـذاس سأغ اىبـ    (78 مسألة)

سـ١ ايعاٌَ َٔ صبُٛي ايش ض ٚاج ًفا ًب َكذاس ايش ض يفُر يذّ اي ٝٓـ١  
 يفايكٍٛ قٍٛ ايعاٌَ َر مبٝٓ٘ ٭ْ٘ اَـب.

 يٛ َات ٚيٓذٙ َاٍ اىبلاس ١ يفٗٓاى ؿٛس: (79 مسألة)
إ ٜهٕٛ َاٍ اىبلاس ١ َعًَّٛا  عٝٓ٘ يفٝهٕٛ يًُايو ٫ٚ ٜ عًـل  ـ٘    -1

 سل ايٛسث١  اٚ ايغشَا٤.
ي اشن١ ايعاٌَ َٔ غري اعٝـب نُا يٛ نإ إ ٜهٕٛ َعًَّٛا ًب صبُٛ -2

َٔ اسب ٛل ٚيبضٚدّا ٚطب ً ّا َر َاٍ ايعاٌَ ٚاشن ٘، يفش٦ٓٝز ٜكذّ 
سل اىبايو ي٢ً ايغشَا٤ إ نإ ايعاٌَ َذّْٜٛا يٛدٛد يــب َـاٍ   
اىبايو انبا٫ّ ًب اينن١ ا٫ إ ٜذٍ ديٌٝ ي٢ً ايؼشن١  ـب اىبايـو  

 ٚ ـب ايٛسث١.
لاس ١ َٛدٛد ًب ايننـ١ اٚ ٫، ٚمل ٜعًـِ   ارا مل ٜعًِ ٌٖ َاٍ اىب -3

اْ٘ اًف اٚ يفشط  ٘ اٚ اْ٘ سدٙ افب اىبايو، يفـا٭ق٣ٛ ػـشن١ اىبايـو    
 َر ايٛسث١ ٱط ـشال  كا٤ َاٍ اىبلاس ١.

ارا يًِ   كا٤ َاٍ اىبلاس ١ ًب ٜذ ايعاٌَ افب سـب َٛا٘ ٚمل ٜعًـِ   -4
 اْ٘ َٛدٛد ًب اشن ٘ اىبٛدٛد٠ اّ نإ ًب َهإ  جش اٚ يٓذ ػخف
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  ظ   َا، يفا٭ق٣ٛ ػشن١ اىبايو َر ايٛسث١.
ارا يًِ   كا٤ اىبـاٍ ًب ٜـذ ايعاَـٌ ســب َٛاـ٘ حبٝـح يـٛ نـإ سٝـّا           -5

اٍ افب اىبايو نُا يٛ ناْـ  اَـاس٠ يًـ٢ إ اىبايـو     ــ٭َهٓ٘ اٱٜـ
نإ ق ٌ َـٛت ايعاَـٌ  كًٝـٌ ٜ ــشف ًب َـاٍ اىبلـاس ١  ــٛس٠        

ي ًــف  عــذٖا َٓاطــ ١ ٚ عٝــذ٠ يــٔ اس ُــاٍ اشبظــاس٠، ٚمل ٜعٗــش ا
يفا٭ؿٌ  كا٤ ٜذٙ يًٝ٘ افب سـب اىبـٛت ٚاػـ غاٍ ايزَـ١ ٚٚدـٛل     
اجشاز اىباٍ َٔ اينن١ ا٫ إ ٜذٍ ديٝـٌ يًـ٢ اشبـ٬ف ًب نبٝـر     

 اىباٍ اٚ ًب  عل٘.
٫ ٜؼنط ًب ياٌَ اىبلاس ١ يذّ اسبذش يفًع ٚعبٛٙ ٚيهٔ  (81 مسألة)

يٛ سـٌ ايش ض ٚنإ ايعاٌَ ضبذٛسّا يًٝ٘ مبٓر َٔ اي ـشف ًب ســ ٘  
٘ ا٫  اٱرٕ َٔ ايغشَا٤  ٓا٤ ي٢ً اعًل اسبذش  اىباٍ ازبذٜذ يًُفًع، َٓ

ٚيٛ سذث  جظاس٠ يفإ درب َـاٍ اىبلـاس ١ َـٔ ايـش ض َكـذّ يًـ٢ سـل        
ايغشَا٤ ا٫ َر ايكش١ٜٓ ي٢ً اشب٬ف نُا ًب ساٍ سدشإ اشبظـاس٠ ســب   

 ايعكذ.
ا  ٌ اىبلاس ١   شٚ ايظف٘ يًُايو اٚ ايعاٌَ، ٚنـزا ا  ـٌ    (81 مسألة)

 اىبايو يفًظ٘ ا٫ َر اداص٠ ايغشَا٤.  اسبذش ي٢ً
شت اىبلــاس ١ ٚاىبايــو ًب َــشض اىبــٛت ؿــض ايعكــذ ــــيــٛ د (82 مسألة)

ًَٚو ايعاٌَ سـ ٘ َٔ ايش ض، ٚإ ناْـ  انجـش َـٔ ادـش٠ اىبجـٌ يًـ٢       
 ا٭ق٣ٛ.

ارا ظٗش إ َاٍ اىبلاس ١ يـٝع يًُلـاسل نُـا يـٛ نـإ       (83 مسألة)
ايعاٌَ غاؿ ّا، يفإ نإ اىباٍ َٛدٛدّا اْ ضي٘ اىبايو ٚإ اًف ًب ٜذ 

يفًًُايو ايشدٛي ي٢ً نٌ َُٓٗا، يفارا سدر ي٢ً اىبلاسل ٫ ٜشدر 
اىبلاسل ي٢ً ايعاٌَ ارا نإ دـا٬ّٖ  ايغــ  ٚعبـٛٙ ٭ٕ ٜـذٙ ٜـذ      

ــ١، ٚارا سد ـــاَاْ ــ٢ ايعاَـ ـــر يً ــ٘ سد ـ ـــٌ َــر دًٗ ــ٢  ـ ر ا٭جــري يً
اىبلاسل يكايذ٠ "اىبغشٚس ٜشدر ي٢ً َٔ غشٙ"، ٚيٛ سـٌ س ض يفٗٛ 

عا٬َت ايي ٚقع  ي٢ً َاي٘ ٚيًعاٌَ َر دًٗ٘ يًُايو ارا اداص اىب
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ادش٠ اىبجٌ ي٢ً اىبلاسل ا٫ إ ٫ ٜهٕٛ س ـض ًب ايـ ـب، َٚـر يًـِ     
ايعاٌَ  ايغـ  ٫ ٜشدر ي٢ً اىبلاسل  ؼ٤ٞ ٭ْ٘ س٦ٓٝـز نـاىب ربي   

  عًُ٘.
ػبٛص اٜكاي اىبلاس ١  ـٝغ١ ازبعايـ١ نُـا يـٛ قـاٍ يـ٘: ارا       (84 مسألة)

اٚ ثًجـ٘ يفٝذـٛص س٦ٓٝـز إ    ادبشت  ٗزا اىباٍ ٚسـٌ س ض يفًو ْـف٘ 
ٜهٕٛ سأغ اىباٍ َٔ غري ايٓكذٜٔ اٚ دّٜٓا اٚ صب٫ّٛٗ دٗاي١ ٫ اٛد  

 ايغشس.
ــ ٛص يـٮل ٚازبـذ اٱدب  ــػب (85 مسألة) اس قبـاٍ اىبـٛفب يًٝـ٘ َلـاس ١     ـ

ٚؼبل ي٘ ادشا٤ يكذٖا ي٢ً إ ٜهـٕٛ ايـش ض  ــب اىبـٛفب يًٝـ٘ ٚ ــب       
١ ــ اس ايغ  ــاي غري َر ــاٍ ايـــٞ ًب َــٛص يًٛؿــزا ػبــايعاٌَ، ٚن
 ٚاىبـًش١.

ارا اًف اىباٍ ًب ٜذ ايعاٌَ  عذ َٛت اىبايو اٚ  عذ اْفظاخ  (86 مسألة)
اىبلاس ١ ٚيهٔ َٔ غري اكـري اٚ ا  ا٤ ًب اسداي اىباٍ ٚعبٛٙ يفايعاٖش اْ٘ 

 ٫ كُإ.
ارا نإ سأغ اىباٍ َؼننّا  ـب اثٓـب يفلاس ّا ٚاسذّا ثِ يفظخ  (87 مسألة)

  ٕ ٜهـٕٛ َـاٍ نـٌ ٚاسـذ َُٓٗـا       اسذ ايؼشٜهـب يفـا٭ق٣ٛ اٱْفظـاخ ا٫ ا
 َ ُٝضّا.

ارا اجــز ايعاَــٌ َــاٍ اىبلــاس ١ ٚاــشى اي ذــاس٠  ــ٘ افب َــذ٠  (88 مسألة)
ٗا اْ٘ َع ٌ يًُاٍ يشيفـّا نُـا يـٛ ي ًـ٘ طـ ١ اػـٗش اٚ       ــذم يًٝ٘ َعــٜـ

انجش َٔ غري َظٛغ ػشيٞ اٚ يكًٞ يفارا اًف اىباٍ ٜهٕٛ كآَّا ٭ؿـٌ  
 اىباٍ.

ْظ١٦ٝ يفاػن٣ ْظ١٦ٝ  ارا ارٕ اىبايو يًعاٌَ ًب ايؼشا٤ ٚاي ٝر (89 مسألة)
ًٖٚو اىباٍ  عذ  ٝع٘ ْظ١٦ٝ َج٬ّ يفايذٜٔ ًب ر١َ اىبايو، ٚيًذٜإ ايشدـٛي  
ي٢ً اىبايو اٚ ايعاٌَ ي٢ً ا٭ق٣ٛ، يفارا سدر ي٢ً ايعاٌَ يفاْـ٘ ٜشدـر   

 ي٢ً اىبايو.
،  ارا نإ ٖٛ ايعاٌَي٢ً نشا١ٖ  ه ا ٞدبٛص اىبلاس ١ َر اي   (91 مسألة)
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 .٫ٚ نشا١ٖ ًب  ٬دِٖ
اافل ي٢ً إ ٜهٕٛ َاٍ اىبلاس ١ أيف دٜٓاس َج٬ّ ٚديفر  يٛ   (91 مسألة)

اىبايو يًعاٌَ ْـف اىب ًغ يفعاٌَ  ٘ ثِ ديفر ي٘ ايٓــف اٯجـش يفايعـاٖش    
دربإ جظاس٠ اسذُٖا  ش ض اٯجش ٭ْ٘ يكذ ٚاسذ، ْعِ يٛ كاس ٘ ي٢ً 
وبظُا١٥ َج٬ّ ٚديفعٗا يـ٘ ٚياَـٌ  ٗـا ًٚب اثٓـا٤ اي ذـاس٠ صادٙ ٚديفـر يـ٘        

يفارا نإ اىب فاِٖ ٖٛ ٚسذ٠ اىبلاس ١ ٚاذاجٌ اىباٍ يفإ  وبظُا١٥ اجش٣،
جظاس٠ اسذُٖا دبرب  ش ض اٯجش، اَا ارا اي ربت َ عذد٠ ٚإ ن٬ّ َُٓٗا 
َلاس ١ َظ ك١ً يف٬ ػبرب س ـض اسـذُٖا جظـاس٠ ا٭جـش٣، ٚارا ناْ ـا ًب      
اي ذا١ٜ ي٢ً عبٛ اٱط ك٬ٍ ٚاي عذد ثِ اؿـ ش ا اعـذإ ٚاسـذ٠ نُـا يـٛ      

 عــذ يفًهــٌ سهُــ٘ اٟ ىبــا ق ــٌ اٱذبــاد ٚاٱَ ــضاز ًب اىبــاٍ  َضد ــا يفُٝــا 
 ٚاي ذاس٠ ٚىبا  عذٙ.

 
********** 
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 وزبة اٌشسوخوزبة اٌشسوخ
ايؼشن١ ـ  هظش ايؼـب ٚطهٕٛ  ايشا٤، اٚ  ف ض ايؼـب ٚنظـش ايـشا٤،    

ًٚب اٱؿ ٬ح ٖٞ اد ُاي سكٛم ٱثٓـب َٔ اىب٬ى اع  يغ١ اٱج ٬ط. 
 ـب.اٚ انجش، ٚيٓذ اىبؼٗٛس اَ ضاز اىباي

 ٚمبهٔ اكظِٝ ايؼشن١ اكظُّٝا اط كشا٥ّٝا افب اقظاّ:
 نُا ًب اىباٍ ٚاسبل اىبٛسٚخ. ايؼشن١ ايٛاقع١ٝ ايكٗش١ٜ: -1
ــ١: -2 ــ١ اٱج ٝاسٜـ ــا٤ اسض َـــٛات  ايؼـــشن١ ايٛاقعٝـ ــا ًب اسٝـ نُـ

ـــب       ــذ   ــري ادــشا٤ ؿــٝغ١ يك ــٔ غ ــش، َ ــش  ٦  اٱػــناى، اٚ سف
 ايعاًَـب.

 اٚ انجش قٗشّا َٔ ناَ ضاز َاٍ إثٓـب شن١ ايعاٖش١ٜ ايكٗش١ٜ:ايؼ -3
دٕٚ اج ٝاس َُٓٗا ٚيٛ  فعٌ ادٓيب نخً  اسبٓ ـ١  اسبٓ ـ١ اٚ   

ؽ ًب اي  اسٖــا ٚاقعٝــ١ ٫ ظاٖشٜــ١ ــــاشبــٌ  ايــذ ع، ٚقــذ ٜٓاق
ـــي   ـــ٬ٕ اٱج ــ ـــاق يـ ــذ اظــ ـ ــ١  ـشيفّا، ٚق ٢ُ اٜلــّا ظاٖشٜ

 سه١ُٝ.
ــشن١ ايعاٖشٜــ١ اٱج ٝاسٜــ١:   -4 ــٛ َــضز إثٓــإ َاهلُــا      ايؼ نُــا ي

قـــذ، ٚاي  ــاس ايؼــشن١ ظاٖشٜــ١ ٚيــٝع   اج ٝاسُٖــا َــٔ غــري
 ٚاقع١ٝ، ٭ٕ َاٍ نٌ َُٓٗا يب اص ٚاقعّا ئ اٯجش.

نُـا ارا اػـن٣ ػـ٦ّٝا، اٚ اساد إ     ايؼشن١ ايٛاقعٝـ١ اي٬سكـ١:   -5
ٜؼنٟ ٚيً  َٓ٘  جش إ ٜؼشن٘ يفٝ٘، ٜٚظ٢ُ  اي ؼشٜو، يففٞ 
ؿشٝش١ اسبًيب ئ ا ٞ دعفش يًٝ٘ ايظـ٬ّ قـاٍ: "طـاي ٘ يـٔ     

يذا ـ١ ٚيـٝع يٓـذٙ ْكـذٖا، يفـاا٢ ايشدـٌ َـٔ        ايشدٌ ٜؼـنٟ ا 
اؿشا ٘ يفكاٍ ٜا يف٬ٕ اْكذ ي  ٖزٙ ايذا ١ ٚايش ض  ٝ  ٚ ٝٓو، 
يفٓكذ يٓ٘ يفٓفك  ايذا ١، قاٍ يًٝ٘ ايظ٬ّ: مثٓٗا يًٝٗـا ٭ْـ٘ يـٛ    

 نإ س ض  يفٝٗا يهإ  ُٝٓٗا".
ٚآؼا َٔ اؼشٜو إثـٓـب َـج٬ّ نـٌ َُٓٗـا ًب      ايؼشن١ ايكـذ١ٜ: -6

َـٔ ايعكـٛد، ٚقـذ اهـٕٛ ًب يــب اٚ َٓفعـ١       َاٍ اٯجش، ٚاٴعـذ  
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اٚسل  ٓشٛ اٱػاي١ اٚ عبٛ ايهًـٞ ًب اىبعــب، اٚ إ ايؼـشٜو    
َظ كٌ ًب اي ـشف نُا ًب ػشن١ ايفكشا٤ ًب ايضنا٠، ٚايظاد٠ ًب 
اشبُع، ٚاىبٛقٛف يًِٝٗ ًب ا٭ٚقاف ايعا١َ، ٚاـض ايؼـشن١  
ايكـذ١ٜ ًب ا٭َٛاٍ ٚا٭يٝـإ، ٫ٚ اــض ًب ايـذٜٕٛ، ٚاْهـش     

  علِٗ ايؼشن١ ايكـذ١ٜ ج٬يفّا يًُؼٗٛس.
ٖٚٞ ادشا٤ يكذ خبً  اىباٍ، ٚاظ٢ُ  ايؼشن١ اىباي١ٝ اشباسد١ٝ: -7

ػشن١ ا٭َٛاٍ، ٚاظ٢ُ ػشن١ ايعٓإ َٔ يٓإ ايذا ١ أٟ طري 
ايًذاّ، ٫ط ٛا٤ ايؼـشٜهـب ًب سـل ايفظـخ ٚاي ــشف، ٚ٭ٕ     
ــا٫ٕ ٜ ظــا٣ٚ      ــٛ اظــا٣ٚ اىب ــاٍ، ٚي ــذس سأغ اىب ــ٢ ق ــش ض يً اي

ٔف( ارا اظٗـش يعٗـٛس   ايؼشٜها ٕ ًب ايش ض ٚاشبظاس٠، اٚ َٔ )ي
َاٍ نٌ َُٓٗا يٰجش اٚ ٭ْٗا أظٗش اْٛاي ايؼشن١، اٚ َٔ اىبعا١ْ 

 قبع٢ٓ اىبعاسك١ ىبعاسك١ نٌ َُٓٗا قبا أجشد٘ اٯجش.
ٚقاٍ ازبٖٛشٟ ًب ايـشاح: ٚػشن١ ايعٓإ إ ٜؼننا ًب ػ٤ٞ 

ٔف هلُــا ػــ٤ٞ يفاػــن   ٜاٙ جــاق دٕٚ طــا٥ش اَٛاهلُــا، نــإ يــ
 يفٝؼننا يفٝ٘، قاٍ ايٓا غ١ ازبعذٟ:

 

 ٚػــــــــاسنٓا قشٜؼــــــــّا ًب اكاٖــــــــا  
               ٕ ــا ــشى ايعٓـــــ ــا ٗا ػـــــ  ًٚب اسظـــــ

 
 

ٖٚٞ إ ٜ عاقذ إثٓإ َج٬ّ ي٢ً إ اهٕٛ ادش٠  ػشن١ ا٭يُاٍ: -8
يٌُ نٌ َُٓٗا َؼنن١  ُٝٓٗا، طٛا٤ اافل يًُُٗا نُا يٛ نإ 

ُا ًب ضبٌ ٚاسذ نٌ َُٓٗا ظباسّا أٚ اج ًف. ٚطٛا٤ نإ يًُٗ
، ٚاظـ٢ُ اٜلـّا   (1)اٚ َ عذد، ٖٚزا اي عشٜف رنشٙ ًب اىب ظـٛط 

ػشن١ ا٭ ذإ ٚاٱنباي ي٢ً   ٬ْٗا ٫ج ــاق نـٌ ٚاسـذ    
     ٍ ازبٓٝـذ  ا ٓ َُٓٗا قبا ساصٙ، ٚيعـذّ ايـذيٌٝ يًـ٢ ازبـٛاص، ٚقـا

  ـش ٗا.

                                                           

  .2/438اىب ظٛط  ( 1)
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نـإ ٜؼـنى إثٓـإ َـٔ رٟٚ ايٛداٖـ١ ٫ َـاٍ        ػشن١ ايٛدـٛٙ:  -9

ن١، يًـ٢ إ ٜؼـنٟ نـٌ َٓٗـا ًب رَ ـ٘ افب      يٓذُٖا  عكذ ايؼش
أدٌ ٜٚهٕٛ َا ٜؼنٜ٘  ُٝٓٗا، أٟ إ يكذ ايؼشن١ َ   يًـ٢   
اـشف نـٌ َُٓٗـا لاٖـ٘ ًب رَ ـ٘، ٖٚـٛ اي فظـري ايـزٟ رنـشٙ         

ٖٚــٛ اىبؼــٗٛس ًب اعشٜفٗــا، ٚيفظــشت  ــإ ( 1)ايؼــٝخ ًب اىب ظــٛط
ٜؼنٟ ٚدٝ٘ ًب ايز١َ ٜٚفـٛض افب جاَـٌ اي ٝـر، ٚ عـذ اي ٝـر      

يجُٔ ٜٚهٕٛ ايش ض َؼننّا  ُٝٓٗا، ٚاٱنباي ي٢ً يذّ ٜ٪د٣ ا
ؿش ٗا، ْعِ مبهٔ اـشٝشٗا  إ ٜٛنٌ اسذُٖا اٯجش يفٝؼنٟ 

 هلُا َعّا ًٚب رَ ُٗا.
ٖٚٞ إ ٜؼنى إثٓإ  عكذ يفعٞ يفٝهٕٛ نـٌ   ػشن١ اىبفاٚك١: -10

َا ؼبـٌ ٭سذُٖا َٔ س ض دباس٠ اٚ صساي١ اٚ يُـٌ اٚ إسخ  
أٟ َاٍ َذيفٕٛ ٚعبٛ ريو َؼننّا َٚا ػبذٙ َٔ يك ١ َٚٔ سناص 

 ُٝٓٗا، ٚنزا نٌ جظاس٠، ٫ٚ ٜظ جٓٝإ ا٫ قٛت ايّٝٛ ٚاىب٪١ْٚ 
اي٬ص١َ رنشٙ ٜعكٛل  ٔ ايظهٝ ، ٚاٱنباي ي٢ً يفظاد ٖـزٙ  
ايؼشن١. ٚاط ذٍ يًـ٢ ايـ  ٬ٕ  اْعـذاّ ديٝـٌ ايــش١، ٚ٭ٕ      
اٱْعكاد سهِ ػشيٞ، ٚيعَُٛات قايذ٠ َٓر ايغشس ٚ٭ٕ ٖزٙ 

 اٛد  اَ ضاز اىبايـب.ايؼشن١ ٫ 
نُا ٚاط ذٍ ي٢ً   ٬ْٗا  إ ايش ض اا ر يًُاٍ، ٚإ ايغشا١َ 
ي٢ً ايغشِٜ دٕٚ غريٙ، ٚمبهٔ إ اـشض  ايـًض ٚايناكٞ، 

  اٱكايف١ افب َا يفٝٗا َٔ اٱسظإ ٚربفٝف اىب٪١ْٚ.
ٖٚزا اي فـٌٝ ٫ مبٓر َـٔ اػـناى يـذ٠ يٓـاٜٚٔ َـٔ اي كظـِٝ       

 أي٬ٙ ًب ػشن١ ٚاسذ٠.
ــذٜٕٛ: ػــشن١ -11 ــ٢ ػــخف،     اي ــٔ يً ــا دٜ ــٌ َُٓٗ إ ٜهــٕٛ يه

يفٝ عاقذإ ي٢ً دعٌ صبُٛي دُٜٓٗا َؼننّا  ُٝٓٗا، ٖٚٞ ػشن١ 
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 اي١ً يعذّ اىبضز  ُٝٓٗا، ايشايفر يً ُٝٝض  ُٝٓٗا، ٚقٌٝ إ يذّ 
 اٱَ ضاز ٚسذٙ ٫ ٜهفٞ يٲط ذ٫ٍ ي٢ً اي  ٬ٕ.

اس أٟ ٜٛقعا يكذّا ي٢ً إ اهٕٛ َٓفع١ ٚاػباس د ػشن١ اىبٓايفر: -12
نٌ َُٓٗا  ُٝٓٗا  ايٓـف أٚ  ايٓظ ١، ٖٚٞ  اي١ً يعـذّ اىبـضز   
ايشايفر يً ُٝٝض، نُا مبهٔ اكظِٝ ايؼـشن١ َـٔ سٝـح اٱرٕ افب    
ػــشن١ ارْٝــ١ أٟ اْؼــات  ــاٱرٕ َــٔ اي ــشيفـب َــٔ دٕٚ يكــذ،   

 ٚػشن١ يكذ١ٜ اْؼات  اٱرٕ  ـٝغ١ يكذ يفٝ٘ ق ٍٛ ٚاػبال.
ٝإ اٜلّا ٫ٚ اـض اـض ايؼشن١ ايعكذ١ٜ ًب ا٭َٛاٍ  ٌ ٚا٭ي   (1 مسألة)

ًب ايذٜٕٛ ٫ٚ اىبٓايفر، يفًٛ نإ يؼخــب دٜٔ ي٢ً صٜـذ، يفاٚقعـا ايعكـذ    
ي٢ً نٕٛ دٜٔ نٌ َُٓٗا َؼننّا  ُٝٓٗا ٫ٜـض، اٚ نإ يهٌ َُٓٗا داس 
يف٬ ٜـض إ ٜٛقعا ايعكذ  إ َٓفع١ ٚاػباس نٌ داس َٔ داسُٜٗا َؼـنى  

  ُٝٓٗا.
١ ؿــض ٚناْــ  يــٛ اطــ ادش اثــٓـب يعُــٌ ٚاســذ  ــادش٠ َعًَٛــ  (2 مسألة)

اٱدش٠ َكظ١ُ يًُٝٗا  ٓظ ١ يًُُٗا، ٫ٚ ٜلش ازبٌٗ قبكذاس سـ١ نٌ 
 َُٓٗا سـب ايعكذ يًعًِ اٱنبايٞ  اجملُٛي.

ٜؼنط ًب نٌ َٔ ايؼشٜهـب اي ًٛغ ٚايعكٌ ٚاٱج ٝاس ٚيـذّ     (3 مسألة)
ــع اٚ ط  ــش يفً ـــاسبذ ــا ٜؼــنط ًب ايؼ ـ ـــف٘، نُ ــٍٛ  ـ شن١ ا٫ػبــال ٚايك 

ٱػبال ٚايك ٍٛ نٌ َـا دٍ يًـ٢ ايؼـشن١،    ذّا ٜٚهفٞ ًب اــ اي  اسٖا يك
نُا ٜؼنط يفٝٗا اَ ضاز اىبايـب ق ٌ ايعكـذ اٚ  عـذٙ يٝــ شا َـا٫ّ ٚاسـذّا      
يشيفــّا طــٛا٤ ناْــا َــٔ ايٓكــٛد اٚ َــٔ ايعــشٚض، ٚا٭قــ٣ٛ يــذّ اي  ــاس  
اذبادُٖا ًب ازبٓع ٚايٛؿف، يفٝـض اَ ضاز دقٝل اسبٓ ١  ذقٝل ايؼعري 

 ٚعبٛٙ.
ايؼشٜهإ ًب ايـش ض ٚاشبظـاس٠ َٚـر     ارا اظا٣ٚ اىبا٫ٕ اظا٣ٚ (4 مسألة)

صٜاد٠ َـاٍ اسـذُٖا اـضداد ســ ٘ َـٔ ايـش ض اٚ اشبظـاس٠ قبكـذاس اًـو          
ايضٜاد٠ َر اي٬م ايعكذ طـٛا٤ نـإ ايعُـٌ َـٔ اسـذُٖا اٚ َُٓٗـا َـر        

 اي ظاٟٚ اٚ اٱج ٬ف اٚ َٔ َ ربي.
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يٛ ػشط ًب ايعكذ ايضٜاد٠ ٭سذ ايؼشٜهـب، يفإ نـإ ايعاَـٌ      (5 مسألة)

ٕٛ يًُ٘ انجش يف٬ اػهاٍ ًب ؿش ٘، نُا يٛ نإ اىباٍ َُٓٗا اٚ ايزٟ ٜه
 اي ظاٟٚ ٚيهٔ أسذ ايؼشٜهـب اػنط إ ٜهٕٛ ي٘ ثًجا ايش ض ٭ٕ يًُ٘ 
ًب ايؼشن١ أنجش، ٚا٭ق٣ٛ ؿش١ ايعكذ ٚايؼشط اٜلّا يـٛ ناْـ  ايضٜـاد٠    
يغري ايعاٌَ اٚ يغري ايزٟ ٜهٕٛ يًُ٘ انجش، ٚنـزا ٜــض يـٛ اػـنط إ     

يًـ٢ اسـذُٖا ًب سـاٍ ســٛهلا انجـش َـٔ اٯجـش        اهٕٛ ْظـ ١ اشبظـاس٠   
يعَُٛات "اىب٪َٕٓٛ يٓذ ػشٚيِٗ"، ْعِ يٛ اػنط كباّ ايش ض ٭سذُٖا 

   ٌ ايعكذ.
يٛ اػنط ًب ايعكذ إ ٜهٕٛ ايعٌُ يًـ٢ اسـذُٖا اٚ َُٓٗـا       (6 مسألة)

 ي٢ً عبٛ اٱط ك٬ٍ ؿض ايؼشط ٫ٚ ػبٛص اي عذٟ ًب ايؼشط.
ــاٍ ا     (7 مسألة) ــارٕ  ٫ ػبــٛص اـــشف اســذ ايؼــشٜهـب ًب َ يؼــشن١ ا٫  

اٯجش، ٚنزا يٛ نإ اٱرٕ ًب ْٛي َعـب َٔ اي ذاس٠ اٚ دٗـ١ طبـٛؿـ١   
يف٬ ػبٛص اعذٟ اٯجش ًب ايعٌُ افب غريٖا، ٚيٛ نإ ايعكذ َ ًكّا يفاي٬صّ 
اٱق ـاس ي٢ً اىب عاسف ْٛيّا ٚنُّا ٚنٝف١ٝ ٚعبٖٛا، ٜٚهٕٛ ساٍ اىبارٕٚ 

ا٤ اٚ اي ٝر  ايٓظ١٦ٝ اٚ ساٍ ايعاٌَ ًب اىبلاس ١ َٔ سٝح يذّ دٛاص ايؼش
 ايظفش  اىباٍ ٚعبٛٙ ا٫ َر اٱرٕ.

ايعاٌَ اَـب ٚإ نإ ٖٛ ايؼشٜو يف٬ ٜلـُٔ اي ًـف ا٫ َـر       (8 مسألة)
 اي عذٟ اٚ اي فشٜ .

يكذ ايؼشن١ َٔ ايعكٛد ازبا٥ض٠، يفٝذٛص يهـٌ َـٔ ايؼـشٜهـب       (9 مسألة)
يفظخ٘، ٚايفظخ ي اس٠ ئ سدٛي اسذُٖا ئ ايعكذ ٚيـٔ اٱرٕ يًغـري   

ٔ ايؼـشن١ ٫ ا  ـٌ ا٫   شكـل ايكظـ١ُ، ٚنـإ ايفظـخ       ًب اي ـشف ٚيهـ 
 ي اس٠ ئ اىب اي ١  ايكظ١ُ ٚٚدٛل ق ٍٛ اٯجش هلا.

يٛ سـٌ ػشط ًب ايؼشن١  ـإ ٜهـٕٛ ٭سـذُٖا صٜـاد٠ ًب        (11 مسألة)
ايش ض اٚ ْكف ًب سـ ٘ َٔ اشبظاس٠ مبهٔ اطكاط ٖزا ايؼشط َر  كـا٤  

 ٓظ ١ نٌ يكذ ايؼشن١ حبٝح يٛ سـٌ  عذ ا٫طكاط س ض اٚ جظاس٠ نإ 
 َٔ اىبايـب افب اجملُٛي ٚٚيفل َك ل٢ اي٬م ايؼشن١.
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ػبٛص يهٌ َٔ ايؼشٜهـب ايشدٛي ٚايفظخ ٚاىب اي ١  ايكظ١ُ    (11 مسألة)
٭ٕ ايؼشن١ يكذ غري ٫صّ ي٢ً ا٭ق٣ٛ ٚ٭ْـ٘ قبٓضيـ١ يـضٍ ايٛنٝـٌ يـٔ      
ايٛناي١ ٚإ نإ ق ٌ سًٍٛ ا٭دٌ اىبزنٛس ًب ايعكذ ا٫ إ ٜهٕٛ ا٭دٌ 

٫صّ اٚ ؼبـــٌ ًب ايفظــخ كــشس ٫ ؼب ُــٌ يًــ٢  َؼــشٚيّا كــُٔ يكــذ 
 ايؼشٜو. 

يٛ ادي٢ اسذ ايؼشٜهـب ي٢ً اٯجش اي عذٟ اٚ اي فشٜ  اٚ    (12 مسألة)
ًكّا ٚيــذّ اسبفــغ يفــاْهشٙ يفعًٝــ٘ ايــُٝـب َــر يــذّ اي ٝٓــ١ َــٔ ــــاشبٝاْــ١ َ 
 اىبذيٞ.

ارا ادي٢ ايعاٌَ اي ًف ق ـٌ قٛيـ٘ َـر ايـُٝـب ٚيـذّ اي ٝٓـ١        (13 مسألة)
 ايلُإ.ي٢ً سـٍٛ اشبٝا١ْ َٚا ٜظ ًضّ 

ا  ٌ ايؼشن١  اىبٛت ٚازبٕٓٛ ٚاسبذـش ٚايفًـع يفـ٬ ػبـٛص        (14 مسألة)
 س٦ٓٝز اي ـشف َٔ اٯجش ٚيهٔ اىبعا٬َت ايي ٚقع  ق ً٘ ؿشٝش١.

ارا ادي٢ اسذُٖا اْ٘ اػن٣ اىب اي يٓفظ٘، ٚاديـ٢ اٯجـش      (15 مسألة)
اْ٘ اػناٙ يًؼشن١ نٞ ٜهٕٛ سحب٘ ْٚفع٘ يًؼشن١ يفُـر يـذّ اي ٝٓـ١ ٜع ـرب     

ٓ٘ ٭ْ٘ ايشف  ٓٝ ٘ ٚ٭ْ٘ اَـب، نُا ٜكذّ قٛي٘ َر مبٝٓ٘ قٍٛ اىبؼنٟ َر مبٝ
ًب ؿٛس٠ ايعهع ٚاديا٥ـ٘ ايؼـشا٤ يًؼـشن١ ٚاديـ٢ ايؼـشٜو اٯجـش إ       

 ايؼشا٤ يٓفظ٘ نُا ًب ؿٛس٠ اشبظاس٠.

  يف اٌمسّخيف اٌمسّخ
ٖٚٞ اعٝـب سـف نٌ ايؼشنا٤  علٗا ئ  عـل، ٫ٚ اع ـرب  ٝعـّا    

غـري َكــٛد  زااـ٘،     ٫ٚ ؿًشّا ٫ٚ َعاٚك١ ٚإ نإ يفٝٗا سد ٭ٕ ايشد
ٚيٝع ًب ايكظ١ُ ػفع١ ٫ٚ جٝاس اجملًـع ٫ٚ جٝـاس اسبٝـٛإ ٫ٚ ٜـذجٌ     

 يفٝٗا ايش ا ٭ْٗا يٝظ  َعاٚك١.
ٜؼـــنط ًب ايكظـــ١ُ ايشكـــا ًب اعـــٝـب اسبــــ١ ًب ايؼـــشن١    (16 مسألة)

اٱػاي١ٝ س ٢ ًب قظ١ُ ا٭د اس ايي ٜ عًل ازبرب يفٝٗا  اؿٌ ايكظ١ُ ٚيٛ 
 مل ٜناكٝا يفٝ عـب ايكشي١.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ن ال ايؼشن١   199
إ ٜ اػش ايؼشٜهإ ايكظ١ُ اٚ إ ٜكّٛ ٚن٬ُٖٝا  ٗا،  ػبٛص (17 مسألة)

٫ٚ ٜع ــرب ًب ايٛنٝــٌ اٱمبــإ ٚايعذايــ١ ٜٚهفــٞ ايٛثــٛم ٚاىبعشيفــ١  هٝفٝــ١  
 ايكظ١ُ.

يٛ اس اد  ايكظ١ُ افب ادش٠ اهٕٛ ي٢ً ايؼشٜهـب ا٫ َـر   (18 مسألة)
 اشبـٛؿ١ٝ ًب اىبـًش١ ايي افٝذ ذبٌُ اسذُٖا هلا.

يفٝ شكـل  ايناكـٞ اٚ   ٫ ؼب از اؿـٌ ايكظـ١ُ افب ايكشيـ١       (19 مسألة)
 ذْٚ٘ نُا يٛ ناْ  ا٭يٝإ َج١ًٝ اٚ َٔ ايٓكذ اىب ظاٟٚ ايك١ُٝ، ْعـِ ارا  

 اٛقف سيفر اشبـ١َٛ ٚاي ٓاصي يًٝٗا يضَ .
ػبٛص قظ١ُ  عل اىباٍ اىبؼنى ٚا كا٤ اي عل اٯجش يًـ٢     (21 مسألة)

اٱػناى نُا يٛ نإ صبُٛي اىباٍ ايف دٜٓاس ٚدشت ايكظ١ُ ًب ْــف٘،  
د ايؼشنا٤ ايفشاص ســ١  علـِٗ ٚا كـا٤ ســف اي ـاقـب      ٛص َر اعذــٚػب

ي٢ً اٱػناى نُا يٛ نـإ يـذد ايؼـشنا٤ ث٬ثـ١ ٚيًـ  اسـذِٖ ايفـشاص        
 سـ ٘.

 مبهٔ اكظِٝ ايكظ١ُ ٚيفل اٱؿ ٬ح افب:   (21 مسألة)
ضا٤ ن٬ّٝ اٚ ٚصّْا اٚ يذدّا ــ  ا٭دــٚاهٕٛ حبظ قظ١ُ اٱيفشاص: -1

دٖــإ اٚ َظــاس١، ٚدبــشٟ ًب اىبجًٝــات َ ًكــّا نــاسب ٛل ٚا٭    
ــٔ    ــ١ َــ ــضا٤ نذًُــ ــا١ٜٚ ا٭دــ ــات اىب ظــ ــا، ًٚب ايكُٝٝــ ٚعبٖٛــ
اىبضسٚيات، َٚا آ ذ٘ اىبعاٌَ اسبذٜج١ َٔ ايكُاؾ ٚاىبـٓٛيات 

 اىب ؼا ١ٗ.
ٚاهٕٛ حبظ  ايك١ُٝ ٚاىباي١ٝ ي عل ايكُٝٝـات   قظ١ُ اي عذٌٜ: -2

ارا اعذدت َجٌ ازبٛاٖش ٚا٭ْعاّ، نُا ارا اػنى إثٓإ ًب ث٬ث١ 
 َ ٓٗـا اعـادٍ ٚاسـذ٠، يفٝٴذعـٌ ايٛاسـذ طـُّٗا       ايٝإ ق١ُٝ إثـٓـب 

 ٚا٫ثٓإ طُّٗا.
ٖٚٞ ايكظ١ُ ايي ذب از افب كِ َكذاس َـٔ اىبـاٍ    قظ١ُ ايشد: -3

افب أســذ ايظــُٗـب يٝعــادٍ ايظــِٗ اٯجــش، نُــا ارا نــإ  ـــب    
ػشٜهـب ػ٦ٝإ ق١ُٝ اسذُٖا يؼش٠ دْـاْري ٚقُٝـ١ اٯجـش مثاْٝـ١     
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ايجاْٞ ٚاجـز ا٭ٍٚ   دْاْري، يفارا كِ اسذ ايؼشٜهـب دٜٓاسّا افب
 اظا٣ٚ ٭ٕ نٌ ٚاسذ َُٓٗا ٜهٕٛ ي٘ اظع١.

ٖٚــٞ إ ػبــرب  عــل ايؼــشنا٤ يًــ٢ ايكظــ١ُ،  قظــ١ُ اٱد ــاس: -4
ٚاٱد اس ٜ عًل  اؿٌ ايكظ١ُ دٕٚ اٱط شكام ايزٟ ٖٛ ثا   

 َر اٱد اس اٚ  ذْٚ٘.
ٖٚٞ ايي اؼ ٌُ ي٢ً كشس يـ عل ايؼـشنا٤    قظ١ُ ايناكٞ: -5

شس ارا اعزست ايكظ١ُ اشباي١ٝ َٔ يفٝناكٕٛ ي٢ً ايكظ١ُ ٚايل
 ايلشس. 

ٚاعذٌٜ ايظٗاّ َـٔ َكَٛـات ايكظـ١ُ ٚيًٝـ٘ ا٫نبـاي، ٚاـاس٠       
ٜهٕٛ ًب اىبجًٝات، ٚااس٠  ايكُٝٝات، ٚاجش٣  اىبهٌٝ اٚ اىبٛصٕٚ 

 اٚ اىبعذٚد، س ٢ ا ظا٣ٚ ايظٗاّ.
قذ دبشٟ انجش َٔ قظ١ُ ًب َاٍ َؼنى يفارا اػنى اثٓـإ ًب   (22 مسألة)

ٗا َا١٥ دٜٓاس ٚقشياط١ٝ خبُظـب دٜٓاس ٚقظِ نٌ صبُٛي١ َٔ ايه   قُٝ 
َٓٗا  اْفشادٙ ناْ  قظ١ُ ايفشاص ٚارا كِ اسذُٖا وبظ١ ٚيؼشٜٔ دٜٓاسّا 
ــ  ؿــض، ٚا٭ٚفب ًب ٖــزٙ ايـــٛس٠ قظــ١ُ      افب ايكشياطــ١ٝ ٚاجــز ايه 
اٱيفشاص، ٚيٛ نإ َـر ايه ـ  ٚايكشياطـ١ٝ اقـ٬ّ  كُٝـ١ َا٥ـ١ ٚوبظــب        

اص اٚ ايشد اٚ اي عذٌٜ، يفاٱيفشاص إ اكظِ دٜٓاسّا يفُٝهٔ ادشا٤ قظ١ُ اٱيفش
ايه   قبفشدٖا يًُٝٗا ثِ ايكشياط١ٝ ثِ ا٭ق٬ّ، ٚقظ١ُ ايشد إ ٜاجـز  
اسذُٖا َج٬ّ ا٭ق٬ّ ٚايكشياط١ٝ ٚقُٝ ٗـا َا٥ ـا دٜٓـاس ٜٚع ـٞ وبظــب      
دٜٓــاسّا يٰجــش  اٱكــايف١ افب ســـ ٘ ٖٚــٞ ايه ــ  ٚقُٝ ٗــا َا٥ــ١ دٜٓــاس، 

ف١ٝ اجش٣  إ ٜهٕٛ طِٗ اسذُٖا ا٭قـ٬ّ  ٚمبهٔ ادشا٤ قظ١ُ ايشد  هٝ
ٚايه  ، ٚطِٗ اٯجش ايكشياط١ٝ َر َ ًغ َا١٥ دٜٓاس ٜذيفعٗا ي٘ ايجاْٞ، 
ٚمبهٔ قظُ ٗا  كظ١ُ اي عذٌٜ  إ ٜهٕٛ ٭سذُٖا ايه ـ  ٚايكشياطـ١ٝ   

 ٜٚهٕٛ طِٗ اٯجش ا٭ق٬ّ.
٫ ٜؼنط ًب ؿش١ ايكظ١ُ اي عـٝـب اسبظـا ٞ ايـذقٝل ىبكـذاس      (23 مسألة)

  َعذي١ ٚسـٌ ايناكٞ، يفًـٛ ناْـ  ق عـ١ اسض  ــب     ايظٗاّ ارا ناْ
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اثــٓـب ٚمل ٜع ُــذا سظــال اىبــن ًب ايكظــ١ُ ٚيهُٓٗــا اي ُــذا ســ ٬ّ َــج٬ّ 
ٚقظُا ا٭سض  ٛاط  ٘ قظُـب َ ظاٜٚـب ؿض، ٚنزا يٛ ناْ  ؿرب٠ َٔ 

 سٓ ١ ٚاي ُذا َهٝا٫ّ صبٍٗٛ اىبكذاس.
ْـ    (24 مسألة) ٘ ارا اج اس اسذ ايؼشٜهـب ايكظ١ُ  اسذ اقظـاَٗا َـر اَها

ػشيّا يف٬ ػبٛص يٰجش اٱَ ٓاي يٓٗا، َٚع٘ ػبرب يًٝٗا ا٫ ارا ناْ  ا٪دٟ 
 افب كشس ي٢ً ايؼشٜو اٯجش يف٬ اـض س٦ٓٝز ا٫  شكاٙ.

ارا ناْ  ايذاس اىبؼنن١ ا هٕٛ َٔ يا كـب مبهٔ قظُ ٗا قبا  (25 مسألة)
٫ ؼبـٌ َع٘ كشس ي٢ً اسذ ايؼشنا٤ ٚٚيفل قٍٛ ايجك١ َٔ اٌٖ اشبرب٠، 

٤ ٜع رب اي ـا  ٚايناكٞ، ٚارا اعزس ػبرب اىبُ ٓر ارا َٚر اعاطش ايؼشنا
 مل ٜهٔ يفٝ٘ كشس.

ــٌ ٚاػــذاس ٚمل مبهــٔ    (26 مسألة) ــا غبٝ ــ  اسض َؼــنن١ ٚيفٝٗ ارا ناْ
قظُ ٗا قظ١ُ ايفشاص اكظِ قظ١ُ اعذٌٜ ارا يً  اسذ ايؼشنا٤ ايكظ١ُ، 

 ٚػبرب َٔ مل ٜك ٌ  ٗا ا٫ ارا نإ ًب اي ـب كشس ٫ ؼب ٌُ.
 ػـشنا٤ ػبـٛص قظـ١ُ نـٌ َـٔ      ارا ناْ  اسض َضسٚيـ١  ــب   (27 مسألة)

ا٭سض ٚايضسي طٛا٤ نإ قـ٬ّٝ اٚ طٓ ٬ّ، ٚاهٕٛ قظ١ُ اد اس َر يذّ 
 ٚدٛد كشس ًب اي ـب، َٚر ٚدٛدٙ يف٬ ذ َٔ ايناكٞ.

يٛ ناْ  ضبـ٬ت َ عـذد٠ َ ذـاٚس٠ اٚ َٓفــ١ً  ــب ػـشنا٤        (28 مسألة)
١ُ حبٝح ٜهـٕٛ نـٌ ٚاسـذ    ــٔ ايكظــ١ُ، يفإ اَهــ   علِٗ ايكظــٚيً

َٔ غري كشس يف٬  اغ، ٚا٫ يفكظ١ُ اي عذٌٜ اٚ قظـ١ُ ايـشد    يفٝٗا َٓفشدّا
َــر يــذّ ايلــشس ٚحبٝــح ٜهــٕٛ يهــٌ َــِٓٗ ضبــٌ ناَــٌ اٚ انجــش، َٚــر 
اعبـاس ايكظ١ُ ًب اشباي١ٝ ئ ايلشس ًب اسذ ٚدٛٙ ايكظ١ُ ػبرب اىبُ ٓـر  

 يًٝٗا.
يٛ اعـزست ايكظـ١ُ اشبايٝـ١ َـٔ ايلـشس ٫ ػبـرب اىبُ ٓـر ٭ٕ         (29 مسألة)

د كشس ًب اي ـب ٫ َ ًكّا، يفارا اَهٔ اذاسى َٛكٛي اٱد اس يذّ ٚدٛ
ايلــشس  ـــٛس٠ ػــشي١ٝ ػبــرب يًٝٗــا ٚا٫ يفــايًذ٤ٛ افب اسبــانِ ايؼــشيٞ  

 ٫ج ٝاس ا٫ْظ  َٚا ٖٛ اقٌ كشسّا.
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اىبشدر ًب ذبكل ايلشس َ عاسف اٖـٌ اشبـرب٠ ٚاٱج ــاق     (31 مسألة)
نُا يٛ نإ ايٓكف ًب ايعـب اٚ ق١ُٝ اسبـ١  ظ   ايكظ١ُ قبا ٫ ٜ ظاَض 

 ٠ ٚإ مل ٜظك  اىباٍ ئ قا ١ًٝ اٱْ فاي  ٘  اىبش٠. ٘ ياد
٫ ذ ًب ايكظ١ُ َٔ اعذٌٜ ايظٗاّ ٚنٝفٝ ٘ ارا ناْ  سـف  (31 مسألة)

ايؼشنا٤ َ ظا١ٜٚ ار اعذٍ ايظٗاّ  عذدِٖ، نُا يـٛ نـاْٛا ث٬ثـ١ يفٝهـٕٛ     
يهٌ َِٓٗ ايجًح ثِ مبٝض نٌ َٔ ايظٗاّ  ع١َ٬ َج٬ّ يهٌ َٓٗـا يـٕٛ، اٚ   

ٙ ا٭ٚفب ٖٚزٙ ايجا١ْٝ ٖٚزٙ  ايجايج١ ٖٚهزا، ٜهٕٛ يهٌ َٓٗا اطِ، اٚ ٖز
ٜٚهٕٛ اي ظاٟٚ حبظ  ايك١ُٝ ٫ حبظ  اىبظاس١ اٚ اسبذِ ٚعبٛٙ، يفارا 
ناْ  ق ع١ اسض ْـف َٓٗا ي٢ً ايؼاسي ٚاٯجش جًف٘ َج٬ّ يف٬ اــض  

 ايكظ١ُ  اي ظاٟٚ َر اج ٬ف ايك١ُٝ.
 ٫ دبشٟ ايكشي١ ا٫  عذ اعذٌٜ ايظٗاّ، اَا نٝفٝ ٗا يفُ عذد٠ (32 مسألة)

اسـذ ايؼـشنا٤ ٜٚعــب ايظـِٗ ا٭ٍٚ     اطـِ   َٓٗا إ ٜه   ي٢ً نٌ سقعـ١ 
يٝهــٕٛ ىبــٔ ؽبــشز اوــ٘ ا٫ّٚ ٖٚهــزا، ٚػبــٛص إ ٜكــشي اٜلــّا  ايظــٗاّ   

 يفايظِٗ ا٭ٍٚ ٫ ٜعشف ا٫  ايكشي١.
اع رب ايكشي١  عذ ايشكا   عذٌٜ ايظٗاّ قظ١ُ ي٢ً ا٭ق٣ٛ،  (33 مسألة)

 يف٬ ذب از افب اشاض  جش  عذٖا.
ايؼشنا٤ اىبٗاٜا٠ ًب اٱْ فاي  ـايعـب اىبؼـنن١   ارا يً   عل  (34 مسألة)

طٛا٤ نإ حبظ  ايضَإ نايذاس اىبؼنن١ نُـا يـٛ يًـ  إ ٜظـهٔ نـٌ      
ٚاسذ َٔ ايؼشنا٤ ط١ٓ ٚاسذ٠  اي عاق  اٚ حبظ  ا٭دضا٤ نُا ًب ايذاس 
َش٠ ٜظهٔ اسذ ايؼشٜهـب  اي ا ل ا٭سكٞ َٚش٠  ا٭ي٢ً ٖٚهـزا، يفـ٬   

اَ ٓر ٫ ٜـض اد اسٙ ٚػبٛص يًؼشٜو ًب ػب  ي٢ً ايؼشٜو ايك ٍٛ،ٚارا 
 ػشن١ ا٭يٝإ ايشدٛي يفُٝا  عذ ئ اىبٗاٜات.

يٛ سهِ اسبانِ ايؼشيٞ ًب ػـشن١ اىبٓـايفر  اىبٗاٜـات ٭دـٌ      (35 مسألة)
 سظِ ايٓضاي ٚاشبـ١َٛ اًضّ ٚػبرب اىبُ ٓر يًٝٗا.

ارا ٚقع  ايكظ١ُ ًب ا٭يٝإ ٚيفل ايـٝغ١ ايؼشي١ٝ يضَـ ،   (36 مسألة)
 .ٚيٝع ٭سذ َٔ ايؼشنا٤ ا  اهلا
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٫ اـض ايكظ١ُ ًب ايذٜٕٛ اىبؼنن١ ق ٌ اط ٬َٗا، يفارا نإ  (37 مسألة)

يؼخــب دٜٔ ي٢ً غريُٖا ي٢ً عبٛ اٱط ك٬ٍ يفـ٬ ػبـٛص إ ػبعـ٬ َـا     
ٜـٌ َٔ دٜٔ اسذُٖا هلُا َعّا، ْعِ يٛ اػـننا ًب دٜـٔ يًـ٢ ػـخف     
ٚاط ٛيف٢ اسذُٖا سـ ٘ َر  كا٤ سـ١ ايؼشٜو ًب ر١َ اىبذٜٕٛ ؿض َر 

 سكا اٯجش.
اسذ ايؼـشٜهـب اشب ـا ٚايغـؾب ًب ايكظـ١ُ اٚ يـذّ      يٛ ادي٢  (38 مسألة)

ش اٯجش ٫ اظُر ايذي٣ٛ ا٫ َـر اي ٝٓـ١، يفـإ    ــٗاّ ٚاْهــاي عذٌٜ ًب ايظ
ـــاقــاّ اىبذي ـــٞ اي ٝٓــ١ يًــ٢ ديـ ٛاٙ ْكلــ  ايكظــ١ُ ٚاس ــاز افب قظــ١ُ  ـ

دذٜذ٠، َٚر يذّ اي ١ٓٝ ي٘ اس٬ف ايؼشٜو ارا ناْـ  ٖٓـاى َٛكـٛي١ٝ    
ــذ ٜظــ ًضّ ا٭َــ   ش ًب  عــل اسبــا٫ت ايشدــٛي افب اسبــانِ   ٱْهــاسٙ، ٚق

 ايؼشيٞ.
ارا سـً  ايكظ١ُ يفـاس َظًو اي ٝ  ايعا٥ذ ٭سذُٖا ًب  (39 مسألة)

 ْـٝ  اٯجش اٟ ٜهٕٛ ي٘ يبش افب ايؼاسي يفًٝع يٰجش َٓع٘.
٫ ػبٛص قظ١ُ ايٛقـف  ــب اىبٛقـٛف يًـِٝٗ ا٫ ارا ســٌ         (41 مسألة)

 .اؼاح  ِٝٓٗ ٜ٪دٟ افب جشا ٘ اٚ افب يف ١ٓ ٫ اشافر ا٫  ايكظ١ُ
اـض قظ١ُ ايٛقف ئ اي ًل، نُا يٛ نـإ ًَـو، ْــف٘       (41 مسألة)

ٚقف ٚايٓـف اٯجش ًَو يًل يؼخف اٚ ىب عذد نايٛسث١، ٚػبٛص ي٢ً 
ا٭ق٣ٛ قظ١ُ ٚقف ئ ٚقـف َـر ا٫طـ  ا١ْ ًب أؿـٌ ايٛقـف، نُـا يـٛ        
اٚقف اىبايو ْـف داسٙ ي٢ً رسٜ ٘ ٚايٓـف ا٭جش ي٢ً يفكـشا٤ اي ًـذ،   

 ػ شٙ افب ٚقفـب.٫ٚ ػبٛص دبض١٥ ايٛقف ايٛاسذ ٚ
يٛ ظٗش ػشٜو  جش  عذ سـٍٛ ايكظ١ُ  ـب ايؼشنا٤ ا  ـٌ   (42 مسألة)

شن ٘  ٓشــٛ اٱػــاي١ يًــضّٚ اعــذٌٜ ايظــٗاّ َــٔ ــــ١ُ ارا ناْــ  ػــــايكظ
 دذٜذ.

يٛ مت اعذٌٜ ايظٗاّ ٚسـً  ايكظـ١ُ ثـِ االـض إ  عـل      (43 مسألة)
ــّا ًب ســـ١ اســذ ايؼــشٜهـب   ًــ       اىبكظــّٛ َظــ شكّا يًغــري ٚنــإ َعٝٓ

 َؼايّا ًب سـف ايؼشنا٤  ايظ١ٜٛ اـض ايكظ١ُ. ايكظ١ُ، اَا يٛ نإ
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يٛ قظفِ ٚسث١ اىبٝ  اشن ٘  ِٝٓٗ ثِ ظٗش يًٝ٘ دٜٔ، يفإ ُادٟ    (44 مسألة)
ايــذٜٔ َــٔ غــري ا٭سخ اٚ نــإ يــ٘ َــاٍ مل ٜكظــِ  كــذس ايــذٜٔ ؿــش   
 ايكظ١ُ، ٚا٫ يفٝ اي َٔ اينن١ َا ٜفٞ  ايذٜٔ ٚيٛ أد٣ افب اياد٠ ايكظ١ُ.

 َر اداص٠ ايؼشنا٤.اـض ايكظ١ُ ارا قاّ  ٗا ادٓيب  (45 مسألة)
يٛ ْٗـ٢ ايٛايـذ ا٫ٚدٙ يـٔ قظـ١ُ اَـٛاهلِ ٚيهـِٓٗ جـايفٛا         (46 مسألة)

ٚقظُٛا اىباٍ ؿش  ايكظ١ُ ٚإ امثٛا قبخايف١ ايٓٗٞ اي هًٝفٞ، ٫ٚ اثِ 
 إ اط شذخ سادض ػشيٞ يًكظ١ُ.

ا ك٢ ايؼشن١ ي٢ً ساهلـا َـا مل ٜكظـِ اىبـاٍ ٚإ نـإ يـذّ        (47 مسألة)
كظـ١ُ يفُـر ايشكـا َـِٓٗ     اي كظِٝ ٫َش قٗشٟ، ٚيٛ ادرب ايؼشنا٤ ي٢ً اي

 ؿش  ٚا٫ يفاْٗا ا ك٢ ي٢ً ساهلا.
دبــشٟ ايكظــ١ُ ًب ايظــٝاسات ٚاٯ٫ت ٚاىبهــا٥ٔ ٚإ ناْــ    (48 مسألة)

َ عذد٠، ٚاَا يٛ اْفشدت ٚناْ  َؼنن١  ـب اثٓـب اٚ انجش يف ذـشٟ يفٝٗـا   
 اىبٗاٜا٠.

 
********** 
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  وزبة ادلصازػخوزبة ادلصازػخ
٭سض ٖٚٞ يغ١ َفاي١ً َٔ ايضسي، ًٚب ا٫ؿ ٬ح اىبعا١ًَ ي٢ً ا

 ايضساي١ حبـ١ َٔ ساؿًٗا، نُـا ٖـٛ َ عـاسف ػـشيّا ٚيشيفـّا، ٚقـذ       
اظ٢ُ  اىبخا ش٠ َٔ اشبرب٠ قبع٢ٓ ايٓـٝ ، اٚ َٔ اشب اس٠ ٖٚٞ ا٭سض 
ايشج٠ٛ، ٚاذٍ يًٝٗا َعا١ًَ ايٓيب ؿ٢ً اب يًٝـ٘ ٚ يـ٘ ٚطـًِ ٭ٖـٌ     

 جٝرب.
ٚمبهٔ ايكٍٛ إ ايضساي١ قذمبـ١ ًب ا٭سض  كـذّ ٚدـٛد اٱْظـإ     

ا إ مل ا كذّ يًٝ٘، ٚإ اٍٚ َٔ صسي َٔ ايٓاغ ٖٛ  دّ ي٢ً ط شٗ
يًٝ٘ ايظ٬ّ. يفًُا ُاٖ   افب ا٭سض اس از افب َا ٜك اا٘، يبا ٜذٍ ي٢ً 
ػــشف ٚسظــٔ َ اػــش٠ ا٭سض  ايضسايــ١، يــزا ٚسدت ًب اطــ ش ا ٗا 

 ْـٛق َظ فٝل١.
ًٚب جرب ايٛاط ٞ قاٍ: "طاي  دعفش  ٔ ضبُذ يًٝ٘ ايظـ٬ّ يـٔ   

ِٖ ايضاسيٕٛ نٓـٛص اب ًب اسكـ٘، َٚـا ًب ا٭يُـاٍ     ايف٬سـب، قاٍ: 
ػــ٤ٞ أســ  افب اب َــٔ ايضسايــ١، َٚــا  عــح اب ْ ٝــّا ا٫ صاسيــّا ا٫  

 ادسٜع يًٝ٘ ايظ٬ّ يفاْ٘ نإ جٝايّا".
ٚقذ سٟٚ ايـذٚم َشيفٛيّا ئ ايٓيب ؿ٢ً اب يًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ: 

جًـح أٚ  "اْ٘ ٢ْٗ ئ اىبخـا ش٠"، قـاٍ: "ٖٚـٞ اىبضاسيـ١  ايٓــف أٚ اي     
ٌ يًـ٢  عـل اياَـٌ ٚقٝـٌ اْـ٘ ســب آـاصيٛا ْٗـاِٖ         ـر، ٚهبـ ــايش 

 يٓٗا".
ٜؼنط ًب اىبضاسي١ اٱػبال ٚايك ٍٛ ٜٚهفٞ ًب نٌ َُٓٗا نـٌ    (1 مسألة)

يفغ داٍ طٛا٤ نإ ْـّا ؿشؼبّا اٚ ظاٖشّا يغ١ اٚ يشيفّا يفٝهفٞ إ ٜكٍٛ ًب 
اٱػبال: صاسي و، اٚ اصسي ٖـزٙ ا٭سض اٚ طـًُ ٗا ايٝـو َٚـا دـش٣      

 شاٙ ي٢ً َذ٠ َع١ًَٛ اٚ صسي طبـٛق.صب
٫ اع رب ًب اٱػبال ٚايك ٍٛ ايعش ١ٝ ٫ٚ اىباك١ٜٛ  ٌ اـض ًب    (2 مسألة)

نٌ يغ١ ٜ ِ اي فاِٖ ٚايعكذ  ٗا، ٚدبٛص  ازب١ًُ اٱو١ٝ َر قـذ اٱْؼا٤ 
 ٗا، ٫ٚ ٜع رب اكذِٜ اٱػبال ي٢ً ايك ٍٛ ٜٚـض اٱػبال َـٔ نـٌ َـٔ    
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ايفعًٞ َر اٱػبال ايكٛيٞ نُا دبشٟ اىبايو ٚايضاسي،  ٌ ٜهفٞ ايك ٍٛ 
 يفٝٗا اىبعايا٠.

ٜؼنط ًب اىبضاسي ٚايعاٌَ اي ًٛغ ٚايعكٌ ٚاٱج ٝاس ٚايكذس٠    (3 مسألة)
 ي٢ً اي ـشف قبك ل٢ ايعكذ.

٫ ٜـض ًب اىبضاسي١ إ ٜهٕٛ ايُٓا٤ يًُايو ٚسذٙ اٚ يًضاسي    (4 مسألة)
 ٚسذٙ يف٬ ذ إ ٜهٕٛ َؼننّا  ُٝٓٗا.

ا ٜشيفـر ازبٗايـ١ ٚايغـشس،    ٫ ذ َـٔ اعـٝـب ســ١ نـٌ َُٓٗـا قبـ         (5 مسألة)
يف ــ عـب  ايٓـــف اٚ ايجًــح َــج٬ّ يفــ٬ ػبــٛص إ ٜكــٍٛ اىبايــو اصسي ٖــزٙ   

٢ً إ ٜهــٕٛ يــو اٚ يــٞ َكــذاس َــٔ ساؿــًٗا َٚــٔ غــري إ ــــا٭سض ي
 ؼبذدٙ.

َ     (6 مسألة) ــ ٫ ذ َـٔ اعـٝـب  ذ٠ اىبضاسيـ١  ايظـٓـب ٚا٭ػـٗش ٚقبكـذاس ٫     ـ
ي١ َـٔ غـري اكٝٝـذ    ٛص اي٬م يكذ اىبضاســٜكـش ئ ادساى ايُٓا٤، يف٬ ػب

قبذ٠ َع١ٓٝ ْعِ ٜهفٞ اعٝـب اىبضسٚي اٚ َ ـذأ ايؼـشٚي ًب ايـضسي قبـا ٜشيفـر      
ايغشس، اٚ قبا ٫ ٜضسي ًب ايظ١ٓ ا٫ َش٠ ٚاسذ٠ ٜٚهٕٛ ظاٖش ايعكـذ يظـ١ٓ   

 ٚاسذ٠ َج٬ّ.
٫ ذ إ اهٕٛ ا٭سض قا ١ً يًضسي ٚيٛ  ايع٬ز، يفًٛ ناْ  ٫    (7 مسألة)

هلـا َ عـزسّا ٚمل مبهـٔ اٱن فـا٤     اـًض يًضساي١ نُا يٛ نإ ٚؿٍٛ اىبا٤ 
  اىب ش ٫ اـض اىبضاسي١.

ٜؼنط ًب اىبضاسي١ اعٝـب ْٛي اىبضسٚي َٔ اسبٓ ١ اٚ ايؼعري اٚ    (8 مسألة)
ايزس٠ ٚعبٖٛا قبا ٜشيفر ازبٗاي١ ا٫ إ ٜهٕٛ ٖٓاى اْـشاف افب ْٛي َعـب 

 َٔ ايضسي.
٫ ذ َٔ اعٝـب ا٭سض َٚكذاسٖا ا٫ إ اهٕٛ نًّٝا ًب اىبعــب     (9 مسألة)

ٚد٘ ٜشافر َع٘ ايغشس ٚازبٗاي١، يفايعاٖش ايـش١ ٜٚهـٕٛ اي خـٝري   ٚي٢ً 
يًُضاسي اٚ ايعاٌَ حبظ  ايكشا٥ٔ ٚاىب عاسف ٚقايـذ٠ ْفـٞ ايغـشس، ٚا٫    

 يفايعاٖش اْ٘ يًُايو.
ػب  اعٝـب د١ٗ ايـشف ي٢ً اي زس ٚايًٛاصّ ا٭جش٣ ا٫    (11 مسألة)
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إ ٜهٕٛ ٖٓاى اْـشاف اٚ َ عاسف ًب ذبٌُ ؿاس  ا٫سض اٚ ايعاٌَ 

 .هلا
ػبــٛص إ ػبــشٟ ايعكــذ َــٔ ٜٓٝــ  يــٔ اىبايــو طــٛا٤ نــإ      (11 مسألة)

 ايٛنايــ١ اٚ ايٛؿــ١ٝ اٚ اي ٛيٝــ١ ٜٚهفــٞ إ ٜهــٕٛ َايهــّا ىبٓفعــ١ ا٭سض   
 اٱداس٠ ٚعبٛٙ،  ٌ ػبٛص إ ٜاجزٖا َٔ اىبايو  عٓٛإ اىبضاسي١ َر يذّ 

 ػشط َ اػشا٘ يفٝذشٟ يكذ َضاسي١ َر غريٙ.
ــض يـ٘ َضاسيـ١    َٔ ٫ ػبٛص يـ٘ اي ــشف ًب ا٭سض ٫ ٜ      (12 مسألة)

غريٙ، ٫ٚ ػبٛص َضاسيـ١ ايغـري ًب ا٭سض اىبـٛات َـر يـذّ ايـ شذري اٚ       
 ايظ ل ٚعبٛٙ، ٭ٕ اىبضاسي ٚايعاٌَ يفٝٗا طٛا٤.

ػبٛص إ ٜارٕ اىبايو يؼخف  ضساي١ اسك٘ يًـ٢ إ ٜهـٕٛ    (13 مسألة)
يًعاٌَ ْظ ١ َـٔ اسباؿـٌ نايٓــف اٚ ايجًـح ٚعبـٛٙ ٚإ مل ٜهـٔ َـٔ        

 ٛ ــ ايًــل اٱرٕ نازبعايــ١ ٚمل ٜعـــب  اىبضاسيــ١ اىبـــ ًش١، ٚنــزا ٜـــض ي
ػخـّا نُا يٛ قاٍ: نٌ َٔ صسي اسكٞ ٖزٙ يفً٘ ْـف اسباؿٌ اٚ ثًج٘ 

 اٚ س ع٘ َج٬ّ.
اىبضاسي١ يكذ ٫ صّ ٫ ٜ  ٌ ا٫  اي كاٌٜ اٚ ايفظخ  اشبٝـاس     (14 مسألة)

ايزٟ ٫ ؽب ف  اي ٝر، يفٝذٛص ايفظخ خبٝاس ايؼشط ٚجٝاس اٱػناط اٟ 
اسـذُٖا، ٚا  ـٌ اىبضاسيـ١ اٜلـّا     ربًف  عـل ايؼـشٚط اىبؼـني١ يًـ٢     

خبشٚز ا٭سض ئ قا ١ًٝ اٱْ فاي يفكذ اىبا٤ اٚ اط ٥٬ٝ٘ ٚعبٛٙ يبا ٜٓ فـٞ  
 َع٘ َٛكٛي اىبضاسي١.

٫ ا  ــٌ اىبضاسيــ١ قبــٛت اىبــضاسي اٚ ايعاَــٌ يفٝكــّٛ ٚاسخ     (15 مسألة)
اىبٝ  َُٓٗا َكاَ٘ ا٫ إ ٜؼنط َ اػش٠ ايعاٌَ يًعُـٌ طـٛا٤ نـإ ق ـٌ     

 جشٚز ايضسي اٚ  عذٙ.
ارا اط عاس اسكّا ٫ ػبٛص َضاسي١ ايغري يًٝٗا ا٫ َر سكـا     (16 مسألة)

اىبايو اٚ إ اٱط عاس٠ ا لُٔ اٱرٕ اٚ يٲْـشاف، ٚيٛ مت يكذ اىبضاسي١ 
َــر اٱرٕ يضَــ ، ٚيًُعــري إ ٜشدــر ًب اياساــ٘ يًــ٢ ا٭قــ٣ٛ ٚس٦ٓٝــز  

 ٜظ شل ادش٠ اىبجٌ ٭سك٘ ي٢ً اىبظ عري.
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ـــارا مت اعــٝـب َ (17 مسألة) غ  ٗــا اسباؿــٌ ٚيهٓٗــا  ذ٠ اىبضاسيــ١ قبــا ٜ ًــ ـ
اْكل  ٚايضسي  ام مل ٜ ًغ، يفًًُايو ا٭َش  اصاي ٘  ٬ اسؾ، اٚ ا كا٥٘ 

ــ ٌ ار ٫ ػبــش٠ َٔ ايعاَــٚاىب اي ١  اٱد َـ    ـ ٔ غـري  ـ  يًٝـ٘ ا كـا٤ ايـضسي 
ادش٠ طٛا٤ نإ اٱ كا٤ ئ يُذ اٚ ئ اكـري َٔ ايضاسي اٚ  ظ   أَش 

 قٗشٟ.
ايضسي افب اي ًٛغ  ٬ ادش٠ يٛ ػشط ايضاسي ي٢ً اىبايو ا كا٤  (18 مسألة)

اٚ َعٗا إ َل  َذ٠ اىبضاسي١ ق ً٘ ؿض ايؼشط، ٚيٛ ػشط اٱ كا٤ سبـب 
اي ظــٜٛل يفــا٭ق٣ٛ ايـــش١ يًــ٢ إ ذبــذد اًــو اىبــذ٠ قبــا ٜشيفــر ازبٗايــ١  

 ٚايغشس.
يٛ مت ايعكذ ٚاظًِٝ ا٭سض افب ايضاسي ٚاْكل  اىبذ٠ ٚمل    (19 مسألة)

فٜٛ  اىبٓفع١ ٚاٱا٬ف ٜضسي، يفٝلُٔ ادش٠ اىبجٌ يٮسض ي٢ً ا٭ق٣ٛ ي 
ٚقايذ٠ ايٝذ، ٚا٭سٛط اي ـا  ٚايناكٞ، ْعِ يـٛ نـإ ايـنى  ظـ       

 يزس ياّ يف٬ كُإ ٭ْ٘ ٜهؼف ئ   ٬ٕ اىبعا١ًَ.
يــٛ مت ايعكــذ ٚاَ ٓــر اىبايــو يــٔ اظــًِٝ ا٭سض يفًًعاَــٌ     (21 مسألة)

ايفظخ، ٚا٭ق٣ٛ يذّ ايلُإ ي٢ً اىبايو ٭ٕ ايضاسي مل مبًو ػ٦ّٝا  عذ 
اسبش ٫ الُٔ  ٌ مل افٛت  عذ ا٫ إ ٜظ   كشسّا يًضاسي  ٚ٭ٕ َٓايفر

 ٫ مبهٔ اذاسن٘.
ارا غـ   ا٭سض  عذ يكذ اىبضاسي١ ٚمل مبهٔ اٱطنداد    (21 مسألة)

ٚسـٍٛ اي ذاسى ٚايضساي١ يفـإ نـإ ق ـٌ اظـًِٝ ا٭سض يًـضاسي ربـري       
ــ ايعاٌَ  ــب ايفظ  ــ خ ٚاٱَلـ ا٤، ٚنـزا  عـذ اي ظـًِٝ إ نـإ ايغــ       ـ

اىبايو نُا يٛ سذضت ا٭سض  ظ   يفًع اىبايـو،   ظ   ػخـٞ َر 
ٚنزا يٛ مل ٜهـٔ ايظـ   ػخــّٝا يًؼـو  ؼـٍُٛ اؿـاي١ ايًـضّٚ هلـزٙ         

 ايـٛس٠.
يٛ يٴــب ًب ايعكـذ ْـٛي َـٔ ايـضسي ناسبٓ ـ١ ٫ ػبـٛص يًـضاسي          (22 مسألة)

اي عذٟ افب غريٙ، ٚارا صسي ايضاسي غريٙ ٜغشّ َكذاس اي فـاٚت ًب ادـش٠   
ٌ يٮسض، ٚارا نـإ اي ـزس   ـش٠ اىبجــخ ٚاجز إدــا٭سض ٚيًُايو ايفظ
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َــٔ اىبايــو يفٗــٛ يــ٘ ٜٚظــ شل ايعاَــٌ ادــش٠ يًُــ٘ ٚا٭ســٛط ايناكــٞ   

ــ يٲػ ــ هاٍ  اطـ ــ  شكام ايعاَـٌ اٱد ـ ــ ش٠ ٭ْــ٘ اقـ ذّ يًـ٢ ٖ ـو سشَــ١   ـ
 يًُ٘.

يــٛ صاسي يًــ٢ اسض ٫ َــا٤ هلــا يفعــ٬ّ يهــٔ اَهــٔ ذبـــًٝ٘   (23 مسألة)
نـإ اىبـا٤    ع٬ز َٔ سفش طاق١ٝ اٚ  ٦ـش اٚ طـش   آيـ١ ؿـض، ٚنـزا يـٛ       

َظ ٛيّٝا يًٝٗا ٚاَهٔ سذضٙ يٓٗا، اَا يٛ اعزس ريو ٚظً  ا٭سض غري 
ؿاسب١ يًضساي١ يفإ ايعكـذ  ايـٌ ٚإ اَهـٔ اٱْ فـاي َـٔ ا٭سض  غـري       
ايضسي ٱج ـاق اىبضاسي١  اٱْ فـاي  ـايضسي، ْعـِ يـٛ نـإ ايعكـذ يكـذ        
١ اداس٠ نُا يٛ اط ادش ا٭سض يًضساي١ َر ايعًِ  عـذّ اَهـإ ايضسايـ   

 ظ   يذّ اىبا٤ ٚايعذـض يـٔ ذبــًٝ٘ َـج٬ّ اــض اٱدـاس٠ اىب ًكـ١ ٭ٕ        
ايضساي١ َٔ  ال ايذايٞ ٚاعذد اىب ًٛل ٚيٝع اي كٝٝذ، ٚربًف ايذايٞ 

 ٫ ٜٛد    ٬ٕ ايعكذ.
ٜـض ًب يكذ اىبضاسي١ إ ٜهٕٛ اي زس َٔ اىبايو اٚ ايعاَـٌ   (24 مسألة)

َ  ـر يفٝٓــشف   اٚ َُٓٗا َعّا ٚيهٔ ٫ ذ َٔ اي عٝـب ا٫ إ ٜهٕٛ اي ٝـاد  
 ايٝ٘ اٱي٬م.

ــو    (25 مسألة) ـــب اىبايـ ــنن١  ـ ــ١ ٚإ ناْـــ  ا٭سض َؼـ ــٛص اىبضاسيـ دبـ
ٚايعاٌَ، نُا ػبٛص إ ٜهٕٛ ايعٌُ َؼننّا  ـب ايعاَـٌ ٚاىبايـو ٚنـزا    

 اسباٍ ًب  اقٞ ْفكات اىبضاسي١.
ــٌ،    (26 مسألة) ــزس، ٚايعُــ ــ١: ا٭سض، ٚاي ــ ــّٛ  اس عــ ــ١ ا كــ اىبضاسيــ

َـٔ نـٌ َـٔ اىبايـو اٚ     ٚايعٛاٌَ، ٫ٚ ذ  إ ٜهٕٛ ٚاسذ َٓٗـا اٚ انجـش   
ايعاٌَ، اٟ ٜـض إ ٜهٕٛ اسذٖا َٔ اسذُٖا ٚاي كٝـ١ َـٔ اٯجـش، اٚ    
اثٓإ َٔ نٌ ٚاسذ َُٓٗـا، اٚ ٜهـٕٛ َـٔ اسـذُٖا  عـل اسـذٖا َٚـٔ        

 اٯجش اي ك١ٝ.
ػبٛص يكذ اىبضاسي١  ـب ث٬ث١ اٚ انجش ي٢ً ا٭ق٣ٛ نإ اهٕٛ  (27 مسألة)

 َٔ سا ر. ا٭سض َٔ ٚاسذ ٚاي زس َٔ  جش ٚايعٌُ َٔ ثايح ٚايعٛاٌَ
ــ٘ ًب       (28 مسألة) ــٌ َع ــ٘ ػخـــّا  جــش ٜعُ ــٌ َع ــٌ إ ػبع ػبــٛص يًعاَ
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 َضاسي ٘ ٚيهٔ ٫ ػبٛص ي٘ اظًِٝ ا٭سض افب غريٙ ا٫  ارٕ اىبايو.
 يٛ ا ـب   ٬ٕ ايعكذ يففٝ٘ ٚدٛٙ: (29 مسألة)
ارا نإ ق ٌ ايؼشٚي يف٬ ػب  ػـ٤ٞ يًـ٢ اىبايـو ٫ٚ يًـ٢ ايعاَـٌ       -1

 . عذّ ٚقٛي ايعٌُ اٚ َا ٜظ شل اٱدش٠ ٚايلُإ ٚعبُٖٛا
ارا نإ  عذ ايؼشٚي ٚق ٌ ايضسي نُا يٛ كب   عل اىبكـذَات َجـٌ    -2

سفش ايٓٗش ٚسشخ ا٭سض ٚعبٖٛا يفًًعاٌَ يٛض يًُ٘ ارا سـٌ 
ٚؿف ًب ا٭سض ٜظ شل ايعٛض، اَا يٛ مت ػشا٤  ٫ت يفٗـٞ ىبـٔ   
ديفر مثٓٗا ا٫ إ ؼبـٌ كشس ًب ايؼشا٤ ٫ ٜ شًُ٘ ٚسذٙ ٚإ ايؼشا٤ 

 اىبضاسي١. نإ  كـذ ا٫ط عُاٍ ًب َٛكٛي
ارا سـٌ ايفظخ  عذ ايضسي، ٜهٕٛ ايضسي يـاس  اي زس يفارا نإ  -3

اي زس يًُايو نإ ايضسي ي٘ ٚيًٝ٘ يًعاٌَ ادش٠ يًُ٘ ٚاٯ٫ت ايي 
اط عًُٗا، ٚإ نإ اي زس يًعاٌَ نإ اي زس ٚلبا٩ٙ ي٘ ٚيًٝ٘ ادـش٠  
ا٭سض يًُايو، ٚإ نإ اي زس َُٓٗا ي٢ً عبٛ ايؼشن١ يفٝهٕٛ ي٢ً 

١ ْـفّا اٚ ثًجّا ٚعبُٖٛا، ٚإ نإ اي زس َٔ ثايح  شكا اىبايو ايٓظ 
يفــايضسي يــ٘ ٚيًٝــ٘ يًُايــو ادــش٠ ا٭سض ٚيًعاَــٌ ادــش٠ اىبجــٌ يــ٘  
ٚيعٛاًَــ٘ ٖــزا نًــ٘ َــر ازبٗــٌ  ــاي  ٬ٕ، اَــا َــر ايعًــِ  ايفظــاد   
ٚاٱقذاّ ي٢ً ايعٌُ يفارا نإ َ ربيّا يف٬ ٜظ شل ادش٠، َٚر قـذ 

ٚاي ـا  جـٛؿّا ارا نإ اٯجش اٜلّا اٱدش٠ يفا٭سٛط ايناكٞ 
 ياىبّا  اي  ٬ٕ.

اط ٬ّ ايعاٌَ ا٭سض ٚاشنٗا ًب ٜذٙ َٔ غري صسي ٜٛدـ    (31 مسألة)
كُاْ٘ ادشاٗا يًُايو َر   ٬ٕ اىبعا١ًَ يفٛات َٓفع ٗا ٖٚٞ ًب ٜذٙ ا٫ 
َر ث ٛت َا ٜذٍ ي٢ً اشب٬ف، َٚر يًِ اىبايو  اي  ٬ٕ ٚيذّ ا٫ْ فاي 

 َٓٗا ٫ ٜظ شل ػ٦ّٝا.
ـــاىبضاسيــ١ أي (31 مسألة) ــذاس   ـ ِ َــٔ اَــ ٬ى ايعاَــٌ ىبٓفعــ١ ا٭سض قبك

سـ ٘ اىبكشس٠ ي٘ ًَٚه١ٝ اىبايو يًعٌُ يًـ٢ ايعاَـٌ قبكـذاس ســ ٘ ٚإ     
ــ  اسب ـــث  ــشا٥ٔ    ـ ــ١ ٖــزٙ ٚيــذَٗا اهــٕٛ حبظــ  ايؼــشا٥  ٚايك ل يفاىبًهٝ
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 ٚاىبع اد.

جشاز ا٭سض ٚكشٜ  ٗا ي٢ً ؿاس ٗا ٚيٝع ي٢ً ايعاٌَ،  (32 مسألة)
ا ًب ٜذٙ َٚاٍ اٱداس٠ ارا ناْ  َظ ادش٠، ٚنزا َا ٜٓفل َٔ ادٌ  كا٥ٗ

ٚيٛ ػشط نْٛٗا ي٢ً ايعاٌَ  علّا اٚ نـ٬ّ ؿـض ٚإ مل ٜهـٔ َكـذاسٖا     
 َعًَّٛا ي٢ً عبٛ ايذق١ حبٝح ٫ ٜهٕٛ يفٝ٘ غشس.

ــ شيف٘ َٔ اىب٪ٕ نـآ٫ت ايظ ــَا ٜ ِ ؿ (33 مسألة) كٞ َٚكـذَات اٜــاٍ   ـ
َـ    ـاىبا٤ ٚسفش اي ٦ش ٚعب ٔ اعـٝـب  ٛٙ يبا ٜ هشس نٌ طـ١ٓ اٚ ٫ ٜ هـشس يف٬ ـذ 

نْٛ٘ ي٢ً اىبايو اٚ ايعاٌَ ا٫ َـر ايعـاد٠ َٚـا ٜٓــشف اٱيـ٬م ايٝـ٘،       
ــ ٛس يٓفظــٚنزا َا ٜاجزٙ اىباَ ٘ ظًُـّا َـٔ غـري اشبـشاز ٚايلـشٜ ١ يًـ٢       ـ

 يفشض سـٛي٘.
ػبٛص  عذ ادساى اسباؿٌ إ ؽبشق اىبايو ي٢ً ايضاسي َر  (34 مسألة)

 ق ٛي٘ ٚسكاٙ نُـا ػبـٛص ايعهـع، اٟ إ ؽبـشق ايـضاسي يًـ٢ اىبايـو،       
ٍٛ ٚإ ا ٝٓــ  يفٝــ٘ صٜــاد٠ اٚ ْكٝـــ١ ا٫ َــر ــــذ ايك ــــٚا٭قــ٣ٛ يضَٚــ٘  ع

ازبٗايـ١ اٚ ايغـشس، ٚايعـاٖش اْـ٘ َعاًَـ١ َظـ ك١ً ٚيـٝع  ٝعـّا ٫ٚ ؿــًشّا         
 َعاٚكّٝا.

ارا  كٞ ًب ا٭سض اؿٌ ايضسي  عذ اْكلـا٤ اىبـذ٠ ٚايكظـ١ُ     (35 مسألة)
 يفٓ    عذ ريو يفٗٛ يًُايو ا٫ َر ٚدٛد ايؼشط اٚ اىب عاسف اٚ ايذيٌٝ

 ايزٟ ٜذٍ ي٢ً اشب٬ف.
يٛ اج ًف اىبايو ٚايعاٌَ ًب اىبذ٠ ٚاْٗا ط١ٓ اٚ طٓ إ َـج٬ّ   (36 مسألة)

ذّ ايضا٥ذ، ْعِ يـٛ اديـ٢ اىبايـو    ــاد٠ ٭ؿاي١ يــٍٛ َٓهش ايضٜــيفايكٍٛ ق
فٞ اكــذِٜ قٛيــ٘ ـٌ ٚيــٛ ْــادسّا يفــــــٛغ اسباؿــــفٞ ي ًــــ١ ٫ اهــــذ٠ قًًٝــــَ

 اػهاٍ.
ش٠ يفايكٍٛ قٍٛ اىبايو َر يٛ اج ًفا ًب سـ١ ايعاٌَ ق١ً اٚ نج (37 مسألة)

 مبٝٓ٘ ا٫ َر اي ١ٓٝ.
يٛ اج ًفا ًب اَش ٚقر يًٝ٘ ايعكذ نهٝف١ٝ ايضسايـ١ اٚ َكـذاس    (38 مسألة)

اي زس اٚ يشٜك١ ايظكٞ ٚعبٛٙ يفإ نإ يٓذ َذيٞ ايضٜاد٠  ١ٓٝ اهٕٛ سذ١ 
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 ٚا٫ يفايكٍٛ قٍٛ َٓهش ايضٜاد٠ َر مبٝٓ٘.
 يــٛ اج ًفــا ًب اػــناط نــٕٛ اي ــزس اٚ ايعٛاَــٌ َــٔ اُٜٗــا،  (39 مسألة)

يفاىبشدر اي شايف َٚر سًفُٗا اٚ ْهٛهلُا آفظخ اىبعا١ًَ، ا٫ إ اهٕٛ 
ياد٠ َ  ع١ ًب اي ًذ يفٝهٕٛ ايزٟ ٜذيٞ ج٬يفٗا َـذيّٝا َٚـر يـذّ اي ٝٓـ١     

 ٜهٕٛ ايكٍٛ قٍٛ اىبٓهش َر مبٝٓ٘.
يٛ ادي٢ ايضاسي إ اىبايو اي ـاٙ ا٭سض ياسٜـ١ يًضسايـ١       (41 مسألة)

َر مبٝٓ٘ َر يـذّ اي ٝٓـ١، ٚإ    ٚادي٢ اىبايو اىبضاسي١ يفايكٍٛ قٍٛ اىبايو
نإ ًب اٱثٓا٤ ق ٌ  ًٛغ ايضسي يفايعاٖش دـٛاص سدـٛي اىبايـو، ٚا٭قـ٣ٛ     

 ٚدٛل ا كا٤ ايضسي افب اي ًٛغ َر اٱدش٠.
يٛ ادي٢ اىبايو  ايغـ  ٚادي٢ ايـضاسي اىبضاسيـ١ يفـايكٍٛ       (41 مسألة)

 قٍٛ اىبايو َر مبٝٓ٘ ي٢ً ْفٞ اىبضاسي١ ا٫ َر اي ١ٓٝ ي٢ً اشب٬ف.
 ٝــذٙ ا٭سض اشبشادٝــ١ ٚاىبــ٪دش٠ َــٔ ايذٚيــ١ إ  ػبــٛص ىبــٔ (42 مسألة)

 ٜظًُٗا افب غريٙ يٝضسيٗا يٓفظ٘ ٜٚ٪دٟ جشادٗا يٓ٘.

  ِسبئً ِسبئً   
ارا قـــش ايعاَــٌ ًب اعاٖــذ ايــضسي ٚطــكٝ٘ يفــٓكف اسباؿــٌ   (43 مسألة)

يفايعاٖش كُاْ٘ اي فاٚت ٚحبظ  قٍٛ اٌٖ اشبرب٠ ًب ث ٛت اؿٌ اي كـري 
 َٚكذاس اي فاٚت.

ٚاكـريٙ قبا ٜلـش  ـايضسي،    ارا ادي٢ اىبايو افشٜ  ايعاٌَ   (44 مسألة)
اٚ اْ٘ مل ٜعٌُ  ايؼشط ٚاْهش ايعاٌَ يفايكٍٛ قٍٛ ايعاٌَ َر مبٝٓـ٘ ٭ْـ٘   
َ٪كبٔ ا٫ َر اي ١ٓٝ ي٢ً اشب٬ف، ٚنزا يٛ ادي٢ يًٝ٘ اي كـري ًب سفـغ  

 اسباؿٌ  عذ ظٗٛسٙ ٚاْهش ايعاٌَ.
يٛ ادي٢ اسذُٖا ػشيّا َ عًكّا  ايضسي ٚاْهش اٯجش ايؼشط،  (45 مسألة)

ٓهش َر مبٝٓ٘ ٱؿاي١ يذّ اٱػناط ا٫ إ ٜذٍ ديٌٝ ي٢ً يفايكٍٛ قٍٛ اىب
 اشب٬ف.

يٛ ادي٢ اسذُٖا غؾب اٯجش ي٘ يفايكٍٛ قٍٛ َٓهش ايغؾب َر  (46 مسألة)
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 مبٝٓ٘ ا٫ َر اي ١ٓٝ َٚر ث ٛا٘ ؼبل يًُذيٞ ايفظخ.

ــ١    (47 مسألة) ــر ٬َسعـ ــ١ َـ ــف ا٭سض اىبٛقٛيفـ ــٛيٞ يًٛقـ ارا صاسي اىب ـ
 َـًش١ اي  ٕٛ افب َذ٠ يضّ ٫ٚ ا  ٌ  اىبٛت.

ص َضاسي١ ايهايفش طـٛا٤ نـإ َضاسيـّا اٚ صاسيـّا يٮؿـٌ      ػبٛ (48 مسألة)
 ٚايٓف.

ا٭ق٣ٛ نشا١ٖ دعٌ قظ١ُ ايش ض  ًشاظ ٚطا٥ٌ اىبضاسي١ نُا  (49 مسألة)
يٛ قٌٝ ثًح يً زس ٚثًح يٰي١ ٚثًح يــاس  ا٭سض، ًٚب نبًـ١ َـٔ    

 ا٭ج اس ايٓٗٞ يٓ٘.
 عذ ذبكل اىبضاسي١ ي٢ً ايٛد٘ ايؼشيٞ ٚظٗٛس اسباؿٌ إ    (51 مسألة)

ش ي٢ً سـ ٘ قبكذاس َعـب َٔ دٓظ٘ اٚ غريٙ ٚ عذ ٜـا  اسذُٖا اٯج
 اي خُـب حبظ  اىب عاسف.

٫ ٜؼنط ًب اىبضاسي١ يذّ ايفـٌ  ـب ايعكذ ٚ ــب صسايـ١      (51 مسألة)
ا٭سض يفٝذٛص اي ذ٤  اؿـ٬سٗا ٚاعُريٖـا ٚإ اطـ غشق  ٖـزٙ اىبكذَـ١      

ـــط ــو يــذّ    ـ ــّا اٚ مل ٜؼــنط اىباي ــإ َؼــشٚيّا اٚ َ عاسيف ــ١ ارا ن ١ٓ ناًَ
 ايفـٌ.

يًضاسي يٓذ ْجش اسب  اي ظ١ُٝ ٚايذيا٤  ـإ ٜكـٍٛ:    ٜظ ش  (52 مسألة)
ــزسْا ٚاْ  ــذ   ــِٗ ق ـــ"ايً ــضاسي ٚادعــ ـ ــّا"، ًٚب  عــل  ـ  اي ــّا َنانُ ً٘ س 

ا٭ج اس: "ارا اسدت إ اضسي صسيـّا يفخــز ق لـــ١ َـٔ اي ـزس ٚاطـــ ك ٌ       
 ص ُو الصَّاِزُعهُىَ َأَأِنهُتِم َتِصَزُعَُنهٌُ َأِم َنِحه    * َأَفَسأَُِِتِم َما َتِحُسُثهَُى  طايكــ ١ً ٚقٌ: 

ث٬خ َشات، ثِ اكـٍٛ: ) ـٌ اب ايـضاسي( ثـ٬خ َـشات، ثـِ قـٌ ايًـِٗ         
ادعً٘ س ّا َ اسنّا ٚاسصقٓا يفٝ٘ ايظ١َ٬، ثِ اْجش ايك لـ١ ايـي ًب ٜـذى ًب    

 ايكشاح"، ٚايكشاح اىبضاسي ايي يٝع يًٝٗا  ٓا٤ ٫ٚ ػذش.
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  ادلسبلبحادلسبلبح
ٱنبــاي يًــ٢ ٖٚـٞ َعاًَــ١ يًــ٢ اؿـٍٛ ثا  ــ١ حبـــ١ َـٔ مثشاٗــا ٚا   

اىبظـاقا٠ ًب ايٓــٛق ايـي اـذٍ يًـ٢      اطـِ   ؿش ٗا ٚدٛاصٖا ٚمل ٜـشد 
 َؼشٚيٝ ٗا ٚيهٓ٘ اؿ ض اؿ ٬سّا يفكّٗٝا َ عاسيفّا.

٫ ا كّٛ اىبظاقا٠ ا٫  اٱػبال ٚايك ـٍٛ، ٜٚهفـٞ يفُٝٗـا نـٌ      (53 مسألة)
يفغ ٜذٍ ي٢ً اىبع٢ٓ، ٜٚ شكل يفٝ٘ ايعٗٛس ايعشًب ٱْؼـا٤ اىبعاًَـ١ طـٛا٤    

ّا اٚ َلاسيّا اٚ اَشّا، اٚ نب١ً او١ٝ َر قـذ اٱْؼا٤، نإ يفع٬ّ َاكٝ
نُا ٜـض ايك ٍٛ ايفعًٞ  عذ اٱػبال ايكٛيٞ، ٚا٭ق٣ٛ نفاٜـ١ اىبعايـا٠   

 يفٝٗا ٱي٬م ادي١ ايعكٛد ا٫ َا جشز  ايذيٌٝ.
ٜؼنط ًب يشًب ايعكذ ُٖٚا اىبايو ٚايعاٌَ اي ًـٛغ ٚايعكـٌ    (54 مسألة)

يفًع،  ٌ ٚيذّ اسبذش ي٢ً  ٚاٱج ٝاس ٚيذّ اسبذش ي٢ً اىبايو يظف٘ اٚ
 ايعاٌَ إ نإ َٓ٘ َاٍ اىبظاقا٠ اٚ  عل٘.

٫ ذ إ اهٕٛ ا٭ؿٍٛ ٚا٭ػذاس يبًٛن١ يًـزٟ ٜ عاقـذ َـر     (55 مسألة)
ايعاٌَ ٚإ نإ ًَو َٓفع١ ٜٚـض نْٛ٘ ْايفـز اي ــشف يفٝٗـا ي٫ٜٛـ١ اٚ     
ٚناي١ اٚ اٛي١ٝ، ٚإ اهٕٛ َع١ٓٝ يٓذُٖا ٚيٛ ًب ازب١ًُ قبـا مبٓـر ازبٗايـ١    

 ٚايغشس.
  إ اهـٕٛ َـذ٠ اىبظـاقا٠ َعٝٓـ١ َٚعًَٛـ١ يٓـذ اي ـشيفـب        ػبـ  (56 مسألة)

 ا٭ػٗش ٚايظٓـب ٚإ اهٕٛ قبكذاس ٜ ًغ يفٝ٘ ايجُش غاي ّا، ٚايعاٖش ؿش ٗا 
ارا سذدت   ًٛغ ايجُش٠ يظ١ٓ ٚاسذ٠ َر نْٛ٘ َعًَّٛا حبظ  اي خُـب ا٫ 

 إ ٜذٍ ديٌٝ ي٢ً يذّ نفاٜ ٘ ًب َٓر ايغشس.
 ١ َغشٚطـ١ ٚا٭قـ٣ٛ   ػب  إ اهٕٛ ا٭ؿٍٛ ٚا٭ػذاس ثا  (57 مسألة)

ؿش ٗا ًب ايفظٌٝ ٚعبٛٙ يبا مل ٜغشغ ًب ا٭سض  عذ، ا٫ َر ايغـشس اٚ  
 ازبٗاي١.

أٚإ يكذ اىبظـاقا٠ ق ـٌ ظٗـٛس ايجُـش اٚ  عـذٙ ٚق ـٌ اي ًـٛغ         (58 مسألة)
ٛٙ َــٔ ا٭يُــاٍ، ٚا٭قــ٣ٛ يــذّ ــــ ؼــشط  كــا٤ اسبادــ١ افب ايظــكٞ ٚعب

ف ٚعبٛٙ ار ٫ ذ ؿش ٗا يٛ مل ٜهٔ ايجُش ضب ادّا ا٫ افب اسبفغ اٚ ايِك ا
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يفٝٗا َٔ ايعٌُ ايزٟ اظ ضداد  ٘ ايجُش٠، ْعِ اـض  عـذٙ إ اهـٕٛ َـٔ    

 اٱداس٠.
ٜؼنط اعٝـب سـ١ ايعاٌَ ٚإ اهٕٛ ي٢ً عبٛ اٱػاي١ يف٬  (59 مسألة)

ــاقٞ يٰجــش،     ــ١ نًٝــٛ ٚاي  ٜهفــٞ إ ػبعــٌ ٭ســذُٖا َكــذاس َعـــب نُا٥
اس ٚايعاٖش دٛاص دعٌ اػذاس َع١ًَٛ ٭سذُٖا ٚاهٕٛ مثش٠  ك١ٝ ا٭ػذ

ــٗا ٭ســذُٖا ي هــٕٛ     يٰجــش، ٚػبــٛص اطــ جٓا٤ اػــذاس طبـٛؿــ١ ٚدعً
 اٱػاي١ ًب اي ك١ٝ  ؼشط َٓر ازبٗاي١ ٚايغشس.

ا٭ق٣ٛ دٛاص اىبظـاقا٠ يًـ٢ ا٭ػـذاس ايـي ٜهـٕٛ اٱْ فـاي        (61 مسألة)
  ٛسقٗا ٚإ مل ٜهٔ هلا مثش ناي ٛت ٚاسبٓا٤ ٚايؼاٟ ٚعبٖٛا.

ٚايكجا٤  ا٭ق٣ٛ دٛاص اىبظاقا٠ ي٢ً اؿٍٛ غري ثا  ١ ناي  ٝخ (61 مسألة)
 ٚاي  ايا، ٚقـ  ايظهش ٚإ اعذدت ايًك ات يفٝٗا.

ــٛ     (62 مسألة) ــاز افب ايظــكٞ نُــا ي اـــض اىبعاًَــ١ يًــ٢ اػــذاس ٫ ذب 
اط غٓ  قبا٤ ايظُا٤ اٚ ىبفف اؿٛهلا َٔ سيٛ ات ا٭سض ٚإ مل اهٔ 

 َٔ اىبظاقا٠ اىبـ ًش١.
دبٛص اىبعا١ًَ ي٢ً يفظ٬ت َغشٚطـ١ ٚإ مل اهـٔ َجُـش٠ ا٫     (63 مسألة)

١ اىبذ٠ ايي اهٕٛ يفٝٗا َجُش٠ ًب ازب١ًُ ٚيٛ ناْـ    عذ طٓـب  ؼشط َعشيف
اىبظـاقا٠ يًٝٗـا اٚ اسباقٗـا    اطـِ   وبع طٓـب اٚ عبٖٛا، ٚا٭ق٣ٛ ؿـذم 

  ٗا.
اـض اىبظاقا٠ يًـ٢ ٚدٟ غـري َغـشٚغ  ادجايـ٘ ًب اىبعاًَـ١       (64 مسألة)

ي٢ً ا٭ػذاس اىبغشٚط١ ٜٚؼنط ي٢ً ايعاَـٌ غشطـ٘ ًب اي ظـ إ ايـزٟ     
 ؼب ٟٛ ي٢ً ايٓخٌٝ ٚا٭ػذاس.

اىبظــاقا٠ يكــذ ٫صّ ٫ٚ ا  ــٌ ا٫  اي كاٜــٌ اٚ ايفظــخ خبٝــاس   (65 مسألة)
 ايؼشط اٚ ربًف  عل ايؼشٚط ٚعبٛٙ يبا ٜٛد  اي  ٬ٕ.

٫ ا  ٌ اىبظاقا٠ قبٛت اسذ اي شيفـب، يفًٛ َات اىبايو اْ كـٌ   (66 مسألة)
ا٭َش افب ٚاسث٘، ٚيٛ َات ايعاٌَ قاّ ٚاسث٘ َكاَ٘ ٭ْ٘ سل قا ٌ يًٓكـٌ  

ايعٌُ يفً٘ إ ٜظ ادش َٔ ٜكّٛ  ايعٌُ،  افب ايٛاسخ، ٚيهٔ ٫ ػبرب ي٢ً
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ٚا٫ ٜظ ادش اسبانِ اٚ َٔ ٜٓٛل يٓ٘ َٔ اشن ٘ َٔ ٜ اػش ايعٌُ افب  ًٛغ 
ايجُش ثِ ٜكظِ  ـب اىبايو ٚ ـب ايٛاسخ، اَا ارا ناْ  اىبظاقا٠ َؼشٚي١ 

 قب اػش٠ ايعاٌَ يف   ٌ قبٛا٘ ا٫ إ ٜشك٢ اىبايو.
ٚٚظا٥ف نٌ َٔ  َر اي٬م يكذ اىبظاقا٠ ٚيذّ ا ٝإ ايُاٍ (67 مسألة)

اي شيفـب يفاىبشدر َا ٖٛ َع اد َٚ عاسف يًٝ٘ نُا يٛ نإ ي٢ً ايعاٌَ َا 
ٜ هــشس نــٌ طــ١ٓ  ناؿــ٬ح يشٜــل اىبــا٤ ٚآكٝــ١ ا٭ْٗــاس ٚايظــكٞ ٚاصايــ١  

شا٥ذ ايٓخــٌ ٚايهــشّ ٚاي ًكــٝض  ٚسفــغ ــــاس٠ ٚاٗــزٜ  دــــايٓ ااــات ايل
ٜ هـشس نـٌ طـ١ٓ    ٢ اىبايو َا ٫ ــٖٛا، ٚيًــ١ُ ٚعبــايجُش٠ افب ٚق  ايكظ

ل ايٓٗـش ٚ ٓـا٤ اسبـا٥  ٚايـذ٫ٚل ٚغريٖـا يبـا ٖـٛ        ــش اي ٦ش ٚػــٌ سفــَج
َع اد اٚ ٜهٕٛ ايٝ٘ اٱْـشاف، اٟ َر يذّ ٚدٛد َا ٖٛ َع اد ٫ ذ َٔ 
رنش ٚظٝف١ ٚيُـٌ نـٌ َـٔ اىبايـو ٚايعاَـٌ قبـا ٜشيفـر ايغـشس ٚمبٓـر َـٔ           

 ازبٗاي١.
ًب اىبظاقا٠  يٛ ربًف ايعاٌَ ًب ادا٤ َا ػب  يًٝ٘ َٔ ايُاي٘ (68 مسألة)

ِ مبهــٔ ـذّ يفــٛات ٚق ــ٘، ٚيــٛ يــــــاسٙ يًــ٢ ايعُــٌ َــر يــــيفًًُايــو اد 
اي ذاسى يفٛات ايٛق  ٚغريٙ يفًًُايو ايفظخ خبٝاس ربًف ايؼشط، َٚر 
اي ٓــاصي ٚاشبـــ١َٛ ًب اسبـــل اٚ اٱد ــاس ٜهـــٕٛ ايشدــٛي افب اسبـــانِ     

 ايؼشيٞ.
٘ ػبٛص إ ٜؼنط ايعاٌَ ًب اىبظاقا٠ ي٢ً اىبايو إ ٜعٌُ َع (69 مسألة)

ٚيذٙ اٚ َٔ ٜؼ غٌ يٓذٙ، ٫ٚ ػبٛص إ ٜهٕٛ كباّ ايعٌُ ي٢ً غري ايعاٌَ 
 ىبٓايفاا٘ ىبك ل٢ ٚكر اىبظاقا٠.

٫ ػب  ًب اىبظاقا٠ َ اػش٠ ايعاٌَ نبٝر ايعٌُ  ٓفظ٘ يفً٘ إ  (71 مسألة)
ٜظ ادش ًب  عل ايُاهلا ٚاهٕٛ يًٝ٘ اٱدش٠، ٚػبـٛص إ اهـٕٛ  عـل    

 اٱدش٠ ي٢ً اىبايو اٚ يًُٝٗا َعّا.
ي ظ إ داَعّا ٭ْٛاي َٔ ا٭ػذاس نايٓخٌ ٚايهشّ يٛ نإ ا (71 مسألة)

ٖٛا يفا٭ق٣ٛ يذّ اي  اس ايعًِ  عذد اػذاس نٌ ْٛي َٓٗـا  ــٚايشَإ ٚعب
اقا٠ يًٝٗا، ا٫ ارا نإ ازبٌٗ  عذد نٌ َٓٗـا َٛد ـّا يًغـشس    ــًب يكذ اىبظ
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نُا يٛ رنشت اْٛاي َٔ ايؼذش غايٝـ١ ايجُـش ٚيـٝع ًب اي ظـ إ َٓٗـا ا٫      

  سادّا.
إ اهٕٛ سـ١ ايعاٌَ َ فاٚا١ َٚ عذد٠  ًشاظ اْـٛاي   ػبٛص (72 مسألة)

ايؼذش نُا يٛ نإ ي٘ ايٓـف ًب مثش ايٓخٌ ٚايجًح ًب ايشَإ ٚايش ر ًب 
ايهشّ، ٜٚهفٞ ايعًِ اٱنبايٞ قبكذاس نٌ ْٛي َٔ ايؼذش ٚقبا ٫ ٜ٪دٟ 

 افب ايغشس.
يٛ طاقاٙ  ايٓـف َـج٬ّ إ طـك٢  ايظـٝض يفـا٭ق٣ٛ ايــش١       (73 مسألة)

 س اٚ ازبٗاي١ ٚيذّ ا  ٓا٥ٗا ي٢ً ايندٜذ.يعذّ اػبا ٗا ايغش
ػبٛص إ ٜؼنط اسذُٖا ي٢ً اٯجش ػ٦ّٝا َٔ رٖ  اٚ يفل١  (74 مسألة)

اٚ غريُٖا نل١ُُٝ َلـايفّا افب ســ ٘ َـٔ ايفا٥ـذ٠ حبٝـح ٫ ٜهـٕٛ يفٝـ٘        
كشس اٚغشس اٚ دٗاي١، ٚاىبؼٗٛس نشا١ٖ اػناط اىبايو ي٢ً ايعاٌَ ػ٦ّٝا 

 َٔ رٖ  اٚ يفل١.
ٕٛ ايجُـش يًُايـو ٚيًعاَـٌ ادـش٠     ارا   ٌ يكذ اىبظـاقا٠ ٜهـ   (75 مسألة)

اىبجٌ يعًُ٘، ا٫ َر ٚدٛد ديٌٝ ٜذٍ ي٢ً اشب٬ف نُا يٛ قــذ ايعاَـٌ   
 اجملا١ْٝ، ٚيًُ٘    ٬ٕ ايعكذ ايِ َٔ اجملا١ْٝ.

ػبٛص اعذد ايعاٌَ ٚاذباد اىبايو نُا يٛ مت ايعكذ  ـب اىبايو  (76 مسألة)
ٚياًَـب ي٢ً إ هلُا ايٓـف َر اعٝـب يٌُ ٚسـ١ نٌ ٚاسـذ َُٓٗـا   

ٓر ايغشس، ٚنزا ػبٛص اعذد اىبايو ٚاذباد ايعاٌَ نُا يـٛ نـإ اي ظـ إ    ىب
ٱثٓـب يفكا٫ يعاٌَ ٚاسذ طاقٝٓاى ي٢ً ٖزا اي ظ إ  ايٓـف َج٬ّ ٚس٦ٓٝز 
٫ ؼب از َعشيف ٘ سبـ١ نٌ َُٓٗا ًب اي ظ إ، اَا يـٛ دعـ٬ يـ٘ ًب ســ١     

نٌ  اسذُٖا ايٓـف ًٚب سـ١ اٯجش ايجًح َج٬ّ يف٬ ذ َٔ َعشيف ٘ سبـ١
 َُٓٗا ًب اي ظ إ ىبٓر ازبٗاي١ ٚايغشس.

ارا اشى ايعاٌَ ايعُـٌ ًب اثٓـا٤ اىبظـاقا٠ يفايعـاٖش إ اىبايـو       (77 مسألة)
طبري  ــب ايفظـخ ٚايشدـٛي افب اسبـانِ ايؼـشيٞ يفٝٓعـش ًب اد ـاسٙ يًـ٢         
ايعٌُ، اٚ اٱط ٦ذاس َٔ َاي٘ اٚ َٔ َاٍ ايعاٌَ َٔ ٜعٌُ يٓ٘ اٚ  ادش٠ 

ٗـ  ــَ٪د١ً افب ٚق َٓـ٘ اٚ ٜظـ كشض يًٝـ٘ ٜٚظـ ادش َـٔ       اـ  ايجُـش يفٝ٪دٜ
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ــ ٜعٌُ يٓـ٘، ٚإ اعـزس ايٛؿ   ــ ٍٛ افب اسبـانِ ايؼ ـ شيٞ ػبـٛص إ ٜكـّٛ   ـ
 زيو يذٍٚ اىبظًُـب ٚايعاٖش دـٛاص اطـ ٦ذاس اىبايـو يـٔ ايعاَـٌ ثـِ       

 ايشدٛي ايٝ٘.
يٛ يفظخ اىبايو ايعكذ  عذ اَ ٓاي ايعاٌَ ئ اكباّ ايعٌُ ق ٌ  (78 مسألة)

ٝـ  ٘ ادـش٠ اىبجـٌ يًعاَـٌ قبكـذاس َـا      ظٗٛس ايجُش، ٜهٕٛ ايجُش يًُايو ٚيً
يُــٌ، ٚيــٛ نــإ  عــذ ايعٗــٛس يفًًعاَــٌ ســـ ٘ َــٔ ايجُــش ٚيًٝــ٘ ادــش٠ 
ا٭سض يًُايو افب صَٔ اي ًٛغ ٚ ٓظ ١ سـ ٘ َٔ ايٓفكـات ايٛاد ـ١ إ   

 ٚدذت ناسبفغ ٚعبٛٙ.
يٛ ظٗش إ ا٭ؿٍٛ ٚا٭ػذاس َغـٛ ١، يفارا ادـاص اىبايـو    (79 مسألة)

ًَـ١ ٚنـإ كبـاّ ايجُـش٠ يًُايـو      اىبعا١ًَ ؿش  اىبظـاقا٠ ٚا٫   ًـ  اىبعا  
اىبغـٛل َٓ٘، ٜٚظـ شل ايعاَـٌ ادـش٠ اىبجـٌ يًـ٢ ايغاؿـ  َـر دٗـٌ         
ايعاٌَ  اسباٍ اٚ نإ ظٗٛس ايغـ   عذ ايكظ١ُ، ٚيٛ اًف  ايجُش٠ يٓذ 
ايغاؿ  ٚايعاٌَ يفاىبايو طبري  ـب ايشدٛي ي٢ً نٌ َُٓٗا قبكذاس سـ ٘ 

يًـ٢ ايعاَـٌ    ٚ ـب ايشدٛي يًـ٢ ايغاؿـ   ـازبُٝر، ٜٚشدـر ايغاؿـ      
 قبكذاس سـ ٘.

جــشاز ايظــً إ ًب ا٭ساكــٞ اشبشادٝــ١ يًــ٢ اىبايــو ٭ْــ٘    (81 مسألة)
ٜ٪جز ي٢ً ا٭سض، اَا َـا ٜكـر يًـ٢ ا٭ؿـٍٛ ٚا٭ػـذاس َـٔ كـشٜ ١        
يفايعــاٖش اْــ٘ يًــ٢ اىبايــو اٜلــّا ا٫ َــر ايؼــشط اٚ ظٗــٛس َشاهــض يــشًب  

 ٜٓـشف ايٝ٘ ايعكذ.
ٛ         (81 مسألة) ص مب ًو ايعاَـٌ اسبــ١ َـٔ ايجُـش َـٔ ســب ظٗـٛسٙ، ٚػبـ

 اٱػناط لعٌ ًَهٝ ٘ يٓذ ايكظ١ُ ي٢ً ا٭ق٣ٛ.
ارا اج ًفا ًب سـٍٛ ايعكذ ٚيذَ٘ يفـايكٍٛ قـٍٛ َٓهـشٙ ا٫     (82 مسألة)

َر اي ١ٓٝ اٚ اسبذ١ اىبع رب٠ ي٢ً ج٬يف٘، ٚنزا يٛ اج ًفا ًب اػناط ػ٤ٞ 
 ي٢ً اسذُٖا اٚ يذَ٘ ٱؿاي١ يذّ سـٍٛ ايؼشط.

قٍٛ يٛ اج ًف اىبايو ٚايعاٌَ ًب ؿش١ ايعكذ ٚيذَٗا قذّ  (83 مسألة)
َذيٞ ايـش١ ا٫ َر اي ١ٓٝ ي٢ً اشب٬ف، اَا يـٛ اج ًفـا ًب قـذس ســ١     
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 ايعاٌَ قذّ قٍٛ اىبايو اىبٓهش يًضٜاد٠ ٚنزا يٛ اج ًفا ًب اىبذ٠.

يٛ اج ًف اىبايو ٚايعاٌَ ًب قذس اسباؿٌ ٜكذّ قٍٛ ايعاٌَ  (84 مسألة)
يكايذ٠ ايٝذ اٟ إ ايجُش٠ ذب  ٜذٙ، ٚنزا يٛ اديٞ يًٝ٘ اىبايو طشق١ اٚ 

اٚ جٝاْــ١ اٚ افشٜ ــّا ٭ْــ٘ اَـــب ا٫ إ اج ــ  ديــ٣ٛ اىبايــو حبذــ١  اا٬يفــّا
َع رب٠، ٚػبـٛص وـاي ديـ٣ٛ اىبايـو ٚإ مل ٜعــب َكـذاس َـا ٜذيٝـ٘ ار         

 ا٭ق٣ٛ واي ايذي٣ٛ اجملٗٛي١.
ارا ث    اشبٝا١ْ َـٔ ايعاَـٌ  ـا٫قشاس اٚ اي ٝٓـ١ ٚعبٖٛـا َـٔ        (85 مسألة)

ّٝٓا ٚادشاـ٘ يًـ٢   ٚدٛٙ اسبذ١ اىبع رب٠ يفًًُايو إ ٜظ ادش َر ايعاٌَ اَ
اىبايو ٭ْ٘ ىبـًش ٘ ا٫ إ ٜذٍ ديٌٝ ي٢ً يضّٚ سيفر ٜذ ايعاٌَ ٚاط ٦ذاس 

 َٔ ؼبفغ ايهٌ ٚا٭ق٣ٛ إ ادشا٘ س٦ٓٝز حبظ  ايٓظ ١.
ٜظ ش  ايذيا٤ ٚقشا٠٤ ايكـش ٕ يٓـذ ايؼـشٚي  ـايغشغ يففـٞ       (86 مسألة)

ذُٖا يًُٝٗا ايظــ٬ّ قاٍ: "اكٍٛ ارا غشطــ  اٚ صسيــ  ــاشبرب ئ اس
َِهلًَُا َثاِبهْت َََفِسعًَُها ِفهْ           َأَلِم ط ََهَجسٍَٔ طََِّّبهٍٕ َأ ًّ َكلََِهّٕ طََِّّبهّٕ َك َتَسٗ كََِّف َضَسَب اللٌَُّ َمهََ

 ص. تَُِِتْ ُأُكلًََا ُكلَّ ِحنٍي ِبِإِذِى َزبًَِّا * الطَََّاِ٘ 
ًٚب جرب  جش: "ارا غشط  غشطّا اٚ ْ  ّا يفاقشأ يًـ٢ نـٌ يـٛد اٚ    

 سخ( يفاْ٘ ٫ ٜهاد ؽب ٤ٞ إ ػا٤ اب".س ١ )ط شإ اي ايح ايٛا
ًٚب يًٌ ايؼشا٥ر  ظٓذٙ ئ يٝظ٢  ٔ دعفـش ايعًـٟٛ يـٔ ا ا٥ـ٘     
يًِٝٗ ايظ٬ّ إ ايـٓيب ؿـ٢ً اب يًٝـ٘ ٚ يـ٘ ٚطـًِ قـاٍ: "َـش أجـٞ         
يٝظ٢ قبذ١ٜٓ يفارا ًب مثاسٖا ايذٚد، يفظـايٛا ايٝـ٘ َـا  ٗـِ، يفكـاٍ يًٝـ٘       

     ٛ ــ ِ قــ ــِ ٚيــٝع اعًُــٕٛ، اْ ــ٬ّ: دٚا٤ ٖــزا َعه ّ ارا غشطــ ِ ايظ
ا٭ػذاس ؿ   ِ اينال ٚيٝع ٖهزا ػب ،  ٌ ٜٓ غٞ إ اـ ٛا اىبا٤ ًب 

نُا ط اْفٛا ايفأؿٍٛ ايؼذش ثِ اـ ٛا اينال نٞ ٫ ٜكر يفٝ٘ ايذٚد، 
 ٚؿف يفزٖ  يِٓٗ ريو".

 
********** 
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  وزبة اٌعّبْوزبة اٌعّبْ
الـُٔ  ٖٚٛ يغ١ َؼ ل َٔ ايلُٔ اٟ اٱيضاّ، ٭ٕ ر١َ ايلأَ 

يٕٓٛ يفٝ٘ اؿ١ًٝ. ٚقٌٝ َٔ ايلِ ٭ٕ يفٝ٘ كِ ر١َ افب اجش٣، اسبل، ٚا
ٚسد ي٢ً ٖزا ايكٍٛ  إ ٫صَ٘ نٕٛ اىبِٝ َؼذد٠، ٚا٫ ٜهٕٛ ايفعـٌ  

 ثٓا٥ّٝا ٖٚٛ  ايٌ يغّٜٛا. ًٚب اسبذٜح: "ايضيِٝ غاسّ".
ٚيًلــُإ اي٬قــإ، ايــ٬م  ــاىبع٢ٓ ا٭يــِ ايؼــاٌَ يًشٛايــ١       

ٗذ  ايٓفع اي عٗذ  اىباٍ يبٔ ٚايهفاي١ اٜلّا، أٟ ٜؼٌُ افب داْ  اي ع
يٝع يًٝ٘ َاٍ يًُلُٕٛ يٓ٘. ٚاي٬م  اىبع٢ٓ ا٭جف ٖٚـٛ اي عٗـذ   
 اىباٍ يّٝٓا اٚ َٓفع١ اٚ ي٬ُّ، نإ ٜ٪دش ػخف ْفظ٘ ٯجش ًب يُـٌ  
يفٝلُٓ٘ اٯجش قبا يًعٌُ َٔ َاي١ٝ َع ـرب٠، اٚ اي عٗـذ  اٜفـا٤ ايغـشض     

 ٚعبٛٙ.
 يفايلُإ يكذ ػشي يً عٗذ قباٍ اٚ ْفع.

 نإ ايلُإ:اس (1 مسألة)
 ٖٚٛ ايزٟ ٜلُٔ اىباٍ ايزٟ ًب ر١َ غريٙ. ايلأَ: ا٭ٍٚ: 
ــ٘:   ــاْٞ: اىبلــُٕٛ ي َ  ايج ــ٘  ــزٟ ي ـــٖٚــٛ اي ـــاٍ يًـ ُٓ٘ ـ٢ غــريٙ يفٝلـــ

 ايلأَ.
ــ٘:   ــح: اىبلــُٕٛ يٓ ــزٟ ًب رَ   ايجاي ـــٖٚــٛ اي ــاٍ يغـ ـــ٘ َ ــااٞ ـ ريٙ يفٝ

أَ يٝ عٗــذ  اىبــاٍ، يفًــٛ نــإ يضٜــذ َا٥ــ١ دٜٓــاس يًــ٢ يُــشٚ   ـايلــ
ٞ يفعًٞ ٖٛ ايلأَ ٚصٜذ اىبلُٕٛ ي٘ ٚيُشٚ اىبلُٕٛ ٚكُٓٗا يً

 يٓ٘.
 ٜؼنط ًب ايلُإ اَٛس:  (2 مسألة)
اٱػبال َٔ ايلأَ ٜٚهفٞ يفٝ٘ نٌ يفغ ٜذٍ ي٢ً ايلُإ  ا٭ٍٚ:  

 ـٌ ٜهفـٞ ايفعـٌ اٜلـّا ٚيــٛ  لـ١ُُٝ ايكـشا٥ٔ ٚقبـا ٜفٝـذ اٱي ــضاّ         
 ٚاي عٗذ قبا ي٢ً غريٙ َٔ اىباٍ.

هفٞ يفٝ٘ نٌ َا دٍ يًٝ٘ َٔ قٍٛ ايك ٍٛ َٔ اىبلُٕٛ ي٘ ٜٚ ايجاْٞ:  
اٚ يفعٌ ٚا٭ق٣ٛ نفا١ٜ سكا اىبلُٕٛ ي٘، ٚإ نإ ٫سكّا يف٬ ٜع رب 
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يفٝــ٘ ايك ــٍٛ ايعكــذٟ ٚايناٝــ  ٚاىبــٛا٠٫ يًــ٢ ســذ طــا٥ش ايعكــٛد   

 اي٬ص١َ.
إ ٜهٕٛ ايلأَ  ايغّا ياق٬ّ يف٬ ٜـض كُإ ايـيب ٚإ  ايجايح:  

ٕٓٛ، نُا ٜع رب نٕٛ ساٖل اسبًِ ٚقاسل ا٫س ٬ّ، ٫ٚ كُإ اجمل
 اىبلُٕٛ ي٘  ايغّا ياق٬ّ.

ٜـض ايلُإ ئ ايـغري ٚاجملٕٓٛ ٫ٚ َٛكٛي١ٝ ٱرُْٗا ًب    (3 مسألة)
 دٛاص سدٛي ايلُإ  ايعٛض َٔ َاهلُا.

نٕٛ ايلأَ طب اسّا يف٬ ٜـض كُإ اىبهشٙ نُـا ٫ ٜــض    ايشا ر:  
 كُإ ايذٛس.

إ يفـ٬ ٜــض إ   ٜؼنط  اي ٓذٝض ٚيذّ اي عًٝل ًب ايلُ اشباَع:  
ٜكٍٛ: اْا كأَ ىبا ي٢ً يف٬ٕ إ اافل ٚسحب  دباساٞ، اَا يٛ يًل 
ايٛيفا٤ ي٢ً اَش َ عًل قبٛكٛي ايلُإ يفا٭ق٣ٛ ايــش١ نُـا يـٛ    

 قاٍ اْا كأَ دٜٔ يف٬ٕ إ مل ٜف افب صَإ نزا.
نٕٛ ايذٜٔ ٚاىباٍ اىبلُٕٛ َظ كشّا ًب ر١َ اىبلُٕٛ يٓ٘  ايظادغ:  

ايكشض ٚايعٛكـب ًب اي ٝر ايزٟ ٫ جٝاس يفٝ٘، طٛا٤ نإ َظ كشّا ن
ــج٬ّ اػــن٣      ــاسٟ، َ ــر اٱج ٝ ــض٫ّ ناســذ ايعٛكـــب ًب اي ٝ اٚ َ ضي
ػخف داسّا ٚناْ  َذ٠ اشبٝاس اط ٛيّا ٚكُٔ  جـش يً ـا٥ر َ ًـغ    
ايؼشا٤ َٔ سـب ايعكذ َر إ اىبلُٕٛ ي٘ ٚاىبلُٕٛ يٓ٘ هلُا جٝاس 

ٚايكشض ٚعبٛٙ  ايفظخ، ٚا٭ق٣ٛ ؿش١ كُإ اىبٗش ق ٌ ايذجٍٛ،
نُا يٛ قاٍ اقشض يف٬ّْا نزا ٚاْا كأَ، اٚ  ع٘ ْظ١٦ٝ ٚاْا كـأَ  

 ارا سـٌ اىبك لٞ يًج ٛت.
ػبٛص ًب ايلُإ نٕٛ ر١َ ايلأَ َؼغٛي١ يًُلُٕٛ يٓ٘  ايظا ر:  

 قبجٌ ايذٜٔ ايزٟ يًٝ٘  ؼشط سكا اىبلُٕٛ ي٘.
لـُٕٛ  االاح ايذٜٔ نُّا ٚنٝفّا، َٚعشيف١ اىبلُٕٛ يـ٘ ٚاىب  ايجأَ:  

يٓ٘ يٓذ ايلأَ قبا مبٓر ازبٗاي١ ٚايغشس ٚاٱٜٗاّ ٚايندٜذ، ٜٚهفٞ 
اي ُٝٝض ايٛاقعٞ يفًٛ قاٍ كُٓ  ايذٜٔ ايزٟ يفـ٬ٕ ٚمل ٜعًـِ اْـ٘    
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ي٢ً صٜذ اٚ ي٢ً يُـشٚ ؿـض، ٭ْـ٘ َـ عـب ٚاقعـّا، ٚنـزا يـٛ قـاٍ         
 كُٓ  ايذٜٔ ايزٟ يًٝو يف٬ٕ.

اٚ دٓظ٘  ٜـض ايلُإ ٚيٛ ًب ساٍ يذّ َعشيف١ َكذاس ايذٜٔ  (4 مسألة)
 ؼشط يذّ جشٚدـ٘ يـٔ اىب عـاسف ٚاي ُـٌ، ٫ٚ اــض إكـايف١ َكـذاس        

 دذٜذ يًٝ٘ ٚإ مل ٜهٔ َعّٝٓا ٭ٕ اْؼا٤ٙ ي٢ً َا َل٢.
ارا ذبكل ايلُإ ازباَر يؼشا٥  ايـش١ اْ كٌ اسبل َٔ رَـ١    (5 مسألة)

 اىبلُٕٛ يٓ٘ افب ر١َ ايلأَ.
ايلُإ ي٢ً ْٛيـب يفُٓ٘ اْ كاٍ اسبل َـٔ رَـ١ اىبلـُٕٛ يٓـ٘       (6 مسألة)

ش ايلُإ  ٘ ٚيبـا اطـ ذٍ   ــٞ اٱنباي ي٢ً ســـ ر١َ ايلأَ ٚاديافب
ٓإ ئ ايـادم يًٝ٘ ايظ٬ّ: "ًب ايشدٌ مبـٛت  ــظا ٓ شٝش١ــيًٝ٘  ٘ ؿ

ٚيًٝ٘ دٜٔ يفٝلـُٓ٘ كـأَ يًغشَـا٤، يفكـاٍ يًٝـ٘ ايظـ٬ّ: ارا سكـٞ  ـ٘         
ايغشَـا٤ يفكــذ  ش٥ــ  رَــ١ اىبٝــ "، ٚيهٓٗـا قلــ١ٝ ًب ٚاقعــ١ ٚطــكٛط رَــ١   

يٓـ٘ َعًـّٛ ٚيظـكٛط اهًٝفـ٘ ٚيً خفٝـف ٖٚـٛ أسـذ َــادٜل          اىبلُٕٛ
ُإ، يزا يفإ ايٓٛي ايجاْٞ َٔ ايلـُإ ٖٚـٛ كـِ رَـ١ افب رَـ١ ٫      ــايل
ـــا  ً ـــ٘ ٖــزٙ ايــ ــاد   ـ ــ٘ ايؼــشط اٚ ايعــشف اىبع  ــذاس ًب اعٝٝٓ شٝش١، ٚاىب

ــ ٚايفاسم ؿغشٟٚ ٭ٕ ايلأَ اٜلّا ػب ٛص يـ٘ ايشدـٛي يًـ٢ اىبلـُٕٛ     ـ
ذّ ٚدٛد يشف َ  ر يفـا٭ق٣ٛ اْ كـاٍ اسبـل افب    ر اٱي٬م ٚيـيٓ٘، َٚ

 ر١َ ايلأَ.
ارا ا ــشأ اىبلــُٕٛ يــ٘ رَــ١ ايلــأَ  ش٥ــ  رَ ــ٘، ٚاــرب٤ رَــ١    (7 مسألة)

ُٕٛ يٓ٘ إ نإ ايلُإ ٜع  اْ كاٍ اسبل َٔ ر١َ اىبلـُٕٛ يٓـ٘   ــاىبل
افب ر١َ ايلأَ، اَا يٛ نإ  عٓٛإ كِ ر١َ ايلأَ افب ر١َ اىبلُٕٛ 

ُٕٛ يٓ٘، ٚايعـاٖش إ  ـشا٠٤ رَـ١ ا٫جـري ٚيـذَٗا      يٓ٘ يف٬ اربأ ر١َ اىبل
 ًشاظ قـذ ١ْٝٚ اىبلُٕٛ يـ٘  كايـذ٠ ايظـً ١ٓ ٚ٭ٕ ايلـُإ أيـِ َـٔ       

 ا٫ْ كاٍ .
ارا ا شأ اىبلُٕٛ ي٘ رَـ١ اىبلـُٕٛ يٓـ٘ ٫ اـربأ رَـ١ ايلـأَ          (8 مسألة)

ي٢ً ايكٛيـب ًب َع٢ٓ ايلُإ اٟ طٛا٤ ي٢ً ايكٍٛ  اْ كاٍ اسبل افب ر١َ 
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َ ـ٘ افب رَـ١ اىبلـُٕٛ يٓـ٘، ا٫ ارا نـإ اىبكــٛد       ايلأَ اٚ  اكـايف١ ر 

 اٱ شا٤ َٔ ايذٜٔ ٚاطكاي٘ ٚيذّ  كا٤ َٛكٛي٘.
ايلُإ ٫صّ  ـب ايلأَ ٚاىبلُٕٛ يـ٘، يفـ٬ ػبـٛص يًلـأَ       (9 مسألة)

يفظخ٘ إ نإ ٚق  ايلُإ َ٪طشّا ٱط ـشال ايًضّٚ ٚإ ايظش يفُٝا 
  عذ اٚ أرٕ اىبلُٕٛ يٓ٘.

اٍ: اْا كأَ  ؼـشط إ  ػبٛص ايؼشط ًب ايلُإ نُا يٛ ق   (11 مسألة)
ربٝ  يٞ ثٛ ّا، اٚ قاٍ اىبلُٕٛ ي٘ اق ٌ ايلُإ  ؼشط إ اعٌُ يٞ نزا، 

 َٚر اي خًف ٜج   يًؼاسط جٝاس ربًف ايؼشط.
ػبٛص كُإ ايـذٜٔ اسبـاٍ سـا٫ّ َٚـ٪د٬ّ اٟ إ ايلـأَ         (11 مسألة)

ًَضّ   ادٜ ٘ ًب اسباٍ اٚ إ ٜ٪دٜ٘ َ٪د٬ّ، نُـا يـٛ سكـٞ اىبلـُٕٛ يـ٘      
ي٘  عذ ػٗشٜٔ ٚإ نإ َظـ شكّا يًـ٢ اىبلـُٕٛ يٓـ٘ ًب       اد١ٜ ايلأَ 

اسباٍ، ٚنزا ػبٛص كُإ ايذٜٔ اىب٪دٌ  ٓفع ا٭دٌ، ٚا٭ق٣ٛ دـٛاص  
 ايلُإ   ادٜ ٘ ًب اسباٍ اٚ  اقٌ َٔ َذا٘.

يٛ كُٔ ايذٜٔ اسباٍ َ٪د٬ّ  ارٕ اىبلُٕٛ يٓـ٘ ثـِ اد٣      (12 مسألة)
  ٛ ٕ يٓـ٘  ايلأَ ايذٜٔ ق ٌ ا٭دٌ يفٝذٛص ي٘ ايشدٛي س٦ٓٝز يًـ٢ اىبلـُ

ي٢ً ا٭ق٣ٛ ٭ٕ ا٭دٌ يًلُإ ٚيٝع يًذٜٔ، ٚنزا ارا َات ايلأَ 
ق ٌ اْكلا٤ ادٌ ايلُإ ٚسٌ َا يًٝ٘ ٚاجـز َـٔ اشن ـ٘ ػبـٛص يٛاسثـ٘      
ــ٘ يًــ٢ ا٭قــ٣ٛ ٭ٕ اؿــٌ ايــذٜٔ ٫ ٜـــري     ايشدــٛي يًــ٢ اىبلــُٕٛ يٓ

 َ٪د٬ّ.
ٌف َا يًٝ٘ ٚاجز َٔ اشن ٘ ٚنإ اؿـٌ   (13 مسألة) يٛ َات ايلأَ ٚس

ؼبٔ اٚاْـ٘  عـذ يـٝع يـٛاسخ ايلـأَ ايشدـٛي يًـ٢         ايذٜٔ َ٪د٬ّ ٚمل
اىبلُٕٛ يٓ٘ ا٫ يٓذ سًٍٛ ادٌ ايذٜٔ، ٚنزا يٛ اطك  ايلأَ ا٭دٌ 
ٚاد٣ ايذٜٔ ق ٌ ا٭دٌ  شكا اىبلُٕٛ يـ٘ يفـ٬ ػبـٛص يـ٘ ايشدـٛي يًـ٢       

 اىبلُٕٛ يٓ٘ ا٫ يٓذ اْكلا٤ ا٭دٌ.
يـٛ كـُٔ ايـذٜٔ اىب٪دـٌ سـا٫ّ ٫ ػبـٛص يـ٘ ايشدـٛي يًــ٢            (14 مسألة)

ـــاىبل ــ٘ ا٫ يُٓـ ـــٕٛ يٓ ــارٕ    ـ ــإ ايلــُإ مت   ذ اْكلــا٤ ا٭دــٌ ٚإ ن
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ٓذ ــــ٘ يــــٛي يًٝــــاٙ  ايشدــــ٘ سكــــِ َــٔ ارْــــ٘ ا٫ ارا يفٗـُٕٛ يٓــــــاىبل
 ر.ـايذيف

يٛ كُٔ ايـذٜٔ  اصٜـذ َـٔ ادًـ٘ يفاطـك  ايلـأَ ايضا٥ـذ           (15 مسألة)
ٚأداٙ داص ي٘ ايشدٛي ي٢ً اىبلُٕٛ يٓ٘ ارا نـإ اؿـٌ ايـذٜٔ سـا٫ّ اٚ     

، ٚنزا ػبٛص يٛسث١ ايلأَ ارا َات ق ٌ اْكلا٤ ايضا٥ـذ  سإ أٚإ أدا٥٘
 ي٢ً ا٭دٌ ايشدٛي ي٢ً اىبلُٕٛ يٓ٘ يٓذ أدا٤ ايذٜٔ.

ارا كُٔ  غري ارٕ اىبلُٕٛ يٓ٘  ش٥  ر١َ ا٭جري ٚيـٝع     (16 مسألة)
ُٕٛ يٓــ٘ ـٛي يًٝــ٘ ٚإ ارٕ يــ٘ ا٫ إ ٜهــٕٛ ارٕ اىبلــــــأَ ايشدــــيًل

ا كُٓ  ي  ٚاْا ًَضّ  ذيفع٘ اعٗذّا قبا ٜ٪دٜ٘ ايلأَ نُا يٛ قاٍ: أدف َ
 يو.

٫ ٜشدر ايلأَ ي٢ً اىبلُٕٛ يٓ٘ ًب اسبا٫ت ايي ٜــض   (17 مسألة)
ايشدــٛي يفٝٗــا ا٫  عــذ ادا٤ َــاٍ ايلــُإ، اٟ ٫ ػبــٛص يــ٘ اىب اي ــ١ قبــاٍ  
ايلُإ ق ٌ ادا٥٘ افب اىبلُٕٛ ي٘ يفز١َ اىبلُٕٛ يٓ٘ ٫ اهٕٛ َؼـغٛي١  

 يًلأَ ا٫ يٓذ ا٭دا٤ ٚقبكذاسٙ.
ٔ ي٢ً َكذاس اقٌ َٔ ايذٜٔ يفًٝع ي٘ يًـ٢  يٛ ؿا  ايلاَ (18 مسألة)

اىبلُٕٛ يٓ٘ ا٫ ايزٟ ؿا  يًٝ٘، ٚيٛ ا شأ اىبلـُٕٛ يـ٘ رَـ١ ايلـأَ     
ئ كباّ ايذٜٔ يفًٝع ي٘ ايشدٛي ي٢ً اىبلُٕٛ يٓ٘ اؿ٬ّ، ٚإ ا شأٙ َٔ 

 اي عل يٝع ي٘ ايشدٛي قبا اطك .
ا٫ق٣ٛ يذّ دٛاص اس ظال اىبلُٕٛ يـ٘ وبظـّا اٚ صنـا٠       (19 مسألة)

٭ٕ رَ ٘ اػ غً   ايكشض ٚ اج ٝاسٙ ٚيٝع ئ ساد ٘، ي٢ً ايلأَ 
ٚيٛ أرٕ اسبانِ ايؼشيٞ اٚ إ اىبلُٕٛ ي٘ اس ظ ٗا ؿذق١، يفايعاٖش إ 
ي٘ ايشدٛي ي٢ً اىبلُٕٛ يٓ٘، ٫ٚ ًٜشك٘  اٱ شا٤، ٚنزا يٛ اجزٙ َٓ٘ ثِ 

 سدٙ يًٝ٘ ٖ ١.
ا٭قــ٣ٛ يــذّ دــٛاص ايلــُإ  ايٛيفــا٤ َــٔ َــاٍ اشبُــع اٚ   (21 مسألة)

 ر١َ ايلأَ َؼغٛي١  ٗا.ايضنا٠ ارا ناْ  
يٛ َات اىبلُٕٛ ي٘ ٚنـإ ايلـأَ ٖـٛ ٚاسثـ٘ يفـ٬ ٜظـك           (21 مسألة)
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ايذا٥ٔ، يفشُٝٓا ا ٓ ٛي ي٢ً اىبلُٕٛ يٓ٘ نُا يٛ نإ ايلأَـسك٘  ايشد

 مبٛت ايذا٥ٔ ق ٌ ا٭دا٤ يفٮ ٓ٘ ايشدٛي ي٢ً اىبلُٕٛ يٓ٘.
يٛ ؿا  ايلأَ اىبلُٕٛ ي٘ اٚ ٚيفاٙ  انجش َٔ َكذاس ايذٜٔ  (22 مسألة)

 ؼبل يًلأَ ايشدٛي قبا صاد ئ اؿٌ ايذٜٔ َٚ ًغ ايلُإ.يف٬ 
ــ ارا ديفر اىبلُٕٛ يٓ٘ افب ايل (23 مسألة) ــ أَ َكـ ذاس َـا كـُٔ ق ـٌ    ـ

ادا٥٘ يفإ نإ  عٓٛإ ا٭َا١ْ يٝش ظ   عـذ ا٭دا٤ ٚيفـا٤ٶ ىبـا يًٝـ٘ ؿـض،      
ٚيهٔ يٛ اًف  ٝـذ ايلـأَ ق ـٌ ا٭دا٤ َـٔ غـري اعـذ َٓـ٘ ٫ٚ افـشٜ  ٫         

ٕ ايٛيفـا٤ َـر سكـا ايلـأَ  ـزيو يفـا٭ق٣ٛ       ؼب ظ ، اَا يٛ نـإ  عٓـٛا  
 اٱدضا٤  ٘.

يٛ ديفر اىبلُٕٛ يٓ٘ َاٍ ايلُإ  ش٥  رَ ٘ ٚر١َ ايلأَ  (24 مسألة)
 ٚإ نإ ايذيفر  اَش َٔ ايلأَ.

اربأ ر١َ اىبلُٕٛ يٓ٘  يًُلُٕٛ ي٘ يـٛ ديفـر ايلـأَ َـاٍ      (25 مسألة)
 ايلُإ ٚإ مل ٜهٔ ايذيفر  ارٕ اىبلُٕٛ يٓ٘.

اىبلـُٕٛ يـ٘ ٜٚهـٕٛ    ػبٛص إ ٜلُٔ ايذٜٔ  اقٌ َٓ٘  شكـا   (26 مسألة)
ايشدٛي ي٢ً اىبلُٕٛ يٓ٘ َر ارْ٘ ًب ايلُإ قبكذاس ايلُإ ايزٟ اداٙ 

 ٚيٝع قبذُٛي اؿٌ ايذٜٔ.
يٛ كُٔ ايذٜٔ  انجش َٓ٘، يفًٝع يًلأَ ايشدٛي ا٫ قبكذاس  (27 مسألة)

ايذٜٔ ا٫ ارا ارٕ اىبلُٕٛ يٓ٘  ايضٜاد٠ ٚيفِٗ َٔ سكاٙ  اي ١ٓٝ ٚايكشٜٓـ١  
اط عذادٙ يًٛيفا٤  ايضا٥ذ ي٢ً اؿـٌ ايـذٜٔ    اىبع رب٠ ػشيّا إ اٱرٕ ٜع 

 اٜلّا ٚ ؼشط إ ٫ ٜهٕٛ يفٝ٘ س ا.
ػبٛص ايلُإ  غري دٓع ايذٜٔ نُا ػبٛص ٚيفا٤ ايلأَ  غري  (28 مسألة)

دٓع ايذٜٔ َر سكا اىبلُٕٛ ي٘ ًب ايـٛساـب، ٚيهٔ يٝع ي٘ ايشدٛي 
 ي٢ً اىبلُٕٛ يٓ٘ ا٫ لٓع ايذٜٔ.

ًب َاٍ َعـب ػبٛص إ ٜؼنط اىبلُٕٛ ي٘ إ ٜهٕٛ ايلُإ  (29 مسألة)
ي٢ً عبٛ اي كٝٝذ نُا يٛ قاٍ اْ٘ ًب ايذاس ايف١ْٝ٬ اٚ ًب اىب ًغ اىبـٛدي يٓـذ   
يف٬ٕ، ٚػب  ي٢ً ايلأَ ايٛيفـا٤ َـٔ ْفـع اىبـاٍ، ٚيـٛ اًـف يفـا٭ق٣ٛ        
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ـــ   ـــ٬ٕ ايلـ ــٝـب  عــ ـ ــإ اي ع ــل اىبٓـــشف افب  ـُإ ا٫ ارا ن ٓٛإ اي ٛثٝ
ٜـض دعٌ ايلُإ  اٱْ كاٍ افب اي ذٍ ًب ايلُإ ٚاعذد اىب ًٛل، ٫ٚ

ًب َاٍ َعـب َٔ غري اػ غاٍ رَـ١ ايلـأَ ار ٫ ٜهـٕٛ ايـذٜٔ ًب يٗـذ٠      
 اىباٍ.

ػبٛص إ ٜلُٔ اثٓإ ئ َذٜٕٛ ٚاسذ طٛا٤ نإ كُاُْٗا  (31 مسألة)
ي٢ً اي عاق  اٚ ديفع١، ٚارا ا شأ اىبلُٕٛ ي٘ اسذُٖا ٫ ارب٤ ر١َ اٯجش 

 ا٫ إ ٜهٕٛ اٱ شا٤ اطكايّا ٭ؿٌ ايذٜٔ.
٢ اثــٓـب دٜــٔ نــٌ يًــ٢ ســذ٠ يفلــُٔ  يــٛ نــإ يؼــخف يًــ (31 مسألة)

اسذُٖا اٯجش، يفإ سكٞ اىبلُٕٛ ي٘  ُٗا ؿض، ٚارا سكٞ  اسذُٖا 
دٕٚ اٯجش نإ اىبا٫ٕ يًٝ٘، َٚ ـ٢ َـا أد٣ دٜـٔ اٯجـش يًُلـُٕٛ يـ٘       
سدر يًٝ٘ قبا أد٣ إ نإ َارّْٚا َٓ٘  لُاْ٘، ٚإ أد٣ قبا ٜفٝذ اي كظٝ  

٢ اٯجش قبكـذاس َـا أداٙ   َٔ دٜٓ٘ ٚدٜٔ ؿاس ٘ ٜكظ  يًُٝٗا ٜٚشدر يً
 يٓ٘ اٚ  ٓظ  ٘.

ارا كُٔ ايلأَ َٔ غري إ ٜعًِ افـ٬ّٝ َكذاس ايذٜٔ يفارا  (32 مسألة)
ث    اي ١ٓٝ ايؼشي١ٝ َكذاسٙ ػب  يًٝ٘ ادا٩ٙ، ٚنزا يٛ نإ كآَّا  كٛي٘ 

ٞف َا اؼٗذ  ٘ اي ١ٓٝ.  يً
ا٭ق٣ٛ دٛاص ايذٚس ًب ايلُإ َر سكا اىبلُٕٛ يٓ٘  ـإ   (33 مسألة)

 جـش ٜٚلـُٔ يٓـ٘ اىبلـُٕٛ يٓـ٘ ا٭ؿـٌٝ       ٜلُٔ يـٔ ايلـأَ كـأَ    
ٚاعٗش ايفا٥ذ٠ ًب ا٭يظاس ٚايٝظاس، ٚػبٛص  ٬ اػهاٍ اي ظًٌ اٟ ٜلُٔ 

 ػخف ئ ػخف ثِ ٜلُٔ ثايح ٖٚهزا.
ارا نــإ َــذّْٜٛا  ــاشبُع اٚ ايضنــا٠ اٚ عبٖٛــا َــٔ اسبكــٛم   (34 مسألة)

ـــايؼ ـــشي١ٝ دـ ـــاص إ ٜلـ ــ٘ كــأَ يًشــانِ ايؼــشيٞ اٚ ٯســاد   ـ ُٔ يٓ
 ايفكشا٤.

ٛاص كـُإ اىبـذٜٕٛ  ٚإ اي ـرب َ اػـشا٘ نُـا ارا      ا٭ق٣ٛ د (35 مسألة)
نإ يًٝ٘ جٝاي١ ثٛل َ اػش٠، ٚنزا يٛ اػنط ادا٤ ايذٜٔ َٔ َاٍ َعـب 
يًُــذٜٕٛ، اٚ نــإ ايلــُإ يًهًــٞ ًب َــاٍ َعـــب يًُــذٜٕٛ نـــاي َــٔ 
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 َكذاس٠ َعـب ٭ٕ ايلُإ ايِ َٔ إ ٜ عًل  ايعـب.

اسباكـش َـر   ػبٛص كُإ ايٓفك١ اىباك١ٝ يًضٚد١ ْٚفك١ ايّٝٛ  (36 مسألة)
كبهٝٓٗا ْفظٗا يًضٚز ًب ؿ ٝش ٘، اَا ايٓفك١ اىبظ ك ١ً يفا٭ق٣ٛ يذّ دٛاص 

 كُاْٗا ٭ْٗا َٔ كُإ َا مل ػب .
٫ ػبٛص كُإ ْفك١ ا٭قاسل اىباك١ٝ ٫ْٗا يٝظ  دٜٓـّا يًـ٢    (37 مسألة)

َٔ ناْ  يًٝ٘، ا٫ ارا نإ قـذ ارٕ يًكشٜـ  إ ٜظـ كشض ٜٚٓفـل يًـ٢      
 ْفظ٘ ٜٚهٕٛ ايكشض ي٢ً ايلأَ.

ٛص كُإ َاٍ ازبعاي١ ق ـٌ اٱاٝـإ  ايعُـٌ ٭ٕ ايلـُإ     ػب (38 مسألة)
 ايِ َٔ ايج ٛت ايفعًٞ.

ػبٛص كُإ ا٭يٝإ اىبل١ُْٛ نايغـ  ٚاىبك ـٛض  ايعكـذ    (39 مسألة)
ايفاطذ طٛا٤ نإ اىبشاد َٔ ايلُإ سدٖـا يٝٓـّا، َٚجًـٗا ٚقُٝ ٗـا يًـ٢      

 يفشض اي ًف اٚ اي ضاّ َجًٗا اٚ قُٝ ٗا ارا اًف .
ٝــإ غــري اىبلــ١ُْٛ َجــٌ َــاٍ  ا٭قــ٣ٛ دــٛاص كــُإ ا٭ي    (41 مسألة)

ــٌ إ ٜ شكــل طــ   كــُاْٗا نــاي فشٜ      ــشٖٔ ٚايٛدٜعــ١ ق  اىبلــاس ١ ٚاي
 ٚاي عذٟ َٔ ايعاٌَ اٚ اىبشاٗٔ اٚ اىبظ ٛدي.

ػبٛص كُإ دسى ايجُٔ يًُؼنٟ ارا ا ـب إ اىب ٝر َظ شل    (41 مسألة)
شٚط ؿـش ٘ طـٛا٤ نـإ    ـشط َٔ ػــ٬ٕ اي ٝر يفكذ ػــٗش   ــيًغري اٚ ظ

  ٔ اٚ ق ًـ٘ يًـ٢ ا٭قـ٣ٛ، ٚاـذاسى ايـجُٔ يًُؼـنٟ  ـإ          عذ قـ ل ايـجُ
ٜلـُٔ ايلـأَ  يـ٘ ايـاد٠ اىب ًــغ ايـزٟ ديفعـ٘ يً ـا٥ر ارا ظٗـشت  عــل         

ـــ١ً يً ٝــــايعــٛاسض اىب   ٍٛ ــــذ ســـــش١ ايلــُإ يٓــــر، ٚا٭قــ٣ٛ ؿـ
ايفظخ  اشبٝـاس اٚ اي كاٜـٌ اٚ اًـف اىب ٝـر اٚ ايفظـخ  ايعٝـ  ايظـا ل اٚ        

 اي٬سل.
ٔ   (42 مسألة) ــجُ ــذ٠ اي ــٛ كــُٔ يٗ ــذ    ي يًُؼــنٟ أٟ إ ايلــأَ ٜ عٗ

 اسداي ايجُٔ يًُؼنٟ ٚظٗش  عل اىب ٝر َظ شكّا دٕٚ اي عل اٯجش، 
ُإ  ــاي عل اىبظــ شل، ًٚب ايــ عل اٯجــش ـاق ايلــــــيفــا٭ق٣ٛ اج ـ

ــ ري اىبؼــٜ خ ــ نٟ  ــب اٱَل ـ ا٤ ٚايفظـخ ي ـ عل ايــفك١ يفريدـر يًـ٢      ـ
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 ٛسّا ا٫ ايلُإ.ـٜهٕٛ َٝظ ل ٫ٚــعزس اي  عٝــ٘، ا٫ إ ٜ ـاي ا٥ر قبا قا ً
ا٭ق٣ٛ ؿش١ كُإ َا ؼبذث٘ اىبؼنٟ َٔ  ٓا٤ اٚ غـشغ ًب   (43 مسألة)

ا٭سض اىبؼنا٠ ارا ا ـب نْٛٗـا َظـ شك١ يًغـري ٚمت قًـر اي ٓـا٤ ٚايغـشغ       
ايزٟ غشط٘ اىبؼنٟ، يفٝ عًل ايلُإ  ا٭سؾ ٖٚـٛ اي فـاٚت  ــب قُٝـ١     

ْٚظ   ،ا٭سض ا٭سض اىبؼنا٠ َر اىبكًٛي َٔ اي ٓا٤ ٚايغشغ ٚ ـب ق١ُٝ
 ٗٛس يذّ ؿش١ ٖزا ايلُإ ٭ْ٘ َٔ كُإ َا مل ػب .ـافب اىبؼ

جش ًب َعشض اي ًف اٚ ا٭ر٣ ــخــب اٚ انــيٛ نإ َاٍ ػ   (44 مسألة)
اٍ اسذُٖا يٰجش: ايل َ ايو ًب اي شش ـف١ٓٝ ٚقــإ ًب طـــٛ نإ اثٓـنُا ي
ٞف كُاْ٘ ؿض، ٚا٭ق٣ٛ ؿش ٘ اٜلّا َر ايشادض ٚإ يذّ اشبـٚي ٛف ــً

 ريٖا.ــشي١ طــف١ٓٝ ٚطــ١ ايظـإ  كـذ جفـٚاشب ش، نُا يٛ ن
يٛ ادي٢ ايذا٥ٔ ايلُإ ٚاْهشٙ اىبذٜٕٛ يفايكٍٛ قٛي٘ َر مبٝٓ٘  (45 مسألة)

َا مل اج    ١ٓٝ اذٍ ي٢ً اشب٬ف ٱؿاي١ يذّ ايلُإ، ٚيٛ اج ًف ًب 
 ؿش١ ايلُإ ٚيذَٗا يفايكٍٛ قٍٛ َذيٞ ايـش١.

لـُإ، اٚ ًب  يٛ اج ًف ايلأَ ٚاىبلـُٕٛ يـ٘ ًب اؿـٌ اي    (46 مسألة)
ث ٛت ايذٜٔ ٚيذَ٘، اٚ ًب َكذاس َا كُٔ اٚ ًب اػناط اكذِٜ ادً٘ ارا 
نإ َ٪د٬ّ يفايكٍٛ قٍٛ ايلأَ َر مبٝٓ٘ ا٫ َـر اي ٝٓـ١ ايـي اـذٍ يًـ٢      

 اشب٬ف.
يٛ ادي٢ ايلأَ ا٫رٕ ًب ايلُإ ٚاْهشٙ اىبلُٕٛ يٓ٘، اٚ  (47 مسألة)

، اٚ اج ًفا ادي٢ ٚيفا٤ ايذٜٔ نٞ ٜشدر ي٢ً اىبلُٕٛ يٓ٘ ٚاْهش ا٭جري
ًب َكذاس ايذٜٔ ايزٟ كُٔ ٚاْهش اىبلُٕٛ يٓ٘ ايضٜاد٠، اٚ ًب اػناط 
ػ٤ٞ ي٢ً اىبلُٕٛ يٓ٘، قذّ قٍٛ اىبلُٕٛ يٓ٘ ا٫ َر ث ٛت اي ١ٓٝ ايي 

 اذٍ ي٢ً اشب٬ف.
ارا اديٞ ي٢ً ػـخف اْـ٘ كـأَ ٚاْهـش ا٭جـري ٚاطـ ًٛب        (48 مسألة)

    ٕ ، يفـا٭ق٣ٛ  اسبل َٓ٘  اي ١ٓٝ ايي دي  ي٢ً كُاْ٘ نُـا يـٛ ػـٗذ يـذ٫
دٛاص سدٛي٘ ي٢ً اىبلـُٕٛ يٓـ٘ ي شكـل غشَـ٘ ٚاقعـّا، ٚقٝـٌ يـٝع يـ٘         
ايشدٛي ي٢ً اىبلُٕٛ يٓ٘ ٱينايف٘  هْٛ٘ اجز َٓ٘ ظًُّا، ٚايشدٛي ايِ 
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 َٔ ط   ا٭جز ايزٟ ذبكل ٚاقعّا.

ارا ادي٢ ايلأَ ايٛيفا٤ ٚاْهش اىبلُٕٛ يـ٘ ٚسًـف يًٝـ٘،     (49 مسألة)
 ـٛت ايٛيفـا٤  ٛدـ٘    يفًٝع يًلـأَ ايشدـٛي يًـ٢ اىبلـُٕٛ يٓـ٘ يعـذّ ث      

ػشيٞ، اَا يٛ ؿذق٘ داص ي٘ ايشدٛي ارا نـإ ايلـُإ  ـارٕ اىبلـُٕٛ     
 يٓ٘.

يٛ ػٗذ اىبلُٕٛ يٓ٘  ادا٤ ايلأَ ايذٜٔ ق ًـ  ػـٗادا٘      (51 مسألة)
 ا٫ َر ٚدٛد َاْر َٔ ا١ُٗ اٚ يذّ ا١ًٖٝ يًؼٗاد٠.

يٛ سـٌ اٱرٕ دٕٚ ايلُإ نُا يٛ ارٕ اىبذٜٕٛ يغريٙ ًب    (51 مسألة)
  ّ  ايٛيفا٤ يفً٘ ايشدٛي ي٢ً اىبذٜٕٛ.ٚيفا٤ دٜٓ٘  ٬ كُإ يفكا

  يف ادلسوجبد واٌسٍبزاديف ادلسوجبد واٌسٍبزاد
ــ٘        (52 مسألة) ــا اطــ ٪دش يٓكً ــٌ اٚ يًشُــٌ َ ــف اىبظــ ادش يًٓك ارا أاً

كُٔ، نُا يٛ ٚكر طا٥ل ايظٝاس٠ اي لاي١ يفٛقٗا ٚيهٓ٘ مل ؼبهِ ػذٖا 
ٚطك   ٚاًف ، اٚ يجش اسبُاٍ يفظك  َا نإ ي٢ً سأط٘ اٚ ظٗـشٙ ا٫  

 ٞ.إ ٜهٕٛ اي ًف  ظ   قٗشٟ جاسد
ارا  دش دا ١ سبٌُ َ اي يفعجشت ٚاًـف اٚ ْكـف اىب ـاي يفـ٬       (53 مسألة)

كُإ ي٢ً ؿاس ٗا ا٫ إ ٜهٕٛ ٖٛ ايظـ    ـٓخع اٚ كـشل، ٚنـزا     
طا٥ل ايظٝاس٠ ٫ كُإ يًٝ٘ ا٫ إ ٜهٕٛ ٖـٛ ايظـ   نُـا يـٛ قــش ًب      

 اسهاّ اٱغ٬م ٚايؼذ ٚعبٛٙ نُا اكذّ.
 ٫ ٜلُٔ ؿـاس  ايظـٝاس٠ اٚ ايظـف١ٓٝ ٚعبُٖٛـا ارا طـشم       (54 مسألة)

اىب اي اٚ ْكف َٔ غري افشٜ  َٓـ٘، ْعـِ يـٛ اػـنط يًٝـ٘ ايلـُإ ؿـض        
يعُّٛ ديٌٝ ايؼشط ٚيًٓف، ٚيٛ ناْ  اي شٜل طـايه١ ًب ايٓٗـاس ٚغـري    
َا١َْٛ ًب ايًٝـٌ، اٚ اْٗـا َاَْٛـ١ نبايـ١ ٚغـري  َٓـ١ يٓـذ قٝـاد٠ طـٝاسا٘          
 اْفشاد يفنى ايظري ْٗاسّا، اٚ ازبُايـ١ ٚايشيفكـ١ يفـا٫ق٣ٛ ايلـُإ ا٫ إ     

 ذٍ ديٌٝ ي٢ً اشب٬ف.ٜ
ارا اطــ ادش ايظــٝاس٠ اٚ ايذا ــ١ ٚعبٖٛــا ٚهبًّٗــا انجــش َــٔ    (55 مسألة)

اىبكذاس اىب عاسف كُٔ اًفٗا َر يٛاسٖا ٚيٝ ٗا،َٚر يذّ اي ًف اج ـ   
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 ايضٜاد٠ ًب اٱدش٠ ئ اىبظُا٠  ادش٠ اىبجٌ ىبا صاد ًب اسبٌُ.
ارا ادشف طٝاس٠ ٚعبٖٛا يفظاس  ٗا صٜاد٠ ي٢ً اىب فـل يًٝـ٘ ًب     (56 مسألة)

ذ ث    اٱدش٠ اىبظُا٠  ايٓظ ١ افب اىبكذاس اىب فـل يًٝـ٘ ٚادـش٠ اىبجـٌ     ايعك
  ايٓظ ١ افب ايضا٥ذ ٚيًٝ٘ اٱنباي ٚيـشٝش١ ا ٞ ٫ٚد.

يٛ ادش طـٝاس٠ َـج٬ّ ػبـٛص قٝاداٗـا ٚيفـل اىب عـاسف ٚسظـ           (57 مسألة)
ا٭ْع١ُ اىبكشس٠ ا٫ َر اكٝٝذ اىبايو ٚذبذٜذٙ يهٝف١ٝ قٝاداٗا ٚاط عُاهلا، 

اسف اٚ اسبذ ايزٟ اػنط اىبايو يذّ دباٚصٙ كُٔ ٚيٛ اعذ٣ ئ اىب ع
َــا ٜـــٝ ٗا َــٔ ايــٓكف اٚ اي ًــف  ظــ  ٘، اَــا يــٛ مل ٜ ذــاٚص اىب عــاسف  

 ٚاىبؼنط يفا٭ق٣ٛ اْ فا٤ ايلُإ َر يذّ اي عذٟ ٚاي فشٜ .
يٛ اط ادش طٝاس٠ َج٬ّ ًب ْكٌ يذد َعـب َٔ ا٭ػخاق افب   (58 مسألة)

يًٓكـٌ افب  ًـذ  جـش يفًٝضَـ٘      ًذ َعـب، ٚيهٓ٘ صاد ًب ايعذد اٚ اط عًُٗا 
ــٔ      ــٌ سبُــٌ ايعــذد اٱكــاًب َ  اٱكــايف١ افب اٱدــش٠ اىبظــُا٠ ادــش٠ اىبج

 ا٭ػخاق اٚ ايضٜاد٠ ًب اٱط عُاٍ.
يــٛ  دــش طــٝاسا٘ سبُــٌ َ ــاي يؼــخف َعـــب ٚيهٓــ٘ اػــ  ٘    (59 مسألة)

ٚهبٌ َ اي غريٙ يف٬ ٜظ شل ادش٠ ي٢ً ا٭ٍٚ، اَا ايجاْٞ ايـزٟ هبـٌ   
اّ  ٘ ؿاس  ايظٝاس٠ يفا٭ٚفب اي ـا  َ اي٘ يفإ نإ قـذٙ هبً٘ ٚقذ ق

 ٚايناكٞ، ٚا٭سٛط يـاس  اىب اي س٦ٓٝز ديفر ادش٠ اىبجٌ.
يٛ  دش طٝاسا٘ ٚعبٖٛا افب ػـخف ٚغــ ٗا غاؿـ  ق ـٌ       (61 مسألة)

اي ظًِٝ   ًـ  اٱدـاس٠، ٚإ نـإ  عـذ اي ظـًِٝ ٜشدـر اىبظـ ادش يًـ٢         
 ايغاؿ   عٛض اىبكذاس ايفا٥  َٔ اىبٓفع١ ا٫ إ ٜ عًل َٛكٛي ايغـ 
 اىبايو، ٚنزا يٛ ي    ق ٌ اي ظًِٝ يفإ اٱداس٠ اـ ض  اي١ً ٚإ نإ 

  عذ اي ظًِٝ سدر اىبظ ادش قبا ا ك٢ َٔ اٱدش٠.
ارا  دش طٝاسا٘ سبٌُ َ ـاي ناشبـٌ اٚ اىبؼـشٚ ات ايغاصٜـ١        (61 مسألة)

ٚيهٔ اىبظ ادش هبًٗا وبشّا، يفٝظ شل اىب٪دش ا٭نجش َٔ اٱدش٠ اىبظُا٠ 
ىبجٌ يًُٓفع١ اي١ًً نُا يٛ اط ٛد  اي اجري اٚ أٟ اىب فل يًٝٗا اٚ ادش٠ ا

يٍٛ اىبظايف١، ْعِ يٛ يًِ ؿاس  ايظٝاس٠   غري َٛكٛي اسبٌُ اىبٓكٍٛ 
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ٚاْ٘ اؿ ض سشاَّا يفٝذ  إ ٫ ٜشك٢  ايٓكٌ طٛا٤ ا  ذا٤ اٚ اثٓا٤ اي شٜل 
ٜٚظ شل س٦ٓٝز إدش٠ اىبجٌ افب سـب يًُ٘  ا٭َش دٚلبا  عـذٙ ا٫ ارا نـإ   

 َعزٚسّا.
اط ادش َان١ٓ َع١ٓٝ يضٜذ ٚيهٓ٘ اػ  ٘ ٚاط عٌُ اجـش٣   يٛ  (62 مسألة)

يعُشٚ يفًٝضَ٘ ادش٠ اىبجٌ يٮجري٠، ٚإ نإ قذ يفٛت يًـ٢ صٜـذ اطـ ٝفا٤    
اىبٓفع١ ًب اًو اىبذ٠ يفاْ٘ ًٜضَ٘ اٱدش٠ اىبظـُا٠ َـر سبـاظ يـذّ اطـ عُاٍ      
اٯي١ ٚإ مل ٜفٛت يًٝ٘ اىبٓفع١، نُا يـٛ ناْـ  اىبانٓـ١ اٚ ايظـٝاس٠  اقٝـ١      

ا َظ ادش ٚإ مل اظ ٛف اىبٓفعـ١ َٓٗـا َـذ٠ ا٫دـاس٠، يفـا٭سٛط      يٝع هل
 اي ـا  ٚايناكٞ.

ًب َجٌ سا٫ت افٜٛ  اىبٓفع١ نـإ اىبجـٌ ٚاٱ ـ ٤٬ ايغايـ        (63 مسألة)
ٜشد ي٢ً ايذا ١ اٚ ا٭دري يففٝ٘ اٱدش٠ اىبظُا٠، ٚيهٔ ًب ٖزا ايضَإ قذ 
ــذثا    ــاى يفــشم َــٔ سٝــح ْظــ ١ اٱْ ــ١ ٖٚٓ س ٜ عًــل ا٭َــش  ايظــٝاس٠ ٚاىبانٓ

ٚاٱط ٬ٗى ٚاي ًف يٓذ اٱط عُاٍ دٚلبا يٛ مل اظ عٌُ، يفارا ث   يٓذ 
اٌٖ اشبرب٠ اط شكام ٖزا ايفاسم  ــب اٱطـ عُاٍ ٚيذَـ٘ اىبايٝـ١ يفٝع ـرب      
يـا  اىبظ ادش ًب ساٍ افٜٛ  اىبٓفع١ ٚيذّ اٱط عُاٍ ٚيٛ يًـ٢ عبـٛ   

ًـ   اىبٛد ١ ازبض٥ٝـ١ يٓـذ َـا ٫ اهـٕٛ ايظـٝاس٠ اٚ اىبانٓـ١ ًب َعـشض اي        
ٚافٜٛ  اط ٝفا٤ اىبٓفع١ نا١ًَ َٔ ايغري، يفًٛ أدش ايظٝاس٠ ىبذ٠ ػٗش قبا١٥ 
دٜٓاس ٚاْكل  اىبذ٠ َٔ غري اط عُاٍ هلا، يف ًشاظ يذّ اعـشض ادـضا٤   
ايظٝاس٠ يً ًف ٚا٫ط عُاٍ، ٌٖ ٜظ شل ؿاس ٗا اٚ ايؼشن١ ايي أدشت 

 َٓٗا َ ًغّا أقٌ َٔ اىبا١٥ أّ اىبا١٥ نا١ًَ، ا٫ق٣ٛ ٖٛ ا٭ٍٚ.
ػبــٛص ا٫دــاس٠ يظــٝاق١ ايظــٝاس٠  ٓظــ ١ َــٔ ايــش ض ايٝــَٛٞ اٚ   (64 مسألة)

ا٫ط ٛيٞ اٚ ايؼٗشٟ نايش ر اٚ ايجًح اٚ ايٓـف يهفا١ٜ َع١ًَٝٛ ايعٛض 
ا٫نبايٞ ٚيكايذ٠ ٫ كشس ٫ٚ كشاس اسبان١ُ َٚٓر اسبام ايلشس  اىبايو، 

 ٖٚٓاى ْـٛق ي٢ً اداس٠ ا٫سض  ايٓـف اٚ ايجًح ٚعبٛٙ.
 طٝاساـب يفإ نإ اشب ا ٚاي فشٜ  يٛ ٚقر سادخ اـادّ  ـب  (65 مسألة)

َٔ اسذُٖا يفٝهٕٛ كآَّا يظا٥ل ايجا١ْٝ ٜٚ شٌُ اكشاس ايظٝاساـب ا٫ َر 
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 ايكش١ٜٓ ي٢ً اشب٬ف.
ارا ث   اشب ا َٔ اي شيفـب يفٝ شٌُ نٌ َُٓٗا ْـف اكشاس   (66 مسألة)

طٝاس٠ اٯجش ٜٚظك  ايٓـف اٯجش، ٭ٕ ن٬ّ َُٓٗا ط   ًب اي ًف، ا٫ 
ُٖا انجش َٔ ا٫جش حبظ  اٌٖ اشبرب٠ يف شظ ٗا إ اهٕٛ ْظ ١ ج ا اسذ

 . ًب ايظٝاساـب

إرا ســذخ اـــادّ طــٝاساـب، َٚــات  عــل ايشنــال اهــٕٛ  (67 مسألة)
حبظ  اىبخ   اىبشٚسٟ ايشوٞ ايظامل َٔ اي ١ُٗ ٚايشٜ  يفـارا   ِدٜ ٗ

١ ايؼـشي١ٝ  يفٝ شٌُ َٔ ايذَٜج٬ ، % 60نإ اي كـري ٚاشب ا َٔ أسذُٖا
، ٚإرا نإ اي كـري  ، ٖٚهزا ٙ ازباْٞ كذسٖا ٚٚيفل ا٭ؿٌ ايزٟ ؽب اس

َات ًب رات اسبادخ يف٬ ٜ شٌُ اي شف اٯجش َٔ َٔ طا٥ل نً٘ ٚاشب ا 
 .، إ٫ إٔ ٜع ٞ َٛاطا٠ ٖٚذ١ٜ دٜ ٘ ػ٦ّٝا

يٛ نإ ايظا٥ل قذ ػشل اشبُش ٚإ نإ امثّا َٚعـ١ٝ ا٫ إ   (68 مسألة)
 اىبذاس ي٢ً اي ظ ٝ  ًب ازبٓا١ٜ اٚ َ اػشاٗا.

ــ    (69 مسألة) شٚسٟ اىبعــانع ايــِ َــٔ اي ظــ ٝ  ًب    ايظــري  اٱدبــاٙ اىب
اسبادخ ٚإ نـإ طبايفـ١، يفًـٛ دـا٤  اٱدبـاٙ اىبعـانع  ـ  ٤ ٚاـ٪د٠ ًٚب         
ػاسي اٚ ٚق  اهٕٛ ٖـزٙ اىبخايفـ١ َ عاسيفـ١ يفٝـ٘ نُـا يـٛ نـإ ًب ػـاسي         
يفشيٞ سبٞ طـه  ٚيٓـذ ايعٗـري٠، ٚدـا٤ اٯجـش طـشٜعّا ٚاعُـذ كـشل         

 اىبخايف يفازبٓا١ٜ ي٢ً ايعاَذ.
اهٕٛ َٔ ايعُذ، اٚ اهٕٛ َـٔ اشب ـا   سٛادخ ايذٖع قذ   (71 مسألة)

ٖٚٛ ايغاي  يفٝٗا ٚيفٝ٘ ايذ١ٜ، ٚقـذ اهـٕٛ قلـا٤ ٚقـذسّا، ٚطبايفـ١ اْعُـ١       
ايظري ٚاىب عاسف َٓٗا ٜٛد  ايلُإ ًٚب ايـشٝض يـٔ ايــادم يًٝـ٘    

 ايظ٬ّ: "َٔ اكش  ؼ٤ٞ َٔ يشٜل اىبظًُـب يفٗٛ ي٘ كأَ".
 

********** 
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  وزبة احلىاٌخوزبة احلىاٌخ
ٜذٍ ي٢ً اي غٝري ٚاـٝري اطِ  اسبٛاي١ ـ  ف ض اسبا٤ ـ نظشا ١،  

ي ايؼ٤ٞ ي٢ً ج٬ف َا نإ، ٖٚٞ ًب اٱؿ ٬ح ايؼشيٞ يكذ ػش
ي شٌٜٛ اىباٍ َٔ ر١َ افب ر١َ َؼغٛي١ قبجًـ٘ اٚ غـري َؼـغٛي١، أٟ    

 اساي١ اىبذٜٕٛ دا٥ٓ٘ ًب دٜٓ٘ افب غريٙ.
 ايشاف اسبٛاي١ ث٬خ:  (1 مسألة)
ٖٛ ايزٟ اػ غً  رَ ٘ ٜٚشٜذ ذبٌٜٛ ايذٜٔ افب رَـ١   ايٌٝ: -1

 غريٙ.
ٖٛ ايـزٟ ٜـشاد ذبٜٛـٌ اىبـاٍ افب رَ ـ٘ اىبؼـغٛي١        اياٍ يًٝ٘: -2

 قبجً٘.
٢ُ اٜلّا اياٍ أٟ ؿاس  ايذٜٔ ايـزٟ ٜـشاد   ٜٚظ اي اٍ:  -3

 ذبٌٜٛ َاي٘ َٔ ر١َ ايٌٝ افب ر١َ اياٍ يًٝ٘.
ــاس    (2 مسألة) ــ١ اي ًـــٛغ ٚايعكـــٌ ٚاٱج ٝـ ــشاف اسبٛايـ ٜؼـــنط ًب ايـ

  اٱكايف١ افب يذّ اسبذش ًب اياٍ ٚاياٍ يًٝ٘.
اسبٛاي١ َٔ ايعكٛد اي٬ص١َ ٜؼنط يفٝٗا ا٫ػبال ٚايك ـٍٛ،    (3 مسألة)

ٌٝ ٚايك ٍٛ َٔ اياٍ، اَا اياٍ يًٝ٘ يفٝع رب ٜٚهٕٛ اٱػبال َٔ اي
سكاٙ ٚيهٓ٘ يٝع سنّٓا ًب يكذ اسبٛاي١ يف٬ ـذ َـٔ ديٝـٌ يًـ٢ ق ٛيـ٘      
ناسبٛايـ١ يًــ٢ ايــرب٤ٟ يعــذّ دــٛاص اػـ غاٍ رَ ــ٘ َــٔ غــري سكــاٙ،   

 ٚاسبٛاي١ لٓع َغاٜش يًزٟ ي٢ً اياٍ يًٝ٘.
ــٍٛ ًب      (4 مسألة) ـــب اٱػبــال ٚايك  ــٛا٠٫   ا٭قــ٣ٛ يــذّ اػــناط اىب

 ٛاي١ ٜٚـض اٜكايٗا ن ا ١ ٚ اهلااف ٚايربٜذ ا٫يهنْٚٞ.اسب
ا٭ق٣ٛ دٛاص اسبٛاي١ َر اي عًٝل ٚا٭سٛط اد ٓا ٘ ٚاي  اس    (5 مسألة)

 اي ٓذٝض.
يٛ اربي ػخف  ايٛيفا٤ ئ اىبذٜٕٛ ٚقـاٍ يًـذا٥ٔ اسًـ        (6 مسألة)
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 ايذٜٔ ايزٟ يو ي٢ً يفـ٬ٕ يًـ٢ ْفظـٞ يفـا٭ق٣ٛ اْـ٘ َـٔ ايلـُإ        
 ٌٝ ًب اسبٛاي١.ٚيٝع َٔ اسبٛاي١ ٱي  اس سكا اي

ٜؼنط ث ٛت اىباٍ اياٍ  ٘ ًب ر١َ ايٌٝ طٛا٤ نإ َظ كشّا    (7 مسألة)
اٚ َ ضيض٫ّ، ٚا٭ق٣ٛ ؿش ٘ يفُٝا ٜهٕٛ ًب َعـشض ايج ـٛت نُـا يـٛ     
قاٍ: اقشك  نزا ٚجز يٛك٘ َٔ صٜذ يفشكٞ ٖـٛ ٚصٜـذ، يف ؼـ غٌ    

 ر١َ اياٍ يًٝ٘  عذ اٱقناض.
دٓظــّا ٚقــذسّا   ذ إ ٜهــٕٛ اىبــاٍ ايــاٍ  ــ٘ َعًَٛــاّ    ــــ٫    (8 مسألة)

يٮيشاف ايج٬ث١ يف٬ اـض اسبٛاي١  اجملٍٗٛ، ٜٚهفٞ ايعًِ اٱنبايٞ 
ٚايعٔ اىبع ـرب ٚنـٕٛ اسبٛايـ١ ٚيفـل اىب عـاسف، ٚنـزا يـٛ قـاٍ: نًُـا          
ػٗذت  ٘ اي ١ٓٝ ٚث ـ  جـزٙ َـٔ يفـ٬ٕ، ٚاىبـذاس يًـ٢ سيفـر ازبٗايـ١         
ٚايغشس يف٬ اـض ًب اىب ِٗ نُا يٛ قاٍ: جـز َـٔ يفـ٬ٕ اسـذ ايـذٜٓـب      

ٞف.ايً  زٜٔ يو يً
٫ ػب  ي٢ً اياٍ يًٝ٘ إ ٜذيفر انجش َٔ ايزٟ يًٝ٘ طٛا٤    (9 مسألة)

نـإ َجًٝــّا اٚ قُٝٝــّا يف٬ ـذ َــٔ اظــاٟٚ اىبــاٍ ايـاٍ  ــ٘ ٚاىبــاٍ ايــزٟ    
اػ غً   ٘ ر١َ اياٍ يًٝ٘، ٚػبٛص إ اهٕٛ اسبٛاي١ اقٌ يبا اػ غً  

  ٘ ر١َ اياٍ يًٝ٘.
ــ١ ٚايـــذٜٓاس     (11 مسألة) ــاىبجًٞ ناسبٓ ـ ــ١  ـ ٚايـــذسِٖ اــــض اسبٛايـ

ٚا٭ق٣ٛ ؿش ٗا ًب ايكُٝـٞ اٜلـّا نايؼـا٠ يهفاٜـ١ ايٛؿـف ًب سيفـر       
 ازبٗاي١.

ارا ذبكك  اسبٛاي١ ٚسكٞ  ٗا اياٍ  ش٥ـ  رَـ١ ايٝـٌ       (11 مسألة)
ٜٚٓ كٌ ايذٜٔ اٚ اىباٍ اياٍ  ٘ افب ر١َ اياٍ يًٝ٘، ٚيٛ ناْ  اسبٛاي١ 

 ي٢ً  ش٤ٟ اؼ غٌ رَ ٘ يـاس  ايذٜٔ أٟ اياٍ.
اٍ ق ٍٛ اسبٛاي١ ٚإ ناْ  يًـ٢ غـ    ٫ ػب  ي٢ً اي   (12 مسألة)

 ٜظ  ٝر ايٛيفا٤.
٫ ػبٛص يفظخ اسبٛاي١ طٛا٤ َٔ ايٌٝ اٚ َٔ اياٍ يًٝ٘،  (13 مسألة)
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ْعِ يٛ نـإ ايـاٍ يًٝـ٘ َعظـشّا يٓـذ ذبكـل اسبٛايـ١ ٚايـاٍ دـا٬ّٖ          
 ايظاسٙ داص ي٘ ايفظخ ٚايشدٛي ي٢ً ايٌٝ ٚيًٝ٘ اٱنباي ٚايٓف 

 ٞ ازبٗاي١ ٚايغشس.ٚقايذ٠ ٫ كشس ٫ٚ كشاس ٚقايذ٠ ْف
اىبشاد َٔ ا٭يظاس يذضٙ ئ ٚيفا٤ ايذٜٔ قبا ٜفلٌ ئ    (14 مسألة)

َظ جٓٝات ايذٜٔ ٚقذ ٜعرب يٓ٘  ايفكش، ٚاىبٓاط  ايٝظاس ٚا٭يظاس ساٍ 
 اسبٛاي١ ٚكباَٗا.

ػبــٛص إ ٫ ٜهــٕٛ ايفظــخ يفٛسٜــّا يٓــذ اــ ـب ا٭يظــاس،     (15 مسألة)
ٝ٘، ٚا٭ق٣ٛ طكٛي٘ َر اَهإ اٱقناض ٚاسادا٘ َٔ ق ٌ اياٍ يً

 ٚنزا َر ٚدٛد اىب ربي ٚعبٛٙ.
ــٔ        (16 مسألة) ــٝع َ ــ٘ ي ــرب٤ٟ ٚاْ ــ٢ اي ــ١ يً ــ٣ٛ دــٛاص اسبٛاي ا٭ق

 ايلُإ.
ػبٛص ايذٚس ًب اسبٛاي١  إ ؼبٌٝ اىبذٜٕٛ ي٢ً ػخف ثِ  (17 مسألة)

ؼبٌٝ ٖزا ايؼخف ي٢ً اىبذٜٕٛ ْفظ٘  ؼشط سكا اياٍ، نُا ػبٛص 
ٕ ي٢ً ايناَٞ   عذد اي اٍ يًٝ٘ َر اذباد اياٍ، نُا يٛ اساي٘ اىبذٜٛ

ػخف ٖٚزا ساي٘ ي٢ً  جش ٖٚهزا َٔ غري إ ؼباٍ يًـ٢ اىبـذٜٕٛ   
 ا٭ٍٚ َش٠ اجش٣.

ٜـض اربي ا٭دٓيب ئ اياٍ يًٝ٘ ٚارب٨ رَ ٘، ٚنزا يٛ  (18 مسألة)
كُٔ يٓ٘ كأَ  ؼشط سكا اياٍ، ٚايلُإ ٖٓا قبع٢ٓ اْ كاٍ اىباٍ 

 افب ر١َ ايلأَ.
 يٛ أد٣ اياٍ يًٝ٘ ايذٜٔ ايزٟ ي٢ً ايٝـٌ ثـِ يايـ       (19 مسألة)

ايٌٝ قبا اداٙ يفادي٢ إ ي٘ َا٫ّ يًـ٢ ايـاٍ يًٝـ٘، َٚٓـ٘ اٚ  ـ٘ أد٣      
ــ ٘، يفارا ناْـ   ٝ ــاسبٛاي١ يفاْهش اياٍ يًٝ ــ ١ٓ سهـ ِ  ٗـا ٚا٫ ؼبًـف   ـ

ك٘  اىب اي ١  عٛض َا اداٙ  اسبٛاي١ ي٢ً ــاياٍ يًٝ٘ ي٢ً  شا٤ا٘ ٚس
 ا٭ق٣ٛ ٱؿاي١  شا٥ ٘.

 ُٝٓٗـا سٛايـ١ اّ    يٛ اج ًف ايٌٝ ٚايـاٍ ٖـٌ ايٛاقـر      (21 مسألة)
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ٚناي١ اٟ إ اىب ًغ اىبظ ًِ َٔ اياٍ يًٝ٘ ٌٖ ٖٛ سٛاي١ اعٛد يًُشاٍ 
اّ اْ٘ ٜعٛد يًُشٌٝ  اي  اس اْ٘ ٚنً٘ يك ل اىب ًغ يفُر يذّ اي ١ٓٝ اٚ 
ايكش١ٜٓ اىبع رب٠ ٜكذّ قٍٛ َٓهش اسبٛاي١ َر مبٝٓ٘ طٛا٤ ق ٌ ايك ل اٚ 

  عذٙ.
دٜٔ ي٢ً اي ا٥ر اٚ  ارا اساٍ اي ا٥ر ي٢ً اىبؼنٟ َٔ ي٘   (21 مسألة)

خف  جـش َـذٜٕٛ   ــر يٝك ل ايجُٔ َٔ ػــٌ اي ا٥ــنٟ اساــإ اىبؼ
يًُؼنٟ، ؿض َر ايشكا ٚايك ٍٛ ٚيهٔ يٛ ظٗش   ٬ٕ اي ٝر   ً  

 اسبٛاي١.
ارا نإ َظ ٛديّا اَا١ْ يٓذ ػخف ٚاساٍ يًٝ٘ دا٥ّٓا نُا  (22 مسألة)

ٙ اَا١ْ يٛ اػن٣ داسّا ٚقاٍ يً ا٥ر اسً و  ايجُٔ ي٢ً يف٬ٕ ايزٟ يٓذ
يٞ  اىب ًغ يفُر ايشكا ٚايعًِ ػب  ي٢ً ا٭َـب ديفر اىب ًغ افب ايذا٥ٔ، 

 ٚنزا  ايٓظ ١ يًٛنٌٝ اٜلّا.

 
********** 
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  وزبة اٌىفبٌخوزبة اٌىفبٌخ
ًٚب اٱؿ ٬ح  اعٗذ  اسلـاس ايـٓفع ًب    ،ٗذ َ ًكّاــٖٚٞ يغ١ اي ع

ٍٛ ـٍٛ َ ٢ يً ـ٘ اىبهفـ  ــاس اىبهفــفٌٝ ًٜ ضّ  اسلــٝض، يفايهــذ ؿشــيك
 ٘.ي
ايهفاي١ يكذ ٚاقر  ـب ايهفٌٝ ٚ ـب ؿاس  اسبل ٖٚٛ اىبهفٍٛ    (1 مسألة)

 ي٘ ٜٚؼنط يفٝ٘ اٱػبال َٔ ايهفٌٝ ٚايك ٍٛ َٔ اىبهفٍٛ ي٘.
ٜهفٞ ًب اٱػبال نٌ يفغ ظاٖش ًب ايهفاي١ ٚاي عٗذ قبٛكٛيٗا    (2 مسألة)

  يو ْفع يف٬ٕ اٚ اْا نفٌٝ يو  اسلاسٙ اٚ اْا انفٌ ــكٍٛ: نفًــنإ ٜ
ــّا ٚعب ـــيف٬ْ ــا ،ٛٙـ ــٍٛ يفٝه اَ ـــايك  ــٛ ظــاٖش ًب ايشكــا    ـ ــا ٖ ــٌ َ ــ٘ ن فٞ يفٝ
 ٚاٱَلا٤.

ٜع رب ًب ايهفٌٝ اي ًٛغ ٚايعكٌ ٚاٱج ٝاس ٚعبٖٛا َٔ ايؼشا٥     (3 مسألة)
 ايعا١َ  ا٫كايف١ افب اسلاس اىبهفٍٛ.

٫ ٜؼنط ًب اىبهفٍٛ ي٘ اي ًٛغ ٚايعكٌ يف ـض ايهفاي١ يًـيب    (4 مسألة)
 ٚاجملٕٓٛ  ؼشط ق ٍٛ ايٛيٞ.

ايهفٌٝ ٚاىبهفٍٛ ي٘، ٚا٭ق٣ٛ يذّ  ٫ ذ ًب ايهفاي١ َٔ سكا   (5 مسألة)
 اي  اس سكا اىبهفٍٛ ٖٚٛ اىبؼٗٛس.

اـض ايهفاي١  اسلاس َٔ يًٝ٘ سـل َـايٞ ٫ٚ ا ٛقـف يًـ٢        (6 مسألة)
 ايعًِ قب ًغ اىباٍ.

دبشٟ ايهفاي١ ًب اىباٍ ايجا   ًب ايزَـ١ حبٝـح ٜــض كـُاْ٘،        (7 مسألة)
ْعِ اهفٞ اىبعشك١ٝ ايعشيف١ٝ يًج ٛت يزا اـض ًب َاٍ ازبعاي١  عذ سـٍٛ 

 ايظ  .
اـض نفاي١ َٔ يضَ٘ اسبلٛس افب صبًع ايؼشي ٚاىبجـٍٛ يٓـذ      (8 مسألة)

اسبــانِ يٓــذَا اهــٕٛ يًٝــ٘ ديــ٣ٛ َظــُٛي١ ٚإ مل اج ــ  اي ٝٓــ١ يًٝــ٘  
  اسبل، ٫ٚ اـض نفاي١ َٔ يًٝ٘ يكٛ ١ َٔ سذ اٚ اعضٜش.

ـــٜع ــرب ًب ايهف   (9 مسألة) ـــاي١  اعٝـ ــــب ا٭دـ ـــٌ قبــا مبٓـ ـــايــر َــٔ ازبٗـ ١ ـ
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ٌٝ ـز اي عذــشادٙ س٦ٓٝــٔ ايفــٕٛ َــم يفٝٗا ٜٚهٱي٬ض اــِ ٜـــٚايغشس، ْع
 ا.ــيفٝٗ

يكــذ ايهفايــ١ ٫صّ ٫ ػبــٛص يفظــخ٘ ا٫  اٱقايــ١، ٚا٭قــ٣ٛ    (11 مسألة)
دٛاص اػناط اسذُٖا اٚ نًُٝٗا اشبٝاس يفٝ٘ افب َذ٠ َعٝٓـ١  ؼـشط سكـا    

 اي شيفـب ي٢ً ايؼشط َٚذا٘.
ي٢ً ايهفٌٝ إ ؼبلش اىبهفـٍٛ ارا يً ـ٘ اىبهفـٍٛ يـ٘ يٓـذ         (11 مسألة)

سًٍٛ اسبل، يفإ اسلش اىبهفٍٛ ٚطًُ٘ افب اىبهفٍٛ ي٘ اظًُّٝا ااَّا يفكذ 
  ش٤٣ ايهفٌٝ يبا يًٝ٘.

ــ٘       (12 مسألة) ــٍٛ، يفًًُهفــٍٛ ي ــٌ يــٔ اسلــاس اىبهف ــر ايهفٝ ــٛ اَ ٓ ي
 اىب اي ١ حب ظ٘ س ٢ ؼبلشٙ اٚ ٜ٪دٟ َا يًٝ٘.

يٛ نإ اىبهفٍٛ غا٥ ّا ٚيهٔ َهاْـ٘ َعًـّٛ ٚمبهـٔ ايٛؿـٍٛ      (13 مسألة)
 ٘ ٚصب٦ٝ٘، يفارا َل٢ َكـذاس اًـو اىبـذ٠ ٚمل    ايٝ٘ اٌَٗ ايهفٌٝ  كذس رٖا

ٜات  ٘ َٔ غري يزس يفًًشانِ إ ؼب ع ايهفٌٝ اٚ ٜاَشٙ  ادا٥٘ َـا يًـ٢   
اىبهفٍٛ، اَا يٛ نإ اىبهفٍٛ غا٥ ّا غٝ ١ َٓك عـ١ ٚضبـٌ اقاَ ـ٘ صبٗـٍٛ ٫     
ٜ٪َش ايهفٌٝ  اسلاسٙ ٭ٕ اي هًٝف َؼشٚط  ايكذس٠ يًٝ٘، ٖٚـٌ ًٜـضّ   

٢ً اىبهفٍٛ َٔ اىباٍ، ا٭ق٣ٛ ْعـِ ٭ٕ ايهفايـ١   ايهفٌٝ س٦ٓٝز  ادا٤ َا ي
 نٛثٝك١ ايشٖٔ ا٫ َر ايذيٌٝ اٚ ايكش١ٜٓ ي٢ً اشب٬ف.

ارا اد٣ ايهفٌٝ اىباٍ يعذّ اسلاسٙ اىبهفٍٛ يفً٘ إ ٜشدر    (14 مسألة)
ي٢ً اىبهفٍٛ يفُٝا اداٙ َٔ اىباٍ، إ نإ اىبهفٍٛ قـذ ارٕ يـ٘ ًب ايهفايـ١    

 ٕ ا٭دا٤ َـٔ غـري ارٕ اىبهفـٍٛ     ٚا٭دا٤ اٚ ًب ايهفاي١ ٚسذٖا، اَا يٛ نـا
 ايهفاي١ اٚ  ا٭دا٤ نُا يٛ اربي ايهفٌٝ  ٗا يفًٝع ي٘ ايشدٛي س٦ٓٝز ي٢ً 

 ايهفٌٝ.
يٛ مت اعٝـب َٛكر اظًِٝ اىبهفٍٛ يضّ ٫ٚ ػب  اظًُٝ٘ ًب    (15 مسألة)

َٛكر  جش، يفًٛ طًُ٘ ايهفٌٝ ًب َهإ  جش يف٬ ػب  يًـ٢ اىبهفـٍٛ يـ٘    
فٍٛ ًب َٛكر  جـش غـري اىب فـل    ادا  ٘، ٚيٛ يً  اىبهفٍٛ ي٘ اظًِٝ اىبه
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 يًٝ٘ يف٬ ػب  ي٢ً ايهفٌٝ ادا  ٘.

يٛ دا٤ يكذ ايهفاي١ َ ًكّا َٔ غري اعٝـب َٛكر اي ظـًِٝ،     (16 مسألة)
يفإ مت ايعكذ ًب  ًذ اىبهفٍٛ ي٘ اْـشف ايٝ٘، ٚيٛ اٚقعا يكـذ ايهفايـ١ ًب   
طفش اٚ ًب  ٬د غش ١ ٚيٝع َـٔ قــذ اىبهفـٍٛ يـ٘ اٱطـ كشاس يفٝـ٘، يفـإ        

٢ً اعٝـب َٛكر اي ظًِٝ يفٗٛ، ٚا٫ يفٝشٌُ ي٢ً اٱيـ٬م  ناْ  قش١ٜٓ ي
 ٚاي ظًِٝ افب اىبهفٍٛ  ٘ ٚيفل اىب عاسف ٚاىبشاهض ٚاىبٝظٛس.

يًهفٌٝ إ ٜ ٛطٌ  هٌ َا ٖـٛ َؼـشٚي ٱسلـاس اىبهفـٍٛ،      (17 مسألة)
ٚػبٛص إ ٜظ عـب  ؼخف اٚ دٗـ١ قـاٖش٠ ذبلـشٙ  عـذ اعبــاس ذبــٌٝ       

َفظذ٠ اٚ كشس اٚ أر٣ ٫  َكذ١َ َا اي ضَ٘  ايعكذ  ٘ ارا مل اهٔ ًب اي ـب
 ؼب ٌُ ي٢ً ايهفٌٝ اٚ اٚ اىبهفٍٛ اٚ ي٢ً غريٙ.

ٍٛ يًٝـ٘ ٚيٝظـ  يًـ٢ ايهفٝـٌ، ٚيـٛ      ــاس اىبهفــَ٪١ْٚ اسل (18 مسألة)
اْفـل ايهفٝـٌ ْفكـ١ ٱسلــاسٙ يفًـ٘ إ ٜشدـر يًــ٢ ايهفٝـٌ  ٗـا يًلــُإ        

  اي ظ ٝ .
 ٜٓشٌ يكذ ايهفاي١  اَٛس:   (19 مسألة)
ٚ قٝــاّ اىبهفـــٍٛ   ــشا٠٤ رَــ١ ايهفٝــٌ  اسلـــاس اىبهفــٍٛ ا     ا٭ٍٚ:  

 اسبلٛس ٚاي ظًِٝ  ٓفظ٘ افب اىبهفٍٛ ي٘، ار ٫ ٜع رب ًب ايهفاي١ قٝاّ 
 ايهفٌٝ  اسلاسٙ يفٝهفٞ سـٍٛ ايغشض.

قٝاّ اىبهفٍٛ ي٘  اجز اىبهفٍٛ يٛيّا اٚ نشّٖا قبا ٜ ُهٔ َع٘  ايجاْٞ:  
 َٔ اط ٝفا٤ سك٘ اٚ اسلاسٙ افب صبًع اسبهِ.

١ اىبهفٍٛ َٔ اسبل ايزٟ يًٝ٘ ٜٓ فٞ ارا ا ش٤ اىبهفٍٛ ي٘ رَ ايجايح:  
 َٛكٛي ايهفاي١.

ايفا٤ اىبهفٍٛ ي٘ ايهفٌٝ َٔ ايهفاي١ َر  كا٤ ر١َ اىبهفـٍٛ   ايشا ر:  
 َؼغٛي١.

ادا٤ اىبهفٍٛ َا يًٝ٘ َٔ اسبل افب اىبهفٍٛ ي٘، ٚنزا يٛ قاّ  اشباَع: 
  ادا٥٘ َ ربي.
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ــ١ ايــ   ايظــادغ:   ــٌ اٚ اىبهفــٍٛ ا٫ إ اهــٕٛ ايهفاي ِ َــٛت ايهفٝ
 ْٚاظش٠ افب َا  عذ َٛت اىبهفٍٛ يف  ك٢ س٦ٓٝز.

٫ آشٌ ايهفايـ١ قبـٛت اىبهفـٍٛ يـ٘، ٭ٕ اسبـل ٜٓ كـٌ افب          (21 مسألة)
 ٚسث ٘ َر  كا٤ ا٭دٌ راا٘.

يٛ ْكٌ اىبهفٍٛ ي٘ اسبل ايزٟ ي٢ً اىبهفٍٛ افب غـريٙ   ٝـر      (21 مسألة)
اٚ ؿًض اٚ سٛاي١ ٚعبٖٛا، يفا٭ق٣ٛ  كا٤ ايهفاي١ ا٫ َر ايذيٌٝ اٚ ايكش١ٜٓ 

 شب٬ف.ي٢ً ا
َٔ ج٢ً غشمبّا َٔ ٜذ ؿاس ٘ قٗشّا ٚاد اسّا كُٔ اسلـاسٙ   (22 مسألة)

اٚ أدا٤ َا يًٝ٘، ٚيٛ قاّ   خًٝف ايكااٌ َٔ ٜذ ٚيٞ ايـذّ َٚـٔ ٜٓـٛل    
يٓ٘ يضَـ٘ اسلـاسٙ، ٚيًشـانِ إ ٜظـذٓ٘ سٜجُـا ؼبلـشٙ إ نـإ ايك ـٌ         

 يُذّا، َٚر اعزس اظًُٝ٘ اًضَ٘ ايذ١ٜ.
ــ ػبٛص اشاَ (23 مسألة) فٝـٌ  جـش ثـِ    ٞ ايهفـا٫ت  ـإ ٜهفـٌ ايهفٝـٌ ن    ـ

ٜهفٌ ٖزا نفٌٝ غريٙ ٖٚهزا، ٚيٛ قاّ ايهفٌٝ ا٭ٍٚ  اسلـاس اىبهفـٍٛ   
ِ يفشي ايهفايـ١ ا٭ٚفب ٚسبــٍٛ ايغـشض، ٚيـٛ     ــ ش٤ ازبُٝر ٭ٕ نفا٫اٗ

ش٤ َٔ اٛطـ  َـِٓٗ   ــش٤ ازبُٝر، ٚيٛ أ ـٍٛ ي٘ ايهفٌٝ ا٭ٍٚ  ــأ ش٤ اىبهف
َٔ نـإ يفشيـّا   ٘، ٚنزا يٛ َات  ش٨ ــٛ َٚٔ  عذٙ  دٕٚ َٔ ق ًــش٨ ٖــ 

 ي٘.
يٛ ْزس إ ٫ ٜهفٌ ػخـّا ٜٓعكـذ ْـزسٙ، ٚيـٛ قـاّ  ايهفايـ١       (24 مسألة)

 ٚاسباٍ ٖزٙ ؿش  ٚيضَ  ٚدب  يًٝ٘ ايهفاس٠.
٫ ػبٛص يًٛيذ إ ٜهفٌ َر ْٗٞ ٚايذٙ ي٘ ئ ايهفاي١، ٚيهٔ  (25 مسألة)

 يٛ نفٌ ؿش  نفاي ٘ ٚيضَ  ٚإ اي رب ياؿّٝا يٮَش اي هًٝفٞ.
ٛ  (26 مسألة) ض طــٛا٤ نــإ دبــٛص ايهفايــ١ َــر ايعــٛض َٚــٔ غــري ايعــ

 ايعٛض ي٢ً اىبهفٍٛ اٚ اىبهفٍٛ ي٘ اٚ ا٭دٓيب.
دبــشٟ ايفلــٛي١ٝ ًب ايهفايــ١ يفهُــا اـــض َــر اٱرٕ ايظــا ل  (27 مسألة)

اـض َر اٱداص٠ اي٬سك١، يفًـٛ قـاٍ اىبـذٜٕٛ إ صٜـذّا ٜهفًـ  ٚ عـذٖا       
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  اٜاّ سكٞ صٜذ  ايهفاي١ يضَ .

دبٛص نفاي١ اىبظًِ يًهايفش ٚ ايعهع، ٚا٭سٛط اـشى ايجـاْٞ    (28 مسألة)
 ي١ ايهايفش يًُظًِ.اٟ نفا

يٛ سبل  ايهفٌٝ كشس  ظ   ايهفاي١ يف٬ ػب  ي٢ً اىبهفٍٛ  (29 مسألة)
 ي٘ اذاسن٘ ا٫ ارا نإ ٖٛ ايظ   ٚقبا ٜ٪دٟ افب ايلُإ.

ٜهشٙ اي عشض يًهفا٫ت، ًٚب جرب ا ٞ ايع اغ ئ ا ٞ ي ذ  (31 مسألة)
اب يًٝ٘ ايظ٬ّ: " قاٍ يًٝ٘ ايظ٬ّ ي٘: َا َٓعو َٔ اسبر، قاٍ: نفايـ١  

ٍ يًٝــ٘ ايظــ٬ّ: َٚــا يــو ٚيًهفــا٫ت، اَــا يًُــ  إ اهفًــ   ٗــا، قــا
 ايهفاي١ ٖٞ ايي اًٖه  ايكشٕٚ ا٭ٚفب".

ــ١ جظــاس٠ غشاَــ١     ــ٘ ايظــ٬ّ: "ايهفاي ــ٘ يًٝ ًٚب َشطــ١ً ايـــذٚم يٓ
 ْذا١َ".

 
********** 
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ٌٓ واٌمسض
ّ
ٌٓ واٌمسضوزبة اٌد
ّ
  وزبة اٌد

ايذٜٔ ٖٛ  ث ٛت َاٍ نًٞ ًب ر١َ ػخف ٯجش، ٜٚكاٍ ىبٔ اػ غً  
ذٜٔ، ٚيٰجـش )ايـذا٥ٔ( ٚايغـشِٜ، ٚطـ   ايـذٜٔ      رَ ٘ )اىبـذٜٕٛ( اٚ اىبـ  

 اَشإ:
اج ٝاسٟ ناٱقناض اٚ ادش٠ ًب يكذ اداس٠ اٚ ؿذام ًب ْهـاح اٚ   -1

 مثٔ ًب  ٝر ْظ١٦ٝ.
 قٗشٟ نُٛاسد ايلُإ ْٚفك١ ايضٚد١ ايذا١ُ٥. -2

 

، ٖٚـٛ ايـزٟ ؼبـل يًـذا٥ٔ َعـ٘ َ اي ـ١ اىبـذٜٔ        ساٍايذٜٔ اَا   (1 مسألة)
ــ ُهٔ ٚا   ــر اي ــذٜٔ ا٭دا٤ َ ــ٢ اىب ــ٘   ٚػبــ  يً ــ  ٚيًٝ يٝظــاس ًب نــٌ ٚق

ٖٚٛ ايزٟ ٫ ؼبل يًذا٥ٔ َعـ٘ َ اي ـ١ اىبـذٜٔ ا٫     َ٪دٌاٱنباي، ٚاَا 
 يٓذ اْكلا٤ اىبذ٠ اىبلشٚ ١ ٚسًٍٛ ا٭دٌ.

اعـٝـب ا٭دــٌ ًب ايــذٜٔ قــذ ٜهــٕٛ لعــٌ ٚاافــام  ـــب ايــذا٥ٔ    (2 مسألة)
ٚاىبــذٜٔ، نُــا ًب ايكــشض ٚايظــًِ ٚايٓظــ١٦ٝ، اٚ ٜهــٕٛ لعــٌ ايؼــاسي    

 كشس٠ ًب ايذ١ٜ.نايٓذّٛ ٚا٭قظاّ اىب
ارا ســٌ ادــٌ ايــذٜٔ ٚدــ  يًــ٢ اىبــذٜٔ ادا٩ٙ يٓــذ َ اي ــ١    (3 مسألة)

ايذا٥ٔ ا٫ ارا نإ اىبذٜٔ را يظش٠، نُا ػب  ي٢ً ايذا٥ٔ اجزٙ ٚاظًُ٘ 
 يٓذ ٚيفا٤ اىبذٜٔ ي٘ ٚطعٝ٘ ي فشٜغ رَ ٘.

يٛ قاٍ: أيٝع يٞ يًٝو يؼش٠ دْاْري، يفكاٍ:  ٢ً، يضَـ٘ ٭ْـ٘      (4 مسألة)
َـا يـٛ قـاٍ: ْعـِ يفـ٬ ًٜضَـ٘، ٭ٕ )ْعـِ(        اقشاس ٚاث ات ٚا  ـاٍ يًٓفـٞ، أ  

دٛال ٜ  ر َا ق ً٘ ًب ا٫ث ات ٚايٓفٞ، ا٫ إ اهٕٛ اياٚسات ايعشيف١ٝ ًب 
 اي ًذ خب٬يف٘.

يٝع يًذا٥ٔ اىب اي ١  ايذٜٔ اىب٪دٌ ق ٌ سًٍٛ ادً٘، ٚيٛ اربي    (5 مسألة)
اىبذٜٔ  ادا٥٘ ق ٌ ا٭دٌ ٫ ػب  ي٢ً ايذا٥ٔ ايك ٍٛ ٚاط ٬ّ ايـذٜٔ ا٫  

اٚ ايكش١ٜٓ ايذاي١ ي٢ً إ اي ادٌٝ نإ َٔ ادٌ اٱسيفام  اىبذٜٔ  َر اي ١ٓٝ
 ٚيٝع ٖٛ سكّا يًذا٥ٔ.
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يٛ اَ ٓر ايذا٥ٔ ئ اظًِ ايذٜٔ يٓذ سًٍٛ ا٭دٌ يفًًشانِ    (6 مسألة)

إ ػبربٙ ارا طاي٘ اىبذٜٔ، ٚيـٛ اعـزس يًـ٢ اسبـانِ اد ـاسٙ يًـ٢ اظـًُ٘        
        ٘  اسلشٙ يٓذٙ َٚهٓ٘ َـٔ َ ًـغ ايـذٜٔ حبٝـح ٜــ ض ذبـ  ٜـذٙ ٚطـً اْ
يشيفّا ٚ ٘ افشغ ر١َ اىبذٜٔ، ٚيٛ اًف  عذ٥ز يف٬ كُإ يًٝ٘ ٚنإ َٔ َاٍ 
ايذا٥ٔ، ٚيٛ اعزس اط ٬َ٘ يفًًُذٜٔ إ ٜكّٛ   ظًُٝ٘ افب اسبانِ َر ق ٍٛ 
اسبانِ، ٚ ٘ افشغ رَـ١ اىبـذٜٔ، َٚـر يـذّ اَهـإ ايٛؿـٍٛ افب اسبـانِ        

 يًُذٜٔ إ ٜعٝفٔ ايذٜٔ ًب َاٍ طبـٛق ٜٚٴؼٗذ يًٝ٘.
ذا٥ٔ غا٥ ـّا ٜٚ عـزس اٜــاٍ اىبـاٍ ايٝـ٘، يًُـذٜٔ إ       يٛ نإ ايـ    (7 مسألة)

ٜع ٝ٘ يًشانِ ايؼـشيٞ َـر  ٝـإ َٛكـٛي٘ سٝـح ٜظـك  اي  ـاس قـ ل         
ايذا٥ٔ، ٚيٛ مل مبهـٔ اٜــاي٘ افب اسبـانِ ا كـ٢ رَ ـ٘ َؼـغٛي١ افب ســب        

 اٜـاي٘ افب ايذا٥ٔ اٚ ٚنًٝ٘ اٚ ٚسث ٘.
ٔ يٛ اْك ر جرب ايذا٥ٔ، ٚد  ي٢ً اىبذٜٔ ١ْٝ ايكلـا٤  ايـذٜ     (8 مسألة)

ٚايٛؿ١ٝ  ـ٘ يٓـذ ايٛيفـا٠، ٚإ ق ـر قبٛاـ٘ ٜكـّٛ   ظـًُٝ٘ افب ٚسث ـ٘ نـٌ          
سظ  سـ ٘، ٚارا يذض ئ َعشيف ِٗ ٚاٱٖ ذا٤ ايِٝٗ اٚ يشيفِٗ ٚيهٔ 
مل ٜ ُهٔ َٔ ايٛؿٍٛ ايِٝٗ ٜظًِ اىباٍ افب اسبانِ ايؼشيٞ ٚا٭ٚفب إ 

 ٜهٕٛ  ٛثٝك١ ق ل َ ل١ُٓ اي ٝإ.
ٌ     (9 مسألة) ٜ  ـٌ اؿـٌ ايكـشض     يٛ اط كشض َر ْٝ ٘  عـذّ ا٭دا٤ يفٗـ

ـــٜٚهــٕٛ اـ شيف٘ يفُٝــا اطــ ذاْ٘ سشاَــّال ا٭قــ٣ٛ ٫، يًشهــِ ايعــاٖشٟ  ـ
ٚيًؼو  اْ٘ َٔ اي ــشف ًب َـاٍ ايغـري َـٔ غـري ارْـ٘ ٫ٚػـ غاٍ ايزَـ١         

 ٚاقعّا.
ػبٛص اي ربي  ادا٤ دٜٔ ايغري سّٝا نإ اٚ َٝ ّا ٚاربأ رَ ٘ ٚإ    (11 مسألة)

٘ ايذٜٔ ايك ٍٛ نُا مت ا٭دا٤ َٔ غري ارْ٘  ٌ ٚإ َٓع٘، ٚػب  ي٢ً َٔ ي
ًب ادا٥٘ ئ ْفظ٘، ا٫ إ اهٕٛ يفٝ٘ َٗا١ْ يًُـذٜٔ ٫ ذب ُـٌ ٚإ اىبـذٜٔ    

 اسلش ايذٜٔ اٜلّا.
٫ ٜشدر ايذٜٔ افب ًَو ايذا٥ٔ ا٫  ك ل٘ يـ٘، يفـ٬ ٜهفـٞ       (11 مسألة)

اعٝـب اىبذٜٔ ي٘، ا٫ ارا اعزس اٱٜـاٍ افب ايذا٥ٔ نُا اكذّ، يفًٛ اسطـٌ  
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مل ٜـٌ ايٝ٘ ٫ ارب٤ ر١َ اىبذٜٔ ا٫ إ ٜهٕٛ اىبذٜٔ اىباٍ افب ايذا٥ٔ ٚيهٓ٘ 
 ايذا٥ٔ ٖٛ ايظ   ًب اًف اىباٍ.

ارا َات اىبذٜٔ سٌ ايذٜٔ اىب٪دٌ ٚإ مل ؼبٔ ادً٘  عذ،    (12 مسألة)
اَا يٛ َات ايذا٥ٔ يفإ ايذٜٔ ٜ ك٢ ي٢ً ساي٘ َـٔ دٗـ١ ا٭دـٌ، ٚيًـ٢     

 ايٛسث١ اٱْ عاس افب سـب سًٛي٘.
ايضٚز ق ٌ سًٍٛ يٛ نإ ايـذام اٚ ػ ش َٓ٘ َ٪د٬ّ َٚات  (13 مسألة)

ادً٘ اط شك  ايضٚد١ اىب اي ١  ٘  عذ َٛا٘، خب٬ف َا ارا َاا  ايضٚد١ 
يفًــٝع يٛسث ٗــا اىب اي ــ١ ق ــٌ سًــٍٛ ا٭دــٌ، اَــا يــٛ يًكٗــا ايــضٚز يفــإ 

 ؿذاقٗا اىب٪دٌ ٜ ك٢ ي٢ً ساي٘ إ نإ ي٘ أدٌ َعـب.
يٛ سذش يًـ٢ اَـٛاٍ اىبـذٜٔ  ظـ   ايفًـع ٚناْـ  يًٝـ٘           (14 مسألة)

د١ً، يفإ َاي٘ ٜكظِ  ـب ايذٜٕٛ اسباي١ دٕٚ ايذٜٕٛ دٜٕٛ ساي١ ٚدٜٕٛ َ٪
 اىب٪د١ً.

٫ ػبٛص  ٝر ايذٜٔ  ايذٜٔ يفُٝا ارا نإ نٌ َُٓٗا َ٪د٬ّ،    (15 مسألة)
نُا يٛ نإ يضٜـذ يًـ٢ يُـشٚ  ٚصْـ١ َـٔ اسبٓ ـ١ افب ســب ػـٗش، ٚنـإ          
يعُشٚ ي٢ً صٜـذ ٚصْـ١ َـٔ ايؼـعري افب ســب ػـٗش، يفـ٬ ػبـٛص  ٝـر ٚصْـ١           

 اسبٓ ١  ايؼعري.
اكـــذِٜ ادـــٌ ايـــذٜٔ اىب٪دـــٌ َـــر ْكـــف َكـــذاسٙ ػبـــٛص    (16 مسألة)

 ايناكٞ، اَا ايذٜٔ اسباٍ يف٬ ػبٛص اادًٝ٘ َر ايضٜاد٠ ًب َكذاسٙ، ٚنزا 
 ايذٜٔ اىب٪دٌ ٫ ػبٛص ايضٜاد٠ ًب َذا٘ َر ايضٜاد٠ ًب َكذاسٙ.

ا٫ق٣ٛ يذّ دٛاص قظ١ُ ايذٜٔ اىبؼنى، يفًٛ نإ ٱثٓـب دٜٔ  (17 مسألة)
َا ًب ر١َ  علِٗ ٭سـذُٖا،  ي٢ً نباي١ َ عذدٜٔ، يف٬ ػبٛص إ ػبعٌ 

َٚا ًب ر١َ  جشٜٔ يًجـاْٞ ٚإ ناْـ  ايكظـ١ُ حبظـ  ْظـ ١ ايـذٜٔ يهـٌ        
َُٓٗا،  ٌ ٜ ك٢ َـا ًب ايـزَِ يًـ٢ عبـٛ ا٫ػـناى ٖٚـٛ اىبؼـٗٛس ٚيًٝـ٘         

 ايٓـٛق. 
ارا سٌ ا٭دٌ ٚياي  ايذا٥ٔ  ايذٜٔ، ي٢ً اىبذٜٔ إ ٜظع٢  (18 مسألة)

َـٔ َ ايـ٘ ٚيكـاسٙ،    ًب ادا٥٘  هٌ ٚط١ًٝ ػشي١ٝ يبه١ٓ ٚيـٛ   ٝـر ايضا٥ـذ    
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ٚػب  يًٝ٘ إ ٜظع٢ ىب اي ـ١ غشمبـ٘ اٚ ادـاس٠ ا٬َنـ٘، نُـا ػبـ  يًٝـ٘        
اي هظ  اي٥٬ل حباي٘ َٔ سٝح ايؼشف ٚايكذس٠ جـٛؿـّا َـا ٫ ؼب ـاز    
افب اهًف، ٜٚظ ج٢ٓ َٔ ريو  ٝـر داس طـهٓاٙ ٚثٝا ـ٘ اي ـاز ايٝٗـا ٚيـٛ       

ىبٓاطـ  سبايـ٘   يً ذٌُ ٚطٝاسا٘ ارا نإ يبا ًٜٝـل  ؼـاْ٘،  اٱكـايف١ افب ا   
َٚكاَ٘ َٔ أثاخ اي ٝ  ٚعبٖٛا َٔ َظ جٓٝات ايذٜٔ يبا ٜـ٪دٟ  ٝعٗـا افب   

 ٚقٛي٘ ًب يظش ٚػذ٠ ٚسشز.
يٛ ناْ  داس طهٓاٙ اصٜذ يبا ؼب اد٘ ٚسن  ٘ ايـذٜٕٛ يفعًٝـ٘      (19 مسألة)

  ٝ ر َا يفلٌ ئ ساد ٘، اٚ ٜ ٝعٗا ٜٚؼنٟ َا ٖٛ اد٢ْ ًٜٝل حباي٘ اٜلّا 
نزا يٛ ناْ  يٓذٙ طٝاس٠ جاؿ١ ٚعبٖٛا ٜٚذيفر ايفاسم  ُٝٓٗا ًب دٜٓ٘، ٚ

 َٔ اسبادات ٚا٭ثاخ ٜٚظ  ٝر اٱن فا٤  اقٌ َٓٗا مثّٓا.
نُــا ٫ ػبــٛص  ٝــر داس ايظــهٔ ٭دا٤ ايــذٜٔ ًب ســاٍ سٝــا٠    (21 مسألة)

اىبــذٜٔ، نــزيو ٫ ا ــاي يــٛ َــات ٚاــشى ا٫ٚدّا ؿــغاسّا يــ٘ ٫ ٜظــ  ٝعٕٛ 
 اٱط غٓا٤ يٓٗا ي٢ً ا٭ق٣ٛ.

اس ايظـهٔ ٚعبٖٛـا إ اىبـذٜٔ    َع٢ٓ َظ جٓٝات ايذٜٔ َـٔ د    (21 مسألة)
ٚسباد ٘ هلا ًب َ٪ْٚ ٘ ٫ ػبرب ي٢ً  ٝعٗا ٭دٌ قلا٤ دٜٓ٘، اَا يٛ اج اس 
اىبذٜٔ  ٝر ايذاس يكلا٤ ايذٜٔ ٚا شا٤ رَ ٘ داص يًذا٥ٔ ق ل٘ َٓ٘، ٚا٭ٚفب 

 يًذا٥ٔ إ ٫ ٜهٕٛ ط  ّا ًب  ٝعٗا.
يٛ سٌ ادٌ ايذٜٔ ٚياي   ـ٘ ؿـاس ٘، ٚنـإ يٓـذ اىبـذٜٔ       (22 مسألة)

يكاس صا٥ذ ئ َظ جٓٝات ايذٜٔ ٚيهٓٗا ٫ ا اي ا٫  ا٭قٌ َٔ سادات اٚ 
قُٝ ٗا ايظٛق١ٝ، يفإ نإ ايٓكف قًـ٬ّٝ يفٝذـ   ٝعٗـا ٚقلـا٤ ايـذٜٔ ٫ٚ      
ػبٛص يًُذٜٔ اي اجري ٚاْ عاس َٔ ٜااٞ يٝؼنٜٗا  ايك١ُٝ، ٚيٛ نإ ايٓكف 
٫ ؼب ٌُ ٜٚعذ اي ٝر َع٘ الٝٝعّا يًُاٍ ٚجظاس٠ يفـا٭ق٣ٛ يـذّ ٚدـٛل    

 س٦ٓٝز  ٌ ٜٓ عش َٔ ٜؼنٟ  ايك١ُٝ. اي ٝر
اىبعظــش ايــزٟ ٜ عــزس يًٝــ٘ ادا٤ ايــذٜٔ ٚقلــا٩ٙ ػبــ  يًــ٢   (23 مسألة)

ََِإِى َكاىَ ُذَ ُعِطسٍَٔ طايذا٥ٔ اَٗاي٘، ٚاْعاسٙ افب سـب ٜظاسٙ قاٍ اعافب 
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 ص. َفَهِظسَْٔ ِإَلٖ مََِّطسٍَٔ
٫ ػبٛص يًُذٜٔ اىبُايًـ١ ًب أدا٤ ايـذٜٔ َـر ايكـذس٠ ٚاع ـرب       (24 مسألة)

 َعـ١ٝ.
٢ اىبذٜٔ اط ـشال ١ْٝ ايكلا٤ َر يذّ ايكذس٠ اٟ ػب  يً (25 مسألة)

 اْ٘ ٜ   ي٢ً قـذ ا٭دا٤ يٓذ ايكذس٠.
يٛ اَ ٓر اىبذٜٔ ئ ادا٤ ايذٜٔ ٚدشذٙ ٚسًف ي٢ً اْهاسٙ  (26 مسألة)

ٚمل مبهٔ اد اسٙ ػبٛص يًذا٥ٔ اىبكاؿ١ َٔ َاي٘ ٚاجز َكذاس دٜٓ٘  ؼشط 
 يذّ ايف ١ٓ ٚايلشس.

اعـزس يًٝـ٘ اٜــاٍ    ارا نإ اىبذٜٔ ساكشّا ٚمل ٜهٔ يب ٓعّا ٚ (27 مسألة)
ايذٜٔ افب ايذا٥ٔ  ظ   ٚدٛد َاْر ًب ايـ ـب، ٚكبهـٔ ايـذا٥ٔ َـٔ اجـز      

 َكذاس دٜٓ٘ َٔ َاي٘ داص ي٘ أجزٙ.
اـض اىبكاؿ١ ًب ساٍ ذبكل َٛسدٖا طـٛا٤ نـإ َٛكـٛيٗا     (28 مسألة)

ايذٜٔ اٚ غريٙ،  ٌ ػبٛص  ٝر  عل اَٛاٍ اىبذٜٔ ٚاجز يٛض ايذٜٔ َٔ 
 قُٝ ٗا  ؼشٚط ٖٚٞ:

 ث ٛت ايذٜٔ. -1

 ٭دٌ.سًٍٛ ا -2

يذّ ساد١ اىبذٜٔ ي ًو ا٫َٛاٍ اٟ اْٗا يٝظ  َٔ َظـ جٓٝات    -3
 دْٜٛ٘.

 اَ ٓاي اىبذٜٔ ئ ادا٤ ايذٜٔ.  -4

إ ٜهٕٛ اي ٝر ٚقُٝ ٘  ارٕ اسبانِ ايؼشيٞ اٚ َـٔ ؽب ـاسٙ َـٔ     -5
 يذٍٚ اىب٪َٓـب.

ــٌ     (29 مسألة) ــشدد  ـــب ا٭ق ــذٜٔ ٚا ــ٘   ــٛ يًــِ ػــخف  اػــ غاٍ رَ  ي
 ٚا٭نجش ػب  يًٝ٘ ا٭قٌ ٚا٭سٛط ا٭نجش.

يًِ  إ يًٝ٘ َكذاسّا َعّٝٓا َٔ ايذٜٔ ٫ٚ ٜعًـِ  اْـ٘ َـٔ     ارا (31 مسألة)
سل ايٓاغ ٚػبٌٗ ؿاس ٘ اٚ َٔ اسبكـٛم ايؼـشي١ٝ نايضنـا٠ اٚ اشبُـع     
يفٝذيفع٘ افب اسبانِ ايؼشيٞ  كـذ َا ًب ايز١َ َر  ٝإ ٚدٗ٘ يكا٤ ٚثٝكـ١  
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 ٕ ٜذيٞ ٖزا ايذٜٔ./اث ات ارا اس ٌُ ظٗٛس ّ

ٔ ايــذٜٔ، يفخــايف يــٛ ْــزس إ ٫ ٜظــ ذٜٔ اٚ ْٗــاٙ ٚايــذٙ يــ  (31 مسألة)
ٚاط ذإ ٫ سٜ  ًب ذبكل اٱثِ  ٌ ٚايهفاس٠ ًب ايٓزس، ٚيهٓـ٘ مبًـو َـا    

 اط ذاْ٘ ٭ٕ ايٓٗٞ اهًٝفٞ ٫ٚ ٜٛد    ٬ٕ ايعكذ.
 ٝعــّا ؿــشٝشّا َــا ٫ ٜـــًض يًُظــًِ كبًهــ٘  ه ــا ٞيــٛ  ــاي اي (32 مسألة)

ناشبُش ٚاشبٓضٜش نُا يٛ  ايُٗا ي٢ً رَٞ َجًـ٘ دـاص يًُظـًِ اجـز مثٓـ٘      
 ٓ٘، ٚيٛ نإ اي ا٥ر َظًُّا يف٬ ػبٛص.يٛكّا ئ دٜ

  
  احىبَ اٌمسضاحىبَ اٌمسض

ايكشض يكذ ػبشٟ يفٝ٘ اي ا٤ اسذ اي شيفـب يٰجـش َـا٫ّ َـر كـُإ     
ايادا٘ قبجً٘ اٚ  كُٝ ٘ ٜٚكاٍ يًزٟ ٜع ٞ اىبكشض، ٚيًزٟ مب ًو اىبكنض 
اٚ اىبظ كشض ٚقذ ٚسدت ْـٛق َظ فٝل١ ي٢ً يفلً٘ ٚاسبح يًٝ٘ ٫ 

جرب دا ش ئ ا ٞ ي ذ اب يًٝ٘ ايظ٬ّ قاٍ: طُٝا ًب اقشاض اىب٪َٔ َٓٗا 
"قاٍ سطٍٛ اب ؿ٢ً اب يًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ َٔ أقشض َ٪َّٓا قشكّا ٜٓعش 
 ــ٘ َٝظــٛسٙ نــإ َايــ٘ ًب صنــا٠، ٚنــإ ٖــٛ ًب ؿــ٠٬ َــٔ اىب٥٬هــ١ س ــ٢ 

 ٜ٪دٜ٘".
ٜهشٙ اٱقناض َر يذّ اسباد١ ايٝ٘، َٚا داَ  اسباد١ َٔ  (33 مسألة)

ٕ ايهشا١ٖ ػذ٠ ٚجف١ ا ٓاط  يهظّٝا َر ا٭َٛس اىبؼهه١ ٚهلا َشاا  يفا
اًو اىبشاا ، يفهًُا جفـ  اسبادـ١ اػـ ذت ايهشاٖـ١، ٚنًُـا اػـ ذت       
ٚاسبـ  اسبادــ١ جفــ  ايهشاٖــ١ افب إ اـضٍٚ  ــٌ إ ا٭سهــاّ اشبُظــ١   
آ  ل ي٢ً ايكشض يفكذ ٜظ ش  اٱقـناض ٚقـذ ػبـ  ارا نـإ َكذَـ١      

ٓـ   ١، ٜٚهـٕٛ  يٛاد  نُا يٛ اٛقف يًٝ٘ سفغ ْفع اٚ يشض اٚ ديفـر يف 
اٱقناض سشاَّا َر يضَ٘ ي٢ً يذّ ايٛيفا٤، اٚ دعً٘ اٚ اىباٍ اىبكـنض  

 َكذ١َ ٚط  ّا يًششاّ.
اقشاض اىب٪َٔ َٔ اىبظ ش ات ا٭نٝذ٠ ٫ طُٝا يزٟ اسباد١  (34 مسألة)
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 ٚقبا ٜ٪دٟ افب قلا٤ ساد ٘ ٚنؼف نش  ٘.
ايكــشض يكـــذ ؼب ـــاز افب اػبــال ٚق ـــٍٛ نكـــٍٛ اىبكـــشض    (35 مسألة)

داٍ ي٢ً ايشكـا  اٱػبـال ٜٚــض إ     اقشك و َٚا ٜ٪دٟ َعٓاٙ ٚق ٍٛ
ٜهٕٛ اٱػبال َٔ اىبكـنض ٚايك ـٍٛ يفعًٝـّا َـٔ اىبكـشض، نُـا يـٛ قـاٍ         

 اقشك  ايف دٜٓاس ىبذ٠ ػٗشٜٔ، يفذيفعٗا ايٝ٘.
ٜـض ادضا٤ ايعكذ  ايًغ١ ايعش ١ٝ ٜٚـض  غريٖا َٔ ايًغـات   (36 مسألة)

ٚايًٗذات ايذاسد١، قبا مبٓر َـٔ ســٍٛ ازبٗايـ١ ٚايغـشس، ٚدبـشٟ يفٝـ٘       
٠ نُا يٛ ديفر اىبكشض ايعـب افب اىبكنض ٚق لٗا َٔ ق ً٘  عٓٛإ اىبعايا

 ايكشض ٚإ مل ا ِ ؿٝغ١ اٱػبال ٚايك ٍٛ.
ــاس      (37 مسألة) ــٌ ٚاٱج ٝ ــٛغ ٚايعك ــنض اي ً ــشض ٚاىبك ٜؼــنط ًب اىبك

 ٚايكـذ ٭ْٗا َٔ ايؼشا٥  ايعا١َ يًعكٛد.
٫ ٜـض اقـشاض ايـذٜٔ ٫ٚ اىبٓفعـ١، ٫ٚ َـا ٫ ٜــض كبًهـ٘        (38 مسألة)

 ناشبُش ٚاشبٓضٜش.
ٜـض اقشاض ايهًٞ ٫ٚ ٜع رب نْٛ٘ يٝٓـّا ػخــّٝا، نُـا يـٛ      (39 مسألة)

اافل ي٢ً إ ٜكشك٘ ايف دٜٓاس َٔ غري اعٝـب يؼخـٗا اٚ ٜكشك٘ ٚص١ْ 
َــٔ اسبٓ ــ١ َــٔ غــري إ ؼبــذدٖا ٭ٕ اٱق ــاض ٫ ٜهــٕٛ ا٫  ــذيفر يـــب 

 ػخـٞ.
يٛ نإ ايكشض َجًّٝا ناسب ٛل ٚايكُاؾ يف٬ ذ َـٔ كـ        (41 مسألة)

 رب ًف َعٗا ايك١ُٝ ٚايشغ ١ ٚاسباد١ ٚقبا اٚؿايف٘ ٚ ٝإ جـٛؿٝاا٘ ايي
 مبٓر ازبٗاي١ ٚايغشس ٚيًضّٚ ايلُإ يفٝ٘.

يٛ نإ َاٍ ايكشكٞ قُّٝٝا نا٭ْعاّ َٔ ايغِٓ ٚاي كش ٚعبٖٛا    (41 مسألة)
يف٬ ذ َٔ َعشيف١ اٚؿايف٘ ٚقُٝ ٘ اٚ َؼاٖذا٘ يبا ٜٓاط  اسباد١ ٚايشغ ـ١  

ٚنـزا   ٜٚشيفر ازبٗاي١ ٚمبٓـر َـٔ ايغـشس ٚؼبـٍٛ دٕٚ ســٍٛ اشبــ١َٛ،      
 ايٓظ ١ يًظٝاسات ٚنجري َٔ اٯ٫ت ايهٗش ا١ٝ٥ اىبٓضي١ٝ َٚعشيف١  ًذ ايـٓر 

 ٚطٓ ٘.
٫ ػبٛص ايندٜذ ٚاٱٜٗـاّ ًب ايعــب اىبكنكـ١ ٫ٚ ـذ إ ٜكـر       (42 مسألة)
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ايكشض ي٢ً َعـب طٛا٤ نإ نًّٝا اٚ ػخـّٝا، يف٬ ٜــض يكـذ ايكـشض    
١، ي٢ً ٚصْ٘ َٔ اسبٓ ١ اٚ ي٢ً ػـا٠ َـج٬ّ َـٔ غـري َعشيفـ١ دـٓع اسبٓ ـ       

 ٛ انبا٫ّ، اٚ ي٢ً َا١٥ اٚ ايف دٜٓاس.ٚاٚؿاف ايؼا٠ ٚي
٫ ـذ إ ٜهـٕٛ ايكـشض َعًـّٛ ايكـذس  ايهٝـٌ اٚ ايــٛصٕ اٚ        (43 مسألة)

ايعذد حبظ  ساي٘، يف٬ ٜـض اقشاض ن١ُٝ َٔ اسبٓ ١ دضايفّا مل ٜعـشف  
 قذسٖا.

٫ ٜع رب قٝاطـات ٚاسذـاّ ايـٛصٕ ٚايهٝـٌ ٚيفـل اىب عـاسف          (44 مسألة)
ا ٜهٕٛ َعًَّٛا يٓذ اي شيفـب نايـخش٠ نايهًٝٛ ٚايشيٌ يفٝذٛص اٱن فا٤ قب

ايـغري٠ اٚ ايهٌٝ  اْا٤ َعـب ارا ذبكل َع٘ اي عٝـب ٚٚيفا٤ ايذٜٔ َٔ غـري  
 غشس اٚ كشس.

٫ مب ًو اىبكنض اىباٍ حبـٍٛ ايعكـذ  ـٌ ٜؼـنط ًب ؿـش١      (45 مسألة)
ايكشض ٚث ٛا٘ ػشيّا ق ل اىبكنض يًُاٍ اىبكنض، ْعِ ٫ ٜ ٛقف كبًه٘ 

 يًُاٍ ي٢ً اي ـشف.
َٔ ايعكٛد ازبا٥ض٠ أٟ ايـي ػبـٛص يفظـخٗا ٚسدـٛي     ايكشض  (46 مسألة)

نٌ يٛض افب َايه٘، ٚيهٔ ٫ ػب  ي٢ً اىبكـنض اسدـاي رات ايعــب    
يفٝذــٛص سد َجًــٗا ٭ٕ اسبــل ث ــ  ًب ايزَــ١ يــزا ػبــٛص يًُكــشض يفظــخ٘  
ٚايشدــٛي  ــايعـب اىبكنكــ١ ٚإ ناْــ  َٛدــٛد٠، ْعــِ يًُكــشض يــذّ   

  ٚ يـٛ ق ـٌ سًـٍٛ ا٭دـٌ اٚ     ا٫َٗاٍ َٚ اي ١ اىبكنض  ـا٭دا٤ ٚايكلـا٤ 
َلٞ صَٔ ٜ ُهٔ ج٬ي٘ َٔ ا٭دا٤ ا٫ إ ٜؼنط أدٌ ايكشض ًب يكذ 

 ٫صّ.
يٛ نإ اىباٍ اىبكنض َجًّٝا ناسبٓ ١ ٚايؼعري ٚنجري يبا آ ذ٘    (47 مسألة)

اىبعاٌَ اسبذٜج١  هٝف١ٝ ٚجـٛؿ١ٝ ٚاسذ٠ ٜج   ًب ر١َ اىبكنض َجٌ َا 
   ًب رَ ـ٘ قُٝ ـ٘، ٖٚـٌ    اقنض، اَا يٛ نإ قُّٝٝا نايؼا٠ ٚازبٛاٖش يفٝج

اىبذاس ًب قُٝ ٘ ي٢ً ٚق  اٱقناض اٚ ق١ُٝ ساٍ ا٭دا٤ ٚايكلا٤ ا٭ق٣ٛ 
اْ٘ قُٝـ١ ٚقـ  اٱقـناض ٱْ كايـ٘ افب ًَـو اىبكـنض سٝٓٗـا ٚا٭سـٛط         

 اي ـا  ٚايناكٞ ًب َكذاس اي فاٚت  ـب ايكُٝ ـب.
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ػبٛص ًب ايكشض اىبجًٞ إ ٜؼنط اىبكشض ي٢ً اىبكنض إ   (48 مسألة)
َٔ غري دٓظ٘، ًٜٚضّ ايؼشط ارا ناْا َ ظاٜٚـب ًب ايك١ُٝ ٚقبا مبٓر  ٜ٪دٜ٘

َٔ ايش ا ٚايغشس ٚازبٗاي١ ٚايلشس، ْعِ ػبٛص إ ٜهٕٛ َا ػشط يًٝ٘ اقٌ 
 ق١ُٝ يبا اقنض.

يٛ نإ اىبـاٍ اىبكـنض َجًٝـّا ناسبٓ ـ١ ٚايؼـعري نـإ ٚيفـا٩ٙ          (49 مسألة)
طـعشٙ   ٚادا٩ٙ  اي ا٤ َا مباثً٘ ًب ايـفات َٔ دٓظـ٘، طـٛا٤  كـٞ يًـ٢    

ايزٟ نإ يًٝ٘ ٚق  اٱقناض اٚ اشق٢ اٚ آضٍ، ٚيًُكشض إ ٜ اي  
ــّٛ ا٭دا٤      ــر طــعشٙ ٜ ــر ٚإ اساف ــٝع يًُكــنض إ مب ٓ ــ٘ ٚي اىبكــنض  

  ايكٝاغ َر ّٜٛ ا٭قناض.
يٝع يًُكشض اٱَ ٓاي ارا اي اٙ اىبكنض ايذٳٜٔ ٚيٛ نإ       (51 مسألة)

١ ًب صَـٔ نـإ   ايظعش قذ آضٍ  فاسم ن ري، يفًـٛ أقشكـ٘ ٚصْـ١ َـٔ اسبٓ ـ     
طعشٖا ايف دٜٓاس، ٚيهٓ٘ ًب صَٔ ايٛيفا٤ ٚا٭دا٤ َا١٥ دٜٓاس ؿض ٭ْ٘ ٫ 

 ٜظ شل ا٫ ٚص١ْ اسبٓ ١.
مبهٔ إ ٜ٪د٣ ايكشض  ايك١ُٝ، نُا يٛ نإ ٚصْـ١ سٓ ـ١       (51 مسألة)

يفٝع ٝ٘ مثٓٗا  ؼشط سكا اي شيفـب ٜٚهٕٛ ا٭دا٤  ك١ُٝ ّٜٛ ايكلا٤ ٚيٝع 
ز ق١ُٝ اىبجًـٞ ٜٚ ايـ  قبجـٌ    ّٜٛ اٱقناض، ٚيًُكشض إ مب ٓر ئ اج

ايـزٟ اقشكـ٘ ناسبٓ ـ١ ًب اىبجـاٍ ايـ٬ٙ ٚإ نـإ ايـزٟ ٜذيفعـ٘ اىبكـنض          
َظاّٜٚا يك١ُٝ اسبٓ ١ ٜـّٛ ا٭دا٤، ٚيًُكـنض إ مب ٓـر يـٔ ا٭دا٤  غـري      

 ايزٟ اقنك٘.
ــ١ اىبكــنض اؼــ غٌ      (52 مسألة) ــإ رَ ــّا يف ــاٍ اىبكــنض قُٝٝ ارا نــإ اىب

ٜظـ ًضّ ايناكـٞ  اي ا٥ٗـا،    قبكذاسٙ سظ  ايٓكٛد ايشا٥ذ١ َٔ غـري إ  
ٚمبهٔ إ ٜ٪دٟ لٓع  جش َٔ غري ايٓكـٛد ٚقبكـذاس قُٝ ـ٘ اٜلـّا ٚيهٓـ٘      

 ٜ ٛقف س٦ٓٝز ي٢ً ايناكٞ.
يٛ ػو ًب اىباٍ اىبكنض ٌٖ ٖٛ َٔ اىبجًٞ اّ َٔ ايكُٝـٞ   (52 مسألة)

يفا٭ٚفب ديفر اىبجٌ َر اٱَهإ ٭ْ٘ ا٭ؿٌ ًب ايٛيفا٤ َٚـر اي عـزس اـذيفر    
 قُٝ ٘ ٱعبـاس ايٛيفا٤  ٗا.
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يٛ ناْ  ايعـب اىبكنك١ َٛدٛد٠ ٚاساد اىبكشض ادا٤ ايذٜٔ  (53 مسألة)

ــ١      ــ٘ هلــا َ ضيضي ــاد٠ ٭ٕ ًَهٝ  ــنض  ا٫ي ــضّ اىبك ــا ًٜ ــا ٚاياداٗ  اي ا٥ٗ
َٚ٪ق ١، ٚنزا يٛ أساد اىبكنض ايٛيفا٤  اسداي ايعـب رااٗا ا٫ إ ٜهـٕٛ  

 قذ سذخ يفٝٗا يٝ  يفا٭ٚفب س٦ٓٝز اي ـا  ٚايناكٞ.
ايكشض ٚاظًُٝ٘ ًب  ًذ َعـب  يٛ ػشط ي٢ً اىبكنض ادا٤ (54 مسألة)

ؿض ٚيضّ ٚإ نإ غري  ًذ اٱقناض ٚ ًذ اىبكشض ٚاىبكنض ٚنإ ًب 
هبً٘ َ٪١ْٚ، ٚيٛ يً ٘ اىبكشض يفُٝا  عذ ًب غـري اي ًـذ اىبؼـنط ٫ ًٜـضّ     
اىبكنض ا٭دا٤، ٚنزا يٛ اداٙ اىبكنض ًب غـريٙ مل ًٜـضّ يًـ٢ اىبكـشض     

 ايك ٍٛ.
 ظًِٝ، ٜهٕٛ  ًذ ايكشض يٛ ايًل ايكشض ٚمل ٜعـب  ًذ اي (55 مسألة)

ٖٛ ضبٌ ايٛيفا٤ ا٫ إ ٜذٍ ديٌٝ ي٢ً اشب٬ف، نُا يٛ نإ ايكشض اثٓا٤ 
طفش اي شيفـب جاسز  ًذُٖا، ٚظـاٖش ا٫دـٌ يٓـذ يٛداُٗـا افب اي ًـذ،      
ٚا٭ٚفب  ايٓظ ١ يًُكنض ا٭دا٤ سٝح ٜ ً  ايغشِٜ ٭ْ٘ َٔ اٱسظإ 

 ًب ايكلا٤ ا٫ إ ٜهٕٛ  ٘ كشس ي٢ً اىبكنض.
ــشٖٔ اٚ ايلــأَ اٚ    ػبــٛص (56 مسألة) إ ٜؼــنط اىبكــنض اي ــا٤ اي

ايهفٌٝ ي٢ً ايكشض، نُا دبٛص  عل ايؼشٚط ا٭جش٣ ارا ناْ  طا٥غ١ 
ػشيّا ٚيٝع يفٝٗا ْفر يًُكشض ٜذجٌ ًب ايش ا ايشّ اٚ ٜهٕٛ يفٝ٘ كـشس  
ي٢ً اىبكـنض اٚ غـشس اٚ دٗايـ١، يفًـٛ قـاٍ يـ٘ اقشكـو يًـ٢ إ اً ـضّ          

  ايفشا٥ل ؿض.
ْكذ١ٜ َٔ ي١ًُ اي ًذ ٚاطك ٗا ايظً إ يٛ اقنض اٚساقّا  (57 مسألة)

ق ٌ ا٭دا٤ يفإ ايز١َ آؼغٌ   ذهلا َٚجًٗا َٔ ي١ًُ اي ًذ ازبذٜذ٠ ٚنزا 
 اسباٍ  ايٓظ ١ يًـهٛى ٚاىبٗٛس ٚعبٖٛا.

يٛ اد٣ اىبذٜٕٛ دٜٓ٘ َٔ اىباٍ غري اىبخُع اٚ غـري اىبضنـ٢    (58 مسألة)
٘ َٔ يفا٭ق٣ٛ  شا٠٤ رَ ٘ َٔ ايذٜٔ، اَا يٛ نإ قلا٤ ايذٜٔ نً٘ اٚ  عل

اسبل ايؼشيٞ يف٬ ػبٛص ي٘ ٜٚ٪ثِ ا٫ إ ٜارٕ اسبانِ ايؼـشيٞ اٚ مبلـٝ٘   
قبا ٜشاٙ َٔ اىبـًش١، اَا ايذا٥ٔ يفإ نإ ٜعًِ إ اىباٍ َٔ اسبل ايؼشيٞ 
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يف٬ ؼبل ي٘ ا٭جز ٚاي ـشف ا٫  ارٕ اسبانِ ٚإ نإ ػبٗـٌ اسبـاٍ يفـ٬    
 ػ٤ٞ يًٝ٘.

افب يف٬ٕ يٛ ػو ًب اؿٌ ايذٜٔ ٚمل ٜج   يٓذٙ اْ٘ َذٜٕٛ  (59 مسألة)
اٚ ازب١ٗ ايف١ْٝ٬ يف٬ ػ٤ٞ يًٝ٘ ٭ؿاي١ ايربا٠٤، اَـا يـٛ يًـِ  ايـذٜٔ ثـِ      
ــا٤ ٭ؿــٌ        ــز ايٛيف ــ٘ اّ ٫ يفٝذــ  س٦ٓٝ ــاّ  كلــا٥٘ ٚاسداي ــٌ ق ػــو ٖ

 اٱط ـشال ًب اسباي ـب.
يٛ ادي٢ دّٜٓا ي٢ً ػـخف ٚيهـٔ ٖـزا ايؼـخف قـاٍ إ       (61 مسألة)

اشب٬ف، نُا اىباٍ نإ ٖ ١ يفٝكذّ قٍٛ اىبذيٞ َر مبٝٓ٘ ا٫ َر اي ١ٓٝ ي٢ً 
 يٛ مل اهٔ اهل ١ َٚكذاسٖا َ عاسيف١  ُٝٓٗا.

يٛ ادي٢ اىبذٜٔ ايٛيفا٤، ٚيهٔ ايذا٥ٔ اْهـشٙ يفٝكـذّ قـٍٛ       (61 مسألة)
 ايذا٥ٔ َر مبٝٓ٘ ا٫ َر اي ١ٓٝ ي٢ً سـٍٛ ايٛيفا٤ ٚايكلا٤.

  
  اٌسثب اٌمسظًاٌسثب اٌمسظً

ٖٚٛ اٱقناض َر ػشط ايضٜاد٠ يًُكشض ٖٚـٛ سـشاّ ن ا ـّا ٚطـ١ٓ     
 .(1)..صِ ًَا الَِّرَِو ََّمُهُا ال َتِأُكُلُا السَِّبا َأِضَعاّفا ُمَضاَعتََِّٕاَأط، قاٍ اعافب ٚانبايّا

٫ ػبٛص إ ٜؼنط اىبكشض صٜاد٠ ي٢ً ايـزٟ ٜكـنض َٓـ٘     (62 مسألة)
 طٛا٤ نإ ايؼشط ؿشؼبّا اٚ َلُشّا َا داّ ايكشض ا  ٢ٓ يًٝ٘.

٫ يفشم ًب ايضٜاد٠  ـب إ اهٕٛ ي١ٝٓٝ نُا ارا اقشك٘ َا٥ـ١   (63 مسألة)
ــ ط إ ٜنــٓاس ٚاػـدٜ ــ ٪دٟ َا٥ـ١ ٚوبظ ـ ١ اٚ َا٥ـ١ ٚيؼـش٠، اٚ اػـنط    ـ

ــ يُــ٬ّ نخٝايــ١ ث   ٛل اٚ َٓفعـــ١ اٚ اْ فــاي نايظــهٔ صباْـــّا ًب داسٙ اٚ   ــ
اط عُاٍ ايعـب اىبش١ْٖٛ اٚ ؿف١  إ ٜكشك٘ سٓ ١ سد١٦ٜ ي٢ً إ ٜـ٪دٟ  

 سٓ ١ دٝذ٠.
ــ ٫ يف (64 مسألة) ٕٛ اىبــاٍ اىبكــنض ـا  ــب إ ٜهــ ــــ١ ايش ــــشَــشم ًب سـ

                                                           

 .92،91،90،89أْعش ا٭دضا٤ اشباؿ١   فظري ٖزٙ اٯ١ٜ  (1)
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١ ــل ٚاسغفــذٚدّا ناي ٝــٕٛ َعــٛصٕٚ، اٚ إ ٜهــٌ ٚاىبــهٝس ّٜٛا َٔ اىب

 ض.ــاشب 
ارا اقشك٘ ػ٦ّٝا ٚػشط يًٝـ٘ إ ٜ ٝعـ٘ َٓـ٘ ػـ٦ّٝا  اقـٌ َـٔ        (65 مسألة)

قُٝ ٘ اٚ ٜ٪دشٙ  اقٌ َٔ ادشا٘ ٜهٕٛ داج٬ّ ًب ػشط ايضٜاد٠، ْعِ يٛ  اي 
اىبكنض َٔ اىبكشض َا٫ّ  اقٌ َٔ قُٝ ٘ ٚػشط يًٝـ٘ إ ٜكشكـ٘ َ ًغـّا    

 ّٓا يف٬  اغ  ٘ ا٫ إ ػبش ايؼشط ْفعّا ٚصٜاد٠ س ١ٜٛ.َعٝ
ذبشّ ايضٜاد٠ ًب ايكشض َر ايؼشط ٚا  ٓا٤ ايكشض يًٝٗا،  (66 مسألة)

اَا َر يذَ٘ يف٬  اغ  ٘،  ٌ ٜظ ش  يًُكنض ا٫ٖذا٤ ٖٚٛ َٔ سظٔ 
ايكلا٤ ٚجري ايٓاغ اسظِٓٗ قلا٤، نُا يٛ اكشض َا١٥ دٜٓاس َر قـذ 

ٚيهٔ يٓذ قلا٤ ايذٜٔ اي ٢ َع٘ ٖذ١ٜ  اياد٠ اىب ًغ ْفظ٘ َٔ غري صٜاد٠،
ٚعبٖٛا ٚدبٛص ق ٌ ايكلا٤ اٜلّا، ْعِ ٜظ ش  يًُكشض إ ؼبظ  اًو 

 اهلذ١ٜ َٔ ايكشض ٜٚظك  َٓ٘ قبكذاسٖا.
ػبٛص إ ٜهٕٛ ػشط ايضٜاد٠ يًُكنض ٖٚٛ يٝع َٔ ايش ا  (67 مسألة)

يفًٛ اقشك٘ يؼش٠ دْاْري ي٢ً إ ا٪د٣ مثا١ْٝ، اٚ اقشك٘ سٓ ١ دٝذ٠ ي٢ً 
 ١٦ٜ ؿض ٖٚٛ َٔ ا٫سظإ.إ ا٪د٣ سد

سـٍٛ ايش ا ايكشكٞ َر ايعًِ  ٘ ٚقـذٙ ٫ ٜ  ٌ اؿـٌ   (68 مسألة)
 ايكشض،  ٌ ٜٓشـش ايفظاد ٚاسبش١َ  ايضٜاد٠ اىبؼشٚي١.

اعاق  ا٭ٜاّ ي٢ً اىبعا١ًَ ايش ١ٜٛ ٫ مبٓر َٔ سد َـا اجـز    (69 مسألة)
صا٥ذّا ي٢ً اؿٌ ايكشض افب اًٖ٘، ٚيٛ نإ ؿاس  اىباٍ صب٫ّٛٗ ٜهٕٛ 

ايـو ٜٚهـٕٛ اَاْـ١ ػـشي١ٝ  ٝـذٙ ٚيًٝـ٘ ايفشـف يـٔ         اىباٍ َٔ صبٍٗٛ اىب
َايه٘ ٚ عذ ايٝاغ َٔ ايعفش  ٘ ٜ ـذم  ٘  ارٕ اسبـانِ ايؼـشيٞ، ٚيـٛ    
نإ اىباٍ ايضا٥ذ ي٢ً ايكشض قذ ااًف٘ اىبكشض ٚاٯجز يًش ا يفٝ ك٢ س٦ٓٝز 
 ايز١َ ًٜٚشك٘ سهِ اىبعامل ٚٚدٛل سدٖا ٭ٕ اىبعامل ايي ػب  سدٖا 

 يزٟ اؿ ض ًب ايز١َ اٚ سك٘ اٱي  اسٟ ٚايؼشيٞ.ي اس٠ ئ َاٍ ايغري ا
يٛ نإ ٜعًِ حبـٍٛ يكذ س ٟٛ ًب َعا٬َا٘ ٚيهٓ٘ ػبٗـٌ   (71 مسألة)

يــذد اًــو ايعكــٛد َٚكــذاس ايضٜــاد٠ اىبظــ ٛيفا٠ َــر ايكــشض، يفــارا يًــِ   
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اؿشال اًو ايضٜاد٠ يفٝهفٞ ديفر ايكذس اىب ٝكٔ، ٚا٭سٛط اىبـاسب١ َـر  
 اًٖٗا َٚر يذّ َعشيف ِٗ يفُر اسبانِ ايؼشيٞ.

ارا يًِ انبا٫ّ  ٛدٛد ايش ا ًب َاي٘ اىبعًّٛ ٚيهٓ٘ اج ً   (71 مسألة)
 ٘ ٚمل ٜعًِ َكذاس ايش ا ٚيٝٓـ٘،  يفُـر َعشيفـ١ اىبايـو ايـزٟ اجـزت َٓـ٘        
ايضٜاد٠ ٜ ـا  َع٘ ٫يفشاغ ايز١َ، َٚـر ازبٗـٌ قبكـذاس ايضٜـاد٠ ٚاىبايـو      

 ػب  ربُٝظ٘.
يٛ اساه  ايش ا َر ازبٌٗ  اسبهِ اٚ   عل اشبـٛؿٝات  (72 مسألة)

ٛي يفعًٝ٘ َـاسب١ اىبايو ٚاسكا٥٘ إ اَهٔ َٚر اي عزس دبـشٟ  اٚ  اىبٛك
 يًٝ٘ اسهاّ صبٍٗٛ اىبايو.

ارا ٚسخ َا٫ّ ٚػو  إ يفٝ٘ س ا يف٬ ػ٤ٞ يًٝ٘، اَا يٛ يًِ  (73 مسألة)
 ايش ا يفإ يًِ َكذاس اىباٍ ايش ٟٛ ٚؿاس ٘ يف٬ ذ َٔ سدٙ افب ؿـاس ٘،  

 َٚر اعزس ايعًِ  ـاس ٘ يفٝذشٟ يًٝ٘ سهِ صبٍٗٛ اىبايو.
دي َاي٘ ًب اىبـشف ٚعبٛٙ  عٓٛإ ايٛدٜع١ ٚاسبفغ َـر  يٛ اٚ (75 مسألة)

اٱرٕ ًب اـشيف٘ يفٝٗا ٚدعٌ ي٘ اىبـشف صٜاد٠ يفٝذٛص اجز اًـو ايضٜـاد٠   
 ٚا٭سٛط إ ٜهٕٛ  ارٕ اسبانِ ايؼشيٞ.

 سش١َ ايش ا َ ًك١ ًب ساٍ اٱج ٝاس اٚ اٱك شاس. (76 مسألة)
ش ٚنإ يٓذٙ َاٍ س ٟٛ ؿض، ْعِ يٛ نإ ــًِ ايهايفــيٛ اط  (77 مسألة)

١ اٯجــشٜٔ قــشض س ــٟٛ يفــ٬ ؼبــل يــ٘ أجــز ايضا٥ــذ يــٔ أؿــٌ  يــ٘ ًب رَــ
 ايكشض.

ــٛى ٚاىبـــاسف       (78 مسألة) ــٔ اي ٓ ــاٍ قشكــّا ؿــشٝشّا َ ػبــٛص اجــز اىب
اط١َٝ٬ ناْ  اٚ َؼنن١ اٚ غريٖا ٚإ يًِ  اػ ُاهلا ي٢ً اَٛاٍ ضبش١َ 
٭ٕ نبٝر ا٭يشاف يٝظ  ضب٬ّ يٲ  ٤٬ ٖٚٛ َٔ ايؼ ١ٗ غـري ايــٛس٠   

ي١ ايربا٠٤ ًب ايؼ ١ٗ اي ذ١ٜٚ ٚإ ناْ  ذبشمب١ٝ ٫ؿاٚٚيكايذ٠ ْفٞ اسبشز 
ٖٚٛ اىبؼٗٛس، ا٫ ارا اقنْ  ايؼ ١ٗ  عًِ انبايٞ  اػ ُاٍ َا اجز ي٢ً 

 اسبشاّ يف٬ ذ َٔ ايشدٛي افب اسبانِ ايؼشيٞ.
ــ٘    (79 مسألة) َــٔ اقــنض َكــذاسّا َــٔ اىبــاٍ ٚاغبفلــ  اٚ صادت قُٝ 
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فــاض اٚ ايظـٛق١ٝ يفــ٬ ػبـ  ايكلــا٤  ا٫  ـزات اىبكــذاس، ٚيـٛ نــإ ا٫غب    

 يفا٭ٚفب اىبـاسب١ ٚايناكٞ جـٛؿّا ًب ا٭ٍٚ.، ايضٜاد٠ ن ري٠ 

يٛ  اي يّٝٓا نايذاس اٚ اي ظ إ اٚ ايظٝاس٠ اٚ غريٖا ، ٚااجش  (81 مسألة)
 ايجُٔ ئ ا٭دٌ يففٝ٘ َظاي إ:

٫ ٜظ شل ؿاس  ايعـب اىُب اي١ ا٫ َكذاس ايذٜٔ، ٚاىب ًـغ   ا٭ٚفب:  
 عاس.ايزٟ  اي  ٘ ، ٚإ اسافع  ٚاصدادت ا٭ط

ارا نإ اىبؼنٟ َعظـشّا ٚيـادضّا يـٔ أدا٤ ايـذٜٔ يفـ٬ اثـِ        ايجا١ْٝ:  
دا٤ ٚمل ٜ٪د ٜ٪ثِ، ٚاىبُاي١ً يًٝ٘، ٚيٛ ناْ  يٓذٙ ايكذس٠ ي٢ً ا٭

ًب أدا٤ ايذٜٔ يٓذ سًٍٛ ا٭دٌ ٚايكذس٠ َعـ١ٝ ن ري٠، ًٚب اشبرب: 
 " جري ايٓاغ أسظِٓٗ قلا٤ٶ ".

اؿـٌ ايـذٜٔ ٚمثـٔ    اىب ًغ ايضا٥ـذ ايـزٟ ٜاجـزٙ ايـذا٥ٔ يًـ٢       (81 مسألة)
 : أس ر ايظًع١ ٚايعـب يفٝ٘ ؿٛس

س ا ضبشّ، ٚئ ايٓيب ؿ٢ً اب يًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ: "نٌ قشض  ا٭ٚفب:  
دشف َٓفع١ يفٗٛ س ا". ٚنإ َ عاسيفّا ًب أٜاّ ازبا١ًٖٝ س ا ايٓظ١٦ٝ، ٖٚٛ 
إ ٜذيفر اىباٍ افب اىبكنض، ٚا٪جز نٌ ػٗش يًٝ٘ يفا٥ـذ٠ َعٝٓـ١ َـر    

ٌف أدً٘ ٚاعزس ي٢ً اىبذٜٕٛ ايٛيفا٤ صادٚا  كا٤ َكذاس ايذٜٔ، يفار ا س
ًب أؿٌ ايذٜٔ ًٚب ا٭دٌ، ٚقذ سشَـ٘ اٱطـــ٬ّ ْٚٗـ٢ يٓـ٘، قـاٍ      

، ًٚب اشبـرب: "إ سدـــ٬ّ أاـ٢ يًٝـّا     (1)صَََأَحلَّ اللٌَُّ اِلبََِّع َََحهسََّم السَِّبها  طاعافب 
ٞف ٖــذ١ٜ، قـاٍ   يًٝ٘ ايظ٬ّ يفكاٍ: إٕ يٞ ي٢ً سدٌ دّٜٓا يفاٖــذ٣ اي

 يًٝ٘ ايظــ٬ّ: اسظ ٘ َٔ دٜٓو يًٝ٘".

 أجز ايضا٥ذ  ايغـ  ٚاٱنشاٙ. ايجا١ْٝ:  
أجزٙ  ايغ١ًٝ ٚاي غشٜش ، ٚػذ٠ اسباد١ ، ٚايكٛاْـب ايٛكع١ٝ،  ايجايج١:  

 نُا يٛ ن   يًٝ٘ ػٝهّا ٚاعٗذّا قب ًغ أنرب َٔ َكذاس ايذٜٔ 
 اهلذ١ٜ ٚاىبـاسب١ ٚايناكٞ ي٢ً صٜاد٠ َع١ٓٝ. ايشا ع١:  

                                                           

 .275طٛس٠ اي كش٠  (1)
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ٚيًش ا ، ٚايٛدٛٙ ايج٬ث١ ا٭ٚفب ضبش١َ، ٚايشا ع١ دا٥ض٠ ٫ٚ كري يفٝٗا  
يعٔ سطـٍٛ اب ؿـ٢ً   أكشاس اد ُاي١ٝ ٚاق ـاد١ٜ ٚأج٬ق١ٝ، ٚقذ 

اب يًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ  نٌ ايش ا َٚٛنً٘ ٚػاٖذٙ ٚناا ٘"، ٫ٚ يفشم ًب 
ايضٜاد٠ ايش ٜٛـ١  ــب إ اهـٕٛ يٝٓٝـ١ اٚ سهُٝـ١ نا٭يُـاٍ ٚاىبٓـايفر        

 .ٚايـفات
************
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 زدود وسميخ ػٍى ثؼط األجصاء األخريح ِٓ هرا اٌسِفس ادلجبزن 

 
 مسبحخ اإلِبَ شٍخ األشهس. -1

 مسبحخ اٌؼالِخ اٌشٍخ ِفزً مجهىزٌخ ِصس اٌؼسثٍخ. -2

 إلسالًِ.األِني اٌؼبَ دلٕظّخ اٌزؼبوْ ا -3

 األِني اٌؼبَ إلحتبد ادلؤزخني اٌؼسة. -4

 سؼبدح أ.د. زئٍس اجلبِؼخ اٌؼسالٍخ. -5

 أ.د. زئٍس جبِؼخ اٌجصسح / اٌؼساق . سؼبدح -6

 سؼبدح أ.د. زئٍس جبِؼخ اٌمبدسٍخ / اٌؼساق . -7

 سؼبدح أ.د. زئٍس جبِؼخ ذي لبز /  اٌؼساق. -8

 ٌخسؼبدح أ.د. ِدٌس جبِؼخ ادلٍه فٍصً/ادلٍّىخ اٌؼسثٍخ اٌسؼىد -9

 سؼبدح أ.د. ِدٌس جبِؼخ وسدفبْ/ اجلّهىزٌخ اٌسىدأٍخ. -11

 سؼبدح أ.د. ِدٌس اجلبِؼخ اإلسالٍِخ/ ادلدٌٕخ ادلٕىزح. -11

 سؼبدح أ.د. زئٍس جبِؼخ واسػ / اٌؼساق . -12

 سؼبدح أ.د. زئٍس جبِؼخ جدازا/ ادلٍّىخ األزدٍٔخ اذلبمشٍخ. -13

سةةؼبدح أ.د.ِةةدٌس جبِؼةةخ األِةةري ػجةةد اٌمةةبدز/ اجلّهىزٌةةخ  -14
 سٌخ.اجلصائ

 سؼبدح أ.د. زئٍس جبِؼخ سىِس / اٌؼساق . -15
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 اٌسٍد صبحت اٌفعٍٍخ ادلسجغ اٌدًٌٕ اٌشٍخ/صبحل اٌؽبئً
 أسزبذ اٌفمه واألصىي واٌزفسري واألخالق   
 اٌسالَ ػٍٍىُ وزمحخ اهلل وثسوبره 
 وثؼد،..... 
فٍمةةد رٍمٍةةذ اّةةد اهلل زسةةبٌزىُ اٌسلٍمةةخ وثهةةب اجلةةصء احلةةبدي  

ّسىْ يف رفسري آٌةخ واحةدح ِةٓ سةىزح آي ػّةساْ ِةٓ اٌمةسآْ واخل
 اٌىسٌُ.

ٔزعسع إىل اهلل اٌؼًٍ اٌمدٌس أْ ٌٍهّىُ اٌؼٍُ إٌةبفغ واْ عؼٍةه  
 يف ٍِصاْ حسٕبرىُ.

 وشىس اهلل ٌىُ حسٓ ػٍّىُ
 واٌسالَ ػٍٍىُ وزمحخ اهلل وثسوبره                               

 

 
 

 
 
 
 

 هة1429ِٓ صفس  13يف: 
 2118َِٓ فرباٌس  21ادلىافك:

 َـ ف٢ ي اغ
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 ٍخ/صبحل اٌؽبئًادلسجغ اٌدًٌٕ اٌش

صبحت أحسٓ رفسري ٌٍمسآْ وأسزبذ اٌفمه واألصىي واٌزفسري   
 واألخالق

 ايظ٬ّ يًٝهِ ٚسهب١ اب ٚ شناا٘...ٚ عذ،
ــذٜش       ــايف  ايؼــهش ٚاي ك ــٝاداهِ خب ــذّ يظ ــعذْٞ  إٔ أاك ــ٘ يٝظ يفإْ
ٚاٱســناّ  يًــ٢ افلــًهِ   إٖــذا٥ٓا ْظــخ١ َــٔ َــٔ ازبــض٤ ايجــاْٞ  

 ٚايجُاْـب.
إٔ  ٜذِٜ  يًٝهِ ْع١ُ ايـش١ ٚايعايف١ٝ ٚإٔ ٜظ غ  ٚأكب٢ٓ  َٔ اب 

 يًٝهِ ْعُ٘ ظاٖش٠ ٚ ايٓ٘  ٚإ ٜٛيفكٓا ىبا ؼب ٘ ٜٚشكاٙ.
 ػانشٜٔ يهِ، ٚيهِ ذبٝااٞ
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 واس١ اىبشدر ايذٜ  ايؼٝخ  ؿا  اي ا٥ٞ       سفع٘ اب ٚسياٙ

 ؿاس  أسظٔ افظري يًكش ٕ ايهشِٜ
 مأط ار ايفك٘ ٚا٭ؿٍٛ ٚاي فظري ٚا٭ج٬

 
 ايظ٬ّ يًٝهِ ٚسهب١ اب ٚ شناا٘...ٚ عذ، 

يفكذ اظًُٓا  ٝذ ايؼهش ٚاي كذٜش ْظخ١ َٔ ن ال"َعامل اٱمبإ ًب افظـري  
َٔ طٛس٠  ٍ يُشإ، ٚايزٟ افلً ِ  134اٯ١ٜ -ايكش ٕ" ازبض٤ اي ظعٕٛ

 إٖذا٥٘ إفب َعايٞ ايربٚيفظٛس أنٌُ ايذٜٔ إسظإ أٚغًٞ، ا٭َـب ايعاّ 
ط٬َٞ، ٜٚؼشيفٓا إٔ ْ كذّ إيٝهِ لضٜـٌ ػـهشْا يًـ٢    ىبٓع١ُ اي عإٚ اٱ

دٗــٛدنِ اىب ٛاؿــ١ً ي فظــري أٟ ايــزنش اسبهــِٝ، يفذــضانِ اب يٓــا جــري  
ازبضا٤ ٚ اسى يفٝهِ ٚيفُٝا اكَٕٛٛ  ـ٘ َـٔ دٗـذ َ ـاسى جذَـ١ يٲطـ٬ّ       

 ٚاىبظًُـب.
 ٚافلًٛا  ك ٍٛ ٚايفش ايؼهش ٚاي كذٜش.   
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 ًُـب ايؼٝخ ؿا  اي ا٥ٞ اينّإفب/ واس١ اىبشدر ايذٜ  يًُظ

 ؿاس  أسظٔ افظري يًكش ٕ
 أط ار ايفك٘ ٚا٭ؿٍٛ ٚاي فظري ٚا٭ج٬م

 

 ايظ٬ّ يًٝهِ ٚسهب١ اب ٚ شناا٘ :
 ٚأطاٍ اب اعافب إ ٜٛيفكهِ ٚؼبفعهِ ٜٚشيانِ اْ٘ وٝرف صبٝ  ايذيا٤.

ظادغ اظًُٓا َر  ايغ ايؼهش ٚاي كذٜش ازبض٤ ايشا ر يؼش ٚاشباَع يؼش ٚاي
يؼش  عذ اىبا١٥ َٔ ن ا هِ اىبٛطّٛ)َعامل اٱمبإ ًب افظري ايكـش ٕ( ٚأقـٍٛ ًب   
ٖزا ايه ال  اْ٘ ٜعرب ئ دٗذ ن ري َ زٍٚ ًب اْا٤ ايًٌٝ ٚايشاف ايٓٗاس، ٜٚعرب 
ئ اع  ن ري، ٫ مبهٔ إٔ ٜٛؿف  ع اس٠ أٚ نب١ً َع١ٓٝ، يفٗـٛ دٗـذ ايعًُـا٤    

افب َٚر ايٓفع، ٜٚعرب ئ صبش٣ َٔ اىبخًــب ايـا شٜٔ ايـادقـب َر اب اع
اي ذيفل ايعًُٞ اىبٛثٛم ٚاىبإَٛ ٚاشبايذ، ايزٟ ٜعٛد  ٓا افب رنشٜـات اىباكـٞ   
اشبايذ يعًُا٤ ا٭١َ ًب ااسؽبٗا اجملٝـذ، يفكـذ يـربمت يفٝـ٘ اؿـذم اعـ ري يـٔ طـري٠         
ايعًُا٤ اىبظًُـب ايزٜٔ ٜ ُٝضٕٚ  ا٭َا١ْ ٚايجك١ ٚايج ات ًب يًُٗـِ َٚظـرياِٗ   

، ٚاْ  إر أٚنذ ايذا ٞ ايه ري ًب ٖزٙ ا٭دضا٤، ٚإْ  اديٛ اب اعافب اشبايذ٠
إ ٜــٓعِ يًــٝهِ  ايعايفٝــ١ ٚايـــش١ اي اَــ١، َــٔ أدــٌ إ ٜظــ ُش ٖــزا اي ــذيفل   
ايعًُٞ ايه ري ًب ٖزا ايضَإ ايـزٟ ػـض يفٝـ٘ ْ ـاز ايعًُـا٤ ٚاجمل ٗـذٜٔ شبذَـ١        

 ٝرف صبٝ  ايذيا٤.اشاخ ٚااسٜخ اَ ٓا، ٚجذ١َ دٜٓٓا اسبٓٝف إ اب اعافب و
 ٚايظ٬ّ يًٝهِ ٚسهب١ اب ٚ شناا٘.              
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 اىبشدر ايذٜ  ايؼٝخ ؿا  اي ا٥ٞ اينّ
 ؿاس  أسظٔ افظري يًكش ٕ

 ذب١ٝ يٝ ١...
ْؼهش َ ادساهِ اي ٝ ١  إٖذا٥هِ يٓا ْظخ١ َٔ ن ا هِ اىبٛطّٛ ازبض٤ 

 ايكش ٕ( طا٥ًـب اي اسٟ يض ايج٬ثٕٛ  عذ اىبا١٥ َٔ)َعامل اٱمبإ ًب افظري
 ٚدٌ إٔ ٜٛيفكهِ ًب َظرياهِ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ جذ١َ ي ًذْا ايعضٜض.

 َٚٔ اب اي ٛيفٝل...                        
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 حملرتَااٌشٍخ صبحل اٌؽبئً  اىل / 

 صبحت احسٓ رفسري ٌٍمسآْ
 َ/شىس ػٍى إهداء                             

 

 نهديكم أطيب التحيات ...
تسللنا ا الللالش الوللكت اا ات للام الللدااكم ال للد  التاةللن امللد الااالل  الل   امللالم 
اإليالام يللف ترسليت ال(للتممي الا للي  لكلم مهلللة م الالأاللل  يلف التلل لي  االت للحي  
االاتامم  لتح(يق ا رت(ا  االسال، اتا ي  لكم الالي(يل  اا دةللار مدال  لن لال  

 المام.
 الاليق  ااهلل
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 إلى / اكتب الاتمن الدي ف مي  اهلل المظاى الويخ صال  الطااف الاحتتم

 صاحب أحس  ترسيت لن(تمم
 م/شكت عنى الدا 

 
 تحي  طيل  ...

تسلللللنا ا اللللللالش الولللللكت االت(لللللديت ال لللللد  السلللللاان املللللد الاااللللل  اللللل  الترسللللليت اللللللل 
 للللت  النلللل  اتنلللل  ال(سللللم اما  الللل  ترسلللليت أم ياسسللللكم  للللت  ي(للللد الللل  ال(لللللم 

اميلللللام نلللللداالها الللللي  ال لللللامي شلللللا تي  لكلللللم اللللللدا  م اتا لللللي  لكلللللم اديلللللدا  اللللل  
 اإلرت(ا  اامدةلار االتطلر.

 ...ان الت(ديت
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 إىل/ مكتب املرجع الذيين الشيخ صاحل الطائي

 صاحب أحسن تفسري للقرآن

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ...
ازبٗٛد ايه ري٠ يظُاس١  ١ٜ اب  اي ضاص  ايغ ٚايذال ػذٜذ  

ايععُــ٢ ايؼــٝخ ؿــا  اي ــا٥ٞ )داّ ظًــ٘( ًب افظــري ن ــال اب 
، 133، 132ايععِٝ َٔ ج٬ٍ اًكٝٓـا اٖـذا٤نِ اىب ـاسى يًذـض٤ )    

( َٔ َعامل اٱمبإ ًب اط عٗاس نٓٛص َٔ ن ال اب اجملٝـذ ،  134
ذْٝا طا٥ًـب اىبٛفب يض ٚدٌ إ ٜٛيفل ايؼٝخ ازبًٌٝ ىبا يفٝ٘ جري ايـ 

 ٚاٯجش٠ ٚجذ١َ اٱط٬ّ ٚاىبظًُـب .

 واهلل ولي التوفيق     
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 فضٔل٘ الشٔخ/ صاحل الطائٕ                              املْقش

 ملتب املشجع الذٓين ّصاحب أحشً تفشري للقشآٌ

 ّأستار الفقُ ّاألصْل ّالتفشري ّاألخالق

 مملل٘ البحشًٓ 21112-ص.ب 

 

 ٔله ّسمح٘ اهلل تعاىل ّبشكاتُ ّبعذالشالو عل

 1211/11تلقٔت بلل الثياء ّالتقذٓش خطااب فضألتله سقاه    

املشفا  ئاُ ىشام٘ ماً كتااب بعياْاٌ  معاا         و 20/5/2011تأسٓخ ّ

 اإلمياٌ يف تفشري القشآٌ   اجلزء الثاىٕ ّالثالثني بعذ املائ٘.

ٙ   ٓطٔب لٕ ّٓشعذىٕ   أشلش فضٔلتله جزٓال الشالش علا

 ّساتحال   ملتْاصل بتزّٓذ إداسٗ اجلامع٘ بَزِ اليشم٘ ،إٍتنامله ا

ُ  سائاًل املْىلإىل ملتب٘ اجلامع٘ لإليالع علَٔا،  للجنٔع جلت قذست

 التْفٔ  ّالشذاد.

 لْا خالص حتٔاتٕ ّتقذٓشٖ،،،قبّت
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 السادة/ مكتب املرجع الذيين

 الشيخ صاحل الطائي

 صاحب أحسن تفسري للقرآن 

 رمحة اهلل وبركاتهالسالم عليكم و

اٗــــذٜهِ داَعــــ١ نشديفــــإ أيٝــــ  اي شاٜــــا ، ٚاغُشْــــا ايظــــعاد٠ 
 اٱؿذاسات ايي ا ٛافب إيٝٓا  إْ عاّ َٔ َه   اىبشدر ايذٜ  ًب )َعامل 
اٱمبــإ ًب افظــري ايكــش ٕ( ٚايــزٟ نــإ  جــش ٖــزٙ اٱؿــذاسات )ازبــض٤   

 ـا هِ  ايظادغ ٚايج٬ثـب  عذ اىبا١٥( ٚايزٟ اؼشيفٓا  إط ٬َ٘ قبٛدـ  ج 
ّ، ٚريو إثشا٤ّا يًُعشيف١ ًب صباٍ 13/7/2016ايـادس ًب  1535/16سقِ 

افظري  ٜات ايكش ٕ، جذ١َ يً اسجـب ٚاىبٗ ُـب  اَش اي فظري ايكش ْٞ، ٚايي 
أكـش  َ اســ١ ًب ا٭قظــاّ اىبخ ـــ١  اىبه  ــات ا٭نادمبٝــ١ ًب ازباَعــات  

َه  ٗـا   َٚشانض اي شٛخ ٚداَعـ١ نشديفـإ ذبعـ٢  ايـذاد ٚايفـش٠ َٓٗـا ًب      
 اىبشنض١ٜ.

ج اَّا يهِ ايؼهش ٚايعشيفإ ي٢ً ٖزا ايـٓٝر، ْفعٓا اب  ٘، ٚأثا هِ 
 يًٝ٘ جري ازبضا٤ .

 وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير واإلحرتام
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 ِؼبيل اٌشٍخ/ صبحل اٌؽبئً                     سٍّه اهلل

 وثسوبره،،، وثؼداٌسالَ ػٍٍىُ وزمحخ اهلل 
 

يفاطاٍ اب ىبعايٝهِ ايعٕٛ ٚاي ٛيفٝل، ٜٚظشْٞ إيفـاداهِ  ـاْٞ اًكٝـ     
 هٌ اكذٜش ٚإَ ٓإ إٖذا٤نِ يًذاَع١ ْظخ١ َٔ ازبض٤ اي اطر  عذ اىبا٥ـ١  

 َٔ)َعامل اٱمبإ ًب افظري ايكش ٕ(.
ٚإْ  إر أاكذّ ىبعايٝهِ خبايف ايؼهش ٚايعشيفإ ي٢ً ٖزا اٱٖذا٤، 

ًٞ ايكذٜش إٔ مبـذنِ  عْٛـ٘ ٚاٛيفٝكـ٘، ٚإٔ ٜظـذد ج ـانِ      ٭ديٛ اب ايع
 ٜٚهًٌ أيُايهِ  ايٓذاح إْ٘ وٝر صبٝ  ؼبفعهِ اب ٜٚشيانِ.

 وٌىُ حتٍبرً ورمدٌسي
 واٌسالَ ػٍٍىُ وزمحخ اهلل وثسوبره
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 طائٕ احملرتو/الشٔخ حمنذ الشٔخ صاحل الإىل

 مذٓش ملتب الشٔخ صاحل الطائٕ/صاحب أحشً تفشري للقشآٌ                                            

   
 شكت عنى إلدا                

*********** 
 السالم عنيكم ارحا  اهلل اات ات  :ل

 
تسللنا ببالللبلسبولسللإلمتبمو نس للبنباسلل  بنلل بو لل  ب

سللابولآللإللنبول،للإلنُ بم لل  بولسللباببا للابو بنلل بنلل بت 

اامتاببا رببع بشل،إلاببمتآلانإلاببول،للان ب  مل  ُببببب

ولإلونللب بعوعللببوللللبتجلع مب للدلبخنبنسللاعب  للب ُب

بمنوفآ،ُب.

بمن بوهللبولسوفيق
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 ديادة األخ الذيخ صالح الطائي المحترم

 صاحب أحدن تفدير للقرآن الكريم
 وأدتاذ الفقه واألصول واألخالق

 ـضاص اًكٝـ  سطـاي هِ اىبـٛقش٠ ايـي ذبُـٌ ايعـذد         هٌ يفخـش ٚإي 
ّ، َٚشيفكٗا ازبض٤ اي ظعٕٛ َٔ اي فظري ًب 26/5/2012( ااسٜخ 532)

 ( َٔ طٛس٠  ٍ يُشإ.133اٯ١ٜ)
ٚاْ  إر أػهشنِ دضٌٜ ايؼهش ٚيعِٝ اٱَ ٓإ يًـ٢ اٖـذا٥هِ   
ٖزا، طا٬ّ٥ اىبٛفب يض ٚدٌ إٔ ٜذِٜ يًٝهِ ْع١ُ ايـش١ ٚايعايف١ٝ، 

ِ طٓذّا ٚرجشّا يٮ١َ ا٭طـ١َٝ٬ َ ُٓٝـّا يهـِ نـٌ اي كـذّ      ٚإٔ ػبعًه
 ٚاٱصدٖاس.
 ٚايظ٬ّ يًٝهِ ٚسهب١ اب ٚ شناا٘.       
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 إفب ايظٝذ اينّ/ايؼٝخ ؿا  اي ا٥ٞ 

 ؿاس  أسظٔ افظري يًكش ٕ
 َه   اىبشدر ايذٜ 

 
 حتٍخ ؼٍجخ وثؼد :

نابعلابولآبعتبلن نو بنانإلب بن  بوألبأ.د/ عبداهلل بو خلخالتنآي بب  ب

معامل اإلمياا    فسريا    و سالني بقس  ي   بهانس،ُبولآيا بو ساثن بيفب سببل

ب(بو   بولثبلثبعشإلبا ابو بن .القرآ 

مإذبا رببل،ُبع بش،إلاببعنىبهذهبو لس بت بول،إلميل  باولان،ُب ل بالامتابببببب

ب  .ماس  بن باشإلن بخ لبتبو بنب33اس  بن بجمن بو بن  بول اعب
ب

 تقبلوا فائق اإلحرتام والتقدير.
ب
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 الشٔخ حمنذ الشٔخ صاحل الطائٕ احملرتو

 الطائٕ مذٓش ملتب املشجع الذٓين الشٔخ صاحل

 صاحب أحشً تفشري للقشآٌ

 ّ/ػهش ي٢ً إٖذا٤
 حتٔ٘ ئب٘ ...

اًكٝٓا إٖذا٥هِ يٓا ْظخ٘ َٔ ازبض٤ ايظا ر  عذ اىبا١٥ َٔ 
إٔ ْ كذّ يؼخـهِ ايهـشِٜ  ايؼـهش    اي فظري، ٫ ٜظعٓا إ٫

ازبضٜــٌ، َ ُــٓـب يهــِ دٚاّ اىبٛيفكٝــ١ ٚايٓذــاح ًب طــعٝهِ  
 َٚٛاؿ١ً ايع ا٤ جذ١َ يعشاقٓا اسب ٝ .

 َر ٚايفش اي كذٜش ٚاٱسناّ.. 
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