
 

 78 ص: [  الىبي وطىء : الخذًث الخاظؼ              ]23دسط
 

 " ما فظل الخشىع في الصالة ؟ .....مً جىطأ هدى وطىئي َزا زم صلى سهػخحن  " كاٌ  :2ط
 

  

 بى زهة الؿفش م                                                        
 

 : محز ما ًىىن مً فشوض أو ظجن الىطىء 
 

 ؾعل الُذًً فشض الخثلُث في الىطىء ظىت

 مسح الشأط فشض ؾعل الىحه فشض

 الاظخيثاس ظىت البذء بؿعل الُمنى غلى الِعشي  ظىت

 ؾعل الشحلحن فشض اإلاىالاة والترجِب فشض
 

 : بحن خذود ؾعل الىحه في الىطىء :3ط
 

 

 ما اهدذس مً اللخُحن مً مىابذ شػش الشأط إلى               طـــــــــىال               
 

 مً ألارن إلى ألارن                                  غشطا               
 

 غلى الػباسة الخاطئت :  غلى الػباسة الصخُدت وغالمت  طؼ غالمت : 4ط
 

ى كٌى أهثر الػلماء   الدعمُت غلى الىطىء معخدبت َو

    اإلاظمظت والاظخيشاق واحب داخل في ؾعل الىحه

  أصح ألاكىاٌ َى وحىب مسح الشأط وله

  ًمسح الشأط مشة واخذة

  ًجب إصالت ما ًمىؼ وصٌى اإلااء إلى البششة واألصباؽ وهدىَا

 x ًصح الاهخفاء بؿعل الُذًً دون اإلاشفلحن في الىطىء 

  اإلاىالاة في الىطىء َى ؾعل الػظى كبل أن ًجف ما كبله

  ءٍ أغاد الىطىء مً أولهمً جشن غظىا ختى حفذ أغظا

  مً جىطأ زم صلى سهػخحن ال ًدذر فيهما هفعه ؾفش هللا له ما جلذم مً رهبه
 

 : مً َى الصخابي :5ط
 

 غثمان بً غفان  5  وان خعً الصىث بلشاءة اللشآن

شة 4 أهثر الصخابت سواًت للخذًث   أبى ٍَش

 لىػمان بً بشحر ا  3أٌو مىلىد ولذ في ألاهصاس بػذ كذوم الىبي 

 أبى مىس ى ألاشػشي   2للب بزي الىىسًٍ ألهه جضوج ابىتي الىبي 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 اداسة حػلُم اللىفزة        
 

 .................................... ثانوية
 

 همىرج ؤلاحابت اظم الطالب

 الخامعت الشػبت

 
 2 خذًثملشس  دفتر الىاحب إلاادة

 إغذاد ألاظخار:                     

ت إلى الخذًث الخاظؼ  مً العىت الىبٍى

 

 الفهشط

 

ت2دسط  3 : العىت الىبٍى

 4  - 3 خفظ هللا للعىت: 3دسط
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2 

 



 

ت  :2دسط  21  ص: العىت الىبٍى
 

ف العىت: 2ط   ] خّعً خطً [   :     حػٍش
 

ضٌف إلى ألنبي 
 
و ُخُلقٌة ما أ

 
قٌة أ

ْ
و صفة خل

 
و تقرًر أ

 
و فعل أ

 
 من قول أ

 

 ألهدف من ألنشاط تحسٌن ألخط وألحفظ
 

ت في ؤلاظالم ؟: ما مياهت العىت الىب3ط  ٍى
 

م 2 ؼ بػذ اللشآن الىٍش  هي اإلاصذس الثاوي للدشَش

 هي وحي مً هللا حػالى لشظىله  3
 

م زالر خاالث . ما هي ؟4ط ت مؼ اللشآن الىٍش  : للعىت الىبٍى
 

م الجمؼ بحن اإلاشأة وغمتها 4  مبِىت ومىضخت -2  هخدٍش

 دجهخفصُل أخيام الصالة والضواة وال 2 مؤهذة وملشسة -3

م الضها والعشكت  3  مششغت ألخيام -4  هئًجاب صلت ألاسخام وجدٍش
 

ت وأهىش حجُتها ؟: 5ط  ما الذافؼ الشئِغ إلاً طػً في العىت الىبٍى
 

 َذم الذًً وإفعادٍ                                                    
 

 سة الخاطئت :غلى الػبا  غلى الػباسة الصخُدت وغالمت  طؼ غالمت : 7ط
 

ت حجت في ألاخيام والاغخلاد وهي واحبت الاجباع   العىت الىبٍى

  اللشآهُحنمً الفشق التي أهىشث حجُت العىت 

ت هي مثُل اللشآن الزي أوجُه الىبي    العىت الىبٍى

ت لفظها مً الىبي    وال ًخػبذ بخالوتها  العىت الىبٍى
 

 27  ص: خفظ هللا للعىت: 3دسط
 

تاإلا: 2ط ً العىت الىبٍى  : شاخل التي مش هها جذٍو
 

 زم أرن أٌو ألامش  غً هخابت الخذًث ههى وكذ  2 وأصخابه  غهذ الىبي  -2

شي  فيها دون وكذ  3 أواخش غهذ الخابػــحن -3 ىا غاما الامام الَض  العىت جذٍو

 بأكىاٌ الصخابت   جمحزث بالترجِب ومضج أكىاله 4 العىت ههُئت مصىفاث -4

 بأكىاٌ الصخابت  أكىاله دون مضج الترجِبجمحزث ب 5 إفشاد الخذًث بالخصيُف -5
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 74 ص: : الخذًث الثامً     ] أخىاٌ الىاط غىذ الفتن [22دسط
 

ذ  " كاٌ : 2ط  " : .....مثل اإلاؤمً همثل خامت الضسع ًفيء وسكه مً خُث أجتها الٍش
 

 ًصِبه مً البالءاإلاؤمً الصادق في هثرة ما  2  اإلاشبه -2

ا 3 اإلاشبه به -3 اح وال جىعَش  خامت الضسع التي جدشهها الٍش

ػىد هما وانصذماث التي ال جؤزش و الهثرة  4 وحه الشبه -4  ظشغان ما جضوٌ َو
 

 " : .....ومثل اليافش همثل ألاسصة صماء مػخذلت  " كاٌ : 3ط
 

 اليافش في كلت ما ًصِبه مً البالء  2  اإلاشبه -2

اح ولىً ًأحي غليها ًىم فخىىعش  3 اإلاشبه به -3  ألاسصة التي ال جؤزش فيها الٍش

خدطمختى ًأحي ًىم فالصذماث كلت  4 وحه الشبه -4  ُجخث مً أصله ٍو
 

 : ارهش زالزا مً :4ط
 

 مً صىس الابخالء ؟ 
 

 الابخالء باإلاصاًب 2

 الابخالء باألمشاض 3

 الابخالء بالىــــػم 4
 

 لبالء الزي ًلؼ غلى اإلاؤمً :مً فىائذ ا 
 

 الاخخباس لُدبحن صذق ؤلاًمان وغذمه 2

 الخطهحر مً الزهىب والخطاًا 3

 لُلجأ اإلاؤمىىن إلى سههم 4
 

 غلى الػباسة الخاطئت :  غلى الػباسة الصخُدت وغالمت  طؼ غالمت : 5ط
 

ذ في بال ًبخلي هللا اإلاؤمً غلى كذس إًماهه    ئه فمً وان في دًىه صالبت ٍص

  ألاسصة وهي الصجشة الىبحرة

ى الىباث الصؿحر الشطب   خامت الضسع َو

  مً غالمت الخحر خصٌى البالء للمؤمً ومً غالمت الشش غذم البالء

  كلت بالء اليافش ختى ًؤخش غلىبخه لُىم اللُامت
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 69 ص: [ أظباب سخمت هللا: الخذًث العابؼ        ] 21دسط

 :  فبم أحاههم  .......لً ًىجي أخذا مىىم غمله " كالىا: وال أهذ ًا سظٌى هللا ؟  " كاٌ : 2ط
 

 

 كاٌ " وال أها إال أن ًخؿمذوي هللا بشخمت "                                      
 

 َل الػمل الصالح وخذٍ ًىجي صاخبه ًىم اللُامت ؟ 
 

 

 وإهما جدصل الىجاة بشخمت هللا حػالى ال ,                                    
 

 : ما ألاظباب اإلاىصلت إلى سخمت هللا حػالى ومؿفشجه ؟3ط
 

 جلىي هللا حػالى 2

 ؤلاخعان في ول ش يء 3

 ؤلاًمان والجهاد في ظبُل هللا 4
 

 واؾذوا وسوخىا وش يء مً الذلجت " مً الػباداث التي حششع في أوكاث : " كاٌ : 4ط
 

 أرواس الصباح –صالة الفجش  2  النهـــــــاس ( الؿذو ) أٌو  -2

 أرواس اإلاعاء –صالة الػصش  3 الشواح ) آخش النهاس ( -3

ــــــــــــــل ( -4  الاظخؿفاس باألسخاس –كُام اللُل  4 الذلجت ) اللُـــــــــــ
 

 غلى الػباسة الخاطئت :  غلى الػباسة الصخُدت وغالمت  طؼ غالمت : 6ط
 

ى الخىظط والاغخذاٌ الىبي أمش    باللصذ في الػبادة َو

  اللصذ والاغخذاٌ ًىىن باجباع العىت وجشن البذغت

  الؿلى في الػباد ٌعبب كطػها وجشهها لثللها غلى الىفغ
 

 : هُف هجمؼ بحن :4ط
 

  كىله حػالى﴿  
َ
ىن

ُ
ْػَمل

َ
ْم ح

ُ
ىخ

ُ
 ِبَما ه

َ
ت

َّ
َجى

ْ
ىا ال

ُ
ل
ُ
  ﴾ اْدخ

  كىله " ذ مىىم الجىت بػمله "لً ًذخل أخ 
 

 باء العببُت                           الباء اإلاثبخت في آلاًــــــــــــــــــــــــــت                          
           

  ػىض واإلالابلتال باء                    الباء اإلاىفُت في الخذًث                         

 والجمؼ بُنهما :
 
 

 

 دخٌى الجىت بعبب ألاغماٌ الصالخت وكبىلها بشخمت هللا ولِعذ زمىا وغىطا غً الػمل           
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 27  ص: خفظ هللا للعىت: جابؼ 3دسط
 

ًُ  ﴿ :3ط ْد
َ
ا ه

َّ
هُ  ِإه

َ
ا ل

َّ
ش َوِإه

ْ
ه

ّ
ا الِز

َ
ى
ْ
ل ضَّ

َ
  ه

َ
ىن

ُ
َخاِفظ

َ
م ﴾ ل  : جىفل هللا حػالى بدفظ اللشآن الىٍش

 

 

ت اإلابِىت لللشآن                         زا ًخظمً َو              خفظ العىت الىبٍى
 

 : هُف هجمؼ بحن الخذًثحن :4ط
 

  ٌكا " ال جىخبىا غني , ومً هخب ؾحر  اللشآن فلُمده " 

  ٌكا هفس ي بُذٍ ما خشج مني إال الخم " " اهخب , فىالزي 
 

 ابت في أٌو ؤلاظالم زم أرن في رلًالىهي غً الىخ                                    
 

 :إلاا ًأحي  غلل: 5ط
 

  ههى  غً هخابت أخادًثه في أٌو ألامش ؟ 
 

 خشُت اخخالطها باللشآن                                                   
 

 ت ؟  غلل: ألامش بىخابت العىت الىبٍى
   

 ا للعىت مً الظُاع أو اليعُان  خفظ                                            
 

 " اهخب , فىالزي  هفس ي بُذٍ ما خشج مني إال الخم " مً َى :  كاٌ له: 6ط
 

 

 غبذهللا بً غمشو بً الػاص                                                 
 

 في خُاجه ؟ ممً هخبىا أخادًث الىبي  والخابػحن : ارهش زالزت مً الصخابت7ط
 

 غلي بً أبي طالب  2

 حابش بً ظمشة   3

  سخمه هللاظػُذ بً حبحر  4
 

 غلى الػباسة الخاطئت :  غلى الػباسة الصخُدت وغالمت  طؼ غالمت : 8ط
 

  هخب حمؼ مً الصخابت أخادًث الىبي 

ب بً مىبه واهذ له صخُفت ألخادًث الىبي    حعمى الصخُفت الصخُدت َو

ض الخلُفت لعىت وهخب إلى آلافاق أٌو مً اَخم لجمؼ ا   غمش بً غبذالػٍض
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 32  ص: الخػٍشف بالىخب العبػت: 4دسط
 

 : الىخب العبػت :2ط
 

 غذد أخادًثه الىخاب وفاجه  اإلاؤلف

 3713 صخُذ البخاسي  367ٌ مدمذ بً اظماغُل البخاسي  -2

 4144 صخُذ معلم 372ٌ معلم بً الدجاج الىِعابىسي -3

 6385 ظجن أبي داود 386ٌ بذ ألاشػث السجعخاويظلُمان  -4

 4:67 حامؼ الترمزي ٌ:38 مدمذ بً غِس ى الترمزي -5

 6872 ظجن اليعائي 414ٌ أخمذ بً شػُب اليعائي -6

ذ اللضوٍني -7  5452 ظجن ابً ماحت 384ٌ مدمذ بً ًٍض

 38758 معىذ ؤلامام أخمذ 352ٌ أخمذ بً مدمذ الشِباوي -8
 

 : ما اظم هخاب صخُذ البخاسي ؟3ط
 

 وظيىه وأًامه الجامؼ اإلاعىذ الصخُذ اإلاخخصش مً أمش سظٌى هللا                          
 

 

 غلى الػباسة الخاطئت :  غلى الػباسة الصخُدت وغالمت  طؼ غالمت : 4ط
 

  صخُذ البخاسي َى أصح الىخب بػذ هخاب هللا 

  فخذ الباسي البً حجش أفظل ششح لصخُذ البخاسي 

  أشهش مً ششح صخُذ معلم َى ؤلامام الىىوي

  بجمؼ الخذًث الصخُذجمحز صخُدا البخاسي ومعلم غً بلُت الىخب 
 

ٌ  :5دسط  39  ص: [ أَمُت طلب الػلم ]         الخذًث ألاو
 

 " : ......" مثل ما بػثني هللا به مً الهذي والػلم همثل الؿُث الىثحر  : كاٌ 2ط
 

  غلل: شبه الىبي الىحي الزي أهضله هللا غلُه بالؿُث الىثحر ؟ 
  

 ألن هال منهما ظبب للخُاة                                           
 

  أششفها ؟و غلل: الػلم الششعي أفظل الػلىم 
 

ػخه 2  ألهه اإلاىصل إلى مػشفت هللا حػالى وشَش

 هللا  ألهه العبُل اإلاىصل إلى غبادة  3
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 59 ص: [ ظبػت ًظلهم هللا: جابؼ الخذًث الخامغ     ] 9دسط
 

 : ارهش زالزت مً ألاظباب اإلاػُىت غلى الخشىع والبياء مً خشُت هللا ؟6ط
 

 كشاءة اللشآن                       مجالعت الصالخحن                 اظخماع اإلاىاغظ              
 

 غلى الػباسة الخاطئت :  الػباسة الصخُدت وغالمت  غلى طؼ غالمت : 7ط
 

 x الاظخظالٌ بظل الشخمً خاص بالعبػت فلط 

  البياء في الخلىة دلُل غلى ؤلاخالص والصذق 

  الخب في هللا َى  مدبت اإلاعلم إلاا فُه مً خصاٌ الخحر  والطاغت هلل
 

 64 ص: [ والًت هللا للػبذ: الخذًث العادط         ] :دسط
 

 "  : ...." إن هللا كاٌ: مً غادي لي ولُا فلذ آرهخه بالخشب  : كاٌ 2ط
 

 

 اإلاؤمً الخلي                                مً َى الىلي ؟                                 
 

  جىغذَم بالخشب                                بم جىغذ هللا مً آري أولُاءٍ ؟          
 

م إلى والًت هللا ؟ : كاٌ 3ط  " وما جلشب إلي غبذي بص يء أخب إلي مما افترطذ غلُه " ما الطٍش
 

 الخلشب إلى هللا حػالى بالفشائع 2

 الخلشب إلى هللا حػالى بالىىافل 3
 

ذٍ التي 4ط  " ؟ .......: ما اإلالصىد " فئرا أخببخه هىذ ظمػه الزي ٌعمؼ به وبصٍش الزي ًبصش به ٍو
 
 

 أي أن هللا ًىفله في حمُؼ أغماله                                            
 

 : ما آزاس مدبت هللا للػبذ ؟5ط
 

 جىفُم هللا له    2

 إحابت دغىجه واغطائه ما ظأٌ     3

 خفظ هللا له واغارجه مما اظخػار 4
 

 خاطئت :غلى الػباسة ال  غلى الػباسة الصخُدت وغالمت  طؼ غالمت : 6ط
 

  الخلشب إلى هللا حػالى بالفشائع ملذم غلى الخلشب بالىىافل

  خشب هللا غلى أغذائه بأن ٌعلط غليهم اللخل أو ألامشاض أو الهم وؾحٍر 
 

: 



 

 54  ص: [ البػذ غً الشبهاث: جابؼ الخذًث الشابؼ       ] 8دسط
 

 : مىكف الىاط ججاٍ الشبهاث :4ط
 

 َى أفظل ألاكعام ألهه غمل بػلمه  4  مً ًخلي اإلاشخبهاث -2

 فلذ اظخبرأ لذًىه وغشطه 2 مً ًلؼ في اإلاشخبهاث  -3

 غشض هفعه للىكىع في الخشام 3 مً وان غاإلاا بدىمها -4
 

 غلى الػباسة الخاطئت :  غلى الػباسة الصخُدت وغالمت  طؼ غالمت : 5ط
 

  ي الخشام مً حػىد غلى فػل اإلادشاههاث فلذ غشض هفعه للىكىع ف

  َى البػذ غنها واحخىاهها ختى ًدبحن فيها بعؤاٌ الػلماءاإلاىكف الششعي مً اإلاشخبهاث 

  كذ ًىىن الخىم الششعي مشخبها غىذ شخص واضخا غىذ آخش
 

 59 ص: [ ظبػت ًظلهم هللا: الخذًث الخامغ       ] 9دسط
 

 ذد َؤالء العبػت ؟" غ ......." ظبػت ًظلهم هللا حػالى في ظله  : كاٌ 2ط
 

 شاب وشأ في غبادة هللا 3  إمام غذٌ 2
 

 سحالن جدابا في هللا 5  سحل كلبه مػلم في اإلاعاحذ 4
 

 سحل جصذق بصذكت فأخفاَا 7  سحل دغخه امشأة فلاٌ: إوي أخاف هللا 6
 

 سحل رهش هللا خالُا ففاطذ غُىاٍ 8
 

 ليشأة في طاغت هللا ؟" وشاب وشأ في غبادة هللا " بم جخدلم ا : كاٌ 3ط
 

 فػل الىاحباث مً الخىخُذ والصلىاث وبش الىالذًً وؾحٍر                            
 

 مً الششن وجشن الصلىاث والػلىق وؾحٍر جشن اإلادشماث                            
 

 : غلل: الصذكت في الخفاء أخب إلى هللا ؟4ط
 

 

 

 وأسفم بالفلحر  مؼ هللا ؤلاخالص والصذق دعى إلىألنها أ                              

 

 " وسحل كلبه مػلم في اإلاعاحذ " ارهش زالزا مً صىس الخػلم باإلاعاحذ ؟ : كاٌ 5ط
 

 التردد غلى اإلاعاحذ ألداء الصلىاث   2

 حػلم الػلم فيها وخظىس الخطب واإلاىاغظ 3

 ولما خشج منها أخب الشحىع إليها 4
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ٌ  : جابؼ5دسط  39  ص: [ أَمُت طلب الػلم ]       الخذًث ألاو
 

 غذد فىائذ طشب ألامثاٌ ؟: 3ط
 

ب اإلاػلىمت -2  جِعحر الفهم -3 جلٍش

م وحلب الاهدباٍ -4  جشظُخ اإلاػنى -5 الدشٍى
 

 " فيان منها هلُت كبلذ اإلااء فأهبدذ " : : كاٌ 4ط
  

 ألاسض الطُبت 3  ألاسض ألاحادب -2

 ألاسض الصلبت التي جمعً اإلااء وال جىبذ 2 الىلـــــُـــتألاسض  -3

 ألاسض اإلالعاء التي ال جمعً ماء وال جىبذ 4 ألاسض اللُػان -4
 

 :بأهىاع ألاسض الثالزت  جلليهم للػلمالىاط في  الىبي شبه : 5ط
 

 اإلاىخفػىن بالػلم اإلابلؿىن له -2
 

 ألاسض ألاحادب 3

 الىلـــــُـــتألاسض  2 هخفاعاإلابلؿىن للػلم دون الا  -3

 ألاسض اللُػان 4 لمــــــاإلاػشطىن غً الػ -4
 

 : ما آلازاس العِئت اإلاترجبت غلى فلذ الػلم الششعي ؟6ط
 

ػت هللا           اهدشاس الجهل والبذع               جصذس الجاَلحن                 البػذ غً شَش

 

  ً خطً [] خّع    :كاٌ ؤلامام أخمذ : 7ط
 

ك ثر من حاجتهم إلى ألطعام وألشرأب 
 
 ألناس محتاجون إلى ألعلم أ

 

 ألهدف من ألنشاط تحسٌن ألخط وألحفظ
 

 44  ص: [ داللت الىاط إلى الخحر]         الخذًث الثاوي: 6دسط
 

 :" مً ظً في ؤلاظالم ظىت خعىت "  كٌى الىبي : 2ط
 

  

 ألاغماٌ التي                  

 جىذسج جدذ                  

 العىت الخعىت                
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 اإلابادسة بالػمل بالعىت الثابخت

 إخُاء العىت إرا أمُدذ

 ابخياس وظُلت هافػت



 

 44  ص: [ داللت الىاط إلى الخحر]      : جابؼ الخذًث الثاوي6دسط
 

 " ومً ظً في ؤلاظالم ظىت ظِئت " ًخظمً هىغحن مً ألاغماٌ : : كٌى الىبي 3ط
 

 ألاغماٌ التي                 

 ىذسج جدذج                 

 تعِئالعىت ال                
 

 مً العىت الخعىت ] ابخياس وظُلت هافػت [ مثل لزلً ؟ : 4ط
 

 هجمؼ الصخابت لللشآن في مصخف واخذ 2

 جألُف هخب الػلىم الششغُت 3

 بشهامج خاظىبي للبدث غً ألاخادًث أو حػلم اللشآن 4
 

 مً أكعامه :] ابخذاع ش يء في الذًً [ و لعىت العِئت مً ا: 5ط
 

 

 
 

 بذغت غملُت                   بذغت غلذًت                                                    

 
 

 هبذغت الطىاف باللبىس وبىاء ألاطشخت غليها        حر أَل الىبائش فهبذغت الخىاسج واإلاػتزلت في جى  
 

 غلى الػباسة الخاطئت :  غلى الػباسة الصخُدت وغالمت  طؼ غالمت : 6ط
 

 x مً العىت الخعىت   لم ٌششغه هللا وال سظىله ص يء خػبذ بال

  الخىبحر لُلت الػُذأو العىان هعىت  العجنمً أمثلت إخُاء 

ا ووصس مً     غمل هها إلى ًىم اللُامتمً دغا إلفعاد اإلاعلمحن فػلُه وصَس
 

 49  ص: [ مؾشبت ؤلاظال ]           : الخذًث الثالث7دسط
 

با وظُػىد هما بذأ " ما مػنى ؾشبت الذًً ؟ : كاٌ 2ط  " بذأ ؤلاظالم ؾٍش
 

 

 

 طػف الذًً وكلت أجباغه وأهصاٍس وهثرة الباطل واهدشاٍس                          
 

 : مً مظاَش ؾشبت الذًً :3ط
 

 طػف العىت واهدشاس  البذغت -3 طػف الخىخُذ واهدشاس الششن -2

 ظهىس الفتن التي جظهش الذًً -5 ف الذغىة إلى الخم طػ -4
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 49  ص: [ ؾشبت ؤلاظالم]         : جابؼ الخذًث الثالث 7دسط
 

 : هُف جىىن الؿشبت في: 4ط
 

 

ذغىا إلُه فتزوٌ الؿشبت            الضمان      با في صمان فُأحي مً ًجذدٍ ٍو  ًىىن الذًً ؾٍش
 

 

ا مػمىال به في بلذ وطػُفا في آخش                          اإلايان        ًىىن الذًً كٍى

 

 : مً َم الؿشباء ؟ وما هي صفاتهم ؟5ط
 

 

 

 الػاملىن بالذًً في صمً الؿشبت                                   الؿشباء     
 

 ومً صفاتهم :     

 الاظخلامت غلى الذًً والخمعً بعىت الىبي  2

 أفعذ الىاط  ًصلخىن ما 3
 

 غلى الػباسة الخاطئت :  غلى الػباسة الصخُدت وغالمت  طؼ غالمت : 6ط
 

با خُث لم ًؤمً بالىبي    في أٌو ألامش إال الللُل بذأ ؤلاظالم ؾٍش

با هما بذأ خُث ال ٌػمل به إال الللُل   ظُػىد الذًً ؾٍش

  ؾشبت الذًً جخفاوث في صمانها وميانها

اب دوسا هبحرا في الخجذًذ وصواٌ الؿشبت  واهذ لذغىة ال   شُخ مدمذ بً غبذالَى
 

 54  ص: [ البػذ غً الشبهاث]        شابؼ : الخذًث ال8دسط
 

 أكعام ألاخيام بالىظش إلى دخٌى الاشدباٍ فيها وغذمه إلى :: 2ط
 
 

 ول الطُباث مً الضسوع والثماسول ما أرن الششع في فػله هأ                خالٌ بحن ظاَش                
 

مه هششب الخمش والضها وأول الشبا                خـــشام بحن ظاَش                  ول ما هص الششع غلى جدٍش
 

 ول أمش جشدد خىمه بحن الخالٌ والخشام         مشدبه بحن الخالٌ والخشام        
 

 ما فىائذ البػذ غً اإلاشخبهاث ؟ " .......كاٌ " فمً اجلى الشبهاث فلذ  :3ط
 

 الاظخبراء للذًً بصُاهخه غً الىلص أو الخلل 2

 الاظخبراء للػشض بصُاهخه غً هالم الىاط 3
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 ابخذاع ش يء في الذًً

 يالذغىة إلى ش يء مً اإلاػاص 


