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و 2016 /12 / 10 :ٌتاريــخ االيتحـا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ غزة -اجلايعة اإلصاليية
يــٍ 

ِّ
حالث صاعات : انـــزيـــــــٍااليتحاٌ انعًهي ملضاق ختريج ولاعة حبج كهـــية أصـــىل اند

ريـف  
َّ
لضى احلديـج انش

 
 و2016/2017        انفصــــم األول                     

 

 أمحد إدريش عىدة . د: يدرس املضاق

لُ اٌعاِعٍ . ..................................................................... ...:جاسُ اٌطَّاٌة    .............................. :اٌشَّ

 : يُهًاانضؤال األول يف دفرت اإلجابة عهى أٌ يكىٌ صؤانني فمطاإلجابة عٍ : املطهىب √
 ( درجات8):                                                                                                                 انضؤال األول* 

 .خشظٍ اٌحذَس اِذٍ تاسرخذاَ ذحفح اإلششاف، شُ اسسٍّ شعشج اإلسٕاد، واورثٍ صُاغح اٌرخشَط ِع اٌرىشُك

َحا شُمعْعثَححُم  شَٕح ذَّ َُم،  َح َحا  دَح شَٕح ذَّ َحا شَحاتِبدٌت  تٓ اٌحعاض َح شَٕح ذَّ ٌِبهٍك  تٓ أسٍُ،  َح ا َِح ِٓب  َح ِب تْع ْٓع أَٔح ،  َح ٍُّي َحأِب ٍُّي  األٔصاسٌ اٌثُٕم ْٕعهُم، لَحايَح إٌَّثِب ُم  َح ٍَح َّللاَّ ضِب  سَح

َُح  سَحٍَّ ُْعهِب وَح ًٍَّ  ُم  َحٍَح ًْع : " صَح َُحمُم ٍْع ،  َح َْح  َح تُمذَّ  َحا ِب اًل ْْع وَحا اتَحهُم،  َح ِب شٍّرٍك أَحصَح ْٓع ضُم ِِب خَح  ىْع َّح ُُم اٌ وُم ذُم َّٓ أَح َح َح َُّٕ َّح َُحاجُم :  َح ََحرَح ا وَحأَحدِب اٌحَح َِح ُِبِٕبٍ  َُّ أَح ْع اٌٍَّهُم

ٌِبٍ  ا  ُْعشاًل ِبٍ إِبرَحا وَحأَحدِب اٌىَح َحاجُم خَح ذَحىَح َّٕ ٌِبٍ، وَح ا  ُْعشاًل . "خَح

 1/300اٌرحفح 
 ( درجات10):                                                                                                             انضؤال انخاَي* 

، ِع وراتح ساوَرُٓ  مط ِٓ ِصذسَٓ ِخرٍفُٓ، شُ اسسٍّ شعشج اٌّععُ اٌّفهشسخشظٍ اٌحذَصُٓ اِذُُٓ تاسرخذاَ 

 .إسٕاد اٌحذَس، واورثٍ صُاغح اٌرخشَط ِع اٌرىشُك

َُح لَحايَح  -1 ٍَّ سَح ُْعهِب وَح ًٍَّ  ُم  َحٍَح ٍَّ صَح َّْ إٌَّثِب زٍك : " أَح ذَحي شَح َح رَحاسُم إِب ْع ،  َح ِبَّٔهُم ََحخْع ًٍك ثْع ، أَحوْع خَح ًٍك ُةَح تِبمَحرْع ْٓع أُمصِب ْْع : َِح ا أَح َِّ إِب ، وَح ْْع ََحمْعرَحصَّ ا أَح َِّ إِب

ٌُت  ُ ٌِب َحهُم  َحزَحابٌت أَح ٌِبهَح  ٍَح رَحذَحي تَحعْعذَح رَح ِٓب ا ْع َِح ، وَح َْعهِب زُموا  َحٍَحً ََحذَح اتِبعَححَح  َحخُم ادَح اٌشَّ ْْع أَحسَح ََححَح،  َح ِب زَح اٌذٍّرِب ْْع ََحأْعخُم ا أَح َِّ إِب ، وَح اٌّععُ .  "ََحعْعفُمىَح

2/7 

َّهُم لَحايَح  -2 َُح أَٔح ٍَّ سَح ُْعهِب وَح ًٍَّ  ُم  َحٍَح سُمىيِب  ِب صَح ْٓع سَح ُُم »:  َح ٍِبُ ذَحمْع بِب، وَح لَحصُّي اٌشَّاسِب ادُم، وَح ذَح رِبحْع سْع ا ِب ، وَح ُْم رِبرَحا خْع ّْع ٌت ا ِب جُم خَح شَح ٌْعفِبطْع ا

تِبطِب  ِب َٔحرْع ُم اإلْع ، وَح فَحاسِب َح ْع  2/11 اٌّععُ «األْع

  ( درجات10):                                                                                                             انضؤال انخانج* 
، ِع وراتح ساوَرُٓ  مط ِٓ ِصذسَٓ ِخرٍفُٓ، شُ اسسٍّ شعشج ِىسى ح األطشافخشظٍ اٌحذَصُٓ اِذُُٓ تاسرخذاَ 

 .إسٕاد اٌحذَس، واورثٍ صُاغح اٌرخشَط ِع اٌرىشُك

َُح لَحايَح  -1 ٍَّ سَح ُْعهِب وَح ًٍَّ  ُم  َحٍَح سُمىيَح  ِب صَح سِب »: سَح ٌْعفَحشَح ا أَحجِب، وَح شْع َّح ٌْع ا ، وَح َُم  ِبٍ اٌذَّاسِب  (.5/305)اٌّىسى ح . «اٌشُّي ْع

َُح، لَحايَح  -2 سَحٍَّ ُْعهِب وَح ًٍَّ  ُم  َحٍَح ٍَّ صَح َّْ إٌَّثِب ذْعشِب »: أَح ٌْعىِب ثْع َح تِبا وا اٌصُّي سُم  (.4/233اٌّىسى ح ). «تَحادِب

ىفيك وانضداد،،،
َّ
 يع دعائي نهجًيع بانت
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و 2016 /12 / 10 :ٌتاريــخ االيتحـا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ غزة -اجلايعة اإلصاليية
يــٍ 

ِّ
حالث صاعات : انـــزيـــــــٍااليتحاٌ انعًهي ملضاق ختريج ولاعة حبج كهـــية أصـــىل اند

ريـف  
َّ
لضى احلديـج انش

 
 و2016/2017        انفصــــم األول                     

 

 أمحد إدريش عىدة . د: يدرس املضاق

لُ اٌعاِعٍ . ..................................................................... ...:جاسُ اٌطَّاٌة    .............................. :اٌشَّ

 : يُهًاانضؤال األول يف دفرت اإلجابة عهى أٌ يكىٌ صؤانني فمطاإلجابة عٍ : املطهىب √
 ( درجات8):                                                                                                                  انضؤال األول* 

. خشظٍ اٌحذَس اِذٍ تاسرخذاَ ذحفح اإلششاف، شُ اسسٍّ شعشج اإلسٕاد، واورثٍ صُاغح اٌرخشَط ِع اٌرىشُك

َٔحا  ثَحشَح َُحً، أَحخْع ُٓم ََححْع َُحً تْع َحا ََححْع شَٕح ذَّ انٍك صهُش تٓ ِعاوَح اٌععفٍ و َح َّح ْٓع سِب حَح،  َح َّح صَح ُْع ُٓم : ، لَحايَح  تٓ  شب اٌععفٍأَحتُمى خَح اتِبشُم تْع ِبٍ ظَح َٔح ثَحأ ْٔع أَح

جَح،  شَح ُّم َْح »سَح َّهُم وَحا َحنَح أَٔح ْٓع َٔحثَّأ َّح ا،  َح اًّل طُمةُم لَحائِب َُم  َحَُحخْع َُّ ََحمُمى ، شُم ٍِب ُم َُّ ََحعْع ا، شُم اًّل طُمةُم لَحائِب َْح ََحخْع َُح، وَحا سَحٍَّ ُْعهِب وَح ًٍَّ  ُم  َحٍَح سُمىيَح  ِب صَح َّْ سَح أَح

جٍك  ٍْع صَح َح ٌْعفَح ْٓع أَح ِِب صَحشَح  عَحهُم أَحوْع َِح ُْعدُم  ٍَّ ،  َحمَحذْع وَح ِب صَح ٌِب اًلا  َحمَحذْع وَحزَحبَح ا طُمةُم ظَح  .«ََحخْع

 (.2/188)التحفة 

 : انضؤال انخاَي* 

، ِع وراتح ساوَرُٓ  مط ِٓ ِصذسَٓ ِخرٍفُٓ، شُ اسسٍّ شعشج اٌّععُ اٌّفهشسخشظٍ اٌحذَصُٓ اِذُُٓ تاسرخذاَ 

. إسٕاد اٌحذَس، واورثٍ صُاغح اٌرخشَط ِع اٌرىشُك

َُح لَحايَح  .1 ٍَّ سَح ُْعهِب وَح ُم  َحٍَح ًٍَّ َّللاَّ ٍَّ صَح َّْ إٌَّثِب َْح »: أَح اتُمى َٓح اٌرَّىَّ طَّائِبُ ُْعشُم اٌخَح خَح طَّااٌت وَح ََح خَح ِٓب  دَح ًُّي اتْع  (.2/42)اٌّععُ . «وُم

َُح  .2 ٍَّ سَح ُْعهِب وَح ًٍَّ  ُم  َحٍَح ِب صَح سُمىيُم َّللاَّ ْٓع »: لَحايَح سَح َِح ٍْعىَحهُم  ُِم ، أَحوْع  ْٓع ََحشَحااُم َِح ٍْعهَح  ُّم ٌْع ُم ا ذِبٍ َّللاَّ َُّ َُم ْع َْح سَحَٕححاًل، شُم شُمى جِب شَح َح خِب َح َححُم إٌُّيثُمىَّ

 (2/70)اٌّععُ . «ََحشَحااُم 

 : انضؤال انخانج* 

، ِع وراتح ساوَرُٓ  مط ِٓ ِصذسَٓ ِخرٍفُٓ، شُ اسسٍّ شعشج ِىسى ح األطشافخشظٍ اٌحذَصُٓ اِذُُٓ تاسرخذاَ 

 .إسٕاد اٌحذَس، واورثٍ صُاغح اٌرخشَط ِع اٌرىشُك

َُح  .1 ٍَّ سَح ُْعهِب وَح ًٍَّ  ُم  َحٍَح ِب صَح سُمىيُم َّللاَّ ًِب »: لَحايَح سَح ُْع ٍ اٌخَح اصِب وَححُم  ِبٍ َٔحىَح  (.4/321)اٌّىسى ح . «اٌثَحشَح

َُح، لَحايَح  .2 سَحٍَّ ُْعهِب وَح ًٍَّ  ُم  َحٍَح ِب صَح ٍٍّر ِٓب إٌَّثِب ا»:  َح ا  ِبُهَح َِح ْٔعَُحا وَح َٓح اٌذُّي ِِب ُْعشٌت  شِب خَح ٌْعفَحعْع عَحرَحا ا وْع  (.5/148. )«سَح

ىفيك وانضداد،،،
َّ
 يع دعائي نهجًيع بانت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 
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يــٍ 

ِّ
حالث صاعات : انـــزيـــــــٍااليتحاٌ انعًهي ملضاق ختريج ولاعة حبج كهـــية أصـــىل اند

ريـف  
َّ
لضى احلديـج انش

 
 و2016/2017        انفصــــم األول                     

 

 أمحد إدريش عىدة . د: يدرس املضاق

لُ اٌعاِعٍ . ..................................................................... ...:جاسُ اٌطَّاٌة    .............................. :اٌشَّ

 : يُهًاانضؤال األول يف دفرت اإلجابة عهى أٌ يكىٌ صؤانني فمطاإلجابة عٍ : املطهىب √
:  انضؤال األول* 

. خشظٍ اٌحذَس اِذٍ تاسرخذاَ ذحفح اإلششاف، شُ اسسٍّ شعشج اإلسٕاد، واورثٍ صُاغح اٌرخشَط ِع اٌرىشُك

جَح  شَح َحا أَحتُمى َٔح ْع شَٕح ذَّ ،  َح ٍُّي أِب ذَّ ٌْعحُم ًِب ا ٌْعفَح ْع ُٓم ا هُمىَح اتْع ُُم وَح ٌْعمَحاسِب َحا ا شَٕح ذَّ ،  َح ووَح ُٓم  َحشُّي ُْم تْع ثَحا ُْع َحا شَح شَٕح ذَّ ُذٍك (إٌّزس تٓ ِاٌه)  َح ْٓع أَحتِبٍ سَحعِب ،  َح

ِب  ٌٍّر سِب ذْع ٌْعخُم َُح : ، لَحايَح (سعذ تٓ ِاٌه سضٍ    ٕه) ا سَحٍَّ ُْعهِب وَح ًٍَّ  ُم  َحٍَح سُمىيُم  ِب صَح َٓح »: لَحايَح سَح ِِب لَححٍك  ْٕعذَح  ُمشْع لَححٌت  ِب اسِب َِح قُم  شُم ّْع ذَح

ِب  كٍّر ٌْعحَح ِٓب تِبا ُْع ٌَحً اٌطَّائِبفَحرَح ا أَحوْع ُمهَح رٍُم ، ََحمْع َٓح ُ ِّب ٍِب ُّم ْع ٌْع . «ا

 3/469اٌرحفح 
 : انضؤال انخاَي* 

، ِع وراتح ساوَرُٓ  مط ِٓ ِصذسَٓ ِخرٍفُٓ، شُ اسسٍّ شعشج اٌّععُ اٌّفهشسخشظٍ اٌحذَصُٓ اِذُُٓ تاسرخذاَ 

 .إسٕاد اٌحذَس، واورثٍ صُاغح اٌرخشَط ِع اٌرىشُك
َُح  .1 ٍَّ سَح ُْعهِب وَح ًٍَّ  ُم  َحٍَح سُمىيُم  ِب صَح طُمةُم »: لَحايَح سَح ، وَح َح ََحخْع ْٕعىَح ُم َُم، وَح َح َُم شِب حْع ُّم ٌْع ْٕعىِب ُم ا  (.2/46)اٌّععُ . « َح ََح

َُح  .2 ٍَّ سَح ُْعهِب وَح ًٍَّ  ُم  َحٍَح سُمىيُم  ِب صَح هُمىَح »: لَحايَح سَح اخَح وَح َّح ْٔعَُحا  َح شَح  ِبٍ اٌذُّي ّْع ٌْعخَح بَح ا ْٓع شَحشِب َِح ٌَت، وَح ا شَح شٍك  َح ىِب ُِم ْع ًُّي  وُم ، وَح شٌت ّْع شٍك خَح ىِب ُِم ْع ًُّي  وُم

جِب  شَح خِب ِْع ا  ِبٍ ا تْعهَح شَح ُْع ََحشْع ، ٌَح ُْع ََحرُمةْع ا ٌَح ُٕمهَح ِِب  (.2/79)اٌّععُ . «َُمذْع

 : انضؤال انخانج* 

، ِع وراتح ساوَرُٓ  مط ِٓ ِصذسَٓ ِخرٍفُٓ، شُ اسسٍّ شعشج ِىسى ح األطشافخشظٍ اٌحذَصُٓ اِذُُٓ تاسرخذاَ 

 .إسٕاد اٌحذَس، واورثٍ صُاغح اٌرخشَط ِع اٌرىشُك

َُح لَحايَح  -1 ٍَّ سَح ُْعهِب وَح ًٍَّ  ُم  َحٍَح ِب صَح ٍٍّر ِٓب إٌَّثِب َْح »:  َح ى ُِم َحا َٓح ذَٕح ُ ُْع  ِب ُمىذِبىُم وُمىا إٌَّاسَح  ِبٍ تُُم  (.7/66اٌّىسى ح ). « َح ذَحرْعشُم

َُح  -2 ٍَّ سَح ُْعهِب وَح ًٍَّ  ُم  َحٍَح ِب صَح سُمىيُم َّللاَّ ْْع َُمىَحفٍّرِبشَح اٌ ََّٕححَح اٌَّرِبٍ لَحثْعٍَحهُم »: لَحايَح سَح ِب أَح ةُم  َحٍَحً َّللاَّ رَح ِب ، إِبٍّٔرِبٍ أَح ْع ااَح َِب  َحاشُمىسَح َُم ََحىْع َُحا . «صِب

 (.5/375)اٌّىسى ح 

ىفيك وانضداد،،،
َّ
 يع دعائي نهجًيع بانت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


