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 ملخص الفصل :
الَكاتب مقارنة بٌن & ملحوظة هامة : ما بٌن الفصل السابع والفصل الثامن جزء محذوف من قصة األٌام األصلٌة وٌعقد فٌه 

الدراسة فً الكتَّاب و الدراسة فً األزهر وبٌن حفظه لأللفٌة علً ٌد القاضً أحد علماء األزهر وحفظه للقرآن على ٌد سٌدنا 
 .. ثم كذبه على أبٌه بشأن حفظه لأللفٌة.

نون )العرض والطلب( وكان هؤالء & لعلماء الدٌن فً القرى ومدن األقالٌم منزلة كبٌرة تفوق منزلتهم فً القاهرة تبعاً لقا
 أربعة هم : ٌنةالعلماء الرسمٌون فً المد

وشٌخ آخر )مالكً  -وإمام المسجد )الشافعً المذهب(  -والفتى األزهري  -** كاتب المحكمة الشرعٌة )حنفً المذهب( 
 المذهب( .

ذ المؤهل العالً من األزهر )العالمٌة( وكان & كانت مالمح كاتب المحكمة : غلٌظ الصوت مرتفعه قصٌراً ضخماً لم ٌفلح فً أخ
 حنفً المذهب وكانت المنافسة قوٌة بٌنه وبٌن الفتى األزهري وخاصة فً الخطبة والصالة بالناس ٌوم الجمعة . 

& كان إمام المسجد )الشافعً المذهب( معروفاً بالُتَقى والورع ٌقدسه الناس وٌتبركون به وٌلتمسون منه قضاء حاجاتهم 
 ء مرضاهم .وشفا

& أما )الشٌخ الثالث( فكان تاجراً ٌعمل فً األرض وٌعطى دروساً فً المسجد هؤالء هم العلماء الرسمٌون أما العلماء غٌر 
الرسمٌٌن المؤثرٌن فً عامة الناس ومنهم )الخٌاط( فكان بخٌالً جداً ٌحتقر العلماء الذٌن ٌأخذون علمهم من الكتب ألنه كان 

 ح هو )العلم اللدنً( الذي ٌأتً إلى العلماء باإللهام من هللا .ٌرى أن العلم الصحٌ
& كان الصبً ٌتردد على هؤالء العلماء جمٌعاً وكان لهم تأثٌرهم الكبٌر فً تكوٌنه العقلً وال ٌخلو ذلك من اضطراب واختالف 

 فً التكوٌن .          
 

 ر الدلٌل . ما موقف الناس من العلم والعلماء فى القاهرة والرٌف؟ مع ذك (2
  انؼهى فٗ انطٚف نّ ػظًح ٔجالل ال ٕٚجس نّ يثٛم فٗ انقاْطج ، ٔانسنٛم أٌ ػهًاء انطٚفف ٚفصْثٌٕ ٔٚؼفٕزٌٔ ففٗ يٓاتفح ٔجفالل

ٚقٕنٌٕ فٛؽرًغ انُاغ نٓى فٗ إجفالل   تًُٛفا ػهًفاء انقفاْطج ال ٚٓفرى تٓفى أحفس ٔٚكثفطٌٔ انقفٕل ٔٚروُفٌٕ فٛفّ ٔال ٚهروفد إنفٛٓى 

 ؼٕٖ ذاليٛصْى   

 بب اختالف النظرة للعلم فى األقالٌم والعاصمة ؟ ما س (0
    ٖٚطجغ انكاذة اذرالف انُظطج إنٗ قإٌَ انؼطض ٔانطهة ، انصٖ ٚجطٖ ػهٗ انؼهى كًا ٚجطٖ ػهٗ  غٛطِ يًا ٚثاع ٔٚشرط 

 وازن الكاتب بٌن نظرتً الرٌف والحضر للعلماء فً عصره . وضح ذلك .  (3
  ٙػصط انكاذة فثًُٛا ٚحظٗ انؼهًاء تانرقسٚط ٔاإلجالل ٔانًٓاتح ٔاإلكثاض َجفس انؼهًفاء  ذررهف َظطذا انطٚف ٔانحعط نهؼهًاء ف

 فٙ انؼٕاصى ٔانًسٌ ال ٚكاز ٚشؼط أحس غٛط ذاليٛصْى  

 ما نظرة الصبى إلى علماء الرٌف ؟ (4
 ٛح غٛط انطُٛح انرٗ ذهف  كاٌ ُٚظط إنٛٓى َظطج احرطاو ٔذقسٚط يثم غٛطِ يٍ انطٚوٍٛٛ ، ٔٚكاز ٚجعو تأَٓى قس ذهقٕا يٍ غُٛح َق

 يُٓا انُاغ   

 ما شعور الصبى وهو ٌستمع إلى علماء الرٌف والمدٌنة ؟ (5
    كاَد ذأذصِ انسْشح ٔاإلكثاض ػُسيا ٚؽرًغ إنٗ ػهًاء انطٚف ٔال ٚجس شنك ػُس ػهًاء انًسُٚح 

 بم وصف الصبى كاتب المحكمة الشرعٌة ؟ ولم رضى بمنصب الكاتب فى المحكمة ؟ (6
 صٛط ظرى غهٛع انصٕخ ، ٔكاٌ ٚورط تأذّٛ انقاظٗ ، ٔٚصو انقاظٗ انصٖ كاٌ ٚؼًم يؼّ   ٔقُغ تًُصثّ ألَّ نفى ٔصوّ تأَّ ق

 ٚوهح فٗ األظْط ٔنى ُٚم انؼانًٛح ، ٔال انقعاء ضغى قعائّ فرطج غٕٚهح ٚسضغ فٗ األظْط   

 ما مذهب كاتب المحكمة ؟ ولماذا كان ٌغضب من خصومه العلماء ؟  (7
 ، ٚغعة يٍ انؼهًاء ألَٓفى ٚرثؼفٌٕ انًفصاْة األذفطٖ ، ٔٚجفسٌٔ صفسٖ نؼهًٓفى ػُفس أْفم انًسُٚفح تًُٛفا ال ٚكثفط  حُوٗ انًصْة

 اذثاع أتٗ حُٛوح  

 بم علل أهل الرٌف تعظٌم كاتب المحكمة للمذهب الحنفى ؟ وكٌف كانوا ٌعاملونه ؟ (8
    ُّػههٕا شنك تأَّ كاٌ يرأثطا تانحقس ٔكإَا ٚؼطوٌٕ ػهّٛ ٔٚعحكٌٕ ي 

 الساعة التى كان ٌنتظرها األب ؟ وماذا كانت تفعل األم لتحمى ابنها من العٌن ؟ ما (9
  انؽاػح انرٗ ؼٛهقٗ فٛٓا اتُّ انورٗ األظْطٖ ذطثح انجًؼح ، أذصخ ذطٕف تانثرٕض فٗ أَحفاء انثٛفد حجفطج حجفطج ذًٓٓفى ْٗ

 تكهًاخ ، ٔظهد كصنك حرٗ ػاز   
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 ا مظاهر اهتمامها بذلك ؟ علمت األم أن ابنها سوف ٌلقى خطبة الجمعة فم (22
 1 -   كاَد أيّ يشوقح ػهّٛ يٍ انحؽس 

َٓى - 0     َٓعد إنٗ انثرٕض ٔغافد تّ انثٛد حجطج حجطج ٔذًٓٓى تكهًاخ ال ذُْو

 من الذى منع الفتى من تحقٌق ما أراد ؟ وما حجته فى ذلك ؟ وما السبب الحقٌقى وراء ما فعله ؟ (22
 ل أٌ ْفصا انورفٗ صفغٛط انؽفٍ ٔيفا ُٚثغفٗ أٌ ٚصفؼس انًُثفط أٔ ٚصفهٗ تانُفاغ ٔففٛٓى يُؼّ انشفٛد كاذفة انًحكًفح انشفطػٛح ٔقفا

انشٕٛخ ٔكثاض انؽٍ ، ٔحصضْى يٍ تطالٌ صالذٓى ، فقاو إياو انًؽجس تئيايح انُاغ يُؼا نٕقٕع انورُح  انؽثة انحقٛقفٗ ٔضاء 

 صنك   شنك ْٕ حقسِ ٔذاصح أٌ انورٗ كاٌ ٚرراض ذهٛوح كم ؼُح ٔكاٌ ْٕ ٚطٖ أَّ أٔنٗ ت

 ماذا كان ٌعمل العالم الشافعى المذهب ؟ وما مكانته بٌن الناس  ؟ (20
  ، كاٌ ٚؼًم إيايا نهًؽجس ، ٔاذصف تانرقٕٖ ٔانٕضع ، كفاٌ انُفاغ ٚؼظًَٕفّ ٔٚرثطكفٌٕ تفّ ٔٚهرًؽفٌٕ ػُفسِ ضفواء يطظفاْى

 انجُح   ٔظهٕا ٚصكطَّٔ تانرٛط حرٗ تؼس يًاذّ ، ٔ ٚرحسثٌٕ ػًا ضأِٔ فٗ َٕيٓى ػٍ حظّ انٕافط فٗ 

 لماذا كان الشٌخ المالكى مثاال للمسلم ؟ وما مظاهر ذلك ؟  (23
  ٗألَّ نى ُٚقطغ نهؼهى ٔنى ٚررصِ حطفح تم كفاٌ ٚؼًفم ففٗ األضض ، ٔٚرفاجط ٔضغفى شنفك كفاٌ ٚحفافع ػهفٗ انؼثفازاخ ، ٔٚجهفػ إنف

 انُاغ ٔٚقطأ ػهٛٓى انحسٚث ٔٚؼهًٓى أيٕض انسٍٚ فٗ غٛط فرط ، ٔنى ٚٓرى تّ إال انقهٛم   

 ماذا تعرف عن الحاج الخٌاط ؟  (24
    كاٌ يرصال تكثٛط أْم انططق ٔكاٌ زكاَّ ٕٚاجّ انكراب ، ٔاجرًغ انُاغ ػهٗ ٔصوّ تانثرم 

 صف موقف الحاج الخٌاط من العلماء مبٌنا ًموقف الناس منه. (25
  ٔػهًٓفى يفٍ انكرفة ال ػفٍ كاٌ انُاغ يجًؼٍٛ ػهٗ أَّ ضحٛح ترٛم   ٔكاٌ ْصا انحفاج ٚحرقفط انؼهًفاء جًٛؼفاأل ه ألَٓفى ٚأذفص ٌ

 انشٕٛخ كًا أَّ كاٌ ٚطٖ أٌ انؼهى انصحٛح إًَا ْٕ انؼهى انهسَٙ  

 ما تأثٌر هؤالء العلماء غٌر الرسمٌٌن على عقول العامة ؟  (26
    كإَا ٚؤثطٌٔ فٗ َوٕغ انؼايح ذأثٛطا كثٛطا ٔٚرؽهطٌٕ ػهٗ ػقٕنٓى 

 ما أثر تردد الصبى على هؤالء العلماء جمٌعا ؟  (27
 ُٓى جًٛؼا ٔقس اجرًغ نّ تصنك قسضا كثٛطا يٍ انؼهى يررهف ٔأثط شنك فٗ ذكٍٕٚ ػقهّ انصٖ نى ٚرم يٍ اظططاب ٔذُاقط أذص ػ

   

 ( https://dardery.site  ضٚة اإلنكرطَٔٙ ظٔضٔا يٕقغ أحًس زضزٚط٘ نهرسضٚثاخ اإلنكرطَٔٛح  نهرس)  

 
 

 تدرٌبات

 أمام العبارة غٌر الصحٌحة:)×( ( أمام العبارة الصحٌحة، وعالمة ضع عالمة )-)أ( 

 (     )     . ومكانة عالٌة ال مثٌل لها فً العاصمة  للعلم فً القرى ومدن األقالٌم جالل -2
 )      ( . فً العاصمة وكثرة العلماء فً القرٌة العلماءف مكانة العلم بٌن العاصمة والقرٌة هو قلة اختالسبب  -0
 (     )   ض والطلب ٌعنً إقبال الناس على العلم فً القرٌة وإعراضهم عنهم فً العاصمة.العرقانون  -3
 )      (       .  فً جاللة وإكبارفً القاهرة ٌروحون وٌغدون العلماء  -4
 )      (      ..ذاب مؤثرجلقولهم فً إكبار  ٌستمع الناس القرٌة حٌن ٌقولون علماء  -5
 )      (    .طه حسٌن حٌن ٌستمع لشٌوخه فً القاهرة ٌأخذه شٌئ من اإلعجاب والدهشكان  -6
 )      (   .ابهمطه حسٌن إكباره لعلماء القاهرة إلى تأثره بنفسٌة أهل الرٌف التً تكبر العلماء وتهأرجع  -7
  )      (   .حسٌن ٌعتقد أن العلماء خلقوا من طٌنة نقٌة غٌرتلك التً خلق منها باقً البشرطه  -8
  )      (      .المحكمة الشرعٌة رجل ضخم طوٌل جهوري الصوت.كاتب  -9

 (     )      .          وحصل على العالمٌة كاتب المحكمة فً األزهردرس  -22
 (      )     . قاضً المحكمة كثٌر اإلعجاب بالقاضً الذي ٌعمل معه فً اإلقلٌمكان  -22
 )      ( .الطالب ملقاضً المحكمة الشرعٌة أخ من علماء األزهر الذٌن تعقد لهم الحلقات وٌلتف حولهكان  -20
 )      (        . كاتب المحكمة الشرعٌة حنفً المذهبكان  -23
 (     )          المذهب الحنفً فً اإلقلٌم كثٌرون أتباع  -24
 (     )     .  كاتب المحكمة ٌكثر من تمجٌد فقه أبو حنٌفة إعجابا بعلمه وسعة أفقهكان  -25
 )      ( .غٌره فقه حنٌفة وغضه من أبً لفقهتمجٌد كاتب المحكمة سرنهم ٌدركون ألذلك والرٌف مكرة أذكٌاء أهل  -26
 )      (   .الفتى األزهري عنٌفة بسبب اختالفهما فً المذهب وبٌن بٌن كاتب المحكمةالمنافسة كانت  -27
 )      (  .تبطل صالة الناس فً ذلك الٌوم كاتب المحكمة بٌن الفتى األزهري وصعود المنبر حتى الحال  -28
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 )      (          اء.الفتى األزهري خلٌفة فً هذا الٌوم ٌدل على تقدٌر أهل الرٌف للعلماختٌار  -29
 )      ( فٌهم من هو أعلم منه ألن أو ٌصلً بهم أن ٌخطب بالناس  كاتب المحكمة أن الفتى األزهري ال ٌصح ٌرى  -02
 )      (              إمام المسجد وصاحب الخطبة والصالة مالكً المذهب.كان  -02
 )      (         إمام المسجد بالتقى والورع  وٌذهب الناس فً إجالله إلى حد التقدٌسعرف  -00
 )      (          عن غٌره.إمام المسجد رجال متواضعا رغم علمه ال ٌرى أنه ٌمتاز كان  -03
 )      (         والعمل والتجارة مالكً المذهب. والعبادة ك الشٌخ الذي جمع بٌن العلم ذلكان  -04
 )      (              كثٌرٌن فً القرٌة.أتباع الشٌخ المالكً كان  -05
 )      (       على علمه وتواضعه. اعوالحاج الخٌاط رجال درس فً األزهر ونال ثقة الناس فأجمأجمع  -06
 )      (           الحاج الخٌاط ٌحتقر العلماء الذٌن ٌأخذون علمهم من الكتب.كان  -07
 )      (           اللدنً من وجهة نظر الحاج الخٌاط هو الطرٌق الصحٌح للعلم.العلم  -08
 )      (                اللدنً هو العلم الذي ٌحصله اإلنسان بالقراءة واالستماع إلى العلماء فً حلقات الدرس.العلم  -09
 )      (.هؤالء العلماءمن العلم ولكنه مضطرب متناقض ألنه تلقى العلم على أٌدي كل  ضخم لطه حسٌن قدراجتمع  -32

 ( https://dardery.site  سضٚة اإلنكرطَٔٙ ظٔضٔا يٕقغ أحًس زضزٚط٘ نهرسضٚثاخ اإلنكرطَٔٛح  نهر) 

 -)ب( تخٌر الصواب مما ٌلً: 

  :للعلم فً القرى ومدن األقالٌم جالل لٌس له مثله فً العاصمة ؛ وذلك ٌرجع إلى  - .2

 قانون الربح والخسارة□  قانون البٌع والشراء□        قانون العمل واألجرة□   قانون العرض والطلب□ 

 :اجاءت جملة ) قانون العرض والطلب ( فً سٌاق حدٌث طه حسٌن وقصد به  - .0

 األولى والثانٌة□          اتساع أرجاء القاهرة□      كثرة العلماء فً القاهرة□  ٌف      قلة العلماء فً الر□ 

  :العلماء فً القاهرة كثٌرون ٌروحون وٌغدون  - .3

 م أحدال ٌحفل به□ □       ال ٌهتم به إال الحكام□     ال ٌقدر الناس ما لهم من علم □      ٌهتم بهم عامة الناس□ 

 :العلماء  كان الصبً متأثرا بنفسٌة أهل الرٌف ؛ ألنه ٌرى أن  - .4

  . أهل فضل وعلم□  خلقوا من نور ولهم كرامات□    خلقوا من طٌنة نقٌة ممتازة□           أهل خٌر ومحبة□ 

  :قِوا من طٌنة نقٌة ممتازة غٌر الطٌنة التً خلق منها الناس جًمٌعا ( تعبٌر ٌدل على)خل   .5

 جهل الناس فً القرى□                          للعلم والعلماءه دٌستق□ 
 طهارة ونقاء العلماء واألشٌاخ فً القرى□                               قلة العلماء فً القرى□ 

  :كان كاتب المحكمة الشرعٌة شدٌد الحنق على أصحاب المذاهب األخرى  - .6
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