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هللااحع امع هلاه الحد ينايقوللاثواي أياأم:اهللااحعل امعلل هلاهلل الحدلل ينايقوللللاثواي أللياأللم:اااوه الحد يناي أياثوايقوللاأم:الحع  م  ا ع وهل الحدلل يناي أللياثوايقوللللاأللم:الحعلل  م  ا للع 
الحع  م للحع  م ل

 طالب: ...........طالب: ...........
ايقوللاوالاي أياأم:الحع  م  ا ع اهللااحع امع هليقوللاوالاي أياأم:الحع  م  ا ع اهللااحع امع هل

 طالب: ...........طالب: ...........
اي أي،الح أيا  اثي اثقِخذلي أي،الح أيا  اثي اثقِخذل

 طالب: ...........طالب: ...........
ييم:الحع  م اييلم:الحعل  م اهما  الحعقيب ،ا  الحعقيب ااءحأءذ،اقل لاأء:الم ء  ا ع اهللااحع امع هاح  اث اهما ل الحعقيبل ،ا ل الحعقيبل ااءحألءذ،اقلل لاألء:الم لء  ا لع اهللااحعل امعل هاحل  اث ا

ا لءشرًةاعي اقرلغهاولنيطءعانأسه ارب ءاوحكالحدع . لءشرًةاعي اقرلغهاولنيطءعانأسه ارب ءاوحكالحدع .
قرل الم ء اقععللياييللم: ا للع اهللااحعلل امعلل هاه لاثح   للءهاه للءافعللءاييمحللهالحبللءققبالاه اأءحللهاعيلل اقللرل الم للء ا حهاعي ا بءققبالاه اأء عءاييمحهالح ع امع هاه لاثح   ءهاه ءاف يم: ا ع اهللااح عياي قع

يء: اعلل األلم: ارب للءاوحللكالحدعلل ،اقفللءراعتللهاخللاءا للءاتيعقللبهالحأللءذ،او  اولقلل الم للء اقيللء: ااات خرتلل خر ق الم ء اق أءذ،او  اول ع اأم: ارب ءاوحكالحدع ،اقفءراعتهاخاءا ءاتيعقبهالح
ًللءااءحألءذاااب تيب تيلم ء  ا ع اهللااحع امع هاحلم ء  ا ع اهللااحع امع هاحاا ع اهللااحع امع ها  اأم: ع اهللااحع امع ها  اأم: ءااءحأءذاايمحه ارب ءاوحكالحدعل ا قيِِّ ًل ايمحه ارب ءاوحكالحدع ا قيِِّ

كعءاييعقبهالحعقيب ااءحأءذ،ا ءامف الالأع لذااءم ء ،احالايدف الالأع لذااءم ء ،اقءحعع هاث اكعءاييعقلبهالحعقيبل ااءحألءذ،ا لءامفل الالأعل لذااءم لء ،احلالايدفل الالأعل لذااءم لء ،اقءحعع لهاث ا
يم:ييللم: ع امع ه ا للع اهللااحعلل امعلل هلم ء لم للء ااي ليارب للءاوحللكالحدعلل ،او وتللهالحع أللر أا نللها للللاث الح للليااا،، ا ع اهللااح للاث الح  نها  أر أا  تهالحع  بهاعتبللها–رب ءاوحكالحدع ،او و عت

فاةاوللحفللاةاول يم:ي علل اهب  عللء،اوث للءااءح سلللااحتعلل  م اقللااييللم:اا-سا سللا ححلح قااي ع  م ا سلااحت عء،اوث ءااءح  ع اهب   خرارب للءاوحللكالحدعلل اهحللها خللرا ا اهالهالااي  حها  ع اه رب ءاوحكالحد
الحذِّكر.لحذِّكر.

 طالب: ...........طالب: ...........
انأهالح ع اهب الحت الاولحملو.نأهالح ع اهب الحت الاولحملو.

 طالب: ...........طالب: ...........
اع ها ءهلاقياصدبحالحلخءري،اوحالايوللالح ع اهب الحت الاولحملو.ع ها ءهلاقياصدبحالحلخءري،اوحالايوللالح ع اهب الحت الاولحملو.ي...ي... فرالح أ فرالح أ

 ".".««َوََل َتْسُجُدوا َحتَّى َيْسُجدَ َوََل َتْسُجُدوا َحتَّى َيْسُجدَ   ،،َفاْسُجُدواَفاْسُجُدوا»»  ُجودِ ُجودِ س  س  َأَخَذ ِفي الَأَخَذ ِفي ال  َوِإَذا َسَجدَ َوِإَذا َسَجدَ ""
ا و اه لارف ايق ياشرعاقيالحس م .اا و اه لارف ايق ياشرعاقيالحس م .اا

ي َ َفَصل وا ُقُعووًدا َأْجَمِعوي َ »»ِلُعْذٍر ِلُعْذٍر   ««َوِإَذا َصلَّى َقاِئًما َفَصل وا ِقَياًما، َوِإَذا َصلَّى َقاِعًداَوِإَذا َصلَّى َقاِئًما َفَصل وا ِقَياًما، َوِإَذا َصلَّى َقاِعًدا»»"" وًدا َأْجَمِع ِب َهَكوَذا ِِالََّّْصوِب   ««َفَصل وا ُقُع َذا ِِالََّّْص َهَك
ا ِ َعَلووى اْلَحووا ِ  ى اْلَح َي ِرَوايَ َوِهووَي ِرَواَيوو  ،،َعَل اِر  ِ ِفووي اْلُخَاوواِر  ِ ٌة ٌة َوِه ي اْلُخَا ِِْكيووًدا ِلَ ووِميِر   ،،ِف ْفِد َت َِ َعَلووى َأْجَمُعوووَن ِِووالرَّ َواَيووا ِميِر َوَأْكَثووُر الرِ  يًدا ِلَ  ِِْك ْفِد َت ى َأْجَمعُوَن ِِالرَّ َِ َعَل ا َواَي َوَأْكثَُر الرِ 

 ".".اْلَجْمدِ اْلَجْمدِ 
ا..««َفَصل واَفَصل وا»»قياقيا
وووِحيَحْي ِ "" َُوووُل َوَأْصوووُلُل ِفوووي الصَّ ِحيَحْي ِ َرَواُه َأُبوووو َداُود، َوَهوووَذا َلْف ُلُل فِي الصَّ ُصووووًرا َعَلوووى   ..َرَواُه َأبُو َداُود، َوهََذا َلْفَُُل َوَأْص َمووواِا َمَْ وًرا َعلَى إنََّموووا ُيِفيوووُد َجْعوووُا امِْ ُص اِا َمَْ مَ ُا امِْ يُد َجعْ إنَّمَا ُيِف

  َِِكْوِنِل ُمْؤَتمًّا ِِِل ََل َيَتَجاَوُزُه اْلُمْؤَتم  إَلى ُمَااَلَفِتِل. َِِكْوِنِل ُمْؤَتمًّا ِِِل ََل َيَتَجاَوُزُه اْلُمْؤَتم  إَلى ُمَااَلَفِتِل.افِ افِ اَِلتِ َص اَِلتِ َص 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

َماَمووةِ  َُ َواَِلتِ َخوواُا، َواْلَحووِديُع َد َّ َعَلووى َأنَّ َ ووْرِعيََّة امِْ ْئِتَموواُا اَِلْقِتووَدا ةِ َواَِل َماَم ْرِعيََّة امِْ ى َأنَّ َ  ِديُع َد َّ َعَل اُا، َواْلَح َُ َواَِلتِ َخ َدا اُا اَِلْقِت ْئِتَم ِِْن   ؛؛َواَِل َموواِا َوِمووْ  َ وو َتووِدَ  ِِامِْ ِِْن ِلَيَْ  َ  ْ اِا َوِم َم ِدَ  ِِامِْ َت ِلَيَْ
َا َعَلْيوِل ِفوي َمْوِقِفولِ  ََل  ََل التَّاِِِد، َواْلَمُِْموِا َأنْ التَّاِِِد، َواْلَمُِْموِا َأنْ  ودَّ َا َمْتُخوَعوُل َوََل ُيَسواِوَيُل َوََل َيَتََ ودَّ لِ  َيَتََ ي َمْوِقِف ِل ِف َا َعَلْي دَّ ََ اِوَيُل َوََل َيَت ُل َوََل ُيَس َا َمْتُخوَع دَّ ََ ُل َبوْا ُيَراِقوَب َأْحَواَلوُل   ،، َيَت َب َأْحَواَل ْا ُيَراِق َب
ِِْتَي َعَلى َأَثِرَها ِِْتَي َعَلى َأَثِرَهاَوَي  ".".َوَي

اوثيًقءاالايع خراع هات خًرلايقخ ااعءايقأب هالحقطفااءحأءذ.وثيًقءاالايع خراع هات خًرلايقخ ااعءايقأب هالحقطفااءحأءذ.
ِِْتَي َعَلى َأَثِرَهوا ِبََّْحوِو ِفْعِلولِ "" لِ َوَي ِو ِفْعِل ا ِبََّْح ِِْتَي َعَلى َأَثِرَه ٍَ ِموْ  اْوَْحوَوا ِ َتَ  َتَ وَوُمَْ َوُمَْ   ،،َوَي ََ َأْن ََل ُيَااِلَفوُل ِفوي َ وْي َوا ِ ى َذِلو ْ  اْوَْح ٍَ ِم ْي ي َ  ُل ِف ََ َأْن ََل ُيَااِلَف وَا   ،،ى َذِل َا َوَقوْد َفصَّ ْد َفصَّ َوَق

ْوِلولِ  ََ ِِ ََ لِ اْلَحِديُع َذِل ْوِل ََ ِِ ََ خَّورَ »»  ::اْلَحِديُع َذِل َذا ََ خَّرَ َفوِِ َذا ََ ِِ رِهِ إَلوى خِخورِهِ   ««َف ى خِخ التَّْسوِليِم َعَلوى َموا   ،،إَل ُُ َموا َلوْم ُيوْذَكْر ِموْ  َأْحَواِلوِل ََ وا ا َوُيََ ى َم ِليِم َعَل التَّْس ِل ََ ْ  َأْحَواِل ْذَكْر ِم ْم ُي ا َل ُُ َم ا ََ َوُي
ٍَ ِممَّا ذُ   ،،ُذِكرَ ُذِكرَ  ٍَ ِممَّا ذُ َفَمْ  َخاَلَفُل ِفي َ ْي ْد َأِثمَ ِكَر فَ ِكَر فَ َفَمْ  َخاَلَفُل ِفي َ ْي ْد َأِثمَ ََ ََ إَلَّ َأنَُّل إْن َخاَلَف ِفي َتْكِخيَرِة   ،،ََ ََ إَلَّ َأنَُّل إْن َخاَلَف ِفي َتْكِخيَرِة َوََل َتْفُسُد َصََلُتُل ِبَذِل َوََل َتْفُسُد َصََلُتُل ِبَذِل

َُِد َمَعُل َصََلُتُل؛ ِوَنَُّل َلْم َيْجَعْللُ  نََّها ََل َتََّْع َماِا َفِِ ِديِمَها َعَلى َتْكِخيَرِة امِْ ْحَراِا ِبَتَْ َُِد َمَعُل َصََلُتُل؛ ِوَنَُّل َلْم َيْجَعْللُ امِْ نََّها ََل َتََّْع َماِا َفِِ ِديِمَها َعَلى َتْكِخيَرِة امِْ ْحَراِا ِبَتَْ ُخوُ    ؛؛ إَماًما إَماًماامِْ ُخوُ  إْذ الود  لد  إْذ ا
َِ ِِِل َوِاتِ َااِذِه إَماًما.ْعَدُه وَ ْعَدُه وَ ِبَها َِ ِبَها َِ  َِ ِِِل َوِاتِ َااِذِه إَماًما.ِهَي ُعََّْواُن اَِلْقِتَدا  ِهَي ُعََّْواُن اَِلْقِتَدا

َماِملِ  ََلِة ُِِمَااَلَفِتِل ِمِ َماِملِ َواْسُتِد َّ َعَلى َعَدِا َفَساِد الصَّ ََلِة ُِِمَااَلَفِتِل ِمِ  ".".َواْسُتِد َّ َعَلى َعَدِا َفَساِد الصَّ
ه لارق األ اث ايرق الم ء ا ملًذافء ا  الحرفمعاثواه لارق األ اث ايرقل الم لء ا لملًذافلء ا ل الحرفلمعاثوااا،،يق يالحعسءاياا وًا،اه لارف األ اث ايرف يق يالحعسءاياا وًا،اه لارف األ اث ايرف 

تثوا لل  األتلل  الحس م اثوارف األتها لل الحسلل م اثوارفلل األتللها هاهذلايققراءااءحعسءايا،ال كوراعتهاع  ااطا الحفاةأاهاهللذلايققللراءااءحعسللءايا،ال كوللراعتللهاعلل  ااطللا الحفللاةأاثوا   األ
ا..««؟؟َأَما َيْاَشى الَِّذ  َيْرَفُد َرْأَسُل َقْخَا اِمَماِاَأَما َيْاَشى الَِّذ  َيْرَفُد َرْأَسُل َقْخَا اِمَماِا»» نهاجءذاقيالحد ينالحمعب ا نهاجءذاقيالحد ينالحمعب ا

 طالب: ...........طالب: ...........
نقالانقالا،ا،اصاتهصاتهااتلط تلط ااث ث ااتأسبرهتأسبرهاا  ههنس :اهللاالحقءقبا،اوحالايي  انس :اهللاالحقءقبا،اوحالايي  ا« « َأْو َيْجَعَا هللا ُصوَرَتُل ُصوَرَة ِحَمارٍ َأْو َيْجَعَا هللا ُصوَرَتُل ُصوَرَة ِحَمارٍ »»

اوهللما لل  مراعلل الم للء اثمعلل ا اوهما   مراع الم ء اثمع اهللمامللرل احتمعبلل ،اوحاللل الحفللاةاالاتلطلل ،اه للءواأللم:إل اا-رمعهاهللارمعللهاهللا–همامرل احتمعب ،اوحال الحفاةاالاتلط ،اه ءواأم:إل
اوالاال ء هالأع ى.والاال ء هالأع ى.اا،،وجع ا  اثه الحقتال اث اصاتهااءطتاأا نهاالاوم هاصتهوجع ا  اثه الحقتال اث اصاتهااءطتاأا نهاالاوم هاصته

يَأحسو  هللا إليوَ–طالب: قو  امماا أحمد طالب: قو  امماا أحمد  يل  يأموا تورون أنول قود يكوون فيول  وي  -أحس  هللا إل كون ف قد ي نل  ترون أ ما  م  مو  الحوم مو    ََأ م  الحم 
 الوعيد الشديد، أما ُيفيد؟الوعيد الشديد، أما ُيفيد؟و و وَل مد إمامل؛ وأيً ا للحديع وَل مد إمامل؛ وأيً ا للحديع   ،،وحده صلىوحده صلىونل وَل ونل وَل   الََّر؛الََّر؛

الحد ينا ءايقأب الحلطا .لحد ينا ءايقأب الحلطا .
 طالب:  دة الوعيد يا  يخ؟طالب:  دة الوعيد يا  يخ؟

ايقأب الحعدريال.يقأب الحعدريال.
 طالب:  دة الوعيد ما ُتفيد؟طالب:  دة الوعيد ما ُتفيد؟

درياليقأبلل الحعدللريال ب الحع لءراثن ءاتء اال رفء اولح  للاا  أالللا،ايق للياصللاتها قعلللرةاو سلليطااحتطتلل ااءععلللءراثن للءاتء للاال رفللء ااا،،يقأ ت ااءعع سيطااحتط لرةاو  صاتها قع الا،ايق يا ولح  اا  أ
اتبه.تبه.بروط،او  عهاعبروط،او  عهاعولحولح

 طالب: حتى لو تعمد يا  يخ؟طالب: حتى لو تعمد يا  يخ؟
الال.ققهذلالحالا اقيالحععقع ،او الاهذلالحالا اقيالحععقع ،او الا الال.ءحسءهياحهامق اءحسءهياحهامق

 طالب: م  الكخائر؟طالب: م  الكخائر؟
انقالاهااشكافمنها  الحاللءئر،ا  الحاللءئر.نقالاهااشكافمنها  الحاللءئر،ا  الحاللءئر.

 طالب: ...........طالب: ...........
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اثيا خءحأااتي اقيالحفاةاتقلطت ء.ثيا خءحأااتي اقيالحفاةاتقلطت ء.اا  لحظءهريالحظءهريا
َِنَُّل "" َِنَُّل ِِ َِنَّ َّللاََّ َيْجَعُا َرْأَسُل َوعََّد َمْ  سَ َوعََّد َمْ  سَ تَ تَ   -َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِل َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِل َوَسلَّمَ -ِِ َماَا ِفي ُرُكوِعِل َأْو ُسُجوِدِه ِِ َِنَّ َّللاََّ َيْجَعُا َرْأَسُل اَبَق امِْ َماَا ِفي ُرُكوِعِل َأْو ُسُجوِدِه ِِ اَبَق امِْ

َُ ِحَمارٍ  َُ ِحَمارٍ َرْأ َعاَدِة َصََلِتلِ   ،،َرْأ ُِْمْرُه ِِِِ َعاَدِة َصََلِتلِ َوَلْم َي ُِْمْرُه ِِِِ نَُّل ََل َصََلَة َلُل.  ::َوََل َقا َ َوََل َقا َ   ،،َوَلْم َي نَُّل ََل َصََلَة َلُل.َفِِ  َفِِ
اَفَد َّ َأنََّهوا  ،،ُثمَّ اْلَحِديُع َلْم َيْشَتِرْط اْلُمَساَواَة ِفي الَِّ يَّةِ ُثمَّ اْلَحِديُع َلْم َيْشَتِرْط اْلُمَساَواَة ِفي الَِّ يَّةِ  وَِْن َيَّْوِوَ    َفَد َّ َأنََّه ُِْموِا ََ َمواِا، َواْلَمو ْْ ِنيَّوُة امِْ ِوَ  إَذا اْخَتَلَفو َِْن َيَّْ ََ ُِْموِا  اِا، َواْلَم َم ْْ ِنيَُّة امِْ إَذا اْخَتَلَف

وََلُة َجَماَعوةً  ةً َأَحُدُهَما َفْرًضا، َواْْلَخُر َنْفًَل َأْو َيَِّْوَ  َهَذا َعْصًرا، َواْْلَخُر ُظْهًرا َأنََّها َتِصوُّ  الصَّ ََلُة َجَماَع ِل ، َوِإَلْيوِل َأَحُدُهَما َفْرًضا، َواْْلَخُر َنْفًَل َأْو َيَِّْوَ  َهَذا َعْصًرا، َواْْلَخُر ُظْهًرا َأنََّها َتِصُّ  الصَّ ، َوِإَلْي
اِفِعيَّةُ  ْْ الشَّ اِفِعيَّةُ َذَهَخ ْْ الشَّ ََ ِفي َحِديِع َجاِبٍر ِفي َصََلِة ُمَعاذٍ َكََلُا عَ َكََلُا عَ ِتي الْ ِتي الْ َوَيِْ َوَيِْ   ،،َذَهَخ ََ ِفي َحِديِع َجاِبٍر ِفي َصََلِة ُمَعاذٍ َلى َذِل  ".".َلى َذِل

َماُا ِلُيْؤَتمَّ ِِلِ »»لالخعاءاقيالح باالالخعاءاقيالح باا َماُا ِلُيْؤَتمَّ ِِلِ إنََّما ُجِعَا امِْ  يعقهاهذلالحدفراثنهاالات مزا خءحأاالم ء ا يعقهاهذلالحدفراثنهاالات مزا خءحألاالم لء ا« « إنََّما ُجِعَا امِْ
ل اختلفالحعأعلرض ل اولحق،لو،اوالالحعع أِِّ  ءا لءاااذلذلههلاا،،قيالح با،اقااتفحاصاةالحعأعرضاختفالحعع أِِّ اولحق،و،اوالالحعع أِِّ اختفالحعأعرضقيالح با،اقااتفحاصاةالحعأعرضاختلفالحعع أِِّ

راوالاع،سه،احال اراوالاع،سله،احالل ا،،،اوالاتفحاصاةا  ايقفتيالحظ راختفا  ايقفتيالحق ،اوالاتفحاصاةا  ايقفتيالحظ لراختلفا ل ايقفلتيالحقل ييعقبهالحدفرييعقبهالحدفر
ا ءاتفحل ءاتفحلث اث اصاةالحعع أِِّ اختفالحعأعرضاتفحاصاةالحعع أِِّ اختفالحعأعرضاتفحا

 طالب: تصُّ.طالب: تصُّ.
احعء للاحعء للااا،،تفحتفح

احتد ينالحسءه .حتد ينالحسءه .
 طالب: ...........طالب: ...........

ا و اثيشل و اثيشل
 طالب: ...........طالب: ...........

ال عي اث اي،م اه ءً ءاثوا   مً ءلل عي اث اي،م اه ءً ءاثوا   مً ءل
 ....طالب: .........طالب: .........

ا حك. حك. ءاهماثصرحا  ا ءاهماثصرحا  اااههقبقب
 طالب: ...........طالب: ...........

اال.ال.
 طالب: حديع الرجَلن اللذان...طالب: حديع الرجَلن اللذان...

نََّها َلُكمَ »»لحد ينالحسءه الحد ينالحسءه ااا««ِإَذا َصلَّْيُتَما ِفي ِرَحاِلُكَماِإَذا َصلَّْيُتَما ِفي ِرَحاِلُكَما»» نََّها َلُكمَ َفِِ وهذهالحفمرةاصدبداامعهاع  اوهذهالحفمرةاصلدبداامعلهاع ل ااا،،««َناِفَلةٌ َناِفَلةٌ   ااَفِِ
يم: لل اييلللم: للل ،الحد ءهتلللاالحلللذي االايلللروااا  اي يرواا نلللهاالاتفلللحاصلللاةالحعأعلللرضاختلللفالحعع أِِّ حذي االا تاال تفالحعع أِِّ ،الحد ءه عرضاخ صاةالحعأ فحا نهاالات صاةا اصلللدااصلللاةاا  صداا  ا

تلحعأعلللللرضاختللللل عرضاخ أ فالحعع أللللل لحعأ صاةايقفلللللددم اصلللللاةالحعع أللللل اختلللللفالحعأعلللللرض،اوالايقفلللللددم اصلللللاةااا،،فالحعع  فددم ا عرض،اوالايق تفالحعأ أ اخ صاةالحعع  فددم ا يق
ل ،ا لحعأعرضاختفالحعع أَّ أاح ذلالحد ين،اولحبءققبااييمحم  اافدااصاةالحعأعرضاختفالحعع أِِّ ،الحعأعرضاختفالحعع أَّ أاح ذلالحد ين،اولحبءققبااييمحم  اافلدااصلاةالحعأعلرضاختلفالحعع أِِّ

م فِريَ  لُل ناِفَلٌة ولُهوم فِريَ و»»صاتهاايم هاصاتهاايم هااا-عتبهالحفاةاولحسا عتبهالحفاةاولحسا –وم يناصاةا قء اختفالح لياوم يناصاةا قء اختفالح ليا اا««ةٌ ةٌ لُل ناِفَلٌة ولُه
اقيالحعس حاايقا اقيالحعس حاايقاظءهرإل ا  اثه الحعديب .اااظءهرإل ا  اثه الحعديب .ااارجدهاشبخالم ا اوفوبرإل ارجدهاشبخالم ا اوفوبرإل
 طالب: ...........طالب: ...........

اكبفلكبفل
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 طالب: ...........طالب: ...........
َماُا ِلُيْؤَتمَّ ِِلِ »»  ث ءاهذلاقد يناعء اح عب الح ءسث ءاهذلاقد يناعء اح عب الح ءساا،،هؤالذاأقبااعتالهؤالذاأقبااعتال َماُا ِلُيْؤَتمَّ ِِلِ إنََّما ُجِعَا امِْ حال ا  اثأمىاحال ا ل اثألمىااا،،««إنََّما ُجِعَا امِْ

لل اختللفال تفال للءايقللر االلهاعتللب الات للمي هالاصللاةالحعع أِِّ صاةالحعع أِِّ اخ تب الات مي هالا اهاع حذحعأعللرض،ا لل اث الحلل حب الحللذ ءايقر ا ح حب ال عرض،ا  اث ال س حاايايفللتحاحتعسلل حااحعأ فتحاحتع ياي
ال وحهايفتحاحتعس حاالحوءنبا.ل وحهايفتحاحتعس حاالحوءنبا.

انظبراهذهالحعس حااقبعءاتي  ،ا ا ايذفرانظبراهذهالحعس حالنظبراهذهالحعس حااقبعءاتي  ،ا ا ايذفرانظبراهذهالحعس حال
امقروهء.مقروهء.اا  ييذذلحظءهرا ءا ق هاوالاولم ا  الحلحظءهرا ءا ق هاوالاولم ا  الح

ا س حااط ءرةالحرج ااأق اوضمذالحعرثة. س حااط ءرةالحرج ااأق اوضمذالحعرثة.
 طالب: ...........طالب: ...........

ق اط لحد ءهتللللااالايقفللللددم اوضللللمذالحرجلللل ااأقلللل اط لللل ضمذالحرج ااأ فددم او تااالايق اهاحط ءمرالحعللللرثةاه لاختلللللااللللهاحط للللءلحد ءه تلا عرثةاه لاخ ال  الارٍةافء تللللا،احاللللل  الامرالح تا،اح رٍةافء 
بهايقفلللددم الحق،لللو،اط لللءرةالحعلللرثةااأقللل اوضلللمذالحرجللل ا للل اث الحدللل ينالحلللذيايسلللع حم االللهاقبلللها اهاق سع حم ا حذياي د ينال ق اوضمذالحرج ا  اث الح عرثةااأ ،و،اط ءرةالح فددم الحق يق

ال  رل ا ًقء.ل  رل ا ًقء.
 طالب: ...........طالب: ...........

اتذفرانفهلتذفرانفهل
 طالب: ...........طالب: ...........

اقبهال  رل ا ًقءالح  ياع ال  ري ا ًقء.قبهال  رل ا ًقءالح  ياع ال  ري ا ًقء.
 طالب: ...........طالب: ...........

ا و ا س حع ء. و ا س حع ء.
 ......................طالب: طالب: 

الحرج ااأق اط مرالحعرثةاولحعرثةااأق اط مرالحرج .لحرج ااأق اط مرالحعرثةاولحعرثةااأق اط مرالحرج .ن هاث ايعمض ان هاث ايعمض ا
 طالب: ...........طالب: ...........

ا  قملاث ايعمض الحرج ااأق اط مرالحعرثة،اوحالاي  ملاع الحوءني،ا و ا س حع ءاهذه.  قملاث ايعمض الحرج ااأق اط مرالحعرثة،اوحالاي  ملاع الحوءني،ا و ا س حع ءاهذه.
 طالب: ...........طالب: ...........

اكبفلكبفل
 طالب: ...........طالب: ...........

ااقض.اقض.اايق يا وت ءاتعءً ءال ع ال:ااب اثواهلقضالحخلرا و ايق يا وت ءاتعءً ءال ع ال:ااب اثواهلقضالحخلرا و ا
ُِْمواُ   ««َسِمَد َّللاَُّ ِلَمْ  َحِمَدهُ َسِمَد َّللاَُّ ِلَمْ  َحِمَدهُ   ::ا َقا َ ا َقا َ َوِإذَ َوِإذَ »»  ::َوَقْوُللُ َوَقْوُللُ "" وُ  اْلَمو َماُا َوَيَُ وُلُل امِْ ُِْمواُ َيُد   َأنَُّل الَِّذ  َيَُ وُ  اْلَم َماُا َوَيَُ وُلُل امِْ ا اللَُّهومَّ َرََََّّّوا   ::َيُد   َأنَُّل الَِّذ  َيَُ مَّ َرََََّّّ اللَُّه

اِئٌز، َوَقْد َوَرَد ِبِزَياَدِة اْلوَواِو َوَوَرَد َِِحوْذِف اللَُّهومَّ، َواْلُكوا  َجواِئٌز،   ،،َلَ اْلَحْمدُ َلَ اْلَحْمدُ  ا  َج مَّ، َواْلُك ْذِف اللَُّه َواِو َوَوَرَد َِِح ُا بِ َواْوَْرَجوُُّ اْلَعَموُا بِ َوَقْد َوَرَد ِبِزَياَدِة اْل ُُّ اْلَعَم مَّ ِزَيواَدِة اللَُّهومَّ َواْوَْرَج اَدِة اللَُّه ِزَي
 ".".َوِزَياَدِة اْلَواِو؛ ِوَنَُّهَما ُيِفيَداِن َمْعًَّى زَاِئًداَوِزَياَدِة اْلَواِو؛ ِوَنَُّهَما ُيِفيَداِن َمْعًَّى زَاِئًدا

ازيء ةالحعل هات :اعتهازيء ةالحعق ه.زيء ةالحعل هات :اعتهازيء ةالحعق ه.
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و ُ "" و ُ َوَقْد اْحَتجَّ ِِاْلَحِديِع َمْ  َيَُ َماُا، َواْلُمْؤَتم  َبْيَ  التَّْسِميدِ   ::َوَقْد اْحَتجَّ ِِاْلَحِديِع َمْ  َيَُ َماُا، َواْلُمْؤَتم  َبْيَ  التَّْسِميدِ إنَُّل ََل َيْجَمُد امِْ ْلَهاَدِويَُّة ْلَهاَدِويَُّة  َوالتَّْحِميِد َوُهْم ا َوالتَّْحِميِد َوُهْم اإنَُّل ََل َيْجَمُد امِْ
 ".".َواْلَحََِّفيَّةُ َواْلَحََِّفيَّةُ 

اعرق ءاثنهارثيالحد أبااولحعءحالبا.عرق ءاثنهارثيالحد أبااولحعءحالبا.
ْمََّا َهَذا َوَقاَ  َأُبو ُيوُسَف َوُمَحمَّدٌ   ،،َقاُلوا: َوُيْشَرُا ِلْْلَِماِا، َواْلُمََّْفِرِد التَّْسِميدُ َقاُلوا: َوُيْشَرُا ِلْْلَِماِا، َواْلُمََّْفِرِد التَّْسِميدُ "" ْمََّا َهَذا َوَقاَ  َأُبو ُيوُسَف َوُمَحمَّدٌ َوَقْد َقدَّ ا َيْجَموُد َبْيََُّهَموا   ::َوَقْد َقدَّ ُد َبْيََُّهَم َيْجَم

َماُا، َواْلُمَّْ  َماُا، َواْلُمَّْ امِْ وُ  اْلُمؤْ امِْ وُ  اْلُمؤْ َفِرُد َوَيَُ  ".".ِلَحِديِع َأِبي ُهَرْيَرةَ ِلَحِديِع َأِبي ُهَرْيَرةَ   ؛؛َسِمَد َّللاَُّ ِلَمْ  َحِمَدهُ َسِمَد َّللاَُّ ِلَمْ  َحِمَدهُ   ::َتم  َتم  َفِرُد َوَيَُ
اع،وا ءاجءذاقيالحد ين.ع،وا ءاجءذاقيالحد ين.

 طالب: ...........طالب: ...........
ا  الحد أبا.  الحد أبا.

 طالب: ...........طالب: ...........
اوهالاغءح ا ،ء الحبع اقياوألالحعؤحف.وهالاغءح ا ،ء الحبع اقياوألالحعؤحف.اا،،طءئأاا  الح ي ياطءئأاا  الح ي يا
 طالب: ...........طالب: ...........

الحبع ا مجم ا   الاع  افلبراه ءو.لحبع ا مجم ا   الاع  افلبراه ءو.غءح ا ،ء اغءح ا ،ء ااا،،ءئأاا  الح ي ياءئأاا  الح ي يالح ء ياع  هال،اهذلا  اطلح ء ياع  هال،اهذلا  اط
لَّمَ َصوولَّى َّللاَُّ َعَلْيووِل َوَسوولَّمَ -َأنَُّل َأنَّووُل "" ِل َوَس لَّى َّللاَُّ َعَلْي ََ َوَظوواِهُرُه ُمََّْفووِرًدا، َوِإَماًمووا َفووِِنَّ َصووََلَتُل   -َص وواَن َيْفَعووُا َذِلوو ََلَتُل ََ ِِنَّ َص ا َف ِرًدا، َوِإَماًم اِهُرُه ُمََّْف ََ َوَظ ُا َذِل اَن َيْفَع لَّى َّللاَُّ َصوولَّى َّللاَُّ -ََ َص

لَّمَ َعَلْيوِل َوَسولَّمَ  ِل َوَس وا َنواِدَرةٌ   -َعَلْي اِدَرةٌ ُمْؤَتمًّ وا ُ   ،،ُمْؤَتمًّا َن ا ُ َوُيََ ََ لِ َعَلْيولِ   ::َوُي ِليُا َعَلو  ،،َعَلْي ِليُا َعلَ َفوَِْيَ  الودَّ لدَّ َِْيَ  ا ْؤَتمَّ ى َأنَّوُل َيْشوَمُا اْلُموْؤَتمَّ َف َمُا اْلُم ي َفوِِنَّ الَّوِذ  ِفوي   ؟؟ى َأنَُّل َيْش ِِنَّ الَِّذ  ِف َف
َماُا َيْحَيوى َوالثَّوْوِر   َواْوَْوزَاِعوي  إَلوى َأنَّوُل َيْجَموُد َبْيََُّهَموا   ،،دُ دُ ْحم ِ ْحم ِ َحِديِع َأِبي ُهَرْيَرَة َهَذا َأنَُّل يُ َحِديِع َأِبي ُهَرْيَرَة َهَذا َأنَُّل يُ  ا َوَذَهَب امِْ ُد َبْيََُّهَم ى َأنَُّل َيْجَم ي  إَل ى َوالثَّْوِر   َواْوَْوزَاِع َماُا َيْحَي َوَذَهَب امِْ

َماُا، َواْلُمََّْفِرُد َويُ  َماُا، َواْلُمََّْفِرُد َويُ امِْ وامِْ ْؤَتم  ُد اْلُموْؤَتم  ْحم ِ ْحمِ  لِ ْفُهووِا َحوِديِع اْلَخواِإ إْذ ُيْفَهوُم ِموْ  َقْوِلولِ ِلمَ ِلمَ   ؛؛ُد اْلُم ْ  َقْوِل ُم ِم اِإ إْذ ُيْفَه ِديِع اْلَخ وِا َح وُلووا»»: : ْفُه واَفَُ وُل مَّ اللَُّهومَّ   ::َفَُ ى ى إلَ إَلو  ««اللَُّه
.  خخرهخخره ََ وُ  اْلُمْؤَتم  إَلَّ َذِل .َأنَُّل ََل َيَُ ََ وُ  اْلُمْؤَتم  إَلَّ َذِل  َأنَُّل ََل َيَُ

ا ُمْسَتِدَلًّ َِِمو اِفِعي  إَلى َأنَُّل َيْجَمُد َبْيََُّهَما اْلُمَصلِ ي ُمْطَلًَ ا ُمْسَتِدَلًّ ِِمَ َوَذَهَب الشَّ اِفِعي  إَلى َأنَُّل َيْجَمُد َبْيََُّهَما اْلُمَصلِ ي ُمْطَلًَ ِلٌم ِم ْ ا َأْخَرَجوُل ُمْسوِلٌم ِمو ْ َوَذَهَب الشَّ ُل ُمْس ِ  َحوِديِع اْبوِ    ا َأْخَرَج ِديِع اْب َح
ُكوِا َقا َ   -َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِل َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِل َوَسلَّمَ -َأِبي َأْوَفى َأنَُّل َأِبي َأْوَفى َأنَُّل  اَن إَذا َرَفَد َرْأَسُل ِمْ  الر  ُكوِا َقا َ ََ اَن إَذا َرَفَد َرْأَسُل ِمْ  الر  َسِمَد َّللاَُّ ِلَمْ  َحِمَدُه َسِمَد َّللاَُّ ِلَمْ  َحِمَدُه »»  ::ََ

ََّاِهُر ُعُمواُ   ،،««اللَُّهمَّ َرََََّّّا َلَ اْلَحْمدُ اللَُّهمَّ َرََََّّّا َلَ اْلَحْمدُ  ََّاِهُر ُعُمواُ اْلَحِديَع َقاَ : َوال ََلِتِل َجَماعَ َأْحَواِ  َصوََلِتِل َجَماَعو  اْلَحِديَع َقاَ : َوال ِرًداًة َوُمََّْفوِرًداَأْحَواِ  َص ا َ َوَقوْد َقوا َ   ،،ًة َوُمََّْف ْد َق -  َوَق
لَّمَ َصوولَّى َّللاَُّ َعَلْيووِل َوَسوولَّمَ  ِل َوَس لَّى َّللاَُّ َعَلْي َمووا َرَأْيُتُموووِني ُأَصوولِ ي»»  ::-َص لِ يَصوول وا ََ وِني ُأَص ا َرَأْيُتُم َم ل وا ََ َِ َعَلووى   ،،««َص َواَيووا ووَة ِفووي َسوواِئِر الرِ  َِ َعلَى َوََل ُحجَّ ا َواَي اِئِر الرِ  َة فِي َس َوََل ُحجَّ

ْكِر ِفي اللَّْفِم ََل َيُد   َعَلى َعَدِا  ؛؛اَِلْقِتَصارِ اَِلْقِتَصارِ  ْكِر ِفي اللَّْفِم ََل َيُد   َعَلى َعَدِاإْذ َعَدُا الذِ  ْرِعيَّةِ إْذ َعَدُا الذِ  ْرِعيَّةِ  الشَّ ْوُللُ   ،، الشَّ ْوُللُ َفََ َمااُ »»  ::َفََ َمااُ إَذا َقاَ  امِْ ِمَد َّللاَُّ َسوِمَد َّللاَُّ   ::إَذا َقاَ  امِْ َس
دُ َرََََّّّوا َلوَ اْلَحْمودُ   ::ُقوُلواُقوُلوا»»  ::َوَقْوُللُ َوَقْوُللُ   ،،««َرََََّّّا َوَلَ اْلَحْمدُ َرََََّّّا َوَلَ اْلَحْمدُ »»  ::ََل َيُد   َعَلى َنْفِي َقْوِللِ ََل َيُد   َعَلى َنْفِي َقْوِللِ   ««ِلَمْ  َحِمَدهُ ِلَمْ  َحِمَدهُ  َ اْلَحْم ا َل ُد   ََل َيوُد     ««َرََََّّّ ََل َي

َصلَّى َّللاَُّ َصلَّى َّللاَُّ -َأِبي َأْوَفى ِفي ِحَكاَيِتِل ِلِفْعِلِل َأِبي َأْوَفى ِفي ِحَكاَيِتِل ِلِفْعِلِل   َوَحِديُع اْب ِ َوَحِديُع اْب ِ   ِلَمْ  َحِمَدُه،ِلَمْ  َحِمَدُه،َسِمَد َّللاَُّ َسِمَد َّللاَُّ   ::َعَلى َنْفِي َقْوِ  اْلُمْؤَتمِ َعَلى َنْفِي َقْوِ  اْلُمْؤَتمِ 
ْوَ  َغْيوُر ُمَعواِرٍ  َلَهوا  -َعَلْيِل َوخِلِل َوَسلَّمَ َعَلْيِل َوخِلِل َوَسلَّمَ  ُخوَلٌة؛ ِوَنَّ اْلََ اِزَياَدٌة َوِهَي َمَْ اِرٍ  َلَه ُر ُمَع ْوَ  َغْي ُخوَلٌة؛ ِوَنَّ اْلََ َذا َوَقوْد َرَو  اْبوُ  اْلُمَّْوِذِر َهوَذا   ،،ِزَياَدٌة َوِهَي َمَْ ِذِر َه ُ  اْلُمَّْ ْد َرَو  اْب َوَق

ٍَ َواْبو ِ  ْوَ  َعْ  َعَطوا ٍَ َواْب ِ اْلََ ا ْوَ  َعْ  َعَط ا ِسويِريَ  َوَغْيِرِهَموااْلََ يِريَ  َوَغْيِرِهَم مْ َفَلومْ   ،، ِس واِفِعي    َفَل اِفِعي  َيََّْفوِرْد ِِوِل الشَّ ِِِل الشَّ ِرْد  لُ َوَيُكووُن َقْوُلولُ   ،،َيََّْف وُن َقْوُل ْ  َسوِمَد َّللاَُّ ِلَموْ    ::َوَيُك ِمَد َّللاَُّ ِلَم َس
ي َ َفَصل وا ُقُعوًدا َأْجَمِعوي َ »»  ::َرََََّّّا َلَ اْلَحْمُد ِعََّْد اْنِتَصاِِِل َوَقْوُللُ َرََََّّّا َلَ اْلَحْمُد ِعََّْد اْنِتَصاِِِل َوَقْوُللُ   ::َوَقْوُللُ َوَقْوُللُ   ،،َحِمَدُه ِعََّْد َرْفِد َرْأِسلِ َحِمَدُه ِعََّْد َرْفِد َرْأِسلِ  يٌا َدِليوٌا   ««َفَصل وا ُقُعوًدا َأْجَمِع َدِل

َماُل َيِجُب ُمَتاَِ ُل َيِجُب ُمَتاَِ َعَلى َأنَّ َعَلى َأنَّ  َماَعُة امِْ ُعوِد ِلُعْذرٍ َعُة امِْ ُعوِد ِلُعْذرٍ ِا ِفي اْلَُ ََِياِا  ،،ِا ِفي اْلَُ ُعُد اْلَمُِْموُا َمَد ُقْدَرِتِل َعَلى اْل ََِياِاَوَأنَُّل َيَْ ُعُد اْلَمُِْموُا َمَد ُقْدَرِتِل َعَلى اْل َوَقْد َوَرَد َوَقْد َوَرَد   ،،َوَأنَُّل َيَْ
نَُّل  َماِا َفِِ ََِياَا َمَد ُقُعوِد امِْ وِا َأْ  اْل َُ َوالر  َِنَُّل ِفْعُا َفاِر نَُّل َتْعِليُلُل ِِ َماِا َفِِ ََِياَا َمَد ُقُعوِد امِْ وِا َأْ  اْل َُ َوالر  َِنَُّل ِفْعُا َفاِر إْن إْن »»  ::َقا َ َقا َ   -َلْيِل َوَسلَّمَ َلْيِل َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ عَ َصلَّى َّللاَُّ عَ -َتْعِليُلُل ِِ
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ِهْم َوُهوْم ُقُعووٌد َفوََل َتْفَعُلوواكِ كِ  وُمووَن َعَلوى ُمُلووَِ وِا َيَُ َُ َوالور  واْدُتْم خِنًفا َلَتْفَعُلوَن ِفْعَا َفواِر ََل َتْفَعُل وٌد َف ْم ُقُع ِهْم َوُه وَِ ى ُمُل وَن َعَل وُم وِا َيَُ لر  َُ َوا اِر َب َوَقوْد َذَهوَب   ،،««ْدُتْم خِنًفا َلَتْفَعُلوَن ِفْعَا َف ْد َذَه َوَق
ُُ َوَغْيُرُهَموا ََ َأْحَمُد ْبُ  َحََّْخٍا َوِإْسوَحا اإَلى َذِل ُُ َوَغْيُرُهَم َحا ََ َأْحَمُد ْبُ  َحََّْخٍا َوِإْس ْْ اْلَهاَدِويَّوُة َومَ   ،،إَلى َذِل ْْ اْلَهاَدِويَُّة َومَ َوَذَهَخو ٌَ َوَغْيوُرُهْم إَلوى َأنََّهواَوَذَهَخ ااِلو ى َأنََّه ُرُهْم إَل ٌَ َوَغْي ََل َتِصُّ  ََل َتِصوُّ    اِل
اِعِد ََل َقاِئًما َوََل َقاِعًدا اِئِم َخْلَف اْلََ اِعِد ََل َقاِئًما َوََل َقاِعًداَصََلُة اْلََ اِئِم َخْلَف اْلََ ْوِلِل   ؛؛َصََلُة اْلََ ْوِلِل ِلََ لَّمَ َصولَّى َّللاَُّ َعَلْيوِل َوَسولَّمَ -ِلََ ِل َوَس لَّى َّللاَُّ َعَلْي ى ََل َتْاَتِلُفووا َعَلوى »»  ::-َص وا َعَل ََل َتْاَتِلُف

ُعودِ   ،،إَماِمُكمْ إَماِمُكمْ  ُعودِ َوََل ُتَتاُِِعوُه ِفي اْلَُ اِض   ،،««َوََل ُتَتاُِِعوُه ِفي اْلَُ َذا ِفي َ ْرِح اْلََ اِض ََ َذا ِفي َ ْرِح اْلََ ى ي، َوَلْم ُيْسوَِّْدُه إَلوى ََ َِّْدُه إَل َتواٍإ وَ ي، َوَلْم ُيْس اٍإ وَ َِ َت لُ ََل َوَجوْدَ َقْوَلولُ َِ ْدَ َقْوَل   ::ََل َوَج
ُعودِ »» ُعودِ َوََل ُتَتاُِِعوُه ِفي اْلَُ ََرُ   ««َوََل ُتَتاُِِعوُه ِفي اْلَُ ََرُ ِفي َحِديٍع َفُيَّْ  ".".ِفي َحِديٍع َفُيَّْ

 طالب:  رح الَاضي؟طالب:  رح الَاضي؟
لحبرح،اشرحاهتم الحعرل ال صتياهذلا قخعفرا  ه،الحيءضيالحدسب اه ا دع الحع ربيا لحل رالحبرح،اشلرحاهتلم الحعلرل ال صلتياهلذلا قخعفلرا  له،الحيءضليالحدسلب اهل ا دعل الحع ربليا لحلل را

الحععء (.لحععء (.
 طالب: ...........طالب: ...........

الللح  ياع هلح  ياع ه
 طالب: ...........طالب: ...........

اوهذلاقق اقءرساولحرو .وهذلاقق اقءرساولحرو .اا،،رثسالحرج رثسالحرج عء ايقمأافاعتهاعء ايقمأافاعتها
 طالب: ...........طالب: ...........

اه ال عطقلاقءقق .ه ال عطقلاقءقق .
 طالب: ...........طالب: ...........

قيالح ءح ا ءايدعءجاهحبهأا نهايذفراثشبءذال عطرل ل اقيالحعخريدا قعع ةاعتهالحعتخب ،اقيالح ءح ا ءايدعءجاهحبهأا نلهايلذفراثشلبءذال لعطرل ل اقليالحعخلريدا قععل ةاعتلهالحعتخلب ،ااا،،الال
تهالح موياوقللليالحبلللرحا قععللل ةاعتلللهالح لللمويا ع ةاع برحا قع لءري(وعتلللها قلللعحالحللللءري(اا،،وقيالح قعحالح تها  لللل اثنألللوا  لللهااا،،فرال عطرل ل فرال لللعطرل ل يذيلللذواوااا،،وع أوا  هاقءحسُّ ل اثن قءحسُّ

اا،وبر.ا،وبر.
 طالب: فيل زياداَ؟طالب: فيل زياداَ؟

اقبهازيء ل ،احال ا ءايقدعءجاهحب ء.قبهازيء ل ،احال ا ءايقدعءجاهحب ء.
خا؟ خا؟طالب: في الس   طالب: في الس 

اقبهالخعبءرل اوتدريرل ا ءاهيا مجم ةاقيال ص .قبهالخعبءرل اوتدريرل ا ءاهيا مجم ةاقيال ص .
 طالب: ...........طالب: ...........

اهمالحخ  اا ءايعمالهاوهماأءع لهمالحخ  اا ءايعمالهاوهماأءع ل
 طالب: ...........طالب: ...........

اهذلا مأمء.هذلا مأمء.اا،، ءايخءحف ءايخءحف
 ......طالب: ........طالب: ........

ايبع  .يبع  .اا،،حال ايعدروحال ايعدرو
 طالب: ...........طالب: ...........

اعتهارثسارج لعتهارثسارج لث اث اهااءباهااءباعتعت
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 طالب: ...........طالب: ...........
احال  الاعتهاثهملبلحال  الاعتهاثهملبل

 طالب: نعم على أبواإ.طالب: نعم على أبواإ.
ا ل لماما  الحدرل ااوهالاجءحس  الحدرل ااوهالاجءحساا ا اوالايعع، ماوالايعع، ما

 طالب: َل يتمكَّوا.طالب: َل يتمكَّوا.
اِعِد "" اِئِم َخْلَف اْلََ اِفِعي  إَلى َأنََّها َتِصُّ  َصََلُة اْلََ اِعِد َوَذَهَب الشَّ اِئِم َخْلَف اْلََ اِفِعي  إَلى َأنََّها َتِصُّ  َصََلُة اْلََ ُعودِ َوَذَهَب الشَّ ُعودِ َوََل ُيَتاُِِعُل ِفي اْلَُ  ".".َوََل ُيَتاُِِعُل ِفي اْلَُ

 ......................طالب: طالب: 
الل ء ل ء ل

 طالب: ...........طالب: ...........
ححاللل ا ولل الحلل برةاادبناحماجتواف اولمٍ اييم:احه اأقالايايفلل الحي للمةاوهللماولأللفاحع عمعللٍاافلبللرةاادبللناحللماجتللوافلل اولمللٍ اييللم:احلله اأقللالاذذحال ا و ال يايف الحي مةاوهماولأفاحع عمعٍاافل

القأقق ،اهذلايب اعتبه،ا ءاهماايف الحعقظبالاثنها ءاييق اايف الحخ  ا.لقأقق ،اهذلايب اعتبه،ا ءاهماايف الحعقظبالاثنها ءاييق اايف الحخ  ا.
 طالب: ...........طالب: ...........

اييم اعتهارثساولم ايقف احهلييم اعتهارثساولم ايقف احهلااث ث اايق يايع، يق يايع، 
 طالب: نعم.طالب: نعم.

االاا ساث اييم .الاا ساث اييم .اا،، ءاي مز،احال ا  عمعااادبناالايعع، ا  ا  ءوحع الاوهماجءحو ءاي مز،احال ا  عمعااادبناالايعع، ا  ا  ءوحع الاوهماجءحوهذلاهذلااا،،الال
 طالب: ...........طالب: ...........

ايقيرِِّب.يقيرِِّب.
 طالب: ...........طالب: ...........

تويق لللياه لافلللء اولمللل ا عبسلللراخ  علللهاوهلللماجلللءحو،احالللل ا  عمعلللاا  تلللو ال ا  عمعاا   جءحو،اح عهاوهما سراخ   م ا عب فء اول تي تلللياايق ياه لا بفاحلللماي تلللوافبلللفاااذذ  تواف حماي 
ايق ءوح اللايق ءوح اللا
الا ءاقبهاهش،ء:اتيعقبهالحدءجا.لا ءاقبهاهش،ء:اتيعقبهالحدءجا.ييم ،اهذييم ،اهذااالاهق اث الاهق اث 
 ....................طالب: .طالب: .

اغتطاغتط.ااغتطاغتط.اا
ِفي َمَرِ  َمْوِتِل ِقَياًما ِحيَ  َخَرَج َوَأُبو ِفي َمَرِ  َمْوِتِل ِقَياًما ِحيَ  َخَرَج َوَأُبو   -َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِل َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِل َوَسلَّمَ -َقاُلوا: ِلَصََلِة َأْصَحاِإ َرُسوِ  َّللاَِّ َقاُلوا: ِلَصََلِة َأْصَحاِإ َرُسوِ  َّللاَِّ ""

ََلةَ  ْكٍر َقْد اْفَتَتَُّ الصَّ ََلةَ َِ ْكٍر َقْد اْفَتَتَُّ الصَّ َعوَد َعوْ  َيَسوارِهِ   ،،َِ ارِهِ َفََ ْ  َيَس َد َع َع ََ َناِسوًاا ِوَْمورِِه   ،،َفََ رِِه َفَكواَن َذِلو ًاا ِوَْم ََ َناِس اَن َذِل لَّى َّللاَُّ َصولَّى َّللاَُّ -َفَك لَّمَ  َعَلْيوِل َوَسولَّمَ َص ِل َوَس ْم َلُهوْم   - َعَلْي َلُه
ُِ ِفي َحِديِع َأِبي ُهَرْيَرةَ  ُِ ِفي َحِديِع َأِبي ُهَرْيَرةَ ِِاْلُجُلو ْْ َقَدُمولُ   ،،ِِاْلُجُلو اَن ِفي َصََلِتِل ِحيَ  ُجِحَش َواْنَفكَّو ََ ََ لُ َفِِنَّ َذِل ْْ َقَدُم اَن ِفي َصََلِتِل ِحيَ  ُجِحَش َواْنَفكَّ ََ ََ َذا َفَكواَن َهوَذا   ،،َفِِنَّ َذِل اَن َه َفَك
.  ،،خِخَر اْوَْمَرْيِ  َفَتَعيََّ  اْلَعَمُا ِِلِ خِخَر اْوَْمَرْيِ  َفَتَعيََّ  اْلَعَمُا ِِلِ  اِفِعي  َرُه الشَّ َذا َقرَّ ََ. اِفِعي  َرُه الشَّ َذا َقرَّ ََ 

َِنَّ  َِنَّ َوُأِجيَب ِِ ِتَها َوََل ِفوي ِسوَياِقَهاَوُأِجيَب ِِ ُِ َلوْم ُيْاَتَلوْف ِفوي ِصوحَّ َياِقَها اْوََحاِديوَع الَِّتوي َأَموَرُهْم ِفيَهوا ِِواْلُجُلو ي ِس ِتَها َوََل ِف ي ِصحَّ ْف ِف ْم ُيْاَتَل ُِ َل ِِاْلُجُلو ا  َرُهْم ِفيَه ي َأَم يَع الَِّت َوَأمَّا َوَأمَّوا   ،، اْوََحاِد
وْد ُاْخُتِلوَف ِفيَهوا   -َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِل َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِل َوَسلَّمَ -َصََلُتُل َصََلُتُل  ا ِفوي َموَرِ  َمْوِتوِل َفََ َف ِفيَه ْد ُاْخُتِل ََ ِل َف َرِ  َمْوِت ي َم واَن إَماًموا َأْو َمُِْموًموا، ِف ا، َهوْا ََ ا َأْو َمُِْموًم اَن إَماًم ََ ْا  َه
اَن إَماًماَواَِلْسِتْدََل َواَِلْسِتْدََل  اَن إَماًماُ  َِِصََلِتِل ِفي َمَرِ  َمْوِتِل ََل َيِتم  إَلَّ َعَلى َأنَُّل ََ  ".".ُ  َِِصََلِتِل ِفي َمَرِ  َمْوِتِل ََل َيِتم  إَلَّ َعَلى َأنَُّل ََ
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اوهذلا ،ء الم ء .وهذلا ،ء الم ء .اا،،وهمالحرلجحاثنهاه ء أا نهاجتواع ايسءراثهياا،روهمالحرلجحاثنهاه ء أا نهاجتواع ايسءراثهياا،ر
"" ُِ ُِ َوِمََّْها َأنَُّل ُيْحَتَمُا َأنَّ اْوَْمَر ِِاْلُجُلو ََِيواِا َقِريََّوٌة َعَلوَوِمََّْها َأنَُّل ُيْحَتَمُا َأنَّ اْوَْمَر ِِاْلُجُلو ِريوُر اْل ٌة َعلَ  ِللََّّوَدِإ َوَتَْ اِا َقِريََّ ََِي ِريُر اْل ََ  ِللَََّّدِإ َوَتَْ ََ ى َذِلو ا َفَيُكووُن َهوَذا َجْمًعوا   ،،ى َذِل َذا َجْمًع وُن َه َفَيُك

َِيَ  َتِ ي التَّْاِييَر ِلْلُمْؤَتمِ  َبْيَ  اْل َواَيَتْيِ  َخاِرًجا َعْ  اْلَمْذَهَخْيِ  َجِميًعا؛ ِوَنَُّل َيَْ َِيَ َبْيَ  الرِ  َتِ ي التَّْاِييَر ِلْلُمْؤَتمِ  َبْيَ  اْل َواَيَتْيِ  َخاِرًجا َعْ  اْلَمْذَهَخْيِ  َجِميًعا؛ ِوَنَُّل َيَْ ُعودِ َبْيَ  الرِ  ُعودِ اِا َواْلَُ  ".".اِا َواْلَُ
، حالللل الالمعبلللءطاقللليا وللل اهلللذلا ع،للل  هذلا ع و ا قيا  بءطا ال الالمع براثواحلللبوااعع،للل لالالمعبلللءطاغبلللراااح بءطاغ ، لالالمع حبوااعع للل اعتلللهاثوا تها ع،للل اادبلللنايقدعا بنايقدعا اع ، ااد  ع

أء اخءحفالح  ي،اخءحفاال للعدلءباولح لل باالايقع،لل ،اهللماه األلء اخللءحفالح  للي،اخللءحفالل وًداَفَصوول وا ُقُعوووًدا»»ال عدلءباولح  باالايقع، ،اهماه ا ل وا ُقُع هما   ياع اهللما   للياعلل ا  ،،««َفَص
وًداَفَصول وا ُقُعووًدا»»لحيبء ،او  اصتهاأءئًعءاخءحفالحيبء ،او  اصتهاأءئًعءاخلءحفا ل وا ُقُع اَصواِ  َقاِئًموا»»و  اصتهاأءعً لا  الععيء هاخءحفاو  اصلتهاأءعلً لا ل الععيلء هاخلءحفا  ،،««َفَص اِ  َقاِئًم   َص

ْن َلْم َتْسَتِطدْ  ْن َلْم َتْسَتِطدْ َفِِ اِ  َقاَصواِ  َقا»»قءالمعبءطاقيا و اهذلا ءايقع، ،اول  راقياقءالمعبءطاقيا و اهلذلا لءايقع،ل ،اول  لراقليااا،،««َفِِ اِئًمواَص ءاهماحتمجلمبالتأءًألءاهلمااا««ِئًم حتمجمبالتأءًأ
ااالحيبء ارف .لحيبء ارف .اا،،رف رف 

 طالب: ...........طالب: ...........
اون تياحتعس حا.ااااون تياحتعس حا.اااااا،،ي ع يي ع ياا عه عهحدظااحدظاا

ْعَد َوَفاِتِل "" ِة َِ َحاَِ ََ َعْ  َجَماَعٍة ِمْ  الصَّ َْ ِفْعُا َذِل ْعَد َوَفاِتِل َوِمََّْها َأنََّها َقْد َثَخ ِة َِ َحاَِ ََ َعْ  َجَماَعٍة ِمْ  الصَّ َْ ِفْعُا َذِل َأنَُّهْم َأنَُّهْم   - َعَلْيِل َوَسلَّمَ  َعَلْيِل َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ َصلَّى َّللاَُّ -َوِمََّْها َأنََّها َقْد َثَخ
ُ  َقواَ  اْبوُ    ،،َوَأْفَتى ِِِل َأُبو ُهَرْيَرةَ َوَأْفَتى ِِِل َأُبو ُهَرْيَرةَ   ،،َوَمْ  َخْلَفُهْم ُقُعوًدا َأْيً ا ِمَُّْهْم ُأَسْيُد ْبُ  ُحَ ْيٍر َوَجاِبرٌ َوَمْ  َخْلَفُهْم ُقُعوًدا َأْيً ا ِمَُّْهْم ُأَسْيُد ْبُ  ُحَ ْيٍر َوَجاِبرٌ َأم وا ُقُعوًدا َأم وا ُقُعوًدا  اَ  اْب َق
.  ::اْلُمَِّْذرِ اْلُمَِّْذرِ  ََ ِة ِخََلُف َذِل َحاَِ .َوََل ُيْحَفُم َعْ  َأَحٍد ِمْ  الصَّ ََ ِة ِخََلُف َذِل َحاَِ  َوََل ُيْحَفُم َعْ  َأَحٍد ِمْ  الصَّ
ْعِد  َقاِعدً »»  ::عُ عُ ا َحِديا َحِديَوَأمَّ َوَأمَّ  ْعِد  َقاِعدً ََل َيُؤمَّ َّ َأَحُدُكْم َِ  ".".««ا َقْوًما ِقَياًماا َقْوًما ِقَياًماََل َيُؤمَّ َّ َأَحُدُكْم َِ

اضقبف.ضقبف.
ْعِخيِ  عَ "" اَرُقْطَِّي  ِمْ  َحِديِع َجاِبٍر اْلُجْعِفيِ  َعْ  الشَّ َِي  َوالدَّ نَُّل َحِديٌع َضِعيٌف َأْخَرَجُل اْلَخْيَه ْعِخيِ  عَ َفِِ اَرُقْطَِّي  ِمْ  َحِديِع َجاِبٍر اْلُجْعِفيِ  َعْ  الشَّ َِي  َوالدَّ نَُّل َحِديٌع َضِعيٌف َأْخَرَجُل اْلَخْيَه ْ  الََِّّخيِ  ْ  الََِّّخيِ  َفِِ
ا  -َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِل َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِل َوَسلَّمَ - اَوَجاِبٌر َضِعيٌف ِجدًّ ََ ُمْرَساٌ   ،،َوَجاِبٌر َضِعيٌف ِجدًّ ََ ُمْرَساٌ َوُهَو َمَد َذِل  ..َوُهَو َمَد َذِل

اِفِعي   اِفِعي  َقاَ  الشَّ وَة ِفيوِل؛ ِوَنَّوُل ُمْرَسوٌا َوِموْ  ُرَواِتوِل َرُجوٌا َيْرَغوُب َأْهوُا   ::َقاَ  الشَّ ُا َقْد َعِلَم ِمْ  اْحَتجَّ ِِِل َأنَّوُل ََل ُحجَّ ُب َأْه ٌا َيْرَغ ِل َرُج ْ  ُرَواِت ٌا َوِم يِل؛ ِوَنَُّل ُمْرَس َة ِف َقْد َعِلَم ِمْ  اْحَتجَّ ِِِل َأنَُّل ََل ُحجَّ
َواَيِة َعَّْلُ  َواَيِة َعَّْلُ اْلِعْلِم َعْ  الرِ   ".".يَّ يَّ َيْعَِّي َجاِبًرا اْلُجْعفِ َيْعَِّي َجاِبًرا اْلُجْعفِ   ،،اْلِعْلِم َعْ  الرِ 

ايق ياجءهر.يق ياجءهر.
ي اَأْحَمُد ْبُ  َحََّْخٍا ِفوي ا  َوَذَهبَ َوَذَهبَ "" وََلَة َقاِعوًدا َأْحَمُد ْبُ  َحََّْخٍا ِف َمواُا الرَّاِتوُب الصَّ ًدا ْلَجْموِد َبوْيَ  اْلَحوِديَثْيِ  إَلوى َأنَّوُل إَذا اْبَتوَدَأ امِْ ََلَة َقاِع ُب الصَّ اُا الرَّاِت َم َدَأ امِْ ى َأنَُّل إَذا اْبَت ِديَثْيِ  إَل ْيَ  اْلَح ِد َب ْلَجْم

َماُا الصَّ  نَُّهْم ُيَصل وَن َخْلَفُل ُقُعوًدا، َوِإَذا اْبَتَدَأ امِْ َماُا الصَّ ِلَمَرٍ  ُيْرَجى ُبْرُؤُه َفِِ نَُّهْم ُيَصل وَن َخْلَفُل ُقُعوًدا، َوِإَذا اْبَتَدَأ امِْ ُِْموِميَ  َأْن ِلَمَرٍ  ُيْرَجى ُبْرُؤُه َفِِ ُِْموِميَ  َأْن ََلَة َقاِئًموا َلوِزَا اْلَمو ِزَا اْلَم ا َل ََلَة َقاِئًم
َتِ ي َصََلَة إَمواِمِهْم َقاِعوًدا َأْا ََل ُيَصل وا ُيَصل وا  ٌَ َطَرَأ َما َيَْ ًدا َأْا ََل َخْلَفُل ِقَياًما َسَوا اِمِهْم َقاِع َتِ ي َصََلَة إَم ٌَ َطَرَأ َما َيَْ َموا ِفوي اْوََحاِديوِع الَِّتوي ِفوي   ،،َخْلَفُل ِقَياًما َسَوا ي ََ ي ِف يِع الَِّت ي اْوََحاِد ا ِف َم ََ

نَُّل   ،،َمَرِ  َمْوِتلِ َمَرِ  َمْوِتلِ  نَُّل َفِِ ُِْمْرُهمْ   -َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِل َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِل َوَسلَّمَ -َفِِ ُِْمْرُهمْ َلْم َي ََ إَماِمِهْم َصوََلَتُل قَ   َلْم َي ُعوِد؛ ِوَنَّ اْبِتَدا ََلَتُل قَ ِِاْلَُ ََ إَماِمِهْم َص ُعوِد؛ ِوَنَّ اْبِتَدا ا اِئًموا ِِاْلَُ اِئًم
ُهووْم  ْم ُثوومَّ َأمَّ مَّ َأمَُّه لَّمَ َصوولَّى َّللاَُّ َعَلْيووِل َوَسوولَّمَ -ُث ِل َوَس لَّى َّللاَُّ َعَلْي ووََلِة َقاِعووًدا ِِِاووََلِف َصووََلِتِل   -َص َِيَّووِة الصَّ ََلِتِل ِفووي َِ ََلِف َص ًدا ِِِا ََلِة َقاِع َِيَِّة الصَّ ي َِ ِل َصوولَّى َّللاَُّ َعَلْيووِل -ِف لَّى َّللاَُّ َعَلْي َص
نَُّل اْبَتَدأَ   -َوَسلَّمَ َوَسلَّمَ  ِ  َفِِ نَُّل اْبَتَدأَ ِبِهْم ِفي َمَرِضِل اْوَوَّ ِ  َفِِ ُعوِد َوُهَو َجمْ   ِبِهْم ِفي َمَرِضِل اْوَوَّ ُعوِد َوُهَو َجمْ َصََلَتُل َقاِعًدا َفََِمَرُهْم ِِاْلَُ  ".".ٌد َحَس ٌ ٌد َحَس ٌ َصََلَتُل َقاِعًدا َفََِمَرُهْم ِِاْلَُ

 طالب: ...........طالب: ...........
اكتهاقيالم ء الحرلت .كتهاقيالم ء الحرلت .
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لءبالحعسلل حااقبعللءاه لاصللتهالم للء ا لل اأقللم ،اقب للءاثمء يللنالحلللءبا ينالح قم ،اقب ءاثمء  صتهالم ء ا  اأ عءاه لا س حااقب ل وا ُقعُوًدا َوِإَذا َصوولَّى َقاِعووًدا َفَصوول وا ُقُعوووًدا »»لحع ًدا َفَص لَّى َقاِع َوِإَذا َص
ي َ َأْجَمِعووي َ  بهالحفاةاولحسا عتبللهالحفللاةاولحسللا –وقب ءاصاتهاوقب للءاصللاتهااا،،««َأْجَمِع جءحووهللماجللءحواا،،قيا رضا متهقلليا للرضا متللهاا-عت بء  الا  اوأبللء  الا لل ااا،،وهما وأ

اختأه.ختأه.
وهمالحعقعع ،اقد ينالحلءبا  سمخأا  الحفاةاوهمالحعقعع ،اقد ينالحلءبا  سمخأا  الحفاةااا،،خ،الحفاةاقيا رضا متهخ،الحفاةاقيا رضا متهاءح ساءح ساالحبءققياييم:لحبءققياييم:

بهالحفاةاولحسا عتبللهالحفللاةاولحسللا –قيا رضا متهاقلليا للرضا متللها ،م ام يناوهللالا لل اختأللهاأبللء اهللما خللرال  للري ،اقب،للم املل ينااا-عت خرال  ري ،اقب بء اهما  أهاأ وهالا  اخت
اوبهاييم:الحد أبا.وبهاييم:الحد أبا.اا،،لحلءبا  سمًخءلحلءبا  سمًخء

يرو اه ء لحعءحالبلللااالايلللرو اه ء للل بااالا فاالحيءعللل ا طتًيلللءاالايفللللحعءحال ءاالاي ع ا طتًي أهاالاأبء ًاتهاختألللهاالاأبءً لللاالحيء قم ًاوالاأقلللم ًاااءءتهاخت عه لاجتلللوات دلللهاعلللااللوالاأ دها توات   ا اه لاج
الم ء ا،ا ذهل الا ريحا  اهذهالح ءمبا.لم ء ا،ا ذهل الا ريحا  اهذهالح ءمبا.

تاايرو اصدااصاةالحيءع لحد ءهتللاايللرو اصللدااصللاةالحيءعلل  أهاأءعً لاابروط اث اوث الحعلل  م ايقفللتياختأللهاأءعللً لاابللروط اث ااا،،صدااه ء عهصللدااه ء عللهاا،،لحد ءه ع  م ايقفتياخت وث الح
اي،م اه ء الحدي،اوث ايأععحالحفاةا  اأقم ،اوث اتالم اعتعهايقرجهاهرؤهء.ي،م اه ء الحدي،اوث ايأععحالحفاةا  اأقم ،اوث اتالم اعتعهايقرجهاهرؤهء.

حبواال ءٍ اح ال،احبواال ءٍ اح ال،اعو اهذلاالايقعءا أا نهاعو اهذلاالايقعءا أا نهاققااءءقعي   الاوصتهاجءحسًاقعي   الاوصتهاجءحسًااا،،عتهالح عءعاعتهالح عءعاااءء اجءذاطءرئًا اجءذاطءرئًاخخشش
تواو  لالقعلللعحالم لللء الحفلللاةا للل اأبلللء ،ا لللالاطلللرثاعتبلللها لللءاييعقللليالح تلللمساق تلللوا تمساق  قيالح  بها ءاييع طرثاعت بء ،ا الا فاةا  اأ ععحالم ء الح تهااايقعلللءا اعتلللهاققلللو  لالق عءا اع اايق

لل اصللاةالحفللدءاااوهللالاأبللء اختأللها أهالح تللمس،اوعتبللهايقدعا بء اخت بهايقدعا اصاةالحفدءاااوهالاأ بهالحفاةاولحسا عتبللهالحفللاةاولحسللا –لح تمس،اوعت وهماأءع اقياوهللماأءعلل اقلليااا،،-عت
فا متللللهأا  الحفللللااا رض للللرض تهأا  الح لياةالقعقِعدلللللا لللل اأبللللء القععد للللءاثهللللماا،للللر،اوثتع للللءالح للللليا م ،ر،اوثتع ءالح  هماا بء القععد ءاث دلا  اأ فعتبللللهالحفلللل–ةالقعقِع بهالح اةااةاعت
ا  اأقم .  اأقم .اا-ولحسا ولحسا 

،ا،اءءلحقتاايقرجهاهرؤهء،اث ءاه ء اأقِطقلارجاهايقفتياايبااععرهافتهاجءحسًالحقتاايقرجهاهرؤهء،اث ءاه ء اأقِطقلارجاهايقفتياايبااععرهافتهاجءحسًاااتالم اتالم اوثيًقءا  الحيبم اث اوثيًقءا  الحيبم اث ا
اوفت الاجتمساجعب الحأرلئضل!اال.وفت الاجتمساجعب الحأرلئضل!اال.اا،،لح ءساختأهلح ءساختأهاايييفتيفت

حا،وب لللذلات ععللل ال  حلللا، ع ال   فم وتعملقللل الح فلللم ااوب ذلات ع ق الح  حهاوالايفلللبراه لللءواتقلللءرضاهلللب اأمحلللهااا،،وتعمل هب اأم قءرضا فبراه ءوات فاةاعتبلللهالحفلللاةا–والاي بهالح عت
قيا رضا متهاوهماقليا لرضا متلهاوهلمااا-عتبهالحفاةاولحسا عتبهالحفاةاولحسلا –وبب اصاتهاوبب اصاتها  ،،««وا ُقُعوًدا َأْجَمِعي َ وا ُقُعوًدا َأْجَمِعي َ َفَصل  َفَصل  »» ا ا-ولحسا ولحسا 

اأءع اولحفدءاااختأها  اأبء .ااأءع اولحفدءاااختأها  اأبء .اا
 طالب: ...........طالب: ...........

ا ءاي تسم . ءاي تسم .
 طالب: ...........طالب: ...........

اه لالقععحالحفاةاوهماجءحو.ه لالقععحالحفاةاوهماجءحو.
 طالب: ...........طالب: ...........

االاهق ا  اتملقراهذهالحبروط.الاهق ا  اتملقراهذهالحبروط.
 طالب: ...........طالب: ...........

ا فم . فم .همات عع ااهالحهمات عع ااهالح
 طالب: على قو  المالكية فيما لو جلس ِعد افتتاحل الصَلة؟طالب: على قو  المالكية فيما لو جلس ِعد افتتاحل الصَلة؟

ايسعختفأا نها ءاتفحاه ء عهالآل .يسعختفأا نها ءاتفحاه ء عهالآل .
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 طالب: ...........طالب: ...........
ا ءاتفحاه ء االح ءحواع  هال. ءاتفحاه ء االح ءحواع  هال.اا،، ءاي مز ءاي مز

 طالب: هذه المسِلة َاملة في صَلة الفرائض هذا صحيُّ؟طالب: هذه المسِلة َاملة في صَلة الفرائض هذا صحيُّ؟
انقال.نقال.

 أا يجوز لْلماا...؟أا يجوز لْلماا...؟طالب: في الَّفا يا  يخ ها تجيَ أيً ا هذه المسِلة طالب: في الَّفا يا  يخ ها تجيَ أيً ا هذه المسِلة 
اا،،ءءه،اه لاحالات عع اهذهالحيبم اوصتهالم ء اجءحسًاه،اه لاحلالات ععل اهلذهالحيبلم اوصلتهالم لء اجءحًسلثوحثوحلهماه لالجععقلاهذهالحيبم اقءح أ ا  ااءباهماه لالجععقلاهذهالحيبم اقءح أ ا  ااءبا

ديثواصللتهاه للء ا لل ال ئعللاا للءاهللماال للء الحدللي هماال ء الح عاا ءا صتهاه ء ا  ال ئ تو،اعلل ثالحفللاةا لل اأبللء اه للء الحدلليا للالاجتللو،اثوالهثوالهاا،،ثوا ديا الاج بء اه ء الح فاةا  اأ ع ثالح
حهانففال جراحلهانفلفال جلراو  اشءذاث اي تواواو  اشءذاث اي تواوااا،،وحهال جرافء ًااوحهال جرافء ًاااا،،ءءقءحع  م ا قخبَّراه اشءذاث ايسععراأءئعًاقءحع  م ا قخبَّراه اشءذاث ايسععراأءئعًا

اق ما خبَّراقيالح أ .ق ما خبَّراقيالح أ .
 طالب: هذا في الَّفا؟طالب: هذا في الَّفا؟

اقيالح أ انقال.قيالح أ انقال.
 طالب: يعَّي على رأ  الحَّابلة؟طالب: يعَّي على رأ  الحَّابلة؟

اقع ااءباثوحهاث ايفتملا  اجتمس.قع ااءباثوحهاث ايفتملا  اجتمس.اامعهاقيالح أ ،اث ءاه لالقععد ءاه ذهالحيبم معهاقيالح أ ،اث ءاه لالقععد ءاه ذهالحيبم اا ءشٍا ءشٍا
 ......طالب: م  ِاإ أولى أنطالب: م  ِاإ أولى أن

اث ايقفتملا  اأقم ،انقالاقياصاةالحع   ااقق ال...ث ايقفتملا  اأقم ،انقالاقياصاةالحع   ااقق ال...
 ..........طالب: ......طالب: ......

ِدللشا شاع لل هأاح للذلا رضللهامب عللءا لليطا لل اقرصللهاق ق عءا يطا  اقرصهاق قِد سا عتبللهالحفللاةاولحسللا –ع  هأاح ذلا رضهامب  فاةاولح بهالح قيا  سللمخااأقتللهاقلليااا-عت تها سمخااأق   
ا رضا مته. رضا مته.

 طالب: ...........طالب: ...........
ععحالحفالحللذيا للء اقبلله،اجللءذاوثهللماا،للرالقعللعحالحفللااالح ء خاث رالحر م:اقيا رضا متهلح ء للخاث للرالحر للم:اقلليا للرضا متلله هماا،رالق به،اجءذاوث حذيا ء اق ق تواع اق تللواعلل ااا،،ةةل

ياهمالم ء اقيالحديبيااياهلمالم لء اقليالحديبيلاا،اق هماا،راييع يااءح لي،اولحفدءاااييع و اا هياا،رلاقءح ل،اق هماا،راييع يااءح لي،اولحفدءاااييع و اا هياا،رلاقلءح لءءيسءرهاجءحسًايسءرهاجءحسًا
اوهالاأبء .وهالاأبء .

 طالب: ...........طالب: ...........
انء خاحد ينالحلءب.نء خاحد ينالحلءب.
 طالب: ...........طالب: ...........

اتقءرض.تقءرض.ااهه ءاقب ءاقب
 ..««وا ُقُعوًدا َأْجَمِعي َ وا ُقُعوًدا َأْجَمِعي َ َوِإَذا َصلَّى َقاِعًدا َفَصل  َوِإَذا َصلَّى َقاِعًدا َفَصل  »»طالب: طالب: 

ع ًاوقلليا للرضا متللهاصللتهاأءعلل ًا أءئعوهللالاأللءئعااللوقيا رضا متهاصتهاأء أ اولأأللماماوهالا حب الاث ا ،اقلليا رضللهال و:احعللءاأللء ملاثشللءراهحللب الاث اماما اولأ شءراه أء ملاث عءا قيا رضهال و:اح  ،ا
اضا متها ءاثشءراح الاث الجتسمل.ضا متها ءاثشءراح الاث الجتسمل.لجتسمل،اقيا رالجتسمل،اقيا را

 طالب: ...........طالب: ...........
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اقبهلقبهل ء لا ء لا
 طالب: ...........طالب: ...........

بااععرهك نللها للءايعفللمراث الم للء اي تللواايبللااععللره نها ءايعفمراث الم ء اي توااي ورلذهاجتمسايقت هام يناورلذهاجتللمسايقت للهاملل يناااولح ءسولح للءساا،،ءءيفتياجءحسًايفللتياجءحًسللاا،،ك 
اِعًدا»»اا،،حقعرل اه الحدفب حقعرل اه الحدفب اا««َصاِ  َقاِئًماَصاِ  َقاِئًما»» ْن َلْم َتْسَتِطْد َفََ اِعًداَفِِ ْن َلْم َتْسَتِطْد َفََ ا..««َفِِ

 طالب: ...........طالب: ...........
اكبفلكبفل

 ................طالب: ...طالب: ...
 ءا ءااا،،ويقفتيالح ءساورلذهويقفتيالح ءساورلذهاا،،  ا   اغبراه ء الحدياولر ،اه لاجءذاشخ ا قيقا ايقفتياث ء الح ءس  ا   اغبراه ء الحدياولر ،اه لاجءذاشخ ا قيقا ايقفتياث ء الح ءس

لا  اثج الحعدءقظااعتهالح عءعا،او  اثج الحعدءقظاالا ل اثجل الحعدءقظلااعتلهالح عءعلا،او ل اثجل الحعدءقظلااف اهذفل اهلذاا،،هما عفمرأا نها ءاحها  ياهما عفمرأا نلها لءاحلها  يلا
ا......طءرئا ءاحهاعاأاااءحعس  طءرئا ءاحهاعاأاااءحعس  ااعتهاترلاطالح ءساوتمل هال،احال احماجءذاشخ عتهاترلاطالح ءساوتمل هال،احال احماجءذاشخ 

 ....طالب: .........طالب: .........
وحمافء أا نها قءرضاا مء يناثخرىأا نهاه اصتهاوختأهاأبء اخءحأملاهذلالحد ين،او  اصتملاوحمافء أا نها قءرضاا مء يناثخرىأا نهاه اصتهاوختأهاأبء اخءحأملاهذلالحد ين،او  اصلتملا

اِعًداَصاِ  َقائِ َصاِ  َقائِ »»  ختأها  اأقم اخءحأملام ينختأها  اأقم اخءحأملام ين ْن َلْم َتْسَتِطْد َفََ اِعًداًما، َفِِ ْن َلْم َتْسَتِطْد َفََ قعو اهذلاشخ اطءرئاحبواقعو اهذلاشخ اطءرئاحلبوااا،،««ًما، َفِِ
احال اه ء الحديا ققعلر.حال اه ء الحديا ققعلر.اا،،ال ء الحديال ء الحدي

 طالب: ...........طالب: ...........
اكبفلكبفل

 ........طالب: .......طالب: .......
ا  اهالل  اهالل

 طالب: ...........طالب: ...........
اجءحواقيالحعدرلبل!ايخرج.جءحواقيالحعدرلبل!ايخرج.

 طالب: ...........طالب: ...........
ايعي  .يعي  .ااث ث ااال،ا ءاحهام ال،ا ءاحهام 

 طالب: ...........طالب: ...........
لحعس حااقب ءاأمال ا ه الحقتال،اول كوراعتهاثنهاي توا عربًقءأاحشاايبعلهااءحعب  الحعس حااقب ءاأمال ا ه الحقتال،اول كوراعتهاثنلهاي تلوا عربًقلءأاحلشاايبلعلهااءحعبل  اعتهاخاء،اعتهاخاء،ا

اوبب الحس  تب .وبب الحس  تب .
 طالب: ...........طالب: ...........

ااءحبروطالحعقروقالاءحبروطالحعقروقالااولم ء اأءع ولم ء اأءع اا،،صتهاأءئًعءصتهاأءئًعء
 طالب: ...........طالب: ...........

حلاا يع ٍا يع ٍااالل ذهل ال ذهل الاا ء ء حلال ء اثوا رجِِّ اال ء اثوا رجِِّ
 طالب: ...........طالب: ...........
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ايققذارااءح   .يققذارااءح   .ااءهًااءهًاالح   ايققذارااءح   ،اه لافء اجلح   ايققذارااءح   ،اه لافء اج
 طالب: ...........طالب: ...........

ِرعلااالم ء اه لافء احها  ياااءجععءعهلم ء اه لافء احها  ياااءجععءعه ِرعلاوحمجم هاي عع الح ءس،اوت عع الحعفءححالحعيا  اثجت ءاشق وحمجم هاي عع الح ءس،اوت عع الحعفءححالحعيا  اثجت ءاشق
ا وحهاث ايقفتياولحد يناصريحاقيا حك. وحهاث ايقفتياولحد يناصريحاقيا حك.قءقءاا،،لح عءعالح عءعا

ْدِر ِ  َوَعووْ  َأِبووي َسووِعيٍد اْلُاووْدِر ِ  "" ِعيٍد اْلُا ي َس ْ  َأِب لُ َرِضووَي َّللاَُّ َعَّْوولُ -َوَع َي َّللاَُّ َعَّْ وَ  َّللاَِّ َأنَّ َرُسوووَ  َّللاَِّ   -َرِض لَّمَ َصوولَّى َّللاَُّ َعَلْيووِل َوَسوولَّمَ -َأنَّ َرُس ِل َوَس لَّى َّللاَُّ َعَلْي ي َرَأ  ِفووي   -َص َرَأ  ِف
ًرا ًراَأْصَحاِِِل َتَِخ  ا َ   ،،َأْصَحاِِِل َتَِخ  ا َ َفََ ُموا َفََِتم وا ِبي»»  ::َفََ دَّ ُموا َفََِتم وا ِبيَتََ دَّ ْعدَ   ،،َتََ َِْتمَّ ُِِكْم َمْ  َِ ْعدَ َوْلَي َِْتمَّ ُِِكْم َمْ  َِ ُروا َعوْ    ..َرَواُه ُمْسِلمٌ َرَواُه ُمْسِلمٌ   ««ُكمْ ُكمْ َوْلَي َِنَُّهْم َتوَِخَّ ََ  ْ ُروا َع َِخَّ َِنَُّهْم َت ََ

ُنوِ  ِمَّْوُل  ْرِإ َوالد  ُل اْلَُ ُنوِ  ِمَّْ ْرِإ َوالد  لَّ َصولَّى َّللاَُّ َعَلْيوِل َوَسولَّ -اْلَُ ِل َوَس لَّى َّللاَُّ َعَلْي لُ َوَقْوُلولُ   ،،-مَ مَ َص ياْئَتم ووا ِبوي»»  ::َوَقْوُل َِْفَعواِلي  ::َأ ْ َأ ْ   ««اْئَتم وا ِب اِلياْقَتوُدوا ِِ َِْفَع ُدوا ِِ َتوِد   ،،اْقَت ِد َوْلَيَْ َت َوْلَيَْ
َِْفَعاِلُكْم َعَلى َأْفعَ  ْعَدُكْم ُمْسَتِدلِ يَ  ِِ َِْفَعاِلُكْم َعَلى َأْفعَ ُِِكْم َمْ  َِ ْعَدُكْم ُمْسَتِدلِ يَ  ِِ          اِلي.اِلي.ُِِكْم َمْ  َِ

َماِا ِممَّْ  ََل َيَراُه َوََل يَ  َماِا ِممَّْ  ََل َيَراُه َوََل يَ َواْلَحِديُع َدِليٌا َعَلى َأنَُّل َيُجوُز اتِ َخاُا َمْ  َخْلَف امِْ فِ  الثَّاِني َواْلَحِديُع َدِليٌا َعَلى َأنَُّل َيُجوُز اتِ َخاُا َمْ  َخْلَف امِْ َِْهِا الصَّ فِ  الثَّاِني ْسَمُعُل ََ َِْهِا الصَّ ْسَمُعُل ََ
فِ  الثَّاِلِع ِِالثَّاِني َوَنْحِوِه َأْو َِِمْ  ُيَخلِ ُغ َعَّْلُ  ِ  َوَأْهِا الصَّ َتُدوَن ِِاْوَوَّ فِ  الثَّاِلِع ِِالثَّاِني َوَنْحِوِه َأْو َِِمْ  ُيَخلِ ُغ َعَّْلُ َيَْ ِ  َوَأْهِا الصَّ َتُدوَن ِِاْوَوَّ  ".".َيَْ

وب ذلاأء:ااقضاثه الحقتالاث الم ء اه ء إلاحتففال و:،اولحففال و:اأ وةا صدءبالحففاوب ذلاألء:ااقلضاثهل الحقتلالاث الم لء اه لء إلاحتفلفال و:،اولحفلفال و:األ وةا صلدءبالحفلفا
اءا حكالم ء اه ء إلاحت عب احألولئ اول ولخر.ءا حكالم ء اه ء إلاحت عب احألولئ اول ولخر.لحوءنياوه،ذل،اولح ع مراعتهاخالحوءنياوه،ذل،اولح ع مراعتهاخا

وي ل ياعتهاهذلالحخاءاثنهاحما خ الح لخ اوجتواقيالحففاوأفاقيالحففالحخء وا وًا،اوي ل ياعتهاهذلالحخاءاثنهاحما خ الح لخ اوجتواقيالحففاوألفاقليالحفلفالحخلء وا لوًا،ا
وءنياولحوءحن،اولحرلا ا ءارق ا  الحرفمعاي،م اث روالحرفلمعاولحفلفال و:اولحولءنياولحوءحلن،اولحرلال ا لءارقل ا ل الحرفلمعاي،لم اث رواولم ء اأ ارق ا  اولم ء اأ ارق ا  ا لحرفمعاولحففال و:اولح
الرققها  الحرفمعاتأمتهالحرفقا.لرققها  الحرفمعاتأمتهالحرفقا. الم ء اه ء إلاحت عب اق الم ء اه ء إلاحت عب اقههلحرفقا،او  لاأت ء الحرفقا،او  لاأت ء ا
 طالب: ...........طالب: ...........

اشيذ،اع  الحدءجا.شيذ،اع  الحدءجا.ااههويرىااقق الالحلقضا ءاقبويرىااقق الالحلقضا ءاقباا،،لحعيفم اه لافءنلالحفأمءا ععءاقالحعيفم اه لافءنلالحفأمءا ععءاقا
 طالب: ...........طالب: ...........

ا..الاالالاال
 طالب: ...........طالب: ...........

اكبفلكبفل
 يرون ِع هم الخعض لك  المسافة ِعيدة بيَّهم؟ يرون ِع هم الخعض لك  المسافة ِعيدة بيَّهم؟   واواطالب: يعَّي لو َانطالب: يعَّي لو َان
اوهالاخءرجالحعس  لاوهالاخءرجالحعس  لا

 خارج المسجد.خارج المسجد.  طالب:طالب:
اخءرجالحعس  اح برامءجاا ءاتفح،احال اه لالتفتلالحفأمءاصدَّل.خءرجالحعس  اح برامءجاا ءاتفح،احال اه لالتفتلالحفأمءاصدَّل.

 طالب: لغير الحاجة ما تصُّ؟طالب: لغير الحاجة ما تصُّ؟
اال.ال.اا،، ءاتفح ءاتفح

 طالب: ...........طالب: ...........
ا،اخءرجالحعس  ا ءاتفحاهالاع  الحدءجااولح مء ،اتملص الحفأمء.،اخءرجالحعس  ا ءاتفحاهالاع  الحدءجااولح مء ،اتملص الحفأمء.الالاا،،ه لاتيطَّ الحفأمءه لاتيطَّ الحفأمء

عة؟ عة؟طالب: إن تَدمْ ودخلْ المسجد راحْ الَر  طالب: إن تَدمْ ودخلْ المسجد راحْ الَر
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اوح.وح. ءاترا ءاتراختخت
 طالب: وما أصلي خارج المسجد؟طالب: وما أصلي خارج المسجد؟

اخءرجالحعس  .خءرجالحعس  .ااالاتقف الاتقف 
فِ  اْوَوَّ ِ "" فِ  اْوَوَّ ِ َوِفي اْلَحِديِع َحعٌّ َعَلى الصَّ  ".".َوِفي اْلَحِديِع َحعٌّ َعَلى الصَّ

 طالب: ...........طالب: ...........
ءويا،االاشكاث ال رضاهياثقق ،احال الحفاةاقم اصدبدااهااءويا،االاشللكاث ال رضاهللياثققلل ،احاللل الحفللاةاقللم اصللدبدااهللااكتهاولم اع  الحدءجاا عسكتللهاولملل اع لل الحدءجللاا عسلل

اشك.شك.
 طالب: ...........طالب: ...........

اء.ء.لحععرل اع  الحدءجااهحب ءايقفتهاه لحععرل اع  الحدءجااهحب ءايقفتهاه 
َراَهُة اْلَخْعِد َعَّْلُ "" َراَهُة اْلَخْعِد َعَّْلُ َوََ َرُهْم َّللاَُّ »»  ::َوَتَماُا اْلَحِديعِ َوَتَماُا اْلَحِديعِ   ،،َوََ ُروَن َحتَّى ُيَؤخِ  َرُهْم َّللاَُّ ََل َيزَاُ  َقْوٌا َيَتَِخَّ ُروَن َحتَّى ُيَؤخِ       ..««ََل َيزَاُ  َقْوٌا َيَتَِخَّ

ِ  َثابِ َوَعْ  َزْيِد ْبوِ  َثاِبو ا َ ٍْ َقوا َ َوَعْ  َزْيِد ْب راْحَتَجور  ::ٍْ َق واْلُحْجَرِة ِموْ  اْلَاْصوفِ   ..اْحَتَج ا ََ َِ اْلَمَّْوُد َأْ  اتََّاوَذ َ وْيًَ ْ  اْلَاْصفِ ُهوَو ِِوالرَّا اْلُحْجَرِة ِم ََ ا  ْيًَ َذ َ  ُد َأْ  اتََّا َِ اْلَمَّْ ِِالرَّا َو  َو َوُهوَو   ،،ُه َوُه
اَحِصيُر َوُيوْرَو  ِِوالزَّاِ  َأْ  اتََّاوَذ َحواِجزًا َبْيََّوُل َوََّوْيَ  َغْيورِِه َأْ  َماِنًعواالْ الْ  رِِه َأْ  َماِنًع ْيَ  َغْي ُل َوََّ اِجزًا َبْيََّ َذ َح ِِالزَّاِ  َأْ  اتََّا ْرَو   وُ  َّللاَِّ َرُسووُ  َّللاَِّ   َحِصيُر َوُي ِل َصولَّى َّللاَُّ َعَلْيوِل -َرُس لَّى َّللاَُّ َعَلْي َص

َفةً ُحجْ ُحجْ   -َوَسلَّمَ َوَسلَّمَ  َفةً َرًة ُمَاصَّ وا ُيَصل وَن َِِصوََلِتِل. اْلَحوِديعَ   ،،َفَصلَّى ِفيَها َفَتَتخََّد إَلْيِل ِرَجا ٌ َفَصلَّى ِفيَها َفَتَتخََّد إَلْيِل ِرَجا ٌ   ،،َرًة ُمَاصَّ َُ ِديعَ َوَجا ََلِتِل. اْلَح وا ُيَصل وَن َِِص َُ يلِ . َوِفيولِ َوَجا   ::. َوِف
 ..ُمتََّفٌق َعَلْيلِ ُمتََّفٌق َعَلْيلِ   ،،««َأْفَ ُا َصََلِة اْلَمْرَِ ِفي َبْيِتِل إَلَّ اْلَمْكُتوََّةَ َأْفَ ُا َصََلِة اْلَمْرَِ ِفي َبْيِتِل إَلَّ اْلَمْكُتوََّةَ »»

َا ِفي َ ْرِح َحِديِع َجاِبٍر ِفي َِاِإ َص  دَّ َا ِفي َ ْرِح َحِديِع َجاِبٍر ِفي َِاِإ َص َوَقْد َتََ دَّ ََ ِفوي   ،،ََلِة التََّطو اِ ََلِة التََّطو اِ َوَقْد َتََ ي َوِفيِل َدََلَلٌة َعَلى َجَواِز ِفْعِا ِمْثِا َذِلو ََ ِف َوِفيِل َدََلَلٌة َعَلى َجَواِز ِفْعِا ِمْثِا َذِل
واَن َيْفَعُلوُل ِِاللَّْيوِا َوَيْخُسوُه ِِالَََّّهوارِ   اْلَمْسِجِد إَذا َلْم َيُك ْ اْلَمْسِجِد إَذا َلْم َيُكو ْ  ارِ ِفيوِل َتْ وِييٌق َعَلوى اْلُمَصولَّْيَ ؛ ِوَنَّوُل ََ ُه ِِالَََّّه ِا َوَيْخُس ُل ِِاللَّْي اَن َيْفَعُل ََ لَّْيَ ؛ ِوَنَُّل  ى اْلُمَص ِييٌق َعَل يِل َتْ  ي َوِفوي   ،،ِف َوِف

ِلمٍ ِرَواَيووِة ُمْسووِلمٍ  ِة ُمْس ْذُه َدائِ َوَلووْم َيتَِّاووْذُه َدائِ : ): )ِرَواَي ْم َيتَِّا اًموواَوَل لُ َوَقْوُلوولُ   ،،((ًم َعُل َفَتَتخَّووَد ِمووْ  التََّتخ ووِد الطََّلووِب، َواْلَمْعََّووى َطَلُخوووا َمْوِضووَعُل : : َوَقْوُل وا َمْوِض ى َطَلُخ ِب، َواْلَمْعََّ ْ  التََّتخ ِد الطََّل َفَتَتخََّد ِم
لِ وا إَلْيوولِ َواْجَتَمعُ َواْجَتَمُعوو اِر  ِ َوِفووي ِرَواَيووِة اْلُخَاوواِر  ِ   ،،وا إَلْي ِة اْلُخَا ي ِرَواَي لِ َفَثوواَر إَلْيوولِ : ): )َوِف اَر إَلْي لُ َوِفووي ِرَواَيووٍة َلوولُ   ،،((َفَث ٍة َل ي ِرَواَي لَّى َفَصوولَّى ِفيَهووا َلَيوواِلَي َفَصوولَّى : : َوِف اِلَي َفَص ا َلَي لَّى ِفيَه َفَص

ٌُ ِمْ  َأْصَحاِِلِ  ٌُ ِمْ  َأْصَحاِِلِ َِِصََلِتِل َنا  ..""َِِصََلِتِل َنا
اوقياروليا ا قوءب(اثي الجعع اح يهانءس.وقياروليا ا قوءب(اثي الجعع اح يهانءس.

 طالب: ...........طالب: ...........
ا ءب،ا ءب الجعع .ا ءب،ا ءب الجعع .ا

ْم جَ َفَلمَّا َعِلَم ِبِهوْم جَ "" ُعودُ َفَلمَّا َعِلَم ِبِه دُ َعوَا َيَْ ُع َا َيَْ ْيِهمْ َفَاوَرَج إَلوْيِهمْ   ،،َع َرَج إَل وا َ   ،،َفَا ا َ َفََ ََ ُْ ِموْ  َصوَِّيِعُكْم َفَصول وا َأي َهوا   ::َف ُْ الَّوِذ  َرَأْيو ا َقوْد َعَرْفو ل وا َأي َه َِّيِعُكْم َفَص ْ  َص ُْ ِم ُْ الَِّذ  َرَأْي ْد َعَرْف َق
ُُ ِفي ُبُيوِتُكْم َفِِنَّ َأْفَ َا ا ُُ ِفي ُبُيوِتُكْم َفِِنَّ َأْفَ َا االََّّا ََلِة َصََلُة اْلَمْرَِ ِفي َبْيِتوِل إَلَّ اْلَمْكُتوََّوةَ الََّّا ةَ لصَّ ِل إَلَّ اْلَمْكُتوََّ ََلِة َصََلُة اْلَمْرَِ ِفي َبْيِت َُولُ   ..لصَّ َُلُ َهوَذا َلْف َذا َلْف ِلٍم َوِفوي ُمْسوِلٍم   ،،َه ي ُمْس َوِف

 ..ِمَّْلُ ِمَّْلُ   َقِريبٌ َقِريبٌ 
َماَمةِ  َُ اْلَحِديَع ِفي َأْبَواِإ امِْ َماَمةِ َواْلُمَصَِّ ُف َسا َُ اْلَحِديَع ِفي َأْبَواِإ امِْ َفاَدِة َ ْرِعيَِّة اْلَجَماَعِة ِفي الََّّاِفَلةِ   ؛؛َواْلُمَصَِّ ُف َسا َفاَدِة َ ْرِعيَِّة اْلَجَماَعِة ِفي الََّّاِفَلةِ ِمِ َا َمْعََّواُه   ،،ِمِ ودَّ اُه َوَقوْد َتََ َا َمْعََّ دَّ ََ ْد َت َوَق

 ". ". لتََّطو اِ لتََّطو اِ ِفي اِفي ا
 طالب: ...........طالب: ...........

ل َّاالحختبألاالحرلشل ،او  اققت ءاقيالحعس  اقااا س،اواو  اققت ءاقيالحعس  اقااال س،اوااا،،حهاققت ءاقيالحلبل،احهاققت ءاقياهبعهحهاققت ءاقيالحلبل،احهاققت ءاقياهبعه هيا ق َّاالحختبأاالحرلش ،اهليا ق
األته.ألته.اا-عتبهالحفاةاولحسا عتبهالحفاةاولحسا –وققت ءالح لياوققت ءالح ليا
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 طالب: ...........طالب: ...........
ا سقللل اققت للءاقللياهبعللهاقللااالل س عهاقاا الللالاولملل ،احاللل احبأقلل ال صللتحاحلله،احاللل اه لاخبلليااا،،قل اققت ءاقياهب ال اه لاخبيالحدق حه،اح ق ال صتحا ال احبأ م ،اح الالاول اهاث ايقسللءذااللهالحدق سءذا ث ايق

الحظ اهذها س حااثخرىاخءرجااع الحعرل .لحظ اهذها س حااثخرىاخءرجااع الحعرل .
 طالب: ...........طالب: ...........

اه لاصتهاقياهبعهااي راص اه لاصتهاقياهبعهااي راصعتهاف ِّ ااةالح عءعاافأءه،او  لاصتهاثكوراقتهاثجره.اةالح عءعاافأءه،او  لاصتهاثكوراقتهاثجره.عتهاف ِّ
ِد َّللاَِّ َوَعْ  َجاِبِر ْبِ  َعْخوِد َّللاَِّ "" لُ َرِضوَي َّللاَُّ َعَّْولُ -َوَعْ  َجاِبِر ْبِ  َعْخ َي َّللاَُّ َعَّْ ا َ َقوا َ   -َرِض ََ : : َق َِْصوَحاِِِل اْلِعَشوا ََ َصولَّى ُمَعواٌذ ِِ ا َحاِِِل اْلِعَش َِْص اٌذ ِِ لَّى ُمَع وَّ َ َفَطووَّ َ   ،،َص ْيِهمْ  َعَلوْيِهمْ َفَط   ،، َعَل

وواَ  الََِّّخووي   ي  َفََ اَ  الََِّّخ ََ لَّمَ َصوولَّى َّللاَُّ َعَلْيووِل َوَسوولَّمَ -َف ِل َوَس لَّى َّللاَُّ َعَلْي اُذ َأْن َأُتِريووُد َيووا ُمَعوواُذ َأْن »»  ::-َص ا ُمَع َُ َفوواْقَرْأ َأُتِريُد َي اْقَرْأ َتُكوووَن َفتَّاًنووا؟ إَذا َأَمْمووْ الََّّووا َُ َف ْ الََّّا ا؟ إَذا َأَمْم وَن َفتَّاًن َتُك
ْمِس َوُضَحاَها وَ  ْمِس َوُضَحاَها وَ ِِالشَّ ََ اَوْعَلى{ِِالشَّ ََ اَوْعَلى{}َسخِ ُِّ اْسَم َرَِّ  { [ وَ [ وَ 11]اوعلى:]اوعلوى:  }َسخِ ُِّ اْسَم َرَِّ  ََ و { }اْقوَرْأ ِِاْسوِم َرَِّ  ََ ِم َرَّ ِ َرْأ ِِاْس لق:]العلوق:}اْق ِا }َواللَّْيوِا   [[11]الع }َواللَّْي

 ..َواللَّْفُم ِلُمْسِلمٍ َواللَّْفُم ِلُمْسِلمٍ   ،،ُمتََّفٌق َعَلْيلِ ُمتََّفٌق َعَلْيلِ   ««[[11]الليا:]الليا:ِإَذا َيْغَشى{ ِإَذا َيْغَشى{ 
ياْلَحووِديُع ِفووي ِديُع ِف َُوولُ   اْلَح َُلُ اْلُخَاوواِر ِ  َلْف اِر ِ  َلْف لِ يَأْقَخووَا َرُجووٌا ِبََّاِضووَحْيِ  َوَقووْد َجووَََُّّ اللَّْيووُا َفَواَفووَق ُمَعوواًذا ُيَصوولِ ي: : اْلُخَا اًذا ُيَص َق ُمَع ُا َفَواَف َََُّّ اللَّْي ْد َج َحْيِ  َوَق ٌا ِبََّاِض َا َرُج َرَ  َفَتووَرَ    ،،َأْقَخ َفَت
رَ   ،،َناِضَحْيلِ َناِضَحْيلِ  رَ َوَأْقَخَا إَلى ُمَعاٍذ َفََ َِ َوَأْقَخَا إَلى ُمَعاٍذ َفََ َرِة َأْو الَِّ َسا َِ َأ ُمَعاٌذ ُسوَرَة اْلَخََ َرِة َأْو الَِّ َسا ْعَد َأْن َقَطوَد اَِلْقِتو  ،،َأ ُمَعاٌذ ُسوَرَة اْلَخََ ُجُا َِ َد اَِلْقتِ َفاْنَطَلَق الرَّ ْعَد َأْن َقَط ُجُا َِ ََ َفاْنَطَلَق الرَّ ََ َدا َدا
ُِْموِا   ..َوَأَتمَّ َصََلَتُل ُمََّْفِرًداَوَأَتمَّ َصََلَتُل ُمََّْفِرًدا  ،،ُِِمَعاذٍ ُِِمَعاذٍ  ُجِا َأْ  اْلَمو اَن ِللرَّ َماُا َوََ َ  امِْ ْوِلِل: إَذا َطوَّ ََ َإ اْلُخَااِر   ِِ ُِْموِا َوَعَلْيِل َبوَّ ُجِا َأْ  اْلَم اَن ِللرَّ َماُا َوََ َ  امِْ ْوِلِل: إَذا َطوَّ ََ َإ اْلُخَااِر   ِِ َوَعَلْيِل َبوَّ
لُ ٌة َفَاوَرَج. َوََّلَغوُل َأنَّ ُمَعواًذا َنواَ  ِمَّْولُ َحاجَ َحاجَ  اَ  ِمَّْ اًذا َن ُل َأنَّ ُمَع َرَج. َوََّلَغ ورً   ،،ٌة َفَا ََ َموا َقاَلوُل ُمَعواٌذ ُمَفسَّ رً َوَقوْد َجوا اٌذ ُمَفسَّ ُل ُمَع ا َقاَل ََ َم ا ْد َج مِ ا ِبَلْفومِ َوَق ََ ُمَعواًذا : : ا ِبَلْف اًذا َفَخَلوَغ َذِلو ََ ُمَع َغ َذِل َفَخَل
ووا َ  ا َ َفََ ََ اِفقٌ إنَّووُل ُمََّوواِفقٌ   ::َف يَّ َفووََِتى الََِّّخوويَّ   ،،إنَُّل ُمََّ ََِتى الََِّّخ لَّمَ َصوولَّى َّللاَُّ َعَلْيووِل َوَسوولَّمَ -َف ِل َوَس لَّى َّللاَُّ َعَلْي اًذاَفَشووَكا ُمَعوواًذا  -َص َكا ُمَع وواَ  الََِّّخووي    ،،َفَش ي  َفََ اَ  الََِّّخ ََ لَّ َصوولَّ -َف ى َّللاَُّ ى َّللاَُّ َص

َْ َيا ُمَعاذُ »»: : -َعَلْيِل َوَسلَّمَ َعَلْيِل َوَسلَّمَ  َْ َيا ُمَعاذُ َأَفتَّاٌن َأْن َْ   ؟؟َأَفتَّاٌن َأْن َْ َأْو َفواِتٌ  َأْنو اِتٌ  َأْن ََ َمو-َأْو َف ََ مَ َثوََل ََل ٍَ َث ٍَ رَّا َم َرَّ َِ َفَلوْو َصولَّْيْ َِِسوخِ ُّْ اْسوَم َرَِّ وَ   ،،-رَّا خِ ُّْ اْس لَّْيْ َِِس ْو َص َفَل
ىاْوَْعَلووى ووْمِس َوُضووَحاَها{  اْوَْعَل َحاَها{}َوالشَّ ْمِس َوُض شمس:]الشوومس:  }َوالشَّ ى{}َواللَّْيووِا ِإَذا َيْغَشووى{  ،،[[11]ال ِا ِإَذا َيْغَش يا:]الليووا:  }َواللَّْي ََ    ،،[[11]الل نَّووُل ُيَصوولِ ي َوَرا ََ  َفِِ لِ ي َوَرا نَُّل ُيَص َفِِ

ووِعيُف َوُذو اْلَحاَجووةِ اا ةِ ْلَكِخيووُر َوال َّ ِعيُف َوُذو اْلَحاَج يُر َوال َّ ٌُ َغْيووُر َهووِذِه،   ،،««ْلَكِخ ِذِه، َوَلووُل ِفووي اْلُخَاوواِر ِ  َأْلَفووا ُر َه ٌُ َغْي ا اِر ِ  َأْلَف ي اْلُخَا ُل ِف َراُد َِِفتَّاٍن َأ ْ َواْلُمووَراُد َِِفتَّوواٍن َأ ْ َوَل ذِ ُإ َأُتَعووذِ ُإ   ::َواْلُم َأُتَع
نَّووُل  ُِْموِميَ  ِلْْلَِطاَلووِة، َوِإَلَّ َفِِ َراَهووِة اْلَموو ََ َعَلووى ََ نَُّل َأْصووَحاََِ ِِالتَّْطِويووِا، َوَحَمووَا َذِلوو ِة، َوِإَلَّ َفِِ ُِْموِميَ  ِلْْلَِطاَل َراهَِة اْلَم ى ََ ََ َعَل َا َذلِ يِا، َوَحَم َحاََِ ِِالتَّْطِو لَّى َّللاَُّ َصوولَّى َّللاَُّ -َأْص ِل  َعَلْيووِل َص  َعَلْي

 ".".َقَرَأ اْوَْعَراَف ِفي اْلَمْغِرِإ َوَغْيِرَهاَقَرَأ اْوَْعَراَف ِفي اْلَمْغِرِإ َوَغْيِرَها  -َوَسلَّمَ َوَسلَّمَ 
اءهاثنهاأرثال عرلءاقيالحع رباوغبرالحع رب،اال.ءهاثنهاأرثال عرلءاقيالحع رباوغبرالحع رب،اال.و ءا ق و ءا ق اا"أو غيَرها""أو غيَرها"

وتِ يَ  خَيوةً َغْيرَ َغْيرَ   وَ وَ أأَقَرَأ اْوَْعَراَف ِفي اْلَمْغِرِإ َقَرَأ اْوَْعَراَف ِفي اْلَمْغِرِإ "" َ ْهِر ِِالسِ  َداُر ِقَياِمِل ِفي ال اَن ِمَْ ةً َها َوََ تِ يَ  خَي َ ْهِر ِِالسِ  َداُر ِقَياِمِل ِفي ال اَن ِمَْ رَ َوَقورَ   ،،َها َوََ َِْقَصوَر ِموْ  َوَق ْ  َأ ِِ َر ِم َِْقَص َأ ِِ
 َِ ََ ِِاْخِتََلِف اْوَْوَقا ، َواْلَحاِصُا َأنَُّل َيْاَتِلُف َذِل ََ َِ َذِل ََ ِِاْخِتََلِف اْوَْوَقا ، َواْلَحاِصُا َأنَُّل َيْاَتِلُف َذِل ََ َماِا، َواْلَمُِْموِميَ .َذِل َماِا، َواْلَمُِْموِميَ . ِفي امِْ     ِفي امِْ

اِ  ِة َصََلِة اْلُمْفَتِرِ  َخْلَف اْلُمَتََّفِ  اِ َواْلَحِديُع َدِليٌا َعَلى ِصحَّ ِة َصََلِة اْلُمْفَتِرِ  َخْلَف اْلُمَتََّفِ  اَن ُيَصلِ ي َفِريَ وَة اْلِعَشو  ،،َواْلَحِديُع َدِليٌا َعَلى ِصحَّ َة اْلِعشَ َفِِنَّ ُمَعاًذا ََ اَن ُيَصلِ ي َفِريَ  َِ َفِِنَّ ُمَعاًذا ََ َِ ا ا
ُِ   ،،يَها ِبِهْم َنْفًَل يَها ِبِهْم َنْفًَل ُثمَّ َيْذَهُب إَلى َأْصَحاِِِل َفُيَصل ِ ُثمَّ َيْذَهُب إَلى َأْصَحاِِِل َفُيَصل ِ   ،،-َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِل َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِل َوَسلَّمَ -َمَعُل َمَعُل  زَّا ُِ َوَقْد َأْخَرَج َعْخوُد الورَّ زَّا لرَّ ُد ا   َوَقْد َأْخَرَج َعْخ

اِفِعي  َوالطََّحاِو   ِمْ  َحِديِع َجاِبٍر َِِسٍََّد َصِحيٍُّ  اِفِعي  َوالطََّحاِو   ِمْ  َحِديِع َجاِبٍر َِِسٍََّد َصِحيٍُّ َوالشَّ َِّ ُف َ  اْلُمَصوَِّ ُف َوَقْد َطوَّ َوَقْد َطوَّ   ،،««ِهَي َلُل َتَطو اٌ ِهَي َلُل َتَطو اٌ »»  ::َوِفيلِ َوِفيلِ   ،،َوالشَّ َ  اْلُمَص
ََ ِفي  ََ ِفي اْلَكََلَا َعَلى اَِلْسِتْدََلِ  ِِاْلَحِديِع َعَلى َذِل َِلًَّة َجوَواَإ   ،،(( اْلَخاِر   اْلَخاِر  َفْتُِّ َفْتُِّ ))اْلَكََلَا َعَلى اَِلْسِتْدََلِ  ِِاْلَحِديِع َعَلى َذِل َتْخََّا ِفيِل ِرَساَلًة ُمْسوَت َواَإ َوَقْد ََ َِلًَّة َج َت َتْخََّا ِفيِل ِرَساَلًة ُمْس َوَقْد ََ

ِة َصََلِة اْلُمْفَتِرِ  َخْلَف اْلُمَتََّ  ِة َصََلِة اْلُمْفَتِرِ  َخْلَف اْلُمَتََّ ُسَؤاٍ  َوَأَبََّّا ِفيَها َعَدَا ُنُهوِ  اْلَحِديِع َعَلى ِصحَّ اِ ُسَؤاٍ  َوَأَبََّّا ِفيَها َعَدَا ُنُهوِ  اْلَحِديِع َعَلى ِصحَّ اِ فِ   ".".فِ 
الحد ينان اقيالحعمضمع.لحد ينان اقيالحعمضمع.
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َماُا فِ "" ُف امِْ َماُا فِ َواْلَحِديُع َأَفاَد َأنَُّل ُيَافِ  ُف امِْ ِتِل َوَصََلِتلِ َواْلَحِديُع َأَفاَد َأنَُّل ُيَافِ  ََ ِتِل َوَصََلِتلِ ي ِقَرا ََ لَّمَ َصولَّى َّللاَُّ َعَلْيوِل َوَسولَّمَ -َوَقْد َعيََّ  َوَقْد َعيََّ    ،،ي ِقَرا ِل َوَس لَّى َّللاَُّ َعَلْي وَداَر   -َص َداَر ِمَْ َْ ِم
ةِ  ََ ََِرا ةِ اْل ََ ََِرا ِِْتي َحِديُع   ،،اْل ِِْتي َحِديُع َوَي َُ َفْليُ »»َوَي َُ َفْليُ إَذا َأاَّ َأَحُدُكْم الََّّا فْ إَذا َأاَّ َأَحُدُكْم الََّّا فْ َافِ   ". ". ««َافِ 

اَرِضوَي َّللاَُّ َعََّْهوا-َوَعْ  َعاِئَشَة َوَعْ  َعاِئَشَة  َي َّللاَُّ َعََّْه وِة َصوََلِة َرُسووِ  َّللاَِّ   -َرِض وِ  َّللاَِّ ِفوي ِقصَّ ََلِة َرُس ِة َص ي ِقصَّ لَّى َصولَّى -ِف لَّمَ َّللاَُّ َعَلْيوِل َوَسولَّمَ َص ِل َوَس ُِ   -َّللاَُّ َعَلْي ُِ ِِالََّّوا ِِالََّّا
ْْ   ،،َوُهَو َمِريٌض َوُهَو َمِريٌض  ْْ َقاَل ْكرٍ   ::َقاَل ََ َحتَّى َجَلَس َعْ  َيَساِر َأِبي َِ ْكرٍ َفَجا ََ َحتَّى َجَلَس َعْ  َيَساِر َأِبي َِ  ".".َهَكَذا ِفي ِرَواَيِة اْلُخَااِر  ِ َهَكَذا ِفي ِرَواَيِة اْلُخَااِر  ِ   ..َفَجا

اطمي لاطمي لا
 طالب: ...........طالب: ...........

ا خرهء. خرهء.ث اث اصأدااصأداااالليبيباا
 طالب: ...........طالب: ...........
اثي لثي لث اث اتدلاتدلاث اث احال اهذلاثي اقم احال اهذلاثي اقم ا

 ............طالب: .....طالب: .....
اشيذاه ء.شيذاه ء.ااههثعط ءال ر ها ءاقبثعط ءال ر ها ءاقب

َمواِا( َتْعِيويُ  َمَكواِن ُجُلوِسوِل "" َِْتم  ِِامِْ ُجوُا َيو واِإ الرَّ ِل َهَكَذا ِفي ِرَواَيوِة اْلُخَاواِر ِ  ِفوي )َِ اِن ُجُلوِس يُ  َمَك اِا( َتْعِي َم َِْتم  ِِامِْ ُا َي ُج اِإ الرَّ َِ ي ) اِر ِ  ِف ِة اْلُخَا لَّى َّللاَُّ َصولَّى َّللاَُّ -َهَكَذا ِفي ِرَواَي ِل  َعَلْيوِل َص  َعَلْي
لَّمَ َوَسوولَّمَ  ْكوورٍ   ،،-َوَس رٍ َوَأنَّووُل َعووْ  َيَسوواِر َأِبووي َِ ْك ي َِ اِر َأِب ْ  َيَس َموواِا  ،،َوَأنَُّل َع وواُا امِْ اِاَوَهووَذا ُهووَو َمََ َم اُا امِْ ََ َو َم َذا ُه وواِإ َحوود  َووَ َووَ   ،،َوَه د  َقووَد ِفووي اْلُخَاوواِر ِ  ِفووي )َِ اِإ َح َِ ي ) اِر ِ  ِف ي اْلُخَا َد ِف َق

مِ اْلَمووِريِض َأْن َيْشووَهَد اْلَجَماَعووَة( ِبَلْفوومِ  َة( ِبَلْف َهَد اْلَجَماَع ِريِض َأْن َيْش لِ َجَلووَس إَلووى َجَِّْخوولِ   ::اْلَم ى َجَِّْخ َس إَل لِ َوَلووْم ُيَعوويِ ْ  ِفيووِل َمَحوواَّ ُجُلوِسوولِ   ..َجَل اَّ ُجُلوِس يِل َمَح يِ ْ  ِف ْم ُيَع اَ  ْ  َقوواَ  َلكِ َلِكوو  ،،َوَل ْ  َق
ْسوََّاٍد َحَسوٍ : َأنَّوُل َعوْ  َيَسو ْ  َيسَ اْلُمَصَِّ ُف: إنَّوُل َعويََّ  اْلَمَحواَّ ِفوي ِرَواَيوٍة ِِِِ ٍ : َأنَُّل َع ََّاٍد َحَس ْس ٍة ِِِِ ي ِرَواَي اَّ ِف يََّ  اْلَمَح َْ ِفوي   ،،ارِهِ ارِهِ اْلُمَصَِّ ُف: إنَُّل َع ي ُقْلوْ: َحْيوُع َقوْد َثَخو َْ ِف ْد َثَخ ُع َق ْ: َحْي ُقْل

ِحيُِّ  ِحيُِّ الصَّ  ".".الصَّ
اقيالحفدبح.قيالحفدبح.

ْعِض ِرَواَياِتلِ "" ْعِض ِرَواَياِتلِ ِفي َِ اَن   -لَّى َّللاَُّ َعَلْيِل َوَسلَّمَ لَّى َّللاَُّ َعَلْيِل َوَسلَّمَ َص َص -َوَِِّل َيتَِّ ُُّ َأنَُّل َوَِِّل َيتَِّ ُُّ َأنَُّل   ،،َفِهَي ُتَخيِ ُ  َما ُأْجِمَا ِفي ُأْخَر  َفِهَي ُتَخيِ ُ  َما ُأْجِمَا ِفي ُأْخَر    ،،ِفي َِ اَن ََ ََ
ُِ َجاِلًسا  -مَ مَ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِل َوَسلَّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِل َوَسلَّ -َفَكاَن الََِّّخي  َفَكاَن الََِّّخي    ،،إَماًماإَماًما ُِ َجاِلًساُيَصلِ ي ِِالََّّا َتوِد    ،،ُيَصلِ ي ِِالََّّا ْكٍر ُيَصلِ ي َقاِئًما َيَْ ِد  َوَأُبو َِ َت ْكٍر ُيَصلِ ي َقاِئًما َيَْ َوَأُبو َِ

ْكٍر َِِصََلِة الََِّّخيِ   ْكٍر َِِصََلِة الََِّّخيِ  َأُبو َِ َتِد   ،،-َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِل َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِل َوَسلَّمَ -َأُبو َِ َتِد َوَيَْ ْكٍر. ُمتََّفٌق َعَلْيِل.  َوَيَْ ُُ َِِصََلِة َأِبي َِ ْكٍر. ُمتََّفٌق َعَلْيِل.الََّّا ُُ َِِصََلِة َأِبي َِ      الََّّا
وُز وُ ِفيِل َدََلَلٌة َعَلى َأنَُّل َيُجووُز وُ  َمواِاِفيِل َدََلَلٌة َعَلى َأنَُّل َيُج اِاُقووُف اْلَواِحوِد َعوْ  َيِمويِ  امِْ َم يِ  امِْ ْ  َيِم ِد َع وُف اْلَواِح ُرهُ َوِإْن َحَ وَر َمَعوُل َغْيوُرهُ   ،،ُق ُل َغْي َر َمَع ُا َأنَُّل َوُيْحَتَموُا َأنَّوُل   ،،َوِإْن َحَ  َوُيْحَتَم

وانَ  ْكوٍر َأْو ِلَكْوِنوِل ََ ََ ِلُيَخلِ َغ َعَُّْل َأُبوو َِ انَ َصَََّد َذِل ََ ِل  ٍر َأْو ِلَكْوِن ْك و َِ ََ ِلُيَخلِ َغ َعَُّْل َأُب وََلةِ   َصَََّد َذِل َ  الصَّ ََلةِ إَماًموا َأوَّ َ  الصَّ ا َأوَّ َُ َأْو   ،،إَماًم وفِ  َقوْد َضوا َُ َأْو َأْو ِلَكوْوِن الصَّ ا ْد َض فِ  َق ْوِن الصَّ َأْو ِلَك
ََ ِموْ  اْلمُ  ْ  اْلمُ ِلَغْيِر َذِلو ََ ِم َِ ِلَغْيِر َذِل َِ ْحوَتَمََل َتَمََل ِليِا َعَلوى َأنَّوُل َفَعوَا ِلَواِحوٍد ِمََّْهوا  ،،ْح اَوَموَد َعوَدِا الودَّ ٍد ِمََّْه َا ِلَواِح ى َأنَُّل َفَع ِليِا َعَل لدَّ َدِا ا َد َع ََّواِهُر اْلَجوَواُز َعَلوى   ،،َوَم ى َفال َواُز َعَل َّاِهُر اْلَج َفال

 ُِ ْطََل ُِ امِْ ْطََل  ".".امِْ
ا س.ا س.االاا ساث اييفالحع  م اا ءن الم ء اقاااالاا ساث اييفالحع  م اا ءن الم ء اقااا

 طالب: ...........طالب: ...........
احتدءجاأا  ال ص اتأرُّ الم ء ،احال الحد ينا :اعتهاجملزه.حتدءجاأا  ال ص اتأرُّ الم ء ،احال الحد ينا :اعتهاجملزه.

 ..........طالب: ......طالب: ......
اا،،ع ايعب هاقيطاثواع ايعب هاويسءرهاالاا س،احال اع ايسءرهاقيطاال،اله ا سقم اصتهاهب  عءع ايعب هاقيطاثواعل ايعب لهاويسلءرهاالاال س،احالل اعل ايسلءرهاقيلطاال،الهل ا سلقم اصلتهاهب  علء

اصتهاهب الال  ب .صتهاهب الال  ب .
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ا؟  أاأاطالب: للحاجة طالب: للحاجة  ا؟مطلًَ  مطلًَ
ا طتًيء. طتًيء.

 طالب: وإن َان هَّا  متسد؟طالب: وإن َان هَّا  متسد؟
ا ذلاهمال صح،احال احماقق اقءحفاةاصدبدا. ذلاهمال صح،احال احماقق اقءحفاةاصدبدا.ققه افء اه ءوا عس اوجتواث ء هاه افء اه ءوا عس اوجتواث ء ها

 طالب: ...........طالب: ...........
ااءه اعلءس.اءه اعلءس.اا-عتبهالحفاةاولحسا عتبهالحفاةاولحسا –اءطتاايق لرافعءاقق الح ليااءطتاايق لرافعءاقق الح لياصاتهاصاتها

 طالب: ...........طالب: ...........
ايق لراحتبعب .يق لراحتبعب .

 طالب: إذا َان ع  يميَّل ويساره؟طالب: إذا َان ع  يميَّل ويساره؟
اا ساِقق اله ا سقم اي :اعتبه.ااا ساِقق اله ا سقم اي :اعتبه.ااااهه ءاقب ءاقباا،،الال
ْكورٍ : : َقْوُلَهاَقْوُلَهاوَ وَ "" َتِد  َأُبوو َِ رٍ َيَْ ْك و َِ َتِد  َأُب َُ َعَلوى ِجَهو  ..َيَْ ََ اَِلْقِتوَدا ى ِجهَ ُيْحَتَموُا َأْن َيُكووَن َذِلو َُ َعَل َدا ََ اَِلْقِت وَن َذِل ُا َأْن َيُك ْئِتَمواِاُيْحَتَم اِاِة اَِل ْئِتَم ْكوٍر   ،،ِة اَِل ٍر َفَيُكووَن َأُبوو َِ ْك و َِ وَن َأُب َفَيُك

َماٍا.  ،،إَماًما َوَمُِْموًماإَماًما َوَمُِْموًما اَن ُمَخلِ ًغا َوَلْيَس ِِِِ ْكٍر إنََّما ََ َماٍا.َوُيْحَتَمُا َأْن َيُكوَن َأُبو َِ اَن ُمَخلِ ًغا َوَلْيَس ِِِِ ْكٍر إنََّما ََ  َوُيْحَتَمُا َأْن َيُكوَن َأُبو َِ
ْم َأنَُّل َواْعَلووْم َأنَّووُل  وواَن الََِّّخووي  َواْعَل ي  َقووْد َوَقووَد اَِلْخووِتََلُف ِفووي َحووِديِع َعاِئَشووَة َوِفووي َغْيوورِِه َهووْا ََ اَن الََِّّخ ََ ْا  رِِه َه ي َغْي َة َوِف ِديِع َعاِئَش ي َح ِتََلُف ِف َد اَِلْخ ْد َوَق لَّ َصوولَّ -َق ِل ى َّللاَُّ َعَلْيووِل َص ى َّللاَُّ َعَلْي

َُ َِِما ُيِفيُد َهَذا َوَما ُيِفيُد َهَذا  َوَوَرَدََوَوَرَدَ  ؟؟إَماًما َأْو َمُِْموًماإَماًما َأْو َمُِْموًما  -َوَسلَّمَ َوَسلَّمَ  َواَيا َُ َِِما ُيِفيُد َهَذا َوَما ُيِفيُد َهَذاالرِ  َواَيا ْمََّا ُظُهووَر َأنَّوُل   ،،الرِ  وَر َأنَُّل َلِكََّّا َقدَّ ْمََّا ُظُه -َلِكََّّا َقدَّ
َموااَ   -َّللاَُّ َعَلْيِل َوَسلَّمَ َّللاَُّ َعَلْيِل َوَسلَّمَ َصلَّى َصلَّى  اَن امِْ ااَ ََ َم اَن امِْ َِ َموْ  َذَهوَب إَلوى التَّوْرجِ   ،،ََ ى التَّْرجِ َفِموْ  اْلُعَلَموا َب إَل ْ  َذَه َِ َم ا ْ  اْلُعَلَم َِ َفِم َواَيوا َِ يُِّ َبوْيَ  الرِ  ا َواَي ْيَ  الرِ  َُّ   ،،يُِّ َب َُّ َفوَرجَّ َرجَّ َف
لَّمَ َصولَّى َّللاَُّ َعَلْيوِل َوَسولَّمَ   -َأنَّلُ َأنَّلُ  ِل َوَس لَّى َّللاَُّ َعَلْي َمواَا ِلُوُجووٍه ِموْ  التَّوْرِجيُِّ ُمْسوَتْوَفاٍة ِفوي   -َص واَن امِْ ي ََ َتْوَفاٍة ِف ْ  التَّْرِجيُِّ ُمْس وٍه ِم اَا ِلُوُج َم اَن امِْ اِر  َفوْتُِّ اْلَخواِر  ))ََ ْتُِّ اْلَخ ي ي َوفِ َوِفو  ((َف

. ََ ْعٌض ِمْ  َذِل ْرِح َِ .الشَّ ََ ْعٌض ِمْ  َذِل ْرِح َِ            الشَّ
َا ِفي َ ْرِح اْلَحِديِع  دَّ َا ِفي َ ْرِح اْلَحِديِع َوَتََ دَّ وةِ   ،،ُجوِه َتْرِجيُِّ ِخََلِفلِ ُجوِه َتْرِجيُِّ ِخََلِفلِ َِْعُض وُ َِْعُض وُ التَّاسد التَّاسد َوَتََ َِصَّ ِد اْل َِ َمْ  َقواَ  ِبَتَعود  ةِ َوِمْ  اْلُعَلَما َِصَّ ِد اْل د  اَ  ِبَتَع َِ َمْ  َق   ،،َوِمْ  اْلُعَلَما

                 وًما ِفي َمَرِ  َمْوِتِل َهَذا.وًما ِفي َمَرِ  َمْوِتِل َهَذا.َوَتاَرًة َمِْمُ َوَتاَرًة َمِْمُ   ،،َصلَّى َتاَرًة إَماًماَصلَّى َتاَرًة إَماًما  -َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِل َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِل َوَسلَّمَ -َوَأنَُّل َوَأنَُّل 
ْكوٍر َِِصوََلِة الََِّّخويِ  : : ْوِلَهاْوِلَهاَوَقْد ُاْسُتِد َّ َِِحِديِع َعاِئَشَة َهَذا َوقَ َوَقْد ُاْسُتِد َّ َِِحِديِع َعاِئَشَة َهَذا َوقَ  َتِد  َأُبوو َِ يِ  َيَْ ََلِة الََِّّخ ٍر َِِص ْك و َِ َتِد  َأُب لَّمَ َصولَّى َّللاَُّ َعَلْيوِل َوَسولَّمَ -َيَْ ِل َوَس لَّى َّللاَُّ َعَلْي   -َص
ْكوورٍ  ُُ َِِصووََلِة َأِبووي َِ َتوِد  الََّّووا رٍ َوَيَْ ْك ي َِ ََلِة َأِب ُُ َِِص ِد  الََّّا َت وواَن َمُِْموًموو  ..َوَيَْ ْكووٍر ََ ووا َِ اَن َمُِْمومً َأنَّ َأَِ ََ ٍر  ْك ا َِ َِ َإ اْلُخَاوواِر   َعَلووى َهووَذا َأنَّ َأ َذا ا إَماًمووا، َوَقووْد َبوووَّ ى َه اِر   َعَل َإ اْلُخَا وَّ ْد َب ا، َوَق ا إَماًم

ا َ  ا َ َفََ َِْتم    ::َفََ ُجِا َي اُإ الرَّ َِْتم  )َِ ُجِا َي اُإ الرَّ ُُ ِِاْلَمُِْموِا(  )َِ َِْتم  الََّّا َماِا َوَي ُُ ِِاْلَمُِْموِا(ِِامِْ َِْتم  الََّّا َماِا َوَي  ..ِِامِْ
ُ  َِطَّا ٍ َقوواَ  اْبووُ  َِطَّووا ٍ  ْعً ووا ِخََل   ::قَاَ  اْب ْعُ ووَها َِ ووُفوَف َيووُؤا  َِ : إنَّ الص  ووْعِخيِ  ٍُ َوالشَّ ا ِخََل َهووَذا ُيَواِفووُق َقووْوَ  َمْسووُرو ْعً  َها َِ ْعُ  ُؤا  َِ ُفوَف َي : إنَّ الص  ْعِخيِ  ٍُ َوالشَّ ُرو ا ًفووا هََذا ُيَوافُِق قَْوَ  َمْس ًف

ْعِخي    ،،ِلْلُجْمُهورِ ِلْلُجْمُهورِ  ْعِخي  َقاَ  اْلُمَصَِّ ُف: َقاَ  الشَّ َا َأْن يَ ْ  َأْحَرَا َقْخوَا َأْن يَ مم  ::َقاَ  اْلُمَصَِّ ُف: َقاَ  الشَّ وف  الَّوِذ  َيِليوِل رُ ْ  َأْحَرَا َقْخ يِل رُ ْرَفوَد الصَّ ف  الَِّذ  َيِل َد الصَّ ْ  وَسوُهْم ِموْ  ؤ ؤ ْرَف ُهْم ِم وَس
ْكَعِة إنَُّل َأْدَرَكَها ْكَعِة إنَُّل َأْدَرَكَهاالرَّ ْعُ ُهْم ِلَخْعٍض َأِئمَّوةٌ   ،،الرَّ ؛ ِوَنَُّل َِ ََ َماُا َرَفَد َقْخَا َذِل اَن امِْ ْعُ ُهْم ِلَخْعٍض َأِئمَّةٌ َوَلْو ََ ؛ ِوَنَُّل َِ ََ َماُا َرَفَد َقْخَا َذِل اَن امِْ َر  َهوَذا َيوُد   َأنَّوُل َيوَر  فَ فَ   ،،َوَلْو ََ ُد   َأنَُّل َي َذا َي َه

ْعً ا َما َيَتحَ  ْعِ ِهْم َِ ُلوَن َعْ  َِ ْعً ا َما َيَتحَ َأنَُّهْم ُمَتَحمِ  ْعِ ِهْم َِ ُلوَن َعْ  َِ َمااُ َأنَُّهْم ُمَتَحمِ  َمااُ مَُّلُل امِْ ُد َما َذَهَب إَلْيِل َقْوُلُل   ،،مَُّلُل امِْ ُد َما َذَهَب إَلْيِل َقْوُلُل َوُيَؤيِ  ِل َصولَّى َّللاَُّ َعَلْيوِل -َوُيَؤيِ  لَّى َّللاَُّ َعَلْي َص
ُموا َفََِتم وا ِبي»»  ::-َوَسلَّمَ َوَسلَّمَ  دَّ ُموا َفََِتم وا ِبيَتََ دَّ ْعَدُكمْ   ،،َتََ َِْتمَّ ُِِكْم َمْ  َِ ْعَدُكمْ َوْلَي َِْتمَّ ُِِكْم َمْ  َِ َا.َوَقدْ َوَقدْ   ،،««َوْلَي دَّ َا. َتََ دَّ   َتََ

اَن ُيْسِمُعُهْم التَّْكخِ : : َوِفي ِرَواَيِة ُمْسِلمٍ َوِفي ِرَواَيِة ُمْسِلمٍ  ْكٍر ََ ا َِ اَن ُيْسِمُعُهْم التَّْكخِ َأنَّ َأَِ ْكٍر ََ ا َِ َِ ِِوالتَّْكِخيرِ   ..يرَ يرَ َأنَّ َأَِ وْو ِِالتَّْكِخيرِ َدِليٌا َعَلى َأنَُّل َيُجوُز َرْفُد الصَّ  َِ ْو   ؛؛َدِليٌا َعَلى َأنَُّل َيُجوُز َرْفُد الصَّ
ْسَماِا اْلَمُِْموِمي َ  ْسَماِا اْلَمُِْموِمي َ ِمِ  ".".ِمِ

اع الم ء اهجعءع.ع الم ء اهجعءع.ققيق يا  الحع  م او الايق يا  الحع  م او الا
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ِر، َوَهَذا َمْذَهُب اْلُجْمُهوِر، َوِفيَفَيتَِّخُعوَنُل، َوَأنَُّل َيُجو َفَيتَِّخُعوَنُل، َوَأنَُّل َيُجو "" َِ اْلُمَكخِ  َتِد  اتِ َخاُا َصْو ِر، َوَهَذا َمْذَهُب اْلُجْمُهوِر، َوِفيُز ِلْلُمَْ َِ اْلُمَكخِ  َتِد  اتِ َخاُا َصْو ِل ِخََلٌف ِلْلَماِلِكيَِّة ِل ِخََلٌف ِلْلَماِلِكيَِّة ُز ِلْلُمَْ
َتوِد  اِضي ِعَياٌ  َعوْ  َموْذَهِخِهْم: إنَّ ِموَُّْهْم َموْ  ُيْخِطوُا َصوََلَة اْلُمَْ ِد َقاَ  اْلََ َت ََلَة اْلُمَْ ُا َص ْ  ُيْخِط َُّْهْم َم ْذَهِخِهْم: إنَّ ِم ْ  َم اِضي ِعَياٌ  َع ا، َوِموَُّْهْم َموْ  ََل ُيْخِطُلَهوا،   ،،َقاَ  اْلََ ْ  ََل ُيْخِطُلَه َُّْهْم َم َوِم

َُ ِِوِل َوِإَلَّ َفوََل َوِمَُّْهْم َمْ  قَ َوِمَُّْهْم َمْ  قَ  ْسَماِا َصَُّّ اَِلْقِتَدا َماُا ِِامِْ ََل اَ : إْن َأِذَن َلُل امِْ ِِِل َوِإَلَّ َف  َُ ْسَماِا َصَُّّ اَِلْقِتَدا َماُا ِِامِْ ِذِه َوَلُهوْم َتَفاِصويُا َغْيوُر َهوِذِه   ،،اَ : إْن َأِذَن َلُل امِْ ُر َه يُا َغْي ْم َتَفاِص َوَلُه
وََل  َمواُا، َوََل ََ واَن ُهوَو امِْ ْكوٍر ََ وا َِ وُلووَن ِفوي َهوَذا اْلَحوِديِع: إنَّ َأَِ وَِنَُّهْم َيَُ ََل َلْيَس َعَلْيَها َدِليوٌا، َوََ ََ اُا، َوََل  َم َو امِْ اَن ُه ََ ٍر  ْك ا َِ َِ ِديِع: إنَّ َأ َذا اْلَح ي َه وَن ِف وُل َِنَُّهْم َيَُ ََ يٌا، َو   َا َأنَّلُ َا َأنَّولُ َلْيَس َعَلْيَها َدِل

ْعََلِا َمْ  َخْلَفل ْعََلِا َمْ  َخْلَفلَيْرَفُد َصْوَتُل ِمِ  ".".َيْرَفُد َصْوَتُل ِمِ
اأفاعتهاهذل.أفاعتهاهذل.

 ".".َقا َ َقا َ   -َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِل َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِل َوَسلَّمَ -َأنَّ الََِّّخيَّ َأنَّ الََِّّخيَّ   -َرِضَي َّللاَُّ َعَُّْل َرِضَي َّللاَُّ َعَُّْل -َوَعْ  َأِبي ُهَرْيَرَة َوَعْ  َأِبي ُهَرْيَرَة ""
 طالب: ...........طالب: ...........

ا خر. خر.يوللاقعيوللاقعاا-عتبهالحفاةاولحسا عتبهالحفاةاولحسا –اءحيط اثنها   م أا نهاثشءراهحبهالح ليااءحيط اثنها   م أا نهاثشءراهحبهالح ليا
 طالب: ...........طالب: ...........

اقبهلقبهل ء لا ء لا
 طالب: ...........طالب: ...........

قيب ،اوبءح سلااحإل ء االأا  الحد أبااولحعءحالباا ءاييم:الم ء  اقيب ،اوبءح سلااحإل ء االأا  الحد أبااولحعءحالباا ءاييم:الم ء  ااءح سلاا يشلااءح سلااحتع  م ا ملاءح سلاا يشلااءح سلااحتع  م ا مل
ارب ءاوحكالحدع ،اييم: ا ع اهللااحع امع هاقيط.ارب ءاوحكالحدع ،اييم: ا ع اهللااحع امع هاقيط.ا

اكعِّ افعِّ .كعِّ افعِّ .
َرَة َوَعووْ  َأِبووي ُهَرْيووَرَة "" ي ُهَرْي ْ  َأِب ُل َرِضووَي َّللاَُّ َعَّْووُل -َوَع َي َّللاَُّ َعَّْ يَّ َأنَّ الََِّّخوويَّ   -َرِض لَّمَ َصوولَّى َّللاَُّ َعَلْيووِل َوَسوولَّمَ -َأنَّ الََِّّخ ِل َوَس لَّى َّللاَُّ َعَلْي ا َ َقووا َ   -َص ُدُكْم إَذا َأاَّ َأَحووُدُكْم »»  ::َق إَذا َأاَّ َأَح

ووِعيَف َوَذا اْلَحاَجووةِ  ووِغيَر َواْلَكِخيووَر َوال َّ ووْف َفووِِنَّ ِفوويِهْم الصَّ َُ َفْلُيَافِ  ةِ الََّّووا ِعيَف َوَذا اْلَحاَج يَر َوال َّ ِغيَر َواْلَكِخ يِهْم الصَّ ِِنَّ ِف ْف َف َُ َفْلُيَافِ  َِ ُيِريووُدوَن التَّْاِفيووَف   ،،««الََّّا يَف َوَهووُؤََل َِ ُيِريُدوَن التَّْاِف ُؤََل َوَه
َماُا  َُُهْم امِْ َماُا َفُيََلِح َُُهْم امِْ ََ َوِإَذا َصلَّى َوِإَذا َصلَّى »»َفُيََلِح ْيَف َ ا ََ َوْحَدُه َفْلُيَصاِ  ََ ْيَف َ ا ًفا َوُمَطوِ ًَل.  ،،««َوْحَدُه َفْلُيَصاِ  ََ ًفا َوُمَطوِ ًَل.ُمتََّفٌق َعَلْيِل ُمَافِ   ُمتََّفٌق َعَلْيِل ُمَافِ 

ِْ وَ وَ  ووََلِة ِفووي َجِميووِد َأْرَكاِنَهووا َوَلووْو َخِشووَي ُخووُروَج اْلَوْقوو ِْ ِفيووِل َدِليووٌا َعَلووى َجووَواِز َتْطِويووِا اْلُمََّْفووِرِد ِللصَّ ُروَج اْلَوقْ َي ُخ ْو َخِش ا َوَل يِد َأْرَكاِنَه ََلِة فِي َجِم ِرِد ِللصَّ يِا اْلُمََّْف َواِز َتْطِو ى َج يٌا َعَل يِل َدِل   ،،ِف
اِفِعيَِّة، َوَلِكََُّّل ُمَعا َحُل َِْعُض الشَّ اِفِعيَِّة، َوَلِكََُّّل ُمَعاَوَصحَّ َحُل َِْعُض الشَّ ََلَة حَ »»َرٌ  َِِحِديِع َأِبي َقَتاَدَة َرٌ  َِِحِديِع َأِبي َقَتاَدَة َوَصحَّ َر الصَّ ََلَة حَ إنََّما التَّْفِريُه َأْن ُتَؤخِ  َر الصَّ تَّى تَّى إنََّما التَّْفِريُه َأْن ُتَؤخِ 

ُْ اْوُْخووَر   َر  َيووْدُخَا َوْقوو ُْ اْوُْخ ْدُخَا َوقْ ِلمٌ َأْخَرَجووُل ُمْسووِلمٌ   ،،««َي ُل ُمْس ْْ َمْصووَلَحُة اْلُمَخاَلَغووِة ِفووي اْلَكَموواِ  ِِالتَّْطِويوواِ   ،،َأْخَرَج َذا َتَعاَرَضوو ياِ َفووِِ اِ  ِِالتَّْطِو َلَحُة اْلُمَخاَلغَِة فِي اْلَكَم ْْ َمْص َذا َتَعاَرَض ِِ   ،،َف
ََلِة ِفي َغْيِر وَ  اِا الصَّ ََلِة ِفي َغْيِر وَ َوُمْفِسَدُة إيََ اِا الصَّ ْْ ُمَراَعواُة َتوْرِ  اْلَمْفَسوَدِة َأْوَلوى، َوُيْحَتَموُا َأنَّوُل إَوُمْفِسَدُة إيََ اَن ُا َأنَُّل إْقِتَها ََ ى، َوُيْحَتَم َدِة َأْوَل ْرِ  اْلَمْفَس اُة َت ْْ ُمَراَع اَن ا ُيِريُد نََّموا ُيِريوُد ْقِتَها ََ نََّم

ِر َحتَّى ِر َحتَّىِِاْلُمَؤخِ  ََلِة َأْصًَل َحتَّى َخَرجَ   ِِاْلُمَؤخِ  ُْ َمْ  َلْم َيْدُخَا ِفي الصَّ ََلِة َأْصًَل َحتَّى َخَرجَ َيْاُرَج اْلَوْق ُْ َمْ  َلْم َيْدُخَا ِفي الصَّ  ".".َيْاُرَج اْلَوْق
نءاث  نلللهاه لاث روارفقلللاا للل اصلللاةالحفللللحاألللل اث اتطتللل الحبلللعواألللء: اثنلللءاث  أء: اث بعوا ت الح ل اث اتط فلحاأ صاةالح قاا  ا نهاه لاث روارف نهارفللللالحفللللح،اقال نلللها  فلح،اقال  رفلالح

لاصتهارفقاا  الحمترالاصلتهارفقلاا ل الحلمتراصاهءاقياوأع ء،او وتهاصاةالحقفر،اوه الحمترا وتهاثوااللايق ياه صاهءاقياوأع ء،او وتهاصاةالحقفلر،اوهل الحلمترا وتلهاثوااللايق لياه 
اااللييعفراعتهاهذها  الحالعء:ييعفراعتهاهذها  الحالعء:ث اث اااءءيقالعِّ ا لقًايقالعِّ ا لقًااالليمترااسل يمترااسل اا،،وأ انمىاث ايقفتيا ل ارفقء ا وًااوأ انمىاث ايقفتيا ل ارفقء ا وًاا

ُُ َعَلْيِل َذلِ "" ََلِة َفََل َيْصُد ُُ َعَلْيِل َذلِ َوَأمَّا َمْ  َخَرَج َوُهَو ِفي الصَّ ََلِة َفََل َيْصُد  ".".ََ ََ َوَأمَّا َمْ  َخَرَج َوُهَو ِفي الصَّ
اعتها دع . اعتها دع .لحت الاص ِّ الحت الاص ِّ
 طالب: ...........طالب: ...........

االاال.الاال.
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أو ِعض المساجد يكون فيل ُمخلِ غ يكون امماا وخلفل ُمخلِ غ قريب أو ِعض المساجد يكون فيل ُمخلِ غ يكون امماا وخلفل ُمخلِ غ قريب   طالب: ِالَّسخة لخعض اوئمةطالب: ِالَّسخة لخعض اوئمة
 مَّل خارج الصف.مَّل خارج الصف.

اياخءرجالحففلياخءرجالحففلذذ  الح  الح
 طالب: الُمخلِ غ.طالب: الُمخلِ غ.

احدءحهلحدءحهلااتيتييفيف
 طالب: نعم.طالب: نعم.

اصاتهااءطتا.صاتهااءطتا.
 نب امماا.نب امماا.ااججِِطالب: يقف طالب: يقف 

ااقب اع ه.اقب اع ه.اا  ثثاا تعف ااه تعف ااهلم ء الم ء ااان ن ءء  اا
 طالب: بيَّهما  يٌَ يسير م  الخعد.طالب: بيَّهما  يٌَ يسير م  الخعد.

امجم لمجم لثي اهما لولا ثي اهما لولا 
 طالب: نعم.طالب: نعم.

اثي اهملثي اهمل
 في ِعض الَر  في هذه الخَلد وفي غيرها.في ِعض الَر  في هذه الخَلد وفي غيرها.  ،،طالب: في ِع هاطالب: في ِع ها

اهالاقيالحدر ب .هالاقيالحدر ب .ااهه ءاقب ءاقب..........ا..........ا
 اولحعؤ  اقياغرقاا عراقيا اولحعلؤ  اقلياغرقلاا علراقلياءءل  ل  للم ء ا ءاختأهاهالالم لء ا لءاختألهاهالااا،،للصتهااءحعس  اولحعس  اص براج  اصتهااءحعسل  اولحعسل  اصل براجل  اااولم ولم 
اثكلر،ايقاللِِّر،اولحعس  اف ااثكللر،ايقاللِّلر،اولحعسل  افل اييم: اهللاييلم: اهللااا   ل زجءجاقيا خرالحعس  ،اييم: ارف الم ء ا عق ءازجءجاقيا خرالحعس  ،اييم: ارفل الم لء ا لعق ءااا،، عر عر
اقبها ا ا.قبها ا ا.اا    

ا


