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المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولوال رجال المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولوال رجال المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولوال رجال المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولوال رجال  هم الذين كفروا وصدوكم عنهم الذين كفروا وصدوكم عنهم الذين كفروا وصدوكم عنهم الذين كفروا وصدوكم عن( ( ( ( : ��ل �����
تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهـم معـرة بغيـر علم ليـدخل اهللا في رحمته تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهـم معـرة بغيـر علم ليـدخل اهللا في رحمته تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهـم معـرة بغيـر علم ليـدخل اهللا في رحمته تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهـم معـرة بغيـر علم ليـدخل اهللا في رحمته  مومنون ونساء مومنات لممومنون ونساء مومنات لممومنون ونساء مومنات لممومنون ونساء مومنات لم

  .25 ا���� ا��
 ةةةة، سور، سور، سور، سور))))تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عـذابا أليما تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عـذابا أليما تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عـذابا أليما تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عـذابا أليما  من يشاء لومن يشاء لومن يشاء لومن يشاء لو

���� 
  :ا�!  �� أ�� �� ا����
 ا�����
 ........................................ :أو"
  �0��/ا× .��ة × : ا+�ح ()� ا�)��ق -1
  ..E ا�BCD) @�?� ���<�: �/�6 إ��.......... �>� ;�ق ا: ر�/�6 ا��ؤ�� : (.� �/�6 ����� –آ���
  –ا���23  -2
��F�� :- 
 وا���ل ����?� 6�M@ N�?� �H. ���!. J د��.�ت ا�?��J ا�F/HG. ��I وا(�ا .� ا��GH.�� ا�����

O��Dا�.................... 
  .اV��Hن �O�G و�R!� إ�Tاء ا��Rر .� �Q.�تإآ�ام ا - أ


 - ب!Rا� ���F �. 
  .أTI ا: ��� �F)6 (�.�ن أر��

، وا�Tي " �D<�6 - ت>�Zا� 
  .�>�أ[ �����Hة ا���/ل ;�� ا: ���6 و��� ا�H\.� ا�Tي �>�أ ا�>�]ن �����آ2

� إ�� ()� ا��/ا;E. B `��[ وا"ه��Hم: ���^��(Hم ا�Q�V6 ا�  ...... 6��HR وا�?��ظ ��� �����6 و
  .................................. ا�H<�دئ وا�>�� ا��!� اQ�Vم �!��
 آ<��ة �����
 ا�!�س ���-1
* Mول ا�����Rا� e.دة .!6 ا���(Hا� 

 ا����/�H�<ا� ��و�?� M��+  F Bن آ/HG. اج�g����. 

M��D6 ا�!  ا�F/HG. Bدة .� آ���(Hا� 

 ا�����H�<ا�  F 
إن ا�)EH وا�<�i وا��\اد آB أو��h آ�ن �!6  (-أ

  36ا��Vاء ) .)\و"
      

� و��C  (-بCوأ./ا� �إن ا: " �!�3 إ�� ;/رآ
�C��Hوأ� �C�/�� !�3 إ���6) ��Iأ ��(..  

      

�/رة ) و" ��)�وا @M ا�رض ��� إ;Q(�2 (-ج
  56ا���اف 

      

 

 أو�� اQ�Vم اه��H.� آ<��ا �Tوي -2;�gت ا���  ......................................... ا�?�


 ؟ .� ا��Hاد �Tوي - أ;�gت ا���  ا�?�

 - ب;�gت ا���  .اذآ� (>�� .� (>/ق ذوي ا�?�

3- �C) �. M��+  !� hا�/� �  ................. �R/ء ��q ا�!�س إ�� ا���اوي ���H?�م ؟ د�
4- Mول ا�����Rا� M@ ت��Z�Hا� �. 
�/HR. h.�.أ .sZgا� B���� E. sZgا� �. ��?i�2 .�0 ا�!. 

...................................................................................................  
�Z�Hا�  ��?; /sZI sZgا� B�� 

        �\دي ;�(� .�BH أ�/ر �6��H آ���H �?�/ �6 -أ
 @M ا"v�F��F�?�ص ��q ا��T�.Q ��� ا����Hل  -ب

hق ذ��wو�/ ا�� �  و��� /y�Q إ�RFز �?/�2
      

�q�� �3 ا�D<�ب أن آ�Hل +M@ 6��ig ا��!��
  -ج
  ��HRل .�23[ و(�[

      

 
5- �>(� M��>أن @>�ان ا��/ازن ا� q�>ى ا���ن �(FVا 
?; ��� ��\� " 
 �/ء ا��Qwل اFV)�ن �H/ارد ا�<��

..................... 
• h��Hو��� h��>(�C. ا�H^�(. ا ا��أيTه �. h��/. أ��ز.  
• 
 .�?�و@ �2�B<! ا��Rو"ن إ�� أوراق ا��?��� و��Dر إ�� ا���Z�Hت: .�?/|
 
 

 




���Vا �;�!� 
�H)ا: ا�� �(� � ا��(�

  :أو"
  ا�i�F/ا وا�0�F/ا: �0��/ا× �ر و��<� �: .��ة× : ا��Dح  -1


 .� ;�ف ا���H�(H �� ���ل ا��DHآ�� هM (>� د.�ء ا�H)���H ا�T�� أ�I/اHC?ا� �2.Qإ�
CH� � . وه
ا��ؤ�� ���?{ �����I ا��R(H ا�?�ام إن +�ء ا:  �>� ;�ق ا: ور�/�6: (��ل ����� @M �/رة ا����: ا"���23ر -2

" ���i<.و �Cرؤو� ��<�?. ��!.[ �>��� �?�@ hدون ذ� �. B�R@ ا/H��� �� �. �  .27، ا��
 )��g@/ن @��
��F��: (G. ��� ا"���"ل ��?iا�� 
!R� Mا������!. J��?� �)ن وا/H). 

- ���!Hا� J��?ة  ا���ه� Mأ� J��) ،ن ا�ول/HGH��)]ر��  .(....� آ�ن �\.� ��: وا��/م ا�Q@ �I �\ذ 
2� �2H��F أر��
 ({ ��� ا: أن "(ا�?��J ا�HGH�� ���!H/ن ا�^��) ،MF�J أ�M ه���ة  -<�T� "و 
!Rا� �2�I��).  

(ه���ة  ���) ،J�J أ�Mا�?��J ا�HGH�� ���!H/ن ا�^ -� .(.......^B ا�H\.� ا�Tي �>�أ ا�>�]ن آ����

�^��� :1- �H� ول�Rء ا�B. ���!�: 
M��D6 ا�!  ا�F/HG. Bدة .� آ���(Hا� 

 ا�����H�<ا�  F 

  -أ

  -ب

  -ج

  .�>��� .)\و��
 اFV)�ن �� ا����Hل (/ا�6 -أ

��Hل ا��3ه� -ب ��� 
.�<. �y�>ل ا��HR� 
  .ا��!��

  و�/ب ا�?��ظ ��� ا�<��
 -ج

- 
  ا�H)\و��

- M��HRا�?� ا�  

- 
F�.ا�  

  اV()�ن -
 


 -أ -2;�gت ا���  .@M اQ�Vم ه� ا�+�gص ا����0ون �� �s.�� ��ور��ت (���2� ا��Hاد �Tوي ا�?�

 ا�H!ـ��<
 .ـ� : �?ـ���ت ا�gـ�;
(>�ـ� .ـ� (>/ق ذوي ا ا��ZH/ب ذآـ� -ب�/�ا�!�>
 ا�����
  - ا��Qج( �><ـB ا�

� ( ....وا�����
� �R/ء ��q ا�!�س إ�� ا���اوي ���H?�م -3C) �إن ا: �� �B�R +��ءآ� @��H (�م : (ا��?���، �>/�6 ;�� ا: ���6 و��

�C��� (6��Iري  أ�g>ا�)�C?ا� ��F �HG�� J��) Bآ B><�).  
   ا��Rول.Bء -4

�Z�Hا�  ��?; /sZI sZgا� B�� 
  � B��R أداء أ�/ر ا���Hل ()� ا���H{ ���6 و��� و��را  sZI  -أ

     ;?��  -ب

 @M ا��!��
 ��HRل ا�<��y وا��3ه� .��  sZI  -ج�igDل ا��Hآ B�  
 

5-  T�Hآ� ا���T� ب أن/�ZHل"ا�Qwا ��ور[  أن �/ء ا��Tوه ،M��>ا��/ازن ا� M@ لQ�Iدي إ�� ا\� 
اFV)�ن �H/ارد ا�<��

 اFV)�ن إ�� ]��ر?; ��� 
H�Iو.  

|/?�. :
>��!Hا� 
�/�  .�><B آB ا�

 


