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 املوضوع امثاين 

 اجلزء ألول : 

ُم ِفهيَا َرسُ  عن عائشة ريض هللا عهنا،ٔبّّنا كَْت فَلَامُوا َمْن يَُكِّ َّيِت ََسَ وَل كامت ))بَنَّ ُكَريًْشا َبََهَّيُْم َشأُِن امَْمْرَبِت امَْمْخُزوِميَِّة ام

ِ صىل هللا اَل بَُساَمُة ِحبُّ َرُسوِل اّللَّ
ّ
رَتُِئ عَلَْيِو ا َ فَلَامُوا َوَمْن ََيْ ِ َصىلَّ انلَّيم عَلَْيِو َوَسملَّ عليو وسمل  فََكََّمُو بَُساَمُة فََلاَل  اّللَّ

َا امنَّاُس  ِ ُُثَّ كَاَم فَاْخذََطَب فََلاَل َبُّيُّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص بَجَْشَفُع يِف َحّدٍ ِمْن ُحُدوِد اّللَّ َذا َرُسوُل اّللَّ
ّ
ُْم اَكهُوا ا ْْلَُُكْ بَّنَّ يَن كَ ِ َ اَّلَّ ََ ََّما بَْى ه

ّ
 ا

ِيُف  َق ِفهِيُم امرشَّ دٍ  ََسَ ِ مَْو بَنَّ فَاِطَمَة ِبنَْت ُمَحمَّ ِعيُف َبكَاُموا عَلَْيِو امَْحدَّ َواْْيُ اّللَّ َق ِفهِيُم امضَّ َذا ََسَ
ّ
كَْت  حََرُكوُه َوا ََسَ

     مَلََطْعُت يََدَىا((

 ]مذفق عليو ورواه ٔبحصاة امسنن ؤبمحد[.
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