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: التوحيد
ً
 أوال

 ٦ة ٬ٰ ا٣ُؿٱٜ إٌف ٦ٕؿٚح اهلل دٕةٌف؟: 1س

ا٣ُؿٱٜ إٌف ٦ٕؿٚح اهلل دٕةٌف ظٜ ٦ٕؿٚذ٫: ٬ٰ ا٣٪ْؿ كا٣ذ١ٛؿ ثُٛؿة  :1ج

 دٕةٌف ٨٦ آٱةد٫ يف ا٣ك٧ٮات كاٵرض كٚٲًل ثٲ٪٭ًل. اهللا٢ٕٞ٣ ٚٲًل ثرِف 

 ٦ة ا٣ؽ٣ٲ٢ ٔىل كصٮب ا٣٪ْؿ كا٣ذ١ٛؿ يف اٛلؼ٤ٮٝةت؟: 2س

ا٣٪ْؿ كا٣ذ١ٛؿ َجٲٕح كٗؿٱـة يف ُٚؿ ا٣ٕٞٮؿ، ثكجج٭ة ٱ٪كةؽ ا٢ٕٞ٣  :2ج

ؿ كا٣ذؽثؿ كا٣٪ْؿ، ك٣ٮ أف اٷ٩كةف ا٣ٕة٢ٝ ٱؿٱؽ أف ٱذؼ٤ه ٨٦ إٌف ا٣ذ١ٛ

ةِِو َنًَْف ؛ ٝةؿ دٕةٌف: ا٣ذ١ٛؿ كا٣٪ْؿ ٛلة أ١٦٪٫ ذ٣ٟ فَََل يَُِظُروَن إََِل اْْلِ
َ
أ

 .[71]الغاشية اٳٱةت ..... 17ُخيَِلْج 

 : ٦ة ٬ٮ ا٣ؽ٣ٲ٢ ٔىل كصٮد اٚلة٣ٜ ٤٣ٕةًف؟1س

: ا٣ؽ٣ٲ٢ ٔىل كصٮد ػة٣ٜ ٤٣ٕةًف: أ٩ِفة ٩ْؿ٩ة ثُٛؿ ٔٞٮ٣٪ة إٌف ا١٣ٮف، 1ج

ك٦ة حيؽث ٚٲ٫ ٨٦ كصٮد اٷ٩كةف ثٕؽ ٔؽ٫٦، ك٨٦ كصٮد ا٤٣ٲ٢ كا٣٪٭ةر، 

كقٍل ا٣ن٧ف كا٧ٞ٣ؿ، كظؽكث ا٣ؿٱةح كا٣كعةب كاٵ٦ُةر، كظؽكث 
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 اٵمضةر كاٙلت كا٣سًلر، كٍٗل ذ٣ٟ ٨٦ ٔضةات اٳٱةت، ٧٤ٕٚ٪ة أ٫٩ ٹ ثؽ ٜلة

. ًٍؽثو ًٍؽثو أظؽز٭ة؛ ٵ٫٩ ٱكذعٲ٢ يف ُٚؿ ا٣ٕٞٮؿ أف حيؽث ذ٣ٟ ثٍ٘ل ٞلي  ٨٦ ٞلي

ًٍؽزنة أظؽز٭ة، كأ٫٩ ٦ٮصٮد؛ ٵ٫٩ ٹ ٱ٨١٧ اٷظؽاث  ٨٧ٚ ٬٪ة ٧٤ٔ٪ة أفِف ٞلي

 ٨٦ اٛلٕؽكـ.

 : ٢٬ ٱؽؿ ػ٤ٜ ا٣ٕةًف ٔىل أف ػة٫ٞ٣ ٝةدر، كٔةًف، كظٰ؟1س

؛ ٵف ا٣ٕةصـ ٹ حيى٢ ٦٪٫ ( ٥ٕ٩، 1: )1ج ٱؽؿ ذ٣ٟ ٔىل أ٫٩ ٝةدره

 اٷظؽاث.

ءٍ  ُكِّ  ََعَ  اّلل   إِن  ٝةؿ دٕةٌف:   .[02]البقرة كَِديرٌ  ََشْ

؛ ٵ٩ة كصؽ٩ة اٛلعؽزةت ٦نذ٤٧ح ٔىل أرسار 2) ( كٱؽؿ ٔىل أ٫٩ ٔةًفه ظ١ٲ٥ه

اٙل٧١ح كاٷدٞةف كثؽاآ ا٣ذؽثٍل كا٣ذٞؽٱؿ، كذ٣ٟ ٹ حيى٢ إٹ ٨٦ ٔةًف 

 ظ١ٲ٥.

َٔ كٝةؿ دٕةٌف:  ْْ ءٍ  ةُِؾّوِ  َو ًٌ  ََشْ  .[02]البقرة َغيًِ

ة، ٚٺ ثؽ أف ٱ١ٮف ظٲًّة؛ ٵف ا٢ٕٛ٣ ٱكذعٲ٢ ٨٦ 3) ا، ٔةٛلن ( كإذا ٠ةف ٝةدرن

 اٛلٲخ كا٘لًلد.

َٔ كٝةؿ دٕةٌف:  َٔ  إِل   إَِلَ  َل  اىَْحي  ُْ  .[56]غافر ُْ
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 اٛلٞىٮد ثىٛح ق٧ٲٓ؟ : ٦ة ٬ٮ اٛلٕ٪ٯ1س

: اٛلؿاد ثك٧ٲٓ ٬ٮ: أف اهلل دٕةٌف ٔةًف ثض٧ٲٓ اٵوٮات اٚلٛٲح كا٣ٞٮٱح، 1ج

 إِذَا َحّت  ٚٲك٧ٓ وٮت ا٣٪٤٧ح، كٱك٧ٓ ظف ظؿ٠ذ٭ة ك٦نٲ٭ة، ٝةؿ دٕةٌف: 
ْٔا حَ
َ
ٍْوِ  َوادِي ََعَ  أ ٍْيَثٌ  كَاىَْج  انل  ا يَا َن َٓ يي

َ
ٍُْو  أ ٔا انل  ًْ  ادُْخيُ  َل  َمَصانَُِِؾ

 ًْ ِ ُؾ ٍَ ٍَانُ  ََيِْط ًْ  وَُحُُِٔدهُ  ُشيًَْ ُْ ًَ  18يَْظُػُرونَ  َل  َو َِ َضاِحكً  َػخَبَص  ا  ٌّ َٓ ِ ْٔل كَ
 .[72-71]النمل ...

كٱك٧ٓ ٦ة دكف ذ٣ٟ ك٦ة ٚٮ٫ٝ، ٹ خيٛٯ ٤ٔٲ٫ ظف اٵوٮات يف 

 ا٣ك٧ٮات كاٵرض ك٦ة ثٲ٪٭ًل.

 : ٦ة ٬ٮ اٛلٞىٮد ثىٛح: ثىٍل؟2س

أف اهلل دٕةٌف ٔةًف ثض٧ٲٓ ٦ة ٱيؿل ٨٦ اٵصكةـ : اٛلؿاد ثىٛح ثىٍل: ٬ٮ 2ج

 ا١٣جٍلة كا٣ىٍ٘لة يف ا٣ك٧ٮات كاٵرض، يف ّة٬ؿ اٵرض كثةَ٪٭ة.

: ٢٬ ٱؽرؾ اهلل دٕةٌف اٛلك٧ٮٔةت كاٛلجُصات ثآٹت ٠ًل ٬ٮ اٙلةؿ 3س

 يف اٙلٲٮا٩ةت؟ أـ ٹ، ٦ٓ ا٣ؽ٣ٲ٢.

ٲ٪ةف؛ ٵ٫٩ ةف كٹ ٔ: ٣ٲف هلل دٕةٌف آ٣ح ق٧ٓ، كٹ آ٣ح ثُص، ٤ٚٲف ٫٣ أذ3٩ج

 أف اهلل دٕةٌف ٹ ٱنج٫ اٛلؼ٤ٮٝةت يف ٕلٲٓ وٛةٔلة. زجخ ٠ًل قجٜ
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 : ٦ة ٬ٮ ا٣ؽ٣ٲ٢ ٔىل أف اهلل دٕةٌف ٹ ثؽاٱح ٣ٮصٮدق؟1س

زنة كاظذةج إٌف 1ج ٍؽى : ا٣ؽ٣ٲ٢ ٬ٮ: أف اهلل دٕةٌف ٣ٮ ٠ةف ٣ٮصٮدق ثؽاٱح ١٣ةف ٞلي

ًٍؽثو حيؽز٫، كٹ٩ذٛخ ٔ ٪٫ وٛح ا٣ؿثٮثٲح ٠كةاؿ اٛلعؽزةت؛ ٣ؾ٣ٟ ٧٤ٔ٪ة أف ٞلي

اهلل دٕةٌف ٦ذٕةؿو ٨ٔ وٛح اٙلؽكث، ٌٚٞخ ُٚؿ ا٣ٕٞٮؿ ثأ٫٩ ٹ ثؽاٱح 

 ٣ٮصٮدق دٕةٌف، ٣ؾ٣ٟ كوٛ٪ةق ثأ٫٩ ٝؽٱ٥.

َٔ ٝةؿ دٕةٌف:  ُل  ُْ و 
َ َْ ِخرُ  ا ٌْ ؛ ٚ٭ٮ اٵكؿ ثٺ ثؽاٱح، كاٳػؿ [3]احلديد َوا

 ثٺ ١لةٱح.

 ٦ة ٬ٮ ا٣ؽ٣ٲ٢ ٔىل كصٮب د٪ـٱ٫ اهلل دٕةٌف ٨ٔ ٦نةُلح اٛلؼ٤ٮٝةت؟ :1س

: ا٣ؽ٣ٲ٢ ٔىل كصٮب د٪ـٱ٫ اهلل دٕةٌف ٨ٔ ٦نةُلح ٟل٤ٮٝةد٫: أف اهلل دٕةٌف 1ج

زنة ٦س٤٭ة، كذ٣ٟ أف ٕلٲٓ  ٍؽى ٣ٮ مةث٫ ٟل٤ٮٝةد٫ يف أم وٛح ٨٦ وٛةٔلة ١٣ةف ٞلي

زح. ٍؽى  وٛةت اٵصكةـ ٞلي

ٍِثْيِِّ  ىَيَْس ٝةؿ دٕةٌف:  ءٌ  َن َٔ  ََشْ ُْ ًٍِعُ  َو  .[77]الشورى ابلَِػيُ  الص 

 : اذ٠ؿ ا٣ىٛةت ا٣ذٰ ٹ د٤ٲٜ ث٧ْٕح اهلل دٕةٌف كصٺ٫٣؟2س

قه ٨ٔ ٦نةُلح ٟل٤ٮٝةد٫ يف أم 2ج ِـف : ٌٝخ ُٚؿ ا٣ٕٞٮؿ أف اهلل دٕةٌف ٦٪

وٛح ٨٦ وٛةٔلة، ٢١ٚ وٛح ٱذىٙ ُلة اٛلؼ٤ٮؽ ٚةهلل قجعة٫٩ ٹ ٱذىٙ ُلة، 
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 ٱؽاف كٹ أوةثٓ كٹ ٝؽ٦ةف كٹ أَٔل كٹ آذاف، ٤ٚٲف هلل دٕةٌف كص٫ كٹ

ك٣ٲف يف ١٦ةف، كٹ جيٮز ٤ٔٲ٫ ا٣ىٕٮد كاٜلجٮط، كٹ جيٮز أف ٱيؿل 

 ثةٵثىةر؛ ٵف ٬ؾق ٨٦ وٛةت اٛلؼ٤ٮٝةت ا٣ٌٕٲٛح.

 : ٦ة ٬ٮ ا٣ؽ٣ٲ٢ ٔىل أف اهلل دٕةٌف ٣ٲف يف ١٦ةف؟1س

ا٣كًلء، كٹ يف اٵرض، كٹ يف أم : اهلل دٕةٌف ٣ٲف يف ١٦ةف؛ ٤ٚٲف يف 1ج

 ١٦ةف، ك٣٪ة د٣ٲٺف ٔىل ذ٣ٟ:

ٝنة؛ ٵف اٙلةصح إٌف اٛل١ةف ٨٦ وٛةت  -(1 أ٫٩ ٣ٮ ٠ةف يف ١٦ةف ١٣ةف ٟل٤ٮ

 اٛلؼ٤ٮٝةت.

أف اهلل دٕةٌف ٬ٮ ا٣ؾم ػ٤ٜ ا٣كًلء كاٵرض ك٢٠ ١٦ةف، كٝج٢ أف  -(2

 خي٤ٞ٭ة ًف ٱ٨١ يف ١٦ةف، ١ٚؾ٣ٟ ثٕؽ٦ة ػ٤ٞ٭ة.

 : ٦ة ٬ٮ ا٣ؽ٣ٲ٢ ٔىل أف اهلل دٕةٌف ٹ ٱيؿل يف ا٣ؽ٩ٲة كٹ يف اٳػؿة؟1س

: ا٣ؽ٣ٲ٢ ٔىل ذ٣ٟ: أ٫٩ دٕةٌف ٣ٮ وط أف ٱيؿل يف ا٣ؽ٩ٲة كاٳػؿة ١٣ةف 1ج

 دٕةٌف ٣ٲف ٦نةُلنة ٧٤٣ؼ٤ٮٝةت يف وٛةٔلة اٛلعؽزح، ك٣ــ ظؽكز٫، كاهلل

ثو ٠ًل دٞؽـ،  ٍعؽى ُّ  ل  ٝةؿ دٕةٌف: ث٧ي ةَْػ  حُْدرُِك
َ
َٔ  ارُ اَ ُْ ةَْػارَ  يُْدرِكُ  َو

َ
َٔ  اَ ُْ  َو

 .[303]األنعام اْْلَتِيُ  الي ِطًُف 
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: ٦ة ٬ٮ ا٣ؽ٣ٲ٢ ٔىل أف اهلل دٕةٌف ٦ذٛؿد ثة٣ؿثٮثٲح، ٹ ٱنةر٫٠ ٚٲ٭ة 1س

 ٦نةرؾ؟

: ا٣ؽ٣ٲ٢ ٔىل ذ٣ٟ: أ٫٩ ٣ٮ ٠ةف هلل رشٱٟ، أك ٠ةف ٫ٕ٦ إ٫٣ه آػؿ، ٙلى٢ 1ج

 ثٲ٪٭ًل ا٣٪ـاع كاٚلٺؼ، كٵدل ذ٣ٟ إٌف ٚكةد ا١٣ٮف.

كٵ٩ِفة ًف ٩ضؽ ٦ة ٱؽؿ ٔىل كصٮد إ٫٣و آػؿ، ك٣ٮ ٠ةف ٦ٓ اهلل دٕةٌف إ٫٣ه آػؿ 

 ٵدذ٪ة رق٫٤، ك٣٪ـ٣خ ٤ٔٲ٪ة ٠ذج٫، ك٣ؿأٱ٪ة آزةر ٝؽرد٫ كآٱةت رثٮثٲذ٫.

َّ  ل اّللي ؿ دٕةٌف: ٝة َٔ  إِل   إِىَـ ٔمُ  اىَْحي  ُْ ًي  .[0عمران ]آل اىَْل

 : ٦ة ٦ٕ٪ٯ كو٫ٛ دٕةٌف ثأ٫٩ ٗ٪ٰ؟1س

 : ٦ٕ٪ةق: أف ٣ٲف ث٧عذةج.1ج

 : ٦ة ٬ٮ ا٣ؽ٣ٲ٢ ٔىل أف اهلل دٕةٌف ٗ٪ٰ؟2س

 : ا٣ؽ٣ٲ٢ ٔىل ذ٣ٟ: أف اٙلةصح ٨٦ وٛةت اٛلؼ٤ٮٝةت اٛلعؽزح، كٝؽ2ج

قجٜ أف اهلل دٕةٌف ٹ ٱنج٫ ٟل٤ٮٝةد٫ يف ريء ٨٦ وٛةٔلة؛ إذ ٣ٮ أمج٭٭ة ١٣ةف 

زنة ٦س٤٭ة. ٍؽى  ٞلي

ا يَاٝةؿ دٕةٌف:  َٓ يي
َ
ًُ  انل اُس  أ ُُخ

َ
ِ  إََِل  اىُْفَلَراءُ  أ ُ  اّلل  َٔ  َواّلل  ًٍِدُ  اىَْغِني  ُْ  اْْلَ

 .[76]فاطر
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 ثانًيا: العدل

 ا٣ؽ٣ٲ٢ ٔىل أف اهلل دٕةٌف ٔؽؿ ظ١ٲ٥؟ : ٦ة ٬ٮ1س

: ا٣ؽ٣ٲ٢ ٔىل ذ٣ٟ: ٬ٮ أ٫٩ ٝؽ زجخ أف دٕةٌف ٔةًف ثض٧ٲٓ اٛل٤ٕٮ٦ةت، ٹ 1ج

َٰف  خيٛٯ ٤ٔٲ٫ ػةٚٲح، كٹ ٱ٘ٲت ٨ٔ ٫٧٤ٔ ريء، كزجخ ثة٣ؽ٣ٲ٢ أ٫٩ دٕةٌف ٗ٪

ٍٗل ٞلذةج، ك٨٦ً مأف ٨٦ ٠ةف ٠ؾ٣ٟ أف ٹ ٱ٢ٕٛ ا٣ٕجر كٹ ا٣جة٢َ كٹ 

زؿ اٙلٜ ٔىل ا٣جة٢َ كا٣ٕؽؿ ٔىل ا٥٤ْ٣، كا٣ىؽؽ ا٥٤ْ٣ كٹ ا١٣ؾب، كٱؤ

 ٔىل ا١٣ؾب.

ًُ  َوَل ٝةؿ دٕةٌف:  َحداً  َربيَم  َيْظيِ
َ
ا، [92]الكهف أ ٌَ اءَ  َخيَْلَِا َو ٍَ  الص 

رَْض 
َ َْ ا َوا ٌَ ا َو ٍَ ُٓ ًْ ، [01]ص ةَاِطَلً  ةَيَِْ فََحِصبُْخ

َ
ا أ ٍَ ن 

َ
ًْ  أ  َعتَثاً  َخيَْلَِاُؽ

 ًْ ُ ُؾ
َ
 .[776]المؤمنون حُرَْحُػٔنَ  َل  إََِلَِْا َوأ

أـ ٝلربكف ٔىل  : ٢٬ ا٣ٕجةد ٟلٍلكف ٚٲًل ٤ٕٚٮق ٨٦ ظك٨ كٝجٲط،1س

 ٤ٕٚ٭ة؟ ٦ٓ ا٣ؽ٣ٲ٢؟

كف يف إٔٚةٜل1.٥ج  : ا٣ٕجةد ٟلٍلِف
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ه يف  كد٣ٲ٢ ذ٣ٟ: ٬ٮ ا٣ٮصؽاف؛ ٚإف اٷ٩كةف ٱٕؿؼ ٨٦ ٩ٛك٫ أ٫٩ ٟلٍلِف

 كإٍف مةء دؿؾ. إٔٚة٫٣؛ إٍف مةء ٢ٕٚ،

 كذ٣ٟ ٤ٕ٦ٮـ ثِصكرة ا٢ٕٞ٣.

ٍََٝةؿ دٕةٌف:  ًُْؤٌَِ َطاء َػ ٌََ فَيْ  .[02]الكهف فَيًَْْؾُفرْ  َطاء َو

ا ثذ١ة٣ٲٙ ٹ ٱٞؽر ٤ٔٲ٭ة؟ ٦ٓ ا٣ؽ٣ٲ1.٢س  : ٢٬ ٱ٤١ٙ اهلل دٕةٌف أظؽن

ا ٚٮؽ َةٝذ٫؛ كذ٣ٟ ٵف ا٣ذ٤١ٲٙ 1ج : ٱكذعٲ٢ أف ٱ٤١ٙ اهلل دٕةٌف أظؽن

َٰف ٨ٔ  قه ٔ٪٫؛ ٵ٫٩ ٠ًل قجٜ  ٗ٪ ِـف ثًل ٹ ٝؽرة ٤ٔٲ٫ ٥٤ّ ٝجٲط، كاهلل دٕةٌف ٦٪

ا٣ٞجةاط، كٔةًف ُلة، ك٨٦ ٠ةف ٠ؾ٣ٟ ٚإ٫٩ ٹ ٱ٢ٕٛ ا٣ٞجٲط، كٹ خيذةرق كٹ 

 ٱنةؤق.

َٓا إِل   َنْفصاً  اّللي  يَُؾيُِّف  َل ٝةؿ دٕةٌف:  ٔا [015]البقرة وُْشَػ َ  فَات ُل ا اّلل  ٌَ 
 ًْ  .[75]التغابن اْشخََطْػُخ

ا ثؾ٩ًت ٍٗلق، ٦ٓ ا٣ؽ٣ٲ٢؟1س  : ٢٬ ٱؤاػؾ اهلل دٕةٌف أظؽن

ا ثؾ٩ت ٍٗلق؛ ٵ٫٩ ٥٤ّ، كاهلل 1ج دٕةٌف ٦ذٕةؿو : ٹ ٱؤاػؾ اهلل دٕةٌف أظؽن

 ٔ٪٫ ٠ًل قجٜ.
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ْخَرى وِْزرَ  َوازَِرةٌ  حَزِرُ  َوَل ٝةؿ دٕةٌف: 
ُ
ْٔمَ ، [759]األنعام أ ًُ  َل  فَاَْلَ  ُتْظيَ

ا إِل   ُُتَْزْونَ  َوَل  َطيْئاً  َنْفٌس  ٌَ  ًْ ٍَئُنَ  ُنِخُ  .[69]يس َتْػ

ا  ثٍ٘ل ٫٤٧ٔ؟ ٦ٓ ا٣ؽ٣ٲ٢؟2س  : ٢٬ ٱسٲت اهلل دٕةٌف أظؽن

ا ث٢٧ٕ ٍٗلق؛ كذ٣ٟ ٵف ا٣سٮاب دْٕٲ٥ : ٹ ٱسٲت 2ج اهلل دٕةٌف أظؽن

قه ٨ٔ ٢ٕٚ ٢٠  ِـف كدرصةت، كدْٕٲ٥ ٨٦ ٹ ٱكذعٜ ذ٣ٟ ٝجٲط، كاهلل دٕةٌف ٦٪

 ٝجٲط.

نٝةؿ دٕةٌف: 
َ
نَصانِ  ى يَْس  َوأ ا إِل   لِْْلِ  إِل   ُُتَْزْونَ  َوَل ، [92]النجم َشَع  ٌَ

ا ٌَ  ًْ ٍَئُنَ  ُنُِخ   .[69]يس َتْػ
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ا: الوعد والوعيد
ً
 ثالث

: ٨٦ ٬ٮ ا٣ؾم ٱكذعٜ ٦ة كٔؽ اهلل دٕةٌف ث٫ ٨٦ ا٣سٮاب؟ ك٦ة ا٣ؽ٣ٲ٢ 1س

 ٔىل ذ٣ٟ؟

: ا٣ؾم ٱكذعٜ كٔؽ اهلل ثة٣سٮاب ا٣ْٕٲ٥ يف ص٪ةت ا٣٪ٕٲ٥ ٬ٮ اٛلؤ٨٦ 1ج

ا٣ؾم ّلٜٞ  ثةٷٱًلف ثةهلل ك٦ٺا١ذ٫ ك٠ذج٫ كرق٫٤ كا٣ٲٮـ اٳػؿ، كق٧ٓ هلل 

 ٯ ا٣ٮٝٮع ٚٲًل ٱكؼٍ اهلل.كأَةع ٚٲًل أ٦ؿ ك١لٯ، كادٞ

ََ  إِن  كا٣ؽ٣ٲ٢ ٔىل ذ٣ٟ:  ِي ٔا اَّل  ُِ ٌَ ٔا آ ٍِيُ اِْلَاتِ  وََغ ًْ  ََكَُْج  الػ  ُٓ َ ِ اُت  ل  َح
ََ  ُُُزلً  اىْفِْرَدوِْس  ا َخاِِلِي َٓ ا َيتُْغٔنَ  َل  ػًِ َٓ َٔلً  َعِْ  .[721-721]الكهف ِح

ا ٚٲ٭ة : ٨٦ ٬ٮ ا٣ؾم 1س ٱكذعٜ ا٣ٮٔٲؽ ثة٣ٕؾاب ا٣ْٕٲ٥ يف ص٭٪٥ ػة٣ؽن

ا؟  ٟل٤ؽن

 : ا٣ؾم ٱكذعٜ كٔٲؽ اهلل كاٚل٤ٮد يف ا٣٪ةر ٬ٮ ا١٣ةٚؿ كا٣ٛةقٜ.1ج

 : ٨٦ ٬ٮ ا١٣ةٚؿ؟2س

، -%-: ا١٣ةٚؿ: ٬ٮ ٢٠ ٨٦ ٠ٛؿ ثةهلل، أك أرشؾ ث٫، أك ٠ٛؿ ثةٛلٺا١ح 2ج

ثًل صةءكا ث٫ ٨٦  ، أك-و٤ٮات اهلل كقٺ٫٦ ٤ٔٲ٭٥–أك ٠ٛؿ ثأ٩جٲةء اهلل كرق٫٤ 
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ٔ٪ؽ اهلل دٕةٌف، أك ٠ٛؿ ثٮاظؽ ٦٪٭٥، أك ث١ذةب ٨٦ ٠ذج٭٥، أك ثآٱح ٨٦ ٠ذةب 

 اهلل ، أك ٠ٛؿ ثة٣ٲٮـ اٳػؿ، أك ثًل ٚٲ٫ ٨٦ ا٣سٮاب كا٣ٕٞةب.

 : ٦ة ٬ٮ ا٣ؽ٣ٲ٢ ٔىل ػ٤ٮد ا١٣ةٚؿ يف ٩ةر ص٭٪٥؟3س

ََ  إِن  : ا٣ؽ٣ٲ٢ ٔىل ذ٣ٟ: ٬ٮ ٝٮ٫٣ دٕةٌف: 3ج ِي َْ  َؽَفُروا اَّل  ْْوِ  ٌِ
َ
 أ

ٍُْْشِكِيَ  اىِْهخَابِ  ْ ًَ  َُارِ  ِف  َوال  ِ َٓ ََ  َح َٓا َخاِِلِي ْوىَهَِم  ػًِ
ُ
ًْ  أ  اىََْبِيْئَثِ  َشي  ُْ

 .[5]البينة

 : ٨٦ ٬ٮ ا٣ٛةقٜ؟ ك٦ة ٬ٮ ا٣ؽ٣ٲ٢ ٔىل ػ٤ٮدق يف ٩ةر ص٭٪٥؟1س

ة ملسو هيلع هللا ىلص: ا٣ٛةقٜ: ٬ٮ ٨٦ ارد١ت ا١٣جةاؿ ٨٦ أ٦ح ٞل٧ؽ 1ج ٌن ، أك ثٕ

 ٦٪٭ة، ك٦ةت ٍٗل دةات ٦٪٭ة؛ ٦س٢ ا٣ٞةد٢، كا٣ـاٌل، كا٣كةرؽ.

ٌََكا٣ؽ٣ٲ٢ ٔىل ذ٣ٟ: ٝٮ٫٣ دٕةٌف:  َ  َيْػِع  َو ًَ  َُارَ  َلُ  فَإِن   َورَُشَٔلُ  اّلل   ِ َٓ  َح
 ََ ا َخاِِلِي َٓ ةَداً  ػًِ

َ
ارَ  ِإَون  ، كٝٮ٫٣ دٕةٌف: [09]الجن أ َحِحًٍم  ىَِف  اىُْفخ 

َٓا َْٔن ْٔمَ  يَْػيَ َِ  يَ ا اِّلِي ٌَ ًْ  َو ا ُْ َٓ ، كٝٮ٫٣ دٕةٌف: [75-79]االنفطار ةَِغانِتِيَ  َعِْ

ٌََ ٌِِاً  َيْلخُوْ  َو ً  ُمْؤ ِدا ٍّ خََػ ًُ  فََخَزآُؤهُ  ٌي  ِ َٓ ً  َح ا َخاِِلا َٓ  َغيًَِّْ  اّللي  وََغِضَب  ػًِ
 ُّ َغد   َوىََػَِ

َ
 ، كٍٗل ذ٣ٟ ٨٦ اٳٱةت.[29]النساء َغِظًٍاً  َغَذاةاً  َلُ  َوأ
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 : ٦ة ٬ٰ ا٣ذٮثح؟1س

: ا٣ذٮثح: ٬ٰ: ا٣٪ؽـ ٔىل ٢ٕٚ اٛلٕةيص، كاٷٝٺع ٔ٪٭ة، كا٣ٕــ 1ج

 كا٣ذى٧ٲ٥ ٔىل ٔؽـ ا٣ٕٮد إ٣ٲ٭ة.

 : ٦ة ٬ٮ ظ٥١ ا٣ذٮثح؟ ٦ٓ ا٣ؽ٣ٲ٢؟2س

ٔٞيل؛ ٚإف : ظ٥١ ا٣ذٮثح: ٬ٮ ا٣ٮصٮب؛ ككصٮب ا٣ذٮثح كصٮب 2ج

 ا٢ٕٞ٣ حيذ٥ ٔىل ا٣ٕة٢ٝ أف ٱكذ٪ٞؾ ٩ٛك٫ ٨٦ اٜلٺؾ، كأف ٱؽٚٓ ٔ٪٭ة أقجةث٫.

َٓا يَاكا٣ؽ٣ٲ٢ ٤ٔٲ٭ة ٨٦ ا٣ٞؿآف ا٣ْٕٲ٥: ٬ٮ ٝٮ٫٣ دٕةٌف:  يي
َ
ََ  أ ِي ٔا اَّل  ُِ ٌَ  آ

ٔا ِ  إََِل  حُٔبُ ْٔبَثً  اّلل  ٔحاً  حَ  .[1]التحريم ُ ُػ

 ٱٮـ اٙلكةب؟ ملسو هيلع هللا ىلص: ٨٦ ٥٬ أ٢٬ مٛةٔح ا٣٪جٰء 1س

 : ٥٬ أ٢٬ اٷٱًلف ا٣ذةاجٮف إٌف اهلل ا٣ؾٱ٨ ٦ةدٮا ك٥٬ ٦ؤ٦٪ٮف دةاجٮف.1ج

١٤٣ٛةر كأوعةب ا١٣جةاؿ ٨٦ أ٦ذ٫؟  ملسو هيلع هللا ىلص: ٢٬ دىط مٛةٔذ٫ 2س

 ٦ٓ ا٣ؽ٣ٲ٢؟

: ا٣ؾٱ٨ ٦ةدٮا ٔىل ا١٣ٛؿ، أك ٦ةدٮا ك٥٬ ٦ٞٲ٧ٮف ٔىل ٠جةاؿ اٛلٕةيص ٨٦ 2ج

كٹ  ملسو هيلع هللا ىلصٍٗل دةاجَل ٚٺ ظِ ٜل٥ يف مٛةٔح ا٣٪جٰء  ملسو هيلع هللا ىلصأ٦ذ٫ 

 ٩ىٲت ٜل٥ ٚٲ٭ة.
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كا٣ؽ٣ٲ٢ ٔىل ذ٣ٟ: أف ُٚؿ ا٣ٕٞٮؿ دكذٞجط ذ٣ٟ؛ أٹ دؿل ٣ٮ أف رصٺن 

ٍ ٔ٪ؽ ا٣ك٤ُةف يف رص٢ ٦ٛكؽ يف اٵرض خيٲٙ اٵ٨٦ كٱُٞٓ  ة دٮقِف كصٲ٭ن

ا٣ُؿٱٜ كٱ٪ذ٭ت اٵ٦ٮاؿ كٱ٥٤ْ ا٣ٌٕٛةء كاٛلكة٠َل، كدنٛٓ ٫٣ ٔ٪ؽ 

ؽؽ ٤ٔٲ٫ ثةٛلةؿ، ا٣ك٤ُةف يف كّٲٛح ٚؼؿٱح كٱ٤ٕٜ ٤ٔٲ٫ كقةـ ا٣ٍصؼ كٱ٘

 ٛلٞذ٫ ا٣٪ةس كذ٦ّفٮق كٝجعٮق كٝجعٮا و٪ٲ٫ٕ.

َْ ََحًٍِم َوَل َطفًٍِع ُيَطاعُ ٝةؿ دٕةٌف:  ٌِ ٍَِي  ِ ال ا لِيظ  كٝةؿ:  ،[71]غافر ٌَ

ٍَوْ  ٌََ ً  َيْػ ٔءا ً  اّلّلِ  ُدونِ  ٌَِ َلُ  َُيِدْ  َوَل  ةِِّ  ُُيْزَ  ُش ً  َوَل  َوَِلّا  َُِػيا

.[709]النساء
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ا: النبوة
ً
 رابع

%

 ؟ ك٨٦ ٬ٮ آػؿ٥٬؟-%-: ٦ة ٬ٰ ا٣٪جؤة؟ ك٨٦ ٬ٮ أكؿ اٵ٩جٲةء1س

ٰه ٨٦ اهلل دٕةٌف إٌف أز٠ٯ ا٣جٍص ٣ٲج٤ٖ رشٱٕذ1.٫ج  : ٬ٰ كظ

 .ملسو هيلع هللا ىلص، كآػؿ٥٬ ٞل٧ؽ -$-: آدـ -%-كأكؿ اٵ٩جٲةء

: ٢٬ جيت اٷٱًلف ثأ٩جٲةء اهلل دٕةٌف، كثة١٣ذت اٛل٪ـ٣ح ٤ٔٲ٭٥؟ ك٦ة ٬ٮ 2س

 ؟ا٣ؽ٣ٲ٢ ٔىل ذ٣ٟ

: جيت اٷٱًلف ثض٧ٲٓ أ٩جٲةء اهلل دٕةٌف، آدـ كٞل٧ؽ ك٦ة ثٲ٪٭ًل ٨٦ اٵ٩جٲةء 2ج

 ، ك٠ؾ٣ٟ ثة١٣ذت اٛل٪ـ٣ح ٤ٔٲ٭٥.-%-

ْ كا٣ؽ٣ٲ٢ ٔىل ذ٣ٟ: ٝٮ٫٣ دٕةٌف ٧٤٣ؤ٦٪َل:  ٔا ُ ِ ا كُٔل ٌَ ا ةِاّلّلِ  ءآ ٌَ ُزَِل  َو
ُ
 إََِلَِْا أ

ا ٌَ ُزَِل  َو
ُ
ًَ  إََِل  أ اِعًَو  إِةَْراًِْ ٍَ ْشتَاطِ  َويَْػُلَٔب  ِإَوْشَحاَق  ِإَوْش

َ
ا َواَ ٌَ وِتَ  َو

ُ
 ُمَٔس  أ

ا وَِغيَس  ٌَ وِتَ  َو
ُ
ًْ  ٌَِ انل بًِئُٔنَ  أ ِٓ ِ ّب َحدٍ  َبْيَ  ُنَفّرُِق  َل  ر 

َ
ًْ  أ ُٓ ِِْ ٌّ  َُ  َلُ  َوََنْ

ٍُٔنَ  ََ ، كٝٮ٫٣ دٕةٌف: [795]البقرة ُمْصيِ ٌَ ا الر ُشُٔل  ءآ ٍَ ِ ُزَِل  ة
ُ
بِِّّ  ٌَِ إََِلِّْ  أ  ر 

ْؤٌُِِٔنَ  ٍُ ْ ََ  ُكل  َوال ٌَ َحدٍ  َبْيَ  ُنَفّرُِق  َل  َورُُشيِِّ  َوُكخُتِِّ  َوَمٍنَِهخِِّ  ةِاّلّلِ  ءآ
َ
َِ أ ٌّ 

 .[016]البقرة ريُشيِِّ 
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÷

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص: ٦ة ٬ٮ ا٣ؽ٣ٲ٢ ٔىل ٩جٮة ٩جٲ٪ة ٞل٧ؽ 1س

 ظَل ادٔٯ ا٣٪جٮة أردؼ ملسو هيلع هللا ىلص: ا٣ؽ٣ٲ٢ ٔىل وعح ٩جٮد٫ أ٫٩ 1ج

ٔىل وعح ٩جٮد٫ ٬ٮ ا٣ٞؿآف  ملسو هيلع هللا ىلصدٔٮاق ثة٣رب٬ةف ا٣ٞة٬ؿ، ك٠ةف ثؿ٬ة٫٩ 

 ا١٣ؿٱ٥.

و٤ٮات اهلل ٤ٔٲ٭٥؟ ك٨٦ ٬ٰ أ٢ٌٚ -: ٨٦ ٬ٮ أ٢ٌٚ اٵ٩جٲةء 2س

 اٵ٥٦؟ ٦ٓ ا٣ؽ٣ٲ٢.

 ٹ ػٺؼ ثَل اٵ٦ح يف ذ٣ٟ. -ملسو هيلع هللا ىلص-: أ٤ٌٚ٭٥ ٬ٮ ٩جٲ٪ة ٞل٧ؽ 2ج

ًْ كأ٦ذ٫ أ٢ٌٚ اٵ٥٦؛ ٣ٞٮ٫٣ دٕةٌف:  ثٍ  َخْيَ  ُنُِخ  ٌ
ُ
ْخرَِحْج  أ

ُ
ِ اِس  أ ُمُرونَ  لِي

ْ
 حَأ

ْػُروِف  ٍَ ْ ْٔنَ  ةِال َٓ َِ  َوتَِْ ٍَُِهرِ  َغ
ْ  .[772عمران ]آل ةِاّلّلِ  َوحُْؤٌُِِٔنَ  ال

 : ٨٦ ٥٬ اٛلٺا١ح؟1س

جىةده 1ج ًٔ ، ٹى  : اٛلٺا١ح:  ٮفى ٦ي ١ٍؿى ٮ٩ى٫ي  ٦ّف ٞي ٍكجً ٍٮؿً  ٱى ٞى ٥ ثًة٣ٍ ٬ي ، ٹى  ثًأى٦ًٍؿقً  كى ٤يٮفى ٧ى ٍٕ  ٱى

ٮفى  ٍٕىي ة ا٤٣ِف٫ى  ٱى ٥ٍ  ٦ى ٬ي ؿى ٤يٮفى  أى٦ى ٕى ٍٛ ٱى ة كى ٮفى  ٦ى جْفعي ، ٱيكى كفى ؿي ٍؤ٦ى ةرى  ا٤٣ِفٲ٢ٍى  ٱي ا٣٪ِف٭ى  ٹى  كى

                                                           
 أردف: ساء ةاىربْان ةفػ دـٔى اىِتٔة ٌتارشة. -(1)
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ٯ اهلل دٕةٌف ٦٪٭٥ يف ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥: صربٱ٢، ك٦ٲ١ةاٲ٢  . ك٠ل٨ ق٧ِف يكفى ُتي ٍٛ ٱى

 ٲٕة.و٤ٮات اهلل ٤ٔٲ٭٥ ٕل

 : ٢٬ جيت اٷٱًلف ُل٥؟ ك٦ة ٬ٮ ا٣ؽ٣ٲ٢ ٔىل ذ٣ٟ؟2س

ََ : اٷٱًلف ُل٥ كاصت كا٣ؽ٣ٲ٢ ٔىل ذ٣ٟ: ٬ٮ ٝٮ٫٣ دٕةٌف: 2ج ٌَ  ءآ
ا الر ُشُٔل  ٍَ ِ ُزَِل  ة

ُ
ّبِِّ  ٌَِ إََِلِّْ  أ ْؤٌُِِٔنَ  ر  ٍُ ْ ََ  ُكل  َوال ٌَ  َوُكخُتِِّ  َوَمٍنَِهخِِّ  ةِاّلّلِ  ءآ

َحدٍ  َبْيَ  ُنَفّرُِق  َل  َورُُشيِِّ 
َ
َِ أ  .[585]البقرة ريُشيِِّ  ٌّ
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 خامًسا: خالفة النبوة

$

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص: ٛل٨ ٬ٰ ػٺٚح ا٣ؿقٮؿ 1س

-$ -٬ٰ ٣ٕيل ث٨ أيب َة٣ت  ملسو هيلع هللا ىلص: اٚلٺٚح ثٕؽ ٦ٮت ا٣٪جٰ 1ج

 . 

 ؟-$ –: اذ٠ؿ ثٕي اٵد٣ح ا٣ذٰ دؽؿ ٔىل كٹٱح أ٦ٍل اٛلؤ٦٪َل 2س

 : أد٣ح ٠سٍلة:2ج

ا٦٪٭ة: آٱح ا٣ٮٹٱح ك٬ٰ: ٝٮ٫٣ دٕةٌف:  -(1 ٍَ ًُ  إِن   َورَُشُٔلُ  اّللي  َوَِليُؾ
 ََ ِي ْ  َواَّل  ٔا ُِ ٌَ ََ  ءآ ِي ٍُٔنَ  اَّل  ََلةَ  يُلًِ ََكةَ  َويُْؤحُٔنَ  الػ  ًْ  الز  ُْ  َرانُِػٔنَ  َو

٬ٮ ا٣ؾم أػؿج  -$ -، كٝؽ زجخ كوط أف ٔيل ث٨ أيب َة٣ت[66]المائدة

أمةر ثأوج٫ٕ إٌف اٛلك١َل ٣ٲأػؾ اٚلةد٥  $ا٣ـ٠ةة ك٬ٮ يف ظةؿ ا٣ؿ٠ٮع، ٚإ٫٩ 

 .٦٪٭ة، ٚأػؾق ٦٪٭ة، ٚ٪ـ٣خ اٳٱح

                                                           

يف اىخطف رشح  $، كال ادلٔىل رلػ اىػَٗ ادلؤٗػي -$-ْؼه آٗث اىٔالٗث اىخٖ ُؾىج يف أٌٍل ادلؤٌَِل  -(1)

 .$-ـىل ُؾوذلا يف اىٔيص  -÷-أمجؿ آل اىؽـٔل »اىؾىف: 

(، 12213[ ركً )11/426ٌَ ادلغاىفَل: اىػربي يف حففٍله: ] $وشلَ روى ُؾول اٙٗث يف أٌٍل ادلؤٌَِل 

(. واىرفيتٖ يف حففٍله: 6551(، و)6549[ ركً )4/1162(. واةَ أيب ضاحً يف حففٍله: ]12214و)

[. واىؽازي 1/649(. واىؾسلرشي يف حففٍله اىهلاف: ]818[ ركً )2/63[. واىتغٔي يف حففٍله: ]4/81]

[ وذنَؽ 3/115[. واىف٘ٔغٖ يف اىػر ادلِرٔر ]3/126واةَ نرٍل يف حففٍله: ] [.12/383يف ٌفاح٘ص اىغ٘ب: ]

ٌَ سلؽسّ٘: ـتػ اىؽزاق، وـتػ ةَ مح٘ػ واةَ سؽٗؽ واةَ ٌؽدوّٗ واىػرباٌل واةَ أيب ضاحً. واىػرباٌل يف 
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ك٦٪٭ة: ظؽٱر اٛل٪ـ٣ح ك٬ٮ ٨٦ اٵظةدٱر اٛلذٮادؿة، ك٬ٮ ٝٮ٫٣  -(2

: ))ٔيلَف ٦٪ٰ ث٧٪ـ٣ح ٬ةركف ٨٦ ٦ٮقٯ، إٹ أ٫٩ ٹ ٩جٰ ملسو هيلع هللا ىلص

 ((.ثٕؽم

، ٝةؿ دٕةٌف: -٤ٔٲ٭ًل و٤ٮات اهلل كرٖلذ٫–كٝؽ ٠ةف ٬ةركف ػ٤ٲٛح ٦ٮقٯ 

ِخًِّ  ُمَٔس  َوكَاَل 
َ
اُرونَ  َ ِْٔم  ِف  اْخيُْفِن  َْ  .[790]األعراف كَ

ك٦٪٭ة: ظؽٱر ا٣٘ؽٱؿ: ك٬ٮ ٨٦ اٵظةدٱر اٛلذٮادؿة، ك٬ٮ ٝٮ٫٣  -(3

: ))٨٦ ٠٪خ ٦ٮٹق، ٚ٭ؾا ٔيل ٦ٮٹق، ا٤٣٭٥ كاؿ ٨٦ كاٹق، كٔةد ملسو هيلع هللا ىلص

 ((.٨٦ ٔةداق، كا٩ُص ٨٦ ٩ُصق، كاػؾؿ ٨٦ ػؾ٫٣

                                                                                                                                                    
[ 1/377(. واةَ ادلغازيل يف ادلِاكب: ]955[ ركً )1/321(، ويف اىهتٍل: ]6232[ ركً )6/218األوـع: ]

(. واةَ 638[ ركً )2/11(. واخليفٖ يف اىفٔائػ: ]358(، و)357(، و)356(، و)355(، و)354ركً )

 (.6515[ ركً )8/664األذٍل أةٔ اىففادات يف ساٌؿ األصٔل: ]

يف ادلشٍٔـث  $[، واإلٌام اذلادي 2/177يف رلٍٔـّ ] $: اإلٌام اىلاـً اىؽيس %رواه ٌَ أئٍخِا -(1)

 [، وغٍلًْل.92اىفاعؽة ]

(. وٌفيً يف 4416[ ركً )6/3(، ويف ]3716[ ركً )5/19وشلَ رواه ٌَ ادلغاىفَل: اىتغاري يف صط٘طّ: ]

(، وصططّ 3724[ ركً )5/638([. واىرتٌؼي يف ـِِّ: ]2414) - 31[ ركً ]4/1871صط٘طّ: ]

(، وصططّ 3731[ ركً )5/641ىغٍله، ويف: ](، وصططّ األىتاٌل 3731[ ركً )5/641األىتاٌل، ويف ]

(، وصططّ 121[ ركً )1/45(، وصططّ األىتاٌل، ويف: ]115[ ركً )1/42األىتاٌل. واةَ ٌاسّ يف ـِِّ: ]

 األىتاٌل. وغٍلًْ نرٍل.

[، واإلٌام اىلاـً اىؽيس 457يف ادلشٍٔع ] ♦: اإلٌام زٗػ ةَ ـيل %ضػٗد اىغػٗؽ: رواه ٌَ أئٍخِا -(2)

 [.158يف ادلشٍٔـث اىفاعؽة ] $[، واإلٌام اذلادي 2/181ـّ ]يف رلٍٔ $

[ ركً 2/596(، وأمحػ اةَ ضِتو يف اىفظائو ]121[ ركً )1/45وشلَ رواه ٌَ ادلغاىفَل: اةَ ٌاسّ يف ـِِّ ]

(، 6931[ ركً )15/376(، واةَ ضتان يف صط٘طّ ]8419[ ركً )7/439(، واىِفائٖ يف ـِِّ ]1116)

(، وغٍلًْ نرٍل، 6272[ ركً )3/614(، واحلانً يف ادلفخػرك ]4983[ ركً )5/171 ]واىػرباٌل يف اىهتٍل
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♦

 ؟ ٦ٓ ا٣ؽ٣ٲ٢؟-$ -: ٨٦ ٬ٮ اٚل٤ٲٛح ثٕؽ ٔيل ث٨ أيب َة٣ت 1س

 .$، ز٥ اث٪٫ اٙلكَل -$ -اث٪٫ اٙلك٨  $: اٚل٤ٲٛح ثٕؽق 1ج

كد٣ٲ٢ ذ٣ٟ: اٙلؽٱر ا٣ؾم إٔلٕخ أا٧ح أ٢٬ ا٣جٲخ ٔىل وعذ٫، ك٬ٮ 

كاٙلكَل إ٦ة٦ةف ٝة٦ة أك ٕٝؽا، كأثٮ٬ًل ػٍل : ))اٙلك٨ ملسو هيلع هللا ىلصٝٮ٫٣ 

 ((.٦٪٭ًل

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

رأٗج كػؽه، فتٓؽٌل ـفث رواٗاحّ، وسؾٌج »وحختُؿ رواٗاحّ وغؽكّ ٗفخٔـب ادلشيػات اىهتار، كال ـِّ اىؼْتٖ: 

. ]ـٍل أـالم ([، وكال أًٗظا: وٌخِّ فٍخٔاحؽ175[ حؽمجث ركً )14/277]ـٍل أـالم اىِتالء: « ةٔكٔع ذىم

([، ةو وأفؽد ىّ ٌؤىًفا ـًله: غؽق عرب ٌَ نِج ٌٔاله ففيلًل ٌٔاله. وـػه 1257[ حؽمجث ركً )7/333اىِتالء: 

 «.اىٔالٗث»اىف٘ٔغٖ ٌَ ادلخٔاحؽات، ورواه اىػربي ٌَ مخؿ وـتفَل غؽٗلا، وأفؽد ىّ نخاةًا اـٍّ: 

يف رشح اىؽـاىث  $واإلٌام ـتػ اهلل ةَ محؾة  [،114يف ادلشٍٔـث اىفاعؽة ] $أعؽسّ: اإلٌام اذلادي -(1)

يف  $[، واإلٌام رلػ اىػَٗ ادلؤٗػي 3/497يف كفاء األوام ] $[، واألٌٍل احلفَل 1/261اىِاصطث ]

 [، واىفرتة رلٍفث ـىل صطخّ؛ وحيلخّ األٌث ةاىلتٔل.3/35]2ىٔاٌؿ األُٔار ط
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♦

 ؟♦: ٛل٨ اٚلٺٚح ثٕؽ اٙلك٪َل 1س

 ؟♦: ٬ٰ ٛل٨ و٤ط ٚلٺٚح ا٣٪جٮة ٨٦ ذرٱح اٙلك٪َل 1ج

 : ٦ة ٬ٮ ا٣ؽ٣ٲ٢ ٔىل ذ٣ٟ؟2س

: ملسو هيلع هللا ىلص: ا٣ؽ٣ٲ٢ ٔىل ذ٣ٟ: اٙلؽٱر اٛلذٮادؿ اٛلن٭ٮر؛ ك٬ٮ ٝٮ٫٣ 2ج

ا: ٠ذةب اهلل، كُٔتيت أ٢٬ إٌل )) دةرؾ ٚٲ٥١ ٦ة إف ٓلك١ذ٥ ث٫ ٨٣ د٤ٌٮا أثؽن

 ((.ثٲذٰ، إف ا٤٣ُٲٙ اٚلجٍل ٩جأٌل أ١لًل ٨٣ ٱُٛتٝة ظذٯ ٱؿدا ٔيلِف اٙلٮض

                                                           

: اإلٌام األـؾً زٗػ ةَ %ة، شلَ رواه ٌَ أئٍخِا ْؼا عرب اىرليَل واىخٍفم، ؤْ ٌَ األضادٗد ادلخٔاحؽ -(1)

يف رلٍٔع نختّ ورـائيّ: نخاب  ♦(، واإلٌام اىلاـً ةَ إةؽاًْ٘ 644[ ركً )266يف ادلشٍٔع ] ♦ـيل 

 [، وغٍلًْ نرٍل.1/41يف األضهام ] $[، واإلٌام اذلادي 2/185اإلٌاٌث ]

َ ادلغاىفَل: ٌفيً يف صط٘طّ ]  ٔم اىغػٗؽ. وـتػ اىؽزاق 2418-36[ ركً )4/1873وشلَ رواهٌ  َ عػتثٗ   ٌ)

[ ركً 4/294(. وأةٔ داوود يف ـِِّ ]6943[ ركً )4/51(، ويف ادلصِف ]1199[ ركً )2/155يف حففٍله ]

ٔم ـؽفث(، ( )3786ٌ[ ركً )5/663(، ويف ]3713[ ركً )5/633(. واىرتٌؼي: يف صط٘طّ ]4973) ٔكفٗ 

ف٘ػ، وزٗػ ةَ أركً، وضؼٗفث ةَ أـ٘ػ، وركً ) َ أيب ذر، وأيبـ  : يف اىفَِ 3788وكال: ويف اىتابـ  (. واىِفاٖئ

ِِّ 2857[ ركً )2/212(. واىت٘ٓلٖ: يف اىفَِ اىهربى ]8192[ ركً )7/311اىهربى ] (. واىػارٌٖ: يفـ 

(. واةَ ضتان: يف صط٘طّ 2357كً )[ ر4/62(. واةَ عؾٍّٗ: يف صط٘طّ ]3359[ ركً )4/2191]

(، 11114[ ركً )17/171( وصططّ: األىتاٌل، وكف٘ب األرُاؤوط. وأمحػ: يف ادلفِػ ]123[ ركً )1/331]

فىل: يف ٌفِػه ] [ 3/89(. واىتؾار: يف ٌفِػه )اىتطؽ اىؾعار( ]1121[ ركً )2/297ويف فظائو اىصطاةث. وأةٔٗ 

(، ويف األوـع واىصغٍل. واحلانً: يف ادلفخػرك 2678[ ركً )3/65(. واىػرباٌل: يف اىهتٍل ]864ركً )

: يف ادلؤحيف وادلغخيف ]319[ ركً )1/172] [. وغٍلًْ نرٍل، وأغيتًٓ ٗؽوّٗ ـَ 2/1146(. واىػاركػِٖ

 صطايب فًل فٔق وةفػة غؽق.
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 : دٛؿٝخ اٵ٦ح اٷقٺ٦ٲح إٌف ٚؿؽ ٠سٍلة، ٚأٱذ٭ة ٬ٰ ا٣ٛؿٝح ا٣٪ةصٲح؟1س

: ا٣ٛؿٝح ا٣٪ةصٲح ٬ٰ ا٣ذٰ ٓلك١خ ث١ذةب اهلل دٕةٌف كثُٕتة ا٣٪جٰ 1ج

: ))إٌل ملسو هيلع هللا ىلص، أ٢٬ ثٲذ٫؛ ثؽ٣ٲ٢: ظؽٱر ا٣س٤َٞل  ك٬ٮ ٝٮ٫٣ ملسو هيلع هللا ىلص

ا: ٠ذةب اهلل، كُٔتيت أ٢٬ ثٲذٰ، إف دةرؾ ٚٲ٥١  ٦ة إف ٓلك١ذ٥ ث٫ ٨٣ د٤ٌٮا أثؽن

 ((، كظؽٱرا٤٣ُٲٙ اٚلجٍل ٩جأٌل أ١لًل ٨٣ ٱُٛتٝة ظذٯ ٱؿدا ٔيلِف اٙلٮض

: ))أ٢٬ ثٲذٰ ٚٲ٥١ ٠كٛٲ٪ح ٩ٮح ٨٦ ر٠ج٭ة ملسو هيلع هللا ىلصا٣كٛٲ٪ح ك٬ٮ ٝٮ٫٣ 

 ((.٩ضة، ك٨٦ ْل٤ٙ ٔ٪٭ة ٗؿؽ ك٬ٮل

 

 

 

                                                           
 حلػم ختؽجيّ. -(1)

 ٌفئم ةاىخٔاحؽ، ال اعخالف فّ٘ ةَل ؤْ عرب»يف ىٔاٌؿ أُٔاره:  -$-كال ـِّ ادلٔىل رلػ اىػَٗ ادلؤٗػي -(2)

يف  $: اإلٌام اذلادي %[. شلَ رواه ٌَ أئٍخِا 1/133، وـاق يف ذنؽ سلؽسّ٘ ورواحّ. ]ىٔاٌؿ األُٔار «األٌث

 (، وغٍلًْ.132[ ركً )191يف األٌايل ] $[ واإلٌام أةٔ غاىب 1/41األضهام ]

[ 9/343(. واىتؾار يف ٌفِػه ]32115[ ركً )371 /6وشلَ رواه ٌَ ادلغاىفَل: اةَ أيب ك٘تث يف ادلصِف ] 

(، وكال صط٘ص ـىل رشط ٌفيً. واٙسؽي يف 3312[ ركً )2/373(. واحلانً يف ادلفخػرك ]3911ركً )

(. 1342[ ركً )273/ 2(. واىلٓاب اىلظاـٖ يف ٌفِػه ]1711( و )1711[ ركً )5/2214اىرشٗفث ]

[ ركً 785/ 2[. وأمحػ يف اىفظائو ]4/316ضي٘ث األوى٘اء ][. وأةٔ ُفً٘ يف 3/137واةَ ـػي يف اىهاٌو ]

(، ويف اىهتٍل واألوـع. وأةٔ اىل٘ظ األصتٓاٌل يف نخاب 391[ ركً )1/241(. اىػرباٌل يف اىصغٍل ]1412)

 (. وغٍلًْ.333[ ركً )1/384األٌرال يف احلػٗد اىِتٔي ]
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 : ٦ة ٬ٰ ا٣ٞٲة٦ح؟1س

: ٬ٰ ٝٲةـ ا٣٪ةس ٱٮـ اٙلكةب أظٲةءن ثٕؽ ٦ٮٔل٥ ٤٣عكةب كا٘لـاء 1ج

 كا٣سٮاب كا٣ٕٞةب، كا٣ٮٝخ ا٣ؾم حيى٢ ٚٲ٫ ذ٣ٟ ٱك٧ٯ: ٱٮـ ا٣ٞٲة٦ح.

 

ا، كُلؾا د  ٥ اٛلٞىٮد ثٕٮف اٛل٤ٟ اٛلٕجٮد، كاٙل٧ؽ هلل أكٹن كآػؿن

 كوىل اهلل ٔىل قٲؽ٩ة ٞل٧ؽ، كٔىل أ٢٬ ثٲذ٫ 

ة   ا٣ُٲجَل ا٣ُة٬ؿٱ٨ كق٥٤ دك٤ٲ٧ن

ة ٚٲ٫ ا َٲجنة ٦جةر٠ن  ٠سٍلن



 

 

ِّي
 
ل
َ
ص
ُ
 كيف ن

 

 

 

 املستوى األول

 االبتدائي
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: كتاب الطهارة
ً
 أوال

 املغلظة واملخففة:)أ( الهجاسات 

 ٥٠ ا٣٪ضةقةت؟ كإٌف ٥٠ د٪ٞك٥؟ -1س

 ا٣٪ضةقةت ٍٔص، كد٪ٞك٥ إٌف ٝك٧َل: ٤٘٦ْح، كٟلٛٛح. -1ج

 ٥٠ ا٣٪ضةقةت اٛل٤ْ٘ح؟ ك٦ة ٬ٰ؟ -2س

 ا٣٪ضةقةت اٛل٤ْ٘ح قجٓ، ك٬ٰ:  -2ج

 اٛلك١ؿ ثةٛلٕة٘لح ٠ةٚل٧ؿ. -٦2ة ػؿج ٨٦ قجٲيل ذم دـ ٹ ٱؤ٢٠.  -1

٦ة ُٝٓ ٨٦ ظٰ ذم دـ  -6   ا١٣ةٚؿ. -5   اٚل٪ـٱؿ. -4   ا٤١٣ت. -3

 اٛلٲذح ٚإ١لة ٩ضف. -7     ظ٤ذ٫ ظٲةة.

 ٥٠ ا٣٪ضةقةت اٛلؼٛٛح؟ ك٦ة ٬ٰ؟-3س

 ا٣٪ضةقةت اٛلؼٛٛح زٺث، ك٬ٰ:  -3ج

 ا٣ؽـ كأػٮاق اٛلى٢ كا٣ٞٲط.  -1

 ٣ج٨ ٍٗل اٛلأ٠ٮؿ إٹ ٨٦ ٦ك٧٤ح ظٲح. -2

 ا٣ٰٞء ثٍصط أف ٱ١ٮف ٨٦ اٛلٕؽة ٢٦ًءى ا٥ٛ٣ دٕٚح. -3
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 ب يف ا٣٪ضةقةت اٛلؼٛٛح؟٥٠ ا٣٪ىة -4س

 َٮٹن  ا٣نٍٕلظجح ٩ىةب ا٣ؽـ كاٛلى٢ كا٣ٞٲط كا٤٣ج٨ ُٝؿة ٦س٢  -4ج

، ك٩ىةب ا٣ٰٞء أف ٱ١ٮف ٨٦ اٛلٕؽة ٢٦ء ا٥ٛ٣ دٕٚح ك٧ٔٞةن  كٔؿًةن 

 كاظؽة.

 )ب( أقسام املتهجس وأحكامها:

 ٦ة ٬ٮ اٛلذ٪ضف؟ - 1س

 ٬ٮ ٦ة أو٫٤ َة٬ؿ ز٥ كٕٝخ ٤ٔٲ٫ ا٣٪ضةقح. -1ج

 إٌف ٥٠ ٱ٪ٞك٥ اٛلذ٪ضف؟ -2س

 كمةؽ. -(3) .ك٦ذٕؾر -(2) .٠ل٨١ -(1إٌف زٺزح أٝكةـ: ) -2ج

 ٦ة ٬ٮ اٛل٨١٧؟ -3س

 ٬ٮ ٦ة أ٨١٦ ٗك٫٤ ٦س٢ ا٣سٲةب ك٩عٮ٬ة. -3ج

 ٠ٲٙ دُ٭ؿ ا٣سٲةب ك٩عٮ٬ة؟ -4س

ثة٣٘ك٢ زٺث ٦ؿات ٦ٓ ا٣ُٕص إذا ٠ة٩خ ا٣٪ضةقح ػٛٲح ٦س٢ ا٣جٮؿ  -4ج 

 إذا كٝٓ يف ا٣سٮب.

 ٱ٨١٧ ُٔصق ٦س٢ ا٣ـصةج ١ٚٲٙ ٩ُ٭ؿق؟ إذا ًف -5س

٣ٟ. -5ج  ثة٣٘ك٢ زٺث ٦ؿات ٦ٓ ا٣ؽِف
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 إذا ٠ة٩خ ا٣٪ضةقح ٦ؿاٲح ٦س٢ ا٣ؽـ ١ٚٲٙ ٩ُ٭ؿق؟ -6س

 ثة٣٘ك٢ ٫٣ ظذٯ دـكؿ ا٣٪ضةقح كاز٪ذَل ثٕؽ زكاٜلة. -6ج

 إذا ًف دـؿ ا٣٪ضةقح اٛلؿاٲح ًٚلذا ٢٧ٕ٩؟ -7س

إذا ًف دـؿ ٚ٪٘ك٫٤ ثةٙلةد اٛلٕذةد ٦س٢ ا٣ىةثٮف، ز٥ از٪ذَل ثٕؽق ٚٲُ٭ؿ  -7ج

 ا٣٪ضةقح.أزؿ ـؿ ٱكإف ًف 

 ٦ة ٬ٮ اٛلذٕؾر ٗك٫٤؟ -8س

ا٣ك٨٧ ا٣كةا٢  ٱ٨١٧ ٗك٫٤ ثةٛلةء ٦س٢ ا٣كٮاا٢ اٛلذٕؾر ٬ٮ ٦ة ٹ -8ج

 كا٣ٞةز ك٩عٮق.

 إذا كٕٝخ ا٣٪ضةقح يف ا٣ك٤ٲٍ ١ٚٲٙ ٩ُ٭ؿق؟ -9س

 ك٨١٣ جيت ٤ٔٲ٪ة إراٝذ٫.ٹ ٱ٨١٧ دُ٭ٍلق  -9ج

 ٦ة ٬ٮ ا٣نةؽ ٗك٫٤؟ -11س

ا٣نةؽ ٬ٮ ا٣ؾم ٱ١٧٪٪ة ٗك٫٤ ك٨١٣ ٦ٓ ٦نٞح ٦س٢ اٵَٛةؿ  -11ج

 كا٣ج٭ةٱ٥.

 ٠ٲٙ ٱُ٭ؿ ا٣نةؽ ٗك٫٤؟ -11س

ؿى إٹ أف ٱجٞٯ ٤٣٪ضةقح أزؿ  -11ج َى٭ي ٱُ٭ؿ ثة٘لٛةؼ، ٚإذا صٙ ا٢ُٛ٣ ٚٞؽ 

 ٚإ٫٩ ٩ضف ظذٯ دـكؿ َٔل ا٣٪ضةقح.
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- 

 اٵ٩ٮاع ا٣ذٰ د٪ضف ٨٦ اٛلٲةق؟ ك٦ة ٬ٰ؟ ٥٠-1س

 زٺزح أ٩ٮاع: -1ج

 ٦ة ٍٗلد٫ ا٣٪ضةقح قٮاء ٠ةف ٤ٝٲٺن أـ ٠سٍلان. -1

إذا دٍ٘ل اٛلةء ثُة٬ؿ ٦س٢ ا٣ىةثٮف كا٣٪ٲ٢ ككٕٝخ ٚٲ٫ ا٣٪ضةقح ٚإ٫٩  -2

 ٱ٪ضف قٮاء ٠ةف اٛلةء ٤ٝٲٺن أـ ٠سٍلان ظذٯ ٱى٤ط يف ا١٣سٍل.

 ٤ٝٲ٢.ٮ ك٬اٛلةء يف إذا كٕٝخ ا٣٪ضةقح  -3

 ٦ة ٬ٰ رشكط اٛلةء ا٣ؾم ٱىط ث٫ ا٣ٮًٮء كا٣٘ك٢؟ -5س

 أف ٱ١ٮف ٦جةظةن ٹ ٦٘ىٮثةن. -1 -5ج

 أف ٱ١ٮف َة٬ؿان ٹ ٦ذ٪ضكةن. -2          

 .٣ٕجةدةأف ٹ خيذ٤ٍ ث٫ ٦كذ٢٧ٕ ٦س٫٤  -3          

- 

 )أ( املهدوبات لقاضي احلاجة

 ٣ٞةيض اٙلةصح؟ ك٦ة ٬ٰ؟٥٠ اٵ٦ٮر ا٣ذٰ د٪ؽب  -1س

 ٱ٪ؽب ٣ٞةيض اٙلةصح زٺزح ٍٔص أ٦ؿان: -1ج

 .ث٤١ٲح ثؽ٫٩، كأ٦ة قُت ا٣ٕٮرة ٚ٭ٮ كاصت ا٣ذٮارم ٨ٔ أَٔل ا٣٪ةس -1

 ا٣جٕؽ ٨ٔ ا٣٪ةس ظذٯ ٹ ٱك٧ٓ ٫٣ وٮت أك ٱن٥ رٱط.   -2
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 ا٣جٕؽ ٨ٔ اٛلكضؽ.  -3

ٍصًف »ا٣ذٕٮذ ك٬ٮ أف ٱٞٮؿ:  -4 ٟى ٨٦ًى ا٣ؿْف ٮذي ثً ٔي ٥ِف إًٌلْف أى ثًٍك٥ً اهللً، ا٣ِف٤٭ي

ًصٲ٥ً  ُىةًف ا٣ؿِف ٲ ٍؼجًًر، ا٣نِف   .«ا٣٪ْفٍضًف، اٚلىجًٲًر ا٣ػ٧ي

 د٪عٲح ٦ة ٚٲ٫ ذ٠ؿ اهلل دٕةٌف.  -5

 دٞؽٱ٥ ا٣ؿص٢ ا٣ٲَصل دػٮٹن.  -6

 ٔذًلد ٔىل ا٣ؿص٢ ا٣ٲَصل ظةؿ ٌٝةء اٙلةصح. اٹ -7

 دٞؽٱ٥ ا٣ٲ٧٪ٯ ػؿكصةن.  -8

 ك٠ؾ٣ٟ ظةؿ ا٣ٞٲةـ.  ،٫ ظةؿ ا٘ل٤ٮسأف ٱكُت ٔٮرد -9

 أٹ ٱ١نٙ رأق٫ كٹ ٠ذٛٲ٫.  -11

 قذضًلر. أف ٱٕؽ اٵظضةر ٣ٺ -11

 أف ٱ٤جف اٙلؾاء.  -12

 ا٣ذ٪ع٪ط. -13

 )ب( املكروهات لقاضي احلاجة

 ٥٠ اٵ٦ٮر ا٣ذٰ د١ؿق ٣ٞةيض اٙلةصح؟ ك٦ة ٬ٰ؟ -1س

ا٣جٮؿ يف ثٲٮت  -2ٌٝةء اٙلةصح يف اٛلٺ٨ٔ. -1: اثنا عشَر أمرًا -1ج

.  -5ا٣ذ٭ٮٱح ث٫.  -4ا٣ى٤ت.  -3اٙلٍصات كاٜلٮاـ.   أف ٱجٮؿ ٝةاًلن

 ا٣جىٜ يف اٵذل. -8ا٣٪ْؿ إٌف ا٣ٛؿج كاٵذل.  -7ا١٣ٺـ ظة٫٣. -6
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اقذٞجةؿ ا٣ٞج٤ذَل،  -٩11ذٛةع ثة٣ٲ٧َل. اٹ -11اٵ٢٠ ك ا٣ٍصب. -9

 ٣ح ا٣ٕٞٮد.إَة -12ا١٣ٕجح كثٲخ اٛلٞؽس. 

 ٦ة ٬ٰ اٛلٺ٨ٔ؟ -2س

 ٕلٕ٭ة ا٣نةٔؿ يف ٝٮ٫٣: -2ج

ااسُجهلم اا   ه  ٌ همالعنهاانهرهااُسهل
ه

هه هلوااُسهل  اا   هماراانقرب هلم ااُ  
ه

ًٰ اٷ٩كةف أف ٱجٮؿ يف ا٣ى٤ت؟ -3س  ٛلةذا ١لي

 ٵص٢ أٹ ٱذُةٱؿ ٨٦ ا٣جٮؿ ريء ٍٚلصٓ إ٣ٲ٫ ٚٲ٪ضك٫. -3ج

 أٱ٨ جيٮز ٌٝةء اٙلةصح؟ -4س

٦ة٣ٟ ٫٣، أك ٫٣ ٦ة٣ٟ كٔؿٚ٪ة رًةق، ك إف ٠ةف جيٮز يف ػؿاب ٹ  -4ج

 ٬٪ةؾ ٌٖلةـ ٚةٙلًلـ أ٢ٌٚ.

 )ج( ما يهدب بعد قضاء احلاجة

 ٦ةذا ٱ٪ؽب ٣ٞةيض اٙلةصح ثٕؽ ٌٝةء اٙلةصح؟ -1س

 قذضًلر.اٙل٧ؽ كاٹ ٱ٪ؽب ٫٣ أ٦ؿاف: -1ج

 ٦ة ٬ٮ اٙل٧ؽ؟ -2س

ةطى »٬ٮ أف ٱٞٮؿ ثٕؽ ٌٝةء اٙلةصح:  -2ج ٪ْٰف اٵىذىل، اٙلى٧ٍؽي هلًل ا٣ِفًؾم أى٦ى ٔى

ًؽم كى ٚىةًٌل يًف صى ة ٔى  «.اٙلى٧ٍؽي هللً ا٣ِفًؾم 
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 قذضًلر؟٦ة ٦ٕ٪ٯ اٹ -3س

ثٕؽ ٌٝةء أك ٦٪ةدٱ٢ كرٝٲح ٦ٕ٪ةق أف ٱأػؾ زٺزح أظضةر َة٬ؿات  -3ج

 اٙلةصح كٱ٧كط ُلة ا٣ٛؿصَل ظذٯ دـكؿ ا٣٪ضةقح.

 ثًلذا ٱكذض٧ؿ ٝةيض اٙلةصح؟ -4س

ٜو ٦س٢  -3َة٬ؿ ٹ ٩ضف.  -2صًلد ٹ ظٲٮاف.  -1ٱكذض٧ؿ ثًػػ:  -4ج ٪٦

 ٹ ظؿ٦ح ٫٣. -4 ا٣َُل كاٵظضةر.

 ٦ة ٬ٰ اٵمٲةء ا٣ذٰ ٜلة ظؿ٦ح؟ -5س

َٕةـ  -4َٕةـ اٳد٦ٲَل.  -٠3ذت اٜلؽاٱح.  -2ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥.  -5ج

 َٕةـ اٙلٲٮا٩ةت ٦س٢ ا٣ٌٞت كا٤ٕ٣ٙ. -5ا٘ل٨ ٦س٢ ا٣ْٕةـ كا٣ٛع٥. 

 ةصح؟٦ة ٬ٰ اٵمٲةء ا٣ذٰ ٹ ٱكذض٧ؿ ُلة ٝةيض اٙل -6س

ٹ ٱكذض٧ؿ ثًل ٱِص ٦س٢ ا٣ـصةج.  -2ٹ ٱكذض٧ؿ ثةٛل٘ىٮب.  -1 -6ج

 ٹ ٱكذض٧ؿ ثًل ٗٺ ز٧٪٫ ٦س٢ اٙلؿٱؿ كا٤ٛ٣ٮس. -3

- 

 )أ( شروط الوضوء وفروضه

 ٥٠ رشكط وعح ا٣ٮًٮء؟ ك٦ة ٬ٰ؟ -1س

 أرثٕح: -1ج

 ا٣ذ٤١ٲٙ ك٬ٮ ا٣ج٤ٮغ كا٢ٕٞ٣. -1
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 اٷقٺـ. -2

 . ٨ٔ اٙلؽث اٵ٠رب َ٭ةرة ا٣جؽف -3

 َ٭ةرة ا٣جؽف ٨٦ ٩ضةقح دٮصت ا٣ٮًٮء ٠ة٣جٮؿ ك٩عٮق. -4

 ٥٠ ٚؿكض ا٣ٮًٮء؟ ك٦ة ٬ٰ؟ -2س

 ٍٔصة: -2ج

 ٗك٢ ا٣ٛؿصَل ثٕؽ إزا٣ح ا٣٪ضةقح. -1

 .ا٣ذك٧ٲح -2

ا٣٪ٲح، ك٬ٮ أف ٱٞىؽ ثٮًٮا٫ ٛلة مةء ٨٦ ا٣ىٺة ٹ ا٣٪ْةٚح كا٣ذربد   -3

.ٍٞٚ 

 قذ٪نةؽ.اٛل٧ٌٌح كاٹ  -4

ٮٹن ك٨٦  ،ٗك٢ ا٣ٮص٫ ٠ة٦ٺن   -5  َ ٨٦ ٦ٞةص ا٣نٕؿ إٌف ٦٪ذ٭ٯ ا٣ؾ٨ٝ

ؿًةن.  اٵذف إٌف اٵذفٔ 

 ٗك٢ ا٣ٲؽٱ٨ ٦ٓ اٛلؿَٚٞل.  -6

 ٦كط ٢٠ ا٣ؿأس ٠ة٦ٺن ٦ٞجٺن ك٦ؽثؿان ٦ٓ اٵذ٩َل ّة٬ؿ٬ًل كثةَ٪٭ًل.  -7

 ٗك٢ ا٣ٞؽ٦َل ٦ٓ ا١٣ٕجَل.   -8

                                                           
 ـخأيت ن٘ف٘ث اىخفٍ٘ث يف ن٘ف٘ث اىٔطٔء. -(1)
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 ا٣ُتدٲت ثَل اٵٌٔةء.  -9

 ْل٤ٲ٢ اٵوةثٓ كاٵّٛةر كا٣نضش. -11

 ومهدوباته ونواقضه)ب( مسهونات الوضوء 

 ٥٠ ٦ك٪ٮ٩ةت ا٣ٮًٮء؟ ك٦ة ٬ٰ؟ -1س

 ٗلكح: -1ج

 .ا٣كٮاؾ -1

 ٗك٢ ا٣ٲؽٱ٨ اٌف ا٣ؿقَ٘ل ٝج٢ ا٣ٮًٮء. -2

 دٞؽٱ٥ اٛل٧ٌٌح كاٷقذ٪نةؽ ٔىل ا٣ٮص٫. -3

 ا٣ذس٤ٲر. -4

 ٦كط ا٣ؿٝجح. -5

 ٦ة ٬ٮ ا٣ذس٤ٲر؟ -2س

٢ى ٢٠ّف ٌٔٮو ٨٦ أٌٔةء ا٣ٮًٮء زٺث ٦ؿات، ك٠ؾ٣ٟ  -2ج ٬ٮ أف ٱي٘كى

 ٱ٧كع٭ًل زٺث ٦ؿات. ا٣ؿأس كاٵذ٩ةف

 ٥٠ ٦٪ؽكثةت ا٣ٮًٮء؟ ك٦ة ٬ٰ؟ -3س

 ٦٪ؽكثةت ا٣ٮًٮء قذح: -3ج

                                                           
 ِٔن، وإًُل ادلِػوب ْ٘ئخّ، وْٖ نُّٔ ـْؽًطا.اىفٔاك ٌف -(1)
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 ا٣ُتدٲت ثَل ا٣ٛؿصَل، ٱجؽأ ثةٵٔىل ز٥ اٵق٢ٛ. -1

 أف ٱٮاٍف ثَل أٌٔةء ا٣ٮًٮء. -2

 ا٣ؽٔةء.  -3

 دٮ٣ٲ٫ ث٪ٛك٫. -4

 ِلؽٱؽق ثٕؽ ٢٠ ٦جةح. -5

 إ٦ؿار اٛلةء ٔىل ٦ة ظ٤ٜ أك ٍٝص ٨٦ أٌٔةء ا٣ٮًٮء. -6

 ك٦ة ٬ٰ؟ ٥٠ ٩ٮاٝي ا٣ٮًٮء؟ -4س

 :ٗلكح -4ج

ٍو أك رٱط. -1  ٦ة ػؿج ٨٦ ا٣كجٲ٤َل ٨٦ ثٮؿ أك ٗةا

 زكاؿ ا٢ٕٞ٣ ٨٦ ٩ٮـ أىك إًٗلء أك ٩عٮ٬ًل. -2

 ا٣ٰٞء إذا ٠ةف ٨٦ اٛلٕؽة ٢٦ء ا٥ٛ٣ دٕٚح كاظؽة. -3

ٝي  -4 ر ػؿكج دـ أك ٦ى٢ أك ٝٲط ٨٦ ١٦ةف كاظؽ يف كٝخ كاظؽ ك ؽْف

 ثُٞؿة.

 ٢٠ ٦ٕىٲح ٠جٍلة كا٣٘ٲجح كا٣٪٧ٲ٧ح كا١٣ؾب، ك٩عٮ٬ة. -5
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 ا٣ٮًٮء، ١ٚٲٙ أدٮًأ؟ : إذا أردتي 1س

 :: ٔ٪ؽ٦ة دؿٱؽ ا٣ٮًٮء ٤٣ىٺة، ٚإ٣ٲٟ اٚلُٮات ا٣ذة٣ٲح1ج

ًح » :ػؾ ا٣كٮاؾ ك٩ْٙ ث٫ أق٪ة٩ٟ، ز٥ ٢ٝ (3 ىلى ٤٦ًِف ٔى ثًةهللً كى ثًٍك٥ً اهللً كى

ٮًؿ اهللً  قي آ٫ً٣ً -رى ٍٲ٫ً كى ٤ى ٔى ىلِف اهللي   «.وى

إٌف  ز٥ اٵق٢ٛ، ز٥ اٗك٢ ٱؽٱٟ، دجؽأ ثةٵٔىل اٗك٢ ٚؿصٲٟ (5

ٚىؿًصٰ »: -ثٕؽ قُت ا٣ٕٮرة–ا٣ؿقَ٘ل ثٕؽ ذ٣ٟ، ز٥ ٢ٝ   ٨ٍ ىْف ٥ِف ظى ا٤٣ِف٭ي

ٟى  ةًوٲ ٕى ٨ٍ ٦ى ٔى ٟى  ٖلىذً  «.ثًؿى

 ٓل٧ٌي كاقذ٪نٜ، كا٢ٕٚ ذ٣ٟ زٺث ٦ؿات، ك٢ٝ ٔ٪ؽ اٛل٧ٌٌح: (3

ةؾى » ٞى ٣ٍ ـى أى ٮ ذًٰ ٱى ضِف ٪ْٰف ظي ْٞف ٥ِف ٣ى ٥ِف » كٔ٪ؽ اٹقذ٪نةؽ:، «ا٤٣ِف٭ي ًؿ٦ٍ٪ًٰ  ا٤٣ِف٭ي ٹى ّلى

ٟى  ٖلىذً حى ا٘لى٪ِفًح ثًؿى اًاعى  «.رى

                                                           

ٗؽسٕ ٌَ نو ٌػرس )وٌػرـث( اىخػت٘ق اىفٍيل ذلؼه اخلػٔات ٌؿ اىػالب، وحهؽٗؽه ضخٕ ٗخلَ نو  -(1)

أُّ كال: ))ال صالة دلَ ال وطٔء ىّ(( ونؼىم  ÷غاىب وغاىتث ن٘ف٘ث اىٔطٔء، ألُّ ورد يف احلػٗد ـِّ 

 حيفؾّ.حفٍ٘ؿ دـاء اىٔطٔء ىهو غاىب ضخٕ 

 [.51-1/49]األضهام  -$-ـَ ـيل  -$–دـاء اىٔطٔء ذنؽه اإلٌام اذلادي  -(2)

ِٗتّ ادلػرس )أو ادلػرـث( ـىل غفو اى٘ػَٗ ةفػ االـخِشاء؛ ألن اى٘ػ رةًل حِشؿ ؽاْؽْا ـِػ غفو  -(3)

 اىفؽسَل.
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اٗك٢ كص٭ٟ ٦كذ٧١ٺ، ٨٦ ٦ٞةصْف ا٣نٕؿ ظذٯ أق٢ٛ ا٣ؾ٨ٝ َٮٹ،  (4

ك٦ة ثَل اٵذ٩َل ٔؿًة، كٱ١ٮف ذ٣ٟ زٺث ٦ؿات، ك٢ٝ ٔ٪ؽ ذ٣ٟ: 

ٮقه » صي دّف كي دىٍكٮى ، كى ٮقه صي ـى دىٍجٲىيّف كي ٮ ٍصً٭ٰ ٱى ٥ِف ثىٲْفٍي كى  «.ا٤٣ِف٭ي

ٓ اٛلؿٜٚ، كػ٢٤ أوةثٕ٭ة كأّٛةر٬ة زٺث ٦ؿات؛ اٗك٢ ٱؽؾ ا٣ٲ٧٪ٯ ٦ (5

٥ِف » كٹ ٱ١ٰٛ ٗك٢ ا١٣َٛل ا٣ؾم يف ثؽاٱح ا٣ٮًٮء، ك٢ٝ: ًُ٪ًٰ اا٤٣ِف٭ي ٍٔ

ؿٍ  ًٛ ٍٗ ا ٩ٍجًٰ ٠ًذىةيًب ًثىًٲ٧ًٲ٪ٰ، كى  «.ذى

٥ِف ٹى ديٍؤدً٪ًٰ ٠ًذىةيًب »اٗك٢ ٱؽؾ ا٣ٲَصل ٠ًل ٤ٕٚخ يف ا٣ٲ٧٪ٯ، ك٢ٝ:  (6 ا٤٣ِف٭ي

 ٍ٨ ٔى ٍز  ةكى ى ِلى ةًٍف، كى ةًٍف  ثًًن٧ى ٕى ٍٚ ء أى ْف  «.ذيى

٥ِف »ا٦كط رأقٟ ٦كذ٧١ٺ، كأذ٩ٲٟ ّة٬ؿ٬ًل كثةَ٪٭ًل، ك٢ٝ:  (7 ا٤٣ِف٭ي

ٍٖلىذى  ٪ًٰ رى نْف ذىٟٗى ٧ى ٍٕ ِف ٩ً يلى ٔى أىٍٓل٥ًٍ  ، ز٥ ٓلكط رٝجذٟ ٦ة ٔؽا ٦ٞؽـ «ٟى كى

ةًب » ا٣ٕ٪ٜ، كدٞٮؿ: ـً اًٙلكى ٮ ؿى يًف ٱى ٺى ٍٗ ًٝ٪ًٰ اٍٵى ٥ِف  ك٦كط ا٣ؿأس «. ا٤٣ِف٭ي

 ٍٚٞ. كا٣ؿٝجح ٦ؿة كاظؽة كاٵذ٩َل زٺث ٦ؿات،

ز٥ د٘ك٢ ٝؽ٦ٲٟ ٦ٓ ا١٣ٕجَل زٺث ٦ؿات دجؽأ ثة٣ٲ٧٪ٯ، ز٥ ا٣ٲَصل،  (8

اًط » ٦ٓ ْل٤ٲ٢ اٵوةثٓ كاٵّٛةر، ك٢ٝ: ى ىلى ا٣ُصْف ٔى ِٰف  ٦ى ؽى ٝى جْفٍخ  ٥ِف زى ا٤٣ِف٭ي

اـ اًٷ٠ٍؿى ًؿ كى ا ا٘لىٺى ة ذى ـي ٱى ا ؽى ٍٝ ؿّف اٵى ـً ـى دى ٮ ٲ٥ً ٱى ًٞ ٍكذى  «. ِاٛلي

ا٣ٮًٮء، ػؾ ٠ٛة ٨٦ اٛلةء كوت ٔىل صج٭ذٟ، ز٥ ثٕؽ أف د٪ذ٭ٰ ٨٦  (9

ؾى » ك٢ٝ: ؿي ًٛ ٍ٘ ٫ى إًٹِف أى٩ٍخى أىٍقذى ؽي أىٹِف إ٣ًى ٧ًٍؽؾى أىٍم٭ى ثًعى ٥ِف كى ٟى ا٤٣ِف٭ي ة٩ى ٍجعى قي
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 ، ًؿٱ٨ى ُى٭ْف ذى ٤ٍ٪ًٰ ٨ٍ٦ً اٛلي ٕى اٍص اثًَلى كى ٤ٍ٪ًٰ ٨ٍ٦ً ا٣ذِفٮِف ٕى ٥ِف اٍص ، ا٤٣ِف٭ي ٟى ٍٲ أىديٮبي إ٣ًى كى

ىلى  ٔى ٟى  ٍؿ ًٍف إ٩ًِف ًٛ ٍٗ ا ًؽٍٱؿكى ٝى  
و
ء ٢ْف ريى  .» ٠ي

- 

 ٦ة ٬ٮ ا٣ؾم ٱٮصت ا٣٘ك٢؟ -1س

كقٲأيت ٦ٛىٺن إف مةء اهلل دٕةٌف يف اٛلكذٮٱةت  ،اٙلؽث اٵ٠رب -1ج

 ا٣ٞةد٦ح.

 ٥٠ ٚؿكض ا٣٘ك٢؟ ك٦ة ٬ٰ؟ -2س

 ٚؿكض ا٣٘ك٢ أرثٕح، ك٬ٰ: -2ج

  ا٣٪ٲح.  -(1

 اٛل٧ٌٌح كاٹقذ٪نةؽ. -(2

 ا٣جؽف ٦ٓ ا٣ؽ٣ٟ.إصؿاء اٛلةء ٔىل ٕلٲٓ  -(3

 ٔىل اٛلؿأة ٩ٞي مٕؿ٬ة ٔ٪ؽ اٹٗذكةؿ ٨٦ اٙلٲي كا٣٪ٛةس ٍٚٞ. -(4

 ٥٠ اٵمٲةء ا٣ذٰ ٱ٪ؽب ٜلة ا٣٘ك٢؟ ك٦ة ٬ٰ؟ -3س

 ٱ٪ؽب ا٣٘ك٢ ٣سٺزح ٍٔص مٲبة، ك٬ٰ: -3ج

  .ا٘ل٧ٕح -(1

  ا٣ٕٲؽٱ٨.  -(2
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 ٱٮـ ٔؿٚح. -(3

  ( ٣ٲةٍف ا٣ٞؽر.4

  دػٮؿ اٙلؿـ. -(5

 دػٮؿ ١٦ح. -(6

  ا١٣ٕجح.دػٮؿ  -(7

 دػٮؿ اٛلؽٱ٪ح اٛل٪ٮرة. -(8 

 .ملسو هيلع هللا ىلصدػٮؿ ١٦ةف ٝرب ا٣٪جٰء  -(9

 ثٕؽ اٙلضة٦ح. -(11

  ثٕؽ ا٣ذع٥٧ يف اٙلًلـ ا٣جؼةرم. -(11

 ثٕؽ ٗك٢ اٛلٲخ. -(12

 ثٕؽ اٷقٺـ. -(13

- 

 ٥٠ أقجةب ا٣ذٲ٥٧؟ ك٦ة ٬ٰ؟ -1س

 :مثانية -1ج

 ٱٮصؽ ظج٢ أك د٣ٮ.دٕؾر اقذًٕلؿ اٛلةء ٩عٮ أف ٱ١ٮف يف ا٣جبؿ كٹ  -1

 ػٮؼ ا٣ُؿٱٜ اٛلٮو٤ح إٌف اٛلةء.  -2



 أواًل9 كتاب الطهارة - كيف نصلي                                                              منهج املستوى األول - 31 -

 ػٮؼ د٪ضف اٛلةء.  -3

 ٨٦ اٛلةء ٙلؿُف أك ثؿد.  ئػٮؼ رضر اٛلذٮً -4

 ٨٦ ا٣ُٕل.  ئػٮؼ رضر اٛلذٮً -5

ػٮؼ رضر ٞلُتـ ا٣ؽـ ٠ةٛلك٥٤ كا٣ؾ٦ٰ ك٠ةٙلٲٮاف ا٣ؾم ٹ جيٮز  -6

 ذثع٫. 

  ػٮؼ ٚٮت وٺة ٹ دًٞص ٦س٢ وٺة ا٘ل٪ةزة. -7

 يف ا٘ل٭ةت اٵرثٓ يف اٛلٲ٢.ٔؽـ اٛلةء ٦ٓ ا٤ُ٣ت  -8

 ثًلذا ٱذٲ٥٧ اٛلىيل؟ -2س

 :يتيمم ِبـــ -2ج

 .( دؿاب1

  .( ٦جةح2

 .( َة٬ؿ3 

 .( ٦٪جخ4

 ( ٱ٤ٕٜ ثة٣ٲؽ.5

 ٥٠ ٚؿكض ا٣ذٲ٥٧؟ ك٦ة ٬ٰ؟ -3س

 :تةـــــس -3ج

 ا٣ذك٧ٲح.  -1
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 ٩ٲح ػةوح ٤٣ٛؿض.  -2

 رضب ا٣ُتاب ثة٣ٲؽٱ٨.  -3

 ٦كط ا٣ٮص٫ ٠ة٦ٺن ٦ٓ ْل٤ٲ٢ ا٤٣عٲح.  -4

 رضثح زة٩ٲح ٤٣ٲؽٱ٨.  -5

 .٦كط ا٣ٲؽ ا٣ٲ٧٪ٯ ز٥ ا٣ٲَصل -6

 ٥٠ ٩ٮاٝي ا٣ذٲ٥٧؟ ك٦ة ٬ٰ؟ -4س

 ٱ٪ذٞي ا٣ذٲ٥٧ ثكذح أمٲةء: -4ج

٢ًٕى ٫٣. -1 ٚي  ثة٣ٛؿاغ ٦ًل 

 ثةٹمذ٘ةؿ ثٍ٘ل ٦ة دٲ٥٧ ٫٣.  -2

 ثـكاؿ ا٣ٕؾر.  -3

 ثٮصٮد اٛلةء ٝج٢ ٠ًلؿ ا٣ىٺة.  -4

 ثؼؿكج كٝخ ا٣ىٺة.  -5

 ث٪ٮاٝي ا٣ٮًٮء. -6
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اب الصالةكت: ثانًيا  

- 

 ٥٠ رشكط كصٮب ا٣ىٺة؟ ك٦ة ٬ٰ؟ -1س

 ا٣ج٤ٮغ. -3  اٷقٺـ. -2 ا٢ٕٞ٣. -1  زٺزح: -1ج

 ثًلذا ٱ١ٮف ا٣ج٤ٮغ؟ -2س

ث٧ٌص ٗلف ٍٔصة ق٪ح ٨٦ ٱٮـ ا٣ٮٹدة ك٩عٮ٬ة ٠ًل قٲأيت يف  -2ج

 اٛلكذٮٱةت ا٣ٞةد٦ح إف مةء اهلل دٕةٌف.

 ٦ةذا جيت ٔىل كٍف ا٣ىٍ٘ل؟ -3س 

جيت ٤ٔٲ٫ أف ٱ٫٧٤ٕ ا٣ىٺة ٨٦ ق٨ ا٣كةثٕح، كجيربق ٤ٔٲ٭ة إذا ث٤ٖ  -3ج

 ق٨ٌ ا٣ذةقٕح. ق٨ ا٣ٕةرشة ك٣ٮ ثة٣ِصب، كا٣ج٪خ

 ٥٠ رشكط وعح ا٣ىٺة؟ ك٦ة ٬ٰ؟ -4س

 قذح: -4ج

 دػٮؿ ا٣ٮٝخ كَ٭ةرة ا٣جؽف ٨٦ اٙلؽث كا٣٪ضةقح. -1

 . يف ٕلٲٓ ا٣ىٺة قُت ٕلٲٓ ا٣ٕٮرة -2

 كإثةظح ٤٦جٮق٫.َ٭ةرة ٢٠ ٦ة حي٫٤٧ اٛلىيل كٱ٤جك٫  -3

 إثةظح اٛلع٢ ا٣ؾم ٱىيل ٚٲ٫. -4
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 َ٭ةرة اٛلع٢ ا٣ؾم ٱجةرشق اٛلىيل. -5

 .ا٣ٞج٤حاقذٞجةؿ  -6

 ٦ة ظؽ ٔٮرة ا٣ؿص٢؟ –5س

 ا٣ؿ٠جح إٌف ّلخ ا٣َصة. ٔٮرة ا٣ؿص٢ -5ج

 ٦ة ظؽ ٔٮرة اٛلؿأة يف ا٣ىٺة؟ -6س

 ٔٮرة اٛلؿأة يف ا٣ىٺة ٕلٲٓ صك٧٭ة ٦ة ٔؽا ا٣ٮص٫ كا١٣َٛل. -6ج

 ب ا٣ذٰ د١ؿق ا٣ىٺة ٚٲ٭ة؟٦ة ٬ٰ ا٣سٲة -7س

 يف ٠سٍل ا٣ٮقغ، كيف ا٣َصاكٱ٢ كظؽ٬ة. -7ج 

 ٢٬ جيٮز ٤٣ؿصةؿ ٣جف اٵٖلؿ كاٵوٛؿ؟ -8س

 ٹ جيٮز، ٹ يف ا٣ىٺة كٹ يف ٍٗل٬ة.-8ج

- 

 ٥٠ ٤٣ى٤ٮات اٚل٧ف أكٝةت؟ ك٦ة ٬ٰ؟ -1س

 ٤٣ىٺة كٝذةف، اػذٲةرم، كاًُؿارم. -1ج

 ؟اٹػذٲةرم٦ذٯ كٝخ ا٣ىٺة  -2س

 :األوقات االختيارية -2ج

 ٨٦ ثٕؽ زكاؿ ا٣ن٧ف إٌف ٦ىٍل ٢ّ ا٣يشء ٦س٫٤. :الظور -1
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 ٨٦ ٦ىٍل ٢ّ ا٣يشء ٦س٫٤ إٌف ٦ىٍل ٢ّ ا٣يشء ٦س٤ٲ٫.  :العصر -2

 ٨٦ ّ٭ٮر ٠ٮ٠ت ٣ٲيل إٌف ذ٬ةب ا٣نٜٛ اٵٖلؿ.  :املغرب -3

 ٨٦ ذ٬ةب ا٣نٜٛ اٵٖلؿ إٌف ز٤ر ا٤٣ٲ٢.  :العشاء -4

 ٨٦ ٤َٮع اٛل٪ذٍص إٌف ٝج٢ ٤َٮع ا٣ن٧ف ثًل ٱكٓ ر٠ٕح. :الفجر -5

 ًُؿارم؟٦ذٯ كٝخ ا٣ىٺة اٹ -3س

 :األوقات االضطرارية -3ج

٨٦ ٦ىٍل ٢ّ ا٣يشء ٦س٫٤ إٌف ٝج٢ ٗؿكب ا٣ن٧ف ثًل ٱكٓ  :الظور -1

 ا٣ُٕص.

 :لى اضطراران :العصر -2

٨٦ ثٕؽ زكاؿ ا٣ن٧ف ثًل ٱكٓ ا٣ْ٭ؿ إٌف ٦ىٍل ٢ّ  -أ

 ٦س٫٤. ا٣يشء 

ظذٯ ٹ  ٨٦ ثٕؽ ٦ىٍل ٢ّ ا٣يشء ٦س٤ٲ٫ إٌف ٗؿكب ا٣ن٧ف -ب

 .ٱجٞٯ ٦ة ٱكٓ ر٠ٕح 

٨٦ ذ٬ةب ا٣نٜٛ اٵٖلؿ إٌف ٝج٢ ٤َٮع ا٣ٛضؿ ثًل ٱكٓ  :املغرب -3

 ا٣ٕنةء.

 :العشاء لى اضطراران -4

 ٨٦ ثٕؽ ٗؿكب ا٣ن٧ف ثًل ٱكٓ اٛل٘ؿب إٌف ذ٬ةب ا٣نٜٛ اٵٖلؿ. -أ
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 ٨٦ ثٕؽ ذ٬ةب ز٤ر ا٤٣ٲ٢ إٌف ٝج٢ ٤َٮع ا٣ٛضؿ. -ب

 إدراؾ ر٠ٕح ٝج٢ ٤َٮع ا٣ن٧ف. :اضطرار الفجر -5

- 

؟ -1س ثىحن ؿى ٍٕ  اذ٠ؿ أ٣ٛةظ اٵذاف كاٷٝة٦ح ٦ي

 :ألفاظ األذان -1ج

 .رٍب ، اهللي أى٠ى رٍبي  اهللي أى٠ى

 .٫ى إًٹِف اهلل ؽي أىٹِف إ٣ًى ٫ى إًٹِف اهلل، أىٍم٭ى ؽي أىٹِف إ٣ًى  أىٍم٭ى

  ؽان ى٧ِف ؽي أفِف ٞلي ٮؿي اهلل. أىٍم٭ى قي ؽان رى ى٧ِف ؽي أفِف ٞلي ٮؿي اهلل، أىٍم٭ى قي  رى

 .ة ٺى ىلى ا٣ىِف ٔى ِٰف  ة، ظى ٺى ىلى ا٣ىِف ٔى ِٰف   ظى

 .ِٰف ٔىل ا٣ٛٺح ح، ظ ٺى ٛى ىلى ا٣ٍ ٔى ِٰف   ظى

 .٢ ٧ى ٕى ٍٍلً ا٣ٍ ىلى ػى ٔى ِٰف  ٢، ظى ٧ى ٕى ٍٍلً ا٣ٍ ىلى ػى ٔى ِٰف   ظى

 .رٍب ، اهللي أى٠ى رٍبي  اهللي أى٠ى

 .٫ى إًٹِف اهلل  ٹى إ٣ًى

: ٦س٢ أ٣ٛةظ اٵذاف، إٹ أ٫٩ ٱـٱؽ: ٝؽ ٝة٦خ ا٣ىٺة ٝؽ ٝة٦خ وألفاظ اإلقامة

٢.ا٣ىٺة، ثٕؽ ٝٮ٫٣:  ٧ى ٕى ٍٍلً ا٣ٍ ىلى ػى ٔى ِٰف  ٢، ظى ٧ى ٕى ٍٍلً ا٣ٍ ىلى ػى ٔى ِٰف   ظى

 

                                                           
 ضفؾٓا.ٗؽسٕ ٌَ نو ٌػرس  حفٍ٘ؿ أىفاظ األذان واإلكاٌث ٌفؽةث ىهو غاىب ضخٕ ٗخلَ  -(1)
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 ٔىل ٨٦ جيت اٵذاف كاٷٝة٦ح؟ -2س

 ٔىل ا٣ؿصةؿ دكف ا٣٪كةء. ةفجيج - 2ج

 ٥٠ رشكط وعح اٵذاف؟ ك٦ة ٬ٰ؟ -3س

 :تةــــس -3ج

 أف ٱ١ٮف يف ا٣ٮٝخ. -1

 أف ٱ١ٮف ٨٦ ٤١٦ٙ.  -2

 أف ٱ١ٮف ٨٦ ذ٠ؿ.  -3

 أف ٱ١ٮف اٵذاف ٦ٕؿثةن ٍٗل ٤٦عٮف.  -4

5-  .  أف ٱ١ٮف ٨٦ ٔؽؿو

 أف ٱ١ٮف ٨٦ َة٬ؿ ٨٦ ا٘ل٪ةثح. -6

 ٨٦ ٬ٮ ا٣ؾم ٱٞٲ٥ ا٣ىٺة؟ -4س

 ا٣ؾم ٱٞٲ٥ ا٣ىٺة اٛلؤذف أك ك٠ٲ٫٤. -4ج
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- 

 -)أ( فروض الصالة :

 ا٣ىٺة؟ ك٦ة ٬ٰ؟٥٠ ٚؿكض  -1س

 :عشرة -1ج

ا٣٪ٲح، ك٬ٰ اقذعٌةر ا٣ٕــ ٔىل أداء ا٣ىٺة ا٣ذٰ ٱؿٱؽ أداء٬ة كٹ  -1

 ٱذ٤ِٛ ُلة.ٱ٤ـ٫٦ أف 

 .د١جٍلة اٷظؿاـ -2

 ا٣ٞٲةـ ٝؽر ا٣ٛةّلح كزٺث آٱةت. -3

ا يف ا٣ْ٭ؿ كا٣ُٕص، كص٭ؿان يف  ٝؿاءة ا٣ٛةّلح كزٺث آٱةت -4 رسن

 ٍٗل٬ًل.

 ا٣ؿ٠ٮع.  -5

 اٹٔذؽاؿ ٨٦ ا٣ؿ٠ٮع.  -6

ا٣كضٮد ٔىل ا٘لج٭ح كا٣ؿ٠جذَل كثة٨َ ا١٣َٛل كثة٨َ أوةثٓ  -7

 ا٣ٞؽ٦َل.

 اٹٔذؽاؿ ثَل ا٣كضؽدَل، ٩ةوجنة ٤٣ٞؽـ ا٣ٲ٧٪ٯ ٚةرمةن ٤٣ٲَصل. -8

                                                           
ٗؽسٕ ٌَ ادلػرس  )وادلػرـث( حفٍ٘ؿ اىفاحتث وـػة ـٔر ىهو غاىب )وغاىتث( ضخٕ ٗخلَ ضفؾٓا؛ ألُّ  -(1)

 [.45ورد يف احلػٗد: ))أكو ٌا جيؾي يف اىصالة أم اىهخاب وذالث آٗات ٌفٓا(( ]ادلِخغب 
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٫ى إًٹِف اهللي ا٣ن٭ةددةف كا٣ىٺة ٔىل ا٣٪جٰء كآ٫٣، ك٬ٰ: ) -9 ؽي أىٹِف إ٣ًى أىٍم٭ى

ٍجؽي  ٔى ا  ؽن ى٧ِف ؽي أىفِف ٞلي أىم٭ى ٫ي كى ٟى ٣ى ٱ ً قي ٹى رشى ٍظؽى ىلى كى ٔى ٢ْف  ٥ِف وى ، ا٤٣ِف٭ي ٫ي ٮ٣ي قي رى قي كى

ؽ ى٧ِف ىلى آًؿ ٞلي ٔى ؽو كى ى٧ِف  .(ٞلي

 ا٣ذك٤ٲ٥ ٔىل ا٣ٲ٧َل ز٥ ٔىل ا٣ٲكةر، ثة٩عؿاؼ ٦ؿدجةن. -11

 )ب( مسهونات الصالة

 ٥٠ ٦ك٪ٮ٩ةت ا٣ىٺة؟ ك٦ة ٬ٰ؟ -1س

 :ثالثة عشر ةمسنونات الصال -1ج

 ا٣ذٕٮذ . -1

 ا٣ذٮص٭ةف. -2

 .ٝؿاءة ا٣ٛةّلح كقٮرة يف ٢٠ُف ٨٦ ا٣ؿ٠ٕذَل اٵك٣ذَل -3

أف د١ٮف ا٣ٞؿاءة يف اٵك٣ذَل رسان يف ا٣ْ٭ؿ كا٣ُٕص، ص٭ؿان يف  -4

 .ٍٗل٬ًل

 ا٣ُتدٲت ثَل ا٣ٛةّلح كا٣كٮرة. -5

 اٛلٮاٹة ثَل ا٣ٛةّلح كا٣كٮرة. -6

ةفى ٝؿاءة ا٣ٛةّلح، أك ا٣ذكجٲط، يف اٵػٍلدَل، كا٣ذكجٲط ٬ٮ: ) -7 ٍجعى قي

اٙلى٧ٍؽي اهللً ً،  ٫ى إًٹِف اهللي كى ٹى إ٣ى اهللي أى٠ٍربى هلًل، كى  ( زٺث ٦ؿات. ، كى
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 .د١جٍل ا٣٪٢ٞ -8

 دكجٲط ا٣ؿ٠ٮع كا٣كضٮد. -9

 ا٣ذك٧ٲٓ ٣ٸ٦ةـ كاٛل٪ٛؿد، كاٙل٧ؽ ٧٤٣ؤد٥. -11

 ا٣ذن٭ؽ اٵكقٍ. -11

 َؿٚة ا٣ذن٭ؽ اٵػٍل. -12

 ا٣ٞ٪ٮت ثٕؽ آػؿ ر٠ٮع يف ا٣ٛضؿ كا٣ٮدؿ ثة٣ٞؿآف. -13

 -)ج( مفسدات الصالة :

 ٥٠ ٦ٛكؽات ا٣ىٺة؟ ك٦ة٬ٰ؟ – 1س

 :مفسدات الصالة ثالثة، وهي -1ج

اػذٺؿ رشط ٨٦ رشكط ا٣ىٺة، أك ٚؿض ٨٦ ٚؿكض ا٣ىٺة  -1

 ا٣ذٰ دٞؽـ ذ٠ؿ٬ة.

 ا٢ٕٛ٣ ا١٣سٍل ٦س٢ اٵ٢٠ كا٣ٍصب. -2

 .كٹ ٨٦ أذ٠ةر ا٣ىٺةا١٣ٺـ ا٣ؾم ٣ٲف ٨٦ ا٣ٞؿآف،  -3

 -)د( الفرق بني الرجل واملرأة يف الصالة :

 ٦ة ٬ٮ ا٣ٛؿؽ ثَل ا٣ؿص٢ كاٛلؿأة يف ا٣ىٺة؟ - 1س

 :إال يف عشرة أوجىظ٥١ اٛلؿأة ٦س٢ ا٣ؿص٢  –1ج 

                                                           
خفٍ٘ؿ واحلٍػ، واىخلٓػ، ـخأيت: أىفاظ حهتٍل اىِلو، وحهتٍلة اإلضؽام، وحفت٘ص اىؽنٔع واىفشٔد، واى -(1)

 واىلِٔت إن كاء اهلل حفاىل يف ةاب ن٘ف٘ث اىصالة.
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 أ١لة ٹ دؤذف كٹ دٞٲ٥. -1

 أ١لة دكُت ٕلٲٓ صك٧٭ة ٦ةٔؽا ا٣ٮص٫ كا١٣َٛل كصٮثنة. -2

 أ١لة ِل٧ٓ رص٤ٲ٭ة ظةؿ ا٣ٞٲةـ. -3

 أف أ٠سؿ ص٭ؿ٬ة أ٢ٝ ص٭ؿ ا٣ؿص٢، ك٬ٮ أف ٱك٧ٓ ٨٦ ثض٪ج٫. -4

 أَؿاؼ أوةثٕ٭ة إٌف ر٠جذٲ٭ة. أف ر٠ٮٔ٭ة ثعٲر دى٢ -5

أ١لة إذا أرادت ا٣كضٮد ا٩ذىجخ صة٣كح كٔـ٣خ رص٤ٲ٭ة إٌف ا٘لة٩ت  -6

 اٵٱ٨٧ ز٥ دكضؽ.

أ١لة إذا قضؽت ٠ةف ذٝ٪٭ة ٔ٪ؽ ر٠جذٲ٭ة كذرأة٬ة ٔ٪ؽ ٚؼؾدية  -7

 .٦ُؿكظَل ٔىل اٵرض

8-  ًّٛ ا كصٮثنة. ةأف إ٦ة٦ذ٭٨ٌ كقٍ ا٣ىٙ، كٱ٨ٛٞ و  كاظؽن

ِٛف  -9 ٨ِف ٦ٓ ا٣ؿصةؿ اٵػٍل كصٮثنة. أف وى  ٭ي

11- . ّـف ا٣ؿص٢ى  أ١لة ٹ دؤي

 

 

 

                                                           
 ْؼه ٌِػوةث وى٘فج ةٔاستث، فخففو ادلؽأة ف٘ٓا ٌا أٌهِٓا. -(1)
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 ؟إذا أردت ا٣ىٺة، ١ٚٲٙ أويل – 1س

ٔ٪ؽ٦ة دٞٮـ ٵداء وٺدٟ، ١ًٚل ظؿوخ ٔىل َ٭ةرة ثؽ٩ٟ كزٲةثٟ  –1ج 

ك٦ٮًٓ قضٮدؾ، ٚةظؿص ٔىل َ٭ةرة ٤ٝجٟ ٨٦ اٛلٕةيص كا٣ؾ٩ٮب؛ 

 ٣ذ١ٮف وٺدٟ ٦ٞجٮ٣ح، كا٢ٕٚ اٳيت، ٦ٓ ا٣ذـاـ اٚلنٮع:

: ا٩ذىت ٝةاًلن ٦ذٮص٭ةن إٌف ا٣ٞج٤ح ز٥  (1 ٫، ٝةاٺن ذ، كدٮصِف ٮذي ثًة٫ً٤ٌ٣ »دٕٮِف ٔي أى

 ًٓ ٧ًٍٲ ُىؿى ا٣كِف ٚى ٰى ٤ً٣ِفًؾم  ٍصً٭ ٍ٭خي كى صِف ًصٲ٥ً، كى ُىةًف ا٣ؿِف ٍٲ ٤ًٍٲ٥ً ٨٦ًى ا٣نِف ٕى ا٣ٍ

يًت  ٺى ، إًفِف وى ٠ًَلى ٍٍصً ٩ىٍة ٨٦ًى ا٧٣ٍي ة أى ٦ى ة كى ٍك٧ً٤ن ٪ًٲٛةن ٦ي اٵىٍرضى ظى اًت كى ةكى ٧ى ا٣كِف

 ً٣ ثًؾى ٫ي كى ٟى ٣ى ٱ ً ، ٹى رشى ة٣ى٧ًَلى ٕى بْف ا٣ٍ ىةيًتى ٫ً٤ًٌ٣ رى ٠لى ٍٲىةٍم كى ٞلى ١ًٰ كى ٩يكي ٩ىٍة كى أى ٟى أي٦ًٍؿتي كى

 ًٟ ٤ٍ ٟه يًف ا٧٣ٍي ٱ ً ٫ي رشى ٨ ٣ِف ًفى ٱى١ي ٣ىؽان كى ذِفًؼٍؾ كى ٍ ٱى ، اٍٙلى٧ٍؽي ٫ً٤ًٌ٣ ا٣ِفًؾم ًفى ٍك٧ًً٤َلى ٨٦ً ا٧٣ٍي

ٍ ٱى  ًفى ؿْف كى ٨ى ا٣ؾّف ًٍفَف ٦ْف ٫ي كى ٨ ٣ِف  «.١ي

ٍ د١جٍلة اٷظؿاـ؛ ك٬ٰ:  (2 ربْف ، ز٥ اٝؿأ ا٣ٛةّلح كقٮرة، كأ٩خ «اهللي أى٠ٍربى »٠ى

ٞج٢ ٤٣ٞج٤ح ٩ةّؿ ٛلٮًٓ قضٮدؾ، ٦ٛؿج ثَل رص٤ٲٟ ٤ٝٲٺ )أ٦ة اٛلؿأة ٝةا٥ ٦كذ

 ٚذض٧ٓ ثَل رص٤ٲ٭ة(.

                                                           
ًّ٘ا جلٍ٘ؿ اىػالب )واىػاىتات( ضخٕ ٗخلَ نو  -(1) ٗؽسٕ ٌَ نو ٌػرس )وٌػرـث( حػت٘ق ن٘ف٘ث اىصالة ـٍي

واضػ ًٌِٓ ن٘ف٘ث اىصالة ٌؿ اىخفٍ٘ؿ ألذنارْا ضخٕ ٗخلِٔا ضفؾٓا؛ ىهٖ حهٔن اىصالة حاٌث، ألُّ ورد يف 

اىل٘اٌث ٗػـٔ ةاىفتػ فأول ٌا ٗفأىّ احلػٗد: ))ضافؾٔا ـىل اىصئات اخلٍؿ فإن اهلل حتارك وحفاىل إذا نان ٗٔم 

 [.317 $ـَ اىصالة فإن ساء ُلا حاٌث وإالا ُزخا يف اىِار(( ]أٌايل اإلٌام أيب غاىب 
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ٍٓ ٝةاٺ:  (3 ة، كا٩ْؿ إٌف ٝؽ٦ٲٟ، ك٦ٌؽ «اهللي أى٠ٍربى »اٍر٠ى ٕن ، ظذٯ د٧ُب٨ را٠

ّ٭ؿؾ، كاص٢ٕ رأقٟ ٦كةكٱة ٣ْ٭ؿؾ؛ ٹ دؿ٫ٕٚ ٤ٔٲ٫ كٹ ْل٫ٌٛ، ك٨٠ 

ة ُلة ا٣ٞج٤ح، ك٢ٝ كأ٩خ كإًة ٣ٲؽٱٟ ٔىل ر٠جذٲٟ ٦ٛؿٝذٰ اٵوةثٓ ٦ٮاص٭

٧ًٍؽقً »يف ر٠ٮٟٔ:  ثًعى ًْٲ٥ً كى ٕى ةفى اهللً ا٣ٍ ٍجعى زٺث ٦ؿات، أك ٗلف ٦ؿات. « قي

 (.)كأ٦ة اٛلؿأة ٚٲ١ٛٲ٭ة يف ر٠ٮٔ٭ة أف دى٢ أَؿاؼ أوةثٕ٭ة إٌف ر٠جذٲ٭ة

ز٥ أذؽٍؿ ٨٦ ر٠ٮٟٔ أذؽاٹ دة٦ة ظذٯ ٱكذٞٲ٥ ّ٭ؿؾ كد٧ُب٨ يف  (4

 : ٓى اهللي »ٝٲة٦ٟ، ٝةاٺن ٧ً ققى ًؽى ٨ٍ ٖلى ٟى »كإف ٠٪خ ٦ؤٓلنة ٢ٞٚ: «. ٧ً٣ى ثِف٪ىة ٣ى رى

 «.اٍٙلى٧ٍؽ

، كاقضؽ ٔىل: صج٭ذٟ «اهللي أى٠ٍربى »ز٥ ا٩ذ٢ٍٞ إٌف ا٣كضٮد، ٝةاٺ:  (5

ٍج ثَل ا ٣ج٨ُ كأ٩ٟٛ، كثة٨َ ٠ٛٲٟ، كر٠جذٲٟ، كثة٨َ أوةثٓ رص٤ٲٟ؛ كٚؿْف

، كأوةثٕ٭ًل ثةِلةق ا٣ٞج٤ح، ك٦٪١جٲٟ ػؽٱٟ َلكا٣ٛؼؾٱ٨، كاص٢ٍٕ ٠ٛٲٟ ث

٧ًٍؽقً »ك٢ٝ:  ثًعى ىلى كى ٍٔ ةفى اهللً اٍٵى ٍجعى زٺث ٦ؿات، أك ٗلف ٦ؿات. )كأ٦ة «  قي

اٛلؿأة ٚذٕٞؽ أكٹ كدٕـؿ ٝؽ٦ٲ٭ة إٌف ا٣ٲ٧َل، ز٥ دكضؽ كٱ١ٮف ذٝ٪٭ة ٔ٪ؽ 

 ر٠جذٲ٭ة ٝؽر اٷ١٦ةف، كذرأة٬ة ٔىل اٵرض ص٪ت ٚؼؾدية(.

ز٥ ارٚٓ رأقٟ ١٦ربا، كأذؽؿ ثَل ا٣كضؽدَل ظذٯ د٧ُب٨ صة٣كة،  (6

ةوجة ٤٣ٞؽـ ا٣ٲ٧٪ٯ، ٚةرمة ٤٣ٲَصل )كاٛلؿأة دٕـؿ ٝؽ٦ٲ٭ة إٌف ا٣ٲ٧َل(، ز٥ ٩

                                                           
 وال جيؾي أكو ٌَ ذىم، فإن زادت صطج صالهتا. -(1)
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٥ٍ ٨٦ ا٣كضٮد، ٝةاٺ:  ٝي اهللي »اقضؽ ٦ؿة أػؿل ٦س٢ ا٣كضٮد اٵكؿ، ز٥ 

 ؛ ظذٯ دٕذؽؿ ٝةاًل، كا٢ٕٚ يف ا٣ؿ٠ٕح ا٣سة٩ٲح ٦س٢ اٵكٌف.«أى٠ٍربى 

ثٕؽ إذا ٠٪خ يف وٺة زٺزٲح، أك رثةٔٲح، ٚةص٤ف يف ا٣ؿ٠ٕح ا٣سة٩ٲح  (7

ٍؽ ا٣ذن٭ؽ اٵكقٍ،  ٭ِف ة ٤٣ٲَصل، كدىنى آػؿ قضٮد ٩ةوجنة ٤٣ٞؽـ ا٣ٲ٧٪ٯ، ٚةرمن

٫ى »ك٬ٮ:  ؽي أىٹِف إ٣ًى ة هللً، أىٍم٭ى ٤ّف٭ى ةءي اٙليٍك٪ىٯ ٠ي اٵىٍق٧ى اٍٙلى٧ٍؽي هلًل، كى ثًةهلًل كى ثًٍك٥ً اهللً كى

ٍجؽي  ٔى ا  ؽن ى٧ِف ؽي أىفِف ٞلي أىم٭ى ٫ي كى ٟى ٣ى ٱ ً قي ٹى رشى ٍظؽى ٫ي إًٹِف اهللي كى ٮ٣ي قي رى  «.قي كى

إذا ٠٪خ يف آػؿ ر٠ٕح ٚةص٤ف ثٕؽ ا٣كضؽة ا٣سة٩ٲح ٩ةوجنة ٤٣ٞؽـ ا٣ٲ٧٪ٯ،  (8

ة ٤٣ٲَصل،  اٍٙلى٧ٍؽي هللً، » : كدن٭ؽ ا٣ذن٭ؽ اٵػٍل ك٬ٮٚةرمن ثًةهلًل كى ثًٍك٥ً اهلًل كى

قي ٹى  ٍظؽى ؽي أىٹِف إ٣ًى٫ى إًٹِف اهللي كى ة هللً، أىٍم٭ى ٤ّف٭ى ةءي اٙليٍك٪ىٯ ٠ي اٵىٍق٧ى ؽي أىفِف كى أىم٭ى ٟى ٣ى٫ي كى ٱ ً رشى

ؽو  ى٧ِف ىلى ٞلي ٔى ثىةًرٍؾ  ؽ، كى ى٧ِف ىلى آًؿ ٞلي ٔى ؽو كى ى٧ِف ىلى ٞلي ٔى ٢ْف  ٥ِف وى ، ا٤٣ِف٭ي ٮ٣ي٫ي قي رى قي كى جٍؽي ٔى ا  ؽن ى٧ِف ٞلي

ًٲٍؽه  ٟى ٖلى ا٬ًٲ٥ى إ٩ًِف ىلى آًؿ إًثٍؿى ٔى ا٬ًٲ٥ى كى ىلى إًثٍؿى ٔى ٠ٍخى  ثىةرى ٤ِفٲٍخى كى ة وى ٧ى ؽو ٠ى ى٧ِف ىلى آًؿ ٞلي ٔى كى

 «.ٲٍؽه ٝلىً 

٤ْف٥ٍ ٦٪عؿٚة إٌف ا٘ل٭ح ا٣ٲ٧٪ٯ ظذٯ ٱىٍل ػؽؾ اٵٱَص ٦ٮاص٭ة  (9 ز٥ قى

ٍٖلىحي اهلل»٤٣ٞج٤ح، ك٢ٝ:  رى ٥ٍ كى ٍٲ١ي ٤ى ٔى ـي  ٺى  ، ز٥ ٠ؾ٣ٟ ٔىل ا٣ٲكةر.«ا٣كِف

ك دٔةء ا٣ٞ٪ٮت، كذ٣ٟ إذا ٠٪خ يف ا٣ؿ٠ٕح ا٣سة٩ٲح ٨٦ وٺة ا٣ٛضؿ، أ (11

  چ  ڃ  چ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃچ :ا٣ٮدؿ ٢ٞٚا٣ؿ٠ٕح ا٣سة٣سح ٨٦ 

        ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې چ
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ۆئ  ،     ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ەئې  ى  ى  ائ  ائ چ

 چ ڑ  ک  ک  ژ  ژ  ڑ چ ، چ   ۆئ  ۈئ  ۈئ

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی     حئ  مئ  ىئ  جب   چ  

 أك ٍٗل ذ٣ٟ ٨٦ اٳٱةت ا٣ذٰ ٚٲ٭ة دٔةء. چحب  خب  مب  

                                                           

ؿ ىهو غاىب )أو غاىتث(: حهتٍلة اإلضؽام، وحهتٍل اىِلو،  -(1) ٍِّ وحفت٘ص ٗؽسٕ ٌَ ادلػرس )وادلػرـث( أن ٗف

اىفشٔد واىؽنٔع، وحفت٘ص األعٍلحَل، واىخفٍ٘ؿ واحلٍػ، اىخلٓػ األوـع، واألعٍل، واىلِٔت، ومج٘ؿ أذنار 

 اىصالة ضخٕ ٗخلَ ضفؾٓا.



 

 

 

 آداب من الكتاب والسنة

 

 

 

 املستوى األول
 االبتدائي
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 تقديى
 

ٔىل قٲؽ٩ة ٞل٧ؽ كٔىل أ٢٬ ثٲذ٫ كا٣ىٺة كا٣كٺـ ، اٙل٧ؽ هلل رب ا٣ٕةٛلَل

 .ا٣ُٲجَل ا٣ُة٬ؿٱ٨

 كثٕؽ ..

ٚ٭ؾق ٦ٮاًٲٓ ٦٭٧ح، كآداب صةءت ٨٦ ٠ذةب اهلل دٕةٌف، ك٦ؿكٱح ٨ٔ رقٮؿ 

، ٩كأؿ اهلل دٕةٌف أف ٱ٪ٛٓ ُلة إػٮا٩٪ة اٛلؤ٦٪َل، ٨٦ - ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل 

ا٣ُٺب اٛلجذؽاَل كٍٗل٥٬، ك٩كأ٫٣ ثضٮدق ك٠ؿ٫٦ اٷٔة٩ح ٤ٔٲ٭ة، كأف جي٤ٕ٭ة 

٣ٮص٭٫ ا١٣ؿٱ٥، ٦ذٞج٤ح ٦ؾػٮرة ٣ٲٮـ ا٣ؽٱ٨، ك٣٪جؽأ يف اٛلٞىٮد ثٕٮف ػة٣ىح 

 اهلل دٕةٌف، ٚ٪ٞٮؿ:
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﷽ 

 ( احلث عهى طهة انعهى:1)
 :ٍُٔنَ  ٝةؿ دٕةٌف ًْ َل َتْػيَ َْْو اَّّلِْنرِ إِن ُنُِخ

َ
ٔاْ أ ُ ل

َ
 .[99]النحل فَاْشأ

ٟى َؿٱٞةن ٱ٤ُتي  - ملسو هيلع هللا ىلص -ك٨ٔ رقٮؿ اهلل  -(1 أ٫٩ ٝةؿ: ))٨٦ ق٤

 ، ٓي أص٪عذ٭ة ٚٲ٫ ٤ًٔلن ٟى اهللي ث٫ َؿٱٞةن إٌف ا٘ل٪ح، كإفِف اٛلٺا١حى ٣ذٌ ٤ى قى

٨ٍ يف ا٣ك٧ٮاًت ك٨٦ يف  ٣ُة٣ًت ا٥ً٤ٕ٣، كإ٫٩ ٱكذ٘ٛؿي ٣ُة٣ًت ا٥ً٤ٕ٣ ٦ى

ّـف ا٣ربْف  ، كإفِف ٢ٌٚى ا٣ٕةًفً ٔىل ا٣ٕةثًؽ اٵرًض، ظذٯ ظٲذةفي ا٣جعًؿ ك٬ٮا

 ((.٢ًٌٛ٠ ا٧ٞ٣ًؿ ٣ٲ٤حى ا٣جؽًر ٔىل قةاًؿ ا١٣ٮا٠ًت 

 ( فضم انعهًاء2)
  :َدرََحاٍت ٝةؿ دٕةٌف ًَ ٔا اىْػِيْ وحُ

ُ
ََ أ ِي ًْ َواَّل  ٔا ٌُِِؾ ُِ ٌَ ََ آ ِي ُ اَّل  يَْرفَِع اّلل 

ئَُن َختِيٌ  ٍَ ا َتْػ ٍَ ِ ُ ة  .[77]المجادلة َواّلل 

، ا٣ٕةًفي ٱكذ٪ٞؾي ٔجةدى ))ٝةؿ:  -$-ك٨ٔ ٔيل  .3 ًٙ ٔةثؽو ٔةًفه أ٢ٌٚي ٨٦ أ٣

ّٟف يف ٤ٝج٫،  ٟي أٍف ٱٞؽحى ا٣ن اهللً ٨٦ ا٣ٌٺًؿ إٌف اٜلؽل، كا٣ٕةثؽي ٱٮم

ةت  ((.ٚإذا ٬ٮ يف كادم اٜلى٤ى١ى

                                                           

 ٌا ٗػبُّ ـىل األرض ٌَ احلرشات وُطْٔا. -(1)

 [.383: ]$رلٍٔع اإلٌام زٗػ  -(2)

 [.382: ]$رلٍٔع اإلٌام زٗػ  -(3)
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ا٣ٛٞ٭ةءي )): - ملسو هيلع هللا ىلص -ٝةؿ: ٝةؿ رقٮؿ ا٫٤ٌ٣  -$-ك٨ٔ ٔيل  -(2

ٝٲ٢: ك٦ة دػٮٜل٥ يف ا٣ؽ٩ٲة ٱة  .((أ٦٪ةءي ا٣ؿق٢ً، ٦ة ًف ٱؽػ٤ٮا يف ا٣ؽ٩ٲة

ادجةعي ا٣ك٤ُةًف، ٚإذا ٤ٕٚٮا ذ٣ٟ، ٚةظؾرك٥٬ ٔىل ))رقٮؿ ا٫٤ٌ٣؟ ٝةؿ: 

 ((.دٱ٪٥١

 ( يعزفح اهلل تعاىل:3)
 َغزِيٌز َغُفٔرٌ : ٝةؿ دٕةٌف َ ٍَاء إِن  اّلل  ِ اىُْػيَ َْ ِغتَادِه ٌِ  َ ا ََيََْش اّلل  ٍَ  إِن 

 .[01]فاطر

 ملسو هيلع هللا ىلص -، ٝةؿ: ق٧ٕخ رقٮؿ اهلل -$-ك٨ٔ ٔيل ث٨ أيب َة٣ت  .1

٨ي ا٘ل٪ِفح)): -يف ظؽٱر َٮٱ٢–ٱٞٮؿ  -  .((ا٣ذٮظٲؽي زى٧ى

 ( انوضوء:4)
  :ٔاْ ٝةؿ دٕةٌف َلةِ فاْغِصيُ ًْ إََِل الػ  ٍُْخ ْ إِذَا ُؼ ٔا ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّل  َٓ يي

َ
يَا أ

 ًْ ْ ةُِرُؤوِشُؾ ٔا َرافِِق َواْمَصُح ٍَ ْ ًْ إََِل ال يِْديَُؾ
َ
ًْ َوأ ُؾ َْ ًْ إََِل وُُحٔ رُْحيَُؾ

َ
َوأ

 .[5]المائدة اىَْهْػتَيِ 

وٺةى ٛل٨ٍ  ٹ)): - ملسو هيلع هللا ىلص -ٝةؿ: ٝةؿ رقٮؿ ا٤٣ِف٫  -$-ك٨ٔ ٔيل  .3

ـٌ كص٢  ((.ٹ كًٮءى ٫٣، كٹ كًٮءى ٛل٨ ًف ٱؾ٠ؿ اق٥ى اهللً ٔ

                                                           

 [.271: ]$(، ُلال ٌَ أٌايل أيب غاىب 782ضادٗد واٙذار: )ادلغخار ٌَ صط٘ص األ -(1)

 [.1/81: ]$(، ُلال ٌَ أٌايل ادلؽكػ ةاهلل 791ادلغخار ٌَ صط٘ص األضادٗد واٙذار: ) -(2)

 [.1/28: ]$(، ُلال ٌَ أٌايل اإلٌام أمحػ ةَ ـ٘ف55ٕادلغخار ٌَ صط٘ص األضادٗد واٙذار: ) -(3)
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:  ملسو هيلع هللا ىلصكٔ٪٫  .5 ٝىةؿى ًٝٲًت ))أ٫٩  ا ؿى ٕى ًٱ٢ه ٤ًٍ٣ كٝةؿ:  ((.٨٦ًى ا٣ٍ٪ِفةرً  كى

ُيٮًف )) ـً ٨٦ً ا٣٪ةرً كٱ٢ه ٣ًجي  ((.اٵٝؽا

ى٤ِف٢ى ))أ٫٩ ٝةؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصكٔ٪٫  .3 ٓى ثةٛلةًء ٝج٢ى أىٍف ْلي ٤ْف٤ٮا اٵوةث ػى

 ((.ثة٣٪ةرً 

 ( انصالج:5)
  :ٝةؿ دٕةٌف ِ ْ ّلِلّ ٔا ُْٔشَطى َوكُُٔم ْ ِ ال ََلة َٔاِت والػ  يَ ْ ََعَ الػ  ٔا َحافُِظ

 .[091]البقرة كَاُِتِيَ 

اًت ))أ٫٩ ٝةؿ:  - ملسو هيلع هللا ىلص -ك٨ٔ رقٮؿ اهلل  .3 ٤ىٮى ىلى ا٣ىى ٔى ْيٮا  ةًٚ ظى

ؿي  أىكِف ٚى ٍجًؽ  ٕى ٮ ثًة٣ ٔي ٍؽ ًح ٱى ٲىة٦ى ًٞ ـي ا٣ ٍٮ ةفى ٱى ا ٠ى ةٌفى إًذى ٕى دى ؾى كى ٚىإفِف اهلل دىجىةرى اٍٚلى٧ًٍف 

خِف  إٹ زي حن كى ة دىة٦ِف ةءى ًُلى ٚىإٍف صى ٺًة،  ٨ً ا٣ىِف ٔى ٫ي  ٣ي ٍكأى ة ٱى  ((.يًف ا٣٪ِفةرً  ٦ى

ٹ ديٌٲٕٮا وٺد٥١، ٚإف ))أ٫٩ ٝةؿ ٵوعةث٫:  - ملسو هيلع هللا ىلصكٔ٪٫  .5

ًٍصى ٦ٓ ٝةركف كٚؿٔٮف ك٬ة٦ةف، ك٠ةف ظٞةن ٔىل  ٨٦ ًٲِفٓ وٺد٫ ظي

                                                           

 غي٘ؼ اىؼي فٔق ـلب اىلػم.مجؿ ـؽكٔب ؤْ اىفصب اى -(1)

 [.1/55: ]$األضهام ىإلٌام اذلادي  -(2)

 [.1/55: ]$األضهام ىإلٌام اذلادي  -(3)

 [.1/55: ]$األضهام ىإلٌام اذلادي  -(4)

(5)- .ٖ ٌِ : ُدفَِؿ وُر  ُزخا

 [.317: ]$(، ُلال ٌَ أٌايل أيب غاىب 86ادلغخار ٌَ صط٘ص األضادٗد واٙذار: ) -(6)



  آداب من الكتاب والسنة                                                                                  منهج املستوى األول - 51 -

ٍِ ٔىل وٺد٫  ةٚ ٨ٍ ًف حيي ٍؽًػ٤ى٫ي ا٣٪ةرى ٦ٓ اٛل٪ةَٚٞل، كا٣ٮٱ٢ي ٧ً٣ى اهلل أٍف ٱي

 ((.كأداًء ق٪ًح ٩جٲ٫ً 

 ( انزكاج:6)
  :ََكةَ ٝةؿ دٕةٌف ٔا الز  ََلةَ َوآحُ ٔا الػ  ٍُ ؼًِ

َ
 .[65]النور َوأ

ٹى دىذ٥ًّف )): - ملسو هيلع هللا ىلص -ٝةؿ: ٝةؿ رقٮؿ اهلل  -$-ك٨ٔ ٔيل  .3

حه ٨ٍ٦ً  ٝى ؽى جى٢ي وى ٍٞ ٹى دي ، كى ٮرو ُي٭ي ةه إًٹِف ثً ٺى ٹى دىذ٥ًّف وى ةةو، كى ٠ى ـى ةه إًٹِف ثً ٺى وى

٤يٮؿو   ((.ٗي

 ( انصوو:7)
  :ًَاُم ٝةؿ دٕةٌف ًُ الّػِ ٔاْ ُنخَِب َغيًَُْؾ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّل  َٓ يي

َ
ا ُنخَِب ََعَ يَا أ ٍَ َن

ًْ َتخ ُلٔنَ  ًْ ىََػي ُؾ ََ ٌَِ َؼتْيُِؾ ِي  .[719]البقرة اَّل 

يًلُف  .1 ٔى  ٨ٍ ٔى ٮؿى اهلل -$-ك قي ٍٕخي رى ٧ً : قى ٝىةؿى :  - ملسو هيلع هللا ىلص -،  ٮؿي ٞي ٱى

ٚىٍؿظى )) ًؿًق، كى ٍُ ٪ٍؽى ًٚ ًٔ حه  ٚىٍؿظى ذىةًف:  ٚىٍؿظى ةًا٥ً  ٪ىةدً ٤ً٣ىِف ًح، ٱي ٲىة٦ى ًٞ ـى ا٣ٍ ٍٮ  محه ٱى

ة٦ً أىٍٱ٨ى  م٪ىةداٛلي  ٌِف ِـف بى ا٣ ًٔ ٥ٍ كى ٬ي ٺًٍف ٵيٍرًكٱى حي أى٠ٍجىةدي صى ٥ي يًت كى ـى  ٪ِف٭ي  ((.ا٣ٲىٍٮ

                                                           
 [.451: ]$(، ُلال ٌَ صط٘فث ـيل ةَ ٌٔـٕ اىؽطا 87-86ادلغخار ٌَ صط٘ص األضادٗد واٙذار: ) -(1)

 [.212: ]♦رلٍٔع اإلٌام زٗػ ةَ ـيل  -(2)

 [.213: ]♦رلٍٔع اإلٌام زٗػ ةَ ـيل  -(3)
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 ( احلج:8)
  :قال تعاىل ٌََ َِ اْشخََطاَع إََِلِّْ َشبًًَِل َو ٌَ ِ ََعَ انل اِس َحجي ابْلًَِْج  َوّلِلّ

ٍِيَ  َ َِ اىَْػال  .[21]آل عمران َؽَفَر فَإِن  اّلل َغِنل َغ

٨ٍ أرادى )): - ملسو هيلع هللا ىلص -ٝةؿ: ٝةؿ رقٮؿ اهلل  -$-ك٨ٔ ٔيل  .3 ٦ى

ِـف  ، ٤ٔٲ٥١ ثةٙلًش  د٩ٲة كآػؿة، ٤ٚٲؤ ة ا٣٪ةسي ٬ؾا ا٣جٲخ؛ أديّف

 ((.كا٧ٕ٣ؿًة، ٚذةثٕٮا ثٲ٪٭ًل

ٚىإفِف ))أ٫٩ ٝةؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصك٨ٔ ا٣٪جٰ  .5  ، حى ١ِف كجى إًٌفى ٦ى ٤يٮا اٍٚليؿي ضْف ٔى

ٍك  ضو أى ؿى ٫ي ٨ٍ٦ً ٦ى ًؿضي ٣ى ٍٕ ة ٱى ٍؽًرم ٦ى ٥ٍ ٹى ٱى ٠ي ؽى حو أىظى ةصى  ((.ظى

 :-%-( أهم انثيت 9)
  :َٔد ةَ ِف اىُْلْرَب ٝةؿ دٕةٌف ٍَ ْ ً إِل  ال ْحرا

َ
ًْ َغيًَِّْ أ ىُُؾ

َ
ْشأ
َ
 كُو ل  أ

 .[09]الشورى

٥ٍ ))أ٫٩ ٝةؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص ك٨ٔ رقٮؿ اهلل  .3 ك٠ي ؾي ٍ٘ ة ٱى ث٫ًً  أىًظجّفٮا اهلل ٧ً٣ى

أىًظجّفٮا  أىًظجّفٮًٌل ًٙليتْف اهلل كى ٫ً٧ً كى ٕى  ((.أى٢٬ٍى ثىٍٲذًٰ ًٙليجْف٨ٍ٦ًٰ ٩ً

                                                           

 أي: في٘خٔسّ وٗلصػ. -(1)

 [.2/346: ]$ىيٍؤٗػ ةاهلل (، ُلال ٌَ رشح اىخشؽٗػ 343ادلغخار ٌَ صط٘ص األضادٗد واٙذار: ) -(2)

 [.392: ]$أٌايل أيب غاىب  -(3)

ُٗخغؼى ةّ وٗهٔن ةّ ًُلء اجلفً. -(4)  اىغؼاء: ٌا 

(، وـَِ 1952[، ةؽكً )2/986[، أمحػ ةَ ضِتو يف فظائو اىصطاةث: ]546: ]$أٌايل أيب غاىب  -(5)

 (3789[ ةؽكً )6/134اىرتٌؼي: ]
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ٚى٢ى ٩ىٍض٥ه ))أ٫٩ ٝةؿ:  - ملسو هيلع هللا ىلصكٔ٪٫  .5 ة أى ٤ِف٧ى ، ٠ي ـً ٮ ة٣٪ّفضي أى٢٬ٍي ثىٍٲذًٰ ٠ى

ٓى ٩ىٍض٥ه  ٤ى  ((.َى

 انواندين:11)
ّ
 ( تز

  :ا ٝةؿ دٕةٌف  ٌ ِ َِ إِْحَصاُاً إ ْ ي َٔاِِلَ
ْ ْ إِل  إِي اهُ َوبِال ل  َتْػتُُدوا

َ
َوكَََض َربيَم أ

ٍَا  ُْ ْر َٓ ّفٍ َوَل َتِْ
ُ
ا أ ٍَ ُٓ ا فَََل َتُلو ل  ٍَ ُْ ْو لِِكَ

َ
ا أ ٍَ ُْ َحُد

َ
َ  ِغَِدَك اىِْهََبَ أ َيتْيَُغ
ْٔلً َنرِيٍاً  ا كَ ٍَ ُٓ  .[09]اإلسراء َوكُو ل 

رص٢  - ملسو هيلع هللا ىلص -ٝةؿ: أدٯ رقٮؿ اهلل أ٫٩  -$-ك٨ٔ ٔيل  .3

؟ ٝةؿ:  ٚٞةؿ: ٱة رقٮؿ اهلل، ٨٦ أظٜ ا٣٪ةس ثعك٨ ا٣ىعجح كا٣رًبْف

ك)) ٟى ))ٝةؿ: ز٥ ٨٦؟ ٝةؿ: ((، أمُّ ٝةؿ: ز٥ ٨٦؟ ٝةؿ: ((، أ٦ّف

ٝةؿ: ز٥ ٨٦؟ ٝةؿ: ((، أثٮؾ))ٝةؿ: ز٥ ٨٦؟ ٝةؿ: ((، أ٦ّفٟ))

، أد٩ةؾ)) ؛ أد٩ىةؾى ٟى  ((.أٝةًرثي

٨٦  -وىل اهلل ٤ٔٲ٫ كآ٫٣-أ٫٩ ٝةؿ: ٝةؿ رقٮؿ اهلل  -$-ك٨ٔ ٔيل  .5

٫ًًٝ، ))ظؽٱر َٮٱ٢:  ٫ي يًف ًرٍز ٍى ٣ى ٍجكى ٱي ًؿًق، كى ٧ي ٔي ٫ي يًف  تِف أىٍف ٱي٧ٍٶى ٣ى ٨ٍ أىظى ٦ى

                                                           
، $، ويف اىلايف ـَ ـيل -÷-[ ـَ اىِتٖ 2/418يف رشح اىؽـاىث اىِاصطث ] $ادلِصٔر ةاهلل  -(1)

(، واىهٔيف يف ٌِاكب أٌٍل 99[ عػتث ركً )188-187[، ويف صلز اىتالغث ]229] $ويف أٌايل أيب غاىب 

[، 1/342[، ويف أٌايل اىصػوق ]44/ةاب 1] [ ـَ ـيل، ويف ِٗاة٘ؿ ادلٔدة ىيلِػوزي2/144ادلؤٌَِل ]

 (.33[ اىفصو اىراىد ةؽكً )1/419واىفؽاكٖ اىهِاٌل يف حِؾّٗ اىرشٗفث ]

 [.415: ]$رلٍٔع اإلٌام زٗػ  -(2)
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٫ي ا٣ؽّف  ةبى ٣ى ٍكذىضى ٱي ٪٫ٍي ٦ًٲذىحي كى ٔى ٓى  ٚى ٍؽ ٱي ، كى ةءي ًح  ٔى ٔى ة َى ٍٱ٫ً يًف  ٍٓ أىثىٮى ٤ٍٲيًُ ٚى ٮًء،  ا٣كّف

صى  ِـف كى ٔى  ٫ً ًٖلى٫ي ا٤٣ِف ٣ًٲىًى٢ٍ رى ، كى  ((.٢ِف

 ( حسن اخلهك واحلث عهيه:11)
  :[9]القلم ِإَوُ َم ىََػىل ُخيٍُق َغِظًمٍ ٝةؿ دٕةٌف. 

٥ )): - ملسو هيلع هللا ىلص -ٝةؿ: ٝةؿ رقٮؿ اهلل  -$-ك٨ٔ ٔيل  .3 ثي١ي أىٝؿى

٥ٍ ٵ٦ة٩ذ٫ًً،  ا٠ي ٥ٍ ٣كة٩ةن، كأدِف ٝي١ي : أىوؽى جي٥١ ٔيلِف مٛةٔحن ٦٪ٰ ٗؽان كأكصى

 ٥ٍ ٪ي١ي ٥ٍ ٨ٍ٦ً ا٣٪ةسً كأظكى ثي١ي ٤يٞةن، كأٝؿى  ((.ػي

إفِف ا٣ؿص٢ى ٣ٲيؽًرؾي ))أ٫٩ ٝةؿ:  - ملسو هيلع هللا ىلص -ك٨ٔ رقٮؿ اهلل  .5

٫ً درصحى ا٣ىةا٥ً ١لةرى ثع ًٞ ٤ي ٫ي اٛلضة٬ًؽ يف قجٲ٢ً اهللً، قي ا٣ٞةا٥ً ٣ٲ٤ى ك٨ً ػي

ا ًٜ ٣ٲي١ذىتي صجةرن ءى اٚل٤ ٍٟ إًٹِف أ٤٬ى٫ كإًفِف ذيْف ٍ ٱ٤٧  ((.كإًٍف ًفى

 وانكذب:( انصدق 12)
  :ْوىـهَِم ٝةؿ دٕةٌف

ُ
ََ َل يُْؤٌَُِِٔن ةِآيَاِت اّلّلِ َوأ ِي ا َيْفََتِي اىَْهِذَب اَّل  ٍَ إِن 

ًُ اىَْكذِةُٔنَ   .[726]النحل ُْ

ةفً ))أ٫٩ ٝةؿ:  - ملسو هيلع هللا ىلصكٔ٪٫  .1 ىة٩ًته ٣ًٸٱ٧ى ًؾبي ٝلي  ((.ا١٣ٍى

                                                           
 [.2/527: ]$األضهام ىإلٌام اذلادي  -(1)

 [.391: ]$رلٍٔع اإلٌام زٗػ  -(2)

 ؽمحث.اجلتار: ادلخهرب اىفايت اىؼي ال ٗػعو كيتّ اى -(3)

 [.2/533: ]$األضهام ىإلٌام اذلادي  -(4)
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 ( حتزيى انظهى:13)
  :َوَل ََتِْصََب  اّلل  ََغفَِلً ٝةؿ دٕةٌف  ًْ ُْ ُر ا يُؤَّخِ ٍَ ٍَُٔن إِن  ِ ال ُو اىظ  ٍَ ا َيْػ  ٍ َع

ةَْػارُ 
َ
ٍْٔم تَْظَخُع ػًِِّ اَ  .[90]إبراهيم َِلَ

ّْف٤ٍ ))أ٫٩ ٝةؿ:  - ملسو هيلع هللا ىلص -ك٨ٔ رقٮؿ اهلل  .3 ا٣ ٥ٍ كى ة٠ي إ٩ِف٫ي إٱِف ٚى ٥ى 

٥ٍ ٠ى  ٤يٮثى١ي ٝي كرخيؿبي  ة ْلؿبي ا٣ؽّف  ((.٧ى

 ( حتزيى أكم أيوال انناس تانثاطم:14)
  :َٔاىَُؾً ةَيَُِْؾً ةِابْلَاِطوِ ٝةؿ دٕةٌف ْم

َ
ٔاْ أ ُؽيُ

ْ
 .[711]البقرة َوَل حَأ

ةؿي ا٦ًًؿئو ))أ٫٩ ٝةؿ:  - ملسو هيلع هللا ىلص -ك٨ٔ رقٮؿ اهلل  .3 ٢ًّف ٦ى ٦ك٥٤و  ٹ حيى

 ((.إًٹ ثُٲجحو ٨٦ ٩ٛك٫ً 

 ( حتزيى األغاني:15)
 :اْْلَِديِد  ٝةؿ دٕةٌف َٔ ْٓ َ َ يَْظََتِي ل ٌَ ََ انل اِس  ٌِ َِلُِضو  َغَ َشبًِِو َو

ِٓيٌ  ًْ َغَذاٌب مي ُٓ
َ وىَهَِم ل

ُ
ُزؤاً أ ُْ ا  َْ ِ ةَِغْيِ ِغيٍْم َويَخ ِخَذ  .[5]لقمان اّلل 

إًٱِفة٥٠ )): - ملسو هيلع هللا ىلص -ٝةؿ: ٝةؿ رقٮؿ اهلل  -$-ك٨ٔ ٔيل  .3

٪ةءى  ً٘ ٪جًخي اٛلةءي ا٣نضؿى كا٣ ٪جًخي ا٣٪ٛةؽى يف ا٤ٞ٣ًت ٠ًل ٱي  ((.؛ ٚإ٫٩ ٱي

                                                                                                                                                    
 [.1/237: ]$األضهام ىإلٌام اذلادي  -(1)

 [.537: ]$(، ُلال ٌَ أٌايل أيب غاىب 814ادلغخار ٌَ صط٘ص األضادٗد واٙذار: ) -(2)

 [.268: ]$أصٔل األضهام ىإلٌام أمحػ ةَ ـيً٘لن  -(3)

 س.اىغِاء ةادلػ نهفاء: اىصٔت ادلػؽب. كأٌ -(4)

 [.423: ]$رلٍٔع اإلٌام زٗػ  -(5)
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ثبفى )): - ملسو هيلع هللا ىلص -ٝةؿ رقٮؿ اهلل  ٝةؿ: -$-ك٨ٔ ٔيل  .5

ؼي إٹ ثة٣٘٪ةء، كثبفى ا٣جٲخي ثٲخه ٹ ٱيٕؿؼي إٹ  ا٣جٲخي ثٲخه ٹ ٱيٕؿى

 ((.ثة٣ٛكٮًؽ، كا٣٪ٲةظحً 

 ( اجلهيش انصاحل، وجهيش انسوء:16)
سى٢ي ))أ٫٩ ٝةؿ:  - ملسو هيلع هللا ىلص -صةء يف ظؽٱر َٮٱ٢ ٨ٔ ا٣٪جٰ  .3 ٦ى كى

 ًٟ ةًظًت ا٧ً٣ٍٍك ٧ًٍس٢ً وى ة٣ًًط ٠ى ءه  اٍ٘لى٤ًٲًف ا٣ىِف ٍ ٟى ٦ً٪٫ٍي ريى ًىٍج ٍ ٱي إًٍف ًفى

ةًظًت ا١٣ًٍلً  ٧ًٍس٢ً وى ٮًء ٠ى سى٢ي اٍ٘لى٤ًٲًف ا٣كّف ٦ى ٟى ٨ٍ٦ً ًرحي٫ًً، كى ةثى إٍف  أىوى

ٟى ٦ً  ًىٍج ٍ ٱي ٟى ٨ٍ٦ً ديػى ًفى ةثى ءه أىوى ٍ  ((.ة٫ً٩ً ٪٫ٍي ريى

 ( انتحذيز ين انكالو انفاحش:17)
  :اِس ُحْصِاً ٝةؿ دٕةٌف ِ ٔاْ لِي ُ  .[19]البقرة َوكُٔل

ـى ا٣ٞٲة٦ًح: ))أ٫٩ ٝةؿ:  - ملسو هيلع هللا ىلص -ك٨ٔ رقٮؿ اهلل  .3 رشّف ا٣٪ةًس ٱٮ

ذِف  ٨ٍ ٱي ٛيعًن٫ً ٦ى ٫ي ٣ً ٯ ٝل٤كي  ((.ٞى

                                                           
 [.423: ]$رلٍٔع اإلٌام زٗػ  -(1)

 ادلفم: ُٔع ٌَ اىػ٘ب. -(2)

 اىهٍل: ٌا ِٗفُظ ةّ احلػاُد اىِاَر. -(3)

 [.671: ]$أٌايل أيب غاىب  -(4)

 [، واىفطق: اىلت٘ص ٌَ اىلٔل واىففو.494: ]$االـختار ىئٍفق ةاهلل  -(5)
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إفِف اهللى )): - ملسو هيلع هللا ىلص -ٝةؿ: ٝةؿ رقٮؿ اهلل  -$-ك٨ٔ ٔيل  .5

ِٰف  ْٛف  حيتي اٙلٲ ٕى ذ ٙى اٛلي ٙى كٱج٘يي ا٣جؾمءى ا٣ٛةظلى اٙل٤ٲ٥ى ا٣ٕٛٲ

ٙى  ٤ًٍع ٤طِف اٛلي  ((.اٛلي

 ( انرتغية يف اندعاء:18)
  :ٝةؿ دٕةٌف ًْ ْشخَِخْب ىَُؾ

َ
ًُ اْدُغِِٔن أ  .[52]غافر َوكَاَل َربيُؾ

ا٣ؽٔةءي )): - ملسو هيلع هللا ىلص -ٝةؿ: ٝةؿ رقٮؿ اهلل  -$-ك٨ٔ ٔيل  .3

قٺحي اٛلؤ٨ً٦، ك٧ٔٮدي ا٣ؽٱ٨ً، كزٱ٨ي ٦ة ثًَل ا٣ك٧ٮاًت 

 ((.كاٵرضً 

٦ة ٨ٍ٦ً )): - ملسو هيلع هللا ىلص -ٝةؿ: ٝةؿ رقٮؿ اهلل  -$-ك٨ٔ ٔيل  .5

، ٚإٍف ًف ٱيُٕ٭ة يف ا٣ؽ٩ٲة أُٔٲ٭ة  ٦ؤ٨٦و ٱؽٔٮ ثؽٔٮةو إٹِف اقذيًضٲتى ٫٣ي

 ((يف اٳػؿة

                                                           
ُّ احل٘اء.احلٖ٘: اىؼي  -(1)  ُعُيُل

يّص: ادلخفٔل نرٍل اىفؤال، أو ْٔ ٌَ أىصا ـىل اىيشء إذا ىؾٌّ 388: ]$رلٍٔع اإلٌام زٗػ  -(2) ٍُ [، وٌفِٕ اىـ

ْيِطف: ْٔ كػٗػ اإلحلاح يف ادلفأىث. ٍُ  وأرصا ـيّ٘، واىـ

 [.413: ]$(، ُلال ٌَ أٌايل أيب غاىب 818ادلغخار ٌَ صط٘ص األضادٗد واٙذار: ) -(3)

 [.156: ]$رلٍٔع اإلٌام زٗػ  -(4)
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 :- ملسو هيلع هللا ىلص -( يف انصالج عهى اننثيء وآنه 19)
َٓا ٛلة ٩ـ٣خ ٬ؾق اٳٱح:  .3 يي

َ
 انلّبِ يَأ

َن ََعَ إن  اّلَل َوَمَلنَِهخّ يُػئي
ٔا  ٍُ ِ ٔا َغيًِِّ وَشّي ٔا غيي ُِ ٌَ ََ آ ِي اً اَّل  ٍَ ٝةؿ )راكم ، [65]األحزاب: تَْصيًِ

اٙلؽٱر(: ٤ٝ٪ة ٱة رقٮؿ اهلل ٬ؾا ا٣كٺـ ٝؽ ٔؿٚ٪ةق ١ٚٲٙ ا٣ىٺة 

ا٤٣٭٥ و٢ْف ٔىل ٞل٧ؽو كٔىل آًؿ ٞل٧ؽ، كثةرؾ ))٤ٔٲٟ؟ ٝةؿ دٞٮ٣ٮف: 

 .الخ ((ٔىل ٞل٧ؽ كٔىل آؿ ٞل٧ؽ ...

ٺًة ))أ٫٩ ٝةؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-ك٨ٔ رقٮؿ اهلل  .5 كا ٨٦ًى ا٣ىِف ِف أى٠ٍسًؿي يلى ٔى

حى  صى رى ٤يٮا اهلل ًٍفى ا٣ؽِف قى ، كى ةؿي ٧ى ٍٔ ٙي ًٚٲ٫ً اٵى ٔى ة ٌى ـه دي ٍٮ إ٩ِف٫ ٱى ٚى ًح  ٕى ـى اٍ٘لي٧ي ٍٮ ٱى

ًقٲ٤ىحي ٨٦ًى  حي ا٣ٮى صى رى ة ا٣ؽِف ٦ى ٮؿى اهلل كى قي ة رى : ٱى ًٝٲ٢ى ًقٲ٤ىحى ٨٦ًى اٍ٘لى٪ِفًح،  ا٣ٮى

ٝى  حو اٍ٘لى٪ِفًح؟  صى رى ىلى دى ٍٔ ٰى أى ٬ً : َٰف  يفةؿى ىة إًٹِف ٩ىجً ٪ىةٜلي ٮ أىٍف كاٍ٘لى٪ِفًح ٹى ٱى أىٍرصي

ٮفى أى٩ىة  ((.٬ٮ أى٠ي

 ( فضم ادلساجد:21)
  :كَاَم ٝةؿ دٕةٌف

َ
ٌِخرِ َوأ ِْٔم ا ََ ةِاّلّلِ َواَْلَ ٌَ َْ آ ٌَ ُر َمَصاِحَد اّلّلِ  ٍُ ا َيْػ ٍَ إِن 

ًْ ََيَْض إِل  اّلل  َػَػَس  َ ََكةَ َول ََلةَ َوآََت الز  ََ الػ  ٌِ ْ ٔا ن يَُؾُُٔ
َ
ْوىَـهَِم أ

ُ
 أ

 ََ ْٓخَِدي ٍُ ْ  .[71]التوبة ال

                                                           

[ ةؽكً 1/315(، وٌفيً ]3371[ ةؽكً )4/146[، ورواه اىتغاري: 214: ]$أٌايل ادلؽكػ ةاهلل  -(1)

 (، وغٍلًْ.914[ ةؽكً )1/293(، واةَ ٌاسّ: ]978[ ةؽكً )1/257([، وأةٔ داوود: ]415)-65]

  [.156: ]$رلٍٔع اإلٌام زٗػ  -(2)



  آداب من الكتاب والسنة                                                                                  منهج املستوى األول - 61 -

د٤ٍٞ اٵذل ٨٦  ٝةؿ: ٠ة٩خ صةرٱح ػٺقٲح -$-ك٨ٔ ٔيل  .3

 -ملسو هيلع هللا ىلص-اٚذٞؽ٬ة رقٮؿ اهلل  -ملسو هيلع هللا ىلص-٦كضؽ رقٮؿ اهلل 

، ))ٚكأؿ ٔ٪٭ة؟، ٚٞة٣ٮا: دٮٚٲخ، ٚٞةؿ:  ٣ؾ٣ٟ رأٱخي ٜلة ا٣ؾم رأٱخي

ٍي ٜلة ٨٦ َٲًت  ًٞ ٨ٍ أػؿجى ))ز٥ ٝةؿ: ((. زًلًر ا٘ل٪ِفحً  ٠أ١لة يف ا٘ل٪ًح دى٤ٍذى ٦ى

 ٨ٍ ، كاٙلك٪حي ثًٍٕص أ٦سةًٜلة، ك٦ى أذلن ٨٦ً اٛلكضًؽ ٠ة٩خ ٫٣ ظك٪حه

، كا٣كٲبحي قٲبحه  أدػ٢ى أذلن يف ٦كضؽو ٠ةف ٤ٔٲ٫ ذ٣ٟ قٲبحن

 ((.كاظؽةه 

 ( يف آداب انطعاو:21)
٥ٍ َٕة٦ةن، ))أ٫٩ ٝةؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-٨ٔ رقٮؿ اهلل  .3 ٠ي ؽي إذا أ٢٠ى أظى

ثٲ٧ٲ٪٫ًً كٱٍصٍب ثٲ٧ٲ٪٫ًً ٚإفِف ا٣نٲُةفى ٱأ٢٠ي ثنًل٫ًً٣ كٱٍصبي ٤ٚٲأ٢ٍ٠ 

 ((.ثنًل٫٣

ٝي : ملسو هيلع هللا ىلصصةءت ا٣ك٪ح ٨٦ ا٣ؿقٮؿ  .2 ـي أ٢٠ى أى٩ِف٫ي ٠ةف إذا  بى ا٣ُٕة ؿْف

قي يف ٦ًل ثَلى ٱؽٱٍ  ٍخ ٱؽي ة٣ى ٓى ا٣ذ٧ؿي صى ًً قي إٌف ٍٗلًق، كإذا كي ؽِف ٕى ذى ٫ً كًفٍ ٱى

 .اٷ٩ةءً 

                                                           
 أٍب أة٘ض وأٍم ـٔداء، أو أب أـٔد وأم ة٘ظاء.اخلالـ٘ث: اىخٖ ٌَ  -(1)

 [.354: ]$(، ُلال ٌَ أٌايل أيب غاىب 211-219ادلغخار ٌَ صط٘ص األضادٗد واٙذار: ) -(2)

 [.2/417: ]$األضهام ىإلٌام اذلادي  -(3)

 [.2/411: ]$األضهام ىإلٌام اذلادي  -(4)
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 ( اجلنح واننار22)
  :ٝةؿ دٕةٌف ٍَ اء َغْيِ آِش  ٌ  َِ ٌّ اٌر  َٓ

نْ
َ
ا أ َٓ خ ُلَٔن ػًِ ٍُ ْ ِ ثِ اى ِّت وُِغَد ال ثَُو اْْلَ ٌَ

 َْ ِ ٌّ اٌر  َٓ نْ
َ
ارِبَِي َوأ ةٍ ىِّيظ  َْ ََخٍْر َّل   ِ ٌّ اٌر  َٓ نْ

َ
ُّ َوأ ٍُ ْ َطْػ ًْ َيخََغي  ََبٍ ى 

َٓاٌر ٌَِ ى  نْ
َ
َوأ

َػًف َغَصٍو  ا ٌَِ  ٌي َٓ ًْ ػًِ ُٓ َ َٔ َخاِِلٌ ِف َول ُْ  َْ ٍَ ًْ َن ِٓ ِ ّب َِ ر  ٌّ ْغفَِرةٌ  ٌَ َراِت َو ٍَ ِ اثل 
ُكّ

 ًْ ُْ ٌَْػاء
َ
َع أ اء ََحًٍِاً َػَلط  ٌَ ٔا   .[76]محمد انل ارِ وَُشُل

ة ))أ٫٩ ٝةؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-ك٨ٔ رقٮؿ اهلل  .3 ارو ًٚٲ٭ى ة ٨ٍ٦ً دى ، ٦ى يًلّف ٔى ة  ٱى

حه  ة دىٍؿظى ٍذ٭ى ٕى حه إًٹِف دىجً ٥ِف أى٢ً٬ٍ ٚىٍؿظى جه إًٹِف ٬ى ؿى ٚى ٫ي  ٣ى ٥ُف إًٹِف كى ة ٨ٍ٦ً ٬ى ٦ى ، كى

٤ٍ٧ًخى  ٔى ا  إًذى ٚى ًٕٲ٥ى أى٢ً٬ٍ اٍ٘لى٪ِفًح،  اؿه إًٹٌ ٩ى كى ٫ي زى ٣ى ًٕٲ٥و إًٹِف كى ة ٨ٍ٦ً ٩ى ٦ى ا٣٪ِفةًر، كى

ًٓ اٍٚلىٍٍلً  ٪ىةًٱ ٟى ثًىى ٍٲ ٤ى ٔى ٱٕةن، كى ً ة رسى ٭ى ٍعي ٪ىحن ٓلى كى ة ظى ٭ى ٍٕ ٍدجً أى ٚى ٲْفبىحن  ى  قى ة ٚىإ١لِف

ْف  ةًرعى ا٣ٍصِف ىى ٓي ٦ى ٚى  ((.دىٍؽ

ا  كُلؾا د٥ اٛلٞىٮد ثٕٮف اٛل٤ٟ اٛلٕجٮد، كاٙل٧ؽ هلل أكٹن كآػؿن

 كوىل اهلل ٔىل قٲؽ٩ة ٞل٧ؽ كٔىل أ٢٬ ثٲذ٫ ا٣ُة٬ؿٱ٨

ة ٚٲ٫. ا َٲجنة ٦جةر٠ن ة ٠سٍلن  كق٤ِف٥ دك٤ٲ٧ن

                                                           

 اىرَتَح: احلؾن. -(1)

 واإلضفان.اىصِ٘فث: اىفػ٘ث واىهؽاٌث  -(2)

 [.599: ]$أٌايل أيب غاىب  -(3)
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 اإلبتدائي 
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÷

 كأٱ٨ ك٣ؽ؟؟  ملسو هيلع هللا ىلصس/ ٦ذٯ ك٣ؽ ا٣٪جٰ 

ج/ ك٣ؽ ٱٮـ اٹز٪َل ا٣سةٌل ٍٔص ٨٦ رثٲٓ اٵكؿ ٔةـ ا٣ٛٲ٢ اٛلٮاٜٚ إثؿٱ٢ ق٪ح 

ثنٕت ث٪ٰ ٬ةم٥  ملسو هيلع هللا ىلص، ك٠ةف ٦ٮ٣ؽق $٦ػ٨ ٦ٮ٣ؽ اٛلكٲط  571

 )ث١٧ح(.

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصس/ ٠ٲٙ ٩نأ ا٣٪جٰ ٞل٧ؽ 

 ج/ ٩نأ ٱذٲًلن ًف ٱٕؿؼ أثةق، كرسٔةف ٦ة ٚةرٝذ٫ أ٫٦.

 ؟  ملسو هيلع هللا ىلصس/ اذ٠ؿ ثٕي اٳٱةت ا٣ذٰ كٕٝخ يف ٱٮـ ٦ٮ٣ؽق 

 ١٩كخ اٵو٪ةـ. -1ج/ 

 كا٩نٜ إٱٮاف ٠َصل كقُٞخ ثٕي رشٚةد٫. -2 

 كا٩ُٛأت ٩ةر اٛلضٮس.-3

 كرٕلخ ا٣نٲةََل. -4

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصس/ ٦ذٯ دٮيف كا٣ؽا ا٣ؿقٮؿ 

ج/ دٮيف أثٮق ٔجؽ اهلل ك٬ٮ ٦ة زاؿ يف ث٨ُ أ٫٦، كدٮٚٲخ أ٫٦ آ٦٪ح ك٬ٮ اث٨ 

 قخ ق٪ٮات.
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ًٝج٢ أثٲ٫؟ ملسو هيلع هللا ىلصس/ اذ٠ؿ ٩كت ا٣٪جٰ   ٨٦ 

ج/ ٬ٮ ٞل٧ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ ٔجؽ اٛل٤ُت ث٨ ٬ةم٥ ث٨ ٔجؽ ٦٪ةؼ ث٨ ٝيص ث٨ 

٠ٺب ث٨ ٦ؿة ث٨ ٠ٕت اث٨ ٣ؤم ث٨ ٗة٣ت ث٨ ٚ٭ؿ ك٬ٮ )ٝؿٱل( ث٨ ٦ة٣ٟ 

ث٨  ٦ٕؽث٨ ا٣٪ِص ث٨ ٠٪ة٩ح ث٨ ػـٱ٧ح ث٨ ٦ؽر٠ح ث٨ إ٣ٲةس ث٨ ٦ِص ث٨ 

 ٔؽ٩ةف.....، كٱذى٢ ٩كج٫ ا٣ٍصٱٙ إٌف ٩جٰ اهلل إثؿا٬ٲ٥ اٚل٤ٲ٢ قٺـ اهلل

 ٤ٔٲ٫ كٔىل آ٫٣.  

ًٝجى٢ أ٫٦؟ ملسو هيلع هللا ىلصس/ اذ٠ؿ ٩كت ا٣٪جٰ   ٨٦ 

ج/ أ٫٦: آ٦٪ح ث٪خ ك٬ت ث٨ ٔجؽ ٦٪ةؼ ث٨ ز٬ؿة ث٨ ٠ٺب ث٨ ٦ؿة ث٨ ٠ٕت 

 ث٨ ٣ؤم ث٨ ٗة٣ت... 

 ٨٦ ٝج٢ أ٫٦ كأثٲ٫؟ ملسو هيلع هللا ىلصس/ أٱ٨ ا٣ذٞٯ ٩كت ا٣٪جٰ 

 ج/ ا٣ذٞٲة يف ا٘لٌؽ اٚلة٦ف ك٬ٮ ٠ٺب ث٨ ٦ؿة.

÷

 ثٕؽ أ٫٦ آ٦٪ح؟ ملسو هيلع هللا ىلصس/ ٨٦ ٬ٰ أكؿ ٦ؿًٕح ٤٣٪جٰ 

 ج/ زٮٱجح ٦ٮٹة أيب ٜلت.

 س/ ٨٦ ٬ٰ ا٣ذٰ دٮ٣خ رًةٔذ٫ كرٔةٱذ٫ ثٕؽ زٮٱجح؟

 ج/ ٬ٰ ظ٤ٲ٧ح ث٪خ أيب ذؤٱت ث٨ ٔجؽ اهلل ا٣كٕؽٱح ٨٦ ث٪ٰ قٕؽ ث٨ ث١ؿ.
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 ثٕؽ ٔٮدد٫ ٨٦ ا٣جةدٱح؟ ملسو هيلع هللا ىلصس/ ٨٦ ا٣ؾم دٮٌف رٔةٱح ا٣٪جٰ 

 ٜ ٔ٪ؽ٬ة ٍٗل ق٪ح ز٥ ٦ةدخ.ج/ دٮ٣خ أ٫٦ آ٦٪ح رٔةٱذ٫ كًف ٱج

÷

 ثٕؽ كٚةة أ٫٦؟ ك٥٠ ١٦ر ٔ٪ؽق؟  ملسو هيلع هللا ىلصس/ ٨٦ ا٣ؾم ٢ٛ٠ ا٣٪جٰ 

 ج/ ٫٤ٛ٠ صؽق ٔجؽ اٛل٤ُت ثٕؽ كٚةة أ٫٦ إٌف أف ث٤ٖ ٧ٔؿق زًلف ق٪ٮات.

 ثٕؽ كٚةد٫؟ ملسو هيلع هللا ىلصس/ إٌف ٨٦ ٔ٭ؽ ٔجؽ اٛل٤ُت ث١ٛة٣ح ا٣٪جٰ 

 ث٪خ أقؽ ثٮوٲح ٨٦ ٔجؽ اٛل٤ُت. ج/ إٌف ٫٧ٔ أيب َة٣ت كزكصذ٫ ٚة٧َح

 ك٦ة ١٦ة٩ذ٫ يف ٤ٝج٫؟ ملسو هيلع هللا ىلصس/ ٠ٲٙ ٠ة٩خ رٔةٱح أيب َة٣ت ٤٣٪جٰ 

ج/ ٣ٞؽ ٢ٛ٠ أثٮ َة٣ت ا٣٪جٰ ك٫٧ً إٌف ك٣ؽق كأظك٨ رٔةٱذ٫ كدؿثٲذ٫ ك٠ةف 

ٱٞؽ٫٦ ٔىل أث٪ةا٫ كٱ٫٤ٌٛ ٤ٔٲ٭٥ كخيى٫ ثةٷظُتاـ كا٣ذٞؽٱؿ دك١ل٥، ك٠ةف 

صة٩ج٫ كٱىُعج٫ يف ظ٫٤ٌ كدؿظة٫٣، حيج٫ ظجةن مؽٱؽان كٹ ٱ٪ةـ إٹ ك٬ٮ إٌف 

ك٠ةف خيى٫ ثة٣ُٕةـ دكف قةاؿ أث٪ةا٫، ك٠ةف أكٹدق ٱىجعٮف ر٦ٌةن مٕسةن 

د٬ٲ٪ةن ٠عٲٺن، ك١٦ر أ٠سؿ ٨٦ أرثَٕل ق٪ح ٱٕـ  ملسو هيلع هللا ىلصكٱىجط ا٣٪جٰ 

 صة٩ج٫ كٱجكٍ ٤ٔٲ٫ ظًلٱذ٫ كٱىةدؽ كخيةو٥ ٨٦ أص٫٤ إٌف أف دٮٚةق اهلل.
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زكصذ٫ ٚة٧َح ث٪خ ٔ٪ؽ ٫٧ٔ أيب َة٣ت ك ملسو هيلع هللا ىلصس/ ٥٠ ١٦ر ا٣٪جٰ 

 أقؽ؟

 ج/ ١٦ر إٌف أف دـكج ػؽجيح ٤ٔٲ٭ة ا٣كٺـ ز٥ ا٩ذ٢ٞ إٌف ثٲذ٭ة.

÷

 س/ اذ٠ؿ ثٕي وٛةت ا٣٪جٰ ا٣ذٰ امذ٭ؿ ُلة ٝج٢ اٷقٺـ؟

ج/ ٠ةف أ٢ٌٚ ٝٮ٫٦ ٦ؿكءة كأظك٪٭٥ ػ٤ٞةن، كأ٠ؿ٦٭٥ ٟلة٣ُح، كأٔٛ٭٥ 

كاٵذل كأ٧ْٔ٭٥ ظ٤ًلن كأ٦ة٩ح، كأوؽٝ٭٥ ٩ٛكةن، كأثٕؽ٥٬ ٨٦ ا٣ٛعل 

ظؽٱسةن ظذٯ قًلق ٝٮ٫٦ ا٣ىةدؽ اٵ٦َل ٛلة ٕلٓ اهلل ٚٲ٫ ٨٦ اٵ٦ٮر ا٣ىةٙلح، 

٢ِف كٱ١كت اٛلٕؽـ كٱٞؿم  كوٛذ٫ زكصذ٫ ػؽجيح ثٞٮٜلة ٠ةف حي٢٧ ا١٣ى

 ا٣ٌٲٙ كٱَٕل ٔىل ٩ٮاات اٙلٜ.

÷

 س/ ثًلذا امذ٢٘ ا٣٪جٰ ٝج٢ ا٣جٕسح؟ 

 ج/ امذ٢٘ ثة٣ذضةرة ٦ٓ ػؽجيح ث٪خ ػٮٱ٤ؽ ك٬ٮ اث٨ ٗلف كٍٔصٱ٨ ق٪ح.

 ُٚتة ا٣نجةب؟ ملسو هيلع هللا ىلص س/٠ٲٙ ٔةش ا٣٪جٰ

ج/ٔةش رشٱٛةن ٔٛٲٛةن ٠ؿٱًلن ٩ـديةن ٱٕةرش ا٣٪ةس ٚٲًل ٱكذعك٪٫ كٱٕذـٜل٥ ٚٲًل 
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كًف ٱؾؽ ٗلؿان ٱ٪١ؿ، ًف خية٣ٍ ثةَٺن كًف ٱُٞتؼ قٮءان، كًف ٱذ٤جف ث٧ٕىٲح 

، كٹ اقذ٧ٓ إٌف ٗ٪ةء، ك٦ة أ٢٠ ٙلًلن ذثط ٔىل ٩ىت، كٹ كٹ ظِص ٩ةدٱةن 

 ظ٤ٙ ثٍ٘ل اهلل، كٹ قضؽ ٣ى٪٥ ٍٝ. 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصس/ ٨٦ ٬ٰ أكؿ ا٦ؿأة دـكص٭ة ا٣٪جٰ 

 ٬ٰ ػؽجيح ث٪خ ػٮٱ٤ؽ. ملسو هيلع هللا ىلصج/ أكؿ ا٦ؿأة دـكص٭ة ا٣٪جٰ 

 ٔ٪ؽ زكاص٫ ثؼؽجيح؟ ك٥٠ ٠ةف ٧ٔؿ٬ة؟ ملسو هيلع هللا ىلصس/ ٥٠ ٠ةف ٧ٔؿق 

 ( ق٪ح.41( ق٪ح، ك٧ٔؿ٬ة )25ف ٧ٔؿق )ج/ ٠ة

 س/ ٦ة ٬ٮ دكر ػؽجيح ريض اهلل ٔ٪٭ة يف ٩ُصة اٷقٺـ؟

٨٦ ا٣٪كةء كٝؽ أٔة٩ذ٫ يف دٔٮد٫  ملسو هيلع هللا ىلصج/ ٠ة٩خ أكؿ ٨٦ آ٨٦ ثة٣٪جٰ 

ثأ٦ٮاٜلة ظذٯ أٚ٪خ ٕلٲٓ ِلةرٔلة يف قجٲ٢ اهلل، ك٠ة٩خ ٨٦ أٗ٪ٯ أٗ٪ٲةء 

َٕل جي٭ـ اٛل٭ةصؿٱ٨ ٨٦ ٦ةٜلة كٱ ملسو هيلع هللا ىلصٝؿٱل ١ٚةف رقٮؿ اهلل 

ا٣ٌٕٛةء كاٛلكة٠َل كٱٮاقٲ٭٥ ٨٦ ِلةرٔلة، كٝؽ كرد ثأف اٷقٺـ ٝةـ ٔىل 

 قٲٙ ٔيل ك٦ةؿ ػؽجيح.

 

                                                           
 ( اىِادي: رليؿ اىلٔم وٌخطػذًٓ.(1
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÷

 ا٣ٴيت دػ٢ ُل٨؟ ملسو هيلع هللا ىلصس/ ٥٠ ٔؽد زكصةت ا٣٪جٰ 

 كدػ٢ ُل٨: ملسو هيلع هللا ىلصج/ إظؽل ٍٔصة ا٦ؿأة دـكج ُل٨ ا٣٪جٰ 

ٱذـكج ٤ٔٲ٭ة ظذٯ ػؽجيح ث٪خ ػٮٱ٤ؽ، دـكص٭ة ٝج٢ ا٣جٕسح ث١٧ح كًف  (1

 ٦ةدخ.

قٮدة ث٪خ ز٦ٕح ث٨ ٝٲف، ٔة٦ؿٱح ٨٦ ث٪ٰ ٔة٦ؿ ث٨ ٣ؤم، دـكص٭ة ث١٧ح  (2

 ثٕؽ كٚةة ػؽجيح.

ٔةانح ث٪خ أيب ث١ؿ، ٔٞؽ ُلة ٝج٢ اٜلضؿة ثك٪ذَل كث٪ٯ ُلة ثٕؽ اٜلضؿة  (3

ثج١ؿ  ملسو هيلع هللا ىلصثكجٕح أم٭ؿ ك٬ٰ ث٪خ دكٓ ق٪ٮات، كًف ٱذـكج ا٣٪جٰ 

 ٍٗل٬ة.

 ق٪ح دكٓ كٍٔصٱ٨ ٬ضؿٱح.ظٛىح ث٪خ ٧ٔؿ ث٨ اٚلُةب، دٮٚٲخ  (4

أـ ظجٲجح ث٪خ أيب قٛٲةف، كاق٧٭ة ر٤٦ح ث٪خ وؼؿ، ٬ةصؿت ٦ٓ زكص٭ة  (5

 ملسو هيلع هللا ىلص ٔجٲؽ اهلل ث٨ صعل إٌف اٙلجنح ٚذ٪ُص ٬٪ةؾ ٕٚٞؽ ُلة ا٣٪جٰ

 ك٬ٰ يف اٙلجنح كأوؽٝ٭ة ٔ٪٫ ا٣٪ضةري أرثًٕلاح دٱ٪ةر.

 أـ ق٧٤ح: كاق٧٭ة ٬٪ؽ ث٪خ أيب أ٦ٲح ٨٦ ث٪ٰ ٟلـكـ. (6
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أ٦ؿق اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصزٱ٪ت ث٪خ صعل: أقؽٱح ك٬ٰ اث٪ح ٧ٔح ا٣٪جٰ  (7

 ثة٣ذؼ٤ٙ ُلة ثٕؽ ٦ٮٹق زٱؽ ث٨ ظةرزح ٣ٲج٢ُ ّة٬ؿة ا٣ذج٪ٰ.

زٱ٪ت ث٪خ ػـٱ٧ح ث٨ اٙلةرث: ٬ٺ٣ٲح ٨٦ ث٪ٰ ٬ٺؿ ث٨ ٔة٦ؿ ث٨  (8

ثٕؽ اٜلضؿة ثسٺث ق٪َل، ك٦ةدخ ثٕؽ  ملسو هيلع هللا ىلصوٕىٕح دـكص٭ة 

 ٬ٰ كػؽجيح.م٭ؿٱ٨ أك زٺزح كًف ٱ٧خ ٨٦ أزكاص٫ يف ظٲةد٫ إٹ 

صٮٱؿٱح ث٪خ اٙلةرث: ػـأٲح ٨٦ ث٪ٰ اٛلى٤ُٜ قجٲخ يف ٗـكة ث٪ٰ  (9

اٛلى٤ُٜ ٚٮٕٝخ يف ق٭٥ زةثخ ث٨ ٝٲف ١ٚةدج٭ة ًٚٞص ا٣٪جٰ 

 ٠ذةثذ٭ة كدـكص٭ة ق٪ح قخ ٤٣٭ضؿة. ملسو هيلع هللا ىلص

وٛٲح ث٪خ ظٲٰ ث٨ أػُت: ٠ة٩خ ٨٧ً ا٣كجةٱة ٱٮـ ػٲرب كأٔذٞ٭ة  (11

 ؿة.كص٢ٕ ٔذٞ٭ة وؽاٝ٭ة كدـكص٭ة ق٪ح قجٓ ٤٣٭ض ملسو هيلع هللا ىلصا٣٪جٰ 

٦ٲ٧ٮ٩ح ث٪خ اٙلةرث: ٬ٺ٣ٲح ٨٦ ث٪ٰ ٬ٺؿ ث٨ ٔة٦ؿ ث٨ وٕىٕح  (11

أػخ زٱ٪ت ث٪خ ػـٱ٧ح ٵ٦٭ة دـكص٭ة ق٪ح قجٓ ثٕؽ ٦ٮت أػذ٭ة زٱ٪ت، 

 .ملسو هيلع هللا ىلصٝٲ٢: ٬ٰ ا٣ذٰ ك٬جخ ٩ٛك٭ة ٤٣٪جٰ 
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÷

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصس/ ٥٠ ٔؽد أكٹد ا٣٪جٰ 

 ( ٨٦ ا٣ج٪ةت.4( ٨٦ ا٣ج٪َل، ك)3ج/ ٔؽد٥٬ قجٕح: )

  ٔةش ظذٯ ٦نٯ ك٦ةت ث١٧ح كأ٫٦  ملسو هيلع هللا ىلصا٣ٞةق٥، كث٫ ٠ةف ٱ١٪ٯ

 ػؽجيح.

  ٔجؽ اهلل، كٱ٤ٞت ثة٣ُٲت كا٣ُة٬ؿ ٣ٮٹدد٫ ثٕؽ ا٣ٮظٰ ك٣ؽ ث١٧ح ك٦ةت

 ُلة كأ٫٦ ػؽجيح.

 .إثؿا٬ٲ٥، ٦ةت ك٬ٮ اث٨ زًل٩ٲح ٍٔص م٭ؿان، أ٫٦ ٦ةرٱح ا٣ٞجُٲح 

 .زٱ٪ت، ك٬ٰ أ٠رب ث٪ةد٫ كأ٦٭ة ػؽجيح 

 .رٝٲح كأ٦٭ة ػؽجيح 

 أ٦٭ة ػؽجيح.أـ ٤٠سٮـ ك 

  ٚة٧َح ٤ٔٲ٭ة ا٣كٺـ ك٬ٰ أو٘ؿ ث٪ةد٫ دـكص٭ة ٔيل ثٕؽ اٜلضؿة، كأ٦٭ة

 ػؽجيح رًٮاف اهلل ٤ٔٲ٭ة.
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 ك٥٠ ٠ةف ٧ٔؿق؟ ؟ ملسو هيلع هللا ىلصس/ ٦ذٯ ثٕر ا٣٪جٰ 

( ٨٦ م٭ؿ رصت ٱٮـ اٷز٪َل ٔىل ٦ة ركم ٨ٔ 27يف ) ملسو هيلع هللا ىلصج/ ثٕر 

 ق٪ح. (41، ك٠ةف ٧ٔؿق ظَل ا٣جٕسح )%أا٧ح أ٢٬ ا٣جٲخ 

 ٝجٲ٢ ا٣جٕسح؟ ملسو هيلع هللا ىلصس/ ٦ةذا ٠ةف ٱ٢ٕٛ ا٣٪جٰ 

اء( يف أٔىل صج٢  ج/ ٠ةف خيذيل ٤٣ٕجةدة كا٣ذ١ٛؿ، يف ٗةر ٱك٧ٯ ٗةر )ًظؿى

 مًلؿ ١٦ح ٔىل ثٕؽ زٺزح أ٦ٲةؿ، كثٰٞ ٔىل ذ٣ٟ ٔؽة ق٪َل.

 ثَل اٵ٩جٲةء؟ ملسو هيلع هللا ىلصس/ اذ٠ؿ ١٦ة٩ح ا٣٪جٰ 

 ك٣ؽ آدـ.ج/ ٠ةف ػةد٥ اٵ٩جٲةء كاٛلؿق٤َل كأ٤ٌٚ٭٥ ٔىل اٷَٺؽ كقٲؽ 

 س/ ٔىل أم دٱة٩ح ٠ةف ا٣٪ةس ٝج٢ اٷقٺـ؟

 ج/ ٠ةف ا٣٪ةس ٔىل ٦ؾا٬ت مذٯ ٝج٢ اٷقٺـ ٦٪٭ة: 

 .ا٣ٮز٪ٲح: ك٥٬ ٔجةد اٵو٪ةـ 

  اٛلضٮقٲح: ك٥٬ ٔجةد ا٣٪ةر ٠أ٢٬ ا٣ٕؿاؽ كا٣جعؿٱ٨ ك٦ة صةكر ثٺد

 ٚةرس.
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  ا٣٪ُصا٩ٲح: ٠ة٣٘كةق٪ح كٝجةا٢ د٤٘ت كَٰء ك٩ضؿاف ك٦ة صةكر ثٺد

 ا٣ؿك٦ةف. 

 .ا٣ىةثبٲح: )ك٥٬ ٔجؽة اٛلٺا١ح كا١٣ٮا٠ت( ٠جٕي ٝجةا٢ ا٣نةـ كا٣ٲ٨٧ 

  .ا٣ٲ٭ٮدٱح: ك٠ة٩خ ٦ذ٧ؿ٠ـة يف ٱسؿب كػٲرب كدٲًلء 

  ك٦٪٭٥ ٨٦ ٬ٮ أ٫٩ ٔىل دٱ٨ إثؿا٬ٲ٥ اٚل٤ٲ٢ ك٥٬ ٤ٝح ٠ٕجؽ اٛل٤ُت كزٱؽ

 ٲ٢ كٝف ث٨ قةٔؽة كٔة٦ؿ ث٨ ّؿب. ث٨ ٧ٔؿ ث٨ ٩ٛ

  ك٦٪٭٥ ٨٦ ٱـ٥ٔ أ٫٩ ٔىل دٱ٨ ٔٲكٯ، ٠ؿاةب ث٨ ا٣رباء ا٣ن٪ٰ ككرٝح ث٨

 ا٣ٕـل اث٨ ٥ٔ ػؽجيح، كأ٦ٲح ث٨ أيب ا٣ى٤خ. ٩ٮ٢ٚ ث٨ ٔجؽ

 س/اذ٠ؿ ثٕي اٛلٮثٞةت ا٣ذٰ ٠ةف ٤ٔٲ٭ة ا٣٪ةس يف ا٘لة٤٬ٲح ٝج٢ اٷقٺـ؟

ثٺ ١٩ٍل: ٦٪٭ة ا٣ـ٩ة، ج/ ٠ة٩خ ا٣ٛٮاظل كاٛل٪١ؿات دٕش ُلة ا٣٪ٮادم 

، كأ٢٠ ٦ةؿ ا٣ٲذٲ٥، كا٣ًٞلر، ك٣ٕت اٛلٲَص، ك٥٤ّ كرشب اٚل٧ؿ، كا٣ؿثة

 ا٣ٌٕٲٙ، كٝذ٢ ا٣٪ٛف اٛلعؿ٦ح، كٍٗل٬ة ٨٦ قةاؿ اٛلٮثٞةت.   

                                                           
 ا٣ؿثة: ٬ٮ ا٣ـٱةدة ثؽكف ٔٮض.( (1
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ٰ صةء ُلة س/ اذ٠ؿ ثٕي أ٬ؽاؼ ا٣ؽٱ٨ اٷقٺ٦ٰ كا٣ؿقة٣ح ا٣كًلكٱح ا٣ذ

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصٞل٧ؽ 

 : ملسو هيلع هللا ىلصج/ ٨٦ أ٬ؽاؼ اٷقٺـ كا٣ؿقة٣ح ا٣ذٰ صةء ُلة ٞل٧ؽ 

  صةء ٣ٲؽٔٮا ا٣٪ةس إٌف ٔجةدة اهلل كظؽق كدؿؾ ٦ة ٔؽاق ٨٦ ٔجةدة اٵو٪ةـ

 كاٵكزةف.

 .صةء ٣ٲ٪ٍص ا٣ٕؽؿ كا٣كٺـ كٱجر اٵ٣ٛح كاٛلعجح ثَل ا٣٪ةس 

  كٙل٥ اٚل٪ـٱؿ صةء ٣ٲع٢ ٜل٥ ا٣ُٲجةت كحيؿـ ٤ٔٲ٭٥ اٚلجةار ٠ةٛلٲذح كا٣ؽـ

 كاٚل٧ؿ.

 .صةء ٣ٲ٪ُص اٛل٤ْٮـ، كٱؿد ٤٣ٌٕٲٙ ظ٫ٞ 

 .صةء ٣ٍلد ٧٤٣ؿأة ظؿٱذ٭ة ك٠ؿا٦ذ٭ة كحيؿـ دٚ٪٭ة ظٲح يف ا٣ُتاب 

  صةء ٣ٲعؿـ ا٣ٛٮاظل ٦ة ّ٭ؿ ٦٪٭ة ك٦ة ث٨ُ ٨٦ ز٩ة كرثة كٗلؿ كًٝلر

 ك٣ٕت ثةٛلٲَص.

 كآ٨٦ ثؿقة٣ذ٫؟ ملسو هيلع هللا ىلصس/ ٨٦ أكؿ ٨٦ أصةب دٔٮة ا٣٪جٰ 

كوؽ٫ٝ ٨٦ ا٣٪كةء ػؽجيح رًٮاف اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص ج/ أكؿ ٨٦ آ٨٦ ثة٣٪جٰ

 .$٤ٔٲ٭ة، ك٨٦ ا٣ؿصةؿ ٔيل 
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 ٍٗلق ٨٦ ا٣ىعةثح إٌف اٷقٺـ؟ $س/ ٥٠ ا٣ُٛتة ا٣ذٰ قجٜ ُلة ٔيل 

 ج/ قخ ق٪َل.

 س/ ٦ة دكر ٢٠ ٨٦ ػؽجيح كٔيل رًٮاف اهلل ٤ٔٲ٭ًل يف اٷقٺـ؟

ج/ ٠ةف ٣ٕيل كػؽجيح يف اٷقٺـ أ٠رب دكر كأث٤ٮا ٚٲ٫ أ٥ْٔ ثٺء ٚٞؽ 

قؼؿت ػؽجيح رًٮاف اهلل ٤ٔٲ٭ة أ٦ٮاٜلة كِلةرٔلة يف قجٲ٢ ا٣ؽٔٮة إٌف اهلل، 

كأ٩ٛٞذ٫ ٔىل ٨٦ ٙلٜ ثة٣ؿقٮؿ ٨٦ ا٣ٛٞؿاء كاٛلكة٠َل ظذٯ أٚ٪خ أ٦ٮاٜلة، 

 ك٠ة٩خ ٨٦ أ٠ةثؿ ِلةر ١٦ح يف ذ٣ٟ اٙلَل.

ٚٞؽ ٝؽـ ٩ٛك٫ درٔةن ثَل ٱؽم رقٮؿ اهلل كق٢ قٲ٫ٛ ٞلة٦ٲةن  $كأ٦ة ٔيل 

٨ٔ اٷقٺـ كأ٫٤٬ كأثيل ثٺء ظك٪ةن يف ٩ُصة ا٣ؽٱ٨ كدج٤ٲٖ ك٦ؽإٚةن كذااؽان 

 رشاا٫ٕ، ظذٯ ٣ٞؽ ٝٲ٢ ثأف اٷقٺـ ٝةـ ٔىل قٲٙ ٔيل ك٦ةؿ ػؽجيح.
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 ؟ملسو هيلع هللا ىلصس/ ٦ة ٦ٮٝٙ ٝؿٱل ٨٦ دٔٮة ا٣٪جٰ 

ج/ ٣ٞؽ دىؽت ٝؿٱل كإٔلٕخ أ٦ؿ٬ة ٔىل ا٣ٮٝٮؼ يف كص٫ ا٣٪جٰ 

كدٔٮد٫ كا٣٪ٲ٢ ٦٪٫ كإٱؾاا٫، كظةك٣خ ٝذ٫٤ ك٦٪ٕخ ا٣٪ةس ٨٦  ملسو هيلع هللا ىلص

 ٝؿث٫ كأ٩ـ٣خ ث٢١ ٨٦ أٔة٫٩ أك آ٨٦ ث٫ أ٣ٲ٥ ا٣ٕؾاب.

 س/ أذ٠ؿ ٗلكح ٨٦ أكاا٢ اٛلؤ٦٪َل ا٣ؾٱ٨ ٔؾثٮا ثكجت إٱًل١ل٥؟

أثة ذر  -4ثٺؿ ث٨ رثةح  -3و٭ٲت ث٨ ق٪ةف  -2ًٔلر ث٨ ٱةرس  -1ج/

 ا٣٘ٛةرم

 ػجةب ث٨ اٵرت كٍٗل٥٬ ٠سٍل. -5 

 س/ ٨٦ أكؿ م٭ٲؽ يف اٷقٺـ؟ ك٨٦ ٬ٰ أكؿ م٭ٲؽة؟

رًٮاف  ج/ أكؿ م٭ٲؽ يف اٷقٺـ ٱةرس كزكصذ٫ ق٧ٲح كا٣ؽا ًٔلر ث٨ ٱةرس

 اهلل ٤ٔٲ٭٥.

 س/ ٨٦ ٬ٮ ٝةد٢ ق٧ٲح؟

 ج/ أثٮ ص٭٢ ث٨ ٬نةـ َٕ٪٭ة ثؿ٦ط ٚٞذ٤٭ة.
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 ٨٦ ٝؿاثذ٫؟ ملسو هيلع هللا ىلصس/ ٨٦ ٠ةف ٱذٮٌف ظًلٱح ا٣٪جٰ 

ٚ٭ٮ ا٣ؾم  ملسو هيلع هللا ىلصأثٮ َة٣ت ٠ةف ٫٣ أ٥ْٔ دكر يف ظًلٱح ا٣٪جٰ  -1ج/ 

كٝٙ يف كص٫ ٠ٛةر ٝؿٱل كصجةثؿٔلة كظةؿ دكف كوٮٜل٥ إٌف مؼه 

 .ملسو هيلع هللا ىلصا٣٪جٰ 

 ملسو هيلع هللا ىلصٖلـة ث٨ ٔجؽ اٛل٤ُت أقؽ اهلل كأقؽ رقٮ٫٣ داٚٓ ٨ٔ ا٣٪جٰ -2  

 ظذٯ اقذن٭ؽ يف ٱٮـ أظؽ.

ـ ك٩ةرصق ٨٦ أكؿ ٱٮ ملسو هيلع هللا ىلصٔيل ث٨ أيب َة٣ت، ٠ةف ظة٦ٰ ا٣٪جٰ  -3

 ثٕر ٚٲ٫ إٌف أف دٮٚةق اهلل.

 س/ ٦ذٯ دٮيف أثٮ َة٣ت؟ 

( ٤٣جٕسح ك٬ٮ ٩ٛف ا٣ٕةـ ا٣ؾم دٮٚٲخ ٚٲ٫ 11ج/ دٮيف أثٮ َة٣ت ق٪ح )

 .ملسو هيلع هللا ىلصػؽجيح زكصح ا٣٪جٰ 

ا٣ٕةـ ا٣ؾم دٮيف ٚٲ٫ ٫٧ٔ أثٮ َة٣ت  ملسو هيلع هللا ىلصس/ ثًلذا ق٧ٯ ا٣٪جٰ 

 كزكصذ٫ ػؽجيح؟ ك٦ةذا ٝةؿ يف ظٞ٭ًل؟

ٙلـف كٝةؿ يف ظٜ ٫٧ٔ ذ٣ٟ ا٣ٕةـ ٔةـ ا ملسو هيلع هللا ىلصج/ ٣ٞؽ ق٧ٯ ا٣٪جٰ 

يف ظٜ أيب َة٣ت: )٦ةزا٣خ  ملسو هيلع هللا ىلصكزكصذ٫: )اٳف إ١لؽِف ر٠٪ةم( كٝةؿ

ٝؿٱل ٠ةٔح ٔ٪ٰ ظذٯ ٦ةت أثٮ َة٣ت( ٤ًٚل دٮيف ٩ة٣خ ٝؿٱل ٨٦ رقٮؿ 
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كاصُتأت ٤ٔٲ٫، ك٦ًل ٝة٫٣ يف ٫٧ٔ ظَل ٦ٮد٫ )ٱة ٥ٔ رثٲخ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 وٍ٘لان، ك٤ٛ٠خ ٱذٲًلن، ك٩ُصت ٠جٍلان، ٚضـاؾ اهلل ٔ٪ٰ ػٍلان(.

كإرصار أيب َة٣ت  ملسو هيلع هللا ىلصس/ ٦ةذا و٪ٕخ ٝؿٱل أ٦ةـ و٧ٮد ا٣٪جٰ 

 كث٪ٰ ٬ةم٥ ٔىل ٦٪ةرصد٫؟

ج/ ٝة٦ٮا ث٧ٞةَٕح ث٪ٰ ٬ةم٥ ك٠ذجٮا ٠ذةثةن ٔىل ذ٣ٟ كاقذ٧ؿ اٙلىةر زٺث 

ق٪َل يف مٕت أيب َة٣ت ذاٝٮا ٚٲ٫ ا٘لٮع كاٙلؿ٦ةف ظذٯ ق٤ٍ اهلل ٔـ 

 ا١٣ذةب كًف دُتؾ إٹ ثةق٧ٟ ا٤٣٭٥.كص٢ أرًح أ٤٠خ ذ٣ٟ 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصس/ ٦ة ٬ٰ ا٣ذ٭٥ ا٣ذٰ ٠ةف ٠ٛةر ٝؿٱل ٱ٪كجٮ١لة ٤٣٪جٰ ٞل٧ؽ 

ج/ ٱٞٮ٣ٮف إ٫٩ قةظؿ ك٠ؾاب كمةٔؿ ك٠ة٨٬ ك٦ُٛتم كٝل٪ٮف كإ٩ًل ٱ٫٧٤ٕ 

 ثٍص.

س/ اذ٠ؿ ثٕي اٵقة٣ٲت كا٣ٮقةا٢ ا٣ذٰ اْلؾٔلة ٝؿٱل ٛلضةُلح دٔٮة 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصا٣ؿقٮؿ 

 -ح دٔٮة ا٣ؿقٮؿ كرصؼ ا٣٪ةس ٔ٪٭ة، ٦٪٭ة:ج/ اْلؾكا ٔؽة أقة٣ٲت ٛلٮاص٭

   ا٣كؼؿٱح كاٷقذ٭ـاء كا٣ذ١ؾٱت كا٣ذعٍٞل ٤٣ؽٱ٨ كأدجة٫ٔ ٣ٲٮ٬٪ٮا ٔـٱ٧ح

 اٛلك٧٤َل.
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  .٦ٕةرًح ا٣ٞؿآف ثأقةٍَل اٵك٣َل كإٜلةء ا٣٪ةس ُلة ٨ٔ قًلع ا٣ٞؿآف 

  .اًُ٭ةد اٛلك٧٤َل كدٕؾٱج٭٥ ٨٦ أص٢ رد٥٬ ٨ٔ دٱ٪٭٥ 

 ٣ٲكذ٪ٞؾ أدجة٫ٔ ٨٦ ثُل ٝؿٱل؟ ملسو هيلع هللا ىلصس/ ٦ةذا ٢ٕٚ ا٣٪جٰ 

ج/ أمةر ٤ٔٲ٭٥ ثةٜلضؿة إٌف اٙلجنح كٝةؿ )٣ٮ ػؿصذ٥ إٌف أرض اٙلجنح ٚإف 

ٚٲ٭ة ١٤٦ةن ٹ ٱٌةـ أظؽ ٔ٪ؽق ظذٯ جي٢ٕ اهلل ٥١٣ ٚؿصةن كٟلؿصةن ٦ًل أ٩ذ٥ 

 ٚٲ٫(.

 أق٥٤ أـ ٹ؟س/ ٨٦ ٠ةف ٤٦ٟ اٙلجنح يف ذ٣ٟ اٙلَل ك٦ة ٬ٰ دٱة٩ذ٫؟ ك٢٬ 

، كٝؽ أق٥٤ ا٣٪ُصا٩ٲح، ك٠ة٩خ دٱة٩ذ٫ ا٣٪ضةريج/ ٠ةف ٤٦ٟ اٙلجنح ٬ٮ 

ٔىل ٱؽ صٕٛؿ ث٨ أيب َة٣ت ك٠ذ٥ إقٺ٫٦ ظذٯ ٦ةت، كٛلة ث٤ٖ ا٣٪جٰ 

 ا٣٘ةات. ػرب ٦ٮد٫ وىل ٤ٔٲ٫ وٺة ملسو هيلع هللا ىلص

 س/٦ذٯ ٔةد اٛلك٧٤ٮف ٨٦ اٙلجنح ثٕؽ ٬ضؿٔل٥ ؟

ج/ٔةدكا ثٕؽ اٜلضؿة إٌف اٛلؽٱ٪ح ٱٮـ ٚذط ػٲرب ق٪ح قجٓ، كيف ذ٣ٟ ٱٞٮؿ 

)٦ة أدرم ثأديًل أ٩ة أمؽ ٚؿظةن ثٛذط ػٲرب أـ ثؿصٮع  ملسو هيلع هللا ىلصا٣٪جٰ 

 صٕٛؿ(.
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÷

 ٔىل وؽؽ ٩جٮد٫؟ ملسو هيلع هللا ىلصس/ ٦ة ٬ٰ اٛلٕضـة ا٣ذٰ اظذش ُلة ا٣٪جٰ 

)ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥( ا٣ؾم ٹ ٠سٍل ٨٦ اٛلٕضـات أ٧ْٔ٭ة  ملسو هيلع هللا ىلص ج/ ٤٣٪جٰ

 ٱأدٲ٫ ا٣جة٢َ ٨٦ ثَل ٱؽٱ٫ كٹ ٨٦ ػ٫ٛ٤.

 س/ ٦ة كص٫ اٷٔضةز يف ا٣ٞؿآف؟

ج/ يف ثٺٗذ٫ كٚىةظذ٫ ٚٞؽ ّلؽل اهلل ث٫ ا١٣ٛةر ٔىل أف ٱأدٮا ث٧س٫٤ أك 

 .ثكٮرة ٨٦ ٦س٫٤، ك٠ؾا يف أػجةرق ٨ٔ اٛل٘ٲجةت كأػجةر اٵ٥٦ اٛلةًٲح

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص ان اهلل ُلة ٩جٲ٪ة ٞل٧ؽس/ أذ٠ؿ ثٕي اٛلٕضـات ا٣ذٰ أ٠ؿـ 

  .ا٩نٞةؽ ا٧ٞ٣ؿ -1ج/ 

             .٩جٓ اٛلةء ٨٦ ثَل أوةث٫ٕ  -2  

  .ظ٪َل ا٘لؾع - 3    

 .رد َٔل ٝذةدة -4  

   .دك٤ٲ٥ ا٣نضؿ كاٙلضؿ ٤ٔٲ٫ -5    

 .إمجةع اٚل٤ٜ ا١٣سٍل ثة٤ٞ٣ٲ٢ ٨٦ ا٣ُٕةـ  -6    

     .دكجٲط اٙلىص يف ٫ٛ٠  -7    
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÷

 ٨٦ ٝجةا٢ ا٣ٕؿب؟ ملسو هيلع هللا ىلصس/ ٨٦ أكؿ ٨٦ اقذضةب ٣ؽٔٮة ا٣٪جٰ 

ٔؽة ٩ٛؿ ٨٦ مجةب ٱسؿب  ملسو هيلع هللا ىلصج/ ٠ةف أكؿ ٨٦ أصةب دٔٮة ا٣٪جٰ 

ك٥٬ ٩ةز٣ٮف ث٧٪ٯ ٕٚؿض ٤ٔٲ٭٥ اٷقٺـ  ملسو هيلع هللا ىلص٦ؿِف ٤ٔٲ٭٥ ا٣٪جٰ 

٩ٛك٫ ك٤َت ٦٪٭٥ أف حي٧ٮق  ملسو هيلع هللا ىلصٚأق٧٤ٮا، كٔؿض ٤ٔٲ٭٥ ا٣٪جٰ 

كٱ٧٪ٕٮا ّ٭ؿق ٣ٲج٤ٖ رقة٣ح رث٫ ٚةٔذؾركا ٛلة ثٲ٪٭٥ ٨٦ ا٣ٕؽاكة ككٔؽكق 

 ٦ٮق٥ ا٣ٕةـ اٛلٞج٢.

 ك٥٠ ٔؽد٥٬؟ س/ يف أم ٔةـ أق٥٤ مجةب ٱسؿب؟

 ( ٤٣جٕسح ك٠ة٩ٮا قذح ٩ٛؿ ٨٦ اٚلـرج.11ج/ يف ا٣ك٪ح )

 ملسو هيلع هللا ىلصس/ ٦ة ا٣كجت ا٣ؾم دٔة مجةب ٱسؿب إٌف ٝجٮؿ دٔٮة ا٣٪جٰ 

 ٦ًل٤َح أك ركٱح؟ دكف

ج/ ا٣كجت أ١ل٥ ٠ة٩ٮا ٱك٧ٕٮف ٨٦ ظ٤ٛةا٭٥ ا٣ٲ٭ٮد أػجةران ٨ٔ ٩جٰ قٲجٕر 

يف ذ٣ٟ ا٣ـ٦ةف، ٚٞة٣ٮا ٣جٌٕ٭٥ ا٣جٕي ٬ؾا ٬ٮ ا٣٪جٰ ا٣ؾم دٮأؽ٥٠ ث٫ 

 ديٮد ٚٺ ٱكجٞٮ٥١٩ إ٣ٲ٫، ٚأرسٔٮا إٌف إصةثح دٔٮد٫ ٚأق٧٤ٮا.
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ثة٣٪ُصة يف  ملسو هيلع هللا ىلصس/ ٢٬ كىف ا٣٪ٛؿ ٨٦ اٵ٩ىةر ا٣ؾٱ٨ كٔؽكا ا٣٪جٰ 

 ا٣ٕةـ اٛلٞج٢؟

ج/ ٥ٕ٩ ٛلة ٠ةف ا٣ٕةـ ا٣ٞةث٢ ٣ٞٲ٫ از٪ة ٍٔص ٩ٛؿان ٨٦ اٵكس كاٚلـرج ك٥٬ 

ا٣كذح ا٣٪ٛؿ ا٣ؾٱ٨ أق٧٤ٮا يف ا٣ٕةـ ا٣ٛةاخ كًف ٱذؼ٤ٙ ٦٪٭٥ قٮل رص٢ 

ح ز٥ رصٕٮا إٌف كاظؽ كصةء ٦ٕ٭٥ قجٕح ٍٗل٥٬ ٚأق٧٤ٮا كثةٱٕٮق ٔ٪ؽ ا٣ٕٞج

 اٛلؽٱ٪ح.

 س/ ٦ة ٦ٮٝٙ أ٢٬ ثٲٕح ا٣ٕٞجح ثٕؽ ٔٮدٔل٥ إٌف اٛلؽٱ٪ح؟

ج/ رصٕٮا إٌف ٝٮ٦٭٥ ٱؽٔٮ١ل٥ إٌف اٷقٺـ ك٠ةف أقٕؽ ث٨ زرارة جيذ٧ٓ 

أف ٱجٕر إ٣ٲ٭٥ ٨٦  ملسو هيلع هللا ىلصث٨٧ أق٥٤ ظذٯ ٠سؿكا ١ٚذجٮا إٌف ا٣٪جٰ 

 .ٱ٧٤ٕ٭٥ ا٣ٞؿآف 

 س/ ٨٦ ٬ٮ أكؿ قٍٛل يف اٷقٺـ؟ كإٌف ٨٦ أيرق٢؟

إٌف اٛلؽٱ٪ح ٣ٲ٥٤ٕ  ملسو هيلع هللا ىلص/ ٦ىٕت ث٨ ٧ٍٔل ا٣ٕجؽرم ثٕس٫ ا٣ؿقٮؿ ج

أ٤٬٭ة ا٣ٞؿآف ١ٚةف جيذ٧ٓ ُل٥ كٱ٧٤ٕ٭٥ ا٣ٞؿآف كٱؽٔٮ٥٬ إٌف اٷقٺـ 

 ظذٯ ا٩ذٍص اٷقٺـ يف اٛلؽٱ٪ح ٚأق٥٤ ا١٣سٍل ٨٦ أ٤٬٭ة.
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 س/ ٦ذٯ ٠ة٩خ ثٲٕح ا٣ٕٞجح ا٣سة٩ٲح ، ك٥٠ ٠ةف ٔؽد اٛلجةٱَٕل؟

ـ( ك٠ةف ٔؽد اٛلجةٱَٕل 622اٛلٮاٜٚ ٱٮ٩ٲٮ ) ( ٤٣جٕسح،13ج/ ٠ة٩خ يف ا٣ك٪ح )

 ف.ة( رصٺن ك٦ٕ٭٥ ا٦ؿأد73ٚٲ٭ة )

 س/ ٔىل ٦ةذا ٠ة٩خ ثٲٕح ا٣ٕٞجح ا٣سة٩ٲح؟

 ٔىل: ملسو هيلع هللا ىلصج/ ٣ٞؽ ثةٱٕٮا ا٣٪جٰ 

  .أف ٱ٧٪ٕٮق ٦ًل ٱ٧٪ٕٮف ٦٪٫ ٩كةء٥٬ كأث٪ةء٥٬ 

  .ٔىل ا٣ك٧ٓ كا٣ُةٔح 

  .ٔىل ا٣٪ُصة هلل كرقٮ٫٣ 

  .ٔىل ا٣٪ٛٞح يف ا٣َٕص كا٣ٲَص 

  .ٔىل اٵ٦ؿ ثةٛلٕؿكؼ كا٣٪٭ٰ ٨ٔ اٛل٪١ؿ 

 س/ ٢٬ اقذٛةد اٛلك٧٤ٮف يف ١٦ح ٨٦ ثٲٕح ا٣ٕٞجح؟

ج/ ٥ٕ٩ ٚٞؽ ص٢ٕ اهلل ٜل٥ ٨٦ أ٢٬ ٱسؿب ٦٪ٕحن كٝٮ٦ةن أ٢٬ ظؿب كٔؽة 

ك٩ضؽة ك٦ٺذان ٚعَل امذؽ ٤ٔٲ٭٥ ا٣جٺء ٨٦ اٛلٍص٠َل يف ١٦ح أذف ٜل٥ 

ٔىل اٵ٩ىةر  ثةٜلضؿة إٌف إػٮا١ل٥ يف اٛلؽٱ٪ح ٚ٭ةصؿكا ك٩ـ٣ٮا ملسو هيلع هللا ىلص

 يف ٦كة٠٪٭٥ ٚآكك٥٬ ك٩ُصك٥٬ كآقٮ٥٬ كًف ٱجٜ ٦٪٭٥ ث١٧ح إٹٌ ا٤ٞ٣ٲ٢.
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