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 :  دُ عْ بَ وَ   ؛هللاِ  دُ مْ احلَ وَ  ،���ِ�   ِ� ْ� ��ِ 

فهذه مسائل فيام ال يسع أطفال املسلمني جهله من  *  

اهللا اىلَ وَ   كَ ارَ بَ تَ   دين  عَ منذ  ،  تَ للصبيان  تلقينها  اآلباء  وعىل 

   .الصغر

وهو منهج يسري سهل متكامل يف العقيدة، والفقه،  *  

والتفس واآلداب،  واألخالق،  والسرية،  واحلديث،  ري، 

وحديثي   األعامر  ولكافة  للصبيان  يصلح  واألذكار، 

ومعاهد   واملحاضن  البيوت  يف  ويعطى  اإلسالم، 

حسب  عىل  رتبتها  وقد  والرشح،  وللحفظ،  التدريس، 

الفنون، وجعلتها عىل طريقة السؤال واجلواب؛ ألن ذلك 

ما   منها  املريب  وخيتار  للحفظ،  وأرسخ  للذهن،  أشحذ 

 مع سنهم.   يتناسب

 واهللا أسال أن ينفع هبا ويتقبلها.  
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 :  َتَعاَىل قوله  :وأصل هذا ✍✍

�َ�ٗر�   �ۡ�ُ�ِ��ۡ
َ
َوأ  �ۡ�ُ�َ�ُ�

َ
أ �ُٓ�اْ  َءاَ�ُ��اْ   �َ�ِ ٱ��  ��َ ��

َ
�َٓ�

 �� ِ�َ�ادٞ  َ��َٓ�َِ�ٌ� ِ�َ�ٞظ   ��َ�َۡ��َ َوٱۡ�َِ��َرةُ  َوُ��ُدَ�� ٱ���ُس 
 ُ��َ�َ

َ
َ َ��ٓ أ [سورة    �  ۡ� َو�َۡ�َ��ُ�َن َ�� �ُۡ�َ�ُ�ونَ َ�ۡ�ُ��َن ٱ��

 .] ٦ التحريم:

   عباس بن  اهللا  عبد  َعنُْهَام   وحديث   ُ ا�َّ قال:   َرِيضَ 

النبي   خلف  َوَسلَّمَ كنت  َعَليِْه  اُهللا  فقال:  َصىلَّ  يا  «   يوما، 

اهللا   احفظ  حيفظك،  اهللا  احفظ  كلامت:  أعلمك  إين  غالم، 

وإذا استعنت فاستعن  جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل اهللا،  

باهللا، واعلم: أن األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك بيشء مل 

أن  عىل  اجتمعوا  وإن  لك،  اهللا  كتبه  قد  بيشء  إال  ينفعوك 

عليك،   اهللا  كتبه  قد  بيشء  إال  يرضوك  مل  بيشء  يرضوك 

 . رواه الرتمذي وأمحد» رفعت األقالم وجفت الصحف
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  ت

   :ويف أمهية تعليم الصغار ✍✍

الشي الوهاب  يقول  عبد  بن  حممد  اإلمام  َ رَ خ    اهللاُ   هُ محِ

اىلَ  عَ  : تعليم الصبيان التوحيد  يف كتيب تَ

 ٧: قال يف مقدمته (ص:(   

يعلم " أن  اإلنسان  عىل  جيب  فيام  نافعة  رسالة  فهذه 

الصبيان قبل تعلمهم القرآن، حتى يصري إنسانًا كامالً عىل 

ا عىل طريقة اإليام ا جيدً  . "نفطرة اإلسالم، وموحدً

  رَ ويقول اإلمام أيب زيد القريواين َ اىلَ   اهللاُ هُ محِ عَ  : تَ

ويرضبوا  " سنني،  لسبع  بالصالة  يؤمروا  أن  جاء  وقد 

عليها لعرش، ويفرق بينهم يف املضاجع، فكذلك ينبغي أن  

قبل   وعمل  قول  من  العباد  عىل  اهللا  فرض  ما  يعلموا 

قلوهبم،   من  ذلك  متكن  وقد  البلوغ  عليهم  ليأيت  بلوغهم 

ذلك  من  به  يعملون  بام  وأنست  أنفسهم،  إليه  وسكنت 

 . ) ٥: (ص مقدمة أيب زيد القريواين . "جوارحهم
:
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 من ربك؟ : ١س

 .ريب اهللا الذي رباين وربى مجيع العاملني بنعمته --جج

اىلَ قوله  :  والدليل عَ املَِنيَ    :تَ عَ الْ بِّ  رَ هللاَِِّ  دُ  َمْ   �احلْ

 .]٢الفاحتة: [سورة 
 

 ما دينك؟  : ٢س

بالتوحيد،    --جج هللا  االستسالم  وهو:  اإلسالم،  ديني 

 .  واالنقياد له بالطاعة، والرباءة من الرشك وأهله

اىلَ قال   عَ مُ :  تَ الَ سْ ِ نْدَ اهللاَِّ اإلْ ينَ عِ آل  [سورة    ...  إِنَّ الدِّ

  .]١٩عمران: 
 

 من نبيك؟ : ٣س

لَّمَ حممد  --جج سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ  . صَ



 
 

 

 �� ا�����ة 
 

٥ 

اىلَ ل قا عَ �ٌ  :تَ ��َ ��  ِۚ  .]٢٩الفتح: [سورة  ... ر�ُ��ُل ٱ��

 وما معناها؟  ، اذكر كلمة التوحيد  :٤س

ومعناها: ال معبود    ال إله إال اهللا    كلمة التوحيد    --جج

 اهللا.   إالَّ  حقٌّ 

اىلَ قال   عَ اهللاَُّ :  تَ هَ إِالَّ  هُ الَ إِلَ نَّ لَمْ أَ حممد: [سورة    ...  فَاعْ

١٩[. 
 

لَّ أين اهللا  : ٥س جَ زَّ وَ  ؟ عَ

  ، اهللا يف السامء فوق العرش، فوق مجيع املخلوقات  --جج

اىلَ قال   عَ   :  تَ تَوَ اسْ شِ  رْ عَ الْ ىلَ  عَ َنُ  محْ طه: [سورة    �الرَّ

٥[. 

وَ وقال:   هُ ٱۡ�َ�ِ   وَ وَُ�َ�  ِۦۚ  ِ�َ��دِه �َۡ�َق  ٱۡ�َ�ِ � ٱ�َۡ���ُِ�   �ُ ُ� 
   .]١٨األنعام: [سورة  �

 

 

 



 
 

 

È‹Ëu@¥‡‹éΩa@fib–üc@…éÌ@¸@bfl@ ٦ 

 

 رسول اهللا؟  اَ�َحممد   ى شهادة أنَّ ما معن :٦س

 ا. أن اهللا أرسله للعاملني بشرياً ونذيرً : معناها --جج

  :وجيب 

   .تصديقه فيام أخرب  -٢ . طاعته فيام أمر -١

 .عدم معصيته -٣

وهو االقتداء بالسنة وترك   ال يعبد اهللا إال بام رشع، -٤

 البدعة. 

اىلَ قال   عَ أَ :  تَ دْ  قَ فَ ولَ  سُ الرَّ طِعِ  يُ نْ  اهللاََّمَ   ...  طَاعَ 

هُ وقال  ،  ]٨٠النساء:  [سورة   انَ بْحَ     :سُ َوَ اهلْ نِ  عَ نْطِقُ  يَ ا  مَ وَ

ى � يٌ يُوحَ حْ وَ إِالَّ وَ  .]٤، ٣النجم: [سورة   � إِنْ هُ

الَ وقال   عَ وَ لَّ  ةٌ    :جَ وَ أُسْ اهللاَِّ  ولِ  سُ رَ يفِ  مْ  كُ لَ انَ  كَ دْ  قَ لَ

الْ  و اهللاََّ وَ جُ رْ انَ يَ نَةٌ ملَِنْ كَ سَ ا حَ ريً
ثِ رَ اهللاََّ كَ كَ ذَ رَ وَ خِ مَ اآلْ   �  يَوْ

 . ]٢١األحزاب: [سورة 
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اىلَ ملاذا خلقنا اهللا : ٧س عَ    ؟تَ

 خلقنا لعبادته وحده ال رشيك له.   --جج

 ال للهو واللعب.

اىلَ قال   عَ ونِ    :تَ بُدُ لِيَعْ إِالَّ  نْسَ  ِ اإلْ وَ نَّ  اجلِْ تُ  لَقْ خَ ا  مَ وَ

 .]٥٦الذاريات: [سورة  �
 

 ي العبادة؟ ما ه :٨س

من      --جج ويرضاه  اهللا  حيبُّه  ما  لكلِّ  جامعٌ  اسمٌ  هي 

 .األقوال واألعاملِ الباطنةِ والظاهرةِ 

 التسبيح :  الظاهرة من  باللسان  اهللا  ذكر  مثل 

 .  والتحميد والتكبري، والصالة واحلج

 مثل التوكل واخلوف والرجاء: الباطنة . 
 

 ما أعظم واجب علينا؟ : ٩س

اىلَ حيد اهللا تو  :أعظم واجب علينا --جج عَ  .  تَ
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 ما أنواع التوحيد؟ : ١٠س

الربوبية:    -١--جج هو  توحيد  اهللا  بأن  اإليامن  وهو 

 .  اخلالق الرازق املالك املدبر، وحده ال رشيك له

وهو إفراد اهللا بالعبادة، فال يعبد توحيد األلوهية:    -٢

اىلَ   أحد إال اهللا عَ  . تَ

والصفات:    -٣ األسامء  باألسامتوحيد  اإليامن  ء وهو 

هللا   اىلَ والصفات  عَ دون    تَ من  والسنة،  الكتاب  يف  الواردة 

 . متثيل وال تشبيه وال تعطيل

التوحيد  ودليل اىلَ قوله    : الثالثة  أنواع  عَ ر�ب�    :تَ
َ�ـ�َ  �َ  ٱ��� َوَ��  �ِض 

َ
َوٱۡ� �ِ�َِ�ـَ��ِ�ۦِۚ  �ۡ ِت  َوٱۡ�َ�ِ�ۡ  �َ�ۡ�ُ�ۡ�هُ   ��َ�ُ�َ

 . ]٦٥مريم: ورة [س �  � �� َ�ۡ� َ�ۡ��َُ� َ�ُۥ َ��ِ 
 

   ؟ما أعظم ذنب: ١١س

اىلَ الرشك باهللا  --جج عَ  .  تَ
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اىلَ قال   عَ ا دُونَ    :تَ رُ مَ فِ غْ يَ كَ بِهِ وَ َ رُ أَنْ يُرشْ فِ غْ إِنَّ اهللاََّ الَ يَ

ظِيامً   عَ امً  إِثْ  َ افْرتَ دِ  قَ فَ بِاهللاَِّ  كْ  ِ يُرشْ نْ  مَ وَ اءُ  شَ يَ ملَِنْ  لِكَ    �ذَ

 ]٤٨النساء: [سورة 
 

 الرشك وأنواعه؟    اذكر:  ١٢س

العبادة لغري  الرشك:    --جج هو رصف أي نوع من أنواع 

اىلَ   اهللا عَ  .  تَ
 

✍✍6PfiºW·ÿY6
أكرب اهللا    :مثل  ؛رشك  غري  اىلَ دعوة  عَ السجود تَ أو   ،

هُ لغريه  انَ بْحَ لَّ ، أو الذبح لغري اهللا  سُ جَ زَّ وَ    .عَ

أصغر اهللا    :مثل  ؛رشك  بغري  اىلَ احللف  عَ أوتَ   ، التامئم  ، 

يُع ما  ويسري وهو   ، رضٍّ دفع  أو  نفعٍ  جللب  األشياء  من  لق 

 . الرياء، كأن حيسن صالته ملا ير من نظر الناس إليه
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اىلَ هل يعلم الغيب أحد سو اهللا  :  ١٣س عَ  ؟ تَ

 ال يعلم الغيب إال اهللا وحده.  --جج

اىلَ قال   عَ ��  :  تَ  �ُ� َ� �ِ  ��َ َ�ـ�َ   ۡ��َُ�  �ِض   ٱ���
َ
َوٱۡ� ِت 

ۚ َوَ��  َ� إِ��  �ۡ ٱ�ۡ�َ  ُ َ ٱ�� � 
َ
النمل: [سورة    �  ۡ�َ�ُ��نَ �ُ �َن  �� ۡ�ُ�ُ�وَن �

٦٥[. 
 

 عدد أركان اإليامن؟  : ١٤س

اىلَ اإليامن باهللا    -١ --جج عَ  . تَ

 .ومالئكته -٢

 . وكتبه -٣

 . ورسله -٤

   .واليوم اآلخر  -٥

 والقدر خريه ورشه.  -٦



 

 

ÒÜÓ‘»€a@·é”@
 

١١ 

  قَالَ    ، حديث جربيل املشهور عند مسلم  :والدليل

للنبي   ٰ جربيل  ىلَّ لَّمَ   صَ سَ وَ يْهِ  لَ عَ ،  «:  اهللاُ  نِ يامَ ِ اإلْ نِ  عَ ينِ  ْ ربِ أَخْ فَ

 : الَ مِ    قَ الْيَوْ وَ  ، لِهِ سُ رُ وَ  ، تُبِهِ كُ وَ  ، تِهِ ئِكَ الَ مَ وَ بِاهللاِ،  نَ  مِ ؤْ تُ أَنْ 

هِ  ِّ رشَ هِ وَ ِ ريْ رِ خَ دَ نَ بِالْقَ مِ ؤْ تُ ، وَ رِ خِ  .»اآلْ
 

 ارشح أركان اإليامن؟  :  ١٥س

اىلَ   !X_6€XØ˜W  --جج عَ  : تَ

   وهو ورزقك،  خلقك  الذي  هو  اهللا  بأن  تؤمن  أن 

  .املالك واملدبر وحده للمخلوقات

  وهو املعبود، ال معبود بحقٍّ سواه.  

   وله كله،  احلمد  له  الذي  الكامل  الكبري  العظيم  وأنه 

وال   ند،  له  ليس  العُىل،  والصفات  احلسنى  األسامء 

هُ  يشبهه يشء انَ بْحَ  . سُ
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6PÁÕÎÚ≥X_6€XØ˜W6
ي خملوقات خلقها اهللا من نور، ولعبادته ولالنقياد وه 

 . التام ألمره

بالوحي عىل   مُ الَ السَّ   هِ يْ لَ عَ ومنهم جربيل    - ينزل  الذي 

 األنبياء.  
 

66PadÕ–X_6€XØ˜W6
 وهي الكتب التي أنزهلا اهللا عىل رسله. 

لَّمَ : عىل حممد كالقرآن - سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ  . صَ

   .مُ الَ السَّ  هِ يْ لَ عَ ى : عىل عيساإلنجيل -

 .مُ الَ السَّ  هِ يْ لَ عَ : عىل موسى التوراة -

 . مُ الَ السَّ  هِ يْ لَ عَ  عىل داود :الزبور -

 : عىل إبراهيم وموسى.  صحف إبراهيم وموسى  -
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66P“ÉÄ–X_6€XØ˜W6
وهم من أرسلهم اهللا إىل عباده ليعلموهم، ويبرشوهم  

 .  باخلري واجلنة، وينذروهم عن الرش والنار

 وهم:  أولو العزم، :وأفضلهم -

 مُ الَ السَّ  هِ يْ لَ عَ  نوح. 

 مُ الَ السَّ  هِ يْ لَ عَ  إبراهيم . 

 مُ الَ السَّ  هِ يْ لَ عَ  موسى.  

 مُ الَ السَّ  هِ يْ لَ عَ  عيسى. 

 لَّمَ  حممد سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ  .  صَ

66PÄwıW6◊·„–X_6€XØ˜W6
لبعث وهو ما بعد املوت يف القرب، ويوم القيامة، ويوم ا 

النار   اجلنة يف منازهلم وأهل  واحلساب، حيث يستقر أهل 

 . يف منازهلم
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يف  القدر:   يقع  يشء  كل  يعلم  اهللا  بأن  االعتقاد  هو 

الكون، وأنه كتب ذلك يف اللوح املحفوظ، وشاء وجوده 

 .وخلقه

�َِ�َ�ر  :  اىلَ عَ تَ قال   ـُٰ�  �َ�َۡ��َ ٍء  ْ�َ  ��ُ [سورة   �إِ��� 

 .]٤٩القمر 

 : وهو عىل أربع مراتب -

   اهللا    :األوىل اىلَ علم  عَ املسبق    ،تَ علمه  ذلك  ومن 

 .  لكل يشء، قبل وقوع األشياء وبعد وقوعها 

  قوله  دليلها اىلَ :  عَ ةِ  :  تَ اعَ السَّ لْمُ  عِ هُ  نْدَ عِ اهللاََّ  إِنَّ 

مَ  وَ امِ  حَ َرْ األْ يفِ  ا  مَ لَمُ  عْ يَ وَ يْثَ  غَ الْ لُ  نَزِّ يُ ا  وَ اذَ مَ نَفْسٌ  ي  رِ تَدْ ا 

لِيمٌ   ُوتُ إِنَّ اهللاََّ عَ ضٍ متَ ي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْ رِ ا تَدْ مَ ا وَ دً بُ غَ سِ تَكْ

بِريٌ   . ]٣٤لقامن: [سورة  �خَ
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  أن اهللا كتب ذلك يف اللوح املحفوظ، فكل    :الثانية

 . يشء وقع وسيقع فهو مكتوب عنده يف كتاب

  قوله  دليلها اىلَ :  عَ نْدَ :  تَ عِ الَ  وَ يْبِ  غَ الْ اتِحُ  فَ مَ هُ 

نْ   مِ طُ  قُ تَسْ ا  مَ وَ رِ  بَحْ الْ وَ  ِّ الْربَ يفِ  ا  مَ لَمُ  عْ يَ وَ وَ  هُ إِالَّ  ا  هَ لَمُ عْ يَ

طْبٍ  رَ الَ  وَ ضِ  َرْ األْ تِ  ظُلُامَ يفِ  بَّةٍ  حَ الَ  وَ ا  هَ لَمُ عْ يَ إِالَّ  ةٍ  قَ رَ وَ

بِنيٍ   ابِسٍ إِالَّ يفِ كِتَابٍ مُ الَ يَ  .]٥٩األنعام: [سورة   �وَ

  وهو أن كل يشء يقع بمشيئة اهللا وال يقع    :الثالثة

اىلَ يشء منه أو من خلقه إال بمشيئته  عَ  . تَ

  اىلَ : قوله  دليلها عَ يمَ  :  تَ تَقِ سْ مْ أَنْ يَ نْكُ اءَ مِ  �ملَِنْ شَ
املَِنيَ   عَ الْ بُّ  رَ اهللاَُّ  اءَ  شَ يَ أَنْ  إِالَّ  ونَ  اءُ تَشَ ا  مَ [سورة   �وَ

 .]٢٩، ٢٨التكوير: 

  خلقها    :ابعةالر خملوقة  الكائنات  مجيع  أن  اإليامن 

 .  اهللا، وخلق ذواهتا وصفاهتا وحركاهتا، وكل يشء فيها
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  قوله  دليلها اىلَ :  عَ لُونَ :  تَ مَ عْ تَ ا  مَ وَ مْ  كُ لَقَ خَ اهللاَُّ  وَ

 . ]٩٦الصافات: [سورة  �

  ؟ما هو تعريف القرآن: ١٦س

اىلَ هو كالم اهللا   --جج عَ  ليس بمخلوق. ،تَ

عَ قال   هُ    :اىلَ تَ رْ أَجِ فَ كَ  ارَ تَجَ اسْ كِنيَ  ِ املُْرشْ نَ  مِ دٌ  أَحَ إِنْ  وَ

مَ اهللاَِّ الَ عَ كَ مَ تَّى يَسْ  .]٦التوبة: [سورة   ...  حَ

 ة؟ نَّ ما هي السُّ : ١٧س

لقية، أو    --جج تقرير أو صفة خَ هي كل قول أو فعل أو 

لقية للنبي لَّمَ  خُ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ  . صَ

 ؟ نقبلهاهل و ؟ما هي البدعة: ١٨س

الدين، ومل يكن عىل عهد    --جج الناس يف  كل ما أحدثه 

لَّمَ  النبي سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ  وأصحابه.  صَ

 .  ال نقبلها ونردها* 

مُ النبي    لقول الَ السَّ ةُ وَ الَ يْهِ الصَّ لَ  » كل بدعة ضاللة«:  عَ

 .  رواه أبو داود
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  الوضوء  :  مثاهلا عىل  كالزيادة  العبادة،  يف  الزيادة 

عن  غ يرد  فلم  النبوي،  باملولد  وكاالحتفال  رابعة،  سلة 

لَّمَ  النبي سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ  وأصحابه. صَ
 

 اذكر عقيدة الوالء والرباء؟  :١٩س

 هو حمبة املؤمنني ونرصهتم.   :الوالء --جج

اىلَ قال   عَ لِيَاءُ   :تَ أَوْ مْ  هُ ضُ بَعْ نَاتُ  مِ املُْؤْ وَ نُونَ  مِ املُْؤْ وَ

 .]٧١التوبة: [سورة  ... بَعْضٍ 

 املؤمنني.   ومن يعادي ،: هو بغض الكافرين الرباء 

اىلَ قال   عَ يمَ    :تَ اهِ إِبْرَ يفِ  نَةٌ  سَ حَ ةٌ  وَ أُسْ مْ  كُ لَ انَتْ  كَ دْ  قَ

ونَ   بُدُ عْ تَ َّا  ممِ وَ مْ  نْكُ مِ آءُ  بُرَ إِنَّا  مْ  هِ مِ وْ لِقَ وا  الُ قَ إِذْ  هُ  عَ مَ ينَ  ذِ الَّ وَ

مْ  بِكُ نَا  رْ فَ كَ اهللاَِّ  دُونِ  نْ  ةُ    مِ اوَ دَ عَ الْ مُ  يْنَكُ بَ وَ يْنَنَا  بَ ا  بَدَ وَ

هُ  دَ حْ وَ بِاهللاَِّ  نُوا  مِ تُؤْ تَّى  حَ ا  أَبَدً اءُ  ضَ بَغْ الْ املمتحنة:  [سورة    وَ

٤[. 
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 هل يقبل اهللا غري اإلسالم دينا؟   :٢٠س

   .ال يقبل اهللا غري اإلسالم --جج

ريَ    :اىلَ عَ تَ قال   بتَغِ غَ مَن يَ ـٰمِ دِينا فَلَن يُ ٱوَ سلَ نهُ إلِ قبَلَ مِ

فِی   وَ  هُ نَ  ٱوَ مِ ةِ  رَ ينَ ٱلـَٔاخِ ِ عمران  [سورة    �  خلَـٰرسِ آل 

٨٥.[ 
 

واالعتقاد :  ٢١س والعمل  بالقول  يكون  مثل    ،الكفر 

 لذلك؟ 

القول    --جج اهللا  مثال  سب  رسوله    هُ انَ حَ بْ سُ :  اهللاُ أو  ىلَّ  صَ

لَّمَ  سَ يْهِ وَ لَ  .  عَ

العمل اهللا  مثال  لغري  السجود  أو  املصحف  إهانة   :

 .  اىلَ عَ تَ 

االعتقاد العبادة :  مثال  يستحق  من  هناك  أن  االعتقاد 

اىلَ غري اهللا   عَ اىلَ أو أن هناك خالق مع اهللا   تَ عَ  . تَ
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 ما هو النفاق وأنواعه؟ :٢٢س

      --جج

 . وهو إبطان الكفر وإظهار اإليامن: النفاق األكرب -١

رج من اإلسالم وهو من الكفر األكرب   . وخيُ

اىلَ قال   فِی  ملُ ٱ إِنَّ    :تَعَ نيَ  قِ ٰفِ ركِ  ٱنـَ نَ  ٱلدَّ مِ لِ  لنَّارِ ٱألَسفَ

ا  ريً ُم نَصِ ِدَ هلَ لَن جتَ  ].١٤٥النساء [سورة  �  وَ

 

 :  النفاق األصغر -٢

 .  الكذب وإخالف الوعد وخيانة األمانة :مثل

وصاحبه   الذنوب  من  وهو  اإلسالم،  من  رج  خيُ وال 

 . معرض للعذاب

اهللا    - رسول  يْهِ قال  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  لَّمَ صَ سَ وَ املنافق «  :  آية 

كذب  حدث  إذا  اؤمتن    ،ثالث:  وإذا  أخلف،  وعد  وإذا 

 .رواه البخاري ومسلم »خان
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 من هو خاتم األنبياء واملرسلني؟   :٢٣س

لَّمَ هو حممد  --جج سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ  .  صَ

اىلَ قال   رَِّ���ُِ��  :  تَعَ  �ِ�ّ  ��َ
َ
أ  �َ�

َ
�  �ٌ ��َ�ُ َ�َن   � ��

ـِٰ�� ر�  ِ ٱُ��َل  َو�َ األحزاب  [سورة    ...وََ��َ�َ� ا���ِّ�َِ�ۗ   ��

٤٠.[ 

اهللا    - رسول  لَّمَ وقال  سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  خاتم «  :صَ وأنا 

 .رواه أبو داود والرتمذي وغريهم »النبيني ال نبي بعدي

 

 ما هي املعجزة؟  :٢٤س

هي كل ما أعطاه اهللا ألنبيائه من خوارق  :  املعجزة    --جج

 :مثل ،للداللة عىل صدقهم  العادات

لَّمَ شق القمر للنبي  - سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ  . صَ

ملوسى    - البحر  فرعون    ،مُ الَ السَّ   هِ يْ لَ عَ وشق  وإغراق 

 وجنوده.
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 وهل أحبهم؟ ؟من هم الصحابة: ٢٥س

هوالصحايب   --جج لَّمَ النبي    لقيمن    :  سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ    صَ

 .  مؤمنًا به ومات عىل اإلسالم

بعد    نحبهم ونقتدي هبم،  - الناس  وهم خري وأفضل 

 .  األنبياء

 اخللفاء األربعة:    :وأفضلهم 

نْهُ أبو بكر  ✓✓ َ اهللاَُّ عَ
يضِ  . رَ

نْهُ عمر  ✓✓ َ اهللاَُّ عَ
يضِ  . رَ

نْهُ عثامن  ✓✓ َ اهللاَُّ عَ
يضِ  . رَ

نْهُ عيل  ✓✓ َ اهللاَُّ عَ
يضِ  .  رَ

 

 من هن أمهات املؤمنني؟   :٢٦س

لَّمَ صَ  هن زوجات النبي --جج سَ يْهِ وَ لَ  .  ىلَّ اهللاُ عَ

اىلَ قال   عَ ۥٓ  ﴿ :  تَ ۡزوَُ�ُ�
َ
َوأ  ۖ�ۡ�ِ�ِ�ُ�

َ
ۡوَ� �ِ��ُۡ�ۡ�ِ��َِ� ِ�ۡ� أ

َ
ٱ��ِ�� أ

 ۗ�ۡ�ُ�ُ�َ ��
ُ
 . ] ٦ األحزاب: [سورة ﴾أ
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ىلَّ   النبي  بيت آل حق هو  ما  :٢٧س يْهِ  اهللاُ صَ لَ لَّمَ  عَ سَ  علينا؟ وَ

 نحبهم ونتوالهم ونبغض من يبغضهم.   --جج
 

 ما واجبنا جتاه والة أمر املسلمني؟ : ٢٨س

غري    :واجبنا  --جج يف  هلم  والطاعة  والسمع  احرتامهم 

هلم   والنصح  والدعاء  عليهم،  اخلروج  وعدم  معصية، 

ا   . رس�
 

 ما هي دار املؤمنني؟  : ٢٩س

اىلَ قال    اجلنة،     --جج عَ نُوا  :  تَ آمَ ينَ  ذِ الَّ لُ  خِ يُدْ اهللاََّ  إِنَّ 

جَ  َاتِ  احلِ الصَّ لُوا  مِ عَ َارُ وَ َهنْ األْ ا  تِهَ ْ حتَ نْ  مِ ي  رِ ْ جتَ   ...  نَّاتٍ 

 . ]١٢حممد: [سورة 
 

 ما هي دار الكافرين؟  : ٣٠س

اىلَ قال    النار،     --جج عَ ا    :تَ هَ قُودُ وَ تِي  الَّ النَّارَ  وا  قُ اتَّ فَ

ينَ  افِرِ تْ لِلْكَ دَّ ةُ أُعِ ارَ جَ احلِْ  . ]٢٤البقرة: [سورة   �النَّاسُ وَ
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 وما الدليل؟  ؟رجاءال  ؟ وما هوما هو اخلوف: ٣١س

 . هو اخلوف من اهللا ومن عقابه:  اخلوف --جج

 .  هو رجاء ثواب اهللا ومغفرته ورمحته : الرجاء

اىلَ قوله    :الدليل عَ ونَ إِىلَ   :تَ بْتَغُ ونَ يَ عُ ينَ يَدْ ذِ الَّ ئِكَ  أُولَ

ابَ  ذَ عَ َافُونَ  خيَ وَ َتَهُ  محْ رَ ونَ  جُ رْ يَ وَ بُ  أَقْرَ ُمْ  أَهيُّ ةَ  يلَ سِ وَ الْ ِمُ  هبِّ هُ  رَ

ا  ورً ْذُ انَ حمَ بِّكَ كَ ابَ رَ ذَ  . ]٥٧اإلرساء: [سورة   �إِنَّ عَ

اىلَ وقال   عَ يمُ    :تَ حِ الرَّ ورُ  فُ غَ الْ أَنَا  أَينِّ  بَادِي  عِ بِّئْ    �نَ
َلِيمُ  ابُ األْ ذَ عَ وَ الْ ايبِ هُ ذَ أَنَّ عَ  ] ٥٠، ٤٩احلجر: [سورة  �وَ

 

اىلَ ذكر بعض أسامء وصفات اهللا ا:  ٣٢س عَ    ؟تَ

العليم،  اهللا   --جج البصري،  السميع،  الرمحن،  الرب،   ،

العظيم احلي،  األسامء    ....  الرزاق،  من  ذلك  غري  إىل 

 .  احلسنى والصفات العىل
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 ارشح هذه األسامء؟ :  ٣٣س
رشيك      اهللا:    --جج ال  وحده  بحق،  املعبود  اإلله  ومعناه 

 .له
وحده    الرب: واملدبر  الرازق  واملالك  اخلالق  أي 

هُ  انَ بْحَ  .سُ
كل  ا :  السميع  ويسمع  يشء،  كل  سمعه  وسع  لذي 

 .األصوات عىل اختالفها وتنوعها 
صغر  :  البصري يشء  كل  ويبرص  يشء،  كل   ير الذي 

 .  أو كرب
باملايض    :العليم يشء  بكل  علمه  أحاط  الذي  فهو 

 .  واحلارض واملستقبل
فكل  :  الرمحن وحي،  خملوق  كل  رمحته  وسعت  الذي 

 .  العباد واملخلوقات حتت رمحته
اإلنس  ال:  الرزاق من  املخلوقات  مجيع  رزق  عليه  ذي 

 .  واجلن ومجيع الدواب
 . احلي الذي ال يموت، وكل اخللق يموت:  احلي

أسامئه  :  العظيم يف  كلها  والعظمة  كله  الكامل  له  الذي 
 .  وصفاته وأفعاله
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  ما واجبنا جتاه علامء املسلمني؟: ٣٤س

والنوازل      --جج املسائل  يف  إليهم  ونرجع  نحبهم، 

باجلميلوالرشعية،   إال  نذكرهم  بغري    ،ال  ذكرهم  ومن 

 .فهو عىل غري السبيل ؛ذلك من السوء

اىلَ قال   عَ ُ  ٱ�َِ�  �ۡ �َ :  تَ ِ ٱ�� ��� ۡ��ُ��ِ َءاَ�ُ��ا  ِ ٱوَ   َ�  ��� �َ
و�ُ�ا  

ُ
ـٰ�� �ِ�ۡ �ۡ ٱأ ُ �َِ�� َ��ۡ ٱوَ   َ� َدرََ� [سورة    �  �َ��ُ�َن َ��ِ ��

 . ]١١املجادلة 
اىلَ تَ من هم أولياء اهللا  -٣٥س  ؟ عَ

 . هم املؤمنون املتقون  --جج

َوَ�  :  اىلَ عَ تَ قال    �ْ�ِْ�َ��َ َ� َ��ٌْف   ِ ْوِ�َ�َء ا��
َ
أ إِن�   �َ

َ
�

َ�َْ��ُ�َن   َ���ُ��َن    �ُ�ْ�  َوَ��ُ�ا  آَ�ُ��ا   �َ�ِ [سورة    �ا��

 . ]٦٣، ٦٢يونس: 
 

 هل اإليامن قول وعمل؟   :٣٦س

 . واعتقاد وعملٌ   اإليامن قول --جج
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 ل اإليامن يزيد وينقص؟ه:  ٣٧س

 اإليامن يزيد بالطاعة وينقص باملعصية.  --جج

اىلَ قال   عَ لَتْ    :تَ جِ وَ اهللاَُّ  كِرَ  ذُ ا  إِذَ ينَ  ذِ الَّ نُونَ  مِ املُْؤْ إِنَّامَ 

ِمْ   هبِّ رَ ىلَ  عَ وَ نًا  إِيامَ ُمْ  هتْ ادَ زَ هُ  اتُ آيَ مْ  يْهِ لَ عَ لِيَتْ  تُ ا  إِذَ وَ ُمْ  لُوهبُ قُ

لُونَ  كَّ تَوَ  .]٢ألنفال: ا[سورة  �يَ
 

 ما اإلحسان؟   :٣٨س

فإنه  أن    --جج تراه؛  تكن  مل  فإن  تراه،  كأنك  اهللا  تعبد 

 .  يراك

هُ متى تكون األعامل مقبولة عند اهللا : ٣٩س انَ بْحَ   ؟سُ

 برشطني:  --جج

اىلَ إذا كانت خالصة لوجه اهللا   -١ عَ  .  تَ

لَّمَ وإذا كانت عىل سنة النبي  -٢ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ  . صَ
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اىلَ ما هو التوكل عىل اهللا   :٤٠س عَ  ؟ تَ

اهللا    --جج عىل  االعتامد  اىلَ هو  عَ ودفع    تَ املنافع  جلب  يف 

 .  املضار، مع األخذ باألسباب

اىلَ قال   عَ بُهُ   : تَ سْ حَ وَ  هُ فَ اهللاَِّ  ىلَ  عَ لْ  كَّ تَوَ يَ نْ  مَ   ...  وَ

 .]٣الطالق: [سورة 

بُهُ  سْ  : أي كافيه. حَ
 

هو  :٤١س باملعروف    واجب  ما  عن األمر  والنهي 

 املنكر؟ 

هللا    : املعروف  --جج طاعة  بكل  األمر  لَّ هو  جَ وَ زَّ    ، عَ

لَّ هو النهي عن كل معصية هللا  :واملنكر جَ زَّ وَ  . عَ

اىلَ   قال عَ �َ   : تَ ُ�ُ�وَن  ۡ�َ ُ��ُ�ۡ� 
ۡ
�َ� �ِ����ِس  أُۡ��َِ�ۡ�   �ٍ أُ��  

 ِۗ آل  [سورة   ... �ِ��َۡ�ۡ�ُ�وِف َوَ�ۡ�َ�ۡ�َن َ�ِ� ٱ�ُۡ��َ��ِ َو�ُۡ�ِ�ُ��َن �ِ���

 .]١١٠عمران 
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 من أهم أهل السنة واجلامعة؟ : ٤٢س

السنة:  --جج أهل  النبي    سموا  سنة  اهللاُ التباعهم  ىلَّ  صَ

لَّمَ  سَ يْهِ وَ لَ  وترك االبتداع.  ،عَ

 . ألهنم اجتمعوا عىل احلق ومل يتفرقوا فيه امعة:واجل
:
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 عرف الطهارة؟  :١س

 .  احلدث، وزوال اخلبث وهي رفع: الطهارة  -ج

اخلبث من  :  طهارة  وقع  ما  املسلم  يزيل  أن  وهي 

واملكان   البقعة  عىل  أو  ثوبه،  عىل  أو  بدنه،  عىل  النجاسة 

 . الذي يصيل فيه

بالوضوء أو الغسل،  :  طهارة احلدث التي تكون  وهي 

عليه   تعذر  أو  املاء،  فقد  ملن  التيمم  أو  الطهور،  باملاء 

 . استعامله
 

 ا أصابته النجاسة؟ كيف تطهر م:  ٢س

 بغسله باملاء حتى يطهر. -ج

الكلب  - به  ولغ  ما  مراتفيغسل    ؛وأما  األوىل    سبع 

 . بالرتاب



 
 

 

È‹Ëu@¥‡‹éΩa@fib–üc@…éÌ@¸@bfl@ ٣٠ 

 ما هو فضل الوضوء؟   :٣س

مُ قال النبي    -ج الَ السَّ ةُ وَ الَ يْهِ الصَّ لَ إذا توضأ العبد  «  :عَ

وجهه«  -»املؤمن«أو    -  »املسلم وجهه    ؛فغسل  من  خرج 

خطيئةٍ  بعين  كل  إليها  املاءنظر  مع  قطر  «أو    -  »يه  آخر  مع 

يديه«  -  »املاء كان    ؛ فإذا غسل  خطيئة  يديه كل  من  خرج 

املاء مع  يداه  املاء«أو  -  »بطشتها  قطر  آخر  فإذا  «  -  »مع 

املاء  ؛غسل رجليه   » خرجت كل خطيئة مشتها رجاله مع 

.  »حتى خيرج نقيا من الذنوب«  -  »مع آخر قطر املاء«أو  -

 . رواه مسلم
 

 ضأ؟ كيف تتو:  ٤س

 ا.ثالثً  الكفنيغسل   -ج

 وتتمضمض وتستنشق وتستنثر ثالثًا . 

 . جعل املاء يف الفم وجمه وطرحه: واملضمضة
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األنف  :  واالستنشاق داخل  إىل  باهلواء  املاء  جذب 

 . بيمينه

بعد االستنشاق  وهو  :  وتستنثر املاء من األنف  إخراج 

 .بيساره

  ًا.ثم غسل الوجه ثالث 

  ا. ملرفقني ثالثً ثم غسل اليدين إىل ا 

    ومتسح وتدبر،  بيديك  تقبل  الرأس  مسح  ثم 

 األذنني. 

  ًا.ثم تغسل رجليك إىل الكعبني ثالث 

النبي   عن  ذلك  ثبت  وقد  األكمل،  هو  اهللاُ هذا  ىلَّ  صَ

لَّمَ  سَ وَ يْهِ  لَ عنه    عَ رواها  ومسلم،  البخاري  يف  أحاديث  يف 

عنه ا  أيضً ثبت  وقد  وغريمها،  زيد  بن  اهللا  وعبد  يف   عثامن 

وغريه مرتني    :البخاري  توضأ  وأنه  مرة،  مرة  توضأ  أنه 
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الوضوء    :بمعنى  مرتني أعضاء  من  عضو  كل  يغسل  أنه 

 . مرة، أو مرتني
 

 وعددها؟  ما هي فرائض الوضوء، :٥س

واحدة    -ج ترك  إذا  املسلم  وضوء  يصح  ال  التي  هي 

 . منها

 . غسل الوجه ومنه املضمضة االستنشاق -١

 . رفقنيغسل اليدين إىل امل  -٢

 . مسح الرأس ومنه األذنني -٣

 . غسل الرجلني إىل الكعبني  -٤

ثم    -٥ الوجه،  يغسل  بأن  االعضاء،  بني  الرتتيب 

 .  اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلني

دون    املواالة:  -٦ متواصل،  وقت  يف  الوضوء  وهي 

 فاصل من الوقت حتى جتف األعضاء من املاء.  
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ويكمل  - وضوء،  نصف  يتوضأ  آخر،   كأن  وقت  يف 

 . فال يصح وضوءه
 

 وعددها؟  ما هي سنن الوضوء، :٦س

الوضوء  -ج فعلها:  سنن  لو  التي  من   ؛وهي  مزيد  له 

والثواب تركها  ،األجر  ووضوءه    ؛ولو  عليه،  إثم  فال 

 .صحيح

 . بسم اهللا: التسمية -١

 . السواك-٢

 . غسل الكفني -٣

 . ختليل األصابع -٤

 .ءالغسلة الثانية والثالثة لألعضا -٥

 . البدء باليمني -٦

اهللا«  :الوضوء  بعد  الذكر  -٧ إال  إله  ال  أن    ، أشهد 

 .»ا عبده ورسولهوأشهد أن حممدً  ،وحده ال رشيك له

 الصالة ركعتني بعده.-٨
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 عدد نواقض الوضوء؟  :٧س

بول      -ج القبل والدبر، من  السبيلني  ما خرج من 

 . أو غائط أو ريح

 النوم، أو اجلنون أو اإلغامء.   

 كل حلم اإلبلأ . 

 بدون حائل مس القبل أو الدبر باليد . 
 

 ما هو التيمم؟  :٨س

صعيد  :  التيمم  -ج من  وغريه  الرتاب  استعامل  هو 

 . األرض، عند فقد املاء أو تعذر استعامله
 

 كيف تتيمم؟  :٩س

الكفني،    -ج بباطن  واحدة  رضبة  الرتاب  رضب 

 .  ومسح الوجه وظاهر الكفني مرة واحدة
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 نواقض التيمم؟ ما هي :١٠س

 . كل نواقض الوضوء  -ج

   .إذا وجد املاء 
 

 وهل يمسح عليهام؟  ؟ما اخلفني واجلوربني :١١س

جلِ من اجللد.  :اخلفني -ج  ما يلبس يف الرِّ

جلِ من غري اجللد  :اجلوربني  .  ما يلبس يف الرِّ

 ويرشع املسح عليهام بدل غسل الرجلني.  
 

 فني؟  ذكر احلكمة من املسح عىل اخلا  -١٢س

أوقات    -ج يف  خاصة  العباد،  عىل  والتخفيف  التيسري 

 . الربد والشتاء والسفر، حيث يشق نزع ما يف الرجلني 
 

 ما هي رشوط صحة املسح عىل اخلفني؟  -١٣س

 .  أن يلبس اخلفني عىل طهارة، أي بعد وضوء -١ -ج

طاهر  -٢ اخلف  يكون  عىل    ، أن  املسح  جيوز  فال 

 . النجس
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اخلف ساتراً   -٣ للمحل املفروض غسله يف    أن يكون 

 .الوضوء

املحددة،   -٤ املدة  املسح خالل  يكون  للمقيم غري    أن 

 . ثالثة أيام ولياليها :وللمسافر املسافر: يوم وليلة،
 

 ما هي صفة املسح عىل اخلفني؟ -١٤س

فهي:    -ج املسح  صفة  يديه أما  أصابع  يضع  أن 

س إىل  مها  يُمرُّ ثمَّ  رجليه  أصابع  عىل  باملاء  اقه،  مبلولتني 

يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليرس باليد  

ج أصابعه إذا مسح وال يكرر  . اليرس، ويُفرِّ
 

 ما الذي ينقض املسح عىل اخلفني؟  -١٥س

املسح،  -ج مدة  اخلفني    انقضاء  عىل  املسح  جيوز  فال 

للمقيم   وليلة  يوم  رشعاً،  املحددة  املسح  مدة  انقضاء  بعد 

 .  للمسافر وثالثة أيام بلياليها
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 معنى الصالة؟  :١٦س

خمصوصة،  :  الصالة  -ج بأقوال وأعامل  هللا  التعبد  هي 

 . مفتتحة بالتكبري، خمتتمة بالتسليم
 

 حكم الصالة؟  :١٧س

 الصالة فريضة عىل كل مسلم.  -ج

اىلَ قال   عَ �َِ���ً� :  تَ ا�ُْ�ْ�ِ��َِ�   َ�َ  �َْ��َ َ�ةَ  ا��� إِن� 
 .]١٠٣ء: النسا[سورة  �َ��ُْ���ً� 

 

 ما حكم ترك الصالة؟  : ١٨س

مُ ترك الصالة كفر، قال النبي    -ج الَ السَّ ةُ وَ الَ يْهِ الصَّ لَ : عَ

الصالة« وبينهم  بيننا  الذي  كفر  ،العهد  فقد  تركها  »  فمن 

 . رواه أمحد والرتمذي وغريمها
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والليلة  -١٩س اليوم  املسلم يف   ؟كم صالة جتب عىل 

 ركعات كل صالة؟  وكم عدد

والليلة،  مخس    -ج اليوم  يف  الفجرصلوات  :  صالة 

الظهرركعتان،   ركعات،  وصالة  أربع  العرص:  :  وصالة 

ركعات،   املغربأربع  ركعات،  وصالة  ثالث  وصالة : 

 .: أربع ركعاتالعشاء
 

 عدد رشوط الصالة؟  :٢٠س

 . فال تصح من كافر ؛اإلسالم -١ -ج

 . فال تصح من جمنون ل؛العق -٢

 غري مميز. ؛ فال تصح من صغري  التمييز-٣

 . النية -٤

 . دخول الوقت -٥

 . الطهارة يف رفع احلدث -٦

 . التطهر من النجاسة -٧
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 سرت العورة.   -٨

 استقبال القبلة.  -٩
 

 عدد أركان الصالة؟  :٢١س

 هي أربعة عرش ركناً، كام ييل:  -ج

 القيام يف الفرض عىل القادر : أحدها . 

  اهللا أكرب" :وهي ،تكبرية اإلحرام". 

  لفاحتةقراءة ا . 

 ،ويمد ظهره مستويا وجيعل رأسه حياله  الركوع . 

 الرفع منه . 

  ًاالعتدال قائام . 

    ،السجود، ومتكني جبهته، وأنفه، وكفيه، وركبتيه

 .وأطراف أصابع قدميه من حمل سجوده

 الرفع من السجود . 

  .اجللوس بني السجدتني 
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وينصب  :ةنَّ والسُّ   ،اليرس رجله  عىل  مفرتشا  جيلس   أن 

 .اليمنى، ويوجهها إىل القبلة

 وهي السكون يف كل ركن فعيل.  ،الطمأنينة 

  .التشهد األخري 

 .اجللوس له 

    :الم عليكم  السَّ "التسليمتان، وهو أن يقول مرتني

 . "ورمحة اهللا

    مثالً -كام ذكرنا -ترتيب األركان سجد  فلو   قبل  ، 

عمدً  وسهواً   ؛ا ركوعه  الرجوع    ؛بطلت،  لزمه 

 يسجد.  ثم ،لريكع
 

 اذكر واجبات الصالة؟   :٢٢س

 ، وهي ثامنية، كام ييل:واجبات الصالة -ج

 . التكبريات غري تكبرية اإلحرام -١
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 . لإلمام وللمنفرد »سمع اهللا ملن محده« قول:  -٢

 . »ربنا ولك احلمد« قول:  -٣

 . مرة يف الركوع »سبحان ريب العظيم« قول:  -٤

  .ودمرة يف السج »سبحان ريب األعىل« قول:  -٥

 . بني السجدتني  »رب اغفر يل« قول:  -٦

 التشهد األول.  -٧

 اجللوس للتشهد األول.  -٨
 

 ما هي سنن الصالة؟  :٢٣س

 إحد عرشة سنة، كام ييل:  -ج

اإلحرام:    -١ تكبرية  بعد  اللهم  قوله  سبحانك 

و اسمك،  وتبارك  ٰ وبحمدك،  اىلَ غريك  تَعَ إله  وال   جدك، 

 . دعاء االستفتاح :ويسمى

 ذ. التعو -٢

 البسملة. -٣
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 . آمنيقول:  -٤

 قراءة السورة بعد الفاحتة.  -٥

 اجلهر بالقراءة لإلمام. -٦

التحميد:    القول  -٧ السَّ بعد  وملء  مٰ ملء  وات، 

 . األرض، وملء ما شئت من يشء بعد

الركوع. أي  -٨ تسبيح  املرة يف  التسبيحة   :ما زاد عىل 

 وما زاد عىل ذلك.  ،الثانية والثالثة

 ىل املرة يف تسبيح السجود.ما زاد ع  -٩

السجدتني:    -١٠ بني  قوله  يف  املرة  عىل  زاد  رب  «ما 

 . »اغفر يل

آله  -١١ عىل  األخري  التشهد  يف  م  هُ يْ لَ عَ   الصالة 

 ، والربكة عليه وعليهم، والدعاء بعده.مُ الَ السَّ 

 : سنن األفعال، وتسمى اهليئات: ا رابعً 

 رفع اليدين مع تكبرية اإلحرام.  -١
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 كوع. وعند الر -٢

 وعند الرفع منه. -٣

 وحطهام عقب ذلك.  -٤

 وضع اليمني عىل الشامل.  -٥

 نظره إىل موضع سجوده.  -٦

 . تفرقته بني قدميه قائامً  -٧

ركوعه،   -٨ يف  األصابع  مفرجتي  بيديه  ركبتيه  قبض 

 .ومد ظهره فيه، وجعل رأسه حياله

األرض  -٩ من  السجود  أعضاء  ومبارشهتا    ،متكني 

 ملحل السجود.

فخذيه،    -١٠ عن  وبطنه  جنبيه،  عن  عضديه  جمافاة 

قدميه،   وإقامة  ركبتيه،  بني  وتفريقه  ساقيه،  عن  وفخذيه 

يديه  ووضع   ، مفرقةً األرض  عىل  أصابعهام  بطون  وجعل 

 .حذو منكبيه مبسوطةً مضمومةَ األصابع
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ويف    -١١ السجدتني،  بني  اجللوس  يف  االفرتاش 

 التشهد األول، والتورك يف الثاين.

ا   -١٢ مبسوطتني  وضع  الفخذين  عىل  ليدين 

إال  التشهد  يف  وكذا  السجدتني،  بني  األصابع  مضمومتي 

اليمنى اخلنرص والبنرص، وحيلق إهبامها مع  أنه يقبض من 

 . الوسطى، ويشري بسبابتها عند ذكر اهللا

  يف تسليمه.ا وشامالً التفاته يمينً -١٣
 

 لصالة؟ اعدد نواقض  :٢٤س

 الصالة.   ترك ركن أو رشط من رشوط ))١١(( -ج

 . ا التكلم عمدً  ))٢٢((

   .األكل أو الرشب ))٣٣((

 احلركات الكثرية املتوالية.  ))٤٤((
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 كيف يصيل املسلم؟   :٢٥س

 كيفية الصالة:  --جج

أن يستقبل القبلة بجميع بدنه، بدون انحراف وال    -١ 

 . التفات

ثم ينوي الصالة التي يريد أن يصليها بقلبه بدون    -  ٢

 .نطق النية

تكبري  -  ٣ يكرب  ( ثم  فيقول:  اإلحرام  أكربة  )،  اهللا 

 .ويرفع يديه إىل حذو منكبيه عند التكبري

يده    -  ٤ كف  ظهر  عىل  اليمنى  يده  كف  يضع  ثم 

 . اليرس فوق صدره

فيقول:    -  ٥ يستفتح  وبني  « ثم  بيني  باعد  اللهم 

خطاياي كام باعدت بني املرشق واملغرب، اللهم نقني من  

ال من  األبيض  الثوب  نقى  يُ كام  اللهم  خطاياي  دنس، 

 . »اغسلني من خطاياي باملاء والثلج والربد



 
 

 

È‹Ëu@¥‡‹éΩa@fib–üc@…éÌ@¸@bfl@ ٤٦ 

سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك،  «أو يقول:  

ٰ و اىلَ  . »جدك، وال إله غريك تَعَ

فيقول:    -  ٦ يتعوذ  الشيطان  «ثم  من  باهللا  أعوذ 

 .»الرجيم

نِ  ثم يبسمل ويقرأ الفاحتة فيقول:    -  ٧ محْ مِ اهللاِ الرَّ بِسْ

يمِ   حِ َمْ   �الرَّ املَِنيَ  احلْ عَ الْ بِّ  رَ هللاِّ  يمِ    �دُ  حِ الرَّ ـنِ  محْ   �الرَّ
ينِ   مِ الدِّ وْ الِكِ يَ تَعِنيُ    �مَ اكَ نَسْ بُدُ وإِيَّ اكَ نَعْ نَــــا    �إِيَّ اهدِ

يمَ   املُستَقِ اطَ  َ ريِ    �الرصِّ غَ مْ  لَيهِ عَ متَ  أَنعَ ينَ  ذِ الَّ اطَ  َ
رصِ

الِّنيَ  الَ الضَّ مْ وَ لَيهِ وبِ عَ  .]٧-١لفاحتة:ا[سورة  � املَغضُ

 اللهم استجب. :) يعنيآمني( :ثم يقول

يف    -  ٨ القراءة  ويطيل  القرآن،  من  تيرس  ما  يقرأ  ثم 

 .صالة الصبح

عند    -  ٩ ويُكرب  هللا،  تعظيامً  ظهره  حيني  أي:  يركع،  ثم 

منكبيه حذو  إىل  يديه  ويرفع  يمد    :ةنَّ والسُّ .  ركوعه،  أن 
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ركبتيه  عىل  يديه  ويضع  حياله،  رأسه  وجيعل    ظهره، 

 . مفرجتي األصابع

ثالث   »سبحان ريب العظيم«ويقول يف ركوعه:    -  ١٠

زاد:   وإن  اغفر  « مرات،  اللهم  وبحمدك،  اللهم  سبحانك 

 فحسن.  »يل

١١  -    : قائالً الركوع  من  رأسه  يرفع  سمع اهللا ملن  «ثم 

ال    ،»محده واملأموم  منكبيه.  حذو  إىل  حينئذ  يديه  ويرفع 

ي»سمع اهللا ملن محده«  :يقول ربنا ولك  « قول بدهلا:  ، وإنام 

 . »احلمد

رفعه:    -  ١٢ بعد  يقول  ملء  «ثم  احلمد،  ولك  ربنا 

 . »وملء ما شئت من يشء بعد ،الساموات واألرض

ويقول عند سجوده:    ،ثم يسجد السجدة األوىل  -  ١٣

ويسجد عىل أعضائه السبعة: اجلبهة واألنف،    ،»اهللا أكرب«

وجيايف   القدمني،  وأطراف  والركبتني،  عضديه  والكفني، 
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ويستقبل   األرض،  عىل  ذراعيه  يبسط  وال  جنبيه،  عن 

 . برؤوس أصابعه القبلة

ثالث   »سبحان ريب األعىل«ويقول يف سجوده:    -  ١٤

زاد:   وإن  اللهم  « مرات،  وبحمدك،  ربنا  اللهم  سبحانك 

 فحسن.  »اغفر يل

١٥ -  :  . »اهللا أكرب«ثم يرفع رأسه من السجود قائالً

ع  -  ١٦ السجدتني  بني  جيلس  اليرس،  ثم  قدمه  ىل 

وينصب قدمه اليمنى، ويضع يده اليمنى عىل طرف فخذه  

والبنرص،   اخلنرص  منها  ويقبض  ركبته،  ييل  مما  األيمن 

اإلهبام   طرف  وجيعل  دعائه،  عند  وحيركها  السبابة  ويرفع 

 اليرس يده  ويضع  كاحللقة،  الوسطى  بطرف  مقروناً 

 . بةمبسوطة األصابع عىل طرف فخذه األيرس مما ييل الرك

السجدتني:    -  ١٧ بني  جلوسه  يف  اغفر  «ويقول  رب 

 . »وعافني ،واجربين  ،وارزقني ،واهدين ، وارمحني ،يل
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يُقال   -  ١٨ فيام  كاألوىل  الثانية  السجدة  يسجد  ثم 

 . ويُفعل، ويكرب عند سجوده

١٩  -    : قائالً الثانية  السجدة  من  يقوم  أكرب « ثم    » اهللا 

قا يُ فيام  كاألوىل  الثانية  الركعة  أنه ال  ويصيل  إال  ل ويفعل، 

 .يستفتح فيها

٢٠  -    : قائالً الثانية  الركعة  انتهاء  بعد  جيلس  اهللا  «ثم 

 وجيلس كام جيلس بني السجدتني سواء. ،»أكرب

اجللوس  -  ٢١ هذا  يف  التشهد  فيقول:    ،ويقرأ 

أهيا  « عليك  السالم  والطيبات،  والصلوات  هللا  التحيات 

و علينا  السالم  وبركاته،  اهللا  ورمحة  اهللا  النبي  عباد  عىل 

الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممداً عبده  

ورسوله، اللهم صلِّ عىل حممد وعىل آل حممد، كام صليت  

عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم، إنك محيد جميد، وبارك عىل 

آل  وعىل  إبراهيم  عىل  باركت  كام  حممد،  آل  وعىل  حممد 

 من عذاب جهنم، ومن إبراهيم، إنك محيد جميد. أعوذ باهللا
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املسيح   فتنة  ومن  واملامت،  املحيا  فتنة  ومن  القرب،  عذاب 

الدنيا الدجال خريي  من  أحب  بام  ربه  يدعو  ثم   ،«

 . واآلخرة

٢٢  -    : الم عليكم ورمحة السَّ « ثم يسلم عن يمينه قائالً

 وعن يساره كذلك.  ،»اهللا

وإذا كانت الصالة ثالثية أو رباعية؛ وقف عند    -  ٢٣

وهو:  منتهى   األول،  اهللا «التشهد  إال  إله  ال  أن    ، أشهد 

 . »وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

٢٤ -  : ويرفع يديه إىل   ،»اهللا أكرب«ثم ينهض قائامً قائالً

 حذو منكبيه حينئذ. 

الركعة   -  ٢٥ صفة  عىل  صالته  من  بقي  ما  يصيل  ثم 

 . الثانية، إال أنه يقترص عىل قراءة الفاحتة

فينصب قدمه اليمنى، وخيرج    ثم جيلس متوركاً،  -  ٢٦

من   مقعدته  ويُمكن  اليمنى،  ساقه  حتت  من   اليرس قدمه 
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يف   وضعها  صفة  عىل  فخذيه  عىل  يديه  ويضع  األرض، 

 . التشهد األول

 ويقرأ يف هذا اجللوس التشهد كله. - ٢٧

٢٨  -    : السالم عليكم ورمحة « ثم يسلم عن يمينه قائالً

 وعن يساره كذلك.  »اهللا
 

 من األذكار بعد السالم من الصالة؟  ما تقول : ٢٦س

رُ اهللا« -ج فِ ـتَغْ  . ثالث مرات »أَسْ

كْتَ يا ذا  ا «  - بارَ الم، تَ ـنْكَ السَّ مِ ، وَ المُ ـمَّ أَنْـتَ السَّ للّهُ

ـرام اإلِكْ ـاللِ وَ  .»اجلَ

ولهُ  «  - لْكُ  املـُ لهُ   ، لهُ رشيكَ  ال  هُ  وحدَ اهللاُّ  إالّ  إلهَ  ال 

قَ  ءٍ  يشَ كلّ  عىل  وهوَ  د،  مْ ملِا  ا  دير،احلَ مانِعَ  ال  ـمَّ  هُ للّ

نْـكَ   ـدِّ مِ ـعُ ذا اجلَ نْفَ ال يَ نَـعْت، وَ يَ ملِا مَ عْطـِ ال مُ طَـيْت، وَ أَعْ

ـد  . »اجلَ
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إالّ  «  - إلهَ  ولهُ  اهللا،  ال  امللكُ  لهُ   ، لهُ رشيكَ  ال  هُ  وحدَ

قدير، يشءٍ  كلّ  عىل  وهوَ  مد،  إِالّ   احلَ ةَ  قـوَّ ال  وَ لَ  ـوْ حَ ال 

إلهَ   ال  لَهُ اهللاإالّ  بِاهللاِ،  وَ ةُ  ـمَ النِّعْ لَهُ  ـاه،  إيّ إِالّ  ـبُـدُ  نَعْ ال  وَ  ،

ن، ـسَ احلَ الثَّـناءُ  لَهُ  وَ ل  ضْ إالّ    الفَ إلهَ  لَـهُ   اهللاال  خمْلِصـنيَ 

هَ الكـافِرون ـرِ لَوْ كَ ينَ وَ  . »الدِّ

ـبْحانَ اهللاِ« -  .ثالثاً وثالثني مرة» سُ

ـدُ هللا« مْ  .ثالثاً وثالثني مرة»  احلَ

ـربَ  اهللاُ«  .ثالثاً وثالثني مرة» أكْ

ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له،  « ثم يقول متام املائة:  

  .»له امللك وله احلمد، وهو عىل كل يشء قدير

بعد  ويقرأ سورة اإلخالص واملعوذات.    - مرات  ثالث 

 . ومرة بعد الصلوات األخر ،صاليت الفجر واملغرب 

 . مرة واحدةويقرأ آية الكريس،  -
 

 وما فضلها؟  ما السنن الرواتب؟ :٢٧س

 ركعتان قبل الفجر.  ۞۞ -ج
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 أربع ركعات قبل الظهر. ۞۞

 ركعتان بعد الظهر.  ۞۞

 ركعتان بعد املغرب.  ۞۞

 ركعتان بعد العشاء.  ۞۞

النبي:فضلها قال  اثنتي  «  :  والليلة  اليوم  يف  صىل  من 

رواه مسلم وأمحد    »عرشة ركعة تطوعاً بنى اهللا له بيتاً يف اجلنة

 .وغريمها

 ما أفضل أيام األسبوع؟  : ٢٨س

النبي    -ج قال  اجلمعة،  مُ يوم  الَ السَّ وَ ةُ  الَ الصَّ يْهِ  لَ إن «:  عَ

من أفضل أيامكم يوم اجلمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه  

فإن   فيه  الصالة  من  عيل  فأكثروا  الصعقة  وفيه  النفخة 

 ».صالتكم معروضة عيل
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ليك  قال: قالوا يا رسول اهللا وكيف تعرض صالتنا ع

أرمت بليت    –  ؟وقد  اهللا «  : فقال  –يقولون  لَّ   إن  جَ وَ زَّ    عَ

 . رواه أبو داود وغريه » حرم عىل األرض أجساد األنبياء
 

 ما حكم صالة اجلمعة؟   :٢٩س

 بالغ عاقل. ذكر فرض عني عىل كل مسلم  -ج

اىلَ قال  �َ�ةِ ِ�� : ﴿ تَعَ ِ�َ� َءاَ�ُ�ٓ�اْ إَِذا �ُ�دَِي �ِ��� َ�� ٱ�� ��
َ
�َٓ�

َذ�ُِ�ۡ�  �َ  ٱۡ�َۡ�َ�ۚ  َوَذُرواْ   ِ ٱ�� ذِۡ��ِ  إَِ�  �َ�ۡ�َ�ۡ�اْ  ٱۡ�ُُ�َ��ِ  ۡ�ِم 
 .]٩ املنافقون:[سورة  ﴾� َ�ۡ�ٞ ��ُ�ۡ� إِن ُ��ُ�ۡ� َ�ۡ��َُ��نَ 

 

 كم عدد ركعات صالة اجلمعة؟:  ٣٠س

فيهام    -ج جيهر  ركعتني  اجلمعة  صالة  ركعات  عدد 

مهام خطبتا  . ن معروفتاناإلمام بالقراءة، حيثُ تتقدّ
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  هل جيوز التخلف عن صالة اجلمعة؟:  ٣١س

عن    -ج وجاء  اجلمعة،  صالة  عن  التخلف  جيوز  ال 

لَّمَ   النبي سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ من ترك ثالث مجع هتاونا  «  ، قوله:صَ

 .رواه أبو داود وغريه »طبع اهللا عىل قلبه ؛هبا
 

 أذكر سنن يوم اجلمعة؟   :٣٢س

   -ج

   .التطيب -٢. االغتسال -١

   .لبس أحسن الثياب -٣

 . التبكري إىل املسجد -٤

لَّمَ اإلكثار من الصالة عىل النبي   -٥ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ    .صَ

 قراءة سورة الكهف.   -٦

 . الذهاب إىل املسجد ماشياً  -٧

 حتري ساعة إجابة الدعاء.  -٨
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 ؟ذكر فضل صالة اجلامعة ا:  ٣٣س

َ اهللاَُّعن عبد اهللا بن عمر    -ج
يضِ امَ رَ نْهُ ، أن رسول اهللا   عَ

لَّمَ  سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  صالة «  قال:  صَ من  أفضل  اجلامعة  صالة 

   .رواه مسلم »الفذ بسبع وعرشين درجة
 

 ما هو اخلشوع يف الصالة؟ :٣٤س

 سكون اجلوارح فيها.  حضور القلب و هو -ج

اىلَ قال   ا�ُْ�ْ�ِ�ُ��َن  :  تَعَ  �ََ�ْ�
َ
أ  �َْ��   ْ��ُ  �َ�ِ ِ� ا��  

 .]٢، ١املؤمنون: [سورة   �َ�َ��ِِ�ْ� َ��ِ�ُ��َن 
 

 عرف الزكاة؟  :٣٥س

لطائفة خمصوصة   -ج خاص  مال  يف  واجب  حق  هي 

 . يف وقت خمصوص

واجبة    - وصدقة  اإلسالم،  أركان  من  ركن  وهي 

 . تؤخذ من الغني وتعطى الفقري
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اىلَ قال  َ�ةَ : تَعَ  . ]٤٣البقرة: [سورة   َوآ�ُ�ا ا���
 

 هي الصدقة املستحبة؟   ما :٣٦س

التصدق بأي يشء يف وجوه    :مثل  هي غري الزكاة،   -ج

 . اخلري يف أي وقت

اىلَ قال   ِ :  تَعَ ا��  �ِ�ِ��َ  �ِ �ْ�ُِ��ا 
َ
البقرة:  [سورة    َو�

١٩٥[. 
 

 عرف الصيام؟  :٣٧س

طلوع    -ج من  املفطرات  عن  باإلمساك  هللا  التعبد  هو 

 :  عانوهو نوالفجر إىل غروب الشمس، مع النية، 

  مثل صيام شهر رمضان، وهو ركن  :  صيام واجب

 .  من أركان اإلسالم
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اىلَ قال   َ��َ�ُْ�ُ�    �َ�:  تَعَ  �َِ��ُ آَ�ُ��ا   �َ�ِ ا��  ��َ ��
َ
�

 �ْ�ُ���ََ�  �ْ�ُِ�ْ��َ  �ْ�ِ  �َ�ِ ا��  َ�َ  �َِ��ُ  ��َ�َ َ��ُم  ا�ّ�ِ
 . ]١٨٣البقرة: [سورة   �َ���ُ��َن 

  واجب غري  واخلميس  مثل  :  وصيام  اإلثنني  صوم 

من كل أسبوع، وصيام ثالثة أيام من كل شهر، وأفضلها  

 . ) من كل شهر قمري١٥،  ١٤، ١٣أيام البيض (
 

 ذكر فضل صيام شهر رمضان؟ ا  :٣٨س

نْهُ أيب هريرة   عن  -ج َ اهللاَُّ عَ
يضِ ىلَّ اهللاُ  أن رسول اهللا    ،رَ صَ

لَّمَ  سَ يْهِ وَ لَ ر له  فِ غُ   ؛ساباً من صام رمضان إيامنا ً واحت«  قال:  عَ

 . متفق عليه »ما تقدم من ذنبه
 

 ذكر فضل صيام التطوع يف غري رمضان؟  ا  :٣٩س

اخلدري    -ج سعيد  أيب  نْهُ عن  عَ اهللاَُّ   َ
يضِ قال    رَ قال: 

لَّمَ رسول اهللا   سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ا يف  «:  صَ ما من عبد يصوم يومً
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ر سبعني  سبيل اهللا، إال باعد اهللا بذلك اليوم وجهه عن النا

ا  .متفق عليه »خريفً

ا«معنى  -  ؛ أي: سبعني سنة. »سبعني خريفً

 ذكر بعض مفسدات الصوم؟ا:  ٤٠س 

 . األكل والرشب عمداً   -١ -ج

 . القيء عمداً  -٢

 الردة عن اإلسالم.  -٣
 

 ما سنن الصيام؟  : ٤١س

 . تعجيل الفطر  -١ -ج

 . السحور وتأخريه -٢

 .الزيادة يف أعامل اخلري والعبادة -٣

 . إين صائم :قول الصائم إذا شتم -٤

 . الدعاء عند الفطر -٥

 . ، فإن مل جيد؛ فعىل ماءالفطر عىل رطب أو متر -٦
 



 
 

 

È‹Ëu@¥‡‹éΩa@fib–üc@…éÌ@¸@bfl@ ٦٠ 

 ؟ عرف احلج :٤٢س

هللا    :احلج   -ج التعبد  اىلَ هو  عَ احلرام  ،  تَ بيته  بقصد 

 .ألعامل خمصوصة يف وقت خمصوص

اىلَ قال   ِ َ�َ ا���ِس ِ��� اْ�َ�ِْ� َ�ِ� ا�ْ :  تَعَ َ�َ��َع  َوِ��
َ َ�ِ�� َ�ِ� ا�َْ���َِ�َ�     �إَِ�ْ�ِ َ��ِ�ً� َوَ�ْ� َ�َ�َ� �َ�ِن� ا��

 . ]٩٧آل عمران: [سورة 
 

 عدد أركان احلج؟  : ٤٣س

   .اإلحرام  -١ -ج

 . الوقوف بعرفة -٢

 . طواف اإلفاضة -٣

 السعي بني الصفا واملروة.   -٤
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 هو فضل احلج؟  ما   :٤٤س

َ عن أيب هريرة    -ج
يضِ نْهُ رَ عَ اهللاَُّ  قال: سمعت رسول    ،  

لَّمَ اهللا   سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  من حج هللا فلم يرفث ومل  «  :يقول  صَ

 .رواه البخاري وغريه »رجع كيوم ولدته أمه  ؛يفسق

 : أي بغري ذنب.»كيوم ولدته أمه« -
 

 عرف العمرة؟  :٤٥س

هللا  العمرة  -ج التعبد  هي  اىلَ :  عَ احلرام    تَ بيته  بقصد 

 . صوصة يف أي وقت ألعامل خم
 

 عدد أركان العمرة؟  : ٤٦س

   .اإلحرام  -١ -ج

 . الطواف بالبيت -٢

 السعي بني الصفا واملروة.  -٣
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 ؟ يف سبيل اهللا   ما هو اجلهاد :٤٧س

والدفاع    -ج اإلسالم  نرش  يف  والوسع  اجلهد  بذل  هو 

 .  عنه وعن أهله، أو قتال عدو لإلسالم وأهله

اىلَ قال   ِ :  تَعَ � ِ�  وََ���ُِ�وا   �ْ�ُ�ِ�ُْ�
َ
َو� ْ�َ�ا�ُِ�ْ� 

َ
�

َ�ْ��َُ��َن    �ْ�ُْ��ُ إِْن   �ْ�َُ�  ٌ�ْ�َ َذ�ُِ�ْ�   ِ ا��  �ِ�ِ��َ� 

 . ]٤١التوبة: [سورة 
:
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لَّمَ ما نسب نبينا حممد : ١س سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ  ؟ صَ

هاشم    --جج بن  املطلب  عبد  بن  اهللا  عبد  بن  حممد  هو 

ذرية وها  من  والعرب  العرب  من  قريش وقريش  من  شم 

أفضل  نبينا  وعىل  عليه  إبراهيم  ابن  وإسامعيل  إسامعيل 

الم الة والسَّ    .الصَّ
 

لَّمَ ما اسم أم نبينا  :٢س سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ  ؟ صَ

 آمنة بنت وهب.  --جج
 

 متى تويف أبوه؟   :٣س

،  --جج ىلَّ اهللاُ مل يولد    تويف أبوه يف املدينة وهو محلٌ يْهِ  صَ لَ  عَ

لَّمَ  سَ  .  وَ
 

لَّمَ  متى ولد النبي :٤س سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ    ؟صَ

 يف يوم اإلثنني من شهر ربيع األول.   يف عام الفيل، -ج
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 يف أي بلد ولد؟   :٥س

 يف مكة. --جج
 

 من مرضعاته وحواضنه غري أمه؟  :٦س

 . موالة أبيه أم أيمن  -ج

 . موالة عمه أيب هلب، ثويبة -

 ية.حليمة السعد -
 

 متى توفيت أمه؟  :٧س

وكفله جده عبد  ،  توفيت أمه وهو ابن ست سنني  -ج

 املطلب. 
 

 من كفله بعد وفاة جده عبد املطلب؟   :٨س

وكفله   ،تويف جده عبد املطلب وهو ابن ثامن سنني  --جج

 عمه أبو طالب.
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 متى سافر مع عمه إىل الشام؟  :٩س

 سافر مع عمه إىل الشام وعمره اثنا عرش سنة.  --جج
 

 متى كان سفره الثاين؟   :١٠س

خدجية    --جج بامل  جتارة  يف  الثاين  سفره  اهللاَُّ  كان   َ
يضِ رَ

ا نْهَ لَّمَ ا رجع تزوجها وملَّ ،  عَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ وله من العمر  ،صَ

 مخس وعرشون سنة. 
 

  قريش بناء الكعبة؟ تمتى أعاد :١١س

مخس    تأعاد  -ج العمر  من  وله  الكعبة،  بناء  قريش 

 ن سنة.وثالثو

األسود،   احلجر  يضع  من  يف  اختلفوا  ملَّا  موه  كَّ وحَ

من   بطرف  تأخذ  أن  قبيلة  كل  وأمر  ثوب،  يف  فوضعه 

الثوب، وكانوا أربع قبائل، فلام رفعوه إىل موضعه، وضعه 

مُ بيده  الَ السَّ ةُ وَ الَ يْهِ الصَّ لَ  .  عَ
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   وإىل من بعث؟ ؟ كم كان عمره يوم بعث  :١٢س

سنة،    -ج أربعني  عمره  كافة  كان  الناس  إىل  وبعث 

ا  ا ونذيرً  .  بشريً
 

 به الوحي؟   أما أول ما بد :١٣س

الصادقة،  -ج جاءت    الرؤية  إال  رؤيا   ير ال  فكان 

 . مثل فلق الصبح
 

ومتى نزل عليه  ؟  كيف كان حاله قبل الوحي  : ١٤س

 الوحي أول مرة؟ 

 كان يتعبد هللا يف غار حراء ويتزود لذلك.   -ج

 لغار يتعبد.وهو يف ا  ،ونزل عليه الوحي
 

 ما أول ما نزل عليه من القرآن؟  :١٥س

اىلَ قوله    --جج عَ ِ :  تَ َرّ�َِ� ٱ��  �ِ�ۡ�ِ�  
ۡ
َ��ََ�    �َ��ََ�    يٱ�َۡ�أ

 ٍ�َ��َ  �ۡ�ِ �َ�ـَ�  ۡ�َ�مُ   �  ٱۡ�ِ
َ
ٱۡ� َوَر��َ�   

ۡ
ِ   �  ٱ�َۡ�أ َ���َ�   يٱ��

�َ�ـَ� َ�� �َۡ�    ��ِ��َۡ��َِ�    -  ١:  العلق[سورة    �  ۡ��َ�ۡ �َ َ���َ� ٱۡ�ِ

٥[. 
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 من أول من آمن برسالته؟  :١٦س

النساء:    -ج ومن  الصديق،  بكر  أبو  الرجال:  من 

طالب،   أيب  بن  عيل  الصبيان:  ومن  خويلد،  بنت  خدجية 

احلبيش   بالل  األرقاء:  ومن  حارثة،  بن  زيد  املوايل:  ومن 

نْهُ  َ اهللاَُّ عَ
يضِ  وغريهم.  ، مرَ

 

 كيف كانت الدعوة إىل اإلسالم؟   :١٧س

أمر  كانت    -ج ثم  سنني،  ثالث  نحو  ا  رس� ىلَّ الدعوة  صَ

لَّمَ  سَ يْهِ وَ لَ  باجلهر بالدعوة.  ،اهللاُ عَ
 

لَّمَ ماذا كان حال النبي    :١٨س سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ومن    صَ

 آمن به بعد اجلهر بالدعوة؟  

بالغ املرشكون يف أذيته وأذية املسلمني، حتى أذن    -ج

 . بشةللمؤمنني باهلجرة إىل النجايش يف احل
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عىل  أو الرشك  أهل  النبي  أذية ومجع  يْهِ  قتل  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  صَ

لَّمَ  سَ  فحامه اهللا وأحاطه بعمه أبو طالب ليحميه منهم. ،وَ
 

بعثته    :١٩س من  العارش  العام  يف  تويف  اهللاُ من  ىلَّ  صَ

لَّمَ  سَ يْهِ وَ لَ  ؟ عَ

خدجية    -ج وزوجته  طالب،  أبو  عمه  اهللاَُّ  تويف   َ
يضِ رَ

ا نْهَ  .  عَ
 

  متى كان اإلرساء واملعراج؟ :٢٠س

عمره  --جج من  اخلمسني  يف  عليه كان  وفرضت   ،

 . الصلوات اخلمس

 : من املسجد احلرام إىل املسجد األقىص.  اإلرساء

: كان من املسجد األقىص إىل السامء إىل سدرة  واملعراج

 املنتهى. 
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النبي  : ٢١س كان  لَّمَ   كيف  سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  يدعو    صَ

 مكة؟ الناس خارج 

يف    -ج نفسه  ويعرض  الطائف،  أهل  يدعو  كان 

من   املدينة  أهل  جاء  حتى  الناس،  وجمامع  املواسم 

بالنبي فآمنوا  لَّمَ   األنصار،  سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  وبايعوهصَ عىل   ، 

 نرصته. 
 

النبي    :٢٢س بقي  لَّمَ كم  سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  مكة    صَ يف 

 يدعو؟  

 سنة.  عرشةبقي ثالث  -ج
 

لَّمَ ين هاجر النبي إىل أ :٢٣س سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ    ؟صَ

 من مكة إىل املدينة.   --جج
 

 كم بقي يف املدينة؟    :٢٤س

 عرش سنني.   --جج
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 ماذا فرض عليه يف املدينة من رشائع اإلسالم؟ :٢٥س

واجلهاد،    -ج واحلج،  والصيام،  الزكاة،  عليه  فرض 

 . واألذان، وغريها من رشائع اإلسالم
 

لَّمَ هم غزواته أ ام :٢٦س سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ  ؟  صَ

 . غزوة بدر الكرب  -ج

  غزوة أحد . 

 غزوة األحزاب . 

   .غزوة فتح مكة 
 

 ما آخر ما نزل من القرآن؟: ٢٧س

اىلَ قوله    --جج عَ ُ��� � � �ُۡ�َ�ُ��َن �ِ ۡ��ً �َوٱ��ُ��ا    :  تَ  ِۖ إَِ� ٱ��  ِ�
 ��ُ وَ   َ�ۡ�ٍ�   �َُ���   �ۡ�َ�َ�َ  � ��  �َ [سورة    �  ۡ��َُ��نَ �ُ ُ�ۡ� 

 . ]٢٨١البقرة: 
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النبي    : ٢٨س تويف  لَّمَ متى  سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  وكم ؟  صَ

 كان عمره؟  

تويف يف شهر ربيع األول، من السنة احلادية عرشة    --جج

 . من اهلجرة، وله من العمر ثالث وستون سنة 
 

يْهِ وَ اذكر بعض أزواج النبي    :٢٩س لَ ىلَّ اهللاُ عَ لَّمَ صَ  ؟ سَ

اخدجية    --جج نْهَ َ اهللاَُّ عَ
يضِ  . رَ

  اعائشة نْهَ َ اهللاَُّ عَ
يضِ  . رَ

  اأم سلمة نْهَ َ اهللاَُّ عَ
يضِ  . رَ

  اوحفصة نْهَ َ اهللاَُّ عَ
يضِ  . رَ

 

لَّمَ  من أوالده :٣٠س سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ  ؟ صَ

 من الذكور ثالثة: -ج

 وبه كان يكنى  ،القاسم . 

 وعبد اهللا . 
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 يموإبراه . 

  :من اإلناث 

 فاطمة. 

 رقية . 

 أم كلثوم. 

 زينب . 

خدجية   من  ولده  اوكل  نْهَ عَ اهللاَُّ   َ
يضِ إبراهيم،    ،رَ إال 

 وكلهم مات قبله إال فاطمة بعده بستة أشهر.
 

لَّمَ ذكر بعض صفات النبي  ا  : ٣١س سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ   صَ

لقية؟    اخلَ

لَّمَ كان      --جج سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  ليس    صَ الرجال  من  وسطًا 

مرشبًا   أبيض  وكان  ذلك،  بني  بل  بالطويل  وال  بالقصري 

مُ   باحلمرة الَ السَّ وَ ةُ  الَ الصَّ يْهِ  لَ اللحية،،  عَ كثيف  واسع    وكان 
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الفم،   العينني، املنكبني    عظيم  السواد، عظيم  شعره شديد 

الرائحة وغري ذلك من خلقته اجلميلة يْهِ    طيب  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  صَ

لَّمَ  سَ  . وَ
 

لَّمَ  عىل ماذا ترك النبي: ٣١س سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ  أمته؟   صَ

لَّمَ ترك أمته    --جج سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ عىل املحجة البيضاء،    صَ

إال   ا  خريً ترك  ما  هالك،  إال  عنها  يزيغ  ال  كنهارها،  ليلها 

ا إال حذرها منه  . دل األمة عليه، وال رش�
:

 



 

 

.Ñ≈d–W6÷Ñ»6
 أ الفاحتة وفرسها؟ اقر  :١س

 سورة الفاحتة وتفسريها:  --جج

يمِ   حِ َنِ الرَّ محْ مِ اهللاَِّ الرَّ املَِنيَ    �بِسْ عَ بِّ الْ دُ هللاَِِّ رَ َمْ   �احلْ
يمِ   حِ الرَّ َنِ  محْ ينِ    �الرَّ الدِّ مِ  وْ يَ الِكِ  اكَ    �مَ إِيَّ وَ بُدُ  نَعْ اكَ  إِيَّ

تَعِنيُ   يمَ    �نَسْ تَقِ املُْسْ اطَ  َ الرصِّ نَا  دِ ينَ    �اهْ ذِ الَّ اطَ  َ
رصِ

الِّنيَ   الضَّ الَ  وَ مْ  يْهِ لَ عَ وبِ  ضُ املَْغْ  ِ ريْ غَ مْ  يْهِ لَ عَ تَ  مْ   �أَنْعَ

 . ]٧ - ١الفاحتة: [سورة 
 

✍✍  P.Ñ≈d–W6
يت سورة الفاحتة؛ الفتتاح كتاب اهللا هبا.  مِّ  سُ

يمِ    -١ حِ الرَّ َنِ  محْ الرَّ اهللاَِّ  مِ  أبدأ    �بِسْ اهللا  باسم 

اىلَ به قراءة القرآن، مستعينًا  عَ ا بذكر اسمه.  تَ  متربكً

 . هُ انَ حَ بْ سُ أي: املعبود بحق، وال يسمى به غريه  اهللا
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َن  محْ وسعت    الرَّ الذي  الواسعة  الرمحة  ذو  أي: 

 . رمحته كل يشء

يم  حِ  . أي: ذو الرمحة باملؤمنني الرَّ

املَِنيَ    -٢ عَ الْ بِّ  رَ هللاَِِّ  دُ  َمْ أنواع    �احلْ مجيع  أي: 

 .  ل هللا وحدهاملحامد والكام

يمِ    -٣ حِ الرَّ َنِ  محْ الواسعة،    �الرَّ الرمحة  ذو  أي: 

 .  والواصلة للمؤمنني

ينِ  -٤ مِ الدِّ وْ الِكِ يَ  : هو يوم القيامة.  �مَ

تَعِنيُ    -٥ نَسْ اكَ  إِيَّ وَ بُدُ  نَعْ اكَ  نعبدك    �إِيَّ أي: 

 . وحدك ونستعني بك وحدك

يمَ    -٦ تَقِ املُْسْ اطَ  َ الرصِّ نَا  دِ إىل  :  �اهْ اهلداية  وهو 

نَّة  .  اإلسالم والسُّ
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وبِ   -٧ ضُ املَْغْ  ِ ريْ غَ مْ  يْهِ لَ عَ تَ  مْ أَنْعَ ينَ  ذِ الَّ اطَ  َ
رصِ

الِّنيَ   الضَّ الَ  وَ مْ  يْهِ لَ الصاحلني    �عَ اهللا  عباد  طريق  أي: 

 .  من األنبياء ومن تبعهم، غري طريق النصار واليهود

 استجب لنا.  :؛ أيآمني -
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 زلزلة وفرسها؟ اقرأ سورة ال:  ٢س

 سورة الزلزلة وتفسريها:   --جج

ِ ٱ �  ���ِ��ِ ٱـِٰ� ���ۡ�َ ٱ��

َا   اهلَ زَ لْ زِ ضُ  َرْ األْ لَتِ  زِ لْ زُ ا  ضُ   �إِذَ َرْ األْ تِ  جَ رَ أَخْ وَ

َا  اهلَ قَ َا  �أَثْ ا هلَ انُ مَ نْسَ ِ الَ اإلْ قَ ا   �وَ هَ بَارَ ثُ أَخْ َدِّ ئِذٍ حتُ مَ وْ   �يَ
 َ هلَ ى  حَ أَوْ بَّكَ  رَ ا    �ا  بِأَنَّ  وْ َ لِريُ تَاتًا  أَشْ النَّاسُ  رُ  دُ يَصْ ئِذٍ  مَ وْ يَ

ُمْ   هلَ امَ هُ    �أَعْ رَ ا يَ ً ريْ ةٍ خَ رَّ الَ ذَ ثْقَ لْ مِ مَ عْ نْ يَ لْ   �فَمَ مَ عْ نْ يَ مَ وَ

هُ  رَ ا يَ � ةٍ رشَ رَّ الَ ذَ ثْقَ  .]٨ - ١الزلزلة: [سورة   �مِ

✍✍  P.Ñ≈d–W6
َا    -١ اهلَ زَ لْ زِ ضُ  َرْ األْ لَتِ  زِ لْ زُ ا  كت    :�إِذَ رِّ حُ إذا 

 األرض التحريك الشديد الَّذي حيدث هلا يوم القيامة. 

َا    -٢ اهلَ قَ أَثْ ضُ  َرْ األْ تِ  جَ رَ أَخْ وأخرجت    :�وَ

 األرض ما يف بطنها من املوتى وغريهم. 
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َا    -٣  هلَ ا  مَ انُ  نْسَ ِ اإلْ الَ  قَ اإلنسان    :�وَ وقال 

ا: ما شأن األرض تتحرك وتضطرب؟!  ً  متحريِّ

ئِذٍ   -٤ مَ وْ ا    يَ هَ بَارَ أَخْ ثُ  دِّ َ اليوم    :�حتُ ذلك  يف 

 .  العظيم خترب األرض بام عمل عليها من خري ورشّ

َا    -٥  هلَ ى  حَ أَوْ بَّكَ  رَ أعلمها    :�بِأَنَّ  اهللا  ألن 

 وأمرها بذلك. 

ُمْ    -٦ هلَ امَ أَعْ ا  وْ َ لِريُ ا  تَاتً أَشْ النَّاسُ  رُ  دُ يَصْ ئِذٍ  مَ وْ   : �يَ

العظيم اليوم  ذلك  تت   ،يف  األرضالَّذي  فيه  خيرج    ،زلزل 

قًا  فِرَ احلساب  موقف  من  التي    ؛الناس  أعامهلم  ليشاهدوا 

 عملوها يف الدنيا. 

هُ    -٧ رَ يَ ا  ً ريْ خَ ةٍ  رَّ ذَ الَ  ثْقَ مِ لْ  مَ عْ يَ نْ  فمن    :�فَمَ

 يره أمامه.  ؛ يعمل وزن نملةٍ صغرية من أعامل اخلري والربّ 

رَ   -٨ ا يَ � ةٍ رشَ رَّ الَ ذَ ثْقَ لْ مِ مَ عْ نْ يَ مَ ومن يعمل    :�هُ  وَ

يرةاألوزهنا من   .؛ يره أمامهعامل الرشّ
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٧٩ 

 اقرأ سورة العاديات وفرسها؟  :٣س

 سورة العاديات وتفسريها:  --جج

ِ ٱ �  ���ِ��ِ ٱـِٰ� ���ۡ�َ ٱ��

  ��ًْ��َ �َْ�ً��    �َوا�َْ��دِ�َ�ِت    ��َ��ُْ��رِ�َ�ِت 
�َْ�َن �ِ�ِ َ�ْ�ً��    ��َ��ُْ��َِ�اِت ُ��ًْ��  

َ
�َ��    ��ًْ�َ ِ�ِ� �َ�ْ�ََ�َ�

�َْ��َن �َِ�ّ�ِ�ِ �ََ�ُ��ٌد    �  ����ُ� َ�َ َذ�َِ� �ََ�ِ��ٌ�    �إِن� اْ�ِ
  �ٌ��ِ�ََ� اْ�َْ�ِ   ِ�ُّ�ِ  �ُ����    �ِ  ��َ  َ�ِ�ْ�ُ إَِذا   �َُ��ْ�َ  �ََ�

َ
أ

ُ�ورِ    �ا�ُْ�ُ��رِ   َ� َ�� ِ� ا��� �ٍِ�  إِن� َر��ُ�ْ� �ِِ�ْ� �َ�ْ�َ   �وَُ�ّ�ِ
 .]١١ - ١ :العاديات[سورة  �َ�َ�ٌِ� 
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ها   -١ سِ لنَفَ ع  مَ يُسْ حتى  جتري  التي  باخليل  اهللا  أقسم 

 صوتٌ من شدة اجلري. 

إذا    -٢ النار  بحوافرها  تُوقِد  التي  باخليل  وأقسم 

 المست هبا الصخور لشدة وقعها عليها. 
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وقت    -٣ األعداء  عىل  تُغِري  التي  باخليل  وأقسم 

 باح. الص

ا.  -٤  فحركن بجرهينّ غبارً

ا من األعداء.  -٥ ْعً طن بفوارسهنّ مجَ  فتوسّ

 إن اإلنسان ملَنُوع للخري الذي يريده منه ربه. -٦

إنكار    -٧ يستطيع  ال  لشاهد،  للخري  منعه  عىل  وإنه 

 ذلك لوضوحه.

 وإنه لفرط حبه للامل يبخل به. -٨

إذا بعث   أفال يعلم هذا اإلنسان املغرتّ باحلياة الدنيا  -٩

من   وأخرجهم  األموات  من  القبور  يف  ما  اهللا 

كام   يكن  مل  األمر  أن  واجلزاء  للحساب  األرض 

 كان يتوهم؟! 

ز وبُنيِّ ما يف القلوب من النيات واالعتقادات    -١٠ وأُبْرِ

 وغريها. 
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٨١ 

إن رهبم هبم يف ذلك اليوم خلبري، ال خيفى عليه من    -١١

 أمر عباده يشء، وسيجازهيم عىل ذلك.
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 اقرأ سورة القارعة وفرسها؟  :٤س

 سورة القارعة وتفسريها:  --جج

ِ ٱ �  ���ِ��ِ ٱـِٰ� ���ۡ�َ ٱ��

ا�َْ��رَِ�ُ�    �ا�َْ��رَِ�ُ�   ا�َْ��رَِ�ُ�    �َ��   ��َ ْدَراَك 
َ
أ َوَ�� 

ا�َْ��ُْ��ِث    � َ��َْ�َ�اِش  ا���ُس  �َُ��ُن  َو�َُ��ُن   ��َ�َْم 
َ��ُل َ��ْ�ِْ�ِ� ا�َْ��ْ  � َ�ْ� َ�ُ��َْ� َ�َ�ازِ�ُ�ُ�    �ُ��ِش  اْ�ِ ��

َ
�َ��  

َراِ�َ�ٍ�    �ٍ�َ��ِ  �ِ َ�َ�ازِ�ُ�ُ�    �َ�ُ�َ�   �ْ ���َ  �ْ�َ  � ��
َ
  �َوأ

َ��وِ�ٌَ�    �ُ ��
ُ
�َ��    �ْ�َِ�  ��َ ْدَراَك 

َ
أ َ��ِ�َ�ٌ�    �َوَ��   ��َ�ٌر 

 . ]١١ - ١ :القارعة[سورة 
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 هوهلا.  الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم -١

لعظم    -٢ الناس  قلوب  تقرع  التي  الساعة  هذه  ما 

 هوهلا؟! 

أعلمك    -٣ الرسول  -وما  التي    -أهيا  الساعة  هذه  ما 

 تقرع قلوب الناس لعظم هوهلا؟! إهنا يوم القيامة. 
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٨٣ 

املُنْتَرشِ    -٤ كالفراش  يكونون  الناس  قلوب  تقرع  يوم 

 املتناثر هنا وهناك. 

املَندُ   -٥ الصوف  مثل  اجلبال  خفة وتكون  يف  وف 

 سريها وحركتها. 

أعامله    -٦ عىل  الصاحلة  أعامله  رجحت  من  فأما 

 السيئة.

 فهو يف عيشة مرضية يناهلا يف اجلنة.  -٧

أعامله   -٨ عىل  السيئة  أعامله  رجحت  من  وأما 

 الصاحلة. 

ه يوم القيامة هو جهنم.  -٩  فمسكنه ومستقرّ

 ما هي؟!  -أهيا الرسول    -وما أعلمك  -١٠

 ة احلرارة. هي نار شديد -١١



 
 

 

È‹Ëu@¥‡‹éΩa@fib–üc@…éÌ@¸@bfl@ ٨٤ 

 اقرأ سورة التكاثر وفرسها؟:  ٥س

 وتفسريها:   التكاثرسورة   --جج

ِ ٱ �  ���ِ��ِ ٱـِٰ� ���ۡ�َ ٱ��

ا��َ��ُُ�    �ُ�ُ��َْ�
َ
ا�َْ�َ���َِ�    �� ُزْرُ�ُ�   ���َ�    ��َ

َ�ْ��َُ��َن   َ�ْ��َُ��َن    �َ��َْف  َ��َْف   ��َ  ���ُ�   �َْ�  ��َ
 ْ��ِ اْ�َ�ِِ�  َ�ْ��َُ��َن  اْ�َِ��َ�    �َ�  ُون�  ُو��َ��   ��ََ�َ َ�ََ�  ���ُ

اْ�َ�ِِ�   ا���ِ��ِ   �َ�ْ�َ   �ِ�َ  �ٍِ��َْ�َ�  ��ُ�
َ
��ُْ�َ� [سورة    ُ��� 

 .]٨ - ١ :التكاثر
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الناس    -شغلكم    -١ باألموال    -أهيا  التفاخر 

 واألوالد عن طاعة اهللا. 

 حتى متُّم ودخلتم قبوركم.  -٢

ما كان لكم أن يشغلكم التفاخر هبا عن طاعة اهللا،    -٣

 سوف تعلمون عاقبة ذلك االنشغال. 
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٨٥ 

 ثم سوف تعلمون عاقبته.  -٤

ا لو أنكم تعلمون يقينًا أنكم مبعوثون إىل اهللا،    -٥ حق�

انشغلتم   ملا  أعاملكم،  عىل  سيجازيكم  وأنه 

 بالتفاخر باألموال واألوالد. 

 لقيامة.واهللا لتشاهدنّ النار يوم ا  -٦

 ثم لتشاهدهنا مشاهدة يقني ال شك فيه.  -٧

ثم ليسألنّكم اهللا يف ذلك اليوم عام أنعم به عليكم    -٨

 من الصحة والغنى وغريمها. 
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 اقرأ سورة العرص وفرسها؟ :  ٦س

 سورة العرص وتفسريها:   --جج

ِ ٱ �  ���ِ��ِ ٱـِٰ� ���ۡ�َ ٱ��

  ِ عَرصْ الْ فِ   �وَ لَ انَ  نْسَ ِ اإلْ ٍ  إِنَّ  رسْ خُ ينَ    �ي  ذِ الَّ إِالَّ 

  ِ ربْ ا بِالصَّ وْ اصَ تَوَ َقِّ وَ ا بِاحلْ وْ اصَ تَوَ َاتِ وَ احلِ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ آمَ

 . ]٣ - ١العرص: [سورة  �
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١-  ِ عَرصْ الْ هُ : أقسم �وَ انَ بْحَ  .بالزمان سُ

ٍ    نَّ إِ   -٢  رسْ فِي خُ انَ لَ نْسَ ِ أي: كل اإلنسان يف   �اإلْ

 .  هالكنقصان و

ا    -٣ وْ اصَ تَوَ وَ َاتِ  احلِ الصَّ لُوا  مِ عَ وَ نُوا  آمَ ينَ  ذِ الَّ إِالَّ 

  ِ ربْ ا بِالصَّ وْ اصَ تَوَ َقِّ وَ إال من آمن وعمل  :  �بِاحلْ

عليه،   وصربوا  احلق  إىل  دعوا  ذلك  ومع  صاحلًا، 

 . فهؤالء هم الناجون من اخلسارة
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٨٧ 

 اقرأ سورة اهلمزة وفرسها؟   :٧س

 :  سورة اهلمزة وتفسريها  --جج

ِ ٱ �  ���ِ��ِ ٱـِٰ� ���ۡ�َ ٱ��

  �ٍ�َ�َُ� �ٍ�َ�َ�ُ ِ
َدهُ    �َو�ٌْ� �ُِ�ّ ِي َ�ََ� َ��ً� وََ���   �ا��

هُ   َ�َ�ْ
َ
ن� َ��َ�ُ أ

َ
َوَ��    �َ�� َ�ُ�َْ�َ�ن� ِ� اْ�َُ�َ��ِ    �َ�َْ�ُ� أ

ْدَراَك َ�� اْ�َُ�َ�ُ�  
َ
ِ ا�ُْ���ََ�ةُ    �أ �ُِ� َ�َ  ا��   ��َ�ُر ا�� ���َ �ِ

�ْ�َِ�ةِ  
َ
َدةٍ    �إِ��َ�� َ��َ�ِْ�ْ� ُ�ْ�َ�َ�ةٌ    �اْ� ���َ�ُ �ٍ�َ�َ �ِ�  

 . ]٩ - ١ :اهلمزة[سورة 
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للناس،    -١ االغتياب  لكثري  عذاب  وشدة  وبال 

 والطعن فيهم. 

غري    -٢ له  همَّ  ال  وإحصاؤه،  املال  مجع  ه  مهّ الذي 

 ذلك.
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ه سينجيه من املوت، فيبقى  يظن أن ماله الذي مجع  -٣

ا يف احلياة الدنيا.   خالدً

ر هذا اجلاهل، ليطرحنّ يف نار    -٤ ليس األمر كام تصوّ

لشدة   فيها  ح  طُرِ ما  كل  وتكرس  تدق  التي  جهنم 

 بأسها. 

أعلمك    -٥ الرسول    -وما  التي    -أهيا  النار  هذه  ما 

ح فيها؟!   حتطم كل ما طُرِ

 إهنا نار اهللا املستعرة.  -٦

 نفذ من أجسام الناس إىل قلوهبم. التي ت  -٧

بني فيها مغلقة. -٨ ذَّ  إهنا عىل املُعَ

د ممتدة طويلة حتى ال خيرجوا منها.  -٩ مَ  بعَ
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٨٩ 

 اقرأ سورة الفيل وفرسها؟   :٨س

 سورة الفيل وتفسريها:   --جج

ِ ٱ �  ���ِ��ِ ٱـِٰ� ���ۡ�َ ٱ��

ا�ْ�ِ  ْ�َ��ِب 
َ
�ِ� َر��َ�   �َ�َ�َ  �َْ��َ  �ََ�  �َْ�

َ
�  �ِ��    �َْ�

َ
�

  �ٍ�ِ��َْ� �ِ �ْ�ُ�َْ��َ �ْ�َْ�َ�    �َ�ِ��َ�
َ
رَْ�َ� َ��َ�ِْ�ْ� َ�ْ�ًا �

َ
َوأ

�    �ٍ� ِ�ّ�ِ  �ْ�ِ ِ�َِ��َرٍ�   �ْ�ِ��ِ�َْ��   �ٍ�ْ�َ�َ  �ْ�َُ��َ�ََ�
ُ��ٍل 

ْ
 . ]٥ - ١ :الفيل[سورة  �َ��
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تعلم    -١ ة    -أهيا الرسول    -أمل  هَ بأبْرَ ربك  فعل  كيف 

هدم  وأصحاب أرادوا  حني  الفيل  أصحاب  ه 

 الكعبة؟!

لقد جعل اهللا تدبريهم السيئ هلدمها يف ضياع، فام    -٢

وما   الكعبة،  عن  الناس  رصف  من  متنّوه  ما  نالوا 

 نالوا منها شيئًا. 
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ا أتتهم مجاعات مجاعات.  -٣  وبَعَث عليهم طريً

ر. -٤ جِّ تَحَ  ترميهم بحجارة من طني مُ

 ته الدوابّ وداسته. فجعلهم اهللا كورق زرع أكل -٥
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٩١ 

 اقرأ سورة قريش وفرسها؟  :٩س

 سورة قريش وتفرسها:   --جج

ِ ٱ �  ���ِ��ِ ٱـِٰ� ���ۡ�َ ٱ��

�َ�ِف �َُ��ٍْ�   ِ�ِ�   �ِْ� َ��ءِ َوا��� إِ�َ��ِِ�ْ� رِْ��ََ� ا�ّ�ِ
ْ�َ�َ�ُ�ْ� ِ�ْ� ُ��ٍع   ��َ�َْ�ْ�ُ�ُ�وا َرب� َ�َ�ا اْ�َ�ِْ�    �

َ
ِي أ ا��

 .]٤ - ١ :قريش[سورة  �ُ�ْ� ِ�ْ� َ��ٍْف َوآَ��َ 
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املراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة يف الشتاء    -١

 والصيف. 

الشام    -٢ الصيف إىل  اليمن، ورحلة  الشتاء إىل  رحلةَ 

 آمنني.

الذي    -٣ وحده،  احلرام  البيت  هذا  ربّ  اهللا  فليعبدوا 

 . ا يرسَّ هلم هذه الرحلة، وال يرشكوا به أحدً 
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بام    -٤ خوف،  من  وآمنهم  جوع،  من  أطعمهم  الذي 

وضع يف قلوب العرب من تعظيم احلرم، وتعظيم  

 سكانه. 
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 اقرأ سورة املاعون وفرسها؟  :١٠س

 سورة املاعون وتفسريها:   ج:ج:

ِ ٱ �  ���ِ��ِ ٱـِٰ� ���ۡ�َ ٱ��

  �ِ�ِ�ّ�ِ� ُب  ِي �َُ�ّ�ِ �َْ� ا��
َ
َر�

َ
ِي �َ�ُ   �أ ع�  �ََ��َِ� ا��

ا�ِْ�ْ�ِ�ِ�    �اْ�َ�ِ�َ�   َ�َ��ِم   َ�َ  ��ُ�َ �ََ��ٌْ�    �َوَ� 
َ��ُ��َن    ��ِ�ُْ�َ��َِّ�    �ْ�ِِ��َ�َ  �ْ�َ  �ْ�ُ  �َ�ِ ِ�َ�    �ا�� ا��

 -  ١  :املاعون[سورة    �َو�َْ�َ�ُ��َن ا�َْ��ُ��َن    �ُ�ْ� �َُ�اُءوَن  

٧[. 
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 قيامة؟!هل عرفت الذي يكذب باجلزاء يوم ال -١

 فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بغلظة عن حاجته.  -٢

 وال حيثّ نفسه، وال حيث غريه عىل إطعام الفقري.  -٣

 فهالك وعذاب للمصلِّني.  -٤
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الذين هم عن صالهتم الهون، ال يبالون هبا حتى   -٥

 ينقيض وقتها. 

الذين هم يراؤون بصالهتم وأعامهلم، ال خيلصون   -٦

 العمل هللا. 

 إعانة غريهم بام ال رضر يف اإلعانة به.ويمنعون  -٧
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 اقرأ سورة الكوثر وفرسها؟    :١١س

 سورة الكوثر وتفسريها:  ج:ج:

ِ ٱ �  ���ِ��ِ ٱـِٰ� ���ۡ�َ ٱ��

ا�َْ�ْ��ََ�   ْ�َ��َْ��َك 
َ
أ َواْ�َْ�    �إِ���   �َِ�ّ�َِ� إِن�    ��ََ�ّ�ِ 

 ُ�َْ�
َ
 .]٣ -١الكوثر: [سورة  �َ���ِ�ََ� ُ�َ� اْ�
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اخلري الكثري، ومنه هنر    -أهيا الرسول    -إنا آتيناك    -١

 الكوثر يف اجلنة. 

وحده    -٢ له  تصيل  أن  النعمة،  هذه  عىل  اهللا  شكر  فأدّ 

ب   التقرّ من  املرشكون  يفعله  ملا  خالفًا  وتذبح، 

 ألوثاهنم بالذبح. 

الذي    -٣ املَنيسِ  خري  كل  عن  املنقطع  هو  بْغِضك  مُ إن 

كِر كِر بسوء. إن ذُ  ذُ
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 اقرأ سورة الكافرون وفرسها؟   :١٢س

 سورة الكافرون وتفسريها:  ج:ج:

ِ ٱ �  ���ِ��ِ ٱـِٰ� ���ۡ�َ ٱ��

�َ� ا�َْ��ُِ�ونَ   �ُْ�   ��َ ��
َ
َ�ْ�ُ�ُ�وَن    �  �  ��َ  �ُ�ُ�ْ

َ
أ  �َ�  

  �ُ�ُ�ْ
َ
أ  ��َ َ��ُِ�وَن   �ْ�ُْ�

َ
� َ�َ�ْ�ُ�ْ�    �َوَ�   ��َ  �ٌِ��َ  �َ�

َ
� َوَ� 

�    �ُ�ُ�ْ
َ
أ  ��َ َ��ُِ�وَن   �ْ�ُْ�

َ
� َوِ�َ    �َوَ�  دِ�ُ�ُ�ْ�   �ْ�َُ�

 .]٦ - ١ :الكافرون [سورة   �دِ�ِ� 

✍✍  P.Ñ≈d–W6
 : يا أهيا الكافرون باهللا. -أهيا الرسول   -قل  -١

من    -٢ تعبدون  ما  املستقبل  يف  وال  احلال  يف  أعبد  ال 

 األصنام. 

 وحده. وال أنتم عابدون ما أعبده أنا، وهو اهللا   -٣

 وال أنا عابد ما عبدتم من األصنام.  -٤

 وال أنتم عابدون ما أعبده أنا، وهو اهللا وحده.  -٥
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ديني    -٦ ابتدعتموه ألنفسكم، ويل  الذي  دينكم  لكم 

 .  الذي أنزله اهللا عيلّ



 
 

 

È‹Ëu@¥‡‹éΩa@fib–üc@…éÌ@¸@bfl@ ٩٨ 

 اقرأ سورة النرص وفرسها؟   :١٣س

 سورة النرص وتفسريها:   ج:ج:

ِ ٱ �  ���ِ��ِ ٱـِٰ� ���ۡ�َ ٱ��

َوا�َْ��ُْ�  إِ   ِ ا��  ُ�َْ� َ��َء  ا���َس    �َذا   �َْ�
َ
َوَر�

�َْ�اً��  
َ
أ  ِ ا�� دِ�ِ�   �ِ َرّ�َِ�    ��َْ�ُ��ُ�َن   �ِ�َْ�ِ  �ِْ�ّ�ََ�

ا�ً�   . ]٣ - ١ :النرص[سورة  �َواْ�َ�ْ��ِْ�هُ إِ��ُ� َ�َن �َ��

✍✍  P.Ñ≈d–W6
وإعزازه   -أهيا الرسول    -إذا جاء نرص اهللا لدينك    -١

 ه، وحدث فتح مكة. ل

ا بعد وفد.  -٢  ورأيت الناس يدخلون يف اإلسالم وفدً

فاعلم أن ذلك عالمة عىل قرب انتهاء املهمة التي    -٣

ا له عىل نعمة  ثْتَ هبا، فسبِّح بحمد ربك، شكرً عِ بُ

توابًا   كان  إنه  املغفرة،  منه  واطلب  والفتح،  النرص 

 يقبل توبة عباده، ويغفر هلم. 
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 ملسد وفرسها؟اقرأ سورة ا  :١٤س

 سورة املسد وتفسريها:  ج:ج:

ِ ٱ �  ���ِ��ِ ٱـِٰ� ���ۡ�َ ٱ��

ِ� �ََ�ٍ� َو�َ��  
َ
ْ�َ� َ��ُْ� َ��ُ�ُ َوَ��    �َ���ْ� �ََ�ا أ

َ
َ�� أ

  �َ�َ�َ�    �ٍ�ََ� َذاَت  �َ�ًرا   �َ�ْ�َ�َ�    �ََ����َ  �ُُ�
َ
َواْ�َ��

 ١ :املسد[سورة  � ِ� ِ��ِ�َ�� َ��ٌْ� ِ�ْ� َ�َ��ٍ  �اْ�ََ�ِ� 

- ٥[ . 

✍✍  P.Ñ≈d–W6
لَّمَ خرست يدا عم النبي    -١ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ، أيب هلب صَ

يؤذي   كان  إذ  عمله،  بخرسان  املطلب  عبد  بن 

 النبي صىل اهللا عليه وسلم، وخاب سعيه.

عنه    -٢ يدفعا  مل  وولده؟  ماله  عنه  أغنى  يشء  أيّ 

 عذابًا، ومل جيلبا له رمحة. 

ها. سيدخل ي -٣ ا ذات هلب، يقايس حرّ  وم القيامة نارً
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وستدخلها زوجته أم مجيل التي كانت تؤذي النبي   -٤

لَّمَ  سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ  ، بإلقاء الشوك يف طريقه.صَ

تْل تساق به إىل النار.  -٥ م الفَ ْكَ  يف عنقها حبل حمُ
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 اقرأ سورة اإلخالص وفرسها؟    :١٥س

 سورة اإلخالص وتفسريها:  --جج

ِ ٱ �  ���ِ��ِ ٱـِٰ� ���ۡ�َ ٱ��

دٌ   وَ اهللاَُّ أَحَ دُ    �قُلْ هُ مَ دْ    �اهللاَُّ الصَّ ولَ ْ يُ ملَ لِدْ وَ ْ يَ   �ملَ
دٌ  ا أَحَ وً فُ هُ كُ نْ لَ كُ ْ يَ ملَ  .]٤ - ١اإلخالص: [سورة    �وَ

 

✍✍  P.Ñ≈d–W6
دٌ    -١ وَ اهللاَُّ أَحَ هو  :  -يا أهيا الرسول-: قل  �قُلْ هُ

 . ريهاهللا ال إله غ

دُ   -٢ مَ  .  أي: ترفع إليه حاجات اخللق �اهللاَُّ الصَّ

دْ    -٣ ولَ يُ  ْ ملَ وَ لِدْ  يَ  ْ له  �ملَ ولد  هُ   فال  انَ بْحَ وال    سُ

 والد. 

دٌ    -٤ ا أَحَ وً فُ هُ كُ نْ لَ كُ ْ يَ ملَ   منومل يكن له مماثل    : �وَ

 خلقه.
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 اقرأ سورة الفلق وفرسها؟   :١٦س

 سورة الفلق وتفسريها:   --جج

ِ ٱ �  ���ِ��ِ ٱـِٰ� ���ۡ�َ ٱ��

لَقِ   فَ بِّ الْ وذُ بِرَ لَقَ    �قُلْ أَعُ ا خَ ِّ مَ نْ رشَ ِّ    �مِ نْ رشَ مِ وَ

قَبَ   وَ ا  إِذَ قٍ  اسِ دِ    �غَ قَ عُ الْ يفِ  اثَاتِ  النَّفَّ  ِّ رشَ نْ  مِ نْ    �وَ مِ وَ

دَ  سَ ا حَ دٍ إِذَ اسِ ِّ حَ  . ]٥ - ١الفلق: [سورة   �رشَ
 

✍✍  P.Ñ≈d–W6
وذُ    -١ أَعُ لَقِ  قُلْ  فَ الْ بِّ    أهيا الرسول   يا  -قل    �بِرَ

 .أعتصم بربّ الصبح، وأستجري به: -

لَقَ    -٢ خَ ا  مَ  ِّ رشَ نْ  من   :�مِ يؤذي  ما  رشّ  من 

 املخلوقات. 

قَبَ    -٣ وَ ا  إِذَ قٍ  اسِ غَ  ِّ رشَ نْ  مِ باهللا    :�وَ وأعتصم 

 . من الرشور التي تظهر يف الليل من دواب ولصوص
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النَّفَّ   -٤  ِّ رشَ نْ  مِ دِ  وَ قَ عُ الْ يفِ  ﴾: وأعتصم    :�اثَاتِ 

د قَ ثْن يف العُ نْفُ  . به من رشّ السواحر الالئي يَ

دَ    -٥ سَ ا حَ دٍ إِذَ اسِ ِّ حَ نْ رشَ مِ ومن رش حاسد    :�وَ

م،   نِعَ من  اهللا  وهبهم  ما  عىل  حسدهم  إذا  للناس  مبغض 

 . يريد زواهلا عنهم، وإيقاع األذ هبم
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 اقرأ سورة الناس وفرسها؟   :١٧س

 سورة الناس وتفسريها:  --جج

ِ ٱ �  ���ِ��ِ ٱـِٰ� ���ۡ�َ ٱ��

النَّاسِ   بِّ  بِرَ وذُ  أَعُ النَّاسِ    �قُلْ  لِكِ  النَّاسِ    �مَ هِ  إِلَ

َنَّاسِ    � اخلْ اسِ  وَ سْ وَ الْ  ِّ رشَ نْ  يفِ    �مِ سُ  وِ سْ وَ يُ ي  الَّذِ

ورِ النَّاسِ   دُ النَّاسِ    �صُ نَّةِ وَ ِ نَ اجلْ  -  ١الناس:  [سورة    �مِ

٦[. 

✍✍  P.Ñ≈d–W6
النَّاسِ    -١ بِّ  بِرَ وذُ  أَعُ أهيا  -قل    :�قُلْ  يا 

 . أعتصم برب الناس، وأستجري به :-الرسول 

النَّاسِ    -٢  لِكِ  ال :  �مَ يشاء،  بام  فيهم  يترصف 

 . مالك هلم غريه

النَّاسِ    -٣ هِ  هلم  :  �إِلَ معبود  ال   ، بحقّ معبودهم 

 . بحق غريه
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اسِ   -٤ وَ سْ وَ الْ  ِّ رشَ نْ  َنَّاسِ  مِ اخلْ رشّ    :�  من 

 .  الشيطان الَّذي يلقي وسوسته إىل الناس

النَّاسِ    -٥ ورِ  دُ صُ يفِ  سُ  وِ سْ وَ يُ ي  يلقي   :�الَّذِ

 . بوسوسته إىل قلوب الناس

النَّاسِ    -٦ نَّةِ وَ ِ نَ اجلْ أي: املوسوس يكون من    �مِ

 .  اإلنس ويكون من اجلن 

:
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;;UÿÂ¯\;nÁÅ¢\;
بالنيات«  :حديث  أكمل  :١س األعامل    ، » ...  إنام 

 واذكر بعض فوائده؟ 

اخلطاب    -ج   بن  عمر  حفص  أيب  املؤمنني  أمري  عن 

َ اهللاَُّ  
يضِ اىلَ رَ عَ نْهُ   تَ ىلَّ اهللاُ قال: سمعت رسول اهللا    عَ اىلَ   صَ عَ   تَ

لَّمَ  سَ وَ ىلَ َآَلِهِ  وعَ يْهِ  لَ وإنام «يقول:    عَ بالنيات،  األعامل  إنام 

ما امرئ  ورسوله  لكل  اهللا  إىل  هجرته  كانت  فمن   ،؛ نو  

  ، فهجرته إىل اهللا ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها 

ينكحها  امرأة  إليه  ؛أو  ما هاجر  إىل  البخاري    »فهجرته  رواه 

 . ومسلم

✍✍  Pi‚|ùW6⁄‘6|ÎW·ƒ6
وصوم،    -١ صالة،  من  نية،  من  له  بد  ال  عمل  كل 

 . وحج، وغريها من األعامل

اىلَ ص يف النية هللا ال بد من اإلخال -٢ عَ  .  تَ
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;UÈ›]m’\;nÁÅ¢\;

...«حديث    أكمل  :٢س هذا  أمرنا  يف  أحدث    ، » من 

 واذكر بعض فوائده؟ 

عائشة  عن    --جج عبداهللا  أم  املؤمنني  ا أم  نْهَ عَ اهللاَُّ   َ
يضِ   رَ

لَّمَ قالت: قال رسول اهللا   سَ لَيْهِ وَ ىلَّ اهللاُ عَ من أحدث يف « :  صَ

 . رواه البخاري ومسلم »أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردٌّ 

✍✍  Pi‚|ùW6⁄‘6|ÎW·ƒ6
 . يف الدين  االبتداعالنهي عن  -١

 وأن األعامل املحدثة مردودة غري مقبولة. -٢
 

 ;Un’]m’\;nÁÅ¢\;

رسول  (حديث    أكمل  :٣س عند  جلوس  نحن  بينام 

لَّمَ اهللا  سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ  واذكر بعض فوائده؟  ، ...) صَ

اخلطاب    --جج بن  عمر  نْهُ رَ عن  عَ اهللاَُّ   َ
بينام    يضِ  : قال 

لَّمَ نحن جلوس عند رسول اهللا   سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ذات يوم،   صَ
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سواد   شديد  الثياب،  بياض  شديد  رجل  علينا  طلع  إذ 

الشعر، ال ير عليه أثر السفر، وال يعرفه منا أحد، حتى  

النبي   إىل  لَّمَ جلس  سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  إىل   ،صَ ركبته    فأسند 

يا حممد أخربين  «ركبتيه ، ووضع كفيه عىل فخذيه، وقال:  

له:  »عن اإلسالم فقال  إال   :اإلسالم«،  إله  أن ال  أن تشهد 

حممدً   ،اهللا الصالة وأن  وتقيم  اهللا،  رسول  الزكاة،    ،ا  وتؤيت 

سبيالً  إليه  استطعت  إن  البيت  وحتج  رمضان،  ،  »وتصوم 

أخربين  «، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال:  » صدقت«قال :  

اإليامن باهللا«قال:    »عن  تؤمن    ، وكتبه  ،ومالئكته  ،أن 

، قال:  »خريه ورشه  ؛واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر  ،ورسله

أن تعبد  «، قال:  »فأخربين عن اإلحسان«، قال :  »صدقت«

فأخربين  «، قال:  »فإنه يراك  ،اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه

، قال:  »السائلما املسؤول بأعلم من  «، قال:  »عن الساعة

أماراهتا« عن  قال:  »فأخربين  وأن  «،  ربتها،  األمة  تلد  أن 
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  » تر احلفاة العراة العالة رعاء الشاء، يتطاولون يف البنيان

ملي�  فلبث  انطلق  قال:  ثم  ثم  عمر«ا،  من   !يا  أتدري 

  ، فإنه جربيل «، قال:  اهللا ورسوله أعلم، قلت:  »السائل؟

 .رواه مسلم »أتاكم يعلمكم دينكم

✍✍  6⁄‘Pi‚|ùW6⁄‘6|ÎW·ƒ6
 : ؛ وهيمسةاخلذكر أركان اإلسالم   -١

 وأن حممدا رسول اهللا   ،شهادة أن ال إله إال اهللا . 

 وإقام الصالة. 

 وإيتاء الزكاة . 

 وصوم رمضان . 

   .وحج بيت اهللا احلرام 

 :وهي ستة ، ذكر أركان اإليامن -٢

 اإليامن باهللا . 

 ومالئكته. 
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 وكتبه. 

 ورسله.   

 واليوم اآلخر.   

   .والقدر خريه ورشه 

اإلحسان-٣ ركن  واحدذكر  ركن  وهو  أن  ،  ،  وهو 

 .  تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه، فإنه يراك

اىلَ إال اهللا   هال يعلم ،قيام الساعةوقت  -٤ عَ  .  تَ

 
;√dÖ’\;nÁÅ¢\U;;

، واذكر  »أكمل املؤمنني إيامناً ...«حديث    أكمل  :٤س

 بعض فوائده؟ 

هريرة  --جج أيب  نْهُ   عن  عَ اهللاَُّ   َ
يضِ اهللا    رَ رسول  قال  قال: 

لَّمَ  سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  إيامناً «  :صَ املؤمنني  أحسنهم    :أكمل 

 . حديث حسن صحيحوقال:  رواه الرتمذي .»خلقاً 
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✍✍  Pi‚|ùW6⁄‘6|ÎW·ƒ6
 . احلث عىل حسن اخللق -١

  .وأن كامل اخللق من كامل اإليامن -٢

 ن يزيد وينقص.  وأن اإليام -٣

 
;;UäŸ]£\;nÁÅ¢\;

، واذكر  »...  من حلف بغري اهللا«  :حديث  أكمل  :٥س

   بعض فوائده؟

نْهُ عن ابن عمر    -ج َ اهللاَُّ عَ
يضِ يْهِ  أن النبي    امرَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ صَ

لَّمَ  سَ رواه    .»فقد كفر أو أرشك  ؛من حلف بغري اهللا«قال:    وَ

 . الرتمذي

✍✍  Pi‚|ùW6⁄‘6|ÎW·ƒ6
اىلَ حللف إال باهللا ال جيوز ا- عَ  تَ

اىلَ احللف بغري اهللا  - عَ  من الرشك األصغر.  تَ

  



 
 

 

È‹Ëu@¥‡‹éΩa@fib–üc@…éÌ@¸@bfl@ ١١٢ 

;;UãÄ]â’\;nÁÅ¢\;

أكون  «  :حديث  أكمل  :٦س حتى  أحدكم  يؤمن  ال 

 واذكر بعض فوائده؟  ،»أحب إليه ...

أنس  --جج نْهُ عن  عَ اهللاَُّ   َ
يضِ اهللا    ،رَ رسول  اهللاُ قال  ىلَّ  صَ

لَّمَ  سَ وَ يْهِ  لَ حت«  :عَ أحدكم  يؤمن  من ال  إليه  أحب  أكون  ى 

 . رواه البخاري ومسلم »والناس أمجعني ،وولده  ،والده 

✍✍  ⁄‘6Pi‚|ùW6|ÎW·ƒ6
ىلَّ  النبي  حمبة  جيب - يْهِ  اهللاُ صَ لَ لَّمَ  عَ سَ  . الناس  كل من  أكثر وَ

 أن ذلك من كامل اإليامن.   -
 

;;U√d]â’\;nÁÅ¢\;
حيب  «  :حديث  أكمل  :٧س حتى  أحدكم  يؤمن  ال 

 بعض فوائده؟  واذكر، » ألخيه ...

أنس    --جج نْهُ عن  عَ اهللاَُّ   َ
يضِ اهللا    ،رَ رسول  اهللاُ قال  ىلَّ  صَ

لَّمَ  سَ وَ يْهِ  لَ يؤمن أحدكم«  :عَ ما حيب    ؛ ال  حتى حيب ألخيه 

 .رواه البخاري ومسلم »لنفسه
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حيب   -١ كام  اخلري  من  للمؤمنني  حيب  أن  املؤمن  عىل 

 . لنفسه

 وذلك من كامل اإليامن.   -
  
;UflŸ]m’\;nÁÅ¢\;

، واذكر » والذي نفيس بيده! ...«  :حديث  أكمل:  ٨س

 بعض فوائده؟  

أيب سعيد  --جج نْهُ عن  عَ اهللاَُّ   َ
يضِ اهللا    ، رَ رسول  ىلَّ  عن  صَ

لَّمَ  سَ وَ يْهِ  لَ عَ بيده«قال:    اهللاُ  تعدل    إهنا لتعدل  !والذي نفيس 

 . رواه البخاري »ثلث القرآن

✍✍  6íΩ_Pi‚|ùW6|ÎW·ƒ6
   .اإلخالص فضل سورة -١

 وأهنا تعدل ثلث القرآن.   -٢
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;√à]i’\;nÁÅ¢\U;;

باهللا«حديث    أكمل  : ٩س إال  قوة  وال  حول    ، » ...  ال 

 واذكر بعض فوائده؟ 

نْهُ عن أيب موسى    --جج َ اهللاَُّ عَ
يضِ ىلَّ  ، قال رسول اهللا  رَ صَ

لَّمَ  سَ وَ يْهِ  لَ عَ كنوز  «:  اهللاُ  من  كنز  باهللا  إال  قوة  وال  حول  ال 

 . البخاري ومسلمرواه  »اجلنة

✍✍  ⁄‘6Pi‚|ùW6|ÎW·ƒ6
 . وأهنا كنز من كنوز اجلنة ،فضل هذه الكلمة -١

اىلَ  اهللا عىل واعتامده  ،وقوته حوله من  العبد تربئ -٢ عَ  . وحده تَ
  

;;UÖå]¬’\;nÁÅ¢\;

مضغة...«  حديث   أكمل  :١٠س اجلسد  يف  إن  ،  » أال 

 واذكر بعض فوائده؟  

النعامن بن بشري  --جج اهللاَُّعن   َ
يضِ نْهُ رَ عَ قال: سمعت    ام 

اهللا   لَّمَ رسول  سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  اجلسد  «  يقول:  صَ يف  وإن  أال 
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فسد   فسدت  وإذا  كله،  اجلسد  صلح  صلحت  إذا  مضغة 

 . رواه البخاري ومسلم »اجلسد كله، أال وهي القلب

✍✍  6íΩ_Pi‚|ùW6|ÎW·ƒ6
 . والباطن   صالح الظاهرفيه صالح القلب  -١

 قلب ألنه به صالح اإلنسان.  االهتامم بصالح ال -٢
 

;;UÖç¡;ÍÄ]¢\;nÁÅ¢\;

من «  :حديث   أكمل  :١١س كالمه  آخر  كان  من 

 واذكر بعض فوائده؟  ،»ال إله إال اهللا.. :الدنيا 

نْهُ عن معاذ بن جبل    --جج عَ اهللاَُّ   َ
يضِ قال: قال رسول    رَ

لَّمَ اهللا   سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  كالمه«  :صَ آخر  كان  إال    :من  إله  ال 

 .  رواه أبو داود »دخل اجلنة ؛هللا
 

✍✍  6íΩ_Pi‚|ùW6|ÎW·ƒ6
 وأن العبد يدخل هبا اجلنة.  ،فضل ال إله إال اهللا -١
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إال    -٢ إله  ال  الدنيا  من  كالمه  آخر  كان  من  وفضل 

 اهللا. 

 
;;UÖç¡;È›]m’\;nÁÅ¢\;

وال  «حديث    أكمل   :١٢س بالطعان،  املؤمن  ليس 

 وبعض فوائده؟ ،» ... اللعان

اهللا  --جج عبد  مسعود  عن  بن  نْهُ   عَ اهللاَُّ   َ
يضِ قال    رَ قال: 

لَّمَ رسول اهللا   سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ليس املؤمن بالطعان، وال  «:  صَ

 . رواه الرتمذي »اللعان، وال الفاحش، وال البذيء 
 

 ✍✍  ⁄‘6Pi‚|ùW6|ÎW·ƒ6
  .النهي عن كل كالم باطل وقبيح -١

 أن ذلك صفة املؤمن يف لسانه.  -
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;;nÁÅ¢\]m’\n’;;UÖç¡;

«:  ١٣س حديث  املرءأكمل  إسالم  حسن  »،  ...  من 

 بعض فوائده؟ اذكر و

نْهُ   عن أيب هريرة  --جج عَ اهللاَُّ   َ
يضِ قال: قال رسول اهللا    رَ

لَّمَ  سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  ال  «:  صَ ما  ه  تركُ املرء:  إسالم  حسن  من 

 .وغريه رواه الرتمذي »يعنيه
 

✍✍  6⁄‘Pi‚|ùW6|ÎW·ƒ6
يعني    -١ ال  ما  غريه  ترك  دين  أمور  من  اإلنسان 

 . ودنياه

 أن ترك ما ال يعني من كامل إسالمه. -٢
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;UÖç¡;√d\Ö’\;nÁÅ¢\ 
حديث:    :١٤س كتاب  «أكمل  من  حرفاً  قرأ  من 

 ، واذكر بعض فوائده؟ »اهللا...

النبي  عن    --جج أنَّ   : مسعودٍ بن  اهللا  يْهِ عبدُ لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  صَ

لَّمَ  سَ قال:  وَ ك«،  من  ا  حرفً قرأ  ن  حسنة،  مَ به  فله  اهللا  تاب 

حرف،  ميم  الم  ألف  أقول:  ال  أمثاهلا،  بعرش  واحلسنة 

حرفٌ  وميمٌ   ، حرفٌ والمٌ   ، حرفٌ ألفٌ  لَكِنْ  رواه   »وَ

 . الرتمذي
 

✍✍  6íΩ_Pi‚|ùW6|ÎW·ƒ6
 فضل تالوة القرآن.  -١

 وأن بكل حرف تقرأه لك به حسنات. -٢
:



 

 

6Á„‘ÚÉ˜W6bW{ıW6÷Ñ»6
اىلَ األدب مع اهللا   عَ  : تَ

اىلَ كيف يكون األدب مع اهللا   -١س عَ  ؟ تَ

هُ  هتعظيم  -١  --جج انَ بْحَ اىلَ وَ  سُ عَ  . تَ

 . عبادته وحده ال رشيك له -٢

معصيته  -٤ . طاعته -٣ .ترك 

الَ شكره ومحده    -٥ عَ لَّ وَ عىل فضله ونعمه التي    جَ

   ال حتىص.

   والصرب عىل أقداره. -٦
 

لَّ األدب مع الرسول   سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ  : مَ صَ

الرسول    :٢س مع  األدب  يكون  يْهِ  كيف  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  صَ

لَّمَ  سَ  ؟ وَ

 .اتباعه واالقتداء به  -١  --جج

معصيته  -٣ . طاعته -٢ .ترك 



 
 

 

@·é”ÚÓfl˝ç�a@laÖ�a@
 

١٢٠ 

   .تصديقه فيام أخرب  -٤

   .عدم االبتداع يف الزيادة عىل سنته -٥

   . الناسحمبته أكثر من النفس ومن كل  -٦

 تعظيمه ونرصته ونرصة سنته.  -٧
 

 مع الوالدين: األدب 

 كيف يكون األدب مع الوالدين؟   :٣س

 .طاعة الوالدين يف غري معصية -١ -ج

   .مساعدة الوالدين  -٣                  .الوالدين  خدمة -٢

 . للوالدين   الدعاء -٥      .قضاء حوائج الوالدين  -٤

القول  -٦ يف  معهم  قول؛  التأدب  جيوز    ، "أف"  :فال 

 . األقوال   وهي أقل

 .  البتسام يف وجه الوالدين وال أعبسا  -٧

وأصغي    -٨ الوالدين،  صوت  فوق  صويت  أرفع  ال 

إليهام، وال أقاطعهام بالكالم، وال أنادهيام باسمهام، 

 . "أمي"،  "أيب  "بل أقول: 
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يف   -٩ ومها  وأمي  أيب  عىل  الدخول  قبل  أستأذن 

 الغرفة.  

 تقبيل يد ورأس الوالدين.   -١٠
 

 آداب صلة الرحم:  

 أصل الرحم؟   كيف  :٤س

والعم    -١    --جج واألخت  األخ  من  األقارب  زيارة 

 . والعمة واخلال واخلالة وبقية األقارب

 اإلحسان إليهم بالقول والفعل ومساعدهتم.   -٢

 ومنها االتصال هبم وسؤاهلم عن أحواهلم.  -٣
 

اىلَ آداب األخوة يف اهللا   : تَعَ

 كيف أكون مع إخواين وأصدقائي؟   :٥س

 .األخيار   أحب وأصاحب -١ -ج

 . أجتنب وأترك مصاحبة األرشار -٢
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 . أسلم عىل إخواين وأصافحهم -٣

 . أعودهم إذا مرضوا وأدعو هلم بالشفاء -٤

 . شمت العاطسأو -٥

 . أجيب دعوته إذا دعاين لزيارته -٦

 .أقدم له النصيحة-٧

 . أنرصه إذا ظلم، وأمنعه عن الظلم -٨

 . أحب ألخي املسلم ما أحب لنفيس  -١٠

 . ده إذا احتاج إىل مساعديتأساع -١١

 .ال أمسه بأذ، بقول أو فعل -١٢

 . حفظ رسهأ -١٣

أحسده،    -١٤ أو  أحتقره،  أو  أغتابه،  وال  أشتمه،  ال 

 .  وال أجتسس عليه، أو أغشه
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   : آداب اجلوار

 ما هي آداب اجلار؟  :٦س

إذا    -١    --جج وأساعده  والفعل  بالقول  للجار  أحسن 

 .  احتاج مساعديت

 . ح بالعيد أو الزواج أو غريهاأهنيه إذا فر -٢

 . أعوده إذا مرض وأعزيه إذا أصيب -٣

 . أقدم له ما أصنع من الطعام ما أمكن  -٤

 .ال أحلق به أذ بقول أو فعل  -٥

عليه،    -٦ أجتسس  أو  مرتفع  بصوت  أزعجه  ال 

 .  وأصرب عليه
 

 آداب الضيافة:  

 ما هي آداب الضيافة والضيف؟  :٧س

 .يافتهأجيب من دعاين إىل ض -١  --جج

 . إذا أردت زيارة أحد أطلب اإلذن واملوعد -٢
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الزيارة  أتأخرال    -٤ . الدخول قبل أستأذن -٣ . يف 

  .غض البرص عن أهل البيتأو -٥

أرحب بالضيف وأستقبله أحسن استقبال، ببشاشة    -٧

 .وجه، وأحسن عبارات الرتحيب

 . أجلس الضيف يف أحسن مكان -٨

   .بوأكرمه بالضيافة من طعام ورشا  -٩
 

 : آداب املرض

 اذكر آداب املرض وزيارة املرىض؟  :٨س

عىل   -١    --جج اليمنى  يدي  أضع  بأمل؛  أحس  عندما 

، وأقول: ثالث مرات  »بسم اهللا«:  موضعه، وأقول

وأحاذر« أجد  ما  رش  من  وقدرته  اهللا  بعزة   »أعوذ 

 . سبع مرات

 صرب.  أأرىض بام قدره اهللا و  -٢
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وأدع  -٣ املريض،  أخي  زيارة  إىل  وال  أسارع  له،  و 

 . أطيل عنده اجللوس

  .أرقيه من دون أن يطلب مني -٤

عىل    -٥ والطهارة  والصالة  والدعاء،  بالصرب  أوصيه 

 . ما يستطيع

للمريض:    -٦ العرش  «الدعاء  العظيم رب  اهللا  أسأل 

 . سبع مرات» العظيم أن يشفيك
 

 آداب طلب العلم: 

 ذكر آداب طلب العلم؟ ا  :٩س

زَّ إخالص النية هللا  -١  --جج لَّ عَ جَ  . وَ

 . أعمل بالعلم الذي تعلمته -٢

 . أحرتم املعلم وأوقره يف حضوره وغيابه -٣

 . أجلس أمامه بأدب -٤
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ا وال أقاطعه يف درسه -٥  .أنصت إليه جيدً

 . أتأدب بطرح السؤال -٦

 ال أناديه باسمه.   -٧
 

 آداب املجلس:  

 ما آداب املجلس؟  :١٠س

 . أسلم عىل أهل املجلس -١  --جج

ا من  أجلس حيث ي  -٢ املجلس، ال أقيم أحدً نتهي يب 

 . جملسه أو أجلس بني اثنني إال بإذهنام

 .أفسح املجلس ليجلس غريي -٣

 . ال أقاطع حديث املجلس -٤

   .سلم قبل االنرصاف من املجلسأأستأذن و -٥
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املجلس    -٦ ينتهي  املجلس  أعندما  كفارة  دعاء  دعو 

وبحمدك« اللهم  إال    ، سبحانك  إله  ال  أن  أشهد 

 . »ستغفرك وأتوب إليكأ ،أنت
 

 آداب النوم:  

 اذكر آداب النوم؟ :  ١١س

   .ا أنام مبكرً  -١  --جج

  .ال أنام عىل بطني -٣    .عىل طهارة أنام -٢

األيمن،  -٤ جنبي  اليمنى حتت   أنام عىل  يدي  وأضع 

 . أنفض فرايش -٥         .خدي األيمن 

وسورة   -٦ الكريس،  آية  من  النوم،  أذكار  أتلو 

وامل مراتعوذتني  اإلخالص،  وأقولثالث  باسمك  «:  . 

 . »اللهم أموت وأحيا

 ستيقظ لصالة الفجر. أ -٧
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النوم:    -٨ احلمد هللا الذي  «وأقول بعد االستيقاظ من 

 ». أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
 

 : نومآداب ال

 ما هي آداب النوم؟  :١٢س

      --جج

لَّ أنوي بأكيل ورشيب التقوي عىل طاعة اهللا -١ جَ زَّ وَ  .  عَ

 .غسل اليدين قبل األكل-٢

يليني،   ،بسم اهللا  :أقول  -٣ اليمنى ومما  بيدي  وآكل 

 . وال آكل من وسط األطباق، أو من أمام غريي

 .بسم اهللا أوله وآخره   :إذا نسيت التسمية أقول-٤

أرىض باملوجود من الطعام، وال أعيب الطعام، إن   -٥

 . أعجبني أكلته، وإن مل يعجبني تركته

ا  -٦  .  آكل بضع لقيامت، وال آكل كثريً

 . ال أنفخ يف الطعام أو الرشاب، وأتركه حتى يربد -٧

   .أجتمع مع غريي يف الطعام مع األهل أو الضيف -٨

الطعام

الطعام 
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 . ال أبدأ بالطعام قبل غريي ممن هو أكرب مني -٩

وعىل    -١٠ ا  جالسً وأرشب  أرشب،  عندما  اهللا  أسمي 

 . ثالث دفعات

 من الطعام.   أمحد اهللا عندما انتهي -١١
 

 آداب اللباس: 

 عدد آداب اللباس؟  :١٣س

 . أبدا بلبس ثويب باليمني، وأمحد اهللا عىل ذلك -١  --جج

 .ال أطيل الثوب حتت الكعبني  -٢

لبس   -٣ البنات  وال  البنات،  لبس  األوالد  يلبس  ال 

 . األوالد

 .  عدم التشبه بلباس الكافرين أو الفاسقني -٤

 .  التسمية عند خلع املالبس -٥

٦- لبس النعال يف اليمنى أوالً، واخللع من اليرس . 
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 آداب الركوب: 

 اذكر آداب الركوب؟   :١٤س

اهللا،« أقول:  -١    --جج هللا  بسم  ي ،  »احلمد  الَّذِ انَ  بْحَ سُ

نِنيَ   رِ قْ مُ هُ  لَ نَّا  كُ ا  مَ وَ ا  ذَ هَ نَا  لَ رَ  خَّ لِبُونَ    �سَ ملَُنْقَ نَا  بِّ رَ إِىلَ  إِنَّا  وَ

 . ]١٤، ١٣الزخرف: [سورة  �

 ألقي عليه السالم. ؛إذا مررت بمسلم -٢
 

 آداب الطريق: 

 اذكر آداب الطريق؟   :١٥س

أعتدل وأتواضع يف مشيتي، وأميش عىل يمني    -١    --جج

 . الطريق

 . ألقي السالم عىل من ألقاه -٢

ا  -٣  . أغض برصي، وال أؤذي أحدً

 . آمر باملعروف، وأهنى عن املنكر -٤

 أميط األذ عن الطريق.  -٥
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 : ول البيت واخلروج منهآداب دخ

 اذكر آداب دخول البيت واخلروج منه؟  :١٦س

وأقول:  -١    --جج  اليرس بقدمي  اهللا «أخرج    ، بسم 

اللهم إين أعوذ    ال حول وال قوة إال باهللا،  ،توكلت عىل اهللا

أو أظلم أو أظلم،    ، أو أزل أو أزل  ، بك أن أضل أو أضل

 . »أو أجهل أو جيهل عيل

اليمن   -٢ بقدمي  البيت  وأقول:أدخل  اهللا  «  ى،  بسم 

 . »وعىل ربنا توكلنا ،وبسم اهللا خرجنا ،وجلنا

 . أسلم عىل أهل البيت ، ثمبالسواك أوأبد -٣
 

 آداب قضاء احلاجة: 

 اذكر آداب قضاء احلاجة؟  :١٧س

 .أدخل بقدمي اليرس -١  --جج

الدخول  -٢ قبل  أعوذ  «  : وأقول  إين  اللهم  اهللا،  بسم 

 .  »بك من اخلبث واخلبائث
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 . كر اهللال يشء فيه ذِ ال أدخ -٣

 . أسترت حال قضاء احلاجة -٤

 .تكلم يف مكان قضاء احلاجةأال  -٥

القبلةأ ال    -٦ أو  أستدبرها  أوال    ،ستقبل  البول  ثناء 

 . الغائط

وال    -٧ النجاسة،  إزالة  يف   اليرس يدي  أستعمل 

 . أستعمل اليمنى

 . ال أقيض حاجتي يف طريق الناس أو ظلهم -٨

  .حلاجةغسل يدي بعد قضاء ا أ-٩

١٠- غفرانك :وأقول  ،أخرج بقدمي اليرس  . 
 

 آداب املسجد:  

 اذكر آداب املسجد؟   :١٨س

وأقول:    -١    --جج اليمنى  بقدمي  املسجد  بسم  «أدخل 

 . » اللهم افتح يل أبواب رمحتك  ،اهللا
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١٣٣ 

 .ال أجلس حتى أصيل ركعتني  -٢

يف    -  ٣ الضالة  أنشد  أو  املصلني،  يدي  بني  أمر  ال 

 .  أشرتي يف املسجداملسجد، أو أبيع و

اليرس وأقول:  -٤ بقدمي  املسجد  اللهم  «أخرج من 

 .  »إين أسألك من فضلك
 

 آداب السالم: 

 اذكر آداب السالم؟  :١٩س

مسلامً   -١    --جج ألقى  أبدعندما    : بقول  بالسالم،  أ 

وبركاته« اهللا  ورمحة  عليكم  وال    »السالم  السالم،  بغري  ال 

 أشري بيدي وحدها. 

  .لم عليهتبسم يف وجه من أسأ -٢

 . وأصافحه بيدي اليمنى -٣

أرد   -٤ أو  منها،  بأحسن  أحييه  بتحية  أحد  حياين  إذا 

 .مثلها

 . ال أبدأ الكافر بالسالم، وإذا سلم أرد عليه بمثلها -٥
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ويسلم الصغري عىل الكبري، والراكب عىل املايش،    -٦

 . واملايش عىل القاعد، والقليل عىل الكثري
 

 آداب االستئذان:  

 ر آداب االستئذان؟ اذك  :٢٠س

 . ستأذن قبل الدخول إىل املكان أ -١  --جج

 . أستأذن ثالث مرات وال أزيد، وبعدها أنرصف -٢

الباب،    -٣ مواجهة  يف  أقف  وال  برفق،  الباب  أطرق 

 .بل عىل يمينه أو يساره

قبل   -٤ الغرفة  أحد  أو  وأمي  أيب  عىل  أدخل  ال 

الظهر، من  والقيلولة  الفجر  قبل  ا  وخصوصً  االستئذان، 

 . وبعد صالة العشاء

مثل:    -٥ املسكونة،  غري  األماكن  أدخل  أن  يمكن 

 . املشفى أو املتجر بدون استئذان 
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 آداب الرفق باحليوان:  

 اذكر آداب الرفق باحليوان؟  :٢١س

 . سقيهأطعم احليوان و أ-١  --جج

باحليوان   -٢ والشفقة  ال   ،الرمحة  ما  حتميله  وعدم 

 .يطيق

 لعذاب واألذ. ال أعذب احليوان بأي نوع من ا  -٣
 

 آداب الرياضة:  

 اذكر آداب للرياضة؟   :٢٢س

اهللا    -١  --جج طاعة  أجل  من  التقوي  بالرياضة  أنوي 

 . ومرضاته

 .ال نلعب وقت الصالة -٢

 . يامرس األوالد الرياضة مع البناتال  -٣

 .تزم بالزي الريايض الساتر لعوريتأل -٤
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رضب    -٥ فيها  كالتي  املحرمة،  الرياضة  أجتنب 

  .شف للعوراتللوجه وك
 

 آداب املزاح: 

 داب املزاح؟ آذكر بعض ا  :٢٣س

 .الصدق يف املزاح وعدم الكذب  -١  --جج

واإليذاء    -٢ السخرية واالستهزاء  من  اخلايل  املزاح 

 . والرتويع

 عدم اإلكثار من املزاح.  -٣
 

 آداب العطاس: 

 أذكر آداب العطاس؟  :٢٤س

   .وضع اليد أو الثوب أو املنديل عند العطاس  -١  --جج

 ». احلمد هللا« أن حتمد اهللا بعد العطاس -٢

 .»يرمحك اهللا«  وليقل له أخوه أو صاحبه: -٣

 . »هيديكم اهللا ويصلح بالكم« فليقل: فإذا قال له:
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 آداب التثاؤب: 

 ما هي آداب التثاؤب؟  :٢٥س

 . حماولة كظم التثاؤب  -١  --جج

 . "أه "أه  "قول بعدم رفع الصوت  -٢

 وضع اليد عىل الفم. -٣ 
 

 الوة القرآن الكريم:  آداب ت

 اذكر آداب التالوة؟   :٢٦س

 .التالوة عىل طهارة بعد الوضوء  -١  --جج

 . اجللوس بأدب ووقار -٢

 . أستعيذ باهللا من الشيطان يف بداية التالوة -٣

 . قراءةالتدبر أ -٤
:



 

 

6÷Ñ»ÀÚwÛW66
 اذكر فضل حسن اخللق؟ :  ١س

الَ ج: قال: النبي   السَّ ةُ وَ الَ الصَّ يْهِ  لَ نِنيَ  «  :مُ عَ مِ لُ املُْؤْ مَ أَكْ
ا قً لُ مْ خُ نُهُ سَ ا أَحْ نً  .رواه الرتمذي وأمحد »إِيامَ

 

 ملاذا نلتزم األخالق اإلسالمية؟ :٢س
 .اىلَ عَ تَ اهللا ألهنا سبب ملحبة  -١  --جج

 . وسبب ملحبة اخللق -٢
 . وهي أثقل يشء يف امليزان -٣
 . وتضاعف األجر والثواب بحسن اخللق -٤
 امل اإليامن. وعالمة عىل ك -٥

 

 من أين نأخذ األخالق؟  :٣س
قال      --جج الكريم،  القرآن  آَنَ  :  اىلَ عَ تَ من  رْ قُ الْ ا  ذَ هَ إِنَّ 

مُ  يَ أَقْوَ ي لِلَّتِي هِ ْدِ  . ]٩ اإلرساء:[سورة   هيَ
يْهِ حيث قال رسولُ اهللاِ    ومن السنة النبوية: لَ ىلَّ اهللاُ عَ صَ

لَّمَ  سَ ِّمَ صالحَ «: وَ ُمتَ  .رواه أمحد» األَخالقِ   إنَّام بُعِثْتُ ألِ
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 ما هو خلق اإلحسان وصوره؟ :٤س

اإلحسان: هو مراقبة اهللا عىل الدوام، وبذل اخلري      --جج

 . واإلحسان للمخلوقني

لَّمَ قال النبي   سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ انَ  «   :صَ سَ ِحْ تَبَ اإلْ إِنَّ اهللاََّ كَ

ءٍ  ْ ىلَ كُلِّ يشَ  .رواه مسلم »عَ
  :من صور اإلحسان 
 اهللاإلحسا بادة  وذلك باإلخالص   ،اىلَ عَ تَ   نُ يف عِ

 . يف عبادته
 ، ينِ  .بالقول والفعل اإلحسان إىل الوالدَ
 اإلحسان إىل األرحام واألقارب. 
  ِاإلحسان إىل اجلار  . 
 اإلحسان إىل اليتامَى واملَساكني . 
 اإلحسان إىل املُيسء إليك . 
 اإلحسان يف الكالم . 
 دال  . اإلحسان يف اجلِ
 يوان. اإلحسان إىل احل 
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 ما هو ضد اإلحسان؟  :٥س

 . ضد اإلحسان اإلساءة  --جج

 . اىلَ عَ تَ ومن ذلك: ترك اإلخالص يف عبادة اهللا  *

 . وعقوق الوالدين  *

 . وقطع األرحام *

 . وسوء اجلوار *

ذلك    * وغري  واملساكني  الفقراء  إىل  اإلحسان  وترك 

 . من يسء األقوال واألعامل
 

 ما أنواع األمانة وصورها؟  :٦س

      --جج

 .اىلَ عَ تَ  أمانة يف حفظ حقوق اهللا -١  

 صورها : 

ــاة،  ــالة، والزك ــن الص ــادات م ــة يف أداء العب األمان

 .والصيام، واحلج، وغريها مما افرتض اهللا علينا
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 : أمانة يف حفظ حقوق اخللق  -٢

 من حفظ أعراض الناس . 

 وأمواهلم . 

 ودمائهم . 

 وأرسارهم، ومجيع ما ائتمنك عليه الناس . 

املفلحني:  يف    اىلَ عَ تَ قال    فات  صِ ُ�ْ�  ذِكر   �َ�ِ َوا��
َ���َ��ِِ�ْ� وََ�ْ�ِ��ِْ� َراُ��نَ 

َ
 .]٨املؤمنون: [سورة  � ِ�

 

 ما ضد األمانة؟ :٧س

اهللا      --جج حقوق  تضييع  وهي  وحقوق    اىلَ عَ تَ اخليانة، 

 الناس. 

مُ قال النبي   الَ السَّ ةُ وَ الَ يْهِ الصَّ لَ ةُ املُنافِقِ ثَالثٌ «  :عَ   -  »آيَ

ِنَ خانَ « - وذكر منها متُ  . متفق عليه»  وإذا اؤْ
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 ما هو خلق الصدق؟ :٨س

هو اإلخبار بام يطابق الواقع أو اليشء عىل ما هو      --جج

 .عليه

 ومن صوره : 

  الصدق يف احلديث مع الناس. 

 الصدق يف الوعد . 

 الصدق يف كل قول وعمل . 

    مُ قال النبي الَ السَّ ةُ وَ الَ يْهِ الصَّ لَ د«  :عَ ْدي  إنَّ الصِّ قَ هيَ

قُ حتَّى   دُ جلَ لَيَصْ ، وإنَّ الرَّ ْدي إىل اجلنَّةِ َّ هيَ ، وإنَّ الربِ ِّ إىل الربِ

ا يقً دِّ  . متفق عليه »يكونَ صِ
 

 ما ضد الصدق؟  :٩س

الكذب      --جج الكذب، وهو خالف احلقيقة، من ذلك، 

 . عىل الناس، واخالف املواعيد، وشهادة الزور
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النبي   سَ قال  وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  ْدي  «  : لَّمَ صَ هيَ بَ  الكذِ وإنَّ 

جلَ   الرَّ وإنَّ   ، النَّارِ إىل  ْدي  هيَ جورَ  الفُ وإنَّ   ، جورِ الفُ إىل 

ا ابً بُ حتَّى يُكتَبَ عندَ اهللاِ كذَّ  .متفق عليه» لَيَكذِ

النبي   مُ وقال  الَ السَّ وَ ةُ  الَ الصَّ يْهِ  لَ ثَالثٌ «  :عَ املُنافِقِ    » آيةُ 

منها - وإذا «  -وذكر   ، بَ ذَ كَ ثَ  أَخلَفَ   إذا حدَّ دَ  عَ متفق  »  وَ

 .عليه

 ذكر أنواع الصرب؟ ا:  ١٠س

 .اىلَ عَ تَ الصرب عىل طاعة اهللا   -    --جج

 الصرب عن املعصية.  -

كل    - عىل  اهللا  ومحد  املؤملة،  األقدار  عىل  الصرب 

 . حال

ُ  :  اىلَ عَ تَ قال   ـِ�ِ ُ�ِ َوٱ�� ٱ��� آل  [سورة    �  �َ ��� 

 .]١٤٦: عمران

الوقال النبي   يْهِ  لَ مُ عَ الَ السَّ ةُ وَ الَ رِ املؤمنِ  «  :صَّ بًا ألمْ عجَ

إنْ   ؛  للمؤمنِ إالَّ  ألحدٍ  ذلك  وليس   ، خريٌ هُ  كلَّ ه  رَ أمْ إنَّ 
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  َ اءُ صربَ َّ تْهُ رضَ ا له، وإنْ أصابَ رَ فكان خريً اءُ شكَ َّ تْهُ رسَ أصابَ

ا له  .رواه مسلم» فكان خريً

 

 ما ضد الصرب؟  :١١س

الصرب عن  وهو عدم الصرب عىل الطاعة، وعدم    -    --جج

 .املعصية، والتسخط عىل األقدار بالقول أو الفعل

 من صوره : 

   . نِّي املوتِ  متَ

   . بُ اخلُدودِ  رضْ

   . قُّ الثِّيابِ  شَ

  . عورِ ُ الشُّ  نَرشْ

   .عاءُ عىل النفس باهلالك  الدُّ

النبي   مُ قال  الَ السَّ وَ ةُ  الَ الصَّ يْهِ  لَ ظَمِ «  :عَ عِ عَ  مَ اءِ  زَ اجلَْ

اهللاََّ إِنَّ  وَ ءِ  هُ   الْبَالَ لَ فَ  َ
يضِ رَ نْ  مَ فَ  ، مْ هُ تَالَ ابْ ا  مً وْ قَ بَّ  أَحَ ا  إِذَ

طُ  خَ هُ السَّ لَ طَ فَ خِ نْ سَ مَ ا، وَ ضَ  .رواه الرتمذي وابن ماجة  »الرِّ
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 ذكر خلق التعاون؟ ا  :١٢س

 .  هو تعاون الناس فيام بينهم عىل احلق واخلري  --جج

 صور التعاون : 

o التعاون يف رد احلقوق . 

o التعاون يف رد الظامل . 

o تعاون يف سد حاجات الناس واملساكني. ال 

o  .التعاون عىل كل خري 

o  .والعدوان عدم التعاون عىل اإلثم واألذ 

َ�َ��َو�ُ�ا :  اىلَ عَ تَ قال   َوَ�  َوا��ْ�َ�ى   ِ ا�ِْ�ّ  َ�َ َوَ�َ��َو�ُ�ا 
ا�ْ�َِ��ِب   �ُ��ِ�َ  َ ا�� إِن�   َ ا�� َوا��ُ��ا  َوا�ُْ�ْ�َواِن   �ِْ� اْ�ِ  َ�َ  

 . ]٢املائدة: سورة [ �

النبي   مُ قال  الَ السَّ وَ ةُ  الَ الصَّ يْهِ  لَ نِ  «   :عَ مِ ؤْ لِلْمُ نُ  مِ املُؤْ

ا ه بَعْضً دُّ بَعْضُ شُ ؛ يَ  .متفق عليه» كالْبُنْيانِ

النبي   مُ وقال  الَ السَّ وَ ةُ  الَ الصَّ يْهِ  لَ و «  :عَ أَخُ لِمُ  املُسْ

حاجةِ  يف  كان  ن  ومَ ه،  لِمُ يُسْ وال  ه،  يَظلِمُ ال   ، لِمِ ،  املُسْ يهِ أَخِ  
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نهُ   جَ اهللاُ عَ رَّ ، فَ ةً بَ رْ لِمٍ كُ سْ جَ عن مُ رَّ ن فَ تِه، ومَ كان اهللاُ يف حاجَ

اهللاُ   هُ  َ رتَ سَ  ، امً
لِ سْ مُ  َ رتَ سَ ن  ومَ  ، يامةِ القِ يَومِ  باتِ  رُ كُ ن  مِ ةً  بَ رْ كُ

يامةِ   . متفق عليه» يَومَ القِ

لق احلياء؟ : ١٣س  ما أنواع خُ

 . هُ انَ حَ بْ سُ صيه : يكون بأن ال تعاحلياء من اهللا  -١  --جج
الناس  -٢ من  الكالم  :  احلياء  ترك  ذلك  ومن 

 . الفاحش البذيء وكشف العورة
اهللا   رسول  لَّمَ قال  سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  « صَ عٌ  :  بِضْ يامنُ  اإلِ

بعونَ  تُّونَ «أو:    -  »وسَ عٌ وسِ :  «  -  »بِضْ لُ وْ ها: قَ الَ ، أَعْ بةً عْ شُ
إِماطةُ   ناها:  وأَدْ اهللاُ.  إالَّ  إِلَهَ  ياءُ  ال  . واحلَ الطَّريقِ األَذَ عنِ 

يامنِ  نَ اإلِ بةٌ مِ عْ  . رواه مسلم» شُ
 

لق الرمحة؟:  ١٤س  اذكر صور خُ
 .رمحة كبار السن وتوقريهم  -  --جج

 . رمحة صغار السن واألطفال -
 .رمحة الفقري واملسكني واملحتاج  -
 رمحة احليوان بأن تطعمه وال تؤذيه. -
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    النبي قول  ذلك  الَ من  الصَّ يْهِ  لَ مُ عَ الَ السَّ وَ  «  :ةُ  تَرَ
، إذا   دِ سَ ثَلِ اجلَ م كمَ هِ فِ م وتَعاطُ م وتَوادِّهِ ِهِ ننيَ يف تَرامحُ مِ املُؤْ

ى مَّ رِ واحلُ هَ هِ بالسَّ دِ سَ ى لهُ سائِرُ جَ وٌ تَداعَ ضْ ى عُ متفق »  اشتَكَ

 .عليه
    ِاهللا رسولُ  لَّمَ وقال  سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  ونَ  « :  صَ امحِ الرَّ

ا مُ  ُهُ يف يَرمحَ ن  مَ مْ  ُكُ يَرمحَ  ، األَرضِ لَ  أهْ ُوا  محَ ارْ  ، محنُ لرَّ

امءِ   . رواه أبو داود والرتمذي» السَّ
 

 ما أنواع خلق املحبة؟ :١٥س

 . اىلَ عَ تَ حمبة اهللا    --جج

ِ�َ�    :اىلَ عَ تَ قال   ِ َوا�� ��ِ  ����ُ  ���َ
َ
أ البقرة:  [سورة    آََ�ُ��ا 

١٦٥[. 

   يْهِ حمبة الرسول لَ ىلَّ اهللاُ عَ لَّمَ   صَ سَ  . وَ

كم حتَّى أكونَ  «  قال:   نُ أحدُ ه، ال يُؤمِ والَّذي نَفْيس بِيَدِ

ه لَدِ ه ووَ ن والِدِ  . رواه البخاري »أحبَّ إليهِ مِ

 حمبة املؤمنني، وحمبة اخلري هلم كام حتبه لنفسك. 
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النبي   مُ قال  الَ السَّ وَ ةُ  الَ الصَّ يْهِ  لَ مْ  «  :عَ كُ دُ أَحَ نُ  مِ ؤْ يُ الَ 

 َ ِبَّ ألِ تَّى حيُ هِ حَ سِ ِبُّ لِنَفْ ا حيُ يهِ مَ  .رواه البخاري»  خِ
 

 عرف البشاشة؟ : ١٦س

واللطف     --جج مِ  والتَّبسُّ رحِ  الفَ مع   ، جهِ الوَ طالقةُ  هي 

 . وإظهار الرسور عند لقاء الناس
 . وهي بعكس العبوس يف وجه الناس مما ينفرهم

      أيب فعن  األحاديث،  جاءت  ذلك  فضل  رٍّ ويف  ذَ
نْهُ  َ اهللاَُّ عَ

يضِ لَّمَ ال: قال يلَ النَّبيُّ  ، قرَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ال  «  :صَ
لْقٍ  هٍ طَ جْ لْقَى أخاكَ بِوَ يْئًا، ولو أَنْ تَ وفِ شَ نَ املَعرُ نَّ مِ رَ قِ ْ »  حتَ

 . رواه مسلم
      ِسولُ اهللا لَّمَ وقالَ رَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ كَ يفِ  «:  صَ مُ بَسُّ تَ

ةٌ  قَ دَ يكَ لَكَ صَ هِ أَخِ جْ  .مذيرواه الرت» وَ
 

 ما هو احلسد؟ : ١٧س
النعمة     --جج الغري أو كراهية  النعمة عن  هو متني زوال 

 . عىل الغري
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    اىلَ عَ تَ قال  : َ��َ�َ إَِذا   �ٍ�ِ��َ  ِ ّ�َ   �َوِ�ْ� 
 . ]٥ الفلق:[سورة 
    ٍمالك بنِ  أنسِ  نْهُ وعن  عَ اهللاَُّ   َ

يضِ اهللاِ  رَ رسولَ  أنَّ   ،
لَّمَ  سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ وا، وال  ال« قال:    صَ دُ اسَ وا، وال حتَ ضُ  تَباغَ

ونوا  وا، وكُ رُ بادَ اهللاِ-تَدابَ ا -عِ  .رواه البخاري ومسلم» إخوانً
 

 ما هو االستهزاء؟ : ١٨س

السخرية من أخيك املسلم وحتقريه، وهذا ال      --جج هو 

 .جيوز

ذلك  اىلَ عَ تَ قال   عن  النهي  َ�    : يف  آََ�ُ��ا   �َ�ِ ا��  ��َ ��
َ
�  �َ�

 ِ� �َ�ٌم  �َِ��ٌء  �َْ�َ�ْ�  َوَ�   �ْ�ُْ��ِ ا  ً�ْ�َ ْن �َُ���ُ�ا 
َ
أ  �َ�َ �ٍ�َْ�  �ْ

  �ْ�ُ�َ�ُْ�
َ
ا ِ��ُْ��� َوَ� �َ�ِْ�ُ�وا � ْن �َُ��� َ�ْ�ً

َ
ِ�ْ� �َِ��ٍء َ�َ� أ

�َ��ِن َوَ�ْ�   �َْ��ِب �ِ�َْ� اِ�ْ�ُ� ا�ُْ�ُ��ُق َ�ْ�َ� اْ�ِ
َ
َوَ� َ�َ���َُ�وا �ِ�ْ�

��ُِ��نَ �َْ� َ�ُ�ْ� �َ�ُو�َ�َِ� ُ��ُ   .]١١احلجرات: [سورة  �  ا���
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 عرف التواضع؟ : ١٩س

فال      --جج الناس،  عىل  نفسه  اإلنسان   ير ال  أن  هو 

 . يستحقر الناس وال يرفض احلق

رِْض  :  اىلَ عَ تَ قال    -
َ
ِ�َ� َ�ْ�ُ��َن َ�َ اْ� وَِ�َ��ُد ا���ْ�َِ� ا��

 متواضعني.  ، أي:]٦٣الفرقان: [سورة  َ�ْ��ً� 

اهللاِ  وقالَ   - لَّمَ  رسولُ  سَ يْهِ وَ لَ اهللاُ عَ ىلَّ  عَ  «  :صَ وما تَواضَ

هُ اهللاُ عَ فَ دٌ هللاِ إالَّ رَ  .رواه مسلم» أحَ

لَّمَ وقال    - سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  أنْ  « :  صَ إيلَّ  حى  أَوْ اهللاَ  إنَّ 

دٌ   أحَ بْغيَ  يَ وال   ، دٍ أحَ عىل  دٌ  أحَ رَ  يَفخَ ال  حتَّى  وا،  عُ تَواضَ

دٍ   . لمرواه مس» عىل أحَ
 

ُ املحرم؟ :٢٠س  ما أنواع الكِربْ

 .الكِربْ عىل احلق، وهو رد احلق وعدم قبوله  -١  --جج

واالستهانة    -٢ استحقارهم  وهو  الناس،  عىل   ُ الكِربْ

 . هبم
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لَّمَ قال رسول اهللا    سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  نَّةَ  «  :صَ لُ اجلَ ال يَدخُ

 ٍ كِربْ ن  مِ ةٍ  رَّ ذَ ثْقالُ  مِ لبِه  قَ يف  كان  ن  ف»مَ إنَّ .   : لٌ جُ رَ قال 

؟ قال:   نةً لُه حسَ نًا، ونَعْ ِبُّ أن يَكونَ ثَوبُه حسَ لَ حيُ جُ إنَّ «الرَّ

النَّاسِ  طُ  مْ غَ وَ  ، قِّ احلَ بَطَرُ   : ُ الكِربْ  ، املَ اجلَ ِبُّ  حيُ يلٌ  مجَ »  اهللاَ 

 . رواه مسلم

قِّ  -  : ردهبَطَرُ احلَ

طُ النَّاسِ  - مْ  : استحقارهم غَ

 . من الكرب الثوب احلسن والنعل احلسن ليس -

 اذكر بعض أنواع الغش املحرم؟ :  ٢١س

 .الغش يف البيع والرشاء، وهو إخفاء عيب السلعة  --جج

الطالب يف   - العلم، ومثل ذلك غش  تعلم  الغش يف 

 . االمتحانات

 . الغش يف القول كشهادة الزور والكذب -

 . عدم الوفاء بام تقول وما تتفق به مع الناس -
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  يْهِ  سولَ اهللاِ  ويف النهي عن الغش، أنَّ ر لَ اهللاُ عَ ىلَّ  صَ

لَّمَ  سَ فنالَتْ   وَ فيها،  ه  يدَ لَ  فأَدخَ  ، طعامٍ ةِ  ربْ صُ عىل  مرَّ 

فقال:    ، لَالً بَ ه  الطَّعامِ؟«أصابعُ بَ  صاحِ يا  هذا  قال:    »ما 

امءُ يا رسولَ اهللاِ. قال:   تْهُ السَّ تَه فَوقَ الطَّعامِ «أصابَ لْ عَ أفال جَ

شَّ  ن غَ ؟ مَ راهُ النَّاسُ يْ يَ نِّيكَ  .رواه مسلم»  فليس مِ

ة َ ربْ مةُ من الطَّعام. الصُّ وْ  : هي الكَ
 

 ما هي الغيبة؟  :٢٢س

 . هي ذكر أخاك املسلم بام يكره وهو غائب  --جج

َ�ُ�ُ�ْ�    :اىلَ عَ تَ قال  
َ
ُ�ِ�� أ

َ
َوَ� َ�ْ�َ�ْ� َ�ْ�ُ�ُ�ْ� َ�ْ�ً�� �

ِ���ِ َ��ًْ�� �ََ��ِْ�ُ�ُ��هُ َوا���ُ 
َ
ُ�َ� َ�َْ� أ

ْ
ْن �َ�

َ
اٌب أ ��َ� َ َ إِن� ا�� �ا ا��

 .]١٢احلجرات: [سورة  � رَِ���ٌ 
 

 عرف النميمة؟  :٢٣س

 .هي نقل األحاديث بني الناس لإلفساد بينهم  --جج

اهللا    - رسول  لَّمَ قال  سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  لُ  «  :صَ يَدخُ ال 

مٌ  امَّ نَّةَ نَ  . رواه مسلم »اجلَ
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 ما هو الكسل؟ : ٢٤س

التثاقل عن     --جج اإلنسان    هو  فعل اخلري وما جيب عىل 

 .فعله

 .التكاسل يف فعل الواجبات :من ذلكو

اهللا   وَُ�َ�    :اىلَ عَ تَ قال   َ ا�� ُ�َ�دُِ��َن  ا�ُْ�َ���ِ�َِ�  إِن� 
ا���َس  �َُ�اُءوَن   �َ��َ�ُ �َ�ُ��ا  َ�ةِ  ا��� إَِ�  �َ�ُ��ا  َ��دُِ�ُ�ْ� �َذا 

َ إِ��   .]١٤٢النساء: [سورة  � �َ�ِ�ً� َوَ� �َْ�ُ�ُ�وَن ا��

للمؤمن والقعود،    فينبغي  واخلمول  الكسل  ترك 

والسعي يف العمل واحلركة واجلد واالجتهاد يف هذه احلياة  

 . اىلَ عَ تَ  بام يريض اهللا 
 

 اذكر أنواع الغضب؟ :  ٢٥س

حممود  -١    --جج انتهك :  غضب  إذا  هللا  يكون  أن  وهو 

حرماته   غريهم  أو  املنافقون  أو  الكفار 

 .هُ انَ حَ بْ سُ 
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مذموم  -٢ جيعل :  غضب  الذي  الغضب  وهو 

 .اإلنسان يعمل ويقول ما ال ينبغي

 : عالج الغضب املذموم ✍✍

☚☚ . ضوءُ  الوُ

ا  ☚☚ طِجاعُ إن كان قاعدً ، واالضْ عودُ إنْ كان قائامً  . القُ

النَّبيِّ    ☚☚ بوصيَّةِ  مَ  لتزِ يَ لَّمَ أن  سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  يف    صَ

بْ «ذلك:   . »ال تَغضَ

☚☚  .  أن يَضبِطَ النَّفْسَ عنِ االندفاعِ عند الغضبِ

☚☚  . جيمِ يطانِ الرَّ نَ الشَّ  االستعاذةُ باهللاِ مِ

☚☚ . كوتُ  السُّ
 

 ما هو التجسس؟: ٢٦س

وما      --جج الناس  عورات  عن  والبحث  الكشف  هو 

 .يسرتونه

  من صوره املحرمة : 

 .االطالع عىل عورات الناس يف البيوت -
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 . وم بدون علمهماستامع املرء إىل حديث ق -

ُ��ا  :اىلَ عَ تَ قال   .]١٢احلجرات: [سورة   ...َوَ� َ�َ��
 

اإل:  ٢٧س هو  البخل  ؟رسافما  هو  هو    ؟ وما  وما 

 الكرم؟

حقه،  :رسافاإل    --جج بغري  املال  إنفاق  : هسوعك  هو 

 وهو اإلمساك عن حقه.  :البخل

.  ،هو الوسط بينهام والصحيح   وأن يكون املسلم كريامً

ِ   :اىلَ عَ تَ قال   إِ �َوٱ��  �َ  �َۡ� �َ�ُ��ا 
َ
أ ُ َذاۤ  وا  �َ َو�َۡ�    ۡ�ِ�ُ�ا� ُ�ُ�ۡ

 . ]٦٧الفرقان [سورة   � ��َِ� �ََ�ا�ً   ذَ ۡ�َ َوَ�َن �َ 
 

 وما هي الشجاعة؟ ؟ما هو اجلبن: ٢٨س

 . أن خياف مما ال ينبغي أن خياف منه: اجلبن  --جج

 . مثل اخلوف من قول احلق وإنكار املنكر 

وذلك مثل اإلقدام    عىل احلق،وهي اإلقدام  :  الشجاعة

 . يف ساحات اجلهاد للدفاع عن اإلسالم واملسلمني
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النبي   لَّمَ وكان  سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  يقول:   صَ دعائه    يف 

».. بنِ مَّ إينِّ أعوذُ بكَ من اجلُ  ».. اللَّهُ

اهللاِ   رسولُ  لَّمَ وقال  سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  القويُّ  «:  صَ املؤمنُ 

إىل وأحبُّ  خريٌ   خريٌ  كُلٍّ  ويف   ، عيفِ الضَّ املؤمنِ  ن  مِ »  اهللاِ 

 . رواه مسلم
 

 اذكر بعض أقوال اللسان املحرمة؟:  ٢٩س

 . مثل اللعن والسباب -  --جج

 . أو مثلها من األلفاظ  "  محار "ومثل قول فالن  -

 . ذكر العورات من كلامت الفحش والبذاءةأو  -

النبي    - لَّمَ وقد هنى  سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ    ، لهذلك ك  عن   صَ

،  «  فقال: شِ الفاحِ وال   ، انِ اللَّعَّ وال   ، انِ بالطَّعَّ نُ  مِ املؤْ ليس 

 .رواه الرتمذي وابن حبان» وال البَذيءِ 
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ــرا: ٣٠س ــق  ذك ــىل التخل ــلم ع ــني املس ــباب تع أس
 باألخالق احلسنة؟

ويعينك    -١    --جج اخللق  حسن  اهللا  يرزقك  بأن  الدعاء 
 .عليه

ه يعلم بك ويسمعك  وأن،  لَّ جَ وَ   زَّ عَ مراقبة اهللا    -٢
 . ويراك

لدخول   -٣ سبب  وأنه  اخللق  حسن  ثواب  تذكر 
 . اجلنة

تذكر عاقبة سوء اخللق وأنه سبب لدخول يف    -٤
 . النار

وحمبـة   اىلَ عـَ تَ أن حسن اخلُلـق جيلـب حمبـة اهللا    -٥
ــض اهللا  ــب بغ ــق جيل ــوء اخلُل ــه، وأن س خلق

 .وبغض خلقه
ــي  -٦ ــراءة ســرية النب ــَّ ق الس ةُ وَ الَ هِ الصــَّ ــْ ي لَ مُ عَ   الَ

 .واالقتداء به
 . احبة األخيار وجتنب صحبة األرشارمص -٧

 
:
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 ما هو فضل الذكر؟: ١س

لَّمَ قال النبي      --جج سَ وَ يْهِ  لَ اهللاُ عَ ىلَّ  مثل الذي يذكر  «:  صَ

 . رواه البخاري» مثل احلي وامليت ربه والذي ال يذكر ربه،

 . اىلَ عَ تَ ان بقدر ذكره هللا  هذا ألن قيمة حياة اإلنس -
 

 ذكر بعض فوائد الذكر؟ ا  :٢س

 . يريض الرمحن -١      --جج

 . ويطرد الشيطان -٢

 . وحيصن املسلم من الرشور -٣

 . وحيصل به األجر والثواب -٤
 

 ما أفضل الذكر؟ :٣س

 .رواه الرتمذي وابن ماجه »ال إله إال اهللا«  --جج
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 ماذا تقول عند االستيقاظ من النوم؟  :٤س

ــه ا«  --جج ــا بعــد مــا أماتنــا، وإلي حلمــد هللا الــذي أحيان

 .متفق عليه»  النشور
 

 ماذا تقول إذا لبست ثوبك؟ :٥س

من «    --جج ورزقنيه  الثوب  هذا  كساين  الذي  هللا  احلمد 

 .رواه أبو داود والرتمذي وغريهم» غري حول مني وال قوة
 

 ؟ما تقول إذا خلعت الثوب  :٦س

 . رواه الرتمذي »بسم اهللا«  --جج
 

 اء لبس الثوب اجلديد؟ما دع  :٧س

خريه  «    --جج أسألك  كسوتنيه،  أنت  احلمد  لك  اللهم 

له صنع  ما  ورش  رشه  من  بك  وأعوذ  له،  صنع  ما    » وخري 

 .رواه أبو داود والرتمذي

 



 
 

 

È‹Ëu@¥‡‹éΩa@fib–üc@…éÌ@¸@bfl@ ١٦٠ 

 ما هو الدعاء ملن لبس ثوباً جديداً؟ : ٨س

:  إذا رأيت ثوباً جديداً عىل غريك تدعو له، وتقول     --جج

لف اهللا « بْيلِ وخيُ  . ه أبو داودروا» تعاىلتُ
 

اخلالء،ا  :٩س دخول  دعاء  قضاء    ذكر  مكان  وهو 

 ؟ احلاجة

واخلبائث«    --جج اخلبث  من  بك  أعوذ  إين  متفق »  اللهم 

 .عليه
 

 ؟ ما هو دعاء اخلروج من اخلالء: ١٠س

 .رواه أبو داود والرتمذي »غفرانك«  --جج
 

 ماذا تقول قبل الوضوء؟ : ١١س

 . رواه أبو داود وغريه  »بسم اهللا«  --جج
 

 

 ما هو الذكر بعد الفراغ من الوضوء؟  :١٢س

له«    --جج رشيك  ال  وحده  اهللا  إال  إله  ال  أن    ، أشهد 

 . رواه مسلم  »وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
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 ما هو الذكر عند اخلروج من املنزل؟: ١٣س

بسم اهللا، توكلت عىل اهللا، وال حول وال قوة إال  «    --جج

 . رواه أبو داود والرتمذي» باهللا
 

 عند دخول املنزل؟ما هو الذكر  :١٤س

 خرجنا، وعىل اهللا ربنا  بسم اهللا وجلنا، وبسم اهللا"«    --جج

 .رواه أبو داود »، ثم ليسلم عىل أهله" توكلنا
 

 ما هو دعاء دخول املسجد؟ :١٥س

 . رواه مسلم» اللهم افتح يل أبواب رمحتك«  --جج
 

 ذكر دعاء اخلروج من املسجد؟ ا  :١٦س

 . مرواه مسل» اللهم إين أسألك من فضلك«  --جج
 

 ما تقول عند سامع األذان؟ :١٧س

يف    --جج إال  املؤذن  يقول  ما  مثل  عىل  «  :أقول  حي 

ال حول وال قوة إال  «فأقول:    »حي عىل الفالح«و»  الصالة

 .متفق عليه» باهللا
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 ؟  ماذا تقول بعد األذان :١٨س

لَّمَ  تصيل عىل النبي (  --جج سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ  . رواه مسلم )صَ

رب«  وتقول:  والصالة    اللهم  التامة،  الدعوة  هذه 

حم ـم ـائـالق آت  اـمـة،  والفـوس ـال  دً وابـيلـضـيلة  عثه  ـة، 

ا ا مقامً  . البخاري »الذي وعدته حممودً

 . وتدعو بني األذان واإلقامة، فإن الدعاء ال يرد
 

 ماذا تقول يف الصباح واملساء من األذكار؟  :١٩س

﴿ -١    --جج الكريس:  آية  إِ اقرأ  إَِ�َ   �َ  ُ ا�َْ�� ا��  �َ�ُ  ��
َ��َواِت َوَ�� ِ�  ُ�ُ�هُ ِ�َ�ٌ� َوَ� �َ�ٌْم َ�ُ َ�� ِ� ا���

ْ
ا�َْ����ُم َ� �َ�

  َ�َْ� ��َ  �َُ��ْ�َ إِ�� �ِ�ِذْ�ِ�ِ  �َْ�َ�ُ� ِ��َْ�هُ  ِي  َ�ْ� َذا ا�� رِْض 
َ
اْ�

ٍء ِ�ْ� ِ��ِْ��ِ إِ  �ِْ��ِ�ْ� َوَ�� َ��َْ�ُ�ْ� َوَ� ُ�ِ�ُ��َن �َِ�ْ
َ
�  ��َِ� ��

َ��ُ�ُدهُ  َوَ�  رَْض 
َ
َواْ� َ��َواِت  ا���  �ُ���ِْ��ُ َوِ�َ�  َ��َء 

 . ]٢٥٥البقرة: [سورة  ﴾ �ِ�ْ�ُ�ُ�َ�� َوُ�َ� ا�َْ�ِ�� ا�َْ�ِ��ُ� 
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ٱ����ِ واقرأ:    -٢ ـِٰ�  ٱ���ۡ�َ  ِ ٱ��  �� ِ�   ﴿ ُ ا��  �َ�ُ  �ُْ�
  �ٌ�َ

َ
َ�ُ�    �أ ُ ا��� َو�َْ� �َُ�ْ� َ�ُ   ��َْ� �ُ�َ�ْ  �َْ� �َِ�ْ وَ   �ا��

 �ٌ�َ
َ
 . ثالث مرات﴾ �ُ�ُ�ً�ا أ

ٱ����ِ  ـِٰ�  ٱ���ۡ�َ  ِ ا�َْ��َِ�  ﴿  �ِ �� ٱ�� �َِ�ّبِ  ُ��ُذ 
َ
أ  �ُْ�� 

  �ََ��َ  ��َ  ِ ّ�َ َو�ََ�    �ِ�ْ�  إَِذا   �ٍ�ِ�َ  ِ ّ�َ َوِ�ْ�    �َوِ�ْ� 
ا�ُْ�َ�ِ�    �ِ ��َ�ِت  ا����  ِ ّ�َ�   َ�  ِ ّ�َ َ�َ�َ�  َوِ�ْ�  إَِذا   �ٍ�ِ�

 . ثالث مرات﴾ �

ـِٰ� ٱ����ِ  ٱ���ۡ�َ  ِ ُ��ُذ �َِ�ّبِ ا���ِس  ﴿  �ِ �� ٱ��
َ
  ��ُْ� أ

ِ ا�ْ�َْ�َ�اِس اْ�َ���ِس    �إَِ�ِ ا���ِس    �َ��ِِ� ا���ِس   ّ�َ �ْ�ِ
ِي �ُ�َْ��ُِس ِ� ُ�ُ�ورِ ا���ِس    � ���ِ َوا���ِس    �ا�� ِ�َ� اْ�ِ
 . ث مراتثال﴾ �

وأنا  «  -٣ خلقتني  أنت،  إال  إله  ال  ريب  أنت  اللهم 

بك   أعوذ  استطعت،  ما  ووعدك  عهدك  عىل  وأنا  عبدك، 

بذنبي  وأبوء  بنعمتك عيل،  أبوء لك  ما صنعت،    ، من رش 

 .رواه البخاري» فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت ،فاغفر يل
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 ما تقول عند النوم؟ : ٢٠س

 .ق عليهمتف» باسمك اللهم أموت وأحيا «  --جج
 

 ماذا تقول قبل أكل الطعام؟ :٢١س

 . »بسم اهللا«  --جج

 فإذا نسيت يف أوله فقل:  

 . رواه أبو داود والرتمذي »بسم اهللا يف أوله وآخره«
 

 ماذا تقول عند الفراغ من الطعام؟  :٢٢س

من غري  «     --جج ورزقنيه،  أطعمني هذا،  الذي  هللا  احلمد 

 .ريمهارواه أبو داود وابن ماجة وغ» حول مني وال قوة
 

 ؟ ما هو دعاء الضيف لصاحب الطعام :٢٣س

بـالل«    --جج هلـهم  رزقته  مـارك  واغـفيام  هلم  ـم،  فر 

 . رواه مسلم »وارمحهم
 

 ما يقول اإلنسان إذا عطس؟ :٢٤س

 . »احلمد هللا«  --جج
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 .»يرمحك اهللا« وليقل له أخوه أو صاحبه:

له: بالكم«  فليقل:   فإذا قال  رواه »  هيديكم اهللا ويصلح 

 .البخاري
 

دعاء  "راغ من املجلس ما تقول عند القيام والف : ٢٥س

 ؟ "كفارة املجلس

إال  «     --جج إله  ال  أن  أشهد  وبحمدك،  اللهم  سبحانك 

إليك وأتوب  أستغفرك  والرتمذي  »  أنت،  داود  أبو  رواه 

 .وغريمها
 

 ما هو دعاء الركوب؟  :٢٦س

﴿    --جج هللا  واحلمد  اهللا،  َ�َ�  بسم   �َ ���َ ِي  ا�� ُ��َْ��َن 
﴾، ����� إَِ� َرّ�َِ�� �َُ��َْ��ُِ��َن    �َ�� ُ���� َ�ُ ُ�ْ��ِ�َِ�  َ�َ�ا وَ 

اهللا  « أكرب،  اهللا  أكرب،  اهللا  هللا،  احلمد  هللا،  احلمد  هللا،  احلمد 

اللهم سبحانك  فإنه ال    أكرب،  فاغفر يل؛  إين ظلمت نفيس 

 . رواه أبو داود والرتمذي »يغفر الذنوب إال أنت
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 ذكر دعاء السفر؟ا  :٢٧س

أكرب  «    --جج اهللا  أكرب،  اهللا  أكرب،  ِي  ﴿ اهللا  ا�� ُ��َْ��َن 
  �َِ�ِ��ْ�ُ  ُ�َ  ����ُ َوَ��  َ�َ�ا   �َ�َ  �َ َرّ�َِ��    �َ��� إَِ�   ����

الرب  ﴾��َُ��َْ��ُِ��َن   هذا  سفرنا  يف  نسألك  إنا  اللهم   ،

سفرنا   علينا  هون  اللهم  ترىض،  ما  العمل  ومن   والتقو

بعده،   عنا  واطو  السفر،  هذا،  يف  الصاحب  أنت  اللهم 

السفر،   أعوذ بك من وعثاء  إين  اللهم  واخلليفة يف األهل، 

 . »وكآبة املنظر، وسوء املنقلب، يف املال واألهل

 وإذا رجع قاهلن، وزاد: 

 .رواه مسلم» تائبون، عابدون، لربنا حامدون آيبون،«
 

 ما هو دعاء املسافر للمقيم؟ :٢٨س

ال  «    --جج الذي  اهللا  ودائعهأستودعكم  أمحد    »تضيع  رواه 

 . وابن ماجة
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 ما هو دعاء املقيم للمسافر؟ :٢٩س

دينك،«    --جج اهللا  عملك  أستودع  وخواتيم  »  وأمانتك، 

 .  رواه أمحد والرتمذي
 

 ؟ما هو دعاء دخول السوق: ٣٠س

وله «    --جج امللك،  له  له،  رشيك  وحده ال  اهللا  إال  إله  ال 

ري، وهو  احلمد، حييي ويميت، وهو حي ال يموت، بيده اخل

 . رواه الرتمذي وابن ماجه» عىل كل يشء قدير
 

 ذكر الدعاء عند الغضب؟ ا:  ٣١س

 .متفق عليه» أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم«  --جج
 

 ما تقول ملن صنع إليك معروفاً؟: ٣٢س

 .رواه الرتمذي » جزاك اهللا خريا«  --جج
 

 ما هو الدعاء إذا تعس املركوب؟  :٣٣س

 . درواه أبو داو» بسم اهللا«  --جج
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 ما تقول إذا حصل لك ما يرسك؟ :٣٤س

رواه احلاكم  »  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات«     --جج

 .وغريه
 

 ماذا تقول إذا حصل ما تكرهه؟ :٣٥س

 . صحيح اجلامع» احلمد هللا عىل كل حال«  --جج
 

 ما هي كيفية السالم ورد السالم؟ :٣٦س

ةُ « : يقول املسلم  --جج َ محْ رَ مْ وَ يْكُ لَ مُ عَ الَ هُ السَّ اتُ كَ رَ بَ  . »اهللاَِّ وَ

هُ «ويرد عليه أخيه:   اتُ كَ رَ بَ َةُ اهللاِ وَ محْ رَ مُ وَ الَ مُ السَّ يْكُ لَ عَ  »وَ

 . يف الرتمذي وأبو داود وغريمها
 

 ما هو الدعاء عند نزول املطر؟ :٣٧س

 .البخاري »اللهم صيباً نافعاً «  --جج
 

 وما هو الدعاء بعد نزول املطر؟ :٣٨س

 .  البخاري ومسلم» همطرنا بفضل اهللا ورمحت«  --جج
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 ذكر دعاء الريح؟ ا  :٣٩س

رشها«    --جج من  بك  وأعوذ  خريها  أسألك  إين    » اللهم 

 . أبو داود وابن ماجه
 

 ذكر دعاء سامع الرعد؟ ا  :٤٠س

بحمده واملالئكة من «    --جج الرعد  الذي يسبح  سبحان 

 .موطأ مالك» خيفته
 

 ؟ما هو الدعاء إذا رأيت مبتىل :٤١س

اين مما ابتالك به، وفضلني عىل احلمد هللا الذي عاف«    --جج

 . رواه الرتمذي» كثرياً ممن خلق تفضيالً 
 

 الدعاء ملن خيش أن يصيب شيئاً بعينه؟   :٤٢س

احلديث:      --جج من  إ«يف  أو  أخيه  من  أحدكم   رأ ذا 

فليدع له بالربكة] فإن العني  [  ، أو من ماله ما يعجبه، نفسه

 . رواه أمحد وابن ماجه وغريمها» حق
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مُ يل عىل النبي كيف تص  :٤٣س الَ السَّ ةُ وَ الَ يْهِ الصَّ لَ  ؟ عَ

يْتَ  «    --جج لَّ امَ صَ ، كَ دٍ َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ اللَّهُ

مَّ   هُ اللَّ  ، يدٌ ِ جمَ ِيدٌ  محَ إِنَّكَ   ، يمَ اهِ رَ إِبْ آلِ  ىلَ  عَ وَ  ، يمَ اهِ رَ إِبْ ىلَ  عَ

امَ  كَ  ، دٍ َمَّ حمُ آلِ  ىلَ  عَ وَ دٍ  َمَّ حمُ ىلَ  عَ كْ  ،  بَارِ يمَ اهِ رَ إِبْ ىلَ  عَ كْتَ  بَارَ  

يدٌ  ِ ِيدٌ جمَ يمَ إِنَّكَ محَ اهِ رَ ىلَ آلِ إِبْ عَ  .متفق عليه»  وَ
:



 

 

fXº·Ÿ≥W6÷Ñ» 
 

 ما هي األحكام التكليفية اخلمسة؟  :١س

 --جج

   .الواجب -١

   .املستحب -٢

   .املحرم -٣

   .املكروه -٤

 املباح.  -٥
 

 ارشح هذه األحكام اخلمسة؟   :٢س

 --جج

: مثل الصلوات اخلمس، وصيام رمضان لواجب ا  -١

 وبر الوالدين. 

 الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه.  -
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الرواتب،املستحب  -٢ السنن  مثل  الليل    :  وقيام 

 وإطعام الطعام والسالم. ويسمى السنة واملندوب.  

 املستحب يثاب فاعله وال يعاقب تاركه.   -

������� 
أن يسمع  عندما  للمسلم  أو    ينبغي  سنة  األمر  هذا 

يْهِ  مستحب أن يبادر إىل فعله، واالقتداء بالنبي   لَ ىلَّ اهللاُ عَ صَ

لَّمَ  سَ  .  وَ

: مثل رشب اخلمر وعقوق الوالدين وقطع  املحرم  -٣

 األرحام.  

 املحرم يثاب تاركه ويعاقب فاعله.   -

الشامل، كف  املكروه  -٤ باليد  : مثل األخذ واإلعطاء 

 الثوب يف الصالة.

 روه يثاب تاركه وال يعاقب فاعله.  املك  -
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  : ويسمى،  : مثل أكل التفاحة ورشب الشاياملباح   -٥

 اجلائز واحلالل.  

 املباح ال يثاب تاركه وال يعاقب فاعله.  -
 

 ما حكم البيع واملعامالت؟  :٣س

إال    --جج حالل  أهنا  واملعامالت  البيوع  كل  يف  األصل 

 . اىلَ عَ تَ بعض األنواع مما حرم اهللا  

اْ�َ�َْ�  :  اىلَ عَ تَ قال    ُ ا��  ���َ
َ
َم  َوأ [سورة    �ّ�ِ�َٰ��ۚ ٱوََ���

 . ]٢٧٥ :البقرة
 

 اذكر بعض أنواع املعامالت والبيوع املحرمة؟   :٤س

 --جج

 .إخفاء عيب السلعة :، ومنهالغش -١

نْهُ فعن أيب هريرة   عَ اهللاَُّ   َ
يضِ اهللا  رَ رسول  أنَّ  اهللاُ  ،  ىلَّ  صَ

لَّمَ  سَ يْهِ وَ لَ طعام، فأدخل يده   -كومة  :أي  -ةمرَّ عىل صرب  عَ
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فقال:    . بلالً أصابعه  فنالت  صاحب  «فيها،  يا  هذا  ما 

قال:    »الطَّعام؟ اهللا.  رسول  يا  امء  السَّ أصابته  أفال  «قال: 

 »جعلته فوق الطَّعام كي يراه النَّاس؟ من غشَّ فليس منِّي

 . رواه مسلم

أن  الربا  -٢ عىل  دينا  إنسان  من  ألفا  آخذ  أن  ومنه   :

 إليه ألفني.  أردها

 والزيادة هي الربا املحرم. 

اىلَ قال   عَ اْ�َ�َْ�  :  تَ  ُ ا��  ���َ
َ
َم  َوأ [سورة    �ّ�ِ�َٰ��ۚ ٱوََ���

 . ]٢٧٥البقرة: 

واجلهالة  -٣ رضع  الغرر  يف  احلليب  أبيعك  كأن   :

 الشاة، أو السمكة يف املاء ومل اصطدها بعد. 

) احلديث:  اهللاففي  رسول  يْ   هنى  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  لَّمَ صَ سَ وَ   هِ 

 . رواه مسلم) عن بيع الغرر
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 أذكر بعض نعم اهللا عليك؟ :٥س

 نعمة اإلسالم، وأنك لست من أهل الكفر.  - ١ --جج

 نعمة السنة، وأنك لست من أهل البدع.  -٢

والبرص    -٣ السمع  من  والعافية،  الصحة  نعمة 

 وامليش وغريها. 

 نعمة الطعام والرشاب وامللبس.  -٤

اىلَ ونعمه  عَ  كثرية ال تعد وال حتىص.   علينا تَ

اىلَ قال   عَ َ  �ن  و:  تَ ِ َ� ُ�ُۡ��َ��ۗ إِن� ٱ�� وا �ِۡ�َ�َ� ٱ�� ���ُ�َ
 .]١٨ :النحل[سورة  ﴾� �ََ�ُ��ٌر رَِ���ٌ 

 

 ما الواجب يف النعم؟ وكيف تشكرها؟  :٦س

ومحده    :الواجب  --جج اهللا  عىل  بالثناء  وذلك  شكرها 

واست وحده،  الفضل  له  وأنه  بام  باللسان  النعم  هذه  عامل 

اىلَ يريض اهللا   عَ  ال بمعصيته. ،تَ
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 ما هي أعياد املسلمني؟   :٧س

 عيد الفطر وعيد األضحى.   --جج

-   : الَ قَ  ، أَنَسٍ حديث  يف  اهللاَِّ    كام  ولُ  سُ رَ مَ  اهللاُ  قَدِ ىلَّ  صَ

لَّمَ  سَ وَ يْهِ  لَ :    عَ الَ قَ فَ  ، امَ فِيهِ بُونَ  لْعَ يَ انِ  مَ وْ يَ ُمْ  هلَ وَ ينَةَ  ا مَ «املَْدِ

؟ انِ مَ الْيَوْ انِ  ذَ الَ  »هَ قَ ، فَ لِيَّةِ َاهِ اجلْ امَ يفِ  بُ فِيهِ نَّا نَلْعَ وا: كُ الُ ، قَ

اهللاَِّ   ولُ  سُ لَّمَ رَ سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  ِامَ «:  صَ هبِ مْ  لَكُ أَبْدَ دْ  قَ اهللاََّ  إِنَّ 

طْرِ  مَ الْفِ وْ يَ ى، وَ حَ َضْ مَ األْ وْ : يَ امَ نْهُ ا مِ ً ريْ  رواه أبوداود.  »خَ

 سوامها من األعياد فمن البدع. وما  
 

 ما هو أفضل الشهور؟  :٨س

 شهر رمضان.  --جج
 

 ما هو أفضل األيام؟  :٩س

 يوم اجلمعة.   --جج
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 ما هو أفضل يوم يف العام؟ :١٠س

 يوم عرفة.  --جج
 

 ما هي أفضل ليلة يف العام؟ :١١س

 ليلة القدر.  --جج
 

 ما الواجب إذا رأيت امرأة أجنبية؟  :١٢س

البرص الواجب غض  �ِ�ُْ�ْ�ِ��َِ�    :اىلَ عَ تَ ، قال  ج:   �ُْ�
�َْ��رِ�ِ�ْ 

َ
�ا ِ�ْ� �  . ]٣٠: ورالن[سورة  َ�ُ���

 

 اإلنسان؟  أعداء هم من :١٣س

  ما   اإلنسان  يتبع  أن  وذلك:  بالسوء   األمارة  النفس  -١

اىلَ   كَ ارَ بَ تَ   اهللا   معصية  يف  وهواه  نفسه  عليه  متليه عَ تَ   قال   ،وَ

   َ� ���ۡ ٱ  إِن� :  هُ انَ حَ بْ سُ 
َ
�َ ۢ �َرةُ ��   ِ ��ۤ� �   رَِ��َ   َ��  إِ��   ءِ ���   إِن�   َرّ�ِ

 .]٥٣  :يوسف[سورة  �ٌ �ر��ِ  َ�ُ��رٌ  َرّ�ِ 
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 يضل  أن  وغايته  آدم  ابن   عدو  وهو:  الشيطان  -٢

  : اىلَ عَ تَ قال  .  النار  ويدخله  الرش  يف  له  ويوسوس   اإلنسان

ـِٰ�� ���� ٱ  تِ �ٰ ُ�ُ��َ   �َ���ُِ��ا  َوَ�   ُ�و� �َ   �َُ��ۡ   ۥإِ���ُ   َ�
 ِ�  . ]١٦٨: البقرة[سورة  �ٌ ��

 

 ما هي التوبة؟   :١٤س

اهللا  التوبة  --جج معصية  عن  الرجوع  هي  اىلَ :  عَ إىل    تَ

 طاعته. 

�رٌ   �ّ�ِ   :اىلَ عَ تَ قال   وََ�ِ�َ�    �ََ��� َوَءاَ�َ�  �َ�َب   ��َِّ�
ـٰ�ِ�ً   .]٨٢ :طه[سورة  � ُ��� ٱۡ�َ�َ�ىٰ َ�

 

 ما رشوط التوبة الصحيحة؟  :١٥س

 اإلقالع عن الذنب.  - ١ --جج

 الندم عىل ما فات.  - ٢

 العزم عىل عدم العودة إليه. - ٣
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ِ   :اىلَ عَ تَ قال   َ��َُ��ۤا  �َوٱ�� ۡو 
َ
أ ـِٰ�َ�ً�  َ� َ�َ��ُ�ا  إَِذا   �َ

َوَ��    �ۡ�ِِ��ُ� ُ�ِ �َ�ۡ�َ�ۡ�َ�ُ�وا   َ ٱ�� َذَ�ُ�وا   �ۡ�ُ�َ�ُ�
َ
ۡ��ُِ�  �َ أ

َو�َۡ�    ُ ٱ�� إِ��  �ُ�َب  َوُ�ۡ�  ِ�� �ٱ�� َ�َ��ُ�ا   ��َ  ٰ َ�َ  ۡ��َُ��نَ �َ وا 
 . ]١٣٥ :آل عمران[سورة  �

 

النبي    :١٦س عىل  الصالة  معنى  يْهِ ما  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  صَ

لَّمَ  سَ  ؟  وَ

نبيه    --جج عىل  يثني  أن  اهللا  تدعو  أنك  اهللاُ  معناها  ىلَّ  صَ

لَّمَ  سَ يْهِ وَ لَ  يف املأل األعىل.  عَ
 

 ما معنى سبحان اهللا؟   :١٧س

عن كل نقص    اىلَ عَ تَ وَ   هُ انَ حَ بْ سُ تسبيح وهو تنزهيه  ال  --جج

 وعيب وسوء.  
 

 ما معنى احلمد هللا؟   :١٨س

اهللا    --جج عىل  الثناء  اىلَ هو  عَ صفات    ،تَ بكل  ووصفه 

 الكامل.
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 ما معنى اهللا أكرب؟ :١٩س

أنه    --جج وأعظم   هُ انَ حَ بْ سُ أي  وأجل  يشء  كل  من  أكرب 

 وأعز من كل يشء. 
 

 قوة اال باهللا؟ ما معنى ال حول وال   :٢٠س

ال حتول للعبد من حال إىل حال، وال قوة  :  معناها  --جج

 له عىل ذلك إال باهللا. 
 

 ما معنى أستغفر اهللا؟  :٢١س

ويسرت    --جج ذنوبَه  يمحو  أن  ربِّه  ن  مِ العبد  طلب  أي: 

 عيوبَه. 
:



 

 

Á≠XûW6
 ويف اخلتام:  ✍✍

عىل   وإعادهتا  رشحها  اآلباء  عىل  ينبغي  مما  أسئلة  هذه 

ناء حتى يشبوا عىل صحيح القول والعمل واالعتقاد،  األب

قال  وكسوهتم،  األوالد  إطعام  من  أهم  هذا  عىل    والرتبية 

 �َ :  هُ انَ حَ بْ سُ 
َ
ِ �ُ ـۤ� ۡ��ِ �َ�� ٱ��

َ
�ُ�َ�ُ�ۡ� َوأ

َ
ُ�ۡ�  �َ� َءاَ�ُ��ا �ُ�ۤا أ

ِ�َ�ظ  �َ�رً   �ٌ�َِ��َ�َ  ��َ�َۡ��َ َوٱۡ�َِ��َرةُ  ٱ���ُس  َوُ��ُدَ��  ا 
 �� �ُۡ�َ�ُ�ونَ ِ�َ�اد   ��َ َو�َۡ�َ��ُ�َن   �ۡ�ُ�َ�َ

َ
أ  ۤ��َ  َ ٱ�� َ�ۡ�ُ��َن     

 .]٦ :التحريم[سورة  �

لَّمَ وقــال رســول اهللا  ِه َوســَ ىلَّ اُهللا َعَليــْ والرجــل راع « :صــَ

عىل أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، واملـرأة راعيـة عـىل 

 .  رواه البخاري ومسلم» أهل بيت زوجها وهي مسؤولة عنهم
  

صَ  . وَ َ َعِنيْ بِهِ أَمجْ حْ صَ لِهِ وَ ىلَ آَ عَ دٍ وَ َمَّ نَا حمُ يِّدِ ىلَ سَ  ىلَّ اهللاُ عَ



 

 

fXº·è·≥W6ÜÄ›ƒ6
 أ ............................................................. املقدمة

 ٤ ...................................................... العقيدة قسم

 ٤ ..................................... : من ربك؟ ١س

 ٤ ..................................... : ما دينك؟٢س

 ٤ .................................... : من نبيك؟٣س

 ٥ ............... : اذكر كلمة التوحيد، وما معناها؟٤س

؟٥س لَّ جَ زَّ وَ  ٥ ............................. : أين اهللا عَ

 ٦ ........... : ما معنى شهادة أنَّ حممد رسول اهللا؟٦س

؟٧س اىلَ  ٧ .......................... : ملاذا خلقنا اهللا تَعَ

 ٧ ................................ : ما هي العبادة؟٨س

 ٧ ........................ ينا؟ : ما أعظم واجب عل٩س

 ٨ ........................... : ما أنواع التوحيد؟ ١٠س

 ٨ .............................. : ما أعظم ذنب؟١١س

 ٩ ....................... نواعه؟ : اذكر الرشك وأ١٢س

؟١٣س اىلَ  ١٠ ....... : هل يعلم الغيب أحد سو اهللا تَعَ
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 ١٠ ........................ : عدد أركان اإليامن؟١٤س

 ١١ ....................... : ارشح أركان اإليامن؟١٥س

 ١٦ ...................... : ما هو تعريف القرآن؟ ١٦س

نَّة؟١٧س  ١٦ .............................. : ما هي السُّ

 ١٦ ................ : ما هي البدعة؟ وهل نقبلها؟١٨س

 ١٧ ................. : اذكر عقيدة الوالء والرباء؟ ١٩س

 ١٨ ............. : هل يقبل اهللا غري اإلسالم دينا؟ ٢٠س

مثل  ٢١س واالعتقاد  والعمل  بالقول  يكون  الكفر   :

 ١٨ ............................................. لذلك؟

 ١٩ ...................... : ما هو النفاق وأنواعه؟ ٢٢س

 ٢٠ ............ : من هو خاتم األنبياء واملرسلني؟ ٢٣س

 ٢٠ ............................ : ما هي املعجزة؟ ٢٤س

 ٢١ ............ : من هم الصحابة؟ وهل أحبهم؟ ٢٥س

 ٢١ .................... : من هن أمهات املؤمنني؟ ٢٦س

لَّمَ  ٢٧س سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  صَ النبي  بيت  آل  حق  هو  ما   :

 ٢٢ ..............................................علينا؟

 ٢٢ ........... : ما واجبنا جتاه والة أمر املسلمني؟٢٨س
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 ٢٢ ........................ : ما هي دار املؤمنني؟ ٢٩س

 ٢٢ ....................... : ما هي دار الكافرين؟٣٠س

 ٢٣ . : ما هو اخلوف؟ وما هو الرجاء؟ وما الدليل؟٣١س

؟٣٢س اىلَ  ٢٣ ........ : اذكر بعض أسامء وصفات اهللا تَعَ

 ٢٤ ........................ ح هذه األسامء؟ : ارش٣٣س

 ٢٥ .............. : ما واجبنا جتاه علامء املسلمني؟٣٤س

 ٢٥ .................... من هم أولياء اهللا تعاىل؟ -٣٥س

 ٢٥ .................... : هل اإليامن قول وعمل؟ ٣٦س

 ٢٦ ................... : هل اإليامن يزيد وينقص؟٣٧س

 ٢٦ ............................... : ما اإلحسان؟ ٣٨س

انَهُ؟٣٩س بْحَ  ٢٦ . : متى تكون األعامل مقبولة عند اهللا سُ

؟٤٠س اىلَ  ٢٧ ................ : ما هو التوكل عىل اهللا تَعَ

هو واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟: ما  ٤١س

 .................................................... ٢٧ 

 ٢٨ ............... : من أهم أهل السنة واجلامعة؟٤٢س

 ٢٩....................................................... الفقه قسم

 ٢٩ .............................. : عرف الطهارة؟ ١س
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 ٢٩ ............... : كيف تطهر ما أصابته النجاسة؟٢س

 ٣٠ ........................ : ما هو فضل الوضوء؟ ٣س

 ٣٠ ................................ : كيف تتوضأ؟٤س

 ٣٢ ............ : ما هي فرائض الوضوء، وعددها؟٥س

 ٣٣ ............... : ما هي سنن الوضوء، وعددها؟ ٦س

 ٣٤ ....................... : عدد نواقض الوضوء؟ ٧س

 ٣٤ ................................ : ما هو التيمم؟ ٨س

 ٣٤ ................................. : كيف تتيمم؟ ٩س

 ٣٥ ...................... : ما هي نواقض التيمم؟ ١٠س

 ٣٥ .... : ما اخلفني واجلوربني وهل يمسح عليهام؟ ١١س

 ٣٥ ........ من املسح عىل اخلفني؟أذكر احلكمة  -١٢س

 ٣٥ .... ما هي رشوط صحة املسح عىل اخلفني؟  -١٣س

 ٣٦ ............. ما هي صفة املسح عىل اخلفني؟ -١٤س

 ٣٦ .......... ما الذي ينقض املسح عىل اخلفني؟ -١٥س

 ٣٧ ............................. : معنى الصالة؟١٦س

 ٣٧ ............................. : حكم الصالة؟ ١٧س

 ٣٧ ...................... : ما حكم ترك الصالة؟ ١٨س
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والليلة؟    -١٩س اليوم  يف  املسلم  عىل  جتب  صالة  كم 

 ٣٨ ....................... وكم عدد ركعات كل صالة؟ 

 ٣٨ ....................... : عدد رشوط الصالة؟٢٠س

 ٣٩ ........................ : عدد أركان الصالة؟ ٢١س

 ٤٠ ..................... : اذكر واجبات الصالة؟ ٢٢س

 ٤١ ....................... : ما هي سنن الصالة؟٢٣س

 ٤٤ ...................... : عدد نواقض للصالة؟ ٢٤س

 ٤٥ ......................... : كيف يصيل املسلم؟ ٢٥س

 ٥١ : ما تقول من األذكار بعد السالم من الصالة ؟٢٦س

 ٥٢ ............ : ما السنن الرواتب؟ وما فضلها؟٢٧س

 ٥٣ ..................... سبوع؟ : ما أفضل أيام األ٢٨س

 ٥٤ ..................... : ما حكم صالة اجلمعة؟ ٢٩س

 ٥٤ ............. : كم عدد ركعات صالة اجلمعة؟٣٠س

 ٥٥ ....... : هل جيوز التخلف عن صالة اجلمعة؟ ٣١س

 ٥٥ ..................... : أذكر سنن يوم اجلمعة؟ ٣٢س

 ٥٦ .................. : اذكر فضل صالة اجلامعة؟٣٣س

 ٥٦ .................. : ما هو اخلشوع يف الصالة؟ ٣٤س
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 ٥٦ .............................. : عرف الزكاة؟٣٥س

 ٥٧ ................... : ما هي الصدقة املستحبة؟٣٦س

 ٥٧ ............................. : عرف الصيام؟٣٧س

 ٥٨ ............. : اذكر فضل صيام شهر رمضان؟ ٣٨س

 ٥٨ .... ان؟: اذكر فضل صيام التطوع يف غري رمض٣٩س

 ٥٩ ............... : اذكر بعض مفسدات الصوم؟٤٠س

 ٥٩ ............................ : ما سنن الصيام؟٤١س

 ٦٠ ............................... احلج؟: عرف ٤٢س

 ٦٠ .......................... : عدد أركان احلج؟٤٣س

 ٦١ ......................... : ما هو فضل احلج؟٤٤س

 ٦١ .............................. رة؟: عرف العم٤٥س

 ٦١ ........................ : عدد أركان العمرة؟٤٦س

 ٦٢ .................. : ما هو اجلهاد يف سبيل اهللا؟٤٧س

 ٦٣............................................. النبوية السرية مقس

؟ ١س لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ  ٦٣ ...... : ما نسب نبينا حممد صَ

؟ ٢س لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ  ٦٣ .......... : ما اسم أم نبينا صَ

 ٦٣ ............................... : متى تويف أبوه؟٣س
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؟ ٤س لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ  ٦٣ .......... : متى ولد النبي صَ

 ٦٤ .............................. : يف أي بلد ولد؟ ٥س

 ٦٤ ............. : من مرضعاته وحواضنه غري أمه؟٦س

 ٦٤ ............................. : متى توفيت أمه؟ ٧س

 ٦٤ .......... : من كفله بعد وفاة جده عبد املطلب؟٨س

 ٦٥ ................. : متى سافر مع عمه إىل الشام؟٩س

 ٦٥ ...................... : متى كان سفره الثاين؟١٠س

 ٦٥ ............... : متى أعادة قريش بناء الكعبة؟١١س

 ٦٦ .... : كم كان عمره يوم بعث؟ وإىل من بعث؟١٢س

 ٦٦ .................. ما أول ما بدئ به الوحي؟  :١٣س

عليه ١٤س نزل  ومتى  الوحي؟  قبل  حاله  كان  كيف   :

 ٦٦ ................................... الوحي أول مرة؟

 ٦٦ ............. : ما أول ما نزل عليه من القرآن؟١٥س

 ٦٧ ................... : من أول من آمن برسالته؟١٦س

 ٦٧ ............ : كيف كانت الدعوة إىل اإلسالم؟١٧س

ما ١٨س ومن  :  لَّمَ  سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  صَ النبي  حال  كان  ذا 

 ٦٧ .......................... آمن به بعد اجلهر بالدعوة؟ 
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١٨٩ 

يْهِ  ١٩س لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  صَ بعثته  من  العارش  العام  يف  تويف  من   :

؟  لَّمَ سَ  ٦٨ ............................................ وَ

 ٦٨ ................. : متى كان اإلرساء واملعراج؟ ٢٠س

لَّمَ يدعو الناس  ٢١س سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ : كيف كان النبي صَ

 ٦٩ ........................................ خارج مكة؟ 

لَّمَ يف مكة يدعو؟ ٢٢س سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ : كم بقي النبي صَ

 .................................................... ٦٩ 

؟ ٢٣س لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ  ٦٩ .... : إىل أين هاجر النبي صَ

 ٦٩ .......................... كم بقي يف املدينة؟ : ٢٤س

اإلسالم؟٢٥س رشائع  من  املدينة  يف  عليه  فرض  ماذا   :

 .................................................... ٧٠ 

؟ ٢٦س لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ  ٧٠ ........ : ما أهم غزواته صَ

 ٧٠ .................. : ما آخر ما نزل من القرآن؟٢٧س

كان ٢٨س وكم  ؟  لَّمَ سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  صَ النبي  تويف  متى   :

 ٧١ ............................................. عمره؟ 

؟ ٢٩س لَّمَ سَ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  صَ النبي  أزواج  بعض  اذكر   :

 .................................................... ٧١ 
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؟ ٣٠س لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ  ٧١ ............ : من أوالده صَ

وسلم  ٣١س عليه  اهللا  صىل  النبي  صفات  بعض  أذكر   :

 ٧٢ ............................................ اخلَلقية؟

لَّمَ أمته؟٣١س سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ  ٧٣ : عىل ماذا ترك النبي صَ

 ٧٤.................................................... التفسري قسم

 ٧٤ ......................... : اقرأ الفاحتة وفرسها؟ ١س

 ٧٧ .................. : اقرأ سورة الزلزلة وفرسها؟ ٢س

 ٧٩ ................ : اقرأ سورة العاديات وفرسها؟٣س

 ٨٢ .................. : اقرأ سورة القارعة وفرسها؟٤س

 ٨٤ .................. : اقرأ سورة التكاثر وفرسها؟ ٥س

 ٨٦ ................... : اقرأ سورة العرص وفرسها؟ ٦س

 ٨٧ ................... : اقرأ سورة اهلمزة وفرسها؟ ٧س

 ٨٩ .................... : اقرأ سورة الفيل وفرسها؟ ٨س

 ٩١ ................... : اقرأ سورة قريش وفرسها؟ ٩س

 ٩٣ ................ : اقرأ سورة املاعون وفرسها؟١٠س

 ٩٥ ................. أ سورة الكوثر وفرسها؟ : اقر١١س

 ٩٦ .............. : اقرأ سورة الكافرون وفرسها؟١٢س
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١٩١ 

 ٩٨ ..................: اقرأ سورة النرص وفرسها؟١٣س

 ٩٩ .................. : اقرأ سورة املسد وفرسها؟ ١٤س

 ١٠١ ........... : اقرأ سورة اإلخالص وفرسها؟١٥س

 ١٠٢ ................ : اقرأ سورة الفلق وفرسها؟١٦س

 ١٠٤ ............... : اقرأ سورة الناس وفرسها؟١٧س

 ١٠٥ ................................................. ديث احل قسم

واذكر  ١س  ،«... بالنيات  األعامل  «إنام  حديث:  أكمل   :

 ١٠٦ .................................... بعض فوائده؟ 

...»،  ٢س هذا  أمرنا  يف  أحدث  «من  حديث  أكمل   :

 ١٠٧ ............................. واذكر بعض فوائده؟

اهللا  ٣س رسول  عند  جلوس  نحن  (بينام  حديث  أكمل   :

يْهِ  لَ ىلَّ اهللاُ عَ لَّمَ ...)، واذكر بعض فوائده؟صَ سَ  ١٠٧ ....  وَ

واذكر  ٤س  ،«... إيامناً  املؤمنني  «أكمل  حديث  أكمل   :

 ١١٠ .................................... بعض فوائده؟ 

بغري٥س حلف  «من  حديث:  أكمل  واذكر    :   ،«... اهللا 

 ١١١ .................................... بعض فوائده؟ 
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: أكمل حديث: «ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب ٦س

 ١١٢ .................... إليه ...»، واذكر بعض فوائده؟

ن أحدكم حتى حيب ألخيه : أكمل حديث: «ال يؤم٧س

 ١١٢ ........................ ...»، واذكر بعض فوائده؟

واذكر  ٨س  ،«... بيده!  نفيس  «والذي  حديث:  أكمل   :

 ١١٣ .................................... بعض فوائده؟ 

حول٩س «ال  حديث  أكمل   :    ،«... باهللا  إال  قوة  وال 

 ١١٤ ............................. واذكر بعض فوائده؟

مضغة...»،  ١٠س اجلسد  يف  إن  «أال  حديث  أكمل   :

 ١١٤ ............................. واذكر بعض فوائده؟

ان آخر كالمه من الدنيا: ال  : أكمل حديث: «من ك١١س

 ١١٥ ............... إله إال اهللا..»، واذكر بعض فوائده؟

اللعان  ١٢س : أكمل حديث «ليس املؤمن بالطعان، وال 

 ١١٦ ............................. ...»، وبعض فوائده؟ 

...»، ١٣س املرء  إسالم  حسن  «من  حديث  أكمل   :

 ١١٧ .................................. وبعض فوائده؟ 
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اهللا...»، ١٤س كتاب  من  قرأ حرفاً  : أكمل حديث: «من 

 ١١٨ ............................. واذكر بعض فوائده؟

 ١١٩ ..................................... اإلسالمية اآلداب قسم

: اىلَ  ١١٩ .............................. األدب مع اهللا تَعَ

؟  -١س اىلَ  ١١٩ ........... كيف يكون األدب مع اهللا تَعَ

 : لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ  ١١٩ .......... األدب مع الرسول صَ

يْهِ  ٢س لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  صَ الرسول  مع  األدب  يكون  كيف   :

؟  لَّمَ سَ  ١١٩ .......................................... وَ

 ١٢٠ .............................. األدب مع الوالدين: 

 ١٢٠ ........... : كيف يكون األدب مع الوالدين؟٣س

 ١٢١ ............................... آداب صلة الرحم: 

 ١٢١ ........................ : كيف أصل الرحم؟ ٤س

: اىلَ  ١٢١ ........................ آداب األخوة يف اهللا تَعَ

 ١٢١ ......... : كيف أكون مع إخواين وأصدقائي؟ ٥س

 ١٢٣ ..................................... آداب اجلوار: 

 ١٢٣ ......................... : ما هي آداب اجلار؟٦س

 ١٢٣ ................................... آداب الضيافة:
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 ١٢٣ ............ : ما هي آداب الضيافة والضيف؟٧س

 ١٢٤ .................................... آداب املرض:

 ١٢٤ .......... : اذكر آداب املرض وزيارة املرىض؟٨س

 ١٢٥ ................................ آداب طلب العلم: 

 ١٢٥ .................... : اذكر آداب طلب العلم؟ ٩س

 ١٢٦ ................................... آداب املجلس: 

 ١٢٦ ........................ : ما آداب املجلس؟ ١٠س

 ١٢٧ ...................................... آداب النوم:

 ١٢٧ ........................ : اذكر آداب النوم؟ ١١س

 ١٢٨ .................................... آداب الطعام:

 ١٢٨ ....................... : ما هي آداب النوم؟ ١٢س

 ١٢٩ .................................... آداب اللباس:

 ١٢٩ ....................... : عدد آداب اللباس؟١٣س

 ١٣٠ ................................... آداب الركوب: 

 ١٣٠ ..................... : اذكر آداب الركوب؟ ١٤س

 ١٣٠ .................................... آداب الطريق:

 ١٣٠ ...................... : اذكر آداب الطريق؟ ١٥س



 
 

 

pb«ÏôÏΩa@êäËœ@
 

١٩٥ 

 ١٣١ ................. آداب دخول البيت واخلروج منه: 

 ١٣١ ....: اذكر آداب دخول البيت واخلروج منه؟١٦س

 ١٣١ .............................. آداب قضاء احلاجة: 

 ١٣١ ................. حلاجة؟: اذكر آداب قضاء ا١٧س

 ١٣٢ .................................... آداب املسجد:

 ١٣٢ ...................... : اذكر آداب املسجد؟ ١٨س

 ١٣٣ .................................... آداب السالم:

 ١٣٣ ....................... : اذكر آداب السالم؟ ١٩س

 ١٣٤ ................................. آداب االستئذان:

 ١٣٤ ................... ذان؟ : اذكر آداب االستئ٢٠س

 ١٣٥ ............................. آداب الرفق باحليوان:

 ١٣٥ ............... : اذكر آداب الرفق باحليوان؟ ٢١س

 ١٣٥ ................................... داب الرياضة: آ

 ١٣٥ ..................... : اذكر آداب للرياضة؟٢٢س

 ١٣٦ ..................................... آداب املزاح:

 ١٣٦ .................. ر بعض آداب املزاح؟ : اذك٢٣س

 ١٣٦ ................................... آداب العطاس:
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 ١٣٦ ..................... : أذكر آداب العطاس؟ ٢٤س

 ١٣٧ ................................... ب التثاؤب: آدا

 ١٣٧ .................... : ما هي آداب التثاؤب؟٢٥س

 ١٣٧ ....................... آداب تالوة القرآن الكريم: 

 ١٣٧ ....................... : اذكر آداب التالوة؟ ٢٦س

 ١٣٨ ............................................... األخالق  قسم

 ١٣٨ ................... : اذكر فضل حسن اخللق؟ ١س

 ١٣٨ ............. : ملاذا نلتزم األخالق اإلسالمية؟٢س

 ١٣٨ .................... : من أين نأخذ األخالق؟ ٣س

 ١٣٩ ............. : ما هو خلق اإلحسان وصوره؟٤س

 ١٤٠ ...................... : ما هو ضد اإلحسان؟٥س

 ١٤٠ .................. : ما أنواع األمانة وصورها؟ ٦س

 ١٤١ ............................ : ما ضد األمانة؟٧س

 ١٤٢ ....................... : ما هو خلق الصدق؟٨س

 ١٤٢ ........................... : ما ضد الصدق؟ ٩س

 ١٤٣ ........................ : اذكر أنواع الصرب؟ ١٠س

 ١٤٤ ........................... : ما ضد الصرب؟ ١١س
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 ١٤٥ ...................... : اذكر خلق التعاون؟١٢س

لق احلياء؟١٣س  ١٤٦ ..................... : ما أنواع خُ

لق الرمحة؟ ١٤س  ١٤٦ .................. : اذكر صور خُ

 ١٤٧ ..................... : ما أنواع خلق املحبة؟ ١٥س

 ١٤٨ .......................... البشاشة؟: عرف ١٦س

 ١٤٨ ............................ : ما هو احلسد؟١٧س

 ١٤٩ ........................ : ما هو االستهزاء؟ ١٨س

 ١٥٠ .......................... التواضع؟ : عرف ١٩س

ُ املحرم؟٢٠س  ١٥٠ .................... : ما أنواع الكِربْ

 ١٥١ ........... : اذكر بعض أنواع الغش املحرم؟ ٢١س

 ١٥٢ ............................ : ما هي الغيبة؟ ٢٢س

 ١٥٢ ........................... : عرف النميمة؟٢٣س

 ١٥٣ ........................... : ما هو الكسل؟٢٤س

 ١٥٣ ...................... : اذكر أنواع الغضب؟٢٥س

 ١٥٤ ......................... : ما هو التجسس؟٢٦س

هو  ٢٧س وما  البخل؟  هو  وما  اإلرساف؟  هو  ما   :

 ١٥٥ ........................................... الكرم؟
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 ١٥٥ .......... : ما هو اجلبن؟ وما هي الشجاعة؟٢٨س

 ١٥٦ ........ : اذكر بعض أقوال اللسان املحرمة؟٢٩س

اذكر  ٣٠س التخلق باألخالق  :  املسلم عىل  تعني  أسباب 

 ١٥٧ .......................................... احلسنة؟ 

 ١٥٨ ...................................... واألذكار األدعية قسم

 ١٥٨ ........................ : ما هو فضل الذكر؟١س

 ١٥٨ ................... : اذكر بعض فوائد الذكر؟ ٢س

 ١٥٨ ........................... : ما أفضل الذكر؟ ٣س

 ١٥٩ ........ : ماذا تقول عند االستيقاظ من النوم؟٤س

 ١٥٩ ................ : ماذا تقول إذا لبست ثوبك؟ ٥س

 ١٥٩ ................. : ما تقول إذا خلعت الثوب؟ ٦س

 ١٥٩ ................لبس الثوب اجلديد؟ : ما دعاء ٧س

 ١٦٠ ..........: ما هو الدعاء ملن لبس ثوباً جديداً؟٨س

قضاء  ٩س مكان  وهو  اخلالء،  دخول  دعاء  اذكر   :

 ١٦٠ .......................................... احلاجة؟ 

 ١٦٠ ........... : ما هو دعاء اخلروج من اخلالء؟١٠س

 ١٦٠ .................. : ماذا تقول قبل الوضوء؟ ١١س
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 ١٦٠ ...... ر بعد الفراغ من الوضوء؟ : ما هو الذك١٢س

 ١٦١ ...... : ما هو الذكر عند اخلروج من املنزل؟١٣س

 ١٦١ ........... : ما هو الذكر عند دخول املنزل؟١٤س

 ١٦١ ............... : ما هو دعاء دخول املسجد؟ ١٥س

 ١٦١ ........... : اذكر دعاء اخلروج من املسجد؟١٦س

 ١٦١ ................ ألذان؟ : ما تقول عند سامع ا١٧س

 ١٦٢ .................... : ماذا تقول بعد األذان؟ ١٨س

 ١٦٢ . : ماذا تقول يف الصباح واملساء من األذكار؟ ١٩س

 ١٦٤ ....................... : ما تقول عند النوم؟٢٠س

 ١٦٤ ............... : ماذا تقول قبل أكل الطعام؟٢١س

 ١٦٤ ......... : ماذا تقول عند الفراغ من الطعام؟٢٢س

 ١٦٤ ..... : ما هو دعاء الضيف لصاحب الطعام؟٢٣س

 ١٦٤ .............. : ما يقول اإلنسان إذا عطس؟٢٤س

املجلس  ٢٥س من  والفراغ  القيام  عند  تقول  ما  دعاء  ": 

 ١٦٥ ................................. ؟"كفارة املجلس

 ١٦٥ ..................... : ما هو دعاء الركوب؟ ٢٦س

 ١٦٦ ........................ : اذكر دعاء السفر؟٢٧س
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 ١٦٦ ............... : ما هو دعاء املسافر للمقيم؟ ٢٨س

 ١٦٧ ............... : ما هو دعاء املقيم للمسافر؟٢٩س

 ١٦٧ ............... عاء دخول السوق؟: ما هو د ٣٠س

 ١٦٧ ................ : اذكر الدعاء عند الغضب؟٣١س

 ١٦٧ .......... : ما تقول ملن صنع إليك معروفاً؟٣٢س

 ١٦٧ .......... : ما هو الدعاء إذا تعس املركوب؟٣٣س

 ١٦٨ ......... : ما تقول إذا حصل لك ما يرسك؟٣٤س

 ١٦٨ ........... : ماذا تقول إذا حصل ما تكرهه؟٣٥س

 ١٦٨ ......... : ما هي كيفية السالم ورد السالم؟٣٦س

 ١٦٨ ............ : ما هو الدعاء عند نزول املطر؟٣٧س

 ١٦٨ ........... : وما هو الدعاء بعد نزول املطر؟٣٨س

 ١٦٩ ........................ : اذكر دعاء الريح؟ ٣٩س

 ١٦٩ ................... : اذكر دعاء سامع الرعد؟ ٤٠س

 ١٦٩ ............. : ما هو الدعاء إذا رأيت مبتىل؟٤١س

 ١٦٩ .... : الدعاء ملن خيش أن يصيب شيئاً بعينه؟٤٢س

تصيل ٤٣س كيف  ؟  :  مُ الَ السَّ وَ ةُ  الَ الصَّ لَيْهِ  عَ النبي  عىل 

 .................................................. ١٧٠ 
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 ١٧١ ............................................... املنوعات قسم

 ١٧١ .......... : ما هي األحكام التكليفية اخلمسة؟ ١س

 ١٧١ ............... : ارشح هذه األحكام اخلمسة؟ ٢س

 ١٧٣ ................. : ما حكم البيع واملعامالت؟ ٣س

 ١٧٣ البيوع املحرمة؟ : اذكر بعض أنواع املعامالت و ٤س

 ١٧٥ ................. : أذكر بعض نعم اهللا عليك؟٥س

 ١٧٥ ...... : ما الواجب يف النعم؟ وكيف تشكرها؟٦س

 ١٧٦ ..................... : ما هي أعياد املسلمني؟ ٧س

 ١٧٦ ...................... : ما هو أفضل الشهور؟ ٨س

 ١٧٦ ........................ : ما هو أفضل األيام؟٩س

 ١٧٧ ................ : ما هو أفضل يوم يف العام؟١٠س

 ١٧٧ ............... : ما هي أفضل ليلة يف العام؟ ١١س

 ١٧٧ ........ رأة أجنبية؟ : ما الواجب إذا رأيت ام١٢س

 ١٧٧ ................... : من هم أعداء اإلنسان؟ ١٣س

 ١٧٨ ............................ : ما هي التوبة؟ ١٤س

 ١٧٨ .............. : ما رشوط التوبة الصحيحة؟١٥س
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؟ ١٦س لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ : ما معنى الصالة عىل النبي صَ

 .................................................. ١٧٩ 

 ١٧٩ ..................... : ما معنى سبحان اهللا؟١٧س

 ١٧٩ ....................... : ما معنى احلمد هللا؟١٨س

 ١٨٠ ........................ : ما معنى اهللا أكرب؟ ١٩س

 ١٨٠ ......... ل وال قوة اال باهللا؟ : ما معنى ال حو٢٠س

 ١٨٠ ..................... : ما معنى أستغفر اهللا؟٢١س

 ١٨١ ........................................................ اخلامتة

 ١٨٢ ......................................... املوضوعات سفهر
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