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 المقدمة :

أف الحمػػد ن محمػػدا ى ػػسلع كم ػػى غمر كم ػػىديرا كم ػػىادغم كم ػػكذ  ػػسن مػػف  ػػركر  
أف فػال اػسدم لػر كأ ػاد  غضػمؿأمي مس ك غئست أعمسلمس مف غادا ان فال مضؿ لر كمف 

 .كأ اد أف محمد ع دا كر كلػػر ان كحدا ال  رغؾ لر  ال الر إال
 أمس   د :
مف الكاجب عمغمس أف م كر ان ى سلع عمع م مر عمغمس  أخي المى س ؽ الكرغـ فأف 

كأف مقػػـك  ػػرد اػػذا ال ػػكر  سلطسعػػست مػػف الوػػالة كالوػػغسـ كالزكػػسة كالحػػ  فسل ػػكر أممػػس 
غكػػكف  سلي ػػؿ ال  ػػسلقكؿ كأعمػػـ أخػػي الح غػػب أف اػػذا اليروػػم ال ى ػػكد عمػػع الم ػػمـ إال 

م مـ اذا اليرص كغدىمماس  مرة كاحدة في ال مر إال مف رحـ ر ي فسلكاجب أف غ ىدؿ ال
. 

غدىمماس في وحىر كقكىر ك ػ س ر لقكلػر وػمع ان عمغػر ك ػمـ  أفكمف  سب أكلع  
فػػي الحػػدغث ال ػػرغؼ م أمىػػمـ خمػػس ق ػػؿ خمػػس كعػػد مماػػس وػػحم ق ػػؿ  ػػقمؾ ك ػػ س ؾ 
ق ؿ ارمؾ ( فاذا فروم لمف اخمص المغم ن ى سلع , فال ىدع الكقػت غيكىػؾ كال ىىػرؾ 

ب  سلىأجغػػؿ كالى ػػكغؼ كأج ػػؿ كقىػػؾ حجػػم لػػؾ ال حجػػم عمغػػؾ غػػـك لم ػػغطسف عمغػػؾ  ػػس
غ أؿ عف كؿ  ئ ككمػس قػسؿ ان ى ػسلع     م كمػف غ مػؿ  كؼ  اإلم سفالح سب الف 

 مثقسؿ ذرة خغران غرا كمف غ مؿ مثقسؿ ذرة  ران غرا(
كاخغػػران كلػػغس أخػػران فػػسف ممس ػػؾ الحػػ  مػػر ال  ثػػم ال  ػػكرغم مغ ػػرة  ػػأذف ان مػػف  

ركؼ كاألحػػكاؿ كال  ػػئ عمغػػؾ إال أف ىىيػػرغ لم  ػػسدة فػػسألمكر األخػػرل مىكيػػؿ جمغػػر الظػػ
  اس مف ق ؿ ال  ثم   كؿ مغ ر .

 
 كأخر دعكامس أف الحمد ن ب ال سلمغف .
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 كال الـ عمغكـ كرحمم ان ك ركسىر      
 اليقغر إلع رحمم ان ى سلع          

 
 

 األربعين حديث نووية
 الحديث األول :

غقػػكؿ : مأممػػس األعمػػسؿ   عػػف عمػػر  ػػف الخطػػسب رضػػي ان ى ػػسلع عمػػر : قػػسؿ  ػػم ت ر ػػكؿ ان
ممس لكؿ امرئ مس مكل فمػف كسمػت اجرىػر ن كر ػكلر فاجرىػر إلػع ان كر ػكلر كمػف كسمػت   سلمغست كا 

 اجرىر لدمغس غوغ اس أك امرئ غمكحاس فاجرىر إلع مس اسجر إلغم ( .
 معاني الكممات :

 قود المقىرف  سلي ؿال :النية
 أم اجرىر خسلوم ن مف الرغسء  :  ىجرتو إلى اهلل ورسولو
 ما يرشد إليو الحديث :

 أف المغم مغ سد ال مؿ كال مؿ المق كؿ عمع أ سس اإلخالص كمحماس  سلقمب .
 الحديث الثاني :

عػػف عمػػر  ػػف الخطػػسب رضػػي ان ى ػػسلع عمػػر قػػسؿ: م  غممػػس محػػف جمػػكس عمػػد ر ػػكؿ ان 
غـك إذ طمر عمغمس رجؿ  دغد  غػسض الثغػسب  ػدغد  ػكاد ال ػ ر ال غػرل عمغػر اثػر ال ػير كال  ذات

غ رفر ممس احد حىع جمس إلع الم ي فأ مد رك ىغر إلع رك ىغر ككضر كيغر عمع فخذغر كقسؿ : غس 
اإل ػػالـ أف ى ػػاد أف ال ألػػر أال ان كأف محمػػد  محمػػد اخ رمػػي عػػف اإل ػػالـ فقػػسؿ ر ػػكؿ ان 

ان كىقػػغـ الوػػالة كىػػزىي الزكػػسة كىوػػـك رمضػػسف كىحػػ  ال غػػت إف ا ػػىط ت إلغػػر  ػػ غال   ر ػكؿ 
قسؿ ودقت ف ج مس لر غ ألر كغودقر   قسؿ فسخ رمي عف األغمسف قسؿ : أف ىزمف  سن كمالئكىػر 
ككى ػػػر كر ػػػمر كالغػػػـك ا خػػػر كىػػػزمف  سلقػػػدر خغػػػرا ك ػػػرا قػػػسؿ : وػػػدقت   قػػػسؿ : فػػػأخ رمي عػػػف 

إلح سف أف ى  د ان كأمؾ ىػراا فػسف لػـ ىكػف ىػراا فسمػر غػراؾ قػسؿ : وػدقت قػسؿ:  اإلح سف قسؿ : ا
فسخ رمي عف ال سعم قسؿ : مس الم زكؿ عماس  أعمـ مف ال سئؿ قسؿ : فسخ رمي عف أمسرىاس قسؿ: 
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أف ىمد األمم ر ىاس كأف ىرل الحيػسة ال ػراة رعػسء ال ػسة غىطػسكلكف  سل مغػسف ثػـ امطمػؽ فم ػث ممغػسن ثػـ 
 أىدركف مف ال سئؿ قممس ان كر كلر اعمـ   قسؿ: فسمر ج رغؿ أىسكـ غ ممكـ دغمكـ .   قسؿ:

 معاني الكممات :
 اإلخالص :اإلحسان   إغجسد األ غسء عمع كفؽ قضسء ان ى سلع  :القـدر
 : العالة       عالمسىاس  :أمارتيا
 اليقغر 
 أمىظر كقىس  :مميـا

 ما يرشد إليو الحديث :
طسلػػب ال مػػـ ممػػف غػػى مـ ممػػر ككغػػؼ حسلػػر فػػي الظػػسار فػػي المظاػػر الح ػػف كال ػػسطف  غػػسف اداب 

  والح الحسؿ .
 الحديث الثالث:

غقػكؿ :  مػي اإل ػالـ   عف ع د ان  ف عمر رضي ان ى ػسلع عمامػس قػسؿ : ػم ت ر ػكؿ ان 
غىػػػسء الزكػػػسة   كحػػػ   ال غػػػت   عمػػػع خمػػػس    ػػػاسدة أف ال ألػػػر إال ان كأف محمػػػد ر ػػػكؿ ان   كا 

 كوـك رمضسف .
 معاني الكممات :  

 أم أ س عمع خمس دعسئـ : عمى خمس
 ما يرشد إليو الحديث :

أف اذا الدغف غقـك عمع أ س كدعسئـ ثس ىم فمف أمىقص مماس  ئ ال غق ؿ ممر اإل الـ حىع  اس 
 كسممم .

 الحديث الرابع :
ر  ػػغف غكمػػسن مطيػػر ثػػـ  حػػدثمس الوػػسدؽ الموػػدكؽ : أف أحػػدكـ غجمػػر خمقػػر فػػي  طػػف أمػػر أ 

غككف عمقم مثؿ ذلؾ ثـ غككف مضدم مثؿ ذلؾ   ثـ غر ػؿ إلغػر الممػؾ فغػميه فغػر الػركح   كغػأمر 
 ػػأر ر كممػػست :  كىػػب رزقػػر كأجمػػر كعممػػر ك ػػقي أك  ػػ غد فػػك ان الػػذم ال ألػػر مغػػرا أف أحػػدكـ 

ىػػسب فغ مػػؿ   مػػؿ لغ مػػؿ   مػػؿ أاػػؿ الجمػػم حىػػع مػػس غكػػكف  غمػػر ك غماػػس إال ذراع فغ ػػ ؽ عمغػػم الك
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أاؿ المسر فغدخماس كأف أحدكـ لغ مؿ   مؿ أاؿ المسر حىع مس غكػكف  غمػر ك غماػس إال ذراع فغ ػ ؽ 
 عمغر الكىسب فغ مؿ   مؿ أاؿ الجمم فغدخماس 

 معاني الكممات :
مػػػػػػػػػسء الرجػػػػػػػػػؿ كالمػػػػػػػػػراة   :النطفة   غقدر كغمكث  : يجمع خمقو

 كجم اس مطيم
: كمسغػػػػم عػػػػف  ػػػػدة  بينــــو وبينيــــا إ   راع الرحـ دـ جسمد غ مؽ  جدار  : العمقــة
 القرب

 أم الذم   ؽ في عمـ ان أك المكح المحيكظ :يسبق عميو الكتاب
: في مظر المسس أعمسلم مف أاؿ الجمم كلكمر في ال سطف لػغس ن    ػؿ  ليعمل بعمل أىل الجنة

 لم م م كالرغسء
 ما يرشد إلية الحديث :

الجمػػػػم أك المػػػػسر عمػػػػع  ػػػػخص مامػػػػس عمػػػػؿ مػػػػف أعمػػػػسؿ الخغػػػػر أك  ال غجػػػػكز الحكػػػػـ القط ػػػػي  ػػػػدخكؿ
 الم سوي ألف ا مر  غد ان كال  رة  سلخكاىـ .

 أف الرجؿ لغ مؿ   مؿ أاؿ الجمم أمسـ المسس ظساران فغيضحر ان   مؿ أاؿ المسر .
 الحديث الخامس :

 : مف أحدث في امرمس اذا مس لغس ممر فاك رد  . قسؿ ر كؿ ان  
 الكممات : معاني
أم فغمػػس غمسفغػػر كال       :ما ليس منو   أم أ ىدع  غئسن   : أحدث

 غ اد لر قسعدة في ال رع
 مردكد ك سطؿ : فيو رد

 ما يرشد إليو الحديث :
 مغزاف ال مؿ كق كلر المكافؽ لم رع كال غجكز الىقرب إلع ان أال في حدكد ال رع .

 الحديث السادس :
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حػػالؿ  ػػغف كأف الحػػراـ  ػػغف ك غمامػػس أمػػكر م ػػى است ال غ مماػػف : أف ال قػػسؿ ر ػػكؿ ان  
كثغػػر مػػف المػػسس فمػػف اىقػػع ال ػػ است فقػػد أ ػػى رأ لدغمػػر كعرضػػر كمػػف كقػػر فػػي ال ػػ است كقػػر فػػي 

 الحراـ كسلراعي غرعع حكؿ 
الحمع غك ؾ أف غرىر فغر أال كاف لكؿ ممػؾ حمػع أال كاف حمػع ان محسرمػر أال كاف فػي الج ػد 

ذا ف دت ف د الج د كمر أال كاي القمب   .مضدم إذا ومح  ت ومح الج د كمر كا 
 معاني الكممات :

الم ػػػػػػى است مػػػػػػف األمػػػػػػكر كااللى ػػػػػػسس فػػػػػػي  :مشتبيات    ظسار  : بين
 األمكر

: محارمـوأ ى د عماس          :فمن اتقى أم حيظ دغمر كوسف عرضم  : أستبرأ لدينو
 م سوغر 

 ما يرشد إليو الحديث :
ىكرع عف ال  است كعدـ اإلورار عمع الودسئر كعظػـ أمػر القمػب فػي وػالحر ىحرل الحالؿ ك 

 والح الج د كف سدا ف سد الج د .
 الحديث السابع :

قػػسؿ : الػػدغف الموػػغحم   عػػف أ ػػي رقغػػم ىمػػغـ  ػػف أكس الػػدارم رضػػي ان ى ػػسلع عمػػر أف الم ػػي 
 قممس لمف  قسؿ : ن كلكىس ر كلر كلر كأئمم الم ممغف كعسمىاـ  .

 معاني الكممات :
أم األغمػػػػػػػػػػػػػػػػػسف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػسن  :هلل إخالص الرأم مف الدش كالميحم  سلودؽ كال كرل : النصيحة

 ك ويسىر كميي ال رؾ عمر
: أفػػػػػػػػػػػػػػػراد  عـــــــــــــــامتيم أم حكسـ الم ممغف : ألئمة المسممين    إى سع  مىر : لرسولو

 الم ممغف كجمسعسىاـ
 ما يرشد إليو الحديث :

ب  ػؿ كػذلؾ م ػسمالت كمظػسـ حغػسة كالموػغحم كاج ػم عمػع كػؿ أف الدغف لغس عقغدة كع سدة فح 
 م مـ .

 الحديث الثامن :
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أقسىػؿ المػسس حىػع غ ػادكا  أفقػسؿ: أمػرت   عف ا ف عمر رضي ان ى سلع عمامػس أف ر ػكؿ ان 
أف ال الػػر أال ان كأف محمػػد ر ػػكؿ ان كغقغمػػكا الوػػالة كغزىػػكا الزكػػسة   فػػإذا ف مػػكا ذلػػؾ فقػػد عوػػمكا 

 دمسئاـ كأمكالاـ أال  حؽ اإل الـ كح س اـ عمع ان ى سلع .ممي 
 معاني الكممات :

 كسلزامي المحوف كالكسفر كالميس  سلميس :أ  بحق اإلسالم   حيظكا : عصموا
 أم محس  ىاـ عمع مس غخيكف في أمي اـ عؿ ان : حسابيم عمى اهلل

 ما يرشد إليو الحديث :
كا كعمػع حرمػم أمػكاؿ الم ػممغف كدمػسئاـ ح ػس اـ مككػكؿ إلػع م ركعغم مقسىمم الكيسر حىع غ ػمم

 .ان 
  الحديث التاسع :
: أف ان ى ػػػسلع طغ ػػػسن ال غق ػػػؿ أال طغ ػػػس كأف ان أمػػػر المػػػزممغف  مػػػس أمػػػر  ػػػر  قػػػسؿ ر ػػػكؿ ان 

المر ػػمغف فقػػسؿ ى ػػسلع : غػػس أغاػػس الر ػػؿ كمػػكا مػػف الطغ ػػست كاعممػػكا وػػسلحس كقػػسؿ ى ػػسلع : غػػس أغاػػس 
غف اممكا كمكا مف طغ ست مس   رزقمسكـ    ثػـ ذكػر الرجػؿ غطغػؿ ال ػير أ ػ ث أم ػر غمػد غدغػر الذ

إلػػع ال ػػمسء غػػس رب ... غػػس رب كمط مػػر حػػراـ كم ػػر ر حػػراـ كمم  ػػر حػػراـ كمػػذم  ػػسلحراـ فسمػػس 
 غ ىجسب لر   

 معاني الكممات :
ال غق ػػػػؿ أال األعمػػػػػسؿ الخسلغػػػػػم    : طيبا  ممزا عف المقص  : طيب
 حرمستمف ال
  كغؼ غ ىجسب لر : أنى يستجاب لو مىيرؽ   ر الرأس  : أشعث
 مد ر الكجر  :  أغبر

 ما يرشد إليو الحديث :
 ا ىجس م الدعسء م ركطم  سل  د عف الحراـ كاإللحسح  سلدعسء غس رب  .

 الحديث العاشر :
 ىـ فإممػػس : مػػس ماغػػىكـ عمػػر فػػسجىم كا كمػػس أمػػرىكـ  ػػر فػػأىكا ممػػر مػػس ا ػػىط قػػسؿ ر ػػكؿ ان 

 أامؾ الذغف مف ق مكـ كثرة م سئماـ كاخىالفاـ عؿ أم غسئاـ  .
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 معاني الكممات :
كثػػػرة أ ػػػئمىاـ فػػػي حسجػػػم كفػػػي مغػػػر   : كثرة مسائميم   اىرككا : اجتنبوا
 حسجم

 ما يرشد إليو الحديث :
 ال رغ م قسئمم عمع ال مسحم كالغ ر كالماي عف الجدؿ .

 الحديث الحادي عشر :
ف عمػػي  ػػف أ ػػي طسلػػب رضػػي ان عمامػػس  ػػ ط ر ػػكؿ ان  قػػسؿ : حيظػػت عػػف ر ػػكؿ عػف الح ػػف  ػػ

   ؾدع مس غرغ ؾ إال مس ال غرغ    ان 
 معاني الكممات :

دع مػػس ى ػػؾ فغػػر  :دع ما يريبك  أم أ ف أ مىر فسطمم الزاراء   : سبط
 إلع مس ال ى ؾ فغر

 ما يرشد إليو الحديث :
 .ال  د عف ال  است كمكاطف الرغ م 

 
 الحديث الثاني عشر :

 : مف ح ف أ الـ المرء ىركر مس غ مغر  .قسؿ ر كؿ ان  
 معاني الكممات :

    أم مظسار الح ف كالكمسؿ  : حسن
 ما يرشد إليو الحديث :

 الم مـ غمىـز  مس جسء  ر ال رع ك دؿ كقىر  مس غ كد  سلخغر إلع أمىر .
 الحديث الثالث عشر :

 غزمف أحدكـ حىع غحب ألخغر مس غحب لمي ر  . : ال قسؿ ر كؿ ان  
 معاني الكممات :

   أم األغمسف الكسمؿ ال غزمف :
 ما يرشد إليو الحديث :
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 مح م المسس مف عالمست اإلغمسف كعالقم اإلغمسف  سل مكؾ .
 الحديث الرابع عشر :

 ػسلميس كالىػسرؾ  : ال غحؿ دـ امرئ م مـ إال  أحد ثالث : الثغب الزامي كالػميس قسؿ ر كؿ ان
 لدغمر الميسرؽ لمجمسعم  

 معاني الكممات :
 المحوف المىزكج  :الثيب   ال غ سح :   يحل

 المرىد عف اإل الـ : المفارق لمجماعة أم القوسص  : النفس بالنفس
 ما يرشد إليو الحديث :

 حرص اإل الـ عمع حمسغم المجىمر مف الىيرقم كحيظ الدغف كاألعراض .
 مس عشر :الحديث الخا

: ال ىدضػػػب كردداػػػس مػػػراران ال  عػػػف أ ػػػي ارغػػػرة رضػػػي ان ى ػػػسلع عمػػػر قػػػسؿ قػػػسؿ الم ػػػي      
 ىدضب .

 ما يرشد إليو الحديث :
جكامػر   الدضب كاالمي سؿ مف أماست الرذائػؿ كال  ػد عماػس غدمػؽ  ػسب ال ػر كقػد أعطػي الم ػي

 الكمـ .
 الحديث السادس عشر :

 قػػسؿ: أف ان   ان ى ػػسلع عمػػر عػػف ر ػػكؿ ان عػػف أ ػػي غ مػػع  ػػداد  ػػف اكس رضػػي 
ذا ذ حػىـ فأح ػمكا الذ حػم كلغحػد أحػدكـ  كىب اإلح سف عمع كػؿ  ػئ فػإذا قىمػىـ فأح ػمكا القىمػم كا 

  يرىر كلغرح ذ غحىر  
 معاني الكممات :

 أم امرار ال كغف   رعم  :ليرح   الرفؽ : اإلحسان
 ما يرشد إليو الحديث :
 ىح غمر في كؿ مرافؽ الحغسة كالرفؽ  سلحغكامست .كجكب أىقسف ال مؿ ك 

 الحديث السابع عشر :
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عػػف أ ػػي ذر جمػػدب  ػػف جمػػسدة كأ ػػي ع ػػد الػػرحمف م ػػسذ  ػػف ج ػػؿ رضػػي ان ى ػػسلع عمامػػس 
قػػسؿ : اىقػػع ان حغثمػػس كمػػت كاى ػػر ال ػػغئم الح ػػمم ىمحاػػس كخػػسلؽ المػػسس  خمػػؽ   عػػف ر ػػكؿ ان

 ح ف  .
 

 معاني الكممات :
    إى سع المأمكرات كىرؾ المماغست  : اتقي اهلل

 ما يرشد إليو الحديث :
 الح مست ىمحي ال غئست كالى سمؿ مر المسس  خمؽ ح ف .

 الحديث الثامن عشر:
عػػف أ ػػي ال  ػػسس ع ػػد ان  ػػف ال  ػػسس قػػسؿ : كمػػت خمػػؼ الم ػػي غكمػػسن فقػػسؿ غػػس مػػالـ أمػػي أعممػػؾ 

ذا ا ػػى مت فأ ػػى ف كممػػست أحيػػظ ان غحيظػػؾ أحيػػظ ان ىجػػدا ىجساػػؾ   إ ذا  ػػسلت ف ػػأؿ ان كا 
 سن كأعمـ  ػأف األمػم لػك اجىم ػت عمػع أف غمي ػكؾ   ػئ لػـ غمي ػكؾ إال   ػئ قػد كى ػر ان لػؾ   
كأف اجىم كا عمع أف غضركؾ   ئ لـ غضركؾ إال   ئ قد كى ر ان عمغؾ رف ت األقالـ كجيت 

 الوحؼ .
 معاني الكممات :

  امرا كمكااغم غحيظؾ في مي ؾ كمسلؾ كدغمؾأم راق ر في أك   : أحفظ اهلل
أم اطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  :  فاستعن باهلل  م ؾ  سلحيض كال مسغم   : تجده تجاىك
 اإلعسمم ممر
 ث ىت األحكسـ القدرغم   : رفعت األقالم

 ما يرشد إليو الحديث :
 الىككؿ عمع ان كحدا كالرضسء  سلقدر كاال ى سمم  سن .

 الحديث التاسع عشر :
  كد عق ػم  ػف عمػرك األموػسرم ال ػدرم رضػي ان عمػر قػسؿ : قػسؿ ر ػكؿ ان عف أ ي م ػ

 .   أف ممس أدرؾ المسس مف كالـ الم كة األكلع إذا لـ ى ىح فأومر مس  ئت 
 معاني الكممات :
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أعمػػػػؿ مػػػػس   :فأصنع ما شئت  أم ممس اىيقت عمغم ال رائر :  من كالما النبوة
  ئت

 ما يرشد إليو الحديث :
 مف خوسؿ الخغر كاإلغمسف .الحغسء 

 الحديث والعشرون :
عف أ ي عمػر قػسؿ : قمػت  غػس ر ػكؿ ان : قػؿ لػي فػي اإل ػالـ قػكؿ ال أ ػسؿ عمػر أحػد مغػرؾ   

 قسؿ قؿ أممت  سن ثـ ا ىقـ   
 معاني الكممات :

 :أم فغمس غكمػؿ فغػر كغ ػىدؿ  ػر عػف ىكا  ػر كىػرا ط اإلغمػسف  ػسن كاال ػىقسمم كاػك أ ػسس اإلسالم
 ال  سدة كاىوسؿ األخالؽ  سل قغدة .

 ما يرشد إليو الحديث :
اإلغمػػػسف ال  ػػػد لػػػر مػػػف ىكا ػػػر حىػػػع غوػػػ ح ذا اثػػػر فػػػي حغػػػسة ال  ػػػد كاػػػك ىط غػػػؽ  ػػػرع ان ى ػػػسلع 

 كااللىزاـ  ر كاال ىقسمم عمغم دكف مخسليىر .
 الحديث الواحد والعشرون :

: أرأغت إذا ومغت المكىك ست  فقسؿ   عف أ ي ع د ان  ف جس ر أف رجؿ  أؿ الر كؿ 
كومت رمضسف كأحممػت الحػالؿ كحرمػت الحػراـ كلػـ أزد عمػع ذلػؾ  ػئ أأدخػؿ الجمػم    قػسؿ : 

 م ـ   .
 معاني الكممات :

أحممــــت اجىم ىػػػػر          :حرمت الحرام   أخ رمي  : أرأيت
 ف مىر م ىقدان حمر : الحالل

 
 ما يرشد إليو الحديث :

  الـ ك  سطىر .غزكد الحدغث عمع غ ر اإل
 الحديث الثاني والعشرون :
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:  عػػف أ ػػي مسلػػؾ الحػػسرث  ػػف عسوػػـ األ ػػ رم رضػػي ان عمػػر قػػسؿ : قػػسؿ ر ػػكؿ ان
الطاػػػكر  ػػػطر اإلغمػػػسف كالحمػػػد ن ىمػػػن المغػػػزاف ك ػػػ حسف ان ك حمػػػدا ىمػػػ ف أك ىمػػػن مػػػس  ػػػغف 

م لػػؾ أك عمغػػؾ كػػؿ ال ػػمسء كاألرض كالوػػالة مػػكر كالوػػدقم  راػػسف كالوػػ ر ضػػغسء كالقػػراف حجػػ
 المسس غددك ف سئر مي ر فم ىقاس أك مك قاس  .

 معاني الكممات :
 المقوكد الوالة :شطر اإليمان    الىمزا عف الدمس : الطيور

: دلغػػػؿ عمػػػع  الصـــدقة برىـــان  أم ىمن مغزاف األعمسؿ غـك القغسمم :تمأل الميزان 
 ودؽ اإلغمسف

رزقر فممػر مػف غ غػر مي ػر ن كمػماـ مػف غ غ اػس  : أم كؿ إم سف غ  ع لىح غف كل الناس يغدو
 لم غطسف فغامكاس ال ىحقسؽ ال ذاب

 ما يرشد إليو الحديث :
  غسف فضؿ األذكسر كالكضكء كالو ر كاف المجسة ىككف  سل مؿ الوسلح.

 الحديث الثالث والعشرون :
:غػػس ع ػػسدم أمػػر قػػسؿ  فغمػػس غركغػػر عػػف ر ػػر   عػػف أ ػػي ذر الديػػسرم رضػػي ان عمػػر عػػف الم ػػي

أمي حرمت الظمـ عمع مي ي كج مىر  غمكـ محرمسن فال ىظػسلمكا   غػس ع ػسدم كمكػـ ضػسؿ إلػع مػف 
ادغىػػر فأ ػػىادكمي أاػػدكـ   غػػس ع ػػسدم كمكػػـ جػػسئر إلػػع مػػف أط مىػػر فس ػػىط مكمي أط مكػػـ   غػػس 
ع سدم كمكـ عسر إلػع مػف ك ػكىر فأ ىك ػكمي أك ػكـ   غػس ع ػسدم أمكػـ ىخطئػكف  سلمغػؿ كالماػسر 

أمس أمير الذمكب جمغ سن فس ىديركمي أمير لكـ   غس ع سدم أمكـ لف ى مدكا ضرم فىضركمي كلف ك 
ى مدكا مي ي فىمي كمي   غس ع سدم لك إف أكلكـ كأخركـ كجمكـ كأم كـ كسمكا عمع أىقػع قمػب رجػؿ 

مػع كاحد ممكـ مس زاد ذلؾ في ممكي  غئس   غس ع سدم لك إف أكلكـ كأخركـ كأم كـ كجمكـ كػسمكا ع
أفجػػر قمػػب رجػػؿ كاحػػد مػػمكـ مػػس مقػػص ذلػػؾ مػػف ممكػػي  ػػغئس   غػػس ع ػػسدم لػػك إف أكلكػػـ كأخػػركـ 
كأم ػػكـ كجػػمكـ قػػسمكا فػػي وػػ غد كاحػػد ف ػػألكمي فأعطغػػت كػػؿ كاحػػد م ػػألىر مػػس مقػػص ذلػػؾ ممػػس 
عمػػدم إال كمػػس غػػمقص المخػػغط إذا أدخػػؿ ال حػػر   غػػس ع ػػسدم إممػػس اػػي أعمػػسلكـ أحوػػغاس لكػػـ ثػػـ 

 إال مي ر فكجد خغران فمغحمد ان كمف كجد مغر ذلؾ فال غمكمك  أكفغكـ إغساس   فمف
 معاني الكممات :
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ضػػػػر ال ػػػػئ فػػػػي مغػػػػر محمػػػػر   :الظمم   طم كا ممي الاداغم : يفاستيد ون
 كاك عكس ال دؿ

 ىسئر عف الادل  : ضال  ىأكغد عمع حرمم الظمـ  جعمتو :
 اإل رة : المخيط  في أرض كاحدة :  في صعيد واحد

 كفقىر لإلغمسف  : ديتوإ  من ى
 ما يرشد إليو الحديث :

 ىحرغـ الظمـ كطمب الاداغم كالىككؿ عمع ان كأف ال  د محس ب غـك القغسمم
 الحديث الرابع والعشرون :

قػسلكا : غػس ر ػكؿ ان   عف أ ي ذر الديسرم رضي ان عمر إف أمػسس مػف أوػحسب الم ػي
كمكف كمس موػـك كغىوػدقكف  يضػكؿ أمػكالاـ ذاب أاؿ الثكر  سألجكر غومكف كمس مومي كغو

  قسؿ : أك لغس قػد ج ػؿ ان لكػـ مػس ىوػدقكف أف  كػؿ ى ػ غحم وػدقم ككػؿ ىك غػرة وػدقم ككػؿ 
ىحمغػػدا وػػدقم ككػػؿ ىامغمػػر وػػدقم كأمػػر  م ػػركؼ وػػدقم كماػػي عػػف الممكػػر وػػدقم كفػػي  ضػػر 

ر   قػػسؿ : أرأغػػىـ أف أحػػدكـ وػػدقم قػػسلكا : غػػس ر ػػكؿ ان أغػػأىي أحػػدمس  ػػاكىر كغكػػكف لػػر فغاػػس أجػػ
 كض اس في حراـ أكسف عمغر كزر فكذلؾ أف كض اس في الحالؿ كسف لر أجر .

 معاني الكممات :
 الدرجست الزائدة :  األجور    المسؿ الكثغر  : الدثور
 ح مر :  صدقة     مس غزغد مماس : أمواليم بفضول

 أثمس كعقسب  وزرا :     لذىر  شيوتو : 
 ث :ما يرشد إليو الحدي

 الم مـ غزجر عمع ىرؾ الم وغم كأى سع مياـك ال  سدة في اإل الـ .
 الحديث الخامس والعشرون :

: كؿ  المع مػف المػسس عمغػم وػدقم كػؿ غػـك ىطمػر فغػر ال ػمس ى ػدؿ  ػغف أثمػغف وػدقم  قسؿ
كى ػػغف الرجػػؿ فػػي دا ىػػر فىحممػػر عمغاػػس أك ىرفػػر لػػر مىسعػػر وػػدقم كالكممػػم الطغ ػػم وػػدقم ك كػػؿ 

  غاس إلع الوالة ودقم كىمغط األذل عف الطرغؽ ودقم .خطكة ىم
 معاني الكممات :
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 ىومح  غمامس تعدل بين أثنين :    الميسوؿ كاألعضسء  كل سالمى :
 ما يرشد إليو الحديث :

الودقم لغس قسورة عمع الوػدقست المسلغػم  ػؿ ى ػمؿ أعمػسؿ ال ػر اإلوػالح  ػغف المػسس كح ػف 
 الخمؽ كمغراس .
 والعشرون : الحديث السادس

مكعظم  مغدم كجمت مماس القمكب كذرفت مماػس ال غػكف فقممػس غػس ر ػكؿ   كعظمس ر كؿ ان
كال ػػػمر كالطسعػػػم كأف ىػػػأمر  ان كأماػػػس مكعظػػػم مػػػكدع فأكوػػػمس   قػػػسؿ : أكوػػػغكـ  ىقػػػكل ان 

عمػػغكـ ع ػػد فأمػػر مػػف غ ػػغش مػػمكـ ف ػػغرل اخىالفػػس كثغػػران ف مػػغكـ   ػػمىي ك ػػمم الخميػػسء الرا ػػدغف 
غسكـ كمحدثست األمكر فإف كؿ محدثػم  دعػم ككػؿ  دعػم ضػاللم  المادغغف عظكا عمغاس  سلمكاجذ كا 

 ككؿ ضاللم في المسر .
 معاني الكممات :

 راحؿ عف الدمغس   مودع :    الموح كالىذكغر الوعظ :
 األضراس : النواج 

 ما يرشد إلية الحديث :
 م .الكوغم  ىقكل ان كلزـك طسعىر كاالعىوسـ  سل م

 الحديث السابع والعشرون :
عف م سذ  ف ج ؿ قسؿ: قمت غس ر كؿ ان : أخ رمي   مػؿ غػدخممي الجمػم كغ سعػدمي عػف المػسر   
قسؿ : لقػد  ػألت عػف عظػغـ كأمػر لغ ػغر عمػع مػف غ ػرا ان ى ػسلع عمغػم   ى  ػد ان ال ى ػرؾ  ػر 

قػػسؿ أال أدلػػؾ عمػػع أ ػػكاب   ػػغئس   كىقػػغـ الوػػالة كىػػزىي الزكػػسة كىوػػـك رمضػػسف كىحػػ  ال غػػت ثػػـ
الخغر   الوـك جمم كالودقم ىطيػئ الخطغئػم كمػس غطيػئ المػسء المػسر  كوػالة الرجػؿ فػي جػكؼ 
المغؿ ثـ ىػال قكلػر ى ػسلع : م ىىجػسفع جمػك اـ عػف المضػسجر ... حىػع  مػ( غ ممػكف ( ثػـ قػسؿ أال 

أس األمػػر اإل ػػالـ أخ ػػرؾ  ػػرأس األمػػر كعػػسمكدا كذركة  ػػمسمر   قمػػت  ػػال غػػس ر ػػكؿ ان   قػػسؿ ر 
كعسمكد الوالة كذركة  مسمر الجاسد   ثـ قسؿ : أال أخ رؾ  مالؾ ذلؾ كمر   قمت  مع غػس ر ػكؿ 
ان فأخذ  م سمر كقسؿ كؼ عمغؾ اذا   قمت غس م ي ان كأمس لمكأخذكف  مس مىكمـ  ر   فقسؿ ثكمىؾ 

 حوسئد أل مىاـ . أمؾ غس م سذ كاؿ غكب المسس عمع كجكااـ أك قسؿ : عمع ممسخراـ أال
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 معاني الكممات :
 كقسغم مف المسر  : جنـــــة   طرقر كأ  س ر   : أبواب الخير
 أم جمسع ذلؾ  : بمالك  لك كمو    أمكفاـ   : مناخرىـم 

 ما يرشد إلية الحديث :
 غ غف أوكؿ الدغف كاألعمسؿ إلىي ىدخؿ كى سعد عف المسر كى دد عمع خطر الم سف .

  لعشرون :الحديث الثامن وا
: أف ان ى ػػسلع فػػرض فػػرائض فػػال ىضػػغ كاس كحػػد حػػدكدان فػػال ى ىػػدكاس كحػػـر أ ػػغسء  قػػسؿ

 فال ىمىاككاس ك كت عف أ غسء رحمم  كـ مغر م غسف فال ى حثكا عماس .
 معاني الكممات :
فال         فال تضيعوىا :  أم أكج اس كحىـ ال مؿ  اس  فرض فرائض :

 ىىاسكمكا في أدائاس
    غ غف الحدكد فال ىىجسكزكاس  تدوىا   :فال تع

  كت عف ذكر أحكسماس حراـ فمـ غحرماس سكت عن أشياء :
 ما يرشد إلية الحديث :

أف ال رع غدعك إلع رفر الم قم كالحرج كفرض ان فرائضم كأمرمس  سلمحسفظم عمغاس ك ػكت عػف 
 أ غسء رحمم  مس .

 الحديث التاسع والعشرون :
كقسؿ : غس ر كؿ ان دلمي عمع عمؿ إذا عممىر أح مي ان كأح مي   جسء رجؿ إلع الم ي

 المسس فقسؿ : أزاد في الدمغس غح ؾ ان كأزاد فغمس عمد المسس غح ؾ المسس .
 معاني الكممات :

 : يحبك الناس  األعراض عف ال ئ ال ىودسرا   :  أزىد
 ل  ب أعراضؾ عف الدمغس 

 د كعدـ ا ىغالئاسل قسئاس في الغ : الزىد في الدنيا
 ما يرشد إليو الحديث :
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اإل ػػالـ دغػػف مىػػكازف كمىكسمػػؿ غػػر ط الػػدمغس  ػػس خرة كأفضػػؿ طرغقػػم ال ػػىجالب مح ػػم المػػسس اػػي 
 الزاد في مس لدغاـ . 
 الحديث الثالثون :
 : ال ضرر كال ضرار قسؿ ر كؿ ان

 معاني الكممات :
 غ م كالممغممالذم  كؿ  ئ مسدم كسألمراض كم مكغسن كسلد  الضرر:
 عدـ مقس مم الضرر  سلضرر : األضرار

 ما يرشد إلية الحديث :
ىحػػرغـ األضػػرار  ػػس خرغف كالضػػرر ال غػػزاؿ  سلضػػرر ككػػذلؾ ال غجػػكز لميػػرد الىوػػرؼ فػػي حػػدكد 

 حقر عمع محك غضر  سلجمسعم مثؿ االحىكسر .
 الحديث الواحد والثالثون :

مػكاؿ قػـك كدمػسئاـ لكػف ال غمػم عمػع مػف ادعػع : لك غ طع المسس  دعكااـ ألدعػع رجػسؿ أ قسؿ
 كالغمغف عمع مف أمكر 

 معاني الكممات :
   ال غكىيي  سالدعسء في الحكـ عمع األ غسء بدعواىم :
 الغمغف عمع كؿ مف أدعع عمغر فسمكرا  من أنكر :

 قسعدة اسمم كاي أف الدغف ال ظغـ أ سس القضسء ال سدؿ
 

 ما يرشد إلية الحديث :
دغث إلث ست الحؽ لوسح م ال  د مف أ س اسمم كاػي الحجػم كلػدلغؿ لمػف أدعػع أف في اذا الح

 لر الحؽ كالغمغف لمف غمكر ذلؾ كاذا مف عدالم اإل الـ كاك  رع ان ى سلع .
 الحديث الثاني والثالثون :

ر : مف رأل ممكـ ممكران فمغدغرا  غدا فسف لـ غ ىطر ف م سمر فػإف لػـ غ ػىطر ف قم ػ قسؿ ر كؿ ان
 كذلؾ أض ؼ اإلغمسف .

 معاني الكممات :
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غزغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  : فميغيره   كؿ مس مكرا كأ ىق حر ال رع   منكر :
 ىدرغجغسن 

 أض ؼ ال مم كاقمر ثمرة   : أضعف اإليمان
 ما يرشد إلية الحديث :

 كجكب إمكسر الممكر  ح ب القدرة كمف ويست المجىمر ا مر  سلم ركؼ كالماي عف الممكر .
 والثالثون : الحديث الثالث

: ال ىحس ػدكا كال ىمسج ػكا كال ى سمضػػكا كال ىػدا ركا كال غ ػر   ضػكـ عمػػع  قػسؿ ر ػكؿ ان
 غر   ض كككمكا ع سد ان أخكامػس الم ػمـ اخػك الم ػمـ ال غظممػر كال غخذلػر كال غكذ ػر كال غحقػرا   

الم مـ   كػؿ الىقكل اس امس كغ غر إلع ودرا ثالث مرات  ح ب امرئ مف ال ر أف غحقر أخسا 
 الم مـ عمع الم مـ حراـ دمر كمسلر كعرضر .

 معاني الكممات :
 ال ىزغدكا في ثمف ال م م تناجشوا :  ىىممكا زكاؿ الم مم عف مغرا تحاسدوا :
 القطغ م كالاجراف تدابروا :   ىى سطكا أ  سب ال دض تباغضوا :
 غخ ػػػػػػػر  ػػػػػػػأمر  خػػػػػػػالؼ  يك بو :  غىرؾ مورىر كال موغحىر  يخ لو :
 الكاقر
 أف غ ىودر مف  أف ا خرغف  : يحقره

 ما يرشد إلية الحديث :
حرص اإل الـ عمع ىأكغد م مع األخكة كىحرغـ الدش كالخداع كال داكة كال دضسء  غف الم ػممغف 

. 
 الحديث الرابع والثالثون :

 : مف ميس عف مزمف كر ػم مػف كػرب الػدمغس ميػس ان عمػر كر ػر مػف كػرب غػـك قسؿ ر كؿ ان
القغسمػػم كمػػف غ ػػر عمػػع م  ػػر غ ػػر ان عمغػػر فػػي الػػدمغس كا خػػرة كمػػف  ػػىر م ػػممسن  ػػىرا ان فػػي 
الدمغس كا خرة كان في عكف ع د مس داـ ال  د فػي عػكف أخغػم كمػف  ػمؾ طرغقػسن غمػىمس فغػر عممػسن 

دار ػكمر  اؿ ان  ر طرغقسن إلع الجمم كمس أجىمر قـك في  غت مف  غكت ان غىمػكف كىػسب ان كغى



    منياج مسابقة الحج العسكرية 

 
- 17 - 

 غػػماـ إال مزلػػت عمػػغاـ ال ػػكغمم كم ػػغىاـ الرحمػػم كحيػػىاـ كذكػػراـ ان فػػغمف عمػػدا كمػػف  طػػأ  ػػر 
  عممر لـ غ رع  ر م  ر .

 معاني الكممات :
ال ػػػػػػدة ال ظغمػػػػػػم ىكقػػػػػػر   الكربة :    أزاؿ   نفس :

 وسح اس في الاـ
 أحسطت  اـ  حفتيم : م سعدىر ألجؿ أك ادغر أك ا م  يسر عمى معسر :

 غطمب  : متمسي
 ما يرشد إلية الحديث :

امػػسؾ أمػػكر مػػف  ػػسماس ىحقغػػؽ الىكسمػػؿ  ػػغف المجىمػػر كاػػي ىيػػرغ  الكػػرب كالحػػرص عمػػع  ػػمكؾ 
 طرغؽ ال مـ كىحدغث قسعدة ىىرىب عمغاس القغـ كاي ال مؿ األم ب .

 
 الحديث الخامس والثالثون :

راػػت أف غطمػػر عمغػػر المػػسس : ال ػػر ح ػػف الخمػػؽ كاإلثػػـ مػػس حػػسؾ فػػي مي ػػؾ كك قػػسؿ ر ػػكؿ ان
كعف كا وم أ ف م  د رضي ان عمر قسؿ : أىغت ر كؿ ان وػمع ان عمغػم ك ػمـ فقػسؿ : جئػت 
ى أؿ عف   ال ر   قمت م ـ قسؿ: أ ىيت قم ؾ   ال ر مس أطمأمت إلغر الميس كأطمأف إلغػر القمػب 

 . كاإلثـ مس حسؾ في الميس كىردد في الودر   كأف كأفىسؾ المسس كأفىكؾ
 ما يرشد إليو الحديث :

في اذا الحدغث قسعدة كأ س إلع  غسف مس اك ال ر كاألخػالؽ اليسضػمم كاإلثػـ كاػك مػس كجػدت لػر 
 اثر مغر مطمئف كعدـ ادكء ال سؿ 

 الحديث السادس والثالثون :
: إف ان كىػػػب الح ػػػمست كال ػػػغئست ثػػػـ  ػػػغف ذلػػػؾ فمػػػف اػػػـ  ح ػػػمم فمػػػـ  قػػػسؿ ر ػػػكؿ ان

 عمػػدا ح ػمم كسممػػم كأف اػػـ   ػغئم فمػػـ غ مماػػس كى اػس ان عمػػدا ح ػػمم كسممػػم كأف غ مماػس كى اػػس ان
 عمماس كى اس ان عمدا  غئم كاحدة .

 معاني الكممات :
 قدر كأث ت في  س ؽ عممر كأكامرا   كتب الحسنات والسيئات :
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 طسعم  بحسنة:   أراد     ىم :
 ما يرشد إليو الحديث :

  كرحمىر عمع ع سداىيكغر الم مـ  كا ر فضؿ ان
 الحديث السابع والثالثون :

: أف ان ى ػسلع قػسؿ :مػف عػسد لػي كلغػسن فقػد اذمىػر  ػسلحرب كمػس ىقػرب لػي  قسؿ ر كؿ ان
ع دم   يء أحب إلع ممس افىرضػىر عمغػر كمػس غػزاؿ ع ػدم غىقػرب إلػي  سلمكافػؿ حىػع أح ػر فػإذا 

كغػػداا الىػػي غػػ طش  اػػس كرجمػػم الىػػي  أح  ىػػر كمػػت  ػػم ر الػػذم غ ػػمر  ػػر ك وػػرا الػػذم غ وػػر  ػػر
 غم ي  اس كألمي  ألمي ألعطغمر كألف أ ى سذمي أعذغمر .

 معاني الكممات :
 أعممىر  سلحرب  أ نتو بالحرب:   أذل كحسرب  عادى:

 الىطكع  النوافل :   المزمف المطغر  الولي : 
 ألحيظمر ممس غخسؼ  : وألعي  ن  طمب ال كف كااللىجسء : ياستعا  ن

 يرشد إليو الحديث : ما
ىكيؿ ان ى سلع  حيظ أكلغسئر ممف غقوداـ   كء أك أذل كأداء اليرائض أفضؿ مس غىقرب 

  ر ال  د إلع ر ر كالمكافؿ ىزدم إلع مورة ان .
 الحديث الثامن والثالثون :

 : أف ان ىجسكز لي عف أمىي الخطأ كالم غسف كمس أ ىكراكا عمغر . قسؿ ر كؿ ان
 الكممات :معاني 
عػػػػػف أثػػػػػـ الخطػػػػػأ   الخطأ :  مف أجمي    لي :  عيس  تجاوز :

 مف مغر قود
 ما يرشد إلية الحديث :

  مسحم الدغف كرفر الحرج في حسلم الخطأ كالم غسف أك اإلكراا .
 الحديث التاسع والثالثون :

مغس كأمػؾ  ممك ي فقسؿ كف فػي الػد  عف أ ف عمر رضي ان ى سلع عمامس قسؿ : أخذ ر كؿ ان
 مرغب أك عس ر   غؿ .



    منياج مسابقة الحج العسكرية 

 
- 19 - 

 
 معاني الكممات :

 مجمر ال ضد كالكىؼ المنكب :
 ما يرشد إليو الحديث :

 الدمغس دار مركر كا خرة دار قرار ك ككف
 الحديث األربعون :

 : ال غزمف أحدكـ حىع غككف اكاا ى ر لمس جئت  ر . قسؿ ر كؿ ان 
 معاني الكممات :

 مس غحمر  ىواه :  مؿ مغر الممقكص أم اإلغمسف الكس   يؤمن :
 ما يرشد إليو الحديث :

 ويم اإلغمسف الكسمؿ خسض م أحكسـ ال رع
 الحديث الواحد واألربعون :

: قػػسؿ ان ى ػػسلع : غػػس أ ػػف ادـ امػػؾ مػػس دعػػكىمي كرجػػكىمي ميػػرت لػػؾ مػػس  قػػسؿ ر ػػكؿ ان
ـ ا ىديرىمي ميرت لػؾ غػس ا ػف كسف ممؾ كال   أ سلي   غس ا ف ادـ لك  مدت ذمك ؾ عمسف ال مسء ث

 ادـ امؾ لك أىغىمي  قراب األرض خطسغس ثـ لقغىمي ال ى رؾ  ي  غئسن  ىغىؾ  قرا اس مديرة .
 معاني الكممات :

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع   عمى ما كان منك :  أم مس دمت ى  دمي كى ألمي  ما دعوتني :
 الم سوي

 ألتيتك بقرابيا مغفرة :    أعسلي ال مسء  عنان السماء:
 مثماسأم   

 ما يرشد إليو الحديث :
عيػػك ان أعظػػـ مػػف ذمػػكب ع ػػسدا مامػػس عظمػػت ككثػػرت الػػذمكب كدكائاػػس اػػك اال ػػىديسر كال ػػرؾ 

 غحجب رحمم ان .
 أسئمة السنوات السابقة المادة الحديث الشريف :

 السؤال األول:
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 أكىب األحسدغث ال رغيم الىسلغم :
 مضكا ..... إلع أخر الحدغث (حدغث م ال ىحس دكا كال ىمسج كا كال ى س .1
 حدغث م إف الحالؿ  غف كالحراـ  غف ك غمامس أمكر م ى است .... إلع أخر الحدغث ( .2
 ال غحؿ دـ امرئ م مـ أال  أحد ثالث الثغب الزامي..... إلع أخر الحدغث ( حدغثم .3
 عمغػم عف ال ر سض  ف  سرغم رضي ان ى ػسلع عمػر قػسؿ : م كعظمػس ر ػكؿ ان وػمع ان 4

 ك مـ مكعظم ...اله (
عػػف أ ػػي ارغػػرة رضػػي ان ى ػػسلع عمػػر قػػسؿ : قػػسؿ ر ػػكؿ ان وػػمع ان عمغػػم ك ػػمـ م كػػؿ  5

  المع مف المسس...اله (
 ان ى سلع فرض فرائض فال ىضغ كاس .........إلع أخر الحدغث ( إفحدغث م  .6
 ع أخر الحدغث (حدغثم ذاب أاؿ الدثكر  سألجكر غومكف كمس مومي ..... إل .7

 السؤال الثاني :
 أ رح األحسدغث ال رغيم الىسلغم :

حػػدغث م مػػف ميػػس عػػف مػػزمف كر ػػم مػػف كػػرب الػػدمغس ميػػس ان عمػػر كر ػػم مػػف كػػرب غػػـك  .1
 القغسمم (

الجكاب م امسؾ أمكر مف  سماس ىحقغؽ الىكسمؿ  غف المجىمػر كاػي ىيػرغ  الكػرب كالحػرص عمػع 
 (ىىرىب عمغاس القغـ كاي ال مؿ األم ب  مكؾ طرغؽ ال مـ كىحدغد قسعدة 

 أزاد في الدمغس غح ؾ ان   كأزاد فغمس عمد المسس غح ؾ المسس (حدغث م  .2
الجكاب م اإل الـ دغف مىػكازف كمىكسمػؿ غػر ط الػدمغس  ػس خرة كأفضػؿ طرغقػم لجػذب مح ػم المػسس 

 اي الزاد في أمكالاـ (
غػػسكـ كمحػدثست األمػػكر فػأف كػػؿ محد .3 ثػم  دعػػم ككػؿ  دعػػم ضػاللم ككػػؿ ضػػاللم حػدغث م كا 

 في المسر (
 الجكاب م الكوغم  ىقكل ان كلزـك طسعىر كاالعىوسـ   مم م غر (

 حدغث م قؿ أممت  سن ثـ أ ىقـ (  .4
 الجكاب ىرا ط اإلغمسف  سن كاأل ىقسمر اك أ سس ال  سدة كاىوسؿ األخالؽ  سل قغدة .

 ( رس ال غ مغحدغث م مف ح ف أ الـ المرئ ىركر م .5
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 الجكاب م الم مـ غمىـز  مس جسء  ر ال رع كغ دؿ كقىر  مس غ كد  سلخغر عمع أمىر .
 مف اىقع ال  است فقد أ ى رئ لدغمر كعرضر  6

الجكاب ممف ىحرل الحالؿ كىكرع عف ال  است كلـ غور عمع الوػدسئر عظػـ أمػر قم ػر أوػ ح 
 دغمر كعرضر  راء مف الذمب (

لػػك أىغىمػػي  قػػراب األرض خطسغػػس ثػػـ لقغىمػػي ال ى ػػرؾ  ػػي  ػػغئسن ألىغىػػؾ حػػدغث غػػس ا ػػف ادـ  .7
  قرا اس مديرة 

الجػػػػكاب م عيػػػػك ان ى ػػػػسلع أعظػػػػـ مػػػػف ذمػػػػكب ع ػػػػسدا مامػػػػس عظمػػػػت ككثػػػػرت الػػػػذمكب كدكائاػػػػس 
 اال ىديسر (

حدغث م  ح ب امرئ مف ال ر أف غحقر أخسا الم ػمـ كػؿ الم ػمـ عمػع الم ػمـ حػراـ دمػر  .8
 كمسلر كعرضم (

لجكاب م حرص اإل الـ عمع ىأكغد م مع األخكة كىحرغـ الدش كالخداع كال داكة كال دضسء  غف ا
 الم ممغف (

 ح ف الخمؽ كاإلثـ مس حسؾ في الميس ككرات أف غطمر عمغر المسس (  حدغث م ال ر .9
الجكاب م غ مي أف ح ف الخمؽ أعظـ خوسؿ ال ر كاإلثـ غ مي اك ال يء الذم غكرث ميرة  في 

 مب (الق
حدغث م الدغف الموغحم  قمس لمػف غػس ر ػكؿ ان قػسؿ ن كلكىس ػر كلر ػكلر كألئمػم الم ػممغف  .11

 كعسمىاـ (
الجكاب مإف الدغف لغس عقغدة كع سدة فح ب    ؿ كذلؾ م سمالت كمظسـ حغسة كالموغحم كاجب 

 عمع كؿ م مـ (
 رفؾ في ال ػدة   كأعمػـ أف حدغث م أحيظ ان ىجدا ىجساؾ كى رؼ عمع ان في الرخسء غ .11

 مس أخطأؾ لـ غكف لغوغ ؾ كمس أوس ؾ لـ غكف لغخطئؾ (
 الجكاب م الىككؿ عمع ان كحدا كالرضس  سلقدر كاال ى سمم  سن (

 السؤال الثالث :
 أعطي م سمي الكممست الىسلغم :
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 قط م لحـ مضغة مىيرؽ ال  ر أشعث
 كااللى ػػػسس األمػػكرالم ػػى است مػػف  مشتبيات أمور

 األمكرفي 
دلغػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػع وػػػػػػػػػدؽ  الصدقة برىان

 اإلغمسف
إغجسد األ غسء عمع كفػؽ مػس قضػع  القدر

 ان
مػػػس ى ػػػؾ فغػػػػر إلػػػع مػػػػس  دع ما يريبك

 ال ؾ فغر
 اليرج بضع ث ىت األحكسـ القدرغم جفت الصحف

 اليقغر العالة الميسوؿ كاألعضسء سالمى
ال دة ال ظغمم الىي ىكقر وػسح اس  كربة

 في الاـ
ال ىاجػػػػػػػػػػركا   ضػػػػػػػػػػكـ  ابرواو  تد

 اغسـ3فكؽ 
البينـــة عمـــى مـــن 

 أدعى
 ىرىير كىىخمع لم  سدة تتجافى جنوبيم أم اإلث ست عمع ودؽ دعكاا

 ىردد في الودر حاك اطم كا ممي الاداغم استيدوني
راق ػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػي أكامػػػػػػػػػػػػرا  أحفظ اهلل خسفت وجمت

 كمكااغم
يســـــــــبق عميـــــــــو  اليقغر العالة

 الكتاب
  الذم   ؽ في عمـ ان

ــــــــو  امىظرت كقىس لبثت مميا أســــــــتبرأ لدين
 وعرضو

أم حيػػػظ دغمػػػر كوػػػسف 
 عرضر

 ث ىت أحكسـ القدرغم جفت الصحف ممزا عف المقص أن اهلل طيب
 كقسغم مف المسر جنة في ارض كاحد صعيد واحد
 القود المقىرف  سلي ؿ النية أراد الطسعم ىم بالحسنة
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 المعنى الكممة المعنى الكممة

 كدقغ أمالال
رغحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسن 

 وروران 
 رغحسن  دغدة

 غوغ مؾ غمزممؾ  زمكـ ككيركـ الموسحب لر طسئركـ م كـ
 مكم المكرمم أـ القرل خمقمي فطرمي

 ال يف الجكار ك كد عمؽ المخؿ القدغـ كسل رجكف القدغـ
 مطغ غف أك ضس طغف مقرمغف الق كر األجداث

 مردا إلع أرذؿ ال مر ممك ر في الخمؽ
غم ػػػػػػػػػػػػأ فػػػػػػػػػػػػي 

 الحمي
 ر ع في الزغمم كالم ممغ

 كعمدا عمـ قكؿ الر كؿ كقغمم طردا دحكرا
  سكمس ال حر راكا ق ـ  سلجمسعست ىوطؼ لم  سدة الوسفست ويس

ىزجر عف الم سوي  سألمكاؿ  الزاجرات زجرا
 كاألف سؿ

 رقغؽ الدغ سج  مدس

 ممغظم إ ى رؽ عذاب دائـ عذاب كاوب
 ذات كرا كم قم كراس  قدح خمر  كأس 

 ر ي ألاممي ر ي أكزعمي ىىمكا اغست ان لم مـ كالى مـ لىسلغست ذكراا

مػػػػػػػػػػػسء مغػػػػػػػػػػػر  م ىكر لـ غو ر م سر  غض مكمكف
 أ ف

 مغر مىدغر كال ممىف

 ممقع مف ال كائب ع ؿ مويع لغس فغاس ضرر ال فغاس مكؿ
 عالمسىاس سأ را طا لخمقس كمزجس ل ك س
 مقض ال اد مكث ارب ا ؽ

 اسلكغف قكمس  كرا ؼالقرع الم رك  غقطغف
 المكسف الذم غحمكا فغر محمر لغس الكقت كقت فرار كخالص الت حغف ممسص
 م قم م رة  كسف الممطقم الممىيم  سل جر أوحسب االغكر

 ال غمقوكـ ال غمىكـ لقر ع لزليع
فطيؽ م حسن  سل كؽ 

 كاألعمسؽ
ف رع غقطر  كقاس كأعمسقاس 

  سل غؼ
  قكؽ فركج

أوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحسب  ال  سب م ىكغست في أىراب
 الرس

 أوحسب ال ئر

 في خمط في ل س ظممم ال طف كالرحـ كالم غمم ظممست ثالث
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 معاني كممات القرآن الكريم ربع ياسين 
 المعنى الكممة المعنى الكممة
 مخمر لغمر  سلميسؽ أك الممغمم فخسمىسامس
 فمس أجرغىـ عمع ىحوغمر فمس أكجيىـ  مسء جسر  اؿ الىمسكؿ  مسء م غف

 رمال مجىم سن  كثغ س ماغال فسحش لئغـ عىؿ
 أ د قوكرا دعي مموؽ  قكمر زمغـ

 أطراؼ أوس  ر م كم  مسمر عمع اميراد عمع الم سكغف عمع حرد
كوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسحب 

 الحكت
  دغد ال  كس  أ رة غكمس عمغر ال الـ

 كااغم عظغمم فسقرة قرل قـك لكط  المزىيكست
 مف غداكغر مف المكت مف راؽ كثغران غى ر  ر ال غش مسء مدقس
كالمر ػػػػػػػػػػػػػػػػػالت  ث سىسن في ال  سدة أ د كطأ

 عرفس
  رغسح ال ذاب أق ـ ان

فسل سوػػػػػػػػػػػػػػػيست  أجالط ممىزجم أم سج
 عويس

 الرغسح ال دغدة الا كب

 المالئكم ىم ر أجمحىاس في الجك المس رات م را أمثسلكـ ا غسكـ
المالئكػػػم ىػػػأىي  ػػػسلكحي فرقسمػػػس  ػػػغف  اليسرقست فرقس الم ست الذم ال  سؽ لر المجـ كال جر

 الحؽ كال سطؿ
 فرؽ ثالث   بثالث  أكعغم الثمر ذات األكمسـ

 عف أم  يء عـ لاب ال دخسف فغر مسرج
أر ػػػؿ ال ػػػذب كالممػػػح فػػػي  مرج ال حرغف

  كاقغاس
عػػػػػػػػػػػػػػف الم ػػػػػػػػػػػػػػأ 

 ال ظغـ
 غػػػػػػسف لػػػػػػذلؾ ال ػػػػػػيء كاػػػػػػك القػػػػػػراف 

 الكرغـ
 ردع كال ال يف المرفكعست ال رع المم آت
مػػػس غحػػػؿ  اػػػـ عمػػػع إمكػػػسراـ لمقػػػراف   غ ممكف امس كالجف الثقالف

 كال  ث
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 فرا س كسلماد ماسدا غىزكجف مف ق ؿ لـ لـ غطمثاف
 ىث ت  اس األرض كأعمدة الخغسـ أكىسدا خضراكىسف فمد اسمىس
مسثس أزكاجس   ط ذات خمؿ رقغؽ ع قرم  ذككرا كا 

فػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػدر 
 مخضكد

فػػػػي  ػػػػجر الم ػػػػؽ مقطػػػػكع 
  ككر

 راحم  أل دامكـ   سىس

 ػػػػجر المػػػػكز محمػػػػؿ مػػػػف  طمر ممضكد
 أ يمر

  سىرا   كادا ل س س

 لم مؿ كالم غ م م س س  ىكغست في ال مرم   كادا
الىػػػػي ال  عاإل ػػػػؿ ال طس ػػػػ  راب الاغـ

 ىركل
   ر  مكات قكغم محكمم    س  دادا

 ال مس كاسجس مس غدخؿ مف مطر كمغرا مس غم 
 ال حسب الم ورات غدخمر غكل  المغؿ
 ممىيم اليسفس و س س مسء ثجسجس

 مسء حسر حمغمس مرجر لاـ لغدخمكماس مآ س
مسء غ غؿ مف ودغد أاػؿ  قسم س

 المسر
 ممىاع عمماس ممىاساس

 كمح الكجر كال  كس ع س مكافقس ل مماـ جزاءا كفسقس
 أعرض ألجؿ ىكلع  سلقراف ككذ كا  آغسىمس
 ع د ان  ف أ ف مكىـك األعمع مكسف فكز في ألجمر لممىقغف ميسزا

 ى سمؿ ىماع جكارم ىك  ت ثدغاف ككاعب
 مس حممر عمع الكير مس أكيرا عمع  ف كاحد أىرا س

 كثغرة األ جسر حدائؽ مم س كأس خمرة ممىمئ ككس أ  داسقس
 المعنى الكممة المعنى الكممة
 القطف الرطب قض س ج رغؿ عمغر ال الـ غقـك الركح
 مس ىرعسا ال اسئـ أ س المالئكم ىمزع أركاح الكيسر المسزعست
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 الميخم الثسمغم الوسخم مزعسن   دة مرقس
المس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطست ك 

 م طس
 زكجىر وسح ىر المالئكم ىم ط أركاح المزممغف 

كال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس حست 
   حس

المالئكم ى  ح فػي ال ػمسء  ػأمر 
 ان

كجػػػػػػػػػػػػػػكا غكمئػػػػػػػػػػػػػػذ 
 م يرة

 مضغئم

 فرحم كاـ المزممكف ضسحكم م ى  رة المالئكم ى  ؽ  أركاح المزممغف فسل س قست   قس
 ممم ك كادمظ قىرة المالئكم ىد ر أمر الدمغس فسلمد رات أمرا

غػػػػػػػػػػػػـك ىرجػػػػػػػػػػػػؼ 
 الراجيم

 لييت ذا سن  مكراس ككرت الميخم األكلع

الميخػػػػم الثسمغػػػػم ك غمامػػػػس أر  ػػػػكف  ىى  اس الرادفم
  مم

 ى سقطت أمكدرت

مػػػػػػػردكدكف فػػػػػػػي 
 الحسفرة

 حركت مف مكسماس  غرت أم مرد   د المكت إلع الحغسة

إذا ال  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسر  عظسمسن  سلغم مىيىىم عظسمس مخرة
 عطمت

لحكامػػػػػؿ ىركػػػػػت إذا المػػػػػكؽ ا
  ال راع

 كجػػػػػػػر األرض أحغػػػػػػػسء   ػػػػػػػػد أف  ال سارة
 كسمكا أمكاىس

جم ػػػػػػػػػػػػػػت   ػػػػػػػػػػػػػػد ال  ػػػػػػػػػػػػػػث  ح رت
 لمقوسص

الكادم المقدس الػذم كمػـ ان  ػر  طكل
 مك ع

 أكقدت  جرت

إذا الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكس  ال وس الىي ىحكلت إلع أف ع ا غم الك رل
 زكجت

 قرمت  أج سداس

مػف  الجسرغم ىدفف حغر خكفسن  المزكدة فجمر فح ر
 ال سر

 ىث غىسن لقسىماس  ئمت عقك م مكسؿ
 مزعت مف مكسماس ك طت رفر  قياس رفر  مكاس

 فىحت م رت فج ماس م ىكغم ف كااس
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الخػػػػػػػمس الجػػػػػػػكار  أظممر أمطش لغماس
 الكمس

المجػػػػـك ىرجػػػػر فػػػػي مجرااػػػػس 
 كىدغب

 أق ؿ ظالمر  ع  س   طاس دحساس
 امىد حىع غوغر ماسران  ىميس ث ىاس أر ساس
  خغؿ ضمغف مى م سمىسع

 ام قت اميطرت الميخم الثسمغم الطسمم الك رل
 ى سقطت امىثرت كقكعاس مر ساس
 لم رغ م اإل المغم مغ رؾ لمغ رل فىحت   ضاس عمع   ض فجرت
 غـك القغسمم الدس غم قمب ىرا اس ك  ث مكىساس   ثرت
كممم ى مػي ال ػذاب أك كادم فػي  كغؿ

 جامـ
 بذات موب كى  عسممم مسو م

  دغدة الحرارة عغف امغم رممقوغف الكزف عف مس اك عمغ المطييغف
ال ػػػػػػػػكؾ الػػػػػػػػذم ال ىرعػػػػػػػػسا  ضرغر مخىـك كىسب مرقـك

 الدا م لخ ثر
كسلوػػدل غدطػػي القمػػب ال  غػػد  راف

 عف اإلغمسف
عمػع حسفػػست ال غػػكف م ػػدا  مكضكعم

 ل ر اـ
 ك سئد ممسرؽ ال غركف ان ى سلع محجك كف

 
 
 

 المعنى ممةالك المعنى الكممة
   ط لاس خمسئؿ يزرا   ىيىحت ام قت
 ال  رة مف ذم الحجم لغسلي ال  ر  م ت كأطسعت حقت

 اليرد الكىر مف المكىع ألقت مس فغاس
 الزكج ال ير جساد في ال مؿ كسدح
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 مق الن كمد ران  ألمغؿ إذا غ ر غمسدم  سلكغؿ كالاالؾ غدعكا ث كرا
 لذم عقؿ لذم حجر أحىكل ك ؽ

عػػػػػػػػػف ط ػػػػػػػػػؽ 
 ط ؽ

جػػػػػػػػػس كا الوػػػػػػػػػخر  حسؿ   د حسؿ
  سلكاد

 قط كا الوخر ل مسء القوكر

 كادم القرل  سلكاد أجىمر كىـ مكرا أى ؽ
 المغراث ىأكمكف الىراث الككاكب ال ركج
 ػػدغدان كغػػأكمكف موػػغب الم ػػسء  أكالن لمس غـك الجم م  ساد

 مف المغراث
 مكم المكرمم أق ـ  اذا ال مد غـك عرفر م اكد
 ى ب كموب ك دة في ك د غـك القغسمم المكعكدالغـك 

 الخغر كال ر المجدغف ال ؽ في األرض األخدكد
 عىقاس مف الرؽ فؾ رق م ل ف قىؿ

 مجسعم م  دم  حضكر  اكد
 أم لوغؽ  سلىراب ليقرا ذا مىر م غخمؽ كال غ جزا مس غرغد غ دم كغ غد

ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمسء 
 كالطسرؽ

 مط قم ةمزود كؿ مس غأىي  سلمغؿ كمماس المجـك

 غدطغاس  سلظممم غد ساس ىخى ر ى ال
األرض كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  الضمسئر ال رائر

 طحساس
   طاس

فألاماػػػػػػس فجكراػػػػػػس  المطر المسزؿ مف ال مسء ذات الرجر
 كىقكااس

ج ػػػػػػؿ لمػػػػػػميس طرغقػػػػػػي ال ػػػػػػر 
 كالخغر

قػػسـ ال ػػقي كأ ػػمر مقػػدار(  قر  أ قساس ال ؽ مف الم ست ذات الودع
 المسقم

  ؽأط دمدـ ا كد غس س أحكل
 خغر الخمغقم خغر ال رغمأم عماػػـ ال ػػذاب فمػػـ غيمػػت مػػماـ  ف كااس
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 أحد
كأخرجػػػػػػػػػت األرض  ى  ىاس عق ساس

 أثقسلاس
 كمكزاس

 مػػػس عمػػػػؿ عغاػػػػس مػػػػف خغػػػػر أك  ىحدث أخ سراس لمخىمؼ ل ىع
  ر

كوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؽ 
  سلح مع

 مىيرقغف أ ىسىس أم  ال ألر أال ان

دك فػػػػػػػػي الدػػػػػػػػزك الخغػػػػػػػػؿ ى ػػػػػػػػ ال سدغست ض حس مطع  ظالمر أك  كف  جع
 كىو ح

 الخغؿ ىكرم المسر  حكافراس فسلمكرغست قدحس مس أ دضؾ كمس قمع
 اغجف فأثرف  ضمؾ إلع عمي  ف أ ي طسلب أكل

 م سران  دغدان  مق س فقغران  ككجدؾ عسئالن 
الػػػػـ م ػػػػرح لػػػػؾ 

 ودرؾ
وػػػػػػػػػكت أجػػػػػػػػػكاؼ الخغػػػػػػػػػؿ إذا  ض حس أم  رحمس لؾ ودرؾ  سلم كة

 عدت
 الخغؿ ك ط ال دكأم حدك  جم س حططمس كض مس

 لدرجم ال خؿ ل دغد أثمؾ كذم ؾ عمؾ كزرؾ
كحوػػػػػؿ مػػػػػس فػػػػػي  أثقؿ أمقض

 الودكر
 ػػػػػغف كأفػػػػػرز مػػػػػػس القمػػػػػكب مػػػػػػف 

 الكير كاإلغمسف
 

 المعنى الكممة المعنى الكممة
 القغسمم القسرعم  أف ىذكر  سألذاف كمغرا كرف مس لؾ ذكرؾ
لع ر ؾ فأرمب  م كمر مسر حسمغم فأمر اسكغم ىضرع كا 

الج ػػػػػػؿ الم ػػػػػػسرؾ فػػػػػػي وػػػػػػحراء  طكر  مغف
  غمسء

  دمكـ عف طسعم ان ألاسكـ

 الدار  ال ور مكم المكرمم اذا ال مد األمغف
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  سإلغمسف كىكاوكا  سلحؽ كمسغم عف الجكع كالض ؼ أ يؿ  سفمغف
 عمع الطسعم كالم وغم كىكاوكا  سلو ر مغر مقطكع أجر مغر مممكف

لػػػدـ كاػػػي القط ػػػم الغ ػػػغرة مػػػف ا مف عمؽ
 الدمغض

 لكثرة الامز كالمز لكؿ امزة لمزة

كػػػػال إف اإلم ػػػػسف 
 لغطدع

 الىي ىحطـ كؿ مس ألقي فغاس في الحطمم مزلت في أ ي جاؿ

 عمع القمكب عمع األفئدة أ ك جاؿ الذم غماع
 مط قم مزودة غجر مف مسوغىر إلع المسر لم ي ف  سلمسوغم

 أل ـرأوحسب أ رام ا أوحسب اليغؿ مقدمم الرأس مسوغم
 في ادـ الك  م كغداـ المجمس الذم غىحدث  ر فمغدع مسدغر

 ػػػػػػػػػىدعكا المالئكػػػػػػػػػم الدػػػػػػػػػالض   مدعكا الز سمغم
 ال داد

 جمسعست جمسعست طغر أ س غؿ

 ككرؽ زرع أكمر الدكاب ك وؼ مأككؿ  أم زالغف عمس اك عمغر مميكغف
الحجػػػػػػم الكاضػػػػػػحم كاػػػػػػي م ػػػػػػكة  ال غمم

 محمد 
 مف طغف مط كخ مف  جغؿ

 الىحسد قرغش إلغالؼ قرغش م ىقغمغف عمع دغف إ رااغـ سء حمي
 إلع الغمغف رحمم ال ىسء الم ىقغمم دغف القغمم

 إلع ال سـ رحمم الوغؼ الممم الدغف
 والة عغد األضحع فوؿ لر ؾ مار في الجمم الككثر
 فىح مكم اليىح م ؾ كأمحر

أف  ػػػػػػػػسمئؾ اػػػػػػػػك 
 اال ىر

 جمسعست أفكاجس أم م دضؾ

 خ رت ى ت ع الم ؿمقطك  أ ىر
كامراىػػػػػػػػػر حمػػػػػػػػػسؿ 

 الحطب
 ال سحرات كمف  ر الميسثست امراىر أـ جمغؿ
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الىي ى قد في الخغط ىميه فغر  في عقد ممس غيىؿ قكغسن مف الح سؿ ح ؿ مف م د
   ئ ىقكلر

مػػػف  ػػػر حس ػػػد إذا  مكسفئسن  كيزا أحد
 ح د

 أظار ح دا

أم المقػػػػػكد  ػػػػػر الحػػػػػكائ  عمػػػػػع  ان الومد
 الدكاـ

 ال غطسف الك كاسمف  ر 

ألمػػر غخػػمس كغىػػأخر عػػف القمػػب  الخمسس المغؿ إذا أظمـ مس ؽ إذا كقب
 كممس ذكر ان

 أسئمة القرآن الكريم لمسنوات السابقة
 : األولالسؤال 

 أكمؿ قكلر ى سلع :
 أكمؿ قكلر ى سلع " ألـ مج ؿ لر عغمغف كل سمسن ك يىغف . . . إلع أخر ال كرة " أ.
 ع " عـ غى سءلكف عف الم سء ال ظغـ . . . .  إلع أخر ال كرة "أكمؿ قكلر ى سل ب.
أكمؿ قكلر ى سلع " ألـ مج ؿ األرض ماسدا ..  إلع قكلر ى سلع إف غـك اليوؿ كسف مغقسىس  .جـ

 مف  كرة عـ غى سءلكف
اكىػػب  ػػكرة الىكػػسثر   مػػف قكلػػر ى ػػسلع " أفػػال غمظػػركف إلػػع اإل ػػؿ كغػػؼ خمقػػت . . . إلػػع  د.

 "أخر ال كرة 
 السؤال الثاني :

 ف ر ا غست الكرغمم الىسلغم :
"كال سدغػػست ضػػ حس   فسلمكرغػػست قػػدحس   فػػسلمدغرات وػػ حس   فأثرمػػس  ػػر مق ػػس   فك ػػطف  ػػر  أ.

  جم س   أف اإلم سف لر ر لكمكد "
" كجكا غكمئذ خس  م   عسممم مسوػ م   ىوػمع مػسران حسمغػم   ى ػقع مػف عػغف أمغػم   لػغس  ب.

 ف ضرغر ال غ مف كال غدمي مف جكع "لاـ ط سمسن إال م
  كأمس مف خيت مكازغمر فأمر اسكغم   كمس أدراؾ مس اغر   مسر حسمغم " .جـ
 " قؿ اك ان أحد   ان الومد   لـ غمد كلـ غكلد   كلـ غكف لر كيكان أحد " د.
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 " كال مسء ذات ال ركج   كالغـك المكعكد   ك ساد كم اكد " .هـ
 رجر   كاألرض ذات الودع "" كال مسء ذات ال ك.
" كػػال لػػئف لػػـ غمىػػر لموػػي ف  سلمسوػػغم   مسوػػغم كسذ ػػم خسطئػػم   فمغػػدعكا مسدغػػر    ػػمدعكا  ز.

 الز سمغم "
 " كال لغم ذف في الحطمم   كمس أدراؾ مس الحطمم   مسر ان المكقدة "  .حـ

 السؤال الثالث :
 أعط م مع الكممست الىسلغم :

 المممكء الم حكف .2   عذاب دائـ  عذاب كاوب .1
 ألاممي  أكزعمي .4 غح ب  كا قاـ لغمحقاـ ىكالغاـ  فاـ غكزعكف .3
اإل ػػؿ ال ط ػػع الىػػي ال   رب الاغـ .6 لاب وسفي كال دخسف فغر   مسرج .5

 ىركل
المطػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػسزؿ مػػػػػػػػػػف  ذات الرجر .8 ماج ك غر مف كثرة المر   كاك ح غر .7

 ال مسء
 أظممر ماسأمطش لغ .11    الو ح   اليمؽ .9

كغػػؼ غرفػػكف عػػف  أمع غزفككف . 12  الممزا عف المقص   القدكس .11
 الحؽ
 ال  ئ ق مر كال   دا  األكؿ .14  جرة خ غثم في مسر جامـ   الزقـك .13
 اسلكغف قكمسن  كران  .16 الزائدغف في الذلر كالاكاف   األذلغف .15
فع قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم ح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس .18 كادم  غف عُمسف كأرض مارة   األحقسؼ .17

   ط ذات خمؿ رقغؽ 
 الق كر  األجداث .21   غ رعكف  غكفضكف .19
 مكسف مرضي مق د ودؽ .22   ودسئر الذمكب   الممـ .21
عغسء   لدكب .23   كء عسق م عىكاس ك سؿ أمراس .24   ى ب كا 
 األرضذاا سن في   مكرا .26   عكود ك  قكؽ    فطكر .25

 ال غمسؿ
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القطػػػػػػػػػػػػػػػر إلػػػػػػػػػػػػػػػع  ى ىؿ إلغر .28  فغد ساـ ذلر كخ را  ىراقاـ ذلم .27
 ع سدىر ى سلع كأ ىدرؽ فغاس

  رغر  رمغـ .31    داكرا   أحقس س .29
وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدغد   م مغف .32   أخالط ممىزجم   أم سج .31

 أاؿ المسر
  خغؿ  ضمغف .34 كعسء ىضـ األحغسء ظاكراس   كيسىس .33
 وغحم كضجم  ورة .36   ال غيي  سل اكد   خىسرا .35
 مخسع الظار  الكىغف .38     حسبال   المزف .37
 
 

 قسم الفقو / كتاب الفقو الميسر / باب العبادات
   اي في المدم المظسفم كفي ال رع إزالم المجس م .الطيارة : 
 كاف أر ر أ غسء المسء كالىراب كالدا ( كالىخمؿ كاك لىطاغر الخمر .المطير: 

 المياه التي يجوز التطير بيا :
 مسء المار كمسء ال غف كالثم  .4 مسء ال ئر .3 سء ال حرم .2 مسء ال مسء .1

 أقسام المياه خمسة :
 ماء مطمق .1

 . ا ى مسلركاك طسار لمي ر كمطار لدغرا كغرفر الحدث كغزغؿ المجس كمغر مكركا 
 ماء مشمس .2

ألمػر غػكرث  ا ػى مسلركاك طػسار فػي مي ػر مطاػر لدغػرا غرفػر الحػدث كغزغػؿ الػمجس لكػف مكػركا 
غكػكف الى ػمغس فػي األكامػي الممط قػم كسلمحػسس  أفعمػع أ س ػغف .  أ .  الكرااػمكقغػدت ال رص 

 كالروسص ب. أف غقر الى مغس في ال الد الحسرة
 ماء مستعمل .3

زالم المجس إذا لـ غىدغر كزمر أك ط مر أك رغحر كاػك طػسار  كاك مسء أ ى مؿ في رفر الحدث كا 
 مطمؽ .
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 ات ماء متغير بما خالطو من الطيار  .4
كاك طسار في مي ر مغر مطار لدغرا إذا غممر إطالؽ ا ـ المػسء عمغػر   أمػس المػسء الػذم غىدغػر 

كالزرمغه كالمىدغر  طكؿ المكث أك مػس خسلطػر مػف  ق مس غ ىدمع عمر كسلطغف كالطحسلب كالمكر 
 المػػسء الػػذم ىدغػػر  ػػسلممح فػػسف كػػسف ممحػػسن  أمػػسوػػيست المػػسء كمػػسء الػػكرد فاػػك م طاػػكر لم  ػػر (   

 ج مغسن فسمر مغر م طاكر (   أمس إذا كسف الممح مغر ج مي فإمر طاكر .
 ماء حمت فيو نجاسة  .5
 إذاغكػػكف أقػػؿ مػػف قمىػػغف مػػسء ( أمػػس  أفكػػسف المػػسء قمغػػؿ فإمػػر  مجػػرد مالقػػسة المجس ػػم مجػػس م  إذا

المػسء ك كسف كثغر فإمر ال غمجس إال  سلىدغر  سلمجس م م أف غككف قمىغف فػأكثر ( كالػرأم ا خػر اػ
القمغؿ كسلكثغر ال غمجس إال  سلىدغر   أمس المسم ست فإمر غمجس  مالقػسة الػمجس  ػكاء ىدغػر أـ ال 

. 
 السؤر :

 كاك مس  قي في اإلمسء مف المسء   د  رب اإلم سف أك الحغكاف ممر .
  أنواعو :

  زر ا دمي كاك طسار   أكسف اإلم سف حغسن أك مغىسن . .1
 كاك مجس .  زر الكمب كالخمزغر .2
 كمب كالخمزغر كاك طسار في حغسىر  زر الحغكاف مس عدا ال .3

 جمود الميتة :
حكماس ىطار جمكد المغىم  سلد سمم  كاء مأككؿ المحـ أك مغرا كغحوػؿ الػد سغ  سل ػب أك  

القرظ كق كر الرمسف كالممح   غىحقؽ الد (  مزع فضالت الجمد كالطغ ػم  حغػث لػك مقػر فػي المػسء 
غر الي سد كالمىف كغجب م مر   د الد (   أمس جمد الخمزغر كالكمب فال غطاراف  سلد سمػم لـ غ د إل
 كال مغرا .

 ما حكم عظم الميتة وشعورىا :
مس زالت حغسىاس  دغر ذكسة  رعغم فاي مغىم كمس ال غزكؿ إذا ذ ح كمس غزكػؿ إذا أخىػؿ فغػر  

جس  كؿ مس فغػر   كقغػؿ أف ال ػ ر ال الخمزغر فاك م أمس(  أجزائاسالذ ح م فاي مج م في جمغر 
ال حغسة فغر   كالجزء المميوؿ مف الحي كمغىىر ذلؾ الحي   أف كسف طػساران غمجس  سلمكت  ف 
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فطػػسار كأف كػػسف مجػػس فػػمجس   كمثػػؿ ذلػػؾ المميوػػؿ مػػف ا دمػػي كال ػػمؾ كالجػػراد فاػػك طػػسار 
ر  سإلجمػػسع كلػػػك كمغػػر مجػػس   أمػػػس ال ػػ ر كالوػػكؼ كالػػػرغش كالػػك ر مػػػف المػػأككالت فاػػك طػػػسا

 ػػػ ر ا دمػػػي فطػػػسار  ػػػكاء اميوػػػؿ  أمػػػس ػػػككمس امػػػر اميوػػػؿ مػػػف طػػػسار لػػػف األوػػػؿ الطاػػػسرة   
  سلحغسة أك   د المكت .

 استعمال أواني ال ىب والفضة :حكم  
غحـر ا ى مسؿ أكامي كاليضػم فػي األكػؿ كال ػرب ك ػسئر اال ػى مسالت   أمػس إذا ا ػى ممت  

محسجػػم فػػال ىحػػـر كال غحػػؿ ا ػػى مسؿ أمػػسء ضػػ ب  سلػػذاب األكامػػي ككسمػػت مضػػ  م  ضػػب وػػدغر ل
 مطمقسن . 
 الوضوء :

 أمس  رعسن فاك ا ى مسؿ المسء في أعضسء مخوكوم ميىىحسن  سلمغم .  لدمن : المظسفم
 شروط الوضوء :

عدـ كجكد  .4  طاكرغم المسء .3  الىمغغز .2 اإل الـ .1
 المسمر الح ي كسألك سخ

 كسلحغض كالميسس كاأل ىحسضم . عدـ كجكد المسمر ال رعي .5
 فروض الوضوء :

 م ح الرأس .4م ؿ الغدغف مر المرفقغف  .3 م ؿ الكجر .2 المغم .1
 الىرىغب .6 م ؿ الرجمغف مر الك  غف .5
 إذا لـ غوؿ المسء إلع جمغر الرأس كىحت األظسفر لـ غوح الكضكء كوالىر  سطمم . *

 سنن الوضوء :
م ػػػػػػػػػػػػح جمغػػػػػػػػػػػػر  .4 اال ىم سؽ كالمضمضم .3 م ؿ الكيغف .2 الى مغم .1

 الرأس
ىقػػػػػػػػػػػدغـ الغممػػػػػػػػػػػع  .8 ىخمغؿ أوس ر الغدغف .7 ىخمغؿ المحغم .6 م ح األذمغف .5

 عمع الغ رل
 المكاالة .11  الىثمغث .9

 ا ستنجاء :
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إزالػػػم مػػػس عمػػػع ال ػػػ غمغف مػػػف مجس ػػػم  :  رعسن  طمب المجسة كالخالص مف  ئ م غف لدم :
  سلمسء أك الحجر أك  امس

 كاجب كمر :ح
 شروط الحجر المتنجى بو :

أف ال ىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ  .3  أف غككف قسل سن لممجس م .2  أف غككف طساران  .1
 المجس م كأال ى غف المسء

أف ال ىمىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  .5  أف ال غككف محىرمسن كمط ـك ادمي أك جمي م كسل ظـ (  .4
 المجس م مف مكسف خركجاس

 آداب قضاء الحاجة :
 منيا ما ىو محرم : أ

 أف غىجمب ال كؿ  سلطرغؽ .2   غىجمب ال كؿ  سلمسء الراكدأف  .1 
أف غىجمب ال كؿ ىحػت ال ػجر  .4   سأف ال غ ىق ؿ الق م كال غ ىد ر ا .3
 المثمر
    أف غىجمب ال كؿ في ظؿ المسس .5 

 منيا ما ىو مكروه : ب
أف ال غىق ػػػػػػػػػػػػػػػؿ ال ػػػػػػػػػػػػػػػمس كال  .2  أف ال غىكمـ كاك عمع ال كؿ كالدسئط .1 

 سغ ىد ر ام
أف ال غ ػػػػػػػػػػػكؿ فػػػػػػػػػػػي الثقػػػػػػػػػػػكب  .4   أف ال غ كؿ في ماب الرغح .3 

  كالجحكر
 

 مبطالت الوضوء ونواقضو :
زكاؿ ال قػػػػػػػػػػػػػػؿ   ػػػػػػػػػػػػػػكر أك     .2      مس خرج مف ال  غمغف مف الد ر أك الق ؿ .1

 مرض أك إممسء أك جمكف
مػػػػػػػػػس حمقػػػػػػػػػم د ػػػػػػػػػر     .4      لمس المراة األجم غم الم ىاسة  دغر حسئؿ .3

 فرج ا دمي ألمر
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 ػػػيسء دائػػػـ الحػػػدث ك ػػػمس     .6       مس فرج ا دمي   سطف الكؼ .5
 ال كؿ أك الرغح أك الم ىحسضم

كاػػك كػػسس الاػػكاء "الحجسمػػم  "أك "" الرعػػسؼ  لقوػػدمغف كسالخػػسرج مػػف مغػػر ال ػػ غ *      أمػػس
ذا مػػسـ  ػػخصالكضػػكء       ال غػػمقض لقػػيء فػػاك  فػػال غػػمقض  كاػػك ممكػػف مق دىػػر مػػف األرض كا 

دمػي أك فرج أ أمس إذا مس المىكضعء   اك  راس المراةالكضكء  ممس ظير  ضال غمق   الكضكء
       . اوس  م فال غمقض  ال اغمم أك الطغر  رزكس 

 المواضيع المستحب فييا السواك 
 عمد القغسـ إلع الوالة  . 3   عمد القغسـ مف المـك . 2   حم اليـرائعمد ىدغر  .1
 مد قراة القراف  ع . 5    عمد الكضكء . 4
كغ ىحب  سل كاؾ م مر ق ؿ ك  د ا ى مسلر   كأف غمرا عمع  قؼ حمقر ككرا ي  .6

 أضرا ر كغككف طكلر   ران كمف ال أ مسف لر فغدخؿ إو  ر في فمر .  
غحوؿ ال كاؾ  كؿ خ ف مزغؿ كاألراؾ أكلع غ د المثم كغحكؿ دكف المرض كقكم  *

الرب كغ طئ ال غب كغويي الخمقم كغذكي اليطمم  الاضـ كغدر ال كؿ كغمظؼ اليـ كغرضي
 كغضسعؼ األجر كغ اؿ كاليزع كغذكر ال اسدة عمد المكت 

 عرف ما يمي :
 ال رط : اك مس غككف في خسرج مساغم ال يء كمثمر .

 الركف  : اك مس غككف في مساغم ال يء كمثمر .
 أركسف الوالة : المغم كاليسىحم .

 الفرض :
 سن : اك مس ث ت  دلغؿ قط ي رع  لدم : الىقدغر

كمف فرائض الكضكء م المغم   ككقت المغم عمد م ؿ أكؿ جزء مف الكجر اك مس ث ت  دلغؿ 
 ظمي ( .

 المطير أربعة أشياء :
الىراب : كاك لمىغمـ كمجس م  .2  المسء : كاك لمطاسرة مف الحدث كالخ ث .1

 الكمب كالخمزغر
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 الىخمؿ : كاك لىطاغر الخمر .4   الدا ( : كاك لطاسرة جمكد المغىم .3
 الغسل :

 رعسن :  غالف المسء عمع جمغر الج د مر   لدم : جرغسف المسء عمع ال يء مطمقسن .
 المغم

 موجبات الغسل :
  ىم أ غسء ثالثم م ىركم  غف الرجسؿ كالم سء .

ظم أمزاؿ الممي  كاء خرج في الغق  .2      أمزؿ الممي أـ ال الىقسء الخىسمغف  كاء .1
  اك المـك   اكة أك  دكف  اكة

 المكت .3
 أمس الثالثم الىي ىخص الم سء فاي :

الميسس كاك كسلحغض ألمر دـ        .2          الحغض .1
  حغض مجىمر

 الكالدة كلك عمقم أك مضدم كلكجكب الد ؿ عمىسف : .3
راة أف الكالدة ممي الرجؿ كممي المب.       ة فطمم خركج الدـ .أف الكالد أ.

 كخركج الممي غكجب الد ؿ
 من صفات المني :

 رائحىر كرائحم ال جغف كطمر المخؿ مس داـ رطب فإذا جؼ رائحىر كسل غض . .1
الىمذذ  خركجر كأ ى قس ر         .3         الىدفؽ  دف ست .2

 فىكر الذكر كامك سر ال اكة
 فرائض الغسل :

مد كؿ مف الج د كسف غمكم الجمب رفر  المغم : كمحماس القمب كى دأ مر م ؿ أكؿ جزء .1
 الجمس م كالحسئض .

 إغوسؿ المسء عمع أوكؿ ال  ر كال  رة . .2
 شروط صحة الغسل :
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زالم الممسكغر مف عمع األوس ر ألمر غممر كوكؿ المسء  .1 ىقدغـ إزالم المجس م عف ال دف كا 
 إلع ال  رة   أمس الحمسء كالو دم فسمامس غدغراف لكف ال  رة فقط .

 سنن الغسل :
دلؾ مس امكف  .4ىقدغـ الكضكء كسمالن  .3 م ؿ الكيغف .2  الى مغم .1

 مف الج د
 الىثمغث  سلد ؿ .7  ىقدغـ م ؿ الجام الغممع .6  المكاالة .5

 األغسال المسنونة :
م ؿ المجمكف  .4 م ؿ المغت .3  ال غدغف .2  م ؿ الجم م .1

 كالمدمع عمغر
الد ؿ عمد رمي  .7  لد ؿ عمد الدخكؿ إلع الك  ما .6 الد ؿ عمد اإلحراـ .5

 الجمرات
 شروط المسح عمى الخفين :

أف غم س الخيغف عمع الطاسرة كسممم   فاك م ؿ رجالن كمف ثـ ل س خياس كمف ثـ م ؿ  .1
 األخرل كل س خياس .

 أف غككف الخؼ وسلحسن لمم ح . .2
 كيف يكون الخف صالحًا لممسح :

الخؼ قكغسن غمكف غككف  أف .2م ؿ اليرض مف الرجمغف . أف غ ىر الخؼ مكسف  .1
 ىىس ر الم ي عمغر

 أف غممر ميكذ المسء فسف لـ غممر ميكذ المسء فال غجكز الم ح . .3
 أف غككف الخؼ طساران . .4
مدة الم ح عمع الخيغف لممقغـ غـك كلغمر . . . كلمم سفر ثالث أغسـ كلغسلغاف كعدـ مزع  * 

 م .الخيغف إال مف جمس 
 غ ىرط في وحم الم ح لمم سفر أف ال غككف ال ير في م وغم ان . *
إذا م ح في ال ير ثـ أقسـ أك م ح في الحضر ثـ  سفر أىـ م ح مقغـ أم  مغمر ألف  *

 الم ح ع سدة اجىمر  اس الحضر كال ير فدمب حكـ الحضر .
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الحضر ألمر  إذا  ؾ الم سفر اؿ ا ىدأ الم ح في الحضر أك في ال ير أخذ  حكـ *
 األوؿ . 

 كيفية المسح :
فسقمر مس غطمؽ عمغر أ ـ الم ح مف أعمع الخؼ كأكممر غم ح أعالا كأ يمر ككغيغىر أف غضر 
غدا الغ رل ىحت ال قب األغمف كالغممع عمع ظار األوس ر ثـ غمرر الغممع إلع أخر قدمر 

 الغ رل إلع أطراؼ األوس ر مف ىحت ميرج  غف األوس ر .
 المسح : متى تبدأ

ى دأ مدة الم ح مف الحدث   د ل س الخيغف ال مػف كقػت ل  ػر   ألمػر الم ػح ع ػسدة مزقىػم فػكؽ 
 كقت جكاز  الوالة .

 مبطالت المسح :
غخمر الخيغف أك أحدامس أك وسر مغر وسلح كفي اذا الحسلم مس عمغم إال الد ؿ لمقػدمغف  .1

 إذا كسف مىكضأ 
 امقضسء مدة الم ح . .2
المس ح الد ؿ   فمك ىمج ت رجمر في الخؼ فإف لـ غمكػف م ػماس فغىكجػب مزعاػس إذا لـز  .3

ف أمكف م ماس فغر م ماس كأال غ طؿ الم ح  .  لد ماس كا 
 التيمم :

  رعسن : إغوسؿ الىراب الطاكر إلع الغدغف كالكجر   رائط مخوكوم .  القود لدم:
 ك رعسن . مس اك ضس ط جكاز الىغمـ : ال جز عف إ  ىخداـ المسء ح سن 

 أسباب العجز في التيمم :
 :ال ير: كلمم سفر أر  م أحكاؿ  أ.

 أف غىغقف عدـ كجكد المسء حكلر كاك في اذا الحسلم ال غحىسج إلع طمب المسء . .1 
أف غىػػغقف كجػػكد المػػسء حكلػػر فػػإف كػػسف المػػسء قرغ ػػسن مػػف المػػزؿ كجػػب طمػػب المػػسء كال  .2 

 غجكز الىغمـ .
 كفي اذا الحسلم غجب عمغر الطمب .أف غجكز المسء حكلر  3 
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أف غككف المػسء حسضػران لكػف زحمػم الم ػسفرغف ىحػكؿ  غمػر ك ػغف الكوػكؿ إلػع المػسء  .4 
 فسلراجح الىغمـ لم جز الح ي 

 المرض: كلر ثالث أحكاؿ : ب.
 أف غى  ب المسء  زغسدة المرض . .1 
عضػك ظػػسار  أف غخػسؼ زغػسدة ال مػػم أك أف غخػسؼ حوػكؿ  ػػيء ق ػغح كسل ػكاد فػػي .2 

 كاذا غىغمـ عمع الراجح 
 أف غخسؼ  غأ غ غران مف أثر الجدرم أك  كاد قمغالن فاذا ال غجكز لر الىغمـ . .3 

 شروط صحة التيمم :
 طمب المسء فإف ى ذر كجكد المسء جسز الىغمـ  .2 دخكؿ كقت الوالة  .1
 ش .إذا ى ذر ا ى مسؿ المسء كخكؼ مف مرض أك امقطسع عف رفقم أك ال ط .3
أف غ مؽ الىراب الطاكر  سلكجػر كالغػدغف كاػك كػؿ ىػراب ذم م ػسر ك ػرط الىػراب أف غكػكف  .4

 طساران 
 فروض التيمم :

 المغم :  أف غمكم ا ى سحم الوالة كلر أر  م أحكاؿ : أ.
 أف غمكم ا ى سحم الميؿ كحدا .2  أف غمكم ا ى سحم اليرض كالميؿ .1 
 غمكم الوالة فقط فاك كمف مكل الميؿأف  .4  أف غمكم ا ى سحم اليرض .3 
 م ح الكجر كالغدغف إلع المرفقغف . ب.
الىرىغػػب : فغجػػب ىقػػدغـ الكجػػر عمػػع الغػػدغف كمػػزع الخػػسىـ ألف الىػػراب ال غػػدخؿ ىحىػػر إلػػع  .جـ

 األوس ر .
 سنن التيمم :

 المكاالة .3 ىقدغـ الغممع عمع الغ رل .2  الى مغم .1
 مبطالت التيمم :

 طاسرة ى غح الوالة فغ طؿ  سلحدث كسلكضكء . ألمرضكء مس غ طؿ الك  .1
 رزغم المسء في مغر كقت الوالة فمك ىغمـ ثـ رأل المسء ق ؿ الوالة  طؿ الىغمـ . .2
 . اإل الـالردة كاي الخركج عف  .3
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رأل المىػػػغمـ المػػػسء أثمػػػسء الوػػػالة فػػػال غ طػػػؿ الىػػػغمـ كال وػػػالىر لػػػف فغػػػر إ طػػػسؿ ع ػػػسدة  إذا *
 ل ركع  سلوالة قد ىم س  سلمقوكد . س كألفمجزئم 

 المسح عمى الجبيرة :
 الج غرة : اي  يء غكضر عمع ال ضك المك كر إلوالحر كج ر عظمم كسل غداف كالج س .

 ال وس م كالميسفم : كاي ليسفم غمؼ  اس الجرح مف ممدغؿ كمغرا . *
ضػر ال مػم أف إذا كض اس كاك قسدر عمع مزعاس عمػد الطاػسرة كجػب عمغػر المػزع كم ػؿ مك  *

ف لػػػـ غقػػػدر عمػػػع المػػػزع كجػػػب عمغػػػر م ػػػؿ الوػػػحغح مػػػس ىحػػػت  أمكػػػف كال غجػػػكز الىػػػغمـ عمػػػر   كا 
 أطراؼ الج غرة إف أمكف ثـ غم ح الج غرة  سلمسء كغىغمـ 

ال  ػػد مػػف طاػػسرة ال ضػػك ق ػػؿ الج غػػرة ألف  ػػرط الطاػػسرة لمحػػدث األوػػدر كاألك ػػر إزالػػم  *
 ة كجب عمغر القضسء   د ال يسء .المجس م فإذا كضر الج غرة عمع مغر طاسر 

المكافػػؿ فغجػػكز لػػر غوػػمي   س ػػىثمسءال غجػػكز أف غوػػمي المىػػغمـ أكثػػر مػػف فرغضػػم كاحػػدة  *
 أكثر مف مسفمم .

 النجاسة :
 ػػرعسن : اػػي كػػؿ  ػػئ أ ػػىقذرا أاػػؿ الط ػػسع ال ػػمغمم كغحيظػػكف   لدم : اي كؿ م ىقذر 

 عمر كغد مكف الثغسب أذا أوس اس كسل كؿ كالدسئط .
 م ما انفصل من باطن الحيوان : ولو حكمان حك
مػػس ال ىحغمػػر الم ػػدة كسلم ػػسب كال ػػرؽ كحكمػػر حكػػـ مػػس أميوػػؿ ممػػر فػػإذا كػػسف مج ػػسن فػػمجس  .1

ذا كسف طساران فطسار .  كا 
مس ىحغمر الم دة كسل كؿ كالدسئط كالدـ كالقئ فاذا كماػس مج ػم مػف الحغكامػست الدغػر مأككلػم  .2

 .   س   ألماس مىدغرة م ىحغمم م ىقذرة سإلجمسع كالمأككلم  سلقغس
 أمس م ؿ المجس م فاك كاجب . *

 كيفية إزالة النجاسة :
إذا كسمػػت المجس ػػم عغمغػػم أم ى ػػساد  ػػسل غف فػػال  ػػد مػػف إزالػػم ال ػػغف كالط ػػـ كالمػػكف كالػػرغح  .1

ف  قي لكف المجس م كاك مغر ع ر اإلزالػم لػـ  فإف  قي الط ـ لـ غطار عمؿ المحؿ المىمجس كا 
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ف  قغػت الرائحػم كرائحػم الخمػر  ف كسف ع ر كدـ الحغض فإمر غظاػر لم  ػر كا  غطار المحؿ   كا 
 مثالن غطار المحؿ . 

لممجس ػػم الحكمغػػم كاػػي الىػػي ال ىػػرل  ػػسل غف المجػػردة كسلمسم ػػست المج ػػم الىػػي ال لػػكف لاػػس  .2
 فسلكاجب م ماس .

 حكم الحيوان يقع في المائع فيموت :
دـ  ػػػسئؿ فاػػػك مجػػػس كمػػػماـ مػػػف قػػػسؿ إف حكمػػػر كحكػػػـ المػػػسء ال أف كػػػسف لػػػر ميػػػس   أم  .1

 غىمجس أال إذا ىدغر  سلمجس م .
إذا لـ غكف لمحغكاف ميس  سئمم كسلذ سب كال  كض كالوراوغر كال قسرب كالممؿ كالخمسفس  .2

 فاك مغر مجس .
 أمس حكـ الحغكاف حسؿ حغسىر فاك الطاسرة  س ىثمسء الكمب كالخمزغر فامس مج سف . *
أمس حكـ المغىم فاػي كماػس مج ػم كغ ػىثمع مػف ذلػؾ ال ػمؾ كالجػراد كا دمػي كغ ػىثمع مػف  *

 ذلؾ الجمغف الذم غكجد مغىسن عمد ذ ح أمر فإمر طسار حالؿ ألف ذكسىر  ذكسة أمر .
 الخمر ىطار  سلىخمغؿ كلاس حكمسف : *
مػػػف  وػػػؿ  ب.إذا ىخممػػػت  طػػػرح  ػػػئ فغاػػػس اذا ىخممت  مي اس كأو حت خالن فاي طسارة  أ.

 كخمغرة فاغس مغر طسارة
 النجاسات المعفو عنيا :

دـ ال رامغػػػػػػػػػػػػث ك ػػػػػػػػػػػػراز  .2  كرذاذ ال كؿ أك الخمرمس ال غدركر الطرؼ ال مغـ  .1
 الطغر

الغ غر عرفسن مف   ر مجس مف .     4     طغف  سرع غقغمسن لمم قم .3
 خمزغر أكمغر كمب 

 دـ ال سقي عمع المحـ كال ظـ ال .6   دخسف المجس كم سرا ممس ىذركا الرغسح .5
لك ىػمجس فػـ حغػكاف طػسار مػف مثػؿ الاػرة ثػـ مػسب ككرد مػف حػسؿ اجىػرارا ال غحكػـ عمغػر  .7

  سلمجس م .
 ئسلغؿ الم ركفم  سل ثكر فإف ىدغرت فمج م كأال غ يع عمر .مسء الث .8
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را ال الحغكاف المجىر الذم غخزف األكؿ في كر ر ثـ غخرجر لػك  ػرب مػف مػسء حػسؿ اجىػرا .9
 غحكـ عمغر  سلمجس م 

 الحيض :
 كاك الدـ الخسرج مف المراة   د  مكماس مف أقوع الرحـ  ال عمم ىقىضغاس الط سع ال مغمم .

 لون دم الحيض :
 ػكاد إلػع حمػػرة الىػي اػي أوػػؿ لػكف الػػدـ كوػيرة مثػؿ مػػسء الوػدغد الػذم غ مػػكا االوػيرار كاػػي 

 أغضسن كدرة كسلمسء ال كر
فاػي ال ى ػد وػيغسن كاػي قطمػم ىكضػر فػي اليػرج لم رفػم أثػر الحػغض  أمس القوػم ال غضػسء *

 فىخرج  غضسء مقغم كاي مف عالمست الطار .
 عدد أيام الحيض :

 أقمر غـك كلغمم كمسل ر مس  غف  ىم إلع   ر أغسـ أمس أكثرا خم م ع ر غكمسن  مغسلغاف .
 النفاس :

كػػسف المكلػكد أـ مغىػسن ك ػمي ميس ػسن ألمػػر  اػك الػدـ الخػسرج   ػد الػكالدة الىػػي ىمقضػي  اػس ال ػدة حغػسن 
 عقب الميس غأىي

 عدد أيام النفاس :
 أقؿ الميسس لحظم كأكثرا  ىكف غكمسن كمسل ر أر  كف غكمسن .

 أقؿ الطار  غف الحغضىغف خم م ع ر غكمسن  *
 األستحاضة :

 كاك الدـ الخسرج مف المراة مف مغر أغسـ الحغض كالميسس .
 أحوال المستحاضة :

ال : م ىدأا ممغز : كاي الىي ا ىدأاس الدـ  سف ىرل في   ض األغسـ دمسن قكغسن ك  ض األغسـ دمسن أك 
ض غيسن فمض غؼ أ ىحسضم كالقكم حغض   ػرط أف ال غػمقص القػكم عػف أقػؿ الحػغض كال غجػز 

 أكثرا .
غكمسن  ثسمغسن : م ىدأا مغر ممغز :  سف رأىر  وير كاحدة فحغضاس غـك كلغمم كطاراس ى ر كع ركف

  قغم ال ار .
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ثسلثسن : م ىسدة ممغز :  سف غ  ؽ لاس حغض كطار كاي ى مماس قدران ككقىػسن فىػرد إلغاػس قػدران كىث ػت 
 ال سدة  مار .

را  ػػسن : م ىػػسدة مغػػر ممغػػز :  ػػسف رأىػػر  وػػيم كاحػػدة فمػػـ ىمغػػز  ػػغف دـ الحػػغض كدـ الم ىحسضػػم 
 ف  دا ىردا عمع عسدىاس .

 أقل  زمن تحيضو المرآة :
 ى ر  مغف كذلؾ لكركد الحغض في م سء ىاسمم كال حد ألكثرا .

 أقل مدة الحمل وأكثره :
أقػػؿ مػػدة الحمػػؿ  ػػىم أ ػػار كلحظىػػسف م لحظػػم الػػكطء ( ك م لحظػػم الكضػػر ( أمػػس أكثػػرا فػػأر ر 

  مم . 12 طكف في  3 مغف كذلؾ لث كىر عمد امرأة محمد  ف عجالف فقد كلدت 
 نفاس : األشياء التي تحرم بالحيض وال

 وىي ثمانية :
 قراة القراف  .3  الوـك كعمغر قضسزا  .2  الوالة كال ىقضغاس .1
 الكطء .6   مس الموحؼ .5   الطكاؼ  سل غت .4
 دخكؿ الم جد إذا حوؿ م ر جمكس فإف كسمت مسرة جسز مر الحذر مف الىمكث .7
 

 األشياء التي تحرم عمى الجنب :
.4  قراة القراف .3  الطكاؼ  سل غت .2  الوالة .1

 الم ث في الم جد 
  م ح الموحؼ .5

 األشياء التي تحرم عمى المحدث :
   م ح الموحؼ .3  الطكاؼ  سل غت .2  الوالة .1

 استخدام ال ىب والحرير :
 الحكـ : غحـر عمع الرجسؿ كمحمؿ لمم سء .

 غحـر ا ى مسؿ الحرغر في ل  ر كأفىرا م الىدطغم كاال ىمسد إلغر . *
  سكل في الحرمم مس اك مزعير كمس اك مو كغ  سلزعيراف كمر أك   ضر .كغى *



    منياج مسابقة الحج العسكرية 

 
- 46 - 

أمس إذا أمىزج الحرغر مر مغرا ممس غ سح ا ى مسلر كسلكىسب كالقطف فغمظر إذا كسف األممب  *
ذا كػػسف أممػػب مغػػػرا حػػؿ الىدمغػػػب إلػػع جسمػػب األكثػػػر كأف ى ػػسكل فسألوػػػؿ  الحرغػػر فإمػػر حػػػراـ كا 

 الحالؿ .
لمضػػركرة كميسجػػأة الحػػرب ىممػػر مػػف ال حػػث عػػف مغػػرا ككحسجػػم لػػدفر  كغجػػكز لػػ س الحرغػػر *

 حر أك  رد أك حكم أك قمؿ ككذلؾ لى ر ال كرة في الوالة عف عغكف المسس إذا لـ غجد مغرا .
 غ يع  عف ل س الثكب المطرز  سلحرغر كسلطكؽ كالجغب كرزكس األكمسـ . *

 الصالة :
 ؿ ميىىحم  سلىك غر كمخىىمم  سلى مغـ . رعسن : اقكاؿ كأف س لدمن : الدعسء  خغر 

 أوقات الصالة :
 مس  غف حـر الكؿ كال راب لموسئـ ك غف األ يسر والة اليجر: .1
مف حػغف زكاؿ ال ػمس كغكػكف اليغػئ قػدر  ػرؾ الم ػؿ ك ػغف أف غكػكف  والة الظار: .2

 الظؿ مثمر .
 مثمغر .مس  غف أف غككف ظؿ الرجؿ مثمر ك غف أف غككف ظمر  والة ال ور: .3
 حغف غيطر الوسئـ . والة المدرب: .4
 مس  غف مغسب ال يؽ األحمر ك غف ثمث المغؿ األكؿ . والة ال  سء: 5

 شروط وجوب الصالة :
الطاػػػػػػسرة مػػػػػػف الحػػػػػػغض  .4  ال قؿ .3  ال مكغ .2   اإل الـ .1

 كالميسس
 مجس .ال رط : اك مس كسف خسرجسن عف مساغم الوالة كطاسرة األعضسء مف الحدث كال *
 اك مس كسف مف الرككع كال جكد . الركف: *

 شروط صحة الصالة :
 طاسرة المكسف كال دف كالثكب  .2  الطاسرة مف الحدث األك ر كالحدث األودر . .1
 ال مـ  دخكؿ كقت الوالة  .4   ىر ال كرة  م سس طسار حىع في الخمكة .3
ي مقػؿ ال ػير الم ػسح كغ ػىرط فػي ا ىق سؿ الق مػم فػي حػؽ القػسدر ال فػي  ػدة الخػكؼ كال فػ 5

 مومع اليرض أف غككف م ىقران 
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أمس الوالة فال ى قط عف المرىد كال ىجػب عمػع الوػ ي كمػف زاؿ عقمػر  مػرض أك جمػكف  *
. 
أمس إذا ومع إم سف  مجس م كاك جساؿ  ر حسؿ الوالة  ػكاء كسمػت فػي  دمػر أك ثك ػر اك  *

  م ثـ م غاس كجب عمغر القضسء .مكضر والىر فغجب عمغر القضسء كأف عمـ  سلمجس
غجكز لمف لـ غجد  غئسن غ ىر  ر عكرىر أثمسء الوالة أف غومي عرغسمسن كال أعسدة عمغر كمػف لػـ *

غجد إال ثك سن مج سن كلـ غجد مسء غد مر  ر ومع كأعػسد كفػي قػكؿ لػـ غ ػد كػذلؾ لػك وػمع   ػجف 
 غر .كلـ غجد ل سس غكيغر ل ىر ال كرة ومع عرغسمسن كال أعسدة عم

 كغكرا لممراة أف ىومي كعمع كجااس مقسب إال أف ىككف في م جد كفغر أجسمب . *
 كيف يكون ا جتياد بدخول الوقت .

.4 وغسح دغؾ مجرب .3  أك درس عمـ .2   كرد مف قراءة .1
  مسع مزذف 

 دلم . ركط االجىاسد أف غككف عسرفسن  أدلم الق مم فإف لـ غ رؼ قمد م ممسن عدالن عسرفسن  سأل *
 حا ت جواز ترك القبمة :

في  دة الخكؼ كالىحسـ الويكؼ في قىسؿ ال دك كغوػمكف حغمئػذ رك سمػسن كم ػسة كم ػىق مي  .1
 الق مم كمغر م ىق مي الق مم 

 في ال ير راك سن أك مس غسن أمس الراكب إذا ومع مزؿ عف راحمىر كومع اليرغضم . .2
 ؼ عماس  طمت والىر كغمحمي لمرككع كال جكد .كلم مـ فأف جام الم سفر ق مىر فمك أمحر  .3
 أمس راكب ال يغمم كمحكاس فإمر ال غجكز لر الىمقؿ فغاس إلع مغر الق مم لىمكمر مف ذلؾ . .4
 أمس المس ي فغركر كغ جد عمع األرض . .5

 أركان الصالة :
قكلػػر ى ػػسلع م كالػػدلغؿ عمغاػػس  اإلحػػراـالمغػػم : ك ػػرط المغػػم الجػػـز  ػػسلممكم كأف ىقػػسرف ىك غػػرة  .1

 كمس أمركا أال لغ  دكا ان (
.5  اليسىحم . قراة .4  . اإلحراـىك غرة  .3   القغسـ كالق كد . .2

 الرككع . 
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الطمأمغمػػم فػػي االعىػػداؿ  .8 الطمأمغمم   د الرككع . .7   د الرككع . االعىداؿ .6
 ال جكد :  .9 .

الطمأمغمػػم  ػػغف 12 . فال ػػجد ىػػغالجمػػكس  ػػغف الجمػػكس ك  .11 الطمأمغمم في ال جكد . .11
  فالجمكس ك غف ال جد ىغ

الى ػػاد فغػػر كاػػك الى ػػاد األخغػػر م كاػػك الىحغػػست الطغ ػػست ...  .14 الجمكس األخغر . .13
 اله ( .

 الوالة عمع الم ي عمغم ال الـ م الماـ ومي عمع  غدمس محمد . . . اله ( .15
 الى مغمم األكلع . .16 
 سع .ىرىغب األركسف لنى  .17

 شروط السجود :
 أف ىرىير أ سفمم عف أعسلغر .  .2 أف غ جد عمع    م أعضسء . .1
 أف ال غ جد عمع  يء مىوؿ  رأ ر ق ؿ ال مسمم . .3

 أما سنن الصالة قبل الدخول فييا :
 األذاف ك رطر : .1
 الذككرة د.  ال قؿ .جـ  الىمغغز ب.  اإل الـ أ.
 ال رع ذكر مخوكص  رع لم مـ  والة ميركضم .اإلقسمم : كم مساس األعالـ كفي  .2
 مس م مع الحغ مىغف كم مع الىثكغب : *

الىثكغػػػػب : كاػػػػي الوػػػػالة خغػػػػر مػػػػف  الحغ مىغف : كاي حي عمع الوالة كحي عمع اليالح 
 المـك .

 أما سنن الصالة بعد الدخول فييما :
القمػػػػػكت فػػػػػي الوػػػػػ ح كفػػػػػي الػػػػػكىر كفػػػػػي الموػػػػػؼ  .2   الى اد األكؿ . .1

 غر مف رمضسفاألخ
 ىيأت الصالة :

 كاي الىي ال ىج ر ال جكد عمد ىركاس كاي .
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رفػػر الغػػدغف عمػػد ىك غػػرة اإلحػػراـ كعمػػد الركػػكع كعمػػد الرفػػر ممػػر كعمػػد القغػػسـ مػػف الى ػػاد األكؿ .1
 ككضر الغد الغممع عمع الغ رل 

 كاألرض . . .  تالىكجر كاك قكلؾ كجات كجاي لمذم فطر ال مسكا .2
 الرجل :عورة المرآة و 

 أمس عكرة الرجؿ : فاي مس  غف الورة كالرك م  كاء كسف حران أـ ع دان  .
 أمس عكرة المراة الحرة : فجمغر  دماس إلع الكيغف كالكجر .

 أمس األمم فيغاس كجاسف :
 أماس كسلرجؿ لف رأ اس لغس   كرة كمف رأ اس لغس   كرة ف كرىاس مس  غف الورة كالرك م . .1
ماػػس حػػسؿ الخدمػػم كاػػك الػػػرأس كالرق ػػم كال ػػسعد كطػػرؼ ال ػػسؽ لػػغس   ػػكرة ألماػػػس أف مػػس غ ػػدك م .2

 محىسجم إلع ك ير كغ  ر عمغاس  ىرا 
 مبطالت الصالة وىي إحدى عشر سببًا :

 ػكاء ى مغػؽ  موػسلحر الوػالة كقكلػر : ال ىقػـ كال  ا دمغػغفالكالـ ال مد الوسلح لخطػسب  .1
 ىق د 
 كات الثالثم المىكالم كالضر ست .ال مؿ الكثغر المىكالي كسلخط .2
 ال . أـالحدث  كاء كسف  اكان أك عمدان  اكان   قر الحدث  .3
 حدكث المجس م عمع ثك ر ك دمر كمكسمر . .4
 ال كرة كلكجكب  ىراس في الوالة . امك سؼ .5
 ىدغغر المغم كأف مكل الخركج مف الوالة . .6
 . عماس  دغر عذرأ ىد سر الق مم أك الىحكغؿ  .7
 األكؿ كال رب . .8
 كاي الضحؾ . مالقاقا .9

 الردة . .11
 ىخمؼ المأمـك عف اإلمسـ عمدان . .11
 إذا جر المومي كير عمع  دمر غاىرش فإف والىر ى طؿ إال أف غككف  ر جرب . *
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أمس الك ـ فاك حراـ كغجب إزالىر إف لـ غخؼ ضرران غ ػغح الىػغمـ فػإف خػؼ لػـ ىجػب أزالىػر  *
 كىوح والىر .

كلػػك داكل الموػػمي جرحػػر  ػػدكاء مجػػس أك خسطػػر  خػػغط مجػػس أك  ػػؽ مكضػػ سن فػػي  دمػػر  *
 كج ؿ فغر دمسء كسلج ر   ظـ مجس ال غجب مزعر كوالىر مزعر كوالىر وحغحم .

 سجود السيو :
  رعسن : الديمم عف ال يء في الوالة .  لدم : م غسف ال يء كالديمم عمر .

 ضابط سجود السيو :
ق كد في مغر محمػر  أكمماي عمر في والىر كزغسدة قغسـ أك رككع أك  جكد   سرىكسبإمس  .1

 عمع كجر ال اك .
 القغسـ أك الق كد كاجب . أكأك ىرؾ مأمكر كىرؾ الرككع أك ال جكد  .2
 ىرؾ قراءة كاج م أك ى اد كاجب كقد فست محمر . أك .3
 جر فغاس إلع ال رؼ :غر  األكؿكلطكؿ الزمف   د امىاسء الوالة كال ؾ  سل اك كجاسف  *
 كالثسمي مس غزغد عف مقدار رك م . *
  جد إذا  اس أمسمر كغىحمؿ األمسـ  اكا .المأمـك فال غ أمس *
أمس إذا ىغقف المػأمـك فػي ى ػادا امػر ىػرؾ الركػكع أك اليسىحػم مػثالن مػف رك ػم مس ػغسن أك  ػؾ  *

مػر  ػؾ خػالؿ إقىػداءا فغىحممػر في ذلؾ فإذا  مـ اإلمػسـ لزمػر أف غػأىي  رك ػم كال غ ػجد لم ػاك أل
 األمسـ .

 األوقات التي تكره الصالة فييا :
 ثالثم مى مقم  سلزمف كاي :

كقػػػػػػػت اال ػػػػػػػىكاء حىػػػػػػػع  .2   كقت طمكع ال مس حىع ىرىير قدر رمح .1
 ىزكؿ ال مس

  ػػػػػػػد وػػػػػػػالة ال وػػػػػػػر حىػػػػػػػع  .4    عمد االويرار حىع غىـ مرك اس .3
 ىدرب ال مس

 ال مس   د والة الو ح حىع ىطمر .5
 صالة الجماعة :
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 إمسمػسرأل  إذاحكماس : اي الجم م فرض عغف كفي مغراس  مم مزكدة   كىحـر والة الجمسعػم 
 ػر لػـ غػدرؾ رك ػم مػف الكقػت كأف وػمع مميػردان أك  أقىػدمجسل سن في ى ادا األخغر كعمػـ امػر لػك 

الك غر أفضؿ إال فػي كسف في ال مد م جدغف فسلجمسعم في الم جد  إذاحكـ الجمسعم  أمسراك سن   
 حسلىغف كامس :

أف غكػػػػػػػكف إمػػػػػػػسـ الم ػػػػػػػجد ال  غػػػػػػػد م ىػػػػػػػدعسن  .2 أف ىى طؿ جمسعم الم جد القرغب . .1
 كاليس ؽ مثؿ الم ىدع .

أمس  ػركط حوػكؿ الجمسعػم أف غمػكم المػأمـك اإلىمػسـ مػر الىك غػر   كأعمػـ أف المػأمـك قػد  *
ألف الرككع  ػدكف طمأمغمػم ال غ ىػد  ػر فػال  ػد  غككف مدركسن لمرك م إال إذا اطمأف مر األمسـ فغر  

 مف الطمأمغمم ق ؿ أف غرفر األمسـ كاك  ككف   د حركم  مقدار   حسف ر ي ال ظغـ .
مسمىاسالمراة  سلرجؿ ألماس عكرة  إمسممال ىوح  *  فىمم . كا 
 القسرئ  سألمي فيغر قكالف : إقىداءكأمس  *
ىر ال ػرغم كوػحت وػالىر كغجػكز لمحػر ال ػسل( أف راك ػسن كاقىػدل  ػر فػي وػال اإلمسـكسف  إذا .1

غقىدم  سل  د ألف عسئ م رضي ان عماس كسف غزماس ع داس ذككاف كأمس الو ي فغجكز أف غقىدم  ر 
   ر  مغف . أكألف عمرك  ف  ممسف كسف غـز قكمر كاك أ ف  ت 

 ال ىوح . .2
 : اإلقتداءشروط صحة 

 المأمـك عف األمسـ أف ال غىقدـ  .2 ال مـ  والة األمسـ .1
 ولإلمام والمأموم ثالث حا ت :

أف غكػػكف األمػػسـ داخػػؿ الم ػػجد كالمػػأمـك خسرجػػر كغوػػح  .2 أف غككف داخؿ الم جد .1
أف غكػػػػػكف خػػػػػسرج  .3  اإلقىداء   رط كاحد أف ال غزغد  غمامس عف ثالثمسئم ذراع ىقرغ سن .

 الم جد كلر مس غمي :
   ركط أف ال غزغد عف ثالثمسئم ذراع .إذا كسمس  دضسء فغجكز اإلقىداء  أ.
إمس إذا كسف في مغر قضسء كمس لك كػسف اإلمػسـ فػي دار كالمػأمـك فػي دار لوػحم اإلقىػداء  ب.

 كالوالة .
 أف غحوؿ االىوسؿ لمر ط  غف اإلمسـ كالمأمـك . .جـ
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 ىكافؽ مضـ الوالة . د.
 أف غىأخر ىحرمم عف ىحـر اإلمسمم . .هـ
 ف ف مغغف .أف ال غ  قر  رك ىغ ك.

 قصر الصالة الرباعية :
 وأشترط في السفر المبيح لألقصر أمور أىميا :

 أف غككف في مغر م وغم . .1
أف غككف ال ير طكغالن كاي م غرة غكمغف م ىدالن  سل غر ال ػسدم كأف غػر ط قوػرم  مكػسف  .2

 م مـك كغ مع 
 م راكب الى س غؼ ( .

 أف غككف مزدغسن لموالة الر سعغم . .3
 ط القصر في الصالة :شرو 
 عممر  جكاز القور .3  أف غككف م سفران أكؿ الوالة إلع أخراس .2 المغم .1
 أف ىككف الوالة ر سعغم فال ىقور فغمس عدااس . .5 أف ال غقىدم  مقغـ أك مىـ . .4

 متى تقصر الصالة :
 غـك . 19إلع  18غقور الم سفر إذا خرج مف ال مراف مدىاس أر  م أغسـ إلع 

 جمع بين الصالتين :ال
 يشترط بجمع التقديم ثالث شروط :

 فغومع الظار ق ؿ ال ور كالمدرب ق ؿ ال  سء . عأف غ دأ  أال كل .1
 مغت الجمر عمد األكلع . .2
 المكاالة  غف األكلع كالثسمغم . .3
غ ىرط في جمر الىقدغـ فػي ال ػير ىحقػؽ كجػكد المطػر فػي أكؿ األكلػع كأكؿ الثسمغػم   أمػس  .4
 مر الىأخغر فال غ ىرط  كاء أف غمكم في كقت األكلع الىأخغر مف أجؿ الجمر .ج

 صالة الجمعة :
 حكماس : اي كاج م كقغؿ فرض كفرض عغف 

 شروط وجوبيا :
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.5  ال قؿ .4  ال مكغ .3  الحرغم .2  اإل الـ .1
 الذككرة 

 اإلقسمم .7  الوحم .6
 شروط صحة انعقاد صالة الجمعة :

 كاي األمكمم الىي غ ىكطماس ال دد الذغف غومكف الجم م .دار اإلقسمم  .1
أف ىقػػسـ فػػي جمسعػػم كقغػػؿ أماػػس ىم قػػد  ػػثالث كأر  ػػم مػػر األمػػسـ كالوػػحغح امػػر ال  ػػد مػػف  .2

 أر  غف مومي .
 أف غككف الكقت  سقغسن ككقىاس كقت الظار . .3
 فرائظ صالة الجمعة : 
أف ىوػػػمع  .3 ف .أف ىومع رك ىغ .2  أف غىقدـ الوالة خط ىغف . .1

 في جمسعم .
 أركان الخطبة :

الكوػػػػػػػػػػػػػغم  .3  الوالة كال الـ عمع ر كؿ ان .2  حمد ان ى سلع . .1
  سلىقكل

 قراءة  يء مف القراف الكرغـ . .5  الدعسء لممزممغف .4
 شروط صحة صالة الجمعة :

القغػػػسـ فغامػػػس مػػػر  .3  ىقدغـ الخط ىغف عمع الوالة .2 دخكؿ كقت الوالة .1
 القدرة
الطاػػسرة مػػف الحػػدث كالمجس ػػم فػػي ال ػػدف     .5    الجمكس  غف الخط ىغف  قدر الطمأمغمم .4

 كالثكب كالمكسف 
 .      رفر الوكت  حغث غ مر األر  غف .7        ىر ال كرة .6

 ىيئات صالة الجمعة :
الىػػػػػػػػػزغف  م ػػػػػػػػػسس  .3  أزالت األظسفر كال  ر الم ىحب إزالىر .2  الد ؿ .1

 بح ف طغ
 ىمظغؼ الج د مف األك سخ . .4
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أمػػػس حكػػػـ الكػػػالـ فػػػي خط ػػػم الجم ػػػم كاإلموػػػست  ػػػر فمػػػماـ مػػػف قػػػسؿ محػػػـر كمػػػماـ اإلمػػػسـ  *
 ال سف ي كلكف المذاب الجدغد لم سف ي غقكؿ أف الكالـ لغس حراـ كلكف اإلموست  مم .

 أمس حكـ ال غر أثمسء المداء غـك الجم م فاك حراـ . *
 صالة العيدين :

  مم مزكدة كقغؿ أماس فرض كيسغم . حكماس :
 وقت صالة العيدين :

كاي مف كقت  ركؽ ال مس إلع الزكاؿ أك إلع قدر ارىيسع رمح كغ ف ى جغؿ األضحع لغى ػر 
 كقت الضحغم كغى ر أخراج الزكسة في اليطر .

 قدرىا :
 اي رك ىسف  سإلجمسع غك ر في األكلع   ر ىك غرات كالثسمغم خمس ىك غرات .

 :الزكاة 
 ػػػػرعسن أ ػػػػـ لقػػػػدر م ػػػػغف مػػػػف المػػػػسؿ مخوػػػػص غوػػػػرؼ  لدم : الممك كال ركم ككثرة الخغر .

 أومسؼ مخوكوم   رائط مخوكوم 
جمسع األئمم .  حكماس : كاجب  سلكىسب كال مم كا 

 أنواع الزكاة :
 األكؿ : مس غى مؽ  سل دف كاي زكسة اليطرة

 كالثمسر كعركض الىجسرة . عمس غى مؽ  سلمسؿ كاي المكا ي كاإلثمسف كالزر ك  الثسمي :
 المس غم : كاي اإل ؿ كال قر كالدمـ ك ركط كجك اس  ىم . أ.
.5  الحرغم .4  الحكؿ .3 الممؾ الىسـ .2  اإل الـ .1

 الموسب 
 ال ـك .6
 اإلثمسف كالذاب كاليضم ك ركط كجك اس . ب.
.5  الحرغم .4  الحكؿ .3 الممؾ الىسـ .2  اإل الـ .1

 الموسب 
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وىــي الحبــوب التــي يقتــات بيــا ل الشــعير،ال رة،العدس،الحمص،البقالء،الفول   عالــزر و  .جـ
 وشروط وجوبيا :

 أف ىككف ممف غم ىر ا دمغكف أم غزرعكف مف جم ر . .1
 أف غككف ممف غقىست في حسؿ االخىغسر كالقكت ممس غ ىم ؾ في الم دة . .2
 أف غ م( موس سن . .3
 الثمار وشروط وجوبيا : د.
   الموسب .4  الحرغم .3 الممؾ الىسـ .2  ـاإل ال .1
عــروض التجــارة : وىــو أســم لكــل مــا ىــو قابــل التعــدين مــن أصــناف األمــوال وشــروط  .هـ

 وجوبيا نفس شروط وجوب اإلثمان
 عمى من تجب الزكاة :

المسلػػػػػؾ لموػػػػػسب  .3 عمع الزارع المسلؾ لنرض .2  ىجب عمع مسلؾ األرض .1
 أك الثمسر .مف عركض لمىجسرة أك المكا ي 
 زكاة الخميطين : وىي نوعان :

 خمطم  غكع : كاي الىي ال غىمغز  اس خمغط كاحد عف األخر . .1
خمطم جػكار : كاػي الىػي غكػكف مػسؿ كػؿ كاحػد ممغػزان عػف مػسؿ مغػرا كلكػف غحػسكر محػسكرة  .2

 المسؿ الكاحد .
 يشترط في زكاة الخميطين تسعة شروط :

 االىحسد في الم رح كاك المرعع .2 المس غم لغالن .االىحسد في المراح كاك مأكل  .1
 االىحسد في الم رب .4    االىحسد في الراعي .3
 االىحسد  يحؿ فال غخىص أحدامس  يحؿ .6    االىحسد في المحمب .5
 أف غككف مجمكع الخمغطغف موس س .8   أف ىدـك الخمطم جمغر ال مغف .7
 أف غككف الخمغطسف مف أاؿ الزكسة .9

 رط في المعشرات من الزروع والثمار :ويشت
كالحػسرس كالمغػزاف كالػكزف كالمسقػد كالممػسدم  راىحسد المسطكر كاليالح كالمقمر كالمقسط كالمار كال غد 

 كالمىقسضي كفي الدرااـ االىحسد في الومدكؽ كفي أمى م الىجسرة اك اىحسد المخزف .
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 شروط زكاة ال ىب والفضة :
أف غكػػػػكف الػػػػذاب كاليضػػػػم خسلوػػػػغف  .3 ؿ عمغاس الحكؿأف غحك  .2  مكغ الموسب .1

 فال زكسة في المد كش
 مقادير نصاب الزكاة مع األمثمة عمييا : 

 نصاب اإلبل :
 م  مت مخسض ( ع ركف رأس .2  م موس اس  سة ( الخم م رزكس  .1
 م حقم ( أر  كف رأس .4  م  مت ل كف ( ثالثكف رأس .3
 م  مىس ل كف ( كف رأس    .6  م جذعم ( أحدل ك ىكف  .5
 م ثالث  مست ل كف ( مسئم كأحدل كع ركف .8  م حقىسف ( ى  كف رأس .7

 كمف ثـ كؿ أر  كف  مت ل كف ككؿ خم غف حقم
 مثال :

 رأس من اإلبل  : 46ما ىو مقدار زكاة  .1
 كموس اس حقم إذا زكسىاس حقم . 46( مأخذ الرقـ األقرب كاك  61 – 46رأس ىقر  غف م  61
 رأس من اإلبل : 161ا ىو مقدار زكاة م .2

 مػػست ل ػػكف ككػػؿ أر  ػػكف رأس   ػػد ذلػػؾ  مػػت  3 مػػس أف كػػؿ مسئػػم كأحػػدل كع ػػركف رأس زكسىاػػس 
  مست ل كف . 4ل كف فغككف مقدار الزكسة لممئم كأحدل ك ىكف رأس اك 

 رأس من اإلبل : 175ما ىو مقدار الزكاة في  .3
 مػػػست ل ػػػكف ك  ػػػد ذلػػػؾ كػػػؿ  3س مػػػف اإل ػػػؿ اػػػك  مػػػس أف موػػػسب زكػػػسة مسئػػػم كأحػػػدل ع ػػػركف رأ

 مػست ل ػكف 3رأس مػف اإل ػؿ اػك  175أر  كف  مت ل كف ككػؿ خم ػكف حقػم فغكػكف مقػدار زكػسة 
 كحقم .

 نصاب البقر :
 أكؿ موسب ال قر في كؿ ثالثكف . . . ى غر كفي كؿ أر  كف . . . م مم 

 مثال :
 رأس من البقر : 79ما ىو مقدار زكاة  .1
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رأس  79ار زكسة الثالثكف رأس اك ى غر كاألر  كف رأس اك م مم فغككف مقػدار زكػسة  مس أف مقد
 اي ى غر كم مم

 
 
 رأس من البقر : 69ما ىو مقدار زكاة  .2

رأس  41 مس أف مقدار زكسة الثالثكف رأس اك ى غر كأر  كف رأس م مم فمأخذ الػرقـ األك ػر كاػك 
 سب فىامؿ .رأس ال ى م( المو 29فغاس م مم كال سقي كاك 

 نصاب الغنم :
 م فغاس جذعم مف الضأف أك ثمغم مف الم ز ( رأس  121 – 41مف  .1
 م  سىسف ( رأس  211 – 121مف  .2
  غسا ( 3م  رأس  311 – 211مف  .3

 مثال :
 رأس من الغنم : 333ما ىو مقدار زكاة  .1

اػس زكػسة فىامػؿ ل ػدـ رأس لػغس فغ 99 ػغسا فغ قػع  3كفغاس  211 مس أف أقرب رقـ لممطمكب اك 
 اكىمسؿ الموسب .

 رأس من الغنم : 123ما ىو مقدار زكاة  .2
 عمغاس  سة  41فمأخذ األقؿ كاك  121أقؿ مف الموسب  121 مس أف 

 من الغنم : 331ما ىو مقدار زكاة  .3
  غسا . 3عمغاس  311 – 211 مس أف مف 

 نصاب ال ىب :
 موؼ مثقسؿ . أكؿ موسب الذاب مثقسال كفغر ر ر ال  ر كاك

 دراـ كفغاس ر ر ال  ر كاك خم م درااـ  111كاليضم 
 مثال :

 مثقال  ىب : 63ما مقدر الزكاة في  .1
 مثقسؿ ذاب فغاس ر ر ال  ر = موؼ مثقسؿ  21الجكاب : 
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 مثقسؿ . 1.5مثقسؿ ذاب فغاس موؼ ال  ر=  61   
 دينار  ىب : 333ما مقدار الزكاة في  .2 

 دمسمغر ذاب 5فغاس ر ر ال  ر =  دغمسر  211الجكاب : 
 دغمسر ذاب 7.5دغمسر فغاس ر ر ال  ر =  311   

 دينار  ىب : 23ما مقدار الزكاة في  .3
دغمػسر  211دغمػسر ذاػب كأقػؿ مػف  211الجكاب : قػسؿ   ضػاـ ال زكػسة فغاػس إذا كسمػت أقػؿ مػف 

 ة المحىسجغف . فضم كككماس أقؿ مف الموسب فمغس فغاس زكسة   كقسؿ   ضاـ غجكز لم سعد
 نصاب أوراق البنكنوت :

 دراـ فأكثر كج ت الزكسة . 211اي كثسئؽ  دغكف مضمكمم كىقدر  سليضم فإذا  مدت قغمىاس 
 مثال :

 درىم من أوراق البنكنوت : 533ما مقدار الزكاة في 
 دراـ زكسىاس زكسة اليضم = ر ر ال  ر 211الجكاب : 

 دراـ  12 ر ال  ر = دراـ.......................ر  511   
 

 زكاة الحمي :
 اخىميكا في كجكب زكسة الحمي فمماـ مف قسؿ كاج م كمماـ مف قسؿ ال ىجب .

 نصاب زكاة الزروع والثمار :
 وسعسن (  311وسع كغ سدؿ  61خم م أك ؽ م كالك ؽ = 

 والمقدار الواجب : 
 ال  ر . مس  قي  مسء المطر فقط  .1
 موؼ ال  ر .   مس لـ غ قع  مسء المطر  .2

أمس مس  قي   ضر  مسء المطر  مس غكجب ال  ر ك  ضر لـ غ قع  مسء المطر  مس غكجب 
 موؼ ال  ر كجب ثالثم أر سع ال  ر 

 مثال :
 صاع من التمر أو الزبيب : 533ما مقدار الزكاة في 
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 وسع كالكاجب كمس غمي : 311مقسر الموسب 
 دغمسر 25ر = إذا كسمت لـ ى قع  مسء المطر فموؼ ال   .1
 دغمسر 51إذا كسمت ى قع  مسء المطر فسل  ر =  .2

 دغمسر  37.5إذ كسمت ممىويسن  غف ذلؾ فثالثم أر سع ال  ر =  .3
 مثال :

 كيمو عدس ؟ 23ما ىو مقدار زكاة 
 الجكاب: لغس عمغر زكسة ألمر لـ غ م( الموسب .

 زكاة المعادن :
 ويشترط في وجوبيا :

أف غ ىخرج مف أرض م سحم أك مممككم  .2  الموسب دكف الحكؿ . .1
 لمم ىخرج .

 أف غككف مف أاؿ الزكسة  .3
 وقت وجوبيا :

 كىمقغىر كموس ر  = ر ر ال  ر ف في غدا ككقت إخراجاس عمد ىخمغورعمد حوكؿ الم د
 مثال :

 دغمسر   مس مقدار الكاجب مف الزكسة : 211اخرج رجؿ قطر أثرغم مف حدغد ك سعر  ػ 
 ر الم سدف ى سمؿ م سممم الذاب كاليضم كفغاس ر ر ال  ر :الجكاب: قط

 دمسمغر . 5دغمسر كر ر ال  ر =  21دغمسر = ال  ر فغاس  211
 نصاب زكاة الركاز :

 كاك دفغف الجسامغم كفغر الخمس :
 مثال :

 دينار ما زكاتو ؟ 1333اخرج رجل أثار من دفين الجاىمية وباعو بـ 
 دغمسر . 211الخمس =  \ 1111الجكاب : فغاس الخمس  
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 أسئمة متنوعة :
رأس ما  63رأس والثاني يممك  45تشارك رجمين في تربية اإلبل حيث أن األول يممك  .1

 مقدار زكاة الخميطين وكيف يتحاسبا ؟
رأس كامس غجب أخراج الزكسة عماس  115=  61+ 45الجكاب : مجمكع مس غممكر الرجمغف = 

 15 مت مخسض   كمف ثـ كؿ  36 – 25 سة كمف  21سغم  سة كلد 5كموسب اإل ؿ في كؿ 
فغاس  115ثالث  مست ل كف    121رأس فغاس حقىسف كفي  91رأس ح ب الى م ؿ كحغف أف 

 حقىسف كال سقي غامؿ ل دـ اكىمسؿ الموسب .
 مف األخر اليرؽ مقدان . 45أمس كغؼ غىحس  سف  غمامس غأخذ وسحب الػ

يق لو لمدة معينة وعندما طمب الرجل مالو من صديقو دينار عند صد 333أودع رجأًل  .2
 ىجب الزكسة عمع وسحب المسؿ    انكره وجحده ىل

 الجكاب : ال ألف المسؿ المدوكب م الم ركؽ ( ال ىجب فغر الزكسة .
 صاع من التمر ىل تجب فيو الزكاة ظ 733قطف رجل من الصحراء  .3

 الجكاب : ال ألف األرض مغر مممككم .
 لزكاة :مصارف ا 

 اليقراء : كاـ الذغف ال مسؿ لاـ كال ك ب   أك ك  اـ ال غكيغاـ كحسجسىاـ األ س غم . .1
 الم سكغف : كاـ الذغف غممككف مس غقر مكق سن مف كيسغىاـ كلكف ال غكيغاـ . .2
 ال سمؿ : كاك الذم غ مؿ في جمر الزكسة كغدف اس إلع م ىحقغاس . .3
 كيسر كم ممغف كالكيسر ال غ طكف  غئسن . المزليم قمك اـ : كاـ مكعسف .4
 الدسرمكف : كاـ ثالثم أمكاع : .5
 مف ا ىداف لمومحم مي ر فغ طع مس غدفر دغمر . أ.
ف كسف ممغسن . ب.  مف ا ىداف إلوالح ذات ال غف كا  كسف اليىف فغ طع كا 
 مف لزمر الدغف    ب الضمسف كغ طع في حسالت مماس : .جـ

 مضمكف م  رغف .أف غككف الضسمف كال .1 
 أف غككف الضسمف م  ران كالمضمكف مك ران كلـ غأذف لمضسمف في الضسمف . .2 
 أف غككف المضمكف عمر م  ران فغ طع المضمكف عمر دكف الضسمف . .3  
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 في الرقسب : فغدفر لاـ مس غ غماـ عمع الدفر . .6 
 الييء .في   غؿ ان م عز كجؿ ( : كاـ الدزاة الذغف ال رزؽ لاـ في  .7
 أ ف ال  غؿ : كاك الم سفر كغ طع إذا كسف  يرا في مغر م وغم ن م عز كجؿ ( . .8

 خمسة   يجوز دفع الزكاة ليم :
 ال  د .3   مك اس ـ ك مك ع د المطمب .2  الدمي  مس ك ب .1
 مف ىمـز المزكي ميقىر . .5   الكسفر .4

 حكم صدقة التطوع : ىي سنة مؤكدة :
 الصوم :
 رعسن : اإلم سؾ عف  اكىي اليرج كال طف مف اليجر   اإلم سؾ عف ال يء .لدم : 

 إلع مركب ال مس 
 حكمر : فرض كغجب عمع كؿ م مـ  سل( عسقؿ قسدر .

 
 فروض الصوم :

 اإلم سؾ عف األكؿ كال رب .3  اإلم سؾ عف الجمسع . .2  المغم . .1
 اإلم سؾ عف القيء عمدان . .4
 مبطالت الصوم : 
ؿ عغف مف الظسار إلع ال سطف عمدان  كاء كسف مط كمسن أك مغر مط ـك كممر إدخس .1

 الدخسف .
 الكطء في اليرج عمدان  .4  القيء عمدان  .3 الحقمم في احد ال  غمغف . .2
 الحغض كالميسس .6  إمزاؿ الممي م س رة  كاء  غدا أك  غد زكجىر أك جسرغىر . .5
    الردة .8    الجمكف .7
 أف أ ىمر جمغر الماسر كلـ غيؽ في لحظم ممر .  اإلممسء .9

 ما يستحب في الصوم :
ىرؾ  .3  ىأخغر ال حكر .2 ى جغؿ اليطر عمد ىحقؽ الدركب . .1

 الاجر مف الكالـ 
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 األيام التي يحرم الصوم فييا :
غحـر وغسـ أغسـ الى رغؽ كاي ثالث أغسـ  .2  ال غدغف م األضحع كاليطر ( .1

   د عغد األضحع
 م يوم الشك :صو 

غحـر وغسـ غـك ال ؾ  ال   ب ككذلؾ غحـر وكمر ألجؿ رمضسف أمس إذا كافؽ غـك 
 ال ؾ مس أعىسد وكمر ىطكعسن  أف كسف غوـك غكمسن كغيطر غكمسن فإمر ال غحـر وكمر .

 ويوم الشك عمى ثالثة أوجو :
 إذا ىحدث المسس  رزغىر مف مغر ى غغف ألحد راا . .1
 مف ىرد  اسدىاـ كسلو غسف كالم سء كالي قر كال  غد .أف غ اد  ر عدد م .2
 أف أعىقد ودؽ مف راا كجب وغسمر أمس إذا  ؾ في ودقر حر وكمر . .3

 حكم الوطء في نيار رمضان :
ىجب عمع مف جسمر في ماسر رمضسف الكيسرة كاي عىؽ رق م مزممم فإف لـ غجد فوغسـ 

مسن   كؿ كيسرة عمع مف جسمر مس غسن كال كيسرة  ارغف مىىس  غف فإف لـ غ ىطر فإط سـ  ىغف م كغ
 عمع الزكجم .

 من مات وعميو صوم :
مف فسىر وغسـ رمضسف كمست ق ؿ أف غىمكف مف قضسءا  فال قضسء عمغم كال فدغم كال أـ  *

 عمغم .
ىدارؾ مس فسىر كاك اف غخرج مف ىركىر عف كؿ غـك افطر فغر  كأف مست   د الىمكف كجب *

 لكلغر الوـك عمر .اإلط سـ  ؿ غجكز اخر أف ال غى غف  مد ط سـ كفي قكؿ
أمس ال غه الك غر الذم ال غطغؽ الوـك أك غمحؽ  ر م قم أف وسـ كالمرغض الذم ال  *

 غرجع  يسئر ال وـك عمغر كىجب عمغاـ اليدغم كاي أط سـ م كغف عف كؿ غـك مد ط سـ . 
ذا خسفىس عمع أمس المراة الحسمؿ كالمرضر إذا خسفىس عمع مي غامس  * كجب عمغامس القضسء كا 

 كلدغامس مف ال قكط عمد الحسمؿ كقمم الم ف عمد المرضر فىجب القضسء كاليدغم .
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غ سح لممرغض كالم سفر اإلفطسر في رمضسف كغ ىرط في المرغض أف غخ ع ألمسن  دغدان  *
ف غكك  ف  يرا أك غخ ع ىأخر  يسئر   ك رط الم سفر أف غككف  يرا م سح في مغر م وغم كا 

 طكغالن .
 

 ما يستحب صيامو من التطوع :
مف  13/14/15وـك األغسـ ال غض كاي  .2  وـك غكمي االثمغف كالخمغس . .1

 كؿ  ار اجرم
 وـك غـك الىس ر كال س ر مف محـر .4   مف  كاؿ 6وـك  .3
 وـك غـك عرفر لدغر الحسج .5

 ما يكره صيامو  :
وـك غـك ال  ت  .3  داوـك غـك الجم م كح .2  وـك الدار . .1

 كاألحد مميردغف
 زكاة الفطر:

 حكماس : كاج م 
 شروط وجوبيا :

المغ ر أم غر ال  ر  .3  مركب  مس لغمم اليطر .2  اإل الـ . .1
 كعمر قكت غكمر

الكاجب في الزكسة وسع مف مسلب قكت ال مد كال غجكز ورفاس إلع األوكؿ كاليركع ألف ميقم 
 ازالء ىمـز عمع المزكي .

إذا كسف اليقغر عمغم دغف فقسؿ لر الدائف ج مىر عف زكسىي فال غجكز حىع غق ض الدائف  *
 كسف الدغف كدغ م فغجكز أف غقكؿ ج مىر عف زكسىي . إذاالدغف   أمس 

 الحكمة من زكاة الفطر :
  رعاس ان طاسرة لموسئـ مف المدك كالرفث ألممسء اليقراء عف ال زاؿ في ذلؾ الغـك .

 ف :ا عتكا 
  رعسن : أقسمم مخوكوم عمع كجر مخوكص  لدمن : اإلقسمم عف ال يء خغران كسف أـ  ران 
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 أركان ا عتكاف :
الم ىكؼ ك رطر  اإل الـ كال قؿ كالمقسء  .3 الم ث في الم جد .2  المغم . .1

 الم ىكؼ فغر ك رطر الم جد .4    مف الحغض كالميسس كالجمس م .
 ا عتكاف : األع ار المبيحة لمخروج من

 الجكع فغجكز الخركج لمكؿ .2  الخركج لقضسء حسجم كالمراد  اس ال كؿ .1
المرض فإذا كسف غ ؽ عمغم المككث في  .4  إذا حسضت المراة غمزماس الخركج .3

 الم جد كحسجىر لميراش 
 أمثمة عمى موضوع الصيام : 
في المستشفى يوم من مكوثة  21رمضان فبعد  17أدخل رجل إلى المستشفى في  .1

 توفي ما ا عمية ؟
 الجكاب : غجب عمع اكلغسئم وـك األغسـ الىي لـ غ ىطر وغسماس .

 أيام شفي وخرج ما ا عمية ؟ 5ادخل رجل إلى المستشفى في أول رمضان وبعد  .2
 الجكاب : غجب عمغر قضسء الخم م أغسـ الىي لـ غوماس .

 ئيًا ما ا عمية ؟مات رجل ىرم ثاني أيام عيد الفطر ولم يصم نيا .3
الجكاب : ككمر رجؿ م ف ال غطغؽ الوـك مست غجب عمع كلغر أف غط ـ عف كؿ غـك مد 

 ط سـ .
عانا رجل من مرض طويل طوال الشير المبارك وكان المرض مالزم لو طيمة السنة  .4

 ما ا عمية ؟
 الجكاب : ال غجب عمغر الوغسـ كلكف غجب عمغر إخراج مد مف ط سـ عف كؿ غـك .

 لحج :ا
 رعسن : قود ال غت الحراـ ألداء أف سؿ الح  مف طكاؼ ك  ي ككقكؼ   رفم       لدمن : القود

 ك سئر الممس ؾ 
جمسع األئمم كاك مرة كاحدة في ال مر   كاك كاجب عمع  حكمر : فرض  سلكىسب كال مم كا 

 الىراخي .
 شروط وجوب الحج :
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        الحرغم .4  ال قؿ .3  ال مكغ .2  اإل الـ .1
 أمس لممراة فغجب كجكد محـر م اس . .6 اال ىطسعم .5

 اال ىطسعم مكعسف :
غس س .2  الراحمم .1 سلدغر ك سلميس كسلىسلي :  .3  الزاد غكيغر ذاس سن كا 

 ىخمغم الطرغؽ 
 أمكسف ال غر كاك أف غ قي مف الزمف مس غمكف ال غر فغر إلع الح  كغدرؾ الكقكؼ   رفم  .4

 غر فاي ىجب  سإلمس م عف مغت م غف أك  كجكد مطغر  م ؾ أدل فرضم .أمس اال ىطسعم  سلد
 أركان الحج : ل الركن ىو ما يتوقف عمية وجود النسك و  يجبر بالدم  

 مغم اإلحراـ كاي عمع ثالثم أكجر م األفراد   الىمىر   القراف ( .1
ذم الحجم إلع الكقكؼ   رفم : ككقت الكقكؼ اك مف زكاؿ ال مس في غـك الىس ر مف  .2

 مركب  مس ميس الغـك .
 الطكاؼ  سل غت : أم طكاؼ اإلفسضم . .3
 ال  ي  غف الويس كالمرة  .4
 الحمؽ أك الىقوغر : ككقىر   د رمي جمرة ال ق م كلمحسج المىمىر   د اليراغ مف ال  ي . .5

 واجبات الطواف :
 الطاسرة مف الحدث كالمجس في ال دف كالثكب كالمكسف . .1
 ىر ال كرة  م سس طسار    .2
 الىرىغب  أف غ دأ  سلحجر األ كد كاف غج ؿ ال غت عمع غ سرا . .3
المموؽ  ءكاك ال مس رأف غككف خسرجسن  جمغر  دمر عف جمغر ال غت  مس فغر ال سذ  .4

 أل سس الك  م .
 أف غقر الطكاؼ في الم جد . .5
 ال دد كاك أف غطكؼ    م أ كاط . .6
ل  ي : أف غككف   د طكاؼ وحغح ككذلؾ غ ىرط فغر الىرىغب  سف غ ىرط في كقكع ا *

 مرات . 7غ دأ  سلويع كغخىـ  سلمركة كأف غ  ع  غف الويس كالمركة 
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ال غ ىرط لم  ي الطاسرة كال  ىر ال كرة كغجكز ال  ي راك سن كمس غسن كالم ي أفضؿ كال  *
 غج ر ىركر  سلدـ كال غجكز الىحمؿ  دكمر .

 ل وىي التي   يتوقف الحج عمى وجودىا وتجبر بالدم  واجبات الحج : 
اإلحراـ مف المغقست فمك جسكز المغقست  ال أحراـ  سلم ؾ لزمر ال كدة ق ؿ الىم س  سلم ؾ  .1

 كلك   د إحرامر .
 كالمغقست مكعسف :

 زمسمي : كاي أ ار  كاؿ كذك الق دة كع ر لغسؿ مف ذم الحجم كأخراس لغمم المحر .
 غقست المكسمي مكم .مكسمي : الم

رمي الجمرات الثالث ثالث مرات أغسـ الى رغؽ مغر جمرة ال ق م فإماس ىرمع غـك المحر  .2
 كىرمع   ر حوغست .

 مواقيت الحج :
 ذك الحمغيم : كاك مغقست  الد ال سـ كمف ىكجم مف المدغمم الممكرة . .1
 ور كالمدرب ال ر ي .الجحيم : كاك مغقست المىكجاغف مف ال سـ مف جام ال حر كم .2
 غمممـ  : كاك مغقست أاؿ الغمف . .3
 قرف : كاك مغقست المىكجغف مف مجد . .4
 مف ال راؽ كخرا سف  فذات عرؽ : كاك مغقست المىكجاغ .5

 سنن الحج :
 طكاؼ القدـك لمر ىحغم ال غت الحراـ .3  الىم غم .2  األفراد .1
 رك ىس الطكاؼ مأم طكاؼ اليرض ( .5 ؿ الم غت  مزدليم كغحوؿ الم غت  م ظـ المغ .4
 طكاؼ الكداع  .7الم غت  ممع لغمم عرؼ م أم غـك الثسمف مف ذم الحجم   .6
أمس الىجرد مف المخغط قسؿ ال  ض  كجك ر كقسؿ اخركف  س ىح س ر كالراجح اك الكجكب  *

 ألمر ممس غحـر عمع الحسج ف مر .
 ما يحرم عمى المحرم :

إزالم ال  ر  .4 ر المراةىدطغم كج .3 غم رأس الرجؿىدط .2 ل س المخغط .1
 الحمؽ
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ا ى مسؿ الطغب في ال دف كالثكب .7 إزالم الضير .6 ىرجغؿ ال  ر أم ى رغحر .5
  

حـر عقد المكسح كالكطء غ .9  ىحرغـ الم س رة  مس دكف اليرج كاال ىمىسع  .8
    اكةكالم س رة 

 غحـر قىؿ الوغد . .11
 مغم فدغم ك رطاس في الم س رة اإلمزاؿ أمس الكطء فغي د الح  .أمس مف ف ؿ ذلؾ ف  *
أمس مف فسىر الكقكؼ   رفم  سف طمر عمغم فجر غـك المحر كاك مسئـ لـ غدرؾ الكقكؼ  *

   رفم فقد فسىر الح  .
 الدماء الواجبة في اإلحرام :

الدـ المى مؽ  ىرؾ كاجب كىرؾ اإلحراـ كاك دـ ىرىغب كى دغؿ فىجب فغر  سة فسف عجز  .1
 أ ىرل  ثمماس ط سمسن كىودؽ  ر كأف عجز وسـ عف كؿ مد غـك .

الدـ الكاجب  سلحمؽ كالىرفر : فمف حمؽ رأ ر أك ثالث   رات مف رأ ر أك أضسفرة لزمر  .2
غذ ح  سة أك غىودؽ   ىم أوغر عمع ثالثم م سكغف  اليدغم  دـ كاك دـ ىخغغر كىقدغر فأمس أف

 أك غوـك ثالثم أغسـ .
الدـ الكاجب  سألحوسر : أم مف ممر مف إىمسـ م كر  كاء في الحؿ أك الحـر ىحمؿ  .3

 كغذ ح ادغسن حغث أحور .
الدـ الكاجب  قىؿ الوغد : فإذا كسف الوغد مثمغسن م أم غقسرب الوغد في الوكرة ( ىخغغر  .4

 اف غذ ح مثمر أك الىودؽ  ر أك أف غقـك المثؿ  سلدرااـ أك أف غوـك عف كؿ مد غـك . غف 
الدـ الكاجب  سلكطء كاك دـ ىرىغب كى دغؿ فىجب ال دمم أكال فأف عجز مف الدمـ فأف  .5

 عجز قـك ال دمم  درااـ فأف عجز ف ف كؿ مد غوـك غكمسن .
 ى اهلل عمية وسمم :آداب زيارة المدينة المنورة ومسجد رسول اهلل صم

 أف غكثر مف الوالة كال الـ عمع ر كؿ ان  .1
 غ ىحب لر أف غدى ؿ  دخكلر المدغمم الممكرة كغم س أمظؼ ثغس ر . .2
 أذؿ دخؿ الم جد فمغقدـ رجمر الغممع كمف ثـ غقود الركضم الم كغم  غف الق ر كالمم ر . .3

 سمم :أىم المساجد إلتي صمى بيا النبي صمى اهلل عمية و 
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م جد اليىح كى ف زغسرىر كالوالة  .2  م جد ق سء كغ ىحب زغسرىر غـك ال  ت .1
 فغر
م جد اليضغه كاك  رؽ م جد  .4     م جد الجم م .3
 ق سء
 م جد األحزاب .5
 

 آبار المدينة المنورة إلتي شرب منيا رسول اهلل صمى اهلل عمية وسمم :
 ء كفغاس  قط خسىـ الم ي ومع ان عمغم ك مـ ئر أرغس : كاك في الجمكب مف م جد ق س .1
  ئر أاسب : كاي الم ركفم   ئر زمـز لمر غ  ر مسء زمـز . .2
  ئر  غرحسء : كاك  ئر ك  ىسف ككسف الم ي عمغم ال الـ غ ىظؿ  امس . .3
  ئر  ضسعم : كاك في ال مسؿ الدر ي مف  غرحسء كغ يي مف أمى ؿ  مسئر ثالثم أغسـ . .4
 كمي : كاك الم اكر   ئر عثمسف أمر ا ىراا كىودؽ  مسئر . ئر الر  .5

 آداب الرجوع إلى المدينة المنورة :
 أف غكدع الم جد ال رغؼ  رك ىغف كغمكم  امس  مم كداع الم جد . .1
 أف غجدد الىك م كغزكر ق ر الم ي عمغم ال الـ . .2
 غ ىحب أف غوحب م ر ادغم إلع أامر مف ىمر المدغمم . .3
كف ال الر أال ان كحدة أ رؼ عمع  مدا  مع كقسؿ اغ كف ىسئ كف  سجدكف لر مس عس د إذا .4

 كاـز األحزاب كحدة الماـ اج ؿ لي فغاس قراران كرزقسن ويغسن . مور ع دا
 بدع الحج :

 ىقدغـ دخكؿ عرفم عف كقىاس الم ركع . .1
 اعىقسد ال سمم  سف ج ؿ الرحمم اك األوؿ  كقكؼ عرفم . .2
 إلع عرفست ق ؿ الدركب رأ سن فغيكىاـ   ض ال مف . الحجسج غـك عرفم مف مكم خركج .3
أف كثغر مف المطكفغف غمزلكف  سلحجسج مف عرفم ق ؿ الدركب فغ غركف را سن إلع ممع  .4

 كال غ غىكف  مزدليم .
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جمكس المسس حكؿ الك  م  سلمطسؼ ق ؿ دخكؿ الكقت  زمف فغ دكف المطسؼ أمسـ  .5
أف ىقسـ الوالة  سلم جد الحراـ ككثغر مف المسس  غف الويس كالمركة كال غحروكف الطسئيغف إلع 

 عمع والة الجمسعم .
 كيف يحصل الوقوف بعرفة وكيف يكون جزاء الوقوف بعرفة :

غحوػػؿ الكقػػكؼ   رفػػم  جػػزء مػػف عرفػػست   كلػػك كػػسف مػػسران فػػي طمػػب أ قػػسء ضػػسلم أك مغػػر 
ذلػؾ ل قػسء الىكمغػؼ عمغػم   ك ػرط أجػزاء  أجزائػر فم كاك مسئـ حىع خرج الكقتذلؾ أك حضر عر 

الكقػػكؼ   رفػػم أف غكػػكف الكاقػػؼ أاػػػال لم  ػػسدة كفػػي أم مكقػػؼ كقػػػؼ مماػػس جػػسز ألف كػػؿ عرفػػػم 
مكقؼ إال كادم عرمم ككقت الكقكؼ مف زكاؿ  مس غـك الىس ر مف عرفم إلم طمكع اليجر   كال 

 غ ىرط الجمر  غف المغؿ كالماسر كلكمم أفضؿ .
 رمي الجمرات الترتيب حيث يرمي األولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة أخيرا  يشترط في

 ما الواجب في رمي الجمرات ؟
 مس غقر عمغم أ ـ الرمي . .1
 كغ ىرط قود المرمع فمك رمع في الاكاء فكقر في المرمع لـ غ ىد  ر . .2
 غ ىرط أف غرمغاس  غدا فمك دف اس  رجمر أك  قكس رمي لـ غجز . .3
 ىرط أف غرمي ال  ر حوغست في   ر مرات .غ  .4
إذا عجز عف الرمي لمرض أك لدغرة غجكز أف غمغب عمر مف غرمي لر   رط أف غككف  .5

 المسئب قد رمع لمي ر .
 من فاتو الوقوف بعرفة :

غىحمؿ فكران   مؿ عمرة كاك الطكاؼ كال  ي  .2  غككف قد فسىر الح  . .1
 كالحمؽ كالادم

مف لـ غ ىطر الادم في الىمىر ف مغم  .4ضسء في ال سـ المق ؿ .غجب الادم كالق .3
 وغسـ ثالثم أغسـ في الح  ك   م إذا رجر .

 أسئمة السنوات السابقة لمادة الفقة :
وسننو وبين حكم من ترك ركنًا أو واجبًا أو  وما ىو الفرق بين أركان الحج وواجبا ت .1

 سنة مع  كر مثال عمى كل واحد منيما :
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 اب : أركسف الح  : م الركف اك مس غىكقؼ عمغم كجكد الم ؾ كال غج ر  سلدـ (الجك 
. الكقػػكؼ   رفػػم : ككقػػت 2. مغػم اإلحػػراـ كاػػي عمػػع ثالثػم أكجػػر م األفػػراد   الىمىػػر   القػراف ( 1

. 3الكقكؼ اك مف زكاؿ ال مس في غـك الىس ر مف ذم الحجم إلع مركب  مس ميس الغػـك . 
. الحمػػؽ أك الىقوػػغر : 5.ال ػػ ي  ػػغف الوػػيس كالمػػرة   4كاؼ اإلفسضػػم  الطػػكاؼ  سل غػػت : أم طػػ

ككقىػػر   ػػد رمػػي جمػػرة ال ق ػػم كلمحػػسج المىمىػػر   ػػد اليػػراغ مػػف ال ػػ ي . كاج ػػست الحػػ  : م كاػػي 
 الىي ال غىكقؼ الح  عمع كجكداس كىج ر  سلدـ (

ق ؿ الىم س  سلم ؾ كلك  . اإلحراـ مف المغقست فمك جسكز المغقست  ال أحراـ  سلم ؾ لزمر ال كدة1
   د إحرامر .

كالمغقست مكعسف : زمسمي : كاي أ ار  كاؿ كذك الق دة كع ر لغسؿ مف ذم الحجم كأخراس لغمم 
 المحر .

. رمي الجمرات الثالث ثالث مرات أغسـ الى رغؽ مغر جمرة 2مكسمي : المغقست المكسمي مكم . 
. 3. الىم غم 2. األفراد 1.  مف الح  : ال ق م فإماس ىرمع غـك المحر كىرمع   ر حوغست 

 طكاؼ القدـك لمر ىحغم ال غت الحراـ 
. 6. رك ىس الطكاؼ مأم طكاؼ اليرض ( 5. الم غت  مزدليم كغحوؿ الم غت  م ظـ المغؿ 4

 . طكاؼ الكداع 7الم غت  ممع لغمم عرؼ م أم غـك الثسمف مف ذم الحجم ( 
 ػػر كقػػسؿ اخػػركف  س ػػىح س ر كالػػراجح اػػك الكجػػكب أمػػس الىجػػرد مػػف المخػػغط قػػسؿ الػػ  ض  كجك  *

 ألمر ممس غحـر عمع الحسج ف مر .
أمس حكـ مف ىرؾ ركمسن مف أركسف الح  فحجر مغر وحغح فأف كسف الػركف المىػركؾ أحػد أركػسف الحػ  
مغػػر الكقػػكؼ   رفػػم ف مغػػم أف غػػأىي  ػػر كأف كػػسف المىػػركؾ اػػك ركػػف الكقػػكؼ   رفػػم فػػسف امىاػػع كقػػت 

 فحجم مغر وحغح كعمغم الح  في ال سـ القسدـ كعمغم ادم .الكقكؼ   رفم 
ما معنى الصوم لغًة وشرعًا ؟ ومن ال ي   يجب عمية الصوم ؟ وما ا يمزمو ؟ وما ىـو  .2

 حكم من مات وعمية صوم ؟ وما حكم الحامل والمرضع إ ا أفطرتا .
ي اليرج كال طف مف الجكاب : الوـك لدم : اإلم سؾ عف ال يء    رعسن : اإلم سؾ عف  اكى

 اليجر إلع مركب ال مس 
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. 2. ال ػغه الك غػر الػذم ال غطغػؽ الوػـك أك غمحػؽ  ػر م ػقم 1الذم ال غجػب عمغػم الوػـك اػك 
. المرغض الػذم ال غرجػع  ػرزا   كغجػب عمػغاـ اليدغػم كاػي أط ػسـ م ػكغف عػف 3المراة ال جكز 
 كؿ غـك مف .

 كحكـ مف مست كعمغم وـك : 
سف كمست ق ؿ أف غىمكف مف قضسءا  فال قضسء عمغم كال فدغم كال أـ مف فسىر وغسـ رمض *

 عمغم .
كأف مست   د الىمكف كجب ىدارؾ مس فسىر كاك أف غخرج مف ىركىر عف كؿ غـك افطر فغر  *

 مد ط سـ كفي قكؿ أخر أف ال غى غف اإلط سـ  ؿ غجكز لكلغر الوـك عمر .
ذا خسفىس عمع أمس المراة الحسمؿ كالمرضر إذا خسفىس عمع م * ي غامس كجب عمغامس القضسء كا 

 فىجب القضسء كاليدغم . مكلدغامس مف ال قكط عمد الحسمؿ كقمم الم ف عمد المرض 
 ما معنى الركاز والمعدن ؟ وما مقدار الزكاة فيو ؟ وما ىي شروط زكاة الزروع ؟ .4

كػػسف الػػذم خمػػؽ ان اػػك ا ػػـ الم والمعــدنكاػػك دفػػغف الجسامغػػم كفغػػر الخمػػس    الركــازالجػػكاب : 
ى ػػسلع فغػػر الجػػكاار مػػف الػػذاب كاليضػػم كالحدغػػد كالمحػػسس كمحػػك ذلػػؾ   ك ػػمي  ػػذلؾ أقسمىػػر فػػي 

شـروط المكسف الػذم أث ىػر ان فغػر كال زكػسة إال فػي الػذاب كاليضػم كمقػدار زكسىػر ر ػر ال  ػر    
كف ممػػػػػػػػػػػػف . أف غكػػػػػػػػػػػػ2 .أف ىككف ممف غم ىر ا دمغكف أم غزرعكف مف جم ر .1  زكاة الزروع

 . أف غ م( موس سن .3غقىست في حسؿ االخىغسر كالقكت ممس غ ىم ؾ في الم دة . 
 ما معنى الغارمين وأشرح أنواعيم ؟ .5

 الدسرمغف اـ مف الىزمكا  دغكف مسلغم ىجسا أ خسص اخرغف كاـ ثالثم أمكاع :
 ػغف كا  ػكسف أ.مف ا ىداف لموػمحم مي ػر فغ طػع مػس غػدفر دغمػر . ب. مػف ا ػىداف إلوػالح ذات ال

ف كػسف ممغػسن . . 1. مػف لزمػر الػدغف   ػ ب الضػمسف كغ طػع فػي حػسالت مماػس : جــ اليىف فغ طع كا 
. أف غككف الضسمف م  ػران كالمضػمكف مك ػران كلػـ غػأذف 2أف غككف الضسمف كالمضمكف م  رغف . 

 . أف غككف المضمكف عمر م  ران فغ طع المضمكف عمر دكف الضسمف .3لمضسمف في الضسمف . 
 متى يحرم لمس المصحف ، وقراءة القرآن الكريم ، والطواف ؟ .6

 الجكاب : في حسؿ أف غككف ال خص محدثسن حدثسن أك ر أك أف ىككف المراة حسئضسن أك مي سء 
 أ كر ما ا يمزم الميت ؟ وبين بالتفصيل أحكام السقط ؟ وما معنى التعزية ؟ .7



    منياج مسابقة الحج العسكرية 

 
- 72 - 

. دفمػر داخػؿ حيػرة ىكػىـ 4. الوالة عمغم 3كيغمر . ى2. م مر 1الجكاب : أ. مس غمـز المغت اك 
. أف غ ػػىاؿ  سل كػػسء أك لػػـ غ ػػىاؿ كلكػػف 1رائحىػػر كىحر ػػر مػػف ال ػػ سع   ب. ال ػػقط لػػر حسلىػػسف 

 ػػرب المػػ ف أك مظػػر أك ىحػػرؾ مػػف مكسمػػر حركػػم ىػػدؿ عمػػع الحغػػسة ثػػـ مػػست فسمػػر غد ػػؿ كغوػػمع 
اػػر عمغػػػم أم عالمػػم مػػػف عالمػػػست . أف ال مىػػغقف حغسىػػػر  ػػأف لػػػـ ىظ2عمغػػم ألمػػػر ىػػغقف حغسىػػػر . 

الحغسة فسف  م( حدان ىميه الركح كاي أر  ػم أ ػار فوػسعدان فاػذا ال غد ػؿ كال غوػمع عمغػم كلكػف 
 غجب ىكيغمر كدفمر   أمس مف لـ ىظار فغر خمقم أدمي كسلمضدم فغكيي فغر المكاراة كغؼ كسف .

المغػت  ػذكر مػس كعػد ان ى ػسلع الى زغم : لدم الى مغم كأمس  رعسن فاي الحمؿ عمع الوػ ر عمػع  
مػػػػف الثػػػػكاب كالىحػػػػذغر مػػػػف الجػػػػزع المػػػػذاب لنجػػػػر كالمك ػػػػب لمػػػػكزر كالػػػػدعسء لممغػػػػت  ػػػػسلمديرة 

 كلوسحب الموغ م  و را عمع موغ ىر .
متى يكون المسبوق مدركًا لمركعة مع اإلمام في الصـالة المفروضـة ، وصـالة الكسـوف  .8

 وىل يحق لو تركيا ؟؟ وما حكم استقبال القبمة في الصالة ؟ 
الجواب : يكون المسبوق مدركًا لمركعة مع اإلمام إ ا أدركو وىو راكعًا وأطمأن في ركوعو في  

حد يجزئ فيو الركوع وأما في صالة الكسـوف فيكـون مـدركًا لمركعـة إ ا أدرك اإلمـام وىـو راكـع 
وحكم استقبال القبمة  في الركوع األول من القيام األول لكل ركعة واطمأن في  لك مع اإلمام .

في الصالة انو شرط من شروط صحة الصالة ، ويحق لممصـمي أن يتـرك اسـتقبال القبمـة فـي 
. فــي صــالة النافمــة فــي 2. فــي شــدة الخــوف والتحــام الصــفوف فــي قتــال العــدو 1حــالتين : 

 السفر راكبًا أو ماشيًا .
 أ كر األحكام الفقيية التالية مع التعميل ؟ .9

اال ىراحم   د اليراغ مف الجم م الثسمغم مف الرك م األكلع   وػالىم وػحغحم كال أ. م ي جم م 
  يء عمغر 

م ػػي ى غغػػت المغػػم مػػف المغػػؿ لوػػغسـ رمضػػسف أك لوػػغسـ المسفمػػم   مػػف م ػػي ى غغػػت المغػػم مػػف المغػػؿ ب. 
 وغسـ رمضسف ف مغم أعسدة وغسـ ذلؾ الغـك ألف المغػم ركػف فػي وػـك اليرغضػم أمػس الم ػغسف فػي وػـك

 المسفمم فسلوـك وحغح ألمر غوح لر أف غمكم الوغسـ في الماسر ق ؿ الزكاؿ .
.  ػػػؾ   ػػػد امىاسئػػػر مػػػف الكضػػػكء اػػػؿ م ػػػح رأ ػػػر أـ ال   إذا  ػػػؾ   ػػػد فرامػػػر مػػػف ال  ػػػسدة جــــ

 كسلكضكء فكضكئر وحغح ألف ال ؾ   د اليراغ مف ال  سدة ال غزثر فغاس .
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 أ كر زكاة األشياء التالية ؟ .13
 ل رغكغف م خمطم ( الجكاب :  سة جذعم مف الضأف أك اثمىغف مف الم ز .  سة 121أ. 
 رأس مف اإل ؿ   الجكاب :  مت مخسض مف اإل ؿ . 25ب. 
.  ػػسع محوػػكؿ القمػػح  ػػألؼ دغمػػسر   الجػػكاب : إذا كػػسف محوػػكؿ القمػػح غػػـك حوػػسدا موػػس سن جـــ

سر   كأف كػسف ممػس ال دغمػ 51كىـ  غ ػر   ػد ذلػؾ فػأف كػسف غ ػقع  كميػم فيغػر موػؼ ال  ػر كاػك 
 دغمسر. 111غ قع  كميم فيغر ال  ر كاك 

دغمسر ذاب   أف حسؿ عمغاس الحػكؿ كاػي عمػدا فيغاػس ر ػر ال  ػر   ػد م رفػم  1111رجؿ عمدا د. 
مػػػراـ مضػػػرك سن  قغمػػػم الدػػػراـ الكاحػػػد فغكػػػكف  85قغمػػػم الدػػػراـ الكاحػػػد حغػػػث أف موػػػسب زكػػػسة الػػػذاب 

 اج ر ر ال  ر  ذلؾ الموسب .مجمكع ذلؾ اك موسب الذاب كغىـ أخر 
ما حكم من صمى بنجاسة وىو جاىل ليا ، ومتى يحق لمرجـل أن يتـيمم ، ومتـى يجـوز  .11

 يبطل ؟ الو التيمم ، وبما  
الجكاب : أف لـ غ مـ  سلمجس م لـ غجب عمغر القضػسء لقػكؿ الر ػكؿ وػمع ان عمغػم ك ػمـ م رفػر 

ىػػغمـ فػي حػػسؿ ال جػػز عػػف ا ػػىخداـ المػػسء ح ػػسن عػف أمىػػي الخطػػسء كالم ػػغسف ( كغحػػؽ لمرجػػؿ أف غ
أ . أف غىػغقف عػدـ كجػكد المػسء حكالغػر كفػي اػذا  المسـافر ولـو أحـوال. 1ك رعسن كلم جػز أحػكاؿ 

الحسلم ال غحىسج إلػع طمػب المػسء ب. أف غجػكز كجػكد المػسء حكالغػر كفػي اػذا الحسلػم غجػب عمغػر 
ء قرغ ػسن مػف المػزؿ كجػب عمغػر طمػب المػسء . أف غىغقف كجكد المسء حكالغر فػأف كػسف المػسجـالطمب 

كال غجكز الىغمـ د. أف غككف المسء حسضػران لكػف زحمػم الم ػسفرغف ىحػكؿ  غمػر ك ػغف الكوػكؿ إلػع 
أ. أف غخػسؼ ا ػى مسؿ المػسء فػكؽ   المـريض ولـو أحـوال. 2المسء فسلراجح الىغمـ لم جػز الح ػي 

ف غخػػسؼ حوػػكؿ  ػػيء ق ػػغح كسل ػػكاد الجػػركح فغجػػكز الىػػغمـ     ب. أف غخػػسؼ زغػػسدة ال مػػم أك أ
. أف غخػػسؼ  ػػغئسن غ ػػغران مػػف أثػػر الجػػدرم أك ـجــ      فػػي عضػػك ظػػسار فاػػذا غىػػغمـ عمػػع الػػراجح 

 كاد قمغؿ فاذا ال غجكز لر الىغمـ كال غجكز لر الىغمـ إذا كسف مقغمػسن مغػر م ػسفر وػحغحسن  ػمغمسن 
. رزغػم المػسء 2ضػكء غ طػؿ الىػغمـ . مػس غ طػؿ الك 1مغر مػرغض . كغ طػؿ الىػغمـ  ػسألمكر الىسلغػم 

 . الردة كاي الخركج مف اإل الـ .3في مغر كقت الوالة 
متى تجب الكفارة العظمى لممفسد صيامو ، ولممفسد حجو ، وما ىو مقدارىا ، وما ىـي  12

 القيود التي وضعيا الشرع لممفسد صيامو فقط  ؟
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فػػي حػػسؿ الػػكطء فكيػػسرة مػػف أف ػػد  الجػػكاب : ىجػػب الكيػػسرة ال ظمػػع لممي ػػد وػػغسمر كلممي ػػد حجػػر
وػػغسمر كالػػػكطء فػػي ماػػػسر رمضػػسف عمػػػع الىرىغػػب عىػػػؽ رق ػػم مزممػػػم فػػأف لػػػـ غجػػد فوػػػغسـ  ػػػارغغف 
مىىس  غف   فسف لـ غ ىطر إط سـ  ىغف م كغمسن    ككيسرة مف أف د حجر  سلكطء كاك محـر كاك دـ 

الدػمـ فػسف عجػز قػـك ال دمػم ىرىغب كى دغؿ فىجػب ال دمػم أكال فػسف عجػز ف قػرة فػسف عجػز ف ػ  م مػف 
 ػػدرااـ فػػسف عجػػز ف ػػف كػػؿ مػػد غوػػـك غكمػػسن   كمػػف ف ػػد وػػغسمر ف مغػػم أف غم ػػؾ  قغػػم الغػػـك حرمػػم 

 ل ار رمضسف كأف غقضي مكسمم غـك  .
 ما حكم الماء المتغير بما خالطو من الطاىرات ظ .13

مػػػر المػػػسء كػػػسلطغف الجػػػكاب : اػػػك طػػػسار فػػػي مي ػػػر مغػػػر مطاػػػر لدغػػػرا أمػػػس المىدغػػػر  مػػػس ال غ ػػػىدمع ع
 كالطحمب كالمكرا كالزرمغه كالمىدغر  طكؿ .

 ما حكم الماء ال ي حمت فيو نجاسة ؟ .14
الجكاب : إذا كسف المسء قمغؿ فسمر  مجرد الىقسئػر  سلمجس ػم فأمػر غػمجس م أقػؿ مػف قمىػغف ( أمػس إذا كػسف 

 المسء كثغر فسمر ال غمجس كاك قمىغف فأكثر 
 ئطو ؟عدد فرائض الوضوء وشرا .15

. عػػػدـ كجػػػكد المػػػسمر 4. طاكرغػػػم المػػػسء 3. الىمغغػػػز 2اإل ػػػالـ . 1شـــروط الوضـــوء الجػػػكاب : 
 عػػػػدـ كجػػػػكد المػػػػسمر ال ػػػػرعي كػػػػسلحغض كالميػػػػسس كاأل ىحسضػػػػم .. 5        الح ػػػػي كسألك ػػػػسخ
. 5 . م ػػح الػػرأس4. م ػػؿ الغػػدغف مػػر المػػرفقغف 3. م ػػؿ الكجػػر 2المغػػم . 1فــروض الوضــوء 

 . . الىرىغب6غف م ؿ الرجمغف مر الك  
 ما حكم صالة الجماعة وما ىي شروط صحة اإلقتداء ؟ . 16

 الجكاب : حكماس : اػي الجم ػم فػرض عػغف كفػي مغراػس  ػمم مزكػدة    ػركط وػحم اإلقىػداء :
 . . أف ال غىقدـ المأمـك عف األمسـ 2ال مـ  والة األمسـ . 1

ا ومثــل لكـل منيمــا بخمســة مـا معنــى الشـرط ومــا معنـى الــركن ، ومــا ىـو الفــرق بينيمـ .17
 شروط  وخمسة أركان ؟

الجػػػكاب : ال ػػػرط : لدػػػم إلػػػزاـ ال ػػػيء كالىزامػػػر كاوػػػطالح اليقاػػػسء : اػػػك مػػػس غمػػػـز مػػػف عدمػػػر عػػػدـ 
ال ػػيء   كال غمػػػـز مػػػف كجػػػكدا ال ػػػيء كال عدمػػػر كاػػػك خػػسرج مػػػس اغػػػم ال ػػػيء   كالػػػركف اػػػك ال ػػػيء 

غػػم ال ػػيء   مثػػسؿ عمػػع ال ػػرط :  ػػىر الػػالـز كجػػكدا لىحقغػػؽ مػػس اغػػم ال ػػيء كاػػك داخػػؿ فػػي مػػس ا
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ال ػػػكرة  ػػػرط لوػػػحم الوػػػالة / طاػػػسرة ال ػػػدف كالثػػػكب كالمكػػػسف  ػػػرط لوػػػحم الوػػػالة   مثػػػسؿ عمػػػع 
الػػركف : القغػػسـ مػػر القػػدرة ركػػف مػػف أركػػسف الوػػالة / الركػػكع فػػي الوػػالة ركػػف مػػف أركػػسف الوػػالة / 

 قراة اليسىحم ركف مف أركسف الوالة  .
 

 الخفين ؟ عدد شروط المسح عمى .18
. أف غم س الخيغف عمع الطاسرة كسممم   فاك م ؿ 1الجكاب :  ركط الم ح عمع الخيغف   

. أف غككف الخؼ وسلحسن لمم ح 2رجالن كمف ثـ ل س خياس كمف ثـ م ؿ األخرل كل س خياس  
 أف غ ىر الخؼ مكسف م ؿ اليرض مف الرجمغف كأف غككف الخؼ قكغسن غمكف ىىس ر الم ي عمغر 

 ممر ميكذ المسء فسف لـ غممر ميكذ المسء فال غجكز الم ح كأف غككف الخؼ طساران .كأف غ
 ا كر الحكم الشرعي فيما يمي وما ا يمزمو ؟ .19
 . الىرىغب في الكضكء : ركف مف أركسف الكضكء كعمغم ألف غأىي  يرائض الكضكء مرى م  . 1
ألدمع أف غراعي ذلؾ في جمغر . حكـ الطاسرة ثالثسن في الكضكء :  مم مف  مف الكضكء ا2

 أعضسء الكضكء .
. كجكد المكمكغر كالحمسء عمع أظيسر الجمب عمد االمى سؿ : الحمسء ككمر مسدة مغر مسزلم 3

كمسم م لكوكؿ المسء كال غزثر  قسئاس  خالؼ المكمكغر فأمر مسدة عسزلم فال  د مف إزالىر ق ؿ  
 االمى سؿ .

الكضكء : إذا كسف الك ـ مسدة مغر عسزلم كمسم م لكوكؿ  الوالة مر كجكد الك ـ في أعضسء. 4
 . المسء لم  رة فسلوالة وحغحم

 . ىرؾ  مم مف  مف الوالة   د الدخكؿ  اس : والىر وحغحم كال  يء عمغر .5
. لـ غ سل(  سلمضمضم كاال ىم سؽ كاك وسئـ ف  ر  مزكؿ المسء إلع جكفر : ال غيطر  ذلؾ 6

 ر .ألمر مف الخطسء الم يك عم
 . اكىحؿ كاك وسئـ ككجد ط مر : وغسمر وحغح كال  يء عمغر .7
. عقد المكسح عمع أمراة كاك محـر  سلح  : غحـر عمع المحـر أف غىزكج أك غزكج مغرا 8

  سلككسلم أك  سلكالغم فسمر مف ف ؿ ذلؾ فسل قد  سطؿ .
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ة : ال  ػد لمم ػ كؽ حىػع أدرؾ اإلمسـ في الرككع كلـ غىمكف مف قكؿ  ػ حسف رب ال ظػغـ مػرة كاحػد. 9
غككف مػدركسن لمرك ػم مػر اإلمػسـ أف غدركػر  ػسلرككع كاف غطمػئف فػي ذلػؾ  مقػدار ى ػ غحم كاحػدة فمػف لػـ 

 . غىمكف لر ذلؾ فال غ ى ر مدركسن لمرك م كعمغم أف غأىي  رك م أخرل
سلكػػسن لػػر دغػػف عمػػع فقغػػر فقػػسؿ الػػدائف لميقغػػر حكلىػػر مػػف زكػػسىي : مػػف  ػػركط الزكػػسة اف غكػػكف م. 11

لمموسب ثـ غخرج   د ذلؾ مس غجب لذلؾ الموسب مف الزكسة كأمس قكلر لميقغر في اذا الحسلم فاذا أمران 
  مغر وحغح فال  د أف غىمكف مف المسؿ أكال ثـ غخرج   د ذلؾ الزكسة .

. ا ىخرج مسئم دغمسر مف ذاب الجسامغم كلػـ غحػؿ عمغػم الحػكؿ : ال غ ػىرط فغػر الحػكؿ كفغػر 11
 ع ركف دغمسران . الخمس أم

. غممػػؾ ع ػػركف  ػػسة م ضػػأف ( كثالثػػكف مػػسعز مػػسذا غمزمػػر :  ػػسة مػػف الضػػأف أك ثمغػػم مػػف 12
 الم ز .

. جسمر أامػر فػي ماػسر رمضػسف فمػسذا غمزماػس : أف كسمػت مكػرا عمػع ذلػؾ ف مغاػس قضػسء ذلػؾ 13
 الغـك فقط .

 الظار .. أدرؾ الجمكس األخغر مف والة الجم م فمسذا غي ؿ : غمكم كغومي 14
 . قص أظيسرا كاك محـر  سلح  : مسذا غمزمر الجكاب : عمغم اليدغم  دـ .15
. ىك د مرغض الموحؼ الكرغـ رجػسء ال ػيسء فمػس حكمػر : غحػـر ىك ػد الموػحؼ كال غجػكز 16

 ذلؾ .
أحػػدث كاػػك غ ػػ ع  ػػغف الوػػيع كالمػػركة فػػي ال ػػكط الخػػسمس فمػػسذا غمزمػػر : غػػىـ  ػػ غر ك ػػ غر . 17

. ىكضػأ م ػرعسن ألدراؾ وػالة الجمسعػم   فد ػؿ قدمػر 18ىرط لم ػ ي الطاػسرة وحغح ألمر ال غ ػ
مرة كاحدة كلـ غىذكر أال   د الدخكؿ في الوالة فمسذا غي ػؿ : ال  ػيء عمغػر كوػالىر وػحغحم 

. 
. م ي اإلمسـ في والة ال غد الىك غرات فمس حكـ والىر كمسذا غمزمػر : وػالىر وػحغحم كال 19

  يء عمغر .
رأة  م مقم ذاب   فمس الحكـ   كمس حكماػس إذا ل  ػت  ػسعم ذاػب   األكػؿ  م مقػم . أكمت ام21

 الذاب حراـ  كاء عمع الرجسؿ كالم سء أمس ل س  سعم الذاب لممراة فاك أمر م سح .
 . طارت مف الميسس   د ع ر  سعست فمسذا عمغاس : عمغاس أف ىدى ؿ كىومي .21
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ل ػزر اػك مػس  قػي فػي اإلمػسء مػف المػسء   ػد  ػرب . مس اك ال زر كمس حكـ  ػزر ا دمػي : ا22
 الحغكاف ك زر ا دمي طسار لقكلر ى سلع م كلقد كرممس  مي ادـ( .

. مس حكـ أمسء المض ب  سلذاب كاليضػم : اف كػسف لقوػد الزغمػم غحػـر ا ػى مسلر كاىخػسذا أمػس 23
أمػػس الػػذاب فػػال إذا كسمػػت الضػػ م وػػدغرة  قػػدر الحسجػػم فػػال ىحػػـر لموػػدر   كال ىكػػرا لمحسجػػم   ك 

 غحؿ ا ى مسؿ إمسء ض ب  سلذاب مطمقسن.
. مس م مع الىثكغب كمس م مع الحغ مىغف : الىثكغب اك أف غقكؿ المزذف في أذاف الو ح   د 24

الحغ مىغف الوالة خغر مف المـك مرىغف كالحغ مىغف اك أف غقكؿ المزذف حي عمع الوالة مرىغف 
 كحي عمع اليالح مرىغف . 

أ مف عمع غدا كقدمر ج غرة ككض اس عمع طاسرة : غد ؿ الوحغح كغم ح عؿ . كغؼ غىكض25
 الج غرة كغىغمـ عف ذلؾ .

. كػػـ رك ػػم وػػالة الك ػػكؼ ككػػـ مػػرة ىقػػرأ اليسىحػػم فػػي اػػذا الوػػالة   كمىػػع غػػدرؾ الم ػػ كؽ 26
الرك م : والة الك كؼ رك ىسف كفي كؿ رك م قغسمسف كىقرأ اليسىحم في اذا الوالة أر ر مػرات 

 رؾ الم  كؽ الرك م إذا أدرؾ اإلمسـ في القغسـ األكؿ أك الرككع األكؿ مف كؿ رك م .كغد
. ىغمـ اإلمسـ كاقىدل  ر رجؿ مىكضئ فاؿ وػالة المقىػدم وػحغحم أـ ال مػر ذكػر ال ػركط 27

 : والىر وحغحم ألف الىغمـ  دؿ المسء في   ض األحكاؿ كسل ير كالمرض .
. اف غكػػػكف الكاقػػػؼ أاػػػال 1س اػػػي  ػػػركط ال ػػػ ي : . مػػػس اػػػي  ػػػركط الكقػػػكؼ فػػػي عرفػػػم كمػػػ28

. اف غكػػكف الكقػػكؼ مػػف زكاؿ  ػػمس غػػـك الىس ػػر مػػف ذم الحجػػم إلػػع طمػػكع اليجػػر كال 2لم  ػػسدة 
. 2. اف غكػػكف ال ػػ ي   ػػد طػػكاؼ وػػحغح 1غ ػػىرط الجمػػر  ػػغف المغػػؿ كالماػػسر /  ػػركط ال ػػ ي 

. أف غكػكف ال ػ ي  ػ ر 3سلوػيع الىرىغب اف غ دأ  سلوػيع كغخػىـ  ػسلمركة كغ ػدأ  ػسلمركة كغخػىـ  
. ال غج ػر 6. غجػكز ال ػ ي راك ػسن كالم ػي أفضػؿ 5. ال غ ىرط الطاسرة كال  ىر ال كرة 4أ كاط 

 ىركر غـك كال غجكز الىحمؿ  دكمر .
. ىػػذكر م ػػسفر وػػالة فسىىػػر فكغػػؼ غقضػػغاس قوػػران أك ىسمػػم  فوػػؿ ذلػػؾ : إذا كسمػػت الوػػالة 29

 ػػسر ىسمػػم دكف قوػػر ألماػػس لزمىػػر فػػي كقىػػر كاػػك مقػػغـ كأف فسىىػػر كاػػك مقػػغـ فأمػػر غوػػمغاس كاػػك م
 كسمت فسىىر الوالة كاك م سفر فأمر غقضغاس قوران . 



    منياج مسابقة الحج العسكرية 

 
- 78 - 

. أ مـ كسفر فاؿ غجػب عمغػر الد ػؿ   فوػؿ اػذا الم ػألم  : الجػكاب م ػؿ الكػسفر إذا ا ػمـ 31
وػػي مػػف االم ػػسؿ الم ػػمكمم ألف اإل ػػالـ ىك ػػم مػػف م وػػغم فمػػـ غجػػب الد ػػؿ مماػػس ك ػػسئر الم س

 فأف كسف جمب في كيرا لزمر الد ؿ   د اإل الـ لد ؿ الجمس م  .
 أ كر شروط صحة صالة الجمعة : .23

. ىقػػػدغـ الخط ىػػػغف عمػػػع 2. دخػػػكؿ كقػػػت الوػػػالة 1الجػػػكاب :  ػػػركط وػػػحم وػػػالة الجم ػػػم  
. الطاػػسرة مػػف 5الجمػػكس  ػػغف الخط ىػػغف  قػػدر الطمأمغمػػم . 4 . القغػػسـ فغامػػس مػػر القػػدرة3الوػػالة 
.  رفػػػػػػػػػر الوػػػػػػػػػكت  حغػػػػػػػػػث 7  ىر ال كرة. 6 كالمجس م في ال دف كالثكب كالمكسف       الحدث

 غ مر األر  غف .
 ما ىي األشياء التي تبطل الصيام : .21

. إدخسؿ عغف مف الظسار إلع ال سطف عمدان  كاء كسف مط كمسن أك 1الجكاب : م طالت الوـك  
. الكطء في اليرج 4. القيء عمدان 3ف  . الحقمم في احد ال  غمغ2مغر مط ـك كممر الدخسف  

. الجمكف 7. الحغض كالميسس 6. إمزاؿ الممي م س رة  كاء  غدا أك  غد زكجىر أك جسرغىر 5عمدان 
 . اإلممسء أف أ ىمر جمغر الماسر كلـ غيؽ في لحظم ممر . 9. الردة 8

 ما ىي الدماء الواجبة في الحج عمى الترتيب فقط : .22
. الدـ الكاجب 2. الدـ المى مؽ  ىرؾ كاجب كىرؾ اإلحراـ 1لكاج م في اإلحراـ الجكاب : الدمسء ا

 . الدـ الكاجب  سألحوسر.3 سلكطء  
 ما ىي أ ثمان وما ىي شروط الزكاة فييا : .23

.  مكغ 1الجكاب : أالثمسف  غئسف الذاب كاليضم مضرك غف أـ ال   ك ركط الزكسة فغاس 
. اف غككف الذاب كاليضم خسلوغف فال زكسة في 3. أف غحكؿ عمغاس الحكؿ2الموسب 

 المد كش .
 ما ا يحرم عمى الحائض والجنب : .24

. قػػراة 3. الوػػـك لمحػػسئض فقػػط 2. الوػػالة  1األ ػػغسء الىػػي ىحػػـر  ػػسلحغض كالميػػسس  الجػػكاب :
الكطء لمحػسئض . 7 . الم ث في الم جد 6. مس الموحؼ كحممر 5الطكاؼ  سل غت . 4القراف 
 . فقط
 نور اليقين/ كتاب  السيرة قسم
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 : ما ىو أسم نبي ى ه األمة  .1
اػػك محمػػد  ػػف ع ػػد ان  ػػف ع ػػد المطمػػب  ػػف اس ػػـ  ػػف ع ػػد ممػػسؼ وػػمكات ر ػػي ك ػػالمر عمغػػم  

 كعمع الم كوح م ك مـ ى مغمسن كثغران 
 تكمم عن زواج عبد اهلل بن عبد الطمب بآمنة بنت وىب وحمميا : .2
عػسـ كىػكفي   ػد أف حممػت  18 د المطمب  آممػم  مػت كاػب كػسف عمػرا عمدمس ىزكج ع د ان  ف ع 

وػػ غحم    ػػارغف كدفػػف  سلمدغمػػم عمػػد أخكالػػر  مػػي المجػػسر ككػػسف مػػغالد ر ػػكؿ ان   ر ػػكؿ ان 
مػػغالدم مػػف عػػسـ اليغػػؿ فػػي دار أ ػػي طسلػػب  571غػػـك االثمػػغف الثػػسمي ع ػػر مػػف ر غػػر األكؿ ل ػػسـ 

مف كحسضمىر أـ أغمف الح  غم كأكؿ مف أرض ىر ثكغ غم جسرغم أ ك ككسمت قس مىر ال يسء أـ ع د الرح
 . لاب
 عمل لما ا كان العرب يمتمسوا إرضاع أو دىم في البوادي : .3
كػػسمكا غقكلػػكف أف المر ػػع فػػي المدغمػػم غكػػكف فػػسىر ال زغمػػم كالمر ػػع فػػي ال سدغػػم غكػػكف فسر ػػسن وػػم سن  

 لغحىمؿ خ كمم ال غش في الوحراء .
 : تي أرضعت رسول اهلل من ىي ال .4
 حمغمم ال  دغم  
 تكمم عن حادثة شق الصدر : .5 
 ػػت  ػػمكات ككػػسف غ ػػغش فػػي ال سدغػػم عمػػد حمغمػػم ال ػػ دغم ككػػسف  حػػدثت عمػػدمس كػػسف عمػػرا  

غم ػػب مػػر أخكىػػر  سلرضػػسعم فجػػسءا رجػػالف فقػػسؿ احػػداـ لنخػػر أاػػك اػػك فقػػسؿ لػػر م ػػـ امػػر اػػك 
  غطسف عمقم  كداء .فأضج سا ك قس ودرا كأخرجس ممر حظ ال

 عندما توفيت أمو ومن كفمو : كم كان عمر رسول اهلل  .6
  مكات ك قي في كيسلم جدا ع د المطمب .  6كسف عمرا  
 عندما توفيت جده ومن كفمو : كم كان عمر رسول اهلل   .7

  مكات ك قي في كيسلم عمر أ ك طسلب .  8كسف عمرا 
 : ما ا تعرف عن خديجة بنت خويمد .8



    منياج مسابقة الحج العسكرية 

 
- 81 - 

كسمت ذات مسؿ كثغر كوسح م ىجسرة ككسمت مف أممع أاؿ قػرغش ككسمػت قػد ا ػىخدمت ر ػكؿ  
 ػمم كلمػس  ػسادت أمسمىػر عرضػت عمغػم الػزكاج ككسمػت قػد ىزكجػت  25عمدمس كسف عمرا  ان 

 . ق مم  أ ي اسلم ر غ م ر كؿ ان 
 بالدعوة : كيف جير رسول اهلل  .9

ا  ػػران حىػػع جػػسء أمػػر ان عػػز كجػػؿ فمػػزؿ عمغػػر القػػراف كقػػسؿ غػػدعك  الجػػكاب : مكػػث ر ػػكؿ ان 
فأوػػدع  مػػس ىػػزمر فم ػػع أر ر ػػر فوػػدع  سلػػدعكة مػػف فػػكرا   فوػػ د عمػػع الوػػيس غمػػسدم كعمػػدمس 
اجىم ػػكا عمغػػر المػػسس قػػسؿ لاػػـ : أرأغػػىـ لػػك أخ ػػرىكـ أف خػػغالن  ػػسلكادم ىدغػػر عمػػغكـ أكمػػىـ موػػدقي 

ؿ لاـ : أذف فسمي مذغر لكـ  ػغف غػدم عػذا سن  ػدغد   فقػسؿ قسلكا م ـ   مس جر مس عمغؾ كذ سن قط فقس
أ ك لاب : ى سن لؾ ألاذا جم ىمس   فأمزؿ ان قكلر ى سلع فغر م ى ت غدم أ ي لاب كىػب مػس أممػع 

 عمر مسلر كمس ك ب . . . اله ا غست (.
 تكمم عن حمف الفضول : .13

ان  ف جدعسف حغث اىيقكا عمػع  الجكاب :   د حرب اليجسر ىـ عقد حمؼ اليضكؿ في دار ع د
أف ال غجػػدكا مظمكمػػسن فػػي مكػػم كأاماػػس أك مػػف مغػػراـ أال قػػسمكا م ػػر حىػػع ىػػرد إلغػػر مظممىػػر كلقػػد 

 . حظر اذا الحمؼ ر كؿ ان 

 تكمم عن حرب الفجار : .11
ممػػس  ػػمغت  غػػـك اليجػػسر  مػػس ا ػػىحؿ الحغػػسف م كمسمػػم  الجػػكاب : اػػي حػػرب حػػدثت فػػي الجسامغػػم كا 

الف ( فغر مف المحسـر  غماـ كأمىوػر فػي اػذا الحػرب كمسمػم  قغػسدة حػرب  ػف أمغػم كقػد كقغس عغ
 مم ككسف مف مىسئ  اذا الحرب أف عقػدت  21عمدمس حدثت اذا الحرب  كسف مر ر كؿ ان 

 .قرغش حمؼ اليضكؿ ىكيغران عف المحسـر إلىي امىاكت في حرب اليجسر 
  

 قبل البعثة : سيدنا محمد ما ىي األشياء التي كرم اهلل بيا  .12
حسدثم  ؽ  ب.  مس مزؿ عمع حمغمم ال  دغم كأاماس مف الخغر كال ركست  أ.

 الودر
ىكمغـ الحجسرة لر  د.  ى خغر الدمسمم ى غر فكقر كاك  سئر في ىجسرة ال سـ .جـ

 كاأل جسر
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 أشرح بدء الوحي: .13
  غران كمذغران  ف الكمسؿ أر  غف  مم أر مر ان لم سلمغف   لمس  م(  أ.
 أكؿ مس  دء  ر الكحي الرزغس الوسدقم . ب.
 الخالء لغ ى د عف ظممست اذا ال سلـ . ح ب إلغر  .جـ
 غممػس اػػك قػسئـ فػػي   ػض األغػػسـ عمػع الج ػػؿ إذ ظاػر  ػػخص فقػسؿ لػػر أ  ػر غػػس محمػد أمػػس  د.

 اله .ج رغؿ كأمت ر كؿ ان إلع اذا األمم ثـ قسؿ لر أقرء فقسؿ مس أمس  قسرئ . . . 
يدعوا سرًا ؟ ومن أول من آمن بو من الرجال والنساء والشباب  كم مكث رسول اهلل  .14
: 

غدعكا  ػران ثػالث  ػمكات   كأكؿ مػف أمػف  ػر مػف الرجػسؿ أ ػك  كػر  الجكاب : مكث ر كؿ ان 
رضي ان عمر كأكؿ مف امف  ر مف الم سء خدغجم  مت خكغمد رضي الر عماس كأكؿ مف امف  ر 

 ل  سب اك عمي  ف أ ي طسلب كـر ان كجار مف ا
 قبل الدعوة : ما ىي الصفات التي كان يتحمى بيا رسول اهلل  .15
حػػػـر عمػػػع مي ػػػر  .3  كأح ماـ مرزة .2  كسف أح ف قكمر خمقسن  .1

  رب الخمر
 لـ غأكؿ ممس ذ ح عمع الموب  .4
 . أ كر أربعة آ وا رسول اهلل  .16
رجؿ غقػـك  إلقػسء فػرث الجػزكر عمػع محمػد كاػك غوػمي فقػسـ عق ػم  أ ك جاؿ كسف غقـك أال أ.

  ف أ ي م غط فألقسا كلـ غىقدـ احػد مػف الم ػممغف ألزالىػر حىػع جػسءت فسطمػم  مػت ر ػكؿ ان 
 كأزالىر عمر .

إلغاػػس عظمػػسء قػػرغش ككػػسف مػػف  غػػماـ  كدعػػيعق ػػم  ػػف أ ػػي م ػػغط عمػػؿ ذات غػػـك كلغمػػر  ب.
ال أكؿ ط سمؾ حىع ى مـ فقسؿ لر أمغم  ف خمؼ كجاي مف كجاؾ فقسؿ لر : كان  ر كؿ ان 

ف ػؿ  حراـ حىع ىمقع محمدان فىطأ عمقػر كىمطػـ عغمػر كى ػزؽ فػي كجاػر ف مػدمس لقػي ر ػكؿ ان 
 ذلؾ فأمزؿ ان فغر م كغـك غ ظ الظسلـ عمع غدغر . . .  اله (

 مغؿ .اك كزكجر أـ ج أ ك لاب كسف غضر ال كؾ في طرغؽ ر كؿ ان  .جـ
 األ كد  ف ع د المطمب . د.
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 تكمم عن إسالم حمزة : .17
الجػػكاب : ال ػػ ب فػػي إ ػػالـ حمػػزة رضػػي ان عمػػر اػػك ى غػػر   ػػض الجػػكارم لػػر  ػػسف أ ػػك جاػػؿ 

محمد كغ ىمر فذاب إلع ذلؾ ال قي أ ك جاؿ ف ىمر ك  ر كقسؿ لر كغػؼ ى ػب  أخغمغ ب ا ف 
أ ػد  مزة فأمػسر ان  وػغرىر ك ػمسا ر ػكؿ ان محمدان كأمس عمع دغمر فكسف مس كسف مف إ الـ ح

 ان كأ د ر كلر .
 في سبيل اهلل : وأ كر أربعة ممن آو   .18

 الجكاب : 
 الؿ  ف ر سح ككسف ع دان ألمغم  ػف خمػؼ كعمػدمس عمػـ  إ ػالمر قػسؿ لػر :  مدمػي امػؾ اى  ػت  .1

رة عمػع  طمػر فػي وػحراء مكػم دغف محمد فقسؿ لر  الؿ م ـ فأخذ غ ذ ر عذا سن  دغدان كغضػر الوػخ
  الحسرة حىع غكير كلكمر ظؿ كسلج ؿ وسمدان ال غقكؿ أال أحد أحدان .

 ػػػػػمغم كزكجاػػػػػس غس ػػػػػر ككلاػػػػػـ  .4  خ سب  ف االرت .3 عسمر  ف فاغرا . .2
 عمسر .

 
 

 تكمم عن ىجرة الحبشة األولى : .19
اخرجكا إلع  لاـ ر كؿ ان الجكاب : كسمكا قمغمي ال دد محكان مف خم م ع ر رجالن كأمراة قسؿ 

ككسف مف  غف مف اسجر عثمسف  ف عيسف كزكجىر رقغم  أحداالح  م فسف فغاس ممؾ ال غظمـ عمدا 
 .  مت الر كؿ

 تكمم عن ىجرة الحبشة الثانية : .23
 الجػػػكاب :   ػػػد أف ىػػػـ حوػػػسر قػػػرغش لمم ػػػممغف فػػػي  ػػػ ب أ ػػػي طسلػػػب قػػػسؿ لاػػػـ ر ػػػكؿ ان 

أمػػػراة فأر ػػػمت قػػػرغش خمياػػػـ عمػػػرك  ػػػف  18رجػػػالن ك 83ا محػػػكان مػػػف أخرجػػػكا إلػػػع الح  ػػػم ككػػػسمك 
ال ػػسص كعمػػسرة  ػػف الكلغػػد  اػػداغس إلػػع المجس ػػي لكػػي غ ػػمماـ الم ػػممكف كلكػػف المجس ػػي رفػػض 

 ى مغماـ لكيسر قرغش .
 ما الفرق بين بيعة العقبة األولى والثانية : .21
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مػػف االكس ككسمػػت ال غ ػػم  2رج كمػػف الخػػز  11رجػػالن  12الجػػكاب : األكلػػع كػػسمكا قمغمػػي ال ػػدد 
عمع أف ال غ رقكا كال غزمكا كال غقىمكا أكالداـ كال غأىكف   اىسف غيىركمر أمػس الثسمغػم كػسمكا أكثػر مػف 

مػس  رجالن كأمراة ككسف ال غ م عمع أف غ  دكا ان كال غ رككا  ر  غئسن كاف غمم كا ر ػكؿ ان  73
 غمم كف  ر أمي اـ .

 دار الندوة :
لمــدفاع   ا قــرروا فــي دار النــدوة عنــدما عممــوا أن المســممين قــد بــايعوا رســول اهلل مــا .22

 عنو حتى الموت :
الجكاب : دار المدكة اي دار قوي  ف كالب كاي الىي كػسمكا ال غ قػدكف امػران إال  اػس   كعمػدمس 

عػراب  دء الى سكر قسؿ احداـ مخرجر مف أرضمس فرفض اذا الرأم خكفسن مػف أف ىجىمػر عمغػم اإل
مف حالكة ليظر كعذك م        ل سمر   كقسؿ أ ك جاؿ مأخذ مف كػؿ ق غمػم  ػس سن جمػدان فغضػر كمر 
ضر م رجؿ كاحػد فغىيػرؽ دمػر  ػغف الق سئػؿ كغج ػر أامػر عمػع أخػذ الدغػم   كقػد أعمػـ ان م غػر  مػس 

 د را األعداء في  راـ كأمرا  سلاجرة .
 عمى شكل نقاط : تكمم عن ىجرة الرسول  .23
 جكاب : ال
 إلع أ ك  كر رضي ان عمر كاخ را  سف ان قد أذف لر  سلاجرة  . ىكجر الر كؿ  .1
 ع د ان  ف ارغقط لغككف دلغالن لاـ في الطرغؽ ككسف كسفران . ا ىأجر ر كؿ ان  .2
 عمي  ف أ ي طسلب كـر ان كجار أف غمسـ مكسمر . أمر ر كؿ ان  .3
غف أغدم القـك كاك غقركء كج ممس مف  غف أغدغاـ  دان كمػف خمياػـ مف   خرج ر كؿ ان  .4

 ػػدان فأم ػػغمساـ فاػػـ ال غ وػػركف فػػألقع ان المػػـك عمػػع أعغػػماـ كظػػؿ  ػػسئران اػػك كأ ػػك  كػػر حىػػع 
 كومكا مسر ثكر .  

حغسن أـ مغىسن فمس كػسف مػف  ػراقم  ػف  الم ركغف  دكراـ دف كا الجكائز لمف غأىي  سلر كؿ  .5
أف غمحػؽ  اػـ كلكػف قػدمس فر ػر  ػسحت فػي األرض فرجػر  ػدكف فسئػدة كلكػف ر ػكؿ ان  مسلؾ إال

 . كعدا   كارم ك رل 
أمس عسمر  ػف فاغػرة  أمس ع د ان  ف أ ي  كر كسف غأىي  سألخ سر عف قرغش لر كؿ ان  .6

 فكسف غمحكا أثر ع د ان  ف أ ي  كر  سلدمـ .
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ككػػػسف أكؿ ىػػػسرغه  622 مػػػي عمػػػركا  ػػػف عػػكؼ  ػػػمم  فػػي كفػػي الماسغػػػم مػػػزؿ ر ػػػكؿ ان  .7 
 غظار  سإل الـ .

 من ىم ال ين نقضوا الصحيفة : .24 
 الجكاب : أف الذغف مقضكا الوحغيم اـ

أ. ا سـ  ف عمرك   ب. زاغر  ػف أ ػي زم ػم   جػػ. أ ػك ال حىػرم   د. الط ػـ  ػف عػدم    اػػ.  
 جم ر  ف األ كد 

 
 
 تكمم عن قصة الغرينيق : .25  
الجكاب :   د ثالثم  اكر مف خركج ماسجرم الح  م رج كا إلع مكم ذلػؾ  أمػر قػد  مداػـ  ػسف   

  كرة المجـ . قكماـ ا ممكا   د أف قرأ عمغاـ ر كؿ ان 
 في مكة المكرمة : ما ىي أىم األمور التي دعا إلييا رسول اهلل  .26  
االعىقػػسد  سل  ػػث كالم ػػكر كاف امسلػػؾ  .2 .  االعىقسد  كحدامغم ان كأف ال غ رؾ  ر  يء 1  

 غكمسن  غحس ب  ر المسس
 إلى الطائف : تكمم عن ىجرة الرسول اهلل  .27  

 الجكاب :          
  ػػد أف ضػػػسقت الػػدعكة فػػػي كجاػػر لػػػدل قػػرغش أراد أف غىكجػػػر إلػػع ثقغػػػؼ لغ ػػػرض  . أ

 عمغاـ الدغف .
 . قس ؿ رز سئاـ اك كمكالا زغد  ف حسرثم فركا عمغر ردان ق غحسن  . ب

 الخ ر حىع ال ى مـ قرغش امر ا ى سف  دغراـ عمغاـ . اطمب مماـ أف ال غ غ ك  . ت

أر مكا خمير و غسماـ كمجسمغماـ لغرمكا  سلحجسرة ككسف زغد  ف الحسرثم غدرأ الحجسرة  . ث
عمر حىع كومكا إلع  جرة  قرب   ػىسف ل ػغ م كعى ػم كلػدا ر غ ػم كاػـ مػف أعدائػر 

مػر أجغػر لاػـ ا ػمر عػداس كاػك موػرامي ك  ػد فرقس ألغر كأر ال إلغػر  قطػؼ عمػب 
 ذلؾ ا مـ .
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كم ر ممػؾ الج ػسؿ فقػسؿ لػر غػس محمػد أف  جسء ج رغؿ عمغر ال الـ إلع ر كؿ ان  .جـ
ال ل ػػػؿ ان أف غخػػػرج مػػػف   ػػػئت أط قػػػت عمػػػغاـ األخ ػػػ غف فقػػػسؿ لػػػر ر ػػػكؿ ان 

  .أوال اـ مف غكحد ان .

 عرف اإلسراء والمعراج : .28
لػػػغالن مػػػف  غىػػػر فػػػي مكػػػم المكرمػػػم إلػػػع  غػػػت المقػػػدس  اإل ػػػراء اػػػك ىكجػػػر الر ػػػكؿ  الجػػػكاب :  

 كرجكعر مف لغمىر 
 الم راج اك الو كد إلع ال مسء مر ج رغؿ عمغر ال الـ عمع ال راؽ .     
مػف  ػدة مػس القػع مػف قػرغش  كقد حدثت م جزة اإل راء كالم راج ق ؿ الاجرة ى مغم لمر ػكؿ   

 مف أذل .
 : م عن معراج النبي تكم .29  
أكىغػػػت  ػػػسل راؽ كاػػػك فػػػكؽ  الجػػػكاب : عػػػف امػػػس  ػػػف مسلػػػؾ رضػػػي ان عمػػػر قػػػسؿ قػػػسؿ ر ػػػكؿ ان  

الحمػػسر كدكف ال دػػؿ كغضػػر حػػسفرا عمػػد ممىاػػع طرفػػر قػػسؿ ؾ فرك ىػػر فأىغػػت  غػػت المقػػدس فوػػمغت 
مسء الثسمغػم فػإذا رك ىغف ثـ خرجت ثـ عرج  ي إلع ال مسء األكلع فإذا  آدـ عمغر ال الـ ثػـ إلػع ال ػ

 س مي الخسلم غحغع كعغ ع ثـ إلع الثسلثم فإذا  غك ؼ ثـ ال مسء الرا  م فإذا  إدرغس ثـ إلع ال مسء 
الخسم ػم فػإذا  اػسركف ثػػـ إلػع ال سد ػم فػإذا  مك ػػع كمػف ثػـ إلػع ال ػػمسء ال ػس  م فػإذا  ػإ رااغـ كقػػد 

مىي الوػالة كاػي خم ػغف وػالة أ مد ظارا إلع ال غت الم مكر   كفي اذا الرحمم عرضت عمع أ
فقػػسؿ لػػي مك ػػع ارجػػر إلػػع ر ػػؾ كا  ػػسلم الىخيغػػؼ الف أمىػػؾ ال ىطغػػؽ ذلػػؾ ك قػػي ر ػػكؿ ان غرجػػر 
كغ ػػألم الىخيغػػؼ حىػػع أوػػ حت خمػػس وػػمكات  ػػأجر خم ػػغف   ثػػـ رجػػر مػػف لغمىػػر كفػػي الوػػ سح 

ف المػسس  مس جرل أل ي جاؿ فجمر أ ك جاؿ الجمكع م ذاب إلع مسدم قرغش فحدث ر كؿ ان 
 ذلؾ فأو حكا  غف مويؽ ك غف كاضر غدا عمع رأ ػر   كمػف ثػـ قػسـ الكيػسر  كاخ راـ ر كؿ ان 
ف ألكة عف كوؼ  غت المقدس فج مر ان أمػسـ عغمغػر كمػف ثػـ أخ ػراـ عػف  غمىحمكف ر كؿ ان 

كػسف مػس حػدث  قسفمم لاـ فحدد مكسماس كامر غقدماـ جمؿ أكرؽ كأماس ىقدـ غـك كذا كلمس جسءت القسفمػم
  ر لكماـ أوركا عمع كيراـ .

 أحداث السنة األولى :
 تكمم عن بدء األ ان : .33
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مر اوح ر كى سكرا عػف الكغيغػم إلىػي  ػكؼ غ ممػكف  اػس المػسس عػف  الجكاب : اجىمر ر كؿ ان 
مكعػػد الوػػالة فقػػسؿ أحػػداـ مرفػػر راغػػم كقػػسؿ أخػػر م ػػ ؿ مػػسران عمػػع رزكس الج ػػسؿ كقػػسؿ أخػػر مضػػرب 

سقكس كاذا مس كسمت ى ىخدمر الموسرل كقسؿ أخر  ؿ مميه  سل كؽ كاذا أغضسن مس كػسف غ ػىخدمر  سلم
كؿ اذا كعمداس جسءا ع د ان  ف زغد  ف ث م م مف الخػزرج كاخ ػرا  أمػر  الغاكد فرفض ر كؿ ان 

 ػسف غمقماػس  إماػس رزغػس خغػر أمػرا رأل فغمس غرل المػسئـ رجػالن عممػر أليػسظ األذاف فقػسؿ لػر ر ػكؿ ان 
كقسؿ لػر كالػذم   ثػؾ  ػسلحؽ لقػد  ل الؿ فممس  م اس عمر  ف الخطسب جسء م رعسن إلع ر كؿ ان 

 إماس رزغس خغر . رأغت في الممسـ مثمر فقسؿ ر كؿ ان 
 من كان يسكن المدينة من الييود : .31
  مي قرغظم جػ.    مك المضغر ب.     مك قغمقسع أ.

 في بداية قدومو إلى المدينة مع الييود : ل اهلل عمى ما ا أتفق رسو .32
 أف ال غ غمكا عمغم أحد ب. ىرؾ الحرب  غماـ ك غمر فال غقسىماـ كال غقسىمكمر أ.
 إذا قدـ عدكان مف خسرج المدغمم غداف كف عماس جمغ سن . جػ.
 متى فرض القتال : .33

  ػػأماـكلػػر ى ػػسلع م أذف لمػػذغف غقػػسىمكف الجػػكاب : فػػرض القىػػسؿ فػػي ال ػػمم الثسمغػػم لماجػػرة عمػػدمس مػػزؿ ق
 ظممكا كأف ان عمع موراـ لقدغر ( .

 في قتال األعداء : ما ىي أىم المبادئ التي سار عمييا رسول اهلل  .34
مىػػػػع رزل مػػػػف الغاػػػػكد خغسمػػػػم  ب.    اعى سر م ركي قرغش أعداء  أ.

 قكىمكا
كؿ مف ا مـ فقػد عوػـ  د. كؿ مف  دء  سل داكة مف أاؿ الكىسب كسلموسرل قكىؿ .جـ

 دمر كمسلر إال  حقم 
 تكمم عن سرية العيص : .35
عمػػػػر حمػػػػزة  ػػػػف ع ػػػػد المطمػػػػب مػػػػر ثالثػػػػغف رجػػػػالن مػػػػف  فػػػػي ال ػػػػمم األكلػػػػع أر ػػػػؿ ر ػػػػكؿ ان  

راكػب مػف أاػؿ مكػم  مالماسجرغف مسحغم ال حر فمقي أ س جاؿ  ػف ا ػسـ  ػذلؾ ال ػسحؿ فػي ثالثمسئػ
كػسف مكادعػسن لميػرغقغف فسموػرؼ   ػض القػـك عػف   ػض فحجز  غماـ مجػدم  ػف عمػرك الجامػي ك 

 كلـ غكف  غماـ قىسؿ .
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 تكمم عن سرية رابغ : .36
رجػػالن مػػف أوػػحسب  81ع غػػدة  ػػف الحػػسرث فػػي  فػػي  ػػكاؿ مػػف ال ػػمم األكلػػع أر ػػؿ ر ػػكؿ ان 

مقسىؿ فممس ىالقكا في  طف را ( ىرامػكا  211لغ ىرض عغران لقرغش ككسف عدد قرغش  ر كؿ ان 
لم ػػؿ كفػػر الم ػػركغف خكفػػسن مػػف كمػػغف غكػػكف قػػد موػػ ر لاػػـ الم ػػممكف كفػػر مػػف الم ػػركغف إلػػع  س

 الم ممغف المقداد  ف األ كد كعى م  ف مزكاف كقد أ ممس .
 أحداث السنة الثانية لميجرة :

 تكمم عن غزوة ودان : .37
غػػر لقػػرغش كق ػػت فػػي ال ػػمم الثسمغػػم لماجػػرة كاػػي أكؿ مػػزكة فػػي اإل ػػالـ كال ػػ ب اػػك اعىػػراض ع

 ككسف حسمؿ المكاء حمزة  ف ع د المطمب كلـ غحدث فغاس حرب .
 تكمم عن غزوة بواط : .38

كق ت في ال مم الثسمغم لماجرة ك   اس اك اعىراض عغر لقرغش ككسف حسمؿ لكاءاػس اػك  ػ د  ػف 
 أ ي كقسص ككسف عمع الم ركغف أمغم  ف خمؼ كلكف لـ ىحدث حرب .

 :تكمم عن غزوة العشيرة  .39 
كق ػػت فػػي ال ػػمم الثسمغػػم لماجػػرة ككػػسف  ػػ  اس اعىػػراض قسفمػػم لقػػرغش عمػػع رأ ػػاس أ ػػك  ػػيغسف  ػػف 

عمػػع المدغمػػم أ ػػك  حػػرب كحسمػػؿ لكاءاػػس اػػك حمػػزة  ػػف ع ػػد المطمػػب كقػػد أ ػػىخمؼ ر ػػكؿ ان 
رجػػالن ككػػسمكا كماػػـ مػػف الماػػسجرغف كلكػػف لػػـ  151 ػػممع ككػػسف عػػدد الم ػػممغف فػػي اػػذا الدػػزكة 

 ىحدث حرب 
 عن غزوة بدر األولى : تكمم .43

فػػي طم ػػر كا ػػىخمؼ  أمػػسر كػػرز  ػػف جػػس ر الياػػرم عمػػع  ػػرح المدغمػػم كاػػرب فخػػرج ر ػػكؿ ان 
 عمع المدغمم زغد  ف حسرثم كحمؿ المكاء عمع  ف أ ي طسلب كلـ ىحدث حرب .

 تكمم عن غزوة بدر الكبرى : .41
سفمػم قػرغش كالىػي عمػع رأ ػاس أ ػك كق ت فػي ال ػمم الثسمغػم لماجػرة ككػسف  ػ  اس اػك اال ػىغالء عمػع ق

رجػالن ككسمػت اػذا أكؿ  951رجػالن ككػسف عػدد الكيػسر قرا ػم  315 يغسف ككسف عدد الم ػممكف قرا ػم 
 ػأف  مزكة غ سرؾ فغاس األموسر خسرج المدغمم خالفسن لالىيسؽ الػذم عقػدا األموػسر مػر ر ػكؿ ان 

قػػػد ا ػػػىامت الدػػػزكة  سلم ػػػسرزة فخػػػرج مػػػف غمم كمػػػر ممػػػس غمم ػػػكف  ػػػر أمي ػػػاـ داخػػػؿ المدغمػػػم الممػػػكرة ك 
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الم ركغف عى م  ف ر غ م كأخكة  غ م كا مم الكلغد كمف الم ممغف خػرج ع غػدة  ػف الحػسرث كحمػزة  ػف 
 141ع د الطمب كعمي  ف أ ي طسلب ككسمت المىغجم امىوسر الم ممغف كقد أ ى اد مف الم ػممغف 

   ئر القمغب .كدفف قىال الكيسر  71كأ ر  71م مـ كقىؿ مف الكيسر 
بأسرى بدر وما ا كان رأي عمر بن الخطاب وأبي بكـر الصـديق  ما ا فعل رسول اهلل  .42
: 

 رأم أ ك  كر الوػدغؽ حغػث قػسؿ لػر  ػسف اػزالء قكمػؾ كاامػؾ كقػد أعطػسؾ  لقد اخذ ر كؿ ان 
غقىػػؿ ان الظيػػر كالموػػر عمػػغاـ كرأل أف ىأخػػذ اليدغػػم مػػماـ أمػػس رأم عمػػر  ػػف الخطػػسب فكػػسف أف 

 الرجسؿ كىأخذ األمكاؿ كالم سء .
 تكمم عن غزوة بني قينقاع : .43

حرمػػم أمػراة مػف األموػسر كقػد حػػذراـ  امىاػسؾكق ػت فػي ال ػمم الثسمغػم لماجػػرة أغضػسن ككػسف  ػ  اس 
مف عسق م ال دي كامىاسؾ حـر الم ممغف فقسلكا لر : غس محمد ال غدرمؾ مس لقغػت مػف  ر كؿ ان 

القػػػـك   فخػػػرج لاػػػـ ر ػػػكؿ ان    لاػػػـ  ػػػسلحرب كلػػػك لقغىمػػػس لى مممػػػس إممػػػس محػػػفقكمػػػؾ فػػػماـ ال عمػػػـ 
كحسوراـ خم م ع ر لغمم كعمدمس عجزكا عف مقسكمىر طم كا ممر أف غخمػي  ػ غماـ كاف غخرجػكا 

 ممس المدغمم كم اـ الم سء كالذرارم كغأخذ الم ممكف األمكاؿ فكافؽ ر كؿ ان 
 تكمم عن غزوة السويق : .44

أغضسن في ال مم الثسمغم لماجرة كال  ب أف أ ك  يغسف أراد أف غثأر ألمر لـ غ اد  دران الىي قىػؿ كق ت 
 ػذلؾ خػرج  فممػس عمػـ ر ػكؿ ان  فغاس كلدا كحمؼ أف ال غمس المسء رأ م حىع غثأر مف محمد 

الدػزكة  اػذا إلغاـ ار كا كقد  مغت اذا  في أثرا كلكمر لـ غمحؽ  اـ كلمس عممكا  م غر ر كؿ ان 
 اال ـ الف األعداء عمدمس ار كا  دءكا غمقكف مس م اـ مف ال كغؽ حىع غىمكمكا مف الارب   رعم .

 أحداث السنة الثالثة لميجرة :
 تكمم عن غزوة أحد : .45

كسف   ب اذا الدزكة أف قرغش أرادت أف ىثأر لمس أوس اس فػي  ػدر حغػث أف الم ػممغف   ػد  ػدر 
ف مسحغم ال ػسـ عمػع قػرغش كقػد كػسف عػدد الم ػممغف فغاػس ألػؼ مقسىػؿ كعػدد أممقكا طرؽ الىجسرة م

أوػػحس ر اػػؿ غمكػػث فػػي المدغمػػم أـ غخػػرج  األؼ مقسىػػؿ كقػػد أ ى ػػسر ر ػػكؿ ان  3الم ػػرككف 
لمالقػػسة قػػرغش خػػسرج حػػدكد المدغمػػم فكػػسف رأم ال ػػ سب ك ػػسألخص الػػذغف لػػـ غ ػػسرككا فػػي  ػػدر  ػػأف 
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دغمم أمس رأم ال غكخ فكسف ال قسء في المدغمػم كخسوػم ع ػد ان  ػف غخرجكا لمالقسة الكيسر خسرج الم
 ػػرأم ال ػػ سب كخػػرج لمالقػػسة الكيػػسر خػػسرج حػػدكد المدغمػػم  أ ػػي  ػػف أ ػػي  ػػمكؿ فسخػػذ ر ػػكؿ ان 

 كرجػػر الممػػسفقكف كعمػػع رأ ػػاـ ع ػػد ان  ػػف أ ػػي إلػػع المدغمػػم  حجػػم أف مػػس عساػػدكا ر ػػكؿ ان 
كلػغس خسرجاػس ككػسف مػف أاػـ الوػحس م الػذغف ا ى ػادكا فػي اػذا عمغر اك حمسغىر داخؿ المدغمػم 

كأ ػد ان كأ ػد ر ػكلر  الدزكة اك حمزة  ف ع د المطمػب رضػي ان ى ػسلع عمػر عػـ ر ػكؿ ان 
  ككسف الذم قىمػر اػك كح ػي الح  ػي  ػأمر مػف امػد  مػت عى ػم ألف حمػزة كػسف قػد قىػؿ كالػداس

كىػػػركاـ  دػػػزكة اػػػك مخسليػػػم الرمػػػسة لر ػػػكؿ ان كأخكاػػػس فػػػي  ػػػدر ككػػػسف مػػػف أاػػػـ أحػػػداث اػػػذا ال
 لاـ  ىرؾ أمسكماـ . أمسكماـ عمع الج ؿ  سلرمـ مف ىحذغر ر كؿ ان 

 الدروس المستفادة من غزوة أحد : .46
 كاج م في كؿ األحكاؿ كال كأف عكاقب المخسليم كخغمم كخطغرة .  أف طسعم ر كؿ ان أ.
 لوم ن ى سلع .أف األعمسؿ غجب أف ىككف كماس خس ب.
 تكمم عن قتل كعب بن ا شرف : .47

كثغػػران  اػك مػػف ك ػػسر الغاػػكد ككػسف غحػػرض الم ػػركغف عمػػع قىػسؿ الم ػػممغف كقػػد أذل ر ػػكؿ ان 
غطمب مػف الوػحس م مػف غقىمػر فقػسؿ محمػد  ػف م ػممم أأذف لػي غػس ر ػكؿ ان  ككسف ر كؿ ان 

 جسامغم . قىمر فذاب إلغر كقىمر قد كسف ودغؽ لر في ال 
 تكمم عن غزوة غطفان : .48
كسف ال  ب في اذا الدزكة أف  مي ث م م كمحسرب مف مطيسف اجىم كا لإلمسرة عمع المدغمم كعمػع  

 رأ اـ زعغماـ كغ مع دعثكر .
 تكمم عن غزوة حمراء األسد : .49
غخػرج مف أحد مسدل في أوحس ر لمخركج في أثر كيسر قػرغش كأف ال    د أف رجر ر كؿ ان  

ف مر فظمكا  ػأف مػف حضػر م ػر  إال مف كسف م ر في أحد ف م( الم ركغف  مس غمكم ر كؿ ان 
اػػـ مػػف ىخميػػكا عػػف أحػػد فػػي الغػػـك ال ػػس ؽ فػػألقع ان ى ػػسلع فػػي قمػػك اـ الرعػػب فرج ػػكا إلػػع مكػػم 

  أ ي عزة ال سعر في حمراء األ ػد كقػد كػسف ممػف عيػس عػماـ ر ػكؿ ان  كأم ؾ ر كؿ ان 
 قىمػػر كرفػػض أف غ طغػػر   ػػدر كى اػػد  ػػسف ال غ ػػىرؾ ضػػد الم ػػممغف  قىػػسؿ فػػأمر ر ػػكؿ ان  فػػي

 عادان أخر .
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 تكمم عن غزوة بحران : .53
مقسىػؿ كأ ػىخمؼ عمػع المدغمػم ع ػد الػر  ػف أـ مكىػـك كلػـ غحوػؿ  311كسف عػدد الم ػممغف فغاػس 

 فغاس حرب  .
 أحداث السنة الرابعة لميجرة :

 ني النضير :تكمم عن غزوة ب .51
عمدمس دخؿ ر كؿ ان المدغمم أ ـر عاكد أمسف مر الغاكد  سف ال غددر أحداـ  سألخر ف غممس كػسف 

مر أوحس ر عمد غاكد  مي المضغر إذ أرادكا قىمػر  وػخرة غمقكاػس عمغػر كاػك غوػمي  ر كؿ ان 
لغخ ػراـ  ػأف  م ػرعسن كأر ػؿ إلػغاـ محمػد  ػف م ػممم كلكف الكحي اخ را  ذلؾ فخرج ر ػكؿ ان 

غخرجكا مف المدغمم فأر ؿ إلػغاـ ك غػر الممػسفقكف ع ػد ان  ػف أ ػي إلػع غاػكد  مػي المضػغر  ػسف ال 
ىخرجكا كمحف م كـ فممس  م كا  ذلؾ مف الممسفقغف ىحومكا في حوػكماـ ف ػسر إلػغاـ ر ػكؿ ان 

  غخرجكا كم اػـ كحسوراـ  ت لغسؿ فممس عجزكا عف مقسكمىر طم كا ممر  سف غخمكا   غماـ كأف
 مس ىحممر إ ماـ مف األمكاؿ .

 تكمم عن غزوة  ات الرقاع : .52
مػػف  711فػي  فخػرج إلػغاـ ر ػكؿ ان   ػ ب اػذا الدػزكة  ػسف مجػد ىاغػأت لحػرب ر ػكؿ ان 

أوحس ر ككلع عثمسف  ف عيسف عمع المدغمم ك سركا حىع كوكلكا إلع دغسر القـك فمـ غجدكا فغاػس 
 أحد .
 وة بدر ا خره :تكمم عن غز  .53

 ػػ ب اػػذا الدػػزكة أف أ ػػك  ػػيغسف   ػػد امقضػػسء مػػزكة احػػد قػػسؿ لمم ػػممغف مكعػػدمس  ػػدر ال ػػسـ القػػسدـ 
إلع ذلؾ ككسمت  در محؿ  ػكؽ ى قػد كػؿ عػسـ لمىجػسرة   فممػس جػسء المكعػد  فأجس اـ ر كؿ ان 

 أخ ػػسر عػػف  كلػػـ غ ػػىطر أ ػػك  ػػيغسف الكفػػسء  سلمكعػػد أر ػػؿ م ػػغـ  ػػف م ػػ كد لغخػػكؼ أاػػؿ المدغمػػم
لـ غمىيت إلع اذا الىادغدات فخرج إلػغاـ كلكػف لػـ غجػد أحػد  جغش أ ك  يغسف كلكف ر كؿ ان 

. 
 تكمم عن سرية قطنا : .54

خرجت اذا ال رغم لمقضسء عمػع اليىمػم إلىػي أثسراػس طمحػم كم ػممم  ػف خكغمػد اال ػدغغف كرئغ ػاـ 
 م .أ ك  ممم  ف ع د أ د كلكف لـ غحدث قىسؿ في اذا ال رغ
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 تكمم عن يوم الرجيع : .55
أف فغمس أ ػالمسن فس  ػث م مػس  راط مف عضؿ كالقسرة فقسلكا غس ر كؿ ان  قدـ عمع ر كؿ ان 

ميران مف أوحس ؾ غيقاكممس في الدغف ف  ث م اـ مرثد  ف أ ي مرثد كخسلد  ف ال كغػر كعسوػـ  ػف 
مػػس خػػرج القػػـك كوػػسركا عمػػد مػػسء ثس ػػت كخ غػػب  ػػف عػػدم كزغػػد  ػػف الدثمػػم كع ػػد ان  ػػف طػػسرؽ فم

الرجغر مػدركا  اػـ كأرادكا ى ػمغماـ لقػرغش فػأ كا الوػحس م الكػراـ اال ى ػالـ لاػـ كقػسىمكا حىػع قىػؿ 
عسوػػـ  ػػف ثس ػػت كأ ػػر ا خػػرغف كلكػػف ع ػػد ان  ػػف طػػسرؽ لمػػس  ػػسركا  اػػـ قمػػغالن  سىجػػسا مكػػم أخػػذ 

ا كأمس خ غب كزغد فقدمكا مكم ف سعكامس  غير كىأخر عف القـك فمس زالكا غرمكمر  سلحجسرة حىع قىمك 
 لقرغش لغقىمكامس  قىالامس في غـك أحد .

 
 

 السنة الخامسة لميجرة :
 تكمم عن غزوة الخندق : .56

   ب اذا الدزكة أف ميران مف غاكد  مي المضغر كمير مف  مػي كائػؿ حز ػكا األحػزاب عمػع ر ػكؿ ان 
غش  قغػػسدة أ ػػك  ػػيغسف  ػػف حػػرب كخرجػػت مطيػػسف كحرضػػكا قػػرغش عمػػع حػػرب ر ػػكؿ ان   فخرجػػت قػػر 

 قغػػسدة عغغمػػم  ػػف حوػػف ك مػػي مػػرة  قغػػسدة الحػػسرث  ػػف عػػكؼ كأ ػػجر  قغػػسدة م ػػ ر  ػػف رخغمػػم   فمػػس أف 
  اػػـ حىػػع طمػػب مػػف أوػػحس ر الم ػػكرة فأ ػػسر  ػػممسف اليسر ػػي عمػػع ر ػػكؿ ان   ػػمر ر ػػكؿ ان 

ـ حىع ضسقت األحكاؿ عمع فقػراء الم ػممغف  حير الخمدؽ كلمس اجىمر األحزاب حكؿ المدغمم حسوركا
كخػسمكا ال اػد الػذم  غػماـ ك ػغف ر ػكؿ ان حىػع  كضسقت أكثر عمدمس مدرت  مي قرغظم  ر ػكؿ ان 

جػػسء موػػر ان فأر ػػؿ عمػػع األحػػزاب رغػػح وروػػران عسىغػػم فسقىم ػػت خغػػسماـ كقم ػػت قػػدكراـ حىػػع كلػػكا 
 11111ككػػسف عػػدد الم ػػركغف فػػي اػػذا الدػػزكة  األد ػػسر خػػسئ غف حىػػع كأحالفاػػـ مػػف مطيػػسف ك مػػي مػػرة

األؼ مقسىػػػؿ كممػػػف أوػػػغب فػػػي اػػػذا الدػػػزكة مػػػف الم ػػػممغف  ػػػ د  ػػػف م ػػػسذ  3مقسىػػػؿ كعػػػدد الم ػػػممغف 
أوغب فػي كسحمػر   ػاـ كممػف لاػـ ىػأثغر فػي قمػب المىغجػم لوػسلح الم ػممغف فػي اػذا الدػزكة م ػغـ  ػف 

 كقم اـ عمع   ضاـ ال  ض  . م  كد حغث أ ىدؿ عدـ م رفم الم ركغف كالغاكد  إ المر
 ما ىو دور نعيم بن مسعود في غزوة الخندق : .57
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ىكجػػر إلػػع  مػػي قرغظػػم كقػػسؿ لاػػـ أف قػػرغش كمطيػػسف لغ ػػكا ممػػؾ كلغ ػػكا  ػػسكمي اػػذا الػػدغسر فػػإذا كجػػدكا 
فروم امىازكاس كاأل امورفكا لػدغسراـ كىركػككـ لمم ػممغف فرأغػي أف ىأخػذكا مػماـ راػسئف  ػ  غف  ػرغيسن   

ف ثػػـ ىكجػػر إلػػع قػػرغش كقػػسؿ لاػػـ أف  مػػي قرغظػػم مػػدمكا عمػػع مػػس ف مػػكا مػػر محمػػد كخػػسفكا مػػمكـ أف كمػػ
 ىرج كا كىىرككاـ فقسلكا لمحمد أغرضغؾ أف م طغؾ    غف مف أ رافاـ كىرد إلغمس  ككىمس .

 تكمم عن غزوة بني قريظة : .58
 قرغظػػم فقػػسؿ ر ػػكؿ ان لمػػس رجػػر ر ػػكؿ ان مػػف مػػزكة الخمػػدؽ أمػػرا ان ى ػػسلع  سلمحػػسؽ   مػػي 

ألوحس ر ال غومغف احد ال ور إلع في  مي قرغظم فممس رأل  مي قرغظم الم ممغف ألقػع ان فػي 
لغمػػم فممػػس رأك امػػر ال محسلػػم مػػف  25قمػػك اـ الرعػػب كىحوػػمكا فػػي حوػػكماـ كحسوػػراـ الم ػػممغف 

ذلػؾ كطم ػكا ممػر  الحرب طم كا ممر أف غي ؿ م اـ كمس ف ؿ مر  مي المضغر رفض ر ػكؿ ان 
أف غحكـ فغاـ   د  ف م سذ ألمر كػسف حمغيػسن لاػـ فػي الجسامغػم فػأىي   ػ د كاػك مػرغض فػأمر أف 

كان لقػد حكمػت فػغاـ  حكػـ ان مػف فػكؽ  ػ ر  غقىؿ رجسلاـ كى  ع م سئاـ فقسؿ لػر ر ػكؿ ان 
  مكات   .

 تكمم عن غزوة بني المصطمق : .59

 جمػر  مػي الموػطمؽ غجمػر الجمػكع لحر ػر فخػرج لػر أف الحسرث  ف أ ي ضرار  غد    مدر 
كثغر فممس  م( الحػسرث مجػئ الم ػممغف لحر ػر خػسؼ اػك كجغ ػر خكفػسن  ػدغدان كعمػدمس كوػمكا إلػع 

اإل ػػالـ كلكػػماـ رفضػػكا  المرغ ػػغر الىقػػع اليرغقػػسف كاوػػطيكا لمقىػػسؿ كعػػرض عمػػغاـ ر ػػكؿ ان 
اػـ مجػسالن لماػرب فقىمػكا مػماـ ع ػرة كأ ػركا فحمؿ الم ػممغف عمػغاـ حممػم رجػؿ كاحػد كلػـ غىركػكا ل

فغمػس   ػد   كأف  ال سقي   ككػسف مػف ضػمف األ ػرل  ػرة  مػت الحػسرث كالىػي ىزكجاػس ر ػكؿ ان 
مف أاـ األحداث الىي حومت في اذا الدزكة اي حسدثػم اإلفػؾ كميسداػس أف عسئ ػم ىخميػت عػف 

رىحسؿ القسفمم كاػك وػيكاف  ػف الم طػؿ القسفمم كلـ غمحظ احد مغس اس ككسف امسؾ مف غىيقد مكسف ا
فممس رأل عسئ م عرفاس فأرخع لاس راحمىر حىع رك ت عمغاػس ك ػسر اػك أمسماػس كالػذم ىػكلع اليىمػم 
ك سر فغاس اك ع د ان  ف أ ي  ف أ ػي  ػمكؿ كالػذم ىكمػـ فغاػس اػـ ح ػسف  ػف ثس ػت كحممػم  مػت 

غىمػػع إلػػع غػػـك القغسمػػم ككسمػػت اػػذا جحػػش كم ػػطح  ػػف أثسثػػم كأمػػزؿ ان ى ػػسلع  ػػراة عسئ ػػم  قػػراف 
كعسئ م كاؿ أ ي  كر كفي ماسغم اػذا اليىمػم أقػغـ  اليىمم مف أ د المحف الىي عس اس ر كؿ ان 

 الحد عمع مف ىمكـ فغاس  دغر دلغؿ 
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 ما ا تعرف عن غزوة دومة الجندل : .63
دمك مػػف المدغمػػم أف أعرا ػػسن فػػي دكمػػم الجمػػدؿ غظممػػكف مػػف مػػر  اػػـ كغػػردكف الػػ  مػػ( ر ػػكؿ ان 

مسممػسن  فىجازكا لدزكاـ فممس  مداـ الخ ر ىيرقكا كاجػـ الم ػممكف عمػع مس ػغىاـ كرجػر الر ػكؿ 
. 
 
 

 أحداث السنة السادسة :
 تكمم عن غزوة الحديبية : .61

رأل في الممسـ أمر دخؿ كأوحس ر الم جد الحراـ محمقغف رزك ػاـ فػسخ ر     اس أف ر كؿ ان 
ممػس كػسف م ىمػران كلػغس الم ممغف امر غرغ د ال مرة فسخرج الادم لػغ مـ المػسس امػر لػـ غػأىي محسر ػسن كا 

محسر ػػسن فممػػس عممػػت قػػرغش  ػػذلؾ حسكلػػت مم ػػر كأر ػػمت لػػر الر ػػؿ لغمم ػػكا مػػف دخػػكؿ مكػػم عمػػكة 
كلمػس  لغ ى مـ عف   ب قدـك الم ممغف فأقىمر  كالـ ر كؿ ان  يفجسء كرقم  ف  دغؿ الخز اع

فمػـ غقىم ػكا  قكلػر لمػر مػف خزاعػم كاػـ حميػسء لر ػكؿ  غخ راـ  خ ر ر ػكؿ ان رجر إلع قرغش ل
رجر إلع قرغش كقسؿ أمػي  فأر مكا عركة  ف م  كد الثقيي ف مدمس أجىمر مر ر كؿ ان  ان 

لكـ مسوح مر أممي أخسؼ أف ال ىمىوركا عمغر فقسلت قرغش ال ىىكمـ  اذا كلكف مػردا عسممػس اػذا 
عثمػسف  ػف عيػسف رضػي ان عمػر إلػع قػرغش ف ػسع خ ػر  ؿ   فأر ػؿ ر ػكؿ ان كغرجر إلع قس 

عمػع أف  قىمر فثسرت ثسئرة الم ػممكف كأر ػمت قػرغش  ػاغؿ  ػف عمػرك لغىوػسلح مػر ر ػكؿ ان 
كغ كد في ال سـ القسدـ . ككسف مف أاـ األحداث الىػي حوػمت أثمػسء الحدغ غػم  غرجر ر كؿ ان 

حغف  م كا  مػكت عثمػسف أف ال غ رحػكا المكػسف حىػع غمػسجزكا  ؿ ان أف الم ممغف عسادكا ر ك 
 عمع المكت . القـك ف سغ اـ ر كؿ ان 

 ما ىي بنود صمح الحديبية : .62
 كضر الحرب  غف الم ممغف كقرغش ع رة  مكات . أ.
 مف جسء إلع الم ممغف مف قرغش غردكمر كمف جسء قرغش مف الم ممغف ال غمزمكف  ردا . ب.
 مف مغر عمرة اذا ال سـ ثـ غأىي ال سـ المق ؿ. أف غرجر ر كؿ ان  .ـج
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مف مغر قرغش دخؿ فغر كمف أراد أف غػدخؿ فػي  مف أراد أف غدخؿ في عاد ر كؿ ان  د.
 عاد قرغش دخؿ فغر 

 تكمم عن عمرة القضاء : .63
كأ ػػىخمؼ عمػػع كأوػػحس ر إلػػع ال مػػرة  لمػػس حػػسؿ الحػػكؿ عمػػع عمػػرة الحدغ غػػم خػػرج ر ػػكؿ ان 

 دمر كأخرج م ر فرس كأحـر مف  سب الم جد الم ػكم   61المدغمم أ ي ذر الديسرم ك سؽ م ر 
ال ػػػرغؼ فممػػػس كوػػػؿ إلػػػع ذك الحمغيػػػم قػػػدـ الخغػػػؿ أمسمػػػر فقغػػػؿ لػػػر غػػػس ر ػػػكؿ حممػػػت ال ػػػالح كقػػػد 

عمػػس ال مػػدخؿ  ػػر الحػػـر كلكػػف غكػػكف قرغ ػػسن ممػػس فػػأف اسجمػػس اػػسئ  فز  ا ػػىرطكا أف ال ىحممػػر فقػػسؿ 
إلغر فممس رأت قرغش ذلؾ فزعت مف ىمػؾ ال ػدة فػدخؿ الم ػممغف مكػم كطػسفكا  ػسلحـر كخػرج جمغػر 

 أاماس مماس كىرككاس فسرمم لمم ممغف .
 تكمم عن غزوة لحيان : .64

االمىقػػسـ ل سوػػـ فػػأمر أوػػحس ر   مػػي لحغػػسف اػػـ الػػذغف قىمػػكا عسوػػـ  ػػف ثس ػػت فػػأراد ر ػػكؿ ان 
فػي  ر   كعمػدمس  ػمر  مػي لحغػسف ىيرقػكا  سلج ػسؿ فأقػسـ ر ػكؿ ان  سلىجاز كلـ غظار لاـ كجاى

 دغسراـ غكمغف غ  ث ال راغس فال غجدكف أحدان .
 تكمم عن غزوة الغابة : .65

كراعغاػس فأر ػؿ ر ػكؿ     اس أف حوغف  ف عغغمػم أمػسر مػر أر  ػغف فسر ػسن مس ػغم لر ػكؿ ان 
 ػػؿ حىػػع غػػدركاـ الم ػػممغف فػػأدرؾ الم ػػممغف أكاخػػر كرائاػػـ  ػػممم  ػػف االكػػكع لغمسك ػػاـ  سلم ان 

ال ػػػدك كحوػػػمت   ػػػض الممسك ػػػست كأ ى ػػػاد كاحػػػد مػػػف الم ػػػممغف كقىػػػؿ اثمػػػسف مػػػف الم ػػػركغف 
 كأ ىرجر الم ممكف م ظـ المقسح .

 كيف قتل أبي رافع : .66
كسف أ ك رافر مف  ر غاػكد ككػسف اػك المحػرؾ ألاػؿ خغ ػر عمػع الم ػممغف لػذلؾ حػث ر ػكؿ ان 

 ع قىمػر فأجػسب خم ػم رجػػسؿ مػف الخػزرج كرئغ ػاـ ع ػد ان  ػػف عىغػؾ ف ػسركا حىػع كوػػمكا عمػ
خغ ر فقسؿ ع د ان ألوحس ر مكسمكـ فأمي ممطمؽ إلع ال كاب ل مي أدخؿ فػدخؿ ككمػف حىػع مػسـ 
ال كاب فأخذ الميسىغح كفىح ال سب لغ اؿ عمغر الارب ثـ ىكجر إلػع  غػت أ ػي رافػر فكضػر ال ػغؼ 

 ػػمر وػػكت ال ظػػسـ كخػػرج مػػف ال غػػت ككػػسف مظػػرا ضػػ غيسن فكقػػر مػػف فػػكؽ ال ػػمـ فػػي  طمػػر حىػػع 
فسمك رت رجمر ف و اس   مسمىر ثـ امطمؽ إلع أوحس ر كقسؿ لاـ : المجسة  المجسة . . . كامطمقكا 



    منياج مسابقة الحج العسكرية 

 
- 95 - 

لػػر  ل  ػػد ان أ  ػػط رجمػػؾ ف  ػػطاس كم ػػح  فقػػسؿ لػػر ر ػػكؿ ان  حىػػع كوػػمكا ر ػػكؿ ان 
 ا مماس .رجمر فرج ت ككأمر لـ غ كك 

 تكمم عن قصة عكل وعرينة : .67
في  كاؿ مف اذا ال مم جمسعم مف عكؿ كعرغمم كأظاركا اإل ػالـ ككػسف  قدـ عمع ر كؿ ان 

عػػدد مػػف اإل ػػؿ م اػػس راعػػي كقػػسؿ لاػػـ   اػػـ مػػرض كلػػـ غطػػب لاػػـ اػػكاء المدغمػػم فأر ػػؿ م اػػـ 
 عي كمثمكا  ر كا ػىسقكا اإل ػؿ فأر ػؿ مف  كلاس فممس ىـ  يسئاـ قىمكا الرا اا ر كا مف ل ماس كىداكك 

أمػر  ػأف  كرائاـ كرز  ف جس ر كم ر ع ركف فسر سن فمحقكا  اػـ كلػـ جػيء  اػـ إلػع ر ػكؿ ان 
 غقىمكا كأف غمثؿ  اـ جزاءان عمع ف مىاـ .

 تكمم عن سرية محمد بن مسممة : .68
محمػد  ػف  مػر عمػغاـ رجػالن كأ 31كق ت في ال مم ال سد م لماجرة ككػسف عػدد الم ػممكف فغاػس 

م ػػممم ككسمػػت مىغجػػم اػػذا ال ػػرغم أف قىػػؿ الم ػػممكف مػػف الم ػػركغف ع ػػرة كا ػػىسقكا ال غػػر كال ػػسة 
 كفي طرغؽ ال كدة أ ركا ثمسمم  ف كائؿ .

 تكمم عن سرية زيد بن حارثة : .69
رجالن كأمغراس زغد  ف حسرثم ككسمت مف اجؿ اعىراض عغر لقرغش  171كسف عدد الم ممكف فغاس 

فأخذكاس كمس فغاس كا ركا مف م اس ككسف فغاـ أ ك ال سص كالمراة الىي دلت عمػع دغػسر  مػي  ػمغـ 
 زكجاس . فكاب لاس ر كؿ ان 

 تكمم عن سرية عبد الرحمن بن عوف : .73
مقسىؿ ككسف أمغراػس ع ػد الػرحمف  ػف عػكؼ ككسمػت مػف  711كسف عدد الم ممغف في اذا ال رغم 

عمرك المورامي لإل ػالـ ككسمػت المىغجػم أف ا ػمـ رئػغس القػـك كأ ػمـ أجؿ دعكة قـك االومر  ف 
 . جمغر قكمر كىزكج ع د الرحمف  ف عكؼ  مت رئغس القـك كمس أمرا ر كؿ ان 

 تكمم عن سرية عمي بن أبي طالب : .71
 111  غػر ك 511لـ غحدث في اذا ال رغم قىسؿ أممس ممـ الم ممغف  قغسدة عمػي  ػف أ ػي طسلػب 

 د ان كغد الم ركغف  سة كر 
 وما ا ردوا عميو : أ كر أربعة من المموك كاتبيم رسول اهلل  .72 
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قغور عمػـ أمػر ر ػكؿ مػف ان كأمػر  ػكؼ غممػؾ مكضػر قدمغػم كلكػف ح ػر لمممػؾ كخكفػر مػف  أ. 
 ال طسرقم مم ر مف دخكؿ اإل الـ .

 قىمر . لمس جسءا ر كؿ ر كؿ ان  أمغر  ورل  ب.
 كرد عمغر ردان ح مسن ك  د ذلؾ أ مـ . حىـر كىسب ر كؿ ان أ  المجس ي .جـ
الخ ػر دعػػس عمغػػر  عمػدمس كوػػمر كىػسب ر ػػكؿ ان مزقػر ا ػػىك سرا فممػس  مدػػر   ك رل د.

 . كقسؿ ان فرؽ ممكر كمزقر كؿ ممزؽ فكسف كمس قسؿ ر كؿ ان 
 أحداث السنة السابعة لميجرة :

 ط :تكمم عن غزوة خيبر عمى شكل نقا .73
أ ػػػػىخمؼ عمػػػػع المدغمػػػػم   ػػػػ سع  ػػػػف  .2  حدثت في أكؿ ال مم ال س  م لماجرة .1

  مرطيم اليقسرم
حوكف خغ ر مميومم عف   ضاس الػ  ض الحوػف األكؿ حوػف المطػسة كحوػف الكثغ ػم  .3

 كحوف ال ؽ .
 أعطي الراغم مدان لرجؿ غحب ان كر ػكلر كغح ػر ان ر ػكلر ف ػست كػؿ  قسؿ ر كؿ ان  .4

مف الماسجرغف كاألموسر غىممع أف غككف اك ذلؾ الرجؿ كفػي الغػـك الىػسلي  ػأؿ ر ػكؿ ان  رجؿ
  عف عمي  ف أ ي طسلب ككػسف غ ػىكي مػف الرمػد فممػس جػسء إلػع ر ػكؿ ان  ىيػؿ فػي عغمغػم

 ف يغسا كفىح ان لر خغ ر . 
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 أحداث السنة الثامنة لميجرة :
 تكمم عن غزوة مؤتة  : .74

 3كاػػك الحػػسرث  ػػف عمغػػر االزدم ككػػسف عػػدد الم ػػممغف  ؿ ر ػػكؿ ر ػػكؿ ان كػػسف  ػػ  اس مقىػػ
االؼ كعمع رأ اـ زغػد ف حسرثػم كج يػر  ػف أ ػي طسلػب كع ػد ان  ػف ركاحػم ككػسف مكقػر الدػزكة 

الؼ مقسىؿ كعمدمس أ ى اد القسدة الثالث  111في األردف  في الكرؾ في مزىم ككسف عدد الرـك 
كلغد ك امىر كأرادىر الحر غم حمع اذا الجغش مف الضغسع فج ػؿ المغممػم أ ىمـ القغسدة خسلد  ف ال

مغ رة كالمغ رة مغممم كالمقدمم مزخرة كالمزخرة مقدمػم فضػف الػرـك أف الم ػممغف قػد جػسءاـ مػدد 
القػػسدة الػػثالث لمم ػػممغف ق ػػؿ أف غػػأىغاـ خ ػػراـ فقػػسؿ أخػػذ الراغػػم زغػػد  فرع ػػكا كم ػػع ر ػػكؿ ان 
ر ثـ ع د ان  ف ركاحم فأوغب ثـ أخذاس  غؼ مف  غكؼ ان حىع فىح فأوغب ثـ أخذاس ج ي

 ان عمغر .
 عمى ما ا تمت بيعة النساء : .75
. كال غقػػػػػػػىمف أكالداػػػػػػػف جــــــــ    كال غ رقف كال غزمغف ب.  أف ال غ ركف  سن  غئسن  أ.

 أكالداف مف إمالؽ
  م ركؼ كؿ ان كال غ وغف ر  اػ.  كال غأىغف   اىسف غيىرغمر  غف أغدغاف د.
 تكمم عن غزوة الفتح : 76

أاـ   ب مف أ  سب اليىح اػك حوػكؿ خػالؼ  ػغف  مػكا  كػر كخزاعػم عمػع أثػر خػالؼ قػدم  غػماـ 
أمػػسـ رجػػؿ مػػف خزاعػػم فحػػرؾ ذلػػؾ  كذلػػؾ  ػػأف رجػػؿ مػػف  مػػي  كػػر كقػػؼ غىدمػػع  اجػػسء ر ػػكؿ ان 

كا عمػغاـ لػغالن كقىمػكا مػماـ محػك الخالؼ القدغـ  غماـ فس ػى سمت  مػي  كػر  قػرغش عمػع خزاعػم كاجمػ
فقػػػسؿ كان ألمم ػػػمكـ ممػػػس اممػػػر ممػػػر مي ػػػي  ع ػػػركف رجػػػالن فأر ػػػمت خزاعػػػم ى ػػػىمجد  ر ػػػكؿ ان 

لغ ػػدم لػػر  فأر ػػمت أ ػػك  ػػيغسف إلػػع ر ػػكؿ ان  ف مدئػػذ ىػػذكرت قػػرغش عاكداػػس مػػر ر ػػكؿ ان 
وػحس ر كم ػر األعػراب مػف مػر أ ذلػؾ االعىػذار فخػرج ر ػكؿ ان  االعىذار فرفض ر ػكؿ ان 
أف ال غقػغـ حر ػسن  ػؿ غرغػد إمقػسذ أاماػس مماػس كحيػظ حرمىاػس كمػف أاػـ  حكؿ المدغمم ككسف كؿ امر 

المكاقػػؼ إلىػػي حوػػمت خػػالؿ اليػػىح أف الوػػحس ي الجمغػػؿ حسطػػب  ػػف أ ػػي  مى ػػر كىػػب كىس ػػسن لقػػرغش 
 ذلؾ فأر ؿ  ر كؿ ان  مر جسرغم لر كلكف ج رغؿ عمغر ال الـ اخ ر غخ راـ  قدـك ر كؿ ان 

المقداد  ف األ كد كالز غر  ف ال كاـ خمؼ الجسرغم فجسءك  اس كاخرجكا الكىسب كأمر ر ػكؿ ان خسلػد 
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 ف الكلغد أف غدخؿ مف أ يؿ مكم كغخؿ اك مف أعالاس ككاجر خسلد   ػض المقسكمػم ممػس أدت إلػع 
 . فمـ غكاجر أم ممسم م ن مقىؿ ع ركف م ركسن كا ى اسد أثمغف مف الم ممغف أمس ر كؿ ا

 تكمم عن غزوة حنين : 77
ككلػكا عمػغاـ مسلػؾ  ػف عػكؼ فخػرج  كسف    اس أف اكازف كثقغػؼ اىيقػكا عمػع مػزك ر ػكؿ ان 

ألؼ مقسىؿ فأوسب الم ػممكف الدػركر  كثػرىاـ كلكػماـ فكجئػكا  كمػغف موػ ر  12 ػ  ر كؿ ان 
 ضػسن مػف أوػحس ر لاػـز الم ػممغف ازغمػمن مكػراء ك  لاـ مسلؾ  ف عػكؼ كلػكال ث ػست ر ػكؿ ان 

كلكػػف ان ى ػػسلع ث ػػت قمػػك اـ كموػػراـ كا ػػىيسد الم ػػممكف دركس كثغػػرة مػػف اػػذا الدػػزكة كاػػي أف 
ممػس الموػر مػف عمػد ان ككسمػت مىغجػم اػذا الدػزكة أف أمػر ر ػكؿ  المور ال غككف  كثػرة ال ػدد كا 

  غػػران كمغػػر ذلػػؾ مػػف الدمػػسئـ كقػػد ىيػػرؽ   جمػػر الدمػػسئـ ككسمػػت محػػك أر  ػػم كع ػػركف ألػػؼ ان 
 الم رككف ثالث فرؽ  .

 تكمم عن غزوة الطائف : 78
مف  قغم ثقغؼ كمف ىجمر م اـ مف اػكازف كقػد  كسف   ب اذا الدزكة أف غىخمص ر كؿ ان 

غكمػػسن ثػػـ أمػػر ر ػػكؿ  18كوػػؿ الم ػػممغف إلػػع الطػػسئؼ فكجػػدكا األعػػداء قػػد ىحوػػمكا فحسوػػركاـ 
أ جسراـ فقػسلكا لػر اىركاػس فقػسؿ لاػـ مػف خػرج مػمكـ فاػك امػف فخػرج إلغػر  ضػ م  أف ىقطر ان 

كع ركف رجالن كىممر ال سقي فأ سر عمغر مكفؿ  ف م سكغم كقسؿ غس ر كؿ ان ث مػب فػي جحػر أف 
  سلرحغؿ. أقمت عمغر أخذىر كاف ىركىر لـ غضرؾ فأمر ر كؿ ان 

 :تكمم عن سرية غالب بن عبد اهلل الميثي  .79
كسف أمغر اذا ال رغم مسلب  ف ع د ان المغثي كقد كق ػت فػي ال ػمم الثسممػم لماجػرة كلػـ غحوػؿ 

 فغاس قىسؿ كذلؾ أف ان أر ؿ عمغاـ  غالن فحسؿ  غماـ ك غف عدكاـ .
 تكمم عن سرية فدك : .83

قػػد مقسىػػؿ ك  211أغضػػسن اػػذا الدػػزكة كػػسف أمغراػػس مسلػػب  ػػف ع ػػد ان المغثػػي ككػػسف عػػدد الم ػػممكف 
 أوس كا  رغم   غر  ف   د فقىمكا عدكاـ كا ىسقكا ال سة ككسف لكؿ مسز مماـ ع ر أ  ر .

 تكمم عن سرية عمرو بن العاص : .81
رجػالن ككػسف أمغػر اػذا ال ػرغم عمػرك  ػف ال ػسص كقػد جػسءاـ مػدد  31كسف عػدد الم ػممكف فغاػس 

ممػػكا عمػػغاـ فىيػػرؽ الجمغػػر مقسىػػؿ كلمػػس كوػػمكا  ػػسحم القػػـك ح 211 ػػإمرة أ ػػي ع غػػدة  ػػف الجػػراح 
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ككسف قد أمر عمرك  ف ال سص القـك   دـ إغقسد المسر خكفسن مف أف غرااـ عػدكاـ كغ ػرؼ عػدداـ 
كقػد مػم اـ عمػرك  ػػف ال ػسص مػف مىس  ػم عػػدكاـ خكفػسن مػف أف غككمػكا قػػد موػ كا لاػـ كمػغف كقػػد 

 ومع عمرك  ف ال سص في اذا ال رغم كاك عمع جمس م خكفسن مف  دة ال رد .
 أحداث السنة التاسعة لميجرة :

 تكمم عن غزوة تبوك  : .82
قد  مدر أف الرـك قد جم ت الجمكع ىرغد مزك ر كؿ ان  كسف   ب اذا الدزكة أف ر كؿ ان 

  فػػي  ػػالدا ككػػسف ذلػػؾ فػػي زمػػف ع ػػرة المػػسس كجػػدب الػػ الد ك ػػدة الحػػر فػػأمر ر ػػكؿ ان 
ف الدزكات ال غيوح عف مرادا إلع حػغف غ ػغر  سلىجاز كأفوح عف كجاىر ككسف في مس   ؽ م

ألػػؼ مقسىػػؿ  31إلغػػر كلكػػف لاػػذا الدػػزكة ظركفاػػس الخسوػػم ككػػسف عػػدد الم ػػممكف فػػي اػػذا الدػػزكة 
إلػع الق سئػؿ مػف حكلػر غ ػىميراـ  ككسف عدد الرـك غيكؽ ع ػرات اال ؼ كقػد أر ػؿ ر ػكؿ ان 

ألميػػسؽ فػػأميؽ عثمػػسف مػػس غيػػكؽ أممغػػسء الم ػػممكف عمػػع ا عمػػع الخػػركج م ػػر كحػػض ر ػػكؿ ان 
فر ػسن كأ ػك  كػر الوػدغؽ جػسد  كػؿ مسلػر  51  غػران  أحال ػاس ك 311ال  رة األؼ دغمػسر كأعطػع 

 111دراػػـ كعمػػر  ػػف الخطػػسب جػػسد  موػػؼ مسلػػر كع ػػد الػػرحمف  ػػف عػػكؼ جػػسد  ػػػ  4111كاػػك 
ككػػسف قػػد كقغػػم مػػف الػػذاب كال  ػػسس كطمحػػم جػػسدا  مػػسألن كثغػػر كأر ػػمت م ػػسء الم ػػممغف  حمػػغاف 

ىخمػؼ عػف اػػذا الدػزكة الممػسفقغف كى ػػذركا  ػسلحر كالجػد  ػػف قػغس ى ػذر  يىمػػم م ػسء  مػي األوػػير 
كىخمؼ عماس   ػض المػزممغف كاػـ ممػف ال غىامػكف فػي إغمػسماـ مثػؿ ك ػب  ػف مسلػؾ كاػالؿ  ػف 
قػػد أمغػػم كمػػزارة  ػػف الر غػػر كالػػذم مػػزؿ فػػغاـ قػػراف غىمػػع إلػػع غػػـك القغسمػػم  ىك ػػم ان ى ػػسلع عمػػغاـ ك 

قسط اـ ر كؿ ان كأمر الوحس م  مقسط ىاـ حىع م سءاـ خم غف غكمػسن كمػف األمػسكف إلىػي مػر 
عمغاس ر كؿ ان في طرغقر الحجػر دغػسر ثمػكد كقػد أمػر الوػحس م   ػدـ المكػكث فغاػس ألماػس دغػسر 

قػػد أعطػػع المػػكاء فػػي اػػذا  قكمػػسن قػػد عػػذ كا كلػػـ غحوػػؿ فػػي اػػذا الدػػزكة قىػػسؿ ككػػسف ر ػػكؿ ان 
مورت  سلرعب   أماس أخر مزكاىر كقد قسؿ ر كؿ ان  زكة أل ي  كر الودغؽ أ سرة ممر الد

م غرة  ار كقسؿ عف ى كؾ لم سذ  ف ج ػؿ أف طػسؿ  ػؾ ال مػر  ػىرل اسامػس   ػسىغف كجمػسف كقػد 
 وسلح ر كؿ ان أاؿ مغمس كأذرح عمع أعطسء الجزغم .

 أحداث السنة العشرة لميجرة
 اع :تكمم عن حجة الود .83
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طسؼ  سل غت    سن  ألؼ حسج كلمس كوؿ ر كؿ ان  91اي حجم الر كؿ الكحغدة ككسف م ر 
كا ىمـ الحجر األ كد كومع رك ىغف خمؼ المقسـ ثـ   ع  غف الويس كالمركة  ػ  سن كفػي الثػسمف 
مف ذم الحجم ىكجر إلع ممع ف ػست فغاػس كفػي وػ سح الىس ػر مػف ذم الحجػم ىكجػر إلػع عرفػست 

س الظاػر كال وػر جم ػسن كقوػران كخطػب  سلمػسس خط ىػر الم ػاكرة إلىػي قػسؿ فغاػس م غػس فومع فغاػ
أغاس المسس أ م كا قكلي فسمي ال أدرم ل مي ال ألقسكـ   د عػسمي اػذا ( ك  ػد المدػرب ىكجػر إلػع 

 مزدليم فومع  اس المدرب كال  سء جم سن كقوران جمر ىأخغر .
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 شيداء اإلسالم :
 عبد المطمب :عبيدة بن الحارث بن  .1

 ألحد مف أوحس ر . وحس ي جمغؿ كوسحب أكؿ راغم عقداس ر كؿ ان 
 سواد بن غزية : .2
عمػػع  طمػػر ال ػػرغيم غػػـك  ػػدر كقػػسؿ لػػر مػػس حممػػؾ عمػػع اػػذا غػػس  ػػكاد فقػػسؿ لػػر  ق ػػؿ ر ػػكؿ ان  

 أردت أف غككف أخر عادم  سلدمغس أف غمس جمدم جمدؾ .
 عمير بن الحمام : .3
غقكؿ غـك  در كالذم مي ػي  غػدا ال غقػسىماـ الغػـك رجػؿ فغقىػؿ وػس ران محى ػ سن    مر ر كؿ ان 

مقػػ الن مغػػر مػػد ر أال ادخمػػر ان الجمػػم ككسمػػت  غػػدا ىمػػرات فقػػسؿ  ػػه  ػػه كمػػس غمم مػػي مػػف دخػػكؿ 
 الجمم أال أف غقىممي ازالء فرمع الىمرات كقسىؿ حىع قىؿ .

 حمزة بن عبد الطمب : .4
كممػػر أ ػػف أخغػػر مػػف قػػرغش كاػػك عمػػع الكيػػر كقػػد أ ػػمـ  ػػدافر الحمغػػم عػػف  كػػسف فسر ػػسن ضػػرمسمسن  

 ػػاد  ػػدران كأحػػد كقىػػؿ مػػدران عمػػع غػػد كح ػػي    ػػ ب إغػػذاء أ ػػك جاػػؿ لر ػػكؿ ان  ر ػػكؿ ان 
 الح  ي .

 مصعب بن عمير ل السفير الداعية   : .5
اإل ػالـ رمػـ  وحس ي جمغؿ كسف غ غش فػي ىػرؼ كرفػسا ق ػؿ اإل ػالـ فىػرؾ ذلػؾ كمػر كث ػت عمػع

ى ػذغب أامػػر لػػر ى مػػـ القػػراف مػف ر ػػكؿ ان فأر ػػمر إلػػع المدغمػػم لػغ مـ أاماػػس القػػراف كغػػدعكاـ إلػػع 
اإل الـ فأ مـ عمع غدغر الكثغر مف األموسر أ ى اد في أحد كلـ غكػف لػر عمػد مكىػر إلػع ال ػردة 

 إلىي كيف  اس ككسمت إذا مطع  اس رأ م  سمت قدمغم كال كس .
 بن جحش :عبد اهلل  .6
  غػت فػي الجمػم  كسمت لر دار لر كألخكىر  سعاػس أ ػك  ػيغسف   ػد الاجػرة فكعػدا لػر ر ػكؿ ان  

 ػػدالن مماػػس ككػػسف أوػػ ر المػػسس عمػػع الجػػكع كال طػػش ىممػػع أف غمػػكت  ػػاغدان فمػػست مكىػػمن  ػػمغ م 
ب  مػر عمػر حمػزة  ػف ع ػد المطمػ عمع غد الحكـ  ف األخمس فجدع أمير كأذمر دفمر ر كؿ ان 

. 
 النعمان بن مالك : .7
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أمي أ اد أف ال قر المذ كح جمسعم مف أوحس ؾ كامي فػغاـ  كقؼ غـك احد كقسؿ غس ر كؿ ان 
 مػػس : فقػسؿ  ػػأمي أحػب ان كر ػػكلر  فممػس ىحرممػػس الجمػم فػػك الػذم ال ألػػر أال اػك ألدخمماػػس فقػسؿ 

 قسؿ ودقت .
 إياس بن أوس : .8
محػػف  مػػك ع ػػد اال ػػاؿ مػػف ال قػػر المػػذ كح فػػأرجك مػػف ان أف   كقػػؼ غػػـك احػػد كقػػسؿ غػػس ر ػػكؿ ان 

  موغر إلع الجمم كغوغركف إلع المسر
 مالك بن سنان : .9

مػف أحػب أف غمظػر إلػع ال يغػؼ فمغمظػر إلػع  كسف فقغػران غسئ ػسن مػف الحغػسة قػسؿ عمػر ر ػكؿ ان 
غمظػر إلػع مػف خػسلط  كم ػح دمػر  غػدا كقػسؿ مػف أراد أف مسلؾ  ف  مسف دافػر عمػر ر ػكؿ ان 

 دمر دمي فمغمظر إلع مسلؾ  ف  مسف .
 السميراء بنت قيس : .13

فقػسلكا أمػر  خغػر  أحدل م سء  مي دغمسر أ ى اد كلدغاس في م ركػم أحػد  ػألت عػف ر ػكؿ ان 
 فقسلت كؿ موغ م   دؾ جمؿ كرج ت ىحمؿ كلدغاس فقسلت لاس عسئ م مف ازالء فقسؿ كلدم .

خػرج إلػع مكػم  سحثػسن عػف حمػؼ مػف  ن عبد األسيل ل أبـو الحسـير  :الحارث بن أنس ب .11
الخػزرج فجػػسءاـ ر ػػكؿ ان كقػػسؿ غػس قػػـك اػػؿ أدلكػػـ عمػع خغػػر ممػػس جئػػىـ إلغػر قػػسلكا كمػػس ذاؾ قػػسؿ 
اإل الـ فقسؿ إغسس  ف م سذ اذا كان خغر فأخذ أ ك  غر كيسن مف ىراب كرمسا في كجار كقػسؿ مػس 

 يسن عمع عدكمس   د ذلؾ أ مـ أ ك الح غر ك سرؾ في  در كأ ى اد .لاذا جئمس  ؿ جئمس مطمب حم
 نسبية بنت كعب ل أم عمارة   : .12
فػػي  غ ػػم ال ق ػػم كفػػي  أ ػػممت أـ عمػػسرة كزكجاػػس ككلػػدغاس ع ػػد ان كح غػػب ك سغ ػػت ر ػػكؿ ان  

ة قىػؿ م ػغممم الكػذاب أ ماػس ح غػب ك ػادت حػرب الػرد مزكة أحد كقيت ىدافر عػف ر ػكؿ ان 
 مر خسلد  ف الكلغد كثأرت لكلداس .

 عمرو بن الجموح : .13
في أحد األغسـ كسف غ  د وممسن كعمدمس مسـ قسـ أكالدا كأودقسئر   رقم الومـ كألقكا في  ئر ممئ  

 سألك سخ ككرركا اذا ال مؿ أكثر مف مرة كفي أحد األغسـ كضر  غير فػي عمػؽ وػممر كقػسؿ أف 
كفػػي الوػػ سح كجػػدا مر كطػػسن مػػر كمػػب مغػػت كعمػػدمس أدرؾ أمػػر ال غػػؾ فغػػر خغػػران غػػدافر عػػف مي ػػر 
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غضػػر كال غميػػر ا ػػىجسب لػػدعكة أ مػػر كوػػدغقم ع ػػد ان  ػػف حػػراـ كأ ػػمـ   كفػػي مػػزكة  ػػدر مم ػػر 
 مػػػف الخػػػركج لمقىػػػسؿ ألمػػػر أعػػػرج كفػػػي مػػػزكة أحػػػد طمػػػب مػػػف ر ػػػكؿ ان  أكالدا كر ػػػكؿ ان 

  رجىػي اػذا كأ ى ػاد فػي أحػد فقػسؿ عمػر ر ػكؿ الخركج لمقىػسؿ كقػسؿ أمػي ألرجػك أف أطػأ الجمػم 
 لقد رأغت عمرك  ف الجمكح غم ي في الجمم  مغـ ال سؽ . ان 
 عبد اهلل بن حرام : .14
وػػحس ي جمغػػؿ  ػػسرؾ فػػي أحػػد كأ مػػع فغاػػس  ػػالن ح ػػمسن لحػػؽ  سلممػػسفقغف كقػػسؿ لاػػـ أذكػػركـ أف ال  

مػػػس زالػػػت  زكة كقػػػسؿ الم ػػػي ىخػػػذلكا قػػػكمكـ كم ػػػغكـ كقػػػد حضػػػر عػػػدككـ كأ ى ػػػاد فػػػي ميػػػس الدػػػ
 المالئكم ىظمر  أجمحىاس حىع رف ىمكا .

 سعد بن الربيع : .15
وحس ي جمغؿ كسف مى ممسن كقسرئسن كمزغاسن في قكمر ككسف مقغب قكمر في  غ م ال ق م اخػع ر ػكؿ  

 غمر ك غف ع د الرحمف  ف عكؼ  سرؾ فػي  ػدر كفػي مػزكة أحػد كقػد أ مػع الػ الء الح ػف  ان 
  ى اد .حىع ا
 انس بن النضر : .16
وحس ي جمغؿ لـ غ اد  در كقد أ مع ال الء الح ف في احد كقسؿ كان إمي ألجد رغح الجمم مف  

قػػػسؿ ألوػػػحس ر كمػػػسذا ىوػػػم كف   ػػػد مػػػكت  دكف احػػػد كعمػػػدمس  ػػػرت  ػػػسئ م مقىػػػؿ ر ػػػكؿ ان 
فػػر أحػػد أال أخىػػر قكمػػكا كمكىػػكا عمػػع مػػس مػػست عمغػػر   كعمػػدمس كجػػد مقىػػكالن لػػـ غ ر  ر ػػكؿ ان 

 عرفىر مف  مسمر .
 العباس بن فضة الخزرجي : .17
في  غ م ال ق ػم األكلػع كالثسمغػم اخػع ر ػكؿ  وحس ي جمغؿ مف ال ىم الذغف  سغ كا ر كؿ ان  

 في أحد .  غمر ك غف عثمسف  ف مظ كف لـ غدرؾ  دران كث ت مر ر كؿ ان  ان 
 حنظمة الغسيل : .18
ـ ككالدا كسفر كفي مزكة أحد كسمػت لغمػم زفسفػر عمػع جمغمػم  مػت ع ػد ان  ػف وحس ي جمغؿ أ م 

أ ػػي  ػػف  ػػمكؿ فممػػس  ػػمر ممػػسدم الجاػػسد أ ػػرع إلػػع  ػػسحم القىػػسؿ كاػػك جمػػب فأ ى ػػاد فغاػػس فقػػسؿ 
 رأغت المالئكم ىد مر  غف ال مسء كاألرض  مسء في المزف  وحسؼ مف فضم . ر كؿ ان 

 مخيريق ل حبر الييود   .19
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امػػف مخغرغػػؽ لمػػس عرفػػر مػػف كىػػب الغاػػكد فقػػسؿ لقكمػػر غػػـك احػػد ال  ػػ ت لكػػـ عمػػدم كى ػػرع  كػػؿ  
مخغرغػؽ  أمكالر كقسؿ أمكالي لمحمد غميقاػس حغػث غ ػسء أ ى ػاد فػي احػد كقػسؿ عمػر ر ػكؿ ان 

 ح ر غاكد .
 أبو سممة بن عبد األسد ل السيد القرشي   : .23
لاجرىغف ك اد  ػدران كفػي أحػد ضػؿ وػسمدان حػكؿ مف عظمسء قرغش حضر  غ م ال ق م كاسجر ا 

 . خغثمم غمر ك غف   د  ف  اخع ر كؿ ان  غدافر عف ر كؿ ان 
 غمػر ك ػغف  ػ د  ػف أ ػي  وحس ي جمغػؿ ك ػغد األكس اخػع ر ػكؿ ان  سعد بن معا  : .21

غرغػػؾ لقػػد وػدقمسؾ كعساػػدمسؾ فأمضػػي  مػس ل ػػؿ ان أف  كقػسص كفػػي غػـك  ػػدر قػػسؿ لر ػكؿ ان 
 عغمؾ  ر كفي مزكة احد أوغب   اـ م مـك  كسحمم فمست عمع أثرة . ممس مس ىقر

 زيد بن حارثة : .22
ق ؿ ال  ثم   د أف فضؿ ر كؿ ان عف أامػم كمػزؿ فغػر قػراف غىمػع عمػع غػـك  ى مسا ر كؿ ان  

 غمػػر ك ػػغف  القغسمػػم  س ػػمر عغسمػػسن  ىحػػرغـ الى مػػي كجػػكاز مكػػسح زكجػػم المى مػػع كاخػػع ر ػػكؿ ان 
ككػسف راكغػسن مػساران كالا ر ػكؿ  حمزة  ف ع د المطمب  سرؾ فػي جمغػر المكاقػؼ مػر ر ػكؿ ان 

 قغسدة الجغش في مزكة مزىم كقىؿ فغاس . ان 
 جعفر بن أبي طالب : .23  
ا ػػمـ ق ػػؿ دار األرقػػـ كاػػسجر إلػػع الح  ػػم فػػي الاجػػرة الثسمغػػم ككػػسف أمغػػر الماػػسجرغف فغاػػس ككػػسف  

الثسمي في مزكة مزىم كقط ت غداا االثمىغف كحمؿ الراغم   ضدغم ا ى اد في مزىػم كقػسؿ  األمغر
 رأغىر في الجمم كلر جمسحسف مضرجسف  سلدمسء كلذلؾ  كي  ج ير الطغسر .  عمر ر كؿ ان 

 زياد بن السكن : .24
ان  دكف ىرس غىحمػؿ الضػرب كالط ػف عػف ر ػكؿ  أموسرم  اد احد كدافر عف ر كؿ ان  
 . حىع مست 
 شماس بن عثمان : .25
 وػحس ي جمغػؿ  ػػاد  ػدران كقىػػؿ مػف أوػػحس ر كخالمػم مػػف قىػؿ كفػػي أحػد ث ػػت مػر ر ػػكؿ ان  

 كالرمسح ىمسؿ مف ج دا 
 وىب بن قابوس وأبن أخية الحارث بن عقبة ل المزني   . .6
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القػـك فقغػؿ لاػـ خرجػكا  في م ركم أحد كسمس غرعغسف الدمـ خسرج المدغمم كعمػد عػكدىاـ  ػألكا عػف 
أ ى ػاد كاػب فغاػس ككجػدكا فغػر أكثػر مػف  إلع أحد فمحقكا  اـ ككسمكا ممف ث ىكا مر ر كؿ ان 

 ع رغف ط مم قسىمم .
 خيثمة بن عمر بن عوف : .27
كمم ر كلدا   د مف الخركج في  در كقسؿ لر أ قع مر األاؿ فأ ى اد كلدا  امف  ر كؿ ان  

أف  ر كؿ ان الم كرة في احد أ سر عمغم  سلقىسؿ كطمب مف ر ػكؿ ان في  در كعمدمس طمب 
 غدعكا لر  مرافقم كلدا في الجمم .

 شيداء الرجيع :
 عاصم بن ثابت : .28

رفض أف غ مـ مي ر لمكيسر كقسؿ الماـ أمي حمغت دغمؾ أكؿ الماسر فأحمي لحمي اخر الماػسر فقػسىماـ 
  ىرحىع أ ى اد ثـ جسء  غالن فسحىمؿ جث

 مرثد بن مرثد وخالد بن البكير : .29
 داف س عف مي غامس ك قطس  اغدغف كامس في رغ سف ال  سب . 

 زيد بن الدثنة : .33
قسؿ لػر أ ػك  ػيغسف أال غرضػغؾ أف غكػكف محمػدان مكسمػؾ قػسؿ كان مػس أحػب أف غكػكف محمػدان فػي  

 مكسمر كمس ىوغ ر  ككم.
 خبيب بن عدي : .31
فقػػسؿ أرغػػد أف أوػػمي رك ىػػغف فاػػك أكؿ مػػف  ػػف رك ىػػي القىػػؿ كدعػػس عمػػع حكمػػكا عمغػػم  ػػسلمكت  

الكيػػػسر حىػػػع اخى ئػػػكا خ ػػػغت أف ىوػػػغ اـ دعكىػػػر كقػػػسؿ الماػػػـ  مػػػ( محمػػػدان  ػػػالمي ف مدػػػم ج رغػػػؿ 
   المر .

 سعد بن عبيد ل عالم اإلسالم العظيم   : .32
 ػدر كأحػد كفػي قىػسؿ   ػسرؾ فػي اك احد األر  م الذغف جم كا القػراف الكػرغـ فػي  عاػد الم ػي  

 المرىدغف ك اد م ركم القسد غم ككسف عمع مغممم الجغش كقسىؿ حىع أ ى اد .
 فتنة األشراف :
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دراػـ  411كقػر فػي األ ػر غػـك  ػدر كجػسء أخكىػر لغػدف كا عمػر اليػداء  ىشام بن العاص : .33
ؿ ان إلع ع د ان  ف جحش فذاب م اـ كقػد أعمػف إ ػالمر فممػس كوػؿ مكػم ح  ػكا ككػسف ر ػك 

  غدعك لر د ر كػؿ وػالة ك ػمي ذك المػركءة ألمػر كضػ اس  ػغف القغػدغف كك ػراس   ػغيم كاػرب
 كقد دمغت قدمغر مف كعثسء الطرغؽ كىكفي مرغضسن .

 سممة بن ىشام : .34
في كؿ المكاقر ك سرؾ في قىسؿ المرىدغف مر خسلد  ف الكلغد كقىػؿ فغاػس   سرؾ مر ر كؿ ان  
. 

 : عياش بن ربيعة .35
أحىسؿ عمع أ ك جاؿ مػف خػالؿ أمػر  حجػم اإلضػراب عػف الىم ػغط فدػدركا  ػر كح  ػكا كج مػكا  

كظػؿ مجساػدان فػي  في مكم حىع جسء الكلغد  ػف الكلغػد كىمكػف مػف إمقػسذا  ػأمر مػف ر ػكؿ ان 
 مكم حىع ىكفي .

 سماك بن خرشة ل أبو دجانة فارس الخزرج   :  .36
 حقػػر ر ػػط غػػـك أحػػد عمػػع رأ ػػر عوػػس م  ا  ػػغؼ ر ػػكؿ ان مػػف الير ػػسف القالئػػؿ الػػذغف أخػػذك  

 حمراء أ مساس عوس م المكت كث ػت غػـك أحػد مػر  قغػم الوػحس م الػذغف ث ىػكا حػكؿ ر ػكؿ ان 
 كأ ى اد الغمسمم   د أف ك رت قدمر .

 عبد اهلل بن عبد اهلل بن أبي بن أبي سمول : .37
الء  سرؾ في  در كأح ػف الم ػسركم ل مػر غد ػؿ عػسر اك أ ف ك غر المسفقغف كلكمر مف الوحس م األج 

أف غىخػذ اميػسن مػف ذاػب كعمػدمس مػست أ غػر كقػؼ ر ػكؿ  أ غر كفي أحد جدعت اميػر فػأمر ر ػكؿ ان 
 . عمع ق را إكرامس لر أ ى اد في الغمسمم كقسىؿ قىسالن م ىمغىسن  ان 
 عكرمة بن أبي جيل : .38
ألمػػر أاػػدر دمػػر كأخػػذ عمػػع مي ػػر عاػػدان  سن مػػف ر ػػكؿ ان فػػر إلػػع الػػغمف غػػـك اليػػىح األك ػػر خكفػػ 

 سلراكػػب الماػػسجر ككػػسف  لغ يػػك عمػػر ف ػػمسا ر ػػكؿ ان  عمػػدمس غ ػػكد أف غػػأىي إلػػع الر ػػكؿ ان 
 . كثغران الوالة كقراة القراف أ ى اد غـك الغرمكؾ   د أف قسىؿ قىسؿ األ طسؿ

 عبد اهلل بن رواحة ل األمير الشاعر   .39
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م كران ككسف مقغب قكمر غـك  غ م ال ق م ك سرؾ فػي عمػرة القضػسء ككػسف إذا خػرج مػف  غىػر  أ مـ 
ذا رجر ومع رك ىغف ككسف األمغر الثسلث   د زغد كج ير في مزىم كقسىؿ غكماس  ومع رك ىغف كا 

 حىع أ ى اد .
 شيداء اليمامة :

 عكاشة بن محصن : .43
ك  را  سلجمم عمدمس قػسؿ  جمغ اس مر ر كؿ ان كسف فسر سن أمغقس جمغؿ الممظر  اد الدزكات  

ر كؿ ان غدخؿ الجمم  ػ  غف أليػسن مػف الم ػممغف ف  ػال ح ػسب فقػسؿ غػس ر ػكؿ ان أدعػك ان أف 
 أككف مماـ فقسؿ أمت مماـ .

 ثابت بن القرم : .41
كفي حركب الردة أ ى اد كدفف اك كعكس م  ف محوف   اد جمغر الدزكات مر ر كؿ ان  

 في ق ر كاحد .
 زيد بن الخطاب : .42
اػػك أخػػك عمػػر  ػػف الخطػػسب  ػػاد  ػػدران كقسىػػؿ قىػػسؿ األ طػػسؿ كفػػي حػػركب الػػردة قسىػػؿ  ػػدكف درع  

 كأ مع ال الء الح ف حىع أ ى اد .
 معن بن عدي : .43
كاخػػع  غػػـك ال ق ػػم ك ػػسرؾ فػػي جمغػػر الدػػزكات مػػر ر ػػكؿ ان  مػػف الػػذغف  ػػسغ كا ر ػػكؿ ان  

  غمر ك غف زغد  ف الخطسب كأ ى اد في حركب الردة كاك وسمدان ثس ت . ر كؿ ان 
خػذكا القػراف عػف أر  ػم مػماـ  ػسلـ كأ ى ػاد  قػسؿ عمػر ر ػكؿ ان  سالم مولى ح يفة : .44

 في الغمسمم   د قىسؿ أ مع فغر ال الء الح ف .
 شجاع بن وىب : . 45
كأحػد كالخمػدؽ كالم ػساد كماػس كأ ى ػاد   غمر ك غف اكس  ف خػكلع  ػاد  ػدران  اخع ر كؿ ان  

 في الغمسمم .
 ما ا تعرف عن كل مما يمي : .1
 عداس غالم بني ربيعة ؟ 1
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مػػف الطػػسئؼ فػػي  داغػػم الػػدعكة كمػػس لقػػي فغاػػس مػػف  ػػدة كق ػػكة  الجػػكاب :   ػػد عػػكدة ر ػػكؿ ان 
لاػػـ غ ػػمع  كأذل أ ػػىظؿ فػػي حػػسئط أل مػػسء ر غ ػػم كاػػـ مػػف أعػػداءة فأر ػػمكا م ػػيقغف عمغػػر  دػػالـ
أمػػر مػػف  عػػداس ككػػسف موػػرامي  قطػػؼ عمػػب فممػػس  ػػمر عػػداس القػػراف كلمػػس عػػرؼ ر ػػكؿ ان 

مغمكل قسؿ لر مف  مد الرجؿ الوسلح غكمس  ف مىع قسؿ لر عداس كمس غدرغؾ مف غكمس  ف مىع 
 قسؿ لر ر كؿ ان امر أخي في الم كة فأ مـ عداس .

 تكمم عن أسالم سعد بن معا  ؟ 2
مو ب  ف عمغر إلع المدغمم الممكرة لػغ مـ المػسس دغػماـ كغػدعك مػف   ؿ ر كؿ ان الجكاب : أر 

لػػـ غ ػػمـ إلػػع اإلغمػػسف فكػػسف غجمػػس فػػي   ػػىسف مػػر أ ػػ د  ػػف زرارة فقػػسؿ  ػػ د  ػػف م ػػسذ أل ػػغد  ػػف 
حضػغر أال ىقػػـك لاػذغف الػػرجمغف ألمػذغف أىغػػس غ ػياسف ضػػ يسءمس لمزجرامػس فقػػسـ م ػر أ ػػغد  ػف حضػػغر 

ب  ػػف عمغػػر فقػػسؿ لػػر مػػس قسلػػر  ػػ د فقػػسؿ موػػ ب أك ىجمػػس فى ػػمر فػػأف رضػػغت كذا ػػس إلػػع موػػ 
األمر فم ر كأف كرات كييمس عمؾ مس ىكرا فقػرأ عمغػر القػراف فأ ػمـ فرجػر إلػع  ػ د  ػف م ػسذ فقػسؿ لػر 
مػس رأغػت  امػس مػػف  ػأس فدضػب  ػػ دان فػذاب إلػع موػ ب مضػػ سمسن في ػؿ م ػر كمػػس ف ػؿ مػر أخغػػر 

قػػسؿ لاػػـ مػػسذا ى ػػدكممي فػػغكـ فقػػسلكا لػػر  ػػغدمس كأ ػػف  ػػغدمس فقػػسؿ كػػالـ فأ ػػمـ فػػذاب  ػػ د إلػػع قكمػػر ف
 رجسلكـ كم سءكـ عمي حراـ حىع ى ممكا فأ ممكا .

 تكمم عن ثمامة بن أثال ؟ .3
ف ػػرض عمغػػم اإل ػػالـ فػػرفض  الجػػكاب :   ػػد أف أم ػػؾ  ػػر الم ػػممكف جػػسءكا  ػػر إلػػع ر ػػكؿ ان 

كأعمف أ ػالمم فقػسؿ لػر  لدغمم عسد إلع ر كؿ ان  راحم ك  د أف خرج مف ا فأطمؽ ر كؿ ان 
مس مم ؾ أف أ ممت غـك طم ت ممؾ فقسؿ لر خ غت أف ىقكؿ أممس أ ػممت خكفػسن ممػؾ  ر كؿ ان 

ممس أ ممت ح سن  سن كر كلر .  كا 
 تكمم عن موقف أبو لبابة األنصاري في غزوة بني قريظة ؟ .4

ممػػر أف غر ػػؿ إلػػغاـ رجػػالن لغيسكضػػاـ فأر ػػؿ ر ػػكؿ   مػػي قرغظػػم طم ػػكا عمػػدمس حسوػػر ر ػػكؿ ان 
إلغاـ أ ك ل س م األموسرم ككسف مف حميسئاـ في الجسامغم فس ى سركا  ػسلمزكؿ فقػسؿ لاػـ امزلػكا  ان 

كأ سر  غدا إلع عمقر لغ مماـ أف حكماػـ الػذ ح غقػكؿ أ ػك ل س ػم فمػس  رحػت مكػسمي حىػع عممػت أمػي 
عمػػر فػػأخ ركا  خ ػرة فقػػسؿ أمػػس  رغم الم ػجد ف ػػأؿ ر ػكؿ ان فػر ط مي ػػر   ػػس خمػت ان كر ػػكلر 

 لك جسءمي فس ىديرت ان ى سلع لر لدير ان لر فقسؿ أىرككا حىع غرل ان في أمرا .
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 عدد سبعة مواقف سيئة قام بيا المنافقون ضد اإلسالم وضد الدعوة اإلسالمية ؟ .5
 الجكاب : 

 م كال قسؽ كالخذالف .كسمكا  غف ويكؼ الم ممغف غثغركف اليىم . أ
فػػػػي مػػػػزكة  ػػػػدر أ ػػػػسعكا خ ػػػػر ازغمػػػػم الم ػػػػممغف ك ػػػػسدىاـ لكػػػػي ىمحمػػػػي اسمػػػػست كعػػػػزائـ  . ب

 الم ممغف 

 في مزكة الخمدؽ أم حب الممسفقكف كقسلكا  غكىمس عكرة كمس اي   كرة كلكف أرادكا اليرار . . ت

مػػف أوػػحس ر  حجػػم أف  311فػػي مػػزكة احػػد أم ػػحب ع ػػد ان  ػػف أ ػػي  ػػف  ػػمكؿ كم ػػر  . ث
 عوسا كأطسع الكلداف  سلخركج  ؿ ان ر ك 

 أمر  ادمر . قسمكا   مسء م جد الضرار لىيرقم جمسعم الم ممكف كلكف ر كؿ ان  . ج

 حسدثم اإلفؾ إلىي رمغت  اس ال غدة عسئ م رضي ان عماس كعف أ غاس . . ح

أثػػػسركا اليىمػػػم عمػػػدمس ضػػػرب أجغػػػر عمػػػر  ػػػف الخطػػػسب حمغيػػػسن مػػػف األموػػػسر حغػػػث  ػػػدءكا  . خ
 ألموسر عمع الماسجرغف . ىحرغض ا

 
 أ كر األمور التي حرمت عام خيبر ؟ .6

 الجكاب : الماي عف مكسح المى م كالماي عف أكؿ لحـك الحمر األامغم 
 ما ىي أىداف قريش من غزوة بدر ؟ .7

 األمسف عمع ىجسرة ال سـ خكفسن مف الم ممكف كالقضسء عمع الدعكة اإل المغم كأى سع ر كؿ ان 
 تم نقض صمح الحديبية وما ا كان موقف المسممون ؟لما ا  .8

فأقػدـ عمػع ضػر ر  الجكاب :  مر رجؿ مف خزاعم رجػالن مػف  مػي  كػر غىدمػع  اجػسء ر ػكؿ ان 
رجػالن فجػسءت خزاعػم  21فس ى سمت  مي  كر  قرغش حميسئاـ فأمسركا لغالن عمػع خزاعػم كقىمػكا مػماـ 

م ػمكـ ممػس أممػر  ػر مي ػي فأر ػمت قػرغش  ػأ ي  ػيغسف ألم فقسؿ لاـ ر ػكؿ ان  إلع ر كؿ ان 
 لـ غق ؿ  ذلؾ .  ف حرب لغومح المكقؼ كلكف ر كؿ ان 

 أ كر ما تعرفو عن أم سممة في الحديبية ؟ .9
الم ػػػممكف  ػػػأف غحمقػػػكا رزك ػػػاـ كغػػػذ حكا الاػػػدم لغىحممػػػكا مػػػف  الجػػػكاب : عمػػػدمس أمػػػر ر ػػػكؿ ان 

فػػدخؿ إلػػع أـ  ػػممم فسخ راػػس الخ ػػر فقسلػػت لػػر  ر ر ػػكؿ ان عمػػرىاـ لػػـ غ ػػسدر أحػػد إلػػع ىميغػػذ أمػػ
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أعذراـ فقد حممت مي ؾ أمران عظغمسن في الومح كلكف أخػرج إلػغاـ كأ ػدأ  مي ػؾ  مػس ىرغػد مػماـ فػإذا 
 . رأكؾ ف مت ذلؾ اى  كؾ كف الن حوؿ مس أخ رىر  ر 

 ب لك ؟ ول اهلل ما ىو موقف المقداد بن األسود في غزوة بدر ولما ا لم يكتفي رس .13
أذاػػب أمػػت  كان مػػس مقػػكؿ لػػؾ كمػػس قسلػػت  مػػك إ ػػرائغؿ لمك ػػع  الجػػكاب : امػػر قػػسؿ لر ػػكؿ ان 

كر ؾ فقسىال إمس اػس امػس قسعػدكف كلكػف أذاػب أمػت كر ػؾ فقػسىال إمػس م كػـ مقػسىمكف كان لػك  ػرت  مػس 
لمػػػر كػػػسف غرغػػػد مػػػف  إلػػػع  ػػػرؾ الدمػػػسد لىجػػػدمس م ػػػؾ مػػػف دكمػػػر حىػػػع ى مدػػػر كلػػػـ غكىيػػػي ر ػػػكؿ ان 

 األموسر أف غقكلكا كممىاـ فأجس ر   د  ف م سذ ممدك سن عف األموسر .
 ما ا تعرف عن سفيان بن خالد الي لي ؟ .11

فأر ؿ لر ع د ان  ف أمغس لغقىمر فس ىأذف الم ػي  ػأف غقػكؿ  كسف غجمر الجمكع لحرب ر كؿ ان 
أمى ػػب لخزاعػػم فجسئػػر كقػػسؿ لػػر لقػػد  ػػم ت   فغػػر قػػكالن حىػػع غػػىمكف مػػف قىمػػر فقػػسؿ لػػر ر ػػكؿ ان

 جم ػػؾ كجئػػت ألكػػكف م ػػؾ فممػػس مػػسـ  ػػيغسف قػػسـ لػػر ع ػػد ان فقىمػػر ثػػـ أرىحػػؿ ككيػػع ان المػػزممغف 
 القىسؿ .

 ؟ ما ىي األخبار واألفكار التي كان يحدث بيا الييود والنصارى قبل بعثة النبي  .12
ر مػػف الوػػدؽ كاألمسمػػم كأمػػر ال غيىػػرم عمػػع ان ككػػسف الجػػكاب : ى  ػػغر الىػػكراة كاإلمجغػػؿ  ػػر ك وػػيسى

 الغاكد غقكلكف امر  غككف مف الغاكد 
 في غزوة حنين وفتح مكة وبدر وأحد ؟ بين دور العباس مع النبي  .13

أمس الم ي  ال كذب أمس  حغث كسف غمسدم  س ـ الم ي  الجكاب : في حمغف ث ت مر ر كؿ ان 
ال غزاؿ عمع قغد الحغسة كفي فىح مكم لقي  المسس  أف ر كؿ ان أ ف ع د المطمب حىع غ رؼ 

أح س أ س  يغسف عمد خطـ  ماسجران إلع المدغمم فأمرا  سف غ كد م ر إلع مكم كقسؿ لر  الم ي 
الج ؿ حىع غمظر إلع جمكع الم ممغف فح  ر حىع مرت جمغر الكىسئب كفي مزكة  در خرج 

ؿ كأ ر فغاس كىـ فدازا فغمس   د أمس في أحد فأحى  ال  سس  مس ال  سس مر قرغش مكراسن فمـ غقسى
 أوس ر في  در فمـ غخرج مر كيسر قرغش .

 أ كر المعجزات إلتي حصمت في غزوة الخندق والحديبية : .14
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الجػكاب : أر ػؿ ان ى ػسلع رغحػسن  ػدغدة ال ػركدة حىػػع اقىم ػت خغػسماـ كقم ػت قػدكراـ حىػع امازمػػكا  
مػػػس  فقػػػسؿ الوػػػحس م خػػػنت المسقػػػم فقػػػسؿ ر ػػػكؿ ان   غػػػم  ركػػػت مسقػػػم الم ػػػي خػػػسئ غف كفػػػي الحدغ

 خنت كمس ذلؾ لاس  خمؽ كلكف ح  اس حس س اليغؿ  . 
 تكمم بما   يزيد عن سطرين عن وفد دوس : .15

كاػػك فػػي مكػػم الطيغػػؿ  ػػف عمػػرك الدك ػػي مػػف ق غمػػم دكس فقػػرأ  الجػػكاب :  قػػدـ عمػػع ر ػػكؿ ان 
أذاػػػب عمػػع قكمػػػؾ كأدعاػػػـ إلػػع اإل ػػػالـ كدعػػػس لاػػػـ  القػػػراف فأ ػػمـ كقػػػسؿ لػػػر عمغػػػر  ر ػػكؿ ان 
 قسئالن ألماـ أادم دك سن فممس دعساـ الطيغؿ أ مـ الكثغر مماـ . ر كؿ ان 

 
 
 

في المدغمم ككسف  غماـ  الجكاب : كسمكا غجسكركف ر كؿ ان  تكمم عن ييود بني قينقاع : .16
عسق م  ا كامىاككا حرمم  غدة مف األموسر فأمذراـ ر كؿ ان عادان فمقضك  ك غف ر كؿ ان 

ال دي كحذراـ فقسلكا لر غس محمد ال غدرمؾ مس لقغت مف قكمؾ فإماـ ال عمـ لاـ  سلحرب ككسمكا مف 
 أ جر الغاكد .

ك مػت أ ػك  الجكاب : اػي زكجػم ر ػكؿ ان  تكمم عن أم حبيبة بما   يزيد عن سطرين : .17
ك  ػػد  إلػػع الح  ػػم ككسمػػت مىزكجػػم كىموػػر زكجاػػس كىركاػػس فىزكجاػػس ر ػػكؿ ان  ػػيغسف اػػسجرت 

الحدغ غػػم جػػسء أ غاػػس إلػػع ر ػػكؿ ان مػػف اجػػؿ االعىػػذار لػػر عػػف ف ماػػـ مػػر خزاعػػم فػػدخؿ عمػػع ا مىػػر 
 ألمر م رؾ مجس . فرفضت أف ىجم ر عمع فراش ر كؿ ان 

 ما ىو دور زيد بن أرقم في غزوة بني المصطمق : .18
كاب :  ػػمر حػػكاران لمممػػسفقغف  غػػماـ ع ػػد ان  ػػف أ ػػي غقػػكؿ فغػػر ألف رج مػػس إلػػع المدغمػػم لغخػػرجف الجػػ

 فأمزؿ ان ى سلع  كرة الممسفقغف ىأكغدان لقكؿ زغد . األعز مماس األذؿ غقود  ذلؾ ر كؿ ان 
 ما ىي أسباب غزوة الخندق ومن ىم األحزاب : .19

ف غاكد  مي المضػغر كميػر مػف  مػي كائػؿ حز ػكا األحػزاب عمػع الجكاب :   ب اذا الدزكة أف ميران م
كاألحزاب اـ مطيسف ك مي مرة ك مػي أ ػجر  كحرضكا قرغش عمع حرب ر كؿ ان  ر كؿ ان 

 ك مي  مغـ ك مي أ د .
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في من نزل قولو تعالى } يوم يعض الظالم عمى يديو ويقول يا ليتني اتخ ت مع الرسول  .23
  ي م غط .عق م  ف أ سبيال { :

 ما ىي نتائج غزوة مؤتة : .21
الجػػكاب :   ػػد ا ى ػػاسد القػػسدة الػػثالث أ ػػىمـ الراغػػم خسلػػد  ػػف الكلغػػد كأ ػػىطسع  حمكىػػر ال  ػػكرغم أف  

غجمب جغش الم ػممغف خ ػسرة محىمػم كأعػسد الجػغش إلػع المدغمػم  ػدكف خ ػسئر فقػسؿ لاػـ ر ػكؿ ان 
 الم مكؿ .أاالن  سلكرار  أذف ان ك مع خسلد  غؼ ان  
 تكمم عن دعثور في غطفان : .22 
 ىحػت  ػجرة جػسءا دعثػكر كأ ػىؿ  ػغير كقػسؿ لر ػكؿ ان  الجكاب :عمدمس ا ىراح ر ػكؿ ان   

كقػسؿ   ثقم ان فكقر ال غؼ ممر فأخذا ر كؿ ان  مف غمم ؾ ممي غس محمد فقسؿ لر ر كؿ ان 
 فأ مـ . لر مف غمم ؾ ممي ا ف غس دعثكر فقسؿ ال احد

 ما ىو دور عيينة بن حصن في غزوة الغابة : .23
كسمت ىرمع في الدس م مر راعغاس كم ر أر  غف   الجكاب : اجـ عمع ع رغف لقحم لر كؿ ان  

 فسر سن فأخذاس كارب .
  تكمم عن دور نعيم بن مسعود في غزوة بدر اآلخرة : .24

 أ ك  يغسف لغرع اـ  . الجكاب : أر مر أ ك  يغسف لخ ر الم ممغف عف جغش
 تكمم عن دور سييل بن عمرو في غزوة بدر : .25
عمع أف غ كد  في الحدغ غم لغىوسلح مر ر كؿ ان  الجكاب : أر مىر قرغش إلع ر كؿ ان  

 اذا ال سـ كغرجر في ال سـ القسدـ
رىداد عمدمس أراد أاؿ مكم اال : تكمم عن موقف أبو بكر الصديق عند وفاة الرسول  .26 

ف غ  د ان فأف ان حي كقؼ كقسؿ غس أغاس المسس مف كسف غ  د محمدان فأف محمدان قد مست كمف كس
 .ال غمكت

 تكمم عن أسالم عمر بن الخطاب رضي اهلل تعالى عنو : .27
فمقغػػر م ػػغـ  ػػف ع ػػد ان كقػػسؿ لػػر  الجػػكاب : خػػرج عمػػر غكمػػسن مىك ػػحسن  ػػغير غرغػػد قىػػؿ ر ػػكؿ ان  

غس عمر فقسؿ أرغد اذا الوس ئ الذم فرؽ أمػر قػرغش غ ػير أحالماػس كغ ػب ألاىاػس فقػسؿ لػر إلع أغف 
م غـ كىرل  مي ع د ممسؼ ىسركغؾ ىم ي عمع كجر األرض كقد قىمت محمدان إلػع ىػذاب فىقػغـ أاػؿ 
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 غىؾ فقسؿ لر كأم أاؿ  غىي ىقود فقسؿ لر خىمؾ   غد  ف زغد كأخىؾ فسطمم فقد أ ممس فرجر عمر 
ىػػر كزكجاػػس كعمػػداـ خ ػػسب  ػػف االرت فممػػس  ػػم س وػػكت عمػػر أخى ػػئ خ ػػسب فػػي المخػػػدع إلػػع أخ

كخ أت فسطمم الوحغيم ىحت فخذاس فخؿ عمغامس عمر كقسؿ لامس لقػد  ػم ت إمكمػس أممىمػس  محمػد 
لػغ مف أ ػالمر  ػدؿ  فقسال لر م ـ فمطمامس كلمس  مر القراف رؽ قم ر كأ ػمـ كذاػب إلػع ر ػكؿ ان 

 . أف غذاب لغقىمر
أوػحس ر فأ ػسر عمغػم  أ ى ػسر ر ػكؿ ان  تكمم عن عمل المسممين فـي غـزوة الخنـدق : .28

  ممسف اليسر ي  حير الخمدؽ في ؿ ذلؾ .
 ما ىي أسباب ىزيمة األحزاب : .29
الرغح ال دغدة إلىي أر ماس ان ى سلع عمغاـ حىع قم ت قدكراـ كأخىم ت خغػسماـ كخػكؼ الم ػركغف  

 مف مدر الغاكد 
 ما ىي أسباب غزوة الخندق وما ىو وقت حدوثيا : .33
حىػػػع غ ػػػكدكا إلػػػع المدغمػػػم  كػػػسف  ػػػ  اس م ػػػسعدة غاػػػكد  مػػػي المضػػػغر عمػػػع الثػػػأر مػػػف ر ػػػكؿ ان  

 كغ ىأومكا الم ممغف مف المدغمم ماسئغسن .
 أ كر الدليل العقمي عمى بطالن قصة الغرانيق : .31
 لع الح  م .اك أف  ار كاحد ال غكيي لمذاسب مف مكم إ 

لغرس روح التعاون بين أفراد المجتمع المـدني  ما ىي األعمال إلتي قام بيا رسول اهلل  .32
 بعد اليجرة :

 المزاخسة  غف الماسجرغف كاألموسر  حىع أماـ غىكارثكا   ضاـ ال  ض . 
 تكمم عن الشخصيات التالية : .33
 ككػسف قػد  ػ ي فػي الجسامغػم فأ ػىرىر : اك مف أكؿ مف أكذم في   غؿ ان خباب بن ا رت أ. 

ق ؿ ال  ثم فممس  رفر ان ى سلع  سلم كة أ ػمـ خ ػسب  أـ اممسر ككسف غ مؿ حدادان ككسف غألير الم ي 
 فكسمت  غدىر ى ذ ر في المسر حىع غكير  سن فال غزغدا ذلؾ إال أغمسمسن .

ــل :  ب. ــن نوف ــة ب لجسامغػػم ككػػسف عسلمػػسن اػػك عػػـ خدغجػػم  مػػت خكغمػػد ككػػسف قػػد ىموػػر فػػي اورق
الكحي كأخ ر خدغجػم الخ ػر ذا ػت إلػع   سإلمجغؿ ككسف  غخسن ك غران قد عمي فممس جسء ر كؿ ان 
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كرقم  ف مكفؿ فممس أخ رىر قسؿ لاس أخ رغم  أف غو ر ف كؼ غزذل مف ق ؿ أامػم فػكان أف اػذا لاػكا 
 المسمكس األك ر ألذم كسف غأىي مك ع عمغم ال الـ .

ككػسف إذا جمػس ر ػكؿ ان  كػسف مػف الم ػىازئغف  ر ػكؿ ان بن الحـارث الـداري : النضر  جـ.
  مجم ػػسن لممػػسس غحػػدثاـ كغػػذكراـ  مػػس أوػػسب مػػف كػػسف قػػ ماـ فكػػسف غقػػكؿ مػػس أحسدغػػث محمػػد أال

   أ سطغر األكلغف .
سؿ في مزكة  در فقػ : كسف م اكران  جكدة الرأم فأ سر عمع ر كؿ ان  الحباب بن المن ر د. 

 ؿ اي الحػرب كالمكغػدة فقػسؿ  لر اؿ اذا ممزالن أمزلؾ إغسا ان أـ اي الحرب كالمكغدة فقسؿ الم ي 
 إمي أرل أف ممزؿ عمد أ سر  در فمردـ جمغر ا  سر كمىرؾ  ئران كاحدان م رب محف كال غ ر كف .

 تكمم عن أسالم خالد بن الوليد ورفيقو : .34
 كلغد كعمرك  ف ال سص كعثمسف  ف طمحم ف ػر  اػـ ر ػكؿ ان   د مزكة القرل جسء خسلد  ف ال 

كقسؿ لخسلد الحمد ان الذم اػداؾ كامػي كمػت أرل فغػؾ عقػالن رجػكت ان أف ال غ ػممؾ إال إلػع خغػر 
أدعػػك ان أف غديػػر لػػي ىمػػؾ المػػكاطف إلىػػي كمػػت أ ػػاداس عمغػػؾ فقػػسؿ ر ػػكؿ ان  فقػػسؿ لر ػػكؿ ان 

 . اإل الـ غجب مس ق مر 
 تكمم عن حادثة بئر الرجيع : .35

ع رة مف القراء مر راط عضؿ كالقسرة لغيقاػكاـ فػي الػدغف كأمػر عمػغاـ عسوػـ  أر ؿ ر كؿ ان 
 ػػػف ثس ػػػت فخرجػػػكا غ ػػػغركف المغػػػؿ كغكممػػػكف الماػػػسر حىػػػع إذا كوػػػمكا إلػػػع  ئػػػر الرجغػػػر مػػػدركا  اػػػـ 

 كأ ركاـ حىع غ ممكاـ لقرغش 
 في غزوة الفتح األعظم : مميا رسول اهلل عدد الخطط العسكرية إلتي أستع .36
أم مقسكمػػم أمػػس خسلػػد  مػػف أعالاػػس فمػػـ غمقػػع  أمػػر خسلػػد أف غػػدخؿ مػػف أ ػػيؿ مكػػم كدخػػؿ اػػك  

فمقػػي   ػػض المقسكمػػم كأعمػػف فػػي المػػسس أف مػػف دخػػؿ دار أ ػػك  ػػيغسف فاػػك أمػػف كمػػف دخػػؿ الم ػػجد 
 فاك أمف كمف أممؽ عمع مي م في  غىر فاك امف .

ككػػسف زعػػغـ  وػػسلحر ر ػػكؿ ان  عيينــة بــن حصــن فــي غــزوة دومــة الجنــدل : أ كــر دور .37
األحمؽ المطسع كأعطسا أرضسن غرعػع فغاػس مممػر ألف أرضػر كسمػت  قكمر ككسف غ مغر ر كؿ ان 

 أجد ت .
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أعػػداءة  بعــد اليجــرة غيــر كفــار مكــة والقبائــل المواليــة ليــا : مــن ىــم أعــداء رســول اهلل  .38
ككسمكا ثالث ق سئؿ  مي المضغر ك مي قرغظم ك مي قغمقسع ككػسف لكػؿ مػماـ دكرا  اـ الغاكد الجدد 

مماـ مف مقض عادا مػر ر ػكؿ ان كمػماـ مػف خػسف الم ػممغف كألػب األعػداء عمػغاـ فكػسف جػزاءاـ 
مػػف المدغمػػم إلػػع  مػػي قرغظػػم فكسمػػت خغػػسمىاـ اك ػػر مػػف أف غطػػردكا فكػػسف  أف طػػرداـ ر ػػكؿ ان 

 جزاءاـ القىؿ .
 

 أ كر حادثة اإلفك إلتي حصمت في غزوة بني المصطمق : .39
أف عسئ م ىخميت عف القسفمم كلـ غمحظ احد مغس اس ككسف امسؾ مف غىيقد مكسف ارىحػسؿ القسفمػم كاػك 
ويكاف  ف الم طؿ فممس رأل عسئ م عرفاس فػأرخع لاػس راحمىػر حىػع رك ػت عمغاػس ك ػسر اػك أمسماػس 

 ػػد ان  ػػف أ ػػي  ػػف أ ػػي  ػػمكؿ كالػػذم ىكمػػـ فغاػػس اػػـ ح ػػسف  ػػف كالػػذم ىػػكلع اليىمػػم ك ػػسر فغاػػس اػػك ع
ثس ت كحممم  مت جحش كم طح  ف أثسثم كأمزؿ ان ى سلع  راة عسئ م  قػراف غىمػع إلػع غػـك القغسمػم 

كعسئ ػم كاؿ أ ػي  كػر كفػي ماسغػم اػذا  ككسمت اذا اليىمم مف أ د المحف الىي عس اس ر ػكؿ ان 
 ـ فغاس  دغر دلغؿ .اليىمم أقغـ الحد عمع مف ىمك

 عدد شيداء اليمامة : .43
 زغد  ف الط سب  .3  ثس ت  ف األرقـ .2  عكس م  ف محوف .1

  
  جسع  ف كاب .6   سلـ مكلع حذغيم .5  م ف  ف عدم .4

 عدد أبطال معركة اليرموك : .41
ع ػػد ان  ػػف ع ػػد ان  ػػف  .3  الكلغد  ف الكلغد .2  خسلد  ف الكلغد .1
 أ ي
 ا سـ  ف ال سص .6   ممم  ف ا سـ .5 رمم  ف أ ي جاؿعك .4

 من أبطال غزوة بدر : 6عدد  .42
 عثمسف ف مسس   .3  ع غدة  ف الحسرث .2 حمزة  ف ع د المطمب .1
   د  ف م سذ .6    د  ف الر غر .5 عمي  ف أ ي طسلب .4
 تكمم عن الطمل الخابي عبد اهلل بن جحش : .43
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  غػت فػي الجمػم  ػدالن   سعاس أ ك  يغسف   د الاجػرة فكعػدا لػر ر ػكؿ ان كسمت لر دار لر كألخكىر 
مماػس ككػسف أوػػ ر المػسس عمػػع الجػكع كال طػػش ىممػع أف غمػػكت  ػاغدان فمػػست مكىػمن  ػػمغ م عمػع غػػد 

 مر عمر حمزة  ف ع د المطمب  . الحكـ  ف األخمس فجدع أمير كأذمر دفمر ر كؿ ان 
 خطاب :تكمم عن الشييد زيد بن ال .44

اك أخك عمر  ف الخطسب  ػاد  ػدران كقسىػؿ قىػسؿ األ طػسؿ كفػي حػركب الػردة قسىػؿ  ػدكف درع كأ مػع 
 ال الء الح ف حىع أ ى اد 

 تكمم عن السيد القرشي ل أبو سممة   : .45
مػػف عظمػػسء قػػرغش حضػػر  غ ػػم ال ق ػػم كاػػسجر الاجػػرىغف ك ػػاد  ػػدران كفػػي أحػػد ضػػؿ وػػسمدان حػػكؿ 

 . خغثمم غمر ك غف   د  ف  اخع ر كؿ ان  غدافر عف ر كؿ ان 
 تكمم عن السميراء بنت قيس : .46

فقػػسلكا أمػػر  خغػػر  أحػػدل م ػػسء  مػػي دغمػػسر أ ى ػػاد كلػػدغاس فػػي م ركػػم أحػػد  ػػألت عػػف ر ػػكؿ ان 
 فقسلت كؿ موغ م   دؾ جمؿ كرج ت ىحمؿ كلدغاس فقسلت لاس عسئ م مف ازالء فقسؿ كلدم .

 الييود : تكمم عن مخيريق حبر .47
امف مخغرغؽ لمس عرفر مف كىب الغاكد فقػسؿ لقكمػر غػـك احػد ال  ػ ت لكػـ عمػدم كى ػرع  كػؿ أمكالػر 

مخغرغػؽ ح ػر غاػكد  كقسؿ أمكالي لمحمد غميقاس حغث غ سء أ ى اد في احد كقسؿ عمػر ر ػكؿ ان 
. 

فػػي وػػحس ي جمغػػؿ أ ػػمـ ككالػػدا كػػسفر ك  مــن ىــو غســيل المالئكــة وكيــف كــان استشــياده : .48
مػػزكة أحػػد كسمػػت لغمػػم زفسفػػر عمػػع جمغمػػم  مػػت ع ػػد ان  ػػف أ ػػي  ػػف  ػػمكؿ فممػػس  ػػمر ممػػسدم الجاػػسد 

رأغػػت المالئكػػم ىد ػػمر  ػػػغف  أ ػػرع إلػػع  ػػسحم القىػػسؿ كاػػك جمػػب فأ ى ػػػاد فغاػػس فقػػسؿ ر ػػكؿ ان 
 ال مسء كاألرض  مسء في المزف  وحسؼ مف فضم .

 تكمم عن الشييد عكاشة بن المحصن : .49
ك  ػػرا  سلجمػػم عمػػدمس قػػسؿ  سر ػػسن أمغقػػس جمغػػؿ الممظػػر  ػػاد الدػػزكات جمغ اػػس مػػر ر ػػكؿ ان كػػسف ف

ر ػػكؿ ان غػػدخؿ الجمػػم  ػػ  غف أليػػسن مػػف الم ػػممغف ف  ػػال ح ػػسب فقػػسؿ غػػس ر ػػكؿ ان أدعػػك ان أف 
  أككف مماـ فقسؿ أمت مماـ .

 


