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طٔ ٓ :ح جُٔشجد ذحُظيذ ٓٝح جُذُيَ ػِيٓٝ ٚح جُز ٟيوطؼي ٚجألٓش ذحالطـيحد ؟
طٕ  :ػشف جُضًحز ُـس ٝششػًح ٓٝح جُذُيَ ػِ ٠دَ جُٔزًيحش ٓٝح ٝج ٚجالعطذالٍ ذحآليس .
طٖ ً :يق ضٌ ٕٞصًحز جُذيٞجٕ جُرش ٟجُٔأً ٍٞجُٔوذٝس ػِ ٠رًحضًٝ ٚيق ضٌ ٕٞرًحز جُذيٞجٕ
جُرش ٟؿيش جُٔوذٝس ػِ ٠رًحضً ٚرؼيش رٛد شحسدًج .
طٗ ً :يق ضٌ ٕٞرًحز جُذيٞجٕ جُرذش ٟجُٔأً. ٍٞ
ط٘ ٓ :ح  ٞٛأًَ جُزًحز ٓٝح جُز ٟيجض ٟكيٜح ؟
طٓ : ٙح دٌْ أًَ ٓح طيذ ذذيٞجٕ ؟ ٓٝح ششٝؽ ضؼِْ جُجحسدس ؟ ٓٝح جُذٌْ ُ ٞكوؾ ششؽ ٖٓ
ٛز ٙجُششٝؽ ؟ ٓٝح جُذٌْ ُ ٞأدسى ديح ٝضخِق ششؽ ٖٓ جُششٝؽ .
طٓ : 7ح جُز ٟيشطشؽ ك ٠آُس جُزذخ ٓٝح دٌْ جُغٖ ٝجُظلش ٓغ رًش جُذُيَ ؟
ط ٖٓ : 8جُز ٟضظخ ٓ٘ ٚجُطزًي ٖٓٝ ٚجُز ٟال ضذَ رذيذط ٚ؟
طٝ : 9ػخ ذحُطلظيَ ًيق ضٌ ٕٞصًحز جُج٘يٖ ؟
طٓٔ ٝ :ػخ ذحُطلظيَ دٌْ ٓح يإخز ٖٓ جُذيٞجٕ جُذ ٠؟ ٓغ رًش جُذُيَ .
طٔٔ ٓ :ح جُٔشجد ذحألؿؼٔس ٓٝح جُذُيَ ػِيٜح ؟ ٓٝح ػحذؾ جُذالٍ ٝجُذشجّ ٜٓ٘ح ؟
طٕٔ ٓ :ح ػالٓحش جُذيٞجٕ جُذشجّ ٝجُـحتش جُذشجّ ؟ ٓٝح جُز ٟيغطػ٘ ٖٓ ٠جُٔيطٝ ٚجُذّ ٓغ
جُذُيَ ؟
طٖٔ ٓ :ح  ٠ٛأهغحّ جُذيٞجٕ ٖٓ ديع ٓح يإًَ ذزذخ ٝذـيش رذخ ٓٝح ال يإًَ أطال ؟
طٗٔ  :ػشف جألػذيس ؟ ٓٝح دٌٜٔح ٓٝط ٠ضجد ٓٝح دُيِٜح ٖٓ جٌُطحخ ٝجُغ٘ ٚ؟
ط٘ٔ ٓ :ح جُز ٟيجضب ك ٠جألػذيس ؟ ٝػٖ ًْ شخض ضجضب جُرذٗٝ ٚجُروشز ٝجُشحز ٝأئٜح
أكؼَ ؟ ٓٝح جألكؼَ ٖٓ ًػشز جُِذْ ٓٝح جألكؼَ ٖٓ ديع ؿيد جُِذْ ؟
طٓ : ٔٙح جُز ٟال يجضب ك ٠جألػذيس ؟
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ط : ٔ7ذيٖ ٓح يجضب ٓٝح ال يجضب ٓٔح يأض: ٠
ٔ -جُؼٞسجء جُظحٛش ػٞسٛح .
ٕ -دظ ٍٞجُؼشؼ ُٜح ػ٘ذ ئػجحػٜح ُِطؼذيس .
ٖٓ -وـٞػس ًَ جألرٕ أ ٝذؼؼٜح .
ٗ -جُٔخِٞه ٚذال أرٕ .
٘ٓ -وـٞػس جُزٗد ( جُزيَ ) أ ٝذؼؼ. ٚ
 -ٙجُخظٝ ٠جٌُٔغٞس جُوشٕ .
 -7كحهذز جُوش ( ٕٝجُجِذحء )
طٓ : ٔ8ط ٠يذخَ ٝهص جُطؼذيس ؟ ٝئُٓ ٠ط ٠يغطٔش ؟
ط : ٔ9جرًش عٖ٘ جألػذيس ؟ ٓٝح دٌْ جألًَ ٖٓ جألػذيس جُٔ٘زٝسز ٝجُٔطـٞع ذٜح ؟ ٓٝح
جألكؼَ ك ٠جألػذيس جُٔطـٞع ذٜح ٓٝح دٌْ ئؿؼحّ جُلوشجء ٝجُٔغحًيٖ ٜٓ٘ح ؟
طٕٓ ٓ :ح جُز ٟيذشّ ػِ ٠جُٔؼذ ٠؟
طٕٔ  :ػشف جُؼويوس ُـس ٝششػًح ؟ ٓٝح دٌٜٔح ؟ ٓٝح دُيِٜح ؟ ٓٝح هذسٛح ؟ ٓٝح جُز ٟيطأدٟ
ذ ٚأطَ جُغ٘س ؟
طٕٕ ً :يليس جُطظشف كيٜح ؟
طٖٕ ٓ :ح جُز ٟيُغٖ كؼِٓ ٚغ جُُٔٞٞد ؟
طٕٗ ٓ :ح ضؼشيق جُئيٖ ُـس ٝششػًح ؟ ٓٝح دُيَ جإلئحٕ ٖٓ جٌُطحخ ٝجُغ٘س ؟
طٕ٘ ٓ :ح جُز ٟي٘ؼوذ ذ ٚجُئيٖ ؟ ٓٝح  ٠ٛششٝؽ جُذحُق ؟
طٓ : ٕٙح دٌْ جُذِق ذحُظذه ٚ؟ ٓٝح دٌْ ئيٖ جُِـ ٞ؟ ٓٝح  ٞٛئيٖ جُِـٞ؟ ٓغ رًش جُٔػحٍ.
طٓ : ٕ7ح ً ٠ٛلحسز جُئيٖ ؟ ٓٝح دٌٜٔح ؟
ط : ٕ8ػشف جُ٘زس ُـس ٝششػًح ٓٝح دُيِ ٖٓ ٚجٌُطحخ ٝجُغ٘س ؟
طٓ : ٕ9ح أٗٞجع جُ٘زس ئجٔحال ؟ ٓٝح أهغحّ ٗزس جُطرشس ؟
طٖٓ ٓ :ح دٌْ جُ٘زس جُٔؼِن ػِٓ ٠ؼظيس ٓٝح دٌْ ٗزس جُٔؼظيس ٗلغٜح ٓغ رًش جُذُيَ ؟
طٖٔ ٓ :ح دٌْ ٗزس جٌُٔشٝ ٙٝجُٞججد جُٔؼيٖ ٝجُٞججد ػِ ٠جٌُلحيس ٓغ جُطؼِيَ ك ًٍَ ٠؟
طٕٖ ٓ :ح دٌْ ٗزس كؼَ جُٔرحح أ ٝضشً ٚ؟
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طٖٖ  :ػشف جُوؼحء ُـس ٝششػًح ٓٝح دُيَ ٓششٝػيط ٖٓ ٚجٌُطحخ ٝجُغ٘س ؟
طٖٗ ٓ :ح دٌْ ض ٠ُٞجُوؼحء ؟ ٓٝح ششٝؽ جُوحػ ٠؟
طٖ٘ ٓ :ح  ٠ٛجآلدجخ جُٔغطذرس ٝجآلدجخ جُٞججر ٚػِ ٠جُوحػٓٝ ٠ح جُز ٟيذشّ ػِي ٚ؟
طٓ : ٖٙح جُز ٟيٌشُِ ٙوحػ ٠؟
طٓ : ٖ7ح جُز ٟيجد جضرحػ ٚكٗ ٠ظش جُوؼيس ؟
ط ٖٓ : ٖ8جُز ٟضورَ شٜحدض ٖٓٝ ٚال ضورَ شٜحدض ٚ؟
طٓ : ٖ9ط ٠يورَ ًطحخ هحع ئُ ٠هحع آخش ؟
طٓٗ  :ػشف جُذػُ ٟٞـس ٝششػًح ؟ ٓٝح جُٔشجد ذحُري٘حش ؟ ٓٝح دُيَ ٓششٝػيس جُذػٖٓ ٟٞ
جٌُطحخ ٝجُغ٘س ؟
طٔٗ ٓ :ط ٠يذٌْ جُوحػُِٔ ٠ذػ ٠ذحُري٘س ؟ ٓٝح جُذٌْ ُ ُْ ٞيٌٖ ُِٔذػ ٠ذي٘ ٚ؟
طٕٗ ٓ :ح جُٔشجد ذحُٔذػٓٝ ٠ح جُٔذػ ٠ػِي ٚ؟
طٖٗ ً :يق يٌ ٕٞجُذِق ػِ ٠كؼَ جُ٘لظ أ ٝجُـيش ؟
طٗٗ  :ػشف جُشٜحدز ُـس ٝششػًح ٓٝح ششٝؽ جُشحٛذ ؟
ط٘ٗ ٓ :ح ضؼشيق جُؼذجُس ُـس ٝششػًح ٓٝح ششٝؿٜح ؟
ط : ٗٙذيٖ جُذٌْ كئح يأض: ٠
ٔ -هـغ جُذِوٝ ّٞجُٔشب ػِ ٠دكؼطيٖ .

ٕ -هـغ جُذِوٝ ّٞجُٔشب ك ٠جُزذخ

ٖ -هـغ جُٞد جيٖ ك ٠جُزذخ .

ٗ -هـغ ٓح ٝسجء جُٞدجيٖ .

٘ -جُزذخ ذحُغٖ ٝجُظلش .

 -ٙرذيذس جُٔجٞط ٝجُٞغ٘٠

 -7رذيذس جُيٜٞدٝ ٟجُ٘ظشجٗ. ٠

 -8رذيذس جُغٌشجٕ ٝجُٔجٕ٘ٞ

 -9أخز جُشؼش ٝجُظٞف ٖٓ جُذيٞجٕ ديح

ٓٔ -دٌْ جُجٞجسح ٖٓ جُـيش

ٔٔ -جشطشى ك ٠جُروشز غٔحٗيس .

ٕٔ -جشطشى ك ٠جُشحز سجالٕ

ٖٔ -كحهذ جُوش ٕٝك ٠جألػذيس
ٗٔ -جُطغٔيس ٝجعطورحٍ جُورِس ك ٠جُزذخ
٘ٔ ُٞ -أجش جألػذيس جُٔ٘زٝسز كطِلص .
 -ٔٙئؿؼحّ جُلوشجء ٖٓ جألػذيس جُٔطـٞع ذٜح

العلوم الشرعية

مراجعات الفصل الدراسي الثاني

3

 -ٔ7جالٗطلحع ذشة ٖٓ جألػذيس جُٔ٘زٝسز
 -ٔ8ذيغ جُٔؼذ ٠شيثح ٖٓ جألػذيس .
 -ٔ9جؼَ جُجِذ أجشز ُِجضجس .
ٕٓ -أخشش جُؼويوس ُغٖ جُرِٞؽ .
ٕٔٓ -يطس جُجشجد .
ٕٕ -خشؼ جُج٘يٖ ٖٓ أٓ ٚجُٔزذٞدٝ ٚديحضٓ ٚغطوشز .
ٖٕ -دِق أال يلؼَ شيثح كلؼَ ؿيش. ٙ
ٕٗ -دِق أال يلؼَ شيثح كأٓش ؿيش ٙذلؼِ. ٚ
ٕ٘ -دِق ػِ ٠كؼَ أٓشيٖ كلؼَ أدذٔٛح .
 -ٕٙهحٍ ال أُرظ ٛزج ٝال ٛزج .
 -ٕ7دكغ ك ٠جٌُلحسز غٞخ أٓشأز ُشجَ .
 -ٕ8جُخق ٝجُولحصجٕ ك ٠جٌُلحسز
 -ٕ9دكغ غٞذح هذئًح ك ٠جٌُلحسز .
ًٖٓ -لش ذحُظ ّٞد ٕٝجُؼجض ػٖ عحتش جُخظحٍ ذيٖ جُذٌْ ٓغ جُطٞجي. ٚ
ٖٔ -ئيٖ جُظر٠
ٕٖ -دِق ؿيش هحطذ ُِئيٖ .
ٖٖٗ -زس كؼَ جُٔؼظيس .
ٖٗٗ -زس ٝججرح ػي٘يح .
ٖ٘ٗ -زس ٝججرح ًلحتيًح .
ٗ -ٖٙزس كؼال ٓرحدًح
ٗ -ٖ7زس شخض ط ّٞجُذٛش .
 -ٖ8ض ٠ُٞجُوؼحء ئٕ ُْ يظِخ ؿيش. ٙ
 -ٖ9ض ٠ُٞجُوؼحء ئٕ طِخ ُ ٚؿيش. ٙ
ٓٗ -جِٞط جُوحػ ٠كٞٓ ٠ػغ كغيخ ظحٛش .
ٔٗ -إٔ يخظض جُوحػُ٘ ٠لغ ٚدحجرًح أ ٝذٞجذًح .
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ٕٗ -هر ٍٞجُوحػ ٠جُٜذي ٖٓ ٚأٓ َٛذَ ػِٔ ُٚٝ ٚخظٓٞس .
ٖٗ -جُوؼحء ك ٠دحٍ جُـؼد ؿيش جُشذيذ .
ٗٗ -جُوؼحء ك ٠دحٍ جُـؼد جُشذيذ .
٘ٗ -ضِويٖ جُوحػ ٠أدذ جُخظ ّٞدجس .
 -ٗٙشٜحدز جُؼذ ٝػِ ٠ػذ. ٙٝ
 -ٗ7شٜحدز جُؼذُ ٝؼذ. ٙٝ
 -ٗ8شٜحدز جُٞجُذ ُُٞذ. ٙ
 -ٗ9شٜحدز جُُٞذ ُٞجُذ. ٙ
ٓ٘ -شٜحدز جُٞجُذ ػُِٝ ٠ذٝ ٙجُؼٌظ .
ٔ٘ -جدػ ٠جغ٘حٕ شيثح ك ٠يذ أدذٔٛح .
ٕ٘ -ئٕ ُْ يٌٖ ُِٔذػ ٠ذي٘. ٚ
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أوالً  :التفسري
طٔ ٓ :ح جحتضز ػرحد جُشدٖٔ جُٔطظليٖ ذحُطٞجػغ ٝجُذِْ ُِ٘حط ٝجُطٜجذ هلل ُيالً ؟
طٕ  َٛ :جُٔشجد ٖٓ ضٞجػغ ػرحد جُشدٖٔ أٗ ْٜئشً ٕٞحُٔشػ ٠ضظ٘ؼح ٝسيحء ؟
طٖ  ٖٓ :طلحش ػرحد جُشدٖٔ جُطٞجػغ ٝ ،ػخ ٓح جُٔشجد ٜٓ٘ح ؟
طٗ  :جرًش ه ( ٍٞجُذغٖ جُرظش ) ٟك ٠ه ُٚٞضؼحُ " : ٠هحُٞج عالٓح " .
ط٘ ٓ :ح شش ئػحكس جُؼرحد ئُ ٠جُشدٖٔ ك ٠ه ُٚٞضؼحُٝ " : ٠ػرحد جُشدٖٔ" ؟

طٔ  :ذْ ضذع جآليس جٌُشئس جُٔإٓ٘يٖ ؟
طٕ :ػِ ٖٓ ٠يطظذس ٓذحٝسز أ َٛجٌُطحخ إٔ يششذ ْٛئُ ٠ؿشين جُذن ذأعِٞخ ُيٖ ٓح جُذُيَ ؟
طٖ  :جرًش ٗٔٞرؼ ٖٓ ٓجحدُس أ َٛجٌُطحخ ذحُذغ٘. ٠
طٗ ٓ :ح جُغش ك ٠ضخظيض أ َٛجٌُطحخ ذحُزًش د ٕٝعٞج ْٛك ٠جألٓش ذجذجُ ْٜذحُذغ٘ ٠؟

طٔ ٓ :ح جُؼشس جُز ٟيؼٞد ػِ ٠جُ٘حط ئرج ضغشػٞج ك ٠ضظذين جألخرحس ؟
طٕ  َٛ :يوطظش جُطػرص ػِ ٠أخرحس جُلغحم كوؾ د ٕٝؿيش ْٛ؟
طٖ ٓ :ح جُلحتذز جُط ٠ضؼٞد ػِ ٠جُٔجطٔغ جُٔغِْ ٖٓ جالُطضجّ ذحُطػرص ٖٓ جألخرحس ؟
طٗ ٓ :ح كحتذز جُطؼريش ذـ (ئْٕ) جُٔليذز جُشي ك ٠ه ( ُٚٞئٕ جحءًْ ) ؟
ط٘ ٓ :ح كحتذز ضٌ٘يش جُلحعن ٝجُ٘رأ ؟
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طٔ  :دَُ ٖٓ جُغ٘س ػِٓ ٠ح يإيذ ٝيإًذ ػذّ جالعطٜضجء ذحُ٘حط .
طٕ  َٛ :يظخ إٔ يوـغ ذٔذح أدذ أ ٝيوـغ ذؼير ٚ؟
طٖ  :ال يجٞص ٓ٘حدجز جُٔغِْ ذٔح يٌش ٖٓ ٙجألُوحخ  َٛ ،يغطػ٘ ٖٓ ٠رُي شة ؟
طٗ  :جرًش جُذذيع جُذجٍ ػِ ٠جُ٘ ٠ٜػٖ ضطرغ ػٞسجش جُٔغِٔيٖ .
ط٘ ٓ :ح جُذُيَ ٖٓ جُغ٘س ػِ ٠جُ٘ ٠ٜػٖ جُـيرس ؟
طٓ : ٙح ه ٍٞجإلٓحّ جُذغٖ (سدٔ ٚجهلل) ك ٠جُـيرس ؟
طٓ : 7ح جُويْ جُط ٠يجد إٔ ضغٞد جُٔجطٔغ جُٔغِْ ؟ ٓٝح جُذُيَ ؟

طٔ ٓ :ح عرد ٗض ٍٝجآليس ؟
طٕ  :ذْ ٝػذ جهلل ضؼحُ ٠جُٔـيؼيٖ ٝأ َٛجُؼِْ ك ٠جآليس ؟
طٖ  ُْ :دزف عرذحٗٓ ٚلؼ ( ٍٞيلغخ جهلل ٌُْ ) ؟
طٗ  ُْ :ػـق عرذحٗٝ ( ٚجُزيٖ أٝضٞج جُؼِْ ) ػِ ( ٠جُزيٖ ءجٓ٘ٞج ) ؟
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ثانيًا  :احلديث
طٔ ٓ :ح جُز ٟيجد ػِ ٠جُذػحز ٝجُٔطظذسُِ ٕٝطرِيؾ ؟
طٕ  ْٛ ٖٓ :أتٔس جُؼالٍ ؟ ٓٝح ػوحذ ْٜ؟
طٖ ٓ :ح جُز ٟيٜذف ئُي ٚجُذذيع ؟

طٔ  :جرًش ذؼؼًح ٖٓ جُـشجتض جُط ٠جرِص ػِيٜح جُ٘لظ ٝجُط ٠ضؼٞم جإلٗغحٕ ػٖ سه ٠جألخالم
ٝجُٔذجٓٝس ػِ ٠ػَٔ جُخيش .
طٕ  :هذ يرخَ جُٔغِْ ذحُظذهس خٞكح ػِٗ ٠وض ٓحُٓ ، ٚحرج ضو ُٚ ٍٞك ٠ػٞء جُذذيع جُششيق ؟
طٖ ٓ :ح ٓ٘ضُس ٖٓ ًحٕ خِو ٚجُظلخ ٝجُؼل ٞكٗ ٠لٞط جُ٘حط ؟ ٝػ٘ذ جهلل ك ٠جآلخشز ؟
طٗ  :جرًش ه ٍٞعيذٗح أذ ٠ذٌش جُظذين ( )ك ٠جُطٞجػغ .

طٔ ً :يق ضٌ ٕٞطِس جُشدْ ؟
طٕ  :ذيٖ جُ٘ر )( ٠ك ٠دذيع آخش إٔ طِس جُشدْ ذشًس جُٔحٍ  ،جرًش. ٙ
طٖ ٓ :ح ػوٞذس هـغ جُشدْ ك ٠جُذٗيح ٝجآلخشز ؟

طٔ ٓ :ح ٓؼ٘ ٠جُشكن ؟
طٕ ٓ :ح  ٠ٛأ ٠ُٝجُٔٞجهق ذحُشكن ؟
طٖ  :دع سع ٍٞجهلل ( )ػِ ٠جُشكن  ،دَُ ػِ ٠رُي ذذذيع ؿيش جُذذيع جُٔزًٞس .
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طٔ ٝ :سدش سٝجيحش أخشُٜ ٟزج جُذذيع ضٞػخ غٞجخ جهلل ضؼحُُٜ ٠زج جُشجَ جرًشٛح .
طٕ  :رًش سع ٍٞجهلل ( )إٔ ئٓحؿس جألر ٟػٖ ؿشين جُ٘حط ٖٓ شؼد جإلئحٕ  ،جرًش جُذذيع .

طٔ ٓ :حرج ضوُِ ٍٞذُٝس جُذذيػس جُط ٠ضطشذم ذغٖ ٝض٘ظيْ هٞجٗيٖ دوٞم جُذيٞجٕ ؟
طٕ  :رًش سع ٍٞجهلل ( )دذيػح كي ٚطٞسز ٓطوحذِس ذخالف طٞسز دذيػ٘ح  ،جرًش. ٙ

طٔ ٓ :ح  ٠ٛأٜٓحش ٌٓحسّ جألخالم ؟
طٕ ٓ :ح ه ٍٞجُؼِٔحء ك ٠دغٖ جُخِن  ٞٛ َٛؿشيضز ؟ أّ ٌٓطغد ؟
طٖ  :ذْ ٝطق جُوشإٓ ٗري٘ح ٓذٔذًج ( )؟
طٗ  :جرًش ٝطق أّ جُٔإٓ٘يٖ ػحتشس (سػ ٠جهلل ػٜ٘ح) ُِشعًٝ )( ٍٞزج ٝطق أّ
جُٔإٓ٘يٖ طليس ذ٘ص ديُ ٠ذرير٘ح (. )
ط٘  :دع جُ٘ر )( ٠ك ٠أدحديع ًػيشز ػِ ٠دغٖ جُخِن جرًش ذؼؼح ٜٓ٘ح .

طٔ  :ذيٖ كؼَ ٓذرس جهلل ضؼحُٝ ٠سعً ُٚٞيق ضٌ ٕٞ؟
طٕ  َٛ :يشطشؽ جالٗطلحع ذٔذرس جُظحُذيٖ إٔ يؼَٔ جُٔشء ذؼِٔ ْٜ؟
طٖ ٝ :سد دذيع آخش يإًذ ٗلظ ٛزج جُٔؼ٘ ٠جرًش. ٙ

العلوم الشرعية

مراجعات الفصل الدراسي الثاني

9

ثالثاً  :التوحيد
طٔ  :ػشف جُٔالتٌس ٝجرًش جُذُيَ ػِ ٠جُطؼشيق ؟
طٕ  :ذيٖ طلس جُٔالتٌس ؟ ٝدٌْ جإلئحٕ ذ ْٜ؟
طٖ  :ذيٖ ٖٓ  ْٛجُذلظس ؟ ٓٝح دُيَ جإلئحٕ ذحُٔالتٌس ٖٓ جٌُطحخ ٝجُغ٘س ؟
طٗ ٓ :ح جُجٖ ؟ ٓٝح دٌْ جإلئحٕ ذٞجٞد ْٛ؟ ٓٝح جُذُيَ ػِ ٠رُي ؟
ال ؟
ط٘  :ػشف جُطظٞف ؟ ٝيرع أط ٍٞجُطظٞف ئجٔح ً

رابعًا  :السيـرة
طٔ  :ك ٠أ ٟع٘س ًحٗص ؿضٝز ضرٞى أ ٝجُؼغشز ٝذيٖ عرد جُـضٝز ؟
سٍ : 2ارا ماُ يق٘ه اىَْافقُ٘ عْذ االسرعذاد ىيغزٗج ؟ ٍٗارا قاه اىثناؤُٗ ؟
س ٌٕ ٍِ : 3اىثالثح اىصادقيِ ٍِ اىَخيصيِ ؟
س : 4ف ٚأ ٙسْح ماّد حدح اى٘داع ؟ ٍٗر ٚذحشك سمة اىحديح ؟
سٍ : 5ارا فعي٘ا عْذٍا ٗصي٘ا را اىحييقح ؟
س : 6ف ٚأ ٙشٖش ٍشض سس٘ه اهلل (ٗ )أٗه ٗخع ماُ تٔ ؟
س : 7مٌ ماُ عَش اىْث )( ٚعْذ ٗفاذٔ ؟ ٗمٌ قض ٚسس٘ه اهلل (ٍْٖ )ا ف ٚاىذع٘ج ؟
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أوالً  :التفسري
ال ؟
طِ : 1ا جائضج ػثاد اٌشدّٓ اٌّرصفيٓ تاٌرٛاضغ ٚاٌذٍُ ٌٍٕاط ٚاٌرٙجذ هلل ٌي ً
ؼ  :جعطذوٞج ذزُي أػِ ٠جُذسجحش ك ٠جُج٘س .
ط ً٘ : 2اٌّشاد ِٓ ذٛاضغ ػثاد اٌشدّٓ أٔ ُٙيّش ْٛواٌّشض ٝذصٕؼا ٚسياء ؟
ؼ  :ال ٝ ،ئٗٔح ذؼضز ٝأٗلس جُٔإٖٓ جُٔطٞجػغ هلل ضؼحُٝ ٠دذ. ٙ
ط ِٓ : 3صفاخ ػثاد اٌشدّٓ اٌرٛاضغ ٚ ،ضخ ِا اٌّشاد ِٕٙا ؟
ؼ  :أ ٟإٔ ػرحد جهلل جُٔخِظيٖ ُ ْٜدغٖ جُجضجء ٖٓ جهلل ٓح ُْ يطجرشٝج ٝال يغطٌرشٝج ،
ذَ ئش ٕٞػِ ٠جألسع ك ٠عٌي٘س ٝٝهحس ٝسكن ٝ ،يؼحِٓ ٕٞجُ٘حط ذِيٖ  ْٛٝذزُي
ال يشيذ ٕٝػِّٞج ك ٠جألسع ٝال كغحدج .
ط : 4اروش لٛي ( اٌذغٓ اٌثصش ) ٜف ٝل ٌٗٛذؼاٌ " : ٝلاٌٛا عالِا " .
ؼ  :هحٍ جُذغٖ جُرظش : ٟهحُٞج  :عالّ ػِيٌْ  :ئٕ ج َٜػِي ْٜدِٔٞج  ،يظحدرٕٞ
ػرحد جهلل ٜٗحس ْٛذٔح يغٔؼ. ٕٞ
طِ : 5ا شش إضافح اٌؼثاد إٌ ٝاٌشدّٓ ف ٝل ٌٗٛذؼاٌٚ " : ٝػثاد اٌشدّٓ" ؟
ؼ ُِ :طششيق ٝجُطٌشيْ .

ط : 1تُ ذذع اآليح اٌىشيّح اٌّؤِٕيٓ ؟
ؼ  :ضذػ ْٛٞئُ ٠جعطؼٔحٍ جُـشيوس جُذغ٘ ٠كٓ ٠جحدُس أ َٛجٌُطحخ .
ط :2ػٍ ِٓ ٝيرصذس ِذاٚسج أً٘ اٌىراب أْ يششذُ٘ إٌ ٝعشيك اٌذك تأعٍٛب ٌيٓ ِا اٌذٌيً ؟
ؼ  :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲖﲗﲘﲙﲚ ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﱠ
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ط : 3اروش ّٔٛرج ِٓ ِجادٌح أً٘ اٌىراب تاٌذغٕ. ٝ
ؼ  :هحٍ أذٛ ٞشيشز (ً : )حٕ أ َٛجٌُطحخ يوشأ ٕٝجُطٞسجز ذحُؼرشجٗيس ٝيلغشٜٗٝح ذحُؼشذيس
أل َٛجإلعالّ  ،كوحٍ سع ٍٞجهلل ( " )ال ضظذهٞج أ َٛجٌُطحخ ٝ ،ال ضٌزذٝ ، ْٛٞهُٞٞج
(ءجٓ٘ح ذحُز ٟأٗضٍ ئُي٘ح ٝأٗضٍ ئُيٌْ )"
طِ : 4ا اٌغش ف ٝذخصيص أً٘ اٌىراب تاٌزوش د ْٚعٛاُ٘ ف ٝاألِش تجذاٌ ُٙتاٌذغٕ ٝ؟
ؼ  :ألٕ ذي٘ٝ ْٜذيٖ جُٔغِٔيٖ هذسًج ٓشطشًًح ٖٓ جإلئحٕ ذحهلل ضؼحُ ، ٠كل ْٜأ َٛد ٕٝؿيشْٛ
ُور ٍٞجُذجس ٝجالهط٘حع ذحُرشٛحٕ .

طِ : 1ا اٌضشس اٌز ٜيؼٛد ػٍ ٝإٌاط إرا ذغشػٛا ف ٝذصذيك األخثاس ؟
ؼ  :يإد ٟذ ْٜئُ ٠ئكغحد جُؼالهحش كئح ذي٘ ، ْٜألٗ ٚهذ يطريٖ ُ ْٜذؼذ رُي ًزخ ٛز ٙجألخرحس جُط٠
ٗوِص ئُي ، ْٜكيظيشٓ ٕٝـطٔيٖ ػِٓ ٠ح دذظ ٓ ،طٔ٘يٖ أٗ ُْ ٚيوغ ٗ ٌُٚ٘ ،ذّ ال يليذ ؿحُرًح .
ط ً٘ : 2يمرصش اٌرثثد ػٍ ٝأخثاس اٌفغاق فمظ د ْٚغيشُ٘ ؟
ؼ  :ال  ،ألٕ ذؼغ جُظحُذيٖ يذغ٘ ٕٞجُظٖ ذحُ٘حط ٝ ،يظذه ٕٞأهٞجُٝ ، ْٜي٘وِٜٗٞح ذؼذ رُي
ُٖٔ د ٖٓٝ ، ُْٜٞغْ ٝجد جالدطيحؽ ٝجُطػرص ٖٓ أخرحس. ْٛ
طِ : 3ا اٌفائذج اٌر ٝذؼٛد ػٍ ٝاٌّجرّغ اٌّغٍُ ِٓ االٌرضاَ تاٌرثثد ِٓ األخثاس ؟
ؼ  :يوؼ ٠ػِ ٠جألخرحس جٌُحرذس ٝجإلشحػحش كٜٓ ٠ذٛح .
طِ : 4ا فائذج اٌرؼثيش تـ (إْْ) اٌّفيذج اٌشه ف ٝل ( ٌٗٛإْ جاءوُ ) ؟
ؼ ُ :إلشؼحس ذإٔ جُـحُد ك ٠جُٔإٖٓ إٔ يٌ ٕٞيوظح ٝيذٌْ ػوِ ٚكئح يغٔغ ٖٓ أٗرحء .
طِ : 5ا فائذج ذٕىيش اٌفاعك ٚإٌثأ ؟
ؼ  :إلكحدز جُؼٔ ّٞك ٠جُلغحم ٝجألٗرحء .
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ط : 1دًٌ ِٓ اٌغٕح ػٍِ ٝا يؤيذ ٚيؤوذ ػذَ االعرٙضاء تإٌاط .
ؼ  :هحٍ سع ٍٞجهلل ( " : )سخ أشؼع أؿرش ٓ ،ذكٞع ذحألذٞجخ ُ ٞأهغْ ػِ ٠جهلل ألذش. " ٙ
ط ً٘ : 2يصخ أْ يمغغ تّذح أدذ أ ٚيمغغ تؼيثٗ ؟
ؼ  :ال يظخ إٔ يوـغ ذٔذح أدذٍ ُٔح يش ٟػِي ٖٓ ٚطٞس جُـحػس  ،كِؼَ ٖٓ يذحكظ ػِ٠
جألػٔحٍ جُظحٛشز يؼِْ جهلل ٖٓ هِرٝ ٚطلحً ٓزًٓٓٞح ال ضظخ ٓؼ ٚضِي جألػٔحٍ ًٔ ،ح ال
يظخ إٔ يوـغ ذؼيد أدذ ُٔح يش ٟػِي ٖٓ ٚطٞس جُٔؼظيس كِؼَ ٖٓ ٗش ٚ٘ٓ ٟضلشيـح أٝ
ٓؼظيس يؼِْ جهلل ٖٓ هِرٝ ٚطلح ٓذٔٞدًج يـلش ُ ٚذغرر ٚـ كحُٔذجس ًِ ٚػِ ٠جُوِٞخ ٛٝ ،زٙ
ال يؼِْ ٓح كيٜح ئال جُز ٟخِوٜح .
ط : 3ال يجٛص ِٕاداج اٌّغٍُ تّا يىشٖ ِٓ األٌماب  ً٘ ،يغرثٕ ِٓ ٝرٌه شئ ؟
ؼ ٗ :ؼْ يغطط٘ ٖٓ ٠رُي جألُوحخ جُط ٠ضٌغد دٔذج ٓٝذدح ٝضٌ ٕٞدوح ٝطذهح كال ضٌشًٔ ، ٙح
هيَ ألذ ٠ذٌش جُظذين (ُٝ )ؼٔش جُلحسٝم (. )
ط : 4اروش اٌذذيث اٌذاي ػٍ ٝإٌ ٝٙػٓ ذرثغ ػٛساخ اٌّغٍّيٓ .
ؼ  :هحٍ سع ٍٞجهلل ( ( : )يح ٓؼشش ٖٓ آٖٓ ذِغحٗ ُْٝ ٚيذخَ جئئحٕ هِر : ٚال ضطرؼٞج ػٞسجش
جُٔغِٔيٖ  ،كإ ٖٓ ضطرغ ػٞسجش جُٔغِٔيٖ كؼذ ٚجهلل ك ٠هؼش ذيط) ٚ
طِ : 5ا اٌذٌيً ِٓ اٌغٕح ػٍ ٝإٌ ٝٙػٓ اٌغيثح ؟
ؼ  :هحٍ سع ٍٞجهلل ( " : )أضذسٓ ٕٝح جُـيرس ؟ هحُٞج  :جهلل ٝسع ُٚٞأػِْ  ،هحٍ  :رًشى أخحى
ذٔح يٌش ، ٙهيَ  :أسأيص ئٕ ًحٕ ك ٠أخٓ ٠ح أه ٍٞ؟ غحٍ  :ئٕ ًحٕ كيٓ ٚح ضو ٍٞكوذ جؿطرط، ٚ
ٝئٕ ُْ يٌٖ كيٓ ٚح ضو ٍٞكوذ ذٜط. " ٚ
طِ : 6ا لٛي اإلِاَ اٌذغٓ (سدّٗ اهلل) ف ٝاٌغيثح ؟
ؼ  :هحٍ جإلٓحّ جُذغٖ (سدٔ ٚجهلل) جُـيرس ػِ ٠غالغس أٝجًِٜ ٚح كً ٠طحخ جهلل .
جُـيرس  ٠ٛٝ :إٔ ضو ٍٞك ٠خيي ٓح  ٞٛكي. ٚ
جإلكي  ٞٛٝ :إٔ ضو ٍٞكيٓ ٚح ذِـي ػ٘ٔٓ ٚح يٌش. ٚٛ
جُرٜطحٕ  ٞٛٝ :إٔ ضو ٍٞكيٓ ٚح ُيظ كي. ٚ
طِ : 7ا اٌميُ اٌر ٝيجة أْ ذغٛد اٌّجرّغ اٌّغٍُ ؟ ِٚا اٌذٌيً ؟
ؼ  :هيْ جألخٞز ٝجُٞدذز ٝجُطشجذؾ ذيٖ جٔيغ أكشجدٝ ، ٙجُذُيَ ه ُٚٞضؼحُ( : ٠ئٗٔح جُٔإٓ٘ ٕٞأخٞز )
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طِ : 1ا عثة ٔضٚي اآليح ؟
ؼ ً :حٕ جُظذحذس جٌُشجّ ئرج سأٝج ٖٓ جحءٓ ْٛورال  ،ذخِٞج ذٔجِغ ْٜػ٘ذ سع ٍٞجهلل ()
ك٘ضُص جآليس جٌُشئس ضأٓشٝ ْٛجُٔإٓ٘يٖ ك ًَ ٠صٓحٕ ٌٓٝحٕ إٔ يلغخ ذؼؼُ ْٜرؼغ ئرج
ؿِد ٓ٘ ْٜرُي  ،ألٕ ٛزج يضيذ جألُلس ٝجُٔذرس ذي٘. ْٜ
ط : 2تُ ٚػذ اهلل ذؼاٌ ٝاٌّغيؼيٓ ٚأً٘ اٌؼٍُ ف ٝاآليح ؟
ؼ ٝ :ػذ جهلل جُٔـيؼيٖ ٖٓ جُٔإٓ٘يٖ ػحٓس ٝ ،أ َٛجُؼِْ خحطس ذشكؼ ٚدسجحض ْٜك ٠جُذٗيح ،
ٝػظيْ غٞجذ ْٜك ٠جآلخشز .
ط ٌُ : 3دزف عثذأٗ ِفؼٛي ( يفغخ اهلل ٌىُ ) ؟
ؼ ُ :يشَٔ ًَ ٓح يشج ٞجُ٘حط إٔ يلغخ جهلل ُ ْٜكي. ٚ
ط ٌُ : 4ػغف عثذأٗ ( ٚاٌزيٓ أٚذٛا اٌؼٍُ ) ػٍ ( ٝاٌزيٓ ءإِٛا ) ؟
ؼ ُِ :ذالُس ػِ ٠جُطؼظيْ ٝجُط٘ٞي ٚذوذس جُؼِٔحء .
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ثانيًا  :احلديث
طِ : 1ا اٌز ٜيجة ػٍ ٝاٌذػاج ٚاٌّرصذسٌٍ ْٚرثٍيغ ؟
ؼ  :يجد ػِي ْٜأال يطٌِٔٞج ئال ذحُذن ٝال يذػ ٕٞئال ئُ ٠جُذن .
ط ُ٘ ِٓ : 2أئّح اٌضالي ؟ ِٚا ػمات ُٙ؟
ؼ  :أتٔس جُؼالٍ  ٖٓ ْٛيذػ ٕٞئُ ٠جُلغحد ٝجُرحؿَ ٝ ،ػوحذ ْٜأٗ ْٜعيذِٔ ٕٞي ّٞجُويحٓس
أٝصجسٝ ْٛأٝصجس جُزيٖ جذطؼٝ ْٛٞػِٞج ذغرر ْٜد ٕٝإٔ ي٘وض رُي ٖٓ أٝصجس أضرحػ ْٜشيثًح .
طِ : 3ا اٌز ٜيٙذف إٌيٗ اٌذذيث ؟
ؼ  :يٜذف جُذذيع ئُ ٠جُطشؿيد ك ٠دػٞز جُ٘حط ئُ ٠جُخيش ٝجُذشص ػِيٜح ٝ ،ي٘لش جُذذيع
ٖٓ دػٞز جُ٘حط ئُ ٠جُرحؿَ ٝجُلغحد .

ط : 1اروش تؼضًا ِٓ اٌغشائض اٌر ٝجثٍد ػٍيٙا إٌفظ ٚاٌر ٝذؼٛق اإلٔغاْ ػٓ سل ٝاألخالق
ٚاٌّذاِٚح ػٍ ٝػًّ اٌخيش .
ؼ  :دد جُطِٔي  -جُرـش ٝجُغيـشز  -جُؼظٔس  -جُطؼحظْ .
ط : 2لذ يثخً اٌّغٍُ تاٌصذلح خٛفا ػٍٔ ٝمص ِاٌٗ ِ ،ارا ذمٛي ٌٗ ف ٝضٛء اٌذذيث اٌششيف ؟
ؼ  :يريٖ ٗري٘ح ( ) إٔ جُظذهس ال ض٘وض جُٔحٍ ألٕ جهلل ضؼحُ ٠يرحسى ُظحدر ٚكيٝ ، ٚيؼٞػٚ
ٓح رٛد ٓ٘ ، ٚأ ٝيذكغ ػ٘ ٖٓ ٚجُٔشً ٙٞذوذس ٙأ ٝأػظْ  ،أ ٝإٔ غٞجذ ٚك ٠جآلخشز يؼٞع
ٗوظ ٚك ٠جُذٗيح ٝ ،ال ٓحٗغ ٖٓ ججطٔحع جألٓشيٖ  ،ئر ال دشؼ ػِ ٠كؼَ جهلل .
طِ : 3ا ِٕضٌح ِٓ واْ خٍمٗ اٌصفخ ٚاٌؼف ٛفٔ ٝفٛط إٌاط ؟ ٚػٕذ اهلل ف ٝاآلخشج ؟
ؼ ُ :هه ٚكههٗ ٠لههٞط جُ٘ههحط ئػههضجص ٝضؼظههيْ ٓٝ ،شضرطهه ٚضٌهه ٕٞػحُيههس سكيؼههس كهه ٠جآلخههشز  ،يوههٍٞ

ضؼهههحُ :٠ﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ ﱉﱊﱋ
ﱌﱍﱎﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ
ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱠ آٍ ػٔشجٕٖٔٗ - ٖٖٔ :

ط : 4اروش لٛي عيذٔا أت ٝتىش اٌصذيك ( )ف ٝاٌرٛاضغ .
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ؼ  :يو ٍٞعيذٗح أذ ٞذٌش جُظذين (ٝ " )جذٗح جٌُشّ ك ٠جُطوٝ ، ٟٞجُـ٘ ٠ك ٠جُيويٖ ٝ ،جُششف
ك ٠جُطٞجػغ " .

ط : 1ويف ذى ْٛصٍح اٌشدُ ؟
ؼ  :ضٌ ٕٞطِس جُشدْ ذحإلدغحٕ ئُ ٠جألهحسخ ٝضؼٜذ ْٛذحُضيحسز ٝ ،ئيظحٍ جُخيش ُٝ ، ْٜدكغ
جُشش ػ٘. ْٜ
ط : 2تيٓ إٌث )( ٝف ٝدذيث آخش أْ صٍح اٌشدُ تشوح اٌّاي  ،اروشٖ .
ؼ  :هحٍ سع ٍٞجهلل ( ٖٓ " : )أدَدَّ إٔ يرغؾ ُ ٚك ٠سصهٝ ، ٚي٘غأ ُ ٚك ٠أغش ٙكِيظَ سدٔ." ٚ
طِ : 3ا ػمٛتح لغغ اٌشدُ ف ٝاٌذٔيا ٚاآلخشج ؟
ؼ  :ػوٞذس هـغ جُشدْ ك ٠جُذٗيح ذذشٓحٕ جُطٞكين ٝ ،ضٌ ٕٞجُؼوٞذس ك ٠جآلخشز ذذشٓحٕ جُج٘س ،
هحٍ سع ٍٞجهلل ( " : )ال يذخَ جُج٘س هحؿغ سدْ " .

طِ : 1ا ِؼٕ ٝاٌشفك ؟
ؼ  :جُشكن ٓؼ٘ح ٙذيٖ جُجحٗد ذحُوٝ ٍٞجُلؼَ ٝجألخز ذحُغ. َٜ
طِ : 2ا ٘ ٝأ ٌٝٚاٌّٛالف تاٌشفك ؟
ؼ  :أ ٠ُٝجُٔٞجهق ذحُشكن جُذػٞز ئُ ٠جهلل  ،هحٍ ضؼحُ : ٠ﭐﱡﭐﲖﲗﲘﲙﲚ ﲛ

ﲜﲝﱠ ٓٝ ،وحّ جُطؼِيْ ًٔ :ح ػِْ جُ٘ر )( ٠جُٔطٌِْ ك ٠جُظالز ٓٝوحّ جألٓش ذحُٔؼشٝف
ٝجُ٘ ٠ٜػٖ جٌُٔ٘ش ٝ ،جُويحّ ػِ ٠أٓٞس جألٝ َٛجُُٞذ .
ط : 3دث سعٛي اهلل ( )ػٍ ٝاٌشفك  ،دًٌ ػٍ ٝرٌه تذذيث غيش اٌذذيث اٌّزوٛس .
ؼ  :هحٍ سع ٍٞجهلل ( " : )ئٕ جُشكن ال يٌ ٕٞك ٠ش٠ء ئال صجٗٝ ، ٚال ي٘ضع ٖٓ ش٠ء ئال شحٗ. " ٚ
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طٚ : 1سدخ سٚاياخ أخشٌٙ ٜزا اٌذذيث ذٛضخ ثٛاب اهلل ذؼاٌٌٙ ٝزا اٌشجً اروش٘ا .
ؼ  :هحٍ جُ٘رُ " : )( ٠وذ سأيص سجال يطوِد ك ٠جُج٘س ك ٠شجشز هـؼٜح ٖٓ ظٜش جُـشين
ًحٗص ضإر ٟجُٔغِٔيٖ " ٝك ٠سٝجيس ٓ " :ش سجَ ذـظٖ شجشز ػِ ٠ظٜش ؿشين كوحٍ :
ٝجهلل ألٗذيٖ ٛزج ػٖ جُٔغِٔيٖ ال يإري ْٜكأدخَ جُج٘س " .
ط : 2روش سعٛي اهلل ( )أْ إِاعح األر ٜػٓ عشيك إٌاط ِٓ شؼة اإليّاْ  ،اروش اٌذذيث .
ؼ  :هحٍ سع ٍٞجهلل ( " : )جإلئحٕ ذؼغ ٝعرؼ ٝ - ٕٞذؼغ ٝعط - ٕٞشؼرس  ،كأكؼِٜح هٍٞ
ال ئُ ٚئال جهلل ٝ ،أدٗحٛح ئٓحؿس جألر ٟػٖ جُـشين ٝ ،جُذيحء شؼرس ٖٓ جإلئحٕ " .

طِ : 1ارا ذمٛي ٌٍذٌٚح اٌذذيثح اٌر ٝذرشذق تغٓ ٚذٕظيُ لٛأيٓ دمٛق اٌذيٛاْ ؟
ؼ  :أه ُْٜ ٍٞإٔ جُششيؼس جإلعالٓيس أٓشش ذحإلدغحٕ ٓٝشجػحز دوٞم جُذيٞجٕ كٝ ٠هص ًحٕ
جُلشط ٝجُش ّٝيؼيش ٕٞذوحٗ ٕٞجُـحخ .
ط : 2روش سعٛي اهلل ( )دذيثا فيٗ صٛسج ِرماتٍح تخالف صٛسج دذيثٕا  ،اروشٖ .
ؼ  :هحٍ سع ٍٞجهلل ( " : ) ذي٘ٔح سجَ ئش ٠ذـشين جشطذ ػِي ٚجُؼـش  ،كٞجذ ذثشًج  ،ك٘ضٍ
كيٜح كششخ  ،غْ خشؼ كارج ًِد يِٜع يأًَ جُػش ٖٓ ٟجُؼـش  ،كوحٍ جُشجَ ُوذ ذِؾ ٛزج
جٌُِد ٖٓ جُؼـش ٓػَ جُزً ٟحٕ ذِؾ ٓ٘ ٠ـ ك٘ضٍ جُرثش كٔأل خلٓ ٚحء  ،غْ أٓغٌ ٚذليٚ
دط ٠سه ٠كغو ٠جٌُِد كشٌش جهلل ُ ٚكـلش ُ " ٚهحُٞج  :يح سع ٍٞجهلل ٝئٕ ُ٘ح كٛ ٠ز ٙجُرٜحتْ
ألجشًج ؟ كوحٍ  " :كً ًَ ٠رذ سؿرس أجش " .
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طِ : 1ا ٘ ٝأِٙاخ ِىاسَ األخالق ؟
ؼ  :ذشحشس جُٞجًٝ ، ٚق جألرٝ ، ٟذزٍ جُ٘ذ. ٟ
طِ : 2ا لٛي اٌؼٍّاء ف ٝدغٓ اٌخٍك ً٘ ٘ ٛغشيضج ؟ أَ ِىرغة ؟
ؼ  :جُظذيخ إٔ ٓ٘ٓ ٚح  ٞٛؿشيضز ًحُذيحء جُلـش ٟجُـشيضٓ ٚ٘ٓٝ ، ٟح يٌطغد ذحُطخِن
ٝجالهطذجء ذـيش. ٙ
ط : 3تُ ٚصف اٌمشآْ ٔثيٕا ِذّذًا ( )؟

ؼ  :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲋﲌﲍﲎﲏﱠ
ط : 4اروش ٚصف أَ اٌّؤِٕيٓ ػائشح (سض ٝاهلل ػٕٙا) ٌٍشعٛي (ٚ )وزا ٚصف أَ
اٌّؤِٕيٓ صفيح تٕد ديٌ ٝذثيثٕا (. )
ؼ  :هحُص ػحتشس (ػ ٠جهلل ػٜ٘ح) ً " :حٕ خِو ٚجُوشإٓ يـؼد ُـؼرٝ ٚيشػُ ٠شػح، " ٙ
ٝهحُص طليس (سػ ٠جهلل ػٜ٘ح) " ٓح سأيص أدذًج أدغٖ خِوح ٖٓ سع ٍٞجهلل (. )
ط : 5دث إٌث )( ٝف ٝأداديث وثيشج ػٍ ٝدغٓ اٌخٍك اروش تؼضا ِٕٙا .
ؼ  :هحٍ سع ٍٞجهلل ( " )ئٕ جُٔإٖٓ ُيذسى ذذغٖ خِو ٚدسجس جُظحتْ جُوحتْ "
 ٝهحٍ ( " )أًَٔ جُٔإٓ٘يٖ ئئحًٗح أدغ٘ ْٜخِوح "ٝ -هحٍ ( " )ئٗٔح ذؼػص ألضْٔ ٌٓحسّ جألخالم "
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ط : 1تيٓ فضً ِذثح اهلل ذؼاٌٚ ٝسع ٌٗٛويف ذى ْٛ؟
ؼ  :ضٌ ٕٞذحٓطػحٍ أٓشٔٛح ٝججط٘حخ ٜٗئٜح ٝ ،جُطأدخ ذحآلدجخ جُششػيس .
ط ً٘ : 2يشرشط االٔرفاع تّذثح اٌصاٌذيٓ أْ يؼًّ اٌّشء تؼٍّ ُٙ؟
ؼ  :ال يشطشؽ ك ٠جالٗطلحع ذٔذرس جُظحُذيٖ إٔ يؼَٔ ػِٔ ، ْٜئر ُ ٞػٌُِٔ ٚحٕ ٓ٘ٓٝ ْٜػِ، ْٜ
ًٔح ال يِضّ ٖٓ ًٓ ٚٗٞغ ٖٓ أدد إٔ ضٌ٘ٓ ٕٞضُطٝ ٚجضجؤٓ ٙػِٝ ًَ ٖٓ ْٜج. ٚ
طٚ : 3سد دذيث آخش يؤوذ ٔفظ ٘زا اٌّؼٕ ٝاروشٖ .
ؼ  :ػٖ أٗظ ذٖ ٓحُي  ،هحٍ  :جحء سجَ ئُ ٠سع ٍٞجهلل كوحٍ  :يح سع ٍٞجهلل ٓط ٠جُغحػس ؟
هحٍ ٓٝ " :ح أػذدش ُِغحػس " هحٍ  :دد جهلل ٝسع ، ُٚٞهحٍ  " :كاٗي ٓغ ٖٓ أدررص "
هحٍ أٗظ  :كٔح كشد٘ح ذؼذ جإلعالّ كشدًح أشذ ٖٓ ه ٍٞجُ٘ر " : ٠كاٗي ٓغ ٖٓ أدررص "
هحٍ أٗظ  :كأٗح أدد جهلل ٝسعٝ ، ُٚٞأذح ذٌش ٝػٔش  ،كأسج ٞإٔ أًٓ ٕٞؼٝ ْٜئٕ ُْ أػَٔ
ذأػٔحُ. ْٜ
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ثالثاً  :التوحيد
ط : 1ػشف اٌّالئىح ٚاروش اٌذٌيً ػٍ ٝاٌرؼشيف ؟
ؼ  :جُٔالتٌههس ٛههْ أجغههحّ ُـيلههس ٓخِٞهههس ٓههٖ جُ٘ههٞس هههحدس ٕٝػِهه ٠جُطشههٌَ ذأشههٌحٍ دغهه٘س كوههؾ
كئٌٖ إٔ يطشٌَ جُِٔي ذظٞسز سجَ ٓػالً ٌُ٘ٝه ٚال يغهش ٟػِيهٓ ٚهح يغهش ٟػِه ٠جُشجهحٍ
ٖٓ جُجٞع ٝجُؼـش ٝؿيش رُي .
اٌذٌيً ػٍ ٝاٌرؼشيف :
ػٖ ػحتشس إٔ سع ٍٞجهلل ( )هحٍ  :خِوص جُٔالتٌس ٖٓ ٗٞس  -سٝجٓ ٙغِْ -
ط : 2تيٓ صفح اٌّالئىح ؟ ٚدىُ اإليّاْ ت ُٙ؟
ؼ  :طلس جُٔالتٌس ٓغٌٖ ؿحُر ْٜجُغٔحء  ٖٓ ْٜ٘ٓٝيغٌٖ جألسع  ْٛٝال يأًِٝ ٕٞال يششذٕٞ
ٝال ي٘حٓٝ ٕٞال يطٞجُذٝ ٕٝال يؼظ ٕٞجهلل ٓح أٓشٝ ْٛال يٞطل ٕٞذزًٞسز ٝال ذأٗٞغس ٖٓٝ
ٝطلً ْٜلش ذزًٞس ٙكغن ُِخٞع كئح ال ػِْ ُ ٚذٝ ٖٓٝ ٚطل ْٜذأٗٞغس ًلش ُٔؼحسػس
ه ٍٞجهلل :
ﭐﱡﭐﲟﲠ ﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪ ﲫﲬﲭﱠ

ٚدىُ اإليّاْ تٝ : ُٙججد  ٞٛٝسًٖ ٖٓ أسًحٕ جإلئحٕ ٝجُز ٟيٌ٘ش ٝجٞدً ْٛحكش .
ط : 3تيٓ ِٓ ُ٘ اٌذفظح ؟ ِٚا دٌيً اإليّاْ تاٌّالئىح ِٓ اٌىراب ٚاٌغٕح ؟
جُذلظس  ْٛجُزيٖ يذلظ ٕٞجإلٗغحٕ ٖٓ جألػشجس ذأٓش جهلل ضؼحُ. ٠

اٌذٌيً ِٓ اٌمشآْ  :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒ
ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﱠ
اٌذٌيً ِٓ اٌغٕح  :هحٍ سع ٍٞجهلل ( : )جإلئحٕ إٔ ضإٖٓ ذحهلل ٓٝالتٌطًٝ ٚطرٝ ٚسعِ. ٚ
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طِ : 4ا اٌجٓ ؟ ِٚا دىُ اإليّاْ تٛجٛدُ٘ ؟ ِٚا اٌذٌيً ػٍ ٝرٌه ؟
 جُجٖ أجغحّ ُـيلس ٓخِٞهس ٖٓ جُ٘حس ُ ْٜهذسز ػِ ٠جُطشٌَ ذحألشٌحٍ جُذغ٘س أ ٝجُوريذس . جإلئحٕ ذٞجٞد جُجٖ ٝججد ُٞ -سٝد ٙك ٠جُوشإٓ ٝجُغ٘س ٝئجٔحع جألٓ ٚػِٝ ٠جٞد ْٛكٖٔجٌٗش ٝجٞدً ْٛلش .

اٌذٌيً ػٍ ٝاٌجٓ ِٓ اٌمشآْ  :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﱠ
اٌذٌيً ػٍ ٝاٌغٕٗ  :ػٖ جحذش ذٖ ػرذ جهلل هحٍ خشؼ سع ٍٞجهلل ( )ػِ ٠أطذحذ ٚكوشأ عٞسز
جُشدٖٔ ٖٓ أُٜٝح ئُ ٠آخشٛح كغٌطٞج كوحٍ ُوذ هشأضٜح ػِ ٠جُجٖ كٌحٗٞج أدغٖ

ًٓ٘٘ ْٜص ًِٔح أضيص ػِ ٠ه : ُٚٞﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲚﲛﲜﲝﱠ
هحُٞج ٝال ذشة ٖٓ ٗؼٔي سذ٘ح ٌٗزخ كِي جُذٔذ جُطشٓز. ٟ
ط : 5ػشف اٌرصٛف ؟ ٚيثث أصٛي اٌرصٛف إجّا ًال ؟
كحُطظٞف  ٞٛض٘ويس جُ٘لظ ٖٓ جألخالم جُوريذس ٝضذِيطٜح ذحألخالم جُذغ٘س .
أصٛي اٌرصٛف ػششج :
ٔ -جُطٞذس ٖٓ ًَ رٗد .
ٕ -جُشٌش ػِ ٠جُ٘ؼْ
ٖ -جُظرش ػِ ٠جُرالء .
ٗ -جُشػـح
٘ -ػذّ جإلعشجف ك ٠جُـؼحّ
 -ٙجُؼضُس ٓح أٌٖٓ ػٖ جُ٘حط .
 -7جُظٔص
 -8جُزًش
 -9جُطلٌش كٓ ٠خِٞهحش جهلل .
ٓٔ -جالهطذجء ذٖٔ عِي ؿشين أ َٛجهلل ػِ ٠يذ ػحسف ذحهلل .

العلوم الشرعية
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رابعًا  :السيـرة
ط : 1ف ٝأ ٜعٕح وأد غضٚج ذثٛن أ ٚاٌؼغشج ٚتيٓ عثة اٌغضٚج ؟
ؼ  :ؿضٝز ضرٞى ًحٗص ك ٠شٜش سجد ع٘س ٛ 9ـ ّ ٖٙٔ /
 ٗسثة اىغزٗج أّٔ قذ تيغ ٍِ اىَسيَيِ أُ اىشًٗ قذ خَعد خَ٘عًا مثيشج تاىشاً فأٍشسس٘ه اهلل ( )اىْاس ىيخشٗج إى ٚذث٘ك ٗدعا األغْياء عي ٚاىثزه ٗاإلّفاق .
س : 1مارا كان يقىل المىافقىن عىذ االستعذاد للغزوة ؟ ومارا قال البكاؤون ؟
ٗماُ اىَْافقُ٘ يق٘ىُ٘ " ال ذْفشٗا ف ٚاىحش "
 أٍا اىثناؤُٗ  :اقثو ٌٍْٖ سخاه يطيثُ٘ ٍِ سس٘ه اهلل ( )أُ يحَيٌٖ ٍعٔ عيٚاىذٗاب فحَو تعضٌٖ ٗاعرزس إى ٚاىثعط ٗقاه ىٌٖ  :ال أخذ ٍا أحَينٌ عيئ فر٘ى٘ا
ٗأعيٌْٖ ذفيط ٍِ اىذٍع حزّاً اال يدذٗا ٍا يْفقُ٘ .
س : 3مه هم الثالثت الصادقيه مه المخلصيه ؟
ج:

 -0سيذّا معة تِ ٍاىل .

ٕ -3اله تِ أٍيح

ٍ -2شاسج تِ اىشتيع

س : 4فً أي سىت كاوت حجت الىداع ؟ ومتً تحرك ركب الحجيج ؟
ج  :ماّد حدح اى٘داع ف ٚاىسْح اىعاششج ٕدشيًا .
 ٗذحشك سمة اىحديح ىَا سَع اىْاس أُ سس٘ه اهلل ( )سيحح ف ٚذيل اىسْح ذ٘افذٗاعي ٚاىَذيْح ٍِ شر ٚأّحاء اىدزيشج ف ٚخَاعاخ مثيشج حر ٚتيغ عذدٌٕ أمثش ٍِ ٍائح
أىف ٍسيٌ .
س : 5مارا فعلىا عىذما وصلىا را الحليقت ؟
ج  :فعي٘ا عْذٍا ٗصي٘ا را اىحييقح أحشً اىَسيَُ٘ فيٖا ف ٍِ 25 ٚشٖش ر ٙاىقعذج .
س : 6فً أي شهر مرض رسىل اهلل ( )وأول وجع كان به ؟
ج ٍ :شض سس٘ه اهلل ( )ف ٚأٗاخش شٖش صفش سْح ٕ 00ـ ٗماُ أٗه ٗخعٔ ( )صذاعًا
شذيذًا يدذٓ ف ٚسأسٔ .
س : 7كم كان عمر الىبً ( )عىذ وفاته ؟ وكم قضً رسىل اهلل ( )مىها فً الذعىة ؟
ج  :ماُ عَش سس٘ه ( )عْذ ٗفاذٔ ثالثح ٗسريِ عاًٍا .
 -قضٍْٖ ٚا ثالثح ٗعششيِ عاًٍا يُدإذ ٍِ أخو ذثييغ سساىح اهلل ّٗشش دع٘ذٔ .
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