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مشهصت اًرتتَة ازلًًِة الٕسالمِة
ٌَعف اًساذش الاتخساىئ
إؿساذ /
ٔب  /محمس ؾامذ ازلٍن
" مجَؽ املوضوؿاث ػ حي ٔبس ئةل اًىذاة املسزىس ػ كعة
اًس َست ذسجية ػ حي ٔبس ئةل اًلعة ػ منارح امذحاانث "
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1ػ هللا واحس ل رشًم هل
*ذلئي وحساهَة هللا .:
ػػػ ؾيسما ثيؼص ىف اًسامء حصى اًىواهة واًيجوم ثؼِص ابهخؼام .
ػػػ اًضمس  .:جرشق لك ًوم من ماكن واحس ( هجة اًرشق )  ،وثلَة ىف ماكن واحس ( هجة اًلصة ) .
ػػ اًضمس ؿىل مسافة حمسذت من ا ٔلزط .
* مارا حيسج ًو  .:إرا اكرتتت اًضمس من ا ٔلزط ؟ ػػ احرتق لك صئ .
* مارا حيسج ًو  .:إرا تـسث اًضمس ؾن ا ٔلزط ؟ ػػ ًخجمس لك صئ .
ػػػ اًلمص  .:ؾيسما ًؼِص ىف تساًة لك صِص جهصى ًحسبٔ ً
تسزا ىف مٌخعف اًضِص  ،مث ًعلص فِعري
ُالل  ،مث ٍىرب حىت ًعري ً
حماكًا ىف هناًة اًضِص مث خيخفى .
ػػ اًضمس واًلمص بًٓخان من بٓايث هللا .
ػػ لك ركل ىف هؼام اثتت ل ًخلري .
*ذلئي كسزت هللا ىف حسم الٕوسان .:
إرا ثبٔمي الٕوسان ىف حسمَ س َجس ػػػػ كَ ًحا ًًدغ ػػػػػ ًساانً ًخحسج تَ  ،وًخشوق تَ اًعـام واًرشاة ػػػػ بٔهفًا ٌضم هبا ػػػػػ
زخَني ميىش هبام ػػػػػػ ًسٍن ًـمي هبام .
*ا ٔلسُاز ىف احلسائق  .:إرا هؼصث إٍهيا ٕ ،واىل بًٔواهنا اًىثريت ،وخسهتا حهبصك تيؼارما اًحسًؽ .
*اًلصبٓن ًسؾوان إىل الٕميان توحساهَة هللا .:
اًس َما ِء نَ َْ َف ُزِف َـ ْت * َوا َىل اًْجِ َحالِ نَ َْ َف ه ُِعخَ ْت * َوا َىل ْ َال ْز ِط نَ َْ َف
كال ثـاىل ( :بَفَال ً َ ْي ُؼ ُص َ
ون ّا َىل التِيِ نَ َْ َف ُذ َِلَ ْت * َوا َىل َّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُس ِع َح ْت )
ػػػ مـىن ( ًيؼصون ) ً .:خبٔمَون ػػػ الٕتي ىه ادلال  .ػػ مـىن ( ه ُعخت )  .:بُكميت ػػػ ُشٍ ا ٔلايث من سوزت اًلاص َة .
ػ رشخ الٓايث ً .:سؾو هللا اشلٍن ل ًؤمٌون ىف ُشٍ الٓايث إىل اًخبٔمي ىف اجلحال وهَف ذَلت ؟ ٕواىل اًسامء وزفـِا تسون
بٔمعست ٕ ،واىل اجلحال ٕواكامهتا ٕ ،واىل ا ٔلزط وثسعِا .
*مارا ًسل لك ماس حق ؟
ػػػ ًسل لك ماس حق ؿىل بٔن الٕوسان ْمل خيَق هفسَ  ،ومل خيَق ٔبولذٍ  ،وبٔن اًضمس واًلمص وا ٔلسُاز واملَاٍ واجلحال  ،ولك ما
ىف اًىون من خمَوكاث  ..لك ركل من ظيؽ هللا  ،وُو اشلى ًسجص لك صئ ىف اًىون .
املياكضة
مارا حيسج ًو  .:ػػ مل خيَق هللا اجلحال ؟ *لضعصتت ا ٔلزط  ،وظازث كري مس خلصت .
مارا حيسج ًو  .:ػػ اكن هلل رشًم ىف املكل ؟* ًفسس اًىون  ،وفسس لك صئ ؿىل وخَ ا ٔلزط .
ػػػ ذَق اًىواهة واًيجوم واًضمس واًلمص .
ػػػػ ٔبمكي  .:من بٔذةل وحساهَة هللا  .:ػػػ ذَق الٕوسان من اًـسم .
ػػػ إكامة اجلحال و ثسط ا ٔلزط .
ػػػ ذَق اًسمواث تلري بٔمعست
ػػػػ ٔبمكي .:
1ػ اًضمس جرشق ذامئًا من هجة ....اًرشق ، ......وثلصة من هجة ...........اًلصة.......
2ػ اًلمص ًحسبٔ ً .......
تسزا ........مث .........حماكًا........
ُالل ........مث ًعحح ً .......
3ػ ٌسري اًىون ؿىل هؼام ......اثتت ........ل ًخلري .
ضؽ ؿالمة (√) بٔمام اًـحازت اًعحَحة ،وؿالمة (×) بٔمام اًـحازت كري اًعحَحة فامي ًبٔىت:
(√ )
كسٍصا حىميًا .
1ػ ثيؼمي اًىون وحصثُدَ ًسل ؿىل بٔن هل ذاًلًا ً
(√ )
2ػ املسافة اًىت تني اًضمس واًلمص ذًَي ؿىل حمكة هللا .
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3ػ ا ٔلسُاز ًُست من مؼاُص كسزت هللا  ،ول جية بٔن حنافغ ؿَهيا .
4ػ ادذالف بًٔوان اًخرش وبٔصاكهلم من ظيؽ اًعحَـة .
5ػ املسافة تني اًضمس واًلمص اثتخة ل ثخلري .
ػ ختري الٕخاتة اًعحَحة ذما تني اًلوسني .:
ػػػ اًىواهة واًيجوم  ( ...................ثؼِص ابهخؼام ػػ ل ثؼِص معَلًا ػػ ثؼِص ظَفًا )
ػػػ ًؼِص اًلمص ٔبول اًضِص  ( ................املَالذى ػػػ اًلدعى ػػػ اًِجصى )
ػػػ ًحسبٔ اًلمص ىف بٔول اًضِص ً ( .............
تسزا ػػ حماكًا )
ُالل ػػػ ً
اًس َما ِء نَ َْ َف ُزِف َـ ْت * َوا َىل اًْجِ َحالِ نَ َْ َف ه ُِعخَ ْت * َوا َىل ْ َال ْز ِط نَ َْ َف
كال ثـاىل ( :بَفَال ً َ ْي ُؼ ُص َ
ون ّا َىل التِيِ نَ َْ َف ُذ َِلَ ْت * َوا َىل َّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُس ِع َح ْت )
( بٔ ) ؿىل ضوء فِمم الٓايث اًساتلة ؛ اذرت اًعواة ذما تني اًلوسني فامي ًبٔىت :
1ػ " ًيؼصون " امللعوذ هبا ٌ ( ...................سبًٔون ػ ًخبٔمَون ػ ٌسمـون )
2ػ " الٕتي " مـياُا  ( .............................اًحلص ػ املاؾز ػ ادلال )
(ة) ىف الٓايث تـغ مؼاُص كسزت هللا اًىت ثثخت وحساهُذَ  .ارهصُا تبٔسَوتم .
...................................................................................................... ..........................................................
( ح ) ما اًيدِجة اًىت ًعي الٕوسان إٍهيا ؾيسما ًخبٔمي ىف هفسَ وحسمَ ؟
.......................................................... ......................................................................................................
( ذ ) ٔبمكي .:
1ػ الٓايث اًىصمية ثسؾوان إىل الٕميان تػ ....................................
2ػ مؼاُص اًلسزت الًَِٕة ىف ُشٍ الٓايث ثسل ؿىل بٔن الٕوسان مل  .............هفسَ  ،ومل  ، .................وبٔن مجَؽ اخملَوكاث ىف
اًىون من  ....................هللا ثـاىل .
3ػ اًضمس واًلمص  ..................من بٓايث هللا .
( ُػ ) ام ٔل لك فصاغ ىف اًـحازت الٓثَة ابًلكمة اًىت ثياس حَ من اًلكامث اًخاًَة .:
( ًسجص ػػػ ظيؽ ػػػػ كسزثَ ػػػ وحساهَة )
" لك ما ىف اًىون من خمَوكاث من  ..............هللا  ،وُو اشلى  ...............لك صئ ىف اًىون  ،وُشا ذًَي ؿىل
 ................هللا و " ..................
ػػػ ا ٔلسُاز مؼِص من مؼاُص كسزت هللا ػ ؾز وخي ػػ فىِف حنافغ ؿَهيا ؟
*ؿسم كعفِا  ،وىصؿاُا  ،وهسؾو ادلَؽ ًالؾخياء هبا ٔ ،لن ا ٔلسُاز مجَةل ا ٔلًوان .
ػػ ارهص ذما حفؼت من اًلصبٓن اًىصمي ما ًسل ؿىل وحساهَة هللا .
2ػ إهل اًـاملني
ايجمَة اًػػػػػسائـــََيا
ًػػػػػػػػػػػػػػػػا ٕاهل اًـاملَيا
وسساذًا وًػػػػػػػلِيا
ُػػػػػػػػة ًــــيا مٌم زخا ًء
واُػػػػػػػػػػسان ذهَا وذًيا
زة مجػػػػػػَيا تـػػػػػػػػػػػػمل
مٌم بٔحص احملس يٌُا
زة إن حنسن فِدػػػػػػػػػػيا
بٔو ٔبدعبٔان بٔو وسٌُا
وجتاوس إن بٔسبٔهػػػػػػػػػػػػػػا
هرصك احلق املحٌُا
واهرص اٌَِم كومػػػػػػػػػػػػػػى
( × )
( × )
(√ )
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ػػ ًخوسي اًضاؾص ىف ُشٍ ا ٔلتَاث إىل هللا  ،فِو إهل اًـاملني وُو جيَة ذؿاء من ٌسبٔهل .
ػػ وًخرضع إىل هللا بٔن ًوفلَ ومييحَ اًَلني اًاكمي فَِ
ػػ وبٔن هيحَ اًـمل اًيافؽ اشلى جيمهل  ،و ٔبن هيسًَ إىل اًعصًق املس خلمي .
هرصا ؾؼميًا .
ػػ وًياىج زتَ ظاً ًحا اًـفو مٌَ واًخجاوس ؾن سُئاثَ  ،و ٔبن ًيرص كومَ ً
ػػػ ٔبمكي .:
1ػ هخوخَ إىل هللا ػ س ححاهَ ػ ابزلؿاء ٔلهَ جمَة ازلؿاء ُ /و ذاًلٌا  /جيَة ذؿاء من ٌسبٔهل .
2ػ املؤمن احلق ًوفلَ هللا ىف ازلهَا والٓدصت .
3ػ ًخجاوس هللا ػ س ححاهَ وثـاىل ػ ؾن اخملعئني ٔلهَ ًخعف تػ اًصمحة  /تبٔهَ قفوز زحمي .
4ػ ٍاكئف هللا ػ ثـاىل ػ احملس يني ىف ازلهَا والٓدصت .
5ػ جية ؿىل املسمل بٔن ًخـمل اًـمل اًيافؽ .
ػ ختري الٕخاتة اًعحَحة ذما تني اًلوسني .:
1ػ ٍاكئف هللا ثـاىل احملس يني ىف  ( ....ازلهَا فلط ػػ الٓدصت فلط ػػ ازلهَا والٓدصت م ًـا )
2ػ ثـسذ اًصؤساء ىف بٔى معي ً ( ......عَحَ ػػ ًفسسٍ ػػ ًسمعَ )
ضؽ ؿالمة (√) بٔمام اًـحازت اًعحَحة ،وؿالمة (×) بٔمام اًـحازت كري اًعحَحة فامي ًبٔىت:
( √ )
1ػ اًخبٔمي ىف خمَوكاث هللا ػ س ححاهَ وثـاىل ػ ًلوى اًـلِست .
( × )
2ػ إرا ثـسذ اًصؤساء ىف بٔى معي ًعَحَ .
ػػػ ما واحة املسمل إرا ازحىة مـعَة  ،بٔو وكؽ ىف دعبٔ انس ًَا ؟
ػػػ مارا ًفـي املسمل إرا وكؽ ىف دعبٔ هدِجة اًسِو بٔو اًًس َان ؟
*ًياىج زتَ ظاً ًحا مٌَ اًـفو واًخجاوس ؾن سُئاثَ .
*ًخجَ إىل هللا ثـاىل  ،وًسؾوٍ إىل ٔبن ٌساحمَ وًلفص هل دعبٍٔ .
ػػػػػ هَف ٍىون الٕحسان إىل لك من .:
ا ٔلظسكاء
اجلريان
اًوازلٍن
ػ مضازنهتم ىف ا ٔلفصاخ وا ٔلحزان .
ػ ظاؾهتام ىف كري مـعَة هللا ػ مضازنهتم ىف ا ٔلفصاخ وا ٔلحزان .
ػ مساؿسهتم إرا احذاحوا إىل املساؿست .
ػ مساؿسهتم إرا احذاحوا إىل املساؿست .
.
ػ سايزهتم والاظمئيان ؿَهيم ىف حاةل مصضِم  .ػ سايزهتم والاظمئيان ؿَهيم ىف حاةل مصضِم .
ػ ازلؿاء هلام .
ػ حسن مـامَهتم .
3ػ وًؤثصون ؿىل بٔهفسِم
هفس هللا ؾيَ هصت ًة من هصة ًوم اًلِامة  ،ومن
هفس ؾن مؤمن هصتة من هصة ازلهَا َ
كال زسول هللا ظىل هللا ؿَََ وسمل  " :من َ
رس ٌ ،رس هللا ؿَََ ىف ازلهَا والٓدصت  ،ومن سرت مسَ ًما  ،سرتٍ هللا ىف ازلهَا والٓدصت  ،وهللا ىف ؾون اًـحس ما
ٌرس ؿىل مـ ٍ
اكن اًـحس ىف ؾون بٔدَِ " .
ػػػػ مـىن " ٌرس "  .:سِي
ػػػػػ مـىن " هصتة "  .:ضَق وصست
هفس "  .:فصح ودفف
ػػػػ مـىن " َ
ػػػػ مـىن احلسًر  .:بٔن املسمل لتس بٔن ًـاون بٔذاٍ ػ كسز الٕماكن ػ حىت ًـاوهَ هللا  ،وٍىون مـَ ىف اًضسائس  ،وٌسرتٍ ًوم
اًلِامة .
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كال زسول هللا ظىل هللا ؿَََ وسمل  " .:من اكن ؾيسٍ فضي ػِص  ،فََـس تَ ؿىل من ل ػِص هل  ،ومن اكن ؾيسٍ فضي سا ٍذ ،
فََـس تَ ؿىل من ل ساذ هل "
ػػػػ مـىن " فضي ػِص "  .:ذاتة ثفِغ ؿىل حاحذَ  .ػػػػػ مـىن " فََـس "  .:فََـط
ػػػػ مـىن " فضي ساذ "  .:ظـام سائس ؿىل حاحذَ  .ػػػػػػ املصاذ تػ ( ساذ )  .:اًعـام .
ػػػػ مـىن احلسًر  .:بٔن من ؾيسٍ ذاتة بٔو ؾصتة بٔو بٓةل بٔو بٔى صئ من ًواسم احلَات ل حيخاح إًََ  ،فََلسمَ ػ ؾن ظَة ذاظص ػ
إىل من حيخاح إًََ  ،ومن اكن ؾيسٍ ظـام و رشاة ًفِغ ؾن حاحذَ ؛ فََـعَ ملن ل جيس اًعـام بٔو اًرشاة .
ػػػػ من ُو الٕوسان ا ٔلفضي ؟ *الٕوسان ا ٔلفضي ُو اشلى ًؤثص ٔبذاٍ ؿىل هفسَ .
ػػػػ ؿىل ضوء فِمم ًِشا احلسًر اًرشًف ؛ وحض بٔثص اًـمي تَ ىف حِات املسَمني .
*حيلق اٍهنضة واًخلسم ٌَمجمتؽ  ،واملوذت واحملحة تني بٔفصاذٍ .
ػػػػػ هَف ٍىون اًخـاون تني املسَمني ؟ ىف ضوء فِمم ٌَحسًر اًرشًف
........................................................................ ........................................................................................
ػػػػػ إىل بٔى صئ ٍصصسان احلسًر اًرشًف ؟.................................................................................. ......................
ػػػػ ُي ٌَززوع واًامثز ساكت ؟ *هـم ٌَززوع واًامثز ساكت ًلول هللا ػ ؾز وخي .:
اث َوكَ ْ َري َم ْـ ُصوصَ ٍ
اث َم ْـ ُصوصَ ٍ
( َوُ َُو َّ ِاشلي بَوْضَ بَ َحٌ َّ ٍ
ون َو ُّاًص َّم َان ُمدَضَ اهبِ ًا َوكَ ْ َري ُمدَضَ ا ِت ٍَ ُ ُُكوا
اث َواًيَّ ْز َي َو َّاًز ْز َع ُمرْ خَ َِفًا ُب ُ ُُك َُ َو َّاًزًْ ُخ َ
رسِف َني )
رسفُوا اه َّ َُ َل ُ ِحي ُّة ا ًْ ُم ْ ِ
ِم ْن زَ َم ِص ٍِ ا َرا بَزْ َم َص َوبٓثُوا َحلَّ َُ ً َ ْو َم َح َعا ِذ ٍِ َو َل ج ُ ْ ِ
ّ
ّ
ػػػػ وكت إدصاح اًزاكت ىف اًززوع واًامثز ًوم احلعاذ ومجؽ اًامثز .
ػػػػ ملساز اًزاكت ىف اًززوع واًامثز  ( 1ؾرش ) اًياجت ملا سلى مباء اًسامء بٔو اًـَون .
11
ًلول هللا ثـاىل ىف وظف املؤمٌني اًعاذكني .:
ون ؿَ َ َىل بَهْ ُف ِسِ ِْم َوًَ ْو
ون ِِف ُظسُ ِوز ِ ْه َحا َخ ًة ِم َّما بُوثُوا َوًُ ْؤ ِث ُص َ
ون َم ْن َُا َح َص اٍَهيْ ِ ْم َو َل َجيِسُ َ
( َو َّ ِاشل ٍَن ثَ َح َّو ُءو ازلَّ َاز َو ْالمي َ َان ِم ْن كَ ْد َِِ ِْم ُ ِحي ُّح َ
ّ
َاك َن هبِ ِ ْم د ََع َاظ ٌة ۚ َو َم ْن ًُّ َوق ُ َّ
ون )
ُش ه َ ْف ِس َِ فَبُوًَ َٰػئِ َم ُ ُه اًْ ُم ْف َِ ُح َ
ػػػػ مـىن " ًؤثصون " ً .:فضَون إدواهنم ؿىل بٔهفسِم .
ػػػػػػ مـىن " ًوق " ً .:لَِ هللا وحيفؼَ .
ػػػػ مـىن " دعاظة "  .:فلص وحاخة .
ػػػػ مـىن " ُش "  .:خبي × هصم  .ػػػػػ املفَحون  .:اًفائزون تثواة هللا × اخلاورون
ػػػػ ُشٍ الًٓة من سوزت احلرش
ػػػػ رشخ الًٓة اًىصمية ً .:ثىن هللا ؿىل ا ٔلهعاز اشلٍن اس خوظيوا املسًية  ،وبٓمٌوا ابهلل وزسوهل كدي ٔبن هياحص املسَمون من مىة
إٍهيم ىف املسًية  ،فص ًازا تسٍهنم من نفاز كصٌش  ،اتزنني ٔبمواهلم وذايزه  ،فاس خلدَوه ابًرتحاة  ،وبٔحدوه  ،وبٔسىٌوه مـِم ىف
مٌاسهلم  ،وفضَوه ؿىل بٔهفسِم
ػػػػ من املفَحون ؟ * ه اًفائزون تثواة هللا  ،واشلٍن ًفضَون كريه ؿىل بٔهفسِم  ،مؽ صست حاحهتم .
ػػػػ هَف ًخلى الٕوسان اًضح ؟ * ابًخعسق ؿىل اًفلصاء واملسانني ٕ ،واهفاق ماهل ىف سخِي اخلري .
ػػػػ وزذ ىف الٓايث تـغ من ظفاث املؤمٌني  .وحض ركل .................................................................................... .
كال زسول هللا ظىل هللا ؿَََ وسمل  " :ما من ًوم ًُعحح اًـحاذ فَِ إل مَاكن ًزنلن  ،فِلول بٔحسُام  :اٌَِم بٔؾط ُمٌفلًا ذَفًا ،
وًلول الٓدص  :اٌَِم بٔؾط ُم ً
مساك ثَفًا " .
ػػػػ مبارا ًسؾو املَاكن ؟ *ًسؾو املكل ا ٔلول بٔن ًـعى هللا امليفق ذَفًا هل ؾام بٔهفلَ .
وًسؾو املكل اًثاىن ؿىل املمسم ملاهل ابًخَف واخلسازت .
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ػػػػػ مبارا ثيعح ا ٔلقيَاء ؛ تـس كصاءثم ُشا احلسًر ؟ *ؿسم اًحزي  ،والٕهفاق ؿىل اًفلصاء  ،ومساؿسهتم  ،حىت ًياًوا زضا هللا .
ذريا ٌَميفق ؟
ػػػػػ هَف ٍىون الٕهفاق ً
* ٔلهَ ابهفاكَ س َفوس ىف ازلهَا والٓدصت  ،وًضاؾف هللا هل حزاء احلس ية  ،وًيال حمحة اًياش .
ػػػػ وحض ظوز الٕهفاق اخملخَفة كري إهفاق املال .
*ساكت اًززوع  ،إظـام اًفلصاء  ،اًخعسق ؿىل اًفلصاء ابملالثس  ،ومساؿست اًضـفاء .
ػػػػ وحض مفِوم اًخاكفي ىف الٕسالم  ،ىف ضوء ُشا احلسًر .
*ُو ثعسق ا ٔلقيَاء ؿىل اًفلصاء  ،وبٔن ًـني اًلوى اًضـَف  ،و ٔبن ًـعف اًىدري ؿىل اًعلري  ،وبٔن حيرتم اًعلري اًىدري .
ػػػػػ كال زسول هللا ظىل هللا ؿَََ وسمل  " .:وهللا ىف ؾون اًـحس ما اكن اًـحس ىف ؾون بٔدَِ ".
1ػ ٍصصسان احلسًر اًرشًف إىل  .:بٔن من ًـاون املسمل بٔذاٍ املسمل ،
و ٔبن من ًـاون اًياش ًُـاوهَ هللا .
2ػ هَف جساؿس سمِكل ىف اًفعي ؟
*بٔؾعََ ما حيخاح إًََ اك ٔلذواث وكريُا  ،نام بٔؿاوهَ ىف رشخ ما حيخاح إىل رشحَ .
3ػ ارشخ هَف ٍىون ؾون هللا ٌَـحس .
*تبٔن ًوفلَ هللا ىف ازلهَا  ،وًحازك ىف معهل  ،وٌضفَِ ؾيس مصضَ  ،وًسذهل اجلية .
4ػ مىت حيخاح اًـحس إىل ؾون بٔدَِ ؟
*إرا وكؽ ىف صست بٔو حاخة  ،ل ٌس خعَؽ اًلِام هبا تيفسَ .
5ػ ما بٔثص ُشا اًخـاون ىف جممتؽ املسَمني ؟
*ثيدرش اجملحة واملوذت تني بٔفصاذ اجملمتؽ  ،وًلوى وٍهنغ اجملمتؽ  ،وًيدرش ا ٔلمن وا ٔلمان واًصذاء واًسـاذت .
ػػػػ ارهص بٔمثةل لًٕثازك بٔذاك ؿىل هفسم .
*إرا مصط بٔحس اًزمالء  ،وفاثخَ تـغ ازلزوش  ،وجلبٔ ا َّٕىل سبٔؾعََ ازلزوش اًىت فاثخَ .
*ارا اكن مـى هلوذ  ،ووخسث ً
فلريا ًُ ،س مـَ صئ  ،بٔؾعََ اًيلوذ اًىت مـى .
سمِال ً
ػػػػ ما حزاء املخلني اشلٍن ًـفون معن ػَمِم وحيس يون ؟
*ًؤًسه هللا وًيرصه .
ضؽ ؿالمة (√) بٔمام اًـحازت اًعحَحة ،وؿالمة (×) بٔمام اًـحازت كري اًعحَحة فامي ًبٔىت:
(√ )
1ػ ًؤذى اهدضاز الًٕثاز تني اًياش إىل ورش ا ٔلمن ىف اجملمتؽ .
(√)
2ػ بٓثص ا ٔلهعاز املِاحصٍن ؿىل بٔهفسِم .
( × ) ( ثبٔدص ا ٔلدم )
3ػ اًضح ًؤذى إىل ثلسم ا ٔلدم .
( × ) (اًـرش ملا ُسلى مباء املعص )
4ػ ساكت اًززوع ملسازُا هعف اًـرش ملا سلى مباء املعص .
( √ )
5ػ اهدضاز الًٕثاز تني اًياش ًؤذى إىل احلة واًرتاتط .
ػػػػػ ختري .:
من ظفاث املسمل  ( .......:الًٕثاز ػػ ا ٔلانهَة ػػ اًحزي )
اًخـاون ًؤذى إىل  ( ........اًـيف ػػػ احللس ػػػ احلة )
ػػػػػ من ظفاث املسمل الًٕثاز  .ارهص الًٓة اًىصمية اًىت حصصسان إىل ركل .
..............................................................................................................................................................
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4ػ ابحلمكة واملوؾؼة احلس ية 
ملارا ًحـر ا ٔلسُص اًرشًف ؿَامئَ إىل كري املسَمني ؟ ومب ٍمتزي ؿَامء ا ٔلسُص اًرشًف ؟
*ًخـَميِم الٕسالم  ،وٍمتزيون ثسـة اًـمل  ،حسن اخلَق  ،اًلسزت ؿىل احلواز والٕكٌاع .
ػػػػػ سخِي ازلؾوت إىل هللا .:
ِه بَ ْح َس ُن ا َّن َزت َّ َم ُ َُو بَ ْؿ َ ُمل ِت َم ْن ضَ َّي َؾ ْن َسخ ِ ِ
ِِهل َوُ َُو بَ ْؿ َ ُمل
( ا ْذ ُع ّا َىل َسخِِيِ َزت ّ َِم ِابًْ ِح ْمكَ ِة َواًْ َم ْو ِؾ َؼ ِة اًْ َح َس يَ ِة َو َخا ِذًِْ ُْم ِابً َّ ِِت ِ َ
ّ
ِابًْ ُمِْخَ ِس ٍَن (َ )125وا ْن ؿَاكَ ْد ُ ُْت فَ َـا ِك ُدوا ِت ِمثْيِ َما ؾُو ِك ْد ُ ُْت ِت َِ َوًَ ِ ِْئ َظ َ ْرب ُ ُْت ًَِ َُو ذ ْ ٌَري ٌِ ََّعا ِج ِص ٍَن (َ )126و ْاظ ِ ْرب َو َما َظ ْربُكَ ا َّل ِاب َّ َِّلل َو َل
ّ
ون )
ون ( )127ا َّن َّ َ
اَّلل َم َؽ َّ ِاشل ٍَن اثَّلَ ْوا َو َّ ِاشل ٍَن ُ ْه ُم ْح ِس يُ َ
َ َْت َز ْن ؿَََهيْ ِ ْم َو َل ث َُم ِِّف ضَ َْ ٍق ِم َّما ً َ ْم ُى ُص َ
ّ
ػػػ مـىن ( ابحلمكة )  :ابًلصبٓن وا ٔلسَوة احلىمي .
ػػػ مـىن ( سخِي زتم )  :ذًيَ
ػػػ مـىن ( املوؾؼة احلس ية )  :اًلول اًصكِق .
ػػػ مـىن ( ميىصون ) ً :يوون اًرش وخيععون هل .
ػػػ مـىن ( اشلٍن اثلوا )  :بٔى جتيحوا اًىفص واملـعَة .
ػػػ مـىن ( حمس يون ) ً :ؤذون اًعاؿاث ؿىل ٔبفضي وخَ .
ػػػ ُشٍ الٓايث من سوزت اًيحي
( ظفاث ازلاؾى إىل هللا )
ػػػػ ما مـىن الٓايث اًساتلة ؟
*بٔن اشلى ًسؾو إىل الٕسالم  ،جية بٔن ٍىون حىميًا ىف بٔفـاهل ًَ ،يًا ىف بٔكواهل .
حياوز اًياش ابًلكمة اًصكِلة املِشتة  ،اًىت جس متَي كَوهبم ً ٕالسالم .
وجياذهلم ابًرباُني واحلجج اًواحضة .
*ًحني هللا ًصسوهل بٔن اًـلاة مبثي الاؾخساء اشلى وكؽ ؿىل املسَمني ،
وبٔن ظرب املسمل وؾفوٍ ٔبفضي ؾيس هللا  ،وُو ذري ً ٕالوسان بًٔضً ا  ،ما مل ٍىن الاؾخساء ؿىل ازلٍن .
*ًحني هللا ٌَصسول رضوزت اًعرب والاس خـاهة ابهلل  ،وؿسم احلزن ؿىل اًاكفصٍن إن مل ًؤمٌوا  ،وًوهجَ إىل ؿسم اًضَق مبىصه ؛
فاهلل سٌُرصٍ ؿَهيم ٔ ،لن هللا مؽ املخلني واحملس يني .
ػػػػػػ ما سخة ىزول ُشٍ الٓايث ؟ *ؾيسما كذي املرشهون س َسان محزت زىض هللا ؾيَ مع اًصسول ظىل هللا ؿَََ وسمل ىف قزوت
بٔحس  ،ومثَوا جبثخَ  ،وبٔدصحوا بٔحضاءٍ من تعيَ ؛ فلضة زسول هللا  ،وكصز بٔن ًًذلم مهنم  ،فبٔمصٍ هللا ابًعرب .
ػػػػػػػ مارا هخـمل من ُشٍ الٓايث ؟
*ازلؾوت إىل هللا حىون ابًلكمة اًعَحة  ،وابًفـي احلىمي .
*اًـيف ل ًوزل إل اًـيف ؛ شلكل بٔمص هللا زسوهل ابًـفو واًعرب .
*هللا ًيرص ذؾوت احلق  ،وُو ػ س ححاهَ ػ مؽ املخلني واحملس يني ًؤًسه وًيرصه .
ػػػػػ اًصسول ذري ذاع إىل هللا  ،وًلس بٔمص ابحلمكة واملوؾؼة احلس ية وكس اجسمت حِاثَ ُكِا اب ٔلذالق اًفاضةل حىت بٔزىن هللا
ؿَََ ىف اًلصبٓن اًىصمي تلوهل َ ( .:واه ََّم ًَ َـىل ُذ َُ ٍق َؾ ِؼ ٍمي )
ػػػػػػ ارهص موكف من مواكف اًصسول ًّسل ؿىل ؾفوٍ ؟
*موكفَ ًوم فذح مىة وُو ىف كوثَ واهخعازٍ  ،خفاظة بُٔي مىة اشلٍن ؿشتوٍ وساذوا ىف ٕاًشائَ  " .:ايكوم ما ثؼيون بٔىن فاؿي
جمك الٓن " ؟ فلاًوا  ":بٔد هصمي واجن ٔبد هصمي " فلال زسول هللا  " :ارُحوا فبٔهُت اًعَلاء ًلس ؾفوث ؾيمك " .
ػػػػ ضؽ ؿالمة (√) بٔمام اًـحازت اًعحَحة ،وؿالمة (×) بٔمام اًـحازت كري اًعحَحة فامي ًبٔىت:
( √ )
1ػ احلمكة واحدة ىف اًخـامي مؽ ا ٔلؿساء .
Mr / Mohamed Emad
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2ػ اًـفو ؾيس امللسزت من ظوز اًضـف .
3ػ ا ٔلذش ؿىل ًس اًؼامل تـيف وكسوت .
4ػ ًيرص هللا ػ س ححاهَ ػ اًاكػمني اًلَغ واًـافني ؾن اًياش .
5ػ ازلؾوت إىل هللا بٔساسِا حسن اخلَق واًلسزت ؿىل احلواز والٕكٌاع .
6ػ حِامن ذذي اًصسول مىة فاَتًا ؿاكة بَُِٔا .
7ػ اجلسال ابًىت ىه بٔحسن ذًَي ؿىل اًضـف .
8ػ اًـيف ل ًوزل إل اًـيف وؿىل املسمل ٔبن ًدسَح ابًعرب .
9ػ اًحزي واًضح ًؤذاين إىل فساذ اجملمتؽ .
11ػ ازلؾوت إىل هللا حىون ابًلكمة اًعَحة وابًفـي احلىمي .
11ػ ظرب املسمل وؾفوٍ معن ػَمَ ذًَي ؿىل اًضـف واًخزارل .
ػػػػ مارا حيسج إرا .:
1ػ اهدرش اًـيف تني اًياش ؟
*هصٍ اًياش تـضِم تـضً ا  ،وًضـف اجملمتؽ ،وجسوذ اًىصاَُة تني بٔفصاذٍ .
2ػ مل ًعرب اًياش ؿىل تـضِم اًحـغ ؟
*ًؤذى ركل إىل اخلعام واًزناع ،وجسوذ اًىصاَُة تُهنم .
3ػ جلبٔ املؼَوم إىل اًلاىض ؟
*لظمبٔن املؼَوم إىل ؿساةل اًلاىض  ،وًـُش ىف بٔمن وسالم .
ػػػػػ هَف ثسؾو سمالءك إىل :
1ػ احملافؼة ؿىل اًعالت ؟*بٔذؾوه ابحلمكة  ،وبٔتني هلم بٔمهَهتا  ،وبٔهنا زهن من بٔزاكن الٕسالم  ،ومن حصوِا فلس دصح ؾن الٕسالم
2ػ اًـعف ؿىل اًفلصاء ؟*بٔتني هلم بٔمهَة اًخعسق وزواتَ  ،وكميخَ  ،وما ًؤذًَ من حة اًياش ًحـضِم .
3ػ اًـياًة ابملصافق اًـامة ؟*بٔتني هلم كمية احملافؼة ؿَهيا  ،وبٔهنا مكل ٌَجمَؽ  ،وبٔهنا بٔوضئت من بٔخَِم  ،نام بٔن اًـحر هبا ًَحق
اًرضز ابًياش وازلوةل .
ختري :ػ ػػػ ازلؾوت إىل هللا حىون  ( ...........ابًـيف ػػ ابلهخلام ػػ ابًلكمة اًعَحة )
ػػػػ حِامن ذذي اًصسول مىة فاَتًا  ( ........ؿاكة بَُِٔا ػػ سامح بَُِٔا ػػ خاذل بَُِٔا )
ػػػػ اًـفو ؾيس امللسزت من ظوز  ( ..........اًضـف ػػ اشلل ػػػ اًلوت )
ػػػػػػ ضؽ ماكن اًيلط فامي ًبٔىت ما ًياس حَ من اًلكامث الٓثَة .:
( اًـيف ػػػ احلىمي ػػػ اًعرب ػػػ اًعَحة )
" ازلؾوت إىل هللا حىون ابًلكمة  ، ...........وابًفـي  ، ..........واًـيف ل ًُوزل إل  ...........؛ شلكل بٔمص هللا زسوهل ػ ظىل هللا
ؿَََ وسمل ػ ابًـفو و " . ..............
ػػػػػػ هَف ًسؾو املسمل إىل ذٍن هللا ثـاىل ؟ .......................................................................................................
5ػ ظَة اًـمل فصًضة
ػػػ ارهص بًٓخني من اًلصبٓن اًىصمي َتثان ؿىل ظَة اًـمل ؟
ون َو َّ ِاشل ٍَن َل
ًلول س ححاهَ ( :بَ َّم ْن ُ َُو كَاهِ ٌت بٓانَ ء اٌَ َّ َْيِ َس ِاخسً ا َوكَائِ ًما َ ْحي َش ُز ْالٓ ِد َص َت َوٍَ ْص ُحو َز ْ َمح َة َزِت ّ َِ كُ ْي ُ َْي ٌ َْس خَ ِوي َّ ِاشل ٍَن ً َ ْـََ ُم َ
ون اه َّ َما ً َ َخ َشنَّ ُص بُ ْوًُوا ْ َالًْ َح ِاة ) ( سوزت اًزمص )
ً َ ْـََ ُم َ
ّ
ػ امللعوذ تلوهل ثـاىل (:بَ َّم ْن ُ َُو كَاهِ ٌت )  .:بٔم املعَؽ املؤمن اكًـاىص اًاكفص
Mr / Mohamed Emad

×
√
√
√
×
×
√
√
√
×

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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ػ امللعوذ تلوهل ثـاىل ْ َ (:حي َش ُز ْالٓ ِد َص َت )  .:خياف ؿشاة الٓدصت  .ػ مـىن( ٍصحو ) ٍ :متىن
ػ امللعوذ تػ (بُ ْوًُوا ْ َالًْ َح ِاة )  .:بٔحصاة اًـلول .
ػػ ُشٍ الًٓة من سوزت اًزمص .
ػػ مـىن الًٓة اًىصمية  * .:بٔن من ًعؽ هللا وًلىض ساؿاث ًَهل ىف ؾحاذت هللا من جسوذ وكِام  ،وخياف ؿشاة الٓدصت  ،وٍمتىن بٔن
ٍصمحَ هللا  ،ل ٌس خوى مؽ اًـعات اًاكفصٍن .
وًلول س ححاهَ ىف حزاء اًـَامء واملؤمٌني :
اَّلل َّ ِاشل ٍَن ب ٓ َمٌُوا ِمٌْ ُ ْمك
وُشوا ٍَ ْصفَ ْؽ َّ ُ
( َايبَهيُّ َا َّ ِاشل ٍَن ب ٓ َمٌُوا ا َرا ِكِ َي ًَ ُ ْمك ثَفَ َّس ُحوا ِِف اًْ َم َجا ًِ ِس فَافْ َس ُحوا ً َ ْف َس ْح َّ ُ
اوُشوا فَا ُ ُ
اَّلل ًَ ُ ْمك َوا َرا ِكِ َي ُ ُ
ّ
َو َّ ِاشل ٍَن بُوثُوا اًْ ِـ ْ َمل ّذ ََز َخ ٍ
ون َددِريٌ ) ( سوزت اجملاذةل )
اث َو َّ ُ
اَّلل ِت َما ثَ ْـ َمَُ َ
ػػ مـىن (ثَفَ َّس ُحوا ِِف اًْ َم َجا ًِ ِس )  .:ثوسـوا ىف اجملاًس  .ػ مـىن ( اوُشوا )  .:اهنضوا
ػ ُشٍ الًٓة من سوزت اجملاذةل .
ػ مـىن الًٓةاًىصمية * .:حر هللا ثـاىل املؤمٌني ؿىل ؿسم اًزتامح ىف اجملاًس  ،و ٔبن ًوسؽ تـضِم ًحـغ  ،وٕارا ظَة مهنم بٔحس بٔن
ٍهنضوا من جماًسِم ً ،رتهوُا ملن ه بٔحق مهنم  ،فِوسؽ هللا هلم ىف زمحخَ  ،وٍصفؽ هللا صبٔهنم ىف ازلهَا  ،وخيخط اًـَامء مهنم
تسزخاث فوق ذزخاث املؤمٌني .
ػػػ ارهص حسًثني ىف فضي اًـمل ؟
*حر زسول هللا ظىل هللا ؿَََ وسمل ؿىل ظَة اًـمل  ،إر ًلول  ( :فضي اًـامل ؿىل اًـاتس نفضي اًلمص ًَةل اًحسز ؿىل سائص
ذًيازا ول ذز ًمها ٕ ،وامنا وززوا اًـمل  ،مفن بٔذش تَ بٔذش حبغ وافص ) .
اًىواهة ٕ ،وان اًـَامء وززة ا ٔلهخِاء  ،وٕان ا ٔلهخِاء مل ًوززوا ً
*ؾن بٔىب ُصٍصت زىض هللا ؾيَ كال  :كال زسول هللا ظىل هللا ؿَََ وسمل :
( من سكل ظصًلًا ًَمتس فَِ ؿَ ًما  ،سِي هللا هل ظصًلًا إىل اجلية )
ػػ مـىن " سكل "  .:مىش  ،ظاز ػػ مـىن " ًَمتس " ً :عَة ػ مـىن " سِي " ٌ :رس
ػػػػ ما بٔمهَة اًـمل ىف ؾرصان ؟
*ؾرصان ُو ؾرص اًـمل  ،وًلاش ثلسم ا ٔلدم بٔو ختَفِا الٓن جبسُا واحهتاذُا فَِ  ،ول ثلوى ذوةل وحهنغ إل ابًـمل  ،بٔمن ا ٔلدم
اجلاُةل فُسِي اًس َعصت ؿَهيا وذساؾِا  ،واس خزناف ثصواهتا  ،وهللا ل حية اجلاَُني  ،املفصظني ىف حلوكِم .
ػػػػ ما واحة املسمل حنو اًـمل ؟
واحة املسمل حنو اًـمل  ،كال زسول هللا ظىل هللا ؿَََ وسمل .:
مسمل ومسَم ٍة ) .
( ظَة اًـمل فصًضة ؿىل لك ٍ
نام ثـمل املسمل اًـمل ًً ،دلى بٔن ًُـمل كريٍ
كال اًصسول ظىل هللا ؿَََ وسمل ًـىل جن بٔىب ظاًة :
( فوهللا ٔلن هيسى هللا تم ً
زخال واحسً ا ذري كل من بٔن ٍىون كل ُمح ُص اًيـم )
*مـىن " محص اًيـم "  .:هوع من الٕتي كاىل اٍمثن .
ػ ما ىه مزااي اًـمل ؟
*ثـمل اًـمل دض َة هلل  ،وظَحَ ؾحاذت  ،واًححر ؾيَ هجاذ  ،وثـَميَ ٌَياش ظسكة  .وذسمة ٌَخرشًة فلس كصة اًـمل واًخىٌوًوحِا
اًزمان واملاكن  ،فبٔظحح اًـامل ُكَ كٔهَ كصًة
واحست  ،فبٔهت جس خعَؽ بٔن جضاُس ا ٔلحساج اًـاملَة حلؼة وكوؾِا  ،واًىت ثيلي إًَيا ؿرب ا ٔلمقاز اًعياؾَة وص حىة ا ٔلًَاف
اًضوئَة والٕهرتهت .
Mr / Mohamed Emad
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ػػػ حر الٕسالم ؿىل اًلصاءت واًىذاتة وظَة اًـمل وٍمتثي ركل ىف كوهل ؾز وخي ىف بٔول بًٓة ىزًت من اًلصبٓن اًىصمي .:
( ا ْك َصِب ِاب ْْس ِ َ ِزت ّ َم َّ ِاشلي َذََ َق (َ )1ذََ َق ا ٕلوْ َس َان ِم ْن ؿَََ ٍق )
ػػػ إن املالئىة ًخضؽ بٔحٌحهتا ًعاًة اًـمل ( ملارا ؟ ) *زضا مبا ًعيؽ نام بٔذرب تشكل املععفى .
ػػػ ٔبمكي .:
1ػ فضي اًـامل ؿىل اًـاتس نفضي اًلمص ًَةل اًحسز ؿىل سائص اًىواهة .
2ػ ظصق ظَة اًـمل نثريت  ،مهنا  :سايزت املىذحاث  ،و ذدول املسازش  ،واًصحالث اًـَمَة .
3ػ ثـمل اًـمل دض َة هلل  ،وظَحَ ؾحاذت  ،واًححر ؾيَ هجاذ  ،وثـَميَ ظسكة .
ػػػػ املسمل ل ٍىذفى تخـمل اًـمل  ،تي ؿَََ بٔن ًـَمَ ٌَياش ُ .اث من احلسًر اًرشًف ما ًسل ؿىل ركل .
*كول اًصسول ظىل هللا ؿَََ وسمل ًـىل جن بٔىب ظاًة :
( فوهللا ٔلن هيسى هللا تم ً
زخال واحسً ا ذري كل من بٔن ٍىون كل ُمح ُص اًيـم )
ػػػػػ ما هوع اًـمل اشلى جية بٔن ًخـَمَ املسمل ؟ *اًـمل اًيافؽ اشلى ًفِس ظاحدَ واًياش  ،سواء ٔباكن ذًًِا بٔو كري ركل .
ػػػػػ كازن تني اجملمتؽ املخـمل واجملمتؽ اجلاُي من حِر هؼصت اًـامل إىل لك مهنام .
اجملمتؽ املخـمل  .:جممتؽ مذلسم ىف مجَؽ اجملالث وكوى  ،خياف بٔؿسائَ مٌَ .
اجملمتؽ اجلاُي ٌ .:سِي اًس َعصت ؿَََ وذساؿَ  ،واس خزناف ثصواثَ .
ضؽ ؿالمة (√) بٔمام اًـحازت اًعحَحة ،وؿالمة (×) بٔمام اًـحازت كري اًعحَحة فامي ًبٔىت:
( × )
1ػ حر هللا املؤمٌني وحسه ؿىل ظَة اًـمل .
( × )
2ػ ثلاش ا ٔلدم مبا زلهيا من بٔموال .
( × )
3ػ امللعوذ ابًـمل ىف الٕسالم ُو اًـمل ازلًىن فلط .
(√ )
4ػ ا ٔلدم اجلاُةل ٌسِي ذساؾِا واس خزناف ثصواهتا .
(√ )
5ػ جية ؿىل املسمل بٔن ًخـمل اًـمل و ٔبن ًـَمَ ًلريٍ .
(√ )
6ػ ًلاش ثلسم ا ٔلدم بٔو ختَفِا جبسُا واحهتاذُا ىف اًـمل .
( × )
7ػ املسمل اشلى ًخـمل اًـمل ل ًًدلى ٔبن ًـَمَ ًلريٍ .
(√ )
8ػ حر هللا املؤمٌني ؿىل ظَة اًـمل .
ػػػػػػػػ ختري .:
*ل ثلوى ذوةل وحهنغ إل  ( ..........ابًـمل ػػ ابملال ػػ ابًسالخ )
*اًـَامء وززة  ( ..............اًضِساء ػػ اًعاحلني ػ ا ٔلهخِاء )
ػػػػػػػػ كال اًصسول ظىل هللا ؿَََ وسمل ًـىل جن بٔىب ظاًة :
( فوهللا ٔلن هيسى هللا تم ً
زخال ُ ............................................................ .........................مح ُص اًيـم )
1ػ انخة تلِة احلسًر اًرشًف .
2ػ ما مـىن " محص "  .:هوع من الٕتي  .ما امللعوذ ة ( اًيـم )  .:اًلاىل اٍمثن .
3ػ ىف احلسًر ذؾوت إىل ُساًة الٓدصٍن  .وحض ركل .
*بٔن اًصسول ًلسم ابهلل ٔ ،لن هيسى هللا تم ً
زخال واحسً ا ًِ ،و ذري من بٔن ٍىون كل ُمحص اًيـم  ،وىه هوع من الٕتي كاىل
اٍمثن .
4ػ ما حزاء من ًسؾو الٓدصٍن إىل الاًزتام تخـاًمي الٕسالم ؟
*ُو بٔن ٍصىض هللا ؾيَ  ،وجيزًَ ذري اجلزاء ىف الٓدصت .
Mr / Mohamed Emad
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ػػػػػ كال ثـاىل ( .:ا ْك َصِب ِاب ْْس ِ َ ِزت ّ َم َّ ِاشلي َذ ََ َق }َ {1ذََ َق ْال َوس َان ِم ْن ؿَََ ٍق{ }2ا ْك َصبِ َو َزت ُّ َم ْ َال ْن َص ُم{ِ َّ }3اشلي ؿَ َّ َمل ِابًْلَ َ ِمل }{4ؿَ َّ َمل
ّ
ْال َوس َان َما ًَ ْم ً َ ْـ َ ْمل{}5
ّ 1ػ إلم ثسؾوان الٓايث اًىصمية ؟ *ثسؾوان إىل الاُامتم ابًلصاءت وثـمل اًـمل اًيافؽ  ،وركل ٔلن هللا ُو ذاًق لك صئ .
2ػ بٍٔن ىزًت الٓايث اًساتلة ؟*ىف مىة املىصمة  ،ىف حدي حصاء ؿىل زسول هللا  ،وىه ٔبول بٓايث ىزًت ؿَََ .
3ػ ٌَـمل بٔمهَة هحريت ىف حِات اًفصذ واجملمتؽ  ...وحض ركل .
*ابًًس حة ٌَفصذ  .:ابًـمل ٌس خعَؽ اًفصذ اًلصاءت واًىذاتة  ،وفِم ما ًلصبٍٔ .
*ابًًس حة ٌَمجمتؽ  .:اًـمل ًُـىل كسز ُشا اجملمتؽ املخـمل  ،وًعحح مذلس ًما .
6ػ واًلمل وما ٌسعصون
ػػػػ إن هللا ٍصًس بٔن ًوخَ هؼصان إىل بٔمهَة اًـمل  ،وبٔذواثَ فِلسم ابًلمل  ،ومبا ٌسعصون  ،وُو كسم ًو ثـَمون ؾؼمي .
كال ثـاىل .:
ون* َواه ََّم ًَ َـ َىل ُذَُ ٍق َؾ ِؼ ٍمي )
ون* َوا َّن َ َكل َل ْح ًصا كَ ْ َري َم ْميُ ٍ
(ن َوا ًْ َل َملِ َو َما ٌ َْس ُع ُصو َن* َما َب َهت ِت ِي ْـ َم ِة َ ِزت ّ َم ِت َم ْجيُ ٍ
ػػػ ما امللعوذ تػ ( ن ) ؟ حصف  ،كِي ىف مـياُا ّ :
احلوث  ،وكِي ازلوات  ،وكِي ًّوخ من هوز  ،وكِي ىه هسائص احلصوف ىف
بٔول اًسوز .
ػػػ ما مـىن ( ذميون ) .:ملعوع
ون ) ؟ *ُو س َسان محمس ظىل هللا ؿَََ وسمل .
ػػػ من اخملاظة ىف كوهل ثـاىل َ ( :ما َب َهت ِت ِي ْـ َم ِة َ ِزت ّ َم ِت َم ْجي ُ ٍ

ػػػ مبارا وظف هللا ذَُق اًصسول محمس ىف ا ٓلايث اًىصمية ؟ *ابخلَق اًـؼمي .
ػػػ ملارا ٔبكسم هللا ػ س ححاهَ وثـاىل ػ ابًلمل ؟
*ٌسللةل ؿىل رشف اًلصاءت واًىذاتة  ،وٌَحر ؿىل ثـَمِا  ،ونشكل ٔلن هللا ٍصًس ٔبن ًوخَ هؼصان إىل ٔبمهَة اًـمل و ٔبذواثَ ف ٔبكسم
ابًلمل .
ػػػ ما بٔمهَة الاًزتام ابخلَق اًعَة ٌَفصذ واجملمتؽ ؟
حمحواب تني اًياش  ،وجتـي اًياش ًثلون تَ وًخـاوهون مـَ .
*ٌَفصذ ٍ .:ىون ً
*اجملمتؽ  .:اهدضاز احملحة تني اًياش  ،وًؤذى ركل إىل ثلسم اجملمتؽ .
مٌاع ٌَزري
مـياُا
اًلكمة
ًرص ُمهنا
ملعوع
ذميون
ٍ
حصذ
نثري احلَف
حالف
ثسُن
ًوكؽ تني اًياش
مضاء جمنمي
ُامس
س َـمل ؿىل بٔهفَ .
سًسمَ ؿىل اخلصظوم
ظازمني
املفذون
رمني

حصًسون كعـِا ومجـِا
اجمليون
حلري

ؾُخي
اكًرصمي
رزىن

خبَي
ًلعـوهنا
مٌؽ
ثَني
ؾَاة
كََغ ٍ
كاش
اكٌََي اًضسًس
ذؾىن

ػ بٔكسم هللا ابًلمل وُو اًلمل اشلى ذَلَ هللا وبٔمصٍ جىذاتة مجَؽ ما ُو اكئن إىل ًوم اًلِامة  ،وكس زوى ؾن زسول هللا بٔهَ كال " :
إن ٔبول ما ذَق هللا اًلمل فلال هل انخة ػ كال ايزة وما ٔبنخة فلال هل انخة اًلسز كال  :جفصى اًلمل ىف ثكل اًساؿة مبا اكن وما
ُو اكئن إىل ا ٔلتس .
Mr / Mohamed Emad
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ػػػػػ وزذث كعة بٔحصاة اجلية ِف سوزت اًلمل 33 -18
اًلصًة اًِت اكن ًـُش فهيا بٔحصاة اجلية ِه احسى كصى اٍمين  -كصًة رضوان –
ٍصوى بٔهَ اكن ُياك ص َخ ظاحل اكهت هل حٌة ،واكن ل ًسذي تُذَ مثصت مهنا ول ٕاىل مزنهل حىت ًـعي لك ري حق حلَ  ،واكن
ًِشا اًض َخ اًعاحل مخسة بٔتياء واكن مجَـِم كس تَلوا مصحةل اًفذوت واًض حاة ،واكن بٔوسعِم حيمي تـضا من ظفاث بٔتََ اًعَحة
ًَح لك من
واذلَستٔ ،بما اًحاكون فاكهوا ل ًيفىون ؾن ًوم بٔجهيم ابشلي ًفـهل تخوسًؽ ظسكاث ا ٔلزط ؿىل اًفلصاء واملسانني  ،و ّ
بٔتياءٍ ا ٔلزتـة ؿىل بٔجهيم تبٔل ًُحـرث املال ُيا وُياك ،فِم بٔوىل من كريه هبشا املال .
وتـس وفات بٔجهيم ثـاُسوا فامي تُهنم بٔل ًـعوا بٔحسً ا من فلصاء املسَمني ِف ُشا اًـام صُئًا حىت حىرث بٔمواهلم ،فصيض تشكل مهنم
ون) .بٔي اثلوا هللا وسريوا ؿىل مهنج بٔتَمك
بٔزتـة وخسط اخلامس وُو اشلي كال ثـاىل فَِ ( :كَا َل بَ ۡو َس ُعِ ُۡم بًََ ۡم بَكُي ًَّ ُ ۡمك ًَ ۡو َل ج ُ َس ِ ّح ُح َ
جسَموا وثلمنوا ،فدعضوا تَ ورضتوٍ رضاب مربحا ،فَام بًٔلن بٔهنم ٍصًسون كذهل ذذي مـِم ِف مضوزهتم اكزُا ٔلمصه كري ظائؽ،
اًرس وما ختفَِ اًعسوز فلس ؿمل سوء هُهتم  ،وما اهـلس ؿَََ زبٔهيم من حصمان بٔحصاة احللوق من فلصاء
و ٔل ّن هللا ؾزوخي ًـمل ّ
..تالء ..كَؽ هحاهتا من خشوزٍ ،وبٔسلط
ومسانني  ،ار وه انمئون وًلعون ِف س حاث معَق ٍصسي هللا ؾزوخي ؿىل حٌهتم ظائف ًا ً
مثصُا ،وبًٔخس بٔوزاكِا وبٔقعاهنا حىت ابثت وِض مي احملخؼص .
خمرضت,
خاء اًعحاخ املوؾوذ  ,وؾيسما بٔىت ا ٔلدوت احلسًلة وكفوا ؾيس ابهبا ًدساءًون :بُٔشٍ حٌخيا اًِت حصنياُا اب ٔلمس موزكة ّ ,
ون)
فواحة ,مثلةل ابًامثز؟ ل..اهنا ًُست ِه ,زمبا ىىون كس ضََيا ؾهنا  .وكال بٔوسعِم  ( .:كَا َل بَ ۡو َس ُعِ ُۡم بًََ ۡم بَ ُكي ًَّ ُ ۡمك ًَ ۡو َل ج ُ َس ِ ّح ُح َ
ػ ٌس خفاذ من ُشٍ اًلعة اًلصبٓهَة بٔ ّن هللا ثـاىل س َجاسي لك ماهؽ ًزاكت ماهل نام خاسى بٔحصاة اجلية .
7ػ محزت س َس اًضِساء
ػػػػػ من محزت ؟ ومااًعفاث اًىت اكن ًخحىل هبا " محزت " ؟
*ُو محزت جن ؾحس املعَة  ،وُو واحس من دسـان اًـصة املـسوذٍن  ،وتعي من بٔتعاًِا املصموكني  ،وُو مع زسول هللا ظىل
هحريا .
هللا ؿَََ وسمل بٔحدَ اًيىب حدا ً
فلس اكن جباهة دساؾخَ وكوثَ ً
مثال زائ ًـا ىف الاؿزتاس ابًيفس واحلصض ؿىل اًىصامة ومنور ًخا ظَ ًحا ٌَلسوت اًعاحلة ىف اًرب تبُٔهل
وابًياش مجَ ًـا .
ػػػػ هَف بٔسمل محزت ؟
*دصح محزت ىف زحةل من زحالث اًعَس اًىت حيهبا وًخلهنا  ،وؾيس ؾوذثَ ؿمل بٔن " بٔاب هجي " ػ ًـيَ هللا ػ كس سة زسول هللا
ظىل هللا ؿَََ وسمل فشُة إًََ وُو تني بٔحصاتَ  ،ورضتَ ابًلوش رضت ًة دست زبٔسَ  ،مث كال  :بٔجض ُت محمسً ا وبٔان ؿىل ذًيَ ،
بٔكول ما ًلول ! ومل ٌس خعؽ بٔتو هجي بٔن ًسافؽ ؾن هفسَ دوفًا من كوت محزت ودساؾخَ  ،مث رُة " محزت " إىل زسول هللا وبٔؿَن
إسالمَ .
ػػػػ بٔسمل محزت زىض هللا ؾيَ ىف اًس ية اًساذسة ًحـثة اًيىب ظىل هللا ؿَََ وسمل .
ػػػػػ ما بٔثص إسالم محزت ٌَمسَمني ؟
هرصا ٌَمسَمني  ،فدـس إسالمَ ٕواسالم معص جن اخلعاة دصح املسَمون ىف ظفني ؿىل زبٔش
*اكن إسالم محزت ًؾزا ً ٕالسالم و ً
بٔحسُام محزت وؿىل زبٔش الٓدص معص  ،وهجصوا ابٕسالرمم تـس بٔن اكهوا ُخيفون إسالرمم دوفًا من ٔبرى نفاز مىة .
ػػػػػ جهصثَ :
إىل بٍٔن ُاحص " محزت " ؟ وملارا ؟
*ُاحص محزت إىل املسًية ًُساهس اًيىب ظىل هللا ؿَََ وسمل وًـَيَ .
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ػػػػػ هجاذٍ .:
نثريا من ساذت كصٌش  ،واكن من بٔس حاة اًيرص ىف
*ىف قزوت تسز ػِصث دساؿة محزت وكوثَ  ،واكن من ٔبول املحازسٍن  ،وكذي ً
املـصنة  ،فسامٍ اًصسول بٔسس هللا .
ػػػػ اسدضِاذٍ :
مااشلى بًٔلٌَ املرشهون تـس قزوت تسز ؟ومارا جلبٔوا ؟ومن ُكفوٍ تلذي محزت ؟ومب وؿسوٍ؟
*تـس قزوت تسز بًٔلن املرشهون بٔهنم ًن ًياًوا من محزت ابملواهجة واملحازست  ،فَجبٔوا إىل اخلسًـة واملىص  ،وُكفوا ؾحسً ا ٌسمى (
وحض ًَا ) جيَس ززم احلصاة مبصاكدخَ واًرتتط هل ؛ ًَثبٔزوا ًلذاله ىف تسز ووؿسوٍ حبصًخَ إرا كذي محزت .
وىف قزوت بٔحس اكن " محزت " ًعول وجيول وحيازة ثضجاؿة  ،حىت كذي زالزني مرش ًاك  ،فمكن " وحىش " ىف ماكن كصًة ،
وػي ًخحني اًفصظة حىت زبٍٓ ًُحازس بٔحس املرشنني  ،فلافهل وظـيَ جصحمة ظـية كوًة  ،واسدضِس " محزت " ؿىل إثصُا  ،وحزن
اًيىب حزانً صسًسً ا  ،وسامٍ تـس اسدضِاذٍ  :س َس اًضِساء .
ػػػػػػػ من اًىت مثَت جبثة محزت ؟
*مثَت جبثخَ ُيس تًت ؾخحة سوح بٔىب سفِان تـس كذهل  ،فدلصث تعيَ وبٔدصحت هحسٍ مفضلهتا تبٔس ياهنا مث ًفؼهتا .
ػػػػػػػػػ ختري .:
1ػ اكن " محزت جن ؾحس املعَة "  ( ..........:مع اًيىب ػػ اجن مع اًيىب ػػ صلِق اًيىب )
2ػ بٔسمل " محزت " تـس ؾوذثَ من زحةل  ( ..........:احلج ػػ اًعَس ػػ اًخجازت )
3ػ اسدضِس " محزت ىف قزوت  ( ............. :تسز ػػ اخليسق ػ بٔحس )
( وحىش ػ بٔتو هجي ػ بٔتو ًِة )
4ػ كاثي س َسان محزت ُو .........
5ػ اكن املرشهون هياتون محزت ً ( .. :لوثَ فلط ػػ ًضجاؾخَ فلط ػ ًلوثَ ودساؾخَ م ًـا )
ضؽ ؿالمة ( √) بٔمام اًـحازت اًعحَحة ،وؿالمة (×) بٔمام اًـحازت كري اًعحَحة فامي ًبٔىت:
( × )
1ػ اكن " محزت " حية اًس حاحة وميازسِا .
(√ )
2ػ اكن املرشهون هياتون " محزت " ؛ ًلوثَ ودساؾخَ .
( × )
3ػ كاثي " محزت " ُو " بٔتو سفِان جن حصة " .
(√ )
هرصا ٌَمسَمني .
4ػ اكن إسالم " محزت " ًؾزا ً ٕالسالم و ً
( × )
5ػ اسدضِس محزت بٔسس هللا ىف قزوت تسز .
ػػػػ مارا فـي ( محزت ) ؾيسما ؿمل ابًشاء بٔىب هجي ٌَيىب ؟
*رُة إًََ وُو تني بٔحصاتَ  ،ورضتَ ابًلوش رضتة دست زبٔسَ  ،مث كال هل ..............................................................
هرصا ٌَمسَمني ؟
ػػػػػ ملارا اكن إسالم ( محزت ) ًؾزا ً ٕالسالم  ،و ً
*تـس إسالمَ ٕواسالم ( معص جن اخلعاة )  ،دصح املسَمون ىف ظفني .......................................................... ............
ػػػػػػ ٔبمكي .:
1ػ ىف ( قزوت تسز )  ،ػِصث دساؿة " محزت " وكوثَ  ،فسامٍ اًصسول بٔسس هللا .
2ػ تـس اسدضِاذ " محزت " ىف ( قزوت بٔحس )  ،سامٍ اًصسول س َس اًضِساء .
ػػػػػ ثبٔنس نفاز مىة بٔهنم ًن ٌس خعَـوا بٔن ًياًوا من " محزت " ابملواهجة واملحازست  .مفارا فـَوا ؟ وُي حجحوا ىف ركل ؟
*جلبٔوا إىل اخلسًـة واملىص  ،وُكفوا ؾحسً ا ٌسمى ( وحض ًَا ) جيَس ..................................................... ....................
*هـم ؛ حجحوا ىف ركل  ،ففى قزوت بٔحس اكن " محزت " ًعول وجيول .................................................. .................
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ػػػػػػػػػ ضؽ ماكن اًيلط فامي ًبٔىت ما ًياس حَ من اًلكامث اًخاًَة :ػ
( تسز ػػػ كصٌش ػػ ٌَمسَمني ػػ ًؾزا ػ بٔحس )
هرصا ...................
ػ اكن إسالم محزت جن ؾحس املعَة ٕ ً ..............السالم و ً
نثريا من ساذت  ................واكن من بٔس حاة هرص
ػ ُاحص محزت إىل املسًية  ،وىف قزوت  ............ػِصث دساؾخَ وكذي ً
املسَمني .
ػػػػػػػػػ ضؽ ماكن اًيلط فامي ًبٔىت ما ًياس حَ من اًلكامث اًخاًَة :ػ
( تسز ػػ بٔحس ػ وهجصوا ػػ ًؾزا ػػ محزت ػ معصجن اخلعاة ػ ؾامثن جن ؾفان )
هرصا ٌَمسَمني فدـس إسالمَ ٕواسالم  .................دصح املسَمون ىف ظفني ؿىل
" اكن إسالم محزت ٕ ً ............السالم  ،و ً
زبٔش بٔحسُام  ..........وؿىل زبٔش الٓدص معص جن اخلعاة  .............ابسالرمم  ،وكس اسدضِس محزت ىف قزوت "...............
8ػ سوزت هوخ
ثسم هللا اًصمحن اًصحمي
اَّلل
( اانَّ بَ ْز َسَْيَا ه ُوح ًا ا َىل كَ ْو ِم َِ بَ ْن بَه ِش ْز كَ ْو َم َم ِم ْن كَ ْديِ بَ ْن ًَبِ ِحهيَ ُ ْم ؿَ َشاةٌ بَ ًِ ٌمي ( )1كَا َل َاي كَ ْو ِم ا ِ ِّن ًَ ُ ْمك ه َ ِش ٌٍص ُم ِد ٌني (َ )2ب ْن ا ْؾ ُحسُ وا َّ َ
ّ
ّ
ون ( ّْ َ ً )3ل ِف ْص ًَ ُ ْمك ِم ْن ُرهُوِج ُ ْمك َوًُ َؤ ِد ّْصُ ُْك ا َىل بَ َخ ٍي ُم َس ًّمى ا َّن بَ َخ َي َّ ِ
ون ( )4كَا َل َز ِ ّة
َواث َّ ُلو ٍُ َوبَ ِظَ ُـ ِ
يُت ثَ ْـََ ُم َ
اَّلل ّا َرا َخ َاء ل ًُ َؤد َُّص ًَ ْو ُن ُ ْ
ّ
ّ
ا ِ ِّن َذ َؾ ْو ُث كَ ْو ِمي ًَ َْ ًال َوهنَ َازًا ( )5فَ َ ْمل ٍَ ِزذ ُ ْْه ُذؿَ ِاِئ الَّ ِف َصازًا (َ )6وا ِ ِّن ُُكَّ َما َذ َؾ ْوهتُ ُ ْم ًِخَ ْل ِف َص ًَِ ُْم َح َـَُوا بَ َظا ِت َـِ ُْم ِِف ب ٓ َراهنِ ِ ْم َو ْاس خَلْضَ ْوا
ّ
ّ
دضوا َو ْاس َخ ْى َ ُربوا ْاس خِ ْى َدازًا (َّ ُ )7مث ا ِ ِّن َذ َؾ ْوهتُ ُ ْم ِهجَازًا (َّ ُ )ّ 8مث ا ِ ِّن بَ ْؿََ ُ
ورازًا ( )9فَ ُلَْ ُت ْاس َخ ْل ِف ُصوا
زِ ََاهبَ ُ ْم َوبَ َ ُّ
ور ْز ُث ًَِ ُْم ا ْ َ
يت ًَِ ُْم َو َب ْ َ
ِ َْ ْ َ ُ ْ ٍّ
ّ
ّ
اث َو َ ْجي َـ ْي ًَ ُ ْمك بَهنْ َازًا (َ )12ما
اًس َم َاء ؿَََ َْ ُ ْمك ِمسْ َزازًا (َ )11وًُ ْم ِسذ ُ ُْْك ِتبَ ْم َوالٍ َوتَي َني َوجي َـي ًمك َحٌ َّ
َ جزَّ ُ ْمك ّاه َّ َُ َاك َن قَفَّازًا (ْ ٍُ )11ص ِس ْي َّ
اَّلل َس ْح َؽ َ َمس َاو ٍاث ِظ َحاك ًا (َ ) 15و َح َـ َي اًْلَ َم َص ِف ِهي َّن
ون ِ َّ َِّلل َوكَازًا (َ )13وكَسْ َذََلَ ُ ْمك بَ ْظ َوازًا () 14بًََ ْم حَ َص ْوا نَ َْ َف َذََ َق َّ ُ
ًَ ُ ْمك ل حَ ْص ُح َ
اَّلل َح َـ َي ًَ ُ ْمك
اَّلل بَهْخَذَ ُ ْمك ِم ْن ا َل ْز ِط ه َ َحا ًات (َّ ُ )17مث ًُ ِـَسُ ُ ُْك ِفهيَا َو ُ ْخي ِص ُح ُ ْمك اد َْصاخ ًا (َ )18و َّ ُ
وراخ ًا (َ ) 16و َّ ُ
ه ُوز ًا َو َح َـ َي اًضَّ ْم َس ِ َ
ّ
ُوخ َز ِ ّة اهنَّ ُ ْم َؾ َع ْو ِِن َواث َّ َح ُـوا َم ْن ًَ ْم ٍَ ِز ْذ ٍُ َم ُ ُاهل َو َو َ ُزل ٍُ الَّ د ََسازًا
ا َل ْز َط ث َِساظ ًا (ًِ )19د َ ْسَُ ُىوا ِمهنْ َا ُس ُح ًال ِف َجاخ ًا ( )21كَا َل ه ٌ
ّ
(َ )21و َمىَ ُصوا َم ْىصًا ُن َّحازًا (َ ) 22وكَاًُوا ل ثَ َش ُز َّن ب ٓ ًَِِخَ ُ ْمك َول ثَ َش ُز َّن َو ّذ ًا َول ّ ُس َواؿ ًا َول ًَل َ
ُوج َوً َ ُـ َوق َوو َ ْرسًا (َ )23وكَسْ بَضَ َُّوا نَثِريًا
ُون َّ ِ
َول حَ ِز ْذ َّ
ُوخ َز ِ ّة ل
اًؼا ًِ ِم َني الَّ ضَ ال ًل (ِ )24م َّما د َِعَئَاهتِ ِ ْم بُ ْق ِصكُوا فَبُ ْذ ِذَُوا انَ زًا فَ َ ْمل َجيِسُ وا ًَِ ُْم ِم ْن ذ ِ
اَّلل بَه َْعازًا (َ )25وكَا َل ه ٌ
ّ
ثَ َش ْز ؿَ َىل ا َل ْز ِط ِم ْن ْاً َاك ِف ِص ٍَن ذ ََّايزًا ( )26اه ََّم ا ْن ثَ َش ْز ُ ْه ًُ ِضَُّوا ِؾ َحاذَكَ َول ً َ ِ ُسلوا الَّ فَ ِاحصًا نَفَّازًا (َ )27ز ِ ّة ا ْق ِف ْص ِِل َو ًِ َو ِ َازل َّي
َّ ّ
َو ًِ َم ْن َذ َذ َي تَُ ِِْت ُم ّ ْؤ ِمٌ ًا ّ َوٌَِْ ُم ْؤ ِم ٌِ َني َواًْ ُم ْؤ ِمٌَ ِ
اًؼا ًِ ِم َني الَّ ثَ َحازًا ()28
اث َول حَ ِز ْذ
ّ
ػػػػ سوزت هوخ من اًسوز املىِة اًىت ىزًت مبىة املىصمة .
ػػػػ رشخ الٓايث اًىصمية .:
1ػ ثسوز ُشٍ اًسوزت حول ذؾوت س َسان هوخ كومَ إىل ؾحاذت هللا ًَلفص هلم رهوهبم  ،وًىن كومَ مصوا بٓراهنم ؾن ُكمة اًخوحِس
ومعوا ؾن زؤًة احلق فاكن ُكام ذؿاه حـَوا بٔظاتـِم ىف بٓراهنم واس خلضوا زَاهبم وبٔدضوا ؿىل اًىفص واًـياذ .
2ػ وكس ذؿا س َسان هوخ كومَ جلك اًس حي فدني هلم مؼاُص كسزثَ ػ س ححاهَ وثـاىل ػ ىف اًىون ورهصه تيـم هللا ػ ثـاىل ػ ؿَهيم :
وًىن مل ٌس خجَحوا فسؿا هوخ زتَ تبٔن ًـاكهبم ؿىل نفصه واس خىدازه .
3ػ وختُت اًسوزت تسؿاء س َسان هوخ زتَ تبٔن ًلفص هل وًوازلًَ وٌَمؤمٌني .
ػػػػػػػ ًحر هوخ ىف كومَ  951ؿا ًما ًسؾوه إىل ؾحاذت هللا مفا لهت كَوهبم ول اهخفضت ابًخشنري والٕهشاز .
اًلكمة
اس خلضوا زَاهبم
مسزازا

مـياُا
قعوا زءوسِم وبٔؾَهنم تثِاهبم
قزٍصا

س ًحال جفاخا
وذ وسواع وًلوج
ثشزن
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ثـؼميًا ٕوا ً
خالل
بٔحوالا خمخَفة
تـضِا فوق تـغ

ذايزا
فاحصا
ثحازا

بٔحسً ا
مامتذاي ىف املـاىص
ً
ً
ُالاك

وكازا
بٔظوازا
ظحاكا
ػػػػػػ ما اص متَت ؿَََ اًسوزت اًىصمية .:
1ػ كوم هوخ اكهوا ًـحسون ا ٔلظيام فبٔزسي هللا إٍهيم هوحا ًسؾوه إىل الٕميان ابهلل ٕواذالض اًـحاذت هل ػ س ححاهَ ػ
2ػ تَان هدِجة إؾصاضِم ؾن الٕميان ابهلل .
3ػ تَان اًعصق وا ٔلساًَة اًىت سَىِا هوخ مؽ كومَ .
4ػ إؾصاط كومَ ؾن الاس خجاتة زلؾوثَ .
5ػ ؿاكدة املىشتني .
ػػػػػػػ كال ثـاىل  ( .:اانَّ بَ ْز َسَْيَا ه ُوح ًا ا َىل كَ ْو ِم َِ بَ ْن بَه ِش ْز كَ ْو َم َم ِم ْن كَ ْديِ بَ ْن ًَبِ ِحهيَ ُ ْم ؿَ َشاةٌ بَ ًِ ٌمي ( )1كَا َل َاي كَ ْو ِم ا ِ ِّن ًَ ُ ْمك ه َ ِش ٌٍص ُمد ٌِني
ّ
ّ
ّ
()2
1ػ ملارا بٔزسي هللا هوحا إىل كومَ ؟ *ًىك ًسؾوه إىل ؾحاذت هللا وحسٍ  ،وحصك ؾحاذت ا ٔلظيام .
2ػ ىف الًٓة ذًَي ؿىل زمحة هللا تـحاذٍ  .وحض ركل .
*ُو بٔن هللا بٔزسي س َسان ( هو ًحا ) إىل كومَ ؛ ًىك ًؤمٌوا ابهلل  ،وًيشزه كدي بٔن ًبٔحهيم ؿشاة هللا .
ضؽ ؿالمة ( √) بٔمام اًـحازت اًعحَحة ،وؿالمة (×) بٔمام اًـحازت كري اًعحَحة فامي ًبٔىت:
( × )
1ػ اس خجاة كوم ( هوخ ) زلؾوثَ وبٔظاؾوٍ .
(√ )
2ػ اثحؽ ( هوخ ) ؿست وسائي ٌسلؾوت إىل ؾحاذت هللا .
( × )
3ػ اكن كوم ( هوخ ) ًـحسون اًضمس .
( × )
4ػ ذؿاء ( هوخ ) زتَ بٔن ًُمِي اًىفاز ؛ حىت ًؤمٌوا .
ػػػػػػ ختري .:
1ػ ىزًت سوزت هوخ  ( .............ابملسًية ػػ مبىة ػػ ابًعائف )
2ػ اس متصث ذؾوت هوخ  811 ( ...........ػػ  911ػ  ) 951س ية .
3ػ كوم هوخ  .............ذؾوثَ  ( .كدَوا ػ زفضوا ػػ ورشوا )
اًس َما َء ؿَََ َْ ُ ْمك ِمسْ َزازًا (َ )11وًُ ْم ِسذ ُ ُْْك ِتبَ ْم َوالٍ َوتَيِ َني َو َ ْجي َـ ْي ًَ ُ ْمك َحٌ َّ ٍ
اث َو َ ْجي َـ ْي ًَ ُ ْمك بَهنْ َازًا (َ )12ما ًَ ُ ْمك ل
ػػػػػ كال ثـاىل ْ ٍُ ( :ص ِس ْي َّ
ون ِ َّ َِّلل َوكَازًا )
حَ ْص ُح َ
وكازا "
1ػ ما مـىن " مسز ًازا ػػػػ ً
2ػ وحضت الٓايث تـغ هـم هللا ؿىل ؾحاذٍ  .مفا ىه ؟
هنازا حصوى بٔزضِم .
*بٔن هللا ًزنل املعصاًىثري من اًسامء ؿىل ؾحاذٍ ًىك ٌسلوا سزؾِم  ،وٍصسكِم ٔبمو ًال وتيني  ،وثساثني  ،وبٔ ً
3ػ اس خزسم هوخ وس َةل اًرتقَة ىف ذؾوثَ إىل هللا  ،من بٍٔن ثفِم ركل ؟
ون ِ َّ َِّلل َوكَازًا ) .
*من كوهل ثـاىل َ ( :ما ًَ ُ ْمك ل حَ ْص ُح َ
ون ِ َّ َِّلل َوكَازًا) ؟
 4ػ وحض امللعوذ من كوهل ثـاىل ؿىل ًسان س َسان هوخ ( َما ًَ ُ ْمك ل حَ ْص ُح َ
*ما ًمك ل ختافون ؾؼمة هللا وكسزثَ ؿىل بٔذشُك ابًـلوتة .
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مسزسة مسرصاظ الاتخسائَة اًلسمية

16

دضوا َو ْاس خَ ْى َ ُربوا ْاس خِ ْى َدازًا )
ػػػػػػػ كال ثـاىل َ ( .:وا ِ ِّن ُُكَّ َما َذ َؾ ْوهتُ ُ ْم ًِخَ ْل ِف َص ًَِ ُْم َح َـَُوا بَ َظا ِت َـِ ُْم ِِف ب ٓ َراهنِ ِ ْم َو ْاس خَلْضَ ْوا زِ ََاهبَ ُ ْم َوبَ َ ُّ
ػ بٔصازث الًٓة إىل ّموكف هوخ من ازلؾوت  .وحض ُشا املوكف .
*موكف كوم هوخ من ذؾوثَ ُ ،و بٔهَ ُكام ذؿاه إىل ؾحاذت هللا  ،وحصك ؾحاذت ا ٔلظيام  ،ساذوا ىف ؾعَاهنم  ،ووضـوا بٔظاتـِم ىف
؛ حىت ل ٌس متـوا إًََ  ،وقعوا زءوسِم تثِاهبم هصاُة بٔن ٍصوا وهجَ  ،وبٔدضوا ؿىل نفصه .
ػػػػػ مارا ظَة هوخ من هللا ػ س ححاهَ وثـاىل ػ ًلك من اًاكفصٍن واملؤمٌني ؟
1ػ اًاكفصٍن  .:بٔل ًرتك ؿىل ا ٔلزط بٔحسً ا مهنم  ،حىت لًضَوا كريه ؾن احلق .
2ػ املؤمٌني  .:بٔن ًلفص هلم مجَ ًـا من رهص بٔ وبٔهىث .
ػػػػػػ مارا اكهت ؿاكدة بُٔي هوخ ؟
ػ اًلصق  ،ىه بٔن هللا بٔقصكِم ابًعوفان .
ُوخ َز ِ ّة ل ثَ َش ْز ؿَ َىل ا َل ْز ِط ِم ْن ْاً َاك ِف ِص ٍَن ذ ََّايزًا ( )26اه ََّم ا ْن ثَ َش ْز ُ ْه ًُ ِضَُّوا ِؾ َحاذَكَ َول ً َ ِ ُسلوا الَّ فَ ِاحصًا
ػػػػػػػ كال ثـاىل َ ( :وكَا َل ه ٌ
ّ
ّ
ّ
نَفَّازًا (َ )27ز ِ ّة ا ْق ِف ْص ِِل َو ًِ َو ِ َازل َّي َو ًِ َم ْن َذ َذ َي تَُ ِِْت ُم ْؤ ِمٌ ًا َوٌَِْ ُم ْؤ ِم ٌِ َني َواًْ ُم ْؤ ِمٌَ ِ
اث َول حَ ِز ْذ َّاًؼا ًِ ِم َني الَّ ثَ َحازًا )
ّ
ذايزا "
1ػ ما مـىن " ثشز ػػػ ً
2ػ ما ازلؿاء اشلى ذؿا تَ هوخ ػ ؿَََ اًسالم ػ زتَ ىف الًٓخني ؟ وملارا ؟
*بٔل ًرتك ؿىل ا ٔلزط واحسً ا من اًىفاز ؛ ٔلهَ إن حصوِم ىف ضالهلم بٔضَوا كريه ؾن احلق  ،وورشوا بٓاثرمم  ،واهخلي فساذ
بٔذالكِم إىل رزٍهتم ابًوزازة  ،فال ًسلون إل من اكن مثَِم ىف نفصه .
3ػ ذؿا هوخ ػ ؿَََ اًسالم ػ ًوازلًَ وٌَمؤمٌني واملؤمٌاث ػػ ارهص من سوزت هوخ ما ًسل ؿىل ركل .
*كال ثـاىل َ ( :ز ِ ّة ا ْق ِف ْص ِِل َو ًِ َو ِ َازل َّي َو ًِ َم ْن َذ َذ َي تَُ ِِْت ُم ْؤ ِمٌ ًا َوٌَِْ ُم ْؤ ِم ٌِ َني َواًْ ُم ْؤ ِمٌَ ِ
اث َول حَ ِز ْذ َّاًؼا ًِ ِم َني الَّ ثَ َحازًا )
ّ
ػػػػػػ وكف كوم س َسان هوخ ػ ؿَََ اًسالم ػ من ذؾوثَ موكف اًـياذ  ...وحض ركل .
*ذؿاه س َسان هوخ إىل حصك ؾحاذت ا ٔلظيام  ،وؾحاذت هللا وحسٍ ً ،ىهنم زفضوا ذؾوثَ  ،ووضـوا بٔظاتـِم ىف بٓراهنم حىت ل
ٌسمـوا ذؾوثَ  ،وقعوا زءوسِم تثِاهبم حىت ل ٍصوا وهجَ .
ػػػػػػ س َسان هوخ ػ ؿَََ اًسالم ػ من بٔوىل اًـزم من اًصسي  ،مفن ه اًحاكون ؟
( محمس ػػػ إجصاُمي ػػػ موىس ػػػ ؿُىس )
ػػػػػػ زقة س َسان هوخ كومَ ىف الٕميان ػ ارهص من الٓايث ما ًسل ؿىل ركل ......................................................... .
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اًفعي ا ٔلول
ؾعمِا
اًخحـاث
اًيجالوٍن
اًولمئ
ذائحة
ثخجاوة
اًعموخ

مـياُا
اًلكمة
املخىربت
املخـاًَة
ل ثفسسُا
ل ثحعصُا
اًرسًؽ اًفِم
اٌَامخ
ثحـثَ
جض َـَ
ذفهنن بٔحِاء
وبٔذُن
ميخيؽ
ميسم
ٍصًسون سواهجا
ًعَحون ًسُا
1ػ بٍٔن اكهت ذاز دوًسل ؟ * ىف مىة
2ػ ظف ذاز دوًسل جن بٔسس.
*ؿاًَة اًحياء ،واسـة اجليحاث  ،مـصوفة ًلعاذُا تني ذوز اًلصص َني اًىرباء  ،بٔحصاة اًسَعان واًيـمة واًرثاء .
3ػ ؿالم ثسل كصة ذاز دوًسل جن بٔسس من اًىـحة ؟ *ؾن مزنٍهتا اًـؼمية وماكىهتا اًىدريت
4ػ من اًىت اكهت ثـخرب سًية اًحُت ؟ *اًس َست ذسجية
5ػ ما ىه ظفاث اًس َست ذسجية؟
*فذات مجَةل رهَة ،مصحة  ،فعَحة اٌَسان  ،ظَحة اًلَة  ،حيهبا من ٍصاُا وًخـَق هبا ً ،ـعفِا وحٌاهنا .
6ػ ما صـوز من ٍصى اًس َست ذسجية ؟ وملارا ؟ * حيهبا من ٍصاُا وًخـَق هبا ً /ـعفِا وحٌاهنا
7ػ مب امذاس دوًسل ىف مىة ؟ * ابًس َاذت وا ٔلمص واٍهنىىً ،ؤذش زبًَٔ ىف املضالكث ول ثلىض ا ٔلموز تسوهَ .
8ػ ارهص تـغ مؼاُص اًصمحة اًىت اثعف هبا دوًسل * .اكن ًـعف ؿىل اًفلصاء واملسانني وٍصمح اًضـفاء واحملخاخني .
9ػ هَف وضبٔث اًس َست ذسجية ىف ُشٍ ازلاز اًواسـة ؟
* زاضَة ُاذئة ل ثحعصُا ( ل ثفسسُا ) اًيـمة  ،نام ثحعص ( ثفسس ) اًىثري من اًياش .
11ػ مبارا كاتَت اًس َست ذسجية هـمة هللا ؿَهيا ؟ * ابًضىصًواُة اًيـمة وماحنِا
11ػ مارا فـَت اًس َست ذسجية ًخهنغ تشكل اًضىص ؟ * ما زذث حمخاخا  ،ول دِحت زاحِا ىف إحسان .
12ػ ملارا ساذ حة دوًسل جن بٔسس ل تًذَ ذسجية ؟ * ٔلهَ زبٔى فهيا نثري من ظفاثَ .
13ػ ما اشلى حـي دوًسل ٌرس من اتًذَ ؟
*كَهبا اًىدري ،وهفسِا اًعَحة  ،وراكؤُا اٌَامخ ،وؾزميهتا اًلوًةٕ ،واذزاوِا اًرسًؽ  ،وحسن ثرصًفِا ً ٔلموز.
14ػ ما هدِجة ُشٍ ا ٔلموز اًىت ورث اًوازل من اًس َست ذسجية ؟
*بٔزاُا من كَحَ اًصضا وبٔتسى ًِا ازثَاحَ اًخام ًلك ما ثفـي وما ثرتك
15ػ ( ما بٔػمل بٔوًئم اشلٍن ٍىصُون اًحياث ! وما بٔكىس حمكِم ؿَهين ! وهَف ثلسم ثكل اًلَوة املخحجصت ؿىل وبٔذُن ؟! بًُٔس
فهين مثي ( ذسجية ) ؟!
*ؿالم ًسل ُشا اًلول ؟ ػ ؿىل ؿسم اكذياؿَ تػ ( وبٔذ اًحياث )
*من كائي اًـحازت اًساتلة ؟ ػ دوًسل جن بٔسس
*( وبٔذ اًحياث )  :مـياٍ  :ذفهنن بٔحِاء
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حفؼِا
ًسزك املس ئوًَاث
اًواسـخني
ظـام اًـصش بٔو كريٍ
مس متصت
ثرتذذ
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* مارا اكهت تـغ اًلدائي اًـصتَة ثفـي حِامن ٍصسكون هبن ابًحياث ؟ ػ اكهوا ًسفٌوهنن ٔبحِاء
* مارا ثـصف ؾن موكف الٕسالم من ( وبٔذ اًحياث ) ؟ ػ ُو زفضَ ًخكل اًـاذت اشلممية وَتصميِا .
*مب ثوؿس هللا من ًسفن اًحياث بٔحِاء ؟ ػ ابًـشاة اًضسًس ًوم اًلِامة إن مل ًدة
* مارا اكن زبٔى دوًسل جن بٔسس فمين ًئسون تياهتم ؟ ........................................................................................ ......
16ػ ملارا اكن دوًسل ُكام بٔزاذ بٔن ًفاَتِا ىف بٔمص من ا ٔلموز ميسم وٌضـة احلسًر؟
* حلَاهئا اًضسًس
17ػ من اشلٍن اكهوا ًعصكون ابة دوًسل ًَي هناز ؟ *اًفذَان اشلٍن ًعَحون ًس اًس َستذسجية
18ػ ىف بٔى صئ ٍصقة ظالة ًس اًس َستذسجية ؟ *ىف سًية ازلهَا ؛من حامل ابُص ،وحسة ػاُص ،ومال نثري ،وراكء انذز.
19ػ ما اشلى ؾعمِا من مـصفة بٔوًئم اخلعاة ؟ *حِاؤُا اًضسًس
21ػ من اشلٍن اكهوا ًيلَون ٌَس َست ذسجية ذرب بٔوًئم اخلعاة ؟ * اجلوازى واجلازاث واًعوحيحاث
21ػ مبارا ًخوسي اخلعاة إىل دوًسل ؟ * مبا ىف بًٔسهيم من اًرثاء وما وزاءه من احلسة اًصفِؽ
22ػ ملارا مل جضلي اًس َس ذسجية هفسِا ثضبٔن اخلعاة ؟
* ٔلهنا وازلة من بٔن ٔبابُا احلىمي س َرخاز ًِا ذري ا ٔلسواح ،فِو ددري ابًصخال.
23ػ ما ظفاث اًزوح اًعاحل ىف هؼص دوًسل ؟
ُو اجلامؽ ًعفاث املصوءت واًضِامة واًىصم ،من ٍزن ا ٔلموز وًلسز اًخحـاث وًخحمي ا ٔلؾحاء .
24ػ من بٔى كوم اسذمحت ازلاز راث مساء ؟ ػ من تىن خمزوم
25ػ مارا فـي دوًسل ملا اهفغ مجؽ تىن خمزوم ؟ * رُة إىل جحصثَ حياذج سوحذَ فاظمة تًت سائست جن ا ٔلمص
26ػ بٍٔن دصح دوًسل وسوحذَ فاظمة تـس حسٍهثام ؟ *ىف اًفٌاء
27ػ ما اشلى اكن ًحسو ؿىل وهجم ؟ * اًرسوز واًصضا
28ػ هَف خاءث اًس َس ت ذسجية متىش تـس ذؾوت بٔجهيا ًِا ؟ * متىش ؿي اس خحَاء.
29ػ ما زبٔى اًس َست ذسجية فامي ُت إؿساذٍ ًلافةل اًضام ؟
*بٔهنا كافةل موفلة وجتازت زاحبة  ،مضت ما بٔوىص تَ معالؤان ُياك  ،وبٔؿسث بٔحسن إؿساذ  ،وهؼمت ذري ثيؼمي .
31ػ ما زبٔى اًس َست ذسجية ىف زخال وؾامل كافةل اًضام ؟
*إهنم ماُصون مسزتون ً ،ـصفون ما ًبٔذشون وما ًرتهون  ،وه بٔمٌاء خمَعون .
31ػ مب بٔخاتت اًس َست ذسجية ؿىل سؤال وازلُا ؾن زبٔهيا ىف ٔبرمص جتاز مىة اًَوم ؟
*فىصث كََال  ،وسبًٔت بٔابُا ُي ًلعس اًصحب احلالل بٔم اًصحب احلصام ؟ و ٔبورع بٔتوُا كائال  :اًصحب احلالل ايذسجية  ،فبٔذشث
ثـسذ تـضا من اًخجاز اشلٍن اص هتصوا ابًعسق.
32ػ من اًزوح اشلى ادذازٍ دوًسل لتًذَ ؟ * ؾخَق جن ؿاتس
33ػ مارا كاًت اًس َست ذسجية ىف بٔمص سواهجا ؟ *كاًت  :وُي تـس زبٔى بٔىب من زبٔى .
34ػ ملارا خَست بٔم اًس َست ذسجية مـِا ؟ * ثيعحِا مبا جيـي اًحُت سـَسا.
35ػ مب هعحت ا ٔلم اتًهتا كدي اًزواح ؟ * تبٔن اًزواح ثـاون تني اًزوخني .
36ػ بٍٔن ؾلس كصان اًس َست ذسجية ؟ * جبواز اًىـحة.
 37ملارا اكهت اًس َست ذسجية َتس خبوف صسًس من ا ٔلايم ؟
* ٔلن كَهبا حيسهثا تبٔن ا ٔلايم ختفى وزاهئا صُئا ل ًـَمَ إل هللا .
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اًفعي اًثاىن
ؾعمِا
قضاضة
لًبٔهف
ثعفِف
اًصاب
تواز
ثخبُٔة
وؿاُا

مـياُا
اًلكمة
اًعائة ،اًعحَح
اًسسًس
لٌضىون
لٍصاتتون
زواتط
بٔوادض
ًوم اًساتؽ
ًوم اًـلِلة
اًىـحة
ظاف ابًحُت
فلسان اًزوح ابملوث
اًرتمي
حصكة
ًوؿة
1ػ مارا مٌحت اًس َست ذسجية سوهجا ؾخَق جن ؿاتس؟
* ما متيحَ املصبٔت اًـاكةل اًفامهة  :بٔظاؾخَ واحرتمذَ ودسـخَ وفذحت كَهبا هل.
2ػ ما اشلى وخسٍ ؾخَق ىف كَة اًس َست ذسجية ؟ * ؾعفا بٔوس تَ وازاتخ إًََ وحٌاان وخس فَِ اًسـاذت اًىت ٍصحوُا.
3ػ ما هدِجة ؾعف وحٌان اًس َست ذسجية ؿىل سوهجا ؾخَق جن ؿاتس ؟
* اظمبٔن إٍهيا وبٔؾعاُا مثي ما بٔؾعخَ من كَهبا ومل ًحزي ؿَهيا ابسدضازهتا فامي ًلوم تَ من بٔموز .
4ػ من اًىت وزلت زابظ احملحة تني اًزوخني ؟ ومىت ؟ * املوًوذت اجلسًست  -ىف هناًةاًـام
5ػ ملارا ثـَق بٔتوُا هبا ؟ * ٔلهنا اكهت هحريت اًض حَ تبٔرما ذسجية .
6ػ فمي جض حَ املوًوذت بٔرما ؟ * واسـة اًـَيني  -ظوًةل اًضـص مس خسٍصت اًوخَ مجَةل اًعوزت انفشت اًيؼصاث.
7ػ مىت ثوىف ؾخَق ؟ * ىف مٌخعف اًـام اًثاىن .
8ػ مارا حصك موث ؾخَق ىف هفس اًس َست ذسجية ؟
*( حزان وبٔملا ) حصك موث ؾخَق ىف كَة ذسجية حصحا واسـا  ،وىف هفسِا حرست ابًلة
9ػ مارا حصك ؾخَق ٌَس َست ذسجية ؟ * ثصوت خضمة من املال واًخجازت واًضَاع اًواسـة .
11ػ مب اُمتت اًس َست ذسجية تـس موث سوهجا ؟ * ابتًهتا ٕواذازت جتازهتا .
11ػ مب بٔذربُا بٔتوُا ؾيسما ذذي ؿَهيا ؟ * تعَة اًيحاص جن سزازت اٍمتميى من اًزواح مهنا .
12ػ مىت وافلت ؿىل ُشا اًزوح ؟ * ؾيسما ؿسذ ًِا وازلُا اًعفاث اًعَحة اًىت ٍمتخؽ هبا اًيحاص .
13ػ ما اشلى وخسٍ اًيحاص ىف اًس َست ذسجية ؟ * اًزوخة اًـاكةل املسجصت .
14ػ مارا وخسث اًس َست ذسجية ىف سوهجا اًيحاص؟ * اًزوح اخملَط اًـعوف اًحاز تبُٔهل .
15ػ ما اًعفاث اًىت اثعف هبا اًيحاص ؟ * ؿاكال  -ملساما هصميا  -نثري املال  -واسؽ اًخجازت .
16ػ هَف اكن ًـامي اًيحاص اتية اًس َست ذسجية ؟
* مـامةل ظَحة ؛ فلس اكن ًالؾهبا  ،وًضاحىِا  ،وحيمَِا ؿىل نخفَ  ،وًلدَِا  ،وًَىب زقحاهتا  ،ول ًـوذ إل هبسًة ًِا ثفصهحا
وحزًسُا ثـَلا تَ .
17ػ مىت ساذ حة وثلسٍص اًس َست ذسجية ًزوهجا اًيحاص ؟
* ؾيسما وخسث فَِ من اًىصم ىف مـامةل اتًذَ اًَدمية  ،فلس بٔحهبا ............................................. ............................
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18ػ مب زسق اًزوخان ؟ * توزلٍن ُام ُاةل وُيس .
19ػ ما اٌَلة اًىت اكهت اًس َست ذسجية ثياذى تَ اًيحاص ؟ * بٔاب ُاةل .
21ػ مارا فـي اًيحاص تـسما زسكَ هللا ابًوزل ؟
* بٔؾعى اًفلصاء ومٌح املسانني ووسؽ ؿىل احملخاخني  ،وبٔكام اًولمئ اًفادصت ٌَىرباء وثسط ًسٍ ىف ًوم اًـلِلة .
21ػ ما بٔثص موث اًيحاص ؿىل اًس َست ذسجية ؟
* حزهت ؿَََ حزان صسًسا  ،حصك حصحا واسـا  ،ومل جيف ًِا ذمؽ  ،ومل ختف ًِا ًوؿة .
22ػ ما اشلى ساذ حزن اًس َست ذسجية ؟ * وفات وازلُا دوًسل جن بٔسس .
23ػ هَف ثلَحت اًس َست ذسجية ؿىل حزهنا ؟ * تـزمية كوًة .
24ػ مارا كصزث تـس موث وازلُا ؟ * بٔن حهنغ تخجازهتا وبٔن جسدمثص ا ٔلموال اًىت حصوِا ًِا سوخاُا ووازلُا .
25ػ ما را حـَت اًس َست ذسجية مهِا؟ * بٔتياءُا وماًِا وبٔؾامًِا اًواسـة .
26ػ هَف سازث جتازت اًس َست ذسجية ؟
* سازث نام اكهت جسري جتازت سوحهيا  ،ونام جسري جتازت كصٌش  ،وبٔظحح اًىثريون ًـمَون زلهيا  ،ول جيسون قضاضة ىف
ذسمهتا .
 27ػ تني هَف بٔذازث اًس َست ذسجية جتازهتا تـس وفات سوحهيا ووازلُا ؟
* بٔظحح اًىثريون ًـمَون زلهيا  ،وفِمت بٔظول اًخجازت وذكائلِا  ،وؾصفت ما ٍىرث ؿَََ اًعَة ىف انحِة  ، ،وما ًلي ؿَََ
اًعَة ىف انحِة  ،وؾلسث ظالث جتازًة نثريت  ،وزَلة ىف مجَؽ اًحالذ  ،وظازث راث زبٔى ىف ص ئون املال  ،وبٔظححت تُهتا
اًخجازى من اًحَوث اًىدريت ىف مىة  ،وظازث خماسهنا من بٔوسؽ اخملاسن وبٔصِصُا .
28ػ هَف بٔظحح تُت اًس َست ذسجية اًخجازى ؟ * من اًحَوث اًىدريت ىف مىة .
29ػ مب اص هتص مال اًس َست ذسجية وجتازهتا ؟ * ابحلالل واحلق  ،ل هلعان ول ثعفِف ىف اًىِي واملزيان .
31ػ هَف بٔدصحت حق اًفلصاء واحملخاخني ؟
*زاضَة اًيفس ظَحة اًفؤاذ  ،مرسوزت مبا ثلسم  ،ومبا ثفصح من حاخة  ،وحزًي من هصة .
31ػ ملارا رُة إٍهيا بٔتو ظاًة ؟ * ًَـصط ؿَهيا كِام محمس اجن بٔدَِ ثضئ من معَِا ىف كافةل اًضام .

32ػ
من كائي اًـحازت اًساتلة ؟ وما مٌاس حاهتا ؟.........................................................
33ػ مب م ٔل محمس ا ٔلسامع ؟ *تبٔماهخَ وظسكَ ٕواذالظَ ىف معهل  ،وتـسٍ ؾن ظصق اًرش اًىت ٌسري فهيا ص حاة مىة .

34ػ
من كائي اًـحازت اًساتلة ؟ اًس َست ذسجية .
35ػ ( ًىٌَ مل جيصة اًعصًق من كدي ) هَف ظمبٔن بٔتو ظاًة اًس َست ذسجية ؟
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*ظمبٔن بٔتو ظاًة اًس َست ذسجية إىل مـصفذَ ابًعصًق ؛ ٔلهَ ظاحدَ فهيا حني اكن ىف اًـارشت من معصٍ  ،وكس بٔذزوِا وحفؼِا ،
ٔبنرث ذما ًسزك كريٍ ذما ٍىربوهَ  ،وبٔهَ كوى كاذز ؿىل ملاومة اًسفص وؾيائَ  ،وهل ذربت ابًخجازت وبٔموزُا  ، ،حاسة ماُص ،
كسؾوذٍ زؾى اًلمن ازلكة واًعرب  ،وحسن ثرصًف ا ٔلموز .
36ػ اكن معص محمس حني ظاحة معَ ىف زحةل اًخجازت ؟  11س يواث .
37ػ ما اًعفاث اًىت ؿسذُا بٔتو ظاًة ىف محمس ؟
* كوى  ،كاذز ؿىل ملاومة اًسفص وؾيائَ ،هل ذربت ابًخجازت وبٔموزُا ،وحاسة ماُص ومسجص ومفىص ،ؾوذٍ زؾى اًلمن ؿىل ازلكة
واًعرب ،وحسن ثرصًف ا ٔلموز.

38ػ
ُي وافلت اًس َست ذسجية ؿىل دصوح محمس جن ؾحس هللا ىف كافةل اًضام ؟ وملارا ؟
.......................................................... .................................................................................................. ....
39ػ مارا سَمت ذسجية محمسا ؟ * ماًِا .
41ػ ومب سوذثَ ؟ * تيعاحئِا
41ػ من اشلى بٔزسَخَ اًس َست ذسجية مؽ محمس ؟ * كالرما مُرست .
42ػ مب بٔمصث اًس َست ذسجية كالرما مُرست ؟ * بٔمصثَ ٔبن ًعَؽ محمس  ،وًيفش بٔمصٍ .
43ػ هَف اكن محمس ًلىض ًَهل ؟ * انػصا إىل اًسامء مذبٔمال ىف ظيؽ هللا وكسزثَ .
44ػ وهَف اكن ًلىض هنازٍ ؟ * مذبٔمال ىف اًعحصاء وزماًِا وحداًِا .
اًفعي اًثاًر
بًٔفافا
كَُحا
وس امي
زتـة
مصخي اًضـص
اًوحضة
اًِسف
ذان

مدضاجىة ا ٔلقعان
مدضاجىة ا ٔلدساز
حسن اًوخَ
مـخسل اجلسم
مخسوظ اًضـص
اًضَق
اًلصط
اكرتة

مـياُا
اًلكمة
اكرتتت
حاهت
موضؽ ابًضام
مسًية تُرصى
حسًت
زاكت
جصاؿة
حشكا
مل ٌس متهل
مل ٌس هتوٍ
انجض اٍمثص
ايهؽ
ظوًي
ابسق
1ػ من اشلٍن اكرتتت ؾوذهتم ؟ * املسافصون من اًضام .
2ػ ملارا هنضت مىة ؟ * جس خـس لس خلداهلم .
3ػ ما اشلى اكهت ثفىص فَِ اًس َست ذسجية ؟ * ثفىص ىف ماًِا وجتازهتا  ،من تني ا ٔلفاكز املزذمحة ىف ظسزُا .
4ػ ما اشلى بٔؿَيَ اًخضري ؟ * اكرتاة اًلافةل .
5ػ مارا حسج ىف مىة تـسما بٔؿَن اًخضري ؾن اكرتاة اًلافةل ؟ *ساذ اًياش اُامتما  ،ونرثث احلصنة ىف اًحَوث .
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6ػ من ىف مىة اس خـس لس خلدال اًلافةل ؟ * بُٔي مىة ُكِم .
7ػ مارا اكن اًخجاز ًفـَون ؾيس اكرتاة اًلافةل ؟ * حيس حون بٔزابهحم بٔو دسائصه .
8ػ ما معي اذلاًني ؟ * حيمَون اًحضائؽ اب ٔلحص .
9ػ ؿالم اؾخاذ اًفلصاء واًـاحزٍن ىف ُشٍ املياس حة ؟
* بٔن ًياهلم ذري ىف مثي ُشٍ املياس حة وبٔن ًخفضي ؿَهيم روو اًلَوة اًصحمية حني ثـوذ جتازهتم زاحبة .
11ػ مارا حسج ًوم ؾوذت اًلافةل ؟
* ؿال اًضجَج ىف اًضوازع  ،واص خسث احلصنة ىف اًحَوث  ،ودصح اًىثريون إىل بٔتواة مىة لس خلدال اًلافةل .
11ػ هَف اس خـسث اًس َست ذسجية لس خلدال اًلافةل ؟ * نام ٌس خـس اًياش .
12ػ مب وؿسث اًس َست ذسجية حوازهيا ؟ * ابًِسااي اًلاًَة إرا ؿاذث جتازهتا زاحبة  ،وؿاذ مجَؽ من فهيا ساملني .
13ػ مؽ من ساز محمس إىل تُت اًس َست ذسجية ؟ * مؽ مُرست كالم اًس َست ذسجية .
14ػ هَف اس خلدَت اًس َست ذسجية محمسا ومُرست ؟ * تخضاصة وًعف .
15ػ مارا فـي محمس تـس بٔن ؿاذ إىل تُذَ ؟ * خَس ٌس خلدي بٔؾاممَ ،و ٔبكازتَ  ،وحمحََ  ،اشلٍن خاءوا هييئوهَ ثسالمة اًوظول .
16ػ

من اًلائي ؟ وملن كاًِا ؟وما املياس حة ؟
اًس َست ذسجية وكاٍهتا ملُرست  ،ؾيسما رُحت اًس َست ذسجية إىل خماسهنا  ،وحفعت جتازهتا  ،ووخسث اًصحب اًوفري اشلى ؿاذ تَ
محمس  ،واًسَؽ اًىثريت اًىت زحؽ هبا .
17ػ
من اًلائي ؟ وملن كاًِا ؟وما املياس حة ؟
اًس َست ذسجية وكاٍهتا ملُرست  ،ؾيسما بٔذُض هتا بٔهواع اًسَؽ وكميهتا  ،فعاحت فَِ ىف جعة .
18ػ مب ؿَي مُرست اًصحب اشلى ؿاذث تَ اًلافةل ؟ * جصنة محمس .
19ػ

من اًلائي ؟ وما املياس حة ؟
بٔحس اًخجاز – ؾيسما وظَت اًلافةل إىل مسًية تُرصى  ،وذذَت اًسوق ؛ احمتؽ ؿَهيا املضرتون وحسًت اًسَؽ ىف بٔؾَهنم ،
نام بٔن محمسا بٔػِص رمازت وجصاؿة ىف اًحَؽ  ،فُت الاىهتاء من اًحضاؿة ىف وكت كعري  ،واًخجاز ًيؼصون إٍهيم ىف جعة .
( ؾيسما احمتؽ اًخجاز ؿىل سَؽ محمس )
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21ػ

من اًلائي ؟ اًس َست ذسجية .
من بٔى صئ ثـجحت اًس َست ذسجية ػ زىض هللا ؾهنا ؟ ........................................
مبا بٔخاة مُرست ؿىل الكم اًلائي ؟ ( مبارا فرس ًِا مسريت ا ٔلمص اشلى ثـجحت مٌَ ؟ )
*جصنة محمس  ،فلس اكن ًخِؽ جمثن كالٍ  ،وٌضرتى جمثن زدِط .
فمل ًسذي اًسوق صازاي  ،حىت ذؿاٍ اًحائـون  ،وتشًوا هل سَـِم  ،فمل ًـصط كمية إل كدَوُا  ،وجتازان ىف حريت من بٔمص محمس
اشلى ابع كاًَا واصرتى زدِعا .

21ػ
ما مصاذف ( الٕاية )  .:اًـوذت
ملارا اسذاذ وروز اًس َست ذسجية ؟
*ملا مسـخَ من مُرست ؾن حة اًخجاز حملمس  ،وؾن ثوفِق هللا هل ىف اًحَؽ واًرشاء واًصحب اًوفري اشلى حللَ  ،فلس ابع كاً ًَا
زدِعا .
واصرتى ً
22ػ َتسج ابدذعاز ؾن جعَحة اًسامء.
* ىزول حساتة من اًسامء ثؼَي محمسا وتـريٍ  ،ثيـلس ؿَََ من اًعحاخ ٌَمساء  ،وَتمََ من اًضمس احملصكة ،جسري مـَ حِر
سازث اًلافةل  ،ومل ثفازكَ حىت تَف اًضام .
23ػ مب بٔخاة مُرست ؾن سؤال اًس َست ذسجية ؾام فـهل محمس ىف تالذ اًضام ؟
* بٔهَ اكن ًيؼص ىف املَىوث وًـجة من ذَق هللا وما ظيؽ ًالوسان ومل ٌس هتوٍ ىشء ذما اس هتوى اًياش .
24ػ ما اشلى متيخَ اًس َست ذسجية تـس سامع الكم مُرست ؟ ومارا كصزث ؟
* بٔ ن ٍىون محمس سوخا ًِا  -بٔن حىون املحاذزت من ظصفِا .
25ػ من اًىت بٔزسَهتا اًس َست ذسجية ًدس خعَؽ زبٔى محمس ىف اًزواح ؟ * هفُسة .
26ػ ملارا بٔزسَت اًس َست ذسجية ذاذمهتا هفُسة إىل محمس ؟
*ًدس خعَؽ زبٔى محمس  ،وثـصط ؿَََ فىصت اًزواح من اًس َست ذسجية .
27ػ مب وظفت هفُسة اًصسول ؟
زبٔث زخال وس امي  ،زتـة ًُس ابًلعري ول ابًعوًي  ،خضم اًصبٔش  ،مصخي اًضـص  ،صسًس سواذٍ  ،مخسوظ احلاحدني  ،واسؽ
اًـَيني ٌضؽ من وهجَ هوز مذ ٔلًئ .
28ػ مارا وخسث هفُسة ىف تُت محمس ؟
*وخسث بٔم بٔمين احلخض َة خازًخَ  ،مضلوةل تـمي اًحُت .
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29ػ

مب بٔخاة محمس ؿىل سؤال هفُسة ؟
*إهَ فلري ل ٌس خعَؽ بٔن حيلق ما حصزم إًََ من اًزواح  ،وًُست لك امصبٔت ثعَح سوخا  ،وًُس اًزواح ًـحة  ،نام ًخزشٍ تـغ
اًياش  ،تي ُو رممة ظـحة .
31ػ مب وظف محمس اًزواح ؟ * تبٔهَ رممة ظـحة ل ثخحلق بٔقصاضِا إل إرا ثوافصث وسائَِا .
31ػ

من اًلائي وملن كاًِا ؟ هفُسة إىل محمس
32ػ ملارا وذ محمس ًو اكن قيَا ؟
* ًَـصط ؿىل اًس َست ذسجية اًزواح ،فلس وخس زوحَ ثيجشة إٍهيا  ،وزبٔى ظفاهتا حىرب ىف هفسَ .
33ػ مب اكفبٔث اًس َست ذسجية هفُسة ؟ *تـغ اًِسااي اٍمثَية .
اًفعي اًصاتؽ
اًلكمة
وكاز
زساهة
جمامص
سسهة
حائي
بٓوست
ًََىب

مـياُا
زحاث
زحاث
مدادص
ذسم
سائي
وخسث وؾصفت
ًَجَة

صعصا
ً
ل ؿََم
زُن إصازثم
س َفسحون كل
بٔوادض
اً َـ ِل ِة
قحع ًة
سسًس

حزءا
ً
ل هتُت
اتتـون ٔلمصك
ًوسـون كل
زواتط
اًوزل
فصحا
ظائة

ٌسسًَ
بٔمل تَ

ًلسمَ
ىزل تَ

ذاز اًيسوت
ُجيسى

انذى اًلوم
ًيفؽ

ًشوى

ًشتي

امل ٕال ا ٔلؿىل

اًسامء

انئ ًَا

تـَسًا

وؾص

ظـة

اجلِس

اًخـة

ساُسً ا

مدخـسً ا ؾن ازلهَا وسدصفِا
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 –1هَف اس خـسث ذاز ذسجية لس خلدال اًَوم اًسـَس ؟
* مسث ابزلاز اًواسـة اًخسط املَوهة اًلاًَة  ،وؿَهيا اًوسائس اًحسًـة ادلَةل اًضلك واملخـسذت ا ٔلًوان  ،وكس ازثسوا اًـحاءاث
املززوضة  ،وخَس تيو بٔسس وؿىل زءوسِم اًـاممئ اًىدريت  ،وتسا ص َودِم ىف وكاز املَوك ذوى اًخَجان .
 -2من اشلي دعة دعحة اًزواح ً
ذمثال حملمس ؟ * بٔتو ظاًة مع اًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل .
 –3من اشلي بًٔلى دعحة بٔورت اًس َست ذسجية ؟ *وزكة جن هوفي .
4ػ من اشلى ٔبؿَن بٔهَ سوح محمس جن ؾحس هللا وذسجية تًت دوًسل ؟ *معصو جن بٔسس مع اًس َست ذسجية .
5ػ مارا ثـصف ؾن وزكة جن هوفي ؟ *اجن مع اًس َست ذسجية  ،واكن حىميًا ً
ؿاكال  ،فلس حصك ؾحاذت ا ٔلظيام .
6ػ إىل بٍٔن اهخلي محمس تـس اًزواح من ذسجية ؟ ٕواىل بٔى صئ اكن ٌس خـس ؟
*اهخلي محمس إىل ذاز ذسجية  ،واكن ٌس خـس ًَـني ذسجية ىف جتازهتا  ،وًسجص مـِا بٔمص ماًِا .
7ػ مب بٔحست اًس َست ذسجية جتاٍ محمس ؟

8ػ هَف اكن س َسان محمس ًليض اٌََي كدي اًحـثة ؟
* ًليض اٌََي ساُصا ً ،يايج اًسامء  ،وًيؼص ِف اًيجوم  ،وًخبٔمي ِف ؾؼمة ذَق هللا .
9ػ
من اًلائي ؟ وما مٌاسخهتا ؟
*اًلائي ُو س َسان محمس  ،ومٌاسخهتا ؾيسما بٔظححت اًس َست ذسجية راث ًوم  ،ومحمس انُغ إىل اخملاسن ًََىب حاخة تـغ
اًـمالء  ،وهؼصث إىل وهجَ  ،مث كاًت ابمسة :
ساُصا ثياىج اًسامء  ،وثيؼص ىف اًيجوم  ،وثفىص ىف
صعصا ً
هحريا من اًَي ً
إىل بٍٔن ايمحمس  ،ومىة ُكِا ل حزال انمئة ؟! كضُت ً
ؾؼمخَ وخالهل  ،فِي اسرتحت حىت ٍهنغ ساذت كصٌش ؟!
11ػ
مب بٔخاة س َسان محمس ؿىل الكم ذسجية ؟
ما زبٔى محمس ىف اًـمي ؟
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11ػ

بٔى معي ثلعسٍ اًس َست ذسجية ؟ * زايسة مىة .
12ػ ما املاكهة اًِت زذست اًس َست ذسجية محمسا ًِا ؟ وما موكفَ ؟
* زذسخَ ملاكن اًزؿامة واًصئاسة ًلصٌش  ...كال ًِا سبٔفىص ايتية اًـم .
13ػ مارا فـي زخال مىة مؽ محمس ؟
*بٔفسحوا حملمس ماكانً تُهنم  ،وبٔظححوا ٌسدضريوهَ ىف بٔصس بٔموزه ثـلِسا  ،وحـَوٍ موظن بٔورازه ومس خوذع بٔماانهتم ٕ ،وارا
خَسوا ً ٔلمص اًـؼمي ذؾوٍ ٕ ،وارا كاموا إىل مىصمة مل ًفهتم ز ٔبًَ .
14ػ ملارا اكن ٌسدضري زخال مىة محمس ؟
* زلة تشاكئَ  ،وحمكخَ وتُـس هؼصٍ .
15ػ مب بٔحست ذسجية ُكام اهفسح حملمس ماكن ىف وسط اًصؤساء ؟ ومارا متيت ؟
*بٔحست ابًـزت  ،ومتيت بٔن ًُفسح هل ماكن بٔزفؽ مٌَ  ،حىت ٍىون س َس مىة ُكِا .
16ػ ؿىل بٔى صئ حصظت اًس َست ذسجية ؟
*حصظت لك احلصض ؿىل بٔن ثوفص هل اًِسوء واًسىِية  ،ول جضلهل تعلائص ا ٔلموز  ،ول جسمـَ ما ٌضلهل ؾن اًـؼامئ .
17ػ
ػػػ مارا متيت اًس َست ذسجية من ذالل فِمم ٌَفلصت اًساتلة ؟ ...............................
ػػػ ُي حلق هللا ًِا ما متيخَ ؟ ومىت ؟ * هـم  ،تـس اهلضاء اًـام ؿىل سواهجام .
ػػػ ما اْس املوًوذ ا ٔلول ٌَس َست ذسجية من محمس ؟ * " اًلاْس " .
ػػػ مب اكهت ثياذي اًس َست ذسجية س َسان محمس ؟ * بٔاب اًلاْس .
ػػػػ ما صـوز الك من محمس وذسجية تـسما زسكِم هللا ابًلاْس ؟
*اكن كَة محمس فص ًحا ابًوزل اشلهص  ،واكن كَة ذسجية فص ًحا هبشا اًصابظ املخني  ،اشلى زتط تُهنا وتني محمس  ،وور كَحَ وانمتَت
تَ سـاذثَ وسـاذهتا .
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18ػ ما اْس ازلاز اًِت اكن محمس جيَس فهيا مؽ هحاز كصٌش ٌَدضاوز ؟ * ذاز اًيسوت .
19ػ مارا اكن ًفـي محمس ىف ذاز اًيسوت ؟
*اكن ٍىرث اًعمت  ،وًَزتم اًوكاز  ،وميَي إىل املؼَوم ؿىل اًؼامل  ،وًيرص احلق وخيشل اًحاظي  ،ل جيامي بٔحسً ا  ،ول ُحياىب
كصً ًحا ول ظاح ًدا  ،ول ثـصط مىصم ٌة  ،إل سـى ىف َتلِلِا ودسؽ اًياش ؿَهيا .
21ػ تـس موزل اًلاْس الاجن ا ٔلول حملمس  ....من اًحًت ا ٔلوىل ؟ * سًًة .
21ػ ملارا اكهت ذسجية مرسوزت تـس إحجاهبا سًًة ؟ * ٔلهنا بٔحجحت حملمس اًوزل وبٔحجحت هل اًحًت .
22ػ مارا حسج ٌَلاْس اجن محمس وذسجية ؟ *راث ًوم ًزم اًفصاص ٌ ،ضىو مصضً ا بٔمل تَ .
23ػ مارا فـَت ذسجية مؽ اجهنا املصًغ ؟
*بٔورؾت متصضَ  ،ومحمس جباىهبا ً ،ـَهنا  ،واس خلازت مبا ًؤلك  ،وماٌرشة  ،ومبِصت ا ٔلظحاء  ،وتشًت ملن ٌضفى اًلاْس ما ٍصًس
من املال .
24ػ هَف اكن حال ذسجية ومحمس ؟* اكهت حائصت  ،ظائصت اًفؤاذ  ،ومحمس ًيؼص إىل ُشا اًعلري حزًيًا .
25ػ

ػػػ هَف اكن حال ذسجية ؾيسما ثيؼص إىل ظلريُا  ،وُو ًشوى نلعن اًضجصت ؟........
ػػػػ مىت اص خس هبا ا ٔلىس واحلزن ؟ومارا متيت ؟
*اص خس هبا ا ٔلىس حني هؼصث إىل سوهجا محمس وزبٔثَ حزًيًا  ،ومتيت ًو بٔهنا َتمَت اًعسمة وحسُا ذوهَ  ،بٔو بٔن مـجزت َتسج
وثيجى ُشا اًعلري من خماًة املوث .
26ػ مارا حسج خلسجية ومحمس تـس وفات اًلاْس ؟
*اهفَق كَة ذسجية هعفني  ،وذازث هبا ا ٔلزط  ،وثشهصث سوهجا  ،فذجسلث ًَخجسل  ،وحخست ذموؾِا ىف ؾًَهيا  ،وكَهبا
ٌض خـي ً.ىهنا زبٔث ؾًََِ ثسمـان  ،فسمـت ؾَياُا .
27ػ

ػ مبا ثوسَت ذسجية إىل زهبا ؟
*بٔن ًـوضِا ؾن اًلاْس وزلً ا  ،خيفف ما ىف كَهبا وكَة محمس من ا ٔلىس  ،وًُشُة ما فهيام من احلزن اًضسًس .
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28ػ هَف وخسث اًس َست ذسجية سوهجا محمس تـس وفات اًلاْس ؟
*وخسثَ رممتًّا ابًخفىري واًخسجص ىف ظيؽ هللا  ،كس صلي كَحَ ابمل ٕال ا ٔلؿىل ( اًسامء ) وما فَِ  ،وصلي وكذَ خبَق هللا ومضالكهتم
ًُ ،واىس اًضـفاء واملسانني واملعاتني  ،وًسافؽ ؾن املس خضـفني  ،وٌسـى ىف اخلري واحملحة واًسالم .
29ػ إىل بٔى صئ اكن ميَي محمس ؟
*اكن ميَي إىل اًـزةل والاهلعاع ؾن اًياش  ،فَِبٔث هل اًِسوء واًسىِية  ،وحـَت هل ىف ازلاز وحسٍ  ،قصفة ذاظة تَ تـَس ًت
ُاذئ ًة  ،وكضت احلاخاث  ،وواست املعاتني .
31ػ مارا بٔحس محمس ؾيس اكرتاتَ من ا ٔلزتـني ؟ *بٔحس بٔن ظفاء هفسَ اسذاذ .
31ػ ما اْس اجلحي اشلي اكن اًييب ًخـحس فَِ ؟ وُك اكن ًحـس ؾن مىة ؟
*حدي حصاء ؿىل تُـس حواىل ؾرشت (  ) 11هََومرتاث .
صِصا ً
اكمال لك ؿام .
32ػ ُك املست اًىت ًيلعؽ فهيا محمس ىف ُشا اجلحي ؟ * ً
33ػ مارا ًفـي محمس إرا بٔكدي صِص زمضان ؟
*ًـس ساذٍ اًلََي من اًضـري واملَح واًزًت ٔبو اٍمتص  ،وما ٍىفَِ من املاء  ،مث ساز تَ إىل ركل اجلحي  ،مٌلع ًـا ؾن اًياش ،
انػصا إىل هللا تـَسً ا ؾن ازلهَا .
وحيَا فَِ ً
34ػ مارا ًفـي محمس تـس اهلضاء زمضان ؟
*ًـوذ إىل ذسجية  ،وكس انل مٌَ اجلِس وبٔذش مٌَ اًخـة  ،فِجس ىف كَهبا احليون ذفئًا هيون ؿَََ ما وخس من اًـياء .
35ػ مارا ثفـي ذسجية إرا اهلىض اًـام  ،واكرتة صِص زمضان ؟ ومب اكهت حزوذٍ ؟
*ثـس هل ما ًَزم ٌَسفص  ،وبٔتسث هل من اًرسوز والاُامتم ما ٌضجـَ وًلوًَ .
نثريا من ُكامهتا اٌَعَفة وحٌاهنا وجصُا .
*وحزوذٍ مؽ ساذٍ من اًعـام واًرشاة ً
اًفعي اخلامس
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ثيرص
حدي بٔىب كدُس
اًصساهة
اؿرتاُا
ختىل
اًضحى
جسى
كىل
ا ٔلوىل
فبٓوى
ً
ؿائال
ل ثلِص
حهنص

ذذي ىف ذٍن اًيعازى
حدي مبىة
اًوكاز
بٔظاهبا
حصك
وكت ازثفاع اًضمس
سىن وُسبٔ
كعـم وحصوم
ازلهَا
حـي كل مبٔوى
فلريا
ً
ل ثلَحَ ؿىل ماهل
حزحص

مـياُا
اًلكمة
مذحمةل
مذجضمة
ا ٔلماهن امليرفضة
اًوُاذ
صسًس اًسواذ
اًسواذ
قعوىن
سمَوىن
اًفزع
اًصوع
معائة
هوائة
ؾضالث ظسزى
فصائىص
ل بٔؾصف اًلصاءت
ما بٔان تلازئ
ذم مذجمس
ؿَق
ما مل ٍىن تَ ؿمل
ما مل ًـمل
كصة
بٔذىن
ًلة اٍهيوذ
اًـرباهَة
ثسزًحاث ؿىل اًفعول ارلسة
ضؽ ؿالمة ( √) بٔمام اًـحازت اًعحَحة ،وؿالمة (×) بٔمام اًـحازت كري اًعحَحة فامي ًبٔىت:

√
×
×
√
×
√
√
×
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√
×

√
√

√
×
√
√
×
×
√
√
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مزنٍهتا

ماكىهتا

ؾعاء
ً

اًضىص

وبٔذ

َتجص

اًزواح

ثـاون

ؾخَق جن ؿاتس

اًثاىن

اًيحاص جن سزازت
اٍمتميى
وازلُا

ُاةل وُيس
جتازهتا

اًفلصاء

زاضَة

اًخجاز

ذريا
ً

ذُضة

اًصحب

جصنة

ػػػػػػػػػػػػػػػػ

جعَحة اًسامء

ػػػػػػػػػػػػػػػػ

بٔتو ظاًة
وزكة جن هوفي
معصو جن بٔسس
ًصساةل
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بٔم مجَي تًت حصة
اًوىح
ختريالٕخاتة اًعحَحة ذما تني اًلوسني فامي ًبٔىت .:
كاز حصاء
اكصبٔ ابْس زتم
مجَؽ ما س حق

ُام م ًـا
حلمكخَ

1ػ ظمبٔهت ذسجية محمسا كائةل  .:وهللا ما خيزًم بٔتسا .
2ػ ثرشٍ وزكة ً
كائال  :إهم س خىون هىب ُشٍ ا ٔلمة .
3ػ بٔم مجَي تًت حصة مغلمت جالكم ثفوخ مٌَ زاحئة احلزن.
4ػ اص خس ابًصسول اًلَق واحلزن  ،ثسخة اهلعاع اًوىح فرتت .
5ػ اهتم اًحـغ اًس َست ذسجية ابجليون  ،ثسخة احللس واحلسس .
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( ٔب ) ػ اًرثًة مـياُا  :اًليَة .
ػ مـىن " ثحعصُا "  :ثفسسُا
ػ مـىن " زاحِا "  :ممتيَا
( ة ) كاتَت ُشٍ اًيـمة ابًضىص ًواُة ُشٍ اًيـمة
 ،وكامت مبساؿست احملخاخني واًفلصاء .
( ح ) فلس وخسث ىف ؾون احملصومني ومساؿست
احملخاخني ما حيلق حسن اًخرصف ىف اًيـم اًىت بٔهـم
هللا هبا ؿَهيا .

( بٔ ) دوًسل جن بٔسس
وًسل ُشا اًلول ؿىل ؿسم اكذياؿَ تػ ( وبٔذ اًحياث )
،وًسل ؿىل كسوت وَتجص من ًفـي ركل .
( ة ) ذفهنن بٔحِاء .
( ح ) زفغ الٕسالم ُشٍ اًـاذت اشلممية وحصرما .

( بٔ ) مٌلعة
( ة ) كامت ابسدئجاز اًصخال اشلٍن ٌسافصون تخجازهتا
،وسريث جتازهتا نام اكهت جسري جتازت سوحهيا .
( ح ) ُشا كول كري حصَح  ،وازلًَي ؿىل ركل ىه اًس َست
ذسجية اكهت ثسٍص جتازهتا واكهت انحجة ىف ركل  ،ومل مييـِا
بٔحس .
( بٔ ) ُو بٔتو ظاًة جن ؾحس املعَة .
وظَخَ مبحمس  :بٔهَ معَ .
( ة ) هـم وافلت  ،وركل ٔلماهخَ  ،وظسكَ  ،وتـسما ظمبٔهنا
بٔتو ظاًة مبـصفذَ ابًعصًق ٔ ،لهَ ظاحدَ فهيا حني اكن ىف
اًـارشت من معصٍ  ،وبٔهَ كوى كاذز ؿىل ملاومة اًسفص وؾيائَ ،
وهل ذربت ابًخجازت  ،حاسة ماُص  ،ومسجص مفىص  ،ؾوذٍ زؾى
اًلمن ازلكة واًعرب  ،وحسن ثرصًف ا ٔلموز
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( بٔ )
ػػ اًس َست ذسجية .
ػػ اًـوذت .
ػػ كال ًما ٌَس َست ذسجية .
(ة)
ػػ رمازت محمس ىف اًحَؽ واًرشاء وثوفِق هللا هل حِر ابع كاً ًَا
زدِعا .
واصرتى ً
ػ جعَحة اًسامء وىه
...................................... .............
( بٔ ) ٔلهَ فلري  ،وًُس زلًَ رمص اًزوخة اًعاحلة  ( .ة )
تبٔهنا رهصث هل اْس اًس َست ذسجية اًليَة اًعاحلة  ،ذون بٔن
ًخلكف املِص اًىدري .
اًلائي ُو محمس جن ؾحس هللا
وكاًِا ًيفُسة ذاذمة اًس َست ذسجية.
( بٔ ) وشلكل شلاكئَ وحلمكخَ وتـس هؼصٍ .
( ة ) تلوهل إهَ س َفىص ىف ا ٔلمص ٔ ،لن ا ٔلوان مل حين تـس ؛
و ٔلهَ ماسال ىف بٔول اًعصًق .

( بٔ ) زواتط
( ة ) ُو اًلاْس .
( ح ) زكِة .
( بٔ ) ًخزربُن جصساةل سوهجا س َسان محمس .
(ة ) بٔذربن بٔسواهجن مبا حسج  ،وتـضِن
اثئصاث َتشز من محمس وذسجية  ،ومن ذٍن
الاسالم  ،واًحـغ الٓدص ميسحن ىف ُشا
ازلٍن  ،وًيعحن بٔسواهجن ابزلدول فَِ.
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حمافؼة اًححريت ( ) 2118
( إهىن فلري ل بٔس خعَؽ ٔبن بٔحلق ما حصمني إًََ من اًزواح وًُس اًزواح ًـحة ) ....
( بٔ ) من كائي اًـحازت اًساتلة ؟ وملن كاًِا ؟
( ة ) ضؽ ؿالمة ( √) بٔمام اًـحازت اًعحَحة ،وؿالمة (×) بٔمام اًـحازت كري اًعحَحة فامي ًبٔىت:
( )
1ػ مل ثيجة اًس َست ذسجية رزًة من سوهجا ا ٔلول ؾخَق جن ؿاتس .
( )
2ػ وضبٔث اًس َست ذسجية ىف تُت هصمي ثصى هل مزنةل ؾؼمية .
حمافؼة اًححريت ( ) 2119
جعة بٔصس ً " :ىن بٔمثان سَـيا اًىت تـمتوُا  ،ل ثفى تبٔمثان ما اصرتٍمتوٍ  ،وًو تـُت تضـف اٍمثن " !!..
( فلاًت ذسجية ملُرست ىف ٍ
( بٔ ) من بٔى صئ ثـجحت اًس َست ذسجية ػ زىض هللا ؾهنا ؟
( ة ) مبارا فرس ًِا مُرست ا ٔلمص اشلى ثـجحت مٌَ ؟
( ح ) ضؽ ؿالمة ( √) بٔمام اًـحازت اًعحَحة ،وؿالمة (×) بٔمام اًـحازت كري اًعحَحة فامي ًبٔىت:
( )
1ػ مل ًؼِص اًيىب ػ ظىل هللا ؿَََ وسمل ػ جصاؿ ًة ىف اًخجازت كدي تـثخَ .
( )
2ػ بٔذالق اًيىب ػ ظىل هللا ؿَََ وسمل ػ من بٔه ا ٔلس حاة اًىت حـَت اًس َست ذسجية حمتىن اًزواح مٌَ .
حمافؼة اًححريت ( ) 2111
( وما زبًٔم اي ذسجية ىف محمس جن ؾحس هللا اجن بٔىخ ؟ بٔحصًيَ ًعَح ٌَلِام ثضئ من معكل ىف كافةل اًضام اًىت ثخبُٔة ٌَصحِي ؟
( بٔ ) اذرت اًعحَح ذما تني اًلوسني  .:مـىن " ثخبُٔة "  ( ...............:ثفزع ػػ ثفصخ ػػ جس خـس )
( ة ) مب ٔبكٌؽ بٔتو ظاًة اًس َست ذسجية خلصوح محمس تخجازهتا إىل اًضام ؟
( ح ) هَف اكن ًلىض محمس ًَهل وهنازٍ واًلافةل جضق ظصًلِا ؟
حمافؼة اًححريت ( ) 2111
( وكس ٔبػِص محمس اي س َسىت رماز ًت وحشكًا ىف اًحَؽ  ،حىت فصقيا من تضاؾخيا ىف وكت كعري  ،واًخجاز من حوًيا ًيؼصون إًَيا ىف
جعة  ( ) .....بٔ ) ما مـىن " حشكًا " ؟
( ة ) ضؽ ؿالمة ( √) بٔمام اًـحازت اًعحَحة ،وؿالمة (×) بٔمام اًـحازت كري اًعحَحة فامي ًبٔىت:
( )
1ػ اكهت اًسَؽ اًىت تَـت من جتازت ذسجية حىفى مثن ما ُت رشاؤٍ .
)
2ػ بٔذالق محمس وسريثَ من بٔه ا ٔلس حاة اًىت حـَت اًس َست ذسجية حمتىن اًزواح مٌَ ( .
( ح ) ىف زحةل محمس ػ ظاى هللا ؿَََ وسمل ػػ تخجازت ذسجية إىل اًضام ػِصث ؿالمة من ؿالماث هحوثَ  .وحض ركل .
حمافؼة اًححريت ( ) 2112
( فاسذاذ وروز اًس َست ذسجية  ،وكاًت ملُرست ىف زفق  " :حسزىن ايمُرست ؾن لك ما حسج ىف اشلُاة والٕاية ول ثرتك
صُئًا إل بٔذربثىن تَ  ...مفا زبًٔم اي س َسىت ىف جعَحة اًسامء ؟ ! " )
( بٔ ) ملارا اسذاذ وروز اًس َست ذسجية ؟
( ة ) حسَّج مُرست اًس َست ذسجية ؾن جعَحة اًسامء ىف ثكل اًصحةل  .ؿرب ؾن ثكل اًـجَحة تبٔسَوتم .
حمافؼة اًححريت ( ) 2113
( حسزىن اي مُرست ؾن لك ما حسج ىف اشلُاة والٕاية ل ثرتك صُئًا إل بٔذربثىن تَ فلس زبًٔخم صسًس الٕجعاة مبحمس ) ....
( بٔ ) اذرت اًعحَح ذما تني اًلوسني .:ػػ مـىن " الٕاية " ( اًحلاء ػػػ اشلُاة ػػ اًـوذت)
( ة ) من مُرست ؟ ( ح ) ما اًـجائة اًىت زبُٔا مُرست ىف زحَخَ مؽ محمس ػ ظىل هللا ؿَََ وسمل ػ ؟
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حمافؼة اًححريت ( ) 2114
( ما بٔػمل ٔبوًئم اشلٍن ٍىصُون اًحياث ! وما بٔكىس حمكِم ؿَهين ! وهَف ثلسم ثكل اًلَوة املخحجصت ؿىل وبٔذُن ؟! )
( بٔ ) اذرت اًعحَح ذما تني اًلوسني .:
1ػ كائي اًـحازت اًساتلة ُو  ( .. :ؾخَق جن ؿاتس ػػ اًيحاص جن سزازت ػػ دوًسل جن بٔسس )
2ػ وبٔذ اًحياث مـياُا  ( ...:إُامًِن ػػػ َتلريُن ػ ذفهنن بٔحِاء )
( ة ) ٔبمكي  :من ظفاث اًس َست ذسجية زىض هللا ؾهنا 1 .:ػ 2 ........ػ .........

مجموؿة بٔس ئةل من امذحاانث احملافؼاث
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