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  ه0441 صفرشهر 

 

 الخيار الثالث الخيار الثاني الخيار األول ــؤالالسـ 

إذا أنفق الرجُل على َأهِله : )قال َرسوُل اهلل صلَّى اهلل عليه وسلَّم  .1
 (:هابُ سِ تَ َيَ )املقصود بـ(. ََيَتِسُبها فهو له َصَدَقة

 اهلل هَ ج  ريد هبا وَ يُ  ل هبابخَ ا و ا يَ لُ بذُ يَ  هاد  عُ ها ويَـ بُ سُ َيَ 

2.  
إن هذا املال َخِضٌر حلو، فمن أخذه ِبَسخاَوِة : )ملسو هيلع هللا ىلصقال رسوُل اهلل 

املقصود (. نَفٍس بُورِك له فيه، ومن أخذه بإشراف نَفٍس مل يبارك له فيه
 (:إشراف نَفسٍ )بـ

 األَنانِيةرور و الغُ  بج   والعُ ب  الكِ  رصع والِ مَ الطَّ 

 (.اللهم إِّني َأُعوُذ ِبك ِمن َوع ثاِء السََّفر) :إذا ساَفر قال ملسو هيلع هللا ىلصكان النيب    .3
 (: رفَ ثاء السَّ ع  وَ ) :معىن

ة يف ئَ يي ة السَّ بَ ح  الص  
 رفَ السَّ 

 رفَ ئ السَّ وارِ طَ  هتُ دَّ وشِ  ة السفرقَّ شَ مَ 

 :هو(  ا ََتَعُلوا بُيوَتكم َمقاِبر: )ملسو هيلع هللا ىلصاملقصود ِمن َقوِل النيبي   .4
وَتى 

َ
النَّهُي عن َدف ِن امل

 يف الُبيوت
النَّهُي عن بِناء الُبيوت 

قاِبر
َ
 ِمثل امل

النَّهُي عن تـَر ِك ِقراَءة 
 يف الُبيوت القرآن

 صحيحة إجابة ( والثالثةاألوىل )كال اإلجابتني مت احتساب  

كارِه، وَكثَرُة : )ملسو هيلع هللا ىلصيف َقوِل النيبي ( الريباط)ما َمعىن   .5
َ
ِإسباُغ الُوضوِء على امل

ساِجد،
َ
 (.وانِتظاُر الصالِة بعَد الصالة؛ َفَذِلُكم الريباط اخُلطَا إىل امل

على  اهللُ  طُ ربِ يَ : أي
 ل ذلكن يفعَ مَ  لبِ قَ 

هاد يف ة الِ لَ نزِ يف مَ : أي
 اهلل بيلِ سَ 

نوب ارات الذ  فَّ كَ : أي
 طاياواخلَ 

 :؛ الشَّاقَّة هي(الشَّاقَّة)بَِرَئ ِمن  ملسو هيلع هللا ىلصوَرد يف الديث أنَّ النيبَّ   .6
يف الكالم  قُ دَّ شَ تَ اليت تَـ 

 فيه فُ لَّ كَ تَ وتَـ 
 نَ ع  ر اللَّ كثِ اليت تُ 

 اببَ والسي 
اليت تـَُقطيع ثِياهَبا عند 

ِصيَبة
ُ
 امل

 ا تُقَبل َصالٌة بغري طُهوٌر و ا َصَدقٌة : )قال النيب  صلَّى اهلل عليه وسلَّم  .7
 :املقصود بالُغُلول(. من ُغُلول

 ما ُأِخَذ بَسي ِف الَياء نيسكِ واملِ  يفعِ الضَّ  ق  حَ  رامحَ  الٍ مَ  ل  كُ 

أ ِلِديِنه وِعر ِضه: )ملسو هيلع هللا ىلص النيب  قال   .8 َتب  املقصود بـ  (:َمن اتَـَّقى الش ُبهات اس 
أ ِلِديِنه وِعر ِضه) َتب   (:اس 

ُكِتَبت له بَراَءة ِمن 
 ِمن النيفاقبَراَءة النار و 

وليس ى ما عليه ضَ قَ 
 عليه شيء

لنفِسه فيسَلُم طََلب الَباءَة 
ُضه له ِديُنه ِمن النَّقِص وِعر  

 ة السَّييئةِمن الس معَ 

قُصود بَقوِل النيبي   .9
َ
 (:إيَّاُكم وَهي َشات األسواق: )ملسو هيلع هللا ىلصما امل

احَذُروا الِفََت اليت 
 تكون يف األسواق

صول ن حُ حتذير مِ 
 خَ الصَّ 

ُ
عات يف نازَ ب وامل

ل صُ د مثل ما َيَ املساجِ 
 يف األسواق

اتَـُّقوا اهلل يف البَـي ع والشيراء 
 يف األسواق

11.  
لو يَعَلم الناُس ما يف النيداء : )قال َرسوُل اهلل صلَّى اهلل عليه وسلَّم

تَـَهُموا، ولو  َتِهُموا عليه  َاس  والصَّفي األوَّل، مث مل َيَُِدوا إ ا أن َيس 
َتبَـُقوا إليه ِجري  َاس  ِجري) (.يَعلُمون ما يف التـَّه   :هو( التـَّه 

الذيهاب إىل الصالة 
 ُمَبكيرًا

: الصالُة وقَت الاِجَرة أي إدراك َتكبريَة اإلحرام
 ِشدَّة اَلري 

 


