
                                                       الوضوء  ثر :الغر أ1

 توجهت وأٌنمافً السفر الطوٌل والقصٌر  الراحلةعلى  النافلةصحة صالة جمهور الفقهاء:2

 نامٌبن ال حذٌفةالصحابً الذي لقب صاحب سر النبً : 3

 جابز لها :حكم استعمال آنٌة المشركٌن بعد غس4

 صحٌح:  أحدكم اذا وقع الذباب فً شرابحدٌث 5

 انس بن مالكلقب بخادم رسول هللا : الصحابً الذي 6

 مٌتة السمك والجراد أكلجواز : مذهب جمهور العلماء 7

 سلما األقدمهجره ثم  األقدمثم  االقرأ هو : احق الناس بإقامة الصالة8

 واجب :  الصالةوٌه الصفوف فً سحكم ت9

هً كل ما صدر عن النبً صلى هللا علٌه وسلم من  فً االصطالح النبوٌة السنة11

 تقرٌر وصفه خلقٌه قول او فعل او

) طبعا ذاكر كل ذكر صحٌح  جمٌع ما:  بأنهامكانة السنة من القران  تتلخص11

 الخٌارات الخمسة (

 لهاال انً اوتٌت القران ومثث  النبوي قوله: الحدٌ النبوٌة من السنةٌة  أدله حج من11

  معه

 لحاله : فٌة الذباب بعد غمسالطعام الذي وقع  تناولحكم 12

 الضرورةجابز عند جمهور العلماء : اكل لحم الحمار االهلً عند حكم 13

 جابز اب الناقه :حكم الصاله بالثوب الذي اصابه لع14

 )  ذاكر مجموعة من فؤابد السواك (جمٌع ما ذكر  من فوابد السواك انه: 15

 ثالث مرات فانه الشٌطان ٌبٌت فً ........احدكم  من نومه فلٌستنثر  اذا  استٌقظ حدٌث : 16

 خشومه

 لمعه بٌضاء فً جبهة الفرس  هً : الغرة 17



 حتص الاء: على المزبله عند جمهور العلمحكم الصاله  18

 جابزحكم الوضوء بماء البحر : 19

 غسله بماء وتراب كلب :الافضل  طرٌقه لتطهٌر االناء الذي ولغ فٌه  21

 رها ؤوطهارة س الهرةجسم بطهارة  القول: إلىهور الفقهاء مجذهب  21

 جابز نعال :الب الصالةحكم  22

 الصالةٌبطل  :  الصالةكالم الناس فً  أنهاء على اجمع الفق 23

  الصالةٌبطل  ال عند الجمهور : الصالة أثناءلطفله  حكم حمل المصلً 24

 خنزب على تشكٌك المسلم فً صالته: صٌحراسم الشٌطان الذي  25

 الخبث والخبابثمن : بك  أعوذ إنً اذا دخل احدكم الخالء فلٌقل اللهم 26

 حرامقضاء الحاجه :  دروره عنالض ٌث مع الناس لغٌرالحد27

ٌبطل الصاله اذا استدار  جه عند الجمهور :حكم االلتفات فً الصاله لغٌر الحا 28

 كان ٌسٌرا فال ٌبطل الصاله الى غٌر القبله اما اذا

  الصوف له الوان السترالرقٌق وقٌل ستر رقٌق منالقرام فً لغة:  29

ٌكظم ثم ٌضع ٌده على فمه حتى ال ٌدخل العبد فً الصاله فعلٌه ان : ءب ثااذا ت 31

 الشٌطان مع التثاءب

: ...من سمع رجال ٌنشد ضالته فً المسجد فلٌقل ال ردها هللا علٌك حدٌث  31

 صحٌح

سل الرجل غ جواز : ( ٌدل على سلتكقبلً لغ ) لو متقال النبً لعابشه  32

 لزوجته

 جابز حكم النوم فً المسجد : 34

 الضحى  : صدقه 361 التً تجزئ الصالة 35

 المنافقون: الى كسالً االذٌن قامو الطابفة 36



 : فً صلته  ٌجزبى عنه أن ٌقول المسلم ال ٌستطٌع ان ٌحفظ شا من القران 37

  سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر وال حول وال قوة إال باهلل

ما ٌعرض لإلنسان مدة حٌاته من كان النبً ٌتعوذ من فتنة المحٌا وٌقصد : 38

 اإلفتتان 

  ال ٌبطل الصالةقتل المصلً للعقرب عند الجمهور : 39

  كذبتت فلٌقل ..... إذا جاء أحدكم الشٌطان فقال إنك أحدث41

  الهرم وسوء الكبررذل العمر : أ41

 صالة التطوع ) النافلة (المقصود بأعنً على نفسك بكثرة السجود : 42

  : هً الوترهللا أمدكم بصالة هً خٌر من حمر النعم 43

  لجبر صالة الفرض بصالة النفلشرعت صالة النفل : 45

  سنة مستحبةحكم صالة الضحى : 46

أخرها وشرها خٌر صفوف الرجال أولها وشرها أخرها وخٌر صفوف النساء : 47

 أولها 

  التأنً فً الحركات واجتناب العبثمعنى السكٌنة : 48

قد أدرك الصالة مع :  حكم  صالة من أدرك ركعة مع اإلمام عند الجمهور 49

 فاتتهالتً جماعة وٌكمل هو الثالث ركعات ال

  السالم علٌكم دار قوم مؤمنٌنٌستحب ممن زار المقابر أن ٌقول :  51

 حرام حكم النواح: 51

 أبن أبً مكتوم  :الصحابً األعمى الذي كان ٌستخلفه النبً صلى هللا علٌه وسلم 52

 إمام ومأموم أقل صالة الجماعة هً : 53

  درجة 27بـ صالة الجماعة أفضل من صالة الفرد : 54

 أم ورقة ً تؤم أهل بٌتها هً : الصحابٌة الت56



فً قوله صلى هللا علٌه وسلم فإن تك صالحة  : الحكمه من اإلسراع بدفن الجنازة57

 فخٌر تقدمونها إلٌه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم 

: لعن  النهً عن رفع القبور والبناء علٌها جاءت فً قوله صلى هللا علٌه وسلم 58

 اتخذوا قبور أنبٌابهم مساجد هللا الٌهود والنصارى

فزوروها فإنها الحكمة من زٌارة المقابر جاءت فً قوله صلى هللا علٌه وسلم : 59

  تذكر باألخرة

 

 

 


