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  المقدمة 

  الحمد هللا والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 

 .كثيرا إلى يوم الدين 

  :أمابعد 

ينِ  ِفى يـَُفقِّْههُ  َخْيراً  ِبهِ  اللَّهُ  يُِردِ  َمنْ  (وسلم  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ فقد   )الدِّ

.  

  .متفق عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي اهللا عنه 

ليحفظ بها الصغار والكبار  اإلسالميمختصرة ومنتخبة في الفقه فهذه دروس 

ى ولهذا أحببنا جمعها على طريقة سؤال وجواب ويستعين بها طالب العلم المبتد

تسهيل الفقه بطريقة سؤال ( للمدارس والمعاهد والحلقات العلمية وأسميتها بـ 

  )وجواب

إنه ولي ذلك  ودارسها أسأل اهللا تبارك وتعالى أن ينفع بها كاتبها وقارئها وناشرها 

  .والقادر عليه 

  وكتبه

  أبويحي األثري

     رشيد معلم محمود عجه
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  المـسريف اإلـعــت

  ؟ كَ ينُ ا دِ مَ : س 

   ي اإلسالمُ ينِ دِ : ج 

  ؟ ى اإلسالمُ عنَ امَ مَ : س 

 بِالطَّاَعِة، َلهُ  َواالْنِقَيادُ  بِالتـَّْوِحيِد، هللاِ  االْسِتْسالمُ : َوُهوَ : ج 

   .َوَأْهِلهِ  الشِّْركِ  ِمنَ  َواْلبـََراَءةُ 

  ؟ اإلسالمِ  بُ اتِ رَ مَ  امَ : س 

  : َمَراِتبَ  َثالثُ : ج  

  .اإلْسالُم )      1( 

   .َواِإليَمانُ )      2( 

  . َواِإلْحَسانُ )      3( 

  .َأرَْكانٌ  َلَها َمْرتـََبةٍ  وَُكلُّ 

  لُ وَّ األَ  رسُ الدَّ 



لمبتدئین والناشئینلسلسلة تسھیل العلوم الشرعیة   
 

  
4 

 

  

  

  أركان اإلسالم 

  ؟ المِ سْ اإلِ  انُ ركَ أَ  مْ كَ : س 

   . ةٌ سَ مْ خَ  المِ سْ اإلِ  انُ ركَ أَ :ج  

  ان الخمسة ؟كَ ْر األَ  هِ ذِ ر هَ ذكُ أُ  :س 

 : يَ هِ : ج 

 ولُ سُ رَّ ال داً مَ محَ  نَّ أَ وَ  هُ اللَّ  الإِ  هَ لَ إِ  ال نأَ  ةُ ادَ هَ شَ  )1(

  .هِ اللَّ 

  . الةِ الصَّ  امِ قَ إِ وَ  )2(

  . اةِ كَ الزَ  اءِ يتَ إِ وَ  )3(

  .انَ ضَ مَ رَ  ومِ صَ وَ  )4(

  . ِإلَيِه َسِبيالً  اعَ طَ ستَ ا نِ مَ لِ  يتِ البَ  جِّ حَ وَ  )5(

  ثانيال رسُ الدَّ 
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  مااليمان ؟: س 

   تـُْؤِمنَ  أنْ  اإليمان:ج

 بِاهللا .  

  َوَمالَِئَكِتِه.  

  وَُكُتِبِه.  

  َوُرُسلِه.  

  ِاآلِخر  َواليَـْوم.  

  ََوَشرَّهِ  َخْيرِهِ  بِاْلَقَدرِ  َوتـُْؤِمن  

  ماإلحسان ؟: س 

  . يـََراكَ  فَِإنَّهُ  تـََراهُ  َتُكنْ  لمْ  فَِإنْ  تـََراهُ  َكأَنَّكَ  اهللاَ  تـَْعُبدَ  َأنْ  اِإلْحَسان: ج 

  أركان اإليمان واإلحسان:  لثالثا رسُ الدَّ 
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  الطهارة                        

  ؟ ةُ ارَ هَ ما الطَّ : س 

  . سِ جَ النَّ  ةُ الَ زَ إِ وَ  ثِ دَ الحَ  فعُ رَ  يَ هِ : ج 

  ؟ هِ بِ  رُ هَّ طَ تَ ا يُـ اذَ مَ : س 

  .اءِ المَ بِ  رُ هَّ طَ تَ يُـ : ج 

  ؟ اتِ اسَ جَ النَّ  رُ هَّ طَ تَ نَـ  يفَ كَ : س 

  . اءِ المَ  سلِ غَ بِ  النََّجاَسةَ  يلُ زِ نُ : ج 

  ؟ثَ دَ الحَ  عُ رفَ نَ  يفَ كَ : س 

  :عُ رفَ نَ : ج 

  ِسلِ الغُ ب .     

  َوءِ ضُ الوُ و .    

  َمِ مُ يَ التـَّ و .  

  الرابع  رسُ الدَّ 
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  ؟  هِ بِ  رُ هَّ طَ تَ ي يُـ ذِ ماء الَّ ا الَ مَ : س 

  . رضِ األَ  نَ مِ  عَ بَ و نَـ أَ  اءِ مَ السَّ  نَ مِ  لَ زَ نَـ  اءٍ مَ  لُّ كُ : ج 

  ؟ وءُ ضُ لوُ اامَ : س 

 قتٍ وَ لِ  ةٍ وصَ خصُ مَ  اءٍ عضَ ة ألَ وصَ خصُ مَ  ةٌ ارَ هَ طَ : ج 

  . وصٍ خصُ مَ 

  ؟ وءِ ضُ الوُ بِ  أُ بدَ ا يُ اذَ مَ : س 

  . هِ اللَّ  سمِ بِ بِ أ ُ دَ تبيُ : ج 
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  وءِ ضُ الوُ  وطُ رُ شُ :  1
  ؟ وءِ ضُ الوُ  وطُ رُ اشُ مَ : س 

  ِمنَها : ج 

  ُاإلسالم.  

  َقلُ الع.  

  َّيزُ ميِ الت.  

  النّـَيُة.  

 االستنجاء أو االستجمار. 

  ماءالطهورية.  

  . وءِ ضُ الوُ  انُ ركَ أَ :  2

  ؟ وءِ ضُ الوُ  انُ ركَ ا أَ مَ : س 

  : ي هِ وَ  ةٌ تَّ سِ  وءِ ضُ الوُ  انُ ركَ أَ :   ج 

  .نواقض  الوضوء ،أركان ،شروط الخامس   رسُ الدَّ 
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  اقِ تنشَ االسِ وَ  ةِ ضَ ضمَ مَ الَ  عَ مَ  جهِ الوَ  سلُ غَ )   1(       

  .ينِ قَ مرفَـ الِ  عَ مَ  ينِ دَ اليَ  سلُ غَ )   2(       

  .ينِ نَ ذُ األُ  عَ مَ  أسِ الرَّ  سحُ مَ )   3(       

  . ينِ عبَ الكَ  عَ مَ  ينِ لَ جُ الرَّ  سلُ غَ )    4(      

  . يبُ رتِ التَّ )   5(       

  االةُ وَ مُ الْ )   6(       

  نواقض الوضوء

  ؟ وءِ ضُ الوُ  ضُ اقِ وَ انَـ مَ : س 

  .وءِ ضُ الوُ  ضِ اقِ وَ ن نَـ مِ : ج 

o  َينِ يلَ بِ السَّ  نَ مِ  جَ رَ اخَ م .   

o  َّومُ الن .  

o  َلِ بِ اإلِ  حمِ لَ  كلُ أ .  

o  ِّسالمِ اإلِ  نِ عَ  ةُ دَ الر .  
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الةــصـال  
  ؟ الةُ الصَّ  ِهي امَ : س 

  الٍ فعَ أَ وَ  الٍ قوَ أَ هللا بِ  دُ بُ عَ التـَّ  يَ هِ  الةُ الصَّ : ج 

  . يمِ سلِ التَّ بِ  ةٍ مَ تَ ختَ مُ وَ  بيرِ كِ التَّ بِ  ةٍ حَ تَ فتَ مُ  ةٍ وصَ خصُ مَ  

  ؟ الةُ الصَّ  بُ جِ ن تَ ى مَ لَ عَ : س 

  . لٍ اقِ عَ  غٍ الِ بَ  مٍ سلِ مُ  لِّ ى كُ لَ عَ : س 

  ؟ ةِ يلَ اللَّ وَ  ومِ ي اليَ فِ  مِ سلِ مُ ى الْ لَ عَ  بُ جِ تَ  الةً م صَ كَ : س 

  . ةِ يلَ للَّ وَ  ومِ ي اليَ فِ  ا تٍ وَ لَ صَ  مسَ خَ  يهِ لَ عَ  بُ جِ تَ : ج 

  .؟ الةٍ صَ  لِّ كُ   اتِ عَ كَ َر  دُ دَ اعَ مَ : س 

  :ي أتِ ايَ ا مَ نهَ مِ  لٍّ كُ  دُ دَ عَ 

  .  انِ تَ كعَ َر   جرِ الفَ  الةُ صَ  )1(

  .ت اٍ عَ كَ َر  عُ ربَ أَ   هرِ الظُّ  الةُ صَ  )2(

  السادس  رسُ الدَّ 
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  .تاٍ عَ كَ َر  عُ ربَ أَ   صرِ عَ الْ  الةُ صَ  )3(

  . تاٍ عَ كَ َر  الثُ المغرب  ثَ  الةُ صَ  )4(

  . تاٍ عَ كَ َر  عُ ربَ أَ العشاء   الةُ صَ  )5(

  ؟ اهللاِ  لىإِ  الِ عمَ األَ  بُّ حَ أَ  امَ :س 

   اهللاِ  يلِ بِ سَ  يفِ  ادُ هَ جِ الْ  مَّ ثُ  ينِ دَ الِ الوَ  رُّ بِ  مَّ ثُ  اهَ قتِ وَ  ىلَ عَ  الةُ الصَّ : ج 

  :منها أنها: ج        ؟ الةِ الصَّ  لِ ائِ ضَ ن فَ ر مِ اذكُ : س 

  َرِ نكَ مُ الْ وَ  اءِ حشَ الفَ  نِ ى عَ نهَ ت .  

  َينِ تَ ادَ هَ الشَّ  عدَ بَ  الِ عمَ األَ  لُ فضَ أ .  

  َاايَ طَ الخَ  لُ غسِ ت .  

  ُاتِ ئَ يِ السَّ  رُ فِّ كَ ت .  

  ُةِ رَ اآلخِ وَ  انيَ الدُّ  يفِ  اهَ بَـ احِ صَ لِ  ورٌ ن .  
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  ؟ الةِ الصَّ  وطِ رُ شُ ن رمِ اذكُ : س 

  : الةِ الصَّ  وطِ رُ ن شُ مِ : ج 

  َاَلطََّهارَة  

  ُاَْلَوْقِت  ُدُخول.  

  ُر   .ُمَباٍح  بِثـَْوبٍ  اَْلَعْورَةِ  َستـْ

  َُلِة  ِاْسِتْقَبال   .اَْلِقبـْ

  ُاَلنـِّيَّة. 

  

  

  

  الصالةشروط وأركان ومبطالت :  السابع رسُ الدَّ 
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  أركان الصالة

  ؟ الةِ الصَّ  انِ ركَ أَ  اذُكرِمن: س 

  :ها  من: ج 

  . ةِ درَ القُ  عَ مَ  امُ يَ القِ  .1

  . امِ حرَ اإلِ  ةُ بيرَ كِ تَ  .2

  . ةِ حَ اتِ الفَ  ةُ اءَ رَ قِ  .3

  .  نهُ مِ  فعُ الرَّ وَ  وعُ كُ الرُّ  .4

  . الُ تدَ عِ اإلِ  .5

  .  نهُ مِ  فعُ الرَّ وَ  ودُ جُ السُّ  .6

  . الِ فعَ األَ  يعِ مِ ي جَ فِ  ةُ ينَ أنِ مَ الطُّ  .7

  . يرُ خِ األَ  دُ هُ شَ التَّ  .8

  . يمُ سلِ التَّ  .9



لمبتدئین والناشئینلسلسلة تسھیل العلوم الشرعیة   
 

  
14 

 

  

  

  اإلحرامتكبيرة 

ينوي الصالة بغير التلفظ :  ير ؟  ج كبِ تَ  قبل لُ فعَ ا يَ اذَ مَ : س 

  .  النية

  ؟ امِ حرَ اإلِ  ةُ يرَ كِ تَ  يَ اهِ مَ : س 

   . ركبَ أَ  اهللاُ ي َ هِ : ج 

  ؟ امِ حرَ اإلِ  ةِ يرَ كبِ تَ  عدَ ى  بَ لِّ صَ مُ الْ  أُ قرَ ا يَ اذَ مَ : س 

   ، َوِبَحْمِدكَ  اللَُّهمَّ  ُسْبَحاَنكَ 

   ، اْسُمكَ  َوتـََباَركَ 

ُركَ  ِإَلهَ  َوالَ  ، َجدُّكَ  وتـََعاَلى   َغيـْ

  ؟ الةِ ي الصَّ فِ  هُ تَ اءَ رَ قِ  بُ اجِ الوَ مَ : س 

  . ةِ حَ اتِ الفَ  ةُ ورَ سُ  يَ هِ : ج 

  . هُ امَ مَ أَ  رُ نظُ يَ : ج        ى ؟لِّ صَ مُ الْ  رُ نظُ يَ  ينَ أَ : س 

  الثامن رسُ الدَّ 
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  الةِ ي الصَّ فِ  ةُ يَ دعِ األَ 

  ؟ وعِ كُ ي الرُّ فَ  الُ قَ ا يُـ اذَ مَ : س 

  .اْلَعِظيِم  رَبِّيَ  ُسْبَحانَ :  الُ قَ يُـ : ج 

  ؟ وعِ كُ الرُّ  نَ مِ  فعِ الرَّ  ينَ حِ  الُ قَ ا يُـ اذَ مَ : س 

  .اْلَحْمُد  َوَلكَ  رَبـََّنا ، َحِمَدهُ  ِلَمنْ  اللَّهُ  َسِمعَ : ج 

  ؟ ودِ جُ السُّ  يفِ  الُ قَ ا يُـ اذَ مَ : س 

  .اَألْعَلى  رَبِّيَ  ُسْبَحانَ : ج 

  ؟ ينِ تَ جدَ السَّ  ينَ بَ  الُ قَ ا يُـ اذَ مَ : س 

  .ِلي  اْغِفرْ  َربِّ  ،ِلي اْغِفرْ  َربِّ : ج 

  

  

  

  التاسع رسُ الدَّ 
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  إقرأ التحيات ؟: س 

   ، هللا التَِّحيَّاتُ : ج 

   ، والطيَِّباتُ  والصََّلَواتُ 

  وبـَرََكاتُُه، اهللاِ  َورَْحَمةُ  النبيُّ  أيـَُّها َعَلْيكَ  السََّالمُ 

َنا السََّالمُ      الصَّاِلِحيَن، اهللا ِعَبادِ  وَعَلى َعَليـْ

  اهللا، إال إلهَ  ال َأنْ  َأْشَهدُ 

  . وَرُسولُهُ  َعْبُدهُ  ُمَحمَّداً  َأنَّ  وَأْشَهدُ  

  ؟ مَ لَّ سَ وَ  يهِ لَ عَ  ى اهللاُ لَّ صَ  يِّ بِ ى النَّ لَ عَ  الةُ أ الصَّ قرَ إِ : س 

  ، ُمَحمَّدٍ  َعَلى َصلِّ  الّلُهمَّ : ج 

   ، ُمحمَّدٍ  آلِ  َوَعَلى 

   إبراهيم َعَلى َصلَّْيتَ  كما

  ، إبْـَراهيمَ  آلِ  َوَعَلى

  . َمِجيدٌ  َحِميدٌ  إنَّكَ  
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   ُمحمٍَّد، َعَلى بَاِركْ  اللهم 

   ُمحمٍَّد، آلِ  وَعَلى

َراهيَم، َعَلى بَارَْكتَ  كَما   إبـْ

  .َحِميٌد  إبْـَراهيَم، إنَّكَ  آلِ  َوَعَلى 

  ؟ يِّ بِ ى النَّ لَ الة عَ الصَّ  أَ رَ ا قَـ ذَ إِ  ولُ قُ ا يَـ اذَ مَ : س 

   . اهللاِ  ةُ حمَ رَ م وَ يكُ لَ عَ  المُ السَّ  ولُ قُ يَـ : ج 

  ؟ هِ يمِ سلِ تَ بِ  أُ بدَ يَ  ينَ أَ : س 

   . هِ ينِ مِ يَ بِ  أُ بدَ يَ : ح  

  ؟ يمِ سلِ التَّ  عدَ بَ  ولُ قُ ا يَـ اذَ مَ : س 

  .أْستَـْغِفُر  ، اهللا أْستَـْغِفرُ  ، اهللا أْستَـْغِفرُ : يقول : ج 
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  ـاةُ كَ الـزَّ 

  ؟ اةَ كَ الزَّ  فِ رِّ عَ : س 

  . وصٍ خصُ مَ  تٍ قَ ي وَ فِ  اءِ رَ قَ لفُ لِ  الِ مَ الْ  نَ مِ  ارٌ قدَ مِ : ج 

  ؟ اةُ كَ الزَّ  بُ جِ ن تَ ى مَ لَ عَ : س 

  . ابِ صَ لنِّ لِ  كِ الِ مَ الْ  ، رِّ حُ الْ  مِ سلِ مُ ى الْ لَ عَ  بُ جِ تَ : ج 

  ؟ اةِ كَ الزَّ  وبجُ وُ  روطُ اشُ مَ : س 

  :منها : ج 

  ِسالمُ اإل .  

  ْةُ يَّ رِ حُ ال .  

  ابِ صَ النِّ  وغُ لُ بُـ .  

  ْامُّ التَّ  لكُ مُ ال .  

  العاشر رسُ الدَّ 
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  امُ ـيـَ صِّ ـال     

  ؟ امَ يَ الصِّ  فِ رِّ عَ : س 

 وعِ لُ ن طُ مِ  اتِ رَ فطِ المُ  نِ عَ  اكِ مسَ اإلِ بِ  هللاِ  دُ بُ عَ و التـَّ هُ : ج 

  . ةِ بَّ النِّ  عَ مَ  مسِ الشَّ  وبِ رُ ى غُ لَ إِ  جرِ الفَ 

  ؟ انَ مضَ الرَّ  هرُ شَ  تُ ثبُ تَ ا اذَ مَ : س 

  تُ ثبُ تَ : ج 

  . اللِ الهِ  ةِ أيَ رُ  بــ

  .انبعالشَّ   هرِ شَ  امِ مَ وتَ أَ 

  ؟ امِ يَ الصِّ  لِ ائِ ضَ ن فَ ر مِ اذكُ : س 

َرةَ  أَِبي َعنْ : ج    :َقاَل  ُهَريـْ

 رََمَضانَ  َصامَ  َمنْ (:َوَسلََّم  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  

  رواه الشيخان )َذنِْبه ِمنْ  تـََقدَّمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َواْحِتَسابًا ِإيَمانًا

  

  الحادي عشر  رسُ الدَّ 
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.  
  

  ةُ مرَ العُ وَ  ـجُّ الـحَ 

  ؟ جُّ حَ لْ ا امَ : س 

 كِ سُ لنُّ لِ  امِ رَ حَ الْ  اهللاِ  يتِ بِ  صدِ قَ عالى بِ تَ  هللاِ  دُ بُّ عَ التـَّ  وَ هُ : ج 

.  

  ؟جِّ حَ الْ  انُ ركَ ا أَ مَ : س 

  : جِّ حَ الْ  انِ ركَ أَ  ِمن:ج 

o  َامُ اإلحر .  

o  ُةفَ رَ عَ بِ  وفُ قُ الو .  

o  َّافُ وَ الط .  

o  َّعيُ الس . 

  

  الثاني عشر  رسُ الدَّ 
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  رةـمــــــــعــال

  مامعنى العمرة ؟: س 

  .ةٍ وصَ خصُ مَ  الٍ عمَ أَ  اءِ دَ ألَ  اهللاِ  يتِ بَ  ةُ ارَ يَ زِ : ج 

 ؟ةِ مرَ العُ  انَ ركَ اذكر أَ : س 

  . ةٌ الثَ ثَ  ةِ مرَ ركان العُ أَ 

 .امُ اإلحرَ : أوالً 

 .يتِ البَ بِ  وافُ الطَّ : ثانياً 

  .ةَ روَ المَ ا وَ فَ الصَّ  ينَ بَ  عيُ السَّ : ثالثاً 

  اذكرمن فضائل العمرة ؟: س 

َرَة  :ج   -َأنَّ َرُسوَل اَللَِّه  -رضي اهللا عنه  -َعْن َأِبي ُهَريـْ

اَْلُعْمَرُة ِإَلى اَْلُعْمَرِة َكفَّارٌَة ِلَما : َقالَ  -صلى اهللا عليه وسلم 

نَـُهَما ُروُر َلْيَس َلُه َجَزاٌء ِإالَّ اَْلَجنََّة ، بـَيـْ   .   َواْلَحجُّ اَْلَمبـْ

  ُمتـََّفٌق َعَلْيهِ 
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  . الحمد أوال وآخرا تم الكتاب وهللا

  2016/ 3/ 29هـ  الموافق 1437/ ي جماد الثان/20

  وكتبه

  رشيد معلم محمود عجه أبويحي األثري 




