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مسابقة حفظ األحاديث
النبوية الشريفة

األربعون نووية
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ..أما بعد ..
فهذ مسابقة لحفظ الحديث ال بوي الشريف من كتاب (األربعون نووية) ،وحفظظ
جوامظظع الكلظظم مظظن أولويظظات المسظظاي التظظي ي ب ظظي للشظظاب حفظهظظا واالهتمظظام بهظظا ،فهظظي
علوم مهمة وحاجتها قايمة وصلتها باهلل وبشرايعه ودي ه كبيظرة .وقظد وضظع األحاديظث
على الشك الموجود ليسه حفظها على الطالب ومراجعتها ،ثم وضع مسظابقتين ،
األولى لألحاديث من  20-1والثانية لألحاديث من - 21إلى آخر المجموعة.
نسأل اهلل تعالى أن يسه علي ا حفظ كتاب اهلل عز وج وس ة نبيه وصلى اهلل
على نبي ا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين.
أبوأحمد

المسابقة األولى في األربعين نووية
ندعوك أخي إلى المشاركة في المسابقة األولى في كتاب األربعين ال ووية لل ووي رحمه اهلل :
أكمل األحاديث التالية :
 -1عن عمر بن الخطاب رضي اهلل ع ه قال سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول  (:إنما األعمال
بال يات ..

 -5عن عائشة رضي اهلل ع ها قالت  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  (:من أحدث في أمرنا ..

 -9عن أبي هريرة رضي اهلل ع ه قال  :سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول  ( :ما نهيتكم ع ه
فاجت بو ..

 -15عن أبي هريرة رضي اهلل ع ه عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال (:من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر
فليقل ..

 -17عن أبي يعلى شداد بن أوس عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال  (:إن اهلل كتب اإلحسان على كل

وفقكم اهلل تعالى ..
مسابقة 1

من  1إىل 20

المسابقة الثانية في األربعين نووية
ندعوك أخي إلى المشاركة في المسابقة الثانية في كتاب األربعين النووية للنووي رحمه اهلل :
أكمل األحاديث التالية :

َ -23عن أبي مالك الحا ِر ِ
ث بْ ِن ِ
ور َشط ُْر
قال َر ُ
قالَ :
عاص ٍم األَ ْش َع ِري َ 
ْ
سول  « :الط ُه ُ

ول اهلل ُ « :كل ُسالَمى ِم َن ِ
الناس
قال َر ُس ُ
قالَ :
َ -26ع ْن أبي ُه َر َيرةَ َ 

َ -29عن م ِ
ْت يا َر ُس َ
عاذ بْ ِن َجبَ ٍل َ 
ول اهلل أخبرني بِ َع َم ٍل ي ْد ِخلُنِي الجنةَ
قال«:قُل ُ
ْ ُ

ِ
ول ِ
ِ
ول  « :ما ملَ
اهلل ي ُق ُ
ت َر ُس َ
بَ 
قال َ :س ِم ْع ُ
َ -47ع ِن الم ْق َدام بن َم ْعدي ك ِر َ

وفقكم اهلل تعالى ..
مسابقة 2من  21إلىاألخري

