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 (1اختبر نفسك في حفظ الدرس رقم )
 اإلجابة  السؤال  الرقم 

1)  
 :  المسلمين نحو القرآن الكريم اتواجب 

 

 تعظيمه والتأدب معه .  (1

 قراءته وتعلُّم أحكام التجويد .  (2

 االستماع لتالوته واإلنصات له.  (3

 تدبُّر آياته، والعمل به .  (4

 التحلي بما جاء فيه من أخالق وآداب.  (5

 حْفظُه وتعليُمه . ( 6

 واجب  لتعظيم المسلم للقرآن الكريم والتأدب معه ، هو :الحكم الشرعي   (2

 واجب  ، هو :وتعلُّم أحكام التجويد  الكريم المسلم القرآن  لقراءةالحكم الشرعي   (3

 واجب  واإلنصات له ، هو :القرآن الكريم  ةتالوالمسلم الستماع الحكم الشرعي   (4

 واجب  والعمل به ، هو : القرآن الكريم آيات المسلم  لتدبرالحكم الشرعي   (5

 واجب  من أخالق وآداب ، هو : القرآن الكريم  بما جاء في المسلم لتحلي الحكم الشرعي   (6

 واجب  وتعليُمه ، هو : القرآن الكريم المسلم  لحفظالحكم الشرعي   (7

ِ { {التي يدل عليها قوله تعالى :   من واجبات المسلم نحو القرآن  (8 ْم َشعَاِئَر َّللاه ِلَك َوَمْن ُيعَّظِ
 تعظيمه والتأدب معه  : ذََٰ

 قراءته وتعلُّم أحكام التجويد  : }فَاْقَرُءوا َما تََيسهَر ِمَن اْلقُْرآِن {التي يدل عليها قوله تعالى: من واجبات المسلم نحو القرآن  (9

10)  
المسلم   النبي  من واجبات  يدل عليها قول  َمَع  التي  لَهُ  َحافِظٌ  َوهَُو  القُْرآَن،  َيْقَرأُ  الّذي  : ))َمثَُل 

 :  الّسفََرِة الِكراِم البَرَرِة، وَمثَُل الذّي َيْقَرأُ، َوهَُو َيتَعَاهَُدهُ، َوهُُو َعلَْيِه َشِديٌد فَلَهُ أَجَراِن((
 قراءته وتعلُّم أحكام التجويد 

11)  
َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسعُوٍد ، قاَل: قاَل ليِ النهِبيُّ: : )) التي يدل عليها قول النبيمن واجبات المسلم 

 :  ))اْقَرأْ َعلَيه((، قُلُت: أَْقَرأُ َعلَْيَك َوَعلْيَك أْنِزَل؟ قَاَل: ))إِّني أُحُب أن أسمعَهُ ِمْن َغْيِري((
 االستماع لتالوته واإلنصات له 

12)  
أنزل ؟ هو   أقرأ عليك وعليك  ، فقال :  القرآن "  اقرأ علي  النبي : "  له  الذي قال  الصحابي 

 الصحابي الجليل : 
 َعْبِد هللِا ْبِن َمْسعُودٍ 

 االستماع لتالوته واإلنصات له  :  }َوإِذَا قُِرَئ اْلقُْرآُن فَاْستَِمعُوا لَهُ َوأَْنِصتُوا لَعَلهكُْم تُْرَحُموَن {:  من واجبات المسلم نحو القرآن  (13

14)  
بهُروا  التي يدل عليها قوله تعالى :    من واجبات المسلم نحو القرآن  }ِكتَاٌب أَْنَزْلَناهُ إِلَْيَك ُمَباَرٌك ِلَيده

 :  آَياتِِه َوِلَيتَذَكهَر أُولُو اأْلَْلَباِب{
 تدبُّر آياته، والعمل به

15)  

كان رسول هللا صلى هللا عليه  :  ))  التي يدل عليها قول النبي  من واجبات المسلم  نحو القرآن

َمّر   َوإذا  سأََل،  ِبسَُؤاٍل  َمّر  وإِذا  َسبَح،  تَْسبيٌح  فيها  ِبآيٍَة  َمره  إذا   ، ُمتََرِسالا القرآن  ))َيْقَرأُ  وسلم 

ذ(( ٍذ تَعَوه  :  ِبتَعوُّ

 تدبُّر آياته، والعمل به

16)  
} فََمِن اتهَبَع هُداَي فَال َيِضلُّ َوال  يدل عليه قوله تعالى :  الذي    من واجبات المسلم نحو القرآن

 :  ( َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنه لَهُ َمِعيَشةا َضْنكاا {123َيْشقى )
 تدبُّر آياته، والعمل به

17)  
سئلت السيدة عائشة رضي  التي يدل عليها قول السيدة عائشة    من واجبات المسلم نحو القرآن

 :  )) كان خلقه القرآن ((    : نها عن خلق الرسول صلى هللا عليه وسلم فقالت هللا ع
 التحلي بما جاء فيه من أخالق وآداب 
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18)  

القرآن نحو  المسلم  واجبات  النبي    من  قول  عليها  يدل  ))ُيقَاُل    التي  وسلم:  عليه  صلى هللا 

ِلَصاحب القُرآِن إذا َدَخل الَجنهة: اْقرأ واصعْد، فََيْقَرأ َوَيْصعُد بكّل آيٍة َدَرَجة، حتى َيْقَرأ آِخَر شيٍء  

 : َمعَهُ((

 حْفظُه وتعليُمه 

19)  
َخْيُركُم َمْن  صلى هللا عليه وسلم: )) التي يدل عليها قول النبي  من واجبات المسلم  نحو القرآن

 تَعَلهم القرآن وَعلهَمهُ((. 
 حْفظُه وتعليُمه 

 القرآن والتأدب معه :المسلم  تعظيم ) مظاهر ( صور   (20

حافظ عليه من التلف / وال يمسه إال  ي 

ا / وال يضع فوقه شيئاا وال يتكىء   / طاهرا

 عليه

21)  
ا / وال يضع فوقه  واجب المسلم نحو القرآن عندما يحافظ عليه من التلف / وال يمسه   إال طاهرا

 شيئاا، وال يتكىء عليه :
 تعظيمه والتأدب معه 

 مجودة ومرتلة حسب أحكام التجويد  تكون قراءة القرآن الكريم :  (22

 بعشر أمثالها  من يقرأ حرفاا من القرآن له حسنة واحدة ، والحسنة :   (23

 المالئكة الكرام  : يكون مع الماهر في قراءة القرآن   (24

25)  
،  بين النبي أن الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويجد صعوبة في قراءته فيتعلم كيفية تالوته  

 :فله 
 أجران أجر القراءة وأجر المشقة

 : الكريم  قراءة القرآنمن الوسائل التي تعين على   (26
يتعلم أحكام تجويد القرآن الكريم           -أ

 يتلقى قراءته مشافهة عن متقن له  -ب

 : قد ال يستطيع المسلم في كل حين أن يقرأ القرآن الكريم، لذا فإنه يحرص على   (27
االستماع لتالوته واإلنصات له بتدبر 

 وخشوع 

 نيل رحمة هللا أثر االستماع واإلنصات للقرآن بتدبر وخشوع :   (28

 من آداب االستماع واإلنصات لتالوة القرآن :  (29

 حضور القلب  -أ

يلهي عن االستماع  عدم االشتغال بما  -ب

 له

30)  
التفكر باآليات ومراد هللِا منها / واالتعاظ بما فيها من قصص وأمثال يدل على واجب المسلم  

 نحو القرآن وهو : 
 تدبُّر آياته، والعمل به

 من الوسائل التي تعين على تدبر آيات القرآن :   (31

 التأني عند قراءته -أ

 تكرار تالوة اآليات  -ب

كتب التفسير  الرجوع إلى   -ج

 والمتخصصين 

 تعيش األمة في سعادة ورخاء  أثر تدبر القرآن والعمل به  :   (32
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33)  
إذا حفظوا   عليهم  الصحابة رضوان هللا  غيرها حتى _________  كان  إلى  يتجاوزوها  لم 

 يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. 
 عشر آيات 

 جعل المسلم مثالا لغيره في الخلق واآلداب  : دعا القرآن إلى كثير من األخالق اآلداب والسلوكيات الرفيعة التي من شأنها   (34

 لتقوم به الصالة  يجب على المسلم أن يحفظ شيئاا من القرآن :   (35

 ينال بها المسلم منزلة رفيعة في الجنة حفظ القرآن الكريم كامال نعمة كبرى :   (36

 كي ال ينساه  على المسلم أن يحفظ شيئاا من القرآن لتقوم به الصالة / ويداوم على مراجعته : يجب   (37

 يعلمه لغيره : ينبغي لمن تعلم القرآن الكريم أن   (38
ألن المسلم يحرص على فعل الخير ونقل  

 أثره لغيره 

39)  
الكريم   القرآن  نحو  المسلم  واجبات  ا  من  وبيان  :  أيضا  ، الناس  بين  ،  نشره  إعجازه  مظاهر 

 :  وسائل ذلك بين، والدفاع عنه أمام هجمات التشكيك به

 استثمار القنوات الفضائية    -1

إنشاء برامج / ومواقع إلكترونية تعنى  -2

 بالقرآن  

من صور تحقيق ذلك : ما تقوم به   -3

المؤسسات الحكومية واألهلية في المملكة  

 : تعليم القرآن األردنية الهاشمية من 

إنشاء ُدور القرآن في المساجد /   -أ

 ومراكز تعليمه

 إنشاء مسابقات لحفظه وتقديم الجوائز  -ب

40)  

من واجبات المسلم نحو القرآن الكريم : نشره بين الناس ، وبيان مظاهر إعجازه ، والدفاع  

عنه أمام هجمات التشكيك به، ومن وسائل ذلك : استثمار القنوات الفضائية  / وإنشاء برامج 

ومواقع إلكترونية تعنى بالقرآن / ومن صور تحقيق ذلك : ما تقوم به المؤسسات الحكومية   /

 : تعليم القرآن ية في المملكة األردنية الهاشمية من واألهل

إنشاء ُدور القرآن في المساجد /   -أ

 ومراكز تعليمه

 إنشاء مسابقات لحفظه وتقديم الجوائز  -ب

41)  
متعلقة   مسابقات  إنشاء  الهاشمية  األردنية  المملكة  في  واألهلية  الحكومية  المؤسسات  تقوم 

 الجوائز مثل : بحفظ القرآن الكريم وتقديم 
 المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم 

 سنويًّا برعاية ملكية : تُعقد    ، المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم   (42
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 اإلجابة  السؤال  الرقم 

 التوجيهات التي تضمنتها آيات  سورة لقمان هي :     (1

 اإليمانية        -أ

 األخالقية          -ب

 االجتماعية   -ج

 الدعوية          -د   

 من التوجيهات اإليمانية في سورة لقمان هي :     (2

 وجوب شكر هللا تعالى          -أ

 التحذير من الشرك باهلل           -ب

         مراقبة هللا تعالى  -ج

 إقامة الصالة      -د

 من التوجيهات األخالقية في سورة لقمان هي :    (3

 الصبر           -أ

      ذم التكبر   -ب

 ذم اإلعراض عن الناس            -ج

 االعتدال والتوسط              -د

 من التوجيهات االجتماعية في سورة لقمان هي :    (4

 اإلحسان إلى الوالدين       -أ

 االقتداء بالصالحين         -ب

 حسن مخاطبة الناس        -ج

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر      من التوجيهات الدعوية في سورة لقمان هي :  (5

6)  
ِ َوَمْن  التوجيه المستفاد من  قوله تعالى :}   أَِن اْشكُْر ّلِِله لُْقَماَن اْلِحْكَمةَ  آَتَْيَنا  َولَقَْد 

َ َغِنيٌّ َحِميٌد{   َيْشكُْر فَِإنهَما َيْشكُُر ِلَنْفِسِه َوَمْن َكفََر فَِإنه َّللاه
 توجيهات  اإليمانية / وجوب شكر هللا                                

7)  
تعالى   المستفاد من  قوله  اَل :التوجيه  ُبَنيه  َيا  َيِعظُهُ  َوهَُو  اِلْبنِِه  لُْقَماُن  قَاَل  َوإِذْ   {

ْرَك لَظُْلٌم َعِظيٌم {  ِ إِنه الش ِ  تُْشِرْك ِباّلِله
 توجيهات  إيمانية /  التحذير من الشرك باهلل                    

8)  
َوْهًنا    :   التوجيه المستفاد من  قوله تعالى  هُ  أُمُّ ِبَواِلَدْيِه َحَملَتْهُ  ْنَساَن  ْيَنا اإْلِ } َوَوصه

 }َعلَى َوْهٍن َوفَِصالُهُ فِي َعاَمْيِن أَِن اْشكُْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك إِلَيه اْلَمِصيرُ 
 توجيهات اجتماعية /  اإلحسان إلى الوالدين 

9)  
لَْيَس  :  التوجيه المستفاد من  قوله تعالى     تُْشِرَك ِبي َما  } َوإِْن َجاهََداَك َعلَى أَْن 

ْنَيا َمْعُروفًا {   لََك بِِه ِعْلٌم فَاَل تُِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما فِي الدُّ
 توجيهات اجتماعية /  اإلحسان إلى الوالدين 

10)  
التوجيه المستفاد من قوله تعالى : } َواتهِبْع َسِبيَل َمْن أََناَب إِلَيه ثُمه إِلَيه َمْرِجعُكُْم     

 فَأَُنب ِئُكُْم بَِما كُْنتُْم تَْعَملُوَن { 
 توجيهات   اجتماعية /  االقتداء بالصالحين 

11)  
ُك ِمْثقَاَل َحبهٍة ِمْن َخْرَدٍل فَتَكُْن  التوجيه المستفاد من قوله تعالى } َيا ُبَنيه إِنهَها إِْن تَ 

َ لَِطيٌف َخِبيٌر{ ُ إِنه َّللاه  فِي َصْخَرٍة أَْو فِي السهَماَواِت أَْو فِي اأْلَْرِض َيأِْت ِبَها َّللاه
 توجيهات  إيمانية / مراقبة هللا    

اَلةَ  {:التوجيه المستفاد من  قوله تعالى   (12  توجيهات  إيمانية /   إقامة الصالة                                  }َيا ُبَنيه أَقِِم الصه

 توجيهات  دعوية /   األمر بالمعروف والنهي عن المنكر                   }َوأُْمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنهَ َعِن اْلُمْنَكرِ { : التوجيه المستفاد من  قوله تعالى   (13

 توجيهات  أخالقية /   الصبر }  َواْصِبْر َعلَى َما أََصاَبكَ  {:التوجيه المستفاد من  قوله تعالى   (14

ْر َخدهَك ِللنهاِس {: التوجيه المستفاد من  قوله تعالى   (15  أخالقية /   ذم اإلعراض عن الناس توجيهات   }َواَل تَُصع ِ

16)  
َ اَل يُِحبُّ    {  :   التوجيه المستفاد من  قوله تعالى  َواَل تَْمِش فِي اأْلَْرِض َمَرًحا إِنه َّللاه

 } كُله ُمْختَاٍل فَُخورٍ 
 توجيهات  أخالقية /   ذم التكبر 

 توجيهات  أخالقية /   االعتدال والتوسط  }َواْقِصْد فِي َمْشِيكَ   { : قوله تعالى  من  التوجيه المستفاد   (17

18)  
المستفاد   تعالى    من  التوجيه  اأْلَْصَواِت    {:  قوله  أَْنَكَر  إِنه  َصْوِتَك  ِمْن  َواْغُضْض 

 }لََصْوُت اْلَحِميرِ 
 توجيهات  اجتماعية /   حسن مخاطبة الناس                                  
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19)  
الحديث : عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: سأَْلُت    التوجيه المستفاد من

تَْجعََل ّلِِلِ   ِندًّا  النهِبيه صلى هللا عليه وسلم: ))أَيُّ الذنِب أَْعَظُم ِعْنَد هللا؟ قَاَل: )) أَْن 

 َوهَُو َخلَقََك...(( . 

 توجيهات  إيمانية /  التحذير من الشرك باهلل                    

20)  
النبي: قول  من  المستفاد  كحامل  "  التوجيه  الس وء  والْجليس  الح  الص  الجليس  مثُل 

ا أْن   ا أْن تَبتاع منه، وإم  ا أن يُْحِذيََك، وإم  فََحامل المسك إم  تَِجد منه  المسك ونافخ الِكير: 

ا أن تجد ريًحا خبيثة(( ا أن يُحِرق ثيابك، وأم   :  ريًحا طيبة، ونافخ الِكير إم 
 توجيهات   اجتماعية /  االقتداء بالصالحين 

21)  
تعالى :   يدل عليه قوله  الذي  إاِله  التوجيه  ُخْسٍر *  لَِفي  ْنَساَن  اإْلِ إِنه  َواْلعَْصِر *   {

ْبِر { . الهِذيَن آَمُنوا   ِ َوتََواَصْوا ِبالصه اِلَحاِت َوتََواَصْوا ِباْلَحق   َوَعِملُوا الصه
 توجيهات  أخالقية /   الصبر

22)  
ةً َوَسًطا ِلتَكُونُوا شَُهَداَء   ِلَك َجعَْلَناكُْم أُمه

التوجيه الذي يدل عليه قوله تعالى : } َوَكذََٰ

سُوُل    َعلَْيكُْم َشِهيًدا ۗ{ َعلَى النهاِس َوَيكُوَن الره
 توجيهات  أخالقية /   االعتدال والتوسط 

 سميت سورة لقمان بهذا االسم :    (23
الشتمالها على قصة لقمان الحكيم التي تضمنت فضيلة 

 الحكمة الموافقة للشرع . 

24)  
الشتمالها على قصة لقمان الحكيم التي تضمنت   سميت سورة لقمان بهذا االسم

 :فضيلة 
 الحكمة الموافقة للشرع . 

25)  
هي   سلوكهم  وتوجيه  أبنائهم  تربية  على  اآلباء  حرص  على  تؤكد  التي  السورة 

 سورة : 
 لقمان 

26)  
تعالى   َعلَى  :  قال  َوْهًنا  هُ  أُمُّ َحَملَتْهُ  ِبَواِلَدْيِه  ْنَساَن  اإْلِ ْيَنا  فِي  ))َوَوصه َوْهٍن َوفَِصالُهُ 

 :  َعاَمْيِن أَِن اْشكُْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك إِلَيه اْلَمِصيُر(( هذه آية من  سورة 
 لقمان 

 لقمان        رجل صالح  آتاه هللا الحكمة ، قام بواجب التربية البنه هو :  (27

 ضعفًا  كلمة  َوْهًنا تعني :    (28

 فطامه عن الرضاعة          كلمة  فَِصالُهُ  تعني:    (29

 تاب ورجع           كلمة  أََناَب إِلَيه  تعني :    (30

 نبات بذوره صغيرة جًدا          كلمة  َخْرَدٍل تعني :    (31

 أخفض  كلمة  اْغُضْض تعني :    (32

 اعتدْل وتوسْط فيه           كلمة  اْقِصْد فِي َمْشِيَك تعني :    (33

ْر َخدهَك :    (34  ال تُْعرض وجهك عن الناس احتقاًرا لهم وتكبًرا عليهم            كلمة  ال تَُصع ِ

35)  
تتعلق باألخالق التي تزكي نفس اإلنسان / وترتقي به إلى ما   من التوجيهات التي 

 التوجيهات : يرضي هللا 
 األخالقية        

36)  
التي   التوجيهات  فتعزز    من  وتوثقها  الناس  من  غيره  مع  اإلنسان  عالقة  تنظم 

 بذلك روابط األلفة والمحبة بين الناس،التوجيهات : 
 االجتماعية 

37)  
ويظهر أثرها في ضبط سلوك  ة اإلنسان بخالقه ،  تنظم عالق  من التوجيهات التي  

 التوجيهات :  اإلنسان وقيمه وأخالقه
 اإليمانية       

 الحكمة  أمر هللا تعالى لقمان أن يشكره على ما أعطاه من فضله ونعمه ، وبخاصة نعمة :  (38

 الحكمة  يطلق على مصطلح :  وضع الشيء في مكانه المناسب  (39

 :بــ من يشكر ربه على نعمه ينفع نفسه   (40

                     بإدامة النعمة     -أ

 المحافظة عليها         -ب

 االستزادة منها    -ج

     

 حرمانه من النعم  ـ :  من كفر نعمة هللا عليه وجحدها فإنما يضر نفسه ب   (41

 :  بــ بدأ لقمان توجيهاته البنه   (42
أصل صالح األعمال  دعوته لتوحيد هللا : الذي هو 

 وقبولها  / وتحذيره من الشرك 

 توحيد هللا        أصل صالح األعمال وقبولها عند هللا :   (43

44)  
الذي هو أصل صالح األعمال   لتوحيد هللا :  بدعوته  توجيهاته البنه :  لقمان  بدأ 

 وقبولها  / وتحذيره من الشرك : ألن الشرك : 
 أكبر الذنوب        

 أكبر الذنوب         ألن الشرك :  من الشرك باهلل تعالى حذر لقمان ابنه   (45

46)  

مسعود   بن  هللا  عبد  قول  عليه  يدل  الذي  لقمان  سورة  في  الوارد  التحذير  اكتب 

رضي هللا عنه قال: سأَْلُت النهِبيه صلى هللا عليه وسلم: ))أَيُّ الذنِب أَْعَظُم ِعْنَد هللا؟  

 ّلِِلِ ِندًّا َوهَُو َخلَقََك...(( :  قَاَل: )) أَْن تَْجعََل 
 

 التحذير من الشرك          
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47)  
الحديث : في   تؤكد معنى  آية  قال:  اكتب  بن مسعود رضي هللا عنه  قول عبد هللا 

سأَْلُت النهِبيه صلى هللا عليه وسلم: ))أَيُّ الذنِب أَْعَظُم ِعْنَد هللا؟ قَاَل: )) أَْن تَْجعََل ّلِِلِ  

 َوهَُو َخلَقََك...(( : ِندًّا 

ِ إِنه   } َوإِذْ قَاَل لُْقَماُن اِلْبنِِه َوهَُو َيِعظُهُ َيا ُبَنيه اَل تُْشِرْك ِباّلِله

ْرَك لَظُْلٌم َعِظيٌم { .   الش ِ

48)  
أن يستشعر مراقبة هللا تعالى له في كل  من التوجيهات اإليمانية في سورة لقمان 

 ألنها : ( تصرفاته في السر والعلن ، ) 

 

م سلوك الفرد /   ب -أ وتجعله حريًصا على طاعة   -تقو 

 واالبتعاد عن معصيته  -هللا /   ج

49)  
م سلوك الفرد  وتجعله حريًصا على طاعة هللا   واالبتعاد عن   التوجيهات التي تقو 

 معصيته ، هي : 
 توجيهات  إيمانية / مراقبة هللا    

 يؤديها المسلم في أوقاتها ) تامة ( بـ : تتحقق إقامة الصالة : بأن   (50
 سننها ، وآدابها       -/  ب أركانها، وشروطها    -أ

 خشوعها         -ج

 أكدت اآليات إقامة الصالة )علل:( لما لها من منزلة عظيمة بين العبادات فهي :    (51
 صلة بين العبد وربه           -أ

 وسبب لتكفير الذنوب           -ب

52)  
قد   ما  على  المسلم  صبر  والمصائب  حكم  األمراض  من  الدنيا  حياته  في  يصيبه 

له.   واألذى وقلة المال، ونحو ذلك مما يحتاج إلى قوة وإرادة في تحم 
 واجب 

 مما يعين المسلم على الصبر :  (53

 احتساُب األجر عند هللا           -أ

 استحضار الفرج بعد الصبر        -ب

 التواصي به والحث عليه          -ج

 فال يستعجل فيخل بوقاره، وال يكون بطيئًا متثاقاًل   من التوسط واالعتدال:مشية اإلنسان، فقد دعا لقمان ابنه أن يكون مشيه معتداًل:  (54

 عنهم في أثناء مخاطبتهم إمالة الوجه  ــ :  نهى لقمان ابنه عن اإلعراض عن الناس ب   (55

56)  
نهى لقمان ابنه عن اإلعراض عن الناس بإمالة الوجه عنهم في أثناء مخاطبتهم  

 :: ألنها 
 صورة من صور الكبر والتعالي        

 نهت اآليات عن التكبر والمفاخرة واالختيال في المشي :    (57

ألن المتكب ر المتعالي : يرى نفسه أعظم من الناس    -أ

 وأكبر منهم           

الكبر يول د : العداوة والبغضاء بين الناس ،   -ب

 ويصرفهم عن الحق           

58)  
كُنْ  بَِما  فَأَُنب ِئُكُْم  َمْرِجعُكُْم  إِلَيه  ثُمه  إِلَيه  أََناَب  َمْن  َسِبيَل  َواتهِبْع   {  : تعالى  قوله  تُْم  من 

 في هذا إشارة إلى :   تَْعَملُوَن { 

ضرورة االقتداء بالصالحين / وبيان ألهمية الصحبة  

الصالحة )أثرها:( التي هي من األسباب التي تعين المسلم  

 على طاعة ربه وتبعده عن معصيته

   االقتداء بالصالحين / وأهمية الصحبة الصالحة )أثرها:(  (59
المسلم على طاعة ربه وتبعده  هي من األسباب التي تعين 

 عن معصيته

 طاعة الوالدين  ـ :  قرن هللا عز وجل عبادته ب   (60

 ُخص ت اآليات األم بمزيد من الرعاية واإلحسان :    (61
لما تعانيه من : حمل، ووالدة، وحضانة ، ورضاعة ،  

 وفطام. 

 دعت اآليات إلى شكر الوالدين :    (62
تربيتهما ورعايتهما له             تقديًرا لجهودهما على  -أ

اله من عناء ومشقة وإنفاٍق عليه في طفولته  -ب  ما تحم 

 إشعاًرا بأن حق هللا أعظم من حق الوالدين  قدمت اآليات شكر هللا على شكر الوالدين :    (63

64)  
   : اآلية  فيه  نزلت  الذي  الجليل  ِبي  الصحابي  تُْشِرَك  أَْن  َعلَى  َجاهََداَك  َوإِْن  َما  } 

 : }لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم فَاَل تُِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما
 سعد بن ابي وقاص 

65)  
{  : تُِطْعُهَما    اآلية  فاََل  ِعْلٌم  بِِه  لََك  لَْيَس  َما  ِبي  تُْشِرَك  أَْن  َعلَى  َجاهََداَك  َوإِْن 

َمْعُروفًا  ْنَيا  الدُّ فِي  حين    َوَصاِحْبُهَما  وقاص  أبي  بن  سعد  الصحابي  في  نزلت   .}

ه أال  تكلمه أََبًدا حتهى َيكفُر بدينه، َواَل تَأْكُل وال تَْشَرب :   َحلَفَت أمُّ

ْت ثاَلث أيام حتهى غُِشَي َعلَيها ِمن اْلَجْهِد، فَقَام اْبٌنها  فَمَكثَ 

 عَُمارةُ، فََسقاها، فََجعلت تدعو َعلَى َسْعدٍ 

 األمر بالمعروف  دعوة الناس لكل خير وفضيلة هو:   (66

 النهي عن المنكر  ينهى الناس عن كل شر ورذيلة بحكمة ولين هو:  (67

68)  
اإلصالح في المجتمع تدل على التزام المسلم  مبدأ عظيم وقاعدة مهمة من قواعد  

   بدينه وثمرة من ثمار اإليمان هو : 
 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر     

69)  
أمر لقمان ابنه باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ألن األمر بالمعروف  

 :والنهي عن المنكر 

مبدأ عظيم / وقاعدة مهمة من قواعد اإلصالح في  

المجتمع تدل على التزام المسلم بدينه / وهو ثمرة من  

 ثمار اإليمان. 
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 الصبر :  قبلذكرت اآليات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر   (70

 ذْكُر الصبر بعد األمر بالمعروف والنهي عن المنكر :  إشارة إلى :    (71

أن الناس قد يصدون من يأمرهم بالمعروف وينهاهم   -أ

 عن المنكر       

 يعرضون عنه فال يقبلون نصحه       -ب

عليه أن يصبر عليهم ويحرص على هدايتهم، وال   -ج

 ييأس من ذلك          

72)  
اَلةَ َوأُْمْر ِباْلَمْعُروِف  ما التوجيه الدعوي الذي تشير إليه اآلية : }   َيا ُبَنيه أَقِِم الصه

 { . َواْنهَ َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِبْر َعلَى َما أََصاَبَك إِنه ذَِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر 
 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

73)  
ِ َوَمْن يَْشكُْر فَِإنهَما  اآلية التي تلي قوله تعالى:} َولَقَْد آَتَْيَنا لُْقَماَن اْلِحْكَمةَ أَِن اْشكُْر ّلِِله

َ َغِنيٌّ َحِميٌد   {:َيْشكُُر ِلَنْفِسِه َوَمْن َكفََر فَِإنه َّللاه

ِ إِنه   } َوإِذْ قَاَل لُْقَماُن اِلْبنِِه َوهَُو َيِعظُهُ َيا ُبَنيه اَل تُْشِرْك ِباّلِله

رْ   َك لَظُْلٌم َعِظيٌم { . الش ِ

74)  
تُْشِرْك   ُبَنيه اَل  َيا  َيِعظُهُ  لُْقَماُن اِلْبنِِه َوهَُو  َوإِذْ قَاَل  اآلية التي تلي قوله تعالى : }  

ْرَك لَظُْلٌم َعِظيٌم { :  ِ إِنه الش ِ  ِباّلِله

هُ َوْهًنا   ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَملَتْهُ أُمُّ ْيَنا اإْلِ َعلَى َوْهٍن  }  َوَوصه

 َوفَِصالُهُ فِي َعاَمْيِن أَِن اْشكُْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك إِلَيه اْلَمِصيُر {. 

75)  
هُ َوْهًنا َعلَى َوْهٍن    اآلية التي تلي قوله تعالى:} ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَملَتْهُ أُمُّ ْيَنا اإْلِ َوَوصه

 { . َدْيَك إِلَيه اْلَمِصيُر َوفَِصالُهُ فِي َعاَمْيِن أَِن اْشكُْر ِلي َوِلَوالِ 

} َوإِْن َجاهََداَك َعلَى أَْن تُْشِرَك ِبي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم فَاَل  

ْنَيا َمْعُروفًا َواتهِبْع َسِبيَل َمْن   تُِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما فِي الدُّ

 فَأَُنب ِئُكُْم بَِما كُْنتُْم تَْعَملُوَن { أََناَب إِلَيه ثُمه إِلَيه َمْرِجعُكُْم 

76)  
بِِه ِعْلٌم    اآلية التي تلي قوله تعالى:} لَْيَس لََك  تُْشِرَك ِبي َما  َوإِْن َجاهََداَك َعلَى أَْن 

ْنَيا َمْعُروفًا َواتهِبْع َسِبيَل َمْن أََناَب إِلَيه ثُمه إِلَيه َمْرِجعُكُمْ    فَاَل تُِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما فِي الدُّ

 { . فَأَُنب ِئُكُْم بَِما كُْنتُْم تَْعَملُوَن 

 إِنهَها إِْن تَُك ِمْثقَاَل َحبهٍة ِمْن َخْرَدٍل فَتَكُْن فِي  }   َيا ُبَنيه 

  َ ُ إِنه َّللاه َصْخَرٍة أَْو فِي السهَماَواِت أَْو فِي اأْلَْرِض َيأِْت ِبَها َّللاه

 لَِطيٌف َخِبيٌر {

77)  
ْن َخْرَدٍل فَتَكُْن فِي  َيا ُبَنيه إِنهَها إِْن تَُك ِمْثقَاَل َحبهٍة مِ   اآلية التي تلي قوله تعالى : }   

َ لَِطيٌف َخِبيٌر { : ُ إِنه َّللاه  َصْخَرٍة أَْو فِي السهَماَواِت أَْو فِي اأْلَْرِض َيأِْت ِبَها َّللاه

اَلةَ َوأُْمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنهَ َعِن اْلُمْنَكِر   }  َيا ُبَنيه أَقِِم الصه

 ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر { . َواْصِبْر َعلَى َما أََصاَبَك إِنه ذَِلَك 

78)  
اْلُمْنَكِر    اآلية التي تلي قوله تعالى:} ِباْلَمْعُروِف َواْنهَ َعِن  َوأُْمْر  اَلةَ  أَقِِم الصه ُبَنيه  َيا 

 { . َواْصِبْر َعلَى َما أََصاَبَك إِنه ذَِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُمورِ 

ْر َخدهَك ِللنهاِس َواَل  تَْمِش فِي اأْلَْرِض َمَرًحا إِنه  } َواَل تَُصع ِ

َ اَل يُِحبُّ كُله ُمْختَاٍل فَُخوٍر {   َّللاه

79)  
ْر َخدهَك ِللنهاِس َواَل تَْمِش فِي اأْلَْرِض َمَرًحا   اآلية التي تلي قوله تعالى : } َواَل تَُصع ِ

َ اَل يُِحبُّ كُله ُمْختَاٍل فَُخوٍر { :    إِنه َّللاه

}  َواْقِصْد فِي َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك إِنه أَْنَكَر  

 اأْلَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِميِر {. 
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مدارس سكاي  

 العالمية 

 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

 (3اختبر نفسك في حفظ الدرس رقم )
 اإلجابة  السؤال  الرقم 

1)  
ترتيب البدء بتنفيذ الحقوق والواجبات والمهام وفق اعتبارات تتعلق باألهمية،  

 : ، تعريف لمصطلح  والقدرة ، والحاجة ، والوقت ،  والنتيجة 
 تنظيم األولويات      

 األعمال المشروعة  : يقع ضمن تنظيم األولويات     (2

 ما يجب تركه من المحرمات  : ال يقع ضمن تنظيم األولويات   (3

 : ما يجب تركه من المحرمات   (4
فال يقع ضمن تنظيم األولويات /  وإنما هو فعل  

 غير صحيح يجب اجتنابه واالبتعاد عنه 

5)  
)).... فإذا نهيتُكم عن شيٍء فاجتنبوه،  قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: داللة 

 وإذا أَمرتُكم بِأمٍر فأتُوا ِمنهُ ما اْستَطعتُم(( . 

ما يجب تركه من المحرمات فال يقع ضمن  

تنظيم األولويات /  وإنما هو فعل غير صحيح  

 يجب اجتنابه واالبتعاد عنه 

 :  هييتم تحديد األولويات ضمن ضوابط شرعية واعتبارات كثيرة،   (6
القدرة           -ج        الحاجة     -ب         األهمية  -أ

 الوقت        -هـ      النتيجة -د

 : اآلية التي تدل على مراعاة القرآن الكريم تنظيم األولويات ، هي    (7
ِ َوِعَماَرةَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن   }أََجعَْلتُْم ِسقَايَةَ اْلَحاج 

 }ِ ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َوَجاهََد فِي َسِبيِل َّللاه  آَمَن ِباّلِله

8)  

على مبدأ تنظيم األولويات : توجيه القرآن المسلمين  الكريم  القرآن    نماذج  من

على   مكة  مشركو  تفاخر  فعندما   : ونتائجها  أهميتها  وفق  أعمالهم  لترتيب 

 : المسلمين بسقاية الحجاج وعمارة المسجد الحرام / فرتبها القرآن 

اإليمان باهلل واليوم اآلخر / ثم الجهاد / ثم سقاية  

 الحاج وعمارة المسجد الحرام 

9)  

قال:   والداك؟((،  ))أحي  فقال:  الجهاد،  في  فاستأذنه   ، الن بي  إلى  َرُجٌل  جاء 

كثَُرت األحاديث التي تتضمن األسئلة عن أي  ، والمالحظ أنها  ))ففيهما فجاهد((

 :   الختالفالعمل أفضل؟ ولم تكن اإلجابة واحدة بل كثيرة 

 األوقات وما يتناسب معها      

10)  

كثَُرت األحاديث النبوية التي تتضمن األسئلة عن أي العمل أفضل؟ ولم تكن  

 :  االختالف يعود إلىوذلك اإلجابة واحدة بل كثيرة، 

 

اختالف أحوال السائلين وظروفهم : فقد   (1

أجاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كل قوم  

 بما هو أَْولى لهم من غيرهم. 

 .  سب معها (أو الختالف األوقات وما يتنا2

11)  

و  ، الشرعية  الضوابط  ضمن  األولويات  تحديد  فمن  ويتم   ، كثيرة  اعتبارات  فق 

األهم على المهم : وتقديم الفرض على النافلة، والنافلة تقدم   فيها  يقد متي االعتبارات ال

 :  هو،  على المباح 

 األهمية    

12)  
ال األولويات  لتنظيم  الشرعية  والضوابط  االعتبارات  يدل  ت من  التوحيد    عليها ي  تقديم 

 :  هو ،    ألنه أساس لهايمان على سائر المعارف واألعمال ركان اإلأوفهم 
 األهمية   
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مدارس سكاي  

 العالمية 

 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

13)  

ال األولويات  لتنظيم  الشرعية  والضوابط  االعتبارات  علت من  يدل  النبي    يهاي  اهتمام 

العقيدة في   التوحيد وتمكين  بنشر  الهجرة  المكرمة قبل  صلى هللا عليه وسلم في مكة 

 : نفوس المسلمين هو 

 األهمية

14)  
تقد عليها  يدل  الذي  األولويات  لتنظيم  الشرعية  والضوابط  االعتبارات  الحاجة  ي من  م 

 ، هو :  الملحة التي تؤثر في غيرها 
 الحاجة    

15)  
علمن   يدل  الذي  األولويات  لتنظيم  الشرعية  والضوابط  تناول    يهااالعتبارات  تقديم 

 :  ذا حضر الطعام عند أي صالة، فإن السنة البدء بهإالطعام 
 الحاجة    

16)  
ليس هذا من  ،  تقديم تناول الطعام إذا حضر الطعام عند أي صالة، فإن السنة البدء به  

 : ألنه، التساهل بالصالة، وال من التهوين من شأنها، بل هذا من تعظيم شأنها  
 سيؤديها وقلبه مقبل بخشوع وحضور 

17)  
يقد م   األولويات  لتنظيم  الشرعية  والضوابط  االعتبارات  الذي  فيها  من  الدائم  العمل 

 : يستطيع المسلم االستمرار فيه وإن كان قلياًل على العمل المنقطع 
 القدرة 

18)  

لتنظيم األولويات   الشرعية  برياضة  من االعتبارات والضوابط  نفسه  بها  يلزم  التي ال 

عنيفة لمرة أو مرتين يرهق بها نفسه، بل يخصص لنفسه وقتًا معيًنا يومًيا لممارسة  

 :الرياضة 

 القدرة 

19)  
التي  األولويات  لتنظيم  الشرعية  والضوابط  االعتبارات  على    من  المسلم  فيها  يداوم 

 عادة ولو كانت يسيرة لتحقيق هدفه ، هو : 
 القدرة 

20)  

يها قول النبي عليه  ي يدل علت االعتبارات والضوابط الشرعية لتنظيم األولويات المن  

تُطيقونَ "    الصالة والسالم  العمل ما  تملُّوا، وكان  ،    عليكم من  يَملُّ هللا حتى  فوهللاِ ال 

 : ، هو "  أَحبه الدين إليه ما دام عليه صاحبه

 القدرة 

21)  
الشرعية   والضوابط  االعتبارات  المن  األولويات  علت لتنظيم  يدل  :ي  تعالى  قوله  ﴿  يها 

 :  الهِذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحَياةَ ِلَيْبلَُوكُْم أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَماًل ۚ َوهَُو اْلعَِزيُز اْلغَفُوُر ﴾
 القدرة 

22)  

قراءة جزء من    يهاي يدل علت من االعتبارات والضوابط الشرعية لتنظيم األولويات ال

ألن     القرآن الكريم بتدبر وخشوع أَْولَى من قراءة خمسة أجزاء دون تدبر أو خشوع 

 : االختبار على نوعية األعمال وحسنها وليس على كثرتها 

 القدرة 

23)  
قراءة جزء من القرآن الكريم بتدبر وخشوع أَْولَى من قراءة خمسة أجزاء دون تدبر  

 : أو خشوع  ألن 

وعية األعمال وحسنها وليس على  االختبار على ن 

 كثرتها

24)  
ال األولويات  لتنظيم  الشرعية  والضوابط  االعتبارات  علت من  يدل  :    يهاي  النبي  قول 

 :" فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم  "
 النتيجة 

25)  

: ))  يها  قول النبي  ي يدل علت من االعتبارات والضوابط الشرعية لتنظيم األولويات ال

: إال من صدقٍة جاريٍة، أو علٍم ينتفع    اإلنسان انقطع عنه عمله إال مْن ثالثةٍ إذا مات  

 :  به، أو ولٍد صالحٍ يدعو لهُ((

 النتيجة 

26)  

يها تقديم العمل الذي  ي يدل علت من االعتبارات والضوابط الشرعية لتنظيم األولويات ال

يتعد وال  شخصية  مصلحة  يحقق  الذي  العمل  على  العامة  المصالح  نفعه  يحقق  ى 

 :لآلخرين 

 النتيجة 

27)  
أعلى رتبة يعتبر فيها العلم    يت من االعتبارات والضوابط الشرعية لتنظيم األولويات ال

   :ألن نفعه يعم  / ويستفيد منه اآلخرون   من نوافل العبادة
 النتيجة 
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مدارس سكاي  

 العالمية 

 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

28)  
من االعتبارات والضوابط الشرعية لتنظيم األولويات التي يعتبر فيها العلم أعلى رتبة 

 : من نوافل العبادة  ألن 
 نفعه يعم  / ويستفيد منه اآلخرون 

29)  
العمل المهم  به  يقد م المسلم   من االعتبارات والضوابط الشرعية لتنظيم األولويات الذي

 : المستعجل على غيره من األعمال 
 الوقت 

30)  
يعتبر بها أداء صالة الظهر    ي ت من االعتبارات والضوابط الشرعية لتنظيم األولويات ال

 :قبل خروج وقتها أولى من زيارة المريض 
 الوقت           

31)  
: ))....  ى  قول النبي ي يدل علت من االعتبارات والضوابط الشرعية لتنظيم األولويات ال

 :َيْنفعُك((اْحرْص على ما 
 الوقت 

 هي :  المهارات الالزمة لتنظيم األولويات   (32

 إدارة الذات، ومعرفة القدرات واإلمكانات الخاصة     -أ

فهم طبيعة األعمال والمهام المطلوبة /   -ب 

 وتصنيفها وفق االعتبارات .       

التخطيط المستمر في تنظيم أولويات األعمال   -ج 

 والمهام.        

33)  
نَساُن َعلَىَٰ    }التي يدل عليها قول النبي :    المهارات الالزمة لتنظيم األولويات من   بَِل اإْلِ

 : َنْفِسِه َبِصيَرةٌ{
 إدارة الذات، ومعرفة القدرات واإلمكانات الخاصة .                   

34)  
امن   األولويات المهارات  لتنظيم  النبي  لالزمة  قول  عليها  يدل  المعطي  :    التي  ))َيُد 

َك، وأباَك، وأُختَك، وأخاَك، ثُم  أْدناَك، أْدناَك((  :العليا، واْبدأ بِمن تَعُول: أم 

فهم طبيعة األعمال والمهام المطلوبة / وتصنيفها  

 وفق االعتبارات .  

35)  
﴿ أَفََمْن يَْمِشي ُمِكبًّا  :    التي يدل عليها قول النبي  األولويات المهارات الالزمة لتنظيم  من  

ْن يَْمِشي َسِويًّا َعلَىَٰ ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم ﴾  :  َعلَىَٰ َوْجِهِه أَْهَدىَٰ أَمه

التخطيط المستمر في تنظيم أولويات األعمال  

 والمهام.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( حسين مسالمة _مدارس سكاي) متابعة صفحة الفيس بوك  :  للطلبة الذين يواجهون صعوبة في الحفظ
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مدارس سكاي  

 العالمية 

 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

 (4اختبر نفسك في حفظ الدرس رقم )
 اإلجابة  السؤال  الرقم 

1)  
وحي من هللا / والتطبيق العملي لما جاء في القرآن / وتفصيل وبيان للقواعد  

 :  هيواألسس العامة للتشريع واألحكام التي جاء بها القرآن  
 السنة النبوية         

 تحتل السنة النبوية مكانة عظيمة في التشريع اإلسالمي، وضحها :   (2

آن / وتفصيل وحي من هللا / والتطبيق العملي لما جاء في القر

وبيان للقواعد واألسس العامة للتشريع واألحكام التي جاء  

 بها القرآن 

3)  
،    ما ورد عن الرسول صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة

 :تعريف لمصطلح 
 السنة النبوية         

         ، هي :  السنة النبوية   (4
قول أو فعل أو  ما ورد عن الرسول صلى هللا عليه وسلم من  

 تقرير أو صفة 

 واجب  :  األخذ بها / والعمل بأحكامها وتوجيهاتهاحكم السنة النبوية حجة شرعية   (5

 األخذ بها / والعمل بأحكامها وتوجيهاتها  يجب :  السنة النبوية حجة شرعية   (6

 ـ : ب ، ثبتت حجية السنة   (7
عمل الصحابة /   -السنة             ج -القرآن           ب -أ

 واإلجماع             

8)  
وسلم   عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  بطاعة  المسلمين  تأمر  التي  اآليات  من 

 :  قوله تعالى  ةية السن حجثبتت بها وواتباعه، وتحذ ر من مخالفته  
سُوُل فَُخذُوهُ َوَما َنَهاكُْم َعْنهُ فَاْنتَُهوا {   } َوَما آتَاكُُم الره

9)  
عن المناسك  بأخذ  المسلمين  تأمر  التي  األحاديث  عليه    النبي  من  صلى هللا 

والتمسك  يسمعه،  لم  من  إلى  وتبليغه  وحفظه  حديثه  إلى  واالستماع  وسلم، 

 :  بسنته قول الرسول

)ترْكُت فيكْم أمرين لْن تضل وا ما تمسكتم بهما: كتاب هللا  

 وسنة نبيه(. 

10)  
تعالى :   َوَمْن  يدل قوله   ۖ َ أََطاعَ َّللاه فَقَْد  سُوَل  الره يُِطعِ  َمْن  أَْرَسْلَناَك  ﴿  فََما  تََولهىَٰ 

 ـ :من اآليات التي تأمر المسلمين ب ، على أنه  َعلَْيِهْم َحِفيًظا ﴾ 

طاعة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واتباعه، وتحذ ر من  

 مخالفته

11)  

بْيننا   فيقول:  حديثي  مْن  بحديٍث  يُحدهُث  أريكتِه،  على  ُمت كئًا  الرجُل  )يِوشُك 

هللا عز وجل : فما وجدنا فيه من َحالٍل استْحللَناهُ، وما وجْدنا فيه  وبينكم كتاُب  

م هللا ( م رسول هللا ِمثل ما حر  مناه، أال وإنه ما حره ، يدل على أنه   من حراٍم حره

 من األحاديث التي : 

تأمر المسلمين بأخذ المناسك عن النبي صلى هللا عليه وسلم،  

ه إلى من لم يسمعه،  واالستماع إلى حديثه وحفظه وتبليغ

 والتمسك بسنته 

12)  
مل الصحابة رضوان هللا عليهم، وإجماع األمة  عثبتت حجية السنة ، بـ

 اإلسالمية؛ فقد كان الصحابة وَمْن بعدهم : 

 

يرجعون إلى السنة النبوية لمعرفة األحكام الشرعية   -1

 عندما ال يجدون الحكم في القرآن الكريم.  

وكان الصحابة أحرص الناس على معرفة أقوال رسول   -2

 هللا وأفعاله وتقريراته، وحفظها والعمل بها. 

 : عالقة السنة النبوية بالقرآن من حيث األحكام   (13

 مؤك دة لما جاء في القرآن  -أ 

لة لما جاء في القرآن  -ب  مبيهنة ومفص 

 مستِقلة بأحكام وتوجيهات لم ترد في القرآن  -ج

14)  
تعالى  / مع قوله صلى هللا عليه وسلم: ))....    قوله  إِخوةٌ{  المؤمنون  :}إنهما 

  دإخواًنا، المسلُم أخو المْسلم(( تبين عالقة السنه  بالقرآن فق وكونوا عباَد هللا  

 :   جاءت السنة

 مؤك دة لما جاء في القرآن        
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 حسين المسالمة 

15)  
قوله صلى هللا عليه وسلم: )).... وكونوا عباَد هللا إخواًنا(( تبين عالقة السنه   

 بالقرآن فقد جاءت السنة  : 
 مؤك دة لما جاء في القرآن        

16)  
َل إِلَْيِهْم َولَعَلهُهْم َيتَفَكهُروَن  قوله تعالى :} ْكَر ِلتَُبي َِن ِللنهاِس َما ُنز ِ {  َوأَْنَزْلَنا إِلَْيَك الذ ِ

 :تبين عالقة السنه  بالقرآن فقد جاءت السنة ، 
لة لما جاء في القرآن             مبيهنة ومفص 

17)  
  د تبين عالقة السنة  بالقرآن فققول النبي  : )) َصلُّوا كما رأْيتُُموني أُصل ي((   

 :  جاءت السنة
لة لما جاء في القرآن             مبيهنة ومفص 

18)  

األحاديث التي تحِرم على الرجل أن يجمع في الزواج بين المرأة وعمتها أو    

وخالتها  األهلية  و/    المرأة  الحمر  لحم  أكل  تحرم  التي  واألحاديث    / األحاديث 

السباع   من  ناب  ذي  كل  تحرم  جاءت  التي  فقد  بالقرآن  السنة   عالقة  تبين 

 :   السنة

 مستِقلة بأحكام وتوجيهات لم ترد في القرآن 

 :  مستِقلة بأحكام وتوجيهات لم ترد في القرآن أمثلة على سنة   (19

األحاديث التي تحِرم على الرجل أن يجمع في الزواج بين  

المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها / واألحاديث التي تحرم أكل  

لحم الحمر األهلية / واألحاديث التي تحرم كل ذي ناب من  

 السباع

20)  
ِ َعلَى النهاِس ِحجُّ  عالقة السنة النبوية بالقرآن من خالل :  قال تعالى: } َوّلِِله

اْلَبْيِت َمِن اْستََطاعَ إِلَْيِه َسِبياًل ۚ { / مع قول رسول هللا: ))ُخذوا عن ي  

 : مناسككم(( 

لة لما جاء في القرآن             مبيهنة ومفص 

21)  

بالقرآن من خالل النبوية  السنة  اَل   عالقة  آَمُنوا  الهِذيَن  أَيَُّها  َيا  تعالى:}  قال   :

تَأْكُلُوا أَْمَوالَكُْم َبْيَنكُْم ِباْلَباِطِل إاِله أَْن تَكُوَن تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنكُْم ۚ { / مع قول  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )) ال يحل مال امرىء مسلم إال بطيب نفس  

 : منه(( 

 ي القرآن        مؤك دة لما جاء ف 

 :  تجاه السنة النبوية المسلم  واجب  (22

 التمسك بها، والعمل بما جاء فيها.             -أ

 تعلمها وتعليمها ونشرها   -ب

 رد الشبهات، والدفاع عنها .  -ج

 حفظها من الضياع، وتمييز صحيحها من ضعيفها.                -د

23)  
،    م على الرجل أن يجمع في الزواج بين المرأة وعمتها أو خالتهاي تحرِ ال

  سنة :
 مستِقلة بأحكام وتوجيهات لم ترد في القرآن 

 القرآن مستِقلة بأحكام وتوجيهات لم ترد في    ، سنة : م أكل لحم الحمر األهليةي تحر  (24

 مستِقلة بأحكام وتوجيهات لم ترد في القرآن   ، سنة : كل ذي ناب من السباعأكل  م ي تحر  (25
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 حسين المسالمة 

 (5اختبر نفسك في حفظ الدرس رقم )
 اإلجابة  السؤال  الرقم 

 :  جعل هللا ليوم القيامة عالمات تسبقه تدل على قرب وقوعه   (1
ليتنبهوا من غفلتهم           -رحمة بالعباد         ب -أ

 يتوبوا لربهم / استعداًدا للقائه باألعمال الصالحة        -ج

2)  
تعد عالمات يوم القيامة من األمور الغيبي ة التي ال تُعرف إال : بنصوص القرآن الكريم  

 : وهي جزء من ،  والس نة النبوية الصحيحة /
 ر اإليمان باليوم اآلخ

 اسم من أسماء يوم القيامة  الساعة هي :    (3

4)  
الظواهر أو األحداث التي يسبق وقوعها قياَم الساعة  وتدل على قُرب وقوعها تعريف  

 :  مصطلحل
 

 عالمات الساعة         

 األشراط    :بــ سمى القرآن الكريم العالمات واألمارات التي تقع قبل يوم اآلخر   (5

 كبرى الساعة العالمات    :  العالمات التي يدل ظهورها على شدة اقتراب قيام الساعة هي  (6

 أقسام العالمات الصغرى :   (7

منها ما وقع زمن النبي صلى هللا عليه وسلم /   

هللا عليه وسلم / أو  ومنها ما وقع بعد وفاته صلى 

 سيقع

 انشقاق القمر        -بعثة النبي       ب -أ من  عالمات الساعة الصغرى التي وقعت زمن النبي صلى هللا عليه وسلم:  (8

9)  
من  عالمات الساعة الصغرى التي وقعت بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم أو سيقع  

: 

 

 تغير في السنن االجتماعية :

(انتشار المعاصي : كالقتل / والزنى /  1

 وشرب الخمر / وعقوق الوالدين .      

 (التطاول في البنيان .        2

(انتشار الجهل وال سي ما في العلم الشرعي  3

       . 

(تضييع األمانة : )عرف :(   بإسناد األمر  4

 إلى غير أهله . 

 تغير في السنن الكونية  :      

 .كثرة الزالزل .       1

 .عودة أرض العرب مروًجا وأنهاًرا . 2

10)  
قع  ت من  عالمات الساعة الصغرى التي وقعت بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم أو س

 وهي :  تغير في السنن االجتماعية

: كالقتل / والزنى / وشرب  انتشار المعاصي   -أ

   الخمر / وعقوق الوالدين .     
 التطاول في البنيان  -ب 

 انتشار الجهل       -ج
 تضييع األمانة         -د 

 تضييع األمانة         : هو ، تعريف لمصطلح  إسناد األمر إلى غير أهله   (11

12)  
من  عالمات الساعة الصغرى التي وقعت بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم  تغير  

 :  في السنن الكونية مثل

 كثرة الزالزل       -أ

 عودة أرض العرب مروًجا وأنهاًرا         -ب

13)  
اقتربت الساعة وانشق    }  عالى:ت قوله    يهادل علي التي    الصغرىمن  عالمات الساعة  

 وقعت زمن النبي :  و{:   القمر

 

 انشقاق القمر       

14)  
الساعة    عالمات  والساعة  الصغرى  من   أنا  ُبعثت   ((  : النبي   قول  على  تدل  التي 

 وقعت زمن النبي :  وكهاتين(( قال: ))َوَضمه السبهابة والوسطى((: 
 بعثة النبي        

15)  
التي تدل على قول النبي  : )).... أن تلد األمة رب تها    الصغرىمن  عالمات الساعة  

 :وأن ترى الحفاة العُراة العَالة ِرعاَء الشاِء يتطاولون في الُبنيان((

تغير في السنن االجتماعية : انتشار المعاصي :  

   عقوق الوالدين  / والتطاول في البنيان

16)  
)) إن بين يدي الس اعة  :  التي تدل على قول النبي    الصغرى  من  عالمات الساعة   

 . أيهاًما يرفع فيها الِعلم، وينِزل فيها الجهل، ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل(( 

تغير في السنن االجتماعية : انتشار الجهل وال سي ما  

 في العلم الشرعي / وانتشار المعاصي : كالقتل 
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 : وقعت بعد وفاة النبي أو ستقع تقسم إلى قسمينعالمات الساعة الصغرى التي    (17
إما تغير في السنن االجتماعية  أو تغير في السنن  

 الكونية . 

 : من  عالمات الساعة الصغرى انتشار المعاصي مثل   (18
شرب الخمر              -جالزنى           -ب    القتل -أ

 عقوق الوالدين           -د

19)  
التي تدل على قول النبي )) فإذا ُضي عت األمانة فانتظر   الصغرىمن  عالمات الساعة  

َد األمر إلى غير أهله فانتظر الساعة((   الس اعة(( قال: كيف إضاعتها؟ قال: )) إذا ُوس ِ

 : ، وهي تغير في السنن االجتماعية 

 تضييع األمانة        

20)  
قول النبي )) ال تقوم الساعة حتى يكثر  التي تدل على  الصغرى  من  عالمات الساعة   

تعود   وحتى  منه،  يقبلها  أحًدا  يجد  فال  ماله  بزكاة  الرجل  يخرج  حت ى  ويفيض،  المال 

   : ، وهي أرض العرب مروًجا وأنهاًرا(( تغير في السنن الكونية 

 عودة أرض العرب مروًجا وأنهاًرا 

21)  
ظهرت إحداهن تبعها سائر العالمات /  عالمات متتابعة مترابطة مع بعضها بعًضا / فإذا 

 ، هي :  ويجب على المؤمن أن يومن بها جميعًا بغض النظر عن ترتيبها
 ى كبرعالمات الساعة  ال

22)  
 ضع إشارة صح أو خطأ فيما يلي : 

 . عالمات الساعة الكبرى كلها لم تظهر بعد  
 نعم 

 عدد عالمات الساعة الكبرى بترتيب الكتاب :   (23

 الدجال ظهور   -1

 نزول سيدنا عيسى عليه السالم  -2

 ظهور يأجوج ومأجوج  -3

 الخسوف الثالثة  -4

 الدخان  -5

 طلوع الشمس من مغربها  -6

 خروج الدابة -7

 النار  -8

24)  
ِبَها    تعالى:  ه من  عالمات الساعة  التي تدل على قول تَْمتَُرنه  لَِعْلٌم ِلّلسهاَعِة فَاَل  َوإِنههُ   {

ْستَِقيٌم{ ذَا ِصَراطٌ مُّ  : َواتهِبعُوِن ۚ هََٰ
 نزول سيدنا عيسى عليه السالم / كبرى        

25)  
التي   الساعة   َرّبَِك اَل  :    تعالى    ه قول  يها ل عليد من  عالمات  آَياِت  َبْعُض  َيأِْتي  َيْوَم   {

ا ۗ {َينفَُع َنْفساا إِيَماُنَها لَْم تَكُْن آَمَنْت ِمن قَْبُل أَْو َكَسَبْت فِ   . ي إِيَماِنَها َخْيرا
 طلوع الشمس من مغربها / كبرى            

26)  
من  عالمات الساعة  التي يدل عليها قوله تعالى  : } َحتهى إِذا فُتَِحْت َيأُْجوُج ومأُجوُج  

شاِخَصةٌ أَْبصاُر الهِذيَن  ( َواْقتََرَب اْلَوْعُد اْلَحقُّ فَِإذا ِهَي 96َوهُْم ِمْن كُل ِ َحَدٍب َيْنِسلُوَن )

 . َكفَُروا يا َوْيلَنا قَْد كُنها فِي َغْفلٍَة ِمْن هذا َبْل كُنها ظاِلِميَن {

 ظهور يأجوج ومأجوج / كبرى 

27)  
من  عالمات الساعة  التي يدل عليها قوله تعالى:}فَاْرتَِقْب َيْوَم تَأِْتي السهَماُء ِبُدَخاٍن  

ِبيٍن ) ذَا َعذَاٌب أَِليٌم{( َيْغَشى النه 10مُّ  . اَس ۖ هََٰ
 الدخان / كبرى 

28)  
ق عليها  يدل  التي  الساعة   عالمات  تقوم    النبي  ل ومن   ال   (( وسلم:  عليه  صلى هللا 

فذلك   أجمعون  آمنوا  النهاس  فرآها  طلعت  فإذا  مغربها  من  الشمس  تطلَُع  حتى  الساعة 

 : مانها خيًرا((حين ال ينفع نفًسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إي 

 طلوع الشمس من مغربها / كبرى            

29)  
من  عالمات الساعة  التي يدل عليها قال هللا تعالى: } َوإِذَا َوقََع اْلقَْوُل َعلَْيِهْم أَْخَرْجَنا  

َن اأْلَْرِض تَُكل ُِمُهْم أَنه النهاَس َكاُنوا ِبآَياِتَنا اَل   : ُيوقُِنوَن {لَُهْم َدابهةً م ِ
 خروج الدابة / كبرى         

30)  
وآخر ذلك ناٌر  من  عالمات الساعة  التي يدل عليها قول النبي صلى هللا عليه وسلم: ))

 : (( تخرج من اليمن تطُرد النهاس إلى محشرهم
 النار / كبرى 

31)  
رجل يد عي األلوهية ويسعى لفتنة الناس عن دينهم بما أعطاه هللا   من  عالمات الساعة

 :من خوارق العادات هي 
 ظهور الدجال / كبرى         

 لشدة دجله وكذبه .  :سمي الدجال بهذا االسم   (32

33)  
وردت أحاديث كثيرة : تحذر من فتنته / وتبين بعض صفاته / وما يُحدثه في األرض  

 ، هو : إذا خرج عرفه المؤمنون، فال يفتنون به، وال يتبعونهف / من فساد 
 ظهور الدجال / كبرى         

 ظهور الدجال / كبرى          ، هو : إذا خرج عرفه المؤمنون، فال يفتنون به، وال يتبعونه  (34

 : الذي يعصم المسلم من فتنة الدجال   (35

 اإليمان باهلل / والحرص على األعمال الصالحة         -أ

 قراءة فواتح سورة الكهف         -ب

 التعوذ من فتنته خاصة في الصالة قبل التسليم             -ج

36)  
  / رجل صالح من أهل بيت النبي صلى هللا عليه وسلم / يحارب الدجال / ويحكم بالقسط 

    : هو وينشر العدل بين الناس ، 
 المهدي 

37)  
، وإظهاره على أنه وحده الذي سينجيهم من    ه بالغ بعض المسلمين في انتظار خروج

الفتن والمصائب التي تحيط بهم، لكن الرسول بي ن أنه عالمة من عالمات الساعة تدل  

 ، هو :  على اقتراب يوم القيامة

 المهدي 
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 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

38)  
)) لو لم يبَق من الدنيا إاّل يوٌم لطّول هللا ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجالا قول النبي يدل 

    على : ل بيتي ُيواِطىُء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي((مني أو من أه
 المهدي 

39)  
وينهي    ينزل حكًما عداًل / يقف هو والمهدي في وجه الدجال / ثم يقتله سيدنا عيسى 

 ، هو :  ويحكم بالقرآن / فينتشر األمن / ويفيض المال ويعم  الخير   /الحرب  
 نزول سيدنا عيسى عليه السالم / كبرى        

 سيدنا عيسى عليه السالم / كبرى              :  الذي يقتل الدجال هو   (40

41)  
الفساد   تنشر   / نزول سيدنا عيسى عليه السالم  بعد  تخرج في آخر الزمان  كبيرة  أمة 

 ، هي :ر في األرض / ثم يهلكهم هللا عز وجل بإذنه والدما
 يأجوج ومأجوج / كبرى 

42)  
غياب الشيء في األرض / وهو عذاب من هللا تعالى ألهل األرض بسبب انتشار الفساد  

 : يطلق على 
 الخسف / كبرى                  

43)  
الشريفة  إليها  أشارت    التي     ثالثةال  خسوف  ال النبوية  قيام    والتياألحاديث  قبل  تقع 

 : الساعة 

خسف في المغرب          -خسف في المشرق        ب -أ

 خسف في جزيرة العرب        -ج

 من عالمات الساعة الكبرى الدخان ، وضح ذلك :   (44

فيصيب   / يبعث هللا دخاًنا من السماء يعم الناس كافة 

المؤمن على شكل زكام / بينما يصيب الكفار منه  

 ضيق شديد

 الدخان / كبرى       : يصيب الكفار منه ضيق شديد  و يصيب المؤمن على شكل زكام   (45

46)  
بقدرة هللا سننه  وتختل   / الكون   نظام  في  انقالب عظيم  من    يحدث  إلى عالمة  يشير 

 عالمات الساعة هي : 
 طلوع الشمس من مغربها / كبرى      

 طلوع الشمس من مغربها / كبرى       : من عالمات الساعة الكبرى التي ال تقبل التوبة بعدها هي   (47

48)  
الساعة   من عالمات  /    بهااإليمان  عالمة  الطاعات  من  اإلكثار   : إلى  المؤمنين  يدفع 

تعالى / والتوبة الدائمة إليه ذلك أن التوبة بعد ظهور هذه العالمة ال  والتقرب إلى هللا  

 ، فهي :  تنفع صاحبها إذا لم يكن قد تاب قبل ذلك

 طلوع الشمس من مغربها / كبرى      

 بها يدفع المؤمنين إلى :  اإليمان بطلوع الشمس من مغربها   (49
اإلكثار من الطاعات / والتقرب إلى هللا تعالى /  

 والتوبة الدائمة إليه

50)  
المؤمن   وتصف   / الناس  تُكل ِم   / هللا  إال  شكلها  وال  نوعها  يعلم  ال  هللا  مخلوقات  من 

 :والكافر
 خروج الدابة                  

 ، وضح ذلك :  الدابةمن عالمات الساعة الكبرى   (51

هي مخلوق من مخلوقات هللا تعالى ال يعلم نوعها وال  

وتصف المؤمن  /  تُكل ِم الناس/  تعالى شكلها إال هللا 

بصفته من اإليمان / وتصف غير المسلم بصفته من  

 الكفر . 

52)  
))... وأيهما ما كان قبل صاحبتها، فاألخرى على أثرها قريًبا(( :  عالمتان متقاربتان  

 جًدا هما : 
 طلوع الشمس من مغربها / وخروج الدابة            

 اليمن من :من عالمات الساعة الكبرى النار التي تخرج   (53

 النار التي تخرج من اليمن / كبرى           :  ظهوًرا هي الكبرى آخر عالمات الساعة   (54

 محشرهم في الدنيا : نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى   (55

 النار التي تخرج من اليمن / كبرى           عالمة الساعة التي تسوق الناس إلى المحشر ، هي :   (56
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مدارس سكاي  

 العالمية 

 إعداد األستاذ :  
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 (6اختبر نفسك في حفظ الدرس رقم )
 اإلجابة  السؤال  الرقم 
 عبادة هللا          الغاية من خلق اإلنسان ، هي :  (1

2)  
يوًما آخر يحاسب فيه اإلنسان على أعماله، فيثيبه على فعل الطاعات،  جعل هللا 

 : للداللة على  ، ويعاقبه على فعل المعاصي إن شاء 
 كمال عدل هللا تعالى          

3)  
االعتقاد الجازم بوجود حياة أخرى أبدية بعد الموت يحاسب هللا فيها اإلنسان على  

 :أعماله هو 
 اإليمان باليوم اآلخر        

4)  
المسلم بكل ِ ما أَخبر به هللا تعالى في كتابه الكريم، وبما أخبر به الرسول  إيمان  حكم  

وحتى   األولى،  النفخة  بعد  يكون  مما  القيامة  يوم  أخبار  من  وسلم  عليه  صلى هللا 

 ، هو :  دخول أهل الجن ة الجنة، ودخول أهل النار النهار، وما يجري فيهما

 واجب 

 ال يصح إيمان المسلم إال به ركن من أركان اإليمان  حكم اإليمان باليوم اآلخر ، هو :   (5

6)  
 :  ن باليوم اآلخرآمظاهر اهتمام القر

 اعتنى القرآن باليوم اآلخر ، اذكر مظهرين يدالن على هذه العناية :  

ع د القرآن الكريم اإليمان باليوم اآلخر ركًنا من   -1

 أركان اإليمان ال يصح إيمان المسلم إال به. 

ربط اإليمان باليوم اآلخر باإليمان باهلل عز وجل ،   -2

اإليمان  وكذلك ربط الرسول صلى هللا عليه وسلم بين 

 باهلل تعالى واإليمان باليوم اآلخر. 

اإلكثار من ذكر اليوم اآلخر، فال تكاد تجد موضوًعا   -3

من موضوعات القرآن الكريم إال ويذكر في ثناياه اليوم  

 اآلخر، وما سيكون فيه من األحداث والوقائع. 

 . تسمية هذا اليوم بأسماء كثيرة  -4

   :ربط اإليمان باليوم اآلخر باإليمان باهلل عز وجل   (7
ذلك ألن اإليمان بهما هو الذي يضبط سلوك اإلنسان  

 في الحياة الدنيا فيحرص على العمل الصالح 

 : من أسماء اليوم اآلخر التي تشير إلى األحداث التي تقع في هذا اليوم العظيم   (8
،   ، والواقعة  يوم القيامة ، يوم الدين، ويوم الحساب 

ة، والقارعة         الطامة، والصاخ 

9)  
تعالى:} قوله  يدل عليها  التي  اآلخر  باليوم  القران  اهتمام  مظاهر  أَْن  من  اْلِبره  لَْيَس 

اآْلِخِر   َواْلَيْوِم   ِ ِباّلِله آَمَن  َمْن  اْلِبره  ِكنه 
َولََٰ َواْلَمْغِرِب  اْلَمْشِرِق  قَِبَل  ُوُجوهَكُْم  تَُولُّوا 

 : { َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكتَاِب َوالنهِبي ِينَ 

اعتبر القرآن اإليمان باليوم اآلخر ركًنا من أركان  

       اإليمان ال يصح إيمان المسلم إال به.      

10)  
بِِه  ذ  من مظاهر اهتمام القران باليوم اآلخر التي يدل عليها قوله تعالى:} ِلكُْم ُيوَعظُ 

َ يَْجعَْل لَهُ َمْخَرًجا  ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر ۚ َوَمْن َيتهِق َّللاه  : {َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباّلِله

ربط القرآن اإليمان باليوم اآلخر باإليمان باهلل عز وجل  

وذلك ألن اإليمان بهما هو الذي يضبط سلوك اإلنسان  

 ل الصالح .             في الحياة الدنيا فيحرص على العم

11)  
من مظاهر اهتمام القران باليوم اآلخر التي يدل عليها قوله تعالى)) من كان يؤمن  

باهلل واليوم اآلخر، فال ُيْؤذ جاره، ومن كان ُيْؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه،  

 : ِلَيْصُمت((ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فَْلَيقُل خيًرا أو 

ربط الرسول صلى هللا عليه وسلم بين اإليمان باهلل  

 تعالى واإليمان باليوم اآلخر.          

 :، هو   وقت اليوم اآلخر  (12
استأثر هللا تعالى به / ولم يُْطلع  من علم الغيب الذي 

 عليه أحًدا من خلقه 

13)  
 :بترتيب الكتاب تقع في اليوم اآلخر أحداث عظيمة ، اذكرها 

 

 النفخة األولى )الصعق/ نهاية الحياة الدنيا( -1

 النفخة الثانية: وهي نفخة البعث .  -2

 الحشر والشفاعة الكبرى .  -3

 العرض والحساب .  -4

 الورود على الحوض .  -5

 المرور فوق الصراط .  -6

 النار . دخول الجنة أو  -7

 الشفاعة الصغرى .  -8

 النفخة األولى          : نفخة الصعق أو نفخة نهاية الحياة الدنيا تسمى   (14

15)  
واألرض/   السماوات  في  من  فيموت   / )البوق(  الصور  في  النفخ  الَملَك  هللا  يأمر 

ويرافقها أحداث كونية مذهلة : فتنشق السماء / وتتناثر النجوم والكواكب / وتتفتت 

 : ، يدل ذلك على حدث من أحداث اليوم اآلخر ، هو األرض 

 النفخة األولى )نفخة الصعق(          

16)  
يأمر هللا تعالى الَملَك بالنفخ في الصور )البوق( / فيموت من في  في النفخة األولى  

 : السماوات ومن في األرض، وفي ذلك إشارة إلى 
 نهاية الحياة الدنيا، وبداية اليوم اآلخر 
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 : يرافق النفخة األولى أحداث كونية مذهلة هي   (17
           تتناثر النجوم والكواكب -تنشق السماء          ب -أ

 تتفتت األرض         -ج

 النفخة الثانية        : نفخة البعث تسمى   (18

19)  
، يدل ذلك على حدث  أمر هللا الَملَك فينفخ في الصور / فتعود الحياة إلى األموات  ي 

 من أحداث اليوم اآلخر ، هو :
 النفخة الثانية ) نفخة البعث(           

 النفخة الثانية )  البعث  (       : تعود الحياة إلى األموات تعريف يطلق على   (20

 البعث  ما يعقب النفخة الثانية في البوق هو :   (21

 المحشر    :يُجَمع الناس بعد بْعِثهم في مكان واحد يسمى   (22

 انتظاًرا لحساب رب العالمين  يُجَمع الناس في المحشر)علل:(    (23

24)  
انتظاًرا لحساب رب العالمين / وتشتد أهوال الموقف من :    يُجَمع الناس في المحشر 

ويصيبهم  منهم،  الشمس  وتدنو  عراة،  حفاة  الناس  يحشر  حيث   / الوقوف  طول 

 : العرق بحسب أعمالهم، ثم يلجأ الناس للنبي ليشفع لهم 

 الشفاعة الكبرى      

25)  

يُجَمع الناس في المحشر انتظاًرا لحساب رب العالمين / وتشتد أهوال الموقف من :  

ويصيبهم  منهم،  الشمس  وتدنو  عراة،  حفاة  الناس  يحشر  حيث   / الوقوف  طول 

يدل ذلك    ،  العرق بحسب أعمالهم، ثم يلجأ الناس للنبي ليشفع لهم الشفاعة الكبرى  

 على حدث من أحداث اليوم اآلخر ، هو :    

 الحشر والشفاعة الكبرى 

26)  
حيث    / الحساب  وانتظار   / الوقوف  طول   : من  المحشر  في  الموقف  أهوال  تشتد 

أعمالهم،   بحسب  العرق  ويصيبهم  منهم،  الشمس  وتدنو  عراة،  حفاة  الناس  يحشر 

 : حينها يلجأ الناس إلى من يشفع لهم عند ربهم، فيشفع النبي صلى هللا عليه وسلم 

 شفاعته الكبرى      

27)  
يدل  ،    يشفع النبي للناس: بأن يعجل هللا حسابهم لتخليصهم مما يعانونه في المحشر

 ذلك على حدث من أحداث اليوم اآلخر ، هو :
 الشفاعة الكبرى          

 الحساب  يلجأ الناس إلى النبي ليشفع لهم وذلك لبدء :  (28

 الحساب  يعجل :يلجأ الناس إلى النبي ليشفع لهم وذلك ل  (29

 النفخة الثانية        يجمع هللا الناس يوم القيامة في مكان واحد يسمى المحشر ، ويكون ذلك بعد :  (30

31)  
أهوال الموقف من : طول الوقوف /  فيه  تشتد  الحدث من أحداث اليوم اآلخر الذي  

 هو :   وانتظار الحساب / حيث يحشر الناس حفاة عراة، وتدنو الشمس منهم، 
 الحشر 

 الحشر    جمع الناس بعد بعثهم في مكان واحد انتظاًرا لحساب هللا تعالى يسمى :  (32

 الحشر  : الحدث من أحداث اليوم اآلخر الذي يشفع فيه النبي شفاعته الكبرى   (33

34)  
ُيعَرض الناس على هللا عز وجله صفوفًا يوم القيامة  / ثم تتطاير الصحف، فيأخذ كل  

الدنيا   الحياة  المالئكة في  التي سجلتها عليه  أعماله  ذلك على  واحد صحيفة  يدل   ،

 حدث من أحداث اليوم اآلخر ، هو :

 العرض 

35)  
فيها   تتطاير  التي   اآلخر  اليوم  في  العظيمة  األحداث  يأخذ  من  من  فمنهم  الصحف، 

كتابه   يأخذ  من  ومنهم  والسعادة  الصالح  والعمل  اإليمان  أهل  وهم  بيمينه  كتابه 

 :  بشماله وراء ظهره  وهم أهل الكفر والنفاق

 العرض 

36)  
يأخذ   من  فمنهم  الصحف،  فيها  تتطاير  التي   اآلخر  اليوم  في  العظيمة  األحداث  من 

 : كتابه بيمينه وهم 
 أهل اإليمان والعمل الصالح والسعادة 

37)  
يأخذ   من  فمنهم  الصحف،  فيها  تتطاير  التي   اآلخر  اليوم  في  العظيمة  األحداث  من 

وم والسعادة  الصالح  والعمل  اإليمان  أهل  وهم  بيمينه  كتابه  كتابه  يأخذ  من  نهم 

 : بشماله وراء ظهره  وهم 

 أهل الكفر والنفاق 

38)  
من األحداث العظيمة في اليوم اآلخر التي  توزن بها أعمال الناس  بميزان ال يعلم  

 : ، هو  طبيعته إال هللا عز وجل 
 الحساب 

 حساب يسير، وحساب عسير  :   الحساب نوعان   (39

 المؤمنين يوم القيامة خاص بـ : الحساب اليسير    (40

41)  
وإذا   صدره،  يشرح  بما  فيجيب  أعماله،  عن  ُيسأل  حيث  بالمؤمن،  خاص  حساب 

 ، هو :  عرضت عليه ذنوبه أقر بها، فيسترها هللا عليه ويتجاوز عنه
 الحساب اليسير       

 أهل النار يوم القيامة  خاص بـ :  الحساب العسير   (42
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مدارس سكاي  

 العالمية 

 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

43)  
ينكرون معاصيهم،   النار، حيث  بأهل  وأيديهم  حساب خاص  فتشهد عليهم ألسنتهم 

 ، هو :  وأرجلهم وجلودهم بما كانو يعملون 
 الحساب العسير 

44)  
حدث من أحداث اليوم اآلخر يكرم هللا به نبيه ويرد عليه  الورود على الحوض هو  

 : الناس بعد 
 معاناتهم من أهوال المحشر 

45)  
نبيه ويرد عليه   به  يكرم هللا  اليوم اآلخر  بعد معاناتهم من  حدث من أحداث  الناس 

 :  أهوال المحشر هو
 الورود على الحوض 

46)  
عليه   َمْر  الحوض من  فََرطُكُْم على  إن ي   (( النبي  قول  عليها  يدل  التي  األحداث  من 

 : َشِرَب ومن شرب لم يظمأ أبًدا(( 
 الورود على الحوض       

47)  

القيامة بحوض عظيم، ماؤه أحلى  نبيه يوم  به  يكرم هللا  حدث من أحداث اليوم اآلخر  

  / المحشر  أهوال  من  معاناتهم  بعد  الناس  عليه  يرد   / الثلج  من  أبيض  العسل،  من 

فمنهم من يشرب منه فال يظمأ أبًدا، وهم المؤمنون الصادقون / ومنهم من ُيبعَد عنه  

 :، هو   بسبب تفريطهم بسنة النبي وأحكام اإلسالم

 الورود على الحوض 

48)  
 على الحوض  :الورود 

 

•يكرم هللا تعالى النبي صلى هللا عليه وسلم يوم القيامة  

 بحوض عظيم، ماؤه أحلى من العسل، أبيض من الثلج. 

 •يرد عليه الناس بعد معاناتهم من أهوال المحشر. 

•فمنهم من يشرب منه فال يظمأ أبًدا، وهم المؤمنون  

 الصادقون. 

تفريطهم بسنة النبي محمد  •ومنهم من ُيبعَد عنه بسبب 

 وأحكام اإلسالم وعدم التزامها . 

 المؤمنون الصادقون            مجموعة تشرب من حوض النبي عليه الصالة والسالم فال تظمأ أبًدا ، وهم :   (49

 الذين فرطو بسنة النبي وأحكام اإلسالم          الذين يبعدون عن حوض النبي فال يشربون منه أبًدا ، هم :   (50

51)  
ومن سقط  جسر منصوب فوق جهنم ، حوله ظلمة دائمة ، فمن اجتازه دخل الجنة  

 : هو عنه دخل النار، حيث يأمر هللا تعالى الخالئق جميعًا بالمرور عليه  
 الصراط   

52)  
جسر منصوب فوق جهنم ، حوله ظلمة دائمة ، فمن اجتازه دخل الجنة ومن سقط  

 بالمرور عليه هو :  ----------عنه دخل النار، حيث يأمر هللا تعالى 
 الخالئق جميعاا 

53)  
هي دار القرار التي أعدها هللا تعالى لعباده الذين آمنوا به وأقبلوا على طاعته في  

أنواع ال تحصى من النعيم / وهي درجات تتناسب مع األعمال  الحياة الدنيا / وفيها  

 الصالحة التي قدمها اإلنسان المؤمن في الحياة الدنيا. 

 الجنة

54)  
هي مثوى الكافرين باهلل المستكبرين عن طاعته وعبادته / وفيها كذلك أنواع كثيرة  

الذنوب   مستوى  مع  تتناسب  ودركات  منازل  وهي   / العذاب  التي  من  والمعاصي 

 ارتكبها اإلنسان في الحياة الدنيا. 

 النار

 يرتضي من عباده        -يأذن له        ب -أ ال يقبل هللا الشفاعة الصغرى إال لمن :   (55

 سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم.  أول الخلق الذين يؤذن لهم بالشفاعة يوم القيامة هو:    (56

57)  
أمثلة   ومن   / عباده  من  ويرتضي   / له  يأذن   : لمن  يقبلها هللا   : الصغرى  الشفاعة 

 الشفعاء يوم القيامة :  األنبياء / والشهداء / والصالحين :  

فالشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته  / وشفاعة  

القرآن لمن كان يتلوه أو يحفظه ويعمل به  / وشفاعة  

 الصيام للصائمين : 

 سبعين من أهل بيته       : الشهيد يشفع في   (58

 كان يتلوه أو يحفظه ويعمل به    : لمنشفاعة القرآن   (59

 للصائمين : شفاعة الصيام   (60

61)  
َوُنِفَخ فِي الصُّوِر فََصِعَق َمْن فِي السهَماَواِت   من األحداث التي يدل عليها قوله تعالى }

 ۖ ُ  {: َوَمْن فِي اأْلَْرِض إاِله َمْن َشاَء َّللاه
 النفخة األولى )نفخة الصعق(     

62)  
تعالى} قوله  عليها  يدل  التي  األحداث  )من  اْنفََطَرْت  السهَماُء  اْلَكَواِكُب  1إِذَا  َوإِذَا   )

َرْت )(  2اْنتَثََرْت ) فُج ِ اْلبَِحاُر  ُبْعِثَرْت )3َوإِذَا  اْلقُُبوُر  َوإِذَا  قَدهَمْت  4(  َما  َنفٌْس  َعِلَمْت   )

َرْت )  {: (5َوأَخه

 النفخة األولى )نفخة الصعق(          
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 النفخة الثانية ) نفخة البعث(         : يَْنظُُروَن ﴾ ﴿ ثُمه ُنِفَخ فِيِه أُْخَرىَٰ فَِإذَا هُْم قَِياٌم من األحداث التي يدل عليها قوله تعالى   (63

64)  
ِلَك َحْشٌر   من األحداث التي يدل عليها قوله تعالى } َيْوَم تََشقهُق اأْلَْرُض َعْنُهْم ِسَراًعا ذََٰ

 {: َعلَْيَنا َيِسيرٌ 
 الحشر والشفاعة الكبرى      

65)  
َكَما    من األحداث التي يدل عليها قوله تعالى}  لهقَْد ِجْئتُُموَنا  َرب َِك َصفًّا  َوعُِرُضوا َعلَىَٰ 

ْوِعًدا ٍة ۚ َبْل َزَعْمتُْم أَلهن نهْجعََل لَكُم مه َل َمره    {: َخلَْقَناكُْم أَوه
 العرض 

66)  
تعالى } يدل عليها قوله  التي  ِبيَِمينِِه )  من األحداث  ِكتَابَهُ  أُوِتَي  َمْن  ا  فََسْوَف  7فَأَمه  )

ا َمْن أُوِتَي ِكتَابَهُ َوَراَء  9( َوَيْنقَِلُب إِلَى أَْهِلِه َمْسُروًرا )8َسُب ِحَساًبا َيِسيًرا )يَُحا ( َوأَمه

 :  (12( َوَيْصلَى َسِعيًرا )11( فََسْوَف َيْدعُو ثُُبوًرا )10َظْهِرِه )

 العرض والحساب 

67)  
اْلِقَياَمِة فَاَل  من األحداث التي يدل عليها قوله تعالى   ِلَيْوِم  ﴿ َوَنَضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط 

   ((:تُْظلَُم َنْفٌس َشْيئًا ۖ َوإِْن َكاَن ِمْثقَاَل َحبهٍة ِمْن َخْرَدٍل أَتَْيَنا ِبَها ۗ َوَكفَىَٰ ِبَنا َحاِسبِينَ 
 الحساب 

 وقت الحشر         : الشفاعة الكبرى في وقت   (68

 بعد دخول الجنة أو النار         ووقت الحشر  : الشفاعة الصغرى  وقت   (69

70)  
 س : آثار اإليمان باليوم اآلخر :

 س : لإليمان باليوم اآلخر آثار إيجابية في حياة اإلنسان، اذكرها : 

 

الصالح  استقامة اإلنسان وانضباطه والتزامه العمل  -1

 ومراقبة هللا تعالى في السر والعلن . 

عدم التعلق بالدنيا وطلب ملذاتها بطرائق غير   -2

مشروعة  ) علل:( وذلك إليمانه بما أعده هللا تعالى  

للمؤمنين من النعيم في الجنة، فيفضله على ملذات  

 الدنيا الزائلة. 

تحقق الطمأنينة في قلب المؤمن) علل:(  وذلك   -3

 ر عدل هللا وحسابه للناس يوم القيامة. عندما يستشع

71)  
اآلخرمن   باليوم  اإليمان  غير   :  آثار  بطرائق  ملذاتها  وطلب  بالدنيا  التعلق  عدم 

 :مشروعة  وذلك 

إليمانه بما أعده هللا تعالى للمؤمنين من النعيم في  

 الجنة، فيفضله على ملذات الدنيا الزائلة 

 عندما يستشعر عدل هللا وحسابه للناس يوم القيامة  :  تحقق الطمأنينة في قلب المؤمن وذلكمن آثار اإليمان باليوم اآلخر :   (72
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 (7اختبر نفسك في حفظ الدرس رقم )
 اإلجابة  السؤال  الرقم 

1)  
عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )) كلُّ  

 سُاَلمى من النهاس عليِه صدقةٌ،  

كله يوٍم تطلع فيه الشمس َيْعِدل بين االثنين صدقَةٌ، وُيعيُن  

الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه  

وها إلى  صدقةٌ، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوٍة يخط

 الصالة صدقةٌ، ويميط األذى عن الطريق صدقةٌ 

 أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني :الصحابي الذي روى حديث " كل سالمى من الناس عليه صدقة " ، هو   (2

 َيْعِدل بين االثنين صدقَةٌ     نص الحديث الشريف الذي يدل على : إصالح ذات البين ، هو :   (3

 ويميط األذى عن الطريق صدقةٌ       : ، هو  االهتمام بالبيئة نص الحديث الشريف الذي يدل على :   (4

 : ، هو التعاون بين الناس نص الحديث الشريف الذي يدل على :   (5
وُيعيُن الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها  

 متاعه صدقةٌ         

 وكل خطوٍة يخطوها إلى الصالة صدقةٌ  : ، هو المداومة على قصد بيوت هللا نص الحديث الشريف الذي يدل على :   (6

 ، هو :  تأكيد أهمية التكافل بين الناسنص الحديث الشريف الذي يدل على :   (7
وُيعيُن الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها  

 متاعه صدقةٌ         

 هـ 7 : أسلم  أبو هريرة  في السنة   (8

 الزم رسول هللا / ودعا له النبي بكثرة الحفظ  : من أحفظ الصحابة لألحاديث النبوية : ألنه  أبو هريرة :  (9

10)  
رسول هللا / ودعا له النبي  من أحفظ الصحابة لألحاديث النبوية : ألنه الزم 

 :  بكثرة الحفظ هو 
           أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني

 هـ   57 :في المدينة المنورة سنة  أبو هريرة  توفي  (11

 المدينة المنورة         توفي أبو هريرة في : المدينة التي   (12

 مفاصل اإلنسان         :معنى سالمى   (13

 تبعد وتزيل         : معنى تميط األذى   (14

 كل ما يستحق األجر والثواب         :معنى صدقة   (15

 الصدقة بمعناها الشامل          : ، تدل على   كل أفعال الخير التي يمكن أن يقوم بها اإلنسان  (16

 كل أفعال الخير التي يقوم بها اإلنسان      تدل كلمة "صدقة" الواردة : "كل سالمى من الناس عليه صدقة " على :  (17

 نعمة مفاصل اإلنسان بين الحديث النبوي الشريف إحدى النعم علينا ، فما هي :   (18

19)  
 أهمية نعمة المفاصل : 

 

 حركة اإلنسان تعتمد عليها.  •

•كما أنها تدل على قدرة هللا تعالى وعظمته، الذي خلق  

التناسق / ومرونة الحركة /  اإلنسان على هذا النحو من : 

 وجمال المنظر

20)  
نَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِويمٍ } قال تعالى :  مفاصل  :  من أعظم نعم هللا، ف{لَقَْد َخلَْقَنا اإْلِ

تدل على قدرة هللا وعظمته،    ؛  اإلنسان / كما  تعتمد عليها  اإلنسان  ألن حركة 

 : الذي خلق اإلنسان على هذا النحو من 

 التناسق / ومرونة الحركة / وجمال المنظر 

21)  
من طرائق شكر هللا على نعمه : بالصدقة بمعناها الشامل: وهي كل أفعال الخير  

مفصل   فكل    / اإلنسان  بها  يقوم  أن  يمكن  يكسب  التي  هللا  طاعة  في  يتحرك 

 : وذلك باستخدام الجسم في ،   صاحبه ثواًبا

 مساعدة الناس        -أفعال الخير    ج -طاعة هللا     ب -أ

 : أنواع الصدقة من   (22

الصدقة بمعناها الشامل : وهي :كل أفعال الخير التي    -أ

             يمكن أن يقوم بها اإلنسان 

 الصدقات المالية      -ب

 الصدقات المعنوية        -ج

23)  
التي   أنواع الصدقة  كل الناس القيام بها من غير جهد كبير / وال  من  يستطيع 

 ، هي الصدقة :  يحتاجون إلنفاق المال فيها 
 المعنوية
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فة   (24  : )علل( جاءت كلمة )صدقة( نكرة غير ُمعره
لتدل على الصدقة بالمعنى العام : فتشمل األجر على كل  

 أنواع البر والخير دون تقييد   

 كل أفعال الخير التي يمكن أن يقوم بها اإلنسان             :   الواردة في الحديث على الصدقة تدل كلمة   (25

26)  

الحديث   في  الرسول  صدقة  بين  عليه  الناس  من  سالمى  من    "... "كل  بعًضا 

   أعمال الصدقة بمفهومها العام ، منها : 

 

 :  أعمال الصدقة بمفهومها العام التي بينها الحديث

 العدل بين المتخاصمين .  -1

 إعانة اآلخرين.  -2

 الكلمة الطيبة .  -3

 كثرة الخطى إلى الصالة .  -4

 إماطة األذى عن الطريق .  -5

 : العدل بين المتخاصمين واإلصالح بينهما قيمة اجتماعية حث عليها اإلسالم   (27
 ألنه يزيل عوامل الفرقة في المجتمع .        -أ

 وبه تزول البغضاء والشحناء بين الناس.         -ب 

28)  
الصيام   درجة  من  بأفَضَل  أُخبركم  أال  وسلم:  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قال 

 :  والصدقة. قالوا: بلى با رسول هللا. قالوالصالة  
 إصالح ذات البين      

 :  ، تعني إعانة اآلخرين    (29
  مساعدة الناس في أمور دنياهم وقضاء حوائجهم ألنه

 يزيد المحبة بين المجتمع / ويؤكد أهمية التكافل بينهم

 يزيد المحبة بين المجتمع / ويؤكد أهمية التكافل بينهم :حوائجهم ألنه: مساعدة الناس في أمور دنياهم وقضاء عني ت ، إعانة اآلخرين    (30

31)  
الكلمة الطيبة  : قول الخير والتواصي به / وقد جاءت )الكلمة( مقيدة بالطيبة 

 لتخرج الكلمة غير الطيبة / وتشمل كل كلمة طيبة سواٌء كانت في :  

حق هللا : كالتسبيح والتهليل / وحق الناس : كرد السالم،  

 والنصيحة، وقول الحق  

 الكلمة الطيبة  : قول الخير والتواصي به / وقد جاءت )الكلمة( مقيدة بالطيبة:   (32

لتخرج الكلمة غير الطيبة / وتشمل كل كلمة طيبة سواٌء  

حق هللا : كالتسبيح والتهليل / وحق الناس :  كانت في 

 كرد السالم، والنصيحة، وقول الحق  

 التهليل        -التسبيح     ب -أ من األمثلة على الكلمة الطيبة في حق هللا :   (33

 رد السالم، والنصيحة، وقول الحق  الناس :   من األمثلة على الكلمة الطيبة في حق  (34

35)  
"وكل خطوٍة يخطوها إلى الصالة صدقةٌ " : دعا الرسول للمداومة على قصد 

 : بيوت هللا لصالة الجماعة ألهميتها وفضلها 

ة والعالقات  ألنها تؤلف بين المصلين / وتزيد المحب 

 الطيبة بينهم 

36)  
الطرق   في  الناس  يؤذي  ما  كل  إزالة  على  عليه وسلم  الرسول صلى هللا  حث 

 : والمرافق العامة، كاألشواك واألوساخ وغيرها  وفي ذلك 

 تأكيد أهمية نظافة البيئة والمرافق العامة. 
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مدارس سكاي  

 العالمية 

 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

 (8اختبر نفسك في حفظ الدرس رقم )
 اإلجابة  السؤال  الرقم 

 :  عظيمة في حياة المسلم، وضح ذلكللصالة أهمي ة   (1

 هي صلة العبد وربه.         -أ

 سبب في استقامة سلوك المسلم.        -ب

شعوره بالراحة النفسية، خصوًصا حين يؤديها   -ج

 جماعة في المسجد.       

 الصالة صلة العبد وربه ، وسبب استقامة سلوك المسلم ، وشعوره بالراحة النفسية ، هي :  (2

3)  
النبي :   آدم، وفيه  داللة قول  ُخلق  فيه  الجمعة،  يوم  الشمس  يوم طلعت عليه  )خير 

 :  أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وال تقوم الساعة إال في يوم الجمعة((

: خير  فض ل هللا يوم الجمعة على ما سواه من األيام 

يوم طلعت فيه الشمس / وخلق آدم / ويوم تقوم  

   الساعة  

 يستجاب بها الدعاء  :بساعة الجمعة خص هللا يوم   (4

 فضل صالة الجمعة :  (5
صيامها   ةنيل األجر العظيم ، له بكل خطوة أجر سن 

 تكفير الذنوب والخطاياووقيامها  / 

6)  
أنصت    قال ثم  له،  قُد ر  الجمعة، فصلى ما  أتى  ثم  صلى هللا عليه وسلم: من اغتسل 

حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة األخرى، وفضل  

: 

 ثالثة أيام

7)  
أشار النبي  إلى أنه من اغتسل يوم الجمعة، وبك ر إلى الصالة واستمع وأنصت إلى  

 :  خطوة يخطوهاخطبة الجمعة كان له بكل 
 أجر سنة صيامها وقيامها 

 واجب  : حكم صالة الجمعة على المسلم الذكر المكلف   (8

9)  
الجمعة   أذان صالة  البيع والشراء    حكم عند سماع  للجمعة / وترك معامالت  السعي 

 :  وكل ما يشغله عن أدائها
 الوجوب 

10)  
األمر بالسعي لصالة الجمعة ، واألمر بترك البيع وقت صالة الجمعة في قوله تعالى :  

َوذَُروا    }    ِ إِلَىَٰ ِذْكِر َّللاه َيْوِم اْلُجُمعَِة فَاْسعَْوا  اَلِة ِمن  ُنوِدَي ِللصه إِذَا  أَيَُّها الهِذيَن آَمُنوا  َيا 

ِلكُْم َخْيٌر لهكُْم إِن كُنتُْم تَعْ 
 { ، هو : لَُموَن اْلَبْيَع ۚ ذََٰ

 الوجوب 

11)  
لََيْنتَِهين أقواٌم عن وْدِعِهُم )تْركهم( الجمعات، أو ليختمن هللا على  الحديث :  حذر    ((

     : ، من أمر ، هو  (قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين

      

 التهاون في أداء صالة الجمعة أو تركها بغير عذر        

12)  
 شروط وجوب الجمعة : 

 

 دخول الوقت       -أ

القدرة / والذكورة / والتكليف )مسلم بالغ   -ب 

 عاقل(      

 اإلقامة : فال تجب على المسافر       -ج 

وجود مجموعة من الناس : فال تجب على     -د  

 الشخص وحده 

 الشمس  زوال وقت صالة الظهر الذي يبدأ من  :  وقت صالة الجمعة  (13

14)  
تميل   حين  الجمعة  يصلي  كان  النبي  أن    (( عنه  هللا  رضي  مالك  بن  أنس  عن 

 وقت صالة الجمعة : دليل على أن  الشمس((
 الشمس وقت صالة الظهر الذي يبدأ من زوال 

 عاقال        -بالغا         ج -مسلما       ب -أ :  كلمة التكليف في شروط وجوب الجمعة تعني أن يكون   (15

16)  
 استثنى اإلسالم من صالة الجمعة في المسجد : 

 
 المريض          -الصبي           ج -المرأة          ب -أ

              :ذا صلى الصبي  الجمعة فصالته إ  (17
صحيحة واحتسبت له تطوعا ولوالديه أجر على  

 تعويده         حثه و

 باطلة لعدم إدراكه         :ذا صلى مجنون  الجمعة فصالته إ  (18

19)  
الذين تعتبر صالتهم الجمعة صحيحة وتجزئهم عن  اذكر مثال على بعض االشخاص  

 :  فرض الظهر
 المسافر        -المريض       ج -المرأة      ب -أ

20)  
الذين   االشخاص  بعض  على  مثال  الجمعة    تصحاذكر  يعيدون  صالتهم  وال  فرًضا 

 :  الظهرصالة 
 المسافر        -المريض       ج -المرأة      ب -أ
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مدارس سكاي  

 العالمية 

 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

 الجمعة : والمسافر المريض والمرأة حكم صالة   (21
+ تصح   صحت صالتهم وأجزأْتهم عن فْرِض الظهر

 صالتهم فرًضا وال يعيدون صالة الظهر 

 صلت امرأة يوم الجمعة في المسجد :   (22
تصح  + عن فْرِض الظهر   اوأجزأْته اصحت صالته

 صالتها فرضا وال تعيد صالة الظهر       

 يوم الجمعة في المسجد : صلى مريض   (23
تصح  صحت صالته وأجزأتْه عن فْرِض الظهر + 

 عيد صالة الظهر       ي صالته فرضا وال 

 حكم صالة المسافر الجمعة في المسجد :    (24

تصح  ال تجب عليه صالة الجمعة  فإن صلى الجمعة 

+ تصح صالته  أجزأته عن صالة الظهر   صالته و

        فرضا وال يعيد صالة الظهر       

25)  
 بعد صعود اإلمام المنبر، وقيام األذان الثاني يخطب اإلمام:

 

خطبتين ، يحمد هللا ، ويصلي على رسوله ،  

 ويوصي بتقوى هللا 

26)  
النبي:   فأطيلوا  "  داللة قول  َمِئن ةٌ من فقهه،  إن طول صالة الرجل، وقصر خطبته، 

                    :الصالة، واقصروا الخطبة، وإن من البيان سحًرا(( 

يسن عدم اإلطالة في الخطبتين، وأن تكون الثانية 

 أقصر من األولى           

 الثانية أقصر من األولى            : يسن عدم اإلطالة في الخطبتين، وأن تكون   (27

28)  
، وأن تكون الثانية أقصر من األولى           الجمعة   في خطبتيطالة  عدم اإلالحكم الشرعي ل

 : ، هو 
            مندوبسنة / مستحب / 

29)  
خير   من  ذلك  في  لما  الجمعة  خطبة  في  والسداد  بالصالح  األمر  لولي  الدعاء  حكم 

 : لألمة 
 سنة / مستحب / مندوب           

 ركعتين يجهر فيهما بالقراءة  بعد االنتهاء من خطبتي الجمعة يصلي اإلمام بالمصلين :  (30

31)  
يقرأ اإلمام في صالة الجمعة بعد سورة الفاتحة في الركعة األولى سورة األعلى وفي  

 الركعة الثانية سورة الغاشية ، الحكم الشرعي لذلك هو :  
 سنة / مستحب / مندوب           

32)  
يستحب في صالة الجمعة أن يقرأ اإلمام في الركعة األولى بعد سورة الفاتحة سورة  

: 
 األعلى 

 الغاشية  . يستحب في صالة الجمعة أن يقرأ اإلمام في الركعة الثانية سورة   (33

 :آداب وسنن صالة الجمعة من   (34

 االغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب   -أ

 التبكير في الذهاب للمسجد         -ب

اإلنصات للخطيب / وعدم التحدث واالنشغال   -ج

 بشيء           

 يصلي ركعتين أو أربع ركعات بعد صالة الجمعة   -د 

 ال يغلق طرق المرور أمام المساجد          -هـ 

 مكروه  . حكم تخطي رقاب المصلين    (35

 اإلنصات للخطيب / وعدم التحدث واإلنشغال بشيء        من آداب وسنن الجمعة التي يدل عليها قول النبي : )من مس الحصى فقد لغا(.   (36

 صلت إمرأة صالة الجمعة في المسجد :    (37
صحت صالتها وأجزأْتها عن فْرِض الظهر + تصح  

 صالتها فرضا وال تعيد صالة الظهر       

 صلى عجوٌز مقعد صالة الجمعة ركعتين في بيته :   (38
ال تصح صالته / ويجب عليه أن يصلي الظهر أربع  

 ركعات / فصالة الجمعة ال تكون إال في المسجد 

 صلى مسافر صالة الجمعة في المسجد :    (39

ال تجب عليه صالة الجمعة  فإن صلى الجمعة تصح  

صالته وأجزأته عن صالة الظهر   + تصح صالته  

 فرضا وال يعيد صالة الظهر             

 صلت امرأة يوم الجمعة صالة الظهر في بيتها :   (40
صحت صالتها / ألن الجمعة غير واجبة عليها ألنه  

 ذكورة يشترط ال

 صلى رجل الظهر في بيته بعد أدائه صالة الجمعة في المسجد :    (41
ال يصح ذلك / ألن صالة الجمعة في المسجد تجزئ  

 عن فرض الظهر 

 خطأ ؛ ألنها واجبة بشروط  ، صح أم خطأ :   صالة الجمعة مستحبة على كل مسلم قادر  (42

 خطأ ؛ ألنه يحرم ذلك  ، صح أم خطأ : يكره البيع والشراء بعد أذان الجمعة   (43

 صح ، صح أم خطأ : من يتهاون في صالة الجمعة يطبع هللا على قلبه ويكن من الغافلين   (44
 

 / مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد                    تم بحمد للا 
 أ.حسين المسالمة  
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