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 أسباب نزول القرآن الكريم األول: الدرس
 عرف سبب النزول؟س: 

األمر الذي نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كوقوع حادثة أو توجيه سؤال إىل النبي صىل اهلل عليه   هوج:

 بذلك السبب وسلم فبنزل الوحي ببيان مايتصل

السابقة من أسباب النزول ألهنا حدثت قبل بعثة النبي صىل اهلل عليه   *ال تعد قصص األنبياء و األمم

 وسلم ونزول الوحي عليه

 اذكر بعض األمثلة عىل أسباب النزول؟ س:

ِبي لََهٍب َوتََبَّ ) ):ج:ورد يف سبب نزول قوله تعاىل 
َ
ْغََن َعنُْه َماُُلُ َوَما َكَسَب ) 1َتَبَّْت يََدا أ

َ
مارواه (  2( َما أ

ريض اهلل عنه قال ملا أمر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بتبليغ الدعوة خرج حتى صعد ابن عباس 

يا "الصفا فهتف قائًلا : يا صاحباه . فقالوا: من هذا الذي هيتف؟قالوا: حممد ، فاجتمعوا إليه فقال:) 

فاجتمعوا إليه، فقاَل:  «] بني فًلٍن؛ يا بني فًلٍن؛ يا بني فًلٍن؛ يا بني عبِد املُطلب؛ يا بني عبِد مناٍف 

بنا عليَك كذباا،  ؟« قالوا: ما جرَّ قيَّ »أرأيَتكم لو أخََبُتكم أنَّ خيًلا خترُج بَسْفِح هذا اجلبِل أكنُتم مصدِّ

قال: »فإِّنِّ نذيٌر لكم بنَي يدْي عذاٍب شديٍد«، قال: فقاَل أبو هلٍب: تبًّا لك أمامجعتنا إالَّ هلذا، فقام فنزلْت 

 ذه احلادثة سبباا لنزول سورة املسداآلية فكانت ه

 اذكر كيفية معرفة أسباب النزول؟  س:

أو الرأي جمال  ج:تنحرص يف الرواية الصحيحة الواردة عن الصحابة ريض اهلل عنهم وليس لإلجتهاد

  فيها ألن الصحابة ريض اهلل عنهم عارصوا نزول القرآن الكريم وعاشوا األحداث للسرية النبوية

 (فوائد) ؟ النزول سبب معرفة أهمية اذكر :س
 ظاهرها  على الوقوف عند فهمها في يحصل الذي اإلشكال وإزالة سليًما  فهًما اآلية فهم-1:ج
 الشرع  حكم إظهار-2

 :بعالرا السؤال
 صح-د            صح-ج     خطأ -ب   خطأ -أ
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( أدب الخطاب مع الرسول صلى الله  5-1لدرس الثاني: سورة الحجرات اآليات الكريمة ) ا
 عليه وسلم 

 
يْسمي  يمي  الرَْحَمَٰني  اّلَلي  ب  الرَحي

َها اََّلييَن آَمُنوا أ َيا﴿ َها اََّلييَن آَمنُ يُّ يُّ
َ
ي َواَتُقوا اّلَلَ إيَن اّلَلَ َسمييٌع َعلييٌم۩يَا أ ُموا بَْْيَ يََديي اّلَلي َورَُسوُلي ي وا ال تَرَْفُعوا  ال ُتَقدَّ
ن ََتَْبَط 

َ
َْعٍض أ ُكْم ِلي يالَْقْولي َكَجْهري َبْعضي َّي َوال ََتَْهُروا َُلُ ب ْصَواتَُكْم فَْوَق َصوْتي انلَبي

َ
نُتْم ال  أ

َ
ْعَمالُُكْم َوأ

َ
أ

يَك اََّلييَن اْمَتَحَن اّلَلُ قُلُوبَُهمْ  ْولَئ
ُ
ْصَواَتُهْم عينَد رَُسولي اّلَلي أ

َ
وَن أ ْجٌر   تَْشُعُروَن۩إيَن اََّلييَن َيُغضُّ

َ
يلَتْقَوى لَُهم َمْغفيَرةٌ َوأ ل

 
َ
يٌم۩إيَن اََّلييَن ُيَناُدونََك مين َوَراء اْْلُُجَراتي أ ا  َعظي وا َحََّت ََتُْرَج إيََلْهيْم لَََكَن َخْْيً َنُهْم َصََبُ

َ
ْكََثُُهْم ال َيْعقيلُوَن۩َولَْو أ

 .﴾لَُهْم َواّلَلُ َغُفوٌر رَحييمٌ 
 :سورة اْلجرات

  آية عشر ثماني آياتها عدد مدنية  سورة*
 المواضيع حول تدور التي الحميدة اآلداب من العديد على الشتمالها(  األخالق سورة ) اسم عليها يطلق*

 :اآلتية
 معه  الخطاب وحسن وسلم عليه للا  صلى النبي توقير-1
 أفراده  بين واإلصالح المجتمع وحدة على المحافظة-2
 الناس حرمات على اإلعتداء من التحذير-3
 الصادق اإليمان حقيقة بيان -4
 (دةواح  وأم واحد أب) والمنشأ األصل في جميعًا الناس وحدة-5
 الصالح  والعمل وتعالى سبحانه للا  تقوى  هو  الناس بين التفاضل ميزان-6

 املفردات والتراكيب 
ي  ُموا بَْْيَ يََديي اّلَلي َورَُسوُلي ي  ورسوله  تعالى  للا  به أمركم ما يخالف أمًرا تقدّموا ال: ال ُتَقدَّ

ْعَمالُُكمْ 
َ
 أعمالكم تبطل: ََتَْبَط أ

ونَ   يُخفُضون :  َيُغضُّ

 وسلم  عليه  للا  صلى النبي زوجات بيوت:  ُجَراتي اْلُْ 

 وسلم؟  عليه  للا  صلى الرسول بعثة سبب اذكر :س
  النور الى الظلمات من  وإخراجهم الناس لهداية: ج
 ؟  وسلم عليه للا صلى النبي أسلوب كان كيف :س
 عليهم  حريًصا بهم  رحيًما لهم أميًنا ناصًحا وسلم عليه للا  صلى كان: ج
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 وسلم؟  عليه للا  صلى رسوله أمر و  تعالى للا  أمر  تقديم يكون كيف :س
 أمرهما  مخالفة وعدم الكريم رسوله وأمر تعالى للا  أمر باتباع: ج
 وسلم؟  عليه للا صلى النبي توقير يكون كيف: س
 أمورنا جميع في وسلم عليه للا صلى هديه على والسير سنته باتباع يكون: ج

ْصَواتَُكْم َفْوَق َصْوِت انلذِبِِ ): لكريمة ا االية  داللة ما:س
َ
ِيَن آَمُنوا ََل تَْرَفُعوا أ يَُّها اَّلذ

َ
 ؟ ( يَا أ

 بكر أبو صار نزولها وبعد منخفض بصوت والتحدث وسلم عليه هللا صلى الرسول مع  التأدب  سنح:ج

 استجابة سرعة على داللة منخفض بصوت اال وسلم عليه هللا صلى النبي يخاطبان ال الخطاب بن وعمر
 وسلم  عليه هللا صلى  هللا رسول  مع تأدبهم وحسن تعالى هللا ألمر عنهم  هللا رضي الصحابة

 وسلم؟  عليه هللا  صلى النبي يوقر أن للمسلم ينبغي كيف: س
  نبيًا أو رسوالً  بصفته يذكره-1:ج
 اسمه  ذكر عند عليه يصلي أن-2

 :الخامس السؤال
 المجلس  كانفي اذا والرأي القول في أسبقه ال-1
 حضرته في صوتي أرفع ال -2
 باسمه  أخاطبه وال يااستاذ يامعلمي  كقول باحترام أخاطبه-3

 :السادس السؤال
 أجيبه  أن قبل  العلم أهل الى أرجع-أ
 له  توقيًرا صوتي وأخفض عليه أسلم-ب
 المعلم وجود واحترام الصوت بخفض  أنصحهما-ج

 الدرس الثالث: مواسم الخير  
 

 َ  : جبال َرَوَٰسي

ٗة َوذيۡكرَ  َ  : موعظة وعَبةىَٰ َتۡبِصي

تذّكر خصائص اآليات املكية واملدنية التي درستها يف الصف اخلامس، ثم بنيِّ هل سورة )ق( مكية   س:

 أم مدنية؟ وكم عدد آياهتا؟

 آية  45سورة ق مكية، وعدد آياهتا  ج:

 ذكر الدليل الرشعي عىل ذلك؟ مع فضل سورة قما  س:
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ما  قالت:  ، والدليل: رواية أم هشام بنت حارثةيكثر من تًلوهتا يف خطبة اجلمعةكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ج:

يدي ﴿أخذُت  ۚٓ َوٱلُۡقۡرَءاني ٱلَۡمجي ها كل يوم مجعة عىل املنَب إذا خطب إال عىل لسان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، يقرؤُ  ﴾ق 

 الناس

 [ من سورة ق 11-1اآليات ]أهم موضوعات بنيِّ  س:

 [5-2موقف الكافرين من البعث ] .1

 [11-6دالئل قدرة اهلل عىل البعث ] .2

 ؟عةاحلروف املقط  ما هي  س:

 هي احلروف التي ابتدأت هبا بعض سور القرآن الكريم وهي أربعة عرش حرفاا  ج:

 أت بحروف مقطعة بتدِ سوٍر، اُ أسامء  القرآن الكريم  استخرج من س:

 سورة ق  – سورة يس  -سورة القلم -سورة طه  -سورة مريم - البقرةة رسو ج:

 ( ق)يات الكريمة من السورة بحرف علل: بدأت اآل س:

 ؟داللة احلروف املقطعة يف القرآن الكريمأو ما    

عىل إعجاز القرآن الكريم؛ حيث عجز العرب وهم أهل الفصاحة والبيان عن اإلتيان بمثل  للداللة  ج:

 ن من حروف العربية التي يعرفوهناالقرآن الذي أقسم اهلل تعاىل به واملكو

 كام بينت اآليات الكريمة؟  موقف الكافرين من البعثما  س:

 أنكروا قدرة اهلل تعاىل عىل بعث الناس من قبورهم بعد موهتم بعد أن تبىل أجسادهم ج:

 ما اآلية التي تدل عىل إنكار الكافرين للبعث؟ س:

يَك َذا ميۡتَنا َوُكَنا تَُرابٗ ءي أَ ﴿: قال اهلل تعاىل ج: َٰل ُۢ بَعييد   اۖ َذ  ﴾ رَۡجُع
 ما ردك عىل من ينكر البعث بعد املوت؟ س:
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 والتي بينتها اآليات الكريمة دالئل قدرة اهلل تعاىل عىل البعثاذكر بعض أو     

بإحكام، وخْلق األرض وبسطها وما خْلق السامء الواسعة بام فيها من كواكب ونجوم وتسيريها  .1

 فيها من جبال ونبات

 : اهلل قادر عىل خلق السامء واألرض هبذا النظام البديع فهو قادر عىل البعثوجه الداللة

 إنزال املاء من السامء وإنبات األشجار كالنخل الطويل بثمره املرتب يف عناقيد مجيلة .2

 قادر عىل إحياء املوتى بعد بًلء أجسادهم  : كام أحيا اهلل األرض امليتة فهووجه الداللة

يهۦي َجَنَٰت  َونََزنۡلَا ميَن ٱلَسَما ءي َما ءٗ ﴿ : قال اهلل تعاىل س: ۢنَبتَۡنا ب
َ
َبََٰرٗٗك فَأ يدي    مُّ ح ﴾وََحَب ٱْۡلَصي كيف تستدل   وضِّ

 ا عىل قدرة اهلل تعاىل عىل البعث من خًلهل

بعد أن تكون األرض جرداء ال حياة فيها؛ فكام أحيا  األشجار املثمرةإنزال املاء من السامء وإنبات   ج:

 ماهلل تعاىل األرض امليتة فهو قادر عىل إحياء املوتى بعد أن تبىل أجساده

اْ إيََل ٱلَسَما ءي فَوَۡقُهۡم َكۡيَف بَنَۡيَنََٰها َوَزَيَنََٰها﴿: قال اهلل تعاىل س: فَلَۡم يَنُظُرو 
َ
ۡرَض    ٦ َوَما لََها مين فُُروج    أ

َ
َوٱۡۡل

 َ لَۡقۡيَنا فييَها َرَوَٰسي
َ
ي َزۡوجِۭ بَهييج   َمَدۡدَنََٰها َوأ

ۢنَبتَۡنا فييَها مين ُكَّ
َ
ح ﴾َوأ عىل  اآليات  كيف تستدل من خًلل وضِّ

 قدرة اهلل تعاىل عىل البعث

وخْلق األرض وبسطها وما  خْلق السامء الواسعة بام فيها من كواكب ونجوم وتسيريها بإحكام،  ج:

 ، فاهلل قادر عىل خلق السامء واألرض هبذا النظام البديع فهو قادر عىل البعثفيها من جبال ونبات 

دالئل قدرة اهلل تعاىل عىل البعث املذكورة يف اآليات هلا آثار عىل اإلنسان إذا نظر فيها، اذكر تلك  س:

 اآلثار أو الفوائد 

 فيها تبرصة وذكرى لإلنسان ترشده إىل اإليامن بالبعث  ج:
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ۥۖ قَاَل َمن يُۡۡحي َمَثٗل  َوََضََب نَلَا ﴿ ال اهلل تعاىل:ق س: َ َخلَۡقُه َ  َونَِسي ٱََّليي      قُۡل ُُيۡيييَها  ٧٨  َرمييم  ٱلۡعيَظََٰم َوهي

َوَل َمَرة   
َ
َها  أ

َ
نَشأ

َ
ي َخلٍۡق َعلييمٌ أ

يُكلَّ  قدرة اهلل تعاىل عىل عىل اآليتني كيف تستدل من خًلل بنيِّ  ﴾ وَُهَو ب

 ؟البعث

 أخرى أن اهلل تعاىل القادر عىل خلق اإلنسان أول مرة ال يعجزه أن يعيد خلقه مرة  ج:

 الدرس الرابع: حاالت تفخيم الراء 
 حاالت تفخيم الراء: 

 (  الَرْْحَنُ ( ) َربُُّكمْ ) أن تكون الراء مفتوحة أو مضمومة -1
 ( الَْعرْشي )  أن تكون الراء ساكنة وقبلها حرٌف مفتوح أو مضموم-2
ا يف هناية الكلمة مثل الوقوف عىل كلمة )القمُر( يف قوله تعاىل -3   ):أن تكون الراء ساكنة سكوناا عارضا

 (  َوانَشَق الَْقَمرُ 
أن تكون الراء ساكنة وبعدها أحد حروف اإلستعًلء :) خ، ص ، ض ، غ ، ط ، ق ، ظ (فإهنا تفخم  -4

 ( َطاٍسُۢ قيرْ ) ( ميرَْصاًدا )حتى ولو سبق الراء حرف مكسور 
 23السؤال اثلاين صفحة 

 قرآًنا :ساكن مضموم ما قبلها   / عَربًيا : مفتوح : ُقْرآنًا َعَربِيًّا
 : فصرٌب مضمومة َفَصْْبٌ ََجِيٌل 

ِ فِْرقَة  
 فِْرقة : بعدها حرف استعالء :  ِمن ُكِ

ْمُس َوالَْقَمرُ   مفتوحة يف الوصل سبقها حرف مفتوح  : والقَمَر :الشذ
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 الدرس الخامس: من أعالم آل البيت
 من هم آل البيت؟ س:

ج: هم أبناء وبنات وأحفاد وزوجات وأقارب الرسول صىل اهلل عليه وسلم الذين آمنو برسالة  

 اإلسًلم من بني هاشم وبني عبد املطلب ريض اهلل عنهم

 عّرف من هو العباس بن عبد املطلب؟  س:

 ج: هو عم الرسول صىل اهلل عليه وسلم ولَِد قبله بسنتني  

 اذكر بعض أعامله يف مكة؟ س:

 عامرة املسجد احلرام / سقاية احلجاج   ج:

 اذكر مواقف العباس يف خدمة اإلسًلم ؟س: 

نرص العباس ريض اهلل عنه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف بيعة العقبة الثانية بأخذ العهد له  -1ج:

 من األنصار 

كان ممن ثبت مع النبي صىل اهلل عليه وسلم يوم ُحنني ملَّا فاجأهم العدو فنادى بأعىل صوته : يامعرش -2

ق هلم النرص  األنصار يا أصحاب الشجرة فالتفَّ املسلمون حول رسول اهلل  صىل اهلل عليه وسلم وحتقَّ

 متى تويف العباس ريض اهلل عنه؟  س:

 ج: سنة اثنتني وثًلثني للهجرة يف خًلفة عثامن بن عفان ريض اهلل عنه وُدفن يف البقيع

 من مها احلسن واحلسني؟س:

 ج: ابنا عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه من فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

 ج: الثالثة للهجرة  متى ولَِد احلسن؟س:

 متى ولَِد احلسني؟س:

 ج: يف السنة الرابعة للهجرة
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 كيف نشأ احلسن واحلسني ريض اهلل عنهام؟ س: 

ق والرتبية احلسنة وكان جّدمها النبي صىل اهلل احلسن واحلسني يف بيت النبوة عىل مكارم األخًل  ج: نشأ 

عليه وسلم شديد احلب هلام ويًلطفهام ويًلعبهام وُيقبِّلهام وكان حينو عليهام ويصحبهام إىل املسجد وقد 

برشمها النبي صىل اهلل عليه وسلم بدخول اجلنة يف شباهبام فقال: احلسن واحلسني سّيدا أهل اجلنة(دليل  

 فضلهام وخدمتهام لإلسًلم عىل علو مكانتهم و

 من هي سكينة؟س:

 ج:آمنة بنت احلسني حفيدة عيل بن أيب طالب وفاطمة ريض اهلل عنها 

 ماهو لقبها وماهو السبب ؟ س:

ج: لقبها ُسكينة وأطلقُتُه عليها أمها ألهنا كانت ُتدخل األنس والرسور عىل أهل بيتها لظرافتها وخفة  

 كًلمها وعذوبة ألفاظها 

 بعض الدروس املستفادة من سرية آل البيت ؟اذكر  س:

 أحبُّ آل بيت النبي صىل اهلل عليه وسلم وأقتدي هبم-1ج:

 أدِخل الرسور عىل أرسيت -2

 لدرس السادس: التوبة ا
 س: عّرف التوبة؟

 بالذنب واإلقًلع عنه والندم عىل فعله والعزم عىل عدم الرجوع إليه طاعة هلل تعاىل  ج: هي اإلعرتاف

 ماهو حكم التوبة مع الدليل؟  س:

يَُّها الُْمْؤِمُنوَن لََعلذُكْم  قال اهلل تعاىل :)ج: واجبة عىل كل مسلم بعد ارتكاب الذنب 
َ
ِ ََجِيًعا أ َوتُوُبوا إََِل اَّللذ

 ( ُتْفلُِحونَ 
 عىل املسلم أن يبادر بالتوبة فًل يؤخرها؟ وضحس:
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وباب التوبة مفتوح مهام ُعظَم الذنب وإن تكرر فعله فًل ييأس  ج: ألنه ال يدري متى يكون موعد موته 

نُفِسِهْم ََل َتْقَنُطوا ِمن رذْحَ  ):من عفو اهلل تعاىل عنه قال اهلل تعاىل
َ
ٰ أ ُفوا لََعَ ْْسَ

َ
ِيَن أ ِۚ  إِنذ  ُقْل يَا ِعَباِدَي اَّلذ ِة اَّللذ

نُوَب ََجِيًعاۚ  إِنذُه ُهَو الَْغُفوُر الرذِحيمُ  َ َيْغِفُر اَّلُّ  )الدليل(( اَّللذ

 وضح التوبة سلوك مًلزم حلياة املسلم سواٌء أذنب أم مل ُيذنب ؟س:

باا  ألنه قد ُُيطئ من غري أن يشعر بذلك أو يتهاون أو يكسل عن طاعة فالتوبة عبادة يؤدهيا املسلم ت قرُّ

إىل اهلل تعاىل وله األجر عليها )علل ( ألهنا تسوقه إىل استشعار مراقبة اهلل تعاىل له فيزداد هبا إيامناا ويزداد 

 إىل اهلل تعاىل خشية وقرباا

 اذكر رشوط التوبة؟ س:

 ا والندم عىل فعلهشعور املُذنب بذنبه واستعظامه له مهام كان صغريا  -1ج:

 اهلل تعاىل عاّم فّرَط يف جنبِهِ طلُب املغفرة من -2

 اإلقًلع عن املعصية والقيام بالواجبات التي قرصَّ فيها -3

ا وبيان احلّق الذي أخفاه -4  ردُّ احلقوق إىل أصحاهبا إذا كانت ماالا أو متاعا

 املبادرُة إىل عمل الصاحلات حتى يمحو اهلل تعاىل هبا الذنوب -5

 اذكر قصة من قصص التائبني؟ س:

ة إخوة يوسف عليه السًلم عندما ألقوا إخوة يوسف أخاهم يوسف عليه السًلم يف البئر وهو  ج:توب

صغري وكذبوا عىل أبيهم يعقوب عليه السًلم وادعوا أّن الذئب قد أكله وبعد أن نجاه اهلل تعاىل من 

ا يف مرص وانكشف أمر إخوته وخطؤهم معه جاؤوا أباهم معرتفني له بذنبهم  وطلبوا  كربه وصار وزيرا

َبانَا اْسَتْغِفْر نَلَا ُذنُوبََنا إِنَِا ُكَنِا َخاِطئنَِي ) ))إليه أن يستغفر هلم ففعل قال اهلل تعاىل : 
َ
( قَاَل َسْوَف  97قَالُوا يَا أ

ْسَتْغِفُر لَُكْم َرِِبِ إِنَُِه ُهَو الَْغُفوُر الرَِِحيمُ 
َ
 )الدليل(  ( أ
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 اذكر آثار التوبة؟  س:

 عاىلنيل حمبة اهلل ت -1ج:

 تزكية النفس وتطهريها من الذنوب -2

 املسارعة يف إىل فعل الطاعات ملحو آثار املعايص -3

 تطهري املجتمع ممّا هيّدد أمنُه من اآلفات  -4

 فتح باب األمل والرجاء يف رمحة اهلل تعاىل وُحسِن الظن به-5

 إعادة احلقوق إىل أصحاهبا -6

 النفسية  معاجلة القلق واإلضطربات-7

 السؤال اخلامس : 

 يندم ويعرتف بذنبه ويلتزم بالصًلة وُيكثر من النوافل -أ

 ُيرضيهام ويطلب منهام املساحمة والصفح-ب 

 يستغفر يف كّل مرة ويتوب ويبتعد عن البيئة التي ُتكّرر فيها املعصية -ج

 يعيد ما أخذ من الناس وُُيلص يف عمله -د

 الراء فيها أولى من ترقيقها الدرس السابع: حاالت تفخيم 
*عند الوقف عىل الراء وقبلها حرف ساكن من حروف االستعًلء )ُخصَّ ضغِط ِقْظ( وقبل هذا 

 الساكن كرس والراء مفتوحة يف حالة الوصل  

 : 36سؤال صفحة 

ْرَسُلوا َوارَِدُهْم 
َ
 مرقق  ( َواردَُهمْ )/   مفخم(  وافَأْرَسلْ ) /   مفخم(   ةُ ارَ يِ )سَ :وََجاءَْت َسيذاَرٌة َفأ

ِي اْشََتَاهُ ِمن ِمِْصَ  ْصرَ ) / مفخم)اْشََتَاهُ ( : َوقَاَل اَّلذ ِّ  مفخم ( م 

 مفخم( َراَودَتْن ي : )   ۚ قَاَل ِِهَ َراَوَدتِِْن َعن نذْفِس 

 مرقق )تَْصْف( :  ِإَوَلذ تَْصِْف َعِِنِ َكْيَدُهنذ 
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 الناس الدرس الثامن: مخالفات يتهاون فيها كثير من 
 

 َكب ير   ف ي يُعَذَّبَان   َوَما لَيُعَذَّبَان   إ نَُّهَما: ) فَقَالَ  قَْبَرْين   َعلَى اّللَّ   َرُسولُ  َمرَّ : قَالَ  عنهما هللا  َرضيَ  َعبَّاس   اْبن   َعن  
، ا بَلَى، قَالَ  إ ثْم  ، يَْمش ي فََكانَ  أََحدُُهَما  أَمَّ يَمة  ا ب النَّم  نَ  يَْستَت رُ  ال فََكانَ  اآلَخرُ  َوأَمَّ  :" آخر لفظ   في وجاء( اْلبَْول   م 
هُ  ال ن يستنز   "اْلبَْول   م 
 

 املفردات والتراكيب: 
 شأنه  الناس يستصغر  أمر   في يعذبان أي:  َكب ير   ف ي يُعَذَّبَان   َوَما
 الناس عن عورته يستر ال:  يَْستَت رُ  ال
هُ  ال  يتطهر ال:  يستنز 

 راوي الحديث: 
عباس ريض اهلل عنه ابن عم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم صحايب جليل ُولَِد قبل اهلجرة عبد اهلل بن 

ا للنبي صىل اهلل عليه وسلم ودعا له النبي صىل اهلل عليه وسلم  اللهم َفّقْهُه   "بثًلث سنني وكان مًلزما

 بالطائف ه 68وُلِقَب بحَب األمة وبرتمجان القرآن )اذكر ألقابه( وتويف سنة  "يف الدين 

 : اذكر بعض األعال التي يتهاون فيها بعض الناس فتؤدي بصاحبها اإىل اهلًلك؟س 

 النميمة -1ج: 

 طهارة اجلسم والثوب -2

 : عّرف النميمة؟ س

 ج:هي نقل كًلم الناس بقصد اإلفساد بينهم وهي طريق موصل إىل النار

 : حكم النميمة؟س

ج: حمرمة بإمجاع علامء املسلمني )علل( ألهنا تؤدي إىل إفساد العًلقات بني الناس و إىل شيوع احلقد 

 والكراهية بينهم 

 : اذكر حكم سرت العورة والتنزه من البول؟س

 ج: واجب 
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 : علل عىل املسلم أن هيتم بطهارة يديه وثوبه؟س

الصًلة وحتى ينال أجر التزام أوامر اهلل  ألن طهارة البدن والثوب رشط لقبول بعض العبادات مثل ج:

 تعاىل وأوامر النبي صىل اهلل عليه وسلم  

 حل السؤال الرابع: 

 أهناه عن ذلك،وأقدم له النصيحة بعدم تكرار فعله وأن هذا يسمى نميمة وهو حمرم عند اهلل تعاىل -أ

 أبادر إىل ذلك ألنه فيه احرتام لشخصيتي وحسن التوجيه من والدي -ب 

 ( أخوُة اإليمان10-6التاسع: سورة الحجرات اآليات الكريمة ) الدرس
 الرحيم الرحمن هللا بسم

َبإ  َفَتبَيذُنوا  
ِيَن آَمُنوا إِْن َجاءَُكْم َفاِسٌق بِنَ يَُّها اَّلذ

َ
ْن تُِصيُبوا قَْوًما ِِبََهالَة  َفُتْصبُِحوا لََعَ َما َفَعلُْتْم نَاِدِمنَي ) يَا أ

َ
(  6أ

َ َحبذَب إِ  ْمِر لََعنِتُّْم َولَِكنذ اَّللذ
َ
ِ لَْو يُِطيُعُكْم ِِف َكثرِي  ِمَن اْْل نذ فِيُكْم َرُسوَل اَّللذ

َ
يَماَن َوَزيذَنُه  َواْعلَُموا أ ََلُْكُم اْْلِ

ولَئَِك ُهُم الرذاِشُدوَن )ِِف ُقُلوبِكُ 
ُ
هَ إََِلُْكُم الُْكْفَر َوالُْفُسوَق َوالِْعْصَياَن أ ُ  7ْم َوَكرذ ِ َونِْعَمًة َواَّللذ ( َفْضًًل ِمَن اَّللذ

ْصلُِحوا بَيَْنُهَما َفإِْن َبَغْت إِْحَداهُ 8َعلِيٌم َحِكيٌم ) 
َ
ْخَرى َفَقاتُِلوا  ( ِإَوْن َطائَِفَتاِن ِمَن الُْمْؤِمننَِي اْقَتَتُلوا َفأ

ُ
َما لََعَ اْْل

 َ ْقِسُطوا إِنذ اَّللذ
َ
ْصلُِحوا بَيَْنُهَما بِالَْعْدِل َوأ

َ
ِ َفإِْن َفاءَْت َفأ ْمِر اَّللذ

َ
(  9 ُُيِبُّ الُْمْقِسِطنَي ) الذِِت َتْبِِغ َحِتذ تَِِفءَ إََِل أ

َخَوْيُكمْ 
َ
ْصلُِحوا بنَْيَ أ

َ
َ لََعلذُكْم تُرَْحُوَن )إِنذَما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة َفأ  ( 10 َواتذُقوا اَّللذ

 املفردات والتراكيب 
 : فتأكدروا من صحة اخلَب  َفَتبَيذُنوا 

 : ألصابنكم املشّقةلََعنِتُّمْ 

 : اعتدتَبَغْت 

 ترجع :تَِِفءَ 

ْقِسُطوا 
َ
 اعدلوا : َوأ

 بينهم؟ : كيف وجهت اآليات الكريمة املؤمنني ليحافظوا عىل عًلقة املحبة س

 التأكد من صدق األخبار قبل نقلها  -1ج:
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 صيانة املجتمع من مظاهر التفكك والنزاع -2

 تذكر رابطة األخوة اإليامنية التي بينهم -3

اِدقنِيَ )ة الكريمة؟: عىل ماذا تدل اآليس َ َوُكونُوا َمَع الصذ ِيَن آَمُنوا اتذُقوا اَّللذ يَُّها اَّلذ
َ
  ( يَا أ

ا وأن ال ينقل األخبار إال بعد التأكد من صدققها   األصلج:  يف املؤمن أن يكون صادقا

ن تُِصيُبوا قَْوًما  ) :اذكر سبب نزول  اآلية الكريمةس
َ
ِيَن آَمُنوا إِن َجاءَُكْم َفاِسٌق بِنََبإ  َفَتبَيذُنوا أ يَُّها اَّلذ

َ
يَا أ

 ٰ  ؟ ( َما َفَعلُْتْم نَاِدِمنيَ  ِِبََهالَة  َفُتْصبُِحوا لََعَ

النبي صىل اهلل عليه وسلم خَب عن بني املصطلق أهنم منعوا الزكاة وأرادوا قتل رسول رسول  ج: جاء 

اهلل صىل اهلل عليه وسلم الذي أرسله إليهم ألخذ الزكاة منهم فغضب النبي صىل اهلل عليه وسلم ثم  

 مر وأهنم ما خرجوا إال الستقباله فنزل قوله تعاىل جاءه وفٌد منهم ينفي اخلَب وُيبني له حقيقة األ

 : اذكر أثر النزاع والتفكك يف األمة؟س

 إضعاف هيبتها أمام أعدائها-1ج: 

 الفشل يف أي حرب مع أعدائها-2

 علل احلرص عىل أخوة اإليامن بني أفراد املجتمع؟: س

احم والوئام بينهم فاخلًلف يرفع رمحة  ج: للمحافظة عىل رمحة اهلل تعاىل التي تتنزل عليهم ما دام الرت 

 اهلل تعاىل 

 السؤال اخلامس : 

ْمرِ 
َ
 مرققة:  ِِف َكثرِي  ِمَن اْْل

 مفخمة: ُهُم الرذاِشُدونَ 

 : مفخمةلََعلذُكْم تُرَْحُونَ 
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 الدرس العاشر : القرض
 : عرف القرض؟س

دَّ لُه مثله وهو نوعان   ج: انفاق بني طرفني ُيقّدم بموجبه أحدمها )الدائن( لآلخر )املَدين( ماالا لرَِيُ

 مرشوع وغري مرشوع 

 : عّرف القرض املرشوع؟س

 ج: هو أن يأخذ شخٌص من آخر ماالا عىل أن َيُردَّ مثَلُه دون زيادة 

 احِلكم من مرشوعية القرض املرشوع؟ :اذكرس

تفريج الكْرب عن املُقرض واملُقرتض فاملقرتض بحصوله عىل املال ُيفّرج مّهه واملُقرض بإحسانه -1ج: 

إىل املحتاجني ُيفّرج اهلل تعاىل كْربه )الدليل ( عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صىل اهلل 

مؤمٍن كربًة من ُكَرب الدنيا، نف س اهلل عنه كربًة من ُكَرب يوم القيامة، ومن  َمن نف س عن :)عليه وسلم 

 ( واهللُ يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه يَّس  عىل معٍَّس، يَّس  اهلل عليه يف الدنيا واآلخرة

ُب العبد إىل اهلل سبحانه وتعاىل ألن فيه توسيًعا عىل املحتاجني قال -2 ِي ُيْقرُِض   تعاىل :)تقرُّ مذن َذا اَّلذ
ُ َيْقبُِض َوَيبُْسُط ِإَوََلِْه تُرَْجُعونَ  ْضَعاًفا َكثرَِيةًۚ  َواَّللذ

َ
َ قَْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه ََلُ أ  ( اَّللذ

 : عىل ماذا حثَّ اإلسًلم الدائن )املُقرض ( اذا مل يتكم املدين من السداد ؟ س

 زمن يتمكن فيها من السدادإمهال املدين مّدة من ال-1ج:

ق-2  منه قال تعاىل  التصدُّ
ٍ
ُقوا َخرْيٌ لذُكْمۖ    ):باملال أو بجزء ن تََصدذ

َ
ة ۚ  َوأ ة  َفَنِظَرٌة إََِلٰ َميَْْسَ ِإَون ََكَن ُذو ُعْْسَ

 الدليل (إِن ُكنُتْم َتْعلَُمونَ 

 كم توثيق القرض بكتابته مع الدليل؟: اذكر ُح س

َجل  مَُّسًّمًّ َفاْكُتُبوُه  ):ج: مستحب قال تعاىل  
َ
ِيَن آَمُنوا إَِذا تََدايَنُتم بَِديْن  إََِلٰ أ

يَُّها اَّلذ
َ
 (     ۚ يَا أ
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 عّرف القرض غري املرشوع؟س: 

هو الزيادة املرشوطة عىل القرض يأخذها املُقرض دون مقابل وهذا القرض املُقرتن باشرتاط زيادة   ج:

 هو ربا 

 كم القرض غري املرشوع؟اذكر ُح :س

بَا ):ج: حرام قال اهلل تعاىل  َم الِرِ ُ اْْلَْيَع وََحرذ َحلذ اَّللذ
َ
وعّده النبي صىل اهلل عليه وسلم من  ( )ادلَلل(  ۚ َوأ

جتنبوا السبع ا الكبائر )الدليل ( عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال :

؟ رسول: يا الوا ق املوبقات  الرشك باهلل، والسحر، وقتل النفس التي حرم اهلل إال باحلق،   :قال اهلل وما ُهنَّ

 .وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتويل يوم الزحف، وقذف املحصنات الغافًلت املؤمنات 

 )احلكمة من االبتعاد عن القرض الغري مرشوع(  :اذكر أرضار الربا؟س

 نرُشُه احلقد والكراهية بني أفراد املجتمع إلدراكهم أنَّ املرايب يستغل حاجاهتم ملجرد امتًلكه املال -1ج:

 تعطيل العمل واإلنتاج فاملرايب حيصل عىل املال بًل عمل أو جهد-2

ا بًل فوائد تعود عليه بالنفعانقطاع املعروف بني الناس بالقرض احلسن فاملرايب ال-3   يساعد حمتاجا

 :اذكر عقوبة آكل الربا؟س

يَُّها   توّعد اهلل تعاىل آكل الربا بحرب منه ومن رسوله صىل اهلل عليه وسلم قال اهلل تعاىل :)-1ج: 
َ
يَا أ

بَا إِْن ُكنُتْم ُمْؤمِ  َ َوَذُروا َما بَِِقَ ِمَن الِرِ ِيَن آَمُنوا اتذُقوا اَّللذ ِ  (278)ننِيَ اَّلذ َذنُوا ِِبَْرب  ِمَن اَّللذ
ْ
َفإِْن لَْم َتْفَعُلوا َفأ

ْمَوالُِكْم َل َتْظلُِموَن َوَل ُتْظلَُمونَ 
َ
 الدليل(  َورَُسوَِلِ ِإَوْن تُبُْتْم َفلَُكْم ُرُءوُس أ

ُكُلوَن   ):يعيش يف دنياه وُيبَعُث يف أخراه كالذي يتخبطَّه الشيطان من املَّس قال اهلل تعاىل -2
ْ
ِيَن َيأ اَّلذ

ْيَطاُن ِمَن الَْمِسِ  ِي َيَتَخبذُطُه الشذ بَا ََل َيُقوُموَن إَِلذ َكَما َيُقوُم اَّلذ  الدليل(    ۚ الِرِ
قد )لعَن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم آكل الربا  استحقاق اللعن والّطرد من رمحة اهلل تعاىل ف -3

 الدليل َوُموكَلُه وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواٌء(
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 آكل الربا كبرية من الكبائر يستحق فاعلها العذاب األليم يف اآلخرة-4

 إجابة السؤال اخلامس: 

 يصح -أ

 ال يصح-ب 

 يصح-ج

 ال يصح -د

 إجابة السؤال السادس: 

 ويبعث يف اآلخرة كالذي يتخبطه الشيطان من املسيعيش يف دنياه -أ

 استحقاق اللعن والطرد من رمحة اهلل تعاىل  -ب 

 الدرس الحادي عشر : حاالت ترقيق الراء 

 *ُتلفظ الراء مرققة اذا كانت: 

ا َسِمَعْت بَِمْكرِهِنذ  ):مكسورة وكانت كرسهتا أصلية كام يف قوله تعاىل -1  ( َفلَمذ
ا عارضا  -2 ِيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا  ):ا بسبب التقاء الساكنني كام يف قوله تعاىل  مكسورة كرسا ِ اَّلذ َوبَِّشِ

اِِلَاتِ   ( الصذ
ا أصلياا متصًلا وليس بعدها حرف استعًلء متصل  -3 ا كرسا ساكنة وكان احلرف الذي قبلها مكسورا

 (  ۚ َفًَل تَُك ِِف مِْرَية  ِمِْنهُ   ):مفتوح كام يف قوله تعاىل  

ا كام يف قوله تعاىل -4 نَْت بسبب الوقف عليها وكان احلرف الذي قبلها مكسورا لَن    ):متحركة و ُسكِّ
 ٰ  (   َطَعام  َواِحد  نذْصِْبَ لََعَ

نت بسبب الوقف عليها وكان احلرف الذي قبلها ياء ساكنة كام يف قوله تعاىل  -5 قَالُوا   ):متحركة و ُسكِّ
ۖ  إِنذا  (  ََل َضرْيَ
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نت-6 ا وقبلُه كرٌس  متحركة و ُسكِّ كما  بسبب الوقف عليها وكان احلرف الذي قبلها حرفاا ساكناا مرققا
نَزنْلَا إََِلَْك اَِّلِْكرَ  ) :ِف قوَل تعاَل 

َ
 ( َوأ

 إجابة أتدرب الفرع الثاِّن :

 الكرس العارض  -أ

 الكرس األصيل -ب 

 ساكنة قبلها مكسور-ج    

 

 الدرس الثاني عشر : ُصلح الحديبية 
 حدث يف سنة السادسة للهجرة؟ : مالذيس

رأى النبي صىل اهلل عليه وسلم يف املنام أنه دخل هو وأصحابه ريض اهلل عنهم البيت احلرام آمنني   ج:

والثابت أن رؤيا األنبياء حق وهلذا طلب النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل أصحابه ريض اهلل عنهم أن  

بس اإلحرام وأخذوا السيوف يف أغامدها ألهنم ال  يتجهزوا للعمرة فساقوا معهم اهلَدي ولبسوا مًل

ا من  ا وأربعمئة وسلكوا طريق الساحل جتنُّباا للقاء مقاتيل قريش وتأكيدا يريدون احلرب وكانوا ألفا

 املسلمني أهنم ال يريدون القتال وإنام جاؤوا معتمرين

 قريش وملاذا؟عند وصوهلم احلديبية إىل : من الذي أرسله النبي صىل اهلل عليه وسلم  س

 ج: عثامن بن عفان ، ليؤكد لقريش رغبة املسلمني يف دخول البيت احلرام معتمرين فقط 

 :بامذا ردت قريش ؟س

 ج:رفضت واحتبست عثامن ريض اهلل عنه وأشيع خَب مقتله ريض اهلل عنه

 فعل النبي صىل اهلل عليه وسلم بعدما أشيع خَب مقتل النبي صىل اهلل عليه وسلم؟ :ماذاس
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ج:غضب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لذلك اخلَب ودعا إىل البيعة لقتال املرشكني فأقبَل املسلمون  

ِ   ):يبايعونه قال اهلل تعاىل فيه  ُ َعِن الُْمْؤِمننَِي إِْذ ُيَباي َجَرةِ َفَعلَِم َما ِِف ُقُلوبِِهْم  لذَقْد َرِِضَ اَّللذ ُعونََك ََتَْت الشذ
َثاَبُهْم َفْتًحا قَِريًبا

َ
ِكيَنَة َعلَْيِهْم َوأ نَزَل السذ

َ
 )الدليل( ( َفأ

 : ملاذا سميت بيعة الرضوان؟ س

ج: ألن اهلل تعاىل ريض عنهم عىل رسعة استجابتهم ألمر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عندما دعاهم 

 وملا متت البيعة علِم املسلمون أن خَب مقتل عثامن بن عفان ريض اهلل عنه غري صحيح البيعةإىل 

 : وضح موقف قريش من البيعة ؟ س

عندما علمت قريش بأمر البيعة ظهر هلا أن الصلح مع املسلمني خرٌي هلا من العناد فأرسلت سهيل ج: 

 الصلح فوافق النبي صىل اهلل عليه وسلم بن عمرو إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ليعقد معه 

 : من الذي دعاه ليكتب االتفاق ؟س

 ج: عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه

 : عىل ماذا تم االتفاق ؟ س

 وقف احلرب بني الطرفني مدة عرش سنوات -1ج: 

 رجوع املسلمني يف عامهم هذا وهلم أن يعودوا للعمرة العام القادم-2

ا من املسلمني مل يرّدوه -3 ا من قريش بغري إذن ولّيه رّده إليهم ومن جاء قريشا  من أتى حممدا

من أراد من القبائل العربية الدخول يف حلف قريش فله ذلك ومن أراد الدخول يف حلف حممد -4

ا فدخلت ُخزاعة يف حلف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ود خلت صىل اهلل عليه وسلم فله ذلك أيضا

 بنو بكر يف حلف قريش 

 :نتائج صلح احلديبية؟ س

 زيادة هيبة املسلمني يف نفوس أعدائهم -1ج:
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اإلسًلم ودخل فيه عدد كبري من الناس حتى إن عدد الذين  هيأ الصلح فرتة أمان للمسلمني فانترش -2

 دخلوا اإلسًلم بعد الصلح أكثر من عدد من دخلوا فيه من قبل 

املسلمني بدخول البيت احلرام فقد أدى املسلمون العمرة بكل حرية وأمان يف العام  أقر الصلح حقَّ -3

 السابع للهجرة بدالا من تلك التي حتلَّلوا منها وسميت عمرة القضاء

إضعاف هيبة قريش يف اجلزيرة العربية مما أدى إىل دخول بعض القبائل العربية يف حلف الرسول -4

 صىل اهلل عليه وسلم دون خوف 

 :اذاكر بعض الدروس املستفادة من صلح احلديبية؟س

 مرشوعية الصلح مع األعداء إذا كان ذلك يف مصلحة املسلمني -1ج:

 للصلح رشوط معلومة جيب اإللتزام هبا من الطرفني -2

ا لتجنبها سلكوها -3  املسلمون ال يسعون إىل احلرب فإذا وجدوا سبيًلا مرشوعا

 املناسب إذا رأى أنه يف مصلحة األمة يتخذ القائد القرار  -4

 إجابة السؤال الثاِّن : 

 فساقوا معهم اهلدي -1

 لبسوا مًلبس اإلحرام 

 أخذوا السيوف يف أغامدها-3

 الدرس الثالث عشر : فتح خيبر
 : اذكر سبب فتح خيَب؟س

ملعاقبة هيود  ج: يف السنة السابعة للهجرة طلب النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل أصحابه اخلروج إىل خيَب

ضوا بني قريظة عىل نقض عهدهم مع  خيَب الذين تآمروا مع مرشكي قريش يوم األحزاب وحرَّ

 الرسول صىل اهلل عليه وسلم
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 بامذا اتسمت خطة النبي صىل اهلل عليه وسلم؟:س

 ج: اتسمت بالرسية والرسعة لكي ُيفاِجَئ اليهود قبل أن يستعدوا للقتال

 أعطاه الرسول صىل اهلل عليه وسلم الراية؟: من هو الصحايب الذي س

 ج: عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه

 : اذكر نتائج فتح خيَب؟س

استسًلم بقية القبائل اليهودية يف اجلزيرة العربية وطلبها الصلح مثل هيود تيامء ووادي القرى  -1ج: 

   وّفّدك

 زيادة هيبة املسلمني داخل اجلزيرة العربية وخارجها -2

 بعض الدروس والعَب من فتح خيَب؟ : اذكرس

 رضورة أخذ احليطة واحلذر من مكر األعداء -1ج:

 اإلستعانة عىل قضاء احلوائج بالرسية والكتامن-2

 قبول الصلح مع األعداء إذا كان فيه نفٌع للمسلمني -3

 إجابة السؤال الرابع: 

 خطأ-أ

 صح-ب 

 خطأ-ج

 صح -د

 ترقيق الراء فيها أولى من تفخيمها  الدرس الرابع عشر :حاالت
 *الراء يكون ترقيقها أوىل من تفخيمها يف املواضع اآلتية:  

ا ووصًلا والرتقيق أوىل ) فِْرق  (  جيوز فيها الرتقيق والتفخيم وقفا
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ا ففيها الوجهان والرتقيق أوىل )الِْقْطرِ (  ُترّقق وصًلا بسبب الكرس أما وقفا

 الستة األخرى يف القرآن الكريميف مواضعها )َونُُذرِ (

ا ووصًلا )يَْْسِ (  ُترّقق وقفا

 الدرس الخامس عشر آداب الطريق  
ْدِري   ُلوَس يف الطُُّرقاِت، فَقاُلوا: َيا رَسوَل اهلل ، َما َلنَا   :، عن الن بِي  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل  عْن َأِِب َسعيٍد اْْلُ اُكم َواْْلُ إِي 

ُث فِيَها، َفَقاَل  ، َنتحد  ُه، قالوا: وَما َحقُّ الط ِريِق َيا  :ِمْن ََمالِسنَا ُبدٌّ إَِذا َأَبْيُتْم إاِل  املَْْجلِس َفَأْعُطوا الط ريَق َحق 

الِم، َواألَْمُر باملَْْعروِف، والن ْهُي عِن املُْنَْكرِ َغضُّ الْ  :رسوَل اهلل ؟ َقاَل  ويف  َبََص، وَكفُّ األََذى، وَردُّ الس 

 .متفٌق َعَليهِ  رواية أخرى زيادة جاء فيها: إرشاد السبيل وتغيثوا امللهوف 

 راوي الحديث: 
 74ويف سعد بن مالك بن سنان األنصاري صحايب جليل من سادات األنصار ومن رواة احلديث ت

 هجري

 : وضح من حقوق الطريق كّف األذى؟ س

التعرض ألحد باألذى إما بالقول كوصفهم بكًلم غري الئق أو بالفعل ويشمل إحلاق الرضر  ج:بعدم

باملارة كتضيق الطريق عليهم أو اإلعتداء عىل األرصفة من قبل الباعة أو باستغًلل الطريق العام يف 

األذى عن   املناسبات اخلاصة أو بإلقاء القاذورات والنفايات يف غري أماكنها املخصصة هلا وُعّد كف

 الطريق من أنفع األعامل التي يتقرب هبا املسلم إىل اهلل عز وجل 

 جيب عىل املسلم رزقه اهلل تعاىل نعمة البرص القيام بحقها من الشكر )وضح ذلك(؟ :س

يتمثل يف استعامهلا يف ما ُخلَِقت له من طاعة اهلل تعاىل وكّفها عاّم حّرم اهلل تعاىل النظر إليه قال  ج:شكرها

بَْصاريهيمْ اهلل تعاىل )
َ
وا ميْن أ يلُْمْؤمينيَْي َيُغضُّ  (  قُل لَّ

 الطرقات؟ في  الجلوس عند  الخاطئة السلوكيات من: س
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 وكشفه معرفته في لهم مصلحة ال مما الناس ياتخصوص  في  التدخل الطريق في الجالسين بعض عادة-1:ج
  ونحوها أمتعة من بأيديهم المارة مايحمل فينظرون

  والوقوف  الزحام عند  سيما وال مافيها لمعرفة  السيارات مابداخل على اإلطالع وكذلك-2
 الطريق؟  على األذى كف  يكون كيف: س
 بإلحاق ذلك ويشمل بالفعل  وإما الئق غير  بكالم  كوصفهم بالقول إما باألذى ألحد التعرض بعدم وذلك: ج

 في العام الطريق استغالل أو  الباعة من  األرصفة على اإلعتداء أو  عليهم  الطريق  كتضيق  بالمارة الضرر
 لها المخصصة أماكنها غير  في والنفايات القاذورات إلقاء أو  الخاصة المناسبات

 األذى؟  إماطة  ماجزاء: س

صىل اهلل عليه وسلم  -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه  -عن أِب هريرة    الذنوب ومغفرة الجزيل الثواب:ج

ره، فشكر اهلل له فغفر له((؛  - قال: ))بينام رجل يميش بطريق وجد غصن شوك يف الطريق، فأخ 

 )الدليل( 

 : اذكر حكم رد السالم؟ س

ء   ): تعاىل ج: واجب قال اهلل ِ ََشْ
ٰ ُكِ َ ََكَن لََعَ وَهاۗ  إِنذ اَّللذ ْو ُردُّ

َ
ْحَسَن ِمْنَها أ

َ
ِإَوَذا ُحِيِيُتم بَِتِحيذة  َفَحيُّوا بِأ

 (َحِسيًبا
 السالم؟  رد على المترتبة اآلثار اذكر:س 

 المجتمع في والمودة المحبة أسباب  من سبب وهو بينهم الضغائن وإزالة الناس بين األمن شيوع-1:ج

 أَوال تحابوا، حتى تؤمنوا وال تؤمنوا، حتى الجنة تدخلوا ال :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال: قال  هريرة أبي حديث
 (الدليل ) بينكم السالم أفشوا تحاببتم؟ فعلتموه إذا شيء على أدلكم

ًلُم   الحسنات مضاعفة-2 عن ِعمران بن حصني ريض اهلل عنهام َقاَل: جاَء رُجٌل إىَِل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: السَّ

ًلُم َعَليُكم َوَرمْحَُة اهللِ، َفَردَّ   :َعَليُكم، َفَردَّ َعَلْيِه، ُثمَّ َجَلَس، َفَقاَل النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ، ُثمَّ َجاَء آَخُر َفَقاَل: السَّ َعرْشٌ

ًلُم َعَليُكم َوَرمْحَُة اهلل َوَبَرَكاُته، َفَردَّ عليِه، َفَجَلَس،   :َفَجَلَس، َفَقاَل عليِه،  ِعرْشون، ُثمَّ َجاَء آَخُر َفَقاَل: السَّ

 )الدليل ( َثًلُثونَ  :َفَقاَل 

 : كيف يكون األمر باملعروف والنهي عن املنكر من اجلالس؟ س

ا عن املألوف ا خارجا ا أو سلوكا يف املجتمع أن ُياطب الناس وينصحهم بشأنه باحلكمة  ج:اذا رأى أمرا

 واملوعظة احلسنة 
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 : من يكون امللهوف بالطريق؟ س

ج: املظلوم واملكروب واملضطر وصاحب املصيبة ومن وقع عليه اعتداء يف الطريق فعىل اجلالس املبادرة  

 إىل نجدة هؤالء وتقديم املساعدة الًلزمة 

 إجابة السؤال الرابع: 

 إىل طلبه وأبني له أن الطريق حق للجميع   ال أجيبه-أ

 احرتم هذا الفعل من أيب وأقدره وأقتدي به -ب 

 أنصحه بعدم فعل ذلك ألن فيه إيذاء لآلخرين واإلساءة إىل الطريق -ج

أبادر وألبي الدعوة لنيل األجر والثواب من اهلل تعاىل وأحيي هذا املوقف من صديقي لتكريه لنا -د

 باخلري 

 الفعل وأقدم له هدية كمكافأة وتعزيز لفعله  أشكر له هذا-ه

 الدرس السادس عشر: اهتمام اإلسالم بالبيئة
 : عرف البيئة؟س

وغري احلية مثل : اهلواء   ج: املحيط الذي تعيش فيه الكائنات احلية مجيعها )اإلنسان واحليوان والنبات (

 والرتاب واملباِّن والطرقات  

 : كيف اعتنى اإلسًلم بالبيئة ؟او الطرق التي أوىص هبا اإلسًلم للمحافظة عىل البيئة س

 احلرص عىل بقاء موارد البيئة صاحلة ألن استمرار حياة اإلنسان قائم عليها  -1ج: 

 صىل اهلل عليه وسلم : )إن اهلل مجيٌل حيُب اجلامل(  تعزيز احلس اجلاميل لدى اإلنسان قال رسول اهلل -2

 التوازن واإلعتدال يف استهًلك املوارد البيئية -3

 اذكر جماالت اهتامم اإلسًلم بالبيئة؟

 النظافة العامة  -1ج:
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 العناية بالثروة النباتية -2

 املحافظة عىل الثروة املالية -3

 رعاية الثروة احليوانية-4

 م عىل زراعة األرض واستثامرها؟: ملاذا حث اإلسًلس

 ألن النباتات مصدر لغذاء اإلنسان -1ج:

 تنقي اجلو من ثاِّن أكسيد الكربون -2

 تضفي ملسة مجالية عىل البيئة  -3

ما من مسلٍم يغرُس غرساا أو َيْزَرُع َزْرعاا فيأكُل منه  ": -صىل اهلل عليه وسلم   -قال رسول اهلل   الدليل :

 يمٌة إالَّ كان له به صدقة طرٌي أو إنساٌن أو هب

 : عرف املزارعة واملساقاة؟س

 ج: املزارعة: أن ُيسّلَم صاحُب األرض أرضه غري مزروعة ملن يزرعها مقابل نسبة من اإلنتاج 

 املساقاة: أن ُيّلَم صاحب األرض أرضه املغروسة بالشجر ملن هيتم هبا مقابل نسبة من اإلنتاج 

 نحافظ عىل املياه ؟ :كيفس

صحية /التوقف عن هدرها واإلرساف يف استخدامها /وهنى اإلسًلم عن  ج: جتميعها يف أماكن

 تلويث املاء بالقاذورات )كفتح املياه العادمة عىل السدود أو األهنار وإلقاء املخلفات يف املياه (

 : علل اإلسًلم لفت النظر إىل املحافظة عىل البحار صاحلة ؟ س

هنا مصدر لطعام اإلنسان وزينته وتروحيه وهي وسيلة النقل ومكان عيش األحياء البحرية قال ج:ال

لَْيًة تَلْبَُسوَنَها َوتََرى ):تعاىل  ُكلُوا مينُْه َْلًْما َطرييًّا َوتَْسَتْخريُجوا مينُْه حي
ْ
َأ َر   وَُهَو اََّليي َسَخَر اِْلَْحَر ِلي الُْفلَْك َمَواخي

َبَْتغُ   ادلَلل   ( وا مين فَْضليهي َولََعلَُكْم تَْشُكُرونَ فييهي َوِلي
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 اذكر الدليل ملنافع احليوانات؟  :س

ُكلُونَ  ):ج
ْ
نَْعاَم َخلََقَهاۗ  لَُكْم فييَها ديْفٌء َوَمَنافيُع َومينَْها تَأ

َ
   ( َواْۡل

قال سول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :) اتقوا اهلل يف هذه البهائم فاركبوها صاحلة وكلوها صاحلة(  :س

 عىل ماذا يدل قول الرسول صىل اهلل عليه وسلم؟

 ج:الرفق باحليوانات ورعايتها من األكل والسقاية والنفقة عليها وإقامة احلظائر هلا  

َبِت : عىل ماذا يدل قوله صىل اهلل عليه وسلم :) س ةٍ  يف اْمَرَأةٌ  ُعذِّ حتَّى ماَتْت َفَدَخَلْت فيها  َسَجنَْتها ِهرَّ

( ؟ النَّاَر، ال هي أْطَعَمْتها وَسَقْتها، إْذ َحَبَسْتها، وال هي َتَرَكْتها َتْأُكُل ِمن َخشاِش األْرضِ   

عن قتلها وحبسها ومنعها من الطعام وتعذيبها وحتملها ما   النهي عن إيذاء احليوانات ومن ذلك هنيهج:

 ال تطيق وقد جعل اهلل تعاىل إيذائها سبباا يف دخول النار 

:عىل ماذا يدل قول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :) كلوا وارشبوا والبسوا وتصّدقوا يف غري س

 إرساف وال خميلة ( 

وارد فًل يرسف يف املباح من طعام أو لباس أو مسكن أو  ج: عىل املسلم أن حيسن اإلستفادة من هذه امل

 أثاث من غري حاجة وال يتلفها 

 إجابة السؤال اخلامس: 

خطأ-أ  

خطأ-ب   

صحيح  -ج  

صحيح-د  

http://www.fb.com/talakheesjo


 

28                              www.fb.com/talakheesjo  
 

–2020 
 

( املحافظة ىلع حرمات  13-11الحجرات اآليات الكريمة )  الدرس السابع عشر:سورة
 املسلمين 

 :قال تعاَل 
يَسا يَساٌء ميْن ن ا مينُْهْم َواَل ن ْن يَُكونُوا َخْْيً

َ
ييَن آَمُنوا اَل يَْسَخْر قَوٌْم ميْن قَْوٍم َعَِس أ َها اََّلَّ ُيَّ

َ
ا  يَا أ ْن يَُكَنَّ َخْْيً

َ
ٍء َعَِس أ

ْسُم الُْفُسوُق بَ  يئَْس االي لَْقابي ب
َ
ياْۡل نُْفَسُكْم َواَل َتَنابَُزوا ب

َ
يَك ُهُم  مينُْهَنَّ َواَل تَلْميُزوا أ ولَئ

ُ
يَماني َوَمْن لَْم َيُتْب فَأ ْعَد اْْلي

يُموَن ) ال ُسوا َواَل َيغْ 11الَظَّ نيَّ إيثٌْم َواَل ََتََسَّ نيَّ إيَنَّ َبْعَض الَظَّ ييَن آَمُنوا اْجَتنيُبوا َكثيًْيا ميَن الَظَّ َها اََّلَّ ُيَّ
َ
َتْب َبْعُضُكْم  ( يَا أ

ُكَل َْلْ 
ْ
ْن يَأ

َ
َحُدُكْم أ

َ
ُُييُبَّ أ

َ
يٌم ) َبْعًضا أ َ تََوَّاٌب رَحي َ إيَنَّ اّلَلَّ يهي َميًْتا فََكريْهُتُموهُ َواَتَُّقوا اّلَلَّ خي

َ
َها انلََّاُس  12َم أ ُيَّ

َ
( يَا أ

ي  ْكَرَمُكْم عينَْد اّلَلَّ
َ
ََعاَرُفوا إيَنَّ أ يَل ِلي نََْث وََجَعلَْناُكْم ُشُعوبًا َوَقَبائ

ُ
تَْقاُكْم إي إينََّا َخلَْقَناُكْم ميْن َذَكٍر َوأ

َ
َ   أ َنَّ اّلَلَّ

 (13) َعلييٌم َخبيْيٌ 
 

 املفردات والتراكيب 
ا بالكًلم اخلفي أو باإلشارة: َواَل تَلْميُزوا   ال يعب بعضكم بعضا

ا:  َواَل َتَنابَُزوا   ال يذم بعضكم بعضا

ُسوا   ال تتبعوا عورات الناس :  َواَل ََتََسَّ

 ال يذكر أحٌد أخاه بام يكره يف أثناء غيبته: َواَل َيْغَتْب 

 

عىل األخوة والرتاحم والتعاون   املوضوع العام لآليات  عىل أن تقوم العًلقة بني أفراد املجتمع •

والعدل واملساواة فًل يعامل أحٌد منهم أخاه باستعًلء وال يعتدي عليه بكلمة أو فعل  وقد جعل 

ا والدليل قول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ) املسلم أخو املسلم ال   اإلسًلم حكم ذلك حمرما

حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج   يظلمه وال ُيْسلمه، ومن كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف

 (اهلل عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن سرت مسلام سرته اهلل يوم القيامة
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 : اذكر الترصفات التي  ال تليق بكرامة اإلنسان وحذرت منها اآليات ؟س

ا -1ج:  السخرية من بعضهم بعضا

 التنادي باأللقاب املسيئة لصاحبها -2

ا  الظن اليسء ببعضهم-3  بعضا

 : اذكر الصورة التي عرضتها اآليات الكريمة للغيبة؟س

ج:من ينتهك حرمة أخيه املسلم امليت يأكل حلمه وشبهت الغائب بامليت ألن الغائب ال يستطيع الدفاع  

 عن نفسه كامليت  

 : اذكر القاعدة الشمولية التي ختمت هبا اآليات؟س

 (إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللَِّ َأْتَقاُكمْ  التقوى قال اهلل تعاىل :)ج: هي أن معيار التفاضل بني الناس هو 

 ::اذكر احلكمة من حتريم س

السخرية بني الناس: ألن ذلك اعتداء عىل ما خّص به اهلل تعاىل اإلنسان من تكريم فضًلا عام يسببه من 

 فتنة وعداوة بني الناس  

 حتريم اللمز:ملا فيه من تقليل لشأن اآلخرين وإفساد العًلقات بينهم  

 حتريم التنابز باأللقاب: مرعاة لشعورهم وحفاظاا عىل كرامتهم اإلنسانية 

م الظن اليسء:ألنه تعريض بكرامة اإلنسان من غري دليل وقد تؤدي إىل إطًلق أحكام ظاملة عليه حتري

 من غري دليل 

 حتريم التجسس:النه يؤدي اىل انتهاك حرماهتم وفضح ارسارهم  

 حتريم الغيبة: الن الغيبة سبب النعدام الثقة واملحبة بني الناس  
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يَماني ) ::اذكر سبب نزول اآلية قال اهلل تعاىل س ْسُم الُْفُسوُق َبْعَد اْْلي يئَْس االي لَْقابي ب
َ
ياْۡل  (َواَل َتَنابَُزوا ب

جاء وفد  بني سلمة إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وكان منهم الرجل الذي له اسامن أو ثًلثة  ج:أنه

 فكان اذا ُدعَي أحد منهم باسم من تلك األسامء يكره ذلك فنزلت اآلية

 الدرس الثامن عشر :الكبائر 
 : عرف الكبائر؟ س

اىل وقد حذر النبي صىل اهلل عليه وسلم هي الذنوب العظيمة التي اقرتنت بالوعيد الشديد من اهلل تع ج:

وما  : يا رسول اهللقالوا - اجتنبوا السبع املوبقات من مجيع الكبائر قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:)

الرشك باهلل، والسحر، وقتل النفس التي حرم اهلل إال باحلق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم،   :؟ قالهن

منها الرشك باهلل / قتل النفس   ( الدليل)املؤمنات الغافًلت( والتويل يوم الزحف، وقذف املحصنات 

 التي حرم اهلل / الزنا / الرسقة / عقوق الوالدين

ا لواجب أو فعًلا ملحرم؟ : اذكر امثلة عىل الكبائر التي تكس  ون تركا

 ج: ترك الواجب: ترك الصًلة  

 فعل حمرم: رشب اخلمر أو تعاطي املخدرات  

 ماهو حكم مرتكب الكبرية؟

 ج:عاٍص جيب عليه التوبة وأمره بعد ذلك إىل اهلل تعاىل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له

 ارتكاب الكبرية  او آثار : اذكر أخطار ارتكاب الكبائر عىل الفرد واملجتمع؟س

أهنا جتلب سخط اهلل تعاىل عىل مرتكبها وعىل املجتمع الذي يرىض هبا ) الدليل ( قول اهلل تعاىل -1ج: 

يُد الْعيَقابي ) َن اّلَلَ َشدي
َ
يََبَ اََّلييَن َظلَُموا مينُكْم َخاَصًةۖ  َواْعلَُموا أ  ( َواَتُقوا فيتَْنًة اَل تُصي

 فيه  والعداوة البغض وتزرع المجتمع أفراد بين والخصومات النزاعات تسبب أنها-2
 وأعراضهم وأموالهم الناس أنفس على  يعتدون فيه أفراد لوجود واستقراره المجتمع أمن  تهدد أنها-3

 وعقولهم 
 وسلوكه  وعقله جسمه  في يفعلها بمن  واألذى الضرر تُلحق أنها-4

 الكبائر؟  من المجتمع حماية  سبل ماهي: س
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 :ومنها وقوعها قبل الكبائر حدوث منع على وتقوم: الرباني المنهج-1:ج
 وطاعته  وجل عز للا  تقوى تعزيز -أ

 المحرمات  وترك الخير  عمل على يحافظون الذين الحسنة األخالق ذوي  األصدقاء اختيار-ب
 إيجابًيا عنصًرا فيه فرد كلّ  يكون حتى قيمه على والمحافظة وحّبه المجتمع إلى اإلنتماء غرس-ج
 منها للتحذير قبيحة  بصورة والمنكرات الكبائر تصوير-د
 :ومنها وقوعها بعد الكبائر عالج على تقوم  : العالجي  المنهج -2
 أفرادًا يكونوا حتى بأيديهم واألخذ المعاصي ترك على ومساعدتهم عليها المذنبين وتشجيع  التوبة باب فتح-أ

 المجتمع  في صالحين
 قال أنه عنه للا  رضي مسعود ابن  عن ماروي )( الدليل) الصالحة باألعمال القيام على المذنيبين تشجيع-ب

قيمي الَصَلةَ َطَرَفي :)  وجل عز  للا فأنزل فأخبره وسلم عليه للا  صلى النبي  ،فأتى ذنًبا أصاب رجاًل  إن:
َ
انلََهاري   َوأ

يذَلاكيريينَ  يَك ذيْكَرىَٰ ل َٰل يئَاتي ۚٓ َذ يَن اللَيْلي ۚٓ إيَن اْْلََسَناتي يُْذهيَْبَ الَسيَّ  ؟ هذا أَليَ  للا  يارسول: فقال الرجل  ( َوُزلًَفا مَّ

 "(كلهم أمتي لجميع : "قال

َولَُكْم ِفي الْقيَصاصي    ): عالىت للا  قال(  الدليل) والمجتمع الفرد ألمن  حماية المجرمين على  العقوبة تشريع-ج
ِْلَابي لََعلَُكْم َتَتُقونَ 

َ
وِلي اْۡل

ُ
 (َحَياةٌ يَا أ

 ( 1الدرس التاسع عشر:تطبيقات ىلع أحكام الراء) 
 إجابات الدرس: 

رْضي  رَْحلي  تفخيم الراء
َ
ُعوا   نَرَْفُع َدرََجاٍت   اْسَتْخرََجَها اْۡل   ارْجي

يقَةٍ  ترقيق الراء     يَْْسيقْ  لََساريُقونَ   ُمَتَفرَّ
 السؤال الثاِّن: 

ْكََثَ 
َ
ا: أ  مفخم وصًلا ووقفا

ا: بَعيْيٍ   مرقق وصًلا ووقفا

ا:الْعيْيُ   مفخم وصًلا ومرقق وقفا

ا: َشٌَّ   مفخم وصًلا ووقفا

ا:َخْْيُ   مفخم وصًلا ومرقق وقفا
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 )ذو النون( الدرس العشرون: نبي الله تعالى يونس عليه السالم
 :ماهو لقب يونس عليه السًلم؟س

 ج: ذو النون

 : إىل من ُأرسل يونس عليه السًلم؟س

 ج: إىل أهل نينوى يف أرض املوصل يف العراق

ا؟عد: إىل ماذا دعاهم؟اىل ماذا س  ا الرسل مجيعا

عبادة اهلل تعاىل وترك عبادة األصنام وأن يتفكروا يف خلق الساموات واألرض ويف خلق أنفسهم  ج:إىل

 )السبب( ليدركوا أن هلذا الكون خالق عظيم هو اهلل عز وجل الذي يستحق أن ُيعبد وحده دون سواه

 : اذكر موقف قوم يونس عليه السًلم من دعوته؟س

وا عىل كفرهم وعنادهم وتكذيبهم   ج: مل يستجيبوا وأرصُّ

 : ملاذا ترك يونس عليه السًلم قومه؟ ملاذا قرر يونس عليه السًلم اخلروج من نينوى؟س

ا األمل من إيامهنم  ج:عند إرصار قومه عىل الكفر غضب منهم ورحل عنهم قاطعا

 هلل تعاىل *األنبياء ال هياجرون عن بلداهنم وأقوامهم إال بوحي من ا

 ؟ وماذا أرسل اهلل تعاىل له اذكر سبب إلقاء يونس عليه السًلم يف البحر:س

ج:قيام الركاب بقرعة إللقاء بعضهم يف البحر فكان اسم يونس عليه السًلم  ممن وقع عليه القرعة 

 يُونَُس لَميَن  ِإَونَ ) :)الدليل(: قال اهلل تعاىل  و أرسل له حوتاا فابتلع يونس عليه السًلمفألقي يف البحر
َبَق إيََل الُْفلْكي الَْمْشُحوني  ( 139)الُْمرَْسليْيَ 

َ
ْيَ (140) إيذْ أ فَاِْلََقَمُه اْْلُوُت وَُهَو   (141)فََساَهَم فَََكَن ميْن الُْمْدَحضي

 (ُملييمٌ 
يذكر اهلل تعاىل ويسبحه ويستغفره ويتوب إليه ويدعوه  ج:أخذ :ماذا فعل يونس يف بطن احلوت؟س

بصدق وإخًلص حتى جاءه الفرج واستجاب اهلل تعاىل لدعاء سيدنا يونس عليه السًلم ألنه كان من 

 املسبحني فنجاه من الضيق والظلامت واخلوف الذي يعانيه
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 : أين ألقاه احلوت؟ س

ليه نبتة اليقطني وبقي حتت ظلها يأكل ثمرها حتى ج:ألقاه عىل الشاطئ يف العراءوأنبت اهلل تعاىل ع

َْي  ):عافاه اهلل تعاىل )الدليل ( قول اهلل تعاىل  يحي نَُه ََكَن ميَن الُْمَسبَّ
َ
لَلَبيَث ِفي َبْطنيهي إيََلَٰ يَوْمي  ( 143)فَلَْواَل أ

يالَْعَراءي وَُهَو َسقييٌم ( 144)ُيبَْعُثوَن  نبَتَْنا   (145) َفَنَبْذنَاهُ ب
َ
ين َيْقطيْيٍ َوأ  ( 146) َعلَيْهي َشَجَرةً مَّ

 من دعوته؟ : مالذي غري موقف قوم يونس عليه السًلم س

ُنذر العذاب من أهل نينوى فوقع اخلوف يف نفوسهم وأصاهبم اهللع فأدركوا أن يونس عليه  ج:اقرتاب 

 السًلم كان صادقاا يف إنذاره هلم وعادوا إىل احلق فآمنوا وصّدقوا وَنِدموا وتابوا 

 ج: مئة ألف  : كم كان عدد قوم يونس الذين نجوا من العذاب بإيامهنم؟س

 ة الدرس الحادي والعشرون: اإلجار
 :عرف اإلجارة؟س

ج:عقد بني طرفني يقدم فيه أحدمها لآلخر منفعة مرشوعة مقابل أجر معلوم واإلجارة من العقود 

َجْرَت الَْقوييُّ   ):املرشوعة )الدليل( قوله تعاىل
ْ
ْرهُۖ  إيَن َخْْيَ َمني اْسَتأ جي

ْ
بَتي اْسَتأ

َ
وقد ) اأْلَِمنيُ قَالَْت إيْحَداُهَما يَا أ

 النبي صىل اهلل عليه وسلم رجًلا من قريش ليدّله عىل طريق اهلجرة من مكة إىل املدينة املنورةاستأجر 

 : اذكر أسباب ترشيع اإلجارة؟ احلكمة من مرشوعية اإلجارةس

 توفري سبل الرزق واملعاش هلم -2للتيسري عىل الناس ورفع احلرج واملشقة عنهم -1ج: 

 : اذكر أنواع اإلجارة؟س

 األشياء مثل: استئجار منزل سكني /األرض للزراعة / السيارات للركوبإجارة -1ج: 

 إجارة األشخاص:استئجار عامل /اخلياط /الطبيب/ اخلادم / املوظف للقيام عىل خدمة الناس  -2

 )املؤجر واملستأِجر ( يف إجارة األشياء؟ :اذكر حقوق الطرفني س

  العقد كمدة اإلجارة جيب عىل طريف العقد اإللتزام بام اتفقا عليه يف-1ج:

 تسليم اليشء املأجور للمستأجر لينتفع به  -2
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 دفع األجرة للمؤجر يف الوقت املحدد وعدم املامطلة يف دفعها -3

 عىل املستأجر املحافظة عىل املأجور -4

 يستحب كتابة عقد اإلجارة واإلشهاد عليه وفق األصول حفاظاا عىل حقوق الطرفني-5

 األجري يف إجارة األشخاص؟  :حقوقس

 رسعة إعطاء األجري حقه  -1ج: 

 حّذر اإلسًلم من ظلم األجري وعدم إعطائه حقه  -2

 معاملة اخلدم معاملة حسنة فهم أخوان لنا يف اإلنسانية-3

 إجابة السؤال الرابع: 

 ال يصح  -أ

 ال يصح  - ب 

 يصح-ج

 ال يصح -د

 يصح -ه

 ال يصح -و

 إجابة السؤال اخلامس: 

 إجارة األشخاص إجارة األشياء 

استأجر املدير حافلة لطلبة الصف التاسع 

 لزيارة دار املسنني 

 استأجر خالد عامًلا فنياا إلصًلح سيارته

 استأجرت فاطمة خادمة لتنظيف البيت  استأجر حممود خًلطة إسمنت لبناء سور

 استأجر سعيد حماسباا لتدقيق حساباته 
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 ( 2أحكام الراء ) الدرس الثاني والعشرون: تطبيقات ىلع 
 

 :األول السؤال

 مفخم : ٱلَۡقۡريَةَ 

َٰفيُرونَ   مفخم : ٱلَۡك

 مرقق :تََۡثييَب 

يْيَ   رَۡحُم ٱلَرَْٰحي
َ
 مفخم :أ

ًْيا    مفخم :بَصي

 السؤال الثالث: 

 ۡ  مرقق : َويَۡصَبي

ا:َيۡغفيرُ   مفخم وصًلا ومرقق وقفا

ْيُ  ا ومفخم وصًلا :ٱلۡبَشي  مرقق وقفا

 والعشرون: السنة الحسنة والسنة السيئة الدرس الثالث  
 

َمْن َسن  يِف اإِلْسالِم ُسن ًة  ): َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد اهلل ِ ريض اهلل عنه قال: َقاَل َرُسوُل اهلل ِ َصىل  اهلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ 

ا َبْعَدُه ِمْن َغْْيِ أَ  ٌء َوَمْن َسن  يِف اإِلْسالِم ُسن ًة  َحَسنًَة َفَلُه َأْجُرَها َوَأْجُر َمْن َعِمَل ِِبَ ْن َينُْقَص ِمْن ُأُجوِرِهْم ََشْ

ا ِمْن َبْعِدِه ِمْن َغْْيِ َأْن َينُْقَص ِمْن َأْوَزاِرِهْم ََشْ   (  ءٌ َسي َئًة َكاَن َعَلْيِه ِوْزُرَها َوِوْزُر َمْن َعِمَل ِِبَ

 راوي الحديث 
ه عمر بن اْلطاب يوسف هذه األمة لوسامته أسلم يف السنة جرير بن عبد اهلل البجيل ريض اهلل عنه  ساما

ًثا عاملًا بأمور دينه تويف سنة  التي تويف فيها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان ريض اهلل عنه ذكًيا حمدا

 هجري51
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 : بعد أن قرأت احلديث الرشيف فام هي خالصة احلديث؟ س

 قدوة لغْيه يف ذلك  ج:فعل اْلْي والدعوة إليه وأن يكون املسلم

 : عرف السنة احلسنة؟س

ج:هي كل عمل أو طريقة تريض اهلل تعاىل يتبعها الناس منها ماجاء معنا يف هذا احلديث وهو كيف بادَر  

الصحاِب ريض اهلل عنه إىل طاعة اهلل تعاىل وإىل امتثال أمر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم باالبتداء 

 يف ذلكريض اهلل عنهم باْلْيات ثم تبعه الصحابة 

 : اذكر أمثلة  يف فعل اْلْي وخدمة الناس؟ س

 ج:*ماقام به السلف الصالح من نقط املصحف الرشيف وشكله وكتابته ونسخه حفًظا له

*ماتقوم به الدول املعارصة من وضع اإلشارات والشواخص املرورية تسهياًل حلركة املركبات وحفًظا  

 لألرواح 

 : عرف السنة السيئة؟س

ج:هي كل فعل خيالف ما جاء به اإلسالم ومن جاء ِبا يستحق إثمها وإثم من تبعه ِبا ألنه ابتدعها 

 وسهلها عىل مرتكبها  

 : اذكر أمثلة عىل السنن يف السيئة يف املجتمع؟س

 ج:*إطالق العيارات النارية يف األفراح 

 *املبالغة يف اإلنفاق يف احلفالت واملناسبات 

 تغلق الطرقات *مواكب التخريج التي 

 إجابة السؤال اْلامس : 

 سنة سيئة -أ
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 سنة سيئة -ب

 حسنة  سنة-ج

 الدرس الرابع والعشرون :الوديعة 
 : عرف الوديعة؟س

 ج:مايضعه شخص عند غْيه أمانة ليحفظه له دون مقابل ثم يرده إليه عند طلبه 

 : اذكر دليل مرشوعية الوديعة؟س

قريش حتفظ ودائعها عند النبي صىل اهلل عليه وسلم وعندما أراد النبي صىل اهلل عليه وسلم  ج:كانت

 اهلجرة إىل املدينة املنورة كلاف عيل بن أِب طالب ريض اهلل عنه بردا الودائع

 : اذكر حكمة مرشوعية الوديعة؟س

 حوائج الناس وتقديم العون هلم الدليل :  ج:لقضاء

ي َواِلَْقَوىَٰ  قال اهلل تعاىل : َّ  َوَتَعاَونُوا لََعَ الَْبي

 :اذكر أحكام الوديعة؟س

 الوديعة أمانة يف يد من قبلها وجيب عليه أن يؤدهيا متى طلبها صاحبها وحيرم عليه إنكارها-1ج:

استخدامها إال بإذن صاحبها فإذا هلكت دون تعد جيب عىل املودع عنده حفظ الوديعة وال جيوزله -2

أو تقصْي منه فال َشء عليه الدليل :عند عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صىل اهلل 

 واذا قَص يف حفظها فعليه ضامهنا"من أودع وديعًة فال ضامن عليه "عليه وسلم :

 تنتهي الوديعة(تنتهي الوديعة يف احلاالت اآلتية )متى -3

 *طلُب صاحب الوديعة وديعته 

 *إعادة الوديعة إىل صاحبها
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 *وفاة أحد الطرفني

 إجابة السؤال الرابع: 

 عليه ضامنة لكونه قَص يف حفظه-أ

 تَصفه صحيح ومن حق املودع عنده رد الوديعة إىل صاحبها إذا خيش عليها من الضياع أو التلف -ب

 ق بدون تعٍد منها أو تقصْي ال تضمن خدجية اْلاتم ألنه ُس  -ج

 تَصف سعيد صحيح ألن زيد أذن له بذلك -د

 تَصف زميل عمرو حرام ألنه مل حيفظ األمانة-ه

 ( اإليمان الصادق 18-14الدرس الخامس والعشرون :سورة الحجرات اآليات الكريمة )
 

 :قال اّلل تعاَل
يُكْم ) يَماُن ِفي قُلُوب ا يَْدُخلي اْْلي ْسلَْمَنا َولََمَّ

َ
ْن قُولُوا أ ْعَراُب آَمَنَّا قُْل لَْم تُْؤميُنوا َولَكي

َ
َ َورَُسوَُلُ  قَالَتي اْۡل يُعوا اّلَلَّ ِإَوْن تُطي

يٌم ) َ َغُفوٌر رَحي ْعَماليُكْم َشيْئًا إيَنَّ اّلَلَّ
َ
ي ُثَمَّ لَْم يَْرتَابُوا  ( إيَنََّما الُْمْؤمي 14اَل يَليتُْكْم ميْن أ ي َورَُسوُلي ياّلَلَّ ييَن آَمُنوا ب ُنوَن اََّلَّ

اديقُوَن )  يَك ُهُم الَصَّ ولَئ
ُ
ي أ هيْم ِفي َسبييلي اّلَلَّ نُْفسي

َ
يهيْم َوأ ْمَوال

َ
يأ ُ َيْعلَُم َما  15وََجاَهُدوا ب ينيُكْم َواّلَلَّ يدي َ ب ُتَعليَُّموَن اّلَلَّ

َ
( قُْل أ

َماَواتي َوَما ِفي  ٍء َعلييٌم )ِفي الَسَّ َّ ََشْ
يُكلي ُ ب رْضي َواّلَلَّ

َ
ََّ إيْسَلَمُكْم  16 اْۡل ْسلَُموا قُْل اَل َتُمُنَّوا لََعَ

َ
ْن أ

َ
( َيُمُنَّوَن َعلَيَْك أ

يَماني إيْن ُكنُْتْم َصاديقيَْي ) يْْلي ْن َهَداُكْم ل
َ
ُ َيُمُنَّ َعلَيُْكْم أ َماوَ 17بَلي اّلَلَّ َ َيْعلَُم َغيَْب الَسَّ ُ  ( إيَنَّ اّلَلَّ رْضي َواّلَلَّ

َ
اتي َواْۡل

يَما َتْعَملُونَ  ٌْي ب  ( (18) بَصي
 املفردات والتراكيب 

 ال ينقصكم: اَل يَليتُْكمْ 

 :مل يشكوا  لَْم يَْرتَابُوا 

 : ُيظهرون أهنم أصحاب فضل عليك َيُمُنَّوَن َعلَيَْك 

 :بامذا يكون اإليامن الصادق؟ س
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 العمل الصالح-2باإلخًلص -1ج: 

 عًلمات صدق اإليامن؟ :اذكرس

 التصديق اجلازم باإليامن باهلل تعاىل ورسوله الكريم -1ج:

 بذل املال والنفس خلدمة الدين والوطن والدفاع عنه-2

ُ  ):تعالى قوله نزول سبب اذكر: س ََّ إيْسَلَمُكْم بَلي اّلَلَّ ْسلَُموا قُْل اَل َتُمُنَّوا لََعَ
َ
ْن أ

َ
َيُمُنَّ َعلَيُْكْم َيُمُنَّوَن َعلَيَْك أ

يَماني إيْن ُكنُْتْم َصاديقيْيَ  يْْلي ْن َهَداُكْم ل
َ
 ؟ (أ

نُّون عليه أهنم آمنوا  ج قدوم وفد من بني أسد إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مؤمنني وأخذوا يم

 دون قتاله بقوهلم:)إننا مل نقاتلك وآتيناك باملال والعيال(

ْن  يَ  :إىل ماذا يشري قوله تعاىل:)س
َ
ُ َيُمُنَّ َعلَيُْكْم أ ََّ إيْسَلَمُكْم بَلي اّلَلَّ ْسلَُموا قُْل اَل َتُمُنَّوا لََعَ

َ
ْن أ

َ
ُمُنَّوَن َعلَيَْك أ

يَماني إيْن ُكنُْتْم َصاديقيْيَ  يْْلي  ؟(َهَداُكْم ل

م اهلل تعاىل هبا عباده وأنه ال ينبغي للمسلم أن يمن عىل اهلل تعاىل وعىل  ج: أن اإلسًلم نعمة عظيمة كرَّ

رسوله صىل اهلل عليه وسلم بام يقوم به من طاعات الهنا واجبة عليه وأن نفعها يعود عليه بالدنيا ويف  

اآلخرة وأنه سبحانه وتعاىل صاحب الفضل واملنَّة عليه بأن هداه لإليامن ووفقه إىل طاعته فعليه أن 

 يشكره عىل ذلك

 الذي يعلم دقائق األشياء وعظائمها وغائبها :ملاذا ختمت السورة بالتذكري بشمول علم اهلل تعاىلس

 وحارضها ؟اثر مراقبة اهلل تعاىل يف سلوك اإلنسان

 اإلنسان مراقبة اهلل تعاىل الدائمة فيطيعه وال يعصيه ويشكره وال يكفره ويذكره وال ينساه ج:ليستشعر

 املسؤولية اإلجتماعية الدرس السادس والعشرون: 
مثل القائم يف حدود اهلل والواقع فيها كمثل   :عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال -ريض اهلل عنهام- فعن النعامن بن بشْي 

كان الذين يف أسفلها إذا استقوا فضهم أعالها وبعضهم أسفلها، قوم استهموا عىل سفينة، فأصاب بع
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رتكوهم وما يمن املاء مروا عىل من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرًقا ومل نؤِذ َمن فوقنا، فإن 

 (أرادوا هلكوا مجيًعا، وإن أخذوا عىل أيدهيم نجوا ونجوا مجيعا

 املفردات والتراكيب 
 حدود اهلل: اآلمر باملعروف والناهي عن املنكرالقائم عىل 

 الواقع فيها :املخالف ألمر اهلل تعاىل 

 استهموا:طلبوا القرعة 

 أخذوا عىل أيدهيم: منعوهم عام أرادوا فعله 

 

 املفردات والتراكيب 
النعامن بن بشْي األنصاري صحاِب جليل كان أول مولود لألنصار بعد قدوم النبي صىل اهلل عليه وسلم 

ملدينة وكان أمْي الكوفة يف عهد معاوية بن أِب سفيان ريض اهلل عنه وكان أيًضا شاعًرا وخطيًبا تويف سنة ا

 للهجرة يف بالد الشام 64

 ؟ : وضح بناء املجتمع وأمنه وسالمته مسؤولية اجتامعية مشرتكة تقع عىل عاتق كل فرد يعيش فيهس

أمن املجتمع كله للخطر مما يؤدي إىل سخط اهلل تعاىل  ج:بقيام كل فرد بواجباته وأي تقصْي فيها ُيعرض 

يُد    ):وعقوبته )الدليل( قوله تعاىل  َن اّلَلَ َشدي
َ
يََبَ اََّلييَن َظلَُموا مينُكْم َخاَصًةۖ  َواْعلَُموا أ َواَتُقوا فيتَْنًة اَل تُصي

 (  الْعيَقابي 
 : عىل من تقع مسؤولية إصالح املجتمع؟س

ج:تقع عىل مجيع أفراد املجتمع كل حسب طاقته وعلمه فمن واجب أبنائه اإلسهام يف بناء مؤسساته  

وحتقيق تقدمها وازدهارها ومن واجبهم الوقوف يف وجه كل األعامل التي من شأهنا إفساده وتضيع  

صىل اهلل عليه  :عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام قال : قال رسول اهلل (الدليل )مقدراته وإمكاناته 

http://www.fb.com/talakheesjo


 

41                              www.fb.com/talakheesjo  
 

–2020 
 

ُجُل َراٍع  ؤ  َراٍع، َوُهَو َمْس مامُ وٌل َعْن َرِعي تِِه، َفاإْل ؤُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمْس   وسلم :) وٌل َعْن َرِعي تِِه، َوالر 

وَلٌة ، َواْلَعْبُد َراٍع َعىَل َماِل ؤ، َوِهَي َمْس زوجهاوٌل َعنُْهْم، َواملَْْرَأُة َراِعَيٌة َعىَل َبْيِت ؤ، َوُهَو َمس هَعىَل َأْهلِ 

 ( وٌل َعْن َرِعي تِهِ ؤوٌل َعنُْه، َأاَل َفُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمْس ؤَسي ِدِه َوُهَو َمس

 :هناك العديد من الصور للمسؤولية االجتامعية اذكرها؟ س

ي َواِلَْقَوىَٰ  :) التعاون عىل الرب قال تعاىل-1ج: َّ ؟ بإقامة املؤسسات اْلْيية وإعانة  كيف( َوَتَعاَونُوا لََعَ الَْبي

 املحتاجني وحماربة الفقر بأداء الزكاة والصدقات واإلسهام يف اْلمعيات اْلْيية وإقامة األوقاف اْلْيية

ثْمي َوالُْعْدَواني   حماربة اإلثم والعدوان قال تعاىل :)-2 ؟ بمحاربة املنكر ( كيفَواَل َتَعاَونُوا لََعَ اْْلي

   واملخدرات وكل أسباب الفساد يف املجتمع

اإلصالح بني اْلصوم فأبناء املجتمع أخوة كاْلسد الواحد يشعر بشعور إخوانه ويتأمل ألملهم  -3

 املعاناة عنهم ويسعى لدفع 

التعاون يف تربية أبناء املجتمع وإعدادهم ليكونوا مواطنني صاحلني وذلك عن طريق املحارضات -4

 الرتبوية يف حتقيق هذا اهلدف  

 إجابة السؤال الثاين: 

 هذا شعور بمسؤوليتهم جتاه مدرستهم وأن هلا حق عليهم باملحافظة عليها واإلهتامم بمنظرها  -أ

عروف املأمور به املسلم ملا له من أثر طيب عىل األفراد يف املجتمع هذا من صور األمر بامل -ب

 االجتامعيةودعم وتوطيد للعالقات 

أنصحه بالرتاجع عن هذا السلوك وأنه ليس بخلق للمسلم وألثره اليسء عىل األفراد وملا فيه من  -ج

 تشجيع عىل الرذيلة
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 ( 3ىلع أحكام الراء)  الدرس السابع والعشرون :تطبيقات 
 إجابة السؤال الثاِّن: 

 يفخم يف حالة الوصل ألنه مفتوح وصًلا ويف حال الوقف يفخم ألنه سبقه حرف استعًلء: ميِْصَ 

 ساكن سبقه حرف مفتوح :الَْعرْشي 

 ألنه مضموم :  ُرْؤيَايَ  

ْجر
َ
ا وقبله حرف يف:أ ساكن قبله  حالة الوصل مفخم ألنه مفتوح ويف حال الوقف يسكن سكوناا عارضا

 حرف مفتوح

 مرقق ألنه مكسور:ُمْعريُضونَ 

رَْسلَْنا 
َ
 مفخم ألنه ساكن وماقبله مفتوح :أ

رَ   حالة الوصل مفخم ألنه مفتوح ويف حالة الوقف يرقق ألنه سبقه حرف ساكن  يف:فَاطي

 الدرس الثامن والعشرون: الوكالة 
 :عرف الوكالة؟س

 ج:عقد يفوض به طرف طرفاا آخر للقيام عنه بعمل جائز معلوم ويكون بعوض مايل أو بغري عوض

 :متى تعامل الناس بالوكالة؟س

فَابَْعُثوا  )  )الدليل(: قوله تعاىل :  عندما وّكل أصحاب الكهف أحدهم برشاء طعام هلم  ج:قبل اإلسًلم
ينُْه َوَْلَ  يريْزٍق مَّ تيُكم ب

ْ
ْزََكَٰ َطَعاًما فَلَْيأ

َ
َها أ يُّ

َ
يَنةي فَلَْينُظْر أ ي إيََل الَْمدي ه يَوريقيُكْم َهَٰذي َحَدُكم ب

َ
يُكْم أ َتلََطْف َواَل يُْشعيَرَن ب

َحًدا 
َ
 (  أ

 ذكر دليل من السنة للتعامل بالوكالة؟:اس

ج:وّكل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عروة بن اجلعد ريض اهلل عنه أن يشرتي له بدينار شاةا فاشرتاها  

 له 
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ا للحرج عنهم وهي من باب   :اذكر احلكمة من الوكالة؟س ج:التيسري عىل الناس وسد حاجاهتم رفعا

 ودة والرمحة بني أبناء املجتمع التعاون عىل الَب والتقوى ويزيد امل

 : اذكر صور الوكالة؟س

 التوكيل يف البيع والرشاء وهو أن يوّكل طرف طرفاا آخر بأن يبيع أو يشرتي له شيئاا ما-1ج:

التوكيل يف الزواج وهو أن يوّكل طرٌف طرفاا آخر بأن يقوم مقامه يف إجراء عقد زواجه والدليل  -2

ه وسلم النجايش )ملك احلبشة( ليزوجه أم حبيبة بنت أيب سفيان عندما وّكل النبي صىل اهلل علي

 فزوجها له 

التوكيل يف األضاحي واهلدي فقد وّكل النبي صىل اهلل عليه وسلم عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه -3

 يف ذبح اهلدي والتصدق هبا

حيّج عنه وتوكيل املريض التوكيل يف احلج ومن ذلك توكيل الشيخ اهلرم الذي ال يستطيع السفر من -4

ا ال يرجى شفا َجاَءِت اْمَرَأٌة  ؤه من حيج عنه وتوكيل أحد ورثة امليت من حيج عن امليت )الدليل( مرضا

ِة الَوَداِع، قاَلْت: يا َرسوَل اهللَِّ إنَّ َفِريَضَة اهللَِّ عىَل ِعبَاِدِه يف احلَجِّ أْدَرَكْت أيِب  ا   ِمن َخْثَعَم َعاَم َحجَّ شيخا

اِحَلِة َفهْل َيْقِِض عنْه أْن أُحجَّ عنْه؟ قاَل: َنعَ  ا ال َيْسَتطِيُع أْن َيْسَتِوَي عىَل الرَّ  م َكبرِيا

الوكالة يف املحاماة وهي أن يوّكل طرٌف حمامياا للدفاع عنه أمام القضاء وهي جائزة إذا كانت بقصد -5

 الدفاع عن احلق 

 إجابة السؤال الرابع: 

 يصح  -أ

 يصح-ب 

 يصح ال-ج

 يصح -د
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 الدرس التاسع والعشرون:الحلم 
 عرف احِللم؟ س:

 هو ضبط النفس عند مواطن الغضب والتأِّن عند إصدار األحكامج:

،  ثوب ملسو هيلع هللا ىلص َوَعَلْيِه  النبيُكنُت َأْميِش َمَع  الدليل:  فجذبه جذبةا شديدةغلِيُظ احلَاِشيِة، فَأْدرَكُه َأْعَرايبٌّ

ِة  الرسول، َفنظرُت إىَِل َصْفَحِة عاتِِق َشديَدةا   ِمْن ِشدَّ
ِ
داء ، ُثمَّ َقاَل: ، جذبتهملسو هيلع هللا ىلص وَقد َأثََّرْت هِبا َحاِشيُة الرِّ

 
ٍ
ِذي ِعنَدَك، فالَتَفَت إَِلْيه، فَضِحَك، ُثمَّ َأمر َلُه بَعَطاء  "ُمْر يِل ِمن ماِل اهللَِّ الَّ

لم يف الصحايب أشج عبد قيس ريض اهلل عنه عندما وعندما مدح النبي صىل اهلل عليه وسلم ُخلق احل

 قال له صىل اهلل عليه وسلم ):إن فيك خصلتني حيبهام اهلل: احللم واألناة(

 اذكر نامذج من حلم السلف الصالح؟س:

شتم رجل الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنه وملا فرغ الرجل من الشتم قال ابن -1ج:

ا عام عباس ريض اهلل عنه  خلادمه: هل للرجل حاجة فنقضيها له؟ فاستحى الرجل وطأطأ رأسه معتذرا

 َبَدر منه

دخل أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل املسجد يف ليلة مظلمة فعثر برجل نائم يف املسجد -2

اء األدب فرفع الرجل رأسه وقال لعمر: أجمنون أنت؟ فقال عمر: ال .فأراد من كان معه رضبه ألنه أس

 مع أمري املؤمنني فقال عمر: دعوه ، إنام سألني إن كنت جمنوناا أم ال ، فأجبته

ا فغضب من كان عنده من أهل معاوية  -3 ا شديدا أسمع رجل معاوية بن سفيان ريض اهلل عنه كًلما

ا قال: إِّن ألستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي  فقيل له لو سطوت عليه فقد أساء كثريا

 : اذكر آثار احللم؟ س

 نيل رضا اهلل تعاىل وحمبة رسوله حممد صىل اهلل عليه وسلم-1ج:
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انتشار التآلف والتواد بني أفراد املجتمع فريفق الكبري بالصغري ويصَب العامل عىل اجلاهل ويعفو -2

 املحسن عن امليسء 

 رد اإلساءة شيوع األمن يف املجتمع وانحسار اخلصومات والنزاعات لرتفع الناس عن -3

 تم بحمد الله

 
 التلخيص شامل ويتضمن حل أسئلة الدروس  

 ويفضل الرجوع الختيارات أستاذ املادة وللكتاب
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