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 علم التفسير  : ولاالدرس ال
 

 ؟  عرف القرآن الكريم : س

 خرة  االهو كالم اهلل تعالى الذي أنزله لهداية الناس وسعادتهم في الدنيا و  : ج 

 

 ؟  ور التي تعين على تدبر القرآن الكريم والعمل بهاألم ماهي  : س

 معرفة معاني مفرداته وآياته التي يوضحها علم التفسير  : ج 

 

 ول االالسؤال  ؟ مفهوم علم التفسير ما هو  : س

 بيان معاني القرآن الكريم واستخراج أحكامه وِحَكمِه وبيان مقاصده هو العلم الذي يبحث في  : ج 

 

 السؤال الثاني  ؟ اذكر أهمية علم التفسير : س

 فهم معاني القرآن الكريم وآياته فذلك يعين على تدبره والعمل بمعانيه -1 : ج 

بتعاد عن نواهيه االلى والشرعية من القرآن الكريم )لماذا( للعمل بأوامر اهلل سبحانه وتعا األحكاماستنباط  -2

 وتطبيقها في حياتنا   األحكاملتزام بهذه االو

  َذاَوَلَقْد َضَرْبَنا ِللنَّاِس ِفي َه) : تعاظ بما في القرآن الكريم من قصص وأمثال وحكم ومواعظ قال اهلل تعالىاال-3

 )الدليل(  (َيَتَذكَُّروَن لََّعلَُّهمْ  َمَثٍل  ُكلِّ  ِمن  اْلُقْرآِن

 

 ؟  مراحل نشأة علم التفسيرعدد   : س

 في عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم -1 : ج 

 عهد الصحابة رضوان اهلل عليهم -2

 عهد التابعين -3

 عهد التدوين -4

 

 ؟  متى ظهر علم التفسير : س

 على النبي صلى اهلل عليه وسلم مع نزول القرآن الكريم   : ج 

 

 ؟  مع مثال  وضح كيف كان التفسير في عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم : س

كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم أعلم الناس بكتاب اهلل تعالى يبين معانيه للناس ويوضح لهم آياته ويجيب   : ج 

   اآلياتالصحابة رضي اهلل عنهم إذا سألوه عما يصعب عليهم فهمه من  

http://www.fb.com/talakheesjo


 

4                              www.fb.com/talakheesjo  
 

–112021 
 

َلْم َيْلِبُسوا ِإيَماَنُهم الَِّذيَن آَمُنوا َو) : عندما ُأشِكَل على الصحابة رضي اله عليهم معنى )الظلم( في قوله تعالى : مثال

فقال رسول اهلل صلى اهلل   ؟  رسول اهلل وأينا لم ُيلبس إيمانه بظلم  يا:  قالوا  (مُّْهَتُدوَن َوُهم   نُ األم  َلُهمُ  ِئكَ ِبُظْلٍم ُأولَ 

ل اهلل صلى اهلل  ففسر رسو (ِإنَّ الشِّْرَك َلُظْلٌم َعِظيمٌ ) : إنه ليس بذلك ألم تسمعوا إلى قول لقمان البنه : عليه وسلم

 )السؤال الثالث(  بالشرك اآليةعليه وسلم )الظلم( في 

 

؟  )أو وضح كيف كان علم التفسير في عهد الصحابة(؟ وضح كيف كان نهج الصحابة في التفسيرمع ذكر مثال : س

 السؤال الرابع 

إذا ُأشِكل عليهم فهم آية بحثوا عن تفسيرها في كتاب اهلل تعالى فإن لم يجدوا لها تفسيًرا في كتاب اهلل بحثوا   : ج 

 عنها في أحاديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإن لم يجدوا اجتهدوا في تفسيرها  

ِفْتَنًة لِّلنَّاِس َوالشََّجَرَة  االا الَِّتي َأَرْيَناَك َوَما َجَعْلَنا الرُّْؤَي): تفسير ابن عباس رضي اهلل عنهما لقوله تعالى: مثال

سري به والشجرة الملعونة  الرؤيا هي رؤيا عين ُأريها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليلة أ : قال  (اْلَمْلُعوَنَة ِفي اْلُقْرآِن

 شجرة الزقوم

 

 ؟ وضح نهج التابعين في تفسير القرآن الكريم مع مثال : س

 تابعون على نهج الصحابة رضي اهلل عليهم في تفسير آيات القرآن الكريم سار ال : ج 

 ْبَكاِر( االَواْذُكر رَّبََّك َكِثيًرا َوَسبِّْح ِباْلَعِشيِّ َو) : ماذكره مجاهد وغيره في تفسير قوله تعالى: مثال

 بكار أول الفجر والعشي ميل الشمس إلى أن تغرب اال : قال

 

 ؟ متى بدأ عصر التدوين  : س

 وي وأوائل العصر العباسي  األم في أواخر العهد  : ج 

 

 أو وضح عهد التدوين ؟ اذكر مميزات عهد التدوين : س

حيث  ( كان التفسير ُيدّون على أنه باب من أبواب الحديث الشريف إلى أن جاء القرن الثالث الهجري  )متى استقل : ج 

صبح علًما قائًما بذاته وُألفت فيه كتب استقل التفسير بتأليف خاص وانفصل عن الحديث النبوي الشريف وأ

 والسور القرآنية حسب ترتيب المصحف الشريف  اآليات مستقلة شملت 

 

 السؤال السابع  ؟ عدد شروط المفسر  : س

يتحرى الصدق والضبط في   -بعيًدا عن الهوى )مصلحته الخاصة( د -تقًيا ج - مسلًما ب- أ : شروط شخصية-1 : ج 

النقل )علل( ألنه اذا كان صاحب هوى أدى به ذلك إلى تحريف النصوص وإلى تفسيرات باطلة تخالف الشريعة 

 سالمية تبًعا لهواه اال
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المية المتصلة بالقرآن الكريم مثل علم القراءات وأسباب  ساال أن يكون ملًما بعلوم الشريعة  -أ : شروط علمية-2

 النزول والناسخ والمنسوخ وعلم أصول الفقه وعلوم الحديث الشريف والسنة النبوية وعلوم اللغة العربية  

سالم من  اال بواقع الحياة ليبين موقف  اآلياتأن يكون على معرفة بعلوم العصر وتطوراته )علل( ليربط تفسير  -ب

 )السؤال الخامس(العصرقضايا  

 

 السؤال السادس  ؟ اذكر اتجاهات المفسرين في تفسير القرآن الكريم  : س

 البن جرير الطبري( -التفسير بالمأثور )جامع البيان -1 : ج 

 لإلمام القرطبي( -التفسير الفقهي )الجامع ألحكام القرآن -2

 لطنطاوي جوهري( -التفسير العلمي )الجواهر-3

 لحسن العتر( -بوة محمد في القرآن الكريم  التفسير الموضوعي )ن-4

 الزمخشري( -التفسير البالغي )الكشاف -5

 

 ؟  عرف التفسير المأثور مع مثال : س

يم نفسه أو بما ورد عن النبي صلى اهلل عليه وسلم في السنة رتفسير آيات القرآن الكريم بما في القرآن الك : ج 

 النبوية أو بأقوال الصحابة رضي اهلل عنهم 

 : مثال

 البن جرير الطبري  : جامع البيان

 البن كثير : تفسير القرآن العظيم

 

 ؟  عرف التفسير الفقهي مع مثال : س

 الكريمة   اآلياتالفقهية التي تضمنتها  األحكامبيان  : ج 

 : مثال

 لإلمام القرطبي : الجامع ألحكام القرآن

 للجصاص   : األحكامآيات 

 

 ؟  الفقهي خر للتفسير االسم  االاذكر   : س

 أحكام القرآن  : ج 

 

 ؟  عرف التفسير العلمي مع مثال : س

 فهم آيات القرآن الكريم في ضوء ما أثبته العلم من حقائق علمية   : ج 
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 : مثال

 لطنطاوي جوهري : الجوهر

 

 ؟  عرف التفسير الموضوعي مع مثال : س

وضم بعضها إلى بعض ودراستها  القرآنية التي تعالج موضوًعا واحًدا من مختلف السور القرآنية  اآلياتإفراد  : ج 

 دراسة متكاملة من أجل صياغة تصور متكامل حول الموضوع 

 : مثال

 لحسن العتر  : نبوة محمد في القرآن الكريم

 

 ؟  رف التفسير البالغي مع مثالع  : س

 الكريمة من أساليب بيانية وصور بالغية   اآلياتعتناء بما تحمله  اال : ج 

 :  مثل

 للزمخشري  : الكشاف

 

 :  إجابة السؤال الثامن

 صحيحة -أ 

 صحيحة -ب

 مغلوطة -ج 

 مغلوطة-د

 مغلوطة-ه

 

 سورة البقرة :  الدرس الثالث

 ( 157- 153الكريمة )  اآليات

   : قال اهلل تعالى

( َو ال َتُقوُلوا ِلَمْن ُيْقَتُل ِفي َسِبيِل اللَِّه َأْمواٌت  153يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبالصَّْبِر َو الصَّالِة ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبِريَن ) )

ْنُفِس َو الثََّمراِت َو َبشِِّر  االواِل َو  األم َو اْلُجوِع َو َنْقٍص ِمَن ٍء ِمَن اْلَخْوِف( َو َلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشيْ 154َبْل َأْحياٌء َو لِكْن ال َتْشُعُروَن )

( ُأولِئَك َعَلْيِهْم َصَلواٌت ِمْن َربِِّهْم َو َرْحَمٌة  156( الَِّذيَن ِإذا َأصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة قاُلوا ِإنَّا ِللَِّه َو ِإنَّا ِإَلْيِه راِجُعوَن ) 155الصَّاِبِريَن )

 ((157) ِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدونَ َو ُأول

 

 اطلبوا المعونة والقدرة على القول أو العمل   : اْسَتِعيُنوا
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 بحمل النفس على المكروه وتوطينها على احتمال المكاره  : ِبالصَّْبِر

 ولنختبرّنكم ونمتحنّنكم   : َو َلَنْبُلَونَُّكمْ 

 مايصيب العبد من ضرر في نفسه أو أهله أو ماله   : ُمِصيَبةٌ 

 

 :  التعريف بالسورة

 *سورة البقرة سورة مدنية *أطول سورة في القرآن  

 *استمر نزولها طيلة العهد المدني 

 )السؤال الثاني( سم ألنه ورد فيها قصة موسى عليه السالم مع قومه في ذبح البقرة اال*سميت بهذا 

 والتشريعات المتعلقة بحياة المسلمين  األحكام*اشتملت على كثير من 

 *تسمى سورة البقرة ب )فسطاط القرآن( لعظمها وكثرة أحكامها

 

 ؟ اآليات اذكر موضوعات   : س

 ستعانة بالصبر والصالة اال الدعوة إلى -1

 منزلة الشهيد -2

 بتالء وفقه التعامل معه االتصحيح مفهوم المسلم حول -3

 بتالء االجزاء الصبر على  -4

 

 ؟  عرف الصبر : س

 احتمال النفس أمًرا ال تطيقه وذلك بأن يجاهد المسلم نفسه لتحمل مصاعب الحياة ومتاعبها   : ج 

 

 ؟  ستعانة بالصالة االعلل الحث على   : س

 *لما فيها من خضوع هلل وتذلل له سبحانه  

 *ولما فيها من الدعاء والذكر وتالوة القرآن 

 ك يعين المسلم في حياته ويثبته في حال البالء والمصاعب  *وكل ذل

 

 ؟  علل خّص القرآن بذكر الصالة : س

 تنويًها بمكانتها : ج 

 

 ؟  (علل جاء النداء بقوله )يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا : س

 هتمام به االإلثارة انتباه المؤمنين إلى أّن ما بعد هذا النداء أمر عظيم يجب  : ج 
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 ؟ اآلية في  (الصَّاِبِريَن) : على ماذا يدل استخدام لفظ : س

 على أن الصبر أصبح صفة مالزمة لهم فهانت عليهم المشاق والمصاعب  : ج 

 

 ؟  (َتُل ِفي َسِبيِل اللَِّه َأْمواٌت َبْل َأْحياٌء َو لِكْن ال َتْشُعُرونَ َو ال َتُقوُلوا ِلَمْن ُيقْ ) : اآليةبين منزلة الشهيد من هذه  : س

  د لون دفاًعا عن أوطانهم أعّد اهلل لهم الجزاء العظيم فهم في الحقيقة أحياء عنمكانة الذين ُيقَت اآليةوضحت  : ج 

ن عالم الغيب الذي أخبرنا اهلل  ولكن الناس ال يستطيعون معرفة ذلك )علل( ألنه ماهلل سبحانه وتعالى بعد موتهم  

 عنه  

 

 ؟  نسان من بالءاالاذكر الهدف مما يصيب  : س

 التي كلفه اهلل بها   انةاألمرفع منزلته وإعداده في الحياة ليكون قادًرا على حمل  : ج 

 

 ؟ نساناالاذكر نماذج من البالء الذي يمكن أن يصيب   : س

رهابيين الذين يتربصون  اال األعداء ن في الحياة وما يتسبب به سواء أكان ذلك بسبب  األموهو فقدان   : الخوف-أ : ج 

 الطبيعية  األسبابمن   ببالدنا أم بسبب انتشار الجريمة من قتل وسرقة وغير ذلك

مما يتعرض له الفرد والمجتمع كذلك نتيجة قلة الموارد أو سوء   وذلك :  نفس والثمراتاالوال واألم الجوع ونقص -ب

 التعامل معها أو انتشار الجريمة وغير ذلك 
 

 ؟  بتالءاتاالاذكر التوجيهات لتالفي المصاعب و  : س

 (يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبالصَّْبِر َو الصَّالِة)  : ستعانة بالصبر  قال تعالىاال-أ : ج 

 ( ِإنَّا ِللَِّه َو ِإنَّا ِإَلْيِه راِجُعوَن): ستعانة بذكر اهلل تعالى وقولالا -ب

 

 السؤال الخامس  ؟ على ماذا يدل اللفظ التالي : س

 بتالء سنة من سنن اهلل تعالى االأن : * )َو َلَنْبُلَونَُّكْم( : ج 

 أن مايصيب المؤمنين من ذلك البالء قليل جًدا  : ٍء(*)ِبَشيْ 

 

 ؟  ع الصبر  اذكر أنوا : س

 صبر عن محارم اهلل /صبر على فرائضه / صبر على المصائب  : ج 

 

 ؟  على ماذا يشتمل الجزاء العظيم الذي أعده اهلل تعالى لعباده الذين يصبرون على البالء : س

 يناله  َو َبشِِّر الصَّاِبِريَن( وجاءت بشارة مطلقة )علل( لتدل على عظمة الجزاء الذي) : البشارة في قوله تعالى-1 : ج 

 خبار بما تحبه النفس وتسر به االالصابرون واستخدام لفظ البشارة مناسب ألنه 
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 ُأولِئَك َعَلْيِهْم َصَلواٌت ِمْن َربِِّهْم َو َرْحَمٌة( )  : المغفرة والرحمة وتكفير السيئات في قوله تعالى-2

داللة على أنهم عرفوا   وَن( واختيار لفظ )اْلُمْهَتُدوَن(َو ُأولِئَك ُهُم اْلُمْهَتدُ ) : شارة إلى أنهم مهتدون في قوله تعالىاال-3

شارة يدل على المنزلة العالية  االالطريق الذي يجب على المسلم أن يسلكه فاستحقوا هذا الجزاء من اهلل تعالى ولفظ 

 التي وصل إليها أولئك الصابرون 

 

 :  إجابة السؤال الثالث

 وال/الموت/نقص الثمار األم الخوف /الجوع/نقص 

   : سالسؤال الخام

 ألهمية الصبر 

 من كتب السنة النبوية  : الدرس الرابع

 أو علل حرص المسلمون على حفظ سنة النبي صلى اهلل عليه وسلم ؟ عرف السنة النبوية الشريفة : س

 سالمية بعد القرآن الكريم االالمصدر الثاني من مصادر الشريعة   : ج 

 

 ول( اال)السؤال  ؟ مالك  اماألممن هو  : س

 ( مالك بن أنس)*هو أبو عبد اهلل 

 هجري  93*ولد في المدينة المنورة عام 

*نبغ في العلم حتى صار إماًما صاحب مذهب فقهي ُعرف بالمذهب المالكي نسبًة إليه وكان أعلم أهل المدينة في 

 زمانه وقيل فيه )ال ُيفَتى ومالك في المدينة(  

 الشافعي   اماألم*أخذ عنه العلم مجموعة من العلماء ك

 الى  هجري ودفن فيها رحمه اهلل تع 179*توفي في المدينة المنورة سنة 

 

 )السؤال الثاني( ؟ عرف الموطأ : س

 النبوية وأقوال الصحابة والتابعين   األحاديثمالك وقد جمع فيه كثيًرا من   اماألم*هو الكتاب الذي دوَّنه  

 *وهو أول مصنف ُجمعت فيه أحاديث النبي صلى اهلل عليه وسلم 

 كتاب الصالة وكتاب الجهاد وكتاب الفتن كتاب الطهارة و :  مالك هذا الكتاب حسب الموضوعات مثل  اماألم*رتب 

 *احتوى على ألفي حديث من أحاديث النبي صلى اهلل عليه وسلم 

 

 ول( االالسؤال )؟ أحمد  اماألممن هو  : س

 ( *أبو عبد اهلل )أحمد بن حنبل الشيباني

 هجري   164*ولد في بغداد عام  
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 والشام واليمن وغيرها *رحل في طلب الحديث إلى البصرة والكوفة والحجاز 

 *جمع علًما كثيًرا حتى صار صاحب مذهب فقهي ُعرف بالمذهب الحنبلي نسبًة إليه

 البخاري ومسلم   : اناماألمعبد اهلل وصالح كما روى عنه : *وقد روى عنه ولداه

 هجري   241*توفي في بغداد سنة 

 

 ( )السؤال الثاني ؟ عرف المسند : س

 أحمد    اماألم*هو الكتاب الذي دوًّنه  

النبوية حسب رواتها من الصحابة دون النظر إلى موضوعاتها وبدأ بمسانيد الخلفاء الراشدين    األحاديث*رتب فيه 

التي رواها أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه في مكان واحد   األحاديثربعة ثم باقي المبشرين بالجنة )حيث جمع  اال

 ( رواها عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه في مكان واحدالتي  األحاديثو

 التي كان يحفظها   األحاديث أحمد أحاديث المسند من مجموعة كبيرة جًدا من  اماألم*انتقى  

 ( ألف حديث نبوي  26*يحتوي المسند ما يزيد عن )

يبه على أسماء الصحابة وقد  أحمد )المسند( لولديه وتوفي قبل ترتيبه ثم قام ابنه عبد اهلل بترت اماألم*وقد أسمع  

 التي رواها عن غير أبيه من المحدثين   األحاديثألحق عبد اهلل بالمسند  

 

   : سإجابة أسئلة الدر 

 : السؤال الثالث

الطهارة وكتاب الصالة وكتاب الجهاد وكتاب   كتاب:  مالك هذا الكتاب حسب الموضوعات مثل اماألمرتب  : مالك اماألم

 الفتن  

النبوية حسب رواتها من الصحابة دون النظر إلى موضوعاتها وبدأ بمسانيد الخلفاء   األحاديثرتب فيه  : أحمد اماألم

ان التي رواها أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه في مك األحاديثربعة ثم باقي المبشرين بالجنة )حيث جمع االالراشدين 

 ( التي رواها عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه في مكان واحد األحاديثواحد و 

 

 : السؤال الرابع

 التي كان يحفظها   األحاديثأي أنه دّون مجموعة كبيرة جًدا من 

   : سالسؤال الخام

 صح-أ

 خطأ-ب

 صح-ج 

 صح -د
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 أعمال يستمر أجرها بعد الموت  :الدرس الخامس

 :  الحديث النبوي الشريف

ِمْن َثاَلَث،     االْنَساُن اْنَقَطَع َعَمُلُه االقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )إَذا َماَت   : عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال

 َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، و ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، و َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلُه( 

 : معاني المفردات ولتراكيب

 أجٌر مستمر  : صدقة جارية
 

 ؟  عمال الذي بينها النبي صلى اهلل عليه وسلم التي يستمر نفعها وأجرها لصاحبها بعد مماتهاالعدد   : س

 الصدقة الجارية -1 : ج 

 تعليم العلم ونشره -2

 الولد الصالح -3

 

 ول االالسؤال  ؟ عرف الصدقة الجارية   : س

 هي من أنواع الصدقات التي يكون أثرها مستمر في المجتمع بحيث يمتد أثرها إلى كثير من الناس   : ج 

 

 السؤال الثالث  ؟  اذكر أمثلة على الصدقة الجارية : س

 نفاق على خدمتها االعمارة المساجد بالبناء و   -1

 المرضى أو لسداد ديون العاجزين  يتام أو لعالج اال تخصيص جزًءا من المال لإلنفاق على طلبة العلم أو لكفالة  -2

 وقف أرض أو مزرعة أو عمارة-3

 شق طريق أو بناء مستشفى أو مدرسة أو يسهم في بنائهما-4

 ينشئ مزرعة لرعاية الحيوانات -5

 

 ؟  اذكر أمثلة على أعمال البرس: 

نابيب وشق القنوات )فسر كيف يكون بناء السدود ونقل الماء  االنقل الماء بوساطة - 3بناء السدود -2بار االحفر -1

   لما في ذلك منفعة للناس وسقاية للبهائمصدقة جارية( 
 

 ؟  هل يقتصر تعلم العلم وتعليمه على العلوم الدينية فقط : س

 ال بل يشمل الدنيوية أيًضا مثل الطب والهندسة والزراعة   : ج 

 

 ؟  علل الحث على تعلم وتعليمه : س

 هم سينفعون بأجره في حياتهم بما يعلمون وبعد موتهم بما يتركون وراءهم من معارف وعلوم وكتب ألن : ج 
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 ؟  مينمسلاذكر مثال على آثار العلماء ال : س

 صحيح البخاري  /تفسير الطبري /كتاب ابن سينا في الطب  : ج 

 

 السؤال الثاني   ؟ ووضح ذلك  اذكر بعض أعمال الولد الصالح الذي ينفع به والديه بعد وفاتهم : س

ألن الوالدين أحسنا تربية ابنهما   جراألوهذا  يتامااللحج أو الصدقة أو كفالة  ا  أو تسديد الديون عنهما  أو الدعاء لهم : ج 

 جر بعد موتهمااألذكًرا أو أنثى في حياتهما فكان الجزاء العادل بأن عاد لهما 
  

 السيرة النبوية   : سالدرس الساد

 ول االالسؤال  ؟ مقصود بالسيرة النبويةما ال : س

 قائع المتعلقة بحياة النبي صلى اهلل عليه وسلم من الوالدة إلى الوفاة حداث والواالمجموع  : ج 
 

 ؟ على ماذا تشمل السيرة : س

ميالده صلى اهلل عليه وسلم / نسبه / مكانة عشيرته / طفولته وشبابه / ووقائع بعثته / نزول الوحي /   : ج 

أخالقه / طريقة حياته / معجزاته التي أجرها اهلل تعالى على يديه / مراحل الدعوة المكية والمدنية / وأحداث  

 على  األحياته حتى التحاقه بالرفيق 

 

 السؤال الثاني )أ( ؟ سالمية وأهم حقبة في تاريخهااالة األم ولى لتاريخ االية البداية لماذا ُتعد السيرة النبو  : س

 سالميةاالة  األمألنها المدة التي ُتشكل مرحلة تكوين  : ج 

 

 ؟  وضح وصف العلماء السيرة النبوية بأنها التطبيق العملي للقرآن الكريم  : س

 على أرض الواقع من خالل تطبيقه ألحكامه   ألن النبي صلى اهلل عليه وسلم فسر القرآن الكريم  : ج 

 

 ال الثاني )ب( ؤ الس ؟ يمر علل تعد السيرة النبوية مصدًرا يعين المفسرين على تفسير القرآن الك : س

ول من المسلمين  اال لما توفره من معرفة  أسباب النزول لآليات والمواقف التي نزلت فيها وكيفية تطبيق الجيل  : ج 

 لها 

 

 ؟  سيرة النبويةعدد خصائص ال  : س

 شمولها على كل مراحل حياة النبي صلى اهلل عليه وسلم وجوانبها من والدته إلى وفاته  -1

واقعيتها فهي ليست أسطورية وال مالئكية يصعب على الناس أن يتأسوا بها وإنما هي بشرية يسهل على الناس  -2

 )السؤال الثالث(  التأسي بها
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 ؟  عليها في تدوين السيرة النبويةاذكر مصادر التي يعتمد  : س

 القرآن الكريم  

 النبوية الشريفة  األحاديثكتب 

 كتب التاريخ والتراجم والسير العامة 

 دب شعًرا ونثًرا االكتب 

 

 السؤال الرابع ؟ اذكر أمثلة على كتب السيرة النبوية : س

 البن هشام : السيرة النبوية : ج 

 الجوزية البن قيم   : زاد المعاد في هدي خير العباد

 

 :  إجابة الفرع )ج( من السؤال الثاني

ألن السيرة النبوية تطبيق عملي للقرآن الكريم وألن النبي صلى اهلل عليه وسلم فسر القرآن على أرض الواقع من  

 خالل تطبيقه ألحكامه 

 

 سالمية االالحضارة  : الدرس السابع

 ؟  عرف الحضارة : س

 نسان والحياة االجوانب الحياة جميعها وفق تصورها للكون و هي ممارسات ومنجزات أي أمة في  : ج 

 

 ول االالسؤال  ؟  سالميةاال عرف الحضارة 

 للكون  سالمي اال التصور وفق الحياة جميعها جوانب  في ومنجزاتها ميةسالاالة  األمهي ممارسات   : ج 

 

 السؤال الثاني  ؟ سالميةاالاذكر جوانب الحضارة   : س

 مادي ومعنوي    : ج 

 

 ؟  سالميةاالاذكر خصائص الحضارة  : س

 حضارة إيمانية -1 : ج 

 حضارة إنسانية -2

 حضارة وسطية -3

 حضارة علمية -4
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 ؟  سالمية االعلى ماذا تقوم الحضارة  : س

 خالقية اال يمان باهلل تعالى والتزام القيم االعلى أساس   : ج 

 

 ؟  نساناال لماذا وِجَد  : س

 ِلَيْعُبُدوِن(  االنَس االَوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َو) : الدليل  قال تعالى : سبحانهعبادة اهلل -1

 ْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها(االُهَو َأنَشَأُكم مَِّن  ) : الدليل قال اهلل تعالى: إعمار هذا الكون-2

 

حسان االالرفيعة من الصدق والعدل و خالق االخرين بالقيم واالسالمية مع االاذكر دليل على تعامل الحضارة  : س

 ؟  ورحمة

ِإنَّ اللََّه   ۚ   ِباْلَعْدلِ   َتْحُكُموا َأن النَّاِس  َبْيَن َحَكْمُتم َوِإَذا  َأْهِلَها اَناِت ِإَلىاألمِإنَّ اللََّه َيْأُمُرُكْم َأن ُتَؤدُّوا ) : قال اهلل تعالى  : ج 

 ( َبِصيًرا ِميًعاَس َكاَن  اللََّه ِإنَّ ۚ  ِنِعمَّا َيِعُظُكم ِبِه  

 

 ؟ سالمية بمساواته مع غيره في الحقوق والواجبات وفي التقاضياالنسان في ظل الحضارة االوضح شعور  : س

سالمي أم خارجه بغض النظر  االنسان في كل زمان ومكان سواء أكان داخل المجتمع االسالمية معنية باالالحضار  : ج 

)َيا َأيَُّها    : بالتقوى لقول اهلل تعالى  االعن الدين أو العرق أو اللون أو اللغة فأصل البشر واحد وال فضل ألحد على أحد 

  َعِليمٌ  اللََّه ِإنَّ ۚ    َأْتَقاُكمْ  اللَِّه ِعنَد َرَمُكمْ َأكْ  ِإنَّ ۚ    ِلَتَعاَرُفوا َوَقَباِئَل ُشُعوًبا َوَجَعْلَناُكمْ   ۚ  النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى

 ( َخِبيرٌ 
 

 َوُتْقِسُطوا  لَّا َيْنَهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكم مِّن ِدَياِرُكْم َأن َتَبرُّوُهمْ ) : قال اهلل تعالى : س

 ؟  اآلية( على ماذا تدل هذه  اْلُمْقِسِطيَن  ُيِحبُّ  اللََّه ِإنَّ ۚ  ِإَلْيِهْم 

سالمية وبقاؤهم على أديانهم في ظل الحضارة االديان في المجتمعات االمختلف  وجود غير المسلمين من : ج 

 ذى األسالمية ومعاملتهم معاملة عادلة وحسنة وعدم التعرض لهم باال

 

 َعَلْيُكمْ   الرَُّسولُ   َوَيُكوَن النَّاِس َعَلى ُشَهَداء   لَِّتُكوُنوا  َوَسًطا ُأمًَّة َجَعْلَناُكمْ  ِلَكَوَكَذ) : ماذا تستنج من قوله تعالى : س

 ؟  (  ۗ َشِهيًدا

م تتعامل معهم بعدل وإحسان األم إذا كانت وسًطا بين   االم ولن تكون كذلك األمة شاهدة على األمأن هذه  : ج 

 سالمية في التوازن بين العمل في الدنيا والعمل لآلخرة  االوإنسانية ورحمة وتظهر وسطية الحضارة  

 

 ؟   ( اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق) : اهلل تعالىعلى ماذا يدل قول  : س

 : سالمية حضارة معرفة وبحث علمي واحترام العقل ورفعت من شأن أهل العلم في قوله تعالىاالأن الحضارة  : ج 

 ( ْلَباِباال ُأوُلو  َيَتَذكَّرُ  ِإنََّما ۚ  ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن َلا َيْعَلُموَن )
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 ؟ سالميةاالنجازات العلمية للحضارة االاذكر أمثلة على   : س

واختراع   ندلسي المهندس والفلكي وعالم الرياضيات بأول محاولة طيران في التاريخ االقيام عباس بن فرناس  : ج 

 جرام السماوية  االفالك واالوتطوير طريقة رصد  العدسات لتصحيح البصر وقلم الحبر والساعة المائية  

 

 السؤال الرابع ؟  سالمية الاعدد أسباب ازدهار الحضارة  : س

 احترام العقل ودوره في الحياة  -1 : ج 

 كتشافات االهتمام بالعلم والترجمة واال-2

 تشجيع تعلم اللغات -3

 خالقية االهتمام بالقيم اال-4

   : سإجابة أسئلة الدر 

 : السؤال الثالث 

 نسانية اال-أ

 الوسطية-ب

 العلمية -ج 

 : السؤال الرابع

 خرى من زوال ودمار اال خالقي إلى انهيار الحضارة ذاتها كما حدث للحضارات االلكي ال يؤدي انهيار الجانب 

 

 القصص القرآني : الدرس الثامن

 ؟  اذكر الهدف من إنزال اهلل تعالى القرآن الكريم : س

 يمان باهلل تعالى وعبادته االهداية الناس إلى  -1 : ج 

 رهم من الشر وعواقبهإرشادهم إلى طريق الخير وتحذي-2

 م السابقة األم عتبار بما حل باال-3

 

 ول( اال)السؤال ؟ ما المقصود بالقصص القرآني : س

نبياء السابقين اال خبار الماضية التي قصها القرآن الكريم على نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم عن االهو  : ج 

 م السابقة ألخذ العبرة مما حل بهم  األمودعوتهم ألقوامهم وموقف قومهم منهم وعن أحوال  

 

 ؟  (اْلَحقُّ  اْلَقَصصُ   َلُهَو َذاِإنَّ َه) : فسر قوله تعالى : س

بأنه  لقد جاء القصص القرآني يصف أحداًثا حقيقية واقعية بما فيها من أشخاص وأماكن لذا وصفه اهلل تعالى  : ج 

 القصص الحق 
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 ؟  بماذا أمر اهلل تعالى نبيه محمد صلى اهلل عليه وسلم : س

 َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن( ) : أن يقص على الناس أخبار السابقين ألخذ العبرة مما حل بهم قال تعال  : ج 

 

 )اذكر أمثلة على القصص القرآني(  أو؟  اذكر سبب ورود سورة القصص في القرآن الكريم : س

كما ورد أيًضا في سورة بأكملها تتحدث عن قصة  لبيان أهمية القصص بوصفه أسلوُبا مؤثًرا في الدعوة إلى اهلل   : ج 

َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما َأْوَحْيَنا  ) : نبي اهلل يوسف عليه السالم وإخوته وجاء في بدايتها قوله تعالى

 ( اْلَغاِفِليَن َلِمَن َقْبِلهِ  ِمن ُكنتَ  َوِإن اْلُقْرآَن َذاِإَلْيَك َه

 

 ؟  عدد أهداف القصص القرآني : س

  : قال اهلل تعالتثبيت قلب النبي صلى اهلل عليه وسلم لما كان يالقيه من أذى في أثناء تبليغ دعوة اهلل تعالى -1

   (ِلْلُمْؤِمِنينَ  َوِذْكَرى  َوَمْوِعَظةٌ  اْلَحقُّ  ِذِهَه  ِفي َوَجاء َك ۚ  َوُكلًّا نَُّقصُّ َعَلْيَك ِمْن َأنَباِء الرُُّسِل َما ُنَثبُِّت ِبِه ُفَؤاَدَك  )

 )السؤال الثاني( 

إثبات صدق رسالة النبي صلى اهلل عليه وسلم وأن هذا القرآن الكريم موحى به من عند اهلل تعالى فما كان للنبي  -2

ِتْلَك ِمْن  )  : صلى اهلل عليه وسلم أن يعلم أخبار السابقين من قبله لوال أن علمه اهلل بها عن طريق الوحي قال تعالى

 ( ِلْلُمتَِّقيَن اْلَعاِقَبَة ِإنَّ ۚ    َفاْصِبرْ  ۚ  ا  َذَه  َقْبِل ِمن  َقْوُمَك َوَلا  َأنَت َتْعَلُمَها ُكنَت َما ۚ  َأنَباِء اْلَغْيِب ُنوِحيَها ِإَلْيَك  

َلَقْد َكاَن  )  : عبرة للمؤمنين بالتفكر في قدرة اهلل عز وجل في نصرة الحق وأتباعه وخذالن الباطل وأهله قال تعالى-3

 ْلَباِب(الاِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة لُِّأوِلي 

قتداء  بهم في ذلك قال تعالى على لسان نبيه نوح  االنبياء مع أقوامهم و اال بيان أساليب الدعوة التي استعملها -4

اْسَتْغِفُروا َربََُّكْم ِإنََُّه َكاَن ( َفُقْلُت  9( ُثمََّ ِإنَِّي َأْعَلْنُت َلُهْم َوَأْسَرْرُت َلُهْم ِإْسَراًرا )8ُثمََّ ِإنَِّي َدَعْوُتُهْم ِجَهاًرا )) : عليه السالم

 ( َغفََّاًرا

بيان سنن اهلل عزوجل في الحياة لألخذ بهذه السنن دفًعا لعذاب اهلل تعالى ونيًلا لمرضاته ومن أجل حياة -5

 إنسانية سعيدة 

 

 ؟ اذكر أنواع القصص القرآني : س

 ل الثالث( )السؤا: نبياء عليهم السالم تتضمناالالقصص القرآني المتعلق ب-1 : ج 

 نبياء ألقوامهم االالحديث عن دعوة  -أ

 المعجزات التي أيدهم اهلل تعالى بها  -ب

 بيان موقف المعاندين منهم وعاقبة المؤمنين بهم-ج 

 نوح / هود / صالح / إبراهيم / شعيب / موسى / عيسى   : نبياءاالثلة على هذا النوع قصص األممن 
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من المؤمنين وغير المؤمنين كقصة مؤمن آل فرعون وصاحب موسى  نبياء االالقصص القرآني المتعلق بغير -2

 خدود وأصحاب الفيل  االوقارون وملكة سبأ وابني آدم وأصحاب الكهف وطالوت وجالوت وأصحاب 

 

 ؟  اذكر سمات القصص القرآني : س

 ه القصص القرآني هو القصص الحق وهو أحسن القصص و أصدقها وفيه الهداية والعبرة لمن تفكر ب-1 : ج 

بالقدر الذي يحقق الهدف من القصة   االزمنة االاكن وتحديد األمشخاص وااللم ُيعَن القصص القرآني بذكر أسماء -2

حداث ولو كان في ذكرها فائدة لذكرها كمعرفة اال فقد كان اهتمامه بتوجيه القارئ والمستمع إلى أخذ العبرة من 

 الرابع( أسماء أصحاب الكهف أو عددهم )السؤال  

 

 ( 119-116الكريمة )  اآليات سورة المائدة:  الدرس التاسع

 رسالة نبي اهلل عيسى عليه السالم 

   : قال اهلل تعالى

 ُسْبحاَنَك ما َيُكوُن ِلي َأْن َأُقوَل َوِإْذ قاَل اللَُّه يا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َأَأْنَت ُقْلَت ِللنَّاِس اتَِّخُذوِني َوُأمِّي ِإلَهْيِن ِمْن ُدوِن اللَِّه قاَل)

( ما  116َأْعَلُم ما ِفي َنْفِسَك ِإنََّك َأْنَت َعالَُّم اْلُغُيوِب ) ما َلْيَس ِلي ِبَحقٍّ ِإْن ُكْنُت ُقْلُتُه َفَقْد َعِلْمَتُه َتْعَلُم ما ِفي َنْفِسي َوال 

ْيَتِني ُكْنَت َأْنَت الرَِّقيَب  ما َأَمْرَتِني ِبِه َأِن اْعُبُدوا اللََّه َربِّي َوَربَُّكْم َوُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا ما ُدْمُت ِفيِهْم َفَلمَّا َتَوفَّ االُقْلُت َلُهْم 

( قاَل  118( ِإْن ُتَعذِّْبُهْم َفِإنَُّهْم ِعباُدَك َوِإْن َتْغِفْر َلُهْم َفِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم ) 117َوَأْنَت َعلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد )َعَلْيِهْم  

خاِلِديَن ِفيها َأَبًدا َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه  ْنهاُر االاللَُّه هذا َيْوُم َيْنَفُع الصَّاِدِقيَن ِصْدُقُهْم َلُهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها 

 (119) (ذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

 : معاني المفردات والتراكيب

 ول( اال )السؤال  فعالاالقوال واالاهلل عما ال يليق به من   أنزهك يا  : ُسْبحاَنَك

 ول( اال)السؤال  أخفيت من أسرار تعلم حقيقة ذاتي وما   : َتْعَلُم ما ِفي َنْفِسي

 كنت شاهًدا على أعمالهم حين كنت بينهم    : َوُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا

 قبضتني إليك بالرفع إلى السماء  : َفَلمَّا َتَوفَّْيَتِني

 ول( اال )السؤال  مطلع على كل شيء ال تخفي عليك خافية   : َوَأْنَت َعلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ 

 ة( )بين يدي السور

 ( 120*سورة المائدة مدنية آياتها )

سم لورود قصة المائدة فيها والتي طلب الحواريون من عيسى عليه السالم أن يدعو اهلل أن ينزل  اال*سميت بهذا 

 عليهم مائدة من السماء لتكون دليًلا ومعجزة تدل على صدقة عليه السالم  

 ( آَمُنوا َأيَُّها الَِّذيَني*أول سورة في القرآن تبدأ بنداء ) 

 *أمرت أول شيء بوجوب الوفاء بالعقود والعهود والمواثيق  
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)السؤال  *أهم محاورها توحيد اله تعالى ومحاربة عقيدة الشرك وإبطال أحكام الجاهلية ورّد ذلك كله إلى اهلل تعالى  

 الثاني( 

 

 ؟  ذا( دليل على ماَفاْعُبُدوِن َأَنا  اال َهُنوِحي ِإَلْيِه َأنَُّه َلا ِإَل االَوَما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِمن رَُّسوٍل  ) : قال اهلل تعالى : س

نبياء محمد  االنبياء إلى خاتم اال من نبي اهلل آدم عليه السالم وسائر   إرسال اهلل تعالى الرسل صلوات اهلل عليهم : ج 

 )السؤال الثالث( بعقيدة التوحيد القائمة على عبادة اهلل وحده ال شريك له  صلى اهلل عليه وسلم 

 

 ؟ لماذا أرسل اهلل عز وجل عيسى إلى بني إسرائيل : س

نجيل ليهديهم ويعيدهم إلى  االا حرفوا رسالة موسى عليه السالم وخالفوا تعاليمه فأرسله إليهم وأنزل معه لّم : ج 

َوَقاَل  ) : طريق الصواب  ودعاهم إلى عبادة اهلل تعالى وحده وإفراده بالعبودية وحذر من الشرك به سبحانه قال تعالى

  َوَما ۚ    النَّارُ  َوَمْأَواهُ   اْلَجنََّة َعَلْيهِ  اللَّهُ  َحرََّم  َفَقدْ  ِباللَّهِ  ُيْشِركْ  َمن  ِإنَّهُ  ۚ  َه َربِّي َوَربَُّكْم  اْلَمِسيُح َيا َبِني ِإْسَراِئيَل اْعُبُدوا اللَّ

 )الدليل(  (َأنَصاٍر ِمنْ  ِللظَّاِلِميَن

 

 )السؤال الرابع( ؟ الكريمة اآلياتعدد الحقائق التي تم ذكرها ب : س

رض وال في  االتأكيد علم اهلل سبحانه وتعالى وانه يعلم ما نخفي وما نعلن وانه ال يخفى عليه سبحانه شيء في   -1

 السماء 

بيان حقيقة عيسى عليه السالم وأنه نبي موحي له من اهلل تعالى قد أمر قومه بعبادة اهلل تعالى وحده  -2

 ونهاهم عن عبادة غيره 

صاحب المشيئة   أن أمر الذين أشركوا باهلل واتخذوا عيسى عليه السالم وأمه إلهين موكول إلى اهلل عز وجل فهو-3

إن شاء صفح عنهم ألنه سبحانه القوي  فإن شاء عذبهم ألنهم يستحقون ذلك فهو سبحانه يملك أمرهم ملًكا تاًما و

 )السؤال السادس(  القاهر الغالب الذي ال يعجزه شيء

نسان في حياته سواء أكان في عالقته بربه بصدق  االالكريمة فضل الصدق الذي يجب أن يتحلى به   اآلياتنت  بي-4

يمان أم كان ذلك بأقواله وأعماله وعباداته وصدق توجهه هلل تعالى وأن أعظم الجزاء على ذلك أن يدخل اهلل  اال

 الصادقين جنات النعيم خالدين فيها 

لوهية له وألمه ويعلن حقيقة دعوته التي كلفه  االعليه السالم ممن ادعوا    اهلل عيسى تبرأ نبي  اآلياتثم ذكرت  -5

 اهلل تعالى بتبليغها قومه وهي عبادة اهلل وحده ال شريك له 

 

   : سإجابة السؤال الخام

َلْيِهْم َشِهيًدا ما ُدْمُت ِفيِهْم َفَلمَّا َتَوفَّْيَتِني ُكْنَت َأْنَت  ما َأَمْرَتِني ِبِه َأِن اْعُبُدوا اللََّه َربِّي َوَربَُّكْم َوُكْنُت َع االما ُقْلُت َلُهْم  )-أ

 الرَِّقيَب َعَلْيِهْم َوَأْنَت َعلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد( 
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خاِلِديَن ِفيها َأَبًدا َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم  ْنهاُر اال)قاَل اللَُّه هذا َيْوُم َيْنَفُع الصَّاِدِقيَن ِصْدُقُهْم َلُهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها  -ب

 َوَرُضوا َعْنُه ذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم(

 

 حرمة إيذاء النفس: الدرس الحادي عشر

َمن َتَردَّى ِمن َجَبٍل َفَقَتَل َنْفَسُه، َفهو في َناِر    : عن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال

ي َناِر َجَهنََّم َخاِلًدا  َتَردَّى فيه َخاِلًدا ُمَخلًَّدا ِفيَها َأَبًدا، َوَمن َتَحسَّى ُسمًّا َفَقَتَل َنْفَسُه، َفُسمُُّه في َيِدِه َيَتَحسَّاُه فَجَهنََّم َي

 .ْطِنِه في َناِر َجَهنََّم َخاِلًدا ُمَخلًَّدا ِفيَها َأَبًداُمَخلًَّدا ِفيَها َأَبًدا، َوَمن َقَتَل َنْفَسُه ِبَحِديَدٍة، َفَحِديَدُتُه في َيِدِه َيَجُأ ِبَها في َب

 

 : معاني المفردات والتراكيب

 أسقط نفسه   : َتَردَّى

 شرب   : َتَحسَّى

 يطعن   : َيَجأُ 

 

 ؟  نسان فماذا أوجب عليهاالالنفس أمانة أودعها اهلل تعالى عند  : س

عتداء عليها اعتداء على  االسالم  االوعدَّ  بأي صورة من الصورحفظها ورعايتها بما يقيمها ويمنع إيقاع الضرر بها  : ج 

 حق اهلل تعالى ألنه مالكها الحقيقي )علل( ألنه خلقها وهيأها لعبادته سبحانه وتعالى  

  

 السؤال الثاني   ؟ النفسعتداء على اال بين صور  : س

 نسان نفسه بإسقاط نفسه من جبل االقتل -1

 تناول السموم -2

 حادة ومثل ذلك شنق النفس أو حرقها الطعن بأداة -3

 نسان المواد المحرمة كالخمر أو المخدرات وغيرها االوتناول  -4

 

 ؟  عتداء على النفس االسالم من اال اذكر أدلة من القرآن والسنة على تحذير  : س

  ِلَكَوَلا َتْقُتُلوا َأنُفَسُكْم ِإنََّ اللَََّه َكاَن ِبُكْم َرِحيًما * َوَمن َيْفَعْل َذ) : قال اهلل تعالى  : عتداء على النفساالالتحذير من  

 )السؤال الثالث أ(  (َيِسيًرا  اللََِّه َعَلى   ِلَكَذ َوَكاَن  َناًرا ُنْصِليِه َفَسْوَف َوُظْلًما ُعْدَواًنا

 من قتل نفسه بشيٍء في الدنيا ُعذِّب به يوم القيامة( ) : سلمقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و  : ومن السنة

 

 ؟  خرين بأي صورة من الصوراالعتداء على االما هو حكم   : س

 حرام   : ج 
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 )السؤال الرابع( ؟ عتداء على النفساالاذكر أسباب  : س

ضعف الوازع الديني وعدم إدراك خطورة هذا الفعل وأنه جريمة في حق النفس بحرمانها من حقها في الحياة  -1 : ج 

 وأنه فعل يستحق فاعله العذاب يوم القيامة  

يمان  اإلمتسلًحا ب األسبابخذ باالستسالم لليأس والقنوط فالمؤمن يواجه مشكالته بالصبر و اال الجزع وعدم الصبر و-2

 ًقا برحمة اهلل تعالى وكرمه  والشجاعة واث 

 

 نتحار( االقدام على  اال)أسباب  ؟ حل للخروج للمشاكل ( نتحاراالل النفس ) تقدام على قاالهل  : س

من وساوس الشيطان التي يلقيها في -1نسان بل هو االنتحار ليس حًلا للخروج من المشاكل التي يواجهها اال : ج 

   والتوكل عليه وبقضائه وقدره  يمان باهلل تعالى  االوبسبب ضعف  -2النفوس 

 

 )السؤال الثالث ب(  ؟ الدليل على النهي عن تمني المسلم الموتاذكر   : س

ال يتمنيّن أحد منكم الموت لُضر نزل به، فإن كان البّد متمنًيا للموت  ) : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  : ج 

 ( اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي :  فليقل

   : سإجابة أسئلة الدر 

 : ولاال السؤال 

 حرمة إيذاء النفس 

 

 الرزق كسب  : الدرس الثاني عشر

 ول االالسؤال   ؟ عرف كسب الرزق : س

 نسان للحصول على مال أو منفعة بطرائق مشروعة االهو سعي  : ج 

 

 ؟ اذكر طرق كسب الرزق : س

 ما يأتي عن طريق الجهد الشخصي كالعمل في الزراعة والصناعة والبناء وغيرها-1 : ج 

 والوصية وغيرها ما يأتي من غير جهد شخصي كالميراث والنفقة والزكاة -2

 

 ؟ اذكر الطرق التي حرمها اهلل تعالى في كسب الرزق  : س

ۗ َوَأَحلَّ اللَُّه اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا) : الربا قال اهلل تعالى-1 : ج     ) 

اُم ِرْجٌس مِّْن َعَمِل الشَّْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه  ْزَلاالنَصاُب َواال َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َو)  : القمار قال اهلل تعالى-2

 ( َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن
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َيا  ) : والغش والحرمان من الميراث قال اهلل تعالى  انةاألمأكل أموال الناس بالباطل مثل السرقة والغصب وخيانة -3

  َكاَن  اللََّه ِإنَّ ۚ    َأنُفَسُكمْ  َتْقُتُلوا   َوَلا ۚ  َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّنُكْم  االَباِطِل َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكم َبْيَنُكم ِبالْ 

 ( َرِحيًما ِبُكمْ 

 تجار بالمخدرات إنتاًجا وبيًعا وتسويًقا االكل كسب يحصل مقابل فعل محرم مثل  -4

 خاطئ(  اال)ال يحتكر  : حتكار قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلماال-5

 )لعن اهلل الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما(  : الرشوة قال الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم-6
 

 السؤال الثاني  ؟ عدد آداب كسب الرزق : س

ومن تجب عليه نفقته ونفع مجتمعه  إخالص النية بأن تكون نيته خالصة هلل تعالى ويقصد نفع نفسه -1 : ج 

 ووطنه 

)رحم اهلل رجًلا سمًحا إذا باع وإذا   : الفاضلة من السماحة واللين لقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم  خالقاألالتحلي ب-2

 يغش وال يخدع  االاشترى وإذا اقتضى( و 

الشرعية المتعلقة بعمله حتى ال يقع في الحرام وقد كان الخليفة عمر بن الخطاب رضي اهلل   األحكامالتفقه في -3

 من قد تفقَّه في الدين( االقنا ال بيع في سو ): عنه يقول
 

 ( 4/  3/   1السؤال الثالث )  ؟ يجابية لكسب الرزقاالثار اآلاذكر   : س

)دينار أنفقته في سبيل اهلل   : كفاية المرء نفسه ومن تجب نفقتهم عليه لقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم-1

ه على أهلك أعظمها أجًرا الذي أنفقته على  ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقت

 أهلك( 

 بناء المجتع القوي المتواد المتعاون -2

)فإن صدقا وبّينا بورك لهما في بيعهما وإن كّذبا  : البركة في الرزق قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم عن الّتجار-3

 وكتما محقت بركة بيعهما( 

 ه وقبول العمل استجابة الدعاء ونيل رضا اهلل تعالى وتوفيق-4

ة  األمتقليل البطالة ومعالجة الفقر وما يترتب على ذلك من تقليل الجريمة في المجتمع كما إّن له أثًرا في قوة  -5

 ستخالف االاقتصادًيا وفيه امتثال ألمر اهلل تعالى بإعمار الكون وتحقيق معنى  
 

 ابع السؤال الر  ؟ ثار السلبية على الفرد والمجتمع في الكسباالاذكر   : س

)لعن    : سخط اهلل تعالى كحال الراشي والمرتشي اللذين لعنهما اهلل تعالى قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم-1

 اهلل الراشي والمرتشي( 

عند رسول اهلل )َيا َأيَُّها النَّاُس    اآليةتليت هذه   : فقد روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال : عدم قبول الدعاء-2

رسول اهلل ادع اهلل أن يجعلني مستجاب الدعوة   يا   : فقام سعد بن أبي وقاص فقال ( َطيًِّبا االْرِض َحَلاالِفي   ُكُلوا ِممَّا

 )يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة(  : فقال له النبي
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 الحلف ُمنفقة للسلعة ُممحقة للربح( ) : انعدام البركة قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم-3

 جتماعية والعالقات بين الناس االواصر االتفتيت -4
 

   : سإجابة أسئلة الدر 

   : سالسؤأل الخام

 المشروع  غير  للكسب بيةالسل ثاراال  من  وهي تعالى ااهلل لعنهما اللذينسخط ااهلل تعالى على الراشي والمرتشي  -أ

  للكسب جابيةاإلي  ثاراال من وهي  ، نفاقاال  في اجر  من ما ينالهو  نفقتهم عليه تجب ومن  نفسه  المرء ةايكف-ب

 . المشروع
 

   : سالسؤال الساد 

عن ما نهى اهلل    دبتعااالالعمل في التجارة مما أباح اهلل تعالى وعمل به الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأنصحه ب-أ

 مما أحل اهلل تعالى  غيرها  اوغذائية   مواد  ل يبيعتعالى وان يكون هذا المح 

بتعاد عن الغش ،  االب ،تجارته  في  اإلسالمية  اآلداببن يلتزم أعمال المباحة وانصحه االالعمل في الزراعة من -ب

 الناس   مع تعامله  في بالسماحة وأن يتحلىوالجشع  

 

 النزعات العرقّية   :الدرس الثالث عشر

 ؟  اذكر الدليلسالمي بناء أمة قوية متماسكة موحدة  االهداف السامية للدين األمن  : س

 ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاْعُبُدوِن(  ِذِهِإنَّ َه) : قال تعالى : ج 
 

 ؟  نجرار وراء دعوات الطائفية والعصبية والعنصريةاالة من األم سالم االوضح حذر   : س

 َتَفرَُّقوا( َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميًعا َوَلا  ) : قال اهلل تعالى : ج 

 ول( االأي قبيحة وكريهة ومؤذية )السؤال ( ة)دعوها فإنها منتن : ووصف الرسول صلى اهلل  عليه وسلم العصبية قائًلا

 اذكر آثار العنصرية)السؤال الثالث( ؟  يمانيةاالخوة االكر آثار ضعف روح  ذ ا : س

 تعّصب الناس إلى مناطقهم وأقاليمهم -1

 عن بعضها بعًضا  سالمية االانفصلت الشعوب -2

 ة األمتفككت -3

 خرى االم بعد أن كانت رائدة للحضارات األمدورها الحضاري بين   تراجع-4

 ؟  اذكر نموذج لمحاربة التعصب والنزعات العرقية في الهدي النبوي : س

بالل بن رباح الحبشي رضي اهلل عنه قد نال منزلة عالية ومكانة سامية بين المسلمين بعد أن كان عبًدا لسادة    : ج 

ذان من أعلى الكعبة المشرفة يوم  االقريش فأصبح مؤذن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأول من نال شرف رفع  

 فتح مكة المكرمة  
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 و بكر سيدنا وأعتق سيدنا  أب  : وكان الصحابة رضي اهلل عنهم يقولون

 في شؤون المسلمين الوكان عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه كثيًرا ما يستشير بال
 

 السؤال الرابع ؟ سالمية التي تحارب التعصب والنزعات العرقيةاال اذكر التشريعات  : س

 أن المسلمين يتوجهون في الصالة صًفا واحًدا  -1 : ج 

 بالتقوى   االأعجمي  يطوفون حول البيت الحرام في لباس واحد ال فرق بين عربي أو -2

 

 ؟  سالمية التي تحارب التعصباالماهي آثار التشريعات   : س

 ع وقوته م/تماسك المجت1 : ج 

 سالميةاالة األمإطالق طاقات -2

 /تنوع إبداعاتها 3
 

 السؤال السادس ؟ سالة عمان نصوًصا تنبذ التعصب استخرج منهاتضمنت ر  : س

سالم النزعات العرقية والطائفية فإنه كذلك يرفض صور التعصب كالتعصب للرأي أو المذهب أو الدين  اال يرفض  : ج 

 حزاب ومعتقداتها الفكرية والسياسية  االأو الجماعات و 
 

 ؤال السابع الس ؟ اذكر آثار التماسك الداخلي في قوة المجتمع : س

 ن بين جنباته األمانتشار -1 : ج 

 ينشر روح المودة والمحبة بين أفراده -2

 يدعوهم إلى التكافل والتعاون في ما بينهم -3

 رفعة بلدهم وقوته -4

 يجعلهم يًدا واحدة قوية على من يريد شًرا بهم وبأمتهم -5

   : سإجابة أسئلة الدر 

 : السؤال الثاني

 بتعاد عن دين اهلل تعالى  اال-1

 سالم االعتصام باالترك  -ب

   : سالسؤال الخام

 ضعف الوازع الديني-1

 انتشار الجهل -2
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 ( 31-30الكريمة )  اآلياتسورة النور :  الدرس الرابع عشر

   : قال اهلل تعالى

( َوُقْل ِلْلُمْؤِمناِت  30ِمْن َأْبصاِرِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم ذِلَك َأْزكى َلُهْم ِإنَّ اللََّه َخِبيٌر ِبما َيْصَنُعوَن )ُقْل ِلْلُمْؤِمِنيَن َيُغضُّوا  )

ِهنَّ َعلى ُجُيوِبِهنَّ َوال  ما َظَهَر ِمْنها َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِر االَيْغُضْضَن ِمْن َأْبصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ 

َأْو َبِني ِإْخواِنِهنَّ َأْو َبِني   ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو آباِئِهنَّ َأْو آباِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َأْبناِئِهنَّ َأْو َأْبناِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو ِإْخواِنِهنَّ  االُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ 

ْرَبِة ِمَن الرِّجاِل َأِو الطِّْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَهُروا َعلى َعْوراِت  االا َمَلَكْت َأْيماُنُهنَّ َأِو التَّاِبِعيَن َغْيِر ُأوِلي َأَخواِتِهنَّ َأْو ِنساِئِهنَّ َأْو م

 ( 31)(يَُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَنالنِّساِء َوال َيْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم ما ُيْخِفيَن ِمْن ِزيَنِتِهنَّ َوُتوُبوا ِإَلى اللَِّه َجِميًعا َأ

 ول االالسؤال  : معاني المفردات والتراكيب

 يكفوا أبصارهم عن النظر إلى ماحرم اهلل :  َيُغضُّوا

 أطهر وأطيب: َأْزكى َلُهمْ 

 جمع خمار وهو ماتغطي به المرأة رأسها : ِبُخُمِرِهنَّ

 جمع جيب وهو الصدر : ُجُيوِبِهنَّ

 أزواجهن : نَُّبُعوَلِتِه

 الذين ال حاجة لهم في النساء : ْرَبِةاالُأوِلي 

 عورة وماليس بعورة  ما هو ال يميزون بين : َلْم َيْظَهُروا َعلى َعْوراِت النِّساِء

 

 السؤال الثاني : بين يدي السورة

 64*سورة النور سورة مدنية آياتها 

 ( ْرِضاالالسََّماَواِت وَ اللَُّه ُنوُر  )*ورد فيها قوله تعالى 

 خالقية االوالفضائل  اآلدابو األحكامسم لما اشتملت عليه من اشعاعات النور التي تمثلت بتشريع اال*سميت بهذا 

 *ولورود لفظ )النور( فيها 

 جتماعية للفرد والجماعة اال اآلدابخالقية واالساسي هو التربية اال *محورها 
 

 ؟  بناء مجتمع طاهر عفيف متماسك قويسالم على االوضح كيف حرص   : س

ستئذان وأحكام اللباس والزينة وغيرها  االشّرع أحكام تشريعية وقائية تحمي الشباب والفتيات من الفتنة كآداب  : ج 

 األحكاممن 
 

 ؟ الكريمة التي بين أيدينا اآلياتعن ماذا تتحدث     : س

 غض البصر -1 : ج 

 أحكام الستر  -2

 عدم كشف العورات -3
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 ؟  كيف يشكر المسلم اهلل على نعمة البصر : س

 أن يحافظ عليها ويستعملها في طاعة اهلل تعالى فال ينظر إلى ما حرم اهلل  : ج 

 

 السؤال الثالث فرع )أ( ؟ شياء المحرمة االعلل أمر اهلل تعالى المؤمنين والمؤمنات بكف البصر عن  : س

 ة في النفس ويبعدهما عما يثير نوازع الشهوة فيهاأطهر للقلب وأتقى إليمان المرء ويبعث الطمأنينة والسكين

 

)سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن نظر الفجأة  : على ماذا يدل فعل رسول اهلل صلى اهلل عيه وسلم : س

)يا علي ، ال تتبع النظرة  : وبقوله صلى اهلل عليه وسلم لعلي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه( فأمرني أن أصرف بصري

 السؤال الخامس؟  خرة(االولى وليست لك  االفإن لك النظرة، 

 نسان فجأة من غير قصد على المحرمات فيجب عليه أن يبادر إلى كف بصره  االاذا وقع نظر  : ج 

 السؤال الثالث فرع )ب( ؟ لماذا جاء أمر اهلل تعالى للمؤمنين والمؤمنات بحفظ الفروج بعد غض البصر : س

عن الوقوع في ما حرم اهلل ومدح اهلل تعالى المؤمنين بهذه الصفة قال اهلل  ألن غض البصر سبيل لحفظ الفروج  : ج 

 َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن( ) : تعالى

 

 السؤال السادس ؟ نسان الدافع لكف البصر وحفظ الفروج االكيف يقوي  : س

يمان باهلل تعالى  االللمؤمنين ليحرك في النفوس نوازع   اآلياتيمان باهلل تعالى لذا جاء النداء في هذه االقوة  -1 : ج 

 التي تبعدهم عن المعاصي

الكريمة    اآليةور لذا ختمت األم عمال الخبير بدقائق االاستشعار مراقبة اهلل تعالى والخوف منه فهو المطلع على  -2

تحذيًرا للمؤمنين والمؤمنات بأن نظر اهلل إليهم أسرع من نظرهم إلى ِبيٌر ِبما َيْصَنُعوَن(  ِإنَّ اللََّه َخ) : بقوله تعالى

السؤال   (ْعُيِن َوَما ُتْخِفي الصُُّدورُ االَيْعَلُم َخاِئَنَة ) : عين وما تخفي الصدور قال اهلل تعالىاالالحرام فاهلل يعلم خائنة 

 الرابع 

 ترك النظر إلى الحرام وطلًبا لرضاه فمن ترك شيًئا هلل عوضه اهلل خيًرا منه   جر عند اهلل تعالى فياالاحتساب -3

 

 ؟  بط للستر وعدم كشف العوراتا اذكر أهم ضو : س

تكشف المرأة شيًئا من جسدها أمام الرجال غير المحرمين عليها باستثناء الوجه والكفين وأن ال تظهر شيًئا من   اال : ج 

 زينتها لغير المحارم 
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 أدلة وجود اهلل تعالى : الدرس الخامس عشر

 ؟  ساسي في العقيدةاال المحور  ما هو  : س

 يمان بوجود اهلل تعالىاال : ج 

 

 ؟  يمان بوجود اهلل تعالى االما أهم طرق   : س

 التفكر في الكون وما فيه من مخلوقات   : ج 

 

 ؟  دلة على وجود اهلل تعالى االاذكر بعض   : س

 دليل الفطرة -1 : ج 

 السببية دليل -2

 تقان االدليل -3
 

 ول االالسؤال  ؟ الفطرة رفع  : س

نسان لو ُترك مع ذاته من غير مؤثرات خارجية تطرأ عليه فإنه يشعر في أعماق نفسه شعوًرا يقينًيا االأن  : ج 

كحال الطفل الذي  بوجود خالق خلقه وأبدعه ودبر أموره وأبدع هذا الكون من حوله وأنه يشعر بحاجته إلى خالقه  

 ل الثالث فرع ج(يهتدي بعد والدته إلى الرضاعة من أمه من غير معّلم أو مربِّ )السؤا
 

 ؟  يمان باهلل تعالى االنسان تدفعه إلى االاذكر دليل فطرة  : س

  ِلَكَذ ۚ    اللَِّه ِلَخْلقِ   َتْبِديَل  َلا ۚ   َعَلْيَها  النَّاَس َفَطَر الَِّتي اللَِّه ِفْطَرَت ۚ  َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّيِن َحِنيًفا  ) : قال اهلل تعالى  : ج 

 ( َيْعَلُموَن  َلا النَّاِس َأْكَثرَ  ِكنَّالدِّيُن اْلَقيُِّم َوَل
 

 ول االل االسؤ  ؟ عرف دليل السببية : س

فال بد لهذه المخلوقات من خالق خلقها وأوجدها إذ ال يمكن لها أن العقل السليم ال يقبل شيًئا من غير موجد له  : ج 

 )السؤال الثاني( وألنه عدٌم قبل وجوده فكيف له أن يوجد غيرهتوجد نفسها بنفسها ألن الشيء ال يخلق نفسه بنفسه 

 

 ؟  تقاناالعرف دليل   : س

 الناظر في الكون يرى دقة وانسجاًما بين كل مكوناته ولو تأملنا لعرفنا أن لها خالًقا واحًدا أوجدها وأتقن صنعها  : ج 

 

 ؟ تقاناالاذكر أدلة على  : س

 ُصْنَع اهلِل الَِّذي َأْتَقَن ُكلَّ َشْيٍء﴾ ) : قال اهلل تعالى  : ج 

 ( َوِفي َأْنُفِسُكْم َأَفَلا ُتْبِصُرون( 20)ْرِض آ َياٌت ِلْلُموِقِنيَن االَوِفي ) : قال اهلل تعالى
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 ؟  تقاناالعدد مظاهر  : س

فالكون يسير وفق نظام دقيق وإن أي تغيير فيه يؤدي حتًما إلى خلل ونقص  : الدقة البالغة في تنظيم الكون-أ : ج 

حركتها وفق نظام الجاذبية فهي المسؤولة عن المحافظة على المسافات بين هذه الكواكب وضبط ومثال عليه 

 معين وهذا التوازن هو الذي يسمح باختالف الفصول وتعاقب الليل والنهار )السؤال الثالث فرع أ( 

 

نسان وتكوينه في أجمل صورة وعلى  االتقان المدهش يتمثل في خلق اال وهذا : نساناالالدقة البالغة في خلق  -ب

عصاب أصيبت االنسان أربعة عشر مليون خلية عصبية إذا تغير موقع عصب من هذه  اال ففي عين أحسن هيئة 

 العين بمرض معين يشخصه المختصون 

 ف عقدة صغيرة كلها تصلح للتذوق )السؤال الثالث فرع ب( االوفي اللسان تسعة 

 (( 9( َوِلَساًنا َوَشَفَتْين)8أ) َلْم َنْجَعْل َلُه َعْيَنْيِن )  : الدليل

 

 ولاالالسؤال  ؟  لحاداالعرف  : س

بالمحسوس وتقوم فكرة القائلين بإنكار وجود اهلل تعالى على مجموعة   االيمان االإنكار وجود اهلل تعالى وعدم   : ج 

 من الشبهات الواهية

 

 ؟  عدد الشبهات الواهية للقائلين بإنكار وجود اهلل تعالى  : س

 ول( االة )السؤال  يقول الملحدون إن الكون وجد صدف: نظرية الصدفة-1 : ج 

يدعي منكرو وجود اهلل تعالى أن الطبيعة هي التي أوجدت نفسها وهي  :  الزعم بأن الطبيعة هي التي تخلق ذاتها-2

 التي توجد وُتحِدث

 

 السؤال الخامس؟  علل استحالة قيام الكون على الصدفة : س

أن يقبل بأن الصدفة المحضة هي وراء إيجاد   ألن الصدفة ال توجد شيًئا منظًما وال خلًقا ُمتقًنا فكيف يمكن لعاقل : ج 

 هذا الكون العظيم بمخلوقاته

 

 السؤال السادس   ؟ ر تعقيًدااألم فسر قول علماء الرياضيات )إن حظ المصادفة يقل بل يزداد استحالة كلما زاد  : س

 العلم نفسه يقول إن الصدفة باطلة ال يمكن حدوثها رياضًيا وأنه كلما زادت المسألة تعقيًدا يستحيل المصادفة  : ج 

 

 السؤال الرابع  ؟ مع الملحدين ماهي قصة أبي حنيفة : س

جاء بعض الملحدين إلى أبي حنيفة رحمه اهلل وطلبوا أن يجادلوه في وجود اله تعالى فحدد لهم موعًدا   : ج 

هم وإقامة الحجة عليهم بوجود اهلل وتأخر عن الموعد المحدد وتركهم ينتظرون فلما قدم عليهم عاتبوه  لمناقشت
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لقد قدمت إليكم في الوقت المحدد ولكني لبثت طويًلا على شاطئ دجلة باحًثا عن مركب ينقلني   : على تأخره فقال لهم

تنضم على بعضها حتى كونت مركًبا فركبته فلم أجد وعند الرجوع إذا ألواح من الخشب قادمة بنفسها وجعلت 

وكيف تصدق عقولكم أن هذا  : فقال لهم؟ لواح أن تصنع من نفسها مركًبا أللكيف ؟ بنا أتهزأ : واجتزت النهر فقالوا

 الكون المتقن العجيب صنع نفسه بنفسه من غير خالق 

 سالمية االمبادئ في العقيدة :  الدرس السادس عشر

 ؟  المبادئ التي تستند عليها العقيدةاذكر   : س

تنزيه اهلل تعالى وعدم تشبيهه بشئ من خلقه فعلى المسلم أن ينزه اهلل تعالى عما ال يليق به سبحانه من  -1 : ج 

 السؤال الثاني (اْلَبِصيرُ  السَِّميعُ  َوُهَو  ۚ  ْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َل ): المعاني والصفات الدليل

يمان القائم على  اال )علل( ألن سالمية االيمان باهلل تعالى المبني على اليقين وهو من أهم المبادئ للعقيدة  اال-2

 ول فرع أ(اال)السؤال الدليل أقوى وأكثر رسوًخا في النفس 

 سالمية االفعال التي تخالف العقيدة االلفاظ و االتجنب  -3

 

 ول فرع ج االالسؤال  ؟ يمان في النفوساال ستنباط الذي يعمق االعلل دعا القرآن الكريم إلى التحليل و : س

 ،اإليمان إلى  ذلك وصلهأن ي  من بدََّ  فال ونظامه،  الكون نقوانينسان إذا ما تعمق في البحث في االوذلك ألن   -  : ج 

 .قلبه في العقيدة اإلسالمية مبادئ  ويعمق 

 ؟  دلة االعلل طالب اهلل تعالى المشركين في كل حوار بأنواع من   : س

يمان في النفوس وترسيخه في اال ستنباط لتعميق اال إلثبات مزاعمهم وحث البشرية على  اتباع منهج التحليل و

 العقول  

 ول فرع باالالسؤال  ؟ عمىاالالتقليد سالم االلماذا رفض  : س

  آَثاِرِهم َعَلى   َوِإنَّا ُأمٍَّة َبْل َقاُلوا ِإنَّا َوَجْدَنا آَباء َنا َعَلى ) : الدليل( قال اهلل تعالىلما فيه من تعطيل للعقل عن التفكير ) 

 ( مُّْهَتُدوَن

 

 ؟ يماناال قوال التي تتنافى مع حقيقة االفعال واالاذكر بعض صور  : س

نبياء عليهم  االساءة إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أو إلى أحد  االلهية أو االالتلفظ بألفاظ ال تليق بالذات -أ : ج 

قال   إلى القرآن الكريم بتمزيق أوراقه أو بوضعه في المكان الذي ال يليق به ساءةأو اإل  السالم أو سب الدين أو المالئكة

 ( ِخَرِة َوَأَعدَّ َلُهْم َعَذاًبا مُِّهيًنااالي الدُّْنَيا َوِإنَّ الَِّذيَن ُيْؤُذوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َلَعَنُهُم اللَُّه فِ ) : اهلل تعالى

 

َوَلِئن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض  ) : ستهزاء الدليلاالساءة ألي من شعائر هذا الدين من باب السخرية و االتعمد  -ب

 ( َتْسَتْهِزُئوَن ُكنُتمْ  َوَرُسوِلِه  َوآَياِتِه  َأِباللَِّه ُقلْ  ۚ  َوَنْلَعُب 
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ت الكرب والشدة وتقديم النذر والقرابين والذبائح لهم أو عند  االوات والتوسل بهم في حاألمطلب العون من -ج 

  َعن  َوُهمْ  اْلِقَياَمِة َيْوِم َوَمْن َأَضلُّ ِممَّن َيْدُعو ِمن ُدوِن اللَِّه َمن لَّا َيْسَتِجيُب َلُه ِإَلى) : قبورهم الدليل قال اهلل تعالى

 َغاِفُلوَن(   ُدَعاِئِهمْ 

 

شتغال بالسحر والشعوذة أو إتيان السحرة والمشعوذين وطلب العون منهم في ما يعرض له من مشكالت وقد  اال-د

ْلَقْف َما َوَأْلِق َما ِفي َيِميِنَك َت)  : قال اهلل تعالى  : سالم تعاطي السحر والدجل على الناس وخداعهم الدليلاالحرَّم 

وحّرم إتيانهم وسؤالهم قال رسول اهلل صلى اهلل عليه   (َأَتى َحْيثُ   السَّاِحرُ   ُيْفِلحُ   َوَلا  ۚ  ا َكْيُد َساِحٍر َصَنُعو ِإنََّما ۚ  َصَنُعوا  

)من أتى عرَّاًفا فسأله عن شيء لم تقبل له صالة أربعين ليلة(فإذا صدقه وقع في ذنب أعظم قال رسول اهلل   : وسلم

 السؤال الثالث   من أتى كاهًنا أو عراًفا فصّدقه بما يقول فقد كفر بما ُأنِزَل على محمد(  : صلى اهلل عليه وسلم

 

 ول فرع د االإجابة السؤال 

 ألنه ال يصل فيه إلى نتيجة

 صلح الحديبية   :الدرس الثامن عشر

 ؟  ماذا حدث سنة السادسة للهجرة : س

رأى النبي صلى اهلل عليه وسلم في منامه يوًما وهو في المدينة المنورة أنه دخل وأصحابه المسجد الحرام آمنين   : ج 

محلقين رؤوسهم ومقصرين وكان المسجد الحرام ال زال بيد المشركين قبل فتح مكة فأخبر المسلمين أنه يريد  

   إشارة إلى أنه ال يريد القتالادها )علل( لسيوف في أغم االالعمرة وتوه إلى مكة مع أصحابه ال يحملون 

 

 ؟  سبب بيعة الرضوان  وضح ما : س

نزل الرسول صلى اهلل عليه وسلم بمكان ُيعرف الحديبية وأرسل عثمان بن عفان رضي اهلل عنه إلى قريش   : ج 

ولكن كفار قريش  ليخبرهم بأن المسلمين قدموا مكة للعمرة وليس للقتال )إجابة السؤال الخامس فرع )أ( )علل( 

"ال نبرح حتى   : النبي صلى اهلل عليه وسلم احتجزوا عثمان مدة من الزمن وشاع بين المسلمين أن عثمان ُقتل فقال

نناجز القوم" أي نقاتلهم ودعا أصحابه إلى البيعة على مقاتلة المشركين فبايعوه فكانت بيعة الرضوان التي أنزل 

ا ِفي ُقُلوِبِهْم َفَأنَزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم  لََّقْد َرِضَي اللَُّه َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ ُيَباِيُعوَنَك َتْحَت الشََّجَرِة َفَعِلَم َم ) : اهلل تعالى فيها

 َوَأَثاَبُهْم َفْتًحا َقِريًبا( 

 

 ول االالسؤال  ؟  السبب لعقد صلح الحديبية ما هو  : س

عندما علم كفار قريش بمبايعة المسلمين للنبي صلى اهلل عليه وسلم على قتالهم دبَّ الرعب في قلوبهم  : ج 

مع النبي صلى اهلل عليه وسلم فلما رآه النبي صلى اهلل عليه وسلم استبشر خيًرا   وبعثوا سهيل بن عمرو للتفاوض 

 ألنه ال يريد القتال وانتهى التفاوض بعقد صلح الحديبية 
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 السؤال الثاني  ؟  اذكر شروط عقد صلح الحديبية : س

 أن تضع الحرب أوزارها بين كفار قريش والمسلمين مدة عشر سنين -1 : ج 

صلى اهلل عليه وسلم من يأتيه من قريش مسلًما من غير إذن وليه وال تلتزم قريش بردَّ من يأتيها   أن يردَّ الرسول -2

 من عند محمد صلى اهلل عليه وسلم مرتًدا 

من أراد الدخول في حلف قريش من القبائل العربية فله ذلك ومن أراد الدخول في حلف محمد صلى اهلل عليه  -3

 وسلم فله ذلك 

ون هذا العام من غير تأدية العمرة على أن يعودوا في العام القادم ويدخلوا مكة بعد خروج كفار  أن يرجع المسلم-4

 سالح المسافر   االقريش من الحرم وليس مع المسلمين 

 

 ؟  ماذا كان موقف المسلمين مما أتفق عليه الرسول صلى اهلل عليه وسلم وقريش : س

ورأوا في بعض بنوده إجحاًفا في حق المسلمين وحزنوا على رجوعهم عن مكة  )علل(لم ُيرق لكثير من المسلمين  : ج 

 )إجابة السؤال الخامس فرع ب(  دون أن يؤدوا العمرة بعد أن وصلوا إلى مشارفها

 

بعد إبرام عقد  علل تباطؤ المؤمنين عن ذبح الهدي وحلق رؤوسهم عندما أمرهم النبي صلى اهلل عليه وسلم  : س

 ؟  الصلح

 طمًعا في أن يغير الرسول صلى اهلل عليه وسلم رأيه  : ج 

 

 ؟ دور أم سلمة رضي اهلل عنها في صلح الحديبية ما هو  : س

  فلم  أن ينحروا ويحلقوا هلك المسلمون، أمرتهم  : على زوجته أم سلمة، فقال دخل الرسول صلى اهلل عليه وسلم  : ج 

مون، قاموا  المسل  رآه فلما ففعل، رأسه، حلقه وي هديإليه أن يخرج وينحر ال تلمهم. وأشارت  : فقالت أم سلمةيفعلوا 

 .فنحروا وحلقوا وتحللوا

 

 ؟ ور على ماذا يدل ذلك األم نرى السول صلى اهلل عليه وسلم قد أخذ برأي زوجته أم سلمة في أمر من أشد  : س

 سالماالالمكانة الراقية والمنزلة الرفيعة التي وصلت إليها المرأة في  : ج 

 

 السؤال الرابع ؟ اذكر نتائج صلح الحديبية : س

 بين طرفين متكافئين االاعتراف كفار قريش في هذه المعاهدة بالمسلمين فالمعاهدة ال تكون دائًما -1 : ج 

به وإرسال الرسائل إلى الملوك وزعماء القبائل ما أدى  سالم وتعريف الناس  اال أعطت الهدنة فرصة عظيمة لنشر -2

 إلى دخول كثير من القبائل فيه
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وإلى من كان معهم    أِمَن المسلمون جانب قريش فحولوا اهتمامهم إلى اليهود الذين نقضوا عهدهم مع المسلمين-3

 من القبائل فكان يوم خيبر بعد صلح الحديبية

 ومقدمة لفتح مكة وذلك بعد أن نقض كفار قريش عهدهم مع المسلمينكان صلح الحديبية سبًبا -4

أسلم بعض أهل مكة في مدة الهدنة فرّدهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم فلم يعودوا إلى مكة وإنما استقروا  -5

قريش  فشكلوا جبهة ثاروا بها على كفار  ()كيف كان رد الذين أسلموا على قريش بعد ردهم  األحمرعلى ساحل البحر 

دفع كفار قريش للطلب من النبي صلى اهلل عليه وسلم إلغاء   ما  قتصادية وقطعوا طريق تجارتهااالوهددوا مصالحها 

 هذا الشرط والسماح لمن أسلم من قريش أن يهاجر إلى المدينة 

 أحكام البيوع : الدرس التاسع عشر

 ؟  عرف البيع : س

مبادلة المال بالمال تمليًكا على سبيل التراضي على وجه التأييد ويخرج بكلمة )تمليًكا( الهبة والتبرع كما يخرج  : ج 

 عارة ألن التمليك فيهما للمنافع وليست ألعيان المال اال جارة و االبكلمة )التأييد( 

 ؟  اذكر دليل مشروعية البيع من القرآن والسنة : س

 َوَأَحلَّ اللَُّه اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا( ) :  تعالىمن القرآن الكريم قول اهلل  : ج 

 أفضل الَكْسِب عمُل الرجل بيده وكل بيع مبرور( ): ومن السنة قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 

 ؟  عدد صور البيع : س

 البيع المطلق -1

 بيع المرابحة -2

 بيع التقسيط -3

 ستصناع اال-4

 

 ؟  عرف البيع المطلق : س

بيع السلعة على أن يحدد الثمن بالمساومة بين المتبايعين وُيدفع الثمن إما نقًدا حال تسلم السلعة أو  هو  : ج 

 مؤجًلا إلى أجل يحدده المتعاقدان 

 

 ول االالسؤال ؟ عرف بيع المرابحة مع ذكر مثال : س

 هو بيع السلعة بالثمن الذي اشُتريت به مع ربح معلوم للمشتري   : ج 

 صيل وتكلفتها عليه ثم يطلب منه رًحا معلوًما االالجة للمشتري بشريطة أن يخبره بثمنها كأن يبيع تاجر ث: مثال
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المرابحة لآلمر بالشراء كأن يريد شخص شراء بيت فيقدم طلًبا إلى بنك أو مصرف   بيع: ومن صور المرابحة الحديثة 

ى طلبه )الوعد( يشتري البيت لحسابه ثم يبيعه  إسالمي لشراء البيت )ويسمى وعًدا بالشراء( فإذا وافق المصرف عل

 لمن قدم الطلب بعقد جديد وبالثمن نفسه مضاًفا إليه نسبة الربح المعلومة 

 

 ؟  اذكر شروط صحة البيع بالمرابحة : س

 ول ومقدار الربح االعلم المشتري بالثمن -1 : ج 

 ومعرفته بالربح الذي سيدفعه للبائع زيادة على الثمن-2

 

 ول االالسؤال  ؟ عرف البيع بالتقسيط  : س

 هو بيع سلعة بثمن مؤجل إلى أجل معلوم بأقساط ُيتفق عليها   : ج 

*يجوز بيع السلعة  ر على أن يسدد قيمتها مئة دينار شهرًيا مدة ستة شهور دينا600كأن يشتري أحمد ثالجة ب: مثال

بأكثر من سعرها وقت إجراء العقد بسبب تأجيل دفع الثمن )علل( تيسيًرا على غير القادر على الشراء نقًدا وفيه 

 منفعة للمنتج والبائع بترويج البضاعة 

 

 السؤال الثاني ؟ عدد شروط البيع بالتقسيط : س

 لعلم بالثمن عند العقد ا-1 : ج 

 قساط االجل لكل قسط من االتحديد  -2

 توجد زيادة في قيمة القسط في حال التأخر عن السداد   اال-3

 

 ؟  عرف القرض الربوي : س

ثمان )الذهب والفضة( والنقود ببعضها بزيادة مع تأخر القبض ألحد العوضين أو الزيادة في االيكون في بيع  : ج 

 أحدهما عند بيع الجنس منها بمثله كبيع الذهب بالذهب  

 

 السؤال الثالث ؟  اذكر الفرق بين بيع المرابحة وبيع التقسيط والقرض الربوي  : س

الفضة( والنقود ببعضها بزيادة مع تأخر القبض ألحد  ثمان )الذهب وااليكون في بيع -1 : القرض الربوي : ج 

 العوضين أو الزيادة في أحدهما عند بيع الجنس منها بمثله كبيع الذهب بالذهب

 إذا تأخر المقترض في سداد القرض الربوي ازداد المبلغ المطلوب منه -2

 سلعة وليس في هذا ربا صلي للاالفهما بيع سلعة بنقد مع زيادة على الثمن -1: بيع المرابحة والتقسيط

 قساط االال تجوز الزيادة على الثمن إذا تأخر المشتري في سداد -2
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 ول االالسؤال  ؟ ستصناعاال عرف عقد  : س

 هو عقد على مبيع غير موجود وقت العقد ويكون العمل والمواد فيه من الصانع   : ج 

 

 ؟  ستصناعاالة من مشروعية عقد  اذكر الحكم : س

سالم أجاز عقد  االأن   االشئ المعدوم وقت التعاقد خوًفا من أن ال يستطيع البائع إيجاده سالم بيع ال االحّرم  : ج 

 لسد حاجات الناس ومتطلباتهم ستصناع مع أنه بيع معدوم )علل( اال

 

 ؟ ستصناعاال عدد شروط  : س

 بواب والشبابيك االالمراد صناعته معلوًما وذلك ببيان جنسه ونوعه وقدره وصفاته ك أن يكون الشئ-1 : ج 

 جل اال أن يكون الثمن معلوًما ويجوز تأجيله كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة -2

 أن يحدد مكان تسليم المستصنع وزمانه -3

 إجارة  أن تكون المادة من الصانع فإن كانت من المستصنع )المشتري( يصبح العقد -4

 

 : إجابة السؤال الرابع

 حرام الن ذلك نوع من الربا-أ

 .المواصفات على العقد  طرفيبين  والخالف المنازعة الى  قد يؤدي ذلك الن ؛ال يجوز  -ب

  قساط االبعد على دفع  فيما والخالف المنازعة الى  قد يؤدي  ذلك ؛الن  يجوز ال-ج 

 . جائز ما دام اتفقا على مدة معلومة -د

 بيع التقسيط  شروط  قد يحققالع جائز ؛ الن هذا  -ه

 ( 36-30الكريمة ) اآليات سورة فصلت:  الدرس العشرون

 :  قال اهلل تعالى

  ُتوَعُدوَن  ُكنُتم  لَِّتيٱ َجنَِّةلاب ِشُرواْ َوَأب َزُنواْ َتح  َوَلا  َتَخاُفواْ  اال ِئَكةُ ا َمَللٱ ِهمُ َتَتَنزَُّل َعَلي ُمواْ َتَقسٱ  ُثمَّ  للَّهُ ٱ َربَُّنا َقاُلواْ  لَِّذيَنٱِإنَّ 

  مِّن ( ُنُزال31ِفيَها َما َتدَُّعوَن ) َوَلُكم َأنُفُسُكم َتِهيَتش َما ِفيَها  َوَلُكم  ۚ  ِخَرةِ آلٱ َوِفي َيالدُّنٱ ِةاَحيَ لٱ ِفي ُؤُكمِلَياَأو نُ َنح(  30)

  َوَلا َحَسَنةُ لٱ  َتِويَتس  َوَلا( 33) ِلِميَنسمُ لٱ  ِمَن  ِإنَِّني َوَقاَل ا ِلحاَص َوَعِمَل للَّهِ ٱ ِإَلى َدَعا  مِّمَّن  الَقو َسنُ َأح  َوَمن( 32) رَِّحيم َغُفور

  َوَما  َصَبُرواْ  لَِّذيَنٱ الإ َهااُيَلقَّ َوَما(  34) َحِميم  َوِلي   ۥ َكَأنَّهُ   َوةَعَد ۥ َنهُ َوَبي  َنَكَبي لَِّذي ٱَفِإَذا  َسنُ َأح  ِهَي ِتيالب  َفعدٱ لسَّيَِّئةُ ٱ

 (36) َعِليمُ لٱ لسَِّميعُ ٱُهَو  ۥ ِإنَّهُ  للَِّهاب َتِعذ ساف غٌ َنز ِنا طلشَّيٱ ِمَن  َينَزَغنََّك  َوِإمَّا( 35) َعِظيم  َحظٍّ  ُذو إال َهااُيَلقَّ

 ول االالسؤال  : معاني المفردات والتراكيب

 تطلبون   تتمنون وما  ما  : َما َتدَُّعوَن

 ضيافة و إكراًما : ُنُزال

 صديق قريب : َوِلي  َحِميم
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 ما يؤتى هذه الخصلة الشريفة : َهااَوَما ُيَلقَّ

 وسوسة من الشيطان : غَنز

 

 : بين يدي السورة

 ( 54*سورة فصلت سورة مكية آياتها )

 )السؤال الثاني(  *تسمى سجدة المؤمن أو حم السجدة

ن والطمأنينة وبعض مظاهر قدرة  األم *محور السورة هو القرآن الكريم وأثره في حياة البشرية في تحقيق السعادة و 

 اهلل تعالى ودالئل وحدانيته

 

 ؟  الكريمة اآليات عن ماذا تحدثت   : س

 ستقامة االجزاء  -1 : ج 

 المداومة على العمل الصالح -2

 فضل العودة إلى اهلل  -3

 مية العفو والصفح والمسامحة أه-4

 

 ؟  ستقامةاال عرف  : س

 المداومة على العمل الصالح مخلصين هلل تعالى ويثبتون على ما شرع اهلل تعالى حتى الممات  : ج 

 السؤال الثالث ؟ ماهي بشريات اهلل تعالى على استقامة المؤمنين  : س

طاعته في الدنيا فإن اله تعالى يؤيده ويحفظه  لّما كان المؤمن ولًيا هلل محافًظا على : بشريات في الدنيا -أ : ج 

 ويعينه في أمور حياته فيرشده إلى مافيه خير وسعادة ويلهمه الحق في أعماله  

 الدليل:    

( َلُهُم اْلُبْشرى ِفي  63( الَِّذيَن آَمُنوا َوكاُنوا َيتَُّقوَن )62ِإنَّ َأْوِلياء  اللَِّه ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن ) اال) : قال اهلل تعالى

ِخَرِة ال َتْبِديَل ِلَكِلماِت اللَِّه ذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ االاْلَحياِة الدُّْنيا َوِفي  ) 

تأتي المالئكة المسلم المستقيم على طاعة اهلل تعالى عند الموت تطمئنه بعدم الخوف  -1 : رةخاالبشريات في -ب

 خرة الدليل  االعلى ما يستقبل من أموره أو مايقدم عليه من أهوال  

( َواْدُخِلي  29( َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي )28َمْرِضيًََّة )( اْرِجِعي ِإَلى َربَِِّك َراِضَيًة 27َيا َأيََُّتَها النََّْفُس اْلُمْطَمِئنََُّة )) : قال اهلل تعالى

 ( (30) َجنََِّتي

 ويؤمِّنونه إذا كان في القبر وعند النفخ في الصور ويوم البعث والنشور -2

 يبشرونه بالجنة ويتنعم فيها بما تشتهي نفسه وبما يتمنى من أنواع النعيم المقيم في الجنة -3

 السؤال الرابع ؟   تعالى اذكر صفات الدعاة إلى اهلل : س
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لتزام بطاعته واجتناب ما نهى عنه )علل( ليكون الداعية قدوة لغيره في ما  االالعمل بما أمر به اهلل تعالى و-1 : ج 

 يدعو إليه 

ساءة االذا تعرض المسلم إلى معاملة سيئة من بعض الناس الجاهلين فإنه يقابل إ: حساناإل ساءة باإلمقابلة -2

لفحش بالكالم الطيب كما فعل الرسول صلى اهلل عليه وسلم في فتح مكة عندما عفا عن أهلها  حسان وااالبالعفو و 

 مايجعلهم يقبلون على دين اهلل بعد أن آذوه فهذا يفتح أمام الناس أبواب لطاعة اهلل تعالى  

سالم لينالوا المنزلة  الاالصابرون الذين تعودوا تحمل المشاق والتخلق بأخالق   االال يوفق لهذا الخلق الكريم  : الصبر-3

 العظيمة بين الناس بالدنيا وعند اهلل تعالى  

فما على المسلم في هذه   : ساءةاالساءة باالستعاذة باهلل من شر الشيطان الذي يوسوس لإلنسان بأن يقابل  اال-4

 أن يلجأ إلى اهلل تعالى ليعصمه ويحميه من الشيطان ووسوسته فاهلل سميع الدعاء  االالحالة  

 

   : سإجابة السؤال الخام

  ُكنُتم  لَِّتيٱ َجنَِّةلاب ِشُرواْ َوَأب  َزُنواْ َتح َوَلا  َتَخاُفواْ  اال ِئَكةُ َماللٱ  ِهمُ َعَلي  َتَتَنزَّلُ  ُمواْ ا َتقسٱ ُثمَّ  للَّهُ ٱ َربَُّنا َقاُلواْ  لَِّذيَنٱِإنَّ )-أ

 ( ُتوَعُدوَن

 ( َعِليمُ لٱ لسَِّميعُ ٱ ُهَو ۥ ِإنَّهُ  للَِّهاب ِعذ ستَاف غَنز ِناطلشَّي ٱَوِإمَّا َينَزَغنََّك ِمَن )-ب

   : سالسؤال الساد 

 بإخوانه  حيم ر  فالمسلم ،  بحقه أخطأ من عذر  قبول ل اآلخر الزمي على -أ

 الربا   من به  ما يتعامل  حرمة  له وأبين  أنصحه أن عليه الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، فواجبي   -ب

 أقتدي به وأصلي صالة الضحى ، وأشجعه على ذلك  -ج 

 الوصية  : الدرس الحادي والعشرون

 ولاالالسؤال  ؟ عرف الوصية : س

 وفاته نسان وتنفذ بعد  االمال في حال حياة هي التبرع بال : ج 

 

 السؤال الثاني ؟ لحكمة من الوصيةا  ما : س

 ليزيد من أواصر المحبة والمودة والتكافل بين الناس  : ج 

 

 ؟ اذكر مثال على الوصية  : س

 كأن يوصي شخص بإنفاق جزء من ماله بعد موته يدفع للفقراء المساكين أو في بناء مدرسة أو مسجد  : ج 

 

 ؟ اذكر دليل مشروعية الوصية : س

 ( مِّن َبْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَن ِبَها َأْو َدْيٍن ) : لىقال اهلل تعا : ج 
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 ؟  حكم الوصية ما هو  : س

 قارب الذين ال يرثون ألنها من باب الصدقة وصلة الرحم االمستحبة ال سيما اذا كانت للفقراء و : ج 

 

 ؟  هل الوصية تكون بالمال فقط : س

ستغفار وبالمحافظة على الصالة وصلة الرحم ومن ذلك وصية االال تكون أيًضا بتقوى اهلل تعالى والدعاء و : ج 

 ِإنَّ َبِنيَّ َيا َوَيْعُقوبُ   َبِنيِه ِإْبَراِهيمُ  ِبَها َوَوصَّى ) : إبراهيم ويعقوب عليهما السالم بينهم بتقوى اهلل قال اهلل تعالى

 ( مُّْسِلُموَن  َوَأنُتم اال  َتُموُتنَّ  َفَلا الدِّينَ  َلُكمُ  اْصَطَفى   اللََّه

 

 ؟ على من تجب الوصية  : س

 على من كان عليه َدْين أو عنده أمانة لغيره فيكتبها ويبينها ضماًنا للحقوق  : ج 

 

 ؟  عدد أحكام الوصية : س

   ألنها من باب التبرع  (يصح للموصي أن يرجع عن وصيته أو يغير فيها قبل موته )علل -1 : ج 

 في حق ورثته ويؤجر الورثة على تنفيذ الوصيةواذا مات من غير أن يرجع عنها لزمت 

تزيد الوصية عن ثلث التركة بعد تجهيز الميت وقضاء دينه )الدليل( جاء عن سعد بن أبي وقاص إلى   االيجب  -2

:  )ال( قلتُ  : قال  ؟ ابنٌة لي واحدٌة، أفأتصدُق بثلثي مالي  االأنا ذو مال ، وال يرثني  : وقال : رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 "والثلث كثير، إنك أن تذَر ورثتك أغنياء، خيٌر من أن تذرهم عالة يتكففوَن الناس" : قال ؟ فالثلث

 *وإذا أوصى المسلم بأكثر من الثلث فيحتاج إلى موافقة الورثة جميعهم على ما زاد عن الثلث 

" إن اهلل قد أعطى كل  : ه وسلمبموافقة الورثة بعد موته لقوله صلى اهلل علي االإذا كانت الوصية للوارث ال تنفذ  -3

خرين ما يؤدي إلى الشقاق والنزاع  االذي حق حقه فال وصية لوارث" )علل( ألن في إعطاء بعض الورثة من غير رضا  

 وإثارة البغضاء والحسد بينهم

م الميراث  نسان إذا مات ُأخرج من تركته الدَّين أوًلا ثم الوصية ث االيستحق الموَصى له الوصية بعد موت الموصى ف-4

 نسان بينما الوصية مستحبةاال ألن الّدين حق واجب على  

ِمن َبْعِد َوِصيٍَّة  )  : ضرار بالورثة فيحرم عليه ذلك قال اهلل تعالىاالتكون الوصية بالمعروف فإن قصد الموصي -5

 ( َحِليمٌ   َعِليمٌ   َواللَّهُ   ٰ    اللَّهِ   مِّنَ   َوِصيَّةً   ٰ    ُمَضارٍّ   َغْيرَ   َدْينٍ   َأوْ   ِبَها   ٰ  ُيوَصى 

 

 السؤال الخامس فرع أ ؟ متى تنتهي الوصية : س

 رفض الموَصى له الوصية-1 : ج 

 موت الموَصى له قبل الموصى-2

 قتل الموَصى له الموصي-3
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 المال الموَصى به   هالك-4

 

   : سإجابة أسئلة الدر 

 : السؤال الثالث

 مشروعية الوصية : ولىاال اآلية

 بموافقة الورثة بعد موته  االدليل على أن اذا كانت الوصية للوارث ال تنفذ : الثانية اآلية

 

 : السؤال الرابع

 بعد موته  بموافقة الورثة االال تنفذ -أ

 يجوز -ب

 يجوز -ج 

 ال يجوزحرام شرًعا -د

   : سلسؤال الخاما

 الثلث -الفرع ب

   : سالسؤال الساد 

 الدَّين 

 الوصية  

 الميراث 

 سالم في الوقاية من الجريمة ومعالجتها اال منهج : الدرس الثاني والعشرون 

 ؟  عرف الجريمة : س

 فعل أو قول مخالف للشرع أو القانون يترتب عليهما عقوبة   : ج 

 ؟  الوقائية والقوانين الرادعة  سالم مجموعة من التدابيراالعلل تشريع  : س

 نسان لاللتزام بالقانون  االلحفظ أمن المجتمع واستقراره وتدفع  : ج 

 

 ؟  عدد التدابير الوقائية لمنع وقوع الجريمة : س

 نسانيةاال تهذيب النفس -1 : ج 

 التي قد تؤدي إلى ارتكاب الجريمة األسبابالقضاء على -2

 التناصح بالخير -3

 

 

http://www.fb.com/talakheesjo


 

38                              www.fb.com/talakheesjo  
 

–112021 
 

 السؤال الثاني الفرع أ ؟ ليلنسان الصالح مع ذكر الداال سالم على بناء االكيف حرص  : س

 يمان بنفسه  االتعميق -1 : ج 

 به عليها يوم القيامة سأن اهلل مطلع عليه وعلى أعماله وسيحا-2

 حثه على أداء العبادات التي تطهر النفس وتحقق التقوى وتبعده عن ارتكاب المعاصي وترتقي بأخالقه -3

  ۚ   َأْكَبرُ  اللَِّه َوَلِذْكرُ   َواْلُمنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعِن َتْنَهى الصََّلاَة ِإنَّ ۚ  اْتُل َما ُأوِحَي ِإَلْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الصََّلاَة ) : قال اهلل تعالى

 ( َتْصَنُعوَن َما  َيْعَلمُ  َواللَّهُ 

 ؟  ذكر الدليلن في المجتمعات مع األماذكر أسباب تحقيق  : س

 يمان الخالص اال-1 : ج 

 التوحيد الصادق -2

 العمل الصالح -3

 ( مُّْهَتُدوَن َوُهم   نُ األم َلُهمُ  ِئَكلالَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسوا ِإيَماَنُهم ِبُظْلٍم ُأو) : قال اهلل تعالى

 

 ؟  التي قد تؤدي إلى ارتكاب الجريمة األسبابوضح القضاء على  : س

سالم العمل لمنع جريمة السرقة وفرض الزكاة وحارب  االنسان والجريمة فمثًلا أوجب االيحول بين  بتوفير ما-1 : ج 

 البطالة  

خرين  االوسعى إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين ليقوم الفرد بحاجات نفسه وال يعتدي على حقوق -2

 وممتلكاتهم  

 نسان االحقوق  جتماعية بكفالة  االودعا إلى تحقيق العدالة -3

- 3وتطمئن نفوسهم -2صحابها لتصل الحقوق أل- 1إعطاء معونة للمحتاجين غير القادرين على العمل )علل(-4

تهدأ خواطرهم بقضاء مؤسسات المجتمع حاجاتهم وال يشعرون بظلم مجتمعهم لهم والذي قد يكون من شأنه أن  و

 هم نتقام وارتكاب الجرائم لتحصيل حقوقااليدفعهم إلى الغضب و

 الفرع بالسؤال الثاني ؟ كيف يكون التناصح بالخير : س

والشعور بالمسؤولية تجاه النفس  -3عمال السيئة االوالتحذير من  - 2بالمبادرة إلى نشر الخير والدعوة إليه -1 : ج 

 والمجتمع

 

 ؟  بين التدابير العالجية بعد وقوع الجريمة : س

 صرار عليها االسالم باب التوبة لمرتكب الجريمة تشجيًعا له على تركها ومنًعا له من اال فتح -1 : ج 

شرع من العقوبات العادلة الرادعة على الجرائم )علل( ليحمي بها المجتمع ويمنع كل من تسوِّل له نفسه ارتكاب  -2

 عراض االوال واألمنفس واالالجريمة )لماذا( حفاًظا على 
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 ؟  لعقوبات من له حق تنفيذ ا : س

 سالم تنفيذ العقوبات بالحاكم فقط وفي وقتنا الحاضر بالسلطة القضائية بأجهزتها المختلفة  االحصر  

 

 ؟  سالماال اذكر العقوبات في  : س

 الحدود -1 : ج 

 القصاص -2

 التعزير -3

 

 ؟  عرف الحد : س

 عقوبة مقدرة شرًعا وجبت حًقا هلل تعالى   : ج 

 

 ول االالسؤال ؟ وضح تعريف الحد  : س

المقدرة شرًعا أي قد حدد مقدارها والمقصود بحق اهلل تعالى حق المجتمع ألن اهلل تعالى يأمر بصيانة المجتمع  : ج 

 عن كل سوء أو ضرر  

 

 ؟ اذكر أمثلة على الحدود  : س

 حد الحرابة على الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع وسالمته  : ج 

 حد الزنى وحد القذف وحد السرقة 

 

 ؟  يجابية لتطبيق الحدوداال ثار االماهي  : س

 عراض ويحد من آفات اللسان في المجتمع اال *حد القذف يمنع التطاول على  : ج 

 *حد البغي يمنع من الخروج على نظام الدولة 

 ول االالسؤال ؟ عرف القصاص : س

 يذاء االعقوبة مقدرة شرًعا وجبت حًقا لإلنسان في الجرائم الواقعة على النفس بالقتل أو : ج 

 

 ؟  لفائدة من القصاصا  ما : س

فراد في المجتمع ويمنع  االقدام على الجريمة ويحفظ حياته وحياة غيره ويحقق أمن  االيردع الجاني وغيره عن   : ج 

 نتقام  االالثأر و
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 ؟  من له أن يطلب تنفيذ القصاص أو أن يقبل الدية أو العفو عن الجاني : س

حاكم أو من ينوب عنه من أجهزة القضاء أن يأمر بتطبيق  المجني عليه أو وليه وفي حالة العفو يكون الحق لل  : ج 

 مايراه مناسًبا من العقوبات الجنائية 

 

 ول االالسؤال  ؟ عرف التعزير : س

ر وتجب في المخالفات التي ليس فيها حد أو قصاص سواء أكان فيها اعتداء  األمعقوبة مفوضة شرًعا لرأي ولي   : ج 

 على حق اهلل تعالى  

 

 ؟  على التعزيراذكر أمثلة  : س

فطار عمًدا في نهار رمضان ومنع الزكاة أم كان في حق المجتمع كإلقاء النفايات في  اإلاعتداء على حق اهلل تعالى ك : ج 

 فراد كاحتكار السلع وشهادة الزور  االالشوارع أو مخالفة قوانين السير أم كان فيها اعتداء على حق  

 

 :  إجابة السؤال الثالث

 التعزير 

 ( 6-1الكريمة)  اآليات سورة المطففين : الثالث والعشرونالدرس 

   : قال اهلل تعالى

  َأنَُّهمْ  ِئَكَيُظنُّ ُأوَل اال (3ِ(َذا َكاُلوُهْم َأْو َوَزُنوُهْم ُيْخِسُروَن)2(الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْسَتْوُفوَن)1)َوْيٌل ِلْلُمَطفِِّفيَن) 

 (( 6(َيْوَم َيُقوُم النَّاُس ِلَربِّ اْلَعاَلِميَن)5(َيْوٍم َعِظيٍم)4)َمْبُعوُثوَن

 

 ول االالسؤال  : معاني المفردات والتراكيب

 هالك وخسران :  َوْيلٌ 

 الذين ينقصون السلعة عن مقدارها المعلوم في الوزن إذا باعوا ويأخذون حقهم كامًلا إذا اشتروا : ِلْلُمَطفِِّفيَن

 أخذوا السلعة المشتراة: اْكَتاُلوا

 يأخذون حقهم كامًلا غير ناقص :  َيْسَتْوُفوَن

 وزنوا لغيرهم : َكاُلوُهمْ 

 ينقصون حقوق الناس : ُيْخِسُروَن

 

 السؤال الثاني: بين يدي السورة

 ( 36*سورة المطففين سورة مكية آياتها )

 شياء  االا بينهم وفي حكمهم على *تركز على وضع الموازين الدقيقة الواضحة للناس في تعاملهم فيم
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 ة وعقابهم األمقتصادية ووعيد اهلل تعالى للمتالعبين باقتصاد اال*يدور محورها الرئيس حول الجرائم 

 ليم ووعد اهلل تعالى لألبرار بالثواب العظيم اال*وبينت السورة كذلك وعيد اهلل للكفار بالعذاب 

 

 ؟ اآليات عن ماذا تتحدث  : س

 التحذير من التطفيف في الميزان وخطره -1 : ج 

 خر سبب الرتكاب الذنوبااليمان باليوم االعدم -2

 العدل في المعامالت -3

 

 السؤال الثالث ؟ اذكر أثر من آثار التطفيف السلبية في الفرد والمجتمع : س

سبب النتشار العداوة  عتداء على أموالهم وأخذها من غير وجه حق وهو  االلآلخرين ب نساناال هومن صور ظلم  : ج 

 والبغضاء بين الناس 

 السؤال الرابع ؟ اذكر مثال على التطفيف : س

قصة نبي اهلل شعيب عليه السالم مع قومه العبرة والموعظة حيث نهاهم نبيهم عن التطفيف في المكيال   : ج 

  ِبَخْيٍر َأَراُكم  ِإنِّي ۚ  ِمْكَياَل َواْلِميَزاَن َوَلا َتنُقُصوا الْ ) : والميزان قال اهلل تعالى حكاية عن نبيه شعيب عليه السالم لقومه

َوَلمَّا َجاء  َأْمُرَنا َنجَّْيَنا  ) : ( فلم يستجيبوا له فعجل اهلل لهم العذاب قال اهلل تعالىمُِّحيطٍ  َيْوٍم  َعَذاَب  َعَلْيُكمْ  َأَخافُ  َوِإنِّي

 مِّنَّا َوَأَخَذِت الَِّذيَن َظَلُموا الصَّْيَحُة َفَأْصَبُحوا ِفي ِدَياِرِهْم َجاِثِميَن( ُشَعْيًبا َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه ِبَرْحَمٍة 

 

 ؟ السبب الذي جعل هؤالء المطففين يقومون بمثل هذا الفعل المحرم ما هو  : س

ناس لرب  خر وأحداثه العظيمة من قيام الاالخر والبعث والنشور فلو تفكروا في اليوم اال عدم إيمانهم باليوم  : ج 

العالمين وهيبة الوقوف أمامه للحساب لكان هذا رادًعا لهم يوم يوضع الميزان بالعدل أمام الخالئق لوزن أعمالهم فال  

 تطفيف فيه وال تظلم نفس شيًئا ال بإنقاص الحسنات وال بزيادة السيئات 

 

 ؟  هل التطفيف يتعلق بإنقاص الميزان والمكيال فقط : س

عليه أداء حقوق الناس كاملة من غير نقص    خرين فالمسلم يجبااله كل إنقاص لحقوق ال بل هو عام يدخل في  : ج 

 سواء أكانت حقوًقا مادية أم معنوية  

 

 ؟  اذكر بعض الصور المنهي عنها في التطفيف المعنوي : س

ومثال ذلك  كمل  االخالص هلل في العبادات أو أدائها على غير الوجه  االالتطفيف في أداء حق اهلل تعالى بعدم -أ : ج 

 التطفيف في الصالة بسرعة أدائها وعدم الخشوع فيها ألن أجر الصالة مقترن بأدائها كاملة من غير نقص  
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خالل بواجباته  االعدم قيام الموظف بالمهام الموكولة إليه أو التقصير في واجبات العمل كالتأخر في الدوام و -ب

 الوظيفية 

 جرة األجير حقه من األعدم إعطاء  -ج 

   : سأسئلة الدر إجابة 

   : سالسؤال الخام

إيمانهم باليوم   عدم وهو ،  المحرم الفعل  هذا بمثل  المطففين يقومون  هؤالء جعل الذي  السبب تبين اآليات الكريمة

  الوقوف وهيبة ،لعالمين ا لرب  الناسقيام   من ، العظيمة وأحداثه  خراال ليوموالبعث والنشو ر، فلو تفكروا في ا اآلخر

  وال ،تطفيف فيه  فال ،أعمالهم لوزن  الخالئق  أمام بالعدل، يوم يوضع الميزان لهم  رادعا هذا  لكان ،  للحساب أمامه

 بزيادة السيئات  أو  الحسنات  بإنقاص  سواء ،شيًئا  نفس تظلم 

   : سالسؤال الساد 

 الصالة  في التطفيف ذلك  ومثال ،كمل اال الوجهغير خالص اهلل في العبادات أو أدائها على االعدم  -أ

 جرة اال من   حقهاألجير   إعطاء عدم  أو  ،العمل واجبات فيالتقصير  أو  إليه الموكولة بالمهام الموظف  قيامعدم  -ب

 

 بناءاالباء واالحقوق : الدرس الرابع والعشرون 

 ؟  بناءاالباء واالاذكر الحقوق المشتركة بين  : س

 حسن الصحبة-1 : ج 

 النفقة -2

 الخدمة والصبر -3

 تحميل كل منهما لآلخر ما ال يطيق عدم -4

 

ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن   االَتْعُبُدوا   االَربَُّك  َوَقَضى  ) : الكريمة قال اهلل تعالى اآلياتاستخلص مظاهر حسن الصحبة من  : س

 ؟  (َكِريًما َقْوًلا لَُّهَما َوُقل َتْنَهْرُهَما  َوَلا ُأفٍّ لَُّهَما َتُقل  َفَلا ِكَلاُهَما  َأوْ  َأَحُدُهَما اْلِكَبَر  ِعنَدَك  َيْبُلَغنَّ  ِإمَّا ۚ  ِإْحَساًنا  

هما بحب وإجالل وعطف  تيوجوب طاعتهما وتوقيرهما والحديث معهما بجميل الكالم ولطيف العبارة ومخاطب : ج 

 ستماع إلى وجهة نظرهمااالوخضوع واحترام و 

 

 السؤال الخامس فرع ب؟  عناية خاصة في البر األمسالم أولى االعلى أن اذكر دليل   : س

أمك   : قال  ؟ أي الناس أحق بحسن صحابتي : استجابة لوصية الرسول صلى اهلل عليه وسلم حين سأله أحد الصحابة : ج 

 ثم أبوك : قال ؟ ثم من: ثم أمك قال : قال ؟ ثم من : ثم أمك قال: قال ؟ ثم من : قال
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 ول اال السؤال ؟ بناءاالكيف تكون حسن صحبة  : س

سالمية وحسن التعامل مع الناس  اال  اآلدابخالق و االبالتربية والتنشئة الحسنة والتوجيه وذلك بتربيتهم على  : ج 

 وكل ما يؤهلهم للحياة الطيبة ومساعدتهم في الحصول على تعليم مناسب يساعدهم على تحصيل حياة كريمة

 

السؤال  ؟ نفاق المادي والمعاملةاالبناء في االبين   باء لألبناء ذكوًرا وإناًثا العدلاالعلل من مظاهر حسن صحبة  : س

 الثالث

بناء يعودهم على  االسرة وهو يقوي الروابط بينهم والعدل بين االألن العدل يشيع جو الطمأنينة بين أفراد   : ج 

 سرة  اال لفة والمحبة بين أفراد االيعزز فمراعاة الحقوق في ما بينهم 

 

من كان له ثالث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن   : يه وسلموضح حديث رسول اهلل صلى اهلل عل : س

 السؤال السادس ؟ وكساهن من جدته كن له حجاًبا من النار يوم القيامة 

يحث على تعليم البنت العلم النافع وتوجيهها إلى ما ينفعها في دينها ودنياها من خلق حسن وأدب رفيع  : ج 

 نصات لحديثها ومعاملتها كإخوتها من الذكور االا والتحدث إليها وضافة إلى إشعارها بمكانتها والعطف عليهاإلب

 

 )السؤال الثاني الفرع ب(؟ ب في النفقةاالواجب   ما هو  : س

أن ينفق   باالوعلى  ثم اإلنفاق على أوالده الصغار بحسب قدرته وطاقته من غير تقصير يوقعه باالب االواجب  : ج 

 عليهم من مال حالل  

 

 ؟  حق الوالدين على أبنائهما في النفقة ما هو  : س

نفاق عليهما إن كانا محتاجين وذلك بتأمين حاجاتهما من غذاء وكساء ودواء  االنائهما ب من حق الوالدين على أ : ج 

 وخدمة وتوسيع في العيش عليهما قدر المستطاع وعن نفس راضية 

 

 السؤال الثاني فرع أ ؟  دمة باء في الخ اآلوضح حق  : س

باء في الخدمة والصبر في سن الشيخوخة وذلك لتغير أحوالهما الجسمية والنفسية والصحية في هذا  االيتأكد حق 

 السن 

 

 ؟  بناء في الخدمةاالحق  ما هو  : س

  على الوالدين تلبية حاجات أوالدهم من حضانة ونفقة وتربية وتنشئة بدافع الحب ألبنائهم وحرصهم على ما : ج 

 بناء عن نفس راضية من غير تذمر االفيه خيرهم وسعادتهم فيلبيان حاجات 
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 ؟  اذكر حقوق الوالدين في حياتهما : س

  َأن َوِإن َجاَهَداَك َعَلى) : قال اهلل تعالىوتكون في كل أمر ليس فيه معصية هلل عز وجل  وجوب طاعتهما -1 : ج 

 ( السؤال الخامس فرع أ   ۗ اَمْعُروًف  الدُّْنَيا ِفي  َوَصاِحْبُهَما ُتِطْعُهَما َفَلا ِعْلمٌ  ِبِه  َلَك َلْيَس َما  ِبي ُتْشِرَك

نَساَن االَوَوصَّْيَنا  ) : فشكرهما مقترن بشكر اهلل تعالى  قال اهلل تعالى أداء حقهما من الشكر والشعور بفضلهما-2

 (اْلَمِصيرُ  ِإَليَّ َوِلَواِلَدْيَك ِلي اْشُكرْ  َأِن َعاَمْينِ   ِفي َوِفَصاُلهُ  َوْهنٍ  ِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتُه ُأمُُّه َوْهًنا َعَلى

 

 السؤال الرابع ؟ اذكر حقوق الوالدين بعد موتهما : س

 الصالة عليهما-1 : ج 

 ستغفار لهما االالدعاء و-2

 إنفاذ عهدهما من بعدهما والوفاء بما تعلق بذمتهما من حقوق -3

 بهما  االصلة الرحم التي ال توصل -4

 إكرام صديقهما-5

 عمال الصالحة وخاصة الصدقات بنية الثواب لهمااألالقيام ب-6

 

 ؟  بر الوالدين  عدد ثمار : س

  : جعل اهلل تعالى بر الوالدين يؤدي إلى البركة في العمر وزيادة في الرزق قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم-1  :  ج 

َمن سرَُّه أن ُيَمدَّ لُه في ُعمِره وُيزاُد في رزِقه فليِبرَّ والَديِه وليِصْل رحَمه( )  

جعل عقوقهما من الكبائر حتى إن الشرع قرن عقوق الوالدين بالشرك باهلل قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  -2

 شراك باهلل، وعقوق الوالدين( اال : بلى يا رسول اهلل، قال  : قلنا  ؟ أنبئكم بأكبر الكبائر اال) : وسلم

 أن اهلل يرزقه أوالًدا بارين كما كان باًرا بوالديه -3

 البار بوالديه وتفريج كربه وإجابة دعوته تيسير أمر  -4

 

 ؟  بناء على والديهماالعدد حقوق   : س

لما لذلك من أثر في تنشئة الولد   حسن اختيار كل من الشاب والفتاة شريك حياته بأن يكون ذا خلق ودين -1 : ج 

 بن يرث عن أبويه كثيًرا من الصفات )السؤال الثاني فرع ج( االوذلك ألن  

 حسن التربية -2

 سم الحسن  االالتسمية ب-3
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 سالم االفي  األمبر : الدرس الخامس والعشرون

 :  الحديث النبوي الشريف

 : قال ؟  أي الناس أعظم حقا على المرأة : سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : عن عائشة رضي اهلل عنها قالت

  " هأم"  : قال ؟  الرجل  على حقا   أعظم الناس  فأي  : قلت"  زوجها"

 

 :  راوي الحديث الشريف

 عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي اهلل عنهما  

 *أم المؤمنين 

 *زوج النبي صلى اهلل عليه وسلم وأحب نسائه إليه

 *من أعلم الناس بالفقه وأكثرهم رواية لحديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  

 هجري وُدفنت في البقيع 58*توفيت سنة 

 

 تحته خط فهو إجابة السؤال الثاني الفرع أما  ؟ أذكر الدليل لمزيد من العنايةبا  األمسالم اال لقد خّص   : س

السؤال   (اْلَمِصيرُ  ِإَليَّ َوِلَواِلَدْيَك ِلي اْشُكرْ  َأِن َعاَمْيِن  ِفي َوِفَصاُلهُ  َوْهٍن نَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتُه ُأمُُّه َوْهًنا َعَلىاالَوَوصَّْيَنا ) : ج 

 ولاال

 

رسول اهلل من أحق   يا  : رضي اهلل عنه قال جاء رجل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال عن أبي هريرة : س

"ثم : قال  ؟ ثم من: " ثم أمك" قال : قال ؟ ثم من : "أمك" قال: قال ؟ ثم من : "أمك" قال: قال ؟ الناس بُحسن صحبتي 

 السؤال الثاني فرع ب ؟ أبوك" على ماذا يدل الحديث

 ب ليؤكد الفضل الذي أثبته لها القرآن الكريم االثة أمثال بر أن لألم ثال : ج 

 

 ؟  األماذكر صور بر  : س

ستجابة لطلبها ما لم تأمر  االوجوب طاعتها وحسن صحبتها بالمعروف طوال حياتها والمبادرة إلى تلبية حاجاتها و-أ

 )السؤال الثالث( بترك واجب أو فعل محرم 

 رعايتها طوال حياتها وتفضيل ذلك على بعض العبادات القيام بخدمتها وحسن  -ب

نفاق عليها وزيارتها وحسن استقبالها وعدم القيام بأي أمر يجلب الحزن لقلبها كرفع الصوت في وجهها االصلتها و-ج 

 )السؤال الرابع( أو التأفف منها أو إظهار الضجر منها 
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 السؤال الخامس ؟ اذكر فضل بر الوالدين  : س

نسان الفوز برضا اهلل تعالى ودخول  االم ويزيد في الرزق ويبارك في العمل ويطيل في العمر وينال به  له أجر عظي : ج 

 جنته 

 

 تم بحمد اهلل 

 

 التلخيص شامل ويتضمن حل أسئلة الدروس  

 ويفضل الرجوع الختيارات أستاذ المادة وللكتاب

 

 

 تانيا شروخالمعلمة 
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