
4. ما المعنى المستفاد من قوله تعالى : ' فأزلهما " ؟
أ. أبعدهما عن المعصية             ج. عداوة ذرية ادم -عليه السالم - لبعضهم بعًضا 

ب. أوقعهما في المعصية            د. إغواء حواء الدم .عليه السالم .
5. ماذا تفيد )إال( في قوله تعالى : ' فسجدوا إال إبليس ' ؛

أ. االستثناء            ب. الحصر               ج. النفي                    د. االختصاص
6. ما عاقبة الكبر كما تفهم من قصة رفض إبليس السجود آلدم؟
د. الخسف أ. القتل   ب. الطرد من رحمة هللا      ج. التعزير    

7. ما الفروق بين معصية آدم عليه السالم ومعصية إبليس؟
أ. أن معصية آدم أعقبها ندم واستغفار 

ب. أن معصية إبليس أعقبها توبة
ج. معصية آدم كانت بقصد واصرار ثم توبة 

 د. معصية آدم كانت بسبب إغواء حواء
8. طبيعتهم ال تستقيم إال بالتزام المنهج الرباني، من هم ؟

أ. المالئكة           ب. آدم وذريته             ج. إبليس وذريته   د. الشياطين
9. ماهي ما عاقبة الكبر كما نفهم من رفض إبليس السجود آلدم عليه السالم؟

أ. الخسف         ب. الطرد من رحمة هللا            ج. القتل     د. التعزير
س 2. عرضت لنا قصة آدم عليه الســالم صورا من طبائع بعض الخلق. 

وصفاتهم. نوضح ذلك .
اإلجابة : فالمالئكــة أصحــاب طاعــة مطلقة هلل ســبحانه. ال يعصــون هللا ما أمرهم 

ويفعلــون مــا يؤمــرون، وإبليــس صاحب كبــر ومعاندة لألمــر اإللهي، أما البشــر 
فطبيعتهم ال تستقيم إال بالتزام المنهج الرباني.

س3. عالم يدل سجود المالئكة آلدم عليه السالم؟
اإلجابة :  1. بيان فضل اإلنسان على غيره من المخلوقات .

             2. بيان فضيلة العلم ودرجة العلماء عند هللا تعالى.
ِه  ى َآَدُم ِمــْن َربِّ س4. نوضح العبر المســتفادة من قولــه تعالى : ]َفَتَلقَّ

ِحيُم[   اُب الرَّ وَّ ُه ُهَو التَّ َكِلَماٍت َفَتاَب َعَلْيِه ِإنَّ
اإلجابة  1. وجوب اإلسراع في التوبة وطلب المغفرة عند الوقوع في الذنب .

           2. عدم القنوط من رحمة هللا تعالى ومغفرته .
س5. نفسر : أ. قوله تعالى: ] َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم[ 

اإلجابة : يــدل علــى العداوة بين ذريــة آدم بعضهم مع بعــض، وبينهم وبين إبليس 

وذريته من جهة أخرى.
ب. ]َوَلُكْم ِفي اأَلْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى ِحيٍن[ 

اإلجابة :إعالم آلدم وذريته أن مكوثهم في األرض مؤقت بأعمار وآجال معلومة.

س6.نعلل: 1. آدم عليه السالم أصلح للخالفة من المالئكة.
اإلجابة : ألن هللا سبحانه مّيزه بأن علَّمه أسماء األشياء ومدلوالتها وخواصها، وما 

يســتفاد منها، الســتخدامها في عمارة األرض، وهي أشــياء ليس للمالئكة علم بها، 
فهم قد خلقوا للقيام بوظائف محددة ليس لهم القدرة على تجاوزها.

 2. استعالم المالئكة عن وجود خليفة في األرض .
اإلجابة : ألنه يحتمل أنه ســيرتكب المعاصي ويســفك الدماء، بينما هم دائمون على 

التسبيح هلل وتقديسه، إشارة منهم بأحقيتهم بالخالفة.

-:- الدرس األول -:-  منهج التعامل 
مع القرآن الكريم والسنة النبوية 

إعداد المدرس/ عماد الدين شحده البراوي  )مدرسة الكرمل الثانوية للبنين(مراجعات مبحث / التربية اإلسالمية     )جميع الفروع ما عدا الشرعي(

Sunday 05 June 2022 األحد 5 ذو القعدة 1443هـ 5 يونيو/ حزيران

س1 : اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي:
1. جاء تحريم الخمر تحريما قطعيا في قوله تعالى:

َمــا الَخْمُر َوالَمْيِســُر َواأَلْنَصــاُب َواأَلْزَلُم  ِذيــَن َآَمُنــوا ِإنَّ َهــا الَّ اإلجابة د. ]َيــا َأيُّ

ُكْم ُتْفِلُحوَن[  ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَّ ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ
2. يستدل بقول الرسول �: "إذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر"، على:

اإلجابة ب. أن ذلك األمر يتعلق بالخبرات البشرية في أمور الدنيا

3. ما المقصود  بقطعي الداللة؟
اإلجابة ب. ما يفيد معنًى واحًدا قطًعا.

4. بماذا تتصف جميع آيات القرآن الكريم؟
ج. قطعية الثبوت     د. ظنية الثبوت أ. قطعية الداللة   ب. ظنية الداللة  

5. إلى ماذا استند العلماء في استنباط األحكام الشرعية وتنظيم حياة 
الناس في مختلف الميادين؟

أ. العقل         ب. القرآن والسنة 
ج. أقوال من سبقهم من العلماء        د. معاني وقواعد اللغة العربية

اِس َما  َن ِللنَّ ْكَر ِلُتَبيِّ 6.المعنى المستفاد من قوله تعالى : ]َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّ
ُروَن[  جميع ما يلي عدا واحدة:  ُهْم َيَتَفكَّ َل ِإَلْيِهْم َوَلَعلَّ ُنزِّ

أ. أن القرآن كالم هللا تعالى المنزل على رسوله ملسو هيلع هللا ىلص   
ب. فهم القرآن الكريم على أساس اللغة العربية

ج. االنتفاع بتفسير الصحابة والتابعين    
د. أن السنة النبوية وحي من هللا لتبين أحكام القرآن

7 . بماذا يرتبط معرفة المتقدم من المتأخر من النصوص؛ ال ســيما إذا 
كان في ظاهره التعارض؟

أ. مراعاة أسباب النزول    ب. االعتماد على نصوص القرآن والصحيح الثابت من السنة
ج. جمع النصوص في الموضوع الواحد

د. اإلقامة على األموال واصالحها وترك الغزو. 
8. بماذا تتميز لغة الوحي األلهي؟

أ. الشمولية والثبات  ب. المرونة والتطور  ج. الحياة والتجدد   د. التطور والتغيير
س2: نعرف كال من : منهج التعامل مع القرآن الكريم والسنة النبوية 

الشريفة ، سبب النزول.
1.منهج التعامل مع القرآن الكريم والسنة النبوية:  اإلجابة

مجموعة األسس ، أو الضوابط التي يعتمدها المسلم في سبيل الوصول إلى الحقائق 
والمعارف واألحكام؛ بفهم واٍع للنصوص.

اإلجابة 2. سبب النزول: سؤال أو حدث أنزلت فيه اآليات الكريمة .

س3. نفرق بين وحي القرآن الكريم ، ووحي السنة النبوية .
اإلجابة : القرآن وحي بألفاظه ومعانيه، وأما السنة وحي بمعانيها ومضامينها.

س4. في ضوء دراســتك لضوابط التعامل مع النص القرآني؛: كيف ترد 
علــى من يقول أن الخمــر محرمة وقت الصالة ،فقط ويســتدل بقوله 

اَلَة َوَأْنُتْم ُسَكاَرى[  تعالى: ]َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل َتْقَرُبوا الصَّ
اإلجابة : إن مــن منهج التعامل مع القران الكريم والســنة النبوية النظرة شــمولية 

للنصــوص فــي الموضوع الواحد المتعلقة بتحريم الخمر، فمن يقرأ قوله تعالى : ]َيا 
َلَة َوَأْنُتْم ُسَكاَرى[  قد يتوهم تحريم الخمر وقت  ِذيَن َآَمُنوا َل َتْقَرُبوا الصَّ َها الَّ َأيُّ
الصالة فقط. وهذا ال يصح، فلو اســتحضر النصــوص الواردة في ذلك لوجد أن هذه 
اآليــة مثلــت مرحلة من المراحل التي انتهت بتحريم شــرب الخمر تحريما قطعيا في 
َما الَخْمُر َوالَمْيِســُر َواأَلْنَصاُب َواأَلْزَلُم  ِذيَن َآَمُنــوا ِإنَّ َها الَّ قولــه تعالى: ]َيــا َأيُّ

ُكْم ُتْفِلُحوَن[   ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَّ ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ
س5. نمثل لكل مما يأتي بمثال واحد:

أ. معرفة مقاصد الشريعة أساس في فهم النص الشرعي.
اإلجابة مــن أمثلــة ذلــك ما بينه النبــي ملسو هيلع هللا ىلص من األصناف التــي تخرج منها صدقــة الفطر، مراعاة 

لظــروف البيئة والزمــن« فأوجب صدقة الفطر مما في أيدي الناس من األطعمة ، فهو أيســر على 
المعطــي وأنفع لآلخذ فعن أبي ســعيد الخدري رضي هللا عنه قال :" كنــا نخرج زكاة الفطر صاعا 
من طعام ، أو صاعا من شعير ،أو صاعا من تمر ،أو صاعا من أقط ، أو صاعًا من زبيب".

ب. نص شرعي قطعي الثبوت ظني الداللة.
ْصَن  َقاُت َيَتَربَّ اإلجابة : قوله تعالى:،والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة  ]َوالُمَطلَّ

ِبَأْنُفِسِهنَّ َثَلَثَة ُقُروٍء[ ، فكلمة قروء جمع قرء ومن معانيه: الطهر، أو الحيض.
ج. من ضوابط فهم السنة النبوية الشريفة معرفة سبب ورود الحديث الشريف.

اإلجابة : إساءة البعض فهم حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: "إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من 

دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر" 
فيدعي أن ال شــأن لإلســالم بتنظيم حياة النــاس ٠ فيرد عليه : إن هذا يتعلــق بالخبرات الدنيوية 
البحتة ،وذلك من خالل معرفة سبب ورود هذا الحديث الشريف وهو أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مّر بقوم يلقحون 

النخل فقال: "لو لم يفعلوا لصلح" ، فلم ينضج النخل ذلك العام ، فذكر الحديث .
س6.نعلل اآلتية:  1. األخذ بتفســير الصحابة والســلف الصالح ال يعني 

االكتفاء بما ورد عنهم من تفسير.
اإلجابة : ألن في لغة الوحي اإللهي حياًة وتجدًدا فما غاب عن الصحابة ربما تبين فهمه لغيرهم.

2. أجاز بعض العلماء إخراج قيمة صدقة الفطر نقدا .
اإلجابة : ألنها األنفع لآلخذ ، واأليسر للمعطي واألقرب لتحقيق مقصود النص .

س7. نبين ضوابط األخذ بتفسير الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم .
اإلجابة : التأكــد مــن صحة مــا ورد عنهم من تفســير للقران الكريم وتوضيح للســنة 

النبوية، وعدم الوقوف عند حدود تفسيرهم؛ لما في لغة الوحي اإللهي من حياة وتجدد.

س8. ال يصٌح ترك السّنة بذريعة األخذ بما في القرآن الكريم وحده ،نوضح.
اإلجابة : ألن المؤمن الحق يصدٌق تصديقا جازما أن القرآن الكريم كالم هللا تعالى وأن السنة 

وحي من هللا جاءت لتبّين آياته وتفّصلها وتوّضحها فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص هو القدوة واألســوة في تنفيذ 
أحكام القرآن ،لذلك ال يقبل إيمان من قال نأخذ بما جاء بالقرآن وحده.

س9. نستنتج أهمية الفهم الواعي للنصوص الشرعية.
اإلجابة 1. معرفة المعنى الصحيح المراد من تلك النصوص .

          2. البعد عن الوقوع في الخطأ في الفهم .
 3. عدم الجمود على اآلراء المنقولة ؛ لما في لغة الوحي اإللهي من حياة وتجدد.

س1: اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي :
1. فضل اهلل سبحانه تعالى آدم . عليه السالم. على غيره من الخلق بــ :

اإلجابة  أ. العلم.

2. من مظاهر تكريم اهلل تعالى آلدم كما بينتها اآليات الكريمة .
اإلجابة  ج. سجود المالئكة له.

3.النهي عن قرب الشجرة :
اإلجابة  ب.أعم من النهي عن األكل منها.  

-:- الدرس الثاني -:- قصة خلق آدم - عليه السالم- 
سورة البقرة من )37-30(

-:- الدرس الثالث -:- منهج القرآن الكريم في التربية
سورة البقرة من )157-151(

-:- الدرس الرابع -:-  التحاكم لشرع اهلل تعالى
سورة المائدة )50-48(

-:- الدرس الخامس -:-  االعتصام بحبل اهلل تعالى
سورة آل عمران )105-100(

س1: اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي :
1. قرن اهلل تعالى في بعض اآليات القرآنية الكريمة بين الصبر و :

اإلجابة أ. والصالة.

2. معنى التوكل على اهلل تعالى.  اإلجابة ب. الرضا بقضاء هللا مع األخذ باألسباب.
3 - ما معنى كلمة )ولنبلونكم(  ؟

أ. لنختبرنكم    ب. البالء والمصيبة.   ج. نخفف من عذابكم     د. نلقي عليكم حمال ثقيال
4 . ما النعمة التي تذكر بها آيات درس منهج القرآن في التربية والتعليم؟

ب. تعليم الناس التوحيد   أ. إرسال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  
د. إنزال الكتب السماوية ج. القرآن الكريم  

5. بماذا يكون ذكر اهلل تعالى بالقلب ؟
أ . باالستغفار    ب. طاعة هللا وعبادته  ج. طلب العلم     د. باستحضار عظمة هللا
ُمُكُم الِكَتاَب َوالِحْكَمَة[. 6. ما معنى الكتاب والحكمة" في قوله تعالى: ]َوُيَعلِّ

أ. التوراة واإلنجيل.                    ب. الواجبات والمستحبات. 
ج. القرآن الكريم والسنة النبوية.           د. الفرائض والسنن.

7. لماذا يجب على المؤمن أن يقابل نعم اهلل عليه بالذكر والشكر؟
ب. حتى تدوم النعم وتزداد أ. حتى يكون راضيا بقدر هللا    
ج. حتى يذكره هللا برحمته      د. حتى يكتب من الذاكرين

8. ما المقصود بقوله تعالى: ]ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون[؟
أ. تعليم القرآن الكريم                         ب. تعليم السنة النبوية    

ج. تالوة القرآن                                د. أصول العقيدة وأمور الغيب 
س2: نعرف المصطلحات اآلتية : الشهيد . الصبر.

اإلجابة : الشــهيد: من بذل نفســه في ســبيل هللا تعالى، دفاعا عن دينه ووطنه؛ 

لتكون كلمة هللا هي العليا.
الصبر: ضبط النفس على الحق وثباتها عند المكاره.

س3: نوضح الحكمة من ابتالء اهلل - تعالى - لعباده المؤمنين.
اإلجابة : ليتمّيز المؤمن الصادق عن غيره من أهل النفاق، فيرفع هللا درجته ويغفر خطاياه.

س4: أفرق بين التوكل على اهلل تعالى، والتواكل .
: التواكل: رضا بالواقع، دون السعي لتغييره نحو األفضل؛ وهو مرفوض. اإلجابة

التوكل: رضا بقضاء هللا مع األخذ باألسباب، و عالمة الرضا بالنتيجة حمد هللا عليها.
س5: نذكر الُبشرى التي حملتها اآليات للصابرين .

اإلجابة : - عليهم صلوات من ربهم : وصالة هللا عليهم بالثناء، ومغفرة ذنوبهم .

- رحمة من هللا تعالى بهم وذلك بتعويضهم خيرا من مصيبتهم .
- وصفهم بالمهتدين الذين لم يستحوذ عليهم الجزع عند وقوع المصيبة .

س6: نعلل: 1. نهت اآليات الكريمة عن وصف الشهداء باألموات.
اإلجابة  ألنهــم أحيــاء عند ربهم يتنعمون؛ فهم قد انتقلوا من حياة نعرفها، إلى حياة 

أخرى، ال نشعر بها.
2. قرنت اآليات بين الصبر والصالة.

اإلجابة  ألن في الصالة طمأنينة للنفس؛ وفيها يستحضر المؤمن عظمة هللا سبحانه 

فيزداد ثقة بربه، مما يعينه على االحتمال والثبات.
س7: نبيــن العبر المســتفادة من قوله تعالــى : ]َفاْذُكُروِنــي َأْذُكْرُكْم 

َواْشُكُروا ِلي َوَل َتْكُفُروِن[ 
اإلجابة : العبر المستفادة من اآلية الكريمة:

1. اإلكثار من ذكر هللا تعالى واستحضار عظمته في كل حين .
2. وجوب شكر هللا تعالى على نعمه ظاهرة وباطنه, حتى تدوم وتزداد .

3. كفران النعمة يقود إلى الهالك في الدنيا واآلخرة

س8: نعــدد أربعة من آثار نعمة إرســال الرســول محمد ملسو هيلع هللا ىلص على 
األمة اإلسالمية.

أواًل: تالوة آيات هللا تعالى التي فيها صالحهم في الدنيا، ونجاتهم في اآلخرة.
ثانياً: تطهير نفوسهم من رذائل الجاهلية ودنسها، وتربيتهم على األخالق والقيم الفاضلة.
ثالثــاً: تعليمهــم الكتاب والحكمة وهما: القرآن وما فيه من أحكام وتشــريعات تصلح 

حياتهم، والسنة النبوية، وما فيها من تطبيق عملي آليات القرآن وأحكامه.
رابعــاً: تعليمهم ما لم يكونوا يعلمون من أصــول العقيدة والتوحيد وما يتعلق بأمور 

الغيب كالبعث والحساب والجزاء والجنة والنار، وهي قضايا لم يكن لهم علم بها.
س9:ما المعنى المستفاد من قوله تعالى : ]ِإنَّا هلِل َوِإنَّا ِإَلْيِه َراِجُعوَن[.
اإلجابة : اعترافــا مــن المؤمنيــن الصابرين بــأن هللا مالك أمرهم فــي الدنيا، وإليه 

مرجعهم يوم الحساب .
س10: نستنتج حكمة ربط التربية والتعليم بالتالوة.

اإلجابة : ألن نجاح التربية والتعليم ال يكون إال في ضوء آيات القرآن الكريم ووفق منهجه.

س1. اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي:
1 - ما معنى ) شــرعة ومنهاجا ( فــي قوله تعالى: ] لــكل جعلنا منكم 

شرعة ومنهاجا[ .
أ. الشريعة والطريقة                   ب. الشريعة والعقيدة  

ج. المنهاج واألسلوب                 د. األخالق والمنهاج
ِة َيْبُغوَن[. 2 . ما غرض االستفهام في قوله تعالى :' ]َأَفُحْكَم الَجاِهِليَّ

أ. التعجب    ب. االنكار والتوبيخ    ج. النصح واالرشاد    د. النفي
3. ماذا يفيد االســتفهام في قوله تعالى: ] َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللِه ُحْكًما 

ِلَقْوٍم ُيوِقُنوَن[.
أ. التعجب                   ب. التأكيد                  ج. اإلنكار                   د. النفي

4. من المقصود بالنهي في قوله تعالى: ]ول تتبع أهواءهم[؟
أ.اليهود     ب. المنافقين               ج. النصارى          د. مشركي العرب

ِبْع  5. مــا الحكم في قوله تعالى : ]َوَأِن اْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَمــا َأْنَزَل اللُه َوَل َتتَّ
َأْهَواَءُهْم[ ؟

أ. استحباب التحاكم لشرع هللا              ب. وجوب التحاكم الى الكتب السابقة
ج. وجوب التحاكم لشرع هللا  

 د. دعوة هللا لجميع األمم إلى المسارعة في التصديق بالقرآن
6. ما الحكمة في نسخ الشرائع السماوية السابقة؟

ب. جمع الناس على شريعة واحدة أ. كثرة األوامر والنواهي فيها       
د. دخول التحريف عليها ج. اختبار ألتباع الشرائع        

7.ما المعنى المســتفاد مــن قوله تعالى : ]ِإَلــى اللــِه َمْرِجُعُكــْم َجِميًعا 
فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون[ 

أ. يحكم هللا بينهم فيما كانوا يختلفون فيه يوم القيامة  
ب. التحذير من اإلعراض عن شرع هللا تعالى 

ج. تعذيب الكافرين المعاندين في الدنيا 
د. يجازي الصادقين بصدقهم في الدنيا

8. ما معنى )َيفتُنوَك( في قوله تعالى: ]َواْحَذْرُهْم َأْن َيْفِتُنوَك َعْن َبْعِض 
َما َأْنَزَل اللُه ِإَلْيَك [ ؟

د. يضريوك ب. شريعة وطريًقا          ج. يصدوك بكيدهم    أ. يقتلوك  
9. ما معنى )ومهيمنا عليه( في قوله تعالى: )مصدقا لما بين يديه من 

الكتاب ومهيمنا عليه(؟
د. مبطال له أ. رقيبا وشهيدا         ب. مؤكدا له      ج. مبينا له   

س2. ما الغرض الذي يفيده االستفهام في قوله تعالى: ]َأَفُحْكَم 
ِة َيْبُغوَن[  الَجاِهِليَّ

اإلجابة : اإلنــكار والتوبيــخ، لمن يعرض عن حكم هللا تعالــى ويأخذ بحكم الجاهلية 

القائم على الظلم والجور .
س3. نبين معاني المفردات والتراكيب اآلتية:
اإلجابة  رقيباً وشاهداً على ما سبقه. مهيمنا عليه:  

اإلجابة يصدوك بكيدهم. اإلجابة  شريعة ،وطريقا.  يفتنوك :  شرعة ومنهاجا: 
س 4. نوضح المعنى المستفاد من اآليات الكريمة اآلنية :

اِس َلَفاِسُقوَن[. 1. ]َوِإنَّ َكِثيًرا ِمَن النَّ
: هّون هللا على رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ما قد يجده من ألم بسبب تمرد اليهود والمنافقين  اإلجابة

,وإعراضهم عن الحق الذي جاءهم به ودعاهم إليه بأن أكثر الناس عصاة خارجون 
عن طاعة ربهم ورسله.

2. ]ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا[.
اإلجابة : جعل هللا تعالى لكّل أمة شريعة خاصة. بما فيها من أوامَر ونواٍه ولو أراد 

هللا تعالى لجمع الناس على شريعة واحدة.
ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن[. 3. ]َفاْسَتِبُقوا الَخْيَراِت ِإَلى اللِه َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنبِّ

اإلجابة : يأمر هللا أهل الكتاب باإلســراع إلى شــريعة اإلســالم والعمل بما جاء في القران 

العظيم من أحكام . ثم يبين هللا أن ميعاد الناس ومصيرهم إليه يوم القيامة ،فيحكم بينهم فيما 
اختلفوا فيه من الحق . فيجزي الصادقين بصدقهم ،ويعذب الكافرين المعاندين .

ِبْع َأْهَواَءُهْم[. 4. ]َوَل َتتَّ
اإلجابة : تنهــى اآليــة النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن االنصراف عن الحق الــذي أمر هللا به إلى أهوائهم 

وآرائهم , والخطاب وان كان للنبي  ملسو هيلع هللا ىلص إال أنه عام لجميع المؤمنين .
س4. نعلل: نسخ الشرائع السماوية السابقة .

اإلجابة : في ذلك اختبار ألتباع الشــرائع؛ هل ينقادون لشــرع هللا تعالى، فيرجعوا عن 

شــرائعهم التزاما بالشــريعة الناســخة أم يتبعوا أهواءهم فيميلوا عن شريعة الحق التي 
جاء بها نبي هللا محمد مه والتي ختمت بها الشرائع.

س5. هل يقتصر التحذير من فتنة األعداء على اليهود لخصوصية سبب النزول.
اإلجابة :ال يقتصــر التحذيــر من الفتنة على اليهود فحســب ألن العبرة بعموم اللفظ 

ال بخصوص السبب .

س1. اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي .
1. واجب المسلم تجاه غير المعادين من أهل الكتاب :

اإلجابة أ. برهم واإلحسان إليهم

2. الخطاب في قوله تعالى: ]وفيكم رسوله[ موجه لـ .
اإلجابة د. للمسلمين كافة.

3. المقصود بحبل اهلل في قوله تعالى : ]َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللِه [ .
اإلجابة ج. القران الكريم.

-:- الدرس الســادس -:-  قصة موسى عليه السالم 
مع العبد الصالح )الخضر(-سورة الكهف )82-60(

4. موقــف النبــي ملسو هيلع هللا ىلص عندما علم أن أحد يهود أثــار الفتنة بين األوس 
والخزرج في أحد مجالسهم؟ 

أ . تركهم إليمانهم الذي يمنعهم من االقتتال . ب. أرسل إليهم أحد أصحابه ليذكرهم باهلل.
ج- ذهب إليهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص بنفسه يذكرهم باهلل.  د. دعاهم لالجتماع في المسجد النبوي. 

5. حذرت آيات درس االعتصام بدين اهلل من طاعة؛
أ. أهل الكتاب                          ب. غير المعادين  

ج. الفاسقين                            د. المعادين من أهل الكتاب والكافرين
6. المقصود بقوله تعالى) واعتصموا بحبل الله جميعا ول تفرقوا( التمسك بـ؛

أ . القرآن فقط              ب. السنة النبوية فقط 
ج. القرآن والسنة معاً            د. جميع الكتب السماوية

7. ما الحكمة من تحذير اهلل تعالى من طاعة أهل الكتاب المعادين؟
أ . ألنهم يحبون لهم الخير                        ب. ألنهم سيضلونهم ويثيروا الشبهات

ج. ألنهم حريصون على نصح المؤمنين     د. ألنهم يدعمونهم بالسالح
س3. نبين معاني المفردات والتراكيب اآلتية:

اإلجابة  طرف  اإلجابة   تمسكوا بدينه.   شفا:  واعتصموا بحبل اهلل :  
س4. نعلل ما يأتي :

1. حذر اهلل المؤمنين من طاعة المعادين من أهل الكتاب .
اإلجابة ألنهم ِسُيْضلُونهم وُيلقوا إليهم الشّبهات في الدين, ليرجعوا جاحدين للحق 

بعد اإليمان.
2. ينكر اهلل على المؤمنين أن يقعوا في الكفر .

اإلجابة ألن عندهــم مــا يمنع من الكفــر، وهو آيات القرآن التــي تتلى عليهم، ونبي 

هللا محمد  ملسو هيلع هللا ىلص بينهم.
3. أمر اهلل المؤمنين أن يكونوا جماعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر .
اإلجابة  ألن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دعائم وحدة األمة اإلسالمية، وليكونوا 

من أهل الفالح في الدنيا ؛والفائزين بنعيم الجنة في اآلخرة .
س5. نوضح أقسام أهل الكتاب وفق نظرة اإلسالم إليهم .

اإلجابة األول: غيــر المعاديــن الذين ال يتعرضون للمســلمين باألذى فهؤالء نتعامل 

معهم بالبر واإلحسان.
الثاني: المعادون الذين يتعرضون للمســلمين باألذى والســخرية والكيد للدين وأهله 

وهم الذين حذر هللا من طاعتهم .
س6. نفسر قوله تعالى:1. ]َوَل َتُموُتنَّ ِإلَّ َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن[.

اإلجابة تدعــو االيــة إلى االســتعداد للقــاء هللا في كل وقــت، مذعنين لــه بالطاعة، 

ومخلصين له في العبادة .
َنــاُت  ُقــوا َواْخَتَلُفــوا ِمــْن َبْعــِد َمــا َجاَءُهــُم الَبيِّ ِذيــَن َتَفرَّ 2. ]َوَل َتُكوُنــوا َكالَّ

َوُأوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم[.
اإلجابة تحذر اآلية الكريمة المؤمنين من التفرق شــيعاً،ومن االختالف في أصول الدين من 

بعد ما اتضح لهم الحق كما فعل من قبلهم ،وإال سيكون مصيرهم العذاب الشديد.
س7. نلخص سبب نزول اآليات الكريمة )100 - 105( من سورة آل عمران.
اإلجابة ورد في سبب نزولها أن شاس بن قيس اليهودي مّر على نفر من أصحاب رسول 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص من األوس والخزرج في مجلس يتحدثون فيه؛ فغاَظُه ما رأى من ألفتهم، بعد الذي 
كان بينهــم فــي الجاهلية من العداوة، فأمر شــاباً من اليهود كان بحمل الســالح فبلغ ذلك 
رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين، فقال : يا معشــر المسلمين أبدعوى 
الجاهليــة وأنــا بين أظهركم, بعد أن أكرمكم هللا باإلســالم، وقطع به عنكــم أمر الجاهلية، 
وألــف بينكم، فترجعــون إلى ما كنتم عليه كفارا ؟ هللا هللا ! ،.فعــرف القوم أنها نزعة من 

الشيطان، وكيد من عدوهم، فألقوا السالح من أيديهم، وبكوا وعانق بعضهم بعضا.
س8.نستنتج العالقة بين األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووحدة المسلمين.
اإلجابة : فــي اآلمر بالمعــروف والنهي عــن المنكر حماية للمســلمين من الجرائم 

والفساد، وحصانة لهم من الوقوع في التفرق .

س1: اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي :
1. اعتذر موسى .عليه السالم . في المرة األولى عن اعتراضه على الخضر بـ :

اإلجابة ب. النسيان .

2. العمل الذي قام به الخضر عند دخوله القرية مع موسى -عليه السالم-:
اإلجابة ب. إصالح الجدار.

اإلجابة ج. أبيهما. 3. حفظ اهلل تعالى مال اليتيمين بسبب صالح :  :
4. جعل اهلّل تعالى: فقدان الحوت عالمة على المكان الذي:

اإلجابة أ. سيلتقي فيه موسى عليه السالم مع الخضر.

5. طلب موسى عليه السالم من العبد الصالح مرافقته :
ب. ليكون اعلم الناس   أ . ليصبح خطيبا في بني إسرائيل 

ج. ليتعلم منه                   د.  ليظهر مكانته
6.لماذا عتب اهلل تعالى على موسى عليه السالم؟

أ . ألنه أنكر على الخضر أعماله       ب. ألنه لم يرد العلم إلى هللا تعالى
ج. ألنه نام على الصخرة                د. ألنه وقف خطيبا في بني إسرائيل

7. ما اللفتة البيانية في قوله تعالى: )فأردت أن أعيبها(
أ . نسب اإلرادة لنفسه             ب. التأدب مع هللا فينسب الشر لنفسه

ج. التصميم على إحداث الضرر       د. ربط إحداث العيب للمشيئة
8.عالم يدل حفظ مال اليتيمين في قصة موسى والعبد الصالح؟
أ . صالح األبناء ينفع اآلباء                     ب. صالح األبناء ال ينفع اآلباء 

ج. الصالح والتقوى ينفع اآلباء واألبناء     د. صالح اآلباء ينفع األبناء
س2. نعلل قيام الخضر باألمور اآلتية : )قتل الغالم، بناء الجدار، خرق السفينة(
اإلجابة  لما ســيكون من طغيانه وكفره، ورأفة بوالديه المؤمنين  1. قتل الغالم: 

حتى ال يضال, ولكي يبدلهما هللا خيرا منه.
اإلجابة لحفظ مال مكنوز تحته لغالميــن يتيمين كان أبوهما صالحا ، ولو  2.بنــاء الجدار: 

ترك الجدار على حاله لسقط وانكشف ما تحته من كنز، وسلبه اهل القرية البخالء.
اإلجابة إلحداث عيب يحميها من سطو ملك ظالم اعتاد التربص  3. خرق السفينة:

للسفن الصالحة واالستيالء عليها.
س3. من خالل دراستك لقصة موسى عليه السالم والعبد الصالح نذكر 

عبرة واحدة لكل مجال من المجاالت اآلتية :
اإلجابة  أواًل: فضل السعي والّرحلة في طلب العلم,  1. مجال العلم والتعليم . : 

كما فعل موسى عليه السالم، بسعيه وارتحاله للقاء الخضر.
ثانياً: الصبر وتحمل المشــاق؛ وهذا ما نبه الخضر موســى عليه الســالم، في قوله 

تعالى:]إِنََّك لَْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبًرا[ 
ثالثاً: التواضع في طلب العلم: فموسى عليه السالم لم تمنعه نبوته. ومقامه من مرافقة 
الخضر وطلب العلم منه؛ بأدب ولطف قال تعالى:]َقاَل لَُه ُموَسى َهْل أَتَِّبُعَك َعلَى أَْن ُتَعلَِّمِن 

ا ُعلِّْمَت ُرْشًدا[.واحدة من الثالث ِممَّ
اإلجابة أ. التســليم بأن الغيــب ال يعلمه إال هللا تعالى، فخرق  2 . مجــال العقيدة:  
السفينة وقتل الغالم، مثال ال يخضعان لحكم العقل إنما هما أمر من هللا تعالى للخضر؛ 

لقوله تعالى: ]َوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْمِري َذِلَك َتْأِويُل[. 



س1. اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :
اإلجابة أ. من)4.5( حركات وجوبا. 1. يمد الواجب المتصل : 

اإلجابة د. منفصل ومتصل. 2.المد في كلمة ]َهُؤاَلِء[ على الترتيب هو :  
اإلجابة أ. إيمانا 3. الكلمة التي تتضمن مد بدل هي :

4. ما الكلمتان اللتان تتفقان في سبب المد؟
ة              د. إنا أوحينا أ.السماء              ب. آدم           ج.  الطآمَّ

5. ما نوع المد في قوله تعالى ) وما أنزل(:
أ. واجب متصل      ب. بدل      ج. جائز منفصل      د. عارض للسكون

6.  مانــوع المد في قوله تعالى: ]َوَلَقْد َأْرَســْلَنا ُموَســى ِبَآَياِتَنــا َأْن َأْخِرْج 
وِر[  على الترتيب؟ ُلَماِت ِإَلى النُّ َقْوَمَك ِمَن الظُّ

أ. مد واجب متصل، وجائز منفصل              ب. مد بدل، وواجب متصل
ج. مد بدل، وجائز منفصل              د. مد واجب متصل، وبدل

7. ما المدان في كلمه )مدهاّمتان( وقفا؟
أ . كلمي مثقل وعارض للسكون          ب. كلمي مثقل وبدل

ج. منفصل وعارض للسكون          د. متصل وعارض للسكون
8. ماهي الكلمة التي تجتمع فيها حروف المد ؟

أ. َخوف            ب. إيمان       ج. ُنوِحيَها                 د. مؤمنون
َفَهاُء[  9.ما نوع المد في قوله تعالى: ]َقاُلوا َأُنْؤِمُن َكَما َآَمَن السُّ

على الترتيب؟
أ. مد جائز منفصل، وواجب متصل، وبدل 
ب. مد بدل، وواجب متصل، وجائز منفصل
ج. مد جائز منفصل، وبدل، وواجب متصل  
د. مد واجب متصل، وبدل، وجائز منفصل

ا ُتْشِرُكوَن[  ي َبِريٌء ِممَّ 10. ما نوع المد في قوله تعالى: ]َواْشَهُدوا َأنِّ
على الترتيب؟

أ. مد واجب متصل، وجائز منفصل     ب. مد بدل، وواجب متصل
ج. مد بدل؛ وجائز منفصل                د. مد جائز منفصل، وواجب متصل

11 . ما الموضع الذي يشمل على مد الزم حرفي مثقل؟
أ.)الر (                     ب.)طه(   ج.)يس(                    د.)الم(

س2.نعرف كال من :
المد الواجب المتصل: 

اإلجابة : هو أن يأتي بعد حرف المد همزة في الكلمة نفسها.

مبحث/ التربية اإلسالمية  Sunday 05 June 2022 األحد 5 ذو القعدة 1443هـ 5 يونيو/ حزيران

-:- الدرس السابع -:-  
سنن اهلل تعالى في المجتمعات

-:- الدرس الثامن -:-  
سورة إبراهيم )12-1(

-:- الدرس التاسع -:-  
سورة إبراهيم )34-13(

-:- الدرس العاشر -:-  
سورة إبراهيم )52-35(

-:- الدرس الحادي عشر -:-  منهج القرآن 
في ترسيخ حقائق اإليمان  

-:- الدرس الثاني عشر -:-  
أثر اإليمان  في المجتمع البشري  

-:- الدرس الـثـالـث عشر -:-  
الشرك باهلل تعــالى  ظـــاهر وخــفــي   

س1.اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي :
َن َوَقْد  1. مــن المــدود في قوله تعالى : ]َأُثــمَّ ِإَذا َما َوَقــَع َآَمْنُتْم ِبــِه َآْلَ

ُكْنُتْم ِبِه َتْسَتْعِجُلوَن[ 
اإلجابة د. مد الزم كلمي مخفف .

2. نوع المد في الالم من قوله تعالى :)الم( 
اإلجابة أ. مد الزم حرفي مثقل .

3. أي من المدود اآلتية سببه السكون العارض ؟
أ. المد الالزم          ب. المد الواجب            ج. مد اللين             د. المد الجائز

4. ما هي حروف اللين ؟
أ. الواو والياء الساكنتان المضموم ما قبلهما     

ب. الواو والياء الساكنتان المكسور ما قبلهما
ج. الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما

د. جميع ما سبق صحيح
5. ما نوع المد في كلمة ) دآبَّة (؛

أ. الزم كلمي مثقل  ب.الزم كلمي مخفف  ج. الزم حرفي مثقل  د. الزم حرفي مخفف
6. أي من اآلتي ال يعتبر مد لين عند الوقف؟

أ. قريش           ب. الصيف             ج. البيت              د. جوع
7. أي من اآلتي تجتمع فيها حروف المد الالزم الحرفي ؟

ب. نوحيها      ج. نقص عسلكم       د. ألفات حي طهر أ. أوتينا  
ُة[ على الترتيب؟ اخَّ 8. ما نوع المد في قوله تعالى: ]َفِإَذا َجاَءِت الصَّ

أ. مد واجب متصل، والزم كلمي مخفف   ب. مد واجب متصل، والزم كلمي مثقل
ج. مد جائز منفصل، والزم كلمي مثقل   د. مد جائز منفصل، والزم كلمي مخفف

9. أي من اآلتي ال يعتبر من المد بسبب السكون !
أ. المد الالزم            ب. المد العارض          ج. مد اللين            د . البدل

10. أي من الحروف اآلتية تفخم دائما؟
د. يرملون ج. خص ضغط قظ   أ . نقص عسلكم     ب. حي طهر   

س2.نعرف المصطلحات اآلتية :
: أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي أو شدة. اإلجابة - المد الالزم: 

: أن يأتي بعد حرف المد ســكون عارض  اإلجابة - المــد العارض للســكون: 
بسبب الوقف.

: أن يأتي بعد حرف اللين سكون عارض بسبب الوقف. اإلجابة - مد اللين: 
س3. ينقسم السكون إلى قسمين . نوضحهما.

اإلجابة ما سكن من الحروف وصال ووقفا ، مثل : هل , لقد. 1. سكون أصلي:  
اإلجابة ما سكن من الحروف بســبب الوقف وهو في األصل  2. ســكون عارض: 

متحرك, مثل : الدين ,المستقيم.
س4. نمثل من آيات الدرس لـ :

اإلجابة  )الظالمين( عند الوقف عليها. المد العارض للسكون : 
اإلجابة  )السَماء( المد الواجب المتصل :   
اإلجابة  )إالَّ أن ( المد الجائز المنفصل:    

اإلجابة  )دائبين( عند الوقف عليها. مد اللين:                     

س1. اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي :
1. ماحكم الدال من حيث التفخيم والترقيق؟

أ. تفخم دائما        ب. ترقق دائما         ج. جواز الوجهين       د. حسب ما قبلها
2. ماحكم األلف في كلمة )قال( من حيث التفخيم والترقيق؟

أ. تفخم دائما                                   ب. ترقق دائما
ج.تفخم أحيانا وترقق احيانا                د. حسب ما سبقها من الحروف

3. ماحكم الم لفظ الجاللة في قوله تعالى : ) وإن تعدوا نعمت الله ل تحصوها (؟
 أ. التفخيم    ب. الترقيق     ج. جواز الوجهين      د. ال شيء مما سبق

ي َكَفْرُت ِبَما َأْشَرْكُتُموِن ِمْن َقْبُل[ على الترتيب؟ 4. ماحكم التجويد في قوله تعالى : ]ِإنِّ
ب. راء مرققة ومد منفصل أ. راء مفخمة ومد منفصل     

د. راء مرققة ومد متصل ج. راء مفخمة ومد متصل    
5. مــا الصفه التي يعبر عنها بالنها تحول يدخل على صوت الحرف فال 

يمتلئ الفم بصداه؟
أ.التفخيم                   ب.القلقله        ج.الترقيق                            د.المد

6. ماحكم الراء في قوله ) َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم(؟
أ . مفخمة ألنها مفتوحة                      ب. مفخمة ألنها مضمومة

ج. مرققة ألنها مفتوحة                    د. مفخمة ألنها مفتوحة وقبلها ساكن
7. ماحكم الالم في قوله تعالى: )قوًما الله( حالة الوصل؟

 أ. الترقيق        ب. التفخيم          ج. جواز الوجهين        د. حسب الحرف السابق
8. ما الكلمة التي جميع حروفها مرققه؟

أ. خالدين                      ب. كفيل         ج. الطالق                  د. صبر
9. ماحكم الراء في قوله تعالى: )وفرعون ذي األوتاد(؟

 أ . الترقيق        ب.التفخيم         ج.الترقيق عند الوقف         د.التفخيم عند الوقف
10. متى ترقق الراء؟

أ. اذا كانت مكسورة                          ب. اذا كانت مضمومة 
 ج. إذا كانت مفتوحه                         د. إذا اكانت ساكنه وقبلها فتح

س2: نعرف المصطلحات اآلتية:
اإلجابة : تضخيم يدخل على صوت الحرف فيمتلئ الفم بصداه . - التفخيم : 

اإلجابة نحول يدخل على صوت الحرف فال يمتلئ الفم بصداه. - الترقيق : 
س3 : نذكر حالتين من حاالت تفخيم الراء مع مثال لكل منهما 

اإلجابة - إذا كانت مفتوحة ، مثاله: )الّرحيم( . - إذا كانت مضمومة ،مثاله : )الرسل( .

- إذا كانت ساكنة وما قبلها مفتوح مثاله )َمْريم(. - ساكنة وما قبلها مضموم مثاله )ُبْرهان( .

س1: اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي :
1. المقصود بالكتاب المنظور بوصفه ميدانا للنظر في مخلوقات اهلل .

اإلجابة ب. الكون كله .

2. الشــعور الذي يعيشه اإلنسان في لحظة انقطاع أسباب النجاة 
اإلجابة أ. التوجه إلى هللا تعالى . ،يدفع قلبه إلى:

3 . ماهو ميدان النظر الذي وجه القرآن الكريم الناس إلى التفكر 
وِر* َوِكَتاٍب َمْسُطوٍر[ ؛ فيه في قوله تعالى:  ]َوالطُّ

أ. القرآن الكريم      ب. الكتاب المنظور       ج. الكون كله      د. النفس
4. ماذا يعد الخطاب في قوله تعالى : »وفي أنفسكم أفل تبصرون«.

د. مباشر  أ. للعقل           ب. للقلب       ج. للعاطفة    
5. ما المعنى المستفاد من قوله تعالى : كتاب أنزلناه اليك لتخرج 

الناس من الظلمات إلى النور"؟
أ. أنزل هللا تعالى القرآن لتحقيق الهداية للناس  

ب. أنزل هللا تعالى القران لمناظرة أهل الكتاب
ج. أنزل هللا تعالى القرآن للعرب فقط
د. أنزل هللا تعالى القرآن للعجم فقط

6. متى تستيقظ فطرة االنسان الغافل؟
أ.عند النظر في الكتاب المسطور        ب.عند النظر في الكتاب المنظور

ج. عند استثارة التفكير                    د.عند انقطاع أسباب النجاة
7. ما الخطاب الذي جاء به األمر باإليمان بالمالئكه؟

أ.الخطاب المباشر      ب.خطاب العقل     ج.خطاب القلب      د.خطاب العاطفة
س2.نذكر األســاليب التي ارتكــز عليها المنهج القــرآن الكريم في 

ترسيخ حقائق اإليمان.
اإلجابة   1. خطاب القرآن الكريم للعقل      2. خطاب القرآن الكريم للقلب

            3. الخطاب المباشر .
س3 . نعلــل : خاطب القرآن الكريم العقل واســتثار تفكير اإلنســان 

بنفسه وما حوله من عناصر الوجود.
اإلجابة لينقله من قيد التفكير باألشياء المادية الظاهرة؛ إلى التأمل والتفكر بما وراء 

هذه األشياء , فيصل إلى حقيقة وجود خالق لهذا الكون .
س4. يلفت القرآن الكريم انتباه اإلنسان حين خاطب العقل إلى ثالثة 

أمور ،نوضحها.
اإلجابة 1( إلى نفسه، قال تعالى: ]َوِفي َأْنُفِسُكْم َأَفَل ُتْبِصُروَن[ 

َماِء َفْوَقُهْم َكْيَف  2( إلى ما حوله من عناصر الوجود:  ]َأَفَلْم َيْنُظُروا ِإَلى السَّ
اَها َوَما َلَها ِمْن ُفُروٍج[  نَّ َبَنْيَناَها َوَزيَّ

 3( إلى ما يشاهد من المخلوقات:  ]َأَفَل َيْنُظُروَن ِإَلى اإِلِبِل َكْيَف ُخِلَقْت[ 
س5. دعــا القرآن الكريم الناس لإليمان مــن خالل النظر في ميدانين 

«٠ نبين ذلك.
اإلجابة فقد أرســل هللا تعالى رســوله محمد بالقران الكريم ،مرشــدا وهادياً ومبينا 

لحقائق اإليمان، فمن ابتغى الهدى يجد أسبابه.
الميــدان الثانــي: الكتاب المنظــور: 'وهو الكــون، بما فيه من أرض وســماء، وما 
بينهمــا، وما فيهما من كواكب ونجوم وبحار وأنهار ومخلوقات , ال يســع من يمعن 

النظر فيها إال أن يوقن أن هللا تعالى هو الخالق المالك المتصرف، المعبود.
س6. نســتنتج كيــف خاطب القــران الكريــم القلــب محددين بعض 

المشاعر التي استثارها ووجهها
اإلجابة خاطب القرآن الكريم القلب من خالل اســتثارة المشاعر الفطرية المغروسة 

في أعماق النفس البشرية.
ومن هذه المشاعر :- الحب : حب للّا لعظيم نعمه.     

 - والخوف: خوف منه سبحانه لشديد عذابه.
- الرجاء : رجاء مغفرته سبحانه لسعة رحمته فيقبل على هللا تعالى بالتوبة والدعاء 

عند انقطاع أسباب النجاة .

س1.  اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي :
اإلجابة  التصديق واإلقرار والعمل  1. مقومات اإليمان :  

2. المؤمن بقدرة اهلل، المتوكل عليه سبحانه يصبح: 
اإلجابة ب. عزيزاً شجاعاً

3.استشعار المؤمن رقابة اهلل تعالى في السر والعلن ينشأ عن أثر من 
اإلجابة أ.  االستقامة. آثار اإليمان، وهو :

4. عالم يدل قوله تعالى ) وهلل العزة ولرسوله وللمؤمنين( ؛
 أ. اإليمان يكسب صاحبه العزة والشجاعة    

ب. اإليمان يحقق الطمأنينة لصاحبه
ج. اإليمان يربي صاحبه على االستقامة     د. اإليمان يكسب صاحبه الصبر

5. يظهر أثر اإليمان على المسلم ويحصد ثماره في :
 أ. الدنيا وحدها   ب. اآلخرة وحدها 

 ج. الدنيا واآلخرة                    د. ال أثر لإليمان عليهما
6. ماذا يقصد بعمل الجوارح كأحد مقومات اإليمان؟

ب. أركان اإليمان أ . أركان اإلسالم وكل عمل نافع 
ج. التسليم بحقائق اإليمان                   د. الشهادتان

7 . مــا هو االثر مــن آثار اإليمان الذي ينشــأ عن اإليمــان بكرم اهلل 
-تعالى - وسعة فضله؟

أ. االستقامة    ب. التضحية والبذل    ج. الصبر والرضا      د. العزة والشجاعة
8 . من آثار اإليمان على الفرد،

أ. األمان والطمأنينة  ب. النهضة والتقدم  ج. المسارعة إلى التوبة   د. النصر والغلبة
9 . ما سبب استقامة سلوك المؤمن وانضباط أخالقه ؟

أ. ألنه يستشعر رقابة هللا -تعالى- عليه في السر والعلن   
ب. ألنه يؤمن بقضاء هللا -تعالى-  وقدره

ج. ألنه يؤمن بقدرة هللا -تعالى-  وعظمته    
د. ألنه يؤمن بكرم هللا -تعالى-  وسعة فضله

10. بماذا يتلقى المؤمن المصيبة؟
أ.الثبات والصبر واالحتساب             ب. الرضا بالواقع دون السعي للتغيير 

د. االعتراض على القدر. ج. الجزع وعدم الرضا       
11. أي من اآلتي من أسباب شقاء المجتمعات؟

أ. ضعف اإليمان                 ب. التمسك بالكتاب والسنة
د. اإليمان بقدرة هللا تعالى ج. استقامة السلوك واألخالق  

س1. اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي :
1. أول من أدخل عبادة األصنام في جزيرة العرب :

اإلجابة ب. عمرو بن لحي.

2. كل دعاء اشتمل على ألفاظ شركية يقصد منها االستعانة بغير اهلل 
اإلجابة  ج. رقية شركية. تعالى، هو : 

اإلجابة  أ. محرم.  3.تعليق الكف لدفع البالء أو رده، هو أمر: 
4. مــا المصطلح الذي يعبر عنه بأنه إظهــار الطاعة وإخفاء المعصية 

ابتغاء مقصد دنيوي!
أ. الشرك الظاهر   ب. التولة           ج. الرياء         د. التطير

5. مــا المصطلح الذي يعبــر عنه )أن يجعل العبد مــع اهلل تعالى مثيال 
يساويه به(.

أ. الشرك األصغر      ب. الشرك األكبر          ج. الفسوق     د. النفاق
6. ماحكم الشرك األكبر؟

أ. يحبط العمل    ب. يخرج من الملة    ج. يخلد صاحبه في النار د. جميع ما سبق
7.  ماذا نعد الرقى والتمائم والتولة ؟

أ. شرك أكبر       ب. شرك أصغر          ج. شرك ظاهر          د . الشرك بنوعيه
8. ما المفهوم الذي تشير إليه العبارة:) كل ما يعلق لدفع البالء سواء 

على البيوت او غيرها(
أ . التطير             ب. التمائم                     ج. التولة           د. الرقية

9. ما الفعل الذي يعتبر شركا ظاهرًا ؟ 
أ. الرياء     ب. التوجه بالدعاء لألنبياء       ج. التطير         د. التولة

10. ماحكم الحالف بغير اهلل إذا لم يقصد تعظيم المحلوف به؟
أ. شرك أصغر            ب. فسق                ج. شرك أكبر           د. نفاق

11. مالمصطلح الذي يعبر عنه بأنه أدعية وألفاظ من القرآن الكريم او 
السنة النبوية يتوجه بها العبد إلى اهلل تعالى ؛

أ. رقية شركية           ب. التولة         ج. رقية شرعية        د. التمائم
12. ماحكم تعليق الخرزة الزرقاء؟

أ. محرم    ب. مباح        ج. جائز إذا دعت الحاجة لذلك          د . مكروه
13. ما الدين الذي كان عليه العرب قل وقوعهم في الشرك؟

أ. دين إبراهيم عليه السالم                ب. دين نوح عليه السالم 
ج. دين موسى عليه السالم                 د. دين عيسى عليه السالم

14. من الشخص الذي رأه النبي صل اهلل عليه وسلم يجر أمعاءه في النار؟
أ. أبو لهب  ب. عمرو بن هشام    ج. عمرو بن لحي      د.عقبة بن أبي معيط

15. من أي عهد ورث العرب الحنيفية السمحة؟ من عهد......:
ب. نوح عليه السالم   أ. إبراهيم عليه السالم  

د.عيسى عليه السالم ج. اسماعيل عليه السالم  
16. كم نوع قسم العلماء الشرك؟

أ. نوعين       ب. ثالثة أنواع      ج. أربعة أنواع          د. خمسة أنواع
س2. نعرف المصطلحات اآلتية:

اإلجابة هو كل عمل واعتقاد خالف أصل التوحيد. - الشرك األكبر : 
اإلجابة هي ما يعمله المشعوذون من أعمال يزعمون أنها تحبب المرأة  - الّثولة : 

إلى زوجها أو الزوج إلى امرأته.
اإلجابة أدعية وألفاظ يقصد منها االستعانة أو االستعاذة، بقصد جلب النفع  - الّرقى: 

ودفع الضر- الكف أو الحذاء وما يشبه ذلك من أشياء.
س 3. نبين حكم الشرك بنوعيه.

اإلجابة :  - حكم الشــرك األكبر يحبط العمــل ويخرج من الملة ويؤدي بصاحبه إلى 

سوء العذاب يوم القيامة .
- حكم الشــرك األصغر بجميع مظاهره معصية محّرمة؛ يخشى أن توقع صاحبها في 

الشرك األكبر.
س4. نوضح أنواع الّرقى .

اإلجابة - الّرِقيٌة المشــروعة :  وتكون من القرآن أو الســنة النبوية، أو بأدعية 

مشروعة يتوجه بها العبد إلى هللا تعالى .
قى التي اشتملت على ألفاظ شركية يقصد  -الرقية الشركية ) المحرمة (: هي الرٌّ

منها االستعانة بغير هللا تعالى كاالستعانة بالجن والشياطين .
س5. نذكر مظاهر الشرك األصغر الذي يندرج تحته كل مما يأتي :

اإلجابة  الرياء . 1. القيام ببعض األعمال أمام الناس طمعا في مدحهم : 
اإلجابة تميمة . 2. تعليق حذاء على سيارة : 

اإلجابة التولة. 3. ما يعمله المشعوذ من أعمال يزعم أنها تحبب الزوجين لبعضهما : 
س 6. أعلل: 1. توعد اهلل تعالى المشرك بأشد أنواع العقوبة.

اإلجابة  ألن الشرك من أعظم الذنوب التي يرتكبها العبد في حق هللا تعالى وفي حق نفسه.

2. حرم اهلل -تعالى- الّتطّير.
اإلجابة  ألنه ال يدفع مضرة وال يجلب منفعة فالنفع والضر بيد هللا وحده .

س7. نبين الحكم الشرعي في اآلتي:
اإلجابة  يحرم الحلف بغير هللا تعالى؛ ألن الحالف بغير  1. الحلف بغير اهلل تعالى.  
هللا تعالى إن قصد تعظيم المحلوف به كتعظيمه هلل تعالى فهو الشــرك األكبر ،وإن لم 
يقصد التعظيم فهو الشرك األصغر.  قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  "أال إن هللا ينهاكم أن تحلفوا 

بآبائكم , فمن كان حالفا فليحلف باهلل وإال فليصمت ".
اإلجابة يعد شــركا أكبــر يحبط العمــل ويخرج مــن الملة ويؤدي  2. الســجود لصنم.  
بصاحبة إلى سوء العذاب يوم القيامة آلن السجود من صور العبادة وال يكون اال هلل وحده .

س8 . نستنتج الحكمة من تحريم اإلسالم لمظاهر الشرك األصغر
اإلجابة :  توقع صاحبها في الشرك األكبر .

س1: اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي :
1. من سمات سنن اهلل تعالى في المجتمعات :

اإلجابة : أ. الثبات.

2. اختالف الفقهاء في األحكام الشرعية يدخل في باب:
اإلجابة  : ج. االختالف المحمود .

ُروا َما ِبَأْنُفِسِهْم[.  ى ُيَغيِّ ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّ 3. قوله تعالى: ]ِإنَّ اللَه َل ُيَغيِّ
يدلنا على سنة من سنن اهلل تعالى في المجتمعات ٠وهي :

اإلجابة : ب. التغيير واالستبدال .  
ِذيَن ِمــْن َقْبِلِهْم  ــا الَّ 4. المقصــود بالفتنة في قولــه تعالى:  ]َوَلَقْد َفَتنَّ

ِذيَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ الَكاِذِبيَن[  َفَلَيْعَلَمنَّ اللُه الَّ
اإلجابة : ب. االختبار والتمحيص.

5.  من الحكم اإللهية لربط الحياة وأحداثها بقوانين ثابتة:
ب. عمارة الكون أ . تنمية روح المثابرة والعمل      
ج. تقويم عقائد الناس وضبط سلوكهم   د. جميع ما ذكر

6. حذر اهلل تعالى من االختالف المذموم:
أ . ألن االختالف سنة كونية                ب. لما يترتب عليه من آثار سلبية خطيرة 

د. ال شيء مما ذكر ج. لئال يختلف الناس في المسائل الفقهية  
س2 . نعرف سنن اهلل تعالى في المجتمعات.

اإلجابة : تلك القوانين العامة التي تحكم حركة األحداث في الحياة. وال تتغير إال بأمر 

هللا تعالى، ولحكمة يريدها.
س 3. نشرح سمات سنن اهلل تعالى في المجتمعات.

اإلجابة : وتتسم سنن هللا تعالى في المجتمعات البشرية بالثبات، فهي قوانين عامة 

ال تتخلف، كما أنها تتسم بالعدل فال تحابي جنساً دون آخر. بل تخضع لها المجتمعات 
البشــرية أفــرادا وجماعات ،وهي ســنن شــاملة تنظم شــؤون الحياة فــي مجاالتها 
الشــخصية والمجتمعية؛ والعقائدية، والســلوكية وغيرها، ]َفلَْن َتِجَد لُِسنَِّة هللاِ َتْبِدياًل 

َولَْن َتِجَد لُِسنَِّة هللاِ َتْحِوياًل[ 
س4.نذكر الحكم اإللهية لربط وقائع الحياة وأحداثها بقوانين ثابتة.

اإلجابة : تنمية روح العمل وعمارة الكون، في تقويم عقائد الناس وضبط الســلوك 

اإليجابي في الحياة، وترسيخ دوافع الخير.
س5. نوضح السنن اآلتية :

اإلجابة  فاالمتحان واالختبار مــن قوانين هللا تعالى العامة  1. الفتنــة واالبتالء : 
التي تحتكم لها حركة الحياة والفتنة بمعنى االختبار ال تخص المؤمن دون غيره؛ بل 
تشــمل عموم الناس، ]أََحِســَب النَّاُس أَْن ُيْتَرُكوا أَْن َيُقولُوا َآَمنَّا َوُهْم اَل ُيْفَتُنوَن *َولََقْد 

َفَتنَّا الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َفلََيْعلََمنَّ هللاُ الَِّذيَن َصَدُقوا َولََيْعلََمنَّ الَكاِذِبيَن[ 
اإلجابة وهذا وعد هللا تعالى لرســوله ملسو هيلع هللا ىلص أن يجعل أمته  2. االســتخالف والتمكين: 
خلفــاء األرض، بهــم تصلح البــالد، وتخضع لهم العبــاد ويترتب على ذلــك التمكين في 
األرض بالنصر واإلعزاز، وعلو الشأن، ونفاد أحكام اإلسالم في الناس كافة. قاَل َتَعالى: 
الَِحاِت لََيْسَتْخلَِفنَُّهْم ِفي اأَلْرِض َكَما اْسَتْخلََف الَِّذيَن  ]َوَعَد هللاُ الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ
َننَّ لَُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى لَُهْم[  وال يكون التمكين بالقعود واالنتظار بل  ِمْن َقْبلِِهْم َولَُيَمّكِ

ال بد من إعداد العدة، اإليمانية والمادية.
س6.نســتنبط من كل آية من اآليات اآلتية سنة من سنن اهلل - تعالى 

- في المجتمعات.
اإلجابة ) سنة التدافع والتداول(. ِذيَن َكَفُروا ِفي الِبَلِد[   ُب الَّ َك َتَقلُّ نَّ 1. ]َل َيُغرَّ

ــِذي َجَعــَل َلُكــُم اأَلْرَض َذُلوًل َفاْمُشــوا ِفــي َمَناِكِبَهــا َوُكُلوا ِمْن  2. ]ُهــَو الَّ
اإلجابة ) سنة ربط النتائج باألسباب( ِرْزِقِه[  

اإلجابة )سنة الجزاء وفق العمل( َك َسْوَط َعَذاٍب[ 3. ]َفَصبَّ َعَلْيِهْم َربُّ
س7. أضع مقابل كل مما يأتي السنة اإللهية التي يخضع لها:

اإلجابة  االستخالف والتمكين للمؤمنين 1.اإلعداد من مقّومات النصر : 
اإلجابة  االختالف 2. فرقة األمة اإلسالمية،وتشتتها: 

اإلجابة  إتباع الهدى أو اإلعراض عنه . 3. اإليمان، والكفر :                    
س8. نستنتج موقف المسلم من سنن اهلل تعالى في المجتمعات .

اإلجابة : وجوب اإليمان بها ودراستها والعمل بمقتضاها.
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ب. التوكل على هللا تعالى يقتضي األخذ باألســباب، فموســى عليه الســالم حمل معه 
الطعام في سفره للقاء الخضر.)أي نقطة مما سبق(

3. مجال األمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
اإلجابة : التمسك بالحق؛ والدفاع عنه ،ويظهر هذا جليا في اعتراض موسى - عليه 

الســالم - على خرق الســفينة ،وقتل الغالم، رغم معرفته المســبقة أن الخضر. عليه 
السالم . عبد صالح قد زكاه هللا تعالى .

س4. نبين اللفتة البيانية في اآليتين اآلتيتين .
1. قال تعالى: ] َفَأَرْدُت َأْن َأِعيَبَها[.

اإلجابة : نسب ما ظاهره العيب ) خرق السفينة( إلى نفسه تأدبا مع هللا تعالى .

َك[. ُهَما َوَيْسَتْخِرَجا َكْنَزُهَما َرْحَمًة ِمْن َربِّ َك َأْن َيْبُلَغا َأُشدَّ 2. قال تعالى: ]َفَأَراَد َربُّ
اإلجابة  نسب الخير إلى هللا تعالى لما في ذلك من حفظ لمال اليتيمين .

س5. نبين معاني المفردات اآلتية .
اإلجابة يسقط اإلجابة تعبا ومشقة.   ينقض: اإلجابة زمنا طويال.     نصبا: حقبا:

س6. نستنتج فائدة من فوائد صالح اإلنسان من اآليات الكريمة .
اإلجابة : في قصة حفظ مال اليتيمين تبين لنا أن صالح اإلنســان كاآلباء مثال يمتد 

أثره إلى األبناء.

اإلجابة هو أن يأتي بعد حــرف المد همزة ويكون حرف  المــد الجائز المنفصل: 
المد في آخر الكلمة األولى والهمزة في أول الكلمة التي تليها .

س3. نستخرج من اآليتين اآلتيتين أنواع المد بسبب الهمزة:
ــَفَهاُء  اُس َقاُلوا َأُنْؤِمُن َكَما َآَمَن السُّ 1. ]َوِإَذا ِقيــَل َلُهــْم َآِمُنوا َكَما َآَمَن النَّ

َفَهاُء َوَلِكْن َل َيْعَلُموَن[  ُهْم ُهُم السُّ َأَل ِإنَّ
اإلجابة : َءاِمنواً : مد بدل ,      َكما َآَمَن : مد منفصل       َءاَمَن: مد بدل 

َفَهاُء : مد منفصل.   أاََل إِنَُّهْم:  مد منفصل .        َقالُوا أَُنْؤِمُن: مد منفصل . السُّ
ي ُأْشِهُد اللَه َواْشَهُدوا  2. ]ِإْن َنُقوُل ِإلَّ اْعَتَراَك َبْعُض َآِلَهِتَنا ِبُسوٍء َقاَل ِإنِّ

ا ُتْشِرُكوَن[  ي َبِريٌء ِممَّ َأنِّ
اإلجابة َآلَِهِتَنا: مد بدل. إِّنِي أُْشِهُد: مد منفصل  ِبُسوٍء: مد متصل. َبِريٌء: مد متصل

س4.نفرق بين المد المتصل والمد المنفصل .
اإلجابة :1. فــي المد المتصــل تأتي الهمزة بعد حرف المد في الكلمة نفســها أما في المد 

المنفصل فتأتي الهمزة بعد حرف المد ولكن في كلمة أخرى تليه
2. مقدار المد في المتصل : من 5.4 حركات وجوبا
أما في المد المنفصل :من )5.4.2( حركات جوازا.
س5. نعلل تسمية مد البدل بهذا االسم .

اإلجابة : ألن أصل حرف المد في الكلمة همزة ســاكنه أبدلت إلى حرف مد مجانس 

لحركة الهمزة األولى مثل ءادم - أادم
س6. نســتنتج الفــرق بيــن مــد البدل من جهــة؛ و المــد المتصل و 

المنفصل من جهة أخرى .
اإلجابة : *المد البدل :      - الهمزة تسبق حرف المد . 

- أصل حرف المد همزة ساكنة أبدلت بحرف مجانس للحركة التي قبله.
- يمد بمقدار حركتين.

*المد المتصل والمنفصل:  - تأتي الهمزة بعد حرف المد إما في الكلمة نفسها كما 
في المتصل أو في أول الكلمة التي تليه كما في المنفصل

- حرف المد فيهما غير مبدل من همزة.
- أما مقدار المد في المتصل فمن ) 4-5( حركات وجوبا ،وفي المنفصل فمن

 )2-4-5( حركات جوازا .

س 4: نذكــر حكم الراء والم لفــظ الجاللة من حيث التفخيم والترقيق 
في اآليات اآلتية :

ِذيَن َيْنُقُضوَن َعْهَد اللِه ِمْن َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اللُه ِبِه َأْن  1. ]الَّ
ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن ِفي اأَلْرِض ُأوَلِئَك ُهُم الَخاِسُروَن[ 

اإلجابة : - عهد هللا : الم لفظ الجاللة مفخمة . 

             - ْأمَر هللا : الم لفظ الجاللة مفخمة .     أمر : الراء مفخمة .
ْن  2. ]ُقــِل اللُهــمَّ َماِلــَك الُمْلــِك ُتْؤِتي الُمْلــَك َمْن َتَشــاُء َوَتْنِزُع الُمْلــَك ِممَّ
َك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر[. َتَشاُء َوُتِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء ِبَيِدَك الَخْيُر ِإنَّ

اإلجابة     - قل اللَُهّم : الم لفظ الجاللة مرققة .

               - الخيُر : الراء مفخمة وصاًل ومرققة وقفا .
               - قدير : الراء مفخمة حالة الوصل ،ومرققة عند الوقف عليها.

س 5. نستنتج سبب ترقيق الم لفظ الجاللة في قوله )قومًا اهلل ( رغم 
سبق الالم بتنوين الفتح

اإلجابة ألنهــا تنطــق : )قومِن هللا( فعنــد الوصل ننطق التنوين نونا وتكســر النون 

اللتقاء الساكنين وعندها تكون الم لفظ الجاللة قد سبقت بكسر حالة الوصل .

12. أي من اآلتية يزيد كفاءة الدورة الدموية في الدماغ؟
د. التسبيح ج. الصالة    أ. الحج   ب. قراءة القرآن   

13. ما المفهوم الذي يدل عليه )التصديق بالجنان واإلقرار باللســان 
والعمل بالجوارح(

أ. التقوى        ب. اإليمان      ج. اإلسالم     د. اليقين
14. ماذا يقصد بعمل الجوارح كأحد مقومات اإليمان؟

ب. الشهادتان   أ . أركان اإلسالم وكل عمل نافع 
د. التسليم بحقائق اإليمان ج. أركان اإليمان  

15. مــا أثر اإليمان الــذي يعد نتيجــة حتمية ووعد إلهــي لما يبذله 
المؤمنين من جهد وجهاد وطاعة واعتصام؟ 

ب. النصر والغلبة أ. البركة في الرزق والنعم   
ج. النهضة والبذل   د. األمان والمأنينة

س2: نعّرف المقصود باإليمان .
اإلجابة  اإليمان :  تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح .

س 3. نذكر آثار اإليمان على الفرد.
اإلجابة أ. استقامة السلوك واألخالق.       ب. الصبر والرضا.          

           ج. العزة والشجاعة.       د. التضحية والبذل        هـ. المسارعة للتوبة.
س4. نعلل: 

1. من آثار اإليمان في المجتمع المؤمن تحقق األمان والطمأنينة.
اإلجابة : ألنهما نتيجة طبيعية الستقامة المجتمع ،فتنتفي أسباب الجريمة ودوافعها 

،ويقّل حدوثها، فيعّم األمان وينشر الطمانينة
2.المؤمن منضبط السلوك، مستقيم األخالق.

اإلجابة  ألن المؤمــن يستشــعر رقابة هللا عليه،في الســّر والعلن, فينضبط ســلوكه 

بشرع هللا وتستقيم أخالقه ،قال تعالى ]َوَمْن ُيْؤِمْن ِباللِه َيْهِد َقْلَبُه[ 
س5.نوضح: من آثار اإليمان على المجتمع المسلم النصر والغلبة.

اإلجابة : النصــر والغلبة: هي نتيجة حتمية،ووعد إلهي لعباده المؤمنين يســتحقونه 

ا َعلَْيَنا َنْصُر الُمْؤِمِنيَن[  بفضل ما يبذلونه من جهد وجهاد، وطاعة ]َوَكاَن َحقًّ
س6. نبين المعنى المستفاد من النصين الشرعيين اآلتيين:

َماِء َواأَلْرِض[  َقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السَّ 1. ]َوَلْو َأنَّ َأْهَل الُقَرى َآَمُنوا َواتَّ
اإلجابة : من آثار اإليمان على المجتمع البشري البركة في الرزق والنعم .

2. ]َوَمْن ُيْؤِمْن ِباللِه َيْهِد َقْلَبُه[ .
اإلجابة : من آثار اإليمان على الفرد استقامة السلوك واألخالق.
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-:- الدرس السادس عشر -:-  
األعمال التي ال ينقطع ثوابها 

-:- الدرس الرابع عشر -:-  جـهـود العـلماء 
فـي الحـفـاظ عـلى السنـة النبـويـة

-:- الدرس السابع عشر -:-  
موقف اإلسالم من البدع

-:- الدرس الخامس عشر -:-
  فضل التفقه في الدين

س1. اخر اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي :
اإلجابة  أ. المسانيد. 1. الكتب التي رتبت حسب أسماء الصحابة، تسمى :  

2. أول تدوين رسمي للسنة النبوية كان في عهد الخليفة :
اإلجابة  ب. عمر بن عبد العزيز رحمه هللا .  

اإلجابة ج. أحاديث نبوية . 3. الصحيفة الصادقة مؤلف جمع فيه :   
4. من الذين صنفوا على طريق الجوامع والسنن، جميع ما يلي عدا؟

أ. اإلمام البخاري          ب. اإلمام أحمد           ج. أبو داوود         د . النسائي
5. متى كانت مرحلة الحفظ في الصدور ؟

 أ. المرحلة األولى       ب. المرحلة الثانية       ج. المرحلة الثالثة       د. أ + ب
6. من الوالي الذي كلفه عمر بن عبد العزيز بجمع السنن ؟

أ. محمد بن شهاب الزهري     ب. عطاء بن أبي رباح   
ج.أبو بكر بن حزم        د. رجاء بن حيوة

7. لماذا نهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن تدوين السنة في المرحلة األولى من عهد النبوة ؟
أ. التركيز على حفظ القرآن الكريم     ب. حتى ال تختلط بالقرآن  
ج. لحفظها من الكذب       د. ألنها ليست من الوحي
8. من اإلمام الذي صنف األحاديث على أسماء الصحابة؟

أ . اإلمام أحمد        ب. اإلمام ابو داوود       ج. اإلمام مالك       د. اإلمام النسائي
9. من أكثر الصحابة رواية للحديث الشريف:

أ. أبوبكر الصديق  ب. أبو موسى األشعري  ج. أبو هريرة   د. أبو أيوب األنصاري
10. من الصحابة الذين ســمح لهم النبي صل اهلل عليه وسلم بكتابة 

الحديث جميع ما يلي ماعدا:
أ.على بن أبي طالب                  ب. عمرو بن العاص 

ج. جابر بن عبدهللا                   د. أبو موسى األشعري
11. على يد من كان أول تدوين رسمي للسنة؟

أ.عبدهللا بن عمرو بن العا                   ب. محمد بن شهاب الزهري  
ج. أبوبكر بن حزم                   د. رجاء بن حيوة

12. بماذا تميز التصنيف في القرن الثالث الهجري؟
أ. التدوين الرسمي للحديث الشريف 

ب. تدوين السنة مع أقوال الصحابة وفتاوي التابعين  
ج. تجريد األحاديث النبوية وتميزها عن أقوال الصحابة وفتاوي التابعين 

د. انتشار الموطأت مثل موطأ اإلمام مالك
س2. نوضح المقصود بالمصطلحات اآلتية :

اإلجابة هي كل ما ورد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من قول أو فعل أو تقرير  - الســنة النبوية: 
أو صفة َخلقية أو ُخلقية.

اإلجابة كتابة األحاديث وجمعها فــي مدّونات وكتب، و تداولها  - تدوين الســنة :
بين الناس.

س3. نذكر كتابا من كتب الحديث لكل عالم من اآلتية أسماؤهم:
اإلجابة : البخاري :  الجامع الصحيح لإلمام البخاري .

أحمد بن حنبل: المسند .       النسائي:السنن.          مالك بن أنس : الموطأ.
س4. نفرق بين المسانيد والجوامع والسنن من حيث طرق التصنيف .

اإلجابة رتبت فيها األحاديث على أســماء الصحابة، فجمعوا أحاديث  المســانيد :  
كل صحابي في مكان واحد وأشهرها مسند اإلمام أحمد.

اإلجابة  صنفت فيها األحاديث حسب المواضيع؛ حيث تجمع  الجوامع والســنن : 
األحاديث في الموضوع الواحد تحت عنوان كتاب، ويقسم الكتاب إلى أبواب،  مثال: 

كتاب الصالة. باب مفتاح الصالة الطهور.
س5. نعلل: 1. نهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص الصحابة عن تدوين الســنة في المرحلة 

األولى من عهد النبوة .
اإلجابة : خشية أن تختلط السنة بالقرآن الكريم.

2. تجريد األحاديث النبوية وتمييزها عن غيرها في القرن الثالث الهجري.
اإلجابة : حتى ال يختلط كالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بكالم غيره.

س6. نستنتج العالقة بين قوله تعالى )إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون( 
 وبين قوله تعالى ))من كذب على متعمدا ,فليتبوأ مقعده من النار(( 

في حفظ الدين .
اإلجابة : القرآن الكريم والسنة النبوية هما مصدرا الدين لذلك تكفل هللا تعالى بحفظ 

القــرآن الكريــم من الضياع أو التحريــف وهو بحد ذاته حفظ للســنة النبوية ؛ ألنها 
تفســر القرآن الكريم وتبين أحكامه ،ومن هنا حذر النبي ملسو هيلع هللا ىلص من الكذب عليه متوعدا 

الكاذب عليه بأشد أنواع العقوبة.
س7: نتأّمل أنواع العلوم اآلتية، وُنصنفها إلى فرض عين، وفرض كفاية:

 )دراســة الطب؛ دراســة أحكام المصارف اإلســالمية؛ دارســة أحكام 
الوضوء، دراسة الهندسة(.

اإلجابة فرض كفاية.   - دراسة الطب:  
اإلجابة  فرض كفاية - دراسة أحكام المصارف اإلسالمية 

اإلجابة فرض عين   - دارسة أحكام الوضوء    
اإلجابة فرض كفاية - دراسة الهندسة.  

س1. اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي :
اإلجابة أ. الوقوع في المعاصي جهاًل 1. من آثار عدم التفقه في الدين:  

اإلجابة د. أحكام العبادات . 2. من العلوم التي تعد فرض عين على كل مسلم: 
اإلجابة ب. العلماء . 3. ورثة األنبياء كما ورد في الحديث ٠ هم: 

4. ما حكم التخصص في العلوم الشرعية؟
أ . مندوب         ب. فرض عين            ج. مباح               د. فرض كفائي 

5.  ما المصطلح الذي يعبر عنه بأنه ما أو جبه اهلل تعالى على مجموع المسلمين 
فإن أقامه بعض الناس وتحققت بهم الكفاية سقط عن البعض اآلخر ؟

أ. المستحب        ب. فرض الكفاية      ج. فرض العين        د. المباح
6. من المخاطب بكل من فرض العين وفرض الكفاية؟

أ . كالهما خطابا لكل فرد بعينه                        ب. كالهما خطابا لمجموع األمة
ج. فرض العين لمجموع األمة، وفرض الكفاية لكل فرد
 د. فرض العين لكل فرد وفرض الكفاية لمجموع األمة

7. من أثار التفقه في الدين؛ 
أ . عدم جمع الصلوات عند البرد الشديد             ب. اتباع البدع والتقليد األعمى

ج. تقديم الفرائض على النوافل             د. التقصير في صلة الرحم  
8. ما المعنى المســتفاد قــول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ) الّلهم اْنفعنــي بما علمتني, 

وعلمني ما َيْنفعني وزدني علًما (؟
أ. العلماء ورثة األنبياء        ب. استغفار المالئكة لطلبة العلم
ج. االكثار من الدعاء لطلب العلم     د. األجر العظيم للتفقه في الدين

9. التقليد األعمى واتباع البدع من أهم أثار:
أ . التفقه في الدين     ب. ضعف اإليمان

ج. البعد عن تدوين الحديث    د. عدم التفقه في الدين
10. ماحكم وجود طائفة من المؤمنين تتفقه في الدين ؟

أ. مستحب            ب. فرض كفاية            ج. فرض عين           د. مباح
11. كيف يتحصل المسلم على التفقه في الدين؟؟ من خالل.....:

أ. حفظ القرآن      ب. تعلم كتاب هللا      ج. اإلكثار من الدعاء       د. العوة للحق
12. ما حكم التخصص في العلوم الشرعية؟

أ. مندوب         ب. فرض عين       ج. مباح                د. فرض كفائي
13.التشديد على الناس فيما خففه الشرع كالرخص من آثار:

أ. التفقه في الدين   ب. عدم التفقه في الدين    ج. الشرك األصغر      د. البدع
س2 : ما المعنى المستفاد من النصوص الشرعية اآلتية ؟ 

ًة َفَلْوَل َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم  1.  قال تعالى:]َوَما َكاَن الُمْؤِمُنوَن ِلَيْنِفُروا َكافَّ
ُهْم َيْحَذُروَن[  يِن َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْيِهْم َلَعلَّ ُهوا ِفي الدِّ َطاِئَفٌة ِلَيَتَفقَّ

اإلجابة : حكــم التخّصص في العلم الشــرعي، والتعمق فيه، فــرض كفاية فأمر هللا 

المؤمنين بان تكون منهم طائفة تتفقه في الدين .

س1. اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي :
اإلجابة   : د. الطب. 1.  من أمثلة العلم النافع .  

اإلجابة ج. إكرام الضيف . 2. ال يعد من الصدقة الجارية. 
3.مــا المفهوم الذي يــدل عليه عبــارة :)اإلقامة مع إعــداد النفس 
للجهاد في ســبيل اهلل والدفاع عن الدين في األماكن الذي يخشــى 

على أهلها من أعداء اإلسالم(
د. الصبر أ . الجهاد             ب. الرباط        ج. القتال 

4. ما سمات العلم النافع؟
أ . يبتغي به صاحبه الربح                        ب. يبتغي به صاحبه رضوان هللا 

ج. يبتغي به صاحبه المكانة الرفيعة        د. العلم الشرعي
5. ما معنى كلمة ) سبََّل ثمره(؟

أ . ترك النخل بدون تأبير                    ب. ترك الثمر  
ج. أطال الثوب                                  د. جعل ثمره في سبيل هللا

6. ما المســتفاد من قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: )دعوة المرء المسلم ألخيه في 
ظهر الغيب مستجابة(

أ . الدعوة من غير الولد ال ينتفع بها الميت   ب. الدعوة من غير الولد ينتفع بها الميت
ج. الدعوة من غير أقارب الميت ال تنفعه   د. الدعوة من غير المسلم ال تنفع الميت 

7. أي من األعمال التالية ال يقع أجرها في ميزان حسنات الوالدين؟
أ . الصالة عنهما      ب. الحج عنهما   د. الصدقة عنهما       د. قضاء ديونهما

8. ما العمل الذي له دور كبير في تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع؟
أ . الرباط      ب. الصدقة الجارية       ج. نشر العلم         د. تربية األبناء

9. من سمات العلم النافع :
ب. يبتغي به صاحبه رضوان هللا   أ. يبتغي به صاحبه الربح  

د. يختص بالعلم الشرعي ج. يبتغي به المكانة الرفيعة 
10.  ما العمل من اآلتية ليس من األعمال التي يٌصل ثوابها من الولد إلى والديه؟
أ . الصدقة عن روحهما   ب.علم ينتفع به      ج. أداة فريضة الحج      د.الدعاء لهما 

س2 . نذكر ثالثة أنواع لألعمال التي ال ينقطع ثوابها .
اإلجابة : أوال: الرباط في سبيل هللا.   ثانيا: تعليم العلم.  ثالثا: الصدقة الجارية.

س3. نوضح المقصود بكل من المصطلحات اآلتية:
اإلجابة  اإلقامة مع إعــداد النفس للجهاد في ســبيل هللا  - الربــاط في ســبيل اهلل: 

والدفاع عن الدين والمسلمين في األماكن التي يخشى على أهلها من أعداء اإلسالم.
اإلجابة  كل صدقة يستمر ثوابها بعد موت اإلنسان الستمرار  - الصدقة الجارية: : 

االنتفاع بها.
اإلجابة  كل علم ينتفع به المســلمون وعموم النــاس ويبتغي به  - العلــم النافــع: 

صاحبه رضوان هللا تعالى سواء أكان من علوم الدين خاصة ،أو من علوم الدنيا.
س4. نعلل: أ. يعد الرباط أفضل األعمال التي يبقى ثوابها بعد موت صاحبها:
اإلجابة  ألن أعمــال البــّر كلهــا قد ال ُيتمكن منها إال بالســالمة من العدو وحراســة 

الثغور،  فيجري عليه أجر كل أعمال البٌر التي تقام بسبب رباطه.
ب. يعد صالح الولد من األعمال التي ال ينقطع ثوابها:

اإلجابة ألن صــالح األوالد نتــاج صالح آبائهم، ودليل علــى صالحهم؛ كما أن عمل 

األوالد يعود بالنفع على الوالدين فهو جزء من عملهما.
س5. نستنتج شروط العلم الذي يجري أجره لصاحبه بعد موته.

اإلجابة 1. أن يكون علماً نافعاً ) يشمل علم الدين والدنيا(

             2. أن يبتغي به صاحبه رضوان هللا عليه. 

س1. نضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي.
1. ال يعد بدعة محرمة ألن له أصل في الشرع

أ. جمع القران  ب. زيارة القبور يوم العيد   ج. السبحة     د. تناول الطعام بالملعقة
2. أي مما يلي يدخل في البدع المذمومة؟

أ. صالة التراويح جماعة                   ب. إشهار الزواج في صاالت األفراح
ج. الغلو في األشخاص                       د. تشكيل مجالس برلمانية

3. ما أشد وأخطر أنواع البدع؟
أ. زيارة القبور يوم العيد                   ب. زعم أن عيسى عليه السالم ابن هللا

ج. نذر الصيام أسبوعيا                  د. الطواف تسعة أشواط حول الكعبة
4. ماحكم صالة العصر خمس ركعات؟

أ. تحلها الشريعة                   ب. مكروه في الشريعة
ج. بدعة مخالفة لكيفية أداء العبادة  د. بدعة في العقيدة

6. ماذا يعتبر من صور البدع المحرمة؟
أ. التقرب إلى هللا بعبادة لم يشرعها         ب. أداء العبادة على نحو يخالف الشريعة

ج. ما كان مغايًرا للعقيدة                   د. كل ما سبق صحيح
7. ماذا يدخل في البدع مما يلي؟

أ. وضع إشارات المرور في الشوارع   ب. إشهار الزواج في صاالت األفراح
ج. عمل األربعين للميت                    د. تشكيل البرلمانات

8. مــا المصطلح الــذي يعبر عنه بأنه : كل مخالفــة ألمر الدين بزيادة 
فيه, أو تغيير في كيفيته!

أ. الكبائر             ب. الصغائر         ج. الموبقات       د. البدعة
9.  ما تعريف البدعة في اللغة؟

أ. تشمل ما ُيحمد ويذم                   ب. البدعة المذمومة فقط 
ج. البدعة في العقيدة                    د. البدعة الحسنة
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ِذيَن ُأوُتوا الِعْلَم َدَرَجاٍت  ِذيَن َآَمُنوا ِمْنُكــْم َوالَّ 2. قــال تعالــى: ]َيْرَفِع اللُه الَّ

َواللُه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر[ 
اإلجابة  فضل التفقه في الدين رفع مكانة العلماء.

3. دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص )الْلُهَم انفعني بَما علمتني. َو علمني ما ينفعني, َوِزدني علًما(
اإلجابة  من عظم فضل التفقه في الدين أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أكثر من هذا الدعاء .

س3. نبين فضل التفقه في الدين .
اإلجابة :1. أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أكثــر من الدعــاء بقوله: )اللهم انفعنــي بما علمتني 

,وعلمني ما ينفعني ,وزدني علما (.
2. األجــر والثــواب العظيم: قال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص': )من ســلك طريقــًا يلتمس به 

علما سهل الله له به طريقا الى الجنة(.
ِذيَن أوُثوا  ِذيَن آَمُنوا ِمنُكم َوالَّ 3. رفع مكانة العلماء: قال تعالى: " َيْرُفع الّلُه الَّ

اْلِعْلَم دَرَجاِت".
4. استغفار من في السموات واألرض لطالب العلم .      5. العلماء ورثة األنبياء.

س 4. نوازن بين فرض العين وفرض الكفاية .
اإلجابة وهــو: ،ما أوجبه هللا على كل مســلم مكلّــف بعينه،.   أوال: فــرض العين: 
وحكمه: الوجوب على كل مسلم؛ فال يعذر أحد بجهله . مثاله الحاجة إلى العلم بالعبادات 
حاجــة عامة، ولكن ما يحتاجه التاجر من أحــكام البيع يختلف عما يحتاجه الطبيب من 
أحكام، فعلى كل مسلم أن يتزود بما ينفعه من أحكام ؛ لتجنب الوقوع في الزلل والظلم .
اإلجابة ما أوجبــه هللا على مجموع المســلمين.  ثانيــا: فرض الكفايــة فهو: 
وحكمــه: إن أقامــه البعض وتحققت بهم الكفاية، ســقط اإلثم عــن اآلخرين ٠ مثاله 

التخصص في العلم الشرعي والتعمق فيه.
س5. نذكر مثاال لكل من :

اإلجابة  العلم بأحكام العبادات. - علم حكمة فرض عين:    
اإلجابة   الطب والهندسة. - علم حكمة فرض كفاية: 

اإلجابة : قول عبد هللا بن  - اهتمام الصحابة بتعلم القرآن والفقه الشرعي: 
مسعود يجوز بالمعنى : "كاَن الرجل ِمَنا إذا  تعلم عشر آياٍت لم يجاوزهْن حتى يعرف 

معانيُهن، والعمل بهن".
س6. نعدد آثار عدم التفقه في الدين .

اإلجابة )1(. عــدم التمييــز بين األولويات فيقدم األقل أهمية على األكثر أهمية كتقديم 

النوافل على الفرائض. )2( الوقوع في المعاصي جهال بحكمها أو لعدم إدراك عقابها .
)3( الوقــوع في الحرج والمشــقة والتشــدد علــى الناس فيما خففه الشــرع عليهم 

كالرخص المتعلقة بالجمع بين الصلوات .

10. يعتبر تنقيط المصحف في عصر الصحابة من:
أ. كل ماله أصل في الشرع     

ب. كل ما يندرج تحت قاعدة عامة أو دليل عام 
ج. كل مالم يفعله الرسول صل هللا عليه وسلم وفعله الصحابة

د. السنة الحسنة الموافقة ألصل من أصول الدين.
س2. نوضح المقصود بالبدعة

اإلجابة  كل شــيء محدث ليس له مثال متقدم , فيشــمل ما يحمد  البدعة في اللغة :
وما يذم.

اإلجابة كل مخالفة ألمر الدين بزيادة فيــه أو تغيير في  البدعــة في االصطــالح: 
كيفيته منسوبا إليه .

س3. نصنف البدع، مع ذكر مثال لكل منها.
اإلجابة : تصنف البدع إلى:

القسم األول :إحداث زيادة في أمر من أمور الدين .
- البدعة في العقيدة: ويعد هذا من أشد أنواع البدع وأخطرها ؛ ألن فيه مساس 

بجوهر الدين . ْ
- البدعة في العبادة : فال يعبد هللا إال بما شرع، فمن أحدث عبادة لم يشرعها هللا 

فقد ابتدع، ومن هذه البدع الوقوف في الشمس تعبدا هلل.
القسم الثاني : المخالفة في كيفية أداء العبادات .

وضع الشــارع لألعمال والمناســك كيفية للقيام بها والواجب على المســلم أن يأتي بها على 
الوجه المشــروع وكل أداء يخالف الكيفية المشــروعة يعد بدعة، ومثاله : الطواف على غير 

الكيفية التي بينها النبي فمن طاف ووضع الحجر األسود عن يمينه فقد ابتدع.
س4 . نعلل: 

1. تعد البدع في العقيدة من أشد أنواع البدع وأخطرها
اإلجابة  ألن فيها مساًسا بجوهر الدين.

اإلجابة  ألن الدين قد اكتمل، فيحرم أن  2. تحريم اإلسالم االبتداع في الدين . 
نزيد فيه أو ننقص منه شيئا فمن ابتدع فقد نسب النقص للدين .

س5. نذكر مثاال واحدا لكل مما يأتي مما ال يعد من البدع :
اإلجابة  إباحة الطعام والشــراب كيفية صنع  1. مــا يندرج تحت أدلة وقواعد عامة: 

األطعمة وتناولها بالملعقة أو على طاولة واألصناف التي يحدثها الناس كل يوم .
اإلجابة  زيارة القبور 2. ماله أصل في الشرع:  

اإلجابة   السبحة االلكترونية 3.أدوات ووسائل تعين على العبادة: 
س6. نبين حكم البدعة:

اإلجابة  حرم اإلســالم البدعة ألن الدين قد اكتمل ،فيحرم أن نزيد فيه أو ننقص منه 

شــيئا فمن ابتدع فقد نســب النقص للدين، قال تعالى: )الَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم 
َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسَلَم ِديًنا(.

-:- الدرس الثامن عشر -:-   
مواقف من سيرة الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص

س1. اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي :
1.في أي معركة استشهد عمرو بن الجموح؟

أ.بدر            ب.أحد                 ج. األحزاب                د. خيبر
2.من قائل العبارة:)أتقتلون رجاًل يقول ربي اهلل(؟

أ. أبو بكر                                       ب. عبدهللا بن عمرو بن العاص    
ج. الزبير بن العوام                           د. عمر بن الخطاب

3. الصحابي الذي دفع عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أذى المشرك عقبة بن أبي معيط .
اإلجابة د. أبو بكر الصديق رضي هللا عنه .

اإلجابة أ . للناس جميعا. 4. كانت دعوة النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى اهلل تعالى .   
5. قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أفال أكون عبدا شكورا ، يدل على اجتهاده في

اإلجابة أ. قيام الليل.

6. ما داللة وقوف النبي ملسو هيلع هللا ىلص على الصفا وندائه قريشا؟
أ . ألنه أكثر أمنا في مكة             ب. حرصه على الدعوة إلى هللا

ج. قدرة المسلمين على الجابهة           د. مراعاته ألحوال الناس
7. بم شبه النبي ملسو هيلع هللا ىلص قطيعة الرحم في قوله: " إل أن لي رحما سأبلها ببللها"؟

أ . الماء                ب. الطين           ج. النار      د. الهواء
8. لماذا البد من دراسة سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟

أ . حتى نقصها على أوالدنا                  ب. حتى نفخر بها أمام العالم
ج. حتى تكون محل قدوة لنا في حياتنا  د. حتى نتعرف على صفات النبي ملسو هيلع هللا ىلص الخلقية 

9. من الذي اعترض على النبي ملسو هيلع هللا ىلص عندما جهر بالدعوة؟
أ . أبو جهل        ب. أبو لهب        ج. أمية بن خلف         د. عقبة بن معيط

س2 . نمثل بموقف من سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص على :
اإلجابة  االجتهاد في العبادة فــكان يقوم الليل حتى  1. عالقته مــع اهلل تعالى: 
تتفطــر قدمــاه، مع أن هللا تعالى غفر له مــا تقدم من ذنبه وما تأخر وعندما ســألته 

عائشة - رضي هللا عنها - عن ذلك قال: أفال أكون عبدا شكورا.
اإلجابة عندما وقف ملسو هيلع هللا ىلص على الصفا وبدأ ينادي قريشــا  2. دعوتــه إلى اهلل تعالى:
فاجتمعوا إليه، فخطب فيهم ودعاهم إلى اإلســالم قائــاًل: ،أرأيتكم لو أخبرتكم أْن خيال 
بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟، قالوا: نعم، ما جّربنا عليك إال صدقا. قال: 
،فإني نذير لكم بين يدي عذاب شــديد، فقال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا فنزلت سورة 
فــي أبي لهب وزوجته، ْنــَم أخذ يناديهم بطناً بطناً: ،يا بني فالن...أنقذوا أنفســكم من 
النــار، حتــى خاطب ابنته فاطمة رضي هللا عنها: ، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفســك 

من النار فإني ال أملك لكم من هللا شيئا غير أن لكم رحما سأبلها بباللها . )بالمعنى(.
3. صبره وتحمله:

اإلجابة عندما كان الرســول ملسو هيلع هللا ىلص يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط   
فأخذ بمنكبه ولوى ثوبه في عنقه

4. مراعاته أحوال الناس وظروفهم: 
اإلجابة ذوو االحتياجــات الخاصــة: ســماحه لعمرو بــن الجموح شــديد العرج 

بالخروج للجهاد لما حاول أبناؤه منعه من الخروج.
* األطفال والنساء: فكان إذا دخل في الصالة فسمع بكاء الصبي أسرع في أدائها 

حتى ال يشّق على أمه.
س3. نعلل: أ. ال بد من دراسة سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

اإلجابة لتكون محل اقتداء وأسوة  لنا، في معتقدنا وفكرنا، وعالقتنا مع هللا عز وجل 

وفي أخالقنا وفي تعاملنا مع أنفسنا ومع الناس.
ب. منــع أبناء عمرو بن الجمــوح رضي اهلل عنهم أباهــم من الخروج 

للقتال في غزوة بدر.
اإلجابة مراعــاة لحالــه وظرفه فقد كان أعرج ، واإلســالم رخص لمن كان في مثل   

حاله عدم الخروج للقتال .

-:- الدرس التاسع عشر -:- من صحابة رسول اهلل  
ملسو هيلع هللا ىلص عائشة أم المؤمنين - رضي اهلل عنها-

س1. اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي:
1. زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص  التي أنزل اهلل براءتها في الكتاب العزيز هي أم المؤمنين :

اإلجابة د. عائشة بنت أبي بكر رضي هللا عنهما.

2. دفنت السيدة عائشة رضي اهلل عنها في:
اإلجابة ج. البقيع.  

3.ما داللة قوله تعالى: ) إن الذين جاءوا باألفك عصبة منكم(؟
أ.كرم السيدة عائشة                           ب.شجاعة السيدة عائشة
ج.براءة السيدة عائشة                       د.علم وفقه السيدة عائشة

4. بم لقبت عائشة رضي اهلل عنها؟
د. المنفقة ج. الصديقة   أ . الصابرة   ب. المخلصة   

5.ما العبارة غير الصحيحة فيما يتعلق بأم المؤمنين عائشة؟
أ. ولدت سنة 9 قبل الهجرة                  ب. ولدت سنة 9بعد البعثة  

ج. تكنى بأم عبدهللا                             د. تلقب بالصديقة
6.تعتبر السيدة عائشة من أكثر الصحابيات:

أ.عبادة          ب.خروًجا للقتال           ج. رواية للحديث            د.تصدًقا للمال
7. ماذا أعطت السيدة عائشة رضي اهلل عنها المرأة التي جاءتها وابنتها؟

د. كسرة خبز أ . نقود        ب. كوب لبن       ج. تمرة    

س2. تعرف بأم المؤمنين عائشة : نسًبا ونشأًة.
اإلجابة نســبها : هي أم المؤمنين عائشــة بنت أبي بكر الصديق زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص ولدت 

-رضي هللا عنها- سنة تسع قبل الهجرة؛ كنيتها أم عبد هللا، ولَقبت بالّصّديقة.
نشــأتها : وقد أكســبها عيشــها في بيتين كريمين بيــت النبوة وبيــت أبيها أبي بكر 

الصديق رضي هللا عنه صفات عظيمة.
س3. نذكــر األســباب التي ســاعدت أم المؤمنين عائشــة -رضي اهلل 

عنها- أن تكون أكثر النساء علما وفقها .
اإلجابة  يعود تميزها في هذا المجال إلى جملة من األسباب منها:

1. ما اتسمت به من ذكاء وفطنة وبالغة .   2. لمنزلتها من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
3. ومجاورة حجرتها للمسجد النبوي حيث كانت تستمع لخطب النبي ملسو هيلع هللا ىلص وفتاويه.

س4. نذكر مثاال واحدا على كرم أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها:
اإلجابة أن امــرأة جاءتهــا ومعهــا بنتين، فلــم تجد رضي هللا عنهــا إال تمرة واحدة 

قّدمتها لها، فقسمتها بين ابنتيها.
س5 . نستنتج: للسيدة عائشة رضي اهلل عنها دور كبير في نشر اإلسالم
اإلجابة ألنها زوج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص التي حازت محبته ونقلت إلينا الكثير من األحكام المتعلقة 

بالحيــاة الخاصة للرســول ملسو هيلع هللا ىلص والتي لم يطلع عليها أحــد غيرها فكانت تناقش وتعترض 
وتبدي رأيها . تعد عائشة رضي هللا عنها من المكثرين لرواية الحديث الشريف .

-:- الدرس العشرون -:-  القائد الفاتح 
صالح الدين األيوبي رحمه اهلل  

س1. اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي :
1. ما اسم الدولة التي أسسها الملك الناصر صالح الدين:

أ.العباسية                 ب.الفاطمية             ج. األيوبية                د. السلجوقية
2.مــن قائل عبارة:) أيهــا النــاس هذا يوم مــن أيــام اللــه ل ينبغي فيه 

البغي و ل الفخر، فاسجدوا لله شاكرين(؟
أ. صالح الدين األيوبي     ب. العز بن عبدالسالم    ج. ابن تيمية       د. اإلمام الزهري

3. استمر احتالل الصليبيين للقدس مدة: 
اإلجابة  د. 92عاماً.       

4. أول عمل اهتم به صالح الدين في طريق تحرير القدس 
اإلجابة ب. توحيد المسلمين 

5.لــم يجدوا في خزينــة صالح الدين األيوبي إال دينــاًرا واحًد و دراهم 
قليلة عالم يدل ذلك؟

أ. كرمه                      ب. عدله                  ج. زهده            د.تسامحه
6. متى حرر صالح الدين القدس من الصليبيين؟

أ. في ذكرى الهجرة النبوية                 ب. في ذكرى اإلسراء والمعراج
ج. في أول أيام عيد الفطر                   د. في ذكرى المولد النبوي

7. عالم يدل عفو صالح الدين عن األسرى الصليبيين الذين ال يملون الفدية؟
د. تسامحه أ . شجاعته          ب. تقواه                 ج. كرمه    

8. أسس صالح الدين الدولة األيوبية بعد القضاء على الدولة:
د. اإلخشيدية أ . المملوكية        ب. السلجوقية            ج. الفاطمية     

9.  كم استمرت مرحلة تحقيق الوحدة؟
أ . خمس سنوات                              ب. تسع سنوات
ج. أكثر من عشر سنوات                    د. سبع سنوات

س2. نذكر أهم الصفات التي تحلى بها القائد صالح الدين األيوبي رحمه اهلل.
اإلجابة   1. التقوى والصالح.       2. العدل.

            3. التسامح.                  4. الشجاعة.
س3. نعلــل :  لم يدخل صالح الدين في معارك حاســمة مع الصليبيين 

في المرحلة األولى من عمله الجهادي.
اإلجابة   حتى تكتمل خطته في اإلعداد لمحاربتهم، وذلك بالعمل على توحيد الشام، 

ومصر ، وليبيا، والحجاز ، واليمن، وتأسيس الدولة األيوبية.

س4. عدد ثالثة من آثار اهتمام صالح الدين بالعلم.
اإلجابة 1.  نشر العقيدة الصحيحة   2. محاربة البدع المنتشرة        

             3. القضاء على أسباب الفرقة   4. تغيير حال األمة وتقدمها وانتصارها

س1. اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي :
اإلجابة  ب . عين جالوت. 1. في أي معركة اشترك العز بن عبد السالم بقتال التتار؟ 

اإلجابة ج. العز بن عبد السالم. 2. لقب بسلطان العلماء وبائع األمراء:
3. اين وقعت معركة عين جالوت التي شارك فيها العز بن عبد السالم ؟

اإلجابة د. فلسطين

4. عالم تدل فتوى العز بن عبد السالم بعدم جواز والية المماليك على الناس؟
اإلجابة ب. األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

5. ما أشهر الكتب التي ألفها العز بن عبد السالم ؟
اإلجابة ب. قواعد األحكام في مصالح األنام

6. من هو الســلطان الذي دعاه العز بن عبد السالم للقتال ضد التتار 
وأعانه بالنصح والتقوى؟

أ . الصالح أيوب   ب. نور الدين زنكي   ج. الصالح اسماعيل     د. سيف الدين قطز
7. في أي سنة سقطت بغداد في أيدي التتار؟

أ. 646 هـ          ب. 647هـ               ج. 656 هـ                    د. 658 هـ
8. .أين ولد العز بن عبد السالم رحمه اهلل؟

أ . القاهرة               ب.دمشق             ج. حلب                      د. تكريت
9. من المدارس التي عمل بها العز بن عبد السالم :

أ .الصالحية          ب. الصالحية           ج. الناصرية                  د. النظامية
س2 نعدد أهم الصفات التي تحلى بها العز بن عبد السالم .

اإلجابة   1. العلم والفقه.                 2. العزة واإلباء.

             3. الجهر باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
             4. الكرم واإليثار.

س3. نبين دور العز بن عبد السالم في الجهاد في سبيل اهلل .
اإلجابة جاهد العز بن عبد السالم األعداء على محورين :

أوال: ضد الصليبيين: وذلك بالحض على الجهاد، والمشاركة في القتال ،حيث شارك 
بنفسه في القتال بدمياط حين هاجم الصليبيون مصر سنة 647هـ ،وقد انتهت المعركة 

بهزيمة الصليبيين وأسر قائد الحملة لويس التاسع ومجموعة من قادة الجيش.
ثانيا: ضد التتار : بالحّض على الجهاد تارة، والمشاركة في القتال تارة أخرى، وذلك حين زحف 
التتار بجيوشــهم الجّرارة مخترقين بالد الشام، متجهين إلى مصر بعد أن سقطت عاصمة الخالفة 
بغداد بأيديهم ســنة 656هـ،فقام العّر بحض الملك المظْفر ســيف الدين ُقطــز على القتال، وأعانه 
بالنصــح والفتــوى، وحّرض الناس، وخرج معهــم للقتال، وله من العمر ثمانون ســنة، في عين 
جالوت شمال فلسطين، في رمضان من عام 658هـ،حين نصر هللا المسلمين نصرا كسح التتار .

س4. نمثــل من حياة اإلمام الجليل العز بن عبد الســالم ما يدل على : 
أهمية الجهر باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

اإلجابة موقفه من المماليك في مصر، وفتواه بعدم جواز واليتهم على الناس ألنهم في 

حكم العبيد فتعرض للتهديد ومحاوالت ثنيه عن فتواه، فرفض وعزل نفسه عن القضاء 
،وخرج من مصر فتبعه الناس ما دفع الملك الصالح بيت مال المسلمين.

س5. نذكر من الدرس موقفا يدل على كل من:
اإلجابة جهــاده ضد التتار،  أ . الجهــاد ال يقتصر على فئــة عمرية محددة. 
بالحــض على الجهاد والمشــاركة في القتال، فقام بحض الملــك المظفر على القتال 

وخرج معهم للقتال و له من العمر ثمانون سنة.
اإلجابة لم يكتف العز بن عبد السالم  ب . دور العلماء ال يقتصر على نشــر العلم . 
بالجهاد بلســانه آمراً بالمعروف وناهيا عن المنكر، بل شارك في القتال ضد أعداء األمة 

الصليبيين والتتار حيث شارك بنفسه في معركتي: دمياط وعين جالوت.
س6. وقعت كثير من المعارك الفاصلة في التاريخ اإلسالمي في شهر 

رمضان المبارك، عالَم يدل ذلك؟
اإلجابة 1( شهر رمضان شهر للعبادة والعمل.

          2( العبادة في رمضان ال تثني عن الجهاد في سبيل هللا.

-:- الدرس الحادي والعشرون -:-  
من أعالم المسلمين العز بن عبد السالم  



س4: أ. نعدد صور بيع المرابحة مع التمثيل لكل منها .
اإلجابة  الصورة األولى: المرابحة االعتيادية :

مثل أن يقول المشتري للبائع: تبيعني هذه السيارة وأربحك عليها ألف دينار، فيجري 
عقد البيع بينهما بزيادة الربح على رأس مال السيارة الذي صرح به البائع.

الصورة الثانية: المرابحة لآلمر بالشراء:
مثل أن يشتري المصرف)البنك( سلعة من صاحبها فيبيعها لمن وعد بشرائها 

تقسيطا على ربح معلوم.
ب. نذكر خطوات بيع المرابحة لآلمر بالشراء

اإلجابة : األولى: وعٌد بالشراء ممن يرغب بالسلعة، يتم توثيقه بينه وبين 

المصرف ويستدل إلباحة هذه الصورة بأن الوعد في اإلسالم واجب الوفاء. 
الثانية: عقد بين المصرف ومالك السلعة يشتري بموجبه المصرف السلعة ويدفع 

ثمنها فور لمالكها.
الثالث: عقد يجري بين المصرف وبين من وعد بالشراء فيبيع المصرف السلعة 

بثمن معلوم مع  ربح مقسط يتفقان عليه. 
س5. نبين أركان عقد التأمين :

: األول: المؤّمن له، وهو الطرف األول الذي يدفع المال للجهة الضامنة  اإلجابة

للتعويض في حال وقوع الضرر.
ّمن: وهو الطرف الثاني)شركة التأمين(،ويمثل الجهة المستفيدة من  الثاني: الُموَّ

المبلغ الذي يدفعه الطرف األول؛ وتتعهد بالتعويض في حال وقوع الضرر.
الثالث: الصيغة: ويمثلها النص الذي يوّثق من خالله العقد بين الطرفين.

س6. نوضح حكم التأمين التجاري .
اإلجابة: ذهب أكثر العلماء إلى تحريم التأمين التجاري مستندين إلى :

-  في العقد معنى المقامرة، فقد يدفع المؤّمن له ألفا وال يأخذ شيئا، وقد يأخذ ألفين 
أو أكثر، والمخاطرة في ذلك ظاهرة.

- فيه أكل للمال بالباطل؛ فلو حصل المؤّمن له على أكثر مما دفع، فبأي حّق 
أخذه؟! وإذا حصل المؤّمن على أكثر مما قدم فبأي حّق أخذه؟

س7. نشرح كيفية العمل في شركات التأمين اإلسالمي .
اإلجابة تمثل األموال التي تدخل تحت تصرف الشركة من األطراف الثالثة رأس 

مال الشركة، ويتضمن االتفاق بين األطراف الثالثة ) المؤسسون والمساهمون 
والمستفيدون ( على تعويض من يصيبه الضرر بطريق التبرع من هذه االموال.

وتشرف جهة إدارية على استثمارها بطرق مشروعة؛ وما يتحقق من زيادة على 
رأس المال في نهاية كل سنة، يتم توزيعه أو توزيع جزء منه على كل طرف 
مشارك؛ حسب رأس ماله أو ما اتفق عليه من الربح أو الخسارة؛ وقد تلجأ 

الشركات إلى ترحيل الربح لسنة أخرى.
س8.  نذكر أدلة المبيحين لشركات التأمين اإلسالمي ٠

اإلجابة - التعاون قال تعالى:" وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان".

- التبرع: حث اإلسالم على التبرع بطريق الهبة أو الهدية، فما تقّدمه الشركة 
للمتضّرر يكون باتفاق مسبق بين األطراف الثالثة على التبرع للمتضرر بما 

يعوضه عن الضرر الواقع عليه.
س9. نفرق بين التأمين التجاري والتأمين اإلسالمي .

:- في التأمين اإلسالمي المستفيدون جميع األطراف كل حسب رأس ماله؛    اإلجابة

              أما في التأمين التجاري فالمستفيد الشركة نفسها
-التعويض في التأمين اإلســالمي يقوم على أســاس التعاون والتبــّرع؛ وما زاد من 
مال يكون ألصحابه، التأمين التجاري يقوم على أساس تجاري لمصلحة المؤسسين 

والمساهمين، وما زاد من مال يعود إليهم فقط.
- استثمار المال في التأمين اإلسالمي مقّيد بالحالل والحرام، وفي التأمين التجاري 

ال قيود على استثمار المال، فقد يستثمر بالحالل وقد يستثمر بالربا.
س10. في ضوء فهمنا لبيع المرابحة لآلمر بالشراء إذا وجد المشتري 

عيبا في السلعة فمن يضمن هذا العيب ؟
اإلجابة  إذا وجد المشتري عيباً في السلعة فإنه يرجع على المصرف بالضمان 

،فيضمن المصرف هذا العيب .

مبحث/  التربية اإلسالمية Sunday 05 June 2022 األحد 5 ذو القعدة 1443هـ 5 يونيو/ حزيران

-:- الدرس الثالث والعشرون -:-  
األيمان والنذور

-:- الدرس الرابع والعشرون -:-  
الربا

-:- الدرس الخامس والعشرون -:-  
قضايا معاصرة )1( )بيع المرابحة والتأمين(

-:- الدرس السادس والعشرون -:-  
قضايا معاصرة )2( )تنظيم النسل وتحديده(

-:- الدرس السابع والعشرون -:-  
الفرق والمذاهب في اإلسالم

-:- الدرس الثامن والعشرون -:-  
اإلسالم والمرأة

-:- الدرس الثاني والعشرون -:-  
فقه الدعوة والجهاد

س1. اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي :
اإلجابة  ب. فرض كفاية . 1. األصل في الجهاد في سبيل اهلل أنه: 

اإلجابة  ب. الجهاد. 2. ما الذي يعد ذروة سنام اإلسالم؟  
3. ال يعد من ضوابط الجهاد في اإلسالم : 

اإلجابة ج. سوء معاملة األسرى.

4: يجب تخيير العدو قبل بدء القتال بين:
اإلجابة د. اإلسالم أو الجزية أو الحرب.

5.لماذا شرع اهلل تعالى الجهاد في العهد المدني؟
اإلجابة ج.ألنه أصبح للمسلمين قوة ومنعة تسمح بمواجهة المستكبرين

اإلجابة  ب.إذا استنفر اإلمام فئة من الناس 6. متى يكون الجهاد فرض عين؟ 
7. من حكم مشروعية الجهاد:

أ . باب من أبواب تحصيل الشهادة    ب. تجارة رابحة مع هللا تعالى
ج. تطبيق شرع هللا تعالى وحكمه    د. نصر وتمكين في األرض

8. من الحاالت التي يكون فيها الجهاد فرض كفاية:
أ . إذا احتل العدو بلدا من بالد المسلمين   ب. إذا استنفر اإلمام فئة من الناس.

ج. إذا حصلت المنعة من العدو ممن حضر من المقاتلين 
د. إذا حضر المقاتل ساحة القتال

9. ما هدف الجهاد في اإلسالم؟ 
أ. وسيلة لرفع الظلم      ب. إذالل الناس    ج. جمع المال   د. وسيلة لبسط النفوذ

س2. نعرف الجهاد في سبيل اهلل :
اإلجابة هو بذل الجهد في سبيل هللا بالقتال مباشرة أو المعاونة بالمال أو تكثير السواد

س3 . نذكر ثالث حكم لكل من :
اإلجابة 1. دفــع الظلــم ورد العــدوان الواقع على  1.مشــروعية الجهــاد.  

المسلمين ،في دينهم, أو أنفسهم، أو بالدهم، أو أموالهم.
2. تذليل العقبات التي تحول بين الدعوة ووصولها للناس ،خاصة عندما تواجه 

الدعوة من قبل المستكبرين والمتنفذين من أهل الفساد .
3. تطبيق شرع هللا تعالى وحكمه، ونشر العدل والمساواة.

2. عدم تشريع الجهاد في المرحلة المكية :
- أولوية ترســيخ العقيدة، وتمكينها فــي النفوس: لينطلق  اإلجابة

المسلم في الدفاع عن دينه من إيمان صلب، وقناعة راسخة.
- حماية المسلمين: حيث كان المسلمون في قلة في العدد والعدة، وتعريضهم 

للمواجهة المباشرة يعّرضهم لخطر االستئصال.
- سد الذرائع: فقد كان الكفار يختلقون المبررات واألعذار لما يفعلونه بالمسلمين، 
ففي إعالن الجهاد وحمل السالح من قبل المسلمين حجة للكفار في القضاء عليهم.

- الحرص على وصول الدعوة للجميع : فالقتال في اإلسالم وسيلة , وليس غاية ,فكم من 
رجل حمل السالح على المسلمين ثم أصبح بعد ذلك قائدا يفود الجيوش للفتح ونشر الدعوة .

س4. نوضح فضل الجهاد في اإلسالم.
اإلجابة )1( الجهاد عز ونصر وتمكين، وفي تركه ذل وخسران، قال رسول هللا 

:" ما ترك قوم الجهاد إال عمهم هللا بالعذاب".)2( الجهاد أفضل األعمال إلى هللا 
تعالى.)3( الجهاد ذروة سنام اإلسالم ،فالسنام ما عال من ظهر الجمل، وفي ذلك 
كناية عن علو شــأن الجهاد في اإلسالم. )4( اإلسالم، وعموده الصالة، وذروة 
ســنامه الجهــاد.)5( الجهــاد تجارة رابحة مــع هللا تعالى فيها النجــاة من النار 

والفوز بالمغفرة والجنة)6( الجهاد باب من أبواب تحصيل الشهادة .
س5. نمثل على حالة يكون الجهاد فيها فرض كفاية وأخرى فرض عين .

اإلجابة - يكون الجهاد فيها فرض كفاية:

       إذا حصلت المنعة من العدو بمن حضر من المقاتلين لمواجهته.
- يكون الجهاد فيها فرض عين في أي من الحاالت التالية:

1 . إذا احتــل العــدو بلدا من بالد المســلمين أو حرك جيوشــه الحتاللها أو أراد 
أهلها بسوء.      2.إذا استنفر اإلمام فئة من الناس أو انتدبهم للقتال .

3.إذا حضر المقاتل ساحة القتال.                     ) إحدى النقاط السابقة (
س6. نبين المعنى المستفاد من النصوص الشرعية اآلتية.

ُهْم ُظِلُموا َوِإنَّ اللَه َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِديٌر[. ِذيَن ُيَقاَتُلوَن ِبَأنَّ 1. قال تعالى: ]ُأِذَن ِللَّ
اإلجابة  مــن حكــم مشــروعية الجهاد، دفــع الظلــم ورد العــدوان الواقع على 

المسلمين, في دينهم أو أنفسهم أو بالدهم أو أموالهم
2. قال رســول الله :"رأس األمر اإلســلم. وعمــوده الصلة.، وذروة 
اإلجابة  فضل الجهاد في سبيل هللا ,فهو ذروة سنام اإلسالم  سنامه الجهاد". 

،وفي ذلك كناية عن علو شان الجهاد في اإلسالم .
س8. نســتخرج من الحديث الشــريف ثالثة من ضوابــط الجهاد في 
اإلســالم : ، فقد َكاَن َرســوُل هلل َصَلى اهلل َعَلْيِه َوَسلَم إذا أّمَر أميًرا 
ِتِه بتقــوى اهلل ،َوَمْن َمَعُه ِمَن  َعَلى َجيٍش أو َســرّية، أوصاُه في َخاصُّ
الُمســِلِميَن َخْيَرا ْثمَّ قال : "اْغُزوا باسم اهلل في َسبيل اهلل ،َقاِتُلوا َمْن 
َكَفَر باهلّل ،اغُروا َواَل َتُغُلوا ،َواَل َتغِدُروا ،َواَل َتْمثُلوا ،َواَل َتَقتُلوا َوِليَدا".

اإلجابة  1. تقوى هللا سبحانه وتعالى      2. اإلخالص هلل في الجهاد

3. قتال الكفار فقط                             4. تحريم الغل
5. تحريم الغدر             6. تحريم قتل الصغار.       ) أي ثالثة ضوابط منها(

س1. اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي.
1. أقسم اهلل تعالى في كتابه ببعض مخلوقاته هو:

اإلجابة  أ. خاص باهلل تعالى للداللة على قدرته.

2. يدل قوله ملسو هيلع هللا ىلص: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك ،على :
اإلجابة ج. اليمين في القضاء على نية المستحلف

اإلجابة ب. ال إثم فيها وال كفارة . 3. حكم يمين اللغو هو: 
اإلجابة د. الكفارة 4.ما األمر المشترك بين اليمين المنعقدة و النذر؟ 

5. أي األحاديث المذكورة يدل على وجوب الوفاء بنذر الطاعة؟
اإلجابة  أ.من نذر أن يطيع هللا فليطعه

6. اليمين في القضاء تكون على:
أ. نية الحالف     ب. نية المستحلف      ج. نية القاضي            د. نية المظلوم

7. تجب في اليمين الغموس:
أ . الكفارة        ب. التوبة               ج. الكفارة والتوبة         د. ليس مما ذكر.

8. جميع ما يأتي ال يجوز للعبد القسم به ما عدا:
أ .  باهلل تعالى وصفاته    ب. بالكعبة              ج. باألرحام             د. بالنعمة

9. األصل فيه أنه مكروه ألنه ال يرد شرا وال يجلب نفعا:
أ . اليمين المنعقدة            ب. يمين الغموس           ج. يمين اللغو           د. النذر

س2. نعرف المصطلحات اآلتية . ) اليمين، النذر(
اإلجابة اليمين:  توكيد الشيء بذكر اسم هلل تعالى أو صفة من صفاته .

              النذر: أن يوجب المسلم المكلف على نفسه قربة هلل لم تكن واجبة عليه.
س3. نستدل على مشروعية اليمين.

: اليمين مشروع بنص القرآن الكريم؛ والسنة النبوية، وقد أجمعت األمة على  اإلجابة

ثبــوت حكمه قال تعالــى: ]َوَل َتْنُقُضوا اأَلْيَماَن َبْعــَد َتْوِكيِدَها َوَقــْد َجَعْلُتُم اللَه 
َعَلْيُكْم َكِفيًل[ ؛ وقد ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يقسم باهلل ،كقوله: )) والذي نفسي 

بيده...،،،وايم الله....((، وغير ذلك من صيغ اليمين .
س4. نوضح الحكم الشرعي لكل من:

اإلجابة األصل في النذر أنه مكروه؛ فهو ال يرد شرا وال يجلب نفعا ولكن  1. النذر : 
يؤخذ به من البخيل.

اإلجابة اليمين إن كانت لفعــل طاعة؛ أو ترك  2. الوفــاء باليمين المنعقــدة: 
معصية وجب الوفاء بها، فإن حنث بها وجبت عليه الكفارة وإن كانت لفعل معصية؛ 

أو ترك طاعة يحرم الوفاء بها، وتجب الكفارة.
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س: أضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لكل ما يأتي .
اإلجابة  ج. بيع األموال الربوية بعضها ببعض. 1. ربا البيوع يكون في : 

: أ. ربا نسيئة . اإلجابة 2. بيع الذهب دين هو : 
3 .أشهر أنواع الربا في العصر الحاضر هو: 

د. بيع العينة ج. ربا النسيئة  أ . ربا الديون       ب. ربا الفضل 
4. ما حكم بيع الذهب بالذهب؟

ب. جائز مع التفاضل والتقابض أ . جائز مع التماثل والتقابض 
ج. جائز مع التماثل والدين   د. جائز مع التفاضل والدين

5. ما البيع الذي يعتبر من التحايل على الربا؟
أ . بيع المرابحة     ب. بيع الذهب بالذهب    ج. بيع العينة    د. بيع مع زيادة على رأس المال

6. ما عقوبة الربا؟
أ. توعدهم بالعذاب الشديد في اآلخرة فقط             ب. مصادرة كل أمواله

ج. الحبس                                                    د. محق ماله
س2. نعرف كال من: )الربا. ربا البيوع . ربا الفضل(

اإلجابة هو الزيادة . اصطلحا: الزيادة المشروطة على رأس المال في القرض. -الربا: لغة: 
اإلجابة بيع األموال الربوّية بعضها ببعض بزيادة في أحد البدلين عند  -ربا البيوع : 

اتحاد الجنس ،أو بتأخير القبض ألحد البدلين عند اختالف الجنس.
-ربــا الفضــل : وهــو الزيــادة في أحــد البدلين عن اآلخــر، عند اتحــاد الجنس في 

األصناف الربوية .
س 3.نبين حكم الربا مع األدلة .

اإلجابة  هو محّرم في جميع الشــرائع الســماوية، وجاء تحريمه في اإلســالم بأدلة 

قاطعة من القرآن والسنة واإلجماع. فمن القرآن، قول هللا تعالى: ]َوَأَحلَّ اللُه الَبْيَع 
َبــا[. ومن الســنة أحاديث كثيرة منها "لعن رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص، آكل الّرَبا  َم الرِّ َوَحــرَّ

ومؤكله وكاتبه وشاهديه«  وقال هم سواء.
س4. نعلل :  1. يعمل الربا على نشر الكراهية بين الناس .

اإلجابة  ألّن المرابي يستغٌل حاجاتهم لجشعه ورغبته باالستحواذ على المال.

2. الربا يوقع المدين في المشقة والحرج .
اإلجابة ألنه يصرف جهده وعمله لتسديد دينه الربوّي وما يترتب عليه من زيادة قد 

تتراكم في كثير من األحيان فتجعله عاجزا عن السداد.
س5. نذكر مثاال على كل من :

: كأن يقرضه مااًل ويشترط عليه أن يسكن داره. اإلجابة 1.اشتراط منفعة للمقرض: 
اإلجابة كأن يقرض شخص آخر ألف دينار على أن يعيدها ألفاً ومائتين بعد سنة. 2. ربا الديون : 

3. بيع العينة : جاء ســعيد إلى مازن، فقال له أقرضني ثالثة آالف دينار وأعيدها 
إليك بعد شهر وأزيدك مائتي دينار، فرد عليه مازن: أنا ال أتعامل بالربا ولكن أبيعك 

سيارتي هذه بثالثة آالف ومائتي دينار على أن تدفع ثمنها بعد
شهر، وأشتريها منك اآلن وأدفع لك ثمنها ثالثة آالف دينار نقدا.

س6 : نوضح عقوبة التعامل بالربا.
اإلجابة الربــا مــن الذنوب العظيمــة التي حذرنا هللا ورســوله منها، فقــد أعلن هللا 

ورســوله الحــرب على آكل الربا ،بــل ولعنه هللا وتوعده ِبالَمْحــٍق ألمواله؛ والعذاب 
ُقوا اللــَه َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن  ِذيَن َآَمُنوا اتَّ َها الَّ الشــديد في الدنيا واآلخرة ]َيــا َأيُّ
َبا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن َفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمَن اللِه َوَرُسوِلِه َوِإْن  الرِّ

ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُءوُس َأْمَواِلُكْم َل َتْظِلُموَن َوَل ُتْظَلُموَن[ 
س7. نعدد أضرار الربا وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع:

نشــر الكراهّية بين النــاس. )2( ضعف االســتثمار، وحصر المال في  اإلجابة )1( 

أيدي فئة قليلة      )3( اإلخالل بالتوازن االقتصادّي في المجتمع. 
)4( ضعف الحرص على فعل الخير المتمثل بالقرض الحسن.

س8. نستنتج الحكمة من تحريم الربا .
اإلجابة حماية المجتمعات البشرية من مخاطره وآثاره : االجتماعية واالقتصادية والسياسية.

س1: نضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي :
اإلجابة د. حرمه أكثر العلماء . 1. حكم التامين التجاري: 

2. العقد الثاني في بيع المرابحة لآلمر بالشراء يجري بين: 
اإلجابة ب. اآلمر بالشراء والمصرف .

3. تحت أي صنف من أنواع البيوع يصنف بيع المرابحة؟
أ . بيع المساومة       ب. بيع السلم         ج. بيع األمانات      د. بيع العينة 

4. ماذا يعد بيع المرابحة اآلمر بالشراء؟  
أ . عقد ملزم لجميع األطراف    ب. عقد ملزم لطالب السلعة فقط 

ج. وعد ال يلزم طالب السلعة بالشراء    د. وعد ملزم لطالب السلعة  
س2: نعرف:

اإلجابة  بيع بربح معلوم على رأس مال معلوم. 1. بيع المرابحة:
اإلجابة وهي بيع يقوم على وعد من شخص  2. بيع المرابحة لآلمر بالشراء: 
يرغب بشراء سلعة معلومة، يشتريها المصرف)البنك( من صاحبها فيبيعها لمن 

وعد بشرائها تقسيطا على ربح معلوم.
اإلجابة  وهو عقد بين طرفين يدفع بموجبه الطرف األول)المؤّمن  3. التأمين:

له( مبلغا من المال للطرف الثاني)شركة التأمين( على أن تتعّهد الشركة بتعويضه 
في حال وقوع ضرر.

س3: نعلل: ُيعد بيع المرابحة في اإلسالم من بيوع األمانات.
اإلجابة  ألن ثمن السلعة مكشوف، وربحها مكشوف مبني على صدق البائع 

والمشتري، سواء تم دفع الثمن معجاًل أو مؤجال، دفعة واحدة آم تقسيطا.

س1. نضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي:
اإلجابة أ. عن تشاور وتراض بين الزوجين. 1. ينبغي أن يكون تنظيم النسل : 

2. كلمة الجنين، تطلق على:
اإلجابة : ب. البويضة الملقحة من بدء التكوين إلى غاية الخروج من الرحم.

اإلجابة ج . محرم سواء أكان قبل نفخ الروح أو بعده. 3. حكم اإلجهاض بدون سبب. 
5. ما الفائدة من تنظيم النسل؟

ب. الحفاظ على دخل األسرة أ . المنفعة تعود على المجتمع 
ج. الحفاظ على موارد الدولة  د. الحفاظ على صحة األم واألوالد

6. متى يجوز وقف اإلنجاب بشكل أبدي؟
أ .  إذا اتفق الزوجين على ذلك             ب. إذا صدر أمر من الدولة به

ج . إذا قرر الزجين ذلك                  د. إذا ثبت خطورة الحمل على حياة المرأة
س2. نعرف المصطلحات اآلتية:

اإلجابة المباعدة بين فترات اإلنجاب. تنظيم النسل: 
اإلجابة إيقاف اإلنجاب بشكل أبدي. تحديد النسل: 

اإلجابة  تلقيح بويضة الزوجة بالحيوان المنوي من زوجها  اإلخصــاب الصناعي:
بتدخل طبي موثوق بهدف اإلنجاب.

س3. نوضح الحكم الشرعي لكل من .
اإلجابة حرام شرعاً سواء أكان بقرار من الزوجين أو أحدهماً  1. تحديد النســل:
أو بقانون وضعته الدولة، إال إذا كان ذلك لضرورة تحددها المعايير الشــرعية؛ كأن 

تثبت خطورة الحمل على حياة المرأة.
اإلجابة  مباح للضرورة، والحاجة حين ال تتوفر إمكانية  2. االخصــاب الصناعي :

الحمل بشكل طبيعي، أو لوجود علة ما لدى أحد الزوجين، أوكليهما.
اإلجابة  أباح العلماء إســقاط الجنين  3. اإلجهــاض للحفاظ على حياة األم:  
للحفــاظ على حياة األم إذا ثبت أن بقاء الجنين يشــكل خطــراً مؤكدا على حياتها ألن 
الحفاظ على حياة األم مقدم على الحفاظ على حياة الجنين، ويستوي في ذلك الجنين 

قبل نفخ الروح وبعده.
س4. نبين الحكمة من:

اإلجابة  الحاجة للحفاظ على صحة األم والطفل؛ فقد يســبب  1. تنظيم النســل: 
تتابــع الحمــل ضعفا في صحــة األم، كما يؤدي لحرمان الطفل مــن حقوقه كحقه في 

الرضاعة لتمام عامين، وتلبية حاجاته في الرعاية النفسية والتربوية.
اإلجابة  ألنه يتعارض مع الهدف األساسي من الزواج،  2. تحريم تحديد النسل: 
ويعطل المقصد الشــرعي الضروري في التناســل، وتكثير أفراد األمة، الذين خلقهم 

هللا لعمارة األرض.
س5. نعدد ضوابط إباحة اإلخصاب الصناعي:

اإلجابة 1.أن تكون الجهة القائمة على هذا األمر جهة مختصة موثوقاً بها بحيث ال 

يترتب على إجراء عملية التلقيح اختالط نطف الزوجين بنطف غيرهما.
2.أن يكون السائل المنوي من الزوج و تكون البويضة من الزوجة.

3. أن يعاد زرع اللقيحة في رحم الزوجة التي أخذت منها.
س6.نستنتج من خالل دراستنا لموضوع اإلجهاض حكم إسقاط الحمل 

في حالة كون الجنين نطفة ولغير حاجة.
اإلجابة  يحــرم اإلجهاض بدون ســبب في أي مرحلة من مراحل التــي يمر بها الجنين 

حتى وإن كان في مراحله األولى قبل نفخ الروح ألنه اعتداء على حياة الجنين.

2. ما تعريف المذهب الفقهي؟
أ . هو الذي يبحث في مسائل العقيدة

ب. هو الطريقة التي يتم فيها الوصول للحكم الشرعي
ج. هو الذي يهدف إلى إيجاد فرقة ذات فكر خاص

د. هو طريقة لمعرفة الغيب 
س2. نعرف كال من:

اإلجابة الطائفة من الناس التي تدعو لمعتقٍد معين ُتْعَرُف وتتمّيز به. الفرقة :  
المذهب الفقهي:

اإلجابة هو الطريقة التي ســلكها الفقهاء في اســتنباط األحكام الشرعية العملية من   
األدلة التفصيلية

س 3. نعلل :     أ. االختالف بين الفرق.
اإلجابة  بسبب االختالف في المعتقد )اإليمان(.

ب.ال تعد المذاهب الفقهية من الفرق الضالة.
اإلجابة ألن الفقهاء أهل اتباع لكتاب هللا تعالى، وســنة رسوله صلى هللا عليه وسلم 

وأصحــاب عقيدة ســليمة، وما اختلفوا فيــه من أحكام في المســائل الفقهية مرجعه 
االجتهاد المستند إلى القران الكريم والسنة النبوية .

س4. نستنتج أقسام الفرق مع الدليل .
اإلجابة األول: الفرق الضالة: ويدل عليها قول الرســول صلى هللا عليه وسلم: كلها 

في النار، وقد وجبت لها النار بارتكابها ما يوجب دخولها. 
الثاني: الفرقة الناجية: ويدٌل قول رسولنا صلى هللا عليه وسلم في الفرقة التي تدخل 
الجّنة: "ما أنا عليه وأصحابي"،على أن الفرقة الناجية تلك التي تلتزم ما كان عليه 
النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه؛ فمن صفاتها: االلتزام بالقرآن الكريم؛ وما ثبت 

من سنة رسولنا الحبيب صلى هللا عليه وسلم.
س5. نعدد : أ.الحاالت التي يحكم بها على الفرقة بالضالل.

: - مخالفة العقيدة بإنكار حقائق اإليمان أو بعض منها. اإلجابة

- اإلشراك باهلل تعالى. - إنكار معلوم من الدين بالضرورة.   - ادعاء العلم بالغيب.  
ب. ثالثة من أسباب االختالف الفقهي.

: أ . ثبوت الحديث الشــريف وعدمه.  ب . داللة النص الشــرعي.  ج. االعتماد  اإلجابة  
على مقاصد الشريعة اإلسالمية، وهي : الضروريات والحاجيات والتحسينيات .

س6. نمثل لكّل مما يأتي:
1. مسألة اختلف فيها الفقهاء استنادا إلى داللة النص الشرعي.

اإلجابة  قوله تعالى في الوضوء: "فامسحوا برؤوسكم" ، فمن فهم داللة حرف 

الباء في كلمة : برؤوسكم، على اإللصاق قال بمسح الرأس كامال، وهذا ما ذهب إليه 
المالكية والحنابلة ومن فهم منها التبعيض قال: يمسح بعض الراس

وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية.
2. مسألة اختلف فيها الفقهاء استنادا إلى مقاصد الشريعة.

اإلجابة  إخراج صدقة الفطر بقيمتها من النقود بدال من الطعام.

س7.نستخلص من الدرس تعريفا لمقاصد الشريعة.
اإلجابة هي الغايات الكبرى التي جاءت أحكام اإلسالم لتحقيقها

س8 . نفرق بين الضروريات والحاجيات في مقاصد الشريعة.
اإلجابة  وهي ما كان في تفويتها مفســدة لإلنســان في دينه أو دنياه،   الضروريات  
وبدونها يختل نظام الحياة. وتتمثل في تحقيق الضرورات الخمس وهي: حفظ الدين، 

والنفس، والعقل، والنسل، والمال.
اإلجابة  وهــي مــا كان فــي تفويتها مشــقة وحــرج، ولتحقيقها جاءت  الحاجيــات 

الرخص الشرعية، كرخصة التيمم لمن ال يجد الماء.
س9. نستنتج ضابطا يحكم من خالله على الفرقة بالهداية أو الضالل.
اإلجابة  الضابــط الــذي نحكم من خالله على الفرقــة بالهداية أو الضالل هو العقيدة 

اإلسالمية، فكل فرقة تخالف أمرا من أمور العقيدة يحكم عليها بالضالل .

س1 . نضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي :
1. أم المؤمنين التي كانت تعمل بيدها وتتصدق :

اإلجابة  ج. زينب بنت جحش رضي هللا عنها

اإلجابة  ب. أصل للخطيئة. 2. نظرت اليهودية والنصرانية للمرأة على أنها: 
3. المرأة والرجل في اإلسالم مشتركان في:

اإلجابة أ. التكليف بوظيفة العبودية واالستخالف .

4. أول النساء دخوال في اإلسالم:
أ . السيدة عائشة    ب. السيدة خديجة   ج. السيدة أم سلمة       د. السيدة زينب

4. ما هو أبرز مظهر النتهاك كرامة المرأة عند دعاة الحضارة المعاصرة؟
أ . مساواة المرأة بالرجل في العمل   ب. التعامل معها كمتاع يورث 

ج . اعتبار المرأة أصل الخطيئة       د. استغالل جسد المرأة في ميدان الدعاية واإلعالن 
س2.نبين المعنى المستفاد من اآليات الكريمة اآلتية .

1.  ]َوالُمْؤِمُنــوَن َوالُمْؤِمَنــاُت َبْعُضُهــْم َأْوِلَيــاُء َبْعــٍض َيْأُمــُروَن ِبالَمْعُروِف 
َوَيْنَهْوَن َعِن الُمْنَكِر[ 

اإلجابة اإلســالم فــي نظرتــه للمرأة لــم يمّيز بينها وبيــن والرجل؛ بــل أنصفها من 

الظلــم الذي وقع عليها ،وقّرر المســاواة بينها وبين الرجل في االنســانية والحقوق 
والمســؤولية ومنحهــا حق المشــاركة في جميع مجــاالت الحياة وأرشــدها لدورها 
الحقيقي الذي خلقت من أجله, لتنال المكانة التي تستحقها , كشريكة وشقيقة للرجل 

في إصالح المجتمع.
2. قال تعالى:) َوَلُهَن مثل الذي َعَليِهَن بالمعروف (.

ومن مظاهر تكريم اإلســالم للمرأة: المســاواة في جميع الحقوق العامة التي يتمتع 
بها الرجل، مثل: حقها في التعلم وقبول الزوج المناســب والمهر والميراث والنفقة، 

فالحق في اإلسالم يقابله واجب سواء أكان للمرأة أو للرجل.
س3. نعدد مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة .

اإلجابة  1. المساواة في أصل الخلق والكرامة اإلنسانية .

           2.المساواة في التكليف.
           3.المساواة في األهلية و المسؤولية.

           4. المساواة في الحقوق.              5.المساواة في الجزاء.
س4 . نعلل : جعل اهلل بين المرأة والرجل فروقًا خلقية .

اإلجابة الختالف دوريهما في الحياة, حيث جعل لكل منهما دورا يتكامل مع اآلخر .

س5. أصف حال المرأة بعيدا عن اإلسالم عند كل من: 
الغرب، الحضارة المعاصرة.

اإلجابة : أوًل: عند الغرب: 

 لــم تكن المرأة أحســن حاال فلم يكن لها الحق في الكســب والتملــك؛ وذمتها المالية 
ناقصة ال تتصرف إال بإذن زوجها. واستمر ذلك حتى أواخر القرن الثامن عشر حتى 

عّدلت بعض القوانين كالبريطانية والفرنسية فأعطتها بعضا من الحقوق.
ثانيًا: عند الحضارة المعاصرة : التي تزعم أنها منحت المرأة حريتها، وأنصفتها 

ما زالت النساء عرضة لالمتهان ففي:
أ. العمل: يتقاضين أجورا أقل من الرجال في مواقع كثيرة من العالم.

ب.الميراث: ما زالت قوانين الدول ُمْعرَضًة عن تفصيل حقها.
ج.الكرامــة اإلنســانية: حيث أصبحــت المرأة في كثيــر من األحيان ميدانــا للدعاية 
الرخيصة، واإلعالن الهابط، ورمزاً للتعّري، وعرضه لالغتصاب والعنف، في البالد 

التي ال تراعي قيم الفضيلة.
س6. نستنتج من خالل درس اإلسالم والمرأة أن جل األحكام الشرعية 

للرجل والمرأة ال تستند إلى الذكورة واألنوثة.
كيف تدلل على ذلك ؟

اإلجابة : إن األدلة الشرعية لم تفرق بينهما في التكليف والجزاء :

ففي التكليف :  ]َوَما َخَلْقُت الِجنَّ َواإِلْنَس ِإلَّ ِلَيْعُبُدوِن[ 
فالخطاب فى اآلية يشمل الجنسين الذكر واألنثى على السواء، فهما مكلفان بالعبادة.
وفي الجزاء كذلك لم يميز ســبحانه بينهما: ]َفاْســَتَجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَّنِي اَل أُِضيُع َعَمَل 

َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنَثى[ 

س5. تنقسم اليمين إلى ثالث أقسام نذكرها:
اإلجابة 1. اليمين الغموس.       2. يمين اللغو.    3 . اليمين المنعقدة.

س 6.نبين متى يكون حكم اليمين المنعقدة ،واجبًا، حرامًا ، مكروهًا.
اإلجابة - واجبا: كأن تكون ســبيال إلثبات حق واجب ال يثبت إال باليمين، كالشهادة 

أمام القاضي إلثبات حق لمستحقه.
- حراما: كأن يحلف على فعل محرم، أو ترك واجب، كأن يقسم على ترك صيام رمضان .

-مكروها:  ككثرة الحلف على السلع لبيعها، وإن كان صادقا .
س 7.نوضح كفارة اليمين المنعقدة .

اإلجابة : تجــب الكفــارة عند الحنث فــي كل يمين منعقدة ،والكفارة: إطعام عشــرة 

مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، وهي على التخيير في هذه الثالثة ،فإن 
عجز عنها انتقل إلى الصيام فيصوم ثالثة أيام.

س8. نفرق بين نذر الطاعة ونذر المعصية من حيث الحكم مع الدليل:
- نذر الطاعة: يجب الوفاء بكل نذر فيه طاعة ,كالصوم والصالة والصدقة  اإلجابة

وغيرها، لقوله صلى هللا عليه وسلم:"َمْن َنْذَر َأْن ُيِطيَع الله فلْيِطْعه َوَمْن نْذَر 
َأْن يْعِصَيه فل َيْعِصِه".

- نــذر المعصية: يحرم الوفاء بكل نذر فيه معصية وعليه كفارة يمين لقوله صلى 
هللا عليه وسلم: " ال َنْدَر في َمْعِصَية َوَكَفاَرُنُه َكَقاَرُة َيِميِن ".

س9 . نستنتج أمرا واحدا مشتركا بين اليمين والنذر .
اإلجابة من األمور المشتركة بين اليمين والنذر : الكفارة.

س10. بين الحكم الشرعي فيما يأتي ؟ )2019/3(
اإلجابة مكروه 1.يكثر تاجر في السوق من الحلف لترويج سلعته؟

2.نذرت امرأة ذبح شاة إن نجح ابنها في الثانوية العامة؟
اإلجابة جائز وجب الوفاء بالنذر.

اإلجابة حرام وعليه الكفارة. 3.نذر شخص أن يشرب الخمر إذا شفى اهلل مريضه؟ 

اإلجابة حرام ووجبت عليه الكفارة، ويصل رحمه. 4.نذر رجل أال يزور عماته ؟ 
اإلجابة مستحب. 5.أقسم رجل باهلل أثناء موعظته بالناس؟  

اإلجابة  جائز. 6.أقسم رجل أن يقوم الليل؟   
اإلجابة حرام، وعليها الكفارة. 7. نذرت امرأة الخروج كاشفة الرأس؟  

8. نذرت امرأة أن تذبح عقيقة ولدها في مقام النبي موسى؟ 
اإلجابة  حرام شرك باهلل ال تفعل وتكفر 

س1. نضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي:
1. أذكر أمرا ال يخرج الفرقة من اإلسالم.

أ . انكار البعث والحساب                ب. مخالفة العقيدة
ج. ادعاء معرفة الغيب                د. االختالف في الفروع الفقهية


