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  ةـــــــــــــدمـــــقـــــمال  
  

  

الحمد هللا الذي خلق اإلنسان، علمه البيان، وكرمه بالقرآن، بما أودع فيه من    
جنان، والصالة والسالم على من بعثه اهللا رحمة لألنام، وجعله هادياً ومعلماً 

  .بإحسان لإلنس والجان، محمد وآله وصحبه األعالم، ومن اتبع نهجه
  

  وبعد ،،

فإني أضع بين يدي أعزائي طالب المرحلة الثانوية هذه المذكرة، والتي هي    
عبارة عن ملخص لمحتوى الكتاب بصيغة السؤال والجواب، وقد نهجت هذه 

  -:الطريقة لثالثة أمور 

ألن السؤال نصف العلم، والجواب بعده أوقع في النفس وأسرع للحفظ : األول 
 uنهج السنة النبوية في التعليم، كما في حديث جبرائيل والفهم، وهو 

  .عن اإلسالم واإليمان واإلحسان والساعة

حتى يتعود الطالب على طبيعة األسئلة النهائية وكيفية اإلجابة عنها، حيث : الثاني 
  . ضمنتُ المذكرة الكثير من أسئلة االمتحانات السابقة

عـداد األسئلة المتنوعة ووضع اإلجابة حتى تنمو لدى الطالب مهارة إ: الثالث 
  . النموذجية لها

  

هذا وإني أشكر اهللا تعالى جلت قدرته أن وفقني وأعانني على إنجاز هذا العمل،    
  . والذي بذلت فيه جهداً كبيراً

  

وفي الختام آمل أن تكون هذه المذكرة مفتاحاً وحافزاً لطالبنا األعزاء يستعينون   
  .بها في تحصيل دروسهم واستذكارها

  

 .والحمد هللا رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات
 

  

  
  

  

  

١
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  القرآن الكريم وعلومه :الباب األول

........الوحـي .... .... .... ..... ... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .  ٣  
  

..القراءات القرآنية .... .... .... .... ......... .... .... ..... .. ...... .... . ... .... . ٥     
  

..التجويد .... .... ......... .... ..... ... .... .... .... .... ..... ...... .... .. .. .... .  ٧  
  

...الكريمإعجاز القرآن  .... ............ .... .... .... ..... . .... ... ...... .... .... .٩  
  

...قصة أصحاب الكهف        ......... .... .... .... .... .... ..... ... ...... .... . .. .... .١٣    
       

  " الحشر " تفسير سورة 
  

.........والثاني لاألو انالجزء . .... .... .... .... .... .... .... .... .... . ... .... ..١٧  

  

 
  

  "الحجرات"تفسير سورة 

.الجزء األول  ... .... .... .... .... .... .... ......... .... .... .... .. .... .... .... ..٢١  

.الجزء الثاني  .... ............ .... ..... .... .... .... .... ... .. .... .... .... .... .٢٤  

..الجزء الثالث  .... ........... .... ..... . .... .... .... .... .. .. .... .... .... .... .٢٧  

  

  
  

  

  السنة النبوية الشريفة: الباب الثاني
  

.....مفهوم السنة وأنواعها .... ..... .... .... .... .... ..... ... .... .... .... .... ..٣٠   
  

.. تـدويـن السنـة .... .... .... .... .... .... ..... .. ... .... .... .... .... ........٣٣   
  

.النبويالحديث الحديث القدسي و .... ..... . .... ......... ... .... .... .... .... ...٣٧  
 

...الصحابة والتابعون .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ........ ٣٩   
  

.. ......الكتب الستة .... .... .... .... .... .... ..... ... .... .... .... .... .... .... ..٤١    
  

  

 

.....)حديث شريف (  تالوة القرآن الكريمفضل  .... .... ......... .. .... .... ...٤٦   
 

... )حديث شريف ( تداعي األمم على المسلمين  .... .... .... .... .... .... ......٤٨   
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١- ف الوحي لغة وشرعاًعر.  

  .اإلعالم في خفاء وسرعة: لغـة 

  .إعالم اهللا تعالى إلى نبي من أنبيائه: شرعاً 

  .ويطلق كذلك على كالم اهللا المنزل على نبي من أنبيائه
  

  وما حكم من ينكر وجوده؟ما حكم اإليمان بالوحي؟  -٢

  .بالوحي واجب؛ ألنه ثابت بنص القرآن الكريم حكم اإليمان

  . }كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك اُهللا العزيز الحكيم { : قال تعالى

  . ومن ينكر وجود الوحي يعتبر كافراً في العقيدة اإلسالمية
  

 e .اذكر آية قرآنية تثبت نزول الوحي على الرسول  -٣
  

  .}وما ينطقُ عن الهوى إن هو إال وحي يوحى  {: قال تعالى
  

وما كان ِلبشر أن يكلمه اُهللا إال وحياًَ أو من وراء حجابٍ أو يرسـل   [: قال تعالى -٤
 يمكح يلإنّه ع ما يشَاء هبإذن يوحوالً فيسر[.  

Ø ن. اشتملت اآلية الكريمة على صور للوحيهااستخرجها وبي.  

ï  وع : الوحيالقلب ( عن طريق إلقاء المعنى في الر.(  

 إن روح القدس نَفـثَ في روعي، لن تموتَ نَفس حتى:"  eقال رسول اهللا 

  ".تَستكمَل رزقها 

ï التكليم من وراء حجاب. 
  عند الجبل ، uكما حدث مع النبي موسى 

  .}وكَلم اُهللا موسى تكليماً  {:قال تعالى

  ،  في ليلة اإلسراء والمعراج eوما حصل مع الرسول 

  .}فأوحى إلى عبده ما أوحى  {: قال تعالى 
  

ï إرسال الوحي في صورة رجل. 
عن اإلسالم واإليمان  eفي صورة أعرابي يسأل الرسول  لحينما تمثل جبرائي
  .واإلحسان والساعة

٣

. عبدالمنعم موسى عمران  . أ: إعداد .. .. .   ) ١٠٣( دين : مقرر..
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  .اذكر دليالً شرعياً على صورة الوحي بالرؤيا الصالحة -٥

من الوحي الرؤيا الصـالحة   eأوُل ما بدَئ به رسوُل اِهللا : "  eقال رسول اهللا 
  ."في النوم، فكان ال يرى رؤيا إال جاءتْ مثَل فلق الصبح 

  

  بعد عروجه إلى السماوات العلى؟ eما صورة الوحي التي تلقاها الرسول  -٦

  .}فأوحى إلى عبده ما أوحى  {: قال تعالى التكليم من وراء حجاب، 
  

  .؟ أيد إجابتك بنص شرعي eما أشد صور الوحي على الرسول  -٧

أشد صور الوحي ما يكون مثل صلصلة الجرس ، ويرافقـه دوي كدوي النحـل  
  .عرقٌ شديد وتعتريه حالة خاصة eويصحب الرسوَل 

أحياناً يأتيني مثَل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصمe  " : قال رسول اهللا 
  ."عنّي وقد وعيتُ عنه ما قاَل 

  

  ؟ eما أنواع الوحي المنزل على الرسول  -٨

ï القـرآن الكريم. 
ï نـة النبويـةالس. 

 

  صورة الوحي واللفظ والمعنى؟ : ما الفرق بين القرآن والسنة النبوية من حيث -٩

  

  

  

  وجه المقارنة
  

  

  صــورة الـوحــي
 

  

 اللفـظ والمعـنى

  

  

 القرآن الكريم

  

ينزل الوحـي به بصورة واحـدة وهو 
  .بواسطة الملك جبرائيل

وكَذِلك أوحينَا إليك قرآنـاً {:قال تعالى
 .}عربِيا 

  

اللفـظ والمعـنى من 
ــالى ،  عـــند اهللا تع

ــول   eودور الرسـ
 .التلقي والتبليغ فقط

  

  

 السنة النبوية

  

ينزل الوحي بها باإللهام أو عن طريق 
أو عن طريق   المنام أو اإللقاء في القلب

   ، eتكليم جبرائيل للرسول 

وما ينطقُ عن الهوى إن     {:قال تعالى 
  .}هو إال وحي يوحى               

 

  

المعنى من عنـد اهللا 
تعالى ، واللفـظ مـن

 .eعند الرسول 

. عبدالمنعم موسى عمران  . أ: إعداد .. .. .   ) ١٠٣( دين : مقرر..
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  .بين معنى القراءات -١٠

  .هي اختالف ألفاظ القرآن الكريم في الحروف وكيفية النطق بها
  

  ما الحكمة من تعدد القراءات في القرآن الكريم؟ - ١١
  

  .مراعاة ألحوال العرب ولهجاتهم؛ حتى ال يقعوا في الضيق والحرج. ١
  

  .حتى يقبلوا على تالوة القرآن الكريممن أجل التيسير والتخفيف عن الناس؛ . ٢
  

  ما شروط القراءة الصحيحة لتالوة القرآن الكريم؟ - ١٢
  

  .أن تكون موافقة لرسم المصحف العثماني الشريف. ١
 

  .أن يتم نقلها بالتواتر. ٢

ومعناه ما نقله جمع غفير من الصحابة إلى جمع غفير مـن التـابعين، وهـم    
  .من تابعي التابعين وهكذا ، وكلهم عدوٌل ثقاتبدورهم نقلوه إلى جمع غفير 

  

 .أن توافق اللغة العربية في تركيب حروفها وأوزانها وأصواتها. ٣
  

  ما حكم القراءة التي تخالف وجهاً من وجوه اللغة العربية؟ -١٣

  .، وال تجوز القراءة بها"شاذة " ال تعد من القراءات الصحيحة المعتمدة ، وتسمى 
  

  بالقرآن الكريم؟ eمعارضة جبرائيل للنبي : ما معنى  -١٤

فيدارسـه القـرآن فيسـتمع لــه      eأن ينزل جبرائيل على الرسول : معناه 
  ".مشافهة  "ويقرأ جبرائيل والنبي يستمع  والرسول يقرأ بين يديه،

  

ه، فإذا قرأناه الُ تحرك به ِلسانَك ِلتعجَل به، إن علينا جمعه وقرءانَ {: قال تعالى 
  .}فاتبع قرءانه 

بالقرآن مرة واحدة في شهر رمضان من كـل   eوكان جبرائيُل يعارض النبي
  .عام،  وفي السنة التي توفي فيها عارضه مرتين

  

  

٥

. عبدالمنعم موسى عمران  . أ: إعداد .. .. .   ) ١٠٣( دين : مقرر..
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  .أشهر تالمذتهماذكر أسماء القراء السبعة مع  -١٥

  
  

  الرقم
 

  

  اإلمـام القـارئ
  

  التلميـذ الـراوي
  

١ 

  

  نافــع
  

  ورش
  

٢ 

  

 عاصـم
  

  حـفـص
  

٣ 

  

  أبو عمرو بن العالء
  

  السـوسي
  

٤ 

  

  عبداهللا بن عامـر
  

  هشــام
  

٥ 

  

  عبداهللا بن كَثيـر
  

  قـنبـل
  

٦ 

  

  حمـزة بن حبيب
  

  خَـلـف
  

٧ 

  

  علي بن حمـزة 
  

  الـدوري
  

  
  .اشتهار القراء السبعة دون غيرهم، وحصولهم على ثقة العلماء والقراء: علل  -١٦

ألنهم عاشوا في عواصم العلم والمعرفة آنذاك، وهـي مكـة والمدينـة    
والكوفة، وقد عرفوا بين الناس بالعلم والـورع واالسـتقامة واألخـالق    

أجيـاٌل مـن   الفاضلة، وكانوا من المعمرين حيث تخرجت على أيـديهم  
  .القراء

  

  متى اشتهر القراء السبعة؟ - ١٧

  .في آخر عهد التابعين، وجميع القراء السبعة من رجال القرن الثاني الهجري
  

  .اذكر مثالين على اختالف القراءات -١٨

   ïين  {: قال تعالىيوم الد اِلكين  {: ،          قرئت  }ميوم الد كلم{.  
 

  ï نوا {: قال تعالىآم اَهللا والذين ونعخَادنوا  {:قرئت  ،}يآم اَهللا والذين ونعخدي{.     
  

  
  

 

                                                                 
٦

. عبدالمنعم موسى عمران  . أ: إعداد .. .. .   ) ١٠٣( دين : مقرر..
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  .لغة واصطالحاًعرف التجويد  -١٩

  .اإلجادة والتحسين: لـغـة

  .إتقان النطق بحروف القرآن وكلماته ومراعاة القواعد الخاصة بذلك: اصطالحاً
  

  عالم تعتمد قواعد علم التجويد؟ - ٢٠

تعتمد على إخراج الحرف من مخرجه الصحيح مع مراعاة صلة كل حرف بما 
  .قبله وما بعده، بكيفية معينة

  

  تعلم التجويد إلى الممارسة والمعرفة النظرية؟لماذا يحتاج  - ٢١

حتى يتمكن القارئ من ضبـط نطق الحروف ضبطاً صحيحاً، وذلك بإخراج 
  .الحروف من مخارجها الصحيحة ومراعاة الصفات

  

  كما يرى ابن الجزري؟ – ما الطريق لبلوغ النهاية في علم التجويد  -٢٢

  ).والممارسة  التدريب( رياضة اللسان بكثرة التكرار . ١

 ).مشافهة ( األخذ والتلقي من فم المحسن للتجويد . ٢
  

  ما موضوع علم التجويد؟ - ٢٣

  .حروف القرآن وكلماته
  

  .عدد خمسة موضوعات في علم التجويد - ٢٤

  .ات الحروف، المدود بأنواعها، أحكام القلقلة وأحكام الوقفالحروف، صفمخارج  
  

  ).التالوة(بين مراتب التجويد  -٢٥
  

مع الترتيل به، من النطق ) صفاته الالزمة(إعطاء كل حرف حقه : التحقيق ‘
  .بتؤدة واطمئنان

 شـروط األداء الصـحيحة،  إسراع القارئ في قراءته مع مراعاة  :الحـدر ‘

  .وأحكام التالوة بدون إخالل بلفظ الحروف

                          .والحدرالتوسط قي القراءة بين التحقيق : التدوير ‘

. عبدالمنعم موسى عمران  . أ: إعداد .. .. .   ) ١٠٣( دين : مقرر..
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  للقرآن الكريم؟ eكيف كانت قراءة الرسول -٢٦

 مع ،كانت قراءته تحقيقاً وذلك بإشباع الحركات وبيان مخارج الحروف وصفاتها

  . االطمئنانو الترسل والتؤدة
    

  .اللحن الجلي لغة واصطالحاًعرف  -٢٧

  .الخطأ الواضح: لـغـة

هو الخطأ الذي يطرأ على األلفاظ فيغير بعض حروفها أو حركاتها أو : اصطالحاً
  .أصواتها، سواء تغير المعنى أم لم يتغير

  

  ؟"جلياً " لماذا سمي اللحن الجلي  - ٢٨

  .ألنه واضح وظاهر يعرفه علماء التجويد وغيرهم
  

  .عرف اللحن الخفي لغة واصطالحاً -٢٩

  .الخطأ المستتر: لـغـة

، وال يعرفـه إال  يخل بحسـن اللفـظ دون المعنـى   هو الخطأ الذي : اصطالحاً
مثل مراعاة أحكام التجويد من إدغام وإخفـاء وتفخـيم    .المختصون في التجويد

  .وترقيق وغير ذلك
  

  .؟ ومثل له" خفياً " لماذا سمي اللحن الخفي  - ٣٠

  .ألنه يعرفه علماء التجويد فقط ويخفى على غيرهم

  .ترك الغنة، ترك اإلدغام، ترك الترقيق وترك التفخيم :ومن أمثلة اللحن الخفي
  

  :لكل مما يأتي الكريم بين الحكم الشرعي في تالوة القرآن -٣١
  

  .تعلم التجويد ‘

}ورتِل القرآن تَرتيالً {: قال تعالى: واجب: ج  . 
  

  .تحسين الصوت بالقرآن الكريم ‘

 .}زينوا القرآن بأصواتكم  { :eقال رسول اهللا: مستحب: ج
 

  .اللحن الجلي ‘

 .حرام يأثم فاعله: ج
  

  .اللحن الخفي ‘

 .مكروه: ج
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  .عرف اإلعجاز -٣٢

القدرة اإلنسانية عن محاولة اإلتيان بمثيل للمتحدى به، واستمرار هذا  أن تضعف
  .الضعف على تراخي الزمن وتقدمه

  

  ما المقصود باإلعجاز القرآني؟ -٣٣

في دعوى الرسالة، بإظهار عجز العرب وغيرهم عن  eإثبات صدق النبي
واستمرار هذا العجز على تراخي  ـالقـرآن  معجزته الخالدة ـ معارضته في

  .الزمن إلى أن تقوم الساعة
  

  .اذكر أربعة من وجوه إعجاز القرآن الكريم -٣٤

  .اإلعجاز البياني ‘
   

  . اإلعجاز العلمي ‘
  

اشتماله على أنظمة دقيقة تعالج مشكالت اإلنسان وتحفظ : اإلعجاز التشريعي ‘
  .حقوقه وتحقق له السعادة في الدنيا واآلخرة

  

  :اإلعجاز الغيبي ‘

 مثل إخباره عن قصص األنبياء السابقين مع أقوامهم، بأسلوب: في الماضي. ١

  .يجعل القارئ كأنه حاضر يشاهد األحداث

  .]وما كنتَ لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفُل مريم [:قال تعالى
  

 المعاصرة،مثل إخباره عما سيكون عليه أحوال بعض األمم : في المستقبل. ٢
  .مثل انتصار الروم على الفرس                           

غُلبت الروم في أدنـى األرض وهم من    . الـم {: قال تعالى
 يننع سفي بض ونبغلغَلبهم سي عدب{.  

  

  

٩
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  .عرف اإلعجاز البياني للقرآن الكريم -٣٥

هو النظم المتميز المخالف لشعر العرب ونثرهم، إلى جانب فصاحة ألفاظه 
  .وبالغة عباراته وجودة نظمه، مع اشتماله على بعض الخصائص الفريدة

  
 

  ما خصائص اإلعجاز البياني للقرآن الكريم؟ - ٣٦

  .االقتصاد في اللفظ مع الوفاء بحق المعنى. ١

  .توجيه خطابه لجميع الناس، بحيث يفهمه العامة والخاصة. ٢

  .إقناعه للعقل والقلب معا. ٣

  .جودة سبك آياته وإحكام نظمه. ٤
  

  .الخالدة eالقرآن الكريم معجزة الرسول: بين معنى قولنا  -٣٧

أي أن القرآن الكريم معجزة الرسول إلى العالمين جميعا وليست خاصة بالعرب 
باب التحدي والمعارضة مفتوح ومستمر باإلتيان بمثل هذا القـرآن    وحدهم، وأن

  .الكريم أو بسورة منه في جميع وجوه إعجازه حتى تقوم الساعة
  

  

  بماذا تحدى القرآن الكريم العرب؟ - ٣٨

تحداهم أوالً بأن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا، فتحداهم بأن يأتوا بعشر سـور  
يأتوا بسورة مثلـه فعجزوا عن ذلك، ولجـأوا إلـى  مثله فعجزوا، فتحداهم بأن 
  .اإلنكار والتكذيب ثم القتال

قْل لِئن اجتمعت اإلنس والجـن على أن يأتـوا بمثل هذا القرآن ال   {: قال تعالى
  . }يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 

  
  

القرآن الكريم لما سمعه ألول ما الصفات التي وصف بها الوليد بن المغيرة  - ٣٩
  وعالم يدل وصفه؟مرة؟ 

واهللا إن لقوله لحالوة وإن عليه لطالوة، وإن أعاله لمثمر وإن أسفله لمغدق، : قال
  .وإنه ليعلو وال يعلى عليه

  

  .على تأثره بالقرآن حتى شهد له بعلوه في بيانه وبالغته غير المألوفة وهذا يدل
   

  
  
  
  
  
  

١٠

. عبدالمنعم موسى عمران  . أ: إعداد .. .. .   ) ١٠٣( دين : مقرر..

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



  

  
  
  
  

اذكر قصة األصمعي مع الفتاة العربية، مبيناً وجه اإلعجاز القرآني الذي أشارت  - ٤٠
  .   إليه الفتاة

يروى أن األصمعي وهو من علماء العربية، سمع فتاة تنشد الشعر فأعجب 
ويحك أو : فقالت له! ما أفصحك ! قاتلك اهللا : لهابفصاحتها وروعة بيانها، فقال 

  :هذا فصاحة بعد قوله تعالى ديع

وأوحينَا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وال تخَافي  {
 ينلرسالم نم لوهاعوج إليك وهادي إنّا رنوال تحز{.  

                                                                                                  

  .هو اإلعجاز البياني: وجه اإلعجاز الذي أشارت إليه الفتاة

  

  ما المقصود باإلعجاز العلمي؟ - ٤١

هو عبارة عن الحقائق العلمية والظواهر الكونية التي ذكرها القرآن الكريم، 
تعرفها البشرية إال في العصور الحديثة بعد أن كشف عنها العلم والتي لم 

  .التجريبي، إضافة إلى عدم تعارض ما جاء به القرآن مع مكتشفات العلم وحقائقه

  

التي أرادها اهللا تعالى من تضمين القرآن الكريم بعض الحقائق  ةما الغاي - ٤٢
  العلمية؟

الواسع  حقيقـة اآليات المبثوثة في الكونحتى يبين للناس عامة والعلماء خاصة، 
وأن مـا   eوما يكشف عنها العلم الحديث؛ لتكون دليالً على صدق رسالة النبي

  .هو الحق من عند اهللا تعالى ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه هجاء ب

  .}سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحقُّ  {: قال تعالى

  

  .وضح كيف أن القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علوم كونية - ٤٣

أي أن الغرض من إنزال القرآن الكريم هو هداية الناس وإرشادهم لمعرفة ربهم، 
ومصيرهم في اآلخرة، باإلضافة ودورهم في عمارة األرض وواجبهم في الدنيا 

إلى وجود األحكام التشريعية التي تنظم المجتمع وتستقيم بها الحياة، ال أن ينظر 
للقرآن الكريم على أنه كتاب علوم تتابع من خالله المكتشفات العلمية مع إغفال 

  .الغرض الرئيسي من إنزاله

إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشِّر الذين يعملون الصاِلحات  {: قال تعالى
  .}أن لهم أجراً كبيراً 
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  ).ال يتناقضان القرآن الكريم كالم اهللا، والكون عمله، وكالم اهللا وعمله (  -٤٤

  ؟ما معنى هذه العبارة •

أي ال يمكن أن يأتي يوم يصل فيه العلم إلى حقيقة ما تتعارض مع القرآن؛ ألن 
الكون هو عمل اهللا والقرآن كالمه، فالقرآن الكريم والكون ال تعارض وال 
  .تناقض بينهما بل يصدق كل منهما اآلخر؛ ألن مصدرهما واحد وهو اهللا تعالى

  

  .اذكر أربعة أمثلة من السبق العلمي للقرآن الكريم - ٤٥
  

  .انفصال األرض عن السماوات ‘
  

أو لم يـر الذين كَفـروا أن السماوات واألرض كانتا رتقـاً  {:قال تعالى
  .}ففتقناهما 

األرض  حيث ثبت للعلماء أن السماوات واألرض كانتا متصلتين ثم انفصلت
  . عن السماوات

       

  ).الكلوروفيلي ( التمثيل الضوئي  ‘       

وهو الذي أنزَل من السماء ماء فأخرجنا به نباتَ كلِّ شيء،  {: قال تعالى
  .}فأخرجنا منه خَضراً نخرج منه حـبا متراكباً 

فقد ثبـت لدى العلماء أن في أوراق النبات مصانع خضراء تعطي النبات 
  .األخضر وتصنع المواد الغذائية التي تتكون منها الحبوب والثماراللون 

   

  .الرياح لواقح ‘

وأرسلنا الرياح لواقح، فأنزلنا من السماء ماء فأسقينَاكموه وما  {: قال تعالى
 بخَازنين له أنتم{.  

  :حيث تشير هذه اآلية إلى حقيقتين علميتين

الرياح عامل مهم في نقل حبوب اللقاح في أزهار النبات  أن: الحقيقة األولى
  .لينتج الثمار

  

الرياح تلقِّح السحاب موجبة التكهرب مع سالبة التكهرب : الحقيقة الثانية
  .فيحدث البرق والرعد فينزل المطر

  

  .الماء أصل الحياة وأساسها ‘

  .}وجعلنا من الماء كلَّ شيء حي  {: قال تعالى     
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٤٦ - الكهف في القرآن الكريم؟ صحابرضت قصة أكيف ع  

آيات ثم ) ٤(كان العرض القـرآني باألسلوب السردي، حيث بـدأ باإليجاز في 
  .وللمؤمنين eآية تخللتها توجيهاتٌ للرسول) ١٣(التفصيل في 

  

  .الكهف صحابلخص قصة أ - ٤٧

وحدين من أهل الكتب السماوية السابقة  روىيمسيحيين"أن شباناً م " ومعهم كلب
لجأوا إلى كهف في جبل، فارين بأنفسهم وبدينهم، ومستعينين باهللا عز وجل أن 
يرشدهم إلى خير الدنيا واآلخرة، وأن يخلصهم من الموقف العصيب مع الملك 

يد ودعاهم إلى عبادة األصنام، الظالم الوثني، الذي أكره الناس على ترك التوح
فيهم األصواتُ وال تقلباتُ  -أثناءها-سنوات ،لم تؤثر ) ٣٠٩(فأنامهم اُهللا مدة 

األجواء، ثم بعثهم اهللا تعالى، فاختلف الناس في مدة نومهم وعددهم، وقد بين اهللا 
            .تعالى حقيقة األمر في القرآن الكريم

  

  هاجر منها أصحاب الكهف؟ ومن كان ملكها؟ما اسم المدينة التي  - ٤٨

  .اسم المدينة أفسوس، وملكها دقيانوس
  

  لماذا لجأ الفتية المؤمنون إلى الكهف؟ - ٤٩

  .فراراً بأنفسهم وبدينهم؛ حتى يتمكنوا من عبادة اهللا بحرية واطمئنان
  

  هل استجاب الفتية لطلب الملك دقيانوس؟ ولماذا؟ - ٥٠

الملك وثنية وفاسدة، حيث اتخذ هو ومن تبعه أصناماً  لم يستجيبوا؛ ألن عقيدة
آلهة من دون اهللا تعالى بغير دليل واضح ومقنـع، أما عقيدتهم فصحيحة قائمة 

  .على عبادة اهللا وحده ونفي الشريك عنه
  

  ما العوامل التي ساعدت أهل الكهف على البقاء أحياء مدة طويلة؟ - ٥١
  

  .اسعاً ينامون في فنائههيأ اهللا تعالى لهم كهفاً و. ١

  .}وهم في فجوة منه  {: قال تعالى
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١٤

  

  

هيأ اهللا تعالى لهم كهفاً صحيا ال تصيبهم الشمس فيه بأشعتها؛ فتؤذيهم وتؤثر . ٢
  .في أجسامهم

وترى الشمس إذا طلعتْ تَزاور عن كهفهم ذاتَ اليمين وإذا  {: قال تعالى
  .}تقرضهم ذاتَ الشماِل وهم في فجوة منه  غَربت

  

حماهم اُهللا من الدخول عليهم والعبث بهم واالعتداء عليهم وهم رقود، وذلك . ٣
  .بأن جعل أبصارهم مفتوحة، وكلبهم جالساً عند الباب جلسة الحارس ألهله

  .}وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود  {: قال تعالى

  .}وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد  {: قال تعالى
  

أبقى اُهللا تعالى أجسامهم صحيحة وعدم تأثرها بمدة النوم الطويلة، وذلك . ٤
  .بتقليبهم إلى جهة اليمين تارة وإلى الشمال تارة أخرى

  .}تَ الشماِل ونقلبهم ذاتَ اليمين وذا {قال تعالى 
  

  . }وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود  {: قال تعالى -٥٢

  من المخاطب في هذه اآلية؟. ١

  .eالنبي محمد
  

  وليسوا نائمين؟ أيقاظما الحكمة من تصور الناظر ألصحاب الكهف بأنهم . ٢

الحكمة هي أن هذه الحالة تمأل قلب الناظر إليهم رعباً وخوفاً، وتدعوه إلى 
  .لهول  المنظر وهيبته فال يقترب منهم أحدالفرار 

  

  لماذا أنام اُهللا تعالى أصحاب الكهف مدة طويلة؟ - ٥٣

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا  {استجابة لدعاِئهم حين قالوا  .١
فجعل اُهللا لهم الفرج  }رشداً، فضربنَا على آذانهم في الكهف سنين عدداً 

والرشد في هذه المدة الطويلة من النوم؛ حتى يحفظوا أنفسهم ويحافظوا على 
دينهم الذي فروا به، حيث إنه في هذه المدة هلك الملك الطاغية وانتشر التوحيد 

  . في أرجاء مدينتهم

  .وفي هذه أيضاً داللة على قدرة اهللا تعالى ونصره وهدايته لعباده المؤمنين .٢
  

  كم مدة لبث أهل الكهف؟ - ٥٤

  .}ولبثوا في كهفهم ثالثَمائة سنين وازدادوا تسعاً  {: قال تعالىسنوات ، ) ٣٠٩(
  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



  

١٥

. عبدالمنعم موسى عمران  . أ: إعداد .. .. .     ) ١٠٣( دين : مقرر..

 

  أصحاب الكهف من نومتهم الطويلة؟ لماذا بعث اهللا  -٥٥

  .لبيان قدرة اهللا تعالى على بعث الناس أحياء يوم القيامة

  .}وكذِلك أعثرنَا عليهم ِليعلموا أن وعد اِهللا حقٌ وأن الساعة ال ريب فيها{:قال تعالى
                          

٥٦ - أصحاب الكهف بعد نومتهم الطويلة؟ كيف انكشف أمر  

حينما ذهب أحدهم بدراهمه القديمة المسكوكة في عهد الملك دقيانوس إلى المدينة   
ليشتري طعاماً،ولما أبرز الدراهم أنكر الباعة عليه ذلك؛ ألنهم لم يعودوا 

يتعاملون بها، فتذكروا في تاريخ  المدينة هروب هؤالء النفر من ملكهم  
  .الطاغية

  

  فماذا قالوا؟. انقسم الناس في تكريم أصحاب الكهف إلى قسمين - ٥٧

  .قالوا نسد عليهم باب الكهف ونتركهم حيث هم: القسم األول

  ).وقد غَلب هذا الرأي ( قالوا نبني عليهم مسجداً يصلي الناس فيه : القسم الثاني

هم بنياناً ربهم أعلم بهم، إذ يتنازعون بينَهم أمرهم ،فقالوا ابنوا علي {: قال تعالى
  .}قال الذين غَلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً 

  

  ما القول الصحيح في عدد أصحاب الكهف؟ - ٥٨

أنا من القليل الذي يعلـم  : سبعة وثامنهم كلبهم، كما صح عن ابن عباس أنه قال
  :قال تعالى. عددهم

سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم، ويقولون خَمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيبِ،    {
  .}ما يعلمهم إال قليٌل م ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدته

، }رجماً بالغيب  {فاآلية حين تحدثت عن القولين األول و الثاني وصفتهما بـ 
  .الثالث لم تصفه بذلك ، فدّل على أنه هو القول الصحيحوحين ذكرت القول 

                         

  كيف يمكن أن تكون قصة أصحاب الكهف عظة لهم أنفسهم وعظة ألهل مدينتهم؟ - ٥٩

إذ أيقنوا بقدرة اهللا تعالى على بعث الناس يوم القيامة كما حدث لهم : عظة لهم
  .ويل والبعث بعد ذلكفي هذه الصورة البسيطة من النوم الط

    

حيث تقررت هذه الحقيقة، وهي أن اهللا تعالى قادر على بعث  :عظة ألهل المدينة
  .أحياء الناس يوم القيامة

  .}وكذِلك أعثرنَا عليهم ِليعلموا أن وعد اِهللا حقٌّ وأن الساعة ال ريب فيها {:قال تعالى    
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. موسى عمران   عبدالمنعم. أ: إعداد .. .. .     ) ١٠٣( دين : مقرر..

  

عن أن يأخذ شيئاً من أهل الكتاب في قصة أهل  eلماذا نهى اُهللا تعالى رسوله - ٦٠
  الكهف؟ 

  .ألنهم ال يعلمون حقيقة عددهم يقيناً وإنما ظن وتخمين

   .}فال تمار فيهم إال مراء ظاهراً وال تَستفت فيهم منهم أحداً  {: قال تعالى

  

  .وضحه. eفي هذه القصة توجيه من اهللا تعالى إلى رسوله -٦١

إذا أراد أن يخبـر عن شيء سيفعله في  eهذا التوجيه هو أن الرسول
  .إن شاء اهللا: المستقبل، فال بد أن يربطه بمشيئة اهللا تعالى فيقول

وال تَقولن لشيء إني فاعٌل ذلك غَداً ، إال أن يشاء اُهللا واذكر ربك  {: قال تعالى
  .}إذا نسيتَ 

  

  .استنتج سبعة منها.الكهف دروس كثيرةٌ  صحابفي قصة أ - ٦٢
  

  .معجزة من بين معاجز أخرى كثيرة تدل على قدرة اهللا تعالىتعتبر . ١
  

  .الشباب أكثر استجابة لدعوة الرسل من الشيوخ. ٢
  

 .التضحية مطلوبة شرعاً للحفاظ على الدين. ٣
  

  .اللجوء إلى اهللا تعالى عند الشدائد. ٤
  

  .هجرة البيئة الفاسدة إلى البيئة الصالحة في الدين. ٥
  

  .تعهد اهللا تعالى بنصر أوليائه الصالحين وحمايتهم. ٦
  

  .الشرك افتراء على اهللا وحجة باطلة ال دليل عليها. ٧
  

  .ألسباب أمر يطلبه الشرع، كالحذر من األعداء وإخفاء اإلخبار عنهماألخذ با .٨

  

   

  

  

  

  

  

  
  

١٦
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١٧

. عبدالمنعم موسى عمران  . أ: إعداد .. .. .     ) ١٠٣( دين : مقرر..

  

  

  

 
 

  
  

  

   ما معنى الكلمات التالية؟ -٦٣ 
  

  

  

 الـمـعــنى

  

  

 الـكـلـمـة

  

  

الرقم

  

  

 الـمـعــنى

  

  

 الـكـلـمـة

  

  

  الرقم

 

  

 .نخـلـة
  

 ِلينـة

  

١١ 

  

 .الجـمـع
  

 الحشـر

  

١ 
  

 .على سـوقها
  

 على أصولها

  

١٢ 

  

نـزه اهللا عن كل 
  .عيب ونقص

 

  

 سبـح

  

٢ 
  

 .ليـذل ويهيـن
  

 ليخـزي

  

١٣ 

  

الخـارجين عـن 
 .طاعة اهللا ورسوله

  

 الفاسقين

  

١٤ 

  

القـوي الغالـب 
 .الذي ال يقهـر

  

  العـزيز

  

٣ 

  

  ما أرجع،ما أعـاد، 

ما رد. 

  

  ما أفـاء

  

١٥ 

  

لم يظنـوا ولم 
  .يخطر ببالهم

 

  

 لم يحتسبوا

  

٤ 

سـرتم مسـرعين 
 .مشياً على األقدام

  

  أوجـفتم

  

  

١٦ 

  

 .ألـقى
  

 قـذف

  

٥ 

  

 .الخـوف
  

 الـرعب

  

٦ 

  

اإلبـل خاصة، وكل 
 .ما يركب

  

 رِِكَـاب

  

١٧  

  

يا أصحاب العقول 
 .والبصائـر

  

يا أوِلي 
 األبصـار

  

٧  

 
  

  الذي ال يملك قـوت

 .يومه

  

  المسكين
 

  

١٨  

  

 .قضى وأوجـب
  

 كتـب

  

٨ 

المسافر المنقطع عن 
  .بلده

  

  ابن السبيل

  

١٩  

  

الطـرد والخروج 
 .من الوطـن

  

  الجـالء

  

٩ 

متداوالً بين األغنياء 
  .خاصة

  

  دولـة

  

٢٠  

  

خالفوا وعانـدوا 
 .وعصـوا

  

 شاقـوا

  

١٠ 
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  ما سبب نزول سورة الحشر؟ - ٦٤

  .ي يهود بني النضير، وإجالئهم من ديارهمفنزلت هذه السورة 

هم مع بعض الصحابة يطلب ذهب إلى حيe ومجمل الحادثة، أن رسول اهللا 
منهم المشاركة في أداء دفتظاهروا بالموافقة هلما عاهدهم علي ة قتيلين تنفيذاًي ،

والترحيب، في حين أخذوا يتآمرون على اغتياله بإلقاء حجر عليه، حيث كان 
بجوار جدار، ولما شرعوا في تنفيذ المؤامرة أوحى اهللا إلى  جالساً eالرسول 

ا استبطأه أصحابه، كأنما يريد قضاء أمر، ولمe رسوله بغدرهم، فقام النبي 
  .إلى المدينة يسألون عنه، فعلموا أنه أمر بالتجهيز لحرب بني النضيرذهبوا 

  

سبح ِهللا ما في السماوات وما في األرض وهو العزيز الحكيم، هو  [:قال تعالى -٦٥
  .]..الذي أخرج الذين كَفروا من أهل الكتابِ من ديارهم ألول الحشْر

  

  فما هذه الحقيقة؟. حقيقة واقعة بدأت السورة بذكر. ١

الحقيقة هي أن جميع ما في السماوات واألرض يسبح هللا تعالى، ويقدسه 
  .وينزهه عن كل ما ال يليق بذاته العلية

  
  

  ما الحكمة من افتتاح السورة بتسبيح اهللا تعالى؟. ٢

الحكمة هي اإلشارة إلى اشتمال السورة على أمر عظيم، فتتهيأ األذهان 
  .الستقباله وتستعد القلوب لتلقيه

  
  

  من أهل الكتاب الذين تشير إليهم اآليات؟. ٣

  .هم يهود بني النضير
  

  لماذا نَسبت اآليات إخراج بني النضير إلى اهللا تعالى؟. ٤

ألنهم خرجوا بدون حرب وقتال، حيث ألقى اهللا سبحانه وتعالى في قلوبهم 
  .زائمهم، فاستسلموا طالبين الصلحالرعب والخوف، فخارت قواهم ووهنت ع

                                                     
  

  ؟ وهل هناك حشر ثان؟ ]ألول الحشرِ  [: ما المقصود بقوله تعالى. ٥

المقصود بأول الحشر هو إخراج يهود بني النضير من ديارهم وطردهم إلى 
فيه عمر بن الخطاب اليهود  وهناك حشر ثان وهو الذي طرد. الشام وخيبر

  .من خيبر إلى الشام

  

  

. عبدالمنعم موسى عمران  . أ: إعداد .. .. .   ) ١٠٣( دين : مقرر..

١٨
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  ؟ ]فاعتبروا يأوِلي األبصار  [ماذا يفيد قوله تعالى  - ٦٦

هذه يفيد اإلنذار لكل أعداء اإلسالم، فعليهم إن كانوا ذوي عقول أن يتخذوا من 
الحادثة عبرة وعظة، وأن يتأكدوا أن اهللا إذا قضى أمراً أنفذه، بغض النظر عن 
جميع األسباب المادية، مثلما حدث ليهود بني النضير حينما ظنوا أن حصونهم 

  .مانعتهم من أمر اهللا تعالى
  

  ما مدة حصار المسلمين ليهود بني النضير؟ - ٦٧

  .ليلة )١٦( حصارالمدة        

  

  ليهود بني النضير؟  eسبب إجالء الرسول ما - ٦٨

السبب هو مخالفتهم وعصيانهم هللا ورسوله، وذلك حينما ظهر منهم الغدر 
  . eوالخيانة عندما تآمروا على قتل الرسول 

  

ما قطعتم من ِلينة أو تركتمـوها قَاِئمة على أصـوِلها فبإذن اِهللا  [: قال تعالى -٦٩
 ينقالفَاس خزِيوِلي[.  

  

 ما معنى ِلينة؟. ١       
  .نخلة           

  

 ما سبب نزول هذه اآلية؟. ٢
السبب هو حينما قطع المسلمون نخيل يهود بني النضير وحرقوها، وعندها 

يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيب على من : ننادوا من حصونهم قائلي
يصنعه، فما بال قطع النخيل وحرقها؟ فنزلت هذه اآلية لتؤيد فعل النبي 

  .وتقره، ولترفع الحرج عن المسلمين وتبين أنه كان بإذن اهللا تعالى ورضاه
  

 ما الغرض من قطع نخيل بني النضير وحرقها؟. ٣

على الخروج، وكذلك إذاللهم وإيالمهم بالحسرة الغرض هو إرهابهم وحملهم 
  .ما قطع وأحرق على

  
  

  
                                                                                                    

  

  

                                                                                                

  

                                                                                                   

١٩

. عبدالمنعم موسى عمران  . أ: إعداد .. .. .   ) ١٠٣( دين : مقرر..

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



  

٢٠

  

  

  

  

ما أفاء اُهللا على رسوِله من أهل القرى فلله وِللرسوِل وِلذي  القربى  [: قال تعالى - ٧٠
  .]واليتامى والمساكين وابن السبيل كَي ال يكون دولة بين األغنياء منكم

  

 ما الفرق بين الفيء والغنيمة؟. ١
ساقها اهللا إلى رسوله دون أن يركب المسلمون هو األموال التي : الفيء

وال إبـالً، ولم يخوضوا معركة وال قتاال، وليس  إليها خيـالً
  .للمحاربين نصيب فيه

  

هي األموال التي تقع في أيدي المسلمين بعد حرب وقتال، وتقسم : الغنيمة
إلى خمسة أقسام، خمس منها لمستحقي الفيء، ويوزع الباقي على 

  ).ربعة أخماسأ(المحاربين
  

 .إلى كم قسم قسمت اآلية الفيء؟ وضحها. ٢

  :قسمت اآلية الفيء إلى خمسة أقسام وهي

  .قسم للمساكين. ٤        .قسم هللا ورسوله. ١

  .قسم البن السبيل. ٥           .قسم لذوي القربى. ٢

  .قسم لليتامى. ٣
  

 ما الحكمة من توزيع الفيء على الصورة التي ذكرتها اآلية؟. ٣
الحكمة هي عدم تكديس األموال في أيدي بعض الناس وتداولها بينهم، 

  .وبذلك يحرم الفقراء منها
  

وما آتاكم الرسوُل فخُذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا اَهللا إن  [: قال تعالى  - ٧١
  .]اَهللا شديد العقابِ 

  

 بم تأمر اآلية المؤمنين؟. ١

، وذلك بتقبل ما جاء  eتأمر اآلية المؤمنين بااللتزام بما أتى به الرسول 
به من أحكام تتعلق بتوزيع الفيء أو غيرها، والعمل بها؛ ألنه ال ينطق عن 

  .الهوى إن هو إال وحي يوحى
  

 لماذا تطلب اآلية من المؤمنين تقوى اهللا في السر والعلن؟. ٢
المخالفة التي تودي بصاحبها إلى العذاب ألن فيها العصمة من الوقوع في 

  .الشديد
  

  

. عبدالمنعم موسى عمران  . أ: إعداد .. .. .   ) ١٠٣( دين : مقرر..
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. عبدالمنعم موسى عمران  . أ: إعداد .. .. .   ) ١٠٣( دين : مقرر..

٢١

  

  

  

  

    

  

  ما معنى الكلمات التالية؟ - ٧٢
   

  

  

 الـمـعــنى

  

  

 الـكـلـمـة

  

  

 الرقم

  

  

 الـمـعــنى

  

  

 الـكـلـمـة

  

  

  الرقم

 

  

 .صفـى وأخلص
  

  امـتحـن
  

٧ 

بـيـوت زوجات 
 .eالرسول

  

  الحجـرات
  

١ 

عاص وخـارج عن 
 .طاعة اهللا ورسوله

  

 فاسـق

  

٨ 

  ال تُقدمـوا .اال تتقدمو
  

٢ 

  

 .بـخـبـر
  

 بنـبـأ

  

٩ 

  

 .خـافـوا اهللا
  

  اتقـوا اهللا
  

٣ 

  

 .تحـروا وتأكـدوا
  

 فتبيـنوا

  

١٠ 

  

 .تبطـل وتفسـد
  

  تحـبـط
  

٤ 

  

 .بـظـلم
  

 بجهالـة

  

١١ 

  

 .تعلمونال 
  

  ال تشعرون
  

٥ 

  

مـتأسفـيـن على ما 
 .فعلتم

  

  ١٢ نادميـن
  

 .يخفـضون
  

  يغـضون
  

٦ 

                           

  ؟)سورة األخالق(لماذا سمى بعض المفسرين سورة الحجرات بـ - ٧٣

ألنها تتضمن حقائق التربية الخالدة، وأسس المدينة الفاضلة، حيث ابتدأت السورة 
الرفيع الذي أدب اهللا به المؤمنين، تجاه شريعة اهللا وأمر رسوله، ثم انتقلت باألدب 

، ومن األدب الخاص إلى eإلى أدب آخر وهو خفض الصوت بحضرة الرسول
  . األدب العام تنتقل السورة لتقرر دعائم المجتمع الفاضل

  
  

  لماذا سميت سورة الحجرات بهذا االسم؟ - ٧٤

وهي الحجرات التي كانت تسكنها  ،eفيها حرمة بيوت النبيألن اهللا تعالى خص       
  .أمهات المؤمنين رضوان اهللا عليهن
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. عبدالمنعم موسى عمران  . أ: إعداد .. .. .   ) ١٠٣( دين : مقرر..

٢٢

  

  

  .}يأيها الذين آمنوا ال تقدموا بين يدي اِهللا ورسوله  {: قال تعالى - ٧٥

  عم تنهى هذه اآلية المؤمنين؟. ١

تنهاهم عن التقدم على أحكام اهللا تعالى ورسوله، بقول أو رأي أو اجتهاد أو 
فعل، وتحذرهم من التعجل بالقضاء في أمر من أمور الحياة؛ حتى ال 

  .يقضوا بخالف ما أمر اهللا ورسوله
  

  بم تأمر هذه اآلية المؤمنين؟. ٢

لى، واتباع أحكامه واجتناب نواهيه، وبتقوى تأمرهم باالنقياد ألمر اهللا تعا
  . والعلن؛ ألن اهللا سميع ألقوالهم وعليم بأفعالهم راهللا في الس

  

  ما حكم القوانين واألنظمة التي تخالف أحكام الشريعة اإلسالمية؟. ٣

  .محرمة؛ إذ يعد أصحابها مقدمين ألحكامهم على حكم اهللا تعالى ورسوله
  

يأيها الذين آمنوا ال تَرفعوا أصواتَكم فوقَ صوت النبي، وال تجهروا له  {:قال تعالى - ٧٦
 ونرالكم وأنتم ال تشعط أعمعض أن تحبكم لبعضهر ببالقول كج{.  

  

  عم تنهى هذه اآلية المؤمنين؟. ١

  .لغير حاجة، احتراماً وإجالالً له eحرمة رفع الصوت في حضرة النبي ‘

باسمه كما يخاطب المسلمون بعضهم بعضاً، بل  eعدم مخاطبة النبي ‘
  .اهللا أو يا نبي اهللا لاألولى أن ينادوه، يا رسو

  

  وعند قبره؟ eما حكم رفع الصوت في مسجد النبي. ٢

  .واجب حيا وميتاً eمكروه؛ ألن احترام الرسول
  

  اآليات الكريمة؟ ما نتيجة مخالفة المؤمنين ألوامر اهللا تعالى كما بينت. ٣

  .النتيجة هي أن تحبط أعمالهم وتذهب أجورهم، وهم ال يعلمون
  

  ما أصناف الذين يحثنا ديننا أن نتأدب معهم بهذا األدب القرآني؟. ٤

  .العلماء األبرار، اآلباء، واألمراء األتقياء؛ حفاظا على هيبتهم ومكانتهم
  

  ؟ eما جزاء من يخفضون أصواتهم عند رسول اهللا - ٧٧

جزاؤهم أن يخلص اهللا قلوبهم للتقوى، وأن يغفر لهم ذنوبهم ويتجاوز عن 
  .سيئاتهم،ولهم الثواب الجزيل يوم القيامة 
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. عبدالمنعم موسى عمران  . أ: إعداد .. .. .   ) ١٠٣( دين : مقرر..

٢٣

  

إن الذين ينادونَك من وراء الحجرات أكثَرهم ال يعقلون، ولو أنهم  {: قال تعالى - ٧٨
 حيمر ا لهم، واُهللا غفورخير إليهم لكان جوا حتى تخربرص{.  

  

  ما سبب نزول اآلية الكريمة؟. ١

وهو في بيت  eإن قوماً من بني تميم لم يراعوا األدب في مخاطبة الرسول
يا محمد اخرج : إلى حجراته ونادوه بصوت عاٍل، قائلين ازوجاته، فجاءو

  .إلينا، وكان األولى أن ينتظروا حتى يخرج إليهم
   

  لماذا وصفت هذه اآلية من ارتكبوا هذا الفعل بأنهم ال يعقلون؟. ٢

ألنهم لم يتصرفوا تصرف العقـالء في اختيار الوقـت المناسب والمكان 
  .eاطبة الرسولالمناسب واألسلوب المناسب عند مخ

  

  ؟ }واُهللا غفور رحيم  {ما الحكمة من ختم اآلية بقوله تعالى . ٣

حتى تفتح األمل لمن تصرفوا هذا الفعل القبيح وترغّبهم في التوبـة، إن هم 
  .، والتزموا األدب وحسن الخلقاندموا على ما فعلو

                                                        

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبٍأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً  {: قال تعالى - ٧٩
  .}نادمين  مبجهالة فتصبحوا على ما فعلت

 

  ما سبب نزول هذه اآلية؟. ١

بعث رجال ليجمع الزكاة من بني المصطلق، فلما سمع القوم   eإن رسول اهللا
، فحدثه الشيطان أنهم eبذلك تلقوه وعظموه؛ ألنه قادم من قبل الرسول

وأخبره أن بني المصطلق قـد منعوا  eيريدون قتله فرجع إلى الرسول
 eوالمسلمون، فلما بلغ القوم أن النبي eصدقاتهم، فغضب الرسول

غضب 
نعوذ باهللا من سخط اهللا ورسوله، وأخبروه  :وقالوا eرسول اهللاعليهم أتوا 

  .بالحقيقة
  

  بم تأمر اآلية المؤمنين في هذه اآلية؟. ٢

تأمرهم بأال يتعجلوا في أحكامهم وتصرفاتهم، ويبنـوها على أخبار غير 
صحيحة، أو من أناس متهمين في دينهم وفاسقين، بل عليهم أن يتأكدوا من 

  .الحكم عليه صحة الخبر قبل
  

 لماذا تأمر اآلية الكريمة المؤمنين بتوثيق الخبر قبل الحكم عليه؟. ٣

ألن تسرعهم في الحكم على اآلخرين قبل التأكد من صحة الخبر قد يؤدي 
به تعالى، وعندها ال إلى ظلمهم، وهذا ما ال يرضاه اهللا لعباده فيعرضهم لغض

 .ينفع الندم
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٢٤

                                                                       

  

  

  
  

  ما معنى الكلمات التالية؟ - ٨٠
       

  

  

 الـمـعــنى

  

  

 الـكـلـمـة

  

  

 الرقم

  

  

 الـمـعــنى

  

  

 الـكـلـمـة

  

  

  الرقم

 

  

 .ال يهـزأ وال ينتقص
  

 يسخـر ال

  

٩ 

  

لوقعتـم في المشقة 
 .والتعب واإلثـم

  

  لعنـتم

  

١ 

  

 .ال تعيبـوا فتعابـوا
ال تلمـزوا 
 أنفسكـم

  

١٠ 

  

الخروج عن طاعـة 
.              اهللا تعالى

  

  الفسوق
  

٢ 

  

 .ابتعـدوا
  

 اجتنبـوا

  

١١ 

  

 .ارتكاب المعاصي
  

  العصيان
  

٣ 

  

 .العادليـن
  

 المقسطين

  

١٢ 

  

.                جماعـة
  

  طائفـة
  

٤ 

  

 .ترجـع
  

 تفـيء

  

١٣ 

  

.            ظلمـت/ اعتـدت 
  

 بغـت

  

٥ 

  

العاقلون المهتدون إلى 
.        الطريق المستقيم

  

 الراشدون

  

١٤ 

  

 .ذنـب أو فعل محرم
  

  إثــم
  

٦ 

  

ال تتبعـوا عثـرات 
 .وعورات المسلمين

  

  تجسسواال 

 

  

١٥ 

ال تـدعـوا بعضكم 
بـعـضاً بألـقـاب 

 .تكرهونها

وال 
تنابزوا 
  باأللقاب

  

٧  
 

ال يـذكـر النـاس 
بعـيوبـهـم وهـم 

 .غائبـون

  

  ال يغتب

  

  

  

٨ 

  

  بين المسلمين؟ eما فضل وجود الرسول - ٨١

  . يتعلمون منه ويسترشدون بسنته. ١

  .الصحيحة فهو القدوة لهميوجههم ويربيهم التربية اإليمانية . ٢

  .ينجيهم من العذاب في الدنيا واآلخرة. ٣
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٢٥

  
  

  

واعلموا أن فيكم رسوَل اِهللا لو يطيعكم في كثير من األمر لعنتم ولكن  {:قال تعالى - ٨٢
 الكفر إليكم هفي قلوبكم وكـر نهوزي اناإليم إليكم بباَهللا ح
والفسوقَ والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضال من اِهللا ونعمة واُهللا 

 كيمح ليمع{.  
  

  لماذا كره اهللا تعالى الكفر والفسوق والعصيان إلى قلوب المؤمنين؟. ١

كره الكفر ألنه يتناقض مع اإليمان باهللا وتوحيده، والفسوق ألن فيه خروجاً عن 
  .طاعة اهللا ورسوله، كما أن ارتكاب المعاصي فيه مخالفة ألوامر اهللا تعالى

  ما النعمة التي تقصدها اآلية الكريمة؟. ٢

ب األعمال الصالحة إلى قلوب المؤمنين، وتكريههم في األعمال غير هي تحبي
  . الصالحة

  

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحـوا بينهما، فإن بغـتْ  {: قال تعالى - ٨٣
إحداهما على األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اِهللا، 
 بحاَهللا ي طـوا، إنـدِل وأقسـوا بينهما بالعحتْ فأصلفاء فإن

 طينقسالم{.  

  ما سبب نزول اآلية الكريمة؟. ١

ا هو حدوث شجار بين عبداهللا بن أبي سلول من الخزرج، وبين عبداهللا بن سببه
، وشارك األوس والخزرج في eرواحة من األوس، الذي انتصر لرسول اهللا

الشجار وتضاربوا بأغصان الشجر، فتدخل الرسول لوقـف الشجار واإلصالح 
  .بينهم، فنزلت اآلية الكريمة

  ين كما بينتها اآلية الكريمة؟ما مراتب اإلصالح بين المتخاصم. ٢

  .إقناع الطائفتين بالتوقف عن القتال. ١

_التدخل إليقاف الفئة التي ال تستجيب . ٢
_الظالمة  

بقتالها، حتى تستجيب      
  .ألمر المصلحين

  .تقـدم أهل اإلصالح لتحكيم شرع اهللا في النزاع مراعين العدل والتقوى. ٣

  .اذكرهما. أمرين هامينتؤكد اآلية الكريمة على . ٣

  .تؤكد على وجوب اإلصالح بين المتخاصمين من المؤمنين ‘

تؤكد على وجـوب التقوى والعـدل في نفس المصلح حتى ال يظلم وال  ‘
  .يجور في حكمه

  

  ؟)١٢-١١(ما اآلفات المقوضة للمجتمع والتي نهت عنها اآليات الكريمة  - ٨٤

 .التجسس وتتبع عيوب اآلخرين. ٤.    السخرية من اآلخرين واالستهزاء بهم. ١
 .سوء الظن باآلخرين. ٥.                  التنادي باأللقاب القبيحة. ٢
 .الغيبة. ٣
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٢٦

  

  

  

  .}بئس االسم الفسوقُ بعد اإليمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظاِلمون  {:قال تعالى - ٨٥
  

  ما نوع هذا األسلوب الذي بدأت به اآلية الكريمة؟. ١

  .أسلوب ذم، وفيه يذم اهللا تعالى تلك األفعال القبيحة ويعد مرتكبها فاسقاً
  

  القبيحة؟إالم تدعو اآلية الكريمة مرتكب تلك األفعال . ٢

تدعوه وتوجب عليه التوبة إلى اهللا تعالى، وإال كان ظالماً لنفسه ولآلخرين، إذا لم 
  .يعتذر إليهم عما بدر منه

  

يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم، وال  {:قال تعالى - ٨٦
أن يأكَل لحم  تجسسوا وال يغتـب بعضكُم بعضاً َأيحب أحدكُم

  .}أخيه ميتاً فكرِهتموه 
  

 ما الظن الكثير المنهي عنه؟ وهل يعني أن هناك ظناً جائزاً ؟. ١

الظن المنهي عنه والمحرم هو سوء الظن، وأما الظن الجائز فهو الظن خيراً باآلخرين، 
  .وإنما نهت اآلية عن اجتناب الظن الكثير حتى ال يقع اإلنسان في القليل منه

  ما العالقة بين سوء الظن والتجسس؟. ٢

عالقة ترابط؛ ألن التجسس ناتج عن سوء الظن، فعندما يسيء اإلنسان الظن في 
  .أحد فإنه يريد أن يتأكد من صحته، وال يتم ذلك إال بتتبعه والتجسس عليه

  

وبم  ما الصورة البالغية التي شبهـت بها اآلية الكريمة الشخص المغتاب؟. ٣
  هذه الصورة؟ وما الغرض منها؟توحي 

  

  .هي تشبيه الشخص المغتاب بأنه يأكل لحم أخيه وهو ميت :الصورة البالغيـة

بزيادة  التشنيع على المغتابين حيث إن هذه الصورة تنفر  :توحي هذه الصورة
  .السليمة والنفوس القويمة منها الطباع

كما تكـره أكل لحم حتى يترك الناس الغيبة وينفـروا منها، ف :الغرض منها
  .فاكره أكل لحمه في حياته وذلك بترك غيبته أخيك في مماته،

   

  ما الفرق بين الغيبة والبهتان؟ - ٨٧

  .ذكر المسلم أخاه بما يكره في غيابه وإن كان صادقاً: الغيبة

  .ادعاء المسلم على أخيه كالماً باطالً بأمور ليست فيه :البهتان
  

     .ترشد إليها اآليات الكريمةاستنتج ثالثة أمور  - ٨٨

  .الرسول أرحم بالمؤمنين من أنفسهم. ١

 .اتباع الهوى ومخالفة حكم اهللا ورسوله سبب شقاء اإلنسان في الدنيا واآلخرة. ٢
  .وجوب اإلصالح بين المتخاصمين والتزام التقوى والعدل في ذلك. ٣
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٢٧

  

  

  

  

  
  

  

  ما معنى الكلمات التالية؟ - ٨٩
         

  

  

 الـمـعــنى

  

  

 الـكـلـمـة

  

  

 الرقم

  

  

 الـمـعــنى

  

  

 الـكـلـمـة

  

  

  الرقم

 

  

 .لم يشكـوا
  

لم يرتابوا 
  

٤ 

  

 .              أفضلكم
  

  أكـرمكم

  

١ 

  

 .أرشـدكم ووفـقكم
  

 هـداكم 

  

٥ 

  

أخـوفـكم من اهللا في 
 .      السر والعلن

  

  أتقـاكم
  

٢ 

يـظهـرون إسالمهم 
 .للمراءاة

  

 يمنـون 

  

٦ 

  

ال ينـقـصكـم وال 
 .         يظلمكم

  

 ال يلتكـم

  

٣ 

  

يأيها الناس إنا خَلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شُعوباً وقبائَل  {: قال تعالى - ٩٠
  .}ِلتعارفوا إن أكرمكم عند اِهللا أتقاكم 

  

  ما مظهر المساواة في هذه اآلية؟. ١

إن اهللا خلق الناس جميعاً من أب واحد وهو آدم، ومن أم واحدة وهي حواء، فهم 
  .التناسل والتكاثرمتساوون في أصل الخَلق وفي طريقة 

  

  ما الغاية من جعل الناس أنساباً وشعوباً قبائل؟. ٢

  .لتسود بينهم روح التعارف والتآلف، ال للتفاخر والتخاصم والتنازع
  

  ما مقياس التفاضل بين الناس في الجاهلية وفي اإلسالم؟. ٣

  .يقوم التفاضل على أساس المال والجاه والسلطان :في الجاهلية

  .يقوم التفاضل على أساس التقوى والعمل الصالح :في اإلسالم
  

  ما المقصود بالتقوى في اآلية الكريمة؟. ٤

  .مخافة اهللا تعالى وذلك بالتزام أوامره واجتناب نواهيه: المقصود بالتقوى
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٢٨

  

  

قالت األعراب آمنا، قْل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل  {: قال تعالى - ٩١
اإليمان في قلوبكم، وإن تطيعوا اَهللا ورسوله ال يلتكم من أعماِلكم 

 حيمر اَهللا غفور شيئاً، إن{.  
  

  ما سبب نزول هذه اآلية؟. ١

وطمعاً، ولم يدخل اإليمان في إن قوماً من األعراب قد خضعوا لإلسالم خوفاً 
آمنا باهللا، فأنكر اهللا تعالى عليهم قولهم : وقالوا eقلوبهم، فجاءوا إلى رسول اهللا

هذا، فهم ليسوا مؤمنين وإنما مسلمون، إذ أنهم دخلوا في اإلسالم لما رأوا قوة 
  .اإلسالم

  

  ؟ eما المقصود بطاعة اهللا تعالى ورسوله. ٢

   .الى هي تنفيذ أوامره والكفُّ عن نواهيهالمقصود بطاعة اهللا تع

  .هي اتباعه واالقتداء به eوالمقصود بطاعة الرسول
  

  كما بينت اآلية الكريمة؟  eما جزاء المؤمنين المطيعين هللا تعالى ولرسوله. ٣

  .أن اهللا تعالى سيكافئهم على إيمانهم وأعمالهم الحسنة ‘

  .ئاًأن اهللا تعالى لن ينقص ثواب أعمالهم شي ‘

  .ومخالفات مأن اهللا تعالى سيغفر لهم ما ارتكبوا من آثا ‘
  

  ما الفرق بين اإلسالم واإليمان؟ - ٩٢

من دون اعتقـاد ، فهو  eإظهار الخضوع والقبول لما أتى به الرسول :اإلسالم
  .إقرار بدون عمل

  .إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، فهو إقرار وعمل :اإليمان
  

  .}قْل أتعلمون اَهللا بدينكم واُهللا يعلم ما في السماوات واألرض  {: قال تعالى - ٩٣

 ما نوع االستفهام في اآلية؟ وما الغرض منه؟  •

وغرضه التوبيخ لهؤالء القـوم؛ ألن اهللا تعالى مطلع على . استفهام إنكاري
  .واألرض سرائرهم وما أخفت قلوبهم، فهو يعلم حقائقهم وما في السماوات

  

لم يكونوا صادقين في  eما الدليل على أن األعراب الذين جاءوا إلى النبي - ٩٤
  إيمانهم كما بينت اآلية؟

ة، مع أنهم على سبيل المن eالدليل على ذلك أنهم جاءوا يذكرون إسالمهم للنبي
  .بحاجة إلى اإليمان والهداية، واهللا غني عن إيمانهم جميعاًً
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٢٩

  

  

يمنون عليك أن أسلموا، قْل ال تمنوا عليَ إسالمكم، بل اُهللا يمن  {: قال تعالى - ٩٥
  .}عليكم أن هداكم لإليمان 

  

  ؟ eبماذا يمن األعراب على النبي. ١

أنهم دخلوا في اإلسالم بدون قتال، وليسوا كغيرهم من  eيمنّون على النبي
  .الذين دخلوا في اإلسالم بقتال

  

  ما حقيقة منَّة اهللا تعالى على عباده؟. ٢

حقيقة المنّة من اهللا تعالى هي الهداية لإليمان به، وذلك بإرسال الرسل إلى 
  .الناس إلرشادهم إلى الطريق المستقيم

  

  ؟)١٥(الصادقين كما أشارت إليها اآلية الكريمةما صفات المؤمنين  - ٩٦
  

  .هم الذين صدقوا باهللا تعالى ورسوله واستقر ذلك في قلوبهم. ١
  

  .هم الذين لم يترددوا ولم يشكوا لحظة في إيمانهم. ٢
 

  .هم الذين جاهدوا في سبيل اهللا تعالى بأموالهم وأنفسهم. ٣
 

 .هم الذين وافق قولهم عملهم. ٤
  

  .استنتج أربعة أمور ترشد إليها اآليات الكريمة - ٩٧
  

  .مقياس التفاضل بين الناس هو التقوى. ١
  

  .اهللا تعالى عليم بأحوال الناس وخبير بهم. ٢
 

  .اإليمان يتطلب جهاداً بالنفس واألموال. ٣
 

 .المنّان هو اهللا تعالى وحده؛ ألنه هدى المؤمنين إلى الطريق المستقيم. ٤
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  ؟ةاإلسالمي ةما المصدران الرئيسان للشريع - ٩٨

  .المصدر األول هو القرآن الكريم ‘

  .المصدر الثاني هو السنة النبوية ‘
  

  ما المقصود بالسنة لغة وعند الفقهاء وعند المحدثين؟ - ٩٩

  .الطريقة والسيرة، حميدة كانت أو ذميمة: لغـة

  ).مستحب(الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض وال وجوب: عند الفقهاء 

  .وأفعاله وتقريراته وصفاته الخُلقية والخلقية eأقوال الرسول : عند المحدثين 
  

  ما وظيفة السنة النبوية تجاه القرآن؟ -١٠٠

له، ومفصلة لمجمله، ومقيدة لمطلقه، ومخصصة ِلعامه، أنها مبينة : وظيفتها
  .ولوال السنة لبقي القرآن مجهوال لنا وخافياً علينا

  

  .عرِِّف السنن التالية مع ذكر مثال لكل سنة -١٠١

 .التي رواها عنه الصحابة eهي أقوال الرسول : السنة القولية. ١

  ".إنَّما األعماُل بالنِّيات وإنَّما ِلكِل امرئ ما نوى:" e قال رسول اهللا: مثال         
 

 .التي رآها الصحابة ونقلوها إلينا كما هي eهي أفعال الرسول : السنة الفعلية. ٢

  .، وكيفية أدائه الصلوات الخمس eصفة وضوء الرسول : مثال         
 

ها صدرت من بعض عن أفعال رآ eهي سكوت الرسول : السنة التقريرية. ٣
 .الصحابة، مع ظهور عالمة الرضا واالستحسان منه

  

أنه خرج رجالن في سفر، وليس : ما روِي عن أبي سعيد الخُدري: مثـال
معهما ماء، فحضرت الصالة، فتيمما صعيداً طيباً، فصليا ثم وجدا الماء 
في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصالة، ولم يعد اآلخر، ثم أتيا رسوَل 

لك : وقال لآلخر أصبت السنة،: فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد eاهللا 
 .األجر مرتين
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  ما المقصود بالسنة الوصفية؟ -١٠٢

  .الخُلقية والخلقية  eهي صفات الرسول 
  

  ؟ eما المقصود بالصفات الخُلقية للرسول  -١٠٣

  .ووصفه بها ربه eهي األخالق العظيمة التي كان يتحلى بها الرسول 
  

  ؟ eما المقصود بالصفات الخلقية للرسول  -١٠٤

  .والتي رواها لنا الصحابة  eهي المالمح الجسدية لرسول اهللا 
  

  ما مفهوم البدعة لغة وشرعاً؟ -١٠٥

  .األمر المستحدث: لغة

عن  لم يؤثركل ما أحدثه الناس من قول وعمل في الدين وشعائره مما : شرعاً
  .، وهي تقابل السنة eالنبي 

  

  ما الفرق بين البدعة المحرمة والبدعة الحسنة؟ -١٠٦
  

  .تكون فيما تعبدنا اهللا به من عقيـدة أو عبادة أو حلٍّ أو حرمة: البدعة المحرمة
  

ابتداع وابتكار في األمور الدنيوية وما يتعلق بشئون  ما كان من: البدعة الحسنة
  .الحياة، وليس لها تأثير على الدين

  

  ".أنتم أعلم بأمور دنياكم : "  eقال رسول اهللا  -١٠٧

eما نوع البدعة التي أشار إليها الرسول   •
  ؟ 

  .                                                        البدعة الحسنة
                                                            

  ".من أحدثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردe  " : قال رسول اهللا  -١٠٨
  

eما نوع البدعة التي أشار إليها الرسول . ١
  ؟ 

  .البدعة المحرمة
  

 ".في أمرنا"  eما المراد من قول الرسول . ٢

  .أي في ديننا
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 ما مقياس معرفة البدع؟. ٣
  .ظاهرهامقياسها هو ردها إلى الدين، إذ أنه الميزان الذي توزن به األعمال في 

  

 من االبتداع في الدين؟ eلماذا حذر الرسول . ٤
ألنه طريق يؤدي إلى الشرك باهللا تعالى وذلك بإدخال ما ليس في الدين فيه، 
كما حدث للمشركين الذين عبدوا األصنام واألوثان لتقربهم إلى اهللا زلفى، 

  .فأساس  الشرك هو االبتداع
  

  كيف يكون االبتداع في العبادة؟. ٥

يكون االبتداع في العبادة بالزيادة أو النقصان، أو التبديل أو التعديل، مثل 
  .تحريم ما أحلَّ اهللا تعالى أو تحليل ما حرم 

  

 ما حكم االبتداع في العبادة؟. ٦
  .يخرج صاحبه عن حقيقة اإليمان

  

  االبتداع في الدين يخرج المبتدع من حقيقة اإليمان؟: علل -١٠٩

  . ألن العبادة الحقة ال تكون إال بما شرع اهللا تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله
  

  فما المراد به؟. الدين كلمة جامعة -١١٠
  

  .العقائد المتصلة باهللا وبرسله وبكتبه وباليوم اآلخر. ١
  

  .العبادات التي رسمها اإلسالم للتقرب إلى اهللا من صالة وصوم وزكاة وحج. ٢
 

  .والحرام الذي فصله اهللا في القرآن، وبينته السنة النبويةالحالل . ٣
  

  فما الفرق بينهما؟. الحالل والمباح من أحكام الشريعة اإلسالمية -١١١

  .الشارع بحليته في القرآن الكريم أو السنة النبوية ما نصهو :الحالل

  .الشارع عنه ولم ينص بتحريمه في القرآن الكريم أو السنة النبوية ما سكت:المباح
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  ؟ eكيف تلقى الصحابة الحديث عن الرسول  -١١٢

  ).أقوال( eعن طريق السماع من الرسول  ‘

  ).أفعال(ِلما يفعل   eعن طريق رؤيتهم للرسول  ‘
  

  . eاذكر ما يدل على حرص الصحابة على تلقي الحديث عن الرسول  -١١٣

  .من أقوال وأفعال eحفظهم لكل ما يصدر عن الرسول . ١

 .في المسجد ليسمعوا منه  eإحضارهم أوالدهم معهم إلى مجالس الرسول . ٢
 

  ما األسباب التي دعت الصحابة إلى العناية بتلقي الحديث؟ -١١٤

 . eأنهم مأمورون باالقتداء بالرسول . ١

 .  eأنهم مطالبون بإطاعة الرسول . ٢

 .جعل السنة قرينة للقرآن في وجوب العمل بها eأن النبي . ٣

 .حثَّ الصحابة على حفظ السنة وتبليغها للناس كما سمعوها eأن النبي . ٤
  

استخرج من النصوص الشرعية التالية أسباب عناية الصحابة بتلقي الحديث  -١١٥
  . eعن الرسول 

  .]وما آتاكم الرسوُل فخُذوه وما نهاكم عنه فانتهوا  [: قال تعالى ‘

  . eالصحابة مأمورون باالقتداء بالرسول : السبب •
  

  .]ومن يطع الرسوَل فقد أطاع اَهللا  [: قال تعالى ‘

  . eالصحابة مطالبون بإطاعة الرسول : السبب •
  

تركتُ فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب اهللا : "  e قال الرسول ‘
  ".وسنتي 

  .جعل السنة قرينة للقرآن في وجوب العمل بهما eالنبي : السبب •
  

  ".نَضّر اُهللا امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها: "  eقال الرسول  ‘

  .حث الصحابة على حفظ السنة وتبليغها للناس كما سمعوها eالنبي : السبب  •
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  ما األمور التي ساعدت الصحابة على حفظ السنة؟  -١١٦
  

  .قوة الحافظة وصفاء الذهن. ١
  

؛ ألن أفعاله شرعe  حرصهم الشديد على حفظ كل ما يصدر عن النبي . ٢
حيوأقواله و.  

  

  .التطبيق العملي للسنة في جميع تصرفاتهم وشئونهم. ٣
  

  .في األذهان لبالغتها وفصاحتها وإيجازها eاستقرار عبارة الرسول . ٤
  

  .لكلمته ثالثاً حتى تفهم منه وتحفَظ عنه eإعادة الرسول . ٥

  

  .استعانة السلف الصالح على حفظ الحديث بالعمل به: علل -١١٧

  .ألن الذي يحفظ اآلثار ويطيل بقاءها هو التطبيق العملي لألقوال واألفعال
  

ال تكتبـوا عني شيئاً غير القرآن، ومن كتـب شيئاً  : "  eقال رسول اهللا  -١١٨
 همحفلي ."  

  

 عن تدوين السنة أول األمر؟ eلماذا نهى النبي . ١

  .خشية من اختالط القرآن بالسنة ‘

  .خوفاً من انشغال الصحابة بكتابة السنة عن حفظ القرآن وتالوته ‘

ألن كتابة السنة تجعلهم يعتمدون على الكتابة ويتركون ما طبعوا عليه  ‘
  .من الحفظ في الصدور

  

 بتدوين السنة؟ eمتى أذن النبي . ٢

  .بعدما عرف أن القرآن قد استقر في قلوب الصحابة بألفاظه ومعانيه ‘

  . عندما أمن على القرآن من االلتباس واالختالط بالحديث ‘
 

 ؟ eتدوين السنة في عهد الرسول ما نوع . ٣

أذن لعدد قليل من  eالتدوين في عهد الرسول تدوين فردي، أي أن النبي 
  .الصحابة بكتابة السنة

  

 لبعض الصحابة بالتدوين في حياته؟ eعالم يدل إذن الرسول . ٤
  .يدل على أن أحاديث اإلذن ناسخة لحديث النهي
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eقال رسول اهللا  -١١٩
 

 : " همحشيئاً فلي كتب نالقرآن، وم ني شيئاً غيروا عال تَكتب."  

   ".اكتب فوالذي نفسي بيده ما خَرج من فمي إال الحقُ " : وقال لعبد اهللا بن عمرو 

Ø ح ذلك هل يوجد بين هذين الحديثين الشريفينتعارض ؟ وض. 
  

ال يوجد تعارض بين هذين الحديثين الشريفين؛ ألن الحديث األول قاله الرسول 
لما رأى بعض الصحابة يجمع بين كتابة القرآن والسنة في صفحة واحدة، فخشي 

بن  أما الحديث الثاني فقاله لعبداهللا. أن يلتبس القرآن بالسنة فنهى عن الكتابة
أن عرف أن  دعمرو لما أمن على القرآن من االختالط بغيره من الحديث، وبع

  .   القرآن استقر في قلوب أصحابه بألفاظه ومعانيه
  

eما أشهر الصحف التي دونت األحاديث في عهد الرسول -١٢٠
  ؟ 

 وقد دون فيها أحاديث أحكام الدية، وفكاك األسير وأال: صحيفة اإلمام علي

  .يقتل مسلم بكافر

هي صحيفة عبداهللا بن عمرو بن العاص، وكان يكتب فيها : الصحيفة الصادقة
  . eما  يقوله الرسول  كل

    

  .وضح هذا الدور.كان لعمر بن عبدالعزيز دور عظيم في حفظ السنة وتدوينها -١٢١

  .ضياعهارأى أن من الضرورة جمع السنة وتدوينها تدويناً عاماً خشية من . ١

أمر بعض العلماء بجمع السنة من أفواه الحفّاظ وتدوينها، وكتب بذلك إلى . ٢
 .جميع عماله في البالد المختلفة

روى اإلمام مالك أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عامله على المدينة أبي 
فاكتبهe  أن انظر ما كان من حديث رسوِل اِهللا ( بكر محمد بن عمرو 

  ).خفتُ دروس العلم وذهاب العلماء  فإنِّي
  

  .أمر عمر بن عبدالعزيز بضرورة جمع السنة وتدوينها تدويناً عاماً: علل -١٢٢

خشية أن يضيع منها شيء، بسبب موت بعض حفاظ الحديث، وظهور 
  .جيل جديد لم تكن لديه موهبة الحفظ التي كانت للصحابة والتابعين

                                          

  متى دونت السنة النبوية تدويناً عاماً؟ -١٢٣

  . في آخر عصر التابعين وأول عصر أتباع التابعين

 ).عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز( 
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  .طريقتي تدوين السنة في القرنين الثاني والثالث الهجريقارن بين  -١٢٤

  
  

 المقارنـة
  

  القـرن الثاني
 

  

 القـرن الثالث

  

  

  

  

 طريقة التدوين

  

 تصنيف السنة على الترتيب  -

  .الفقهي    

 جمـع األحاديث التي تتعلق  -

بموضوع واحـد تحـت باب   
  .واحد   

مع  eكتابة أحاديث الرسول  -
  وفـتاوى  ةأقوال الصحابـ   

  .التابعين   

ذكـر مـا كان عليه عـمل  -
 .أهل المدينة   

  

أفردوا أحاديـث رسول اهللا   -
  بالتـدوين، من غير ذكـر    

  .ألقوال الصحابة والتابعين    

  الكتـب التـي صنَّـفـوها  -

  .جمعوها بمجهودهم الخاص   

علمـاء هـذا القـرن على   -
  :      قسمين    

  قسـم يخـص الحـديث  *   

  .الصحيح فقط بالتصنيف      

  قسـم يجمـع الحـديث  *   

  .الصحيح بغيره     

 

  

  

  
أشهر المصنفات

  

  

  
 .مـوطَّـأ اإلمـام مـالك

  

  صـحيـح الـبـخـاري  -

  .وصـحيـح مسـلم    

  سنـن أبي داود والنـسائي  -

  .وابن ماجه  

  مسنـد اإلمام أحـمـد بن  -

  .حنبل    

  .مسنـد اإلمام الشـافـعي -
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  ما أقسام الحديث من حيث المصدر؟ -١٢٥

  .حديـث قـدسي. ١

  .حديـث نبـوي. ٢
  

  .ما المقصود بالحديث النبوي؟ ومثل له -١٢٦

  .خُلقيةأو  صفة خلقية من قول أو فعل أو تقرير أو eهو ما أضيف إلى النبي 

  ".الصالة عمود الدين : "  e قال رسول اهللا: مثال
  
  

  .ومثل له. عرف الحديث القدسي لغة واصطالحاً -١٢٧
  

  .الطهر: لـغـة

  .ما أضيف إلى النبي حاكياً إياه عن ربه، بأن أسند فيه القول إلى اهللا: اصطالحاً

أعددتُ ِلعبادي الصاِلحين :" قال اهللا تبارك وتعالى:  eقال رسول اهللا : مثال 
 أوا إنشر، فاقرلى قلبِ بع تْ، وال خَطَرعمس أتْ، وال أذنر ينما ال ع

  ". ]فال تعلم نَفس ما أخفي لهم من قرة أعين [شئتم 
  

ظه ومعناه من عند تسمية الحديث القدسي حديثاً على الرغم من أن لف: علل -١٢٨
  .اهللا تعالى

  .هو الحاكي له عن ربه eألن الرسول 
  

  ما أهم الكتب التي جمعت األحاديث القدسية؟ -١٢٩

  .حديثاً) ٢٧٢(للمناوي، جمع فيه ) اإلتحافات السنية في األحاديث القدسية( 
  

  ما صور الوحي ؟ -١٣٠

  .أو الرؤيا الصادقة في المنامالوحي الظاهر في اليقظة، والوحي الخفي كاإللهام 
  

  .منزل منزلة الوحي eاجتهاد الرسول: علل -١٣١

لنخيل بني  eألن الوحي ال يقر الرسول على خطأ، كما في إحراقه
  .النضير
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  .والحديث النبوي حسبما هو مبين في الجدولقارن بين الحديث القدسي  -١٣٢
  

  

 المقـارنـة
 

  

 الحـديث القـدسي
  

 الحـديث النبوي

  صورة

 الـوحـي

  

اللفـظ والمعنى يكونان إما 
بوحي ظاهر، وإما بوحي  

  .خَفي كاإللهـام أو المنام
  
 

  

المعنى يكون إما بوحي ظاهر، 
وإما بوحي خَفي كاإللهـام أو 

 .eهباجتهاد منوإما المنام، 

  

  

 اللفظ والمعنى

  

  

لفظه ومعناه كالهما من عند  
  .اهللا تعالى

 

  

  

معنـاه من عنـد اهللا تعالى،  
 . eولفظه من عند الرسول 

  

  

  .قارن بين القرآن الكريم والحديث القدسي حسبما هو مبين في الجدول -١٣٣
  

  

 المقـارنـة
 

  

 القـرآن الكـريم
  

 الحـديث القـدسي

  صورة

 الـوحـي

  

يكون بالـوحي الظاهر فقط،  
بأن  ينـزل جبرائيل على  

  .وهو في كامل يقظته eالنبي
 

  

  يكون بوحي ظاهر أو بوحي  

 .خَفي كاإللهـام أو المنام 

  

 الـروايـة
  

  .نُقل كله بطريـق التواتـر 
 

  

 .قد ينقل بطريـق اآلحـاد 
  

 اإلعـجـاز
  

  .معجـز لإلنـس والجـن 
 

  

.ليس معجزاً لإلنس والجـن 
  

 األداء
  

  .تحـرم روايته بالمعنى 
 

  

 .تجـوز روايته بالمعنى 
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  ما المقصود بالصحابي لغة واصطالحاً ؟ -١٣٤

  .مأخوذ من الصحبة يعني المالزمة والمرافقة: لـغـة

  .بعد بعثته حال حياته ومات على اإليمان eكل مسلم لقي النبي:  اصطالحاً
  

  .اذكر شروط الصحابي -١٣٥

  .فال يعتبر الكافر صحابياً مهما يكن لقاؤه بالنبي، كأبي لهـب :أن يكون مسلماً. ١

اللقاء الكبير والصغير والرضيع، ويستوي في  :بعد بعثته eأن يلتقي بالنبي. ٢
، فمن لقيه قبل البعثـة فقـط ال   eبشرط أن يكون اللقاء بعد بعثة الرسول

 .يعتبر صحابياً

بعد اإلسالم ، ثم ارتد عن اإلسالم  eفلو لقي النبي :أن يموت على اإلسالم. ٣
يعتبر صحابياً، مثل عبيداهللا بن جحش الذي ارتـد عن اإلسالم واعتنق  فال
اإلسالم ثم عاد إليه   نصرانية في هجرته إلى الحبشة، أما من ارتد عنال

    .فيعتبر صحابياً مثل األشعث بن قيس
  

  ما المقصود بعدالة الصحابي؟ -١٣٦

، دون الحاجة إلى البحث عن تزكيتهم،  eهو قبول روايتهم عن رسول اهللا
  . اعتماداً على تزكية اهللا ورسوله لهم، وال يعني ذلك ثبوت العصمة لهم

    

  ما الدليل من القرآن والسنة على عدالة الصحابة؟ -١٣٧

كنتم خَير أمة أخرجتْ للناس تَأمرون بالمعروف وتَنهون عن  {: تعالى قال
نوننكر وتؤمباِهللا  الم{.  

  ".ثم الذين يلونَهم ثم الذين يلونَهم ) صحبي(خَيركم قرني " : eقال الرسول
  

  متى تقبل رواية الحديث عن الصحابي؟ -١٣٨

  .إذا كان مميزاً، وسن تمييز الرواية هي الخامسة كما اعتبرها اإلمام البخاري
  

  ؟ ولماذا؟eما حكم رواية الصحابي غير المميز عن النبي -١٣٩

   ،eروايته ال تقبل على إطالقها؛ ألنه لم يتلـقّ الحديـث مباشرة من الرسول

  .وسائط ال تعرف عدالتها eفكانت بينه وبين النبي
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  لماذا اعتنى المحدثون بالصحابة؟ -١٤٠

  .ألنهم خير األمم. ١

، وتحملوا في ذلك األذى  eألنهم الجيل األول الذي استجاب لدعوة النبي. ٢
  .وهجرة األوطان

  .eألنهم مبدأ السنة بعد الرسول. ٣
  

  بالطبقة في تقسيم علماء الحديث للرواة؟ما المقصود  -١٤١

           .هي مجموعة من القوم المتشابهين في الزمن والعمر :الطبقة
  

  إلى طبقات؟من الصحابة لماذا اهتم علماء الحديث بتقسيم الرواة  -١٤٢

لمعرفة الكبار والصغار، والسابقين والمتأخرين، والذين أسلموا بمكة والذين 
  .أسلموا بالمدينة

  

  .عرف التابعي لغة واصطالحاً -١٤٣

  .التالي، أو السائر على األثر: لـغـة

  .هو من صحب الصحابي وروى عنه ومات على اإليمان: اصطالحاً
  

  .استشهد بآية قرآنية وحديث شريف على فضل التابعين -١٤٤

والسابقون األولون من المهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم  {قال تعالى 
  .}عنهم ورضوا عنه  بإحسان رضي اُهللا

  ".ثم الذين يلونَهم ) التابعين(خَيركم قرني ثم الذين يلونَهم "  eقال النبي
  

  .قارن بين طبقة كبار التابعين وطبقة صغار التابعين -١٤٥
  

  

  التـابعيـن كبـار
  

  صـغار التـابعين
  

  .هم الذين أكثروا مجالسة الصحابة. ١
  

  .كثيـرةروايتهم عن الصحابة . ٢
  

  روايتهم عن أمثالهم من التابعيـن. ٣

  .من روايتهم عن الصحابة أقـل    
  

 . سعيد بن المسيب  :منهم. ٤

  

  .هم الذين أدركوا بعض الصحابة. ١
  

  .قليلـةروايتهم عن الصحابة . ٢
  

روايتهم عن أمثالهم من التابعيـن  . ٣
  .من رواياتهم عن الصحابة أكثـر    

  

  .محمد بن شهاب الزهري: منهم .٤
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  .اكتب ما تعرفه عن اإلمام البخاري -١٤٦ 

  .هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري -

  .هـ) ٢٥٦(هـ، وتوفي سنة ) ١٩٤(ولد في مدينة بخارى سنة  -  

  .رحل إلى معظم األقطار اإلسالمية التي اشتهرت بالحديث، واستقر بمكة  -  

عند  -وهو أصح الكتب بعد كتاب اهللا تعالى-"  الجامع الصحيح"صنَّف كتابه  -
  .سنة) ١٦(في  eقبر الرسول 

  " .التاريخ الصغير"و" التاريخ األوسط"، و "التاريخ الكبير: "من مؤلفاته  -  
  

  ).قّل اسم في التاريخِ إال وله عندي قصة (  -١٤٧

Ø  تدل؟من قائل هذه العبارة؟ وعالم  

  .القائل هو اإلمام البخاري

  .وتدل على قدرته الفائقة في معرفة أحوال رواة الحديث
  

  .اذكر من سيرة البخاري ما يدل على حبه للعلم -١٤٨

ما روي عنه أنه كان يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه، فيوقد السراج ويكتب 
  . الفائدة التي تمر بخاطره ثم يطفئ سراجه، وكان يكرر ذلك كثيراً

  

  .اذكر من سيرة البخاري ما يدل على اعتزازه بالعلم -١٤٩

ده كتاب     عندما أرسل إليه أمير بخارى أن يذهب إليه ليقرأ عليه وعلى أوال
في الحديث، فامتنع عن الذهاب وأخبر البخاري الرسوَل بأنه " الجامع الصحيح"

  . ال يذل العلم وال يحمله إلى أبواب السالطين
  

  .وضح ذلك. اإلمام البخاري قوي في حفظه وذكائه -١٥٠

  .حفظ ثالثمائة ألف حديث سنداً ومتناً

وا له امتحاناً قاسياً فقلبوا متون    وما يدل على قوة حفظه أن علماء بغداد عقد
ال أعرفه بهذا : وأسانيد مائة حديث ثم قرأوها عليه، وكلما سمع حديثاً قال

اإلسناد، فلما فرغوا من قراءتها، قام وقرأها عليهم كما سمعها منهم، ثم شرع  
  . في ذكر الحديث المقلوب ويذكر صحته
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  ؟"الجامع الصحيح " ما األسباب التي دفعت البخاري إلى تصنيف  -١٥١

عدم إفراد العلماء السابقين له لألحاديث الصحيحة في مصنف واحد وعدم . ١
  .تمييزها عن األحاديث الضعيفة

 .الصحيح وحدهاستجابة ألمنية شيخه إسحاق بن راهويه، بجمع الحديث . ٢

 .أراد أن يوفر على المسلمين عناء البحث عن صحة الحديث. ٣
  

  عالم اعتمد البخاري في تبويبه لصحيحه؟ -١٥٢

  .كتاباً، والكتاب إلى أبواب) ٩٧(قسم البخاري كتابه إلى  -

  .بوبه على الترتيب الفقهي -

  .   بدأه بأحاديث الوحي وختمه بأحاديث التوحيد -
   

  .بدء البخاري كتابه بأحاديث الوحي: علل -١٥٣

  . ألنه األساس لكل الشرائع
         

  من اإلمام مسلم؟ -١٥٤

  .هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشْيري النيسابوري -

  .هـ) ٢٦١(هـ بنيسابور، وتوفي سنة ) ٢٠٦(ولد سنة  -

  .رحل إلى معظم األقطار اإلسالمية التي اشتهرت بالحديث -

  .يد شيخه البخاري تتلمذ على -

  .سنة) ١٥(في " الصحيح"صنَّف كتابه  -
  

  .اذكر من سيرة اإلمام مسلم ما يدل على عدم تعصبه لرأيه -١٥٥

  .انه لما فرغ من تصنيف صحيحه عرضه على أئمة علم الحديث

:  عرضتُ كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكلُّ ما أشار: ( يقول اإلمام مسلم

له ّجته أنعلة خر له وليس يححوكُل ما قاَل إنه ص ،كتهلة ترع.(  
  

عالم اعتمد اإلمام مسلم في تبويبه لصحيحه؟ وما األمر الذي خالف فيه اإلمام  -١٥٦
  البخاري؟

اعتمد اإلمام مسلم على الترتيب الفقهي متأسياً بذلك بالبخاري، وجمع متون   
  .الموضوع الواحد في مكان واحداألحاديث كلها بأسانيدها ذات 

  .عدم تكرار األحاديث في األبواب فهوالذي خالف فيه البخاري  أما األمر
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  اتفق فيه اإلمام مسلم مع اإلمام البخاري في تبويبه لصحيحه؟ما األمر الذي  - ١٥٧

  .اعتماده في تبويب صحيحه على الترتيب الفقهي
  

  .ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم: علل -١٥٨

  .ألن البخاري شيخُ مسلم وهو أعرف منه بصناعة الحديث. ١

 .ألن رجال البخاري أقوى في العدالة والضبط من رجال مسلم. ٢

 .ألن اتصال السند في أحاديث البخاري أقوى منه في صحيح مسلم. ٣

ألن البخاري لم يكتف بالمعاصرة بين الراوي والمروي عنه فقط كمسلم، . ٤
 .وإنما اشترط اللقاء الفعلي بينهما

ألن صحيح البخاري يحتوي على استنباطات فقيهـة ال توجد في صحيح . ٥
  .مسلم

  

  من أبو داود؟ -١٥٩

  .سليمان بن األشعث بن إسحاق السجستاني هو -

  .رحل إلى معظم األقطار اإلسالمية التي اشتهرت بالحديث -

  .هـ ودفن بالبصرة) ٢٧٥(هـ، وتوفي سنة ) ٢٠٢(ولد سنة  -

  .وجعله خاصاً بالسنن واألحكام" السنن"صنَّف كتابه  -
  

  ).حديد أِلين ألبي داود الحديثُ كما أِلين لداود ال(  -١٦٠

Ø عالم يدل قول إبراهيم الحربي هذا في حق أبي داود؟  

  .يدل على سعة علم أبي داود وتبحره في الحديث  
  

  ؟من اإلمام التِّرمذي -١٦١

  .هو محمد بن عيسى بن سورة الترمذي -

  .هـ) ٢٧٩(هـ، وتوفي فيها سنة ) ٢٠٩(ولد بترمذ سنة  -

  .ثقة متفَّق عليه، حيث كان اإلمام البخاري يعتمده ويأخذ عنه -
  

  عن النسائي؟ هاكتب ما تعرف -١٦٢

  .هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني النسائي -

  .هـ، ودفن ببيت المقدس) ٣٠٣(هـ بنَساء، وتوفي سنة ) ٢١٥(ولد سنة  -

  .اشتهرت بالحديثرحل إلى معظم األقطار اإلسالمية التي  -

، ثم اختصرها في السنن الصغرى وسماها "السنن الكبرى" صنَّف كتابه  -
  ".المجتبى"
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  من ابن ماجه؟ -١٦٣

  .هو أبو عبداهللا محمد بن يزيد بن ماجه -

  .هـ) ٢٧٣(وتوفي سنة هـ ) ٢٠٩(ولد سنة  -

  .رحل إلى معظم األقطار اإلسالمية التي اشتهرت بالحديث -

  ".سنن ابن ماجه"من مؤلفاته كتابه المشهور  -
  

يجوز االستشهاد بأحاديث من صحيح البخاري ومسلم من غير حاجة : علل -١٦٤
  .إلى بيان درجة صحتها

لعلماء على صحة ألنهما التزما برواية الحديث الصحيح فقط، وقد أجمع ا
  .ما جاء فيهما

  

سنن أبي داود، ( ال يجوز االستشهاد بحديث من كتب السنن األربعة : علل -١٦٥
  .صحتهدرجة إال بعد معرفة ) سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه

ألن أصحابها لم يلتزموا بإخراج الحديث الصحيح فقط، وإنما رووا فيها  
  .والضعيفالصحيح والحسن 

  

  .قارن بين كتب الحديث الستة من حيث منهج رواية الحديث -١٦٦
  

  

 المقـارنـة

  

عـدد 
األحاديث 

  

 منهـج روايـة الحـديث

  

أشهر الشروحات 
 عـلى الكتـاب

  

  

  

  

  صحيح البخاري

  الجـامـع " 

 "الصحيـح   

  

  

  

  

)٧٢٧٥(  

  حـديثاً

  

 

  

  .بـوب كتابه على الترتيب الفـقهي -

اتبـع المنهج العـلمي، فلم يخرج في  -
  eكتابه إال ما صح عنده عن الرسول  

: بالسند المتصل الذي تتوافر في رجاله  

  العدالة، والضبط التام، وثبوت اللقـاء   

  .بين الراوي والمروي عنه   

استلهم الجانب الروحي من نفسه حيث  -
  صنف كتابـه في المسجد الحرام ولم    

يدخل فيه حديـثاً إال بعـد االستخارة      
  .وصالة ركعتين وتبينه صحته   

  احتوى على فوائد فقهية استنبطها من  -

  .  eأحاديث الرسول   
 

  

  

فَـتح الباري    (  
بشرح صحيح     
  ) البـخـاري   

للحافظ ابن حجر 
 .العسـقـالني
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 المقـارنـة

  

عـدد 
األحاديث 

  

 منهـج روايـة الحـديث

  

أشهر الشروحات 
 عـلى الكتـاب

  

  

  صحيح مسلم

الجـامـع  " 
"الصحيـح   

  

  

)٤٠٠٠ (

 حـديث

  

  .بـوب كتابه على الترتيب الفـقهي -

  .شديد البحـث في الـرواية والـرواة -

لم يخـرج في صحيحـه إال عن الرواة   -
الذين توافـرت فيهم العـدالة والضبـط    
  .والمعـاصـرة  

  اهـتـم بتمحيـص متـون األحـاديث  -

  .والمـوازنـة بينها  
 

  

  

شرح النَّووِي على 
 .صحيـح مسلم

  

  

سنَن أبي داود

  

  

)٤٨٠٠(  

  حـديث 

 

  

لم يخـرج الحـديث الصحيح وحده، بل  -
  .جمـع معه الحسن والضعيف المحتمل  

  لم يلتـزم ببيان درجة كل حـديث، بل  -

  .بين بعضها وسكت عن بعضها   

  .اقتصر على أحاديث السنـن واألحكام  -
 

  

) ـودعبالم ونع
على سنـن أبي 

للعالمـة ) داود
شـرف الحق 
  .العظيم أبادي

 

  

  

  

  

سنَن الترمذي

  

  

  

  

  

-  
  

 

  

  

  .بـوب كتابه على الترتيب الفـقهي -

  . روى فيه الصحيح والحسن والضعيف -

  بيّن درجـة كل حـديث في مـوضعه،  -

  .وبين وجـه ضعـفه   

  بين مذاهب الصحابـة وعلماء األمصار  -

  .في كل المسائل   

أفـرد في آخـر الكتاب فصالً للعـلل،   -
  جمع فيه قواعد مهمة في علم الجـرح     

  .والتعديل    
 

  

  
  

- 

  

  

  سنَن النسائي

 )المجتبى(

  

  

- 

  

  .صنَّف األحاديث على الترتيب الفـقهي -

  شـديـد التحـري عن الـرواة، ومن  -

  .المتشدديـن في قبول المرويات   

  روى فيه الحـديث الصحيـح والحسن  -

  .والضعيف  
 

  

) ـرى   زهبالـر
) على المـجتبى

 .للسيـوطي

  

سنَن ابن ماجه
  

- 

  

  

  .صنَّف األحاديث على الترتيب الفـقهي -

  روى فيه الحـديث الصحيـح والحسن   -

  .والضعيف  
 

  

) ةاجالزج احصبم
على سنـن ابن 

  .للسيوطي) ماجه
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: eقاَل رسوُل اِهللا: رضي اُهللا عنه قالموسى األشعري عن أبي 
   

. ، ريحها طَيب، وطَعمها طَيباألترجةمثُل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثُل  "  

لوا حهلها، وطَعم ال ريح ،ةثُل التمرم أ القرآنقرؤمن الذي ال يثُل الموم .

ريحها طَيب، وطَعمها مر، ومثُل  الريحانةومثُل المنافق الذي يقرأ القرآن مثُل 
  ." ، ليس لها ريح، وطَعمها مرالحنظلة المنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل

  

  .عرف راوي الحديث -١٦٧

  .عبداهللا بن قيس التميميهو  -

 .بمكة وهاجر إلى الحبشةأسلم  -

 .الكوفة والبصرة لعمر بن الخطاب على اليمن، وولى eاستعمله النبي -

 لقد أعطيe: "الرسولكان حسن الصوت في تالوة القرآن الكريم حتى قال عنه  -

 ". هذا مزماراً من مزامير آل داود

- ل عن النبيحم eاما، زاهدا، عابدا ،علما كثيرااما، قوكان صو. 

 .هـ ٤٢ سنة توفي -
  

  ما معنى الكلمات التي تحتها خط؟ -١٦٨
  

  

 الرقم

  

 الـكـلـمـة

  

 الـمـعــنى

  

١ 
  

  األترجة

  

، جامعة )ترنج(ثمرة معروفة يقال لها
 .وحسن اللونلطيب الطعم والرائحة 

  

٢ 
  

  الريحانة

  

، ذو رائحة طيبةنبات عشبي صغير، 
 .يستخدم للزينة، وطعم مر

  

٣ 
  

  نظلةحال

  

نبات شديد المرارة، في حجم البرتقالة، 
 .لونها خضراء وصفراء
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  ؟العرب قبل نزول القرآن الكريم وبعد نزولهكيف كان حال  -١٦٩

يعيشون حالة من الضالل والضعف  قبل نزول القرآن الكريمكان العرب 
  .والتفكك، وتبدل حالهم إلى الهداية واالتحاد والرفعة بعد نزوله

  

   المؤمن القارئ للقرآن باألترجة؟ eلماذا شبه الرسول  -١٧٠

وهو بقرآنه  ،والمؤمن كذلك حلو الباطنألن األترجة طيبة الطعم والرائحة، 
  .على بينة من سلوكه الظاهر في تعامله ونفعه لآلخرين

 

  المؤمن الذي ال يقرأ القرآن بالتمرة؟ eلماذا شبه الرسول  -١٧١

ألن التمرة طيبة الطعم وال رائحة لها، والمؤمن كذلك حلو الباطن، إال أنه لم 
  .يرزق نعمة نفع اآلخرين

  

  يمكن أن تتصور مؤمناً ال يقرأ القرآن؟كيف  -١٧٢

ال يمكن تصور مؤمن ال يقرأ القرآن إال أن تحول أوضاع قاهرة دون قراءته، 
  .ككونه أميا مثال، لكنه ما دام في دائرة اإليمان فهو على خير إن شاء اهللا

  

  ما الوصف الجامع بين المؤمن والتمرة واألترجة؟ -١٧٣

النفع، فشجرة األترج كبيرة الحجم، كثيرة الظل، طويلة يتجلى الوصف في كثرة 
  .العمر، وكذلك النخلة

  

  المنافق القارئ للقرآن بالريحانة؟ eلماذا شبه الرسول  -١٧٤

منه ألن الريحانة طيبة الرائحة وال طعم لها، وكذلك المنافق حينما تسمع القرآن 
أخالق أهل  فيهتسر لذلك، ولكن عندما تتعامل معه بالدرهم والدينار ال تجد 

  .القرآن؛ ألنه اتخذ القرآن باباً للتكسب ولوناً من ألوان الترف الفكري
    

  المنافق الذي ال يقرأ القرآن بالحنظلة؟ eلماذا شبه الرسول  -١٧٥

سد في دينه الفاألن الحنظلة ال رائحة لها وطعمها مر، وكذلك المنافق 
  . حينما يعرض عن القرآن؛ ألنه ال يرى فيه نفعاً دنيوياًوالضعيف في يقينه 

  

  ما الوصف الجامع بين المنافق والريحانة والحنظلة؟ -١٧٦

يتجلى الوصف في قلة النفع، فشجرة الريحان صغيرة الحجم، قليلة الظل، 
  .قصيرة العمر، وكذلك شجر الحنظل
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  : eقاَل رسوُل اِهللا: عن ثوبان رضي اُهللا عنه قال 

 " أن ماألم كوشىين كلِّ  تداعليكم مى األكلة إلى  أفقعهاكما تداعتقَصع" ،
كغُثاء  غثاءبْل أنتم يومئذ كثير ولكنكم :"ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: فقاَل قائٌل
في قلوبكم  وليقذفَنمنكم،  المهابـةَاُهللا من صدور عدوكم  ولَينزعنالسيل، 
نه؟ قاَل: فقاَل قائٌل. الو ـنهسوَل اِهللا وما الوالدنيا وكراهية " : يا ر بح

 الموت."  
  

  .عرف راوي الحديث -١٧٧

  .كنيته أبو عبداهللا. ثوبان بن يجدد الحميري اليمني -

 .بعد أسره ثم أعتقه eاشتراه رسول اهللا  -

 eومالزمته في حضره وسفره بعد أن خيره الرسول eآثر البقاء مع الرسول -
  ".أهل البيت  إن شئتَ أن تَلحقَ بمن أنتَ منهم، وإن شئتَ أن تكون منا: " بقوله

  .شارك في فتوحات مصر -

 .هـ ٥٤توفي في حمص سنة  -

  

  ما معنى الكلمات التي تحتها خط؟ -١٧٨
  

  

  

 الـمـعــنى

  

  

 الـكـلـمـة

  

  

 الرقم

  

  

 الـمـعــنى

  

  

 الـكـلـمـة

  

  

  الرقم

 

  

 .يسلبـن
  

ينزعـن 
  

٥ 

  

 .تجتمـع
 

  تداعـى

  

١ 

  

 .الخوف
  

 المهابة 

  

٦ 

  

 .جانـب
  

  أفـق
  

٢ 

  

ـنيلقي. 
  

 قذفـني 

  

٧ 

  

 .اإلناء المليء بالطعام
  

  قصعتها

  

٣ 

  

  .الضعـف
  

  الوهـن

  

٨  
ما يحمله سيل الماء من 

  .زبد وورق الشجر

  

  غثـاء

  

٤  

  
  

  
٤٨
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  .       وضحها. eيتضمن الحديث الشريف نبوءة تدل على صدق دعوة الرسول -١٧٩

هذه النبوءة تتعلق بمصير األمة اإلسالمية، حيث ستكون ضعيفة على الرغم 
  .من كثرتها العددية، وأنها ستكون مطمعاً للكفار وأعداء الدين

  

من وصف كثرة األمة اإلسالمية في آخر الزمان بغثاء  eالنبيماذا يعني  -١٨٠
  السيل؟

يعني أن الكثرة العددية هي كثرة غير فاعلة وعديمة الجدوى، فهي ال تملك 
قراراً وال وزناً، فهي توجه حسبما يراد لها ال كما تريد، كالغثاء الموجود فوق 

له يرتكز عليها فتعطيه  سيل الماء، فحيثما يكون السيل يكون، ألنه ال جذور
  .قوة الصمود أمام الرياح، وكذلك حال األمة اإلسالمية اآلن

  

  ما سر ضعف األمة اإلسالمية في الوقت الحاضر؟ -١٨١

السر هو فتور الروح الجهادية في النفوس، وذلك بإقبال المسلمين على الدنيا 
ف والوهـن إلى سر هذا الضع e، وقد أشار الرسولةوإعراضهم عن اآلخر

  ".حب الدنيا وكراهية الموت : " بقوله
  

  ما هدف اإلسالم األسمى؟ -١٨٢

هو تحرير اإلنسان من رِق العبودية ألبناء جنسه؛ لينعم بالحرية في رحاب 
  .العبودية هللا تعالى

  

  ما الهدف الحقيقي الكامن وراء معاداة الكفار للمسلمين؟ -١٨٣

على اإلسالم، وكذلك رغبتهم في السيطرة  هدفهم إطفاء نور اهللا تعالى بالقضاء
  .على ثروات األمة اإلسالمية وخيراتها

  

  .وضح ذلك. تقوم سياسة اإلسالم في مواجهة أعدائه على أساس اإلعداد الكيفي -١٨٤

أي أن المسلمين ال يعولون على الكثرة العددية بقدر ما يهتمون بكيفية اإلعداد 
التخطيط المحكم لمواجهة األعـداء واالستعداد الجسمي والعسكري، من حيث 

وأخذ الحيطة والحذر منهم في كل وقت، وكذلك اإلعداد النفسي والروحي  لهم،
 قتل في سبيل اهللا  فهو شهيد، فال يتقاعس أحدبترغيبهم في الشهادة وأن من ي

  .عن نصرة دين اهللا وإعالء كلمته
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١٨٥-  ) بالنصر وتقلُّ بالخذالن ال بعـدد الجنود فونَني بالروم؟ إنما تكثرأتخو ،يلكو
  ).الرجال 

  

  من قائل هذه العبارة ؟. ١

  .خالد بن الوليد
  

  ما المناسبة التي قيلت فيها ؟. ٢

:     حينما قال رجل من نصارى العرب لخالد بن الوليد في معركة اليرموك

  ).المسلمين ما أكثر الروم وأقل ( 
  

  عالم يدل قول خالد بن الوليد هذا ؟. ٣

بعد التوكل   –يدل على أن العبرة في المقام األول بحسن اإلعداد الكيفي 
  .وليس بحجم وأعداد الرجال -على اهللا تعالى

  

  ِلم سميت الدنيا بهذا االسم؟ -١٨٦

  .الدناءةمبالغة في ذمها وتحقيرها إذا قيست باآلخرة، فهي مشتقة من 
  

  .تربية اإلسالم أتباعه على حب الجهاد: علل -١٨٧

ألن إعالء كلمة اهللا تعالى والحياة الكريمة ال يأتيان إال عن طريق الشهادة 
والجهاد في سبيله تعالى، فهو عز وقوة في الدنيا ومنزلة رفيعة في 

  .اآلخرة
  

  .استنتج ثالثة أمور يرشد إليها الحديث الشريف -١٨٨
  

 .لعداء بين المسلمين والكفار مستمر ألنهم يعلمون بقوة المسلمين ووحدتهما. ١
  

 .اهتمام اإلسالم باإلعداد الكيفي للمسلمين أكثر من الحجم العددي. ٢
 

  .الجهاد مصدر عزة المسلمين، وتركه سبب ضعفهم وذلهم. ٣
  

  
  

& & & & & & & & & &  
 

  انتهت األسئلة وإجاباتها                             

  مع تمنياتي لكم دوماً بالتوفيق والنجاح                     

  

  

٥٠
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