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 ٢

  ـ ١٥صـ ألول الدرس ا
  االستهزاء بالدين وأهله 

  ؟عرف االستهزاء  -١س
على الجد  االستهزاء هو : حمل األقوال واألفعال على الهزل واللعب والسخرية ال -١ج

  والحقيقة 
  

  ماحكم االستهزاء بالدين ؟ -٢س
  ٠ردة عن اإلسالم سواء كان المستهزيء مازحاً أو هازالً  -االستهزاء بالدين حكمه : -٢ج
  
  

  ماهي صور االستهزاء بالدين ؟ -٣س
   -دين له صور هي : االستهزاء بال -٣ج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ماهي صور االستهزاء با تعالى ؟ -٤س
 
 
 
 
  

  ما هي صور االستهزاء بالرسول صلى هللا عليه وسلم ؟ -٥س
  
 
١  
  

  االستهزاء با تعالى 
 

االستهزاء بالرسول صلى 
 هللا عليه وسلم

االستهزاء بشعائر الدين 
وسنن المصطفى صلى 

 هللا عليه وسلم  

االستهزاء بأصحاب النبي 
 لم صلى هللا عليه وس

 االستهزاء بالمؤمنين  

سب هللا تعالى أو إنكار  -١
 صفة من صفاته  

سب دين هللا تعالى أو  -٢
 تفضيل شرع عن شرعه  

سب المالئكة أو كتبه أو  -٣
 رسله  

النيل من شخصه الكريم 
 بالسب أو القذف

لطعن في السنة المطهرة ا
  من حيث صحتها وثبوتها

االستهزاء من المتمسكين 
  بالسنة النبوية المطهرة 



 ٣

  
  ٠علل االستهزاء بأصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم يعد استهزاًء بالدين  -٦س
  ٠نا الدين ألنهم هم الذين نقلوا إلي -ج
  

  ماهي صور االستهزاء بأصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ؟ – ٧س
    -٧ج
  
  
  

اذكر بعض األمثلة التي يكون فيها استهزاًء بشعائر الدين وسنن النبي صلى هللا عليه  -٨س
  وسلم ؟

   – ٨ج
  
  
  

  فكيف يتم هذا االستهزاء ؟ ٠االستهزاء بالمؤمنين سبب دخول النار  -٩س
  ٠ة بالمؤمنين ألجل إيمانهم السخري -٩ج
  ومجالستهم ؟ نالمستهزئيهو موقف المسلم من  ما -١٠س
  النصح لهم وبيان خطئهم وعظم  -١

  ٠جرمهم بالعقل والنقل 
  الصبر على األذى في سبيل هللا  -٢

  ٠وصدق التوكل على هللا 

  ٠االعتزاز بالدين  -٤  ٠أخذ العبرة ممن هم خير منا  -٣

  الجهر بالحق اقتداء برسولنا صلى هللا -٦  ٠عدم مجالستهم اإلعراض عنهم و -٥
  ٠عليه وسلم 

  
  ما هي أضرار السكوت عن االستهزاء بالدين ؟ -١١س
   ٠يُزهد الناس في االلتزام بالدين  -٢  ٠التهوين والتقليل من حرمة الدين  -١
٠مة طريق للضعف وطمع األعداء في األ -٤  ٠نشر للفرقة والتفكك في المجتمع  -٣

  
  

  ٠اتهامهم بالردة بعد موت النبي صلى هللا عليه وسلم  -١
 ٠اإلساءة إليهم من خالل الرسوم واألفالم  -٣          ٠اتهامهم بسوء الخلق  -٢

باللحية والحجاب االستهزاء  -٢       ٠االستهزاء باألذان واإلقامة  -١
  ٠والسواك 

 ٠االستهزاء بالعبادات كشعائر الحج  -٣



 ٤

  ـــــ٢١مفهوم الوالء والبراء صـــ  -:الثاني الدرس 
  ما هي صور تمام اإليمان وكماله ؟ -١س
   -من صور تمام اإليمان وكماله : -١ج

أن يوالي  –يتبع ويناصر رسوله صلى هللا عليه وسلم  –{ أن يوالي المسلم ربه تعالى 
  أبغضاه }  ورسوله ويبغض ماحبه هللاأن يحب ما أ  –المؤمنين ويناصرهم على غيرهم 

  عرف الوالء والبراء ؟ -٢س

  ٠النصرة والمحبة -الوالء هو :

  ٠البعد والخالص والعداوة بعد اإلعذار واإلنذار -البراء هو :

  ما هي أنواع الوالء والبراء ؟ -٣س

  ٠عاداهأن يكون اإلنسان موافقاً  تعالى يحب من أحبه ويعادي من -هو: الوالء  تعالى

  الوالء ألعداء هللا 
   -{ البراء }هو :

أن يتبع اإلنسان أعداء هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم ويحارب كتابه وسنة نبيه 
  ٠صلى هللا عليه وسلم وعباده المؤمنين 

  ماهي أقسام الناس فيما يجب بحقهم من الوالء والبراء ؟ -٤س

  التعريف  نوع الناس في الوالء والبراء

  من آمن با تعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم وقام   -حب حباً خالصاً هو :من ي
  بوظائف اإلسالم ومبانيه العظام علماً وعمالً واعتقاداً 

من يحب من وجه ويبغض من 
   -وجه وهو :

المسلم الذي خلط عمالً صالحاً وآخر سيئاً : يحب ويوالي على قدر ما
   ٠معه من الشر معه من الخير ويبغض على قدر ما

  من كفر بأي ركن من أركان اإليمان أو ترك أحد أركان    -من يبغض جملة وهو :
  ٠اإلسالم أو أشرك با تعالى في عبادته  أحدا 

  ما حكم مواالة المؤمنين ؟ -٥س
   ٠مواالة المؤمنين واجبة بالقرآن والسنة واإلجماع  -٥ج



 ٥

  ماهي مظاهر مواالة المؤمنين ؟ -٦س

  الشرح   المظهر

  ٠محبة المسلم للمسلم من لوازم اإليمان وباب عظيم من أبواب الخير  الحب 

  وهي : مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما   النصرة 
  ٠يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم 

  التألم أللمهم 
  والسرور بسرورهم

  ٠الجسد الواحد ألن المؤمنين كا

  هماحترامهم وتوقير
  وعدم السخرية منهم

  ٠يعرف من األفضل عند هللا تعالى  ألنه ال

  زيارتهم ومحبة 
  ٠االلتقاء بهم 

   ٠ألنه قد يكون سببا في دخول الجنة 

  قال تعالى { ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان}  الدعاء واالستغفار لهم

  ماهي مظاهر مواالة الكافرين ؟ -٧س
  ٠اإليمان ببعض ماهم عليه من الكفر    ٠اً وأنصاراً وأولياءاتخاذهم أعوان

  ٠الركون إليهم ومداهنتهم ومداراتهم ومجاملتهم على حساب الدين   ٠مودتهم ومحبتهم من دون المؤمنين 
  

  السكوت عنهم ونحن في مجالسهم حال 
  ٠استهزائهم بالدين 

  

  سرارهم التآمر معهم والتجسس من أجلهم ونقل عورات المسلمين وأ
   ٠إليهم 

  قارن بين المواالة والمعاملة بالحسنى ؟  -٨س

  المعاملة بالحسنى   الوالء

  منهج اإلسالم مع البشر أجمعين مؤمنهم وكافرهم  النصرة والمحبة 

  ماهي األمور التي تتنافى مع المواالة ؟ -٩س
   -األمور التي تتنافى مع العقيدة هي : -٩ج

  ٠ون موافقاً للكتاب والسنةبشرط أن يك  البيع والشراء 

  ٠بشرط أن يكون موافقاً للكتاب والسنة  ٠الوقف عليهم أو وقفهم على المسلمين 

  بدليل زيارة النبي صلى هللا عليه وسلم    ٠عيادتهم والسؤال عنهم 
  ٠للغالم اليهودي 

  ٠بشرط عدم التعارض مع أصول الدين    ٠االنتفاع بالكفار وبما عندهم 

  االنتفاع بهم في داللة الطريق والسالح   منهم مثل الطب والكيمياء  تلقي العلوم



 ٦

  { مكرر } ماهي مظاهر مواالة المؤمنين ومظاهر مواالة الكافرين ؟ – ١٠س

  مظاهر موالة الكافرين   مظاهر مواالة المؤمنين 

  ٠اتخاذهم أعواناً وأنصاراً وأولياء  الحب

  ٠ر هم عليه من الكف اإليمان ببعض ما  النصرة

  ٠مودتهم ومحبتهم من دون المؤمنين   ٠التألم أللمهم والسرور بسرورهم

  الركون إليهم ومداهنتهم ومداراتهم ومجاملتهم على  احترامهم وتوقيرهم وعدم السخرية منهم
  حساب الدين 

  السكوت عنهم ونحن في مجالسهم حال   زيارتهم ومحبة االلتقاء بهم
  ٠استهزائهم بالدين 

  التآمر معهم والتجسس من أجلهم ونقل عورات المسلمين  ستغفار لهمالدعاء واال
  ٠وأسرارهم إليهم  
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 ٨

  ـــــــــــــــ٥٣الدرس الرابع : صـــــــــــ 
  ٠األحق باإلمامة في الصالة 

  من هو أبو مسعود األنصاري ؟ -١س
   ٠عقبة بن عمرو بن ثعلبة  -أبو مسعود األنصاري هو : -١ج
وكان أحدث الناس سناً/ شهد أحد / كان من أصحاب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه توفي شهد بيعة العقبة الثانية  -

  ٠هـ بالكوفة  ٤٠سنة 
  معنى اإلمامة ؟ ما -٢س
  ٠منها بشروط معينة به في الصالة كلها أو جزء أن يتقدم رجل المصلين  ليقتدوا  -اإلمامة في الصالة هي : -٢ج
  ماحكم إمامة المرأة ؟  -٣س

  من هو األحق باإلمامة ؟ -٤س
  الشرح  األحق باإلمامة 

  ٠هللا تعالى لكتاب  األقرأ  -١
  معنى األقرأ : أكثرهم حفظاً 

  ٠وأحسنهم تطبيقاً ألحكام التالوة 

  ٠تصح إال بقراءة القرآن  ألن الصالة ال

   ٠ألن اإلمام لن يحسن الصالة إال بها   ٠األعلم بالسنة النبوية  -٢

  ألن المهاجرين لهم السبق في اإلسالم وفي عصرنا  األقدم بالهجرة  -٣
  ٠لمعروف عنه هجر المعاصي تتحق  بتقديم ا

  ٠في واقعنا معناه : األكبر سناً ألنه موضع تقدير الناس   ٠األقدم إسالماً  -٤

  ماهي فضائل القرآن الكريم ؟ -٥س

  ٠سبب غبطة الناس لصاحبه  -٢  ٠التكريم والتوقير لصاحبه  -١

    يشفع ألهله ويرفع منزلة صاحبه  يوم القيامة -٣

  ٠م عن إمامة الرجل للرجل في سلطانه علل : نهي اإلسال -٦س
نهى اإلسالم عن إمامة الرجل للرجل في سلطانه مثل الحاكم وإمام المسجد وصاحب البيت وإن كان غيرهم أكثر  -٦ج

  ٠السلطة / ومراعاة شعور اآلخرين / وإنزال الناس منازلهم   احتراممنهم قرآنا وفقهاً لما في ذلك : 
  فعالم يدل ذلك؟ ٠يه وسلم في مرضه أن ينوب عنه أبو بكر رضي هللا عنه في الصالة أمر النبي صلى هللا عل -٧س
ر له ايجوز لإلمام أن يخت -٢ ٠أن الذي سيخلفه في مقامه هو أبو بكر رضي هللا عنه  - ١يدل ذلك على :  -٧ج

 ً   ٠نائبا
  ما الذي يُستفاد من الحديث الشريف؟ -٨س

إمامة الصالة من خير اإلعمال التي يتوالها خير الناس -٢  يه وسلم في العبادة االقتداء بمنهج الرسول صلى هللا عل -١

  ٠األحق باإلمامة يكون وفق الترتيب  -٤  ٠اإلمام يقوم مقام الرسول صلى هللا عليه وسلم  -٣

 دراسة السنة تعين على أداء العبادة بصورة صحيحة -٦   ٠حفظ القرآن له فضل عظيم في الدنيا واآلخرة  -٥

  مراعاة خصوصية اإلنسان نوع من االلتزام باإلسالم -٨  إمامة المرأة لمثيالتها من النساء دون الرجال  -٧

  

  العلة  الحكم

  درءاً للفتنة / تزكية للنفوس  يجوز للمرأة ان تؤم الرجال ال

---------------------------------------------   يجوز للمرأة أن تؤم النساء
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 ١٣

  ــ ٧٥صــ   السابعالدرس 
  هللا عنه رضي  –الصحابي الجليل أبو بكر الصديق 

  أبو بكر رضي هللا عنه   م  أبو بكر رضي هللا عنه   م

  عبد أ بن أبي قحافة عثمان بن كعب التيمي   نسبه 
  القرشي  / يلتقي في نسبه مع النبي صلى هللا عليه

  وسلم عند مرة بن كعب 
أمه : أم الخير سلمى بنت صخر بن عمرو بن كعب 

  أشار الرسول صلى هللا عليه وسلم  -  خالفته
  لخالفته حين استخلفه في الصالة 

   عليه وسلم ثم اخبار النبي صلى هللا
  مبايعة المسلمين بانتخاب حر -

    سنواتث بثال قبل الهجرة بعد عام الفيل ٥١ولد سنة   مولده 

      أبو بكر لحبه لإلبل وقيل لتبكيره في كل شيء  كنيته 

  نشأ في مكة / عمل تاجرا للحرير / كان من   نشأته 
  أثرياء قريش / ُعرف برجاحة العقل / عارفا 

  قرب النبي صلى هللا عليه باألنساب / سكن ب
  وسلم

  دستور
  الحكم 

  الصراحة / العدل / التواضع / الحث على
  لنصرة الدين وإعالء شأن  الجهاد

  ٠المسلمين 

  عتيق : ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم أخبره -١  لقبه 
  ٠بأنه عتيق من النار 

  الصديق : سماه بها رسول هللا صلى هللا عليه  -٢
  أحدا ومعه ابو بكر وعمر  وسلم عندما صعد

  وعثمان ورجف بهم الجبل

  أهم 
  أعماله 

إنفاذ جيش أسامة : ألن الرسول صلى  -١
   ٧٠٠هللا عليه وسلم وجهه للشام في 

  ورفض أبو بكر عدم تسييره للجيش 
قتال المرتدين : الذين ارتدوا بعد موت  -٢

  النبي صلى هللا عليه وسلم 

      ة على الفور كانت استجابته سريع  إسالمه 

  الكرم : نزل فيه قول هللا تعالى { وسيجنبها  -١  فضائله 
  ٠األتقى } ألنه اشترى وأعتق الكثير مثل : بالل

  ٠حسن الصحبة والصداقة : مثل الهجرة -٢
حدث مع الغالم في تكهنه ورفضه  ورعه : مثل ما -٣

  ٠أن يأكل من طعام الغالم 
   ٠موته لعمر  يملك عند زهده : أمر برد كل ما -٤

  هـ بعد موت النبي صلى هللا١٣توفي سنة   وفاته 
  عليه وسلم بسنتين وثالثة أشهر 

  وبضع ليال 
  رجت  المدينة  بالبكاء

  يوم موته رضي هللا عنه

  أول من آمن من الرجال وأول خليفة للمسلمين  -١  مناقبه 
أول من جمع المصحف -٣أول خطيب في اإلسالم / -٢
  هد مع الرسول صلى هللا عليه وسلملم يفته  مش -٤

  رسول هللا : { أبو بكر } الصحبة يا  القائل 
  المناسبة : يوم الهجرة 

  عالقته
بآل البيت 

 عرفوا قدره وفضله وسبقه لإليمان / تسموا  -
  باسمه مثل أبو بكر بن علي 

  قرابة النبي صلى هللا عليه وسلم عنده أحب  -
  من قرابتهإليه 

  كم بخير هذه األمة } { أال أخبر  القائل 
  القائل : علي بن أبي طالب رضي هللا عنه

  { ولينا أبو بكر } 
  ٠القائل : عبد هللا بن جعفر

  شهادات
  بعض 

  الصحابة 

  سبق أبا بكر إلى  قال عمر رضي هللا عته : ما
  ٠خير إال سبقني 

  ولما فضله بعض الناس على أبي بكر قال عمر :
  ن آل عمر وهللا لليلة من أبي بكر خير م

  { كيف تفضلوني عليه وإنما انا   القائل 
  حسنة من حسناته }

  القائل : بالل رضي هللا عنه لما بلغه 
  أن اناسا يفضلونه على أبي بكر 

  



 ١٤

  ــــــــــــ ٨٥صـــــــــ  الثامن الدرس
  أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي هللا عنه 

  

  أمير المؤمنين عمر بن الخطاب   م  عنه  أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي هللا  م

  عمر بن الخطاب بن نُفيل بن عبد العزى بن كعب  نسبه
  بن لؤي بن فهر 

  يلتقي مع النبي صلى هللا عليه وسلم في الجد الرابع
  عدله

  

  ٠كان دائم المراقبة  تعالى   -
  كان اذا بعث عامالً كتب األموال التي  -

  ٠ يملكها حتى يحاسبه إذا عزله

  ولد بعد عام الفيل بثالث عشرة سنة وبعث النبي  مولده 
  سنة ٢٧صلى هللا عليه وسلم وهو في سن 

  ٠كان عفيفاً مترفعاً عن أموال المسلمين -  ورعه
  ٠جعل نفقته وعياله درهمين  -

  تعلم القراءة والكتابة ولم يكن يجيدها في   طفولته 
  رجال  ١٧قريش غير 

  ها اخذتها وإال فإنها على { إن أذنتم لي في  قوله 
  حرام } حينما ُوصف العسل له دواء 

  بوم بدر أبا حفص : لقبه به الرسول  -  ألقابه 
  ٠يوم إسالمه  الفاروق : لقبه به الرسول  -
  ٠أمير المؤمنين : لقبه به عُدي بن حاتم الطائي -

تواضعه 
  أخذ إذن عائشة رضي هللا عنها أن يدفن 

   ٠مع صاحبيه 

  وكان قد  كان إسالمه استجابة لدعاء النبي  -  المه إس
وبينما هو في الطريق أُخبر  عزم على قتل النبي 

  بإسالم أخته وزوجها سعيد بن زيد وكان عندهما
  خباب بن األرت يقرؤهما سورة طه فأختبأ خباب 

  فلما ضرب عمر أخته وقرأ الصحيفة شرح هللا 
دار األرقم بن  في صدره لإلسالم وسار إلى النبي 

أبي األرقم فأخذه بمجامع ثوبه وقال له أما آن لك أن 
  ابن الخطاب ؟فخرج الصحابة مرددين  تسلم يا

  هللا أكبر فكان يوما فارقا  بين الحق والباطل

إنجازا
  ته

  اإلنجازات اإلدارية والحضارية :  -١
أول من اتخذ بداية للتاريخ الهجري / دون -

  بيتاً للمال / اتخذ داراً الدواوين / اتخذ 
  للضيافة / جعل نفقة اللقيط من بيت

  المدن الجديدة / وسع بإنشاء/ اهتم  ٠المال 
  مسجد النبي صلى هللا عليه وسلم / جمع 

  يح / أخر مقام اوالناس على صالة التر
  ابراهيم عليه السالم ليوسع المطاف / قنن

  ٠الجزية على أهل الذمة 

  كريم يؤيد عمر رضي هللا عنه : القرآن ال -١  فضائله
  ٠مثل { مقام إبراهيم / الحجاب / أسرى بدر 

  ٠الشيطان يهاب عمر رضي هللا عنه  -٢
  ٠عمر من المبشرين بالجنة  -٣

  تابع 
انجازا

  ته

  في مجال الحرب : -٢
  أول من أمر بالتجنيد اإللزامي / اقام  -

  المعسكرات الحربية في دمشق واألردن
  أشهر٤نود عن زوجاته بحدد غياب الج

  الفاروق
وآل البيت

  قال عنه على بن أبي طالب رضي هللا عنه : -
  { أال أخبركم بخير هذه األمة بعد أبي بكر } 

  فقال عمر  –فقالوا : نعم 
  سمى العديد من آل البيت أوالدهم باسم عمر : -

  ٠٠٠٠عمر األطرف بن علي / عمر بن الحسن 
  علي وولدت له زيداً تزوج عمر بأم كلثوم بنت  -

  ٠وكان يقول { انا ابن الخليفتين }
  قال عمر بعد زواجه من أم كلثوم : تقولون تزوج  -

  تزوجتها إال لحديث صغيرة أال ليس كذلك وهللا ما
  }{ كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إال سببي ونسبي

  تابع
  انجازته

  في مجال االقتصاد : أول من اتخذ دار  -٣
  أنشأ األوقاف / ضرب الدراهم  التموين /

  

  

أعطى عمر رضي هللا عنه ألهل 
الكتاب أماناً على انفسهم وأموالهم 

 وكنائسهم وصلبانهم 

للهجرة  ٢٣ذوالحجة ٢٦توفي شهيدا في 
م على يد أبو لؤلؤة ٦٤٤نوفمبر ٣

 وهو يصلي بالناس المجوسي
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 ١٧

  ــــــ ١٠٥صــــ  العاشر الدرس
  أحكام الطالق وآثاره ومعالجته 

  عرف كالً من : الطالق ك والعدة ؟ -١س
  ٠حل رابطة الزواج وإنهاء العالقة الزوجية بألفاظ مخصوصة  -الطالق هو :  -١ج
  ٠ة وتمتنع عن الزواج بعد وفاة الزوج أو حال فراقه لها المدة التي تنتظر فيها المرأ -العدة هي : -

  هو حكم الطالق ؟ ما -٢س

  السبب  الحكم

  ٠إذا تعذر على الحكمين التوفيق بين الزوجين حال الشقاق  واجب

  ٠إذا فرطت الزوجة في حقوق  هللا الواجبة عليها   مندوب

  ٠سوء خلق الزوجة وسوء عشرتها عند الحاجة إليه لدفع   مباح

  ٠إذا لم يكن للزوج سبب يدعوه لذلك   مكروه

  ٠وهو الطالق في الحيض أو في طهر جامعها فيه   حرام { الطالق البدعي}

  ماهي صور الطالق ؟ -٣س

   

  ٢  ١  صورة الطالق 

  الكنائي : الحقي بأهلك : يحتاج لنيةلنية   يحتاج صريح : انت طالق : الال  الطالق الصريح والكنائي -١

الرجعي : يجوز للزوج رد زوجته في   الرجعي والبائن الطالق  -٢
  ٠عدتها من غير عقد جديد 

  البائن : رفع قيد النكاح في الحال 
  أنواعه :

  بينونة صغرى : ان يطلق زوجته  -١
  وتنتهي عدتها من طلقة أولى أو ثانية

  تحل له إال بمهر جديد وعقد جديد  وال
  بينونة كبرى : يكون بعد الطلقة  -٢
  تحل له إال بعد ان تنكح زوجا الثة والالث

  غيره

  السني : الواقع على الوجه الذي ندب  الطالق السني والبدعي  -٣
  إليه الشرع : يطلقها في طهر لم 

   ٠يمسها فيه طلقة واحدة 

  البدعي : هو الطالق المخالف للشرع 
سمي بذلك : لما يلحق المرأة من أذى في  -

  ٠عدتها 
  -صوره : -
  ٠طلقات بكلمة واحدة  ثالث -١
ثالث طلقات متفرقات في مجلس واحد -٢
  الطالق في حيض أو نفاس أو طهر  -٣

  جامعها فيه 
  حكمه : حرام ولكنه يقع مع اإلثم  -

المنجز : الطالق غير المعلق على شر  الطالق المنجز والمعلق 
أنت طالق ٠مضاف لمستقبل  شرط وال

الطالق جعل الزوج فيه حصول  المعلق : ما
  معلقاً على شرط : ان يقول لزوجته إن 

   ٠فعلتي ذلك فأنت طالق 



 ١٨

  يقع منه الطالق ؟ من الذي يقع منه الطالق ومن هو الذي ال -٤س

  منه الطالق  عال يقالذي   الذي يقع منه الطالق 

  المجنون / الصبي / المكره  الزوج البالغ / العاقل / المختار

  ٠الق من المجنون والصبي والمكره علل : عدم وقوع الط -٥س
ا  عال يق -٥ج ا آثاره ي له ن التصرفات الت ره : ألن الطالق تصرف م ون ولصبي والمك ن المجن الطالق م

  ٠األهلية حتى تصح تصرفاته والبد ان يكون المطلق كامل  ٠ونتائجها في حياة الزوجين 
  ما الذي يترتب على الطالق ؟  -٦س

  الحضانة   العدة 

  -روعيتها :حكمة مش
  ٠التأكد من براءة الرحم لئال تختلط األنساب  -١
   ٠تهيئة فرصة للزوجين إلعادة الحياة الزوجية  -٢
   ٠استشعار عظم رباط الزوجية  -٣

  األم هي األولى بالحضانة وإن لم توجد انتقلت إلى  -
  قرابتها 

   - أسباب أولوية األم بالحضانة :  -
   ٠عليها  ألنها أعرف بالتربية وأقدر -١
  للرجل  ماليسلها من الصبر  -٢
  تنتهي الحضانة إذا استغنى األبناء  -
  سنوات  ٧قدرت مدة الحضانة ببلوغ سن الولد  -

  والفتاة : تسع سنوات 
  ورأى بعض الفقهاء  التأخر للبنات لتتمكن من اعتياد

  عادات النساء
  

  
  ماهي أنواع العدة ؟ -٧س         

  مدتها   أنواع العدد

  ثالث حيضات   المرأة التي تحيض 

  ثالثة أشهر   المرأة التي يئست من المحيض 

  أربعة أشهر وعشرا مالم تكن حامال   المرأة التي مات عنها زوجها 

  حتى تضع حملها   المرأة الحامل 

  لها  ةال عد  المرأة غير المدخول بها 

                                       
  



 ١٩
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 ٢٣

  ـــــ ١٢٩ــ صـ الثالث عشر  الدرس
  حفظ اللسان والفرج 

  ماهي أهمية اللسان ؟ -١س
   -للسان أهمية في حياة المسلم هي : -١ج
   ٠التعبير عن الرغبات  -٣     ٠التواصل بين الناس  - ٢      ٠الذكر والعبادة  -١
  

  ماهي آفات اللسان ؟ -٢س

  الشرح   آفة اللسان 

  ٠وإن كان فيه  هي : ذكر اإلنسان في غيبته بسوء  الغيبة  -١

  ٠هي : نقل الحديث على وجه اإلفساد إليقاع الفتنة بين الناس  النميمة  -٢

   ٠هو : القول القبيح وكشف العيوب   السب  -٣

  ٠هو عليه  هو : اإلخبار عن الشيء على خالف ما  الكذب  -٤

  ٠هو : الطرد واإلبعاد عن رحمة هللا تعالى   اللعن  -٥

  آفات اللسان ؟ماهي صور معالجة  -٣س

  ٠مراقبة هللا تعالى ومجاهدة النفس   ١

   ٠إدراك خطورة اآلفات في محق الحسنات وجلب السيئات  ٢

  ٠مصاحبة الصالحين واإلعراض عن الجاهلين   ٣

  ٠هجر مجالس الغيبة والنميمة   ٤

  ٠ذكر هللا تعالى وقراءة القرآن الكريم   ٥

  بم صان اإلسالم عرض المسلم ؟ -٤س
  ٠اإلسالم عرض المسلم بتشريع الحدود والعقوبات التي تمنع ذلك  صان -٤ج
  ماهي الحدود التي شرعها اإلسالم للمحافظة على عرض المسلم ؟ -٥س

  جريمة الزنا   جريمة القذف 

  حرم هللا تعالى الزنا ألنه يؤدي إلى :اختالط األنساب   القذف هو : الرمي بالزنا واتهام أعراض الناس بالباطل
  ار األمراض/ وانحالل األسر /وفساد األخالقوانتش

  جلدة / وتغريب سنة ١٠٠عقوبة الزاني غير المحصن :   جلدة / عدم قبول شهادته / فاسق ٨٠عقوبته : الجلد 
  ٠يجوز تغريبها ألنه مفسدة للمرأة  للرجل / المرأة ال

جلدة والرجم حتى الموت ١٠٠عقوبة الزاني المحصن : الجلد   

   ٠صور القوانين الوضعية في معالجتها لجرائم الزنى والقذف علل: ق -٦س
  القوانين الوضعية قاصرة ألنها :  -٦ج

  ٠خاضعة للعقل البشري الذي يخضع للتقلب واألهواء وتأثره بما بحيط به 



 ٢٤

  ماهي الوسائل التي شرعها اإلسالم لصيانة المسلم من الفواحش ؟ -٧س

   االختالطتحريم  -٢  غض البصر  -١

تشريع الزواج لمن يقدر عليه  -٤  وجوب الحجاب على النساء -٣

  ماهي الفوائد التربوية المستفادة من الدرس ؟ -٨س

  ٠الغيبة والنميمة والسب من آفات اللسان  -٢  تحصى  نعم هللا كثيرة التعد وال -١

  ٠المسلم يتحرى الصدق وقول الحق  -٤   ٠المسلم الصادق يبتعد عن آفات اللسان  -٣

  ٠اهتم التشريع اهتماماً كبيراً باألخالق  -٦  ٠المرء مسؤول عن أقواله وأفعاله ومحاسب عليها  -٥

    ٠يثير الشهوة  المسلم يبتعد عن كل ما -٧

  



 ٢٥

  ـــــــــــــــ ١٣٦صــــــــــ  الثالث عشرالدرس 
  أخالق إسالمية 

  ماحة ؟الس التسامح / عرف كل من الرفق / الرحمة / سعة الصدر / -١س

  ٠لين الجانب والتلطف في األمور والبعد عن العنف والشدة والغلظة    -الرفق هو :

  ٠النفس مع المغفرة واإلحسان  وانعطافإرادة فعل الخير برقة القلب    -الرحمة هي :

  ٠الحلم والصبر وعدم الغضب   -سعة الصدر هي :

  يخطئوالمشاعر السلبية تجاه الشخص الذي أن تكون مفتوح القلب وأال تشعر بالغضب    -التسامح هو :
   ٠بحقك 

٠تيسير في المعاملة ومالينة في المحادثة وصفح وتجاوز وطالقة في الوجه واستقبال الناس   السماحة هي : 

  ماهي فضائل الرفق ؟ والرحمة ؟ -٢س

  فضائل الرحمة   فضائل الرفق

  جل وحكمتهتدل على فقه الر -١  ٠أجزل هللا تعالى الجزاء عليه  -١

االتصاف بالرحمة والتواصي بها صفة ألصحاب اليمين -٢  ٠الرفق خلق عظيم ماوجد في شيء إال حسنه وزينه  -٢

  ماهي صور رفق الرسول صلى هللا عليه وسلم ورحمته ؟ -٣س

  الشرح   صور رحمته 

  خفف }يلرحمته بالعباد { من صلى بالناس ف -١  باإلنسان  رحمة الرسول 
  بالجاهل {دعوه وهريقوا على بوله ذنوبا من ماء } لمن بال بالمسجدرحمته  -٢
   ٠رحمته بالمشركين نهى عن قتل المشرك المعاهد الذي أُعطي األمان  -٣

  ٠الحث على كفالة اليتيم  -١   ٠بالضعيف  رحمته 
 ٠السعي على األرملة والمسكين  -٢
  ٠الوصية بالنساء  -٣

  وسلم بحسن معاملة الخدم ومثاليته في تعامله مع أنسأمر النبي صلى هللا عليه   رحمته بالخدم

   ٠إطعام الحيوان وسقيه وعدم تحميله مااليطيق  -١  رحمته بالحيوان 
  ٠اإلحسان في ذبح الحيوان بأن يكون بسكين حاد حتى اليتعذب  -٢

  
  ماهي أثار الرفق والرحمة في حياتنا ؟ -٤س

  تحقيق األمن للفرد والمجتمع   هم محبة الناس وإيصال الخير ل  ٠تحقيق محبة هللا تعالى

  ٠يدل على سعة صدره صلى هللا عليه وسلم  الرسول صلى هللا عليه وسلم قدوة لنا : اكتب ما -٥س
قرأ سعد بن سعنة وهو من علماء اليهود عن صفات الرسول صلى هللا عليه وسلم فأراد ان يتأكد من نبوة النبي  -٥ج

هللا عليه وسلم تمراً على ان يدفع النبي صلى هللا عليه وسلم ثمنه بعد مدة معلومة  صلى هللا عليه وسلم فباع للنبي صلى
  فذهب إليه قبل الموعد بثالثة أيام يطالبه بالسداد بغلظة وجفاء فقال الرسول صلى هللا عليه وسلم لعمر 

وأمر بأداء الدين إليه وأن { أنا وهو كنا إلى غير ذلك أحوج منك : ان تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي }
  ٠يزاد على حقه مقابل الذعر الذي أصابه من عمر رضي هللا عنه فكان ذلك سبب إسالمه 

  
  ٠أكتب مثاالً من تسامحه رضي هللا عنه  ٠في حياة عمر رضي هللا صوراً كثيرة تدل على اخالقه الكريمة  -٦س



 ٢٦

ناس، امسعوا وأطيعوا، فقام أعرابي وقال: ال مسع لك وال طاعة، انظر إىل هذه اجلرأة ـ كان على املنرب خيطب يف الناس، ويقول: أيها ال   -٦ج

 على من؟ على عمر وهو على املنرب ـ فقال له عمر: ولم؟

ق بني طويل وقصري ـ فقال عمر البنه عبد اوزَّع بني املسلمني بالتساوي ال فَرقال: ألن ثيابك أطول من ثيابنا ـ وكان القماش ي قُم يا عبد ا :

ه، وها أنذا لتُرِي الناس، فقام عبد ا فقال: إن أبي رجل طوال ـ مبالغة يف الطول ـ وثوبه يف املسلمني مل يكْفه، فأعطيته ثوبي فوصله بثوب

  "مبرقَّعيت بينكم، عندها قال األعرابي: إذن نسمع ونطيع

  فيم تكون السماحة ؟ -٧س
ألن الناس تكون عرضة للمعاصي واآلثام ألن الدافع  ٠باً في المعامالت مثل البيع والشراء السماحة تكون غال  -٧ج

  ٠لها حب المال 
  ماهي مظاهر السماحة  في البيع والشراء ؟ -٨س
   -مظاهر السماحة في البيع والشراء : -٨ج
  ٠ا عدم الزيادة على البائع في ثمنه -٢          ٠عدم بخس المشتري لثمن السلعة  -١

  ماهي الفوائد التربوية المستفادة من الدرس ؟ -٩س

  الرفق خلق عظيم ماوجد في شيء إال زانه   الرسول صلى هللا عليه وسلم رحمة للعالمين 

  السماحة والتسامح من صفات المسلم الصالح   الحث على معاونة أصحاب الحاجات وإغاثة الملهوفين

  االتصاف بالرحمة والتواصي بها صفة ألصحاب  ٠تقلل من هيبة الرجال  رحابة الصدر ال
  ٠اليمين 
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 ٢٩

  ــــــــــــــ١٥٥صـــــــــــ  الخامس عشر  الدرس 
  آثارها } –أهدافها  –العولمة { مفهومها 

العولمة  –العولمة الثقافية  –العولمة االقتصادية  –عرف كل من : العولمة  -١س
  لسياسية } ؟ا

  دمج سكان العالم اقتصادياً وثقافياً وسياسياً في مجتمع   -العولمة هي :
  ٠عالمي واحد 

  ٠سهولة حركة الناس والمعلومات والسلع بين دول العالم   العولمة االقتصادية

  محاولة مجتمع ما تعميم نموذجه الثقافي على المجتمعات األخرى  العولمة الثقافية 

  عملية تشكيل نظام دولي يتجه نحو التوحد في قواعده وقيمه   سية العولمة السيا
  ٠وأهدافه وإدماج البشرية ضمن إطاره 

  
  أهداف العولمة ؟ ماهي -٢س

  فرض السيطرة االقتصادية والعسكرية 
  ٠على شعوب العالم 

  ٠بالدولة  ربط اإلنسان بالعالم ال

  تدمير الهويات والثقافة القومية وتغليب 
  ٠لغربية الثقافة ا

  الهيمنة السياسية على دول العالم الثالث 
   ٠كاتها واستعمار ممتل

  تذويب سائر الحضارات التي تحمل قيما 
  مضادة لقيم الحضارة الغربية وعلى رأسها 

  ٠الحضارة اإلسالمية 

  

  ؟ ٠ومدى خطورتها  ٠ماهي جوانب العولمة  -٣س

  خطورتها   جوانب العولمة 

  تكديس رأس المال في يد فئة قليلة ألنه يقوم على الربا -١  العولمة االقتصادية 
  ٠مقابل انتشار الفقر في دول أخرى 

  تحريك النزعة االستهالكية واالستغراق في الكماليات  -٢
  االنفتاح على السوق العالمية بما تحمل من بضائع ذات  -٣

   ٠تأثير سلبي على القيم 

  ٠ثقافة الغربية على الثقافة اإلسالمية ادعاء أفضلية ال -١  العولمة الثقافية 
  تذويب االنتماء إلى الدين والمعتقد وإضعاف عالقة  -٢

  ٠الفرد بأمته
  تمزيق الروابط األسرية واالجتماعية  -٣
  ٠شيوع سلوكيات وتصرفات هابطة تنافي قيم اإلسالم  -٤

  سخريةضعف االنتماء لسلطة الدولة وامتهان رموزها وال -١  العولمة السياسية 
  ٠من الخطاب الوطني

  تأليب األقليات التي تخالف أنظمة وقوانين الدولة تحت  -٢
  ٠ذريعة حقوق اإلنسان مما يزعزع الدولة ويهددها 

  



 ٣٠

  ماهو دور اإلعالم في تحقيق أهداف العولمة ؟ -٤س
  ٠ج ثقافتها وقيمها اإلعالم الغربي مرسال واإلعالم العربي مستقبال مكن  الدول الغربية من إشاعة وتروي -٤ج
  

  ماهي وسائل هيمنة اإلعالم الغربي ؟ -٥س

  ٠اإلذاعات المختلفة متعددة اللغات   ٠الصحف والمجالت الغربية المتداولة 

    ٠شبكة اإلنترنت العالمية 

  ماهي اآلثار اإليجابية للعولمة ؟ -٦س

  ٠المعلومة المفيدة من االنترنت سهولة الحصول على  ٠إتاحة فرصة كبرى لنشر الثقافة اإلسالمية والدعوة 

  إمكانية تحقيق النمو االقتصادي القائم على التجارة   ٠زيادة التواصل بين المسلمين في أنحاء العالم 
  ٠الحرة 

  

  
  ماهي األساليب الفعالة لمواجهة مخاطر العولمة ؟ -٧س
  ة / المدرسة / المجتمعالتمسك بالثوابت اإلسالمية وتعزيز دور القيم التربوية عن طريق األسر -١

  يقدمه من حلول لمشكالت البشرية وفق منهج علمي  التعريف بعالمية اإلسالم وما -٢
  ٠موضوعي 

  ٠األخذ بمبدأ القوة الشاملة  -٣

  العمل الجماعي كأسلوب فعال تواجه به العولمة ألن العمل الجماعي أقوى من العمل -٤
  الفردي 
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 ٣٤

  تغني عن الكتاب المدرسي المذكرة ال - ملحوظة : 
  مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

 


