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 الثاني عشرصف لل الحفظ أحاديثمقرر 
 ( الثاني) الفصل 

 
 

 18ــ. صـومسجد األقصى ومسجدي هذا(( ،مسجد احلرام ،ال إىل ثالثة مساجدإال تشد الرحال )) ‘قال  .1
 

 :قـــال ؟!أيكفـــر  له :قيـــ  .يكفـــر  ،ريـــل ال ـــار كـــأها أ اـــر أه  ـــا ال ســـا ))أ  ‘ قـــال ال ـــي ¢عـــب اعـــب ع ـــا  .2
مــا رأيــل م ــت  :لــأ أحســ ل إىل إحــداهب الــدهر ك رأئ م ــت  ــي ا قالــل ،ويكفــر  اسحســا  ،يكفــر  اليشــر

 33. صــــخرا قط((
 

. إ  مل يكــب صــاح    ــذلت(( ،إال ارتــدئ ع يــ  ،للكفــروال يرميــ   ،))ال يرمــر رجــ  رجــال للفســأ  ‘ قألــ   .3
 36صــــــــ

 

واصــىفى مــب قــري  عــ   ،مــب   ا ــة قــري  واصــىفى ،إمساعيــ  ولــدهللا اصــىفى   ا ــة مــب  إ )) ‘ ال ــيقــال  .4
 70. صـــــــواصىفاين مب ع  ها م(( ،ها م

 

الـديب، كـأها حـ  الـديب، كـ  رر  عيــد  ك ـ  عكـ  يـأمد صـدقة، ق ـ  أ   ـ  ))مـب ا رـر ميسـرا  ‘قـال روـأل هللا  .5
 100. صــــــــ((هلت ك   عك  يأم ما   صدقة

 

. هـم وـأا (( :وقال ،و اهدي  ،و ات   ،ومأ   ، آ   الرل ‘قال ))ليب روأل هللا  ¢عب ع دهللا  عب جاعر  .6
 110صــــ
 

حـ   ،وهراعـا عـذرا  ،شـرب))لتت يب و ب الذيب مب ق  كم  ربا ع ‘قال روأل هللا  ¢ عب أيب وييد اخلدري  .7
 121. صــــــــــكمب(( :قال ؟وال صارى الي أد :اي روأل هللا :ق  ا ،لأ دخ أا يف حجر ضب الت يتمأهم

 

الشـر  له  :قـال ؟اي روـأل هللا ومـا هـب: قال ))اجت  ـأا السـ ا ابأعتـائ قـالأا ‘عب ال ي  ¢عب أيب هريرة   .8
لحلـ  وأ ـ  الـرل وأ ـ  مـال اليتـيم والتـأل يـأم ال حـص وقـذ  ا صـ ائ والسحر وقتـ  الـ فا الـر حـرم هللا إال 

 127. صـــــــابؤم ائ الغاكالئ((
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 15صـــ  تعظيم حرمات هللا تعالى
  { خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث}عالم تدل اآلية التالية  السؤال:

 تأمر بتعظيم حرمات هللا: اإلجابة

 ؟السؤال: كيف يكون تعظيم حرمات اهلل تعاىل
 : امتثال المرء أمر هللا تعالى، واجتناب نواهيه اإلجابة

 السؤال: بني كيفية تعظيم حقوق اهلل تعاىل.
 : أن تعظم صفاته، وأن يعظم كالمه، ويعظم أمره اإلجابة

 السؤال: كيف يكون تعظيم الشعائر؟
 : تعظيمها يكون بإجاللها، والقيام بها على أكمل وجه يقدر عليه العبد. اإلجابة

 السؤال: ما هي شعائر اهلل؟
 : المعالم الظاهرة من دين هللا، والتي نصبها الشارع عالمة على أمِر. اإلجابة

  .الشعائر التي أمرت الشريعة بتعظيمها عدد بعضالسؤال: 
 ومنها:   األزمنة الشريفة  -أ

 ليلة القدر.  -1
 العشر األول من ذي الحجة.  -2
 األشهر الحرم.  -3

 : لمعظمة ومنهااألمكنة ا  -ب
 الكعبة المشرفة.  -1
 المسجد الحرام.  -2
 المسجد األقصى. -3
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 سائر المساجد.   -4

 ؟  للكعبة السؤال: أذكر بعضًا من مظاهر التعظيم
  .عدم استقبالها حال قضاء الحاجة 
 .حرمة الصيد في مكة 

 السؤال: كيف يكون تعظيم حدود اهلل؟
 واهياالمتثال لألوامر واجتناب الن: اإلجابة

 تعظيم حقوق اآلخرين؟السؤال: كيف يكون 
 ال يجوز االعتداء على المسلمين. -1
 تحريم االعتداء على أولياء هللا. -2
 تحريم االعتداء على زوجات النبي. -3

 السؤال: بني موقف الناس من تعظيم حرمات اهلل . 
 التقى. أهل الهدى و  -3 أهل الجفاء.  -2أهل الغلو.  -ثالث أصناف أ: اإلجابة

 ؟ات املنافية لتعظيم اهلل وشعائرهالسؤال: ما أسباب الوقوع يف املخالف
 الجهل بدين هللا تعالى. -1
 قلة العلم الشرعي. -2
 الخوض بغير علم في ذات هللا. -3

 ؟األثار احلميدة لتعظيم حرمات اهللالسؤال: ما 
 االبتعاد عن ارتكاب المحرمات.-1
 حصول الخير من هللا تعالى.-2
 التقوى واإليمان. -3
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 25صـــ  اإلسالم يدعو إلى السماحة ونبذ الغلو
 السؤال: ما معىن السماحة؟

 : السماحة هي: )بذل ما ال يجب تفضاًل( أي سهولة الجانب في اإلعطاء. اإلجابة

 السؤال: اذكر بعضًا من صور السماحة يف اإلسالم؟.
تباعـه، نن الرفـال ال يكـون بالشفقة واللين علـى أ -موسل  صلى هللا عليه -امتن هللا تعالى على نبيه -1

 في شيء نال زانه.
 على دعوة أهل الكتاب نلى التوحيد بالتي هي أحسن.  -تعالى -حث هللا -2
 باب التوبة مفتوحًا أمام المؤمن والكافر.  -3
 التكاليف في اإلسالم بقدر االستطاعة، ودائرة المباح أوسع بكثير.  -4

 الغلو؟ السؤال: ما معىن
ال بــذم مــن و : الغلــوم مجــاوزة الحــد والزيــادة فــي الشــيء، مــدحًا أو ذمــًام. المــدح بــأكثر ممــا يســتحال اإلجابةةة

 يستحال الذم. 

 السؤال: حدد موقف النصارى من سيدنا عيسى؟
 من مقام النبوة والرسالة نلى مقام الربوبية.  رفعوا سيدنا عيسى: اإلجابة

 غلو. السؤال: ما موقف اإلسالم من ال
 يعتبـر اسـتدراكًا علـى النبـي  –تعـالى  –فكـل مجـاوزة للحـد الـذي حـده هللا نهـى اإلسـالم عـن الغلـو : اإلجابة

 فكان محرمًا. -وسلم  صلى هللا عليه-

 السؤال: حدد ما أسباب الغلو يف الدين؟  
 الجهل -1
 سوء الفهم -2
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 االستعالء بالطاعة  -3
 نتباع الهوى  -4
 التعصب  -5

 يف يكون عالج الغلو ؟السؤال: ك
 تعلم العلم الشرعي.  -1
 نعطاء المجال للعلماء الربانيين والوعاظ والدعاة إلبالغ.  -2
 تنظيم الدورات التربوية العامة.  -3
 القيام بواجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.  -4

 32صــــــــ  التحذير من التكفير والتفسيق
 افر.السؤال: علل وجود املؤمن والك

إذ هـو و  سنة هللا تعـالى فـي خلـال اإلنسـان حيـث ميـزه باالختيـار بـين اإليمـان والكفـر والخيـر والشـر: اإلجابة
 ولمعرفة الحال من الباطل. سنة هللا، لدوام النوع اإلنساني

 الكفر واإلميان.احلكم بساس يكون السؤال: على أي أ
 الحكم على الفاعل بأنه كافر بسبب فعله. يكون بالحكم على الفعل نفسه أنه من الكفر أو: اإلجابة

 السؤال: ما تعريف الكفر؟
 باللسان، أو بهما معًاماإليمان به بالقلب، أو  -تعالى -: الكفر هو: م جحود شيء مما افترض هللااإلجابة

 السؤال: حدد أقسام الكفر وما تعريف كل قسم؟ ؟ 

ة اإلســالم، ويوجــب لــه الخلــود فــي دائــر ويخــرص صــاحبه مــن  الــدين : م مــا يــنقل أصــل الكفــر األربــر
 .النار 
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 ؟ عدد صورة الشرك األكربالسؤال: 
 كفر اإلنكار والتكذيب.  -1
 كفر االستكبار.  -2
 كفر الشك.  -3
 كفر اإلعراض.  -4
 كفر االستهزاء.  -5
 كفر البغض: م وهو كراهية اإلسالم، شيء من أحكامه.  -6

 ؟زاء: أذكر مثاالً على كفر االستهالسؤال
 أو أفعاله، أو ينتقل.  -وسلم  صلى هللا عليه-هزئ ننسان بشيء من أقوال الرسول: أن يستاإلجابة

 األصغر؟ عدد صورة الشرك السؤال: 
 كفر النعمة. -1
 كفران العشير وإحسانه. -2
 الحلف بغير هللا تعالى. -3
 قتال المسلم. -4
 الطعن في النسب، والنياحة على الميت. -5
 ب نلى غير األب. االنتسا-6

 السؤال: بني ما معىن الفسق.
 : مهو معصية هللا، وترك أمره، والخروص عن طاعته سبحانه وتعالىم.اإلجابة

حبه من اإلسالم، وينفي عنه هو رديف الكفر األكبر، والشرك األكبر يخرص صا: الفسق األربر
 مطلال اإليمان.
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 ن اإليمانممهو المعصية التي ال تخرص صاحبها عالفسق األصغر  
 السؤال: ما املراد بالتكفري؟

 م الحكم على الشخل بالخروص من اإلسالمم  هو: اإلجابة

 السؤال: ما املراد بالتفسيق؟
 : المراد بالتفسيال: م الحكم على الشخل بأنه عاص وخارص عن طاعة هللاماإلجابة

 بالكفر أو الفسق؟ الناسالسؤال: ما حكم اتهام 
  .للمسلم اإلقدام عليه نال ببرهانر والفسال م فال يجوز والحكم بالكف :اإلجابة

 السؤال: أذكر حديثًا ينهي عن التكفري؟
 : م نذا قال الرجل ألخيه يا كافر فقد باء به أحدهمام اإلجابة

 م ال يرمي رجل رجاًل بالفسوقم         

 ؟عدد موانع التكفريالسؤال: 

 وهو على على صورتين:م عدم العلمم   الجهل -1

 خلو النفس من العلم أصاًل. -1
 اعتقاد الشيء بخالف ما هو عليه. -2

 ما يصدر عن المكلف بغير قصد.: ويقصد به الخطأ-3

 وهوم حمل الغير على أمر ال يريده، فمن أكره على الكفر وأجبر عليه وقلبه مطمئن.اإلرراه: -3
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 السؤال: فرق بني الكفر األكرب والكفر األصغر من حيث التعريف
 األكبر يخرص صاحبه عن الدين واألصغر ال يخرص صاحبة عن الدين. :اإلجابة

 السؤال: صنف نوع الكفر يف احلاالت اآلتية؟
 )كفران العشير( قول المرأة لزوجها: ما رأيت منك خيرًا قط.  -
 )كفر أكبر(وسلم   صلى هللا عليه –يشكك في أن ما جاء به رسول هللا  -
 )كفر أصغر(أة المسلمة. السخرية من حجاب المر  -
 )كفر أصغر(نهمال تعلم حكم الوضوء والصالة.  -

 السؤال: يف املواقف اآلتية ما يدل على كفر أكرب وكفر أصغر، ووضحهما.
 )ال يكفر(  يقتل أخاه المسلم ألنه تسبب في ظلمه. -
 )أكبر(                   يكذب بوجود المالئكة. -
 )أصغر(  لكواكب والنجوم.رجل كثير الحلف بالشمس وا -
 )أصغر( يكره شعيرة الحج بحجة أنها تسبب التعب واإلجهاد.  -

 49صـــــ  القدر وخلق اإلنسان
 السؤال: ما هو القدر؟

 تقدير هللا تعالى لألشياء قبل حدوثها.  :اإلجابة

 السؤال: أذكر ما تعرفه عن الصحابي اجلليل؟
 )ابن أم عبد(.  وكان ينادي بأمه فيقال لهلي، هو عبد هللا بن مسعود الهذ :اإلجابة

 الصحابي اجلليل؟ مناقببعضًا من  عددالسؤال: 
 كان من السباقين في دخول اإلسالم فهو سادس من أسلم.  :اإلجابة

  .هاجر نلى الحبشة 
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  .أول من جهر بالقرآن الكريم 
  .أعلم الصحابة بكتاب هللا 
 هـ(. 32توفي عام ) وسلم.  صلى هللا عليه -شهد جميع الغزوات مع الرسول 

 ؟راوي احلديث السؤال: ما وجه اإلعجاز يف احلديث
 أخبر أمور الغيب وهو غيب األرحام وخلال األجنة.   :اإلجابة

 السؤال: أذكر بعضًا من مراحل خلق اإلنسان؟
ألجنة وبعد مرور مائة وعشرين يومًا يسأل جنس الجنين، وعن خلقه أهو تام، أجله، وعن عدد ا :اإلجابة

 في الرحم. 

 السؤال: من خالل احلديث الشريف بني ما يدل على القدر؟
ته من خير أو شر ومن يؤمن باهلل ومن فبين أن هللا تعالى كتب لكل ننسان كل ما يتعلال بحيا :اإلجابة

 يكفر.

 السؤال: ملاذا علمنا الرسول الكريم الدعاء بالثبات على األعمال الصاحلة؟
تر بأعماله الصالحة وينسى أن العبرة بالخواتيم، وفي آخر عمره يعمل بعمل أهل يغحتى ال  :اإلجابة

 أن يثبتنا. -النار، فعلينا أن نحرص على العمل الصالح في كل وقت وندعو هللا تعالى

 السؤال: أذكر بعضًا من فوائد احلديث؟
  .علم األجنة 
 ان يمر بعدة أطوار.خلال اإلنس 
 تعالى. الرزق واألجل والعمل بيد هللا 
  .اإليمان بالقضاء والقدر 
 .المبادرة باألعمال الصالحة 
 .العبرة بخواتيم األعمال 
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 54صــــــ  غيرة هللا تعالى
 ؟راوية احلديث السؤال: ماذا تعرف عن أم املؤمنني عائشة

 وزوص رسول هللا.  -أم المؤمنين، بنت أبى بكر الصديال :اإلجابة

 ة عن غريها من زوجات النبي الكريم؟السؤال: ماذا الذي مييز السيدة عائش
 هي أعلم نساء النبي. ، يتزوص رسول هللا بكرًا غيرها لم ،زوجها هللا تعالى :اإلجابة

 السؤال: علل قول النبي الكريم يا أمة حممد؟
 معنى اإلشفاق كما يخاطب الوالد ولده.  فيه  :اإلجابة

 السؤال: علل قسم النبي الكريم يف بداية احلديث؟
 كالمه باليمين إلرادة التأكيد للخبر وإن كان ال يرتاب في صدقه.   :جابةاإل

 السؤال: مل خص احلديث التحذير من الزنا؟
 .  الفرد والمجتمعتأثيرًا في  المعاصي هذه المعصية من أقبحو ألنه أعظم الجرائم،  :اإلجابة

 ا؟عن كل ما يؤدى إىل الزنا فما هي مقدمات الزن نهى اإلسالمالسؤال: 
 النظر والكالم واللمس.   :اإلجابة

 السؤال: علل وجود الشهوة يف تركيب اإلنسان؟
 بتالء يبتلي هللا به عبادة لينظر أيطيعونه أو يطيعون الشهوة.  هي ا :اإلجابة

 السؤال: أذكر بعضا من مضار الزنا؟
بدناءة النفس، والشعور انتشار الفاحشة، اختالط األنساب، الكراهية، نقل العدوى، والشعور  :اإلجابة
 بالقلال  

 السؤال: علل حجب اهلل تعاىل بعض العلم؟
 حتى ال يغتر بعض الناس بأعمالهم -
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 الصالحة اعتماد على رحمة هللا. حتى ال يترك الناس األعمال -
 .ولعدم فهم الناس ذلك الغيب -

 السؤال: حدد بعضا من فوائد احلديث؟
في الرخل أن ينتهك  ترجيح الخوف على التوسع، عظيمة جريمة الزنا ،تعالى –غيرة هللا  :اإلجابة
  حرماته.

 60صــــــ  الحذر من االنعماس في الدنيا
 السؤال: علل خلق اهلل تعاىل لإلنسان؟

  خلال اإلنسان ليعبده. :اإلجابة

 ؟ األصل يف العاداتبني السؤال: 
 األصل في األشياء الحالل نال ما ورد نل في التحريم. :اإلجابة

 ا؟ ال: مل حذر اهلل من الربالسؤ
 ، بنى أدم ويبعدهم عن طريال الخير. ليغوي اإلنسان ألن ذلك طريال رسمه الشيطان :اإلجابة

 احلديث؟  السؤال: من راوي 
 سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الخزرجي.  أبو :اإلجابة

 ؟ السؤال: أذكر نبذة تارخيية عن أبي سعيد اخلدرى رضي اهلل عنه
 مالك، غزا بعد أحد مع رسول هللا اثنا عشر غزوة وشهد بيعة الرضوان.: سعد بن اسمه :اإلجابة

 وفاته: توفي سنة أربع وسبعين للهجرة.    

 خضرة؟ حلوة السؤال: مل وصف الرسول الكريم الدنيا 
 مرآها ورونقها وحسنها الظاهر، وصفها بالحالوة في المذاق والطعم. ل :اإلجابة
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 ؟ ما سبب هذا التشبيهل: السؤا
 وحب المال من الذهب والفضة. وحب النساء للنفوس، ونضارتها، لسرعة فنائهانما هو حسنها  :اإلجابة

 السؤال: قارن بني ملذات الدنيا واألخرة؟ 
 ملذات الدنيا فانية، وملذات اآلخرة دائمة :اإلجابة

 السؤال: مل وضع اهلل تعاىل احلالل واحلرام؟ 
 .  لإلنسان ابتالء منه وامتحاناً   :اإلجابة

 السؤال: مل حذر الرسول الكريم من فتنة النساء؟ 
 . وإنها من أسلحة الشيطان في غواية اإلنسانألنها من أعظم فتن الدنيا،   :اإلجابة

 السؤال: ما حكم عمل املرأة؟ 
رأة تهان باسم التطور جعلت الموجاءت الحضارة الغربية و ، أباح اإلسالم عمل المرأة بشروط :اإلجابة

 .وتمارس أعمااًل ال تناسب خلقتها الضعيفة

 السؤال: حدد بعضًا من خماطر االختالط؟ 
 تسهيل وباب من أبواب الرذيلة. -

 67صــــــــ  محبة آل البيت
 السؤال: أذكر بعضًا من حقوق آل البيت؟

 عالية، والمنزلة الرفيعة. لهم حقًا في الخمس والفيء، وأمر بالصالة عليهم، المكانة ال :اإلجابة

 السؤال: من هم آل البيت؟
 .نساؤه من أهل بيته هم بنو هاشم وكذلك :اإلجابة
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 صلى اهلل عليه وسلم             –السؤال: هل أمهات املؤمنني من آل بيت النبي 

األزواص من آل  {اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث } :اإلجابة
 البيت.

 ل البيت والصحابة؟السؤال: هل هناك تعارض بني حب آ
واجب، وسلم، فهي فرض   صلى هللا عليه -محبة المؤمنين لبنى هاشم تبع لمحبة الرسول :اإلجابة

 إلسالمهم وفضلهم وسابقتهم وال تعارض بينهم.

 السؤال: من هو الصحابي؟ 
 مؤمنًا ومات على اإلسالم.  -وسلم  صلى هللا عليه -هو من لقي النبي  :اإلجابة

 تكون عقيدة املسلم يف الصحابة؟السؤال: كيف 
أنهم خير الخلال بعد النبيين  -سلمو   صلى هللا عليه -فمعتقد المسلمين في صحابة رسول هللا  :اإلجابة

 ويحرم سبهم والقدح فيهم.

 السؤال: من قائل هذه العبارة؟
ذي نفسي بيده، في أهل   بيتهم، م وال -وسلم  صلى هللا عليه -فهذا أبو بكر الصديالم ارقبوا محمد  -

 -وسلم  صلى هللا عليه -لقرابة رسول هللا
 -وكان عمر بن الخطاب م أقضانا عليم آلل البيت من زواجه من أم كلثوم بنت على بن أبي طالب -

 رضي هللا عنه.
 -م ما رأيت أحد أشبه سمتًا وداًل وهديًا برسول هللا  -وسلم  صلى هللا عليه -أمنا عائشة زوص النبي  -

 وسلم.   صلى هللا عليه -في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول هللا  -وسلم   عليهصلى هللا
عمر بن عبد العزيز، لفاطمة بنت على بن أبي طالب م وهللا ما على أهل بيت أحب نلى منكم، وألنتم  -

 أحب نلي من أهل بيتيم
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 السؤال: عدد بعضًا من األحكام الفقهية اخلاصة بآل البيت؟
 ال تحل لهم الصدقة. -وسلم  صلى هللا عليه -حمد آل م -أ

 حقهم في الخمس في الفيء والغنيمة. -ب
 مشروعية الصالة عليهم.  -ص
 وذريته هو أشرف أنساب العرب.  -وسلم  صلى هللا عليه -اليقين الجازم بأن نسب الرسول -د 

 ؟بعضًا من حقوق آل البيتالسؤال: أذكر 
 حال المواالة والمحبة.  -1
 الدفاع عنهم.  -2
 ننزالهم منزلة تليال بهم.  -3

 73صـــــــ -رضي هللا عنهما-الحسن والحسين  
 ؟ لسؤال: من القدوة احلقيقية للمسلمني بعد النبي الكريما

الخلال وعلو القدر وقوة  المثل األعلى لنا في سمو -وسلم  صلى هللا عليه-نذا كان رسول هللا  :اإلجابة
 ته الكرام.اإليمان، فكذلك أهل بي

 السؤال: أذكر نبذة قصرية عن نسب ومولد األمام احلسن رضي اهلل عنه؟ 
وريحانته، ، و محمد الحسن بن علي بن أبي طالبم: هو أبنسبه ومولده رضي اهلل عنه :اإلجابة

وكان يشبه جده ، أمير المؤمنين ولد في المدينة في النصف من شهر رمضان سنة ثالث من الهجرة
 :  سيدًا، جمياًل، مشربًا بحمرة. -رضى هللا عنه -صفاتهمن  رسول هللا،

 السؤال:  بني بعضًا من أخالق وفضائل احلسن ؟
 عاقاًل، جوادًا، خيرًا، دينًا، ورعًا، محتشمًا.  أخالقه وفضائله: - :اإلجابة

 عبادته: كثير الصوم والصالة، والحج.  -
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 رضي هللا عنه. –أبي سفيان زاهدًا في الخالفة: تركه الخالفة لمعاوية بن  -
 يتصف بالجود والكرم، يعطي عطاء من ال يخشي.  -كان رضي هللا عنه -
 شجاعًا ال يهاب الموت.  -

 السؤال:  أذكر ما تعرفه عن أسرة احلسن رضي اهلل عنه ؟
 بن أبي طالب بن عبد المطلب، أمه فاطمة الزهراء، ومن أعمامه، حمزة بن عبد نن أباه علي :اإلجابة

 المطلب، ومن أوالده الحسن. 

 السؤال:  بني منزلة ومكانة احلسن واحلسني عند الرسول الكريم ؟
 صلى هللا عليه  وسلم  –عند جده  -رضي هللا عنه –مكانته  اإلجابة:

 قال عنه م نن ابني هذا سيد، ولعل هللا أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمينم.  
 أبناي وابنا ابنتي، اللهم نني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهمام  قال أيضًا عنهما م هذان 

 ؟ كيف كانت عالقة احلسن بالصديق وبالفاروقالسؤال:  
عالقة تقوم على الحب والود والصفاء، فقد أحب الصديال حبًا ملك عليه قلبه، مما يدل على  :اإلجابة

 حب الصديال للحسن، كان يالعبه ويداعبه 
 رضي هللا عنهما –القة بين الفاروق عمر بن الخطاب والحسن وهكذا كانت الع -
 فحين دون عمر بن الخطاب البيت في مقدمة الناس.  -
 وفرض للحسن من العطاء مثل فريضة أهل بدر.  -

 هـ51سنة  –رضي هللا عنه توفي الحسن  رضي هللا عنه: –وفاته 

 السؤال:  أذكر نبذة عن نسب احلسني ومولده ؟
أبو عبد هللا الحسين بن على بن أبي طالب، وسيد شباب أهل الجنة، ولد في الخامس من  هو :اإلجابة

 شعبان سنة أربع. 
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ربعة القامة، واسع العينين، حسن الوجه عريض  –قوي البنية :-رضي اهلل عنه -صفاته اخللقية
 المنكبين

صلى هللا  –ن جده ع -رضي هللا عنه -أخالقه: ورث الحسين : -رضي اهلل عنه -اخالقه وفضائله
 وسلم ، الشجاعة في الحال والجهاد، كثير الصوم والصالة والحج.   عليه

 ؟ أذكر بعضًا من جوانب حب الرسول للحسنيالسؤال:  
، فقد نشأ في ظالل البيت النبوي -وسلم  صلى هللا عليه –الحسن أحب أهل البيت عند رسول هللا  :اإلجابة

 اءه يؤذيني؟مالشريف.  قال م ألم تعلمي أن بك
 وقال عنه أيضًام أعوذ بكلمات هللا التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين المةم
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 81صـــــ -أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس رحمهما هللا تعالى
 ؟ ما املقصود باملذاهب الفقهية؟ ومىت نشأت املذاهب الفقهيةالسؤال: 

كام الشرعية التي استبطها األئمة المجتهدون من أدلتها : م مجموعة األحالمذاهب الفقهية هي :اإلجابة
 التفصيلية في الكتاب والسنةم نشأت في أوائل القرن الثاني. 

 ؟ رضي اهلل عنه –أبو حنيفة  اإلمامأذكر نبذة عن السؤال: 
باإلمام علي، فدعا  ¬: هو النعمان بن ثابت من أهل كابل من أصل فارسي، التقى أبوه نسبه :اإلجابة

 ه بالبركة فيه وفي ذريته. ل
: ولد بالكوفة. كان أبو يشتغل في تجارة الخز، لقيه الشعبي، حفظ القرآن الكريم على يد اإلمام مولده

 عاصم أحد القراء السبعة. 

 ؟ رضي اهلل عنه –أذكر بعضًا من صفات اإلمام أبو حنيفة السؤال: 
 .يتميز بذكاء العقل ونفاذ البصيرة -
 ثري النفس.  -
 عظيم األمانة.  -
 سمحًا.  -
 بالغ التدين، التنسك، كثير العبادة.  -
 يتطيب للمسجد بأفضل وأكثر.  -
 بارًا بوالدته.  -

 ؟ رضي اهلل عنه –مبن شبه أبو حنيفة السؤال: 
 شبه الكثيرون بأبي بكر الصديال رضي هللا عنه.: اإلجابة
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 ؟رضي اهلل عنه –أذكر ما يدل على زهد اإلمام السؤال: 
 رفض القضاء وجميع مناصب الدولة.: اإلجابة

 ؟بني ما يدل على تقوى اإلمام وورعهالسؤال: 
ة، فجاءت برجل فاشتراه جاءته امرأة بثوب من الحرير تبيعه له، فقال: كم ثمنه. هو خير من مائ: اإلجابة

 بخمسمائة، فثمنه بخمسمائة حتى اشتراه اإلمام.
 عن الخطأ. : تبني الحال والرجوع ومن تواضعه -
ومن وفائه ألستاذه عندما يرى أستاذه يحس بالخجل ويجلس بين يديه، ولم ينفرد بحلقة علم في الكوفة  -

 نال بعد وفاة أستاذه. 

 ؟حدد بعضًا من مما يدل على فطنة اإلمامالسؤال: 
  كثرة مناظراته للمالحدة وتفوقه عليهم.: اإلجابة

 ؟لميةعدد بعضًا من آثار اإلمام العالسؤال: 
 : الفقه األكبر، رسالة العالم، الرد على القدرية. من أهم مؤلفاته: اإلجابة

 : أبو يوسف يعقوب بن نبراهيم بن حبيبأشهر من تتلمذ على يديه

 ؟بني أهم مما مييز منهج اإلمامالسؤال: 
 وسلم،  هللا عليهصلى  –: القرآن الكريم، وسنة رسول هللا : االستنباط تعتمد علىمنهجه في الفقه: اإلجابة

 عامًا.  70من الهجرة، بلغ  150: توفي سنة وفاته

 ؟رضي اهلل عنه –أذكر نبذة عن حياة اإلمام مالك السؤال: 
: هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر األصبحى، فأبوه وأمه عربيان يمنيان. ومولده نسبه :اإلجابة

 : حين شب طلب العلم. نشأتهولد بالمدينة. 

 ؟حدد بعضًا من العوامل التي أثرت يف شخصية اإلمام السؤال:
 البيئة العلمية في المدينة.  -
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 أسرته الصالحة.  -
 استعداده الفطري.  -

 ؟عدد بعضًا من صفات اإلمامالسؤال: 
 –وسلم: لم يسمح لنفسه بأن يحدث بحديث رسول هللا    صلى هللا عليه – توقيره حديث رسول هللا -

 نال وهو طاهر.  -سلمو   صلى هللا عليه
: ذا مهابة نذا دخل على الوالي بدأه بالسالم، وقد أبت عليه قوته في الحال أن قوته في الحق -

 ينتقل نلى الحكام أو يتملقهم. 
 -رضي هللا عنهم –شدته في التأسي بالصحابة  -

 للشورى والحكم  والقضاء.  -رضي هللا عنه -جلس حيث كان يجلس عمر بن الخطاب  

 ؟رضي اهلل عنه أذكر بعضًا من مشايخ اإلمامؤال: الس
 عن نافع وابن شهاب وربيعة الرأي واإلمام جعفر الصادق وابن هرمز :اإلجابة

 ؟رضي اهلل عنه عدد بعضًا من مؤلفات اإلمامالسؤال: 
 الموطأ، رسالة في القدر، تفسير غريب القرآن.  :اإلجابة

 على أي شيء اعتمد اإلمام يف منهجه؟السؤال: 
 -وسلم  صلى هللا عليه –بكتاب هللا، سنة رسول هللا  :اإلجابة

 مىت وأين توفى اإلمام ؟السؤال: 
 هجرية. 179في المدينة سنة  :اإلجابة

  ما واجب املسلم جتاه العلماء ؟السؤال: 
 واجبنا تجاه العلماء الذين حفظوا الدين.  -
  أن ندرس سيرتهم. -
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 التأسي بهم في أمانتهم.  -
 اإلقبال على مجالس.  -

 أذكر بعضًا مما قاله العلماء عن اإلمام مالك ؟السؤال: 
 قال الشافعي: مالك حجة هللا على خلقه.  :اإلجابة

قال  نمامًا يأخذون عنه العلم.  –وسلم   صلى هللا عليه -قال حماد بن سلمة: لو قيل لي اختر ألمة محمد
 عد: مالك عالم تقي. الليث بن س

 90صــــــ  -رحمهما هللا تعالى  الشافعي وأحمد بن حنبل
 ؟ نسبه ومولده ونشأتهأذكر نبذة عن السؤال: 

هو أبو عبد هللا محمد بن ندريس بن العباس، ومات أبوه عقب والدته وهو في المهد، نشأ  :اإلجابة
 ، أال بيعد عن مقام القرشيين. فقيراً 

 : جهاد في طلب العلم
حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، فتعلم اللغة الفصحى في البادية، يقول نني )خرجت من مكة  -

 فالزمت هذياًل بالبادية(.
 كان حريصًا على تعلم الناس اللغة العربية الفصحى.  -
 كان اتجه نلى دراسة الفقه والحديث على أيدي كبار العلماء. م مسلم بن خالد الزنجي. -
 وطأ(، فمالك هو األستاذ الثاني لإلمام الشافعي. حفظ )الم -
 ارتحل الشافعي بعد ذلك نلى اليمن.  -
 تلميذ أبي حنيفة.  -ثم رحل نلى بغداد والتقى الشيخ محمد بن الحسن -
كان يميل نلى مدرسة الحديث بالمدينة، لهذا سمي )ناصر الحديث( كان يجلس كل يوم في جامع  -

 .  عمرو بن العاصر بالفسطاط
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 ؟ كيف كان منهج اإلمام يف األحكامالسؤال: 
 القرآن الكريم والسنة النبوية بإإلجماع والقياس.  :اإلجابة

 ؟ عدد بعضًا من صفات اإلمام الشافعيالسؤال: 
 وفيًا، عميال الفكر، حاضر البديهة.  :اإلجابة

 ؟ حدد بعضًا من مؤلفات اإلمام الشافعيالسؤال: 
 هـ204: ألمراض كثيرة، وكانت وفاته بمصر عام وفاته: م الرسالةم ، م األمم لميةأهم آثاره الع :اإلجابة

 ؟ أذكر نبذة تارخيية عن نسب ومولد ونشأة اإلمام أمحد رضي اهلل عنهالسؤال: 
هجرية. ورث عن 164أحمد بن هالل بن حنبل الشيباني، ولد في بغداد سنة  هو أبو عبد هللا :اإلجابة

 العزم، وقد اختارت أسرته أن يكون رجاًل عالمًا في الدين. أسرته عزة النفس وقة

 ؟ كيف كان اإلمام يف طلب العلمالسؤال: 
وقد رحل من أجل ذلك  -، اتجه نلى دراسة الحديث الشريفلما بلغ السادسة عشرة من عمرة - :اإلجابة

 نلى الكوفة والبصرة والحجاز. 

 ؟مل لقب اإلمام بأمام أهل السنةالسؤال: 
 اهتم بتدوين الحديث. ته العظام، ومنهم البخاري ومسلم، تمكن من الحديث، وتلقى عنه أئم :ابةاإلج

 ؟ما هي أبرز صفاتهالسؤال: 
 زهدة وورعه، تواضعه، عفة نفسه.  :اإلجابة

 ؟تعرض اإلمام حملنة كبري فما هيالسؤال: 
وأن يجعلهم يقرون بأن القرآن مخلوق،  محنة اإلمام أحمد: أراد الخليفة المأمون أن يلزم العلماء، :اإلجابة

 فرفض أحمد بن حنبل، فأمر بجلده وسجنه. 
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 ؟عدد بعضًا من مؤلفات اإلمام أمحدالسؤال: 
م مسند اإلمام أحمدم، تدوين تالمذته كل ما سمعوه من نمامهم من فتاوى. م كتاب المغنيم ويقع  :اإلجابة

 في اثني عشر جزءًا. 

 مام ؟مىت وأين توفى اإلالسؤال: 
 هجرية. 241في بغداد سنة  :اإلجابة

 99صـــــ  عقود اإلرفـاق وعقود التبرعات
 ؟ما املقصود بعقود اإلرفاقالسؤال: 
م هي رد البدل المساوي له في الصفة والقدرة، ويراد بها محض اإلحسان من غير نفع مقابلم:اإلجابة

 مثل عقد القرض والعاريةم.

 ؟ ملاذا مسيت عقود إرفاقالسؤال: 
 وسميت عقود نرفاق، ألن المقصد منها الرفال بأحد أطراف العقد.  :اإلجابة

 ؟ ما املقصود بعقود التربعاتالسؤال: 
عقود التبرعات: هي ) كل عقد قصد منه اإلحسان واإلرفاق( كالهبة والصدقة والوصية، وهي  :اإلجابة

 من صور الرفال والتراحم. 

 ؟علل تسمية عقود التربعات السؤال: 
 وسميت بذلك، ألن المتعاقد يتنازل عما يمللك لغيره، فكان متبرعًا به.   :جابةاإل

 ؟ما هو القرض لسؤال: ا
 : تمليك المال لمن ينتفع به، ويرد بدله. تعريفه :اإلجابة

 ؟أذكر بعض صور القرض السؤال: 
 : أن يعطي أحمد لزيد مائة دينار. مثال ذلك: صورته :اإلجابة
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 ؟رض ما حكم القالسؤال: 

 حب جب هئ مئ خئ }-تعالى –، فيدخل في عموم قول هللا حكمه االستحبابفعل المقرض:  :اإلجابة

 ألن الغالب أن من يستقرض ننما يفعل ذلك لحاجة. {  خب

 ؟أذكر شروط صحة القرض السؤال: 
 أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه.  -1
 معرفة قدر المال المدفوع في القرض.   -2

 ؟سلم وحو املعسر ما واجب املالسؤال: 
 من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله هللا في ظلهم صلى هللا عليه وسلم " –قال رسول هللا  :اإلجابة

 م من أنظر معسرًا، فله بكل يوم صدقةم  وقال أيضا           

 ؟ما العارية السؤال: 
 م نباحة المالك منافع ملكة لغيره بال عوضم.  هي :اإلجابة

 ؟العارية ودليلها ما حكم السؤال:  
صلى  -قال النبي { ىت نت} قال هللا تعالي:العارية مشروعة بالكتاب والسنة:  :اإلجابة

 استعار أدراعًا من صفوان بن أمية يوم حنين -هللا عليه وسلم

 ؟اذكر شرطًا من شروط صحة العاريةالسؤال: 
 أهلية المعير.  -1
 .المعارة مباحاً  أن يكون نفع العين -2
 ون العين المعارة مما يمكن االنتفاع به مع بقائه.أن تك -3

 ؟أذكر الدليل على وجوب رد العارية السؤال: 

 {  خس حس جس مخ جخ مح جح مج }يحب على المستعير:  :اإلجابة
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 ؟ ما معىن اهلبةالسؤال: 
  م هي تبرع المرء بتمليك ماله المعلوم، الموجود، في حياته لغيرهم :اإلجابة

 علل مشروعية اهلبة؟ ؟ما حكم اهلبةالسؤال: 
الهبة، من تأليف القلوب، وتوثيال عرى المحبة بين  -تعالى –: شرع هللا حكمة مشروعيتها :اإلجابة
 م تهادوا ، تحابوام.  -وسلم  صلى هللا عليه –قال رسول هللا الناس 

 ؟ ما حكم الرجوع يف اهلبةالسؤال: 
 ليه ذلك. ال يجوز للواهب الرجوع في الهبة، بل ويحرم ع :اإلجابة

 ؟ ما حكم تفضيل أحد األبناء باهلبةالسؤال: 
 ال يجوز تفضيل أحد األبناء في الهبة والعطية.   :اإلجابة

 ؟عرف الصدقة السؤال: 
 تعالى. –هي تمليك المال في الحياة من يحتاجه بغير عوض، تقربًا نلى هللا  :اإلجابة

 ؟ ما دليل مشروعية الصدقةالسؤال: 
 ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه}:  تعاليقال هللا :اإلجابة
 {ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر

 م اتقوا النار ولو بشال تمرةم. وسلم  صلى هللا عليه –قال رسول هللا 

  ؟من هم املستحقون للصدقات السؤال: 
 أوالد المتصدق وأهله وأقاربه.  -1
 األقرباء واألرحام. -2
 ذو الرحم الكاشح.  -3
 الفقراء والمساكين.  -4
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 ؟أذكر بعض األمور التي تبطل الصدقة ؤال: الس
 المنة على الفقير، أو تذكيره بالجميل، تكليفه بأي عمل مقابل التصدق. :اإلجابة

 ؟املرأة من مال زوجهاما حكم تصدق  السؤال: 
صدقة المرأة من مال زوجها: األصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون نذن  :اإلجابة

 كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن.  جرت العادة به، يسيراً منه، ما كان 

 107صـــــــ  البنوك وأنواعها وموقف اإلسالم منها
 ؟علل التجاء الناس إىل إنشاء البنوكالسؤال: 

 كثرت األموال في أيدي الناس، لحفظها.  :اإلجابة

 ؟عرف ما هو البنكالسؤال: 
 فظ فيه الناس أموالهم في أمان، ويستردونها حين يحتاجون نليها. مكان يح :اإلجابة

 ؟عدد أنواع وأقسام البنوكالسؤال: 
           ، القسم األول: البنوك المركزية :اإلجابة

 . القسم الثاني: البنوك التجارية         
 .القسم الثالث: البنوك اإلسالمية          

 ؟يف الدولةما دور البنك املركزي السؤال: 
م بنك الكويت المركزيم وهو أهم المصارف نذ يقوم على رأس النظام المصرفي بأكمله في الدولة  :اإلجابة

  :  مصرفية، ونقدية ائتمانية، ورقابية. له ثالثة وظائف وهيالتي يتبع لها. و

 ؟ما املقصود بالبنوك التجاريةالسؤال: 
 األعمال المتصلة بالتجارة.    يقصد بها البنوك التي تمارس جميع :اإلجابة
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 ؟عرف البنوك اإلسالميةالسؤال: 
 تقوم باألعمال المصرفية، ويتعدد نشاطها فتارة يكون تجاريًا، وتارة يكون صناعيًا.     :اإلجابة

 ؟عدد بعضًا من أنواع البنوك اإلسالميةالسؤال: 
 بنوك نسالمية تجارية.  -1
 بنوك االدخار.  -2
 . بنوك اجتماعية -3
 بنوك التنمية.  -4

 ؟ما دور البنوك االجتماعيةالسؤال: 
 تهدف نلى العمل على تحقيال مجتمع الكفاية والعدل.  :اإلجابة

 ؟ما هدف بنوك التنميةالسؤال: 
: أبرز هذه البنوك م البنك اإلسالمي للتنميةم وهدف هذا البنك هو : اإلسهام في بنوك التنمية :اإلجابة

 تصادية واالجتماعية. عمليات التنمية االق

 ؟عدد خصائص البنوك اإلسالميةالسؤال: 
 االلتزام الكامل بأحكام الشريعة اإلسالمية.  -
 عدم التعامل بالفائدة أخذًا وعطاء. -
 نرساء مبدأ الشراكة في الربح والخسارة.  -
 نحداث تنمية اقتصادية واجتماعية.  -
 نرساء مبدأ التكافل االجتماعي.  -

 ؟دد بعضًا أهداف البنوك اإلسالميةعالسؤال: 
  .ندارة صناديال الزكاة 
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  .تقديم التبرعات والهبات 
  .تقديم قروض بدون فوائد 
  صناديال خاصة للمشروعات.ندارة 

 ؟من البنوك حدد موقف الفقه اإلسالميالسؤال: 
  األصل في األشياء اإلباحة نال ما ورد نل في التحريم. :اإلجابة

 ؟ل البنوك بالرباما حكم تعامالسؤال: 
 قام نشاط البنك على التعامل الربوي يكون نشاطه محرمًا.   :اإلجابة

 112صــــ  المعامالت البنكية والتأمين
 ؟عدد بعضًا من أنواع املعامالت املصرفيةالسؤال: 

 يقصد بالمعامالت المصرفية، المعامالت الخدمية والتمويلية.  :اإلجابة
 ما يكون فيها البنك ممواًل م مقرضًام للعميل.  أما أعمال م االئتمانم فهي

 أما أعمال م الخدماتم فغايتها التسويال للعمل األساسي للبنوك.  

 ؟ما املقصود بالوديعة املصرفيةالسؤال: 
 . الوديعة المصرفية هي محفظ ما يودعه العميل من أموالم :اإلجابة

 ؟ما أنواع الوديعةالسؤال: 
 طلبم. وديعة جارية م تحت ال -1
 وتكون بفائدة. وديعة نلى أجل -2

 ؟بني ما حكم الوديعةالسؤال: 
 .يتقاضي عنها صاحبها مااًل مالربحم م لكل قرض جر نفعًا فهو ربام :اإلجابة
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 ؟علل وجود البطاقات البنكيةالسؤال: 
 هي بديل عن حمل األموال في السفر ولحماية األموال وسهولة في الصرف. :اإلجابة

 ؟دد أنواع البطاقاتعالسؤال: 
 بطاقة الصرف اآللي.  -1        
بطاقات االئتمان القرضية: هي متخوله السحب نقدًا والشراء من المتاجر الت تقبل التعامل  -2        

 بها، يقوم العميل بسداد قيمة ما اشتراه، وبفوائد محددة، وهذه البطاقة تفرض عليها رسوم. 

 ؟مانما حكم بطاقات االئتالسؤال: 
 . ألنها تتضمن فائدة الفوائد الربوية فهي غير جائزة، ألن عقد القرض فيها ظاهر :اإلجابة

 ؟ما الفائدة من التورق املصريف املنظمالسؤال: 
 : هو تحصيل السيولة النقدية، لألفراد والمؤسسات. التورق المصرفي المنظم :اإلجابة

 ؟من صور التورق املصريف املنظمالسؤال: 
 : يشترى الشخل سلعة من تاجر نلى أجل بطريال المرابحة نظرًا لعدم توافر النقد لديهع األولالبي-1

 . ويبيعها لشخل آخر نقداً 
يقوم نفس الشخل ببيع السلعة لتاجر آخر )غير البائع األول( نقدًا وفي الحال فيحصل  البيع الثاني:-2

 على المبلغ النقدي جراء بيعه للسلعة.

 ؟التورق  ما احلكمالسؤال: 
 حكم التورق المصرفي المنظم في الشريعة اإلسالمية هو الجواز.  :اإلجابة

 ؟أين نشاء التأمني وأسبابه السؤال: 
 التأمين نشأ في الغرب بسبب المخاطرة وبسبب حوادث الخسارة، حتى تضمن للتاجر المتاجرة.   :اإلجابة
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 ؟ما معىن التأمني السؤال: 
 كة التأمين ومؤمن عليه معين تتعهد فيه الشركة بدفع مبلغ من المال.   عقد يتم بين شر  :اإلجابة

 ؟ما احلكمة من التأمني السؤال: 
 حفظ المال ودرء المخاطر.  :اإلجابة

 ؟عدد بعضًا من أقسام التأمني السؤال: 
 تأمين على األشخاص.  -1
 تأمين األموال والممتلكات.  -2
 خطاء التي قد يرتكبها الشخل بمزاولة حرفة ما  : كتأمين على األتأمين المسؤوليات -3

 ؟ما حكم التأمني التجاري؟ وأسبابه السؤال: 
 يرى الفقهاء أن جميع أنواع التأمين التجاري محرمة، وذلك لألسباب التالية:  :اإلجابة

 ربا الجاهلية.  -1
 أن التأمين التجاري بجميع صوره يتضمن نوعًا من أنواع القمار.  -2
 التأمين يشتمل على الغرر.  أن  -3

 ؟كيف يكون التأمني االجتماعي السؤال: 
وتقوم بإدارته ويصرف منه للمواطن في  تقوم الدولة باقتطاع مبلغ من مواطنيها جبراً  :اإلجابة

 . حال تعرضه للمخاطر

 ؟ما معىن التأمني التعاوني السؤال: 
مجموعة من األفراد في دفع مبلغ المصارف اإلسالمية كبديل للتأمين أن يشترك  :اإلجابة

 معين تعاونًا فيما بينهم. 
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 121صــــــ  التقـليد األعمى وآثاره
 ؟ما املقصود بالتقليدالسؤال: 

 أن يتبع اإلنسان غيره في قول أو فعل أو اعتقاد أو سلوك من غير دليل وال نظر.  :اإلجابة

 ؟ما املقصود باإلتباعالسؤال: 
 به الدليل عليك. ذ أو تعمل بقول أو عمل أو جأن تأخ اإلتباع: :اإلجابة

 ؟بني ما املقصود بالتقليد األعمىالسؤال: 
: هو ما يفعله المرء محاكيًا فيه غيره دون تفكير أو علم بحقيقة ما التقليد األعمى :اإلجابة
 يفعله. 

 ؟أذكر بعضًا من صور التقليد األعمىالسؤال: 
 العصبية نلى قوم.  -1
 واالفتتان بهن. تبرص النساء  -2
 االحتفال واالحتفاء بأعياء الكفار.  -3
 تقليد الكفار بلباسهم.  -4
 تريبة الكالب واقتناؤها لغير حاجة.  -5

 ؟ما احلكمة من النهى عن التقليد األعمىالسؤال: 
 ألنه يؤدي نلى ذوبان الشخصية.  -1
 ألنه يؤدي بصاحبة حتمًا نلى حياة الترهل والميوعة.  -2
 ه من أكبر العوامل، ومن أفتك األوبئة التي تؤدي نلى نضعاف الذاكرة. ألن -3

 ؟علل جلوء اإلنسان إىل التقليد األعمىالسؤال: 
 مشكلة الفراغ.  -3اإلعالم الموجه.         -2بحقيقة اإلسالم.      الجهل -1
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 تعالىغياب القدوة التي تمتثل أمر هللا  -5االنبهار بالتقدم المادي الغربي.    -4

 ؟ما عالج ظاهرة التقليد األعمىالسؤال: 
 استغالل الوسائل. -1
 وضع استراتيجية.  -2
 تنشئة الفرد تنشئة نسالمية.  -3
 نهوض علماء األمة ومفكريها بدورهم.  -4
 تفعيل رسالة المسجد وإعادة دوره كمكان إليصال العلم الشرعي.   -5

 127الضرورات الخمس صـــــــــــ
 ؟والنظم والقوانني للشرائعلل تشريع اهلل تعاىل عالسؤال: 

 الشرائع لمصالح العباد في العاجل واآلجل معًا. تشريع  :اإلجابة

 ؟ض األدلة على حفظ الضرورات اخلمسأذكر بعالسؤال: 

 مخجس جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت }: من الكتاب :اإلجابة

 جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض مص خص حص خسمس حس

 جم هل مل حلخل جل مك لك خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ

 [151]وأرة األ يام: { خم حم

 اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول هللا م -صلى هللا عليه وسلم –: قال رسول هللامن السنة النبوية 

 ؟ما هو الدينالسؤال: 
 الدين الحال هو اإلسالم ويعني االستسالم هلل تعالى.  :اإلجابة

 ؟مب كرم اهلل تعاىل اإلنسانالسؤال: 
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تعالى بيده ونفخ فيه من روحه، وأسجد له المالئكة وسخر له كل ما في السماوات  –رم هللا ك :اإلجابة
 واألرض، وجعله خليفه له، وأعطاه حال الحياة. 

 ؟كيف حفظ اهلل تعاىل النفس البشريةالسؤال: 
الدفع االعتداء على النفس، واألعضاء بالجرح أو القطع، أعطى لإلنسان حال  –حرم هللا تعالى  :اإلجابة

ووضع الحدود والقوانين التي  عن نفسه، تكلفت الشريعة بتنظيم األمور المتعلقة باألحوال الشخصية
 .  تحافظ على النفس البشرية

 ؟ما املقصود بالعقلالسؤال:  
القوة اإلدراكية التي يستطيع اإلنسان عن طريقها ندراك العلوم وتحصيل المعارف، وهو مناط  :اإلجابة

 التكليف. 

 ؟كيف حفظ اإلسالم العقلسؤال: ال
 تحريم الخمر: لما فيها من أضرار فتاكة بالعقول. -1
 أوجب الشارع الدية كاملة لمن اعتدى على شخل فأذهب عقله. -2
 ألمر بالتعلم والحث عليه.  -3

 ؟علل حتريم اإلسالم للخمرالسؤال: 
 وهي باب لكل المفاسد مثل القتل والزنا والقذف.  :اإلجابة

 ؟ما فائدة حتصيل العلمال: السؤ
 تحقال المصالح الدنيوية، يحمى اإلنسان من البدع والخرافات. :اإلجابة

 ؟مل شرع اإلسالم احملافظة على النسلالسؤال: 
 تأتي أهمية المحافظة على النسل للمحافظة على النفس التي ال تتحقال نال بالتناسل.  :اإلجابة
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 ؟ل والعرضكيف حافظ اإلسالم على النسالسؤال: 
وضعت الشريعة أحكامًا دقيقة ومتكاملة لحفظ األسرة المسلمة، حرم اإلسالم كل ما يؤدي نلى  :اإلجابة

 الفاحشة. 

 ؟ما حكم النظر إىل املرأة األجنبيةالسؤال: 
 أمر بغض البصر.  :اإلجابة

 ؟ما حكم مصافحة املرأة األجنبيةالسؤال: 
 أة األجنبية. حرم الشرع الحكيم مصافحة المر  :اإلجابة

 ؟بني حكم االختالطالسؤال: 
 منع اإلسالم االختالط بين الرجال والنساء.  :اإلجابة

 ؟علل حتريم الزناالسؤال: 
 نوب، لما فيه من اختالط األنساب ونشر األخالق السيئة.وجعله من كبائر الذ :اإلجابة

 ؟ما املقصود باملالالسؤال: 
 ن، سواء كان عينًا أم منفعة، كالذهب أو الفضة وما له قيمة شرعًا. كل ما يقتني ويحوزه اإلنسا :اإلجابة

 ؟ما الذي شرعة  اإلسإلم للحفاظ على املالالسؤال: 
حرم اكل أموال الناس فاع باألموال في المعامالت، حث على الكسب الحالل، أمر باالنت :اإلجابة

 بالباطل، حدد من الحدود والعقوبات. 

 137صــــ   سمات الشخصية المسلمة 
 ؟عرف معىن الشخصيةالسؤال: 

مجموع الصفات والسمات والقدرات العقلية والجسمية واالجتماعية التي تنعكس في سلوك الفرد،  :اإلجابة
 وتحدد نظرته لنفسه وتعامله مع المجتمع. 
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 ؟عدد بعضًا من مسات الشخصية اإلسالميةالسؤال: 
 سالمية. تزكية النفس، االعتزاز بالهوية اإل :اإلجابة

 ؟ما معىن االتزان للشخص املسلمالسؤال: 
 : فاإلنسان المسلم يطلب الدنيا ويسعى لنعيم اآلخرة. االتزان بين مطالب الدنيا واآلخرة :اإلجابة

 ؟كيف يربي اإلسالم الشخصية املسلمةالسؤال: 
 يربي اإلسالم أتباعه على الصفات اإلسالمية الحميدة.  :اإلجابة

 ؟ضًا من اآليات واألحاديث والتي توجه إىل تربية املسلمأذكر بعالسؤال: 
 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت}في القران الكريم:  :اإلجابة
 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ
 .[65-63]وأرة الفرقا :{  مف خف حف جف مغ معجغ

ًا يوم م نن من أحبكم نلى وأقربكم منى مجلس –صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا: في السنة النبوية
 القيامة أحاسنكم أخالقًام. 

فقال في المسجد، نذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد.  –صلى هللا عليه وسلم - وفي حياة الرسول
م ال تزرموه صلى هللا عليه وسلم : )مه مه( قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  –أصحاب رسول هللا 

تصلح لشيء من هذا البول وال القذر ننما هي لذكر هللا دعوهم ، ودعاه فقال له: نن هذه المساجد ال 
 تعالى والصالة.

 ؟يف تربية الشخصية اإلسالمية والصاحلني أذكر بعضًا من مواقف الصحابةالسؤال: 
م اذهب قالقال آمنت عقوبتك فلم أجبك جب نادى اإلمام على خادمة فلم يجبه فقال له اإلمام لم لم ت   -

 . أنت حر لوجه هللام
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، قال وهللا ألغيظنه، : يا فضيل فالن يخوض في عرضكعياض وقال لهوجاء رجل نلى الفضيل بن  -
فقال الرجل : تغيظ من؟ قال: الشيطان، فرفع يديه وقال: اللهم نن كان صادقًا فاغفر لي وإن كان كاذبا 

 فاغفر له. 

 ؟بني مسات الشخصية عند علماء النفسالسؤال: 
 . توجه سلوك صاحبها وفكره -1
 يحس صاحبها بالسعادة والكفاية النفسية.  -2
 يكون صاحبها قادرًا على مواجهة األزمات.  -3
 تجعل صاحبها قادرًا على تكوين العالقات االجتماعية.  -4

 ؟عدد بعضًا من آثار الشخصية املسلمة يف اجملتمعالسؤال: 
  التعاون بين الناس على البر والتقوى.  -1
 وحضور جمعهم ومجالس الذكر. االختالط بالناس  -2
 اإلصالح بين الناس وفض المنازعات بينهم.  -3
 طلب العلم والتفقه في الدين.  -4
 تحمل المسؤولية.  -6               الدفاع عن الوطن ونصرته. -5

  143صــــــ  العالقـات الدولية في اإلسالم
 ؟كيف كانت العالقات بني الناس قبل اإلسالمالسؤال: 

 النزاعات الفردية، والدوافع الشخصية، واألهواء والشهوات.  :ابةاإلج

 ؟ما معىن العالقات الدولية يف اإلسالمالسؤال: 
: م عبارة عن مجموع العالقات والصالت الخارجية التي تقيمها الدولة اإلسالمية مع غيرها هي :اإلجابة

 من الدول والجماعات.
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 ؟ اإلسالممىت نشأت العالقات الدولية يفالسؤال: 
يجد أن الدولة اإلسالمية منذ بدايتها استطاعت بناء شبكة من العالقات الدولية مع غيرها من  :اإلجابة

 الدول، والمجتمعات المجاورة. 

 ؟اذكر ما يدل على بدء العالقات الدولية يف اإلسالمالسؤال: 
عوثين من الصحابة نلى الكتب والرسائل وإيفاد المب –صلى هللا عليه وسلم  -نرسال الرسول -1

 القبائل العربية وملوك الروم والفرس. 
وفي عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، تم نبرام العديد من المعاهدات مع الدول غير  -2

 اإلسالمية. 
 وفي الدولة األندلسية، توسعت العالقات الدولية، فشمل التعاون الكثير من جوانب الحياة.   -3

 ؟من العالقات الدوليةما اهلدف السؤال: 
 حماية الدولة.  -1
 رعاية المصالح المتبادلة.  -2
 األمن المشترك.  -3
 نشر الدعوة اإلسالمية.  -4
 حماية األقليات المسلمة.  -5

 ؟صائصاخل من حيثأذكر ما مييز العالقات الدولية اإلسالمية السؤال: 
 ث. ثبات ورسوخ المصادر وعدم خضوعها للمتغيرات واألحدا -1
اصطباغها بصبغة دينية قائمة على التسامح، والحوار، والعدل، والسالم، والحرية، ومساعدة  -2

 وحماية المظلوم، والوفاء بالعهود. 
 المرونة والقدرة على التكيف مع المستجدات والتغيرات.  -3
 الشمولية واالتساع فهي تشمل في تفاعالتها الدول واألفراد والمؤسسات.  -4
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 ؟كيف تكون عالقة املسلم مع غري املسلمني السؤال:
 البر بغير المسلمين والعدل معهم ما لم يعادونا.  :اإلجابة

 ؟كيف ترد على من يقول أن اإلسالم انتشر بالسيفالسؤال: 
اتهام اإلسالم بأنه انتشر بالسيف ادعاء باطل، فاإلسالم لم يكره أحدًا، ولم يجبر ننسانًا على  :اإلجابة

 ه.  الدخول في
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