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 .التكاسل عن الصالة  المحافظة علي الصالة في أوقاتها 

التعامل باألمانة و الصدق في 
 .  .البيع و الشراء  

التعامل بالغش و الخداع  في 
 .  .البيع و الشراء  

 .قول الزور   .شهادة الحق و لو علي نفسه 

 كتاب الطالب 
 14صفحة 
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 فعالً و تركاً : واألعمال , إجالل هللا جل و عال بالقلب و اللسان 

 ما المراد بتعظيم هللا جل و عال ؟ :  1س

و تدرك قوته , فتخضع له وتذل , في قلبك ,بأن يكون هللا أجل شيء 
 و قدرته علي كل شيء 

 .مثل علي تعظيم هللا بالقلب : 2س

و اللهج بقراءة , و في شرعه , و ذكر عظمته في حلقه , بذكره 
 كالمه

 .و األعمال ؟  ,كيف يكون تعظيم هللا باللسان : 3س

 كتاب الطالب 
 15صفحة 
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 تعظيم هللا تعالي واجب 

 ما حكم تعظيم هللا ؟ :  4س

 التعرف علي معاني أسماء هللا و صفاته 1.

 .  تدبر كتابه الكريم 2.

 .  و الثناء علي هللا بها , التفكر في نعم هللا الكثيرة 3.

 .أذكر ثالثة أسباب معينة علي تعظيم هللا  : 5س

 كتاب الطالب 
 15صفحة 
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 :أمام الخيار المناسب ( ) ضع إشارة 

 

 
 

 
 

 

 كتاب الطالب 
 20صفحة 
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وما قدروا هللا حق قدره واألرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات  
 مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون

 تحدث عن جالئل عظمة هللا ؟ :  1س

َفاَعُة ِعْنَدهُ إاِله لَِمْن أَِذَن لَُه ۚ  ى  َواَل َتْنَفُع الشه َع َعْن قُلُوبِِهْم  َحته إَِذا فُزِّ
ُكْم ۖ َقالُوا اْلَحقه ۖ َوُهَو اْلَعلِيُّ اْلَكبِيرُ   َقالُوا َماَذا َقالَ َربُّ

 .  اذكر مثاالً علي تعظيم المالئكة لربهم جل و عال  : 2س

هل تدرون كم بين السماء )  قال رسول هللا : قال  عن  العباس بن عبد المطلب 
و من كل , مسيرة خمس مئة سنة » : هللا و رسوله ألم قال : قلنا ( و األرض ؟ 

و بين , سماء إلي سماء مسيرة خمس مئة سنة و كثف كل سماء خمس مئة سنة 
و هللا , السماء السابعة و العرش بحر بين أسفله و أعاله كما بين السماء و األرض 

 . » و ليس يخفي عليه شيء من أعمال بني آدم , سبحانه و تعال فوق ذلك  

 اذكر مثاالً علي تعظيم النبي : 3س

 كتاب الطالب 
 21صفحة 
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 استنبط من الحديث خمس فوائد : بالتعاون مع مجموعتك  : 

.1. .................................................................................... 

.2. .................................................................................... 

.3. .................................................................................... 

.4. .................................................................................... 

.5. .................................................................................... 

  حسن العالقة الرسول  إليه و قت الشدة  يلجأونبالصحابة . 

 حسن حوار النبي  مع الصحابة. 

 النجاء إلي البر و قت الشدة كما فعل الرسول . 

 عظمة الخالق كما بينها النبي  . 

 نزول المطر و الغيث بيديه و حده  . 

 كتاب الطالب 
 22صفحة 
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 يشفع للشخص عند احد من الخلق , اتخاذ هللا تعالي واسطة 

 ما معني االستشفاع باهلل علي خلقه ؟ :  1س

 .  منقض للتوحيد و هو , يحرم االستشفاع باهلل علي خلقه 

 .  ما حكم االستشفاع باهلل علي خلقه ؟ مع بيان الحكمة : 2س

أما بعد موته ال , في حياته  يجوز طلب الشفاعة من النبي 
   .يجوز ذلك 

 حياً أو ميتاً ؟ مبيناً الحكمة  ما حكم االستشفاع بالنبي : 3س

 كتاب الطالب 
 25صفحة 
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 السالم مع غير المسلمين ممن ال يعتدون علينا . 

 السالم مع األهل و الجيران . 

 السالم مع زمالئي المدرسة. 

 كتاب الطالب 
 26صفحة 
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 .أنه جال و عال سالم في نفسه  من كل عيب و نقص 
 .  فهو يسلمهم من اآلفات , أنه المسلم لغيره من مخلوقاته  

 ؟ ( السالم ) ما معني اسم هللا تعالي :  1س

كنا : قال  و الدليل علي ذلك حديث عبد َّللا بن مسعود ,  محرم 
,  قلنا السالم علي َّللا من عباده , في الصالة  إذا كنا مع النبي 

ال تقولوا السالم علي َّللا )  فقال النبي , السالم علي فالن و فالن 
 ( .فإن َّللا هو السالم , 

 .  ما حكم قول السالم علي هللا ؟ مع التعليل : 2س

 (  سلم قوالً من رب الرحيم ) قال َّللا تعالي , السالم تحية أهل الجنة 

 .مع الدليل ,أذكر تحية أهل الجنة : 3س

 كتاب الطالب 
 28صفحة 
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 مخالفة هللا ورسوله  . 

 ضياع الحقوق  . 

 انتشار الفوضى في المجتمع  . 

  الحروب بين الدول. 

 التخلف و عدم التقدم . 

 كتاب الطالب 
 31صفحة 
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 وجوب الوفاء بالعهد مع هللا في طاعته  . 

 وجوب الوفاء بالعهد مع الرسول  في تنفيذ سنته  . 

 الوفاء بالعهد يؤدي للسالم بين األفراد و الشعوب و األمم. 

 تعظيم هللا في الوفاء بالعهد . 

  االجتهاد في مسألة العلم للمجتهد. 

 يحرم مصالحة أحد علي حكم هللا . 

 النقض في العهد يعود للشخص و ال يعود هلل . 

بحفظ القرآن  الكريم فهو معين لكل العلوم   األهتمام. 

 كتاب الطالب 
 32صفحة 
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 .   و عهد رسول هللا , مصالحة أحد عهد هللا تعالي 

 ؟ ما المراد بذمة هللا و ذمة نبيه :  1س

 . يحرم مصالحة أحد علي ذمة هللا تعالي و ذمة نبيه 

 .  ما حكم مصالحة أحد علي ذمة هللا و ذمة نبيه ؟ و ما الحكمة من ذلك  ؟: 2س

 ,  هو من كمال التوحيد الواجب 
 (  .  و قد جعلتم هللا عليكم كفيالً ) قال تعالي 

 .ما حكم الوفاء بالعقود و المواثيق ؟ مع الدليل  : 3س

 كتاب الطالب 
 33صفحة 

almanahj.com/sa



 بالتعاون مع مجموعتك حول موضوع موقف المؤمن من المستهزئين  ,
 :ووجه الداللة , تأمل اآليات ثم بين الموقف الذي تدل عليه 

 ترك الجلوس مع

الخاطئين في الدين 

من المنافقين و 

 .غيرهم  

 فال تقعدوا معهم

حتي يخوضوا في 

 .  حديث غيره 

 مواالة الكفار و

الذين اتخذوا الدين 

 .  هزوا و لعبا 

 الكفار  –ال تتخذوا

 .أولياء  

 األعراض الترك

للذين يحوضون 

 .  في الدين 

 فال  –فأعرض

تقعدوا بعد الذكري 

مع القوم الظالمين 

. 

 كتاب الطالب 
 36  صفحة
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أو بشيء من , أو بدين اإلسالم ,  أو برسوله , السخرية باهلل تعالي 
 .شعائره أو بالمؤمنين بسبب إيمانهم 

 ما معني االستهزاء بالدين ؟ :  1س

 .االستهزاء بالدين كفر أكبر مخرج من أملة اإلسالم  

 .  ما حكم االستهزاء بالدين ؟ مع الدليل : 2س

 .  و شريعته  استهانته باهلل تعالي و نبيه 1.

 .  أن هذا يدل علي أنه ليس في قلبه شيء من اإليمان 2.

وهذا من , أنه يدل علي بغض هللا تعالي  و نبيه و دينه 3.
 .أطهر عالمات النفاق 

 .ما سبب كفر من استهزاء بالدين ؟  : 3س

 كتاب الطالب 
 37  صفحة
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و , فإنه يكفر أكان جاداً ام مازحاً , من وقع في االستهزاء باهلل تعالي 
 .  توعده هللا بالعذاب في اآلخرة 

 ما جزاء المستهزئين ؟ :  4س

 كتاب الطالب 
 37  صفحة
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 اذكر اآلثار السيئة لالستهزاء بالصحابة : بالتعاون مع مجموعتك 
............................................................................................. 

........................................................................................... 

............................................................................................. 

........................................................................................... 

 ضعف  تقدير الصحابة كمثل عليا عند المسلمين و خاصة الشباب . 

 بغير الصحابة من الفنانين و غيرهم  الاقتداءانتشار األخالق السيئة لضياع القدرات  و  . 

 ضعف الدين الذي يؤدي لتأخر المجتمع دنيا و دين. 

 كتاب الطالب 
    40  صفحة
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 قول هللا تعالي : و الدليل علي ذلك , محرمة السخرية بالمسلمين  : 
( َساء ن نِّ ْنُهْم َوال نَِساء مِّ ن َقْوٍم َعَسى أَن َيُكوُنوا َخْيًرا مِّ َها الهِذيَن آَمُنوا ال َيْسَخْر َقْوٌم مِّ ا أَيُّ

ْنُهنه َوال َتْلِمُزوا أَنفَُسُكْم َوال َتَناَبُزوا بِاألَْلَقاِب بِْئَس االِْسُم اْلفُُسوُق بَ   ْعدَ َعَسى أَن َيُكنه َخْيًرا مِّ
الُِموَن   (  اإلِيَماِن َوَمن لهْم َيُتْب َفأُولَئَِك ُهُم الظه

 قال هللا تعالي : 

 ( َِوآَياتِِه َوَرُسولِِه ُكنُتْم َتْسَتْهز ِ ا َنُخوُض َوَنْلَعُب قُلْ أَبِاهلله َما ُكنه  (َن ُؤولَئِن َسأَْلَتُهْم لََيقُولُنه إِنه

 ًاستنبط من اآلية الكريمة أنه ال يعذر أحد يسخر من الدين و أهله و لو كان مازحا. 

....................................................................................................

....................................................................................................

  .................................................................................................. 

 و ال نقص  نتسليعند نصح المستهزئين بالدين يقولون أننا نضحك و 

 ال يجوز بل يحر م التسلية و الضحك بشيء , االستهزاء فقل لهم 

 و لو قليل من أحد و الدين . 

 كتاب الطالب 
    42  صفحة
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و إثم عظيم يؤدي بصاحبه , السخرية بهم أو بواحد منهم معصية كبيرة 
 .إلي الكفر 

 و السخرية منهم ؟  ما حكم انتقاص الصحابة :  1س

 ,  و الدليل علي ذلك , محرم و كبيرة من الكبائر و الكفر 
 (  من عادي لي و ليا فقد أذنته بالحرب : إن هللا قال )  قال رسول هللا 

 .  ما حكم انتقاض العلماء و الدعاة الصالحين و السخرية منهم ؟ مع الدليل : 2س

 كتاب الطالب 
    42  صفحة
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 .حكم السخرية من علماء المسلمين الكفر 

 .  ما حكم السخرية من علماء اإلسالم ؟ مع الدليل :  4س

عند رسول هللا صلى هللا عليه  وعمارة رحلعمارة, وهو في  اللصيتزيد بن  فقال: قالوا 
يزعم أنه نبي , ويخبركم عن خبر السماء , وهو ال يدري أين ناقته ؟  محمد أليس: وسلم 

يخبركم أنه  محمد هذا: إن رجال قال : عنده  وعمارة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ما  نبي , ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو ال يدري أين ناقته , وإني وهللا ما أعلم إال

علمني هللا وقد دلني هللا عليها , وهي في هذا الوادي , في شعب كذا وكذا , قد حبستها 
عمارة بن  فرجع. شجرة بزمامها , فانطلقوا حتى تأتوني بها , فذهبوا , فجاءوا بها 

وهللا لعجب من شيء حدثناه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آنفا , عن : إلى رحله فقال  حزم
؛ فقال رجل ممن كان في  زيد بن لصيت هللا عنه بكذا وكذا , للذي قال مقالة قائل أخبره

وهللا قال هذه المقالة قبل أن  زيد :ولم يحضر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عمارة رحل
إلي عباد هللا , إن في رحلي لداهية وما : يجأ في عنقه ويقول  زيد على عمارة فأقبل. تأتي 

  أشعر , اخرج أي عدو هللا من رحلي , فال تصحبني
 

 .؟   اذكر قصة من استهزاء المنافقين بالرسول : 3س

 كتاب الطالب 
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 (  من أحصاها ) أجمع كالم العلماء في معني كلمة : بالرجوع إلي مصادر التعلم 

................................................................................................ 

................................................................................................. 
عرفها و علم بها و عمل بمقتضاها  . 

 كتاب الطالب 
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 ( .  الملك  –الكريم  –الغفور  –الرحمن ) أبين معاني أسماء هللا تعالي  

و  أرحم بنا من أنفسنا و أهلنا   نتعبد هللا بمعرفة أن هللا رحيم بنا. 

  نتعبد هللا بمعرفة أن هللا غفور يغفر الذنوب جميعاً أال أن يشرك به. . 

 أو بخل  سللنتعبد هللا بمعرفة أن هللا كريم جواد يعطي بال كلل أو.   . 

 نتعبد هللا بمعرفة أن هللا مالك الملك سبحانه ملك السموات و األرض و من فيههن. 

 كتاب الطالب 
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ما قال عبد قط إذا :  قال رسول َّللا  حديث عبد َّللا بن مسعود , ال 
 .اصابه هم وحزن 

 .هل أسماء هللا تعالي محصورة ؟ مع الدليل :  1س

 .  ذلك ألنها متضمنة لصفات كاملة ال نقص فيها بوجه من الوجوه 

 ما الدليل علي أن أسماء هللا كلها حسني ؟: 2س

أن ال يراه إال علي ما , يجتهد أن ال يقول إال ما يرضي َّللا تعالي 
 .يرضيه 

أنك انت التواب الرحيم , ب يا كريم اللهم ارحمني و تب علي  يار
 .  يا تواب . 

 .و دعاء المسألة , مثل علي دعاء العبادة : 3س

 كتاب الطالب 
 48صفحة 
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 اذكر اآلثار السيئة علي اإلنسان حينما يلحد في أسماء         : بالتعاون مع مجموعتك

 :  .هللا تعالي 

. .................................................................................... 

. .................................................................................... 

. .................................................................................... 

 في التشبيه أو التمثيل هلل جال و عال لصفات , يقع اإلنسان عندما يلحد في أسماء هللا

بأسماء هللا أو شيء من األسماء المشتقة  اإلشياءالمخلوقين أو تسمية األصنام أو بعض 

 .منها و كل ذلك يؤدي لإللحاد و العياذ باهلل 

 كتاب الطالب 
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 ثالث فوائد استنبط من اآلية : بالتعاون مع زميلك  :. 

.1. .................................................................................... 

.2. .................................................................................... 

.3. .................................................................................... 

 هلل سبحانه األسماء الحسني يجب دعاءه بها . 

  ترك الملحدين و شأنهم. 

  جزاء الملحدين النار. 

 كتاب الطالب 
 50  صفحة 
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 اذكر ثمرات اإليمان بأسماء هللا و صفاته علي اإلنسان في الدنيا و اآلخرة . 
..................................................................................................... 

...................................................................................................... 

................................................................................................... 

  تعظيم هللا سبحانه و تعالي في قلوب عباده . 

 انتشار الدين المؤدي للجنة . 

 المجتمع ألنه من الدين الحب و التقوي في. 

 كتاب الطالب 
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و ذلك بتشبيه ما دلت عليه أسماء َّللا تعالي : شرك التشبيه و التمثيل •
 .  من صفات  الكمال بصفات المخلوقين 

 .  وذلك بتسنية األصنام بأسماء َّللا تعالي : شرك التسمية و االشتقاق •

 .ما أنواع األلحاد في أسماء هللا تعالي ؟ مع التمثيل :  1س

أن َّللا سبحانه و تعالي سوف يجازيهم و يعاقبهم بسبب إلحادهم في 
 .أسمائه جل و عال 

 .مع الدليل , بين حكم األلحاد في أسماء هللا تعالي : 2س

من  و ما أثبته له رسوله  , إثبات ما أثبته تعالي لنفسه •
 .  االسماء الحسني 

فإن لها معان مفهومة من لغى , إثبات معاني أسماء َّللا تعالي •
 .العرب 

 .أسماء هللا تعالي ؟ ما واجب المسلم اتجاه : 3س

 كتاب الطالب 
 51  صفحة 
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 اذكر ثالث أمثلة أخري علي تعبيد األسماء لغير هللا : بالتعاون مع زميلك.  : 

.1. .................................................................................... 

.2. .................................................................................... 

.3. .................................................................................... 

 حرم هللا تعبيد األسماء لغير هللا ألسباب منها  : 

 عبد الدرهم 

عبد النبي 

 عبد الدنيا . 

 كتاب الطالب 
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 تحاور مع مجموعتك في سبب تغيير الرسول  أسماء بعض الصحابة  . 
..................................................................................................... 

...................................................................................................... 

................................................................................................... 

 سداً للذرعة التي يؤدي للشرك بنسبة العبودية لغير هللا . 

 تؤدي لعبادة غير هللا األشخاص أو غيرها  . 

 فيه كذب و خداع حيث العباد عباد هللا وحده. 
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 :و الدليل . عبد الكعبة , عبد الحارث : مثال ذلك , يحرم 
ُ )قول َّللا تعالي  ا آَتاُهَما َصالًِحا َجَعالَ لَُه ُشَرَكاء فِيَما آَتاُهَما َفَتَعالَى َّللاَّ َفلَمَّ
ا ُيْشِرُكوَن   (َعمَّ

 .و الدليل ؟  , مع التمثيل , ما حكم تعبيد األسماء لغير هللا :  1س

 .  سد ذريعة الشرك •
 .  إذ العباد عباد َّللا تعالي , ما فيه من الكذب •

 .لماذا يحرم تعبيد األسماء لغير هللا تعالي؟ : 2س

 .  فيسمون عبد الكعبة  , كانوا يعبدون لما يعظمونه كالكعبة 

 .ما سبب تعبيد العرب األسماء في الجاهلية أللهتهم ؟ : 3س
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 .  نسبته ألجل أسمائه تعالي 1.

 .  كونها معبدة هلل تعالي ففيها تذلل و خضوع هلل جل في عاله 2.

 .  ما تشعر به من التسمي بها من عبوديته هلل تعالي 3.

 .ما أحب األسماء إلي هللا ؟ اذكر الدليل  :  4س

 كتاب الطالب 
   55صفحة 
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 اذكر ثالث أسباب تزيد احترام أسماء هللا عز وجل : بالتعاون مع مجموعتك.  : 

.1. .................................................................................... 

.2. .................................................................................... 

.3. .................................................................................... 

 تجنب التسمية بها . 

 االجتهاد في تغير أسم خص يسمي بأسماء هللا  . 

 نشر العلم و احترام العلماء . 

 كتاب الطالب 
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 :.  يحرم  تسمية غير َّللا باألسماء التي اختص َّللا بها 

 .ما حكم تسمية غير هللا باألسماء التي اختص بها هللا تعالي ؟ :  1س

 .  التأدب مع َّللا تعالي في تجنب األسماء الخاصة به 1.

 .  احترام و تعظيم أسماء َّللا تعالي الخاصة به 2.

 ,  سد لذريعة الشرك في األلفاظ 3.

 .وضح الحكمة من تحريم التسمي باسم ملك الملوك أو سلطان السالطين  ؟ : 2س

 كتاب الطالب 
   58 صفحة 
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 اذكر ثالثة أمثلة أخري علي حسن الظن باهلل تعالي   : بالتعاون مع مجموعتك.  : 

.1. .................................................................................... 

.2. .................................................................................... 

.3. .................................................................................... 

 هللا سبحانه وتعالي غني عن عباده و هم محتاجون إليه  . 

 نعم هللا يجب أن تصرف فيما يرضي هللا وحده . 

 نصرة الدين. 
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   62 صفحة 

almanahj.com/sa



 

 .  أن نظن باهلل خيراً في جميع األمور 

 .ما معني حسن الظن باهلل ؟ مع التمثيل :  1س

 .  ما فيه من كمال حسن األدب مع َّللا تعالي 1.

 .  ما فيه من تعظيم هلل تعالي 2.

 .  أنه يدل علي معرفة باهلل تعالي و أسمائه و صفاته و قدرته 3.

 .  أنه يدعو إلي التفاؤل 4.

 .ما الحكمة من وجوب حسن الظن باهلل تعالي ؟ : 2س
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 .  معرفة َّللا تعالي بأسمائه و صفاته 1.

 .  قوة اإليمان بفعل الطاعات و ترك المحرمات 2.

 .  اإلكثار من ذكر َّللا 3.

 .و ثبات اليقين , قوة الصبر 4.

 .اذكر األسباب المعينة علي حسن الظن باهلل :  3س

 .  أو االحتضار , عن المرض المخوف أ-
 .تكالب األعداء عند ب-

 .اذكر بعض األحوال التي يتأكد فيها حسن الظن باهلل تعالي : 4س
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 اذكر ثالثة أمثلة أخري علي سوء الظن باهلل عز وجل: بالتعاون مع مجموعتك.  : 

.1. .................................................................................... 

.2. .................................................................................... 

.3. .................................................................................... 

 الصحة و الغني هي بسبب نجاحي في الحياة و مجهودي . 

 النجاح باالختبار من المذاكرة  . 

 سندخل الجنة ألن قلوبنا بيضاء دون عمل للجنة. 

 كتاب الطالب 
   67 صفحة 
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 قارن بين آثار حسن الظن باهلل تعالي و سوء الظن به في :بالتعاون مع مجموعتك

 :األحوال التالية 

 الدعاء للذكر و المداومة علي

 .  الصلوات  السعي للعيش 

 و القلق   الضسيقالخوف و

 . لألنتحارربما تؤدي 

 االستراجاعالصبر و  إلفاظو السب و الشتم  التسخط 

 .فيها جزع 

 االجتهاد في المذاكرة للمرة

 .  الثانية و االعتماد علي هللا 

 البكاء و الحزن الشديد و

 .الضيق 

 اليقين في الشفاء هلل و الدعاء

 .  و الصبر 

 الخوف من الموت و الحزن

 .  و البكاء  الشديد 

 كتاب الطالب 
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 .أن نظن بلله تعالي شراً في أمر من األمور : سوء الظن باهلل تعالي

 .ما المراد بسوء الظن ؟ :  1س

 .  في أحكامه الشرعية كجميع األوامر و النواهي 1.

 .في وعد للمؤمنين في الدنيا بالنصر و التمكين 2.

 .في وعده بالكافرين في الدنيا 3.

 .مع بيان حكمها  , مثل بثالثة أمثلة علي سوء الظن باهلل عز وجل : 2س

 كتاب الطالب 
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 :  ظن المنافقين 1.
ُسوُل َواْلُمْؤِمُنوَن إِلَى أَْهلِيِهْم أََبًدا َوُزيَِّن ) َبْل َظَننُتْم أَن لَّن َينَقلَِب الرَّ

ْوِء َوُكنُتْم َقْوًما ُبوًرا   (  َذلَِك فِي قُلُوِبُكْم َوَظَننُتْم َظنَّ السَّ
 :  ظن المشركين . 2
انِّيَن ) َب اْلُمَنافِقِيَن َواْلُمَنافَِقاِت َواْلُمْشِرِكيَن َواْلُمْشِرَكاِت الظَّ َوُيَعذِّ

ُ َعلَْيِهْم َولََعَنُهْم  ْوِء َوَغِضَب َّللاَّ ْوِء َعلَْيِهْم َداِئَرةُ السَّ ِ َظنَّ السَّ ِباهللَّ
َم َوَساَءْت َمِصيًرا   (َوأََعدَّ لَُهْم َجَهنَّ

 .قارن بين ظن المنافقين و المشركين كما جاء في اآليات :  3س
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 ظن المنافقين أن َّللا تعالي ال ينصر رسوله وأن هذا الين سينتهي ولن تقوم له قائمة

 .متي يكون سوء الظن باهلل كفراً يخرج من ملة اإلسالم ؟ :  4س

 .فالن ال يستحق هذا : من رأي رجالً صالحاً أصيب بمصيبة فقال •

 .مثل لسوء الظن باهلل المحرم  : 5س

 كتاب الطالب 
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 .  ما فيه من سوء ادب مع َّللا تعالي 1.

 .  ما فيه من االنتقاض هلل تعالي 2.

 .أنه يدل علي جهل باهلل تعالي و أسمائه و صفاته  و قدرته 3.

 .اذكر ثالث حكم من تحريم سوء الظن باهلل :  6س

 .  الجهل باهلل تعالي و أسمائه و صفاته  1.

 .  ضعف اإليمان بترك الطاعات و فعل المحرمات 2.

 .  البعد عن ذكر َّللا 3.

 .اذكر ثالث اسباب لسوء الظن باهلل تعالي :  7س
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 اذكر ثالثة أمثلة أخري علي سوء الظن باهلل عز وجل: بالتعاون مع مجموعتك.  : 

.1. .................................................................................... 

.2. .................................................................................... 

.3. .................................................................................... 

 الصحة و الغني هي بسبب نجاحي في الحياة و مجهودي . 

 النجاح باالختبار من المذاكرة  . 

 سندخل الجنة ألن قلوبنا بيضاء دون عمل للجنة. 

 كتاب الطالب 
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 استنتاج األمثلة التي ذكرها ابن القيم في سوء الظن باهلل تعالي و عالج ذلك. 

. .................................................................................... 

. .................................................................................... 

. .................................................................................... 

 فمن ذلك , حرم هللا تعالي إساءة الظن به لما له من الثمرات السيئة  : 

  عدم نصرة الرسول  و عالجه أن الرسول منتصرا يشفينا ألنه مؤيد ن هلل . 

 زوال دين الرسول  و عالجه أن دين الرسول سيبقي يقيناً ما بقيت السموات و األرض 
 زوال النعمة أو بقاءها بالجهد البشري و عالج ذلك كل النعم من المنعم و هو  هللا سبحانه و تعالي  . 

 كتاب الطالب 
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 قارن بين آثار حسن الظن باهلل تعالي و سوء الظن به في :بالتعاون مع مجموعتك

 :األحوال التالية 

 الدعاء للذكر و المداومة علي

 .  الصلوات  السعي للعيش 

 و القلق   الضسيقالخوف و

 . لألنتحارربما تؤدي 

 االستراجاعالصبر و  إلفاظو السب و الشتم  التسخط 

 .فيها جزع 

 االجتهاد في المذاكرة للمرة

 .  الثانية و االعتماد علي هللا 

 البكاء و الحزن الشديد و

 .الضيق 

 اليقين في الشفاء هلل و الدعاء

 .  و الصبر 

 الخوف من الموت و الحزن

 .  و البكاء  الشديد 

 كتاب الطالب 
   70 صفحة 
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 .أن نظن بلله تعالي شراً في أمر من األمور : سوء الظن باهلل تعالي

 .ما المراد بسوء الظن ؟ :  1س

 .  في أحكامه الشرعية كجميع األوامر و النواهي 1.

 .في وعد للمؤمنين في الدنيا بالنصر و التمكين 2.

 .في وعده بالكافرين في الدنيا 3.

 .مع بيان حكمها  , مثل بثالثة أمثلة علي سوء الظن باهلل عز وجل : 2س

 كتاب الطالب 
   71 صفحة 
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 :  ظن المنافقين 1.
ُسوُل َواْلُمْؤِمُنوَن إِلَى أَْهلِيِهْم أََبًدا َوُزيَِّن ) َبْل َظَننُتْم أَن لَّن َينَقلَِب الرَّ

ْوِء َوُكنُتْم َقْوًما ُبوًرا   (  َذلَِك فِي قُلُوِبُكْم َوَظَننُتْم َظنَّ السَّ
 :  ظن المشركين . 2
انِّيَن ) َب اْلُمَنافِقِيَن َواْلُمَنافَِقاِت َواْلُمْشِرِكيَن َواْلُمْشِرَكاِت الظَّ َوُيَعذِّ

ُ َعلَْيِهْم َولََعَنُهْم  ْوِء َوَغِضَب َّللاَّ ْوِء َعلَْيِهْم َداِئَرةُ السَّ ِ َظنَّ السَّ ِباهللَّ
َم َوَساَءْت َمِصيًرا   (َوأََعدَّ لَُهْم َجَهنَّ

 .قارن بين ظن المنافقين و المشركين كما جاء في اآليات :  3س

 كتاب الطالب 
   71 صفحة 
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 ظن المنافقين أن َّللا تعالي ال ينصر رسوله وأن هذا الين سينتهي ولن تقوم له قائمة

 .متي يكون سوء الظن باهلل كفراً يخرج من ملة اإلسالم ؟ :  4س

 .فالن ال يستحق هذا : من رأي رجالً صالحاً أصيب بمصيبة فقال •

 .مثل لسوء الظن باهلل المحرم  : 5س
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 .  ما فيه من سوء ادب مع َّللا تعالي 1.

 .  ما فيه من االنتقاض هلل تعالي 2.

 .أنه يدل علي جهل باهلل تعالي و أسمائه و صفاته  و قدرته 3.

 .اذكر ثالث حكم من تحريم سوء الظن باهلل :  6س

 .  الجهل باهلل تعالي و أسمائه و صفاته  1.

 .  ضعف اإليمان بترك الطاعات و فعل المحرمات 2.

 .  البعد عن ذكر َّللا 3.

 .اذكر ثالث اسباب لسوء الظن باهلل تعالي :  7س
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 تحاور مع مجموعتك في األسباب المعينة علي اجتناب القنوط من رحمة هللا و التخلص

 .منه  

. .................................................................................... 

. .................................................................................... 

. .................................................................................... 

 المداومة علي الصلوات في جماعة , 

 تالوة القرآن الكريم  بتدبر و الوقوف  عند آيات رحمة هللا و نصره للمؤمنين. 

 المداومة علي الذكر و الدعاء  . 
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 أستنبط من اآلية صفات أهل اإليمان. 

. .................................................................................... 

. .................................................................................... 

. .................................................................................... 

 المداومة علي الدعاء و الخضوع هلل. 

 المداومة علي عمل الصالحات  . 

 الخوف من الذي  للعمل الصالحات  . 
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 قارن بين األمن من مكر هللا و القنوط من رحمته سبحانه من حيث الحكمة من تحريمها. 

 مع هللا و الجهل  اإلدبإساءة

 . بأنه قوي عزيز 

 التفريط في الخوف الرجاء من

 . هللا 

 الغرور و الثقة الزائدة بالنفس 

 مع هللا و الجهل  اإلدباساءة

 . برحمته  

 اساءة الظن باهلل أن هللا غفور

 . رحيم 

 تكذيب آيات هللا سبحانه و

 . تعالي 
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 .شدة اليأس و غايته و منتهاه : القنوط هو 
 .  حرام  : حكم القنوط 

ُسوْا ِمن ُيوُسَف َوأَِخيِه َوالَ )قول هللا تعالي  : و الدليل  َيا َبِنيَّ اْذَهُبوْا َفَتَحسَّ
ِ إاِلَّ اْلَقْوُم اْلَكافُِرونَ  ْوِح َّللاَّ ُه الَ َيْيأَُس ِمن رَّ ِ إِنَّ ْوِح َّللاَّ  ( َتْيأَُسوْا ِمن رَّ

 .و ما حكمه ؟ مع الدليل  , ما معني القنوط من رحمة هللا تعالي :  1س

 .  إساءة األدب مع َّللا تعالي 1.

حيث ظن أن َّللا تعالي ال يغفر , إساءة الظن باهلل تعالي 2.
 .الذنوب لعباده  

 .   تكذيب آيات القرآن الكريم و أحاديث النبي 3.

 .ما الحكمة من تحريم القنوط من رحمة هللا ؟ : 2س
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ورجاء رحمته , يجب علي المؤمن أن يجمع بين الخف من َّللا تعالي 
 .  درجة االعتدال في الخوف و الرجاء و بهذا يصل إلي , 

 .ما الواجب علي المسلم فعله حتي ال يكون من القانطين ؟ : 3س
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  ُحْكًما لَِّقْوٍم ُيوِقُنوَن : ) قال هللا تعالي ِ ِة َيْبُغوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن َّللاَّ  (أََفُحْكَم اْلَجاِهلِيَّ

  بالتعاون مع مجموعتك استنبط من اآلية أهمية تحكيم الشريعة   . 

. .................................................................................... 

. .................................................................................... 

. .................................................................................... 

 حفظ الدين و الدنيا  . 

 تقديم المجتمع بانتشار المحبة و األلفة بين الناس . 

 و األموال واألعراض  األتفسحفظ  . 

 األقتصاديو النمو  األنتاجزيادة . 

  القضاء علي البطالة  . 

 زوال حكم الجاهلية  . 

 احترام العلماء و الصالحين. 
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 .  أن تحكيم الشريعة مرتبط بتوحيد الربوبية 1.

 .  أن تحكم الشريعة مرتبط بتوحيد األلوهية  2.

 .  أن تحكيم الشريعة مرتبط باإلسالم 3.

 .اذكر ثالثة أمور تدل علي أهمية تحكيم شرع هللا :  1س

ُموَك فِيَما : )قال َّللا تعالي • َى ُيَحكِّ َفالَ َوَربَِّك الَ ُيْؤِمُنوَن َحتَّ
ا َقَضْيَت  مَّ َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ الَ َيِجُدوْا فِي أَنفُِسِهْم َحَرًجا مِّ

 (َوُيَسلُِّموْا َتْسلِيًما 
ُ )قال َّللا تعالي • َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة إَِذا َقَضى َّللاَّ

َوَرُسولُُه أَْمًرا أَن َيُكوَن لَُهُم اْلِخَيَرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمن َيْعِص 
ِبيًنا  َ َوَرُسولَُه َفَقْد َضلَّ َضالال مُّ  (  َّللاَّ

 .ما الدليل علي وجوب الرضا و التسليم لشرع هللا  ؟ : 2س
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ألنها من عن , هي الشريعة الكاملة و الصالحة لكل زمان و مكان 
 .  َّللا تعالي  

 كيف كانت شريعة هللا صالحة لكل زمان و مكان ؟ : 3س
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 اذكر ثالث من األضرار التي تعود علي الفرد و المجتمع في عدم تحكيم شرع هللا تعالي. 

.1. .................................................................................... 

.2. .................................................................................... 

.3. .................................................................................... 

 ضياع الحقوق بين الناس و انتشار الظلم .. 

 ضياع المال األوالد األعراض النفس. 

 الفوضيتأخر المجتمع و أنتشار   . 
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و الرجوع , تحكيم شريعة َّللا تعالي في شئون الحياة كلها : المقصود 
 .إليها عند النزاع  و التخاصم 

 .و ما حكمه ؟ مع الدليل , ما المقصود بالتحاكم إلي شرع هللا :  1س

في المعامالت , يجب التحاكم إلي شريعة َّللا تعالي في كل شيء 
 .  و كل شيء . والشئون السياسية  , التجارية  و االقتصادية 

 .في أي شيء يكون التحاكم إلي شرع هللا ؟ : 2س

و تمام , تحقيق التوحيد بإفراد َّللا تعالي بالطاعة 1.
 .االستسالم له 

 .  ومنع الظلم و التعدي , تحقيق العدل و االنصاف 2.

 تحقيق األمن و المحافظة علي الممتلكات العامة و الخاصة 3.

 .  وضح آثار التحاكم إلي شرع هللا علي الفرد و المجتمع : 3س
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 ما السور التي تحدثت عن صفات المنافقين ؟ و علي ماذا يدل ذلك ؟ 

. .................................................................................... 

. .................................................................................... 

. .................................................................................... 

 البقرة . 

 المنافقون  . 

  األعراف 

  النساء. 
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 إلي غير شرع هللا تعالي  للتحاكماذكر ثالث آثار أخري , بالتعاون مع مجموعتك  : 

.1. .................................................................................... 

.2. .................................................................................... 

.3. .................................................................................... 

 اتباع شرائع البشر يؤدي للهالك . 

 النار و بئس المعيد  . 

 و اآلخرة خسارة الدنيا. 
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ُ َفأُولَِئَك ُهُم اْلَكافُِروَن : )قال َّللا تعالي : الكفر 1.  (َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما أَنَزَل َّللاَّ

الُِموَن : )قال َّللا تعالي : الظلم 2. ُ َفأُولَِئَك ُهُم الظَّ  (َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما أَنَزَل َّللاَّ

ُ َفأُولَِئَك ُهُم اْلَفاِسقُوَن : )قال َّللا تعالي : الفسق 3.  (َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما أَنَزَل َّللاَّ

 .ماهي ؟ مع الدليل  , وصف هللا تعالي التحاكم إلي غير شرعه بثالثة أوصاف :  1س

 :  الدليل , اإلصالح  
َما َنْحُن )قال َّللا تعالي  َوإَِذا قِيَل لَُهْم الَ ُتْفِسُدوْا فِي األَْرِض َقالُوْا إِنَّ

 (  ُمْصلُِحوَن 

 . أذكر الدليل , ما الذي يريده المنافقون حينما يدعون إلي غير شريعة هللا تعالي ؟ : 2س
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 .  و قوع الشرك 1.

 .  تعطيل شريعة َّللا تعالي 2.

و انتفاء تحقيق العدل و , انتشار البغي و الظلم و الفوضى 3.
 .  اإلنصاف 

 .  آثار التحاكم إلي غير شرع هللا تعالي بين : 3س
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 استنبط ثالث فوائد من اآلية السابقة , بالتعاون مع مجموعتك  : 

.1. .................................................................................... 

.2. .................................................................................... 

.3. .................................................................................... 

 من تدبير هللا  وحده   شوؤنهمالخلق و التدبير . 

  عبادة غير هللا شرك يؤدي للضالل . 

  و الحزن و النسل  , اتباع  شرائع البشر تهلك . 
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 اذكر خمس فوائد لطاعة هللا ورسوله , بالتعاون مع مجموعتك  تعود علي الفرد   : 

.1. .................................................................................... 

.2. .................................................................................... 

.3. .................................................................................... 

.4. .................................................................................... 

.5. .................................................................................... 

  السعادة في الدنيا. 

 الرزق الحالل و كثرته . 

 حب الناس . 

  وفاء الزوجة له و حسن عشرتها 
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بتحليل , طاعة أحد من الناس في تغيير أحكام َّللا تعالي : المراد هو •
 .  و تحريم ما أحل َّللا , ما حرم َّللا  

 .ما المراد بالطاعة في التحليل و التحريم ؟ :  1س

 :  و الدلي علي ذلك : َّللا عز وجل •
ُ َربُّ اْلَعالَِميَن  : )قول هلل تعالي •  (  أاَلَ لَُه اْلَخْلُق َواألَْمُر َتَباَرَك َّللاَّ

 .  ما الذي له الحق في التحليل والتحريم ؟ مع الدليل : 2س
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 .  طاعة أهل العلم و الذكر 1.

 .  طاعة الوالدين و هي من اإلحسان إليهما 2.

 .  طاعة الزوجة لزوجها 3.

  اذكر ثالث أمثلة علي طاعة من طاعته تابعة لطاعة هللا ورسوله : 3س
 .  مع الدليل , 
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 استنبط ثالث فوائد من اآلية السابقة , بالتعاون مع مجموعتك  : 

.1. .................................................................................... 

.2. .................................................................................... 

.3. .................................................................................... 

 الرضا بقضاء هللا و قدره من عظماء األمور  . 

 السمع و الطاعة هلل ورسوله قوالً وعمالً سبب للفالح . 

 معصية هللا ورسوله سبب للضالل . 
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 قارن بين الطاعة الشرعية و الطاعة الشركية حسب الجدول التالي: 

 امتثال ألوام ا و

اجتناب النواهي 

 .منه و رسوله 

 و اطيعوا هللا

ورسوله ان كنتم 

 .مؤمنين  

 سعادة الدنيا

 .واآلخرة 

 امتثال أوامر

 .ونواهي عير هللا 

 و إن اطعتموهم

 .إنكم لمشركون 

 الدنيا خسارة

 .واآلخرة 
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 .  شرك أكبر  : الطاعة الشركية 
 .  حرام : الطاعة المحرمة 

 .ما حكم طاعة غير هللا ؟ مع الدليل  :  1س

 

 

 .  كيف تكون طاعة غير هللا ؟ مع الدليل : 2س

 

 

 الحرام وتحريم الحالل ؟ ما سبب الطاعة في تحليل : 3س
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