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 ملخص مادة التوحيد للصف الثاني املتوسط الفصل الدراسي الثاني

 اإلجابة السؤال م

خرزات او عظام او كتابات او سيور او : مجع متيمة، وهي : التمائم هي  عرف التمائم؟ 1
خرق وغريها، تعلق يف اعناق الصبيان او غريهم، او يف العضد ، او  خيوط او

فع البالء من العني او املرض او الشياطني، على البيوت او السيارات بغرض د
 او رفع ذلك بعد وقوعه

 الن العرب كانوا يعتقدون انها متام الدواء و الشفاء ملاذا مسيت بذلك ؟ 2

 :التمائم نوعان هما  ما حكم التمائم؟ 

 :ان يكون املعلق من غري القران الكريم وينقسم اىل قسمني :  النوع األول 

  شرك اكرب ينايف كمال التوحيد بالكلية: القسم األول  

تعليق التمائم اليت فيها استعانة بالشياطني او استعانة  -1: وله صور  
 .باملالئكة 

 اعتقاد أن هذه التمائم تدفع البالء أو ترفعه بذاتها  -2            

ن لبسها أإذا اعتقد  شرك أصغر ينايف كمال التوحيد الواجب: القسم الثاني
 دفع البالء  سبب يف

ان يكون املعلق من القران الكريم مثل تعليق مصحف صغري او : النوع الثاني
اختلف فيه السلف رمحهم وهذا النوع . سورة معينة كسورة يس او اية معينة 

 اهلل

عند  التمائم قتعل أو ملاذاما الغرض  3
  ؟اجلاهلية

على الصبيان لدفع  تعليقها  :دفع البالء قبل وقوعه ،مثل : النوع األول 
 العني 

 فتعلق للشفاء من العني او احلمى او من السحر:النوع الثاني 

تعليق خرق سوداء على ،  وضع مصحف صغري داخل علبة حديدية احملرمة  اذكر مثال من صور التمائم 4
 تعليق خرز أو عظم على الصدور، السيارات
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  ؟ملاذا كان تعليق التمائم شرك 5

 

 : ألمرينائم شركا باهلل تعاىل كان تعليق التم

 يف ذلك من تعلق القلب على غري اهلل ما:األول 

  بأوثانهمما فيه من التشبه بتعلق املشركني  : الثاني 

التمائم عند اجلاهلية هلا اغراض اذكر  6
 امثلة منها

 يعلقونه على انفسهم ملنع اقرتاب الشيطان :تعليق كعب األرنب
 يعلقونها على الصبيان ملنع العني عنهم:تعليق سن الثعلب أو اهلرة

 لدفع العني عنها يعلقونها على الدواب مثل اخليل: تعليق األوتار
 الشرك األكربتنفع او تضر بذاتها فقد اشرك اعتقد ان هذه التمائم  إذا  تعليق التمائم شركا اكرب؟ متى يكون 7

 صغرالشرك األفقد اشرك  إذا اعتقد انها جمرد سبب للنفع او الضر 
ُ ِبُضر ٍّ َهْل ُهنَّ  )ال تعاىل ق ما الدليل على بطالن التعلق بغري اهلل 8 ُقْل أَفَ رَأَيْ ُتم مَّا َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اَّللَِّ ِإْن أَرَاَدِنَ اَّللَّ

   ُ  َكاِشَفاُت ُضر ِِه أَْو أَرَاَدِن ِبَرْْحَةٍّ َهْل ُهنَّ ُمُِْسَكاُت َرْْحَِتِهۚ  ُقْل َحْسِبَ اَّللَّ
ُلونَ   (َعَلْيِه يَ تَ وَكَُّل اْلُمتَ وَكِ 

ماذا يشرع فعله لرفع البالء او  9
 دفعه ؟

  .ان يعلق قلبه باهلل تعاىل ويتوكل عليه وحده ال شريك له 

 (ومن يتوكل على اهلل فهو حسبه)قال تعاىل 

اذكر اثنني من أسباب انتشار  10
 التمائم 

 انتشار اجلهل باألحكام الشرعية : 1

 وانتشار السحرة ل حبقيقة التوحيد و العقيدة الصحيحةاجله: 2

ما واجبنا جتاه من يعلق شيئا من  11
 التمائم ؟

 .النصح والتحذير بالرفق و اللني و احلكمة ،وتوجيهم للتعلق باهلل تعاىل

ملاذا أنكر الصحابة التمائم مع  12
 الدليل

 انكروها ألنها تؤدي اىل الشرك 

اهلل عنه على زوجه  زينب رضي اهلل دخل عبد اهلل بن مسعود رضي 
خيط رقي لي : هذا اخليط ؟ قالت  ما: عنها فرأى يف عنقها خيطا قال 
 .ألغنياء عن الشرك  عبد اهللإن آل : فيه ، فأخذه فقطعه ، ثم قال 

ماعقوبة من علق التمائم مع الدليل  13
 ؟

سول اهلل قول روالدليل .من علق قلبه بالتمائم فإن اهلل تعاىل يكله إليها
 (من تعلق شيئا وكل اليها:)

لقد هدد النيب صلفى اهلل عليه وسلم الذين يعلقون التمائم بأنواعها بأنه  ما موقف النيب ملن يعلق التمائم ؟ 14
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لعل احلياة ستطول بك بعدي، فأخرب  يا رويفع)حيث قال  بريء منهم
أو عظم  الناس أنه من عقد حليته أو تقلد وترًا أو استنجى برجيع دابة

 (فإن حممدًا صلى اهلل عليه وسلم منه بريء

ا حكم لبس الرجال للسالسل م 15
 وملاذا؟

 

 :ألمرينحمرم وخمالف هلدي اإلسالم 

وقد لعن الرسول املتشبهني من الرجال ما فيه من التشبه بالنساء : 1 
 بالنساء

 التشبه بالكافرينما فيه من  -2  

 ما هو تعريف الرقى ؟ 16

 

 القراءة على املريض وحنوه، لرفع الضر عنه: ع رقية، وهي مج: الرقى 

 .العزائم و التعاويذ : وتسمى 

 تكون بعد نزول البالء  : الرقية  ما هي الرقية وما هي العوذة ؟ 17

 قبل نزول البالء: العوذة

 .القراءة على املريض مباشرة مع النفث او من غري نفث -1 اذكر اثنني من طرق الرقية؟ 18

 كتابة بالزعفران وحنوه يف صحن او ورقة نظيفةال: 2

اذكر أنواع الرقية واحكامها مع الدليل  19
 ؟

 

وهي ما كان بالقران الكريم، وما اثر عن :  النوع األول  الرقية الشرعية
 النيب 

 .وباألدعية الشرعية األذكارمن 

 .الرقية بها جائزة: حكمها  

كنا نرقى : الشجعي قال حديث عوف بن مالك ا:الدليل على جوازها 
) :  ؟ فقال يا رسول اهلل ، كيف ترى يف ذلك: قي اجلاهلية ، فقلنا 

                                                                             (اعرضوا علي رقاكم، ال بأس بالرقى ما مل يكن فيه شرك
يت ال تتوفر فيها شروط وهي الرقية ال:  النوع الثاني  الرقية احملرمة

الرقية بالكالم غري : الرقية املشروعة، ولكنها ال تصل اىل حد الشرك، مثل
 .مفهوم

 .حمرمة، وهي من ذرائع الشرك :حكمها
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مثل : وهي الرقية املشتملة على الشرك : الرقية الشركية النوع الثالث 
 (رمةوهي صفه الرقية احمل) . دعاء غري اهلل، ،االستغاثة بغري اهلل:

 .ال جتوز، وهي شرك اكرب: حكمها 

ان الرقى، والتمائم ،و  (قال على انها حمرمة وشرك ان النيب: الدليل 
 (التولة شرك

اذكر شرطني من شروط الرقية  20
 املشروعة؟

 ان يكون بكالم اهلل تعاىل او بكالم رسوله: 1

 .ان تكون باللسان العربي وما يعرف معناه:  2

 ية ال تؤثر بذاتها بل بتقدير اهللأن يعتقد أن الرق: 3

 استدل من القران الكريم شفاء؟ 21

 

وننزل من القرءان ما هو شفاء ورمحة للمومنني وال يزيد الضاملني : ) قوله تعاىل
 (اال خسارا 

 اذكر اثنني من صفة الرقية الشرعية  22

 

اللهم اشف فالنا ، ثالث مرات :2قراءة سورة الفاحتة كاملة مع النفث  1
 التسميه بامسهو

ما هي صفة رقية االنسان نفسه اذا شعر  23
 بأمل يف أي جزء من بدنه؟

 3ثالثا –باسم اهلل : وقل : 2ضع يدك اليمنى على الذي تأمل من جسدك   

 (اهلل وقدرته من شر ما اجد وأحاذر( عزة)اعوذ ب ) : وقل سبع مرات: 

 قراءة املعوذات الثالث -2 .الكرسي، وخباصة عند النوم قراءة اية  -1 اذكر مثال على التعاويذ الشرعية ؟ 24

اذكر ثالث من مفاهيم خاطئة عن  25
 الرقية 

 

 التعجل بطلب الشفاء : 1

 عدم اليقني يف االستشفاء بالقران الكريم: 2

 تعلق القلب بأشخاص معينني للرقية عندهم : 3

ك من كل شيء يؤذيك من شر كل بسم اهلل ارقي)قوله يف  جربيل عليه السالم من رقى الرسول؟ 26
 (نفس أو عني حاسد اهلل يشفيك

مبا يقع من املرئيات او املسموعات او األيام او األيام او  التشاؤم: التطري هو  عرف التطري وملاذا مسي بذالك؟ 27
 .الن اصل التشاؤم عند العرب ابتدأ من الطيور: مسي بذالك. الشهور وغريها
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 التشاؤم ببعض األيام: 2التشاؤم ببعض الشهور مثل شهر صفر : 1 اذكر مثالني عل التطري 28

 ما هو حكم التطري مع الدليل؟ 29

 

 حمرم وهو من الشرك األصغر النايف لكمال التوحيد الواجب: حكمه 

من ردته الطرية من ))قال رسول اهلل : عن عبداهلل بن عمرو قال : الدليل
 ((حاجة فقد اشرك

 ملاذا كان التطري شركا؟ 30

 

 ما يتضمنه من االعتقاد الفاسد بأن غري اهلل تعاىل له تأثري يف جلب النفع او:1
 دفع الضر 

 . ما تضمنه من نسبة معرفة األمور املغيبة: 2

 .ما فيه تعلق القلب بغري اهلل: 3

 .ي فيهما حيمل اإلنسان على املضي فيما أراده ، او مينعه من املض: هي  ما هي حقيقة الطرية املنهي عنها ؟ 31

التشاؤم باحليوانات و االعتماد عليها يف معرفة ما يفعلون و ما يرتكون و األصل  ؟اجلاهلية دما أصل التطري عن 32
 هذا

 خلو أهل اجلاهلية من عقيدة صحيحة يسريون عليها وقوع اجلاهلية يف التطري؟ما سبب  33

 استشارة العقالء وأهل اخلربة ما البديل الشرعي للتطري؟ 34

 لدليل على ابطال االسالم للطرية ما ا 35

أشياء خاصة مما يتطري به  وهناك
 املشركون اذكر اثنني منها ؟

 (ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر)قول رسول اهلل 

 وشهر صفر  اهلامة 

وكيف كانوا يتشاءمون باهلامه وشهر  36
 صفر

عت إلي ن :يقولون و  اهلامة هي البومة فقد كان اجلاهلية يتشاءمون بها 
  عليهب منزله اذا وقعت انفسي او يتشاءم خبر

 ال يتزوجون فيه اانه شهر مشؤوم و كانو: يتشاءمون بشهر صفر بقول 

ما ضد التطري وما اثر كل منها على  37
 االنسان واجملتمع

 ضد التطري الفال 

 يؤدي اىل الوسوسة وضعف العزمية:التطري

 العزمية الفأل يؤدي اىل النشاط واجناز اهلدف وقوة
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 .تقوية االميان بقضاء اهلل وقدره: 2صدق التوكل على اهلل  اذكر اثنني من عالج التطري؟ 38

اللهم ال )ويقول  من وقع يف التطري احملرم فالواجب عليه ان يتوب إىل اهلل ؟ما هي كفارة الطرية  39
 (خري إال خريك وال طري إال طريك وال إله غريك

يف النهي  اذكر موقف من مواقف السلف 40
 عن التطري؟

خري خري فقال : كنت عند ابن عباس فمر طائر فصاح فقال رجل : قال عكرمة
 .ما عند هذا ال خري وشر: ابن عباس

 .فيه سوء ظن باهلل تعاىل: 3يضعف العزمية : 2يؤدي اىل الوسوسة : 1 اذكر ثالث من مساؤى التطري؟ 41

 ما هو تعريف الفأل؟ 42

 

ى حال، او يقصد أمرا فيسمع كلمة طيبة ، او يري ان يكون اإلنسان عل: هو
 .شيئا حسنا يناسب حاله او مقصده، فيستبشر بذلك

 يف ظنه انه يربأ من مرضه يا سامل فيقع: ان يكون مريضا فيسمع من يقول  اذكرمثال على الفأل؟ 43

 سينجحيف ظنه انه  فيقع ناجحيا : فيسمع من يقول  ذاهب الختباران يكون 

ال عدوى وال طرية، ))حديث انس ان النيب قال: مستحب والدليل : حكمه  م الفأل مع الدليل؟   ما هو حك 44
  ((الكلمة احلسنة: ويعجبين الفأل الصاحل

 .انشراح الصدر وطمأنينته ملا قد يسمعه من اخلري: هي ما هي حقيقة الفأل؟ 45

 .دان ال يكون مقصودًا بل يقع من غري قص: شرطه  ما هو شرط الفأل 46

 اذكر صوره من فأل النيب؟ 47

 

انه ملا جاء سهيل بن : ذكر يف صحيحه يف قصة احلديبة عن عكرمة رمحه اهلل
 ((لقد سهل لكم من أمركم)) عمرو قال النيب 

اذكر ثالث من احلكمة من مشروعية  48
 الفأل؟

لى العمل و اإلنتاج  يدفع ا:3يقوي قلب املؤمن :2فيه حسن ظن باهلل : 1
 والتقدم

علل ابطال اإلسالم للطرية وأنه ال  49
 حقيقة هلا؟

 ما جاء اإلسالم بعقيدته الصحيحة اليت تربط املؤمن بربه جل وعال

هل التطري من صفات املشركني أعداء  50
 الرسل مع الدليل ؟

نعم، وبني اهلل عز وجل ان من صفات املشركني أعداء األنبياء واملرسلني عليهم 
 (م سيئة يطريوا مبوسى ومن معهوان تصبه) :السالم الدليل 
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 ان يطلب شخص من احد شيئا، متوسال ياهلل تعاىل:املراد بالسؤال باهلل هو مع املثال؟ املقصود بالسؤال باهللما  51

 اسالك باهلل ان تساعدني يف كذا: املثال .   إعطاؤه ما سأل: هي تهواجاب

 (واتقوا اهلل الذي تساءلون به): حكمه جائز والدليل ما هو حكم السؤال باهلل مع الدليل؟ 52

 تستحب إجابة من سأل باهلل تعاىل  إجابة من سأل باهلل؟ حكم ما 53

 :يكون مكروها اذا كان فيه مشقة على املسئول  ألنه يرتتب عليه أمرين متى يكون السؤال باهلل مكروها؟ 54

 عدم االجابة وفيها اساءة ادب مع اهلل  -1

 ة مع حصول الضرر واملشقة على املسئولاالجاب -2

اذكر ثالثه من احلكمة من تأكيد إجابة  55
 باهلل؟

مايف رد السائل باهلل تعاىل من إساءة االدب مع اهلل عز : 2تعظيم اهلل تعاىل  :1
 وجل

 مافيه رد من إجابة حاجة أخيه املسلم: 3

 ؟اذكر شروط إجابة من سأل باهلل 56

 

ان ال يتضمن :3ال يكون فيه ضررعلى املسؤول  ان: 2ان ال يتضمن إمثا :1
 اسقاط حق واجب

 ما معنى اعاذة من استعاذ باهلل؟ 57

 

 .اللجوء إىل اهلل تعاىل وطلب محايته : االستعاذة باهلل هي

 .باهلل تعاىل منكم  ذاستعامن : والراد هنا

 .إجابته فيما استعاذ باهلل منه: وإعاذته هي

استعاذ  اعاذة من اذكر مثالني على  58
 ؟باهلل 

 اعوذ باهلل من شرك: 1

 اعوذ باهلل من أذى أوالدك: 2

جتب إعاذة من استعاذ باهلل تعاىل، وحيرم إيذاؤه، وإذا كان مستعيًذا باهلل من  ؟ما حكم اعاذة من استعاذ باهلل 59
 .فعل حمرم كان هذا املستعاذ منه اشد حترمًيا

 (يذوهمن استعاذ باهلل فأع) والدليل قول رسول اهلل

مايف ترك إعاذته من التعدي على من : 2مايف ذلك من تعظيم اهلل تعاىل : 1 ما احلكمة من اجياب اعاذته؟ 60
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 ما يف اعاذته من إجابة حاجة أخيه املسلم:  3  استجار باهلل 

اذكر قصة من اعاذة النيب من استعاذ  61
 باهلل؟

خلت على رسول اهلل عمرة بنت اجلون، فلما أد: تزوج النيب  امرأة يقال هلا 
لقد عذت بعظيم، احلقي )) : اعوذ باهلل منك ، فقال هلا: ودنا منها قالت 

 ((بأهلك

او مباذا يكون  ما هو احللف املشروع 62
 مع الدليل؟ احللف

 

حديث : الدليل . احللف بأمساء اهلل تعاىل وصفاته: احللف املشروع هو
الًفا فليحلف باهلل او من كان ح)) : عبداهلل بن عمر ان رسول اهلل قال

  ((ليصمت

واهلل ، وتاهلل ، وباهلل ، والرمحن ، واقسم باهلل :امثلة احللف بأمساء اهلل  اذكر مثال على احللف باهلل؟ 63
 .العظيم

لتعظيم احللف باهلل عدة أوجه اذكرها  64
 ، مع التمثيل و التدليل؟

 

  (واحفظوا اميانكم) : على املسلم ان حيفظ ميينه و الدليل . حفظ اليمني : أوال
 .ان ال حيلف املسلم إال باهلل تعاىل أو بأمسائه وصفاته: مثال

جيب على املسلم ان يصدق يف مجيع كالمه . الصدق إذا حلف باهلل: ثانًيا
من )): فعن ابن عمر ان النيب قال: الدليل. ويتأكد هذا إذا حلف باهلل تعاىل

 ((حلف باهلل فليصدق

جيب على املسلم ان يصدق من حلف له باهلل . ف باهللتصديق احلال: ثالًثا
قول :الدليل . تعاىل، ويرضى بيمينه، مامل يكن معروًفا بالكذب يف اليمني 

 (من حلف باهلل فليصدق )النيب 

   ةبذاكلا نيميلا سومغلا ىمستو ةريبك ةيصعم هنال مارح نيميلا يف بذكلا هل جيوز الكذب يف اليمني وملاذا 65
 ((من حلف باهلل فليصدق)): فعن ابن عمر ان النيب قال: الدليل

 ؟هللاب هل فلح نم ىلعما الواجب  66
 اذاملو

جيب على املسلم ان يصدق من حلف له باهلل تعاىل، . تصديق احلالف باهلل
من )قول النيب :الدليل . ويرضى بيمينه، مامل يكن معروًفا بالكذب يف اليمني 

 (حلف باهلل فليصدق 

الكثار من اذكر ثالثه من مساؤى ا 67
 األميان؟

تعريض نفسه للحنث بسبب كثرة االميان :2ضعف تعظيم اليمني باهلل 
 .التساهل يف اليمني بسبب اإلكثار منها:3
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ما احلكمة من اجياب االقتناع باحللف  68
 باهلل؟

 تعظيم احللف باهلل تعاىل:2.    تعظيم اهلل جل وعال

 اذكرقصة عيسى مع الرجل الذي سرق؟ 69

 

َرَأى :"َقاَل  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم النَِّبيِّ َعْن رضي اهلل عنه ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن
َقاَل " َأَسَرْقَت :"َفَقاَل َلُه َرُجًلا َيْسِرُق َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم

 .آَمْنُت ِباللَِّه َوَكذَّْبُت َعْيِني :"يَسىَفَقاَل ِع "َكلَّا َواللَِّه الَِّذي َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو:"

الواو، والباء، و )اإلقسام بغري اهلل تعاىل،حبرف من حروف القسم الثالثة : هو  ما معنى احللف بغري اهلل ؟ 70
 (التاء

 وحياتي: 4واحلسني : 3والنيب : 2والالت و العزى   اذكر اربع امثلة على احللف بغري اهلل؟ 71

حكم احللف بغري اهلل تعاىل مع ما  72
 الدليل؟

من حلف ):  احللف بغري اهلل تعاىل حمرم وهو من الشرك األصغر و الدليل
 (بغري اهلل فقد اشرك

ما احلكمة من النهي عن احللف بغري  73
 اهلل تعاىل؟

 .ان احللف باهلل تعاىل تعظيم له: 2.    ان احللف تعظيم للمحلوف به :1

 يكون احللف بغري اهلل تعاىل شرًكا أكرب إذا عظم املخلوق كتعظيم اهلل ون احللف بغري اهلل شرًكا اكرب؟متى يك 74

 (ال إله إال اهلل) : من حلف بغري اهلل تعاىل فكفارة حلفه ان يبادر بقول  ماهي كفارة احللف بغري اهلل؟ 75

 بآيات مسقا) هلوقب فلحلا مكح ام 76
 ؟(هللا

إن قصد باآليات اآليات الشرعية وهي القرآن الكريم فال بأس، وإن قصد 
 زباآليات اآليات الكونية كالشمس، والقمر والليل والنهار فهذا ال جيو

 اذكر اثنني من صفة ميني النيب ؟ 77

 

 نم رخا مسإب وأ (اهلل ) هلل ال حيلف إال باهلل تعاىل إما بامسه كان الرسول ا
 :مثال هئامسا

 ورب الكعبة:2. واهلل: 1 

 علل آثم الشرك أعظم من اثم الكذب؟ 78

 

ألن أحلف باهلل كاذًبا، احب إلي من ان أحلف : قال عبداهلل بن مسعود 
ان اثم الشرك أعظم من إثم الكذب، وحسنة :بغريه صادًقا وهذا يدل على 

 .اعظم من حسنة الصدق التوحيد

 .احللف على اهلل تعاىل ان يفعل شيئا، او أال يفعله:هو ما املراد باإلقسام على اهلل؟ 79
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 واهلل ال يغفر اهلل لفالن: 2اقسمت عليك يارب ان تنصرنا   :  اذكر امثلة على األقسام باهلل؟ 80

اذكر أنواع اإلقسام على اهلل مع التمثيل  81
 حلكم و الدليل؟و ا

 

 ان يكون الباعث على القسم حسن الظن باهلل: النوع األول

 اقسمت عليك يارب ان تيسر لي امري: مثال 

 جائز: حكمه 

 (رب اشعث، مدفوع باألبواب لو أقسم على اهلل ألبره) : الدليل

 ان يكون الباعث على القسم الغرور واالعجاب بنفسه: النوع الثاني

 تدي فالنواهلل ال يه: مثال

 حمرم: حكمه 

من ذا : واهلل ال يغفر اهلل لفالن وإن اهلل تعاىل قال: ان رجاًل قال : )الدليل 
 (الذي يتأىل علي أال أغفر لفالن فإني قد غفرت وأحبطت عملك

اذكر اثنني من احلكمة من حتريم هذا  82
 النوع؟

 رمحة اهلل الواسعةما فيه من حتجري : 2ما فيه من سوء األدب مع اهلل تعاىل 

لوال اهلل وفالن  مع : ماحكم قول 83
 الدليل؟

فال جتعلوا هلل ): الدليل.وهو من الشرك األصغر( لوال اهلل وفالن)حيرم قول 
 (اندادا وأنتم تعلمون

حتريم قول  يف ةمكحلا اذكر اثنني من 84
 لوال اهلل وفالن؟

 .باهلل يف اللفظ مافيه من مساواة غري اهلل: 2مافيه من سوء ادب مع اهلل تعاىل، 

 يشرع ان يقال بدال عنها ، لوال اهلل ملا حصل كذا وكذا ،وهذا اكمل:1 ما العبارة املشروعة بدال عنها؟ 85

 لوال اهلل ثم فالن ملا وقع كذا وكذا: وجيوز ان يقول : 2

اذكر ثالث امثلة وألفاظ مشابهة هلا يف  86
 احلكم؟

ما : 3لوال الطبيب مات فالن : قول : 2لوال كلبة هذا ألتانا اللصوص : قول
 لي إال اهلل وانت

يكون قول لوال اهلل وأنت شركا  متى 87
 ؟ رأكرب ومتى يكون شركا أصغ

 ةمظعلا يف هللا لثم نالف نا دقتعا اذا ربكا كرش نوكي

 هللا ميظعتك نالف ميظعت نكي مل اذا رغصا كرش نوكيو
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ء اهلل وشئت مع ما شا: ما حكم قول  89
 الدليل ؟

وال جتعلو هلل )الدليل. حيرم قول ما شاء اهلل وشئت وهو من الشرك األصغر
 (اندادا وانتم تعلمون

حتريم قول  نم ةمكحلااذكر اثنني من  90
 ؟ ما شاء اهلل وشئت

مافيه من مساواة غري اهلل باهلل يف : 2مافيه من سوء ادب مع اهلل تعاىل، :1
 .اللفظ

 .ما شاء اهلل ثم فالن: 2وهذا اكمل  . ما شاء اهلل وحده  وعة بدال عنها؟ما العبارة املشر 91

العطف بالواو : الن هو انلوال اهلل وفالن وقول لوال اهلل ثم ف: الفرق بني قول  ما الفرق بني الواو وثم يف املعنى؟ 92
فإنه يقتضي الرتتيب والتأخري يف : يقتضي املساواة بني اخلالق واملخلوق ثم

 .املنزلة

إطابة املطعم وذلك بكسب احلالل وجتنب : مثال . االداب الواجبة : أوًلا الدعاء مع التمثيل ؟ بادأاذكر  93
 هلل ةوعدلا وإخالص كسب احلرام

 الطهارة اثناء الدعاء ، استقبال القبلة اثناء الدعاء: االداب املستحبة : ثانًيا
 هيف واإلحلاح ءاعدلا راركتو

ما حكم دعاء اهلل بأمسائه املناسبة مع  94
 ذكر املثال؟

يف دعاء : هلل تعاىل بأمسائه احلسنى املناسبة للمطلوب مثليستحب دعاء ا
 الغفور ، الغفار ، و الرحيم ، و الرمحن: يدعى بأمسائه :باملغفرة و الرمحة 

ما حكم التوسل اىل اهلل تعاىل بصفاته  95
 احلسنى مع ذكر مثال ؟

 بكرمك ألوذ: يستحب التوسل اىل اهلل تعاىل بصفاته احلسنى مثل

 

لتوسل باألعمال الصاحلة مع ما حكم ا 96
 ذكر املثال ؟

جيوز يف الدعاء التوسل إىل اهلل تعاىل باألعمال الصاحلة اليت عملها االنسان 
 .اسألك بصالتي ملا وفقتين : خملًصا هلل تعاىل فيها مثل 

ما أوقات اإلجابة اليت يستحب للداعي  97
 اغتنامها وحتريها ؟

  الثلث االخري من الليل

 وبينهماعند االذان واإلقامة 

  عند صعود اإلمام يوم اجلمعة على املنرب حتى تنقضي الصالة

 آخر ساعة بعد العصر من يوم اجلمعة

 ليت يتحرى فيها ليلة القدرليالي العشر األخرية من رمضان ا
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  كنيد ىلع ينتبث بر اي

 

حال : ا الدعاء مثل يستحب للداعي اغتنام األحوال اليت يستجاب فيه ما أحوال اإلجابة مع ذكر مثال ؟ 98
 رفسلا لاحو الصيام و السجود

 :الدعاء احملرم نوعني هما  ما الدعاء احملرم مع التمثيل؟ 99

الدعاء : الثاني  الدعاء بضالل فالن من الناس: مثل . الدعاء باإلثم : األول 
الدعاء على الوالدين فهو من العقوق وقطيعة : مثل . مبا فيه قطيعة رحم 

 الرحم

 :على الداعي جتنب موانع استجابة الدعاء مثل  ابة ؟اذكر موانع اإلج 100

 التوسع يف احلرام اكًلا وشرًبا ولبًسا وتغذية: 1

 دعوت فلم يستجب لي مما يؤدي به اىل ترك الدعاء: االستعجال، وقوله : 2

ما املراد باالستثناء يف الدعاء مع ذكر  101
 مثال ؟

اللهم : يقول يف دعائه لنفسه ان :تعليق الدعاء مبشيئة اهلل تعاىل مثال :  هو
 اغفر لي ان شئت

اللهم اغفر لي ان شئت : ال يقولن احدكم ): حيرم االستثناء يف الدعاء الدليل  ما حكم االستثناء يف الدعاء مع الدليل ؟ 102
 (اللهم ارمحين ان شئت ليعزم املسألة فإنه ال مكره له

ما احلكمة من النهي عن االستثناء يف  103
 الدعاء؟

: 3أنه يشعر بأن هذا امر عظيم على اهلل : 2ه يشعر بأن اهلل له مكره ان :1
 .ربه جل وعال نعالعبد  باستغناءانه يشعر 

الشدة واإلحلاح : الواجب على الداعي ان يعزم املسألة يف دعائه ومعنى العزم  ما معنى العزم يف الدعاء ؟ 104
 .يف طلبها

 (عندكم ينفد وما عند اهلل باقما )  هات دليل على سعة ما عند اهلل تعاىل؟ 105

 


