


 إعداد المعلمة أنوار فهد الزعبي

 

 

 بنك األسئلة للصف            

 السابع      

 الفصل الدراسً    

ة دلمااألول      

 التربٌة اإلسالمٌة 
 إعداد المعلمة أنوار فهد الزعبً    

 التغنً عن الكتاب واإلطالع على رواة الحدٌث                         

 التنسونً ووالدي من صالح الدعاء                             



 إعداد المعلمة أنوار فهد الزعبي

 

 الصفحة  الحدٌث المقرر  الرقم

  
 
ٔ 
 
 

 
 عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال 

))من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما ٌقول فقد كفر بما أنزل 
 وسلم ((على محمد صلى هللا علٌه 
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قالت عنه السٌدة خدٌجة رضً هللا عنها )) إنك لتصل الرحم 
وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضٌف وتعٌن على 

 نوائب الحق (( 

 

 ٖ3 

 - هللا رسول قال: قال - عنهما هللا رضً - عبدهللا بن جابر عن ٖ
 هذه رب اللهم: النداء ٌسمع حٌن قال َمن: ))- وسلم علٌه هللا صلى

 والفضٌلة، الوسٌلة محمًدا آتِ  القائمة، والصالة التامة، الدعوة
 ((القٌامة ٌوم شفاعتً له حلت وعدَته، الذي محموًدا مقاًما وابعثه

 

٘ٓ 

 فإن والحسد، إٌاكم"قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٗ
 ".الحطب النار تأكل كما الحسنات ٌأكل الحسد
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  ٘ 
: وسلم علٌه هللا صلى هللّاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَتْ  َعائَِشةَ  َعنْ 
 ِمنْ  َماِرجٍ  ِمنْ  اْلَجان   َوُخلِقَ  ُنوٍر، ِمنْ  اْلَماَلئَِكةُ  ُخلَِقتْ »

 .«لَُكمْ  ُوِصفَ  ِمّما آَدمُ  َوُخلِقَ  َناٍر،

ٔٓ1 

  

ٙ 
َرةَ  أَبًِ َعنْ )) ٌْ هِ  هللّاُ  َصلّى هللّاِ  َرُسولُ  َقالَ  َقالَ  ُهَر ٌْ  ال هللّاَ  إِنّ  َوَسلّمَ  َعلَ

ْنُظرُ  ْنُظرُ  َولَِكنْ  َوأَْمَوالُِكمْ  ُصَوِرُكمْ  إِلَى ٌَ  (( َوأَْعَمالُِكمْ  قُلُوِبُكمْ  إِلَى ٌَ
 

  

ٕٔٙ 

  

 3  
 صلى هللا رسول علمنً:  قال عنه هللا رضً مسعود بن هللا عبد عن
 القرآن من السورة ٌعلمنً كما كفٌه بٌن كفً وسلم علٌه هللا

 هللا ورحمة النبً أٌها علٌك السالم والطٌبات والصلوات هلل التحٌات
 إال إله ال أن أشهد الصالحٌن هللا عباد وعلى علٌنا السالم وبركاته

 ورسوله عبده محمًدا أن وأشهد هللا

 ٔٗ3 
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هِ  هللّاُ  َصّلى هللّاِ  َرُسولُ  َقالَ :  َقالَ  ٌْ  َسلَمَ  َمنْ  اْلُمْسلِمُ : "  َوَسلّمَ  َعلَ
ِدهِ  لَِسانِهِ  ِمنْ  اْلُمْسلُِمونَ  ٌَ  " . َعْنهُ  هللّاُ  َنَهى َما َهَجرَ  ِمنْ  َواْلُمَهاِجرُ  َو

ٔ٘1 
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 الدرس األول : إمانً بالغٌب أمن وطمأنٌنة ..

 ( اإلٌمان بالؽٌب أساس االٌمان كله*معلومة ) 

 *مالمقصود بعالم الغٌب وعالم الشهادة ؟

 عالم الؽٌب هو :كل ماؼاب وخفً عن مجال إدراكنا الحسً . -ٔ

 عالم الشهادة هو :كل أمر نستطٌع أن نتوصل إلى مشاهدته بالوسائل الحسٌة . -ٕ

 *ما أثر اإلٌمان بالغٌب ؟        

 واجتناب مانهى .أمرهللا بتنفٌذ ما أمر اإلستقامة على –الشعور بمراقبة هللا . -  

 الطمؤنٌنة واألنس والرضا .-

 *ماهً أقسام عالم الغٌب ؟

 . ؼٌب نسبً -ٕؼٌب مطلق .    -ٔ

 *قارنبً بٌن أقسام عالم الغٌب :

 الغٌب النسبً   الغٌب المطلق  وجه المقارنة

ماٌمكن لؤلنبٌاء معرفته بواسطة الوحً  ما استؤثر بعلمه هللا تعالى وحده  التعرٌف
 بواسطة وسائل حدٌثه . ولؽٌرهم

نزول  –الروح –علم الساعة  مثال
الوقت الذي –كسب الرزق  -الؽٌث

 ٌموت فٌه اإلنسان 

وقصص  –قصص األقوام السابقٌن 
 –أكتشاؾ االطباء نوع الجنٌن  –األنبٌاء 

توقع نزول المطر –األمراض الفٌروسٌة 
. 

 *عللً : الٌجوز ادعاء علم الغٌب ؟       

 الؽٌب فقد افترى على هللا الكذب والرسل الكرام احب خلق هللا لم ٌدعوه . من ٌدعً علم

 *عددي صور ادعاء علم الغٌب :

 . التنجٌم –قراءة الكؾ  -الكهانة  –السحر 

 *بٌنً الحكم الشرعً لمن أنكر شٌئا من الغٌبٌات التً أخبر بها الشرع مع التعلٌل ؟

   كفر أنه

 ..تعالى هللا عن الوحً بواسطة السبلم علٌهم الرسل بها جاءت ٌقٌنٌة أخبار ألنها
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 *بم تنصح من ٌذهب إلى الكهنة والعرافٌن لحل مشاكلهم ؟

 انصحهم باالبتعاد عنهم وعدم الذهاب إلٌهم ألنهم ٌدعون الؽٌب والؽٌب الٌعلمه إال هللا . -

 *علل ما ٌأتً :

 الرسل الكرام الٌعلمون الغٌب المطلق ؟-ٔ*

  نفسه بها تعالى هللا استؤثر التً األمور من اتالؽٌبٌ علم ألن

 عدم إدراك جمٌع االشٌاء بحواسنا ؟-ٕ*

 اإلنسان مٌز  تعالى هللا  أنوألن هناك أمور ؼائبه عنا ولٌست فً مجال إدراكنا الحسً 

 إدراكها، ٌستطٌع ال وؼٌبٌات تجاوزها، ٌستطٌع ال حدودا   له وحد   بالعقل

 

 الدرس الثانً :أحقق مراتب الدٌن فً حٌاتً .. 

 . ٖٓ*مالحظه راوي الحدٌث ومعلوماته ص

 *مفردات الحدٌث الشرٌف :

 المعنى  المفردات 

 خرج علٌنا طلع علٌنا

 أي الٌرى علٌه عبلمة السفر وهٌبته الٌرى علٌه عبلمة السفر

 هو ماقدر هللا وقوعهمن الحوادث من االزل القدر

 

 مراتب الدٌن ؟*ماهً 

 أركان اإلسبلم الخمسة .وٌراد به األعمال واألقوال الظاهره -ٔ

 أركان اإلٌمان السته . وٌراد به اإلعتقادات الباطنة .-ٕ

 . اإلحسان .وٌراد به إجادة العمل بتحسٌن الظاهر والباطن-ٖ

 . ٌعتبر اإلحسان أعلى مراتب الدٌن وأعظمها*معلومة : 

 *ما المقصود باإلحسان ؟

 هو أن تعبد هللا كؤنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه ٌراك .

 *ٌنقسم االحسان إلى درجتٌن هما :

 )فإنه ٌراك (المراقبة  )كأنك تراه (المشاهدة 

ٌستشعر هللا عز وجل بقلبه فٌتنور القلب 
باإلٌمان وذلك ٌوجب الخشٌه والخوؾ من 

 هللا .

ٌستحضر عظمة هللا وإطبلعه علٌه وقربه 
 فٌترتب على ذلك إتقان العبادة .منه 
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 *ماهً أركان اإلسالم الخمسه ؟

 صوم رمضان .–الحج  –الزكاة  –الصبلة  –الشهادتٌن 

 *ماهً أركان اإلٌمان السته ؟

 القدر خٌره وشره .–الٌوم االخر –والمبلئكة _والكتب والرسل –االٌمان باهلل 

 *كٌف أحقق مرتبة الدٌن فً اإلسالم ؟

 التوحٌد والعقٌدة لتحقٌق شروط كلمة التوحٌد .دراسة  -ٔ

 دراسة كتب السٌرة لتحقٌق محبة الرسول ..-ٕ

 دراسة الفقه لمعرفة أحكام العبادات .-ٖ

 *كٌف أحقق مرتبة الدٌن فً اإلٌمان ؟

 استحضار النٌة .-ٔ

 الٌقٌن والصبر والتوكل على هللا .-ٕ

 العلم بؤسماء هللا وصفاته .-ٖ

 هللا وقدره .الرضا بقضاء -ٗ

 تنقٌة القلب من الشك واالوهام .-٘

 *كٌف أحقق مراتب الدٌن فً اإلحسان ؟

 عبادة هللا عن حب واستحضار ذكره فً القلب كل لحظة.-ٔ

 استحضار مراقبة هللا وعظمته -ٕ

 حب القرآن تبلوة وحفظ وتدبر وعمل .-ٖ

 ٖٖ*مالحظة اإلطالع على الدروس المستفادة ص

 *أكمل:

 الإله إال هللا وأن محمد رسول هللا هو ) الشهادتان ( أشهد أن -ٔ

اإلمساك عن الطعام والشراب وجمٌع المفطرات من طلوع الفجر إلى ؼروب الشمس -ٕ

 هو)الصوم (

اإلعتقاد الجازم بؤن هللا هو رب كل شً وملٌكه وأنه الخالق الرازق المحًٌ والممٌت وهو -ٖ

 ( المستحق للعبادة هو) اإلٌمان باهلل

 صح أو خطأ:*

 الزكاة تعطى للفقراء واألؼنٌاء .  خطؤ  للفقراء فقط -ٔ

 الشهادتان أصل العبادة . صحٕ

  صٌامه على كل مسلم ومسلمة . خطؤ واجب مستحبصوم رمضان -ٖ
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 *أكملً الفراغات التالٌة :

 المسلم ٌحرص على أداء الصبلة فً ..... )وقتها (-ٔ

 ... )مسلم (اإلٌمان بالمبلئكة واجب على كل -ٕ

 جمٌع الرسل الكرام دعو الناس إلى ... )عبادة هللا (-ٖ

 ربه فً ..)إتقان (اإلحسان هو أن ٌعبد اإلنسان -ٗ

 فرض الحج على كل مسلم عاقل بالػ مستطٌع  ..)مره واحدة فً العمر ( -٘

 ( اإلحسان ٌشمل ....) األقوال واألعمال-ٙ

 وسلم قبل البعثه وبعدها . الدرس الثالث :صفات رسولنا صلى هللا علٌه

 

*ما هً الصفات التً أتصف بها سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم من خالل ماوصفه 

 قومه ؟

 –الحكمة وحسن التصرؾ –العشره كرٌم – الصدق واألمانه–ٌكرم الضٌؾ –ٌصل رحمه -         

 –حب العدل ومناصرة الضعفاء –المبادرة والوفاء         

 سٌدة خدٌجة رضً هللا عنها بالزواج من الرسول الكرٌم ؟*عللً :رغبة ال

 لما عرؾ عنه فً شبابه بٌن قومه بالصادق األمٌن .

 *كٌف تصرف الرسول الكرٌم عندما اختلف الزعماء عند إعادة بناء الكعبة المشرفة ؟

اتففق الزعماء لى تحكٌم أول من ٌدخل علٌهم فدخل الرسول الكرٌم فؤمر بثوب ٌضع الحجر 

 بطرؾ من الثوب فٌرفعوه وأخذه الرسول الكرٌم فوضعه .فً وسطه أمر كل فخذ أن ٌؤخذو 

 *دللً على أن الرسول الكرٌم صاحب مبادرة ووفاء ؟

ل واحد منهما ولدا من أةالد أبً عندما اقترح الرسول الكرٌم على عمه  العباس أن ٌؤخذ ك

 . طالب وذلك ألنه كثٌر العٌال

 وكفل الرسول الكرٌم علً .–كفل العباس جعفر *معلومه 

الرسول الكرٌم شهد حلؾ فً مكه لمناصرة الضعفاء عندما بلػ العشرٌن من عمره *معلومة :

. 
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 *هاتً بعضا من صفات الرسول الكرٌم بعد البعثة :

 صبره-ٗ شجاعته-ٖ  تعامله حسن-ٕ أدبه-ٔ

إذا مشً مع أصحابه -
ٌجعلهم أمامه فبلٌتقدمهم 

. 

مواساته وتخفٌفه ألهله 
عن حزنهم ورقٌتهم عند 

 مرضهم

ٌخوض المعارك بنفسه 
وٌباشر القتال فشجت 

 وجهه وكسرت رباعٌته 

صبر على الفقر والٌتم 
 والحاجة

ٌبدأ مع من قابله -
 بالسبلم 

كان ٌؤتً ضعفاء 
ن وٌزورهم المسمٌ

وٌزور المرضى وٌشهد 
 الجنائز

من أصحابه فً  1ٓقتل 
 أحد فلم ٌضعؾ

الحسد والشماته 
 ومحاولة القتل 

إذا تكلم تكلم بجوامع -

 الكلم.
برز ٌوم بدر وقاد  

 المعركة بنفسه
الطرد من الوطن 
 واإلبعاد عن األهل

ٌراعً مشاعر الناس -
 وأحاسٌسهم .

فر الناس ٌوم حنٌن  
وماثبت إال هو وسته من 

 أصحابه 

قتل القرابه واألصحاب 
 وكثرة األعداء

 *اذكري نماذج من صحابة الرسول الكرٌم الذٌن تخلقوا بخلقه :          

 شجاعة المقداد بن عمر أول فرسان المسلمٌن . -ٔ

 جرح . ٔٔثبات أم عمارة وجهادها عرفت بشجاعتها فً معركة أحد وأصٌبت -ٕ

 الدرس الرابع :من شعائر دٌنً األذان واإلقامة .

 . ودلٌل على تمسك البلد باإلسبلمٌعتبر األذان برهان *معلومة :  

  واإلقامة : *مٌز بٌن األذان

 اإلقامة األذان أوجه المقارنة

  بؤلفاظ الصبلة وقت بدخول  اإلعبلم التعرٌف
 مخصوصة

 بؤلفاظ بها والبدء الصبلة بإقامة اإلعبلم
 خاصة

 وُسّنة المقٌمٌن على كفاٌة رض الحكم 
 للمسافرٌن

 سنة

 أكبر هللا أكبر هللا... أكبر هللا أكبر هللا الصٌغة
 ...هللا إال إله ال أن أشهد
 هللا إال إله ال أن أشهد
 ...هللا رسول محمدا   أن أشهد
 هللا رسول محمدا   أن أشهد
 الصبلة على حً... الصبلة على حً
 الفبلح على حً... الفبلح على حً
 هللا إال إله ال... أكبر هللا أكبر هللا

 اكبر هللا اكبر هللا
 هللا إال إله ال أن أشهد
 هللا رسول محمدا   أن أشهد
 الصبلة على حً
 الفبلح على حً
 الصبلة قامت قد
 الصبلة قامت قد
 هللا إال إله ال أكبر، هللا أكبر هللا

 *ماهً الوسائل المعٌنة لمعرفة مواقٌت الصالة فً حال تعذر رفع األذان ؟  

 برامج االذان الموجوده بالهاتؾ .–الرادٌو –المنبه –التلفاز 
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 *ماهً الشروط الواجب توافرها فً األذان ؟

 دخول وقت الصبلة .-ٕالنٌة.                                 -ٔ

 أن ٌكون مرتبا ومتوالٌا .-ٗة .     مطابقة لقواعد اللؽه العربٌ-ٖ

 رفع الصوت .-٘                        

 *ماهً الشروط الواجب توافرها فً المؤذن ؟

 .الذكورة -ٗالتمٌز . -ٖالعقل .  -ٕاإلسبلم .  -ٔ

 *ماهو فضل المؤذن ؟

 المإذنون أطول أعناق ٌوم القٌامة .

 *ماذا ٌستحب بالمؤذن ؟

 استقبال القبلة  –العلم بؤوقات الصبلة –حسن الصوت –البلوغ –العدل –األمانة –الطهارة 

 . تحرٌك الرأس ٌمٌنا وٌسارا عند الحٌعلتٌن

 *ماذا ٌفعل المسلم عند سماع األذان ؟

 أن ٌقول مثل ماٌقول المإذن .

 ماذا ٌقول  المسلم بعد سماع االذان ؟ وماذا ٌحصل أذا قاله ؟*

والصبلة القائمة أت محمد الوسٌلة والفضٌلة وابعثه مقاما اللهم رب هذه الدعوة التامة -

عند قول هذا الدعاء نحصل على شفاعة الرسول –محمودا الذي وعدته إنك التخلؾ المٌعاد 

 الكرٌم .

 *ماذا ٌفعل المسلم بٌن األذان واإلقامة ؟

 الدعاء ألنه ألنه الٌرد .) الٌرد الدعاء بٌن األذان واإلقامة (
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 امس صالتً حكمها شروطها وأركانها .*الدرس الخ

 *ما المقصود بالصالة ؟

 . هً عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبٌر ومختتمة بالتسلٌم

 *ماحكم الصالة ؟

 فرض عٌن بدلٌل الكتاب والسنة والجماع .

 *لماذا ٌلتزم المسلم بصالته ؟

 وربه .صلة بٌن العبد -ٕعبودٌة هلل تعالى .                    -ٔ

 دلٌل اإلٌمان . -ٗشكر للمنعم على فضله .            -ٖ

 طرٌق للفبلح والفز بالجنة والنجاة من النار .-٘

 ؟الصالة أداء عن والتهاون التكاسل مشكلة عالج ما*

  تعلم وأن ، اإلسبلم أركان أعظم وأنها بفرضٌتها راسخا إٌمانا تإمن أن -ٔ

 اإلسبلم عن خارج كافر ، الشدٌد بالوعٌد متوعد تاركها أن

  الذنوب كبائر من كبٌرة وقتها عن تؤخٌرها أن تعلم أن -ٕ

 ظله فً هللا ٌظلهم الذٌن السبعة فً دخولك علٌها بالمحافظة ترجو أن -ٖ

 هذا فً وننصحك ، أدائها فً والتكاسل تضٌٌعها وإثم ، الصبلة فضل عن تقرأ أن-ٗ

 إسماعٌل بن محمد للشٌخ"  ؟ لماذا الصبلة"  كتاب بقراءة الخصوص

ٌّر -٘  حقها وٌرعونها بالصلوات ٌهتمون الذٌن الصالحٌن األصدقاء تخ

ٌّد حٌاتك جوانب جمٌع فً والمعاصً الذنوب عن البعد -ٙ   .الشرعٌة باألحكام والتق

 :الصالة فرضٌة من الحكمة بٌن –*

ةا -ٔ بلا ْنهاى الص  ن   تا اء   عا ر   اْلفاْحشا اْلُمْنكا ةا -ٕ. وا بلا  .والخطاٌا الذنوب تمحو الص 

ةا - ٖ بلا  .المسلم  صبلح أساس وهً القٌامة ٌوم  العبد علٌه ٌحاسب ما أول الص 
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 هو ماٌتوقؾ علٌه وجود الشًءوما الٌتم إال به .*ماهو الشرط ؟

 *ماهً شروط وجوب الصالة ؟

 البلوغ . -ٖالعقل    -ٕاإلسبلم    -ٔ

  *ماهً شروط صحة الصالة ؟

 ستر العورة .-ٖدخول الوقت .-ٕ. الحدث من الطهارة-ٔ

 طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسات .-ٗ

 النٌة .-ٙاستقبال القبلة .  -٘

 هو ماكان جزءا من الشًء وما الوجود لهذا الشًء اإل به .*ما المقصود بالركن ؟

 *ماهً أركان الصالة ؟

 الركوع  -ٗقراءة الفاتحة  -ٖتكبٌرة اإلحرام -ٕالقٌام فً الفرض -ٔ

 السجود واالعتدال من السجود -1األعتدال من الركوع -ٙالرفع من الركوع -٘

 قرأة التشهد االخٌر والجلوس فٌه -ٓٔالطمؤنٌنة -9الجلوس بٌن السجدتٌن  -1

 التسلٌم -ٕٔترتٌب األركان -ٔٔ

 من النتٌجة استخلص ثم واالختالف، االتفاق أوجه حٌث من والشرط الركن بٌن قارن*

 المقارنة

 اوجه االختالف اوجه االتفاق المقارنة

 وجود علٌه ٌتوقؾ ما هو الشرط والركن
 الشًء

  به اال الشًء  ٌتم ال:  الشرط
 الشًء من جزء  الركن أما

 كاملة بؤركانها اإلتٌان على ٌتوقفان وبطبلنها الصبلة صحة النتٌجة

 *صح أو خطأ :           

 (  خطؤ.            )  الشًء ماهٌة عن خارج الشرط - أ

 (   خطؤ. ) الصبلة وجوب شروط من الوقت دخول - ب

 (  خطؤ.                 )  عشرة الصبلة أركان عدد – ج
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 *معلومات :

 التهاون فً أداء الصبلة ذنب كبٌر ٌستلزم التوبة واالستؽفار .-ٔ

 إقامة الصبلة دلٌل على صدق اإلٌمان .-ٕ

 لها شروط للقبول والصحة . الصبلة-ٖ

 *الدرس السادس :أودي صالتً كاملة اقتداء بالنبً صلى هللا علٌه وسلم .

 *ماذا ٌقول المصلً عند الركوع ؟

 سبحان ربً العظٌم 

 *ماذا ٌقول المصلً عند السجود ؟

 سبحان ربً األعلى 

 *كٌف ٌكون السجود ؟

 على سبعة أطراؾ وهً الجبهه واالنؾ والٌدٌن والركبٌتٌن وأطراؾ القدمٌن 

 . التصح الصبلة بدون الفاتحة*معلومة 

 أكثر للصالة بالرجوع فصلى المسجد دخل الذي الرجل من الكرٌم  النبً طلب سبب بٌن *

 ؟ مرة من

 كاملة. الصبلة وشروط بؤركان ٌؤتً لم ألنه

  الصالة فً موضعها بٌان مع اآلتٌة الصور فً الجلسة نوع بٌن *

 

                           االفتراش :  جلسة                             لتورك   ا: . جلسة

 كل ركعة عدا األخٌرة .:  الركعة فً وتكون.                األخٌرة:  الركعة فً وتكون
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  .والحسد الحقد من قلبً أحفظ السابع الدرس *   

 المقصود بالحسد ؟ *ما

 الحاسد .   تمنً زوال نعمة المحسود إلى

 *ما المقصود بالحقد ؟

 إضمار الشر للناس إذا لم ٌتمكن من اإلنتقام منهم وٌخفً ذلك االعتقاد إلى أن تحٌن الفرصة .

 *ما المقصود بالغبطة؟

بالؽٌر أو  هً أن ٌتمنى اإلنسان أن ٌكون له من الخٌر مثل الذي عند ؼٌره دون إلحاق ضرر

 ذهاب الخٌر عنه .

 *ما هً أسباب الحقد والحسد ؟

 العداوة والبؽضاء وهما أشد أسباب الحقد والحسد .- ٔ

 الترفع عن األخرٌن . -ٕ

 الكبر :وهو أن ٌتعالى على األخرٌن وٌستصؽرهم .-ٖ

 خبث النفس وكره الخٌر للؽٌر .-ٗ

 *ماهً أضرار الحقد والحسد ؟

 ٌمنع صاحبه من قبول الحق واإلذعان له.-ٖمنافً لئلٌمان .      -ٔ

 ٌفسد القلب والعمل .-ٌٗنقص الحسنات .    -ٕ

 *ماهً طرق الوقاٌة من الحقد والحسد ؟

 االستعاذه باهلل تعالى والتحصن به من شر الحاسد .-ٔ

 الرضا بما قسم هللا تعالى لً ولآلخرٌن .-ٕ

 .التوكل على هللا ألن من ٌتوكل على هللا فهو حسبه -ٖ

 اإلكثار من األعمال الصالحة كالصدقات .-ٗ

 اإلحسان إلى الحاقد وحسن معاملته إلطفاء ناره .-٘

 

 الحقد والحسد ٌفسدان القلب وٌحبطان العمل .–*معلومة 

 نهى اإلسبلم عن الحقد ألنهما ٌولدان الضؽٌنه .-
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 **قارنً بٌن الحسد والغبطة :

 الدرس الثامن : أحب هللا ورسوله صلى هللا علٌه وسلم .

 *ماالمقصود بالمحبة ؟

 مٌل النفس إلى ماتراه وتظنه خٌرا .

 *ماهً أنواع المحبة ؟

محبة عبودٌة وهً )محبة خاصه باهلل تعالى دون سواه وٌلزمها الخوؾ والرجاء والذل  -ٔ

 واإلنقٌاد والطاعة (

 محبة لٌست عبودٌة وهً -ٕ

 .محبه طبٌعٌة :مثل محبة الجائع للطعام ومحبة الظمآن للماء -أ

 محبة إجبلل واحترام :مثل محبة الولد لوالده .-ب

 محبة إشفاق :مثل محبة الوالد لولده .-ج

 محبة أنس وألفه :محبة األصدقاء .-د

 *ماسبب محبتنا هلل تعالى ؟ 

 خلقنً ورزقنً وأمدنً بجمٌع النعم .-ٕمتصؾ بصفات الجبلل والكمال .  -ٔ

 الجنة .سبٌل لدخول -ٗخلق الكون وسخره لً .   -ٖ

 رحٌم وشفٌق بعبادة . -ٙوفقنً وهدانً لئلسبلم .-٘

 ؟ تعالى هلل محبتنا عالمات هً ما*

 لقاء هللا تعالى والنظر إلى وجهه الكرٌم .محبة -ٔ

 محبة كبلم هللا عز وجل .-ٕ

 تقدٌم ماٌحبه هللا من األعمال على ماتحبه من نفسً .-ٖ

 

 وجه المقارنة الحسد الغبطة

لمقبو -) مذموم حكمه : مذموم             مقبول           

 ٌكون أن ٌتمنى أن مثل
 القرآن ٌقرأ  من همة مثل

 مع ونهارا لٌبل الكرٌم
النعمة  تلك بقاء    

  ٌكون أن ٌتمنى أن مثل
  مع كالمحسود  ؼنٌا

ماله  زوال    

 مثال
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 *كٌف نغرس محبة هللا تعالى فً نفوسنا ؟

 نقرأالقرآن بتدبر وتفهم لمعانٌة .-ٔ

  نتقرب إلى هللا بالنوافل بعد الفرائض .-ٕ

 نكثر من ذكر هللا ونناجٌه أناء اللٌل وأطراؾ النهار .-ٖ

 نخلو مع هللا تعالى ونناجٌه فً الصبلة .-ٗ

 نجالس المحبٌن الصادقٌن .-٘

 *ماسبب حبنا لرسولنا محمد صلى هللا علٌه وسلم ؟

  تعالى .حبه من حب هللا-ٔ

 منزلته عند ربه فً المبل األعلى بالثناء والصبلة علٌه .-ٕ

 فضله على جمٌع الخلق فهو خاتم األنبٌاء .-ٖ

 المحب مع من أحب ٌوم القٌامة .-ٗ

 *ماثمار اتباع النبً صلى هللا علٌه وسلم ؟

 الرحمة . -ٗدخول الجنة .-ٖالفوز العظٌم . -ٕالهداٌة .  -ٔ

 هللا ورسوله ؟*ماعواقب معصٌة 

 الندم والحسرة .-ٗدخول النار      -ٖالفتنه                -ٕالضبلل           -ٔ

 وقراءة قصص محبة الصحابة والسلؾ للرسول الكرٌم. 9ٗاإلطبلع على ص*مالحظة :

 *ماعالمات ودالئل محبتً للنبً الكرٌم ؟

 تعظٌمه وتوقٌره والثناء علٌه .-ٔ

 وأزواجه وأصحابه .محبة قرابته وآل بٌته -ٕ

 التؤد عند ذكره بالصبلة والسبلم علٌه .-ٖ

 اتباع سنته واالحتكام إلٌها .-ٗ

 الدفاع عنه ونصرته .-٘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إعداد المعلمة أنوار فهد الزعبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إعداد المعلمة أنوار فهد الزعبي

 

 الدرس األول :أؤمن بصفات وحقوق السفرة الكرام البررة .

 اإلٌمان بالمبلءكة ركن من أركان اإلٌمان .*معلومة :

 *مما خلقت المالئكة والبشر والجن ؟

 الجن من مارج من نار .–البشر من طٌن –المبلئكه من نور 

 للمالئكة ؟ الَخْلقٌة الصفات *ماهً

 أربعة أو ثبلثة له من ومنهم جناحان له من فمنهم أجنحة للمبلئكة األجنحة،.ٔ

  الجمال.ٕ

 والمقدار الخلق عظم.ٖ

  ٌتناكحون وال ٌشربون وال ٌؤكلون ال.ٗ

 .باألنوثة وال بالذكورة ٌوصفون ال.٘

ٌّة الصفات*ماهً   للمالئكة؟ الُخلُق

 الحٌاء.-ٕ   بررة كرام.ٔ

 المعصٌة وعدم الطاعة.ٗ       هللا من الخوؾ.ٖ

 .والتعب الملل عدم.٘

 *ماهً قدرات المالئكة ؟

القوة العظٌمة )فصٌحة الواحد منهم كفٌلة  -ٗالدقة والنظام .-ٖالسرعة .  -ٕ.التشكل  -ٔ

 بإهبلك الخلق (

 ؟ المالئكة تتشكل كٌف*

 : من لكل بشر صورة فً جبرٌل تشكل

 أعرابً صورة فً وتارة - الكلبً دحٌة الصحابً صورة وفً -عمران بنت مرٌم السٌدة -

 .ولوط إبراهٌم: من لكل الوجوه حسان شباب بهٌئة: المبلئكة تشكلت 
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 *ماهً حقوق المالئكة ؟

 تقدٌرهم وعدم إٌذائهم .-ٕاإلٌمان بالمبلئكة ومحبتهم .   -ٔ

 ؟المالئكة تؤذي التً األمور ما*

 .  تصرٌحا   أو تعرٌضا   فٌهم بالعٌب-ٔ

 اقتناء كلب لؽٌر الحراسةووضع تمثال() مثل والمعاصً الذنوب بارتكاب-ٕ

 )البصل الثوم السجائر القذارة واالوساخ ( الكرٌهة بالرائحة-ٖ

 . كان شكل أي على رسمهم أو بتمثٌلهم-ٗ

 الدرس الثانً إٌمانً بالمالئكة األبرار.

 *كم عدد المالئكة ؟ وأٌن تسكن ؟

عدد المبلئكة كثٌر والٌعلمه اإل هللا _وتسكن المبلئكة فً السماء وال ٌنزلون االرض اال  

 .لتنفٌذ أوامر هللا 

 *اذكر بعضا من أسماء المالئكة ووظائفهم ؟

 م الملك الوظٌفة 

.1 جبرٌل الموكل بالوحً  

 الموكل بالمطر
 والنبات واألرزاق

.2 مٌكائٌل  

 الموكل إلٌه قبض
الموت األرواح عند  

.3 ملك الموت  

 4 من ٌتفخ فً الصور  إسرافٌل 

 5 خازن النار  مالك                               

 6 خازن الجنة رضوان
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 *مادور المالئكة فً حٌاتً ؟

  .  الروح نفخ ٌبدأ ثم-  وشقاوتً وسعادتً-  وأجلً- رزقً ٌكتبون-:  والدتً وعند قبل.ٔ

لكل مإمن وتستؽفر وتصلً تدعو ، ونومً ٌقظتً فً تحرسنً: تعالى  هللا بؤمر ٌحفظوننً ٕ

 .نفسً فً الخٌر بواعث تحرك-ٖ

 تسجل أعمالً )الحسنات والسٌئات (-ٗ

 الرفق والبشرى عند قبض روح المإمن .-٘

 *ماموقف المالئكة من الكفار ؟

 محاربتهم ومعاداتهم . -ٔ

 .وللمإمنٌن هلل نصرة علٌهم العذاب تنزٌل-ٕ

 لعنهم ؟-ٖ

 *ما موقف المالئكة من عصاة المؤمنٌن ؟

       محبتهم عدم. ٔ

 :مثل المعاصً بعض ألصحاب لعنهم.  ٕ       

    الظالم ونصرة الدٌن فً االبتداع -ج الكرام الصحابة سب – ب ألخٌه  المسلم تروٌع - أ         

ٌّر من -د      والمتنمصات والمتفلجات للحسن  )الواشمات المستوشمات النامصات هللا خلق ؼ

 المؽٌرات لخلق هللا(

 *ما أثر إٌمانً بالمالئكة فً حٌاتً ؟

 الطمؤنٌنة واألنس بالمبلئكة الكرام . -ٕالشكر هلل تعالى وطاعته .    -ٔ

 االستعداد للٌوم االخر بالعمل الصالح .-ٗالمراقبة الدائمة هلل تعالى .   -ٖ

 الدرس الثالث :أخلص فً العمل .

 *من هو المخلص هلل تعالى ؟

 هو من ٌؤمل فٌما عند هللا تعالى من االجر والثواب وٌخاؾ من العقاب .
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 . ٕٗٔاإلطالع على معانً الكلمات ص* 

 *ماهً شروط قبول العمل ؟

 أن ٌكون موافقا لما جاء به الرسول الكرٌم .-ٕأن ٌكون خالصا هلل تعالى .   -ٔ

 *ما المقصود باإلخالص ؟

ب بالطاعات -تعالى- هللا إفراد وهو حقٌقة الدٌن ومضمون .له شرٌك ال وحده هللا إلى بها والتقرُّ

 دعوة الرسل .

 *ما اهمٌة اإلخالص ؟

 .ومباركتها الٌسٌرة لؤلعمال األجر مضاعفة-ٕ القلوب أعمال من ألنه -تعالى- هللا نظر محل-ٔ

 *ماهً ثمار اإلخالص ؟

 نٌل شفاعة النبً صلى هللا علٌه وسلم . -ٖالشٌطان  العصمة من-ٕالنجاة من الفتن .  -ٔ

 *ماهً االمور التً تعٌنً على االخالص ؟

 مصاحبة الصالحٌن .-ٗتذكر نعم هللا تعالى -ٖاالكثار من العبادات .-ٕتدبر القرآن الكرٌم .-ٔ

 .قائله إلى ٌأتً مما قول كل أنسب*

 « ٌةالن تصغره كبٌر عمل ورب النٌة، تعظمه صغٌر عمل رب» 

 ابن مبارك :القائل

 الوساوس كثرة عنه انقطعت العبد أخلص إذا"» 

 الدارانً سلٌمان أبو القائل :

 الدرس الرابع نزول الوحً على رسولً محمد صلى هللا علٌه وسلم .

 *متى بدأت بوادر الوحً على رسولنا الكرٌم ؟

 حراء .بالرإٌا الصادقة فً منامه ثم حبب له الخبلء والتعبد فً ؼار 

 الرسول الكرم ؟ *متى نزل الوحً على

 مٌبلد .ٓٔٙعندما بلػ األربعٌن من عمره فً شهر رمضان من عام 
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 *ما المقصود بالوحً لغة وشرعا ؟

 اإلعبلم الخفً السرٌع .فً اللغه :

 فً الشرع :إعبلم هللا أنبٌاءه ورسله بماٌرٌد أن ٌبلؽه إلٌهم .

 وماهً أول سورة نزلت علٌه ؟ السالم للرسول الكرٌم ؟*ماهً أول كلمة قالها جبرٌل علٌه 

 سورة العلق -           إقرأ

 ؟السالم  علٌه جبرٌل من الكرٌم  النبً خوف سبب ما*

 مصر من وخرج الحٌة من السبلم علٌه موسى خاؾ كما  شٌئا   ٌضره ال فطري الخوؾ هذا

 . ٌترقب خائفا  

 الوحً؟ نزول عند  الكرٌم النبً من خدٌجة السٌدة موقف ما

أت( ؼطونً)  زملونً  زملونً  خائفا  علٌها دخل  عندما  الفزع عنه ذهب حتى روعه من هد 

 .   ذلك من خشٌته وأبدى حدث، ما علٌها فقص

ةُ     فاقاالاتْ  ٌجا د   : له خا

بل      هللا    كا ا    وا ٌكا  ما ُ     ٌُْخز  ا هللا  د  لُ :ا إ ن كا  أابا ما  تاص  ح  لُ  الر  ْحم  تا ل      وا بُ    اْلكا ْكس  تا ْعُدوما     َا      اْلما

ي ْقر  تا ؾا     وا ٌْ ٌنُ  الض  ُتع  لاى وا ائ ب      عا وا ق      نا  اْلحا

 ؟ وسلم علٌه هللا صلى بالنبً خدٌجة السٌدة ذهبت  *أٌن

لاقاتْ   قاةا     إلى    ب ه   اْنطا را ْوفال   ْبنا  وا د   ْبن   نا ْبد   ْبن   أاسا ى عا م   اْبنا     اْلُعز  ةا     عا ٌجا د   .خا

   ؟ نوفل بن ورقة  عن  تعرفٌن ماذا*

انا  را     قادْ  كا ناص  ة   ف ً    تا  ٌ ل  اه  ْكُتبُ  اْلجا ة   اإْل ْنج ٌل   ٌا  ٌ ان  ْبرا انا َا  ب اْلع  كا ا وا خ  ٌْ ا شا ب ٌر  ًا  قادْ  كا م   عا

   ؟ وسلم علٌه هللا صلى للنبً نوفل بن ورقة قال ماذا*

َتنًِ افقال ٌَ   ُموَسى    َعَلى هللّاُ  َنّزلَ  الِّذي    الّناُموسُ     َهَذا :    َوَرَقةُ     لَهُ  َقالَ  ٌْ َتنًِ َجَذًعا فٌَِها لَ ٌْ  لَ

ا أَُكونُ  ًٌّ   َقْوُمكَ  ٌُْخِرُجكَ  إِذْ  َح

هِ  هللّاُ  َصلّى    هللّاِ  َرُسولُ  َفَقالَ  ٌْ ًّ :  َوَسلّمَ  َعلَ أْتِ  لَمْ  َنَعمْ :  الَ قَ  ُهمْ  أََوُمْخِرِج  ِجْئتَ  َما بِِمْثلِ  َقط   َرُجل   ٌَ

ْوُمكَ  ٌُْدِرْكنًِ َوإِنْ  ُعوِديَ  إاِّل  بِهِ   .ُمَؤّزرً     َنْصًرا أَْنُصْركَ  ٌَ



 إعداد المعلمة أنوار فهد الزعبي

 

 *مالمقصود بالناموس ؟

 المراد به سٌدنا جبرٌل علٌه السبلم إلختصاصه بالوحً .

 ؟الوحً انقطاع بعد النبً حال  كان كٌف*

 .به ٌقوم بما وٌخبره الرسالة، أمر له لٌإكد ثانٌة، مرة جبرٌل ٌقابل أن فتمنى شدٌدا   حزنا   حزن

 الدرس الخامس :اتجنب مكروهات ومبطالت الصالة .

 .الصالة؟ أثناء وتركه المكروه فعل أثر ما*

 أثر ترك المكروهات أثر فعل المكروهات

تعالىٌثاب تاركها تقربا هلل  تكتب له الصبلة كاملة  

 ٌنقص ثواب فاعلها تكتب له الصبلة ناقصة.

 

 :الصالة مكروهات من بعًضا عدد*

   .حاجة لؽٌر الصبلة فً االلتفات. ٔ

 (األرض على ٌدٌه ووضع قدمٌه أو ساقٌه ونصب باألرض إلٌته إلصاق وهو)  اإلقعاء-ٕ

 .السجود حال الذراعٌن افتراش-ٖ

 (.األرض ٌصٌب حتى الثوب ارسال) الثوب وسدل الفم تؽطٌة-٘. الصبلة فً التخصر.ٗ

 .لعذر إال(  واحدة رجل على القٌام)بالقدمٌن التمٌٌل-1.  الصبلة فً التثاإب-ٙ

 .السور تنكٌس وٌسمى: الصبلة فً القراءة أثناء وآٌاته القرآن سور فً الترتٌب مراعاة عدم-1

 أو كزخرفة خشوعه، وٌخل ٌشؽله ما المصلً أمام ٌكون كؤن: لضرورة إال العٌنٌن تؽمٌض-9

 .لكراهته عادة   ذلك ٌكون وال الحاجة بقدر تؽمٌضها فٌستحب القبلة، فً تزوٌق
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 *ماهً مبطالت الصالة ؟

 .شروطها من شرط ترك. ٔ

 .أركانها من ركن ترك. ٕ

 .الصبلة مصلحة ؼٌر فً عمدا   الكبلم. ٖ

 .عمدا   والشرب أكل. ٗ

 .ضرورة لؽٌر متوالٌا   الصبلة جنس ؼٌر من: الكثٌر العمل. ٘

 .كثر أو قل ؼٌره أو هو ٌسمعه بصوت المصلً ٌضحك بؤن: القهقهة.  ٙ

 .عمدا   الصبلة جنس من فعل زٌادة.  1

 الصبلة مناجاة بٌن الخالق والمخلوق تتطلب األدب والخشوع .*معلومة :

 *الدرس السادس :صالتً تكتمل بالواجبات والسنن .

 ما المقصود بالواجب ؟*

 .شرعا   تاركه وٌذم اإللزام، وجه على -تعالى- هللا به أمر ما: الواجب

 *ما المقصود بالسنة ؟

 .تاركه ٌعاقب وال فاعله وٌثاب اإللزام وجه على ٌكن ولم النبً عن ثبت ما

 ؟ )واجبات الصالة كلها قولٌة (*ماهً واجبات الصالة 

 التسبٌح فً الركوع -ٗقول ربنا ولك الحمد -ٖقول سمع هللا لمن حمده -ٕتكبٌرات االنتقال -ٔ

 التشهد االول -1قول رب اؼفرلً فً الجلسة بٌن السجدتٌن -ٙالتسبٌح فً السجود -٘

 الجلوس للتشهد االول.-1 

 *ماحكم من ترك واجب من واجبات الصالة عامدا ؟

 ته .الصبلة عامدا بطلت صبل إذا ترك المصلً واجبا من واجبات
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 *ماحكم من ترك واجبا من واجبات الصالة ناسٌا ؟)ثالث حاالت (

  ٌلٌه الذي الركن إلى االنتقال قبل -ٔ

 علٌه شًء ال و ذكره إذا نسٌه الذي بالواجب باإلتٌان علٌه

 وٌكمل نسٌه الذي بالواجب وٌؤتً ٌرجع ٌلٌه الذي الركن إلى الوصول وقبل االنتقال بعد -ٕ

  صبلته

 .السهو سجدتً التسلٌم قبل وٌسجد

 .السهو سجدتً التسلٌم قبل وٌسجد صبلته من بقً ما ٌتم ٌلٌه الذي الركن إلى الوصول بعد -ٖ

 *ماالمقصود بسنن الصالة ؟

 (. تركها على ٌعاقب وال فعلها على وٌثاب المصلً بها ٌقوم التً واألفعال األقوال هً) 

 والسنن الفعلٌة للصالة؟*عددي السنن القولٌة 

 م من السنن القولٌة من السنن الفعلٌة

أرفع الٌدٌن عند تكبٌرة اإلحرام وعند 
 الركوع والرفع من الركوع

.1 أستفتح صالتً بالدعاء  

.2 أتعوذ من الشٌطان الرجٌم عند قراء القرآن أضع الٌمنى على الٌسرى فوق الصدر  

هللا الرحمن الرحٌمقراءة بسم  افترش فً التشهد األول  3.  

.4 أقول آمٌن: بعد قراءة الفاتحة أتورك فً التشهد الثانً  

أسجد على أنفً وأماكن األعضاء السبعة 
 من األرض

أقرأ بعًضا من آٌات القرآن الكرٌم بعد 
 الفاتحة

5.  

أجهر بالقراءة إن كنت إماًما فً الصالة  أضع الٌدٌن على الفخذٌن
 الجهرٌة

6.  

بالسبابة عند الذكر فً التشهدأشٌر  أزٌد على التسبٌحة الواحدة فً الركوع  
 والسجود

7.  

أزٌد على المرة فً سؤال المغفرة بٌن  أجلس جلسة االستراحة
 السجدتٌن

8.  

.9 أدعً بعد التشهد التفت عن الٌمٌن والشمال فً التسلٌمتٌن  
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 :اآلتٌة الحاالت فً فعله المصلً على ٌجب الذي ما * 

 عمداً  الصالة واجبات من واجًبا ترك إذا - أ 

 بطلت صبلته .

 الذي الركن إلى الوصول بعد إال ٌتذكر ولم سهواً  الصالة واجبات من واجًبا ترك إذا - ب

 :ٌلٌه

 السهو سجدتً التسلٌم قبل وٌسجد صبلته من بقً ما ٌتم

 عمداً  الصالة سنن من قولٌة سنة ترك إذا -ج

 الشًء علٌه .

 واجبات الصالة وسنن الصالة : *قارن بٌن

 واجبات الصالة سنن الصالة

 وجه على ٌكن ولم النبً عن ثبت ما سنةال
تاركه ٌعاقب وال فاعله وٌثاب اإللزام،  

 وجه على -تعالى- هللا به أمر ما الواجب
شرعا   تاركه وٌذم اإللزام  

قولٌة كلها الصبلة واجبات سنن الصبلة قولٌه وفعلٌه  

الصبلة ٌبطل ال وتركها                ٌبطل عمدا   الصبلة واجبات من واجب ترك 
 الصبلة

 

 *متى ٌكون وقت االفتراش ووقت التورك ؟

 االفتراش فً التشهد األول أما التورك فً التشهد االخٌر.
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 م .*الدرس السابع أؤدي صالتً صحٌحة اقتداء بالنبً صلى هللا علٌه وسل

 :ٌأتً مما صورة كل فً الصالة فً الوارد الخطأ أكتب*

 .الصالة بحضرة الطعام -ٔ 

 
 

النظر فً غٌر موضع السجود.-ٕ     
 
 

   
الحركة الغٌر ضرورٌة  .                                              -ٖ  

 
 

.افتراش الٌدٌن فً حال السجود .                                  ٗ   
 

      

 
      
 

 

 الصبلة فً التخصر-ٙ
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 :الصالة أثناء اآلتٌة الحركات بطالن سبب أكتب *

 

 م الحركة سبب البطالن

لؽٌر الضرورة الصبلة جنس ؼٌر من العمل .1 الرد على الهاتف.   

.2 األكل والشرب.   
 

.3 عدم االستقامة عند الرفع من الركوع.  

.4 ممارسة الرٌاضة.   

 

 لسانً عن السخرٌة والغٌبه والنمٌمة .*أصون 

 ؟صاحبه على نقمة  ٌكون ومتى نعمة اللسان  ٌكون متى*

 .الشر فً استعماله إذا  ونقمة  بالخٌر   استعماله  أذا نعمة للسانا

 *ما المقصود بكل من :

 كالحركة،)   والفعل بالقول وتكون فٌه وهً ؼٌبته فً اإلنسان مساوئ ذكر:الغٌبة-ٔ

 (والكتابة واإلشارة

 بالعداء قلوبهم وشحن بٌنهم واإلٌقاع للتحرٌض باإلفساد الناس بٌن السعً:النمٌمة-ٕ

 والضؽٌنة

 والتنابز اإلشارة أو الفعل أو بالقول والتهكم واللمز بالهمز اآلخرٌن احتقار:لسخرٌةا-ٖ

 باأللقاب

 *ماحكم كل من :

 الؽٌبة : هً من الكبائر . -ٔ

 من الجنة . النمٌمة : ٌحرم صاحبها-ٕ

 السخرٌة : محرمة .

 

 ألنه سٌفقد  الطمأنٌنة فً الصالة

 ألنه أخل بركن من أركان الصالة

 العمل من غٌر جنس الصالة لغٌر ضرورة
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 :والسخرٌة والنمٌمة الغٌبة أضرار عدد*

 الناس . بٌن المحبة أواصر تقطع-ٔ

 تحرم من الجنة .-ٕ

 تفقد صاحبها االحترام بٌن الناس .-ٖ

 ذهب نور االٌمان عنه فً الدنٌا .ت-ٗ

 ؟  *ماهً أسباب الغٌبه 

 سوء النٌة  . -ٕضعؾ االٌمان                              -ٔ

 *ماهً أسباب النمٌمة ؟

 الكبر .  -ٕالحسد والكراهٌة                            -ٔ

 *ماهً اسباب السخرٌة ؟

 تحقٌق المطامع .-ٕتزكٌة نفسه بتنقٌص ؼٌره .        -ٔ

 :ٌأتً ما علل ٕ*

 .فقط القول على الغٌبة اقتصار عدم - أ

 .المسلم أخٌه  المسلم  ٌؽتاب أن  إلى  ٌإدي  أمر كل باب لسد

 .السخرٌة عن اإلسالم نهً -ب

 .بٌنهم األخوة روابط وتمزٌق  المسلمٌن بٌن والبؽضاء  العداوة تسبب ألنها

 *متى تكون الغٌبه مباحة ؟

 للمتظلم والمستفتً عند القاضً .-ٔ

 لتؽٌر المنكر ورد العاصً إلى الصواب بذكر ماٌفعله .-ٕ

 للتحذٌر من أهل الشر .-ٖ

 للمجاهر بفسقه أو بدعته .-ٗ

 للتعرٌؾ إذا كان الشخص معروفا بلقب معٌن )من ؼٌر تنقٌص (-٘

 

 ٕٙٔالرسول الكرٌم والسلف الصالح صمالحظة قراءة قصص *

 **تم بحمد هللا تعالى التنسونً ووالدي من صالح الدعاء **                    


