
 

 

 :شرح الكلمات: أوالً 
    تغٍْثاً  (ِا)تذي  (ِٓ)ًمل ّمً  ،سائش اٌىائناخ  أُ ُّنَضَّه اهلل تؼاىل ػّا ال ٍّْك تو ِا يف اٌسٌّاخ ًِا يف األسض  ِٓ: {سبح هلل ما فً السموات وما فً األرض} 

 .ٌغري اٌؼالً ٌىثشتو ػٍِ اٌؼالً                                                                                                             

 .أُ اٌؼشب ٌنذسج ِٓ واْ ّمشأ ِنيُ ًّىتة : {فً األمٌٌن  }

 . ئر ىٌ ػشتِ لششِ ىامشِ - صٍَ اهلل ػٍْو ًسٍُ- أُ حمّذاً  {رسوالً منهم  }

 .ًأخاللاأُ ّطيشىُ أسًاحاً  : {وٌزكٌهم  }

 .(اٌمشآْ ً سنح اٌشسٌي )أً .أُ ىذٍ اٌىتاب ًأسشاس ىذاّتو:  {وٌعلمهم الكتاب والحكمة  }

 .أُ ًئْ وأٌا ِٓ لثً تؼثح اٌشسٌي يف ضالي اٌششن ِثني اجلاىٍْح :{وإن كانوا من قبل لفً ضالل  }

 أُ ًآخشّٓ ِإِنني صاحلني ملا ٍّحمٌا أُ مل حيضشًا حْاج سسٌي اهلل صٍَ اهلل ػٍْو ًسٍُ ًىٌ : {وآخرٌن منهم لما ٌلحقوا بهم  }

 .                        ُّؼٍُْ اٌىتابَ ًاحلىّح، ًسٍْحمٌْ هبُ ًىُ وً ِٓ مل حيضش حْاج سسٌي اهلل صٍَ اهلل ػٍْو ًسٍُ ِٓ اٌؼشب ًاٌؼجُ

رً فضً  فال اػرتاض ًٌىٓ   اٌشضا ًسإاي اهلل ِٓ فضٍو أُ وٌْ اٌصحاتح حاصًا فضً اٌسثك ىزا فضً ّإتْو ِٓ ّشاء :{ذلك فضل هللا ٌؤتٌه من ٌشاء  }

 .ػظُْ

. أُ وٍفٌا تاٌؼًّ هبا ػمائذ ًػثاداخ ًلضاء ًآداتاً ًأخاللاً   :{حملوا التوراة  }

 .أُ مل ّؼٌٍّا مبا فْيا، ًِٓ رٌه ٔؼتو صٍَ اهلل ػٍْو ًسٍُ ًاألِش تاإلِمياْ فجحذًا ٔؼتو ًحشفٌه ًمل ّإِنٌا تو ًحاستٌه:  {ثم لم ٌحملوها  }
 .هذا املثل اذلي رضبه هللا للهيود بآ ايت هللا مكثل امحلار حيمل أ سفارًا أ ي كتبًا من العمل وهو ال يدرى ما فهيا-  صىل هللا عليه وسمل-  أ ي غري املصدقة للنيب{ :  بئس مثل القوم الذٌن كذبوا }

 .أُ اٌْيٌد املتذّنٌْ تاٌْيٌدّح : {قل ٌا أٌها الذٌن هادوا  }

 . ً تأٔىُ شؼة اهلل املختاس أُ ًأٔىُ أتناء اهلل ًأحثاؤه ًأْ اجلنح خاصح تىُ {  : إن زعمتم أنكم أولٌاء هلل من دون الناس }

 . ونتُ صادلني يف أٔىُ أًٌْاء اهلل فتّنٌا املٌخ ِإثشّٓ آخشج ػٍَ اٌذْٔا ًِثذأ آخشج املٌخ فتّنٌه ئراًأْأُ  :{فتمنوا الموت إن كنتم صادقٌن  }

 .أُ تسة مبا لذٌِه ِٓ اٌىفش ًاٌتىزّة تاٌنيب صٍَ اهلل ػٍْو ًسٍُ ال ّتّنٌْ : {بما قدمت أٌدٌهم  }

 .أُ املششوني ًالصَ ػٍّو هبُ أٔو جيضّيُ تظٍّيُ اٌؼزاب األٌُْ : {وهللا علٌم بالظالمٌن  }

 .أُ حْثّا اجتيتُ فأو ِاللْىُ ًجياً ٌٌجو : {فإنه مالقٌكم  }              .اً ًرٌه ػني اٌفشاس ِنودأُ ألٔىُ ال تتّنٌٔو أب:  {تفرون منه  }

  : { للصالة يإذا نود }                   .ىل اهلل تؼاىل ٌَّ اٌمْاِحئأُ : { لى عالم الغٌبإثم تردون  }

 . أُ اِضٌا اىل اٌصالج :{لى ذكر هللا إفاسعوا  }                     .أُ يف ٌَّ اجلّؼح ًرٌه تؼذ اٌضًاي:  {من ٌوم الجمعة  }

 .أُ اطٍثٌا اٌشصق ِٓ اهلل تؼاىل تاٌسغ ًاٌؼًّ { : وابتغوا من فضل هللا }                 .ُ اتشوٌه، ًئرا مل ّىٓ تْغ مل ّىٓ ششاءأ : {وذروا البٌع  }

 .أُ ئىل اٌتجاسج : {انفضوا إلٌها  }                              . أُ تنجٌْ ِٓ اٌناس ًتذخٌٍْ اجلنح :{تفلحون  }

 .أُ ػٍَ املنرب ختطة ٌَّ اجلّؼح : {وتركوا قائماً  }

 .أُ ِا ػنذ اهلل ِٓ اٌثٌاب يف اٌذاس آخشج خري ِٓ اٌٍيٌ ًِٓ اٌتجاسج   { : ما عند هللا خٌر من اللهو ومن التجارة }

 . ىذاهًئتثاعأُ فاطٍثٌا اٌشصق ِنو تطاػح :  {وهللا خٌر الرازقٌن  }
 

وبْ أً٘ اٌّذ٠ٕخ  لذ أطبثُٙ جٌٛع شذ٠ٌذ ، ٚغالء عؼش ، ٚوبْ اٌشعٛي ػ١ٍٗ اٌغالَ  ٠خطت ٠َٛ اٌجّؼخ ػٕذِب حؼشد لبفٍخ ِحٍّخ ثبٌجؼبئغ ،  ) 

ٚاٌزٞ ٔفظ ِحّذ ث١ذٖ ٌٛ رزبثؼزُ ج١ّؼب : " فخشجٛا ج١ّؼب ، ٌُٚ ٠جك ِغ إٌجٟ إال اصٕب ػشش سجال ُِٕٙ أثٛ ثىش ٚػّش،  فٕضٌذ ا٠٢بد فمبي إٌجٟ 

 (."  حزٝ ٌُ ٠جك ِٕىُ أحذ ٌغبي ثىُ اٌٛادٞ ٔبسا 
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 :  اآليات 

وِس اْلَعزِيِز اْلَحِكيِم  .1 َماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض اْلَمِلِك اْلُقدُّ  ُيَسبُِّح ِللَِّه َما ِفي السَّ
يِهْم َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإن َكانُوا ِمن قَ ْبُل َلِفي َضالٍل مُِّبيٍن  .2 ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويُ زَكِّ ُهْم يَ ت ْ  ُهَو الَِّذي بَ َعَث ِفي اأُلمِّيِّيَن َرُسوال مِّن ْ
ا يَ ْلَحُقوا ِبِهْم َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم  .3 ُهْم َلمَّ  َوآَخرِيَن ِمن ْ
 َذِلَك َفْضُل اللَِّه يُ ْؤتِيِه َمن َيَشاء َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم  .4
بُوا بِآيَاِت اللَِّه َواللَُّه ال يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن  .5 ْورَاَة ثُمَّ َلْم َيْحِمُلوَها َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفارًا بِْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ ُلوا الت َّ  َمَثُل الَِّذيَن ُحمِّ
ُوا اْلَمْوَت ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن  .6  ُقْل يَا أَي َُّها الَِّذيَن َهاُدوا ِإن َزَعْمُتْم أَنَُّكْم َأْولَِياء ِللَِّه ِمن ُدوِن النَّاِس فَ َتَمن َّ
َمْت أَْيِديِهْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِميَن  .7 ْونَُه أََبًدا ِبَما َقدَّ  َوال يَ َتَمن َّ
َهاَدِة فَ يُ َنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن  .8  ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتِفرُّوَن ِمْنُه فَِإنَُّه ُمالِقيُكْم ثُمَّ تُ َردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشَّ
ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُموَن  .9  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدي ِللصَّالِة ِمن يَ ْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَِّه َوَذُروا اْلبَ ْيَع َذِلُكْم َخي ْ

 فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّالُة فَانَتِشُروا ِفي اأَلْرِض َوابْ تَ ُغوا ِمن َفْضِل اللَِّه َواذُْكُروا اللََّه َكِثيًرا لََّعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن  .10
ُر الرَّازِِقيَن   .11 ٌر مَِّن اللَّْهِو َوِمَن التَِّجارَِة َواللَُّه َخي ْ َها َوتَ رَُكوَك قَائًِما ُقْل َما ِعنَد اللَِّه َخي ْ َوِإَذا رََأْوا ِتَجارًَة َأْو َلْهًوا انَفضُّوا ِإلَي ْ

 اٌفُٙ اٌشبًِ: صب١ٔب رذس٠جبد 

 : الرئٌسٌة الفكرة
 بها  الصادق باهلل و رسوله ٌزكً النفس و ٌطهرها و ٌرقًاإلٌمان-

 ِب أُ٘ اٌّؼبٟٔ اٌغب١ِخ اٌزٟ رٕبٌٚزٙب ا٠٢بد ؟  : :اٌفش٠ك األٚي 

  .ػٓ وً  ٔمض ٖ وً اٌّخٍٛلبد رغجح ثحّذ هللا  ٚ رٕضٖ-  1

     .ِٓ ٔؼُ هللا ػض ٚجً إ إسعبي اٌشعً ٌٙذا٠زُٙ  ٚث١بْ ؽشق اٌخ١ش ٌُٙ  - 2

 .هللا ػض ٚجً ٠زفؼً ػٍٝ ِٓ ٠شبء ِٓ ػجبدٖ - 3

 .اٌىفبس اٌز٠ٓ  ٌُ ٠مجٍٛا ٘ذٜ هللا ٚرؼب١ٌّٗ وبألٔؼبَ - 4

. اٌّٛد حم١مخ ال ِفش ِٕٙب - 5

. إٌٝ سعٌٛٗ خ١ش ِٓ اٌذ١ٔب ِٚب ف١ٙب  روش هللا ػض ٚ جً ٚرمذ٠غٗ ٚاالعزّبع - 6

 . ث١ٓ أصش اٌؼًّ ثّب جبء فٟ ا٠٢بد اٌمشآ١ٔخ اٌىش٠ّخ  :اٌفش٠ك اٌضبٟٔ

.  ػٍٝ ٔؼّٗ اٌؼظ١ّخ يػض ٚطشىش اٌخبٌك • 

. ْ ٌُ ٠غزج١جٛا ألٚاِش هللا ػض ٚجً ٞثغغ اٌىفبس اٌز• 

. رؼظ١ُ ٠َٛ اٌجّؼخ ٌّب ف١ٗ ِٓ اٌخ١ش اٌؼظ١ُ ٌٍّغ١ٍّٓ  •

 . اٌحشص ػٍٝ ػًّ اٌخ١ش فٟ وً ٚلذ ِشػبح هلل ػض ٚجً * 

 ثُ رشؼش ػٕذ لشاءح ا٠٢بد اٌمشآ١ٔخ اٌىش٠ّخ ؟ : عؤاي ثٕبئٟ 

  ا٠٢بد ِٓ اٌزبعؼخ إٌٝ اٌحبد٠خ ػششح ؟ي ِب عجت ٔضٚ:اٌفش٠ك اٌضبٌش 

   ٠خطت ٠َٛ اٌجّؼخ ػٕذِب حؼشد لبفٍخ ِحٍّخ وبْ أً٘ اٌّذ٠ٕخ  لذ أطبثُٙ جٛع شذ٠ذ ، ٚغالء عؼش ، ٚوبْ اٌشعٛي 

ٚاٌزٞ : " ثبٌجؼبئغ ، فخشجٛا ج١ّؼب ، ٌُٚ ٠جك ِغ إٌجٟ إال اصٕب ػشش سجال ُِٕٙ أثٛ ثىش ٚػّش،  فٕضٌذ ا٠٢بد فمبي إٌجٟ 

 ."ٔفظ ِحّذ ث١ذٖ ٌٛ رزبثؼزُ ج١ّؼب حزٝ ٌُ ٠جك ِٕىُ أحذ ٌغبي ثىُ اٌٛادٞ ٔبسا 

 ً٘ رجذ ػاللخ ث١ٓ عجت ٔضٚي ٘زٖ ا٠٢بد ٚحبػشٔب اٌّؼبطش؟ : عؤاي ثٕبئٟ 

 ة؟ القٌم المستفادما : س 
 . بوقتهاالصالة أداء على المحافظة-
 . بالدنٌا و ترك الطاعات االمتناع عن االنشغال-
 .  هللا فً كل شًءطاعةالحرص على -
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 : اٌفُٙ اٌذل١ك ٚ اٌضشٚح اٌٍغ٠ٛخ  : رذس٠جبد 
 .اروش اٌّضً ٚٚجٗ اٌّّبصٍخ . ػشثذ ا٠٢بد ِضال ١ٌٍٙٛد   : :اٌفش٠ك األٚي 

 ػشثذ ا٠٢بد ِضال ١ٌٍٙٛد ثبٌحّبس اٌزٞ ٠حًّ وزت اٌؼٍُ اٌؼظ١ّخ ، ٚال ٠فمٗ 

 ش١ئب ِٕٙب ، ٚوزٌه ا١ٌٙٛد رحٍّٛا اٌزٛساح صُ ٌُ ٠ؼٍّٛا ثٙب ٚثّب ف١ٙب فظبسٚا

 .  وبٌحّبس 

 فٛجٗ اٌّّبصٍخ أْ و١ٍّٙب ِشزشن فٟ ػذَ اٌفُٙ ٚاالٔزفبع ثبٌؼٍُ سغُ رٛافش أعجبثٗ

 . وشفذ ا٠٢بد ػٓ خٍك ر١ُِ ِٓ أخالق ا١ٌٙٛد ٚػحٗ :  عؤاي ثٕبئٟ 

 وً ِٓ ٘بد ِزشادفـ   :اٌفش٠ك اٌضبٌش 

 ارشوٛا  : ٠طٙشُ٘               رسٚا : ٠ضو١ُٙ ) 

ّٟي : ِٚفشد أ١ٌٚبء .  وٍفٛا اٌؼًّ ثٙب :      حٍّٛا  ٌٚ 

 األساػٟ : اٌج١ٛع   األسع : اٌج١غ  ) ٚجّغ 

 : حذد ِؼٕٝ ِب رحزٗ خؾ ف١ّب ٠ٍٟ - ة

 (اٌزشحبي  ).سفٛائذ وضشح ٌٍّغبفش األعفبفٟ - 

 (وزت اٌؼٍُ اٌؼظ١ّخ  ) .األعفبساٌىفبس اٌز٠ٓ ٌُ ٠ٕزفؼٛا ثبٌؼٍُ وبٌحّبس اٌزٞ ٠حًّ - 

 (ؽٍٛع اٌشّظ  ).    ساإلعفبط١ٍذ اٌفجش ٚجٍغذ أروش هللا حزٝ - 

 : رذس٠جبد اٌززٚق اٌفٕٟ ٚ اٌغالِخ اٌٍغ٠ٛخ 

 .ٚػح اٌظٛسح اٌف١ٕخ فٟ ا٠٢خ اٌخبِغخ  -  أـ-ط 

 ف١ٙب رشج١ٗ رّض١ٍٟ ح١ش شجٗ هللا ػض ٚجً حبي ا١ٌٙٛد اٌز٠ٓ ال ٠ٕزفؼْٛ ثبٌؼٍُ

 .  ٚاٌٙذٜ ثحبٌخ اٌحّبس اٌزٞ ٠حًّ وزت اٌؼُ اٌؼظ١ّخ ٚال ٠ٕزفغ ثٙب  

 ثظ١غخ اٌّؼبسع ؟ ( ٠ؼٍُّٙ – ٠ضو١ُٙ – ٠زٍٛ –٠غجح  )ػالَ ٠ذي ِجٟء األفؼبي - - ة

 .رذي ػٍٝ اٌزجذد ٚاالعزّشاس 

تَف  }طباق السمب - ج  . ه   ن ال حس ات البديعية { لْاغَفيْاِب  َف لشَّنهَفادَفِة  }الطباق بين -      .{ َفالَف يَف َف َف َّن  َفهُو أَفبَفدًا ..  َف َف َف َّن ُواْا  لْا َف ْا
 : ِب عجت ٔظت اٌىٍّبد اٌزب١ٌخ - أ

 ِفؼٛي ثٗ صبْ : ِفؼٛي ثٗ  اٌىزبة : سعٛال 

  (٠ؼٍُّٙ )ِؼطٛفخ ػٍٝ اٌؼ١ّش إٌّظٛة فٟ :  آخش٠ٓ 

 . ٚأػشة اٌفؼً ثؼذ٘ب (   )ٚػح اٌّؼٕٝ اٌزٞ رف١ذٖ ٌّب فٟ ا٠٢خ - ة

 .أداح جضَ رف١ذ ٔفٟ اٌحذس حزٝ صِٓ اٌىالَ فٟٙ رف١ذ أُٔٙ ٌّب ٠ٍحمٛا ٚع١ٍحمْٛ ف١ّب ثؼذ: ٌّب 

 فؼً ِؼبسع ِجضَٚ ثؼذ ٌّب ٚػالِخ جضِٗ حزف إٌْٛ ، ٚٚاٚ اٌجّبػخ فبػً : (٠ٍحمٛا)

 .٘بد ِٓ ا٠٢بد صالصخ أفؼبي ِج١ٕخ ٚأخشٜ ِؼشثخ : عؤاي ثٕبئٟ 

  :اٌفش٠ك اٌضبٌش 

 .فٟ ا٠٢خ األخ١ش ح أعٍٛة ششؽ ٚػحٗ ٚحذد أسوبٔٗ 

 (أفؼٛا ............... إرا سأٚا  )   

 سأٚا : إرا            فؼً اٌششؽ : أداح اٌششؽ 

 أفؼٛا: جٛاة اٌششؽ 

 .ف١ّب ٠ٍٟ " وبْ " ث١ٓ ِب أفبدٖ اٌفؼً : عؤاي ثٕبئٟ 

 .إْ وٕزُ طبدل١ٓ - 1

 . ف١ٕجئىُ ثّب وٕزُ رؼٍّْٛ - 2

  ٚإْ وبٔٛا ِٓ لجً ٌفٟ ػالي ِج١ٓ- 3

:  ض  ت الس رة الكري ة  ج هًا  ن البيان  البديع   جزها  ي ا يمي: البَفالَفغَفة
فَفارًا  }ال شبيه ال  ثيمي - 1 ِ لُو أَفسْا اِر يَفحْا ثَفِل  لْاِح َف ِ مُو هَفا كَف َف رَفاةَف ثُومَّن لَفمْا يَفحْا ثَفلُو  لَّنِذينَف حُو ِّمُو اْا  ل َّن ْا ألن  جه الشبه    زع  ن   عدد أي  { َف



 

 

.  ثمهم  ي عدم اال  فاع بال  راة، ك ثل الح ار الذي يح ل عمى ظهره الك ب العظي ة  ال يك ن له   ها ِإال ال عب  الع اء
تَف  }طباق السمب - 2 . { َفالَف يَف َف َف َّن  َفهُو أَفبَفدًا ..  َف َف َف َّن ُواْا  لْا َف ْا
.  ه   ن ال حس ات البديعية { لْاغَفيْاِب  َف لشَّنهَفادَفِة  }الطباق بين - 3
ارَفًة أَف ْا لَفهْا ًا  }ال ف ن ب قديم األهم  ي الذكر - 4 ذَفا رَفأَف ْااْا ِ جَف ا ِع دَف  لمَّنِه  }ألن ال قص د األساسي ه  ال جارة  قد ها ثم قال  { َفاِ  قُولْا  َف

ارَفِة  ِ نَف  ل ِّجَف يْاٌر  ِّنَف  لمَّنهْاِ   َف .  قدَّنم المه  عمى ال جارة ألن الخسارة ب ا ال  فع  يه أعظم،  قدَّنم  ا ه  أهم  ي ال  ضعين {خَف
ذَفرُو اْا  لْابَفيْاعَف  }ال جاز ال رسل - 5 جارة  غيرها { َف . أطمق البيع  قصد ج يع أ  اع ال عا مة  ن بيع  شراء  اِ 

  ع اه الرح ة ك ا " ي م العر بة " ي م الج عة س ي بذلك الج  اع ال سم ين  يه لمصالة،  قد كان يس ى  ي الجاهمية :   بيه
صمى بهم ركع ين " أسعد بن زرارة "  أ ل  ن صمى بال سم ين الج عة " كعب بن لؤي " قال السهيمي،  أ ل  ن س َّناه ج عة 

 . ذكَّنرهم،  س يت الج عة حين اج  ع ا ِإليه،  هي أ ل ج عة  ي اإِلسالم
ذَفرُو اْا  لْابَفيْاعَف  }: ق له أل ه  ن أهم  ا يش غل به ال رء  ي ال هار  ن أسباب : لم خص البيع  ن ج يع األ عال؟  ق ل { َف

ذَفرُو اْا  }: ال عاش،   يه إشارة إلى  رك ال جارة،  ألن البيع  الشراء  ي األس اق غالبًا،  الغفمة عمى أهل الس ق أغمب،  ق له  َف
  بيه لمغا مين،  البيع أ لى بالذكر  لم يحرم لعي ه،  لكن ل ا  يه  ن الذه ل عن ال اجب  ه  كالصالة  ي األرض  { لْابَفيْاعَف 

. ال غص بة
األ ل  ن ج مة  اال يج  ع  ع ال جارة أصاًل إذ ال راد   ه الخطبة :  ا الفرق بين ذكر اهلل أ اًل  ذكر اهلل ثا يًا؟   ق ل: الرابع

  { ِر َج اٌل  َّال  ُتلْليِر يِر ْل  ِر َج ٰـ َج ٌل  َج َج  َج ْل ٌل  َج   ِر ْل ِر  ٱلَّال ِر } : الصالة ك ا  ر،  الثا ي  ن ج مة  ا يج  ع ك ا  ي ق له  عالى

  إجابة أسئلة التقويم 

  أوالماظػفؿمواالدؿقعاب

 . دفؾمصقؿامؼأتلمادلـادؾةماظيتمغزظتمصقفامػذهماآلؼاتماظؽرمية -1

a. صؼدممدحقةمبـمخؾقػةماظؽؾيبميفمجتارةمعـماظشامم،موضربمبفامرؾؾمؼؤذنمظؾـاسم أصابمأػؾمادلدؼـةماجلقعمواظغالء:-مضالمادلػلرونم

بؽرماظصدؼؼموسؿرمرضلماهللم  وردقلماهللخيطبماجلؿعةمصكرجماظـاسموملمؼؾؼميفمادللفدمدقىماثينمسشرمرجالمعـفؿمأبق  بؼدوعفم،

 . سـفؿا

 . اظؿاظقةمأػؿمادلعاغلماظرئقلةماظيتمميؽـمصفؿفامعـماآلؼاتماظؽرميةماظلابؼة دفؾميفماظػراشات -2

a. طؾمعاميفماظقجقدمؼلؾحماهللمسزموجؾ . 

b. اتؾاعمذرعماهللمتعاديمؼزطلماظـػقسموؼطفرماظؼؾقب . 

c. ظؾقفقدمأخالقمذعقؿة . 

d. صالةماجلؿعةمواجؾةمواظعؿؾمبعدماظصالةمحيؼؼماظـػعمظؾؿلؾؿني . 

  : أطؿؾميفمضقءمصفؿؽمظمؼاتماظؽرميةمعامؼأتل -3

a. دسقةماظـاسمباحلؽؿةم)اظذيمأرادهماهللمهلامحيؿاجمعـماظؼائؿنيمسؾكمأعرماظدسقةمإديم تربقةماجلؿاسةمادللؾؿةموؼـاءمغػقدفامسؾكماظـقق 

  ( وادلقسظةماحللـةم،موتؾؾقغمدسقةماهللمتعادي



 

 

b. عـاخمصاحلمظإلميانمباهللموردقظفم،م)هلام اظؾشرؼةمخبريػاموذرػامضابؾةمألنمتصعدمعراضلماظعؼقدةمواظؿطفرماظؿزطقةمإذامعامتفقأ اظـػس

  ( وضدوةمحلـةمصاحلةمتأخذمبقدػا

c. (حبماظدغقامواظؿفاصتمسؾكمادلالم)اظؿفارةمواظؾفقم غلؿـؿجمعـمدؾقكماظذؼـمترطقاماظصالةمواجتفقامإدي  

d. ظؽؾمعاميفماظقجقدموظذامصفقمادللؿقؼمظؾعؾادة اهللمػقماخلاظؼم)وغلؿـؿجمعـمتؼرؼرمأنمطؾمعاميفماظلؿقاتموعاميفماألرضمؼلؾحمهللمأنم 

)  

  : ( األعقنيم)أيماظرأؼنيماظؿاظقنيممتقؾميفمتػلريم إدي -4

a. ألغفؿمطاغقامالمؼؼرؤونموالم(األعقنيمم)ؼؼقلمأصقابفمإنماظعربممسقامبـ:ماظرأيماألولم ؼؽؿؾقنميفماألسؿماألشؾب . 

b. غزل  أصقابفمإنماظعربمطاغقاميفمرأيماظقفقدمعـماألعؿماألخرىماظيتمطاغقامؼروغفامدوغفؿمصفؿ ؼؼقل:مواظرأيماظـاغلمذعبماهللم

 . عـفؿمأيمعـماألعقني  ادلكؿارموععـكمذظؽمأنماظعربماظذؼـمػؿمعـماألعؿماألخرىموأنماظردقل

  ؟ صضؾماهللماظذيمعـمبفمسؾكماظعربم،موعقضػماظقفقدمعـماظعؿؾمباظؿقارة اآلؼاتماظؽرميةمسـ عاماظعالضةمبنيمعامجاءميف -5

a. عـفؿمثؿمأخربػؿمثؿمأخربػؿمسـمعقضػماظقفقدمعـماظعؿؾمباظؿقراةمحتذؼرامظؾعربمعـم ميـماهللمتعاديمسؾكماظعربمبأنمبعثمصقفؿمردقال

 . ؼصـعقامصـقعفؿ أن

  م؟عامادلؼصقدمباظؿعؾريماظؼرآغلماظلابؼم(حيؿؾقػام عـؾماظذؼـممحؾقاماظؿقراةمثؿممل ) -6

a. جققدماظقفقدموطػرػؿموسدمماتؾاعمعـفجماهللموذرسفمادلؽؾػنيمبفميفماظؿقراة . 

 

ضدعتم أغؽؿمأوظقاءمهللمعـمدونماظـاسمصؿؿـقامادلقتمإنمطـؿؿمصادضنيموالمؼؿؿـقغفمأبداممبا ضؾمؼأؼفاماظذؼـمػادوامإنمزسؿؿؿم)ضالمتعاديم -7

  ( أؼدؼفؿمواهللمسؾقؿمباظظادلني

a. ظؾقفقد  دلـمتقجفاألعرميفماآلؼةماظؽرميةم؟   

b. أغفؿمذعبماهللمادلكؿارموأغفؿمأوظقاءماهلل  عامزسؿماظقفقداظذيمأذارتمإظقفماآلؼةماظلابؼةم؟  . 

c. خقصفؿمعـمادلقت  عاماظدظقؾماظذيمضدعؿفماآلؼةماظلابؼةمسؾكماخؿالفم؟حؼقؼةماظقفقدمسـمزاػرمأضقاهلؿ   

d.  اخلقفمعـ/محبماظدغقام/ماالصرتاءموماظؽذبمادلقت  . ادؿـؿجمعـماآلؼةماظلابؼةمصػؿنيمظؾقفقد  

 ذؤونماظؿفارةموادلعاشمواظؾفقم؟ أؼـمجتدميفماآلؼاتماظرتشقبميفماالخنالعمعـ -8

a. ( عامسـدماهللمخريمعـماظؾفقموعـماظؿفارةمواهللمخريماظرازضني ضؾم)يفمضقظفمتعاديم  

ماظعؿؾقةميفمدؾقكماظػردمحتؿؾفاماآلؼةماظؽرميةماظلابؼةموغؿقفؿفا وضحماظدسقةماظيتم(واذطرواماهللمطـريامظعؾؽؿمتػؾققنمم)ضالمتعاديم -9

 . ادللؾؿ

a. واهلداؼةمواإلميانمواظؿؼقى موتؽؾريموتفؾقؾم،تلؾقحطـرةمذطرماهللمتعاديمعـم . 



 

 

إديمػذهمادلؾاػؾةم  اظػرؼؼنيمادلؿـازسنيموجفامظقجفمودساؤػؿامععامإديماهللمأنمؼـؽؾمبادلؾطؾمعـفؿام،موضد ادلؾاػؾةمععـاػاموضقف -10

 ،مصعالممؼدلمذظؽم؟  خافمطؾمعـمدساػؿمردقلماهللوغؽصقامسـفاموملمؼؼؾؾقاماظؿقديمصقفا

a. سؼقدتفؿموحترؼػفؿمظؾؽؿبماظلؿاوؼةموظذامصفؿمسؾكمبارؾ ؼدلمذظؽمسؾكمضعػمعقضػفؿموصلاد . 

  : ثاغقاماظـروةماظؾغقؼة

 وؼزطقفؿموؼعؾؿفؿماظؽؿابمواحلؽؿة ؼؿؾقامسؾقفؿمآؼاتف(م)مادلؾؽماظؼدوسماظعزؼزماحلؽقؿمم)م(يفماظلؿقاتموعاميفماألرضم ؼلؾحمهللمعا ) -1

)  

a. اظؿاظقةمععـكمطؾمطؾؿةمحتؿفامخطمممامدؾؼمعلؿعقـاميفمذظؽممبعفؿؽ دفؾميفماظػراشات :-  

b. ( ؼـزهموؼؼدسم):مؼلؾحم  

c. ( ادلـزهمسـمطؾمغؼص ) : اظؼدوس  

d. ( ؼطفرػؿم):مؼزطقفؿم  

e. ( اظعؾؿمواظػؼفم)أومم(اظلـةماظـؾقؼةمم):ماحلؽؿةم  

  ( احلؿارمحيؿؾمأدػارا عـؾماظذؼـممحؾقاماظؿقراةمثؿمملمحيؿؾقػامطؿـؾ ) -2

   عامعػردمطؾؿةمأدػارام؟ .aدػر 

b. اظؽؿبماظؽؾرية  يفمأآلؼةم؟م(أدػارامم)عامادلعينمادلؼصقدمبؽؾؿةم  

  : يفمادلعفؿماظقدقطم(ذروامم)دفؾميفماظػراغماظذيمجتدهمظؽؾؿةم ( صادعقامإديمذطرماهللموزرواماظؾقع ) -3

a. ( اترطقا )  

  : اظؿذوقماظػين

 وضحماظؿصقؼرماظػينموبنيمأثرهميفماآلؼةماظؽرميةم(حيؿؾقػامطؿـؾماحلؿارمحيؿؾمأدػارام عـؾماظذؼـممحؾقاماظؿقراةمثؿمملم)ضالمتعاديم -1

 . اظلابؼة

a. ثؿمملمؼعؿؾقامبفامباحلؿارماظذيمحيؿؾمطؿؾامالمؼلؿػقدمعـفامسؾكمدؾقؾماظؿشؾقفماظؿؿـقؾل صقرماظقفقدماظذؼـمطؾػقامباظعؿؾمباظؿقراة . 

 أوظقاءمهللمعـمدونماظـاسمصؿؿـقامادلقتمإنمطـؿؿمصادضنيموالمؼؿؿـقغفمأبداممبامضدعت ضؾمؼأؼفاماظذؼـمػادوامإنمزسؿؿؿمأغؽؿم)ضالمتعاديم -2

  ( إديمساملماظغقبمواظشفادةمصقـؾؽؽؿممبامطـؿؿمتعؿؾقن ضؾمإنمادلقتماظذيمتػرونمعـفمصإغفمعالضقؽؿمثؿمتردون*مأؼدؼفؿمواهللمسؾقؿمباظظادلنيم

a. عامؼشريمإديم(صؿؿـقامادلقتمم)يفمضقظفمتعاديمظؾقفقدم :  

i. ترشقؾفؿميفممتينمادلقت . 

ii. حـفؿمسؾكممتينمادلقت . 

iii. حتدؼفؿميف متينمادلقت .  



 

 

iv. حتذؼرػؿمعـممتينمادلقت . 

b. ( واظشفادةمصقـؾؽؽؿممبامطـؿؿمتعؿؾقن ثؿمتردونمإديمساملماظغقبم)يفمضقظفمتعاديم  

i. اخلقفمعـمادلقت دسقةمإديمسدم . 

ii. حثمسؾكماالدؿعدادمدلامبعدمادلقت .  

iii. دسقةمإديممتينمادلقت . 

iv. رصضمظإلذسانمظلطقةمادلقت . 

مبمم(هلقموعـماظؿفارةمواهللمخريماظرازضنيم وإذامرأوامجتارةمأومهلقاماغػضقامإظقفاموترطقكمضائؿامضؾمعامسـدماهللمخريمعـم)تعاديم ضال -3

  وتؼدؼؿماظؾفقميفماظـاغقةم؟ تعؾؾمتؼدؼؿماظؿفارةميفماظعؾارةماألودي

a. يفمدؾبمغزولماآلؼاتم،مأعاماألخرىمظؿؾشقعمعاماجتفقامإظقف  األوديمخلروجفؿمإديوترطفؿمظؾصالةمصفقمعـم  اظؿفارةموترطفؿماظـيب

 بابماظؾفقموإنمطانمجتارة


