
 والحفظللدراسة (  41 – 38سورة التوبة )
 

 اآليات الكريمة التالية من سورة التوبة: السؤال األول : أكمل 

نْ َيا َلُكُم انِفُرواْ ِف َسِبيِل اللَِّه اثَّاقَ ْلُتْم ِإََل اأَلْرِض أََرِضيُتم بِاْْلَيَ ا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل يتعالى : ))  قال اِة الدُّ
نْ َيا ِف اآلِخرَِة ِإالَّ قَِليل   رَُكْم َواَل (  38)   ِمَن اآلِخرَِة َفَما َمَتاُع اْْلََياِة الدُّ ْبُكْم َعَذابًا أَلِيًما َوَيْسَتْبِدْل قَ ْوًما َغي ْ ِإالَّ تَنِفُرواْ يُ َعذِّ

ِإالَّ تَنُصُروُه فَ َقْد َنَصرَُه اللَُّه ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُرواْ ثَاِنَ اثْ نَ ْْيِ ِإْذ ُُهَا ِف  ( 39)  َتُضرُّوُه َشْيًئا َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير  
ا َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُرواْ وٍٍ ََّّْ تَ َرْوََ اْلَغاِر ِإْذ يَ ُقوُل ِلَصاِحِبِه اَل ََتَْزْن ِإنَّ اللََّه َمَعَنا فَأَنَزَل اللَُّه َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َوأَيََّدُه ِِبُنُ 

َي اْلُعْلَيا َواللَُّه َعزِيز  َحِكيم   َِ ُدواْ بَِأْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم ِف َسِبيِل اللَِّه  ( 40)  السُّْفَلى وََكِلَمُة اللَِّه  َِ انِفُرواْ ِخَفافًا َوثَِقااًل َوَجا
 ( (( 41)  ونَ َذِلُكْم َخي ْر  لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلمُ 

 ؟ التالية الكلمات معنى السؤال الثاني: ما

ا اثاقلتم انفروا
ً
فاف ِّ

 
  خ

ً
قال ِّ

 
 وث

  اشبابً  الجهاد عن تقاعستم للجهاد اخرجوا
ً
 اوشيوخ

 

 ؟ السابقة الكريمة اتآليا نزول سبب السؤال الثالث: ما

ا رجع النبي
ّ
 في الروم لغزو  للجهاد بالتجهز الناس أمر ، حنين وغزوة الطائف من  صلى هللا وعلى آله وصحبه وسلم مل

 . وحر عسرة زمن

اقلتم  "معنى ما الرابع:  السؤال
 
 ؟ الصورة هذه توحي وبم  "اث

 .والدعة للراحة وركونهم البعض لتخلف الصورة وتوحي ، الجهاد عن وتكاسلتم تقاعستم
 

 ؟ الوصف اهذ بوحي وبم ؟ بالدنيا الحياة تعالى هللا وصف : لم الخامس السؤال

خرة نعيم مع قياسا قليل ومتاعها ، وفانية زائلة ألنها
ْ
 . بنعيمها االهتمام عدم إلى الوصف ويوحي ال

 

 ؟ "تبوك بغزوة الهجرة قصة عالقة وما  "تنصروه إل  "الضمير يعود من على السادس: السؤال

 رسوله نصر الذي هللا أّن  تبوك بغزوة جرةاله وعالقة  صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم النبي على الضمير يعود

 . تبوك غزوة في سينصره كثيرة مواطن وفي الهجرة ليلة  صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم
 

 ؟ واملال بالنفس الجهاد يتحقق كيفالسابع:  السؤال

 .  السالح وشراء وأسرهم واملجاهدين الجيش على واإلنفاق ، الروح وبذل بالنفس بالخروج يتحقق

  .الكريمة اآليات امإليه ترشد فائدتين استنتج الثامن:  السؤال

 . له الكراهية يبدي أو الجهاد عن يتثاقل أْن  املسلم على يحرم   -1

 . الجهاد منادي نادى إذا القتال إلى ينفروا أْن  املسلمين على يجب -2

 صفحة القرآن الكريم
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 للدراسة والحفظدرس ) ل حسد إل في اثنتين ( 

 حديث الشريف التالي:السؤال األول : أكمل ال

عن ابن عمر ) رض ي هللا عنه ( قال: قال النبي )صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم ( " ل حسد إل في اثنتين: 

 فهو ُينفقه آناء الليل و آناء النهار ". 
ً
 رجٌل آتاه هللا القرآن، فهو يتلوه آناء الليل و آناء النهار، و رجٌل آتاه اهللا مال

 ثاني: مامعنى الكلمات التالية:السؤال ال

 آناء يتلوه ل حسد

 أطراف ، ساعات ، أوقات يقرأه أثناء الصالة و خارجها ل غبطة
 

 ل البطاقة التعريفية لراوي الحديث ابن عمر:السؤال الثالث: أكم

 عمره وفاته صفاته املعارك التي شهدها إسالمه اسم الراوي 

 عمر بن عبدهللا

 الخطاب بن

 العدوي  القرش ي

 اصغيرً  أسلم

 مكة في

 املكرمة

 وما  الخندق غزوة يالنب مع شهد

 ، واليرموك القادسية ومعركة بعدها،

 وفارس ومصر إفريقية وفتح

  ، عاملا
ً
  ، عابدا

ً
 زاهدا

 شديدالقتداء

 بالنبي

 للحديث راوي 

 توفي

 مكة قرب

 هـ 73سنة

 توفي

 وعمره

 سنة 86

 

 ؟ وحكمهما ؟ ومعناهما ؟ الحسد أقسام هما ماالسؤال الرابع : 

 حكمه معناه الحسد أنواع

 حرام  صاحبها عن النعمة زوال تمني حقيقي

 جائز  زوالها تمني دون  غيره عند النعمة مثل تمني : الغبطة وهو مجازي 
 

  اللذين األمرين هما السؤال الخامس: ما
 

  .فيهما التنافس على هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم ىصل النبي حث

 . به جاء بما والعمل وتعليمه وفهمه وتالوته القرآن فظح -1

 . والدارس املساجد بناء ، واملساكين الفقراء على التصدق : مثل الخير وجوه في املال إنفاق -2

  :يلي فيما الخاطئة العبارة مأما ( ×)  وعالمة ، الصحيحة العبارة أمام (  √ة ) عالم السؤال السادس: ضع  

 . الحقيقي وليس املجازي  معناه الحديث هذا في بالحسد املراد (   √    )1

  : حرام الحقيقي الحسد(    √    )2
 
 .النعم توزيع في هللا حكمة على اعتراض فيه ألن

   هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم ىصل النبي ناقة فيه بركت الذي املكان في تبرك ناقته  عمر ابن ترك (   √  )3

 به. اقتدائه دةلش                   

 د.وأح بدر معركة  عمر ابن شهد(    ×   )4
 

  .الشريف الحديث اإليهم يرشد فائدتين السؤال السابع : استنتج

 . النفس في ومقاومته دفعه ووجوب ، الحسد عن النهي -1

 . به والعمل الكريم القرآن تعلم في املنافسة في الترغيب  -2

 صفحة احلديث الشريف
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 البعث

 

 ث أو ) النشور (؟السؤال األول: ما املقصود بالبع

 إخراج الناس من قبورهم أحياء، وذلك بجمع أجزائهم األصلية، و إعادة األرواح لهم.

 من القرآن و السنة على البعث.
ً
 السؤال الثاني: اذكر دليال
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من السنة: جاء العاص بن وائل للرسول صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومعه عظم ففتته وقال: يا  -2

 لك نار جهنم.محمد يحيي هللا هذا بعد ما أرم؟ فقال: نعم، ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخ

 القيامة.السؤال الثالث: صف بإيجاز هيئة وصفة البعث يوم 

بعد النفخة األولى يموت جميع الخالق، فيمكثون مدة قبل البعث، ثم ينزل ماء من السماء فتنبت األجساد ثم 

 تنفخ النفخة الثانية فتعود الخالئق للحياة.

 السؤال الرابع: ما حجة املنكرين للبعث؟

 بعث بعد املوت غير ممكن.زعموا أن ال

 السؤال الخامس: كيف ترد على منكري البعث؟

 دليل العقل دليل الحس دليل الشرع

قال تعالى :) زعم الذين كفروا 

أن لن يبعثوا قل بلى و ربي 

 لتبعثنَّ (

قصة إبراهيم عليه السالم عندما 

سأل هللا أن يريه كيف يحيي 

املوتى فأمره بذبح أربعة من الطير 

هن على الجبال ثم ينادي ويضع

 عليهن فترجع للحياة مرة أخرى.

الستدلل بخلق السماوات واألرض  الوجه األول:

 الدالة على قدرة الخالق.

 الستدلل بخلق اإلنسان. الوجه الثاني:

الستدلل بإحياء األرض بعد موتها  الوجه الثالث:

 على بعث األجساد.
 

  :يلي فيما الخاطئة العبارة مأما ( ×)  وعالمة ، الصحيحة العبارة أمام (  √ ة )عالم ضع  السؤال السادس: 

 يموت الخالئق بعد النفخة األولى. (   √    )1

2(       املشرك الذي جاء للنبي صلى هللا عليه و على آله وصحبه وسلم )   وفتت العظام أمامه هو " أمية بن 

 خلف".                    

 يكون البعث بعد النفخة الثانية. (   √    )3

4(       .النبي الذي أمره هللا بذبح أربعة من الطير هو موس ى عليه السالم ) 

5(        ).من أدلة الحس االستدالل إحياء األرض بعد موتها 

 من معاني البعث: النشور، أنشره أي أحياه بعد موته. (   √    )6

 ونفخة البعث " أربعون ".ما بين نفخة املوت  (   √    )7

 صفحة العقيدة
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 الربا

 

 السؤال األول: ما معنى الربا لغة و شرًعا؟

 الزيادةالربا لغة:  -

 كل تعامل تضمن زيادة مشروطة ألحد المتعاقدين من غير مقابل. الربا شرًعا: -
 

 السؤال الثاني: ما حكم الربا ؟ وما الدليل؟

 وحرم الربا (قالى تعالى : ) و أحل هللا البيع  الدليل: حرام حكمه:
 

 السؤال الثالث: ما هي األموال الربوية؟

 معناها وعلى تحريمها األموال الربوية

 الذهب و الفضة و النقود الورقية. و علة التحريم ) الثمنية ( النقدان

 قوت الناس كالقمح و الشعير و التمر و األرز.. وعلة التحريم ) الطعم ( املطعومات
 

 أنواع الربا ؟السؤال الرابع: ما هي 

 أمثلة املعنى أنواع الربا

املبلغ الذي يأخذه الدائن من املدين زيادة  ربا الدين)النسيئة(

 على الدين مقابل التأجيل.

 120دينار لشخص يردها  100إقراض مبلغ 

 دينار ،فالعشرين دينار هي الربا.

مبادلة حالة بين صنفين من جنس واحد  ربا الفضل )البيوع(

 في أحدهما.مع زيادة 

تبادل عشرين جراًما من الذهب البحريني 

 بأربعين جراًم من الذهب السعودي.
 

 السؤال الخامس: ما هو التبادل املتكافئ؟ وما هي شروطه؟

  هو التبادل الذي ل يوجد فيه زيادة في األصناف املتبادلة. التبادل املتكافئ:

 شروطه:

 أن تكون مقبوضة: 1

 أ تكون بغير زيادة :2

 

 السؤال السادس: ما هي أسباب تحريم الربا؟

 يبذر بذور الكراهية بين الناس ويقطع التراحم.: 1

 حصر الثروة بيد فئة من الناس مما يمنع قيام املشروعات املفيدة للمجتمع. :2

 

 السؤال السابع: ما دور اليهود في الترويج للربا؟ وكيف واجههم علماء القتصاد؟

م ضروري لالقتصاد العاملي، و ل يمكن الستغناء عنه، حتى يسيطروا على ثروات العالم.. أشاعوا بأن الربا نظا

و رد عليهم علماء القتصاد بأنه نظام فاسد يسبب األزمات القتصادية، كما قام علماء القتصاد املسلمين 

 بإنشاء املصارف اإلسالمية و التعامل بالقروض الحسنة.

 صفحة العبادات

51 



 التوبة

 

 املقصود بالتوبة. السؤال األول: ما

 هي الرجوع إلى هللا تعالى بفعل ما يحب و ترك ما يكره.

 

 السؤال الثاني: ما حكم التوبة؟

واجبة بالكتاب ، قال تعالى: )) يا أيها الذين آمنوا توبوا على هللا (( ، و السنة ، قال عليه الصالة والسالم: " و 

 ر من سبعين مرة".هللا إني ألستغفر هللا و أتوب إليه في اليوم أكث

 السؤال الثالث: اذكر شروط التوبة، و أسباب النصراف عنها.

 أسباب النصراف عن التوبة شروط التوبة

 التسويف و طول األمل و تأجيلها اإلقالع عن الذنب

 استصغار الذنب و احتقاره الندم على اقتراف الذنب

 قبل توبتهظن العاص ي أن هللا لن ي العزم على عدم العودة للذنب

 التعرض لالحراج أو قطع العالقات مع الناس إبراء الذمة من حقوق الناس من مال أو سب  أو شتم

 

 السؤال الرابع: ما هي ثمرات وفضائل التوبة، مع ذكر الدليل؟

 األدلة ثمرات وفضائل التوبة

 قال تعالى:" إن هللا ُيحب التوابين وُيحب املتطهرين" محبة هللا للتائبين

 مغفرة سيئاتهم و تكفير خطاياهم
قال تعالى:"يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى هللا توبة نصوًحا عسة ربكم يكفر 

 عنكم سيئاتكم"

 قال عليه الصالة و السالم:" هلل أشد فرًحا بتوبة عبده حين يتوب إليه " فرح هللا بتوبة عبده

 

  :يلي فيما الخاطئة العبارة أمام ( ×)  وعالمة ، يحةالصح العبارة أمام (  √عالمة )  ضع  السؤال الخامس: 

 تجب التوبة على الفور ودون تأخير. (   √    )1

 تجوز التوبة من ذنب دون آخر. (   √    )2

3(        ).ترك خالد الذنب وفي نّيته العودة إليه 

4(        ).اغتاب علي صديقه مازن 

 صرف املسلم عن التوبة.استصغار الذنب واحتقاره ي (   √    )5

6(        ).من األوقات التي تقبل فيها التوبة طلوع الشمس من مغربها 

 صفحة األخالق و التهذيب
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