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 النموذج األول ) التوحيد (

   عرف التوحيد لغة واصطالحا واذكر انواعه ؟                                                                    
  .شيء انه وتعاىل ابلعبادة فال يشرك به: إفراد هللا سبحاصطالحاو لغة: مصدر وّحـد يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحداً 

قال تعاىل ) هللا خالق   األول: توحيد الربوبية: أبنه إفراد هللا أبفعاله، أي أننا نعتقد أن هللا منفرد ابخللق وامللك والتدبريالنوع 
                                         (                                                  كل شيء وهو على كل شيء وكيل 

الثاين: توحيد األلوهية وهو توحيد هللا أبفعال العباد أي أّن العباد جيب عليهم أن يتوجهوا أبفعاهلم إىل هللا سبحانه فال 
                               يشركون معه أحداً قال تعاىل ) فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا وال يشرك بعبادة ربه أحدا( 

من غري أتويل  األمساء والصفات وهو إثبات ما أثبته هللا لنفسه من األمساء والصفات أو أثبته له رسوله الثالث: توحيد 
 تعاىل )ليس كمثله شيء وهو السميع البصري( لاقوال حتريف وال متثيل وال تكييف وال تعطيل 

  عرف الشرك لغة واصطالحا واذكر انواعه ؟                                                                            
 الشرك األكرب املخرج من امللة ، وهو على أنواع :

                                    شرك يف الربوبية : وهو اعتقاد أن مثة متصرف يف الكون ابخللق والتدبري مع هللا سبحانه -1
والقبور  واعها لغري هللا ، كمن يتقرب بعبادته لألصنام واألواثن: وهو صرف العبادة أو نوع من أن شرك يف األلوهية -2

               ..(    قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رب العاملني، ال شريك له)وحنوها ، بدعوى أهنا تقرِّب من هللا قال تعاىل 
شرك يف األمساء والصفات : وهو اعتقاد أن مثة خملوق متصف بصفات هللا عز وجل كاتصاف هللا هبا وقد مجع النيب  -3
 :متفق عليه ) أن جتعل هلل ندا وهو خلقك ( كل هذه األنواع يف مجلة واحدة حني سئل عن الشرك ابهلل فقال  

  انواع منه ؟ 4عرف الشرك األصغر لغة واذكر                                                                             
فهذا يسمى شرًكا أصغر مثل: الرايء  األكربوهو ما ثبت ابلنصوص تسميته شرًكا، لكنه مل يبلغ درجة الشرك  الشرك األصغر

أخوف   :قال والسمعة كمن يقرأ يرائي، أو يصلي يرائي، أو يدعو إىل هللا يرائي وحنو ذلك. فقد ثبت يف احلديث أنه 
ما أخاف عليكم الشرك األصغر فسئل عنه، فقال: الرايء يقول هللا عز وجل يوم القيامة للمرائني: اذهبوا إىل من كنتم 

 ومن ذلك قول العبد: ما شاء هللا وشاء فالن أو لوال هللا وفالن هل جتدون عندهم من جزاء يف الدنيا فانظروا تراءون
 عرف الكفر لغة واصطالحا واذكر انواع الكفر األكرب ؟                                                                                  

                                                                                                                           يكن معه تكذيبملسواًء كان معه تكذيب أو  فإنَّ الُكفَر: عدم اإلميان ابهلل ورسله شرًعا: ضد اإلميان: التغطية والسرت لغة
حلَْقِّّ َلمَّا َجاَءُه أَلَْيَس يفِّ َجَهنََّم َمثْـًوى لِّْلَكاَوَمْن ) األول: ُكفُر التَّكذيب                                                                                                                      (فِّرِّينَ َأْظَلُم ممَِّّنِّ افْـتَـَرى َعَلى اَّللَِّّ َكذِّاًب أَْو َكذََّب ابِّ

َدَم َفَسَجُدوا إِّالَّ إِّبْلِّيَس َأََب َواْسَتْكبَـَر وََكاَن مَِّن اْلَكافِّرِّينَ ):كفر اإلابء واالستكبارالثاين                                                                                                              (َوإِّْذ قـُْلَنا لِّْلَماَلئَِّكةِّ اْسُجُدوا ِلِّ
، وهو كفر الّظنّ  هِّ قَاَل َما َأُظنُّ َأْن تَبِّيَد َهذِّهِّ أََبًدا َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة قَائَِّمةً )الثالث: كفُر الّشكِّّ ٌ لِّنَـْفسِّ  َوَدَخَل َجنـََّتُه َوُهَو ظَاملِّ
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ُبُه وَ  َقَلًبا قَاَل َلُه َصاحِّ َها ُمنـْ نـْ رًا مِّ َدنَّ َخيـْ ْن تـُرَاب  َولَئِّْن ُردِّْدُت إِّىَل َرّبِّّ أَلَجِّ لَّذِّي َخَلَقَك مِّ                          .... ( ُهَو ُُيَاوِّرُُه َأَكَفْرَت ابِّ
، والدليُل قولُه تعاىل:                                                       (َوالَّذِّيَن َكَفُروا َعمَّا أُْنذُِّروا ُمْعرُِّضونَ )الرابع: كفُر اإلعراضِّ

َنَـُّهْم آَمُنوا ُُثَّ َكَفُروا َفطُبَِّع َعَلى قـُُلوهبِِّّْم فـَُهْم اَل يـَْفَقُهونَ )لّنفاقِّ اخلامس: كفُر ا  .(َذلَِّك أبِّ
  فروق بني الشرك األكرب واألصغر ؟ مخساذكر 

 الشرك األصغر الشرك األكرب م

 ال خيرج من امللة خيرج من امللة 1

 دخلهاال خيلد صاحبها يف النار إذا  خيلد صاحبه يف النار 2

 ُيبط مجيع األعمال 3
ال ُيبط مجيع األعمال ، و إمنا ُيبط العمل الذي خالطه الرايء أو كان 

 العمل ألجل الدنيا فقط

 ال يبيح الدم و املال يبيح الدم و املال 4

5 
يوجب العداوة اخلالصة بني صاحبه و بني 

 املؤمنني ، فال جيوز حمبته و ال مواالته
صاحبه يواىل بقدر ما فيه من اإلميان و يعادى بقدر ما ال مينع مطلقا بل 

 فيه من العصيان .

 ؟ اعرف البدعة لغة واصطالحا واذكر انواعه                                                                                                   
البدعة يف اللغة مأخوذة من البدع وهو االخرتاع عل غري مثال سابق ومنه قوله تعاىل )بديع السماوات واألرض أي خمرتعها 

على غري مثال سابق  وقوله )قل ما كنت بدعا من الرسل( واالبتداع على قسمني ابتداع يف العادات كابتداع املخرتعات 
)) من  اإلابحة وابتداع يف الدين وهذا حمرم ألن األصل فيه التوقيف قال  احلديثة وهذا مباح ألن األصل يف العادات

  ( أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد (( ويف رواية : ) من عمل عمال ليس عليه أمران فهو رد
                                                                                                             البدعة يف الدين نوعان: أنواع البدع

                                                                                                              النوع األول بدعة قولية اعتقادية كمقاالت اجلهمية واملعتزلة والرافضة وسائر الفرق الضالة واعتقاداهتم 
 :لنوع الثاين : بدعة يف العبادات كالتعبد هلل بعبادة مل يشرعها، وهي أنواعا

ما يكون يف صفة أداء العبادة الرابع : ما  -3شروعة ما يكون يف الزايدة على العبادة امل -2ما يكون يف أصل العبادة  -1
 يكون بتخصيص وقت للعبادة املشروعة مل خيصصه الشرع 
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    القبور مع ذكر حكم كل نوع ؟اذكر انواع البدع عند                                                                                    
وزايرهتا ألجل التربك هبا والتوسل ابملوتى وغري ذلك من األغراض الشركية ، وزايرة  البناء على القبور واختاذها مساجد

  . ت القبور واملتخذين عليها املساجد والسرجلعن زوارا النساء هلا مع أن الرسول 
 عرف الكبرية واذكر مذهب اهل السنة واجلماعة يف مرتكبها ؟                                                                                

 أهنا كل معصية فيها حد يف الدنيا أو وعيد يف اِلخرة أو ورد فيها وعيد بنفي إميان أو لعن وحنومها للكبريةأمجع التعاريف 
وإمنا ينقص وارتكاب الكبرية ليس سببا للخلود يف  للكبريةمرتكب الكبرية ال يكفر وال خيرج من الدين بسبب ارتكابه و 

 . يوجب اخللود يف النار إال اإلشراك ابهللالنار فال خيلد أحد يف النار بسبب ارتكاب الكبرية ألنه ال
 عرف اإلميان لغة واصطالحا  ؟                                                                                                             

واإلميان مبالئكته  واإلميان بكتبه   لغة : هو التصديق واالطمئنان أما يف االصطالح الشرعي : فهو اإلميان ابهلل اإلميان
اإلميان عند أهل السنة واجلماعة هو "اإلقرار ابلقلب، و  واإلميان برسله واإلميان ابليوم اِلخر واإلميان ابلقدر خريه وشره

 "والنطق ابللسان، والعمل ابجلوارح
 اإلحسان –اإلميان  –اإلسالم    كم مراتب الدين مع ذكر اركان كل مرتبة ؟                                                                                                   

 رمضان صوم - الزكاة إيتاء - الصالة إقامة -مدا رسول هللا شهادة أن ال إله إال هللا وأن حم :الشهاداتن: مأركان اإلسال
                                                                                                          ملن أستطاع إليه سبيال حج البيت   -

 - اإلميان ابليوم اِلخر - اإلميان ابلرسل - اإلميان ابلكتب السماوية - اإلميان ابملالئكة - اإلميان ابهلل : أركان اإلميان
 خريه وشره ابلقدر اإلميان
  ؟                                                                                        عرف كلمة التوحيد واذكر شروطها واركاهنا ونواقضها

                                                                ال معبود حبق إال هللا، أي أن كل ما عبد من دون هللا فهو ابطل.  :معناها -أ  
                                                                               واإلثبات النفي   :أركان شهادة أن ال إله إال هللا -ب
غوت وبكل ما يعبد من دون هللا سبحانه، وبكل دين وهو نفي اإلهلية عن سوى هللا: الإله ويقتضي الكفر ابلطا النفي: .1

                                                                       والرباءة من الشرك والكفر وأهله.  وملة غري ملة اإلسالم 
دون ما سواه: إال هللا وهذا  إثبات اإلهلية هلل وحده دون ما سواه، فهو سبحانه اإلله املستحق للعبادة وحده اإلثبات: .2

فمن يكفر ابلطاغوت ويؤمن ابهلل فقد استمسك )قال عز وجل:  يقتضي اإلميان ابهلل سبحانه وتعاىل وحمبة أهل التوحيد
َا يـُْعَبُد مِّْن ُدونِّ اَّللَِّّ َحرَُم َمالُُه َوَدُمُه  قال   (ى ال انفصام هلا وهللا مسيع عليمابلعروة الوثق ُ وََكَفَر مبِّ )َمْن قَاَل اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ

َسابُُه َعَلى اَّللَّ                                                                                                                     ( رواه مسلم.  َوحِّ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1
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                                                               شروط وهي:  7 شروط شهادة أن ال إله إال هللا -ج
 ( فاعلم أنه ال إله إال هللا)وهو العلم مبعناها املراد منها نفياً وإثبااتً، املنايف للجهل بذلك، قال هللا عز وجل:  العلم: .1

إمنا )املنايف للشك، وذلك أبن يكون قائلها مستيقناً مبدلول هذه الكلمة يقيناً جازماً، قال هللا  وهو اليقني اليقني:  .2 
                                                                          ( املؤمنون الذين آمنوا ابهلل ورسوله ُث مل يراتبوا وجاهدوا أبمواهلم وأنفسهم يف سبيل هللا أولئك هم الصادقون

وكذلك ما أرسلنا من قبلك يف قرية من نذير إال )وهو القبول ملا اقتضته هذه الشهادة بقلبه ولسانه كما قال  القبول: .3
قال مرتفوها إان وجدان آابءان على أمة وإان على آاثرهم مقتدون قال أولو جئتكم أبهدى مما وجدمت عليه آابءكم قالوا إان مبا 

                                                                                                  ( فرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة املكذبنيأرسلتم به كا
  (هوأنيبوا إىل ربكم وأسلموا ل)ويقصد به االنقياد ملا دلت عليه هذه الشهادة املنايف لرتك ذلك قال هللا  االنقياد: .4
آمل أحسب الناس أن يرتكوا أن يقولوا آمنا وهم ال )وهو أن يقوهلا صدقاً من قلبه، يواطئ قلبه لسانه، قال هللا  الصدق: .5

                                                 ( يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن هللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني
 (              أال هلل الدين اخلالص) و تصفية العمل بصاحل النية عن مجيع شوائب الشرك، قال هللا اإلخالص وه  .6
ويقصد هبا احملبة هلذه الكلمة وملا اقتضته ودلت عليه، وألهلها العاملني هبا امللتزمني لشروطها، وبغض ما انقض  احملبة: .7

                                    (  أنداداً ُيبوهنم كحب هللا والذين آمنوا أشد حبا هللومن الناس من يتخذ من دون هللا)ذلك، قال هللا عز 
 : أهم نواقض اإلسالم عشرة

  ومنه الذبح لغري هللا (يشاء ملن ذلك دون ما ويغفرُ  به ُيشرك أن يغفر ال هللا إنَّ تعاىل )األول: الشرك يف عبادة هللا قال 
 . هللا وسائط يدعوهم ويسأهلم ويتوكل عليهم الثاين: من جعل بينه وبني

 . الثالث: من مل يكفر املشركني أو يشك يف كفرهم أو صّحح مذهبهم كفر
                              أكمل من هديه، أو أن حكم غريه أحسن من حكمه الرابع: من اعتقد أن غري هدى النيب 

 . ولو عمل به كفر اخلامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول 
 ال تستهزءون. كنتم  ورسوله وآايته أابهلل ُقل( قال تعاىل السادس: من استهزأ بشيء من الدين أو بثوابه أو بعقابه، كفر

 ) إميانكم بعد كفرمت  قد تعتذروا
ا يقوال حىت أحد   من يُعلِّّمان وما)قال تعاىل ركف   السابع: السحر: فمن فعله أو رضي به  ( تكفر فال فتنةٌ  حنن إمنَّ

 (الظاملي القوم يهدي ال هللا إنَّ  منهم فإنَّه منكم يتوهلَُّم ومن)قال تعاىل الثامن: مظاهرة املشركني ومعاونتهم على املسلمني
                                     . فهو كافر التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه اخلروج عن شريعة حمّمد 
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 من إانَّ  عنها أعرض ُُثَّ  ربه آبايت ذُكِّر ممَِّّن أظلم ومن ) قال تعاىل عن دين هللا ال يتعلمه وال يعمل بهالعاشر: اإلعراض 
جرمني

ُ
  )ُمنتقمون امل

 ما هو سبب كفر بين آدم ؟                                                                                                        
 (اي أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم)سبب كفر بين آدم وتركهم دينهم هو الغلو يف الصاحلني 

 عرف السحر واذكر انواعه وانواع النشرة ؟                                                                                                   
أبنه: " عزائم ورقى وُعَقد يؤثر يف القلوب  ابن قدامة يف اصطالح الشرع عرفهيف اللغة صرف الشيء عن وجهه، و  السحر

أبنه: " كل  أبو بكر الرازي وعرّفه ."واألبدان، فُيمرض ويقتل، ويفرق بني املرء وزوجه، وأيخذ أحد الزوجني عن صاحبه
                                                                              ."أمر خفي سببه، وختِّيَِّل على غري حقيقته، وجيري جمرى التمويه واخلُدَع

                                                                 النوع األول: السحر الذي يستعان فيه ابلكواكب كسحر الكلدانيني وأهل اببل وغريه
ية، وهم شياطني اجلن  فإن اتصال بين آدم هبم ممكن، وهذا االتصال ُيصل بشي النوع الثاين: االستعانة ابألرواح األرض

                              لك ال يكون دون الشرك ابهللمن الرقى والدخن والتجريد  وعندما يتحقق االتصال حتصل االستعانة ُث اإلعانة، لكن ذ
                                ويشتغل بشيء معني دون سواه   ومبناها على أن البصر قد خيطئ النوع الثالث: الشعبذة

ومن شر النفااثت يف العقد( والنفااثت يف العقد: هن  )النوع الرابع: العقد والنفث فيه  النفخ مع ريق خفيف قال تعاىل
 حاضروذلك إذا كان املسحور غري  السحرالسواحر الاليت يعقدن اخليوط وينفثن يف كل عقدة حىت ينعقد ما يردن من 

أما إذا كان حاضراً فينفثن عليه مباشرة وهذا كله بعد أن تتكيف نفس الساحر ابخلبث والشر الذي يريده ابملسحور 
   سحر لبيد بن األعصم اليهودي للرسول هويستعني عليه ابألرواح اخلبيثة فيقع فيه السحر إبذن هللا الكوين القدري ومن

أن تكون ابلقرآن واألدعية الشرعية  احدمها سمنيقوهي حل السحر عن املسحور واألصح فيها أهنا تنقسم إىل  :الُنشرة 
واألدوية املباحة فهذه ال أبس هبا ملا فيها من مصلحة وعدم املفسدة بل رمبا تكون مطلوبة ألهنا مصلحٌة بال مضرة وأما 

فهذا موضع خالف  بني أهل العلم فمن العلماء من أجازه  إذا كانت النشرة بشيء  حمرم كنقض السحر بسحر  مثله
" هي من عمل الشيطان " وعلى هذا يكون حل السحر  فقالسئل عن النشرة  للضرورة ومنهم من منعه ألن النيب 

ابلسحر حمرماً وعلى املرء أن يلجأ إىل هللا سبحانه وتعاىل ابلدعاء والتضرع إلزالة ضرره، وهللا يقول ) وإذا سألك عبادي 
خلفاء عين فإين قريٌب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ( ويقول ) أمن جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء وجيعلكم 

 ( األرض أإلٌه مع هللا قلياًل ما تذكرون
 عرف الشفاعة واذكر مخسة انواع منها واذكر شروطها ؟                                                                            

  :من هي عنده وتنقسم الشفاعة إىلى الشفاعة معناها: التوسط يف قضاء حاجة احملتاج لد
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                  حسنة: وهو الذي يشفع عند السالطني أو عند األغنياء أو عند غريهم لقضاء حاجة احملتاجني شفاعة  
  .شفاعة سيئة: وهو الذي يشفع عند السلطان بتعطيل احلدود إذا وجب احلد على شخص

 :تعاىل تنقسم إىل هللا هذا فيما بني الناس، أما الشفاعة عند
  .بل فيه كالكافر واملشركقشفاعة منفيه: وهو الشفاعة اليت تطلب من غري هللا، وكذلك الشفاعة اليت تطلب فيمن ال ت

  :شفاعة مثبته: وهي اليت إذا توفر فيها شرطان 
 أن تكون فيمن تقبل فيه الشفاعة، وهو املؤمن املوحد الذي عنده شيء من املعاصي دون الشرك  - أن تطلب من هللا

 :والشفاعة املثبتة تنقسم إىل ستة أنواع
  .ألهل املوقف الشفاعة العظمى وهي املقام احملمود وهي اليت تكون من الرسول  -1
  .ألهل اجلنة يف أن يدخلوا اجلنة شفاعته  -2
 .بعض أهل اجلنة يف رفعة درجاهتم يف اجلنة شفاعته  -3
 .يف عمه أّب طالب بتخفيف العذاب عليه شفاعته  -4
  .أن ال يدخلها التوحيد الشفاعة فيمن استحق النار من أهل -5
  .أن خيرج منها التوحيد الشفاعة فيمن دخل النار من أهل -6

 اذكر امساء النيب صلى هللا عليه وسلم ؟                                                                                              
وردت يف القرآن الكرمي وهي ) الشاهد، واملبشر،  أمساء كثرية، بعضهم أوصلها إىل ثالمثائة اسم، منها أمساء  للنيب 

واملدثر (  والسراج املنري، واملذكر، والرمحة، والنعمة، واهلادي، والشهيد، واألمني واملزمل،  والنذير، واملبني، والداعي إىل هللا، 
يف السنة وهو ) املاحي، واحلاشر، والعاقب،  النبوية ، وهو ) أمحد وحممد ( ومنها ما ورد  ومنها ما ورد يف القرآن والسنة

: ) املختار ، املصطفى ، الشفيع ، املشفع ،  ومن أمسائه املشهورة  واملتوكل (  واملقفي، ونيب الرمحة، ونيب التوبة، 
 والصادق، واملصدوق ( 

 عرف العقيدة لغة واصطالحا ؟                                                                                                       
: هي األمور اليت جيب أن يصدق هبا  االصطالح العقيدة يف اللغة: من العقد؛ وهو الربط، واإلبرام، واإلحكام، والتوثق

 .ميازجها ريب، وال خيالطها شكالقلب، وتطمئن إليها النفس؛ حىت تكون يقيناً اثبتاً ال 
 مامعىن شهادة ان حممد رسول هللا ومقتضاها ؟                                                                                               

 القرشي اهلايمي رسول معىن شهادة أن حممداً رسول هللا ، فهو اإلقرار ابللسان ، واإلميان ابلقلب ، أبن حممد بن عبدهللا
قل اي أيها الناس إين رسول هللا إليكم مجيعا الذي له  (هللا عز وجل إىل مجيع اخللق ، من اجلن واإلنس ، كما قال تعاىل

http://www.libyanyouths.com/vb/t65243.html
http://www.libyanyouths.com/vb/t65243.html
http://www.libyanyouths.com/vb/t65243.html
http://www.libyanyouths.com/vb/t65243.html
http://www.libyanyouths.com/vb/t65243.html
http://www.libyanyouths.com/vb/t65243.html
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ملك السماوات واألرض ِل إله إال هو ُيي ومييت فامنوا ابهلل ورسوله النيب األمي الذ يؤمن ابهلل وكلماته واتبعوه لعلكم 
ومقتضى هذه الشهادة : أن تصدق (  تبارك الذي نّزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرا) قال تعاىلو  )هتتدون

فيما أخرب ، وأن متثل أمره فيما أمر ، وأن جتتنب ما هنى عنه وزجر ، وأال تعبد هللا إال مبا َشرَع، ومقتضى  رسول هللا 
عبٌد ال  حقاً من الربوبية وتصريف الكون ، أو حقاً يف العبادة ، بل هو  الشهادة أيضاً : أال تعتقد أن لرسول هللا 

قل ِل أقول  (يُعَبد ، ورسول ال ُيكّذب ، وال ميلك لنفسه وال لغريه شيئاً من النفع والضر إال ما شاء هللا ، كما قال تعاىل
 )  ى إلّ أقول إين ملك إن أتبع إال ما يوح أعلم الغيب وال ن هللا واللكم عندي خزآئ

 ؟ ما هو مذهب اهل السنة واجلماعة يف االمساء والصفات                                                                        
سبحانه -فمذهب أهل السنة واجلماعة يف أمساء هللا وصفاته هو إثباهتا وإمرارها كما جاءت، وعلى الوجه الالئق ابهلل 

ريُ  ) حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل، عمالً بقوله سبحانهمن غري  -وتعاىل يُع اْلَبصِّ ْثلِّهِّ َشْيٌء َوُهَو السَّمِّ  (لَْيَس َكمِّ
 عرف القدر والقضاء وما الفرق بينهما وما هي مراتب القدر ؟                                                                              

                                                               فله معان متعددة ؛ كلها ترجع إىل مبلغ الشيء وكنهه و هنايته القدر  اللغة هو : إحكام الشيء وإتقانهيف  القضاء
قدره ، أي سبق القضاء والقدر هو تعلق علم هللا تعاىل ابلكائنات ، وإرادته هلا أزاًل قبل وجودها ، فال حادث إال وقد 

التفريق بني القضاء و القدر مما مل يرد فيه قول اثبت بنص الكتاب والسنة  فقد اختلف . علمه به،وتعلقت به إرادته
العلماء يف حتديد ذلك على أقوال عدة  فاألول: أنه ال فرق بينهما حيث صح إطالق أحدمها على اِلخر ، مما يدل على 

القول ابلتوقف حيث امتنع التفريق بصريح األدلة من الكتاب والسنة وعليهما املعول يف : الثاين عدم وجود مسوغ للتفريق
منها ما أورده احلافظ ابن حجر  الثالث : أنه يفرق بينهما ، وهلم يف توجيه ذلك الفرق عدد من األقوال : ما شأنه التوقف

                                                                                                                          لقدر جزيئات ذلك احلكم وتفاصيله "رمحه هللا بقوله : " القضاء هو احلكم الكلي اإلمجال يف األزل ، وا
 . الكتابة : وهو ما كتبه هللا يف اللوح احملفوظ. العلم : وهو اإلميان بعلم هللا األزل: القدر له أربع مراتب

                                                                                                                         . اخللق واإلجياد : وهو وجود الشيء وحتقيقه. املشيئة : ماشاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن
 اذكر موقف اهل السنة من الصحابة ؟                                                                                               

معتقد أهل السنة واجلماعة يف الصحابة أهنم خري خلق هللا بعد أنبياء هللا، وقد اصطفاهم هللا لصحبة نبيه وحلمل دينه 
م، وأن أفضلهم اخللفاء األربعة، ُث بقية العشرة وتبليغه ملن جييئون بعدهم، كما يعتقدون فيهم أهنم يتفاضلون فيما بينه

ُث أهل بدر وأصحاب بيعة الشجرة ويعتقدون لزوم السكوت عما شجر بني الصحابة وسالمة القلوب  نةابجلاملبشرين 
 .واأللسنة هلم رضوان هللا عليهم أمجعني
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 عرف الكرامة وما الفرق بينها وبني املعجزة وكم انواع اخلوارق ؟                                                                     
يف االصطالح: ما خَرَق العادَة من قول  أو فعل  إذا واَفق دعَوى الرِّسالةِّ وقارهَنا، على جهةِّ التَّحدِّي ابتداًء، حبيُث املُعجزُة 

 ال يقدُِّر أحٌد على مثلِّها، وال على ما يقارِّهُبا
 هللا على يدِّ ولِّّ  من أوليائِّه؛ تكرميًا له،أوُنصرًَةلدينِّ  -تعاىل  -أمٌر خارق للعادة، يُظهِّرُه هللا : يف االصطالح الكرامة

                                                                                                           :الفرق بني املعجزة والكرامة
أنَّ املعجزَة تكوُن مقرونًة بدعوى النبوة خبالف الكرامةِّ فإنَّ صاحَبها ال يدَّعي النبوة ولو ادَّعاها لسقطت عنه واليُته   :أوالً 

                                                                                                       .ومَلْ جُيْرِّ هللاُ على يديه أيَّ كرامة  
ا حتصل له الكرامُة  :اثنًيا ْدقِّ النيبِّّ ولوال  إبتباعهالولُّ إمنَّ للنيبِّّ واالستقامةِّ على شرعِّه فكلُّ كرامة  يف حقِّه هي دليٌل على صِّ

                                                                                                    .اتِّباُعه للنيبِّّ ما حصلت له الكرامةُ 
، فما كان يف زمن  كرامًة ال يكوُن يف زمن  آَخَر، فإيتاُء مرمَي  :اثلثًا  -الكرامُة تظلُّ أحيااًن حمكومًة بعواملِّ الزَّمان واملكانِّ

ت -عليها السالم  لساريَة مَل يُعْد   من البالد، وكذلك وصوُل صوتِّ عمراء والصيف ال يـَُعدُّ كرامًة اليوم يف كثري  مَثَر الشِّّ
ا تظلُّ على مدى األزمانِّ              كرامًة يف عصران بعد تقدُّم التُّكنولوجيا ووسائل االتِّصاالت، خبالف املعجزةِّ فإهنَّ

ُ النيبُّ َمن فَعَلها وينسُبها إىل هللا أما الولُّ فال يستطيع َتكرارَ املعجزَة قد تتكرَُّر وتكوُن مصاحبًة ل :رابًعا                                                                                                                       هادعوى النبوة ويبنيِّّ
 فالكرامُة مُتَنُح وال ُتطَلُب، خبالفِّ املعجزةِّ  -تعاىل  -القلبِّ وال يعلُمه إال هللاُ الواليُة ترتتَُّب على اإلميان الذي يف  :خامًسا
ها :سادًسا م يف الثَّواب والفضيلةِّ، ولكن قد يشاركوهنم يف بعضِّ م ال يَبلغون درجاهتِّ            األولياء دون األنبياء واملرسلني، كما أهنَّ
  ؟اذكر بعض عالمات الساعة الكربى والصغرى                                                                                  

 :هرضي هللا عن ةحذيف قال : هي اليت تعقبها الساعة إذا ظهرت وهي عشرعالمات مل يظهر منها شيءالكربى 
 :؟ قالوا نذكر الساعة، قال: إهنا لن تقوم حىت تروا قبلها عشر آايت فذكر علينا وحنن نتذاكر فقال: ما تذكرون  اطلع"

وثالثة -جوأيجوج ومأجو -عليه السالم عيسى بن مرمي ونزول -رهبامن مغ سالشم وطلوع -الدابة -لالدجا -الدخان
                                                                                                                                        "تطرد الناس إىل حمشرهم ناليم وآخر ذلك انر خترج من وخسف جبزيرة العرب وابملغرب ابملشرق :خسوف
 اخلامسة السنة من احلجة ذو 14 يف هذا وكان القمر انشقاق- هللا عبد بن حممد النيب بعثة : الصغرى الساعة عالمات

 أن-اجملاورة سوء - الرحم قطيعة - والتفاحش الفحش ظهور-حممد النيب وفاة-العلماء من كثري  قول على اهلجرة قبل
 إىل األمر إسناد-الكبار( األئمة ) الوعول هالك-الصادق يكذب أن-الكاذب يصدق أن-األمني خيون أن-اخلائن يؤمتن
 .العارايت الكاسيات النساء انتشار-البقر كأذانب  سياط أبيديهم قوم-أهله غري

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%86%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%86%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%AC_%D9%88%D9%85%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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 اذكر مذهب اهل السنة واجلماعة يف القرب ؟                                                                                           
يؤمنون بذلك وقد أخرب النيب و  القرب ونعيمه امليت إما أن ينعم وإما أن يعذبعقيدة أهل السنة واجلماعة اإليـمان بعذاب 

  عن ذلك فالقرب إما روضة من رايض اجلنة وإما حفرة من حفر النار وقد أطلع هللا نبيه  على شخصني يعذابن
حق على الروح واجلسد مجيعاً  يؤمنون بعذاب القرب ونعيمه أنهو  أحدمها كان ميشي ابلنميمة واِلخر كان ال يتنـزه من بوله

يًّا فهكذا امليت الصاحل  ولكن نصيب الروح أكثر كما قال هللا جـل وعـال يف آل فرعـون: َها ُغُدوًّا َوَعشِّ النَّاُر يـُْعَرُضوَن َعَليـْ
 ينعم يف قربه وغري الصاحل يعذب يف قربه ويوم القيامة العذاب أشد والنعيم أعظم بعد البعث والنشور.

  القواعد األربع واملسائل األربع واالصول الثالثة واملسائل الثالث  ؟اذكر 
 : القواعد األربع اليت ذكرها الشيخ حممد بن عبدالوهاب 

  القاعدة األوىل: أن تعلم أّن الكّفار الذين قاتلهم رسول هللا  يُقِّرُّون أبّن هللا تعاىل هو اخلالِّق املدبِّّر، وأّن ذلك مل
ْن السََّماءِّ َواأْلَْرضِّ أَمَّْن مَيْلُِّك السَّْمَع َواأْلَ  ْلهم يف اإلسالم، والدليل: قوله تعاىل﴿ُقْل َمْن يـَْرزُُقُكْم مِّ ْبَصاَر َوَمْن خُيْرُِّج يُْدخِّ

ُ فـَُقْل أََفاَل تـَتـَُّقونَ احلَْيَّ مِّْن اْلَميِّّتِّ َوخُيْرُِّج اْلَميِّّ   (َت مِّْن احلَْيِّّ َوَمْن يَُدبُِّّر اأْلَْمَر َفَسيَـُقوُلوَن اَّللَّ

  :ما دعوانهم وتوّجهنا إليهم إال لطلب الُقْربة والشفاعة فدليل الُقربة قوله تعاىل ﴿َوالَّذِّيَن اختََُّذوا  أهّنم يقولونالقاعدة الثانية
نَـُهْم يفِّ َما ُهْم فِّيهِّ خَيَْتلُِّفوَن إِّ مِّْن ُدونِّهِّ أَْولَِّياَء َما نَـ  نَّ اَّللََّ اَل يـَْهدِّي َمْن ُهَو  ْعُبُدُهْم إِّالَّ لِّيـَُقرِّبُواَن إِّىَل اَّللَِّّ زُْلَفى إِّنَّ اَّللََّ َُيُْكُم بـَيـْ

ْن ُدونِّ اَّللَِّّ َما اَل َيُضرُُّهمْ َكاذٌِّب َكفَّاٌر﴾ َفُعُهْم َويـَُقوُلوَن َهُؤاَلءِّ ُشَفَعاُؤاَن عِّْنَد  ودليل الشفاعة قوله تعاىل: ﴿َويـَْعُبُدوَن مِّ َواَل يـَنـْ
اَّللَِّّ﴾، والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفّية وشفاعة مثَبتة:فالشفاعة املنفّية ما كانت ٌتطلب من غري هللا فيما ال يقدر عليه 

َ يـَْوٌم اَل بـَْيٌع فِّيهِّ َواَل ُخلٌَّة َواَل َشَفاَعٌة َواْلَكافُِّروَن أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا أَنفُِّقوا ممَِّّا َرَزقْـ  إالّ هللا قوله تعاىل ﴿ايَ  ْن قـَْبلِّ َأْن أَيْيتِّ َناُكْم مِّ
والشفاعة املثَبتة هي: اليت ُتطلب من هللا، والّشافع ُمْكَرٌم ابلشفاعة، واملشفوع له: من رضَي هللاُ قوله  .ُهْم الظَّالُِّموَن﴾

 .تعاىل: ﴿َمْن َذا الَّذِّي َيْشَفُع عِّْنَدُه إِّالَّ إبِِّّْذنِّهِّ﴾وعمله بعد اإلذن كما قال 

  القاعدة الثالثة: أّن النيب  ظهر على أانس  متفرّقني يف عباداهتم منهم َمن يعُبد املالئكة، ومنهم من يعبد األنبياء
ومل يفرِّق بينهم،  رسول هللا وقاتلهم  ،والصاحلني، ومنهم من يعبد األحجار واألشجار، ومنهم َمن يعبد الشمس والقمر

َنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن َّللَِِّّّ﴾ تعاىل: ﴿َومِّْن آاَيتِّهِّ اللَّْيُل  ودليل الشمس والقمر قوله والدليل قوله تعاىل: ﴿َوقَاتُِّلوُهْم َحىتَّ اَل َتُكوَن فِّتـْ
ُذوا اْلَماَلئَِّكَة  ودليل املالئكة قوله رِّ﴾َوالنـََّهاُر َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر اَل َتْسُجُدوا لِّلشَّْمسِّ َواَل لِّْلَقمَ  تعاىل: ﴿َواَل أَيُْمرَُكْم َأْن تـَتَّخِّ

ُ ايَ  َوالنَّبِّيِّّنَي أَْراَباًب﴾ ْن ُدونِّ اعِّيَسى  ودليل األنبياء قوله تعاىل: ﴿َوإِّْذ قَاَل اَّللَّ ي إِّهَلنَْيِّ مِّ ْبَن َمْرمَيَ أَأَنَت قـُْلَت لِّلنَّاسِّ اختَُِّّذوينِّ َوأُمِّّ
َقّ  إِّْن ُكنُت قـُْلُتُه فـََقْد َعلِّْمَتُه تـَْعَلُم  ي َواَل أَْعَلُم َما يفِّ اَّللَِّّ قَاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن لِّ َأْن أَُقوَل َما لَْيَس لِّ حبِّ َما يفِّ نـَْفسِّ
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َك  تَـُغوَن إِّىَل َرهبِِّّّْم الْ نـَْفسِّ ﴾.ودليل الصاحلني قوله تعاىل: ﴿أُْولَئَِّك الَّذِّيَن َيْدُعوَن يـَبـْ ُم اْلُغُيوبِّ يَلَة أَيُـُّهْم أَقْـَرُب إِّنََّك أَْنَت َعالَّ َوسِّ
َت َواْلُعزَّى)َويـَْرُجوَن َرمْحََتُه َوخَيَاُفوَن َعَذابَُه... ﴾اِلية ودليل األحجار واألشجار قوله تعاىل: ﴿أَفـَرَأَيْـ  (َوَمَناَة الثَّالِّثََة 19ُتْم الالَّ

إىل ُحنني وحنُن حداثء عهد  بكفر، وللمشركني سدرة  قال: خرجنا مع النيب  اأْلُْخَرى﴾. وحديث أّب واقد  الليثي 
ذات أنواط كما  جعل لناإيعكفون عندها وينوطون هبا أسلحتهم يقال هلا: ذات أنواط، فمرران بسدرة فقلنا: اي رسول هللا 

 هلم ذات أنواط...

  القاعدة الرابعة: أّن مشركي زماننا أغلظ شركـًا من األّولني، ألّن األّولني ُيشركون يف الرخاء وخُيلصون يف الشّدة، ومشركوا
نَي َلُه الدِّيَن فـََلمَّا ََنَّاُهْم  زماننا شركهم دائم؛ يف الرخاء والشّدة. والدليل قوله تعاىل: ﴿فَإَِّذا رَكُِّبوا يفِّ اْلُفْلكِّ َدَعْوا اَّللََّ  خُمْلِّصِّ

 إِّىَل اْلبَـرِّ إَِّذا ُهْم ُيْشرُِّكوَن﴾
 العمل به  -العلم وهو معرفة هللا ومعرفة نبيه ومعرفة دين اإلسالم ابألدلة  : املسائل األربع اليت جيب علينا معرفتها- 

 الصرب على األذى فيه)والعصر .....( -الدعوة إليه 
  معرفة العبد نبيه .معرفة العبد دينه .معرفة العبد ربه :اليت جيب على اإلنسان معرفتها الثالثةاألصول. 
 : املسائل الثالث اليت جيب على املسلم تعلمها                                                                         

ينا رسوال من اطاعه دخل اجلنة ومن عصاه دخل النار ) اان ارسلنا اليكم /ان هللا خلقنا ورزفنا ومل يرتكنا مهال بل ارسل ال1
                                                                                                  رسوال شاهدا عليكم كما ارسلنا اىل فرعون رسوال ....( 

                                          دته ال ملك مقرب وال نيب مرسل ) وان املساجد هلل فال.....(/ ان هللا اليرضى ان يشرك معه احد يف عبا2
 / ان من اطاع الرسول ووحد هللا ال جيوز له مواالة من حاد هللا ورسوله ولو كان اقرب قريب3

  صفات للنيب  5عرف النيب والرسول ؟ واذكر ؟                                                                       
أن النيب : هو من أوحى هللا إليه مبا يفعله  : اختلف العلماء يف تعريف كل من النيب والرسول يف الشرع على أقوال أرجحها

 . هللا ليبلغ رسالة هللا: هو من أوحى هللا إليه وأرسله إىل من خالف أمر  والرسول وأيمر به املؤمنني
  أن النيب هو من نبأه هللا أبمره وهنيه ليخاطب املؤمنني وأيمرهم بذلك وال خياطب الكفار وال يرسل إليهم : والفرق بينهما

 . وأما الرسول فهو من أرسل إىل الكفار واملؤمنني ليبلغهم رسالة هللا ويدعوهم إىل عبادته
ة جديدة فقد كان يوسف على ملة إبراهيم ، وداود وسليمان كاان على شريعة التوراة وليس من شرط الرسول أن أييت بشريع

ْلبَـيَِّّناتِّ َفَما زِّْلُتْم يفِّ َشكّ  ممَِّّا َجاءَُكْم بِّهِّ َحىتَّ إَِّذا َهَلَك قـُلْ  )وكلهم رسل  قال تعاىل :  ُتْم َلْن َوَلَقْد َجاءَُكْم يُوُسُف مِّْن قـَْبُل ابِّ
ُ مِّ  يَم  )وقال تعاىل :  (ْن بـَْعدِّهِّ َرُسواًل يـَبـَْعَث اَّللَّ َنا إِّىَل إِّبـْرَاهِّ ْن بـَْعدِّهِّ َوأَْوَحيـْ َنا إِّىَل نُوح  َوالنَّبِّيِّّنَي مِّ َنا إِّلَْيَك َكَما أَْوَحيـْ إِّانَّ أَْوَحيـْ
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َنا َداوُ  َوُرُساًل َقْد َقَصْصَناُهْم  ()َد َزبُورًا َوإِّمْسَاعِّيَل َوإِّْسَحاَق َويـَْعُقوَب َواأْلَْسَباطِّ َوعِّيَسى َوأَيُّوَب َويُوُنَس َوَهاُروَن َوُسَلْيَماَن َوآتـَيـْ
ُ ُموَسى َتكْ  ْن قـَْبُل َوُرُساًل ملَْ نـَْقُصْصُهْم َعَلْيَك وََكلََّم اَّللَّ َوَما  )وقد يطلق على النيب أنه رسول كما قال تعاىل :  (لِّيًما َعَلْيَك مِّ

ّ  إِّالَّ إَِّذا مَتَىنَّ أَْلَقى الشَّْيطَاُن يفِّ أُْمنِّيَّتِّهِّ  ْن َرُسول  َواَل َنيبِّ فذكر هللا عز وجل أنه يرسل النيب والرسول وبيان  (أَْرَسْلَنا مِّْن قـَْبلَِّك مِّ
دعوة املؤمنني إىل أمر فهو مرسل من هللا إليهم لكن هذا اإلرسال مقيد وأما اإلرسال املطلق ذلك أن هللا تعاىل إذا أمر النيب ب

                                                                                       . فهو إبرسال الرسل إىل عامة اخللق من الكفار واملؤمنني
ل وال ابلقصري، بل بني بني، كما أخرب بذلك الرباء بن عازب رضي هللا عنهما قال: )  متوسط القامة ، ال ابلطوي كان 

، بعيد ما بني املنكبني، له شعر يبلغ شحمة أذنه، رأيته يف حلة  محراء، مل أر شيئاً قط -متوسط القامة-مربوعاً  كان النيب 
يف جلسائه فقال: ) كان   عن سرية النيب قال احلسني بن علي رضي هللا عنهما سألت أّب .أحسن منه ( متفق عليه

دائم البشر سهل اخللق لني اجلانب يتغافل عما ال يشتهي وال أحم وال يتكلم إال يف ما رجى ثوابه وإذا تكلم أطرق جلساؤه  
يصرب  كأمنا على رؤوسهم الطري وإذا سكت تكلموا ال يتنازعون عنده احلديث ومن تكلم عنده أنصتوا له حىت يفرغ وكان

 على جفوة الغريب يف منطقه ومسألته وال يقطع على أحد حديثه حىت يتجوزه
       ؟ الفقه يف احد املذاهب يف كتب  ثالثكتب يف العقيدة و   ثالثاذكر                                                                          

كشف الشبهات للشيخ حممد بن عبدالوهاب كتب يف مذهب   –الثالثة األصول  –كتب يف العقيدة : كتاب التوحيد 
 ، للشخ سامل بن مُسَري احَلْضَرمي"سفينة النجاة"و للعالّمة السيد أمحد بن َزين احلبشي "اإلمام الشافعي الرسالة اجلامعة

وكالمها للشيخ العالّمة عبد هللا بن ، "الصغري املختصر"، و"املقدمة احلضرمية" واملختصران : "املختصر الكبري" املسمى بـ
  للعالّمة السيد أمحد بن عمر الشاطري، "الياقوت النفيس"و عبد الرمحن ابَفْضل،

 النموذج الثاين ) الفقه (
  لغة واصطالحا واذكر االحكام اخلمسة ؟عرف الفقه 

                                     طريقها االجتهادومعىن شرعي وهو معرفة األحكام الشرعية اليت  الفقه له معىن لغوي وهو الفهم
  الواجب واملندوب واملباح واحملظور واملكروه

   املياه ؟ وأنواععرف الطهارة لغة واصطالحا واذكر انواعها واقسامها                                                
 شرعا : رفع احلدث وزوال اخلبث. ي و معنو النظافة والنزاهة من كل عيب حسي أو  هي لغة الطهارة

هذه خاصة ابلبدن يعين رفع ما مينع من الصالة ) كاجلنابة أو احليض ( وتكون ابلغسل والوضوء  : الطهارة من احلدث- أ
  .وببدل منهما وهو التيمم

  .وهو ما يوجب الوضوء كخروج ريح وأصغر , وهو ما يوجب الٌغسل كاجلنابة أكرب  أنواع احلدث *
  .يعين من النجاسة فتشمل البدن والثياب واملكان : من اخلبث الطهارة- ب



12 
 

  .لثالثة أقسام وهي : املاء الطهور ، املاء الطاهر ،املاء النجس *  املاء ينقسم
هو الطاهر يف نفسه املطهر لغريه مثل ماء املطر والبحر قال هللا تعاىل ) وأنزلنا من السماء ماءا طهورا (  : املاء الَطٌهور
                    ( إن املاء طهور ال ينجسه شئ )يف البئر  وقال  (هو الطهور ماؤه احلل مٌيتته  )يف البحر  وقال النيب 

          وهو املاء الذي وقعت به َناسة وغريت أحد أوصافه إما اللون أو الريح أو الطعم فهذا الجيوز استعماله  : املاء النجس
 اذكر شروط رفع احلدث وشروط املسح على اخلفني ونواقض الوضوء وفروضه ؟ 

حىت تتم الطهارة وانقطاع : اإلسالم، والعقل، والتمييز، والنية، واستصحاب حكمها أبن ال ينوي قطعها شروط رفع احلدث
 موجب، ، و طهورية ماء و إابحته، و إزالة ما مينع وصوله إىل البشرة

 :على اخلفني أربعة شروط ُيشرتط للمسح
 ."دعهما فإين أدخلتهما طاهرتني" :للمغرية بن شعبة قول النيب لالشرط األول: أن يكون البساً هلما على طهارة، 

الشرط الثاين: أن تكون اخلفان أو اجلوارب طاهرة، فإن كانت َنسة فإنه ال جيوز املسح عليها، ودليل ذلك أن رسول هللا 
  ،ًصلى ذات يوم أبصحابه وعليه نعالن فخلعهما يف أثناء صالته، وأخرب أن جربيل أخربه أبن فيهما أذى أو قذرا

ديث صفوان بن عسال رضي هللا عنه حلر ال يف ما يوجب الغسل، الشرط الثالث: أن يكون مسحهما يف احلدث األصغ
                                                  إذا كنا سفراً أن ال ننزع خفافنا ثالثة أايم ولياليهن إال من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم  قال: "أمران رسول هللا 

 حملدد شرعاً، حلديث علي بن أّب طالب رضي هللا عنه قال: "جعل النيب الشرط الرابع: أن يكون املسح يف الوقت ا
 للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثالثة أايم ولياليهن

  وغسل اليدين إل املرفقني غسل الوجه ومنه املضمضة واالستنشاق: : وهي ستة فروض الوضوء
 املواالة والرتتيبوغسل الرجلني مع الكعبني  ومسح مجيع الرأس ومنه : األذانن

  وزوال العقل بنوم أو غريه  واخلارج الفاحش النجس من اجلسد  اخلارج من السبيلني :: وهي ستة نواقض الوضوء
    والردة عن االسالم ، أعاننا هللا واملسلمني من ذلك وأكل حلم اإلبل  ومسح الفرج ابليد قبال كان أو دبرا من غري حائل 

  وعدد الغسل املشروعة وحكم التيمم ؟اذكر موجبات الغسل 
   الثالث: خروج دم احليض والنفاس  الثاين: اجلماع  األول: إنزال املين بشهوة يقظة أو مناماً 

 غسل ميتا واإلحرام : اجلمعة والعيدين ومن األغسال املشروعة
وقد أمجع  .خصائص هذه األمةمشروع، وهو رخصة من هللا عز وجل لعباده، وهو من حماسن هذه الشريعة، ومن التيمم 

أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توافرت شرائطه، وأنه قائم مقام الطهارة ابملاء، فيباح به ما يباح ابلتطهر ابملاء من 
 .الصالة والطواف وقراءة القرآن وغري ذلك

 عرف احليض واذكر مدته ومدة النفاس ؟ 
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بِّلَّة لونه أسود خاثر كريه   الرائحة خيرج من قعر الرحم يف أوقات معلومة حال صحة املرأة من غري سبب دم طبيعة َوجِّ
أقل مدة النفاس عند احلنفية والشافعية و  أقل مدة احليض ثالثة أايم بلياليها وأكثره عشرة أايم بلياليها  .والدة وال مرض

 .واحلنبلية ستون يوماً وليلةوأكثر النفاس أربعون يوماً وليلة عند احلنفية وعند الشافعية واملالكية  حلظة
 عرف الصالة واذكر اركاهنا وشروطها وواجباهتا ومبطالهتا وحكم تركها ؟                                                     

  .شرعــــــــــاً : أقوال وأفعال مفتتحة ابلتكبرية وخمتتمة ابلتسيلم مع النيةو  لغة : الدعاء الصالة
اخلمس أحد أركان اإلسالم اخلمسة ، بل أعظمها بعد الشهادتني . وثبوهتا ابلكتاب والسنة واإلمجاع ومن والصلوات 

  .جحدها فقد كفر . وهللا سبحانه وتعاىل أحكم احلاكمني ، حني فرضها ، فبقيامها قيام الدنيا واِلخرة
  :تسعة شروط الصالة

  ) إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراأوالً : اإلسالم وضده الكفر قوله تعاىل ) وقدمنا 
 ( والصغري حىت يبلغ م حىت يستيقظ واجملنون حىت يفيقرفع القلم عن ثالثة  النائ)  الرسولاثنياً : العقل قال 

  (املضاجع مروا أبنائكم ابلصالة لسبع واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم يف) سنني ُث يؤمر ابلصالة لقوله  7التمييز وحده اثلثاً : 

 .رابعاً : رفع احلدث وهو الوضوء 
  ) خامساً : إزالة النجاسة من ثالث البدن ، والثوب ، والبقعة املصلى عليها . والدليل قوله تعاىل ) وثيابك فطهر

تعاىل ) ايبين آدم خذوا زينتكم  لاق على فساد صالة من صلى عرايانً وهو قادر العلماءسادساً : سرت العورة وقد أمجع 
  .عند كل مسجد ( أي عند الصالة

  .اي حممد الصالة بني هذين الوقتينييف أول الوقت ويف أخره فقال: ديث جربيل أنه أم النيب حلسابعاً : دخول الوقت 
وجهك شطر املسجد  ) قد ترى تقلب وجهك يف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولتعاىلقال اثمناً : استقبال القبلة 

 (احلرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
 ( اتسعاً : النية وحملها القلب والتلفظ هبا بدعة ، والدليل ) إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى

نه ، والسجود على ركناً : القيام مع القدرة ، وتكبرية اإلحرام ، وقراءة الفاحتة ،والركوع ، والرفع م  14 أركان الصالة* 
األعضاء السبعة ، واالعتدال منه ، واجللسة بني السجدتني ، والتشهد األخري ، واجللوس له ، والصالة على النيب ، 

 والطمأنينة يف مجيع األركان ، والرتتيب  ، والتسليمتان
  : واجبـــــــات الصـــالة

 .رّب العظيم يف الركوع/ قول سبحان 2مجيع التكبريات غري تكبرية اإلحرام .  /1
 ./ قول ربنا ولك احلمد للكل4قول مسع هللا ملن محده لإلمام واملنفرد .  /3
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 . / قول رّب اغفر ل بني السجدتني6قول سبحان رّب األعلى يف السجود .  /5
  / اجللوس له8التشهد األول .  /7

ات ما سقط منها عمداً بطلت الصالة برتكه ، وسهواً واألركان ما سقط منها سهواً أو عمداً بطلت الصالة برتكه والواجب
 بسجود السهوه جرب 
 عرف الزكاة واذكر شروطها وانواع االموال الزكوية ونصاب كل نوع ؟ 

                                                                         شرعا يف مال خاص لطائفة خمصوصة يف وقت خاص مقدر : حق واجبالزكاة 
 :شروط الزكاة

 .اإلسالم: فال تقبل من الكافر -1
 .- وننوه أن العبودية قد قضى عليها اإلسالم فال جتدها يف زماننا –احلرية: فال جتب على العبد؛ ألنه ال ميلك  -2
 ملك النصاب -3
: )ال زكاة يف مال حىت ُيول عليه احلول( ما قوله لاحلول: ومعناه أن مير على امتالك النصاب عام هجري مضي  -4

  .وكذلك نتاج هبيمة األنعام ومناء التجارة إذ حوهلا حول أصلها (َوآتُوا َحقَُّه يـَْوَم َحَصادِّهِّ )عدا الزروع والثمار لقوله تعاىل: 

 عروض التجارة –الذهب والفضة  –اخلارج من األرض  –: هبيمة األنعام  اموال الزكاة
 .( مخسة ومثانون جراًما، وقيل: اثنتان وتسعون جراًما85عشرون دينارًا، وُيساوي ابجلرام ) :نصاب الذهب
 .( مخسمائة ومخسة وتسعون جراًما595مخس أواق، وهي مئتا درهم، وُتساوي ابجلرام ) :ونصاب الفضة

 هو نصاب الذهب أو الفضة؛ ألهنا حلت حملهما يف الثمنية :ب األوراق النقديَّةونِّصا
 نصاب اخلارج من األرض مخسة أوسق

 .نصاب هبيمة األنعام اإلبل: مخس، ويف البقر: ثالثون، ويف الغنم: أربعون
 

  لغة واصطالحا واذكر اركانه وشروطه وانواعه ومبطالته ؟عرف الصيام 
 .اصطالحاً: هو إمساك بنية عن أشياء خمصوصة يف زمن معني من شخص خمصوصو لغة : اإلمساك  الصيام
 الزمان –اإلمساك  –: النية  اركانه

 اإلقامة –البلوغ  –: القدرة  شروطه
 احليض والنفاس –القيء املتعمد  –األكل  –: اجلماع  مبطالته
 مكروه –حمرم  –مستحب  –: واجب  انواعه

  واصطالحا واذكر شروط وجوبه واركانه وواجباته وحمظوراته ؟ لغةعرف احلج 
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 قْصد البيت احلرام واملشاعر العِّظام وإتياهنا يف وقت  خمصوص على وجه  خمصوص :وشرًعا قصُد الشيء املعظَّم وإتيانه :لغةً 
 .االستطاعة- احلرية- العقل-  البلوغ- اإلسالم :  شروط وجوب احلج

 . الوقوف بعرفة  السعي بني الصفا واملروة.. الطواف ابلبيت.  مع النيةاإلحرام  :  أركان احلج
احللق . رمي اجلمار .املبيت مبىن. املبيت ابملزدلفة اىل غروب الشمس. الوقوف بعرفة. اإلحرام من امليقات: واجبات احلج

 .طواف الوداع .أو التقصري
تقليم .  ترجيل الشعر وحلقه. رأسه، أو األنثى وجهها تغطية الرجل. لبس املخيط:  وُيرم على احملرم مثان أشياء

 . املباشرة بشهوة. عقد النكاح والوطء.  قتل الصيد.استعمال الطيب. األظفار
 عرف االضحية واذكر حكمها وشروطها وانواعها ؟ 

                                           .ما يذبح من هبيمة األنعام أايم عيد األضحى بسبب العيد تقرابً إىل هللا عز وجل األضحية :
واختلفوا هل هي سنة مؤكدة ، أو واجبة ال جيوز  أمجع املسلمون على مشروعيتها ، كما نقله غري واحد من أهل العلم

وذهب . فذهب مجهور العلماء إىل أهنا سنة مؤكدة ، وهو مذهب الشافعي ، ومالك وأمحد يف املشهور عنهما تركها ؟
ىل أهنا واجبة ، وهو مذهب أّب حنيفة وإحدى الروايتني عن أمحد ، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وقال : هو آخرون إ

قال الشيخ حممد ابن عثيمني رمحه هللا : " األضحية سنة مؤكدة  أحد القولني يف مذهب مالك ، أو ظاهر مذهب مالك
                                                                                                                  " للقادر عليها ، فُيضحي اإلنسان عن نفسه وأهل بيته

أن تكون  -أن تبلغ السن احملدود شرعاً  - أن تكون من هبيمة األنعام وهي اإلبل والبقر والغنم ضأهنا ومعزها شروطها :
ن ال يتعلق هبا أ -  أن تكون ملكاً للمضحي ، أو مأذوانً له فيها من قبل الشرع -  اءخالية من العيوب املانعة من اإلجز 

أن يضحي هبا يف الوقت احملدود شرعاً وهو من بعد صالة العيد يوم النحر إىل   – .حق للغري فال تصح التضحية ابملرهون
 غروب الشمس من آخر يوم من أايم التشريق

 ا ومقدارها ؟عرف العقيقة واذكر حكمها ووقته                                                                                        
فىت بعض الفقهاء بوجوب العقيقة وا ، و االفضل ان تكون من الضأنالسابعالذبيحة اليت تذبح عن املولود يوم :العقيقة

 ( اثنتان عن الذكر وواحدة عن االنثى ) الفقهاء ذهب اىل استحباهبااال ان مشهور  سواء كان املولود ذكراً أم انثى

 عرف اجلهاد واذكر حكمه وشروطه ومسقطاته وانواعه ؟ 
  .لغة مأخوذ من اجْلَْهد أو اجْلُْهد  وهو بذل الوسع، والعمل ببذل الطاقة اجلهاد

املعاندين ، واحملاربني، واملرتدين، والبغاة، وحنوهم، إذا أطلق يف الغالب ينصرف إىل جهاد الكفار وقتاهلم، من  :ااصطالح
 .، وهذا هو املعىن اخلاص للجهاد-عز وجل-ومقصوده إعالء كلمة هللا 

 .اثنيا: جهاد املنافقني واملرتدين .أوال: جهاد الكفار، وهو نوعان: جهاد الطلب، وجهاد الدفع   :أنواع اجلهاد
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 .على اإلمام إمام املسلمني احلقاثلثا: جهاد البغاة، وهم الذين خيرجون 
 .: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار واملنافقني، وأصحاب الظلم والبدع واملنكراتواجلهاد له أربع مراتب

 .أي املوانع اليت متنع وجوبه على آحاد املسلمني ومتنع اإلمام من حقه يف إقامة اجلهاد:  موانع اجلهاد
مني على القتال لضعف قوهتم أو قلة عددهم إذا رأوا ضعفا ما استطاعوا ال يلزمهم اجلهاد لكن عدم قدرة املسل : األول

  .هذا ال يعين أهنم ال يبذلون اجلهد يف حتسني أوضاعهم واالستعداد إىل آخره لكنه ال يلزمهم القتال والبدء ابلقتال
ال إذا وجد ما يستدعي من إخالل ابلشروط أو انتهاء إذا كان هناك عقد ومعاهدة مع الكفار ال جيوز أن ننقضه إ :الثاين

 .مدة إىل آخره كما حدث يف فتح مكة فإن سبب الفتح نقض قريش لشروط صلح احلديبية
أن تكون هناك مصلحة ظاهرة يف عدم القتال كما يف صلح احلديبية وإن كان املسلمون معهم قدرة ورأوا أن  :الثالث

 .املصلحة يف عدم القتال هلم ذلك
و البلوغ،  اإلسالمشروطا ينبغي أن تتوفر فيمن جياهد يف سبيل هللا منها:  -رمحهم هللا-ذكر العلماء :   شروط اجلهاد
 .السالمة من العاهات املانعة من القتال واالستطاعة والطاقةرية، والذكورية،والعقل، واحل

 عرف البيع لغة وشرعا واذكر اركانه وشروط صحته وانواع اخليار ؟ 
 . مبادلة مال مبال لغرض التملك : و اصطالحا أخذ شيء و إعطاء شيء آخر : لغةالبيع 

  )ةقوليه أو فعلي)صيغة العقد  -والثمن أو املثمن -املعقود عليه  - (البائع أو املشرتي) العاقدان : هي للبيع أركان ثالثة
 :هي شروط سبعةوال يكون البيع صحيحا إال بتوفر 

         بيعالعليه ديون للناس فأكرهه القاضي على  كان منحبق ويستثىن  ()إمنا البيع عن تراض    هقوللالرتاضي / 1
 (البالغ العاقل الرشيد  )أن يكون كل واحد من املتبايعني ممن جيوز تصرفه يف املال ، ومن جيوز تصرفه يف املال هو /2
 ما ُيرم االنتفاع به مثل اخلمر والدخانأن يكون املبيع مما يباح االنتفاع به ، فال جيوز بيع /3
 . أن يتوىل البيع والشراء صاحب املال أو من يقوم مقامه ، مثل وكيله أو ول الطفل و اجملنون/4
 )هنى عن بيع الغرر) أن يكون املبيع مقدوراً على تسليمه والدليل أن الرسول /5
                                                    أن يكون املبيع معلوما عند املتبايعان فال يصح بيع الشيء اجملهول /6
                                                       . يكون مثن السلعة معلوماً ، فال يباع شيء قبل حتديد مثنه .ودليله احلديث السابق أيضاأن   /7

                          : احلق للمتبايعني يف إمضاء املبيع أو رده ألسباب كثرية، وينقسم إىل عدة أقسام:اخليار معناه
إذا حصل اإلجياب والقبول من البائع واملشرتي ومت العقد فلكل واحد منهما حق إبقاء العقد أو إلغائه  خيار اجمللس: -1

قال: )البيعان  روى البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام أن رسول هللا  يتبايعا على أنه ال خيارماداما يف اجمللس ما مل 
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                                 ابخليار ما مل يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما، وإن كتما وكذاب حمقت بركة بيعهما(.
إن شاء أنفذ البيع يف  اً على أن له اخليار مدة معلومة وإن طالتهو أن يشرتي أحد املتبايعني شيئ خيار الشرط: -2

واألصل يف مشروعيته:ما جاء عن  هذه املدة، وإن شاء ألغاه، وجيوز هذا الشرط للمتعاقدين معاً، وألحدمها إذا اشرتطه
                                                                                    قال: )كل بيعني ال بيع بينهما حىت يتفرقا إال بيع اخليار(  ابن عمر أن النيب 

فعن عقبة بن عامر قال: مسعت  خيار العيب: فيحرم على اإلنسان أن يبيع سلعة هبا عيب دون بيانه للمشرتي. -3
                                              نه(.يقول: )املسلم أخو املسلم، ال ُيل ملسلم ابع من أخيه بيعاً وفيه عيب إال بي رسول هللا 

حكم البيع مع وجود العيب: ومىت مت العقد وقد كان املشرتي عاملاً ابلعيب فإن العقد يكون الزماً وال خيار له ألنه رضي و 
                                      اً، وله اخليار به.أما إذا مل يكن املشرتي عاملاً به ُث علمه بعد العقد فإن العقد يقع صحيحاً، ولكن ال يكون الزم

فإذا ابع اإلنسان أو اشرتى وغنب كان له اخليار يف الرجوع يف البيع، وفسخ العقد،  خيار الغنب يف البيع والشراء: -4
                                و إلغائه.فإذا حدث هذا كان له اخليار بني إمضاء العقد أ بشرط أن يكون جاهالً مثن السلعة، وال ُيسن املماكسة

                                                                                                                    البيوع املنهي عنها:
هنى عن املنابذة، وهي طرح  "أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-فقد أخرج البخاري عن أّب سعيد  أواًل: بيع املالمسة:

                             الرجل ثوبه ابلبيع إىل الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، وهنى عن املالمسة، واملالمسة ملس الثوب ال ينظر إليه".
                          اجلهالة والغرر كأن يقول أي ثوب نبذته إلَّ فهو عليك بكذا، وهذا البيع فاسد ال يصح لوجود  اثنياً: بيع املنابذة:
                             عن بيع احلصاة وعن بيع الغرر..  قال: هنى رسول هللا  -رضي هللا عنه-فعن أّب هريرة  اثلثا: بيع احلصاة:
       عن النجش.. قال: هنى النيب  -رضي هللا عنهما-فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر  رابعاً: بيع النجش:

"أن يزيد يف مثن السلعة ال لرغبة فيها بل ليخدع غريه ويغره ليزيد ويشرتيها وهذا حرام ابإلمجاع والبيع صحيح  والنجش هو
أن يقول: بعتك ته صفو عن بيعتني يف بيعة.. رواه الرتمذي  عن أّب هريرة قال: هنى رسول هللا  خامساً: بيعتان يف بيعة:

تبيعين أو تشرتي مين هذا، أو بعتك هذه السلعة بعشرة حالة، أو عشرين مؤجلة ويتفرقا قبل تعيني أحدمها، هذا على أن 
                                            وهذا البيع غري صحيح؛ ألن البيع معلق بشرط يف األول ولعدم استقرار الثمن يف الثاين.

                                                                                                                             رواه البخاري  أن يبيع حاضر لباد  بن عمر قال: هنى رسول هللا سادساً: بيع احلاضر للبادي:فعن عبد هللا
 رواه البخاري ال يبيع بعضكم على بيع أخيه قال: عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا سابعاً: بيع الرجل على بيع أخيه

 عرف الراب لغة وشرعا واذكر حكمه وانواعه واضراره ؟                                                                            
 .الزايدة يف أشياء خمصوصةالشرع: هو (و فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت)الراب يف اللغة: هو الزايدة. قال هللا تعاىل

                                                                                    . وهو يطلق على شيئني: يطلق على راب الفضل وراب النسيئة
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                 اختلفوا يف ضابطه وتعاريفهأمجع املسلمون على حترمي الراب يف اجلملة وإن  : قال اإلمام النووي رمحه هللا تعاىل: حكم الراب
الراب له أضرار أخالقية وروحية؛ ألننا ال َند من يتعامل ابلراب إال إنساانً منطبعاً يف نفسه البخل، وضيق الصدر،  -1

                                                         وحتجُّر القلب، والعبودية للمال، والتكالب على املادة وما إىل ذلك من الصفات الرذيلة.
ـ الراب له أضرار اجتماعية؛ ألن اجملتمع الذي يتعامل ابلراب جمتمع ُمْنَحٌل، ُمتفكٌِّك، ال يتساعد أفراده فيما بينهم، وال 2

ن أن تدوم وال ميك ُيساعد أحد غريه إال إذا كان يرجو من ورائه شيئاً، والطبقات املوسرة تضاد وتعادي الطبقات املعدمة
            هلذا اجملتمع سعادته، وال استتباب أمنه، بل ال بد أن تبقى أجزاؤه مائلة إىل التفكُّك، والتشتَّت يف كل حني من األحيان.

ـ الراب له أضرار اقتصادية؛ ألن الراب إمنا يتعلق من نواحي احلياة االجتماعية مبا جيري فيه التداين بني الناس، على خمتلف 3
 ره وأشكاله.صو 

 عرف الفرائض واذكر شروط االرث واركانه وموانعه واسبابه ؟ 
 .العلم بقسمة املواريث فقها وحسااب:اصطالح و الشي املوَجُب واملقطوع : مجع فريضة مبعىن مفروضة ، وهى  الفرائض

َورِّث: وهو امليت، أو امللحق ابألموات حكًما، أو  :أركان اإلرث ثالثة
ُ
الثاين: الوارث: وهو احلي بعد  .تقديًرااألول: امل

ْوُروث: وهو الرتكة اليت خلَّفها املَورِّث .موت املورِّث، أو امللحق ابألحياء تقديرًا
َ
 .الثالث: امل

                                                                                                  ثالثة : نكاح ، ونسب ، ووالء . أسباب اإلرث
                     أ ـ فالنكاح : عقد الزوجية الصحيح ، فريث به الزوج من زوجته ، والزوجة من زوجها مبجرد العقد 

                                                                         ة قريبة أو بعيدة .ب ـ والنسب : القرابة وهى االتصال بني شخصني بوالد
                                                                 ج ـ والوالء : عصوبة تثبت للمعتق وعصبته املتعصبني أبنفسهم بسبب العتق .

                                                                                                                                     :شروط اإلرث ثالثة 
                                                                                        مثال إحلاقه ابألموات : املفقود إذا مضت مدة انتظاره. أ ـ حتقق موت املورث أو إحلاقه ابألموات 

                                                               ب ـ حتقق حياة الوارث بعده أو إحلاقه ابألحياء مثل إحلاقه ابألحياء : احلمل إذا حتقق وجوده حني موت مورثه
                                                                وبناء على هذين الشرطني فال توارث بني متوارثني ماات ومل يُعلم أيهما أسبق موات 

                                                                             جـ ـ العلم ابجلهة املوجبة لإلرث من زوجية أو قرابة أو والء
 ثالثة : اختالف الدين ، والرق ، والقتل فمىت ُوجد واحد فال يرث وال يؤثر على غريه من الورثة . موانع اإلرث

     عرف النكاح واذكر حكمه وشروطه واركانه واحملرمات من النساء ؟                                                          
                                          ضم واجلمع. وشرًعا عقد يبيح حل االستمتاع للرجل ابملرأة. لغة: ال النكاح

أوال : وجود الزوجني اخلاليني من املوانع اليت متنع صحة النكاح كاحملرمية من نسب  : يف اإلسالم ثالثة أركان عقد النكاح
                                                                                                                         أو رضاع وحنوه وككون الرجل كافرا واملرأة مسلمة إىل غري ذلك . 
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اثنيا : حصول اإلجياب وهو اللفظ الّصادر من الول أو من يقوم مقامه أبن يقول للزوج زوجتك فالنة اثلثا : حصول 
                                                                      القبول وهو اللفظ الّصادر من الزوج أو من يقوم مقامه أبن يقول : قبلت وحنو ذلك . 

                أوال : تعيني كل من الزوجني ابإلشارة أو التسمية أو الوصف وحنو ذلك .  وأّما شروط صحة النكاح فهي : 
اَي  قَاَل ال تـُْنَكُح اأَلميُِّّ  َحىتَّ ُتْسَتْأَمَر  َواَل تـُْنَكُح اْلبِّْكُر َحىتَّ ُتْسَتْأَذَن قَاُلوا اثنيا : رضى كّل من الزوجني ابِلخر لقوله 

                                                                 َرُسوَل اَّللَِّّ وََكْيَف إِّْذنـَُها قَاَل َأْن َتْسُكَت رواه البخاري  
َا  اثلثا : أن يعقد للمرأة ولّيها ألّن هللا خاطب األولياء ابلنكاح فقال : ) وأَْنكِّحوا األايمى منكم ( ولقوله  قَاَل : " أميُّ

         غريه وهو صحيح اْمرَأَة  َنَكَحْت بَِّغرْيِّ إِّْذنِّ َولِّيَِّّها َفنَِّكاُحَها اَبطٌِّل فَنَِّكاُحَها اَبطٌِّل فَنَِّكاُحَها اَبطٌِّل " رواه الرتمذي و 
                                            رابعا : الّشهادة على عقد النكاح لقوله صلى هللا عليه وسلم : ) ال نكاح إال بوّل وشاهدين (

                                                                             : " أَْعلُِّنوا النَِّّكاَح  "  ويتأّكد إعالن الّنكاح لقوله 
الّرشد ولألولياء  -عدالة : املنافية للفسق ال -احتاد الّدين  -احلريّة  -البلوغ  –فأما الول فُيشرتط فيه ما يلي : العقل 

ترتيب عند الفقهاء فال جيوز تعّدي الول األقرب إال عند فقده أو فقد شروطه . ووّل املرأة أبوها ُثّ وصّيه فيها ُثّ جّدها 
ن ُثّ عمها ألب ُثّ بنومها ألب وإن عال ُثّ ابنها ُث بنوه وإن نزلوا ُثّ أخوها ألبوين ُث أخوها ألب ُثّ بنومها ُثّ عّمها ألبوي

  ه كالقاضي ( وّل من ال وّل له ُثّ األقرب فاألقرب نسبا من العصبة كاإلرث ، والّسلطان املسلم ) ومن ينوب عن
 َوبـََناتُ  اأْلَخِّ  َوبـََناتُ  َوَخاالُتُكمْ  َوَعمَّاُتُكمْ  َوَأَخَواُتُكمْ  َوبـََناُتُكمْ  أُمََّهاُتُكمْ  َعَلْيُكمْ  ُحرَِّمتْ : )تعاىل قال واحملرمات من النساء

يتِّ  َوأُمََّهاُتُكمُ  اأْلُْختِّ  يتِّ  َوَراَبئُِّبُكمُ  نَِّسائُِّكمْ  َوأُمََّهاتُ  الرََّضاَعةِّ  مِّنَ  َوَأَخَواُتُكمْ  أَْرَضْعَنُكمْ  الالَّ  نَِّسائُِّكمُ  مِّنْ  ُحُجورُِّكمْ  يفِّ  الالَّ
يتِّ   بـَنْيَ  جَتَْمُعوا َوَأنْ  َأْصالبُِّكمْ  مِّنْ  الَّذِّينَ  أَبـَْنائُِّكمُ  َوَحالئِّلُ  َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  َفال هبِِّّنَّ  َدَخْلُتمْ  ونُواَتكُ  ملَْ  فَإِّنْ  هبِِّّنَّ  َدَخْلُتمْ  الالَّ

يماً  َغُفوراً  َكانَ  اَّللََّ  إِّنَّ  َسَلفَ  َقدْ  َما إِّالَّ  اأْلُْختَـنْيِّ   (َرحِّ

                                                                               نوع ؟عرف الطالق واذكر الفاظه وانواعه وحكم كل *          
                                                                      .واصطالحاً : حل عقد النكاح أو بعضه  التخلية واإلرسال : لغة هو

الطالق يقع الطالق هبا مباشرة بدون احلاجة إىل نية مثل : أنت طالق ألفاظ صرُية يف :  وهي نوعان :ألفاظ الطالق
كناية ظاهرة وكناية خفية. ولكل منها شروط وأحكام فمنها لو قال : : نوهي نوعا: ألفاظ كناية الطالق  مطلقة طلقتك

                                              . الطالقاخرجي واذهيب ألهلك وحللت لألزواج وغطي شعرك وتسرتي مين وحنو ذلك ال بد فيها من نية 
                     ) فطلقوهن لعدهتن(السنة يف الطالق أن يطلقها طلقة واحدة يف طهر مل جيامعها فيه. لقوله تعاىل : طالق السنة

 متفق عليه ) ُمـْره فلرياجعها) :لعمر يف شأن أبنه وهو طالق حمرم ويقع على القول الراجح بدليل قوله :طالق البدعة

 عرف الذبح واذكر انواع التذكية وحكمها وشروط صحة الذبح ؟                                                                  
وشرعاً: احليوان الذي متت تذكيته على وجه شرعي والتذكية: هي ذبح أو حنر  الذابئح مجع ذبيحة مبعىن مذبوحة

 الربي املأكول املقدور عليه بقطع حلقومه ومريئه أو َعْقرِّ املمتنع غري املقدور عليه منها والَعْقُر معناه : اجلرح احليوان
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 أنواع التذكية :  
 .أوالً : الذبح : وهو قطع احللق من احليوان بشروط

 )َفَصلِّّ لَِّربَِّّك َواحْنَرْ  (بل لقوله تعاىلاثنياً : النحر : وهو قطع لَبَّة احليوان وهي أسفل العنق وهو التذكية املسنونة لإل
اثلثاً: العقر: وهو قتل احليوان غري املقدور عليه من الصيد واألنعام جبرحه يف غري احللق واللبة يف أي مكان من جسمه 

         ما َندَّ عليكم فاصنعوا به هكذا: »حلديث رافع قال: َندَّ بعري فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه فقال رسول 
عليه أهنا الزمة ال ُيل شيء من احليوان املذكور بدوهنا وذلك بال خالف حكم التذكية: حكم تذكية احليوان املقدور 

َتُة( وغري املذكى ميتة إال السمك واجلراد وكل ماال يعيش إال يف املاء  بني أهل العلم لقوله تعاىل)ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَميـْ
 .آبلة الذبح شروط تتعلق .شروط تتعلق ابملذبوح .شروط تتعلق ابلذابح :شروط صحة الذبح

 :أواًل: الشروط املتعلقة ابلذابح
ُتْم(  -1 يـْ أهلية الذابح: أبن يكون الذابح عاقاًل مميزاً، سواء أكان ذكراً أم أنثى، مسلماً أم كتابيا. قال تعاىل)إِّالَّ َما ذَكَّ

لٌّ لَ   ُكْم (وهذه اِلية يف ذبيحة املسلم. وقال تعاىل)َوطََعاُم الَّذِّيَن أُوتُوا اْلكَِّتاَب حِّ
أال يذبح لغري هللا عز وجل أو على غري امسه فلو ذبح لصنم أو مسلم أو نيب مل حتل لقوله تعاىل عند ذكر احملرم  -2

َوَما أُهِّلَّ لَِّغرْيِّ اَّللَِّّ بِّهِّ( فإذا توافر هذان الشرطان يف الذابح حلت ذبيحته ال فرق يف الذابح بني أن : }من األطعمة
 .اً أو صغرياً حراً أو عبداً يكون رجالً أو امرأة كبري 

 :اثنياً : الشروط املتعلقة ابملذبوح
أن يقطع من احليوان احللقوم واملريء والودجني. واحللقوم هو جمرى النفس. واملريء هو جمرى الطعام. والودجان  -1

ما أهنر الدم : » هللا  مها العِّرقان املتقابالن احمليطان ابحللقوم حلديث رافع بن خديج رضي هللا عنه قال: قال رسول
                                                                      «وذكر اسم هللا عليه فكلوه ليس السن والظفر

(ويسن أن  أن يذكر اسم هللا عز وجل عند الذبح لقوله تعاىل)َواَل أَتُْكُلوا ممَِّّا مَلْ يُْذَكرِّ اْسُم اَّللَِّّ َعَلْيهِّ َوإِّنَُّه َلفِّْسقٌ  -2
 ( مسى وكربَّ ) يف األضحية أنه ملا ذحبها  يكرب مع التسمية ملا روي عنه 
جيرح حبّده من حديد وحناس وحجر، وغري ذلك مما يقطع احللقوم،  أن تكون اِللة مما: اثلثاً: الشرط املتعلق آبلة الذبح

ما أهنر الدم وذكر اسم هللا عليه »قال:  وينهر الدم، عدا السن والظفر؛ حلديث رافع رضي هللا عنه أن رسول هللا 
نَّ والظُّْفرَ  ملنع من ذلك ما ذكر وسبب ا ويدخل يف حكم السن والظفر يف املنع سائر أنواع العظام«. فكلوه، ليس السِّّ

أما النهي عن الذبح .« وسأحدثكم عن ذلك: أما السنُّ فعظم وأما الظفر َفُمَدى احلبشة»يف احلديث ومتامه: 
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ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم عن تنجيسها ألهنا زاد إخواننا من اجلن وأما الظفر:  ابلعظام: فألهنا تنجس ابلدم وقد هنى النيب َصلَّى اَّللَّ
 .التشبه ابلكفارفللنهي عن 

 عرف الصيد واذكر شروط اابحته ؟                                                                                            
                                                       شرعاً: اقتناص حيوان حالل متوحش طبعاً، غري مملوك، وال مقدور عليه الصيد

َر حمِّلِّّي الصَّْيدِّ َوأَنـُْتْم ُحرٌُم(، وقوله (قوله تعاىللالصيد مشروع مباح  َلى َعَلْيُكْم َغيـْ لَّْت َلُكْم هبِّيَمُة اأْلَنـَْعامِّ إِّالَّ َما يـُتـْ أُحِّ
إذا أرسلت كلبك املعلم، »قال:  وحلديث عدي بن حامت رضي هللا عنه أن النيب  ( )َوإَِّذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدوا: تعاىل

هذا إن كان الصيد حلاجة اإلنسان، أما إن كان جملرد اللعب واللهو، فهو مكروه؛ لكونه   )وذكرت اسم هللا عليه َفُكلْ 
 .أن ُتْصبَـَر البهائم. أي: تتخذ غرضاً للرمي من العبث، ولنهيه 

 :أواًل: شروط الصائد :الصيدشروط إابحة 
                        يشرتط يف الصائد الذي ُيل أكل صيده ما يشرتط يف الذابح أبن يكون مسلماً أو كتابياً، عاقالً 

 .وأن يكون الصائد قاصداً للصيد؛ ألن الرمي ابِللة وإرسال اجلارحة جعل مبنزلة الذبح، فاشرتط له القصد
 :اِللة نوعان: الصيداثنياً: شروط آلة 

ما له َحدٌّ جيرح؛ كالسيف والسكني والسهم: وهذا ُيشرتط فيه ما يشرتط يف آلة الذبح أبن ينهر الدم، ويكون غري  -1
ما أهنر الدم : »سن وظفر، وأن جيرح الصيد حبده ال بثقله حلديث رافع بن خديج رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا 

« ما َخَزَق َفُكْل، وما قتل بعرضه فال أتكل»عن صيد املعراض فقال:  وسئل رسول هللا «. هوذكر اسم هللا عليه فكلو 
ُ َفُكُلوا ) لقوله تعاىل من سباع البهائم أو جوارح الطري اجلارحة -2 َن اجْلََوارِّحِّ ُمَكلِّّبِّنَي تـَُعلُِّّمونـَُهنَّ ممَِّّا َعلََّمُكُم اَّللَّ َوَما َعلَّْمُتْم مِّ

 .لطري: الصقر البازومثاال أَْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروا اْسَم اَّللَِّّ َعَلْيهِّ(. ومثال سباع البهائم : الكلب الفهد النمرممَِّّا 
 :شروط االصطياد بسباع البهائم وجوارح الطري

 :أن تكون ُمَعلَّمة أي أهنا تعلم آداب أخذ الصيد وذلك
 .إذا أرسلت إليه وال تقصد شيئاً غريهأن تقصد إىل احليوان الذي يراد صيده   -1
أن تنزجر إذا زجرت، فتتوقف إذا استوقفها صاحبها. وهذان الشرطان معتربان يف الكلب خاصة؛ ألن الفهد ال   -2

 .: أن تسرتسل إذا أرسلت، وأن ترجع إذا دعيت  أما الطري: فتعليمها يعترب. يكاد جييب داعياً، وإن اعترب متعلماً 
 .شيئاً من الصيد إذا قتلته، قبل أن تصل به إىل صاحبها الذي أرسلهاأال أتكل   -3

لَّ َلُكُم الطَّيَِّّباُت َوَما َعلَّْمُتْم مَِّن اجْلََوارِّحِّ ُمَكلِّّبِّنَي تـَُعلُِّّمونـَُهنَّ ممَِّّا َعلََّمُكُم : }واألصل يف اعتبار هذه الشروط قوله تعاىل ُقْل أُحِّ
ُ َفُكُلوا ممَِّّا أَْمَسْكَن َعَلْيُكْم(. وحديث عدي ابن حامت رضي هللا عنه عن النيب  إذا أرسلت الكلب املعلم »قال:  اَّللَّ
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 .«وقـََتَل فكْل وإن أكل فال أتكل فإمنا أمسك على نفسه ومسَّيت فَأْمَسكَ 
                                                                                                               ( )َفُكُلوا ممَِّّا أَْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروا اْسَم اَّللَِّّ َعَلْيهِّ : التسمية عند رمي الصيد أو إرسال اجلارحة لقوله تعاىل -4

                      حكم إدراك الصيد حياً: إذا أدرك الصائد الصيد وفيه حياة مستقرة، فإنه جيب ذكاته، وال ُيل بدوهنا
 يب صلى هللا عليه وسلم ؟مواطن يصلى فيها على الن 10اذكر 

عن أّب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال: قلنا: اي رسول هللا هذا السالم عليك  :يف التشهد األول واألخري   عليه الصالة
على حممد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وابرك على حممد قولوا اللهم صل » فكيف نصلي عليك ؟ قال : 

ْثَل َما يـَُقوُل  ُُثَّ َصلُّوا  قال  عند اِلذان واإلقامة -  )وعلى آل حممد كما ابركت على آل إبراهيم إَِّذا مسِّْعُتْم اْلُمَؤذَِّّن فـَُقوُلوا مِّ
َا َعْشرًاَعَليَّ  فَإِّنَُّه َمْن َصلَّى َعَليَّ َصالًة َصلَّى ا ُ َعَلْيهِّ هبِّ : أكثروا الصالة علي يوم اجلمعة  قال النيب  يوم اجلمعة وليلتها  - َّللَّ

: من صلى على حني يصبح النيب  قال :يف الصباح واملساء - علي صالة صلى هللا عليه هبا عشراوليلة اجلمعة فمن صلى 
: َما  قال النيب  )) :اجملالس وعند اجتماع القوم قبل تفرقهم يف - عشرًا و حني ميسي عشرًا  أدركته شفاعيت يوم القيامة

ْم تره فَإِّْن َشاَء  ْم إال كان َعَلْيهِّ بـَُهْم َوإِّْن َشاَء َغَفَر هَلُمْ َجَلَس قـَْوٌم جَمْلًِّسا ملَْ يَْذُكُروا اَّللََّ فِّيهِّ َومَلْ ُيَصلُّوا َعَلى نَبِّيِّّهِّ                                                                                            َعذَّ
يف كل وقت وحني أول النهار  - (النيب عليه السالم : َرغَِّم أَْنُف َرُجل  ذُكِّْرُت عِّْنَدُه فـََلْم ُيَصلِّّ َعَليَّ  قال)  عند ذكر امْسه

: ))من صلى علي حني يصبح عشراً وحني : َأْوىَل النَّاسِّ ّبِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َأْكثـَرُُهْم َعَليَّ َصالًة(( قال قال النيب  )) : وآخره
ُّ  :عند الدعاء - (   ميسي عشراً أدركته شفاعيت يوم القيامة َرُجالً َيْدُعو يفِّ َصالتِّهِّ  عن َفَضاَلة ْبَن ُعبَـْيد  قال : )) مسَِّع النَّيبِّ

ِّّ فـَلَ  ُّ ْم ُيَصّل َعَلى النَّيبِّ َل َهَذا ، ُُثَّ َدَعاُه فـََقاَل َلُه أَْو لَِّغرْيِّهِّ : إَِّذا َصلَّى َأَحدُُكْم فـَْليَـْبَدأْ بَِّتْحمِّيدِّ اَّللَِّّ َوالثَـّ  ، فـََقاَل النَّيبِّ َناءِّ : َعجِّ
 ِّّ  َعْن َأََب ُهَريـْرَة َأنَّ َرُسول اَّللَّ  :عند ُدُخول املسجد وعند اخلروج منه - (ا َشاءَ ، ُُثَّ ْلَيدُْع بـَْعُد مبَِّ َعَلْيهِّ ، ُُثَّ ْلُيَصلِّّ َعَلى النَّيبِّ

 ّ د فـَْلُيَسلِّّْم َعَلى النَّيبِّ ّ  قَاَل : )) إَِّذا َدَخَل َأَحدُكْم اْلَمْسجِّ َولِّيَـُقْل : اللَُّهمَّ اِّفْـَتْح لِّ أَبـَْواب َرمْحَتك . َوإَِّذا َخرََج فـَْلُيَسلِّّْم َعَلى النَّيبِّ
 يم ْن الشَّْيطَان الرَّجِّ ْرينِّ مِّ ْمِّذِّّي " َكاَن َرُسول اَّللَّ  ) َوْليَـُقْل : اللَُّهمَّ َأجِّ د َصلَّى َعَلى حُمَمَّ    َوعند الرتِّّ د َوَسلََّم إَِّذا َدَخَل اْلَمْسجِّ
قال عمر إذا قدمتم فطوفوا ابلبيت سبعا وصلوا عند املقام ركعتني ُث أتوا الصفا فقوموا من حيث ترون  :عند الصفا واملروة -(( 

 - ومسألة لنفسك وعلى املروة مثل ذلك  النيب وصالة على عليهالبيت فكربوا سبع تكبريات بني كل تكبريتني محد هلل وثناء 
ُث يقول : اللهم ابرك فيه   النيب عن ابن عمر : أنه يكرب على اجلنازة ويصلي على بعد التكبرية الثانية من صالة اجلنازة

بن  هللابن دينار أنه قال : رأيت عبد هللادعب عن عند الُوُقوف على قربه  - واغفر له وأورده حوض نبيك  عليه وصل
بن  هللاعن قتادة عن عبد: عنَد الُقُنوت - عنهما هللا وأّب بكر وعمر رضي  النيب ويصلي على  النيب عمر يقف على قرب

 أثناء صالة العيد -  يف القنوت  النيب احلارث:أن أاب حليمة معاذ كان يصلي على
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 احكام اجلمعة القسم الثاين

 كيف تقوم خطبة مسعتها ؟                                                                                                        
 مجال اإللقاء –حسن العرض واالستشهاد  -الرتابط بني الفقرات  –املادة العلمية  –مناسبة املوضوع 

 بني فضل اجلمعة من الكتاب والسنة ؟                                                                                            
 :)من افضل اايمكم يوم اجلمعة( قول النيب ( اذا نودي ....  امنوا قال تعاىل :) أييها الذين

 اذكر اهم مقومات اخلطبة ؟                                                                                                           
القصد اىل الوضوح  -التوازن يف اخلطبة  - االبتعاد عن اإلطالة -جتنب اخلالف ما امكن  -مراعاة املقام واحوال املستمعني 

 حسن الربط بني فقرات اخلطبة -حسن االستدالل  -واحلرص على االفهام 
 صفة صالة اجلمعة ؟                                                                                                     

هي صالة مفروضة يف احلضر على الرجال األحرار عدد ركعاهتا ركعتني مفتتحة ابلتحرمي خمتتمة ابلتسليم يبدأ وقتها من زوال 
 الشمس وينتهي عند دخول وقت العصر

 كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ال عذر له اجلمعة ؟ من جتب عليه صالة 
         اذكر احلاالت اليت جيمع فيها بني الصالتني ؟                                                                                         

  :املغرب والعِّشاء كذلك يف احلاالت التاليةجيوز للمصلي أن جيمع بني الظُّهر والَعصر َتقدمياً وأتخرياً، وَبني 

 واألحناف ُيصرون اجلمع يف هذه احلالة فقط عليه العلماء لفِّعل رسول هللا  بعرفة وُمزدلفة أثناء احلج اتفق اجلمع -1
إذا ارحَتل يف َسفره قبل أن َتزيغ الشمس  حلديث أنس كان رسول هللا  اجلمع يف السَّفر وَعليه اجلمهور إاّل األحناف  -2

  . متفق عليه« أخَّر الظهر إىل وقت الَعصر ُث نزل فجمع بينهما. فإن زاغت الشمس قَبل أن يرحَتل صلَّى الظهر ُث ركب
 . نفرد يف بيتهوَرواه عنه البخاري وغريه. وأجاز احلنابلة اجلمع للم اجلمع يف املطر الّشديد مَجاعة يف املسجد وقد َفعله   -3
بني الظُّهر والَعصر واملغرب والعشاء ابملدينة من غري خوف  مَجع »اجلمع بسبب املرض أو العذر حلديث ابن عباس:  -4

 . رواه مسلم« وال َمطر. قيل البن عباس : ماذا أراد بذلك ؟ قال : أراد أن ال ُيرج أمته

 هل لصالة اجلمعة انفلة ؟                                                                                                            
 يسن صالة اربع ركعات او صالة ركعتني بعدها  و مجاهري العلماء متفقون على انه ليس قبل اجلمعة سنة .

  كتب يف خطبة اجلمعة ؟  3اذكر                                                                                                      
                                                                 اخلطب املنربية يف املناسبات العصرية الشيخ صاحل الفوزان
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                                                                                  الشامل يف فقه اخلطيب واخلطبة  الشيخ  سعود الشرمي
 اخلطب املنربية الشيخ حممد بن عبد الوهاب

 حمرم ما حكم الكالم واإلمام خيطب ؟* 

                                               ما حكم السفر يوم اجلمعة ؟ وما احلكم إذا كان وقت إقالع الطائرة بعد األذان مباشرة؟* 
ة من يوم )إذا نودي للصالة أي صالة اجلمعة فيحرم السفر على من تلزمه اجلمعة لقوله تعاىل يّها اّلذين ءامنۤوا إذا نودى للّصلوأ أيأ

له لكن لو خاف فوات الرفقة وفوات غرضه لو أتخر ف (اجلمعة فاسعوا إىلأ ذكر اَّلّل وذروا البيع ذلكم خرٌي ّلكم إن كنتم تعلمون
  أما قبل النداء فهو جائز وقال بعض العلماء بكراهته لئال يفوت على اإلنسان فضل اجلمعة السفر للضرورة

 اذكر اوجه االتفاق واالختالف بني صالة اجلمعة والعيدين واالستسقاء ؟* 

                                                                                 الصالة جهرية –اوجه االتفاق : تصلى ركعتني 
اخلطبة يف صالة اجلمعة قبل الصالة  -2اجلمعة والعيدين هلما وقت خاص اما االستسقاء عند احلاجة  -1اوجه االختالف : 

             اجلمعة ابذان واقامة والعيدين واالستسقاء بال  -4 العيدين واجلمعة خطبتني واالستسقاء واحدة -3والعيد واالستسقاء بعدها 
                                                                           ما حكم اقامة اجلمعة يف اكثر من موضع يف البلد ؟

 وخوف فتنة .وخلفاءه مل يقيموا إال مجعة واحدة إال حلاجة كضيق وبعد  حمرمة ألن النيب 

 من الذي جيوز له السفر يوم اجلمعة بعد الزوال ؟                                                                               
 الذين ال جتب عليهم صالة اجلمعة .. او من جتب عليه اجلمعة وخشي فوات الرفقة او فوات الطائرة .

  اخلطيب ومن يكلمه اخلطبة ؟من الذي جيوز له الكالم اثناء 
 مب يتم ادراك اجلمعة واجلماعة ؟                                                                                                  

 تدرك إبدراك ركعة مع اإلمام .. والركعة تدرك إبدراك الركوع فيها .
 اذكراهم االعذار لرتك اجلمعة واجلماعة ؟                                                                                          

 اخلوف واملرض -4مدافعة األخبثني   -3حضور الطعام  -2الربد واملطر  -1
  ؟                                                                           شروط إقامة اجلمعة اذكر                            

  أن يتقدمها خطبتان  -3أن ُيضرها مجاعة ال يقلون عن ثالثة من الرجال  -2يشرتط أداء صالة اجلمعة يف وقتها  -1
 .أن تكون يف احلضر-4
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 ثالثة خطيب ومستمعني وهو اختيار شيخ االسالم بن تيمية اذكر اصح األقوال الشرتاط العدد يف صالة اجلمعة ؟ 
  ول األمر او من ينيبه  الذي ميلك اإلذن إبقامة اجلمعة ؟من 
 اجلمعة تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء من الذي تلزمه اجلمعة ؟ 
 اذكر شروط خطبة اجلمعة ؟                                                                                                             

 الدعاء للمؤمنني -6قراءة اية من القران  -5الوصية ابلتقوى  -4الصالة على النيب  -3ذكر الشهادتني  -2 محد هللا -1
 يصلي ركعتني ُث ينصت ويستمع للخطبة  ماذا يفعل من دخل واإلمام خيطب ؟ 
 اذكر اهداف خطبة اجلمعة ؟                                                                                                             

من أعظم أهداف خطبة اجلمعة وعظ الناس وتذكريهم مبا يقرهبم إىل موالهم سبحانه وتعاىل ومبا يعود عليهم ابلنفع يف دينهم 
الَّذِّيَن آَمُنوا إَِّذا نُودَِّي لِّلصَّاَلةِّ  اَي أَيُـَّها ﴿: ودنياهم وألمهية التذكري والوعظ يف خطبة اجلمعة مسيت ابلذكر كما يف قوله تعاىل

 ﴾ مِّْن يـَْومِّ اجْلُُمَعةِّ فَاْسَعْوا إِّىَل ذِّْكرِّ اَّللَِّّ 
 هل االفضل القاء اخلطبة مرجتلة او مكتوبة وملاذا ؟                                                                             

اذا كان اخلطيب ممن لديه ملكة االرجتال حبيث جييد خمارج احلروف خالية من اللحن والتلعثم والكالم املكرر او يرتج عليه  
كثريا حبيث تفقد هيبة اخلطبة واخلطيب فإن االرجتال افضل وأكمل وأما ان كان األمر غري ذلك فإن اخلطابة ابلورق اكثر 

 و ينسى او يزل او يلحن أنفعا حبيث ال خيرج عن املوضوع 
 ماذا يقرأ يف صالة اجلمعة ؟                                                                                        

يقرأ يف العيدين ويف اجلمعة بسبح اسم ربك األعلى  كان النيب  :رضي هللا عنه قال النعمان بن بشري عن مسلم روى اإلمام 
قرأ يف اجلمعة ابجلمعة  أن النيب  :رضي هللا عنه أّب هريرة أيضاً عن مسلم ويف صحيح .... ك حديث الغاشيةوهل أات

 اما صبيحتها فيقرأ السجدة واإلنسان  .واملنافقون
  من ادرك من اجلمعة اقل من ركعة ماذا يفعل ؟                                                                                

من ) إذا جاء اإلنسان واإلمام يف التشهد يف صالة اجلمعة فقد فاتته اجلمعة فيدخل مع اإلمام ويصلي ظهراً أربعاً لقول النيب 
وقد روي عن النيب  .أقل من ذلك مل يكن مدركاً للصالة فإن مفهومه أن من أدرك (أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة

 أي: فقد أدرك صالة اجلمعة إذا أتى ابلركعة الثانية ."من أدرك ركعة من اجلمعة فقد أدرك" أنه قال. 
     ما حكم االغتسال يوم اجلمعة ؟                                                                                                     

  وقوله  "ويتطيب يستاك وأن حمتلم كل  على واجب اجلمعة يوم غسل  غسل اجلمعة سنة مؤكدة للرجال لقول النيب 
 واجب مبعىن : أنه متأكد هلذا احلديث الصحيح - يف أحاديث أخرى كثرية (فليغتسل اجلمعة إىل راح من)
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 كيف تعد خطبة مكتوبة ؟                                                                                                        
 مجع النصوص والنقول واألفكار والعناصر للموضوع  -2 اختيار املوضوع -1:اخلطوات الالزمة إلعداد اخلطبة
 :وينبغي يف اجلمع مراعاة ما يلي

                                                   البدء ابملصادر املتخصصة وجعلها أصاًل ُث البحث عن مصادر أخرى مساعدة  -أ 
                                أدعى لإلقناع وأيسر عليه.أن ينطلق يف عناصره وأفكاره من النصوص اليت مجعها فذلك  -ب 

                       بعد اختيار النصوص والنقول اليت سيجعلها يف خطبته يضع هلا عناصر خمتصرة عناوين تدل عليها  -3
                                                                                                                               واليةيرتب العناصر اليت وضعها بنصوصها حسب رؤيته لوضعها يف اخلطبة فيجعل العناصر املرتابطة مت -4
 .بعد الفهرسة والرتتيب يقرر ما للخطبة األوىل وما للثانية من العناصر املذكورة -5
 .واملادة اليت مجعهاُث يبدأ ابلصياغة حسب اخلطة اليت وضعها   -6
 :أجزاء اخلطبة ■ 

 :وهي اليت يستهل هبا اخلطيب خطبته وينبغي أن يراعي اخلطيب فيها مجلة أمور منها: أواًل: املقدمة
فرِّق بني صدر خطبة النكاح »قال اجلاحظ :  أن تكون ذات صلة وثيقة مبوضوع  اخلطبة وممهدة له وهتيئة األذن لسماعه -أ 

عيد وخطبة الصلح وخطبة الواهب حىت يكون لكل فن من ذلك صدر يدل على عجزه فإنه ال خري يف  وبني صدر خطبة ال
 «كالم ال يدل على معناك وال يشري إىل مغزاك وإىل العمود الذي إليه قصدت والغرض الذي إليه نزعت 

                                                                       أن تكون مناسبة يف طوهلا وقصرها جملموع اخلطبة  -ب 
 :فبعد أن ميهد اخلطيب يف املقدمة ويتهيأ السامعون لسماعه يبدأ يف املوضوع وينبغي أن يراعي ما يلي: اثنياً: ُصْلب املوضوع

                                التوازن بني األفكار : فال ُيشبِّع فكرة ويطيل فيها على حساب األخرايت.  -ترتيب األفكار وتسلسلها ب  -أ 
بعضهم جيعلها يف اخلطبة األوىل وينتقل يف اخلطبة الثانية إىل موضوع آخر يف الغالب يكون موضوعاً وعظياً : اثلثا : اخلامتة

امتة أن يلخص فيها موضوع اخلطبة بعبارات مركزه فتكون كخاو معتاداً يذكِّر ابلنار وُيث على التقوى ويكون مسجوعاً نفسه 
                                                                          أن يذكر املطلوب من السامعني حيال املوضوع الذي طرحه و   مركزة للموضوع

                                                                                                    ما اهم خصائص يوم و صالة اجلمعة ؟* 
فيه كمل مجيع اخلالئق  فإنه اليوم السادس من الستة اليت خلق هللا فيها السماوات واألرض  وفيه خلق آدم  وفيه أدخل اجلنة  
م وفيه أخرج منها  وفيه تقوم الساعة  وفيه ساعة ال يوافقها عبد مؤمن يسأل هللا فيها خريًا إال أعطاه إايه ومن أهم خصائص يو 

 اجلمعة : صالة اجلمعة اليت ال تقام إال يف االوطان وانه ال جيمع اليها ما بعدها والقراءة فيها جهرا 
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 : مهام الوظيفة الرمسيةالنموذج الثالث 

     اذكر واجبات اإلمام بصفة خاصة ؟                                                                                                
                                           :يعترب اإلمام هو املسئول األول عن إدارة املسجد وعن كل ما جيري فيه من توجيه وأنشطة وعليه

مراقبة عمل املؤذن واخلادم إن وجد  و الرفع عن أي غياب أو  - واملواظبة على إمامة اجلماعة احلضور للصالة بوقت كاف  
التقيد مبا  -املناسبة تإلقاء الدروس الدينية واملواعظ يف األوقا -التعاون مع مراقيب املساجد فيما خيدم رسالة املسجد -تقصري 

احلرص على  - تعزيز الروابط والتواصل بني مجاعة املسجد -همن سنن يف الصالة ألنه قدوة ملن خلف ورد عن الرسول 
 -إصالح مجاعة املسجد  وحل مشكالهتم  ومساعدة احملتاج  والوقوف معهم عند شدائدهم  والفرح لفرحهم  واحلزن حلزهنم

متابعة أعمال  -كسب قلوب الناس وجعلهم ُيبون الرتدد إىل املسجد وُيافظون على صالة اجلماعة وعلى املسجد وحمتوايته
مؤسسة النظافة والصيانة يف املسجد إن وجدت  وإبالغ املراقب أو اجلهة عن أي تقصري يف عمل املؤسسة  ومشاركة املراقب 

 .يف وضع شهادات اإلَناز اخلاصة بصيانة ونظافة املسجد
 اذكر واجبات املؤذن بصفة خاصة ؟                                                                                                    

يعترب املؤذن املسئول الثاين عن املسجد وعليه التعاون مع اإلمام واخلادم يف تنفيذ التعليمات  واحملافظة على املسجد  واملشاركة 
اعتماد رفع األذان حسب توقيت أم القرى  واإلقامة بعد الفرتة الزمنية  .و اخلادم  إن وجدمع اإلمام يف تقومي أعمال املؤسسة أ

                                                                        د 20د ، والعشاء 10د ، واملغرب  15د ، والظهر والعصر  25الفجر   :احملددة  وهي
                                    .ِلذان وضرورة أخذ األذن من الفرع عند إانبة السعوديني يف احلاالت الضروريةعدم إانبة غري السعوديني اب

                                                  .االلتزام أبن يكون رفع أذان العشاء بعد دخول وقت صالة املغرب بساعتني يف شهر رمضان املبارك
 .جتهيز مكربات الصوت  وإانرة املسجد .املسجد قبل حلول وقت الصالة بزمن كاف فتح أبواب
 اذكر مهام وواجبات خادم املسجد ؟                                                                                                  

مراقبة معدات مياه الشرب  -ائلة املساءلة يف حالة اإلمهالالقيام أبعمال التنظيف بنشاط ومهة وأمانة وسوف يقع حتت ط
 .الصالة وفتحها قبل الصالة وإغالقها بعدتنظيف دورات املياه ابستمرار يف كل يوم  -ودورات املياه ابستمرار وأدوات الكهرابء

 اذكر مهام وواجبات مراقب املساجد ؟                                                                                             
                                                                                                                  .أن يضع ملفاً لكل مسجد .القيام مبراقبة املساجد املكلف هبا والوقوف عليها وإعداد تقارير عنها وتفقد احتياجاهتا

التأكد من قيام منسوّب املساجد أبعماهلم  .تفقد احتياجات املساجد واجلوامع املكلف هبا والرفع للجهة عن أي شيء ينقصها
يانة والنظافة من قبل على أكمل وجه ومتعهدي الصيانة والنظافة ومتعهدي الكهرابء واملياه واعتماد شهادات اإلَناز للص

اإلبالغ عن  .اإلبالغ عن املساجد اليت يتوىل فيها اإلمامة واألذان أشخاص غري سعوديني مل يعينوا رمسياً  .اإلمام أو املؤذن
تسلم التعاميم واخلطاابت والتعليمات الصادرة من قبل .املساجد اليت تقام من قبل فاعلي اخلري دون احلصول على ترخيص

اإلفادة عن موضوع  .املختصة ، وتسليمها ملنسوّب املساجد ، والتأكد من التزامهم هبا ، وتقدمي ما يثبت تسلمهم هلااإلدارة 
املساعدة يف حل اخلالفات اليت تنشأ بني منسوّب املساجد و مجاعة   خطبة اجلمعة فيما يتبع له من جوامع يف حالة الطلب منه
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اب ملنسوّب املساجد بعد التأكد من صالحية الوكيل والتوقيع على طلب اإلذن االطالع على طلب اإلذن والغي .املسجد
 .الرفع عن املساجد اليت هُتجر بسبب نزوح السكان عنها أو اليت مل تعد احلاجة قائمة لوجودها ألي سبب .والغياب
   ما اسباب املشكالت بني االمام وبعض املأمومني ؟                                                                           

عدم قربه من مجاعته ومسامهته يف  -2عدم اداء األمانة يف اإلمامة وذلك ابلتخلف كثريا عن الصالة جبماعته يف املسجد  -1
 عدم تعليم مجاعة املسجد العلم النافع ابألسلوب احلسن . -3حل مشاكل احلي ومشاكلهم 

  تنفيذها والعمل هبا   الوزارة من تعاميم ؟كيف تتعامل مع ما يصدر من 
 ما اثر اخلطيب واالمام يف احلي ؟                                                                                  

يف حيه كامللح للطعام ، فال ُيستغىن عنه مطلقاً ، فهو املرشد ، واملوجه ، واملشرف ، واملعلم ، هو احملذر من  واخلطيب اإلمام
 .الشرور ، والدال على اخلري ، هو من ينبه على اخلطأ ويقول للمخطئ أخطأت ، ويقول للمحسن أحسنت ، إىل غري ذلك

  ما صفات االمام الناجح ؟                                                                                                                   
دور اإلمام املتميز ال يقتصر على إمامة املصلني فحسب هو مطالب أبن يكون قدوة لآلخرين يف سلوكه وتعامله ، وهو 

هم وتعهدهم ابلوعظ والتوجيه ومعايشة أحوال املصلني فال مطالب إبحياء دور املسجد يف اجملتمع وتعليم املصلني أحكام دين
يكون اإلمام يف واد واملصلني يف واد آخر . كما أنه مطالب بتفقد مسجده وما يتم وضعه فيه من لوحات ومنشورات وكتب 

مناصحة املتغيب  -جد العلم النافع وحثهم على اخلريتعليم مجاعة املس -واملواظبة على ذلك  امامة املصلني ومصاحف
متابعة احتياجات املسجد  -ابلقرب منهم وغشيان جمالسهم  إالاإلصالح بينهم وذلك ال يكون  -واملتهاون يف صالة اجلمعة 

      متابعة تعاميم الوزارة وتنفيذها -من صيانة ونظافة 
  ؟                                                                                يف الفتيا  واإلمامما اثر اخلطيب

يف جمتمعه له كلمة مسموعة اذا كان يعمل ما يقول وعلى ذلك فكلمته قوية ومؤثرة وأيتيه الناس للفتيا  واإلماميعترب اخلطيب 
                                                                                                                               يكن لديه علم وال يستحي من قول ال اعلم                                                                                         فليتق هللا فيجيب اذا كان لديه علم وُييل لكبار العلماء اذا مل

  موقف االمام واخلطيب من املتسولني يف املساجد ؟ما                                                            
 وأن يقوم بواجب النصيحة للمتسولني بتذكريهم ابهلل تعاىل منعهم من التسول والتعاون مع األجهزة املعنية  كمكافحة التسول

 ة واخلطباء ؟ما الصفات السلبية اليت تكثر عند األئم                                                                             
 -عدم مراعاة ظروف الناس ومشاعرهم  - اإلفراط أو التفريط يف طول الصالة وقصرها -اجلهل بواجب اإلمامة ومسؤولياهتا 

عدم فتح قنوات ميكن من  -لح ابلعلم الشرعي املؤصل عدم التس - التأخر عن الوقت احملدد لإلقامة من غري سبب معقول
الضجر  -التصدر للفتيا يف كل مسألة وعدم اجلرأة على قول : ال أدري  - خالهلا كسب قلوب الناس والتعرف على قضاايهم

 وعدم الصرب على ما قد يصدر من بعض مجاعة املسجد
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  ؟                            اذكر شروط اخلطبة الناجحة                                                         
تُعّلم  - تعتمد على نصوص الوحيني وتستنري بنورمها - يلتمس هبا اخلطيب رضى املوىل عّز وجل أوالً وآخر وإن سخط الناس

 - تساهل وبتعّقل وحكمة ورويّة حتّذر العباد من املنكرات واملوبقات دون ميوعة أو - الناس أمور دينهم  عقيدة وفقهاً وسلوكاً 
تُعاجل أمراض اجملتمع  - يتفاعل معها اخلطيب إعداداً وإلقاءً  - ختاطب املشاعر والعقل معاً وال تُغلِّّب جانباً على حساب اِلخر

حترتم مشاعر  - ال تُغفِّل الواقع واألحداث اليت مَتُّر هبا األمة دون إفراط أو تفريط - وتُقّدم العالج الشرعي الناجع النافع
ال هتاجم أحداً أو جُترِّح شخصاً بعينه إال لضرورة شرعية  - املسلمني وعقوهلم وتظهر حرص اخلطيب على صالح العباد والبالد

تكلَّف -ومصلحة دينية  
ُ
  تراعي الزمان واملكان واحلدث - ختلو من التَقعُّرِّ والتشّدق  والّسَجع امل

    خطبة اجلمعة ؟ما حكم الدعاء لويل األمر يف                                                               
األفضل اذا دعا اخلطيب ان يعم بدعوته حكام املسلمني ورعيتهم وإذا خص إمام بالده ابلدعاء ابهلداية والتوفيق فذلك حسن 

 الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (ملا يف ذلك من املصلحة العامة للمسلمني اذا اجاب هللا الدعاء ) اللجنة 

  ال                                                                           ما رأيك يف املوعظة بعد صالة اجلمعة ؟
ا واسع نعلم دليالً مينع املوعظة بعد صالة اجلمعة ومعلوم أن الدواعي إللقاء املوعظة ختتلف ابختالف األحوال فاألمر يف هذ

ة اجلمعة إذا مل تدع لذلك احلاجة فإن اخلطبة موعظة وقد سبقت فال بواحلمد هلل. لكن من احلكمة عدم إلقاء املوعظة بعد خط
 تكرر ومعلوم أن املواعظ واخلطب إذا كثرت وتوالت ُسئمت وقلل ذلك من شأهنا

 ما احلكم  اذا وافق العيد يوم اجلمعة  ؟                                                                                   
يقيمها يف يوم  الواجب على إمام اجلمعة وخطيبها أن يقيم اجلمعة وأن ُيضر يف املسجد ويصلي مبن حضر فقد كان النيب 

ويصلي ظهراً يف بيته أو مع بعض إخوانه إذا كانوا  العيد يصلي العيد واجلمعة لكن من حضر صالة العيد ساغ له ترك اجلمعة
 وإن صلى اجلمعة مع الناس كان أفضل وأكمل .قد حضروا صالة العيد

 اذا كان لديه وقف اتبع جلامعة  مىت حيتاج االمام او اخلطيب إلدارة املساجد واألوقاف ؟ 
 ال ألنه ممنوع من قبل الوزارة  هل حيق لإلمام او اخلطيب نيابة املقيم يف االمامة او اخلطابة ؟ 
  اإلطالة                                                                            ؟ما االمور حيسن جتنبها يف اخلطبة

جتنب األمور  -التفصيالت الفقهية  –اللحن يف اخلطبة واستخدام اللهجة العامية  –التقريع وفضاضة القول  –
 جتنب االشارة اىل الناس عند ذكر امر مذموم - جتنب التجريح والتشهري لألفراد واجلماعات - اخلالفية

 ما هي اساليب التوفيق اليت يتخذها االمام جتاه املأمومني ؟ --------- 
 نعم وذلك أبخذ اجازة رمسية وإجياد البديل ان طلب  هل لإلمام ان ينيب غريه يف االمامة او اخلطابة ؟ 
  رغبة يف االمام من قبل املأمومني ؟لعدم ااذكر اسباب                                                                          

التأخر  عدم مراعاة ظروف الناس ومشاعرهم - اإلفراط أو التفريط يف طول الصالة وقصرها اجلهل بواجب اإلمامة ومسؤولياهتا
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عدم فتح قنوات ميكن من خالهلا كسب قلوب الناس والتعرف على  - سبب معقولعن الوقت احملدد لإلقامة من غري 
 الضجر وعدم الصرب على ما قد يصدر من بعض مجاعة املسجد - قضاايهم

                                                                                         كيف تعاجل القضااي االجتماعية يف اخلطبة ؟
من خالل التصّدي للمخالفات واألخطاء اليت يقع فيها الناس ويرتكبها األفراد واحلديث عنها وإظهار مفاسدها وحكم 

اقرتافها فيعمد اخلطيب إىل التعرف على الرذائل اليت تكثر وتفشو يف اجملتمع واملخالفات اليت يقرتفها الناس ليتحدَّث عنها 
د وابجلماعة وتتضّرر منها األمة كذلك ما يتعلق إبصالح البنني والبنات والناشئة وهذا ويْذُكر ما فيها من أضرار حتيط ابلفر 

جانٌب كبري جداً من حّث اِلابء واملعلمني ومؤسسات الشباب والرتبية على اإلسهام يف أمر الرتبية كذلك أيضاً احلّث 
نشاء احللق القرآنية ورعاية هؤالء الناشئة على اإلقبال على كتابِّ هللا  عز وجل  وتعّلمه وحفظه أو حفظ شيء منه وإ

يقال ذلك ألنه ظاهٌر جداً صالح الناشئة حينما تنشأ يف رحاب كتاب هللا  عز وجل   كذلك  وال شك  االهتمام 
ابلعبادات واحلّث عليها وكل ما ذُكر وال سيما ما يتعلق ابلغزو الفكري وغريه هذا كّله ال ينبغي أن خُيرج اخلطبة أن تكون 

                                                                                         خطبًة لباسها الدين ولباُسها النصوُص 
                                                                                         ما اهم مظاهر التعاون بني االئمة واخلطباء ؟

 عقد اجتماع دوري ملناقشة اوضاع احلي ومشكالته وطرق معاجلتها والقضاء عليها 

 ما هي اهم مظاهر العناية ابملساجد ؟                                                                                           
 عن عائشة رضي هللا عنها قالت : أمر رسول هللا .وكتبه ومصاحفهصيانة املسجد واحلفاظ على نظافته وأانقته وأاثثه وأمتعته 

جتنب اخلصومات  - دببناء املساجد يف الدور  أي يف األماكن اليت تبىن فيها البيوت  وأن تنظف وتطّيب رواه أمحد وأبو داو 
 واالشتغال أبمور الدنيا والبيع والشراء

 ينبغي ذلك ال حكم تسمية االشخاص يف اخلطبة على وجه الذم ؟ 
 ما هي اهي اهم املناشط اليت يؤديها االمام ؟                                                                                          

 حتقيق التكافل االجتماعي وتوثيق الروابط االجتماعية بني أهل احلي وإقامة الدورات الرتبوية والدعوية ونشر العلم الشرعي
 والعقيدة وإقامة الدروس التخصُّصية يف الفقه واحلديث والتفسري

 احلكمة والوسطية:  النموذج الرابع
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 ما الواجب لوالة االمر وما حكم اخلروج عليهم ؟                                                                                           
يف حديث عبادة بن الصامت " استمع و اطع يف   الق.املؤمنني طاعة والة امرهم يف غري معصية هللاهللا تعاىل اوجب على 

عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة  عليك وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك  إال ان يكون معصية ". أخرجه أبن حبان يف 
وإن جاروا وظلموا ما مل يروا كفرا بواحا عندهم فيه  محمر  اخلروج على والة األمرو  صحيحه إبسناد حسن. واصله يف الصحيحني

الذين حتبوهنم وُيبونكم ، ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم  " خيار أئمتكم من هللا برهان ، لقول رسول هللا 
: " ال ما أقاموا فيكم  الذين تبغضوهنم ويبغضونكم وتلعنوهنم ويلعنونكم " قيل : اي رسول هللا ! أفال ننابذهم ابلسيف ؟ فقال

 ."الصالة  وإذا رأيتم من والتكم شيئا تكرهونه فأكرهوا عمله وال تنزعوا يدا من طاعة

 عرف الغلو واالحنراف وما هي ااثره على الفرد واجملتمع ؟                                                                  
قال غال الرجل يف الدين واألمر غلواً إذا جاوز حده ومعناه عدم االقتصار على الوسطية وعرفه شيخ اإلسالم ابن تيمية    الغلو :

 كما هو يف كتاب )اقتضاء الصراط املستقيم( : جماوزة احلد أبن يزاد يف الشيء يف مدحه وذمه على ما يستحق
  :ان الغلو داء خطري وشر مستطري له آاثر قبيحة منها

انه جير اىل الشرك ابهلل وذلك كالغلو يف االشخاص فانه يفضي اىل عبادهتم من دون هللا كما حصل لقوم نوح ملا غلوا يف  -
       الصاحلني وكما حصل للنصارى ملا غلوا يف املسيح وكما حصل لعباد القبور من هذه االمة ملا غلوا يف االولياء والصاحلني 

سلمني وسفك دمائهم كما حصل للخوارج من هذه االمة حىت قتلوا خيارها كعثمان بن عفان وعلي انه ُيمل على تكفري امل-
  بن اّب طالب وكثري من صحابة رسول هللا 

 كما حصل من اخلوارج على مدار التاريخ وقد امر النيب املسلمني وشق عصا الطاعة   انه ُيمل على اخلروج على ول امر- 
 قوله : )من جاءكم و امركم مجيع على واحد منكم يريد تفريق مجاعتكم فاقتلوه كائنا من كان(بقتل من يفعل ذلك يف 

  انه يزهد يف السنة والوسطية ابعتبار ذلك تساهال يف الدين والعبادة كما يف قصة الثالثة الذين تقالوا عمل النيب 
  )ال يغفر هللا لفالنانه ُيمل على القنوط من رمحة هللا كما حصل من الذي قال : )وهللا 

انه يسبب االنقطاع عن العمل الصاحل وقد ُيمل على الزيغ واالنسالخ من الدين فان النفس تضعف مع شدة العمل وقد 
 )كاملنبت الظهرا ابقى وال ارضا قطع (  عن املتشدد يف الدين تعجز او متل من العمل فترتكه وهلذا قال 

     عليه كل مسلم ؟ما التوجه الذي ينبغي ان يكون                                                                                    
  التزام منهج اهل السنة واجلماعة وااللتفاف حول كبار العلماء

   ما الواجب جتاه علماء االمة ؟                                                                                                      
 الدفاع عنهم والذب عن أعراضهم - توريث األجيال احرتاَم العلماء -األدب معهم واحرتاُمهم وتوقريهم 

 هل املسلم ملزم إبتباع مذهب معني ؟ 
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القدرة على معرفة الدليل واستخراجه فهؤالء عليهم أن يتبعوا الدليل وال يتقيدوا مبا خيالفه وقسم الناس على قسمني : قسم له  
ابن تيمية يف  ليست هلم أهلية ملعرفة األدلة الشرعية فهؤالء ال حرج عليهم يف اتباع مذهب معني قال شيخ اإلسالم

  طلقاً وقيل جيوز مطلقاً وقيل جيوز عند احلاجة .وأما القادر على االستدالل فقيل ُيرم عليه التقليد م الفتاوى:
 هل جيوز تكفري املعني وهل له وجود يف هذا العصر ؟                                                                            

فهو كافر وبني التعيني مرده إىل هللا ورسوله وهناك فرق بني اإلطالق يف احلكم فيقال من فعل كذا  التكفري حكم شرعي
فإطالق القول ابلتكفري ال يستلزم تكفري الشخص املعني وتكفري املعني ال بد له من حتقق شروط وانتفاء موانع وأما إطالق 

                                                                  . القول على معني أبنه مشرك مع عدم تنزيل أحكام الكفر عليه فلم َند أحداً من أهل العلم ذكر هذا التفريق يف كتبهم
                                                                                                                           ضوابط تكفري املعني :

َعَث َرُسوالً َومَ  )إقامة احلجة : قال تعاىل :   : الشرط األول (                                                                ا ُكنَّا ُمَعذِّبِّنَي َحىتَّ نـَبـْ
  أن يكون خمتاراً إبرادته هأن يكون متعمداً : أي قاصداً لفعل - أن يكون مكلفاً : أي ابلغاً عاقالً   شروط الفاعل الشرط الثاين

كفِّر لذلك الفعل  -2 . أن يكون الفعل مكفراً ال شبهة فيه -1 : شروط الفعل الثالث:الشرط 
ُ
أن يكون الدليل الشرعي امل

يشرتُط يف إثباتِّ فعل املكلف أْن يثبت بطريق  شرعي  صحيح ال بظن  أو  : الشرط الرابع  .صريَح الداللة على التكفري
 .البيَِّّنةبتخريص  أو بشك  وذلك أبْن يكون اإلثبات إما ابإلقرار أو 

 : من صور التكفري اخلاطئ 
 تكفري كل من حكم بغري ما انزل هللا مطلقا من دون تفصيل  - تكفري مرتكب الكبرية كما تقول اخلوارج

 تكفري اجملتمعات االسالمية واحلكم عليها أبهنا جمتمعات جاهلية
  املعاهدين ؟من هو املعاهد ؟ وما صورته يف الوقت املعاصر ؟ واذكر بعضا من احكام                                              

: من كان بينك وبينه عهد وأكثر ما يطلق يف احلديث على أهل الذمة  وقد يطلق على غريهم من الكفار إذا صوحلوا املعاهد 
اإلسالم  احلرب يدخل دارهو الرجل من أهل  املعاهد : الشوكاين قالما وقد يطلق أيضاً على املستأمن على ترك احلرب مدة 

املعاَهد : أي الذي عاهده املسلمون  أي أعطوه عهداً وموثقاً أن  خليل على اخلرشي ويف شرح أبمان فيحرم على املسلمني قتله
عاهد يف البالد ويشرتط لسكىن امل ال يتعرضوا له  وبكسرها  أي الذي عاهد املسلمني  أي أخذ منهم عهداً وموثقاً ابألمان.

: أن ال ينقض العهد الذي مت معه أن ال يكون سكناه يف شيء من جزيرة العرب والشرط الثاين  األول :  : مية شرطاناإلسال
ومن صور العهد يف هذه  ومىت نقض العهد كان لإلمام اخليار يف قتله أو اسرتقاقه أو أخذ الفداء منه أو املن عليه أو رده لذمته

بعضهم لبعض مدة عضويتهم يف هذه املنظمة وتسمى دارهم  ضية يلتزم أعضاؤها عدم تعر االشرتاك يف منظمات دول : األزمنة
  ومن صور األمان يف هذه األزمنة : اإلذن الرمسي بدخول الدولة  كالفيزا  أو كرت الزايرة  أو ختم دخول  وحنو ذلك دار عهد
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 ما الذي تعرفه عن مصطلح الدميقراطية والعلمانية والليربالية ؟                                                                      
احلكومة أو الدولة إبجبار ، وقد تعين أيضاً عدم قيام السياسية تعين اصطالحاً فصل املؤسسات الدينية عن السلطة  :الَعلمانية

                                                        أي أحد على اعتناق وتبين معتقد أو دين أو تقليد معني ألسباب ذاتية غري موضوعية
َالِّس الالتينية وتعين "حر" هي عبارة عن فلسفة سياسية أو نظرة عاملية تقوم على  من  :الليربالية                                                                                                               .واملساواة احلرية قيميتليربِّ

إما مباشرة أو من خالل  -يشارك فيها مجيع املواطنني املؤهلني على قدم املساواة  شكل من أشكال احلكم هي : الدميقراطية
وهي تشمل األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت  .القوانني يف اقرتاح وتطوير واستحداث -عنهم منتخبني  ممثلني

 لتقرير املصري السياسي متكن املواطنني من املمارسة احلرة واملتساوية
 اذكر اسباب االحنراف عن منهج الوسطية واالعتدال ؟                                                                                     
-  استعجال النتائج فيما هو مشروع وطرح نتائج مرفوضة فيما ليس مبشروع - غلبة العاطفة على العقل  - اهلوى  - اجلهل

 . احلقاهتام العلماء والعقالء ابملداهنة وترك  - االبتداع يف الدين 
 ما موقف املسلم من االختالفات الفقهية ؟                                                                                            

إن املسلم إذا وقف على خالف ألهل العلم يف مسألة من املسائل وكان من طلبة العلم وله ملكة يستطيع هبا املقارنة بني أقوال 
لماء والنظر يف أدلتهم ووجوه استدالهلم والرتجيح بينها فعليه أن خيتار من أقواهلم ما يظهر له أنه أقرب إىل الصواب فيتعبد الع

وأما إن كان عامياً وال يستطيع النظر يف األدلة والرتجيح بني األقوال فعليه أن يقلد من يرى أنه أكثر علماً وورعا  هللا تعاىل به
 ري عليه املسلم يف كل ما يعرتضه من مسائل اخلالف الفقهي.وهذا ضابط عام يس

 اذكر شيئا من حقوق االنسان يف االسالم ؟                                                                                                   
سالمي أكرم الكائنات وأشرفها ومن أجله سخر هللا ما يعترب اإلنسان يف املفهوم اإل حق احلياة وسالمة البدن والعقل والعرض

                                                                                     يف السماوات وما يف األرض ومنحه نعمة العقل والتفكري والتدبر. 
                                                                                                                                  اإلنسان حرية

:تعد املساواة بني الناس على اختالف األجناس واأللوان واللغات مبدأ أصيال يف الشرع اإلسالمي ومل يكن هذا املبدأ  املساواة
                                                                                              ه وظهوره قائما يف احلضارات القدمية كاحلضارةعلى أمهيت

هو احلق الذي قامت عليه السماوات واألرض وجاءت به الرساالت السماوية حتقيقا ألمر هللا وهللا سبحانه وتعاىل  حق العدالة
ْلقِّْسطِّ ﴾يقول   : ﴿ ُقْل أََمَر َرّبِّّ ابِّ

َ ٱلرُّْشُد مَِّن ٱْلَغّي{ قال تعاىل : حق التدين                                                                               }ال إِّْكرَاَه ِفِّ ٱلّدينِّ َقد تَـّبَـنيَّ
                                                                                                                                          التعليم حق

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 ابلشيء واالستفادة منه واستغالل من سلطة التصرف هحبق امللكية الفردية لإلنسان ومتكين االعرتافو حق التملك والتصرف 
  }َوَجَعْلَنا ٱلنـََّهاَر َمَعاًشا{ قال تعاىل : جعل هللا عز وجل لإلنسان وقتاً لطلب املعاش:  : حق العمل
 ما حكم السمع والطاعة الئمة اجلور ؟                                                                                                

أو فجرة ويرون الصالة خلفهم واجلهاد معهم ونصحهم والدعاء هلم ألن  إن كانوا ظلمةواجبة وال جيوز اخلروج على الوالة و 
  اخلروج عليهم فتنة تسفك فيها الدماء وال طائل منها متمثلني يف ذلك هبدي السلف من الصحابة ومن بعدهم.

 ما حكم اخلروج عى االئمة وما الذي يرتتب عليه ؟                                                                               
من  من رأى)يف احلديث الصحيح الذي رواه مسلم :   لالرسو  ال جيوز بل هو من الكبائر لقول اخلروج على والة األمور

على والة األمور حىت لو صدر  اخلروج ال جيوز) أمريه شيء يكرهه فليصرب فإنه من فارق اجلماعة شربا فمات فميتته جاهلية
من أطاعين فقد أطاع هللا ومن عصاين   ولقوله ل : من رأى من أمريه شيئا فليصربشيء من املعاصي من الكبائر وهلذا قا

ولقول ألّب ذر : أمرين خليلي أن أمسع وأطيع وإن  . فقد عصا هللا ومن يطع األمري فقد أطاعين ومن يعصي األمري فقد عصاين
 يف حديث حذيفة يف صحيح البخاري :  ولقوله كان عبدا حبشيا جمدع  األطراف ويف لفظ لو حلبشي كأن رأسه زبيبة

ر أئمتكم قال : خيا  مسلم من حديث عوف بن مالك األشجعي أن النيب عندوملا ثبت يف  ا مجاعة املسلمني وإمامهمفالزمو 
لكم وشرار أئمتكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنوكم قلنا وتصلون عليهم ويصلون عليكم  الذين حتبوهنم وُيبونكم

ُث  كانوا أشرارا ويتالعنون ؟  قال : ال ما أقاموا فيكم الصالة ال ما أقاموا فيكم الصالة: اي رسول هللا أفال ننابذهم ابلسيف إذا  
:  أال من ول عليه وال فرآه أييت شيئا من معصية هللا فليكره ما أييت من معصية هللا وال ينزعن يدا من طاعة رواه اإلمام  قال

 اليت فيها درء املفاسد آاثر اخلروج على احلاكم: قواعد الشريعةا احلديث يتمشى مع مسلم يف صحيحة قال العلماء : إن هذ
سبب تسلط االعداء وفرحهم مبا ُيل ابملسلمني من  -انتشار الفوضى وإراقة الدماء بغري حق  -كبرية من كبائر الذنوب

 املصائب والفنت 
 عرف الدعوة واحلكمة ؟ واذكر صفات الداعي ؟                                                                               

 تعريف ابن تيمية الدعوة إىل هللا، هي الدعوة إىل اإلميان به، ومبا جاءت به رسله، بتصديقهم فيما أخربوا به وطاعتهم فيما أمروا
صفات                       احلكمة : املعرفة ابلدين ، والفقه يف التأويل ، والفهم الذي هو سجية ، ونور من هللا تعاىلو    

 التواضع –الصرب واحلكمة  –العلم  –اإلخالص  –: التقوى  الداعي
 عرف االمر ابملعروف والنهي عن املنكر واذكر مراتبه ؟ وحكمه ؟                                                                   

هو ما عرف حسنه شرعاً معروف بني الناس ال ينكرونه وقيل:فهو  إليهكل ما تعرفه النفس من اخلري وتطمئن :املعروف
         : ضد املعروف وهو ما عرف قبحه شرعاً وعقالً ومّسي منكراً، ألن أهل األميان ينكرونه ويستعظمون فعله. املنكر   وعقاًل.

http://www.ansarsunna.com/
http://www.ansarsunna.com/
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=19705
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=19705
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على وجوبه الكتاب والسنة واإلمجاع. يقول األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من أعظم الواجبات، وأكرب املهمات، وقد دل 
من رأى منكم منكراً فليغريه بيده ) ويقول  (ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر) :تعاىل

 ( فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان
  الدعوة اىل هللا ؟كتب يف منهج الوسطية واالعتدال يف   3اذكر 

--------                                                                                                                                                                

 : منجزات الدولةالنموذج اخلامس 

                                                                                           االمن للمجتمع ؟حتدث عن دور الدولة يف حتقيق          
إن مؤسسات الدولة تعترب عامل أساسي يف مسئولية حتقيق األمن والتماسك الداخلي واملنعة اخلارجية، سواء يف ذلك 

نه البد من قيام النظام السياسي بوظائفه اليت تكفل قدرة الدولة مبؤسساهتا املؤسسات احلكومية أو غري احلكومية، وهذا يعين أ
السياسية واالجتماعية واالقتصادية واإلعالمية من السيطرة على الصراعات الداخلية ورقابتها وإدارهتا بصورة تضمن عدم 

حتقيق االستقرار السياسي والتنمية  تفجرها أو تفاقمها العنفوي، بصورة هتدد الدولة وسيادهتا أو وحدة اجملتمع وكذلك
وهكذا ميكننا القول أن املتغريات املعاصرة، قد استدعت النظر إىل  االقتصادية والتكامل االجتماعي والتوازن البيئي والرتبوي

واألهلية يف دعم املسألة األمنية ابعتبارها تعين كل أفراد اجملتمع، ومن ُث أصبح من الالزم اشرتاك كل هيئات اجملتمع الرمسية 
مسرية األجهزة األمنية، ولبلوغ تلك الغاايت واألهداف األمنية، البد من غرس هذه القيم يف عقول النشء والشباب من خالل 

 املؤسسات االجتماعية والرتبوية والدينية واإلعالمية بدءاً من ا ألسرة واملدرسة واملسجد ووسائل اإلعالم واجملتمع احمللي وغريها
ؤسسات واهليئات ذات الصلة ابلرتبية الوطنية، من أجل تكوين املواطن الصاحل وحتصني أفراد اجملتمع لضمان التزامهم من امل

بنظم وقيم وضوابط اجملتمع الدينية واألخالقية واجملتمعية والقانونية، بل وحتفيزهم للمشاركة يف حتقيق األمن الشامل مبشاركة كل 
للتوجهات اجملتمعية واإلقليمية والدولية اليت بدأت ترتسخ يوما بعد يوم واليت تؤكد على ضرورة الناس )أفراد ومجاعات(، تبعا 

 اإلسهام اجلماهريي يف اجملال األمن
 حتدث عن مستوى التعليم يف اململكة ؟                                                                                                    

غاية التعليم فهم اإلسالم فهما صحيحا متكاماًل وغرس العقيدة اإلسالمية ونشرها وتزويد الطالب ابلقيم والتعاليم اإلسالمية 
يا وابملثل العليا وإكسابه املعارف واملهارات املختلفة وتنمية االجتاهات السلوكية البناءة وتطوير اجملتمع اقتصاداي واجتماعيًّا وثقاف

غري احلكومية )بعضها غري حملي أيضا( نسبة القادرين  اإلحصاءاتتقدر بعض و  د ليكون عضواً انفعا يف بناء جمتمعهوهتيئة الفر 
نظام التعليم يف السعودية يتضمن حوال اربعة و % لإلانث. 94.8% للذكور و96.7بـ  السعودية على القراءة والكتابة يف

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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وعشرين جامعة عامة، وسبع جامعات أهلية والعديد من الكليات واملعاهد املستقلة )اخلاصة( ابإلضافة إىل أكثر من ثالثة 
 . وثالثني الف ومخسمائة مدرسة تدار يف معظم بقاع البالد

 ضاري للملكة بصفة عامة ؟حتدث عن الوجه احل                                                                                      
شهدت اململكة العربية السعودية منذ مبايعة امللك عبد هللا بن عبدالعزيز العديد من املنجزات التنموية العمالقة على امتداد 

عات االقتصادية والتعليمية والصحية واالجتماعية والنقل واملواصالت والصناعة والكهرابء مساحتها الشاسعة يف خمتلف القطا
واملياه والزراعة، تشكل يف جمملها إَنازات جليلة متيزت ابلشمولية والتكامل يف بناء الوطن وتنميته مما يضعها يف رقم جديد يف 

لسقف املعتمدة إلَناز العديد من األهداف التنموية اليت حددها خارطة دول العامل املتقدمة فقد جتاوزت يف جمال التنمية ا
وحتقق لشعب  كما أهنا على طريق حتقيق عدد آخر منها قبل املواعيد املقرتحة  2000إعالن األلفية لألمم املتحدة العام 

من مثاين جامعات إىل أكثر اململكة يف عهد امللك عبدهللا العديد من االَنازات املهمة منها تضاعف أعداد جامعات اململكة 
امعة امللك عبدهللا للعلوم والتقنية جوإنشاء  من عشرين جامعة وافتتاح الكليات واملعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات

االقتصادية يف والعديد من املدن االقتصادية منها مدينة امللك عبدهللا االقتصادية يف رابغ ومدينة األمري عبدالعزيز بن مساعد 
 .حائل ومدينة جازان االقتصادية ومدينة املعرفة االقتصادية ابملدينة املنورة إىل جانب مركز امللك عبدهللا املال مبدينة الرايض

 ما ابرز ما امتازت به اململكة عن سائر البلدان ؟                                                                                           
                                                                                                         (إن اعبدوا هللا ما لكم من إله غريه )دولة أتسست على التوحيد والسنة ولو مل يكن من ميزاهتا إال هذه اخلصلة لكفت -1
نشأت أول ما نشأت ابلتحام الدين من قبل اإلمام حممد بن عبد الوهاب والقوة من قبل آل سعود وتتمثل أول ما  -2

                                                          تتمثل يف شخص اإلمام حممد بن سعود ُث بعد ذلك أبناؤهم وأحفادهم إىل يومنا هذا واحلمد هلل 
ماكن املقدسة واليت أيرز إليها اإلميان وهي مكة واملدينة نص عليه احلديث الصحيح : الذي رواه مسلم عن ابن وجود األ -3

                                                                                                                             ) إن اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ وهو أيرز بني املسجدين كما أترز احلية يف جحرها ( عمر قال : قال 
 وجود العلماء على منهج السلف وصفاء العقيدة . -4

   اذكر ابرز ما قامت به اململكة يف جمال نشر ثقافة احلوار ؟                                                                             
اجلهود واملبادرات اليت رعاها خادم احلرمني الشريفني امللك عبدهللا بن عبدالعزيز يف أتسيس آليات للحوار على  :املسار األول

م واعتبار ان الدين اإلسالمي ميتلك حلول انجعة لألزمات 2008املستوى اإلسالمي من خالل مؤمتر مكة املكرمة عام 
مت توقيع اتقافية مركز امللك عبدهللا العاملي للحوار بني اتباع  ال غىن عنه يف حياتنا املعاصرة البشرية وميتلك رصيداً حضارايً 
اوية فينا بشراكة دولية تضم اململكة العربية السعودية ومجهورية النمسا مسم يف العاصمة الن2011األداين والثقافات يف اكتوبر 

وممثلي اتباع األداين والثقافات يف العامل وذلك من أجل احرتام كرامة اإلنسان ومملكة اسبانيا ومبشاركة رئيسية من الفاتيكان 
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إن مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز العاملي للحوار بني  وتعزيز التعايش ومكافحة العنف والتطرف من خالل الوسطية واالعتدال
ة السالم يشارك فيه ممثلي عن مجيع األداين واملذاهب أتباع األداين والثقافات يف فيينا يعترب اِلن منتدى عاملي لنشر ثقاف

                                                                                        .الرئيسية يف العامل، وهو أمر يتيح هلذا املركز التعاون مع منظمات احلوار األخرى ابعتبار ان ذلك أحد وأهم أهدافه الرئيسية
  م2005احتضان اململكة للمؤمتر الدول ملكافحة االرهاب الذي عقد يف العاصمة السعودية عام ملسار الثاين :ا

 ما هي اهم منجزات الدولة يف جمال العمل االغاثي ؟                                                                                    
حتملت أعباء ومسؤولية العمل اخلريي منذ بداية تنفيذها على يد امللك عبد العزيز حني كان منافحاً اململكة العربية السعودية 

وداعماً لقضية فلسطني اليت الزالت حتت وطأة االحتالل اليهودي حىت اِلن إضافة لبعض األعمال اخلريية اليت تقدم 
الذي يشهد فيه العمل اخلريي دعماً منقطع النظري، للمواطنني يف بداية عهده واستمرت مع أبنائه حىت الوقت احلاضر 

وفتحت الباب على مصراعيه للمؤسسات واجلمعيات اخلريية لتعمل يف الداخل واخلارج لتلمس احتياجات الناس وتقدمي 
الدعم اإلغاثي للمسلمني يف اخلارج وفق إمكاانت هذه املؤسسات مع دعم خاص ومستقل من الدولة للكثري من قضااي 

لمني املتعددة، ويدلل هذا االهتمام على الدور القيادي املناط هبا فهي رائدة للعمل اإلسالمي يف العامل، وحتتضن احلرمني املس
وهناك عدد من املؤسسات السعودية تعمل يف اخلارج وفق مهام حمددة ومن أبرز هذه  الشريفني ومهبطا للوحي ومنبعا للرسالة

  -الندوة العاملية للشباب اإلسالمي  - رابطة العامل اإلسالمي - جلنة األمري سلطان اخلاصة لإلغاثة  : املؤسسات ما يلي
إدارة  -مؤسسة مكة الكرمة لكفالة األيتام - هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية - الوقف اإلسالمي  -املنتدى اإلسالمي

 .ريها من اهليئات اخلريية السعودية األخرىوغ.مؤسسة األعمار اخلريية - املساجد واملشاريع اخلريية
 ما ابرز اجلهات الدعوية اليت انشاهتا الدولة يف الداخل واخلارج ؟                                                                                

                                                              الرائسة العامة إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء ودورها الدعوي. –أ 
                                                                       املؤسسات التعليمية ابململكة ودورها يف الدعوة إىل هللا وتشتمل على :  –ب 

                                                                        عوة .التعليم ابململكة يصاغ من منطلقات إسالمية ومؤسسات ختدم الد   -
                                      جامعة أم القرى مبكة املكرمة . -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة  -
                                                                                     لدعوي داخلياً وخارجياً .رابطة العامل اإلسالمي ودورها ا   –جـ
                                                                                                الدعوية اليت تعىن ابلقرآن الكرمي .  األنشطة   –  د
                                                        املسابقة الدولية لتالوة القرآن الكرمي وجتويده . -اجلامعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي   -
                                           امللك فهد بن عبد العزيز لطباعة املصحف الشريف ابملدينة املنورة   جممع خادم احلرمني الشريفني  -

                                                                            الندوة العاملية للشباب اإلسالمي –منظمة املؤمتر اإلسالمي و  –هـ 
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ارة الشؤون اإلسالمية وز  –هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية ط  –مؤسسة امللك فيصل اخلريية ودورها يف جمال الدعوة ح  –ز 
اجمللس  –املساجد ودورها وعناية اململكة العربية السعودية هبا ك  –ي واألوقاف والدعوة واإلرشاد ودورها يف جمال الدعوة 

 جملس الدعوة واإلرشاد –ل األعلى للشؤون اإلسالمية .
 ما ابرز ما اجنزته الدولة يف مكه واملدينة ؟                                                                                                  

حظي احلرم املكي الشريف واحلرم املدين الشريف ابلعناية اخلاصة والرعاية التامة منذ عهد املؤسس امللك عبدالعزيز آل سعود ، 
عبدهللا بن عبدالعزيز حيث كانت ُجل االهتمامات لقادة اململكة منصبة على خدمة وانتهاء بعهد خادم احلرمني الشريفني امللك 

احلرمني الشريفني رعاية حلقهما املقدس وتسهيالً للطائفني والركع السجود حىت يؤدوا عباداهتم يف أحسن حال ولقد مر على 
أتسيسهما فلقد أمر امللك عبد العزيز رمحه هللا يف عام احلرمني الشريفني من التحسني والرتميم التوسعة ما مل يشهده اترخيهما منذ 

هـ أمر برتميم املسجد كامال ُث يف عهد 1354هـ برتميم وإصالح جدران و أعمدة وصحن املسجد احلرام ُث يف عام 1344
صلني هـ  ولقد أسهمت هذه التوسعة يف زايدة عدد امل1375امللك سعود شهد املسجد احلرام توسعة كبرية وذلك يف عام 

( مليون رايل 70والتيسري على احلجاج واملعتمرين كما شهد املسجد النبوي الشريف يف عهده توسعة ضخمة كلف مشروعها )
يف وقتها وهي تعد أكرب توسعة للمسجد النبوي الشريف منذ بنائه كما حصلت توسعة أخرى يف عهد امللك فيصل وهي عبارة 

ه أمر بتوسعة املسجد احلرام 1409انحية الغرب ويف عهد امللك فهد وحتديداً يف عام عن إضافة مساحة إىل املبىن القائم من 
يف مشروع يعد من أضخم املشروعات على مدار أربعة عشر قرانً  حىت أصبح املسجد احلرام يستوعب ما يقارب املليون و 

شريف بعناية امللك فهد حيث متت توسعته نصف املليون مصل يف مواسم احلج و العمرة ورمضان وأيضاً حظي املسجد النبوي ال
ويف  ( 2م165000 يف مشروع يعد من أكرب املنجزات للمسجد النبوي الشريف حيث بلغت مساحة املسجد بعد التوسعة )

حىت يملت التوسعة املطاف يف عملية غاية يف الصعوبة  رام واملسجد النبوي توسعة عمالقةعهد امللك عبد هللا شهد املسجد احل
اهد هذه املنجزات القاصي والداين عرب النقل احلي املباشر لتعكس الرغبة األكيدة وامللحة من والة األمر يف خدمة املسلمني ويش

لتتواكب مع تزايد أعداد  يف هذا الظرفامللك عبدهللا وأتيت توسعة  وتذليل كل الصعاب ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة
  وما زال هذا املشروع شاهداً على العناية الكبرية ابحلرمني من قبل والة األمر اء املناسكاحلجاج واملعتمرين الراغبني يف أد

 للملكة جهود كبرية يف خدمة القران الكرمي ؟ ما ابرز منجزاهتا يف ذلك ؟                                                               
                                                                                     :ك العهد ما يليمن أهم جهود اململكة يف خدمة القرآن يف ذل

مكة  هـ عندما ظهر املصحف املعروف مبصحف1369تعود طباعة املصحف عام   :طباعة القرآن الكرمي ونشر معانيه -1
وقد توِّجت جهود اململكة يف هذا اجلانب إبنشاء جممع امللك فهد لطباعة  مكة املكرمة والذي طبعته شركة مصحف املكرمة

هـ ليكون أكرب صرح لطباعة 1405صفر 6يف ي افتتحه خادم احلرمني الشريفني الذ ابملدينة املنورة املصحف الشريف

http://www.kingkhalid.org.sa/gallery/text/info.aspx?ID=23
http://www.kingkhalid.org.sa/gallery/text/info.aspx?ID=23
http://www.kingkhalid.org.sa/gallery/text/info.aspx?ID=23
http://www.kingkhalid.org.sa/gallery/text/info.aspx?ID=23
http://www.kingkhalid.org.sa/gallery/text/info.aspx?ID=23
http://www.kingkhalid.org.sa/gallery/text/info.aspx?ID=22
http://www.kingkhalid.org.sa/gallery/text/info.aspx?ID=22
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                                                                                                 املصحف الشريف يف العامل
وجدت مدارس حتفيظ القرآن الكرمي عناية خاصة من القائمني على خطة  :التوسع يف إنشاء مدارس حتفيظ القرآن الكرمي -2

                                                                                  .التنمية الثانية فكان هلذه املدارس مكاهنا يف اخلطة األهم يف اململكة
اململكة ملدارس وطالب حتفيظ القرآن الكرمي الكثري من الدعم  تالدعم ملدارس ومجعيات حتفيظ القرآن الكرمي قّدم -3

                                                                                                                                         .على غرس العقيدة الصحيحة يف نفوس الناشئة من خالل ربطهم بكتاب هللا جل وعال ااملادي واملعنوي انطالقا من حرصه
اهتمت اململكة العربية السعودية يف جانب املسابقات القرآنية هبدف جذب الشباب املسلم  إقامة املسابقات القرآنية -4

 .رمي واإلقبال عليه ابحلفظ والعناية والتدبروترغيبه يف حفظ كتاب هللا الك
       كيف ميكن رسم الوالء للوطن من خالل خطبة اجلمعة ؟                                                                                       

) من كان يؤمن ابهلل واليوم اِلخر فليقل  بعدم ااثرة البلبلة واالنتقاد يف خطبة اجلمعة فهذا ليس مبكانه ويتمثل قول النيب 
 خريا او ليصمت ( ويذكر احملاسن 

 


