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 الخيار الثالث الخيار الثاني الخيار األول الســـؤال 

1.  
ْن َعَذاِب }: قال تعاىل يف ُسورة يوسف أَفََأِمُنوْا َأن تَْأتِيَ ُهْم َغاِشَيٌة مِّ

اَعُة بَ ْغَتًة َوُهْم اَل َيْشُعُرونَ   (غاِشَية)املقصود ب  {الّلِه َأْو تَْأتِيَ ُهُم السَّ
 :هنا

أي شيٌء يغشاهم فيدفُع 
 م وَتشمُلهمة تَغشاهُ ُعقوبَ  عنهم عذاَب اللِ 

اسٌم أنَّ الغاشيَة يف هذه اآليِة 
 من أمساِء يوِم القيامةِ 

 ُمباشرةً بعَد َصالِة اجُلمَعة  مساء يوم اجُلمَعة :االغِتسال، ووقت االغِتسال يكون: ِمن ُسَنن يوم اجُلمَعة  .2
يبدأ من بعِد طلوِع الَفجِر يوَم 

اجُلُمعة، واألفضُل أن يكوَن 
 عنَد الرَّواِح إىل صالِة اجُلُمعة

نَّة واجَلماَعة يف اإلميان  .3  :ِمن َعِقيدة َأهِل السُّ
، قول وعمل اإلميان  أنَّ 

  يزيد وينقص
أنَّ اإلميان ثاِبت ال يَزِيد 

 وال يَنُقص
قابل للزيادة فقط أنَّ اإلميان 

 ال للنقص

ى اللَُّه : )ملسو هيلع هللا ىلصقال َرسوُل الل   .4 َمن أَخَذ أْمواَل النَّاِس يُرِيُد أداَءها أدَّ
 (:أَتْ َلَفُه اللُ : )معىن(. يُرِيُد إْتالَفها أتْ َلَفُه اللَّهُ  هاعْنه، وَمن أَخذَ 

 أَماتَُه اللُ خبَاِتة ُسوء
رَض 

َ
َسلََّط اللُ عليه امل

 فأَتَلَف َجَسدهُ 
نيا  اللُ  بَ ذهَ أَ  ماَله يف الدُّ

يْ   رةن يف اآلخِ وعاقَ َبه على الدَّ

 الثاين اهِلجري الثاِمن اهِلجري الرابع اهِلجري :يف العام ملسو هيلع هللا ىلصكانت َوفاُة رُقَ يَّة بنت النيبِّ   .5

يان عاد وبَ مَ  إثبات ال :ِمن َأهم َمقاِصد ُسورة األنبياء  .6
 األدلَّة على ُوقوِعه

الء قيدة الوَ يان أمهيَّة عَ بَ 
 والبَ رَاء

 أحكاِم احلجِّ والعمرةِ يان بَ 

قُصود ِمن َقوِل النيبِّ   .7
َ

 فَ كَ ): ملسو هيلع هللا ىلصما امل
َ

ما  لِّ بكُ  ثَ دِّ ا أن يُ بً ذِ كَ   ءِ رْ ى بامل
 ؟(عمسَِ 

قُصود
َ

النَّهُي عن : امل
استماع ما ينقله الناس 

 من أخبار مطلًقا

ينقل املرُء أن ال : املعىن
أيَّ خرٍب حىت لو تأكَد 

 من صحِته

 كفِ يَ : أي
ُ

ن مِ  سِلمي امل
ب أن ذِ قوع يف الكَ الوُ  سبابِ أَ 

 تأكده دون عَ ما مسَِ  لِّ  بكُ رب يُ 
 تبُّ ثَ أو ت َ 

8.  
األفكار اليت موقع الدرر السنية تَعَتِِن بيف املوسوعات الِعلمية  أحد

كالَعلمانِية والليربالية والدميقراطية   احلديثيف العصر  تَهر ظ
 :واالسِتشراق؛ وحنو ذلك

نَتِسَبة 
ُ

موسوعة الِفَرق امل
 إىل اإلسالم

ذاِهب الِفكريَّة 
َ

موسوعة امل
عاِصرة

ُ
 امل

 موسوعة املَِلل واألديان 

تُويفَِّ َفِقيه الَعصر فضيلة الشيخ حممد بن صاحل بن ُعثيِمني رمحه الل   .9
 :عام

 ه 1423 ه 1422 ه 1421

مؤسسة الدرر السنية لديها حسابات رمسية يف وسائل التواصل   .11
 :التالية

 - فيسبوك - تويرت
 لينكد إن

 - انستقرام - فيسبوك
 سناب شات

 انستقرام - تويرت - فيسبوك

 


