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2030 الوطنية قطر رؤية

القراراألميري بموجب عليها المصادقة تمت التي 2030 الوطنية قطر رؤية تهدف
 قادرة متقدمة دولة إلى 2030 عام فطربحلول تصل إلى ،2008 لسنة 44 رقم
 بعد جيفن لشعبها الكريم استمرارالعيش تأمين وعلى المستدامة؛ التنمية تحقيق على

 تحقيقها إلى البلد يسعى التي النتائج قطر لدولة الوطنية الرؤية تحدد حيث جيل؛
شاملة وطنية استراتيجيات لتطوير عاما إطارا توفر أنها كما الطويل، المدى على

دنفينها. وخطط
: التالبة المترابطة األربع الركانز خالل من التنموية األفاق الوطنية الرؤية وتستشرف

البرشية التمنية - األوىل الركزية
املسهتدفة! الغايات

! متعملون ساكن
 يفي بما المواطنين ود ويز المتميز.؛، العالمية التعليمية األنظمة مستوى إلى يرقى تعليمي نظام ٠

ويتضمن، القطري، المجتمع وحاجات بحاجاتهم
والمستقبلية. الجالية العمل سوق لجاجات تستجيب تدريب وبرامج تعليم مناهج -
فرد. كل وقدرات طموحات مع تتناسب الجودة عالية وتدريبية تعليمية فرضا -
للجميع. متاحة الهدياة مدى مستمر تعليم برامج ا

 الالزمة بالمهارات القطريين والشباب األطفال تزود وغيرالنظامي النظامي للتعليم وطنية شبكة
 على، تعمل وتقدمه. مجتمعهم ۶بنا لالسهاًمفي العالية والداضية

تراثه. على والمحافظة القطري المجتمع وتقاليد قيم ترسيخ
القدرات. وتنمية واالبتكار اإلبداع على النشء تشجيع

.المواطنة و االنتماء روح غرس
والرياضية. الثقافية النشاطات من واسعة مجموعة في المشاركة

 وتخنعع مركزية، ارشادات ووفق ذاتي وبشكل تداربكفاءة ومستقلة متطورة تعليمية مؤسسات
المساءلة. لتظام
 بالتعاون والهناهن العام القطاعين بين الشراكة مبدأ على يقوم العلمي البحث لتمويل فعال نظام

ر

 المرموقة. العالمية البحوث ومراكز المختصة الدولية الهيئات مع
 العلمي. والبحث الفكري و الثقافي النشاط مجاالت في دوليا دورفاعل
 على ظ والجفا متها، سال. وتأمين حقوقها ورعاية الوافدة العمالة من المرغوبة التتوليفة استقطاب

منها. المتميزة المهارات أصحاب
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التنموي للتخطيط العامة األمانة
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اللجان رئاسة
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بعد؛ أما وسلم وصحبه أله وعلى سمد سيدنا على والسالم والصالة العالمين، رب هلل اسمد

 التعليمية للمناهج معايير أعداد تم قطر، دولة في التطوير ومبادرة الجديد، التعليمي النظام أطار فغي
 معرفيا، الطالب يتعلمه أن يجب ما سدد )حيث التعلدم تطوير لعملية الزاوية حجر تمثل باعتبارها المختلفة،

عالية. بكفاءة ذلك توظيف على قادرأ ليكون وسلوكيا( ووجدانيا،

 والروحية، واسلقية، المعرفية، المتعلم ثدخصية بناء في مهما مرتكزا ضئل اإلسالمية التربية مادة كانت ولما
 صدنع في إلسهامه وأساسا والعالمي، والقومي الوطني أطاره في المجتمع مع لتعامله ومنطلقا والسلوكية، والفكرية،

تعكعس المادة، لهذه مناهج أعداد الضروري من فان وأخراه، دنياه في واسعاده باهلل لوصدله واسحئدارة، التقدم

قطر. في والتعليمية والمجتمعية العدياسية للنهضة الطموحة اإلهداف

 علماء من نخبة بتكليف التعليم هيئة قامت فقد اإلسالمية، التربية لمادة الجلي المنظورالواضح هذا من وانطالقا

 والشؤون اإلوقاف وزارة بمشاركة الرربوي، والميدان للتعليم االعلى والمجلس قطر جامعة من والرربية الشريعة

قطر. دولة في التعليمية النهضة وتواكب اليه، تطمح ما تحقق مناهج بوضع اإلسالمية،

 وعلومه، التكريم )القرآن هي؛ مجاالت ستة اش اإلسالمية الشريعة وأقسام لمجاالت وفقا الكتاب تقسيم تم ولقد

 واإلخالق اإلداب اإلسالمية، والبحوت العسيرة وأصدوله، اإلسالمي الفقه اإلسالمية، العقيدة النسريف، اسديث

اإلسالمية(

 سالسة للمعلم يحقق سا عرضها في والتدرج والتتابع فروعها وتنوع المادة خصوصية مراعاة التقسيم هذا ويحقق

شوه. مراحل ستلف في حاجاته يشبع وجذاب، سهل بأسلوب مادة للمتعلم ويوفر السنوية، اسطط اعداد في

 االبتدائية، المرحلة في الطالب تعلمه مما واالنطالق التدرج على األعدادية المرحلة هذه في أمكن ما حرصنا ولقد

 المصدر جعل أعيننا نحسب واضعين واضحة، ميسرة ولفة وسلسة، سهلة بعبارات الموضوعات صياغة وحاولنا
 اش تودي حميمة عالقة بينهم تتكون بحيث وقضاياه، ومندكالته الطالب حاجات من وقريبا وجذابا منسوقاً

بها. وتعلقه للمادة حببه

 وصدلى العمل، في والصواب القصد، في اإلخالص جميعا يلهمنا وأن اسهد، بهذا ينفع أن نسأل تعاش واهلل

وسلم وصحبه أله وعلى سمد سيدنا على وسلم اهلل



1
 التفصيلية. الدرس لموضوعات عرضى

ح

التعلم. عملية نهاية فى تحقيقها تتوقع التي االداف هنا دون
٠ هدافي1 اهعجل ٦

٢ ز

التعلم. في وتثيررغبتك الدرس فى الدخول تمهد خطوة ابرتهيئة

واثرائي. وتطويري بنائي دين فيها النشاط ويتنوع المختلفة، المهارات تنمي فقرة ذهفاخ

للدرسن. ومراجعتك تعلمك تقودم في وتسعهم التحويد، ددروس تختصن -

 ومعرفتك معلوماتك لتوسيع التالوة ددروسن تختصن تثقيفية اضعافية معلودة

الكريم. القران كتادة في الرموزالمسعتخدمة داصعطالحات
ج

و ئ يات تعالى. اهـ ب٠لكتا اسرلد-يكاعندعراءتك جانئ تنمية في ويسعهم وتأمله، اآلدات في نحومعنى االنتباه للفت ايماندة تثقيفية اضعافية معلوم^

الدرسن. في المقررة الكريم القران آيات تالوة في الدائك تقويم ؤس

 عزوحل اهلل لكتاب معرفتك من تزيد الكريم، القران حول تثقيفية اضعافية معلومة

ده. األمة وعناية وقيمته،
- قرآنية معلومات ٠

المحفوظ. القراني النصن اسعترحاع على قدرتك قياس لك يتيح ذاتي تقويم -

 وتردية، توحيها تحوى التفسعير دروس في الكريمة اآليات وحي من اضافية معلودة

المفسرين. وتامالت السعلف اقوال من مختارة
ععهأت

الكريم. القران لتفسعيرايات فهمك قياسن على يسعاعدك ذاتي تقويم -

فيها. والتوسعع الدرس دموضعوع المعرفة زيادة على تسعاعدك معلومات تقدم اضعافة ٠٠

صحيح. دشكل ادراكه ضعرورة الى االنتباه ولفت الدرسن، في الهـم للمفهوم ادراز ٠

 تعالى؛ قوله وحي من الدرسن، موضعوع حول والبحث االطالع في للتوسعع يحفز سعوال
)وهلربزدذيعلماً(. ،رددي

 ما خالل من الحياتية المواقف في التفكيرنحوالتصعرف لتوجيه الواقع على اطاللة

تعلمته.
0سذ

 والضعط المراحعة على تسعاعدك يسعيرة، دمفردات الدرسن محتوى فيها تلخصن منئلم

الدرسن. في تلقاءا التي للمعارف
العلمية ^خالهض

عمليا. وتطييقها علمية واحكام توحيهات من الدرسن في حاء ما المتثال هاتية ميادرة ض



االول الباب



وعلومه الكريم القرآن

ألتجويد أحكام مراعيا متقثا تسميعا ألملك سدورة يسمع 1.1.2

11

٢كل;زحفو٦
٠ئئب٠قضت٦

صحيحة تالوة (٧٨-٤٥) الكهف يتلوسدورة 1.1.3

صحيحا تفعديرا الحجرات سدورة من (٣٣ - ١١) اآليات يفسر 1.2.1

 التطبيق مع والترقيق التفخيم حيث من الراء أحكام يععرف 1.1.1

التالوة. أثناء لها الصدحيح

وعلومه الكريم القرآن

صحيحا تفسيرا المقررة يفسعراأليات

يتلواويسعمع فيما صحيحا تطبيقا التجويد احكام يطبق



اضال ليشنه الكسرة كأنت أؤ اشتغال قبل.حرف مئ نتكن أنلة(

12
ارا احكام

الراء احكام

شكثت حيث الكسر بفن! كذاككسرتن ما أذا الراء ورقق

الدرس هذا ىف حتقيقهام إىل أسىع هدفني أدون

 وأطبقها. الراء، أحكام

 الراء. تفخيم حاالت

 الراء. ترقيق حاالت

الراء وترقيق تفخيم جواز

وعلومه الكريم القرآن

وعلومه الكرمي القرآنلمجال

الدرس هذا في تعلم

اهدافي سجل



خزتهيئة
فهيا: الراء حرف نطق يف الفرق و_حلظ التالية، األيات اىل اسمتع

[٧ ]الغاتحة: ٠ والأالئأبثاً ح ئء ٦رتأكوو٦أخ٠عدبلم آنست <ين١ ييل >

[٣٥ ألحقاف:١] ٠ ؤلوأآلثزوساًلرثل٩ةصؤكاًب^>

\__________________________________ر
الراء: اأحكام

يه: والرتقيق، التفخمي حيث من أحاكم ثالثة للراء

الراء احكام

جوازالوجهين الترقيق التفخيم



،التفخيم االول، الحكم
 به. النطق أثناء ىف وتغليظه احلرف تمسني وهو

اآلتية: احلاالت ىف الراء تمخف

الراء تفخيم حاًلت

مفتوحة كانت اذا

ر
مضمومة كانت اذا

و
رر

ساكنه كانت اذا

ر

ا

األمثلة: األمثلة:

اللكمة أول ىف (١) اللكمة أول ىف (١)

ئزشه> <٠.

اللكمة وسط ىف (٢)
اللكمة وسط ىف (٢)

.>جبصنه
.ؤص >تن

اللكمة آخر ىف (٣)

اللكمة آخر ىف (٣) موصولة تكون أن دشرط
.>قاآله

ر ت

 سعاكنة، كانت اذا الراء تفخيم حالة

 حرف ودعدها مكسور، وقبلها

 الكلمة غيرمكسعورفي استعالء

 كلمات خمسن في جاءت نفسها،

هي؛ الكريم، القران في فقط

،^ يصادا > ،^ يبو >
.ه د١اليت >

- -

الفتح بعد الساكنة

،٠ مثىف:

_____________ر

النسم بعد السساكنة

.٠ءتئ ف6ا5ًوال مثىف:

كسعرعارفى بعد الساكنة

.>ارةبوإه مثىف:

ئش

 اهدلي كسر بعد الساكنة
االستعالء حرف بعدها وأتى

.جميف؛ه—>ذآل

فيها؛ الراء تفخيم مع التالية الكلمات انطق

الرص!كثئآلئليدة

وعلومه الكريم القرآن



: الترقيق الثاني: الحكم
 به. النطق أثناء يف وختفيفه احلرف تنحيف وهو

اآلتية: احلاالت يف الراء ترقق

الراء ترقيق حاالت

ظئ

ساكنة اكنت اذا مكسورة اكنت اذا

٢ ر
 االملة

االمثلة:

عارضا سكونا الساكنة كسعراهدئي بعد الساكنة اللكمة: أول يف (١)
ياء بعد االستعالء حرف بعدها يقع ولم .٠>يتات

األمثلة: األمثلة: اللكمة: وسط يف (٢)

،ه ~ }> ،٠ثحئ > .٠كريم٠

.٠>ئفيؤر .٠>ؤًاجترو (فيآخراللكمةيف٣)
ت ر مل ر الوقف: حالة

.٠حر٠١س سؤة ^=>

لم ر

فيها؛ الراء ترقيق والحظ التالية، للكلمات زميلك تالوة ألى اسدتمع

مرستا سير (لئلممين

ر. ؤ

وعومه لكريم١ ن١لقر



جوازالوجهين، الثالث، الحكم

[ جوازالوجهين حاالت ل
٠

 مكسور، وقبلها ساكنة كانت اذا
مكسور. استعالء حرف وبعدها

:مثل

ه ؤق >
_____ر

 حرف وقبلها ساكنة كانت اذا
مكسور. وقبله ساكن استعالء

لالونى اجفه
: صحيحة قراءة أقرأها ثم اآلتية، اآليات في والترقيق التفخيم حيث من الراء أحوال أعتن

 ١د_0.^/^^ —أيا*^اً+ب١تاالوةألهركحال$ذتغإئع ح :يتآتدى فر٠ : اللهتعالى قال
 ة<=>قال@ىج^ضيآأل:9ق76;542ا

[٨٢-٧٧ ]مريم 0 ١ؤنءيلمضد٠^ 0لثجاجب^^^0 ١ط 1 نعير ءرنقه

 1. —: رئى+جك_، ئك ١) (كىوةد؛و ولئيعآلئه يانتذب ^ويتتحلوق : تعالى ؛ئئه قال
اًئش >يا = < اً;إر : 99 8 7ش 6 5 4و 32 يظس 0 ك/

ه[٠-٤٧ ]!نحج:



١٥ اجلزء:

الدرس هذا في اتعلم

وعنومه الكرمي القرآن ^^الشا

]

(٧٨-٤)ه االيات الكهف سعودة

١١٠ اياهتا:١٨ ترتيهبا:

 )ف*(الوئإ د^^##$وئ٠آ ^و:تعالى اهلل قال

[١٦ االكهف: ٠ 32ا0 /^غو٠ — +,

 تالوة الكهف سورة من (٧٨ -٤٥) اآليات تالوة
صحيحة.

اآليات. في والتراكيب المغردات معاني

اهدافي اسجل
٦

:الدرس هذا يف حتقيقهام إىل أسىع هدفني أدون

؛٧٨٠٤٥) سةاههف

وعلومه الكريم القرآن



يرتهيئة٠١
 تالوقته قلبانعند فامجع بالقران؛ االغاغ اردئت اذاال :))الفوائد(( يف يف القدم ابن قال

 فإنه اليه؛ منه سبحانه به مبنتلكم به واحرضحضورمبنيخاطبه مسعك، واثق ومساعه،

 أزأ: 8765نيجفرئ 3 21^ تعاىل: قال ((٠ وسوله لسان عىل لك منه خطائب

.[٧٣ )!(: ]سورة ٠ ي = ]< ائئع

 القران مع الصاحل السلف تعامل كيف وبني الواردة، األية وبني يف القمي ابن قول بني اربط

لك.٠ذ اىل استنادا

-----------------------------------------------------1ة ر كؤ ا مقععد
٦

لذلك. المناذج ورضب فهيا، الصحيحة القمي ومتيزي الفنت مع التعامل مهنج عىل الرتكزي
______________________________________________________________________ا

أءألاًللهؤأآلجكاقل

 جاى ألؤح نذروه جليئا ًاألصآلصح ت ي م لك2ئحل ًالئئا 0 أنزته ثبامنئؤ٢^ًاال^ة ٢٠أل ورب >
 .—آ!وتؤة#ًا$آؤئسقًا()*+,٠يةية٠ا

 @^3;<=>۵9ل8765ال32ا0/
 ودون ثافه ن١ًاس^^ضق3 ي0ذوتىآ 0١كاحًاعجؤأؤلرمنلزصاش^هصئ

١شد رق3وال .عبلوأ-كاضيإ تا ووهوأج^ إآل^0ا ] ًا٨الا[ير\ ىبكك٢١ظ 4ئ يئدآ

والتتراكيب المفردات معاني



//،؛</</ /. وو ز/, نمط

 ر}~كآئ حنحلسىصرؤأفئئؤذو١فدتكياجذآلدمب^وألالطمتغةخ 1

 ؤ^^±مللئئ— ة٠0صيجذإلئع§تي

 ٠جتذها٠^ًاج٠وأ,وةءئاقينزكمجولةد٠يًا^

 ٠هد أنئزذي $ مغتا# تس0م_عا ٦م ٢صلو £ها٩بظو ئبوًاأص نًااأذثربةًائر

 98ا£5ق32ا0ض()+,أل.ا
 ملأل ذئايسآلال٠٠:;آقي>أال@هاأتدج

 ة[\]0Xلة،^جيذةائ^^0^ي^أل

 وإن حك 0د وخ يثثهوه 1 ل؛جه ٢٠مشيه كل يدا؛.ائاتلنا كادمت وئى ما هريس ر_ كت

 طمح£^¥١{ًااذوًا~ذ;ؤ8١اذاآد٠الئشهكل١كذجتاىل

بلج بر± دونه يدون—كل §اب٢^

 !^#ا$^ع9ئ:عصيئ^ق^فيمء0

 ًالسعقذ 98 7 6خزؤؤف3ىل١اوا 0/يتا . —صبا١خ^^+ )(كا '

 ي08ئ8هحةذعىه>0مي٢ذ@8ال<>

 يثا تيس كلنن٠ يق قغه[\لآللشش_ Xوءكئة7ءذ ةذرئئةس7ؤدآ7س

 بزإ 1 الت^ ئألةىل 8 ١ئشئ ئت
ء£ةل¥نًام^§ئ^صسؤوصثكج^±٦ض^ك٦س}كوآل٢ملن{



 تأداش٠٩قهي ةآلزمبحىئذ:ا ىفيزبمنسؤاةئ

 ؤإدالعكا0ة 0وال^يين^١الوذىئاتيهث ة ٠صؤل مخ^0غ^لن

) طعد ' #اش ا!ةل0ل ١ىر س;ئا كتحئذ ٠٠^مهيغريذغتب ش^وئل؛كىسح ظئ

 قا<دآ>أثق@:;9 8س6نم5^^3 2 انا 0 / انسًا.+,صق

كه ت نلحن شئته كاذلئ ةًاقاذةو يشس آن با1 ب^اك 1تهو و وئ ل قأبوآ طها٦ تا٠شكء٢

0 وفخ^حدخوض]ير^'بئلXعاؤ^ كال 0 أء

والتراكيب المفردات معاني

السعورة: فنعل
 اجلمعة يوم الكهفاين سورة قزا من ))قال: أده ه درى—اخل سعيد دي عن

.األلباني[ وصححه واليههقي الحاكم ]رواه اجلمعتدن(( بدئ نا النور, من له اشاء

: اآليات موضوع
.موضوعها واستنبط ،املتلوة اآليات تأمل



عتاددآذاجتدرخنه نوجداعيذاين تعاىل: انله قال

ه طنا ق؛ يقسذس ١س^لد
للعمل. هتيأ فقد الرمحة أويت مفن العمل، عىل الرمحة قدم



معلمي: عند يأتي ما أتلو —

 نذروهخ.ائ حش أآلر تات هء ل2حئل قآؤ 0 أالئه س^ًا-ي^هاثيارئف م بكدب > تعًاىل: االًئه قال

.٠ئصة٠اح٠ت١

.٠أ:9ر87^^5أال32^وا تعاىل: انله قال

ال[در ذبككًا ١ظ ب يؤئلئنا ودون يي2 ب0٠٢ووئ > تعاىل: الله قال

.٠١أب هيدرق ب شؤأىع ت ودو حثغاج ال جتين؛] بري(

.٠وجعًاذامبمذوةا دادوًاىشغ^خاًئؤيرنءمتوملدءوهملقزيسد:يبوًام ودوميقويل > تعاىل: الله قال

. ٠ رضيا يدوًاما ونمل وئعونا ٢أب تللوًا ًاذئرببور<ًالائر و > تعاىل: الله قال

اى^اجئ^^يًاحلى عوئاً;ك أست وخندذ ؛وحرن وء^لالا/طدغ٢وتازط تعاىل: !لثه ^ل

.٠خيوأيوتآائأوة

.٠خك٠ي^4ئبلكئؤ 0 > تعاىل: الله قال

.٠ذلائذعذحئتسائإىم ذآذتدائىحإداك(اىفاًلئغيئة-ئريذاذ(ئالئيةرى > تعاىل: االًه قال

 نن_ذعنئ1سثذلعاًئأثئائقًابوإانيغبغوئتاملؤجداذقابرل دآساأثز@بؤ *ؤقآئعلقاىج تعاىل: قال؛لثه

.٠ ١طبيرب ئتك^دت0 اكل



٣٠ اياهتا، ٦٧ ترتيهبا،٢٩ اجلزء،

الملك سعودة

 بإتقان. الملك سورة حفظ

اآليات. فى والتراكيب المفردات معانى

وعئومه ميرالك القرآذ ^^أئشا

[١ : ]الملك

اهدافي اسجل

) ^!ؤى#اً$ولمو^(تعالى، ل۵

الملك ة

وعلومه الكريم القرآن



عزتهيئة
 يعرف حىت جياوزهن مل ايات عرش. تعمث اذا منا الرجل )اكن ،قال همسعود ابن قال

.وصححه[ الطبري ]رواه (. هبن والعمل معانهين

الكرمي؟ القران من.حفظ األول اهلدف ما ❖

ة عور ا مقصد
_________________________________________________________مل

-ض- ٠-

عقابه. من وحتذيرا خشيته، عىل بعثا وقدرته؛ تعاىل الله ملك مكال إظهار عىل امللك سورة تركز

—/.210*765
 شزهذسىأ[\;]رة؛_ةئمتذد٠£دقصأذآل

ذىتائتامسضإةأق٠؛ققكذاذ٠ذذ§؛اي٠£٠£م؛أ~ذبخ٠ئ

٠٣أةضؤ!ئيئآلش0قائ|أمًانج٠ئ-0ك٠الىفىف٦

والتراكيب المفردات معاني
٢ ٦

خلل. : تغنودؤ وتعامظ. تعاىل : !

متعب. : رو /
حسار .شقوق : ؤ

مل
فهالاك. : ئ تتقطع. : /حر

،ز ت ر



 يف<=>^؛:9ذ8)76543210/٠+ا,-

 إقيز أمأخشفيائي0دبرر ئ ١؛د ئدماال1 ن٦ ءأمشيىًامحنح ٠وكالئئو
 اوزذوقًائض٠وقد_ب؛ؤضنري^ا,^ذمج ] هيحًاكائ^^نيدنح مي

 ؤظاًا{ى|}ل~م^ش0بطمب^^هلالأئخمو^صع0ذي^^1زم
 £إن>وناالىفصو|أسدىًائ^إذأا±ذقل$ىمذض|٣درون

ألج٢ئكو^^ًا^و٦شهمًاقئ٠ءيضططى^ا<قئًاشسم٩شم،^ؤذهغ

(٠ئ^٠!آلو#$ذ٠س٩صذًاؤت٠كح

( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; >

٠هـح0٠=>ئذ@ًالرذئوسسشآلسلفيصج

دك ض;أي^^ ملور

والتراكيب المفردات معاني
٢ ٦

.وتضطرب تتحرك : د ذر
ملور جوانهبا. : <

.الطريان عند أجنحهتن رتة واسطا : هتثب .جحارة فهيا رحي : ملاوساك

.متادوا : ٠يل جنوهبن. إىل أجنحهتن يضممن : وعىخت

.قردتا : .طغيان : ٢م ررص

.الكنال األرض يف ذاهبا : ج حيىم. :
در
9

لم_________________________ ل

1 ۵صعاعرآ٦ك

 تسفع اية كهالكون القران من ورةش)) قال: ا النيئ، عن :ه هريرة أيب عن
.وحثنه[ والترمذي أبوداود ]رواه (( امللك بيده الذي تبارك له: عفر حىت اضاحهبا



 :9 87654 تعش: لله قال
.٠ ى<ا=أ>ؤربوهًاور

 الذهاب ويف ،٠>ةس^أ تعاىل الله قال الرزق طلب يف

 ويف ،٠ >تقوأ اجلنة طلب ويف ،٠*سعوأ للصالة
املير. يعظم اهلدف فبقدر ؛٠ يروأ > التوحيد حتقيق

احتتزجس
 ..............ا0ذ./ًا .............. وذقق()*+ى,.............!قآؤى#

 طكلرئ٢ةض ينتغو.يل ئذيآؤني٠ @ رئ > .............. ۶;

 ..............؟ئ-^Xإسًاال■ئهجة........

 1-م دب وعة،تأييم 0 ..............ت
 ..-{^اه*......ئ0د

............اةقه،زة;|نش............

 / .—, +لصئور٢(ئات ,١^ ..............و

 ..............>يريطوه١=

 مي..............آطائندعق0آلال^ائئط
 ةد^ي٠....-.....ا

 ٠آل:..............إشكءضطاظ{يب

 ا0محذمر1إذأ±يئرى ............
آل نننت ا بري ش0 ..............ض كلسى؛ش ..........

■■■■ ٠٠- --٠ - ؛.............. 0|ا....
........كالك٠ ..............

 إذ0/ر.ئ—)*+, (ئتجذ ولجه

 .....ئذ@آلآلذ؛ئييذغقز > ا:;ظاد ..............

قخصب^.............إةبهـ0٠

4 5 6 7 8 9 :
 .......... ا0مبأضأ0..............ين

 عذاني اديآلآلندالجأ ]لنحهائخوكأ

..............اذآأؤي|

شز٠9ةةذهعشم ..............آو

!-ؤ 0٠ىئأل ..........

0 ......... 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;
ئسشيًا^نن0

قيذذذ جتئ ض وقدكذبًالن ] \ت^^ن[ ١سئ

 أل ٠١ ............................ 1

 اهـى— ص 0 ئر الىف آجتئ; £ملي٢ض
 أش

......ألثئغ

لن*ك^أ ^عئ ٢ك^ا

0..............

¥^ ..............

ج٠ىفشذشنميج

$ .............. !و0بة0ءدآسآآة
..... 3 4 5 6 7 8

لن طي في 1 س كمولردقد

لملك
26

ود الكريم القرآن



وعئومه الكرمي القرآذ يم ١ ١المجال

ا اهلل يبغضها اخالق٤ -
الحجرات. سورة من (١٣-١١) اآليات

ا هتا،٩ ترتيهبا،٢٦ اجلزء،مدنية

ه اليتفئوك مل|ئةدوبقينطًابرتوخربهم> تعاىل، اهلل قال

[٤ ]الحجرات:

الدرسى هذا في اتعلم

 والتراكيب. المغردات معانى

 لآليات. العام المعنى

اآليات. إليه ترشد ما

اهدافي اسجل
١

:الدرس هذا ىف حتقيقهام إىل أسىع هدفني أدون

الله! خالئيبغضها١

وعلومه الكريم القرآن



خزتهيئة

وان لمك، احفظ فانه ايات، مخىس القران تعملوا فقال، احصابه بعىن ابوالعالية اوهىس

[١٦٥ ص القرآن، علوم فى ]اإلتقان . ايات مخىس ايات مخىس به يزنل اكن جربيل

الكرمي؟ القران مع التعامل يف العالية ايب قول من نستفيدها اليت الفكرة ما ❖

_____________________امة ور٠ل ا مقصد
 أسملوا الذين كرثة بعد واألخالق، اإلميان لمكاالت املسمل باملجمتع الرىق عىل احلجرات سورة تركز

.واختالفهم الوفود عام

يبر١اًمودألللهمناًلثتكان

 ن عىت يا، نن ئ^ياء أر،هط؛مم صئ شر ضع سوأوم ط تأليهأأقني >
 ٠مشةتًاإليذشللمف٠١رألث0ء^ذالاًئيًاآلئ١|الذالتًا
 0./—*+١#$منهجي() ة٠مث|ة|

ة^^:;=>@987ق5421

بر [٠ًائ٠أ
[١٣-١١ ]الحجرات:

---------------٠
٠٢ والتر.اكيب ت المفردا معاني

٢ ٦
.لعقا لعضمك دعت ال : أ تال يهتزئ. ال : ألقم

الذي االمس قبح التنابز، أي؛: األملالئثوى0 داأللقان دعئا بعضكم يخاطب ال : /ةذئزطأآلف
املسمل. أخيك عىل أطلقته مساعها. الخشعس لسوء الىت

. الناىم معون عن احلثا التجسىس: : . —
ا

٠الغه ندها

وعلومه الكريم القرآن



لآليات: العام المعنى

 دعق ءوالدراؤن يؤؤأج تئل ينور ألس^وم أؤمناكحمأ١يئ*

 امآضثوة0آلشة نئئجوئالأصالتابو4
٠ دبألئتىلمًامقحة٠طًاإلمييوشائً

 يعملها؟ من حيفة وما اآليات؟ هذه يف ٠ الله يبغضها اليت األخالق ما ❖

 ناء تهتزئ وال رجال، من رجال يهتزئ ال فيقول: املؤمنني، الله خياطب

إجعاب عىل يدل وهو ،والبغضاء العداوة إىل ويؤدي حرام ذلك فإن ناء، من ٠و -إ م

 هو وهذا املهتزي، من خريا به املسهتزأ يكون أن وىع بنغه، املهتزي

 ولذلك األخالق، مبساوئ ممتلئ قلب من إال تصدر ال اخلرية فإن الغالب،

 يعب وال ،ملم[ ]رواه املشمب(( ا.خاد حيقر ان العفر من امرى حبشب))ا: النيب قال

 اآلخرين اكحققار بالقول: يكون والملز ببعض، بعضمك يطعن وال بعثا بعضمك

 قال مكا حرام، ولكامها بالمنمية، بيهنم اكمليش بالفعل: ويكون فهيم، والطعن

.[١ ]الهمزة: ٠ 5 4خبل 2* تعاىل:

 من ذلك وغري فاسق، يا فاجر، يا فققول: يكرهه، بلقب أخاه أحدمك يعري وال

 *وال سمية يين يف تزلث افينا الضحاك: برن جبرية ابو قال اليئة، العبارات

 ا>ئتان وله رجىفألال مائ وليس مدينة٠ال 1 ااًله رشول قدم قال ٠تا.لو؛الشب

 إده الته لوسر يا :قالوا األمساء تللث، مرن بالمئ٠ مهنم أحد ديع إذا فاكن أولكالثة،

 وصححه وأبوداود أحمد ]رواه ((٠ لشب *والققابو؛ال فزنقك قال: هذا، من يعضب

 بعدما والملز، واخلرية، باأللقاب، التنابز وهو الفوق، االمس بىئ ،األلباني[
 عهنا، انله هنى اليت األمعال هذه من الله إىل يتب مل ومن االسالم، يف دخلمت

لنفسه. ظامل فهو

اط
 التي األمور حدد االيات 5تالو بعد

األيات! عنها نهت

....................... )السخرية،

 االية نزلت ) الضحاك: قال

 كانوا تميم، بني وفد في

 أصحاب بفقراء يستهزئون

 وخباب عمار مثل ،٠ النبي

 وسلمان وصهيب و^ل

 لما حذيفة، أبي مولى وسالم

 فاأنزل حالهم، رثاثة من راأوا

البغوي[ ]تغير االية( تعالى اهلل

بغى . وطومه ابريم٠ذر



 >ئال اآليات في جاء •

 كيف .صرمخه٠د ئدوأ

 ارجع نفسده؟ يلمزاإلشدان

 ما التفسديرواكتب كتب الى

ذلك. في العلماء قاله

جاتج()ا*+ !ق،#$آلإ
/ 0 1 32 4 5 6 7 8 9 :
ؤئ أهت >@=;

الغيبة؟ شبه ٢ومي اآليات؟ هذه ىف ٠ الله يبغضها الىت األخالق ما ❖

باآلخرين الظن سوء فإن اليئ، الظن من كثريا يرتكوا أن املؤمتني انله يأمر

جاءت الحجرات سورة

التوجيهات من بالكثير

 مكا الزالت، يتتبع وال األعذار املسمل ألخيه يلمتس واململ اإلمث، ىف يوقع

 اسدله(ببسعانه مفغرمنقختك يا))يقول: ا- والتىب الناس، عورات تتع عن ربنا هنانا
 عوزاهتم تتبعوا ول تعريومه ول املشمبني توذوا ل قلبه اىل اإلميان يفىن ومل(
 يفخحه عورته اهلل تتبع ومن غوزلنه اهلل تتبع املسمل اخيه عورة نتتبع من فانه

.األلبانى[ وحسنه والترمذي أحمد ]رواه بيننه(( جوف لوفئ و

القصعة. من المستفاد

 سبب الى ارجع االجتماعية،

 التفسدير كتب في نزولها

االجتماعي التوجيه واكتب

 فهيم، اكن وإن يكرهون، مبا غيبهتم ىف اآلخرين دكر :وىه الغيبة، عن هنانا مث

 ذكرد قال، اعمل. ورسوله اهلل قالوا، الغيبة؟ ما ))اتدرون يقول: فالنىب
 لنقول ما فيه اكن إن قال، اقول؟ ما ايخ يف اكن ان افرامين يغرد.قيل، مبا اخاد

 الغيبة تعاىل انله شبه وقد ،طم[ ]رواه ((هبته فقد فيه يتكن مل وان اعتبته، فقد

 الله واتقوا غيبته، فليكره امليبت، حلم ألك يكره مفن امليبت، اإلنسان حلم بألك

 اللبه إن منه، واخشوا ذلك ىف فراقبوه عنه، وهنامك به أمرمك فميا املؤمنون أهيا

هيلع. واعمتد إليه رجع مبن رحمي إليه، تاب من عىل تواب

ئدع

 يكره، وبما فيه، ليسى بما وذكره بسدوء، عنه تكلم مداحبه عنه غاب اذا شخصى

 ودعاه هو، كالمه دون غيبته في شاركوه الذين الناسى كالم له نقل القاه واذا
يسدامحهم. وال تكلمواعنه الذين لمعاقبة

اشخصى؟ هذا تصعرف في رايك ما

مداحبه؟ مع فعلها التي القبيحة األفعال ما

هـذا؟ مثل صديق مع انت تفعل ماذا



إة0كاتىل٠ذ٠شائ^ل٠ؤ
٠ حري آل آؤ أقإل)ة أس يئ ًاةك!ئ

ذلك؟ يدل وعالم الناس؟ مجيع خلق مئ( ❖
 تعاىل؟ انله عند أفضلهم ومن وقبائل؟ شعوب إىل الناس تقمي من الفائدة ما ❖

 هتيجؤح وهوآدم واحد أصل من مجيعا الناس خلق بأنه اآليات هذه ٠ ربنا خيمت

 وكبرية صغرية قبائل وجعلهم األصل، يه البرش بني فاملاواة حواء، وزوجه

 عىل يررتب وما األناب ومعرفة والتنارص والتعاون بيهنم التعارف ليحصل

 ونبينا بعض، عىل بعضهم ليفخر ال بيهنم، فميا والواجبات احلقوق من ذلك

 مومن باآلباء. وخفرها (١) اجلاهلية عبية اذهبعنمك قد٠اهلل ان)) ايقول:
 امنا باقوام خفرمه رجال ليدعن تراب. من وادم بنوادم. انمت فيق. وفاجر تتيق

 بانفها تدفع النىت (٢) اجلعالن من اهلل اهلونغىل ليكونن او جهمن. خفمش( من حفة( مه(
.األلباني[ وحشه وأبوداود أحمد ]رواه الننت((

 بأمعالمك، عليمل وانله ربه، من اإلنسان قرب حبب تكون الله عند فاألفضلية

أمورمك. يصلح مبا خبري

 من وغيره االسالم بين قارن

 البشر بين التمييزالعنصري حيث

الناس؛ بين التفرقة ودعوات

اإلسالم: ❖

اإلسالم: غير ❖

األيات: اليه ترشد ما
باآلخرين. واالسهتزاء اخلرية حترمي .١

 القبيحة. باأللقاب وخماطبته اململ انتقاص حترمي .٢

واغتياهبم. الناس عىل والىجت الظن سوء حترمي .٣

والنب. باملال ال بالتقوى، الناس بني التفاضل .٤

 ٠^^ *يالئدرذأ ىط: االًه قال
 نفك؟ تؤذي فهل واحدة، نرث اململون

 __________________________________ز

وتكبرها. فخرها الجاهلية: عبية (١ )

 ويكثر بيتها، في وتدخرها بأنفها والقاذورات العذرة تدفع سوداء صغيرة الجعالن:دويبة (٢)

الروث. ومواضع والجواميس البقر مرابط في تواجدها

وطومه زآنابريم١



،الدوسي دعامة بن قتادة
ال

 احلفظ، ىف آية اكن الله، كتاب مفرس األمكه، الرضير اخلطاب أبو وهو

 البرصة، أهل عامل العرب، وأيام واللغة العربية ىف رأسا النسب، ىف إماائ
 إال شيدا مسعت وما عىل، أعده قذ: ملحدث قلت آلما نفسه: عن وقال

 نارص ابن قال شيائ((. فهيا مسعت وقد إال آية القرآن ىف ما وقال: قلىب، وعاه

.ومئة عرشة سبع سنة ىف الطاعون، ىف بواسط مات الدين:

٥١_________________________________________________________م

ةئمخص3إأ

فهمته الذي المعنى اآلية

 ل ظئ شر ضن أليتثرش ءامر اقن
ئئذغقي؛ءننًاحج صز ٠ئؤي

ه 0ا^ة
) ( ' ين كنة \$\ # ق ؤي
* ,+ - . / 0 1 32 4 
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ه0 سلم =>@اق

 ذعئؤ ؤذر ئتئئؤل٠
 ةألزفيًاؤأقإل0ملئعقاةل

إةقمخا؛ه
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ارشريب الحديث

روح شاء املسعاعدةفى الشريفة النبوية األحاديث يوضح 2.2
املسعلم. لدى اجلماعة

 قاذ: حيريخيد سعد بن سهل حديث خالل من االستئذان اداب يتعزف 2.2.1

البشر. أجل من اإلستثذان -جعل هدئا :ا اهلل رسول قال

 أنرسول ه يكرب معد بن المقدام حديث خالل من العمل قيمة يبين 2.2.2

 ئبي، وان يده، عمل من ياكل ان من خيرا قحل طعاما احد اكل ما ه قال: 1 اهلل

يدها عمل من ياكل كان ٠ال داود اهلل
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٠الشرف احلديث

االستئذان اداب□

 .إ١جام ٩كالدثوإ كأئآاًؤنءامذوأ > :^1*2 لله٠ ق!ل

^ل^ؤى٠أيحذر٠ذ٠
٠[٢٧.سورةالذور:

الدرسى هذا في اتعلم

باالستئذان١د١

الشريف دهديث١

ا؛

ا

ب ردم - ] الحديث. فى والتراكيب المغردات معانى

الحديث. من يستفاد ما

اهدافي اسجل
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االتهيئة
 حيلك بدرى 1 النيب ومع 1 جحرالنيب اظعزجمننجخريف قال ١٠سعد دن عنهشل

.البرض االتغذامنناجل جعل امنا عينك يف به تئئرئ,لطعنث انافة لواعمل)) :فعال راسه. به

الرأس[. شعر بها يسوى حديدة ]المدرى:

هلا؟ دية ل مهدورة العني تكون مىت -

االستئذان؟ رشع اجلها من اليت احلمكة ما -
\__________________________________________________ر

 : ا اهلل رسول قال قال: جإفغيى سعد بن سهل عن

(١) البخاري[ ]رواه (البضب اجل من االستئذان -جعل انماو

 بن مالك بن سعد بن هسل ونسعبه: االعمه
 األنصاري. اخلزريج خالد

 الئه لوسر مفاه حرا امسه اكن

مخس 1 النيب تويف يوم له واكن هسال،

والتراكيب: المفردات معاني

 زمن أدرك حىت معره وطال عاش سنة. عرشة
يوسف. بن احلجاج

 الصحبة. له ثبتت لوالد مملا ولد اسعالمه:

 يف ٢٨ مهنا حدينا، ١٨٨ روى للحديث: روايته
الصحيحني.

 وقد ٠ه٩١ سنة وقيل: ه-٨٨ سنة تويف وفاته:
 النيب أحصاب من بيق من وهوآخر سنة ١٠٠ بلغ

باملدينة. 1
\_______________________ر

املعىن اللكمة

 ال ماكن لدخول اإلذن طلب

املستأذن. ميلكه
االستئذان

 االطالع من البرص منع سبب أي

واألرسار. العورات عىل
البصر أجل من

ارشريب الحديث

 البصر. أجل من االستئذان باب االستئذان، كاب البخاري، صحيح (١)

|الستئد*ن اب



للبيوت الدخول قبل االستئذان األدب من

اإلجمالي، المعنى
 عبارة أوجز ىف !الله لوسر فيه لنا يبني اللكم، جوامع من احلديث هذا

 الستأذن برص يقع ال حىت احليطة أخذ وىه أال االستئذان، ترشيع من احلمكة

حفظها. يلزم أرسار أو نرشها، حيسن ال خبيئة أو سرتها جيب عورة عىل

الحديث: ورود وسبب

 ىف حجر ثن رجل ))اطلع قال: حيث احلديث مطلع ىف احلديث راوي يبينه
 نتنغر انك اعمل ؤ )) فعال: رأسه به حيك مذرى !الغىب ومع !اقىب جحر

احلديث. ذكر مث .((عينك يف به لطعنت

 تيقن لو ا التىب إن حىت جلل أمر البيوت عورات عىل التجسس أن عىل فدل

 عينه ىف باملشط لطعنه زوجاته جحرات عىل التجسس اكنت الرجل نية أن
البيوت. عورات إىل للنظر وفاقا جزاء

االسدتئذان، تعريف
البيوت. إىل للدخول ميلكه ممن اإلذن طلب هو

 يتحىل رفيع وهوددب بالقبول. الرد من بد ال بل للدخول اكفيا االستئذان ولىي

 بل املنزل، رب من وحشة معه يكون ال إدا يطلب لىك الدخول ىف الراغب به

استقبال. وحسن بثاشة

٤الستئذان مشروعية حكمة
 العورات، وسرت احلرج، من أهلها حفظ ولزوم البيوت، حرمة عىل التأكيد ىه

 لكًا٩داعًاؤيذ;ءامتوأألتئحوا.لتوؤايبآل ^تعاىل: قال واجب، واالستئذان

.[٢٧ ]الذور: ه

 يعرب استئناس، ىف استئذان إنه يعىن وأ^٠^حقئتثا وتعاىل سبحانه فقوله
 وإدرااك النفوس، ألحوال مراعاة الزائر هيلع يكون أن جيب الذي اللطف عن

البيت. أهل لظروف



االسنتحذان: ومنفوائد

املحظورات. يف الوقوع من لملتأذن حفظ ( ١

بيته. أهل عورات عىل االطالع من البيت لصاحب أمان (٢

الفنت. من لملجمتع وقاية (٣

االسعتتحذان: اداب
 يتعلق اآلخر والبعض البيت إىل بالدخول يتعلق بعضها آداب لالستئذان

يأيت: فميا وبياهنا البيت، داخل باحلركة

البيت: الى للدخول االسعتتحذان اداب
 يتقبله وال مشاال أو مييائ الباب جبوار املتأذن يقف االستئذان عتد (١

أرسارمه. ميع وال البيت، أهل عورة عىل يئلع ال حىت بوجهه

 (،أأدخل؟ عليمك. السعالم) ا: نبينا عن املأثورة بالصيفة قبله، بالالم يبدأ (٢

 ميكنين هل كقوله: الرشع. ختالف ال علهيا، متعارف أخرى بصيفة بأس وال

ذلك. حنو أو الدخول؟

أعظم. صيفته يف واألجر 1 حممد هدي اهلدي خري ولكن

اجلمهور. رأي وهذا مرات، ثالث عىل يزيد أال (٣

 3آ2عو0/^ .—, * تعاىل: قال الرجوع. منه لكب إن يرجع (٤
.[٢٨ النور: ]٠4

 رس وهذا اإلزعاج، خشية صوته يرفع وال ذلك. منه طلب إذا امسه عن خيبر (٥

عن فأله بالدخول، هخقلج الله عبد بن جابر استأذنه عندما النيب غضب

كرهها(. )كأنه أنا! أنا، ا: النيب له فقال أنا، فقال: امسه،

 اكن وقد جرراهنم. يؤذي وال البيت أهل يمسع خفيعا طرقا الباب يطرق (٦

 األدب، يف املبالغة باب من باألظافر، ا النيب أبواب يقرعون الصحابة

حببه. ذلك فوق مبا يقرع أن فيتحب الدار، أهل من الباب عن بعد من أما

يطلبه. من إليه وأرسل الزائر البيت صاحب دعا إذا ذلك من يستثىن (٧



ئذظ

 التي المخالفة اذكر االستئذان. اداب احد تخالف التالية العشور من مدورة كل

االستئذان. آلداب فهمك بحسدب وقعت

أنا  اطرق مرات سدت
احد؟ يوجد هـللي يفتحوا ولم الباب ٠- 1

ع.....
 اوقات الكريمة اآلية من استخرج

والديهم. على األطفال استئذان

البيت، داخل االتئذان اداب
 تئكذإ£ذآال¥ك$آ§٠|أ}.~تئد > :٠الله قال

صزتؤآنيائ يم ± ؤ —ئقؤ حالص

[٥٨ :٠]سورةالول ه

 دخل فإذا فقط، لألغراب اإلذن أن يظن عندما الناس من كثري فيه يقع خطأ هناك

 هبا يلزتم ضوابط هناك إن إذ حصحي، غري وهذا لالستئذان. داىع فال أهله بيت

:وىه البيت أهل

:لبيته بدخوله الرجل إعالم لزوم (١
 حيل ال صورة عىل بناته إحدى أو أمه اكنت ورمبا ضيفة، زوجته عند اكن فرمبا

 ئ.ا فعال: رجل سأله !الله رمثول أن ه يسار يرع غثناء عن علهيا، رؤيهتا له
 انببت. ىف ننفها إىن الرجل: قال .مخ(( )) فعال: آىم؟ عىل سأذن الله لوسر

 ا: الله لوسر ئه قعال( خادمها. إىن الرجل: فقال .((علهيا ذن٠اشتا)) ا: قعال(

 عبد ]ابن ((علهيا ناستاذن )ا قال: ال. قانًا أ.؟ عريانة تراها ان اجتدد عليقا ))استاذن

.المصابيح[ مشكاة تخريج فى العسقالنى حجر وابن التمهيد، فى البر

 ثالثة ىف والدهيم عىل الدخول ىف املمزيين الصغار األطفال استئذان لزوم (٢

الكرمية. اآلية أخربت مكا خاصة، أوقات



 وجآ# *تعاىل: قال وقت. لك يف البلوغ بعد األوالد استئذان لزوم (٣

 مغ0/ .ى—+ي *١سدةًاؤكك حق-ا نقتثعذنوه $^أالو

[٥٩ : ]النور ٠ 5 4 3 21

طئ

حوله(. دائرة )بوفدع اإلففعل: الفعل اختر

أليه: التحدث تريد وأنت عبرهاتفه يتحدث وحده زميلك وجدت •

عنه. تنتظربعيدا (٢ منه. قريبا تنتظر (١

منزله: ألى الدخول يريد البيت صاحب •

بدخوله. البيت أهـل يعلم (٢ ويدخل. الباب يفتح (١

الظهيرة: وقت غرفتها في والدتك على الدخول تريد •

ثالثا. والطرق االستئذان بعد تدخل (٢ وتدخل. الباب تفتح (١

الحديث: من يستفاد ما
البيت. أهل لعورات حفظا االستئذان؛ وجوب .١

بيوهتم. يف هيلع والتعود االستئذان عىل األبناء تربية .٢

واملتأذن. البيت صاحب بني املحبة االستئذان جيلب .٣

أهلها. وحغظ البيوت حرمة عىل التأكيد . ٤

الفنت. من املجمتع حفظ . ٥

هضك٠١
 عن االنترنت في ابحث •

 ذكر مع التالية الحاالت

الدليل:

 على أحدهم استاذن أذا —

 فكيف يصلي، وهو رجل

اإلذن؟ يكون

 على أحدهم استاذن أذا —

 فكيف تهدلي، وهي امرأة

اإلذن؟ يكون



العلمية خالصتي

الحديث: هذا في درست ما خالصة أكئب

التاىل: بالعمل أبادر الدرس هذا ىف تعملن ما خالل من
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١ل

اهدافي اسعجل

الشريف احلديث

[٣٩٤األولياء: ]حلي-ة

 عمل في ال فارعا الرجل أرى أن الكر ))ادي :٠وائ ه ئتئود ابرن عرن

االؤ((. عمل يي وال الدا

العمل قيمة

الشريب الحديث

اسىن قمية

لدت.

الدرس هذا في اتعلم

 الحديث في والتراكيب المغردات معاني

 وسيرته. الحديث راوي اسم

للحديث: اإلجمالي المعنى

اإلسالم. في عبادة العمل —

 اإلسالم. في العمل قيمة —

الحديث. من يستفاد ما

٦

:الدرس هذا يف حتقيقهام إىل أسىع هدفني أدون



عوآتهيئة
تعاىل، قال

. ه لحكا٠طبا يك ئلؤظ اًلثئثؤ ^وهرئ.إئديع

 ان عىل سبحانه قدوته مع ووههنا، تعهبا رمغ اجلذع بتحريك مرمي وتعاىل سبحانه امراهلل

ذلك؟ من احلمكة مفا جهد، دون تريدمن ما ييسعرهلا

\__________________________________________________ر

شرح آل دلما ة ٩

 كرب نقفدي بن املقدام ونسعبه، اسمه

الكندي. يريد بن معرو ابن

ت

 النىب حباة ىف أسمل وجهادد، ,,آلمه رم

.ه معاذا وبايع !

 له واكن املهشورين العرب فرسان من ييعذ اكن
)امصصام(. ميى سيف

 واكن فارس، فتح ىف وثارك الردة أهل وقاتل
 مرص. فتح وهشد القادسية فرسان أحد

 !الثه لوسر عن روى للحديث، روايته

البخاري. ىف اثنان مهنا حدينا، (٤٧)

 ابن وهو —ه٨٧ سنة حبمص توىف وفاته،
سنة. ٩١

بيده(. وعمله الرجل )باب:كسب البيوع، كتاب البخاري، صحيح (١)_______________________ر

املعىن اللكمة

 والىل، الرشب ده ويلحق طعام، أي

فه. املال استعامل لغلة اللك وعرئ
اأكل

أبدا. قط

توادا. وأكرث أفضل خيرا

 ألن الد وذكر دنفسه، بارشه مما أي

هبا. تكون األمعال غالب
يده عمل مبن

والتراكيد، المفردات معاني

العمل يد

سريف



اإلجمالي: المعنى
 من وحيذر اليد، معل من الكب شأن ويعيل العمل عىل اإلسالم خيق

 حسنة. أسوة السالم علهيم الرسل يف ولنا الرزق طلب يف السيع عن التقاعس

 املرشوع والكسب العمل عىل حتث إرشادات اإلسالمية الرشيعة تضمنت وقد

 رب دالهوئأ;<بًاا=وأ> آالض7ث حلك ى5*إهو تعاىل قوله بدليل
[١٥ الملك: ]سورة ٠ وآلوألللور

 كونه مع ألنه تعاىل؛ الله ألنبياء مكثال ٠ل١ داود الله نيب احلديث هذا خعئل وقد

 أن آثر أنه إال والطري، اجلبال له وخسرت األرض يف خليفة واكن امللك أويت

 كب من ويألك ويبيعها الدروع يصنع حدادا فاكنريعمل يده، كب من يألك

 ذلك عن استغنائه مع بيده يعمل ملن املثل به 1: الله لوسر رضب ولذا يده.

والفضل. لألجر طلبا

 ألمهيته وإدرااك فهام وأكرث بالعمل متغا أكرث جيعلنا أن جيب املثال وهذا

 من واحدة وميهتن ويتعب يكد ٠ل١ داود اللله نيب اكن فإذا حياتنا، يف وقميته

 رسل اكن وإذا كفايته، ووجود حاجته عدم مع يده معل من ليألك املهن أشق

 الغمن، ورايع واحلداد النجار مفهنم املهن، أحصاب من مجيعا تعاىل الله

 وهذا عياله. ورزق رزقه هبا يتكسب مهنة يف يعمل أن باململ أؤىل باب مفن

.٠ الله عند وأمهيته العمل قمية عظم عىل دليل

االسعالم: في عبادة العمل
 يف العيش وكب العمل وبني اكلصالة، اخلالصة العبادة بني اإلسالم يفرق مل

 خاصا اكن سواء اململ به يقوم متقن طيب معل فلك الثواب؛ حيث من احلياة

 حيمل حكافز واألجر، الثواب عىل فيه حيصل الدنيا أوبكب اخلالصة بالعبادة

 بالوظيفة قام ألبه العمل؛ هذا نوع يكن مهام وإتقانه معله إجادة عىل اإلنان
 آل * تعاىل: الئه يقول األرض. ومعارة ٠ الله عبادة ويه الدنيا، هذه يف ائرئية

.[٣٠ لكهف:١] ٠ تال حن رمن داالنبشع وعنوالئلكي^امتو أؤيلك

االسعالم: في العمل قيمة
مهنا: واملجمتع، الغرد عىل املنابع بعظمي العمل يعود

معله. عىل األجرة بأخذ املكتسب إىل النفع إيصال (١

مال. صاحب هو اكن إن املال رأس عىل الزيادة حصول (٢

 طرقهم، ورصف ثياهبم صنع من أسباهبم بهتيئة الناس، إىل النفع إيصال(٣

واملمار. األقوات وزرع األجشار وغرس



 بين التوازن الى اإلسالم دعا

 واآلخرة: الدنيا عمل

تعالى: اهلل قال

 ئال ًاقةًالدارًاالر١؛ائطك
ه ئذئذصبهيئًاقبآ

 .[٧٧]الغصص:

 استعمل اي كثيرم ابن قال

 المال هذا مـن اهلل وهبـك مـا

 في الطائلة والنعمة الجزيل

 بانواع اليه والتقرب ربك، طاعة

 بها لك يحعدل التي القربات،

 ول واآلخرة، الدنيا في الثواب

 مااباح التنس اي نصديبك: تنعشة

 والمشارب الماكل من فيها اهلل

 والمناكح، والمعداكن والمالبس

 ولنفسك عليثى.فقا، لربك فان)

 ،عليك.حقا والهلك ،عدليلك.حفنا

]رواه (.حقن حق ي٠ذ كل فأعظ

واللهو. البطالة من فيسمل املسمل به ينشغل ( ٤

ومرحها. طغياهنا فيقل به النفس يرس (٥

غريه. إىل واالحتياج الؤال ذل عن يتعفف (٦

كثري. ذلك وغري لملجمتع وبنفعه بقميته يشعر (٧

 ٠ل١ وإدريس جنارا، ٠ل١ ونوح حرادا، ٠ل١ آدم اكن جحجي: عباس ابن قال

 وداود اقرتاجرا، وصاحل مزارعني، الالم علهيام ولوط وإبراهمي خياطا،

 رعاة علهيم الله صلوات وحممد وشعيب وموىس الدروع، يصيع حدادا ٠ل١
بالتجارة. أيثا ا ومعل لألغنام،

اظ
 منها كل ردط منك والمطلوب المهن، ببعضى العدورتتعلق من مجموعة امامك

المهنة تمثل التي والعدورة المناسب النبي اسدم بين بالتومديل اهلل انبياء باحد

مارسها: التي

ا محمد مهنة

.البخاري[
الذبياء جميع مهنة

٠١ نوح مهنة

ا داود مهنة



الحديث: من يستفاد ما
 الدنيا يف ينفعهم ما علهيم انله رضوان الصحابة تعلمي عىل 1 النيب حرص .١

واآلخرة.

باليد. العمل قمية تعظمي . ٢

العمل. أمهية عىل دليل املختلفة املهن يف الالم علهيم األنبياء معل .٣

واملجمتع. الغرد عىل تعود منافع له اليد كب من االلك .٤
كبيده. اليًالكإالمن ذلك ومع تبا، ملاك اكن ألنه ٠ل١ داود احلديث خصل . ٥

طئ
 ان اشفغاغ فايه فسيلة. احدمك ببد ويف الشاعة انقانتا ه: :1 اهلل رسول قال

االلباني[ وصححه المغرد، األدب في البخاري ]رواه فليغرسعها(( يفرهسا حىئ يقوم ل

الحديث؟ يتضمنها التي الرسائل ما

طئ
 توفيق على نندل اذكرقصة

 الدنيوي العمل بين الصحابة

االخروي. والعمل

 في للعمل الثانوية المدارسى لطالب المجال قطر دولة مؤسسات !تفتح

الشريف. الحديث على بناء الموضوع هذا على عئق الصيفية،(، اإلجازة

ألنالدق
 بالنفع المجتمع وعلى عليك وتعود بها القيام تود االعمال من بعشا عدد

ر^الفائدة.



العلمية خالصتي

الحديث: هذا في درست ما خالصة أكئب

التايل: بالعمل أبادر الدرس هذا يف تعممن ما خالل من
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سالمية

احداث من فيه ال.خروما باليوم يومن

اإلسالمية العقيدة



نم٣

اهدافي اسعجل

[١٨ ]محمد:

* تر: قال.

١ ٠٠

االسالمية العقيدة ١ المج-ال

الدرس هذا في اتعلم

اإلسالمية مقيدة١

(سفرى ماعة١ هد١هر١

 الصغرى. الساعة أشراط مفهوم
 القيامة. يوم توقيت بمعرفة تعالى الله اختصاص

 الساعة. وقوع لوقت تعالى الله إخفاء حكمة

الصغرى. الساعة أشراط بعض

 الساعة. يدي بين تكون التي الفتن

الفتن. من النجاة أسباب بعض

٦

:الدرس هذا يف حتقيقهام إىل أسىع هدفني أدون

الصغرى السعاعة اشراط



__________________________________عدزتهييع

 رجز علينا اذخلع ،٠ اهلل عغدوشول جلوىس حنن بيمنا )) قال، ه اخلطاب مهربن عن
(( الفقر... سديدسواد اخليابة، سديدبياىض

منه. الصحابة تعجب الذي الرجل هذا قصة لتتعرف احلديث؛ وهويروي معملك اىل اسمتع -

\___________________________________________ر
تمهيد،

 مل( أؤ عقولنا، أدركته سواء به، اإلميان جيب عنه، وحص ا- الغىب به أخرب ما لك

^ا. الله لوسر أنه هشادة حتقيق من وهذا تدركه.

 وىه وقوعها، قرب عىل تدل الىت وعالماهتا، الساعة أرشاط ا به أخرب ومما

وكربى. صغرى :ميين عىل

الصغرى، السعاعة اشراط مفهوم
 املعتاد النوع من وتكون متطاولة، بأزمان الساعة تتقدم الىت العالمات ىه

للعادة. غرياخلارق

 ىف الشاء رعاء العالة العراة احلفاة وتطاول اجلهل، وظهور العمل، قبض ومهنا:

البنيان.

القيامة، يوم توقيت بمعرفة تعالى اهلل اختصاصى
 ومهنا: ذلك، عىل األدلة دلت وقد القيامة، يوم توقيت مبعرفة تعاىل انله اختص

 /ءه٢لكل —يد , * )(^ ۵إ$ءؤ # يت!أألش > تعاًاى: قوله

. [٦٣ ]األحزاب: ه 1 0

السعاعة، وقوع لوقت تعالى اهلل اخفاء حكمة
 عىل ودهلم خلقه، من أحد به خيتض ومل الساعة، قيام وقت تعاىل انله أخىف

 العباد ملصاحل حتقيقا وذلك العالمات، بعض حتقق خالل من وقهتا اقرتاب

التالية: األمور ىف تمتثل الىت

 إىل يعمد فال العمل، صالح إىل يدفعه دامئ، ترقب حال ىف العبد يبىق أن .١

التوبة. تأجيل

 وال مبعاش ال مبالني غري سيصبحون ألهنم الناس؛ مصاحل تتعطل أال .٢

اسنرى الساهةاألرزاق. وتتعطل األسواق فتتعطل بتجارة،

سالمية



 لحديــث قراءتــك خــالل مــن

 (كهاتين( والساعة اتا بعثت))

 والوسدطى. السبابة وأشدارباصبعيه

 أن الحديث، من نسدتنبط كيف

اشراط أول تعدد النبي بعثة

الصغرى؟ الساعة

الصغرى: الساعة أثعراط من

:٠التبي بعثة ( ١ )
 عالمات من عالمة بعثته أن ا انله لوسر أخرب فقد وقوعا، األرشاط أول ويه

بعده. نيب وال النبيني خامت 1 إنه حيث قيامها، قرب عىل ودليل الساعة،

 البخاري يف جاء ا: عنه الواردة الصحيحة األحاديث ذلك عىل دلت وقد

 والشاعة اتا بعثت ))ا: الله لوسر قال قال: )) مخإخفيت سعد بن هسل حديث من
.البخاري[ ]رواه والوسىك. السبابة بأصبعيه وأمنار كهاتتني((

القمر: انشقاق ( ٢ )
 وقد ا، النيب عرص يف وقعت اليت الصغرى الساعة عالمات من القمر انشقاق

والنة. القرآن ذلك عىل دلل

الكريم: القرآن من -

[. ١ لقمر: ] ٠ وىكاًلثرئ ًالتاءة٠ًا|يب * تعاىل: قوله

التة: ومن —

 العلق إذ ببىن٠ ا الله لوسر كع دخعوع امسا قال: ه معود بن الله عبد حديث

 ا: الله لوسر لاك فعال دوله، وفلعة اجلبل وراء فلعة فاكدت نلكني، العمر

.ملم[ رواه ] هسدوا(( ))

ئهظ

ياأتي: ما اذكر مجموعتك: مع بالتعاون

الدرسى. في تذكر ولم حدثت التي الصغرى، السداعة أشراط من ثالثة —ا

بعد. تحدث لم الصغرى، السداعة اشراط من ثالثة —ب



السعاعة، يدي تكونبين التي الفتن
 وىه مهنا، بالكثري تبتىل سوف أمته وأن فنت، الساعة ستبق أنه ا- النىب أخرب

والرش. اخلير من فهيا اإلنسان حال ليتبني واالمتحان؛ االختبار قبيل من

 اللبيل كقطع فتنا باالمعال .ادروا )) قال: ا الله لوسر أن ه هريرة أىب عن
 يبيع اكفرا، ويضبح مومنا ميسيع او اكفرا، وميسيع مومنا الرجل يضبح املفدم.

.ملم[ ]رواه الدنايا(( من بعرىض دينه

،٠ اهلل رسول اخبربها والتي الساعة، يدي بين تكون التي الفتن ومن

الدليل د
 قال قاال: وخقىي معود بن انله وعبد موىس أىب عن

 فيها بئرن مآلئاغا الشاغة يدى بين اة)ا (ا: الله لوسر

 وما قانوا: الهزلج(( فيها ويغفز العفة(، فيها ويزفع الجهل.

.]رواهالبخارى[ .))القتل(( قال: اهلزجل؟

العمل قبض

اجلهل ظهور

القتل كرثة

 افزاهد من ا)إذ (ا: الله لوسر قال قال: ه أنس عن

 الحفز، ويفزب الجهل. ويفتن العفة(، يزفع ار، الشاعة

.البخارى[ ]رواه الردا(( ويفهز

اخلمر رشن

الزنا ظهور

الفتن، من النجاة اسباب من
 خري فهيا القاعد فثنث سعتكون اهنا)) ا: قال مكا فهيا، الولوج وعدم عهنا البعد .١

 هلا يسعتغرف من الشايع، من واملايس.فري, املايس، من والقامئ.فري, القامئ، من
.عليه[ ]متفق فليفعل(( معاذ او مبجفأ انيتعوذ استطاع مفن تتغغرفه،

والالم. الصالة هيلع رسوله وبنة الله بكتاب المتسك .٢

 ما الفنت من باهلل تعوذوا )) ا: قال مكا الفنت، من والتعوذ تعاىل انله دعاء .٣
.طم[ ]رواه ((بطن وما مهنا فلهر

 - اهلرج يف العبادة )) ا: قال الصاحل، والعمل والطاعة بالعبادة االنشغال . ٤
.طم[ ]رواه ((ايل كهجرة - الفتنة يف رواية ويف



األرس نرابعة

العلمية خالصتي
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السالميئدوره١هةلد١

والخسوف الكسوف مدالتي احكام يناقش 4.2.4

.الجنائز احكام يتعرف 4.2.5

 ومستجداتها واحكامها، للصالة، الشريعة مقاصد يتعرف
صحيحة. بطريقة ويوديها

وأهسوله اإلسالمي الفقه



والخسوف الكسعوف معالة

 والخسوف. الكسوف تعريف

 والخسوف. الكسوف حقيقة

 والخسوف الكسوف عند الصالة مربروعية

والخسوف. الكسوف صالة كيفية

وقتهما.
الكسوف. حال مثروعة أعمال

١

الدرس هذا يف حتقيقهام إىل أسىع هدفني أدون

والخسوف الكسوف صالة

اإلسالميووه٨لقق١

 الفاس. من ا-خد لموت ينكسفان ل والقمر الغمس ان)ا ا: الله لوسر قال

وملم[ البخاري ]رواه فضلوا(( فقوموا زايتموهما فاذا اهلل؛ اياب ايتانمن ولكنهما

الدرس هذا في تعلم

اهدافي سعجل

واهعوله الس<المي الفمه (



.اتهيئة
 من ايتان ولكهنام الناىس من احد ملونع ينكسفان والقمرل الغمس ان)) ؤ،٠ النيب قال

.وملم[ البخاري ]رواه ((اهلل ايان

بسعبب يكون والقمر، المشس كسعوف ان يعتقد من الناىس من ان احلديث من يتفهم هل ❖

وعخبيم؟١ مهم شخص موت
مل

يأىت: ما وأمكل الفقه عمل خريطة تأمل ❖

القسعم الكتاب الباب الدرسى عنوان



٠ ١/

٠
نهارا، يحدث الشمس: كسلوف

 الشمس يمرالقمربين عندما

 األجرام وتكون واالرض،

 واحدة، أسدتقادة على ألثالثة

 من نسبيا القمرقريبا ويكون

 اخر أالفي واليكون االرنن،

الشهرالقمري.

 ليال يحدث القمر: وخسوف

 الشمس بين االرنن تقع عندما

 الثالثة اإلأجرام وتكون والقمر،

 يكون وال واحدة، اسستقامة على

الشهرالقمري. وسط في اال

د

 عن العنكبوتية الشبكة في ابحث

 ٠ النظرمباشسرة يسعببها اإلثارالتي

الكسوف. وقت الشمس ألى

مشروع غير االذان كان أذا

 والخسوف، الكسوف لصالتي

لهما؟ الناسى تنبيه يكون فكيف

والخسوف(: الكسعوف منمعالة )الحكمة تمهيد
 من فهيام الله خلق وتعاىل، سبحانه الله آيات من عظميتان آيتان والقمر المشى

 مهنام وتمتد احلياة، جماالت شىت يف اخلالئق منه تتفيد ما واخلصائص املنافع

 واخلوف للكوف وتعرصهام الكون. يف آثارها وتظهر الطاقات، من أنواعا
 أمعال املناسبة هبذه رشعت ولذلك سبحانه، الله ملشيئة خاضعان أهنما عىل يدل

 واالتعاظ واالعتبار ،٠ أللوهيته واخلضوع بربوبيته االعرراف عىل تدل وآداب

وغررها. الكونية الظاهرة هذه من

٠

القمر أو المشس — النريين أحد ضوء ذهاب والخسعوف: الكسعوف

بعضه. أو لكه

للقمر. واخلوف للمشس، الكوف —

والخسوف: الكسعوف حقيقة

 آفاق يف سبحانه أودعها اليت الفلكية الله آيات من آيتان واخلوف الكوف

 وعظمي صنعه، وبديع قدرته، إلظهار واآلخر؛ احلين بني ويظهرمها الفضاء،

 وىًاذغهتملىحيبقلهملله ءا_كدآفيآالائيف سفرهيئر * تعاىل: قال سلطانه.
[.٥٣ ]فصئت: ٠ءقكلقئءسهيذ ألخى-أوللميكق(لمردقله)

والخسعوف: الكسعوف عند الصالة .حكم
 املجد، يف اجلماعة مع أداؤها واألفضل والناء، الرجال عىل مؤكدة سنة

 فعل مكا الصالة، بعد الناس يعظ أن لإلمام ويرشع إقامة، أو أذان بال وترشع

.1 النيب

 زايمت اذا )) ا: لقوله الظاهرة، هذه وجود أثناء الصالة إىل اململ وارع
.(١(()يكشفها حىت وادعواهلل فصلوا. شيدا مهنا

ووه ألمي

 حتى ال، متعجن ثوبه يجر فقام ،1 النبي عند ونحن الممس خسفت قال: ه، بكرة ابي عن (١)
 والقمر الشمس ان)) : وقال علينا، أقبل ثلم عنها، فحلي ركعتين فصلى الناس، وثاب المسجد باب أتى

البخاري[. ]رواه ((حتىيكشفها اهلل وادعوا فصلو. شيدا منها رايتم فاذا اهلل. ايات من ايتان



ئدد
 ياتي: ما على تعرف العلوم، مادة في لمعلمك مناقشتك خالل من

علميا. والخسوف الكسدوف ظاهرتي حدوث كيفية أ.

والكلي. الجزئي الكسدوف بين الفرق ب.

هنيك٠١

 الكسوف صالة حكم ما

فيها تكره التي األوقات في

والخسوف، الكسعوف صالة كيفية

 فهيام. بالقراءة جيهر ركعة لك ىف وجسودين بركوعني ركعتان، الكوف صالة

احلديث: ىف ورد مكا أداهئا وكيفية
 الله رشول عهد على اشس )اشقت قال: جحخيعتب عباس بن انله عبد عن

 — البعر؛ خورؤ قراءة مئ دخوا كوأل قياما م !،الله رسول قصلى ا
 األول القيام دون ولهو طويال، قياما فقام رفغ ثلم — طويال ركوثما ركع ثلم

 قياما قام بلم — سجد، بلم — األول الركوع ولهودون ئويال ؤكولخا ركع دمر —

 الركوع دون ولهو كويال ركولخا ركع دمر — األوب( القيام دون ولهو ال كود

 ركولما ركع ثمر — األوب( القيام دون ولهو كويال قياما فقام رقع ثلم — االول

 اشس نجئت وقد اصررف ثلم تجذ بلم — األول الركوع ولهودون كويال

احلديث(. ...

الة؟حصرال

.[عليه متفق] يقرا؛ته احلسوف صآلؤ ىف ا الىب مجر :رواية وىف

وقتهما،

 وليس بانهتاهئا، وينهتى الكوف، ظاهرة تبدأ حني الكوف صالة وقت يبدأ

 صالة وكذلك قبله، تصىل ال مكا الكوف اجنالء بعد تصىل فال قضاء هلا

اخلوف.

الكسعوف، حال مشروعة اعمال

 ومهنا: الطاعات، فعل ىف الكوف حدوث عند رغب أنه ا التىب عن ثبت

التكبري. االستغفار، انله، ذكر الدعاء، الصدقة، الصالة،

 لـم فمـن ركـن، األول الركـوع

 وادرك األول الركوع يدرك

 الركعــة، فاتتــه فقــد الثانــي

 فاته ما يقضي ان وعليه

الصدفة. بنضدى



طئ

اآلتية: االمور معلمك مع ناقش

الصالة؟ تقفعى فهل انجالئه بعد أال به يعلم ولم الكسعوف، لوحدث ماذا . ١

 وصالة االسعتسعقاء صالة بين والمختلغة، المشتركة العدفات عن ابحث . ٢

الكسعوف.



رس األ فرابعة
كلهية ا ٦ل٠صك١خ|\ |حط

التالي: الشكل في الدريس ألحطى والخسوف، الكسوف لصالة دراستي بعد

والخسوف الكسعوف صالة

حكمها،

والخسوف الكسعوف عند مشروعة اعمالوقتهما

٢ض

التاىل: بالعمل أبادر الدرس هذا ىف تعملت ما خالل من



وعوه الميسالفصهاإل /( ٤١ئلتجال

الجنائز احكام

 قبرادف. فله عليها يصلى -حتى الجنازة سهن ن٠ )ا :1 الله لوسر قال
 خل )ا قاىل: القريانغان؟ وما قيل: قيزاخان(( فله تدفن حتى فهدها ومن

وملم[ البخاري ]رواه .((العظيمين الجبلين

الدرس هذا في اتعلم

 للموت. االستعداد كيفية

االحتضار. سنن

 المعركة. شهيد حكم

المشي. وآداب الجنازة حمل

 الجنازة. صالة كيفية

المأثورة. األدعية بعض

 االجتماعي. والتضامن الجنائز أحكام

الجنائز. في للشرع المخالفة البدع

اهدافي اسجل
١

:الدرس هذا يف حتقيقهام إىل أسىع هدفني أدون

الجنائز احكام

٠اإلسالميووى ص
60



يه؟ مفا حقوق، مخسعة املسمل عىل انلملسمل تعملت ❖
ر

الفقه اقسام

الشرعية السعياسعة الجنايات الشخصية االحوال المعامالت العبادات

الزكاة الصالة الطهارة

السعباب تشرع صلوات التطوع صالة الجمعة صالة المفروشة الصلوات

العيدين صالة -

االهمتدمقاء صعالة

الخسوف و الكسعوف صالة

الجنازة صالة ه

يأىت: ما وأمكل الفقه عمل خريطة تأمل ❖

القسعم الكتابالباب الدرسى عنوان



الكريمة: اآلية تأمل

* تعاىل: قال

٠ألثري § أل قذ }~س{|

[.١٨٥ عمران: ]آل

للموت: االستعداد كيفية

 ٠ كئيوة و>= والو :987654* تعاىل: قال
[.١٠٢ عمران: ]آل

 واملوت بالتقوى بااللزتام اإلميان أهل وتعاىل سبحانه الله يأمر اآلية هذه يف

 باإلسالم االلزتام دامئ يكون أن هيلع جيب اململ أن يعين وهذا اإلسالم، عىل

 الله حقوق فريايع جفأة، يأتيه املوت ألن لملوت، الذكر ودامئ والتقوى،

 يذكر وصيته، هلم يكتب أن ويتحن بالتقوى، أهله ويويص عباده، وحقوق

لآلخرين. احلقوق من هيلع ما فهيا

الحتخعار: سعتن
يأيت: ما عنده اكن ملن فيسن االحتضار حالة يف اإلنسان اكن إذا

انله(. إال إله )ال تلقينه —

األمين. جنبه عىل القبلة إىل توجهيه —

له. والتثبيت هيلع املوت سكرات بهتوين له الدعاء —

روحه. خروج بعد عينيه تغميض —

موته. حتقق إذا والدفن للصالة بتجهزيه املبادرة —

المعركة: شهيد ,حكم
 اليت احلالة يف يدفن وإمنا هيلع، يصىل وال يكعن وال املعركة، هشيد يفشل ال

 مل احد هشداء ان حدثهم ه مالك بن اتسن)) أن: احلديث يف مكا فهيا استهشد
.األلباني[ وحشنه أبوداود ]رواه .علهيم(( يتظعل وحلم بدماهئم ودفنوا يفشلوا

 )) أحد: هشداء يف قال أنه 1 الغيب عن احلديث: يف مكا ذلك يف واحلمكة
 .علهيمل يصل ولمل ا(القيامة يؤم مساك يفوح دم. لك او جرح. اكل فا)ن تفشلومه.

.األلباني[ وصححه أحمد ]رواه



المشي، واداب الجنازة حمل،
 ملن وسن كفاية، فرض امليت ودفن امليت، عىل والصالة اجلنازة، محل

 ))ارشعوا احلديث: ىف جاء مكا الكينة، الزتام مع هبا يرسع أن حيملها
 .رقادمك(( عن تضعوهنا رسا تك وان اليه، تقدموهنا تك.خريا فان جبنائزمك،

.وصححه[ حبان ابن ]رواه

طئ

 علهيا، يصىل حىت -جنازة شعهن من 1 :ا اهلل رسدول قال قال: ه هريرة ابي عن

 قال: القيراطان؟ وما قيل: ،(قرياطان فله تدفن، حىت هشدها ومن فتزياطك فله

.الشيخان[ ]رواه العظلميبني(( اجلبلني مغل)ز

اآلتي: واستنتج الشريف الحديث اقرا

الحديث. عليها اشتمل التي السنة

السنة. بهذه عمل لمن اهلل اعده الذي الجزاء

الجنازة، صالة كيفية
 اكنت إن الرأس مقابل اإلمام ويقف العبلة، إىل مييهنا جهة من اجلنازة توضع

 ويتحب صفوفا، وراءه يقفون والناس لملرأة، اكنت إن الوسط ومقابل للرجل،

 املتكيني، حذو اليدين رفع فهيا سن تكيريات بأربع يصلهيا الصفوف، تكثري

اكآلىت: ذلك وبيان

 بدون والمبلة االستعاذة بعد الفاحتة سورة ويقرأ األولى: التكبيرة يكبر

 عند اتباعها الواجب السنن ما

المدت؟ تكفين

استفتاح.

اإلبراهميية. الصلوات ويقرأ الثانية: التكبيرة يكبر ثم

ويدعولملتت. الثالثة: التكبيرة يكبر ثم

ميينه. عن واحدة تلميه يسمل مث بعدها، قليال ويقف الرابعة: التكبيرة يكبر ثم



ياتي؟ مما كل حكم ما

القبر. على والكتابة البناء —

في اكثر أو اثنين دفن —

القبر. نفسن

للقبور. النسداء زيارة —

الميت. على الحداد —

المأثورة: األدعية بعضن

 من حففظئذ ,جنازة. عىل 1 اهلل رشول مىلا قال: ه مالك بن عوف عن
 مدخله. ووسعغ تزله. واكرم عنه. واغف وعافه وازمحه. له اعفر اللهم( دعائه:
 من االبيض الثوب يتنىق مكا اخلهعايا من وتقه والربد. والثلج باملا؟ واغسله
 من واقه اجلنة. وادخله اهله. من واهال.فريا دارن. من دارا.فريا وابدله الدتسن.

. ملم[ ]رواه ((القرب عذاب و القرب. فتنة

 اللهم( يتقول: جناذة عىل معىل اذا 1 اهلل رئعول داد، )) قال: ه هريرة أيب وعن
 من اللهم( واتثاتا. وذكرتا وكبريتا. ومعفريتا وغائبنا. وساهدتا وميتنا. حيينا اعفر,

 ل اللهم( االميان. عىل فتؤفه منا توفيته ومن االعالم. عىل فاحيه منا احييته
.ملم[ ]رواه أ بعدن تفعلنا ول اجرن. حنرمنا

هـ.....

عن ابحث مجموعتك مع بالتعاون

 صالة في ندعوبه الدي الدعاء

طفال. الميت كان أذا الجنازة،

الجتماعي: والتفعامن الجنائز اأحكام
 للحياة عظمية مبادئ عىل اشمتلت أهنا لوجدنا اجلنائز، أحاكم يف تأملنا لو

 يعترب الظروف، هذه مثل يف امليت أهل مع الوقوف إن حيث االجمتاعية،

 الواجبة احلقوق من العمل هذا الرشع جعل لذلك األخالق، ماكرم أعىل من

اإلساليم. املجمتع أفراد بني واملشرتكة

طئ

 حياتك(. في )البقية للمعزى: المعزين احد فقال العزاء واجب تودي كنت

التعزية. من النوع هدا في الشرع بحكم واربطه قاله، فيما رايك عن عبر



الجنائز، في للشرع المخالفة البدع

القرب. امليت إدخال عتد واإلقامة األذان —

أيام. ثالثة ملدة للناس امليت أهل من الطعام من الضيافة —

اإلجابة. رجاء عنده للدعاء القرب قصد —

القبور. عىل اخلشب من وألواحا الرخام جعل —

وجتصيصه. هيلع والبناء القرب رفع —

القرب. عىل الجسد بناء أو الجسد، ىف امليت دفن — ٠
المقبرة، دخول دعاء .١

 ه هريرة ابي فعن لهم، والدعاء عليهم السالم المقبرة عنددخول يسدن

 مومنني، دارقوم عليمك سعالملا)فقال:) المقبرة الى خرج ا اهلل رسول ان
.سلم[ ]رواه ((الحقون بمك اهلل فاء ان وانا

 الديار اهل عىل الشالم))ا:فقال دخواللمقبرة، دعاء ؤخل وعلمعائثدة
 ونا واملسسعتاخرين، منا املستقدمني اهلل ويرمح واملسملني، املومنني من
.سلم[ ]رواه ((الحقون بمك! اهلل فاء ان

القبر، على الجلوسى . ٢

 قال قال: ه هريرة ابي لحديث عليها، القبوروالمشي على الجلوسى يحرم

 فتخلىص ثيابه، فتخرق مجرة، عىل احدمك جيلىس آلر، )ا ا: اهلل رسدول
.سلم[ ]رواه ((قرب عىل جيىس ان من له خري جلد؛؛ اىل



الدرس نراجفة

العمليةآلخللدش٠

التالي: الثكل في الدرس ألغطى الجنائز، ألحكام دراستي بعد

اجلنائز احاكم

الجنازة معالة معفة والصعالة الجنازة حمل الحتضار سعنن
عليها

الفاتحة. قراءة االولى: التكبيرة. حكمه:

الثاتية: التكبيرة.. :ويسعن

الثالثة: التكبيرةالجنائز في البدع من

الرابعة: التكبيرة
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هـ٨) مكة فتح وقائع يتعزف 5.1.3

لبحو ا و مبرة

)رمزالزهد؟. هعمير بن مصعب الصحابي شخصرة معاذم اهـم يتعرف 5.3.1
لم______________________________________________

 املستفادة والدروسن عليهم رضواناهلل الصعحابة بعفى يتعرف
حياهتم. من

 .ا مع احلياة مع تعامله ومنهج ا النبي سعيرة معالم يتعرف
به. القتداء طرق متلمسعا له وسبته به اسانه عن

اإلسالمية والبحوث السيرة



١

ة٠اإلسالمي والبحوث تماًالسعيرة ه المجالب

ه-٨ - مكة فتح

 كداء موعدها تثيرالنقع * * *

 ءالفطا وانكشف الفتح وكان

يشا؟ من فيه اهلل يعز

:ه ثابت بن حسعان قال
تروها انلم خيلنا عدمنا

اعتمرنا عنا تعرشوا فاما

* * يوم لجالد فاصبروا وال

الدرس هذا في اتعلم

الغزوة. سبب
 الصلح. لثروط قريش نقض
 اإلسالم. في بالعهد الوفاء أهمية
الملمين. ب جيلم تحرناً
 قريش. قائد إسالم
 الدماء. إراقة عدم على 1 النبي حرص
 مكة. دخوله حال 1 النبي تواضع
الفتح. بغزوة تسميتها سبب

 مكة. أهل من 1 النبي موقف
واألصنام. الوثنية نهاية
الغزوة. نتائج أهم

اهدافي اسجل
١

:الدرس هذا يف حتقيقهام إىل أسىع هدفني أدون

٠ه ٨ - مكة فتخ
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اعبرى

ع قبنها

لؤتذ غزوة ٠
مكة فتج ٠



التمهيد:

 1$ ورسوله دينه به الله أعز الذي األعظم الفتح هو مكة فتح مخك: القمي ابن قال

 من للعاملين، هدى جعله الذي وبيته بلده به واستنقن األمني، وحزبه وجنده

 ورضبت املاء، أهل. به استبرش الذي الفتح وهو واملرشكني، الكفار أيدي
 وأرشق أفواجا، اللبه دين يف به الناس ودخل اجلوزاء، مناكب عىل عزه أطناب

.[١٦٠/٢ المعاد: زاد ] وابهتاجا ضياء األرض وجه به

الفزوة: بطاقة
مكة فتح العم

املكرمة. مكة المكان

جهردة. ٨/ رمضان /٢٠ الزمان

̂ .1 الرسول شادة املسملون

سفيان. أيب شادة املرشكون

القيادات

 ١٠.٠٠٠ اململين: عدد

٣٠٠٠ املرشكني: عدد

العدد

احلدية. صلح لرشوط بكر قلة نقض السعبب

الفزوة: سبب
 عقد يف يدخل أن القبائل من أحب من أن مغاده: احلديبية صلح يف رشط ورد

 .دخل القبائل من تريش عقد يف يدخل أن أحب ومن دخل، وعهده 1 حممد

 عدوان فأي الغريق، ذلك من واحدة تعترب الغريقني أي إىل تنضم اليت القبيلة وأن
الغريق. ذلك عىل عدواائ يعد األخرى القبيلة من له تتعرض

عهد بكرإىل قبيلة وانضمت النيب عهد إىل خزاعة قبيلة انضمت الصلح: وبعد

 قبيلة من تثأر بكرأن قبيلة فأرادت اجلاهلية، يف عداوة القبيلتني بني واكنت قريش،

 القتال. يف معها وشاركت رسا قريش وأعانهتا بالسالح، ليال علهيا فأغارت خزاعة،

العظمي. الفتح بذلك وحتقق فنرصها ،1^ النيب حليفها خزاعة فاستنرصت



الصلح؟ لمشروط قريثى نقفى
 قبيلة صفوف ىف واملقاتلة بالسالح ومدد تأييد من فعلته ما بأن قريش شعرت

 عقدت هلذا جلل، أمر هيلع سيرتتب ما أن وأدركت للعهد، ونقثا غدرا اكن بكر

 العهد، بتجديد ليقوم سفيان(؛ )أبا قائدها تبعث أن وقررت استشاريا، جملسا

ىشء. دون ورجع بالشثل، باءت أجله، من جاء ما حتقيق ىف جهوده ولكن

االسالم، بالعهدفي الوفاء اهمية
.[٣٤ اإلرساء: ] < ±ال ة^وؤي؛تغدإ تعاىل: الله قال

 الزتمت ما تؤدي أن وحقيقته به، وااللزتام بالعهد الوفاء أهله عىل اإلسالم أوجب
 ومن متقوص، غري اكمال أداة أمجعني الناس وحنو نفسك، وحنو الله، حنو به

 لذا واملروءة، والهشامة والنجدة واالمطئنان الثقة قوة عىل دليل أنه مثراته

العهد. لذللثة وفاء خزاعة؛ قبيلة اململين جيوبش للرصت

المسلمين، جيثى تحرك
 ومل اللرصة، حوهلا النازلني واألعراب املدينة ساكن من ا الله لوسر طلب

 حترك مث للحرب، فتتعد قريش، فتفمل اخلبر، يشيع ال ىك بوجهته؛ أحذا خيبر
 حني عىل مكة ئذاهلم للعهد، الناكثني اخلائتني لتأديب مقاتل؛ آالف عرشة ىف

 الشامل، الغزو أنباء عهنم تعاىل الله مطس الذين املرشكني أهلها من غفلة

 تذكر، مقاومة أي دون التسلمي إال يعهم فمل مكة، ضواىح اجليش وصل حىت

ظئ .....النغر. عن دفاعا فقاتلت هومجت الىت الوليد بن خالد كتيبة سوى
قائدقريثى، اسالم

 مكة مساء أضاءت الىت النريان تلك قريش وقائد زعمي سفيان أبو رأى عندما

 (ا التىب إىل يلجأ بأن فنصحه ،ه العباس به فالتىق األخبار، يترس خرج

 يأىت بأن فأمره ا التىب إىل به وذهب معه، ه العباس وأردفه النصيحة، فقبل

إسالمه. وأعلن باحلق، فهشد الصباح، ىف به

الدماء، اراقة عدم على ٠ النبي حرهى
 الفتح، يوم الدماء هبا تراق وأال حرمهتا، ملكة حيفظ أن عىل حريصا (ا الئىب اكن

 وقال: الوادي مضيق ىف سفيان أبا رأى عندما ه عبادة بن سعد قول يعجبه مل لذا

 فقال بذلك، ا التىب وأخربأبوسفيان الكعبة((، تتحل اليوم املحلمة، يوم اليوم ))

 من الراية ونزع ،الكعبة(( اهلل يعظم البيوا( املرمحة، ))اليوميوم( :٠ الله لوسر

قاتلهم. من إال يقاتلوا أال اجليش قادة وأمر سعد، بن قري البنه وسملها ،ه سعد

مجموعتك: مع بالتعاون

 من تسعة أسدماء على تعزف —

 ؤا اهدرالرسدول المتدركين

 واأمـر مكـة، فتـح يـوم دماءهــم

 اسدتار وجدواتحت وان بقتلهم

الكعبة.

دمائهم؟ اهدار في النديب ما —

٠ه ٨ - مكة

لبحو ا و شميرة



مكة: دخوله حال 1 النبي تواخعع
 رأسه خافض وهو إحرام، بغري سوداء معامة وهيلع مكة 1 الله لوسر، ودخل

 واسطة ميس لياكد ذقنه إن حىت الفتح؛ من به انله أكرمه ما رأى حني لله، تواضعا

ا،. الله نعمة متشعرا الفتح سورة يقرأ وهو الرحل،

الفتح: بفزوة تسعميتها سبب
متاما. الوثنية عىل قضت ألهنا •

الباطل. من احلق العرب هبا عرف •

املشهبات. أزالت •

وجنده. 1$ ورسوله دينه هبا تعاىل الله أعز •

عظميا. فتئنا فأصبحت املرشكني أيدي من بلده هبا أنقن •

سعفيانفهوامن: دارايب دخل من

 بني مزنلته يزنله أن 1 النيب فأراد وزعميهم، قريش قائد هو حرب بن سفيان أبو

 دارايب دخل ن )) النداء: جفعل إسالمه، أعلن أن بعد الفتح يوم يكرمه وأن قومه،
ماكنته. مكة ألهل ليؤكد ،((فهوامن شفيان

مكة: اأهل من 1 النبي موقف
 هبم وأحلقت وأحصابه، ا للنيب ظملها يف احلد. جتاوزت قد قريش اكنت

 باملثل، الرد يقتيض األمر وهذا قرا، ديارمه من وأخرحهتم العذاب، صنوف

 ألوان لك هبم يلحق أن عىل قادرا اكن مكة، أهل من متكنه بعد 1 النيب ولكن

 6 وثادين 44 *وامغنتبل تعاىل: انله قول متثل أنه إال العذاب،
 أحصابه، وغيظ غيظه فكظم ،[١٣٤عمران: ]آل ٠ ًاث^^ىركسحنب،9 7

((.فاعلبغم؟ ايت تغنون ما ))هلم: قال بأن مكة ألهل وأحن

 آمنة مكة هلم وترك ،((الطلقا؟ فاتمت اذهبوا)) قال: كرمي، أخ وابن كرمي أخ قالوا:

 إال إله ال أن وهشادة اإلميان عىل وناهئا رجاهلا من البيعة أخذ بعد ممطئنة
 إىل عاد مث حنني، غزوة ختللهتا يوما عرش تعة من أكرث هبا ميغض ومل انله،

نرصته. ألهل وفاء املدينة؛



واألهعنام، الوثنية نهاية
 والصور األوثان بإزالة أحصابه وأمر األصنام، بإزالة بدأ مكة ا التىب فتح عندما

 وأمر و)العزى(، )مناة( مثل: األصنام هلدم بعوثه وأرمل الرشك، مظاهر ولك

 احلق مبيجء الرشك مظاهر للك الهناية واكنت يرسه، أن صمن لديه من لك

 واألصنام، األوثان عبادة من العربية اجلزيرة تطهري مت وبذلك الباطل، وزهوق

اخلالص. التوحيد إىل مجيعهم العرب وعاد
 العام ىف ا- الله لوسر عىل القبائل توافدت ملطاهنا، وزوال مكة فتح وبعد

 ذلك وممى إسالمها، وأعلنت العربية اجلزيرة أحناء مجيع من اهلجري التاسع

الوفود. بعام العام

الغزوة، نتائج اهم
ا. التىب قيادة حتت مملا بلدا مكة وأصبحت للدماء، إراقة دون الفتح مت •

الرشك. ومعامل األصنام من العربية واجلزيرة الكعبة تطهري •

إسالمها. إلعالن ٠ النىب عىل القبائل توافد •

ظئ

٠ اآلتية: البطاقة بتعبئة قم معلوماتك من

مـكـــة فتــح

.................................................................................................... التاريخ: -١

.................................................................................................... المكان: -٢

................................................................................................... النتيجة: -٣

 االسالمي الفتح مفهوم

االستعماري: والفزو

 العبــاد قلــوب فتــح هــو الفتــح:

 يجعـل ممـا بلدانهـم، فتـح قبـل

 بلدانها فتحت التي االم تلك

 وتتحد الفاتحين، سدمات تاخذ

 الشعوب تلك تكون حتى معهم،

 بعدهم، لمن الجدد الفاتحين هم

 دون مكة فتح في حدث ما وهـذا

 لألراضي، استعمار هناك يكون ان

 اوتعطيل للندكان، اواستعباد

لالأديان.

 فهو االستعماري: الفزو اما

 ارنى الى منظم دخول عملية

 ارادة دون اخرى ج-ماعة تخصى

 عليها االستيالء بهدف اهلها؛

 ظلفا واحتاللها خيراتها وسدلب

 اوغيرذلك العدالح، وعدوانابقوة

االستعمارالحديث. انواع من

اد

يناسدبه: بما اآلتية المربعات من مربع كل بخط صدن،

كمةفاالوًا—:درن واح٠واألل تيًاهبغك



ن الدر نرابعة
1 ثم ٠

العلمية خالصتي،٩

مكة عنفتح مختصرة عشرمعلومات اكتب

٢.

٣.

٤.

٥.

٦.

٧

٨.

٩.

التايل: بالعمل أبادر الدرس هذا يف تعممن ما خالل من
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الدرس هذا في اتعلم
ونبه. اسمه

 اإلسالم. قبل قريش في ه مصعب حال

:ه عمير بن مصعب إسالم

إسالمه. بعد مصعب حال —

لها. تعرض التي المحن —
 اإلسالم. في سفير أول ه عمير بن مصعب

 أخيه. من ه عمير بن مصعب موقف

 أحد. غزوة في ه عمير بن مصعب دور

.ه عمير بن مصعب شخصية مالمح من
لم___________________________

اهدافي اسجل
١

:الدرس هذا يف حتقيقهام إىل أسىع هدفني أدون

ب مصعب
وبحوت!مدهطدم شمرة75



االتهيئة
 فيه؟ يكفتونه ثوبا له يجدوا لم مات عندما قريش فتيان أغتى من واحدا جعل الذي ما

 المديتة؟ في له سفيرا ا- الرسول يختاره حتى بها تميز التي الميزة ما

أحد؟ معركة في اللواء منه سقط لماذا

فلتتعلمها. ،ه عمير بن مصعب الجليل الصحابي حياة في ممتعة وقفات بعض إنها

ونسعبه، اسعمه
.ه القرىش قىص بن الدار عبد بن مناف عبد بن هامش بن معير بن مصعب هو

االسالم، قبل قريثى في ه مصعب حال
 حياة وعاش الرثية، مكة بيوت من غىت بيت ىف ه معير بن مصعب نشأ —

 أهلها، عيون فرتمقه أحياهئا بني مير وأمجهلم، مكة أهل أعطر اكن مرتفة،

الطعام. من الفاخر ويألك الثياب، من والرقيق النعال، من احلرضىم يلبس

 مليئة غنية امرأة مالك بنت خنايس وأمه مكة، أغنياء أغىن من هامش بن معير أبوه

 من نفسه وتشهتيه قلبه هيواه ما بلك هيلع وتنعم شديدا، حتا مصعبا حتب باملال

وامللذات. الرتف

 الطلعة مجيل قريش، أهل ومن والديه، من حمبوا ه معير بن مصعب واكن —
 مال يديه بني واحللق(، احللق حبسن )ميتاز مرة أول من إليه الناظر حيبه

 املدلل، قريش بفىت مكة أهل وصفه أراد. وحميام شاء، كيف منه يتفق وفري

 اللهو، إال مهه يكن مل وترصفاته، ثيابه، وعىل وجهه، عىل تظهر فالنعمة

فاقة. خيىش وال فقرا، خياف ال ببذخ وينفق ومالههيا، مكة نوادي حيرض

،هعمير بن مصععب اسالم
 وترك له رشيك ال وحده الله لعبادة قريش أهل دعوة ىف كبرية جهودا ٠ التىب بذل

 القتصادية ا احلياة ىف املمتثلة والعصيان والفسوق الكفر ونبذحياة األصنام، عبادة

 البنات. ووأد الزنا، مثل االجمتاعية واحلياة القامر، ولعب الربا، ألك مثل

 إال بيوهتا من بيت يىب مل حيث مكة أرجاء سائر ىف ٠ التىب دعوة انترشت وقد

 معيرهلذ بن مصعب هؤالء من واكن ،٠ واملرسلني األنبياء خامت بدعوة ومع

 ومع وصدقه، وأمانته، وأخالقه، ٠ التىب عىل ثناءمه قريش من مسع الذي

واجلنون. واحلر بالكذب له وصفهم كذلك مهنم



 يتفه، ينظر أن إال فأىب املرفه، املدلل الفىت هذا نىغ يف األمور هذه تنازعت

 مركز األرمق أيب بن األرمق دار إىل جفاء ا، ملمحد ويمتع عقله، وحيمك

 الكرام الصحابة من األول الرعيل مع وجىل عبادهتم، ودار اململين، جتمع

 علهيم ويتلو وينذرمه، يرشرمه ا، النيب إىل يمتعون ومه ؤه؛مجعني

النفوس. وتشد القلوب تمطنئ اليت املحمكات الله آيات

 بقدوم ا النيب أحصاب واستبرش ،ه معير بن مصعب ترمق العيون بدأت

 مما واالرتياح الرضا عالمات من هيلع رأوه مبتا بإسالمه؛ وتفاءلوا مصعب،

احلق. من مسعه

 هنض حىت موعظته من 1 انله لوسر فرغ إن مفا حمله، يف تفاؤهلم واكن

 الله، إال إله ال أن أهشد شك: خيالطه ال يقني يف يقول وهو معير بن مصعب
الله. لوسر حممدا أن وأهشد

واملكره. املنشط يف والطاعة املع عىل النيب وبايع

 أمه من وخوفا ا، انله لوسر ألمر إذعاائ إسالمه؛ فكمت األرمق، دار من وخرج

رسا. ا النيب إىل يذهب واكن به، يبطشوا أن من وقومه

اسعالمه: بعد مصعب حال
 ا الله عبد بن حممد نبوة صدق وعرف اإلميان، حالوة معير بن مصعب ذاق

 أمه من وخباصة األذى من سيناله مبا هيمت عاد مفا العظمي، الدين هذا وماكنة

 يصيل رآه طلحة بن عمثان أن إال عهنا إسالمه يكمت أن حفاول حببه، املولعة

الناس. بني خربه فأذاع يوم، ذات

 لك وبني بينه ما سيقطع إسالمه أن يعمل واكن رجعة، غري من اجلاهلية ودع لقد

 أب، من قرىب أويل ولواكنوا قومه وسيطرده وجاه، مال من الكفر دنيا من بيق ما

إخوة. أو أم، أو

 فإسالمه والعذاب؛ اجلن ويالت وذاق القاسية معير بن مصعب حمنة بدأت

حال. إىل حال من حتول نقطة واكن عقب، عىل رأسا حياته قلب



هلا، تعرىخ اليت املحن

 إىل يعود لىك والرثوة؛ املال من املتعجرفة أمه وخباصة أبواه حرمه . ١

ذلك. أىب ولكنه جاهليته،

 حبسوه إذ قومه؛ قسوة من معير بن مصعب عاىن والتجويع: التعذيب حمنة . ٢

 حد إىل األمر به ووصل لونه، وتغري مجه، هزل حىت الطعام عنه ومنعوا

الري. عىل يقوى يعد مل

 شياب بني وخباصة اجلاهلية، ىف حيتلها اكن الىت الرفععة ماكنته فقد .٣

 واملعونة العطف من وحرم عندمه، مطاعا سيذا اكن أن بعد مكة

العشرية. من واالحرتام

شيائ. اجلديد الدين هلذا وحمبته موقفه من يغرير مل لكه ذلك ولكن

االسالم، سفيرفي اول هعمير بن مصععب
 وذلك اإلسالمية، الدعوة تارخي ىف حيول نقطة األوىل العقبة بيعة شلكت لقد

ىف اإلسالم نرش وعىل نرصته، عىل الله لوسر رجال عرش اثنا عاهد عندما

املنورة. املدينة

 ويقرهئم ديهتم، أمور يعملهم من معهم يرسل أن ٠ التىب من األنصار وطلب

الصالة. ىف ويؤمهم القرآن،

 ه مصعبا فاختار مهمة، للك األخشاص اختيار ىف يبدع كعادته ٠ النىب واكن

 أهلته صفات من به يمتزي ملا وثقة؛ قصد عن املنورة املدينة ىف سفريه ليكون

 ولميهد ربوعها، ىف اإلسالم ولينرش املنورة، املدينة ىف الدعوة مبمهة للقيام

إلهيا. وأحصابه ٠ النىب هلجرة الطريق

د

 التتي الصدفات استقرئ سبق مما

اول عميرليكون بن مصدعب اهلت

 احلماسة وشدة العقيدة، وثبات اإلميان بقوة يمتزي ه معير بن مصعب اكن
 التعامل ىف واهلدوء ،٠ انله إىل الدعوة ىف واحلمكة اخللق، وحسن للدين

 كيف ابتالء، من له يتعرض ما مع التعامل ىف اجلزع وعدم والصرب الناس، مع

ذلك. عىل وصرب االبتالء، إىل النعم من حاله تبدل الذي وهو ال،

المنورة، المدينة في هعمير بن دورمصععب
 اجلليل الصحاىب دار ىف نزل املنورة املدينة ه معير بن مصعب قدم عندمااإلسالمية. سدفيرللدعوة

 إىل فيدعومه وأسواقهم دورمه ىف األنصار يأىت واكن ،ه زرارة بن أسعد

 األنصار. بيوت من بيت لك ىف اإلسالم ظهر حىت القرآن، علهيم ويقرأ إلسالم، ا

ملل، وال لكل وبال أمانة، بلك املسؤولية معيرهذ بن مصعب استشعر وقد

عميربه مصعبابن

والبحو مبرة١



 ويتغل وهنارا، ليلد يىع واكن الدعوة، سبيل يف واملحن املشاق وحتمل
 هكذا وظل احلنة، واملوعظة باحلمكة وتعالميه اإلسالم نرش يف حلظة لك

^ا. بقدومه وطابت املنورة، املدينة الله لوسر قدم حىت

طئ

طئ
بنعميرالهجرتين، هـاجرمصعب

الهجرتان؟ فما ٠

 وتحفل ونشره اإلسالم خدمة في التفاني على تحضه أخيك الى رسالة اكتئب

.ثفيعمير بن مصعب الجليل بالصحابي مقتديبا األذى،

اخيه: من ٠معير بن مصعب موقف
 ميدان يف ٠ الله إىل داعية جشاعا صلبا مثابرا ٠ معير بن مصعب اكن مكا

 اجلهاد، نداء تلبية يف حلظة يتأخر فمل اجلهاد، ميدان يف كذلك اكن الدعوة،

 دين يتجزأ: ال واحد كيادا بوصفه اإلسالم فهم ألنه الصفوف؛ مقدمة يف اكن بل

وسيف. مصحف ودولة،

.ئط ٠٠٠٠

 سفير اول دي عمير بن مصعب كان

 من بعضى عن ابحث االسالم. في

.عميرحه بن مصعب يد على أستلموا

 حامسا انتصارا املسملون انترص وعندما ،1؛الله لوسر لواء محل بدر غزوة يف

 وأرسوا الكفر، رؤوس قتلوا حيث رائعة، بطوالت وجسلوا املرشكني، عىل
 عزيز أيب أخيه مع األثر بالغ عظميا موقعا يءمري بن مصعب سطر مهنم، عددا

 ورجل ه معير بن مصعب به مر حيث املرشكني، أرسى مضن من اكن الذي
 متاع ذات أمه فإن به يديك شد لألنصاري: مصعب فقال يأرسه، األنصار من

 إنه :ه مصعب فقال بأخيك؟ وصاتك أهذه عزيز: أبو فقال منك. تفديه لعلها

دونك. أيخ اليوم

 والنب، والدم القرىب روابط عن ه معير بن مصعب ختىل املوقف هذا يف

 عىل مصلحة أي يقدم أو يؤثر ومل واإلميان، واألخوة العقيدة روابط أجل من

اإلسالم. مصلحة



 اسعتشهاده، احدوكيفية غزوة في ٠عمير بن دورمصعب
 ىف املرشكني من انله أعداء وبني املسملني بني شديدة حامية معركة دارت

 هذه ىف اللواء حامل فهو حسائ، بالة معيرهلذ بن مصعب وأبىل أحد، غزوة
 اللواء وعن ،٠ اللبه لوسر عن األبطال دفاع دافع بدر، ىف اكن مكا الغزوة

 نزول بعد قوامه ضعفت الذين باملسملني فتاك املرشكون واهنال حيمله، الذي

اخللف. من علهيم املرشكني جيش وجهوم الرماة

 قملا ،1^ الله لوسر انه يظن وهو فقلكه مقئة، ابن له: يقال املرشكني أحد وجاء
.ه طالب أىب بن لعىل اللواء ٠ الله لوسر أعىط مصعب قتل

 ٠.الله لوسر جاء املسملني، من كيري عدد استهشاد بعد املعركة انهتت وملا

 ملىق وهو ه معير بن مبصعب ومر شديدا، حرا علهيم حفزن الهشداء، يتفقد

 الرسول دموع أفاض متثيال جبممانه املرشكون مثل وقد املعركة، ساحة ىف

 ول ارق.خلة هبا وما مبكتة رايتك فد ))عنده: وهويقف وقال فؤاده، وأوجع ٠
.[ مسلم صحيح ] بردة(( يف الراأىس شعث انعن ها دم منك، ملة احشن

شئ ئذمه+ن هكه ائعهثدوًا صد$ #ة !دية > تعاىل: الله وصدق

[.٢٣ ]األحزاب: < 4ذش 3 2 ؤ0/ب٢٠۴.ذو—

 وجه نبتىغ ٠.الله لوسر مع ))هاجرنا :ه األرت بن خباب اجلليل الصحاىب قال

 اكن شيائ، أجره من يألك مل أوذهب مىض من ومنا الله، عىل أجرنا فوجب اللبه،

 خرجت رأسه هبا غطينا كناإذا إالمنرة، يرتك أحدمل يوم لك معير، بن مصعب مهنم

 زاشه، هبا غثوا)) :٠ التىب لتا فقال رأسه(( خرج رجليه هبا غطيتا وإذا رجاله،
.البخاري[ ]رواه االدخر(( من رجليه عىل القوا ))قال: أو االدخر(( رجليه عىل جعلوا وا

،ه عمير بن مصعب شخصية مالمح من
إلسالم. منأحرا فرفاهية١واخلىتو واملال اجهاه ءن٠بنءمبري ختًاىمصعب .١

 للدين، احلماس شديد دعوته، ىف حمتبا صابرا ه معير بن مصعب اكن . ٢

اجلهاد. ميدان ىف جشاعا، فارمسا اكن مكا
 ومل واملال، واجلاه الفانية، الدنيا عىل الدامئ النعمي من ٠ الله عند ما آثر .٣

الدنيا. ماكسب عىل احلرص أو الرثوة، ضياع عىل يأبه

 الروح عىل حرصه من أكرث اإلسالمية الدعوة جناح عىل حريصا ه اكن . ٤

الدنيا. حطام من ميللثة ما بأعز دمسكه من أكرث بدينه ويتسلثة واحلياة،



دط

:هعمير بن ممععب قصة خالل من فيك أثرت اوجه اذكرثالثة

٢.....................................................................................................................

٣.....................................................................................................................



الدرس مرابعة
1 ثم ٠

العلمية خالصتي ;نإ

هعمير بن مصعب عن مختصرة عشرمعلومات اكتب

١. ...

٢. ...

٣. ...

٤. ...

٥. ...

٦. ...

٧. ...

٨. ...

٩. ...

١. .

التاىل: بالعمل أبادر الدرس هذا ىف تعملن ما خالل من



اإلخالحس حقيقة يبين 6.1.1

تعاش اهلل مح عالقته فى االسالمية باالخالق يتحلى 6.1

االسالمية واألخالق اآلداب

٩والخآلقاالجب ب١آلد83١



الدرسى هذا في اتعلم

 اإلخالص. مفهوم

 اإلخالص. ففل

 اإلخالص. صور من
وثمراته. اإلخالص فوائد

. ٠ التبى إخالص من نماذج

٦٦ جال٠الم

اإلخالص

 يكاك ةكاًيره00بنج؛،آر^لم^ا٦ًآ > الى:٨ت قاًل

[٣—٢ ]الزمر: ٠ ش٠شئ٣أاللله0 اى

اهدافي اسجل



زتهيئةت٦١
 ابقيامة يؤلم يعضى الناسى أولن إذ)) بتعون، 1 الله رشون شغغت فاذ، ٠ خرير.ة ابي غذ

 خدى فيلى فانفت، فاذ، بييا؟ عمدت فغا ،فان فغرفذدففنفغرفها بب فانتي اشثفهدة، زلجل غيلم

 وجهن فشجيغدى امزدلم كغ( فين، فقدة جرى فانغتاالذيقان ولكدل؛، كذبت، ،فان اشئغبدن،

 فاذ، فغرفها دغمن فغرفذ بذ فانتي النتران، وفرا وعدمن، العدم نتعثم ووجئنه النار، في القي خدى

 العلم نتفثمت ولكنلى كذبت، فان، وعثغثذوقرانفيلنالقرآن، دغلغتالعلهم فان، عملتافييا؟ فغا

 في القي حثى وجهن امربذفشجنغلى كأ( فيل، فقدة القرانليقانخوفازى، وفرات ليبقانغالم،

 فغا ،فان بذفغرفذدففنفغرفها فانتي الغانكلن، غلينواغطانمذاطعناف الله وشغ ورجله النار،

 ولكثك كذبت، ،فان للق، فيها انعقت اال فيها ارذينخق نتجبه مذسبيل تركمت ما فان، فيها؟ غغئت

.ملم[ ]رواه النار(( في القي كأ( وجهن غلى فشجي بذ امر كأ( فيله فقدة جواد، خو يلتقان فغلت

 واكن علهيم، وابالل أمعاهلم جفعل الثالثة، هؤالء قيه وحق الذي العظمي الذنب ما ❖

النار؟ مصريمه
\______________________________________________________________________________________ر

٠

 اإلنسان ينوي فال الطاعة، يف بالقصد ا الله يتغرد أن االخالص:
تعاىل. انله وجه إال ومعله بقوله

االخالص: ففعل
ا: الله لوسر فقال ردها، أو األمعال لقبول أساسا اإلخالص 1 النيب عد

 يدل احلديث ،البخاري[ ]رواه ((توى ما امرئ للك وامتا بالنيات، االمعال دماا)

 تعاىل، الله وجه صاحبه به أراد إذا إال انله، عند يقبل ال العمل أن عىل بوضوح

 جشاعة، يقاتل الرجل عن ا الله لوسر سئل وقد والرياء، املعة عن بعيدا

 رسو فقال الله؟ سبيل يف ذلك أي رياة؛ ويقاتل محية، ويقاتل

.ملم[ ]رواه ((اهلل سعبيل فهويف العليا يه اهلل لكمة لتكون قانتله



....سعة

 ثالث في اإلخالص فضل لخص

نقاط:

١- .........................................

٢- .........................................

٣- .........................................

اإلخالىص، ففعل عىل يدل ومما

 إرضاء اإلنسان يقصد أن وهو الرياء، ىف يقع فإنه اإلخالص ترك إذا اإلنسان أن

 صاحبه، معل حيبط ذمميا خلعا وعده اإلسالم، حاربه وقد تعاىل، الله غري

 عن الغراكء اغىن اناا وتعاىل: تاارك الله يقول ٠.قال الرشك، ىف ودخله

.سلم[ ]رواه .ورشكه(( تركته غريي، ميع فيه افرد معال معله من السعرد،

 حديث ىف جاء مكا القيامة، يوم الدرجات أعىل ىف صاحبه جيعل اإلخالص

 ففانسئ .خاليا، دكراهلل -زجل ))مهنم: ذكر حيث ظله، ىف انله يظلهم الذين البعة

.((ميينه تتنفق ما مساله تعمل ل فأخفاها.نىت بضدفة، تصدق ورجل عيثان،

وملم[ البخاري ]رواه

 المخلصى. وغير المخلصى بين مقارنة

المناسدبة: اماكنها في التالية المفردات ضع

وعبادته(. اهلل طاعة عقبة- — وعالنيته سريرته تستوي — الفروروالتباهي — )عالية

غيرالمخلصىالمخلصى

و >ومآ تعالى: قال

0 ال نيبى 1 حدواً دال
€
٠ آيب دين وق يؤل

 وعالنيته، سدريرته تعدتوي .
 من خيرا تكون سدريرته ان بل

عالنيته.

همة صاحب . ٢

وعزيمة.

 والغرور، العجب عن بعيد . ٣

 حقق مهما واالدعاء، والتباهي

انجاز. او نجاح من

ل .

٢.

٣.

 وتعادى سبحانه اهلل امرن-ا

 نحققه فكيف باإلخالصى،

يصدق؟

وال ،.......................... تصدده ال . ٤

 ايمانا تزيده بل طريقه، في تقف

 بل طريقه، في تقف وال .بالله

باهلل ايمانا تزيده

 النفعى شهوات تصدده ما كثيرا
...............................عن وماآربها

يفلبه

 ايية الصالح العمل عن يصدده

سبيله. تعترضى عقبة

إخالص

واألخال ب١اله١



منصوراالخالص:
صوره: أهتًا ومن احلياة، جماالت شىت يف اإلخالص يدخل

العبادة: يف اإلخالص .١

العبادة: قبول رشوط من

 والصدقات والزاكة والصيام فالصالة تعاىل، انله وجه اململ هبا يقصد أن أ.

 سبحانه: قال تعاىل، لله اخلالصة بالنية إال تصح ال العبادات، من وغريها

 وؤنوأًاؤؤهح وشئوأآئؤه محأع 0ال جنية 1الحدوًا وأ وًا *

.[٥ ]البينة: ٠ لئحة٦دس وق

 ساًئألوئل وئآة * تعاىل: قال تعاىل، انله لرشع موافقا العمل يكون أن ب.

.[٧ :لحشر1] ٠ وفوًااًسا|ًا}سدآلععاب وكاحمءئهةًاذحو فخذو

العمل: يف اإلخالص .٢

 أما الناس، ينفع فميا عمله خير أن هيلع هسل العمل، طلب يف نله أخلص مفن

 بذلك ا النيب أخرب مكا املصري، وبئس جهمن جزاءه فإن للقهرة، العمل طلب من

 به يرصف او السعفهاء، به لمياري او العملاء، به ليجاري العمل طلب من ))قوله: يف
.األلباني[ وحشه ]رواهالترمذي، .((الغار اهلل اذخله اليه، النايس وجعون

العمل: يف اإلخالص .٣

 طلبا واملشقة التعب ويتحمل سبحانه، الله رضوان ابتغاء معله يتقن فاململ

 يتحدد هلل اذا) قال: ا النيب أن ؤغيف عائشة املؤمنني أم عن تعاىل. الله لثواب

.األلباني[ وصححه والطبراني، أبويعلى ]أخرجه ((.يتقنه ان معال احدمك معل ادا
٠
 تعالى: اهلل رحمه مكحول قال

 اربعين قحن عبان اخلص ما

 الحغمة ينابيع ظهرت اال يوما،

. وبسنانه قلبه في

.[٩٢/٢]مدارجالسالكين



وثمراته، اإلخالص فوائد
تعاىل. انله عند األجر زيادة •

الدعاء. قبول •

الذنوب. ملغفرة سبب •

تعاىل. الله غري عبودية من العبد حيرر •

العمل. إتقان إىل يدفع

،٠ النبي اخالص من نماذج
 عىل الكرمي القرآن ىف جاء فقد ،٠ لله إخالصا لكها ٠ حياته اكنت لقد

 ىف ٠ إخالصه جتىل وقد ،[١٤ : ]الزمر ٠>^كو@=<٣;> :٠ لسانه

 يصىل والسالم الصالة هيلع اكذ أنه ذلك ومن لملسملني. واجلهادوالئصح العبادة

 من تقدم ما لك غفر وقد هذا أتلكف له: فقيل قدنزاه، ائئفنكت حىت الليل من

وسلم[. البخاري ]رواه شكورا؟(( عبدا اكون افال ))قال: تأخر؟ وما ذنبك

 ورجل )) مهتم: وذكر ظله ىف انله يظلهم الذين البعة حديث ىف ٠ عته وجاء
 خاليا دكراهلل ورجل ميينه، تنفق ما مشاله تعمل ل حىت فاخفاها بصدقة تصدق

وملم[. البخاري ]رواه ((عيناه ففانعت

..........................................................................................دد

 .[مسمل رواه] (تصبه( ولولة( اجعلهيا ضادقا، الثعهادة طلب ئ )) : ٠ اهلل رسدول قال

باإلخالصى؟ الحديث هذا عالقة ما



العلمية خالصتي

التاىل: الشلك ىف الدرس أحلص لإلخالص، رراسىت بعد



العاض الباب



وعلومه الكريم القرآن

التجويد احكام مراعيا متقنا، تسميعا التحريم سدورة يعدمع 1.1.2
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٢كل;زحفو٦
٠ئئب٠قضت٦

صحيحا تفعديرا الحجرات سدورة من (١٨ -١٤ ) اآليات يفتر 1.2.1

صحيحة تالوة الكهف سدورة من (١١٠-٧٩) يتلواآليات 1.1.3

 التطبيق مع والترقيق، التفخيم حيث من الالم احكام يتعزف 1.1.1

التالوة. اثناء لها الصدحيح

وعلومه الكرمي القرآن

صحيحا تفسيرا املقررة يضأ,عراليات

التجويدتطبيقاصحيحافيمايتلواويسمع احكام يطبق



الالم احكام

92
الالم احكام

 الالم. أحكام

الالم. ترقيق حاالت
الله الجاللة لفظ وتفخيم ترقيق حاالت

الله( )غددة ن اوندأ( عنفثح الله اسم امن الالم وفخة(

وعلومه الكرمي القرآن

- ١

الدرس هذا يف حتقيقهام إىل أسىع هدفني أدون(

وعلومه الكرمي القرانلمجال

الدرس هذا في تعلم

اهدافي سعجل



زتهيئةت٦١
معملك: من التالية اليات اىل اسعمتح

اهلل(. )يهتد اهلل( )ايات - ٢ ٠ ( اهلل )وعد ( اهلل )قال، -١

جمموعة؟ لك يف )اهلل( اجلاللة لفظ عندتطق تالحظ مادا ❖

\_______________________________________________________________________________ر

اكآليت: أحواهلا مجيع يف الرتقيق، املحتركة الالم يف األصل

الالم ترقيق حالت

مضمومة مكسعورة مفتوحة

ل له ل
(هم(ل )اموا مثل: ( كلد ) مثل: ((كمل ) مثل:

حالتني: هلا فإن )انله(؛ اجلاللة لفظ يف الالم وتتثىت

وعلومه الكرمي القرآن



ط١ئ

العدبب: بيان مع وترقيقا، تفخيم، الجاللة، لفظ في )الالم( حكم بين

السبب احلمك اجلاللة لفظ

الله( )قل

انله( )هو

|لله( )فإن

انله( )يعمله

[٢٣—١٩ ]الجن ٠ —

1 2 3 4 5
ًا£ سئقلوالريه شا س^أزوم ًازآلىبإق @

_٠4،!

أجؤذقآلوني ٠
: صحيحة قراءة أقرأها ثم اآلتية، اآليات في والترقيق التفخيم حيث من الالم أحوال أعين

 ٠\]£_ردت٠ةشيد٠ةإل£ذسة^٠*ذأة : ىط ًالئه قال

 جأأال{اأش0ندييسًاشأتذش0شإي1ويائ1لكإفيآلأيف
لدا خلإدذم ¥ذثو§رخيذز١ورمس صًا£٠وس ورل^مت

 ا00زؤحظو£دشور٩ك!آلؤخًاي#$مةئكالً£من(ثبىب+الذ٠> : تعًاىل ائًاله قال

هذا.:<=>97أ6

ًال]ًائح¥\ [ ١ظ س كاك ديء يهـا ظتا مًا £0 ٠:رق ه

دجى قت ^آلغكه الثؤط ومح 0 زءله 1 كان له ^هتد و صنت ًاشق

[٤—١ ]التحريم¥



١\

٢-٢

صحيحة

اآليات في والتراكيب المغردات معادي

٧٩) األيات الكهف سعودة

١

الدرس هذا يف حتيققهام إىل أسىع هدفني أدون

تالوة الكهف سورة من ( ١١٠-٧٩) اآليات تالوة

) الكهف سودة
ا م ما5

وعلومه الكرمي القرآن

و* تعالى: قال

+*
ًالله-ةوأ() #$وئإال

ا :٠ 3ي10 / ك٠ ٠رمت [١٦ :]الكهف ٠3^2ا10 رتنهو/ئ-رم

وعلومه الكرمي القران١المجال

١٨ ترتيهبا:١٥ جلزء:

الدرس هذا في تعلم

اهدافي سعجل

١١٠ اياهتا:



هرتهيئة
 رسعول احصاب وكيفناكن بكر، ايب بنت امساء جلديت قلت الزبري، بن عروة بن عبداهلل قال

 الزهد ]كتاب اهلل(( نعهتم مكا .جلودمه وتقشعر. اعيهنم، )نتدمع قالت، القران((؟ مسعوا ادا ٠ اهلل

.[ ١٠٠٥ المبارك: البن والرقائق

 هيلع ينبيغ وماذا القران؟ مساعه عند علهيا يكون ان املسمل عىل ينبيغ اليت احلال ما ❖
مساعه؟ بعد

الفورة مقصد
ذلك. عىل المناذج ورضب فهيا، الصحيحة القمي ومتيزي الفنت، مع التعامل مهنج عىل الرتكزي

قمبر١اًءتدألللهمناًلثئكاف

ىش£ي0ة^^ئق|}~

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

 ئا١ك ة٠سفخأخفنمئ0مث ي^^أآلردىأناةاؤةور٢ائاًالئغيهت^وةىي>

^ئه٠|ا

ؤن ^^س^±ًاشسجئ٠ار^ة—٢وًات8 ¥قئة§ورت^ا
 ديف ئى ص وعنئذد وئ جريف بن جلمه دكذذتا٠ون^حفي أنفي^أطهـما ثن د هل ص،حا لوهـئا

 و1ككذ^ا٠ئا0شذىًاي^٠٠ء٠يتؤ
—$االروص()*+,

زدإقره0نقثؤدرئللجًاألئضلمؤتوقلتؤرةد٩:ئ;ئا=ا>ًاذعرز@آانتئؤلذوًا

٠ئأحل|جج٠آمخ;ذ؛]٠ئعقحذص[\د٠؛
ا



 ٠}~ج١كاكغخ(ؤجلاللئئرسوا^جأك¥{ا0حقداًاحمًالئئس
 يآلئالي±ووذ:;ثاجيجيآلجددسمبأجاهاذااخ;ينئنتج

 ةلت،هفرىنؤ٠ألذضضئ^ك^كألن^جيومرطا٠إنب^وحهجوذفيأ
 ٢ئر لتله جيتيئالًالهجإدا٢لعدؤددتذئبني0ءاؤىنر؛0يىندذةأ-ءب^ومرذعل١

 ظا#$رىب! 8ذي سكنئو وًا نيجئوه٦برأ ال١ثت0ظ-رإ جيه شع تازه كال

 ;<ا=>ى9876بو 5وة3210./ رىن+و, ) ^(
 ٠ال^^^ت_0ؤؤأ دي قظًاؤص ال قينًا،٢0@ذالملوكأ^^ئال

 ئ ال٠٠ئ_^٠اآلفذوادبو٠متمخةةة

 والء زهم ًالني^دئيج زكك٩ 0يوذال يوذًاش 0 ًاثي تفوق صمفي صئ كب٢ا0
 انا±ن٠ضة—جؤجيعةتض§1¥٠~إلوملاقا£٦{|}

 الخن£|شلؤك|اة٠9بزبايألو٦ئ٠ت|ا^كاكم
 و٠٦ك٠٠٠قهبم٠0اتىنساجيا،ارىنجسكةا

< ^9ال٠لل رك صندحاوالت^^حدتاده ٠يج^^^-ياال رهب وحنضغنئل^ملعلء



،اآليات موضوع
.هلا مناسبا موضوعا واقرتح ،املتلوة اآليات تأمل



ص^حا بكا ،^^^4ء*يجغنيج^رالره تعالى: ااًله قال

٠ لدا رك ^^زدتاده ال

له. وإخالبغا طاعة أكثرهم تعالى انله بلقاء فرحا الخلق أعظم

سبراس

.@ان

معلمي: عند يأتي ما أتلو —

.٠ ~}كذا{ن^عهملمإ^نينك^يآ *واًثاالئةير^ذره انلهتعالى: قال
.٠ ألشبنئا ^¥^مه§له۴ر١ك يجل£*ألزدحاً تعالى: الاًله قال

 حا3الهـئا ن ج يج^اً^لهتاارئغنيجئييهمتي±اًتدؤجال—ا1ً*زأئ تعالى: ااًله قال
 نيعيع الوعنئذدص أطهماوذ^^^ايجهئا^^الرمثآ٠أني^ رق كر

.٠إ3يجو

 ٢:ق;=ظا9و8^7في5^43ةفي خمدا*/ تعالى: الله قال
.٠ دش^ه^ ل ودمآ الب

ؤالإنبنيوئني٢*يكدثا تعالى: لله قال

.٠الا

 يجه أش كال.؛<ازئ وال تزه ١حىإذ الصدااًلاًذغخوأ حىاذساوئ.لين زركاليد ذوئ١*ء تعالى: ااًلله قال

.٠ ظترإ

. ٠ ^4 آل, السثكنعوإ روج و اًظ ن تاسثئو * تعالى: الاًله قال

.٠ حال 8٠*خمتيعاًاالسغوي تعالى: انله قال

.٠ ١الوؤ-ثالدخوعظد٠دتغديئ ٠ااد^كبالئالاًئبحرال4*قللوغذاًبئر تعالى: االًله قال



وعلومه الكرمي القرآن



عصرتهيئة
 الكرام السفرة مع له وهرحافظ القران يتقرا الذي مثله)) النبيقال، عن ؤغلم عائشة عن

.البخاري[ ]رواه ((اجران فله سديد وهوهيلع وهريتعاهدن القران يتقرا للذي ا ومثل الربرة،
الكرمي؟ القران فضل.حفظ ما ❖

\_____________________________________________ر

االسورة مقصد

واملجمتع. لألرسة أسوة ليكون النبوي، البيت تربية عىل تركز

بلم٠اللهآل ب

صزمم>!!نييصةساًةلذ؛يئهئأذ,حةش
87 9 ;: > = <

 أل ًاذ]الزبر \ [ ندا اكأن س كادت هء ألنا كنا وصئسئ ٠ؤى ه آس
 أآل;ةغشضمارا

جتؤ دجى كدن وهلتئ
١ألبكار ر رب ٦تذح; ¥، س١ ¥ آءكئ

آن

ه
1 2 3 4 5 6 

وكاطهته 1 كنا؟ة ئص إق٠ذرغ^1

 (نختن وعبح وهريق هوزله 1 كاب عبه ١،هت و دذا١شب ن

 £٠~ج^ئم {|} x1^4 مم اح
±تر^ ئءا—أ٠ر

ه ؤ،، كا بنون رئت كا الك شدد رئ٠ ني ا ني
81 ا

٠٢ والتر.اكيب المفر.دات معاني
بم ١٦

روجاتك. إرضاء : +اذأزوحق .أباح : لكل
حتليل. : 6 أوجب. : 3
مالت. : مثن أخربت. : ؛ع

مطعات. :
ا ال,,؛,,

الذ .ة

وعلومه الكرمي القرآن



 ةىالضآآلجقةتآيكوةه!ًاك،#أش$^ًار٠ذ

 4األ 3اس 0 ودشتتفلم ئ. — )ر*+, ( وك
 ا:ء;<>ء@سق:^ذيئ98ي٠جال

 دخمفحًاصويةهوقئ\] ئ

 وضؤ سئا ئتآخكاؤى^ئالله خكدا,كإةة1 بزن ض دج زله

 نب ¥، اآلتذ£تإد {|^^ًاسح^لدئءامذوأ ^^١رعًاثxًادح^ًا

 ةمي0 ىتيًا^ ي و±ت ين رتج—شجيىًا يل ا§
خيذ ١يز ^نًاقآت^^وتس^^يه: آتت

<٠ق^٢ين

والتراكيب المفردات معاتي
٢ .............٦

بالطاعات. جئبوا : زأ صامئات. : §ذ

ميحو. : ,ر صادقة. : (

أمكل.: دمل يذل. : (4

المليئ. : جت واشتد. : ظن

يرشابع. : كنت حفظت. : آتت

امليس. : ى٩قئ٣

 و± آىف^ )\ دامرأ—٠*ل تعًاىل: ااًله قال

٠؛ؤ^ؤ|

تظملها. فال يبدأبنفك، ووطنك وجممتعك بيتك صالح



القرآن مج٦
اً

 بلغ وقد بالذكر، وخصهن الناء، بعض عن الكرمي القرآن حتدث

 الصفة أو االمس بذكر عهنن الكرمي القرآن حتدث الاليت الناء عدد

 سارة حواء، )أئنا وهن مؤمنات، مهنن عرشة ست امرأة، عرشة تسع

 فرعون، امرأة وأخته، ٠ل١ موىس أمل ،٠ل١ إبراهمي زوجات وهاجر

 مرمي معران، امرأة ،بلقىي سبأ ملكة وأخهتا، ٠ل١ موىس زوجة

 بمنى وحفصة الصديق، بمنى وعائشة حجثز، بمنى زيمنى معران، بمنى

 مخيس(. ثعلبة بنت وخولة ،٠ التيب زوجات مخسعه اخلطاب بن معر
هلب(. أيب امرأة لو؛، امرأة نوح، )امرأة وهن اكفرات وثالث

٢٦

7
 مهقه.

انلئآإقًايعذ

قق٠.............>!ًا|

 ...@0>..............ش:م5
 س كالت ٠له،ي ك سح ئ .............. عؤبئئة,

.........بنًاسز شه ..............

ذن جلأ-تى

٠

 0ئ.ة/—)*+,.............|ي#$إدأل
1 2 3 4 5 6

 ...وثسي
.....اتيئحشحًان ٠شر٠وئاذزة>تثاكاكك س

١شيكح ~ ا^^ًا} { ^^١عًاث .

_

دبت..حفظي
... -, . / 0 1 2 3 4 5 

 ..........كذا١أالًىإقبعضأزوض،-ثد.....
\ًا]مؤ٠ئةل.........

رززغ ..............ب عيد جتبثمى..............ئونشى ازوجا أدله ان

 هذا؟ؤ.............ذؤياًالدري .ة.............-^ى^٠

 جئ

.............,+*(.—/^.0 
 ء;<ل>ءًا@أييمئكلح:9ًاللهر ••

 ايل^^ر..............ألياأشح٠ 0 ش؛ طل >ورئاوأمثأله^ ى..........
 ًات ًا.............._ئ£أدئ 0 ئنجأل\أ] ئ.....

 قىيئ^ئئ..............ا

 ئًاي ¥ ارأت£ئلمذ .............. ١شرك ~ |^^ًا} { طي١عًالد ..............ًادحأل

أة^۶و0 و±عويج ..............يل£ذذجئايف
<٠..............خيذس ىيرواوصذئلدمئرًااهه ...زجةائتئكاذه...........ًاق

الذ .ة

وعلومه الكرمي القرآن



واالسعالم

ته

درسى

[٤ ]الحجرات: ٠أليد^رنت ٢٠هـكل لطدبرت ين

والتراكيب.

ت.

ت.

الحجرات سدورة من
٤

1
٩ ترتيهبا: ٢٦ اجلزء: مدتية

أسىع هدفني أدون(



خزتهيئة
 فكانوايتدبرونها ربهم، من وسائل القران واوا قبلكم كان من )دان قال، جإييخيإة علي بن الحسن عن

النهارى. في ويتفقدونها بالليل،

بعدمه؟ علينا ينبيغ الذي وما الكرمي؟ القران األولون املسملون اخذ كيف ❖

....................................................................و
السورة مقمدأ
 أسملوا الذين كرثة بعد واألخالق، اإلميان مكاالت إىل اململ باملجمتع الريق عىل احلجرات سورة تركز

واختالفهم. الوفود عام

أءويألللهمىاًلثتعالناًليبر

ورذد مشم ىي وتبشًاإلجر، صتنا ملآلوأ نؤيثوأوك لكًامل ت_ *]آال

 ٠ألدينأ^حئانًاللهككمئ{ا}ائؤينتامسأاًاوجي£من¥ي

خب

[ ١٨— ١٤ الحجرات:] بر

 ب==لكموة٠ًاميب أتنرثك لك ± ًاك^ؤىي همل اؤكك أس جبييف ىفيه;وأ §§وخبدو

 ةاخمأش،الخمأهئ٠^0ذلكىف^اوهحملنيي٠متمسيف

سس ^آلنرب قرت ًاش دن 0 دة¥0ًاليآقئدثةءؤؤاًئتداًلؤلإليس
[١٨— ١٤ الحجرات:] <تملوز

والتراكيب المفردات معاتي

يقصمك. ال : ؛ألد

مضائرمك. يف مبا أختبرونه : أترتاًكئة \

___________________________________ر
إليك.

 م
يشكوا. مل : ¥بو من

أبئعدوها ونعمة عليك مئة إمياهنم يعدون : درك درن



لالآيات، العام المعنى

د

 مراتب اإلسالم، اإليمان، اإلحسان،

 ترتبهاتصاعديا ان اذااردت ودرجات

تبدا؟ فدم القمة، الى القاعدة من

 ذثآذائة-الئيئبًاقز٠اؤدالايئئلقائيوئآذليزئ

٠يةهألئة^ئؤاغسئ{

الياًت، نزول سعبب
 يف املدينة ٠ الله لوسر عىل قدموا خزمية بن أسد بيت من أعراربط يف نزلت

 طرق وأفسدوا الر، يف مؤمتني يكونوا ومل الهشادتني، فأخهنروا جدبة، سنة

 أتيناك ■ا الله لرسول يقولون واكنوا أسعارها، وأغلوا بالعذرات املدينة

 وجعلوا الصدقة، من فأعطنا فالن، بنو قاتلك مكا نقاتلك ومل والعيال، باالثقال
اآلية. هذه فهيم تعاىل الله فأنزل هيلع، ميلون

 درجة إىل تصلوا ولن قلوبمك، يف يدخل مل فاإلميان أسملتا، قولوا:هلم فقيل
 وإذا وعالنية، رسا وباطائ، ظاهرا ٠. ورسوله تعاىل النه تطيعوا حىت اإلميان

 سيعطيمك بل أمعالمك، ثواب تعاىل الله يفتقصمك فلن ورسوله، انله أطعمت

توبتمك. قبل حيث بمك، رحمي إليه، تاب ملن غفور والله مضاعفة، أجورمك

 يف قتادة قال ،٠ النيب( عىل بإسالمه امنئ، من اآلية: هذه يف باألعراب واملراد

 اآلية هذه معت ما ولعمري :٠بءائائقلائًاتوبنوأ١االستعاىل: قوله يف

 يف أنزلت إمنا ولكن اآلخر، واليوم بالله يؤمن من األعراب من إن األعراب،

 ومل أسملنا، فقالوا: ،٠ اللله نيب عىل بإسالمهم املوئا األعراب أحياء من يح

 وقلكقوإوأآمنا، تقولوا ال انله: فقال فالن، وبنو فالن بنو قاتلك مكا نقاتلك،

.ليوطي[١ وحسنه الطبراذي ]رواه ٠ ذن٠طثايدمللالي ستثا

طئ
المسلم. عند اإليمان زيادة كيفية في المجموعة، في زمالءك ناقش



 وهيذ §§ خبد وأوثوكت£ئمل¥بووذءائ~}ىب٠>لساا

٠± ١ؤجتقخملًالثكتدكت٩ىينيًاآل

واإلميان؟ اإلسالم بني الفرق وما حقا؟ املؤمتون مه من ❖

 عىل ثبتوا بل يشكوا، ومل ورسوله، بانله صدقوا الذين مه حقا: املؤمتون —

 اللبه، سبيل يف وأمواهلم أنفهم وبذلوا اجلازم، التصديق من واحدة حال

إمياهنم. يف الصادقون مه أولئك

 واالسالم االيمان ذكر اذا —

 األعمال يعني فاإلسالم متا،

 يعني واالدمان الظاهرة،

الباطنة. األعمال

وااليمان، االسعالم بين الفرق

اجتمعا. افترقا وادا افترقا، اجتمعا ادا واالدمان االسالم

 فهيا يدخل وحده اإلميان فهيا كذكر الىت النبوية واألحاديث اآليات أن ذلك: ومعىئ
 أعمل، ورسوله انله قالوا: وحدة؟ بانله اإلميان هزا ))أتدرون :٠ كقوله اإلسالم،

 الزاكة، وايتاء الئعالة، واقام اهلل، زشول حممدا وان اهلل، ال اله اننل غهادة )ا عال،:
 واألحاديث واآليات ،عليه[ ]متفق اخلمس(( املغمن( من تعخوا وانن زمغان، وصيام

 وش@ءذ > :تعاىل كقوله اإلميان، فهيا يدخل فقط اإلسالم فهيا يذكر اليت

معىت: فهذا ،[٨٥ عمران: ]آل ٠ الكبني االرس وهوئ ًاإلستبل(سا

اجمتعا. افرتقا إذا

 مفعىت معىئ، واحد للك فيكون حديثة، أو آية يف واإلسالم اإلميان ذكر إذا أاك

 قوله يف مكا الباطنة، األمعال اإلميان: ومعىت الظاهرة، األمعال اإلسالم:

 ئ دخأإليش ط وئلوأمئنا تؤيتوأوقؤع ب ل ذا٠ءا ب١االس ]، > تعاىل:

٠

 كل وهل مومن؟ مسلم كل هل

 اآلية الى ارجع مسلم؟ مؤمن

إجابتك. واستنبط

 ألصائثي؛٠ءإتذقدكآشمخثةقثئايآلئكوذئا,لىآ

٠ئ

األعراب؟ عىل ٠ انله رد دم ❖

 الله اختبرون بإسالمهم: عليك امللوا الذين هلؤالء قل :٠ لتبيه ٠ الله يقول

 ال علمي، يشء بلك وهو واألرض، املوات يف ما يعمل والله إميانمك، حبقيقة

والفجور. والنت والكفر، اإلميان من قلوبمك يف ما هيلع خيىف



دط
 الووقف اآلية من استنبط

 االنسان يوفق عندما الصحيح

مسالح. لعمل(

أذع^لكسس^لةمئيئيإن٠*.وئة£قذيئخشأل

اإلسالم؟ أىل باهلداية الغفل ملن ٠

 هلم قل فياإلسالم، دخلوا بأهنم ٠ اليب عىل الذينميوئن األعراب وهؤالء

 واملئة أنفمك، عىل يعود ذلك نفع فإن بإسالممك، عيل متلوا ال الله: نيب يا

 صادقني كنمت إن ؤ،٠ وبرسوله تعاىل بانله لإلميان وفقمك الذي فهو عليمك نله

 بأمعالمك، بصري وهو واألرض، املاوات غيب يعمل الله إن إميانمك، يف

فرش. رشا وإن( خفير، خريا إن، علهيا، وسيجازيمك

األيات: اليه ترشد ما
واإلحان. اإلميان مراتب إىل باملسمل يرتيق الصاحل العمل .١

 فيه شك ال جازما تصديقا ا- وبرسوله ٠ بالله التصديق اإلميان حقيقة .٢

والنفس. باملال الله سبيل يف واجلهاد

املؤمنني. عباده عىل ومتته انله ففل من لإلميان اهلداية .٣



٠

٠ ظ^لاليس ن٦يص^^٣ى* تعاىل: ااًله قًال

 فهو الثبات واسأله التوفيق، عىل الله فامحد خري، لعمل ا الله وفقك إذا

حيرمك. أن عىل قادر

: السلمي الرحمن ابوعبد

 الكرمي القرآن قرأ مدافعة، بال الكوفة أهل مقري حبيب، بن الله عبد وهو

 ؤجت، مسعود بن انله وعبد طالب، أيب بن وعيل عفان، بن عمثان عىل

 إمرة إىل عمثان خالفة من القرآن وأقرأ الصحابة، من مجاعة من ومسع

 :٠ الغيب حديث عمثان عن وروى سنة((، أربعني حنو *أي احلجاج

 أقعديي الذي ))ؤذاذ وقال: ،البخاري[ ]رواه (وعمله( القزان تعمل من خريمك))

 السملي الرمحن عبد أبا أن السائب بن عطاء عن جاء وقد هدا((، مقعدي

 عرش تعملوا إذا اكنوا أهنم أخربونا قوم عن القرآن هذا أخذنا ))إدا قال:

 نتعمل فكائ فهين، ما يعملوا حىت األخر العرش إىل جياوزوهن مل آيات

 املاء رشب ليرشبونه قوم بعدنا القرآن سريث وإنه به، والعمل القرآن

 تويف احللق((، عىل يده ووطع هاهنا جياوز ال بل تراقهيم، جياوز ال

 خالفة يف مروان بن برش إمرة يف أوبعدها وسبعني ثالث سنة يف بالكوفة

مروان. بن امللك عبد
٥١_________________________________________________________م



فهمي أقعن
فهمته الذي المعنى اآلية

 يذخ۵ئئلي|قئوأوقكلؤلوأئئو
ئ م١ء٦ين وأليدير وهوة 0الئوأًا ئ ًاإلجذن

٠اةًاللهنمم{

 ¥ مل £ ور;س ًاش إئؤأ ا~ ١ًاذئوك ؤسا

دم اؤكك آس ئريه يف §§ وجيدن
٠ًالثكتدؤئ±

ق ة زؤس ؤ
٠١0أألئوة^ضي

 جتقًاهاشالص!هئىاةئ^٠
 ًاأل^^الت صه غكهر ألآسعسم ب٢١ق١هدالً^يًادميثنإذكئذص^^ أل

ه0آلآلئضعئآشهمًائتصت
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الشريف يهديث١

/.٠ 

ا

 رسدول عون ه هريرة أبى حديث خالل من اإليمان خصال بعضى يتعرف 2.2.3

ومن اوبيضمث، خفيرا فليقل الخر واليوم باهلل يومن كار، من)) قال؛ اهلل

 االخر واليوم باهلل يومن كادن ومن جاذة، فليكرم اآلخر واليوم باهلل يومن كان

.ضديفه(( فليكرم

الشريف اصدبه

ن

 روح فيتماء المسعاعدة الشريفة النبوية االحاديث يوضح
المسلم. لدى الجماعة



الدرس هذا في اتعلم

االبان خصال من

دث.

٠

□

اليان خصال س

الشريف دهديث١

١

:الدرس هذا يف حتقيقهام إىل أسىع هدفني أدودن

الشرف احلديث

 شعبة، بضعوسعتون االيمانآل قال: ٠ الببي عن ه هريرة ابي عن

]رواهالبخاري[ *.اإليمان من شعبة والحياء

 الحديث في والتراكيب المغردات معاني

 وسيرته. الحديث راوي اسم

للحديث: اإلجمالي المعتى

الكالم. آداب —

الجار. إكرام مظاهر —

الضيافة. آداب —

الحديث. من يستفاد ما

اهدافي اسعجل

112



نمك

اإلسعالم. يف واملذموم املندوب السلولائ حيث من الصورالسابقة عربعن -

شرح 3 تغظ

 خصر بن الرمحن عبد ونسعبه، اسعمه

 )أيب بكتيته الناس عتد عرفن .ه الدويس
(.٠ الله لوسر هبا )كائه هريرة(

 إىل وهاجر المين يف أسمل وهجرته، اسعالمه

.—ه٧ سنة خيرب عام املدينة

 رضوان الصحابة أكرث اكن واعماله، ففعله
 ٠ النيب لدعاء للحديث؛ حفثا علهيم الله

إسالمه. منذ داه ومالزمته له،

 البحرين، عىل ه اخلطاب بن معر استعمله

 .ه معاوية زمان يف املدينة عىل أمريا واكن

ودفنبالبقيع. للهجرة ٥٩ عام كويف وفاته،

آل_______________ر

الشريف ايهديث

والتراكيب، المفردات معاني

 وصحيح اللسان(، حفظ )باب األدب كتاب البخاري، صحيح (١)

الصمت. ولزوم الضيف إكرام على الحث باب اإليمان(، )كتاب ملم

املعىن اللكمة

 من ييجن الذي الاكمل اإلميان أي

اللبه. عذاب
كان من

يؤمن

.حسن وبلكام دحق فليتلكم خيرا فليقل

ليسكتة. ليصدمت

فليحسن. فليكرم

منه. قريبا ٥^^ جاره

زائره. فعيفه

ت٩منخصاالإلب



االجمالي: المعنى

اآلداب اكتب الحديث، قراءتك بعد

الحديث. تضمنها التي

......................... األول؛ األدب

................ الثاني؛ األدب

.......................... الثالث؛ األدب

ظ١ئ

 يسسهم كيف معلمك مع ناقش

 تماسسك في االداب بهذه االلتزام

 األلفة وشيوع المسلم، المجتمع

اأفرادة. بين والمحبة

 وباليوم ٠ بالله املؤمن أن عىل ويدل العامة، اآلداب يف أصل احلديث هذا

 اآلخر، اليوم يف له حيصل ما وخياف ويتقيه، ٠ الله خياف والذي اآلخر،

أنه: صفاته من النار، من النجاة ويرجو

ضيفه. يكرم .٣ جاره. يكرم .٢ يصمت. أو خريا يقول .١

 حيثا حوله؛ مبن اململ عالقة تنظميه يف ومزنلته احلديثا هذا أمهية وتمكن

 فريشد اخللق، وحقوق النىف، وحقوق اإلميان، بعالمادبا موضوعه يتعلق

:خالل من إمياهنم حنث الذين املؤمتني أفعال إىل اململ

فيه. خري ال معا الصمت أو هيلع، فيثاب اخلير بقول الغان حفظ •

عنه. األذى وكف إليه، واإلحان بإكرامه وذلك اجلار، حق حفظ •
ي

 التلكف وعدم االستطاعة بقدر وإكرامه، ضيافته دخن الضيف، حق حفظ •

ذلك. يف

الحديث: تفعمنها التي االيمان واعمال اداب
أوالصمت. الخير قول األول: األدب

ولعو. ومثر، خري، أنواع: ثالثة وهو اللكام، هو والقول:

 والذنوب، لملعايص جامعة لكمة والرش: ت، للطاعا جامعة لكمة واخلير:
مكروه. وهو منه، فائدة ال الذي اللكام هو واللغو:

 الذنوب. من ليشيل( اللكام عن الكوت والصمت:

 املعصية. من خري والكورتة الكوت، من خري بالطاعة واللكام
تعاىل. الله ورضوان( اإلميان( األنان( سال الطيبة وباللكمة

 عداه، معا ت وبالعصم. اخلير، بقول أمر ليضمت(( او -خريا فليقل :))٠ وقوله
 مأمورا فيكون خريا، يكون أال وإما بقوله، مأمورا فيكون خريا، يكون أن فاما

 :ه جبل بن معاذ اجلليل للصحايب النبوي التوجيه جاء وهلذا عنه، بالمئت
 وقال: ببنايه، فأخذ الله، ئيب يا بىل قلت: لكه؟(( دبك مباللئ اخربك ال ))...

 ؟به نتلكم( مبا ملؤاخذون وإائ الله، لوسر يا فئلت: ،هذا(( عليك ففا

 عىل قفال، او الغار يف عىلؤسيوههم( الغاسق يتكبد وهزًا مغاد، يتا املد علتك قال:))
البخاري[ ]رواهأ السلهبم؟ حعععائد ال مناخرمه

للتعجب(. أو للزجر يذكر بل حقيقته، به يراد ال دعاء وهو فقدتك، أي )ثلكتك:

 نال اخلير؛ دائرة يف لسانه حىب فإن لسانه، طرف يف وشقاءه املرء سعادة ألن

اهلالك. هيلع جلب اخلير دائرة عن به خرج وإن رشه، وكيع خريه



الكالم: آداب

 مجلة العملاء ذكر وقد احلرام، يف يقع لئال اللكام آداب يلزم أن لملسمل بد ال

مهنا: اللكام، آداب من

به. النطق قبل عواقبه يف التفكر .١

 مبعروفب، أمرا أو نصيحة، أو جوادا، يكون أن إال ذلك، أمكنه ما منه التقليل .٢

 قال اخلير. خصال من ذلك حنو أو ،٠ الله إىل دعوة أو متكر، عن أوهنيا

 وئأؤ— , ++ * )ال دجودؤلم طؤبرس أل#$ؤ تعالى:
/ 0 21 3 4 5 6 7 8 9 : ; 
.[١١٤]الذاء: ٠<

تعاىل: قال فائدة، ورائه من ترىج ال الذي وهو اللغو، جتئب .٣

 .—, + * )ة (خم ى & ًاقن $ #مب ج ! .ؤ
[٣—١ ]المؤمنون ٠0

منه. اخلرية أو مقاطعته، وعدم لملتحدث اإلصغاء حن . ٤

حاجة. من إال الصوت رفع جتلب .٥

الجار. إكرام الثاني: األدب

 والاكفر، اململ يمثل عام اجلار وامس الدار، يف املجاور عىل يطلق اجلار

واألبعد. دارا واألقرب

له. اخلير أنوع لك بعمل يكون إليه، واإلحان اجلار وإكرام
 ٠ نىغ وهلذا حممئ؛ أمر عنه األذى وكف فدفع معللوبنا، إليه اإلحان اكن وإذا

 ل د وا ليومن، د وا يومن، ل د -اا :٠ قال جاره، إىل ييسء معن اإلميان
.البخاري[ ]رواه ((بوائقه جعازه يامن ل الذي)) قال: الله؟ رمسول يا وننت قيل: ،((يومن

٤ ابشعاشة

البرصعن غىف ٠--- الوجه وطالقة

 بدوه
بالسعالم

اسعراره

عوراته

ا

 افراحه مشاركته
واتراحه

ان
تيرس. ما اهداوه

الطعام من

 ....ئط٠

 اهلل ان))... :ا اهلل زسؤل قال
،(.والتفحىش الفحس حيب ل

ملم[ ]رواه

 المحادثات بعض في الحاصل

 التهعال وسائل في المكتوبة

 ة شعي الحوارية والبرامج الحديدة

ذلك. من

 تالحظه، فيما راببك عدرعن

 فليقذ :)٠ قوله ادى استنادا

((..غيرااؤبدضغث



:إكرامالضف. الثالث األدب

 وس^^شتف * تعاىل: قوله يف واجلمع،مكا الواحد عىل يطلق الضيف
[.٥٢ — ٥١ ]جمر: ٠*^ وطون ئ( 1مع $ؤا #و دئدوأ د (،9 رهمي٠جا

 انله أنزل فقد عظمي، فضل من فيه ملا الضيف إكرام عىل اإلسالم حث وقد

 فأطعامه صغارمها، طعام إال عندمها ولىي ضيف هبما نزل حصابيني حق يف
 وش حصائة مع ة ووغ م۴ل عق ١وكئ * تعاىل: قوله جائعني وناما له

[٩]الحشر: ٠ ١ؤكلفماًئ^^زدك دع اًذ طع دوى

الفعيافة: اآداب من

بضغوره. الرور وإظهار ،طلق باسم، بوجه الضيف استقبال حن ❖

بققديمها. التعجيل مع ولثراب طعام من عنده ما خير تقديم ❖

قبله. الثبع إطهار وعدم كفايته، الضيف يأخذ حتى المائدة رفع عدم ❖

يضايقه. ذلك فإن بحضرته، طفل أو خادم ينهر أال ❖

صدقة. فهو زاد وما أيام، ثالثة الشرعية الضيافة ❖

البقية. دون بالحديث أحدهم تخصيص وعدم بالوجه، الضيوف على اإلقبال ❖

نم

١٠



الفعيف: اآداب من
متها: الضيف، بها يلتزم أن يجب آداب هناك

المضيف. له يختاره الذي الموضع في يجلس أن (١

بعينه. طرقاته ويتتبع البيت، عورات إلى يتطلع أال (٢

الئئة. في ثبتت التيباألدعية واألولى البيت لصاحب يدعو أن (٣

المضيف. على يثى لئال المقام؛ يطليل أال (٤

 اكرام ,,ومن حبان؛ ابن قال

 وطالقة الكالم، طيب الضيف

 فانه بالنفس، والخدمة الوجه،

 كما اضيافه، خدم من يذل ال

 اوطلب اسستخدمهم، يعزمن ال

اجرا لقراه

.....................................................................ط د

 ارتباهذ له اوايجابيا سلبيا سسلوكا تمثل منهما كل المسور، من مجموعة امامك

كل موجزاسفل تعليق في اواإليجابية األمورالسلبية بين الدرس، بموضسوع

منهما؛

ذاالة٦
 تبين مدرسستك من اذكرامثلة

اإليمان. خمسال بعضى يهار^^



العملية ١ئإخالحش

الحديث: هذا في درست ما خالصة أكئب

بالواقع عالقته التوجيهات االهمية

التايل: بالعمل أبادر الدرس هذا يف تعملت ما خالل من
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للساعة التكبرى األشراط يبين 3.5.2

سالسة

احداث من فيه وما ال^ باليوم يومن

اإلسالمية العقيدة



٦١
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- ٦

الدرسى هذا في اتعلم

اهدافي اسعجل

االسالمية العقيدة٣٦ المجال

اإلسالمية مقيدة١

اهبرى شراهدالساعة١

١

:الدرس هذا يف حتقيقهام إىل أسىع هدفني أدودن

 الكبرى. الساعة أشراط مفهوم

ومنها: الكبرى، الساعة أشراط

الدجال. المسيح خروج —

ا^^. عيسى نزول —

 ومأجوج. يأجوج خروج —
الزمان. آخر فتن من الوقاية أسباب

الكبرى الساعة اشراط

 و(تكأذئ+١ ٠!:،#$ئ> قال-~الى:
 ءام; :9 8 76-54210. —ء سن
[١٥٨]األذعام: ٠ سدة لدا٠اً = <



محتهيئة
التالية: األسئلة معملك مع تاقش الصغرى، الساعة لعالمات دراستك خالل من —

السماعة؟ عالمات عن تعرف أن تريد ماذا السماعة؟ عالمات عن تعرف ماذا

\__________________________________________________ر

الكبرى: الساعة اشراط مفهوم
 ومهنا: مألوفة، غري وتكون الساعة قيام قرب تظهر اليت الكربى العالمات يه

 من ذلك وغري ومأجوج، يأجوج وخروج ،ا عىي ونزول الدجال، خروج

الكربى. العالمات

الكبرى: الساعة اشراط

الدابة. خروج .٢الدجال. املسيح فتنة .١

اخرالزمان. يكونفي الذي الدخان . ٠.٤ل١ مرمي بن عيسىع تزول .٣

باملغرب. خسف .٦وماجوج. ياجوج خروج ه.

العرب. جبزيرة خشف .٨باملرشق. خشف .٧

حترشالناىس. اليت النار .١٠مغرهبا. من المشس طلوع . ٩

ئدظ..................

 التوبة؟ شروط تعرف هل

 باحد يرتبط ادذي الشرط ما

الكبرى؟ الساعة عالمات



٠
 قال: ه الخدري سعيد ابي عن

 الدجال )يخرح :٠ اهلل رسول قال

 المومنين من رجل قبله فيتوجه

 الدجال، مدنسالح المسنالح، فتنقاه

 انقمن فيقول: تعمن؟ اين ده: فيقولون

 فيقولون قال: خرخ. اقذي خذا الى

 ما فيقول: دردنا؟ تومن اونا له:

 فيقول اقئنوه. فيقولون: بربثا.خفاة.

 ربكم نهاكم قد البس لبعض: بعحئسهم

 به فينطللقون دونه. احدا تقتلوا ان

 قال: المومن راه فاذا الدجال، اذى

 دفر الذي الدبال خذا الناسزذ، ايفا يا

 فيثسببح فدامرالدجال قال: اهلل. رسئول

 خذوة فيقول: بيجبدوه( )يمدونه

 ضربا. وبطنه ذفره فيوسدع فاشعجوه

 قال: بي؟ اوماتومن فيقول: قال:

 قال: الكذابة. المسعيح ائدة فيقول:

 مفرقه من بالمنغار فيقثعر به فيومر

 يمثعي ثم قال: رجليه. بين يفرى .حيفا

 :له يقول ثم القطلعتين بين الدجال

 يقول: ثم قال: قائما. فيسستوي قم(،

 فيك ارددت ما فيقول: بي؟ اتومن

 ايها يا يقول: ثم قال: بصيرة. ال

 من باحد بعدي يفعل ل انه الناس،

 ليذبحه الدجال فياخذه قال: الناس.

 ؤرقوبه آذى رقبته بين ما فيجعل

 سبال. اليه يعسعتحئيع فال نحاسا،

 فيقذفا ورجبيو بيديه فياخذ قال:

 النار، الى قذفه انما الدس فيحسد به
 رسول فقال الجنة. في الغبي وانما

 شسهادة الناسبة راعحلم )خذا :^1 اهلل

العالبين،. ربة عند
 السماعة، واشعراط الفتن كتاب ذي مسلم رواه

 المدينة وتحريم الدجال، صفة ذي باب

 الحديث رقم واحيائه، المومن وقتله عليه

(٢٩٣٨) ٢٢٥٦/٤

الدجال، المسيح خروج
 حديث يف جاء أحد، لك يعرفه وصفا ووصفه الدجال من ٠ التيب حذر لقد

 تعاىل انله عىل فأثىت الناس يف ٠ الله لوسر قام قال: جمجل معر بن انله عبد

 انذر وقد ال نيب من وما ألنذؤمكوة، اينا فقال: الدجال ذكر مث هوأهله، مبا
 ليىس اهلل ون اعود، انه لقومه، نيب يقله مل قول فيه لمك( ساقول ولكين قومه،

.الشيخان[ ]رواه باعون((

 أربعني يف األرض ميح ألنه أو مموحة، عينيه إحدى ألن ميحا؛ ويمسى

 كفره الناس عىل يغيط ألنه أو بالباطل، احلق يغيط ألنه الدجال؛ ومسي يواك،

علهيم. وتلبيسه ومتوهيه بكذبه

الدجال، المسعيح في والجماعة السعنة اهل عقيدة
 االعة. قيام إىل ٠ل١ آدم تعاىل الله خلق منذ بالبرشية متر فتنة أعظم الدجال .١

 منه؛ حذر فقد ٠ حممد نبينا وآخرمه الدجال، من أقته حذر إال نيب من ما .٢

أخرى. تارة منه الالمة طرق وذاكرا تارة، خطره مبيثا

والالم. الصالة هيلع عىي نزول يتلزم الدجال خروج .٣

 جعد ومعوجتان(، متباعدتان )رجاله أحفج قصري، رجل أنه صفاته: من .٤

 ر( ف )ك عينيه بني مكتوب طافية، عنبة كأهنا الميىن، العني أعور الرأس،

أو)اكفر(.

 وبقية كأسبوع، ويوم كهشر، ويوم كتة، يوم يوتا، أربعني األرض يف ميكث . ٥

أيامنا. اكئر أيامه
مهنا: عظمية، فاك يديه عىل تعاىل انله يظهر . ٦

 األرض يف الدجال إرساع عن ٠ الرسول سئل األرض، يف طوافه رسعة أ.

.ملم[ ]رواه الرحي(( استدبرته نالغيث )ا فقال

واملدينة. مكة إال لكها األرض يطوف ب.

 نار، جفنتنه نار، من وهنرا ماء، من هنرا يشبه ما معه أو ونار، جنة معه أن ج.

جنة. وناره

 فتنبت، واألرض فمتطر، املاء يأمر أنه عباده هبا الله ميحتن اليت فتتته ومن د.

فتتجيب. املدفونة كنوزها خترج أن اخلرائب ويأمر فتتبعه، الهبامئ ويدعو

.٠ل١ مرمي بن عىي اللبه نيب يدي عىل الدجال هالك يكون .٧



:٠ل١ عيسعى تزول
 انله يبعث األرض، يف وإفساده الدجال خروج بعد أنه ممل حصحي يف جاء

 دمشق رشيق الييضاء املنارة عند نزوله ويكون األرض، إىل فيزتل ٠ل١ عىي

 طر، رأسه طأطأ إذا ملكني، أجنحة عىل كفيه واضعا (١) مهرودتان وهيلع الثام،

 مات، إال دعيه رحي جيد لاكفر حيل وال اللؤلؤ، مجان منه حتدر رفعه وإذا

 تقاتل اليت املنصورة الطائفة عىل نزوله ويكون فه. ملر ينهتي حيث ينهتي وكئه

 يصيل الصالة إقامة وقت فيزنل الدجال. لقتال جممتعة وتكون احلق، عىل

الطائفة. تلك أمري خلف

الكبرى شعصآل١زعفران(. ثم بالزيت يخلط- الذي األعشاب من )نوع بورس مصبوغين ثوبين البتما أي (١ )

سالسة



ئغ....

 واستخرج النساء، سمورة الى ارجع

 ا عيسى ان تثبت التي اآليات
 بنو زعم كما يصملب ولم يقتل لم

اليه. رفعه ٠ اهلل وان اسرائيل،

بها: يقوم التي واألعمال ا عيى نزول على األدلة ومن

 بيده نفسيع الذي )) :٠ الله لوسر قال قال: ه هريرة أيب عن الشيخان رواه ما

 اخلنزير، ويقتل الطعليب فيكسعر عدل، ,حمكا مريمت( ابن فيمك( يتزنل ان ليوعكن
 الواحدة الجشدة فنكون ,حىت احد، يثبله ل حدى املال ويفيض اجلزية ويفعع
 ؤن وإن ؤ شئمت: إن واقرؤوا :ه هريرة أبو يقول مث أفهيا وما الدنيا من -خريا

[١٥٩ لذاء:١ ] ٠ ~يدا ء}لم يان اًليله ويوم مووى ؤذ اال

.الشيخان[ ]رواه

 بالشريعة ^^١ عيسعى يحكم

 اتباع من ويكون المحمدية،

 بشرع ينزل ل فانه ٠ محمد

 خاتم اإلسالم دين ألن جديد؛

 السماعة قيام الى وباق األديان

 عليه عيسمى فيكون ينسخ، ل

 هذه حكام من حاكما السمالم

 ألمراالسالم ومجددا األمة،

 .٠ محمد بعد نبي ل اإذ

 عيسى بقاء مدة واما

 فقد نزوله، بعد األرنن في

 انه الروايات بعضن في جاء

 بعغمها وفي سمنين، سمبع يمكث

سمنة. اربعين

سالمية

وماأجوج، ياأجوج خروج

الالم. علهيام وحواء آدم ذرية من البرش من ومأجوج يأجوج أصل

 حق ؤ تعاىل: قال الزمان، آخر يف خروجهم عىل القرآن من األدلة دلت وقد
ج[\ ذصن جه^ئئوئج د

١كئ 1 ،۶^ ق ١يوق ئروأ ان كحة جمك٠ اًيى

.[٩٧ — ٩٦ ]األنبياء: ٠8 علئ0ل

 وفيه: مسعان بن النواس حديث من مسمل عند جاء فقد ذلك عىل الشتة دلت مكا

 حفرز بقتاهلم(، الحد يدان ل يل عبادا جت اخر. قد اين عيىش، اىل اهلل اوىح اد ا
 فيمتر يمنبعلولن، حدب اكل من ومه( وماجوج ياجوج اهلل ويتبغن الطود. اىل عبادي
 لقداك)نهبلنه فيتقولون، اخرمه ومير. فيغربومنافهيا، طربية حبيرة عىل اواجلهم(

 موضع االرىض جيدونيف فال االرىض اىل واحضابه عيىش اهلل نيب وحيخعر. ماء، مرة
 اهلل فريسعل اهلل، اىل واحضابه عيىش اهلل نيب فريغب ونتهنم، زهلمهم مالذ سربال

.ملم[ رواه ] ((اهلل فاء ,حسن فتطرحهم فتحملهم البخت، اكعدناق طريا

الزمان، اخر فتن من الوقاية اسباب من
الفنت. هذه من يعصمهم ما إىل اململين ٠ التيب أرشد لقد

. رواهملم[ ] ((بطن وما مهنا فلهر ما الفنت من باهلل تعودوا )) :٠ قوله ذلك ومن

ومهنا: الدجال، فتنة من الوقاية ببل خاصة أحاديث عدة وردت وقد

الصالة: في وخاصة الدجال فتنة من التعوذ .١

 الصالة: يف يدعو اكن ٠ الله لوسر أن ٠ التيب زوج عائشة عن الشيخان روى

 ((الدجال المسعيح فتنة من بلف واعود القر، عذاب من بلف اعودن اني اللهم))

. وملم[ البخاري ]رواه



الكهف: سورة من آيات حفظ . ٢

 الروايات بعض ويف الدجال. عىل الكهف سورة فواحت بقراءة ا التيب أمر فقد

 من ممل عند جاء آخرها، أو أوهلا من آيات عرش بقراءة وذلك خواتميها،

 فليقرا منمك( ادزكه منن ))ا: التيب قال وفيه الطويل، مسعان بن النواس حديث
.ملم[ ]رواه ((الكهف سورة فواحت هيلع

.......................................................................................ئغ

 ٠ مغربها من الثسمس )طلوع ومنها؛ األخرى، الكبرى السساعة عالمات عن ابحث

 النار - الثالث الخسسوفات - الزمان اخر يكون الذي الدخان - الدابة خروج -

منها. واحدة في ملخمسا واكتب تحفرالناسى(، التي



األرس نرابعة

العلمية خالصتي



ومحظوراتهما وواجباتهما والعمرة الحج اركان يتعرف 4.5.2

127
السالميوسئه١لدص١

وحكمهما وفضسلهما والعمرة الحج مفهومي يتعرف 4.5.1

 واحكامهماوكيفية والعمرة للحج الشرعية املقاصد يتعرف4.5
صحيحة. بطريقة ادائهما

وأهسوله اإلسالمي الفقه



واصوله مالمي

١\

والعمرة احلج

درسى

٠ألميووى

وسكة^ق ¥ ؛له ؤ|}~يجاًت^^شاًس تعالى: قال

[٩٧ عمران: ]آل ٠اتثدآل —

إ و

مرة.

 وأدلتهما. ة

والعمرة الحج عية

ة.

 مرة.

والعمرة. للحج

أسىع هدفني أدورن



نمك

الصورالتالية؟ تدل عالم ❖

حياتك؟ يف احلج فريفعة اديت هل ❖

احلج؟ يكومنوعد مىت ❖

يأيت: ما وأمكل الفقه عمل خريطة تأمل ❖

القسعم الكتاب الباب الدرسى عنوان



والعمرة، الحج تعريف
مطلقا. القصد لغة، الحج

 خمصوصة. أفعال ألداء املكرمة؛ مكة قصد وشرعا،

الزيارة. لغة، والعمرة
واليع. الطواف وهو للنك، انله بيت زيارة وشرعا،

وادلتهما، والعمرة الحج حكم
 مرة املتطيع عىل العمرة مع واجب وهو وفروضه، اإلسالم أراكن من احلج

والتة. الكتاب بدليل العمر؛ يف واحدة

}ا~ىجخًاذحمبئاؤ تعاىل: قال
[.٩٧ عمران: ]آل ٠ اتندي —

.[١٩٦ ]البقرة: ٠وشمت¥£ألميوأؤ تعاىل: وقال

 قد الناسق، اهيا ))فقال: ٠ انله لوسر خطبنا قال ه هريرة أيب عن احلديث ويف
 حىت ككئ انله؟ لوسر يا عام ألكل :رجل فقال أ.حفجوا احلج عليمك اهلل فرىض

 .ملم[ ]رواه استطعمت(( وملا لوجبت نعم( لوقلىتا :٠ انله لوسر فقال دال، قاهئا

 العمرة، وجوب عىل دليل الثانية واآلية احلج، فرضية عىل دليل األوىل فاآلية

 واحدة مرة فرضينه عىل أيائ دليل وهو احلج، فرضية عىل رصحي واحلديث

العمر. يف

والعمرة، الحج مشروعية من الحكمة
 آثار من النفس وتطهري بالعبادة، الله بيت إمعار والعمرة احلج من احلمكة

واملعايص. الذنوب

 الذي احلج من أير فهي التة أيام لك يف بإماكهنا احلج عن العمرة ومتتاز

 نوع حيث من علهيا ويزيد العمرة أمعال عىل ويشمتل معلومات، بأيام يتقيد

وماكنته. العمل



الشخصية: والعمرة الحج فوائد
الصادقة. التوبة حتقيق .١

الذنوب. تكفري .٢

الدنيا. يف الزهد عىل النفس تربية .٣

الجماعية: والعمرة الحج فوائد
اإلسالمية. األمة ووحدة اإلميانية، األخوة ترسيخ .١

العامل. أحناء يف الدعاة نشاط ودمع اإلسالمية، الدعوة نرش .٢

 املشلكات وحل العامة، املسملني شؤون ومناقشة االقتصادية، املنافع تبادل .٣

الياسية.



والعمرة، للحج المكانية المواقيت

 مكة الى ياتي من يحرم كيف

 في تنزل فالطائرة بالطائرة،

 المواقيت في تهبط ول جدة،

المذكورة؟

الرمانية المواقيت
— ^المددتة

المواقيت، تعريف

 يريد وهو هبا مر كن عىل جيب اليت املواضع ويه ميقات، مجع املواقيت
املكرمة. مكة إىل املؤدية الطرق عىل واقعة ويه مهنا، حيرم أن العمرة أو احلج

ر

هي، والمواقيت

 اهل ميقات

 ومن المدينة

 عليها، مز

 :افة!

 الن ويسمى

اباوعلي.

 اهل ميقات

 ومصر الغشام

والمغرب:

 فنرب الجحفة

رابغ.

 اهل ميقات

 اليمن،

 ويسمى يلملم،

السعدية. الن

 اهل ميقات

 واهل نجد،

 الطائف،

 ئئالمنازآل

 الن، ويسمى

الكبير. السعيل

 اهل ميقات

 وسعائر العراق

 المشرق، اهل

 عرق، ذات

 الن ويسمى

الضريبة.

المواقيت، اأحكام

مكة. وبني بينه امليقات اكن إن العمرة، أو احلج أراد من مهنا حيرم —

بيته. من حيرم امليقات: دون اكن من —

 أي احلل، من فيحرمون هلا العمرة أما بيوهتم، من للحج مكة أهل حيرم —
اكلتنعمي. احلرم، حدود خارج



الدرس فزاجفة

العلمية خالصتي

التغالي: الشكل في الدريس ألحعس والعمرة، للحج دراستيدعن

والعمرة الحج

حكمها: ....................................................... الحج: تعريف

........... .................................................... العمرة: تعريف

والعمرة الحج شروط

والعمرة الحج فوائد

اهل: ميقات اهل: ميقات اهل: ميقات اهل: ميقات اهل: ميقات

... :ويسعمى ..... ........... ويسمى: ..... ........... ويسعمى: ..... ........... :ويسعمى ..... ........... ويسعمى:



وأصوله السعالمي ١١ ٤ ١١التجال

وواجباتهما والعمرة احلج اركان

134

تهي۶وئجرةيلجواس١ئثئ

الدرسى هذا في اتعلم

اهدافي اسعجل

وأله اإلسالمي ص

١

:الدرس هذا يف حتقيقهام إىل أسىع هدفني أدودن

ملم[ ]رواه ((مناسعككم عني فذوا )) :٠ الله لوسر قال \

نم
احج. ات٠و.ال •

ذخاس. •

وإجبا^اذمرة. •
,ع ,

آل_



انموتهيئة
خمصوصة. اماكن يف والعمرة احلج املسعملومنناسعك يؤدي

االماكن. هذه اسعامء من تعرفه اذكرما ❖

\_______________________________________________________________________________ر

الفقه اقسام

والخصومات القضاء

يأيت: ما وأمكل الفقه عمل خريطة تأمل

القسعمالدردى عنوان الكتاب الباب

٣ ه



الحج، اركان اومل،
االفاضة طواف .٣بعرفة لوقوف ا .٢[ االم٠١ ز

والمروة الهفا بين السعي .٤

 اإلحرام بين التفريق من بد ل
 خو فاإلحرام اإلحرام؛ وثياب

 اما النسك، في الدخول نية
 فال اإلحرام ثياب لبسن من

ينوي. حتى محرما يسمى

جحه. بطل متعمدا أو ناسيا احلج أراكن من ركاك احلاج ترك إذا

امهضال وياأل الرهن
 الدخول نويت فإذا معرة، أو جح من النك يف الدخول نية هو اإلحرام، معنى

بيشء. تتلفظ مل ولو حىت أحرمت، فقد فيه

احلاج، هبا يتحرم اليت النسك انواع

الجدول: في موضح هو كإ إفراد( — قران — )تمتع ثالثة النك أنواع

٠
 عمل مثل القارن عمل

 يجب القارن ان ال المفرد،

 ل والمفرد الهدي، عليه
عليه. خدي

التوشيح النوع

هدي. عله وليس العمرة، دون فقط الحح بأعإل القام هو اإلفراد

الهدي. عيه ويجب واحد، بإحرام والعمرة الحج بأعإل النيام هو القران

 باإلحرام فعتمر منفصلن؛ بإحرامين والعمرة الحج بأعإل القيام هو
 يوم للحج ثانة مرة يحرم ثم العمرة، من يتحلل ثم المقات، من األول

إقامته. مكان من الروية
 عله ويجب العمرة، دعد اإلحرام حالة من بالخروج تمتع ألنه تمتعا؛ وسمي
الهدي.

بمكة. المقم لغر النسك أفضل والتمتع

التمتع

طئ

التايل. اجلدول خالل من النك أنواع بني قارن

القران التمتع اإلفراد المقارنة وجه

اإلحرام

الهدي

االمال

الموداة العبادة



اإلحرام: حمظورات

االوىل: اخلمسة املحظورات احد ارتاكب كفارة

ويه: فدية، هيلع وجبت مهنا واحدا فعل من

أيام. ثالثة صيام —

بر. من مدان مكني للك ماكني، ستة إطعام أو —

شاة. ذحب أو —

< اؤئيل ضء\وأؤصدئؤ سوجلده ؤن أدى ب^لكأائأوج ة ري > تعاىل: لقوله

التخيري. عىل ويه [١٩٦ ]البقرة:

 والفمت. والبقر اإلبل :يه والمك المك، من قتل ما يئل البرى: الصيد قتل وكفارة

 يف جيزئ ما طعاما بقميته ويشرتي بدرامه، قوم مغل، للحيوان يوجد مل وإن

.(١) الفطرة

 هذه غير من البلد قوت يجزئ كما والزبيب، والتمر والشعير البر هو الفطرة في يجزئ الذي (١)
الصحيح. على األصناف



اإلحرام، مباحات

النظافة. أو الطهارة بقصد االغتال .١

الكر. وجتبري الرضيس قلع . ٢

 سقط فإذا شعره؛ من يشء يقط ال حىت برفق ولكن اجلمس، أو الرأس حلق .٣

صدقة. فعليه يشء

 واحلزام، اليد، وساعة األذن، ومساعة والنظارة، واخلامت، النعلني، لبس .٤
واألوراق. املال هبا حيفظ اليت واملحفظة

وتنظيفها. اإلحرام ثياب تغيري .٥

 بعرفة احلجة ذي من التاسع يوم احلجاج جيمتع حيث األعظم، احلج ركن هو

.واأللباني[ النووي وصححه الغن وأصحاب أحمد ]رواه ((عرفة احلج)) :٠ لقوله

ا

 وقف من النار من اهلل ))فيعتق المعارف: لطائف كتابه في رجب ابن قال

 مداراليوم فلذلك المسلمين، األمصدارمن اهل من بها يقف لم ومن بعرفة،

 الموسسم نسهد من امحدارهم جميع في المسسلمين لجميع عيدا يليه الذي

 وانما عرفة. يوم والمغفرة العتق في لشتراكهم يشهدن؛ لم ومن منهم،

 على وتخفيفا اهلل من رحمة عام؛ كل الحج في كلهم المسسلمون يشترك لم

 كل هوفي وانما عام، كل فريضدة العمرل فر.يضة الحج جعل فانه عباده،

 فاذا مسدلم، كل على عام كل فريضدة فانه الصديام بخالف كفاية، فرض عام

 كلهم المسدلمون اشترك النار، من المومنين عباده اهلل واعتق عرفة يوم كمل

 دماء وهواراقة بالنسدك، اليه التقرب للجميع وشرع ذلك، عقب العيد في

 احرامهم من التحلل في فيسرعون الجمرة، يرمون الموسسم فاهل القرابين،

 الهدايا، من قرابينهم ويقربون نذؤرهـم، ويوفون تفثهم ويقضون بالحج،

 وتكبيره اهلل ذكر على يجتمعون األمصار واهل العتيق، بالبيت يطوفون ثم

.أ له والصالة



ة:سال اف٠ئو صالقا الركن

أشواط. سبعة البيت حول وهوالدوران

شروطه:

فيه. الرشوع عند النية .١

الطهارة. .٢

العورة. سرت .٣

البيت. من ولوبعد املجد، داخل بالبيت الطواف يكون أن . ٤

الطائف. يار عىل البيت يكون أن .٥

به. وخيمت األسود باحلجر يبدأ وأن أشواط، سبعة الطواف يكون أن . ٦

األشواط. بني املواالة .٧

والمروة: الصفا بين السععي الرابع: الركن

 ؤراتعا تعاىل: لقوله أشواط، سبعة وإيابا ذهابا واملروة العفا بني امليش وهو

[.١٥٨ ]البقرة: ه ش١ك^ر X والتزو

السعيع: رشوط

.((بالنيات االمعال ادما)) ا: لقوله النية؛ .١

اليع. عىل الطواف يقدم بأن الطواف، وبني بينه الرتتيب . ٢

أشواطه. بني املواالة .٣

أشواط. سبعة العدد إمكال .٤

 األوىل أن غري خنة، أو واجبا الطواف اكن سواء حصحي، طواف بعد وقوعه . ٥

اإلفاضة. كطواف ركن أو القدوم، كطواف واجب طواف بعد يكون أن

ا؛ ....

 مختلفة انواع الدرسى في ورد

 الفرق مبينا عددها، للطواف،

بينهـا.



 ريم احلج واجبات ون
 عددها؟ مفا اجلمار.

 احلاج عىل ينبيغ مرة ومك

رمهيا؟

الحج، واجبات

 جتب ولكن جحه، يبطل ال احلاج لوتركه ما هو بالذات احلج فريغة يف الواجب

 فلهيرق تركه أو شيائ نسكه من نيس من ) حقيئ^: عباس ابن لقول الفدية هيلع

يه: الواجبات وهذه الموطأ[ في مالك ]رواه داك(

امليقات. من اإلحرام .١

هنارا. وقف ملن الغروب بعد ما إىل بعرفة الوقوف .٢

النحر. ليلة مبزدلفة املبيت .٣

الترشيق. أيام ليايل مبىت املبيت . ٤

.٠ الله لوسر فعله الذي الرتتيب عىل اجلمار ريم .٥

التقصري. أو احللق .٦

 أو اكن رجال احلج؛ مااسك بأداء قام من لك عىل واجب الوداع: طواف .٧
علهيم. يشء وال الطواف، هذا عهنم فيقط والنغاء، احلائض سوى امرأة،

الحج، سعنن
 األوىل، الثالثة األشواط يف — امليش إرساع مع اخلطا مقاربة —الرمل .١

 الرداء وإلقاء األمين الكتف كشف وهو — القدوم طواف يف واألضطباع
الناء. دون فقط للرجال لكه وهذا — األير الكتف عىل

األسود. احلجر تقبيل .٢

عنده. التكبري .٣

المياين. الركن استالم . ٤

الطواف. بعد ركعتني صالة .٥

واملروة. الصفا عىل الصعود . ٦

عرفة. وليلة الرتوية يوم مىت يف البقاء .٧



اجلمرات. ريم عند التكبري . ٨

والثانية. األوىل للجمرة الريم بعد اليدين، رفع مع الدعاء . ٩

العمرة: اأركان

والمروة الهفا بين السعي .٣

واجباتها:
التنعمي. من تعمتر أن ؤخة عائشة ا ألئره احلل؛ من هبا اإلحرام . ١

 .ملم[ ]رواه ((وليحل ليقرص ))ا: لقوله التقصري؛ أو احللق . ٢

بدم. جربه واجبا ترك ومن به، إال معرته تمت مل ركائ ترك مفن

العمرة: من التحلل كيفية

 حبقها جيب واملرأة التقصري، أو الرأس، حبلق يكون املمرة )من التحلل
فقط. التقصري



العلمية خالصتي
التالي: الثكل في الدرس ألحطى وواجباتهما، والعمرة الحج ألركان دراستي بعد

معل التايل: با!معل ًابادر لدرس١ هـذا يف تمطت مًا خالل من



. ٩

143
والبحو دبرة١

 دهغ الوليد بن خالد الجليل الصحابي شخصية معالم اهم يتعزف 5.3.2

والشجاعة(. القوة )رمز

 والدروس عليهم اهلل رشوان الصحابة بعض يتعزف
حياتهم. من المستفادة

اإلسالمية والبحوث السيرة



١

الس*المية وبحوث ه جالال٠ال

الوليده بن خالد٩ - ٢
والجشاعة رمزالقوة

 ها ثم سهم. رمية أو رمح طعنة أو سيف ضربة وفيه إال موضع جدي في )ما

الجبناء(. أعين نامت فال البعير، يموت كما أنفي حتف فراشي على أموت ذا أنا

.[١٤٧٣٠ دمشق: ]تاريخ ه الوليد بن خالد

الدرسى هذا في اتعلم

٦زك ؤتر|عه^نفز^ن

اهدافي اسعجل

الول بن خالد

144 مبيرهوابحوث|ال.أل١



انموتهيئة
املسلول. اهلل بسيف 1 النيب لقبه —

قط. معركة يف يهتزم مل —

معنوياهتم. وحيمط االعداء، يرعب صيته —

 اجليش. قيادة عن يعزله ه اخلطاب انعمربن ال وانتصاراته، جشاعته من الرمغ عىل —

قرب. اآلنعن اليه فتعرف ،هالوليد بن هوخالد ذلمك

\__________________________________ر

قريثى: فرسعان بين وموقعه ومكانته نسعبه
 السابع اجلت* كعبا، بن مرة إىل نبه ينهتي املفرية بن الوليد بن خالد هو

للغيب!.

 أبوه اكن فقد كبري؛ وسلطان عالية، مزنلة هلا ثرية أرسة وسط مكة يف ه وبد

 عاش لذا والكرم، باجلود عرف وكرباهئا، مكة سادات من املفرية بن الوليد

 وأمعال والصيد، اخليل، ركوب غري شبابه يف حيترف مل الرتف، عيشة خالد

 السباق، يف األخرى القبائل فرسان يغلب واكن قبيلته، عن والدفاع الفروسية،

 يف قريش فرسان لقيادة أهله الذي األمر بالسيف، واملبارزة واملصارعة،

احلروب.

ظئ

 كفارقريثى مع ه خالد فيها قاتل التي المواقف احد وبين السعيرة، الى ارجع

المسلمين. ضد



،ه اسعالمه من <٠ النبي موقف
 أحصابه، مع احلديبية يف والرسول خيل يف خرجت قائال: ه خالد روى

 علهيم نعري أن فهممنا إماتا، الظهر بأحصابه فصىل له، وتعرضت بإزائه فقمت

)حمفوظ(. ممتوع الرجل أن نيغ يف فوقع نقدر، فمل

 قد الوليد بن الوليد أيخ واكن للعمرة، مكة ٠ التيب دخل الثاين العام ويف

فيه: جاء كتاهدا يل فكتب جيدين، فمل فطلبيت أسمل،

 جعل ولواكن اإلسالم، جيهل خالد مغل ما)) وقال: عتك سأل انله لوسر )إن
(.((عريه عىل لقدمناه املفركني عىل املسملني مع وخربته( )جشاعته ناكيته

 مجيعا فاصطحبتا العاص، بن ومعرو طلحة بن وعمثان أنا خفرجنا خالد: قال
 بنا، فرس ٠ الله لوسر وأخرب راكبنا، احلرة بظاهرة فأخننا املدينة، قدمنا حىت

 فقال: أيخ فلقييت ،٠ الله لوسر إىل معدت مثر ثيايب، صاحل من فلبست

 فأرسعت يتتظرمك، وهو بقدومك، فرئ بك أخرب قد ٠) الله لوسر فإن أرسع

 فرد بالنبوة، هيلع فسلئت هيلع، وقفت حىت إيل يبتسم زال مفا فطلعت امليش(،

 اللبه، لوسر وأنك اللبه إال إله ال أن أهشد إين له: فقك طلق. بوجه السالم عيل

 وزجونال عقال، للف ازى قدكنن، هدالف، اللذي احلمدهلل ا) :٠ البله لوسر فقال
 شبيل عر، طبل. ين ويل اكن تا رت قد البله، ربعول يا قت: ،((خري ىل٠ا ل٠ا يسمللف

 يتجدد السعالم)ا :٠ البله لوسر، فعال يل، يئغراك البله فادع احلق عن تتايدا البله،

 اكل الوليد بن خالد١اعفرل ,-,اللهم فقال، دلك، عىل اهلل، زشول يبا قلدى، قبله، اكن ما
.شبيللف(( صدعن من فيه اوشع ما

 غزوة وقبل فقط، أهشر بتة مكة فتح قبل أي هـ، ٨ عام صغر يف ذلك واكن

هشرين. بنحو مؤتة

طئ

.ه خالد قلب الى االسالم ٠, النبي وحبب شجع كيف

اهلل؟ ازى الدعوة في االسلوب صذا من نستفيد وكيف



عسكريا: قائدا هخالد تعيين
 ه خرج وعندما القيادة. يف ودراية عبقرية وأظهر قومه، يف كفارس خالد نشأ

 ثالثة يف مؤتة، غزوة إىل اململين جيش مع إسالمه من هشرين بعد جماهدا

 ودارت ابعرب، ومتترصة الروم من ألف مئيت ضغًا املجاهدين من آالف
 وأصبح :ا، الله لوسر أنرثمه الذين الثالثة القواد فهيا استهشد حامية، معركة

 وقاتلوا اجليش، قيادة خالد تولية عىل فاتفقوا اململين، عىل عريا املوقف
 صفوف بتعديل خالد قام الليل ويف الظالم، حل حىت رشسا قتاال بقيادته

 واملؤخرة مؤخرة، واملقدمة ممينة، وامليرسة ميرسة، املمينة جفعل اجليش،

 أثار مث ذلك. فأقلقهم جاء قد مددا هناك أن ظن ذلك العدو رأى وعندما مقدمة،

 من اجليش حبب قام مث األصوات، وعلت اجليش خلف الغبار من زوبعة

 اململين، جيش يتبعوا فمل خدعة، االحناب يف الروم فظن، املعركة، أرض

 سيف انه اللهم)) قال: حدث، مبا !التيب وعمب املدينة اجليش وصل وعندما
 مصي اليوم، ذلك ومن .،الزوائد[ مجمع في الهيثمي ]رواه تنرضه(( فانث سيوفلن، من

الله. بيف خالد

 ثالثني مع وندبه مكة، إىل الفتح جيش ممينة عىل قائدا !التيب اختاره وقد
والكفر. الرشك معامل من نعتمل عىل القضاء رشف له فاكن العزى، هلدم فارسا

:1 النبي وفاة بعد ه خالد جهاد
 الفتوحات من كثري يف فثارك !،الله لوسر بعد اجلهاد عن ه خالد يتوقف مل

ومهنا. واملعارك،

المرتدين: قتال

 املرتدين، ملحاربة أعدها اليت اجليوش أحد رأس عىل ه خالدا ه أبوبكر أوسل

 املرتدين، إىل جبيشه خالد فار اجمتاعها، عند للجيوش القائد يكون أن عىل

 وميملة نويرة، بن ومالك األسدي، طليحة أمثال: من واجهه من لك عىل فقىض
عنعا. املرتدين أشد من اكن الذي الكذاب،

العراق: فتح

 أدرك العربية، اجلزيرة يف املرتدين مع املعركة اإلساليم اجليش حدم أن بعد

 أعد. فقد لذا اإلسالمية، الدولة حدود وراء اجلامثة العرش قوى خطر ه بكر أبو

 إىل بالتوجه ه الوليد بن خالد وأمر املمعورة. أحناء يف الدعوة لنرش العدة

 كرى والة مجيع إىل كتابا وجه بأن العراق يف معله خالد فاستهنل العراق.

القتال. أو اجلزية أو اإلسالم إىل فهيا يدعومه ومدائنه، العراق ألوية عىل ونوابه

ه الوليد بن خالد قاد

 للخالص موتة في المسلمين

 مع غيرالمتكافئة المعركة من

 وماذا موتة؟ معركة فما الروم،

عنها؟ تعرف

د

 حياة من صور كتاب في ابحث

 الصحابة، حياة كتاب اوفي الصحابة

 التي المعارك عن المدرسة، بمكتبة

 فارسى، بالد في ه خالد خاضدها

منها. اربعة واكتب

٠ الوبه بن خالد

دبرةوالبحو١



 جنوده ومجع القتال عىل عزم كرى، نائب هرمز إىل الكتاب وصل وحني

 وتالمح يغروا.. ال يك بالسالسل جنوده ربط حيث اململين، لقتال وتوجه
 ألن قليلة؛ قلة إال النجاة من يمتكن ومل كثري، خلق الغرس من وقتل الفريقان

 العراق، يف فتوحاته خالد تابع مث حتراكهتم، من وحتت. تشدمه اكنت السالسل
معنوياهتم. فيحطم أعداءه يرعب صيته واكن

الشام، بالد فتح

 لنرصة الشام بالد إىل العراق من بالتوجه ه خالدا ه الصديق بكر أبو أمر

 أمريا وعينه القيادة، يف ودراية حنكة من أظهره مبا هناك؛ اإلسالمية اجليوش

 بالليل، الهنار يصلون وجنوده خالد فار الشام. يف اإلسالمية اجليوش للك

 سعوى بلدة مثل واحلصون، املدن فتح من طريقه يف متكن وقد بالهنار، والليل

 آنذاك، الشام بالد مفتاح تعت اكنت واليت احلصينة الشام وبرصى والقريتني

 ولكن علهيم، فاستعصت اململين قادة من قادة ثالثة قبله حارصها قد واكن

 هلذا واكن اجلزية، دفع عىل ووافقوا أهلها، أخضع أن بعد إال يغادرها مل خالدا

الروم. معنويات حتطمي يف كبري أثر

 جيهزون فاصلة واحدة معركة يف جنودمه لك حشد الروم جيش قادة قرر ولغا

 عبأ الروم، ينويه ما ه خالد وأدرك وجود، هلم يبىق فال العرب، عىل خالهلا من

 تناسب حبيث دفع وخطة جهوم خطة ووضع فيابق، إىل وقمسه جيشه ه خالد
 ودارت العراق. يف الغرس قتال أساليب من عرفه مما متفيدا احلرب أحوال

 املعركة، ملجريات متاقا مناسبة خططه وجاءت ه خالد توقع مكا املعركة

 فيابق فيه الروم أقبل نظري، لرضاوته ليس قتال ودار خطوة، خطوة تنفيذها فمت

 اكلقذائف، يندفع اململين جيش واكن تتحرك، جبال كأهنا اكنت فيابق، تتلو

 لوحات اململون رمس حيث حيبون، يكونوا مل ما اململين من للروم فبدا

 يف ه خالد وأظهر مثيال، التارخي هلا يهشد مل والتضحية البطولة يف رائعة

 يقود خالد اكن وبيمنا مثيال. التارخي هلا جيل مل حنكة والجشاعة القيادة

 واكن املدينة، بريد جاء أدىن أو قوسني قاب النرص وأصبح اململين جيوش

 عامر عبيدة أيب إىل اجلديد اململين خليفة ه اخلطاب بن معر من كتاب فيه

 بعده، من اململين أمر وتوليه ،ه الصديق بكر أيب نيع يبلغه ،ه اجلراح بن

 ه عبيدة أيب بتويل يأمر مث الروم، مع حرهبم يف اململين مصود ويبارك

 أن إىل اجليش بايق عن الكتاب ه عبيدة أبو فأخىف .ه خالد من بدال القيادة

 بات وقد اململين، جنود معنويات قوة امسمرار عىل حرصا املعركة؛ انهتت
.اجلنود كبايق جنديا قتاله وأمكل اخلليفة، ألمر ه خالد وامتثل وشياك، النرص



 لملدينة الرشيق الباب مهمة ه عبيدة أبو وولك دمشق إىل اجليش توجه وملا

 أمبع من الباب هذا واكن ،ه الوليد بن خلالد رشيق((( ))باب اآلن ميى )الذي

 القعقاع ومهنم قادته، وبعض وجنده ه خالد هنض الليل ويف دمشق. أبواب

 عىل التكبري مسعمت إذا :ه خالد هلم فقال وجيثئ^، عدي بن ومذعور معرو بن

تتوانوا. وال الباب واقصدوا فاصعدوا الور،

 وعلقا جه، ومذعور القعقاع صعد حيث الور، إىل وحصبه ه خالد وتقدم

وأمر دمشق، سور خالد واعتىل الصعود، يف اجلند استخدمها حباال، هيلع
 اجلنود بقية مسع إن وما تعاىل، انله بذكر جمجلال صوته فدوى بالتكبري، املؤذن

 مما الرشيق، الباب وفتحوا حراسه، عىل وقضوا الباب، إىل هرعوا حىت التكبري

 ولذا ،ه الوليد بن خالد خيافون الروم اكن فقد رعبا، قلوهبم ومأل الروم، أذهل

 باب عند ه عبيدة أبو فقابلهم األمان، وطلبوا اجلابية باب إىل أرسعوا فقد

األمان. هلم فكتب حصابيا، وثالثون مخة معه واكن اجلابية،

 من تبىق من لك عىل فيقيض سوريا، هسول جيوب ذلك بعد ه خالد انطلق

 يغادر أن اضطر هرقل إن حىت األعداء، امسه فريعب يتقدمه، ظله واكن الروم،

يا عليك الالم قال: الشام بالد يغادر أن وقبل القطنطيتية، إىل هاردا الرها

عن خيخيد عمرخالدا عزل لماذا

المسدلم؟ الجيثى قيادة

ا ....

بين الفاصلة المعرذة هـحه اسعم ما

موقعها؟ واين والروم؟ المسلمين

بعده. لقاء ال سالما سوريا،

 ه خالد للقائد واكن اململين، جيش يد يف لكها الشام بالد سقطت وهكذا

الفتح. هذا يف عظمي دور

ا ....

وفاته:
 حيث له، سكائ لتكون سوريا( مدن من )مدينة محص ه الوليد بن خالد اختار

 من أكرث ه هشد وقد — نفه يف حز ما ولشدة املنية، وافته أن إىل فهيا بيق
 الله سبيل يف بالهشادة حيظى أن٠ متىن فقد فراشه، عىل ميوت أن — معركة مائة

 أو سيف رضبة وفيه إال موضع جدي يف )ما املرض: أعياه حني فقال تعاىل،

 ميوت مكا أنيف حتف فرايش عىل أموت ذا أنا ها مث هسم.. رمية أو رحم طعنة

(. اجلبناء... أعني نامت فال البعري،

 جيعل بأن ه اخلطاب بن لعمر وصيته أمىل الطاهر، جده روحه تفارق أن وقبل
 وملا به، يويص مال لديه يكن ومل اللبه، سبيل يف للجهاد وقعا وفرسه سالحه

اللهخالدا. رمح خالدا، البله رمح قائال: وبىك كثريا حزن ،همعر وصيته بلغت

 مدية يف ه ودفن اهلجرة، من والعرشين احلادية الغة يف ذلك اكن وقد

اآلن. إىل معروف هناك وقربه بالشام، محص

 الوليد: بن خالد قول يدل عالم

 حتف فراشي على اموت ذا انا )ها

 تامت فال البعير، يموت كما انفي

الجبناء(. اأعين
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