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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

321

امابعد؛ وسلم وصحبه آله حممدوعلى سيدنا على والسالم والصالة العالمين، رب اسمدهلل

 التعليمية للمناهج معايير اعداد تم قطر، دولة في التطوير ومبادرة اجلديد، التعليمي النظام اطار فغي
 معرفيا، الطالب يتعلمه ان يجب ما سدد )حيث التعلدم تطوير لعملية الزاوية حجر تثل باعتبارها المختلفة،

عالية. بكفاءة ذلك توظيف قادراعلى ليكون وسلوكيا( ووجدانيا،

 والروحية، واسلقية، المعرفية، المتعلم شسخصية بناء في مهما مرتكزا تمتثل االسالمية التربية مادة كانت ولما
 صنع في السهامه واساسا والعالمي، والقومي الوطني اطاره في المجتمع مع ومنطلقالتعامله والعسلوكية، والفكرية،

تعكس المادة، لهذه مناهج اعداد الفسروري من فان واخراه، دنياه في واسعاده باهلل لومسله واسضارة، التقدم

قطر. في والتعليمية والمجتمعية السياسية للنهضة الطموحة األهداف

 علماء من نخبة بتكليف التعليم هيئة قامت فقد االسالمية، التربية لمادة اجللي المنظورالوافسح هذا من وانطالقا

 والشؤون األوقاف وزارة بمشاركة التربوي، والميدان للتعليم األعلى والمجلس قطر جامعة من والتربية الشريعة

قطر. دولة في التعليمية النهضة وتواكب اليه، تطمح ما تخقق مناهج بوفسع االسالمية،

 وعلومه، الكريم )القران هي؛ ب^الت ستة اش االسالمية الشريعة وأقسام لمجالت وفقا الكتاب تقسيم تم ولقد

 واألخالق اآلداب االسالمية، والبحوت العسيرة وامسوله، االسالمي الفقه االسالمية، العقيدة الشريف، اسديث

االسالمية(

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

نموه. مراحل مختلف في حاجاته يشبع وجذاب، سهل باسلوب مادة للمتعلم ويوفر السنوية، اسطط اعداد في

 البتدائية، المرحلة في الطالب تعلمه مما والطالق التدرج على االعدادية المرحلة هذه في امكن ما حرصنا ولقد

 المصدر جعل اعيننا نصب واضعين وافسحة، ميسرة ولفة وسلعسة، سهلة بعبارات الموضوعات صياغة وحاولنا
 اش تودي حميمة عالقة بينهم تتكون بحيث وقفساياه، ومشكالته الطالب حاجات من وقريباً وجذابا مشوقا

بها. وتعلقه للمادة حببه

 ومسلى العمل، في والحسواب القصد، في االخالص جميعا يلهمنا وان اجلهد، بهذا ينفع ان نسال تعاش واهلل

وسلم. ومسحبه اله وعلى حممد سيدنا على وسلم اهلل



التفصدة. الدرس لموضوعات عرضش الدر,س هحا في أتعئم ٦

لم ١

التعلم. عملية نهاية فى تحقيقها تتوقع التى االهداف هـذا درون
٢ أهدافي اًسجل

٢ ز
التعلم. فى وتثيررغبتك الدرس فى الدخول تمهد خطوة هنمزضنة

واثرائى. وتطويري بنائى بين فيها النشاط ويتنوع المختلفة، المهارات تنمى فقرة
ظ1—نش

للدرس. ومراجعتك تعلمك تقويم فى وتسعهم التحومد، بدروس تختص -

 ومعرفتك معلوماتك لتوسيع التالوة بدروس تختعس تثقيفية اضاضة معلومة

الكرمم. القران كتابة فى الرموزالمسعتخدمة باصطالحات

ج

 فى ومسعهم وتأمله، اآلدات فى نحومعنى االنتباه للفت إيمانية تثقيفية اضافية معلومة

تعالى. اهلل لكتاب قراءتك عند لدمك التدبر حانية تنمية
٠

الدرس. فى المقررة الكرمم القران آمات تالوة فى الدائك تقومم خدهسزآت

 عزوحل اهلل لكتاى معرفتك من تزمد الكرمم، القران حول تثقيفية اضاضة معلومة

به. األمة وعنامة وقيمته،
- قرآنية معلومات ٠

المحفوظ. القرانى النحس اسيترحاع على قدرتك قياس لك متيح ذاتى تقومم -

 وتربية، توحيهاً التفسعيرتحوى دروس فى الكرممة اآلمات وحى من اضافية معلومة

المفسعرمن. وتامالت السعلف اقوال من مختارة يءت٦

الكرمم. القران لتفسعيرامات فهمك قياس على مساعدك ذاتى تقومم -

فيها. والتوسع الدرس دموضوع المعرفة زمادة على تسعاعدك معلومات تقدم اضافة ا

صحيح. مشكل ادراكه ضرورة الى االنتباه ولفت الدرس، فى الهـم للمفهوم ادراز ٠

 تعالى؛ قوله وحى من الدرس، موضوع حول والبحث االطالع فى محفزللتوسع سؤال
علماً(. زدني رب )وقل

ارددي
 ما خالل من الحياتية المواقف فى التفكيرنحوالتمعرف لتوحيه الواقع على اطاللة

تعلمته.

 والضيط المراحعة على تسعاعدك مسيرة، بمفردات الدرس محتوى فيها تلخمى منحلم

الدرسى. فى تلقاها التى للمعارف

لعلمهق ا مج خلن ١^،

عمليا. وتطبيقها علمية واحكام توحيهات من الدرس فى حاء ما المتثال ذاتية ميادرة



االول الباب



الصحيح التطبيق مع والقطع؛ الوصل همزتي بببن يغرق 1.1.2

11

التالوة اثناء لهما

صحيحة تالوة (٧٤ه-١) مريم سدورة يتلو 1.1.4

 ٢٠٠٠٩١؟
 ٢ ئةثسم٠يةس٦
 يهبببط؛عاًتح

 بيذذلهآلبرك;،*تمذلسنىغ
 غا٣هغذو٠ضر٠تنيغؤسء ز
داكة نديون ا

صحيحا تفسيرا اآلعراف سدورة من (٣٠ —٢٦) يفسراآليات 1.2.2

التجويد أحكام مراعيا متقنا تعدميقا المنافقون سدورة يعدمع 1.1.3

وعلومه الكريم القرآن

وعلومه الكريم القرآن

يتلوأويسمع قيما صحيحا تطبيعا التجويد أحكام يطبق

صحبخا تفسديرا المقررة يفسعراأليات



القطع الوهدلوهمزة همزة

بخدة( فعل من وابدأبهمزالوهدل

وفي ألكسدروألفتح حال واكسدره

ائنتين مع واالدم( وامرانوافثنين امرئ ابنة مع ابن

ا

الوصل. همزة

القطع. همزة

القطع وهمزة الوصل همزة بين التمييز

 نضم الفعل من ثالن كان ان

وفي كسرها غيرالآلم األسما؟

٠

١

الدرس هذا فى تحقيقهما إلى أسعى هدفين أدودن

 ،الطح وهمزة الوصل همذة

 12; تببسعس-
وعلومه الكريم العران

وعلومه الكرم القرآن

الدرس هذا في تعلم

آهدافي سجل

المجال
١أ ا٢ط



خذتهيئة

التالية، أآليات ىف املونة األلف نطق والحظ معملك، تالوة أىل اسمتع

٠ذحلمما٢ً>أ
ه سحمحكتريىغ،ؤًاكحغغته >

>ئاًلجتكةؤاضه

آل_________________________________________________________________________ا

القطع، وهمزة الوهدل همزة
 الكالم، أثناء والئلفظ ألعا، تكتب الكلمة، أول في همزة هي الوصل: همزة

اضرب. مثل: بالكلمة، بذئ إذا كغظ ولكن ،^ و± > مثل:

دائما. همزة ولفظ ألعا تكتب الكلمة، أول في همزة هي القبع: همزة

أىيه٠ - هألشمذ> مثنى:
القطع، وهمزة الوهدل همزة التمييزبين

 أو الواو حرف الكلمة قبل ضع الكلمة، بداية في الهمزتين هاتين بين للتغريق
 فهي الهمزة كتطق لم وإذا قطع، همزة فهي الهمزة ئعلقت فإذا انطقها، ثم الغاء،

وصل. همزة

 الهمزة أن والحظ إجبارا، الهمزة تنطق أنك الحظ فأخذ(، )وأخذ، أخذ مثال:
 همزة شميت لذا الخاء؛ وحرف الغاء أو الواو حرف بين النطق عليك قطعت

قطع.

 اتصل عندما الهمزة، تنطق لم أنك الحظ فاستعمل(، )واستعمل، استعمل مثال:

وصل. همزة مميت لذا بالين؛ الغاء حرف واتصل بالين، الواو حرف

 فما الوصل، بهمزة البدء اردنا اذا

 الضمة، بها؛ نبدا التى الحركة

الكسرة؟ ام الفتحة، ام

وعلومه الكرم القرآن



هآلوقئ اجوه
صحيحة: قراءة اقرأها ثم اآلتية، اآليات فى القطع وهمزة الوصل همزة بئن

 .],م;[ ^ؤجج^[\]^_0)إآلئآل :-طى ٠الئ قاًل

 210./—, آلا()*ق& 0 $ ن#۶ؤ٢ذ٠ : -طى ئه قال

أدآاللمير ا0أيي تتن ^بك @،تا >ئوز7ئت<أ :ت؛ 9: 8 7 ا0^5 حل٦3رد

.التين[٠اًل

 ئة٠ذ١00ذات£؛األ¥جال§ث ه 0~؛ |} : -طى ئه ق!ل

.[٣-١ ر:٠]الع ٠ض±٠ت—ذ¥اأ



(٧٤٠٥١) (٠سةمري

صمدعسا أ 15

وعلومه الكرم القران ( ٦ المعجال

٩٨ اياهتا، ١٩ ترتيهبا، ١٦ اجلزء،

الدرس هذا في اتعلم

أهدافي أسجل

(٧٤ -٥١) مرم سمورة

١

الدرس: هذا فى تحقيقهما إلى أسعى هدفين أدودن

 نمك
 صحيحة. تالوة مريم سورة من ٧٤ -٥١ اآليبات تالوة

اآليات. فى والتراكيب المغردات معانى

^ميئاثغئاةرذي1لكقبمربمإذاًذبذث ىو^واًتعالى، قااًلهـ

[١٦ :مريم]

وعلومه الكرم القرآن



جهزتهيئة

 ليلة يف ورمباقراداالقرآن القراءة، رسيع انريجل،بر ٠عباس البن قلت قال، مجرة ايب عن
 الذي ذلك افعل ان من ايل اجعب واحدة اقراسدورة ألن ا) ؤجي، عباىس ابن فقال اومرتني((، مرة

٠ صحيح[ وإسناده الكبرى في البيهقي ]أخرجه ٠ قلبك(( ويعهيا اذنيك تسدمع قراءة فاقرا فاعال كدت فان تفعل،

الرجل؟ هذا ؤعغىب عباىس ابن هبا نصح اليت القراءة ما
ل_________________________________________________________ر

1السورة مقصد

المغترين. على ردا والمعين؛ الولد عن ا، وتنزهه الصالح، الولد بأوليائه،كهبة تعالى انله رحمة بيان

_________________________________________________________________ا

ليير١نى١مويألللهمر،اًلثتعل1

]رؤد,

كود ا۴منف اليعثئعوة

!س#اشال٠ ئوساقت

 87643210./—^(د+, &
 وؤل0تئ لئتآلوةألجةءد2ال<=>قعة:9اً
 \ن٢آب-ئ[ لينأس8اذ 0 جئءأأ٠ ئسذه0 شا ١ئ0ملدظإالكان^0اً

أست ٠هداوث¥دًاقءؤمث وثن ودخلثتك د
 ~ } سيب؟ظ{| ق٠٠

 ± هلثئويًا ¥ آثده ،—د ىل٠ ١جيح وتن § س ¥ ٠ £نوًا بول
 خيهو ملكنمذذًا^£أل ًا¥^،ئدهو ندك آئى ف جت ؛0
٠ سذذئ ١تدذ ئ زب أف ئ غث ٠ ^دومشغ ي رم ومث كت ¥

والتراكيب المفردات معاني

عالمة. : ءايه فيجهنم. واد وخيبة،وقيل: شرا : £



٦٥

 ئ.جا رق ن نامنن ذملقا ظكا. وما ٦تدش 0زينا ئت كًا ط, رش ام دال نغزل 0
 — , + * ( ۴ي:و٠ة $ ال ص ! 8
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < 

81 ز جوجآل جئ8 ؤ@ئ  ية٠ةمبغ مبقطنىنخجئغك0

 ااؤهإ ^8ئئ ى8الئممًاءق 8؛_و 8 ]
 ~ئصًا | /{8 قاذ ۶.ت 8ئ ك،ه;وؤ 8 8 ي سئ0

<8 درن أئل—م زن ي م صه؛خا£ب|§

والتراكيب المغردات معاني
٢ ٦-------------------------

جراءة. أو عصيائا : ألك! الهول. لثدة ركبهم على جالسين : جيا

ومجتمعهم. القوم مجلس والنادى، التدى : دتا
لم تمم

،األيات موضوع
لها. مناسبا موضوعا واقترح المتلوة، اآليات تأمل

هس4

|هبجني

 وهى الوصل، ألف على للداللة األلف على صغيرة صاد وضع ( )
 التى القطع ألف بخالف الوصل، عند تنطق وال تكتب التى األلف

 تعالى: قوله فى كما ووقف، وصاال وتنطق همزة عليها يكتب

[٨]األحزاب: < ;< ءد:عرئ٠اًلثثدذ<ضيتهزوا4ً>ؤب

وعلومه الكريم القرآن



 وعو الغلو صاعو حتف بعدتم*x>ظتا تعالى: الئه قال

[.٥٩]مريم: < £تا اًق^وت

 ويتهاونون الصلوات في يفرطون لمن الشديد والوعيد التهديد
أدائها. فى

سيرسي
معلمي: عند يأتي ما أتلو —

 $راآًلذي٢ينبذب ا!ه0ل سا ^ال تج حكت! غن,صطإم >ذؤفآآلشب تعاًلى: الئ_ه قاًل

.وؤ^(<

1ةكظت ولجنحهوكانص^يعاهالؤ^ا٩^0ذتخاًلأك^^لمد > تعالى: ااًله قال

.لؤ^اه£ ف*وىيذعق توت( أ وبعواً اًقلوة {ءوإ .ثذقينبعدلمحذفتعالى: ااًلئه قال

ن^هو ن وداًد^^لمدن ده اًص ن ظ جعت > تعالى: الئه قال

 كا ئ رش ن ونن ذلمقأ )يى وما ش.شتا دسا دوكابين مرق دا ال ذح^ل! 0 > تعالى: الله قال

 ا—ه*ث+,وس ونكقآلد ذاًاًتاةةبذ.>0واآًلر(.<0>ؤ!<اًلثت تعالى: ااًلئه قال

ينكلش^أاتجمأعضاًتج^،ئا ١بملعذءرد > تعالى: انله قال

٥٧

٦١

٦٩

٦٤



٠ المجال

١١ اياهتا، ٦٣ ترتيهبا، ٢٨ اجلزء،

الدرس هذا في اتعلم

اهدافي اسدجل

)المنافقون( سودة

١

:الدرس هذا في تحقيقهما إلى أسعى هدفين أدودن

 بإتقان. )المنافقون( سورة حفظ

اآليات. في المغردات معاني

)المنافقوة( سورة
19

نم

وعلومه الكرم القران (

اذةفئوةةؤاةبدرودهةقد
٠---------------------------------

٠>دذبتعألى، الله قال

[١ ]اًلمتافقون: ه١^ؤئ٤

___________,8 آلئئغا0اذآقدبدإ
_________________ه

وعلومه الكرم القرآن



ايرتهيئة

٠ه ٠ضىنح بز، و؛اةإآلكل0وق.> القمره سدورة في ٥^ قال
األية؟ هذه من تستفيد ماذا

____________________________ر
1

ا-----------------------------------------------------1
 منهم تحذيرا وأهله؛ اإلسالم من موقفهم وبيان وصفاتهم، المنافقين، كفف على )المنافقون( سورة تركز

بهم. التشبه ومن

\_____________________________________________________________________ا

رفورة ا مقمغد

ئئع وائإ±ئيةكةكاثقاًذإنلئثأ٠ةبجا—ءقشمااقئال
 !اذز#$بئئئظ اج٠اًة٠ئئئ٠ئ|،ء

4 3 خال^زى 1 سو / س^روة—,وة ر*+هلم ) (ر, &

0ال,^ن ؤلؤئ آلألزي ئكب٢ ووبرة0اقو.ئق-ت رثولي عند س 1

.واستهزاء إعراصا عطفوها :

والتراكيب المفردات معاني

.وأموالهم ألنفسهم وقاية : .
جه

الكفر. دحت ختم : §

الحائط. إلى : ي/كاكوي
ة فسند

*) :

 .قلوبهم في يستقر أن دون بألبتتهم : دفقلب£اًائؤأ

.اإليمان حقيقة يعرفون ال : ون—أل

.الباطل الحذإلى عن كيف؛صرفون :

.٠كييتغرقواءنالذبي:0ؤ
لم



 ألذاللئواًتجروغئللهوذئويبك.وةة٦ااًليتؤصبىالالا]\تأ[[[عوئوة

 ^والوقئلمصهضساًسكذ٠ال!0٠1اًتسئالةذذة

 ي.بئة-لآللم۴حل4أوسين0{|}~ل

٠0وتح،يؤجم.اً؛كئلمدا€ال^جواًةئ^تس^ن0ئ^^^، ع^كظكل ±فىن٩ دق

والتراكيب المغردات معاني

.أحلى وأحرت أمهلتتى هال : لآل|.المصعلبق بتى غزوة من : قاًكثؤ٢\^ ا .جلى ت • مهإننى : لؤالم

 ررئك¥نيليننثاؤك-آحدماًتوت4ود > ~دعالى: ااًله قال

.< ى١ج4±زبآلككةكل؛نا٦ًم؛ق٠بولربلؤآلا

الموت. قبل الطاعات الى المسارعة وجوب

(||ب|نى

الكريم: القرآن فى ذكرت التى والبالد المدن

,١ +د *ع )ه (ز وآبددئاًعنهم -ع^م الرهم و!ااً^ى > مكة: . ١

[.٢٤ ]الغتح: بر 54تلول 2ىئ^اءؤهئجةاًا

 ص نبلدأ٦ اً^،اب منح؛ن 0 ئد^نألضاًشبذة > المدينة: .٢

.[١٢٠ ]التوبة: بر رسواًللئو

وت766نليىآاًل432او س0ا اون> بابل: .٣

.[١٠٢ ]البقرة: بر ٠وئآل

[.٩٩]يوسف: بر ب١رئءاًقءاس دان4وكاالد > مصر: .٤

٦_________________________________________٢

وعلومه الكريم القرآن



٢٦٦
القرآن لع

{ا}~اًتج;^
 .[٢١ ]الماًئدة:< .ن٠هأديكك^^^^أج^-ر؛الزندوأ£

بغلطين. الشريف القدس المقدسة باألرض والمقصود

األحقاف: .٦

المقدسة: األرض . ٥

 ا+ * رذ اًذذرؤتةوآ( ىدئ#$إذ

 9ب 7 ف6إلي4 أالش^وأ.إال 0/ديي—أل
١( ر ألج ه

وعمان اليمن مابين العرب جزيرة جنوب في الرمل جبال واألحقاف )

(. هليجؤح هود عاد،قوم قبيلة سكنتها الجنوبية الخالي الربع تخوم على

[٢١]األحقاف:

دهؤ٠.............أئ دج..زو
.

و د/كنم

 قوأ0

 اتج٢كلؤ.............^؛وأ¥-^£ح٠ ٠ ما~ئوة

 ٠ئ.كآلصؤ....

...... * + , — 
:;=>@ىاًص.ًا........

 ال قلن0ألزضو^ًا٠؟ ًائئت هون.............شحمن رمشل مبث س 1

 ا رذل١و^مذ وألوبليء ًاالوئهانر؛ _^^\''^ إىلاًككخ...........

 شؤمًاآلذسكأل{|..............ؤ£وآل٠ال

 إق±بصى..............1أئتلموًاضت^لتتؤ٠|صلمئ£تزه..............}

(ي*بأي^ت^؛ة.............آلاًة٠..............^س

 ي£بدإةًاصل4ائقألوقًاآلولدأ,ذ............غئةلوأ4داجآةةًا >

..........ًائ{7كذون ..............ئ^ا

......م۴ئئخلعي٠جثائةملوإنيقولو٦7ر±ك و٠0—البئع

£ر;اًللله٠دب^٠!^#ئفأا
. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8

.........ي^أل۶

[يعولوة٠..............

صكال
وم

0



٨ اجلزء،

المشيطان فتنة التحذيرمن
(منسورةاألءراف٣-.٢٦اآليات)

٧ ترتيهبا، مكية

ه
[٤٨ ]األعراف: < ٠هحم ا : *رج فر|١ىاأًلز

في
وادئ ؤؤ تعالى: الله قال

و

 والتراكيب. المغردات معانى

 لآليات. العام المعنى

اآليات. إليه ترثد ما

أسعى هدفين أدون(

وعلومه الكرم القرآن



م
ر----------------------------------١٠

أقوامهم. مع األنبياء سير عرض خالل من وعاقبته، والكفر اإليمان بين الصراع ئئة على األعراف سورة تركز

 من ))إن معه، السابقون تعامل وكيف الكرمي، القران شدان يف يف البصدري احلسن اإلمام قال
بالهنار((. ويتغذوهنا بالليل، يتدبروهنا فاكنوا مرنهبم، وسائل القران( )اي واه قبلمك اكن

السابقة؟ املقولة اىل اسدتنادا الكرمي، القران مع املسمل عالقة تتكون ان ينبيغ كيف
[.[٢٧/ه١]ذكرهالغزالىفىاألحياء]

-

أءودألللهميًالثتكاىناًليري

 شت س اًذكك دفي ئ0ا واش وريئاً ءكم ؤدى ء^,ل آنزئآ ئت داً ي >
 ه يع أيي ص آلبم ' _ ذ]ايئ٠\ [ ى

xآلكخؤ^كيق0ئ اذية. آلردظ-

[٣٠-٢٦ ]األعراف: بر

٠٠فاًق

 ألا٠ً§اىأ،ا|!}ةؤأوتة^تاةة£أشة¥{0يخخة

 > طؤ عتد £في،قا وآفئوأ االط رنى أش ل٠ 0 ك^ك ماأل ±ؤ آملون
ذتيداً دئ0 ي غ صك وأدغوة

[٣٠-٢٦ اال،عراف:1بر 0 ه^وجى ثوناللهوث^^ىآنم آصوأائ^^آؤآل;يع

والتراكيب المغردات معاني

 عوراتكم. يستر

وحواء. آدم

 : بيئاً يرري

: أوبم

.لكم خلقنا : ؤخمز ١تحلتا

تيال : \]

كرة. صهة كل وهى القبح، شديدة خصلة وجنده. وصنفه، نئه، : وئآلد

نته. واستقلوا ا، لله العادة أخلصوا : ويرتم ولثوأ بالعدل. : ~ا٠٦<اًاً

لم_________________________ن
 أحياء الموت بعد يعيدكم مرة أول خلقكم بدأ كما : د،مصدون اًا
— — — — — — — — — — — — — — آ — — — — — — — — — — — — — — — ت نمن ٠ر

ال>ة يرمنقتتة٠لتص١

وعلومه الكرم القرآن



األيات، العام المعني

 دفي ئ0ا بيئاًوريثاوشى ؤرى رلناًء^ياا ق دلم ثوة >

(0 جتكاًلله^^يئون4إظ

السدماء؟ من بإنزاله المراد وما عباده؟ على ا الله امتن بم( ٠

 يتر فاللباس والريش، الغباس من لهم جعل بما عباده على ا، الئه يمترن

 التحينات، من وهو ظاهرا، به يتجمل والريش الضرورات، من وهو العورات،

 الزينة بخب اإلنسان لغطرة مطابق وهو اإلباحة، على دليل فيه االمتنان وهذا

بها. يتجمل بمالبس الناس أهام والظهور

 فينبت الماء، من ينزل فالمطر مادته، وإنتاج خلقه الماء: من إنزاله ومعنى

الثياب. منهما تصع اللذين والكان القطن

 عن جاء لما جديد، ثوب ارتداء عند ويشكره ،٠ النقه يحمد أن لإلنان وس

 اللهم باسمه،فقال سماه ثوبا استجد اذا ا- النبي ان ا ه الخدري سعيد ابي
 شره من واعوذبك ،له وخيرماضنع خيره من الحمداسألك هذافلك كسدوتني انت

صحيحه[ في حبان ابن ]أخرجه .أ له وشرماضنع

 العورة تعادى الله سمى لماذا

بالسواة؟

دفي ئ0>شسا

التفضيل؟ سدبب وما األية، هذه في والمغضول الفاخدل بين ٠

اإليمان هو التقوى ولباس المحوس، اللباس على التقوى لباس النله ضل

الصالح. والعمل

الشناعر، قال
 كاسيا كان وإن عريادا كئب -؛* -؛* * التقى من ثيابا يلبس لم المرء إذا

 عاصيا لنله كان فيمئ خيتز وال -:* -:* * رده طاعة المر؛ لباسيئ وحير

 يتمر التقوى لباس فإن الحمي، اللباس من خير أي ؛^ خؤ >دفي وقوله:

والروح. القلب جمال وهو يبيد، وال يبلى وال العبد، مع

(0 س١>ذكك

وعلومه الكرم القرآن



 عليجؤي ادم تعالى الله كسا

 في التقوى بثوب وزوجته

 تعاذى أمره خالفا فلما الجنة،

 فبدت التقوى ثوب عنهما نزع

 الوت ذلك ومن عوراتهما،

 بالثياب نفسه االنسعان يستر

 تعالى الله امترن التي الحسية

 ليسعتروا بها ادم بني على

انفسهم.

نحوه؟ العباد على الواجب وما اللباسى؟ انزال يدل عالم ٠
 عباده؛ على ورحمته وفضله ٠ انله قدرة دالئل من عليهم اللباس إنزال إن

عليها. ويشكروه النعم هذه ليذكروا

عنها تتحدث التي القصة ما

 كتب الى ارجع (؟٢٧) االية

على القصعة والق التفسعير

ذلك؟ بين وكيف ؟ ٠ الله يحذرنا مئ( ٠

 القديمة عداوته لهم مبيئا وجنوده، الشيطان إغواء من آدم بتي ٠ الله يحذر

 لهما، ولوسوسة الجنة من وزوجه إخراجه في وسعيه ^،٠ آدم البشر ألبي

 هذه ببب الجنة من فأخرجا الشجرة من فأكال ربهما، معصية لهما زين حتى

عوراتهما. لهما لتتكشف ،به الله سررهما الذي لباسهما عنهما يترع ،المعصية

ال^^ه^ه^ال0 متج-ايم,ئ١>

منه؟ الوقاية وكيفية الشيطان؟ خطورة تكون كيف بين ٠

 الناس، يرى أنه وهو وجنده، ونله الشيطان هذا خطورة موضع ٠ الله يبين

أعيتهم. عن محجوب ألنه يرونه؛ ال ولكنهم

 وأنصارا أعوادا الشياطين جعل أنه فأبان الشيطان، من التحذير ٠ الله أكد ثم

.٠ بالله يؤمنون ال الذين للكفار

 إصغائها وعدم النفس مجاهدة ثم منه، ٠ بالله باالستعاذة تكون منه والوقاية

وأخالقه. وآدابه الشرع قواعد التزام ثم للوداوس،



 ال ج آل § ¥ ١أحت £ £،ة كيناً ودة ~ }| { >

بر0اًؤؤنؤأسئألكك—أمخاً

 تعالى انكرالله بم و ولماذا؟ الكعبة؟ حول يطوفون المشركون كان كببف ٠

عليهم؟

انله عصوا ثياب فى يطوفون ال أنهم مدعين عراة بالبيت يطوفون المشركون كان

 يعل وأن آلبائهم، مقلدون إنوم قائلين: ويحتجون القبائح ويفعلون فيها، ٠
 ٠ انله بأن ذلك عليهم ٠ انله فأنكر ،٠ انله من وشرع أمر إلى متند آبائهم

 ماال — المشركون أيها — -تقولون بمثلها يأمر أن عن ملزه وهو بالفحثاء، يأمر ال

وافتراء. كذبا تعلمون

 اًاًئثعر٠يعدك آلسيلثن > :٠ قال كما الشيطان هو بها يأمر الذي أن والواقع

.[٢٦٨ ]البقرة: بر

عوه ه صح ال^هـم وامموأ اكط زنى اص هل >

العمل؟ قبول اركان هي وما ؟٠ امرالله بم ٠

 أو إفراط دون الدين، أمور فى واالستقامة والتوط بالعدل يأمر أنه ٠ الله يبين

 موضع كل وفى غيره دون العبادة فى إليه التوجه العباد على يجب وأنه تفريط،

 والعبادة، الطاعة له مخلصين تدعوه وأن الماجد، فى وبخاصة مواضعها، من
الركنان: هذان فيه يجتمع حتى عمال تقبل ال ٠ انله فإن

للشريعة. موافقا صوابا يكون أن األول:

تعالى. لته اإلخالص الثاني:

 هيتزضالطدئا نييوهاًريفي ئن> تعالى: انله قول المعنى هذا ويؤكد

[.١١٠ ]الكهف: بر ١د٠والثآللمعالدؤرقبرجئ

 برة:عى>
تعالى؟ الله يذغرنا بم( ٠

 يعيدنا العدم من أوجدنا فكما الموت، بعد الثانية والحياة اآلخرة، بالدار يذكرنا

عمله. جزاء إنسان كل لينال الموت؛ بعد

وعلومه الكرم القرآن



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

 مع اشترك بأعينهم. ويجملونه الباطل، للناسى يزينون واتباعه الشيطان

ياقتي؛ فيما المسلمين باعين الحرام لتزيين يقولونه ما وضف في زمالئك

..................... و حضارة عنه فقالوا والسفور التبرج الله حرم اوأل

.......................... فوائد عنه فقالوا الربا البله حرم ثانيا

............................و فن عنه فقالوا والفجور العهر الله حرم ثالثا

................. و مشروبات عنه فقالوا الخمر البله حرم رابعا
ي

. ........................ و تخلف عنه فقالوا الحجاب الله أوجب خامسدا

 ين وئاً، ءيلماًلشدآلائهئ_مخذوأألسنطي خ ١ويئ دئ زيئ >

بر 0 قآلدئ وئاًيم0ذ ددوناًش

البعث حال الناسى احوال ٠

 فريقان: البعث حال الناس أن اآلية هذه تبين

 المؤمنون. وهم واإلخالص، والعبادة لإليمان وونفقه ٠ اللبه هداه األول: الغريق

 وإعراضهم الشيطان، إغواء التباعهم العذاب؛ كلمة عليه حقت الثاني: الغريق

 ضالون هم الحقيقة وفي وهداية، بصيرة على أنهم منهم ظئا ؛٠ البله طاعة عن

المشركون. وهم مخطئون،

األيات، ترشداليه ما
 والتقوى. باإليمان شكرها تقتضي التي ٠ الله بنعم التذكير .١

وأعوانه. الشيطان من التحذير .٢

وشرعا. عقال مرفوض أعمى تقليدا اآلباء تقليد .٣

واالستقامة. بالعدل إال يأمر ال ٠ الله .٤

تعالى. لله واإلخالص للشريعة، بموافقته مشروط العمل قبول . ٥

الشيطان. لوساوس إصغائه ببب الكافر على الضاللة ثبوت . ٦



نم

 بر أستمح >^تيزوأ تعالى: ااًله قال

نفك؟ تؤذي فهل واحدة، نثى هم المسلمون

،البغوي األمام

 صاحب الشافعى، البغوي الفراء، بن محمد بن معود بن الحين

 مغتمر، فقيه محدث السنة. وبمحيى الدين، بركن الملعب النصانيف،

 ومن منه، وسمع الشافعية، شيخ محمد بن حين القاضى على تفعه

 عالمة، عالمتا إماما سيدا كان وغيرهم. المليحى، الواحد عبد عمر أبى

 تصانيفه، فى له بورك ويبيعها. الفراء يعمل أبوه كان باليير. قانئا زاهدا

 العلماء وتنافس نيته، وصدق قصده، لحسن التام؛ القبول فيها ورزق

 فى عظيم كناب وهو السئة، شرح المفيدة: مصنفاته من تحصيلها. فى

 اشتهر الذي التغير وهو التنزيل ومعالم علم. طالب عنه يتغنى ال بابه

 الصحيحين؛ بين والجمع الشافعية؛ فقه فى والتهذيب والمصابيح؛ به؛

وغيرها. حديها األربعين وكتاب

هه_.١٦ سنة خراسان( مدائن من )مدينة الرون بمرو توفى
ال____________________________________________ال



فهمي أتقئ
ا فهمتته الذي المعنى األية ا

بر ورخ م٠ءهى دودى ة^^الحسا ولئ٩ ث ءاذم شئ- >

بر0 كياًزتئيفيى س١جذالك دفي ئ0>عآ

 أؤيم ح غ£اًلسكئ_]\ي[ي >

بر تآ٢خح ؤفيئا جتا0م^نم ع

 مآل اً .جلتا ١الزمإئ 0 ئ وآلؤ 1 تردم ه >

بر 0^ ال أودين

 إت ¥§ ١أشئ داوآئع٠ئ٠^^١ةؤأوطد صشة١ا^ { >

^0وكل±ةآلك—اًلله-آل^

 الجز صعق صدك ال^هـتقم وأقئوأ ئ٢ رآي رنى أش ل >

بر0 دغبرئوه صئلمئكةاً ز؛٠ذاًد

 آل۶اًلئك وأ٠خماً^^^إنيئكاًئ ؤ أفي دئ زه >

بر0 يفكذوئ ددوذإاًزوميرئأصاً أوئإس



فبقلبه، يستطع ٠فإذلة فبلسانه. يستطع للم فإذ بيدد. فليغبيزذ ينكزا
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((اإليمان أنفف ؤذلك

 أدي حديث خالل من المجتمع تجاه الغرد مسئولية يتعرف 2.2.1

ينكأ( ضنزاى)) يقول: 1) سمعترونالله قال: ،ه الخدري سعيد

الفشريف اصدبه

 روح نماء في المساعدة الشريفة النبوية األحاديث يوشح
المسلم. لدى الجماعة

الشريف الحديث



اهدافي اسجل

دت.

□

32 ٢

الشريف اتجديث

الدرس هذا في اتعلم

ع٠المجت ماه لغرد١ سموين

الشريف دهديث١

المجتمع عاد الفرد مسؤولية

٦

الدرس: هذا فى تحقيقهما إلى أسعى هدفين أدؤن

 اًؤؤاوة؛لمككوةوذ٠قاً يدو مه٩>وص؛^ الى:٨الثهت قاًل

[.١٠٤ ن:1همر ]اًل ٠ما^^^،يكى ويرلبتلقاًئثذإل 0

 الحديث. في والتراكيب المغردات معاني

وسيرته. الحديث راوي اسم

للحديث: اإلجمالي المعنى

المنكر. عن والناهي بالمعروف اآلمر شروط —

المنكر. عن بالمعروفوالناهي اآلمر آداب —

المنكر. تغيير مراتب —

الحديث. من يستعاد ما



\،*زتهيئة

 ٠ 9 88^7 6 عروفوئةوئ9 وة3 210.^/ > دعالى:٠ لثه٠ قاًل
.[١١٠ عمران: ]آل

الناس؟ كل على الخيرية األمة هذه تنال بم \___________________________________ستكتخيررمت

:يعول، الله سبغترشون قال: ه افحددوي سعيد ادي عئ

 يستطع فإذبلم فبلشانه، يستطع فإذبلم فليغيردبيده، منكزا منكم مذزاى)ل
(١) سئم[ ]رواه (االيماذ( صفف وذللى فبخلبه،

نم

 اخلدري سنان بن مالك بن سعد !ونسدبه اسمه
 سعيد. أبو كتيته األنصاري. الخزرجي

 الهجرة قبل المنورة المدينة في ولد والدته؛ التيقتص

متين. بعشر
 يبعر فرده أحد يوم ا التبي على عرض جهادد؛

 وما الخندق شهد ثم أبوه، فيها واستتشهد سته،

غزوة. (١٢) ا الرسول مع وغزا بعدها،

علمه؛

 وعلمائهم. وفقهائهم الصحابة حعاظ من كان •
حديثا. (١١٧٠) الحديث كتب في له روي

المدينة. مفتي المجاهد باإلمام الذهبي لقبه •
 لومة هتال يف يخشى وال بالحق رهيج كان •

الئم.

(.—ه٧٤) عام المنورة المدينة في توفي وفاته؛

________________________________ر

والرتاكيب؛ املغردات معاين

المعنى الكلمة

وشاهد. علم زأى مذ

 خطاب فهو المكلغن، الملمن من

األمة. لجمع
منكف(

 فعل أو واجب وهوترك المعروف، طن

صغرا. ولوكان حرام
منكرا

ءلىإزالته. فليعمل فليغيرد

الخمر. كإراقة بفعله، د لبببد

تعالى. بالله تذكر أو كتوبيخ بالقول، بلشانه

ويمقته. يكرهه أي بقلده

ثمرة. أقله االيما)ل اضعف

من المنكر عن النهي كون )باب: اإليمان كتاب ملم، صحيح (١)لم

الشريث سيث١



 :اختصار. الكلم جوامع معنى

 والغوائد الكثيرة المعاني

 قليلة، الغاظ في الغزيرة

 ومن ،كثير السدنة في ومثله

 وسلم عليه صل.ىالله قوله ذلك

 وايضا: ((ضرار ))الضرروال :

 (( بين والحرام بين ))الحالل
الخلق(( حسدن البر و)ل

 ذل في والدعاة العلماء واجب

 واالعالن القول عصرمواصلة

 ومداهنة، محاباة دون بالحق

 والموعظة بالحكمة ولكن

الحسنة.

اإلجمالي، المعنى
 إنكار وجولب تضمن وقد ا. التبي أوتيه الذي الكلم جوامع من الحديث هذا

 يأمرون فال إيمانهم، يضعف أن للمسلمين وتحذيرا عليه، العدرة بحب المتكر
 األمر لتركهم اليهود وتعالى سبحانه اللبه دم وقد .المتكر عن ينهون وال بمعروف

 كئروأ<=:9 > تعالى: فقال المتكر، عن والنهي بالمعروف،
 ي^^ويخآل ١و٦ا اك عصوأ ينا دؤلئا مرلبن اس ويبش داوود @تان عق يق اسي

 دئئئوكو طالواً ئ بدى ئوج ظر٩ئذ 0 س^هـؤرك ال ءاؤا0ً

.[٧٩—٧٨ ]المائدة: <0

المنكر، عن والنهي األمربالمعروف حكم

 الحرج موصء البعض به قام إدا كفياية، فرض المتكر عن والئهي بالمعروف ألمر ا
حوف. وال عذر بال مته تمكن من دئل، أثئب الجميع تركه وإدا الباقين، عن

المنكر، عن والناهي االموبالمعروف شروط من
اإلسالم. األول: الثرط

والبلوغ(. )العقل ويشمل: التكليف، الثاني: الشرط

 والنهي بالمعروف لألمر يتصدى فقد الشرعية؛ باألحكام العنلم الثالث: الشرط
 والحكمة، بالعلم ملصقين وال كلها، للشروط متجمعين غير قوم المتكر عن

 عن األحيان بعض في هؤالء سكوت ويكون يصبحون، مما أكثر فيفسدون

إنكاره. من أولى المتكر

التغيير. على القدرة الرابع: الشرط
 ونهى أمر باليد والتعيير والنهي لألمر المناسبة بالصقات متحليا كان فمن

 بأيديهم، يفررون الذين فهم والالطين، واألمراء كالحكام بيده، المتكر وغير
 االهتمام إلى أقرب كان ومن الناس، سائر دون ويتغذونها الحدود ويقيمون

بالذه. التغيير كان والدعاة العلماء من والتعليم بالعلم

منه. أشد متكر إلى المتكر تغيير يؤدي أال الخامى: الشرط

 أعظم متكر بحصول إال إنكاره يحصل لم إدا المتكر أن على العلماء تطن وقد

 على الشريعة في مبتي ودلك تغييره، محاولة أو إنكاره، يتبغي ال فإنه منه،

المفاسد. وتقليل المصالح تحصيل

 منه، أشد متكرا يبب بيده تغييره أن ظنه على غلب فإن ))..عياض: القاضي قال
 فإن والتخويف، والوعظ باللسان القول على واقتصر يده، كعه غيره، أوقتل قتله من

هوالمرادبالحديث((. وهذا سعة، في وكان غيربقلبه دلك، مثل قوله يبب أن خاف

سريف



ئدد

:من كل دور عن ابحث
تفييوالمنكر. في الحاكم .١

تفييوالمنكر. في والدعاة العلماء .٢

الجماعة. معالة حضور. عن متكاسأل أخاه رأى إذا دورالمسلم .٣

 عدى الكتابة نقيسن هل سن:

 المنكر؟ تغيير في القول

 المنكر يغير نعم، الجواب:

 بان بالكتابة، ويغير باللسعان،

 يولف او الصحف. في يكتلب

المنكر. فيه يبين كتابا

وتكرارا. مرارا يكذب ولده الوالد سمع .٤

بالوبا. يتعامل اباه ناصران عرف ه.

 ذلك، عن بالكف الجالسين فنصح الناسى فيه يفتاب مجلسا علي حضر .٦
فعلهم. على أصروا ولكنهم

المنكر؛ عن والناهي االمربالمعروف آداب من
المطلوب. تحبيل إلى أقرب ليكون واللين، الرفق .١

 أثر ونهيه ألمره يكون حتى عنه؛ نهى لما مجتنبا به، يأمر لما متمثال يكون أن . ٢

 جيا> تعالى: قال ا،. الله عند مقبوال ويكون وينهاه، يأمره من نفس في

 {ما ملوأ x جاًش د^^كئا0 السدون ما تقوئوك ءاتنوزللم اًا

[.٣-٢ صعد: ٠|ئ}

المنكر؛ تغيير مراتب

تغييرالمنكر مراتب

 وهي وأعالها، أقواها وهي

 واالمراء الحكام مهمة

 واصحاب والقضاة

جميعا. الواليات

 سبب وهي اوسطها، وهي

 التغييربالوعظ في

 والتخويف واإلرشاد

والنمعح.

 تغيير وهي ادناها، وهي

 بانكاوالقلب يكوذ معنوي

 فرخى وهذا رضاد، وعدم

 ال مسلم كل على عين

 مقدور النه بحال؛ يسقط

مسلم. لكل

 حدوث عند العضيد مع تسعهم كيف

المجتمع؟ تؤثرفي سلبية مواقف

الشريف الحديث



 وضوابط حدود ضمن المتكر، تغيير في المجتمع مثاركة قطر دولة نظمت وقد
العضيد. خدمة في متمثلة شرعية

 أو مجالته، أو مرتكبه، بمرافقة به، اإلقرار عدم بالقلب، المنكر إنكار شرط
 ورسوله، الله حاد من ووائى بقلبه، أنكر فإدا له، المحبة صرف أو ماعدته،

 الله. حدود على المعتدي أو البتكر، لمرتكب بمحبته إنكاره نخ فقد

 عن والئهي بالمعروف األمر أن على يدل (اإليمان( أنعف ؤديللى)) ا: قوله
 خصال من حصلة على قدر من أن على ويدناً اإليمان، خصال من المتكر

عتها. عجرا تركها ممن أفضل كان وفعلها، اإليمان

المنكر، عن والنهي االمربالمعروف مراتب ارقى

 فيأمره ظالم، حاكم إلى الملم يعمد أن وأعالها والنهي األمر مراتب أرقى —

 ا: الله رسول قال بقتله، الحاكم هذا فيقوم أمامه، الحق بكلمة ويجهر وينهاه،

.(فقتله( ونهاة جائرفامرد انام الى قاذ( ورجل المئلببه، بن الغهداء.غمزة سيدا)

.األلباني[ وصححه والخطيب، وصححه، الحاكم ]رواه

الحديث، من يستفاد ما

المتكر. عن والنهي بالمعروف األمر وجوب . ١

 التغيير. على والقدرة به، العلم المتكر: عن والنهي بالمعروف األمر شروط من . ٢

 باللسان، اإلنكار ثم باليد، اإلنكار أقواها: مراتب ثالث المتكر لتغيير .٣

بالقلب. اإلنكار وأضعفها

 عن يسقط وال ومسلمة، مسلم كل على عين فرخن يعت بالقلب المتكر إنكار . ٤

األحوال. من حال في أحد



طئ

 التي المنكرات لتفييربعضن الفصل: طالب بمشاركة المدرسة في حملة اعمل

المدرسعة. في تحدث قد

 من المختلفة المنكر انواع بعضن لتفيير المناسبة المراتب الطالب يحدد

امامهم: المعروضة الصور هذه خالل

على القدرة مع اإلنكاربلسانه يترك هل موقفه؟ يكون فكيف الناسن، احد

فيها؟ وقع قد انه بحجة ذلك

حتفته
 في الحديثة االتصاالت اجهزة استخدام فيها تبين واقعك من امثلة هات

المنكر. عن والنهي األمربالمعروف



العلمية خالصتي

الحديث: هذا في درست ما خالصة أكئب

احلديث يتناول

التوجيهات

التالي: بالعمل أبادر الدرس هذا في تطمن ما خالل من



إثباته في الكردم القرآن والنشوروطريقة البعث معنى يوضح 3.5.2

سور ا في النفخ

هجي ح!

وآثاره وكيفيته الصدور في النفخ حقيقة يبدن 3.5.1

ية٠سآل

أحداث من فيه األخروما باليوم يؤمن 3.5

االسالمية العقيدة



دآلميةعلعقيدةاإل٩ ٣احجاآل

الدرس هذا في أتعلم

أهدافي أسجل

الهدود في النفخ

 )آأل*لمال ( ٠ككوي6 ش ب$ق أشمر في >و! نعالى: قال

[٦٨]الزمر: ٠7654321 0اً.—,

 فيه. النفخ وكيفية بالصور المراد

 الصور. في فيه ينفخ الذي اليوم تحديد

 يصاحب وما الصور في فيها ينفخ التي المرات عدد

أحداث. من مرة كل

لتهخضالهور١
40 ٢ اإلسالمية مقيدة١

١

لدرس:1أدؤنهدفينإلىسعىإلىتحقيقهمافيهذا



ايرتهيئة

الكربى. المساعة ارشاط بعض عدد —

القيامة؟ يوم بداية تكون وكيف اخللق؟ هناية تكون كيف —

دي:
 حاله وسيبقى تتوقف، وال تهدأ ال متمرة حركة في العجيب الكون هذا إن

 الحياة التفخة هذه فتتهي الصور، في فيه ينفخ الذي اليوم يأتي أن إلى كذلك

 ) ( الئكؤب ى ض ضعو، #ور ى و! > ا،: قال والماء، األرض في

.[٦٨ ]الزمر: < 76 5 4 أزئ2خ 0 ًا.—1 ,

 أن يتطيح فال المرء يمعها القلوب، منها تفزع مدمرة، هائلة نفخة وهي

 {|رئة > :٠ قال وماله أهله إلى العودة على يقدر وال بشيء، يوصي

بيهئ^الىأطهم§¥كلوة دويى^.م آلخذهلم ويد الك^حه

[.٥٠ — ٤٩ ]يس: <—، يج^ركت

فيه، النفخ بالصوروكيفية المراد
 قال: الصبور؟ ما فقال: 1 التبي إلى أعرابي جاء القرن، لغة: الصور:

.األلباني[ وصححه الترمذي ]رواه ((فيه ينفخ النعورفرن آل

ؤض القرطبي قال فيه. ئتغخ القرون من يتخذ البوق هو واصطالحا:

لإلنشاء(. والثانية للغناء، األولى النفخة فيه ينفخ قرن )الصور

.[٢٠ /٧ ج القرآن، ألحكام ]الجامع



دد

واذكر المالئكة، أسدماء بعضن هات

الغدور، في القافخ
 وكله الذي المنك وهو ا إسرافيل هو الصور صاحب أو الصور في النافخ

.([٣٦٨/١١ )ج الباري: ]فتح الصور. في بالفخ الله

الهدور، في النفخ كيفيةمنهم. واحد كل به الموكل العمل
 خلقه أن منذ فيه للنفخ دائما متعد الصور صاحب أن ا- الرسول أخبرنا لقد ٠

.٠ ااًله ;.......................................

 ينظرتخوالعرش. مستعد به وكل النعورمنذ ضاحب إذطرف)ا ا: الله رسول

 الحاكم ]رواه .راذ(( كؤكباذ غيثيه كاذ طرفه. يرتد.,اليه اذ فبل يومر اذ شفافة

.األلباني[ وصححه

 في للنفخ وتهيؤا استعدادا أكثر عليهؤح إسرافيل أصبح -ا النبي بعثة زمن ومنذ

 ا: الله رسول قال قال: ه الخدري سعيد أبي فعن الساعة، لررب الصور

 ينتظر سمعه واضعى جبهته. وحنى القرذ. القرذ ضاحب التقم وفد اتعم يف )ا

 فولوا، ،فان الله؟ رسول يبا دقون فكيف ،المسلموذ فان فينقخ؟ ينفخ. اتن يومر اذ

.األلباني[ وصححه الترمذي ]رواه أ.زبنا الله غلى نتوكلنا الوكيل. ودعم الله خشبنا



الصور، في فيه ينفخ الذي اليوم تحديد
 ي إسرافيل ٠ الئه أمر والكبرى الصغرى الساعة أشراط جميع اكتملت إذا

 ايامكف( أفثبي مئ انا ا: الئه رسول قال الجمعة، يوم وذلك الصور، في ينفخ أن

 علي فاكثروا الحععقة. وفيه النفخة. وفيه نبثن، وفيه آدم، لحصلمقه فيه الجفعة؛ يوم

.األلباني[ وصححه داود أبو ]رواه ((عفي مفروشة نتكه مدخن فان فيه؛ الضالة مئ

......ئك

الكبرى الساعة أشراط بعضن هاتة

والصغرى. ٠

 أحداث: من مرة كل يصاحب وما الصور في فيها ينفخ التي المرات عدد

 0 . — , الصا+ ) ( ألسكوبيه ى ض فص$ #ور يف و! > :٠ قال
[.٦٨ ]الزمر: <زوي،7يمي 5 4 ألمى 2 1

 مرتين: يكون الصور في النفخ أن نستنبط الكريمة اآلية خالل من

 األرض. وجه على الخالئق جميع تموت حيث الصعق: نفخة األولى:

 للحاب وذلك أخرى؛ مرة الخالئق ٠ النه يحيي حيث البعث: نفخة الثانية:

والجزاء.

النفختيئ؟ بيئ كم

نفسه اسرافيل يموت هل

في األودى النفخة من ٠

الصدور؟

 قالوا: اربعون(( النفختيئ بيئ ما )) ا: الله رسول قال قال: ه هريرة أبي عن

 قالوا: أبيت. قال: شهرا؟ رعون قالوا: أست. قال: يوما؟ رعون هريرة، أبا يا

 البقن. ينبئن كما فينبتون ماة ء السدما مئ الله يتنزن م )ا .ست قال: ؟سه رعون

 ومنه الذنب. وهولهجي واحدا. عغما اال يتبلى اال سيء اإلنسدان مئ وليسى فان،

.عليه[ ]متفق القيافة(( يؤم الخلق يركب

 والشهور؛ والستين باأليام األربعين هذه تعيين من أمتع :أي اسق(()):قوله ومعتى

بذلك. علم عنده يكن لم ألنه

النفخة بعد حيا اإلتعدان يقوم

 ينبت فكيف الصدور، في الثانية

الحديث؟ في جاء كما



طئ

 ي ض 0 > تعادى؛ الله يقول
 X\ ذو رش يئ 7 8 كان

.[٢٧-٢٦ ]االرحمن: <01

اآلية؟ معنى ما

 الصور، في النفخ عند الصعق من استثني فيمن العلماء آراء
 يصعقون ال األرض في ونتن الماوات في من بعض أن ٠ الباري أخبرنا

 #ور يف و! > :٠ قال األرض، في وكن الماوات في من يصعق عندما
 عام 5 4 ألمى فه كح 0 اً. سا س آألئ^لمال) ومن اًلئكوب في ض فصعى

.[٦٨ ]الزمر: <<7;

فوله، في باالستثناء ٠ الله عناهم الذين تعيين في العلماء اختلف وفد

افوال، على < ًا.—الس >

.([٣٧١/٦ )ج الباري: ]فتح المالئكة. جميع أنهم إلى بعضهم فذهب .١

والولدان. العين الحور من الجنة في الذين بهم المراد أن إلى آخرون وذهب . ٢

 الذين تعيين في التوقف هو المألة هذه في األولى أن إلى قوم وذهب .٣

 ال أنه كما المراد، على يدل نص ذلك في يصح لم ألنه ؛٠ اللبه استثناهم

عمل. األمر بذلك يتعلق

 العين، الحور من الجنة في بمن متناول فهو االستثناء )وأما :٠ تيمية ابن قال

 استثناه ما بكل الجزم يمكن وال لغيرهم، ومتناول موت، فيها ليس الجنة فإن
.([٢٦١/٤) الفتاوي: ]مجموعكتابه(. في أطلق ٠ البله فإن البله،



األرس شرابعة

العلمية خالصتي التااًي: ثكللا في س٠الدر سهخآل ااًصور، في ننتفخ راستي۵ بعد ه ج

التالي: بالعمل أبادر الدرس هذا في تعلمت ما خالل من



٠ل
االسالمية العقيدة نم٣ البجتالد

والنشور البعث

 —ة.ضآ()*+,٠*ة!؛ة#$ -طى: قاًل
<;و9876٢543ال 10/ا.

[٧—٦ ]الحج:

الدرس هذا في اتعلم

 والنشور. البعث معنى

 األرض. عنه تنشق من أول

البعث. كيفية

 البعث. عند الخالئق أحوال

البعمث. عند المحشر أرضورني

اهدافي اسجل
١

:الدرس هذا في تحقيقهما إلى أسعى هدفين أدون(

دشوالنشور١

٢ 46اإلسالمية مقيدة١



ط١ئ ......

 واستخرج يعن سدورة الى ارجع

(.٨٣_٧٧) األيات ٠

 على فيها جاء الذي الرذ وتامل

اسطر. في ولخصه المشرك

ايرتهيئة

.[٤—٣ لقيامة:1] هو0لنسمى1لؤ^،ئصرينعالمها٠الناًقي اً اضب:تعالى الله قال

باألية؟ المقصود ما —

البعث؟ منكري على تعالى الله رد كيف —

\________________________________________________________________________ا

ؤمهبر:
 يومن ال ومن اإليمان، أركان ومن الدين، هذا ركائز من والشور بالبعث اإليمان

 تعالى الله أسعده لهما، وعمل بهما آمن ومن وأخراه، دنياه في وشقي ضل بهما

 المتحجرة العقول أصحاب عند قديم والنشور البعث وإنكار ودنياه، دينه في

 )بال( حائل بعظم | ابتبي إلى المشركين من رجل جاء فقد القاسية، والقلوب
 خف(. |:>> فقال )دلي(؟ أرم ما بعد. هذا اللبه يبعث محمد! يا وقال: يديه، بين ففتته

 اآليات نزلت وعندها .((لجهنم ناز يدخلك نتف( كث(يحييك. ويميتك خذا. الله يبعث

(.٨٣—٧٧) ياس سورة من األخيرة

والنشور، البعث معنى
 والجزاء. للحاب قبورهم من وإخراجهم للموتى ٠ البله إحياء هو البعث:

 والجزاء. للحاب الموقف إلى قبورهم من الناس انتثار هو النثور:
األرنن، عنه تنفق اونمن

 هريرة أبي فعن |، محمد نبينا هو القيامة يوم األرض عنه وتنشق يبعث من أول
 عنه ينشق واوذمئ القيامة. يوم ادم ولد ا١االميانا ا |: البله رسول قال قال: ه

.ملم[ ]صحيح ((.مشفع واوذ شافع. واونة القبر,.

البعث، كيفية
 التراب، من العباد أجاد منه فتنبت الماء، من مطرا البله ينزل البعث نفخة قبيل

 أصل في المتدير الصلب العظم وهو الذنب، عجب هو صغير عظم من
 أل غفنا األنسدان في ان# |: البله رسول قال قال: ه هريرة أبي فعن العجز.

 فان، الله. زشون خويبا ايعغم فالوا، القيامة. فيهيركدبيوم ابدا. األزنن تاكله

.ملم[ ]رواه الذنب(( عجب

 استنبط ثم اإليمان، اركان عدن

 بالبعث يتعلق األركان هذه اي

والنشور؟
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[ ٢—١]الحج:

 القرآن وصف معسف مع ناقثى

 والنثدور الناسى بعث لمشهد الكريم

القيامة. يوم للحساب

البعث، عند الخالئق احوال
غرمال: عراة حفاة يحشرالعباد . ١

 .ملم[ ]رواه ((.غزال عراة ,خفاة محشوروذ اتكم)) قال: ا النبي أن خمإيخللي عباس ابن عن

 ؤزكفيئيد؛و٩ىاًلكئا;ياًلةطلمةط^تؤكئآدا9ًم8ؤ> قرأ ثم

[. ١٠٤]االا: <كدءئإئلكطئا

 القيامة يوف( الناخل يحفر )) يقول: -ا الرسول ؤخب عائشة سمعت وعندما
 بعضهم دنفلر جميعا، ؤالئتاء الرجال الله، رسول يا قالت: ((غرال ءزاة ,خفاة

 عليه[ ]متفق .الىبغض(( اذينظربغضهم االمرانشدمن ياعائقة.)) قال: إلىبغض؟

مختونين. غير أي الراء، وإسكان الغين بضم غرال:

عليها، مات التي الحالة على العبد يبعث ٠ ٢

 الذي العمل على ;تبعث كما الكفر، أو اإليمان من عليه مات ما على العبد يتبعث
 سمعت قال: عمروثخولج بن انله عبد رواه ما هذا على يدل موته، عند يعمله كان

 دم فيهم(. كائن من العذاإل اصاب لهذابا. بقوم الله اذاد اذا ا يقول: :ا الله رسول

.]رواهملم[ .((الهمالهم لهلى بعثوا
 ويئبى عباس بن انله عبد فعن ملبيا، القيامة يوم يبعث مخرم وهو يموت فالذي

 رسول فقال فمات، محرم وهو ناقته (١) فوقصته -ا النبي مع كان رجال إن قال:

 تخمروا وال بعطليب. تمسون وال دوبيه. في وكفنوذ وسدر. بماء اغسدثوه)) ا: اللبه

.البخاري[ ]رواه ((.ملبيا القيامة يوم يبعث فاته .٠٢) راسه

 المك. ريح والريح الدم، لون اللون يثعب، وجرحه القيامة يوم يبعث والشهيد
 يبعث ثم التوحيد، على يموت لعله الله، إال إله ال الميبت تلقين استحب هنا ومن

الطيبة. الكلمة بهذه ناطقا القيامة يوم

البعث، المحشرعند ارخى
 :٠ قال األرض، هذه غير أخرى أرض القيامة يوم عليها العباد يحشر التي األرض

 [،٤٨ ]إبراهي-م: < {كار٢سشحي٠سزوأ يومبدذ-اآًلزضءؤاآًلذضولئكوة >

 الحشر، عليها يكون التي الجديدة األرض هذه صفة عن ا الرسول أخبرنا وقد

 (((٤) النقي كقرصة ٠٣) عفراء بيضاء رض لهفى القيامة يوم الناسى ;حشر. )ا بقوله:

.البخاري[ ]رواه ألحد. )( معلم فيها اليس وغيره: سهل قال

عنقه(. فكسرت أسقطته أي )وقصته: (١)
رأسه( تغطوا ال أي رأسه: )الختمروا (٢)
البياض. خالصة ليست أي العفراء: (٣)
والنخالة. الغش من نقى نظيف كخبز أي التقي: قرصة (٤)
 على أو الطرقات، على داال الناس يضعه ما أو والصخرة، كاجلبل الطريق، إىل هبا يهتدى اليت العالمة واملعلم: (٥)

األراضي. قمة



ا
حوارذعوي:

 والصدعق. النفخ عند الناسى احوال لهم ويبين أسعرته يدعوالطالب

 احوال ثالثة على والصعق النفخ عند الناسى احوال ألسدرته: الطالب يقول

الراضي. وحال الخائف، وحال الناذم، حال هي:

 الناذم؟ حال ما للطالب: األسدرة تقول

 وظنوا به، وكفروا الله، ذين عن اعرضوا الذين الكفار هـم الناذم حال الطالب:

 الحقيقة، عرفوا احياء بعثوا ثم ماتوا فلما النعيم، ذار هي الدنيا الحياة ان

 يكون الكافران يتمنى حتى الندم، وألينفع المعرفة، ألتنفع الوقت ذاك ولكن

 ما ٠لئر ثرييايوخلر دآأذدرئمءذااً > :٠ قال بمصديره لمعرفته ترابا

.[ ٤٠ لتبأ:١] <تمع0ءز|٠قنللهاالً

 الراضي؟ حال فما الناذم، حال عرفنا األسدرة:

 ما كل عن وابتعدوا موالهم، اطاعوا الذين األتقياء هـم الرافدون الطالب:

> :٠ قال يخيفهم؛ وأل اليوم هذا يفزعهم أل فهوألء ربهم، يبغضن

أل^^  وهـلم٣كبه الئويى0 س^وة ؤ^ما٩؛؛بىاً

 50ال/٠عاً — ال + )^^*ة (( ى
 .[ ١٠٣—١٠١ :۶]األتبيا ؛7654321

 هوالخائف؟ من ولكن األتقياء، من يجعلنا ان ٠ الله نعدال األسدرة:

 الحعدنات بي-ن خلطوا الذين المومنين عصداة هم الخائفون الطالب:

 الله سديعذبهم هـل مصيرهـم يعرفون أل فهوألء التوبة، قبل وماتوا والعديثات

 محديرهم، عن ببدرون أل لهم؟ الله سديففر هل احد؟ لهم سديشفع هل ؟٠

شديد. قلق في فهم

 على والقها القصدصى بعضى هات

 وبعضى الخاته.ة، حسن عن زمالذك

 والعياذ الخاتمة سدوء عن القصدصن

بالله.

 تحشريوم والحيوانات البهاذم

 ئ > تعالى: قال كما القيامة،
5ا1ال سدؤفيًاآلذض

 5ه^ينشجومسإق٠ىيأ
 .[ ٣٨ ]األذعام: ؛وى5

 2 1^ تعالى: وقال
.[ ٥ ]التكوير: < 3

 هذا تكرار منك ونتمنى النافع، العلم هذا على خيرا الله جزاك األسرة:

العقيدة. في عليبك تمر أخرى موافديع في معنا الدعوي الحوار

 بعضى من لبعضدها فيقتصى

 ترابا كوني لها: يقول ثم

 الكافر فيقول ترابا، فتصدير

 ؛شع0يج٠> حينثذ:
 في الحاكم ]رواه [ ٤٠ ]الغباً:

 وصححه وصححه، المتدرك

.األلباني[



٠ الدرنى مرابعة
-ط ٠

لتالي:١ لثكل١ في لدرس١ اًلحهس لتثور،١و ننبعث ستي١در بعد 4 >



الربا أحكام يوضح 4.7.2

الزواج عقد بمقدمات المتعلقة الفقهية حكام٠اال يتعرف 4.8.1

الزواج عقد بإنشاء المتعلقة الفقهية حكام٠اال يستعرض 4.8.2

سسالميوئه١

4.7

4.8

٠

 على والحفاظ األسرة بناء في الشريعة مقاصد يتعرف
المجتمع.

وأهموله اإلسالمي الفقه

 في وأثرها المعامالت ألحكام الشرعية المقاصد يتبين

؛:::ا المجتمع.



أهدافي أسجل

□

الربا احكام
52

الدرس ١أتعلمفيهذ

٠اإلسالميووى ص

١

الدرس: هذا في تحقيقهما إلى أسعى هدفين أدؤن

له٠اللغقهاإلالدآلميوأمدو٤ يجاآل

الربا أحكام

 وأ{|}اًل~نكثر و٠اًقئاًاترأ١^ألبئتعالىا هـ قاًل

[٢٧٨ ]البقرة: ئؤمآل^

 الربا. تعريف

 الربا. حكم

 الربا. أنواع

 الربوية. األجناس

 والربا. البيع بين المقارنة

الربا. تحريم أسباب من



[٢٩ لذاء:١] بر @ أ>اًشض ئئدأ < ; :9 > تعاىل، قال -

بالباطل. التاسن اموال الك عن ا الله يهنى —

مرشوعة. بطرق املال كسب عىل األمثلة بعفن هات •

غريمرشوعة. بطرق كسدبه عىل األمثلة وبعفن •
\_________________________________________________________________________ر

البيوع

مايأيت، وامكل الفقه، عمل خريطة تأمل ❖

القسم الكتاب الباب الدرس عنوان



تمهيد:
 إلى وأشار وحرمه، مقابله في الربا وذكر وأحثه، البجع وتعالى سبحانه انثه ذكر

 تعالى: فقال البركات، لمحق سبب الربا أن بؤن ثم الناس، على أمرهما التباس

 /—ال()؛*اً+س١لؤ!كاطئ#الوئ

 ةشئ3أ=>امذطأل@:;و9ا8ًأ7أ543ا2ًأ1(0

 ٠ل صختآلئارئئاف^ام^وزكئل اًقوولمن.كادآلؤيق3 ور هنئ ئالجا

[.٢٧٦ - ٢٧٥ ]البقرة:بر \]كأل_' [ وقئ- ىاًلكئذقا يئئىاًروأ

الربا، تعريف
 .[٩٢ ]الذحل: بر § ض ¥آل £ ^رركخ ض > تعالى: قال الزيادة. لغة: الربا
عددا. أكثر أي

األجل. مقابل المال في الزيادة وئرغا:

الربا، حكم
 ومنها: والنة، الكتاب بأدلة قطعيا تحريما الربا تحريم على الملمون أجمع

 وروا{|ساً~آلئر8ا47ً اًق_ئ٠>ى:عالت انثه قال

روس شفلم بنئ ون ورب أش ص ؤ7 §شأ سؤأ ¥ 4 £ قومؤآل

د

[.٢٧٩- ٢٧٨ ]البقرة: بر لؤ^ا ١وألذئ^ركت أضه^^^ألكليئون

 وقاتين وموكله الربا آبل)) ا انثه رسول لعن قال: ه جاير الحديث:عر، وفي

.ملم[ ]رواه .شؤا؛(( هم وفاق وشاهديه

 نسبة )تزداد العبارة هذه ناقثى

 تخرج ال التى المجتمعات في الربا

أموالها(. زكاة

 ايشرها بابا، وشبعون دكالدهت ))الربا ا: النبه رسول قال قال: ه مسعود ابن عن

الشيخين[. شرط على صحيح وقال المستدرك في الحاكم ]رواه ال.امه الرجل يفكخ ان مغل



طئ الربا انواع

الفضل: ربا

 الطعام أو بالنقود النقود هو:بع

 صاع بيع مثل الزيادة مع بالطعام

منه. بصاعين التنمر من

النسيئة: ربا

 يأخذها التي المشروطة الزيادة هو:
 التأجيل، نظير المدين من الدائن

ستة. بعد بدينارين دينار قرض مثل

 لألجناس اخرى امثلة هات

المذكورة. غير الربوية

 يدفع كان منهم الواحد ألن الجاهلية، في مشهورا كان الذي هو النيئة: وربا
 ما وهو األجل، في الزيادة مقابل الدين في الزيادة ويأخذ أجل إلى لغيره ماله

بالفائدة. يمى فيما الربوية البنوك في اليوم العمل عليه

 الربوي الجنس بيع كان اداالربوية، األجناس

 الكمية اختالف مع بمثله

 جنسن بيع يمكن فهل ربا،

 مع آخر ربوي بجنس ربوي

 ذلك يعد ام الكمية اختالف

رباايحئا؟

 سياق في جاءت كما وهي ستة، األحاديث في المذكورة الربوية األجناس
 الذهبا) ا الله رسمول( قال، قال،: ه الغايب بن عبادة عن اآلتي: الحديث
 والملح بالتمر والتمر بالفعير والسعير بالبر والبر بالفئدة والفئدة بالذهب
كيف فبيعوا األضناف هذذ اختلفن فادا بببد يدا بشواء سدواء بمثل مثال -المتح
.ملم[ ]رواه ((بيد يدا كاند ادا سثتم

الباقية األربعة األشياء في وعلته

األدخار القونامع

ويذخرونه( الناس به يقتات ما )يعني

 والغول األرز ) مثل الربوية األشياء من يكون العلة هذه فيه وجدت شيء وكل

 بيع يجوز فال لحاجتهم، ويدخرونه به الناس يقتات مما ذلك، ونحو والعدس(
 والتمر والشعير البر على قياسا بالتاوي إال بجنه األجناس هذه من شيء

التغرق. قبل القبض ويكون

طئ

 واالختالف الشبه اوجه ما

المشروع؟ والبيع الربا بين



والربا: البيع بين المقارنة
 األرباح الناس من كثير على الغبس ولذلك والمنفعة، الربح به يراد منهما كال أن

 الربا، مثل البجع إنما : فقالوا بعيد، زمن منذ المباحة التجارية األرباح مع الربوية
 من فيه لما الربا وحرم حالل، منافع من فيه لما البيع أحل باه عليهم الله فرد

الناس. على مضار

الزبا: تحريم اسباب من
منها: عديدة، ألسباب الربا حرم إنما ا، الله أن شلك ال

الئللم. حرم وتعالى سبحانه والله ظلم، الربا .١

المضطر. لحاجة واستغالل (١) غبن فيه الربا . ٢

 أكل نفوسهم لهم تول لئال المريضة، النفوس أصحاب على الطريق قطع .٣
 مع إال أحداً يقرضون فال المضطر، حاجة واستغالل بالباطل الناس أموال

والزيادة. الربا

 بين والتعاون الحن القرض على يحث الذي تعالى انله لمنهج مضاد الربا . ٤

 ال >وتاوؤأكالًبلوقئوئ تعالى: قال والتقوى. البر على الملمين

.[٢ ]المائدة:٠بم تاوشأءقااًلزواًتدئ

طئ

 الجدول في دونها ثم الربا، وتحريم البيع إباحة من الحكمة معلمك مع ناقش

اآلتي:

البيع إباحة اسباب

الطرفين. أحد حق انتقاص إلى يؤدي والشراء البيع في خداع الغبن (١)



س الدر فرابعة
ع

لعلمية ا خالصتي اا٢

التالي: الثكل في الدرس ألحطى الربا، ألحكام دراستي بعد

الربا احكام

حكمه،شرعا، تعريفه

معنان

الربا انواع

معنان

الربوية األجناس

٢. ....................
ا التخريم علة

٤ ............... .٣. ...

٦...............٥. ...
ه التحريم علة

با٠الر٠ تحريم

عهل لتالي:1 باًلعمل اًبادر الدرس هد! في تعتمن ماً خالل من



واصوله اإلسالمي الفقه ٤ يجاآل

الزواج احكام

 ا٠إاًية٦فكىر٦ز أش^^^^أزئجا ين ]ح ح^ةننظق١^^ء > تعاًلى: اهـ فاًل

[.٢١ ]الروم: ٠ يذذقالذو,اآلئروة ة ألوشه يثاًليشظم

الدرس هذا في اتعلم

الزواج. معنى

 الزواج. مشروعية من الحكمة

الخطبة.

الزوجين. الختيار الشرعي المعيار

اهدافي اسجل
١

:الدرس هذا في تحقيقهما إلى أسعى هدفين أدون(

الرواج احكام

٠اإلسالميووى ص
58



لميتتهيئة

[٤٩ ]الذارياًت: بر ئ؛ب^؛وي ئهسامحوت^ل > تعاىل قال ❖

حولك؟ فميا األية هذذ ألحظت فهل حولنا، النظرفميا اىل دونيا يدعونا القران ❖

مايايت، وامكل الفقه، عمل خريطة تامل ❖

القسدم الكتاب الباب الدرسن عنوان

م ٠ ه
________ر ____________م د __________________ب



تمهيد:
 اإلنسان، عالم عنها يشذ ال مطردة، عامة وهي الخلق، في الله سنن من سنة الزواج

الكائنات. من وغيره النبات عالم أو الحيوان، عالم أو

ألرضوض > وتعالى: سبحانه قال  سإحئاًؤى-ئ{االح>ئ^ئئا~اتيتاً

[.٣٦ س:٠]بر وئاالدتئثآل نفتهلح.

الزواج: معنى
 المودة على تقوم شرعية حقوقا ينشئ الدوام سبيل على والمرأة، الرجل بين عقد

واإلحسان. والمعروف والرحمة

٠

 وال نواجا ليست الخطبة

 مواعدة هي وانما زواج، شبهة

 وامراة، رجل بين الزواج على
 حراما، تحل، وال حقا، تثبت ال

 اآلخر من الحدهما يحل وال

 الخطبة، عند النظراليه سدوى

 اجنبية وتظل( به، للرضنا تحقيقا

العقد. ينعقد حتى عنه

الزواج: مشروعية من الحكمة
أهمها: كثيرة حكما يتضمن الزواج

 الحرام. في الوقوع عن وزوجه نفه المرء إعفاف .١

واألناب. األعراض على للمحافظة وسيلة .٢

الفواحش. من المجتمع لطهارة سبب .٣

األجيال. وتتواصل المجتمع، تنظيم يتم بها التي األسرة إقامة . ٤

 أنعسكآلزويئاثنئكؤزإإينان]يئؤبان.\١سنء > وتعالى: سبحانه قال

[.٢١ ]الروم:بر يدقالشائئئروة وحئه ئ ونعزإيخ^^م

الخطبة:
 العمر. شريك اختيار وحن بالخطبة، التقدم ومقدماته: الزواج آداب من

الزواج. في بالرغبة وليها أو المرأة إعالم :هي والخطبة



طئ
وحكمتنه، النظرألمخطوبة حكم
 على والتعرف والتآلف، للععارف الفرصة إلعطاء المخطوبة إلى النظر ين

 بصيرة على الزوجان ليكون االختيار، سالمة إلى واالطمئنان المخطوبة، أحوال

 يكون وال الدوام، على حياتهما في والود الحب فيود الزواج، عقد إنشاء قبل

 اآلخر إلى منهما واحد لكل النظر اإلسالم شرع لذلك والحرة، للندم سببا
 ا، الغبي عهد على امرأة خطئت قال،: شعبة، بن المعيرة عن الحديث: في كما

 يودم اجدران فانه نانظراليها )ا قال، أل، قلت، ((انظرتاليها؟)) ا: الثبي فعال
بينكما. ويوفق يؤلف أي بينكما: يؤدم األلباني[ وصححه ماجه ابن ]رواه ((.بينكما

للمراة، الرجل خطبة شروط
شرطان: فيها توفر إالإذا المرأة خطبة تباح ال

 أو العدة في أو متزوجة تكون )كأن الشرعية الموانع من خالية تكون أن األول:

المحارم(. من

آخر. لرجل مخطوبة تكون أال الثاني:

 الخ^احئبط نظر قغدية نافثى

 الضوابط مبيدا لمخطوبته،

لها. الثعرعية

ألختيارالزوجين، المعيارالشرعي
 واإليمان والخلق، الدين هو العمر: شريك اختيار ضوئه في يتم الذي المعيار

 في لما الزواج رفض ينبغي فال الطرفين من والخلق الدين تحقق فإذا والتقوى،
الحديث: في كما الفتنة من الرفض

 وخلقه دينه ترشون من اتاكم ادا)) ا: الله رسول قال قال: ه هريرة أبي عن

.األلباني[ وحنه ماجه ابن ]رواه ((عريغن وفسداد األزخن في فتنة فتكن فتفعلوا أل ا فزوجون،

طئ

 يعدد الذي الحديث عن ابحث

 عند المراة في الرغبة دواعي

 ا الله رسول نصح ودم الزوج،
ذلك؟ في



الدرس فرابعة

العلمية خالصتي التااًي: الشكل في الدرس اًشى الزواج، ألحكام سي عدم

 النظر حكم. معناها:

للمخطوبة

الرجل خطبة شروظ

للمراة

٢.

٢ضالتالي: بالعمل أبادر الدرس هذا في تعلمث ما خالل من



63
لبحو ا و مبرة

عليجيهو. يونسن الله نبي قصة يستعرضن 5.2.1

ا النبي شخصية معالم أهم يستخلصن 5.1.5

 مستخلصا القرآني، والقصص ٠آة٤األذبياء قصص بعفى يتعرف

وسلوكه، بحياته ربطها على ويعمل والعبر، الدروسى منها

اإلسالمية والبحوث السفيرة

 معبرا ادعياة مع تعامله ومنهج ا النبي سيرة معالم يتعرف
اا به* االقتداء متلغشاطرق له وسبته به، إبانه عن



ا

ا الرسول شخصية لممن1مع

الدرس هذا فى تحقيقهما إلى أسعى هدفين أدون

ا الرسول أسماء

1 صفاته

مضهضية
-6و مببرةوابحوث|ال.أل١

٠ئبتم £ دل ئربم يبء 1^ تعاىل: الله قال
[١٢٨ ]التوبة: ٠وذرجؤ ر١؟ذئوخك ^رم٩ءي متبعل

الدرس هذا في تعلم

أهدافي سجل

اإلسالمية والبحوث السعيرة بم ٥١ لمجال



جمتهيعة
.[٤ ]الغلم: ودا-تج> تعالى: الئه قال

 اآلية؟ هذه في المقصود العظيم الخلق هوصاحب من

أخالقه من بعصا عدد

 يقلي )) ا: قال بعده، نبي فال والمرسلين األنبياء خاتم هو ا محمد سيدنا
 في لبثة موضع اال واجمله فاخشثه ينببانا بنى رجل كمقل مرنقبلي االنبياء ومقل

 هذذ وضغت خالد ويقولون له ويعجبون به ببطلوفوتن الناس فجعل روايان، من راوية
.البخاري[ ]رواه النبيين(( وانا.غافية( اللبنة فانا اللبنة؟

 رسول جاءها أن بعد وأصبحت وبداوتها، بأميتها معروفة أمة العرب كانت ولقد
للناس. أخرجت أمة خير اإلسالم بدين -ا الئه

 كانت صعبة مهمة الجذري والتعيير النوعية النقلة هذه إحداث أن شك وال

 العلم من الناجحة القيادة مقومات كل لديه تتوافر معجزة قائد وجود تتطلب
المقومات. سائر من وغيرها واألمانة والقوة والصبر

 والفخر القيامة يوم ادم ولد سديد انا))-ا الله رسول قال : قال ه سعيد أبي عن

 وانا لوائي تحت اال سدوان فمن ادم يومئذ نبي من فخروما وال الحمد لواء وبيدي
.األلباني[ وحنه الترمذي ]رواه أ فخر وال األرض عنه تندقق من أول

...........................اط

؟ أ... ادم ولد نديد. انا ا :ؤؤ قوله يدل، عالم



:ا الرسول امساء من
فقال: أسماء نفه ا الله رسول لنا سمى قال: ه مطعم بن جبير عن

 الذي الحاشر وادا الكفر. دي يمحوالله اباذي الماحي وادا اخمد، وادا نحمد، ادا)ا

.عليه[ ]متفق .((دبي يعدد ليسون الذي العاقب وادا ،(١) قدمي غلى الناسون يحشر

:ا صفاته من
 لغيره يمنحه لم ما واآلخرة الدنيا كماالت من ا محمدا نبينا سبحانه الله منح

 وباطئا، ظاهرا وأتمها وأحنها الصفات بأجمل وخطه بعده، أو قبله ممن

نوعين: على الصفات وتلك

ومنها: كمال، صفات وكلها الخلقية: المدفات اً.

صورته: جمال .١
 الوجه، مضيء العين، واسع فيها، سعة مع الحدقة سواد شديد الوجه، نير ■!كان

 قال الجد. في كالثامة مجتمع شعر وهو النبوة، خاتم األيسر كتفه أعلى يحمل

 فى تجري الشمس كأنما ا الله رسول من أحسون شيقا رأيت )ما :ه هريرة أبو
 إدا له، ئطؤى األرض كأن 1 الله رسول من مشيته في أسرع رأيت وما وجهه،
.األلبانى[ وصححه حبان ابن ]صحيح مكترث(. لغير وإنه أنفنا للجهد

وعرقه: ريحه وطيب جمه نظافة . ٢
 ا، الله رسول ريح من أطيب شيقا وال مسكا وال قط. عنبرا شممت )ما :ه أنى قال

.ملم[ ]رواه ا(. الله رسول من مئا ألين حريرا وال ديباجا قط شيقا مت وال

هـ.....

 واكتب الحديث، كتب أحد في ابحث

ا. كلمه جوامع من مثالين

وذكائه: عقله وفور .٣
 والتدبير الفهم وحن والذكاء، العقل بوفور ا محمدا نبيه تعالى الله خطر لقد

 وفواتحه، وخواتمه، الكلم جوامع وآتاه الرسالة، لحمل تؤهله التي االمور وجميع
 حديث من الصحيحين في جاء ييرة، ألفاخ. في الكثيرة المعاني له اللبه فجمع

أ. الكلفم يجوامع عس ))ايقول: النبي سمعت قال: ه هريرة أبي

الخلقية: المدفات ب.

 ،1 وإدك،> بقوله: الكريم القرآن في تعالى الله وصفه فقد الخلقية، صفاته أما
قالت: خلقه، عن ■ عائشة المؤمنين أم سئلت ))ولما [٤]الغلم: ٠ عض مج
.]رواهملم[ القرآن(. خلعه )كان

أيءلىأثري. :(علىقدمي١)

ميرةوالبحو-١



العدفات: هذذ ومن

وعبادته: إخالصه .١
 قدماه تتورم حتى يقوم وكان ،٠ الله ويدعو يصلي قائئا ليله غالب يمضي كان

 اتتفخت حتى صلى ا النبي أن :ه شعبة بن المغيرة روى فقد ا، الشريقتان
 فقال: تاخر؟ وما دربدك من تقدم ما لك الله غعر وقد هذا أتغلفن له: فقيل ه قدما

.عليه[ ]متفق أ.سفوزا ا غبن اكون افلد ))

الدنيا: في زهده . ٢
 حياته؛ يطع الزهد وكان والرخاء، الشدة بين -ا الرسول أحوال تقلبت لقد

 لى ما >) يقول وكان الوثير، على ينام أن يتطيح وكان الحصير، على ينام فكان

 سجرة نفتئ فاشتغل ضائغب يؤم شازفى كراكب اال الدنيا ومقل مقبى ما وللدنيا،

 الشهر عليه يمضي وكان .األلباني[ وصححه أحمد ]رواه .((ؤتزكها زاخ حم شاعة،

ا. بيته في قدر تحت نار توقد ال والشهران

ألهله: معاملته .٣
 وكان جميعا، الناس معاملة في الراقي الحلق عن مشرقة صورة يعطي ا كان

 لعائشة مرة قال بالكالم، معهم يتلطف وكان ذوق، وحن باحترام أهله يعامل
 مر، فعلت: قالق: ،عضبى(( علي كنت فادا راضية كفتنعني ادا العلم اني ا ؤيإز

 محفد، وزب، ال فتقولين: فانلت راضية عني كنت ادا اما ا فقال: ؟ذيلن تعرفن أين

 ما انله، رسول يا واللله أجل، قالق: ((ابراهيم وزبه ال قلت: عغدبى علي كنت وادا

.عليه[ ]متفق اسفك. إال أهجر

واألمانة: الصدق .٤
 التاسن يحفظ أميناً وكان أبداً، يكذب ال تعالى الله خلق أصدق من ا كان فقد

ا. األمين بالصادق اشتهر حتى حوائجهم، عنده

والرأفة: والعطف الحلم .٥
ا. وصحبه أهله من حوله مر، جمع على

العفووالصفح: .٦
 أهم من الرحمة فكانت وخصومه، أعدائه مع حتى إليه، أساء عئن يعفو كان فقد

ا. صفاته

 ا الله رسول صدفات من
 )حرصه أيحثدا؛ الخلقية

 في لينه — الكفار هداية على

 صدره سلعة — اصحابه معاملة

 مبدا استخدام على وحرصه

 مشاق على صبره — الشورى

الدعوة(.



دط
:^1 الله رسول بها وصف التي والعدفات الواردة األدلة بين صل،

الدليلالمدفة

 1 صورته جمال

العظيم خلقه

 هداية على حرصه
الكفار

 مشاق على الصابر
الدعوة

وعرقه ريحه ليب

 شيئا شممت اما قال: ه مالك بن أنى عن
 رسول ريح من أطيب عنبرا وال مكا قط

.ملم[ ]رواه :ا((. الله

 ؤما الله، في يث٠اود لقد)) : ا اللبه رسول قال

 ((اخد بحنافا ؤما الله اجفتنفي لقد و اخد، يوذى

.األلباني[ وصححه الترمذي ]رواه

 _الىىسئحببئطكة^ تعالى: قال

[.٥٦ ]الغصص: ٠ اًئذاًللهىمندثآء

 .[٤ ]الغلم: ٠وإدككاخلىكيج> تعالى: قال

 أحن شيئا رأيت اما قال: ه هريرة أبي عن
 في تجري الممس كأنما 1) الله رسول من

.األلباني[ وصححه حبان ابن ]رواه وجهه((



اضافة ومنها نحصى، ان من أكثر الحميدة وشمائله الله رسول مدفات

سبق: ما الى

والحزم: الشجاعة —

 واجهها عظيمة احداث النبوة بعد حياته خالل 1 الله رسول على مرت

 التوكل وعميق اليقين قوة من اوتي ما ولوأل شديد، وحزم عظيمة شجاعة

 انس قال وحنين. بدرواحد في العظيمة مواقفه طالعتنا لما تعالى الله على

 فانطلق ليلة ذات المدينة اهل فزع ولقد الناس، اشجع ا الله رسول كان :ه

 وهو العدوت الى سنبقهم وقد راجعا 1 الله رسول فتلقاءم العدوت، قبل تاسى

.البخاري[ ]رواه .((تراعوا لم تراعوا لما فقال السديف، عنقه في فرسى على

والعملية: العلمية الموادب اكتشاف —

والمبدعة الفاعلة الطاقات اكتثداف في هدي الكريم للرسدول كان ولقد

 وكان المناسدبة، مواقعها في وتوظيفها اسدتغاللها وحسدن المجتمع، في

 ألبي قوله ذلك من قدراتهم، وتحديد امدحابه، موادب اكتشاف في بارعا

 ،البخاري[ ]رواه أاوذ ن مراميرآل من مرمارا اوبيتم لقد)):ه األشعري موسدى

الجميلة، العدوتية الموهبة هذه فاكتشف يقراالقران، سدمعه لما وذدك

 رسدول قال قال: ه مالك بن انسى ايصدامارواه يمرعليهامرورالكرام؛ ولم

 واضدقهم عمر، الله راض في وافدهم ايويكر.، بامتي الهني ارحم ا ا: الله

 وافرثهم جبل، ين معاذ والحزام بالحالل واعلمهم عنان، ين عدمان ء -حببا
 ايو وامينهذداإلنة امبن.-امين، ولكال كعدب، ين ايي واقروهم دايتن، ريدين

 .األلباني[ وصححه الصحيحين على المتدرك في الحاكم ]رواه الجرح(( ين عبيدة

 بن زيد ا النبي راى فعندما ه ثابت بن زيد شخعدية اكتشاف ابعدا وياتي

 والحفظ السدريع، الفهم في موهبته الفور على وادرك به، اعجب ه ثابت

 ما والله فادي ببهون كتاب لي تفئم زيد ;ا )) له: فقال الحية، والذاكرة القوي،

 عشرة خمسى بي مامرت كتابهم، فتعلمت زيد: قال .((كتاب يبهونعلى امن

 كتب. اذا عنه واجيب اليه، كتبوا اذا كتبهم له اقرا وكنت حذقته، حتى ليلة

.األلباني[ وصححه أحمد ]رواه



األرلس فراجعة

العلمية خالصتي

1 الرسدول شخصية من معالم عن مختصرة عشرمعلومات اكتب
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ض

التالي: بالعمل أبادر الدرس هذا في تعلمت ما خالل من



اإلسالمية والبحوث السية ه( ١ المجتال

نإلئجؤح يونسن الله دبيء

[١٣٩ صافات:١] ٠ [ة\ضئ]اذمرسإي > تعالى: قال

الدرس هذا في اتعلم

 ا يونس قوم هم من

 لقومه. ألججؤو يونس دعوة

 قومه. من ي غضبه

وصبر. ابتالء

 ا. يونس قوم توبة

تعالى. الله إلى الدعوة جزاء

اهدافي أسجل
٦

:الدرس هذا في تحقيقهما إلى أسعى هدفين أدون

هعجو يونس الله نبي
وبحوت!مدهدم مبرة71



جمتهيعة

 (0 كبلىالمإال٠لىقدرءكهكآدئئاًلئلئ لى ضج؛اكى ١ك آلهـب _نإذ٢ ١ئك > تع.الى: ااًله قال
٠ةو^|}~

.[٨٨-٨٧ ]األنبياء:

اآلية؟ في التون معتى وما هوذوالتون؟ من

التون؟ ذا أصاب الذي الغلم ما

غاضبا؟ كان ويئرن التون؟ ذي غضب في السبب ما

و؟٠ئإج يونسن قوم هم من

 قد أهلها وكان ))نينوى((، تمى بلدة هناك كانت بالعراق الموصل أرض في
 األصنام، يعبدون وصاروا المتقيم، طريقه وعن تعالى، الله منمج عن انحرفوا

 وإلى عبادته، إلى يهديهم أن تعالى الله فأراد له، وشريكا ٠ لله ندا ويجعلونها

عليتا يونى إليهم فأرسل الحق، طريقه

لقومه: ي٠ء يونىس دعوة
 يعفلهم، وظل األصنام، عبادة ونبذ وحده ٠ الله عبادة إلى قومه جإجؤو يونى دعا

 النار، من ويخوفهم القيامة، بيوم ويذكرهم الخير، إلى ويرشدهم وينصحهم،

 إلى ويدعوهم المنكر، عن وينهاهم بالمعروف، ويأمرهم الجنة، إلى ويحببهم
وحده. اللبه عبادة

 يتجيبوا لم أنهم إال الزمان، من طويلة فترة ويدعوهم قومه ينصح جلجؤل وظل

أحد. منهم يؤمن ولم له

قومه: من ف٠ه غضبه

 هلئجؤي فقام العذاب، عليها سيقع القرية هذه أن ههجؤي يونى ليدنا ٠ الله أوحى

 يونى فأحى للتحذير، يتجيبوا لم ولكنهم تعالى، البله عذاب من قومه يحذر

وتركهم. هجرهم فقرر عصيانهم، ببب منهم وغضب قومه، من باليأس عقجؤذ

 مكانآخر، إلى تنقله سفينة ليركب البحر؛ تجاه وذهب القرية، من غاضبا وخرج

ا ظن وقد منهم، ;يأس أو قومه يترك بأن له صدر قد اإللهي األمر يكن ولم



 تعالى: قال وعنادهم، كررهم على مصرون فقومه عليه، يضيق لن ٠ الله أن

ملكه1 ن آلثئكب ى د^دئ ر٠ش رع ق كى ملثغت دهب وداال_إذ >
[.٨٧ ]األنبياء: ٠ يجرتك١ك٢بذ, إالئت

وهدبر: .. ايتالء

 وفي سفينة، وركب البحر شاطئ إلى ذهب قريته، من ا يونس خروج وبعد

 تفرق. وكادت الفينة فمالت الرياح، واشتدت األمواج هاجت البحر وسط

 البحر؛ في منها بعضا الناس فألقى الثقيلة، بالبضائع محملة الفينة وكانت

 بهم تتمايل مضطربة ظلت بل الفينة، تهدأ لم ذلك ورغم الحمولة، لتخفيف

 على فاتفقوا البشرية، الحمولة تخفيف على بينهم فيما فتثاوروا ويارا يميئا

البحر. في نفه يرمي عليه تقع والذي قرعة عمل

 يونىهللجلهل يرمي أن رفضوا القوم لكن ،٠ءلل يونى انله نبي على القرعة فوقعت

 فأعادوا ةة~^، يونى على فوقعت أخرى، مرة القرعة وأعيدت البحر، في نفه

 البحر. في بنغه وألقى جهجؤي يونى فقام أيضا، عليه القرعة فوقعت ثالثة مرة

 أن يونىعقلجؤودون يبتلع أن إليه وأوحى كبيرا، حوتا له ٠ الله أرسل البحر وفي

\ش]اوتلنيزإة> تعالى: قال ففعل، عظما؛ له أويكر لحما، له يخدش

.[١٤٢—١٣٩ )العافات: ٠0إل

احلوت: يطن يف جيجهئ يوتس تسبيح

 كل من الظلمة تحيطه الزمن، من حيئا الحوت بطن في عللجؤذ يونى فمكث

 وأصابت دامى، ليل األوقات فكل والنهار، الليل عنده يتوي وحيدا جانب،

واألسقام. األمراض وجلده جده

 بأسنانه، يمزقه فال بشرا حوت يبتلع ذلك، في تعالى انله قدرة عظيم إلى ولتتظر

 وعقله، وعيه بكامل يرزق حيا ويبقى يموت، وال بأذى يمئه فال بلعا يبتلعه بل
 التبيح، فألهمه دبح، وهي البحر مخلوقات صوت أسمعه الله أن ويروى

 تبيحه: فكان قلبه به يطمئن ما أعطاه كيف وتعالى سبحانه اللبه رحمة إلى فانظر

 ملكه1 ن آلئلكب ى د^دئ كدرخمه رع ق كى ١ملثغض دهب وداال_إذ >

٠ الله فاستجاب [.٨٧ ]األنبياء: ٠ ضجك٢ين ن^نت ت0ال

له. فغغر له

ظئ.................

 اجب مجموعتك مع بالتعاون

ياتي: عما

 في يونسى الله نبي ذكر مرة كم

القرآن؟

فيها؟ ذكر التي األيات ما

 يونسى قعدة تكرار من الحكمة ما

 القران في مرة من اكثر ي

الكريم؟



 التي والقوائد العبر ما

القصدة؟ هذه من نسدتنبطها

 عن تعالى الله إلى اعتذار بمثابة هو الذي تبيحه، ببب عللجهي نجاته فكانت
 إلى وأخرجه كربه، وأزال همه الله فرج وعندها القرية، من الخروج في تعجله

أخرى. مرة الحياة

 اني سبحانك انت اال اله ال اتفوت بطلن هوفي و دعا اد النون ذي عوة )ا : ا قال

 الذ الثة استجابن المال فكصل شيء في مسدلة( رجل بها يدع لم فائه الغالمين من كنت

.األلباني[ وصححه أحمد ]أخرجه

كال > القيامة. يوم إلى الحوت بطن في لبقي واالستغفار التبيح ولوال
.[ ١٤٤ - ١٤٣ ]الصافات: ^بجاً لجاًتجذيبلزواقيوويع{ ساًلسؤجين

واسدجتابة: .. دعاء
 من الحوت فخرج البر، إلى يقذفه أن إليه فأوحى للحوت، تعالى الله أمر جاء

 من شجرة عليه ٠ الله وأنبت الشاطئ، على هللجؤو يونى وألقى البحر قاع

 الحوت، بطن في مكثه من أصابه الذي السقم يعوضه كي القرع(، )أي يقطين

 ،<0ل صنكسجحش ¥ ١ألبتذذ £ وعوعيلؤ آآلج >~دذه تعالى: قال

. [١٤٦-١٤٥ ]الصافات:

:٠غذ يونىس قوم توبة

م.....

 يونسن بهما لقب لقبين اذكر

ي.

 أن علموا ولتا غادرهم يؤمتوا ولم أيام ثالثة قومه عللجهي يونى أمهل أن بعد
 تلبد ورأوا محالة، ال سيأتيهم العذاب أن من حينئذ تحققوا القرية، ترك قد يونى

 إعالن إلى فارعوا يكذب، ال نبي يونىعللجؤت أن وأيقنوا السوداء بالغيوم الماء

 واصغار والناء الرجال وبكى نبيهم، مع فعلوه ما على وندموا ،٠ لله التوبة
 توبتهم صدق سبحانه اللبه رأى فلما عليهم، سيقع الذي العذاب من خوفا والكبار

 ورحمته. وقوته بحوله العقاب عنهم وأبعد العذاب، عنهم كشف إليه، ورجوعهم

 إلى رجعوا حيث عها، يونى قوم من الضالين هداية في ٠ الله قدرة وتحققت

 بدل واإليمان الهداية طريق واختاروا به أنذرهم ما عالمات رأوا عندما رشدهم

الكفروالضالل.

..........................................ئطاً
ؤ.٠غذقج يونسن قصدة عن الكريم القرآن من ايات اجمع



تعاىل: الله اىل الدعوة جزاء

تعزلى: قال

.[٩٨ : يونى ] ٠ 5 4 3 2 1 0 / . -

 عليهم تاب ٠ الله بأن ليخبرهم قومه؛ إلى يذهب أن عهليجؤو يونس ٠ الله أمر

 بما وأخبرهم إليهم وذهب سبحانه ربه ألمر ا يونس فامتثل عنهم، ورضي
 قال وأوالدهم. أموالهم في لهم ٠ اللبه فبارك به آمنوا قد فوجدهم إليه، أوحى

بت ؛قهلم١الح ةمواً ± —تعالى:

[١٤٨ —١٤٧ ]اصافات:

 الله، فوخدوا ألف، مئة على يزيدون أو الناس، من ألف مئة إلى يونى أرسلنا أي
 حين إلى بحياتهم فمتعناهم الله، عند من يونى به جاءهم ما بحقيقة وصدقوا

الموت.

 >ولءعيل تعالى: قال الكريم، القرآن في عقعقي يونى على ٠ البله أثغى وقد

 لنبي أثنى كما [.٨٦ ]األنعاًم: ٠وليلعو^ئزوئولمأويظؤذئئثاءتالذيي

 ((متى ين يودسى لحيرمن ادا انيتقول لعبد إلينبغي )) فقال: عقعقن يونى على 1
.عليه[ ]متفق

وعرب: نروسو

الخير: الى الدعوة الصبرفي ثمرات من .١

المجتمع. أفراد بين واإليمان الهدى إشاعة أ.

عزوجل. الله من والمثوبة األجر من مزيد تحقيق ب.

اشتدت مهما أليياسى والمومن باألحباط، المرء يصيب والقنوط الياسى .٢

الحال. به وضاق الظروف

عبده. لدعاء تعادى الله ألسدتجابة واألسدتغفارسدبب التسبيح . ٣



الدرس فرابعة

العلمية خالصتي ابآل

جنإنجؤو يونسى اس نبي عن مختصرة عشرمعلومات اكتب

٢.

٣.

٤.

٥.

٦.

٧.

٨.

٩.

ض

التالي: بالعمل أبادر الدرس هذا في تعلمت ما خالل من
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والزينة باللباسن المتعلقة الشرعية اآلداب يبدن 6.2.2

الدابواألخ١

وأسدرته نفسده مع عالقته في االسالمية باألخالق يتحلى 63

اإل-دالمية واألخالق اآلداب



أهدافي اسجل

والزينة اللباس

به٠الع،واألخآلق اآلداب

الألدابواألخالقاإلالدآلمية٦انجاآل

الدرس اًتعلمفيهذ؛

والزينة اللباسن

١

الدرس: هذا في تحقيقهما إلى أسعى هدفين أدون

آل^()أ*او+ يثئ#$وأزلتة > تعالى: الله قال

__٠ [٣١ ف:١]األءر ^اًي0آل
_______________________________ه

اإلسالم. في والزينة النظافة

 للباسالرجل. الشرعية الضوابط

للباسالمرأة. الشرعية الضوابط

 وتقليدهم. الملمين بغير التشبه من اإلسالم تحذير

أل________________________________



األسالم، في والزينة النظافة
 و;ى<آلىجش@ ح: اًق76ر543> تعالى: لثه١ قال

ه جز^ون اً*ألد^ مبل أيئؤلؤدق يوم أليا أألوق ى ءاواً عين

.[٣٢ ]األعراف:

 االهتمام إلى الملم عناية وحه الهيئة وحن بالزيتة اإلسالم يعنى أن قبل

جميل. مظهر وكل حتة، زيتة لكل األساس فإنها يالتظافة؛

 البيوت، ونظافة األبدان، ونظافة الثياب، نظافة على ا الرسول حث ولقد
 حياته في المرء يستعمله شيء وكل الطرق، ونظافة والعمل، الدراسة وأماكن

اليومية. وممارساته

 فقال والعيدين، الجمعة مثل االجتماع مواطن في والتجمل النظافة على وأكد

 ثوبي عير الجمعة ليؤم ثؤبين ينتخن أن - سعفة وجد أن - أحدكؤ على ما :))٠

األلباني[. وصححه داود أبو ]رواه مؤثبه((

 وتصدقوا وزبوا يلوا )) :اقال

 انالله والمخيلة. عيرنمرئ في

 انرنعمته يرى ان يبدد يتفالى

 وصححه[. احلاكم ]رواه ((عيد؛ على

 الحديث؟ من نستغيده الدي ما

معلمك. مع الحديث هذا ناقش

والهة اسى

آلدابوال١



الرجل، للباسن الشرعية الضوابط
 الهندام، جميل المظهر، كريم الهيئة، حن يكون أن الملم من اإلسالم طلب

وثياب. زينة من عليه الله أنعم بما متمتعا

 أوجب وقد والزينة، العورة، ستر امران، األسالم تظر في الملبسى من والفرض

 عور؛ الى الرجل ينظر أل )) : ا لقوله عورته، يتر أن الملم على اإلسالم

 من الرجل عورة العلماء وحدد .ملم[ ]رواه أ المرا؛ عور؛ الى المرا؛ وأل .الرجل

للرجل: الشرعي اللباس ضوابط فإن عليه وبناء الركبة؛ إلى الغرة

والركبة. التصرة بين ما ساترا يكون أن .١

تحته. ما يظهر شفائا أو ضيعا يكون أال .٢

بالكفار. أو بالنساء تشبه فيه يكون أال .٣

للباسن اخرى ضوابط عن ابحث

 غيرما والمرأة للرجل الشرعى

دكر.

والزينة اللباس

٩ب٠واألخالقاال.ع االداب

المرا؛، للباسن الشرعية الضوابط
 تحته، عما يشف وما يصف ما الثياب من تلبس أن المرأة على اإلسالم حرم

 والمرأة فيه، الفتنة مواضع وبخاصة البدن، أجزاء يحدد الذي الضيق ومثله

 وبعضهم الفتنة، أمن بشري. العلماء بعض عند والكفين الوجه إال عورة، كلها

 وضع فقد ولهذا عورة، فكلها عداهما وما فقط، والطواف الصالة في ذلك قيد
منها: المرأة للباس ضوابط عدة اإلسالم

محتشما. اللباس يكون أن .١

بدنها. لجميع مستوعبا ساترا اللباس يكون أن .٢

 وفي والجم، األعضاء حجم يفئل اضيق فإن طويال فضغاصا واسئا يكون أن .٣

يخفى. ال ما الفساد من ذلك

 لقوله . األنظار، إليه يلفت بحيث مزيتا يكون ال أن بمعنى نفسه، في زينة يكون ال أن .٤

[٣١ ]!نتور: ه البدكريشذ تعاًلى:

 هو وهذا وفتنة زينة المرأة يزيد الشغاف ألن تحته، عما يشف ال سميكا يكون أن . ٥

ملم[. ]رواه عاريات(( ))كاسيات بالحديث: المقصود

 ليجدوا قوم على قمرت استعطرت امرأة ))أيما لحديث: مطيا، أو مبخرا يكون ال أن .٦

.األلباب وحسنه النسائي. رواه] ((زانية فهي ريحها من

 الترمذي، ]رواه بغيرنا(( تشبه من منا ))ليس لحديث: الكفار نساء لباس يشبه ال أن .٧

. األلباني[ وحسنه
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والنساء، للرجال التزين به يحل ما
 ولكل الشرعية، الضوابط حدود في التزين والمرأة الرجل من لكل اإلسالم أباح

الناس. بين الئق بمظهر والظهور للتر مبالغة، أو إسراف دون من يناسبه ما

الرجال، دون من للنساء به التزين يحل ما
للناء: أحلهما الزينة من نوعين الرجال على اإلسالم حرم

بالذهب. التحدي أولهما:

لضرورة. إال الحرير لبس :ثاذيهما

 حذ و يمييه، في فجعله حرير كؤبب ا الغبي أخذ قال: ه طالب أبي بن علي عن

 ]رواه ألنانبة((( جل امتي كور د على خدين.خرام ان ا قال: دم ،شمابه في كجعاة دهبا

 يصون أن الرجال على تحريمهما من والحكمة ،األلباني[ وصححه ماجه وابن أبوداود

واالنحالل. التكر من الرجل رجولة

 النساء او بالنساء الرجال تشيه من األسالم تحذير

والزينة، اللباس في بالرجال
 المحظور ومن الرجل، لباس تلبس أن المرأة على المحظور من أن ٠ النبى بين

 الله رسول قال قال: ه عباس ابن فعن المرأة، لباس يلبس أن الرجل على

 بالرجال(( اشعاء من والمتغبهان بالنساء. الرجال من المتغببين الله خن ))ا:

.البخاري[ ]رواه

 ذلك ألن ذلك، وغير واللبي والمشية والحركة الكالم في التشبه ذلك في ويدخل
 واألنثى. الذكر من كال بها الله ميز التي الخصائص مع ويتناقض الفطرة، ينافي

......................................................ا

٠ مشاهداتك. خالل من الرجال لباسى فى الشرعية المخالقات بعضى اكتب . ١

 قال قال: ،ه هريرة آبي عن

 مثفانمنا ا: الله رسول
 قوم ارخما، لمب النار اخره

 البعر كادناب سياهد مخبة(
 ء نسعا و الناس. يضربوندبا

 مميالن عاريان كاسميان

 سنمة كا رووسمهن مائالن.
 يدخلن أل المائنة. البختا

 >؛،0 وأليجدنريحها، الجنة

 كذا مسيرة ريحهاليوجدمن
.ملم[ ]رواه .((وكذا

 الثياب ألن كاسميات جعلن وإنما

 عاريات فهن ذلك ومع عليهن،

 وظيقة تودي أل ثيابهن ألن

 اوضميقها، لشقافيتها الستر

 العصر. هـذا ندماء كاكثرمالبسى

 رووسمهن :ومعنى النووي قال

 يتفببرئها ان الببخت كاسنمة

 اوعصابة عمامة بتعا ويعفلمنها

 على النووي شرح ] اونحوها

.[١١٠/١٤ : ملم صحيح

مشاهداتك. خالل من الندماء لباسى في الشرعية المخالقات بعضى اكتب . ٢



بالكفارمحرما التشببه كان ادا

 يلبسونه ما كل فهل لباسدهم، في

 حدود وما المسلم؟ على محرم

المحرم؟ التشبه ذلك

 مخالفات في المسلمين غير تقليد من األسالم تحذير
والتزين، اللباسى

 تجئب من الحكمة وحدد حصة(، )نورة الصديقتين بين التالي الحوار اقرأ

والتزين. اللباس مخالفات

 أسألك أن لي فهل والزيتة، اللباس وآداب أحكام عن كتابا تقرئين أراك نورة:

حصة؟ يا ال سؤا

العزيزة. صديقتي يا ذلك يسرني حصة:

 والتزين؟ اللباس في الملمين غير تقليد من اإلسالم حذر لماذا نورة:

 واألفعال األخالق في لمشابهتهم سبب الظاهر في بهم التشبه ألن حصة:
 النضازى(( وأل باليهود تشبهوا أل بغيرتا، تشبه من منا .يسن)ا ا: لقوله المذمومة،

.األلباني[ وحسنه الترمذي ]رواه

والزيتة؟ اللباس ناحية من والناء للرجال األخالقية الضوابط وما نورة:

 عام وذلك لها، تجيد أو للعورة كشف اللبس في يكون أال في تتلخص حصة:
 يخالف وأال ديتهم، من هو الذي الكفار مالبس يشبه وأال والناء، الرجال في

 وترك لبعضه حلق فيه يكون للشعر وقص حلق( في البعض يفعل كما شرعيا أمرا
 عن الحجاب صورة تغيير أو عنه، منهي وهو )بالقرع( يمى ما وهو لبعضه

 الحرير لبس أو اب،٠ج٠الح لبس في الغتيالت بعضس تفعل كما الشرعي الوضبع

بالمالبس. والخيالء والتكبر للرجال، والذهب

 بلغة عبارات من يليق ال ما عليها مكتوبا يكون التي المالبس حكم وما نورة:
أخالقية؟ غير صور عليها أو الرذائل تدعوإلى أجنبية

 التي المالبس اختيار حن فى الدقة مراعاة وعلينا شرعا، يجوز ال هذا حصة:
تعالى. انله يرضي بما نلبها

صديقتي. يا خيرا الله وجزاك ٠ل أحذ نورة:



العلمية خالصتي
التالي: الثكل في الدرس أنحطن والزيتة، للباس دراستي بعد

 تقليدعيرالمسلمين

والتزين اللباس في

................. حكمه،

................ الدليل،

٠
والزينة اللباس ر

بالنساء الرجال تشئه للنسماء به التزين يحل ما الشرعية الضوابط والزينة النظافة

بالرجال اوالنساء الرجال دون من للداسى األسالم في

................. حكمه، .......................* الرجل، على األسالم حث

.......................* .......................* ،والنظافة الزينة

.......................... .......................* تعالى، الله قال
................ الدليل، .......................* ........................)

المراة، ا....................

.......................* ،٠ الرسول قال

.......................* ........................)

.......................* ا....................

التالي: بالعمل أبادر الدرس، هذا في تعلمئه ما خالل من

والزينة اسى

واألخ ب١الد١



الثاني الباب



صحيحا. تفسديرأ المقررة يفسعراأليات
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 ٢ترغر٢|بش
 ٤ ٠ئ،غك٠،س0ي٦

 ٦!غ٢يلحذب٠ذ:اًش١تغ٩
 آ٦.ست٠دذ٠قةئتجزي
 1،لحر٠اهزبغ؛سفن٦اخفال
 قا۴تيالغوحىززهخدو آل

ذسن،لمة 1

وعلومه الكر.يم القرآن

• يتلوأويسدمع. فيما صحيحا تطبيقا التجويد أحكام يطبق 1.1

 الهدحيح التطبيق مع القمرية؛ والألم الشمسية الألم بين يفرق 1.1.1

التالوة. أثناء لها

.التجويد احكام مراعيا متقنا تعدميعا الجمعة سدورة يسدمع 1.1.3
صحيحة. تالوة (٩٨-٧)ه مريم سدورة يتلو 1.1.4

.صحيحا تفسيرا األعراف سدورة من (٣٣ -٣١) األيات يفسدر 1.2.2

وعلومه الكريم القرآن



القمرية والالم الشمسية الالم

ا

الدرس هذا فى تحقيقهما إلى أسعى هدفين أدون

انيره ولالم تيدثمسية
ثم 86

٠

 األحرف قبل حاالن أن للذم
 علمه عشرن.غدن نغ أربع فبل

 أربع في إدغامها ثانيهما

 نغم ذأ ضن تعز رحما مدل، ثغ طب،

قمرية سمها األولى اللذم و

الشمسية. الالم

القمرية. الالم

القمرية والالم الثمسية الالم بين التمييز

وعلومه الكريم القرآن

 فلتعرف أظهارها أوالهما

 عقيمة وحن حجك ابغ من

 فغ ورمزها أيضتا ءعشرة

 للكرم شريعا دن ظن سوء دع

شمسية سمها االخرى اللذم و

وعلومه الكرم القرآنلمجال

الدرس هذا في تعلم

اهدافي مدجل



عردتهيئة

األتية، اللكامت اقرأ
اجلدار. - احلج - البيت ٠١

الصوم. - الطائرة - السيارة ٠٢

جمموعة؟ لك عىل تالحظ ماذا ❖

\_______________________________________ر

القمرية، والالم الشمسية الالم

حالتان: الهجاء حروف عند ولها لتعزفه، االسم على تدخل التعريف الم

طئ.................

 الشمسية، الحروف على دائرة ضلع

عددها؟ قلم وبين

د — خ — ح — ج — ث — ت — ب — )أ

 ضن — صن — شن — سن — ز — ر — ن —

ل — ك — ق — ف — غ — ع — ظ — ط

ي(. — و — ه — ن — م —



هالوقئ أجؤه
صحيحة: قراءة أقرأها ثم البيتة، سورة في القمرية والالم الثمية الالم آبين

 هذئةسسىئ0دئيئهةلؤها ؤي٠.ن;اينأزأ٠> : ت>أىل ئه قًال
ايع.بع[\]ي_ًا!^آليئتد0ئكق؛

 ي م^^}1ألي|0ئي آلة

 ؤ>ىا!اج٠خ.شاأًلذئاكأذ±اً^أ—ذغثاحآضئ٣¥نمي٠ذار

[٨-١ ]!نبيئة: *8 إ7 654 ^2 وببوأ ا-0االهثر-ئإباياًي+أدا.ىاً/ء س(اًا مى دن ^ج^ت٣ر



(٩٨٠٧٥) مرم سودة

صمدجللها أ 89

تالوة وعلومه الكريم القران ٦ المعجال

٩٨ اياهتا، ١٩ ترتيهبا، ١٦ اجلزء،

الدرس هذا في اتعلم

اهدافي اسجل

(٩٨ -٧٥) مرم سدورة

١

الدرس: هذا فى تحقيقهما إلى أسعى هدفين أدودن

 نمك
 تالوة مريم سورة من ٩٨ — ٧٥ من اآليات تالوة

صحيحة.

اآليات. فى والتراكيب المغردات معانى

^ميئاثغئاةرتي1لكقبمربمإذاًذبذث ىو^واًتعالى، اهـ قاًل

[١٦ ]مريم:

وعلومه الكرم القرآن



**رلتهيئة١

ه الفًااةةسؤعوأآل,وًاذيتوكمثرتمحول١وإذاضغ > تعاىل، قال

الكرمي؟ للقرآن واإلنصات االسمتاغ حسدن عىل تعاىل الله رتتبه الذي اجلزاء ما

السورة مقصد
المغترين. على ردا والمعين؛ الولد عن ا، وتنزهه الصالح، الولد كهبة بأوليائه، تعالى الته رحمة بيان

أءودظشمياًلشتعالناًلذجير

 هئ آنتذوه ١هك أة ود €

 هال $تذا ٦عذ نم : أ!تاًلى٢

* + , - . / 0 1 32 4 
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 جدا وعف ئاكا ص ض س ١٠ئيثئويك
 ي^مدا 0 يخ ؤغ الصيث ^فكغ
ا٢ئآلووتا)أآي ألوشى
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_ عرإ للم ءرلباًنمأب^غوأ أش ١دويب
\ ؤبي[ ئ0ة ر٠
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 £صضرراكر ا0
وئ±ذدج
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̂ ٠ًاص !أذئ#اذ$
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والتراكيب المغردات معاني

،األيات موضوع
لها. مناسبا موضوعا واقترح السابقة، اآليات تأمل

 هس4

اهعثيخ

 الكون، من الالم تجريد المعحف: في الشمسية )ال( الم عالمة

٠ ؤاًلهئ^بعدهاخ الذي الحرف وتشديد

. < >اًقب الالم فوق سكون وضع المصحف: في )ال(القمرية الم عالمة

 .^آذثذوذى١ودداًلدةاًؤبك > تعالى: ااًله قال

أخر. طاعات على الله أعانه الطاعة التزم من أن

 الحسنة؛ يعمل الرجل رايت ))إذا قال: ؤيهالزبير بن عروة عن

 وذا اختها. على تدل الحسنة فان اخوات، عنده لها ان فاعلم

 السيئة فان اخوات، عنده لها ان فاعلم السيئة؛ يعمل رايته

.([٥٣٦/١٣) شيبة أبى ابن ]مصتف اختها(( على تدل
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أ.يأ|يي أختبر
معلمي: عند يأتى ما أتلو

.اًيذددئداًمنظا< فلثلق٢±سكانى > تعالى: انله قال

 . —,\ ا)^*^اً+ب و( تاال ألوتتكت. واد $ؤا زرع ى : أبرى >أصيت تعالى: انله قال

/0>.

.ه رتااًلسذذؤيكاللكغر(تؤرهمأ\ا ؤزكا > تعالى: الثاًه قال

.<١ جهلمو اللجأوشوقاًلمجرين؛ق >ؤيومكشر-اًئثئقةالىاًل^ذنيوا تعالى: انله قال

 .<^^^أالكشونخ^أ±لهدا— جظ;ب ألسكرت ١نما ي؛0؛ ١س¥رئ^ج§> انلهتعالى: قال

.< مدا دة لةيك٢ءززيوم ا١ ح^ه > تعالى: انله قال

٠< ;<ى=م>حدأزش^الهلم كيوسمن 7ا 6 > تعالى: ااًله قال



الجمعة سورة
93

حفظ وعئومه القرآن آر(٦آبمحاي

١١ اياهتا، ٦٢ ترتيهبا، ٢٨ اجلزء، مدنية

الدرس هذا في اتعلم

اهدافي اسجل
١

:الدرس هذا في تحقيقهما إلى أسعى هدفين أدون(

الجمعة سدورة

[٩ ]الجمعة:

 زأ٠اًلجثئؤةس(اداذوكايلصاًؤؤص آالعتءامز!تعالى، الله قال

65إن32+,اًؤ.وأ/ا

 بإتقان. الجمعة سورة حغظ

اآليات. في المغردات معاني
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عزتهيئة

.< |ين^طيلي؛مججلئ > تعالى، الله قال

تعالى؟ يرضيه فيما الجهد بذل من ا الله وعد دم ❖

الكريم؟ القران حفظ في وتفيد األية تضمنتها التي القاعدة ما ❖

\______________________________________________________________________________________ا

السورة مقصد
 ضاللها؛ بعد بالرسول وهدايتها تقفيلها فى األمة، هذه على تعالى الله مئة بيان على الجمعة سورة تركز

اليهود. مثابهة من وتحذيرا بطاعته، إلزاما

. -

أل آالر وواًقلي وق ٠ ش قيه أش 0 دفي ٠ اً

المكبب الر *وير، )،٣ الص ى وكا آلثكوب $ # هـ >!
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 

 م ط ععوأ ق م وية لجاً نين ٠ @ وز > = < وآلكه
اًدؤمر

٠٢ والتر.اكيب ات المغرد معاني
٢ ٦

.كلبها األشياء مالك : .ده يليق ال عما ينزهه

.القاهر الغالب القادر : + .الئقائص عن الئزاهة فى البليغ : *
.الجاهلة أدناس من ليطهرهم: 8 .ا للغبى المعاصرين العرب : 2

.األجناسكانوا ي أ من وسيلحقون بعد بهم يلحقوا لم ًائاجحعوأاهلم

الجمعة سودة
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اكمد

7 8 9 : ; > =
ؤؤ 1 ١٠٠٠٠٦

ه _

كل! ل_تجؤئاكثلياًب¥ذ ثم \][ تئق
 أن ئئواً اًقزكآل |ا ؤ لئا٤اًلس أؤم يمى< 0 ٠ 1 ؤكت آقن!يأ
 ة وال 0 ¥ آلوذآلصم صرا أص ~ }| { مم رم

 يه ١نمايك اًلى اًمخب أن بر، ±زداى كم وقة يهر ؤب ذت ساً ددا
زحممو !اًج^بأب^^ئ ١ذ^ دلى سم؛ م اي

/0 1 2 3 4 5 6
 صوة آلئسر| @ ن >

]اًؤزقنرذاًشحافؤسكة ةاًشغين يأالة 0 اًشيرأإل£

والتراكيب المفردات معاني
٢

وس ٦
.بها واليتبع عظاما كتبا : تا١أذغ )اليهود(. فها بما العمل كلقوا : \

.الله لذكر وتفرغوا اتركوه : وروأ .دالهودية تدينوا : كل!
.إليها قاصدين عنك تغرقوا : اًذئ^اي .حوائجكم في للتصرف تفرقوا : ;

1 ر

الكرم. القرآن تالوة وأساسها منبعها

٠5٠4ك3ر2يى0>زي تعالى: ااًل.ه قال

.ه 8 7 6

التزكية ألن النقس؛ تزكية قبل التالوة الكريم القرآن جميع في
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■ القرآن
الكريم القرآن فى ذكرت التى األسبوع أيام

 يلصاًؤؤ١ءامنوأداذود^ك اسح >! ائتلهتعالى: قال الجمعة: يوم —

. [٩ ة:٨]الجم بر ودروأاً/ع —,اً *^\\+ دثثؤ١س(اًئ

 غحح^سقا1ًفيآعبتو١>الشو تعالى: انله قال يومالبت: —

لئ.[١٥٤ ]الناء:بر ظهنا

أثبج.حفظي
ذذي٠ا+ًا ..............ًا) الص ًالثكوئوتاى #$ >!غ

̂ ٠ولنكا=ين^@ وآجلكه ت:ويثةملًا..............ع7 65

 .....اًلله0٠اًمر..............^ئم

...,لآلألككليًائجكآلطًا............\

 ٢تأهكمأةةدااً|غئد٢كلئ0:يمىاآًلماًص^
 خد ,ركى اًئتزثاًؤى ش!ن ٠ل ألص)مين٣^٠واًك

!ااًئ#داؤئ
........... — . /0 1 ............. 3 4 5 6 7 8 

 1^0 ..............>لس@آل^ع^^
ًاؤزقى]\ سًاإلجر ..............^ًاشكلنت ت قد.........

بئكءت|اد0نمئ¥
 .....ق^ةمح؛كة^؛^ذاة...........؛غ

 ذا.لكأل ألروأأب—..............س(ًاذئئتؤةل*أاق أزق دآل

9 : ; >.....
0و٠اؤذوًاش.............

- . / 0 1 2 3 4 

 ة۶ي0-----
 [ سل، ٠ هاًق^ااًلر٠٠ش

0و^ اًئعوه.يئكدوابياًا ددشئكق.

آونأ£ شنوأ |}~اًةين.

٨

١١



دعسير

للمؤمنين ت
األعراف سدورة من (١

،رس

خراكيب.

،٠

٧ ترتيهبا،

ه
[٤٨ ]األعراف:* ؤءحم

في

^دئ *تعالى، الله قال

٩ م

أسعى هدفين أدون(
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متهيثة

 ذرة ملقان قلببه يف اكن من اجلنة اليدخل )) قال، ا النيب عن ه مسعود بن عبداد عن
 مجيل الله ان )) قان، خشنة، ونعله ثؤبه.فسدنا يتكون* ان يتحنب الرجل ان قانرجل: ،كرب(( من

.((الناس وعث الكرببطراحلق، اجلمان، حيب

تركها؟ ام بالطيبات المتتع حب الناىس، يف األصل ما —

للجامل؟ حبه عن سأل الذي الرجل عىل 1 النيب اجاب كيف —

ذلك؟ نستفيدمن ماذا —

٠ ديل --
أقوامهم. مع األنبياء سير عرض خالل من وعاقبته، والكقر اإليمان بين الصراع سالة على األعراف سورة تركز

ليبر١أشدألشمياًلحعالن

 كل2ا0>بج#$^جئ()ر*+,^ا
 ثباءنه٣ اليو ءامنوأى عيب @ اًؤ=كل < ه :دهء ح ١ 8ا7ا زسه م5 4

 عنXخماؤني7ريىا ؤم ٩ش 0 النيؤمحللهؤك٠سبالً ينزكدق
٠ا٠هةوواكاًلتحئئ٠مشمكا|١ذاإًلثمات[\]؟ن_

[٣٣—٣١ ]األعراف:

والتراكيب المفردات معاني
نم ٦

والطواف. الصالة عند : سجد عئدبر .عوراتكم واستروا ثمانكم أجمل البسوا : آلدأزيئن
المستلذات. : وا; شيء. كل في الحد مجاوزة اإلسراف : ,+
.خفي وما منها علم ما : .غررهم دون والمؤمنين خاصة : .كائ

ا
.ودرهاتا حجة : ا الغاد. في الحد تجاوز وهو الظلم : _____ع[

للمؤمنين الهيبات

وعلومه الكرم القرآن



لآليات، العام المعنى
0غؤ!*اذال,./.٠لضى#$وآؤيئ^^(ذ

1 2 >
بالزينة؟ المراد وما هما؟ فما ونهي. امرين على األية اشتملت —

 عراة. بالبيت الطواف يتعمدون كانوا حيث المشركين على رد فيها اآلية هذه

 والناء بالنهار، الرجال عراة، بالبيت يطوفون اكانوا قال: خمإيخيلي عباس ابن عن
ملم[. ]رواه بالليل((

 يكشفوا وال الصالة، وعند الطواف عند ثيابهم يلبوا أن ٠ انله أمرهم وقد

عوراتهم.

 بارتداء واألمر رفيع، حضاري مظهر واللباس الحنة، الثياب بالزينة والمراد

اإلسالم. محاسن من العورة وستر الثياب

 فليعدل ثوبان ألحدكم كان اذا)) ا: الله رسول قال قال: وييج، عمر ابن عن

 أبوداود ]رواه أ اليهود اشتمال يشتمل وأل به، فليتزر واحد ثوب األ يكن لم فان فيهما

.األلبانى[ وصححه

يداه. منه تخرج ال حتى كله الجسد على الثوب إدارة هو واالشتمال:

فقال: غيرإسراف من والشرب األكل !الله أباح ثم

 على منه والمقل لتفه، قاتل بالمرة وتاركه مشرب، وال مطعم ترك فى زهد فال

 لما مخالف يعول من وعلى بالطاعات القيام عن ويعجز بدنه، به يضعف وجه
به. ٠ الله أمر

 شرعه لما مخالف بالصحة، يضر وجه على والشرب االكل فى اإلسراف أن كما
لعباده. ٠ الله

 وعاء ادمي مال ماا يقول: :ا الله رسول سمعت يقول معديكرب بن المقدام عن
 فثلث نفسده األدمي غلبت فان هدلبه. يقمن لقيمات األدمي حسدب بطن. من شرا

.األلبانى[ وصححه ماجة وابن الترمذي ]رواه ((للنفسى وثلث للشراب وثلث للطعام

طئ

 بعضن مجيء معلمك مع ناقشن

 االهتمام دون المسجد ألى الناس
 هذا يعد هل اوبثيابهم، بمظاهرهم

العكس؟ ام وزهدا، تعبدا الفعل

وعلومه الكرم القرآن



٠
 فقال بعلمه، معترا وكان حاذق، نصراني طبيب له كان الرشيد هارون ان يذكر.

 والعلم شيء، الطب علم من كتابكم في ليسن المروزي: الحسنين بن لعلي مرة

االبدان. وعلم االديان، علم علمان:

كتابه. من آية نعدف في كله الطب ! الله جمع قد :علي له فقال

هي؟ ما الطبيب: له فقال

< روهكأؤأواًكؤأوألمغوأ !:قوئه طي: هال

الطب؟ في شيء رسولكم عن يوثر وال النعدراني: فقال

يسديرة. الفاظ في الطب الله رسول جمع علي: فقال

هي؟ ما النعدراني: قال

 ادم ابن بحشب بطلنه، من نفرا وعاء ادم ابن مال ما)ا ا: ؤال علي: قال
الحديث. ((...هدلبه يتقمن لقيمات

طبا. لجالينوس نبيكم وال كتابكم ترك ما النعدراني: فقال

 على !الله أنكر وقد الناس، على !انله يحرمه لم ما تحريم اإلسراف ومن

 هى التى الرزق وطيبات الحن، الملبس وهى الزينة من نفه تلقاء من حرم من
وتعالى: سبحانه فقال ومطعما، كسبا طاب ما لكل عام اسم

؛اتؤأ ٠ئا=ش@98:٠ا76543ً>

للطيبات؟ هوالمستحق ومن ولمن؟ األسدتفهام؟ نوع ما —
 للمؤمنين األصل فى منحقة الطيبات هذه أن الئه فبين لإلنكار، االستفهام

 اآلخرة فى أما المؤمنين، مع الدنيا فى بها يتمتعون لهم تع وغيرهم !(،بالله

آمنوا. بالذين خاصة فهى

والرطب. والبطيخ والحلوى والعل اللحم ا انله رسول أكل وقد

 حرمه مما تكن لم إذا القيمة، غالية الجيدة الثياب لبس من على أيئا حرج وال

 التكلف يكره وإنما شرعى، مانع فيه ليس بشيء تزين من على حرج وال ،اانله

شرائها. فى



 قلبه في كانة من الجدة يدخل الا قال: ا التبي عن ه معود بن الله عبد عن

 .حشئة ودفئه حشئا، كوبه يكون أن يحب الرجل إن رجل: فقال ((كبر مر، ذرة ملقال

 . ملم[ ]رواه الناسبة(( وغمط اتفق بهلو الكبر الجمال. يحب .جميل الله ان)) قال:

وازدراؤهم. احتقارهم أي : الناس وغمط

 لذين هم ألنهم * *يعورسوة وذ.بؤذها فذوخ,حها سؤاؤيشئ* *كرق

ويفهمونها. فيعقلونها الله، عتد من أنها ويعلمون اآليات، من الله فئلله بما ينتفعون

اط

على: القاعدة هـحه طببق شيء، كل في واالعتدال الوسطية دين اإلسالم

 األمراض من كثير من الحماية في سبدا يكون ان يمكنه وكيف الطعام، تناول —

 المفرطة، والسدمنة والدهـون، السعكري، مثل: الحاضر، الوقت في المنتشرة

وغيرهـا...:

 وإرشاده والمادية، الروحية اإلنسان جوانب بكل واهتمامه اإلسدالم، واقعية —

األخر. على احدهـما يطغى ال كي الجانبين بين للتوازن

وعلومه الكرم القرآن



وأن]\[ذ عنآلإلبمX١رمرةا^لجئؤبأ >

<١ئ_ًاسآز؛ذدعئذأنئشؤًاكلسآألاجل
؟٠ الله حزم ما وعدد األية؟ هذه نزول سبب ما —

 بالبيت، وطافوا الثياب الملمون لبس لما )أنه اآلية هذه نزول سبب فى ورد

 الذين المشركين لهؤالء محمد، يا قل أي: اآلية(. فنزلت المشركون، عيرهم
 يحرم لم انله إن الطيبات، أكل ويحرمون بالبيت، للطواف ثيابهم من يتجردون

لهم. وطيبه المؤمنين، لعباده ذلك أحل بل تحرمونه، ما

 وهى ،٠ الله حرمها أمور خمة سن بعده؛ من وألمته ا للنبى خطاب وهذا

المحرمات: أصول

 فى المفرطة األعمال وهى والرية(: )الجهرية والباطنة الظاهرة الفواحش .١

والرقة. الزنى مثل: الكبائر، ومنها القبح،

 وفعل الواجبات ترك من المعاصى، من الذنب يوجب ما أي األثم: .٢

المحرمات.

والحقوق. الغاد فى الحد وتجاوز الظلم هو الحق: بغير البغي .٣

عبادته. فى شريكا له تجعلوا أن وهو الفواحش، أقبح وهو بالله: الشرك . ٤

 له أن بادعاء ٠ انله على كاالفتراء حجة: وال علم بغير الله على التقول .٥

 القول أيثا وهو حجة، وال سند بال الحالل وتحرم الحرام تحليل أو ولدا،

 واتباع األديان، تحريف سبب وهو الشرع، من دليل دون المحض بالرأي

الشيطان. هوى

 والشريعة العقيدة تتناول هذه المحرمات أصول أن اآلية هذه من ويتبين
 على المقتصرة بالخطايا تعلق ما منها سواء واآلداب(، )اللوك واألخالق

البغى. وهو الناس إلى ضررها المتعدية أو اإلثم، وهو النفس



طئ

 العقيدة، هـي: جوانب ثالثة المحرمات اصول تناولت الكريمة األية في

به: يختش الذي الجاذب الى اصل كل انسب واألخالق. والشريعة،

 بالطيبات األسدتمتاع كان اذا

 فاين األسدالم، في غيرمذموم

 وكيف ذلك؟ من الزهـد موقع

الزهـد الى الندب بين نوفق

بالطيبات؟ واألستمتاع

االيات، اليه ترشد ما
الحنة. بالثياب التزين ستحااب١و العورة، ستر وجوب . ١

مخيلة. وال إسراف غير من والمشارب، المآكل من الطيبات إباحة .٢

ا،. انله أباحها التي الطيبات يحرم من على الشديد اإلنكار .٣

العمل. يحنون ألنهم والشراب؛ الطعام من بالمتلذات أولى المؤمنون . ٤

واألخالق. والشريعة العقيدة في المحرمات أصول بيان . ٥

 .*ا0)*+,.ال * تعش: ۵ قال
زاجرا. بها وكفى موضئا وعشرين ثالثة في اإلسراف الكريم العران ذم

وعلومه الكرم القرآن



،األلوسدي األمام
رو

 ولد ومحدث. ومفسر فقيه الحسينى الله عبد بن محمود الدين شهاب

 على الحرص شديد وكان عصره، شيوخ على العلوم وتلقى بغداد، فى

 بال عصره إمام صار حتى سمعه، شيئا ينسى يكاد ال فطئا، ذكيا التعلم،

 تالميذه، وكثر صيته فذع مبكرة، سن فى والتدريس بالتأليف اشتغل مناع.

اإلفتاء. منصب وتولى

 العظيم القرآن تفسير فى المعانى روح الكبير: تفسيره أبرزها قيبمة، كتب عدة له
 التفسير هذا ويعئ سنة، عشرة خمس تأليفه استغرق الذي المثانى والسع

 التفسير. فى المتقدمين علم خالصة األلوسى فيه جمع كبيرة، موسوعة

.فيها ودفن بغداد فى ض١٢٧٠ القعدة ذي فى األلوسى توفى

٦

فهمته الذي المعنى األية

>يك-;ا#$وًاذصئ£()أ*اوآل
بر2 1 0 / . ,- بر2 1 0 / . ,-

< وآصب 9876543>
۶ىًالئئاذجكلئق ض=
بر0 آلذومجؤ ٠ًام نيق إك١ك أقه
ذأالمث- دئجع ن ؤ ئ أتوس ي ر٩>ش

تل1ه]نن_األسةؤيلح٦ذًا[\
هرب1ىأل ئئوؤأكذآد



يضروك لهك بشيء، يضروك أر، غلى اجتمعوا وأرن للثن، الله كتباك فتنن
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قيلن الله، سبيل بي والجباذ قال، فاذا؟ ٠ثة تيله، ورسوله(( بالله

إالبشيء يتفعولف لجك بشيء، آذينفعوك غلى لواجتمعت األنة آذ

واغلة( بالله، قاشتبئ استعفت وذا الله، شالتفاشأل اذا تجاهك،

تجذذ الله احفظ يخففك، الله احفظ ،كلمانع اغلملك ءادي يباغالم ))

((.،نبرون هلحعجل قالد، ناذا؟ تم

حديت خالل من وتهدره وتأييده تعاذى الله حفظ أسباب يتعزف 2.2.3

الصحف وجفت األقالم رفعتن غليلك، الله كتبه قذ بشيء امال

فقال يوما !الثبي خلف كنت قال: عبباسبيقخنيى بن الله عبد

ا
 هريرة أبي حديث خالل من الله سنبيل في الجهاد ففنل يوضح 2.2.2

ايماذ)) فقال: افضل؟ العمل اي ندغل ا الله رسول ان ه

الشريف اصدبه

ادال
 روح نماء في المساغدة الشريفة النبوية األحاذيث يوضح

::: المسلم. لدى الجماعة

الشريف الحديث



الشريف اتجديث

الدرس هذا في أتعلم

رت.

تتاًيروسذال^٠خمإةاً±ءامذوغئوأاًلثايكخاً,غذثثلمتعالى اش قال

[١٠٧ ]الكهف:
-----------------------------------------------٠

 الحديث فى والتراكيب المغردات معاني

 وسيرته. الحديث راوي اسم

للحديث: اإلجمالي المعش

تعالى. الله إلى وأحبها األعمال أفضل -

 الجهاد. مثروعية من الحكمة —

الحديث. من يستفاد ما

أ, هدفين أدون

سريف



،تعاىل قال
[.١٠٧ لكهف:١]سورة٠ردرأست-ءاب^و^^^اًك^^^^^،كاثالمزال

.[٨ لغماًن: ]مبررة^ ج^^^ًاشمي هلم ًا^^^ححت ذ^^لوإ سوأ ط داًليرزىب >

الصاحلة؟ االمغال مغل من جزاء فا —

فعني؟ ترتيب خدمن الصاحلة االمغال تندرج هل —

ملالله؟ اىل االمغال واحب اخفدل ما —
شرح آل تغظ

(١) عليه[ ]متفق

فقال: افضل؟ العمل اي ننغل * الله رسول ان ه هريرة ابي عن

 قيل، (الله( تعبيل والجفاذفي قال، فاذا؟ ثم قيل، ؤزضوبه(( ايماذبالله

.فبرور(( حج )) قال، فاذا؟ ثم

 الدومي صخر بن الرمحن عبد ،ونسدبه اسمه
اليماني.
 املدينة وهاجرإىل اليمن، يف أملم اسالمه،

.ه.( ٧) سنة خيبر عام
للحديث حفثا الصحابة أكثر كان واغماله، فخدله

 *. دعائه وبركة ا، للنبي مالزمته ببب

 البحرين، على ه الخطاب بن عمر استعمله

 معاوية. زمان في المدينة على أميرا وكان

 ماتت. حتى يحج لم أنه وروي بأمه، بارا كان
بالبقيع. ودفن ^(٥٩٩ عام توفي وفاتنه،

\________________________________ر
 هو اإليمان إن قال من )باب: اإليمان كتاب البخاري، صحيح (١)

 بالله اإليمان كون بيان )باب: اإليمان كتاب ملم وصحيح العمل(.
األعمال(. أفضل من تعالى

المعنى الكلمة

رده. إلى العبد ده يتقرب الذي العمل ده: المراد افخدل العمل اي

 وتعالى محانه لله واالنقاد التصديق هو
وداطئا ظاهرا بالله ايماذ

الكفار محاردة في والطاقة الوسع في ما بذل هو الجفاذ

اإلثم. من ثيء يخالطه ال الذي أو: المقول، فبرون

والتراكيب، المفرذان فعاني



د. ٠

والطاقة. الؤسع بذل هو لغة:

الكفار. قتال في الجهد بذل هو وشرعا:

اإلجمالي. المعنى
 الحديث تضمن وقد واحدة، مرتبة على وليت تتفاضل، الصالحة األعمال
 وهي: تعالى، الله إلى وأحبها األعمال أفضل من تعتبر عدة، أمورا الشريف

 واإليمان األعمال، أفضل عده -ا ألنه عمل، ورسوله بالله اإليمان أن .١

بهما. التصديق مع الشهادتان به يراد إنما :ا؛ ورسوله ٠ بالله الظاهر

 ألنهما تعالى، بانله اإليمان على ))الحج(( ثم ))الجهاد(( الحديث في عطف وإنما

اإليمان. مفهوم في يدخالن مما
 تصح ال ألنها األعمال، جميع عليه سنى الذي األساس هو ٠ بانله اإليمان .٢

 هي الله كلمة تكون حتى كلمته، وإعالء الله سبيل في الجهاد به وقرن به، إال
 سبيل في والمال النض بذل وألن الغلى؛ هى والشرك الكفر وكلمة العليا،

.٠ بالله اإليمان صدق على دليل تعالى اللبه

 والترغيب الجهاد، فضل على تدل والتة الكتاب من نصوص عدة جاءت .٣
اإلسالم. سنام ذروة وأنه اللبه، سبيل في والشهادة فيه،

د
السهمي. المخطط أكمل للحديث، قراءتك خالل من

الله الى االعمال أففمل

١- 
ر

٣-



الجهاد، مشروءية فن الحكمة
في عائقا يقفون الذين الطواغيت وإزالة اإلسالم ونشر تعالى انله كلمة إعالء •

 وكؤؤهلم > تعالى: قال االسالم. دخول من الناس ويمنعون الدعوة، طريق
ولحديث [٣٩ ]األنفال: < لله و—ا— — ألدين وسكئآل § حى

 ]رواه أالله سيل، في فهو العلبيا هي الله كلمة لتكون قانتله ين )ا *: الرسول

.البخاري[

 سوئئئغين٣^٠مخ#$لوةفي! > تعالى: قال المظلومين، صرة •
( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 

[.٧٥ ]الناء: < اًدقليذ = :وآلجل< الذق87وكل

 ٠قينجص^ؤ١ لله٢ؤئوأيىك^^ > تعالى: قال اإلسالم، وحغظ العدوان رد •

[.١٩٠ ]الب.قرة: < ديك ألبح^رأ^ء اك^الله والتئدو

 قال: مادا؟( ثلم انله ربعول يا )قيل: الحج: دكر الشريف الحديث تضمن .٤

.نبرون(( حج ))

 من شيء يخالطه لم الذي تعالى، نله الخالص الحج هو المبرور، والحج

مقبول. فهو ولذلك المآثم.

المعاصي. فعل يعاود وال كان، مما خيرا العبد يرجع أن الحج، قبول عالمات ومن

هذه على النبي اقتصار

 كما الحصر، يعني ال الثالث

 األعمال افضل اتها يعني ال اته

 النبي اجاب واتما مطلقا،

بحسب الثالث بهذه السائل

 السوال، فيها يقع التي الحال

السائل. وحال

دط
 الجهاد )افضن كحديث: بالجهاد، الحج تسمية األحاديث يعضى في جاء

 بين التشابه اوجه اذكروا زمالئك، مع بالتعاون البخاري[ ]رواه مبرور( حج

والجهاد. الحج



الحديث. من يستفاد ما

دط

 ٠ لرسول أخرى أحاديث عن ابحث

يحبها أعماال تتضمن الله

٠ تعالى. الله

 والتزامها. األعمال أفضل تتع على الحرحس هو الوال، من الصحابة هدف .١
 في الجهاد ثم تعالى، بانله اإليمان هي: تعالى، انله عند األعمال أفضل .٢

الميرور. الحج ثم سبيله،
 األعمال جميع عليه تبتي الذي األساس هو ورسوله، تعالى بانله اإليمان .٣

األخرى.
تعالى. انله كلمة إلعالء انله؛ سبيل في الجهاد وجوب . ٤



األرس فزاجفة

اسية خالصتي

الحديث: هذا فى درسئط ما خالصة أكتب،

الحديث يتناول

بالواقع غالقته التوجيهات االهمية

التالي: بالعمل أبادر الدرس هذا في تعلمت ما خالل من

الشريف يهديث١



الشريف اتجديث

!التبي من عظيمة وصايا—

للعبد تعالى الله حفظ —

لعباده وتأييده الله حفظ أسباب

للحديث. اإلجمالي المعنى

وسيرته: الحديث راوي اسم —

[١٢٨ ]التحل: >ألاسخاًقوعاللهتعأئى. قال

الحديث. في والتراكيب المغردات معاني —

أ, هدفين أدون

سريف



،*زتهيئة١

احلوت، بطن وهويف ٠ا يونسن قصة يف تعاىل قال

٠{نرإققرك^جلااىفيج١,كانئد>ؤآلأش
كربته؟ فن ٠ا يونسن انقذ الذي االفر فا —

\_________________________________________________________________________ر

شرح آل تغظ

فقال: يوما النبي خلف كنت قال: بييج عباسى بن الله عبد عن

 تجذذتجاهك، الله احفظ يحفغك، الله احفظ كلمانع، اغلملك اني غالم يتا))
 لواجتمعت االفة انن واغلم بالله، فاستعن استعشت واذا الله، فاسال ساتت اذا

 اجتمعوا وانة للف، الله قدكتبه االبسيء ينفعوك لم بشيء، ينفعوك انه غلى

 رفعت غليلك، الله كتبه قتد بشيء اال يخدروك لم بسيء، يخدروك اذ غلى

(١) وأحمد[ الترمذي ]رواه (الصحف( وجفت االالم

—

الهاشمي. القرشي المطلب عبد بن عباس بن انله عبد ونسدبه، اسمه

 سنة. عشرة ثالث * التبي وفاة عند عمره وكان طالب، أبي شعب في متين بثالث الهجرة قبل ولد

 األمة، حبر ومى البحر، يمى كان *، انله رسول عم ابن وهو جليل صحابي واغماله، فخدله لثئئئا

 رواية: وفي ،الحكمة، غلمه اللغم آل وقال: :* الله رسول ضئني عباس: ابن قال وغزارته. علمه لعة

.الشيخان[ ]رواه التاوينه(( وغلمه الدين، في فقهه واللهث*

 حديثا. (١٦٦٠) عنه روى فقد *^، الله رسول لحديث المكثرين الصحابة من كان للحديث، روايته

وأرضاه. ه (٦٨) سنة بالطائف عباس بن انله عبد توفي وفاتته،
__________________________________________________ ر

نم

لم

 حديث وقال: القيامة، صفة كتاب: الترمذي، سنن (١)
األلباني. وصححه

المطلب عبد بن العباس بن الله عبد مسند المسند، في أحمد اإلمام ورواه صحيح. حسن

الشريف سيث١



والتراكيب. المفردات معاني

المعنى الكلمة

ستين. تسع إلى يفطم حين الصبي هو :الغالم عالم يا

نهه. واجتنب أمره التزم الله احفظ

أمامك. تجاهك

واآلخرة. الدنا أمور من أمر على العون أردت استعلت

المخلوقات. سائر هنا بها المراد االة

 األمر انتهاء وجعافها: المحفوظ، اللوح في المخلوقات مقادير فه كتب ما بالصحف المراد

تغيير. وال فيها تبديل فال واستقراره،
الثحععف خصت

اإلجمالي. المعنى
 لفظ في عليه، والتوكل ألمره والتفويض انله حقوق رعاية في كبير أصل الحديث

بيط. سهل بين ظاهر

 فيه بين حيث عنها، للملم غتى ال مهمة، وقواعد عظيمة، وصايا تضمن وقد

 الشباب؛ وخاصة المؤمنة، النفس في العقيدة غرس على وحرصه ا! الغبي رعاية

 الدين، هذا صرة في عليها يعول التي الفتية والواعد القوية اللبنات ألنهم وذلك

الدعوة. أعباء وتحمل

 خلفه راكبا أي: يوما، !التبي خلف كنت قال: خمإفخيد عباس بن الله عبد عن

 ألنه بغالم، وناداه له، سيقول ما إلى لينبهه عالم(( ))ا: بقوله وناداه الدابة، على

 شوقه، ليزداد اني(( بقوله: تنبيها وزاده سنين. عشر ابن كان إذ صغيرا، حينئذ كان

عليه. سيلقيه ما إلى ويصغي

 احفظ أي: ((الله حفظ ا )ا ا: قوله الحديث، هذا احتواها التي الوصايا وأول

ونواهيه. وأوامره، وحقوقه، حدوده،



طئ.................نوعين: على يقع اتقاه، من به تعالى الله وعد الذي الحفظ وهذا ((يحفغك ))

 اليومية األذكار من دعاء اذكر

 تعادى الله حفظ معنى يفيد

يحفحلك(. الله )احفظ

 اللبه وجد وحقوقه، اللبه حدود حفظ من أن ومعناه: :تجانان(( تجذه الله احفظ))

 ع آلأس > تعالى: قال ويسدده ويوفقه ويحفظه، يتصره أحواله كل في معه
.[١٢٨ }الئحل: ه غ^^تودى هم وؤبين اليناًىوأ

 فأمر العقيدة، جوانب من مهم جانب إلى الحديث انتقل ((:الله فاشال سعادت )ادا

وحده. به الحاجات وإنزال بالسؤال ٠ الله بإفراد

 بل إليه، واالفتقار العبودية مظاهر أبرز من بالدعاء، إليه والتوجه تعالى البله وسؤال

 وصححه الترمذي ]رواه أالذ>غاةذؤالعبادة ))الحديث: في جاء كما كلها العبادة هو

 فقال: العزيز، كتابه في المؤمتين عباده على تعالى الله أثتى وقد ،واأللباني[ هو

 دكآلوك ؤإ١لوةتاالدئ5±د١ئسكمتاالدقب>
[.٩٠ ]األنبياء: ه لل^عاب اضإكنم جوببخ١ئاًلخكخءودوكارقك

 البله من واآلخرة الدنيا أمور على العون اطلب أي: اباشو فاشتعن اشتعئت ودا

 ومصالح ومعاده، معاشه أمور في يعينه من إلى بحاجة العبد ألن غيره، دون تعالى

 خزائن بيده الذي سبحانه، القيوم الحي إال ذلك على يقدر وليى وآخرته، دنياه
 فلن تعالى اللبه خذله ومن له، خاذل فال ٠ اللبه أعانه فمن واألرض، الموات

 وان ٢٠ئ عادت0لم^اًة4> وتعالى: سبحانه قال ونصيرا، معيئا له تجد
.[١٦٠ ]اًلغمران: تن بم

 بربه، العبد استعانة قودت اذا

 إيمانه تعمق شأنهاان من فان

 واالعتماد وقدره، الله بقضاء

 واحواله، شوونه كل في عليه

 له يكيد بما يبالي ال وعندها

 كلهم الخلق ان ويوقن اعداوه،

 الله يكتبه لم بثديء ينفعوه لن

 يضروه ان يستطيعوا ولن له،

 يكتب ولم عليه، يقدر لم بشيء

 سبحانه: قال كما الله، علم في

الص £سؤيف صايص ة >

 عن دق ة ؤليانئاًعا—

 ولبذا [٢٢ ]الحديد: ه5اًش

 الله من العون بطلب امرالمسلم

 صالته: من ركعة كل في تعاذى

.؛54؛



 قدكتتبه ء االبغي ينفعوك لة( بشيء، اذينفعوك غلى لواجتمعت اذاالفة وعلم)ا

 الله كتبه قد بشيء اال يضروك لحم بشيء، يفروك اذ غلى اجتمعوا واذ، للف، الله

.الشحف(( .جفتن و االقالم رفعتن غليك،
دط

 ٠ النبوية الوقائع من واقعة اذكر

 ٠ الله بحغظ المكروه دفع على تدل

عليه. التوكل وصدق

فئ......
٠ االبتالء، من انواع لألنبياء وقع

 ٠ لهم؟ الله حفظ عدم هومن فهل

ذلك. وندح

 انله من عليك مقدر كله ضرر أو نفع من دنياك في يصيبك الذي فإن هذا وعلى

 الخلق ذلك على اجتمع ولو عبده؛ على اللبه قدر ما تغيير أحد يستطيع وال ،٠
 الرصداًألم ق كل > تعالى: قال ذلك، على الكريم القرآن ودل جميعا، كلهم

 [،٥١ ]التوبة: ^ؤئودظليأنثويثوئ آقو وعق _ثا ز ] \تبدنم ما
ان يزه — يف دال ذع.ذم٦ ال§ االر ىي £ئناكبنوقال:

.[٢٢ ]الحد.لد: دجتك

 أن هنا المقصود وإنما حاجاته، في باآلخرين يتعين ال الملم أن يعلي ال وهذا
 العبد صيب وال عليه، مقذر فكبله يتفعه، أو يضره مما دنياه في العبد صيب ما

 كلهم الخلق ذلك على اجتهد ولو المحفوظ، اللوح في مقادير من له كتب ما إال

جميعا.

 يدخل ذلك ألن فجائز؛ الدنيوية الحوائج قضاء في باآلخرين االستعانة أما
 ءقاًبر وتاولؤاًؤ> تعالى قال به، البله أمر الذي والتقوى البر على التعاون ضمن

.[٢ لمائدة:1] التاوشأءقاإًلزواًتدو( وقعوئ

 من كتب ما المحفوظ اللوح في كتب أي :الصحف(( وجفت االقالم، رفضن))

 والقدر القضاء سبق فعبرعن آخر، شيء منه الفراغ بعد يكتب وال التقديرات،

كتابته. من الكاتب بغراغ تشبيها الصحيفة وجفاف القلم برفع



الحديث، فن يسدتفاذ فا
المعلومات. إعطائه قبل وتهيئته المتعلم انتباه دن التعليم أساليب من . ١
تعالى. انله حقوق على بالمحافظة األمر .٢

العمل. جنس من الجزاء .٣
 عبادة وهي ومذلة، خضوعا فيه ألن وحده، انله إلى بالسؤال التوجه وجوب . ٤

.٠ لله إال تكون ال

الضار. النافع هو إذ تعالى، انله على والتوكل باالعتماد األمر .٥

تعالى. الله إلى وافققارهم كلهم، المخلوقات عجز .٦

عليها. الصبر فينبغي للمصائب، عرضة )الدنيا( الدار هذه أن على التنبيه .٧

داالة١

 أوامره حفظ لمن تعالى الله حفظ فيها تبين واقعك من امثلة هات

نواهيه. واجتذب

الشريف الحديث



العلمية خالصتي

الحديث: هذا في درست ما خالصة أكئب

الحديث يتناول

بالواقع عالقته التوجيهات

التالي: بالعمل أبادر الدرس هذا في تعممن ما خالل من



يومنبالقدرخيبهوشره. 3.6

119

هجي ح!

اإلسالمية العقيدة

اإلسالمية امقيدة

 في والجماعة الهدنة أهل وعقيدة القدروأركانه، مراذب يبين 3.6.1

تعالى. الله ألى نسبته التقديرباعتبار وأنواع العباد، أفعال حائق



أهدافي أسجل

120

بالقدر اإلدمان

االسالمية العقيدة٢ لمجال

الدرس هذا في أتعلم

اإلسالمية مقيدة١

بالقدر اإلبان

١

الدرس: هذا في تحقيقهما إلى أسعى هدفين أدون

ئ[^\]ض_^اش إال٠شلنيئ> دئى:

[٥١ ],نوبة: ه ألثوئوئ ئيهثلي

بالقدر. اإليمان معنى

القدر. مراتب

 العباد. أفعال خلق في والجماعة السنة أهل عقيدة

والمخلوق. الخالق مثيئة

الجارية. األقدار أقسام



مقتهيئة

[٧٤ لكهف:١] ٠١ةر ساًش^صج^سئا ك^وظليئت ١ظت ة^^خلمدائ >

ولدهم؟ فتل عندما الوالدين موقف تتوقع كيف -

شرا؟ أم للوالدين خيزا قتله كان هل الغالم، مقتل مديب تعالى الله وندح القصة نهاية في

األقدارالمؤلمة؟ مع نتعامل ان ينيغي كيف

\________________________________________________________________________ا

بالقدر، اإليمان معنى
 ويعلمه إال الماء في وال األرض في شيء من ما بأنه الجازم التصديق هبو
وشيئته. علمه بحب سيقع وأنه ا الله

 الكتاب من األدلة دلت وقد األيمان، أركان أحد ا انقه بقدر واإليمان

وتقريره. إثباته على والتة

 التة ومن [،٤٩ ر:م]الق ٠حقلعدر فائأؤش 1 الثه قول الكتاب فمن

 اخ ))ا: هبفأجا اإليمان، أركان نع ا يبللن ؤالهسو ا جبريل حديث
 .وز؛(( بالقدرحيره األخروتومن واليوم ورسله وكقيه ومالئكته بالله تومن

.ملم[ ]رواه

القدر، مراتب

عددها. االيمان؟ أركان تذكر هل

 األزل، منذ وتفعيأل جملة شيء كل علم اننه بأن اإليمان األولى، المرتبة •

 يكدآل سالى ءت 0 -حى 4ئ > :ا، قوله ذلك على وقددل
٠ ٠وةاًئذ ضئ٠اًلله3الآلق£رأ ج

 [١٢ ]الطالق:

 أوالد تجذ ا انقبي سئق :قال ٠ عباس ابن حديث من الصحيحين وفي

 ويختبرون يمتحنون أنهم أي .(١(() عاملين كانوا بما اعلم( الله فعال:)) المفركين
 صاروا عصوا وإن الجنة، إلى صاروا أجابوا فإن إليهم، توجه بأوامر القيامة يوم

فيهم. األزلي اللبه علم يظهر هذا فعند النار، إلى

معى بارع القدر، كتاب ملم، وصحيح ،١٢٢/٨ (٦٥٩٧) الحديث رقم عامبئ، كائرا بيا ام الله :بارع القدر، كتاب البخاري، صحيح (١ )

.٢٠٤٩/٤ (٢٦٥٩) الحديث رقم شببن، واطقال الكعار اشال زت وحكم العطر؛ عق تؤلوديوتد كل



دط
 مذدلحثائاًئئكلالتئئكل

 إءالذ^اوإل0ئئسؤ
 ال والرف الرض شكت -ككلئ
[٥٩ تعام:٠]اال إالفيبب٠

 من مرتبتين على اآلية اشتملت

 هما؟ ما القدر، مراتب

 في تعاذى الله عظمة تتجلى كيف

ضوءالية؟

المحفوظ اللوح في شيء كل كتب قد ٠ بأنه اإليمان الثانية، المرتبة •

 }~آل ووصإة|xأذمكإيتمتائًا ^٠ :٠ قاًل
 واألرص الماء في ما يعلم ه—الل أن أي: .[٧٠ الحج: ] ^£اش¥ ذيف

 الله د—ء حديث الة ومن المحفوظ. وح—ال ي— أثبته د— كامال ا—عل

مقادير الله اتب )ا قال: :ا الته رسول أن ■ ٠اص—ال ن—عمرو ن—

(١(() سنة النه بخمسين واإلزنى الشفاوات( يخلق اده قبل الننقدتو،

 ،شيء اليردها النثي النافذة ٠ الثه بمشيئة اإليمان الثالثة، المرتبة •
 يغن. يشألم نم وما كان الله شاء ما شيء. اليعجزها النثي وقدرته

 وأخرج [.٢٩ لتكوير:١] ه أئنييت رب آسعر شع أن هءومإالل وماً > :٠ قال

 كة{’ألحكد، يقولن ال ))قال: ا التبي عن ه هريرة أبي حديث من الشيخان

.(٢)((المغرنلذ فإنه اذشغتاليعز.خأالفسدألة ازخمني اذشفتااللهف( اعفر.لي اللهف(
 كلها لألشياء الموجد هوالخالق ٠ الثه بأن اإليمان الرابعة، المرتبة •

 وهوكل ئئء حكل _ > :٠ قال له، مخلوق سواه ما كل وأن

 حديث من صحيحه ي— البخاري وروى ،[٦٢:]الزمر ه ،5ي شى كل
 عيرن ة في يتغن ولت( الله غاذ ))ا: الببي عن عيفخيله حصين ن— عمران

(٣)أ واالرنى الشمواي وفغلق الذغرغلفي؟ ني وغثب ء الما غلى وغانعرشه
 منها شيئا أنكر ومن بالقدر اإليمان لتحقيق األربع المراتب بهذه اإليمان فيجب

بالقدر. اإليمان يحقق لم

العباد، افعال خلق في والجماعة السدنة اهل عقيدة
 المحفوظ اللوح في عليهم كتبها وشرها، خيرها ابعباد، أعمال خالق ٠ الته

 وقال [٩٦]الصافات: ه سلوة §حألؤ و¥ > :٠ انله قال يخلقهم، أن قبل
 شئء داكل١ؤ :٠ وقال [،١٦]الرعد: ه وهراًذ{اًئث| حؤكلنى قاًة> :٠

 حتى بقدر لقي؟ ال )) ا: الله رسول قال السلة، وفي .[٤٩]القمر: -ش^كشره

العجز(. ضد وهو والقطنة، الحذق )الكيس:)؛(العجزوالفيسى،.

والمخلوق، الخالق مشيئة
 [٣٠ إلذان:١] ه اًلثشغةكلئاكتا0اًسجل شآء أن ال ون ؛1وة > :٠ ااًله قال

 واالختبار االبتالء يكون وهنا طريقه، ليحدد واختيارا مشيئة للمخلوق ٠ الله فأثبت

 عليم وهو ،٠ انله عند معلوم المخلوق اختيار أن إال للمخلوقين، ٠ انله من

 فيصرفه الغواية يتحق ومن أسبابها، له ويهيء له، فييسرها الهداية يتحق بمن

.ه كلئاكفا لكان اش إن ^سبحانه: قال ولهذا البالغة، الحكمة وله الهدى، عن

.٢٠٤٤/٤ (،٢٦٥٣) الحديث رقم العالم، عليهما وموسى آدم حجاج باب القدر، كتاب ملم، صحح (١ )
الذبر كتاب معلم، وصحح ،٧٤/٨ (٦٣٣٩) الحديث رقم له، مغره ال فائه األلة، لجزم باب الدعوات، كتاب البخاري، صحيح (٢)

.٢٠٦٣/٤ (٢٦٧٩) الحديث دقم بئت، إن والعل دالدا؛ الخذم باب واالشئئار، والتوبة والداء
رقم [٢٧ ]الروم: ه^ أآل وش- ل٠س د => > تغالى: الله قول يي جاء ما يالب الخلق، بدء كتاب البخاري، صحيح (٣)

.١٠٥/٤ ، (٣١٩١الحديث)
٢٠٤٥/٤ (٢٦٥٥) الحديث رقم بقدر، شيء كل باب القدر، كتاب ملم، صحح (٤ )



األقدارالجارية، شام

 ارادية(.٠الال الحركات و اللون و الجمال و )كالتنغسى
القيامة. يوم اإلتسعان عليها أليحاسب وهذه

قسدرية

 الصالحة كاألعمال وارادته األنسان بفعل تكون التني )وهي
جرائم(. من يرتكبه وما اختيارية

القيامة. يوم األنسان عليها يحاسب التي وهذه ر
بالقدر، الخطأويحتح في يقع من على الرد
 فإنه يحاسب أو ذلك على ويالم خطأ، أو معصية في يقع عندما الناس بعض

القدر. رد أستطيع وال علي، ومكتوب مقدر هذا يقول:

 لك قضى قد انله كان فإن تتزوج، ال الحالة: هذه في بالقدر للمحتج فيقال

 وإذا فيكون. وريا شبعا لك الله قدر فإن تشرب، وال تأكل وال فيأتيك. بولد
 يقدرها لم وإن فتنجو، النجاة لك انله قدر فإن منه، تغر فال ضار سع هاجمك

الغرار. ينفعك فلن لك

 ٤ةل > قال: الذي إلبليس حجة لكان صحيحا بالقدر االحتجاج كان ولو
[.١٦ ف:١]األءر ٠ يزلمقاًذثتئقياً م أعويئىآلندة

 واألخذباألسباب؛ ٠ الله على بالتوكل بالقدروعالقته اإليمان
 رسول قال باألسباب، واألخذ ٠ الله على التوكل مع يتنافى ال بالقدر اإليمان

 قال: وأتوكل؟ أعقلها أم وأتوكل، ناقتي أترك سأله الذي لألعرابي: 1 انله
 صحيحة. كثيرة أحاديث في ذلك جاء كما بالتداوي وأمر .(١)((وتوكل ))اضننلها

 هع٠وهرئأامه > الغريمة: اآلية هذه في ٠ قوبه مر، العلما؛ بغض آخذ وقد
[٢٥ ]مرمي: ٠ يشا٠رملًاا عيي أنقحلةكعظ

 القوكذ سايي ال وده ,شرعا، به مأمور أمر الرزق تحصيل يي ؤاشيب النقي أن

 فإن بابضرورة، الدين من مغلوم أمر وهذا بالقدر، اإليمان وال ،٠ انله على
 به مأمور أمر الدسا في المقثار ودفع المئافع، تخصيل في باألسياب األخذ

 الجذع، هز عير مر، الركب نها ئئقعل أن علن قادر وتعالى سبحانه وانله شرعا؛

ذبلن: في بعضهم( قال وقئ. الجذع، بهز فيإسثابله باشؤب أمرها ولكقه

 الركب دشاقط الجذع اليلك وهزي بمرم... قال انلة أن كر ألم(

سكب له شيء كل وكن حثه فزو... عير من تجييه أن شا؛ ولو

األلباني. وحنه (٢٥١٧) الحديث رقم ،٦٦٨/٤ والورع والرقائق القيامة صفة أبواب في الترمذي رواه (١)

 خئذ الخطاب عمربن أن يذكر

 بقطع أمر مغارق على قبضن لما

 امير يا مهآل السارق: فقال يده،

 أال سعرؤت ما والله المومنين،

 ما )ونحن فقال: الله. بقدر

 الله(، بقدر أال يدك نقطع

 بالقدر يحتج أن يريد فالسارق

 وعمراحتج المعصية، هذه على

 فبين بالقدر، ال بالشرع عليه

 والله بالشرع، لله متعبد أنه له

 قدر ن وأ سرق من أن شرعا، أمرنا

 اللوح في عليه وكتب ذلك عليه

 على محاسب فإنه المحفوظ،

يده. قطعت سرق فان فعله،



فر|جعة|ألرسا

العلمية خالصتي

التالي: الثكل في الدرس ألخطن بالقدر، لإليمان دراستي بعد



الزواج عقد بإنشاء المتعلقة الفقهية حكام٠اال يستعرض 4.8.2

الزواج. في بالمحرمات المتعلقة الفقهية حكام٠اال يشرح 4.8.3

وواجباته. الزواج عقد آثار بعضى يتعرف 4.8.4

سسالميوئه١

المجتمع على والحفاظ األسدرة بناء في الشريعة مقاصد يتعرف 4.8

ء

:.ن

وأهموله اإلسالمى الفقه



[.٢١ ]الناء: ه =ئا>ا < ;ئ ^تعالى: الله قال

 الزواج. عقد ركان

 الزواج. عقد شروط

 الزواج. عقد في الوكيل أحكام

 الزواج. بها يتعقد التي األلفاظ

المحرمة. األنكحة بعض

الزواج عقد

هوره٠الميئ

آلميوأصوصسالفقهاإل كا٤ ايجاآل

أ, هدفين أدون



_______________________________عرتهيية

تعالى، قال

[.٣٦ ]يس: ٠ هئروثا¥يتتثآل٠مأألرضوساًذغي ~ حظئئا الروثح٢س^^^اًقى{^ >

الفردية؟ أم الزوجية الخلق؟ في األهدل ما ❖

الخلق؟ هوسائدفي ما مع اإلسالم تعاليم اتسقت كيف ❖

ل_________________________________________________________ر

يأيت، ما وأمكل الفقه، عمل خريطة تأمل ❖

القسدم الكتاب الباب الدرس عنوان



متهيدا
 وجعله عباده على بها امتر، التي الله نعم ومن األنبياء، دنن من سنة الزواج

 وئ أنئسكلمس ]ر ان\ ق^ءاث^ء > تعالى: قال آياته، من سبحانه
[.٢١ ]الروم ,إقك^إيئا

اإلسعالم ندب التي الهدفات ما

 البحث في الزواج يريد من

المرأة؟ في عنها

ر

الزواج، عقد أركان
الموانع. من الخاليان الزوجان وهما العاقدان: — ١

والقبول. اإليجاب وهي العيفة: — ٢

 )روجتك، يقول: بأن مقامه يقوم من أو الولي من الصادر البغظ هو: واإليجاب
ونحوه(. فالنة ملكتك أو أنكحتك، أو

 هذا )قبلت يقول: بأن مقامه، يقوم من أو الزوج من الصادر اللفظ هو: والقبول

ونحوه(. النكاح

الزواج، عقد شروط

الزوجين تعيين -١

 شرطا ليسن الزواج المهرفي

 من ركنا وال التكاح، شروط من

 ددون النكاح عقد فيصح اركانه،

 وهومذهب اوتسدمه، تسميته،

 تعالى: لقوله جمهورالعلماء،
 الج!انعر!>

 على واجب لكنه ، ~ه} ة٠جذاًةالقؤ١ت

 بدون تزوجها وإذا الزوج،

 المثل، مهر لها وجب مهر

صحيح. والتكاح

الزواج. يصخ ال مدها واحد تخلف إذا الزواج، شروط هذه

اال في ذلك وبيان
مجهوال. الزوجين أحد يكون أن الزواج يجوز ال حيث :الزوجين تعيين .١

به. راص غير أو مكرها الطرفين أحد كان إذا يصح فال الطرفين: رضا . ٢

 ؤغل عايقة عن الحديث: في كما الولي إذن بدون الزواج يصح فال الولي: .٣
 .باطل(( فنكاسدها مواليها تكحثابغيرادن انزا؛ ))ايمتا ا: انله رسول قال قالق:

 ولى فالعثنطان تشاجروا فاذ ننها اندايد بغا فالغهزلها بها دخل نان )) مرب كالرق

.األلباني[ وصححه أبوداود ]رواه ا.لذ ولئ ال نئ

 عائشة عن الحديث: في كما الزواج على الشهود إقامة من بد فال الشهود: . ٤
 تكاحى من ونافانة وفاهذيغذ,ن، االبولئ التكاخ )) قال: ا الله رسول أن ٠

.حبان[ ابن ]رواه أ. لذ ولئ ال نئ ولئ فالشئععان تشاجروا فاذ باطل، فهو دللن، عير



الزواج، عقد في الوكيل احكام
 في عنه ينوب آخر شخصا التصرف صحيح شخص يفوض أن هي: الوكالة

اإلنابة. فيها تصح التي تصرفاته

 (١)العقود. سائر في تجوز كما الزواج، عقد في الوكالة تجوز حكمه:

 ما حدود في موكله عن الوكيل تصرف يكون أن يجب الوكيل: تعرف حدود
رده. شاء وإن قبله شاء إن بالخيار، فيه فالموكل إذنه دون من تصرف وما له، أذن

الزواج، بها ينعقد التي األلفاظ
 وكذلك والنة، الكتاب في الوارد ألنه واإلنكاح التزويج يلفظ الزواج يتعقد

باستعماله. العرف جرى لفظ بكل
(٢)٠ذلك يكفي وأنه عرفه، في المعروف باللفظ يزوج العربية يحن ال ومن

المحرمة، األنكحة بعض
 باب في الشرعية المبادئ مع تتنافى ألنها الشرع حرمها األنكحة من أنوع هناك

 اإلسالمية المروءة مع تتنافى ومعظمها واألحاب، األناب على الحفاظ

الفاضلة. واألخالق واآلداب

المحرمة األنكحة انواع

املتعة،|نكاحالشغار، نكاح

 يزوج ان وهو،

 على وليته الرجل

األخر انيزوجه

مهر وأل وليته،

(شغارا وسدمى بينهما،

 المراة نكاح وهو،

 التي ثالنا المطلقة

 لزوجها تحل أل

 نوجا تنكح حتى

فيتزوجها غيره،

 يعقد ان وهو،

 امراة على الرجل

 بساعة، محدد لوقت

 او اواسدبوع، اويوم،

ذلك، الى اوما شهر،

 ليحللها يطلقها ثمالمهر. من سوه

بناء المطلق لزوجها

بينهما. اتفاق على

 بينهما الفرقة وتقع

 هذا مضي بمجرد

المحدد. الوقت

 اإليجاب يكون ان وهو،

 على معلقا فيه اوالقبول

 وقد يتحقق، لم شيء

 المستقيل، في يتحقق

 ابنتي ازوجك يقول ان مثل

 وكذافي كذا اصبحت اذا

 جهة من كذلك المسدتقبل،

 لو قبلت يقول، ان الزوج

 وكذا. كذا بنتك اصبحت

غير النكاح من النوع هذا

صحيح.

 قبل من شروط وضع يصدح هل

 الشروط وما العقد؟ وقت الزوجة

ونفعها؟ يمكن التي

من المسلم زواج يصفح هل

اوالمسلمة المسلمة؟ غير

المسدم؟ غير من

....ئط٠

 في العنوسة هرة1ظ في تامل

 أسبابها معرفة وحاول المجتمع

معينة. نقاط في

 في والمبالغة — المهر ارتفاع مذل

 مستوى ارتفاع — األعراسى حفل

 التعليم مواصلة — المعيشة

 والقبلية األسدرية القيود — الجامعي

اوالزوجة. الزوج اختيار في

المتقبع. زاد عل الممتع الشرح (١)

المتقبع. زاد شرح (٢)



األرس مرابعة

العلمية خالصتي

التالي: الثكل في الدرس لحص الزواج، لعقد دراستك بعد

الزواج عقد

الزواج عقد شروطالزواج عقد اركان

وهيوهما

١.

٣.

٢.

٤.

الزواج بها ينعقد التئ االلفاظالزواج عقد فئ الوكيل احكام

المحرمة األتكحة بعفى

وهوا ...................... وهو؛ ...................... وهو، ...................... وهو؛

التالي: بالعمل أبادر الدرس هذا في تعلمت ما خالل من

ض

الزواج هقد

٠الصووى



واصوله االسالمي الفقه (

الدرس هذا في اتعلم

 ؤئئوئلم ۶وائ أككشم ^تجظلمتهـالى، هـ هـال

[.٢٣ لذاء:١] ٠ كإ٠ذ^

احهن بحرم؛و من ب؛ ال

الزواج في المحرمات

اهدافي اسجل

يوأهئه٠



احمذتهيئة

 سفيان ايب ابنة اختيت اتكخ الله، لوسر يبا قالت، اهتا امنحةسفيان ايب بنت حبيبة ام عن
 الفقريواختيت. يف ساوكين نن ؤاحب ئقلية،٠مب لىل لشت دغخ، ،فكفثل ؟((ذلك ))اوحتبني قال،
 ايب بنت تنكخ اذ دريد ادلك تتحدن إدا قالت، ،((يل يتحذ ال ذلك إذ))،٠ الله لوسر فقال

 نا يف.جحري، وبيبيت قتكن لؤخل ))اهئا قال، تغخ، قفت: قالت، ؟((امسلفة بنت)) قال، طدمئة،

 بنانتكن، عيف تفرصن فال دويبة سملة وابا اذضعتين الرشاعة، نن ايخ البنة اهتا خئتيل
بغريخدرة. لك اخىل لسعت مبخلية، خليه[ ]متفق .((احواتكن وال

النسداء؟ نن هيلع عرخعن نن ا النيب يزتوج مل ملاذا ❖

\_________________________________________________________________________ا

الفقه اقسدام
ه

والخصونات القفداء الجنايات الشخصية اآلحوال المعانالت العبادات

....................... الحفداتة الرخداع النسدب العدة الخلع الطالق النكاح

يايت، نا وامكل الفقه، عمل خريطة تانل ❖

القسدم الكتاي الباي الدرسى عنوان



منهن، الزواج يحرم من اصناف
:تمين على بهن الزواج يحرم الالتي الناء

دائم. لبب منهن الزواج يحرم الالتي الناء وهمن مؤبدة: حرمة المحرمات .١

 معين، لبب منهن الزواج يحرم الالتي الناء وهن مؤقتة: حرمة المحرمات . ٢
الحرمة. زالت البب زال فإذا

مؤبدة، حرمة المحرمات اوأل،

 المصاهرة(. — الرضاعة — )النب أنوع: ثالثة على فيهن التحريم وسبب

الكريمة: اآلية في مذكورة المحرمات هذه ومعظم

 وسم وئئوئلم يطلم >وتئ
 ى ؤأكصذدأفيلج \]وئ[

سكام في ثشعؤ٣
ه^تككم دعر ١صؤ ال 0 مح دع^ 1

وكياًباتثلميس{لم|}أ~اليال

[.٢٣ ]الذ[ء: ٠ ريئا١ئ^ر٠ ٠دش^^اك^اً§يد £ ما

موبدة، حرمة للمحرمات توضيحي جدول

 المحرمات
المصاهرة بسى

 المحرمات
الرضاعة بسى

المحرمات
النسى سددى

العقد بمجرد الزوجات امهات المرضعات األمهات

فقط بها المدخول الزوجة ابنة

الربيبة( )هي
المرتدعات امهات البنات

األبن زوجة المرتدعات ازواج امهات األخوات

العقد بمجرد األب زوجة المرضعات اخوات العمات

المرتدعات ازواج اخوات -الخاألت  )هن المرتدعات بنات

(الرضاعة من األخوات األخ بنات

.  من المرتدعات اوألد بنات

األناث. الذكوراو
األخت بنات

 خمسى هو المحرم الرضاع

 عن متفرقات، مشبعات رضعات

 فيما )كان قالت: جبدمس عائشة

 عشررضعات القران من انزل

 نسلخن ثم يحرمن، معلومات

 .[مسلم رواه] معلومات( بخمسى

 طفال المراة ارضعت واذا

 ابا فيكون للزوج، اللبن فان

 جدة تكون الزوج وام للمرتضدع،

 من كن )وان الزوج وبنات له،

 له، اخوات يكن غيرالمرضعة،(

بالزوج. عالقة له من كل وهكذا

ميوو,ه



نوقتة، حرمة المحرنات تانيبا،

نوعين: على وهن

 عارض. ببب محرمات .١

الجمع. ببب محرمات .٢

ئدد

 اكثر وعنده ما شخصن اسلم اذا

 في الحكم فما زوجات، اربع من

ذلك؟

الجمع بسدبب المحرنات عارخى بسدبب المحرنات

 |}^^~ > الزوجة اخت —

.[ ٢٣ لنسماء٠ ] ه سدن ت\£ ال ااًلئ^ذإ

 اوخالتها. وعمتها المراة بين الجمع —

 بين يجمع اذ ا الرسول )تهى
 وخالتها( المراة وبين وعمتها، المراة

.[ عليه نتفق]

زوجات. اربع عنده لمن الخانسة —

المتزوجة. المراة —

وفاة. او طالق نن المعتدة —

 تنكخ حتى لزوجها ثالنا المطلقة —

غيره. زوجا
تتوي. حتى الزاتية —

تسلم. حتى المشركة —

تتحلل. حتى اوعمرة بحج المحرنة —

من م٠١
 وئئودئلم كةكقموائلم٩ عهجظلم ؤسئ > تعالى: قال

 ص ي قء٠ؤ ] \ [ ۵وا وكئم
 في ض صوريكاً وي اآلئؤ ئ ذاؤشغم

دغر صألاً ۶ 0 ين

| ين آؤيح يامآلب وئتت ه^تكم ئالجاع
رجئاه١ئ^ر اً§يد(١لتئالك اال^؛إالت£ ~كفتئواً

التحريم؟ هذا من الحكمة ما



العلمية خالصتي

التالي: الثكل في الدرس لحص الزواج، في للمحرمات دراستك بعد

الزواج في المحرمات

ا منهن الزواج يحرم فن اصناف

موقتة حرمة المحرمات ا ا موبدة حرمة المحرمات

التحريم سى التحريم سى

لم ٠ ل

وهن

\ عن

و
\ ونئ \ ونئ \ ونئ

١. ........ .... ١. ١.................. ....... ١..................... ١. .................

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

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

ا. ... ........................ا ............................ا ....... ....................ا

ه. — ....................ه. ....... ..............ه.
٦. ........ ٦. ................... ٦. ................

....... ٧..................... ٧...............

عض
ةما.

التالي: بالعمل أبادر الدرس هذا في تعلمت ما خالل من



وله اإلسآلني بلفقدك ٤ ايجاال

[.٤ ]الناء: ه محق صدي واآلناة ^تعالى، الله قال

الزواج آثارعقد

الدرسى هذا في اتعلم

هوره٠يئمال

الزواج: عقد آثار

)الصداق(. المهر أوال: •

الزوجية: الحقوق ثانيا: •

الزوج. حقوق —

الزوجة. حقوق —

بينهما. المشتركة الحقوق —

أ, هدفين أدون



٠ أوفوأ؛ئعثود مذتأ١ت >^^ًالرىب ،٥^ قًال
حياته؟ يف اإلنسان ميضيه رشيع عقد أمه ما ❖

الزواج؟ عقديف وجود من ألفاية ما ❖
\_________________________________________________________ر

الفقه اقسدام
 ا ا في ا ٩
والخصومات القفداء الجنايات الثنخععية األحوال المعامالت العبادات

الحفدانة الرضاع التسدى العدةالخلع الطالئ النكاح

مايايت، وامكل الفقه، عمل خريطة تامل ❖

القسدمالكتابالبابالدرسى عنوان



 وشرائطه اركاته استوفى الذي التام الشرعي الزواج
ننها، كثيرة، اثارشرعية عليه تترتب

المهر)الصداق(، اوال،

بها. الزواج مقابل المرأة تتحقه ما هو تعريفه:
 لها ويجوز يقطه، أن أهلها من ألحد وليى للمرأة، واجب حق المهر حكمه:

نفها. بذلك طابت إذا بعضه أو كله، تقطه أن

 المهور، في المعاالة ويكره المثل، مهر وجب العقد وقت بذكر لم وإذا

لمباًعن ^xمح^^ صدقين واشأاًؤتا تعالى: انله قال التيير ويتحب
نغى. طيب عن مهورهن أي [٤ لذاء:١]سورة ئائ^^هتؤئغاشققا^٠}هك |،و

 المرأة شرف ومراعاة ومكانته، الزواج عقد أهمية إظهار المهر: مثروعية حكمة

 الصداق كان لذلك معها، كريمة زوجية حياة بناء على الدليل وتقديم وقدرها،
 أبوها، كان ولو حتى الحق هذا منها يلب أن ألحد يجوز ال لها، خالصا حقاً

 تعالى: قال كما ذلك، عند أخذه له فيجوز ألحد شيئا نغى بطيب أعطت إن إال

[ ٤ لذاء:١ ] ص^قينه وءواؤعتا >

الزوجية، الحقوق ناتيا،

بينهما. نشتركة حقوق |الزوج. حقوق 1 الزوجة. >قوقل 1 اًقام: ثالثة وهي

ال ائاوعقد

وصه الني



الزوج، حقوئ
 عليها( حقه إن بل الحقوق، أعظم )من الزوجة على الزوج حق تعالى الله جعل

 0آلغقيا^> سبحانه: فقال عليه، حقها من أعظم
[.٢٢٨ ]البقرة: ٠واًقةءهرير٩دط

:زوجته على الزوج حقوق ومن
الشرع. حدود في لزوجها الزوجة طاعة •

 عشرته حسدن من نماذج اذكر

نسدائه. مع

 الزوج. بإذن إال البيت من الخروج عدم
يكرهه. ما تبدي وال عرضه، وتصون ماله، على تحافظ

المشتركة، الحقوئ
فهي: بينهما، المشتركة الحقوق وأها

 اآلخر يعاشر أن الزوجين من كل على فيجب بالمعروف: المعاشرة —١
ويساعده. اآلخر يكمل منهما واحد كل ألن يالمرروف،

 أو )الرجل العقد طرفي أحد مات ثم صحيحا النكاح عقد تم إذا التوارث: —٢
 في تعالى الله جعل وقد منهما، للحي الميبت حال في الميراث ثبت المرأة(

 وبحظلم كرة $ #ف >وك±م فقال: العزيز، كتابه في محكمة فريضة هذا

 8و 7 6 ج4ر 3 2 مكر1 0 / .ن —+يى()*^
 اك1 ألي يثم كن7 ثم إن3ئرك @ >£اًلرئ اؤ<:89

وؤ3,١ؤخوئ 7و7 ص ئكن 0 مخكممرل

 ااًلئد^نطاةأ7ئ8٠حوة0[\]آو_

دين x ج غهئ وينيؤ7 ئ أقب في 0۶ ءه بم 0 1 برهل

....ئط٠

اآلتية: اآلية معنى اشرح
 سا $ # ال;ل >ا!

 و+ *ب ) (ه; ًائه ئآلل
, - .٠

.[١٢ لذاء١] £ 0 ~اًس ته8

ط١ئ

 والثدجار، الحدوت رفع الى اآلوواج بعضن يلجا الزوجين بين مشكلة حدوت عند

 سبدا تكون ربما التى الحوار، لغة فتغيب المثداعر، وكبت الحدمت الى وبعضهم(
بينهما. المحبة موت في

العالقة. وتحسدن المودة دوام فى الزوجين الحواربين اسطرأهمية اربعة فى اكتب



التالي: الشكل في الدرس لحص الزواج، عقد آلثار دراستك بعد

[ زواج٠ال آثارءقد

الزوجية الحقوق ثاتقيا، )الصداق( المهر اوال،

،حعوى ،حعوى ،حعوق حكمه، تعريفه،

١. ١.
٢. ٢.

٣.



وابنه لقمان قعدة يتعرف 5.2.2

■ ,درب

ا.هز

آلح

٠١٠٠.

141

 ١جخمهل عباس بن الله عبد الصحابي شخصية معاذم هم١ يتعرف 5.3.1

٠(( رمزالعلمبر

لبحو ا و مبرة

 القراض والقصص السالم عليهم األنبياء قصص بعفن يتعرف
وسلوكه* بحياته ربطها على ويعمل والعبر، الدروسى منها مستخلصا

 المستفادة والدروس عليهم الله رضوان الصحابة بعفن يتعرف
حياتهم. من

اإلسالمية والبحوث السفيرة



أهدافي أسجل

ا

142

اإلسالمية والبحوث السعيرة
1 نج ر

الدرس اًتعلمفيهذا

ألبنه ووهديته الحكيم لقمان

ئهأ٠ال.ع1دسبرةوابحوث١

٦ -

الدرس: هذا في تحقيقهما إلى أسعى هدفين أدون

ومن+ئايتعن ئ^ؤ٢ طقنآ#ينآتكمهني >وس ت.عالى: قال

[١٢ لقإن:1 إه حييد3م210/ث— و، —

 الحكيم. لقمان

 والعقل. بالعلم وعالقتها الحكمة

 الحكيم. لقمان صفات

البنه. لقمان موعظة

 البنه. لقمان وصية من المستفادة الدروس أهم

ال________________________________



هرتهيئة

غرياألنبياء. من الصاحلين بعفن بأسدماء شغيت اليت الكرمي القرآن السدوريف اذكربعفن

\_______________________________________ر
الحكيم، لقمان

 كما الحكمة تعالى الته أعطاه الصالحين، الته عباد من عبدا الحكيم لقمان كان

 سور من سورة تتمى وبه ا، الته رسول حديث وفى ٠ الته كتاب في جاء

شأنه. من هلرعا علينا تعالى الته قعس حيث الكريم؛ القرآن

 أهل من النوبة( بالد )من نوبيا وكان سدون، بن عنقاء بن لقمان اسمه إن ويقال

 سمي ولهذا بالحكمة؛ مشهورا كان بل عظيمة، وحكمة وبالغة عبادة ذا الصالح،
 سبحانه لله الخالص التوحيد إلى لدعوته زمانه مؤمني من وكان الحكيم، لقمان

 الى، داود زمن في قاضيا كان إنه ويقال: األخالق؛ بمكارم االلتزام وإلى وتعالى،

نبيا. يكن لم أنه الجمهور عن والمشهور

والعقل، بالعلم وعالقتها الحكمة

 القول، في اإلصابة افهي بالعمل؛ العلم وارتباط العقل، كمال دليل الحكمة

الطبيعي((. مكانه في شيء كل ووضع العمل، في واإلتقان

الحكيم، لقمان صفات
صفات: من الحكيم لقمان به كميز ما أهم من

 واحد معنى حول تدور وكلها كالمه.. وقلة صمته، وطول يعنيه، ال ما كركه .١

 ين ))ا: قال جلية، واضحة األمر هذا في ا نبينا ووصايا اللسان، حعظ وهو

 .األلباني[ وصححه الترمذي ]رواه بخير. إال ينطق فال لسانك أمك أي ؛((خذا.. عليك

عبادة. ذا رجال لقمان كان كثير: ابن قال عبادته. كثرة . ٢

 تراني كنت إن ينظرإليه لرجل قال لقمان )أن مجاهد: عن قلبه. وطهارة سريرته صفاء .٣

 أبيض(. فقلبي أسود تراني كنت وإن رقيق، كالم بينها من يخرج فإنه الشفتين غليظ

 واموالكم، صوركم الى ينغر أل الثن إن)) ا: الته رسول حديث مصداق وهذا

.]رواهملم[ .وأعمالكم(( الىختفوبتكعب ينغر ولكن

٠
بالحكيم: المراد

 قراراته في مسدد شخعص

 بعد عنده وأفعاله، واقواله

 وعمق عقل، ورجاحة نظر،

 الموقف يستوعب تفكيريجعله

 صحيخا استيعابا أمامه الذي

 تصرفاته تصبح ال بحيث

 سريعة افعال ردود مجرد

 وال موزونة ليست ومتهورة،

٠محسوبة

اصك لدمان

لبحو ا و مبرة



 تديم ))إنك له: قال لقمان مولى أن روي وحده: الجلوس وإدامة الخلوة كثرة . ٤

 الجلة طول #إن فقال: لك((، آنس كان الناس مع جلت فلو وحدك، الجلوس

الجنة((. طريق على دليل الفكر وطول للفكر، أفهم

 ما أعظم وهي العبادة، في ونقاء صفاء العبد تمنح الخلوة وهذه الجلوس هذا

.ملم[ ]رواه ((الخفي النقي التقي العبد* يحي الله اذ)) ا: قال لربه، العبد يقرب

ألبنه، لقمان موعظة
 بالكثير ابنه لقمان أوصى وقد )تاران(، اسمه إن يقال ولد الحكيم للقمان كان

 الحنة. والموعظة والمنفعة الحكمة في غاية وصايا وهي النافعة، الوصايا من

لقمان: سورة في دكره ورد ما الوصايا هذه ومن

 <ال>آل;آلؤزقذغالذ ال:;876>قالتعا!ى:
 0 ونتندد 8 ق حذ؛ ك له دوبدو الكذ أ يا6و 0 كئ

_'مت]ملئ[قخ١وانجهد0 أنليؤؤددآلأصير
 ثن 0 ؤب س ^1 ذئم معروئًا ًاثيا يف وصًامهما جهط طم

 تق,}دوئ۵آلميشةص(طئذقتؤةمىبإ؟.إ

ر١خ الدى ± اثهإة — ىي االر يف و الثئوبق يف ¥ صخرة £ هؤغ ديل

 آسنألحنئتما٤صكاا فيًاال الشش ى٠الب^مك 0 ذذكيةءر(آالد
 لكزبًا*يرب ص^^^^طنأوألصذت غنني٢وائكيدفيئضريحاءض

[١٩ - ١٣ ]لقمان: ^0

الوصية، في لقمان استخدمها التي اإلسداليب
 إليه دعن، بما القيام على المدعو يشجع نافعا، ترغيبا وصاياه لقمان ضمن لقد

الوصية: هذه في استخدم وقد حال، وأكمل وجه أحن على

 جيل بين التواصل على يدل سلسة بطريقة واالبن األب بين الحوار مبدأ •

بينهما. العالقة قوة على تدل وبطريقة األبناء، وجيل اآلباء
 القلب لينفتح ورأفة وطظف وأبوة بحنان بئي( )يا بقوله: التودد أسلوب •

 االبن قلب في كبيرا وقعا الكلمة لهذه تجعل بتي يا كلمة فتكرار لكالمه،

اإلصغاء. حن على وعوا

- والبحو مبرة١

 ما بها يقرن وصية فكل ،البديل وتقديم بالثرح يتبعها التي اإلقتاع وسيلة

نهرا. كانت إن تركها وإلى أمرا كانت إن فعلها إلى يدعو



ألبنه، لقمان وصايا اهم السابقة األيات ذكرت وقد
 876 > تعالى: قال شيئا، به يثرك وال وحده الله يعبد يأن أوال أوصاه .١

 ألن ؛[١٣ }لغمان: ه 8<=>,:;ًالةةذغللزء ال:;

 وهو الظلم، أعظم ألنه الشرك؛ لترك الموجب له وبين التوحيد، هو الدين أصل
ضررا. وأشدها المنهيات أخطر

 ووصاياه: نصحه إلى يتمع وهو ابته سأله حيث ؛تعالى الله بمراقبة أوصاه .٢

 تعالى؟( الله يعلمها هل العميق البحر قعر في مخبأة صغيرة حبة لوأن ياأبت )أرأيت
 الماء في وال األرض في شيء عليه يخفى ال وأنه ٠ الله علم بإحاطة فأخبره

 يئقائ<ح~سنيلؤذ^^£.1ن يذبئإئاًا > تعالى: قوله في كماوردذلك
 [.١٦ ]لقمان: ه ًاشًاآلأ±ييفخمخف—صخرذاوفيًالئكو:وى

 اآلمر أن وبما ،المنكر عن والنهي بالمعروف، واألمر المالة، بإقامة أوصاه .٣

بالصبر: أمره فقد لذلك أذى، الناس من يناله قد المنكر عن والناهي بالمعروف

[.١٧ ]لغمان: ءرأاأًلمير^ ين

 يحب ال تعالى الله بأن ذلك مبررا ،بالتواضع وأمره والفخر، التكبر عن نهاه . ٤

 يبتعد أن فاألجدى الخصال، هذه يكره تعالى الله أن دام وما فخور، مختال كل

0ال إةا0ً ىااًل ي ^المسلم: سرد ع^ا
.[١٨ ]لغمان: ه ;0

 صوته. من وعض مشيته، في يقصد أن فعليه ،واالعتدال بالتوسط أوصاه .٥

 ٠صداةأ:_االوبتخيت س وؤبدئ:ذوضض > لمثل: وضرب

 رفع عدم اإلنسان فيتحرى الطريقة، هذه النفس تعاف حتى .[١٩ ]لغمان: ايده

حاجة. دون من الصوت

ئدظ....

 لقمان أوصاها وصية اول ما

بها؟ البدء يدل وعالم البنه؟

دئ....

 اآليات الومدية نعتن من استخرج

التالية: االساليب على الدالة

٠التودد اسلوب •

٠البديل وتقديم االقناع وسيلة •

...........................ئغ

٠عذر دون من للصالة المخصص الوقت في يصلي ال زميلك رايت

 في لقمان استخدمها التي األساليب احد مستخدما نصيحة لزميلك قدم •

٠موعظته

اآلمربالمعروف في توافرها الواجب االداب عن ويب اسالم موقع في ابحث •

٠المنكر عن والناهي

....ئط

 وبين التفسير، كتنب الى ارجع

 االيبة في تعادى الله قول معنى

 ئ ونين > لقمان: لسعان على

ه ..تين



 لقمان وصايا إحدى في ورد
 لؤالشفياألصمزاًا البنه

 والمرح؟ الفرح عن نهي هـذا فهل

 يتجنب ان المسلم على وهل

المرح؟

ألبنه، لقمان وصية من المستفادة الدروس اهم
به. الشرك وعدم وتعالى سبحانه الخالق لله الكامل التوحيد ضرورة *

بشكرهما. شكره ٠ الله قرن فقد بالوالدين، الوصية *

تعالى. الله مراقبة نحو التربية في التوجيه *

الناس. بين ونشره الصالح العمل على التنشئة *

وكبيرها. صغيرها والتحديات اآلالم على الصبر *

 بالخيالء المشي وعن عليهم، التطاول أو الخلق، على التعالي عن النهي *

فخور. مختال كل يحب ال تعالى الله ألن والكبر؛

الحديث. أدب من ألنه خفضه؛ على والعمل الصوت، رفع عن النهي



األرس فرابعة

اسية خالصتي

الحكيم لقمان عن مختصرة عشرمعلومات اكتب
آ

١-

٢-

٣-

٤-

٥-

٦-

٧-
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هتجد عباس بن الله عبد
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ا الله رسول عم ابن

تكعم فإذا الناسى، اجمل قلت،حجييخيتز عباسى ابن ايتر اذا كنت ،ؤيح روقمس قال

[يربخالا رواه] الناسى. اعلم قلت، خذث فاذا الناسى، حصاف قلت،

ميرةوالبحو١

الدرس هذا في تحققههما إلى أسعى هدفين أدودن

ا. الله رسول من قرابته

 ا. الله لرسول هيق عباس ابن مالزمة

 هض. عباس البن ورعايته ا الله رسول ظطف

القرآن. وترجمان األمة حبر

 ابن حضور على ه عمر المؤمتين أمير حرص

مجله. فيلمعل عباس

 العلم. طلب على حقلشيئخ عباس ابن حرص

 وعيق عباس البن ه طالب أبي بن علي اختيار

للخوارج. محاورا

الدرسى هذا في تعلم

اهدافي سجل

اإلسالمية والبحوث السدرة ه( ١ تمجل



ايرتهيئة

؟البخاري[ ]رواه ،الدين يف فقهه طلهم بقوله، ا النيب له دعا الذي الصحايب هو من
\_______________________________________ا

،٠ الله رسول من قرابته
 ابن الهاشمي، القرشي المطلب عبد بن عباس بن اللبه عبد الجليل الصحابي

 الهاللية. الحارث بنت لبابة الفضل أم وأمه العباس. أبا ايكلى: البله رسول عم

 بثالث الهجرة قبل فيه، محاصرون والسلمون طالب، أبي ,شعب في ه ولد
 البله رسول إلى أمه وحملته شديدا، فحا ابنه بمولد ه العباس فح ولقد سنوات،

المبارك البله رسول ريق جوفه دخل ما أول فكان المبارك، بريقه عحنكه

 سماوعفا، امألجوفه الديم))قائال*: ودعاله والحكمة، التقوى معه ودخلت الطاهر،

 ع رنودب٦۴يا٠مةشب٠اهمف۴ا ))فقال: دعاله رواية وفي ا(، واجعذذبنء.باددالضابحة

 الرسول دعوة لجل٨وذ عباس ابن في تحققت فقد وعليه ،الشيخان[ ]رواه ((التاويل

الكريم. للقرآن وترجمادا األمة وفقيه الكرام، الصحابة أعالم من علما غدا حتى

، ا الله لرسول ؤججلي عباس ابن مالزمة
 منه قرابته بحكم شديدة، مالزمة ا- البله لرسول مالزما ١٦جئه عباس ابن كان

 ماء له يعت. فكان عباس؛ بن البله عبد خالة ميمونة المؤمنين أم زوجته ومن

 ويكون ا، بيته في للصالة وقف إذا خلفه ويصلي يتوضأ، أن هالم إذا وضوئه

دابته. على رديفه

 الحكمة ويعلمه ويزكيه، ويوثره، الدين، في بالتغئه له يدعو ا النبي فكان

الخالصة.

خمإؤياز، عباس ألبن ورعايته الله رسول عطف
 عمره، من عشرة الثالثة في يافعا غالما وصار ملل.ءنيىل عباس بن البله عبد شب لما

 رعايته، اي الرسول تولى الصادقة، األبوية الرعاية إلى تحتاج خطيرة مرحلة وهي

 ))الديم قائال: له ويدعو أخرى، تارة صدره إلى ويضمه رأسه، يمح تارة فكان

.البخاري[ ]أخرجه التأويلة(( وعلمه الدين، ذي فقهه اللهم ؤالجكفة، الكتاب غئغه



القرآن، وترجمان خبراألمة
 لقبوه حتى عقله، ورجاحة علمه، بعة ودعنيكل عباس البن الجميع شهد لقد

 وغزارته. علمه بسعة القرآن، وترجمان األمة، وحبر البحر، فلقب: عدة: بألقاب

(١)ءباس(. ابن القرآن ترجمان )نعم حقه: في ه معود ابن يقول

ودعمماخ عباسى ابن حفدون على هعمر اميرالمؤمنين حرهى

مجلسده،
 أبي أمثال اصحابة، كبار 1 الله رسول لمالزمته إضافة وهلي عباس ابن الزم

وأحكام. أحاديث من صغره في فاته ما عنهم وأخذ وعمر بكر،

 ذكره فإذا ودض عباس ابن فضل عرفوا الذين من ه الخطاب بن عمر وكان

 كبار مع بدخله وكان عقول((، وقلب مؤول، لسان له الكهول، فتى ))ذلك قال:

 مثله(( أبناء ولنا معنا هذا تدخل ابة( أحدهم: قال حتى مجله، في اصحابة

د
 والحديث: السعيرة كتب ادى بالرجوع

 ان فيه ورد الذي الحديث اكتب

 جلجدعباسى ابن أردف 1 النبي

مركوبه. على

الرضا. عدم عن تعبيرا

 أخرى: اعتبارات دون من الكفاءة تقديم هو ه الخطاب بن عمر معيار وكان

 عباس ابن ه الخطاب عمربن اصطحب يوم ذات وفي واصداقة، والقرابة كالن
 تعالى: الله قول في تقولون ما وسألهم: الصحابة، كبار ضم( مجلى في معه

 أش دس ق ركا1د ش ألثا وركت ٠ وأئقئغ ئرأئو جآء ١لد >

.[٣-١ :ر]اؤئص ٠ أدب

 أن أفواجا الله دين في يدخلون الناس رأى إذا -1 نبيه الله أمر بعضهم: قال

 ماذا عباس، ابن إلى يلتفت وهو عمر: فقال البعض، وسكت ويتغغره، يحمده

عباس؟ ابن يا تقول
إداه. علمه أ -1 الله رسول أجل بقرب إخبار هو :ه فأجاب

 الحضور إلى التفت ثم عباس، ابن يا تقول ما إال منها عممت ما واللله عمر: قال

 أدرك وعندها ترون((، بعدما عباس ابن على تلومونني )اكيف لهم: وقال

سئه. أبناء من غيره على عباس البن تقديمه سبب ه عمر على المعترض

العلم، طلب علىؤعمملي عباسى ابن حرص

 خالل من المعلومة صحة من التحقق العلم، تلقي في عباس ابن مبدأ كان

 حدا ممع إذا فكان اليقين، إلى الشخص يصل حتى مصادرها إلى الرجوع

 1 الله رسول أصحاب من الثالثين يقارب ما ويأل يتابع 1 الله رسول عن
الرواية. صحة من للتأكد

المستدرك. في الحاكم رواه (١)



ظئ..................  جيجمحاوزا۶ عباسن ألبن ه طالب ابي بن اختيارعلي
للخوارج،

 ؤني ومعاوية علي بين الحرب وقعت عندما ه طالب أبي بن علي عهد في
 بن الله عبد إال علي يجد لم صغين، معركة بعد ه علي على الخوارج وتمرد

 عباس ابن فناقشهم منهم؛ إليه الموجهة االتهامات في هؤالء ليناقش عباس
 سيدنا صف إلى والرجوع خروجهم عن بالعدول نحوهم أو آالف ستة وأقبع

.ه علي
 عقول((. وقلب سؤول ابلسان قال: العلم؟ هذا أصبت دلم :ه سئل وقد

 خلقه ودماثة بتواضعه ثم يسمع، ما يعقل الذي وبقلبه دوما، المتائل فبالذه

األمة. هذه حبر ١٦٩جئ عباس ابن صار

 البن ه علي اختيار يدل عالم

الخوارج؟ لمحاورة هئئ عباس

 الصحابة حياة كتاب اوفي كثير، البن والنهاية البداية كتاب في ابحث •د.
البطاقة: بتعبئة وفم للكاندهلوي،

........................................................ عباسن بن الله عبد اسدمه

لقبه

............................... في ..............................سدنة توفي وفاته



األرلس فراجعة

العلمية خالصتي

جبإيخملل عباسى بن الله عبد عن مختصرة عشرمعلومات اكتب

٥-

٦-

٧-
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وفوائده الحياء معنى يتعرف 6.2.1

الدابواألخ١

وصرته نفسه مع عالقته في األسالمية باألخالق يتحفى6.2

|ألد|بو|ألخالىمبة



أهدافي أسجل

الحياء. مفهوم

 الملم. حياة في وفوائده الحياء أهمية

 وحقيقته. الحياء فضل

ومظاهره. الحياء أنواع

ا

اسيا خلق

به٠الع،واألخآلق ب١آلد١

اآلدابواألخآلقاإلسالمية
، 1

الدرس هذا في أتعلم

اسياء خلق

٦

الدرس: هذا في تحقيقهما إلى أسعى هدفين أدون

 جدبرك يف كخ٩ظك ًالئ^ياؤ _ قمشى \آلتدحدحثاؤ> تعاىل: الله قال
[٢٥ لقصص:1] ٠ ؤمبتق ئ



عممنتهيئة

 ثويب فأضع وايب ا الله لوسر فيه دفن الذي بيتين ادخل كنت)) قالت، ؤمخ عائشة عن
 عيل األوانامشدودة مادخلت لله1فو مرمعهم، فملادفن وايب، إمناهونويج فأقول،
٠واأللباني[ الحاكم وصححه أحمد ]أخرجه ثيايب((

لك؟٠خفةاىلفغلد عائشة ما حالهتاتلك؟ جابيف٠احل خفة عائشة عىل هدجيب ❖
ا _________________:_________________ر

تمهيد،
 على الساطع البرهان وهو متارع، بال االخالق وتاج البشرية، النفس زينة الحياء

 فهو المؤمنون، به يتباهى نبيال خلقا الحياء كان ولئن روحه، وطهارة صاحبه ععة

الجنة. إلى صاحبها تدفع التي اإليمان شعب من شغبة أيثا

.البخاري[ ]رواه األيمانة(( من سعبة ة الحيا و))ا: قال

دد...
:٠قاالإلمامالشافعي

بخير استحيا ما المرء يعيش

 من ويمئع واالفعال، األقوال من القبيح اجتناب على يبعث علق
تعالى. لله مرضاة التقصير

النحاء بقي ما العود ويبذى

الحياء الشافعي اإلمام سده كيف —

السابق؟ البيت في

المسلم، حياة في وفوائده الحياء اهمية
أن: إلى صاحبه الحياء يدفع

تعالى. الله شرع على ويستقيم سوء، كل من نفه يصون •

سبحانه. منه والخوف الحذر مع تعالى، الله شرع بما الناس يعامل •

 إسالمية شخصية منه ويجعل المشروعة، واألعراف اآلداب يراعي •

متكاملة.

 وينصح تعالى، الله من حياء المعاصي يتجنب أن الملم على يجب ولذلك

الحياء. قيمة بالتزام حوله من للناس القدوة ويقدم الحياء، بقيمة حوله من



 التامن بعضن عند ينتشر

 الندين، من الحياء بل قول؛

 اإليمان، شعب من الحياء فإن

 في جاء كما يقال ان والصواب

 من يستحي أل الله )إن الحديث؛

.ومسلم[ البخاري ]رواه الحق(

وحقيقته، الحياء ففصل
 بضع االيمان# ا: قال التقوى، حصال من وخعئئة اإليمان، سعب من مئة الحياء

.البخاري[ ]رواه ،.االيمان مر، فقعبة والحياء فقعبة، - وسبعون بفدع او - وسمتون

 قال قال: ه مسعود بن الله عبد يرويه الذي الحديث في ا سها فقد حقيقته: وأما
 والحمد ئئثحي إدا الله، رسول يا قتا (،(الحياء حق الله مئ سدتحيوا ))ا: الله رسول

 وعى، وما الزاسن تحفغئل ان ،((الحياء حق الله مئ االسدتحياء ولكن اك، د ليسن)) :قال ،لله

 فعل فمئ الدنيا. ريدة ترك اآلخرة اران ومئ والبلى، الموت تذكر واذ حوى، وما والبطئ

.واأللباني[ الترمذي ]حسنه ((الحياء حق الله مئ اسدتحيا فقد دبان

ومظاهره، الحياء انواع
منها: عدة، ومظاهر أنواع للحياء

ئدد

 وهات التبوية السعيرة الى ارجع

الحياء. عن السعيرة من قصة

تعالى الله مئ الحياء

 يراه، الله أن تذكر منه تمكن ولما لذلك األسباب وبذل ا مذ يسرق أن فلوأراد
 اللبه. من حياء الذنب ترك قد فهذا فامتبع، الحالة هذه على يراه أن الله من فاستحى

 الورع( أدركني ثلم سنة، أربعين حياة الذنوب )تركت الحكمي: الجراح قال

.[١٩٠/٥ التبالء أعالم ]سير

هـ.

انواع من نوع كل على مثاال أب-

الحياء.

التاسن مئ الحياء

 هذا تصرف أن ويمكنك إنجازه، يتطلب مهم أمر وعندك عزيز ضيف جاءك فلو
 الحياء. من فهذا له. إكراما انصرف، له: تقول أن تتحي لكن سهولة، بكل الفيف

 ال حالة في الناس يراك أن من حياة تذهب فلن ما، مدعولمناسبة وأنت رثة ثيابك
 المنكرات ويجنبه به، التلفظ أو القبيح، إبداء من اإلنان يمبع الحياء تحبها.فهذا

اقاس. عليها ويطلع عوراته تتكشف أن من فيتحي الفواحش، عن وبيعده

التفسن مئ الحياء

 بأن فتتحي العالية، الدرجات على ويحصل الدراسة في مجتهد زميلك
 العالية. بالدرجات وتأتي زميلك تنافس أن وبإمكانك بمكانتك، يليق ال هذا
ا ر



 المنكر، والذهيعن٠واألمربالمعروغ الحياء بين الموازنة
 اإلسالم، عليها يقوم التي الواجبات من المتكر عن والنهي بالمعروف االمر

الباطل. وإبطال الحق، إلعالء الملم يؤديها والتي

 عن والنهي بالمعروف األمر في يتحي أن له يجوز ال الملم فإن هنا ومن
 تغييره، الصعب من فيصبح المتكر الناس وأبعل البدع، شاعت وإال المنكر
 تفسدي -الذي ))قال: ا التبي عن به. إلزامهم فيصعب المعروف عن الناس وابتعد
 جعابا عليكم يتفح، ار، الله ليوشكن او المنكر عن ولتنهون بالمعروف لتانزن بيده

.واأللباني[ الترمذي وحسنه والترمذي أحمد ]رواه لكة((( يستجاب فال تدعوته ثم( منه

 مسالة، عن الشعبي اإلمام سئل

 أال له: فقيل ادري، ال فقال:

 وأذت ادري ال قولك من تستح

 لكن فقال: العراق؟ اهـل فقيه

 قالوا: حين تستح لم المالئكة

التلمباًإألذاءئثآ>

المذموم، والخجل الحياء بين الموازنة
 طلب من ال.يمنعه المؤمن فحياء المذموم، الخجل إلى يؤدي ال المؤمن حياء

 ال يقول: أن المعتم أو العالم سئل إذا الحياء يمبع وال الحق، قول أو العلم،

 الدين أمور في السؤال عن االمتناع وأما ودنياه، دينه في له خير ذلك فإن أعلم،

ومهانة. مذموم وخجل ضعف هو وإنما بحياء، فليس ونحوه

محمود -فتق الحياء ان قيلظئ

هما؟ فما رذيلتين، بين وسعط

منه. تستحي المالئكة ان حتى ستيرا، حييا عثمان كان

المالئكة؟ من حييا المسلم يكون كيف بين



العلمية خالصتي

التالي: الثكل في الدرس ألحصالحياء، لحلق دراستي بعد

الحيا* بيئ الموازنة ومظاهره الحياء وحقيقته ابحيا* فخف وفوائده الحيا* اهمية

المذموم، والخجل المسلم. حياة في
الحياء مفهوم

أيه

التالي: بالعمل أبادر الدرس، هذا في تعلمكه ما خالل من





التصويبات

التعديل المالحظة الصفحة رقم


