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 قادرة متقدمة دولة إلى2030بحلولءام قطر تحويل إلى ،2008 لسنة 44 رقم
 بحد جبال لشعبها الكريم العيش استمرار تأمين وعلى المستدامة؛ التنمية تحقيق على

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

دنفينها. وخطط
1 التألية المترابطة األربع الركائز خالل من التنموية األفاق الوطنية الروية وتستشرف

م١ االقذحيم اصية3 األجتماءعا لتذمية٠

*لبشرية التنمية—األولى الركيزة
المستهدفة: الغابات

ا متعلمون سكان
 يفي بما المواطنين ويزود المتميزة، العالمية التعليمية األنظمة مستوى إلى يرقى تعليمي نظام ٠

1 ويتضمن القطري، المجتمع وحاجات بحاجاتهم
والمستقبلية. الحالية العمل سوق لعاجات تستجيب تدريب وبرامج تعليم مناهج ٠
فود. كل وقدرات طموحات مع تتناسب الجودة عالية وتدريبية تعليمية فرضا ٠
للجمبع. متاحة الحياة مستمرمدى تعليم برامج ا

 الالزمة بالمهارات القطريين والشباب األطفال تزود وغيرالنظامي النظامي للتعليم وطنية شبكة ٠
ا على تعمل وتقدمه. مجتمعهم بتاء في لالسهام العالية والدافعية

تراثه. على والمحافظة القطري المجتمع وتقاليد قيم ترسيخ -
القدرات. وتنمية واالبتكار اإلبداع على النشء تشجيع -
والمواطنة. االنتماء روح غرس ٠
والرياضية. الثقافية النشاطات من واسعة مجموعة في المشاركة -

 وتخضع مركزية، ارشادات ووفق ناتي وبشكل بكفاءة تدار ومستقلة متطورة تعليمية مؤسسات
المساءلة. لتظام
بالتعاون الناهن و العالم القطاعين بين الشراكة مبدأ على يقوم العلمي البحث لتمويل فعال نظام

 المرموقة. العالمية البحوث ومراكز المختصة الدولياة الهيئات مع
 العلمي. البحث و الفكري و الثقافي- النشاط مجاالت في دوليا دورفاعل

على والحفاظ سالمتها. وتامين حقوقها ورعاية الوافدة العمالة من المرغوبة التوليفة استقطاب
منها- المتميزة المهارات اصحاب
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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
 معرفياً، الطالب يتعلمه ان يجب ما سدد )حيث التعلدم تطوير لعملية الزاوية حجر تثل باعتبارها المختلفة،

عالية. بكفاءة ذلك توظيف ليكونقادراعلى وسلوكياً( ووجدانياً،

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

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

 والروحية، واسلقية، المعرفية، المتعلم شخصدية بناء في مهما مرتكزا تمتثل اإلسالمية التربية مادة كانت ولما
 صنع في واساسااًلسهامه والعالمي، والقومي الوطني اطاره في المجتمع مع ومنطلقالتعامله والندلوكية، والفكرية،

تفكنس المادة، لهذه مناهج اعداد الضروري من فان واخراه، دنياه في واسعاده باهلل لوهدله واسضارة، التقدم

قطر. في والتعليمية والمجتمعية السياسية للنهفدة الطموحة األهداف

اللجان رئاسة

 علماء من نخبة بتكليف التعليم هيئة قادت فقد االسالمية، التربية لمادة اجللي المنظورالوافدح هذا من وانطالقا٠

 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 بوفدع االسالمية،

 وعلومه، الكريم )القران هي؛ ب^الت ستة اش االسالمية الشريعة واقسام لمجالت وفقاً الكتاب تقسسيم تم ولقد

 واألخالق اآلداب االسالمية، والبحوث النديرة وأصوله، االسالمي الفقه االسالمية، العقيدة الشريف، اسديث

اإلسالمية(.

 االعدادية، المرحلة في المتعلم تعلمه مما والذطالق التدرج على الثانوية المرحلة هذه في امكن ما حرصنا ولقد

 التي والمعاهدرة الجديدة القفدايا بعخس طرح واش والمهاري، المعرفي التحصديل في متقدم مستوى اش بيده واألخذ

 الفقه ومادة اسديث، مصطلح بعلم اسديث مادة فاتبعنا وقدراته، تطلعاته وتساير العمري ومستواه تتناسب

 جعل اعيننا نصدب وافدعين االسالمية، البحوث واش السررة فقه اش السررة من وانتقلنا الفقه، اصول بعلم
 عالقة بينهما تتكون بحيث وقضاياه، مثدكالته ومعاجلة المتعلم حاجات من وقريبا وجذابا شائقا المصددر

بها. وتعلقه للمادة حبه اش تودي حميمة

 وهدلى العمل، في والصواب القصد، في االخالص جميعا يلهمنا وان اجلهد، بهذا ينفع ان نندال تعاش واهلل

وسلم. وهدحبه اله وعلى حممد سيدنا على وسلم اهلل



التفصدة. الدرسى لموضوعات عرضن
^١ الدر|س هحا في اتعئم ٦

لم ٦

التعلم. عملية نهاية في تحقيقها تتوقع التي األهداف هـذا درون
٢ أهدافي أسجل

٢ ز

التعلم. في وتثيررغبتك الدرسى في الدخول تمهد خطوة أالصلع

واثرائي. وتطويري حنائي مدن فيها النشاط ومتنوع المختلفة، المهارات تنمي فقرة ذشاًط

للدرسى. ومراجعتك تعلمك تقويم في وتسسهم التجويد، بدروسى تختصى اؤنز

 ومعرفتك معلوماتك لتوسسيع التالوة بدروسى تختصى تثقيفية اضاضة معلومة

الكريم. القران كتابة في الرموزالمسستخدمة داصسطالحات

§

 في وسهم وتأمله، األيات في نحومعنى االنتباه للغت ايمانية تثقيفية اضسافية معلومة

تعالى. اهلل لكتاى قراءتك عند لديك التددر حانف تنمسة ٠
الدرسى. في المقررة الكريم القرأن أيات تالوة في ألدائك تقويم ——*۵

 عزوحل اهلل لكتاى معرفتك من تزيد الكريم، القرأن حول تثقيفية اضافية معلومة

به. األأمة وعناية وقيمته، ٠
المحفوظ. القرأني النصى اسسترحاع على قدرتك قياسى لك سح ذاتي تقويم هدابز

 وترسة، توحيهاً التفسسرتحوي دروسى في الكريمة األيات وحي من اضاضة معلومة

المفسرين. وتامالت السسلف أقوال من مختارة

الكريم. القرأن لتفسسرأيات فهمك قياسى على ساعدك ذاتي تقويم

فيها. والتوسسع الدرسى دموضسوع المعرفة زيادة على تسساعدك معلومات تقدم اضسافة ٠
صحيح. دشسكل ادراكه ضرورة الى األنتياه ولفت الدرسى، في األءم للمفهوم ادراز ٠
 تعالى؛ قوله وحي من الدرسى، موضسوع حول والبحث األطالع في يحفزللتوسسع سيؤال
علماً(. زدني رى )وقل

ازدض

 الحياتية المواقف في التصسرف كيفية للتفكيرفي توجيه خالل من الواقع على اطاللة

نتعلمه. ما خالل من
لث٠دادد

 والغسيظ المراحعة على تسساعدك سيرة، يمفردات الدرسى محتوى فيها تلخصى منحلم

الدرسى. في تلقاها التي للمعارف

الطمهه ااً،إظذهئني

عمليا. وتطبيقها علمية وأحكام توحيهات من الدرسى في حاء ما ألمتثال ذاتية مدادرة ض



األول الباب
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صحيحة تالوة عمران آل سدورة من (١٥٤ - ١٠٩) يتلواآليات 1.1.3

٢ غع٦ئجب٠دعلتذع٦

 1 يد٦ءذبت0قئحىتيل ششبذغتذه ■
ؤل٠غذك،ب٩ل٠ذئزهىب؟غز٠البغ

أل٠ اة أل

صحيحا تفسريا النساء سدورة من (٦ —١ ) يفسراآليات 1.2.2

وعلومه الكريم القرآن

التالوة أثناء هلا اهلدحيح التطبيق مع املدود أنواع مييزبني 1.1.1
التجويد. احكام مراعيا متقنا تعدميعا النجم سدورة يعدمع 1.1.2

وعلومه الكريم القرآن

صحيحا تغسعيرإ المقررة اآليات يفسعر

يتلواويسمع فيما صحيحا تطبيقا التجويد احكام يطبق



المدود احكام

نواحيها في وهي واي لفظ من

12

 وخو طبيعيا أوال وسنا

تجتلب الحروف بدونه وال

 سكون أو همز, غير حرف أي بل
 على موقوف واألخرالفرعدي

فعببها ثالثة حروفه

الدود احكام

 له وفرعي أصلي والمد

سبب على له توقنى ال ما

 فالطبيعييكون مد بعد جا

مسجال كهمزاوسكون سببن

 المد. تعريف

 المد حروف

المد. أقسام

الدرس هذا فى تحقيقهما إلى أسعى هدفين أدهان

وعلومه الكريم القرآن

تجويدوعلومه الكريم القرآنلمجال

الدرس هذا في تعلم

اهدافي سجل

..

. -



ىتهيئة٦١
معملك، تالوة اىل اسمتع

٠>تمتبىلاً^ه تعاىل، قال

٠سؤةائداب^يثؤ^ ًاةسئؤىدوهيه تعاىل،£ز قال

٠٠قمي^م^وة٢ئئؤحئعلتحضحطتتتئألز^^أن^^ ^يقشكئتتعاىل، قال

امللونة؟ األحرف نطق يف تالحظ ماذا ❖

د٠
والعثة. المد حروف من مدى بحرف الصوت إطالة

المد، حروف

)نوحيها( كلمة: فى مجموعة وهى

وعلومه الكرم القرآن



: المد أقسام

٢ ١
الفرعى المد )الطبيعى( األصلى المد

األصلي، المد اوآل:

 ويسمى سبب، إلى يحتاج وال به، إال الحرف ذات تقوم ال الذي الطبيعي وهو

ده
 كل واستخرج التالية، اآلية اقرا

 المد حروف من حرف فيها كلمة

بشروطها: الثالثة

 سيئ >واليثا تعاذى: الله قال

لذ! اًئش داًيثا واذ و

 سى ضكل ونا ا٢ أطى

9ؤئي0ؤ

4]\ذ[وكق وإلض

[١٧-١٦]الذمل:

 مثل: عليه، يزيد وال حده عن بتقصه ال السليمة الطبيعة صاحب ألن الطبيعي

يمشي. بقول، خمار،

حركتان. مده: مقدار

إطباقه. أو األصع بفتح يعدو قصير زمن الحركة:

الفرعي: المد ثانياً:

 المد حرف بعد يأتي أن سببين: ألحد زيادته وتكون الطبيعي، عن الزائد المد هو

سكون. أو همز،

أنوع: ثالثة الهمز ببب الفرعي والمد

اهلمز بسبب الفرعي املد

البدل المد المنفصل الحائز المد المتصل الواجب المد

المد. حرف قبل الهمزة تاتي ان آخر في المد حرف ياتي ان
المد حرف بعد ياتي ان

مثل: والهمزفي األولى، الكلمة
واحدة. كلمة همزفي

4^ةائآ - 4 ئاؤا٠ الثانية. الكلمة اول مثل:

.4 ذايم >- مثل: <4٠،<4$،

حركتان. 1٠مقدادمد تفى-|>-4ا>
.4أًاك >

او اريع مقدارمده:

وجوبا. حركات خمسى
 او اربع مقدارمده:

حركات. خمسى



التالي: الشكل أكمل

المد احكان(

 وينقسم( فرعي مد

اهلمز بسبب

٢ -
..... مثاله،

د

٢

..... مثاله،
ض

٢ 1
........ مثاله،

■ ض

اجودتالوتي
 صحيحة: قراءة أقرأها ثم الدرس، فى وردت التى المدود اآلتية اآليات من أستخرج

1—ط٠دعاًدوعؤ^يك^اًذئتجنىاًلكرا)اًتذجداألتااًىى خؤساًحلناؤئاسرى : تع.الى ا!ئه ٠قال
> = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 21 0 / .

 ذقئتآ.إقئي-0دذئةتذصئإئتجئيائ£ة0@سوذ=هةل

[٤-١ ]الاء: <]^١مربئوغلء[ أألرض ي ئةسةذ١ائؤ؛يقيًاذكشت



وعلومه الكريم القرانالمجال

٢٠٠ اياهتا: ٣ ترتيهبا:٣ اجلزء:

الدرس هذا في اتعلم

١٥٤ - ١٠٩) عمران ال سدورة
٢

)
اهدافي اسجل

الدرس: هذا في تحقيقهما إلى أسعى هدفين أدون(

مدنية

ه في

كل ابزييروءازعئرة وكل -ت وي _ كل\]اًذثشىلتعا الله قال

-ا
[٣٣ عمرد ]اًل 4 اًصة

 عمران آل سورة من (١٥٤—١٠٩) اآليات تالوة
صحيحة. تالوة

اآليات. في والتراكيب المغردات معاني

وعلومه رم



عرتهيئة

 قدرذلك واذا ،ا الله لكمه فاكمنا الكرمي القران بلغه منآل القرظي، كعب بن حممد يقول
ليتامله، إليه كتبه الذي موأله كتاب العبد يقرا مكا يقرؤه بل معله، القران دراسة يتخذ مل

٠[ ٥١٨/١ الدين: علوم ]إحياء مبقتضاه(( ويعمل
مها؟ ما الكرمي، القران مع للتعامل توجهيان املقولة يف

لم

٢السورة مقصد
النصارى. وخاصة الكتاب أهل شبهات ورد وبيانه، كماله بعد اإلسالم على الثبات

مح٠ءخدألقغمناًلثتكاقاًؤ1

4 3 2 1 0 / . - 1)ًا*ت+ًاألرر ص وا^ًاال >!ت#$ذئت
د7ئة@ <=>98765

 دإ آلسكأج مئ وزب ئه٢ص سًائاس؟؛وزب و_ لله٣ ] ال\ تابؤغو مئأؤة
اا{9 نوحئتجوأخؤئ١آلخحءصجت٢ًا وسدوك 0 ب^^وةئكت 1 امن

وهتا 0 سزجهة ألؤجتئ ًاككت ق ضًاذثزوئررث وهوة ًاحوف وجسورك< اال
( * + -, . / 10 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > =

٠ بكيون أحنم ًاظوىئهئا1 ^ش^^^جاوكا اسهلم كذأ شم حرن @ىب >ب
ا

والتراكيب المغردات معاني
بم

.وشحها النفس، فقر : أالعكنه .بعهد :

.شديد برد : ؤ
لم آل

ه٤٠١٠٩سورةسران)

وعلومه الكرم القرآن





سحىكك و ضوأ إ وكي^^^^ًاآلاًقنمه
2 3 4

 ا0ه٠^جذ)*+أل-.
 ثض;<=سئو@تئشةجابئ9ة8765

 8ي,ض£8ًاخلوشئ٠ًاأثئ>شفشئ٢تينة،اثء٠إكت
 ؛ .كينب _ًااصه~٢ وس^^جين \ ًا[

ؤاب وشرد ؤيحءشكا ؤابًاثديا
ه^وم!ائ^ؤاوًاييجبأتري—ش٣يف^ ومأك§أمت ¥ مري£

< دم ٠ي ب: ر ا من و, كمثا /,امن ءح ح /.//، هر ..رمن / ٠ < / جرامن </. ٠ ٠٠ ب /،/. ؛ي من

١٤٢

ر

£
يؤ^يال^ئي

) ( * + ,

٧ ١ئؤحآلومن١الطئنأمآب1اوود^نشر،أنشمت8ا
}~ك^ش١٤٥ًاال^^ل,ن وستجزي ئويو-موئ^أ ًاالخرؤ 1

١٤٦

!ًاؤئ#انصيئوأًاؤئسأ€
- . / 10 2 3 4 5 6

 ويئس كار١ ووملم دؤذدوهخئعقكا @;<أسيظوأ>تا٤ًال كج:وأ٢ب8 7
 بآلتقإ؛اقشئثذ٠كخثةمطد اءد0أسر صص=غ.مل وهكئ 0 ١ىلأسييك

 م^إئ^^وغص^ك^^^عوكجس^*ئلشي^٠آلذ^،مبذتى^ث^^٠١منمتئ سريذألدياوبك( ينفيهم وكقرءكذًافيااليوكعكيئم[م\ئر¥_ئمئ
 ت،ك^مل حم¥1أل }~وكءقأمح^دلدشكئ ١تلئعةوئ {٠٠

٠ وآل^اص^^^^^دوًا^ئ^تسلؤة ئائن^مل — عق كئروأ §حسمالال
-

والتراكيب المفردات معاني
٢

يهلكهم. : ذ^اكئ الذنوب. من يطهرهم : !ؤصًاإًا#؛ائزأ

.جثئوا فما : ¥م  أتباع بهم: والمراد كثيرة جموع :
األناء. وتالمذة الرسل

تقتلونهم. : حلسوهلميرم<د .لعدوهم خضعوا وما : وئاًاسةؤأ

ا
.تلتفتون ال : }~ئ .هاربين الجبل في تصعدون : ١صةوئ

*٣ *ا

وعلومه الكرم القرآن



و - ط

١٥٤

 210./—٠الًج#$يوًاة()*+
 دكئوةكيهملآل٠آلآأل:;<=>@986543

 اا_يتيا^٠د[رق؛غ٠آلششي٢ة٠١ةت٠يوناك
ًالئةدر ۶ك^دا ^^وًاش، اي وضحض =ئم٠ئور كايف ئه٣ ت^^وتبد اق

والتراكيب المغردات معاني
بم ٦

،لم
.مصارعهم : ئئاعهلم خوف. وعدم أمئا : أح ز

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

نص
اهلبة

 ،مضمومة كانت إذا الغائب المغرد ضمير هاء بعد صغيرة واو إلحاق

الوصل. حال فى لفظية بواو الهاء هذه صلة على يدل

 كانت إذا المذكور الضمير هاء بعد خلف إلى مردودة صغيرة ياء وإلحاق

أيثا. الوصل حال فى لفظية بياء صلتها على يدل مكورة،

 همز، بعدها يكن لم إذا الطبيعى المد قبيل من بنوعيها الصلة هذه وتكون

.>قلحة تعالى: قوله نحو حركتين: بمقدار فتمد

 عليها فتوضع همز، بعدها كان إذا المنفصل المد قبيل من وتكون

 تعالى: قوله نحو خمس أو حركات أربع بمقدار وتمد المد، عالمة
 ًالله> = ألصنصلون> ا: وقوله ، [٢٥٧ ]البقرة: ^وأمرؤإزاقو^

.[٢١ ]الرعد: نيلل^٩@



قدم. موضع فيها

>وئيصا#تنعذؤسرؤطلم اللهتعاىل: قال
+ * )

 أعدها التى جئته بأن ة٠ الته يخبرنا أن الغبن، أعظم من

أحدنا يجد ال ثم واألرضى السموات عرضها المتقين لعباده

اخترادائي

ألفيحقب ١.عء!؛ةؤان^وأتئذو٠±ئءإلئلحن^؛؛إن

معلمي: عند يأتي ما أتلو

س؟١ال\لي]اًقوو_ساًئ نىتابعغو١ ئءيلماًؤة۶ > تعالى: انله قال

 .٠ فيساعدوًا^هون١ئ صج٠ أآلمءحء وسلموك 0 ٠ئكت ب^^وة 1 إ^اهلم١د آنسكه مقع

 ا١ ه ه.ك صابث-حزةآلومشوأ @ ب > كل,بيب ٠ آليا ع; 9 ؛شون 7 ،6> تعالى: ااًلبه قال
.٠ خ^^ا^و^أحهلمك^ون

ااًلهتعالى: قال

.٠ حنل ^استإمئ؛ئ منًاهلم

تلم و وئهاألأخني١د حئثذئشًالثوملثحذئآلوقاأل± فإنيتكت^مل تعاىل: الئه قال

٠.

 قخلمجوش2٠يذاًذعكمتعالى: طه قال

. ٠ ٤ؤارد٩ومكتبرىاً_اًلس \ئ ظنيصراً[ ئ^نكي ثع^دب
 ًاس^^ؤأ١ف^^وم—ش٣ش^ يف لعأتكم٠ ودوًا ¥ £ةاكرب£كق؛لر ~ }ترغ > تع-الى: ۵ قال

.٠ واًهماًلضرفي

 ا؛ائشئثبروكننرهكلم١١لحق يهء٠ئئ١و ؛حول اًظوههولمحم ٤٠^ازاً- > تعالى: طه قال

X رخ ش وجنمث آلبا ريث ص خيمي _ رع( ] \ [ وعئيكم التر

.٠واقذوكمءقًاذثويبآلصخ;اثلمشكا الحر

وعلومه الكرم القرآن



٠

٦٢ اياهتا: ٥٣ ترتيهبا:

وعلومه الكريم القران \ المجال

مكية

النجم سدورة
٢٧ اجلزء:

 ًا.— ,٠+ * حتا^وا)١ئ $ ا#0و!4تعالى: اهـ قال
[٤—١سم: .4543210/



جمذتهيئة
نفسدلى به سميت هوللغد اسدم( بكل اسداللئ، )) دعائه: في قال النبي ان ه مسعود بن عبدالله عن

 القرانة تجعل اره عندلى الغيب علم( في به اؤاستأثرت خلقلى من احدا اؤعلمته كتابلى في اوانزلته
.األلباني[ وصححه حبان، ابن ]رواه (همي( وذهابه حزني وجالء بصري ونوذ قلبي ربيع

القلب؟ ربيع الكريم القران يكون كيف
١٠_________________________________________________________________________ر

السورة مقصد
الشرك. لعقيدة وإبطاال التوحيد، لعقيدة إثبادا وعلومصمدره، الوحتي صمدق قضهية على م٠الذج سورة تركز

76543210./—ق!!ذآ#$ئادوا)ئ*+.,
 إق3٠٠ًاد٠ةةتو٠مثككق5ئ=>ًاأليأ@۶ذئ;أ9ئ8

 ستة|٠أز٠رلؤئتئ\]ةا_X5٠ي^ءت'أقل|تا.
قآلئخئاىتتا{ئ|5تغ.اةاكل0كل;ش1إئ-شم٠هآلاآلذ

والتراكيب لمغردات ا معاني

.سقط و غرى إذا دالئجم )قسم( :

1 جبريل الوحي أمين : 87
الخلقتة. صورته على فاتئمتقام : <
.الخلقية صورته في أخرى مره : لوئ

.والهدى الحق عن الرسول عذل ما :

٠حسن خلق أو قوة : ذو
وتجادلونه ا الله رسول أفتكذدون : ألو
.الخالئق علوم إليها تنتهي التي : طرؤًائ^

وعلومه الكرم ن١لقر١



 وق: أألنض ليع ئ و العلة س^نلمال ن١ع^ س ، جلًاس ئئبمئ١وئ مل ختونًا ممساء٩٦ينإؤ
 تأل0ضيجيى0٠0ألوق٢شائت٠مهض٠ةملينذئًاق

 !ي#$الئ^آلة إ0شقئث(قةاإألسشبذذًاةيسيآوة
 ;<=>ءن@ئذق : 98 764الا ة2س/إت—*+كا ) (
 سين أؤ وز جيي مهم^^ش ربق ؛ناآللة^2 ديف 1 ألسأ آنئيو وزردال١شيي

 ق[\]ف_^فيهسق^ن^سيل^ال
 الأ{|إذ؛~ئاضئذ٠كج٠دبةال٠0اال

 ظىيذ٩ذ 0 آذخًائأًاقىؤؤ 0 أيف^،زًا.ؤيشًا± §^ؤصؤأ بصف أ£أل¥
 أال0يدىؤة٠أمل;ائحدئسز0هؤجقى-٠٠

 ًاآلذق٠مثصئ0ألذج,جيق؛رئ0ء0لشألضإ{٠دتلزل؛رئةئ
 كأل#ائئ٠زسة!ثزآطتكوب٠ألةاقتح0

 :;9ا8ًذ7,6543210آ/٠ال<مأ(إذا*+,-آ
0ذذئ0ذآ٠7ذحظل^م£ذ٠وًا؟0<=اآ>

ا|٢ والتر.اكيب المغر.دات معاني
٢

.عوجاء أو جائرة : ضألح الجاهلتثة. فى يعدونها كانوا أصنام هى : دوج :
.للجزاء اآلخرة فى المصير : آعى .الذنوب صغائر : آم :
.أغطى بما أرضى أو أفقر : 4 .الزحم فى فق٠تئ : دع/ ٠

سنى ا

هليل هود تؤم : = .الجاهلية فى يعدونه كانوا معروف كوكث : 9
ا لوذا قوم قرى : 0و غليل صالح تؤم : رو@أ



 بذي١الؤةي٠ًالد_\]1[٠^ةئق<٠؛اآل٠تكتاقش
 ا|0ئئون٠د٠ذ0تؤبصن1٠ينثونأ
^٠}4

والتراكيب المغردات معاني

.غافلون الهون :.تتثكك :تاذئ

.فآتةوئلشتًابه > تعا}ى: ااًلبه قال

 العبادة سر وأنه فضله، على يدل بالجود األمر تخصيص
العبد. بها يخضع حالة أعظم وهو ولبها،

الكريم: القرآن في المذكورون المالئكة

 شممح4: تعالى قال والالم، الصالة عليهما وميكائيل جبريل .١

عذو الله وكؤ يرتل وره ي.٦ذمزبئ لله ١و0

.[٩٨ ]البقرة: 4ذئي

 الصحيحين في ثبت كما الموت( )ملك باسمه ٠ الموت ملك ذكر .٢

 ئؤإقرؤكز۶ىم7>ؤآلوئمةقاًلتو تعالى: قال وغيرهما،

.[١١ ]الجدة: 4نح^ويكى

 <لم=^:98/7دؤإ6> تعالى: قال النار(، )خازن مالك .٣

.[٧٧ ]الزخرف: 4>ئ
٢_______________________________________________1

وعلومه الكرم القرآن



.*سلي احبت
ش,ئ654.............لأل1-ًاآلئ/لة..........*ؤى............ه+٠وو!ئاضى$

............ههـ0ؤًاة............ت٤ئة0............ب0<=>هآ@............:98
01............أل04\]ةاوةئ............هـئقى2ئى*آ............ئى0ض0

}}{آل|١،ص،xلئذر<0ًايكل............ع 0............ا٠٠ملذذصهر0............ةئجذه
 يناآلس±0............ذلؤًاألق|ملمئ ...........م0٠جي^£ ...........
 ............ئهوىًاآلذئنوقدحآمننراأ وى امح ش^نلال ان............س ئآاويًاشذةا0أ;تزؤاًا شتونًا

 .2 ئةاال٠ا0فيآلئئذاليقئ............تن0٠0آأل;ز؛الق60ئاتق اآماال0
 ةال21(ال*+,-ئ/..........ةآئال$القئة 1رذتض*٠خذئأملشج

 س..........يف1 ًالدأ آنئيو صياوزبدإال.......... ئ>ش@=<; : 98 أمح6............
............6ميًا ال٠فيأ'فيائذت]\0............ شسه.وز^دركي،9ألحلةرةقزئئض١

 هح|٠٠.إةمت,ذءآ...........ًاإلضسإال0نا2ألع1؛ًامخ2+|ىاؤةا
 ............أتيبةلله0ئأص±٠3يف؛ض§............اذ~ئصإذأ£

............دى٠ز2أمل;,حبفي0ةئ9د٠...........0ا0٠ةمل؛0
٠ئ0مث0...........|ء;ق...........03ئقيألم,0...........ال؛زلةزجتة٩0

ذلييذقد؛د............£٠ه............يذأصذ9آلئ٠يذ$قتد
;<0............8760............32٠10/............ي,,0............ض(ا0

ة20ي٠0^*آل...........0ألإ^^^1ي9ق*5ة@0> ............
ًاشئ ............ةاض£0أذئالة0...........ذذات\]آلد0...........0ىباإلذ0

{٠||0...........ةم0دن٠ت0............أضتاص0



مدنية

 والتراكيب. المغردات معاني

 لآليات. العام المعنى

اآليات. إليه ترشد ما

وعلومه الكرم القران

واليتامى التسعاء حقوق
النساء. سدورة من (٦-١) اآليات

+ * ) ص( ؤى٢ر$ \#\ اًةش !;ا>ا ئى:1تع هـ ل۵

[١ لذاء:١] 410./—,

أسعى هدفين أدون(

التسعاء حقوفاً

وعلومه الكرم القرآن



*رتهيئة١ا

مز واذا سبح، تسبيح فهيا مزباية اذا مرتسال.* ))يقرا بانه: النيب قراءة ه حذيفة وصف

.ملم[ ]رواه تعؤذ(( بتعون* مر واذا سال، بسؤال

؟ يه ما الكرمي، تدبرالقران عىل املعينة الوسائل احد احلديث يف —

السورة مقصد
 الجاهلية لرواسب إزالة والمالية؛ االجتماعية الحقوق حفظ خالل من داخله في الملم المجتمع تنظيم

والضعغاء. النساء حقوق على وتركيزا

اللهًالزمحه ب

 وغوأ ونثآح 0.ا—١و*+كوجه )ؤ ( ق حدقو ًاىى ر$ # ًائش زى!
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والتراكيب المغردات معاني
م--------------------------------------- ١

حواء. : ,ر .٠غ آدم : )(

دعضا رعضكم يسأل أي تتساءلون: : زن تإ وفرق. نثر : ء/
—و

كذا. تفعل أن دالته أسألك يقول: بأن

العلم. الحفظ الرئت: : > القرابة. وهى جمعرحم، : وأليام

الحرام. : ي البلوغ. سن وهودون والده فقد وهومن :يتيم جمع :

والذنب. اإلثم الحون: : حوا الحالل. : ذع

تجوروا. أال أقرب : أىالولواً تعدلوا. أال : أمئواً

نفس. ط.,، أوعطية فريضة : المهر. : الصداق : تجئ صد

الزواج. سن بلغوا : ٤٠٠ اختبروا. :

األموال. فى التصرف حن : وتبيتتم. أصرتم : ءا^ا

يتقل أن قبل اإلنفاق إلى المسارعة : وذرا الضرورية. الحاجة غر فى اإلنفاق اإلسراف :
1 التتمم. مادى

ع

لأليات، العام المعنى

. — ,ر + * ) ( ص ؤى $ # ًاةش !>
/10>

قدرته؟ بين وكيف ؟ا الله أمرنا بم —

 لهم متبها نواهيه، واجتناب أوامره وامتثال بتقواه العقالء الناس ٠ الله يأمر

 من خلقه الذي ا آدم وهي واحدة، نغى من بها خلقهم التى قدرته على
 ومنهما األيسر( ضلعه من )خلقت حواء ووجها النفى تلك من وخلق طين،

األرض. فى البشر تناسل

أصعل من الناس كون يقتضي ماذا

واحد؟



إة;<=ذ>ه^٤8ىوو5أأق3^وًا
هما؟ فما امران، األية هذه في —

 وأيضا بعضا، بعضكم به يناشد الذي ٠ انله من والخوف بالتقوى األمر كرر

 أنه لهم بإعالمه اآلية وختم كبيرا، فادا قطعها في فإن األرحام، قطيعة اتقوا

عمل. لكل حفيظ رقيب شيء كل على مطلع

 كما عنها ابحث التقوى؟ هي ما

 ،ه طالب ابي بن علي عرفها
زمالئك. على التعريف واعرضن

؟ اليتيم ولي على يجب وماذا لهم؟ اليتامى اموال تندفع متى —

 استبدال عن ونهاهم الرشد، سن بلغوا إذا إليهم اليتامى أموال بدفع ٠ أمر ثم
كبير. وذنب عظيم إثم وذلك ماله، في لليتيم وإيذاء ضررا فيه ألن بالرديء الجيد

] .ؤذإةخئزالشواًفيآيةىةيجيآ[\

معناها؟ وبين األية؟ نزول سدبب ما —

:٠ قوله عن إعيجلهعائشة المؤمنين أم سأل أنه الزبير بن عروة عن التزول: سبب

 في تكون اليتيمة هذه أختي ابن يا قالت: < اً^^<ح ه، ن مما *خ- ٥١ أأل ج^م وإن

 بغير يتزوجها أن وليها فيريد وجمالها، مالها ويعجبه ماله في تشركه وليها حجر

 أن إال ينكحوهن أن فنهوا غيره، يعطيها ما مثل فيعطيها صداقها في يقط أن
 ما ينكحوا أن فأمروا الصداق، في ستتهن أعلى بهن ويبلغوا إليهن، يقطوا

سواهن. الناء من لهم طاب

 مهر مثل يعطيها وخافرأال يتيمة أحدكم رعاية تحت كانت إذا أنه اآلية: ومعتى

 فليئكح عليه، ٠ الله يضيق ولم كثير، الناء فإن سواها ما إلى فليتركها مثلها،
أربعا. أو ثالدا أو اثنتين شاء إن سوامن الناء من شاء ما

عليه؟ يجب فماذا النساء؟ بين يعدل ان يستطع لم من —
 يتسرى أو بواحدة، فليكتفب زوجاته بين يعدل أال خاف إن للمؤمن ٠ انله يبين

للناء. الظلم عدم إلى أقرب هذا فإن يمينه، ملكت بما



 ا۶هبح ئيلوه ~ع }ه ٠قئم مح ٢٢٥ ط^رة نx مح^ه ص^^قئئن اهلتاة ؤأ١وء >
٠ش

األكل؟ خص ولماذا امروا؟ وبم األية، هذه في المخاطب من —
 سبحانه منه فريضة مهورهن زوجاتهم بإعطاء وأمرهم األوواج ٠ انه خاطب

 وطيب برضاها إال شيئا منها يأخذ أن له يجوز فال المرأته، الرجل على وتعالى

 الموهوب ذلك فخذوا الصداق، من شيء بهبة نفوسهن طابت فإن نفها،
 االنتفاعات سائر كان وإن بالمال، يراد ما معظم ألنه األكل وخطل طيبا. حالال

كاألكل. جائزة به

وساؤصأؤ±!— أ§ىبس£٠>ذآلئؤد

السفيه؟ الحجرعلى من الحكمة وما بيانهما؟ وامران، نهي األية في —
 سبحانه انه جعلها التى األموال فى التصرف من السفهاء تمكين عن ٠ انه ينهى

 االتجار وجوب مع الدنيا، الحياة فى معايشهم بها تقوم طريقا للناس وتعالى

 ينفد. ال حتى المال أصل من ال األرباح من وكوتهم عليهم، النفقة لتكون بالمال

 حئا؛ وعدا ويعدوهم طيبا كالما لغهائهم يقولوا أن األولياء ٠ انه أمر ثم

البلوغ. أو الرشد عند أموالهم إليهم سيردون بأنهم

المال، في التصرف أليحسدن الذي السفيه الحجرعلى من الحكمة

 العقل فى لنقص التصرف سوء أو الجنون، ببب أو صغر، يكون أن إما الفه
 أيضا، للفيه وحفظا الضياع، من للمال حفظا عليهم يحجر فهؤالء الدين، أو

نفه. على يتفق ما لديه يكون فلن تصرفه بوء وأهلكه المال أتلف إذا ألنه

 إي ١ةذئآل ١ئ ي آتثم ذ٠ة غ٠أ يإ ذا١ >تأكل|ه
أؤكم

 اليهم؟ اليتامى اموال لدفع ٠ الله بينها التي الطريقة ما —

 بأن البلوغ، وناهزوا الرشد سن بلغوا إذا اليتامى باختبار ٠ الته من أمر هذا

 منهم وجدوا فإن ويشتروا، يبيعوا أن منهم ويطلبوا المال، من شيئا يعطوهم

 جحود ضفهم من يقع لئال عليهم، وأشهدوا أموالهم إليهم دفعوا تصرف، حن

وتلمه. قبضه لما وإنكار

وعلومه الكريم القرآن



 وما التكليف، سن بلغ يتيم

 في التصرف يجيد ال زال

 الولي عدى يجب فهل ماله،

 على يجب ام له؟ صرفه

هو ام له؟ صعرفه عدم الولي

المهور: يخصن بما المراة، على اثرفعلهم مبينا التاسن، من فئتين بين قارن

 من املرأة وحيرمون املهر يألكون الذين
حقها.

 وجعلوا تعاىل الله مهنج الزتموا الذين
لملرأة. خالصا حقا املهر

.....................................املرأة: عىل أثره .....................................املرأة: عىل أثره

ذلك؟ بين مخيرز

نشاط
 بعضن حقوق االيبات عالجت

 المجتمع، في الضعيفة الفئات

 الحقوق وما الفئات؟ تلك هي ما

االيات؟ عليها ركزت التي

وش^ن كيسثنئعئآ ^بروأ أن را١وت ١الئؤكإلمسإع >
بر ئ^اءلف ص؛تإ

 اليتيم؟ مال األخذمن بجوزله ومتى اليتيم؟ ولي عنه ٠ الله نهى الذي ما —

 ضرورية، لحاجة إال بلوغهم قبل وإنفاقه اليتامى مال أكل عن ٠ الئه نهى

 اليتامى يكبر أن قبل نشتهى كما ننفق قائلين وتبذروها إنفاقها فى تسرعوا وال
 على أجرا يأخذ وال عنه نفه فليكف غنيا الولى كان فإن أيدينا، من فيئتزعوها

 ليسد مثله؛ أجرة بمقدار بالمعروف يأخذ أن له فيجوز فقيرا كان وإن وصايته،

عورته. ويستر جوعته

بر0 ي يًاقوياهدويزقق؛ش0>جداذ
ماله؟ لليتيم دفع اذا اليتيم ولي على يجب ماذا —

 ذلك؛ على فأشهدوا الرشد سن بلوغهم بعد أموابهم اليتامى إلى سلمتم فإذا أي

ورقيبا. محاسبا بالله وكفى تلمها، يجحدوا لئال

األيات، اليه ترشد ما
واحد. أصل من مخلوقون الناس جميع . ١

قطعها. وحرمة األرحام صلة وجوب .٢

اليتيم. مال أكل تحريم .٣

الجور. من األمن مع أربع إلى واحدة من أكثر نكاح جواز .٤

منها. نفس طيب بغير منه األخذ وتحريم مهرها، المرأة إعطاء وجوب . ٥

الضياع. من لماله حفظا السفيه على الحجر مشروعية .٦

الدفع. عند واإلشهاد إليه، المال دفع قبل السفيه اختبار وجوب .٧

 أن ويجوز اليتيم، مال من شيئا يأخذ أن -غنيا كان إن اليتيم ولى على يحرم .٨

فقيرا. كان إن مثله أجرة يعدل بما بالمعروف يأخذ



جيكأل0ئبينشيه زكإلا^مءاطت٩ هت > تعالى: ا!ئه قال

لم

نم

 زميلك ناقش سبق ما خالل من

 مال من الولي اخذ حكم حول

ليتيم ا

..........................فقيرا؛ كان ان

...........................غنيا؛ كان ان

ومواعظ. وعبر بينات ففيها الكريم، القرآن قصص معرفة على احرص
ر

الشوكاني: األمام
 التصرف في التشديد من الحكمة

اليتيم؛ بمال

 مجتهد فقيه اليمني. الشوكاني الله عبد بن محمد بن علي بن محمد

 شوكان ببلدة ولد األوطار، نيل كتاب وصاحب اليمن علماء كبار من

 طلبه في وجت. شيوخها، على العلم وتلقى صنعاء، في ونشأ باليمن

 إليه يثار كبيرا عالما صار حتى والسماع، والحفظ المطالعة من فأكثر

 وكان واإلفتاء بالقضاء اشتغل مكان. كل من الطالب عليه توافد بالبنان،

 بعد االجتهاد طريق وسلك التقليد ترك والتجديد، اإلصالح إلى داعية

 علمه سعة على تدل كثيرة مؤلفات ترك كاملة. شرائطه فيه اجتمعت أن

. ه. ١٢٥٠ بصنعاء توفي منهجه. وسالمة

 العبارة، محرر الحجم متوسط وهو التغير، في القدير فتح مصنفاته: من

الحديث. في األوطار نيل
ج١_____________________________________ يم
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وزجل ربه، عبادة في نشأ وشائ عادلة افالم جله، اال الجلل، يولم جله في الله يخللفها سبغة

طلبتته وجل عليه، وتقرقا عليه احبتغغا , ا في تخابا وزجالذ المتماجد، في نغلق قلبه

ألسمنتبها خممائد اال فناخرعة( اوعلى وجوعهم الغارعلى في

35

الغاسل يكبد وعل فقان يا ).-ئكلتك١ فعالة! به، نتكلم بغما لمؤاخذون وانا الله نبي يا فقلث

 عليه، الله يسدرح. فئ على ليسير وانه عغئيم. عن سدالتني لقد ٠. قال، الغار، عن ويباعدني الجنة

٠البييدفلة وقخح رفصان وتضولم غثاة٠الر وتوتى الئمآلة وتقيه( سيئا به تسرئ وال الله تغغبد

لهد! عفيلف كفن ))■ وقتان، ببتمانه فاظ الله، نبي يا بغى قلدن *؟_؛< كله ذللف بمآلئ أخبردا ال

 يطفئ كأما الخطيئة تطفى والطمذقة ,جنة، الصولم الخير، ابواب على ادلك .اال قالة، ٠ئة

 المخماجع( عن جنوبهم )تتجافى تان، دلم قاذ .الليل, جوف فر، الرئجل وطمآلة الغاز، الغما،

 بلى قعدن .سنامه, وذنوة وعمودن كله االفر بزاسدة اخبرئ هاأل قاذ، دم )يغغلون( بلع خفى

قاذ، دم .الجهاد, سنافه وذنوة العئمآلة، وعمودن اإلشمآللم، االفر برزانوه قاذ، الله، رشون يا

يدخلني بقمل اخبرني الله، رسول يا فقلت نسمير، ونحن فنه قريبا يولفا فاهمبحت سفر في

قال: النيب عن في هريرة اىب حديث خالل من الصاحلة االعمال مثار يتعرف 2.2.1

 فا سماله تعلما ال ختتى اخفى تعئمذئ وزجعوه الله، اخاف اني ففنالة وجفماذ فنصب ذاته افراة

. ((عينان ففاشت -خاليا الله ذكر. ورجل يمينه، فتنفق

النيب مع كنت قال في جبل بن معان حديث خالل من والنميمة الغيبة سوء يتعرف 2.2.2

الشريف الحدبه

 نوح نماء في المساعدة الشريفة النبوية األحاديث يوضح
:::: المسلم. لدى الجماعة

الشريد الحديث



ذمار.االءمااللصالحة □

٢٢

36

 الحديث في والتراكيب المغردات معاني

 وسيرته. الحديث راوي اسم

للحديث: اإلجمالي المعنى

 األعمال. فضائل بيان —

الحديث. من يستفاد ما

١
الدرس هذا في تحقيقهما إلى أسعى هدفين أدون(

 اساىهة األعمال داد

الشريف دحديد

تعالى: الله قال
ويكؤ كذ }| ر{ خة ي ٠x تأله تج أىب ٠ىبت

ه — بىاال أج كاً § ذدؤأ

[٢٤-١٩ ]الحاقة:
------------------------------٠

ل

الدرسى هذا في تعلم

اهدافي سجل

الشريف الحديث



عيآتهيئة

االمعاذ. هذه فن بعخام هاتة هبا. خامظا جزاء االمعاذ لبعض جعل ان تعاىل الله خفمل فن

شرح آل تغظ

قال: | النيب عن ،يف هريرة اىب عن

 المساجد، في فقلق قلبه ورجل زبه، عبادة في نفا ب افالمعادذوسا االطهس، الجل يولم جله في الله يظلهم سفة

 الله، خاف٠ا اني وجماذفعاذ ذاكفنحمبة الهزاة طلبته ورجل عليه، وتفرقا عليه اجتمعا الله في تثخابا ورجالن

(١) البخاري[ ]رواه ((عيثان ففانمتع .خاليا الله ذكر ورجل يميده، تتنفق فا سماله نتعلم( ال خئى ا-خفى تصدق ورجل

 الدومي صخر بن الرحمن عبد ،نسعبه و اسمه
في. اليماني
 ألنه هريرة، أبا ا| الله رسول كناه كنيته،

.كمه في هرة يحمل كان

الدوسي عمرو بن الطفيل يد على أملم اسالفه،
 خيبر فتح وقت المنورة المدنية وقدم اليمن في في
للهجرة. السابعة النة في

 عن وحغثا رواية الصحابة أكثر من واعماله، فخمله
 وببركة |، الله لرسول مالزمته ببب |، الله رسول

 حديثا. ٥٣٧٤ الحديث كتب في وله له. | النبي دعاء

 لقراءة جزء أجزاء، ثالثة الليل يجزىء كان،عبادته
 حديث فيه يتذكر وجزء فيه، ينام وجزء الكريم، القرآن
|. رسول

 وتبوك. وحنينا، مكة، وفتح مؤتة، شهد ، جهاده

بالبقبع. ودفن هللهجرة ٥ سنة توفي ،ته وفا

\_______________________ر
 المسجد في جلس من : باب واإلمامة، الجماعة كتاب البخاري، رواه (١)

المساجد. وفضل الصالة ينتظر

المعنى الكلمة

وحمايته. رحمته في أو عرشه، ظل في جله في الله يخلهة

موضعه. يف شيء كل يوضع أمرالله يتع لذي1العادل احلاكم االفالم

األربعين. سن يتجاوز لم شاب

صغره. منذ لربه مطئا مستقئا نشأ ربه عبادة في نمشا

 شدة عن كناية وهو بمدنه، فارقها وإن دقلة يعارقها ال
فمها. للجماعات والمالزمة للماجد حبه،

 في فعلق قلبه

المسماجد

اآلخر. منهما كل أحب أي تحادبا: أصله، تخابا

 وظال ولبدنيهما لقليهما اجتمعا الله، في الحب على

الحب. هذا على وهما الموت فرقهما حتى هكذا
 عليه اجتمعا

عليه وتفرقا

دعته. طلبته

منفردا. وحيدا خاليا

دالدموح. سالت عينان ففانمن

الشريف الحديث

والرتاكيب، املفردات فعاني



ا

 الحديث، هدا في فقط دكرالرجال

 هذه من النساء يستثنى فهل

الفضائل؟

ئ.....

 واذكر ثانية، مرة الحديث اقرا

 ثم فيه، وردت التي السبعة األصناف

 متحققة تراها التي اخترالصفات

نفسك. في

اإلجمالي، المعنى
 مرتب الحديث وأسلوب الخير، عمل على الحث في جاء حديث أعظم إنه

 مجموع شمل قد يجده موضوعه في نظر ومن أسبابها. على النتائج ترتيب
األمة. طبقات

 أحن اهذا :٠ البر عبد ابن قال األعمال، فضائل بيان في أصل والحديث
 وحبك تعالى، اللبه شاء إن وأصحها وأعتها األعمال فضائل في يروى حديث

 ينله لم القيامة يوم تعالى البله ظل في كان من كل بأن محيط العلم ألن فضال به

الووقف((. هول

 من تدنو الغمس أن القيامة يوم في ا التبي عنها أخبر التي األهوال من وإن
 ايقول: الله رسول سمعت قال: ه األسود بن المقداد عن ميل، قدر الخالئق

 .ملم[ ]رواه (ميل كمغدار مثغم نتكونن حثى اتخفى بذ القيامة يؤلم الغمص ندنى )

 يختص ولهذا الشمس، حر يقيهم لشيء يكونون ما أحوج اليوم ذلك في والناس

ظله. تحت فيظلهم خلقه بعض ٠ الله

العادل: اإلمام األول: الصنف
 إال الملك يصلح ال الذي بالعدل مقيدة أنها إال العموم، تفيد مطلقة إمام كلمة

 الحاكم كان فإذا ملوكهم، دين على فالناس بوجوده، إال الخير ينتشر وال به،
خيرهم. ويكثر أمورهم فتتقيم يظلموا ولم العدل على الناس سار عادال

 فإن متعد، فتفعه به، النفع لعموم الذكر، في العادل اإلمام ا الرسول وقدم

الناس. أحوال وصلحت تحله من عدل عدل،

 حب إال العدل على يحمله ولم موضعه. في شيء كل يضع الذي هو والعادل:
عذابه. من والخوف تعالى الله

 ال هواه، وفق ويعادي فيحابي الرعية بين يعدل ال الذي الجائر: اإلمام ويقابله
 بين والحد الحقد بذور فيبذر أهلها، لغير األمور ويوسد تعالى، الله مراد وفق

 األزمات. أمام يصمد ال هسا ويصبح المجتمع، تماسك بذلك ضضعف الرعية،

ربه: عبادة في نثاً شاب الثاني: الصنف
 في أخلص حتى له. غريزة كأنها العبادة فصارت العبادة، في الصغر منذ نشأ أي

 وهجر والطاعات الخيرات إلى نقه فقاد أمره، على واستقام تعالى البله طاعة

الشهوات. على وتغلب المنكرات



 وتنتصر شبابها بغاد تهلك واألمم متقبلها، وعدة األمة عماد هم والشباب
 لكثرة أشق، الشباب في العبادة ألن بالذكر؛ الثاب خص بصالحهم.وقل

 مع العبادة فمالزمة الهوى، اتباع على البواعث وقوة الشهوات وغلبة الدواعي
 ليشت الساب فن يعجبدزبلق)) الحديث: وفي التقوى. غلبة على وأدل أشد ذلك

 جديرا كان صفته هذه كانت فمن .حن[ إسناده وقال: الحنبلي، ]الغاريني ضبؤة(( له

القيامة. يوم العرش بظل

المساجد: في معلق قلبه رجل الثالث: الصنف

 حبه شدة ومن شديدا، حتا للماجد محب فهو مواله مراد في هواه جعل فقد
 بالقلب المالزمة طول فالمقصود عنها، خارجا جده كان وإن بها قلبه تعلق
فيها. والذكر والقراءة، الجماعة، صالة إلى ويتردد إليها، يعود حتى

 في صالة يصلي فال فيها، والمالزمة لها الحب شديد معناه النووي: اإلمام قال
 وهذا بقلبه، للمجد مالزم فهو فيه، ليصليها األخرى ينتظر وهو إال المجد

 يعمر فهو له فانقادت تعالى الله طاعة إلى وقادها نفه ملك لمن يحصل إنما

 واًئاًوو ألش ءاريحج ض اًا مكحذ يم وسا تعالى: لقوله ويحييها الماجد

.[١٨ ]التوبة: < الخر
الله: في تحابا رجالن الرابع: الصنف
 من ذلك في لما تعالى؛ الله غير في الناس يتحابب أن النفس هوى على الغالب

 طاعته على قلوبهما فتأتلف الله في المتحابان أما الدنيا، من النفس أغراض نيل

 بعد تعالى الله ظل في القيامة يوم اجتمعا ولهذا عنده، ما وطلب مرضاته وإيثار

 أي عليه(( وتفرقا طيه اجثمعا)) |: وقوله رضاه. طلب في الدنيا في اجتمعا أن
واالفتراق. االجتماع عند تعالى اننه في٠ الحب على

 تمام فمن خطأ، أو تقصير على تعالى انله في أحبه من يرى عندما الملم إن

 لله أحبه ألنه الحق؛ إلى يده على ويأخذ ينصحه أن وعال جل الله في المحبة
تعالى. اللبه إلى يقربه ما إلى فيرشده وتعالى سبحانه

 إني فقال: وجمال صصب ذات امرأة طلبته رجل الخامى: الصنف
الله: أخاف

 جاء فالطلب الخصلة، هذه في الدواعي أولى وهذه الفاحشة، لفعل طلبته أي:

 أنها وثالثه: ومال، وشرف أصل أي: منصب، ذات أنها الدواعي: وثانية منها،

 المعرفة عظيم رجل إال الدواعي هذه وجود مع ذلك عن يمتنع وال جمال، ذات
وتعالى. سبحانه منه الحياء شديد منه، الخوف شديد تعالى بالله

قصدة عن السعيرة كتب في ابحث ٠

واكتب فيه عمير( بن )مصعب ٠

الحديث. هذا يناسب بما عنه نبذة

 كان إذا السلف: بعضن قال

 تعالى، الله في تحبه أخ لك

 فلم )بدعة( حدثا فأحدث

 لم تعاذى، الله في تبغضعه

وعال. جل لله محبتك تكن

 وتعادى سبحانه الله في للحب

 وتكثدف بها يعرف عالمات

 بن يحيى يقول حقيقته. عن

 تعالى: الله رحمه الرازي معان

 تزيد ال انها المحبة )حقيقة

بالجغاء(. تنقصن بالبروال

 العنكبوتية الثدبكة على ادخل

 اخرى عالمات عن وابحث

منها. اثنتين ودون

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

الشريف الحديث



 الوقوع من المسدلم تحمي األمورالتي بعحض واكتب المجموعة، في زمالءك ناقثى

الزنى: كبيرة في
 المتهدب ذات خص عياضى؛ قال

 فيها الرغبة لكثرة والجمال

 وهي ألسيما حصدولها، وعسر

 لذلك، طالبة نضددها الى داعية

 الى التوصل مشاق عن اغنت قد

 فالصدبرعنها ونحوها، مراده

 اكمل من تعاذى الله لخوف

 الطاعات. وأعظم المراتب

 النامى يترك إم واإلسالم

 موقفا في لحقدمائرهم فقط

 من شرع دل الرذيلة، اقتراف

 دون يحول ما والقواعد اإلحكام

 الموقف لهذا األنددان وصول

للذرائع. سددا

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

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

٤.....................................................................................................................

 الفرد على الصددقة فضاذل اكتب

والمجتمع.

............................. الفرد؛ على

........................ المجتمع؛ على

 تنفق ما شماله التعلم حتى فأخفاها بصدقة تصدق رجل السادس: الصنف

 بحيث بذلها، عند بالصدقة واالستتار اإلخفاء في المبالغة بها: المقصود يمينه:
 هنا المثال فضرب لها، ومالزمتها قربها مع اليمين تصدقت بما الشمال تعلم ال

 بأن المثال ظاهر المراد: وليس اإلخالص، وطلب اإلخفاء في المبالغة لبيان

 بالفغس والعجب والمعة للرياء نفيا بل للصدقة يمينه بذل عند شماله يخفي

عليهم. يتصدق من مثاعر على وحرلنا

 بحاله، وعلمه عليه تعالى انله باطالع واالكتفاء اإليمان قوة على دليل وهذا

 بها والمدح الصدقة، إظهار تحب فإنها للفغس؛ ومجاهدة للهوى مخالفة وفيه

 الفغس. هوى تخالف شديدة قوة إلى الصدقة إخفاء في فيحتاج الخلق، عند
والمجتمع. الفرد على الواضح البين أثرها وللصدقات

- 

أك; : 9 8 6 سئا ٠ألئةقؤ 3 فإن تعاًلى: قاًل

.^ لجة تكيرن وئ-يكا كؤقاتجإل بن عنجظم وكعر >>^<=

خغائها؟ ا من افضل إظهارالصدقات يكون متى



عيناه: نفاضت خاليا الله ذكر رجل السابع: الصنف
 إلى أقرب ألنه الناس؛ من أي الخلو، من )خاليا( بقلبه أو بلسانه انله ذكر رجل

 من تعالى الله غير إلى االلتفات من خاليا المراد أو الرياء، عن وأبعد اإلخالص

 انله إلى شوقا عيناه ففاضت تعالى انله فذكر جماعة في كان ولو الدنيا، شواغل

منه. وخوا سبحانه

الدكر: آداب
به. الجهر في ضير وال السر، في يكون أن •

طهارة. على يكون أن •

والضراء. السراء في اعتاده عما ينقطع ال أن •

المسجد. في يكون أن •

النة. في الواردة باألدعية الذكر في يجتهد أن •

يقول. أو يدعو فيما يتدبر أن •

والسكينة. وع——الخش •

الخديث، فن يسمتفاد فا
الصالحات. فعل في الترغيب .١

بينهم. العدل وإشاعة الملم، المجتمع تماسك على اإلمام عدل أثر بيان ٠ ٢

الصغر. منذ واالستقامة االلتزام الناشئة تعويد على الحث .٣
الملم. المجتمع على العفة خلق أثر بيان .٤

ألفضليتها. أمكن ما بها واالسرار الصدقات، من اإلكثار على الحث ه.

الذكر. عند الخلوة في الترغيب .٦
والتقوى. البر على والتعاون تعالى انله في المحبة على الحث .٧

الماجد. مالزمة في الترغيب .٨

/ الدحتق
ظله. في جذ

 تبين واقعك من هائنأمثلة

الله يظلهم من اعمال فيها

 ورد الذين السبعة غير ظله اال ظل ال يوم بظله الله يظلهم

الحديث؟ ا



اسبة خالصتي

الحديث: هذا في درست ما خالصة أكئب

الحديث، يتناول

بالواقع عالقته التوجيهات االهمية

ض

التالي: بالعمل أبادر الدرس هذا في تعلمن ما خالل من



د٠با

واثره اللسمان خطورة

آسعى هدفين دون

٢ت

.[١٨ ق: ]سورة ه ئد

في

=للمالدأهر@،< شع: > تعالى: الله قال

4== ب

السنئثره ة

الشريف الحديث



هتألاًىيححأك، كار حب ٠ ر تعاًلى، قاًل
الجنة. صباحبها تندخل التي الصالحة األعمال مذ بعضا هاتع ٠ر

شرح آل تغظ

يا فقلت نسري وحنون منه قريبا يوما فأصيخدت سفر. يف النيب مع كننت قال: ه جبل بون معاذ عون
 ليسيرعلى وتعانه عظيم. عذ سالتني لقد)) قال: الغار. عر، ويباعدني اجلنة يدخلين بعمل اخربني الله: رسدول

 مث .((البيتن وتحح رمشان ودضوم الزكاة وتوتى الصالة وتقيم فينا به تفرك وال الغة تعبد عليه الله مذيسرد
 الرجل وصالة الثار. الماء يفئ كما ائفعطلينة تتدلفى والصدقة جفت. الصؤم اتخير. ابواب عفى ادلك اال )) قال:

 اخبرك االال قال: مث < رسلون بلغ حىت < جذوغلمصًاذتقاجكاق > تالث: مث قال .((الليل جوفد مذ

 الصدارة. وعمودد االشآللم. االمر راسىال قال: الله. رسدول يا بىت قلتة .((سنامه ؤذقوة وعمودد األمركله درامى

 وقال: بلسانه فاخذ الله، نيب يا بلى قلتة ،.كله؛ ذللك بمالك اخبرك اال ال: قال مث .((الجهان طدئامه وذروة

 الناسى يتكبد وهل مغاد يبا املك ثكلتكال فقال: به، نتكلم ملواخذونبما وانا الله نيب يا فقلدت .((هذا عليلك كفال
(١) الترمذي[ ]رواه .((أتبنتهم حصائد اال مناخرهم على او وجوههم الثارعلى في

 عمرو بن جبل بن معاذ ونسدبه، اسدمه
الخزرجي. األنصاري

الرحمن. عبد أبو كنيته،

وعمره المدينة في أسلم واعماله، فخدله
والحرام، بالحالل الناس وهوأعلم سنة، عشرة ثماني
 النبي عهد على القران حفظوا الذين الستة أحد وهو
للناس. معلما اليمن إلى ا التبي أرسله ،٠

 سئة، وعشرين إحدى ابن وهو بدرا شهد ،جهادد
كلها. المشاهد وشهد

 للهجرة، عشرة السابعة التة في وفاته كانت ،وفاته
ه. سنة وثالثون ثالث وعمره عمواس طاعون في

والرتاكيب، املفردات معاني

 الترمذي: وقال الصالة( حرمة )باب اإليمان كتاب الترمذي، سنن (١)
حبحيح. حسن حديثا هذا

المعنى الكلمة

قبل. اإلسالم واجبات على دنه قد ألنه النوافل، الخير ابواب

 الدنيا، في المعاصي من لصاحه وقاية الجم يضم

اآلخرة. في النار ومن
جنة

تتباعد تتجافى

للنوم. االضطجاع مواضع المخداجع

فيه. شيء أعلى هو اإلبل فى والسنام فيه، ما أعلى ذروة

وجماعه. بمقصوده كله ذلك بغالك

 دل الدعاء، حقيقة 1 الله رسول يقصد ولم فقدتك،
المخاطبات. في العرب عادة على ذلك جرى

ثكلتك

يصرع. الكاف بضم يكبد

فيه. خير ال الذى الكالم من يقولونه ما السنتهم حصدائد



االجمالي، المعنى
 وروده وسبب الخير، أبواب من فيه ذكر لما العظيمة األحاديث من الحديث هذا
 عن ويباعدني الجنة يدخلني بعمل اخبرني ))|: للنبي قال في جبل بن معاذ أن

 تدخله التي الخير أبواب وأبرز األعمال، أهم له مبينا | النبي فأجابه ((النار

النار. من وتباعده الجنة
 أساليب من لطيف أسلوب وهذا الؤال، هذا وأهمية عظم |- النبي له بين كما

 بالطاعات، االلتزام مشقة مع أنه له دوبين والحوار، الؤال على والتشجع التعليم

 وإخالصا؛ وصدقا حرصا منه تعالى الله عبم إذا المؤمن، العبد على يير فإنه

 أخهع{^|ىذتى~^xه> ج: قال كما عليه. ويهونه له ييره ألنه
.[٧ه- ل:ي]اؤل ه

اإلساللم، اركان
 الجنة تدخل التي األعمال أساس هي اإلسالم أركان أن ببيان | النبي ابتدأ

له: وعدها النار، من وتباعد
 حصول إلى إشارة في معه، غيره إشراك دون بالعبادة تعالى انله توحيد .١

الشهادتين.
 تعالى. انله عند مقبولة يجعلها الذي الصحيح الوجه على وأداؤها الصالة إقام .٢

 على فترد الملمين أغنياء أموال من تؤخذ التي المغروضة الزكاة إيتاء .٣

فقرائهم.

المبارك. رمضان شهر صوم . ٤

سبيال. إليه استطاع لمن البيت حج .ه

الخير، ابواب
 مر التي العبادات جنى من النوافل هنا المراد ((الخير؟ ابواب على ادلك اآل))

وهي: ذكرها،
 يعني (والهمولم.جنة) رمضان، صيام دلم٠ق ألنه النفل؛ صوم به المراد الصوم: .١

وعال. جل اللبه يخط مما العبد يقي ألنه وقاية، أنه

 فالصدقة (،النان الماظ يطفئ كما الخطيئة تطفئ والهمدقة) الصدقة: .٢
 دئدعب£ اًئون قال: ج والبله حنات، ألنها الخطايا؛ تطفئ بأنواعها

.[١١٤ ]هود: ه¥

 أن وأعاله درجات، على وهو الليل قيام أي (،الليل جوف فكي الرجل مألة) .٣

 كى٤$ رق >لحن المزمل: سورة آخر في جاء الذي :| المصطفى كقيام يكون

 ما فأفضله ،[٢٠ ]المزم.ل: 0 ا/ .ة—د و,) ()*و+ه> ى كرم
الغجر. إلى اآلخر الليل ثلث أول من وبعده الفجر، إلى الليل نصف بعد كان

 الصحابة تعامل خالل من

 ادبين استنتج ،| النبي مع

العدم. طالب آداب من

 بها تقوم خيرة اعماال اكتلب

اليومية. حياذك في



الصالة بثشبيه المقصود ما

بالعمود؟

سنامه؟ االمروعموددوذروة رأسى
:وهي الدين هذا أمر عليها يقوم التي األعمال أهم 1 التبي بين ثم

االمراالسالم، راسى
 لله والخضوع واالنقياد االستسالم هو الدين هذا في ما أهم أن هنا المقصود

 يقوم كله الدين ألن األمر رأس وهو الشهادتين، لمحتى تطبيقا وتعالى، تبارك

 عن تعالى قال يقدمه، عمل أي اإلنسان من يقبل ال الشهادتين فبدون عليه،
[.٢٣ ]الغرقان: < لكئوول وفدئاقتاءيئوأسطئلئجعاًثة ر الكفار:

الصدالة، وعمودد
 إلى الملم حياة في فوجودها العظيم، األجر من لها لما الدين عماد الصالة
 فكأن الصالة فقدت إذا بينما حياته، في فائئا الدين يجعل األعمال بقية جانب

 عظيم تركها وإثم عظيم ابصالة أجر ألن الملم، حياة في موجود غير الدين
 مايحاسب اناولا يقول: ا- اللبه رسول سمعنت قال: ه هريرة أبي عن كذلك.

 فقد.نابه فشدت وز وانجح افلخ فقد ضلحث فان صالته القيامة يوم العبد به
.األلباني[ وصححه النسائي، ]رواه .((وخمدر

 المهالك تورد التي اللسدان آفات

 واكتب زميلك مع فلكر كثيرة،

منها: اربعا

الجهاد، سدنامه وذروة
 متميز، بين بارز ألنه النام، ذروة أعاله والجتل بالجنل، لألمر تشبيه هذا

 يعلو وبه اللبه، لكلمة إعالء فيه ألن اللبه؛ سبيل في الجهاد اإلسالم سنام وذروة

األعداء. جهاد هنا: به والمراد والجهادأنوع، أعدائهم. على الملمون

اللسدان، حفظ
 لسانه إلى أشار حيث ويصونه، العمل هذا كل على يحافظ بما -ا التبي يخبر
 خالل من ه لمعاذ ا التبي من تشويق هذا ففي كذا(. علبنك )كفف وقال:

الؤال.

 إذا وأما األمر، هذا مالك له حصل لسانه، يقوله ما على نفه الملم حاسب إذا

 يملك وال بالغا ضررا نفه يضر فإنه اآلخرين وآذى شيء، كل في لسانه أطلق

 عليك أمك يعني (،هذا عليك لف ) لمعاذ: ا التبي قال لذلك ديئه، نفه على

 عليك ألنها فاتركها؛ عليه تؤجر الذي الحق من أنها تعلم لم إذا فالكلمة لسانك،
 فقال به؟ نتكلم بما ئئؤاخذون وادا اللبه؛ دبي يا متغردا: معاذ فقال لك، وليت

 مناخرهم اوعلى وجوههم النارعدلى فى الغاسق املديبامعاذوهراًيغب ثكلتلك )ا ا:

أن والحرام بالحالل العالم وهو معاذ، من يتوقع ال ألنه ائبدنتهم؟(( حصائد اال



 السؤال لهذا | منه استغراب وهذا (،افلذ ثكلتك ) فقال: الؤال، هذا يسأل

 على جارية كانت التي العبارات من وهذه يسأله، أن معاذ من يتوقع لم الذي

معاذ. على الدعاء حقيقة ^| بها يقصد ولم العرب، ألتة

-..................................فشلععك
 التالية: المواقف على علق

اخربسوء. زميل عن معك يتكلم زميل

علمه. دون اسرارزميله ينقل زميل

زمالئه. عن الئق غير بكالم يتلفظ زميل

الخديث، فن يسمتفاد فا
 النار. من وتباعد الجنة تدخل التي الصالحة باألعمال في معاذ اهتمام شدة . ١

 الووحيد وهي: الخمسة، اإلسالم بأركان اإلتيان على الجنة دخول ترتب .٢

والحج. والصيام والزكاة والصالة

 وقيام والصدقة، الصوم، ومنها: بالنوافل، تعالى الله إلى التقرب فضل .٣

الفرائض. أداء بعد الليل،

 اإلسالم يذهب الخيمة، عليه تقوم الذي العمود بمنزلة اإلسالم من الصالة . ٤

عمودها. بسقوط الخيمة تسقط كما بذهابها،

فيه. ما وأبرز اإلسالم في األعمال أهم من وأنه الجهاد، فضل .ه

كله. الخير أصلت هو وحبه وضبطه اللسان كف أن . ٦

تآلهاًك١
 تبين واقعك من امثلة هانا

 والنميمة الغيبة سوء فيها

المجتمع. لىنم^^

الشريف لحديث١



اسبة خالصتي

الحديث: هذا في درسئؤ ما خالصة أكئب

الحديث، يتناول

بالواقع عالقته التوجيهات االهمية

ض

التالي: بالعمل أبادر الدرس هذا في تعلمت ما خالل من



١
االسالمية العقيدة

والسعنة بالكتاب االعتصام ووجوب البدعة، حقيقة يتعرف 3.1.2

اإلسالمية الرسالة أظهرخصائحر يتعرف 3.4.1
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سالمية

السالم عليهم وأنبيائه الله برسل يؤمن 3 4

مستدال وصفاته أسماوه ويتعرف تعاش، بالله يؤمن 3 1
قدرته. بظاهر تعاش وجوده على



.المية

االسالمية الرسالة خصائص

سالمية

درعى

.م

الربانية. مية

المستمر. والتجدد للعطاء المي
.رها.

وسلوكا. لهرا
المجتمع تقدم في وأثره .المية،

 غيئااًؤىآلد اًللهلمتج~،مرمخل .حلنى ثص.

 لسى اً وشلم الله جمذواً وسط ¥ هو

٠ ١ئ^تتكلم^وئ تدثوأسئوه ١±ئ

أسعى هدفين أدون(



تهيئة
٠تعاىل قًال

مها؟ ما ،٠حممد النيب رسالة صفات من صفتان االية يف ❖
.ا لرسالته أخرى اذكرصفات ❖

االسالمية، الرسالة خصائص
اإلسالم: رسالة عاملية .١

 كانت اإلسالم رسالة ألن العالمية؛ صفة الكبرى اإلسالم خصائص من إن
 يشمل عمومها وأن جميعا، البشر لحاجاتت تمتجيب تزال وما كافة، للنامى
 رحمة تجليات ضمن هذا ويدخل متماسكة، وحدة بوصفهم األرض سكان

؛[١٠٧]األنبإء: واًرتثق:٠الله قال جميعا، علينا الشريعة

 النبي كان )) :٠ النبي وقال العربية، الجزيرة أوشبه للعرب فقط ليس أي

.(١ ) ((كافة الناسى وبعثذإلى -عائدة قومه إلى يتبغن
 .[١ ]الفرقان: ^ —فعلدت ييي عبد عق اً§ان رل رقا¥ى٠ :٠ وقال

 الخاتمة الرسالة هذه حكمت وقد الناس، لكل الناس رب شريعة أنها بمعنى
 وألغى وأقاليمها، ولفاتها أجناسها اختالف على اإلمالمية الشعوب مختلف
 أم عنصرية أكانت سواء الناس؛ بين والتفرقة التمييز عوامل كل اإلمالم
طبقية. أم لونية أم إقليمية

......شد
العالم في دولة وجود تتوقع هل

يدل عالم المسلمين؟ تخلومن •

ذلك؟

الربانية: خباصية متيزياالسالم .٢
 سبحانه الله من ونهايته ومنشؤه مادته اإلسالمي الدين أن بالربانية: المراد

:وجهين من ربانية شريعة فاإلسالم وتعالى،
 للوصول اإلسالم رسمه الذي المنهج أن أي والمنهج: المصدر ربانية أوال:
 إلى تعالى الته وحي مصدره ألن خالص؛ رباني منهج وأهدافه غاياته إلى

.٠محمد رسله خاتم
 البعيد وهدفه األخيرة غايته يجعل اإلسالم أن أي وابوجهة: الغاية ربانية ثانيا:

مرضاته. على والحصول وتعالى، تبارك بالله الصلة هوحسن

 محمد نفظن الذى )ل :٠ الله رسول وقال هج. الله عبد بن جابر عن وملم البخاري، أخرجه (١)
 اال رسلنبه، باللذي يومن يموتنولعة، ثم والنضراني، يهودى االمة هذه اخدمن بي اليشنع بيده

.ه هريرة أبي عن مسلم النار(( اضحادد مر، كان



 الربانية خاصيتي تساهم كيف وضح

 تنمية في االسالم في والشمولية

المتوازن؟ االنسان

 وهذا وسعيه، أمله ومنتهى اإلنسان، غاية هي وبالتالي اإلسالم، غاية هي فهذه
 النفوس في وتغرس القدسية، صفة منهما المنبثقة التشريعات على يضفي
 ويوقن وتعالى، سبحانه لربه يتعبد أنه يعتقد المسلم ألن واحترامها؛ حبها

 0 •/،.—>أال :ا قال ذلك، على ويحاسبه عليه ويطلع يراقبه الله أن
.[١٤ سك: ٠2ا

 باألخطاء، يعترقون الصحابة من األول الجيل جعل الذي هو الله من والخوف

 القوانين عن تفترق الشريعة يجعل الذي وهذا عليهم، الحدود إقامة ويطلبونئ
الوضعية.

 لخاصتي الثمرات بعضن استنتج

 المسلم حياة في والشمولية الربانية

معلمك. مع وناقشها

اإلسالم، مشولية ٠٣
 على تناب بحيث الحياة، جوانب لكل الشريعة شمول تعني الخاصية هذه

 الدنيا في الككلف بحياة المتعلقة العملية األحكام من اإلتان يحتاجه ما جميع
 في أحصاها إال كبيرة وال صغيرة يدع لم وشامل كامل نظام واإلسالم واآلخرة،

 والسياسية والديتية والجماعية، والغردية والمادية الروحية حياته أنحاء جميع

واآلخرة. للدنيا نظاما كان األساس هذا وعلى واالقتصادية،

املسمتر، والتجدد للعطاء اإلساليم الترشيع قابلية ٠٤

 الوقائع حكم ئأخذ كيف

 في تكن لم التي الجديدة

 وهل األول؟ االسالم عصر

 وعلى فيها؟ الحكم للعلماء يحق

 كان وإذا ذلك؟ يكون أساس اي

غيرالله احد يملك فهل ذلك،

 الجديدة، النوازل استيعاب أجل من االجتهاد، باب اإلسالمية الشريعة فتحت

 والقياس النظر بإعمال وذلك العصور، اختالف على التطورات كل ومواكبة
 محدودة النصوص ألن الصحيحة؛ الناس أعراف واعتبار المرسلة والمصالح

محدودة. غير والوقابع

 إال للجزئيات تتعرض ولم العامة، والمبادئ الكلية باألحكام الشريعة اهتمت وقد
 ونحوها؛ والمواريث والطالق والزواج كالعبادات والدوام الثبات شأنه كان فيما

 صفة الشرع جعلها الشورى(( ))موسة مثل مرنة، النصوص كانت غيرها وفي
 مصالح ئمليه لما تركت وشروطها تفاصيلها وأما اإلسالمي، للمجتمع أساسية

 وزاراته في الحكم نظام وكذا الغراء، الشريعة مع تتعارض ال أن بشرط الناس

كثير. وغيرها الحسبة، ونظام ومؤسساته،

والتشريع؟ الحكم حق تعادى



 الوسائل في فتكون المرونة واما والغايات، األهداف على يكون الثبات ان •

واألساليب.

والجزئيات. الفروع في والمرونة والكليات، األصول على يكون الثبات ان •

 الشوون في والمرونة واألخالقية، الدينية القيم على يكون الثبات ان •

والعلمية. الدنيوية

 على بنيت األسالمية الشريعة ان

 ذذك، على امثلة هانا التيسير،

بالتيسير. األخذ حدود وما

ويسدرها، اللرشيعة واقعية ٠٥
 بالواقع، مرتبطة عليا مثل—ب جاءت واقعية شريعة أنها اإلسالمية الشريعة مزايا من

 كان الواقعية هذه وبفضل منها، ويقيه أمراضه يعالج ما له وتشرع تراعيه بحيث

 الجرائم؛ لمختلف والقصاص والتعازير الحدود فشرعت العقوبة، نظام لإلسالم
 روعيت التشريع ولواقعية وأموالهم، وأعراضهم حياتهم على الناس ألمن مراعاة

 فلم ،الحرج ورفع والمقاصد والمصالح الضرورات األحكام، في التدرج لئالة

واحدة. دفعة الخمر تحرم

 والقاعدة واألغالل، اآلصار ورفع والتخفيف اليسر على الشريعة بتيت ولقد
 المريضى حق ٩في الرخصى فأثبتمت التيسير(( تجئئب المشقة )) هي: المعلومة الشرعية

 ويقصر يجمع أن والمافر رمضان، في ويفطر والوضوء، الغل بدل يتيمم أن
كالميتة. المحرم يأكل أن والمضطر سفره، في

وسلوكا، مظهزا االعتزازبالدين
 الرائعة، الخصائص بتلك المتألقة السامية، بتعاليمه ويفتخر بديته، يعتز الملم إن

 واله > :ا انله يقول وتبجيال، وتقديرا له إجالال تقف تقرأها أن بمجرد والتي

[.٨ ]المنافقون: ٠ ١لك^٠اتجؤةويربوببولثوب

 الهدي بالتزام وذلك والتطبيق؛ العمل إلى القول يتجاوز أن يتبغي االفتخار هذا إن

 اليومية، الحياة في النبوية النة امتثال على والحرص والمخبر، المظهر في النبوي
 في صورتا تكون حتى الناس، من كان مهما اآلخر ومع الشخصي، اللوك وفي

واعتزازنا. افتخارنا مستوى في باإلسالم تديننا

 تحريم مراحل معلمك مع ناقش

 ذلك وعالقة األسالم، الخمرفي

األسالمية. الشريعة بواقعية

 الخمر مع العرب حال كان كيف

 ان تتوقع ماذا تحريمها؟ قبل

 دفعة تحريمها نزل لو يحصل

واحدة؟

 بدينه المسلم يعتز كيف

 أل محمودا صحيحا اعتزازا

التعالي؟ اذى به يخرج



 بدر، غزوة اسرى قصدة الى عد

 ا الله رسول فضل كيف وبين
 األسرى من االنتقام على نثمرالعلم

ذلك؟ يدل عالم اواستغاللهم.

ئ.....

 المسلمين تمشك بين اجرمقارنة

 المة العصورالمشرقة في بدينهم

 تقدمهم، واذكرمجاالت اإلسالم،

 ماذا اليوم. المسلمين واقع وبين

تستنتج؟

 ابي جعفربن الجليل الصحابي في ولك المسلم ايها تفتخربدينك ان يمكن اال

 قال: حيث الحبشة ملك النجاشي مع حواره في وذلك حشدة؛ قدوة ه طالب

 ونقطع الفواحش، وتأتي الميتة، وناكل األصنام، نعبد جاهلية، اهل قوما )ذكنا

 الينارسوال الله بعث حتى الضعيف، منا القوى وياكل الجوار، ونسيء االرحام،

 ونعبده، لنوحده الله؛ الى فدعان، وعفافه، وامانته، وصدقه نسعبه، نعرف منا

 الحديث، بصدق وأمرنا واالوثان، الحجارة من واباونا نحن نعبد كنا ما ونخلع

 نهانا و والدماء، المحارم عن والكف الجوار، وحسن الرحم، وصلة االمانة، واداء

 فصدقناه المحصنات، وقدف اليتيم، مال واكل الزور، وقول الفواحش، عن

 شيفا، به نشرك وذم وخده الله فعبدنا منربه، جاءه ما على واتبعناه به، وامنا

 الهيئمي وقال المسند، في أحمد رواه ] << لنا... احل ما واحللنا علينا، حرم ما وحرمنا

. [بالسماع صرح وقد غيرإسحاق الصحيح رجال رجاله (:٢٧/٦ الزوائد: )مجمع

 الذرة وفجرت الحديثة والوسائل االلة قدست فقد المعاصرة المدنيات واما

 جيناته في باالنسعان وعبثت الدمارالثعامل، وسائل واخترعت الفضاء وغزت

جرا. وهلم وخالياه،...

 في االوروبيين احد دخل

 عشر مفعي وبعد االسالم،

 حوار، معه أجري سنوات،

 عشر قال: عمرك؟ كم فسفل

 المحاور، فتعجب سعنين)

 املسلم فاجاب كيف؟ فقال:
 جديد من اناولدت االوروبي:

 وقلت: االسعالم يف دخلت يوم

 محمدرسعول الله، اال اله ال

الله.

المجتمع تقدم على واثره االسالمية الشريعة تطبيق
وئديانته:

 فهي فقط، الحدود في اختزالها يمكن وال يتجزأ، ال كل اإلسالمية الشريعة إن
 كل من المجتمع وتغلهر قاطبة، للناس والرفاهية العيدة الحياة تحقق متكاملة

 الرقابة اإلنسان في وتنمي واالنحالل، التعفن من وتصونه المدمرة، األوبئة
 المجتمع، في وفاعال منضبئا إناتا وتجعله والقانون، بالشرع لاللتزام الذاتية

 الناس أنفع من وكان التكريم استحق من كل وتكرم البناء، العمل على وتشجع
[.١٣ ]الحجرات: ألآلخر^ءذداًلئؤآقثئاً> :٠ لقوله للناس،

 آية أول بل العلمية، النهضة أمام عثرة حجر األيام من يوم في الشريعة تكن ولم
 وعلى تقرأ، أال اقرأ سورة أمة علي وعار <>آرأ هي ا محمد سيدنا على نزلت

 اإلسالمي التاريخ برهن ولذلك الحديد!، صناعة تتقن ال أن الحديد سورة أمة
 الراشدة الحضارة نور إلى ظلماء جاهلية من نوعية نقلة نشكل اإلسالم أن على

 والطب الحقة والعلوم والحضارة والثقافة والعلم العقيدة في صعيد، كل على
وغيرها. والرياضيات والفلك
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امزتهيئة

الصور؟ املشرتكبني الرابط ما ❖

؟1 الله لوسر عندحصابة االفعال هذه اكنت هل ❖
هوالء؟ أمثال تنصح مب ❖

البدعة، تعريف
 ٠ وألزض ألثكوب ديم > ا: الئه لقول سابق؛ مثال غير على االختراع هي لغة:

ألحد. محاكاة غير من مخترعها أي .[١١٧ ]البقرة:
لها. أساس ال التي العبادات من الدين في الناس أحدثه ما كل هي شرعا:

في

 العبادة، اصل في

 عبادة احداث مثل:

 في لها امغل أل

 كاألحتفال الشرع،

 النبوي المولد بعيد

 على المساجد وبناء

القبور.

 العبادة اداء

 غير مدفة على

مثل: مشروعة،

 األذكار اداء

 المشروعة

 جماعية بصورة
مطربة.

في

 العبادة على الزيادة

 كالجلوس المشروعة،

 لدعاء القبور عند
 قضداء في األموات

 في فالدعاء الحاجات،

 أل لكن مشروع اصله
 وانما القبور تدعواهل

ا. تدعوالله

 وقت تخصديص

 المشروعة للعبادة

 يخصصه لم

 كتخصديصن الشرع،

 من النصف يوم

 وليلته شعبان

وقيام. بصيام



 :واالصعل االباحة، األشياء في األصعل

 به ماجاء اال التحريم العبادات في

المقولة. هذه اشرح الشرع.

الدين: في البدعة تحريم دليل
 بدعة كل وان بدعة، محدثة كل فإن االمور؛ ومحدثات اياكم )) :٠ لقوله

. األلباني[ وصححه والترمذي أبوداود ]رواه ((خآللة

وانتشارها: ظهورالبدع اسباب

 إال منها عاصم وال الزمان، آخر في تظهر البتع أن ٠ النبي بين لقد
 كبيزا، اختالفا فسيزى منغم يعش سن )) فقال: بالغة؛ واالعتصام التمك

 ابن وصححه داود أبو ]رواه (١)^الغهدديين الراشدين الخلفاء وشنة بشنتي فعتيكم

. وغيرهما[ واأللباني البر عبد
:يأتي فيما البدع ظهور إلى أدت التي األسباب رصد ويمكن

 يضلون علم بغير للفتوى يتصدرون الذين ألن الدين؛ بأحكام الجهل . ١

وغلون.

العامة. لدى للبدع إقرارا يعت فقد العلماء، سكوت . ٢

 الدين في استحن امن الشافعي: اإلمام قال المجرد، بالعقل الظن تحين .٣
الشرعية. القواعد عن المجرد والعقل بالتشهي أي شرع(( فقد

 ٤>ؤ؛نؤدستجيهواًقةءئزدتايؤعويكآهواةهلم تعالى: لقوله لهوى؛ !تباع .٤
[.٥٠ ]الغصص: < هوذهضبعدىيك^اثه اق يس ومزانه

البدع: خطورة

ا

 المنتثعرة البدع باهم قائمة اكتب

االسعالمي. العالم في

 يترتب بل فيها، خير فال عليه؛ وبناء النار. في ضاللة وكل ضاللة، البدعة إن . ١
 والمجتمع. الدين على عظيمة ومخاطر كثيرة، مفاسد وانتشارها ظهورها على

.(١)ملعون البدعة صاحب إن .٢

.( )مقبول وغير مردود البدعة صاحب عمل إن .٣
.(٣)والمعاصي األمور لشر ومقترف مضل، ضال المبتدع إن . ٤

ببدعته. وعمل قلده، من وإثم إثمه، عليه المبتدع إن . ٥

األمة. في والتمزق والخالف الفرقة تسبب البدع إن .٦

 وائاس والمالئكة الله لعئة وعلئه محذثا أوآوى فيها احذذ تن ه :٠ النبي بحديث يستأنس (١)
.عليه[ ]متفق أجمعين((

.ومسلم[ البخاري ]رواه رد(( فهو منه لحس ما هذا أمردا في أحدث مرن ه :٠ لقوله (٢)
.األلباني[ وصححه حبان، ابن ]رواه محدثاتها(( األمور ))شر :٠ لقوله (٣)



والمتعلقة بالدين المتعلقة البدع مفاسد من يناسب ما األتي الجدول في سدجل

بالمجتمع:

بالمحتمع المتعلقة المفاسد بالدين المتعلقة المفاسدد الرقم

١
٢
٣
٤

 انه ه مالك األمام عن جاء

 األسالم في ان زعم ومن قال:

 محمدا ان زعم فقد حسنة، بدعة

 تعالى الله الرسالة((؛ألن خان

يقو^

 قال: ثم ،[٣ ئدة:1الم] ٠ دغم

 ال دينا يومئذ- يكن لم ماآل
 (]الصام(ديتا اليوم يكون

.[٤٩/١ للشاطبي:

البدع، على الزد في والجماعة السدنة اهل منهج

 على والسنة بالكتاب يستدلون حيث والسنة، الكتاب على المبني المنهج هو
عليهم. الله رضموان وأحصمحابه النبي بسنة التمسلثة وجورب

هجرالمبتدعة،

 الهجر، وجب مكفرة البدعة كانت فإذا البدعة؛ نوع على الهجر حكم يترتب
بخلقه. تعالى الله تشبيه أو ،1 الله صفات إنكار بدعة مثل:

 1 النبي مولد يوم اتخاذ مثل: الهجر، في نتوقف فإننا ذلك، دون كانت وإذا
 ان لمسلم اليحل ))ا: النبي لقول هجره، تحريم المؤمن في عيداواألصل

 يحرم فاسقا كان وإن مؤمن فكل .البخاري[ ]رواه ((ليال نالث فوفاً اخاه يهجر
 البدعة صاحب هجر في كان إذا أما مصلحة، الهجر في يكن لم ما هجره

.(١) دواء حينئذ الهجر ألن فعلناه، مصلحة

 هو البدعي عمله فهل مردود، البدعة صاحب عمل

بدعته؟ بسبب تحبط الباقية اعماله كل

 ))خط قال: دهك مسعود ابن عن

 قال: ثم خطا، 1 الله رسول لنا

 خطوطا خط ثم الله، سبيل هذا

 قال: ثم سمايه، وعن يمينه عن

 متفرقة يزيد: قاذ خبز وهذه

 يدعو شيطان منها سبيل كل على

 هذصزطى وأة > قزا: ثم البه((،

 لثتل١ شدوأ آلتجئووأل ئ^قيئا

 ]األنعام:٠سجتزب ص دعإ تئرى

حبان وابن والحاكم احمد رواه] .[١٥٣

.[ اشاكراحمد وصححه

اسة

االسالة مقيدة

(.٣٤٧) الفتوى رقم ،٢٩٤ -٢٩٣/٢ عثيمين: ابن ورسائل فتاوى مجموع (١)
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األطعمة. أحكام يوضح 4.10.1
والزينة اللباسن أحكام يوضح 4.10.2

-٠ آ هي

 واأللبسة األطعمة ألحكام الشرعية المقاصد يبين4.10
المجتمع. في وأثرها

وأهموله االسالمي الفقه



اإلسالميواًصوله الفقه

الدرس أتعلمفيهذا

األطعمة أحكام

األطعمة. أنواع •

المحظورات. تبيح الضرورات قاعدة: •

األضحية. •

العقيقة. •

ح

هوره٠الميئ

ه في

;<ا= ٠ك:دوءؤ9ًاشج7 مزس^م543>تعاىل؛ الله قال
أآليب بنيب؛ لك١ك٠اًات^سا مه١١ع نه غك١كودد١ًااح وم وي,ه الدا٠ًاذتك٠آدأ @لئذ؛ ض

-ا[٣٢ ف:١]األءر ئعودتلثوذ

آسعى هدفين ل٠ادو



حلم؟ اي يالك ان لملسمل ميكن هل ❖

السدمك؟ وحلم الغمن حلم من األلك حمك يف فرق هناك هل ❖

حمرمة. ألطعمة وامثلة مباحة ألطعمة امثلة هاتة ❖
أل__________________________________________________________________________ر

آ

األطعمة احكام

والخصومات القفداء الجنايات الشخصية األحوال المعامالت العبادات
!

اد

....................... األطعمة الفرائض الوصادا

لح

الشركة والعقود البيع

مايأيت، وامكل الفقه، عمل خريطة تأمل ❖

القسدم الكتاب الباب الدرس عنوان



مقدمة؛
 ا، ورسوله الله حرمه ما إال منها يحرم فال حالل، أنها األطعمة في ألصل ا

 على فهوحالل عداها وما والسنة، القرآن في ومفصلة مبينة المحرمة واألطعمة
 ويدل .[١١٩ ]األذعام: <جم/م — ئ+, >ؤوئد تعالى: انله لقول األصل؛

.[٤ }المائدة: < نجلتماةال ل م لل كاذاً ؤتيرة تعالى: قوله هذا على

أذواعاألطعمة؛
 وتشمل: األطعمة، من بتحريمه الشرع يرد لم ما كل هي المباحة: األطعمة .١

فيه. ضرر ال الذي واألشربة األطعمة من طاهر طيب كل
 على أنواع وهي سبحانه، انله حرمها التي األطعمة هي المحرمة: األطعمة .٢

التالي: النحو

 أبي لحديث والذئب، والنمر كاألسد بنابها: تصطاد التى البرية الحيوانات أ.
 مرن تاربة دي كل أكل تجل 1 الله رسول نهى )) قال: ه الخشني ثعلبة

.عليه[ ]متفق الساع((

 ابن لقول والنر والصقر، كالعقاب بها: للصيد مخالب تملك التى الطيور ب.
دي كل وعن السباع من ب تا دي كل عن ا الله رسول ))تهى: . عباس

.ملم[ ]أخرجه الثأير(( من مخنب

 ٠>شال تعالى: لقوله المقوح، والدم والميتة الخنزير التجة: األطعمة ج.
الم أؤ كاتنعوئا و آن ال ممالمقطعبجلثئه ئآآو-ييإق آطا
 عاد — يغ م آئلز تن ط ¥ ق_ ئ، شعا آؤ دص ~هو }ير

.[١٤٥ ]األذعاًم: ±

 أو الدم خالط لو كما منها، تطهيره يمكن ال نجاسة خالطه ما ذلك إلى ويضاف
تطهيره. يمكن وال يججى فإنه زيغا، البول

 البرمائيات( من سائل له دم ال وما — والجراد — البحر )ميتة الميتات: من ويستثنى
 وجزان فالجون الميتتان فاما ؤذمان ميتتان لغة( احلئا ا لحديث: جائزة. فإنها

.ماجه[ ابن رواه ] ؤالحلخاز(( فالغدد الدمانة ؤاما

 ونجن> تعالى: لقوله ونحوها والفأرة كالحية والسامة: الخبيثة األطعمة د.

[.١٥٧ ف:١]األءر < ئيهثذالتدن نجرم و

 والموقوذة والمنخنقة به الله لغير أهل )ما مثل: حاله، فغير طارئ عليه طرأ ما هـ.

 األصل في كانت كلها األصناف فهذه الع( أكل وما والنطيحة والمتردية
حكمها. تغير إلى أدى حالها تغير أن إال حالال،



 والمستقذرات، النجاسات علىأكل التيداًبت الحيوانات هي الجاللة: أكل حكم

 عمر ابن لحديث أكلها، يجوز ال وهذه بالنجاسات، يتغذى الذي كالدجاج
 .والترمذي[ أبوداود ]رواه تألبايها(( الجاللة أكلل تجن نهى ا الله رسون ))أة ودخل:

 لحمها فيها يتغير مدة الطاهر الطعام وأطعمت النجس، الطعام عنها مع إذا إال

 بحب آخر، إلى حيوان من تختلف المدة وهذه طاهر؛ طيب لحم إلى ويتحول

 يكفيها قد الحيوانات فبعض النجاسة، فيها يأكل كان التي المدة وطول حجمه،

األنعام. كبهيمة أطول لمدة يحتاج وبعضها كالدجاج، أيام ثالثة

 الضرورة حال في إال أكلها يجوز فال والبهائم الطيور سباع من الجيف آكلة أما

كالميتة.

المحظورات(، تبيح الضرورات ) شرعية، قاعدة
 من غيرها يجد ولم المذكورة المحرمات إحدى أو الميتة، إلى اضطر من

 \] > تعالى: الله لقول الموت. من يحميه ما منها يأكل فإنه الحالل؛

 الغاد 1يثتىاًئوثناخئلرير س الحوروتآلئ وئئلم واًقم الية محز

.[١٧٣ ]ضفرة: < إةًاة^ئ

 في اإلعجازالعلمي في ابحث .١

 بعضن تحريم حكمة عن القرآن

واألشربة. األطعمة انواع

 فلوكان الموت، من يحميه ما الميتة من ياكل اإلنسان أن الدرسى في ورد

 وربما فسدت تركها وان غيرها، طعاما يجد يرجوان أل حال في اإلتعدان

 يسد ما ام الشبع حتى ياكل هل منها؟ يأكل فكم غيرها، يجد ان قبل مات

فقط؟ رمقه

 موافقة زمالئك مع ناقش .٢

 في اإلنسان لغطرة اإلسالم

 وتجنب الصحية اإلطعمة تناول

منها. المضدر



ئ....
 على يطلق الذي المصطلح ما

مجتمعة؟ والفتم والبقر اإلبل

األضحية؛
به. ضحى لما اسم لغة؛ تعريفها؛

 تقردا التشريق، وأيام النحر يوم والفتم والبقر اإلبل من ئذبح لما امم ؛ شرعا

إلىاللهتعالى.

 مشروعيتها؛

 التشريق؟ أيام هي ما

االسدم؟ بهذا سميت ولماذا

 ز[ نم-لي > تعالى: لقوله عليها، القدرة مع تركها ويكره مؤكدة، سنة األضحية
 ]رواه ((مضألنا يعرين قال يصح وله( سفة ود من))ا: ولقوله [٢ ]الكوثر:

.[ ماجه وابن أحمد

وقتها؛

 الرسول لقول التشريق، أيام من الثالث اليوم غروب حتى العيد صالة بعد من
.[عليه متفق] ((فيفن الحدادة قدن ذبح نمان من ))ا:

منها؛ والحكمة ففحلها
 كبئا ذبح عندما علبإؤح إبراهيم لنة وإحياة له، تقربا األضحية تعالى اللبه شرع

 العيد، يوم العيال على وتوسعة والالم، الصالة عليهما إسماعيل لولده فداء

والماكين. الفقراء بين لررحمة وإشاعة

األضحية؛ شروط

 والفتم(. والبقر )اإلبل األنعام بهيمة من تكون أن .١

العيوب. من سالمة تكون أن .٢

اآلتي: النحو على وذلك معيئا سنا تبلغ أن .٣

فوق. فما أشهر ستة أتم ما )الخروف(: الضأن —

فوق. فما سنة أتم ما الماعز: —

فوق. فما سنتين أتم ما البقر: —

فوق. فما سنوات خمس أتم ما اإلبل: —



األضحية: سدنن من

 حتى الحجة ذي أول بدخول وأظفاره شعره من شيقا المضحي يأخذ ال أن .١
أضحيته. يذبح

 حاضرا فيكون يحن ال كان وإن الذبح، يحن كان إن بتغه يذبح أن .٢

أضحيته. ليشهد
 واجبة(، )التسمية انله بم القبلة: نحو أضحيته موجها الذبح عند يقول أن .٣

 عن هذه أو أهلي، وعن عني هذه اللهم ولك... منك هذه أكبر...اللهم وانله

غيره. عن يضحي كان إن فالن

1 التبي بفعل اقتداء منها يأكل أن . ٤
وصدقة. هدية منها يخرج أن . ٥

العقيقة،
القطع. لغة: تعريفها،

 لوالدته. السابع اليوم في للمولود تذبح التي الشاة هي شموعا،

 شاة. الجارية وعن شاتان، الغالم عن مؤكدة، سنة العقيقة حكمها،

 وهكذا. عشر الرابع اليوم فغي وإال تيسر، إن السابع اليوم في تذبح وقتها،

 في إال خالف هناك وليى مشروعة، الجنين حق في العقيقة مشروعيتها،
 عائشة لحديث واحدة، شاة األنثى وعن شاتين، ابغالم عن يعق فإنه المفاضلة،

 .ساة(( الجارية وعن متكافئتان نفاليانة الغالم عن ))ا: الله رسول قال قالت: ؤغة

 الن، بلوغ من األحكام، من األضحية في يجري ما العقيقة في يجري احكامها،
منها. واألكل واإلهداء، والصدقة العيوب، من والالمة

والعقيقة، األضحية بين الفرق
 امتثاال العقيقة؛ في يصح وال والبقر، اإلبل في فيها االشتراك يصح األضحية

 أو ببقرة عق فإذا الولد، عن الدم إراقة من المقصود حصول في ورغبة ا ألمره

واحد. مولود عن كاملة بإحداهما العقيقة تكون أن بد فال بدنة
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وأصوله اإلسالمي لغقه٦٤١ئلتجالح

الدرس هذا في اتعلم

اهدافي اسجل

الشرعي. اللباس شروط

 الرجل. وعورة المرأة عورة بين الغرق

 العصرية. الزينة أنواع بعض أحكام

 المجتمع. في الفاحشة إشاعة على التبرج أثر
لم____________________________

اللباه أحكام

*مي69

١

:الدرس هذا في تحقيقهما إلى أسعى هدفين أدون(

ئذب١ذين أدوم دلم يؤى ؤ٠تعالى، اهـ قال

 $$$0 ادامتغاذهرغ٠4ئةنؤؤ
[٢٧ ف:١]األءر * اليرة٠جعااًلسآلأو



امزتهيئة

[.٢٦ ف:1]األعر دفي اى وباس وريئا سوؤم يورى ء^ذت ولنأ ق ادلم يي تعاىل؛ قال

األية؟ يف ورد مكا اللباسن من احلمكة ما ❖

ظاهره؟ اإلنسان يزين وكيف البدن؟ يسرتلباسن ماذا ❖

باطنه؟ اإلنسان يزين وكيف التقوى؟ يسرتلباسن ماذا ❖
١٠______________________________________________________________________________ا

يايت؛ ما وامكل الفقه، عمل خريطة تأمل ❖

القسم الكتاب الباب الدرس عنوان



مقدمة،
 المالبس، من شاء ما يلبس أن لإلنان فيحق اإلباحة، والزينة اللباس في األصل

 محظور عليه يترتب أو شرعيا، نصا يخالف لم ما الزينة، من شاء بما يتزين وأن
 يخالطه لة( ما والبسوا وتصدقوا ذافربوا الوا )) ا: التبي لقول محرم عنه يتتج

.[ البخاري رواه ] مخيفة(( او إشرالل

الشرعي، اللباسن شروط
الذكور، عند

والركبة. الرة بين ما ساترا يكون أن ■ ١

تحته. العورة بشرة تبدو بحيث شفافا يكون أال . ٢

العورة. أعضاء يصف بحيث ضيعا يكون أال .٣

 ء، النسا من بالرجال تغبة من مثا .يسن )) ا: لقوله بالناء؛ تشبه فيه يكون أال .٤
. األلباني[ وصححه أحمد رواه ] ((الرجال من ء باشدا تشبه من أل و

بالكفار. تشبه فيه يكون أال . ٥

الذهب. أو الحرير من يكون أال . ٦

الناس. بين االشتهار به يقصد ثوب وهوكل شهرة، لباس يكون أال .٧

األناث، عند
 عند سررهما ويجب والكفين، الوجه إال بدنها لجمع متوعبا يكون أن .١

الفتنة. خوف

ا،: لقوله إليه، الرجال أنظار جذب في زينة فيه يكون أال .٢
.[٣١ :الذور] < زشهن

 اهل من ضنفانآل ا: قال يشف، ال وسميكا ضيق، غير فضفانما يكون أن .٣

.ملم[ ]رواه عاريات(( كاسيات نشاء منهما، وذكر ازلهفا، لم النار

 وأل النشاء، من بالرجال تشبه من منا -يسن )) ا: لقوله الرجال، لباس يشبه أال .٤
. [ األلباني وصححه أحمد رواه ] ((الرجال من ء بالنشا تغبة من

 وأبو أحمد رواه ] ((فهومنهم بقوم قفعفبه ئ )) ا قال الكفار، نساء لباس يشبه أال . ٥

.[ األلباني وصححه داود،

الناس. بين االستنهار به يقصد ثوب كل وهو شهرة لباس يكون أال . ٦

الرجل، وعورة المراة عورة بين الفرق
 سمعت قال ه األنصاري أيوب أبي عن والركبة، الرة بين ما الرجل عورة

(١) أ العورة من الشرة من اسفل وما العورة، من الركبتين فوق ما ))يقول: ا التبي

.والبيهقي[ قطتي الدار رواه ]

 أحاديث عن (٢٩٧/١) الغليل إرواء في األلباني وقال الحديث، أهل من كثير ضعفه الحديث (١)
بعضا((. يقوي بعضها أن إال ضعف من تخلو ال أسانيدها كانت وإن ))وهي العورة: ستر



املراة؛ امام املراة عورة

 عند املراة عورة ان على العلماء عامة نعن
 للرجل، بالنسدة الرجل كعورة المسلمة المراة

 للرجل الرجل عورة ان اجلمهور ومذهب
 املراة عورة فتكون وركبته سدرته بني ما

 والركبة. السدرة بني ما اي كذلك، للمراة
 وبعد احتياط فيه آخر قول املسالة ويف

 مع يتماشى انه عن فضداد والغتنة الريبة عن

 اختها عند المراة عورة وهوان ظاهرالقران،
 الزينة، مواضع غالباًاي يظهر هوما المسدلمة

 حمارمها، عند املراة تظهره كالذي متامًا

 باملحارم، اآليبة يف الشداء الله قارن فقد

 جيوز فيما باستوائهم قال من به فاستدل

 ال > ؛ا قال امامهم، املراة تظهره ان

شمة 0سآلو1 ال جكريتنئن

 ئيهرذ<٦ ~ بعوهى 1اً {هايئأ أن
 ١أو§لزهك¥صي^أولمخ أزأئي

.[٣١!التور] اًوجضهن
 حمققي من مجع القول هذا رجح وقد

العلماء.

 رقم؛ فتوى ويبب، إسادم موقع انظر]
١١٥٩٦٥].

 غيرالمسدلمة امام المسدلمة المراة عورة وادا
 سدوى بدهنا كل اهنا العلماء مجهور فريى

 النور؛] بآيبة واستدلوا والكفني؛ الوجه
 النسداء بنسدائهن؛ املراد وارع السدابقة، [٣١

 اآلثار من جبملة استدلوا كما املسدملات،

 عليهم؛ الله رضوان والتابعين العدحابة عن

 يجدن ال الكافرات ان منها المعدى من وبادلة
المسدلمات ومدف عن يمنعهن ايمانيا رادعا

قسحمين؛ على فهي المراة عورة اما
 كالرقبة جسمها، من غالبا يظهر ما عدا كله فالجد محارمها، أمام العورة األول:

والذراعين. والقدمين والكفين والرأس

 والكفين الوجه عدا عورة كله فجدها المحارم، غير النايس أمام العورة الثانى:
 وإذا .[٣١ : التور ] نالرئثاال زيئتهذ والسرضه :٠ لقوله الفتنة، أمنت إذا

متورة. عورة كلها فالمرأة الفتنة نلؤمن لم

العصرية؛ الزينة انواع بعفن احكام
 وشاهده ولفانلبه ومونمله آكلده الربا؛ الثة خن ))مرفوعا: ه معود بن الله عبد عن

 ((والمتثمضة والنامصة والمدئحتؤشمة والواشحمة والمستوصلة، والواصلة يتعلفون، وهم
.األلباني[ وصححه الطبراني ]رواه

 أم آدمي شعر كان سواء محرم وهو عنه، أجنبي بآخر الشعر وصل هو الوصل:

والغش. التدليس من فيه لما آدمي، غير
 الضفائر، بها تشد التي ونحوها والخرق الحرير كخيوط ذلك بغير الوصل أما
 :هنا به والمراد بالقرامل(( البأس )):قال حبير بن سعيد عن النهي، في يدخل فال

 وأجازها شعرها، المرأة به وتصل ضفائر، يعمل صوف من أو حرير، من خيوط

.م أحمد اإلمام

الوصل. حكم في ذكر ما على )الباروكة( المتعار الشعر حكم ويقاس

 فيه فيضع الدم، يخرج حتى الجلد في إبرة بوضع الجسم على الرسم هو :الوشم
 جائز. غير كله وهذا للنظر، الفت بلون ذلك يظهر حتى آخر لون أي أو الكحل

 متزوجة، غير أم كانت متزوجة للمرأة، يجوز ال بيتها: خارج المرأة زينة حكم

 يراها زينة دام ما ييرا، ولوكان البيت، من خروجها عند زينتها من شيء إظهار
 ئغةكل^0سثاوذع ن1ن ال لجالسد^ريئتهة :تعالى لقوله الرجال،

.[٣١ :النور] ه ,زئوتجئال
الكفاروالفسداق. من للرجال

 الذنوب من اصنافا ذكرالحديث

 فما اللعن، فاعلها يسدتحق التي

 خطره عن تحدث اللعن؟ هو

الذنوب. هذه عقاب وشنيع

المجتمع؛ في الفاحشة اشاعة على اثرالتبرج
 ألنه المجتمع؛ إفاد عوامل أكبر ومن الشيطان، سهام من سهم الحرام إلى النظر

 بها تظهر الذي والزينة التبرج أن يخفى وال الزنى، جريمة باتجاه األولى الخطوة

 جهة، من بها ٠ الله توعدها التي اللعنة أسباب من هوسبب إنما بيتها؛ خارج المرأة

 دناًقنئؤن > سبحانه: قال أخرى، جهة من المجتمع إفاد عوامل أكبر ومن

ه الوضتلوزال1ىاًلآل
يقول: ا انله رسول سمعت قال: ؤلمق عمرو بن عبدالله وعن [ ١٩ ]النور:

 حىمالباسو|لزيذة١

٠72اإلسالميووى ص



 ابواب على ينزلون الرجال كآشباه سروج على يركبون رجال اخرامتي في سيكون))

 العنوهن العجاف، البخت كآسنمة رؤوسهن على عاريات كاسيات نساؤهم المساجد،
 بعبدي تتركتن ما )) ا: انله رسول وقال األلباني[ وحشه أحمد ]رواه ملعونات(( فانهن

.البخاري[ ]رواه أ اشداء من الرجال اندرعلى فتلة

 الرجال؛ عن طرفها وغض والحجاب التر المرأة على تعالى انله أوجب وكما

وعفته. المجتمع طهارة على ليحافظ البصر غفر الرجل على أوجب

 إةاً[Xدلقرة آلآل وكعئلوا يكئربة( س يئر 05 ل٠ تعالى: قال
 ئهر، ^هلى ئتجذرير< يغظن تقوني _' عجخي] \

.[٣١-٣٠ :الذور] ريجت0 ريقهذإال

 طلي وما والفضة، الذهب أواني استخدام يحرم والفضة: الذهب أواني استعمال

 أل ))ا: الرسول لحديث االستعماالت، من ذلك وغير والشرب األكل في به،

 ولكم الدنيا في لهف( فانها صحافهما في تاكلوا وأل والفغدة الذهب انببة في غرابوا٠ات

.عليه[ ]متفق ((األخرة في

الحديث: في ورد

 والؤامشة واملسعتتوهطة الوصلةؤ
 ه، واملتدمعدة والدامعدة واملسئدتومشة

 الوصل عرفت قد كنت إذا

 المقصود فما والنمهى، والوشم

 والوامشة واملسعتوصعلة، بالواصلة

؟ واملتنمصة والنامهدة واملسدتومشة

 اوالندداء الرجال من كل لدى تغييرالخلقة ظاهرة حول اجرائي بحث بعمل قم

 الظاهرة. هذه من للحد والحلول االسباب فيه وناقش مدرستك، مسدتوى على

 او الطالب مجتمع في السدلوكي االذحراف ظاهرة حول مناظرة بعمل قم

الطالبات.

والفضة. الذهب اواني تحريم من اإلسالم حكمة حول معدغر بحث بعمل قم



الدرس فرابعة

العلمية خالصتي

التالى: الشكل فى الدرس ألخصىوالزينة، اللباس أحكام دراستى بعد

والزينة اللباسن احكام

العصرية الزينة انواع بعفن احكام

الرجل وعورة المراة عورة بين الفرئ الشرعي اللماس شروط

المراة الرجل؛ الندماء الرجال

تسحمين على
مال ما

الناسن؛ امام محارمها؛ امام

الوشحم؛ الوصل؛

التالي: بالعمل أبادر الدرس هذا في تعلمن ما خالل من
٢ض
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اإلسالمية والبحوث السفيرة

حبو ؛

المعاصرة. اإلسالمية الفكرية المباحث بعفن يستعرض 5.5

واملعاصر. القدمي وتارخيها القدس وبيت فلسعطني فخدل ييدن 5.5.1



الدرس اًتعلمفيهذا

[١ ]اال:

٠ اإلسالمية والبحوث السعيرة

من

ًالكر التجىن اسوى اؤئ خؤيسحلن تعاىل: قال
 5أ43ا0

6

 فلسطين. أهمية

 وفلسطين. القدس تاريخ

 اإلسالمية. العقيدة في القدس

 المقدس. بيت فضائل

 لفلسطين. اإلسالمي الفتح

الصهيوني. االحتالل

وفلسطين. القدس تجاه الملمين واجب

أسعى هدفين أدون



,خني المبخرة قبة مسجد

وانمتاء. وماكنة القدسية من اهلدورإليك توحيه عربمعا ❖

فلسعطين، أهمية
 األقصى والمجد المقدس بيت حيث الملمين، بالد من جزء فلطين إن

 المجد بعد الرحال، إليها تثد التي الماجد وثالث القبلتين، أولى هو الذي

 سيحنن > تعالى: قال المنورة. بالمدينة النبوي والمجمد المكرمة بمكة الحرام
0حولذد,/دغد أتنجدألنئا,ى.لئرةا اًئحئإو) أتنجز يدح ث^دهء رى أرى

.[ ١ ]اإلسراء: ءاش^<

 ا: الئه رسول قال قال: ه الخدري سعيد أبي عن الشريف: الحديث وفي

 والمشجد هلنا ومسجدي الخرام المسجد ، مسدابدن! ثالثة الى اإل الرخال، تسئد إل ))
.عليه[ ]متفق اإلفضى((

وفلسعطين، القدس تاريخ
 انله أنبياء كبلة التوحيد، راية حملوا الذين واألنبياء الرسل أرض فلطين تعد

 األنبياء ومعظم وثيقة، صلة بغلطين المقدس وبيت األقصى بالمجد

 الرساالت وأرض األنبياء أرض فاألرض إليها، بالهجرة أمر أو مر أو استعر

الزمان. قديم منذ الماوية

 وجرت كييرون، أقوام فيها وعاش متعددة، تاريخية بمراحل فيها الحياة مرت وقد
 الصراعات من لكثير محورا كانت فقد كثيرة، معارك أجلها ومن أرضها على

والدنيوية. الدينية

 سيدنا إليها هاجر وبعدهم فلطين، سكن من أول الكنعانيون العرب وكان
 عليهما يعقوب وابنه إسحاق ولد وهناك ٠ل١ لوط أخيه ابن ومعه ٠ل١ إبراهيم
 بنو واسننمر ٠ل١ بيوسف ولحقوا مصر إلى بعد فيما وأبناؤه هاجر حيث الالم،

فرعون. بطش من هردا 1 موسى مع خرجوا أن إلى مصر في إسرائيل



 العربية القبائل عن بحثا اكتلب

فلسطين. سكنت التى

 فلطين، المقدسة االرض يدخلوا أن إسرائيل بتي أتباعه من اجج موسى وطلب
 الصحراء في والتيه بالشتات الله وعاقبهم جبارين، قوما فيها إن وقالوا: فرفضوا

 حيث طالوت الملك مع منهم، قليلة فئة إال بعد فيما يدخلها ولم سنة، أربعين
فلطين. في لهم مملكة أقاموا

 —نصر نبوخن أو — بختنصر هجوم أشهرها من عدة صراعات فلطين في ووقع

 الفارسي االحتالل تحت فلطين وقعت كما وتدميرها، يهود مملكة على

 الروماني الحكم فترة وخالل الروماني. االحتالل ثم ذلك، بعد واليوناني

اجج. مريم بن عيى المسيح اليد ميالد فلطين شهدت

اإلسالمية، العقيدة في القدس
 النقاط خالل من ذلك يتضح اإلسالمية بعقيدتنا وثيق ارتباط األقصى للمجد

التالية:

المعراج، رحلة وبداية اإلسراء رحلة منتهى القدس ( ١ )

 المجد حيث المكرمة مكة بين له انفصام ال عقائديا ربطا ربطت اإلسراء فرحلة

 التقى المباركة البقعة هذه وفي األقصى. المجد حيث المقدس وبيت الحرام،
 كما إماما بهم فصلى السالم، عليهم والرسل األنبياء من بإخوانه ا الله رسول

 بين االرتباط مدى على دليال تلك صالته وكانت ملم، اإلمام رواية في جاء
 ختم على ودليال أخرى، جهة من عليهم وأفضليته جهة، من جميعا األنبياء دعوة

 إلى ا- به عرج اللقاء هذا وبعد السابقة. الماوية للرساالت وثموليته اإلسالم
الكبرى. ربه آيات من رأى حيث العلى الموات

المسلمين، عند القبلتين اولى القدسى ( ٢ )

 رضوان وأصحابه -ا الرسول إليها توجه التي القبلتين أولى هو المقدس بيت
 العاشرة التة في والمعراج، اإلسراء ليلة في الصالة فرضت أن منذ عليهم، الته

 هجرتهم بعد الملمين قبلة القدس وظلت سنوات، بثالث الهجرة قبل للبعثة
 في بالتوجه يأمرهم الكريم القرآن نزل حتى شهرا، عشر ستة المنورة المديتة إلى

المكرمة. مكة في —الحرام الله بيت — الكعبة إلى الصالة



المقدسى، بيت فضائل
 واألحاديث الكريمة القرآنية اآليات إلى باالستناد الفضائل تلك تلخيص يمكن

اآلتي: في الشريفة النبوية

عظيم، فخدل المقدسى بيت في للصالة

 أمه. ولدته كما فيخرج واآلثام الذنوب إلئدذمن١ تطهر المقدس بيت في الصالة إن

 بثاء من ناون سليمانبن فرغ عا ))قال: ا التبي عن عمرووج بن الله عبد عن

 بعد؛، من إلحد إلينبغي وملكا حكمه، يهدادف حغما دلالنا، الله سدال( المغدس بيت

 ولدده كيوم دتوبه من فيداإل*فرج اإلالهدالة إليريد احد المسجد خذا اإليانني و
 أعجلي قد يكون وازلجوان، اعجيهما فقد انثتان اما )ا ا: انله رسول فعال اضه((

.األلباني[ وصححه ماجه وابن النائي ]أخرجه أ الثالثة

المحشروالمنشر: هوارخى المقدسى بيت
 المقدس بيت في الصالة عن ا الله رسول سأل أنه ه الغفاري ذر أبي فعن

 اربع من افخدل هذا مسجدي في ))صالة فقال: ا اللله رسول مجد وفي٠أ أفضل

.األلباني[ وصححه البزار، ]رواه (المحشروالمنشر( هوارخى المهدئى، وبثغم فيه، صلوات

والفتن، المحن اشتداد وقت عقرداراإلسدالم

 ]رواه بالغام(( اإلسدالم دار عقر)) ا: الله رسول قال قال: نفيل بن سلمة فعن

.األلباني[ وحسنه الهيثمي،

 عمون كان زانت اتي)) :ا: الله رسول قال قال: بؤفج عمرو بن الله عبد وعن

 الى به عمد ،ساطع هوتور فادا بهدري، فادبعته وسداننتي، نتحت من اتدع الكتتاب
 في رجب وابن الحلية، في نعيم أبو ]رواه أ بالعسام الفتون وقعت ادا اإليمان وان اإل العسام،

.األلباني[ وصححه الشام، فضائل

ئ
 يتحدث الذي الحديث عن ابحث

 المساجد في الصالة مضاعفة عن

على واعرضه الثالثة، المقدسة

زمالئك.

 مدرسية إذاعة زمالئك مع قدم ٠

والقضية القدس أهمية حول

. |,<طد:دآل١اأط ٠

 االحتالل ممارسات بيعن قارن

 الفلسطيين، الشعب مع الصهيوني

 الخطاب عمربن فعله ما وبيعن

المقدس. بيت فتح تهدحين
لفلسدطين، اإلسدالمي الفتح

 أشهرها من الشام، بالد لفتح جيوش عدة ه الصديق بكر أبو الخليفة أرسل
 كان والتي المقدس، بيت لتحرير ه، الجراح بن عبيدة أبو قاده الذي الجيش

 عهد في إال فتحها يتم لم ولكن حاصرها حيث إيلياء، الوقت ذلك في اسمها
 الملمين لخليفة يسلمها أن صغرونيوس حاكمها واشترط ه، الخطاب بن عمر
 سمي عهدا ألهلها أعطى أن بعد وفتحها ه عمر فحضر ه، الخطاب بن عمر

 فلطين إلى العربية القبائل تدفقت الحين ذلك ومنذ العمرية(. )العهدة بعد فيما
االئدة. اللغة هي العربية اللغة وأصبحت ملمين، أهلها معظم أصبح التي

مكاد
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حاكم اشتراط سبب ما

 لعمر المدينة تسدليم القدين

 دون فقط ه الخطاب بن

فى بعيدا كان أنه رغم غيره

للمنيرة؟هلمدينز^^

الدين، القائدصالح وفتح الصليبي االحتالل
 قاد حتى الزمان من قرن قرابة استمر الذي الصليبي لالحتالل فلسطين تعرضت

 الصليبين من وغيرهم الفرنجة ضد ومعارك حمالت عدة خمفد األيوبي الدين صالح
 استولوا قد الصليبيون كان التي المقدسة، األراضي استعادة سبيل في األوروبيين

 معظم استعادة من المطاف نهاية في تمكن وقد عشر، الحادي القرن أواخر في عليها
 هزيمة المقدس بيت جيش هزم أن بعد القدس مدينة فيها بما ولبنان فلسطين أراضي
حطين. فيمعركة منكرة

واسعبابه، الدين سراثتصارصالح

 اعطاه عهد هي العمرية: العهدة

 )القدس( إيلياء ألهل هعمر

فيها: جاء ومما

 عمرامير عبدالله مااعطى هذا

 اهل )عمربنالخطاب( المؤمنين

 امانا اعطاهم األمان، من ايلياء

 وكنائسهم واموالهم ألنفسدهم

 وبريئها ويعقيمها وصليانهم،

 كنائسهم، تسكن أل انه ويعائرملتها

 وأل منها، ينتقعن وأل تهدم، وأل

 صعلبهم، من وال خيرها، من

 وال اموالهم، من شيء من وأل

 يخعار وأل دينهم، على يكرهون

 بايلياء يسعكن وأل منهم احد

اليهود. احدمن معهم )القدين(

 حطين: معركة الخالدفي النصر وجنده الدين صالح للبطل حققت التي األسباب هذه أهم
المعاصي. عن واالبتعاد ا، انله تقوى .١

 وتهيئة الحربي باالستعداد التحرير، لقضية البالغ واالهتمام الكامل اإلعداد .٢
والمعنوي. الروحي باإلعداد االهتمام عن يقل ال وهذا المادية، القوة أسباب

واحدة. إمرة تحت السياسية البالد وحدة .٣
 تعالى الله كلمة إعالء القتال من الهدف كان فقد تعالى: نله النية إخالص . ٤

.[٧٦]الذاء: < ا^أسوت جمؤذيف روأ1واًةفي آئه شز، يف تجءامذوأشوة٢ > تعالى: قال اإلسالم. شأن ورفعة
 الخالفة عهد آخر حتى طويلة لغترة إسالمية أرضا فلسطين صبجتاً النصمر وبهذا

العثمانية.

الصهيوني، االحتالل
 سلطان تحت — العربية الدول من كغيرها — فلسطين دخلت العثمانية الخالفة عهد في

العثمانية. الخالفة ألفيت أن إلى قرون أربعة ذلك واستمر العثمانية، الدولة

 خارجية وزير بلغور كان حيث م،١٩٤٨ عام حتى البريطاني االنتداب تحت دخلت ثم
 سمي والذي فلسطين، في دولتهم بإقامة وعدا م١٩١٧ عام اليهود أعطى قد بريطانيا

المثؤوم(. بلغور )وعد بعد فيما

 الصهيونية الهجرة وشجعت فلسطين، في الصهيوني الوجود برعاية بريطانيا وقامت
 تتثكل وبدأت فيها، واالستيطان إليها بالهجرة اليهود آالف فبدأ فلسطين، إلى

 عملت حيث العالمية، المنظمات من بدعم الملحة، الصهيونية اإلرهابية العصابات
 فلسطين في وارتكبت ديارهم، من وتشريدهم الفلسطينيين قتل على العصابات هذه

 إلى وقراهم مدنهم من الفلسطينيين من كبيرة أعداد نزوح إلى أدى مما متعددة، مجازر
لفلسطين. المجاورة العربية الدول إلى هاجر منهم والكثير الفلسطينية، المناطق بعض  العمرية، العهدة نعن عن ابحث

الفصل. في زمالئك على والقه



الهدهيوتي، اإلحتالل دولة قيام
 على البريطاني االنتداب بإبهاء قرارا المتحدة األمم منظمة عن صدر م ١٩٤٧ عام وفي

 عام الصهيونية الدولة أعلنت حيث وصهيونية، عربية دولتين إلى وتقسيمها فلسطين،
 بالقدس يررف فيما القدس مدينة من وأجزاء فلسطين من األكبر الجزء على م١٩٤٨

 النكبة. بيوم ف يرر الصهيوني االحتالل دولة فيه أعلنت الذي اليوم وأصبح الغربية،
 بما منها المتبقي الجزء واحتل فلسطين، على عدوانه الصهيوني االحتالل أكمل وقد
 الفلسطينيين من جديدة دفعة تهجير وتم المبارك، األقصى والمسجد القدسى ذلك، في
م. ١٩٦٧ عام يونيو من الخامس في فلسطين خارج إلى
 شرعا يجوز ال إذ المحتل، العدو على )إسرائيل( كلمة إطالق في البعض أخطأ وقد

جائز. غير وهو بها، إقرارا كان وإال المحتلة، الدولة هذه على اللفظ هذا إطالق

وفلسطين، القدسى تجاه المسلمين واجب
 على فإن ،1 الله رسول مرى فيها ألن بالعقيدة، مرتبطة فلسطين قضية أن بما

منها: وفلسطين؛ القدس تجاه الواجبات من عددا الملمين
 االحتالل. من فلطين تحرير على يعين جهد كل بذل على العمل ٠ ١
وقانونيا. ومعنودا ومادا وإعالميا سياسيا الغلطيئي الشعب نصرة .٢
 ررض النهر إلى البحر من فغلطين فلطين، من جزء أي عن التنازل عدم .٣

عنها. التنازل يجوز ال إسالمية
 خصوصا، المقدس بيت وأبناء عموما الغلطيئي الشعب أبناء وماندة دعم . ٤

 التهجير مخططات ومواجهة ررضهم، في تثبيتهم على والعمل لهم، والتبرع
لها. يتعرضون التي

 واتخاذ والمقدسات، األرض تهويد ومحاوالته االحتالل ممارسات فضح .٥

جرائمهم. على االحتالل قادة محاسبة تكفل التي القانونية اإلجراءات
 اإلصرار بل طبيعي، بشكل معه التعامل أو الصهيوني، العدو مع التطبيع عدم . ٦

 لالحتالل الداعمة الجهات وبضايع الصهيونية، البضائع مقاطعة على
 واالقتصادي الياسي التعامل أشكال كافة ومقاطعة لغلطين، الصهيوني

الصهيوني. االحتالل مع والفتي، والثقافي واالجتماعي
 الصهيوني والعدوان الغلطيئية، القضية بجوانب وتثقيفهم الملمين أبناء تعليم .٧

والمعراج. اإلسراء أرض ألنها بغلطين وربطهم والقدس، فلطين على

 السداعة تقوم أل)) 1 قال الزمان، آخر للملمين ستعود فلطين أن بيان .٨

 وراء من اليهودي حتىيختبيء المسلمون، فيقتلهم اليهود، المطمون يقاتل حتى
 خلفي يهودي هذا ياعبداد يامسدلم الشجر، او الحجر فيقول والشجر، الحجر

 إشارة الحديث وفي .ملم[ ]رواه أ اليهود شجر من فاته الغرقد اال فاقتله، فتعال
 يترد ال بالقوة أخذ فما بالقوة، وإنما بالمغاوضات، تترد ال فلطين أن إلى

 حتى عام، كل المشؤوم، بلغور بوعد الملمين أبناء تذكير من والبد بالقوة. إال

 من ))فلطين(( الملم البلد هذا استرجاع على ويعملوا القضية، هذه ينسوا ال

الغاشم. العدو

 االجتماعية العلوم مادة مع تكامل :

الصليبية الحمالت عدد معرفة في

فلسعطين. على

واجب حول نقاشية بعقدحلقة القيام ٠

الفلسطينية. نحوالقضية المسدلم

فلم مكانة
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الدرس فرابعة

العلمية خالصتيدا

الدينية. فلسعطين مكانة عن مختهعرة عشرمعلومات اكتب

٣—

٤—

٥ —

٦—

٧—

٨—

٩—

٢ض

التالي: بالعمل أبادر الدرس هذا في تعممن ما خالل من
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االسالمية واألخالق األداب

 من العالم مع عالقته ٠ك اإلسالمية باإلخالئ يتحلى

البيئة-اإلنسانية(. )المجتمع- حوله

 اليت والشبهات وحدودها اإلسالم يف احلردة مفهوم يتعرف 6.3.1
اإلسالم. تعاليم مع الشخصية احلرية تعارضى حول تثار



الدرس ١أتعلمفيهذ

س1ظئل± > اىل:٨ت قال

األدابواألخآلقاإلسالمية

م

0ذظؤر

[٢٢ ]الغاشية:

الثخصية. الحرية مفهوم

 الملم. المجتمع داخل األفراد بحرية اإلسالم عناية
الحرية. أنواع

المرأة. وحرية اإلسالم

أسعى هدفين أدون



____________________________عدتهيبة

 المصري، فسبقه مهدر، والي ه العاهن عمروبن محمدبن مههـرياقبطياسابق األثرأن وردفي

 األكرمين؛. ابن وأنا خذها قائال، بالسعوط المهدري بندرب وقام عمرو بن محمد ففخدب

 أن عمرووهقخيلة عمرإلى فكتب اهعابه، مما واشتكى بالمدينة هعمر إلى المهدري فسدافر

 ها فقال، المهدري؟ اين ،هعمر قال المدينة الى وهدال ولما محمد. ابنك ومعك الي اقدم
 قال، ثم اثخنه، حثبى فندربه األكرمين، ابن فاندرب - عهدا وهي - الندرة دونك قال، ذا، انا

 قد المومنين امير يا فقال، سلطانه، بغندل األ ندربلك ما فوالله عمرو؛ هدلعة على احلها

 تدعه، الذي انت تكون حثبى وبينه بينك حلنا ما لوندربته والله اما قال، ندربني، من ندربت

 فقال، المهدري، الى التفت ثم احرارا؟ امهاتهم ولدتهم وقد التاسن استعبدتم عمرومتى ايا

(.٦٦٠/١٢ )كنزالعمال، راشدا انهدرف

أحرارا؟ أمهاهتم وقدولدهتم الناىس استعبدمت مىت الرائعة، املقولة من تسعتنتج ماذا ❖

القعدة؟ شأهنا من اعلت اليت القمي ما ❖
١٠______________________________________________________________________________ر

متهيد،

 التخلص تكعل التي األسس ووضع االنان، كرامة من ليربع اإلسالم جاء

 الغرد لله إال عبودية فال االنان، ألخيه االنان استعباد وأبطل الرق، نظام من

وأعلن ،[٥٢ ]المؤمنون: ه وعورؤ ا٦ح ألدأ ويودة مة٩ تل٠أ هنذوج و~ > الصمد

 ألفئ ؤ 1نئعكؤ ااًلشدا >ئجالا بالتقوى إال يتفاضلون ال سواسية الناس أن

!ا [.١٣ ت:1]الحجر أظرئؤصاًم كن01شوكا دملقؤ

 0 / . — ر, + * )ؤ ( س حده- ؤى $ # اًئش
[.١ لذاء:١] >ئاه اًل;<ة : وأليااًج 7ى5ا،4 ألدقوأ

الطبقة. أو بالجنى التمايز عدم يقتضي مما األصل لوحدة تقرير أولئك كل وفي

وهانق الوداع، حجة خطبة راجع ٠

النبي فيها دافع التي النصوص ٠

اإلندفان. حرية عن



 قيد كل من المطلقة الحرية

 التعدي أو االضرار على تنبني

ذلك. وضح اآلخرين، على

٠
الشخصية؛ الحرية

 بإرادته تركه أو الشيء فعل على اإلنسان قدرة باحلرية: يقصد
 هبا وصدر عاقل إنان كل هبا يتمتع خاصة ملكه، وهي الذاتية،
 يف ال ألحد مملوكا ليس ألنه اآلخرين؛ سيطرة عن بعيدا أفعاله،
أمته. يف وال قومه يف وال بلده يف وال نفسه

 الحرية اإلسالم يرفضن

 انحدار تعني ألنها المطلقة؛

 اإلنسانية رتبته من اإلنسان

 ومن الحيوانية، الرتبة إدى

 الفدفاد الى والعدل الصالح

 الله عبودية ومن والظلم،

الشيطان. عبودية اذى تعاذى

م إلسأل ١إلحديال*

ر اخآلت:

قيد؟ كل التحررمن تعني هل؛)الحرية((
 بهذا الحرية ألن وضابط، قيد كل من أطلقها أنه يعني ال للحرية اإلسالم إقرار

 المعلوم ومن والشهوة، الهوى يثيرها التي الفوضى إلى تكون ما أقرب الشكل

 واإلسالم اتباعه، من اإلسالم منع ولذلك يبنيه، مما أكثر اإلنسان يدمر الهوى أن

 يقر فلم جنه، بني من كثير بين يعيش بطبعه، مدني أنه على األنسان إلى ينظر

 كان سواء كان، كيفما حريته منهم واحد كل أعطى ولكنه دونآخر، بحرية ألحد

الجمع. حرية تضمن ضرورية، قيودا وضع ولذلك جماعة، أو فردا

األتي! في األسالم وندعها التي الضوابط وتتمثل

 أركانه. وتقويض العام النظام تهديدسالمة إلى الفردأوالجماعة حرية أالتؤدي .١

 ورتبتها ذاتها في قيمتها إلى بالنظر وذلك منها، أظظم حقوقا تغووت أال . ٢

ونتائجها.

اآلخرين. بخرية اإلضرار إلى حريته تؤدي أال .٣

 وقيمه. وحدوده وتشريعاته اإلسالم مبادئ مع الفرد حرية تتعارض أال . ٤

 حاب على لفرد الحرية يقر لم اإلسالم أن ندرك والضوابط القيود وبهذه

 حاب على للجماعة يتبتها لم كما الجماعة، حاب على أو آخر، فرد

حقه. منهما كال فأعطى بينمما، وازن ولكنه الغرد،

المسلم المجتمع داخل األفراد بحرية األسالم عناية
الحرية! أنواع

المادية. الغرد بحقوق المتعلقة الحرية ٠ ١
المعنوية. الغرد بحقوق المتعلقة الحرية .٢
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المادية. الفرد بحقوق المتعلقة الحرية األول! النوع

 أمواله وفي نفه شؤون في التصرف على قادرا اإلنسان يكون أن بها والمقصود

 في عليه، االعتداء من آمنا المالية، بتعامالته يتعلق ما كل وفي وشرائه، بيعه وفي

غيره. على عدوان تصرفه في يكون أال على ماله، أو عرضه أو نفه

يشمل! النوع وهذا

 وقدرته له، وامتالكه للشيء اإلنسان حيازة بالتملك يقصد و التملك! -حرية١
 ووسائل، أنواع وله الشرعية، الموانع انتفاء عند به وانتفاعه فيه، التصرف على
 له وضع ولكنه قيد، غير من مطلقا الفردي( )التملك يترك لم اإلسالم أن غير

 واالحتكار والرشوة والغش الربا كمنع اآلخرين، بحقوق يصطدم ال كي قيودا

 فيها فرق ال الحرية وهذه الجماعة. مصلحة ويضيع يصطدم مما ذلك، ونحو
 بين تفريق دون وشاملة عامة جاءت الشرعية النصوص ألن والمرأة؛ الرجل بين

ذكرأوأنثى.

 اإلسالم، أباحها التي الكب طرق كل في فعال عنصر العمل العمل! حرية -٢

 فيه اإلنسان بحق أقر اإلسالم فإن ولذلك الحياة، قوام باعتباره عظيم شرف وله

 مع تعارضه أو أهدافه مع تضاربه نطاق في إال يقيده ولم يثاؤه، ميدان أي في
 سبيل في الجهاد من نوعا اعتبر اإلسالم في العمل وألهمية الجماعة. مصلحة

 قرأى رجل، | النبي على )امر قال: ه عجرة بن كعب ذلك روى كما الله،
 كان لو (|، الله رسول يا فقالوا: ونشاطه، جلده من ا, الله الرسول أصحاب

 مغفارا، ولد؟ على يشعى خرغ كاذ إذ* ا|: الله رسول فقال ،الله سبيل في هذا

 سيل فهوفي كبيرين شيخين ابوين على يسعى *فرخ كالة واذ النم، سبيل فهوفي
 يشعى خرخ كاذ ا)ة و النم، شبيل فهوفي يعفها نفسداك على يشعى خرخ كاد، فانن النم،

.أاللباني[ وصححه البيهقي رواه ] الغيطان(( سبيل فهوفي ومفاخرة رياء

اآلتي: ا يشمل الصنف وهذا ،المعنوية الغرد بحقوق المتعلقة الحرية الثاني! النوع
 المقيدذبضوابط ق.ارنبينالحرية الدينية الحرية 1 النبي أقرأ حين مملي تطبيقا ذلك جاء وقد االتقاد حرية --

 التي المطلقة الحرية وبين اإلسالم، ٠ الملمين مع ينكلون بأنهم لليهود اعترف حينما وذلك للمدينة، دستور أول في

اوحدود. بضوابط تعتد ال الدورة. الدينة عن االفاع في واحدة، أمة

في الدخول على أحد ;تجبر فال .[٢٥٦ ]البقرة: < ذزن٢في الألداه> تعالى: وقال

 من بغيره فيه دخوله بعد يعتقد أن له فليس اإلسالم دخل من ولكن اإلسالم،

 ((دينهفاقتلوه بدل منا لحديث: يقتل، اإلسالم عن اردد فمن الفاسدة، العقائد

.البخاري[ ]رواه



 طبيعي، إنساني حق والرواح بالغدو والتنقل والرواح(: )الغدو التتقل حرية —ب

 ونحوه، والعلم الرزق وطلب والعمل الكب من البشرية الحياة ظروف تقتضيه

 جاء وقد وضرورتها الحياة قوام تعتبر بل كلها، األحياء شأن الحركة أن ذلك

 4> تعالى: قوله الكتاب فغي واإلجماع والتة بالكتاب التتقل(( ))حرية تقرير
[.١٥ سك: و؛يهاقوره رنؤب > =\ ;هثواً 9 8 7 6 ى5

 عن اإلسالمي التاريخ في ابحث

 ٠ في تميزن الالتي الندداء من نموذج

 زمالئك على وألقه مشرق، جانب

الفصل. في

 حرية فله مسكنه، اقتناء على اإلتان قدر فمتى والمسكن: الماوى حرية —ج

 المناسب، السكن له تدبر أن الدولة على ينبغي ذلك عن العاجز أن كما ذلك،

لمعيشته. مستوى أدنى له تضمرن حتى

 المراة، وحرية اإلسالم

 فضل وال الكون، إعمار هدفها واحدة نفس من والمرأة الرجل تعالى الله خلق

 المنوط بالواجب والقيام األمانة أداء في واإلخالص بالتقوى إال أحد على ألحد
 يمكن ال دورا للمرأة جعل األرض على اإلتان خلق من اللبه مراد ولتحقيق به،

في المهمة بتلك لها الله وتشريف بدورها بالقيام تفخر أن ولها به، القيام للرجل

نشاط
اإلسالم، قبل المراة حال بين قارن

بعده. وحالها

 األحوال. من بحال المرأة به تقوم أن يمكن ال دور وللرجل األجيال، تربية

 اإلسالمي، المجتمع عليها يبئى التي الدعائم من أساسية دعامة تعتبر والحرية

 كانت التي القيود أنوع كل من وحررها خاصة عناية المرأة اإلسالم أعطى فلقد

 التي الرسالة تبعات تحمل يستطع كريم، واع حر جيل صانعة لتكون تكبلها
التعلم وحرية الرأي حرية أعطاها فتقد الزر، إلى الطلمات من الناس تخرج

 السياسي العمل حرية وحتى زواجها، قرار اتخاذ وحرية التملك وحرية

 على واألمثلة اإلسالمية، المجتمعات في الناء فيه برعت الذي واالجتماعي

وحياتهم. الملمين واقع من كثيرة ذلك

 والحق العلم ويديرها والنظام، األخالق ومعايير ضوابط يقيدها الحرية وهذه

 في وتخريب وفوضى إفاد فهو ذلك سوى ما أما للناس، والخير والغضيلة

وهدفه. اإلسالم رسالة مع يتالءم ال األرض

 ان زعم من على نرذ كيف

 حرية من انتقصى اإلسالم

 محرما لها اوجب حين المراة

سفرها؟ في



رس األ فرابعة

العلهية خالصتي :اآلتي لشكل١ في رسدال لغصاً الم،اإلس في يةرالح تيسد بعد 4 >

األسالم يف احلرية

١. ١.

٢. 

٣. 

٤.

٢. ....

ا-

٢م .
التالي: بالعمل أبادر الدرس، هذا في تعلمته ما خالل من



الثاني البابل



اذ.
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صحيحا تفسريا النهداء سدورة من (٤٠—٣٦) اآليات يفسر 1.2.2

صحيحة تالوة عمران آل سدورة من (٢٠٠ — ١)هه يتلواآليات 1.1.3

التالوة أثناء هلا العدحيح التطبيق مع املدود أنواع بني مييز 1.1.1
التجويد. احكام مراعيا متقنا هتدميعا الطور سدورة يسمع 1.1.2

وعلومه الكريم القرآن

 از-
8ا ىلببيبه٢نح  زه|—؛,هئ..ةخ، زك , ٠.

 بهم:ا١طذزغذه
ع،^٢حذرةخووحقو۴; .

ج

وعلومه الكر.يم القرآن

يتلواويسدهع فيها صحيحا تطبيقا التجويد أحكام يطبق

صحيحا تفسديرا المقررة األيات يفسر



ا

المدود احكام

طوأل كط بعدا وقفا طدادا

92

 وذا الغبط النغزعلى اوقدم
اضاال السفون ان وألزم

المدود احكام

 للسكون العارض المد

الالزم. المد

 ت.دطوم ثالثة أخكام للمد.

 نغط بعدط همز جاء ان فواجب
 فصل ان وقصر نده وجائز
الشغون غرنى ان ذا ومغل

 والجوازواللزوم جو-بة٠الؤ -خي
 يعتط بتثصل وذا بمنغة في
 ل—المنفجد فغذا بكغمة نمل

 نستعين نمثفدفون وفقا
خذا إيمانا و نماننوا بدل

وعلومه الكريم القرآن

الدرس هذا فى تحقيقهما إلى أسعى هدفين أدون

وعلومه الكريم القرآنلمجال

الدرس هذا في تعلم

أهدافي سجل



الفرعي، المد

 حرف بعد يأتى أن سببين: ألحد زيادته وتكون الطبيعى، عن الزائد المد هو،

سكون. أو همز المد

أنواع: ثالثة الكون ببب الفرعى والمد

للسكون، العارض المد ٠ ١

الوقف. أجل من عارض سكون المد حرف بعد يقع أن

(.±ئ ،ي ،$) مثل:

 فيمد الوصل عند أما الوقف، عند حركات ست أو أوأربع، حركتان، مده: مقدار

طبيعى. مد ألنه فقط حركتين

وعلومه الكرم القرآن



اللين، مدا ٠٢

 من عارض سكون قبلهما ما المفتوح الساكنتين الياء أو الواو حرف بعد يقع أن

الوقف. أجل

(. ،التأ) مثل:

الوقف. عند حركات ست أو أربع، أو حركتان، :مدده مقدار

اللين: ومد للسكون العارض المد الفاتحة سدورة من استخرج

 . — +,* ئ,ذبا)0 #$ !آذ,
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; 
٠ <0 عينب ب@؛و ض >^ شت آ< =

السدبب المد نوع الكلمة



الالزم، المد ٠٣

 أصلى. سكون المد حرف بعد يأتى أن

(.! ،أتآأل ) مش:

حركات. ست مده: مقدار

قمين: إلى الالزم المد ينقم أقامه:

الالزم المد

١ ■ ١
جمبي صه

.٠ت> مثل: مخفف حرفي .٠^٠ مثل: مخفف كلمي
^!؛ في: الالم مثل مثقل حرفي .٠|> مثل: مثقل كلمي

اجندتالوتي
صحيحة: قراءة أقرأها ثم نوعه، ميئا مد فيها كلمة كل اآلتية اآليات من أستخرج

أؤ ائم ائأ۶ج— دسولدو + حآد ) ١الخريوبك أهه >$^ركى # نجد >ال : تعالى انله قال > = <خم ;اً:بى^8 الى 5وائو^زووشب م1
[.٢٢ ملجادلة:١] ٠ؤة٦زي^ختبًاسأآلإخنبًاللهاًمص٩مكب آس/1 ًا)الى^_-ىبكض<ا

[.٢-١ ]مريم: لجط^هيتصلجاً#ررحمبردق^د : تعالى الله قال

[.٣-١ لشورى:١] ٠ $^*+^^ًا, جلًاء# ^! : تعاىل نله قال

وعلومه الكرم القرآن



وعلومه الكريم القرآن

٢٠٠ اياهتا، ٣ ترتيهبا،٣ اجلزء،

الدرس هذا في اتعلم

(٢٠٠ - ١٥٥) عمران ال سودة

المجال

اهدافي اسجل

مدنية

< صرةكاًلئة ادإصيرو فإة]اًضئش_ويثاوتعالى، اد قال

[٣٣ عمران: ]آل

 سورة من (٢٠٠-١٥٥) من اآليات تالوة
صحيحة. تالوة عمران آل

اآليات. في والتراكيب المفردات معاني

وعلومه رم



-تهيئة

.[٢٧٤/١ الدين: علوم ]إحيأم ٠يلعذه((ا والقران للقران ننال وبه)) األثر، يف ورن

القول؟ هبذا املقهدود وما ذلك؟ يكون كيف ❖
ر

ادورة مقصد
النصارى. وخاصة الكتاب أهل نبهات ورد وبيانه، كماله بعد اإلسالم على الثبات

الألاًعقاقكاناًير

0 اًشته 1تؤ ؟ت يق وس ق إلي وى ' اً_ئون

 اًلةء§اةأهـ¥ئوقد ش^ن ألسئعلئ سآلئئلم دؤأيرمآقنىاًيجعا| ألناًؤين >

 لمرىو اًؤإلأ آلاكلقأىاآًلذض

وقن 9 يجي ئون ت ؟ئه يجج وآيجزه ؤط ٠ أس ^يجقنت ٠و كانزأ ئ يجئا إلاً

!نم#$القاًلؤئئ 9 جاًشوئ٩فييجنياؤاًذىئؤ 0
) ( * + , - /. 0 1 2 3 4 5 6 87 9 : ; > = <

؛صنمئثدوكاًلؤيجئ

 ويج ميم ££ ئه٣اين داهل ~ {ةآ|} آفشاًئع x ال؛^ون وم ماثمبئ شر، ط^٠ذوى

 ص ٠ريج مم ئ د مخمتجذ،١ كل اًئه س قذ9 يجئوئ وأقنيجأ±—ين ولجت هلم 9اً§^

9 فيخ ال^فيم، وم)أ اآًل^^واًس=فمه ويجثيلم تصءؤ^كيألم يجم أ^ئوأ

والتراكيب المفردات معاني

الغنيمة. من يسرق ٠ديعز بالرحمة. القلب قامي سيئالحئق، ٠ 432

وعلومه الكرم القرآن



 !٠إةسقكلسشألإ8ضغاذئجام-آةئئذثوسدآ٩سةئذ8آذلئآأ

 ئالو!7آل5ا43ًآ2!10/—اًؤذ(آ)*ذ+ي؛0ى,ني٠ةآ$آ8أ
 0 ىلفي^طو(للهمأطم أوههمدرك ضحلإلكني مم أضب الئئاًهلمضطئروتجذ :;<ال

 ٠قغةوة,جاأؤئةقالةييذسذصيوأ[\واً]اًص_نحمئلمكد

ودتجيزوح حكوك ين آئيجبا٦؛ا ب^دساً 105 دؤن وصم 0 ئحعة بل أوئ لله٢يوأفيحش^ آتجة كبن وآل

رق

;

 ± الله وآة ونتني—ية ,نعتز يئئئيئوة ٠§ ع^ؤه ¥ ~هاأئحمف£تآل }٠|د {٤عي

 ئاًءةقء^لي^,ءجلئطلم٠ياذ0;ئيي

 ةذئد٠ج0ايئئواؤ!ءئةاأسضآ

 7654321 0واًئيكاًلرة+,اًو.دو/ء٩وئليئلمقتئبذا(2ذيئئه$آ
 02ئلئيأا؛٠إه;<=ذآل؛ضشاً@مشمنفيا>إملن.98

 ؤآل0للهصةذدو٢إةيألو!ااًليئيش؛حق0ائءير٠8ءئا.الر

 }٦جةس,ا٠ائئأل8٠8آلادو8اه8األذ8ه١ة-ا2ئآؤ.ة

 ^دأألش ش رعي ين ؤن اًلله وضؤ كألآلب ——ألله هةحوت ين اًي9£؛ ئأعم ~
 ئاًقئجئؤةيئآ،اكماًةضئيئذجإلكلآل٠ئذخأل.ئإهمواًذئئؤاًذمليذة

 ضت٠ئئغةظأ^تتأألذئةئتا^ن|!٦ألحياًؤا١ًؤةت8حلم

 7امج5؛^3ي>لم0،/—ق^آل()*+
 ألوني يردك 1 ^!يتأ قصئكأللمنآلله١ 0 ميد د@و > أ<ؤاًن :دمت 9 8

للهتددية تذثئ,[قدئو>ئئاآلئئ آلئ^^واًليى ض ين رشئ ءك ئذ كل غة.ماًلئار٠ؤئأ١يأ,أليئر ؤ

0ال§م٢جئد^{|}~قأل£هاًة8^

والتراكيب المفردات معاني

لم..........................................................................................................................رب

٢
و

٦
الكفاوئرسبعين من سعين بقتل بدر في : م؛ئها٦ق المسلممن من قتل عندما أحد في : ٧8أ

اخرين. سمعون.
و

أبعد. : رئئ
،



 أدزى وس ش^تتمم أ^كتين أورأ ادين ± اًآدلعرئ بم غ٦ك^*:٩^^بمؤ0اً — ١^^الك ٠

 تداً#$قاق_نيروأأألني!٠ؤجروأوسعوأدجئىس^م و دككؤئ ١صدو٦

) ( * + , - . / 0 1 32 4 5 6 7 8 9 : ;

ًائوت0 ؤهـ ٠ ألغ وض ًا^اب س ك^^سارهت ٠ضؤأئذ @^وأعاض ن٩ ؤ>ة <=

س^ثكلى ئ,طال ى1ت- يف-يًا^وغت وكئ٤^ذع^ ؤدهم٠وش^داوؤ ًاسئئا دضون ًاقيت
 ض٠—^٩ىييكلج{اش~آلق^)وكل¥س§ج^

الرإجًاراوساتاوعدى٦ خ ١وط^^-ىلطاثاالعت ذبذاجةئ ؛ربكم٠أةءادأ ييت۶ل

 لتًا#$آلا^()*د+لؤ آ!٠ءقئيةوالاةًااًيئإصًاهلتا

^ؤإيلم ألك^ن>مب هرياً صفيوئوأ 9وأ٠8 دؤهـم6أ^5 جروًا ت ين3 ه10عتم —أ

 ئبأؤآلقروأ التبك0 ظًالوًاكطهوش^أيب0ص^ًا*أل^واكا ص ؤرى كت ذكاه-م١وألدخ
 ر٠ًاقثور^بةشىسي٠٠ةآل[\يسًا_٠ىًابقدجلا

 دؤم ومآضل ~ }من تن ًاس^تعب ض0 وإن 0 جأآلمناي_ ًالله وتاط أم 0 س كرك* 1 حميبكخ
 أشرتع دراع رغم حت آجرهلم ±مل ويك ^^لئح— دكدبأس الميوة ك^^^§ £ضللم¥مب

أباب

والتراكيب المفردات معاني
٢ ٦

يخدعنك. ال ٠ الكرك والصالحون. األناء ٠ ًاال

البالد. في وتحكمهم تصرفهم ٠ ي١ذوأيىاًس ٠تئ

ا—— ع

،األيات موضوع
لها. منأسبئا موضوعا واقترح المتلوة، اآليات تامل



اهلط;ذه
 الم على الداخلة الوصل همزة على االستفهام همزة دخلت إذا

 )ست المشع المد مع ألفا الوصل همزة إبدال جاز التعريف

حركات(.

الكريم: القرآن من مواضع ستة فى كلمات ثالث فى ذلك ورد وقد

األنعام. سورة فى موضعين فى ٠ ؛آلدحئر> .١

يونس. سورة فى موضعين فى ٠فيآلقئ .٢

 يونى، سورة فى ٠ ل{ اذركخ سن x > تعالى: قوله فى ٠ >ءاًلله . ٣
النمل. سورة فى ٠ ن^^^ركج أما غذ ءآ^ > تعالى: قوله وفى

 210. — +, )* * تعالى: الله قال
3 4 5 6 87 9 : ; > = 

.٠ اًلثوي1>آال؛داء£ثكوؤءقاًلآلاةاًلله

هى: صفات خمس الناجح للقائد

 عزيمة، صاحب مشورتهم، لهم، دعاؤه تابعيه، عن عفوه

تعالى. انله على متوكل



اختبنادائي

،٠٩٠١٧١.

-

.١٩٧

معلمي: عند يأتي ما أتلو

 ئرىؤإلأ٠الوهلمإ؛الئرؤأئاآًلرضاًؤإلأ ميكعروأويئواً ألصلؤاً ئ±أ >^^اًست تعزلى: الالًه ^ل

.٠9 للهفتف^نصي٢و_ئو هطواًؤضه ت^افي ديك(٠وئابقوابئجثق مزكازأ ١جد

 < وشفر :لم ف9 7س 543210.—)*+,^ تعالى: انله قال

 اًذثوي1>آالدا:ثئئويرءقاًلآلاةاًلله وا=

 ٠ال وج منبئ ئشب 0 آشمه ا ض : حأت يق ^وا*£ةخىأنكثزجوش تعالى: ااًله قال

٠ئظبرى

 ٠ؤياوض—>^^{|}~ئإله£يطييناًيت^اًة االًهتعالى: قال

اًللهكيينيجشئؤجعأدأشاوئ^خنتخأذ^أ^جؤ^

 أالككتينيج=ككلم ظلموآثتئئ±افيشأو٩وئب اًض^^^ا— |ض٠ تعالى: انله قال

.٠٠ر نةإوئعوأ^ةديقشكرااًل دفكؤو ضوا٩ ٦وشآؤيكئ

 )*+,-./03!£#$^> تعش: ائاًه قال
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 بإتقان. الطور سورة حفظ

اآليات في المغردات معاني

وعلومه الكرم القرآن

[٣-١ ]الطور: ٠^٣ كنئور ككبئتكورجاًى0لعلور٠تعالى، قااًلهـ

٦

الدرس هذا في تحقققهما إلى أسعى هدفين أدون(

لحغظوعلومه الكرم القران

هتا٢٧ اجلزء،

الدرس هذا في تعلم

اهدافي سجل

٥٢ ترتيهبا،

لمجال



جرتهيئة
٠دا<٠يزلةملعذادؤرقملةئ عاءرهء1ض^نز^^ > تعاىل، قال

مفايه؟ الكرمي، القران األخذهباعندحفظ ينبيغ مهمة قاعدة األية يف ٢ السورة مقصد

نمك

ا

 اإلذعان على إرغاما والبراهين، الحجج عرض خالل من المكذبين شبهات دحيب على الطور سورة تركز

والتسليم.

د*-و
 ذحيةذًائنيآ{|}ص٠هإدمهفي£م

 ؟0يع±0-أئره اإنكات£آلع¥ىلعكنتاخث0
 اقرًاي دذه دعا 1،ض ثش^^ملق عم عتدي مبيه ي هلم ألدن ٠٠ ىي^آل^يألن

 0ئة#$آل^ج()*+,-.
 ع @^ا د:;<=9 ىي7آل54321

0ديي0م يض0^ئظل^ ^0اص

والتراكيب المفردات معاني

ولئور

٠ رى
٠ وقاًم

الثجور

رث

االنتظام. وجه على مكتوى ٠ سكور موسىقلئير عله الله كلم الذى مناء، طور نجتل )قتحسمنم(

عليه. مختوم غير مئسوط ٠ كرر غمره. أو جئد.ا فيه يكتب ما

السماء. ٠ ولسعف دحال وهو الئمراح، له يقال السالعة، الماء في لت
فوقها. من الكعبة

كالرحى. وكدور كثطرب ٠ <رر
— القامة. يوم نارا الموقد

واالكاذيب األداطل في الدفاع ٠ حو عذابي. ثمدة أو أوحمئمرة هالك

الطور سورة

ا

وعلومه الكرم ن١لقر١



 ؛آج٠٠مكختجتص٦م,صذ\]١ا£ة^اكليتقغ٢ذ

 ذدلى{|}~٠xأل٠الآلنم٠٠11مب^٠آلث

 م¥:ضاج؛^ؤغ-يى-يه±ه!ئزئ^£0^^

 ةئحتئدأل^0ؤئنيى؛غئآلألأص0عش

 ئئ#0!ذا0ًيي0آل ك٦كئئ 0تسئوأ٢ش 0 0رجأذت فيدشصد٠دنوئ آم 0خود

 :;9876543210-/$ثمنم()*+,
 اًلمهم0 ئس يتذهلم أم 0 ؤؤة ال كل0ةآل .ط^دؤبب أم 0 @أقئيئوئ أم =><

 لمئق0اًقزة۶ةأذئئ.-ول_0اصزة.آلقد[\]0أ0وة00آل
 اًصون{|}ا~0ين;٠آمىئآل٠ةالالطهمد>٠همي٦

 ةزإلاء0كلظغزتح±—ئتت٦ة§يناًتذ٠ؤاًة.ء£أئه

 اً^هـم دفيوقز -ع؛بدون وذيئيةكلئوا0ً والهئمدن آليجثميهـئنفي دم 0 ستئوة ىؤ6آ

٠0تصيجئيمزشمي0ي0ئس0،عئر٠٠ء٠أل.كل

والتراكيب المفردات معاني

تعالى. الله عند مزهون : رهينوو / اإللحاق. يهذا االداء نقصنا ما : ]م

نفه. تلقاء من القرآن اختلق : و—ن — العناد. في الحنا متجاوزون : لماغأل

وحراستنا. حفظنا في : ائ به. يصعدون الماء إلى مرقى : ه

العئاح. يضوء غيتتها وقت : واش

ا>ئ^نيجآله;ؤال طى: قه قال

 عنك البالء يدفع فإنه موالك، إلى واالبتهال الدعاء بكثرة عليك
خطاياك. ويغفر



الكريم: القرآن مع األوائل

ؤبر ))خديجة(( اليدة زوجته ا- التبي من القرآن سمع من أول -:*

 الصحابي هو مكة في ا التبي بعد القرآن بقراءة جهر من أول *
ه. معود بن الله عبد الجليل

 الخليفة هو واحد مصحف في الكريم القرآن بجمع أمر من أول *

 الخطاب بن عمر من بمشورة وذلك ه، الصديق بكر أبو الراشد

ه.

 هو واحد مصحف في الكريم القرآن آيات سور بجمع قام من أول *

 وعندما الوحي، كتاب من وهو ،٠ثابت بن زيد الجليل الصحابي

 صار ثم ه، الصديق بكر ألبي الشريف المصحف سلم عمله اتم

 أم عند ثم بكر، أبي وفاة بعد ه الخطاب بن عمر المؤمتين أمير عند

هبر حفصة المؤمتين

 األمصار على ووزعها مصاحف، في الكريم القرآن نخ من أول *

 عند كانت التي النخة من وذلك ه، عفان بن عثمان الخليفة هو

ؤيبر حفصة اليدة
٦_______________________________________________٢

وعلومه الكرم القرآن
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النساء. سدورة من (٤٠ —

واألمرباألح، شاش

؛٠ى٠ىًا#

[١ ]الناء: ٠ا

٤ ترتيهبا،

،

ب.

أسعى هدفين أدون(

وعلومه الكريم القرآن



نمدتهيئة

٠ؤوثو!صثئائآللهوذخيقشضذ;بر نس، قًال

٠^ > نس. قذى
 يه؟ مفا الكرمي، تدبرالقران إىل تعاىل الله هداه مذهلبقها قاعدة األية يف

_____________________________________________________________ر

ادورة مقصد
هـ

 الجاهلية لرواسب إزالة والمالية، االجتماعية الحقوق حفغد خالل من داخله من الملم المجتمع تنظيم

والضعفاء. الناء حقوق على وتركيزا
_____________________________________________________________________ا

ليمج١ءويمللهمىاًلثتعالنى1

8 9 
حكة ه ون درو

[٤٠-٣٦ ]الناء:

 وير ^تكنكحن يتئ٢و آشرة وذى ١دءذ ؤش9دجنئ.سكاو ١وألص^ وعيذوأأق >
قءئ^{ًا|}~أئعإن£ك¥٢يًامو4ذىًاغقوا

 ر$آللهيو^ #دب^_ررئاواقني0ل جتيدابا١مينط١۶ يف^ منكئمآلوئعتد ًا
 987654 يئ2ا0./—)*+ ى(8

ا ار ٤انًاقيلشال٠8نًاسنمم6تًا:ًا;<ل=ذ>ًاللهآل
بر ١س

ا

والتراكيب المفردات معاني

 أوالب، الجوار في عنك البعيد : واً-ثاراًلكئا
النصراني. أو اليهودي وقيل:

 هو وقل: سفره، في المنقطع : وناًلشدمل
الضيف.

متكبرا : ^كؤرا

١١

اقست. أو المنزل في منك القريب : ألغرق دى ذت^ر

 هي :وقيل الغر، في الرفيق : دجب ولكفاجب

الزوجة.

واألرقاء. العبيد هم : ئآل~اًككثكلم}

٠ألمدراإلحسال١

وعلومه الكريم انزان



دى
العشرة: الحقوق

فيها. الواردة العشرة الحقوق وخذد الكريمة اآليات اقرأ

٦...................................... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠١ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٢ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٢

٨......................................

.١.................................... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٥

لأليات، العام المعنى

 جاواًبن ابكس قاحب ئ وايارألجئب أشرق دى واًقر ذدككعن

١المئ ال¥س§ئ لحناًةه٤ئ^٦ ~ت } ا|^

 تعالى؟ الله أليجبها التي الصفات وما األية؟ هذه في ٠ الله امرنا بم( —

 وتصفيتها العبادة، هذه في واإلخالص له، والتذلل بعبادته، عباده ٠ الله أمر

 كان ما إال العمل من يقبل ال وتعالى سبحانه الله ألن وغيره؛ الرياء شوائب من

الكريم. لوجهه خالصا

 مئ الشنرد، عن السركاء اعنى انا وتتعالى، تبازلف الله تال )ا ا: الله رسول قال

ملم[ رواه ] .وشركه(( تركته عيري معي فيه افرلف عمال عجلة

 وإسداء المعروف، في وطاعتهما الوالدين، إلى باإلحان ٠ انله أوصى ثم

 باإلحان عبادته آية من أكثر في ٠ الله وقرن عبهما، األذى ودفع لهما، الجميل

 الوالدين وأن بالطاعة، أحق فهو ورزق خلق ٠ انله أن إلى نظرا الوالدين؛ إلى

عظيما. حقهما فكان صئره؛ في ورساه الولد، وجود في سبب

وعلومه الكرم القرآن



 الرجال من العرابات، إلى االحان الوالدين إلى اإلحسان على عطف ثم

 أجانب، أم أقرباء أكانوا سواء مطلقا، والجيران والماكين واليتامى والناء

كافرين. أم ملمين

.شيوذكه(( انه بالجارخئىظننت يؤصيني جبريل ذال ما))ا: انله رسول قال توكد التي األحاديث الكثيرمن ورد
.اسيخان[ ]رواه ٠ بعضها اجمع األسالم، حذالجارفي

؛، زمالئك. على واعرضها
 وابن الزوجة، أو السفر في أكان سواء الصاحب، إلى باإلحان الله أمر وكذلك
 على يدل األصناف هذه كل وذكر واإلماء، العبيد من اليمين ملكت وما السبيل

الناس. لكل يبذل معروف اإلحان أن

د
 ذكرتها التي العشرة الحقوق تأمل

 تعالى الله خصهم لم وبيون اآليات،

باإلحسان.

وما المهين؟ هوالعذاب ما

 المهين العذاب بين الغرق

 العظيم والعذاب األليم والعذاب

اخرى؟ ايات في ذكر كما

و

 عليهم. ومتطاوال مفتخرا الناس على متكبرا كان مر، يحب ال أنه ٠ الله بين ثم

 صاحبيهما تحمالن ألنهما هنا؛ بالذكر والفخر( )الخيالء الصفتين هاتين وخصل
 فيضيع اآلية، في ذكر ممن وغيرهما الفقير والجار الفقير القريب من األئعة على

باإلحسانإليهم.٠أمراذله

 ذئليؤ±ئئآ؛ائهلماًقذ٠ةذآلئةوةآئى؛—

بر 0 ١ئهيئ ١عاب ض

 جزاء وما بالبخل؟ امرالناص يد-ل وعالم الشرع؟ في المذموم البخل ما —

ذلك؟ يفعل من
.٠ اللله أوجب ما أداء عن االمتناع هو الشرع في المذموم البخل

 يأمرون فضله، من عليهم ٠ انله انئلم ما وكتمهم بأموالهم، بخبهم مع فهؤالء

 غيرهم جود من وغضاضة حرجا صدورهم في يجدون كأنهم بالبخل، الناس

االختيار. وسوء الطباع، وأقبح الحمق، ونهاية اللؤم، غاية وهذا بماله،

 ينتفعون ما إلى الحاجة أهل إليهم يتطلع لئال بالمسكبة؛ يتظاهرون أيضا وهؤالء
 وال ماكله، في ال تبين، وال عليه تظهر ال ،٠ اللله لنعمة جحود فالبخل منهم، به

وبذله. إعطائه في وال ملبه، في

 كانوا إذ بالبخل؛ وأمروا بأموالهم بخلوا فإنهم اليهود، في اآلية هذه نزلت :وقيل

 في أموالكم تنفقوا ال أو ا، محمد على أموالكم تنفقوا ال لألنصار: يقولون

والصدقات. الجهاد

 ؛^ هينا ١طاب ت۶هر١ى مر والدكا > تعالى: انله قال ولهذا عامة، ذلك مع وهي
لهم. واإلذالل الخري مع أليما عذابا انله نعمه للجاحدين هيأنا أي



الأ*اال ال رجعآللهين ش^بىأئو#!واً>

- . / 0 1 2 3 4 ٠

 دعاهم؟ شيء اي والى تعالى؟ الله وبخهم وبا( األية، هذه في مذالمخاهلب —

 ليتقوا للناس؛ مراءاة أموالهم ينفقون الذين المنافقين، عن اآليتان هاتان تتحدث

 اإلسالم أظهروا وإنما ،٠ بالله يؤمنون وال المحمدة، على ويحصلوا المذمة
 اآلخر. واليوم بالله الكفر لهم وزين خليلهم، المشيطان كان فهؤالء تقية،

بقوله: عليهم وأنكر ٠ الله ودكهم ولذلك

 بر واً:أالي.واًذققوأ=رهئرأقه- 9وا8 7^6 ١د١وم >

 فى وأنفقوا ،٠ ورسوله ٠ الله صدقوا لو يلحقهم أذى أو يضرهم شيء أى

اللبه. رزقهم مما اللبه سبيل

 واستقامتهم إيمانهم، لتصحيح المنافقين لهؤالء ربانية دعوة الخطاب وفى
 الله يذكر لم ولذا الشيطان؛ قرينهم فيها أوقعهم التى النفاق دائرة من بالخروج

قال: وإنما لهم، وعيدا ٠

.ابر٠ل١>;^ةاًلمهذكئ

نفاقهم. على اسممروا إذا حالهم سوء من ليخوفهم

وعلومه الكرم القرآن



المربرا س وؤت ^^عهكا ئ ه دروون كال ^1ال أئه >لمن

ذلك؟ يدل وعالغ، األية، هذه في تعالى الله صفات بينيج —

 القيامة يوم خلقه من أحدا يظلم ال وأنه وفضله، عدله عن عباده ٠ الته يخبر

 في يزيد وال حتة، حناته من يتقص ال أنه وذلك شيء، أصغر وهي ذرة، وزن
 ويعب. كثيرة، أضعائا يضاعفها واحدة حتة مؤمن لدى توجد وإن سيئة، سيئاته

عظيما. أجرا مقابل دون من عنده من

 عبده يعطي فلفالى الله ان ))يقول: ا انله رسول سمعت قال: ه هريرة أبي عن

 درو ليجاً.كااكال ؛ذألئة>وئال ا(حسنة الفه الواحدة-الف بالجشنة المومن

.األلباًذي[ ]صححهبر تبيئا ينئنهبرا١ويؤلؤ يثظعئبا ءكذه واناًق

 الذي فمن بر عبيئا برا > :٠ الئه قال وإذا :ه هريرة أبو قال عبيدة: قال

. [ أحمد ]رواه قدره. يقدر

الكريمة، األيات اليه ترشد ما
 إلى واإلحان وحده، ٠ انله عبادة وهي بأدائها، واألمر حقوق عشرة تقرير .١

الوالدين،وإلىكلشذكرفياآلية.آل

لهما. تعالى انله كره وبيان والفخر، الخيالء ذم .٢

العلم. وكممان البخل تحريم .٣

صاحبه. وذم الرياء تحريم . ٤

به. يأمرون لما الوء قرناء ذم . ٥

فضله. ومزيد ورحمته ٠ انله عدل بيان .٦



 سهئو؟ؤذئظ٠ذبوأأللهتأل> تعالى: لله1 قال

 ~يئاذاة£ال¥ }ولكابآللجنيو|

.٠ ف^را٠ك١لى ش§ة

بقوله: اآلية ختمت لذا والرحمة؛ العبلة عن الناس أبعد هم الكبر أهل

فخورا ٠خاك ال¥شذ^اة لمناً£
لم

* ٥. -

 السعدي، األمام
او

 بالمملكة القعيم فى ولد ومفسر، عالم الله. عبد بن نامر بن الرحمن عبد
 العلم طلب عمره، من عشرة الثانية يتجاوز ولم والده مات العودية. العربية

 وكثر منزلته، وعلت أمره، فاشتهر والمتون، الكريم القرآن فحفظ فيه، وجت.

 تيير أبرزها وعلومه، القرآن تغير فى أكثرها نافعة، كتب عدة ترك تالميذه،

 كتاب فى التغير هذا واختصر المنان، كالم تغير فى الرحمن الكريم
 محققة، قؤمة وكتبه القرآن، تغير خالصة فى المنان اللطيف تيير سماه

ه_. ١٣٧٦ عام وتوفى ميسر. سهل أسلوبها والغرائب، الدخيل من تخلو

وعلومه الكرم القرآن



٠٠اضفه ٠
فهمته الذي المعنى األية

 ألدك ذى و ١كاواً|،لتذذ1 الشمدوأيحه وأمخذوأأق>

 دىاًعذق ر١ؤاي

 آللجقواً|}~ذيئامةاً£ال¥ش§ة

٠ ١ةئاالفر

>ي

٠ اباصيدا ردنط٠٠١~نم ح^ئفي^٦هو اًس^سك

) دو^وئ.( ال ألساس $ #9 نش^رى!و >

* ,+ - . / 0 1 2 ٠3

9رص^ =و<وأ وأئ:اًمال9 كاضوأ7 6ومادا>
٠ ^ر;أقبهفييئا

 ١وت ئعئما -رته ه زن دره ال|^سال أق إن >

٠سهرهئ
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٩الجديثالشري

 حديث خالل من وقدرته وفخدله تعاىل الله عدل يتعرف 2.2.3
 الله اذر) قال: ،٠ زبه عون يروي فيفا ا الغيب عون عجفخقتب عباسى ابون

 يعملها فلة( بحسنة خدة( فغر( دبلن، بدئ فئ( كتنبذائحشناتوالسيئات

 الله كثبها بهافعملها فاذلهوهف( كابثة، *حسنة عندن لذ الله كثبها

 ومئ كثيرة. اشعاى إلى ضعف بادة سبع إلى ت خسفنا عندنعسر لذ

 فاذخولهئ( كاملة، خسدنة لذعندن الله كتثبها يعملها فثة( بسيئة لهئ(

(.(واحدة سيئة لذ الله كثبها بهافعملها

الشريف اصدبه

في المسعاعدة الشريفة النبوية األحاديث يوضح 2 2
المطم. لدى الجماعة روح نماء



الشريف اتجديث

بعباده ورحمته الله عدل

رت.

الشربغد اللهديث

$سؤ ع عئوجئاًوش ق _ ش > تعاًلى: لئه1 قاًل

.[١٦٠ ألذعام:1] ٠ االجرية

 الحديث في والتراكيب المغردات معاني

 وسيرته. الحديث راوي اسم

للحديث: اإلجمالي المعنى

األعمال. أقسام —

 والسيئات. الحنات كتابة —

الحديث. من يستغاد ما

أسعى هدفين أدون



كزتهيئة

.[١٦٠ ألذعام:1] ٠ ال^ون 1 ؤ^ئإالغهاع وش عقرأكرب نال ألئحة خؤش

األية؟ خالل من وكرمه الله فمثل يتجىل كيف ❖
ل____________________________________ر

شرح آل تغظ

 :قال عروجذ، ربه عن يروي فيفا 1 الغبي عن وخيلي عباسى ابن عن
 لذ الله فتهبا بتعمفها فمل حبسنة مه مفن دللن، بني فمن والشيائت احلسنات كتنب الله اذ

ماللة سبع اىل عندنعغزحسنات لذ الله كتلهبا فعملها هبا فاذهلزهف( اكملة، حسنة عندن

 فاذ اكملة، خشنة عندن لله الله كتتهبا يعملها م

(١) وملم[ البخاري ]رواه ((واحدة ميئة

 فد بسيئة مه( ومن كثرية. أضعاف اىل نعففن

ال لذ الله كتبهبا فعملها هبا خومه(
ا ا ا ل

 عبد بن عباس بن الثه عبد ونسبذ! االعمد
 الله رسول عم ابن القرشي، الهاشمي المطلب

 الهاللية. الحارث بنت لبابة الفضل أم وأقه ،1
 أبي سعب في محصورون هاشم وبنو وبق.

سنوات. بثالث الهجرة قبل طالب

 إليه ضمه 1 النبي أن الصحيح في جاء وعلمذ! فثعلذ

 يقال وكان .]رواهالبخاري[ (احلكمة اللهف(علمذ) وقال:
 وغزارته. علمه لسعة البحر، له ويقال األمة، حبر له

 وعن سنة. عثرة ثالث 1 النبي موت عتد له كان
 عند وضوءا 1 للنبي سكب أنه حجيخقيى عباس ابن

 هدا؟ وضخ من قال: 1 فرغ فلما ميمونة، خالته
 الدين يف فقهذ اللهم)) :1 فقال عباس، ابن فقالت:

 الله عبد وعن .وملم[ البخاري ]رواه (التأويل( ؤعفمذ

 عباس(. ابن القرآن ترجمان )نعم قال: ه مسعود بن

سنة. ٧١ عمره وكان ه_،٦٨ سنة بالطائف توي ؛دذ وفا
ا________________________ ر

والتراكيب؛ المفردات معاني

المعنى الكلمة

الواقع. وفق على علمه في قدرهما الحسنات كقبة
والنعيئات

للكخمنالمالئكة. دلن بين

فعلها. على وصمم أرادها بحسنة هث( فمن

 في بكتابتها الخعئلة أمر أي: بها، هلم للذي
يعلمها. التي الصحفة

لذ الله كتئبها

الهم. مجرد عن نثأت وإن فيها، نقص ال كاملة حنعنة

مثلين. :وقيل مثل، الضاد بكر صطغ^

 سيئة، أو بحنة لهلم مرذ( باب: الرقاق، كتاب البخاري صحيح (١)
 وإذا كتبت بحنة العبد لهلم إذا باب: اإليمان، كتاب مسلم وحعحيح

كتتت. بسيئه هلم

الشريضذ ادهديث



اإلجمالي، المعنى
 ٠ فانله المؤمتين، عباده على تعالى انله فضل على شاهد خير الحديث هذا

 الحتة جزاء يجعل فلم والعبادة، الطاعة ميادين في التابق على عباده حث

 إلى الثواب ضاعفة ثم أضعاف، عشرة وثوابها أجرها ضاعفة ولكنه بمثلها،

 مجرد يثمل حتى يتسع بل الحد، هذا عتد ٠ فضله يقتصر ولم ضعفتا، سبعمئة
 كل يفعلها ولم بالحتة هعث إذا العبد فإن الصالح. العمل ففل على والعزم الهف(
 عليه يتحق صالحا عمال الخير إرادة مجرد جعل ألنه كاملة؛ حتة له ٠ الله

.٠ انله من أجرا العبد

 على وهي لها يكتب وما لألعمال، األقام ا التبي جن الحديث هذا في -

اآلتي: النحو

له. يكتب ما اوالهم، الفعل

حسنة. عمل. دون دالحسنة الهلم

كثرة. أضعاف إلى حسنات عثر الحسنة. فعل

سيئة. وفعلها. يالسئة الهم

حسنة.
 فعلها وعدم بالسيئة والهم

تعالى. الله من خوفا

الحسذاتوالسيئات، كتابة
 حسنة لذ كتبث يعماها فنة( بخشفة هم( -ئ )) فقال: اليتة أمر ببيان ا التبي بدأ

.غليرذ(( انعاف الى حسنات غغز لذ كنبن فاذغمفها كاملة.

 من أو الواجبات من الشرع في فعله على الحث جاء ما كل هي واليتة

فعال. أم قوال أكانت سواء النوافل، أو الغروض من المستحبات،

 هم ومئ بخشفة، هم فئ)) والسالم: الصالة عليه قوله في بالهلم والمقصود
 مجرد بالهالم المقصود وليى معين، بعمل القيام السلئ( يتقرر أن هو :بشيفة((

 والعوارض الخواطر بمجرد يؤاخذ ال المرء أن على متفقون فالعلماء الخواطر،

بها. يه تحدثه أو بباله، تخطر التي

 يتة. له كتبتة عتها، شعله أمدن له فعرنى معينة، بيتة يقوم أن المسلم فلوأراد

 أو حسنة، فله عتها، وشغله إليه وجلى إنسان فجاء ركعتين، يصلي أن أراد كمن

 يتصدق أن أراد أو حسنة، فله الصوم عن وشغله ضيف فجاء يوما يصوم أن أراد
حسنة. فله المال هذا فيها فأنفق ملحة، حاجة له فعرضت المال، من بجزء



 سرتم ما افواما بالمدينة اذ)) الغزوات: بعض فى 1 النبى قول ذلك ومن
 .-بالمدينة، وذح الله، رسمون يا قالوا: أ، معكم( غانوا األ واديا ٢٦-4ف~ذجع وأل ،مسيرا

.البخاري[ ]رواه .العذر(( حبسهم بالمدينة وهع()) : قال،

 وهويينوي فرافذ انتى من )) قال: ،1 النبي أن ،٠ الدرداء أبي حديث في وجاء
 صدفة نومذ وكاتن نؤى ما كتتبدلذ اضبح حتى عيثان فغلبتذ الليرة من يضلي يبلتوم ارة

.األلباني[ وصححه النائي ]رواه ((عزوجل زبذ من عليذ

 حنة يكتبها أنه ظان يظن ال حتى )كاملة( بكلمة: الحديث في التأكيد وجاء

بكمالها. حنة هي بل المعتادة، الحنات دون

 عثر له يكتبها وتعالى تاارك اللله فإن بها، وقام معينة بحنة القيام الملم قرر فإن

 قال كما أمثالها، بعثر الحنة أن األجر في العامة القاعدة هي وهذه حنات،
 حاالت ثمة ولكن [.١٠٦ ]األذعام: ٠ ظئروعئرأئكايبا اتكنق شكا > تعالى: اللله

 ومن كثيرة، أضعاف إلى ضعف، سبعمائة إلى الحنات أجور فيها تضاعف قد
 سع أنبتت جعة *كلن لله٢سخير في أه ينعقون تقؤاًتجن > تعالى: قوله ذلك

[.٢٦١ ]سرة: ٠ كدبير وع _.)ض ] ألده سجه في!، س^افي

المعنى على دالة اخرى ايات هات

الحسدنات. مخداعفة في ذاته

مراتب: أربع على النفسى في يقع ما

 سريفا يذهب مث النفسى، يف خيطرالشيء وهوان اخلاطرواهلاجسى: األوىل:

 السيئات. يف وهومعفوعنه الوسوسة، وهومن يستقر، وال يندفع بل يثبت، ال

 ينفر ثم به فيهم الشيء، يخطر الخاطر، فوق وهو التردد: الثانية:

 تربنه، على وال قضده، على يستمر وال عنه، ينغر ثم به، يهم ثم عنه،

السديئات. في معفوعنه وهوايضا والترك، القضد بين بالتسداوي

 النفور وعدم الشيء، الى والميل القصد، ترجيح وهو الهم: الثالثة:

 والتصميم، العرم الى تهدل لم التي وارادته الفعل، في والرغبة عنه،

السديئات. في معفوعنه وهوكذلك

 ان يرجى والحسدنات، بالخير منها اي شغل إذا الثالث المراتب وهذه

وكرمه. الله بفخدل حسدنات تكتب

 والتصميم النفورعنه، وعدم الشيء، الى وهوالميل والتصميم، العزم الرابعة:

 لله وتركها معصية على عزم فان فيه، التردد ورفع قصده، وقوة فعله، على

فعلها. على لعزمها سديئة فتكتب لعارضى يفعلها ولم عزم وان حسدنة، كتبت

.[٤٢٢-٤٢١/١ ملم: صحيح شرح المنعم ]فتح



جك1 @

 األمور مبيدا الواقع، في الناسى حال وتأمل الحديث، في الجميلة المعاني تأمل

التالية:

لعباده. تعالى الله حبه ٠ ١

الحسنات. فعل في العباد تهاون . ٢

قليلة. بحسنات القيامة يوم أناسى سياتي الحسنات، من الفضل هـذا كل رغم .٣

كثيرة. واجورهـم قليلة اعمالهم القيامة يوم اناسى سياتي . ٤

 بيئة هئاً من أن :٠ انله رسول بينه ما ورحمكه تعالى انله ل نك- يظهئ ومما

 اليئه يعمل لم من بين التغريق من بد ال وهنا حنة، له كتبتا يعملها فلم
 إدا* :٠ التبي قول عليه ويدل همه، على يأثم فهذا له، قاهر عارض ببب
 هذا الله، رسول يا قلت: .((الغار قشي والمغتول فالقاتل ,ذخكهاا٦ر المسلمان التثى

 البخاري[ ]رواه ضاحبو(( فتلة على حريصا كان، ادن)) قال: المقتول؟ بال فما القاتل،

 فهذا والحق؛ للصواب وعود؛ تعالى لله خوفا وتركها اليئة يعمل لم من بينما

حنة. له تكتبا

 ألن الحنة؛ عند قال كما كاملة سيئة له كتبها يقل لم ا التبي أن ونالحظ
 كلمة في وكأن (،واحدة اآل,ئ،ة كتبها) قال: بل الفعل، كحنة ليت الفعل سيئة

التقليل. من نوعا )واحدة(



الحديث، من يستفاد ما
األمة. هذه على انله فضل بيان .١

السيئات. واكتاب الحنات كب في النية أهمية . ٢

 الزيادة يثاء أن إال حنات، عثر عنده الئه كتبها فعملها بالحنة هلم من أة .٣

ذلك. على

مضاعفة. غير من بمثلها ككب السيئة أن . ٤

تعلمت: ما ربحسدب٠صسد

 فكان يعملها، فلم بسديئة هـم انسدان

 .............................ونر عليه

 يعملهاوكان فلم بسديئة هم انسدان

...................................اجر له

نم

ال؟ ام حسدنة له تكتب فهل كسدال، يعملها فلم بحسدنة،
 بعضى الشريفة االحاديث في ورد

 تعالى الله يضداعف التي االوقات

 فيها ويعظم الحسدنات، فيها

بعخدها. هات الهدالح، العمل



اسبة خالصتي

الحديث: هذا في درست ما خالصة أككئع

الحديث؛ يتناول

بالواقع عالقته التوجيهات االدمية

ض

التالي: بالعمل أبادر الدرس هذا في تعلمن ما خالل من



العداد
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عليه حياسب وما القيامة، يوم واجلزاء احلسداب مشهد يتعرف 3.5.1

سالمية

أحداث من فيه األخروما باليوم يؤمن

٣

االسالمية العقيدة



[٤٧ ]األنبياء: 1
العقيدداإلسدالمية

الدرس هذا في أتعلم

وان ١سب ئئس @ @ ٦ةد > دعاىل:٠ قًال

٠ ين جثة ٤ح^نلككال

والجزاء امسداب

سالمية

الحساب. تعريف
 العباد. أساببها على الق يحاسب التي القواعد

 أعماله. من القيامة يوم العبد عنه يسأل ما أول

الحساب. عند العباد أحوال

القيامة. يوم الشهود
 كتبهم. عندإيتائهم العباد أحوال

القيامة. يوم النار بهم تتمعر من أوله

 صالح في وأثره والجزاء بالحساب اإليمان
المجتمع.

آسعى هدفين ل٠ادو



 رمه-م + ؛*^() وة١ب-إلثجساكهبملو$ئءئئؤقعؤ!آ > تعاىل، الله قال
 مش@^٠ => < ي;986543210/

[٣-١ : ]األذبت-اء ٦تو^عيكصجأشد^^^^٢ئؤر^^٠أ

اآليات. بداللة اهلصداب من الناىس حال وصف عن بأسدلوبك عزز ❖

ل______________________________________________________________________________ر

الحساب، تعريف

الغث.. هو لغة: الحاب

 المحشر؛ من االنصراف قبل العباد وتعالى سبحانه الله توقيف هو الشرع: وفي
شرا. أو كانت خيرا واعتقاداتهم، وأقوالهم أعمالهم على لمحاسبتهم

 دونتها التى بالكتب يؤتى العالمين، لرب الناس يقوم يوم العظيم، اليوم هذا فى
 مخلوق كل وليقف فيها، كتب ما ليقرأ الدنيا؛ الحياة في آدم ابن على الحعظه

 قاًىاًلليريئ٠شي0ووضع > قوله: في جالله جل انله أخبر كما تماما عمله على

 ال يره ] صع\ [ر ال أنخ^كب اX ذل يولتا وبلون يه خا ن١خغق
[.٤٩ لكهف:١] < دذا رق ئا وئعدوأ أ-ت^^ج

قبل. من درسعتها كما ٠

،العباد اساسها على الله يحاسب التي القواعد

 التي القواعد أن يتبين الحاب؛ يوم بشأن القرآنية النصوطز نتقرئ عندما

هي: الحاب عليها يقوم
المطلق: ا، انله عدل .١

ن و ١قبك دعس داً=آذغئلئة وك:اًلوةاً<ظوتعالى: سبحانه لقوله

.[٤٧ ]األذبياه: < .كيجت سا أقادثاقق

أحد: وزر أحل. يتحمل ال . ٢

.[١٦٤ ]األنعام: ررورررئي< ر وال > لقولها،:



أعمالهم: على العباد جميع يثللع .٣

 ا٦حتك 0 / تحدل بر— , - + ف٦تذ *ا رإ٦ د مح (ر س دى ى ئ $ب ح# د تجئ >قم : لقوله

[.٣٠ عمرد آل ] ٠ ):;<8 7ا6ًوئؤ 432

السيئات: دون الحنات مضاعفة . ٤

وا ١واىإالئث عع ئلهاو1ر4 ذق1اً ^ش :٠ لقوله
.[١٦٠ ]األنعام: ٠الآلئوة

حنات: اليئات تبديل . ٥

 ويق^،لكئ.سذقأنالتجقوهلمءامدكى9داب >لمالض :٠ لقوله

[.٧٠ ]الغرق.ان: ٠ ريغا أشرغلق0م،

أعماله، من القيامة العبنيوم عنه يسدال ما أول
ومنها: القيامة؛ يوم العبد عنها يسأل ما أول هي األعمال من جمله هناك

 ا: قال لقيمتها، ؛ )الصالة( الئه: بحقوق يتعلق فيما العبد عنه يأل ما أول — ١

 أفلخ فقئة صلحث. فان الصالة؛ عفبه من القيتامة يوم العبن عنه يخاضه ما أول ،))إ

 خزاًلعبذي اتخلر.وا ،الزبه قاذ فريضته من انتقص وانن وخسدر. لحداب، فقئة فسدنة وان(

 ا.نللغد على عفبه تدايئر يكون ثف( الغريضة. من انتقص ما لجا فيفمل تطوع؟ من
.األلباني[ وصححه والترمذي أبوداود ]رواه

 قررها التي القواعد هذه تدل عال؛

وتعالى؟ تبارك الله

 فعن )الدماء(، المخلوقين بحقوق يتعلق فيما العبد عنه يسأل ما وأول —٢
 القيتامة يوم الناسب دين يقضى ما اوذ))قال: ا النبي عن ه معود بن انله عبد

. [ عليه ]متفق ((الئدماء في

 عن البارد( الماء من إلرواء وا )الصحة الدنيا ئذة من العبد عنه يشأل ما وأول —٣
 يعني - القيتامة يوم يشاذعنه اوذما إن))ا: الله ريئول ل قا قال: ،ه هريرة أبي

 البارد(( الفاء من ونرويك جسمك. للق نصخ الة( له، بتقال( ان النحيم. من - —العبل

.األلباني[ وصححه الترمذي ]رواه

[.٨ ]التكاثر: ٠ }أ ض {د ئثظة > تعالى: وقال



الحساب، عند العباد احوال
ي
 حاب ويتفاوت بتغه، حابه وتعالى سبحانه فيتولى ربه على يعرض عبد كل

 عذاب، وال حاب غير من الجة فيدخلهم عليهم، اللبه يتفضل من فمنهم العباد،

 الدين)) أنهم وصفهم في وجاء ،1 التبي أخبر كما ألعا سبعون عددهم وهؤالء
.البخاري[ ]رواه يتؤثملؤذ(( زبهؤ( وعلى (٣)يغتووذ وال يتنليروى وال (١)يشتزقوذ ال

يدقق، ال أي الحاب؛ يناقشون ال وهؤالء يسيرا، حسابا يحاسبون من ومنهم —

 معنى وهذا عنها، لهم يتجاوز ثم ذنوبهم عليهم تعرض وإنما معهم، ئحعق وال
 سيرا ينتابا يحاسب كتوف بكمحه ككابه أوتي نتن فأما وتعالى: تبارك قوله

 القيامة يؤم اخديحاسب يسو، ) قال: 1 الئه رسول أن عائشة فعن ،[٨-٧ ]االنشقاق:

 ضأوقثييدسييبن١ةم >تعالى: البله قال قد أليس البله، رسول يا فقلت: ،خلك الأ

إدفا) ا: البله رسول فقال ،[٨-٧ ]االنشقاق: يبرإ جسادا كسلي لجأئعوق

.عليه[ ]متفق (.عذب اال القيافة يؤم الحشاب يناقثن احد ولببسن العرض. دبك

 ثاء ومن للكفار، البله حاب وهذا مناقشة، حاب يحاسب من ومنهم —

 ذنوبهم. كثرة بحب ويعمر حابهم يعلول وقد الموحدين، عصاة من
 ثم أمد، إلى ثاء من النار منهم البله يدخل الموحدين من العصاة وهؤالء

أبد. إلى الجنة فيدخلهم يخرجهم

الحديث؛ في المذكورة

 وال يشتزقون ال ))الذين
 ؤعلى يفثوون وال يتريون

؟ال يتوفئوذ زهبو

شيء. أصابهم إذا عليهم يقرأ أن غيرهم من يطلبون ال أي يشئرقون: ال (١)

يتشاءمون. ال أي يتطيرون: وال (٢)

مرضوا. إذا يكويهم أن أحد من يطلبون ال أي يكتوون: وال (٣)



القيامة، الشهوديوم
 العصاة على الحجة ليقيم عليهم؛ يستشهدهم من كل العباد على انله يشهد

اآلتي: وفق الحاب في مناقشتهم أثناء في والكافرين

٠ددا @>صو= خ: > :٠ لقوله ؛٠ الله وهو شهيد؛ أعظم —

.[٥٥ ]األحزاب:

.[٢١ ق: ] ٠لةؤتجبثعثاساقوتجيد :٠ لقوله المالئكة؛ شهود —

.........ط، نكح
 سورة واقرا المحفحف افتتح

 العرض عن مقاال اكتب ثم االنشقاق،

نشوئها. في الحسداب ومناقشة

 كل يشهد بحيث المرسلين؛ أشرف فيهم بما أمته، على رسول كل شهود —
 321 ٠بعئ ووم > :٠ قال أمته؛ على ا~ النبي ويشهد أمته، على رسول

[.٨٩ ]النح.ل: ٠ فتؤال < تجينا يك وثئتا أنفيهلم 6 5 5 سهينا

يومكلره٢> وتعالى: سبحانه قال نفه؛ على اإلنسان جوارح تشهد —
[.٦٥ ]يس: ٠ أريدمم يخنيد م٢أد يتأمنا أؤيهئم

 ٠0ي ؤؤغ( أن٠أبره الث >يئذ :٠ لقوله األرض؛ تشهد —
.-ه[٤ ]الزلزلة:

ظ( نكح
.٠ ثعثاساةوئ[٤لةؤقوب وا > وتهـالى: سبحاذه قال -١

.................................................................................................. هو: السائق

................................................................................................. هو: الشهيد

.٠ اتجارئا ثمدث دسن > تعالى: قال —٢

اخبارها؟ تحدث كيف لكن األرض، أي

ئة يذل



كتبهم، ايتائهم عند العباد احوال
 عالمة عليه وتظهر أمامه، من بيمينه كتابه يأخذ الفضل أهل من المؤمن إن

 لقوله الدنيا؛ في قدم ما جزاء وابتهاج؛ فرح وكله القيامة يوم عنها ويعبر العادة،

 وأ0أ ٢ةؤ يفون كنوه مث.٢أوؤك تن لجانأتا يتؤتجة قئ ال بون دون > :٠

 اتجفها0 وتو كة }ا| ذئدنم ييئؤxا0 تنه تج أبى نىشغ1|0تجه
.[٢٤-١٨ ]الحاًقة: ه8—دع^ال>اً¥^§0دج

 عالمات عليه تظهر ما وسرعان ظهره، خلف من بشماله كتابه فيأخذ الكافر وأما
ور [ألما> :٠ اللبه يقول والهالك، بالثبور نفه على ويدعو المشقاء،

[.١٢ — ١٠ قاق:٠]االذث < سعةلجو _رلجأئوقئرءوأئور

القيامة، الناريوم تسعربهم محن اول

 الئااس اول اذا) القيامة: يوم النار بهم تعر من أول مبيئا 1.الله رسول قال

:عليه القيامة يوم يقضى

 قادكفحغ قال، فيفا؟ عملت فغا قال، فعرفها. نعمه فعرفه به فاتتي اطدثتعفهد زلجل .١

 دكغب فقدقياه. لجرى النيتغال قاتغت ولكنلك كذنت. قال، اشتغهذت. فيلك.حتى

الغار. في القي ولجهه.حتى على فسحب امربه

 قال، فعرفها. نعمه فعرفه به. فاتي القرآن. وقرا وعلمه. العلم( تعلم وزلجن .٢

 ولكنلك كذنت. ،قال القران. فيلك وقرات فيلك. العلم( ننشلن قال، فيها؟ غفلتى فما

 ولجهه على فسحب امربه دم قيل. فقد قارى. ليقال، وقرات عالم(. ليقال تعلفت

الغار. .حتىائقيفي

 فعرفها. نعمه فعرفه به. فاتي المال. اضثائ من واخدحعاة عليه الله وسع وزلجن .٣

 فيها اتفشت اال فيها يتنفق ارم تحب سبيل من ترنمت ما قال، فيها؟ عمنت فما ،قال

 ولجهه على فسحب امربه كم( قيله. وقد ليقال.جواذ. فعلتى ولكئلك كدنبتى. ،قال للك.

.ملم[ رواه ] .االغاز في القي .حتى



جك1 @

القيامة؟ يوم الفتق بين المظالم( تقتطى كيف

 المغبس قالوا: ؟المفبسي ما افئرون قال: ا النبي ان ،٠ هريرة ابي عن

 القيتاضبن يوم يانني من امتني من المفبسى ان )) فقال: متاغ، ؤال له درهم( ال مرن فينا

 دخ( وسدغك ماذخدذا. واكن خذا وفذف خذا. شتم قن دي ويا وزكاة. ودديام بصالة

 ,حسدنافته فالذفنين من.حسدناننه. وخذا من.حسدناننه فيفظىخذا خذا. وشرب خذا.
.النار(( في ظرخ ثف( فثرحعلنعبيه. خفاياخم من اخذ! عليه. ما اننيتقضي فيله

.ملم[ ]رواه

 يؤم اهلها الى الفقى نؤدن )) ا: الله رسول قال قال: ،٠ هريرة ابي غرن

 على كثير، ]ابن .ندفختها(( القرناء الغا؛ من الجفاء للدفا؛ يقتدي .حفى القيامة.

.ملم[ شرط

التالية: األمور استنتج ثم الثدريقة، األحاديث اقرا

القيامة. يوم الظالم من المظلوم اقتصاص كيفية —

معتمك. مع ناقشها ثم بعضى. من بعضدها للبهائم االقتصادى —

آل______________________ر

 في؛ اؤ عرضه من الخيه مظلمة له كانئد .ن 1) :٠ الله رسول قال

 غمن له كان، ان درهم، وال دينار يكون، ال ادن قبن اليوم منه فتيتحبته

 سيغانف منذ اخذ له.فسدنالذ تكون لم( وان مظلمته، بقدر منه أخذ ددابح

.[البخاري رؤاه] ،عتيه فحمل دداحبه



المجتمع، صالح في واثره والجزاء بالحساب االدمانة
 أثره له يكون سوف وجزاء حاب من عنه يتفرع وما اآلخر باليوم اإليمان إن

 الملم فلوك باإلنسان؛ المحيطة البيئة ومع اآلخر مع العالقة في العميق

 من ينطلق أحد يعلمه ال الذي الباطن واللوك الشريعة، ألحكام يخضع الظاهر
والجزاء. الحاب يوم اآلخر: باليوم إيمانه

 وجه، أكمل على اآلخرين تجاه واجباته الملم يؤدي اإليمان؛ هذا على وبناء
 أداء في وتعالى سبحانه الله ويراقب أحذا، يظلم وال حقوقهم، على يطو وال

البلد. في العام والنظام الير، لقوانين مراعاته وفي عمله،

والدنيا. الدين أمور في واستقامته المجتمع صالح ذلك على ويترتب

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

 ال تجؤي ]أل[ر\براً تلبك؛ا ١ظ ذل يولتا ن٠>وهلو ٠ الله قال

.يغا^

 ٠ عالقتك على ئمراتها بيان مع العملية، حياتك في اآلية بهذه العمل أثر اكتتب

اآلية؟ ضوء في تتصحهم وكيف بأصدقائك،



لتالي:١ لشكل١ في س٠الدر بئنمخ؛لأ ،ءالجز٠و الحساًب ي٠دراست بعد و > العلهية خالصتي

والجزاء الحسداب

شرعا، الحساب معنى
نم

 الله يحاسب التي —القوء
العباد اساسها على

ك
١. 

٢. 

٣.

٤.

 يوم العبن يسداذعنه اوذما
اعماله من القيامة

----- ----

نج

التالي: بالعمل أبادر الدرس هذا في تعلمن ما خالل من
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االدهان أحكام يشرح 4.11.1

النذر. أحكام يتعرف 4.11.2

-٠ آ نمي

 والنذور األيمان ألحكام الشرعية المقاصد يبي-ن4.11
المجتمع. في وأثرهما

وأهموله اإلسالمي الفقه



الدرس أتعلمفيهذا

اليمين أحكام

اإلسالميواًصوله الفقه

هوره٠الميئ

 يودثلمدكا وقي آنكهم §*£يوذم¥ياًلئئو،ستع اهـ قال

[٨٩ دة:5]الما ٠ بماأًل^—

اليمين. تعريف-
القم. حروف -

اليمين. آلفاظ -

اليمين. أقسام -

اليمين. كفارة وجوب شروط -

اليمين. كفارة -
اليمين. آداب -

التمين. في الية حكم -
اليمين. في االستثناء حكم -

آسعى هدفين ادؤئ



انمزتهيحة

.[٣-١]اليل: ٠٠ ًالآلوال0ذ£ ٠ 1ا ةل£ر ٠هـداقتقئ > تعش، قاًل
األية؟ هذه يف تعاىل الله اقسم مباذا ❖

بمك

ت

الفقه اقسام

والخصومات القفداء الجنايات الشخصية األحوال املعامالت العبادات

يأيت، ما وامكل الفقه، عمل خريطة تأمل ❖

القسم الكتاب الباب الدرس عنوان

اليمين، تعريف
والقم. الحيف لغة:

مخموص. وجه على صفاته من صفة أو أسمائه، من اسم أو انله، بذكر عليه المحلوف األمر توكيد هو ئرغا:

القسم، حروف
 ثالثة: القسم حروف

)تانله(. التاء: )بانله(، الباء: )وانله(، الواو:



اليمين، ألفاظ
 وهذا أسمائه، من امما آو صفاته من صفة آو الئه، هو به المقسم يكون آن آ.

اليمين. به تنعقد ما
 ال النوع وهذا والوالدين، والرسول كالكعبة الئه، غير به المقم يكون آن ب.

 الله لغير تعظيم من فيه لما تعالى، بالله وشرك حرام وهو اليمين، به تنعقد

 خبن ئ ))يقول: ا الله رسول سمعت قال: جكنغمغ عمر ابن عن سبحانه،
البخاري[. ]رواه .أفزد(( فقد النم يغير.

النحواألتي، على اقسام ثالثة الى اليمين تنقسم اليمين، اقسام

 يه المنعقدة: اليمين .١

 يف أمر عىل احللف

 آن وقصد بتصميم، المتقبل
 وحئب يفعله، ال أو يفعله،

.حثا إن الكفارة

 الحلف هي الغموس: اليمين . ٢
 وهو حيلف بأن وذلك كدا،

 أكبر من وهي كاذب، آنه يعلم
 ألنها غموشا؛ وسميت الكبائر،

 مث اإلمث يف صاحهبا تغمس
 كفارة وال النار، يف تغمه

 مهنا التوبة وإمناجئب فهيا،

 يجري ما وهي :اللغو اليمين .٣
 يقصد آن غري من اللسان عىل

 عىل حيلف آوآن احللف،

 ويظهر الظن بعدة ماىض أمر
 وال فيه حنث ال وهذا خالفه.

 الهني ورد بأنه عملا كفارة،

وغريها الميني يف اللغو عن

اليمين، في النية حكم
بلفظه. ال بنيته فالعبرة غيره ونوى شيء على حلف فمن بالنيات، األعمال . ١
 الدعوى فى ما، شخصا القاضى حاف فإذا المشلحلف، نية على تكون اليمين . ٢

 حلف وإذا الحالف، نية على ال المحلف نية على تكون أن فيجب غيرها، أو

الحالف. نية فعلى استحالف بدون

اليمين، كفارة وجوب شروط

كفارة تجعب

 اليمين
بشروط

ا مستقبلي. امر على القسم يكون .ان١

ا اليمين. في .الحتث٢

امرمستقبلي. على القسم يكون .ان١

اليمين. في .الحتث٢

اإلكراه. .األختياروعدم٣

معذوربنسيانه. التاسعي ألن ؛.التذكر؛هي، خمسة،

متعقدة. يميتا تكون ه.ان

فعله. على حلف ما أويترك تركه، على حلف ما يفعل بأن القسم: في الحنث



اليمين، كفارة

 — يتا و^وألطم اليئ¥يةو§آي^ :٠ ؛نله قًال

فيئئ د شلم٦ فيئة٢ ديف ئاؤ٩ فيثق حمذ د ص ربة مري آو
 .[٨٩ ائدة:٠]ال ٠ ^ح^^أأاث^آلحئفي^اًس^تاشع^ئئون

أمور: ثالثة بين التخيير على اليمين كفارة أن على اآلية دلت

أي اوتحريررقبة، يعطي بأن اوكسوتهم، مساكين، عشرة إطعام

كان إن نفس عئق متوسطا رداء فقر كل الذي الوسط الطعام من

موجودا. الرقيق كالقميعر البدن ويستر أهله، منه اإلنسان يطعم

أوالسروال. أوالثوى دمستوى اإلطعام ويحدد
عله المتعارف المعشة

بلد. كل في

 أيام ثالثة بصيام ذلك عن فيتعيض الماضية الثالثة األمور أحد يستطع لم فإن
 المالكية وعند متتابعة...(، أيام ثالثة )فصيام معود ابن لقراءة وجوبا، متتابعة

التتابع. يشترط ال الشافعية وبعض

اليمين، اداب
منها. اإلكثار وعدم اليمين، عن اللسان حنط . ١

بغيره. الحلف وعدم فقط بانله يحلف أن . ٢

 في فإنه منها، أفضل غيرها أن له تبين إذا إال باليمين، الحنث وعدم الوفاء .٣

التجتوأاًلئةءصثة تعالى: سبحانه انله لقول ويكعر، يحنث هذه الحالة

فيع واًلال أقاس ق وكيبئوأ وتئؤأ بوأ الج ألش^تكلم

 قال ا الله رسول أن ،٠ سمرة بن الرحمن عبد ولحديث ،[٢٢٤ ]البقرة:

 ائذي واثت يميند فكفرعن منها؛ فرآينغيرها.فيرا يمين حلفتاعتى اذا)) له:

.عليه[ ]متفق اهوخير

 تجر ما عادة الحلف كثرة أن

 هيبة وتنزع التكذب، ألى االنسعان

 لها يكون فال قلبه، من اليهين

 كثير اعتاد وقد نفسه، تأثيرفي

 الحق في الحلف كثرة الناسى من

 او الغير، ثقة ليكسب والباطل

 وتناسعى دنيوية، مصلحة يحقق

 هريرة ابي عن الشيخان مارواه

 قال: ا الله رسول ان ٠

 مغحفاة لدشلعة سفعة اخلتف ))

 فالغالب .البخاري[ ]رواه ((للربكة

 في وقوعه ايهانه كثرت فيمن

 من سعلم وان والفجور، الكذب

 او الحنث من يسلم لم ذذك

 لم ذذك من سعلم وان الندم،

 الهكروه في الوقوع من يسعلم

 قوله: في عنه ا الله نهى الذي

.٠ واحفظواايهانكم >

اليمين، في األستثناء حكم
 حتف من )) ا: لقوله يمينه، في يحنث ال فإنه اللته( شاء )إن فقال: حيفن من

.األلباني[ وصححه والحاكم حبان ابن ]رواه ((يخلن لم الله، نغاء ان فقال،



العلمية خالصتي

التالي: الشكل في الدرس ألحطى اليمين، ألحكام دراستي بعد

اليمين احكام

حروفه،.. شرعا، تعريفه

الفاظه

■ ا ■

لح حكمةلح حكمه

 اليمين آداب
١ ر

٠ة**٠ ر

١..................................
عىل

٢................................. التخيري
_______ ✓

٣.................................
 لم ان

يستطع

اليمين في االستثناء اليمين في التبة حكم
أ

د هبم

التالي: بالعمل أبادر الدرس هذا في تعممت ما خالل من



النذر احكام

واصوله كدالمي

لدرس

إر أسعى هدفين أدون

ميوأهئه

4

[٧ ]االنان: )ق+,-ثئ
ة

ئ^تعالى، الله قال

أ م



جتهيئة٩١
الدراسي. معدله في كاملة درجة على حصل إن يوفا يصوم أن حمد حلف ٠

سيارة. والده له اشترى أذا ريال بألف يتصدق العزيزأن عبد وحلف ٠

فدمة. لهماهدية يقدم ان واحدمنهمامايتمنى لكل حصل ان فحلف اماعلي ٠

الميني؟ احاكم درىس يف تعملته ما يشتبه السابقة األمثلة يف احللف هل ❖

للحلف؟ الثالثة هوالء من كدد دفع الذي ما ❖

علهيم؟ جيب ما تعرف وهل ❖
أل

الفقه اقسام

والخصومات القفداء الجنايات الشخصية االحوال املعامالت العبادات

....................... األطمة االئمان الوسايا الشركة والمعقود البيع

مايايت، وامكل الفقه، عمل خريطة تامل ❖

الشم الكتاب الباب الدرسى عنوان



مقدمة،

 :٠الله قال كما النفس، في وتقوى القلب في طهارة يورث تعالى الله تعظيم إن

 تعظيم فمن [،٣٢ ]الحج: ٠اً@يب١دئأل >ن إلها<; : وس 8ذ >
 والحلف كالدعاء له، إال ينبغي ال أمر كل له يصرف أن التعظيم حق ٠ الله

 كالوفاء اإلنسان، حياة شؤون من شأن كل في جالله جل الله بعظم وأن والنذر،

 تعالى، سبحانه الله هو بعهده الوفاء اإلنسان على يجب من وأحق بالعهد،

.٠ الله أهام به نفه اإلنسان ألزم الذي بالنذر الوفاء ذلك على مثال وأوضح

النذر، تعريف
اإليجاب. لغة:

أمرا. تعالى لله نفه على امرئ إيجاب شرعا:

النذر، حكم
 حق في ومكروه به، الوفاء على القدرة نفه من يعلم من حق في مشروع النذر

به. الوفاء على القدرة عدم نفه من يعلم من

[.٧ ]اإلنسان: ٠ نئره,ئسئ—مخويالدراؤذيوئاً :٠ الله قال

 ان نذر ومن فتيطعه، الله يطيع ان نذر من )) قال: ا النبي عن ؤجة عائشة عن

.البخاري[ ]رواه يعصه(( فلد يعصيه

النذر، انعقاد شروط



 بمعصية طاعة نذره في خلط من

عليه؟ يجب فماذا أومندقة،

 الحديث من الحكم استخرج •

اآلتي:

 الثدي بيدا :فان ده عداس ابن غرن

 قادم، برجن هدو اذا يخطب. ا

 نذر ابواندراددن، فقالوا: عده فسدان

 وال يستبلن، وال يقعد، وال يقولم اذ

 :ا البي فقان ويصولم. يتفغم،

 وليقعد، وليشتغلل فليتكلم( ره 1)
.البخاري[ ]رواه ،(ضومن وليتم

النذر، اقسام
 نله يقول: آن مثل بشرط، يشزط ولم بعيد، يعيد لم الذي هو المطلق: النذر .١

 عند يمين كفارة فيلزمه شرط، بأي النذر هذا يقيد ولم يومين، صوم علي

 ]رواه .((اليبين كفازة النذر لفازة )) لحديث المطلق. النذر أداء عن العجز

ملم[

 الحمل آو منه، المنع بقصد بشرط، نذره تعليق وهو والغضب: اللجاج نذر .٢

 الحج فعلي أعطك لم آوإن كلمتك، إن مثل: التكذيب، آو التصديق آو عليه،

بالنذر. الوفاء عن العجز عند يمين كفارة ويلزمه سنة. صوم آو

 آو ثوبي، ألبس آن علي )للله الثوب، كلبس مباحا آمرا ينذر آن المباح: النذر .٣

به. الوفاء عدم حال في يمين، كفارة فيه ويلزم سيارتي( أركب

 وهذا الصالة، وترك الخمر كشرب معصية، فيه آمرا ينذر آن المعصية: نذر . ٤

 بما الوفاء له يجوز وال الكفارة، عليه ويجب يفعله، آن للناذر يحل ال النذر

لحرمته. نذر؛

 الله يطي-ع آن أحد ينذر كأن والطاعة، البر من مأخوذ وهو التبرر: نذر . ٥

 الوفاء يلزمه وال شرط، على معلعا أو مطلعا، النذر هذا كان سواء تعا-ى،

 كقوله: النذر، عليه علق ا-ذي الشرط بتحقق إال المعلق ذر—ال في ذر—بال
 الوفاء يلزمه فال ركعت-ن، للله أصلي آن علي فلته مريضي الته شفى إن

الوفاء. يلزمه فال الرريض -شف لم وإن الشرط، بتحقق إال ركعتين بصالة

 يصوم اذ نذر نرن حكم ما

 عيد ببوم ذلك فوافق ايانا

األضدى؟ او الفطر

 أو ونحوه، الطالق كنذر ما، شيء بحصول المقيد النذر هو مكروه: نذر .٦
 يصوم آن نذر لو كما والطاعات، األعمال من العبد على يشق ما كل في النذر
 يكفر آن له يين وهنا اليوم، في ركعة ألف يصلي آو كذا، له تحقق إن الدهر

يفعله. وال يمينه عن



بالنذر، الوفاء
 كان فإن بشرط، مقيدا أو مطلعا كان سواء طاعة، نذر كان إذا بالنذر الوفاء يجب

 معصية نذر كان إن أما به، المعيد الشرط تحعق عتد بالنذر الوفاء لزم بشرط مقيدا

الكفارة. إلى واالنتقال مخالفته يجب وإنما به، الوفاء يجوز فال

النذر: بانواع قائمة

 النذور )واما النحواآلتي: على ذلك في القول الصنعاني العالمة فصل

 في خالف فال واالموات والمشاهد القبور على االزمنة هـذه في المعروفة

 الخير ويجلب ينفعويضر، القبرانه صاحب في الناذريعتقد الن تحريمها؛

 عباد يفعله كان هوالذي وهذا السقيم. ويشفي االلم، ويعافي الشر، ويدفع

 ويحرم الوثن، على النذر يحرم كما - للقبر النذر - فيحرم بعينه، االوثان

 اعظم من انه وابانة عنه، النهي ويجب الشرك، تقريرعلى النه قبضه؛

االصنام(. عباد يفعله كان الذي وانه المحرمات،



الدرس فرابعة

العلمية خالصتي
التالي: الثكل في الدرس ألحص النذر، ألحكام دراستي بعد

النذر احكام

.................................................................................شرعا، تعريفه

٣ .....................٢ .....................١...................

النذر انعقاد شروط

٦ .....................٥ .....................٤....................
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اإلسالمية والبحوث السفيرة

حبو ؛

 المستفادة والدروس واألعالم القادة سعير. بعض يستعرض
حياتهم. من

٠ؤإيح٠ حنبل بن أمحد اإلمام حياة يتعرف 5.4.1



م حنبل بن احمد اإلمام

الدرس هذا فى تحقيقهما إلى أسعى هدفين أدون

 ٠4 حبل بن أحمد االمام حياة
 للعلم. طلبه فى والدته دور

 فيها. نثأ التى العلمية البيئة خصائص

 والفقه. الحديث طمى، أحمد اإلمام عناية

 ا التبى آثار حفظ فى أحمد اإلمام عبقرية
والصحابة.

 اآلخرين. باألئمة أحمد اإلمام عالقة

أحمد. األهام محنة

وفاته.

ىمأحمدبن١

1ت وابحوثاالألوةلسب١

الدرس هذا في تعلم

م

اهدافي سجل

اإلسالمية والبحوث السيرة اً( ٥١ لمجال



ججبئة
 أبوبكرالصديق هلما، ألثالث برجلني الدين هذا الله ))أيد املديين، ابن عيل األمام قال
املحنة((. يوم حنبل وامحدبن الردة، يوم

الدين؟ هبما اعزالله اللذان املوقفان مها ما ❖

الدين؟ نرصة يف ه بكرالصديق ابا شابه الذي حنبل بن هوامحد ومن ❖
\__________________________________________________و

يف، حنبل امحدبن األمام حياة
 الشيباني. بن؛دريس هالل بن حنبل محمدبن أحمدبن انله هوأبوعبد ونسبه: اسمه

 ه.(١٦٤) ومائة وستين أربع سئة األول ربيع في تؤييتى ولد مولده: وستة مكان
بها. ونشأ بغداد في

 مجاهدا سيفه حمل والنزال، الحرب فرسان من فارسا كان حنبل بن محمد وأبوه
العباسية. الدولة عصر في اإلسالم لواء ورفع الته، سبيل في

عامر. بني من الشيباني ميمون بنت صفية وأمه:

للعمل، طلبه يف دوروالدته
 زال ما وهو والده توفي فقد صغير، وهو حنبل بن أحمد اإلمام اليتم أصاب
 الحياة وكابدت بتنشئته، وتعهدت تربيته، أمه فتولت حوله، من يدرك ال طفال

 وربته البنها، متفرغة لتكون بشبابها وضخت راحته، على وسهرت أجله، من
 نبراسا فغدا العلماء، واحترام العلم، وحب والتواضع، الجم، األدب على

الغراء. وشريعته ،1^ الله رسول سنة عن يذب ومشعال للعلم،

 العلم طلب من مانئا الفقر وال العلماء، بأدب التأدب عن حاجزا اليتم يكن ولم

 ال بهمة والعي النفس، على االعتماد على دافئا كان بل العلماء، مجالس في
 عن وترفع سفاسفها، وترك األمور بمعالي االهتمام في الكلل وال اليأس تعرف

نغى. وعزة بجلد الدنيا

 أحد إن حتى الرجال، تربية في وقدوة لألمثال، مضربا تربيته في أمه نجاح وكان
 على أنفق أنا يوم: ذات فقال الرفيع، وخلقه أدبه، حشن من يعجب جعل اآلباء

 بن أحمد وهذا يفلحون، أراهم فما يتأدبوا أن على بالمؤدبين وآتيهم ولدي

 (١) يعجب. يدخل....وجعل وكيف يخرج كيف انظر يتيم، غالم حنبل

 فكان الحديث إلى ثم وأتقنه، فحفظه الكريم القرآن حفظ إلى أمه وجهته وقد
األحكام استنباط في مدرسة فأسى الفقه إلى ثم غبار، له يشق ال فيه بارعا إماما

٢١ ص الجرزي البن أحمد مناقب (١)



 صالح في األم دور عن تحدث

األبناء.

 النجاح أمام عائق اليذم هل

ذلك. عدى امثلة هات والغالح؟

 أقرانه. جميع فاق حتى فيها فأبدع العربية اللغة إلى ثم الشرعية، األدلة من
 فى إمام حنبل بن أحمد أحمد: لإلمام شيكا وكان ٠ الشافعي اإلمام قال

 فى إمام اللغة، فى إمام الفقه، فى إمام الحديث، فى إمام خصال: ثمانى
 (١)الئذة. فى إمام الورع، فى إمام ،الزهد فى إمام القرآن،

 قلبه بكل عليه فأقبل العلم، خب نفه فى الفاضلة المربية أمه وغرست

 منها بتشجع بغداد فى والقراءة العلم حلقات على يتردد وأخذ وجوارحه،
العلم. طالب بين نظيره قل منه وبلهم

 أمى فتأخذ الحديث، طلب فى البكور أردت ربما كنت عفي: أحمد اإلمام يقوله

(٢)الذاس. يؤذن حتى :وتقول بثيابى

فهيان نشأ اليت العملية البيئة خصائص
 الخلفاء من ثمانية وعاصر العباسية، الدولة عصور أزهى أحمد اإلمام أدرك

 والمعتصم، والمأمون، واألمين، والرشيد، والهادي، المهدي، هم: العباسيين

والمتوكل. والواثق،

 الثقافية الحركة وبلغت وازدهارها، قوتها أوج فى العباسية الخالفة وكانت
 أهم إبراز ويمكن الوقت، ذلك فى حضارة أي تشهده لم مبلغا والحضارية

 التالية: النقاط فى أحمد اإلمام فيها نشأ التى والعلمية الحضارية البيئة خصائص

بالثقافات والتقائها اإلسالمية الفتوحات نتيجة الثقافية الحركة ازدهار أوال:

وغيرها. واليونانية، والهندية، كالفارسية، األخرى،

ذوع.1, اك٠,ر;اإلسالدب:فىذسا11ال-يدننح,حكز--ذا_٦11ب'' 1 د ق ٠٠نشاط

 والرياضيات، ،كالمنطق والعقلية التقلية بالعلوم العباسيين الخلفاء اهتمام ثالثا: دور عن يتحدث كتاب عن ابحث

 أنواع شتى فى بالعلماء وعنايتهم ونحوها، والغلفة والكيمياء، والطب، ٠ بن احمد األمام تنشئة في األم

التخصصات. تعالى. في حنبل

 ،المعرفة فروع جميع فى الثقافى العطاء قمة اإلسالمية الحضارة بلغت رابعا: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 والكوفة، المدينة، مكة، مثل: اإلسالمية األمصار معظم الثقافية الحركة وشملت
وغيرها. واألندلس، والبصرة، وبغداد،

 العلماء، محضن فهى ،بغداد الثقافات ومجمع العلوم هذه عاصمة كانت حامئا:
 تمد كانت كما واللغة، والحديث الفقه وخاصة العلوم، أنواع شتى فى للعلم ومنارة
.العلمية التخصصات من وغيرها ،واللغويين ،والمحدثين بالفقهاء إلسالمية ا األمة

 (١٠/١) الحنابلة طبقات (١)

۵٠ص أحمد اإلمام مناقب (٢ ) ىمأحمدبن١
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والفقه، احلديث بعملي امحد األمام عناية

 إلى عليه وصبر أجله، من المشاق وتخمل ابعلم، طلب في أحمد اإلمام كادن

 وال الملمين إمام وأنت المبلغ، هذا بلغت قد الله، عبد أبا يا له: قيل ،٠.وفاته

المقبرة. إلى المحبرة مع فقال: المحبرة، مع تزال

(١) القبر. أدخل أن إلى العلم أطلب أنا قال: أنه عنه وروي

 يتجاوز لم إذ العمر، مقتبل في وهو الحديث علم إلى م أحمد اإلمام اتحه
 والحجاز، والعراق، واليمن، الشام، علماء من فأخذ عمره، من عشرة السادسة

والعناء. الجهد كلفه مما اإلسالمية األقاليم مختلف من األحاديث فجمع

 وثمانين ست سنة في البصرة إلى بغداد من العلم طلب في كانت رحلة وأول

 العلم، طلب فضائل عن ابحث ٠

٠الغصل في زمالئك على وألقها

(.١٨٦) ومائة

 كبار من واآلثار األحاديث آالف فجمع الصحابة، وآثار الحديث بعلم اهتئ(

 إدريس بن ومحمد الصنعاني، الرزاق عبد مثل الوقت، ذلك في عصره علماء
 الجراح، بن ووكع يوسف(، )أبو األنصاري إبراهيم بن ويعقوب الشافعي،

 فبلغ الفقه إلى اتجه وكذلك بالحديث، عصره أهل أعلم فكان فيه، برع حتى

هذا. يومنا إلى وأتباع تالميذ لها الفقه في مدرسة وأس فيه، االجتهاد درجة

 الصحابة، وأقوال والسنة الكتاب هي أحمد، اإلمام إليها يرجع التي واألصول

.(٢)القياس. الثالثة هذه وبعد

 الدقيق والفهم القوي، بالنظر والتة الكتاب نصوص من يتنبط ٠.وكان
الناس. بأحوال معرفته إلى إضافة

علماء من كبير عدد لتوافر يعود والحديث، الفقه بعلمي أحمد اإلمام وعناية

 في الدروس رقعة اتساع في المتمثلة العلمية والبيئة عصره، في والفقه الحديث
العلم. طلب على والحرص والذكاء، الفطري، واالستعداد الماجد،

والصحابة، ا آثارالنيب حفظ امحديف األمام عبقرية

 كثير في وطاف عطره، علما؛ من كبير عدد علم من، ٠ أحمد اإلمام اغترف لقد
العلماء. عترات من وسمع اإلسالمية، والبالد االقاليم من

حديث. ألف ألف يحفظ أحمد كان الرازي: زرعة أبو قال

يدريك؟ وما له: فقيل

٥٦ ص أحمد اإلمام مناقب (١)

إلمامأحمدبنحبلؤ١(١٤/١) الحنابلة طبقات (٢)
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األبواب. عليه فأخذت ذاكرته قال:

 على مشيا البالد بعض إلى يخرج وكان يده، بخط األحاديث هذه كتب وقد

ماشيا. طرطوس وإلى ماشيا، اليمن إلى بغداد من فخرج قدميه،

 لم إنه قيل حتى الزواج، يؤجل جعله قد طلبه فى وإخالصه للعلم، شغفه وكان
(١) األربعين. بعد إال يتزوج

 احمد األمام كتبه أشهركتتاب ما

؟٠. حنبل بن

االخرين، باألمئة أمحد اإلمام عالقة
واحترامه — أفقه وسعة علمه غزارة مع — بالتواضع أحمد اإلمام اتصف

أيديهم. بين والجلوس خدمتهم على وحرصه لمشايخه

 منهم: عصره فى الكبار واألئمة العلماء من كبيرا عددا أحمد اإلمام والتقى

 أحمد اإلمام بين العالقة بدأت حيث ،4* الشافعى إرريس بن محمد اإلمام
 هذا ودام بغداد، الشافعى اإلمام قدم حين ه_١٩ه سنة فى الشافعى بشيخه

مكة. إلى الشافعى فيها توجه التى السنة وهى ١٩٧ سنة إلى االتصال

 ومناظرات مناقشات بينهما وحدثت واألصول، الفقه الشافعى عن أخذ وقد

الصالة. تارك تكفير مثل فقهية مائل حول علمية

 كعادته له وفيا ظل فقد وفضله، أحمد اإلمام على الشافعى اإلمام ولتقدم

للشافعى. فيها ويدعو إال ليلة بات ما عاما أربعين مكث إنه حتى لمشايخه،

 وال أفضل، رجال بها خلفت فما بغداد من خرجت الشافعى اإلمام عنه قال

 األئمة بين العالقة أن على يدل وهذا (٢)حذبل، ابن من أفقه وال أعلم، وال أورع،
 تكن لم أحمد( اإلمام الشافعى، اإلمام مالك، اإلمام حنيفة، أبو )اإلمام األربعة

)االجتهاد(. والنظر الرأي فى اختالف هى ما بقدر وتضاد، تنافر عالقة

امحدن األمام حمنة
 يتناقل والضالالت، الخرافات عن بعيدا ممماسغا مجتمعا الملم المجتمع بقى

وآثار. وأحكام، عقائد، من والتابعين وأصحابه ا التبى عن ورثوه ما الناس

 الناس بعض تأثر الفالسفة، كتب وترجمت اإلسالمية الدولة توسعت أن وبعد

 قول األباطيل هذه ومن وخرافاتهم، أباطيلهم بنشر البدع أهل فقام الكتب، بهذه
مخلوق. القرآن بأن المعتزلة

 القرآن أن من وأصحابه ا النبى عن الناس توارثه ما تخالف المقولة وهذه
مخلوق، القرآن أن أحدهم لسان على يرد ولم تعالى، الله كالم

٨٤ ص أحمد اإلمام مناقب (١ )

٢٠ ص أحمد اإلمام مناقب (٢) ىمأحمدبن١
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 المأمون، ومنهم العباسيين، الخلفاء بعض القرآن بخلق القول واعتنق

والواثق. والمعتصم،

 على العلماء فأجبر المقولة، هذه اعتقاد على الناس يلزم أن المأمون حاول

اعتناقها. يرفض من كل السجن إلى وسيق بها، القول

 حنبل بن أحمد اإلمام الخرافة، هذه اعتقاد رفضوا الذين هؤالء رأس على وكان
 العالم الشيخ وهو باألغالل، مكبال السجن إلى المأمون عهد في سيق الذي

 يقف المأمون وفاة وبعد موقفه، عن ضعف وال استكان، وال الن، فما الوقور،

 يقول لكي يناظره من وجاء الجنان، ثابت اإليمان قوي المعتصم أمام أخرى مرة
مخلوق. القرآن أن المعتزلة بقول

 كتاب من شيئا أعطوني لهم: ويقول التاريخ، سجله موقف في ذلك خمقش فيأبى

به. أقول وأنا -ا رسوله سنة أو الله،
 عليه. أغمى حتى بالسياط وضربوه وعذبوه، السجن، في رموه منه يئسوا فلما

 لهدته. فيال ضربتها لو سوكا ثمانين حنبل بن أحمد ضربت جالديه: أحد يقول

 على وصبره وثباته، إيمانه، وقوة الحق، في بصالبته أحمد اإلمام استطاع وقد
 يثبت وأن القرآن، خلق ادعوا الذين المبتدعة المعتزلة يهزم أن المحنة هذه

الخلق. نفوس في ا النبي عن الناس ورثها التي الصحيحة العقيدة

 من على يدع لم أنه إال المحنة، هذه في لها تعرض التي والشدائد األمور ورغم

 صالحه كان لللطان جعلها ولو تتجاوزه، لم لنفه جعلها لو يرى ألنه ظلمه،

والعباد. البالد يصلح وبصالحهم لألمة، صالخا

 سنة المتوكل جاء أن إلى الواثق، ثم المعتصم، عهد في المحنة واستمرت

أحمد. اإلمام وأكرم الئعنة، وأظهرت المحنة، فرقعت ه-٢٣٢

وفاته،

 إحدى سنة األول ربيع من عشر الثاني الجمعة نهار ضحوة تعالى خمقش تنوفي

سنة. وسبعين سبعا وفاته عند سنه وكانت (هـ،٢٤١) للهجرة ومائتين وأربعين

ؤق،٠امحد األمام سعرية من املستفادة الدروس

تحصيله. في الجهد وبذل العلم، طلب في العزيمة .١

.وعمال وتعليما وتعلما حفظا ا التبي وسنة بالحديث االهتمام . ٢

البالء. على واصبر الدين، عن والدفع الحق، بكلمة التمسك .٣

إليه. يحتاجون فيما وخدمتهم بعلمهم، واالنتفاع للعلماء، التواضع . ٤

حنبدو - ٠.والهداية. بالصالح له والدعاء األمر، ولي طاعة .٥
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العلمية خالصتيدا

٠ حنبل بن احمد اإلمام عن مختصرة عشرمعلومات اكتب

٣.

٤.
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التالى: بالعمل أبادر الدرس هذا فى تعممن ما خالل من





التصويبات

التعديل المالحظة الصفحة رقم


