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سههأه

صدحة الموضوع
أ المقدمة تإ

١ جميعًا الرسل دعوة التوحيد

٨ ا محمد سيدنا رسالة عموم تئ
١٣ والبراءة الوالية
١٧ ورسوله الله محبة
٢٢ ا الله رسول مع وقفة
٢٦ اإلسالم في الدعاء
٣٠ (١) وشريعة عقيدة االسالم
٣٦ (٢) وشريعة عقيدة اإلسالم
٤٣ الشرعي الحكم
٤٧ الشرعي الحكم وجوب
٤٩ اإلسالمي المجتمع تخلف أسباب
٥٢ عامة فقهية أحكام
٥٢ والنغاس( )الحيض البلوغ أحكام من
٥٥ الجنائز أحكام
٦٠ بالوفاة التلفة األحكام
٦٦ الوفاة بعد بها التلفة األحكام
٧١ ا الرسول أدعية من



صفعة موضوع
٧١ الدغن بعد فعله ينبغي ما

٧٦ الشرعية النكاة

٨٣ األطعمة( من والحرام )الحالحل المختارة اآليات من

٩٠ األضحية

٩٤ العققة

٩٦ والزينة اللباس أحكام

١٠٠ المسلم خلق من

١٠٤ اإلسالمية األخوة نشيد



حمزإلرممالر الله سم

المفدمة

 المرسلين أشرف على والسالم والصالة ، العالمين رب لله الحمد
. للعالمين رحمة المبعوث

 : بعد اما
ضوء في إعداده تم الذي ، والعقيدة للفقه السابع الصف كتاب فهذا

: وهي والتعليم التربية سياسات مؤتمر إليها توصل التي واالتجاهات األهداف
حصصها ولها مستقل دراسي مقرر في والعقيدة الفقه مادة تكون أن . ١

. المدرسي الجدول في
 اإلسالمية التربية فروع بقية عن مستقلة مادة الكريم المقرآن يكون أن .٢

. المدرسي الجدول في حصصها ولها
 ، والسيرة الحديث نحو اإلسالمية التربية مادة فروع بعض تتحول أن .٣

. والكون واإلنسان العربية اللغة مثل أخرى محاور إلى ، والتهذيب

بربطها الدراسي المقرر هذا موضوعات عولجت ، األساس هذا وعلى
 تم الجديدة طبعته في الكتاب وهذا . اإلسالمية للشريعة الكلية بالمقاصد
. الميدان من الراجعة التغذية ضوء فى تطويره

، متغرقة فقهية وموضوعات التوحيد موضوعات على الكتاب ويحتوي

 تعزيز على تساعد التي األناشيد بعض على يحتوي كما ، واألخالق العقيدة
 بعض الكتاب في نجد كما ، العقائدية والمغاهيم وترسيخها و األخالقية القيم

 اللجوء أدب التلميذ منها ليتعلم اليومية بالممارسات الوثيقة الصلة ذات األدعية
. تعالى الله إلى

التالميذ نفوس في ومعارفه ، ومهاراته ، الدين قيم تستقر وحتى



 الحياة من امثلة ضرب خالل من المعاصرة بالمشكالت االعتاء .٢
٠ اليومية

 الحسنة القدوة إلى وفمعلمات المعلمين اإلخوة انتباه نلفت الختام وفي
 حتى فناشئة نفوس في وقواعده االسالم قيم شكين في األكبر األر لها التي
 عاملين ، لوطنهم محبين ، ومحبته ورسوله بالله اإليمان على األبناء ينشأ

٠ عنه الدفاع على قادرين ، لرفعته

الكتاب إعداد لجنة



جميعًا الوم دعوة الفوهين

٠٠ صد
 على الدنيا الحياة في الصدارة له وجعل اإلنسان تعالى الله حلوًا

 في باإلنساني تعاثى الله عنايه ونبن ، اقكريم غاية دله كر و ، الخلق جميع
 ، جيل بعد وجيأل ، أمه بعد إمة األمم إلى الرسل أرسل أن أطواره جميع

 وجمالر اإليمان ور إلى الرذيلة وبح الئرك ئلئتاتز من اقاس إلحراخ
 وكذيذج تبها ياقتى أرتلدلق انا : فاطر سورة في تعالى قال . الفضيلة

0ير كنح فما حال٠ ال ائه من وان
 اإلنسان دعوًا وهو ، واجدًا وعايه واجد هدفأ لهم الرسل وكأل

 ٠ والحق والخيب الكمار دنريق - وتعالى سبحانه الله توحيد إلى

٠٠ كبحكال الزتن دعو؛ الشوط

 أكدوا جميعًا أنهم سنجد عليهزالسالز الرسل جميع دعو فإدقبثا
 ، وحده الله عبادة إلى اقاس لدعوة جاءوا ، تعالى اشر عند رسآلمن أنهم

 وكؤاكدب ، وسحر ، وحجر ، بسر من خلقه عبادة من عليه هم ما وترك
 رفا وتآ : األنبياء سورة في تعالى قوله في جاء كما وأنهار ، وجباأل

٠ ئعئدون أتأ الم آل]كه ًاذهو ]ته وحم ال رولز ين كلتش ين

 يدعون األنبياء كان كيفأ لوجدنا الكريم القرآني إلى نظرنا ولو
٠ك/١سر من عليه ماهم وترص ، وتعقى اشزشئحانه توحيد إلى الناس



هعد
.ا نشدد

: الشعراء سورة في تعالى الله قال
 لغم ق ٠ كقون األ قوخ أزح ثم ألال |ذ .١

رثرهنيهع

 أأل توئ أخوثم٠د قالح دن ؤ كدبع؛ألئزتبأل .٢

 ألله/ هكعوا ٠ أيعه رثوأل ؤ إف ج كقوبى

ثونج(هوًاط

 رنوئ لغم زق ج كعون تنيأأل أعدتم ثم اًلل ٠إذ .٣

ؤ ؤأطيعون ًاش قاوئأ ٠ أش

 زسوأل ؤحكم إلي 0 رتقون أحوهزلوحنأال ثم واالً دن ٠ ٤

٠ ومثوي ًاس قاعو! ٠ أش

 أش زسئع تحكم الي ٠ قئعون أال ستبت ثم قاالً ؛ن ٠٥

٠ ؤألجيثوي آئم قاقوًا ٠

. نتفق فيما وبين كراستك في اآليات هذه انقل

٢



٦ حجز ءذيه٦كءوةوسهذ\لخح

 قومهنم|لذين إلى السالم* عليه نوحًا ٠ وتعالى سبحانه - افال أرسنًا
 عبادة نموبزليد ، وحدثر اش عبادو إلى فدعاخم* ، األصنا؛ يغددون كانوا

 هم عامًايدعو إالخسس سفه الئ عليهم فتبر ، ؤبيثوه٠تمفذم ، األصنام
 ، آذانهم ويفلقون منة ويشخرون يؤدوبة وهم ،وعالديه ممرًا ، وهرًا ليأل

 سورة في تعالى الله قال . يهم إالقليآل العقانيذفاعرقهم عليهم* الله فأنزل

 ؤآل وولدي مالد لزيزذة ؤأبعواض غضزبى إهم رب دوح فال : ح

 تذؤن دالههوؤآل ائىؤفالوأآلكذزة1هكئ حتاراؤؤتقزوأتي
 ؤآلتجي ١زفنلنتوأكثم ٠ؤهبرا تئوئذ يعوك ؤآل ؤآل.ئؤا، ١ود

 ايوأفاذحتوأكاراقزفذوأنم تتاخعيمم ٠إآلعقال آلثبئ

 ٠ أنضار؛ ًالله دون ين

٦٠ءديرذج خدالللج تزحل ي عف ح

 الله توحيد إلى قومه دعو في قويًا السالم* عليه يراهيًا سيدنا كان
 وصكه ، حجته, بوضوح يحرجهم ، الواضح والبرهاد القوه بانحجة
باقار. إحرة وقرروا عليه تاروا ن٦ فكان ، سكانه

٦ط١ش
 األنبياعارآيات سورة هن السريفو المصحب في أ٠اقر

 إحرابه وكاوة قومه مع إبراهيم سيدنا قشة (٧ ♦ — ؟١
.ثماش ذحاه ئ ;كع ،باتًار

٣



٦حكمر عديه لموسى سيدنا ؛غذ ن

 لبني - السالخ عليه - موسى سيدنا دعوة أن القرآزز لنا بدئ
. التؤحيد دعوًا هي وللمصريين، إسرائيل

 عليها كان التي بالوثيز مضر في إسرائيل بنو تأثرت ولقد
 ديانه إلى الوثنية فدخلة ، السرلي عدوى إليهم واننقلة ، المصريون

. اليهود
 عليه - موسى من إسرائيل بنو طلب كيف القرآن لنا ويصف

 ، األصناخ يعبدون سوجدوا الذين كالوثنيين آلهه لهم يجعال أن - السالم**

 غرش ؤاروأ آتتخز إسءيل يي ذكا و : األعراف سور في تعالى قال

 سالغز٠للةاك1ئتآ الجعل كوئش ١ًاضتارثمأقاوئ غق تفغون قوي

٠ يتون قوم إنكم قال ذايفة-

 وفرعون - السالز عليه ٠. موسى بين دار الذي الحور وفي
 إليها يدعو - الئال؛ عليه - توسى كان التي التوحيد دعوه لنا تظهر

 عق كمها ينمًا ويتلق الشعراء: سورة في تعالى قال ، وقوة فرعون

 رب قال ج العفميربئؤتازب فزعون قال ٠ إشرط تى ًانعكدت

 اآلياتر في ونالحظ ٠ موقندذ ثمكلم إن تسفتآ ؤًاألزضؤتا الغنوي

 ظهر ان بعد ، الثغرة في - الئالز عليه - موسى لمنحزة تأثير التاليه

. تاؤكون ائ لتقث هئ وزنا غضاة موسى فًالني دعوته: حيدذق لهم



 موص رب ٠ آلعئنيئ يزب ذات قاوئأ 0 تعجبن ألشتذة فأالئ

ج وفزون

٠.نشاط
 بين دار الذي الحوال مشلة مع صاقرا : التلميذ أشا

 أن الئخزذبعد آمن وكيف وفرعوق -السالز عليه - كوسى

 ونلك - السالم عليه - موسى دعونزسيديا مدى لهم ظهر
. (٥١—١ )* آيات ء السعر سورة في

٦ ضم عليه عيسى دعو؛

 إلى - إسرائيل بغى - قومه - العم عليه - عيسى سينا دعا لقد
 وعباد صالل من فيه /ودككطم ود، - ودعانى شحاته -اللهر عباد؛
 وبعد إليه ورته ،اسد سعأنجاه ظطته قرروا ولكئهم ، بالله موسزك للمال
 لم حية ، اإلنجيل بتدوش وقاموا ، الشارى من أناس جاء قرون عدة
 لرساله وتشويه^ ، تحريغر من آدخؤا ما فيه وأدخلوا ، ككؤبا يكن

 الكريم والقرآن إله، السالم عليه عيسى سيدنا أن فيه ادعوا حدثًا التوحيد
: المائدة سورة في تعالى الله قال . مدعيه ويكفر اإلدعاء هذا على يرد

 ؤقاالً حوز آج نؤآلتسيح )رذآهـ ١قاوئ ١خقزًاالذيرذت لقن

 فقت بًالله ك٦يم تن ذهو1 ويحطم وأًاسرق٠فًاظئ٠س٠إ يجي آلتبيخ

منًاذحائر. ١إرئح٠للمظغل ؤت ؤتأؤنةًاائز آنجئة عنته أفت حرم

ه



 الله لعبادة قوة دعا - الثم عليه - المسيح أن قبس االية فهذه
 نصدزه فإن بالله يترك تتن ٦ر٦ لهم وبس ، الالزم من وحدزهم ،وذر

.ر۵ا

يوصراشم: الى ذكوا يج|ةس٦كد
 ، بعشهم ذكرنا ، تعالى الله توحيد إلى دعوا جميعًا فاألنبياء

 ، علينا اشر ثحتهمنم هيثن القرآن في دتمزهم جاء الذين الكثيروق وهناك
 خمسه على الكريلم القرآن ركز وقد ، علينا يعصمن لم كئ ومنهم

 صلى - محمد سيدنا إلى - الئالز عليه — آدلم كدن من ، منهم وعشرين
. التسليم وأتًا الشالؤ أفضنًا جميعًا عليهم الله*

 تقف برهانًا وال ، حجة التاريخ مدار على الشرم لدعوة كحد وال
 ، حجة وأقوى ، دليل بأعظم الكريلم القرآن رد ولقد ، التوحيد دعوق أمام به

 آمخئ تا : المؤمنون سورة في تعالى الله يقول ، اآللهه تعدو بطالن على

 ؤلعال عتق يتا ؤلثه كنًانتكق ؤدا الثوخ بن عهو٠ ءًارتج وتا ؤلبر ين ًائلئ

 ٠يوهفورنخل غتا سبحدنآئي بقمر غل ًا;ش

١. آلالشنلة
الئكم,-؟ عليهم, - األنبياة دعا االم/ ٠ ١

؟ قودبه من - التم عليه - نوح وقفه الذي الموئ ما . ٢
 دعوؤ في - الئالز عليه - اتحذهرإبراهيلم الذي األسلوت اذكر .٣

قوه.
؟ السالم عليه موسى أرسل من إلى . ٤

٦



 التالم** عليه - توسى بس داز الذي الحوار من دسددتج ماذا ه.
؟ وفرعوك

 جاء التي الثوحيد عقيدة تحفة ما النجيل في أدخن الذي من ٠٦
؟ الناثر عليه - عيش بها

 عقيدة لدعم الكريم؛ القرآن؛ به تجاء الذي العقلمًا الدليلة ما .٧
؟ اشؤحيد

؟ السرلو عقيدًا كئ عالم .٨

طر:ا١حح )8
لم النين األنبياء من ٠تمسؤة ة  عك أسماة كراسفي في اكآلنة

. مرس في ذكرهم يرذ

٧



1مربلمسدب٠ضض
للرساالت اسلههإ

 الطريق إلى اقاس إلرشاد جأعحغ السماوه الرساالدد أنا عركا . ١
 الله بتوحيد جاعوا ءليهممالثالمو_ — اثثوتعانى درئذاًلل ، السبتقيم
 يقيرا كما ، حيهم في الناس يحتببإليها التي والقوانين وبالثتم

. وتار وحده ، حسالبؤوجزاع ض فيها وما اآلحرة الحياة لهب
 ؤئتذيين سقين ؤتة : اشا-* تور في تعالى الله قال

 غفير! آس ن وع ٤ثلي٠ًالؤ تتن حة ًا^ غلى يقاس نكون لغة

لخكائ

 - تمئد. سددنا رسالو ائل - السالب عليهب — الله ورشلءم
 ، القرآن في الله منكقز؛ كثيرورمنهم - وغم عليه الله صتى
: عافر تورة في تعالى الله قال ٠ ينكز، لم لمئ ومنهر

 غتلق قضعتائ ئن متهر كعلف قن زلمة رتتا ؤئقذ

 يعاقق ١يًابى أن لزثول كان وتا ؤ كغعئض لم ثن وتقم

 خايق ؤلجز بآلخفي قيئ آش أز جآ; فلذا آم بإذن ٠اق

* 0 آلبهللورتتج

٨



 سائر من غيرهم دون قوب إلى اش رسول كل، وكان
 ، حيهم ظروف واسبآ ، الجئن ركهمر١ط يالئمم بما ، البشر
. واشال الرآل طريق حي درجه يهم وسير

 رسنكا اإلنسانية /وبلعدتر ، العشور ممر على اائس وارثى .٢
 الله ألحكام ائثثتوغ وانإوا ، اإللقه األدياني هذه بتأثير

٠ شايه عئه ركقه لتعلى نفأ؛ البشره وأصبحعتز

 إلى ، اإلسالم برساله ا تفثدًا تعالى اشب أرسل* حينئد
 تأكيد في صردته الكريم القرآني نصوصن وجاعت ، عاه اتاس
 : سبأ سورة في تعللى حوله منها ، ا رسالتبر عثوم

 تعالى وقال . وؤيرا .نبذا الداعي ،آفه ٠لؤ وتآ،زتلتدلق

 ًالله زده لله آلائى ئئيها قال : األعراف سورة في

ال،جنيئ^1
: ا — محمد سئبنا رقه عوئم نثآلعلى التي األمور ومن .٣

 العفم في الفساد انخار بعد شاقه اآلساله إلى نناس حاجة ا أ

 يبرر ما هناك يكن فلم ، ٠ الرسول** بعث حيت ، جر

. آخر برء دون ، باإلصالح منه جزء اختصاص
 نم أكصلى والمما ، العربو على دعوكه اعكر لم ٠ الرسودنم أة ب/

 ، فارس يئرى ، أمثي من له المعاصرين واألمراع بالملوك
 ، مصر حاكم المقوقس وإلى ، الثبكهـه مودجاشي ؛الروم وككدر
. اإلسالم في للكدول وأتباغهلم يدعوهم

٩



 — والغازى ألتهود - السادقه الساوه األتيان ألهله /دعودهي ا ج

 من أيديهم بين لما مصدقا جاء الذي اإلسالم في للدحول
 في تعانى الله قال ، بيها وئل كرف ما وتشكخًا الكثبز،

 كلتؤتؤآء إلى كعالؤأ أنكتب ألكل قلق : صران آل سورة

 نكين وال ئكا٠ بوع دملق وال أق ٠إق كفكقذ ٠ًاؤ وسخت ح,اًا؛آ

 كووأقوئوئأأقفذوأيأئ فرن ٦ًاس ذوي قن ًارائآًاعحا ١ًا;مب

<0 منلثوركج
 ، جميعًا الفاس دالبم ،تكالين من االسالم** به حاء تما سؤ ا د

 ،طاقاتهم اختالن( وعلى واألتؤه األزمنة اختالن على
 غ اآلدر ء ئ فه اوكجد ،البدوي اظله فاإلساللم ،حياتهم وظرون

٠راحهر فيه وكجئ ،انتشري وينقبئه
 بيكا كوئش ال واضحة تتهلهر تتئه االسالم في فالعقيد؛

 ال ما فوق اإلشا من تتطقم( ال سيرك؛ والعبادة ،اتواء وال
 لنفسه اإلنسي تقع فيه ما قثئشح المعامالن وقواعد ،يطيق

.ومجتمعه
 حادم يكوز أن اإلسالم؛قنبي رسالة في والسثول** الفثو؛ هذا ٠

 ،الدنيا نهايه إلى عليها ليعيشوا اقاس سزألعلى التي ،الرساالن
 كما ،عليهم - وتعالى سبحانه —سدر سى وبهذوالرسالة,*

 رسالته/ وبتمام واألنبياء الرم حاقر ا متتن يكوز أن اقتضث
اإلسالم** ,وصاز ٢ ،السابقه الشرائع نسخ تإ ، ٠
الله*- قال - وتعالى شبحانه - الله عند المقبول الوحيد الئس هو

١٠ 



 قن ديائ االتش غنن يبع ؤتن : جزان آلو سورة في تعتى

منآتخسريئؤ اآلخر؛ وتوفي مفه يدل

 أل يؤقن ما القرآز، فمن ٠ الرسول على نرل أواخرنما ومن ه.

 سورة في تعالى قوله في ونلك ، الفاثة الرسالة هو اإلسام
 جهمن و كجيذئى٠ؤ،ممذتء ديجكم ئحكم أكننت :جًاقذم لمائدة١

 سورة في ٠ الرسودس عن ويقوال 0 ٤ ديكا الش لكلم

 ًالله رسول ؤئعجكن لكم زب ين ًابآًام غثن كارًا ائ األحزاب:

 الرسوال وسؤر ج عبائ ؤس بكني آست وكان ؤلخادحآلين

 رضبي هرير أبو حديث في ، دقعًا لألنبياوتصويرًا حقاته الكريم
 ،اقلي األنبياء وطل )طلبي : ٠ قاالرسوالاهـ فيقوال: ،اسنه
 ض زاويه في كقه صغ إال ، وأجملة ئطآل بيتا دئى كرجل

 كال : ويقولون ،لة ويسوده به يطوفون ساس فجعل زواياة
 )أحزحه ( سبيين وكاكعم ،حقدة تلك قفا ،الحكة هذه وضئ

. البخارفي(

٠.صلة
 - وسش اشمعليه صنى - ئئثد تؤدا رسالة بين الفرى ما .١

السافه؟ والرساالب
 اإلسالم رسته لدقل شاه السابقة اإللهية الرساالت كانتر كيف ٠٢

؟ ئائكتة١

١١



. ٠ ئتتد سيدا رسالة عموم على ألدله ا من ثالثة اذكر .٣
؟ السماوة الرساالب هدف ما . ٤

؟ العصور مر على البشرة في السماوة الدياناتر أثر ما ه.

١٢



1الو^مواسرا

.* الشب وغد الشب بحن النعخحوئ العكترعرخلى
 قال . وعدل وبر ، وتعاون يفارم عالقه بغيرهم المسلمين عالقه

 في يقئتلوحمم لم آئدين غي يتههؤآئئ ١ؤ : الممتحنة سورة في تعالى الله

 غب آق اذ مج٦إال ؤدنغزأ دبروح أن ديدركم من ؤلزغرجوو آالئن

 الكافرين ومعاملؤ ومعاسرة مسالمؤ عن يفة لم اإلسالز ٠ آلكفجفن

 ، والتقوى البر على والتعاون والمنافع المصالع تبادل يحزم ولم ، بالحسدى
 إآل العالقة هذه تتبدل وال ، بغيرهم المسلمين عالقه في األصدله هو هذا
 العالقه هذه تعويض على - جانبهم من — المسلمين غير اعملت إذا

 المقاطعة فتكون ، عليهم الحرب وإعالنهم ، للمسلمس بعداوتهم وتمرها
. ٠حيذئذ إسالميًا وواجبًا ، دينيًا أمرا

٠٠ العحدج الخ اللو مهدالوج
: المسلم إيمان في تؤثر التي الوال مظاهر يعطرًا وهذه

 : للكافريئ والمحبة الموذة ا١
 نصزهم ويتمتى ويحدهم والمنافقين الكافرس إلى يميل مسلمًا وجدنا إذا

 ، منهم كان الكفرية أعمابهم عن ورضى بقلبه إليهم مال أو ، المؤمنين على

 ألخر 1 ؤآلتور ألش يوموئرنتخ قؤمأ محث ال المجادلة: سورة في تعالى قال

٠إئؤآوئتتذخآد،ًاللهكروئلة

عليه[ ذمتقق ا1 حب٢ كئ مع المرء ال : ٠ الله رسوال وقال

٦٣



 على الرد وعدم ، الحق كلمه قول عن الكفار مجالس في السكوت ا ٢
 اإلسالب* فيها يسبون التي مجالسهأ في والبقاء ، اإلسالم على تهجمهم

. قدره من ينتقصون أو
 ًالكتلب،ن يى م ءبيخ كزل ؤوذ :النساء سورة في تعالى قال

 حى معهد تعثذوأ فتح ؛زا٣وةش ب يكفر آش دايئت تممتم ١]د

 ًالثذلغقؤن بع ء آس إن تثأهد إةمحإلدا عتجآل يمثن خش في غوئضوأ

ؤ لجيتا لجهم في وألكفرين

 ضرر إلى ي تو بصورة معهم والتعاون للكافرين المسلم كصرة /٣
 من كثيري في الوالء هذا ويظهر ،بمصيرهم مصيره وربحين ،المسلمين

 اإلسالزير يرضون ال الذين والملحدين الكافرين عن يدافعون الذين
إلى دز آلم الحشر: سورة في تعالى الله قال ،حيالم ونظاإل عقيدة

 ين آلكتفب أنلي من كروا يهبًالذين٠نعورنإلحؤ تاقعوا ١ًالبئت

وورتئز وإن أندا فخذًاحا تجيع ؤآل معحكم لنحملجث أحرلجتز

0 لكدنبون ؤهم ث٣ي لتذعبركحرؤًالدث
 مخالفة فيه به،مما يشيرون وما ألوامرهم فالطاعة ،الكابرين طاعه ا٤

نائفا :عمران آل سورة لهموفي الوالج شتى فيه ونهيه الله أمر

دعقئعم غق تردوم كروا آؤذت تعييعوأ إن ةاثقًا ت٠ًالذ

 أمر أي في الكافرين طاعة علينا الله حرم وقد ج لخسردن ئئنقببوأ

٠ الله بدين مساس فيها يكون التي األمور من



 من بطانة واتخاذهم وإكرامهم الكفر نفريت : التحرم الوالع وس /٥
 وأخذ ،الحيان شؤون في وتقليدهم بهم التشبهك وكنلك ، المؤمنين دور

 واالجتماعية واالقتصادية السياسية المجاالتز شقى في قوانينهم
 سبحانه اسد سرعها التي اإلسالمية األنظمه محله، لتحلة ، والتربوية

. وتطلى

٠٠ ددوعنبنًا الء الخ
 في تعالى الله قال ٠ وللمؤمنين ولرسوله لله إال الوالة يترًا ال

 ديئكزهـروا دتخدوأمبذآئذوأ أل الذين،انثوأ يلي : المائدة سورة

 إن وقوأأقت كعاؤأويآدج١قتيرؤًال من أوقواآلكتئب ١الذئدت تن ؤب

: التالية األمور في للمؤمنين الوالة ويتجئى ٠ 0ئؤمذدن حمحم

 ا : ٠ قال: ، خذالبم وعدلم روعكال ، فواال المؤمنئ سره .١
الترمذي[ ]أخرجه 1,ئحدله وال يفذبه وال بوئئة ال مسلم أخو مسدم

 قال ، كدًانكان*وزمان في وتأييدهم لهم والمودة المحدة إظهار .٢

 تعضو أوليآت هموألمؤيتئتب;ك والمؤمنون النوبة: سورة في تطلى

 آلعئثوذ ويقيثوت ألثم غن ويصون بألئغروف يأصوت ج

 )ة أذليلقتيرحمهمًاع١ويووتآلركوةقيهليثوتآسقزثئة

٠يزهح٠ًاسءز
. للمؤمنين اوأسرارهم،وئديمها القار م،ططال، نمسئ .٣

١٥



ألنه ٤ ٠ الله برسولي االقتداة يعني بهم التشبه إد بالمؤمنين التشبه .٤
 ٠٥ نموالهيائ الطعام و اللباس وفي ، الثلولئرواألخالق في المؤمنين قدوة

٠٠ آلشئدغ
؟ المسلمين غير من غيره مع السبر يتعامه كيق بدل . ١
؟ المسلم غير مع المسلم عالقة نبدل متى .٢
؟ المخرم الوال مظابر ما .٣
٠ للمؤمنين الوال؛ مظافز وصح ٠ ٤

١٦



نبهدهودشو|،<

٠.آللهر دحية ل ١
 من خلقهم ، الواقرة دنعمهر عباده على تفصنله ، وتعالى سبحاثه الله

 واألرضر الشمواتو في مما لهم وسئر ، وائوئامب بالعقلؤ وزودهم تدم
. ونعقة منه فضال

 والمحسئد ، إليهم محكة ، بعبادو مرحيم وتعالى سبحانه فاشم
. كثيؤًا سكزا ه اونسكر ، ودعئشه ودعه! الله أرم ونحن ، محبوبًا

 وطاعة ، لتعاليمه ع والخضو ، به اإليمائ ، تعالى الله مجهر ون
 عند والوقونثأ ، نواهيه واجتنات ، وإخالص بجد تعاليمه واباغ ، أوامره
. الشراع و السراع في وقضائه إلرادته والتسليم الرشى مع ، حدوه

 اباع/ ، اداه وطاطًا له العبد حدع عالمًا تعكى الله حقدًا وقد
 في تعالى قال به، يلثز ما في ثكهد٠وطا ، به جاء كدأدما في 1 الرسولر

 ويقفز آس يخببكم فالعوف آس دحيون نمتم ان ئل : صران آل سورة

 من : ٠النسا سورة في تعالى وقال 0 رج عثور وقذ دثوتكن لحمخز

0 ثبعًالذثواًلفقذاطخًاةت

٠٠ ه - \شسؤئ عجة
 افرص ولقد ، ٠ الرسولؤ دثنع وطاعكه تعالى اشر حدي ارتبعن لقد

 : محمد سورة في تعالى فقال ، ومخدته رسوله طاعة ، المؤمنيق للهءلى١
٠ آلرتول وألجثول ًاس الوئأ ١۶٠* آلذئ أ۴٠يائ

١٧



 ، الشر طريق من وحذرنا ، الخبر طريى إلى كذانا الذي هو ألنه
 وأحكا؛ ، اإلسالمية العقائد أصوال لنا وبين السعادة كتبلى إلى وأرشدنا
 بالمؤمنين رؤوف ا وهو ، األخالق بمكارم وجاءنا ، ألعراء الشريعه

 تن زسوت جآءهخم لقت : التوبة سورة في تعالى قال ، بهم رحيم

 رون ١بًالئؤوذةرذت غتيتغم غنشزخريص تا عله غريز لفسخم

 وكان ، المؤمنين على واجبه ٠ الرسول محة كانت ولهذا . رحير

 الله صلى - الله رسوال حب في فريدة نماذج عليهم الله رضواني الصحابة

 واألهال النشب على ورونه ، ومهجهمه بأرواحهم يفدوقة - وسلم عليه
 والني : يقول ٠ الله ورسوال ، ذلك يكون ال وكيف ، والولد والماني
 ودم ولده من إليه حب٢ أشمة مع أحدهم الميؤمن هزو، انعسي

 [ البخاري أخرجه ] ا1 أجععين واقاس

٦ ا آلده ؤسون سحبة حب حن نماذج

قالخهو : ٠ الله رسوال فعل ما

 من مكة في شديد لضرب* ا اسيرعنه رضي - أبوبكر عرض وقد
 يعرفًا ما حتى ثدينًا دى به وألحقوا منه ونالوا ، أسخم ما بعد المشركيق

 سيدنا )قبيلة تيم من أقاربه ر حتى غيبوبه في ودخل ، ئهك٢ ممن تموجهة
 منزله إلى والموم الحياؤ بس وهو ذطوه ، موته في يسهوا لم أبوبكر(

 : به نطق كا أول فكان الغيار آخر فتكلم
 وقالوا آالم من فيه هو بكا االهتمام وعدم ، اهذا سؤاله على وأقاردهد أهته
 به خلت فلما إياه، تسقيه أو شيائً تطعميه اة انظري الخير( )أم ألمه

لي ما والله : فقالة ٠ ا الله رسوال فعل ما : يقوال وجعل عليه ألتة

١٨ 



 ، عنه فاسأليها الختاب بنت جميل أو إلى اذيي : فقال ، بصاحيك علم
 بن محمد عن يسأنق أبابكر أن فقالة ، أزجميل* جاءث حثى فخرجثة

 كنت وإن ، الله عبد برًا محمد وال أبابكر أعرفًا تماما : قالة ، اشر عبد
 حتى معها فمضت نعم، : قالت ، ذهبت ابنك إلى معك أذهب أن تحبين
 صوتها وعال ، جميل أم فدنت ، الهالك على مشرفًا جريحًا أبابكر وجدت

 وإني ، وكفر فسق ألهل منك هذا نالوا قومًا إن والله : وقالت ، بالصياح
 هذه : قالت ؟ ٠ الله رسول فعل ما : قال ، منهم لك الله ينتقم أن ألرجو

 أين : قال ، صالح سالم : قالت ، منها عليك شي، فال : قال ، تسمع أمك
 أذوق أال علئ لله فإذ : قال ، األرقم أبي ابن األرقم دار في : قالت ؟ هو

 الحركة هدأتر حتى فمكثتا ٠ الله رسول آتي إال شرابًا أشرب وال طعامًا
. ٠ الله رسول على أدخلناه حتى عليهما يتكئ به فخرجتا الناس وسكن

٠٠ و١ ؤنمونج
 أحد يوم وزوجها وأخوها أبوها ممتل األنصار من امرأ؛ خرجت

 رسول* فعل ما : وقالة ا الله رسول عن شاة ان فعلكة ء سلي أول فكان
 حتى اروبيه : فقالت ، تبوين كما الله هوبحمد ، خيرًا : قالوا ؟ ٠ الله

 كآل أن تعني ، أ جلله بعذق مصيبة كآل أ : قالت رأم* فلما ، إليه انفغر

ويسيؤة. هدنة هي شر منها يمشه لم ٠ الله رسوال كان إذا تصيبه

\ر وتوجج
 برًا سعد أطلبًا ،أحدي يوتم ا الله رسوال بعثني ، ثابتر بذ زيد قال

: ٠ الله رسول لك يقوال : له وقل ،الئالز فأقرئه أبدة ر إن لي فقال ، الربيع

١٩ 



 ، رمق بآخر وهو فأتيده القثى بين للودًا فقال-.فجعلتًا ؟ از١ح٠د كينتًا
 : فقلك ،سهم سيغرورميه وضربه رمح طعنه بين ما ضربة سبعوة وفيه

 كيف أخبري : لك ويقول ، السالم* يقرئك ا اش آلرسول ،شعائً يا

 أجدع ، الله رسوال يا له: قل ، السالم* ا الله رسول عنى : فقال ؟ دحنق
 إلى حين إن الله عند لكم يئر ال : األنصار لقوبي وقل ، اتحته ريح

وقته. من كقشه كطرذذ،وفاضة كس وفيكم ا الله رسول
 ا الله رسول حب في وروحها نفسيا بنأل فريد؛ ئتاؤح هذه

. بهم يحتذى مثاال فكانوا

٠٠ صلة
٠ عليك الله نعم بعثن اذكر .١
 الله نحو العباد واجت فما ، إليهم بعبادووتسئ رحيائً تعالى الله .٢

تعالى؟
؟ وتعالى شرسبحانه حدنا ندرجم كيف .٣
؟ وتعالى سبحانه لله العبد حدح عالمة ما . ٤

 ط القرآن من انكر ٠ الله رسول طاعة المؤمنين ادالعلى فرص ه.

. نلك يود
؟ المسلميئ على واجبة ٠ الرسولع محبة كاندًا لماذا .٦

 من أفاق ما بعد - عنه ائال رضي - أبوم قعله شى أولع ما .٧
غيبوبته؟

: يأتي لما علل ٠٨

٢٠ 



 وسيدنا - عنه اشأ زضئ— بكر بأبي كعرفدها خميل أ؛ أنكرة ا أ
 أم أم ٠ الله رسول بمكاز صرخ أن رفهت ئم ٠ مئد

. الئئيق بكر أبي
 يرى حتى طعامًا ينوى أال - عنه الله زجي - أبوبكر أقسم ب/

الله*. رسول
؟ ظله كألكصيية،بعدك : المرأكزاألنصارده قوله معنى ما .٩

؟ الربيع بئ سعد ثابتخ بئ زيد وجد كيف . ١ ٠
 عن لكم عذر ال : األشار الربيعومه بزز ذاللهاقولزالج .ما١ ١

؟ تطرفة عس وفيكم ا الله رسوله إلى حلطى إن الله

٢١



٠ النه رسول مه وقفة
 الحلكه صفاؤه فعن وحلقية. ، حلقية بصفات ا الله رسونًا اشنًا

 وجهأ الناسي أحسق كان أنة - اسنهم رضي - أصحابة به ؤشئغا التي
٠ كئقًا وأحستهز

 من أممن شيائً رأيت ما ع عئه: الله* رضي - أبوهريرًا* قال
 في نتع احدًا رأيتًا وما ، وجبه في صعى كلحة ؛ ٠ اهم رسولؤ
 أنفتثا وإناكهـجهث ، له ننى األرص كثتا ٠رسولزاشو من سده

وإتهءذرئقرث*كل؛
 وال تجذًا ئثشائً ما ا1 عنه: الله* رضي — مالك ن أقئ* وقال
 والككئنة - وثم عليه اللهب متى - الله رسولخ نمكفح بق اليق دياجًا

.ا ٠ ضج عرىرهحاو من اطة عرقًافط وال ريثًاقط

البخاري[ الخرجه
 أنه ~ عنهم الله* رضلي - أصحابه نكر فقد : الغبية صفق أتا

 عباس ابن* قال ، الفقر يخافتًا ال كق عطاة يغطي ، كؤادًا كريمًا كان
 في بكوق وأخؤدكا ، الناس اجود ه ضج ض ا : تنهما الله ريمتى
 ، القرآده صداره ، رشاق في كآلليله جبريل* ركعائ حين ،رتشأل
. 1 نئزككة الريح من اجونبالخير افره فرسول

ومسلم[ البخاري ]أخرجه
 )ال( : فقال اظ سئلكشآ ,اما قه ا : عنه الله رضي - كار قال

 فكبتو،اسعرمه عن هم وابط ، كؤاصفًا سي اشة ه رسوالالله وكان
ضامتهس.
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 يتدذكعلألر، اكان : عنها اشب رضي - عاشة المؤمئ أ؛ قالئة
 ويئبب ، ثوكه قصرنئر ض بكرًا وكال ككعملربيدره/،، خذبه اويخيط
الشمائل[ في الترمذي أخرجه ] ٠اا بقشة وكحدم كدادة

 ، فقيرًا يحتقر وال ، جنائزهم ويجالشهمصوًاسةذ ، المساكين* يحب كان
 نم، ساة بإصالح اتر أسفار، بعض فغي ، أصحابه على يغدر ال وكان
 عر آخز: وقال ، شنئها عر آخر وقال . كثركنثثا : رحالد فقال

 ، *نييًا نحن فقالوا: .اًاكدهنم جمع عر ٠ الله رسوال فقال ، كآعءا
 اللهدقزهد فإغ ، كعليكم أتميز اذ ولكئ؛جزة تكوني أنكم عنن فقد ١١: فقال
. انكتبًا وجمع اوقام، اا أصحابه كين تميزاه*ئقةئزًا أن كندو ين

السيرة[ في الطبري ]أخرجه
 فقد ، ويخدمه عليهم وسفق ، اهئتحابه بحدع ٠ الله رسوال وكان

 : يقوال كان - للهدءذه١ رضي - لمريرة أبا أئ البخارى صحيح في حاة
 ،الجوع من األزض كلى بكبدي ألعكك كئ ائ ، كو إال إله ال الذي الله

 على يومًا قمتًا ولقد ، الجوع من بطني على الحجر ألسدآ كنتًا وئ

 وأصحابه !للئ يرجع طريقؤم في )الضمير كة يحرجون طريمهلمرالذي
 آيه عن فسأأله ،أبوبكر بي فمر ٠ المسجد( إلى منازيم طريق كان مهن
 عقر بي ابر ثم ،يفعال ولم فتر ،كسحعني إآل سأأله ما ،اش كتابير من

 ئر ثم ، نمقعالً *ولم فهؤ ،كنطني إآل سألده ما ،للهنم١ كتابؤ من آيه فسأأله

 ،وجهي بي وما نغسي في ما وعرن ،زآني حين فتبسلم ٩القاسم أبو يي
 ، وكحثى ، قحى ، قال ،اشر رسول يا لبيك : قئ ، هر أبا : قال ثم

 من ، فقال ،٠ دح في لبدا كوحن كدحال يي ادأبن ، فاستأنئ فدخال فاسئه
: قت اباير، : قى ، عالكة عالندأو لك أهداه : قالوا ؟ اقبن هذا أيئ
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 ]وأهدر ، يي فادعهم الكفة اهل إلى للحئ قال ، الله رسوال با لبيك
 أتته إذا أحد على وال مال وال أهل على يأوون ال اإلسالم أضيانع الثئه
 إليهم أرسنًا هديه أقته إذا ، شيائ منها يتتاوئ ولم ، إليهم بها بعث صدقة

 وما نفسه( في )أي : فقلت ، نلك[ فساقني ، فيها وأشركهم منها وأصاب
 سربة اللبن هذا من لبب أب أحى كنت ؟ الصبغة أهلة في الغبنًا هذا

 يبلغني أن عسى وما ، ؛عطيهم أنا فكنث ، ألتزبي جاعوا فإذا ، بها أتقوى

 ، فدعونغم فأتينهم ، بد٠ رسوله وطاعه الله طاعه من يكن ولم ؟ اللس هذا
 سولد١ر قال ، البيم من مجالسمم وأخنوا ، لهم فآدئ فاستأننوا ، فقلوا

 ، أئطهمه3 نمث : قال ،ام رسونًا يا لبيك : فئ ؤر أبا يا :٠ الله
 ٦ءلئ درد ثم ، دروى حتى دسربًا الرجل أعطه فجعئ القدح فأخذدق

 ٠ النبع إلى انتهيث حتى الثدلح علي يرد ثم يروى حتى فيشربًا القدح
 ، فتبسم إلي فنظر يده على ووضعه القدح فأخذ ، تمثهم القوح روى وقد

 : فعتًا وك أدا دية : قال ، الله رسوأل يا لبيك : قلت ، ؤز أبا : فقال
 فقال: ، فشربعة فقعدث ، ٠ فكرت أقط : قال ، الله رسول يا صدقن
 بعثك والذي ال : قلة حتى ، اشرت يقوأل زال فما ، فشربائً اشرت
 ، وسمى الله فحمد القدح فأعطيؤه فأرني قال: ، كئطكا له جئ٢ ما بالحى

. الفضلة وشرب
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٠. م ا
١ب٠ ■ ل من٠ السقو^ئ ابزء ض ت٢ب٦١٠ للصيزي ٠أهل، ا ,يودذبد ؛ ؛:ذذو ا

٠٠ بدع تدد
 كان الذي الجوع - عنه الله رضي - أبوهريرة وصف كيف .١

؟ دعايه
؟ طريقه في وهم للصحابه دعرص لماذا .٢
الرسوآل منه طلي حين آلنه — عنه الله رضي — أبوهرير يقول .٣

لماذا؟ ، نلك الثهؤشدقي أهلة يدعو أن ٠
؟ الفئة أهل كم مئ . ٤

 من صفه لكل فئد حلقدهروحلعبه بصغاى ٠ ام رسونًا ائحتدن ه.

. دهر تا الصفقين هاتيزؤ
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اإلسالم الدفي
 فقد ، العبادة** أنواع أعظم من والدعاة ، العبدربه سؤاال هو الدعاة

 الله رسوال أى بشير بن الثمان عن الئس واصحابًا أحفد اإلما؛ روى

 زكطلم وقال : غافر سورة قرأمن ثم سباد( هو الدغاء )إى : قال ٠

 جهم حلون ست حادق عن كتتجرون ١لذئرك٢ لحؤإن أتقجب اذعوق

 - وطم عليه الله صتى - التبائً عن اآلثار توارنتز وقد ج داخريرى

 أبي زخ١.د١١ من مماحة اس أخرغ فقد ، عليه والحدة الدعاع في بالترغيب*
 ( الدعاء اهدوض تقى أكرم سنص: )ليس : غنه الله رضي - هريرة

 أن يطع اهم فاى فضبه من الله )سلوا : مسعود ابن عن الترمذي وأخرخ
. ( تشغلن

 العبد سؤاال وهو الدعاع قوت على نقنًا وغيرها األحاديث فهنو
 ، الدعاع على ددنًا كأليرًا آياتنًا الكريم القرآى في وردث وقد ، ره

 عبى عبادى سالق وإدا : البقرة سورة* في تعالى الله قال ، فيه اوكرعب

 ني ؤلئؤوثوأ ي( ديتقجيثوأ غان۵ إذا ًالائع دغؤة أحيب قويت فزق

 غهب اس : اكل سورة في تطلى وقال ٠ نرئذوئ لكلهم

 يع رلئه األنض حتقآة وقجعلكم ئ وهكشنًاللؤ ذءة 1دن آلئضح

ؤ ١قحكرورك ذا٠ قبة أسح
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٠٩
١

 في ونبح ونسأله ، ندعؤه أن عدا طلب - وتعالى سبحانه - فالال

 وفي ، والضرا؛ السراو في اند يدعؤ أن للمسلم صخبًا ، والدعاء المسألة
 ٠ اشر نوابه يتلدًا غش والتئن السر

٠٠ عئه ب١ح١

: أهئها ومن ، مراعاها ينبغي آدابة وللدعاو
 هرير أبي عن ئتعبم صحيح في جاء ، الحام ض األكلح -١

 ارطئ تعالى الله إة ا1 :٠ الله رسول قال : قل - االعته رضي
 ،المرطون به أمز بما المؤمنين أير الله وأل ، الئئيلعرإالطسًا

 إق ضبثا هـنآلعئجيوغتوأ آلرثهحملوًا تتليا تعالى؛ فقال

 من حفلوا ،اتثوأ آلذثت يعيها وقال: ا عريم قتتوئة بكا

 أغبريمد أشعث السؤ يليل, الرجلة نكر ثم ،ترقتم ت مكت

 كزام*م ومطعثه حرام/، ومشرده ، ياربة رب يا السعا؛ إلى يديه
. ( لنلك بتحابًا فأنى ،بالحرام وعدي ،كزام وطيشه

 ، تمزفة كيوم الشريفة والحاالي الغاضله األوقاتر في الدعاة -٢
 ، اليل من األخير والثلثز ، الحئتعه ووم ، رمضان وشهر
 اآلذاز وبين ،الفيو ونزولر ، الثحود وأشاخ ، الستر ووقتر

القلبر. الوحلبآوره وعند ،الجيوس والتثاء واإلقامة*،
 أقري ا قال؛ ٠ الش أن ،عنه الله رضي - هريرة أبي عن

 ال الدعاء من فأكثروافيه ، وهوساجن رده العبنمحن مايكوذ
[ سلم أخرجه ]
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 ، أسكع الدعاء أي ، الله رسونًا يا قيل : قال أمامة أبي وعن
 ا المكتوبات صلوامي ودبر ، اآلثر ض جون ال : قال

الترمذي[ ]أخرجه ثم
 عن ٠ الغبة والصالؤعلى ،عليه اشووالثاء بحمد الدعاء يبدأ أن -٣

 رجأل سمع ٠ الله رسول )أن عنه: الله رضي — عبيد* بن فضالة
 : فقال النبه على يصل* ولم ، تعالى الله يسجد لم مداليه في يدعو

 اآلكم دعا( )اي إذاصئى ال : له فقال ، دعاه ثم ،ال عجلنهذا ال
 على يعش ثم ، عليه وداخ ،وجلت عز ره بتمجيد فليبدأ
 . والترمذي[ والنسائي أبوداود ]أخرجه ال كماء بما بدعو ثم ه النبي

 وكعض الله إلى والثزاحه الفاعه وإظهار القلب حضور -٤
 قل اإلسراد: سورة في تعالى قال ،وانجر الفاقه بين الصوتي

 فمآألشتآةًاتذنىج كدغوأ ئ ي ًاذغوأاساوًاذغو||لكخن

ؤ تبة الق بهن هاوابع مخافت ١مجهزبضاليلقؤل ؤآل

~ |ؤ ج. ٦|ام

 رضي - اشري لموش أبي عن الصحيحين في وجاء

 الله رسوال فقال ، بالدعاء أصواقهم الناس )رفع : قال - عنه الله
 اصائً التدعوق فإقم طبيكم على أزيغوا ، الناس ألها ال : ه

٠ ال يصيرًا سعيعًا تدعون إنما ، غائبًا وال
 ًانس سعد أبي عن أحمد رواه لما ، باإلجابه الجزم مع الدعاء ه-

وجلدبدعوؤليس اللهرعر يدعو مسلم بن ما ال : قلل ٠ النبي ١
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 لنم،١ثالثخصد إحدى بها ائ أعطاة إال والقطيعةزحم۶إثم فيها
 أن وإثا ، اآلخرة بي له كحرعا أن وايما دعوعه، له يعجله إتا

. لل عها السوع ض كفه تحدق
 أدعيه من عددًا الدروس بعضي نهاية في وشعنا وئد مهدا ٠

 ، ها كدلكو ، أصحابه ويعلثها بها يدعو كان التي ٠ الرسولز

. اليوهية أدعينهم من واجعلوها
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(١ر وشرجة سهه اإلسالم

|٠ ؤيج ؤش تصبح \تظدهؤئديعةفى
 ومن اإلساحة/، التعاليم لمعرفة األولة المصدر هو الكرير القرآن

 عن إحداشا نتفصل* ال ، أساسيتان سعيتان به اإلسالز أة نعرف القرآن
. اخرى

 واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باش اإليمان وهي : العقيد؛ األولى: الشعبه

. واألساس األصل وهي ، وشره خيره بالقدر واإليمان اآلخر
 كالصالة العبادادي نحو بالغروع تسمى ما وهو ، الشريعه الثانيه: والشعبة

 وبر واألمانه كالصدي األخالى أمهاب و ، والحح والزكاؤ والضوم

 مع ، المنكر عن والنني ، بالمعرونر واألمر ، بالوعد والوفا؟ ، الوالدين
 والئئر والكندر، ، والرنا ، الخمر وسرب ، القس كقني الرذاقلخ اجتناب

...الخ والحداثة
 قوله في جاء كما ، الصالح العمل في والشريعه العقيد؛ وتجتمع

 ألش ذاتثوأ ألذى آلئؤنوت وتتا : اسرات سورة في تعالى

 وتقلق آآل تبيل ؤأشوزفي لوم مؤ بًا ؤحئغذوآ ترقاوئأ لم كم ؤزوئمع

 والعمل اإليمان بين تربذ وغيرها اآلية فهذه ٠ آلئندقوركج هلم

 ، نعن عقيدة اإلساللم يكن لم هنا ومن ، العقيدة/والشريعه بين أي ، الصالح
 عقيدة كان وإنما ، فقط وره اإلنسان العالقة/بين تنظير مهمده تكن ولم

وسى الحياو، في الخير نواحي جميع إلى اإلنسان وجه شريعة وكان
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زسكل ضااليى فالعه األنعام: سورة في تعالى قال عالقاته، جميع طيها

اه؛آلعلهدن رب لله ؤتتافج ؤئخائ

 ض إحدالمما تتغرد ال بحيث العقيدؤوالشريعه يهممارذباط فاإلسالم
 والشريعة ، الشريعه إلى يدفع أصأل العقيد؛ تكوة أن على ، األخرى

 الله برضوانؤ األنسان يغور ولكي ، بالعقيدنز القلبو النفعالز تلببة تكوة

 آمن صن ، بالعقيديزوالسره التمتفو من البن اآلخر اليوم في وبالنجاؤ
 مسلعا يكون ال العقيد وتركآ بالشريعه أخد أو ، الشريعة وألتى بالعقيدؤ

, النجاة سبيل اإلسالم ككم في سالكأ وال ، الله عند

: وسحربة ٥١٠ اداف
٦ صيدة

 الداس من وطلبًا ، ٠ الرسوزًا إليه دعا ما أونًا هي العقيدة
 عليه سى الذي األساس هي قلنا كما ألنها الدعونز.، بدايه في بها اإليماة

: هي األسالم* أيها دعا التي األساسده والعقائد الشريعة*،
 بالرسالة األيمان وعقيدة ، وتوحيده الله بوجود اإليمانؤ عقيدة

. وغيرننا ،المودتز بعد البعثز وعقيدة والرشلؤ
 الند تطرق فإذا ، اإلسالني المجتمع بناو أساس هي العقائد فهذه

 للمجتمع يكون لن فإنه ، الوكة أصابها أو العقائد هذه من عقيد؛ أؤ إلى

٠الحياة/ في ر ود وجود أي اإلسالمي
 يتبعه وما بالله اإليمان طى بغاذه كقيم عندما اإلسالمؤ المجتمع إبى

ويعتبره اإليمان لهذا كبرى أههيًا يشلي وعندما ، اإليمان أركانؤ من
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 وآثاردو فوائد سيجد فإته ، والتضرفات الممارساد لجميع األساس
. والمجتمع الغرد على اإليجابية

: القرد على وأهزة اإليمان قوائد

 واالطمئنان باألمن سعورًا أكثر يكوذ ، حعا تره العؤمئ الفرن إن
 سحاغه وأكؤ ، والكرامه بشرة شعورًا وأكؤ والناس بالقس نعه وأكؤ

 في وبنآل وشحاة حوًا وأكؤ ، الحى موابة في وثباتًا وإقدامًا وبرأة

 في وأحسس ، نكسنه واألخالق بالغضيله تشكًا وأشد ، الحئ سبيل

 ديته أحسن إذا إال دمانة يتم لن أنه يعلز ألنه ؛ اآلخرئ مع معاملته
٠ معاملته وحتذ وأخافه

: مجتمع على وآثار اإليعاز فوائد

 إلى نتعداه** بل ،الغرد حدود عند نبع ال وفوائده االيمان أهمية
 بالله القوؤ االيمان يسوده آلمجتمعًا فيه شلة ال مما فإته . ككل المجشع

 ذلك كان كما ،ودآ وقوة ووحدة وتماسكًا واستقرارًا أمنًا أكؤ سيكوذ

األولى. الزون, في
 والنوبان بالشياع مهتد فهو االيمان فيه يسود ال مجتمع وكأل

. وغيرها والرذيلة والتكر والعس الحداع فيه يكتر إذ والتالسي
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.•السدت
 ، اآلحرني عن إحدشا نتفصلن ال أساسان سعيتان لإلسالم .١

ا؟٠ه فما . كزغ أصلذدواألخرى إحدالهما

؟ العقيدة في الشلج نتيجة ما ا٢

 أسادًا اإليمان مسر عندما الفرد على تعود التي الفوائد ما .٣
تصؤفاهر. لجميع

 قبرى أهجه يعطي عندما المجتمع على تعود التي الفوائد ما .٤

. ؤ للعقيد

. ذله وصح . العقيدة و الشريعة ارتباط ريحدم اإلسالم ه.

 وطم عديه حده آلزسوئكصش| معيز ض

العفتظز سبح

 : االستغفار سيد قال:) ، ٠ التبئ عن أوس بن شداد عن
 على وفا ، عبذك وفا خلعثي فت إال إلة ال رش فة اللهلم

 ، صنعة ما شر من بك اعود ، اسئطعة ما ووعدك عهدك
 يفغر ال فائه ، لي فاغفز بنني ء ،أي عش بنعمد لك رأبوء

[ البخاري أخرجه 1 ( فت إال الذنوب
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٠\لئئثم. ض٠٥١الآلكل
 عليها منغم ال ، العقائد بظك يؤمنوا أن اقاس من يطلب** حين واإلسالم*

 ۶جا بإكراووقد ايمان يتقى وال االكران، تأبى اإليمان طبيعة باإلكراو؛ألة

 ال وكنلك ٠ الذيب في إؤاة آل : البقرة سورة في تعالى القرآنزقوله في

 ، طوتهم بها يدهس التي المئة الخوارى طريى عن يؤمنون ثحقتهم

 يؤمنوا -حتى وسلم عليه الله صلى - الرسوال من يطلبوها كانوا والتي

 غلصم دبرال ئ إن : الشعرك سورة في تعالى يقوالالله نلك وفي ، به

0 حدضعدن ى فطلغ،غتدعهم دايه الثتا من

 طريق عن وخضوعهم دمايم يكون أن درين ال الله أة والمعنى..

٠ واختيار نعدل عن دمانًا دريد بل ،الحئة الخوارق

 اإلكراه، طريق عن يووا أن الداس من يرين ال اإلسالم* كان وإذا

؟ يؤجنوا أن يرينهم فكيف الحسيه، والثقحراي الخوارى طربني عن أو
 ولذلك ، البراب و انكحه طريى عن يماش يكوذ أن اإلسالم* يرين

 من الكون هذا يبيه ما وإلى الكون إلى أنظارهم ولفت عقوتهم خاطت
 من يجعال الذي األمر ، بنائه وإحكام ئتعه وبديع قدرته عجائبر

 مدبرر خالئ له دما و نفسه تلقا من موجودًا الكون هذا يكوذ أن المستحيلر
 الناؤذنز، والقدرة ، الشامبى العلم طريق عن فيه متمئرفع ، عليه مهيس

 بأن لإلنسان القرآن مخاطبه في واضحًا هذا ونجذ ، الباؤئه والحكماز
في تعالى قال . والتدبر للفكر إعماال فيها عميقة نظر األشياخ إلى ينظر
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 كلنى ٠ ألتغريم يزعق عوك تا أالنتن ١ئذي : االنفطار سورة

٠ ركلك خآة هتوزولما أى ح٠ 0 قئذئلق ئتونلق لخأقلق

 ؤآألزض لختؤألتنوم ديه ؤس الروم: سورة في كمائل

 في آليعحؤهتعلمعن؛اوقال للغ١ذ ق وألوسؤإة ؤًاحتذغا،لشةغم

 ألتتا وإلى ٠} ئ٠2إح :ئ ة آاليلي إلى بعئلروئ أكال الغاشية: سورة

 كنت األرض وإلى ه سبت كنت ألجبالي وإلى ٠ ريغت خنت

ثعإحت
 دون يهودية أو مسيحية امرأ؛ ج يتر أن للسلم اإلسادًا أباخ لقد

 . عبادتها شعائر ممارسة^ من يمنعفا أن أو ا ب٦و ١ نزلي على يرصها أن
 ونبعهم إليها هاجر أن بعد المدينة في نييم على ابهون النبزه أقر وقد

. دييم على الناس فنزكوا ، الحميدة السده هذه في الصحابة

٠٠ صئلة

؟باإلكراو المقصود ما .١

؟ الدين اإلكراوفي٠دضص لم .٢
؟ إكراه بدون اإليمان إلى الناس كوصل التي الوسيلة ما .٣

 ; الصحيحه العبار أمام ا(> عالمة تع ٠٤
 . ائالح بقو الناس بين اإلسالز انتشر . أ

 . الحسية الخوارى بواسطة اإلسالم انتشر ب.
٠ والدران الحجة هي اإلسالم لنثر وسيله أفضل ج. ١
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(٢) و- عقيدة اسدم

 ال والشريعه العقيدة آل وقلنا العقيدؤ عن السابق الدرس في تحتكا
 معنى نس أن كريد الدرس هذا وفي ، األخرة نم عن إحداهما اننفصالد

الشريعة.
ًا-: ثاني:

 سرع أو ، اإلسالم شرعها التي واألحكام لشئم اسبد الشريعه
 وتمثل/ ، باقس وعالقته ، بره عالقته في ، اإلنسآلبها ليأخذ أصولها

 : ناحيتين في الشريعة
, مبادان : األولى الناحية
, لعامالث : الثانية الناحية

اسادات: اذ:
٠.ئخخهت١ مخو،

 ،اإلسالم ثعانر الظهار طه البد اساسآل حرة االسالم في العبادة
 ، اقعس في تغلغبها مدى وعن ، عنها وتعجز العقيدؤ على تأل والعبادة
.القلبر في وشهدها

 ، الحيا شدائد لمواجهه بالقوة االنسان كة التي هي والعبادة
 قويآ االسان تجعال التي هي والعبادة ، والباطلز الحق بيق صزاغ فالحياة

 الثئكى وبسوئليته القوي الباقي الدائم بالله تنكرة إب ، الصراع هذا في

جزاع. من أعماله على فيها يتريب اآلخرنزوما وحياته - سبحانه — أنانه
 صالق من المغروضة,* بالعباداثز القيام على نقتصر ال والعبادة

بها يقوم التي األعمي جمبغ تشمال هي وإنما ، وحج وزكاة وصوم
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 ، المشروع وجها على وأداها ،ئرصادهج اش وجه بها كصتد إذا اإلنسان
 والمتعتم والمعتز والعازًا والمهندس والتبيت والتاجر والصائغ فالزارغ
 وجه بها قصدوا إذا عبادة أعماتهم دكز ، االعمال أصحابز من وغيرهم

. الناس سؤال عن واالستغناج العيال وإعالة ، عباده ونقح ، اش
 ا النس على مر : قال - عنه الله رضي - عجرة بن كعب عن
 يا : فقالوا وساحبه كلدح من ج — الله رسول أصحاب فرأى . رجال
 خرج كان إن [| نج: الله رسونًا فقال . الله سبيل في هذا كان لو الله رسول
 خرج كان وإن ، الله سبيل في فهو ككين/كبيرين/، أبويه على يسعى
 رياءه يسعى خرج كان وإن ، الله سبيل في فهو ايقها دقيه على

الطبراني[ ]رواه الشيطاننم(ا سبيل في فهو ، ومفاخرة
: نوعين إلى العباد؛ ندعسم هذا وعلى

 صاحدها بها ابتغى إذا ، المشروعه اإلنسان أعمال جميع يشمل : أحدهما
. الله وة

 والزكاة الصالة وهي ، لله الخضوع إظهار اي ألمحصده العباد؛ : ثانيهما
. وألقح والئؤلم

٠. عدالت
 ورساله اثم بوحدانده اإلقرار مع ذكرناها التي األربع العبادات هذه

 فيها وتبعة ، اقعوس ونرقي القلوت در بمط التي فهي ، ج محمد سيدنا
 ائكئد فهي شرائعه على والمحافظه تعالى الله أوامر امتثال على اتحرص

 ، خمس* على اإلسالز بنى 11 ج*. الله رسوال قال اإلسالم^، عليها يقو؛ التي
 وإيتاء ، الصالة/ وإقام ، الله رسوال محمدًا وأن الله*، إال إلة ال أن شهاد

عليه[ منفق ] |ا كسال إليه استطاع لمن دئبيت نمؤكج ، رشاق وصوم ،الزكاؤ
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 طريى له اودرسج ، بره اإلنسان نصلك خالصة عبادان وهي
 . دعصان وال زيادؤ بال التشد شؤر من رسمه بما الله إلى التقرير
والليلة اليوم في المسلم على اشر فرضها بدنيه رويه عبادة : فالصالة

يذكروبها الخمس الصلواتًا وهذه ، موقوتا ؤدابا ، مؤات خمس
 تتكرر وبها ، وليلته يومه في ، المتالحقة أوقادها في ره العطًا
 مراقبته فتعظم ، وقلبه نضيه في ذكره يحي وبها ، يديه بين وقفده

ما كلع وفي ألمر، ما كلع في طاعده فيلتزم ، ويرجوه ويخشاه
 البيت،في في المسجد، في كألمكان*: المطافي ويؤديها ، دهى

 أدركه فأينما ، المكتب في ، المدرسه في ، المصنع في ، الحقل
٠ صدالهـا وقدهت

 عني ، والذنوب اآلثام من ودطهرهـا النقوش تزقي لمايه عباده : والزكاة
 في لمساءديبمه الفقرل إلى در يئد ًان الفيفي اإلسالم*-*أمز بها

، حاجته عن يخزًا فيما انثيى على واحبه وهي ، حاجادهم قضا

 ، تجارته وعروض ، النقدي ماله من عليهم ينبقًا من وحاجه
 يقوم الشرع عينها أشس وق على ، زرعه وثمار ، ومواشيه
 رهوًا وال ، األحرى والمصالح الفقير حاجه بسد مجموعها

. الكزخ لهم سببة وال مخرحدها
 والعزاب. الطعام عن االمتناع وهو ، الثالثة الدينية العباد؛ وهو : والصقاج*

 سه/ الشمسي غروب إلى الغجر طلوع من ، المعطرات وكافه
 في القادرين جميع على اشع فرشه وقد ، تعالى الله إلى التقرب

ويقوي ، الغير يعنًا والغدا؛عامي، كله نين رشان شهر
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 العبودية كمال على اإلنسان وبرت ، بائقه ويذبر ، اإلرادة

. تعالى لله
 زهن في المسلمس من المستطيع بها يقوم ، ومالية بسه عبادة : وفحج

 وابتغاة ، الله ألمر امثاال ، الحرام اسو بين فيها ثمغيئ معلوم
 التجرد مع ، لله حانشًا الحح سه العبادة تلك وتبتدي ، مرضاه.

 ، والقرب الزينة صنونآل ومن ، والمحيطه المخيطه الثبار من
. الحرام الله بيب( حولة بالعتواب وتنتهي

 بيت/ إلى سؤقآ أهبه وبراي ، وطنه لعزك المر يدفع والحح
 دئشهم المسلمس روابعن الحح ودووًا ، رسوله وحرم اشز

٠ببعضى
س(سطدذت
 المجتمع في اقاس حياة كتظج التي التشريعات هي المعامالتًا

 بحيدع ، الحياة نواحي حميع في علهم الغزر وشفع ، مصابئهم وتحفظ
 حماعاتر أو أفرادًا أكانوا سواة الفاس حيا في وكببرة صغيرة ٠كالً تشبال

. )ممًا أو
: تقنفلع التشريعان وهذه
 هما بأوال واألبوين بزوجته الروح عالقة ؛ األسرة شؤور تنظيلم .١

 اشي يقوال بزوجته الزوج عالقه فغي ، يبعضن بعضهم واألقاربر
 تعالى وقال 0 ٦عروز٠بًال التساء:ؤغاثرإوتن سورة في تعالى

 رؤاء غلقلحوتذًاشكم *ايئيهت،ن ؤس : الروم سورة في

أليهم للق١ذ في اة ؤذئ تؤدة مصد ؤجقل درها تتتحكعزأ
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 تعالى اسك يقوال بأوالدهما األس عالقو جأوفي لقؤرتتقكرون

 كاملتي حوق ض أولدت يذيتن لبات1وألؤ : البقرة سورة في

 وكتؤبجن رزوهن وله آلموزود ؤغلى ًالرضائخ يتم أن أزان يتن

 الله ركثطرزيقول كعصكهم القربى ذوي عالق وفي وفج٦بًالمتعر

 ٠بجكر أولى آألزحابرتغطهم ؤازلوأ ؛األنفال سورة في تعالى

 على بالمحرومين الغضي وأصحابز ، بالفقراخ األغنياع عالقة وينئز . ٢

 كالبنيان المجتمع معه يصير الذي والتكافل التعاون من دعائم
ؤآلذيرخكج : المعارج سورة في تعالى الله يقول بعضًا بعشة يشد

 الله ويقول ٠ ؤآلتخروي يلشان 0 متلوم حى لهم ,أكل في

 ؤئيم دطهذهـم صدقة أنوالهم من حذ : التوبة سورة في تعالى

٠ءلير تمع وآس ثم سكن ٠صلوردئ ة ا عتهم ؤصتي ؛

 ، والعدلز السورى من أساس على بالسعب الحاكم عالقه وينقز .٣
 . المعروف في والطاعه أهيها إلى األمانات( وأداع
ؤ سمم شوزئ الشورى:ؤأمرهلم سورة في تعالى الله يقول

 السلم حالتي في األخرى باالم اإلسالمية االه عالقه وينقز .٤

. عادل دولي لقانون المبادى أفضل بذلك واضعًا ، والحرير

 آلم تييل في ؤقئتلوأ : البقرة سورة في تعالى الله يقول

 ى٢ًالعقئلزبولصب أل آس ]ئ دقتدوأج يقطوتكزؤأل آلذين

٤



 للتي جنحوأ وإن : األنفال سورة في ادرتعالى ويقول ٠

0 ألقلم آلشمع هر لئهو ًاس غلى ؤدوكلج غ فأخشخ
 واألخالق اآلداب إلى بإرشادهم ونلك المسلمئ حياه ونظركنلك ه.

 عن إعراضن من ، المسلم شخصيه بها شيز لى ايجب التي

 ، للفزج وحغط البصر وعس ، والعهد لألمانة ورعايه اللغو،
 المشي أدبًا يرسلم إنه حتى ، الناس وحهوى الله, لحدود ورعاية*

 زار إذا الزيارة وأدت ، تحذوا إذا الحديث, وأدبًا ، مئؤا إذا
. إذاكاسروا المعاسرة وأدبه بعقعآ بعصهم

. المسامة الشخصية القرآن يرسز كين تعرنًا اآلياتؤ هذه اقرأ

 ألذضغزكاولذامتهلم٦ئتمنكل٠ؤئذًالرخنالذ -١

]الغرقات[ ج ا محلم*والوأ آلجبلودى
 يلغ زك آألزض مخرق له |يددغ ترح، آألذض ،1 تحب ؤآل -٢

]االسراط ٠ طوال الجبال

 أنكزآألمؤت إة ضزيلة ؤآغثعزض تفتلق ي نجهن و ل٣

للقمان[ ؤتًالخممج١لص

 لخزن غم٠غميوت يوى كذ-ئلوأ أل ة|معوأ آتذئ بئي -٤
 م م خف ذجكم خهاج1 عق ؤقتعوئ! 1ئكو

]انور[ ٠ ودى ء رد
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 كقئذ ًالبحطسمهءها٠صئ ؤال عئقغق معلولةهـلى تذلن محعزح ؤال ه-

)االمر(*[ ٠ تثورا توئائ

 ١خم يكوبرأ قورنى،ن ون قوم يتحذ ال *امثوأ آكذثن أ۴٠يئ -٦

 دلمؤوأ ؤال تهن ؤا تكة غتى،ن سلم تن نتأ؛ ؤال تهم

 آتقوئذتتنآآليتى آآلتبم بقن آللقدب٢با ٦دخابزو آنغئعدؤآل

 )الحجرات[ ج آللجوه نم فأويق يئب لم ؤش

 صغيرًا يتزلئ فال المتهدرة المسلم صور الكرية القرآن ترسم هكذا
 مطمقة حياده تكوق حقى سريعًا لها ويشع إال حياته في كبيرة وال

. واالستقرار األس يحونئها

٠٠ صافقة
؟ الشريعه معنى ما .١
. اإلسالم العبادؤفي أهميه بين ,٢
؟ عباد الناس اعماال كععبرك متى .٣
 من كثيرًا سئال العبادة أة على ككلمأ ما الكريم القرآن من هاتر . ٤

األعمال.
 : انداس على اشذتعالى فرضها التي العبادة يلي فيما بى ه.

 . يوميًا اإلنسان يؤديها بدؤية عبادة ا أ
 . االجتماحتتي التكاقلز على ئأل مالية عبادة ب/

 . تعين شهر في العام في مرة اإلنسان يؤديها عبادة ا ج
. الثغر في مرة اإلنسان يؤديها بدية مالية عبادة ا د
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 نؤاحي جميع في المجتمع تتظر التي التشريعات هي المعامالت ٠٦
. التشريعات هذه عليه مااسطمن، بس ٠ الحياؤ

 إيراد مع الكرير القرآنًا صور كما المطم ى1كًافا٦ بعضن انكر .٧
. ضانك تذنًا التي اآليات(

األغًاالقوًا

٦ الصؤد ءمئ١
 عنه وتئذز ، منتوعه أعماأل اليوهيه حيايه في اإلنسان يعمل**

 خير بعتهها أن نجذ ، واألقواآل األعماآل هذه تأملنا فإذا ، كثيرة أقواال
 ، واسية ، والصناعة ، والرراعه ، والسرر كاألكال ، لإلنساز نايع

 التاس بين باإلصالتؤ واشي ، المحتاجئ ومساعدؤ ، الكبير واحترام
.. وهكذا

 ، والقتل ، الحتر ورب كالكنب ، شارًا كزًا بعضها ونحد
 والسعي ، باآلخرين األذى وإلحاق ، الوالدين وعقوق ، والؤيه ، والسرًا
. الخ ٠٠٠ بينهم بالغتته

 بأفراد اجتماعية عالقان له اجتماعن مخلوق بطبيعته واإلتسار
 ۶باألبنا كالعالقه ، حوله من وبالعائم ، فيه يعيثر الذي ومجتمعه ، أسرته

 والمزارع ، العمل بصاحب العامال وكعالقه ، والزوجات واألباع
. وهكذا ... والمشتري والبائع ، بالمستأم واألجير ، باألرض

 وأنعحًا وسواه ،حلعهب اكذي فهو ، خالقه مع عالقات لإلئساز وكذلك

٠وررعهر عليه
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 ، والنشاطات األعمار دين مجموعة اإلنسان حياة تكون وهكذا
 إلى حبييثها تحتاج اإلنساه والنشاطات ، األعمال وهذه . والعالقادتؤ

. القبيح ممن وانكسرًا الثار من النابع لدعرف ، وبيان تنظيم

 الشرائع ، وتعالى سبحانه اس أنزل اإلنسانز حياؤ تنظيم أجر ومن
 خيرا وحماية ، والفوضى التبم من البشره إلنقاد ، اإللئيه واألحكالم

. ومصايحها
٠. كرعي حنكم

المكلفين(. العباد بأفعالو المتعلق الله )خطاب : هو الشرعق الحكم
 حياة تنئحًا التي اإللهدة والقوانين التشريعات هو الله فخطاب

 القرآن من توحن ، التشريعات وهذه ، االحتماعدة عالقاده وتحدد اإلنسان
, الشريفه النبوه والفئة الكريم

 المقؤدرًا، العباد ألعمال وتوضيحًا بيانًا التشريعات هذه جاد( وقد
 التشريعات فحؤمدتر ، ععالء وكانوا البلوغ سق وصلوا الذين هم والمكتفون

 وأوجبت ، ونموه التقد؛ ويعوق ، االنسال كصر الذي القبيح الشار العمئ
 بقدة وأباحدت، بها، اال اإلنسانية تستقدلم أن يمكن ال التي انحدرًا األعمال
. /بعضها ترلق أو فعله فثئح أو ، األعمار

 خمسه إلى العباد بأفعالز المتعلقه الشرعية األحكالم انقسمتر وقد

أحكام*:
|سحر .٣ المندوء. .٢ .|لوب.١

. المكروه ه. . انحزام ٠٤

٤٤



 ، نكرناعا التي الخسة األحكام عن تفرح إلذساننمال١ أعمني فكله
 ، عنه سكن أو عنه نهانا أو اسفطه أمرنا ، شرعيًا حكمًا يعتبر وكألحكم

: قسم كله بيان وإليك
 تعالى اتال أمرنا عمل كلع وهو ، العرص عليه ويطلى : الواحذ (١)

 ، تركناه إذا بالعقابر توعكنا كما ، عليه بالجواب ووعكنا بفعله
 واألمر ، والجهاد ، الوالدين وبر ، والحخ والزكاو، كالصالو،
 ، بالعهد ۶والوفا ، والصدي ، المنكر عن وائي بالمعرونآل

. الخ ... وإقاموالعدني
 إذا بالجوابو ووعئنا ؤعإه اسعلى حقا عمل كأل وهو : نتثذوت (٢)

 عند الزينة أخد : مجله ، ٠ترهقذاهم إذا ١٠١٦٩٦ ود، ال ولكن ، فعلناه
 في الفغر وتعجيني ، كثبان وصيام ، المسجو إلى الذفدابر

. الخ ... الحثعه يوم في وانثتني رمضان
 إذا بالعقوبه وتوعدنا ، عنه اتال نهانا فعل كأل وهو : نئزام (٣)

 ، والسرقه ، والرنا ، اكسن وقنني ، الحئر غتوسرب فعلناه
٠ الخ ... وائئدر ، وألكنب

 إذا بالجوابز ووطنا تركه اشترعلى حدنا فعل كلع وهو : المفروه (٤)

 الصدح بعد النافلة كصالنز فعلناه إذا وعاسًا ال ولكن ، ترقتاه*

. والعصر
 ، الترني أو ، الفعل حى فيه اح أعطانا عمني كله وهو : ئبا؛ )ه(

 أو السكن نوع واختيار ، والشراع البيع مئ ، فيه تؤون فتحن
. الخ ... الحم الكتام نوع أو ، العمل

٤٥



 من ، وتحديد لتنظيم تخشع اإلنسان أعمم جميع أن كنارنعلم وس
 ، دعمته أن كلبل/ عمزه كزًا يي نكز أن كا١فو ، |إلسالص لسرع١ قل

 وتجانا ، علينا تعالى اطئ* حرم ما لف وندر ، قعالى اندئ يرضي ما خه /فقعكل

٠كثه/

٠٠ هدده
 تموبعمتجا حر ;تها٦ ،أ٣١وأقوانًامخ أعمالهي االسان من كدئنز (١)

٠ لكاًئنوع أمنله اضرت ،شر
.نلك وئمخ ،اجتماعزًا مخلوى بطبيعته اإلنسان (٢)
 ما ،ويان تنظيم إلى كقاح الحيا في ونشاله اإلنسان أعماله (٣)

؟ اإلنسان حياؤ في التنظيم كذا أهميه
:اآلتي وص ،عرفرالحكممالشرعتي (٤)

.بخطابزالله الغراد .أ
؟ المكلفون هم تن ب.

 ، والمكرو ، والمندوبر ،الواجب من لكلآل أمثله اضرت )ه(
٠ والمباح ،والحرام

٤٦



يادشرفة الحكم٠ ع

 /ودؤجههم ، جميعًا اقاس بين لتحكز الشريعة أنزلة تعالى الله إبى
 في تعالى الله قال ، والحى الثدى من أنزل ما كؤو ني كها الحياة

 ٠بئنًالذامرعمآ،زرلغ لكتدببالحقلكخكلم٢إدآأذزلذآإلكق النساب: سورة

 يتآأنزلة بينمم آلححكم وأن : المائدة سورة في تعالى الله وقال ٠ آس

 اشؤؤالتتغأغو|ةئمؤًاحزئمأهتذتوئلككمةتغضتآاؤلكاللهم

ؤ إلكن
 الشريعه هذه أحكام من حكم عن يعرش أن يتغيم يجور وال

 كما ، خبالمًا أو فاسقًا او كافرًا كان نلك يغعله ومن ، أبدًا بغيره /وتحكم

: تعالى الله قال ، الكردلم القرآن تصعهب

 ]معدة[ 0 آلكفذون تلم فاولتبق آس أنزلق يتآ تزضكم ؤس

 لمائدة[١] . ١آلةدسقووك تلم فأؤلتجلق آس يتآأنزلة لرمحطم ؤش

 1ماقدة1 0 آلفيوئذ لملم ئأؤتجلق ًاة يتآًاذزل لزضغم

 الله سوئلزأما؛ فكالشا ، والمحكوم ئزبيرللحاكم بالشريعه فالحكلم
 يدغم/ أن للحاكم يجور ال فكما ، وتصرفاته أعماله على ومحاسبة ، تعانى
 غير إلى ددحاقهؤا أن لألفراد يجور ال فكنلك ، انآلتعالى أنزق ما بغير

 النساء: سورة في تعالى الله قال ، كالمنافقيذ كانوا وإال تعالى اسة أنزل ما
من ؤتآأنزلق ٠إبق يتآأنزن ةاوئاً أنهز ئزئتوذ ١أئذثوت٢ إل كز ألز

٤٧ 



 قرين بيم يكمروأ أن أبوئأ ًالئوئتؤقت إل يتحاكئؤأ أن يريدون يلق

 مآًاذزاًلآق إل ٠كالذ حم قل ١ولحذ ؤ ١تعة نملة م ،1عض آلئئطلذًان

. ٠ خدودا غنع تشذون زًاتتآلئقحغقخن آلرثول وإل

 حكامًا حيادهم في المسلمون به لطحوم اطئ أنره الذي الدين فهذا

 بدون - حياجا جوانبر جميع في ونشعه به نلترلم اذ يجب ومحكويئ
. نرتد او خونخ

 ذعؤأ إذا آنئؤييئ قولتت إئتاكان : للنور سورة في تعالى الله قال

 ثم ؤأذلتجلق ؤألمئثاخ تمتعا تغولوا أن لبئزتتهم ؤتثوإه آش إل

 باشر اإليمان وهي ، اإلسالم بعقيدؤ كؤموك *كدا وإذا ٠ آلئعلحون

 كن ال/ئدعصلهم العقيدة هذه فإذ ، اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته
 وجميع واألحكا؛ واألخالق والمعامالة العبادادغ هي التي الشريعة

حياته. في المسلم عليها ليسير اطن أنرها التي التشريعاته

عمنالدة.!
: كرآسثي، في الصحيحة اكتبراإلجابه .١

 : اإلسالتيه( الشريعة الله )أنزل
. دفا لنتبؤك . أ

. فقط لندرسفا ب.
. الحياة في وتطبيقها الناس إليها ليحتكم . ج

؟ الله شردفه عن يعرضن من غئم ما .٢
. نلك وصح ، والمحكوم للحاجم تمترًا الحكربالشرؤغة .٣ ١

٤٨



|سهي المبتمه اضبابذسف

؟ اإلسالمي المجتمع بخلفو في سببا الدين كان هل ٠
؟ المسلمين ج آتم*١آبم الحقبقه األسباب ما ٠

 التاريخ ألن ؛ العردة وتلك االدعاء لهذا أساس أي هناك ليس
 حين اإلسالمية األمة أة التاريخ يشهد حيث ،ودنحشة اإلدعاء هذا يكدب
 ، الفكري وتقدها ، عظقؤها قمد ني كاثئة ، ديدها تعاليز ئبى كانت

 هلة/ على عدوها على منتصرة كانث انيا تمنا ، واالجتماعي واالقتصادج
 الشاملة العلمية والدهكه ، العلمي التقدم ذلك وحققن ، وعتادها عددها

 شهرؤهم طيعن الذين ، األفذاذ العلماة أولئك نتائجها مرن كانن التي
. اآلفاى

؟ المسلمين لتخلف الحقيقة األسباب ما ٠
 وحيادهم نعافؤهم وازدهار نهضنهم بعد تقفوا قد المسلمون كان إذا

 : أهعها حرى أسباب* إلى يرجع وإنما ، بديهم تمشؤبم إلى يرجع ال فذلك
في الجهاد عن وتقاعسهم وحددهم وتمرئ المسلمين كلمه تفرق ٠ ١

. الثير سبيل
٠ الحديثة والتائعات التجرسة العلوم عن اقش ٠. انعمرافهم* .٢

 وإدخالهم اإلسالم جوهر عن وابتعادهم صفوبهم بين الجهل انتشار .٣
. سيء بي منه ليس ما فيه

 غير بنصوصرؤ والتمسك ، اإلسالميه الثريعه في االجتهاد بابر كد ا٤
٦ سيء ني اإلسالم من ليسد وتقاليد وفرعيات وبشكلياتد ثابتة*

٤٩ 



 بأنصبهم نهدهم وضعف ، المسلمئ لدى الدينتي الوارع ضيفك ٠ ه

. وثقافايهم وبقيبي
. والعمل للوقند احترابهم وقة الكسل .٦

؟ اإلسالمية األم تقدم إلى بالدين االلتزم يؤدي هل ٠
 وحث بالعلم جاء واإلساللم ،ألطمر هو التقدم عوامل من عامل أهز إج

 :٠ الله رسول قال ، مسلم كله على فريضة جعله بل ، عليه وحصل
ماجة[ ابن ]رواه كائسلم كل، كلى فريشة العلم طلب11

 الدنيا وعلومص الدين علوم بين الجمع العلم في اإلسالم منهخ وكان
 إذا المؤس عليه ياب صالخ عئل فكالهما ، والتنفيذ والتقدير االهتمام في

. المسلمون به لينتفع علمه في النده خلمق .ا
 كما الحياؤ روممظاهر الكون رقاهر إلى ائئر إلى اإلسالم, دعا لقد

ؤفى : الذاريات سورة في تعالى قال . البشري الكائن دراسه إلى دعا

 من /وجغال٠ً 0 بعجرون ًاهال أنقال وهق 0 له۶ةاتلتلةموي ؛األري

 الله قتع بديع إلى واألبصار والعقول القلوبة ووكة للمعرفة ندابًا الكون
. أسراره واستكشافي آياته في انمر وإلى

 هو األمة تقدم في العلم عن أهمدة يقلتًا ال الذي االحر العابل إن
 وترؤها تكاسلها بسببز إال وانقن تأخرن ما فاالنة ، وإتقائة العمل
 كسب وجعل ، عليه ويحثها يثدها ديقيا أرًا مع وتقديره, واحتراته العمل

 الرحل ًالقتبتأ*كئب أشرق إة ا :٠ الرسول قال األعمال أفضلي من اليد

. مسنده[ في أحمد اإلمام إرواه يده من

٥٠



 فيها ورغب عليها طن التي األعمال من التجار كتبة وكنلك
 قال ، والصديقين التبئ مع الكتوقؤ التاثم منزلة إن حتى ، اإلسالم،
 والئمديقس نقيين مع األمهن الغذوى التاخز >ا :٠ الله رسوال

ود,
٠٠ كربي

؟ األمة تحلتر في سبب اإلسالملي الس أل شبهة ترد كيف .١
؟ المسلمين لتشب الحقيقة األسبات ما .٢

اي أكملز .٣
: هما الفم على كساعدان أهزسببين . أ

٢ .......................... -١- ...........................
قتب كرن، أل , : وسلم عليه الله متى الله رسول قال ب.

٥١



خك|مخحهقعةم٠
البدوش: انقام ض

٠. نشدًا ؤ نخلجئ
 المئة كتاب في وموجباته العسل اقلميدس -أشا درست أن سبق لقد

 ؟ الفسر( كيفية لنا يدس منكم من . السادس
؟ الغسلؤ موجبان( ما ٠

؟ اقعاس وما الحيهس فما ، اقعاس و ائئيننى الغسلو موجباتؤ من

٠. اللحهئ
 ولذا سيردأ للمرأؤ ويابي ،البلوغ بعد االنثى من البارح الثًا هو

. الدًا عنها ينقطع كبيرة أو مريضه تكون ى٢ اال ،السهرية بالدورة يسمنى

 أخرى إلى امرغ من هتئه تخضل دما و ، مجة مدج للحيض ليس
 ه مك تكوة الساخ وأغلبة ، يؤمًا عسر خئئرة وأكثره ، وليلة ريوم وأقئه

ي. أيام سبعة ًاياميأو ستة عندكئ الحيضب
: الحيض دم عالمة

 أو أسود, يكون قد ، أخرى إلى امرأؤ من يخضًا لوئ الحيض لدم
. اللحم غسلة والثًادعبة ، كثره له أو أصعر أو أحمز

: الحائض ظهر عالمان
 بوضع نلك ويعرنًا الدم خروج محل تجفاف أي ، الجفونًا (١)

. غيره أو قماش قطعه
. الجير ماة ويسبه أسنى طء وهي ،البيضاة القصة (٢)

٥٢



٠٠ ئ١ئخ١
٠ الوالدؤ لخارجكءئ١ الغًا هو

٠٠ ععش١ ممدة
 ، دفانثها انقطع ، الدًا انقطع ما فعتى ، لنعاس محتد تن؛ هناك ليس

 والصيالمبر. الغطًاوالصالة كزتها ، يومين أو يوم في الدلم انقطع ولو
 — اشبرعنها رضي سلمًا ۶لحدببثزًا ، يومًا فأربعوق الدعاس تنؤ أكثر أثا

 اا. يومًا أربعس اشرا رسولؤ عهد على كجشن النساة كانتن * قالت عندما
: واقفساء الحائض على يحرم تما

 للصالة حالفًا التهر بعد كقضيه الصوم أة اال : والصالة الصولم .١
 تمثا ال : عنها اشب رضحي عائشة السيدة لحدببثو فالكقضيها

 دومرر وال الثوم بقضاخ فنؤكر ٠ الله رسول عهد على دحيطن
. البخاري رواه ال الصالة بقضا

 أو الحيض أثناة زويته يكامع أن لرجل يحأل فال : اتجشاع . ٢

 غي ؤدتظوكلتقذ : البقرة سورة في تعالى لقوله . اقعاس

 ؤال آتئجيض في اغمًاوأآتتآة٤ دى هو لالً جئضكًاآ

 حف،مركم من دأدوهـئ دطهزن ١فلهد يعهزن خى دنربوهـن

٠ وغبًالئتطهرثرشج آةتمبًالتذابئ اة اآل

. أل لجقك:، وال لحصنن السجن أحلع ال ال :٠ لقوله : المسجد دخوأل .٣

[ داود أبو لرواه

٥٣



 عقر بئ الله عيد طئى فقد ،الحيض أثاة الطالق اليجور : الطالى . ٤
 أن ٠ الله٩رسول هأره ،حاس امرًاأقهدوهي عنهما الله رضي

. دطهز كقى وسكها يراجثها
 والنغساج الحائض للمرأؤ يجور ال ، الحرام بالبيتو الطوافة ه.

 فيه كثتزط والطواث ، كاهردين غير ألنهما ،١ به الطوافة
. الطهار؛

: والئغشاو الحائض مع فعهه *قاح ما
 خافة إذا حفنبها من غيبًا القرآني قراع القساع و للحائهي يجور . ١

 فال المصحب هون أما ، غيره أو الغوم عند الغصين أو /نسيادهر
. التتًا أثناة والمسلمة للمعلمة إال يجوز

 اصففوا ه : * لقوله آلحائع ماعدا الوقة بالحياؤ االستمتاع .٢

البخاري أخرجه ا1 الحتاع إال ء سق كل
 الكذاف والئثركزماعدا الحح شعائر جميع يفعال أن لهما يجور ٠٣

 حتى البيي تطوفي اال غذ الحاج بانميفعلم افطي آل : ٠ لقوله

وسلم[ )البخاري ٠ كطهري
 ٠ الله رسونًا مسعود بى الله عبن سأل فقد ، ومشاريعها مؤاكلما . ٤

 الترمذي[ ]أخرجه ا واضا: فقال ، الحائض مؤاكلة عن

٦ كريب
؟ اقعاس وما الحيص ما (١)
. تبعنها أن والغضاء الحائضي على المحرمه األشياة انكر (٢)
؟ الغفر بعد شنه لم الحائضى تركده إذا الذي انقرص ما (٣)

؟ ًانكحح للحائض يجور هل (٤)

٥٤



البادن اخكام
سباخض1٠اا اسام (١)

آ مقدمة
 اعتقاد وهذا الموتر سببن هو المرض أن اقاسن من كثير يعتقد

 في تعي، اس* قال ، االوجل انتهاء وهو واحن سببن له الموث فإة : خافى

 ؤأل تاغه ١كتقخوئرذك آل أحتيز جآة ئؤذا : النحل سورة

 فعن ، اإلنسان حيا من مخنثفه أعمار في يأتي والمودًا ٠ مون ينتفد
 من ومنهم ، ساب وهو يموتن من ومنهم ، صدعيص وهو يموتن من اقاس
 أن البد* ولنلك ،٠ اثئئر أزكل إلى يصدم من ومنهم ، كهله وهو يمودغ
 التي التلثبة ؛ألعمال* فيعمل ، لحظة كل* للموترفي مستعدًا اإلنسان يكوق

. وتعالى سبحانه الله من تقره
 اللوكم وألحصة ألموت غلق آتنى : العلك سورة في تعالى قال

 ؤنؤآتجهؤآتقوئؤه جغدال أبردألحتن

٠. شرش عند صبو
 من به نزل ما على يصبر أن عليه باالسان المرض نزل فإذا

 في بالصدر ورسونه ًاللهو أر اد ، الجزع يظهرك وال يسخن فال ، صر
 ٠ النبخ أده تكان بن ، ٠ إ١خك عن مسلم روى ، متعددؤ وأحاديثه آيات
 إال ألحد نلك ويس ، حير طه تزهص٠أ ئ المؤس ألمر )غحبًا : قال

 نؤر صرداء اصلينه ولت ،له خيرًا فكان ككز ء١س أصابئه ألن للمؤمن

. مسلم[ إسحيح ( له خيرًا فكان
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 )لني ٠. حاله عن ترغلت إذا المريعئ يقول ان بأش ال انه غير
. ( حال كلع على لله /ألمدوس بي أو مريغة

٠٠ صيري ف ج١٦س١
 ادنآ :)٠ لقوله الثداحه بافوة القداوي المريض للمسلم يئثغع

 ماجة( وابن النسائي )أخرجه ( فتداووا خفاء قه إالآترق داء بزل، لم الله
 رضي سعودي بن الله عبد عن ، كفحتر بالمحرم التدوي يحزز أنة غير
أ عليكم حرم فيما سفاككم٠لمنمبجعل الله ان :ال قال ف الغبق أة عنه الله

والحاكم[. حيان ابن ]أخرجه

٠٠ هدععق ه عياد
 لنفسه حالهركطديبًا ويتسآ المريعنن المسلم* يعود أن أدبراإلسالم من

 با هن ما : قل ،صطماميذآل على سطم حى ال : ٠ قال بحقه ووفاة
 وإذا ،دآطهو دعاك وإذا ، عليه كلم لعبده إذا ال : قال ،اللهر رسول

 ، فئده* وإذاترض افذفشئنه، عكمن عطفق وإذا ،له فعصخ سثصظ

سلم[ ]أخرجه . ال فاتبغه ماذ وإذا
 للمريضرؤ العائد يدعو أن ، دحبآيزاعائغا آدابًا ولزيارنزالمريحثى

 كلمات له يعول وأن ، واالحتمال بالفدر يومية وأن ، والعافيه بالشفاع
 ال حتى أمكرًا مًا لزيار١ يشن واال ،روحه ونقوي نمدعسئ الطيتم.ب طئة

. نلك في المريضرًا رعدًا إذا إال المريض على يبآ

٠٠/ هرض حآل حشدبعده كحن
 ٩الئز ويحس ،قحمةااش كعه نميخك أن امرصن اذا للمسلم ينبغي

رسولد سمعتًا ال : قال جابر عن مسلم رواه لما ، كعوعوئر وانه ،بربه
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 الظني يصرع وهو إال أذكم ريموتن ال : بثالث موته قيل، يقول ٠ الله
ر بالله

 ، له الناس يدعو وأن الموم على أشرف لمن اش ذكر ويستحب
 أ : قالت - عنها الله رضي - سلعًا أم عن ، مسلم صحيح في جاء فقد

 : قال ثم ،فأغمئة بصره شق وقد تكتة أبي على ٠ الله رسونًا دخل
 تدعوا ال : فقال أهله من الناش فصج اتنقر اتبعه فبصل إذا الروح إة

 قال ثم ، تقولون ما على ديوثون المالئغه فإة ، بالخير إال أنغيبكم على
 عقبة في واخلئة ، المهدئ في درحقة وارفغ سنته ألبي اغفر التهًا :

 له ونؤر ، قبره في له وقتمخ ، العالمين رق يا وله لنا واغفز الغابرين
. 11 شه

٦ تب حمرمب الشدبجى زق
 ، الكوليرا أو ، الجذام مرض مثل: معد بمرض اإلتسار يصاب قد

 المريض هذا مثل وجود حالؤ في فعثه مثكحب الذي فما ، ذلك غير أو
؟ األصتاع بين

 الئعديه األمراض هذه أصحات ديعزال أن الحاله هذه في ثحاب٠ر
 حصر يمكن وحتى ، للبالء عرشًا يكونوا ال حتى ، األصحاء عن

 عنه يعبر ما وهو ، الوباء النتشار منعًا ، محددة دائرة في البرص

 وقع التي البلد من الخروح عن ا الرسوال نهى وقد ، الكئ بالكحر
 فال بها وأنتم بأرض وقع إذا أ : فقال ، فيها الدخول أو الكاعون بها

. 11 عليها تهبطوا فال بها ولستم بأرض وقع وإذا ، منها تخرجوا
الترمذي[ ]أخرجه
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٠. العدحتضؤ عند
 السس يكآلتراعا فإنه اإلحتصار، عند الموتر عالمات ظهرت إذا

:اآلتيه
 ، داود وأبو ، سلم رواه لما الله( إال إله )ال ائتخضير تلقس .١

 رسونًا أة - عنه الله رضي - التئرتي سعيد أبي عن والترمذي
 الصالة, عليه وقال الله*. إال إله ال موتاكم آللقوا : قال ج الله,

سلقجآل(.١تمئكانآخزكالمهالهإال ,إلسالر)
 ستلمأ يمكن لم واق ،طواألسن طى اسوراقدًا إلى الجهة .٢

سدر- عى ورجاله ؤه طى
 ا الله رسونًا قعلة ما عليق مر وقد ، ماث إذا عينيه تغميضر .٣

 إذا الروح إن 11 : وقوله عينيه، إغماض من سلكة أبو ماذ حين
. ًا مسلم أخرجه ] ال البشر رتبعه ين

 دورتهنمالئكغدرة٠لع اوطرًا ،االنكشافر عن له صيادة ،دعطيدهمد ٠٤
 حين ٠ النبخ أن ال عنها الله رضي - عائشه فعن ، األعين عن

* وسلم[ البخاري ألخرجه ال حبرة ببرد عئي( )أي متحي وفي

٦ هنعة
؟ للموتر الحقينؤ السبت ما .١

؟ثخك،.ةا/ أعمار في الناس موتر حككه ما .٢
٠؟ اإلنسانكمرض يواجه كيف .٣

 ما/كعره وأئ>، ، نلك بس ، عجزله دنيا؛ في العر، سيبًا كلءما .٤
السهوالنبوه. من بدم
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؟ عولماذا؟ بهثئر وي اقن تجوز كلل ه.

 عند لمراعاها دب التي اآلدات ما ، زيارده المريض كقوق بن ٠٦
, زياك؟

 .٠ بالله لكة يئس وكز إال أحكم يتس :ي ٠ الله رسوال قلل .٧
؟ بالله الال كس ما

٠ األصحاء عن يعرنًاأصحانها التي الثعؤه ءهلألمراض .٨

؟ المعنية األمراض أصحات قعرنًا لماذا .٩
؟ الشهادة المحتضر لماذاكإعن .١٠

؟ التشبر يوجه أين إلى . ١ ١
 الموم و بالمرطب المشينة السودانية والتقاليد العاداتز .*ناعل ١ ٢

٠ هديا اإلسالم وموجع
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/٠ًاعكاماشس (٢)
ا٠م١آلك١ رءذدهعائجثغئئ

 ييد واآلن االحسار عند حله إس ما الغابق الدرس بي عرقا

. الوفاة عند فقله ينبغي ما دغرنًا اة
 وأصدقائه، أقربائه^، في وفده أهثه يعلرآ اة ء١ة٠١داهد الحلم تاث إدا /١

 ، تجهيزه في الثشاركه أجر لهم ليكون دكده أهلؤ ض الصالح وئل
 - النبزًا أئ - عنه الله* رضي - لمردرة أبي عن الجماعه رواه لما

 اليوم في الحبشه لمؤلة الكاشي لقاس دفى — وعطمر عليه الله** حتى

. نيه تمات قذي
 زهدًا نش ٠ النهج ان ل : اض ض وأصد ، البكارق وروى

- ا خبزهم ييبهم ان نجل روئ واس وئر

 يحرم ألنه ؛ رقعدوصياح بصوتؤ كان ما عنه المنهج والدب
 ، وتعنيبه الممت أسبابزألم من نلك ألنًا؛الهيت على والغزاغ النوع

الر( ببكاع المؤقكيقدب )ابى : ٠ الله رسوال يقول
 وسلم[ البخاري ]أخرجه

 فإنه ، عليه أهبه دوح ودوو اتدقم المينة أة الحديثز ومعنى
. عليه أعمالهم ودئزهس بكاءهم يسمغ

 أم عن ٩وسب البخارؤ رواه ما حزام الدياحه أة على يدلع وسا
 وفي ، ال الكعوح أن ه رمموددالله علينا اقث ال : قالت عبدة

سن ؤرى أنا ال : قال أنه األشعري موسى أبي عن أيضًا الصحيحين
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 الحايقة و ، الضابعة من برئ ا الله رسوته واة الرسوالنج منه بري
(.٦ئة()١و

 إن ٠ : إيراهيلم ولده دؤني لما ٠ لقوله به بأش فال بالدع البكاة أما
 وإناإغراد ، ردا نرضي ما ال١ذقولهم وال وسبًاقترة دذتغ العين

البخاري[ أخرجه ] لمحزونون إيراهيلم با
 ودس بسله ولدر فيسرعر موتدم، تئق ما متى بتجهيز ر الثبا /٢

 : عنه الله رضي - علي عن والومذي أحمد روى ، يتغدر أن مخافه
 ،فت إذا سال ،التؤخزها ثالج علق )يا :له قال ه ضؤ ة أ آ

. ا كعئآ إذاوذت (١أليج>٠وا ،ححقزذ إذا والجنار
 البعضة به قام إذا المطمس على كفاية، عرضن ألتدنتز عسل وخكم

 انعرتمة هومسهيئ المسلمين موتى من اليختمل والذي ، الباقية عن سقن

 ال ا : ٠ لقوله ، الله سبيل ض الحياد فيرمدان الكفار بأيدي الذيتجًا
العيامزآل يوم سكًا وخ٩دم كئ أو كآلترح فإذ كئبلوهم

أحمد[ )أخرجه

٠. ٩ءذئكهست كفة

 عليه شابهآلودوصع من مرتفعه،/ويجرئ۶شى على الهيًا وئشع
ض كزا؛ ما لينشر ضابح لدن إنسان صقلة ويتوتى ، كوره يستر ساير

 ، المصيبة عند شعرها تطق التي والحالئة ، والنياحة بالندب صوتها ترفع التي الصالقة

. مالبسها نشق التي والشاقة

■ لها زوج ال من : األيم )ا(

٦١ 



 حتى برق بته فيعصر ويبدًا ، الشر من له ظهز ما ويستر ، الحشم

 ويبدأ ،غفلهب وينوي حردة يده على يلف ثم بهاسى*، كان إة يفرعها

 سائر يفسل ثم ، الخالؤ وضو وودعه الخرقه ينزغ ثم ، فزحه بغسلؤ
 ثالثًا نميعطه ، المياسر على المياس ويقدكم ، أسفله إلى بأعاله بادائً جسدج

 على الماة أفرغ ولو ، نخوه أو ضابونًا األخيرة في ويجعل، ، تغتشًا أو

. دبري فنلك الجسد جميع عز الميتدحتى حتن
 ٠ الله رسونًا علبنا دخن ال ٠٠ قالت ، ثمعطيه أم عن الجماعة روى

 - نلك ض اكر او ، اوكتشًا انحطماكتكًا : فقال ابنئه توفقن حين
 فرغتن فإذا ، األخيرؤغاقرًا في واجعئ اودر يماع ٢ رأبتن إذا

. ١١ احري اي ،فأذنني
 أكفانه تبنى لئال نظيفؤ بثوب* بقه يجفف غسله هن فرغ فإذا

٠ الطيب، عليه ،ويصعل
 أعيد ثم سقرتما صفائز كعكه مسلمه امرأة المئة كاذ وإذا

. الكبدًاونحوه عليها يوضغ ثم ضفرها

؟ صل، بدآلبن التيمغ يكون متى

الميت لعسل ما،د يوجد لم إذا .١
الغسل*. القًا الجسر كان ان .٢

٠ للميت بالنسبة غيرمتعرم نساخ رجالبين ماذ إى .٣
 تحارها أخد ًاو زوجها فيهم وليس رحال* بين امرأة ماتة ائ .٤

٠ األخوانز أو األبناج ًاو االبا من
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 كما زوجها تغسن أن وللمرأة, زوجة دشلى أن للرجلو وجون
 الطفلة كعسل/ أن وللرجلز الصغير الثبؤ اتعسل/ أن للمرأ؛ يجوز

الصغير؛.

٠٠ خكتز ككشت

 يستره بط ١الميدي ونكفين ، عسله بذ ب1المر به مفع ب دو وألكدن
. واجدًا كودأ كان ولو

: داي ط آلكن؛ في كوسحب
 النبي عن أبوقتادة رواه لط ، لبتن سابرًا ، نظيفًا الكئ يكون أن . أ

والترمذي؛ ماجة ابن ]أخرجه ا فليحسائكعده أخاه لشتم ولى إذا

 عن ~ عنهما اش* رضي—عبس ابن عن أبيضرن الكئ يكون وأن ب.
 ، ثيابئم خير من فإنها البيض يبكم من البسوا ال : قال ه الغبئإ

والترمذي[ داود وأبو أحمد ]أخرجه ال موتألم فيها وئدوا
 - عنه الله رضي - جابر عن ، ويطشة ويبخر الميت تجعر وأن ٠ ج

أحمد[ ]أخرجه ا فلجمروهكالثًا المئن أجمرتم إذا :ال ٠ : قال
. للمرأ؛ لغائغذ وخمش ، للرجل لفائف ثائ الكئ يكون أن . د

٠. ى لآلب ديون عصاء

؟ عنه يقضيها الذي فمن ديون المسبًاوعليه يمولة قد
ا عنه تنثنى حتى بده مثثه المؤس نشئ ال :٠ قال

والترمذي[ ماجة وابن أحمد ]أخرجه
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 كن محبوسة أه ،بهالك وال بنجاة لها ئئكم ال توقوف أمرتما أي؛
. نجدة

 الله صلى - النيئ كان وقد ، ديئه منه قشى ماآل الهية ترك فإذا
 البالن عليه اسم فتح فلتا الغين على الثالنز كن يمتتع - وسلم عليه

 وفي ،كتهر كنه وقعتمى ، مسًا مات من على صئى ،لد١األمو كنرتد و
 ، لنديهم من يالعؤمنئ أولى النا 0 : قال البخارئ رواه الذي الحدببثز

 ماآل ترلة ومن ، ئشاو فطينا ماآل يترأل ولم ادين وعليه ماية همن

ثم*. فلورثنه
 عنه يقصى أن استحى كيينًا مات من أن على يدلع ما هذا وفي

 من ويؤخد لماال يترئ لم إذا الزكاة( )ديوان المسلمين مال بيت من تيهي
. بالموتد يعشن ال الداس حى الزكاؤ؛ألآل مصارنز ،أحد الغارس سهم

٦ةشة١صدة\لمت
؟ المجتز وفانز بعد فئله ستحعئ عملو أولد ما . ١

٠ العجف وفاؤ اعالب مشرولخه على يدلع ما السدة من بس ٠٢

؟ ولماذا ؟ عده المنهئ التدي ما .٣
؟ عليه( الحئ ببكاو ليعنب العيث )آل لمعنى ما . ٤

٠حزالمم الدائحه ر بائليلز قذ ه.

؟ العدت غسل حكم ما . ٦
٠ انئسلؤ كيعه بين .٧
؟ الفسل من بدآل التيمر يكوذ متى .٨
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؟ الشهيد يحله ال لماذا .٩
؟ اتقن في توافرها سئغخ التي احياة .ما١ ٠

؟ الميك ديون قضاة يكون كيفتًا ٠١١
؟ المؤنتز دس قضاو أهمية ما ٠ ١ ٢

؟ دينه قضاة يتوى الذي من ، ماله ى 1ب٦١ يكره لم إذا . ١٣

٠٠طهمبر١/ش
 الكتل عمليه عليه ويجزون م ج، م يتقل الطتى كوم
. المعتم إشرانر دحن والتكفين
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الوفاق بك ب اسس الذهكالم (٣)

٠ؤهف. جئحذوؤصيئ صالة

 على إثم فال المسلمين بعضن أداها إذا كعاية، *فرضن الجنازة مسال؛
 ويشترط ، المسلمون عليها وحافظ ٠ الرسوال بها أمز ، يحضزها لم من

 والخبدثزوستر الحدعثز غيارة من للصالة ينحزط الجعازنزما على للصالة*

. القبلة العورنزواسئثبالؤ

٠٠١دكش١

. العلب ومحنا الندة .١
 أة ال : جابر عن ومتطمبم البخارى رواه لما ، األربع التكبيرات .٢

 تكوة والتكبيرئ ا (زمجًا فكئت التحاسق نمتى متى ه النيئ

اإلمام*. ض جهرًا
 له فاخلصوا شئت كئى٠صتةلم إذا ال : لقولرالرسولزه الدعا .٣

ابوداود[ ]أخرجه ال الدعاة
 باألدعية,* يدبر أن فيه والمستغخ ، كثائكل، دعاؤ بأي وحقى

. بها ويخافت ، السنة في الماثور
٠٠السالمدولله،الئالمرعيقم .٤

٦/٥ نخخ ؤ١كدثةدضال

 كانوا رشع من أكثر اجتمع وإذا ، القبله اتجاو في ايبتازة نوشع
 ، وراةه واقاسن والقبله اإلمام بين واحد بعن واحدًا شغوا إناثًا أو ذكورًا

رضي - هبيرة بئ مايثة فأكثرلمارواه صفوف ثالده يكونوا أن وئئئجخ
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 عليه فيصئي يموذ تمؤس من ما : ا الله رسولذ قال ( : قال - عنه الله
. ال له عفر إال شعوف ثالثة يكونوا أن جتعوة المسلميق من اتة

والترمذي[ ماجة وابن داود وأبو أحمد ]أخرجه
 ، أكبز اشب : قائأل األموم أو القى على الصالة ناويًا يديه فيرقع

. الفاتحة سور يقرأ ثم
 )اللهب : األبراهة الصال؛ ه النبع على ويصغي ثانيًا يكبر ثم

. ...الخ( مشد آل وعلى مشي على صئى
 بأفي أو المأثورة األدعية من بدعاع للمير ويدعو ثالثًا محدر ثم

 اشج رضي تمررًا دي عن ورد ما المأثور األدعية ومن ، **يئرفه دعاؤ
 عبدك إنه )اللهلم : ا نبيه على والصالة الله حمد بعد يقول أن هو عنه

 ، لك شرق ال وخذك أنت إال إله ال أن يشهد كان /أمتك واس كيزق واس

 فزد كشينًا كان إن التهلم ، به أتقلم وأنت ، ورسونك عبدك محثدًا وأة
 احزز تحرنا ال اللهم سيائته عن فتجاوز مسينًا كان وإن ، إحسانه في

الموطأ[ في مالك األمام ]أخرجه والرغبدابعذه(
 مفي(٢ وبنذ تدق وبنة مدك٢ ذها5 لتؤلم١) : لمرأؤ١ ويقوالفي

.لتأذيثر١لصيغه المتقدم الدعاع في ويستعز
 رورزقدآل خلفة أنت عبدك إنه )اللهلم : الذكر الطفل في ويقوال

 وأجرًا وفرطًا حزًا و سقًا لوالديه اجئه التؤلم ،ئئييه وأنت أنئد وأنت

 اللهم، ، بعده وإياهما تفثائ وال ،أجورلمثا به وأعؤم موازنتهما به ونعل
 من خيرًا دارًا وأبدنة إبراهبلم كفاله في المؤمنيع سلفو بصالح آتطه

٠( وعدايرجهم القبر فتنه وعانه,رمن أهيه من خيرًا وأهأل دار
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 اإلناث على النكوز يغلب فإنه وإم نكور على يتلي كائ فإن
. آلحئع دمقعهر ويدعو

 ،وغاسا لحداوميساوشاهدنا اغفز )قهم :ودعوألرابئ يكتني ثم
 فأحبارعلى اأئههرة من شهمت وقفا وذفرا وكبيرنا، وصغيرنا
 وال التترقحااخزة قهم ، اإليمان على نوهتآلزبداتوه ومن اإلسالم،

واألربعة( مسلم ]أخرجه (٠٥دفن صعطنا
ب * اب ٠ يمدنه على شلليمة شيلم ثم

٦مضحجؤز

 بها واإلسراع ، معها الخروح وهو ،الحناذنز تشييع الثئه من
باآلخروا! تنكزكم الجنارة قع وامشؤا المريعلى غودوا ا : ٠ لقوله

مسلم، ]اخرجه
 تشيم دايه ابع من ال :٠ فيه قال فقد ألحدازة تشييع كتنًا اتا
 فإته ذنبها من /وغغزع ، علنها يصلق حقى نمكها واحسابادوكان إيمانًا

 ٠عليهاةم خ ومن ،سل،احب٠قيراط كة ،بقيراطين أألجر ثحغ-من

البخاري[ ]أخرجه ٠ دقيراهل /ذجع فإده تدفن أن قبل رجغ

 ٠ للهدءذها١ رضي - عطية ام الحدانؤلقول مع اقائخ ويكزمحروج
مسلم[ ]اخرجه علينا( يعزلم ولم الجنائن سع )تهرقاراذ

 أصحاب نمان د ، ؤراءة أو ننمر ولو الثوم رفع كوئكهم كما
 :ثالدثر عند الصوم رفع يكرهون - ويكلم عليه الله صئى - الله رسول

 أن قبل الجلوس يكزآل كما ، القال وعند ، ائئر عنن و ، ائحقائز عند
 حتى تجبسوا فال الجدارة اتبتًا إذا ال : ه لقوله باألرضى انحدار كوشغ

طيه[ ]منعق ال باألرضى دتوشع
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٠.عك كآل
 سور؛ في تعالى لقوله ، بالتزابر الميدتر جسي موارا؛ هو اكهى

: منها أحكام* وله ، 0 فًاقبرهو ًامادهو دلم : عبس

 ،العددتر إلى والطير السباع وصول اسخ انعبتا القبر يعمق انة (١)
. فتؤذي تخرح أن رائحته وئئجب

 :٠ لقوله ، جازًا الثن وإدغان ، أفضائً الثخن إذ ، القبر يلحد أن (٢)

 والترمذي( داود وأبو أحمد آلخرجه لغيرنا والفؤ لغا انتخن
 الحفر هو والقى ، األيس القبر جانبر في الحفر هو اقفد

\ ألشذ، اوكطب في

نتكفة.ا

؟ اثحفازة صالة حكم ما .١
؟ ائحدازة صالؤ شروحة ما .٢
 ؟ واحد ض أكهر كانوا وإذا عليها؟ الصال؛ حين انحدار وكع غين .٣

. الجنازة صال؛ أركان عتد . ٤
 ،صفونرفاكش ثالثه المصلوق يكوة أن اتجكازة صال؛ في ب٦تج١ ها

؟ لماذا
الجائر. نشييع هصل على يدله ما انكز .٦
 سبق الذي الحدين انكر . موته بعد المسلم أخيه على حى للمسلم .٧

. الموضوع هذا في دراسته لك
. الحتاؤة تشييع في بعته مامككزه بس أ٨
. بحديم نتكره* تما أؤد ؟ السى أم انئئذ ، ائس يي أفضئ أيتما : ٩
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 اكعتوا فيما الثوان في أهينا عندًا انثتكة العاداآل بغضرة انفز .١ ٠

/.والددن بالتشييع

٠. نشظ
 مدالة ألداج الكتل كارح طالبه/ مع المائً كحرحًا

الحدارة/.
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٠طاذسرالنثهل
٦م/١ذد١\غخخز\ الندعلءرعند —١

 في وأخلفه المهديين في درئة وارفغ )يعسبه( سهن اغفر اللج )
 /قرهنم جي له وافسخ سلمين رب ي وته نفا واغفز ضايرهق في عقبه

سلم[ لرواه نجه( ته ونؤز

٠٠ منية و١حء —٦
 سكى بلجل ءذده٣وكآلسئ أغى ما وله ، اخذ ما لله إن )

البخاري[ رواه ] وئب( فلتصبز

٦دء\بذظو\ئخوم -۴
 شاء آل وا وللمسلمين للمؤمنين من للدبار أهلع- عليكم الشالز )
سلم[ لرواه ( سقبة ولكم هـلذا١ كال، الحقون اشدبكم

>| فق خئدفة بغض علم
 للميت، يستغفر أن الدغن حكر لبئ سقئدع ، سيعتر االستغفار . ١

 الخيكم )استغفروا : لقوله ، المسأله في السين له يسألن وأن
اآلنئشال( فائه التثبين وئثواله

الحاكم[ وصححه داود أبو ]أخرجه
 الله آلهنر-صد باألرض القبر سؤى أن ينبغي ، القبر تسأل .٢

 حائر، القبر تسندلم أن غير ، باألرض القبور بتسويه - ومئم عليه
 هبآل كن ٠، الجمهور واستحقه ، ممششًا سبر قذر ألقبر رفع وهو
ليعزى القبر على العالمه بوضع بلئ وال ، مسنمًا كان ٠ النيئ
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 - اشرعنه رضلي مظعون*- بن عثمان قبر عنم ٠ ألنه ؛ بها

 من ماننًا من مه وادفة ، اخي بهاقر صنم ا1 : وقال ، بمخزة
ماجة[ وابن أيوداود ]اخرجه ا١ اش

ماجة[ وابن والئسائي داود وابو ومسلم أحمد ]أخرجه

 ، القبر تجصيعن يحرم ، عليه والبناع القبر تجصيص تحريز .٣
 الش أل مسلم** روى لما ، عليه البناة ويحرم بالجير التالء* وهو
. فيه أوسى القبر شيمن عن نهى ٠

 أخيه قبر المسلزعلى دحيين أن يكزه ، القبر على الجلوس كراهية . ٤

 قال: - عنه الله رضي — هريرة أبي عن ،برجيير يطأه أو المسلم
 ديم على،مزة.هكحرق ًاطكم يحبن آلن ال : ا رسوال-الله قال

ال قبر على يجلفن اة من شهرضريله إلى فتشن

 على المساجد بداء* يحرم ، القبور على المساجد بناء دحريم، ه.
 الئئن وأصحابة - أحمد رواه لما - عليها الشرج واتخان القبور

 ٠ لله١رسوآل لئن أ : قال - عنهما الله رضي - عباس ابن عن
. ال والثرح سبن عليها والمتخذين القبور زارات

 يستي بما القبر على والحمل ، القئؤير هي والقريه : الدية .٦

.٩مصيعي عليه وهؤزًا حرنه ويخففخ المصابة
 عن حزم بن عمرو عن ماجة ابن رواه لما ، مئكحه وهي

 الله كشاإال بمصيبته اخاه ي يعرج مؤمدع مري ما * : قال ٠ النبي
. ال القيامة بوم الكرنة, حلل وألمن عر

 الكبار وأقاربه البيم أهل لجميع التعزيه تكوق أن وينبغي
،ر بخ أو الدفن قبل نلك أكان سواء ، واشناء والرجال والصغار
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 بأس فال غائبًا التكرى أو ، اشري كان إذا إال ، أيام ثالثهز إلى
. الثالدثز بعد بالتعزيه

 اللفظ على اقتصر وستم الئصؤبًا دخئغلخ لفظ* بأؤ تؤدى والتعزية .٧

 رضي - ريد* بن أسامًا عن البخاري روى ، أفضنًا كان الوارد
 ،كدائ قبص ابنًالي :ائ٠ أرستنابنًاالغبق ا : قال-عنهما الله

 ،أطى ادا وته أخذ ما لله إة : وهقوه ، حالم يعري عارشل

٠ ال ولتحسئ فصبز ،كقشى بأض ءذده٠شئ وكل
 ماتت لما لميتنمألذه١ على الصدقه سكئدخ : التنت على صدقة .٨

 إذ ، الله )بارسوائً : قال - عنها الله رضي - عبادة بن سعد أم

 صدقة فأى : قال ، نعم : قال ؟ عنها أفأتصدق ، ماتت أمفي

واكاش[ أحمد آلخرجه العاج( سقي : قحل ؟أفضزًا
 موته، بعد حتى الوالد به المدالحاسعع الولذ أن يود ما وهذا

 ٠الله رسول أن - عنه الله رضي — هريرة أبي مقلم/عن روى
 ،جاريه نئه : ثم من إال عث سع آدم اس إذامان ال : قال

. آل يدعوته ضبح أوولده ،قعدبه٩أوءلم

 ألهل الطعام مخخ دببب( ،للمؤنتز ألهل المعرونو اصطناع
 أمر آتاهم هـ فآله ، شامًا جفر آلل اطكوئا ال ج: لقوله ٠ المجتز

والحاكم[ الترمذي ألخرجه ال سفتهم

: القبور خةأزهشؤ٠٩
 العقة وسفع ، باآلخزة تدغر ألنها ،.ستبه القبور زيارة

 زهار ض نطكم هـ ئ :آل ا لقوله ، - واالستغفار بالدعاع
مسلم[ ألخرجه ن باآلخرة تنكزهم فإتها فزوروها، القبور
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 زار كلما ٠ الله رسوائً يقوله كان ما القبور زائر ويقولح
 ، ومسلميذ المؤمتين هن الغيار اهل علبفلم الساللم ح البقيع
11 اسفته ولكم اشلذا٦اتع لالطون الالدكم شاء إة وؤا

 سلم[ ]أخرجه
٠ واالستغفار الدعاء للهدمن١ سره بما المعنى هذا من قربًا أو

: صدعتز على .اإلحداد١ ٠
 والكحل ، الحيي من المرأة به نرس ما تزك اإلحداد

 على تثد أن للمرأؤ ويجور ،والخصهـابر والكتر والحرير
 أن عقها ويحرم ، زوجها يعنتا لم أيام*ما ثالله الهين قرييها

 أن عليها فيجبًا زوجها المقتن كان إذا إال نلك، فوق عليه كئد
 رواه لما ، وعشرًا أشهر أربعه وهي ،العدؤ مده عليه كئد

 إآل ثم كقتدفوق على المرأة االئ : عطيه أم عن الجماعة
. ا1 وشرًا اشم اربعه عليه تئ فإنها زوج على

 والكحلز والتطيبر التزييزز تزك الزوجه على وجبًا وإسا
 أو العالج مثل ،لضرورة إال المنزلؤ من الخروج والطيبروعدم

 أو ، نفسها على سواة عليها اغفى من هناك يكن لم إذا العملؤ
 ومراعا للزوج الجدووفاء نلك،ده كلة ٠ الصعار أطفها على
٠لئه

 الزمن من طويله ٠لمدة اإلخذاد من الحساء تفئه ما أما
 ،الفظافه عدم بصية*مثل الحين إلى الكئدًا أعطآل فيها وائرشن

 فهذا ، غيرها أو ، األرض على الغوم أو ،الحائطز مواجهة,* أو
. السرع أحكام غن خروح كنله
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٦ الفئده
؟ قبره في وهو للهجع أنمكتمة يمكن اتذي ما (١)
علمه؟ ولماذا ؟ قيره ٠ الرسوال عئم الذي الصحات( اسلم ما (٢)
. الدليي نكر مع ،بالقبر المتئه األحكالم كس (٣)

؟ الغدت أهي تجاه المسلميق واجت ما (٤)
؟ القبر زائر يقوال ماذا )ه(

االحدد؟ نعثى تا (٦)
الزوج؛ غير وعلى الزوح على اإلحداد كمةئه (٧)
 نوع ما . لضرور إال المنزي من الخروج ۶ءت اإلحدي ض (٨)

؟ المنزي من المرأ؛ دحري أن بسبها يمكن التي الضرورؤ
 مع يتتافى سا المعتدة المرأ؛ تمارشها التي األعماي بعطق اذكر (٩)

الدس
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راسزكة اددكاه

 كتن ، الحيواناتز بعض لحوم أكال لنا أخد أن علينا اش دقم ون
 ؟ الحيواز لتنكيه الشرعيه الطريقه فما شرهة*، بطريقه نثكها

طئذعآل.-
 ثبتكى وقد ، البري الحيوان أكد يحأل بها التي هي الشر-تقه النكا

 : المائدة سورة في اسعالى يقود ، الكريم القرآن فغي ، بالكتابروالسنه
 بوم ًالله يعنب أهـزح وتآ ألجزير ؤلحم ؤًالذ؛ أنتنقة غلتكر حزقت

 ديم كت ٩ ألكح ؤمآًاكق وألئجيحة ؤألئحديه ؤأتتزوئذة ونئئجيقة

 يبسن فتدأئهوم ذبرحكم آلألرلئر ئتئقسوئأ أفلتبؤًان غلى ديخ ؤتًا

 ديجكم أحكم أكتلت أقوم حسونج٢ؤ ثقذتم فأل ديجكم ض كروأ ألذين

 محمضو فتئأنغرق ٤ديكا تثخ أحكمأال ورجيت يعتى كلحكم ؤأممتت

 تا ال ؤ : تعالى فقوله 0 رحيئ قعور أق فرة إلرم تغجايب عير

.٠ بعد إال الحيوان, أكدس يحور ال أنه دليدعلى ، ( دكتم

 كني الله ان ا1 : ٠ النبة شه ، الشريفه النبوه الثئه من ودليله
 ١نمفلئسذو دبكصم وإذا ، كعه رفلئسدوا قتلتم فإذانمسئ كل، على اإلصآل

مسلم[ ]أخرجه داليأل|٠٠ ورخ ، كقرة- احذكم ولهؤ ، الديكه
. الحيوان أكل بها يحد التي التفكيه أنواع أح وائثخ
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نسذغةآ١ععةق١ف

: أنواع أربة الشرعية النكاة
٠ الحياة روفئلهكزيل، ٠٤ ٠ |روءعر٣ ./ونكزهم .٢ .كبخهم.١
 حادة, بآله المقدم من الودجين و وئرى انكقؤم تمطع هو : الدة : أوال

 والمعز والضأرز والجاموس البقر في ويكوة ، لألكله تنكيتها سه
. عقا المقور والوحوش الطيور و

 متبله أألسر طيها طى البهيمة بتلرخ النبح: كدعه
 يقوال ثم ، لئالكجزكها النبيحه عن بعيدًا النبح آله إعداد بعد القبلة

 سرعة في فيقطع النبيحة طى ويجهز ، أكبؤ٩اياش بسم الذابح:
ر . وودجها ومرها طعوها

 بنية توفع بال لبتها في الزرافة أو اإلبل طعق هو : اثخر : ثانيًا
 فوق التي الفقر؛ وهي الثى من العالنة موضع هي واللبة ، الثثكيه
. الغدق وتحث النزقوؤ

 بائمًا األمامية الدسرى رجله في البعير يعقله أن ؛ وكأله
 التعن حركه ويوصله ، م،اشرأكبر بسم قائآل لبته في يطس ثم

 ه اش رسول تعتلة كاة وهكذا ، البعير روح يرهق حتى
 رجل على - عنهما الله رضي - كمز بن الله عبك مز فقد ،وأصحابه

ا ا مئد سنة مؤ؛ يقًا ابعنها ا : له فقال للئدح نقه أناخ

عليه[ ]متفق
 طيه،االثر الشور غير الوحشئ الحيوان حرلح وو سر : ثالثًا

 سز معلم بحيوانيصيد أو حشيه أجزاخ ون جره أؤ في حاد باله
ويصح ، ممتئد غير بحجر أو بعظم انثر يصغ فال ، وشبه
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 حيوان كفر يصخ فال ، المحدد من أقذى .،الدها برهباصة
 بأئ يرجع ولم تمدعز فلو ، قبصه وتعذر شرد إذا إال تمتكلى،

 أؤ في كقزة يصح الحاله هذه فغي عليه، القبض وسائلي من وسيلة.
 كلوابدر االرأوابد لهذه أل ٠ ه: قال جسيه، أجزاع من ع ،ل

 اال ئ أي ال هكذا به ففعلوا كشء خها عبكم فإذا ، الوض

. بشؤم,أوبقوس رمنهافارتموه٤فمننمذ الوض ئزكمانميغرك

عليه[ ]متفق
 فإة ، والسك كئحزاد له تم ال ما نكا وهو : التبيت الفه : رابعًا

 أوشربه باألشان أوقنيه بالدار كحرته سبب* بأئ إمائثه نكاده
. ذكايه ندة ويشترنائً دلك نحو أو بالعصا

٠. آلدقالو صتؤ سدوط

: يلي ما النكاؤ يشترطًالصكه
 ،ًاقهد اإلسالميه الشريعه أحلب مائ المنثى الحيوان يكوق أن ٠١

٠ وخالفه والفزالي الجارحه غير والطيور واألبلي والبقر كنئئم
 ،الدم فهر ما ال : ٠ لقوله ائر )نريق( الكيحكنكآس الة تكون أن .٢

عليه[ ]متفق ٠ ال والنلفر الغن ليس ،قلن عليه الله اسم وذكر
٠ والئن والظفر بالعثم التنكيه الكؤوز إذ

 وزك* ، فقط اشر بسم أو أكبر اطال اش بسم يقولن: بأن التسميه .٣
. النكاة في سنر ال سقوًا التسميه

 ككيزًا صدقًا أو ، بايقًا عاقال كتاؤًا أو ، كشبتًا المنقي يكوذ أن ٠٤
. األخرس تنكيه كج كما ،المرأة تنكيه ودهتؤ ،
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.نييحددو كزًا دو ع نشراندأ أو يهوقا — كابيا الثغي كان إذا ٠٥

:ا \كخ ئس
: اآلتي القبح عند سآل

 ثبها على وإضجاعها ، القبله نحو النجيحة الذابح يوجه ن٢ .١

. األيسر
٠ السكة ترًاى عن ^بعيدًا النبح أداه الذابح كح ان .٢

٠٠ خؤ١جاهسءك١دحخ لةداعن١ كفأ
 أهل بالد من أو ، إسالمية* بالد من متدؤرذه الثدو؛ كانتز إذا

 بقوله نلك أباح تعالى الله ألنًا ،فيه٠قئ وال ،حائر مؤقا فاألكزًا ،الكتابر

 تا٢ ٠ حزعكًاخت اليذأويوآآلكتت ؤطعًام : سورة؛لمائدة في تعالى

 إال ،منها األكنًا يجوز فال الباد هذه غير من الئشثورذ؛ اللحو؛ كانتز إذا
. كاخًا أو سيًا الدخ كان إذا

٠. اللدسئ
 مائي حيوان أو لمئؤحش*، ابري حيوان هن ئشاد ما هو الصدد

. بلبحر مالزم

٠٠ حكر عيز نسرؤ
 ،للقرآزوالكريم فمن الشريفؤ النبوه والسدة الكريم بالقرآن مشروع الصين

 تكائ رهو٠ؤطعا أبخر بئ لحكم أحن : سورة؛لمائدة في تعقى الله قوالً

٠ تمحذما٠ئ ًاترما همنث غلبكم ؤحتم ئءار!لول حكم
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 سهئك <٦ر،ئ واب ٠ : ٠ النيئ قولة الشريم لذبوتمةم١ الغدة ومن

مسلم[ ]أخرجه ا الله اسلم فاذكر
 أن له ينبغي فال اإلنسان بحاجه ظبية الصين اإلساللم كزغ وقد
 إضرارًا نلك في ألرآ ،. الرماية لتغم وسيله الصين يجعل، كأن ، يتجاوزها

الله/ لعن ٠ الله رسوال قل ، كلك عن ئهي وقد ، بالحيواناتن
عليه[ ]متفق ٦إليه كذفًايصوب اي ا غرضًا روع شبنًافيه اتخن من

٠٠ صديد شدوط
٠ تجوركقكدهز ممن الصائد يكون أن ٠ ١

عمرةه، أو بحح كحرمًا الصائد يكوذ أال ٠٢

. األكلزسزعا جائر الحيوان يكون أن .٣
 به ويلحق ، بالصيد إآل عليه مقور غير الحيوان يكون أن ٠٤

. عليه القبغئ وتعذر ، هزت إذا األكنح الحيوان
 ~ لقوله ، فيارح إرسي ،أو الري عند تعالى الله ئشئئ أن ه.

 الله اسلم فنكرت بقوسكثم صدت )ما : وسلم عليه الله متى
. عليه[ ]متفق عليهيمجج(

: منها ذزاءاقا٠حكالمدللصيدكجبي وهنالق
نم. وألعبث للقو الصين الصات يتخذ أال ٠١
. بصغاره شررًا ألنهكلحى ،. دفاوه موسم في أالئئكاد .٢
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٠٠ عم ا

،ولخذب/. ٢الدأر اقئى تحرى لحلعوم١ ا

. )البلعوم( الطعام كجزى الثرى ا
٠ قئتؤم جانبي على عران ولمما ،الوريدان لذغان٠

بئعل سواء الحيوان* من مخفوقة ماتة التي قئتقة
. نمدسه الحيوان أو إنسان
. بالصرب ماتت التي الوئوذة
٠ كال مكان.* من يسببرالوقوع ماتة التي المترية ا
. آخر حيوان بسببزنطح ماتة التي النطمة

د

هنعة.-
٠ الشرخه النكأة عرف .١
؟ النبوه الثه ومن٠الكريم، القرآني من دلبلها ما .٢

 يكونًا كيف الدبقه( افأصنوا دبحكم* )وإذا : الححه في جاء .٣
؟ الديح إصان

؟ الثغر تؤن كيف ، ٤

اليية: الحيوانا األكلزمن سم ه.
٠ عليها الله امم يحكز أن ونسى ساة م٦مش دخ أ

٠ دففتم مئلميمحوانًا ندخ ب-

٠ ا أح ما٦ ع ص رجزأرم صاد ج-
فدكرها. موبها قبل، فأدزكها عاد^ ممرتدقع، من قاقه سقطة -
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٠ ستهر كائحًا مئدلمددوزا كعن - د
٠ ائليل مع ألمستوردة اللحوم من امحكل ككم بس ٠٦

 من الحفه ما ، للرادة^ كقفًا الحيوان اتخاد من اإلسالعًا تؤى .٧
رنه؟

؟ غاؤه وهت في الحيواني كئد تيني الناتجة األضرو ما .٨
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 اسارة اآلبات ص
 -ه٣ مه اآليات المعدة سهوة مه

اسة وسوسن اسدل

 لقضًالله ؤلحمألجزيرؤتآأهـئ حزتقغلبكمآلصتدؤآدم تعالى: الله قال

 كع اآل ألشع ؤتآأكق ؤًا|؛جعكة وآلتحمديه ؤآنتوقوذة وألئنحنقة ربع

 آنيوم٦فتو دبرحكم ألرلدر٠بًا دحتتعوا ًاذتبؤأن غلى دبخ ؤتع ذكم

 أقفنؤتكم آنيوم وآحسذنء مخشونم فأال دينحكم من كروأ ًالذثن يس

 في ًاصطر فتى جديكا تلدم آال لحكم ورييمئ يعتى غصحكم وقتن ديئحكم

 دآأحزح١ت كثلوكلج0رحيم ععور فإنًاس ٦ءممقجاذغوإلدم مخدع

 ه دعتوض مكجن ؤتًاشتمماًئلجوارح آللخكت لكلم احد فلح حم

 تقو|ًاةتلن٢ؤ ,ممأرتكنغنيغم!ؤآدكزوأآسمًاللهغره ثجوأ غلتحكلمًائئ

 أ و ألذنى٢ م1ؤطئ آلجج احدتكئ أيوم ج ًالحتاب مئ آق

 آنثوتب من ونخضئذ عم حآل ؤطعامحكم لجمت حآل آلكتئب

 أحورن ةاكتتوهـن د بلحكم من ًالكثلب أودوًا آلذين من ؤآنخعئشذ

 فقن يكفزياإليش ؤتن أخدان تقينئ وال عزمشسحنن محصندن

0 أشكين ون اآلخر؛ ؤنؤفي و عتله حبط
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٠. هزدلهتا هعقي
مخى سمة

. الله اسم غير نبحه عند ككنك ما الله لغير اهزًا كا
٠ الهدم من ئخهوقأ مات كا رالئذخقة

. نحوه أو دكشا الفتقزوبة قؤعودة
٠ أعنى ممن السايلة المتردية
. خئغا١ ١كطئه الئليكه

نبتئلم*. كا أنجم،
.٠٠٠ الغتم عند حجارة الئئبًا
. لكم كاكسم كعرفة كموا ١ بسثقعوئ
. آلملرالجاهليه عند قداخ رماألرال

٠ الله طاعه عن حروح بسق *** ٠ ٠
كبيال. جوع شة^

ماقال. يكبادف,
. لكالبرالصيد نشس مكيين

٠٠ صح١

وهو اللحم ت١يحا الذي الم بخالنؤ ، ذبحه عند الحيوان

 : هي المحرمات من أنواعًا استغالى ابين اآليات* هذه في
 . نبح بوه أنفها حف وحذها مئ ما وهي : فئهه .١
ق٠ •؟وراق يحرح الذي السعوخ التز به والمقصود : لؤمد١ .٢  والقلي الطحاله وم ، اتئروى في المتحقد الذم وبخالفب طبيعته،

٨٤ 



 ختيتدان أتا ، مان و كفان لنا ؛جئت أ :٠ الله رسوال قال
انم. وننطحال فعي الذنان واما ، والجرد فالحون

والبيهقي[ أحمد ]أخرجه
 ، الخبائث وحرم ، الطيبات أحل اإلسالم : للخنزير لحم .٣

. خبين لحئه حيوان الخنزير و
 نجد ما وهو ، الصوت واإلهاللائرع ة به الله اهل-لض وما .٤

 األئمة أو ، ۶األنبيا من لغالن كنبح كأن ، الله وجه لغير نبحه
 عليه يذكر ما وكنلك ، لألصنام نبح ما أو ، الصالحين األولياع و

٠ النبح عند الغد اسم عير
 وبينت أشيا,* عده األربع المحرمات هذه نكر بعد عددتراآلية هأ

 مات ما كل وهي ، للميتة وشرح تفصيل وهي ، حراج أنها
 أكل ما أو نطح أو شاهق من سقوط أو ضرب أو خنق بسبب
 الشخص أدركه ما كل الحرمة من ويستثنى ، سبعرصار منها

. روحه — خروج - زهوق قبل ونكاه فنبحه مسنقرة حياة وفيه
 أهل كان الكعبة عند حجازه والسب ، الثئب على نبح ما .٦

. لألصنام تقربًا عليها ينبحون الجاهلية

 االسؤعتنام** المؤمن على حرم األطعمة من المحرمات نكر أن وبعد
 )ال الثاني وعلى )افعل( إحداها على مكنوبة عيدانًا وهي ، الم بًا؛

 ثم األصنام حدمة على القائم فيضعها الكتابة من خالي والثالث تفعل(
 سفر أو تجارة أو كزواج )افعل( خرج فإن ، واحدًا األمر صاحب يسحب

 كان الثالث خرج وك ،األمر ترك تفعل( )ال خرج وك ،فطه غيرها أو
. بالخيار
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 في ينغر وما ، والفئجان بالودع الط كقرفة اآلنًا هذا ومثل
 في مولود إنك : يقول أن مثل ومنازلها واألبراج النجوم عن الصحف

 وقد ؛ وحزائه باخمل هذا ، وكذا كذا لك فسيحصل كذا شهر من كذا يوم
 أمر علينا شكله فإذا ، الشرعية االستحارة وهي ، منها خيرا الله ابدلنا
. االستخارة دعاء في جاء كما بالدعاء إليه ونتوجه الله إلى نلجأ

 نكر مما٤سى بأي التمسك بأن ، وتعالى سبحانه الله أخبر ثم
 وجل عز الله عقب ثم ، أمامه العبد عليه ومحاسب ، طاعته عن خروج

 يترك أن من يئسوا قد الكافرين بأن لعباده الشافي التفصيل هذا بعد
 ثم ، وحده الله يخافوا أن عليهم وإنما ، يخافوهم فال ، دينهم المؤمنون

 أكمئ اليولم ) )اإلسالم( دينهم أحكام لهم أكمل بأن عليهم بنعمته ذكرهم
 دية اإلسالم لهم اختار و والحرام الحالل لهم وبين ( ديدكم لكمه

 قال ، لهم رضيه الذي المنهج فهو ، األخرى السماوية األديان سائر دون

 مفه يقبل فلن ديكا ءمًاإلتدم يبع ؤس : همران آل سورة في تعالى

ؤ ألحمرين ين اآلخذ؛ ؤوئفي

 حالة في لهم أباح أنه باتباعه ورحمته, اإلسالم سماحه ومن
 والميتة الخنزير أكل للمسلمين فجوز ، عليهم محرمًا كان ما الضرورة
 أرًا فله ، الهالك منه يخشى الذي والجوع اثثئئقه حالة في وغيرهما

٠ حياته يحفظ ما منها يأكل

ا٠لس;١ ئلكن١

 ٠ الله رسول المؤمنون سئل ،حرمه ما وجله عر الله بين أن بعد
برًا عدفي أئ اش في جاء وقد ؛واللحوم الطعام من لهم أحنًا مبا عن
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 الله رسول يا : فقاال ٠ الله رسول سأال الطائيين مهلهلر بن وزين ، حاتم

تاذآ كقلوكلق ؤ : اآلية هذه فنزلت ؟ لنا أحل فماذا ، البة الله حزم قد

ض،جزعثحكلمأكيصئ العم*

، لنا الله أباحها فقد كلها الطيباك

 لتًا ، الخبائة حرم الله ان والمعنى (

واألرضن السموات مافي كل فسقر
 واللباس والشرب األكل من الشرعية النفع كألوجوه في به لنفثغع جميعا

الخ. والزينة...
 ، والحرتمة الحنًا حيث من الناس على اشتبه رما أمرآ نكر ثم

 ًاس غلمتكم ١ع رعتوئهن ئفين ًاغؤارح من علنتم ؤتا ر : تعالى فقال

. < وأدكوئأآمًاس كم٠غ كمع۴عآ فكتوأ

 تقربونها التي والنسور الكالب معه الجوارح أن والمعنى
 والغسور الكالبة هذه لكم تمسكه الذي الصيد هذا ، لكم لتصطاد وتعلمونها

 حين الله اسم تنكروا أن عليكم ولكن مرئيًا هنيائً فكلوا ، أكنه حالل

. منه تآكلوا حين أو ، الصيد غيرمخالمسك أو ، الكلب ترسلوا
 ، كلبًا أرسلن إذا ا1 حاتم؛ بن يعدي قال ا الثبج أن ، مسلم روى

 قد أدركته وإن فاذبحه حقًا فأدركنه عليك أسك فإن ، اش اسم فاذكر

. منه* بأكل ولم قتل
 فيه وليس حالحل فكله البحر حيوان أما ، البر حيوان في هذا

 صدت وما ا : فقال القوس صيد عن ا الله رسول وسئل ٠ شروط
البخاري( ]أخرجه فةالاًل الله اسلم فذكرت بقوسك

 الكلب إرسال عند تكون والتسمية ، القوس مثل بالبندقية الصيد و
. الزناد على الضغط أو ، القوس إطالق أو
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 ، الكتاب أهلؤ نبائح ، الطيبات بجانبر للمؤمنين اشًا أحله ومما
 ونباثحكم طعاكم من يأكلوا أن لهم وطعامهم،;يحدًا والقشارى( )اليهود
 عق تجبؤئ > تعالى: قوله معنى وهذا ، عرًا أو كتلنًا كان سواة

.الزناالعري لنذار متخذى ؤآل > الزناالطنى والسفاح ( سنفجئ

 من السرع بقواعد التمسك أئ تعالى الله بدئ اآليب ختام وفي
 عمله منه يقبل ال والعشرلة ،للعمل لهط٦م فهو السزليآ أتا ،اإليمان

. الخاسرين من اآلخرة يفيده،وهوفي وال ،الصالح

٠. العفك حيه هالزشح
 على وأن ،يحرم وما أكله يحل ما لغا يبيق الذي هو الله آرآ .١

. توجيهات من إليه يتر لما التامة الطاعة المؤمن
 ساوله أن للمضطر أباح أنه رحمته ومن ، بعباده رحيم الله أدأ أ٢

٠ نفسه به يحفظ ما الحرام واألشربة األطعمة

 أن وعليهم ،للمسلمين تعالى الله رضيه الذي الدين هو اإلسالم ٠٣
٠ تعالى الله إال أحد يخشوق وال به يتمسكوا

 الجوارح بواسطة يتم الذي الصيد الطيبام الطيباترومن الله أحئ . ٤
 الكتاب أهل طعام أحل كما ،عليه الله اسم نكر بشرط المعلمة

٠ الشرعية بالطريقة نسائهم من والزواج وذبائحهم

٦ الالسده
.اآلية في الواردة المحرمات أنواع اذكر -١
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؟ الله لفدر ندح ما تحريم من الحكتة ما -٢
د بيناآلتي:-٣

؟ باألزالم االستعتام معنى ما )ب( ؟ اكشطب معنى ما )أ(
 الجاهلية عادات من الناس بعضل مارسه فيما السرع حكم ما -٤

؟ باألزالم االستشا سه التي
 هاتز ، الدس هذا من ينآلوا فلن مؤامراتر من الكفار فعل مهما ه-

٠ المعنى هذا يود ما اآليه من
. نلك بس ، ويسره الدين سماحة يدآلعلى ما اآليه في -٦
؟ الصيد خكرهلفي ماذا -٧

 يستخدمون فأين ، الصديد في الكالنة يستخدمون السودان في -٨
/ القتور؟

؟ أحكان( متخذي وال ، تسافحين غير )محصدتين معنى ما -٩
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اذضبة

 أيام- تعالى الله إلى تقربًا شم من يدثر أو ننبخ ما هي األقحيه
 ، له التآلش واليومين ، العيد يوم ، ثالثة النحر وأيالم (١الحاج) لغير النحر

 قوله الكتاب من ودليلها عليها قادر شتلم كلائ على واجبهنم سدهي وحكمها

 مسلم رواه ما السنة ومن 0لرتلقؤًاخ :فضل الكوش سورة في تعالى

 ص ٠ رسوناالله وشحى -قلل:) عنه الله رضي - أنس عن
 على رجته ووضع ، الله وسثى بهده وذبحهتا <٢اؤئهنو أفكين/

. ( صفاحهما

٠١ التصحية سروط
: يلي ما األضحية في يشترط

 ، األصاحي في تجور ال أربع ال ٠ لقوله العيوب من السالمه -١
 وألئرجاءهم ، مرخها البئ والعريص ، عورها قس ألوراء

ال. (٣تلغي) ال الدي ولسير؛ ،صلعها الئ

الترمذي[ ]أخرجه
 ة مومإال :الالتنبحوا ٠ لقوله ، شرعًا المقررة السن تكمل أن -٢

سدم[ ]اخرجه ال الضل من جذعة فتذبحوا علهكم بعسر أن إال

.المالكية عند للحاج تسن ال األضحية (٦)
. القرون ذات : واألقرن ، البياض الخالص األبيض : األملح (٢)
٠ العجفاء الهازل وهي عظامها في مخ ال أي ،١آل



 في ودخلت الخامسة أتمت قد تكون أن اإلبل في المعدبزه وانس -٣
 من الثالثه في وشخل الثانية تتم أن البقر وفي ، السادسة
 عثرتما من األولى السنة أشت قد تكون أن الغنم وفي طرها،

 من كانت إذا وأما ، الماعز من كانت إذا ، الثانيه في ودخلت
 سمينة كانت إذا أؤ أو ، أشهر سنة بلغت إذا فيجزي الضان
. اللحم عظيمة

٦ الكخز نحكه

: منها ،عدهر أحكا؛* لألضحية
 نبح ٠ النبي ألة بنفسه.*؛ األضحية الئشئي ينبخ أن يئثشخ -١

. نبحها في غيره ينيب أن وللمضعحي ، بنفسه أضحدقه
 ود ، ماليًا مستطيعًا األضحية على قادرًا اثثشحي يكون أن -٢

 من وحاجة ، حاجته عن زائدًا األضحية ثمن يكون أن االستطاعة

. عليهم ينفق
 المكلف بيته وأهل ، المضعحي عن الواحدة األضحية تجزي -٣

 ،األنصاري أياأيوب )سفت : يسارقال بن عطاء فعن ،عليهم بالنفقة
 يصحي كان ة فئل ، ه الله رسول عهد على الضحايا كانتر كيف

ويطعمون( فيأكلون ،بيته أهل وعن عنه بالشاؤ
الترمذي[ !أخرجه

 كانت إذا المضحين من سبعة إشراك الواحد األضحية في يجوز -٤
 لهم يجوز لمن األعلى الحد هو العدد وهذا ، اإلبل أو البقر من

. األضاحي من الصنف هذا في االشتراك
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 نبح من 11 : ا لقوله العيد صالة بعد من األضحية وقت يبدأ ه-
 صالة بعد ذبح ومن لخبو، بذبح فإنما سال قبل األضحية

البخاري( ]أخرجه ال المطمين معه وأصاب دشكه تم فقد

 الفقران يطعم وأن ، أضحيته من يأكل أن للمضحي يس -٦
 لقول منها يتحر أن وله ، ألصدقائه يهدي وأن ، والمحتلجس

طيه[ ]متفق ال ودحروا واطعوئا كنوا ال : ٠ الله رسول

 مذها٠شئ إعطاء يجور ال كما ، األضحية من۶سئ كيع يجوز ال -٧
. للجرار أجر

٠. قتنمة١هح١١ دنئة
. حكمها وس ، األضحية عرف .١
؟ عنه لينبح غير أناب حكزمن ما .٢
 : يأتي بما الشرعي الحكم بس .٣

 . أضحيته طك باع تمشح ا أ
 . العيد أيام خامس في نبح تمشح ب/
 . العيد صالة قبل نبح تمشح ا ج
أكلتاألسةكالألضحية. ا د

. الضأن ، الماعز ، البقر من لكزًا لألصحية المناسبة السرح بين ٠٤

: يلي ما من فيها االشتراك يجوز التي األصحية خد ه.
. اإلبل - البقر - الفغم
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ادبووكم ده دعة/ادوئؤلفتى٢مف

 تقن بدقا ده كوئد تا نمحمتيتك من لنا انم اللهم أ

 نا صدح ويق ، جعيلة به ماكبثا ٠ذال اوؤ ، ئحج
 ، وقادا ياتاعدا ومئثا ، صها شب يفقا به دهوك
 عدى جعؤنمثًارائ١و ، كا لورذ١ جعتة١و ، ودالا١أ ١ت كهودبا

 في كئغاللمصئقا وال ، عذائ من على وشترنا كنقثتا كئ
 والسلط ، تتكا والمبلح ، اكبزكثا الدنيا والكيل ديسا،

٠ الترمذي[ ]أخرجه ٠١يرخنا ال من علفا
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السفآل

والدته. سابع يولم للمولود تنبح الشاؤ من العقيقه : كزيقها

 : ٠ لقوله ونلك . المولود ٠أوليا من عليها للقادر مؤكدة سده : كفئما
 فيها /ويسمى سيبر، يوم عنه رهيبةهموميلته/ددبخ ءالم٦ذل٦٦

رأش وهحلئ

والنسائي[ أبوداود ألخرجه

: حفئها
ألعثم: ني الحكمه من

.الولد بعئه على اشرتعالى سكر .١
٠ ويرعا؛ المولود ٦٩٥٦٢ أن وجل، عز الله إلى سلت التخ .٢

1.الدنيو الككالم

: أشها أحكاممءديكههم للعقيقه
 من والسالمه المبة من األصمم,حده في يجزي :وما وسيدها سالمئها .١

 يجزي ال األصحيه في يجزي ال وما ، العقيقه في يجزي العيوبذ
العقيقه. في

 نعسمر كما كتم أن و،١١٦ور ، األخرس وإطعا األكالدمنها .٢
. تجدون ويتصنعون البيدتر أهال فيأكآلمنها ،األضحيه

 ، السابع اليوم في المولود سمى أن سدكنه : المولود تسمية ٠٣

 ويتصدق ، رأسه يحلق وأن ، أحسئها األسماع من له دختاز وأن
العمله. من مقائكائ يقولم أوما أوفتًا ذنبًا سئره بوزن
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 وضخ إذا أنه الطماة استحت ، المولود أنن بي واإلقامة اآلذان .٤
 رجاة ،السؤى جه بي ويقام ادبوالثتى في يؤقن أن المولود

. الشيطان من٠يحعظهراس آن
 في،ليووالرابغ تدبح أن /يجول ،فيه سح ولم السابع اليولم فادتًا إذا

 عنه. يعق لم السابع قبل المولود مات ون ، والعشريمن الواحد أو ، عشر
٠. نشاط
. األسحية في قونرها ايجب التي الشرون قزاسؤة في اكتت .١

 في نبئها يصح التي للشاؤ المناسه الس قراسؤة دي اكتت .٢
٠ العقيقة

٠. شربب
؟ حكئها وما ؟ العقيلة ما ب

٠ العقيقه من الحكمة بقن -٢
؟ ولماذا ؟ المولود أدرز في يؤدن كتى -٣

 ؟ السابع اليوم في له يعق لم إذا ،للمولود يعق متى -٤
أكملزاآلتي: ه-

غالمئغذةر....|ا٠كالً>٠
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ؤالهنكدة اسباش احام
 ويجي ، عركه فهواسر ، لإلنساني الضرورة الحاجاب ض اقباس

 ٠. األعراف سورة في تعالى قال ، مظهر؛ به وزئ ، البرن و الحر به
 ( ) 0 وبيائ ؤكماتؤ* وى١علبوياسائؤ قذأدرلعأ *اذم يبغن
هبصهئ|١ جثن

 األسالم ألة ؛ األضرار من جسئه يعي ما لبس اإلنساني على يحبًا

 جئشه يعردنره وأن ، للهاللي يعرصها أو كعسه يؤذي أن لإلنساني يسمخ ال
 في تعالى قال ، الحروب في األعداع وشزبادي ، والبرد الحر ، لمخاطر

 ققيكح يهل و آتتر قغبتقز نزيد لكم ؤخعل النحل: سورة

(٢)٠تأتمج

٠٠خر\لخذز
 هي فابوئر ، الصالؤوخارجها عورتهرفي سئر المسلم يحبًاعلى

 ما الرجل وعور ، إليه التئر يحأل ال كذ أمإل إظهاره اشًا حرم كألما
 قال ، والكفين الوجه إال جسيها المرأؤجميع وعور؛ ، وركيه السترة بين

يا آ : )شفافًا( رصعًا نوبًا عليها رأى وقد بكر أبي بئت ألساء ٠ الله رسول

. للزينة يليس ما ن ريشا (١)

 المقصود : بأسكم تقيكم سرابيل ، الثياب بها المقصود : الحر تقيكم : سرابيل (٢)
. العدو أسلحة من المقائل يحمي ما وكل الدروع بها
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 ،أالهذاوهذا منها يرى ان يصلح لم سبغن إذابلغت المراة إن اساء
داود، أبو ألخرجه آل وكعيه وجهه بلى وأشار

 وال العور يكشن ال أن اقباس في الشريعة اشتزطتو وقد

 ، يؤسفها أو سعفا أو العور سيف يباسر كلع بنلك فحرمدخ يؤئمقها،
 هو اتكوزة سنر وحوب من والرتة ، المرأة ليشيه أو الرجل* ثيشة سواة

 وحماية^ ، الرذائلز وانتشار والمعاصي المفاسد من المجتمع سيادة
. اإلنسان كرامه وضون ، األخالؤز

٦ ندض/ ني ععلمع١

 الحياة، مطالب وسائر ، اللباس في اإلسرانة عدم إلى اإلساهر دعا
 اإلنسان وقدرة االسان,*، طاقه وضمن ، االعتدار حدود في كان ما وأباح
 االبشخاص باختالقر تخنى والتاعاتر المباحاتز في االنفار على

 وتصدقوا واشردوا كلوا |ا : ٠ الله رسول قال ، والعصور والمجتمعادي
 النسائي[ ألخرجه ا (١والكحئله) إسراب مر في والبسوا ،

٦كاسك ز، صوأؤصغذ

 في والمرأوباآلحر الرجلو ممن كلع كده عن ا الله رسول* نهى .١
 العن قلل: أنه اشآعنهما- عباس-رضي بن الله عبد روى ، اقباس

 من والمنشيهم ، بالنساء الرجالؤ من المتشبهون ٠ الله رسول*

البخاري[ ألخرجه أ بالرجال النساء

. التكبر : المخيلة
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 والتي ، بالكقار الخاصة المالبس لبس عن ٠ اش رسونًا نهى .٢

 أو ، بهم االقتدان يشيها من الهدفًا يكورن عندما ، غيرهم عن سيرهم
 منكده ال : بقوله ، بهم مختصًا اقداس كان أو ، هم١ب.ه على السيز

داود[ ابو ]أخرجه ا مدهم بعوجهو

٠ولداسهو بعيماووعأداته/ متميزًا المسلنأ ليكون
 ورئهما ،والدنبرللمرأؤ الحرير لبس اإلسالميه الشريعة أباحعتز .٣

 حريزًا )لئن ا اش رسوال أة ذلك ودليال ، الرجي على
 كدئ بغ ا : قال ثم ، سمابه في دنؤًاوجعته وأخذ ، يمينه وجشآفي

داود[ ابو ]أخرجه ال سا نكور لمءلى١حز
حكة حسده في كمن ، ة* لضرور الحرير لبس اإلسالر أجاز وقد

. الحرير إال لها يتخ ال
 حاتمع له كان ٠ النبق أة ثبن يتا ، للرجالؤ الغضه ليس دحور . ٤

أبوداود[ ]لخرجه . يقه من

٠. عبهمدر و \ألتغ
 عن بعيدًا اقباس في والطن الدجملؤ إلى اإلنسان اإلسالم^ دعا

 وحث ، تعالى الله لنعمه إظهارًا ، االعتداال حدود وضمن ، اإلمرانز

 إلى السلم يذهبًا عندما المظهر هذا مراعاؤ على خامن* بوجه اإلسالم^
 ريتتحكت حذوأ : األعراف سورة في تعالى قال ، الشالة ألدا؛ المسجد

٠ كجهم كل بغت
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٠.اللفتدب
؟ لإلنسان اللبس أهميه ما ٠ ١
اإلسالم؟ في الغباس شرهن ما .٢

اإلسالبر. في اإلسراب مفهر وئخ .٣
؟ العورة وجويرستر ض الحفثه ما .٤

: يش لكل*ما الشرعؤ العكز ما ٠٥
؟ للصالؤ به وخرنمج جتقه يهيف ثوبًا الرجلؤ لبس )أ(

؟ ممسخ الجمعؤوعويه صالؤ ألد المسجد إلى٩رجل خرج )ب(
 ذهبر؟ من حاتمًا يده في ووضع ارأه رجلح إب٦خ )ج(

عقآلمايلي: .٦
. افاس في والترزر اقصلؤ على اإلبسان اإلسالم حث )أ(

. بالنساخ الرجالي تقبة فيه ما تحريئأ )ب(
. ر١ثمتسبهمهمبالكع فيه ما دحريم ()ج
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المشبم خلق من

|٠ العخحقف بجح حدد تفنه
 السدًا ألنع ؛ له علقا الجعد يكوق أن ينبغي وال ، يحقد ال المسلم^

 ، األحقاد وثوران ،الضغينة وساوس من مبرأ الصدر سلنلم يعش أن ينبغي
٠ له ورح ،بها رضى أحد إلى صاى يفته رأى إذا

 ، اإلنسان بها يبتلى أن يمكن التي الرذائل من لكثير سببًا والحقد
 سورة في تعالى اطال يقول بالباطل واتهامهم ، الناس على االفتراع مثل

 ثم ١ةاتثو ١لذيرخت٢ ي آشجقة دشع أن غبون الذين ١لرتئ : الغور

 يقول كما ٠كتلتون أل ألتتلنوأتتم و آلخذن و آلدي في غذات،لم

 تا بققي وآلوئمثتمع ألثويت يؤدوت ؤالذئن : األحزاب سورة في

.سئأ٠ ائ5قإ آخثسوًافقدآلحئتوئأيقعى
 فال ،انحلق عيولجر سنر استحت أنه العباد على الله فضلي ومن

 فناحب ،فيه بما نكره ولو مسلم على بالتشنيع يتثفى أن لمسلم يجور
 بسرد يتلند أن أتا ،العافية لهم ويتمنى العباد آلالم يحزن السليًا الصدر

 ،المسلم مسلكا هذا فليس ،العورالد واداع المستور وكسب ،الفضائح
 الز األحقاد من لكثير سبت والنميمة؛ألنهما الغيبة األسالم** برم هنا وس
. اقاس بيق نتشا

 : قال ا الله رسول أن - عنه اسل رضي - هريرة أبي عن
 بما اخاك يئؤك : قال ،أغز انزورسوته : قعوا ؟ الغيبة ما *أتدروق

 قهـ فيه كان إذ : قال ؟ اقول*- ما اخي في كان إن ارايت قبل ١ ككرهم
سلم[ ]أخرجه ا١اغتبئه،وإنلميكئفيهماتقولمفقدنمبةدةر
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 أال قال: يسوؤه ما أصحابه عن تلع أن ينهي ا النيئ كان وقد
إليكم أخرغ أن أجب فإني ، شيائً أصحابي من أحد عن بنكم أحد يبلغني

 وتعيير واللمز ، الناس عورات وتتبع الظن سوء الحقد لوازم ومن
. بعاهاهم الناس

 وربما ، غيره نجح حيث فشل فربما ، الناسب مع ومشاعره ، الحيا؛
 اآلخريرًا على يحقد أن في سببًا هذا يكون فال ، آخرون سبق حيث تخلف

 ينجخ أو يربخ لم ألنه إال لشيء ال ، لآلخرين والغشل الخسار ويتمنى
٠ نجحوا أو اآلخرون ربح حيث

 ونيل الجنة اإلنسان ولدخول الناس لمحبة سبت الصدر وسالمة

. القيامة يوم الله رضوان
 ا النبي عند جلوسا كنا : قال - عنه الله -رضي مالك بن آنس عن

 األنصار من رجل* فعللع أ الجنة أهل من رجل* اآلن عليكم يطلع أ : فقال
 ، الغد كان فلما ، الشمال يده في نعليه تعلق فقد ، وضوئه من لحيته نتطف

 اليوم كان فلما ، األولى المرة مثل الرجل ذلك فطلع ، ذلك مثل النبى قال
 حاله مثل على الرجل ذلك فطلع ، أيضًا مقالته ا التبئ قال الثالث

األولى.
 الله رضي - العاص بن عمرو بن الله عبد تبعه ا التبئ قام فلما

 عليه أدخلن ال أن فأقسمت ، أبي )خاصمت( الحيت إني : فقال عنه
نعم. قال ، فطت تمضي حتى إليك تؤويني أن رأيت فإن ثالثا
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 ، الثالث الليالي تلك معه بات أنه يحتذ الله عبن فكان : أنس قال
 ونقلب نومه من )استيقظ تعار إذا أنه غير ، شيائً للليل من يقوم يره فلم

 قال ، الغجر لصالة يقوم حتى ، وكؤر ١وجل عر الله نكر فراشه( على
. ، خيرًا إال يعول أسمعه لم أني غير : الله عبد

 عبد يا : فقلت ، عمده احتقر وكدت ، الثالذ الليالي مضتؤ فلما
 الله رسول سمعة ولكني ، لمخر وال غضبًا أبي وبين بيني يكن لم ، الله
 انخة( أهل من ٩رجل عليكم )يطلع - مرارًا ثالث - عنك يقول ا

 عملك ما فأنظر ، إليك أوي أن فأردت ،المراتر الثالثة اآلن أنت فطلعتة

 رسود قاله ما بك بلغ الذي فما ،عملر كثير تعمل أرك فلم - به فاقتدي
 : فقال دعاني وليت فلما : الله عبد قال ، رأيت ما إال هو ما قال: ؟ الله

 وال ، غشًا المسلمين ألحد نغسي في أحد ال أش غير ، رأيت ما إال ماهو
 بك بلغت التي هذه : الله عبد فقال ، اياه الله أعطاه خير على أحدًا أحسد
أحمد[ ]أخرجه ( نطيق ال التي وهي

٦دهسزفحص ادعيوالرسولرهتى هن
 ، ئبي٢ طته هو الذي ديني لي أنبخ فهم

 التي أخرتي وأصدح ، لمغاشي فيها للتي دنياي لي ونبخ

 واجعل ،كألكير في لي زيادة صداة واجفل ، معادي فهها
أحمد، ]أخرجه |ا كدر كلة *ين لي راحة العون
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- السدة١
؟ الجين كا التي الرذاتزأ ها -١

؟ والئميمؤ الغيبه بين الغرق ما -٢
.اتتأل لوازم, اذكو -٣
؟ العد مع مفيد؛ األعمالي كثر؛ هل -٤

 تتصف أن ينبغي التي الصغه ما الجده، تدخلة أن أردن إذا ه-

بها؟

١٠٣



اذخومايالحؤ كشبن
الهند شاعر - إقبال محمد للشاعر

٠اللهاء المسلمين إلى درى االخاه ودبئزى الوائم بر
السلس ا وحد بتوجيد اكتاو كزب جميعًا كلوئا

٠
الشوئت جميع في كقطثا القلوب كدآ بس اخوقا

حين هلع في والفزب الشرفي مع وائؤنوب بها الئكالخ ٠٠تالفى ٠
الحيا؛ اتباد في ا وقحتعنا الصالة الصعوفو في توحدتا

دين ؛ وإعال; دنيا ۶ إلنشا اإلله ذكانا االتحاد ٠٠إلى ٠
واشاال أئعه ده نزيد ساال ضنا الدس خنن لقد
األقربين في يسلمان ونادى جالال وآخى حثخنبا فاخى

٠٠ ٠
;تتريع

ا ا

قتوتًا قرق وصن ذيع متجنب األخوة حياة
أشين بإيمانكم وعدشوا الجميع نادوا انحائغة ٠٠لدين ٠

دالفخار
تم ائه

أقئ أقه على الديار لكزًا اإلخاءص شنا

المتقين
انجثه شغ , كما الثمار ٠٠كالً الروض ينظلم كما ٠
األمم في جبهة به ويروا العلم لإلخا ارفؤا فيها

العايين إلى الالم/ نعيد الهئم وصدق التآخى لصدفو

٤



٠٠ الالشئله
٠ اإلسالهية االوة على محث التي واألحانيك اآليات؛ انكر .١

؟ الشاعر إليه يدعو الذي ما .٢
؟ اخوه ليكونوا المسلمين تجمع التي األشياء ما .٣
اكبقربين(؟ يي سلماه )ونادى لى٦م; تا ٠ ٤

١ ٠٥



 نحهرحز محك وآلحتالكيف الحطحح نخوق جهدح
 ألي يحق.آلؤبوي ^الحننث سنج آلخؤهي
 الئكتب ١عح هن جزء تخا إلوجو§١ هن وجه بآي جهة،

 كتابي خحح ون §١هحؤ غي آلحتصرف ق ءهـه*طبعه١٤ ؤ
آلؤبوي. سنجنحبنث آلخؤهي دهآلهركز١آلغ هن
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