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المذكرة ال تغني عن الكتاب المدرسي



(مجال العقيدة) الدرس األول  / تعظيم حرمات اهللا تعالى صـــــــــ١٥

 ،المعالم الظاهرة من دين اهللا تعالى والتي نصبها الشارع عالمة على أمر ما
.كانت من المعالم زمانية أو مكانية سواء 

امتثال المرء أمر اهللا تعالى واجتناب نواهيه// تعظيم حرمات اهللا 

ما أمر اهللا بتعظيمه

تعظيم شعائر اهللا :أوًال 


الكعبة المشرفة - -المسحد الحرام

النبويالمسجد وصىاألقالمسجد و
سائر المساجد -


ليلة القدر  -

شهر رمضان-
ذي الحجة العشر األول من - 
األشهر الحرم - 

  
صيامه امتثاال ألمراهللا

التقرب إلى اهللا تعالى بالطاعات
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أيام فاضلة وعظيمة عند اهللا تعالى
.فيهايستحب اإلكثار باألعمال الصالحة

ما العمل في أيام أفضل من هذه 
 : ؟ قال : وال الجهاد " قالوا العشر
"وال الجهاد إال رجل خرج يخاطر 

."بنفسه وماله فلم يرجع بشيء

العشر األول من ذي 
الحجة

العمل الصالح*امالصي* تحريم الظلم فيها ِإنَّ ِعدََّة الشُُّهوِر ِعْنَد اللَِّه اْثَنا 
َعَشَر َشْهًرا

األشهر الحرم

ء الحاجة قضاحال عدم استقبالها
حرمة الصيد في مكة 

َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي السََّماِء  
َفَلُنَولَِّينََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَها  َفَولِّ 
اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوْجَهَك َشْطَر

الكعبة المشرفة

وجوب احترام المسجد الحرام
عدم الوقوع في المعاصي ألن اإلثم فيه مضاعف 

الصالة في مسجد الرسول تعدل ألف صالة
تخليص المسجد األقصى من الصهاينة

ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد: 
المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى 

".اهللا عليه وسلم، والمسجد األقصى

المسجد الحرام
واألقصى
والنبوي

حبها والصالة فيها واحترامها أحب البقاع إلى اهللا المساجد سائر المساجد



 

n
١-اتبركثورأوحراءالتمسح بغار-الصالحينقبورتعظيمها مثلاهللايأمرلمأمكنةتعظيم

رجبفيالعمرةاوالعبادةبمزيد منصفرتعظيممثلبتعظيمهااهللايأمرلماألزمنةبعضتعظيم

٢ -
٣-.

n 
اهللاذاتفيعلمبغيرالخوض* الشرعيالعلمقلة* لى      تعااهللابدينالجهل*

n
ن       العالميربعند اهللامنالخيرحصول*المعاصيارتكابعناالبتعاد* 

المطهربالشريعةبما جاءوالتمسكواإليمانلتقوىا*

 
v

. تعالىاهللالتعظيمتابعتعظيمهاألنإيمانهوصحةهللاتقواهعلىيبرهنلهاالمعظمألن
v

. . غيرهامنفيهاخيرالصالحالعملوأنغيرهافيالظلممنوأعظمأبلغألنه
v

منيخشفلمعندهمابأفضلوعاملهمعليهالناسإطالعمنفخشيالمخلوقعظمألنه
وأحقرهعندهمابأهوناهللافعاملعليهاهللاإظهار

v 

عقابهمنوخوفاتعالىهللاتعظيماانتهاكهايخاففإنهتعالىاهللاحرماتعظمإذااالنسانألن
v

تعالىهللاوأولياءوسلمعليهاهللاصلىللنبيأولياءوألنهم- النبيمعلمقامهم.


ى عباده من حذر اهللا تعال

تعالىاهللاحدودتعدي·
بنفسهخالوإذاالناسأمامالصالحإظهار·

اهللاحدودينتهك
مجاهرة تعالىاهللاحدودتعدي·


أو الجسدالنفسأوالعرضأوالمالالمسلمين علىعلىاالعتداءيجوزال*

والصالحينواألنبياءالمالئكةمناهللاأولياءعلىاالعتداءتحريم*

الكراموالصحابةوسلمعليهاهللالنبي صلىزوجاتعلىاالعتداءتحريم*



الدرس الثاني االسالم يدعو الى السماحة ونبذ الغلو صــــــ٢٥(مجال العقيدة)

·)بهالنفسوطيباإلعطاءفيالجانبسهولةأي) تفضاليجبماالبذل

·يستحقممابأكثرتركاأوأخذا،ذماأومدحاالشيءفيوالزيادةالحدمجاوزة

·يستحقممابأكثرالمدحيستحقمنمدح
يستحقممامنبأكثرالذميستحقمنذم

بهأمرعمايزيدوجهعلىبعملهاهللاأمربشيءالعمل
·النبوةمقامعنفرفعهماألنبياءمنونحوهعليه السالم عيسىاهللانبيمدح

تعالىهللاإاليحقالالذيالربوبيةمقامإلى
·*التعصب*الهوىاتباع*  بالطاعةاالستعالء* الفهمسوء* الجهل

·
والمسموعةالمرئيةاإلعالمالوسائلخاللمنوخصوصهمالناسعمومينفعالذيالشرعيالعلمتعلم-١
. الغلوخطرمنوتنبيهتعالىهللارسالةإلبالغوالدعاةوالوعاظالربانيينللعلماءالمجالإعطاء-٢
الخاصةالعامةالتربويةالدوراتتنظيم- ٣
المنكرعنوالنهيبالمعروفاألمربواجبالقيام- ٤

 

  
َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت َلُهْم  َوَلْو ُكْنَت َفظا َغِليَظ أتباعهعلىواللينبالشفقةنبيهعلىتعالىاهللامتن

اْلَقْلِب َلاْنَفضُّوا ِمْن َحْولِك
ِإلَّا ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإلَّا َوَلا ُتَجاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِبالتوحيدإلىالكتابأهلدعوةعلىتعالىاهللاحث

اَوُقوُلوالَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُهْم 
ُقْل ِللَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َيْنَتُهوا ُيْغَفْر َلُهْم َما َقْد َسَلَفالجميعأماممفتوحاالتوبةباباإلسالمجعل

وْسَعَهاِإالََّنْفسًااهللاًّيكلفَالرامالحمنأوسعالمباحودائرةاالستطاعةبقدراإلسالمفيالتكاليف
جَحَرِمْنالدِّيِنِفيَعَلْيُكْمَجَعَلَوَما

  

بالشفقة واللين والرفقترغيب الرسول.َشاَنهِإالَّءَشْىِمْنُيْنَزُعَوَالَزاَنُهِإالََّشيءِفيَيُكوُنَالالرِّْفَقِإنَّ

َواْلُغُلّوَ ِفيِإيَّاُكْم" :َوَسلََّمَعَلْيِهاللََُّّهَصلَّىهَّاللََِّرُسوُلَقاَل
"الدِّيِنِفياْلُغُلوَُّقْبَلُكُمَكاَنَمْنَأْهَلَكَفِإنََّما،الدِّيِن

تعالىاهللاأمرلماالحدومجاوزةالغلوتحريم

التكبر) ِكبرِمْنةَذرَِّمْثَقاُلَقْلِبِهِفيَكاَنَمْناْلَجنََّةَيْدُخُلال(



-:
v . 

. الشارعاستعمالفيمعانيهافهمعدمأو،اللغةناحيةمنألفاظهامعانيفهملعدم

v . 

العلماءمجالسةعناالبتعاد,وفقهفهمغيرمنالنصوصحفظبسبب 

v

وتزكيتهاوتهذيبهانفوسهممراقبةلفوات

v

الغضبعنواالبتعادوالرفقاللينعلىوحثهاالغليظةطباعاللتهذيب

v .

. العظيمةالشعيرةبهذهالمجتمعأمانيحفظتعالىاهللاألن

v .

. عالمينللرحمةوجاءتواللينباليسرامتازتألنها

v- 

) قبلهكانمايهدمالحجوأن،قبلهاكانماتهدمالهجرةوأنقبلهكانمايهدماإلسالمأنعلمتأما(

وسلمعليهاهللاصلى- الرسول: القائل

العاصبنلعمرو: قالها

سيئاتهفرتغوتابأسلمإذاواألخيرمفتوحاالتوبةبابأن: تدل



)مجال العقيدة (٣٢صــــــــ) التحذير من التكفير والتفسيق (الثالثالدرس 

   

١

 
 

.جهلهيسعهالمماشيئاصاحبهينكر·

.) الصالةمثل( تعالىهللابآياتيكذب·

خالفهأوالحقبغيرأخبرواأنهمأوالسالمعليهمالرسلكذبيعتقد·
.الزنايستحلأن·

.تعالىاهللاحرمهمماشيئايستحلأن·
٢ اهللالرسولاالذعانورفضاالنقيادعدمrالباطنفيبمعرفتهالعلممعالظاهرفي

٣ النبيبصدقالمرءيجزمالمعناهrأمرهفييشكبلكذبهوال
٤ النبيبهجاءالذيالحقالمرءيتركبأنrبهيعملواليتعلمهفال

٥ أكانسواءاإلسالمدينمنلشيءالسبأو،االنتقاصأوالسخريةأواالستهزاء
الغضبحالفيأوخاصمهفيمنكايةنأومثالللكفارالممجاأوالعباأوهازال

٦ نبيكراهةأواهللاشرعمنشيءأوأحكامهمنشيءكراهيةأواإلسالمكراهية
.الشرعبهجاءماأواإلسالم

·
.rالكريمالرسولأفعالأوأقوالمنبشيءاالستهزاء-١
جملةكلهمالكريمالرسولأصحابانتقاص-٢
الكريمبالقرآناالستهزاء-٣
· : 
 .

.الباطلمعرفةمنبدالالحقفضللمعرفةواإلنسانيالنوعلدواماإللهيةالحكمةمقتضياتمن
 ) ( . 

. األمينرسولهومحبةتعالىاهللاومحبةمحبتهالدينهذاتعظيممنألن

معابهماأواللسانبأوالقلبببهاإليمانتعالىاهللافترضمماشيءجحود





دائرةمنصاحبهويخرجاإليمانأصلينقضما
النارفيالخلودلهويوجباإلسالم

منيخرجوال،اإليمانأصليناقضالماهو
ويضعفهالدينينقصبلالملة



    
 
 

 

غيرإلىبنسبتهاوذلكالنعمةكفر
اعتقادهدونبلسانهاهللا

ِنْعَمَةَبدَُّلوْاالَِّذيَنِإَلىَتَرَأَلْم
َداَرَقْوَمُهْمَأَحلُّوْاُكْفًرا َواِهللا

اْلَبَواِر

 
 
 
 

النساءبينيحدثغالبهوإحسانهالعشيركفر
َأْهِلَهاَأْكَثُرَفِإَذاالنَّاَرُأِريُت

َيْكُفْرَن،النَِّساُء
: َقاَل؟هِباللََِّّأَيْكُفْرَن: ِقيَل،

اِإلْحَساَناْلَعِشيَر َوَيْكُفْرَنَيْكُفْرَن
ِإْحَداُهنَِّإَلىَأْحَسْنَتَلْو،

،َشْيًئاِمْنَكَرَأْتُثمَّ،الدَّْهَر
َقطَُّخْيًراِمْنَكَما َرَأْيُت: َقاَلْت

 أنبشرطالملةمنيخرجالاهللابغيرالحلفكفر
كعظمةبهالمحلوفيعظمال

. تعالىاهللا

كفرفقداهللابغيرحلفمن
أشركأو

 الملةمنمخرجغيرهوالمسلمقتال
بااليمانوصفهماهللاألن

اْلُمْؤِمِنيَنِمَنَطاِئَفَتاِنَوِإن
َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَمااْقَتَتُلوا

 
 

النسبفيالطعن
الميتعلىةـوالنياح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اهللاََُّصلَّىاهللاََِّرُسولقال

فياثنتان(  َوَسلَّمَعَلْيِه
الطعن:كفربهمهماالناس

علىوالنياحة،النسبفي
)الميت

 
 غير األبإلىاالنتساب

:ألن.النعمةكفربهالمراد
وكاناالبنهذاأنجبمنهواألبأ

فيهماعلىوقاموجودهفيسببا
. مصالحه

ذلككانلغيرهاالنتسابادعىإذا
أبوهلهاأسداهالتيبالنعمةكفرانا

اهللاَُّ َصلَّىاهللاََِّرُسولقال
ال ترغبوا عن (َوَسلَّمَعَلْيِه

آبائكم ،فمن رغب عن أبيه 
)فهو كفر

  
الملةمنمخرج
جهنمنارفيالخلود

ويضعفهالدينينقص
تعالىاهللاغضب
لتوبةيحتاج

·    //وتعالىسبحانهطاعتهعنوالخروجأمرهكوتراهللامعصيةهو.

· //الشرعحدودومتجاوزتعالىهللَّالعاصي

· //السجودفتركآلدمللسجودتعالىاهللاأمرهعندماإبليسمثلاهللاطاعةعنالخارج.



·:

 /جهنمنارفيالخلود،اإليمانعنهينفى،الملةمنمخرجر ،األكبالكفررديفهو

/صفتهتسلبهوالأصلهتنفيوالعن اإليمانصاحبهاتخرجالالتيالمعصية،صغراألالكفرديفرهو

· 
اإلسالممنبالخروجالشخصعلىالحكم

اهللاطاعةعنوخارجعاصبأنهالشخصعلىالحكم

·
١-العلمعدموهو
)اإلسالمعهدحديثألنهبوجوبهافيجحدالزكاةبوجوبجاهل( أصالالعلممنالنفسخلو·
) منهوهوالقرآنمنأنهجهالفينكركالمايسمعكأن( عليههومابخالفالشيءاعتقاد·
٢-قصدهدونالمكلفمنيصدرماوهو

٣-إيقاعهعلىالحامليقدربتخويفيريدهالأمرعلىالغيرحملوهو

)ُمْؤِمًناَلْسَتالسََّالَمِإَلْيُكُمَأْلَقىِلَمْنَتُقوُلوْاَوَالَفَتَبيَُّنوْااِهللاَسِبيِلِفيَضَرْبُتْمِإَذانوْاآَمالَِّذيَنَأيَُّهاَيا: (  تعالىقال
يأتيماعنأجيب
·عنهومنهييجوزال

·  )  : (
: أمرينفيأحدهماباإلثمباء

. اركافليسمنبتكفيرهآثمفالمكفرمخطئاكانوإن-ببكفرهآثمكافرفالصواباكانإن-أ
· ) .......(الغزالياإلمام .

· :
) األصغرالكفر(  قطخيرامنكرأيتما: لزوجهاالمرأةقول
..…) الشككفراألكبرالكفر( حقوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولبهجاءماأنفييشك

) االستهزاءكفراألكبرالكفر(  المسلمةالمرأةحجابمنالسخرية
)اإلعراضكفراألكبرالكفر( والصالةالوضوءحكمتعلمإهمال

· :
) األصغرالكفرمنالمسلمقتال(ظلمهفيتسببألنهالمسلمأخاهيقتل

) األكبرالكفرمنوالتكذيباإلنكاركفر(  المالئكةبوجوديكذب
) األصغرالكفرمناهللابغيرالحلف( والنجوموالكواكبشمسبالالحلفكثيررجل

· 
)     َربِِّهَأْمِرَعْنَفَفَسَقاْلِجنِِّمَنَكاَنِإْبِليَسِإلَّاَفَسَجُدواِلآَدَماْسُجُدواِلْلَمَلاِئَكِةُقْلَناَوِإْذ( 

 :الطاعة :أمرنيفيماتعالىاهللاأطيع .



.الحديث وعلومه:مجال ٤٩صــــ)القدر وخلق اإلنسان (الرابعالدرس 

مراحل خلق اإلنسان 

فكسوناعظاماالمضغةفخلقنامضغةالعلقةفخلقناعلقةالنطفةخلقناثم(
( 14 )الخالقينأحسناهللافتباركآخرخلقاأنشأناهثملحماالعظام

n علم األجنة من الغيبيات التي اختص بها اهللا تعالى.
n أربعين يومًا: يتطور خلق الجنين في بدايته كل.
nمائة وعشرين يومًا:به اهللا تعالى فيما يتعلق بحياة الجنين بعد مروريأمرهمتكتب المالئكة ما.
nاإليمان بالقضاء والقدر:على ركن من أركان اإليمان وهوالحديث الشريف يؤكد.
n هل الجنة فيعمل بعمل أوينسى أن العبرة بالخواتيميغتر بأعماله الصالحة كثير من المسلمين

يعمل بعمل أهل النار وآخرطوال حياته وفي آخر عمره يعمل بعمل أهل النار فيختم له بالنار ،
طوال عمره ثم يختم حياته بعمل صالح يجعله من أهل الجنة ،فعلينا أن نحرص على العمل 

.الصالح في كل وقت 

أحدكمإن:حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: رضي اهللا عنه قال مسعودبناهللاعبدعن
إليهاهللايرسلثم،ذلكمثلمضغةيكونثم،ذلكمثلعلقةيكونثم،نطفةيوماأربعينأمهبطنفيخلقهيجمع
إنغيرهإلهالالذيفواهللا،سعيدأووشقيوأجلهوعملهرزقهبكتب:كلماتبأربعويؤمرالروحفيهفينفخ،الملك
،فيدخلهاالنارأهلبعملفيعملالكتابعليهفيسبق،ذراعإالوبينهابينهيكونماحتىالجنةأهلبعملليعملأحدكم
الجنةأهلبعملفيعملالكتابعليهفيسبق،ذراعإالوبينهابينهيكونماحتىالنارأهلبعملليعملأحدكموإن

.ومسلمالبخاريرواهفيدخلها

راوي الحديث 
هو عبد اهللا بن مسعود الهذلي ، 

)ابن أم عبد(وكان ينادى بأمه فيقال له 
.كان من السابقين الى االسالم فهو سادس من أسلم 

المنورة هاجر الى الحبشة الهجرتين كما هاجر الى المدينة 
أول من جهر بالقرآن الكريم في مكة 

وتحمل في ذلك أذى الكفار 
أعلم الصحابة بكتاب اهللا حيث تلقى من الرسول 

بضعا وسبعين سورة من القرآن 
شهد جميع الغزوات مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

.هـ في عهد عثمان بن عفان ٣٢توفي عام 
.ين عامًا ودفن بالبقيع وكان عمره ست.في المدينة المنورة 

يقدر ويمكث /  يجمع

مادة خلقه أي ما يخلق منه /  خلقه

رحم األم /  بطن

الحيوان المنوي الذي تكون منه اإلنسان / نطفة

دم جامد يعلق في الرحم /  علقة 

قطعة من اللحم قدر ما يمضغ /  مضغة  

.مدة عمره /   وأجله



)الحديث الشريفمجال (٥٤صـــــ)غيرة اهللا تعالى(الخامسالدرس 

· ) (.النداءجاءاألمرألهميةواإلشفاق.

· ) ( .
. بالتكريميشعرالضميرإضافةألنوتخويفتحذيرمقامالمقامكون

·صدقهفييرتابالكانوإنللخبرالتأكيدإلرادة

· .
الغضبوغلبةالنفوسإثارةفيتأثيراوأشدهاالمعاصيبحقٌأمنهذاألن-ب. الجرائمأعظمألنه- أ

. وتعالىسبحانهوخالقهاالغيرةربمؤاخذةمنالمقامهذافيتخويفهمفيذلكناسبج
·.بعدهاماإلىتقودعليهاالجرأةألن

·
. الشهوةيطيعونأوأيطيعونهاهللالينظر

· 
. واآلخرةالدنيافيأساءمنعلىشقاءكانالحرامفيوصرفتالشهوةهذهاستخدامأسيءإذا

·.
إالمنيقعولمالضحكولتركنافاتناماعلىلبكينايعلمماعلمنالوألنهبنابناوحلمهتعالىاهللالرحمة

. كانماعلىوحزنناتعالىاهللامنلخوفناالنادر
)اللمس-الكالم- النظر             (][

   

الفاحشةانتشارفيسببا·
األنساباختالط·
أساءلمنوالحقدالكراهيةحصد·

الخلقمعاألدب

األمراضانتشار·
العدوىنقل·
النفسبدناءةالشعور·
بالقلقالشعور·

عذابفيسبباتكون·
وعقوبتهاهللا

٥٦صالحديث

- اهللاسولرَقاَل ُأمََّةَيا،َأَمُتُهَتْزِنَيَأْوَعْبُدُهَيْزِنَيَأْناهللاَِِّمَنَأْغَيَردحَأِمْنَماَواهللاَِّ،ُمَحمَّدُأمََّةَيا" :
َكِثيًراَوَلَبَكْيُتْم،َقِليًلا، َلَضِحْكُتْمَأْعَلُمَماَتْعَلُموَنَلْوَواهللاَِّ،ُمَحمَّد
: 
الصديقبكرأبيبنت

إليهزوجاتهوأحبلم يتزوج رسول اهللا بكرًا غيرها 
وهي أعلم نساء النبي. سماواتسبعفوقمنالمبرأة

. عبداهللابأم. عامربنترومانأمأ

هـ٥٨هـ٦٧وعمرهابالبقيع

:محمدبرسالةوآمنصدقمنيا

غيرةأشد
رقيقاأوكانحرًااإلنسانهو

المملوكةالمرأة: األمة



)الحديث الشريفمجال (٦٠صـ) الدنياالحذر من االنغماس في(السادسالدرس 

·.ويغنيهالكريمةالحياةعلىيعينهمامنهاليأخذ

*. 
الخيرطريقعنويبعدهمآدمبنيبهليغويالشيطانرسمهطريقذلكألن

·الفاكهةالحالوةالخضرة
·الظاهروحسنهاورونقهامرآهافي.
· :والشهوةواللذةوالطعمالمذاقفي .
· :وطعمهابمنظرها
· :فنائهالسرعةوإماولذتهاونضارتهاللنفوسحسنها . 
·األرضفياالستخالف

 
الثانياألسلوباألولاألسلوبالمجال
. حلهافيتناولهاإذاالطريقة

. احقهفيووضعها
تعالىاهللابعبادةالقياممنلهخلقماعلىبهاواستعان

. همهأكبرجعلهامن
ومرادهعلمهغاية

. وأبقىمنهاأشرفدارإلىلهوراحلةلهزادااآلثار
. واألخرويةالدنيويةالسعادةلهتمت

لهاهللاكتبماإالمنهايؤتلم
. الشقاءإلىذلكبعدمآلهكان
قليلةمدةإالشهواتهاوالذاتهابليهنألم

طويلةوأحزانهقليلةلذاتهكانت
· )النساءالجاه  ،  فتنةالولد  ،   فتنةالمال  ،   فتنةفتنة(
· . 
عظيماشرهاانكضابطدونالفتنوراءانساقمنألنالدنيا      فتنأعظممنألنها

النساءفيإسرائيلبنيفتنةأول. الشيطاناستشرفهاإذاخاصةكبيروضررهخطيرفتنتهمفيالوقوع

·الرجالشقائقالنساء:         (آدمسيدنامنذ( 
)التطورباسمتهانالمرأة(:المعاصرةالحضارة

. الضعيفةخلقتهاتناسبالأعماالرستهالمما**
مختلفةحياتيةمواقففيلالختالطعرضةالمرأةجعل** 
األساسيةبمهمتهاالمرأةقيامعلىالحياتيةواألعمالاالختالطأثر** 
. واألخالقيةالنفسيةالمخاطرمنكثيرافيهبابالهافتح**  -

- (( اهللارسولَقاَل r  :َّالنَِّساَءَواتَُّقوا،الدُّْنَيافاتَُّقوا؟َتْعَمُلوَنَكْيَفِفيَها،َفَيْنُظُرُمْسَتْخِلُفُكْماهللاَََّوِإنَّ،َخِضَرٌةُحْلَوٌةالدُّْنَياِإن،
)) النَِّساِءِفيَكاَنْت،اِئيَلِإْسَرَبِنيِفْتَنِةَأوََّلَفِإنَّ

:

المدينةمفتي. الخزرجيثعلبهبن
.غزوة١٢بعداهللارسولمعأحدبعدغزا

هـ٧٤

مرآهافيمذاقهافي

بعضابعضكميخلفخالئفجعلكم



٦٧صـــــ)مي اهللا عنهمحبة آل البيت رض(السابعالدرس

·) وزوجات النبيعلي، وآل عقيل، وآل جعفر،وآل عباس ،آل(

ِطْعَن اللََّهَوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ َوَلا َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج اْلَجاِهِليَِّة اْلُأوَلى َوَأِقْمَن الصََّلاَة َوآِتيَن الزََّكاَة َوَأ(قال تعالى 
)َوَرُسوَلُه ِإنََّما ُيِريُد اللَُّه ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهيًرا

·البيتآلمنوأنهموسلمعليهاهللاصلى- النبينساءفينزلت

· .
المسلمعليهيؤجرواجبفرضالمحبةأن-الرسلمحبةلتبعاهاشمبنيمحبة

· :.

. بهمووصايتهوسلمعليهاهللاصلىالنبيمنلقربهم*    وسابقتهموفضلهمإلسالمهم
· : .

. واليقيناإليمانوقوةالدينفيالمناصحة*واألموالاألنفسوبذلهموجهادهمولهجرتهمإلسالمهم

· : .

. وسلمعليهاهللاصلى- الرسولمنلقرابتهم*    تعالىباهللاإيمانهملشدة
  

 وسلمعليهاهللاصلىمحمداارقبوا
بيتهأهلفي

علىفيهيحثهمللناسخطاب
عليهموالمحافظةالبيتآلإكرام
إيذائهموعدم

 اهللارسوللقرابةبيدهنفسيوالذي
أنىإلأحبوسلمعليهاهللاصلى
قرابتيمنأصل

طالبأبيبنلعليقالها

 بنعليبنتكلثومأممنزواجهعليأقضانا
عنهاهللارضيطالبأبي

 ويحبهماوالحسينالحسنيكرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عليهاهللاصلى-اهللارسولبنتفاطمةمن)حسن الهيئة(ودالسمتااشبهأحدارأيتما

 األرضعلىماواهللاعليابنةيا
منكمإلىأحببيتأهل

عليبنتلفاطمةقالها

· .الناسأوساخهيإنما

·
.العربأنسابأشرفالكريمالرسولنسببأنالجازماليقين،عليهمالصالةمشروعية،الخمسفيحقهم،الصدقةلهمتحلال

·
.بهمتليقمنزلةزالهمإنعنهمالدفاعوالمحبةالمواالةحق



٧٣صـــــــ)مرضي اهللا عنهالحسن والحسين(: الثامنالدرس 

· 
 طالبأبيبنعليبنالحسنمحمدأبو

المؤمنينأميرونتهوريحااهللارسولسبط
فاطمة الزهراءابنو

طالبأبيبنعليبنالحسينعبداهللاأبو
بنت رسول اهللا فاطمة الزهراءابن

 هـ٣رمضانشهرمنالنصففي المدينةفيولد
سماهفللحربحبهحربا لشدةيسميهأنأبوهأراد

الحسنالكريمالرسول

شعبانمنالخامسفي المدينةفيولد
وتقلبأذنهوأذنجدهحنكهوقدهـ٤

وعقحسيناسماهولهودعافمهفي
فضةبوزنهرأسه وتصدقبحلقوأمرعنه

 الرسولبنتالزهراءفاطمة:األموعبد المطلببنطالبأبيبنعلي: األب
حمزة،العباس: أعمامهوزينب،كلثومأم،محسن،الحسين: األممناإلخوة

 زيد،الحسن:الحسينالشهيدمعقتلمن
. اهللاعبد،بكرأبو،سمالقا،، طلحة
محمد،الحسينالرحمنعبد،عمرو
، عقيل،جعفر،حمزة،إسماعيل،يعقوب

الحسينأم

 -والحجوالصالةالصومكثير
إلىمكةمنماشياكثيرامرة حج١٥حج-

المدينة 
والكرم بالجوديتصف-  الخالفةفيزاهدا- 

الجنة أهلشبابالموت سيديهابالشجاعا
محتشما-فاضال- خيرا-جوادا- رزينا- عاقال

ورعا- الشأنكبير-متواضعا-

والحجوالصالةالصومكثير-
ماشيامرة٢٥حج- 
فيجدهعنالشجاعةورث- 

الموتيهابالوالجهادالحق
والمجدالسؤددورث-

اليقينثابتوالبأسالشكيمةقوي- 
تعالىاهللاإاليخشىال-
الجنةأهلشبابسيد-



 

مشربااللونأبيض-جميال-وسيما-سيدا
الناسأحسنمن- اللحيةكثيف- بحمرة
بجدهالناسأشبهكان- وجها

واسع-القامةربعة-البنيةقوي
عريض-الوجهحسن- العينين

كان- العضالتضخم- المنكبين
ويةقونبراتمحببةغنةصوته
. خطيبامنهجعلتمؤثرة

 بكربالءمحرممنالعاشرفيالحسينقتل٤٨عمرههـ٥١سنةمسموماالحسنتوفي
٦١معاويةبنيزيدإمارةفيالطفوقعةفي

n
الفاقةيخشىالعطاءيعطي
إليهبهاوبعثفانصرفدرهمآالفرةعشيرزقهبأنتعالىاهللايسألجنبهرجالسمع
n 

الخليفةفخشيعنهليدافعسيفهأخذالثوارقبلمنعفانبنعثمانبحصارعلمحين
. عليهوخوفاعليلقلبتطييبامنزلهإلىليرجعنفأقسمعليه



مكانة كل من الحسن والحسين عند النبي

 
 
 
 



  
بهيصلحاهللاولعلسيدهذاأبنيإن

المسلمينمنعظيمتينفئتين
اهللارسولعندالبيتأهلأحب

الشريفالنبويالبيتظاللفينشألقد
بعدهمايطيقالكانفقد
فراقهماعلىيصبرال

ابنايهذان( : وركيهعلىيضعهما
فأحبهماأحبهماإنياللهم،ابنتيوابنا

) يحبهمامنوأحب

لفاطمةفقاليبكيحسيناسمعيومهو
) يؤذينيبكاءهأنتعلميألم(

من(  حبوتهفيالرسولواضعه
) الغائبالشاهدفليبلغ،فليحبهأحبني

(( والحسينالحسينيعوذالنبيكان
شيطانكلمنالتامةاهللابكلماتأعوذ

المةعينكلومنوهامة
ويعثرانيمشيانأحمرانقميصانعليهماوالحسيننالحسءفجاطبيخكان

) فتنةوأوالدكمأموالكمإنما(  ورسولهاهللاصدقثم قال وحملهافنزل
· :. 

. تعالىاهللادعنفيماابتغاءالدنياالخالفةفيزاهدا
· ) (.

    
 :والمودةالحبعلىتقومعالقة
والتقديرواالحتراماالسالميةواألخوةالصفاء
 :سنة٦١بكرأبوعمركان

عاتقهعلىالحسنحمل
 :ولدهأحدتسمية

بكرأبيباسم

-الناسمقدمةفي

-فريضة
اهللاعبدابنهعلىالعطاءفيوميزهما،بدرأهل
- الى عمر بن

لم يرضها للحسن الخطاب فوزعها على أصحابه و
حلالمن أحضر لهمااليمنإلىفأرسلوالحسين 

.لبساهاحينبهانفسهطابتفاخرة

    
   

 

   

   



)مجال السيرة والتراجم (٨١صـــــ)اإلمام أبو حنيفة النعمان ()١(التاسعالدرس 

:والسنةالكتابفيالتفصيليةأدلتهامنالمجتهدوناألئمةاستنبطهاالتيالشرعيةاألحكاممجموعة

)الحنبليالشافعيالمالكيالحنفي(

لتقىافارسيأصلمنكابلأهلمنجدهالفارسيزوطيبنثابتبنالنعمان
. ذريتهوفيفيهبالبركةله ادعفطالبأبيبنعليباإلمامأبوه

 أنسبنمالكلقيوقد مروانبنعبدالملكالخليفةعهدفي-هـ ٨٠سنةبالكوفةولد

  حياتهطوالبهافعمل) الحرير( الخزتجارةفييشتغلأبوهكان .
،العلمطلبعلىالشعبيحثه
مجمعاو،الحديثوأهل،للفقهاءمقرًاو،للعلماءمهدًاحنيفةأبيعصركان

واألخباروالتاريخللغةاألئمة
) السبعةالقراءأحد( عاصماإلماميدعلىالقرآنحفظ
الكالمعلمفيبرعقد-مالكالوعلموالشعرواألدبوالنحوالحديثمنقدراتعلم

 *الطمععليهيستوللمالنفسثري-البصيرةونفاذالعقلبذكاءتميز
العبادةكثير،التنسكشديد،التدينبالغ* . نفسهشحاهللاوقاهدفقسمحااألمانةعظيم*

. وعفيفاعابداوورعاقيات*الضيوفمنأكثرللمسجديتطيب* 
بوالديهبارا. األخالقرضي،النفسسمح،اليدسخي* 

القضاء) العباسيالخليفة(المنصوريوليهأنأراد

 ذلكعننهاهالكالمفييناظرًاحمادابنهرأىعندما.

 ًوقربادًاوبعوغربًاشرقًاالعلم-والمتعلمالعالمرسالة- األكبرالفقه
صغيرةرسائل-    القدريةعلىالردكتاب


 

.هزيلبنزفر-      نصارياألحبيببنإبراهيمينيعقوبيوسفأبو
البصرييحيىبنهالل-     سماعةبنمحمد-        أبانبنعيسى
الطحاويمحمدبنأحمد-           فالخصافهيربنعمرنبأحمد

 ىحتفزادتمائةفقالت؟ثمنهكمفقاللهتبيعهحريرمنبثوبامرأةجاءتهأنه
بخمسمائةفاشتراهرجلفجاء،بيأتهزأفقالتذلكمنخيرهوفقالأربعمائة

 الحقتبنيإلىوأقربهمتواضعاالعلماءأكثركانوالفقهالعلممنتعالىاهللاخصه
.الحقإلىوالرجوع

 أستاذهويرىالمسجديدخلكانعندماسليمانأبيبنحمادألستاذهوفائه
يديهبينيجلس-ببالخجلحسي- أ
.أستاذهوفاةبعدإالالكوفةفيعلمبحلقةينفردلم-جـ

.الرأيفقهمنعده الفقهاءالعصر قدهذافيبعدبدأقديكنلمالتدوينألن



    
،العلمفيبالنظرعليك

فيكأرىفإني،العلماءومجالسة
وحركةيقظة

 
النعمانحنيفةألبوقالها

العلمطلبإلىاتجهأنه
التجارةوبينبينهوجمع

منإالأمانتكترعوال،اهللاتق
بمأمونأناالواهللا،اهللايخاف
مأمونأكونفكيفالرضا

!؟الغضب

 
 

الخليفةوالهعندما
القضاءالعباسي

المناصبفيزهده

،كيفنفسكعلىليحكمتقد
علىقاضياتوليأنلكيحل

كذابوهوأمانتك

 الخليفةوالهعندما
القضاءالعباسي

عدمنتيجةإلىالوصول
المنصببهذااشتغاله
المناصبفيلزهده

علىوكأننناظركنا
أنمخافةالطيررءوسنا

تناظرونوأنتمصاحبنايزل
ومن،صاحبكمزلةوتريدون

كفرهأرادفقدصاحبهزلةأراد
هوفهذا،صاحبهقبلكفرقدفهو

.عنهالمنهيالخوض

 
 
 

حماداابنهرأىعندما
فنهاهالكالمفييناظر

ذلكعن
وبديهتهالحادةفطنته

الحاضرة

ماأحسنوهو،رأييهذا
جاءنافمن،عليهقدرنا

أولىفهوقولنامنبأحسن
منابالصواب

 
 علمهكثرةمعتواضعهـــــــــــــــــــــــــــــــ

.وتفقهه

· . 
. الجدلعلىقدرةبهالمشتغلينيمنحأنهخصائصهمنألن.بالدليلليثبتهااإليمانحقائقفييبحثألنه
· .

. األميالبهاويسيردابةعلىيحملهاكانأنهأمهإرضاءعلىحرصا
·

الفقيههذابفضلتعتقدكانتفقد،الفقهاءأحدخلفلتصلي.

·عنهاهللاضيرالصديقبكربأبي .

·
. حياتهفيكبيرأثرلهاكانالتيالجليلةلصفاته

· :
بالرأياالجتهاداالستحسانالقياسالصحابةأقوالاإلجماعةالنبويالسنةالكريمالقرآن

·األصلمجدحازالنسبشرفحازالعلمطلبفيأمضاهاعاما٧٠عمرعنهـ   ١٥٠: سنة

.سليمانأبيبنحمادشيوخهأكبر



)السيرة والتراجممجال ) (انسبنمالكاإلمام ()٢(

 أصبحذيإلىنسبةاألصبحيعامريأببنمالكبنانسبنمالك .
يمنيانعربيانوأمهأبوه.األزديةشريكبنتالعالية: أمه

عفانبنعثمانعهدفيكتبتالتيالمصاحفنسخفيجدهاشترك
 المنورةالمدينةفينشأ/ هـ ٩٣سنةالمنورةبالمدينةولد .

 كبارهميدعلىتتلمذ/منورةالالمدينةعلماءأيديعلىالعلم طلب
عمرهمنعشرةالسابعةسنفيللتدريسجلس/  الحديثوتعلمالقرآنحفظ
.والفقهالحديثفيوالتقدمبالفضلشيوخهلهشهد

 


 

المدينةفيالعلميةالبيئة
عرفةالممنهلجالنورومبعثبالعلممهدالمدينةأ

الصالحةأسرته
/وحديثوروايةوفقهعلمأهلبيتفينشأ-أ

التابعينكبارمنمالكجده-ب
. العلمطلبإلىتوجيههفيتعالىاهللابعدالفضلألمه-ت
. العلملطلبالشديدوحبهالمسؤوليةلحملالفطرياستعداده-ث

 
 

إالالكريملالرسوبحديثيحدثبأنلنفسهيسمحلم
فيهمطمئنمجلسهمنمتمكن- بطاهروهو-أ
. والمضايقةالمزاحمةعنبعيد- ج

 
 

الفقهاءجعلهقدوسنة٤٠نحووتهذيبهتأليفهفيأقام. ,آثارهوأجلأهممن:  لموطأا
) الظاهرمدرسة( الحديثمدرسةمن

نالقرآغريبتفسير- رالقدفيرسالة
. مسألةألف٣٦نحوبلغتفقهيةرسائل

   هرمزابن/الصادقجعفراإلمام/الرأيربيعة/ الزهريشهابابن/ نافع

  هـــ١٧٩أقام مالك بالمدينة ، لم يرحل منها إلى أن توفاه اهللا سنة

    
قياموالناسيحدثرأيته

حديثأكتبأنفكرهت،يكتبون
قائموأنااهللارسول

عندما سأله أحدهم عنمالكاإلمام
ديناربنعمرو

النبيلحديثتوقيره

والحديثللفتياجلستما
منشيخاسبعونليشهدحتى
لذلكوضعمأنيالعلمأهل

. بابهعلىالناسفازدحم
مالكاإلمام

واألخذالعلميفشدته
الكبارالمشايخمن

هذاإن،المؤمنينأميراهللاأعز
أعززتموهفإن،خرجمنكمالعلم
والعلمذلأذللتموهوإن،عز

يأتيواليوتى
مالكاإلمام

الرشيدهارونطلبعندما
إلىينتقلأناإلماممن

الموطأكتابهليقرأقصره
علمفي

األمينابنيهعلىالحديث
. مأمونوال

الحقفيقوته
وابتعاده

الحكامعندالتملقعن

 



· :
المرسلةالمصالحوالقياسوالمدينة أهلعملوأقضيتهم والصحابة فتاوىوالنبويةالسنةالكريمالقرآن

· 
. تهمحيامنونتعلمسيرتهمندرسأن-١
.وورعهم وتقواهمأمانتهمفيبهمالتأسي-٢
. الشريفوالحديثاإلسالميبالفقهالمتخصصينوخاصةالعلماءمجالسعلىاإلقبال-٣
.السابقونالعلماءقالكماالحقبكلمةالتمسك-٤

  

مهابةذامالككان
لسالماببدأهالواليعلىدخلإذا

الطاعةعلىيحثهويعظهوأخذ 
المسلمينمصالحرعايةو

أوالحكامإلىينتقلأننفسهأبت
يتملقهم

الخطاببنرعميجلسكانحيثجلس-١
والحكموالقضاءللشورى

مسعودبنعبداهللادارهيداره-٢
أخبارهويتتبعأثرهيقتفيأنيحب-
واألخذوالتأسياالتباعشديد-

لفتاويلتابعينامنوالتلقي
الصحابة

 
· :خلقهعلىاهللاحجةمالك
· :

وأهالموضعالذلكمالكالرأيتالعلمعنهإماما يأخذونوسلمعليهاهللاصلىمحمدألمةاخترليقيللو
 

· :
أحدمجلسهفييتكلمال،هيبةذاوكاناألناممنبهأخذلمنأمانمالكٌمْلِع،تقيعلممالك



 

 معنسبهيلتقيالقرشيالشافعيالعباسبنإدريسبنحمدمعبداهللاأبو
) منافعبد( فيوسلمعليهاهللاصلىالرسولنسب

 المهدفيوهووالدتهعقبأبوهمات.هـ ١٥٠عامبفلسطينغزةفيولد.

 يبعدالحتىعمرهمنالثانيةعمرفيوهومكةإلىبهرحلت-فقيرانشأ
القمةبلغحتىوتوجيههوتعليمهبتربيتهأمهبهعنيت- القرشيينعن

.األمةمنارةوصار














مبكرةسنفيالقرآنحفظ-
العلمطلبفيالصادقةوالرغبةالعلموغزارةالذكاءحدةفينصيبله-
الفصحىالعربيةاللغةالناستعلمعلىحريصاالباديةفيالعربيةاللغةتعلم-

اهللايعبدحتىضرورةويعتبرها
الرمايةوتعلمالشعروقرضاألدبدرس-
مكةفيالعلماءكبارأيديعلىوالحديثالفقهدراسةإلىاتجه-

الحرمفيلإلفتاءبالجلوسلهسمححتىالتفوقمنعاليةدرجةبلغ-
. مالكاإلمامعلىوعرضهسنين) ١٠( ابنوهوالموطأحفظ-
. اليمنيينالعلماءيدعلىودرسواشتغلاليمنإلىارتحل-
. وتحصيلهالعلموراءللسعيالبلدانعلىيتردد-
.) حنيفةأبيتلميذ( الحسنبنمحمدالشيخوالتقىبغدادالىرحل-
والقياسالرأيفقهيدهعلىدرس-
. الحديثمدرسةإلىيميلكان. عليهموتفوقالعراقعلماءناظرالدراسةأتملما-
. الحديثبناصرسمي-
بالفسطاطالعاصبنعمروجامعفييجلسهـ ١٩٩عاممصرإلىذهبعندما-

  ، والسكينةبالمهابةمتميزا، النفسعفيف، العبارةسهل، البديهةحاضر، الفكرعميقوفيًا.


 

يصليأخذثممترحمازائراحنيفةأبيقبرإلىأسرعبغداددخلحين
.اإلحرامتارتكبيمعلمذهبهخالفاالتكبيرمعيديهيرفعأندونركعتين

 القديمبالمذهبعرف* وفتاويهآراءهفيهجمع* بغدادفيألف: الرسالة
. الجديدبالمذهبعرف* .  وفتاويهآراءهفيهجمع: األم

 الحسنبنمحمدشيخ/مالكاإلمام/) الزنجيخالدبنمسلم( الحرمشيخ
) حنيفةأبيتلميذ(

 :
)القياس،    اإلجماع،  النبويةالسنة،   الكريمالقرآن(



    
فالزمتمكةمنخرجتإني(

،كالمهاأتعلمبالباديةهذيال
أفصحوكانت،طبعهاوآخذ

وأنزلبرحيلهمأرحلالعرب
) بنزولهم

العلمتحصيلفيالرغبةالباديةفيعاشعندماالشافعياإلمام
العربيةاللغةوتعلم

الفصحى

أناإلماممعأدباليس(
) حضرتهفيخالفهأظهر

الشافعياإلمام

أسرعبغداددخلحين
حنيفةأبيقبرإلى

أخذثمحمامترزائرا
أندونركعتينيصلي
التكبيرمعيديهيرفع
معلمذهبهخالفا
اإلحرامتتكبيرا

للعلماءوالتوقيرالوفاء

راحالالدنيامنأصبحت(
ولكأس،مفارقاوإلخواني

أخالقيولسوء،شارباالمنية
سبحانهالكريموعلى،مالقيا
) واردا

الشافعياإلمام

الربيععليهدخلعندما
وفاتهوقربسليمانبن
حياتهفيتعرضهمع

فأجابهكثيرةألمراض
أجلهبدنوأحسوكأنه

والقدربالقضاءالرضا

· . 

. والفهماالستنباطوطرقفيهاوالمعامالتالبيئاتواختالفالعصرلمتغيرات

· : .بالمدينةالحديثمدرسةإلىيميلألنه .

· : .العربيةواللغةوالحديثالفقهالناسليعلم .

· : .حقعلىاهللايعبدحتى

· : . 

. والمعامالتالبيئاتواختالفالعصرلمتغيراتمنهاستجابة

·هـ٢٠٤: سنةبمصر



)ممجال السيرة والتراج) (اإلمام أحمدبن حنبل()٤(الحادي عشرالدرس 

 جهةمنالنسبعربيالوائليالشيبانيحنبلبنهاللبنأحمدعبداهللاأبو
. شيبانقبيلةإلىينتميان، األمجهةومنأبيه

عدنانبنمعدبننزارفيوسلمعليهاهللاصلىالنبيبنسبيلتقي
 بعامينوالدتهعقبأبوهمات-هـ ١٦٤بغدادفيولد

القرآنحفظإلىمبكرةسنفيوجهته* وتعليمهوتربيتهعايتهبرأمهتكفلت
. العربيةاللغةوتعلم

 العزموقوةالنفسعزةأسرتهعنورث
. الدينفيعالمارجاليكونأنأسرتهاختارت














رعشالسادسةبلغلماوالتابعينالصحابةرثاوآالشريفالحديثدراسةإلىاتجه
حنيفةأبيصاحبيوسفأبييدعلىالحديثدراسةواستكملالرأيأهلوفقهالحديثدرس
. وطرسوسوالشامواليمنوالحجازوالبصرةالكوفةإلىرحل
.ماشيارحالتهمنكثيرايقطعكان
.ومسلمالبخاريالعظاماألئمةعنتلقي
. السنةألهلاالنتصارعليهغلب
. السنةأهلمبإمامعاصروهلقبه

والتابعينالصحابةوأقوالالحديثبتدويناهتم 
.ببغدادإقامتهفترةالشافعيعلىالفقهفيتتلمذ

 السنةكتبأوسعاتمجلد٦) أحمداإلماممسند( المشهوركتابه
أحمدبنبوبكرأالفقيهومنهمالفتاويفيهتالمذتهجمع) جزء٢٠الجامع( الفتاويكتاب
قدامهبنالدينموفقصنفهجزء١٢)    المغني( كتاب

 حنيفةأبيصاحبيوسفبيأ
.ومسلمخاريالبالشافعياإلمام

 الناسيخوضالدنياكماأمورفييخوضالكان
الخلفاءجوائزإلىيتطلعال/    العلمعلىحديثهيقصر

أسفارهنفقاتويوفرقوتهليكسببيدهعمليأنآثر
 ه تقليدعننهى تالميذه . الرياءويكرهالظهوريحبالحنبلبنأحمدكان

.العلماءمنغيرهوتقليد
 الحالبرقةحنبلابنعرف

· : .
. السنةألهلاالنتصارعليهوغلبسلمومالبخاريعنالحيثلتلقيه

· : . 
رحالتهنفقاتبعضبهليوفر- جالعيشفيلهلييسر-بوعدلهبعلمهلثقته-أ



    

) منابالحديثأعلممأنت(
 منباألخذالشافعيثقة

حنبلبنأحمداإلمام

)ذكرهاهللاأخمللمنطوبى(
 

 
وأنهاإلمامتواضع

االتصاليحاوللم
. الحكاممنبأي

فإن،دينكمأمرفيانظروا(
مذمومالمعصوملغيرالتقليد
) البصيرةعمىوفيه

 
 

ينهيكانعندما
التقليدنبذالتقليدعنتالميذه

سمعتإن،عبداهللاأبايا(
ترانيفلن،ثانيةهذامنك

) عندك

 
 

الخليفةكلفعندما
الشافعيالعباسي
لليمنقاضياباختيار

بماحنبلبنوعلم
فغضبالشافعيأراد

اإلمامنفسعفة
المناصبعنوترفعه

 :
بقديموليسحادثوأنهمخلوقالقرآنبأنيقرونيجعلهموأنالعلماءيلزمأنالمأمونالخليفةأراد·
. بعدهالخالفةتولىالذيالمعتصمذلكفيالمأمونشايع·
. ذلكحنبلبنأحمدرفض·
وسجنهبجلدهأمر·
عامينمنأكثرجيناسوبقيرأيهعنيرجعولمثبت·
الطبيعيةحياتهممارسةمنومنععنهأفرجثم·
المحنةموضوعفيالكالموأبطلالمتوكلالخليفةجاء·
ويحدثيفتيحياتهإلىحنبلبنأحمدعاد·
وبشجاعتهبهالناسوإعجابشهرتهفيالمحنةهذهتسببت·

 :
القياس،    اإلجماع،    النبويةالسنة،  الكريمالقرآن

 
هـ٢٤١: سنةببغداد



٩٩صــــ)عقوداإلرفاق والتبرعات (:لثاني عشراالدرس 

·مقابلنفعغيرمناإلحسانمحضبهاويرادوالقدرالصفةفيلهالمساويالبدلرد

·*العارية*القرض

·واإلرفاقاإلحسانمنهقصدعقدكل؟

·  *الصدقة*الهبة

·:
 .العقدأطرافبأحدالرفقمنهاالمقصدألن .

 .بهمتبرعافكانلغيرهيملكعماازليتنالمتعاقدألن

· 
. الصدقةمنثواباأكثروالقرضالمسلملحاجةدفعاالقرضألن- ١
لحاجةذلكيفعلإنمايستقرضمنأنالغالبنأل-٢

· . 
ويجبالمقترضذمةفيدينايصيرالقرضألن. صاحبهإلىبدلهردمنالمقترضليتمكن

تأخيردونردهعليه
·التبرعمننوعاإلعارةألن

   
 عوضباللغيرهملكهمنافعالمالكإباحةبدلهويردبهينتفعلمنالمالتمليك

  -االستحباب: للمقرضبالنسبة
لمنمباح: للمستقرضبالنسبة-

بهالوفاءيقدر على
القرضلهفيكرهوفاءلهليسمن-

والسنةالكريمالقرآنفيمشروعة

 
تبرعهيصحممنالمقرضيكونأن-١
القرضفيالمدفوعالمالقدرمعرفة-٢

.المعيريةأهل-١
.المستعيرأهلية-٢
.مباحاالمعارةالعيننفعيكونأن-٣
ممامباحاالمعارةالعينتكونأن-٤

.بهااالنتفاعيمكن

 المستعيرعلىيجبالمعسرإنظاراستحباب
مالهعلىيحافظمماأشدالعاريةعلىالمحافظة-
لفهاتإلىيؤديإسرافااستعمالهافييسرفال-

. فيهاستعمالهايصلحالفيمايستعملهاأنوال



·
صاحبهإلىسليمةليردها-١
. منهمطلوبةوعليهامؤتمنالمستعيرألن-٢
. فيهاستعمالهايصلحالفيمااألمانةيستعملالأنالمستعيرعلىيجب-٣

. بذلكلهيأذنلمصاحبهاألن
· .الناسبينالمحبةعرىتوثيقمنفيهالما-٢القلوبتأليفمنفيهالما-١ .

· .المصالحمنليهاعيترتبلما .

·العداوةزرعمنفيهالما- ١
. توصلأنتعالىاهللابهاأمرالتيالصالتقطع-٢

·لغيرهحياتهفيالموجودالمعلوممالهبتمليكالمرءتبرعهي

حياتهكلمةسرفمالهمعنىفسر
هبةوليسوصيةاألمرصارالموتبعدإياهاوهبتكقاللووغيرها) والبيتكالسيارة( قيمةمالهكل

·
فيهامرغبسنةالهبة-١
يقبللمشاءوإنقبلشاءإنبالخيارلهالموهوب-٢
. مالم يكن الواهب أبًا للموهوب له ذلكعليهويحرمالهبةفيالرجوعللواهبيجوزال-٣
.والعطيةالهبةفياألبناءأحدتفضيليجوزال-٤

· .تعالىاهللاإلىتقرباعوضبغيرجهايحتمنالحياةفيالمالتمليك

·:والمحارماألقرباء-وأقاربهوأهلهالمتصدقأوالد

والمساكينالفقراء-العداوةيضمرمنالكاشحالرحمذو
النَّاِسِرَئاءَماَلهينِفقَكالَِّذيَواألَذىِباْلَمنِّكمتَصَدَقاِطلواتْبالاآَمنوالَِّذيَنيَُّهاَأَيا(تعالىقال
) اآلِخِرَواْلَيْوِمِباِهللايْؤِمنَوال

·بالجميلالفقيرتذكير* الفقيرعلىالمنة

األذىعموم*األذىمننوععليهصدقالتمقابلعملبأيتكليفه
كان،مفسدةغيربيتهاطعاممنالمرأةأنفقتإذا: ((  وسلمعليهاهللاصلى– اهللارسولقال
)).... أنفقتا بمأجرهالها

· . 
) زوجهايضراليسيربشيءبهالعادةجرتيسيرا( إالذلكلهاليسإذنهبغير



١٠٧صــــ)البنوك وأنواعها(:الثالث عشرالدرس 
· :إليهايحتاجونحينويستردونهاأمانفيأموالهمالناسفيهفظيحمكان
·*المركزيالكويتيبنك(المركزيةالبنوك*التجاريةالبنوك*المركزيةالبنوك(

·*رقابية*ائتمانية*مصرفية
  *بالتجارةالمتصلةاألعمالجميعتمارسالتيالبنوك.

*ودائعشكلعلىوالهيئاتالشركاتأواألفرادمنالنقديةاألموالقبول
.منهاالسحبحقللمودعتخول- ٣األموالباستثمارتقوم- ٢

  
 المصرفيةعمالباألتقومالتيهي

 الصناعيلنشاطا- ٣االجتماعينشاطلا- ٢التجاريالنشاط-١

 ·ةالتنميبنوك*اجتماعيةنوكب*االدخاربنوك*تجاريةإسالميةبنوك

 
 

تعامالتهابكلاإلسالميةالشريعةبأحكامالكاملااللتزام-١
والخسارةالربحفيالشراكةمبدأإرساء-٢
المجتمعفيحقيقيةواجتماعيةاقتصاديةتنميةإحداث-٣
االجتماعيالتكافلمبدأإرساء-٤


 

ثمالبنكبتفويضنوالمودعياألسهمحملةثممنالمستحقةمنالزكاةتحصيلطريقعنالزكاةصناديقإدارة·
المحددةاألوجهعلىإنفاقها

والصحيةوالتعليميةالخيريةللجمعياتصدقاتتعدوالتيالبنكإيراداتمنوالهباتالتبرعاتتقديم·
والمرضىالدراسةلغاياتالطلبةمثلالمستحقينلألفرادفوائدبدونقروضتقديم·
.واالجتماعيةالخيريةللمشروعاتخاصةصناديقإدارة·

·:
 :مباحفهوبتحريمهنصيردلممافكلاإلباحةالمعامالتفياألصل

 :محرمامعهوالتعاملحرامانشاطهيكونالربويالتعاملعلىالبنكقامإذا

 :فقطالماديللربحتهدفالتيالبنوكمنأفضلاإلنسانيللمجتمعنفعاوتحققالشريعةتخالفالالتيبالطرقتتعاملالتيالبنوك.

  :
 المحرمةالمعامالتتتجنبأنهاإالوالاألموتنميةاالتجار

 وحفظهاالمودعينمدخراتجمع-١
اإلسالميةالشريعةأجازتهاالتياالستثماربطرقتنميتها-٢

 والعدلالكفايةمجتمعتحقيقعلىالعمل-١
. االجتماعيالتكافلقاعدةتوسيع-٢


 

واالجتماعيةاالقتصاديةالتنميةعملياتفياإلسهام-١
اإلسالميةوالمجتمعاتاألعضاءالدولفيدعمها-٢
السمحةالشريعةلمبادئطبقاالبالدلشعوبالمعيشةبمستوىالنهوضابتغاء-٣

· ) ( ) ( 
· :.*المالبركةمحقأسبابأعظممنألن*والعدواناإلثمعلىتعاونألنه . 

األموالاستثمار-٢.             الماللحفظ- ١ .



)التهذيبمجال (١١٢صــــــــ) المعامالت البنكية والتأمين(الرابع عشرالدرس 

·:عمالئهلصالحالبنكبهايقومالتيالتمويليةوالخدميةالمعامالت .

·خدماتتمويل
·للعميل)) مقرضا(( مموالالبنكفيهايكونماهي
·لألفرادالبنكهايقدمالتيالخدماتفتكونللبنوكاألساسيللعملالتسويق

االئتمانبطاقةمثل. تمويلهاإلىومدخالطريقاوالمؤسسات
· :المنظمالمصرفيالتورق*البنكيةالبطاقات*المصرفيةالوديعة

* :إسالميةأوكانتتقليديةالبنوكجميععليهاتقوممعاملة .

* :الوديعةباسمالعمالءإليهيقدمهمابحفظبنكاليقومأن .

 ) (
 
 

يودعهاالتيالنقديةالمبالغ
ويلتزمالبنكلدىأصحابها

بهاطولبمتىبدفعهااألخير

، أوصاحبهايستردهاأالعلىالبنكيتفقالتي
ذلكومقابلمعينأجلبعدإالامنهشيئايسترد
فيهايتقاضىاألجلمعتتناسبفائدةالبنكيعطي

مضمونبربحقرضماالصاحبها

 للقاعدة(الذنوبكبائرمنبلحرامالربا
.ربافهونفعاجرقرضكل) الفقهية

 *
تخضعمضاربةأنهاأساسوإنما على مسبقاومحددةمقطوعةبفائدةمضمونقرضأنهاأساسعلىالالودائعتقبل-١

الخسارةأوللربح

المودعينبين والبنكبينتوزعوكالبنيدخلهاالتياألخرىواالستثماراتمتاجرةعملياتعنناتجاألرباحتحقق-٢

. الماليةةالسننهايةفياألرباحظهورعنداستحقهربحاالمودععليهيحصلما-٣

·

  

) / ( 
لدىدرصيلهلمنإالتصدرال·

البنك
غيرمنبالصرفتسمحال·

حاملهالرصيد
بتسلماستخدامهافورالخصميتم·

المبلغ

تخولهمصرفيةبطاقةالعميلالبنكيمنحأن·
. معهاالتعاملتقبلالتيالمتاجرمنوالشراءنقداالسحب
.بالبنكحسابهفيرصيدللعميليكونأنيشترطال·
أقساطعلىالبطاقةبواسطةسحبهأوراهاشتماقيمةبسدادالعميليقوم·

. محددةوبفوائدمعينة
البطاقةعلىتفرض·

التجديدرسوم)) العضوية(( رسوم
التأخيرفوائداإلقراضفوائد



 *          :جائزةغير

 : .

ظاهرفيهاالقرضعقدألن
معالنقديةتتوافر السيولةحينالعميلحسابمنالقرضقيمةيأخذثمماالالعميلأقرضالبنكنفكأ

.الربويةفوائدها



 وللمؤسساتلألفرادالنقديةالسيولةتحصيل.

 بيعينمنالمعاملةتتكون :
. لديهالنقدتوافرلعدمنظراالمرابحةبطريقأجلإلىتاجرمنسلعةالشخصيشتريأ

المالعلىفيحصلالحالوفينقدا)األولالبائعغير(آخرلتاجرالسلعةببيعالشخصنفسيقومب

 آخرإلىباعهاثمائعالبمنالثالجةوتسلممؤجلةآالفبستةثالجةزيداشترى
نقداآالفبخمسة

 البيعشروطالثانيوالبيعاألولالبيعفياستوفىإذاالجواز

· :

· . 
عملةبأيسداداللحاملهاتيسر.  اإلقامةأوالسفرفياألمواللحملحاجةفالأموالهعلىأمانالإلنسانتحقق

· . 
. الربويالتعاملاجتنابمعللعمالءبتوفيرهالتقوم

· . 
التجاريةالعولمة-٣.المخاطرةبسببالتجارةعناألموالرؤوسأصحابمنكثيرإحجام-١
للتاجرتضمنحتى- ٤القومياداالقتصيتأثرالحتى-٢

مالياشتراكمقابلالطارئةاألقدارعنتنجمقدالتيالخسارةعنتعويضالهوتؤمنةالمتاجر

· · 
نعيميهعلومؤمنالتأمينشركةبينيتمعقد

للمؤمنالمالمنمبلغبدفعالشركةفيهتتعهد
التزاممقابلمعينخطرحدوثعندعليه

معينماليمبلغبدفععليهالمؤمن

المالحفظ
وتلفههالكهعنبالتعويضعنهالمخاطردرء



() 

 
 

 

التأمينمؤسسةزمتلتأن
الضرر عننقديبتعويض

معهاالمشتركينبينيقعالذي
نقديمبلغمقابلوذلك
شهرياالمشتركيدفعه

باقتطاعالدولةتقومأن
جبرا وتقوممواطنيهامنمبلغ

،بإدارتهتعهد ألحدأوبإدارته
فإنأخطار معينةلألفراديحصلأ

الحمايةلهمتكفلالدولة
حينالعيشلقمةدولة النؤمتب

السنلعاملالعملعنيعجزون
. غيرهأومرضأو

استحدثتهالنوعهذا
كبديلاالسالميةالمصارف

التجاريللتأمين
وصورته 

منمجموعةيشتركأن
معينمبلغدفعفياألفراد
ويتفقوابينهمفيماتعاونا
تعويضعلى
أونازلةبهتنزلمن

حادثلهيحدث
ًنفساأوماًاليفقدف

 
 أنواعهبجميعحرام

مؤسسةوتمثلهالجواز
االجتماعيةالتأمينات

عقودمنشرعاجائز
بها يقصدالتيالتبرعات

مواجهةعلىالتعاون
مصلحةيحققاألخطار

شرعيمحظوردونماللمتعاونين

· .
القمارأنواعمننوعايتضمنأنه*الجاهليةورباالنسيئةرباضمنيتالعقدأن

الغررعلىيشتملالتأمينأن
· . 

. القمارهووهذايأخذلميقعلموإنأخذحادثلهوقعفإنمعينامبلغايدفعالمشتركألن
· . 

، حادثلهحدثإذامجهولمبلغعلىالحصوللغرضمعينامبلغايدفعالشخصألن
. شيئايأخذفالشيءمعهيحدثلموإن

 





لحمايةيعقدالذيالتأمين
تهدد التياألخطارمناألشخاص

الخطرأكانسواء،بدنه
أو كان الخطر الموت
األعضاءمنعضوإصابة

منالبيتعلىالتأمين
الحريق
الهدممنالبيتعلىالتأمين
أثناءالبضاعةعلىالتأمين

جواأوبحراأوبرانقلها
منةالسيارعلىالتأمين
الطريقحوادث

يرتكبهاالتياألخطاءعلىالتأمين
ماحرفةبمزاولةالشخص

السياراتأصحابتأمين- ١
أخطاءمنلهميقعماعلى
باآلخرينتضر

علىالطبيبتأمين- ٢
. يرتكبهاالتياألخطاء



١٢١صــــــ)وآثارهاألعمىالتقليد(: الخامس عشرالدرس 
 : 

سلوكأواعتقادأوفعلأوقولفييرهغاإلنسانيتبعأن
ووعيإدراكودونتأملوالنظروالدليلغيرمن

الدليلأوجبهأوفعلأوبقولتعملأوتأخذأن
ونوربصيرةعلىعليك

· :يفعلهمابحقيقةعلمأوتفكيردونغيرهفيهمحاكياالمرءيفعلهماهو

·والعاداتوالملبسوالمشربالمأكلفيالغربمحاكاة

واالجتماعيةوالسياسيةالحياتيةالتطبيقات*اللسانبذاءة*الجسدوشم

·والثواباألجرمنكبيرقدريومكلأجرهمنوينقصحرام . 
·

واالنحاللوالميوعةالترهلحياةإلىيؤدي-٢واألوبئةالعواملأكبرمن-١
. يحبمنبوتقةفيالذاتيةوفقدانالشخصيةذوبانإلىيؤدي- ٣

·
دوةالقغياب*الغربيالماديبالتقدماالنبهار*الموجهاإلعالم*الفراغمشكلة*اإلسالمبحقيقةالجهل* 

·
إبداعيةوحواريةوفكريةثقافيةبرامجبثفيالعصريةالتقنيةالوسائلاستغالل-١
....ووالمدرسةالبيتتنفيذهافييشاركالتقليدلمواجهةاستراتيجيةوضع-٢
. وتعليماتربيةالصغرمنذصحيحةشرعيةإسالميةتنشئةالفردتنشئة-٣
الشرعيالعلمإليصالكمكاندورهوإعادةالمسجدرسالةتفعيل-٤
· 

n .فيهاالتفكيرآليةتعطلألنها

n
الخلقتمييع-٣الشخصيةتحطيم-٢الذاكرةإضعافإلىيؤديألنه-١

الغرائزتفلت-٧والعفافالشرفاستئصال-٦األمراضنشر-٥الرجولةقتل-٤
n . 

والعدلالحقعلىيقيمها-٢وينظمهاويحكمهاالبشريةالحياةليوجه-١
بخالقهايربطها-٤واآلخرةالدنيافيالسعادةإلىاهللابنورايسيره-٢

n .
عالمياالمؤثرةواإلعالميةالثقافيةبالوسائلسالماإلأعداءيتحكم* 
ومظاهروآراءأفكارمنإليهتدعووماالجاهليةالغربيةالحياةشأنرفعفيبارزادورايلعب* 
آمالهمعليهاوعلقوااعتمادااإلسالميالعالمفياإلعالمأجهزةعلىالكفاراعتمد*



 


 على الرسل عليهم السالم وهو الذي يعطي التصور الرشيد عن الخالق والكون والحياة واإلنسان الوحي االلهي الذي ينزل

 
حدد اهللا أركان الدين وشرائعه وسائر العبادات بآيات قرآنية وأحاديث نبوية متواترة وصحيحة -١
.مية شرع اهللا تعالى قتل المرتدين حفاظا على أمن الدولة االسال-٢
 

 
حرم اهللا االعتداء على النفس بالقتل واألعضاء بالجرح أو القطع وذلك بتشريع العقوبات الدنيوية -١

.واألخروية
.أعطى لإلنسان حق الدفاع عن نفسه -٢
ق والوالدة والحضانة والنفقة تكفلت الشريعة بتنظيم األمور المتعلقة باألحوال الشخصية كالزواج والطال-٣

.

.القوة اإلدراكية التي يستطيع اإلنسان عن طريقها إدراك العلوم وتحصيل المعارف وهو مناط التكليف ·

·
ا حرم اهللا تعالى الخمر لما فيه من أضرار فتاكة بالعقول فهي تخامرها أي تغطيه-١
أوجب الشارع الدية كاملة لمن اعتدى على شخص فأذهب عقله -٢
.األمر بالتعلم والحث عليه وإعمال الفكر بالتأمل والتدبر-٣

 
.تأتي أهمية المحافظة على النسل للمحافظة على النفس التي ال تتحقق إال بالتناسل 

· 
أحكامًا دقيقة ومتكاملة لحفظ األسرة المسلمة ووضعت أيضًا نظامًا للزواج وضعت الشريعة -١
: حرم االسالم كل ما يؤدي إلى الفاحشة من مثل-٢

أمر بغض البصر ألنه بريد الزنا·
.تحريم مصافحة المرأة األجنبية والخلوة بها·
.منع االسالم االختالط بين الرجال والنساء·
.الشرعيألزم االسالم المرأة بالحجاب ·
حرم قذف العفيفات الطاهرات ·
.حرم الزنا وجعله من كبائر الذنوب ·

 
المال مصلحة ضرورية للناس وهو عصب الحياة ·
)كالذهب أو الفضة وما له قيمة شرعًا.كل ما يقتني ويحوزه االنسان سواء كان عينا أم منفعة (ويقصد به ·

· 
حث على الكسب الحالل والسعي في األرض لتحصيل الرزق -١
.......)كالصدقة والزكاة والوقف والتداين والميراث (أمر باالنتفاع باألموال في المعامالت الشرعية -٢
.حرم أكل أموال الناس بالباطل واالعتداء على حقوق اآلخرين -٣
.ضمن بقاء المال عامل بناء في المجتمع حدد من الحدود والعقوبات ما ي-٤



١٣٧صـــــــــ)المسلمةالشخصيةسمات(:السابع عشرالدرس 
n 

وأهدافهابغاياتهاواالرتقاءجوانبهاوتنميةبهاالسموأيالنفستزكية
والذلبالنقصالشعورعنوالبعدبالثوابتالتحصنأياإلسالميةبالهويةاالعتزاز

اآلخرةلنعيمويسعىالدنيابطلبواآلخرةالدنيامطالببيناناالتز
n 

. قوتهادتستممبادئخاللمنوفكرهصاحبهاسلوكتوجه-١
إيجابياإحساساالنفسيةوالكفايةبالسعادةصاحبهايحس-٢
وحكمةبجرأةوحلهااألزماتمواجهةعلىقادراصاحبهايكون-٣
. المشكالتوحلاآلخرينمعوالتفاهماالجتماعيةالعالقاتتكوينعلىقادراصاحبهاتجعل-٤
مجتمعهوإنهاضإسعادعلىيعملصاحبهاتجعل-٥
لآلخرينمواهبهريظهصاحبهاتجعل-٦

  
 َعَلىَتَعاَونواَوالَوالتَّْقَوىاْلِبرَِّعَلىَوَتَعاَونوا

اْلِعَقاِبَشِديداهللاََِّإنَّاهللاَََّواتَّقواَواْلعْدَواِناْلِإْثِم



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ََّأَمَرَمْنِإالَّنَّْجَواهْممِّنَكِثيرِفيَخْيَرال
النَّاِسَبْيَنِإْصَالحَأْوفوَمْعرَأْوِبَصَدَقة

 َالَوالَِّذيَنَيْعَلُموَنالَِّذيَنَيْسَتِويَهْلُقْل
َيْعَلُموَن

 
 

المؤمنمناهللاإلىوأحبخيٌرالقويالمؤمن
ماعلىاحرص،خيركلوفي،الضعيف

أصابكإنوتعجز،والباهللاواستعن،ينفعك
ولكنوكذاوكذاكذافعلتأنيلو:تقلفالشيٌء

عملتفتح)لو( فإن،فعلشاءومااهللاقدر:قل
الشيطان

 َرِعيَِّتِه،َعْنَمْسؤولَوُكلُُّكْمراٍعَُكلُُّكْم
َرِعيَِّتِه،َعْنَوَمْسؤوٌلراٍعاِإلَماُم





 
n . 

وغاياتهتوجيهاتهلهويجعلغيرهاعنيميزهامعينطابعلهااإلسالميةالشخصيةألن

وغيرهاالحميدةالخصال،الصدق،العلمحب،اهللاعلىاالعتمادومنهاالخاصة

n 

نشاطاالحياةجوانبفيوينتجويفكريعملالجزاءعالملويستعدالحياةبملذاتاالستمتاع

الكريمالقرآنمنبوحيإيجابيبتفكيرالحياتيالنشاطوممارسةوعطاء

n : 

139-138 صاالعرابيمعالرسولموقف

n : ) (نادىعندما: المناسبةطالبابيبنعلي: القائل

) فتكاسلتعقوبتكأمنت( : الغالمعليهردنائماألنهعليهيردولمخادمه

n : ) ( 

 :عياضبنالفضيل

 :عرضهفييخوضفالنبأنيخبرهرجلأتاهعندما .

لكليهماالتصرفوحسنالسويةالشخصيةعلى



)الثقافة اإلسالميةمجال (١٤٣صــــــ) العالقات الدولية في اإلسالم(عشرالدرس الثامن

· . 
.اإلنسانتصرفاتفيواتوالشهواألهواءالشخصيةوالدوافعالفرديةالنزاعاتتسيطر-
. الناسبينوالعالقاتالوجودتنظمالتيالظاهرةهيوالظلمالطغيان- 

بالضعيفالقوييفتك- أ
العاجزحقالقادريأخذ- ب
المغلوبحقالغالبويأخذ -ـج

· :سياسيةالأواالجتماعيةأواالقتصاديةسواءالحياةمناحيكافةفيشاملة
جليةواضحةرؤيةلهاووضعتتصورالهاقدمت

بهايحيطبماوصالتروابطعنمجتمعأيأوللدولةغنىال

· :الدولةتقيمهاالتيالخارجيةوالصالتالعالقاتمجموععنعبارة
هذهتكونأنشريطةمعينةأهدافتحقيقبغيةوالجماعاتالدولمنغيرهامعاإلسالمية
. اإلسالميةالشرعيةالضوابطمعمنسجمهاألهداف

· : 
دورهالهاتاريخيةفترةوسلمعليهاهللاصلىالرسوليدعلىاإلسالميةالدعوةنشرشهد-١

. اإلسالمفيالدوليةللعالقاتنشأةأولفكانت
طابعذاتومثلمبادئمنجاءتبماةالدبلوماسيوالممارساتالدوليةالعالقاتتطور-٢

وإرشاديتوجيهي
الدولةبدايةمنذالمجاورةوالمجتمعاتغيرهامعالدوليةالعالقاتمنشبكةبناءاستطاعت-٣

اإلسالمية

· . 
فيهالدخولعلىالحثبالدينالتعريفالماإلسمبادئشرح
·: .

والسلمالحربحالتيوفياألموركافةفيالطرفينبينالعالقاتتنظيم
·المسلمونفيهابرعالتيالعلوملتلقي.



والرسائلالكتبالرسولإرسال
إلىالصحابةمنالمبعوثينوإيفاد

العربيةالقبائل- أ
والرومالفرسملوك- ب
والحبشةمصرفيالعصرحكام- ج

الراشدينالخلفاءعهدفي
بعدهمومن

المعاهداتمنالعديدإبرام-
اإلسالميةغيرالدولمع

األندلسيةالدولةفي
اإلسالميةالدولةتوسعت

منالكثيرفيالتعاون- أ
الحياةجوانب
ذلكعلىوالدليل

ن يبعثوأوروباملوكأن
التيالعلوملتلقيأبناءهم

.نالمسلموفيهابرع



· 
. هدايةديننفسهيقدمبلالبشريالجنسعلىإرادتهويفرضيجبرلم·
المتحدةاألممومنظمةاألممعصبة:وأهمهاالدوليةالمنظماتإلىاالنضمام·
. والنشاطاتالمجاالتجميعفيإيجابياوتأثيرهلميالعاالنظامفياإلسالميةالدولمشاركة·

· 








 

: يتطلبالقومياألمن
علىالدولةسيادة·

أراضيها
لحدودهاحفظها·

الجغرافية
دولالتدخل·
عسكريااألخرى

وسياسيا

الحاجاتتبادل
التياألساسية
من الدولتحتاجها

.أخرىدول

دولبينالخارجياألمن
: تحكمهالعالم

تضمناتفاقيات*
دولةاعتداءعدم
أخرىعلى

معينةدولتتحالف*
علىوتتفق

أليالتصدي
أييهددعدوان

.الحلففيدولة

عليها اإلسالمدولة
أن
رسالةتحمل*

بهاوتبشراإلسالم
خالفةلواءتحمل*

فياهللارسول
.والبالغالدعوة

الدوليالقانون
يسعىاإلسالمي

األقلياتحمايةإلى
الدولفيالمسلمة

إذاالمسلمةغير
إلىتعرضت

 

واالستجابةبالمرونةتتميزكماالمتغيرةلدوليةاواألحداثللمتغيراتخضوعهاوعدمالمصادرورسوخثبات·
والحالوالمكانالزمانلمتغيرات

بشكلالقيمأثريظهرحيثبالعهودوالوفاءالمظلومومساعدةالتسامحعلىقائمةدينيةبصبغةاصطباغها·
اإلسالميةالدوليةالعالقاتواقعفيواضح

غيراتوالتداتجالمستمعالتكيفعلىوالقدرةالمرونة·
والمؤسساتواألفرادالدولتفاعلهافيتشملفهيواالتساعالشمولية·

: *.
ألنباطلادعاء

) الدينفيإكراهال( اعتناقهعلىإنسانايجبرولمفيهالدخولعلىأحدايكرهلماإلسالم-١
)الذمةأهل( تشريعاإلسالمفي-٢

·:

* 
يتبعهأنينبغيالذيالخاتماهللادينهواإلسالمانومعتقدامصدقاكانإذاإالالمرءإسالميقبلالاهللاألن

اإليمانأصلينافياإلكراهالبشرجميع
*أنعلىالمسلمينمعاإلسالمدارفيالعيشفيرغبوالمسلميناغير : 

الذمةعقدفيمعهموتدخلطلبهمإلىتجيبهماإلسالميةالدولة-بدينهمعلىيبقوا-أ
* :دينهعلىبقائهمعودمهودينهومالهنفسهعلىآمنامنهمكليصير.



مادة القرآن الكريم
·ةمدني: المجادلة    نوعها: اسم السورة

· 

ا زوجهمنهار حيث ظاه"أوس بن الصامت"وفي زوجها "خولة بنت ثعلبة األنصارية"نزلت اآليات السابقة في 
للفراش وأبت عليه فذهبت للرسول تشكوا إليه ضعفها وضعف زوجها وضعف صغارها طلبها حين

وتلح عليه ليجد لها حال فنزلت اآليات

· 
فاشتكت للنبى صلى اهللا عليه وسلمبعدما أبت مواقعته زوجهالما ظاهر منها: المناسبةخولة بنت ثعلبة:القائل
·

الخطاب للنبي صلى اهللا عليه وسلم
· 

الرجل المرأته أنت علَى كظهر أميأن يقول :الظهار
ول،  ومنكر من القأنه قول كذب ، وزور:حكمه
ألن الظهار ال يجعل المظاهر منها أما لزوجها إذ أمه هى التى ولدته وليست زوجته:العلة

·من قال ذلك فهو آثم وعليه أن يتوب إلى اهللا ويستغفره

· 
·

إعتاق رقبة مؤمنة ذكرا أو أنثى-أ
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من الهالل إلى الهالل-ب
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا كل مسكين على حده-ج

·هذا الصيامإن لم يستطع قام بتجزئة

·جائز

·يعتبر آثم فليستغفر ربه وليخرج كفارته وال شيء عليه

· 
)زوجها إلى رسول اهللاوهى تشتكيبنت ثعلبة ويخفى علَى بعضه م خولةتبارك الذي وسع سمعه كل شيء إنى ألسمع كال(

المحيطة بكل األصواتوهتعالى واهللا عائشة رضي اهللا عنها: القائل ·

حيث سمعت عائشة بعضَا من حديث خولة مع النبَى وغاب عنها بعضه بينما لم يغب عن اهللا شيء

·إلسالم يعتبر طالقَاكان الظهار قبل ا

· 
على أن الدين اإلسالمى دين رحمة ويسر يرفع عن أتباعه المشقة والعنت وال يكلفهم ماال يطيقون



·
 

الخندققريش التى ُتحَزب األحزاب لحربه في غزوةإعالم الرسول صلى اهللا عليه وسلم بهزيمة: هىالبشرى
·

اهللا تعالى فكان بينهما من حسن الموقعحدودلمناسبة ذكر
· أتى أمر اهللا فال تستعجلوه( لتحقق وقوعه كقوله تعالى(

· 
أنزل اهللا تعالى آيات واضحات فيها الحالل والحرام والفرائض واألحكام

سولنا فيما جاءهم به ودعاهم إليهصدق ر: اآليات تدل على
·توعده اهللا باإلكبات والذل والهوان في الدنيا والعذاب في اآلخرة

· 
التقريب والتأكيد لما سبق من إحاطة علم اهللا بكل شيء

·خاص أو أكثريقع من حديث وسر بين ثالثة أشهو ما

· 
ليكون الواحد عدال مرجحا ألحد الطرفين عند الخالف

·خالفون اهللا ورسوله ويعادونهماأي ي.

·مخالفة أوامر اهللا ورسولههو: مر المنهى عنه األ

·سبعةخمسة أوينبغي أن يكون عدد المتناجين ثالثة أو

· 
علم اهللا تعالي محيط بكل شيء وال يخفي عليه شيء فكل شيء معلوم ومعروف عند اهللا

·– 
اكانوهو تعالى مع عباده أينما–عملوا يوم القيامة بعث الناس وإخبارهم بما–العلم 

· 
من خالف أمر اهللا ورسوله يستحق العقاب-أ
محيط بكل شيء وال يخفى عليه شيءعلم اهللا تعالى- ب
يوم القيامة ويخبرهم بما عملوايبعث اهللا الناس -ج

· 
إن يهود المدينة والمنافقين فيها كانوا يتحدثون سرا على مرأى من المؤمنين والوقت وقت حرب

أن مؤامرة تحاكفيوهمون المؤمنين أن عدوا قد عزم على غزوهم أو أن سرية هزمت أو 
ضدهم فنهاهم الرسول عن ذلك ولم يلتزموا

)السام عليكم ( كما أن اليهود كانوا يدخلون على الرسول ويحيونه بما ال يرضى اهللا فيقولون 
نيتهماليزيد عليها ففضح اهللا تعالى سوء )وعليكم (هو الموت وهذا من خبثهم وحقدهم وكان الرسول يقول لهموالسام
·االستفهام للتعجب والمراد به توبيخ اليهود

·فيه إثم وعدوان ومخالفة ألمر الرسولالتناجي فيماهو

· يعنون الموت والهالك) السام عليكم ( كانت تحية اليهود إذا دخلوا على الرسول وأصحابه يقولون 
السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته: وتحية االسالم بين المسلمين هى



· 
للداللة على تكرار عودهم وتجدده واستحضار صورته العجيبة

· 
أباإلثم لعمومه ألن ما يفعلونه ليس خيرا ثم بالعدوان لعظمته في النفوس  إذ هي ظالمات العبادبد

الرسول وفي هذا طعن على المنافقينوهي معصيةثم ترقى إلى ما هو أعظمحيث تكثر بالعدوان المظالم
إذ كان تناجيهم في ذلك

· 
)اإلثم والعدوان ومعصية الرسول( اآلية تشير إلى أن نجواهم كانت في هذه المجاالت 

·من األمور المباحة

· 
أمرهم بالبر والتقوى-بأال يتناجوا باإلثم والعدوان ومعصية الرسول- أ

أمرهم بالتوكل عليه سبحانه- دأمرهم بالخوف منه سبحانه- ج 
· 

لو كان محمد نبيا لعذبنا اهللا على هذا الكالم: يهود والمنافقين قالوا أن ال
·ال بأس في رد السالم على من يقول السالم عليكم حتى ولو كان من أهل الكتاب

· 
ي كل زمان ومكانبيان مكر اليهود والنصاري والمنافقين وكيدهم للمؤمنين ف-١
ألنها من أالعيب الشيطاننهى اهللا المؤمنين عن التناجى باإلثم والعد وان ومعصية الرسول-٢
وجوب التوكل على اهللا واألمر بالبر والتقوى-٣

· 
تدوا بهديهقوا اهللا ورسوله واهالنداء للمؤمنين الذين صد

· 
بدرا أتي بعض أصحابه ممن حضرواأن كان يعلم أصحابه في الصفة يوم الجمعة وكان المكان ضيقا وقد

يراهم على هذه الحالةأنى أن يقفوا قبالة النبي ولم يقف لهم أحد وعز على النبيمكانا سوولم يجدوا
أهل بدر وأجلسهم وأحس النبى بالكراهيةنفرا من أصحابه من غيروهم من شيوخ بدر فأقام

في وجوه من أقامهم فنزلت اآليات تؤيد فعل النبي
· 

التوسع فى المجلس بنفس راضية سواء كان مجلس النبى صلى اهللا عليه وسلم أو غيره من المجالستدعو إلى
· 

حين رأوا النبي أقام بعض الصحابة من مجالسهم وأجلس غيرهم: المناسبةهم المنافقونالقائل
· 

المؤمنين أن يتصدقواأن المسلمين أكثروا المسائل على رسول اهللا حتى شق عليه ذلك فأوجب اهللا نعالى على 
فف اهللا تعالى عليهم وأمرهم فقط عن سؤال نبيهم فخيحدثوا نبيهم فشق على المسلمين ذلك وكفواقبل أن

الصالة والزكاة وطاعة اهللا ورسوله ورفع عنهم التكليف بالصدقة عند الحديث معهبأن يثبتوا على
· 

أمر المؤمنين بالتوسع فى المجلس بأن يفسح بعضهم لبعض بنفس راضية سواء كان مجلس الرسول أو مجلس غيره
· 

ة الثوابلذنوب وتطهير المال والنفس من الشح وتعويض المؤمن عما فاته من النوافل وزيادمغفرة ا



· 
استغفار المالئكة لطالب العلم- بيرفع اهللا به العلماء درجات فى الدنيا واآلخرة- أ

يكسب أصحابه خشية ربهم جل وعالالعلم- دالعلماء ورثة األنبياء- ج
· 

أمرهم أن يقدموا بين ذلك صدقة ألهل الحاجة
·ال حرج عليه فإن اهللا غفور لعباده المؤمنين رحيم بهم

· 
ة العلماء وفضلهم ورفع درجاتهمفي اآلية تنويه بمكان

· 
أمرهم بالثبات على إقامة الصالة وإيتاء الزكاة وطاعة اهللا ورسوله

·––
قوموا إلى الخير والصالة:انشزواتوسعوا في مجالس العلم والذكر: تفسحوا

إذا أردتم مساررة الرسول: إذا ناجيتم الرسول
· 

الستزادة من اإليمان وطلب العلمالحث على ا-٢الحث على التوسع في مجالس الذكر-١
طاعة اهللا ورسوله-٤الصالة وإيتاء الزكاةالحرص على إقامة-٣

 
 

:""
· : نزلت في عبداهللا بن أبٌي و عبداهللا بن نبتل و هؤالء كانوا من المنافقين فدخل عبداهللا بن نبتل على النبي فقال

؟ فحلف باهللا ما فعل فقال له النبي فعلت فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا باهللا ما سبوهالنبي عالم تشتمني أنت و أصحابك
 : " "

· :تيك جاء رجل أزرق فلما رآه النبي دعاه فقال عالم تشتمني أنت و أصحابك ؟ فقال كما أنت حتى آ
بهم فذهب فجاء بهم فجعلهم يحلفون باهللا ما قالوا و ما فعلوا

·
لخطورتهم الشديدة -نألنهم هم في الحقيقة ليسوا من اليهود وال من المسلمين و المنافقي

الستكبارهم عن اإليمان باهللاعلى المسلمين 

·تتحدث عن المنافقين الذي يعتبرون ال من اليهود وال من المسلمين مبينه بعض صفاتهم الكاذب

· : - االستكبار عن االيمان باهللا و رسوله و صدهم عن سبيله- الحلف على الكذب-النفاق

·بورهم كهيئاتهم قبل مماتهميبعثهم من ق

·فوتوا على أنفسهم النعيم الدائمألنهم

–



 

 : " "
· :

ة و الطائف و خيبر و ما حولهم فإنهم يرجون بأن ينصرهم على فارس و الروم فقال قال المؤمنين بأنه إذا فتح اهللا لهم مك
عبداهللا بن أبي بن سلول بأن الروم و فارس كثيرين العدد و شديدين البطش فلن تغلبوهم

 : ".........

· : قيل بأنها نزلت في عبداهللا بن عبداهللا بن أبي بن سلول حينما ذهب إلى رسول اهللا يستأذنه لقتل
أبوه ألنه قد أتاه بماء من شراب اهللا فعندما علم ذلك قال لو جئتني ببول من أمك لكان أطهر فغضب فأراد 

قتل أبوه على هذا الكالم
و قيل نزلت بالذين بارزوا *  لرب والده بشدة ألنه سب الرسوو قيل بأنها نزلت في أبو بكر الصديق لما ض*

أقربائهم يوم بدر
· :

في أبي عبيدة قتل أباه الجراح يوم بدر: " ولو كانوا ءاباهم"
في الصديق هم بقتل ابنه عبدالرحمن بن أبي بكر: " أو أبناءهم"
د بن عميرفي مصعب بن عمير قتل أخاه عبي: " أو إخوانهم"
يوم بدرفي حمزة و علي و عبيدة بن الحارث قتلوا عتبة و شيبه و الوليد بن عتبة: " أو عشيرتهم"

· :يغلبهم اهللا و يقهرهم و يجعلهم من األذلين و مرجعهم إلى النار خالدين فيها أبدا

· : باهللا و رسوله و نصروهمالذين آمنوا

· "" :نور و هدى و برهان

·الن اهللا احل عليهم رضوانه فال يسخط عليهم

 
 

·: كثرة االستغفار–العفو عن الناس –كظم الغيط

· مغفرة عظيمة من اهللا و جنة واسعة عرضها الغتنامدعاهم إلى طاعة اهللا و رسوله
السماوات و األرض

· :
ما في أنفسهم من الغيظ بالصبر و إذا قدروا عفوا عمن أعد اهللا الجنة للمتقين الذين ينفقون أموالهم في اليسر و العسر و الذين يمسكون

ظلمهم

·:خاطب اهللا المؤمنين لما أصيبوا يوم أحد تعزية لهم

· :بيان و إرشاد إلى طريق الحق و تذكير تخشع له قلوب المتقين
" ينيعتبر القرآن تذكير تخشع له قلوب المتق"

·:ألنهم هم المنتفعون به دون غيرهم: هم الذين يخافون
اهللا ويخشونه

·:جنات عرضها السماوات و األرض: هم الذين يبرون وال يسيئون في قول
يتبعأو فعل



–



 
 

-:ًامسعدم إثبات ذات الحرف نطقًا مع ثبوته رهو:إثبات الحرف نطقًا

-يكون الحذف واإلثبات في ثالثة أحرف من الحروف الهجائية

- الواو–الياء –األلف ( هي(

::كل ألف حذفت في الوصل للتخلص من التقاء الساكنين فإنها ثابتة رسمًا ووقفًا

-
-) : ()()()

(

-
 : واإلثباتيجوز فيها الحذف :تحذف األلف عند الوصل وتثبت عند الوقف

: وتثبت عند الوقفتحذف األلف عند الوصل:تحذف األلف عند الوصل وتثبت عند الوقف

 :تحذف األلف عند الوصل وتثبت عند الوقف :تحذف األلف عند الوصل وتثبت عند الوقف

 :تحذف األلف عند الوصل وتثبت عند الوقف

-::
* :
( )*( )(

()(
(

-::(:
)ملقوا اهللا(من قوله تعالى ) ملققوا(في كلمة )يمحوا اهللا مايشاء(من قوله تعالى ) يمحوا( في كلمة 

)كاشفوا العذاب(من قوله تعالى ) كاشفوا( وفي كلمة )مرسلوا الناقة(من قوله تعالى ) في كلمة مرسلوا
)(
 :

بالحذف) ويدع(عندما تقف على كلمة )ويدع اإلنسان(الفعل األول في قوله تعالى -
بالحذف) ويمح(عندما تقف على كلمة )ويمح اهللا الباطل(الفعل الثاني في قوله تعالى -
بالحذف) يدع(عندما تقف على كلمة )يوم يدع الداع( الفعل الثالث في قوله تعالى -
بالحذف) سندع(عندما تقف على كلمة )سندع الزبانية(الفعل الرابع في قوله تعالى -

بالحذف) وصالح(عندما تقف على كلمة )وصالح المؤمنين( في قوله تعالى فهواالسمأما 
 
 
 

]




 

· 

بالهاءأن تكتب بالتاء المربوطة ويوقف عليهاواألصل فيها) نعمة - رحمة  ( هي تاء من بنية اإلثم المفرد مثل 

· 

ر اكتبهابالتاء المفتوحة كرسمها بالمصحف وعددها ثالثة عش

٩قرت       -٨سنت- ٧شجرت     -٦معصيت     -٥امرأت      -٤لعنت     -٣نعمت    -٢رحمت     - ١

كلمت-١٣ابنت          -١٢بقيت   -١١فطرت       -١٠جنت       -٩

· 

)قالت- فآمنت–علمت –تمت ( ها بالتاء المفتوحة عند حفص من غير خالف مثل يقف علي

·– 

)الشتاء رحلة–أيمانكم تحلة-الئم لومة( : يقف عليها بالهاء من غير خالف مثل 

· ) ياأبت –هيهات –والت –ذات –مرضات –الالت(

·يقف عليها بالتاء المفتوحة عند حفص من غير خالف

· 

)غيابت   –ثمرات  –بينات  –الغرفات  –كلمت  –آيات  –جمالت  (  

·يقف عليها بالهاء

· 

تقرأ   بـ        التاء المفتوحةاهللا                          رحمتفانظر إلى آثار 

التاء المفتوحةنكرونهااهللا ثم ينعمتيعرفون 

الهاءاهللاحمةال تقنطوا من ر

الهاءاهللا من بعد ما جاءته نعمةومن يبدل 

التاء المفتوحةلكنذرتإذ قالت امرأت عمران رب إني 

الهاءالنعيمجنةواجعلني من ورثة 






-: فوق الحرف يدل على زيادة هذا الحرف) ٥( وضع الصفر المستدير

) :أولئك(، ) مائٍة(، ) قالوا(

--: فوق ألف يدل على عدم النطق بهذه األلف) ٥(وضع الصفر المستطيل

:) فقال انا ربكم األعلى( ، ) لكنا هو اهللا ربي(

-: الم:(مثل-فوق حرف يدل على مده مدًا زائدًا) ~ ( وضع عالمة(

- :
)قد سمع(:لمثالسكون المعتادفق حرف بدل على سكونه ) ح ( وضع عالمة السكون -
)مم بعد( فتقرأ ) من بعد (:مثل-اإلقالب) م ( وضع االميم الصغيرة -
كامًالعدم وضع عالمة السكون فوق الحرف الساكن مع تشديد الحرف التالي يدل على إدغام األول في الثاني إدغامًا -

)قالت طائفة(:مثل
عدم وضع عالمة السكون فوق الحرف الساكن مع عدم تشديد الحرف التالي يدل على إخفاء األول عند الثاني-

)من تحتها(:مثل
-:

جواز الوقف)ج( -تعني ال تقف ) ال ( -تعني الوقف الالزم ) م (-
الوقفتعني صل اي ان الوصل عند موضعها افضل من )صلي(
تعني قف أي أن الوقف عند موضعها أفضل من الوصل)قلي(

تدل على نهاية اآلية(( -تعني تعانق الوقف )..(
تدل على الوقف عندها لحظة قصيرة جدًا بحبس النفس قبل النطق بما بعدها)س(
عالمة السجدة هي انت تسجد عند موضعها سجدة واحدة هللا تعالى سواء كانت في صالة أو في غير صالة)۩(

تدل على ابتداء الحزب-)(تدل على ابتداء الجزء-)(
تدل على ابتداء نصف الحزب-)(تدل على ابتداء ربع الحزب-)(
أرباع الحزبتدل على ابتداء ثالثة -)(
- صغيرة الحرف داللة على السكون) ح (هو وضع

في سورة الكهف ويس والقيامة والمطففين

-لثاني أو الوقف على واحدة منهماتعانق الوقف أي إذا وقفت على األول ال تقف على ا

-
التنوين في االظهأر تكون متساويتينةعالم-
متتابعتين: واإلدغام-
او الكسرةوالضمةتكون هناك ميمٌا مع الفتحه : واالقالب -
-عند السكت فيحبس االنسان نفسه قبل النطق بالحرف التالي لهذه العالمة

-
فوق حرف يدل على مده مدًا زائدًا

عدد أحزاب القرآن الكريم*عدد آجزاء القرآن الكريم* 
الكريمقرآن عدد سور ال* - عدد أرباع القرآن الكريم*

-
)كتب ، زكوة ، ربه ، به( مثل يجب دائمًا النطق بها سواء كانت مكان حرف محذوف أو فوق حرف مبدل أو بعد كلمة

١٨١والوقف صـ الضبطمن مصطلحات 


