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 املراجعة النهائية يف 
م والقرآن الكري اإلسالمية الرتبية

 وجتويده
 للصف احلادي عشر

 {الفصل الدراسي الثاني}
 م 1026/1027العام الدراسي  
 

 

 المذكرة ال تغني عن الكتاب المدرسي



 

 51صـــــــــ { االستهزاء بالدين وأهله }األول  الدرس
 ل زمان ومكانبشموليتها وصالحها لك متيزت شريعة اإلسالم. 

 هو محل األقوال واألفعال علي اهلزل واللعب والسخرية ال على اجلد واحلقيقة    االستهزاء. 

                   ردة عن اإلسالم وخروج من ملة خري األنام  حكم االستهزاء بالدين 

 .بدينه كفر خمرج من امللة االستهزاء باهلل أو برسوله أو                                                  

  مظاهر االستهزاء بالدين وصور 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 سب اهلل سبحانه وتعالي -ا .االستهزاء باهلل تعاىل
أو تفضيل شرع عن شرعه أو حكم عن :  سب دين اهلل سبحانه وتعالي -ب 

 .سب المالئكة أو كتبه  أو رسله -ج تهامه بالرجعية أو التخلف    حكمه أو ا

النيل من شخصه الكريم بالسب أو القذف أو االنتقاص أو السخرية فمن  -ا .االستهزاء بالرسول
 فعل ذلك فقد كفر باهلل 

 -ج. الطعن في السنة المطهرة من حيث ثبوتها أو إنكار االستدالل بها -ب
 .االستهزاء من المتمسكين بالسنة النبوية المطهرة

 النيل من ذواتهم واتهامهم بسوء الخلق  -ب  النبي موت اتهامهم بالردة بعد -ا االستهزاء بأصحاب الرسول 
 . اإلساءة إليهم من خالل الرسوم واألفالم والمسلسالت وغيرها -ج

االستهزاء بشعائر الدين 
 وسنن املصطفي 

 .االستهزاء باألذان واإلقامة  -أ
 . االستهزاء باللحية والحجاب والسواك والعلماء والدعاة الربانيين -ب
 . كشعائر الحج من طواف ورمي: ء بالعباداتاالستهزا -ج

 الستهمموقف املسلم من املستهزئني و جم 
النصح لهم وبيان خطئهم وعظم  -ا

 .قلجرمهم بالعقل والن

الصبر علي األذى في سبيل اهلل  -2

 .وصدق التوكل علي اهلل

 . اخذ العبرة ممن هم خير منا -3

 االعتزاز بالدين  -4

 .اإلعراض عنهم وعدم مجالستهم -1

 . الجهر بالحق اقتداء برسولنا -6

 

 السكوت عن االستهزاء بالدين أضرار
التهوين والتقليل من حرمة الدين  -5

مما يجرئ أعداء الدين علي النيل من 

 .شريعة رب العالمين

 .زام بالدينيزهد الناس في االلت -2

فيه نشر للفرقة والتفكك في  -3

 .المجتمع

طريق للضعف وطمع األعداء في  -4

العزة والقوة تكون بالتمسك : األمة

 .                                   بالدين وحفظ شريعته

 
 



 

 25صــــــــ{ مفهوم الوالء و البراء}الثاني  الدرس

 

 
 
 

 (يكون االنسان موافقا هلل ) . الوالء هلل  - 1   أنواع الوالء و الرباء                   

 (يتبع االنسان أعداء اهلل ورسوله ) . ألعداء اهلل الوالء - 2                                             

 عدد أقسام الناس فيما جيب حبقهم الوالء و الرباء ؟ 
 

 من يحب حبا خالصا
 

 من يحب من وجه و يبغض من وجه
 

 من يبغض جملة
 

 –تعالي  -من أمن باهلل : وهو
ورسوله و قام بوظائف اإلسالم 
ومبانيه العظام علما و عمال و 

 اعتقادا

المسلم الذي خلط عمال صالحا : ووه
و أخر سيئا و يحب و يوالي علي 

 قدر ما معه من خير

 

من كفر بأي ركن من أركان : وهو
األيمان أو ترك أحد أركان اإلسالم 

 أو أشرك باهلل

 

  واجبة بالقران و السنة و إمجاع األمة   منني ة املؤحكم مواال. 

 

 الدليل مظاهر موالة املؤمنني
 

 الحب
 حالوة وجد فيه كن من ثالث      ) :قال

 سواهما مما إليه أحب ورسوله اهلل يكون أن : اإليمان

 ……… هلل إال يحبه ال المرء يحب وأن
 مظلوما أو ظالما أخاك انصر النصرة

 
 .التألم أللمهم و السرور بسرورهم 

 وتراحمهم توادهم في المؤمنين مثل : (  قال
 له تداعى عضو منه اشتكى إذا الجسد مثل وتعاطفهم

 )    والحمى  بالسهر الجسد سائر
يسخر قوم من قوم عسى أن  ال الذين آمنوا أيها يا) .احترامهم و توقيرهم و عدم السخرية منهم

 ( منهم يكونوا خيرا
 
 

 .زيارتهم و محبة االلتقاء بهم و االجتماع معهم

 أخرى قرية في له أخا زار رجال أن ( النبي عن
 :قال عليه أتى فلما ملكا مدرجته على له اهلل صدفأر

 نعمة من عليه لك هل:قال القرية هذه في لي أخا أريد
 رسول فإني:قال اهلل في أحببته أني غير ال:تربها؟قال

 ) فيه أحببته كما أحبك قد اهلل بأن إليك اهلل
 نبااليما سبقونا الذين وإلخواننا لنا اغفر ربنا الدعاء واالستغفار لهم

 
 

 هو البعد و الخالص و العداوة بعد اإلعذار و اإلنذار: الرباء .محبةهي النصرة و ال من الوالية: الوالء

  الوالء و الرباء من متام كمال اإلميان يف
 اإلسالم



 

   حيرم على املسلم أن يوالي غري املسلم  حكم مواالة الكافرين. 

 

 الدليل مظاهر موالة الكافرين
 (المؤمنين دون من أولياء الكافرين المؤمنون يتخذ ال) .انا و أنصارا و أولياء واتخاذهم أع

  .األيمان ببعض ما عليه من كفر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال تجد قوما يؤمنون باهلل واليوم اآلخر يوادون من ) مودتهم و محبتهم من دون المؤمنين 
.........(                            حاد اهلل ورسوله  

الركون أليهم و مداهنتهم و مداراتهم 
 علي حساب الدين 

 ........(دونكم من بطانة تتخذوا ال آمنوا الذين أيها يا)
 

في مجالسهم حال السكوت عنهم ونحن 
 استهزائهم بالدين 

 ...........وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم 
 

التأمر معهم و التجسس من أجلهم و نقل 
 عورات المسلمين و أسرارهم إليهم

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  ؟ باحلسنىا الفرق بني املواالة و املعاملة م 

 . ةهي النصرة و المحب  :  المواالة                             

 . مع البشر أجمعين اإلسالمهي منهج :  بالحسنىالمعاملة                         

  ما هي األمور اليت ال تتنايف مع املوالة ؟ 
 . البيع و الشراء -5

 . همف عليالوق -2

 . عيادتهم و السؤال عنهم -3          

 . االنتفاع بالكفار و بما عندهم -4               

 عنهم والسؤال الكفار عيادة على الرسول حياة من دلل . 

 يعوده الرسول فأتاه فمرض النبي يخدم يهودي غالم كان :قال أنس عن

 فأسلم القاسم أبا أطع له فقال عنده وهو أبيه إلى فنظر أسلم له فقال رأسه عند فقعد

 .النار من أنقذه الذي الحمد هلل يقول وهو النبي فخرج

 بالكفار االنتفاع على الصحابة حياة من دلل . 
 . الهجرة في دليلهم ليكون مأمونا كافرا رجال بكر وأبو النبي استأجر قد

 

 

 



 

 22صــــــــــ{وأنواعهالتوسل }:  الثالثالموضوع 

 املستحبة أواهلل عند دعائه مبا حيبه ويرضاه من العبادات الواجبة  إىلالتقرب  :ل هوالتوس 

 العباد روح  /خالصة عبادة / تعاىل اهلل إىل القربات أعظم : اإلسالم يف الدعاء 

 المحظور  وقوع لتفادي اخلالفية املسائل عن االبتعاد األوىلكفر  فقد يضر أو ينفع اهلل غري أن اعتقد من

 فعل أو قول من اهلل شرعه بما يكون سلالتو

 توسل غري مشروع  –توسل مشروع )     :أنواع التوسل( 

 

 

 

  يت جيوز فيها التوسل بالنيبال األحوالما ؟ 
         .الدنيا يف احلياة طلب الدعاء من النيب  -1

 (به بإيماني إليك وأتوسل بنبيك بإيماني أسألك)  . وحمبته التوسل باإلميان بالنيب -2  

  

 التوسل الغري مشروع التوسل املشروع 

اهلل مبا نهى عنه يف  إىلهو تقرب العبد  .عند الدعاء مبا ورد يف الكتاب او السنة-تعاىل-اهلل  إىلهو تقرب العبد  تعريفه

 .وسنة رسوله هكتاب

   التوسل بأسماء اهلل وصفاته   التهحا

 (ياحي ياقيوم برحمتك أستغيث)

  الصالحة  واألعمالالتوسل باإليمان 
 (                         اللهم إني أسألك ببري لوالدي أن توفقني في دراستي)

 التوسل إلى اهلل بذكر حاله   

  (                  اللهم إني فقير فارزقني أو مريض فاشفني)

 التوسل بالنبي   عن طريق 
 .   طلب الدعاء من النبي في الحياة الدنيا* 
 . ومحبتهالتوسل باإليمان بالنبي * 

    توسل املشركني بآهلتهم*

التوسل بطلب كشف الكربات *

وقضاء احلاجات من األموات 

سؤال املالئكة أن تقضي *

الدعوات        ترفع احلاجات أو 

ات توجيه العبادالتوسل ب*

 .                               لغري اهلل

 العقيدة تنقية / العبادة إخالص آثاره
 اهلل تعظيم /تعالى اهلل توحيد تحقيق / 

   الشرك في الوقوع خطورة
          العقيدة وجرح قدح 

 .تعالى اهلل لغير العبادة توجيه

 حكمه نوعه التوسل

 جائز التوسل بالنبي و بري لوالدتي  اللهم إني أسالك النجاح بحبي للنبي

 غير جائز توسل باألموات .يا سيد عبد الرحمن فرج همي 

 غير جائز التوسل بتوجيه العبادات لغير اهلل .أقدم لك يا سيدي عبد الرحيم هذا النذر لشفاء ابني 



       

 13صــــــــــــ{األحق باإلمامة في الصالة} لرابعا الدرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هي أن يتقدم رجل المصلين ،ليقتدوا به في الصالة :االمامة في الصالة 

 رجاًل عداًل فقيهًان يكون االمام في صالة الجماعة ويشترط أ. 

  ال يجوز للمرأة أن تؤم الرجال مطلقًا بإجماع الفقهاء درءًا للفتنة وتزكية للنفوس. 

  ويجوز لها أن تؤم غيرها من النساء. 

 األحق باإلمامة يف الصالة 

 السبب معناه األحق باإلمامة يف الصالة
 وأحسنهم للقرآن احفظ أكثرهم االقرأ لكتاب اهلل

 التالوة ألحكام تطبيقا

 بقراءة إال تصح ال الصالة ألن
 الكريم القرآن

 
 األعلم بالسنة

 
 لألحكام ومفصلة مبينة والسنة

 فلن بها علم لإلمام يكن لم إذا ألنه
  اإلمامة يحسن

 .الصالة أثناء له يعترض قد لما

هجر  عنه المعروف تقديم األقدم بالهجرة
 عنه اهلل ما نهى وترك المعاصي

 في السبق لهم المهاجرين ألن
 اإلسالم

 كان السن في كبر كلما ألنه سنا األكبر األقدم إسالما
 الناس توقير موضع

 

  عدد بعض فضائل حفظ القرآن الكريم ؟ 
 .التكريم في الدنيا يستحق حامله التوقير و -1

 .سبب غبطة الناس لصاحبه - -2

 . وم القيامةيشفع ألهله و يرفع منزلة صاحبه ي  -3

 

يؤم القوم :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قال  –رضي اهلل عنه  -عن أبي مسعود األنصاري

أقرؤهم لكتاب اهلل فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فأقدمهم 

وا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وال يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وال يقعد في بيته فان كانهجرة 

 .   إال بإذنه على تكرمته

  راوي الحديث 

 المشهور بأبي مسعود األنصاري  هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة

  . و كان أحدثها سنا شهد بيعة العقبة الثانية 

 .وشهد أحدا وما بعدها

 .                                                                                                             بالكوفة جرةاله من 44 سنة توفي

 معاني المفردات

 إماما يصلي  : يؤم

 إسالما : سلما

 يبسط وما الفراش : تكرمته

 المنزل لصاحب

 ملكه : سلطانه

 

 



  ؟ اإلنسانخصوصية  اإلسالمكيف يراعي 
 0  الرجل للرجل في سلطانه إمامةعن  – –نهى النبي  -1

 .والسبب في ذلك هو احترام السلطة  ومراعاة شعور اآلخرين وإنزال الناس منازلهم 

 

احترامًا .أن يجلس أحد على فراش صاحب البيت إال بإذنه   نهى الرسول كذلك -2

  .صاحب البيت لحرمة وخصوصية 

 

  خيتار من ينوب عنه ؟ أن لإلمامدلل على انه جيوز 
بابي بكر الصديق إماما مع  أمربالمسلمين  إماماو لم يستطع الصالة  عندما مرض النبي

والهدف من ذلك هو تنبيه وإرشاد لألمة من   .ن كعب أقرؤهم بكتاب اهلل أبي ب: انه قال 

 قبكر الصدي أبوهو  إمام المسلمين الذي سيخلفه في مقامه
 

 

  

  من احلديث ؟ املستفادةما الدروس 
 .في العبادة   االقتداء بمنهج الرسول -5

 التي يتوالها خير الناس  عمالاألالصالة من خير  إمامة -2

 واآلخرةحفظ القرآن الكريم به فضل عظيم في الدنيا  -3

 .لمثيالتها من النساء دون الرجال  المسلمة المرأةإمامة  -4

 العبادة  النبوية تعين المسلم على أداء دراسة السنة  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64صــــــــ{حالوة اإليمان} الخامسالموضوع  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 بالمعصية وينقص بالطاعة يزيد باألركان وعمل باللسان وقول بالجنان تصديق: اإلميان . 
 اهلل إلرضاء للمشقات وتحمال طاعاتبال رغبة المؤمن قلب يمأل والراحة والطمأنينة بالسعادة شعور:اإلميان حالوة 

 ال يذوق حالوة اإلميان إال من كانت فيه خصال ثالث؟ 
 .  إليه مما سواهما أحبن يكون اهلل ورسوله أ:اخلصلة األوىل -

 .ن حيب املرء ال حيبه إال اهللأ: اخلصلة الثانية-

 .ن يكره أن يعود يف الكفر كما يكره أن يقذف يف النارأ:اخلصلة الثالثة -

  حمبة اهلل و رسوله  اذكرها ؟. مقدمة على غريها ألسباب 
                                      أخرجنا الرسول من ظلمات الكفر إىل نور اإلميان- 2                                           أوجدنا اهلل من العدم -1

  جناة من النار حمبة اهلل ورسوله-3

 تعاىل و الرسولمن عالمات حمبة اهلل  ؟ 
 عدم تقديم أي شيء على حمبتهما-2   احلياة شؤون كل يفبطاعتهما تتحقق حمبة املسلم هلل و رسوله -1 

 واالقتداء باإلتباع بسنته والتأسي سريته دراسة-            4حتكيم شرع اهلل تعاىل و شرع الرسول-3 

 .دعوته وتبليغ سنته عن والدفاع     نصرته -5

 اهلل يف احملبة معصيته فضل عن والبعد وطاعته اهلل من قربه أساس على احملبة تكون : 

 ألن اهلل يف نطاق احلب عن خترج واملصلحة املنفعة على الناس بني القائمة العالقات  

 اهلل تحت عرش يكونوا أن وفضا شرفا اهلل في المتحابون يكفي دنيوي أمر سببها- : 

 بديال عقيدته بغير يرضى فال قلبه في أشرق اإليمان نور - : ألن الكفر يكره اإلميان حالوة ذاق من 

 سليمة نقية عليها الحفاظ سبيل في وأهوال مشاق من يلقاه ما يستعذب  -

 مثل فعل أو قول الكفر من إىل يؤدي ما كل يكره إليه العودة يكره منو:  

 الخ ... بالتخلف اإلسالم أو اتهام الصحابة سب أو القرآن من ريةالسخ أو به االستهزاء أو الدين سب 

 األرت بن خباب / ياسر آل / باح بن بالل : مثل للكفر العودة وكرهوا فثبتوا دينهم ليتركوا عذاب من الصحابة لقاه ما : ذلك على أمثلة

اهلل ورسوله أحبَّ إليه  أن يكونثالٌث من كن فيه وجد بهن حالوة اإليمان، : ))لى اهلل عليه وسلم قالعن أنٍس رضي اهلل عنه عن النبي ص
((مما سواهما، وأن يحب المرء ال يحبه إال هلل، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار  

  

 راوي احلديث هو 

 األنصاري الخزرجي النضر بن مالك بن أنس هو

      اهلل رسول خادم حمزة أبو كنيته

 الهجرة قبل 54 سنة ولد ملحان بنت سليم أم أمه

 سنة 544 وعمره هـ 24 عام توفي
 حديثا 2226 البخاري في له

 

 معاني املفردات

 بها يجد خصال كثيرة من خصال ثالث : ثالث
 االيمان حالوة االمرء

 فيه واجتمعت وجدت :فيه كن

 ذاقو أدرك : وجد
 المرأة ويشمل الرجل : المرء

 إليه يصير : الكفر في يعود

 فيها ويطرح يلقى : النار في يقذف



 76صــــــــ{مثرات األعمال الصاحلة}السادس املوضوع
 
 
 
 
 
 

 

 إفشاء السالم ،إطعام الطعام ،قيام الليل       ؟ املكارم مثرتها دخول اجلنة أذكر ثالث من. 

 وأدب اجتماعي يبدأ به املسلم قومه حني يلقاهم دعاء باألمن يف الدنيا واآلخرة       عرف السالم ؟ ،. 

 السالم عليكم :  ، يليها رمحة اهللالسالم عليكم و:  يليها  ، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته:أفضلها   ؟ ذكر صيغة السالما. 

 أذكر بعض فضائل إفشاء السالم؟ 

 .حتصيل احلسنات ودخول اجلنةـ  3 .حتقيق األلفة بني املسلمني--2-إحياء لسنة الرسول -1

 وفرض كفاية إذا قصد به مجاعة السالم سنة مؤكدة ورده فرض عني إذا قصد به شخص واحد ؟ أذكر حكم السالم ورده ، 

 ألن الربكة تنزل بالسالم              ؟ يستحب إذا دخل املسلم بيته أن يسلم:  علل. 

 وغرس تعاليم اإلسالم يف قلوبهم الثقة يف نفوسهم علزر      ؟ يستحب السالم على الصبيان:علل ،. 

  حرم الرسول-- ابتداء الكفار بالسالم. 

 ف أصبحت؟وإن متت حتية أهل الكتاب فليكن بغري السالم مثل كي:  علل 

 .وإعالمًا بسماحة اإلسالم تأليفًا للقلوب ،

 ألن اهلل سبحانه وتعاىل جعله من صفات أهل اجلنة    ؟   إطعام الطعام من أجل القربات:  علل. 

 حث الرسول : علل-- لتآلف القلوب وحتقيق املودة بني الناس      ؟ على إطعام الطعام 
 .احلاجة أفضل إطعام الطعام اإليثار مع:  مالحظة

 ويطرد الداء ، وينهى عن اإلثم يضيء الوجه ويكفر السيئات     أذكر بعض فضائل قيام الليل؟ ،. 

 أذكر بعض ما يستفاد من احلديث الشريف؟ 
 .إفشاء السالم حيقق األلفة بني املسلمني--2-إحياء لسنة الرسول  املسلمنيإفشاء السالم بني -1

 .االعتزاز بأحكام اإلسالم وآدابهـ  4                                    .    إطعام الطعام من أجل القربات-3

 

قدم رسول اهلل صلى اهلل عليه  لما:  ، وقيل إليهلما قدم النبي صلى اهلل عليه وسلم المدينة انجفل الناس :  رضي اهلل عنه قال عبد اهلل بن سالم  عن

:  يا أيها الناس :، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال ، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب هإليألنظر وسلم ، فجئت في الناس 

 ((تدخلوا الجنة بسالم  ، ، وصّلوا بالليل والناس نيام ، وأطعموا الطعام أفشوا السالم

 هو عبد اهلل بن سالم بن احلارث األنصاري، : راوي الحديث

 عبد اهلل،  --مسه يف اجلاهلية احلصني ،ملا اسلم مساه الرسول كنيته أبو يوسف ،ا

 وهو من ذرية يوسف بن يعقوب عليه السالم ،كان حليفًا لألنصار ،

 هـ ،43نزلت فيه آيتان من القرآن الكريم ،تويف سنة 

 كان حربًا من أحبار اليهود الكبار يف املدينة ،

 .وهيئته قرأ يف التوراة عن صفة الرسول وامسه وزمانه

 

 معاني المفردات
 أسرع : انجفل

 استوضحت  : استبنت

 أنشروا       : أفشوا

 الطعام قدموا : الطعام أطعموا
 وغيرهم للمحتاجين



 الدرس السابع  }الصحابي الجليل أبو بكر الصديق- رضي اهلل عنه-{صــــــــــــ51 

 

أبو  وأبوه،  عبداهلل بن أبي قحافة عثمان بن كعب التيمي القرشي هو  بكر الصديق الصحابي أبو

 ، ويلتقي في نسبه مع النبي  ر بن عمرو بن كعبقحافة عثمان بن عام

أم  : وأمه، ( التيمي)فيقال ( تيم قريش) إلى، وينسب  ند مرة بن كعبع

الخير سلمى بنت صخر بن عمرو بن كعب وهي بنت عم أبيه، وتكنى أم 

 .الخير

 .بعد عام الفيل بحوالي ثالث سنوات( م 153)هـ .ق 15ولد سنة  مولده

 .بسبب حبه لإلبل وتبكيره في كل شيء حسن:  (علل)             كين بأبي بكر

 (.تاجر الحرير) نشأ الصديق في مكة وعمل بزازا ته وعمله نشأ 

 .له أنه عتيق من النار  إلخبار النبي :  عتيق -5 ؟ بكر الصديق مباذا لقب أبو

 .له عندما صعد أحدا  سماه النبي: الصديق -2    

 

 .  على يد رسول هلل  ؟ بكر الصديق على يد من أسلم أبو

 .حسن الصحبة والصداقة -2            الكرم وبذل األموال -5     بعض فضائل الصديق رضي اهلل عنه

 .زهده -4                          .ورعه -3    

 .اإلسالمخطيب وأول   -2 ن الرجال، وأول خليفة في اإلسالمأول من آمن م -5 رضي اهلل عنه الصديق بكر مناقب أبو

 لم يفته أي مشهد مع الرسول  -3 .وأول من جمع المصحف الشريف -2

بعض أبناء آل البيت الذين تسمو 
 بكر أبو باسم

  –بكر بن الحسن بن علي  أبو –بكر بن علي  أبو -: ج

 رضوان اهلل عليهم أجمعين بن جعفر اهلل عبد بكر أبو       

اذكر دليال واحدا تدل على مكانة 
 ؟ عند الصديق رسول هلل

أحب إلى أن   والذي نفسي بيده لقرابة رسول اهلل)بكر  قال أبو: ج

 (.أصل من قرابتي

 

دات الصحابة للصديق بعض شها
 رضي اهلل عنه

 (.ت أبا بكر إلى خير إال سبقنيسبقما )قال عمر بن الخطاب  -5

                            : قال ولما بلغه أن أناسا فضلوه على أبي بكر -2

 .،(واهلل لليلة من أبي بكر خير من آل عمران)

 .قتال المرتدين -2    .جيش أسامة إنقاذ -5: ج أهم أعمال الصديق يف خالفتهمن 

 

بعد الرسول صلى اهلل ( هـ53)في المدينة  بكر رضي اهلل عنه توفي أبو بكر الصديق وأين دفن؟ متى تويف أبو

 .عليه وسلم بسنتين وثالثة أشهر وبضع ليال ودفن بجواره

 

 كانت خالفة الصديق رضي اهلل عنه  بإشارة من رسول اهلل  (علل)؟ 
 .عاه في مرضهحين د - 2        .حين استخلفه مكانه في الصالة ليؤم الناس -5

 
 



 
 21صـــــــ{أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه} الثامن الدرس

 

 

 طاب يف ثالثة مواقف هي وافق القران الكريم عمر بن اخل: 
 .يف قتل أسرى بدر  -2                            .يف اختاذ مقام إبراهيم مصلى -1

 .أن تتحجب نساؤه  يف احلجاب عندما اقرتح على الرسول -3

 .حبا كبريا   أحب آل البيت  صحابة رسول اهلل: علل 
 .وحتملهم أعباء نشر الدعوة  اإلسالمية ملواقفهم املشرفة مع النيب         

  أحب الصحابة الكرام أل البيت حبا عظيما : علل 
 .استجابة ألمر اهلل تعاىل فمن أحبهم فقد أحب النيب ومن أحب النيب فقد أحب اهلل تعاىل 

  زيد بن عمر                               ؟ {أنا ابن اخلليفتني }من قائل العبارة. 
  ؟ {واهلل لو أن بغلة عثرت بشط الفرات لكنت مسئوال عنها أمام اهلل ملاذا مل أعبد هلا الطريق }هذه العبارة من قائل 

 .عمر بن اخلطاب 

 

هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزي بن كعب بن لؤي بن فهر يلتقي  :امسه
 وهو قرشي من بين عدي{ كعب بن لؤي}في الجد الرابع مع النبي 

وهو في السابعة  ولد بعد عام الفيل بثالث عشرة سنة وبعث النبي  :مولده
 والعشرين من عمره

يجيدها من  حظوظا بين أبناء قريش فقد تعلم القراءة والكتابة وكان الكان م :طفولته 
 قريش غير سبعة عشر رجال

 كان يرعى اإلبل وكان يمارس الرياضة وكان ماهر في الفروسية والرمي :شبابه

 :لقب بثالثة ألقاب وهي  :ألقابه 
 يوم بدر لقبه به الرسول :أبا حفص  -5
 أول يوم في إسالمه  أطلقه عليه النبي  :الفاروق -2
 لقبه به عدي بن حاتم الطائي: أمير المؤمنين  -3

اللهم }عندما قال  أسلم عمر بن الخطاب عندما استجاب اهلل لدعاء النبي  إسالمه 
وقد { أعز اإلسالم بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب 

 .شديد العداوة لإلسالم والنبي كان قبل ذلك

نصرا وعزا  هكان إسالم
 وضح.للمسلمني 

وكان ممن يحسب له حساب ألنه كان أكثر الناس عداء لإلسالم وللرسول 
أن يعلن إسالمه أمام الناس فكان ذلك عزا  في قريش وأشار على الرسول

 .   لإلسالم

مجع عمر بن اخلطاب الكثري 
 فما. من الفضائل واملكارم 
 األدلة على ذلك ؟

                 .القران الكريم يؤيد عمر بن الخطاب في كثير من المواطن  -5
 .الشيطان يهاب عمر من الخطاب رضي اهلل عنه  -2
 .عمر بن الخطاب من المبشرين بالجنة  -3
 



 ما الصفات اليت اتصف بها سيدنا عمر بن اخلطاب ؟ 
 .كان دائم املراقبة هلل تعاىل يف نفسه ويف عمله ويف رعيته  -1

 .كان مرتفع وعفيف عن أموال املسلمني  -2                             

 .كان ورع وعادل  -3                             

 ما الدليل على ورع سيدنا عمر بن اخلطاب ؟ 
 .كان مرتفع عن أموال املسلمني حتى أنه جعل نفقته ونفقة عياله كل يوم  درهمني 

  أذكر بعض من االجنازات اإلدارية واحلضارية ؟ 
 لتاريخ اهلجري اختذ بداية ا. 

 اختذ بيتا للمال واختذ دار للضيافة. 

  أنشئ املدن اجلديدة ووسع مسجد الرسول. 

  مجع الناس على صالة الرتاويح وأعطى جوائز حلفظة القران الكريم . 

  أخر مقام إبراهيم ليوسع املطاف وقنن اجلزية على أهل الذمة. 

 مر بن اخلطاب يف جمال احلرب ؟اذكر بعض االجنازات لسيدنا ع 
 .أول من أمر بالتجنيد اإلجباري للشباب والقادرين   -

 .أقام املعسكرات احلربية الدائمة يف األردن وفلسطني ودمشق وحرس احلدود   -

 .العراق والشام والقدس ومصر: فتحت يف عهده كل من   -

  اذكر بعض من االجنازات يف جمال االقتصاد ؟ 

 وأنشأ األوقاف  {التموين}ر الدقيق هو أول من اختذ دا. 

   أقرض الفائض من بيت املال للتجارة. 

  ماذا فعل عمر بن اخلطاب ألهل الكتاب يف عهده ؟ 
 .اإلسالمأعطاهم األمان ألنفسهم وأمواهلم وكنائسهم وصلبانهم وال يكرهون على الدخول يف 

 من ذو احلجة  22}   ربعاء استشهد يف فجر يوم األ   متى استشهد سيدنا عمر بن اخلطاب ؟

 . بينما كان يصلي باملسلمني {ميالدية  244نوفمرب  3املوافق 

 أبو لؤلؤة اجملوسي طعنه خبنجر مسموم  من الذي طعن سيدنا عمر بن اخلطاب ؟. 

 داللة على مدى اهتمامه  .سؤال عمر بن اخلطاب وهو يف سكرات املوت عن صالة املسلمني : علل

 .ض الدين وأهمية الصالة بدينه ومتسكه بفرائ

 



 49صـــــــــ{أم املؤمنني السيدة عائشة رضي اهلل عنها}التاسع املوضوع
   نسب السيدة عائشة: 

، وأفقه نساء األمة ، ولدت يف اإلسالم ، تزوجها هي عائشة أم املؤمنني بنت أبي بكر الصديق ، زوجة النيب ـ 

 .ن اهلجرة بعد عودته من غزوة بدر قبل اهلجرة ودخل بها يف السنة الثانية م النيب

 (بن الزبري عبد اهلل)، على اسم ابن أختها أمساء  ـأم عبد اهلل:كنيتها ـ .أم رومان بنت عامر بن عومير ـ:ـ أسم أمها 

 كانت رضي اهلل عنها أحب الناس إىل قلب النيب : مكانتها في قلب النبي  -
 .ليكن أمهات للمؤمنني ومعلمات للنساء والرجال إىل يوم الدين  .النساء أطهرهن وأعفهن وأحسبهن من  علل اختار اهلل للنيب 

  فضائل أم املؤمنني عائشة ـ رضي اهلل عنها. 
 (الطَّعام على الثَِّريِد َكَفْضِل النِّساِء على عاِئَشَة َفْضل)فضلت على سائر النساء                                  -

 (َواْلْآِخَرِة الدُّْنَيا ِفي َلَزْوَجُة نبيكم ِإنََّها)               .شة زوج الرسول يف اجلنةعائ -

 ـ(  السَّاَلم ُيْقِرُئِك جْبريل هذا عاِئَش، يا.                          )جربيل يقرئ عائشة السالم-

 (َبكر َأِبي آل َيا َكِتُكْم َبَر ِلِبَأوَّ ِهَي َما)               .عائشة رضي اهلل عنها املباركة-

  ـ:مناقب السيدة عائشة رضي اهلل عنها 

 . الناس من أحد هفي يشاركه ولم بكرا  الرسول تزوجت  -1
 .بيتها في  وُدِفن ، وَنْحرها َسْحِرها وبْين ، يوِمها وفي ، بيتها في ُتوفِّي  -2
 عنها اهلل رضي بيتها في كان مرض عندما -3
 آثرت السيدة عائشة سيدنا عمر على نفسها يف دفنها جبوار الرسول:  يالإيثار فوق اخل . 

 (كنت أريده لنفسي وألوثرن به اليوم على نفسي )

  . َصاِحَبْيِه َمَع ُيْدَفَن َأْن اْلَخطَّاِب ْبُن ُعَمُر اْسَتْأِذُن عندما : المناسبة . عنها اهلل رضي عائشة : القائل -
 آلخرتها رجته أمر في نفسها على غيرها ئشةعا السيدة إيثار : الداللة -

  كرمها ـ رضي اهلل عنها: 

 ) بها تصدقت ثم اهلل رسول عهد على هذا كان ما ( رقاقا ثيابا معاوية إليها أرسل  -

 ((.رأيت عائشة تقسم سبعني ألفًا وهي ترقع درعها)) عن عروة بن الزبري قال  -

 من األحياء بل من األموات أيضًا إنها كانت ال تستحي فقط:  يعجز الوصف عنه حياء. 

 22صـ عباس ابن مع قصتها مثل شأنه عظم مهما بعمل تمدح أن تحب عائشة أمنا تكن لم .ورعها ـ رضي اهلل عنها 

 حادثة االفك 

 حوين    المصوطلق  بنوي  مون غوزوة   العوودة  طريق في  عنها اهلل رضي  عائشة المؤمنين ألم وقعت حادثة استغلوا المنافقين أن -
  لها، عقدا افتقدت عادت فلما ، شأنها لبعض هودجها من نزلت

 فيه، أنها يحسبون وهم البعير على ووضعوه الهودج الرجال وحمل عنه، تبحث فرجعت  -
 غيابها، يكتشفوا أن بعد إليها يعودوا أن تنتظر مكانها فمكثت ، الَرْكب تجد لم عادت وحين  -

 بعيوره،  علوى  فحملهوا  ،  عنوه  اهلل رضوي   المعطول السولمي   بون  صوفوان  وهو  النبي أصحاب أفاضل أحد بها مر أن وصادف -
 اهلل بن عبد ذلك وتولى ، كامال شهرا الباطلة اإلشاعات حوله ونسجوا الحادث، هذا المنافقون فاستغل ..المدينة إلى وأوصلها

 عشر في البراءة فيها فنزلت . عائشة باإلفك  المؤمنين مأ  فاُتِهمت المسلمين، من ثالثة معه الكالم في وأوقع سلول، بن أبي
 القذف بحد تكلم من كل وحد النور سورة من آيات

 .ضان عام مثان و مخسني من اهلجرة توفت رضي اهلل عنها ليلة الثالثاء السابع عشر من شهر رم  :وفاتها رضي اهلل عنها 



 541ــــــصــــ{أحكام الطالق و آثاره و معالجته} العاشر الدرس

 

 هو حل رابطة الزواج و إنهاء العالقة الزوجية بألفاظ خمصوصة؟  ما هو الطالق . 

 إلنهاء العالقة الزوجني متى استحالت العشرة بينهما .علل شرع اهلل الطالق. 

  اإلمجاعالطالق مشروع بالكتاب و السنة و. 

 (....العدة اأحصوعدتهن و إذا طلقتم النساء فطلقوهن ل النيبيأيها  ) قال تعاىل  :بالكتاب

أميا امرأة سألت زوجها طالقا من غري ما بأس ) -صلى اهلل عليه و سلم-قال رسول اهلل  :بالسنة

 (فحرام عليها رائحة اجلنة

  .على مشروعيته-صلى اهلل عليه و سلم  -إمجاع املسلمني من زمن الرسول :باإلمجاع

  ما حكم الطالق ؟ 

 يأتيالظروف كما  فباختال أحكامهو ختتلف  .مباح :  

 إذا تعذر على احلكمني التوفيق بني الزوجني حال الشقاق : واجب. 

 إذا فرطت الزوجة فى حقوق اهلل الواجبة عليها : مندوب. 

 عند احلاجة إليه لدفع سوء خلق الزوجة و سوء عشرتها : مباح. 

 إذا مل يكن للزوج سبب يدعوه لذلك : مكروه . 

 بيانه يو سيأت يق البدعو هو الطالطهر جامعها فيه  يف أوحليض ا يفو هو الطالق  : حرام. 
 

   صور الطالق؟ هيما 

 . املنجز و املعلق - يو البدع السين -الرجعى و البائن  -الصريح و الكنائى 

 

 الطالق الصريح و الكنائى: أوال: 

 .ة ألن لفظه صريحو ال تشرتط فيه الني (أنت طالق )كأن يقول الرجل المرأته  : الطالق الصريح -

 احلقيغري صريح ، فلو قال الرجل لزوجته  كنائيوتشرتط فيه النية ألنه  : الطالق الكنائى -

  .بأهلك و يقصد بهذا اللفظ الطالق وقع و إن مل يقصده ال يقع

 

 

 

 



  الطالق الرجعى و البائن : ثانيا:  

  غري عقد جديد هو ما جيوز معه للزوج رد زوجته فى عدتها من : الطالق الرجعى-

 : و ينقسم إىلاحلال ،  يفهو رفع قيد النكاح  : الطالق البائن -

و هو إذا طلق الرجل زوجته و انتهت عدتها سواء من طلقة أوىل أو  : بائن بينونة صغرى -5 

  .ثانية، وال حتل له إال مبهر و عقد جديدين

عدتها أم ال ، وال حتل  انتهتو يكون بعد الطلقة الثالثة سواء  : بائن بينونة كربى -2

 .له حتى تنكح زوجا غريه نكاحا صحيحا

 

 و البدعى  السينالطلق : ثالثا:  

هو الواقع على الوجه الذى ندب إليه الشرع ،بأن يطلق الزوج زوجته طلقة  : الطالق السنى -

 .طهر مل ميسها فيه يفواحدة 

إطالة  يفيلحقه باملرأة من أذى  ملا دعيابالطالق املخالف للشرع ، ومسى  :ي الطالق البدع -

 : عدتها ،و من صوره

 .ثالث طلقات بكلمة واحدة -1

 .ثالث طلقات متفرقات فى جملس واحد -2

 .وحكمه حرام ولكنه يقع و يأثم صاحبه. الطالق فى حيض أو نفاس ، أو فى طهر جامعها فيه -3

  الطالق املنجز و املعلق : رابعا:  

ق غري املعلق على شرط ، وال مضاف إلي مستقبل ، بل قصد به وقوع هو الطال : الطالق املنجز -

  .الطالق فى احلال كأن يقول الزوج لزوجته أنت طالق

ما جعل الزوج فيه حصول الطالق معلقا على شرط ، مثل أن يقول الزوج  : الطالق املعلق-

  .فأنت طالق.... إن فعلت كذا: لزوجته 

 

 صبى يعترب لغو لو صدر منه أوسفيه  أومكره  أون حدوث الطالق من شخص جمنو: علل.  

 .األهليةحياة الزوجني ، و البد أن يكون املطلق كامل  يفألن الطالق يرتتب عليه آثار ونتائج  -

 يتخذا قرار الطالق أنيفكرا جيدا قبل  أنجيب على الزوج أو الزوجة : علل. 

  .األوالدو ضياع  األسرةك خطرية من تفك اجتماعيةألن الطالق يرتتب عليه مشاكل 

  املرتتبة على الطالق ؟ األولية اآلثار هيما 

 (األطفالرعاية )احلضانة -                                                  العدة                         -

 



  راقه هلاتنتظر فيها املرأة و متتنع عن الزواج بعد وفاة الزوج أو ف اليتاملدة  هي : هيالعدة . 

  ملاذا شرع اهلل العدة؟ 

 .األنسابال ختتلط  لكيالتأكد من براءة الرحم  -1

 . تهيئة فرصة للزوجني إلعادة احلياة الزوجية -2     

 .استشعار عظم رباط الزوجية -3                                         

 

 أنواع العدة مدتها

 تحيض التيالمرأة  - 5 ثالث حيضات

 يئست من المحيض التيالمرأة  -2  الثة أشهرث

 مات عنها زوجها التيالمرأة  -3  أربعة أ شهر و عشرا ما لم تكن حامال

 المرأة الحامل -4  حتى تضع حملها

 المرأة غير المدخول عليها -1  ال عدة لها

 

  و الضياع يعرضهم للهالك األبناءالن اإلهمال فى رعاية -      واجبة األبناءعلل رعاية. 

 

 األم أوىل من الرجل برعاية الصغري بعد الطالق: علل. 

 .ألنها أعرف بالرتبية و أقدر عليها*      

 .هذه الناحية ما ليس للرجل  يفهلا من الصرب  *      

  ؟  األمعند  احلضانة تنتهيمتى 

سنني و الفتاة عن خدمة النساء و قدرت مدة احلضانة ببلوغ الفتى سن سبع  األبناءستغنى اإذا 

 ..إذا أمتت تسع سنني 

  رأى بعض الفقهاء الزيادة بالنسبة للفتاة: علل . 

 .لتتمكن من اعتياد عادات النساء -
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 سة احلياةملا هلا من دور مهم يف بناء الشخصية وتنشئة األجيال وهند    ؟علل أهمية الرتبية  

 ملا هلا من أهمية بالغه         ؟علل اهتم اإلسالم بالرتبية اشد عناية 

 حقوق األبناء: أواًل 
 ما يتعلق بأحكام املولود: 

 :حقوقا للمولود منذ اليوم األول من والدته وهي كاآلتي –صلى اهلل عليه وسلم  -سن الرسول 

 اليوم السابع اليوم األول

 تسميه المولود لود اليمنى واالقامه باألذن اليسرىاألذان في أذن المو 

 حلق شعره والتصدق بوزنه فضه  زكاه الفطر عن الولد 

 العقيقه استحقاق الميراث

 الختان البشارهوالتهنئه بالمولود الجديد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحنيك المولود
 

 الشخصية ما يتعلق ببناء: 
   هي ربط األبناء منذ صغرهم بأصول اإلميان باهلل عز وجل وباملالئكة وكل ما يتعلق الرتبية اإلميانية

 بالغيب
 علل حث اإلسالم على غرس املبادئ اخللقية يف نفوس األبناء؟    : اخللقية الرتبية 

 والبناء واحرتام الذوق العام وغريها ملا هلا اثر واضح يف السلوك كاحرتام وجهات النظر واحلوار            

  لتعينهم على العبادة وحتمل األعباء      علل الرتبية اجلسمية مهمة للنشء؟:    الرتبية اجلسمية 

 ما املنهج الذي رمسه اإلسالم لآلباء يف الرتبية اجلسمية ألبنائهم؟ 

            حثهم على إتباع القواعد الصحية يف املأكل واملشرب والنوم          -1

 جتنيبهم مواطن العدوى          -2

 الفروسية وألعاب الرياضة ممارسة تعويدهم -3

   تهدف إىل تربيه األبناء على اجلرأة يف احلق   علل أهمية الرتبية النفسية ؟:        الرتبية النفسية  

 ما الذي تدعو إليه الرتبية النفسية لآلباء؟

  والمعاملة والتعليم والعطاء الحب في بينهم والمساواة األوالد بين العدل -1

 المداعبة والممازحة معهم   -2

  تقبيل األبناء والرأفة والرحمة بينهم -4         حسن استقبالهم وتفقد أحوالهم           -3
 ما هي التوجيهات اليت دعا إليها اإلسالم اآلباء للرتبية العقلية؟:  الرتبية العقلية 

 تالوة اهلل بكتاب العنايةألبناء  ـ ملء الفراغ بما ينفع  ـ غرس حب العلم وآدابه في ا

 .واستعداداتهم العلمية ميولهم وفق توجيههم  - وحفظا
 



 {حقوق اآلباء:ثانيًا }
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملا هلما من دور عظيم يف حياه األبناء ورعايتهم      علل اهتم اإلسالم بالوالدين ؟ 

  ؟  اإلسالم يف اآلباء حقوقما هي 
 هما من أفضل القربات   جعل طاعتهما والرب ب -1

          نهى عن عقوقهما    -2

 قدم بر الوالدين على اجلهاد -3

 أمر باإلنفاق عليهما ورعايتهما عند الكرب         -4

 ـ  برهما بعد وفاتهما2                                  الدعاء هلما             -5

  اذكر صور بر الوالدين بعد وفاتهما 

              ـ صله رحمهما وبر أصدقائهما2                    صيتهماهما ووإنفاذ نذر -5
 المسارعة للعمل الصالح إلدخال السرور عليهما -4 ـ الصدقة والحج عنهما 3

 اذكر صور من أدب الصحابة والتابعني مع والديهم ؟ 
كان كثير البر بأمه : زين العابدين بن علي رضي اهلل عنه -1

ر الناس بأمك ولسنا نراك تأكل معها حتى قيل له انك من اب
في صحفه فقال أخاف أن تسبق يدي إليه عينها فأكون قد 

  .عققتها
 

نادته أمه من بعيد فأجابها :  عبد اهلل بن عون رضي اهلل عنه -2
 من بعيد فعلى صوته صوتها فاعتق رقبتين 

 اذكر مثار بر الوالدين ؟ 
الذنوب زيادة العمر والرزق وسبب لتكفري  :يف الدنيا  -1

 الدعاءواستجابة 

 دخول اجلنة  :يف اآلخرة  و  -2
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  موت بطريق التبرع  هي تمليك مضاف إلى ما بعد ال:  الوصية . 

 الكتاب والسنة واإلجماع  ودليل مشروعيتها . 

 تجوز الزيادة على ذلك ، وتستحق الوصية بعد الوفاة مباشرة  الثلث وال:   مقدار الوصية . 

  شروط الوصية ما يلي:  

 . أن يكون كامل األهلية : الموصي   -أ

 .  أال يكون موجوداًً وقت الوصية  -3يكون قاتاًل للموصي     أال  -2أال يكون وارثا للموصي    -1: ى له الموَص -ب

 . أن يكون المال موجوداًً   -2 .  ك يأن يكون قابالًً للتمل -1: ى به الموَص -ج

  ث وذلك لقرابة بينهما ونحوه تجزئة يثبت لمستحقه بعد موت الموِرحق قابل لل :املرياث هو . 

   جماع الكتاب السنة واإل ودليل مشروعيته . 

 الموروث  -ج               .ث ِرالمِو -ب       .  الوارث  -أ      : أركان املرياث . 

  أال يوجد مانع من موانع اإلرث -حياة الوارث بعد موت الموِرث       ج -موت الموِرث حقيقة    ب -أ :شروط املرياث  

  قال رسول اهلل  . القـــتــــل  -أ  :موانع املرياث (للقاتل ميراث ليس) 

   (ال يرث المسلم الكافر ، وال الكافر المسلم ) قال رسول اهلل  .اختالف الدين  -ب      

 .  المرتد ال يرث من أحد مات أبدًا وال من مرتد مثله (     علل)      .الردة  -ج        

 قل ماله الى بيت مال المسلمين ألنه باغ بارتداده فال يستحق الصلة الشرعية التي هي الميراث فإن مات انت

  من يرث من الرجال والنساء 

 

 أصحاب الفروض(1)

 (هم أصحاب األنصبة التي بينها الشرع)

 العصبات( 2)

 (هم بنو الرجل وقرابته ألبيه)

 الذكور اإلناث الذكور

 االبن الزوجة األب

 ابن االبن البنت الجد الصحيح وإن عال

 ته ألبيهقراب األخت الشقيقة األخ ألم

  األخت ألب الزوج

 األخت ألم 

 بنت االبن

 الجدة الصحيحة وإن علت

 األم
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  حفظ اللسان: أوال  

 (.علل) سبحانه و تعاىل  –اللسان نعمة عظيمة من اهلل 

  و العبادة ، والتوصل بني الناس ،و التعبري عن الرغبات ألهميته يف الذكر                          

  من آفات اللسان: 
 (. علل)سبحانه و تعاىل   –اللسان له آفات خطرية حرمها اهلل 

ألنها تنشر احلقد و البغض التفكك و تثري الفنت بني األفراد و اجملتمعات و بها يصل التفريق بني املرء و زوجه ، 

 .و صديقه واألخ و أخيه ، ولصديق

 

 عض احلاالت اليت ال تعد من الغيبة ب: 
 -وجماهر فسقا  -حمذر  –معروف النصيحة  -متظلم : القدح ليس بغيبة يف ستة 

 املنكر إزالةيف  اإلعانةمن طلب 

  معاجلة آفات اللسان : 
 من حسن إسالم املرء أن يصون لسانه و يستعمله يف طاعة اهلل و يفكر قبل أن يتكلم

   اللسان اذكر صور معاجلة آفات: 
 إدراك خطورة اآلفات يف حمق احلسنات و جلب السيئات-    مراقبة اهلل وجماهدة النفس

 هجر جمالس الغيبة و النميمة -   مصاحبة الصاحلني و اإلعراض عن اجلاهلني 

 عز وجل و قراءة القرآن الكريم –ذكر اهلل 

   ه إال أنت أستغفرك و أتوب إليكسبحانك اللهم  حبمدك أشهد أن ال إل. اذكر دعاء كفارة اجمللس 

 

 الدليل تعريفه اخللق

 ) بعضا بعضكم يغتب وال ( (ذكر اإلنسان يف غيبته بسوء و إن كان فيه ) هي  :الغيبة 

 ) نمام الجنة يدخل ال ( (نقل احلديث على وجه اإلفساد إليقاع الفتنة بني الناس) هي  :النميمة 

قد   ، به( القول القبيح و كشف العيوب ) هو  :السب 

 املرء يف سب والديه يتسبب

 )كفر وقتاله فسوق المسلم سباب(

 : الكذب 
 

 يؤمنون ال الذين الكذب يفتري إنما ( (اإلخبار عن الشيء على خالف ما هو عليه ) هو 
 ) اهلل بآيات

 : اللعن 
 

 وال اللعان وال بالطعان المؤمن ليس( (الطرد و اإلبعاد عن رمحة اهلل ) هو 
 ) والالبذئ الفاحش



  حفظ الفرج: ثانيا 
 

 

 

 و قد حرمه اهلل و جعله من الكبائر( الرمي بالزنا و اتهام أعراض الناس بالباطل ) هو 

 اجللد مثانني جلدة و عدم قبول شهادته و احلكم بفسقه:  عقوبة القاذف

 

 

 

 

 

  اآلخرةز يف امتدح اهلل احلافظني فروجهم و جعل ذلك من عالمات الفو

  ( علل) االجتماعيةجرمية الزنا من أخطر اآلفات،  

ألنها تؤدي إىل اختالط األنساب و انتشار األمراض و احنالل األسر و فساد األخالق كما 

 ه و جعله من الكبائرتشدد اهلل عقوب

 

 : المحصن  عقوبة الزاني غير -5

يقع يف  املرأة ؛ لكي ال اجللد مائة جلدة ، التغريب سنة و هذا التغريب للرجل دون

 التغريب مفسدة للمرأة

  :عقوبة الزاني المحصن  -2

 اجللد مائة  الرجم حتى املوت

 

   اذكر الوسائل اليت شرعها اإلسالم لصيانة املسلم من الفواحش. 
  غض البصر 

  حتريم االختالط ، و اخللوة باألجنبية 

  وجوب احلجاب على النساء ، و النهي عن التربج 

 زواج ملن يقدر عليه ، والصيام ملن مل يقدر عليهتشريع ال 

 

 

 
 
 
 

 :  جرمية القذف    -1

 :جرمية الزنا  -2
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  الخ ....الرحمة ، الرفق ، سعة الصدر ، التسامح ، االبتسامة ، " : من صور األخالق اإلسالمية . " 

 . ة والغلظة لين الجانب والتلطف في األمور والبعد عن العنف والشد :الرفق هو  .1

 :   ومن فضائل الرفق

 . أن الرفق خلق عظيم يزين صاحبة  -ب  . أن صاحب الرفق له الجزاء العظيم من اهلل تعالى  -أ  

 . هي إرادة فعل الخير برقة القلب ، وانعطاف النفس مع المغفرة واإلحسان  :الرمحة  .2

 : ومن فضائل الرمحة  .3
 .االتصاف بالرحمة   -ب    .أنها تدل على فقه الرجل وحكمته  -أ  
  

 : ما يأتي   من صور الرفق يف حياة النيب حممد  .9
 " رحمته بالمشركين : ج . رحمته بالجاهل : ب  . رحمته بالعباد  -أ: " أوالًً رحمته باإلنسان  والمتمثلة بـ   
 " .  كفالة اليتيم والسعي على األرملة والوصية بالنساء : " بالضعيف  مثل   رحمته : ثانياًً   
 " بحسن معاملة الخدم  أوصى : " رحمته بالخدم  : ثالثاًً   
 " . واالحسان بالذبح " " االطعام والسقي وعدم تحميله ما ال يطيق  : " رحمته بالحيوان : رابعاًً   
 

   :من آثار الرفق يف اجملتمع  .5

 . تحقيق األمن للفرد والمجتمع  -ج . محبة الناس وإيصال الخير لهم  -ب . تحقيق محبة اهلل في المجتمع  -أ 

      

 :مفهوم سعة الصدر  .6

 " . الغضب م  الحلم والصبر وعد"                                 

  :مفهوم التسامح   .7

 " .غضب والمشاعر السلبية تجاه الشخص الذي يخطئ بحقك ال تشعر بالوأهو أن تكون مفتوح القلب ، "          
  

  :مفهوم السماحة  
 " .هو تيسير في المعاملة ومالينة في المحادثة وصفح وتجاوز وطالقة الوجه واستقبال الناس بالبشر "               
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 .هو اللباس المحكوم بالضوابط الشرعية التي تراعي فطرة اإلنسان هـــــــــــــــــــتعريف

       
عي
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اء أو النس، أال يتشبه الرجال بلباس النساء -2عدم التشبه بلباس الكافرين  -5 الشروط املشرتكة
كاللون أو ، أال يكون لباس شهرة مما يلفت األنظار -3  ل  بلباس الرجا

 .الشكل المخالف لعامة الناس

.                                                                                                                     أن يغطي عورته من السرة إلى الركبة -1 لرجللباس ا
.                                                                                      يلبس الذهب أو الحرير ألن فيه إسرافًا وتبذيرا وتشبها بالنساءأال  -2
 .أال يكون خيالء لما فيه من كبر -3

 .و معطرمبخر أ أن يغطي جميع بدنها وأن يكون سميكا غير شفاف وأن يكون غير ملرأةلباس ا

عية
شر

ة ال
زين

ال
  
  

  
  

 

        الغرائز إثارة منع المجتمع كيان على حفاظا للقلوب طهارة للعورة سترا احلكمة منه
 {صاحبها يسوء كشفها ألن سوءة العورة سميت }

 مخيلة وال إسراف بغير التزين يكون حدودها

 .ظافة والتطيب وتذهيب اللحيةوحث على الن،  أنكر اإلسالم على من رفض أخذ الزينة للرجل

تزين  المرأة وتجملها يكون داخل بيتها ولمحارمها خاصة زوجها              للمرأة
 .أما خارج البيت فقد أمرها اهلل تعالى بحجب زينتها

اس
للب

دع ا
ب

 

 السليمة الفطرة منافاة الشخصية ضعف سببها 
 الموضة وراء االنسياق األعمى التقليد

 . الخصر عن والساقط الضيق البنطال لبس - واألساور والسالسل الذهب داءارت للرجل

وضع ما يرفع غطاء  –ارتداء المالبس المزخرفة و المطرزة و الشفافة  للمرأة
ارتداء المالبس الضيقة و إظهار جزء من  –الرأس ليتوهم الناظر انه شعرهن 

 الشعر مع غطاء الرأس 

 بينهما مشتركة شروط وجود مع منهما كل الفطرة مع يالئم بما واملرأة لالرج بني الزينة شروط ختتلف  

 علل دعا اإلسالم كال من الرجل و املرأة إىل التحلي باآلداب الفاضلة يف اللباس الشرعي ؟ 
 حلرص التشريع اإلسالمي على عفة النفس و صيانة العرض                   

 حفاظا على هوية المسلم ؟                             رين علل نهى الشارع عن التشبه بلباس الكاف. 
 حفاظا عليها و درءا للفتنة                       علل اوجب اهلل تعاىل احلجاب على املرأة ؟. 

  كال من الرجل و املرأة إىل االلتزام باللباس الشرعي ؟ -صلى اهلل عليه و سلم  -ملاذا دعا الرسول 
 هارة للقلوب وحفاظا على كيان المجتمع ومنعا إلثارة الغرائزسترا للعورة وط  

 السيدة عائشة رضي اهلل عنها قدوة النساء يف احلياء فأين جتد ذلك يف سريتها العطرة؟ 

و أضع ثوبي و أقول إنما هو   كنت ادخل البيت الذي دفن فيه رسول اهلل: عن عائشة رضي اهلل عنها قالت                  

 .ي فلما دفن عمر واهلل ما دخلته إال مشدود علي ثيابي حياء من عمرزوجي وأب

 النيب هدي من وهيئته لباسه يف : - 

 وطهارته ملبسه نظافة على يحرص-   القطن من القميص إليه الثياب وأحب اللباس من تيسر ما يلبس كان

- النفوس في إيجابي تأثير من له لما الوفود الستقبال يتجمل كان - األبيض إليه األلوان أحب-  رائحته وطيب

 السراويل ولبس-  والصوف والكتان القطن فلبس مالبسه ارتداء في ينوع كان-  الفضة من خاتما يتخذ كان

 .والجبة والعمامة والرداء واإلزار



 511صــــــــــ(آثارها  –أهدافها  –مفهومها )العولمة  السادس عشر الدرس

 ا يف جمتمع عاملي واحديوسياسو ثقافيا دمج سكان العامل اقتصاديا  :وملةتعريف الع. 

 ؟ ما أهداف العوملة 
 دية والعسكرية على شعوب العاملفرض السيطرة االقتصا * 

 .ربط اإلنسان بالعامل ال بالدولة *

 .الغربية الثقافةالقومية وتغليب  تدمري اهلويات والثقافة *

 .واستعمار ممتلكاتها وخريتها( دول العامل الثالث)دول اليت يطلق عليها على ال السياسيةاهليمنة  *

 رأسهاتذويب سائر احلضارات اليت حتمل قيما مضادة لقيم احلضارة الغربية و على *

 . اإلسالميةاحلضارة 

  سياسية   – ثقافية  - اقتصادية  :جوانب العوملة. 

 لناس واملعلومات والسلع بني دول العاملسهوله حركه ا : ما املقصود بالعوملة االقتصادية. 

  االقتصادية العوملةما أخطار: 

   قليلة اعتمادا على النظام االقتصادي القائم على الربا مقابل انتشار الفقر  فئةتكديس رأس املال يف يد 

  الضروريةزم غري واواالستغراق يف الكماليات والل االستهالكية النزعةحتريك. 

  مبا حتمل من بضائع ذات تأثري سليب على قيمنا وأخالقنا  العامليةوق على الس االنفتاح 

 ما املقصود بالعوملة الثقافية ؟ 
 "حماوله جمتمع ما تعميم منوذجه الثقايف على اجملتمعات األخرى: " وتعرف بأنها

 عدد أخطار العوملة الثقافية : 

  . سالميهلغربية على الثقافة اإلادعاء أفضليه الثقافة ا -

 .الفرد بأمته عالقةالدين واملعتقد وأضعاف  إىلويب االنتماء تذ  -

 .لى ضوابط االسره وقيم اجملتمعومروق الشباب ومتردهم ع واالجتماعيةسريه متزيق الروابط األ  -

 .شيوع سلوكيات وتصرفات هابطه تنايف قيم اإلسالم وتشريعاته  -

 

 

 



 ما املقصود بالعوملة السياسية: 
  وأهدافهولي يتجه حنو التوحد يف قواعده وقيمه هي عمليه تشكيل نظام د

 عدد أخطار العوملة السياسية: 
 .من اخلطاب الوطين والسخريةضعف االنتماء لسلطه الدولة وامتهان رموزها  -1

 تأليب األقليات اليت ختالف أنظمة وقوانني الدولة حتت ذريعة حقوق اإلنسان -2

 ؟ طننا العربي واإلسالميما هي وسائل هيمنه اإلعالم الغربي داخل و 
  العربية األوساطيف  املتداولة الغربيةالصحف واجملالت  -1

 .اللغات متعددة املختلفة اإلذاعات -2

 .العامليةشبكه االنرتنت -3

  ؟ للعوملةما اآلثار االجيابية 

من خالل وسائل  سالميةاإل الدعوةونشر  سالميةاإل الثقافةأتاحه فرص كربى لنشر   **

 .احلديثة ماإلعال

 .من خالل االنرتنت املفيدة املعلومةسهوله احلصول على  ** 

 .العامل أحناءني املسلمني يف التواصل ب زيادة** 

 .الشركات أوالنمو االقتصادي القائم على التجارة احلرة سواء األفراد حتقيق مكانيه ا**

 ؟ ما األساليب الفعالة ملواجهة خماطر العوملة
 .سالميةاإلابت التمسك بالثو  -1

 .البشريةوما يقدمه من حلول ملشكالت  اإلسالمالتعريف بعامليه  -2

 .الشاملةالقوه  أمببد األخذ -3
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   ميةإن لم تسّخر لصالح األمة اإلسال، نعم                              ؟هل للعوملة خطورة. 

  والطبقاترسالة غير محدودة بعصر وال بمكان فهي تخاطب كل األمم والشعوب فهي      :أصيل إسالمي مفهوم العاملية. 

   عاملية اإلسالم ؟ما هي مظاهر 

 
 
 
 
 

 

 ما هو الفرق بني العوملة والعاملية ؟ 

 العولمة العالمية                      

  اللغويوالعقدي والفكري  باالختالفتعترف 
  والتعايش تضع أسسًا للتفاهم 
  ال ُتْكِره أحدًا على اعتناق مبادئها 
  ُتواِزن بين المصلحة الفردية والعامة 

 

 تجعل العالم واحدًا في إطار حضارة واحدة 
   تفرض مبادئ األقوى في الحكم

 والسياسة
  تغلب المصلحة الفردية على العامة 

 

 
  على ماذا يؤكد حديث الرسول " :؟" هلل يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة عام من ُيجدد هلا دينها إن ا    

 . يؤكد على مشروعية التجديد للدين ومنه الخطاب الديني               

 يف أي شيء يكون التجديد ؟ 

التجديد ال يمس الثوابت مثل العقائد واألحكام القطعية وأصول الفضائل أما غير  إن
 ها التجديد واالجتهاد مثل القضايا العلمية والطبيةالثوابت فهي التي يدخل

  هل جتديد اخلطاب الديين يعين حتريف اإلسالم ؟ 

ال إن تجديد الخطاب الديني ال يعني أن نحرف الكلم عند مواضعه أو أن نلغي آيات الجهاد  
 .أو أن نحذف ركن من أركان اإلسالم أو حذف تحريم الربا و الحدود

 أن حنرص عليها يف خطابنا الديين لغري املسلمني ؟ ما األمور اليت جيب 

                                                            .حصر الدعاء على الظلمة والمعتدين من أهل الكتاب ( 1 
 .أن نحسن مخاطبتهم مع اعتقادنا الجازم بكفرهم   (2

 الحياة جوانب من جانب لكل مستمرال التجديد  بــ علينا الثقافية هويتنا على للحفاظ    

                                فيها الثقة وزيادة لذاتنا نظرتنا تغيير- *
 بصورة بالكون عالقتنا صياغة إعادة  -*   

 

                                                                                    تعايش الناس في سالم وأمان على مبادئ المساواة والحرية - 5
 والعصبية بكل أشكالهاالقضاء على العنصرية  -2
 انتشار عقيدة اإلسالم في جميع أنحاء العالمـ 3
 حماية حقوق اإلنسان بكل أشكالهاـ 4
 



 الديين اخلطاب : 
 

 أهمية جتديده
التخلف ولتجديد خاصية هذا  فجوةنعم هناك ضرورة ملحة لذلك لعبور 

الثقافة اإلسالمية منذ فجر  التجديد مسعًى أساسيًا في الدين وقد كان هذا

 صورها بكل اإلسالم وذلك لمواجهة تحديات العولمة

، هو البيان الذي ُيوّجه باسم اإلسالم إلى الناس جميعًا لدعوتهم إلى اإلسالم  تعريفه

 ويتميز بالسعة والشمول
 اللسان بآداب التمسك ،االتزان ،الهدوء  على المحافظة،الجانب  لين ، الطيبة الكلمة مساته

 : أهمها ومن اإلنسان بحياة يتعلق ما بكل بل فقط والغيب الروحانيات على مقصورا ليس مشوليته

 : اجتماعية قضاياوالسلوكيات  والفضائل ، العليا بالقيم تتصل : أخالقية قضايا 

 الفقر مشكالت بحل وتساهم والنفعية المادة حضيض عن المجتمع بتسامي تتعلق

 السياسي واالستبداد األخالقي والفساد والجهل

 اإلسالم تعاليم ضوء في العالج لها ليقدم : اقتصادية أو فكرية قضايا 
مشروعية 

 جتديده

 يمس ال التجديد -دينها  لها يجدد من سنة 100 كل رأس على اهلل يبعث

 - ] والداللة لثبوتا القطعية واألحكام الفضائل وأصول والعبادات العقائد [ الثوابت
 لبيان السابقون األئمة اجتهد كما والتجديد االجتهاد يدخلها الثوابت غير أما

 المجاالت جميع في زمانهم وعصرهم في األحكام
املقصود 

 بتجديده

 على والقدرة االستمرارية والتدين الدين يعطي وعملي فكري إبداع حاالت

 العالم في العامة الحياة ساليبأ ارتباط- : يف ويتمثل الواقع مع التصالح

 - اإلسالمية العليا لألمة بالمصالح ثم أوال الشرعية بالضوابط اإلسالمي

 الكتاب لفهم وسيلة أفضل ألنها [ بها واالرتقاء العربية باللغة االهتمام

 التجمعات في بها التحدث خالل من وذلك] الدين لضبط والسنة وسيلة

 على الكبار وتشجيع للصغار وتعليمها ابه واالعتناء الرسمية دراستها

    اللغة جمال تظهر التي اإلعالمية البرامج إنتاج*    بها التحدث

                والمكتوب والمسموع المرئي اإلعالم تطوير * وخصائصها

 المتخصصة العلمية المراكز وإنشاء بالترجمة االهتمام *
خطاب غري 

 املسلمني 

 كان كما وغيرهم الكتاب أهل من والمحاربين والمعتدين ةالظلم على الدعاء حصر

 للمسلمين وكراهية عداء فيه ليس ومن  -المنصفون منهم ألن   [ الرسول  يفعل

 عند الكتاب أهل مخاطبة نحسن - ويوحده اهلل يعبد أصالبهم من من يخرج اهلل لعل -

 للتلطف وهارون موسى اهلل دعا [ فرهميقيننا بك من بالرغم معهم والحوار دعوتهم

 ] فرعون مع الخطاب في
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 أوال:-عدد بعضا من مهارات التعامل مع الذات ؟
 أ- حتديد األهداف : والهدف هو الغاية البعيدة التي تحدد النشاط اإلنساني وتولد في الفرد الدافع إلى السلوك.

 ب- التوكل على اهلل وشكره على نعمه : والتوكل هو تفويض اهلل بكل أمر والثقة به واإليمان بقدرته وقوته وعلمه.

جـ- حماسبة النفس ونقدها : والمحاسبة هي تصفح اإلنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره فإن كان محمودا 
.كن وتركه في المستقبلأمضاه وإن كان مذموما استدركه إن أم  

.تقدير قيمة الوقت -و.                         التطلع إىل املستقبل بتفاؤل -هـ.           حتويل اجلراح إىل جناح -د  

 - عرف االرتقاء بالنفس؟ هو ذلك الشيء الذي يميز اإلنسان الواعي الذي يفهم سبب وجوده ويعرف كيف يمضي أيامه

 ثانيًا- ما هي املهارات االجتماعية؟            هي القدرة على التفاعل مع اآلخرين بصور مناسبة.

 - عدد بعضا من املهارات االجتماعية ؟

.تجنب الغضب والقلق والمناقشات غير المفيدة :التعبري عن املشاعر  -أ  

.االعتراف بالخطأ لتوطيد العالقة الطيبة مع اآلخرين: التأكيد السليب  -ب  

.صرف نظر الغاضب إلى مركز اهتمام بديل بمشاعر إيجابية: نفعاالت اآلخرين جراء حمنة أصابتهم تهدئة ا -جـ  

يحقق التفوق والسعادة في اآلخرة اإلميان والعمل الصاحل    -د  
 ثالثًا- عدد بعضا من مهارات التعامل مع اآلخرين ؟

.لال تنتظر الشكر واعمل الخير لوجه اهلل؛ألنك الفائز على كل حا -أ  
.فنحن نستطيع تغيير وجهة نظر اآلخرين عنا بأسلوبنا كن واسع الصدر وتقبل النقد؛ -ب  
.شاور اآلخرين لتستحوذ على قلوبهم -د.                         زاوج بين خبرة الشيوخ وحماس الشباب -جـ  
وال تغش أو تكذب اآلخريناكسب ثقة  -و         .كن لبقا في الحوار وأنصت لآلخرين قبل البدء بالحديث -هـ  

 - عدد بعضا من أساليب االرتقاء بالنفس حنو الغاية املنشودة ؟

.طلب العلم الشرعي والتزود بالثقافة العامة -أ  
.تربية النفس وتجنيبها عن المعاصي واآلثام -ب  
.حب النفس ومحاورتها والتخطيط لها لتحيا حياة سعيدة في الدنيا واآلخرة -جـ  
.نفس واحترامها وتقبلها كما خلقت؛فكل شيء في الوجود يعمل لصالحهامعاملة ال -د  

.لعبادته وتعمير الكون واالستفادة من خيراته                                  ؟مل خلق اهلل اإلنسان  -      

مة املستفادة؟من القائل؟ وما القي( بل أرجو أن خيرج اهلل من أصالبهم من يعبد اهلل وحده ال يشرك به شيئا) -  

.هي التطلع إلى المستقبل بتفاؤل والقيمة                              ،       الرسول قاهلا   

؟    وما القيمة املستفادة   ؟    وإىل من قيلت    ؟ من القائل(   "اللهم أجرني يف مصيبيت واخلفين خريا منها "  قولي  )  -  

.هي تهدئة انفعاالت الناس ومواساتهم وصرف نظرهم بمشاعر إيجابية والقيمة ، د زوجهاالرسول ألم سلمه عندما استشه قاهلا          

 

 مهارات التفوق والنجاح في الحياة

 مهارات التعامل مع الذات مهارات اجتماعية مهارات التعامل مع اآلخرين



 مراجعة القرآن الكريم : أوالً 
 

 

:الّنزول َسَبُب

 {َأْوِلَيآَء َوَعُدوَُّكْم َعُدوِّي َتتَِّخُذوْا اَل آَمُنوْا الذين هاياأي}:اإلمجالي لآليات  بيان املعنى

 {باملودة ِإَلْيِهْم ُتْلُقوَن}
{احلق مَِّن َجآَءُكْم ِبَما َكَفُروْا َوَقْد}

{َوِإيَّاُكْم رسولال ُيْخِرُجوَن}

 
 

{ َأْعَدآًء َلُكْم َيُكوُنوْا َيْثَقُفوُكْم ِإن}

 {بالسواء َوَأْلِسَنَتُهْم َأْيِدَيُهْم ِإَلْيُكْم ويبسطوا}

{َتْكُفُروَن َلْو َوَودُّوْا}

{َأْواَلُدُكْم َواَل َأْرَحاُمُكْم َتنَفَعُكْم َلن}

{َبْيَنُكْم َيْفِصُل القيامة َيْوَم}

{َبِصرٌي َتْعَمُلوَن ِبَما واهلل}

 

 من سورة املمتحنة  (1)اآلية رقم (مناصرة أهل اإلميان )الدرس األول 
 

 

 (3-2)اآليات من سورة املمتحنة من (نصح وتوجيه وحتذير)الدرس الثاني 
 



 
{َمَعُه والذين ِإْبَراِهيَم يف َحَسَنٌة ُأْسَوٌة َلُكْم َكاَنْت َقْد}

{اهلل ُدوِن ِمن َتْعُبُدوَن َوِممَّا مِّْنُكْم ُبَرءآُؤْا ِإنَّا ِلَقْوِمِهْم َقاُلوْا ِإْذ}

{ِبُكْم َكَفْرَنا}

{َأَبدًا والبغضآء وةالعدا َوَبْيَنُكُم َبْيَنَنا َوَبَدا}

   {َوْحَدُه باهلل ُتْؤِمُنوْا حتى}
{َلَك ِفَرنَّأَلْسَتْغ أَلِبيِه ِإْبَراِهيَم َقْوَل ِإالَّ}

{َشْيٍء ِمن اهلل ِمَن َلَك َأْمِلُك َوَمآ}

{املصري َوِإَلْيَك}{َأَنْبَنا َوِإَلْيَك}{َتَوكَّْلَنا َعَلْيَك رَّبََّنا}

{َكَفُروْا لِّلَِّذيَن ِفْتَنًة َتْجَعْلَنا اَل َربََّنا}

{َلَنا واغفر}

{احلكيم العزيز َأنَت َكِإنَّ َربََّنآ}

{َحَسَنٌة ُأْسَوٌة ِفيِهْم َلُكْم َكاَن َلَقْد}

{اآلخر واليوم اهلل َيْرُجو َكاَن نلَِّم}

 {احلميد الغين ُهَو اهلل َفِإنَّ َيَتَولَّ َوَمن}

 

 

 //ب النزول سب

 قدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول اهلل : قالت  عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي اهلل عنهما
 » .لي أمكنعم ِص" : قدمت على أمي وهي راغبة ، أفأصل أمي ؟ قال : قلت  ، فاستفتيت رسول اهلل  

ال ينهاكم اهلل عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا )فأنزل اهلل تعاىل  

  ( 8 ) إن اهلل يحب المقسطين إليهم
 
 

 سبب النزول

 ملمتحنةمن سورة ا( 11-11)اآليتان  املسلم يأخذ بالظاهر واهلل تعاىل يتوىل السرائر/ الدرس اخلامس 
 

 

 من سورة املمتحنة( 4-6)اآليات                  عالقة املسلم بغريه / الدرس الرابع 
 

 
 

 (7-9)اآليات من سورة املمتحنة من (الرسل عليهم السالم خري أسوة)الدرس الثالث 
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=4807#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=4807#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=4807#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=4807#docu


 

( :12)النزول  اآلية سبب 

 

 
 :       :سبب النزول

 " -  "  
 

 

 أحكام الراء من حيث الرتقيق والتفخيم

 :ترقق إذا أتت  :أتت  تفخم إذا
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

   :      . 

 

 

 

 تجويد ال: ثانيًا 

                                                                                                                                  من سورة املمتحنة(13-12)اآليتان    النساءشروط بيعة / الدرس السادس 

 األنفالمن سورة (  27-29) من ات اآلي االمم سعادةالفنت  اتقاءيف / الدرس السابع 

 

 
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1063&idto=1063&bk_no=61&ID=1074#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1063&idto=1063&bk_no=61&ID=1074#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1063&idto=1063&bk_no=61&ID=1074#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1063&idto=1063&bk_no=61&ID=1074#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1063&idto=1063&bk_no=61&ID=1074#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1063&idto=1063&bk_no=61&ID=1074#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1063&idto=1063&bk_no=61&ID=1074#docu


 واملتقاربان واملتجانسان تماثلني امل
 
 

  املتماثلني  

 .خرجًا وصفًة كالبائين والتائين والثائين والدالين م اتحداالحرفان اللذان  هما           

 ببعض  ، بعصاك ، وقد دخلوا اضرب :أمثلة               

 ينقسم إىل ثالثة أقسامو 
 .قْل َلكم : وهو أن يكون الحرف األول ساكنًا والثانى متحركًا نحو  :صغري متاثل  -1

 .لجميع الُقّراء  اإلدغام وحكمه              

  حالتنيوُيستثنى من ذلك  
فيجب االظهار في ( قالو وهم ( )الصالحات  االذين امنوا وعملو)إذا كان األول حرف مد مثل  :األوىل 

 .هذه الحالة وذلك لبيان أنه حرف مد فهو ضعيف فال يدغم فيما بعده 

 

سورة الحاقة فيجوز فيها لحفص وجهان ( ماليه هلك ) قوله تعالى هاء السكت وذلك في  :الثانية 

 .إلدغام ، واإلظهار ال يتأتى إال مع السكت اإلظهار وا

 

 عند حفص مناسَكُكم ، وحكمه اإلظهار : نحو  متحركين الحرفان يكونوهو أن  :كبري متاثل  -2

  بالكهف ،( ومكّنى)بسورة يوسف ، (  تأمنا ) :وُيستثنى من ذلك كلمتان 

 :فيها وجهان لحفص النون األولى مضمومة والثانية مفتوحة ف: فأصل الكلمة األولى تأمننا 

وذلك بضم الشفتين مقارنًا للنطق بالنون األولى الساكنة حال إدغامها وذلك  الوجه األول اإلدغام مع اإلمشام

 .إشارة إلى أن األصل فى النون الضمة 

 .وذلك بتبعيض الحركة بصوت خفى وهذا كله ال يتحقق إال بالمشافهة لزوم النون فى األوىل : الوجه الثانى 

بالكهف ، فإن أصلها النون األولى مفتوحة والثانية مكسورة وقد قرأ حفص بإدغام ( مّكنى )وهى  :لمة الثانية الك

 .مّكنى بنون واحدة ُمشّددة : النون األولى فى الثانية فصارت 

                                  .  وهو أن يتحرك الحرف األول ويسكن الثانى نحو َنْنسخ ، شَقْقنا :مطلق  -3

 .لعدم تقييده بصغير وال كبير ومسي مطلق               اإلظهار لجميع القّراءوحكمه 

 

  املتماثلني : أواًل  
 



 
 

 

 هما الحرفان اللذان تقاربًا مخرجًا وصفة أو مخرجًا ال صفًة أو صفة ال مخرجًا  املتقاربان 

 ( إذا ُحرّك الحرفان)وكبير ( إذا سكن األول وُحرك الثانى)فهذه ثالثة أنواع ينقسم كاًل منها إلى صغير 

 (كن الثانىإذا ُحّرك األول وس)ومطلق 

 :الصغري التقارب:  األول القسم -1
 (وإذ زين( ) َسِمَع َقْد﴿  ، متحرًكا الثاني الحرف وكان ، ساكًنا األول الحرف كان إذا ما وهو

 :حالتان القاعدة هذه من وُيستثنىاالظهار عند حفص  وحكمه
 ﴾ رَّبِّي ُقل﴿ : نحو الساكنة الالم أدغمت المتحركة، الراء قبل الساكنة الالم وقعت إذا -أ

 الكاف في القاف بإدغام ُتقرأ فإنَّها ،[20: المرسالت]﴾  َنْخُلقكُّْم َأَلْم﴿ : - تعالى - قوله -ب

 :الكبري التقارب: الثاني  القسم -3
 وجوب االظهار وحكمه(   من فوقكم )،﴾ ِسِنيَن َعَدَد﴿ :  متحركين والثاني األول الحرفان كان إذا ما وهو

 :املطلق التقارب : الثالث القسم -4
 .وجوب االظهار وحكمه    .﴾ َعَلْيَك﴿  ،﴾ ِإَلْيَك) ساكًنا والثاني ، متحرًكا األول الحرف كان إذا ما وهو

 

 

 
 واختلفاصفة  اتفقاصفًة كالدال والتاء أو  واختلفامخرجًا  اتفقاالحرفان اللذان  هما  املتجانسان 

 .مخرجًا كالميم والنون 

  بري ومطلقصغري وك: أقسامه 
 همْت ًطائفة ،: وهو أن يكون الحرف األول ساكنًا والثانى متحرك نحو  :الصغري القسم األول  -1

 .المواضع االتية فيجب االدغام فيها وهي وجوب اإلظهار ُمطلقًا إال فى  وحكمه 
 أركب معنا: الباء التى بعدها ميم مثل 

 لقد تقطع ، ومهدت: الدال التى بعدها تاء نحو 

 أجيبت دعوتكما ، أثقلت دعوا: التى بعدها دال نحو  التاء

 همت طائفة ، همت طائفتان: التاء التى بعدها طاء نحو 

 إذ ظلمتم ، إذ ظلموا: الذال التى بعدها ظاء نحو 

 يلهث ذلك: الثاء التى بعدها ذال نحو

 فرطتم ، أحطت: الطاء التى بعدها تاء نحو 

  :كبري الثاني  القسم -2

 اإلظهار لجميع القراء عدا السوسى  ، وحكمهالصالحاِت ُطوبى : الحرفان نحو وهو أن يتحرك 
  :مطلق الثالث  القسم -3

اإلظهار لجميع  وحكمهَيْشكر ، : وهو أن يتحرك الحرف األول ويسكن الحرف الثانى نحو 

 .القراء
 

 

 

 

  املتجانسان: ثالثًا 
 

 املتقاربان: ثانيًا  
 


