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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  1515صفحة صفحة   ––أهوال الحساب وتسليم الكتب أهوال الحساب وتسليم الكتب   ::  الخامسالخامسالدرس الدرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  يبعث هللا الخلق بعد الموت للحساب والجزاء على ما اقترفت أيديهم في الحياة الدنيايبعث هللا الخلق بعد الموت للحساب والجزاء على ما اقترفت أيديهم في الحياة الدنيا

 
  هو أن يوقف هللا عباده بين يديه ويعرفهم بأقوالهم وأعمالهم وما يستحقونه على ما قدمواهو أن يوقف هللا عباده بين يديه ويعرفهم بأقوالهم وأعمالهم وما يستحقونه على ما قدموا

 

تحشر الخالئق منذ بداية البشرية إلى نهاية الدنيا تحشر الخالئق منذ بداية البشرية إلى نهاية الدنيا 

  الرسول الذي اقتدت بهالرسول الذي اقتدت بهوتُنادى كل جماعة باسم وتُنادى كل جماعة باسم 

فمنهم من يؤتي كتابه بيمنه فيفرح به فمنهم من يؤتي كتابه بيمنه فيفرح به 

ومنهم من يؤتي كتابه بشماله فيذل ومنهم من يؤتي كتابه بشماله فيذل 

  ويتمنى أنه لم يشهد هذه اللحظة ويتمنى أنه لم يشهد هذه اللحظة 

وقد يتساءل الناس عن اللغة التي سيخاطبنا بها هللا مع تعدد وقد يتساءل الناس عن اللغة التي سيخاطبنا بها هللا مع تعدد 

وبهذا التفريق نجمع بين قول هللا تعالى " فأما من أوتي كتابه وبهذا التفريق نجمع بين قول هللا تعالى " فأما من أوتي كتابه   فهمها الناس جميعا  فهمها الناس جميعا  أنها لغة يأنها لغة ي  والجواب :والجواب :لغات البشر لغات البشر 

" ليس أحد " ليس أحد   بيمنه فسوف يحاسب حساباً يسيراً " وقول النبي بيمنه فسوف يحاسب حساباً يسيراً " وقول النبي 

  لقيامة إال هلك "لقيامة إال هلك "يحاسب يوم ايحاسب يوم ا

 

ما منكم من أحد إال ما منكم من أحد إال : " : "   هللا هللا   قال : قال رسولقال : قال رسول  عن عدي بن حاتم عن عدي بن حاتم 

سيكلمه ربه ، ليس بينه وبينه ترجمان ، فينظر أمامه فتستقبله النار سيكلمه ربه ، ليس بينه وبينه ترجمان ، فينظر أمامه فتستقبله النار 

وينظر عن أيمن منه فال يرى إال شيئاً قدمه ، وينظر عن أشأم منه فال يرى وينظر عن أيمن منه فال يرى إال شيئاً قدمه ، وينظر عن أشأم منه فال يرى 

  ""  و بشق تمرة فليفعلو بشق تمرة فليفعلإال شيئاً قدمه ، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولإال شيئاً قدمه ، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ول

 

ومن أهوال الحساب في يوم القيامة : غضب هللا تعالى بحيث ال ومن أهوال الحساب في يوم القيامة : غضب هللا تعالى بحيث ال 

كآدم ونوح وإبراهيم وموسى كآدم ونوح وإبراهيم وموسى   --أفضل البشر من الرسل أفضل البشر من الرسل يجرؤ يجرؤ 

على طلب الشفاعة ألقوامهم إال رسولنا على طلب الشفاعة ألقوامهم إال رسولنا   --وعيسى عليهم السالم وعيسى عليهم السالم 

الكريم الذي يذهب فيسجد عند العرش وهذا هو مقام الشفاعة الكريم الذي يذهب فيسجد عند العرش وهذا هو مقام الشفاعة 

  العظمى العظمى 

أول من يحاسب من األمم وأول من يحشر وأول من أول من يحاسب من األمم وأول من يحشر وأول من 

  يحاسب وأول من يدخل الجنةيحاسب وأول من يدخل الجنة

يوم القيامة على جميع األمم وهو مصداق لقوله تعالى يوم القيامة على جميع األمم وهو مصداق لقوله تعالى   تشهد أمة النبي تشهد أمة النبي 

  ""لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس " أي عدوال  " " أي عدوال  "   ا  ا  جعلناكم أمة وسطجعلناكم أمة وسط  وكذلكوكذلك" " 

  من قال : ال إله إال هللا خالصا  من قلبه أو نفسهمن قال : ال إله إال هللا خالصا  من قلبه أو نفسه

أين أين له من له من ماماعن عن   علمه فيم فعل به وعلمه فيم فعل به وعن عن   أفناه وأفناه و  عمره فيمعمره فيمعن عن 

  جسمه فيم أبالهجسمه فيم أباله  اكتسبه وفيم أنفقه وعناكتسبه وفيم أنفقه وعن

  الصالةالصالةأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة 

  البد أن يسأل عنها العبد يوم القيامةالبد أن يسأل عنها العبد يوم القيامة  أربعأربع

  العدل التام الذي ال يشوبه ظلمالعدل التام الذي ال يشوبه ظلم

ما ما   ––ما الفرق بين العرض والحساب ما الفرق بين العرض والحساب   ––الحساب الحساب عّرف عّرف   التقويم :التقويم :

بم أكرم هللا أمة النبي بم أكرم هللا أمة النبي   ––اللغة التي يخاطب بها العباد يوم القيامة اللغة التي يخاطب بها العباد يوم القيامة 

   عدد أسس الحساب يوم القيامة .عدد أسس الحساب يوم القيامة .  ––يوم القيامة يوم القيامة  

  الحسابالحساب  العرضالعرض

هو إظهار األعمال وإبرازها هو إظهار األعمال وإبرازها 

بدون استقصاء وال معاسرة بدون استقصاء وال معاسرة 

  فيقرر صاحبها ثم يُعفى عنهفيقرر صاحبها ثم يُعفى عنه

هو استقصاء جميع األعمال هو استقصاء جميع األعمال 

صغيرها وكبيرها مما ينذر صغيرها وكبيرها مما ينذر 

  ذاب الشديدذاب الشديدبالعبالع

  حديث حفظحديث حفظ

 

يحاسب هللا جميع البشر الرسل والمرسل إليهم فيسأل الرسل عن يحاسب هللا جميع البشر الرسل والمرسل إليهم فيسأل الرسل عن 

  تبليغ أقوامهم رسالة هللا ، ويسأل األمم عما أجابوا به رسلهمتبليغ أقوامهم رسالة هللا ، ويسأل األمم عما أجابوا به رسلهم

  ""  فلنسئلن الذين أرسل إليهم ولنسئلن المرسلينفلنسئلن الذين أرسل إليهم ولنسئلن المرسلينقال تعالى : " قال تعالى : " 

  عدم المؤاخذة يجريرة الغيرعدم المؤاخذة يجريرة الغير

  مضاعفة الحسنة دون السيئةمضاعفة الحسنة دون السيئة  إطالع العبد على ما قدمإطالع العبد على ما قدم

  

من يأتي بصالة وصيام وزكاة وقد آذى الناس من يأتي بصالة وصيام وزكاة وقد آذى الناس   ::  المفلس يوم القيامةالمفلس يوم القيامة

  بيده ولسانه فيأخذون من حسناته حتى تفنى ويلقى في الناربيده ولسانه فيأخذون من حسناته حتى تفنى ويلقى في النار

وذلك لحرمتها وعظيم وذلك لحرمتها وعظيم   الدماءالدماءيقضي هللا به بين الناس هو يقضي هللا به بين الناس هو   أول ماأول ما

  شأنها عندهشأنها عنده
  تبديل السيئات بالحسنات للتائبتبديل السيئات بالحسنات للتائب  إقامة الشهود على الناسإقامة الشهود على الناس

  أعضاء الجسمأعضاء الجسم  ––المال المال   ––األرض األرض   ––المالئكة المالئكة   ––الرسل الرسل الشهود | الشهود | من من 
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 بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  2525صفحة صفحة   ––  الميزان والحوض والصراطالميزان والحوض والصراط  ::  سادسسادسالدرس الالدرس ال

ة الحساب ، ويضع هللا الموازين الدقيقة لوزن ة الحساب ، ويضع هللا الموازين الدقيقة لوزن في يوم القيامة تلتقي الخالئق كلها في ساحفي يوم القيامة تلتقي الخالئق كلها في ساح

    أعمال العباد ...أعمال العباد ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لوزن أعمال العبادلوزن أعمال العبادهو ما يضعه هللا تعالى يوم القيامة هو ما يضعه هللا تعالى يوم القيامة 

 

 
ونحن مع هذا االختالف نؤمن بما أخبرنا هللا به أن ونحن مع هذا االختالف نؤمن بما أخبرنا هللا به أن 

  هناك ميزان حقيقي ال مجازيهناك ميزان حقيقي ال مجازي

ضع الموازين القسط ليوم ضع الموازين القسط ليوم ونونقال تعالى : " قال تعالى : " 

ً القيامة فال تظلم نفس شيئاً    ""  القيامة فال تظلم نفس شيئا

 

جرت سنة هللا على تنظيم الحياة الدنيا بطريقة ربط األسباب جرت سنة هللا على تنظيم الحياة الدنيا بطريقة ربط األسباب 

بالمسببات لذا اقتضت حكمة هللا أن تنسحب هذه الطريقة بالمسببات لذا اقتضت حكمة هللا أن تنسحب هذه الطريقة 

  سان أعماله أمامه وتوزن لهسان أعماله أمامه وتوزن لهعلى الحياة اآلخرة فيرى اإلنعلى الحياة اآلخرة فيرى اإلن

منهم من قال أن لكل مكلف ميزان توزن به أعماله الحسنات في كفة والسيئات في كفة منهم من قال أن لكل مكلف ميزان توزن به أعماله الحسنات في كفة والسيئات في كفة 

ف يوزن بكل ميزان صنف من أعماله ف يوزن بكل ميزان صنف من أعماله منهم من قال أن هناك موازين متعددة للمكلمنهم من قال أن هناك موازين متعددة للمكلوو

  منهم من قال أنه ميزان واحد لكل الخالئق ُعبر عنه بلفظ الجمعمنهم من قال أنه ميزان واحد لكل الخالئق ُعبر عنه بلفظ الجمعوو

  ل وأبعادل وأبعادتُخلق على شكل أجسام لها ثقتُخلق على شكل أجسام لها ثق 

 

الحوض أصله في الجنة ، والجاري منه يسمى الحوض أصله في الجنة ، والجاري منه يسمى   --

ماء ماء وما انصب منه خارج النهر فهو وما انصب منه خارج النهر فهو   الكوثرالكوثر

    يرده المؤمنون من أمة النبي يرده المؤمنون من أمة النبي   الحوضالحوض

 

  ––بيّن األعمال التي تثقل الميزان بيّن األعمال التي تثقل الميزان   ––قوال أهل العلم في تفسير ) الموازين ( قوال أهل العلم في تفسير ) الموازين ( اذكر أاذكر أ  التقويم :التقويم :

اذكر طرق اذكر طرق   --  ما صفة حوض النبي ما صفة حوض النبي   ––اختلف أهل التفسير في معنى الكوثر ، اذكر أقوالهم اختلف أهل التفسير في معنى الكوثر ، اذكر أقوالهم 

    مرور الناس على الصراط يوم القيامة مرور الناس على الصراط يوم القيامة 

  الموازين الخفيفةالموازين الخفيفة  الموازين الثقيلةالموازين الثقيلة

تدل على العيشة الهنيئة تدل على العيشة الهنيئة 

  والنعيم المقيم والراحة األبديةوالنعيم المقيم والراحة األبدية

تدل على العيشة التعيسة وأن تدل على العيشة التعيسة وأن 

  مرجع أصحابها إلى الهاويةمرجع أصحابها إلى الهاوية

  الشهادتانالشهادتان  ُحسن الخلقُحسن الخلق  ذكر هللا تعالى وحمده وتسبيحهذكر هللا تعالى وحمده وتسبيحه

كلمتان خفيفتان على كلمتان خفيفتان على : " : "   قال قال   حديث حفظحديث حفظ

اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن 

  ""  سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظيمسبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظيم

 

إن أثقل ما وضع في ميزان إن أثقل ما وضع في ميزان : " : "   قال قال 

  ""  المؤمن يوم القيامة ُحسن الخلقالمؤمن يوم القيامة ُحسن الخلق

 

: :   وقول النبي وقول النبي   2727حديث البطاقة صفحة حديث البطاقة صفحة 

  ""  فال يثقل مع اسم هللا شيءفال يثقل مع اسم هللا شيء" " 

 

  في الموقففي الموقف  هو مكرمة عظيمة خّص هللا بها نبيه الكريم محمد هو مكرمة عظيمة خّص هللا بها نبيه الكريم محمد 

 

 

  حافتاه قباب اللؤلؤحافتاه قباب اللؤلؤ

 

 

  طينه مسكطينه مسك

 

 

  ماؤه أبيض من اللبنماؤه أبيض من اللبن

 

 

  كيزانه كنجوم السماءكيزانه كنجوم السماء

 

 

  م من ورود الحوضم من ورود الحوضالمحروالمحرو

من عصى وارتد وبدل دين من عصى وارتد وبدل دين 

  وخالف الجماعةوخالف الجماعة  هللا تعالىهللا تعالى

 

 

  هو الجسر الذي ينصب على نار جهنم يوم القيامة فيجتازه الناس بحسب أعمالهمهو الجسر الذي ينصب على نار جهنم يوم القيامة فيجتازه الناس بحسب أعمالهم

 

 

عليه كالليب مثل شوك السعدان عليه كالليب مثل شوك السعدان 

  وخطاطيف تخطف الناسوخطاطيف تخطف الناس

 

 

  كالبرقكالبرق

 

 

  كالريحكالريح

 

 

  كالفرسكالفرس

 

 

ً يسعيسع ً ى سعيا   ى سعيا

 

 

 ً ً يمشي مشيا   يمشي مشيا

 

 

  يحبو حبواً يحبو حبواً 

 

 

 ً ً يزحف زحفا   يزحف زحفا

 

 

  الرسول الرسول أول من يجتاز الصراط هو أول من يجتاز الصراط هو 

  غير أن نبيناغير أن نبينا  نبياء حوضنبياء حوضاألاأللكل نبي من لكل نبي من   --

ُخص بحوض يرد ماؤه من نهر الكوثر الذي ُخص بحوض يرد ماؤه من نهر الكوثر الذي 

  أعطاه هللا لهأعطاه هللا له

 

إذا فرغ هللا من القضاء بين عباده وأراد أن إذا فرغ هللا من القضاء بين عباده وأراد أن 

يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان 

يشهد أن ال إله إال هللا أمر المالئكة أن يشهد أن ال إله إال هللا أمر المالئكة أن 

  ر السجودر السجوداامن أثمن أثيخرجوهم فيعرفونهم يخرجوهم فيعرفونهم 
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 بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  3333صفحة صفحة   ––  م دار البوارم دار البوارجهنجهن  ::سابع سابع الدرس الالدرس ال

خلق هللا الخلق ليعبدوه وجعل هذه الدنيا لالختبار واالبتالء ، فمن أحسن فيها فقد فاز خلق هللا الخلق ليعبدوه وجعل هذه الدنيا لالختبار واالبتالء ، فمن أحسن فيها فقد فاز 

    ......  ومن لم يحسن فقد باء بسخط من هللا ومأواه جهنم وبئس المصيرومن لم يحسن فقد باء بسخط من هللا ومأواه جهنم وبئس المصير

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سلهسلههي الدار التي أعدها هللا للكافرين به المتمردين على شرعه المكذبين لرهي الدار التي أعدها هللا للكافرين به المتمردين على شرعه المكذبين لر

 

 

  جهنمجهنم

  " "   له سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسومله سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسومأبواب قال تعالى " أبواب قال تعالى "   سبعةسبعةلجهنم لجهنم 

عّرف الضريع عّرف الضريع   ––كم عدد خزنة جهنم وما اسم رئيسهم كم عدد خزنة جهنم وما اسم رئيسهم   ––ب جهنم ب جهنم كم عدد أبواكم عدد أبوا  ––عدد بعض أسماء جهنم عدد بعض أسماء جهنم   ––ما المقصود بجهنم ما المقصود بجهنم   التقويم :التقويم :

      ما األشياء التي تنجي اإلنسان من النارما األشياء التي تنجي اإلنسان من النار  ––اذكر ثالثة من أسباب دخول جهنم اذكر ثالثة من أسباب دخول جهنم   ––ما شراب أهل النار ما شراب أهل النار   ––عّرف الزقوم عّرف الزقوم   ––

يقوم على النار مالئكة عظام بأسهم شديد ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما يقوم على النار مالئكة عظام بأسهم شديد ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما 

  بخزنة جهنمبخزنة جهنموسماهم هللا وسماهم هللا   تسعة عشرتسعة عشريؤمرون وقد ورد في القرآن أن عددهم يؤمرون وقد ورد في القرآن أن عددهم 

    مالكمالكوهم رؤوساء مالئكة جهنم وزعيمهم اسمه وهم رؤوساء مالئكة جهنم وزعيمهم اسمه 

  اعلم أن عذابها دائم ال ينتهي وال ينقطعاعلم أن عذابها دائم ال ينتهي وال ينقطع

 

  ::جهنم واسعة كبيرة والدليل على ذلك جهنم واسعة كبيرة والدليل على ذلك 

يؤتى يؤتى " "   عدد المالئكة الذين يأتون بها قال عدد المالئكة الذين يأتون بها قال   --  11  

بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام 

  ""  ونهاونهاسبعون ألف ملك يجرسبعون ألف ملك يجر

كثرة الداخلين فيها من الجن واإلنس قال تعالى كثرة الداخلين فيها من الجن واإلنس قال تعالى   ––  22

  ""  يوم نقول لجهنم هل امتألت وتقول هل من مزيديوم نقول لجهنم هل امتألت وتقول هل من مزيد" " 

هذا حجر هذا حجر " ... " ...   بُعد قعرها وعظم عمقها قال بُعد قعرها وعظم عمقها قال   ––  33

 ً ً ُرمي به في النار منذ سبعين خريفا    " "ُرمي به في النار منذ سبعين خريفا

  فإن زادت آثامه زاد عذابهفإن زادت آثامه زاد عذابه  حسب ذنوبهحسب ذنوبهالعذاب فيها متفاوت كل العذاب فيها متفاوت كل 

 

 

  الناس والحجارةالناس والحجارة

 

 

  ""  وأسروا الندامة لما رأوا العذابوأسروا الندامة لما رأوا العذابقال تعالى : " قال تعالى : " 

  ""  وال يدخل النار أحد إال أُري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرةوال يدخل النار أحد إال أُري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة: " : "   وقال وقال 

 

 

  وهو نوع من الشوك المر النتن ال ينفع آكليه وال يدفع جوعهموهو نوع من الشوك المر النتن ال ينفع آكليه وال يدفع جوعهم  الضريع :الضريع :

وهما مايسيل من جلود أهل النار من قيح وصديد   وهما مايسيل من جلود أهل النار من قيح وصديد     الغساق والغسلين :الغساق والغسلين :

  شجرة ذات منظر قبيح ومخيف وطعم مرشجرة ذات منظر قبيح ومخيف وطعم مروهي وهي   الزقوم :الزقوم :

 

 

يغّص أهل النار بطعامهم يطلبون الماء يغّص أهل النار بطعامهم يطلبون الماء   بعد أنبعد أن

ً فيسقون فيسقون  ً ماًء حميما   ساخناً يقطع أمعاءهمساخناً يقطع أمعاءهم  ماًء حميما

 

 

  الكفر باهلل والشرك بهالكفر باهلل والشرك به

 

 

  وهي مستعرة شديدة الحرارةوهي مستعرة شديدة الحرارة

  السمومالسموم  السعيرالسعير  الحطمةالحطمة  الجحيمالجحيم

وطعامهم يعتبر عذابا  ذا غصة ومرارة وطعامهم يعتبر عذابا  ذا غصة ومرارة 

  ال يجدون مفرا  من أكله والتهامهال يجدون مفرا  من أكله والتهامه

  إذا دنا الماء من وجوههم أحرقها وشواها من شدة حرارتهإذا دنا الماء من وجوههم أحرقها وشواها من شدة حرارته

  ارتكاب الكبائر والفواحشارتكاب الكبائر والفواحش

 

 

  ترك أداء العباداتترك أداء العبادات

 

 

  الفاحش من القولالفاحش من القول

 

 

  االنتحاراالنتحار

 

 

  باس الشرعيباس الشرعيعدم التزام النساء باللعدم التزام النساء بالل

 

 

  --االبتعاد عن الفواحش االبتعاد عن الفواحش   --دة هلل دة هلل التوحيد وإخالص العباالتوحيد وإخالص العبا

  --التخلق باألخالق الحسنة التخلق باألخالق الحسنة   --االلتزام بطاعة هللا ورسوله االلتزام بطاعة هللا ورسوله 

  االستشهاد في سبيل هللااالستشهاد في سبيل هللا

ما ما : " : "   قال : قال رسول هللا قال : قال رسول هللا   عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك 

سأل رجل مسلم هللا الجنة ثالثا  إال قالت الجنة : اللهم سأل رجل مسلم هللا الجنة ثالثا  إال قالت الجنة : اللهم 

أدخله الجنة وال استجار رجل مسلم من النار ثالثا  إال أدخله الجنة وال استجار رجل مسلم من النار ثالثا  إال 

  ""  منيمني  قالت النار اللهم أجرهقالت النار اللهم أجره



                                                                                                                                                                 4 

 بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  4141صفحة صفحة   ––  الجنة دار النعيمالجنة دار النعيم  ::ثامن ثامن الدرس الالدرس ال

خلدون خلدون ال مثل لها ، أهلها مال مثل لها ، أهلها م  هي الدار التي أعدها هللا في اآلخرة لعباده المتقينهي الدار التي أعدها هللا في اآلخرة لعباده المتقين  الجنةالجنةاعلم أن اعلم أن 

  ......  مكانهم أعلى عليينمكانهم أعلى عليين

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خازن الجنةخازن الجنة    رضوانرضوانتستقبل المالئكة المؤمنين بالسالم عليهم وأول المستقبلين هو تستقبل المالئكة المؤمنين بالسالم عليهم وأول المستقبلين هو 

 

 

كم عدد كم عدد   ––عّرف الوسيلة عّرف الوسيلة   ––ما صفة أول زمرة يدخلون الجنة ما صفة أول زمرة يدخلون الجنة   ––  من أول الناس دخوال  الجنةمن أول الناس دخوال  الجنة  ––من أول من يستقبل أهل الجنة من أول من يستقبل أهل الجنة   التقويم :التقويم :

      الجنة .الجنة .  أهلأهل  ما أعظم كراماتما أعظم كرامات  ––عدد أنهار الجنة عدد أنهار الجنة   ––اذكر أسماء بابين من أبواب الجنة اذكر أسماء بابين من أبواب الجنة   ––أبواب الجنة أبواب الجنة 

وهي أعلى منزلة في الجنة وأقرب الدرجات إلى عرش الرحمن وهي أعلى منزلة في الجنة وأقرب الدرجات إلى عرش الرحمن   الوسيلة /الوسيلة /

ومن سأل هللا ومن سأل هللا   وال ينالها إال شخص واحد ونرجو أن يكون هو رسولنا وال ينالها إال شخص واحد ونرجو أن يكون هو رسولنا 

  حلت له الشفاعةحلت له الشفاعة  الوسيلة للنبي الوسيلة للنبي 

سددوا وقاربوا وأبشروا ، فإنه ال سددوا وقاربوا وأبشروا ، فإنه ال " "     قال رسول هللاقال رسول هللا

يُْدِخُل أحداً الجنة عمله ، قالوا : وال أنت يا رسول هللا يُْدِخُل أحداً الجنة عمله ، قالوا : وال أنت يا رسول هللا 

  ""قال : وال أنا إال أن يتغمدني هللا بمغفرة ورحمة قال : وال أنا إال أن يتغمدني هللا بمغفرة ورحمة 

فاإلنسان مهما عمل من عمل فإنه ال يكافئ وال نعمه فاإلنسان مهما عمل من عمل فإنه ال يكافئ وال نعمه 

  من نعم هللا عليهمن نعم هللا عليه

  عشرة أمثال ُملك َمِلك من ملوك الدنياعشرة أمثال ُملك َمِلك من ملوك الدنيا

 

 

  درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء واألرضدرجة ما بين الدرجتين كما بين السماء واألرض  مائةمائةفيها فيها 

 

 

عليهم بكل ما لذ وطاب من الطعام والشراب دون تعب أو عليهم بكل ما لذ وطاب من الطعام والشراب دون تعب أو يطاف يطاف 

  مشقة أو بذل أدنى مجهود ويقدم لهم في آنية من الذهب والفضةمشقة أو بذل أدنى مجهود ويقدم لهم في آنية من الذهب والفضة

 

 

  وورد أن أبوابها تفتح في رمضانوورد أن أبوابها تفتح في رمضان

  أول من يدخل الجنة أول من يدخل الجنة 

  رسولنا الكريم رسولنا الكريم 

  ية أبوابية أبوابثمانثمانعدد أبواب الجنة / عدد أبواب الجنة / 

  ::  تعالىتعالى  لجنة عدة أنهار وهي مجموعة في قولهلجنة عدة أنهار وهي مجموعة في قولهفي افي ا

  

  خيامها / للمؤمن خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها ستون ميالً خيامها / للمؤمن خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها ستون ميالً   --

  قصورها / من ذهبقصورها / من ذهب  --

هب ولبنة من فضة ومالطها المسك هب ولبنة من فضة ومالطها المسك بناء الجنة / لبنة من ذبناء الجنة / لبنة من ذ  --

  وحصباؤها الياقوت واللؤلؤ وترابها الزعفرانوحصباؤها الياقوت واللؤلؤ وترابها الزعفران

 

 
أن أهل الجنة خالدون مستقرون فيها يتمتعون أن أهل الجنة خالدون مستقرون فيها يتمتعون 

  ال موتال موتبالصحة والحيوية فال مرض وبالصحة والحيوية فال مرض و

  الصدقةالصدقة  ––الريان ) للصائمين ( الريان ) للصائمين (   ––الجهاد الجهاد   ––باب الصالة باب الصالة 

  األيمناأليمن  --الراضين الراضين   ––الكاظمين الغيظ الكاظمين الغيظ   ––وقال بعض العلماء / التوبة وقال بعض العلماء / التوبة 

 

إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة قال : " قال : "   أن رسول هللا أن رسول هللا   عن أبي موسى األشعري عن أبي موسى األشعري   حديث حفظ /حديث حفظ /

  ""مجوفة ، طولها ستون ميال  مجوفة ، طولها ستون ميال  

فيكشف الحجاب ، فما أعطوا شيئا  أحب إليهم من النظر فيكشف الحجاب ، فما أعطوا شيئا  أحب إليهم من النظر : " : "   قال قال 

  ""  للذين أحسنوا الحسنى وزيادةللذين أحسنوا الحسنى وزيادة" وتال " " وتال "   إلى ربهم عز وجلإلى ربهم عز وجل

المأوى المأوى   ––  عدنعدن  ––دار المقامة دار المقامة   ––دار السالم دار السالم 

  النعيمالنعيم  --الخلد الخلد   ––الفردوس الفردوس   ––

 

 

  نةنةمن أسماء الجمن أسماء الج
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  كتاب المدرسيكتاب المدرسيبالبال  5757صفحة صفحة   ––  النهي عن اتخاذ القبور مساجدالنهي عن اتخاذ القبور مساجد  ::  الرابعالرابعلدرس لدرس اا

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ال واألفعال الظاهرة والباطنةال واألفعال الظاهرة والباطنةاسم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه من األقواسم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه من األقو

 

  هو إفراد هللا تعالى بالعبادةهو إفراد هللا تعالى بالعبادة
  هو دين التوحيد هلل تبارك وتعالىهو دين التوحيد هلل تبارك وتعالى

ومؤدية إليه ، ومنها ما جاء في هذا الحديث وهو ومؤدية إليه ، ومنها ما جاء في هذا الحديث وهو الشرك ذنب عظيم ال يغفره هللا تعالى لذا حّرم اإلسالم الشرك وكل وسيلة مفضية الشرك ذنب عظيم ال يغفره هللا تعالى لذا حّرم اإلسالم الشرك وكل وسيلة مفضية 

  تضر وتنفع وتلبي الحاجات فيشرك باهلل العظيم فسّد اإلسالم هذا البابتضر وتنفع وتلبي الحاجات فيشرك باهلل العظيم فسّد اإلسالم هذا الباب  هاهاالبناء على القبور وتعظيم األضرحة فيظن الجاهل أنالبناء على القبور وتعظيم األضرحة فيظن الجاهل أن

 

  التفريط في حقوق األنبياءالتفريط في حقوق األنبياء

 

  التطاول على هللا عز وجلالتطاول على هللا عز وجل

ر واالستهزاء ر واالستهزاء ييفيسيئون لهم بالتحقفيسيئون لهم بالتحق 

يمجدونهم يمجدونهم   أوأوويصلون إلى قتلهم ويصلون إلى قتلهم 

  ويرفعونهم إلى مقام األلوهيةويرفعونهم إلى مقام األلوهية

يجب على المسلم الحذر من دعاء غير يجب على المسلم الحذر من دعاء غير 

هللا عز وجل سواء كان المدعو نبيا  أو هللا عز وجل سواء كان المدعو نبيا  أو 

يء من يء من ملكا  أو صالحا  أو أي شملكا  أو صالحا  أو أي ش

ومن فعل ومن فعل   الدعاء عبادةالدعاء عبادةالمخلوقين ألن المخلوقين ألن 

  أشرك شركا  أكبرأشرك شركا  أكبرذلك فقد ذلك فقد 

كنيَّ بأبي هريرة ألنه كنيَّ بأبي هريرة ألنه   عبدالرحمن بن صخر الدوسيعبدالرحمن بن صخر الدوسيهو هو 

في في   كان يحمل هرة في كمه ، نشأ يتيما  وقدم على النبي كان يحمل هرة في كمه ، نشأ يتيما  وقدم على النبي 

حديثا  حديثا    53537474وكان فوق الثالثين من عمره روى وكان فوق الثالثين من عمره روى   خيبرخيبر

  هـ في آخر خالفة معاوية بن أبي سفيان هـ في آخر خالفة معاوية بن أبي سفيان   5959توفي سنة توفي سنة 

  عاما  عاما    7878وكان عمره وكان عمره 

  سد اإلسالم جميع منافذ الشرك فقد حرم بناء المساجد على القبور بل لعن الرسول سد اإلسالم جميع منافذ الشرك فقد حرم بناء المساجد على القبور بل لعن الرسول 

من فعل ذلك فالنصوص الشرعية تمنع دفن األموات في المساجد أو بناء المساجد عليها من فعل ذلك فالنصوص الشرعية تمنع دفن األموات في المساجد أو بناء المساجد عليها 

  جات ويكشف الكربات فيتجهون له بالدعاءجات ويكشف الكربات فيتجهون له بالدعاءخشية أن يعتقد الناس أن هذا القبر يلبي الحاخشية أن يعتقد الناس أن هذا القبر يلبي الحا

  التقويم :التقويم :

  --" قاتل هللا اليهود " " قاتل هللا اليهود "   ما المقصود بقول النبي ما المقصود بقول النبي   ––عّرف العبادة عّرف العبادة 

اكتب نبذة من ثالثة أسطر عن اكتب نبذة من ثالثة أسطر عن   ––اذكر صفتين من صفات اليهود اذكر صفتين من صفات اليهود 

علل : حّرم اإلسالم بناء المساجد على القبور علل : حّرم اإلسالم بناء المساجد على القبور   --  هريرة هريرة الرواي أبي الرواي أبي 

  اكتب فائدتين استفدتهما من الحديث الشريفاكتب فائدتين استفدتهما من الحديث الشريف  ––

  ""قاتل هللا اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قاتل هللا اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال : " قال : "   أن رسول هللا أن رسول هللا   عن أبي هريرة عن أبي هريرة 

 

  اتخذوا قبور أنبيائهم مساجداتخذوا قبور أنبيائهم مساجد  اليهوداليهود  قاتل هللاقاتل هللا

  بنوا على القبور مساجدبنوا على القبور مساجد  قوم موسى قوم موسى   اء باللعن والطرداء باللعن والطردععدد

وقالت وقالت بنسب الفقر له تعالى هللا عن ذلك " بنسب الفقر له تعالى هللا عن ذلك " 

" ونسب الولد له " " ونسب الولد له "   إن هللا فقيرإن هللا فقيراليهود اليهود 

  ""  وقالت اليهود عزير ابن هللاوقالت اليهود عزير ابن هللا

من بنى من بنى   وصف الرسول وصف الرسول 

المساجد على القبور بأنهم شرار المساجد على القبور بأنهم شرار 

  الخلقالخلق

 

 

  اإلسالم هو دين التوحيد .اإلسالم هو دين التوحيد .  ––  11

  اليهود فئة ضالة اتخذوا القبور مكانا  للعبادة .اليهود فئة ضالة اتخذوا القبور مكانا  للعبادة .  ––  22

  طرده لمن اتخذ القبور مساجد .طرده لمن اتخذ القبور مساجد .غضب هللا وغضب هللا و  ––  33

  التحذير من التشبه باليهود والنصارى في أمور العبادة .التحذير من التشبه باليهود والنصارى في أمور العبادة .  ––  44

  سد اإلسالم منافذ الشرك .سد اإلسالم منافذ الشرك .  ––  55

 

 

اليهود والنصارى اليهود والنصارى   لعن الرسول لعن الرسول 

  ألنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدألنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  6363صفحة صفحة   ––  البعد عن الشبهاتالبعد عن الشبهات  ::  الخامسالخامسالدرس الدرس 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

    

  

 

  

  

  

مشتبهات ، ال يعلمهن كثير من مشتبهات ، ال يعلمهن كثير من إن الحالل بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما إن الحالل بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما ) ) : : ل ل ووققيي    رسول هللارسول هللا  سمعتسمعتقال : قال :     النعمان بن بشيرالنعمان بن بشيرعن عن 

وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى ، يوشك وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى ، يوشك الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه ، الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه ، 

أن يرتع فيه ، أال وإن لكل ملك حمى ، أال وإن حمى هللا محارمه ، أال وإن في الجسد مضغة ، إذا صلحت ، صلح الجسد كله ، وإذا أن يرتع فيه ، أال وإن لكل ملك حمى ، أال وإن حمى هللا محارمه ، أال وإن في الجسد مضغة ، إذا صلحت ، صلح الجسد كله ، وإذا 

  ((  فسدت فسد الجسد كله ، أال وهي القلبفسدت فسد الجسد كله ، أال وهي القلب

 

شهد شهد   ُخالس األنصاري الخزرجيُخالس األنصاري الخزرجيبشير بن ثعلبة بن بشير بن ثعلبة بن والده هو والده هو 

أول أنصاري بايع أول أنصاري بايع العقبة وبدر وأحد والمشاهد كلها وهو العقبة وبدر وأحد والمشاهد كلها وهو 

واستشهد في خالفته يوم عين التمر مع خالد بن واستشهد في خالفته يوم عين التمر مع خالد بن   أبوبكر أبوبكر 

    أخت عبدهللا بن رواحة أخت عبدهللا بن رواحة   عمرة بنت رواحةعمرة بنت رواحة، وأمه ، وأمه   الوليد الوليد 

  واضح ظاهرواضح ظاهر

  بيّنبيّن

 

 

  ال يعلمهاال يعلمها

 

  استبرأاستبرأ

 

 

  اتقىاتقى

 

معرفة الحالل والحرام يكون من خالل معرفة الحالل والحرام يكون من خالل 

العلم الشرعي وال يحق ألي إنسان أن العلم الشرعي وال يحق ألي إنسان أن 

وهناك وهناك يحلل ويحرم إال بالرجوع لهما يحلل ويحرم إال بالرجوع لهما 

  ها وهي من العافيةها وهي من العافيةأمور سكت هللا عنأمور سكت هللا عن

 

  حصلت له البراءةحصلت له البراءة  احترز وابتعداحترز وابتعد  ال يعلم حكمهاال يعلم حكمها

  محميمحميالاللموضع لموضع اا

  الحمىالحمى

 

 

  يرتعيرتع

 

  ةةمضغمضغ

 

 

  محارمهمحارمه

  قطعة من اللحمقطعة من اللحم  معاصيهمعاصيه  موضع رعي الماشيةموضع رعي الماشية 

هو صحابي ابن صحابي هو صحابي ابن صحابي ووبعد الهجرة بعد الهجرة   أول مولود لألنصارأول مولود لألنصار

قبل وفاة النبي قبل وفاة النبي هـ أي هـ أي   22ربيع اآلخر ربيع اآلخر   1414في في   ابن صحابية ولدابن صحابية ولد

   وكان أميرا  على الكوفة وكان أميرا  على الكوفة   بأبي عبدهللابأبي عبدهللا، كنّي ، كنّي بثمان سنين بثمان سنين

  هـهـ  6464سنة سنة   حمصحمصلمعاوية ، تولى قضاء دمشق وقتل في لمعاوية ، تولى قضاء دمشق وقتل في 

  هو كل شيء ال يوجد دليل على تحريمه في الكتاب أو السنة هو كل شيء ال يوجد دليل على تحريمه في الكتاب أو السنة 

 

 

  هو ما دل دليل على تحريمه في الكتاب والسنة واالجماع والقياسهو ما دل دليل على تحريمه في الكتاب والسنة واالجماع والقياس

 

 

  المستند الشرعيالمستند الشرعي

 

  المثالالمثال

  ""  وال تقربوا الزناوال تقربوا الزنا" "   كتحريم الزنا في قوله تعالىكتحريم الزنا في قوله تعالى  الكتابالكتاب 

  السنةالسنة 

 

  ""  كل ذي ناب من السباعكل ذي ناب من السباع  نهى عن أكلنهى عن أكل    أن رسول هللا أن رسول هللا " " 

  االجماعاالجماع 

 

  كحفر اآلبار في طريق المسلمينكحفر اآلبار في طريق المسلمين

  القياسالقياس 

 

  النبيذ والبيرة قياسا  على الخمرالنبيذ والبيرة قياسا  على الخمركتحريم كتحريم 

 

اإلعالم بأنه حالل بالكتاب أو السنة اإلعالم بأنه حالل بالكتاب أو السنة   --  11

  ""  أحل لكم صيد البحرأحل لكم صيد البحركقوله تعالى " كقوله تعالى " 

  سكت عنه هللا فاألصل اإلباحةسكت عنه هللا فاألصل اإلباحة  --  22

  

  

  أمثلة على المحرمات :أمثلة على المحرمات :

  هي األمور التي تكون غير واضحة الحكم من حيث الحل والحرمةهي األمور التي تكون غير واضحة الحكم من حيث الحل والحرمة

 

 

" المشتبهات منزلة " المشتبهات منزلة   بلبلأحمد بن حنأحمد بن حنقال اإلمام قال اإلمام 

بين الحالل والحرام المحض بمعنى اختالط بين الحالل والحرام المحض بمعنى اختالط 

  ""  مثل اختالط ماله بحراممثل اختالط ماله بحرامالحالل والحرام الحالل والحرام 

  

  

  منهم من يتركها ابتغاء مرضاة هللا وتحرزا  من اإلثم وهذا طلب السالمة واستبرأ لدينه .منهم من يتركها ابتغاء مرضاة هللا وتحرزا  من اإلثم وهذا طلب السالمة واستبرأ لدينه .  ––  11

  هواه فهذا واقع في الحرام معرض نفسه للقدح .هواه فهذا واقع في الحرام معرض نفسه للقدح .منهم من يقع في المشتبهات اتباعا  لمنهم من يقع في المشتبهات اتباعا  ل  ––  22

  

  

  أقسام الناس تجاه المشتبهات :أقسام الناس تجاه المشتبهات :

  هو أساس حياة اإلنسان ألنه يفقه به األمور ويعقلها وسمي قلبا  لتقلبه في األمورهو أساس حياة اإلنسان ألنه يفقه به األمور ويعقلها وسمي قلبا  لتقلبه في األمور

 

 

  أقسام القلوب :أقسام القلوب :

  القلب الفاسد ) الميت (القلب الفاسد ) الميت (  ––وهو القلب السالم من اآلفات والشبهات والمكروهات كلها وهو القلب السالم من اآلفات والشبهات والمكروهات كلها   القلب السليمالقلب السليم

هو قلب له هو قلب له   القلب المريضالقلب المريض  ––هو القلب الذي تحكم به اتباع الهوى وطلب ما يحبه ولو كرهه هللا هو القلب الذي تحكم به اتباع الهوى وطلب ما يحبه ولو كرهه هللا 

  الشهواتالشهواتحياة وبه علة فيه محبة هللا وفيه حياة وبه علة فيه محبة هللا وفيه 

  

  

  ––حب هللا وتعظيمه والتعلق به حب هللا وتعظيمه والتعلق به 

االستجابة ألوامر هللا واجتناب نواهيه االستجابة ألوامر هللا واجتناب نواهيه 

تأدية الصالة تأدية الصالة   ––قراءة القرآن قراءة القرآن   ––

استغالل استغالل   ––كثرة الذكر كثرة الذكر   ––بخشوع بخشوع 

االبتعاد عن االبتعاد عن   ––ات بما يفيد ات بما يفيد األوقاألوق

  الشبهات والمحرماتالشبهات والمحرمات

  

  
عّرف عّرف   ––عّرف الحرام ومثل عليه بمثال عّرف الحرام ومثل عليه بمثال   ––عّرف الحالل ومثل عليه بمثال عّرف الحالل ومثل عليه بمثال   --  اذكر نبذة مختصرة عن الصحابي النعمان بن بشير اذكر نبذة مختصرة عن الصحابي النعمان بن بشير   التقويم :التقويم :

  عدد وسائل وطرق تعين على طهارة القلب وسالمته  عدد وسائل وطرق تعين على طهارة القلب وسالمته    ––بيّن أقسام القلوب الثالثة مع ذكر تعريف مختصر لكل نوع منها بيّن أقسام القلوب الثالثة مع ذكر تعريف مختصر لكل نوع منها   ––المتشابه المتشابه 
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  7171صفحة صفحة   ––  األخوة اإليمانيةاألخوة اإليمانية  ::  الدرس السادسالدرس السادس

م اإلسالم العالقات بين المسلمين وجعلها تقوم على أسس األخوة والعدالة والرحمة ، م اإلسالم العالقات بين المسلمين وجعلها تقوم على أسس األخوة والعدالة والرحمة ، نظّ نظّ                             

    ::لذي يربط المسلم بأخيه المسلم لذي يربط المسلم بأخيه المسلم خوة اإليمانية هي الميثاق الغليظ اخوة اإليمانية هي الميثاق الغليظ اوجعل األوجعل األ

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

    

  

  ال ينقصه حقهال ينقصه حقه

  ال يظلمهال يظلمه

 

 

  في حاجة أخيهفي حاجة أخيهكان كان 

 

 

  ال يسلمهال يسلمه

 

  خالصخالصاإلاإل

  المتابعة للرسول المتابعة للرسول 

  التقويم :التقويم :

عدد عدد   ––اذكر ثالثة من مناقب عبدهللا بن عمر اذكر ثالثة من مناقب عبدهللا بن عمر 

اذكر صورة اذكر صورة   ––من حقوق األخوة اإليمانية من حقوق األخوة اإليمانية أربعة أربعة 

عدد بعضا  من عدد بعضا  من   ––من صور األخوة اإليمانية من صور األخوة اإليمانية 

  الفوائد التي استفدتها من الحديث الشريفالفوائد التي استفدتها من الحديث الشريف

  سعى لنفع أخيه أو دفع الضر عنهسعى لنفع أخيه أو دفع الضر عنه  ال يتخلى عنه في الشدائدال يتخلى عنه في الشدائد

  كان هللا في حاجتهكان هللا في حاجته

 

 

المسلم أخو المسلم ، ال يظلمه وال يسلمه ، ومن كان في حاجة أخيه المسلم أخو المسلم ، ال يظلمه وال يسلمه ، ومن كان في حاجة أخيه قال : " قال : "   عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا 

  ""  كان هللا في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة ، فرج هللا عنه كربة من كربات يوم القيامة ، ومن ستر مسلما  ستره هللا يوم القيامةكان هللا في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة ، فرج هللا عنه كربة من كربات يوم القيامة ، ومن ستر مسلما  ستره هللا يوم القيامة

  كان هللا في عونه ونصرتهكان هللا في عونه ونصرته

  ن الجمحين الجمحيزينب بنت مظعوزينب بنت مظعووأمه وأمه   عمر بن الخطابعمر بن الخطابعبدهللا بن عمر أبوه عبدهللا بن عمر أبوه 

  وهاجر مع أبيهوهاجر مع أبيه  وتوفي فيهاوتوفي فيها  أسلم صغيرا  بمكةأسلم صغيرا  بمكةأخت عثمان بن مظعون أخت عثمان بن مظعون 

 

 

 هد الخندق ولم يتخلف عن موقعة بعدهاهد الخندق ولم يتخلف عن موقعة بعدهالصغره في بدر وأحد وشلصغره في بدر وأحد وش  رده النبي رده النبي 

 

  عادال  مع أخيه المسلم فال يظلم حقوقه المالية أو األدبيةعادال  مع أخيه المسلم فال يظلم حقوقه المالية أو األدبيةأن يكون أن يكون 

 

 

  ضائقة وأزمةضائقة وأزمة

  كربةكربة

 

 

هي القائمة على المحبة هي القائمة على المحبة   األخوة في هللااألخوة في هللاإن إن 

الخالصة المحضة التي ال تشوبها مطامع الدنيا الخالصة المحضة التي ال تشوبها مطامع الدنيا 

حيث إن كل محبة تنقطع وتزول إال المحبة حيث إن كل محبة تنقطع وتزول إال المحبة 

  القائمة على طاعة هللا ورسولهالقائمة على طاعة هللا ورسوله

 أحد العبادلة األربعة المشهورين بالعلم والفتوىأحد العبادلة األربعة المشهورين بالعلم والفتوى

 أحد الستة المكثرين من الروايةأحد الستة المكثرين من الرواية

  عن النبي عن النبي   حديثحديث  22630630روى روى 

  أن ال يسلمه ألعدائه ويؤازره إذا قصده أعداؤه بالمضرةأن ال يسلمه ألعدائه ويؤازره إذا قصده أعداؤه بالمضرة

 

 

بعتقه لرقاب إخوانه المسلمين الذين كانوا بعتقه لرقاب إخوانه المسلمين الذين كانوا   كما كان يفعل أبوبكر كما كان يفعل أبوبكر 

  يعذبون كبالل يعذبون كبالل 

  يجتهد في قضاء حوائج أخيه المشروعة وإيصال الخير لهيجتهد في قضاء حوائج أخيه المشروعة وإيصال الخير له

 

 
  الوقوف بجانب األخ الذي تصيبه نازلة ) مرض فقر ... (الوقوف بجانب األخ الذي تصيبه نازلة ) مرض فقر ... (

 

 

  يستر أخاه وال يفضحه فإن رآه على معصية ستره ونصحه سرا  يستر أخاه وال يفضحه فإن رآه على معصية ستره ونصحه سرا  

 

 

  ""  كنت متخذا  من أمتي خليال  التخذت أبابكر ...كنت متخذا  من أمتي خليال  التخذت أبابكر ...لولو" " مع أبي بكر مع أبي بكر   أخوة الرسول أخوة الرسول   ––  11

قصة الرجل الذي أرصد هللا له ملكا  يخبره بأن هللا قصة الرجل الذي أرصد هللا له ملكا  يخبره بأن هللا زيارة المسلم ألخيه المسلم كزيارة المسلم ألخيه المسلم ك  ––  22

  يحبه ألنه زار أخا  له في هللايحبه ألنه زار أخا  له في هللا

  بين المهاجرين واألنصاربين المهاجرين واألنصار  مؤاخاة النبي مؤاخاة النبي   ––  33

تحقيق التماسك والترابط بين تحقيق التماسك والترابط بين   ––مراعاة حقوق المسلم إلخوانه مراعاة حقوق المسلم إلخوانه 

تحقيق التوازن تحقيق التوازن   ––من اإلنحراف من اإلنحراف   حماية المجتمعحماية المجتمع  ––أفراد المجتمع أفراد المجتمع 

جزاء المحبة جزاء المحبة   ––السعي لتفريج الكربات جزاؤه عظيم السعي لتفريج الكربات جزاؤه عظيم   ––االجتماعي االجتماعي 

  األخوة الصادقة تجعل المجتمع متماسك ومتحاباألخوة الصادقة تجعل المجتمع متماسك ومتحاب  ––في هللا عظيم في هللا عظيم 



                                                                                                                                                                 8 

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  8181صفحة صفحة   ––  هـهـ  88شوال شوال   حنينحنينغزوة غزوة   --أأ  ::  الرابعالرابعالدرس الدرس 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

سيتوجه إليهم بعد االنتهاء سيتوجه إليهم بعد االنتهاء   أنه لما فتح المسلمون مكة ظن زعماء هوازن وثقيف أن رسول هللا أنه لما فتح المسلمون مكة ظن زعماء هوازن وثقيف أن رسول هللا 

  لقتال المسلمينلقتال المسلمين  من أمر مكة فعزموا على أن يبدؤوه بالقتال وأجمعوا أمرهممن أمر مكة فعزموا على أن يبدؤوه بالقتال وأجمعوا أمرهم

  مالك بن عوف ) سيد هوازن (مالك بن عوف ) سيد هوازن (

وكان رجالً شجاعاً مقداماً إال أنه كان سقيم الرأي وسيء المشورة وكان رجالً شجاعاً مقداماً إال أنه كان سقيم الرأي وسيء المشورة 

أن يسوقوا معهم إلى المعركة أموالهم ونساءهم وأبناءهم أن يسوقوا معهم إلى المعركة أموالهم ونساءهم وأبناءهم فأمرهم فأمرهم 

  ومواشيهم ليكون ذلك أدعى للثبات في القتال ومواشيهم ليكون ذلك أدعى للثبات في القتال 

  ألفألف  3030إلى إلى   2020عدد جيش المشركين : ما بين عدد جيش المشركين : ما بين 

لصمة لصمة لم يستمع مالك بن عوف لرأي الشيخ الكبير دريد بن الم يستمع مالك بن عوف لرأي الشيخ الكبير دريد بن ا

  وظل على رأيهوظل على رأيه
ان من ان من ألف مقاتل منهم ألفألف مقاتل منهم ألف  1212

مسلمة الفتح فقال المسلمون لن مسلمة الفتح فقال المسلمون لن 

  نغلب اليوم من قلةنغلب اليوم من قلة

  ريب من الطائفريب من الطائفققوهو وادي وهو وادي   وادي حنينوادي حنينخرجت هوازن وحلفاؤها إلى خرجت هوازن وحلفاؤها إلى 

عاب وتخفوا عن األنظار ليفاجؤوا المسلمين عاب وتخفوا عن األنظار ليفاجؤوا المسلمين ليال  وتوزعوا فيه بين الشليال  وتوزعوا فيه بين الش

،  ،    بكمين في الصبح ليوقعوا الخلل في صفوف المسلمين وتم لهم ذلكبكمين في الصبح ليوقعوا الخلل في صفوف المسلمين وتم لهم ذلك

  تفرق الصفوف واضطرابها نادى :تفرق الصفوف واضطرابها نادى :  بعد أن رأى النبي بعد أن رأى النبي 

وكان وكان   ––  العباسالعباسفطلب من فطلب من   لم يسمع الناس صوت النبي لم يسمع الناس صوت النبي 

أن ينادي الناس : يا معشر األنصار فتجمعوا أن ينادي الناس : يا معشر األنصار فتجمعوا   ––جهوري الصوت جهوري الصوت 

وتوحدت الصفوف وبدأ المسلمون وتوحدت الصفوف وبدأ المسلمون   تلوا حول الرسول تلوا حول الرسول وقاوقا

  يقتلون ويأسرون ويغنمون من المشركينيقتلون ويأسرون ويغنمون من المشركين

  كانت آخر معركة كبرى بين اإلسالم والشرككانت آخر معركة كبرى بين اإلسالم والشرك

قسماً كبيراً منها ألشراف قسماً كبيراً منها ألشراف   الغنائم على المقاتلين وأعطىالغنائم على المقاتلين وأعطى  قّسم النبي قّسم النبي 

لمعرفته بقوة لمعرفته بقوة ولم يعِط األنصار شيئاً ولم يعِط األنصار شيئاً   ليؤلف قلوبهم لإلسالمليؤلف قلوبهم لإلسالمالعرب العرب 

وخطب وخطب   فتكلم بعضهم متألماً من حرمانهم فجمعهم النبي فتكلم بعضهم متألماً من حرمانهم فجمعهم النبي   إيمانهمإيمانهم

  فيهم خطبة طويلة أذهبت ما في أنفسهم ثم دعا لهمفيهم خطبة طويلة أذهبت ما في أنفسهم ثم دعا لهم

  في خطبته مع األنصار :في خطبته مع األنصار :  مما قاله النبي مما قاله النبي 

ا  ا  أوجدتم في أنفسكم يا معشر األنصار في لُعاعة من الدنيا تألفت بها قومأوجدتم في أنفسكم يا معشر األنصار في لُعاعة من الدنيا تألفت بها قوم

  ووكلتكم إلى إسالمكمووكلتكم إلى إسالمكمليسلموا ليسلموا 

فوالذي نفس محمد بيده لوال الهجرة لكنت امرأ  من األنصار ولو سلكت فوالذي نفس محمد بيده لوال الهجرة لكنت امرأ  من األنصار ولو سلكت 

    األنصار شعبا  لسلكت شعب األنصاراألنصار شعبا  لسلكت شعب األنصار

الغنائم لسادات العرب وعدم الغنائم لسادات العرب وعدم   إعطاء النبي إعطاء النبي ما سبب ما سبب   ––  ُحنينُحنيناذكر السبب الرئيسي لغزوة اذكر السبب الرئيسي لغزوة   ––  غزوة ُحنينغزوة ُحنينفي أي عام وقعت في أي عام وقعت   التقويم |التقويم |  

    اكتب اثنين من الدروس والعبر المستفادة من الغزوةاكتب اثنين من الدروس والعبر المستفادة من الغزوة  ––  يئا  لألنصاريئا  لألنصارإعطاءه شإعطاءه ش

 
  أنا النبي ال كذب أنا ابن عبدالمطلبأنا النبي ال كذب أنا ابن عبدالمطلب

  7070وقتل من المشركين أكثر من وقتل من المشركين أكثر من   44استشهد من المسلمين استشهد من المسلمين 

  غنم المسلمون غنائم ال تكاد تحصى من المعركةغنم المسلمون غنائم ال تكاد تحصى من المعركة

  الحذر من االعتداد بالقوة وحدها دون االستعانة باهللالحذر من االعتداد بالقوة وحدها دون االستعانة باهلل  ––  11

  للقوة المعنوية والتحريض أثر بالغ في القتالللقوة المعنوية والتحريض أثر بالغ في القتال  ––  22

  القائد الفذ يشرح لشعبه الحقائق ليقضي على الدسائسالقائد الفذ يشرح لشعبه الحقائق ليقضي على الدسائس  ––  33

  وحدة األمة والحرص على الجبهة الداخلية غاية عزيزةوحدة األمة والحرص على الجبهة الداخلية غاية عزيزة  ––  44
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  8585صفحة صفحة   ––  هـهـ  88  جمادى األولىجمادى األولى  مؤتةمؤتةغزوة غزوة   --بب  ::  الرابعالرابعالدرس الدرس   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

   

  

   

   

 

    

 

 

 

 

 

  سبب تسمية الموقعة بالغزوةسبب تسمية الموقعة بالغزوة

بكتابه إلى عظيم بُصرى بكتابه إلى عظيم بُصرى   الحارث بن عمير األزدي الحارث بن عمير األزدي   بعث النبي بعث النبي 

و الغساني وهو عامل من قبل القيصر و الغساني وهو عامل من قبل القيصر فقُتل على يد شرحبيل بن عمرفقُتل على يد شرحبيل بن عمر

  أشد الغضب حينما نُقل له الخبر فجهز جيشاً لذلكأشد الغضب حينما نُقل له الخبر فجهز جيشاً لذلك  فغضب النبي فغضب النبي 

أميراً عليهم فإن أميراً عليهم فإن   مقاتل وعيّن زيد بن حارثة مقاتل وعيّن زيد بن حارثة   ثالثة آالفثالثة آالفقوامه قوامه 

  فإن أصيب فعبدهللا بن رواحة فإن أصيب فعبدهللا بن رواحة   أصيب فجعفر بن أبي طالب أصيب فجعفر بن أبي طالب 

مؤتة هي قرية من قرى الشام مؤتة هي قرية من قرى الشام 

  وقريبة من بيت المقدسوقريبة من بيت المقدس

لما رأى المسلمون العدد الهائل للجيش الروماني تشاوروا فيما بينهم واقترحوا لما رأى المسلمون العدد الهائل للجيش الروماني تشاوروا فيما بينهم واقترحوا 

ليمدهم بالجنود ، فقام عبدهللا بن رواحة وشجعهم ليمدهم بالجنود ، فقام عبدهللا بن رواحة وشجعهم   أن يرسلوا أحداً للنبي أن يرسلوا أحداً للنبي 

" "   ما شهادةما شهادةإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإعلى القتال وقال لهم " على القتال وقال لهم " 

  فتشجع الناس واستعدوا للقاء فتشجع الناس واستعدوا للقاء 

للجيش للجيش   انضم خالد بن الوليد انضم خالد بن الوليد 

  مشاركا  ألول مرة بعد إسالمهمشاركا  ألول مرة بعد إسالمه

لما اقترب جيش العدو انحاز المسلمون إلى قرية لما اقترب جيش العدو انحاز المسلمون إلى قرية 

وتحصنوا بها واستعدوا لقتال عدوهم وتحصنوا بها واستعدوا لقتال عدوهم   مؤتةمؤتة

ودارت بينهم معركة عظيمة عجيبة تحطمت فيها ودارت بينهم معركة عظيمة عجيبة تحطمت فيها 

  كل الحسابات المادية مقابل المعجزات الربانيةكل الحسابات المادية مقابل المعجزات الربانية

وقبائلها المحالفة لهم تجمعوا وقبائلها المحالفة لهم تجمعوا   بلغ المسلمين أن الرومبلغ المسلمين أن الروم

  في ) مآب ( وعدد جيشهم أكثر من مائتي ألف في ) مآب ( وعدد جيشهم أكثر من مائتي ألف 

أخذ الراية أخذ الراية أصحابه بأحدث المعركة واستشهاد القادة الثالثة فقال : " أصحابه بأحدث المعركة واستشهاد القادة الثالثة فقال : "   حّدث النبي حّدث النبي 

  ""  زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفانزيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان

عدد نتائج غزوة عدد نتائج غزوة   ––اذكر أسماء القادة الثالثة في غزوة مؤتة اذكر أسماء القادة الثالثة في غزوة مؤتة   ––  مؤتةمؤتةاذكر السبب الرئيسي لغزوة اذكر السبب الرئيسي لغزوة   ––  مؤتةمؤتةي أي عام وقعت غزوة ي أي عام وقعت غزوة فف  التقويم |التقويم |

  اذكر اثنين من الدروس والعبر المستفادة من غزوة مؤتةاذكر اثنين من الدروس والعبر المستفادة من غزوة مؤتة  ––مؤنة مؤنة 

  لم يكن موجودا  فيهالم يكن موجودا  فيها  على الرغم من أن رسول هللا على الرغم من أن رسول هللا   لعظم شأنها ومكانتهالعظم شأنها ومكانتهاسميت بغزوة سميت بغزوة 

  ألقى هللا الرعب في قلوب الروم على الرغم من كثرة عددهمألقى هللا الرعب في قلوب الروم على الرغم من كثرة عددهم  ––  11

  انتصار المسلمين رغم الفارق بالعدد والعدةانتصار المسلمين رغم الفارق بالعدد والعدة  ––  22

ب كيف استطاع المسلمون على الرغم من قلة عددهم أن ب كيف استطاع المسلمون على الرغم من قلة عددهم أن دهش العردهش العر  ––  33

  يقفوا في أكبر قوة في ذلك العصر وهم الروم فهابوا المسلمينيقفوا في أكبر قوة في ذلك العصر وهم الروم فهابوا المسلمين

  

  

 

وال وال   اثنا عشر رجال  اثنا عشر رجال  استشهد من المسلمين استشهد من المسلمين 

  يعلم عدد قتلى الرومان من كثرتهميعلم عدد قتلى الرومان من كثرتهم

بعد استشهاد زيد بن حارثة استلم الراية جعفر بن أبي طالب فقطعت يمينه فأخذ الراية بشماله بعد استشهاد زيد بن حارثة استلم الراية جعفر بن أبي طالب فقطعت يمينه فأخذ الراية بشماله 

  فقطعت فاحتضنها بعضديه حتى استشهد فأبدله هللا عن يديه جناحين يطير بهما في الجنةفقطعت فاحتضنها بعضديه حتى استشهد فأبدله هللا عن يديه جناحين يطير بهما في الجنة

لقد لقد سيف هللا ، وقال عن نفسه " سيف هللا ، وقال عن نفسه "   ليد قتالً شديداً وسماه النبي ليد قتالً شديداً وسماه النبي قاتل خالد بن الوقاتل خالد بن الو

  ""  انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إال صفيحة يمانيةانقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إال صفيحة يمانية

واختاره المسلمون ليقود المعركة ونظم الجيش وبدل الميسرة بالميمنة وجعل جزءاً واختاره المسلمون ليقود المعركة ونظم الجيش وبدل الميسرة بالميمنة وجعل جزءاً 

اف الرومان وظنوا أن اف الرومان وظنوا أن من الجيش يتقدم إليهام الروم أن مدداً جاء للمسلمين فخمن الجيش يتقدم إليهام الروم أن مدداً جاء للمسلمين فخ

    هناك مدد للمسلمين فلم يتبعوهم ونجا خالد بالجيش هناك مدد للمسلمين فلم يتبعوهم ونجا خالد بالجيش 

  المسلم يدخل المعركة راغباً بالنصر أو الشهادةالمسلم يدخل المعركة راغباً بالنصر أو الشهادة

  شجاعة واستبسال القادة الثالثة الذين عينهم النبي شجاعة واستبسال القادة الثالثة الذين عينهم النبي 

  وبراعته الحربيةوبراعته الحربية  حنكة خالد بن الوليد حنكة خالد بن الوليد 

ن كفر باهلل ، ن كفر باهلل ، اغزوا بسم هللا وفي سبيل هللا ، قاتلوا ماغزوا بسم هللا وفي سبيل هللا ، قاتلوا م: " : " قال النبي قال النبي   حديث حفظ :حديث حفظ :

  ""  اغزوا والتغلوا ، والتغدروا ، والتمثلوا وال تقتلوا وليدا  اغزوا والتغلوا ، والتغدروا ، والتمثلوا وال تقتلوا وليدا  
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  9191صفحة صفحة   ––  هـهـ  99تبوك ) رجب ( تبوك ) رجب ( غزوة غزوة   ::  الخامسالخامسالدرس الدرس   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

   

  

   

   

 

    

 

 

 

 

 

  سبب تسمية الغزوةسبب تسمية الغزوة

اجتماع الروم ونصارى العرب للهجوم على المدينة والقضاء على الدولة الناشئة خاصة بعد غزوة مؤتة اجتماع الروم ونصارى العرب للهجوم على المدينة والقضاء على الدولة الناشئة خاصة بعد غزوة مؤتة 

  التي أثارت جزع قيصر وخوفهالتي أثارت جزع قيصر وخوفه

حتى يتهيأ الناس ويستعدوا حتى يتهيأ الناس ويستعدوا   طول المسافة وقوة العدوطول المسافة وقوة العدو  بسبببسببالناس للخروج ، وأخبرهم عن وجهته على غير عادته الناس للخروج ، وأخبرهم عن وجهته على غير عادته   ندب رسول هللا ندب رسول هللا 

  حط والفقر منتشر والحر شديد والوقت وقت جني الثمار والعدو أقوى دولة في ذلك الوقت والمسافة شاسعةحط والفقر منتشر والحر شديد والوقت وقت جني الثمار والعدو أقوى دولة في ذلك الوقت والمسافة شاسعةللنفير وكان عام قللنفير وكان عام ق

األغنياء لتجهيز جيش العسرة األغنياء لتجهيز جيش العسرة   حّث الرسول حّث الرسول 

  ""من جّهز جيش العسرة فله الجنة من جّهز جيش العسرة فله الجنة بقوله " بقوله " 

  ماله كلهماله كله  أنفق أبوبكر الصديق أنفق أبوبكر الصديق 

ألف من المجاهدين تركوا ألف من المجاهدين تركوا     3030اجتمع حول النبي اجتمع حول النبي 

  نبي نبي بيوتهم وزوجاتهم وثمارهم لقاتلوا مع البيوتهم وزوجاتهم وثمارهم لقاتلوا مع ال

أصحابه بوجهته في تبوك على أصحابه بوجهته في تبوك على   ما سبب إخبار النبي ما سبب إخبار النبي   ––  تبوكتبوكاذكر السبب الرئيسي لغزوة اذكر السبب الرئيسي لغزوة   ––  تبوكتبوكفي أي عام وقعت غزوة في أي عام وقعت غزوة   التقويم |التقويم |

  ما الدروس المستفادة من تبوكما الدروس المستفادة من تبوك  ––  تكلم عن موقف المنافقين في غزوة تبوكتكلم عن موقف المنافقين في غزوة تبوك  ––في غزوة تبوك في غزوة تبوك   ما دور عثمان بن عفان ما دور عثمان بن عفان   ––خالف عادته خالف عادته 

  لشاملشامنسبة إلى موقع بين وادي القرى من أرض الحجاز وبين بالد انسبة إلى موقع بين وادي القرى من أرض الحجاز وبين بالد ا  بتبوكبتبوكسميت سميت 

بضعة وثمانون منافقا  ، واعتذر بضعة وثمانون منافقا  ، واعتذر وعددهم وعددهم تخلّف المنافقين تخلّف المنافقين   --  11

  إليه عدد من األعراب بأعذار واهية فقبلها منهم .إليه عدد من األعراب بأعذار واهية فقبلها منهم .

  المجاهدين وقالوا لهم ال تخرجوا في الحر .المجاهدين وقالوا لهم ال تخرجوا في الحر .ثبطوا ثبطوا   ––  22

  روا من المتصدقين والمنفقين وتكلموا عليهم بسوء .روا من المتصدقين والمنفقين وتكلموا عليهم بسوء .سخسخ  ––  33

  

  

 

الثون ألف مقاتل ومن الخيل الثون ألف مقاتل ومن الخيل ومعه ثومعه ث  سار النبي سار النبي 

عشرة آالف ثم واصل المسير حتى بلغ تبوك ، فأقام عشرة آالف ثم واصل المسير حتى بلغ تبوك ، فأقام 

ألن الروم ألن الروم   ولم يدخل في حربولم يدخل في حربيوما  يوما    2020من من   فيها نحوا  فيها نحوا  

  دخل في قلوبهم الرعب فهربوا وانسحبوادخل في قلوبهم الرعب فهربوا وانسحبوا

ما ما : " : "   من اإلبل بأحمالها وبألف دينار ذهبي ، حتى قال النبي من اإلبل بأحمالها وبألف دينار ذهبي ، حتى قال النبي   300300تبرع بـ تبرع بـ جّهز ثُلث الجيش فجّهز ثُلث الجيش ف

  ""ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ضر عثمان ما عمل بعد اليوم 

  نصف مالهنصف ماله  أنفق عمر بن الخطاب أنفق عمر بن الخطاب 

يوماً أن نتصدق فوافق ذلك ماالً عندي فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن يوماً أن نتصدق فوافق ذلك ماالً عندي فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن   : أمرنا رسول هللا : أمرنا رسول هللا   قال عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب   

تى أبوبكر بكل ما عنده تى أبوبكر بكل ما عنده فقلت : مثله ، وأفقلت : مثله ، وأ  ما أبقيت ألهلك ؟ما أبقيت ألهلك ؟: :   سبقته يوماً فجئت بنصف مالي ، فقال رسول هللا سبقته يوماً فجئت بنصف مالي ، فقال رسول هللا 

  فقال : أبقيت لهم هللا ورسوله فقلت : ال أسابقك إلى شيء أبداً  فقال : أبقيت لهم هللا ورسوله فقلت : ال أسابقك إلى شيء أبداً    يا أبا بكر ما أبقيت ألهلك ؟يا أبا بكر ما أبقيت ألهلك ؟فقال : فقال : 

اعتذر المنافقون بأعذار كاذبة فسكت عنهم اعتذر المنافقون بأعذار كاذبة فسكت عنهم 

إال ثالثة من أصحاب اإليمان الصادق إال ثالثة من أصحاب اإليمان الصادق   النبي النبي 

مرارة بن مرارة بن ووهالل بن أمية هالل بن أمية وو  كعب بن مالككعب بن مالكوهم وهم 

باعتزالهم ثم باعتزالهم ثم   فلم يكذبوا فأمر النبي فلم يكذبوا فأمر النبي الربيع الربيع 

  نزلت توبتهم في سورة التوبةنزلت توبتهم في سورة التوبة

الجهاد بالمال والنفس الجهاد بالمال والنفس   ––المواقف الصعبة تظهر الصادق من الكاذب المواقف الصعبة تظهر الصادق من الكاذب 

المؤمن الصادق ال يتخلف عن عمل المؤمن الصادق ال يتخلف عن عمل   ––دليل على حب هللا ورسوله دليل على حب هللا ورسوله 

المسلم يتغلب المسلم يتغلب   ––القيام بالواجب الديني مقدم على الشهوات القيام بالواجب الديني مقدم على الشهوات   ––الواجب الواجب 

  على المصاعب لنصرة دينهعلى المصاعب لنصرة دينه

  



                                                                                                                                                                 11 

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  9797صفحة صفحة   ––  هـهـ  1111سنة سنة   وفاة الرسول وفاة الرسول   ::  السادسالسادسالدرس الدرس   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

   

  

   

   

 

    

 

 

 

 

 

ومعه نساؤه والمسلمون ألداء ومعه نساؤه والمسلمون ألداء   خرج النبي خرج النبي 

  يلبون هللا تبارك وتعالىيلبون هللا تبارك وتعالىفريضة الحج وهم فريضة الحج وهم 

  ""  لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذالعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا" "   إشارة إلى قرب رحيله إشارة إلى قرب رحيله   ––  11

  ""  إن دماءكم وأموالكم عليكم حرامإن دماءكم وأموالكم عليكم حرامتحريم دماء وأموال المسلمين إلى يوم الدين " تحريم دماء وأموال المسلمين إلى يوم الدين "   ––  22

  ""  أال كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوعأال كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوعهدم نزعة الجاهلية " هدم نزعة الجاهلية "   ––  33

  ""  قوا هللا في النساءقوا هللا في النساءفاتفاتُحسن عشرة النساء " ُحسن عشرة النساء "   ––  44

  ""  إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلواإني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا" "   التمسك بكتاب هللا وسنة نبيه التمسك بكتاب هللا وسنة نبيه   ––  55

  ""  إن كل مسلم أخ مسلم ، المسلمون إخوةإن كل مسلم أخ مسلم ، المسلمون إخوةاألخوة اإلسالمية " األخوة اإلسالمية "   ––  66

  بعد قضاء مناسك الحج طاف النبي بعد قضاء مناسك الحج طاف النبي 

وأمر الناس أن يكون وأمر الناس أن يكون   طواف الوداعطواف الوداع

د إلى د إلى آخر عهدهم بالبيت الطواف ثم عاآخر عهدهم بالبيت الطواف ثم عا

  المدينةالمدينة

في أي عام كانت حجة الوداع وكم كان عدد في أي عام كانت حجة الوداع وكم كان عدد   التقويم |التقويم |

اذكر ثالثة من المبادئ اإلسالمية التي اذكر ثالثة من المبادئ اإلسالمية التي   ––المسلمين فيها المسلمين فيها 

عالم عالم   --  ما مقدمات وفاة الرسول ما مقدمات وفاة الرسول   ––تضمنتها خطبة الوداع تضمنتها خطبة الوداع 

" إن عبدا  عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار " إن عبدا  عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار   يدل قوله يدل قوله 

  اذكر الدروس والعبر المستفادة من الدرساذكر الدروس والعبر المستفادة من الدرس  ––  اآلخرة "اآلخرة "

وقد توافد الناس إلى الحج من وقد توافد الناس إلى الحج من   التي أداها الرسول التي أداها الرسول   الوحيدةالوحيدةهـ هي هـ هي   1010سنة سنة   الوداعالوداعكانت حجة كانت حجة 

  ليحجوا معهليحجوا معه  إنسانإنسان  ألفألف  114114مختلف أنحاء الجزيرة وعددهم مختلف أنحاء الجزيرة وعددهم 

  طلبه أن يمرض في بيت عائشة رضي هللا عنها عند اشتداد مرضهطلبه أن يمرض في بيت عائشة رضي هللا عنها عند اشتداد مرضه  ––  11

  خروجه معصوب الرأس تخط قدماه بين الفضل وعليخروجه معصوب الرأس تخط قدماه بين الفضل وعلي  ––  22

  ""  مروا أبا بكر فليصل بالناسمروا أبا بكر فليصل بالناساستخالفه أبوبكر للصالة بالناس " استخالفه أبوبكر للصالة بالناس "   ––  33

  ""  اآلخرةاآلخرة  إن عبداً عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختارإن عبداً عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختارخطبته األخيرة بالناس وقوله " خطبته األخيرة بالناس وقوله "   ––  44

  

 

من عمره وتحت لوائه شيوخ المهاجرين واألنصار من عمره وتحت لوائه شيوخ المهاجرين واألنصار   العشرينالعشرينجيشاً لغزو الشام وجعل قيادته ألسامة بن زيد وهو شاب في جيشاً لغزو الشام وجعل قيادته ألسامة بن زيد وهو شاب في   جّهز النبي جّهز النبي 

  فتوقف الجيش عن المسير انتظاراً لشفاء النبي فتوقف الجيش عن المسير انتظاراً لشفاء النبي   مرض النبي مرض النبي   خروجهمخروجهم، وقبل ، وقبل   الرومالروملمجابهة لمجابهة   فلسطينفلسطينوأمره بالذهاب لوأمره بالذهاب ل

إن عبداً عرضت إن عبداً عرضت " "   بعد قول النبي بعد قول النبي 

" "   عليه الدنيا وزينتها فاختار اآلخرةعليه الدنيا وزينتها فاختار اآلخرة

  يقصد نفسه يقصد نفسه إلى أنه إلى أنه   فطن أبو بكر فطن أبو بكر 

فعاد فعاد   فبكى وتعجب الناس من ذلكفبكى وتعجب الناس من ذلك

  الرسول إلى بيته واشتدت عليه الحمىالرسول إلى بيته واشتدت عليه الحمى

انتشر الخبر بين الناس وذهلوا من هول الفاجعة وأنكر انتشر الخبر بين الناس وذهلوا من هول الفاجعة وأنكر 

ول األمر لشدة الصدمة فقدم ول األمر لشدة الصدمة فقدم الصحابة خبر الوفاة في أالصحابة خبر الوفاة في أ

من خارج المدينة وكشف الغطاء عن وجه من خارج المدينة وكشف الغطاء عن وجه   أبوبكر أبوبكر 

  وقبله وقال " طبت حياً وميتاً يا رسول "وقبله وقال " طبت حياً وميتاً يا رسول "  النبي النبي 

  

بالناس خطبة عظيمة في يوم عرفة بالناس خطبة عظيمة في يوم عرفة   خطب النبي خطب النبي 

  تضمنت مبادئ اإلسالم العامة ومما جاء فيها :تضمنت مبادئ اإلسالم العامة ومما جاء فيها :

  هـهـ  1111  ألولألولربيع اربيع افي في   مرض مرض 

  هـهـ  1111ربيع األول ربيع األول   1212في يوم االثنين في يوم االثنين 

ى الناس وهم صفوف في صالة ى الناس وهم صفوف في صالة الستار ونظر إلالستار ونظر إل  في يوم االثنين كشف النبي في يوم االثنين كشف النبي 

ليس ليس فقال لها " فقال لها "   ابنته فاطمة " واكرب أباه "ابنته فاطمة " واكرب أباه "الفجر وقد اشتد عليه المرض فقالت الفجر وقد اشتد عليه المرض فقالت 

" وكان يدخل يديه في الماء ويمسح بها وجهه ويقول " " وكان يدخل يديه في الماء ويمسح بها وجهه ويقول "   على أبيك كرب بعد اليومعلى أبيك كرب بعد اليوم

" وكان " وكان   في الرفيق األعلىفي الرفيق األعلى" ثم نصب يده وقال " " ثم نصب يده وقال "   ال إله إال هللا إن للموت لسكراتال إله إال هللا إن للموت لسكرات

  اماً اماً عع  6363عمره عمره 

  وقال فيها " أما بعد فمن كان منكم يعبد محمداً وقال فيها " أما بعد فمن كان منكم يعبد محمداً 

قد مات ، ومن كان يعبد هللا فإن هللا قد مات ، ومن كان يعبد هللا فإن هللا   فإن محمداً فإن محمداً 

وما محمد إال وما محمد إال ثم تال قوله تعالى " ثم تال قوله تعالى " حي ال يموت " حي ال يموت " 

  ""رسول قد خلت من قبله الرسل .. رسول قد خلت من قبله الرسل .. 

ُغّسل وُكفّن ثم صلى الناس عليه ، ودفن في مكانه الذي توفي فيه ُغّسل وُكفّن ثم صلى الناس عليه ، ودفن في مكانه الذي توفي فيه   بعد وفاته بعد وفاته 

على على وتصبّر الصحابة على فقدان الحبيب واختاروا أبوبكر خليفة عليهم وساروا وتصبّر الصحابة على فقدان الحبيب واختاروا أبوبكر خليفة عليهم وساروا 

  وما بدلوا تبديالً وما بدلوا تبديالً   نهج المصطفى نهج المصطفى 

  

  أوصى الرسول أوصى الرسول   ––في نشر اإلسالم وبلغ الرسالة كاملة في نشر اإلسالم وبلغ الرسالة كاملة   نجح الرسول نجح الرسول 

تحريم دماء تحريم دماء   ––ففيهما الرشاد ففيهما الرشاد   التمسك بكتاب هللا وسنة رسوله التمسك بكتاب هللا وسنة رسوله   ––بالنساء خيراً بالنساء خيراً 

أكبر مصيبة حلت بالمسلمين أكبر مصيبة حلت بالمسلمين   ––بالصالة بالصالة   اهتمام الرسول اهتمام الرسول   ––وأموال المسلمين وأموال المسلمين 

  في األزمات والمحن يعرف الرجال مثل أبوبكر الصديق في األزمات والمحن يعرف الرجال مثل أبوبكر الصديق   --    وفاة النبيوفاة النبي
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  105105صفحة صفحة   ––  الحج حكمه وشروط وجوبهالحج حكمه وشروط وجوبه  ::  رابعرابعلدرس اللدرس الاا

م ببدنه وروحه إلى البلد األمين ليعلن م ببدنه وروحه إلى البلد األمين ليعلن رحلة طيبة مباركة ينتقل فيها المسلرحلة طيبة مباركة ينتقل فيها المسل  الحجالحج

  التوحيد الخالص للرب تبارك وتعالى ويؤدي شعائر معلومة في أكبر تجمع للمسلمين ...التوحيد الخالص للرب تبارك وتعالى ويؤدي شعائر معلومة في أكبر تجمع للمسلمين ...

 

 

 

 

 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

  

  وهو أحد أركان اإلسالم بدليلوهو أحد أركان اإلسالم بدليلمسلم مسلم الالعلى على   واجبواجب

  ((  على الناس ِحج البيت من استطاع إليه سبيالً على الناس ِحج البيت من استطاع إليه سبيالً وهلل وهلل قوله تعالى ) قوله تعالى ) 

  ((  الحج ...الحج ...  وفيه قولهوفيه قولهبني اإلسالم على خمس ... بني اإلسالم على خمس ... ) )   قوله قوله وو

  
  من الهجرةمن الهجرة  التاسعةالتاسعةسنة سنة الال

  ""  وأتموا الحج والعمرة هللوأتموا الحج والعمرة هللبعد نزول قوله " بعد نزول قوله " 

ما المقصود بشرط ما المقصود بشرط   ––اذكر شروط وجوب الحج مع نبذة مبسطة عن كل شرط اذكر شروط وجوب الحج مع نبذة مبسطة عن كل شرط   ––بيّن فضل الحج وأهميته بيّن فضل الحج وأهميته   ––الحج الحج عرف عرف   التقويم :التقويم :

  ماذا يفعل المريض الذي ال يرجى شفاؤه ولم يحج وهو مقتدر ماليا  ماذا يفعل المريض الذي ال يرجى شفاؤه ولم يحج وهو مقتدر ماليا    ––االستطاعة في الحج االستطاعة في الحج 

للقيام بأعمال للقيام بأعمال   ––أشهر الحج أشهر الحج   ––في وقت مخصوص في وقت مخصوص   ––البيت الحرام وعرفة البيت الحرام وعرفة   ––هو قصد موضع مخصوص هو قصد موضع مخصوص 

  بشرائط مخصوصةبشرائط مخصوصة  ––الوقوف بعرفة والطواف والسعي الوقوف بعرفة والطواف والسعي   ––مخصوصة مخصوصة 

 

  وما زاد فهو تطوع ونافلةوما زاد فهو تطوع ونافلة

 

ألنه قد يمرض المريض وتضل ألنه قد يمرض المريض وتضل 

  الضالة وتعرض الحاجةالضالة وتعرض الحاجة

 

  أنه من أفضل األعمال عند هللا تعالىأنه من أفضل األعمال عند هللا تعالى  --  11

 

شروط شروط 

  وجوب الحجوجوب الحج

  أنه ليس له جزاء إال الجنةأنه ليس له جزاء إال الجنة  --  33

 

  أنه يمحو الذنوب واآلثامأنه يمحو الذنوب واآلثام  --  22

عن أي األعمال أفضل عن أي األعمال أفضل   ول ول سئل الرسسئل الرس 

  ""  ... حج مبرور... حج مبرورفقال " فقال " 

من حج هذا البيت فلم يرفث ولم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم " "   قال قال 

  ""  يفسق رجع كيوم ولدته أمهيفسق رجع كيوم ولدته أمه

  ""  ... الحج المبرور ليس له جزاء إال الجنة... الحج المبرور ليس له جزاء إال الجنة" "   قال قال 

  اإلسالماإلسالم

  العقلالعقل

  البلوغالبلوغ

  االستطاعةاالستطاعة

ألن الحج عبادة وال تصح ألن الحج عبادة وال تصح 

  العبادة إال من المسلمالعبادة إال من المسلم

ألن المجنون غير مكلف ألن المجنون غير مكلف 

  باألحكام الشرعيةباألحكام الشرعية

ألن القلم مرفوع عن ألن القلم مرفوع عن 

  الصبي حتى يكبرالصبي حتى يكبر

ويقصد بها القدرة على ويقصد بها القدرة على 

  أداء الحج وتتحقق في :أداء الحج وتتحقق في :

  صحة البدن وسالمة األعضاءصحة البدن وسالمة األعضاء  ––  11

  األمان في الطريق والنفس والمالاألمان في الطريق والنفس والمال  ––  22

  ملك الزاد والراحلة والنفقةملك الزاد والراحلة والنفقة  ––  33

  خاص بالنساء (خاص بالنساء (شرط شرط مرافقة المحرم للمرأة ) مرافقة المحرم للمرأة )   ––  44

عن الحج لكبر سنه أو عن الحج لكبر سنه أو   من عجزمن عجز

عليه عليه   وجبوجبلمرض ال يرجى شفاؤه لمرض ال يرجى شفاؤه 

  ر يحج عنهر يحج عنهأن يوكل شخصا  آخأن يوكل شخصا  آخ
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  111111صفحة صفحة   --  أركان الحجأركان الحج  ::  خامسخامسالدرس الالدرس ال

الطالب أن المسلم إذا دخل في أعمال الحج وجب عليه العيش في جو من العفاف والطهر واألدب الطالب أن المسلم إذا دخل في أعمال الحج وجب عليه العيش في جو من العفاف والطهر واألدب اعلم عزيزي اعلم عزيزي 

  ......  فيبتعد عن الفاحش من القول والفعل ويتزود بالتقوى ويحرص على التوبةفيبتعد عن الفاحش من القول والفعل ويتزود بالتقوى ويحرص على التوبة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  اإلحراماإلحرام

عّرف عّرف   ––عدد أركان الحج عدد أركان الحج   ––في الحج في الحج   عّرف الركنعّرف الركن  التقويم :التقويم :

ماذا يقول من أحّرم قارنا  في ماذا يقول من أحّرم قارنا  في   ––ما أنواع اإلحرام ما أنواع اإلحرام   ––اإلحرام اإلحرام 

اذكر اثنين من اذكر اثنين من   ––اذكر اثنين من سنن اإلحرام اذكر اثنين من سنن اإلحرام   ––الميقات الميقات 

ما كفارة من ارتكب محظورا  من محظورات ما كفارة من ارتكب محظورا  من محظورات   ––محظورات اإلحرام محظورات اإلحرام 

اذكر اثنين من شروط الطواف اذكر اثنين من شروط الطواف   ––عّرف الوقوف بعرفة عّرف الوقوف بعرفة   ––اإلحرام اإلحرام 

      عّرف السعي بين الصفا والمروةعّرف السعي بين الصفا والمروة  ––

 

  قق صحة الحج إال بهقق صحة الحج إال بههو ما ال تتحهو ما ال تتح

 

فمن ترك ركنا  فمن ترك ركنا  

  بطل حجهبطل حجه

  الوقوف بعرفةالوقوف بعرفة

  السعي بين الصفا والمروةالسعي بين الصفا والمروة  الطواف بالبيتالطواف بالبيت

  وهو نية المسلم الدخول في مناسك الحجوهو نية المسلم الدخول في مناسك الحج

 

كل العبادات ال تصح إال بالنية كل العبادات ال تصح إال بالنية 

  وهو ثالثة أنواعوهو ثالثة أنواع  نياتنياتألن األعمال بالألن األعمال بال

  اإلفراداإلفراد

  القرانالقران

  التمتعالتمتع

  هو أن يحرم من الميقات بالحج وحدههو أن يحرم من الميقات بالحج وحده

 ً   هو أن يحرم من الميقات بالحج والعمرة معاً هو أن يحرم من الميقات بالحج والعمرة معا

  ن مكةن مكةدها ثم يتحلل ويحرم بالحج مدها ثم يتحلل ويحرم بالحج مات بالعمرة وحات بالعمرة وحيقيقهو أن يحرم من المهو أن يحرم من الم

  ""  لبيك اللهم بحجلبيك اللهم بحجيقول " يقول " 

  ""  وعمرةوعمرة  لبيك اللهم بحجلبيك اللهم بحجيقول " يقول " 

يوم التروية يوم التروية " وفي " وفي   عمرةعمرةلبيك اللهم بلبيك اللهم بيقول " يقول " 

  " "   لبيك اللهم بحجلبيك اللهم بحجيقول " يقول "   ذي الحجة (ذي الحجة (  88) ) 

  التطيبالتطيب  التجرد من المخيطالتجرد من المخيط  النظافةالنظافة  الطهارةالطهارة

تقليم األظفار وقص تقليم األظفار وقص   الوضوء واالغتسالالوضوء واالغتسال

  الشارب وتسريح الشعرالشارب وتسريح الشعر
فيرتدي الرجل اإلحرام وترتدي فيرتدي الرجل اإلحرام وترتدي 

  المرأة مالبسها العاديةالمرأة مالبسها العادية

في البدن بما يتيسر في البدن بما يتيسر 

  من أنواع الطيبمن أنواع الطيب

  صالة ركعتينصالة ركعتين

صالة اإلحرام : صالة اإلحرام : 

  ركعتين قبل اإلحرامركعتين قبل اإلحرام

  التلبيةالتلبية

يكررها ويرفع صوته يكررها ويرفع صوته 

  بها وهي قوله :بها وهي قوله :

لبيك اللهم لبيك ، لبيك ال شريك لك لبيك ، إن الحمد لبيك اللهم لبيك ، لبيك ال شريك لك لبيك ، إن الحمد " " 

  ""  والملك ، ال شريك لكوالملك ، ال شريك لك  والنعمة لكوالنعمة لك

  وهي األعمال التي يحرم على الحاج القيام بها وهو في حال اإلحراموهي األعمال التي يحرم على الحاج القيام بها وهو في حال اإلحرام

  من الرأس وغيرهمن الرأس وغيره  إزالة الشعرإزالة الشعر  --  44  تقليم األظفارتقليم األظفار  --  33  مخيطمخيطلبس اللبس ال  --  22  تغطية الرأستغطية الرأس  --  11

  عقد الزواج لنفسه أو غيرهعقد الزواج لنفسه أو غيره  --  77  صيد الحيوان البري أو التعرض لهصيد الحيوان البري أو التعرض له  --  66  التطيبالتطيب  --  55

عقد عقد أما أما   ––  مخير بينهامخير بينها  وهووهو  صيام ثالثة أيامصيام ثالثة أيامأو أو   إطعام ستة مساكينإطعام ستة مساكينأو أو   ذبح شاةذبح شاةوجب عليه : وجب عليه :   55إلى إلى   11من من   من ارتكب محظورا   من المحظوراتمن ارتكب محظورا   من المحظورات

دم أما دم أما   ليهليه: فإن فعل المقدمات فع: فإن فعل المقدمات فع  الجماعالجماعأما أما   ––  ففيه المثل فإن لم يوجد مثل قّوم بالدراهم وتصدق بهففيه المثل فإن لم يوجد مثل قّوم بالدراهم وتصدق به  الصيدالصيدأما أما   ––ار ار ففيه التوبة واالستغفففيه التوبة واالستغف  الزواجالزواج

  وعليه قضاء الحج في عام آخر وعليه قضاء الحج في عام آخر ، ، أيام أيام   1010إن جامع فحجه فاسد وعليه اتمامه وذبح بدنة ) بعير ( فإن لم يجد صام إن جامع فحجه فاسد وعليه اتمامه وذبح بدنة ) بعير ( فإن لم يجد صام 

قوف أو الوجود في أي قوف أو الوجود في أي الوالو  ويقصد بهويقصد بههو الركن األعظم من أركان الحج هو الركن األعظم من أركان الحج 

جزء من عرفة من زوال الشمس يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع جزء من عرفة من زوال الشمس يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع 

  فجر يوم العاشر من ذي الحجةفجر يوم العاشر من ذي الحجة

  وشروطه :وشروطه :  الدوران حول الكعبة سبعة أشواط متواليةالدوران حول الكعبة سبعة أشواط متوالية  ويقصد بهويقصد به

أشواط تبدأ من الحجر أشواط تبدأ من الحجر   77أن يكون أن يكون   ––ستر العورة ستر العورة   ––الطهارة الطهارة 

  ––البيت ال داخله البيت ال داخله أن يكون الطواف خارج أن يكون الطواف خارج   ––األسود وتنتهي إليه األسود وتنتهي إليه 

  ن يكون البيت عن يسار الطائف ن يكون البيت عن يسار الطائف أأ

ً وإياباً سبعة أشواط  ويقصد بهويقصد به ً وإياباً سبعة أشواطالتردد بين الصفا والمروة ذهابا مبتداً مبتداً   التردد بين الصفا والمروة ذهابا

ً بالمروة ً بالمروةبالصفا ومنتهيا   77أن يكون أن يكون   ––أن يكون بعد طواف أن يكون بعد طواف   وشروطه :وشروطه :  بالصفا ومنتهيا

  أن يكون في الطريق الممتدأن يكون في الطريق الممتد  ––أن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة أن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة   ––أشواط أشواط 

  بين الصفا والمروةبين الصفا والمروة

 

ما من يوم أكثر من أن يعتق ما من يوم أكثر من أن يعتق : " : "   قالت قال رسول هللا قالت قال رسول هللا   عن عائشة عن عائشة 

  ""  هللا فيه عبدا  من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم المالئكةهللا فيه عبدا  من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم المالئكة

 

  حديث حفظحديث حفظ

 

  الجماع ودواعيهالجماع ودواعيه  ––  88
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  117117صفحة صفحة   --  واجبات الحج وآدابه وكيفية أدائهواجبات الحج وآدابه وكيفية أدائه  ::  السادسالسادسالدرس الدرس 

ل مكان ، في مكة المكرمة إلعالن التوحيد الخالص للمولى عز وجل ، ل مكان ، في مكة المكرمة إلعالن التوحيد الخالص للمولى عز وجل ، الحج مؤتمر عالمي يجمع المسلمين من كالحج مؤتمر عالمي يجمع المسلمين من ك

  ......  إخوة متحابين يلبسون ثياباً موحدة ويقومون بأعمال موحدةإخوة متحابين يلبسون ثياباً موحدة ويقومون بأعمال موحدة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

ما هو ميقات ما هو ميقات   ––الحج الحج   واجباتواجباتعدد عدد   ––في الحج في الحج   واجبواجبعّرف العّرف ال  التقويم :التقويم :

ما األعمال التي يقوم بها ما األعمال التي يقوم بها   --اذكر اثنين من آداب الحج اذكر اثنين من آداب الحج   ––أهل الكويت أهل الكويت 

  ––ما األعمال التي يقوم بها الحاج في أيام التشريق ما األعمال التي يقوم بها الحاج في أيام التشريق   ––الحاج يوم النحر الحاج يوم النحر 

  ما آخر األعمال التي يقوم بها الحاجما آخر األعمال التي يقوم بها الحاج  ––كم ذبح الهدي على القارن كم ذبح الهدي على القارن ماحماح

 

  تركه بدمتركه بدمهو العمل الذي إذا لم يقم به الحاج صّح حجه لكن يجبر هو العمل الذي إذا لم يقم به الحاج صّح حجه لكن يجبر 

 
ذبح شاة فإن عجز عن ذلك صام ثالثة ايام في الحج ذبح شاة فإن عجز عن ذلك صام ثالثة ايام في الحج 

  وسبعة إذا رجع إلى أهلهوسبعة إذا رجع إلى أهله

  زمانيةزمانية  --  11

  مكانيةمكانية  --  22

وهي األوقات التي ال يصح شيء من أعمال الحج إال فيها وهي األوقات التي ال يصح شيء من أعمال الحج إال فيها 

  عشر من ذي الحجة (عشر من ذي الحجة (  ––ذوالقعدة ذوالقعدة   ––) أشهر الحج شوال ) أشهر الحج شوال 

  بسبع حصياتبسبع حصيات  يوم النحريوم النحر  الكبرىالكبرى  رمي جمرة العقبةرمي جمرة العقبة

  كل منها بسبع حيات كل منها بسبع حيات   أيام التشريقأيام التشريقجمرات الثالث جمرات الثالث رمي الرمي ال

  ذو الُحليفةذو الُحليفة

مكان بين منى وعرفات مكان بين منى وعرفات وهي وهي مزدلفة مزدلفة إذا نفر الحجاج من عرفة ذهبوا لإذا نفر الحجاج من عرفة ذهبوا ل

ويصلون فيها المغرب والعشاء ويصلون فيها المغرب والعشاء   ذي الحجةذي الحجة  1010يبيت فيها الحجاج ليلة يبيت فيها الحجاج ليلة 

  جمع تأخير ويلتقطون منها الحصيات لرمي الجمارجمع تأخير ويلتقطون منها الحصيات لرمي الجمار

من ذي الحجة ( من ذي الحجة (   1313  ––  1212  ––  1111في أيام التشريق ) في أيام التشريق ) ويكون ويكون 

  ويقصد بالمبيت البقاء فيها إلى ما بعد منتصف الليلويقصد بالمبيت البقاء فيها إلى ما بعد منتصف الليل

  الميقات هو الميعاد وهو تحديد زمن العبادة ومكانهاالميقات هو الميعاد وهو تحديد زمن العبادة ومكانها

  ::  انانوالمواقيت نوعوالمواقيت نوع
وهي األماكن التي يحرم منها الحاج وال يجوز تجاوزها وهي األماكن التي يحرم منها الحاج وال يجوز تجاوزها 

  دون إحرام لمن أراد الحج والعمرةدون إحرام لمن أراد الحج والعمرة

  ذات عرقذات عرق  ن المنازلن المنازلقرقر  يلملميلملم  الُجحفةالُجحفة
وهي ألهلها ولمن مّر وهي ألهلها ولمن مّر   وقد عيّنها الرسول وقد عيّنها الرسول 

  بها وهي كاآلتي بها وهي كاآلتي 

  

  120120  --  119119انظر صفحة انظر صفحة 

الشام ومصر الشام ومصر 

  والمغربوالمغرب

  العراقالعراق  نجد والخليجنجد والخليج  اليمناليمن

  ويكون بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحرويكون بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر

وسمي بهذا االسم لتوديع الكعبة ويقوم به الحاج بعد أن وسمي بهذا االسم لتوديع الكعبة ويقوم به الحاج بعد أن 

  ينتهي من جميع األعمال ليكون آخر عهده بالبيت الطوافينتهي من جميع األعمال ليكون آخر عهده بالبيت الطواف

خشوع القلب والجوارح خشوع القلب والجوارح   ––ذكر هللا والدعاء وقراءة القرآن الكريم ذكر هللا والدعاء وقراءة القرآن الكريم 

حب حب   ––عد عن الخصام وتجنب الكالم الفاحش عد عن الخصام وتجنب الكالم الفاحش البالب  ––ومراقبة هللا ومراقبة هللا 

التحلي باألخالق الحسنة كالصبر وكظم التحلي باألخالق الحسنة كالصبر وكظم   ––المسلمين والتعاون معهم المسلمين والتعاون معهم 

اإلنفاق في سبيل هللا اإلنفاق في سبيل هللا   ––التزام النظافة والطهارة في كل منسك التزام النظافة والطهارة في كل منسك   ––الغيظ الغيظ 

  والتصدق على الفقراءوالتصدق على الفقراء

  السعيالسعي  ––  33  طواف القدومطواف القدوم  ––  22  اإلحراماإلحرام  --  11

  الوقوف بعرفةالوقوف بعرفة  ––  55  المبيت بمنى يوم الترويةالمبيت بمنى يوم التروية  ––  44

  رمي جمرة العقبةرمي جمرة العقبة  ––  77  المبيت بمزدلفةالمبيت بمزدلفة  ––  66

  الحلق أو التقصيرالحلق أو التقصير  ––  99  نحر الهدينحر الهدي  ––  88

  المبيت بمنىالمبيت بمنى  ––  1111  طواف اإلفاضةطواف اإلفاضة  ––  1010

  طواف الوداعطواف الوداع  ––  1313  رمي الجمرات الثالثرمي الجمرات الثالث  ––  1212

  واجب للمتمتع والقارن وسنة للمفردواجب للمتمتع والقارن وسنة للمفرد

  وهو الطواف الركن الذي اليتم الحج إال بهوهو الطواف الركن الذي اليتم الحج إال به

  آخر أعمال الحجآخر أعمال الحج  وتكون في أيام التشريقوتكون في أيام التشريق

  تخييرا  والحلق أفضلتخييرا  والحلق أفضل

  المدينةالمدينة
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  123123صفحة صفحة   --  العمرة حكمها وأركانهاالعمرة حكمها وأركانها  ::  السابعالسابعالدرس الدرس 

العمرة إلى العمرة كفارة لما العمرة إلى العمرة كفارة لما بقوله " بقوله "   العمرة عبادة عظيمة تكفر الذنوب واآلثام كما أخبر عنها النبي العمرة عبادة عظيمة تكفر الذنوب واآلثام كما أخبر عنها النبي                   

  ......" "   الجنةالجنةوالحج المبرور ليس له جزاء إال والحج المبرور ليس له جزاء إال   بينهمابينهما

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

كم كم   ––عدد واجبات العمرة عدد واجبات العمرة   ––ما أركان العمرة ما أركان العمرة   --  كم عمرة اعتمر النبي كم عمرة اعتمر النبي   ––ة وما دليل مشروعيتها ة وما دليل مشروعيتها ما حكم العمرما حكم العمر  ––عّرف العمرة عّرف العمرة   التقويم :التقويم :

  اذكر بعض آداب زيارة المسجد النبوياذكر بعض آداب زيارة المسجد النبوي  ––تعدل الصالة في المسجد الحرام تعدل الصالة في المسجد الحرام 

 

  هي زيارة الكعبة المشرفة والطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصيرهي زيارة الكعبة المشرفة والطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير

 

  مراتمرات  أربعأربع  اعتمر النبي اعتمر النبي 

  مع حجة الوداعمع حجة الوداع  ––الجعرانة الجعرانة   ––القضاء القضاء   ––عمرة الحديبية عمرة الحديبية 

  جائزة طوال أيام السنةجائزة طوال أيام السنة

  من الفجورمن الفجور  فيهافيهامرة مرة حتى في أشهر الحج وقد كان أهل الجاهلية يعدون العحتى في أشهر الحج وقد كان أهل الجاهلية يعدون الع

  دليل مشروعيتهادليل مشروعيتها  مهامهاحكحك

  قوله تعالى : " وأتموا الحج والعمرة هلل "قوله تعالى : " وأتموا الحج والعمرة هلل "  --  سنة مؤكدةسنة مؤكدة

  : " تابعوا بين الحج والعمرة ": " تابعوا بين الحج والعمرة "  قوله قوله   --

  واجباتهاواجباتها

  اإلحرام من الميقاتاإلحرام من الميقات

  الحلق أو التقصيرالحلق أو التقصير

  أركانهاأركانها

  اإلحرام ) النية (اإلحرام ) النية (

  الطواف حول البيتالطواف حول البيت

  السعي بين الصفا والمروةالسعي بين الصفا والمروة

  اإلحرام من الميقاتاإلحرام من الميقات  ––  11

  الطواف بالبيتالطواف بالبيت  ––  22  

  السعي بين الصفا والمروةالسعي بين الصفا والمروة  --33  

  الحلق أو التقصيرالحلق أو التقصير  ––  44  

  

بلة بلة يغتسل المعتمر ثم يرتدي مالبس اإلحرام ويستحب له أن يصلي ركعتين سنة اإلحرام ويتوجه للقيغتسل المعتمر ثم يرتدي مالبس اإلحرام ويستحب له أن يصلي ركعتين سنة اإلحرام ويتوجه للق

  ويقول " لبيك اللهم عمرة " ويقول " لبيك اللهم عمرة " 

  يطوف المعتمر بالبيت سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين سنة الطواف خلف مقام إبراهيم يطوف المعتمر بالبيت سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين سنة الطواف خلف مقام إبراهيم 

  سبعة أشواط يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة سبعة أشواط يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة السعي يكون السعي يكون وو

  ويختم المعتمر مناسك العمرة بالحلق أو التقصيرويختم المعتمر مناسك العمرة بالحلق أو التقصير

: " ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد : المسجد الحرام : " ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد : المسجد الحرام   قال رسول قال رسول 

  سجد األقصى "سجد األقصى "مموو  ومسجد الرسول ومسجد الرسول 

  وقد شرع السفر إلى هذه المساجد الثالثة لما فيها من فضائل وميزات :وقد شرع السفر إلى هذه المساجد الثالثة لما فيها من فضائل وميزات :  

  صالةصالة  ألفألف  100100= =   المسجد الحرامالمسجد الحرامالصالة الواحدة في الصالة الواحدة في فف

  صالةصالة  500500صالة وفي المسجد األقصى = صالة وفي المسجد األقصى =   10001000وفي المسجد النبوي = وفي المسجد النبوي = 

يستحب االغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب يستحب االغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب 

يستحب الصالة في الروضة يستحب الصالة في الروضة   ––والدخول بسكينة ووقار والدخول بسكينة ووقار 

السالم على السالم على   ––ومنبره ومنبره   الشريفة وهي بين قبر النبي الشريفة وهي بين قبر النبي 

الصالة الصلوات الصالة الصلوات   ––وصاحبيه أبوبكر وعمر وصاحبيه أبوبكر وعمر   النبي النبي 

  الخمس في المسجد النبوي مدة إقامته بالمدينةالخمس في المسجد النبوي مدة إقامته بالمدينة

  
فالصالة فالصالة   قباءقباءيستحب لمن زار المدينة أن يصلي في مسجد يستحب لمن زار المدينة أن يصلي في مسجد 

  يصلي فيه كل سبتيصلي فيه كل سبت  وقد كان النبي وقد كان النبي   عمرةعمرةفيه تعدل فيه تعدل 
تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان : " : "   قال رسول قال رسول   حديث حفظ :حديث حفظ :

  ""  الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضةالفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة



                                                                                                                                                                 16 

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  129129صفحة صفحة   ––  آداب زيارة المريضآداب زيارة المريض  ::  الرابعالرابعالدرس الدرس 

بالء لطغوا في بالء لطغوا في   اء ومنحة ولو ترك هللا عباده بالاء ومنحة ولو ترك هللا عباده بالله جزله جزأن المرض بالء ومحنة ولكن في داخأن المرض بالء ومحنة ولكن في داخ

  ......  األرض ، وإن عظم الجزاء مع عظم البالءاألرض ، وإن عظم الجزاء مع عظم البالء

  

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

ثم األمثل فاألمثل ويبتلى الرجل على ثم األمثل فاألمثل ويبتلى الرجل على   األنبياءاألنبياءأي الناس أشد بالء  قال : " أي الناس أشد بالء  قال : "   ُسئل رسول هللا ُسئل رسول هللا 

  ""  يبرح البالء بالعبد حتى يدعه يمشي على األرض وما عليه خطيئةيبرح البالء بالعبد حتى يدعه يمشي على األرض وما عليه خطيئةحسب دينه فما حسب دينه فما 

 

عدد ثالثة من عدد ثالثة من   --  اذكر فوائد زيارة المريض وعيادتهاذكر فوائد زيارة المريض وعيادته  --  ما حكم عيادة المريض ؟ وما الدليل على كالمكما حكم عيادة المريض ؟ وما الدليل على كالمك  --دة المريض دة المريض ما المقصود بعياما المقصود بعيا  التقويم :التقويم :

  آداب زيارة المريض .آداب زيارة المريض .

 

خمس تجب للمسلم على أخيه خمس تجب للمسلم على أخيه : " : "   قال رسول هللا قال رسول هللا   البدنيةالبدنية

المسلم : رد السالم وتشميت العاطس وإجابة الدعوة المسلم : رد السالم وتشميت العاطس وإجابة الدعوة 

  ""  وعيادة المريض واتباع الجنائزوعيادة المريض واتباع الجنائز

  هو أن يزور المسلم أخاه ويتفقده إذا أصابته علة أو ضعف يخرج به جسمه عن حد االعتدال والصحةهو أن يزور المسلم أخاه ويتفقده إذا أصابته علة أو ضعف يخرج به جسمه عن حد االعتدال والصحة

 

  مثل | الضغط والسكرمثل | الضغط والسكر

  واقتداء بهديه ألنه كان يزور المريضواقتداء بهديه ألنه كان يزور المريض  اتباع لسنة النبي اتباع لسنة النبي 

 

ما من مسلم يعود مسلما  ما من مسلم يعود مسلما  يقول : " يقول : "   قال : سمعت رسول هللا قال : سمعت رسول هللا   عن علي عن علي 

يه سبعون ألف ملك حتى يمسي ، وإن عادهُ عشية إال يه سبعون ألف ملك حتى يمسي ، وإن عادهُ عشية إال َغْدوة  إال صلى علَغْدوة  إال صلى عل

  ""  حتى يصبح وكان له خريف في الجنةحتى يصبح وكان له خريف في الجنةصلى عليه سبعون ألف ملك صلى عليه سبعون ألف ملك 

ألنها تذكرة ومحبة ومنفعة فهي تذكر ألنها تذكرة ومحبة ومنفعة فهي تذكر 

  تسلي المريضتسلي المريض  وو  قيمة الصحةقيمة الصحةاإلنسان اإلنسان 

  القلبيةالقلبية  النفسيةالنفسية

  سد والكبرسد والكبرمثل | الحمثل | الح  مثل | الوسواسمثل | الوسواس

  سنةسنة

  الزائر تصلي عليه المالئكة وتستغفر له وتبشره بالجنةالزائر تصلي عليه المالئكة وتستغفر له وتبشره بالجنة

 

  بستانبستان

  اختيار األوقات المناسبة والمعتادة للزيارةاختيار األوقات المناسبة والمعتادة للزيارة

 

  غض البصرغض البصرااللتزام باآلداب العامة كاالستئذان وااللتزام باآلداب العامة كاالستئذان و

 

  يتكلم الزائر أمام المريض بما يشجعه على الصبريتكلم الزائر أمام المريض بما يشجعه على الصبر

 

  يبشر المريض بالشفاء العاجل ويرفع معنوياتهيبشر المريض بالشفاء العاجل ويرفع معنوياته

 

  يدعو له بالعافيةيدعو له بالعافية

 
  من األدعية النبوية : من األدعية النبوية : 

  ""  أسأل هللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكأسأل هللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك" " 

وأنت الشافي ال شفاء إال شفاؤك شفاًء وأنت الشافي ال شفاء إال شفاؤك شفاًء اذهب الباس رب الناس اشف اذهب الباس رب الناس اشف " " 

 ً ً ال يغادر سقما   ""  ال يغادر سقما

 

  أن يقرأ عليه سورة الفاتحةأن يقرأ عليه سورة الفاتحة

 

  إدخال السرور على قلبه بالكلمة الطيبة والهدية الجميلةإدخال السرور على قلبه بالكلمة الطيبة والهدية الجميلة

 

  يرقي أخاه بما ورد من السنةيرقي أخاه بما ورد من السنة

 
  ""  إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفثإذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث  كان كان " " 

بسم هللا أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو بسم هللا أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو " " 

  ""  عين أو حاسد هللا يشفيك بسم هللا أرقيكعين أو حاسد هللا يشفيك بسم هللا أرقيك
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  135135صفحة صفحة   ––  آداب زيارة القبورآداب زيارة القبور  ::  الخامسالخامسالدرس الدرس 

المسلم له حقوق وعليه واجبات تجاه أخيه في هللا ، ومن هذه الحقوق : رد السالم وعيادة المسلم له حقوق وعليه واجبات تجاه أخيه في هللا ، ومن هذه الحقوق : رد السالم وعيادة 

  ......  وإجابة الدعوة وتشميت العطسوإجابة الدعوة وتشميت العطس  الجنائزالجنائز  اتباعاتباعالمريض والمريض و

  

 

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  الثناء عليهالثناء عليه

 

  التقويم :التقويم :

  اذكر حقين من حقوق المسلم على أخيه المسلم .اذكر حقين من حقوق المسلم على أخيه المسلم .  ––  11

  ما حكم زيارة القبور ؟ما حكم زيارة القبور ؟  ––  22

  بور مستحبة .بور مستحبة .علل : زيارة القعلل : زيارة الق  ––  33

  ماذا يجب على أهل الميت ؟ماذا يجب على أهل الميت ؟  ––  44

  ما آداب زيارة القبور .ما آداب زيارة القبور .  ––  55

  ماذا نقول عند زيارة القبور ؟ماذا نقول عند زيارة القبور ؟  ––  66

  تحرم الصالة على .................. و ..................تحرم الصالة على .................. و ..................  ––  77

  اذكر ثالثة محظورات ومحرمات تُفعل عند القبور .اذكر ثالثة محظورات ومحرمات تُفعل عند القبور .  ––  88

 

وتنفع وتنفع تذكر باآلخرة تذكر باآلخرة ألنها ألنها   مستحبةمستحبةزيارة القبور زيارة القبور 

  الميت بالدعاء واالستغفار لهالميت بالدعاء واالستغفار له

كنت نهيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها ، فإنه يرق القلب كنت نهيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها ، فإنه يرق القلب : " : " قال رسول هللا قال رسول هللا 

  ""  وتدمع العين وتذكر اآلخرة ..وتدمع العين وتذكر اآلخرة ..

  الدعاء للميتالدعاء للميت

 

  ""  عاءعاءإذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدإذا صليتم على الميت فاخلصوا له الد: " : "   قال قال 

السالم على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم هللا السالم على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم هللا " " 

  ""  اء هللا بكم الحقوناء هللا بكم الحقونالمستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شالمستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن ش

  المنافقينالمنافقينوو  الكفارالكفارتحرم الصالة واالستغفار والترحم على تحرم الصالة واالستغفار والترحم على 

  ""  الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعونالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعونقال تعالى : " قال تعالى : " 

من أثنيتم عليه خيرا  وجبت له الجنة ومن أثنيتم من أثنيتم عليه خيرا  وجبت له الجنة ومن أثنيتم : " : "   قال قال 

  ""  عليه شرا  وجبت له النار أنتم شهداء هللا في األرض ..عليه شرا  وجبت له النار أنتم شهداء هللا في األرض ..

ما من رجل مسلم يموت ، فيقوم على جنازته ما من رجل مسلم يموت ، فيقوم على جنازته : " : "   قال قال 

  ""  أربعون رجال  ، ال يشركون باهلل شيئا  ، إال شفعهم هللا فيهأربعون رجال  ، ال يشركون باهلل شيئا  ، إال شفعهم هللا فيه

  حديث حفظ :حديث حفظ :

ي عبدهللا ي عبدهللا " ف" ف  وال تصل على أحد منهم مات أبدا  وال تقم على قبرهوال تصل على أحد منهم مات أبدا  وال تقم على قبرهنزل قوله تعالى : " نزل قوله تعالى : " 

: يا : يا   للصالة عليه فقال عمر بن الخطاب للصالة عليه فقال عمر بن الخطاب   ُدعي الرسول ُدعي الرسول بن أُبَي بن سلول حين بن أُبَي بن سلول حين 

  رسول هللا أتصلي على عدو هللا فنزلت اآلية فلم يصِل يعدها على منافق قطرسول هللا أتصلي على عدو هللا فنزلت اآلية فلم يصِل يعدها على منافق قط

 

  مجالس للحديثمجالس للحديث  من الجلوس على القبور واتخاذهامن الجلوس على القبور واتخاذها  نهى الرسول نهى الرسول 

  إيقاد األضواء والشموع تشبها  بغير المسلمينإيقاد األضواء والشموع تشبها  بغير المسلمين

  النياحة على الميت ولطم الخدود وشق الجيوبالنياحة على الميت ولطم الخدود وشق الجيوب

  التبرك بمسح القبر ودعاء الميت لقضاء الحاجات وتفريج الكرباتالتبرك بمسح القبر ودعاء الميت لقضاء الحاجات وتفريج الكربات
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  139139صفحة صفحة   ––  آداب البيع والشراءآداب البيع والشراء  ::  السادسالسادسالدرس الدرس 

، وقد أحله هللا تعالى لما فيه من مصلحة للناس ، وقد أحله هللا تعالى لما فيه من مصلحة للناس   تبادل سلعة بمالتبادل سلعة بمالهو هو البيع والشراء البيع والشراء                     

  ......  وسد لحاجاتهم ، وقد جعلت الشريعة الغراء لعملية البيع والشراء آداب يلتزم بها المسلموسد لحاجاتهم ، وقد جعلت الشريعة الغراء لعملية البيع والشراء آداب يلتزم بها المسلم

  

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

اذكر اثنين اذكر اثنين   ––اذكر أربعة من آداب المشتري اذكر أربعة من آداب المشتري   ––عّرف النجش عّرف النجش   ––عّرف التطفيف عّرف التطفيف   ––اذكر أربعة من آداب البائع اذكر أربعة من آداب البائع   ––عّرف البيع والشراء عّرف البيع والشراء   التقويم :التقويم :

  من اآلداب المشتركة بين البائع والمشتريمن اآلداب المشتركة بين البائع والمشتري

 

  البائع مع شخص ال يريد الشراء للمزايدةالبائع مع شخص ال يريد الشراء للمزايدة  والنجش هو أن يتفقوالنجش هو أن يتفق

  وال يبع على بيعهوال يبع على بيعه  أن ال يسوم على سوم أخيهأن ال يسوم على سوم أخيه

  لغشلغشإظهار عيوب السلعة وعدم إخفائها حتى ينتفي اإظهار عيوب السلعة وعدم إخفائها حتى ينتفي ا

 

  أن ال يرّوج سلعته بالكذب وبالقسم الباطلأن ال يرّوج سلعته بالكذب وبالقسم الباطل

 

  البعد عن التالعب في الكيل والميزان والتالعب ببلد المنشأالبعد عن التالعب في الكيل والميزان والتالعب ببلد المنشأ

 

  البعد عن بيع النجشالبعد عن بيع النجش

 

  لربح القليللربح القليلالرضا باالرضا با

 

  اجتناب بيع األشياء المحرمةاجتناب بيع األشياء المحرمة

 

  االحتكاراالحتكار  البعد عنالبعد عن

 

  تحلي البائع بالسماحة والرفق في استيفاء الثمنتحلي البائع بالسماحة والرفق في استيفاء الثمن

 

  إقالة النادمإقالة النادم

 

  التطفيف هو إنقاص المكيال والميزان أثناء التعامل التجاريالتطفيف هو إنقاص المكيال والميزان أثناء التعامل التجاري

  ""  ... إن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما... إن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" "   من حلف وهو كاذب ليقتطع مال مسلم لقي هللا وهو عليه غضبانمن حلف وهو كاذب ليقتطع مال مسلم لقي هللا وهو عليه غضبان

  ""  إن هللا إذا حّرم على قوم أكل شيء حّرم ثمنهإن هللا إذا حّرم على قوم أكل شيء حّرم ثمنه" "   ويؤدي لمحبة الناس وجلب الزبائن والبركة في الرزقويؤدي لمحبة الناس وجلب الزبائن والبركة في الرزق

  ""  وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرةوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة" "   ""  ال يحتكر إال خاطئال يحتكر إال خاطئ" " 

  وهو قبول البائع إرجاع السلعة بعد بيعها لحاجة المشتري وندمهوهو قبول البائع إرجاع السلعة بعد بيعها لحاجة المشتري وندمه

  أن يكون جادا  في الشراءأن يكون جادا  في الشراء

  ال يتهم البائع بالكذب أو يعيب بضاعته أو يستخف بهال يتهم البائع بالكذب أو يعيب بضاعته أو يستخف به  الحذر من بخس الناس أشياءهم ألنه يؤذي البائعالحذر من بخس الناس أشياءهم ألنه يؤذي البائع

  لسوق لغير حاجةلسوق لغير حاجةأن يحذر الشباب من كثرة التردد على اأن يحذر الشباب من كثرة التردد على ا  أن تحذر المرأة من التبرج والزينة والخضوع بالقولأن تحذر المرأة من التبرج والزينة والخضوع بالقول

  إعطاء األولوية للمنتجات الوطنية اإلسالمية والعربيةإعطاء األولوية للمنتجات الوطنية اإلسالمية والعربية  الطريق : فال يغلق الطرق وال يسد الممراتالطريق : فال يغلق الطرق وال يسد الممرات  مراعاة آدابمراعاة آداب

  االبتعاد عن الشبهات : كبعض السحوبات والعروض الربويةاالبتعاد عن الشبهات : كبعض السحوبات والعروض الربوية  البعد عن التبذير وعدم االنخداع بالمظاهر والماركاتالبعد عن التبذير وعدم االنخداع بالمظاهر والماركات

  ال يبيع وال يشتري بعد النداء الثاني للصالة يوم الجمعةال يبيع وال يشتري بعد النداء الثاني للصالة يوم الجمعة

 

  اجتناب البيع أو الشراء عن طريق الربااجتناب البيع أو الشراء عن طريق الربا

 

  سروقا  أو مغتصبا  سروقا  أو مغتصبا  أال يبيع وال يشتري مأال يبيع وال يشتري م

 

  أن ال يشغله البيع والشراء عن الصالة وذكر هللاأن ال يشغله البيع والشراء عن الصالة وذكر هللا
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  القرار ولو ترتب على ذلك بعض األخطاء فعدم اتخاذ القرار أكبر خطأالقرار ولو ترتب على ذلك بعض األخطاء فعدم اتخاذ القرار أكبر خطأاإلنسان ملزم باالجتهاد من الناحية الشرعية والتحرك واتخاذ اإلنسان ملزم باالجتهاد من الناحية الشرعية والتحرك واتخاذ 

هو التعرف على البدائل المتاحة الختيار األنسب بعد التأمل هو التعرف على البدائل المتاحة الختيار األنسب بعد التأمل 

  بمتطلبات الموقف وفي حدود الوقت المتاحبمتطلبات الموقف وفي حدود الوقت المتاح

ت المتاحة أمامه ت المتاحة أمامه هو االختيار الواعي الذي استقر عليه متخذ القرار من جملة الخياراهو االختيار الواعي الذي استقر عليه متخذ القرار من جملة الخيارا

  باعتباره أنسبها إلنجاز هدف معين يبتغيه أو لحل مشكلة يواجههاباعتباره أنسبها إلنجاز هدف معين يبتغيه أو لحل مشكلة يواجهها

  التقويم :التقويم :

  عّرف القرار .عّرف القرار .  ––  11

  القرار السليم .القرار السليم .عّرف عّرف   ––  22

  بيّن مراحل اتخاذ القرار .بيّن مراحل اتخاذ القرار .  ––  33

  تتخذ قرارا  سليما  ؟تتخذ قرارا  سليما  ؟كيف كيف   ––  44

    ما المقصود بالشورى في القرار .ما المقصود بالشورى في القرار .  ––  55

  ..  يستخدم الشورىيستخدم الشورىكان كان   برهن على أن النبي برهن على أن النبي   ––  66

  ..  دلل على استخدام الصحابة الكرام للشورىدلل على استخدام الصحابة الكرام للشورى  ––  77

  الموثقةالموثقة  والمعلوماتوالمعلومات  السليمالسليم  التقديرالتقدير

  الخوفالخوفتعويد النفس على اتخاذ قرارات يومية وإن كانت غير مهمة لتساعد على كسر حاجز تعويد النفس على اتخاذ قرارات يومية وإن كانت غير مهمة لتساعد على كسر حاجز 

  الدراسةالدراسة

  االستشارةاالستشارة

  التنفيذالتنفيذ

  التقويمالتقويم

  لماذا ظهرتلماذا ظهرت  ––مدى تأثيرها مدى تأثيرها   --  وصفها الدقيقوصفها الدقيق  --حجم المشكلة حجم المشكلة   ونعني بها تحديد المشكلة فنتفهم :ونعني بها تحديد المشكلة فنتفهم :

ونقد آلراء ونقد آلراء تبادل األفكار تجاه قرار معين وما يترتب على ذلك من طرح لآلراء تبادل األفكار تجاه قرار معين وما يترتب على ذلك من طرح لآلراء   ييهه  في القرارفي القرار  والشورىوالشورى

  اآلخرين بغية الوصول ألفضل القرارتاآلخرين بغية الوصول ألفضل القرارت

  والمقصود بها إدخال القرار حيّز التنفيذ بعد الدراسة واالستشارةوالمقصود بها إدخال القرار حيّز التنفيذ بعد الدراسة واالستشارة

  وهذه العملية للتأكد من نتائج ومعطيات القراروهذه العملية للتأكد من نتائج ومعطيات القرار

  ال تنفرد بالرأي وخصوصا  األعمال الجماعيةال تنفرد بالرأي وخصوصا  األعمال الجماعية  المرونة واالستعداد إلجراء أي تعديل على القرار لضمان النجاحالمرونة واالستعداد إلجراء أي تعديل على القرار لضمان النجاح

  

  عمل بها النبي عمل بها النبي   " وقد" وقد  وشاورهم في األمروشاورهم في األمرأمر هللا تعالى بالشورى بقوله " أمر هللا تعالى بالشورى بقوله " 

  وصحبه الكرام فكونوا مجلس للشورى واسمهم ) أهل الحل والعقد (وصحبه الكرام فكونوا مجلس للشورى واسمهم ) أهل الحل والعقد (

في في   مشاورة أبوبكر الصديق مشاورة أبوبكر الصديق   ––مشاورة السيدة خديجة رضي هللا عنها مشاورة السيدة خديجة رضي هللا عنها 

  مشاورة أصحابه في بدر وأسرى بدرمشاورة أصحابه في بدر وأسرى بدر  ––الهجرة وغيرها الهجرة وغيرها 

في الفتوحات في الفتوحات   مشاورة عثمان مشاورة عثمان   ––في حروب المرتدين في حروب المرتدين   مشاورة أبوبكر مشاورة أبوبكر 

  في الفتن والقالقلفي الفتن والقالقل  مشاورة علي مشاورة علي   ––وإسناد الواليات وإسناد الواليات 
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