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 المقررة للفصل الدراسي الثاني األحاديث

 الصف العاشر

 

 

 

 

 

"مثل -عن النعمان بن بشير "رضي هللا عنه"قال :قال النبي"صلى هللا عليه وسلم": 1
القائم علي حدود هللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعالها 

الماء مروا على من فوقهم وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من 
فقالوا:لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا 

 جميعا وإن أخذوا علي أيديهم نجوا ونجوا جميعا"

سمع ابن عمر رجال يحلف ال والكعبة فقال له ابن عمر إني سمعت   رسول هللا"صلى   2
 ف بغير هللا فقد أشرك"هللا عليه وسلم"يقول :" من حل

 وسلم"قال رسول هللا  "صلى هللا عليه "رضي هللا عنه "قال  سعيد الخدريعن أبي  3
ال تخيرو بين األنبياء ،فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه :"

األرض ،فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ،فال أدرى أكان فيمن صعق، أم 
 " بصعقته األولىحوسب 

قال رسول هللا"صلى هللا عليه وسلم":" اربعوا على أنفسكم إنكم ال تدعون أصما وال  4
 غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم "

 هللا إال إله ال أن ،يشهد مسلم امرئ دم يحل ال":"وسلم عليه هللا صلى" هللا رسول قال 5
 لدينه والتارك ، بالنفس، النفسوالزاني  الثيب :  ثالث بإحدى ،إال هللا رسول وأني

 "للجماعة المفارق

 من ما":"وسلم عليه هللا صلى" النبي سمعت قال" عنه هللا رضي" الدرداء أبي عن 6
 درجة به ليبلغ الخلق حسن صاحب وإن الخلق حسن من أثقل الميزان في يوضع شيء

 " والصالة الصوم صاحب

 شيبة شاب من:"قال"وسلم عليه هللا صلى" هللا رسول أن" عنه هللا رضي" أنس عن 7
 "القيامة يوم نورا له كانت ، اإلسالم في

إن دماءكم ،وأموالكم ، وأعراضكم ،عليكم حرام قال رسول هللا"صلى هللا عليه وسلم":"  8
 كحرمة يومكم هذا ،في بلدكم هذا في شهركم هذا "
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 -مع :اإليمان باهلل تعالى على المجتالدرس األول ) مجال العقيدة (أثر 

 ؟  أعظم واجب كلف به اإلنسان ما -س

  في هذه الحياة هو أعظم واجب كلف به اإلنسان  اإليمان باهلل 

 ما حق هللا تعالى على عباده؟-س

 على عباده  : حق هللا هو   اإليمان باهلل 

 ما أهمية " اإليمان باهلل  " لألمم ولألشخاص  ؟-س

 كان له الفوز والفالح والتمكين في األرض والنصر والعزة / من أخل به له الخسران والذل والصغارمن حققه  

قالت االعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل االيمان  :  تعالى قال هللا  -س

   في قلوبهم وان تطيعوا هللا ورسوله ال يلتكم من أعمالكم شيئا ان هللا غفور رحيم

 *من اآلية الكريمة استخرجي قيمة ومظهر سلوكى عليها ؟

 : اإليمان باهلل      مظهر : أخلص إيماني هلل تعالى القيمة

 للصحابة دور عظيم تجاه االسالم ما أهميته؟ أو السؤال بصيغة أخرى س 

   على الصحابة: أثر اإليمان باهلل في مجتمع القرن األولما -س

 قادهم للعلياء -3رباهم باإليمان والعلم النافع والعمل الصالح.2.هداهم من الضالل والشرك 1   

 -على الصحابة الكرام  : تعالىاكتبي نماذج تأثير اإليمان باهلل  -س

 وجرأةبن الخطاب "رضى هللا عنه" : عدل  *عمر               * أبو بكر "رضي هللا عنه"  بصدقه وإيمانه 

 *عثمان بن عفان "رضي هللا عنه" :حيائه وسماحته  *علي بن أبي طالب"رضي هللا عنه" : بأس وشجاعة  

 * عبدهللا بن عباس "رضى هللا عنه"  : فقه ودراية  *أبوعبيدة بن الجراح "رضى هللا عنه" :إخالصه وأمانته

  *خالد بن الوليد "رضى هللا عنه": إقدامه وحنكته      *معاذ بن جبل "رضى هللا عنه": علمه وشدة محاسبته

 *ابو ذر الغفاري "رضى هللا عنه في زهده وقناعته              *ابن عمر "رضى هللا عنه": ورعه وعبادته 

 *زوجات النبي "رضى هللا عنهن" في حسن العشرة 

 عددي أثر اإليمان باهلل في المجتمع؟ -س

 . التضحية والبذل واإليثار         2امية والمثل العليا :        تحقيق معاني األخالق الس   .1

 . اإلصالح واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر 5. االنتاج     4. الرحمة    3 
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 من الصحابى الذي لقب بالطيار؟ ولماذا؟ -س

جعفر بن أبي طالب ))قاتل في غزوة مؤتة بشجاعة حتي قطعت يمينه فأخذ الراية بشماله ثم 

 قطعت شماله فجعل الراية بين عضديه ولم يزل كذلك حتى قضى شهيدا في سبيل هللا 

 -استخرجي قيمة ومظهر سلوكي لآليات اآلتية: -س

 "َكاَن ِِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َويُ ْؤثُِروَن َعَلى أَنْ ُفِسِهْم َوَلْو  " -قوله تعالى :-1

َتِظرُ *" ُهْم َمْن يَ ن ْ ُهْم َمْن َقَضى ََنَْبُه َوِمن ْ  "َوَما َبدَُّلوا تَ ْبِديًل  ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَّللََّ َعَلْيِه َفِمن ْ

 : اقتدي بالصحابة في خلقهممظهر سلوكى* :اإليثارلقيمة*ا 

ُُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَْحَاُء "و"َوَما َأْرَسْلَناَك ِإَّلَّ َرْْحًَة لِْلَعاَلِمنيَ  "-قوله تعالى:-2
نَ ُهمْ   كبارا"-الضعفاء"صغاراأرحم -:مظهر سلوكى:الرحمة * القيمة"  *بَ ي ْ

ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنونَ  "-قوله تعالى:-3  "َوُقِل اْعَمُلوا َفَسََيَى اَّللَّ

 أخلص عملى لوجه هللا تعالى  *:المظهر السلوكياالنتاج  -:حب العمل القيمة

اْلُمْنَكِر  الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِف اْْلَْرِض َأقَاُموا الصََّلَة َوَآتَ ُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا ِِبْلَمْعُروِف َوََنَْوا َعنِ  قوله تعالى:"-4
ِت َفَمِن ات ََّقى َوَأْصَلَح َفَل َخْوٌف ََي َبِِن َآَدَم ِإمَّا َيَْتِيَ نَُّكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يَ ُقصُّوَن َعَلْيُكْم َآَيَ " و"َوَّلِلَِّ َعاِقَبُة اْْلُُمورِ 

 " َعَلْيِهْم َوََّل ُهْم ََيَْزنُونَ 

 : أحافظ على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر مظهر سلوكي:"اإلصالح" *القيمة*

 ؟ خطورة نقص اإليمان باهلل على المجتمعات المعاصرة ما 

 كثرة االنحرافات السلوكية بين الناس وانتشار الفساد .1

 شيوع الخوف وعدم االطمئنان النفسي وانعدام الثقة بين الناس        .2

 . التفرق وكثرة الصراعات والخالفات  4ة من الرزق والمال والولد     . ذهاب البرك3   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرك األكبر-1الدرس السادس )مجال العقيدة( 

 ؟ من أعظم الذنوب باهلل تعالى الشرك "عللي"-س

الذنوب على اإلطالق: ألنه منازعة هللا في أوصافه في توحيد الربوبية أعظم  باهلل هو الشرك ✿

  واأللوهية واألسماء والصفات 
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 ؟اإللهية التي ال ينازع هللا فيها أحدعددي بعض الخصائص  -س

: الكمال المطلق من جميع الوجوه / التفرد  عليها أحد من الخصائص اإللهية التي الينازع هللا 
           بملك الضر والنفع والعطاء والمنع / العبودية المطلقة له وحده مع غاية الحب والتذلل

 وأقسامه؟؟وعددي أنواعه عرفي مفهوم " الشرك األكبر " ✿

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    الشرك األكبر           

 ما هو محض حق هلل من ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته أن يصرف لغير هللا تعريفه

 أنواعه

 كشرك عباد األوثان واألصنام ، وعباد القبور واألموات والغائبين : ظاهرشرك 

أو كشرك وكفر المنافقين ] الذين يظهرون اإلسالم ويخفون الكفر   كشرك المتوكلين على غير هللا : خفيشرك 

 ألنهم يظهرون اإلسالم ويخفون الكفروالشرك [

 أقسامه

شرك 

 اإلعتقاد

 *اعتقاد أن هناك من يخلق أو يحيي أو يميت أو يملك أو يتصرف في هذا الكون مع هللا 

*اعتقاد أن هناك من يطاع طاعة مطلقة مع هللا  في تحليل ماشاء وتحريم ماشاء ولو كان مخالفا للرسل  

االعتقاد بأن هناك من يرحم الرحمةالتي تليق باهلل أو  ومثله***اعتقاد أن هناك من يعلم الغيب مع هللا 

 يغفر ويعفو عن الذنوب ويتجاوز عن السيئات

شرك 

 األقوال

استغاث أو استعاذ بغير هللا  فيما اليقدر عليه إال هللا سواء كان نبيا أو وليا أو ملكا أو جنيا أو *من دعا أو 

 غير ذلك    ***من استهزأ بالدين أو مثل هللا تعالى بخلقه 

شرك 

 األفعال

ويشرعها للناس ويلزمهم  *من يذبح أو يصلي أو يسجد لغير هللا ***يسن القوانين التي تضاهي حكم هللا 

 بالتحاكم إليها***من ظاهر الكافرين وناصرهم على المؤمنين 

 خطورته

َ اَل َيْغِفُر أَْن يُْشَرَك بِِه َويَْغِفُر َما ُدوَن ذَِلَك ِلَمْن يََشاءُ لقوله تعالى:" ال مغفرة لمن لم يتب من الشرك-1 -2"     إِنَّ َّللاَّ

ْنَس إِالَّ "هللا  الخلق وهو عبادته وحده الشريك له مناقض للمقصود الذي من أجله خلق َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ

ُهْم َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ " يحبط العمل -3"  ِليَْعبُُدونِ  ِإنَُّه َمْن ُيْشِرْك " و يقود صاحبه للنار ويحرمه الجنة-4"َوَلْو َأْشرَُكوا ََلَِبَط َعن ْ
ُ َعَلْيِه اْْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّارُ ِِبَّللَِّ فَ َقْد َحرََّم ا  "َّللَّ
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أقسام الشرك األصغر

شرك خفي

إرادة اإلنسان بعمله الدنيا ةالرياء والسمع

شرك ظاهر

شرك األقوال شرك األفعال

 
 .......... اذكريها كانت هناك مظاهر للشرك األكبر في القديم والحديث  

 في الحديث في القديم

وبعث هللا  انتقل إلي شبه الجزيرةثم في قوم نوح   ظهور الشرككانت بداية 

 فيهم سيدنا محمد "صلى هللا عليه وسلم" 

 كان أهل األرض قبل بعثة النبي منقسمة إلى فرق عديدة :

عليها ويطوفون وتقرب لها . فريق يتخذ آلهة من حجارة وأصنام يعكفون 1

 الذبائح 

 . فريق من أهل الكتاب :2

حائرة جعلت اآللهة ثالثة واتخذت أحبارها وقديسيها أربابا من  أ / نصرانية

 دون هللا

لت نار الفتن ونقضت عهد هللا وحرفت كتابه عاثت فسادا وأشع ب / يهودية

 وزعموا أن عزيرا ابن هللا

يعبدون النارويتخذون إلهين خالق للخير والثاني خالق  . فريق المجوس :3

 للشر

 ويعتقدون تأثيرها في األرض. فريق صابئة يعبدون الكواكب والنجوم 4

 ال يدينون بدين واليؤمنون ببعث وال حساب . فريق الدهرية5

هناك من * هناك من يعبد األصنام*

 يعبد الحيوان

منهم يقدس األشخاص حتى *

 أوصلوهم إلى منزلة األلوهية

 التبرك باألشجار واألحجار*

لتردد على الكهان والعرافين *ا

 والسحرة

 االتصال بالمنجمين

 ود في النار كل هذا الشرك الذي يحاربه اإلسالم ويأمرنا بالحذر منه واالبتعاد عنه ألن عقوبته الخل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرك األصغر-2الدرس السابع )مجال العقيدة( 

  التوحيد أصل الدين وأساسه  ما أصل الدين وأساسه؟-س

ألن بموجبه يتوجه العبد إلى خالقه فيعبده والحقيقة العظمىالتوحيد هو القاعدة الكبرى -علل-س

 ويطيعه

 فرض الزم وضرورة ملحة ما حكم معرفة التوحيد ؟-س

 معرفة التوحيد فرض الزم وضرورة ملحة"علل"-س

  تعالى ليسلم دينه / ويبني عبادته على أساس صحيح / ليتجنب سبل الضالل والوقوع في سخط وعذاب هللا

 ليحذر من نواقض التوحيد  ؟ المسلم إلى معرفة أنواع الشرك.. ما مدى حاجة-س

عددي أقسام الشرك  -س األصغر؟
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من حيث : التعريف / أمثلة عليه / تأثيره على العقيدة / قبول  تكلمي عن الشرك األصغر-س
 العمل فيه / عقوبته

 
    الشرك األصغر           

 أو قول مما هو ذريعة إلى الشرك األكبر أو وسيلة للوقوع فيهكل ما نهى عنه الشرع من اعتقاد  تعريفه

مه
سا

أق
 

ظا
ر
ه

 

شرك 

 األقوال

 أو براس والديه / قول ما شاء هللا وشئت أو بالصوم الحلف بغير هللا بالنبي أو بالصالة 

التسمية بملك الملوك / التعبيد لغير هللا /سب الدهر أو  /والصواب :ما شاء هللا ثم شاء فالن

لقول رسول هللا"ال شتمه وما في معناه من الزمان أو الدنيا أو الليالي أو األيام أو الساعات 

 تسبو الدهر ،فإن هللا هو الدهر"

شرك 

 األفعال

تعليق التمائم / لبس الحلقة والخيط لرفع البالء أو دفعه أو تعليقها في المركبات أو *

من رؤية أشياء أو سماعها واالمتناع عن فعل أمر  التطير والتشاؤم*المحالت لدفع  العين 

فعل ذلك معتقدا أنها سببا يستدفع بها البالء فقد أشرك شركا من  حكمها ما بسبب ذلك

معتقدا أن هذه األشياء تدفع البالء بعد نزوله أو تمعنه قبل حلوله  فعل ذلك ومنأصغر 

من القائل "  ألنه اعتقد شريكا مع هللا في الخلق والتدبير" "علل"فقد أشرك شركا أكبر

 :تعليق التمائم شرك أصغر تدل عليالرسول  القائل :"من علق تميمة فقد أشرك"

ي 
خف

 

الرياء 

 والسمعة

لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها كتحسين الصالة أو الصدقة هو إظهار العبادة 

 "َوََيْنَ ُعوَن اْلَماُعونَ  (6)الَِّذيَن ُهْم يُ َراُءوَن  " لما يسمع كالقراءة والوعظ والسمعة د كرليقال جوا

إرادة 

اإلنسان 

بعمله 

 الدنيا

الدنيا وهذا ينافي كمال العمل الذي يبتغي به وجه هللا تعالى وهو يقصد مطمعا من مطامع 

نْ َيا َوزِينَ تَ َها نُ َوفِ  ِإلَْيِهْم َأْعَماََلُْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها "قال تعالى التوحيد ويحبط العمل َمْن َكاَن يُرِيُد اَْلََياَة الدُّ
 "ََّل يُ ْبَخُسونَ 

 حكمه
شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ال يغفر لصاحبه إال بالتوبة / وإذا مات فهو تحت المشيئة وأمره إلى هللا إن 

 إذا عذب اليخلد في النار وتناله شفاعة الشافعين /

 في الدنيا :     ما مفاسد وأضرار الشرك في الدنيا واآلخرة ؟ ✿

 . مهانة لإلنسانية ولكرامة اإلنسان وانحطاط بقدره ومنزلته  1

 فيروج للسحرة والدجالين . أساس الخرافات ومصدر للمخاوف ] عقله مستعد لقبول كل خرافة2

 [يصبح مجتمعا خائفا مترصدا  \إهمال األسباب واالعتماد على التمائم وغيرها  /

. معطل إليجابية اإلنسان ومعوق للعمل النافع ] االتكال على الشفعاء فيرتكب الموبقات / ترك 3

   االعتماد على النفس[

 والجنة عليه حرام النار ال يقبل المغفرة بحال / عمله مردود /في اآلخرة :  
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 الشرك األصغر((؟ –ما الفرق بين ))الشرك األكبر -س

 الشرك األصغر      الشرك األكبر           وجه المقارنة

 يأثم صاحبه/  اإلسالم من ملةال يخرج  ينافي توحيد هللا، ويخرج من ملة اإلسالم تأثيره على العقيدة

 يحبط جميع األعمال قبول العمل
اليحبط جميع األعمال وإنما يحبط العمل الذي خالطه 

 فقط

 العقوبة

يخلد صاحبه في النار/ يوجب المعاداة 

وقطع المواالة فال تجوز مواالته مهما 

 كانت قرابته

ال يخلد صاحبه في النار / ال يقطع مواالته على 

اإلطالق وإنما يوالى بقدر ما لديه من التوحيد 

 ركويعادى بحسب ما فيه من ش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدرس الرابع "مجال الحديث " مكانة الصحابة في اإلسالم

ال “-“:عليه وسلمصلى هللا ”قال رسول هللا  -قال:“ رضي هللا عنه”عن أبي سعيد الخدري 

 " تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ،وال نصيفه

من الذين حملوا عبء تبليغ  -س-من خالل دراستك للحديث الشريف أجيبي عن ما يأتي:

 الصحابة "رضي هللا عنهم "    ؟“صلى هللا عليه وسلم”الرسالة بعد وفاة الرسول 

 "رضي هللا عنه"؟أبوسعيد الخدريراوي الحديث من  -س

هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن األبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج وهو 

 من كبار رواةاألحاديث اعتنق األسالم صغيرا شهد معركة الخندق وبيعة الرضوان من األنصار

لم يسمح له النبي بالقتال في أحد لصغر سنه توفي سنة  (حديثا1170من الصحابة روي )

  كان يعظ الخلفاء ويخلص لهم للهجرة 74

 مد "؟ –بيني معنى كل من :" أحد  -س

  مد: ملء كفي الرجل المعتدل*      أحد : يقصد به جبل أحد  •

 ((هو من لقي النبي مؤمنا به ومات على اإلسالم))عرفي الصحابي؟     -س

  ؟ما حكم سب الصحابة  -س

 نهي النبي عن ذكر شئ من مساوئ الصحابة ال يطعن علي أحد منهم بعيب أو بنقص حرام فقد 
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 ما واجب الحاكم نحو من سب أحد الصحابة ؟ -س

 من فعل ذلك يجب علي السلطان تأديبه وعقوبته وليس له أن يعفو عنه حتي يتوب 

 اإلسالم؟اكتبي فضائل الصحابة ومكانتهم في  -س

د هللا لهم بطهارة القلوب . شه3. اختارهم هللا لصحبة نبيه 2هم صفوة الخلق بعد النبيين 

 . شهد لهم الرسول  في حياته وأكد على صدق عزائمهم " وأصحابي أمنة ألمتي "4 وصدق  

 ؟  بيني الجهود التي بذلها الصحابة في حفظ القرآن والسنة -س

 السنة النبوية القرآن الكريم

نوا يحفظونه أو الم تكن المصاحف موجودة فك

 يكتبونها في صحيفة أو علي عظم 

 كان النبي يملي عليهم آيات القرآن فيكتبونها

 يكررها كل منهم حتى يحفظها حفظة كتاب هللا

آيات لم يتجاوزوها حتى  10كانوا اذا نعلموا 

 –فتعلموا ) القرآن  يتعلموا معانيها وكيف تطبق

  والعمل ( –العلم 

 حياة الرسول كانت :   )التفسير العملي _ التطبيق الواقعي(

فقهوا أن كل صغيرة وكبيرة في حياة الرسول كانت لهدف 

فحفظوها واقتدوا بها نقلوها وعلموها ألوالدهم وتالميذهم من 

التابعين وما كتموا شيئااعتنوا بالسنة وحرصوا على حفظها 

  ونقلها وتنقيتها

 . إيثارهم لبعض 2حبهم وتقديرهم لبعض /  .1 عددي جوانب االقتداء بالصحابة ؟   -س

 خير الناس بعد رسول هللا أبو بكر وخير الناس بعد أبو بكر عمر (((( -س

 من قائل هذه العبارة ؟وعالم تدل ؟     

 : حب الصحابة وتقديرهم لبعضهم البعض  تدل: على بن أبي طالب  القائل

 "؟َويُ ْؤثُِروَن َعَلى َأنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِِبِْم َخَصاَصةٌ  "-:ما القيمة المستفادة من قوله تعالى  -س

 اإليثار   * مظهر سلوكي : أقتدي بأخالق الصحابة الكرام  -القيمة :

. أجمع العلماء 2حبهم دين وإيمان وإحسان /   . 1ألن   عللي ) يحرم سب الصحابة( -س

 عدالتهم / . دعى عليه النبي بلعنة من هللا والمالئكة والناس أجمعينعلى 

 ؟  عددي  واجبنا نحو الصحابة الكرام  -س

 

 : محبتهم  /   الترضي عنهم / الدفاع عنهم / رد من تعرض ألعراضهم
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 الدرس السادس )مجال الحديث( آداب إسالمية

  من هو أبو شريح الخزاعي؟؟  ✿ 

بن صخر بن عبد العزى بن معاوية بن المحترش بن عمرو بن  هو خويلد  بن عمرو .1

. توفي 3. نزل المدينة وأسلم  قبل الفتح / 2مازن بن عدي بن عمرو بن ربيعة .

 للهجرة  68بالمدينة سنة 

 تكلمي عن الجار في اإلسالم ] تعريفه / حقوقه / صور من حسن الجوار [  

 

ار
جو

 ال
ن
س

ح
 

 أكان مسلما أم غير مسلمهو من جاورنا ، سواء  تعريفه

 في حدود الجار فهو جار ما تعارف عليه الناس أنه يدخل حد الجوار

مراتب 
 الجيران

. الجار غير 4الجار غير المسلم ذو الرحم / . 3. الجار المسلم / 2الجار المسلم ذو الرحم / . 1
 المسلم ليس برحم

حقوق 
 الجوار

  عظيم / له آثار طيبة في إشاعة روح األلفة والمودةأجر  رد السالم وإجابة الدعوة :. 1
حرمة األذى تشتد مع الجار / دخلت امرأة  كثيرة العبادة النار بسبب أنها تؤذي كف األذى : . 2 

 جيرانها بلسانها

 "اْدَفْع ِِبلَِِّت ِهَي َأْحَسُن السَّيِ َئةَ "من شيم الكرام / تعتبر درجة عالية تحمل أذى الجار :. 3 

نفي كمال اإليمان لمن بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم / كانت  . تفقده وقضاء حوائجه :4 
الهدية تدور بالصحابة حتى ترجع إلى صاحبها األول / كان عبدهللا بن عمر يبدأ بجاره اليهودي إذا 

 ذبح شاة *والهدية إن كان لي جار ان ألقربهما بابا كما قالت عائشة"رضي هللا عنها"
  من أعظم الذنوب الزنى بحليلة الجار ره وصيانة عرضه :. ست5 

صور 
حسن 
 الجوار

فقال ألف للدار 1000وهي ال تساوي إال 2000اليهودي جار عبدهللا بن المبارك باع داره ب .1
ضعي عنوان لهذه القصة وألف لجوار عبد هللا فدعاه وأعطاه ثمن الدار وقال ال تبيعه 

 )الوفاء للجار(
داري ثم خذوا مالكم ال أدع جوار رجل إن قعدت سأل عني وإن رآني رحب )ردوا على  .2

عندما عرض منزله للبيع المناسبة: أبو جهم العدويالقائل:بي( من القائل ؟وما المناسبة؟
 ألف ثمن الدار 100وعرض جوار سعيد بن العاص للبيع فلما علم سعيد بعث إليه ب

 لخصي حقوق الضيف في اإلسالم  
 

م 
را

إك
ف

ضي
ال

 

أشهر 
 الكرام 

 حاتم الطائي / هرم بن سنان / كعب بن أمامة في الجاهلية :  
 محمد"صلى هللا عليه وسلم"كان يعطي عطاء من ال يخشى الفقر  في اإلسالم :

حقوق 
 الضيف

 لطعام. القيام بكفايته من ا2واالحتفاء بالزيارة وطيب الحديث   . طالقة الوجه  1
 . البعد عن التكلف وتحميل النفس ما ال تطيق4علي    . حفظ أوقات الصالة 3
 . الدعاء له5

حق 
 المضيف

 ال يجوز للضيف استغالل ذلك الحق كأن يمكث مدة طويله يثقل بها عليه أو يرهقه من أمره 

✿ 
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   عددي فوائد حفظ اللسان✿ اللسان أهم جوارح اإلنسان ...  بيني ذلك 

ن
سا

الل
ظ 

حف
 

 أهميته
نفعا إذا صلح ، وأعظمها ضررا إذا فسد فال يستبين الكفر من اإليمان إال باللسان "نطق  أهم الجوارح

 الشهادتين"

 فضول الكالم والنظر / من أوسع مداخل الشيطان"اللسان" أكثر المعاصي يولدها خطورته

أهمية 
 حفظه

 كفل الجنة لمن كفل له حفظ ما بين لحييه ] اللسان [ ورجليه ] الفرج [. 1
 أمر بالتعوذ من شر اللسان : الكلمة قد يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. 2 
 قد يكون سببا في تعذيب بقية الجوارح.نتقي هللا في اللسان ألنه 3 

 الكلمة
 أمر بمعروف / نهي عن منكر / ماينفع الناس في دينهم ودنياهم طيبة تقوم على :

 عة الفتنة / إحياء نار العداوة والبغضاءقطع األواصر / إشا خبيثة تقوم على :

 
 الدرس الخامس )) مجال الحديث (( فضل التفقه في الدين

 

من يرد “-“:صلى هللا عليه وسلم”قال رسول هللا  -قال:“ رضي هللا عنه”عن معاوية بن أبي سفيان
قائمة علي أمر هللا ، ال هللا به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم وهللا يعطي،ولن تزال هذه األمة 

  “يضرهم من خالفهم حتي يأتي أمر هللا

 ؟وية بن أبي سفياناراوي الحديث معمن  -س
.  أمه هند 2/  هو معاوية بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي األموي .

. ولد بمكة قبل 4. قاتل المرتدين في معركة اليمامة في خالفة الصديق أبي بكر /3بنت عتبة    
 . أسلم يوم فتح مكة5سنة /  15الهجرة بـ 

 -بيني معاني المفردات اآلتية: -س
 
 معناها الكلمة

 هللايعني أن العلم ليس باإلكتساب فقط وإنما بفتح من  من يرد هللا به خيرا

  أي يفهمه والمراد فهم األحكام الشرعيةقائمة علي أمر هللا:  شرع هللا ودينه يفقهه في الدين

 في ذلك إثبات للقضاء والقدر واإليمان بذلك  إنما أنا قاسم وهللا يعطي

 من أجابوا الدعوة ودخلوا دين هللا ال تزال هذه األمة

 شرع هللا  قائمة على أمر هللا

 دليل أن هناك طوائف مخالفة ألمر هللا خالفهم ال يضرهم من
 من تثبت على الحق وتتبع سنة التبي وتقتفي أثر الصحابة والسلف الصالح -الطائفة المنصورة:

ما قدره هللا وقضاه من خروج ريح آخر الزمان تقبض روح قلب كل من في قلبه شيء من اإليمان  حتى يأتي أمر هللا
 تقوم عليهم الساعةويبقي شرار الناس الذين 
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 ما حكم تعلم علوم الدين ؟ وما أول الدين ؟ ✿ -س 

 

 . معرفة أصول الدين وأهمها التوحيد.  2. معرفة هللا تعالى وأسمائه وصفاته / 1 وأول الدينتعلم الدين الزم ، 

 . تعلم ما حَرم هللا علينا من المحرمات4تعلم العبادات ] الصالة / الطهارة / الصيام [ /\\3

 ؟العلم وفضله .لخصي أهمية  -س

 . أجر ال ينقطع3. طريق إلى الجنة والرفعة والشرف  /    2يورث الخشية  /   .1

 ما وسائل الترقي في العلم والتوسع فيه؟ -س

قراءة كتاب في كل علم من علوم الشريعة والحياة / االرتقاء في الدرجات العلمية / الحصول  

 على دورات في مجال العلوم الحديثة

 ؟  يشمل علم الشرع وعلم الحياة ... وضحي ذلك العلم -س

 

 .1العلم في اإلسالم يشمل )علم الشرع وعلم الحياة (أهمية علوم الكون " العلوم التجريبية ":

 . تعّرف بخلق هللا وبديع صنعه  2اكتشاف لحقيقة الكون المخلوق وصفاته ونظامه   /  

. السعي في األرض بالخير 4عبادته   /  عون على معرفة هللا تعالى وطريقا لمرضاته و .3 

 واإلحسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صل بين الحديث وما يستفاد منه ؟ -س

 

 

 

 نص الحديث  المستفاد من الحديث

 العلم ال يكون اكتسابا فقط وإنما فتح من هللا على اإلنسان
 حتى يأتي أمر هللا 

 فضل فهم األحكام الشرعية على سائر العلوم
 ال يضرهم من خالفهم 

 إثبات القضاء الوالقدر وأن المعطي المانع هو هللا تعالى
 األمة قائمة على أمر هللاوال تزال هذه  

 بشارة هذه األمة بأن الخير باق فيها
 إنما انا قاسم وهللا يعطي 

الطائفة المنصورة لها مخالفون اليضرونها وال يؤثرون 
 على استمرار الحق

 يفقهه في الدين 

خرروج ريح آخر الزمان تقبض روح من في قلبه إيمان 
 ويبقى شرار الناس

 من يرد هللا به خيرا 
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 الدرس الرابع )مجال السيرة(يوسف عليه السالم

  تكلمي عن ميزات وفضائل يوسف؟ -س

آتاه هللا  -جمع شرف النبوة وشرف النسب -هو يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم

مثاال للشرف والعفة   -أعطاه هللا رئاسة الدنيا   -أعطي شطر الجمال   -الحكمة وتعبير الرؤيا

 والعفو والكرم

 -ضعي عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يأتى: -س

 (√اإليمان باهلل ومراقبته والخشية منه أقوي سالح يحمينا من الوقوع في الفاحشة )    -1

 (    √)                                               من صفات األنبياء         الصبر الجميل -2

 (    √أخالق ذميمة وعواقبهما وخيمة                                    )   والحسد الكذب  -3

 (    √)                           أخالق المسلم العظيمةالتحلي بالعفة والوفاء واألمانة من  -4

 (     √المؤمن يأخذ باألسباب وذلك ال ينافي التوكل علي هللا                            )    -5

 (    ×   الدعوة إلى هللا تقتصر على الزمان والمكان                                       ) -6

 ما القيمة المستفادة من هذه اآليات ؟  -س

 القيمة : حفظ السر*     "قَاَل ََي ُبَِنَّ ََّل تَ ْقُصْص ُرْؤََيَك َعَلى ِإْخَوِتكَ  "-:قال تعالى

 أتجنب إفشاء األسرار -هللا يوسف بكتم األسرار * مظهر سلوكي:أقتدي بنبي    

   "؟عليه الصالة والسالم”ما الجوانب التي تناولتها القصة من حياة سيدنا يوسف  -س

 محنة دخوله السجن محنة امرأة العزيز  غيرة إخوته منه
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. رؤيا تبين مكانته وشأنه 

 العظيم

]  حب األب الكبير ليوسف. 2

إلصطفائه نبيا / لكونه الصغير 

] 

. اشتعال الحسد والغيرة 3

 وكيد إخوته له 

. قرروا قتله أو إلقائه في 4

 الجب ليصفوا لهم أبوهم 

. أقنعوا أبيهم بخروج 5

 يوسف معهم للعب في البر 

. اختاروا بئرا تمر عليها 6

 القوافل وألقوه فيها

. قصوا ألبيهم قصة الذئب 7

 ذبهمالمزعومة فأدرك ك

. وجدته قافلة مسافرة لمصر 8

 وباعوه فيها كالعبيد

اشتراه عزيز مصر  1

 واعتنى به

. رغبت به امرأة العزيز 2

لجماله فخططت وراودته 

عن نفسه بعد أن غلقت 

 األبواب

. استعصم باهلل واستعف 3

 وهرب منها للباب

. تبعته وشدت قميصه 4

من دبر ووجدا زوجها 

 لدى الباب 

الزوج  اتهمته فقرر. 5

سجنه بالرغم من ظهور 

] كفاً لأللسن /  براءته

وحتى ينسى الناس القصة 

 ] 

 

. في السجن كان يدعو هلل ويهدي إلى 1

 صراطه المستقيم

 . فسر رؤيا الخباز وساقي الملك2

. تفسيره لرؤيا الملك بينت فضله 3

 وغزارة علمه 

. حسن تفسيره لرؤيا الملك ووضع خطة 4

لحبوب في سنين للمحافظة على ثروة ا

 الجفاف

.  خرج من السجن بعد أن أُظهرت 5

 براءته  

. عرض عليه الملك منصبا رفيعا فاختار 6

 أن يكون  مسؤوال عن خزائن الحبوب 

 . أحسن معاملة إخوته في سنين الجفاف6

. احتال إلحضار اخيه ثم أحضر أهله 7

 جميعا

. لم يعاتب إخوانه أو يذكرهم بأخطائهم 8

 وتلطف بهم

 لطف هللا به وعنايته

اختاروا له بئرا تمر عليه القوافل 

فطمأنه هللا وهو في الجب وبشره 

بالنجاة واجتماعه بأهله اختار هللا له 

قافلة ذاهبة لمصر فالتقطوه وباعوه 

 فيها

اشتراه عزيز مصر 

فأكرمه وعامله كولده آتاه 

هللا الحكمة والعلم وتأويل 

األحاديث عصمه هللا من 

 الفاحشة

] لطفاً به / اختار هللا له السجن : 

 بعدا له من مخالطة النساء [
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 مجال السيرة الدرس الخامس موسى عليه السالم

 كيف كان حال مصر قبل بعثة موسى "عليه السالم"؟

 

 نشأ موسى عليه السالم في بلد ينقسم أهلها إلى قسمين فما هما؟

 اسرائيل بنو نسلهم ومن يوسف زمن فلسطين من جاءوا الذين يعقوب أبناء -1

 الفراعنة األقباط -2

 نبذة عن موسى عليه السالم
 عمران بن موسى 1

 تعالى هللا كليم 2 -

 الرسل من العزم أولو أحد 3 -

 لنفسه هللا اصطفاه 4 -

 بيده التوراة له خط 5 -

 وقومه فرعون مع كثيرة مواقف له 6 -

 سوء غير من بيضاء يده إخراج / العصا : عظيمة معجزات يديه على جرت 7 -

 مراحل حياة موسى عليه السالم عديدة فما هي ؟

 
 النبوة سن الرشد طفولته

 الرجال يقتل إسرائيل بني يضطهد فرعون كان. 1
 النساء ويستحيي

 حكمه سيسقط إسرائيل بني من ولدا أن تقول نبوءة. 2
 يفنون كادوا حتى الذكور مواليد كل قتل. 3
 عاما ويقتل عاما يترك:  القتل أوقف. 4
 القتل سنة في وموسى الترك سنة في هارون ولد. 5
 النهر في صندوق في وتضعه ترضعه أن أمه هللا ألهم. 6
 زوجة آسيا إلى ثم فرعون حاشية فالتقطته الحبل فلت. 7

 ولدا فاتخذته فرعون
 وجدته حتى أخته فتتبعته وحزنت أمه خافت. 8

 القوة وافر البأس قوي شب. 1
 اسرائيل بني من رجل استنصره. 2

 فمات موسى فوكزه مصري رجل على
 على نادما خائفا مصر من خرج. 3

 فعلته
 وعاش فيها وتزوج مدين إلى توجه. 4

 سنين 11
 ضاع ولكنه فرجع ألهله حن. 5

 سيناء صحراء في

 كلفه المقدس بالوادي سيناء صحراء في. 1
 وقومه فرعون بدعوة تعالى هللا
 موسى دعوة فرعون رفض. 2
 يديه على كثيرة معجزات ظهور. 3
 فرعون سحرة مع عظيم موقف له كان. 4
 واستكبارا عنادا األلوهية فرعون ادعى. 5
 بطش من هربا إسرائيل ببني خرج. 6

 فرعون
 وجنوده فرعون لحقهم. 6
 إسرائيل وبني لموسى البحر هللا شق. 7

 فاجتازوه
 وأنقذ أجمعين وجنوده فرعون هللا أغرق. 8

 وقومه موسى
 وعنايته به هللا لطف

 تنجب تكن لم ألنها ولدا آسيا اتخذته
 يرضعه علىمن لتدلهم أخته فجاءت كلها المراضع رفض

 وتربيه قلبها يطمئن كي ألمه عاد
 ورعايته فرعون كنف في تربى

 الفرعوني البالط في تربى
 كبره على هللا وآتاه راقيا تعليما تلقى
 وحكمة علما
 زوجةصالحة هللا فرزقه لمدين هرب

 ويؤازره ليسانده  هارون بأخيه يدهأ

 يديه على كثيرة معجزات ظهور
 وأغرق وقومه وأنجاه البحر له هللا شق

 وجنوده فرعون

 

 

 

 عهد في األصنام عبدوا
 الفراعنة

 التوحيد إلى يوسف دعاهم
 حالهم وصلحت فآمنوا

 وفاة بعد للضالل عادوا
 يوسف

 بعثة بيل "فرعون"  الجبار ملكهم عبدوا
 موسى
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 وضحي موقف موسى عليه السالم مع قومه؟

 . ضالل جهل فجهلهم متالزمان قرينان والكفر فالجهل يعبدونه صنما منه طلبوا •

 سنة أربعين بالتيه هللا فعاقبهم المقدس بيت من وإخراجهم الجبارين بقتال أمره رفضوا •

 منه أدنى بطعام ]والسلوى المن [ النعمة استبدال منه طلبوا •

 وزعم عجال منه فصاغ حليهم أخذ إلى السامري يدعى رجل عمد ( هللا دون من العجل عبدوا •

 جهرة  هللا يروا أن منه طلبوا .. التوبه قومه من وطلب فنسفه موسى فجاء إله أنه

 وضحي خلق موسى عليه السالم من العبارات اآلتية:

 الدليل القصة الخلق

 لمساعدة وحبه مروءته
 اآلخرين

 بكل شعيب ابنتا على تعامل عندما
 لهما التعرض دون مروءة

" ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من 
 الناس يسقون ووجد من دونهما ....."

 أتم عندما شعيب مع بالعهد الوفاء بالعهد الوفاء
 األجل

"قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين 
 على أن تأجرني ..."

جبريل :"أي األجلين قضى  سأل رسول هللا
 موسى؟ قال :أتمهما"

 امتثاال فرعون مع حواره في يظهر اللين في الدعوة
 تعالى هللا لقول

"اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقوال له قوال 
 لينا

 إذكري بعض الدروس والعبر من قصة موسى عليه السالم؟

 . أسبابه له هيأ شيئا أراد إذا تعالى هللا بأن اإليمان •
 وحده تعالى هللا من والضر النفع •

 . تعالى باهلل اإليمان مع يتنافى ال الظالمين من الخوف •

 . والقلق الخوف مواطن في الثبات •

 . تعالى هللا على التوكل ثم االسباب أخذ على العمل •

 . وتعاملهم وأخالقهم الرفيع وسلوكهم أدبهم في لنا قدوة األنبياء •

 . المرسلين شيم من بالعهد والوفاء ، الصالحين صفات من اآلخرين مساعدة •

عليه ”وبين ما حدث لسيدنا يعقوب  “عليه السالم”كيف تربطي بين ماحدث ألم موسي 

 وما النتائج المترتبة علي ما حدث لكليهما؟  “السالم

 واستعانا باهلل تعالى وصبرا على اإلبتالء  كالهما ابتالهما هللا تعالى بفقد الولد 

 فجمع هللا شملهما مع ولديهما 

 بيني أوجه الشبه واإلختاف بين كل من :

 عيسى عليه السالم موسى عليه السالم يوسف عليه السالم وجه المقارنة

 جميعهم أنبياء لبني إسرائيل  -1 أوجه الشبه
 جميعهم مكثوا في مصر  -2
 جميعهم دعو لعبادة هللا وترك عبادة ما سواه -3
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 ألقاه أخوته بالجب  -1 أوجه اإلختالف
من معجزته تفسير  -2

 الرؤى

 أخاه هارون  -1
 من معجزاته العصا  -2
القى معاناه من  -3

 قومه

 ولد بدون أب  -1
 تكلم في المهد  -2
من معجزاته إحياء  -3

 خلق الطير  –الميت 

 

  وطلب بني إسرائيل رؤية هللا تعالى؟ ما الفرق بين طلب سيدنا موسي

 طلب بني إسرائيل إنكار وتكذيب  -  وتقريرهطلب موسى لتأكيد اإليمان في قلبه 

  سنة .))عللي(( 40عاقب هللا تعالي بني إسرائيل بالتيه 

 في بالد الشام وإجالئهم من بيت المقدس  رفضهم أمر موسى بقتل الجبارين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدرس السادس )مجال السيرة(عيسى عليه الصالة والسالم

 ليه السالم"؟عيسى "عأسرة تكلمي عن  ✿

 عمران : كان إماما في زمانه والد مريم جده 

 أم مريم  نذرت إن رزقها هللا ولدا تجعله منقطعا للعبادة وخدمة بيت المقدس امرأة عمران

 لتقتبس منه العلم النافع والعمل الصالح كفلها زكريا

 مثاال للعبادة والتقوى / تتعبد في ركن شريف من المسجد / تخدم بيت المقدس أمه مريم :

كانت مريم منفردة في مكان شرقي المسجد األقصى فبعث هللا  لها جبريل صورة رجل بشرها  

 بأنها ستلد غالما من غير أب

 عيسى "عليه السالم"؟ أكتبي نبذة عن ✿

أرسله هللا إلى بني عزم من الرسل***أحد أولي ال *هو عيسى  بن مريم بنت عمران**

)عللي( بسبب انحرافهم عن شريعة موسى وغلبت عليهم المادية ليقيمهم على الدين إسرائيل

هللا على يديه أربع معجزات  ىالصحيح****علمه هللا التوراة ***أنزل عليه اإلنجيل*** أجر

يسى عليه السالم     اثنا عشررجال من بني إسرائيل هم أصحاب وأنصارع ***)الحواريون(

 *** لم يعرف له ذنب قط***افتروا عليه وعلى أمه وحاولول قتله فرفعه هللا إليه

 عيسى "عليه السالم"؟ أكتبي نبذة عن مولد ✿

كانت مريم منفردة في مكان شرقي المسجد األقصى فبعث هللا لها جبريل بصورة رجل بشرها 

 من غير أببأنها ستلد غالما وسيكون معجزه ألنه سيولد 

 ولد عيسى عليه الالم بدون أب "عللي"
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*برهان على مشيئة هللا *دليل على كمال قدرة هللا* رحمة من هللا لبني اسرائيل ليهديهم 

 لعبادته وينزهو هللا عن اتخاذ الصاحبة واألوالد والشركاء واألنداد

 تكلمي عن مرحلة النبوة لسيدنا عيسى "عليه السالم"✿

إلى بني إسرائيل نبيا  هللا. أرسله 2رجال آتاه هللا التوراة وأنزل عليه اإلنجيل.لما بلغ مبلغ ال

. دعا إلى التوحيد واالنقياد هلل 5. علمه الكتاب والحكمة 4. أيده هللا بروح القدس  3ورسوال

 . آمن به اثنا عشر رجال من بني إسرائيل6بالطاعة والخلوص من الشرك 

 عليه السالم"عددي بعض معجزات سيدنا عيسى "✿

*خلق الطير من الطين * إبراء األكمه الذي يولد أعمى* إبراء األبرص وهو المصاب بمرض 

 إحياء الموتى بإذن هللا  *جلدي

 ما أساس دعوة عيسى"عليه السالم"؟✿

 االستسالم هلل بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله

 المائدة من سيدنا عيسى "عليه السالم"تحدثي عن الحواريون وطلبهم ✿

سأل الحواريون من عيسى مائدة فيها طعام ينزلها هللا:  ] من باب العرض واألدب منهم 

 لزيادة اطمئنان قلوبهم باإليمان وليس من باب الشك في قدرة هللا  [

 بعيسى وحمايته من اليهود تكلمي عن لطف هللا وعنايته ✿

ل دعوته وتكذيبه اتهموا أمه بالباطل تآمروا عليه ومكروا به  سعى بني إسرائيل إلى إبطا 

 حماه هللا  منهم ورفعه إليه

 ما االفتراءات التي أوردتها األساطير حول عيسى ؟ ✿

يقولون أن هللا ثالث ثالثة ] طائفة زعموا أن عيسى هو هللا / وطائفة  . عقيدة التثليث :1   

ثالث ثالثة ) األب واالبن وروح القدس جبريل ( وكل  زعمت أنه ابن هللا / وطائفة قالوا هو

 هذا باطل ] والقول أن الثالثة واحد مستحيل عقال وشرعا [   

يعتقدون أنه قتل ومات مصلوبا فداء عن الخليقة لشدة حب هللا . عقيدة الصلب والفداء: 2   

وخطاياهم ويعتقدون أنه قام للبشر وعدالته ويعتقدون أن هللا أرسله من إثم خطيئة أبيهم آدم 

 بعد ثالثة أيام متغلبا على الموت ليرتفع إلى السماء

 -أما العبارة الصحيحة فيما يأتي:(   √ضعي علمة )   ✿

 (  √)              سبحانه                     أن هللا على كل شئ قدير ال يعجزه شئ .1

 (  √)                 ا  وبوالدة عيسى ألولياء هللا كرامة عنده ] كّرم مريم بكفالة زكري  .2
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 (  √)  أن هللا يؤيد عباده بالبراهين القاطعة ويحميهم من كل سوء                   .3

 (  √)  البيوت الصالحة يحيطها هللا بعنايته وخصها بإكرام                       .4

 (  √)  الغلو في األفراد يخرج اإلنسان عن الدين كما غالى اليهود والنصار          .5

                                    (  √)  الحذر من الشرك ألنه من أعظم الذنوب                               .6

 (  √)   انحراف العقيدة وراء كل االفتراءات                                      .7

 (  √)  اليهود أهل بهت وكذب وزور وأحرص الناس على الدنيا وقتلة األنبياء            .8
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 الدرس الرابع ) مجال الفقه(األحكام التكليفية                    

 

 ما تعريف الحكم الشرعي؟ -س

 

 خطاب هللا تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا 

 

 عددي أقسام الحكم الشرعي؟ -س
 حكم وضعى   (  -)    حكم تكليفي      

 
 ما مفهوم الحكم التكليفي؟  -س

 

 -من أمثلته : اقتضى طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل أو تخييرهما 
 ركعتا الفجر : مستحب ] طلب فعل [-إقامة الصالة : واجب ] طلب فعل [      -
 االلتفاف في الصالة : مكروه ] طلب ترك [-أكل الميتة : حرام ] طلب ترك [         -
 لتركاألكل من الغنائم : حالل ] تخيير بين الفعل وا-
 

 ؟ بهذا اإلسم الحكم التكليفي ةسبب تسميتما  -س
  ألنه يقتضي تكليف المكلف بفعل شئ أو تركه وهذا يحتاج إلي كلفة ومشقة

 

 ما أقسام الحكم التكليفي ؟ -س

 أقسام الحكم التكليفي

 مثال حكمه تعريفه  الحكم التكليفي

 على به الشرع أمر ما هو الواجب)اإليجاب(
 اإللزام وجه

 امتثاال  فاعله يثاب
 العقاب تاركه ويستحق

الصيام -الصلوات الخمس
الحج للمستطيع مرة  -للقادر

 في العمر

-المندوب)سنة
-مستحب-مسنون
 نافلة(

 ال على به الشرع أمر ما هو
 اإللزام وجه

 وال   امتثاال  فاعله يثاب
   يعاقب تاركه

الحج للمرة -نوافل الصلوات
 غسل يوم الجمعة-الثانية

 كتابة الدين

-المحرم)الحرام
 المحظور(

ما طلب الشارع تركه والكف 
عنه على وجه الحتم 

 واإللزام(

يثاب تاركه امتثاال ويستحق 
 العقاب فاعله

 –شرب الخمر  -الربا -الزنا
 األصنام -الخنزير -الميتة
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ما طلب الشارع تركه ال على  المكروه
 وجه الحتم واإللزام

يثاب تاركه امتثاال وال 
يعاقب فاعله لكن يستحق 

 اللوم والعتاب

 رفع الصوت عند الدعاء
–كثرة السؤال  -القيل والقال

 إضاعة المال

–المباح)الحالل 
 الجائز(

ما خير الشارع المكلف بين 
 فعله وتركه

ال ثواب وال عتاب على فعله 
 أو تركه

األكل من طعام  -أكل كل طيب
الزواج من  -أهل الكتاب

 الكتابيات
 

 
 مباح( -مكروه -محرم -مندوب -اكتبي أمام كل مثال ما يقتضيه من الحكم الشرعي)واجب -س

 
 الفقه(العقوبات وأثر تطبيقها على الفرد والجماعة الدرس الخامس )مجال

 عللي : وضع نظام العقوبات في اإلسالم  ✿

لتصون الناس / تحفظ دينهم ونفوسهم وأعراضهم /تحفظ مقومات حياتهم ودعائم إنسانيتهم / 

 لردع الجريمة والفساد

 الشريعة هي جزاء يقرره الشارع في حق من يخالف أحكام[العقوبة ] عّرفي  مفهوم  ✿

 الدين / العرض / النفس / المال / العقلعددي الكليات الخمس التي حفظها اإلسالم .  ✿

 

 الدين
 هو مجموع العقائد والعبادات واألحكام التي شرعها هللا لتنظيم عالقة الناس بربهم وبعضهم البعض

 قصد الشارع بتلك األحكام إقامة الدين وتثبيته في النفوس

 النفس

 الزواج / التوالد والتناسل / تحريم الزنى / إبطال األنكحة الفاسدة / :إليجادها 

 أوجب تناول ضروري الطعام والشراب والباس والسكن   لحمايتها

تحريم االعتداء عليها بأي شكل أو إلقائها بالتهلكة / أوجب دفع الضرر عنها  تشريعات لحفظها:

 ففرض القصاص والدية

 "بني اإلسالم على خمس"-حديث: -"ََي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ َيامُ  "-قال تعالى:

 "َوَأِقيُموا الصََّلَة َوَآُتوا الزََّكاةَ  "-قوله تعالى:

 
 واجب

ُتْم ِبَدْيٍن ِإىَل َأَجٍل ُمَسمًّى فَاْكتُ ُبوهُ "-تعاىل:قال  "حديث:"من توضأيوم الجمعة فبها ََي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا َتَدايَ ن ْ

 ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل"

 مندوب

"حديث :"إن هللا ورسوله وا الرِ َِب َأْضَعافًا ُمَضاَعَفةً ََي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََّل ََتُْكلُ  "و "َوََّل تَ ْقَربُوا الز ِنَ ""-قال تعاىل:

حرم بيع الخمر والميتة والخنزير واألصنام " فقيل له عند ذلك يا رسول هللا أرأيت شحوم الميتة ؟ 
 فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال "ال هو حرام"

 
 محرم

ق األمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة حديث :"إن هللا حرم عليكم عقو
 "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا-السؤال وإضاعة المال " و:

 مكروه

 مباح "ْليَ ْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيِ َباُت َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكمْ ا"-قال تعاىل:
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 حفظ النوع اإلنساني / استمرار المسيرة اإلنسانية  النسل

 العقل
                                   بتحريم كل مسكر ومخدر وعاقب من يتناوله / أوجب الحفاظ عليه

 بالتأمل والقراءة واإلطالع أمر بتنمية العقل

 المال
 شرع هللا حد السرقة وعدم تعدي البعض على أموال اآلخرين لحفظ المال

 لحفظ التوازن االجتماعي ومنع احتكار المال من قبل فئة قليلة في المجتمع"علل" الزكاةهللا شرع 

 تعرض تطبيق الحدود الشرعية لشبهات عديدة من الخصوم ...... اذكريها 

 الرد عليها الشبهة

 ضرب من القسوة
إن لم تشتمل على القسوة فال أثر لها في الزجر والردع تركنا للعقوبة يجر ألمر أقسى من العقوبة ] الجرائم 

 والفساد [ نحتاج لقوة حتى 

فقد لكثير من 

 الطاقات والقوى

يكون في حاالت ضيقة وهو إزهاق لنفوس شريرة ال تعمل وال تنتج وتضيع ثمرات أعمال اآلخرينقطع طرف واحد 

 إزهاق روح واحدة  يؤدي لحفظ مئات األرواح سليمة طاهرة عاملة منتجةأو 

 حق الحياة مقدس 
الذي قدس الحياة هو سبحانه الذي أكد على احترامها بإقامة الحدود  / والجاني هو الذي جنى على نفسه ألنه لم 

 يحترم حق غيره ] لو احترم حق الحياة في غيره لحفظ له حق الحياة في نفسه [

 ما أثر تطبيق العقوبات على الفرد والمجتمع ؟ 
 ألنه حماية لضروريات الحياة حفظ الكليات الخمس-1

ألن في هذه الدود الردع فقبل أن يحرم القتل ويعاقب عليه  قرر مجموعة سد منافذ الجريمة  -2

 من المبادئ التي تؤدي الحترام األفراد لها إلي تقليل الجريمة والحد من خطورتها

فاستتباب األمن عند الدول التي تطبق شرع هللا نجده واقع على  استباب األمن وتوطيد دعائمه -3

 عكس الدول األخرى 

مرهون بتطبيق شرع هللا ألن إقامتها زجرا للخلق  كثرة الرخاء وسعة الرزق ونزول البركة -4
 عن المعاصي والذنوب وسببا لفتح أبواب السماء بالمطر والبركات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الدرس السادس)مجال الفقه(أنواع العقوبات في اإلسالم
 عللي شرع هللا تعالى العقوبات-س

 لتكون زاجرا ورادعا للنفوس الشريرة وتجعل كل فرد يعيش آمنا 
    عددي أنواع العقوبات في اإلسالم؟-س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 وجوب القصاص؟عددي شروط -س
 
. أن يكون القاتل عاقال بالغا مختارا قاصدا القتل ] ال قصاص على المجنون أو الصبي الصغير 1

 أو الُمكره ألنهم غير متعمدين [

. أن يكون المقتول آدميا معصوم الدم أي دمه غير مباح ] أما إن كان ممن يحل دمه كالمرتد أو 2

 الزاني المحصن فال قصاص [

 القاتل أصال للمقتول ألنه القصاص على الوالد إن قتل ابنه . أال يكون3

. أن يكون المقتول مساويا للقاتل في الدين والحرية ] فال قصاص على مسلم قتل كافرا أو حر 4

 قتل عبدا وعليهما الدية [ 

 عقوبة محددة

 القصاص

 
 الحدود

 عقوبة تفويضية

 

العقوبات 

 في اإلسالم

 الشارع مابين

 مقدارها

هو معاقبة الجاني الذي يعتدي على غيره بالقتل أو بقطع عضو من  القصاص 
أعضائه أو بجرحه بمثل ما فعل فإن قتل قُتل وإن جرح ُجرح  وإن قطع عضو من 

 أعضاء غيره قُطع منه العضو الذي يماثله

 التعزير

لم يحدد الشارع مقدارها 

 بل ترك أمرها للحاكم

 في النفس

 

 دون النفسفيما 
تعدي بقطع عضو أو طرف آخر من 

 بقطعطرف 

 القتل العمد

 القتل شبه العمد

 

 القتل الخطأ

 في األطراف.1
 -اليد باليد

 
 في الجروح
 العين بالعين

 المسدسأن يقتل المكلف إنسانا معصوم الدم بآلة قاتلة كالسكين أو

 تاباآلخرة إال إذاالقتل / اللعنة / غضب هللا / عذاب عظيم في  عقوبته :

أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما ال يقتل عادة كالعصا الخفيفة 

 أو حجر صغير

 الدية المغلظة / اإلثم ألنه قتل نفسا حرم هللا قتلها عقوبته :

أن يفعل المكلف ما يباح فعله كان يرمي صيدا أو يقصد غرضا فيصيب 

 إنسانا معصوم الدم فيقتله كأن يحفر بئرا فيقع فيه إنسان 

 شهرين متتابعين [ ] عتق رقبة أو صيامالكفارة الدية المخففة /  عقوبته :
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من  يدخل اإلغراق والخنق واإللقاءأن تكون األداة التي استعملت في القتل مما يقتل به غالبا ] . 5

 شاهق واإلحراق والقتل بالسم

]] ال يقتل القاتل إال بعد ان أخذ رأي أهل القتيل فيه ] إن طلبوا قتله قتل وكان القتل كفارة له 

 وإن عفوا عنه عفي عنه وأخذت من الدية المغلظة [[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما معنى التعزير؟-س

 عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم على جناية أومعصية لم يعين لها الشارع عقوبة

 كل معصية لم يضع الشارع لها حدا وال كفارة واجب في   ما حكم التعزير؟-س

  فيها التعزير ما المعاصي التي شرع 

شهادة الزور / السب والشتم / تقبيل المرأة األجنبية التي ال تحل له / الغش في األسواق / السرقة  

 دون بلوغ النصاب

 

هي خروج طائفة مسلحة في أرض اإلسالم لترويع اآلمنين وسفك الدماء وهتك األعراض 

.إن أخذ المال ولم 3.إن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب1.مقدار الحد :والحرث والنسل 

.من 4.أن قتل واخذ المال قتل وصلب 3يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى من خالف

 أو يأخذ ماال نفي من األرضأخاف الناس فقط فلم يقتل 

 عقوبة محددة

 القصاص
 

 الحدود

 عقوبة تفويضية
 

العقوبات في 

 اإلسالم

 عقوبة مقدرة تجب حقا هلل تعالىالحد :
يقام عليه الحد في مأل  حكم فاعل الحد :

 من الناس
 

 التعزير

 السرقة

 

 الزنا

 خذ مال الغير من موضع ِحفظه خفية أ تعريفها

 وجوب قطع يد السارق من مفصل الكف مقدار الحد :

 القذف

 الخمر

 الحرابة

 مقدار الحد :الرجل المرأة من غير نكاح صحيح  وطء تعريفه:
 الرجم بالحجارة حتى الموتللمتزوج  جلدة وتغريب عام 100 لغير المتزوج 

اتهام المحصن العاقل البالغ بالزنا أو نفي نسبه من أبيه ولم تقم على 

جلدة وعدم قبول شهادته إال بعد  80الجلد  مقدار الحدإثباته بينة مقبولة 

 توبته 

هو المسكر من كل شراب أيا كان نوعه  / يحرم شربه قليال كان 

الجلد ثمانين جلدة على ظهره للحر وأربعين للعبد  مقدار الحد :كثيراأو

 المملوك
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 ما عقوبة التعزير ؟

 ضربات بالسوط  ولكل حالة ما يناسبها 10*إن كان ضربا ال يتجاوز 

 ما الفرق بين الحد والقصاص والتعزير؟-س

 

 التعزير القصاص الحد وجه المقارنة

 العقوبة
عقوبة مقدرة شرعا 

 مثل حد السرقة

عقوبة يمكن استيفاؤها مماثال للجناية 

 إذا رغب المجني عليه في استيفائها

عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم 

على جناية أو معصية لم 

 يعين لها الشارع عقوبة

 التوريث

ال تورث الحدود فإذا 

توفي الجاني سقط 

 الحد

وخاصة الّدية فإنه وينتقل إلى  يورث

 الورثة من أهله
 اليورث

 العفو
ال يجوز العفو إذا 

 بلغت اإلمام

ألنها  /يصح العفو حتى لو بلغ اإلمام 

 حق للعباد
 يصح فيه العفو

 الشهادةأقوال المجني عليه أو اإلقرار أو الشهادة البينة واالعتراف اإلثبات

 

 ؟ التعزير على الجانيأسلوب النبي في إقامة عقوبة ما✿

 كما حدث للصحابة  الثالثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بال عذر:  . المقاطعة1            

 نقل المجرم من مكان إلى آخر / نفى النبي رجال إلى البقيع . النفي : 2            

 حبس رجال يوما وليلة في تهمة ارتكبها         . الحبس :3            

 حذر  أنه سيأخذ غرامة ممن امتنع عن دفع الزكاة   . الغرامة :4            

 وبخ  صاحب الطعام الذي غش فيه. التوبيخ وتوجيه اللوم : 5            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدرس الرابع )مجال التهذيب( حسن الخلق

 ؟بيني هذه األسس.........  ..لألخالق مكانة عظيمة في اإلسالم  -س
بعث ليتمم مكارم األخالق / سبب لرقي الفرد والمجتمع /   مكانة األخالق عظيمة في اإلسالم :

 من صفات األنبياء والصالحين
 

 مكارم األخالق في سيرة النبي وصحابته؟عددي بعضا من  -س

 حفظ السر الحلم والصفح العفو عند المقدرة

)عندما  بن وهب الجمحيعمير عفو الرسول عن 1
حلم هود عليه السالم  

على قومه وقابل شتائمهم 

حفظ الصحابي أنس بن 

لسر النبي   لفترة  مالك 
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 بيني عالمات األدب مع الَخلق؟ -س

خلق حميد / امتدح هللا به رسله عليهم السالم / يقود صاحبه إلى الفالح في  -الصدق: -1

 الدنيا واآلخرة

هي الحقوق المتعلقة بالذمة سواء أكانت حقوقا هلل تعالى أم حقوقا  * تعريفها :-األمانة: -2

 لعباده

 من عالمات اإليمان / الخيانة من عالمات النفاق /  فضلها : *

أداء واجبه كامال ويتقنه / يحافظ على نعم هللا / حفظ األسراروالودائع التي  من األمانة : *

 يؤتمن عليها

 لين الجانب / بشاشة الوجه  ، خاصة مع الضعفاء ولمن هم دونه -طالقة الوجه: -3
الضمير / الرضى بما قسم هللا له / استشعار خلق كريم / يريح النفس و -سالمة الصدر: -4

 (( : هو التقي النقي ال إثم والبغي وال غل وال حسدالقلب المخمومفضل هللا   ))

 هو إعطاء كل ذي حق حقه دون زيادة أو نقصان تعريفه : -العدل: -5
من أعظم المكارم/ شعبة من شعب اإليمان / يبهث على اجتناب القبيح / يمنع  -الحياء: -6

 التقصير / يكسب المرء وقارا وهيبة واحتراما ومحبة في قلوب الناس

 كان أكثر الصحابة حياء هو عثمان بن عفان  *

 أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة ؟ما  -س

 ] طريق للجنة / يثقل أعماله / يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم [هو حسن الخلق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جاء بسيف مسوم يريد قتله(

)عندما قبض عليه  ثمامة بن أثال. عفوالرسول عن 2

 الصحابة وربطوه في سارية المسجد(

 . عفوالرسول عن قومه في فتح مكة3

وجهلهم عليه بحلم عظيم 

 وأدب كريم

 طويلة
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 الدرس الخامس )مجال التهذيب(بر الوالدين 

برهما من أعظم القربات وأجل  .بيني ذلك..........  للوالدين مكانة عظيمة في اإلسالم  -س

 / الوالد أوسط أبواب الجنة / برهما مفتاح كل خير الطاعات

 على األبناء؟ فضل الوالدينما  -س

 

. تقديم الجميل 3. تحملهما أعباء وتضحيات في التربية/2سبب وجوده / .1
 . مواجهة  المشقة والعسر4والمعروف/

 

 عددي ثمار بر الوالدين؟ -س

 

البار بوالديه   -4للذنوب والمعاصي كفارة   -3الوالد أوسط أبواب الجنة  -2دخول الجنة -1
سبب لزوال الهموم -5مستجاب الدعوة ويرفع ذكره بين الناس ]قصة أويس بن عامر القرني [

 وجلب السعادة ] قصة الثالثة في الغار[
 ؟كيفية برهما أحياءما  -س

 

 آداب يجب مراعاتها في حياتهما :
ح لهما / عدم رفع الصوت عليهما التلطف بالخطاب معهما / الخضوع ألمرهما وخفض الجنا

 طاعتهما /  اإلحسان إليهما /  حسن الصحبة /  احترامهما -أو مقاطعتهما 

 ؟ كيفية برهما أمواتاما  -س

 

. صلة الرحم 4. إنفاذ عهدهما من بعدهما /3. االستغفارلهما /2.الصالة عليهما/1
 . إكرام صديقهما5التي ال توصل إال بهما /

 

 ((؟))عقوق الوالدينما تعريف  -س

 

 هو كل ما يتأذى به الوالدان من ولدهما من قول أو فعل  

 

 ؟ما آثار العقوق على الوالدين -س

 

 يتسبب في حزنهما / يشعران بثقلهما على أبنائهم / تورث الحسرة في نفسيهما

 

 ما مظاهر عقوق الوالدين كما بين السلف الصالح تلك الصور المؤلمة؟ -س

 

يمتنع من شئ أحباه ) عروة بن  / يهجرهما / يحد النظر إليهما ) الحسن البصري(يحرمهما / 
رفع الصوت عليهما /  النظر إليهما / ال ينبغي أن ترفع يديك على والديك)عطاء( -  الزبير(

 استهزاء / المخالفة الظاهرة /  المخالفة الباطنة /  عدم احترامهما

 ؟خطورة العقوقما  -س

 

 . تعجيل العقوبة في الدنيا قبل اآلخرة4. أكبر الكبائر /3. فتح باب الشر /2.تفكك األسر/ 1
 ؟حق األم مقدم على األبعللي  -س

 لما تحملته من الشدائد واألهوال / لما قاسته من آالم الحمل ثم الوضع ثم الرضاع ثم الرعاية

 

 تعرفي على الشخصية من خالل المعلومات اآلتية: -س

 

 حارثة بن النعمان(هللا قراءته للقرآن في الجنة بسبب بره بأمه .)صحابي سمع رسول   -1
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)أويس بن تابعي جليل قال عنه رسول هللا أنه لو أقسم على هللا ألبره ودعوته مستجابة    -2
   عامر(

                                                                            
حمل إناء الماء طوال الليل قريبا من المصباح ليكون دافئا  رجل جليل بلغ بره ألبيه أنه   -3

 )الفضل بن يحي(لوضوء أبيه    
 

 )كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاءك وأنت تصنعه تتمنى فراقها( -س

 

 من القائل؟ وعالم تدل ؟
 القائل: عمر بن الخطاب                  تدل : أهمية بر الوالدين عند الكبر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدرس السادس)مجال التهذيب(حق الكبير

 عرفي مفهوم كل من " الكبير " و " المسن ".  ✿

أرفع منك تقوى أو دينا أو أسمى منك هو من كان أكبر منك سناأو أكثر علما أو  : الكبير ✿

 جاها وكرما

الشخص الضعيف الذي يحتاج إلى رعاية غيره بسبب امتداد عمره ومرافقة صفات  المسن : ✿

 الشيخوخة له من مرض أو ضعف أو عجز

 مكانة الكبير 
مكانته متميزه لما ألبسه هللا من ثياب الوقار بشيبة ] إن من إجالل هللا إكرام ذي الشيبة المسلم [ ]  

 من شاب شيبة في اإلسالم كانت له نورا يوم القيامة [

تخصيص المسن 

 بالعناية"عللي"
 ضعف جسده / مرافقة صفات الشيخوخة له من مرض وضعف وعجز

سلوك الصحابة 

 مع الكبير

 : أيكما أكبر أنت أم رسول هللا ؟ قال : هو أكبر مني ، وأنا ولدت قبله سئل العباسلما 

فقال زيد تنح يا ابن عم رسول هللا فقال ابن  *قربت دابة لزيد بن ثابت فأخذ العباس بركابها

عباس)هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا فقال زيد أرني يدك فقبلها وقال هكذا أمرنا أن نفعل أهل بيت 

 ينا(نب

رعاية المسن في 

 المجتمع المسلم

. أجلس عيينة بن حصين  على 3. أمر النبي خادمه أنسا وقر الكبير /2. يعامل بتوقير واحترام /1 

 . خدمة عمر لعجوز عمياء مقعدة 4وسادة وقال إذا أتاكم كبير قوم فأكرموه/

نظرة اإلسالم 

للمسن غير 

 المسلم

اليهودي وكل المسنين غير المسلمين ] وهللا ما أنصفناه إذا أكلنا إسقاط عمر الجزية عن المسن 

 شبيبته ثم نخذله عند الهرم[

كتاب خالد بن الوليد إلى عامله عدي ] وأنظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعف قوته 

 وولت عنه المكاسب فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه [

أن العناية توجه ألصحاب األجسام السوية والعقول القوية أما غيرهم فيهملون ليكون  ن :أفالطونظرة الغرب 
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أال يعطى الشيوخ عالجا مكثفا إذا تجاوز سنا معينة من  اقترح بعض علماء الغرب :نصيبهم الموت  للمسن

 أجل التعجيل بوفاته

مظاهر توقير 

 الكبير

 الجميع برضا نفس وطيب خاطريجب أن يكون توقيره قيمة ثابتة ال تتغير ويؤديها 

 . قضاء حاجته التي يريدها أو يعجز عنها2. إنزاله منزلته الالئقة به      1

. نسلم على القوم عامة 4. تقديمه في الحديث على غيره وإن تساوى معه في العلم والفضل 3

 ونخصه بالتحية خاصة 

مظاهر توقير 

 المعلم

. عدم إحداث 4. مخاطبته بأدب ولطف3الذهن أثناء الشرح     . حضور 2. حسن االستماع إليه    1

. مناداته بلقب من ألقابه "أستاذي الجليل / شيخنا الفاضل / معلمي 6شغب أو ضجيج في مجلسه      

" 

ْحَسانُ  قال تعالى :" ْحَساِن ِإَّلَّ اْْلِ  "؟ بيني ذلك من دراستك لدرس حق الكبيرَهْل َجَزاُء اْْلِ

إن إحسان الشاب للشيخ الكبير في السن يكون سببا ألن يقيض هللا للشاب من يكرمه عند كبره 

 ومن تطاول على كبير في السن بالكالم أو الضرب فإن هللا يقيض له من يفعل به مثل ما فعل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدرس الرابع )مجال الثقافة اإلسالمية( ابن تيمية رحمه هللا                           
 

 ذلك . وضحيفضل كبير على األمة  البن تيمية -س
 قد حباه هللا قوة اإلدراك وسرعة الفهم والحفظ فكان كالشمس المضيئة في وجه الظالم

 
 ؟[ حياة ابن تيمية  من حيث : ] والدته / نسبه / نشأته / لقبه / وفاتهبيني بعض مالمح  -س
 

اني الدمشقي اسمه  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيمية الحرَّ

 هـ  / في حران بين دجلة والفرات في أرض الشام 661يوم االثنين العاشر من ربيع األول عام  والدته

 كانت أم جده محمد بن الخضر تسمى تيمية وكانت واعظة فنسب إليها سبب لقبه

 في بيت علم وفقه ودين / أخذ العلم على والده وعلماء بالده نشأته

 صفاته 
الذكاء / الفطنة / قوة الحفظ / النجابة في الصغر / قوة اإلدراك / اإلخالص / الشجاعة / الزهد / 

 الورع / التواضع

 تميزه

والتفسير واللغة في صغره / وشرع في التاليف وهو صغير / برع في تفسير القرآن قرأ الحديث 

وبعد صيته / أصبح إماما في العلم والعمل / شهد له التالميذ والخصوم بسعة اإلطالع وغزارة 

 العلم / اجتمعت فيه صفات المجتهد بشهادة الجميع
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 عددي بعض أشهر مؤلفاته ؟ -س

 

العقيدة الواسطية / بيان تلبيس الجهمية / الجواب الصحيح لمن بدل : االستقامة /  مؤلفاته
 دين المسيح / السياسة الشرعية إلصالح الراعي والرعية

 

)ابن تيمية الشيخ العالم المفسر الفقيه المجتهد الحافظ المحدث شيخ اإلسالم نادرة  -س
 العصر(

 من القائل لللعبارة السابقة؟وعالم تدل؟

 

 اإلمام الذهبي القائل*

 

 :نبوغ اإلمام ابن تيمية في علوم الدين تدل علي

 

 عددي أهم تالميذ اإلمام ابن تيمية؟ -س

 

 أبو عبدهللا الذهبي -4أبو الحجاج يوسف المزي   -3ابن كثير  -2ابن قيم الجوزية -1
 

 ابن تيمية رحمه هللا ؟ اكتبي المحن التي تعرض لها -س

 

 محنة التصدي ألهل البدع واألهواء   -1
محنة الجهاد ضد أعداء اإلسالم : جاهد في فتح عكا / جاهد التتار في شقحب     -2

 للدفاع عن دمشق 
. لدعوته لقتال الخونة الذين خانوا البالد 1محنة الصبر على الحق وتعرضه للسجن :  -3

 علماء واألقران. حب الناس والتفافهم حوله أثار حسد بعض ال2مع التتار      
 

 تكلمي عن وفاة ابن تيمية رحمه هللا؟ -س

 

اما وهو مسجون بسجن القلعة ع 67هـ وعمره  728من ذي القعد عام  20ليلة االثنين 
 ألف شخص 500حضر جنازته جمع كبير قيل أنهم    -بدمشق  

 ؟  اكتبي بعض  الدروس والعبرالمستفادة من  شخصية ابن تيمية -س

.علو الهمة تؤدي إلى سعة العلم وغزارة 2النشأة الصالحة في نبوغ وصالح الفرد. أهمية 1

. الدعوة إلى هللا من 4اإلطالع. السجن واالضطهاد ثمن يدفعه الداعية لتمسكه بالحق   

 . ينتزع العلم من األمة بموت علمائها5أولويات العالم الفقيه          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الدرس الخامس )مجال الثقافة اإلسالمية(حقوق اإلنسان في اإلسالم

 عّرفي  مفهوم " حقوق اإلنسان". ✿

 على أنهم خلق هلل تعالى حقوق اإلنسان: هي المميزات التي كفلها اإلسالم للناس جميعا 

 تتمثل إنسانية اإلسالم في عدة أمور فما هي؟ ✿

 .  وحدة الجنس البشري                    التقوى هي ميزان التفاضل بين الناس 

  .  إلغاء نظام الطبقات                      تحريم االعتداء على النفس اإلنسانية 

 التي أرساها اإلسالم..عددي أهم الحقوق المشروعة  ✿

الحرية  /  .4. العرض /  3. صيانة المال /  2الحياة /  .1 أهم حقوق اإلنسان في اإلسالم ✿

   . حق إبداء الرأي7.حق التعليم 6المأوى   .5

 .......... برهني على ذلك .دعم اإلسالم أهم حقوق اإلنسان لجميع الناس   ✿ 

 : التي كانت مهدرة في األمم األخرىركز القرآن والسنة على الحقوق  ✿

      منها تنهى عن اإلكراه ] لضمان  10آية عن اإلكراه والكراهية  40وردت أكثر من

 حرية الفكر واالعتقاد [ .

      كفل اإلسالم العدل والعدالة ورفع الظلم ] الفرق بين الرجال والنساء والصغير والكبير

 والمسلم وغير المسلم [ .   

      أمر بحفظ الحياة وتوفير أسبابها لإلنسان ] نهى عن القتل أو االعتداء عليها بأي شكل

 سواء على الدماء أو األعراض أو األموال  .

 تميزت مبادئ اإلسالم في حقوق المرأة عن غيره من القوانين واألنظمة .....  ناقشي هذه العبارة 

 

 اإلسالم القوانين األوربية

المرأة نصف أجر الرجل . استحقاق 1

 عن العمل ذاته

. منعها من االحتفاظ باسم عائلتها عند 2

الزواج فيجب أن تنتسب إلى عائلة 

 زوجها

. منعها من التصرف في أموالها 3

الخاصة حتى تثبت أنها لم تهبه لزوجها 

 وأنه ليس مال مشترك بينهما

ة / الثواب / :   ] التكاليف الشرعي المساواة في المسؤولية والجزاء. 1

 العقاب [

 : المساواة في الحقوق المدنية. 2

] نفس الوضع قبل وبعد الزواج / لها حق التوكيل والفسخ واختيار   

الزوج / يحرم تزويجها دون رضاها / لها شخصيتها المدنية كاملة بعد 

 الزواج فال تفقد اسمها وال أهليتها في التعاقد وال حقها في التملك [

:   ] حق التعليم / حق العمل مع  في الحقوق العامة المساواة. 3

 الضوابط الشرعية [
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 تميزت مبادئ اإلسالم في حقوق اإلنسان عن غيره من القوانين واألنظمة ..وضحي ذلك ✿

أثبتت لإلنسان حقوقا ال . 3. / أحق وأعدل من غيرها. 2. / وصفائها اال تزال برونقه   .1   

 صانت لإلنسان شخصيته وكرامته. 4. / توجد في غيرها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

 منجزات الحضارة االسالمية ورجاالتها الدرس السادس : الثقافة االسالمية

عمرا واعظمها اثرا في  عللي ... الحضارة االسالمية اطول الحضارات العالمية -س

 الحضارات االنسانية ؟

وهي  -بسبب نتاج تفاعل ثقافات الشعوب التي دخلت في االسالم ايمانا وتصديقا واعتقادا  

ما في المناطق التي وصلت اليها ئخالصة لتالقح هذه الثقافات والحضارات التي كانت قا

 الفتوحات االسالمية .

ى الفكري واالجتماعي واالقتصادي المستوتعبر الحضارة عن  مفهوم الحضارة 
 والسياسي والفني والروحي لمجتمع ما ۔

ى جذور الحضارة ما الدليل عل
العربية الضاربة في أعماق التاريخ 

 البشري ؟

 -ى حضارات ) معين تمثلت حضارة العرب في التراث القديم عل -1
حمير = في بالد اليمن ( وحضارة الحجاز التي اشتهرت  -سبأ 

 بنشاطها التجاري الديني ۔
واشتهرت الحضارة االسالمية بعد ظهور االسالم بالعلوم النقلية  -2

 -القراءات  -او الشرعية التي تتصل بالقران والسنة مثل ) التفسير 
 والجغرافيا (   -التاريخ  -االدب  -اللغة  -الفقه  -الحديث 

ى تاريخ عددي المجاالت الشاهدة عل
 ؟الحضارة العريق 

ء نهج فيه الشعرا -في االدب : .. تطور في العصر العباسي  -1
مناهج جديده في المعلني والموضوعات فاصبح من معالم الحضارة 

 االلسالمية ۔
الفنون والعمارة : اهتم االمويين والعباسيين واالندلسين في  -2

مجال التشييد والتعميير ، فقد برز،ا في فن العمارة والزخرفة ، 
 زخرفة المساجد والقصور والقباب ۔ وخاصة :

فن االحرف العربية : اصبح فن الخط العربي متميزا في مدينة  -3
 وبالد الرافدين ۔ -االندلس وقصر الحمراء وفلسطين 

ى الدين االسالمي قيما اجتماعية جديدة ومبادئ خلقية فاضلة على حياة العرب < ارس -س

 وضحيها ؟

 والمساواة بين االفراد بالحقوق والواجبات والمكانة االجتماعية ۔اكد على مبادئ الحرية  -

احل االخوة االسالمية محل النسب بالقبيلة والوالء لالسالم محل الوالء للقبيلة والشريعة  -

 االسالمية العادلة محل االعراف القبلية ۔

لها التعليم وامر منح االسالم المرأة حقوقا واسعة وحرم الحاق االذى بها واوجب -3

 بحسن معاملتها 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) منجزات الحضارة االسالمية (

 أكملي الفقرة التالية بما يناسبها من جمل مفيدة : -س

موا بترجمة المؤلفات ۔۔۔۔ لقد اعتنى المسلمون بالعلوم ۔۔۔۔ الطبيعية ۔۔۔۔ حيث قا -

اليونانية ۔۔۔۔ ولكنهم لم يكتفوا بنقلها بل ۔۔۔۔ توسعوا ۔۔۔۔ فيها واضافوا اليها اضافات 

مهمة تعتبر اساس البحث العلمي الحديث ،   وقد قويت عندهم ۔۔۔۔ المالحظة۔۔۔۔ 

 وحب التجربة واالختبار ۔

 

 

 

 

 

االسالمية عددي أهم المنجزات العلمية في الحضارة  -س

 ؟

  

 

 

 

 عددي أهم منجزات الحضارة اإلسالمية؟ -س

 منجزات الحضارة اإلسالمية

 االمام الفذ عالم زمانه في الفقه -ابرز رجاالتها)الحسن البصري( - الفكر -1
 ) أبو حنيفة النعمان (

 ذلك الفن ومن أشهر مؤلفاته مؤسس علم االجتماع ) ولي الدين أبو زيد عبدالرحمن بن خلدون( ويعتبر رائد - االجتماع -2
 ) مقدمة ابن خلدون ( التي خصصها للعمران البشري واالجتماع االنساني ۔ 

 من رجاالتها والفيلسوف    ) الحسين بن علي بن سينا ( له انجازات طبية وابداعات علمية - الطب -3
 العالم والطبيب الذي اشتهر بأصالة البحث وسالمة التفكير هو : -
 بكر الرازي () أبو  

 من أبرع رجاالتها  أحمد بن ماجد الملقب ب  ) أسد البحار ( عرف البحار وألف كتابه الشهير  - المالحة -4
 ) الفوائد في علم البحر والقواعد ( وله ابتكارات في تطوير أدوات المالحة مثل :) المزولة واالسطرالب(

اسحق الكندي( علومه متنوعه فقد برع في علم الرياصيات وعلم الفنون من ابرز رجاالتها ) أبو يعقوب بن  - الفلسفة -5
 الموسيقية حتى اصبح امام عصره ۔
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 برع في هذا الفن ) محمد بن عبدالرحمن االدريسي ( مؤسس علم الجغرافيا استخدمت خرائطه ومصورا الجغرافيا -6
 فيسائر كشوف عصر النهضة االوربية

 اشهر علماء العرب هو ) علي بن الحسين المسعودي ( وكااان معروفا بالترحال والمؤرخ الجغرافي ويعتبر من -

الفيزياء  -7
 والكيمياء

 اشهر الماهرين في هذا الفن  -
)  محمد بن الحسن بن الهيثم ( وهو أول من بين حقيقة الرؤية أن الضوء يأتي من االجسام الى العين وليس 

 العكس كما كان يعتقد العلماء حتى عصره وإليه يرجع اختراع 
 ) الكاميرا ( كمبدأ عمل ،   وهو أول من شرح العين تشريحا كامال ووضح وظائف أعضائها ۔

 

وتابعينهم بهذه المكانة العظمى الى وقتنا   -ما الذي جعل جيل الصحابه رضي هللا عنهم   -س

 الحاضر ؟

النهم التزموا باالخالق النبوية الكريمة وأبدعوا في نقل الدعوة والهدي النبوي الى   

 البشرية جمعاء ،  فكانوا بحق الرجال الذين غيروا وجه التاريخ ۔

 يحقق للناس العزة والكرامة ۔۔۔۔ وضحي العبارة السابقة ؟حرص االسالم على أن  -س

النه ربى في نفوسهم االعتزاز بالحق والمحافظة على العدل ،  فالعتزاز باالسالم واالنتساب 

 اليه انما هو من اهم أسباب الرفعة لألمم ۔ 

 من قائل العباره التالية وعالم تدل ؟  -س

 سالم فمهما نطلب العزة بغير ما اعزنا هللا به أذلنا هللا ( ) انا كنا اذلة قوم فأعزنا هللا باال 

  -رضي هللا عنه  -عمر بن الخطاب  * القائل :

 ان االعتزاز باالسالم واالنتساب اليه من اهم اسباب الرفعة لألمم ۔ * تدل على :

 ما الذي استفادته الحضارة الغربية من الحضارة االسالمية ؟ -س

قديما مع الغرب بعد ظهور االسالم ، ) فبدأ بالعالقات التجارية ( حتى بدآت عالقة العرب  -

 تطورت وتوثقت 

) اصبحت بغداد مركزا للتعايش السلمي مع القوميات المتباينة ، لم يحاول االسالم تغيير 

 خصائص هذه القوميات بل بلورها ودفعها للتقدم الحضاري ( 

كانت اسبانيا زمن القوط ذات رخاء قليل لكن ما )  -غوستاف لوبون  -يقول المؤرخ الشهير  -

ان دخلها العرب في القرن الثامن الميالدي حتى بدأوا ينشرون فيها رسالة الحضارة ( مهم ) 

 سوال من القائل ( 

خط التماس الثالث العرب بالغرب كان من الحروب الصليبية ،  حيث نقل المحاربون جميع  -

المسلمين والعرب الى بلدانهم وكان في مقدمة ما نقل )  المنجزات العلمية والتقنية لدي

طبع  -صياغة الذهب والفضة من سوريا الى اوربا  -صناعة الزجاج ۔۔ نقلت الى ايطاليا 

 الفنية على األنسجة بطريقة الكبس من الديار المصرية(  النقوش


