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 كيفية تعظيمها الدليل الشعائر

ُه ًدىُاْلق ْرآنُ ُفِيهُُِأ ْنِزلَُُالَِّذيُانََُرَمضََُُشْهرُ  شهر رمضان

َُواْلف ْرقَانُُِاْله َدىُِمنََُُوبَيِّنَاتُ ُلِلنَّاسُِ

ُصيامهُامتثاالُألمرُهللا-

ُإلىُهللاُتعالىُبالطاعاتالتقربُ-

اْلقَْدِرَُخْيٌرُِمْنُأَْلِفَُشْهرُ  ليلة القدر ُإحياءهاُبالذكرُوالصالةُوالدعاء-ُلَْيلَةُ 

من  العشر األول

 ذي الحجة

ُأَْفَضَلُِمْنهَاُفِيُهَِذهُِ ُفِيُأَيَّام  :ُقَال وا.ُماُاْلَعَمل 

ٌلَُخَرَجُ:َُوالُاْلِجهَاد ،ُقَالَُ َوالُاْلِجهَاد ،ُإاِلَُرج 

ُبِنَْفِسِهَُوَمالِِهُفَلَْمُيَْرِجْعُبَِشْيءُ  ُ.ي َخاِطر 

ُأيامُفاضلةُوعظيمةُعندُهللاُتعالى-

لصالحةُيستحبُاإلكثارُباألعمالُاُ-1

ُ.فيهاُ

ُِاْثنَاَُعَشَرَُشْهًرا األشهر الحرم ه وِرُِعْنَدُهللاَّ ةَُالشُّ ُِعدَّ ُتحريمُالظلمُفيهاُ-ُإِنَّ

ُالصيامإكثارُ-

ُالعملُالصالحإكثارُ-

َماِءُُۖفَلَن َولِّيَنََّكُقِْبلَةًُ الكعبة المشرفة قْدُنََرٰىُتَقَلَُّبَُوْجِهَكُفِيُالسَّ

َُوْجهََكُشَُ ُْطَرُاْلَمْسِجِدُاْلَحَراِمُُۚتَْرَضاهَاُُۚفََولِّ

قبلةُالمسلمينُالتيُأمرُالمسلمينُ

ُباستقبالهاُحالُالصالةُ

ُاءُالحاجةعدمُاستقبالهاُحالُقضُ-

ُحرمةُالصيدُفيُمكةُ-

المسجد الحرام 

واألقصى 

 والنبوي

المسجدُ:ُتشدُالرحالُإالُإلىُثالثةُمساجدُال

ُالحرام،ُوالمسجدُاألقصى،ُومسجديُهذا

ُوجوبُاحترامُالمسجدُالحرام-

سجدُفيُالمعدمُالوقوعُفيُالمعاصيُُ-

ُمضاعفُألنُاالثمُفيهُالحرام

الصالةُفيُمسجدُالرسولُتعدلُألفُُ-

ُصالة

ُتخليصُالمسجدُاألقصىُمنُالصهاينة-

ُحبهاُوالصالةُفيهاُواحترامهاُ-ُأحبُالبقاعُإلىُهللاُالمساجد سائر المساجد
 

 

 

 امتثال المرء أمر هللا تعالى واجتناب نواهيه                                 

 

 تعظيم حدود هللا تعالى

تعدي حدود هللا  -
 تعالى 

ظهار الصالح أمام إ -
الناس وإذا خال بنفسه 

 ينتهك حدود هللا 
تعدي حدود هللا تعالى -

 مجاهرة 

 قينصور تعظيم حقوق المخلو

ال يجوز االعتداء على المسلمين -
على المال أو العرض أو النفس أو 

 .الجسد 
تحريم االعتداء على أولياء هللا من -

 المالئكة واألنبياء والصالحين 
تحريم االعتداء على زوجات النبي -

 صلى هللا عليه وسلم والصحابة الكرام

 تعظيم شعائر هللا تعالى 

المعالم الظاهرة من دين هللا تعالى والتي نصبها الشارع عالمة على 

 . أمر ما ، سواء كانت من المعالم زمانية أو مكانية 

 األزمنة الشريفة
 شهر رمضان-

 ليلة القدر-
العشر األول من -

 ذي الحجة
 ألشهر الحرما-

 األمكنة الشريفة
 الكعبة المشرفة-
المسجد الحرام -

 واألقصى والنبوي
 سائر المساجد-
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 : من حقوق الخالق  -
 

 تعظيم كالم هللا  -2     تعظيم صفات هللا  -1

 تعظيم من أمر هللا تعالى بتعظيمه  -4    تعظيم أوامره ونواهيه  -3

 االبتعاد عن الذنوب والخطايا بجميع أنواعها  -0

 

 

 :  علل ما يأتي -

 تعظيم شعائر هللا تعالى ال ينبع إال من تقوى القلوب  -
 . ألن المعظم لها يبرهن على تقواه هلل وصحة إيمانه ألن تعظيمها تابع لتعظيم هللا تعالى 

 
 . لى الظلم في األشهر المحرمة حرم هللا تعا-

 . ألنه أبلغ وأعظم من الظلم في غيرها وأن العمل الصالح خير فيها من غيرها 
 
 عوقب الواحد إذا أظهر الصالح أمام الناس وإذا خال بنفسه ينتهك حدود هللا-

 عليه ألنه عظم المخلوق فخشي من إطالع الناس عليه وعاملهم بأفضل ماعنده فلم يخش من إظهار هللا
 فعامل هللا بأهون ما عنده وأحقره 

 
 االبتعاد عن ارتكاب المعاصي من اآلثار الحميدة لتعظيم حرمات هللا تعالى  -

ُ.ألنُاالنسانُإذاُعظمُحرماتُهللاُتعالىُفإنهُيخافُانتهاكهاُتعظيماُهللُتعالىُوخوفاُمنُعقابهُ

ُ

 . وجوب إجالل أصحاب النبي واحترامهم -

ُصلىُهللاُعليهُوسلمُُ-بيُلمقامهمُمعُالن

ُُُ.وألنهمُأولياءُللنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُوأولياءُهللُتعالىُ

ُ

ُ

 ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم)   . العتق من النار    
 

 
 
 حب الصحابة :   القيمة... ( ال تسبوا أصحابي ) 

 . أدافع عن الصحابة  -2أحترم صحابة النبي صلى هللا عليه وسلم  -1 :المظهر 

 

 ؟( مالكم ال ترجون هلل وقارا : ) ما معنى قوله تعالى  -

نزلت على لسان نوح عليه السالم لقومه والمقصود منها من ال يعظم شهر رمضان وال يعظم البيت الحرام 

  عليه وسلم صلى هللا -بي محمدا أو ال يعظم الن

 -جعل األنداد -شرك حق هللا تعالى كال
 التوجه بالدعاء لغير هللا

بالسب    االعتداء على العرض   -1 حق العباد

 النفس بالقتل والجرح -2  

 االعتداء على المال بالسرقة والرشوة  -3   

 فضل يوم عرفة

 ويوم النحر

  

  القيمة المستفادة

 تعظيم المسجد الحرام
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 ويكون غلوهم بـأهل الغلو  -1

 
 
 
 
 
 

 يبالون بتعظيم حرمة أو شعير    وال تعظيم أمر معظم وال مكان مفضل فال يعظمون هللا هم الذين ال -2

 .حق عظمته وال يخافون بأسه ونقمته 
 

وما لم يعظمه الرسول الكريم  على قدر تعظيم هللا تعالى له    هم الذين يعظمون ما عظمه هللا تعالى -3

 . بمعظم  ليس عندهم بشيء
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعظيم أمكنة لم يأمر هللا تعظيمها مثل 
التمسح بغار حراء أو  -قبور الصالحين 

 ثور تبركا

تعظيم بعض األزمنة لم يأمر هللا 
بتعظيمها مثل تعظيم صفر بمزيد من 

 او العمرة في رجبالعبادة 

 الخوض بغير علم في ذات هللا  قلة العلم الشرعي الجهل بدين هللا تعالى 

االبتعاد عن ارتكاب 

 المعاصي 

التقوى واإليمان والتمسك بماء 

حصول الخير من عند  جاء بالشريعة المطهرة 

 هللا رب العالمين 

كثرة الترخص والمداهنات والتنازالت والتساهل من بعض علماء الدين الذين 

 أشربوا حب الدنيا والرياسة
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 ذم من يستحق الذم بأكثر من مما يستحق  ن يستحق المدح بأكثر مما يستحق مدح م

 العمل بشيء أمر هللا بعمله على وجه يزيد عما أمر به 

 

                      

        

 

 مجاوزة الحد والزيادة في الشيء      بذل ماال يجب تفضال   
 مدحا أو ذما ، أخذا أو تركا بأكثر   سهولة الجانب في اإلعطاء وطيب النفس 

 .  مما يستحق          
 

 

 الدليل صور سماحة اإلسالم
بيهُبالشفقةُواللينُعلىُامتنُهللاُتعالىُعلىُن

ُأتباعه

ْنَتُفَظًًّاَُغلِيظَُاْلقَْلِبُ ُِلِْنَتُلَه ْمَُولَْوُك  فَبَِماَُرْحَمة ُِمَنُهللاَّ

واُِمْنَُحْولِكَُ ُاَلْنفَضُّ

حثُهللاُتعالىُعلىُدعوةُأهلُالكتابُإلىُ

ُبالتيُهيُأحسنُُالتوحيد

ُالذينُإال أحسنُهيُبالتيُإالُالكتابُأهلُتجادلواُوال

ُمنهمُظلموا

واُإِْنُيَْنتَه واُي ْغفَْرُلَه ْمَُماُقَْدَُسلَفَُُجعلُاإلسالمُبابُالتوبةُمفتوحاُأمامُالجميع ُق ْلُلِلَِّذيَنَُكفَر 

التكاليفُفيُاإلسالمُبقدرُاالستطاعةُودائرةُ

ُالمباحُأوسعُمنُالحرام

ْسَعهَا و  نَْفساًُإاِلَُّ  ُ ُهللاًّ ُالَُي َكلِّف 

يِنُِمْنَُحَرجُ  ْمُفِيُالدِّ ُ َوَماَُجَعَلَُعلَْيك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 الحكم الشرعي األحاديث النبوية

ْفَق الَ يَُكوُن فِي َشيء إاِلَّ َزانَهُ َوالَ يُْنَزُع ِمْن  إِنَّ الرِّ

 .َشْىٍء إاِلَّ َشانَهُ 

ترغيب الرسول صلى هللا عليه وسلم بالشفقة 
 واللين والرفق 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِ َصلَّى هللاَّ إِيَّاُكْم َواْلغُلُوَّ  " : قَاَل َرُسوُل هللاَّ

ينِ  يِن ، فَإِنََّما أَْهلََك َمْن َكاَن قَْبلَُكُم اْلغُلُوُّ فِي الدِّ   "فِي الدِّ

 ر هللا تعالى تحريم الغلو ومجاوزة الحد لما أم

ٍة ِمْن ِكْبرٍ )   التكبر  ( ال يَْدُخُل اْلَجنَّةَ َمْن َكاَن فِي قَْلبِِه ِمْثقَاُل َذرَّ

 
 

 

مدح نبي هللا عيسى ونحوه من األنبياء فرفعهم عن مقام النبوة إلى مقام 
 الربوبية الذي ال يحق إال هلل تعالى
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  -: علل ما يأتي 

 .وقع البعض في سوء الفهم للنصوص  -1

 .لعدم فهم معاني ألفاظها من ناحية اللغة ، أو عدم فهم معانيها في استعمال الشارع 
 

 .م من أكبر أسباب الغلو الجهل بأصول اإلسال -2

 .حفظ النصوص من غير فهم وفقه ، االبتعاد عن مجالسة العلماء ومن لهم أقدام راسخة في العلم 
 

 . تسلل الكبر واالستعالء إلى طائفة كبير  من الناس عندما أقبلوا إلى عباد  هللا تعالى الظاهر   -3

 . لفوات مراقبة نفوسهم وتهذيبها وتزكيتها 
 

 تنظيم الدورات التربوية العامة الخاصةضرور   -4

 .لتهذيب الطباع الغليظة وحثها على اللين والرفق واالبتعاد عن الغضب 
 

 .وجوب القيام األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -5

 .ألن هللا تعالى يحفظ أمان المجتمع بهذه الشعيرة العظيمة 
 

 .ت السماوية الرسالة اإلسالمية خالد  متميز  عن باقس الرساال -6

 . ألنها امتازت باليسر واللين وجاءت رحمة للعالمين 
 
 

 

 

 

 

 

 تعلم العلم الشرعي الذي ينفع عموم الناس وخصوصهم من خالل الوسائل اإلعالم المرئية والمسموعة -1

 . ر الغلو إعطاء المجال للعلماء الربانيين والوعاظ والدعاة إلبالغ رسالة هللا تعالى وتنبيه من خط -2

 تنظيم الدورات التربوية العامة الخاصة  -3

 . القيام بواجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر -4

 صلى هللا عليه وسلم  ؟  -لمن قال الرسول  -

 ( أما علمت أن اإلسالم يهدم ما كان قبله وأن الهجر  تهدم ما كان قبلها   وأن الحج يهدم ما كان قبله ) 

 صلى هللا عليه وسلم  -ول الرس :القائل 

 لعمرو بن العاص  :قالها 

 . أن باب التوبة مفتوحا واألخير إذا أسلم وتاب تغفر سيئاته  :تدل 

 التعصب  اتباع الهوى االستعالء بالطاعة  سوء الفهم الجهل
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صورةُالكفرُُم

ُاألكبر

ُالمثالُ

كفرُاإلنكار1ُُ

ُوالتكذيبُ

ُيسعهُجهلهينكرُصاحبهُشيئاُمماُالُُ-أ

ُ(مثلُالصالةُ)ُيكذبُبآياتُهللاُتعالىُُ-ب

ُيعتقدُكذبُالرسلُعليهمُالسالمُأوُأنهمُأخبرواُبغيرُالحقُأوُخالفهُ-ج

ُ.أنُيستحلُالزناُُ-د

ُأنُيستحلُشيئاُمماُحرمهُهللاُتعالىُُ-هـ

اهرُمعُالعلمُصلىُهللاُعليهُوسلمُفيُالظُ-عدمُاالنقيادُورفضُاالذعانُلرسولُهللاُُكفرُاالستكبار2ُ

ُ.ُبمعرفتهُفيُالباطن

ُمعناهُالُيجزمُالمرءُبصدقُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُوالُكذبهُبلُيشكُفيُأمرهُُكفرُالشك3ُُ

ُبأنُيتركُالمرءُالحقُالذيُجاءُبهُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُفالُيتعلمهُوالُيعملُبهُُكفرُاالعراض4ُُ

ُأوُاالنتقاصُ،ُأوُالسبُلشيءُمنُدينُاإلسالماالستهزاءُأوُالسخريةُُكفرُاالستهزاء5ُ

سواءُأكانُهازالُأوُالعباُأوُمجاالُللكفارُمثالُأوُنكايةُفيمنُخاصمهُأوُفيُحالُ

ُالغضبُ

ُكراهيةُاإلسالمُأوُكراهيةُشيءُمنُأحكامهُأوُشيءُمنُشرعُهللاُأوُكراهةُنبيُاإلسالمُكفرُالبغض6ُُ

ُأوُماُجاءُبهُالشرعُ
 

 

 

 

 

 : لي ما يأتي عل 

 .وجود المؤمن والكافر أمر ال بد منه  -1

 .لمعرفة فضل الحق ال بد من معرفة الباطل -. من مقتضيات الحكمة اإللهية لدوام النوع اإلنساني -

 .( األكبر ) كراهية اإلسالم أو شيئ من أحكامه أو شرع هللا أو كراهة نبي اإلسالم من كفر البغض -2

 . دين محبته ومحبة هللا تعالى ومحبة رسوله األمين ألن من تعظيم هذا ال
 

 أو بهما معاهو جحود شيء مما افترض هللا تعالى اإليمان به القلب أو اللسان              

  

 فر األكبرالك

ما ينقض أصل اإليمان ويخرج صاحبه من دائرة 
 اإلسالم ويوجب له الخلود في النار 

 صغرالكفر األ

هو ما ال يناقض أصل اإليمان ، وال يخرج من الملة 
 بل ينقص الدين ويضعفه 

االستهزاء بشيء من أقوال 
 ل الرسول الكريم أو أفعا

انتقاص أصحاب الرسول 
 الكريم كلهم جملة 

 االستهزاء بالقرآن الكريم 

www.kesdufiles.com 
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صورةُالكفرُُم

ُاألصغرُ

ُالدليلُالمثالُ

وذلكُبنسبتهاُإلىُغيرُهللاُبلسانهُدونُُالنعمةُكفر1ُُ

ُاعتقادهُ
ِ ُكْفًرا  ُ لُوْا ِنْعَمَة هللاه أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َبدَّ

َُوأََحلُّوْا َقْوَمُهْم َداَر اْلَبَوارِ   

العشيرُكفر2ُُ

ُوإحسانه

َساُء ، ُغالبهُيحدثُبينُالنساءُ اَر َفإَِذا أَْكَثُر أَْهلَِها النِّ أُِريُت النَّ
ِ ؟ َقاَل : َيْكفُْرَن ، ِقيَل  : أََيْكفُْرَن ِباهللَّ

َيْكفُْرَن اْلَعِشيَر َوَيْكفُْرَن اإلِْحَساَن ،لَْو 
ْهَر ، ُثمَّ  َرأَْت  أَْحَسْنَت إِلَى إِْحَداُهنَّ الدَّ

َما َرأَْيُت ِمْنَك َخْيًرا : ِمْنَك َشْيًئا ، َقالَْت 
 َقطُّ 

الحلفُبغيرُهللاُكفر3ُُ

ُتعالىُ

الُيخرجُمنُالملةُبشرطُأنُالُيعظمُ

ُ.ُالمحلوفُبهُكعظمةُهللاُتعالىُ
 من حلف بغير هللا فقد كفر أو أشرك "
 " 

هوُغيرُمخرجُمنُالملةُألنُهللاُُقتالُالمسلم4ُ

ُيمانُوصفهمُُباال

َوإِن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتلُوا 
َُفأَْصلُِحوا َبْيَنُهَما

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمُُوالنياحةُعلىُالميتُُالطعنُفيُالنسب5ُُ ِ َصلَّى هللاَّ : قال َرُسول هللاَّ
الطعن : اثنتان في الناس هما بهم كفر>

 <في النسب، والنياحة على الميت
ُ

لىُغيرُاالنتسابُإ6ُ

ُاألبُ

ُ.ُالمرادُبهُكفرُالنعمةُ

ُ:ألنُ

األبُهوُمنُأنجبُهذاُاالبنُوكانُُ-أ

سبباُفيُوجودهُوقامُعلىُماُفيهُ

ُ.مصالحهُ

إذاُادعىُاالنتسابُلغيرهُكانُذلكُ

ُ.كفراناُبالنعمةُالتيُأسداهاُلهُأبوهُ

 - َوَسلَمََََعلَْيهَهَّللَاَََُصلَىَ-َّللَاَهََرُسولَََُقالََ 
بََََفَمنََْ،َآَبائهُكمَََْعنَََْتْرَغُبواََلَ:  ََعنَََْرغه

ُ . َكَفرََََفَقدََْأَبهيهَه

 

 

 

 

 ؟ما القيمة المستفادة من اآلية الكريمة  -

 (  اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا إاِلَّ إِْبلِيَس َكاَن ِمَن اْلِجنِّ َفَفَسَق َعْن أَْمِر َربِّهِ  َوإِْذ قُْلَنا لِْلَماَلِئَكةِ )
 . أطيع هللا تعالى فيما أمرني : المظهر السلوكي    الطاعة : القيمة   

 حكم الكفر األصغر حكم الكفر االكبر

 مخرج من الملة
 الخلود في نار جهنم

 ينقص الدين ويضعفه
 هللا تعالى غضب

 يحتاج لتوبة
 

 هو معصية هللا وترك أمره والخروج عن طاعته سبحانه وتعالى   

الفاسق هو العاصي هلل تعالى ومتجاوز 

 حدود الشرع

الخارج عن طاعة هللا مثل إبليس عندما أمره 

 هللا تعالى للسجود آلدم فترك السجود
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 :  الفسق نوعان  -

 الفسق األصغر  -2       الفسق األكبر  -1

 هو دريف الكفر الصغر       هو رديف الكفر األكبر 
 المعصية التي ال تخرج صاحبها عن        مخرج من الملة  -أ

 اإليمان وال تنفي أصله وال تسلبه صفته       ينفى عنه اإليمان -ب
 خلود في نار جهنم ال -ج

 

 

 

 

 : قال تعالى        
ُنوْا َوالَ َتقُولُوْا لَِمْن أَْلَقى إِلَْيُكمُ  ) ِ َفَتَبيَّ َها الَِّذيَن آَمُنوْا إَِذا َضَرْبُتْم ِفي َسِبيِل هللاه الََم لَْسَت ُمْؤِمًنا َيا أَيُّ   (السَّ

 : أجيبي عن ما يأتي 

 ال يجوز ومنهي عنه كفر على مسلم دون برهان واضح ودليل قاطع ؟ ما حكم من أقدم على الحكم بال -1

 ( إذا قال الرجل ألخيه يا كافر فقد باء به أحدهما : ) فسري معنى الحديث التالي  -2

 : باء باالثم أحدهما في أمرين 
 . إن كان صوابا فالكافر آثم بكفره  -أ

 . را وإن كان مخطئا فالمكفر آثم بتكفيره من ليس كاف -ب

 . اإلمام الغزالي  .......(ينبغي االحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيال ) من القائل ؟  -3
                 

 

 

 :صور الجهل 

 ( جاهل بوجوب الزكاة فيجحد بوجوبها ألنه حديث عهد اإلسالم ) خلو النفس من العلم أصال  -1

 ( مع كالما فينكر جهال أنه من القرآن وهو منه كأن يس) اعتقاد الشيء بخالف ما هو عليه  -2

 .عللي عدم تكفير المكره على ترك الصيام   
 . ألن كالم المكره ال عبرة به في سائر العقود والتصرفات وال يترتب عليه حكم شرعي 

 : صنفي نوع الكفر في الحاالت التالية 

 ( فر األصغر الك)     . ما رأيت منك خيرا قط : قول المرأة لزوجها  -1

 ( كفر الشك -الكفر األكبر)  . حق  -صلى هللا عليه وسلم  -يشك في أن ما جاء به رسول هللا  -2

 ( كفر االستهزاء  -الكفر األكبر )      . السخرية من حجاب المرأة المسلمة  -3

 (كفر اإلعراض -الكفر األكبر )      .إهمال تعلم حكم الوضوء والصالة  -4

 :  اآلتية ما يدل على كفر أكبر وكفر أصغر وضحيهما في المواقف

 ( قتال المسلم من الكفر األصغر )    . يقتل أخاه المسلم ألنه تسبب في ظلمه  -1

 ( كفر اإلنكار والتكذيب من الكفر األكبر )      . يكذب بوجود المالئكة  -2

 (  من الكفر األصغر الحلف بغير هللا)   رجل كثير الحلف بالشمس والكواكب والنجوم  -3

 ( كفر البغض من الكفر األكبر )  يكره شعيره الحج بحجة أنها تسبب التعب واالجهاد  -4

الحكم على الشخص بالخروج من 
 اإلسالم

 التفسيق  التكفير 

الحكم على الشخص بأنه عاص 
 وخارج عن طاعة هللا 

 الجهل وهو عدم العلم 
الخطأ وهو ما يصدر من المكلف 

 دون قصده  

االكراه وهو حمل الغير على أمر ال يريده 
 بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه  
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 معناها  الكلمة 

 يقدر ويمكث يجمع

 مادة خلقه أي ما يخلق منه  خلقه

 رحم األم  بطن

 الحيوان المنوي الذي تكون منه اإلنسان  نطفة

 دم جامد يعلق في الرحم  علقة

 قطعة من اللحم قدر ما يمضغ مضغة

 مدة عمره  أجله 
 

 

 

 

 ما األمور الغيبية التي أخبرنا بها الحديث الشريف ؟  -

 

 

ََعْن  ََمْسُعوٍد َْبنه َّللَاه ُ َعْنُه َقاَل َعْبده ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو : َرِضَي هللاَّ ِ َصلَّى هللاَّ َثَنا َرُسوُل هللاَّ َحدَّ

اِدُق اْلَمْصُدوقُ  يَنََيْوًماَُنْطَفًةَ،َُثَمََيُكوُنََعلََقًةَ : الصَّ َأَْرَبعه هه َأُمِّ إهَنَأََحَدُكْمَُيْجَمُعََخْلقُُهَفهيََبْطنه

لَُ َُيْرسه ََذلهَكَ،َُثَم ْثَل َمه ََيُكوُنَُمْضَغًة َُثَم ََذلهَكَ، ْثَل وَحََوُيْؤَمُرََمه َالرُّ َفهيهه ََفَيْنفُُخ ،َ َاْلَملََك َإهلَْيهه ّللَاُ
ََكلهَماٍتَ يََلَإهلََهََغْيُرهَُإهَنَأََحَدُكْمَ:َبهأَْرَبعه يٌدَ،ََفَوّللَاهَالَذه َأَْوََسعه ََوَشقهيٌّ ََوأََجلههه ََوَعَملههه ْزقههه َره بهَكْتبه

ََحتََ َاْلَجَنةه َأَْهله َلََيْعَمُلَبهَعَمله َتاُبََفَيْعَمُلَبهَعَمله َاْلكه َراٌعَ،ََفَيْسبهُقََعلَْيهه ىََماََيُكوُنََبْيَنُهََوَبْيَنَهاَإهَلَذه
ََحَتىََماََيُكوُنََبْيَنُهََوَبْيَنهََ َالَناره َأَْهله ََفُيْدُخلَُهاَ،ََوإهَنَأََحَدُكْمَلََيْعَمُلَبهَعَمله َالَناره َراٌعَ،َأَْهله اَإهَلَذه

َاْلَجَنةهََفَيْدُخلَُهاَََفَيْسبهقَُ َأَْهله َتاُبََفَيْعَمُلَبهَعَمله َاْلكه  َعلَْيهه

 ( ابن أم عبد ) عبد هللا بن مسعود وينادى بأمه 
 من السابقين في اإلسالم  -
 سادس من أسلم  -
 هاجر إلى الحبشة الهجرتين  -
 هاجر إلى المدينة وآخى النبي بينه وبين الزبير بن العوام  -
 في مكة لقرآن الكريم أول من جهر با -
صلى هللا عليه وسلم بضعا وسبعين  -أعلم الصحابة بكتاب هللا فقد تلقى من النبي  -

 رة من القرآن سو
 شهد جميع الغزوات  -

 اللحم العظام المضغة العلقة النطفة

 غيب األرحام

 

 خلق األجنة 
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 ؟متى يسأل المالئكة المكلفون باألجنة رب العز  عن جنس المولود 

 . يوم  125بعد مرور 

 

 ؟يوم  121مرور ما األمور التي يكتبها المالئكة  بعد 
 

 

 

 

 

يَبٍةَفهيَ : )) بم وافق الحديث الشريف القرآن الكريم في قوله تعالى  - ْنَُمصه َماَأََصاَبَمه

ََوَلَفهيَأَْنفَُ يٌرَاْْلَْرضه َأَْنََنْبَرأََهاَإهَنََذلهَكََعلَىَّللَاهََيسه ْنََقْبله َتاٍبَمه ُكْمَإهَلَفهيَكه  ( 22 )سه
َُكَلَُمْخَتاٍلََفُخورٍََلهَكْيََلََتأَْسْواََعلَىََماََفاَتُكمَْ  ؟َ((َََوَلََتْفَرُحواَبهَماَآَتاُكْمََوّللَاََُلَُيحهبُّ

-  

 . كتب هللا تعالى لكل إنسان كل ما يتعلق بحياته من خير أو شر  -1

من يؤمن باهلل تعالى وما أنزل على محمد صلى هللا عليه وسلم لن يأسى على مافات وال  -2

 .يفرح بما جاءه 

 . كمة يريدها هللا تعالى كل شيء كان لح -3

 .  (( أن العبرة بالخواتيم : )) وضحي العبارة التالية  -

بسب عمل واحد ألهل  يعمل بعمل أهل الجنة طوال حياته فيختم له في آخر عمره بالنار -1

 .النار

بالجنة بسب عمل واحد ألهل  طوال حياته فيختم له في آخر عمره ناريعمل بعمل أهل ال -2

 .الجنة

 د في حياتنا من هذا الحديث ؟ ماذا نستفي -

 .علينا أن نحرص على العمل الصالح في كل وقت  -1

 .الدعاء بالثبات على الطريق المستقيم الذي يرضاه هللا تعالى  -2

أعمالنا كتبت من قبال فلم نعمل مادامت خاتمتنا كتبت من : ) بم تردين على من يقول  -

 ؟  ( قبل 

 : ال نحتج بذلك ألننا  -1

 . من أهل الجنة أم من أهل النار ال نعلم هل نحن  -

 . علينا االستعانة باهلل تعالى وسؤاله حسن الخاتمة واالستعانة من سوء الخاتمة  -

 : أكملي الفراغات التالية  -

 ( أربعين يوما ) يتطور خلق الجنين في بدايته  -1

 ( اإليمان بالقضاء والقدر ) وهو الحديث الشريف يؤكد ركن من أركان اإليمان  -2

 جنس الجنين

خلقه تام أم 

 ناقص

 الرزق عدد األجنة األجل 

السعاد  

 والشقاء
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 : راوي الحديث الشريف 
 أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها بنت أبي بكر الصديق  -
 صلى هللا عليه وسلم وأحب زوجاته إليه  –زوجة رسول هللا  -
 ة من فوق سبع سماوات وعن أبيها المبرأ -
 .أمها أم رومان بنت عامر  -
 . تكنى بأم عبدهللا  -
 67هـ ودفنت بالبقيع وعمرها 08توفيت  -

 
 
 
 
 
 
 
 

 معناها  الكلمة 

 صلى هللا عليه وسلم  –يا من صدق وآمن برسالة محمد   يا أمة محمد 

 أشد غيرة أغير

 هو اإلنسان حرا كان أو رقيقا  عبده

 المرأة المملوكة : األمة  أمته 

 
 
 
 
 

 . الذي بدأ به النبي صلى هللا عليه وسلم ( يا أمة محمد ) وضحي معنى النداء * 
 النداء بمعنى اإلشفاق  -
 ألهمية األمر جاء النداء  -
 

  . ولم يقل يا أمتي في نص الحديث الشريف ( يا أمة محمد ) عللي بدأ النداء * 
 كون المقام مقام تحذير وتخويف  -

 . تغير يحصل من الحمية واألنفة  : الغيرة 
 هي ما يغير من حال العاصي بانتقامه منه في الدنيا واآلخرة أو في أحدهما 

 

ٍد ، َوهللاَِّ  " : صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا  َقالَ  َة ُمَحمَّ َما ِمْن أََحٍد أَْغَيَر ِمَن  َيا أُمَّ

ِ لَْو َتْعلَُموَن َما أَْعلَُم ،  ٍد ، َوهللاَّ َة ُمَحمَّ ِ أَْن َيْزِنَي َعْبُدهُ أَْو َتْزِنَي أََمُتُه ، َيا أُمَّ هللاَّ
  "لََضِحْكُتْم َقلِياًل ، َولََبَكْيُتْم َكِثيًرا

له فوق سبع زوجها هللا تعالى من رسو
 سماوات 

 لم يتزوج الرسول بكرا غيرها 

 أعلم نساء النبي وأعلم النساء على اإلطالق  
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 . ألن إضافة الضمير يشعر بالتكريم  -
 كالمه باليمين  –عللي بدأ صلى هللا عليه وسلم * 
 . لخبر وإن كان ال يرتاب في صدقه إلرادة التأكيد ل -
 
 .عللي خص الحديث الشريف الزنا بالذكر *
 . ألنه أعظم الجرائم  -أ

 ألن هذا من أٌبح المعاصي وأشدها تأثيرا في إثارة النفوس وغلبة الغضب  -ب
 .ناسب ذلك في تخويفهم في هذا المقام من مؤاخذة رب الغيرة وخالقها سبحانه وتعالى  -ج
  
 .زنى مقدمات وهي الخطوات األولى في طريق الوقوع في الفاحشة لل عللي*

 . ألن الجرأة عليها تقود إلى ما بعدها 
 
 .ترجيح الخوف على التوسع في الرخص  عللي*

 . لما جبلت عليه النفس من حب الشهوات 
 
 نفسه  الشهو  نعمة أنعم هللا بها على المخلوق وهي ابتالء يبتلي هللا به عباده في الوقت عللي*

 . لينظر هللا أيطيعونه أو يطيعون الشهوة 
 
 ماذا يحدث لو صرف المخلوفق الشهو  في الحرام ؟ *

 . إذا أسيء استخدام هذه الشهوة وصرفت في الحرام كان شقاء على من أساء في الدنيا واآلخرة 
 
 .ه من هللا متواصلأخفى هللا تعالى عنا بعض لبعلم بخالف سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم فعلم عللي*

ما يعلم لبكينا على ما فاتنا ولتركنا الضحك ولم يقع من إال  لرحمة هللا تعالى وحلمه بنا بنا ألنه لو علمنا 
 . النادر لخوفنا من هللا تعالى وحزننا على ما كان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خرةاآل الفرد الدنيا

 سببا في انتشار الفاحشة  -1
 اختالط األنساب -2
اهية والحقد حصد الكر -3

لمن أساء األدب مع 
 الخلق 

 انتشار األمراض  -1
 نقل العدوى -2
 الشعور بدناءة النفس  -3
 الشعور بالقلق  -4

تكون سببا في عذاب هللا  -1
 وعقوبته

 06الحديث ص  -2

 
 

 النظر

 مقدمات الزنى

 اللمس الكالم

 مضار الزنى
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 : راوي الحديث الشريف 
 . سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبه الخزرجي  -
 . مفتي المدينة   -
 . غزوة  12صلى هللا عليه وسلم بعد  -سول هللا غزا بعد أحد مع ر -
 .شهد الخندق وبيعة الرضوان  -
 . رضي هللا عنهم  -، كما حدث عن أبي بكر وعمر حدث عن النبي فأكثر وأطاب  -
 . هـ74توفي  -

 معناها  الكلمة 

 في مرآها  خضرة 

 في مذاقها حلوة

 جعلكم خالئف يخلف بعضكم بعضا   مستخلفكم فيها

 . احذروها ، وال تفتنوا بها  اتقوا الدنيا

 .وجد هللا سبحانه لإلنسان الكثير من ملذات الحيا أعللي *
 . ليأخذ منها ما يعينه على الحياة الكريمة ويغنيه  -أ
 
 .حذرنا هللا تعالى من االنغماس في الدنيا انغماسا يشغلنا عن العباد  والملذات غايتنا من الحيا  عللي*

 . الخير  ألن ذلك طريق رسمه الشيطان ليغوي به بني آدم ويبعدهم عن طريق
 
 .ترجيح الخوف على التوسع في الرخص  عللي*

 . لما جبلت عليه النفس من حب الشهوات 
 
 بم وصف الرسول الكريم الدنيا ؟  *
 
 
 
 .  وصف هللا الدنيا بالخضر : عللي *

 . في مرآها ورونقها وحسنها الظاهر 
 
 .وصف هللا الدنيا بالحالو  : عللي *

 . لشهوة  في المذاق والطعم واللذة وا
 
 .وصف هللا الدنيا بالفاكهة  : عللي *

 . بمنظرها وطعمها  
 
 
 

 :سبب التشبيه 
 . حسنها للنفوس ونضارتها ولذتها وإما لسرعة فنائها 

ْنَيا )) :  وسلم صلى هللا عليه -رسول هللا  َقالَ  َ ،  ُحْلَوةٌ  َخِضَرةٌ إِنَّ الدُّ ،  ُمْسَتْخلِفُُكْم ِفيَهاَوإِنَّ هللاَّ

ْنَيال قُوا الدُّ َساءَ ، َيْنُظُر َكْيَف َتْعَملُوَن؟ َفاتَّ قُوا النِّ َل ِفْتَنِة َبِني إِْسَراِئيلَ ، َواتَّ َساءِ ، َفإِنَّ أَوَّ  ((َكاَنْت ِفي النِّ

 الفاكهة الحالوة خضرةال
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 األسلوب الثاني األسلوب األول المجال

 .إذا تناولها في حلها  - الطريقة
 .ووضعها في حقها  -
واستعان بها على ما خلق له من القيام  -

 . بعبادة هللا تعالى 
  
 

 .من جعلها أكبر همه  -
 .ية علمه ومرادهغا -
  

زادا له وراحلة له إلى دار أشرف منها  - اآلثار
 . وأبقى 

 .تمت له السعادة الدنيوية واألخروية  -

 .لم يؤت منها إال ما كتب هللا له -
 .كان مآله بعد ذلك إلى الشقاء  -
 . لم يهنأ بلذاتها وال شهواتها إال مدة قليلة  -
 .  كانت لذاته قليلة وأحزانه طويلة -

 
 
 
 
 
 

 .  خص هللا تعالى فتنة النساء بالذكر في الحديث الشريف  *
 
 
 
 
 
 
 ( النساء شقائق الرجال )  :منذ سيدنا آدم          -
 (المرأة تهان باسم التطور )  :الحضار  المعاصر   -
 
 . لممارستها أعماال ال تناسب خلقتها الضعيفة  -أ

 ط في مواقف حياتية مختلفة جعل المرأة عرضة لالختال -ب
 أثر االختالط واألعمال الحياتية على قيام المرأة بمهمتها األساسية  -د

 . فتح لها بابا فيه كثيرا من المخاطر النفسية واألخالقية   -هـ
 . بمهمتها األساسية عدم القيام  -د

 . فتح لها بابا فيه كثيرا من المخاطر النفسية واألخالقية   -هـ
 

نها من أعظم فتن أل
 الدنيا

 أول فتنة بني إسرائيل في النساء

 االستخالف في األرض 

 فتنة النساء   فتنة الجاه فتنة الولد  فتنة المال  

ألن من انساق وراء الفتن 
 دون ضابط كان شرها عظيما

خطير وضرره  قوع في فتنتهمالو
 خاصة إذا استشرفها الشيطان كبير
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 من هم آل البيت رضي هللا عنهم؟*   

 

 

ْجنََُُواَلُُب ي وتِك نَُُّفِيَُوقَْرنَُ ) * جَُُتَبَرَّ اَلةََُُوأَقِْمنَُُاأْل ولَىُاْلَجاِهلِيَّةُُِتَبَرُّ َكاةَُُنََُوآتِيُالصَّ ََُُوأَِطْعنَُُالزَّ ُإِنََّماَُوَرس ولَه ُُهللاَّ

مُ ُلِي ْذِهبَُُهللاَّ ُُي ِريدُ  ْجسََُُعْنك  مُُْاْلبَْيتُُِأَْهلَُُالرِّ  ( تَْطِهيًراَُوي َطهَِّرك 
 فيمن نزلت اآلية السابقة ؟ 

 . صلى هللا عليه وسلم وأنهم من آل البيت  -نزلت في نساء النبي  
 .لصالح من آل البيت اكتبي موقف السلف ا* 

 محبة بني هاشم تبعا لمحبة الرسل  -1

 أن المحبة فرض واجب يؤجر عليه المسلم  -2

 
 . وجوب محبة آل بيت النبي صلى هللا عليه وسلم : علل * 

 .إلسالمهم وفضلهم وسابقتهم  - 1

 . لقربهم من النبي صلى هللا عليه وسلم ووصايته بهم - 2

 
 .  ى هللا عليه وسلم خير الخلق بعد النبيين صحابة النبي صل: علل * 

 . إلسالمهم ولهجرتهم وجهادهم وبذلهم األنفس واألموال -1

 . المناصحة في الدين وقوة اإليمان واليقين  -2

 
 . مكانة رفيعة عند السلف الصالح ل بيت النبي صلى هللا عليه وسلمآل: علل * 

 . لشدة إيمانهم باهلل تعالى  -1

 . صلى هللا عليه وسلم  -م من الرسول لقرابته -2

 
 

 الداللة العبارة  السلف الصالح

ارقبوا محمدا صلى هللا عليه وسلم  أبو بكر الصديق  
 في أهل بيته 

خطاب للناس يحثهم فيه على إكرام آل البيت 
 والمحافظة عليهم وعدم إيذائهم

والذي نفسي بيده لقرابة رسول هللا  أبو بكر الصديق
 عليه وسلم أحب إلى أن صلى هللا

 أصل من قرابتي 

 قالها لعلي بن أبي طالب 

زواجه من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب  أقضانا علي  عمر بن الخطاب 
 رضي هللا عنه 

 يكرم الحسن والحسين ويحبهما  عثمان بن عفان

أمنا عائشة رضي 
 هللا عنها 

صلى هللا عليه  -ت رسول هللا عن فاطمة بن ...ما رأيت أحدا اشبه سمتا ودال 
 وسلم

عمر بن عبد 
 العزيز 

يا ابنة علي وهللا ما على األرض 
 أهل بيت أحب إلى منكم 

 قالها لفاطمة بنت علي 

آل 
 علي

آل 
 عقيل

آل 
 جعفر

آل 
 عباس

زوجات 
 النبي
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 .الصدقه التحل آلل بيت الرسول صلى هللا عليه وسلم : عللي *
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
 
 
 
 
 
 . اشرحي حق آل البيت من الخمس *

 استحقاقهم الخمس من غنائم الكفار وفيئهم وليس من خمس األموال المكتسبة وهو المعروف بسهم ذوي
 . القربى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . إنما هي أوساخ الناس 

صالة عليهم مشروعية ال . حقهم في الخمس  ال تحل لهم الصدقة 
 . 

 . اليقين الجازم بأن نسب الرسول الكريم أشرف أنساب العرب

 إنزالهم منزلة تليق بهم   الدفاع عنهم    حق المواالة والمحبة  
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 :قارني بين الحسن والحسين رضي هللا عنهما من خالل الجدول التالي:  1س

 الحسين                 الحسن            

 أبو محمد  نسبه 
 الحسن بن علي بن أبي طالب 

 سبط رسول هللا وريحانته 
 أمير المؤمنين 

 ابن فاطمة الزهراء 

 هللا أبو عبد
 الحسين بن علي بن أبي طالب 

 ابن فاطمة الزهراء
 سبط رسول هللا وريحانته 

 أمير المؤمنين 

 ولد في المدينة مولده

 هـ3من شهر رمضان   10ليلة 

 أراد أبوه أن يسميه حربا لشدة حبه للحرب 
 سماه الرسول الكريم الحسن 

 ولد في المدينة 

 هـ4من شعبان  0

 حنكه جده وأذن بأذنه وتفل في فمه ودعا له
 وعق عنه وأمر بحلق رأسهسماه حسينا 

 وتصدق بوزنه فضة

 علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب : األب  أسرته 
 فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى هللا عليه وسلم : األم  

 الحسين ، محسنا ، أم كلثوم ، زينب : اإلخوة من األم 
 العباس ، حمزة : أعمامه 

،  الحسن ، زيد: من قتل مع الشهيد الحسين  أوالده
 .طلحة ، القاسم ، أبو بكر ، عبد هللا 

عمرو ، عبد الرحمن الحسين ، محمد ، 
يعقوب ، إسماعيل ، حمزة ، جعفر ، عقيل ، 

 أم الحسين 

 

 فضائله و  
 عبادته

 كثير الصوم والصالة والحج -

 مرة  10حج -

حج كثيرا ماشيا من مكة إلى المدينة -
 ونجائبه تقاد معه 

 زاهدا في الخالفة -
 ود والكرم يتصف بالج-
 شجاعا ال يهاب الموت -
 سيد شباب أهل الجنة  -
محتشما -فاضال-خيرا-جوادا-رزينا  -عاقال  -
 ورعا  -كبير الشأن -متواضعا-

 كثير الصوم والصالة والحج-

 .مرة ماشيا  20حج -

ورث الشجاعة عن جده في الحق والجهاد ال -
 يهاب الموت 

 .ورث السؤدد والمجد -
 بأس وال قوي الشكيمة-
 ثابت اليقين  -
 ال يخشى إال هللا تعالى  -
 سيد شباب أهل الجنة -

 صفاته   
 الخلقية

أبيض اللون مشربا  -جميال  -وسيما  -سيدا 
من أحسن الناس  -كثيف اللحية  -بحمرة 
 كان أشبه الناس بجده -وجها 

 -واسع العينين -ربعة القامة -قوي البنية 
ضخم -عريض المنكبين-حسن الوجه
كان صوته غنة محببة ونبرات -العضالت 

 . قوية مؤثرة جعلت منه خطيبا 

قتل الحسين في العاشر من محرم بكربالء  48هـ عمره 01توفي الحسن مسموما سنة  وفاته    

 61في وقعة الطف في إمارة يزيد بن معاوية 
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 الحسين  الحسن 

ن إن أبني هذا سيد ولعل هللا يصلح به فئتي المكانة 
 عظيمتين من المسلمين 

 أحب أهل البيت عند رسول هللا 
 لقد نشأ في ظالل البيت النبوي الشريف 

 فقد كان ال يطيق بعدهما 
 ال يصبر على فراقهما 

هذان ابناي وابنا : ) يضعهما على وركيه 
ابنتي ، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من 

 ( يحبهما 

ألم ) مة هو يوم سمع حسينا يبكي فقال لفاط
 ( تعلمي أن بكاءه يؤذيني 

من أحبني ) واضعه الرسول في حبوته 
 ( فليحبه ، فليبلغ الشاهد الغائب 

أعوذ )) كان النبي يعوذ الحسين والحسين 
بكلمات هللا التامة من كل شيطان وهامة 

 ومن كل عين المة 

عليهما كا ن يخطب فجاب الحسين والحسين  
يعثران فنزل قميصان أحمران يمشيان و

إنما أموالكم )صدق هللا ورسوله )) وحملها 
 ( وأوالدكم فتنة 

 
 
 .تنازل الحسن بن علي رضي هللا عنهما عن الخالفه لمعاوية: عللي  *
 
 
 
 
 .رضي هللا عنهماوالحسين للحسن ( أبو بكر وعمر ) دللي على حب الخليفتين  *
 

 عمر بن الخطاب  أبو بكر الصديق 

ة تقوم على الحب والمودة الصفاء عالق: الحسن 
 واألخوة االسالمية واالحترام والتقدير 

 :الدليل على  ذلك 

عام حمل الحسن على  61كان عمر أبو بكر 

 عاتقه 
 : الدليل على حب الحسن له 

 تسمية أحد ولده باسم أبي بكر 
 

 حين دون الدواوين جعل أهل البيت في مقدمة الناس  -
من العطاء مثل فريضة أهل  فرض للحسين والحسين -

 بدر ، وميزهما في العطاء على ابنه عبدهللا
حينما جاءت كسوة من اليمن فأرسل إلى اليمن بحلال  -

 فاخرة طابت بها حين لبساها 

 
 
 
 

 . ابتغاء فيما عند هللا تعالى زاهدا في الخالفة الدنيا 
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 داللتها مناسبتها قائلها  العبار 

الحسن أشبه الناس 
 برسول هللا 

شدة شبه بالرسول   علي بن أبي طالب
 الكريم

يت أن يجيء سبعون خش
ألفا أو ثمانون ألفا أو 

أكثر أو أقل كلهم تنضح 
 أوداجهم دما 

عندما ترك الخالفة  الحسن بن علي
 لمعاويم

 الزهد في الخالفة والدنيا 

قد سقيت السم غير مرة 
 ولم أسق مثل هذه

  حين وفاته قالها للحسين الحسن 

من أحب أن ينظر إلى 
سيد شباب أهل الجنة ، 

 فلينظر إلى هذا 

 فضائل الحسين بن علي  جابر بن عبدهللا 

ال تسبوا أبا بكر وعمر 
فإنهما كهول أهل الجنة 
من األوليين واآلخرين 
 إال النبيين والمرسلين 

   الحسين بن علي 

 
 
  دللي على اتصاف الحسن بن علي بالجود والكرم *
 
 
 
 
 
 
 دللي على اتصاف الحسن بن علي بالشجاعة  *
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 يعطي عطاء ال يخشى الفاقة 
 مع رجال جنبه يسأل هللا تعالى بأن يرزقه عشرة آالف درهم فانصرف وبعث بها إليه س

حين علم بحصار عثمان بن عفان من قبل الثوار أخذ سيفه ليدافع عنه فخشي الخليفة  
 . عليه فأقسم ليرجعن إلى منزله تطييبا لقلب علي وخوفا عليه 
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 المذاهب الفقهية  *      

 

  

 

 مولده نسبه

 النعمان بن ثابت بن زوطي الفارسي  -
 جده من أهل كابل من أصل فارسي  -
 .التقى أبوه باإلمام علي بن أبي طالب  -
 . وفي ذريته بالبركة فيه لهدعى  -

 ولد بالكوفة  -

 هـ 85سنة  -

 الملك بن مروان  في عهد الخليفة عبد -
 لقي مالك بن أنس  -

 

 النقاط المجال 

 .فعمل بها طوال حياته ( الحرير ) أبوه يشتغل في تجارة الخز  - نشأته 
 ، حثه الشعبي على طلب العلم  -
ء ، وأهل الحديث ، مجمعا ألئمة كان عصر أبي حنيفة مهدا للعلماء ، مقرا للفقها -

 . اللغة والتاريخ واألخبار 
 ( أحد القراء السبعة ) حفظ القرآن على يد اإلمام عاصم -
تعلم قدرا من الحديث والنحو واألدب والشعر وعلم الكالم يمنح المشتغلين به قدرة  -

 . على الجدل 
 . قد برع في علم الكالم  -

 . قل ونفاذ البصيرة تميز بذكاء الع - أبرز صفاته
 .ثري النفس لم يستول عليه الطمع  -
 عظيم األمانة  -
 . سمحا فقد وقاه هللا شح نفسه  -
 . بالغ التدين ، شديد التنسك ، كثير العبادة  -
 . يتطيب للمسجد أكثر من الضيوف  -
 .تقيا وورعا عابدا وعفيفا  -
 . سخي اليد ، سمح النفس ، رضي األخالق  -
 .بوالديه بارا  -
 

 القضاء (  الخليفة العباسي ) أراد أن يوليه المنصور زهده في المناصب 

 عندما رأى ابنه حمادا يناظر في الكالم نهاه عن ذلك  - فطنته الحادة

 العلم شرقا وغربا وبعدا وقربا -رساله العالم والمتعلم    -الفقه األكبر               - أهم مؤلفاته
 رسائل صغيرة -لى القدرية كتاب الرد ع -

أشهر من تتلمذ 
 على يده 

 زفر بن هزيل  -أبو يوسف يعقوب ين إبراهيم بن حبيب األنصاري     -
 هالل بن يحيى البصري  -محمد بن سماعة            -عيسى بن أبان              -
 لطحاويأحمد بن محمد ا -أحمد بان عمر بن فهير الخصاف                        -

 مجموعة األحكام الشرعية التي استنبطها األئمة المجتهدون من أدلتها التفصيلية في الكتاب والسنة

 الحنبلي الشافعي المالكي الحنيفي
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 وفائه تواضعه  ورعه وتقواه

أنه جاءته امرأة بثوب من حرير 
تبيعه له فقال كم ثمنه ؟ فقالت 

مائة فزادت حتى أربعمائة فقال 
هو أخير من ذلك فقالت أتهزأ بي 
 ، فجاء رجل فاشتراه بخمسمائة  

 خصه هللا تعالى من العلم والفقه -
كان أكثر العلماء تواضعا  -

بني الحق والرجوع وأقربهم إلى ت
 . إلى الحق 

وفائه ألستاذه حماد بن أبي 
 سليمان

عندما كان يدخل المسجد ويرى  
 أستاذه

 يحس بالخجل   -أ
 يجلس بين يديه  -ب
لم ينفرد بحلقة علم في الكوفة  -

 . إال بعد وفاة أستاذه 

 

 . عللي لم يؤلف اإلمام أبي حنيفة كتابا في الفقه * 

 
 
ُ

ُالداللةُالمناسبةُقائلهاُالعبارة

عليكُبالنظرُفيُالعلمُ،ُ

ومجالسةُالعلماءُ،ُفإنيُأرىُ

ُفيكُيقظةُوحركةُ

أنهُاتجهُإلىُطلبُالعلمُُقالهاُألبوُحنيفةُالنعمانُاإلمامُالشعبيُ

ُوجمعُبينهُوبينُالتجارةُ

اتقُهللاُ،ُوالُترعُأمانتكُإالُ

منُيخافُهللاُ،ُوهللاُالُأناُ

بمأمونُالرضاُفكيفُأكونُ

ُ!ونُالغضبُ؟مأم

عندماُوالهُالخليفةُُأبوُحنيفةُالنعمانُ

ُالعباسيُالقضاءُ

ُزهدهُفيُالمناصبُ

قدُحكمتُليُعلىُنفسكُ،ُ

كيفُيحلُلكُأنُتوليُ

قاضياُعلىُأمانتكُوهوُ

ُكذابُ

عندماُوالهُالخليفةُُأبوُحنيفةُالنعمان

ُالعباسيُالقضاء

الوصولُإلىُنتيجةُعدمُ

اشتغالهُبهذاُالمنصبُ

ُمناصبُلزهدهُفيُال

نا نناظر وكأن على ك
رءوسنا الطير مخافة أن 

يزل صاحبنا وأنتم تناظرون 
وتريدون زلة صاحبكم ، 

ومن أراد زلة صاحبه فقد 

كفر قبل  أراد كفره فهو قد

صاحبه ، فهذا هو الخوض 

  المنهي عنه

عندما رأى ابنه حمادا ُأبوُحنيفةُالنعمان
يناظر في الكالم فنهاه 

ُعن ذلك

ةُوبديهتهُفطنتهُالحاد

ُالحاضرةُ

هذاُرأييُ،ُوهوُأحسنُماُ

قدرناُعليهُ،ُفمنُجاءناُ

فهوُأولىُُ-بأحسنُمنُقولناُ

ُبالصوابُمنا

تواضعهُمعُكثرةُعلمهُُ-ُأبوُحنيفةُالنعمان

ُ.ُوتفقههُ

ألن التدوين لم يكن قد بدأ بعد في هذا العصر 
 العالعصرالعصر 

 اء من فقه الرأي قد عده الفقه
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ُ

 . تعلم اإلمام أبو حنيفة علم الكالم وظن أنه من أجل العلوم * 

ُ.بالدليلُألنهُيبحثُفيُحقائقُاإليمانُليثبتهاُ-

ُ.ُألنُمنُخصائصهُأنهُيمنحُالمشتغلينُبهُقدرةُعلىُالجدلُُ-

ُ

 . دللي على بر اإلمام أبوحنيفة ألمه * 

ُ.ُحرصاُعلىُإرضاءُأمهُأنهُكانُيحملهاُعلىُدابةُويسيرُبهاُاألميالُُ

ُ.ُحملُاإلمامُأبوُحنيفهُوالدتهُعلىُدابةُوسيرهُبهاُاألميالُ*ُُ

ُ.ُفقدُكانتُتعتقدُبفضلُهذاُالفقيهُلتصليُخلفُأحدُالفقهاءُ،ُُ-

ُ

 بم شبه الكثيرون أبي حنيفة النعمان ؟  *

ُ.ُبأبيُبكرُالصديقُرضيُهللاُعنهُ

ُ

 ؟ لم شبهه الكثيرون أبو حنيفة النعمان بأبي بكر الصديق * 

ُ.ُلصفاتهُالجليلةُالتيُكانُلهاُأثرُكبيرُفيُحياتهُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 : منهجه في الفقه واالستنباط تعتمد على 

 القرآن الكريم

 هـ 105: وفاته سنة 

 أقوال الصحابة  اإلجماع السنة النبوية 

 االجتهاد بالرأي االستحسان القياس

 عاما  75عن عمر 

 أمضاها في طلب العلم 

 حاز شرف النسب 

 حاز مجد األصل 

 بن أبي سليمان  أكبر شيوخه حماد
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ُُ

  

 مولده نسبه

 .مالك بن انس بن مالك بن أبي عامر األصبحي  -
 .نسبة إلى ذي أصبح  -

 العالية بنت شريك األزدية : أمه 
 أبوه وأمه عربيان يمنيان  -
اشترك جده في نسخ المصاحف التي كتبت في  -

 عهد عثمان بن عفان 
 

 هـ  93ولد بالمدينة المنورة سنة  - 

 . ورة نشأ في المدينة المن -

 

 النقاط المجال 

 . طلب على أيدي علماء المدينة المنورة  - نشأته 
 تتلمذ على يد كبارهم  -
 .حفظ القرآن وتعلم الحديث  -
 جلس للتدريس في سن السابعة من عمره  -
 . شهد له شيوخه بالفضل والتقدم في الحديث والفقه  -

عوامل صنعت 
شخصية األمام 

 مالك 

 ة في المدينة البيئة العلمي -
 منهل المعرفة  -ومبعث النور                 ج -المدينة مهد العلم           ب -أ
 أسرته الصالحة  -
 نشأ في بيت أهل علم وفقه ورواية وحديث  -أ

 .جده مالك من كبار التابعين  -ب
 .ألمه الفضل بعد هللا تعالى في توجيهه إلى طلب العلم  -ج

 . ل المسؤولية وحبه الشديد لطلب العلم استعداده الفطري لحم

توقيره لحديث 
صلى  -الرسول 

 هللا عليه وسلم 

 لم يسمح لنفسه بأن يحدث بحديث الرسول الكريم إال  -
 .وهو طاهر  -أ

 . متمكن من مجلسه مطمئن فيه  -ب
 بعيد عن المزاحمة والمضايقة   -ج

 : الموطأ  - أهم مؤلفاته
 .من أهم وأجل آثاره  -أ

 سنة  45أقام في تأليفه وتهذيبه نحو  -ب

 ( مدرسة الظاهر ) قد جعله الفقهاء من مدرسة الحديث -ج 
 : رسالة في القدر  -
 . تفسير غريب القرآن  -

 . ألف مسألة  36رسائل فقهية بلغت نحو  -

 نافع  - أشهر شيوخه
 ابن شهاب الزهري  -
 ربيعة الرأي  -
 اإلمام جعفر الصادق  -
 رمز ابن ه -
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ُ

ُ

ُالداللةُالمناسبةُقائلهاُالعبارة

رأيتهُيحدثُوالناسُقيامُ

يكتبونُ،ُفكرهتُأنُأكتبُ

صلىُهللاُُ-حديثُرسولُهللاُ

ُعليهُوسلمُوأناُقائمُ

عندماُسألهُأحدهمُعنُُاإلمامُمالكُ

ُعمروُبنُدينارُ

ُ-توقيرهُلحديثُالنبيُ

ُصلىُهللاُعليهُوسلمُُ

ماُجلستُللفتياُوالحديثُ

ليُسبعونُشيخاُحتىُشهدُ

منُأهلُالعلمُأنيُمضعُلذلكُ

ُ.ُفازدحمُالناسُعلىُبابهُ

شدتهُفيُالعلمُواألخذُمنُُُاإلمامُمالكُ

ُالمشايخُالكبارُُ

أعزُهللاُأميرُالمؤمنينُ،ُإنُ

هذاُالعلمُمنكمُخرجُ،ُفإنُ

أعززتموهُعزُ،ُوإنُ

أذللتموهُذلُوالعلمُيوتىُوالُ

ُيأتيُ

عندماُطلبُهارونُُاإلمامُمالكُ

لرشيدُمنُاإلمامُأنُا

ينتقلُإلىُقصرهُليقرأُ

كتابهُالموطأُفيُعلمُ

الحديثُعلىُابنيهُاألمينُ

ُ.والمأمونُ

قوتهُفيُالحقُوابتعادهُ

ُعنُالتملقُعندُالحكامُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ.أنُندرسُسيرتهمُونتعلمُمنُحياتهمُُ-

ُ.ُالتأسيُبهمُفيُأمانتهمُوتقواهمُوورعهمُُ-

ُ.ُلىُمجالسُالعلماءُوخاصةُالمتخصصينُبالفقهُاإلسالميُوالحديثُالشريفُاإلقبالُعُ-

ُ.ُالتمسكُبكلمةُالحقُكماُقالُالعلماءُالسابقونُُ-
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 : منهجه في الفقه واالستنباط تعتمد على 

 القرآن الكريم

 هـ 179: وفاته سنة 

 قضاء الصحابة  فتاوي الصحابة السنة النبوية 

 المصالح المرسلة  القياس

 عمل أهل المدينة 

 واجبنا تجاه العلماء الذين حفظوا الدين  
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ُ

ُ

 شدته في التأسي بالصحابة  قوته في الحق 

 كان مالك ذا مهابة  -1
 إذا دخل على الوالي  -2
 يعظه -بدأه السالم           ب - أ

 صالح المسلمينرعاية م-يحثه على الطاعة   ج - ب
 أبت نفسه أن ينتقل إلى الحكام أو يتملقهم - ت

جلس حيث كان يجلس عمر بن الخطاب  -1
 للشورى والقضاء والحكم 

 داره هي دار عبدهللا بن مسعود  -2
 .يحب أن يقتفي أثره ويتتبع أخباره  - أ

شديد االتباع والتأسي واألخذ والتلقي من  - ب
 التابعين لفتاوي الصحابة 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 لى خلقه مالك حجة هللا ع: قال الشافعي فيه 

 :قال حماد بن سلمة فيه 
لو قيل لي اختر ألمة محمد صلى هللا عليه وسلم إماما 
 يأخذون عنه العلم لرأيت مالكا لذلك موضعا وأهال  

 

 :قال الليث بن سعد فيه 
 مالك علم تقي ، علم مالك أمان لمن أخذ به من األنام 

 وكان ذا هيبة ، ال يتكلم في مجلسه أحد 
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ُ

  

 نشأته  مولده نسبه

 أبو عبدهللا  -
محمد بن إدريس بن العباس  -

 الشافعي القرشي 
يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى  -

 ( عبد مناف ) هللا عليه وسلم في 
  

ولد في غزة  -

 105بفلسطين عام 

 هـ
مات أبوه عقب  -

والدته وهو في 
 المهد

  

 نشأ فقيرا  -
إلى مكة وهو في عمر الثانية رحلت به  -

 من عمره  حتى ال يبعد عن القرشيين
عنيت به أمه بتربيته وتعليمه وتوجيهه  -

 حتى بلغ القمة وصار منارة األمة

 

 النقاط المجال 

جهاده في طلب 
 العلم 

 
 حفظ القرآن في سن مبكرة  -
 علم له نصيب في حدة الذكاء وغزارة العلم والرغبة الصادقة في طلب ال -
 تعلم اللغة العربية في البادية  -
 حريصا على تعلم الناس اللغة العربية الفصحى ويعتبرها ضرورة حتى يعبد هللا  -
 . درس األدب وقرض الشعر وتعلم الرماية  -
 اتجه إلى دراسة الفقه والحديث على أيدي كبار العلماء في مكة  -
 . وس لإلفتاء في الحرم بلغ درجة عالية من التفوق حتى سمح له بالجل -

 . سنين وعرضه على اإلمام مالك (  15) حفظ الموطأ وهو ابن  -

 . ارتحل إلى اليمن واشتغل ودرسعلى يد العلماء اليمنيين  -
 . يتردد على البلدان للسعي وراء العلم وتحصيله  -
 (تلميذ أبي حنيفة ) رحل الى بغداد والتقى الشيخ محمد بن الحسن  -
 .ى يده فقه الرأي والقياس درس عل -
 . لما أتم الدراسة ناظر علماء العراق وتفوق عليهم  -
 .كان يميل إلى مدرسة الحديث  -
 .سمي بناصر الحديث  -

 . هـ يجلس في جامع عمرو بن العاص بالفسطاط  199عندما ذهب إلى مصر عام  -

   

 وفيا - أبرز صفاته 
 عميق الفكر  -
 حاضر البديهة  -
 العبارة  سهل -
 عفيف النفس  -
  متميزا بالمهابة والسكينة  -
 

وفائه وتوقيره 
 للعلماء 

حين دخل بغداد أسرع إلى قبر أبي حنيفة زائرا مترحما ثم أخذ يصلي ركعتين دون -
  .أن يرفع يديه مع التكبير خالفا لمذهبه مع تكبيرا اإلحرام 
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 :  الرسالة - أهم مؤلفاته
 ألف في بغداد  -أ

 جمع فيه آراءه وفتاويه  - ت
 عرف بالمذهب القديم   - ث

 :  األم - 
 .  جمع فيه آراءه وفتاويه  -
 . عرف بالمذهب الجديد   -

 ( مسلم بن خالد الزنجي ) شيخ الحرم - أشهر شيوخه
 اإلمام مالك -
  ( تلميذ أبي حنيفة ) الشيخ محمد بن الحسن-

ُ

ُالداللةُالمناسبةُقائلهاُالعبارة

تُمنُمكةُإنيُخرج)

فالزمتُهذيالُبالباديةُ،ُ

أتعلمُكالمهاُ،ُوآخذُطبعهاُ،ُ

وكانتُأفصحُالعربُأرحلُ

ُ(ُبرحيلهمُوأنزلُبنزولهمُ

الرغبةُفيُتحصيلُالعلمُُعندماُعاشُفيُالباديةُُاإلمامُالشافعي

وتعلمُاللغةُالعربيةُ

ُالفصحىُُُ

ليسُأدباُمعُاإلمامُأنُ)ُ

ُ(ُأظهرُخالفهُفيُحضرتهُ

حين دخل بغداد أسرع ُفعيُُاإلمامُالشا
إلى قبر أبي حنيفة زائرا 
مترحما ثم أخذ يصلي 
ركعتين دون أن يرفع 
يديه مع التكبير خالفا 

لمذهبه مع تكبيرا 
ُ.اإلحرام 

ُالوفاءُوالتوقيرُللعلماءُ

أصبحتُمنُالدنياُراحالُ)ُ

وإلخوانيُمفارقاُ،ُولكأسُ

المنيةُشارباُ،ُولسوءُ

أخالقيُمالقياُ،ُوعلىُ

ُ(ُيمُسبحانهُوارداُالكر

عندما دخل عليه الربيع ُاإلمامُالشافعيُ
بن سليمان وقرب وفاته 
مع تعرضه في حياته 
ألمراض كثيرة فأجابه 
 وكأنه أحس بدنو أجله 

ُالرضاُبالقضاءُوالقدرُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 : منهجه في الفقه واالستنباط تعتمد على 

 القرآن الكريم

 هـ 254: ر سنة وفاته  بمص

 االجماع  القياس السنة النبوية 
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ُ

ُ

 :أجيبيُعماُيأتيُُ -

-  

 . اختالف فقه اإلمام الشافعي في بغداد عنه في مصر : عللي  -
ُ.ُمتغيراتُالعصرُواختالفُالبيئاتُوالمعامالتُفيهاُوطرقُاالستنباطُوالفهمُل

ُ

 .ُُتسمية اإلمام الشافعي بناصر الحديث: عللي  -

ُ.ُألنهُيميلُإلىُمدرسةُالحديثُبالمدينةُ

ُ

 .جامع الفسطاط في مصر جلوس اإلمام الشافعي في : عللي  -
ُ.ُليعلمُالناسُالفقهُوالحديثُواللغةُالعربيةُ

ُ

 .حرص اإلمام الشافعي على تعلم الناس اللغة العربية الفصحى  :عللي  -
ُ.ُحتىُيعبدُهللاُعلىُحقُ

ُ

 . وضحي عالقة األمام الشافعي باالمام مالك  -

 .ُاإلمامُمالكُفيُاألستاذُالثانيُلإلمامُالشافعيُ -ُأ

 .سنينُحتىُماتُاإلمامُمالكُ(9ُُ)ُظلُفيُصحبتهُ -ُب

 .ُقرأهُعليهُحفظُكتابُالموطأُوعرضهُعلىُاإلمامُمالكُو -ُت

 

 عرف كتاب األم الذي جمع فيه اإلمام الشافعي اآلراء والفتاوي بالمذهب الجديد : عللي  -
ُ.ُاستجابةُمنهُلمتغيراتُالعصرُواختالفُالبيئاتُوالمعامالتُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 نشأته  مولده نسبه

 أبو عبدهللا  -
أحمد بن هالل بن حنبل الشيباني  -

 الوائلي 
عربي النسب من جهة أبيه ومن جهة  -

 األم 
 . ينتميان إلى قبيلة شيبان  -
يلتقي بنسب النبي صلى هللا عليه وسلم  -

 في نزار بن معد بن عدنان  
  

 هـ164ولد في بغداد  -

مات أبوه عقب والدته  -
 .بعامين 

تكفلت أمه برعايته وتربيته  -
 وتعليمه 

وجهته في سن مبكرة إلى  -
ن وتعلم اللغة حفظ القرآ

 . العربية 
  

ورث عن أسرته عزة النفس  -
 وقوة العزم  

اختارت أسرته أن يكون  -
 . رجال عالما في الدين 

 

 

 النقاط المجال 

جهاده في طلب 
 العلم 

 لما بلغ السادسة عشراتجه إلى دراسة الحديث الشريف وآثر الصحابة والتابعين -
ل دراسة الحديث على يد أبي يوسف صاحب درس الحديث وفقه أهل الرأي واستكم-

 . أبي حنيفة 
 . رحل إلى الكوفة والبصرة والحجاز واليمن والشام وطرسوس  -
 . كان يقطع كثيرا من رحالته ماشيا  -
 تلقى عن األئمة العظام البخاري ومسلم -
 غلب عليه االنتصار ألهل السنة -
 .لقبه معاصروه بإمام أهل السنة -
 . الحديث وأقوال الصحابة والتابعين اهتم بتدوين -
 تتلمذ في الفقه على الشافعي فترة إقامته ببغداد   -

  

 ( مسند اإلمام أحمد ) كتابه المشهور - آثاره العلمية 

 أوسع كتب السنة  -مجلد                ب 16 -أ

 ( الجامع ) كتاب الفتاوي -
 الفتاوي ومنهم الفقيه أبوبكر بن أحمد جمع تالمذته فيه  -جزء                 ب 25-أ

 ( المغني ) كتاب -

 صنفه موفق الدين بن قدامه  -جزء                 ب 12-أ

 أبي يوسف صاحب أبي حنيفة   - أشهر شيوخه
 اإلمام الشافعي -
  البخاري ومسلم  -

ُ

 . دللي على اهتمام اإلمام أحمد بن أحمد في تحصيل العلم -

 . ة والبصرة والحجاز واليمن والشام وطرسوس رحل إلى الكوف -
 ان يقطع كثيرا من رحالته ماشيا ، وال يبالي بما يلقاه في سبيل مسعاه للخير ك -
 إكباره لتراث النبوة حتى تمكن من الحديث  -
 تلقى عن األئمة العظام البخاري ومسلم -
 . حتى لقبه بإمام أهل السنة غلب عليه االنتصار ألهل السنة -
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ُ

 . وصف اإلمام أحمد بن حنبل بإمام أهل السنة : عللي 

ُ.ُلتلقيهُالحيثُعنُالبخاريُومسلمُوغلبُعليهُاالنتصارُألهلُالسنةُ

ُ

 عفة نفسه  تواضعه زهده وورعه

كان ال يخوض في أمور الدنيا -
 كما يخوض الناس 

 يقصر حديثه على العلم -
 ال يتطلع إلى جوائز الخلفاء 

ليكسب قوته  آثر أن يعمل بيده-
 ويوفر نفقات أسفاره 

كان أحمد بن حنبل ال يحب  - 
 . الظهور ويكره الرياء 

النعي عن التقليد وتقليد غيره من -
 العلماء 

 عرف ابن حنبل برقة الحال - 
 

ُ

 .  خص االمام الشافعي أحمد بن حنبل بوظيفة قاضي اليمن :  عللي 

ُليوفرُبهُبعضُنفقاتُرحالتهُ-جُُلييسرُلهُفيُالعيشُُ-بُُلثقتهُبعلمهُوعدلهُ -ُأ

ُ

ُالداللةُالمناسبةُقائلهاُالعبارة

ثقةُالشافعيُباألخذُمنُُُاإلمامُالشافعيُ(ُأنتمُأعلمُبالحديثُمناُُ)

ُاإلمامُأحمدُبنُحنبلُُُُ

تواضعُاإلمامُوأنهُلمُُُاإلمامُأحمدُبنُحنبلُُُ(ُطوبىُلمنُأخملُهللاُذكره)

يحاولُاالتصالُبأيُمنُ

ُُ.ُالحكامُ

انظرواُفيُأمرُدينكمُ،ُ)ُ

فإنُالتقليدُلغيرُالمعصومُ

ُ(ُمذمومُوفيهُعمىُالبصيرةُ

عندما كان ينهي تالميذه ُاإلمامُأحمدُبنُحنبل
 عن التقليد 

ُنبذُالتقليدُ

ياُأباُعبدهللاُ،ُإنُسمعتُ)ُ

منكُهذاُثانيةُ،ُفلنُترانيُ

ُ(ُعندكُ

عندما كلف الخليفة ُاإلمامُأحمدُبنُحنبلُ
لشافعي باختيار العباسي ا

قاضيا لليمن وعلم بن 
حنبل بما أراد الشافعي 

 فغضب 

عفةُنفسُاإلمامُوترفعهُ

ُعنُالمناصبُُ

ُ

ُ

ُ

 أنُيلزمُالعلماءُوأنُيجعلهمُيقرونُبأنُالقرآنُمخلوقُوأنهُحادثُوليسُبقديمأرادُالخليفةُالمأمونُ -

 .شايعُالمأمونُفيُذلكُالمعتصمُالذيُتولىُالخالفةُبعدهُ -

 .ُبنُحنبلُذلكُُرفضُأحمد -

 أمرُبجلدهُوسجنهُ -

 ثبتُولمُيرجعُعنُرأيهُوبقيُسجيناُأكثرُمنُعامينُ -

 ثمُأفرجُعنهُومنعُمنُممارسةُحياتهُالطبيعيةُ -

 جاءُالخليفةُالمتوكلُوأبطلُالكالمُفيُموضوعُالمحنةُ -

 عادُأحمدُبنُحنبلُإلىُحياتهُيفتيُويحدثُ -

 .ُبشجاعتهُتسببتُهذهُالمحنةُفيُشهرتهُوإعجابُالناسُبهُو -
 

 هـ 241: وفاته  ببغداد سنة 

 : محنة اإلمام أحمد بن حنبل   
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 اإلرفاق؟ *      

 

 من عقود اإلرفاق   

 

 

 عرفي عقود التبرعات؟ 

 

 من عقود التبرعات 

 

 

 العارية القرض المجال

 إباحة المالك منافع ملكه لغيره بال عوض  تمليك المال لمن ينتفع به ويرد بدله  التعريف

 االستحباب: بالنسبة للمقرض    - حكمه
مباح لمن يقدر : بالنسبة للمستقرض -

 على الوفاء به
 من ليس له وفاء فيكره له القرض  -

 مشروعة في القرآن الكريم والسنة 

أن يكون المقرض ممن يصح  -1 شروطه
 تبرعه 

معرفة قدر المال المدفوع في  -2
 القرض 

 أهلية المعير  -1
 أهلية المستعير  -2
 أن يكون نفع العين المعارة مباحا  -3
لعين المعارة مباحا مما أن تكون ا -4

 يمكن االنتفاع بها 

األحكام المتعلقة 
 به

 يجب على المستعير  استحباب إنظار المعسر 
المحافظة على العارية أشد مما يحافظ  -

 على ماله 
ال يسرف في استعمالها إسرافا يؤدي  -

إلى تلفها وال أن يستعملها فيما ال 
 . يصلح استعمالها فيه 

ُ:ُعلليُماُيأتيُ

 . سميت عقود اإلرفاق بهذا االسم  -

ُ.ُألنُالمقصدُمنهاُالرفقُبأحدُأطرافُالعقدُ

ُ

 الصدقة

 ا محض اإلحسان من غير نفع مقابل رد البدل المساوي له في الصفة والقدر ويراد به

 العارية القرض

 كل عقد قصد منه اإلحسان واإلرفاق 

 الهبة
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ُ

 . سميت عقود التبرعات بهذا االسم  -

ُ.ُألنُالمتعاقدُيتنازلُعماُيملكُلغيرهُفكانُمتبرعاُبهُ

ُ

 . حكم المقرض بالنسبه للمقرض على سبيل االستحباب -

ُ.واباُمنُالصدقةُألنُالقرضُدفعاُلحاجةُالمسلمُوالقرضُأكثرُثُ-1

ُ.ألنُالغالبُأنُمنُيستقرضُإنماُيفعلُذلكُلحاجةُ-2

ُ 

 .من شروط القرض معرفة المال المدفوع في القرض -

ُ.ُليتمكنُالمقترضُمنُردُبدلهُإلىُصاحبهُُ-1

ُألنُالقرضُيصيرُديناُفيُذمةُالمقترضُويجبُعليهُردهُدونُتأخيرُ-2ُُُُ

 

 يشترط في المعير األهليه  -

ُنوعُمنُالتبرعُُألنُاإلعارة

ُ

  المحافظة على العارية أشد مما يحافظ على ماله  يجب على المستعير -
 .ُليردهاُسليمةُإلىُصاحبهُ -1
 .ُألنُالمستعيرُمؤتمنُعليهاُومطلوبةُمنهُ -2

 

ُُ.يجب على المستعير أن ال يستعمل األمانة فيما ال يصلح استعمالها فيه -

ُ.ألنُصاحبهاُلمُيأذنُلهُبذلكُ

ُُ

 . بة شرع هللا اله -

 لماُفيهاُمنُتأليفُالقلوبُ -1

 .ُلماُفيهاُمنُتوثيقُعرىُالمحبةُبينُالناسُ -2

 

 .الهبة سنة مرغب فيها -

ُ.ُلماُيترتبُعليهاُمنُالمصالحُ

ُ

 . ال يجوز تفضيل أحد األبناء بالهبة والعطية -

ُلماُفيهاُمنُزرعُالعداوةُُ-1

ُ.ُقطعُالصالتُالتيُأمرُبهاُهللاُتعالىُأنُتوصلُ -3

ُ

 تبرع المرء بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته لغيره هي ُُُُ

ُفسريُكلمةُحياتهُُفسريُمعنىُمالهُ

لوُقالُوهبتكُإياهاُبعدُالموتُصارُاألمرُوصيةُُوغيرهاُ(ُكالسيارةُوالبيتُ)ُكلُمالُهُقيمةُ

ُوليسُهبةُ

ُ

ُ

 الهبةُسنةُمرغبُفيهاُ -1

 .ُُالموهوبُلهُبالخيارُإنُشاءُقبلُوإنُشاءُلمُيقبل -2

 .ُالُيجوزُللواهبُالرجوعُفيُالهبةُويحرمُعليهُذلكُ -3

 أحكام تتعلق بالهبة 

 الهبة
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 .ُالُيجوزُتفضيلُأحدُاألبناءُفيُالهبةُوالعطيةُ -4

 

 

 

ُ.ُتمليكُالمالُفيُالحياةُمنُيحتلجهُبغيرُعوضُتقرباُإلىُهللاُتعالىُ      

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ:ُقالُتعالىُ

ُُِي ْؤِمنُ َُوالَُُالنَّاسُُِِرئَاءَُمالَه ُُي نفِقُ َُكالَِّذيَُواألَذىُبِاْلَمنُُِّقَاتِك مَصدَُُت ْبِطل واُُْالَُُآَمن واُُْالَِّذينَُُأَيُّهَاُيَا)ُ َُواْليَْومُُِبِاهللًّ

ُ(ُاآلِخرُِ

  ما األمور التي تبطل الصدقة ؟ 

 .المنةُعلىُالفقيرُ -

 .تذكيرُالفقيرُبالجميلُ -

 .تكليفهُبأيُعملُمقابلُالتصدقُعليهُنوعُمنُاألذىُ -

 .ُعمومُاألذىُ -

ُُ

إذاُأنفقتُالمرأةُمنُطعامُبيتهاُغيرُمفسدةُ،ُكانُلهاُأجرهاُبماُ:ُ))ُصلىُهللاُعليهُوسلمُُ–رسولُهللاُُقال

 ....((ُأنفقتُ

  اكتبي حكم صدقة المرأة من مال زوجها . 

ُ(ُيسيراُجرتُالعادةُبهُبشيءُيسيرُالُيضرُزوجهاُ)ُبغيرُإذنهُليسُلهاُذلكُإالُ

 

ُ

 ي التصرفات الآلتيهبيني الحكم الشرعي مع التعليل ف: 

 .وهبُمحمدُصديقهُساعهُثمينهُثمُرجعُوطالبُباستعادتهاُ-1ُ

ُ(ُصلىُهللاُعليهُوسلمُنهاناُعنُذلكُُ–ألنُالرسولُ:ُ)ُُالتعليلُ(ُالُيجوزُ)ُ :الحكم

 .استعارُفهدُمنُزميلهُدراجتهُوأرجعهاُبعدُإتالفها-2

ُ(ُعليهاُومطلوبةُمنهُألنُالمستعيرُمؤتمنُ:ُ)ُالتعليلُ(ُالُيجوزُ)ُُ:الحكمُ

ُ

 

  ( .ويمنعون الماعون ) فسري معنى الماعون في اآلية الكريمة 

ُ.ُهوُالمتاعُالذيُيتعاطاهُالناسُفيماُبينهمُ،ُفذمُهللاُالذينُيمنعونُمنُيحتاجُاالستعارةُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 الصدقة

 أولى  الناس بالصدقات

أوالد المتصدق وأهله 
 هوأقارب

 ذو الرحم الكاشح  األقرباء والمحارم 
 من يضمر العداوة

 الفقراء والمساكين 
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ُ

ُإليهاُيحتاجونُحينُويستردونهاُأمانُفيُأموالهمُالناسُفيهُيحفظُمكان:ُالبنوكُ

 

 

 

ُ

ُ

ُ

ُُُُُُالدولةُنظامُعليهاُيقومُالتيُالبنكيهُالمصارفُأهم*ُُ

ُ:لهُثالثةُوظائفُ

ُ

ُ

ُُ

 : البنوك التجارية * 

ُ.البنوكُالتيُتمارسُجميعُاألعمالُالمتصلةُبالتجارةُُ

 : وظيفة البنوك التجارية * ُ

ُ

ُ

ُُ

ُُ

ُالبنوكُاإلسالميةُُالمجال

ُرفيةُهيُالتيُتقومُباألعمالُالمصُتعريفها

ُالنشاطُالتجاريُ-1ُنشاطاتهاُ

ُنشاطُاالجتماعيُالُ-2

ُالنشاطُالصناعيُُ-3

ُبنوكُإسالميةُتجاريةُ-1ُأنواعها

ُبنوكُاالدخارُ-2

ُبنوكُاجتماعيةُُ-3

ُبنوكُالتنميةُُ-4

 االلتزام الكامل بأحكام الشريعة اإلسالمية بكل تعامالتها  -1ُخصائصها

 عطاء بشكل مباشر عدم التعامل بالفائدة أخذا و-2
 إرساء مبدأ الشراكة في الربح والخسارة  -3

 إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية في المجتمع -4

 رساء مبدأ التكافل االجتماعيإ -0

دورهاُفيُ

التنميةُ

ُاالجتماعيةُ

إدارةُصناديقُالزكاةُعنُطريقُتحصيلُالزكاةُمنُالمستحقةُمنُثمُحملةُاألسهمُُ-1

  بتفويضُالبنكُثمُإنفاقهاُعلىُاألوجهُالمحددةُُوالمودعينُ

تقديمُالتبرعاتُوالهباتُمنُإيراداتُالبنكُوالتيُتعدُصدقاتُللجمعياتُالخيريةُ-2ُ

ُوالتعليميةُوالصحية

تقديمُقروضُبدونُفوائدُلألفرادُالمستحقينُمثلُالطلبةُلغاياتُالدراسةُوالمرضىُُ-3

 والمحتاجينُ

ُ وعاتُالخيريةُواالجتماعيةإدارةُصناديقُخاصةُللمشرُ-4

 أنواع البنوك  

 مركزيةال البنوك تجارية ال البنوك مركزيةال البنوك

 بنك الكويتي المركزي 

 رقابية   ائتمانية مصرفية 

قبول األموال النقدية من األفراد أو 
 الشركات والهيئات على شكل ودائع 

تقوم باستثمار 
 األموال 

تخول للمودع حق 
 السحب منها 
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ُ

ُ

 : موقف الفقه اإلسالمي من البنوك  * 

 

  األصلُفيُالمعامالتُاإلباحةُفكلُماُلمُيردُنصُبتحريمهُفهوُمباحُُ:ُأوالُ

 إذاُقامُالبنكُعلىُالتعاملُالربويُيكونُنشاطهُحراماُوالتعاملُمعهُمحرماُ:ُثانياُ

تخالفُالشريعةُوتحققُنفعاُللمجتمعُاإلنسانيُأفضلُمنُالبنوكُالبنوكُالتيُتتعاملُبالطرقُالتيُالُ:ُثالثاُ

  التيُتهدفُللربحُالماديُفقط

 الذيُيتوجبُعلىُالمسلمينُتنقيةُاقتصاداتهمُوتعامالتهمُالماليةُمنُالرباُ:ُرابعاُ

ُ

ُ:الهدفُمنهُُالبنوكُاإلسالميةُ

ُاالتجارُوتنميةُاألموالُُبنوكُإسالميةُتجاريةُ

ُالمعامالتُالمحرمةُإالُأنهاُتتجنبُُ

ُ.ُجمعُمدخراتُالمودعينُوحفظهاُ-1ُبنوكُاالدخار

تنميتهاُبطرقُاالستثمارُالتيُأجازتهاُالشريعةُ-2

ُ.ُاإلسالميةُ

ُ.ُالعملُعلىُتحقيقُمجتمعُالكفايةُوالعدلُ-1ُُبنوكُاجتماعيةُ

ُ.ُتوسيعُقاعدةُالتكافلُاالجتماعيُُ-2

حياةُُتتاحُلهمُالفرصُالكفيلةُلالشتراكُفيُ-3

ُ.ُتضمنُلإلنسانُكرامتهُ

ُبنوكُالتنميةُ

ُُ.ُالبنكُاإلسالميُللتنميةُُهوُالتنميهُبنوكُأبرزُ

اإلسهامُفيُعملياتُالتنميةُاالقتصاديةُُ-1

ُ.ُواالجتماعيةُ

ُدعمهاُفيُالدولُاألعضاءُوالمجتمعاتُاإلسالميةُ-2

ابتغاءُالنهوضُبمستوىُالمعيشةُلشعوبُالبالدُُ-3

ُ.ُيعةُالسمحةُطبقاُلمبادئُالشر

ُ

ُ(ُمباحُ)ُماُلمُيردُنصُبتحريمهُفهوُ(ُاإلباحةُ)ُاألصلُفيُالمعامالتُ*ُ

 : علل ما يأتي *

 .حرم هللا التعامل بالربا * 

ُ.ُألنهُمتعاونُعلىُاإلثمُوالعدوانُُ-1

ُ.ُألنُمنُأعظمُأسبابُمحقُبركةُالمالُُ-2

ُ

ُ.ُالية من الربايتوجب على المسلمين تنقية اقتصاداتهم وتعامالتهم الم*

ُ.ُألنُفيُالتعاملُبالرباُمنُمحقُالبركاتُُ-1

ُ.ُإنزالُغضبُهللاُتعالىُعلىُالمرابينُُ-2

ُ

 . ابتدع الناس البنوك *

ُ.لحفظُالمالُُ-1

ُ.ُاستثمارُاألموالُُ-2

ُ

ُ
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ُ

ُ

ُ

ُ

ُ.ُالمعامالتُالخدميةُوالتمويليةُالتيُيقومُبهاُالبنكُلصالحُعمالئهُ:المعامالتُالمصرفيةُُ

 

 

 

ُ

ُ

ُ

ُُُُُُأعمالُاالئتمانُ*ُُ

ُ

ُُُُُُأعمالُالخدمات*ُُُُُُُُُُ

ُ

ُ

ُ:ُأنواعُالخدماتُ

ُ

ُ

ُ

 :  الوديعة المصرفية * ُ

ُ.معاملةُتقومُعليهاُجميعُالبنوكُتقليديةُكانتُأوُإسالميةُُُ

 : صورتها *  

ُُ.أنُيقومُالبنكُبحفظُماُيقدمهُإليهُالعمالءُباسمُالوديعةُ

ُُ

ُوديعةُإلىُأجلُُ(ُتحتُالطلبُ)ُوديعةُالجاريةُالُالمجال

المبالغُالنقديةُالتيُيودعهاُأصحابهاُُتعريفها

لدىُالبنكُويلتزمُاألخيرُبدفعهاُمتىُ

ُ.ُطولبُبهاُ

التيُيتفقُالبنكُعلىُأالُيستردهاُصاحبهاُ،ُ

أوُيستردُشيئاُمنهاُإالُبعدُأجلُمعينُومقابلُ

ُذلكُيعطيُالبنكُفائدةُتتناسبُمعُاألجل

 يتقاضىُفيهاُصاحبهاُماالُ -1

ُقرضُبربحُمضمونُُ -2

حكمُالودائعُ

ُالمصرفيةُ

للقاعدةُ)ُالرباُحرامُبلُمنُكبائرُالذنوبُُُ

ُكلُقرضُجرُنفعاُفهوُرباُ(ُالفقهيةُ

ُ

 :  الودائع المصرفية في البنوك اإلسالمية جائزة ألنها * ُ

ُ.ومحددةُمسبقاُتقبلُالودائعُالُعلىُأساسُأنهاُقرضُمضمونُبفائدةُمقطوعةُُ-

ُأساسُأنهاُُمضاربةُتخضعُللربحُأوُالخسارةُُ-

ُ.تحققُاألرباحُناتجُعنُعملياتُمتاجرةُواالستثماراتُاألخرىُالتيُيدخلهاُالبنكُُ-

ُتوزعُبينُالبنكُوالمودعينُُ-

ُ.ُماُيحصلُعليهُالمودعُربحاُاستحقهُعندُظهورُاألرباحُفيُنهايةُالسنةُالماليةُُ-

ُ

ُ

 معامالت المصرفيةأنواع ال

 خدمات تمويل

 للعميل (( مقرضا )) هي ما يكون فيها البنك مموال 

 التورق المصرفي المنظم  البطاقات البنكية  الوديعة المصرفية 

سويق للعمل األساسي للبنوك فتكون الخدمات التي يقدمها البنك لألفراد الت
 . والمؤسسات طريقا ومدخال إلى تمويلها 

 مثل بطاقة االئتمان  
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 ت البنكية أنواع البطاقا 

ُ

ُ

ُ

 بطاقة الصرف اآللي  
ُ

 بطاقة االئتمان القرضية   
 (بطاقة التسديد باألقساط  –بطاقة االئتمان ) 

 الُتصدرُإالُلمنُلهُرصيدُلدىُالبنكُ -

 الُتسمحُبالصرفُمنُغيرُرصيدُحاملهاُ -

ُيتمُالخصمُفورُاستخدامهاُبتسلمُالمبلغ -

أنُيمنحُالبنكُالعميلُبطاقةُمصرفيةُتخولهُ -

لسحبُنقداُوالشراءُمنُالمتاجرُالتيُتقبلُا

 .التعاملُمعهاُ

الُيشترطُأنُيكونُللعميلُرصيدُفيُحسابهُ -

 .بالبنك

يقومُالعميلُبسدادُقيمةُماُاشتراهُأوُسحبهُ -

بواسطةُالبطاقةُعلىُأقساطُمعينةُوبفوائدُ

 .ُمحددةُ

 تفرضُعلىُالبطاقة -

 ((ُالعضويةُ))ُرسومُُ -ُأ

 رسومُالتجديدُ -ُب

 فوائدُاإلقراض -ُت

ُوائدُالتأخيرُف -ُث

ُ:ُُُحكمُبطاقةُاالئتمانُفيُالشريعةُاإلسالميةُ*ُ

ُ

ُ

 ُُعدمُجوازُالبطاقاتُاالئتمانيةُالربويةُ:ُعللي.ُ

ُ

ُ

كأنُالبنكُأقرضُالعميلُماالُثمُيأخذُقيمةُالقرضُمنُحسابُالعميلُحينُتتوافرُ

ُالسيولةُالنقديةُمعُفوائدهاُالربويةُ

ُ

ُ

ُُالتورقُالمصرفيُالمنظمُُالمجال

الغايةُ

ُمنه

ُتحصيلُالسيولةُالنقديةُلألفرادُوللمؤسساتُُ

صورةُ

ُالمعاملة

ُ:تتكونُالمعاملةُمنُبيعينُُ

 .ُلعدمُتوافرُالنقدُلديهنظراُُالمرابحةُبطريقأجلُُيشتريُالشخصُسلعةُمنُتاجرُإلى-أ

ُىُالمالُفيحصلُعلُنقداُوفيُالحال(غيرُالبائعُاألول)يقومُنفسُالشخصُببيعُالسلعةُلتاجرُآخر-ب

مثالُ

ُعليهُ

ُبخمسةُآالفُنقداوتسلمُالثالجةُمنُالبائعُثمُباعهاُإلىُآخرُُبستةُآالفُمؤجلةاشترىُزيدُثالجةُ

ُالجوازُإذاُاستوفىُفيُالبيعُاألولُوالبيعُالثانيُشروطُالبيعُُحكمهُ

ُ

ُ

 التورق المصرفي المنظم

   غير جائزة  

 لقرض ظاهر فيها عقد ا -1

 

 بطاقة االئتمان القرضية    بطاقة الصرف اآللي  

 مثال
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 : علل ما يأتي *

 . تعتبر البطاقات البنكية ضرورية في الوقت الحالي * 

ُ.نسانُأماناُعلىُأموالهُفالُحاجةُلحملُاألموالُفيُالسفرُأوُاإلقامةتحققُلإلُ-1

ُتيسرُلحاملهاُالسدادُبأيُعملةُُ-2

 .احتياج عنصر األمان لمن كان لديه أعمال تجارية *

ُ.ُألنُتدخلُعنصرُاألمانُبالربحُالمأمولُأوُعندُالخسارةُليقومُبحفظُاألموالُ-1

 . دة للتعامل بالبطاقات االئتمانية  ابتكار المصارف اإلسالمية طرقا جدي*

ُ.ُلتقومُبتوفيرهاُللعمالءُمعُاجتنابُالتعاملُالربويُُ-1

 . نشأ التأمين في الغرب *

ُ.ُإحجامُكثيرُمنُأصحابُرؤوسُاألموالُعنُالتجارةُبسببُالمخاطرةُأوُحوادثُالخسارةُُ-1

ُ.ُحتىُالُيتأثرُاالقتصادُالقوميُ-2

وتؤمنُلهُتعويضاُعنُالخسارةُالتيُقدُتنجمُعنُاألقدارُالطارئةُمقابلُحتىُتضمنُللتاجرُالمتاجرُ-3

ُاشتراكُماليُ

ُ.العولمةُالتجاريةُ-4

ُ

 فلسفة التأمين  تعريف التأمين 

عقدُيتمُبينُشركةُالتأمينُومؤممنُعليهُمؤمنُ

تتعهدُفيهُالشركةُبدفعُمبلغُمنُالمالُللمؤمنُعليهُ

منُعليهُعندُحدوثُخطرُمعينُمقابلُالتزامُالمؤ

ُبدفعُمبلغُماليُمعين

ُحفظُالمال -1

درءُالمخاطرُعنهُبالتعويضُعنُهالكهُ -2

ُوتلفهُ

ُ

ُالتأمينُالتعاونيُُالتأمينُاالجتماعيُُ(ُالتبادليُ)ُالتأمينُالتجاريُُالمجال

أنُتلتزمُمؤسسةُالتأمينُُصورته

بتعويضُنقديُعنُالضررُ

الذيُيقعُبينُالمشتركينُ

معهاُوذلكُمقابلُمبلغُنقديُ

ُدفعهُالمشتركُشهرياُي

أنُتقومُالدولةُباقتطاعُ

مبلغُمنُمواطنيهاُجبراُ

وتقومُبإدارتهُأوُتعهدُ

ُألحدُبإدارتهُ،

يحصلُلألفرادُأخطارُ-أ

معينةُفإنُالدولةُتكفلُلهمُ

ُالحمايةُ

تأمنُلقمةُالعيشُحينُ-ب

يعجزونُعنُالعملُلعاملُ

ُالسنُأوُمرضُأوُغيرهُ

هذاُالنوعُاستحدثتهُ

ميةُكبديلُالمصارفُاالسال

ُللتأمينُالتجاريُ

أنُيشتركُمجموعةُمنُ

األفرادُفيُدفعُمبلغُمعينُ

تعاوناُفيماُبينهمُويتفقواُعلىُ

ُتعويضُ

ُمنُتنزلُبهُنازلة-أ

ُيحدثُلهُحادث-ب

ُيفقدُماالُأوُنفساُ-ج

الجوازُوتمثلهُمؤسسةُُحرامُبجميعُأنواعهُحكمه

ُالتأميناتُاالجتماعيةُ

ُجائزُشرعاُ

التيُُمنُعقودُالتبرعات

ُيقصدُبهاُ

التعاونُعلىُمواجهةُ-

ُاألخطارُ

يحققُمصلحةُللمتعاونينُ-

ُدونماُمحظورُشرعيُ

ُ

ُ
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ُ

ُ

ُ.علليُيرىُالفقهاءُأنُجميعُأنواعُالتأمينُالتجاريُمحرمةُ*

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ.ُالتأمينُالتجاريُيتضمنُنوعاُمنُأنواعُالقمارُ*

ُ.ُمُيقعُلمُيأخذُوهذاُهوُالقمارُألنُالمشتركُيدفعُمبلغاُمعيناُفإنُوقعُلهُحادثُأخذُوإنُل

ُ.ُالتأمينُالتجاريُيشتملُعلىُالغررُ*

ألنُالشخصُيدفعُمبلغاُمعيناُلغرضُالحصولُعلىُمبلغُمجهولُ،ُوإذاُحدثُلهُحادثُوإنُلمُيحدثُمعهُ

ُ.ُشيءُفالُيأخذُشيئاُ

ُ

ُ

ُ

ُتأمينُالمسؤولياتُتأمينُعلىُاألموالُوالممتلكاتُُتأمينُعلىُاألشخاص

الذيُيعقدُلحمايةُالتأمينُ

األشخاصُمنُاألخطارُالتيُتهددُ

ُبدنهُ،ُسواءُأكانُالخطرُ

 الموت -ُأ

 إصابةُعضوُمنُاألعضاء -ُب

األخطارُالتيُتصيبُ -ُت

ُالشخصُ

التأمينُعلىُالبيتُمنُ -1

 الحريقُ

التأمينُعلىُالبيتُمنُ -2

 .الهدمُ

التأمينُعلىُالبضاعةُأثناءُ -3

 نقلهاُبراُأوُبحراُأوُجواُ

التأمينُعلىُالسيارةُمنُ -4

ُوادثُالطريقُح

التأمينُعلىُاألخطاءُالتيُيرتكبهاُ

ُالشخصُبمزاولةُحرفةُماُ

تأمينُأصحابُالسياراتُ -1

علىُماُيقعُلهمُمنُأخطاءُ

 .تضرُباآلخرينُ

تأمينُالطبيبُعلىُ -2

ُ.ُاألخطاءُالتيُيرتكبهاُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُ

أن العقد يتضمن ربا 

 النسيئة وربا الجاهلية 

أنه يتضمن نوعا من 

 أنواع القمار  

أن التأمين يشتمل على 

 الغرر 

أن العقد يتضمن ربا 

 النسيئة وربا الجاهلية 

 أقسام التأمين التجاري 
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ُُُُُُُُُ

ُ

 

 االتباع  : التقليد 

 أو اعتقاد أو فعل أو قول في رهغي اإلنسان يتبع أن

 إدراك ودون تأمل وال نظر وال دليل غير من سلوك

ُ.ُُ ووعي

 عليك الدليل أوجبه أو فعل أو بقول تعمل أو تأخذ أن

  ونور بصيرة على

 

 

 

 

ُ

ُ

ُ

ُ

 

ُ.ُ

ُ.ُاكتبيُحكمُاقتناءُالكالبُلغيرُحاجةُ*ُ

ُ.ُابُحرامُوينقصُمنُأجرهُكلُيومُقدرُكبيرُمنُاألجرُوالثو

ُ

ُ

  واألوبئة العوامل أكبر منُ-1

ُواالنحالل والميوعة الترهل حياة إلى يؤديُ-2

ُ.ُيؤديُإلىُذوبانُالشخصيةُوفقدانُالذاتيةُفيُبوتقةُمنُيحبُُ-3

ُ

ُ

ُاإلسالم بحقيقة الجهلُ-1

  الفراغ مشكلةُ-2

  الموجه اإلعالمُ-3

ُالغربي المادي بالتقدم االنبهارُ-4

ُ القدوة غيابُ-5

ُ

ُ

ُ

 .ُفيُبثُبرامجُثقافيةُوفكريةُوحواريةُإبداعيةُ العصرية التقنية الوسائل استغاللُ-1

 ....يشاركُفيُتنفيذهاُالبيتُوالمدرسةُوُ التقليد لمواجهة استراتيجية وضعُ-2

ُ.ُصحيحةُمنذُالصغرُتربيةُوتعليماُُشرعية إسالمية تنشئة الفرد تنشئةُ-3

 جاهُمجتمعاتهمُواإلمساكُبزمامُالدعوةُإلىُهللاُت هللا الى بالدعوة العلماء نهوضُ-4

 كمكانُإليصالُالعلمُالشرعيُ دوره وإعادة المسجد رسالة تفعيلُ-5

ُ

ُ

ُ

ُ

 مايفعله بحقيقة علم أو تفكير دون غيره فيه محاكيا المرء يفعله ما هو:  التقليد األعمى

 
   أمثلة التقليد األعمى 

محاكاة الغرب في المأكل 

 والمشرب والملبس والعادات
 بذاءة اللسان   وشم الجسد 

التطبيقات الحياتية والسياسية 

 واالجتماعية

   الحكمة من النهي عن  التقليد األعمى 

 باب التقليد األعمى أس

 عالج ظاهرة التقليد األعمى 
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 : علل ما يأتي *

 . التقليد من أصعب اإلصابات العقلية التي تصيب اإلنسان * 

ُألنهاُتعطلُآليةُالتفكيرُفيها

ُوبئةُالتقليدُاألعمىُمنُأكبرُالعواملُوُأفتكُاأل*ُ

ُألنهُيؤديُإلىُإضعافُالذاكرةُُ-1

ُتحطيمُالشخصيةُُ-2

ُتمييعُالخلقُُ-3

ُقتلُالرجولةُُ-4

ُنشرُاألمراضُُ-5

ُاستئصالُالشرفُوالعفافُُ-6

ُ.تفلتُالغرائزُ-7

ُ.ُانطالقُالشهواتُوالملذاتُُ-8

 . أنزل هللا اإلسالم المنهج الكامل الشامل * 

ُ.ُظمهاُليوجهُالحياةُالبشريةُويحكمهاُوينُ-1

ُيقيمهاُعلىُالحقُوالعدلُُ-2

ُيسيرهاُبنورُهللاُإلىُالسعلدةُفيُالدنياُواآلخرةُُ-3

ُ.ُيربطهاُبخالقهاُُ-4

 اعتمد الكفار على أجهز  اإلعالم في العالم اإلسالمي اعتمادا وعلقوا عليها آمالهم* 
ُهدمُأسسُالعقيدةُُ-1

ُ.ُتقويضُدعائمُالفضيلةُُ-2

 .  ب بالحضارة الغربية انبهر الكثير من الشبا* 

ُالتفوقُالغربيُفيُالعلومُوالصناعةُوالتكنولوجياُ-1

ُ.ُظنهمُتفوقهمُفيُالقيمُوالتقاليدُوالعاداتُُ-2

 تجاه مجتمعاتهم واإلمساك بزمام الدعوة إلى هللا هللا الى بالدعوة العلماء نهوض*

ُ.ُفُالصالحُصلىُهللاُعليهُوسلمُوهديُالسلُ-ليكونواُقاداتهاُعلىُهديُالرسولُ

ُ

ُ.ُُاكتبي أثر اإلعالم في التقليد األعمي* 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 : النتائج المترتبة على غياب األسوة الحسنة اكتبي * 

فقدانُالنموذجُالصالحُوالقدوةُالسليمةُفيُالبيتُأوُالشارعُأوُالمدرسةُالتيُتترجمُاإليمانُوالعقيدةُعمالُ-1

ُ.ُوخلقاُوسلوكاُ

ُ

ُ

يتحكم أعداء اإلسالم بالوسائل الثقافية 
 واإلعالمية المؤثرة عالميا 

يلعب دورا بارزا في رفع شأن الحياة 
الغربية الجاهلية وما تدعو إليه من أفكار 

 وآراء ومظاهر 

اعتمد الكفار على أجهزة اإلعالم في 
تمادا وعلقوا عليها العالم اإلسالمي اع

 آمالهم 
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ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 : علل ما يأتي 

  حرم اإلسالم الخمر -1

ُلماُفيهاُمنُأضرارُفتاكةُبالعقولُفهيُتخامرهاُ-أ

ُ.ُهيُبابُلكلُالشرورُوالمفاسدُمثلُالقتلُوالزنىُوالقذفُُ-ب

ُُ

 . تكريم هللا تعالى اإلنسان  -2

يستطيعُأنُيقومُبغايتهُُلكيُيعرفُقيمتهُويحافظُعلىُنفسهُويرتقيُبنفسهُويتفكرُويعبدُهللاُتعالىُولكي

ُ.التيُخلقهُمنُأجلهاُ

ُ

 . حرص الشرع على حفظ العقل  -3

ُ.ُألنهُمناطُالتكليفُومقصودُالشرعُُ-أ

ُ.ُألنهُآلةُالفهمُوحاملُاألمانةُومحلُالخطابُُ-ب

ُ

 . تحريم اإلسالم االنتحار  -4

ُ.حفاظاُعلىُالنفسُالبشريةُ

ُ

 . التحذير من الوقوع في الزنى  -5

ُ.ُمنُاختالطُاألنسابُبماُأنهُمنُكبائرُالذنوبُلماُفيه

ُ

 األمر بقتل المرتد  -6

ُحفاظاُعلىُأمنُالدولةُاإلسالميةُُ-أ

ُ.ُحمايةُلغيرهُمنُاقتفاءُأثرهُوالتشبهُبمسلكهُُ-ب

 .ع وأرسل الرسل الكرام  وضع هللا تعالى الشرائ* 

 . لمصالح العباد في العاجل واآلجل معا  -1

 . لبيان هذه الشرائع  -2

 .لئال يكون للناس على هللا حجة يوم القيامة  -3
 ( لم أمرنا اإلسالم بالحفاظ عليها ؟ .) جاءت الرساالت السماوية للمحافظة على الضرورات الخمس * 

 لقيام المجتمعات الصالحة  -1

مساعدة اإلنسان على تنظيم أمور حياته وعالقاته ومصالحه على نفسه واآلخرين  -2

 من حوله 

  

   :   الضرورات الخمس هي 

 النفس الدين

 

 العقل

 

 المال النسل

 علل
 ما يأتي

www.kesdufiles.com 



Page 44 of 05 
 

 الفصل الدراسي الثاني  – بقسيميه – عشر الثاني الصف – اإلسالمية التربية مادة ملخص

ُ
 المظهر القيمة الدليل

ينَُُإِنَُّ  ُُِِعْندَُُالدِّ ْساَلمُ ُهللاَّ ُ.ُألتزمُبأحكامُالدينُاالسالميُومبادئهُُ-1ُاالعتزازُباالسالمُاإْلِ

ُأؤيدُحفظُهللاُتعالىُلكتابهُالعزيزُُ-2ُحفظُالدينُُلحافظونُلهُوإناُالذكرُنزلناُنحنُإنا 

 ((من بدل دينه فاقتلوه )) 
مُُْيَْرتَِددَُُْوَمنُْ   َكافِرٌَُُوه وَُُفَيَم تُُْنِهُِِديَُعنُُِْمْنك 

ألتزمُبكلُماجاءتُبهُالشريعةُمنُأحكامُُ-1ُحفظُالدينُ

ُوعباداتُ

ْمنَاَُولَقَدُْ  ُ.ُأحترمُحقُالحياةُُ-1ُحفظُالنفسَُواْلبَْحرُُِاْلبَرُُِّفِيَُوَحَمْلنَاه مُُْآَدمَُُبَنِيَُكرَّ

ُ َجَعَل لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا ُ.ُأحافظُعلىُنفسيُوعرضيُُ-1ُحفظُالنسلُ  َوهللاَّ

 ويحفظوا أبصارهم من يغضوا للمؤمنين قل

 بما خبير هللا إن لهم أزكى ذلك فروجهم

 من يغضضن للمؤمنات وقل يصنعون

ُجهنفرو ويحفظن أبصارهن

ُحفظُالعرض

ُصيانةُالعرضُ

ُ.ُأغضُبصريُعنُالحرامُُ-1

ُأحفظُفرجيُعنُالمحرماتُُ-2

ُ.ُأنفرُعنُكالُماُيؤديُإلىُالفاحشةُُ-3

نَاالُتَْقَرب واَُواَلُ  ُ.ُأنفرُمنُالزنىُُ-1ُالعفةُ  َسبِياًلَُُوَساءَُُفَاِحَشةًَُُكانَُُإِنَّه ُُزِّ

َُوَمَعهَاُذ وَُمْحَرم لُبِاْمَرأَة ُإاِلَّ َُرج  ُأبتعدُعنُاالختالطُبالرجالُلغيرُحاجةُُ-1ُحفظُالعرض اَلُيَْخل َونَّ

ُ
ُالضرورات

ُالخمس

ُكيفُتكفلتُالشريعةُبحفظهُ؟ُالتعريف

إللهـــيُالذيُينزلُعلىُالوحيُاُالدين

وهوُالذيُُ-عليهمُالسالمُُ-الرسلُ

يعطيُالتصورُالرشيدُعنُالخالقُ

ُ.ُوالكونُوالحياةُواإلنسانُ

ُحددُأركانُالدينُوشرائعهُوسائرُالعباداتُبالقرآنُوالسنةُ-1

فتحُبابُاالجتهادُللعلماءُفيُالنظرُفيُاألمورُالتيُلمُتردُفيهاُُ-2

ُ.ُنصوصُقطعيةُ

ُ.ُقتلُالمرتدينُحفاظاُعلىُأمنُالدولةُُ-ُتعالىُشرعُهللاُ-3

ُ.اإلنسانُُ-كرمُهللاُتعالىُُ-ُالنفس

ُخلقهُبيدهُونفخُفيهُمنُروحهُ-

ُأسجدُلهُالمالئكةُُ-

ُ.ُسخرُلهُكلُمافيُالكونُُ-

ُ.ُجعلهُخليفةُاألرضُُ-

ُ.ُأعطاهُحقُالحياةُُ-

طعُوذلكُحرمُاالعتداءُعلىُالنفسُبالقتلُواألعضاءُبالجرحُأوُالقُ-1

ُ.ُبوضعُعقوباتُدنيويةُوأخرويةُ

ُ.ُأعطىُلإلنسانُحقُالدفاعُعنُنفسهُُ-2

)ُتكفلتُالشريعةُبتنظيمُاألمورُالمتعلقةُباألحوالُالشخصيةُُ-3

ُ(النفقةُ-الحضانةُ-الوالدةُُ-الطالقُُ-كالزواجُ

ُ

القوةُاإلدراكيةُالتيُيستطيعُُالعقل

اإلنسانُعنُطريقهاُإدراكُالعلومُ

منافعُوخوُمناطُالتكليفُوتحصيلُال

ُ.ُ

ُ.ُحرمُهللاُتعالىُالخمرُُ-1

ُأوجبُالديةُالكاملةُلمنُاعتدىُعلىُشخصُفأذهبُعقلهُُ-2

ُاألمرُبالتعلمُوالحثُعليهُ،ُوإعمالُالفكرُبالتأملُوالتدبرُُ-3

النسلُ

ُوالعرض

تأتيُأهميةُالمحافظةُعلىُالنسلُ

للمحافظةُعلىُالنفسُالتيُالُتتحققُ

ُإالُبالتناسلُ

ُ.ُوضعتُالشريعةُأحكاماُدقيقةُومتكاملةُلحفظُاألسرةُالمسلمةُُ-1

ُحرمُاإلسالمُكلُماُيؤديُإلىُالفاحشةُُ-2

المالُمصلحةُضروريةُللناسُُ-ُالمال

ُ.ُوهوُعصبُالحياةُ

هوُكلُماُيقتنىُويحوزهُ:ُتعريفهُُ-

اإلنسانُسواءُكانُعيناُأوُمنفعةُ

ُكالذهبُأوُالفضةُومالهُقيمةُشرعاُ

ُ.ُلىُالكسبُالحاللُوالسعيُفيُاألرضُحثُعُ-1

أمرُباالنتفاعُباالموالُفيُالمعامالتُالشرعيةُالتيُتكفلُالحصولُُ-2

ُ(ُالصدقةُوالزكاةُوالوقفُوالتداينُوالميراثُ)عليهُوتوفيرهُللمسلمُ

)ُحرمُأكلُأموالُالناسُبالباطلُواالعتداءُعلىُحقوقُاألخرينُُ-3

حتكارُوالتجارةُفيُالمحرماتُالسرقةُوالغصبُوالرباُوالرشوةُواال

ُ(ُوالغشُ

حددُمنُالحدودُوالعقوباتُماُيضمنُبقاءُالمالُعاملُبناءُفيُُ-4

ُ(ُحدُالسرقةُوالحرابةُ)ُالمجتمعُ

وضعتُالشريعةُعقوباتُتعزيريةُللجرائمُالتيُالُيوجدُفيهاُُ-5

ُ(ُالبيعُعلىُالبيعُُ-الغشُوُاالحتكارُ)ُعقوبةُمحددةُ

ُ

ُ
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ُ

ُ

 : علل ما يأتي 

  . عد اإلسالم المال من الضرورات الخمس  -1

ُ.ُألنهُيساعدُالناسُعلىُتأمينُالعيشُُ-أ

ُ.ُتبادلُالمنافعُواالستفادةُمنُجوانبُالحياةُُ-ب

ُ

 . حث االسالم على الكسب الحالل والسعي في األرض  -2

ُ.ُلتحصيلُالرزقُُ-أ

ُ.ُوعُإباحةُالتصرفاتُالمحققةُلجلبهُبالطريقُالصحيحُوالكسبُالمشرُ-2

ُ

 . أمرنا االسالم بالتعلم وحثنا عله  -3

ُ(ُمفتاحُالعلومُالقراءةُ)ُألنُُ-أ

ُ.ُتحثُعلىُالقراءةُُ-صلىُهللاُعليهُوسلمُُ-أولُآيةُنزلتُعلىُالرسولُالكريمُُ-ب

ُ

 . حث اإلسالم على طلب العلم النافع  -4

ُ.ُيحققُالمصاحُالدنيويةُُ-أ

ُُ.يحميُاإلنسانُمنُالبدعُوالخرافاتُُ-ب

ُ

ُ

 : اآلداب الشرعية للمحافظة على العرض والنسل * 

ُ

ُ

ُألزمُالمرأةُبالحجابُُُمنعُاالختالطُُُُحرمُُأمرُبغضُالبصر

ُالشرعيُُُُُُمصافحةُالمرأةُاألجنبيةُُألنهُبريدُالزنى

ُُُُ

ُ

ُحرمُالشرعُالزنىُُُُُُحرمُُُُُ

ُوجعلهُمنُكبائرُالذنوبُُُُُُُقذفُالعفيفاتُالطاهراتُ

ُ

 ماذا يحدث في المجتمع لو بقي المرتد فيه ؟  *

ُلكانُعاملُفتنةُلضعيفيُاإليمانُمنُأبناءُاألمةُُ-1

ُ.ُيلقيُعلىُالناسُالضعفاءُوبينهمُمنُالشبهُواألغلوطاتُُ-2

ُ

ما القوانين التي وضعتها الشريعة لحفظ األسرة ( أو)كيف حافظ اإلسالم على األسرة المسلمة ؟ *

 المسلمة ؟

ُ.ُاماُللزواجُوكلُماُيتعلقُباختيارُالزوجةُوضعتُنظُ-

ُوضعتُأحكاماُلعقدُالزواجُوأركانهُوشروطهُونوعُالعالقةُبينُالزوجينُ؟ُُ-

ُ.ُوضعتُحقوقُالزوجينُعلىُبعضهماُوحقوقُاالطفالُُ-

ُ

ُ

ُ
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ُُُُُُُُُُُُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُمنُالكتابُالمدرسي138ُُاألدلةُصُيربيُاإلسالمُأتباعهُعلىُالصفاتُاإلسالميةُالحميدةُقراءةُ

ُ

ُ

ُ

ُ.ُتوجهُسلوكُصاحبهاُوفكرهُمنُخاللُمبادئُتستمدُقوتهاُُ-1

ُيحسُصاحبهاُبالسعادةُوالكفايةُالنفسيةُإحساساُإيجابياُُ-2

ُ.ُيكونُصاحبهاُقادراُعلىُمواجهةُاألزماتُوحلهاُبجرأةُوحكمةُُ-3

ُ.ُيةُوالتفاهمُمعُاآلخرينُوحلُالمشكالتُتجعلُصاحبهاُقادراُعلىُتكوينُالعالقاتُاالجتماعُ-4

ُتجعلُصاحبهاُيعملُعلىُإسعادُوإنهاضُمجتمعهُُ-5

ُتجعلُصاحبهاُيظهرُمواهبهُلآلخرينُُ-6

ُ

ُ

 الدليل األثر

َُوالتَّْقَوىَُوالُتََعاَون واَُعلَىُُالتعاونُبينُالناسُعلىُالبرُوالتقوىُ َوتََعاَون واَُعلَىُاْلبِرِّ

ْثِمَُواْلعُ  ُاْلِعقَابُِاإْلِ ََُشِديد  ُهللاَّ َُإِنَّ ُْدَواِنَُواتَّق واُهللاَّ

االختالطُبالناسُوحضورُجمعهمُومجالسُالذكرُوزيارةُ

المرضىُوحضورُالجنائزُومواساةُالمحتاجُوالتيسيرُ

ُعلىُالمعسرُوإرشادُالجاهلُ

ُ

نُنَُُّاإلصالحُبينُالمسلمينُوفضُالنزاعاتُبينهمُ َخْيَرُفِيَُكثِير ُمِّ َمْنُأََمَرُبَِصَدقَة ُالَُّ ْجَواه ْمُإاِلَُّ

ُأَْوُإِْصالَح ُبَْيَنُالنَّاسُِ وف   أَْوَُمْعر 

ُ

ُُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُمونَ ُطلبُالعلمُوالتفقهُفيُالدينُ

لمؤمنُالقويُخيٌرُوأحبُإلىُهللاُمنُالمؤمنُاُالدفاعُعنُالوطنُونصرتهُ

ُخير،ُاحرصُعلىُماُينفعك،ُال ضعيف،ُوفيُكل 

لوُ:ُواستعنُباهللُوالُتعجز،ُوإنُأصابكُشيٌءُفالُتقل

قدرُهللاُوماُشاءُ:ُأنيُفعلتُكذاُوكذاُوكذاُولكنُقل

ُتفتحُعملُالشيطان(ُلو)فعل،ُفإنُ

ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسؤول َعْن َرِعيَِّتِه، اإِلَماُم َراٍع ُتحملُالمسؤوليةُ
َُمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه،وَ 

ُ

   أبرز سمات الشخصية المسلمة  

أي السمو بها  تزكية النفس
وتنمية جوانبها واالرتقاء 

 ياتها وأهدافها بغا

 االعتزاز بالهوية اإلسالمية
أي التحصن بالثوابت والبعد 
 عن الشعور بالنقص والذل 

االتزان بين مطالب الدنيا 
بطلب الدنيا ويسعى واآلخرة 

 لنعيم اآلخرة 

أثر الثقافة اإلسالمية في تكوين الشخصية 
   السوية   

   الشخصية السوية عند علماء النفس   

   .    آثار الشخصية المسلمة في بناء الفرد 
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 : علل ما يأتي *

 . الدخول في اإلسالم يغير سلوك اإلنسان في حياته * 

ألنُالشخصيةُاإلسالميةُلهاُطابعُمعينُيميزهاُعنُغيرهاُويجعلُلهُتوجيهاتهُوغاياتهُالخاصةُومنهاُ

ُ.ُاالعتمادُعلىُهللاُ،ُحبُالعلمُ،ُالصدقُ،ُالخصالُالحميدةُوغيرهاُ

ُ

  يوازن اإلنسان بين مطالب الدنيا واآلخرة ؟  كيف*

ُاالستمتاعُبملذاتُالحياةُويستعدُلعالمُالجزاءُ

يعملُويفكرُوينتجُفيُجوانبُالحياةُنشاطاُوعطاءُوممارسةُالنشاطُالحياتيُبتفكيرُإيجابيُبوحيُمنُ

ُالقرآنُالكريمُ

ُ

  :دللي من حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم على الشخصية السوية * 

139ُُُ-138ُموقفُالرسولُمعُاالعرابيُصُ

ُ

 : من القائل 

 ( اذهب أنت حر لوجه هللا ) 

ُعليُبنُابيُطالبُ:ُالقائلُ

ُعندماُنادىُخادمهُولمُيردُعليهُألنهُنائماُ:ُالمناسبةُ

ُ(ُأمنتُعقوبتكُفتكاسلتُ:ُ)ُردُعليهُالغالمُ

ُ

 : من القائل 

 ( اغفر له  إن كان صادقا فاغفر لي ، وإن كان كاذبا ف) 

 

ُالفضيلُبنُعياضُ:ُالقائلُ

ُ.ُعندماُأتاهُرجلُيخبرهُبأنُفالنُيخوضُفيُعرضهُ:ُالمناسبةُ

ُ

ُ

ُالعبارتانُتدالنُعلىُالشخصيةُالسويةُوحسنُالتصرفُلكليهماُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 : عندما جاءت رسالة اإلسالم 

ُ

ُ

ُ

ُ

عنُمجموعُالعالقاتُوالصالتُالخارجيةُالتيُتقيمهاُالدولةُاإلسالميةُمعُغيرهاُُعبارةُ:العالقات الدولية 

منُالدولُوالجماعاتُبغيةُتحقيقُأهدافُمعينةُشريطةُأنُتكونُهذهُاألهدافُمنسجمهُمعُالضوابطُ

ُ.ُالشرعيةُاإلسالميةُ

ُ

 :نشأة العالقات الدولية في اإلسالم 

فترةُتاريخيةُلهاُدورهاُفكانتُُ–صلىُهللاُعليهُوسلمُُ–شهدُنشرُالدعوةُاإلسالميةُعلىُيدُالرسولُ -1

 .أولُنشأةُللعالقاتُالدوليةُفيُاإلسالمُ

تطورُالعالقاتُالدوليةُوالممارساتُالدبلوماسيةُبماُجاءتُمنُمبادئُومثلُذاتُطابعُتوجيهايُ -2

 وإرشادي

دايةُالدولةُاستطاعتُبناءُشبكةُمنُالعالقاتُالدوليةُمعُغيرهاُوالمجتمعاتُالمجاورةُمنذُب -3

ُاإلسالميةُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

   العالقات الدولية في اإلسالم  

إرسال الرسول الكتب 
والرسائل وإيفاد المبعوثين 

 من الصحابة إلى 
 القبائل العربية -أ

 ملوك الفرس والروم-ب
حكام العصر في مصر -ج

 والحبشة  
 وعقد المؤتمرات 

في عهد الخلفاء الراشدين 
 :ومن بعدهم 

إبرام العديد من -أ
المعاهدات مع الدول غير 

 اإلسالمية

 

في الدولة األندلسية توسعت 
 :الدولة اإلسالمية 

التعاون في الكثير من -أ
 جوانب الحياة 

 :والدليل على ذلك 
أن ملوك أوروبا يبعثون 
أبناءهم لتلقي العلوم التي 

 المسلمون برع فيها 

 . العالقات بين القبائل قبل اإلسالمتحدثي عن *
 .صرفات اإلنسانتسيطر النزاعات الفردية والدوافع الشخصية واألهواء والشهوات في ت  -1
 . الطغيان والظلم هي الظاهرة التي تنظم الوجود والعالقات بين الناس  -2

  يفتك القوي بالضعيف -أ
 يأخذ القادر حق العاجز  -ب
 الغالب حق المغلوب -ج

 

ة في كافة مناحي الحياة سواء شامل

 االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية

قدمت لها تصورا ووضعت لها رؤية 

 واضحة جلية 

ال غنى للدولة أو أي مجتمع عن 

 روابط وصالت بما يحيط بها 

www.kesdufiles.com 



Page 49 of 05 
 

 الفصل الدراسي الثاني  – بقسيميه – عشر الثاني الصف – اإلسالمية التربية مادة ملخص

ُ

 . عللي عقد المؤتمرات اإلسالمية في داخل الدولة وخارجها *

ُشرحُمبادئُاإلسالمُ-1

ُالتعريفُبالدينُ-2

ُالحثُعلىُالدخولُفيه-3

 .  تم إبرام العديد من المعاهدات مع الدول غير اإلسالمية في عهد الخلفاء الراشدين عللي *

ُ.ُالعالقاتُبينُالطرفينُفيُكافةُاألمورُوفيُحالتيُالحربُوالسلمُتنظيمُُ-1

 . ابتعاث ملوك أوروبا أبناءهم إلى الدول اإلسالمية  عللي*

ُ.ُلتلقي العلوم التي برع فيها المسلمونُ-1

 . اشتمل التعاون مع الدول غير اإلسالمية في جميع جوانب الحياة  عللي*

 توسع العالقات الدولية ُ-1
ُ

ُ

ُ

 .ُلمُيجبرُويفرضُإرادتهُعلىُالجنسُالبشريُبلُيقدمُنفسهُدينُوهدايةُ -1

 عصبةُاألممُومنظمةُاألممُالمتحدةُ:ُاالنضمامُإلىُالمنظماتُالدوليةُوأهمها -2

 .ُمشاركةُالدولُاإلسالميةُفيُالنظامُالعالميُوتأثيرهُإيجابياُفيُجميعُالمجاالتُوالنشاطاتُ -3

ُ

ُ

ُ

رعايةُالمصالحُُحمايةُالدولةُ

ُلمتبادلةا

نشرُالدعوةُُاألمنُالمشتركُ

ُاإلسالميةُ

حمايةُاألقلياتُ

ُالمسلمةُ

ُاألمنُالقوميُ

ُ:يتطلبُ

سيادةُالدولةُعلىُ-

ُأراضيهاُ

حفظهاُلحدودهاُ-

ُالجغرافيةُ

تدخلُالدولُ-

األخرىُعسكرياُ

ُوسياسيا

تبادلُالحاجاتُ

األساسيةُالتيُ

تحتاجهاُالدولُمنُ

ُدولُأخرىُ

األمنُالخارجيُبينُ

ُ:العالمُتحكمهُُدول

اتفاقياتُتضمنُ-

عدمُاعتداءُدولةُ

ُعلىُأخرىُ

تتحالفُدولُمعينةُ-

وتتفقُعلىُ

التصديُأليُ

عدوانُيهددُأيُ

ُدولةُفيُالحلف

دولةُاإلسالمُعليهاُ

ُأنُ

تحملُرسالةُ-

ُاإلسالمُوتبشرُبهاُ

تحملُلواءُخالفةُ-

رسولُهللاُصلىُ

هللاُعليهُوسلمُفيُ

ُالدعوةُوالبالغُ

يُالقانونُالدول

اإلسالميُيسعىُ

إلىُحمايةُاألقلياتُ

المسلمةُفيُالدولُ

غيرُالمسلمةُإذاُ

تعرضتُإلىُ

لالضطهادُوالتفرقةُ

ُالعرقيةُوالعنصريةُ

ُ

ُ

ُ

ُثباتُورسوخُالمصادرُوعدمُخضوعهاُللمتغيراتُواألحداثُالدوليةُالمتغيرةُ

ُكماُتتميزُبالمرونةُواالستجابةُلمتغيراتُالزمانُوالمكانُوالحالُ

هاُبصبغةُدينيةُقائمةُعلىُالتسامحُومساعدةُالمظلومُوالوفاءُبالعهودُحيثُيظهرُأثرُاصطباغ

ُالقيمُبشكلُواضحُفيُواقعُالعالقاتُالدوليةُاإلسالميةُ

ُالمرونةُوالقدرةُعلىُالتكيفُمعُالمستخداتُوالتغيراتُ

ُالشموليةُواالتساعُفهيُتشملُفيُتفاعلهاُالدولُواألفرادُوالمؤسساتُ

 القات الدولية  أهمية الع

    

   أهداف العالقات الدولية في اإلسالم    

   خصائص العالقات الدولية في اإلسالم     
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ُ

ُ

ُ

 :  تردين على من يقول بم *

 . االسالم انتشر بحد السيف  * 

ُ

ُادعاءُباطلُألنُ

ُ(ُالُإكراهُفيُالدينُ)ُاإلسالمُلمُيكرهُأحداُعلىُالدخولُفيهُولمُيجبرُإنساناُعلىُاعتناقهُ -1

 (ُأهلُالذمةُ)ُفيُاإلسالمُتشريعُ -2

ُ

 :عللي ما يأتي *

 نا على اعتناقهاإلسالم لم يكره أحدا على الدخول فيه ولم يجبر إنسا * 

ألنُهللاُالُيقبلُإسالمُالمرءُإالُإذاُكانُمصدقاُُومعتقداُانُاإلسالمُهوُدينُهللاُالخاتمُالذيُينبغيُأنُُ-1

ُيتبعهُجميعُالبشرُ

ُ.ُاإلكراهُينافيُأصلُاإليمانُ-2

ُ

  . عرفي أهل الذمة * 

ُ:غيرُالمسلمينُرغبواُفيُالعيشُفيُدارُاإلسالمُمعُالمسلمينُعلىُأنُ

 واُعلىُدينهمُيبق -ُأ

ُالدولةُاإلسالميةُتجيبهمُإلىُطلبهمُوتدخلُمعهمُفيُعقدُالذمةُ -ُب

ُ

 :بنود عقد الذمة *

ُ

ُيصيرُكلُمنهمُآمناُعلىُنفسهُومالهُودينهُودمهُمعُبقائهُعلىُدينهُ -1

ُ

 : أثر عقد الذمة عليهم *

ُُ

ُفيُالغالبُيسلمُالكثيرُمنهمُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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