
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/12islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                        

            

                  https://almanahj.com/om/12islamic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس جمشيد الزكواني اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 ملخص مادة التربية األسالمية

 

 الوحذة االولى                                        
 

                           الوحذة الثانية               
 

 الوحدة الثالثة 

 الوحدة الرابعة 

 الوحدة الخامسة

 الوحدة السادسة

 
 : ال ٌؽنٌك الملخص عن الكتاب فالكتاب ٌبقى هو االول و االخٌر.  مالحظة

 

 التلخٌص تحت اشراؾ:.

 جمشٌد الزكوانً.  - أ

 " Stay Shanabبالتعاون مع مجموعة : " 

 
 

 

 

 



  أخطاء عند تطبٌق أحكام المٌم و النون الساكنتٌن و
 ( ٔصفحة رقم )                           التنوٌن

 :اخطاء عند تطبٌق اإلظهار

 إطالة زمن الؽنة عند اظهار المٌم الساكنة:.  -ٔ

 مثال: ) ألم تر كٌؾ فعل ربك بعاد (.

 إخفاء المٌم الساكنة عند الواو أو الفاء ) لقربهما من مخرج المٌم(:.  -ٕ

 مختلفون (.هم فٌه الضآلٌن ( , ) علٌهم وال مثال: ) 

قلقلة النون الساكنة أو التنوٌن , أو المٌم الساكنة نتٌجة الضؽط   -ٖ
 علٌهما ألجل اإلظهار:

 إال ٌخرصون (. همه ( , ) إن نمثال: ) فامسحوا بوجوهكم و اٌدٌكم م

إهمال زمن التوسط فً النون و المٌم الساكنتٌن وذلك ) بنطقهما   -ٗ
 (: نطقا سرٌعا

 .علٌهم ( نعمتأ مثال: ) 

ؼنٌّ النون الساكنة و التنوٌن أكثر من الؽنة الطبٌعٌة ) السٌما مع   -٘
 الؽٌن و الخاء (:

 (. ِؼل  مثال: ) من 

 

 

 

 

 

 

 



  أخطاء عند تطبٌق أحكام المٌم و النون الساكنتٌن و
 ( ٕصفحة رقم ) التنوٌن                        

 :أخطاء عند تطبٌق اإلدؼام

الخلط بٌن نوعً االدؼام مع النون الساكنة و التنوٌن , فٌؤتً القارئ  -ٔ
بالؽنة مع حرفً االدؼام التام ) إدؼام بؽٌر ؼنة ( و ٌترك الؽنة عند 

 االدؼام الناقص ) إدؼام بؽنة (:حروؾ 

 (.من لدنه ( , ) وٌل للمطففٌن ( , ) أن ٌخرجوا مثال: ) 

تقصٌر زمن الؽنة سواء مع المٌم الساكنة أو النون الساكنة و  -ٕ
 :التنوٌن

 (.من ورابهم محٌط مثال: ) وهللا 

 :أخطاء عند تطبٌق االقالب ) القلب (

كز الشفتٌن ) اطباق الشفتٌن و الضؽط علٌهما بشدة (على المٌم المقلوبة , و  -ٔ
 الصواب تسكٌنها بتلطؾ من ؼٌر ثقل وال تعسؾ: 

 (. منبثافكانت هباء : ( مثال

تفخٌم الؽنة و الباء , و الصواب عدم التفخٌم حتى وإن جاء بعد حرؾ الباء  -ٕ
 حرؾ مفخم كالصاد مثال: 

 (.بصٌر سمٌع هللا  مثال: ) وأن

ترك فرجة كبٌرة بٌن الشفتٌن أثناء النطق بالمٌم المنقلبة عن النون الساكنة أو  -ٖ
 التنوٌن بحٌث ٌصبح إخفاء المٌم شبٌها باإلدؼام بؽنة .

 

 

 

 

 



  أخطاء عند تطبٌق أحكام المٌم و النون الساكنتٌن و
 ( ٖصفحة رقم ) التنوٌن                        

 :أخطاء عند تطبٌق اإلخفاء
 ترك فرجة بٌن الشفتٌن عند إخفاء المٌم الساكنة:  -ٔ

 (.ترمٌهم بحجارة مثال: ) 

 تفخٌم الؽنة إذا جاء بعدها حرؾ مرقق:  -ٕ

 (. االنسانمثال: ) ٌؤٌها 

 ترقٌق الؽنة اذا جاء بعدها حرؾ مفخم:  -ٖ

 فكهٌن (. انقلبوامثال: ) 

 إشباع الحركة: -ٗ

 صارمٌن (.إن كنتم مثال: ) 

 (.# فتقرأ خطؤ ) إٌن كونتم

تقصٌر ؼنة االخفاء ) و حقها حركتان ( السٌما توالت المواضع   -٘
 سواء مع المٌم الساكنة او النون الساكنة و التنوٌن:

  مإمنٌن (.إن كنتم قبل  منمثال: ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       ( ٗصفحة رقم ) أخطاء فً تطبٌق المدود 

 مثال الخطؤ فً المد حقه فً المد نوع المد
 الطبٌعً

 الصلة الصؽرى
 العوض
 البدل

 
 

 حركتان

 
الزيادة: مده بؤكثر من 

 حركتين.
 

النقصان: عدم المد 
 النهابً

 ( ها إليكيحون)     
 ( من هاد له) فما   
 ( نهاراو ليال )    
 ( من الرسولءا)   

ست حركات  الالزم
 لزوما.

الزيادة: مده أكثر من ست 
 .حركات

 النقصان: مده اقل عن ذلك.

 ( الضالينوال ) 
 ( الم)       

 
 المتصل

اربع او خمس 
حركات وعند 
الوقف ست 

 حركات

الزيادة: مده اكثر من ست 
 حركات.

 النقصان: كده اقل من ذلك.

 ( جاء)       
 ( سوء)       

 
 المنفصل.

 الصلة الكبرى.

 
حركتان او اربع 
 او خمس او #

عدم التزام القارئ حالة 
معينة في المد , كؤن يمد 

تارة حركتين و أخرى اربع 
 و أخرى خمس حركات.

أن يقتصر على الحركة و 
 يحذف حرف المد.

 ( أنزلناهإنا ) 
 ( أمورا وما) 
 ( أواب إنه) 

عند الوقف يمد  العارض للسكون
حركتين او 

 اربع او ست.

عدم التزام القارئ حالة 
معينة في المد كؤن يمد تارة 

حركتين و تارة اربع و 
أخرى ست في الجلسة 

 الواحدة

 ( ممنونغير ) 
 ( عاملونإننا ) 

 

 # ٌنتفً المد فً المنفصل و الصلة الكبرى عند الوقؾ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       ( ٘صفحة رقم ) أخطاء فً تطبٌق المدود 

من االخطاء التً ٌقع فٌها بعض القراء أثناء تطبٌق المدود هو اطالة المد فً 
 عند االنتهاء من تالوة بعض الصور مثال على ذلك:.

 إطالة المد الطبٌعً: -ٔ

 (.موسى  مثال: ) إبراهٌم و

 إطالة مد العوض: -ٕ

 (. تراباكنت  مثال: ) ٌالٌتنً

 اشباع بعض الحركات ٌإدي الى حدوث مد و هذا خطؤ مثال على ذلك:.

 ) عما (.                       ٌتساءلون (. عم)  -ٔ

 ) وأوتوا (.                     به (.توا وأ  )  -ٕ

 ) فصلً (.                      لربك (. فصل)  -ٖ

المد إذا قرأ مضطربا كؤنه ٌرتعد  بؤن ٌؤتً القارئ بصوت: ترعٌد الصوت بالمد
 من برد أو ألم و هو ) مكروه منهً عنه ( فً تالوة القرآن الكرٌم.

 مثال: 

 انزل من قبلك (.و ما انزل الٌك  بما) و الذٌن ٌإمنون  -ٔ

 (. االذلٌنفً و رسوله اولبك هللا  ٌحادون) إن الذٌن   -ٕ

 او اهتزاز او اضطراب. # ٌنبؽً ان ٌكون الصوت حال المد مستوٌا بال ترعٌد

 

 

 

 

 

 

 

 



                       ( ٙصفحة رقم ) أخطاء فً تطبٌق المدود 

 :القراءة باأللحان و التطرٌب

 # االصل ان ٌقرأ القارئ القرآن بالكٌفٌة المؤخوذة عن النبً.

# ال ٌزال السلؾ الصالح ٌنهون عن التطرٌب بالقرآن او جعلة كالؽناء و 
 اخراجه عن الصفة الشرعٌة للتالوة.

الصالة و السالم: )) لٌس منا من لم ٌتؽن بالقرآن ((. فؤجب التؽنً # قال علٌه 
 بالقرآن هو:...

 تجوٌد حروفه. -ٖتحسٌن قراءته.                  -ٔ

 ترتٌل تالوته. -ٕ

# من التلحٌن ) ؼٌر الجابز شرعا ( ما ابتدعه بعض الناس من اختراع مقامات 
 وضعت اصال للؽناء و الموسٌقى.

 :مدودعدم مراعاة مراتب ال

 : خاصة اذا اجتمعا فً كلمة واحدة:.مد المنفصل اكثر من المتصل -ٔ

# الخطؤ أن نمد المنفصل اكثر من   ٌحبون العاجلة ((. ءهإآلمثال : )) إن 
 المتصل.

عدم المساواة فً المدود: كؤن ٌجتمع فً االٌة الواحدة اكثر من مد متصل او  -ٕ
 الزم , فٌمد احد الموضعٌن وال ٌمد االخر:.

 ((. قةالحآ{ ما  ٔ} قة الحآمثال: ))

 

 

 

 

 

 >تابع.....                                                                     



                       ( 7صفحة رقم ) أخطاء فً تطبٌق المدود 

 : تنقسم الى اربعة اقسام و هً:.عدم مراعاة أحكام المد فً الحروؾ المقطعة

 حرؾ ) األلؾ (: ال مد فٌها لعدم وجود حرؾ مد ) فمن الخطؤ مدها مطلقا(. -ٔ

حروؾ ) حً طهر (: ٌنطق كل حرؾ منها على حرفٌن , ثانٌهما حرؾ مد  -ٕ
) حا , ٌا , طا , ها , را ( , ٌمد حركتٌن مدا طبٌعٌا فمن الخطؤ مده اكثر 

 عن ذلك.

ٌنطق كل حرؾ على ثالث أحرؾ اوسطها حرؾ  حروؾ ) سنقص لكم (: -ٖ
ٌها ست صاد , الم , كاؾ , مٌم ( ٌكون المد ف , قاف  ,  نون  ,  سين  مد ) 

 حركات , مدا الزما و الخطؤ مده اقل عن ذلك. 

.... تقرأ هكذا: ) أ ( ال مد فٌه , ) ل ( مد الزم , ) ر ( مد (( الرمثال: )) 
 طبٌعً.

ٌنطق على ثالثة احرؾ اوسطها حرؾ لٌن و ٌمد بمقدار اربع  حرؾ ) ع (: -ٗ
 او ست حركات و ٌلحق بمد اللٌن.

 مثال: )) كهٌعص ((.

 : فً سبع كلمات فً القرآن ٌخطا فٌها القارئ:.السبعااللفات 

 من المهتدٌن ((. أنا  )) قد ضللت إذا و مآ  :قال تعالى -ٔ

 هو هللا ربً ((. الكنا  تعالى: ))  قال -ٕ

 ((. لظنونا  قال تعالى: )) و تظنون باهلل  -ٖ

 ((. الرسوال  قال تعالى: )) أطعنا هللا و أطعنا  -ٗ

 ((. السبيال  قال تعالى: )) فؤضلونا  -٘

 ((. قواريرا  قال تعالى: )) و أكواب كانت  -ٙ

 ((. سالسال  قال تعالى: )) إنا اعتدنا للكافرٌن  -7

 

 

 

 



       ...( 8صفحة رقم ) أخطاء عند تطبٌق صفات الحروؾ 
 ترقٌق الحروؾ المستعلٌة و تفخٌم المستفلة:.. -ٔ

: ٌقصد ترقٌق الحروؾ التً من حقها التفخٌم خاصة ترقٌق الحروؾ المستعلٌة
 اذا جاورت حرفا مرققا.

ٌقصد تفخٌم الحروؾ التً من حقها الترقٌق خاصة اذا  :تفخٌم الحروؾ المستفلة
 جاورت حرفا مفخما.

 # الحروؾ المستعلٌة: هً الحروؾ المفخمة ) خص ضؽط قظ (.

 و حرؾ الراء حاالت ترقٌق و تفخٌم مخصوصة.لالم لفظ الجاللة ) هللا (  #

 :.ترك صفات الحروؾ او اهمالها او تؽٌرها -ٕ

 من ) حرؾ الطاء الى التاء (. # اهمال صفة االطباق ٌنتج تؽٌر

 # لوال اختالؾ المخرج و االستطالة فً ) الضاد لكانت ظاء (.

 # من االخطاء ترك الهمس فً الحروؾ المهموسة ) فحثه شخص سكت ( 

 # من االخطاء اعطاء ) صفة التفشً لحرؾ الجٌم و هو ما ٌسمى تعطٌشا (.

ر ( فً السكون سواء فً # من االخطاء ترك صفة بٌنٌة فً الحروؾ ) لن عم
 االطالة او التقصٌر.

# من الخطؤ المبالؽة فً بٌان صفات الحروؾ مما ٌإدي الً تولٌد حروؾ 
زابدة ) كهمس التاء ٌولد حرؾ السٌن (او المبالؽه  فً همس ) الكاؾ مما ٌولد 

 حرؾ الهاء (.

 

 

 

 

 

 



       ...( 9صفحة رقم ) أخطاء عند تطبٌق صفات الحروؾ 

 عدم تمٌٌز الحرؾ عند اجتماعه بَمثٌلِِه: -ٖ

 # عدم تمٌٌز اذا جاء بعده حرؾ ٌشابهه:.

 مثال: )) جباههم , تتمارى , ٌرتدد ((.

 .(مثال: ))ٌكرههن , ٌوجهه (        # عدم توضٌح االدؼام:.

 فتنطق حرفا واحدا:.حروؾ المشددة # عدم تمٌٌز ال

 .(مثال: )) الجودّى , عدّو (

 # ادؼام الراء فً الالم:.      مثال: )) واستؽفرلهم , اؼفرلنا ((.

 # عدم تمٌٌز الذال من التاء:.       مثال: )) اتخذتم , اتخذت ((.

 # عدم بٌان تشدٌد الٌاءات:.     مثال: )) درّى ٌوقد , لّّجّى ٌؽشاه ((.

 واوات اذا اجتمعن:.     مثال: )) لّووا , ؼدّوا وعشٌا ((.# عدم بٌان ال

)) ٌإمنون (( الى ) ٌومنون  :عدم بٌان الهمزة ٌقلبها الى ) واو ,  ٌاء ( مثال #
 ( , )) وببر (( الى ) وبٌر (.

اخطاء فً القلقلة: من االخطاء ترك القلقلة فً الحروؾ الساكنة فً ) قطب  -ٗ
 جد ( و هً فً :.

  - أ
 قلقلة حرؾ الدال.ترك  -ٔ

 قلقلة حرؾ النون و المٌم و الؽٌن. -ٕ

 قلقلة حرفً الصاد و الهمزة. -ٖ

 حرؾ القلقلة تنقسم الى قسمٌن:. - ب

 حروؾ التفخٌم وهم ) ق , ط (. -ٔ

 حروؾ الترقٌق وهم ) ب , ج , د (. -ٕ

 # من الخطؤ تؤتً بالقلقلة مرققة مع حرؾ مفخم او قلقة مفخمة مع حرؾ مرقق.

 (. 8ٕاالمثلة صفحة ) للتوضٌح اكثر 



                   ...( ٓٔصفحة رقم ) قٌم الحضارة االسالمٌة 

: ما قدمه االسالم للبشرٌة من قٌم و مبادئ فً الجوانب ) الحضارة االسالمٌة
 الروحٌة و المادٌة (.

 :أثر القٌم فً بناء الحضارة االسالمٌة

انطلق فً بناء الحضارة من خالل بدء فً اصالح الفرد ثم االسرة ثم المجتمع.  
 الى حٌاة االستقرار و استقرار الروح و الجسد و العقل كذلك.مما ادى 

 :شمولٌة منظومة القٌم فً الحضارة االسالمٌة

عملت القٌم االسالمٌة على تنظٌم عالقات االنسان التً تشمل عالقته ) بربه , 
 , باالخرٌن } المسلمٌن , ؼٌر المسلمٌن {......(. بنفسه

 :نظرة الحضارة االسالمٌة لؽٌر المسلمٌن

فقام , فقٌل انه ٌهودي , فقال: )) الٌست  # موقؾ الرسول عندما مرت به جنازة
 نفسا ((.

 ان االسالم اقر االنفتاح ما لم ٌإدي ذلك الى المساس بمبادبه و قٌمه (.#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ...( ٔٔصفحة رقم ) من القٌم االجتماعٌة العفة و الطهر 

 ) اآلٌة حفظ ( !!!                               

 :من لطابؾ اآلٌة الكرٌمة

الخطاب كان موجه للرسول بؤن ٌؤمر المإمنٌن و المإمنات بما ورد من  -ٔ
 اوامر من هللا سبحانه و تعالى.

ؼٌر مباشرة و انما للمإمنات بطرٌقة مباشرة اتت االوامر للمإمنٌن بطرٌقة  -ٕ
 لخطورة االمر.

تقدٌم ؼض البصر على حفظ الفرج الن النظر الى المحرمات ٌإدي الى  -ٖ
 الزنى و ما الى ذلك.

جاء التعبٌر بالوصؾ )) المإمنٌن (( و )) المإمنات (( لالشارة انه من  -ٗ
 شٌمهم االلتزام باألوامر.

 :لنساءالقٌم المشتركة بٌن الرجال و ا

ؼض البصر: وال ٌعنً اؼماض العٌنٌن و انما خفض البصر ) عدم النظر  -ٔ
 نظرة مباشرة (.

حفظ الفرج: ٌكون حفظه من الزنى او اي ممارسات محرمة و عدم كشفه  -ٕ
 لالخرٌن.

 :القٌم الخاصة بالنساء

عدم اظهار الزٌنة: الٌجوز للمسلمة اظهار زٌنتها اال الوجه و الكفٌن , اما  -ٔ
 ا ٌجب ستره.سابر جسده

 االلتزام باللباس الشرعً: -ٕ

 ان ٌكون فضفاضا ؼٌر واصؾ للبدن. - أ

 ان ٌكون ساترا لجمٌع الجسد.  - ب

 اال ٌكون شفافا. - ت

 اال ٌكون زٌنة بحد ذاته او لباس شهرة ٌختلؾ عن اعراؾ الناس. - ث

 اال ٌكون شبٌها بلباس الرجال. - ج

 تابع....<                                                                               

 



         ...صفحة رقممن القٌم االجتماعٌة العفة و الطهر  (ٕٔ ) 

لباس المرأة امام المحارم: اذن االسالم لها بالتخفؾ عن بعض مالبسها )  -ٖ
 كالجلباب ( من:.

 الزوج. - أ

 أصولها و أصول زوجها.  - ب

 فروعها و فروع زوجها.  - ت

 حواشٌها.  - ث

 # اما اخوة الزوج فال ٌجوز وضع المالبس امامهم.

النساء المإمنات االمٌنات: من تمام حفظ المرأة اال تضع مالبسها امام ؼٌر   - ج
المرأة المإمنة ذلك مخافة ان توصؾ للرجال شًء من جسمها لقول 

 الرسول: )) ال تباشر المرأة فتنعتها لزوجها , كؤنه ٌنظر إلٌها ((.

 ٌمكن للمرأة تخفٌؾ مالبسها لصنفٌن من الذكور لوجود علل و هً:.   - ح

A- كبر سنه او لعٌب َخلقً.ل 

B-  .لصؽر سنه 

النهً عن إثارة المشاعر: ٌجب ان تبتعد عن إثارة االخرٌن من خالل  -ٗ
حركات تقوم بها كــ) ضرب االرجل الصدار صوت الخلخال او حذاء ذا كعب 

 للفت االنتباه او التماٌل فً المشً...إلخ (.

مظهر او تصرؾ قد ٌإثر  # ختمت اآلٌة بدعوة المإمنٌن للتوبة الى هللا من كل
 على المجتمع ككل.

 

 

 

 

 

 

 



                ...( ٖٔصفحة رقم ) من القٌم الصحٌة التداوي 

 ) الحدٌث حفظ ( !!!                              

 :الداء و الدواء من هللا تعالى

# على المسلم ان ٌإمن بؤن الداء و الدواء ) الشفاء ( من هللا تعالى فال ٌجوز 
 اسنادهما الى ؼٌر هللا تعالى.

 لكل داء دواء. # جعل هللا تعالى

# الدواء الذي ٌعالج االمراض العضوٌة ٌختلؾ عن االمراض النفسٌة وؼٌرها , 
 كما ان بعض االدواء تعالج بالقرآن الكرٌم و الرقٌة الشرعٌة.

 # على المرٌض ان ٌصبر على المرض كصبره على العالج.

 :أهمٌة التداوي

 لشافً هو هللا تعالى.التداوي و طلب العالج انما هو االخذ باالسباب و ا# 

ٌعتقد البعض بؤن فً المحرمات شفاء من االمراض كــ) الخمر , لحم # 
الخنزٌر , المخدرات و ؼٌرها ( و هذا خطؤ لقول الرسول: )) ان هللا لم ٌجعل 

 شفاءكم فٌما حرم علٌكم ((.

# من المحرمات اٌضا اللجوء الى الشعوذة و السحر و خاصة االمراض النفسٌة 
لرسول: )) من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما ٌقول فقد كفر بما انزل على لقول ا

 محمد ((. النها تمثل ضررا على االنسان فً جسمه و عقله و عقٌدته.

: الوجوب:. اذا كان تركه ٌإدي الى تلؾ نفس الشخص او احد حكم التداوي
 اعضابه او عجزه او كان المرض ٌنتقل ضرره الى ؼٌره ) مرض معدي (.

 فتوى: س/ ما حكم استخدام االدوٌة المحتوٌة على الكحول ؟

ج/ ان كان دهانا بهذه االدوٌة فال مانع منه عندما تتوقؾ الضرورة على ذلك 
على ان ال تإثر فً الجسم سلبٌا و اما شربه فهو محرم عندما سبل النبً عن 

 التداوي بالخمر قال: )) إنها داء و لٌست دواء ((.

 

 



                       ...( ٗٔصفحة رقم ) من القٌم القٌادٌة 

: عملٌة تؤثٌر على االخرٌن بتوجٌه جهودهم نحو تحقٌق اهداؾ تعرٌؾ القٌادة
 محددة لهم.

 :أهم القٌم القٌادٌة

 المصداقٌة: تعنً موافقة العمل للقول...... ولكً تتحقق المصداقٌة البد من:. -ٔ

سلوك القابد نابعا من القٌم االسالمٌة و االخالق  بؤن ٌكونالسلوك المستقٌم:  - أ
 الحمٌدة و االعراؾ االجتماعٌة التً شرع هللا تعالى.

 مطابقة االفعال باالقوال: على القابد ان ٌطابق فعله لقوله.  - ب

 المسإولٌة: هً االستعداد التام عند القابد لتحمل جمٌع تبعات افعاله. -ٕ

 ابد متفابال .االٌجابٌة: هً القٌمة التً تجعل الق -ٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             ...( ٘ٔصفحة رقم ) من القٌم المهنٌة 

ث ل و القٌم الفاضلة التً حث مفهوم القٌم المهنٌة : مجموعة من المبادئ و الم 
 االسالم علٌها و االلتزام بها فً اداء العمل.

مجموعة من االعمال ذات الواجبات و المهمات المختلفة ٌمارس االفراد  :المهنة
 خاللها ادوارا محددة لهم.

ٌمكننا ان نلخصه فً قول الرسول: )) ان هللا  :االخالص و االتقان فً العمل
 ٌحب اذا عمل احدكم عمال ان ٌتقنه ((. صدق رسول هللا

ت العمل و ٌذهب مع العامل ان ٌحضر فً وق جب علىٌ :احترام وقت العمل
 انتهاء وقت العمل و ان ٌستثمر ذلك الوقت فٌما ٌفٌد العمل ال ضره.

قد ٌواجه العامل بعض العقبات التً تكدر من صفو الجو العام  :الصبر و التحمل
فً بٌبة عمله ولكن مع الثبات و الصبر على المشاق سٌرفعه هللا فً اسمى 

 المراتب و اثابه على صبره و تحمله.

رابة او مٌل وهو عدم تفضٌل بعضهم عن بعض بسبب الق :عدل بٌن العاملٌنال
شخصً وانما المفاضلة بما ٌقدمونه من عمل ,  و العدل مبدأ من مبادئ 

 االسالم.

ٌقتضً ان ٌحترم صاحب العمل من ٌعمل تحت إمرته كما  :احترام العاملٌن
ترم و ٌعاملهم بالحسنى وال ٌترفع علٌهم و ٌحفزهم و ٌثنً علٌهم.   ٌحب ان ٌح 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  ...( ٙٔصفحة رقم ) عالم الؽٌب 

 : هو كل ما ؼاب عن حواس االنسان او عن علمه.عالم الؽٌب

 :أمثلة على عالم الؽٌب

 الذات االلهٌة: ذات هللا تعالى حقٌقة نإمن بها الٌمكن إدراكها. -ٔ

 الروح: هً موجودة بالبداهة فً ٌقٌن كل منا ال ٌمكن انكاره. -ٕ

 القضاء و القدر: هو ؼٌب ال ٌعلمه االنسان الى ان ٌقع. -ٖ

الحقابق الؽٌبٌة التً ذكرها القرآن الكرٌم: الٌمكن ادراكه عن طرٌق الحواس  -ٗ
 او العقل و من هذه الحقابق:.

 المالبكة , الجن , الشٌاطٌن. - أ

 احوال ٌوم القٌامة: كالبعث , الحشر , الجنة , النار.  - ب

 نسان.علم الساعة: موعد موت كل ا -٘

: واجب على كل مسلم التسلٌم به وقد جعل هللا تعالى االٌمان االٌمان بالؽٌب
بالؽٌب من صفات المإمنٌن الصادقٌن , ولكن اٌمانه ٌجب ان ٌقؾ عند حدود 

 القرآن الكرٌم و السنة النبوٌة الشرٌفة.

 :أثر االٌمان بالؽٌب فً حٌاة المسلم

 الضمٌر. ان االٌمان بالؽٌب ٌبث الطمؤنٌنة و راحة -ٔ

 إن المإمن بالؽٌب ٌدرك ان وراء هذا العالم المحسوس عالم آخر ؼٌبً. -ٕ

إن االٌمان بالحٌاة االخرة و ما تشتمل علٌه من احداث ٌجعل لحٌاة المإمن  -ٖ
 معنى و ؼاٌة.

 إن االٌمان بالؽٌب ٌثبت دعابم النظام. -ٗ

 االٌمان بالؽٌب ٌصون العقل البشري من التشتت. -٘

 

 

 

 

 



                          ...( 7ٔصفحة رقم ) الحٌاة البرزخٌة 

: جعل هللا تعالى الموت و الحٌاة البتالء االنسان الموت بٌد هللا  عزوجل
 واختباره فً حٌاته الدنٌا.

 :مفهوم حٌاة البرزخ

 هو الحاجز بٌن شٌبٌن. :لؽة

 هً الحٌاة التً ٌنتقل الٌها االنسان بعد قبض روحه. :اصطالحا

 # وردت نصوص شرعٌة عن ثبوت الحٌاة البرزخٌة.

: لقد ثبت ان العبد ٌسؤل فً قبره لقول الرسول: )) المسلم اذا نعٌم القبر و عذابه
 سبل فً القبر ٌشهد ان ال ؼله اال هللا و ان محمدا رسول هللا ((.

قال الرسول: )) اذا مات االنسان انقطع عنه عمله  :وتهما ٌنتفع به المسلم بعد م
 او ولد صالح ٌدعو له ((.اال من ثالثة: صدقة جارٌة او علم ٌنتفع به 

# ان دعاء المإمنٌن الخوانهم المتقٌن و استؽفارهم لهم مما ٌنفعهم كذلك بعد 
 موتهم.

زخٌة ٌجعله # ان اعتقاد المسلم و اٌمانه بالموت وما ٌحدث له فً الحٌاة البر
 ٌجتهد فً االعمال الصالحة.

 

 

 

 

 

 

 

 



                         ...( 8ٔصفحة رقم ) البعث و الحشر 

 ) الحدٌث حفظ ( !!!                               

 # البعث و الحشر كالهما من احداث ٌوم القٌامة.

# لٌوم القٌامة اسماء عدة كـــ) الٌوم االخر , ٌوم البعث , ٌوم الخروج , ٌوم 
 ,....إلخ (. الحشر , ٌوم الخلود , ٌوم الفصل

 # لكل اسم من اسماء ٌوم القٌامة ٌعبر عن احداث ستقع كلها فً ٌوم واحد.

 # فً ٌوم واحد ٌبدأ بالبعث و الحشر و ٌنتهً بالجزاء و الخلود.

 : مفهوم البعث و امكانٌة حدوثه

 إحٌاء الموتى بإعادة االرواح الى اجسادهم. :البعث

  :أدله حدوث البعث

 تعالى بوقوعه. إخبار هللا تبارك و -ٔ

 النشؤة االولى دلٌل على إمكان النشؤة الثانٌة. -ٕ

 ( 7ٖالدلٌل القرآنً صفحة )                   إحٌاء هللا تعالى بعض الموتى فً الحٌاة الدنٌا. -ٖ

 إحٌاء االرض المٌتة بعد إنزال المطر علٌها. -ٗ

 إن الحٌاة الدنٌا بدون الحٌاة االخرى تكون عبثا. -٘

 

 

 

 

 

 

 

 تابع.....<                                                                              



                              ...( 9ٔصفحة رقم ) البعث و الحشر 

 :مفهوم الحشر و أدلة حدوثه

 سْوق الخالبق بعد بعثهم احٌاء من قبورهم و جمعهم فً ارض المحشر. :الحشر

بعد ان ٌبعث هللا تعالى الخالبق من قبورهم مع النفخة الثانٌة  :ادلة حدوث الحشر
 (. 7ٗالدلٌل القرآنً صفحة ) , ٌجمعهم فً مكان واحد هو ) المحشر (.       

# لن ٌتخلؾ عن الحشر احد سواء الذي مات فً البحر او اكلته الطٌور و 
 السباع و النار , سٌجمعون كلهم.

 :حالة الناس عند بعثهم و حشرهم

ْرل ؼٌر مختونٌن. :المظهر الخارجً فاة ال نعال لهم , عراة ال لباس لهم , ؼ   ح 

 ال ٌبحثون عن ؼٌرهم , ال تشؽلهم عورات وال ٌهمهم اختالط. :الحالة النفسٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            ...( ٕٓصفحة رقم ) الحساب 

 :الشهود على اعمال العباد

االنبٌاء علٌهم السالم: ٌشهدون على اممهم بالبالغ و إقامة الحجة و ٌشهدون  -ٔ
 لمن آمن باالٌمان و الكافر بالكفر.

 المالبكة: الذٌن سجلوا االعمال و شهدوا المعاصً. -ٕ

 المحشر و الثانً ٌشهد علٌه بعمله.# ملكٌن احدهما ٌسوقه الى 

 شهادة االرض ومن علٌها: بما أحدث فٌها من خٌر او شر. -ٖ

شهادة االنسان على نفسه: من خالل شهادة اعضابه التً تنطق بإذن هللا و  -ٗ
 قدرته ) اللسان و االرجل و السمع } االذن { و البصر } العٌن { و الجلد (.

حاسب االنسان فً ذلك الٌوم عن كل النعم , ٌ :ما ٌحاسب علٌه العبد ٌوم القٌامة
 قال تعالى: )) ثم لتسبلن ٌومبذ عن النعٌم ((. صدق هللا العظٌم.

ان هللا تعالى متصؾ بصفات الكمال ومن من صفات الكمال  :العدل االلهً
 العدل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      ...( ٕٔصفحة رقم )نعٌم الجنة وعذاب النار 

 ) اآلٌة حفظ ( !!!                                

 :الجزاء من جنس العمل

ٌخبر هللا تعالى فً هذه اآلٌات الكرٌمات ان ما ٌناله المإمن من الكرامة بدخول 
عمل الصالحات , و الكافر الجنة نتٌجة لما قدمه لنفسه من تقوى هللا تعالى و 

 الذي ال هم له فً الدنٌا سوى إشباع شهواته سوؾ ٌستقرون فً النار.

 :نعٌم اهل الجنة

فً الجنة نعٌم ال ٌمكن ان تتصوره عقول البشر القاصرة , قال الرسول: )) قال 
هللا تعالى: اعددت لعبادي الصالحٌن ما ال عٌن رأت وال أذن سمعت وال خطر 

, فاقرءوا ان شبتم } فال تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعٌن على قلب بشر 
.))...} 

 :عذاب أهل النار

بٌن هللا تعالى حال أهل النار بقوله: )) كمن هو خالد فً النار وسقوا ماًء حمٌما 
 فقطع أمعاءهم (( صدق هللا العظٌم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   ...( ٕٕصفحة رقم ) الهوٌة االسالمٌة 

: صدق االنتماء الى هللا و رسوله و العمل باالسالم عقٌدة مفهوم الهوٌة االسالمٌة
 و شرعا , فعال و تركا , فً جمٌع مناحً الحٌاة.

 وذلك من خالل:. :الحفاظ على الهوٌة

 االلتزام بشرع هللا تعالى. -ٔ

عقٌدة و شرعا: من خالل الدفاع عنه وعدم التنازل عن  االعتزاز باالسالم -ٕ
 احكامه مهما كانت الظروؾ.

 ;إمعة قال الرسول: )) ال تكونوا  , الحدٌث ٌوضح معنى ذلكاالستقاللٌة:  -ٖ
إن  وا أنفسكملمنا ولكن وّطنتقولون إن احسن الناس احسنا وإن ظلموا ظ

 دق رسول هللا.احسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فال تظلموا ((. ص

: االسالم هو الذي ٌوجه ذلك , فقد ورد ان رجال العالقة بٌن الهوٌة و المواطنة
سؤل النبً فقال : ٌا رسول هللا أمن العصبٌة أن ٌحب الرجل قومه ؟ قال: )) ال , 

 ولكن من العصبٌة أن ٌعٌن الرجل قومه على الظلم ((.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      ...( ٖٕصفحة رقم ) الهوٌة و تحوٌل القِبلة 

 ) اآلٌة حفظ ( !!!                                

لما هاجر النبً الى المدٌنة أمره هللا تعالى أن ) ٌستقبل بٌت : سبب نزول اآلٌة
 المقدس ( ففرحت الٌهود , فاستقبلها الرسول لـــ) بضعة عشر شهرا ( , كان

الرسول ٌحب قبلة ابراهٌم , فكان ٌدعو هللا و نظر الى السماء , فؤنزل هللا تعالى 
قوله: )) فولّوا وجوهكم شطره ((.   اي: نحوه , فارتاب الٌهود وقالوا: ما والهم 
عن قبلتهم التً كانوا علٌها , فؤنزل هللا تعالى قوله: )) قل هلل المشرق و المؽرب 

 صدق هللا العظٌم. ((.

هً ابتالء من هللا تعالى المتحان عباده لٌرى من ٌتبع  :وقؾ من تحوٌل القبلةالم
الرسول منهم و من ٌنقلب , ولكن أثار تسؤل بعض المإمنٌن فقالوا: وددنا لو 

( و كٌؾ  علمنا من مات منا قبل ان ن صرؾ الى القبلة ) أي: المسجد الحرام
عالى فً قوله: )) وما كان هللا بصالتنا نحو بٌت المقدس ؟ فٌؤتً الرد من هللا ت
 لٌضٌع إٌمانكم إن هللا بالناس لرءوؾ رحٌم ((.

 ان لتحوٌل القبلة حكم كثٌرة منها: :الحكمة من تحوٌل القبلة

فٌما نزل  لٌعلم هللا تعالى من ٌتبع الرسول و من ٌخالؾ امره وال ٌصدقه -ٔ
 علٌه من وحً.

فتحوٌل القبلة حدد لالمة اختصاص المجتمع المسلم و تمٌزه فً كل احواله  -ٕ
االسالمٌة معالم شخصٌتها المتمٌزة , والعبرة لٌست بتقدٌس االماكن و 

 الجهات و انما االمتثال هلل تعالى.

حب الرسول فً ان تكون قبلته الكعبة المشرفة النها اشرؾ و اقدم للمالبكة  -ٖ
 والنها قبلة االنبٌاء من آدم الى ابراهٌم و اسماعٌل علٌهم السالم.

 

 

 

 

 

 تابع....<                                                                               



                        ...( ٕٗصفحة رقم ) الهوٌة و تحوٌل القِبلة 

 :الوسطٌة من مظاهر خصوصٌة األمة اإلسالمٌة

 # جمع قبلتً موسى و ابراهٌم علٌهم السالم ٌرسخ مبدأ الوسطٌة فً هذه االمة.

# هً وسط بٌن الروحٌة و المادٌة وبٌن الفردٌة و الجماعٌة وفً االخالق و 
 الثبات و التطور.السلوك و 

 :خطورة التبعٌة على هوٌة االسالم

ٌتؤثرون بطرٌقة مباشرة  المسلم...ان النفس مولعة بالتقلٌد و الشاب/الشابة #
وخاصة فً وقتنا الحاضر مما ٌذٌب القٌم االسالمٌة فً الشاب/الشابة...المسلم و 

 هذا ما ٌسمى ) بالتقلٌد االعمى (.

 عن بٌت المقدس ال ٌعنً تخلً المسلمٌن عنها النها:.انتبه !!! : ان تحوٌل القبلة 

 اجر الصالة فٌه اضعافا مضاعفة. -ٖموقع اسراء النبً.            -ٔ

 موطن االنبٌاء.و مهبط الوحً -ٗ    وصفه هللا تعالى فً القرآن بؤنه مبارك. -ٕ

 ...الثابت و المتجدد فً الهوٌة االسالمٌة 

القٌم و التشرٌعات و االخالق المنصوص  : التمسك بالعقابد و الحقابق والثابت
 علٌها فً كتاب هللا تعالى و سنة رسوله علٌه افضل الصالة و السالم.

ٌّر المكان و الزمان و التطور الحضاري فً ظواهر الحٌاة  :المتجدد ما ٌفرزه تؽ
الفكرٌة و العلمٌة و االسالٌب و الوسابل الحٌاتٌة فً اطار الثوابت التً وردت 

 التشرٌع االسالمً. فً مصادر

 :ضوابط المتجدد التً ٌجب ان ٌراعٌها كل مسلم

 اال ٌمس الثوابت العقٌدة , العبادات , االخالق , االحوال الشخصٌة.....إلخ. -ٔ

 ان تكون الوسابل المبتكرة للتجدٌد ) مشروعة (. -ٕ

 اال ٌكون بقصد التشبه بالكفار فً عقابدهم و عباداتهم. -ٖ

 شعارات تقال بل ممارسات عملٌة للمسلم فً حٌاته.# الهوٌة االسالمٌة لٌست 

 

 



      ...دور العمانٌٌن فً تؤصٌل الهوٌة االسالمٌة
 ( ٕ٘صفحة رقم ) 

 ) الحدٌث حفظ ( !!!                             

 :العمانٌون ونشر الدعوة االسالمٌة

# اعتنق العمانٌون االسالم و قبلوه عن قناعة و لم ٌنكصوا على اعقابهم بعد 
 النبً.

الشٌخ عبدهللا القاسم العمانً كان عالما فقهٌا و تاجرا نزٌها و اسلم على ٌده  #
العدٌد من الصٌنٌٌن و لقبه االمبراطور ) سون شٌن ( بـــ) جنرال االخالق 

 الطٌبة (.

( من اهل عمان للمشاركة فً فتح  ٖٓٓٓ# الخلٌفة عمر بن الخطاب ندب ) 
 بالد فارس.

مدٌنة البصرة و امرهم عمر ببناء منازلهم و # شارك العمانٌون فً تمصٌر 
 جعل ) كعب بن سور العمانً ( قاضٌا لها.

 :إسهامات العمانٌٌن فً العلوم المختلفه

 العلوم االنسانٌة: - أ

م(: 787هـ الموافق 9ٖاالمام جابر بن زٌد االزدي العمانً ) المتوفً سنة  -ٔ
 اقدم المفسرٌن لكتاب هللا و كان ضلٌعا بعلوم القرآن.

شٌخ محمد بن الحواري ) المتوفً فً القرن الثالث الهجري (: من اوابل ال -ٕ
. له كتاب ٌقع فً جزأٌن سماه ) الدراٌة و العلماء فً تفسٌر آٌات االحكام

ناٌة (. و من بٌن ما الؾ فً علم القراءات: ) كتاب الوقؾ و االبتداء كنز الؽ
الحسن البسٌوي  , كتاب القراءات الثمان , كتاب المرشد ( للشٌخ } ابً
 العمانً {  و ) جمٌعا الفت فً القرن الرابع الهجري (.

 

 

 تابع...<                                                                                    

 



      ...دور العمانٌٌن فً تؤصٌل الهوٌة االسالمٌة
 ( ٕٙصفحة رقم ) 

االمام الربٌع بن حبٌب بن عمرو الفراهٌدي: قام بتدوٌن السنة النبوٌة الشرٌفه و  -ٖ
ٌ عد من اصح كتب الحٌث رواٌة و اعالها سندا.  الذي 

اللؽه العربٌة الخلٌل بن احمد االزدي الفراهٌدي ) شٌخ سٌبوٌه (: عمل فً مجال  -ٗ
و صاحب كتاب ) العٌن ( الذي ٌعد امام الكتب فً اللؽه و الٌه ٌتحاكم اهل اللؽة و 

 االدب.

الشٌخ احمد بن محمد بن درٌد: اٌضا عمل فً مجال اللؽه العربٌة و صاحب  -٘
و هو شاعر فصٌح , خطٌب محنك , ٌقؾ عند كالمه البلؽاء , كتاب  ) الجمهرة ( 
و االدب ما ال ٌجٌده ؼٌره , كتبه من امهات الكتب فً اللؽة  ٌجٌد من فنون العلم

 العربٌة.

 العلوم التطبٌقٌة: -ب

 الطب: -ٔ

ٌعد كتاب الشٌخ ) راشد بن خلؾ الهاشمً الرستاقً ( فً القرن ) العاشر 
الهجري ( مرجعا مهما  فً ) تشخٌص الداء , وصؾ الدواء , شرح العملٌات 

 الجراحٌة فً المعدة و الرأس (.

 لفلك و المالحة البحرٌة:ا -ٕ

برع العمانٌون فً مجال الفلك و المالحة البحرٌة و ابرزهم الشٌخ ) احمد ابن 
 ماجد (.

 

 

 

 

 

 



              ...( 7ٕصفحة رقم ) المعامالت المالٌة فً االسالم 

 : لالسالم نظرته الخاصة الى المال المتمثلة فً:.نظرة االسالم الى المال

 الملكٌة المطلقه للمال هً هلل تعالى و االنسان مستخلؾ فٌه. -ٔ

 المال وسٌلة ولٌست ؼاٌة فً حد ذاتها. -ٕ

 لٌرى ماذا ٌفعل به.المال ابتالء من هللا تعالى للعبد  -ٖ

 :المقاصد الشرعٌة فً االموال فً المعامالت المالٌة

 الرواج: هو دوران المال بٌن اكبر عدد من الناس بوجه حق. -ٔ

وضوح االموال: ٌتحقق ذلك بإبعاد عن الضرر و التعرض للخصومات بقدر  -ٕ
 شرع ) اإلشهاد , الرهن , التداٌن (.االمكان ولذلك 

الصالة و السالم: )) ال ٌحل مال امرئ مسلم اال عن حفظ االموال: قال علٌه  -ٖ
 طٌب نفس ((. صدق رسول هللا.

 إثبات االموال: من خالل إقرار ملكٌتها الصحابها الخطر فٌه وال نزاع. -ٗ

 العدل فٌه: وذلك بحصول علٌه بوجه حق ال ظلم فٌه. -٘

 : نقل الملك الى الؽٌر بثمن.مفهوم البٌع

 :شروط البٌع

 ان ٌكون البابع مالكا للبٌع. -ٗالمتعاقدٌن.     الرضا بٌن  -ٔ

 ٌكون المبٌع معلوما عند الطرفٌن. -٘ان ٌكون المتعاقدٌن بالؽٌن عاقلٌن.      -ٕ

 ان ٌكون الثمن معلوم. -ٙان ٌكون المبٌع ماال شرعٌا أذن هللا بتملكه.     -ٖ

 :من آداب البٌوع

 للبابع (. تجنب الحلؾ ) -ٔ

اخٌه: كؤن ٌؤتً بابع الى انسان اشترى بضاعة أال ٌبٌع المسلم على بٌع  -ٕ
بخمسٌن لاير و ٌقول له ردها و ابٌعك بؤربعٌن لاير. او ان ٌؤتً مشتر الى 

 مابة لاير.بابع باع بضاعته بتسعٌن لاير و ٌقول له ردها و اشترٌها منك ب

 السمحة: ان ٌكون سهال فً معاملته مع االخرٌن فً البٌع و الشراء. -ٖ

 تدلٌس.تجنب الؽش و ال -ٗ

 

 



                                ...( 8ٕصفحة رقم ) حرمة الؽش 

 ) الحدٌث حفظ ( !!!

 : إظهار محاسن الشًء و إخفاء عٌوبه.مفهوم الؽش

 :من صور الؽش فً المعامالت التجارٌة

تزوٌر العمالت , تؽٌٌر توارٌخ الصالحٌة للسلع التجارٌة , التالعب بالموازٌٌن 
, خلط الذهب بالنحاس ثم بٌعه على انه ذهب  بؤي طرٌقة تضر بالمشترٌن

 خالص.

# ال ٌقتصر الؽش فقط على المعامالت التجارٌة و انما على الؽش فً الدراسه , 
 تزوٌر الشهادات , الؽش فً االمتحانات  , الؽش فً الزواج.....إلخ.

 :الوعٌد الشدٌد لمن ؼش فً بٌعه و شرابه

ا فلٌس منا (( و فً رواٌة اخرى )) من قال علٌه الصالة و السالم: )) منن ؼشن
 ؼش فلٌس منً ((.

 :آثار الؽش

 ة هللا له و ان الرسول بريء من هذا الفعل.بعدم شعور االنسان بمراق

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      ...( 9ٕصفحة رقم ) من البٌوع الجابزة 

 : بٌع محدد بثمن ٌدفع بؤقساط مإجلة الى البابع.بٌع التقسٌط 

 :شروطه

 ان ٌكون البٌع مجزوما فً الثمن و المدة من اوله. -ٔ

 اال ٌزٌد الثمن المتفق علٌه خالل فترة السداد الي سبب من االسباب. -ٕ

التخفٌض فً الثمن المتفق علٌه عند دفع االقساط قبل اال ٌشترط المشتري  -ٖ
 حلول أجلها.

 رؾ ثالث ) الوسٌط ( لتموٌل المبٌع.تدخل ط عدم -ٗ

# للتقسٌط منفعه للمشتري بعدم التكلؾ دفع الثمن كامال بل عن طرٌق التقسٌط 
 و فٌه منفعه للبابع برواج سلعته.

 :بٌع الصرؾ

بٌع ثمن حاضر بثمن حاضر ٌدا بٌد. و المقصود بالثمن قدٌما ) الذهب  :الصرؾ
 و الفضة (.

# الصرؾ من البٌوع الجابزة لعدم وجود مانع او نهً ٌخرج بٌع الصرؾ من 
 (. ٕٓٔالعموم. و الحدٌث ٌبٌن ذلك صفحة ) 

 :شروطه

ٌجب على البدلٌن ان ٌكونوا من نفس اذا اتحد الجنس حرم التفاضل: اي ان  -ٔ
. و المحرم منه لوزن مثال ) ذهب بذهب ( و نفس القٌمة مثال ) لاير بلاير (ا

 ان تنقص من قٌمة الشًء او وزنه.

وجوب قبض البدلٌن قبل التفرق: اي ان ٌجب ان ٌكون التسلٌم ٌدا بٌد على  -ٕ
 الرأي الصحٌح.

 

 

 

 تابع...<                                                                                



                      ...(ٖٓصفحة رقم ) من البٌوع الجابزة 

: العمالت الحدٌثة ) الورقٌة و المعدنٌة ( بمنزلة الذهب و احكام صرؾ النقود
الفضة , وهً جنس واحد. وبناء على هذا فإن تبادل العمالت بعضها ببعض 

 ٌدخل تحت ) باب الصرؾ (.

ٌ نادي على السلعة وٌزٌد الناس فٌها بعضهم على بعض حتى  :بٌع المزاٌدة ان 
 تقؾ على آخر زابد فٌها فٌؤخذها.

ٌجوز التعامل به بٌن الناس الستكماله الشروط الشرعٌة للعقود. و  :مشروعٌته
 (. ٕٕٔدلٌل على ذلك الحدٌث صفحة ) 

لشراء فٌظن الجاد فً ا ان ٌزٌد فً السلعة من ال ٌرٌد شرابها لٌقتدي به :النجش
 انه لم ٌزد فٌها هذا القدر إال وهً تساوٌه فٌؽتر بذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          ...( ٖٔصفحة رقم ) البٌوع المنهً عنها 

 : لؽة: جمع ذرٌعة وهً الوسٌلة الموصلة الى الشً مطلقا.بٌوع الذرابع 

ع  بها الى الربا. ولهذا سمٌت بهذا االسم. ٌ َتَذرَّ  اصطالحا: هً بٌوع 

 # بٌوع الربا تسمى اٌضا بـــ) بٌوع العٌنة (.

 :صور بٌوع الذرابع

أنظرنً وأزٌدك: أي اخرنً وأزٌدك: ان ٌقول المشتري للبابع إذا حل اجل  -ٔ
الدفع وعجز عن سداده فٌنظره الى وقت آخر على زٌادة مقررة ) وهذا 

 ٌعتبر ربا (.

 الوضع و التعجٌل: تعجٌل الدٌن المإجل مقابل التنازل عن بعضه. -ٕ

ٌع صور بٌع وسلؾ: ورد عن النبً انه نهى عن بٌع وسلؾ , ولهذا الب -ٖ
 متعددة:.

قول البابع للمشتري: ابٌعك سٌارتً بؤلؾ لاير على ان تسلفنً خمسمابة لاير  - أ
 , مما سٌجعل المشتري ٌستؽل حاجة البابع للمال.

قول المشتري للبابع: سلفنً ألؾ لاير الشتري منك هذه السلعة , مما   - ب
اوي هذه ( لاير وهً ال تس ٕٓٓٔسٌجعل البابع ٌرفع من قٌمة السلعة مثال ) 

 القٌمة.

ؽرر: هو كل ما كان مجهول العاقبة , ال ٌدري  أٌحصل ام ال ٌحصل , بٌع ال -ٗ
 وقد نهى الرسول عن ذلك.

 :صور البٌوع المحرمة بسبب الؽرر و الجهالة

بٌع المالمسة: عادة ما ٌكون فً جنح الظلم النه ٌتم عن طرٌق لمس  -ٔ
 البضاعه دون التحقق من سالمتها وخلوها من العٌوب.

 بٌع الثمار على رإوس االشجار دون نضجها. -ٖإخفاء عٌب فً السلعة.    -ٕ

ـ بٌع العربون: ان ٌشتري المشتري بضاعه و ٌدفع جزءا من ثمنها الى البابع ٗ
فإن نفذ البٌع احتسب من الثمن وإن لم ٌنفذ اخذه البابع على انه حق له وال 

 ٌرجعه الى المشتري و هذا ) بٌع منهً عنه (.

 ؼرر ال ٌمكن اجتنابه و بمنعه ٌلحق المتعاقدٌن بالضرر مثل:البٌض. إلخ  #هناك 

 



             ...( ٕٖصفحة رقم ) الوعٌد الشدٌد فً التعامل بالربا 

 ) اآلٌة حفظ ( !!!

: هو زٌادة على رأس المال ٌؤخذها المقترض من المستقرض مفهوم الربا وحكمه
 مقابل االجل.

 # ٌطلق الربا على كل بٌع محرم.

سواء كان # حرم هللا تعالى الربا تحرٌما قاطعا فً جمٌع الرساالت السماوٌة 
 قلٌال ام كثٌرا.

 # قال الرسول: )) لعن هللا الربا وموكله وكاتبه وشاهدٌه و قال: هم سواء ((.

: النها صورة من صور استؽالل البشر , ٌعتمد فٌه الحكمة من تحرٌم الربا
 المرابً على ؼٌره فال ٌعمل وال ٌطلب الرزق و هذا ٌزٌده ؼنى و ٌكدح الفقٌر.

: الربا ممحق للمال الن حصره بٌن اٌدي المرابٌن ٌوقؾ ةآثار الربا على االم
تداوله بٌن عامة الناس وال ٌعود بالنفع على المجتمعات وال ٌستفٌد منه حتى 
اولبك المرابون النهم ٌحرصون على جمعه لٌتكاثر فتحل الضابقه و البالء و 

 الخسران بالجمٌع. ) على عكس الصدقة (.

 وحٌة و االخالقٌة: ضٌق الصدر و تحجر القلب.االضرار الر -ٔ :اضرار الربا

 االضرار االجتماعٌة: ٌقضً الربا على التراحم و التعاطؾ. -ٕ

 ة ؼنى و تزٌد الدول الفقٌرة فقر.االضرار االقتصادٌة: تزٌد الدول الؽنٌ -ٖ

 تقوى هللا تعالى. -ٔ: الحلول االسالمٌة البدٌلة

 فٌه وال زٌادة. القرض الحسن و االمهال الذي ال استؽالل -ٕ

 الصدقة , التً ٌنمٌها هللا تعالى. و كذلك الزكاة. -ٖ

المصارؾ االسالمٌة التً تتبنى المشاركة بٌن صاحب رأس المال و صاحب  -ٗ
 العمل.

 # تؽٌر مصطلح الربا ال ٌؽٌر من حكمه.

 



                        ...( ٖٖصفحة رقم ) فالحك بإتباع رسولك 

 ) اآلٌة حفظ ( !!!

: لقد بشرت الكتب السماوٌة ببعثة النبً محمد و ذلك البشارة ببعثة النبً محمد
 تهٌبة للنفوس باتباع النبً الخاتم.

 ان ٌؤمرهم بالمعروؾ و ٌنهاهم عن المنكر. -ٔ:ممٌزات الرساله الخاتمة

 ٌحلل لهم الطٌبات و ٌحرم علٌهم الخبابث ) بؤمر من هللا (. -ٕ

: ان ثمرة اتباع المإمنٌن للنبً هو الفالح فً الدنٌا و اآلخرة و هذا عوامل الفالح
  الفالح ال ٌتحقق اال بتوفر عدة عوامل وهً:.

االٌمان به صلوات هللا و سالمه و التصدٌق بما جاء به من ربه و نبذ كل ما  -ٔ
 ه و شرعه.ٌخالؾ هدٌ

 نصرته بكل الوسابل المتاحة و المقدورة. -ٕ

االٌمان به علٌه الصالة و السالم ومن مقتضٌات هذا االٌمان الدفاع عنه و  -ٖ
 عن سنته و الذب عمها بكل ؼال و نفٌس.

: الن القرآن نص على اتباعه قال تعالى فً موضعٌن هما: )) أهمٌة اتباع النبً
النبً هو المنهج فً هذه الحٌاه و طرٌق الهداٌة  ٌتبعون (( , )) واتبعوه ((. و ان

 الى االخرة.

 

 

 

 

 

 

 

 



                   ...( ٖٗصفحة رقم ) السٌدة عابشة ام المإمنٌن 

# دامت حٌاة السٌدة عابشة ) زهاء تسع سنٌن ( تسودها اسمى معانً الحب و 
 الوفاء وقد كانت من احب الناس الى الرسول علٌه الصالة و السالم.

عابشة  # ان طاعة الزوج واتباع اوامره من اهم الواجبات الزوجٌة , و السٌدة
 خٌر اسوة و احسن قدوة لذلك.

# فً فتح مكه كتم الرسول خبر توجهه و اخبر عابشة بؤن تكتم الخبر و جاء 
اباها ابوبكر الصدٌق و سؤلها فسكتت ولم تخبره , ففً هذا الموقؾ ) تعلٌم 

 للمرأة المسلمة وجوب المحافظة على االسرار الزوجٌة حتى من اقرب قرٌب (.

 ق بالرسول حتى وهً ؼاضبة.ها متعلكان قلب #

: لقد كانت حرٌصة على االقتداء بالرسول فكانت تصوم بصٌامه و تقوم عبادتها
بقٌامه فقد ورد عنها انها كانت تصوم حتى ٌزلقها ) ٌجهدها و ٌتعبها ( و تواظب 

 على التطوع و النوافل و كان كل وقتها فً الذكر و التسبٌح.

 بكل ما لدٌها و قد تنسى نفسها عند االنفاق.كانت سخٌة تجود  :سخاإها و جودها

برزت فً حفظ الحدٌث الشرٌؾ و رواٌته وكانت من المكثرٌن فً  :علمها
إذ عدها العلماء فً ) المرتبة الرابعة ( من حٌث كثرة الرواٌة و  رواٌة الحدٌث

ابوها  -ٔ(  وقد روى الحدٌث عنها :  ٕٕٓٔبلػ عدد الحدٌث التً روتها ) 
أبو هرٌرة.  -ٗعبدهللا بن عمر ,  -ٖعمر بن الخطاب ,  -ٕدٌق , ابوبكر الص

وقصدها العدٌد من التابعٌن منهم ) االمام جابر بن زٌد ( الذي اخذ عنها العلوم و 
 سؤلها عن ادق المسابل عن النبً.

تمٌزت السٌدة عابشة على ؼٌرها من امهات المإمنٌن ببلوغ علمها ذروة # 
ا ٌخص الدٌن و القرآن  وتفسٌره و االحادٌث و االحاطة و النضج فً كل م

 الفقه.

 (. ٘ٗٔ,  ٗٗٔ,  ٖٗٔ!!! الدالبل من الحدٌث صفحة ) 

 

 

 تابع...<                                                                                



                   ...( ٖ٘صفحة رقم ) السٌدة عابشة ام المإمنٌن 

 # كان لدٌها اطالع كبٌر وواسع فً فن التارٌخ و االدب و الشعر....إلخ.

: ٌعتبر اتهام السٌدة عابشة فً حادث االِفك من اشد ما واجهته ابتالإها وصبرها
انه ابتالء للنبً فً عابشة فً حٌاتها. وهذا الحادث كان ابتالء للسٌدة عابشة كما 

 احب زوجاته الٌه.

# ولكن هذه الحادثة لم تنزل من شؤن السٌدة عابشة و انما عكس ذلك فقد رفع 
تها فً القرآن ا من الطٌبات وصار لها ذكرا ببراءهللا من شؤنها و شهد لها بؤنه

 (. ٌٙٗٔتلى الى ٌوم القٌامة.          اآلٌة صفحة ) 

 ..حفصة أم المإمنٌن. 

: هً حفصة ابنة الفاروق عمر بن الخطاب , وامها التعرٌؾ بالسٌدة حفصة
 زٌنب بنت مظعون اخت الصاحبً عثمان بن مظعون.

تزوجت حفصة قبل الرسول بالصحابً خنٌس بن حذافة السهمً القرشً. و # 
كان من االوابل المهاجرٌن الى الحبشة و عاد الى ٌثرب ملبٌا بنداء الرسول و 

 شهادة فً أحد.نال شرؾ ال

الشفاء  ) : تعلمت القراءة والكتابة على ٌد معلمتهااجتهاد حفصة فً طلب العلم
الوحً اال هً حفظتها عن  وكانت كل ما تنزل آٌة قرآنٌة من ,( بنت عبدهللا 
و العلم و االدب وكانت خطٌبة للنساء و  . ونهلت عن والدها الفصاحهظهر قلب

كانت تروي الحدٌث الشرٌؾ ورى عنها كبار الصحابة و تجادل فً العلم بجرأة 
وشجاعة متؤثرة بشخصٌة والدها فً الصالبة و القوة و تمتاز بحدة الفكر و 

 جرأة اللسان و حسن النطق.

لى و كانت احبت حفصة كل عمل ٌإدي الى رضا هللا تعا :العبادة عند حفصة
تنافس امهات المإمنٌن مثل: التصدق , طلب العلم , رعاٌة بنات الرسول. 

تمٌزت حفصة انها وصفت بؤنها كانت ) زاهدة , ناسكة , قّوامه , صّوامة ( 
 فكانت تقتدي فً ذلك بالرسول.

 

 



                              ...( ٖٙصفحة رقم ) أبو ذر الؽفاري 

 (. ٖ٘ٔ: القصة صفحة ) المسارعة فً اتباع الحق

عاد ابو ذر الؽفاري من مكة مسلما الى عشٌرته ٌحدثهم عن  :الدعوة الى هللا
النبً حتى دخل قومه فً االسالم واحدا إثر االخر ولم ٌكتفً بدعوة قبٌلته بل 
أخذ ٌدعو قبٌلة أسلم لتؽدو قبٌلتا ) أسلم , ِؼفار ( عمالقتٌن فً الخٌر و حلفاء 

 الحق.

م وٌسٌر الجٌش فً ٌخرج الرسول و المسلمون لمالقاة الرو :صدق االٌمان
طرٌقه الى تبوك فٌعجز بعٌر ابً ذر عن مساٌرة الركب تحت وطؤة الجوع و 
الظمؤ فٌنزل ابو ذر عن بعٌره فٌحمل متاعه على ظهره و ٌمضً مهروال حتى 

 ال ٌتخلؾ عن الجٌش , وهذا دلٌل كافً على صدق اٌمان ابً ذر الؽفاري.

 (. ٘٘ٔالقصة صفحة )  :الزهد فً الدنٌا

 للهجرة. ٖٔت ابً ذر فً السنه # ما

 ...سعد بن معاذ 

: اسلم سعد بن معاذ بعد بٌعة العقبة االولى.  القصة الكاملة إسالم سعد بن معاذ
 (. 7٘ٔصفحة ) 

 ( 9٘ٔ,  8٘ٔ,  7٘ٔالمواقؾ صفحة )  :مواقؾ خالدة من حٌاة سعد بن معاذ

 (. 9٘ٔالقصة صفحة )  :هنٌبا لك ٌا أبا عمرو

( سنة و دفن فً  7ٖهــ (و هو فً الــ)  ٘معاذ فً سنة ) # مات سعد بن 
 البقٌع.

 

 

 

 

 



 ...( 7ٖصفحة رقم )           الحفظ من اآلٌات و االحادٌث 

 :...اآلٌات

 من القٌم االجتماعٌة ) العفة و الطهر (. :( 7ٖصفحة ) 

 نعٌم الجنة  و عذاب النار. :( 8ٔصفحة ) 

 الهوٌة  و تحوٌل الِقبلة. :( 9ٖصفحة ) 

 الوعٌد الشدٌد فً التعامل بالربا. :( 9ٕٔصفحة ) 

 فالحك بإتباع رسولك. :( 7ٖٔصفحة ) 

 :...االحادٌث

 من القٌم الصحٌة ) التداوي (. :( ٖٗصفحة ) 

 البعث و الحشر. :( 7ٔصفحة ) 

 دور العمانٌٌن فً تؤصٌل الهوٌة اإلسالمٌة. :( ٖٓٔصفحة ) 

 حرمة الؽش. :( ٘ٔٔصفحة ) 

 

 


