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الوحدة األولى
الدرس األول ( طلب العلم )
س َ
ع َلق  .ا ْق َرأْ َو َربُّكَ ْاألَك َْرم .
ان ِم ْن َ
س -1ما داللة اآليات ( :ا ْق َرأْ ِبا ْ
اإلن َ
س ِم َر ِبكَ الَّذِي َخ َلقَ َ .خلَقَ ْ ِ
علَّ َم بِا ْلقَلَ ِم) ؟
الَّذِي َ
إيذانا بنشر العلم بين الناس  ،وإخراجهم من ظلمات الجهل .
س -2ما معنى العلم لغة واصطالحا ؟
لغة  :نقيض الجهل .
اصطالحا  :إدراك األشياء وفهمها على حقيقتها .
س -3بيّن فضل العلم .
 .1القضاء على الجهل بتعلم الخط والكتابة (الذي علّم بالقلم) .
 .2فهم حقائق األشياء وإدراك ما يحدث في الكون فيسهل التعامل معه واإلفادة منه .
 .3تأهيل اإلنسان لالستخالف في األرض واالنتفاع بموجوداته .
 .4تفعيل دور األمة في بناء الحضارة اإلنسانية .
 .5إعطاء العلماء منـزلة رفيعة؛ بسبب نشرهم العلم  ،وإزالة الجهل  ،وتعريف الناس أحكاام
دينهم  ،وكشف أسرار الكون .
س -4ما معنى طلب العلم ؟
دراسة العلوم واإللمام بها من جوانبها وفهمها على حقيقتها وفهم القصد منها .
س -5بيّن حكم طلب العلم بالتفصيل .
 طلب العلم فريضة على كل مسلم في العلوم الدينية التي يجاب معرفتهاا م ال أن ع تعاالى
واحد وحكم ما عداها فرض كفاية .
 العلوم الدنيوية فتعلمها فرض كفاية .
س -6ما داللة النّصوص الشرعيّة التالية ؟
رب زدني علما)
 قوله تعالى (:وقل ّ
 الحديث الشريف  (:من سلك طريقا ً يلتمس فيه علما ً سهل ع له به طريقا ً إلى الجنة ).
ّ
الحث على طلب العلم وجعله سببا لدخول الجنّة .
تدل على
س -7بيّن مصادر العلم .
 .1السمع  :وهو نعمة من ع تعالى وعن طريقه وصال إليناا معاارف األمام حادي ها وقاديمها
ووصل إلينا الوحي اإللهي .
 .2البصر  :وعن طريقه نرى األشياء ونعرفها ونتدبرها .
 .3الفؤاد ( العقل )  :وبه ندرك حقائق األشياء التي تصل عن طريق السمع والبصر .
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س -1عدد طرق طلب العلم .
 .1الرحلة .
 .2المالزمة  :وهي الجلوس إلى العلماء لتحصيل العلم وتكوين الشخصية العلمية للمتعلم .
 .3االلتحااااق بالمؤسساااال التعليمياااة  :فهنااااك الكتاتياااب (دور تحفااايل القااارزن فاااي زمانناااا)
والمدارس األساسية وال انوية والمعاهد والجامعال .
 .4التعليم عن طريق وسائل االتصال المعاصرة  :م ل اإلذاعاة والتلفااز والصاحافة وأشارطة
التسجيل والحاسوب واالنترنل .
س -2عدد فوائد الرحلة في طلب العلم .
 .1التحقق والت بل من المعلومال التي تصل إلى العلماء .
 .2نشر العلم الذي حصله العالم بخروجه إلى بلد زخر .
 .3التمكن من الجوانب العلمية فيتسع أفق اإلنسان ويطلاع علاى مساائل جديادة  ،وتغييار فاي
االجتهادال كما حصل مع االمام الشافعي حياث أفتاى فاي مصار ريار الفتااوى التاي أفتاهاا
في العراق الختالف البيئة  ،ومن الصاور المعاصارة للرحلاة  :السافر للماؤتمرال العلمياة
والندوال والمجامع الفقهية .
 .4إتاحة الفرصة للتعارف بين العلماء فيقوي الصلة والتعاون بينهم .
===================== نهاية الدرس ======================

الدرس الثاني ( أقسام العلوم عند المسلمين )
س -1بيّن أقسام العلوم من جهة الموضوع .
 .1علوم دينية  :وتتعلق بأمور الدين ،وتعاليمه ،وتنليم عالقاة اإلنساان بخالقاه ،وماع نفساه
واآلخرين ،وتنليم عالقال الدولة اإلسالمية مع الدول .
 .2علااوم دنيويااة  :وتتعلااق بااأمور الاادنيا م اال الطااب والهندسااة؛ حتااى تسااتقيم حياااة الناااس
وتزدهر ،ويستمروا في عيشهم  ،ودونها يقع الناس في المشقة والحرج .
س -2بيّن أقسام العلم من جهة وجوب التعلم .
 .1ما كان تعلمه فرض عين على كل مسلم م ال العلام باأن ع واحاد والحاالل والحارام ومماا
عُلم من الدين بالضرورة .
 .2ما كان تعلمه فرض كفاية وهو العلم الذي تارتبط فياه مصاالل النااس كالطاب والصاناعال
والحساب إذ ال يجوز أن تخلو منه بلد؛ حتى ال يقع الناس في حارج  ،وباتعلّم هاذا العلاوم
تقوى األمة  ،وتكون لها الرفعة والتقدم وتكون عزيزة الجانب .
س -3بيّن أقسام العلم من حيث جهة مصدرها .
 .1علوم نقلية  :وصلل إلينا عن طريق الوحي وأصل هذا العلوم الكتااب والسانة وماا تفارع
سااميل بالنقليااة علااى اعتبااار أن مصاادرهما
عنهمااا كالحااديث وأصااول الفقااه والتفسااير و ُ
الكتاب والسنة ومصدرهما الوحي .
 .2علوم عقلية :وهي التي يهتدي إليها اإلنسان بفكرا وتجاربه م ل الرياضيال والهندسة .
==================== نهاية الدرس =======================
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الدرس الثالث ( مناهج البحث عند المسلمين )
س -1ما معنى المنهج لغة واصطالحا ؟
لغة  :الطريق .
اصااطالحا  :الطريااق الااذي يساالكه العااالم فااي تقصاايه ل مااور فااي أي فاارع ماان فااروع المعرفااة
أي ميدان من ميادين العلوم النلرية والعملية .
،وفي ّ
س -2اذكر خصائص وميّزال مناهج البحث عند المسلمين .
 -4الشمول .
 -1ربانيّة  -2 .الواقعيّة  -3 .الموضوعيّة .
س -3من خصائص مناهج البحث عند المسلمين أنّه رباني الغاية  ،وضل ذلك .
بمعنى أن الدافع إلى البحث لدى المسلمين هو امت ال أمر ع تعالى  ،حياث جعال طلاب العلام
فريضة  ،ودعا اإلسالم إلى التف ّكر في اللواهر الكونية  ،وربط األحداث بعضها ببعض .
س -4من خصائص مناهج البحث عند المسلمين الواقعيّة  ،وضل ذلك .
ّ
حث اإلسالم على البحث فاي األماور ذال الصالة بواقاع الحيااة فايمكن للعقال اإلنسااني إدراكهاا
أمااا عااالم الغيااب فااال يخضااع للبحااث العلمااي ( علاال ) ألن اإلنسااان ال يصاال فيااه إلااى نتيجااة بعقلااه
المجرد  ،ويعتمد المسلمون في أمر الغيب على الوحي .
س -5من خصائص مناهج البحث عند المسلمين الموضوعيّة  ،وضل ذلك .
على الباحث أن يرى الحقيقة كما هي ال كما يريد بمعنى أن يكون البحث محايدا سواء أوافقل
والتجرد .
هواا أم ال ؛ ألن العلم عبادة ويحتاج إلى اإلخالص
ّ
س -6من خصائص مناهج البحث عند المسلمين الشمول  ،وضل ذلك .
امتااازل مناااهج البحااث عنااد المساالمين بالشاامول ،ووضااعوا القواعااد لتحصاايل شااتى العلااوم
ي وريرهما .
ي واالستقرائ ّ
مراعين طبيعة كل علم على حدة ،فهناك المنهج القياس ّ
====================== نهاية الدرس =====================

الوحدة الثانية

الدرس الثالث ( التقليد في العقيدة )
س -1ما معنى التقليد لغة واصطالحا ؟
لغة  :وضع القالدة في العنق .
اصطالحا  :االتباع والمحاكاة في القول والعمل دون حجة أو برهان .
س -2بيّن موقف القرزن من التقليد في العقيدة .
 .1رفض القرزن التقليد في العقيدة ،وعدّا مانعا من االنطالق ،ومعوقا عن التفكير .
 .2أ نى ع تعالى على الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .
 .3ندد القرزن بالمقلدين الذين ال يفكرون إال بعقول ريرهم .
 .4ما زال التقليد من أقوى األسباب التي تصرف الناس عن اتباع الحق .
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س -3بيّن حكم التقليد في العقيدة مع التعليل .
 .1أجمعل األمة على وجوب معرفاة ع تعاالى معرفاة يقينياة ال تحصال بالتقلياد ؛ ألن المقلاد
ليس معه إال األخذ بقول من يقلدا وال يدري أهو صواب أم خطأ .
 .2ألن التقليد هاو األخاذ بقاول اآلخار مان ريار معرفاة دليلاه وهاو ال يفياد العلام لقولاه تعاالى
تقف ما ليس لك به علم)
(فاعلم أنه ال إله إال ع ) قوله تعالى (وال ُ
=================================================

الدرس السادس ( ارتكاب الكبائر )
عرف الكبيرة والصغيرة .
سّ - 1
الكبيرة  :هي كال ذناب قُارن باه وعياد شاديد كاللعناة أو الغضاب أو العاذاب الشاديد فاي الناار
كالزنى والسرقة والقذف وريرها .
الصغيرة  :هي الذنب الذي ال يكون فيه ترك فريضة وال ارتكاب ما فيه ح ّد .
س -2بيّن حكم مرتكب الكبيرة بالتفصيل .
 .1صنف يرتكب الكبيرة وهاو معتقاد حرمتهاا ؛ فانن ماال مان ريار توباة ،فنناه يُعاذب حساب
معصيته  ،م يدخل الجنة وال يخلد في النار  ،فنن تاب في الدنيا أو عُوقب عليهاا فانن ع
رفور رحيم .
 .2الصنف ال اني يرتكب الكبيارة وهاو مساتحل لهاا  ،ريار ماؤمن بحرمتهاا  ،فانن ماال علاى
هذا الحال مال كافرا خالدا في النار .
س -3ما أ ر ارتكاب الكبيرة في اإليمان ؟
 .1فعل المعاصي يؤ ر في اإليمان ويؤدي إلى نقصه .
 .2اإلك ار من المعاصي قد يؤدي إلى الكفر بننكار ما جاء به الرساول علياه الصاالة والساالم
لتبرير شهواته واتباع الشاهوال يميال القلاب فيساو العاصاي لنفساه كال ماا يفعلاه حتاى
يوقعه في استحالل المعاصي فيكفر .
س -4يجب على المسلم االحتياط في تكفير المسلمين  ،وضل ذلك ( .الحكمة من ذلك)
 .1أمر التكفير ليس سهال فهو يتطلب الت بل واالطاالع علاى نيااتهم وسارائرهم وهاذا أمار ال
يطلع عليه إال ع تعالى إال إذا صدر منه كفر صريل .
 .2الحكم على بالكفر على شخص معيّن يكون من جهال القضاء .
================== نهاية الدرس =======================

الدرس السابع ( عصمة األنبياء )
س -1ما معنى العصمة لغة وشرعا .
لغة  :المنع .
اصطالحا  :حفل ع تعالى ألنبيائه ورسله من الوقوع في المعاصي ،ومما ال يليق بهم من
الصفال واألفعال ؛ككتم الرسالة والبخل والجبن .
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س -2بم تتم ل عصمة األنبياء ؟
تتم اال فااي بعاادهم عاان اقتااراف المعاصااي  ،وعاازوفهم عاان المحرمااال واجتنااابهم لكاال مااا يخا ّل
بالكرامة  ،أو يح ّ
ط من قدرهم .
س -3ما الحكمة من عصمة األنبياء ؟
 .1ألنهم القدوة ألقوامهم في بما يصدر عنهم من أقوال وأفعال .
 .2هم األسوة الحسنة بشهادة ع لهم لذا أمر ع تعالى باالقتداء بهم .
س -4ما األمور التي تكون فيها العصمة ل نبياء ؟
 .1األمانة في التبليغ  :وهي أن يبلغ الرسل ما أنزل عيهم من الوحي فاال يكتماون شايئا مماا
أوحاا ع تعالى من رير زيادة أو نقصان .
 .2العصمة من الوقوع في المعاصاي  :فاألنبيااء جميعاا معصاومون مان ارتكااب المعاصاي ،
فال تجوز المعاصي بحقهم ؛ ألنهم قدوة للنّاس .
س -5علل  :ال يتنافى مع عصمة األنبياء صدور بعض األمور التي عاتبهم ع تعالى عليها .
هااي ماان باااب خااالف األولااى م اال موقااف الرسااول عليااه الصااالة والسااالم ماان عباادع باان أ ّم
مكتوم ،وأخذ الفدية من أسرى بدر  ،وهذا األمور تؤكد على بشرية الرسال  ،وأنهام يتلقاون مان
ع  ،وأنه قد يغيب عن بالهم ما لم ينبههم الوحي إليـه .
س -6لماذا يؤكد العقل والشرع ضرورة العصمة ل نبياء في االقوال واألفعال ؟
 .1سمو الرسالة التي تدعو إلى الفضيلة تقتضي أن ال يقوم صاحبها بعمل المعاصي .
 .2كونهم قدوة للناس في أقوالهم وأفعالهم ولن تتحقق القدوة إال بعصمتهم .
س -7اذكر م اال الجتهاد النبي صلى ع عليه وسلّم في أمور الدنيا ال يعتبر تشريعا .
قضيّة تأبير النخل في المدينة .
=================== نهاية الدرس ======================

الدرس الثامن
( عموم رسالة سيدنا محمد عليه الصالة والسالم وختمها للرساالت )
اختص بها نبينا محمد صلى ع عليه وسلم .
س -1اذكر بعض المزايا التي
ّ
 .1عموم دعوته لجميع األمم  .2 .عالميّة رسالته  .3 .ختمها للرساالل اإللهيّة .
س -2ما معنى عموم الرسالة ؟
رسالة سيدنا محمد عليه الصالة والسالم جاءل للناس جميعا ولعامة الجن .
س -3علل  :اقتضل الحكمة اإللهية أن تكون رساالل الرسل السابقين خاصة بأقوامهم .
لصعوبة االتصال فيما بينهم  ،وألن النبي ال يقوى على الوصول إليهم جميعا في زن واحد .
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س -4ما المقصود بعالمية رسالة سيدنا محمد عليه الصالة والسالم ؟
تعني أنها رساالة عالمياة فاي أحكامهاا وتنليمهاا جواناب الحيااة ومخاطبتهاا للنااس جميعاا
حي ما كانوا على مستوى العالم ولجميع األزمنة .
س -5بم تتحقق عالمية رسالة اإلسالم ؟
بحملها رسالة هدى وخير إلى العالم إلخراجه من الللمال إلى النور وعلى المسلم أن يادرك
واجب األمة اإلسالمية في حمل الرسالة وتبليغها .
س -6ماذا يعني ختم النبوة ؟
االعتقاد الجازم أن ع تعالى جعل نبوة سيدنا محمد عليه الصاالة والساالم زخار النباوال فاال
نبي بعدا .
س -7ماذا يعني ختم الرسالة ؟
االعتقاد الجازم أن ع تعالى جعل الرسالة اإلسالمية زخر الرساالل اإللهية فال رسالة بعدها .
س -8ما الحكمة من ختم النبوة بمحمد عليه الصالة والسالم ؟
هي أن العالم أصبل ال يحتاج إلى بعث أنبياء وإرسال رسل وتجديد شرائع بعد محمد علياه
الصالة والسالم (علل) ألنه لو بعث رسال وأنبياء فلن يحد وا شيئا ولن يزيادوا علاى ماا جااء
به الرسول عليه الصالة والسالم فقد أكمل ع الدين وحفله من التحريف .
س -9ما أ ر اعتقاد المسلم الجازم بأنه ال نبي بعد محمد عليه الصالة والسالم ؟
يحصنه ذلك ضد ادعاءال المكذبين الذين يدّعون النبوة بين الحين واآلخر  ،ويجعلاه أك ار
قدرة على رد أكاذيبهم ودحضها .
س -10ما داللة النصوص الشرعيّة التالية ؟
( .1وما أرسلناك إال كافة للناس بشيرا ونذيرا) :
يدل على عموم رسالة سيدنا محمد عليه الصالة والسالم .
( .2قل يا أيها الناس إني رسول ع إليكم جميعا) :
يدل على عموم رسالة سيدنا محمد عليه الصالة والسالم .
( .3ولكل قوم هاد) :
يدل على ارسال رسول خاص بقومه .
َّللا َو َخات َ َم النَّ ِب ِيّ َ
َ ( .4ما ك َ
ين) :
سو َل َّ ِ
َان ُم َح َّم ٌد أَبَا أ َ َح ٍد ِم ْن ِر َجا ِل ُك ْم َولَ ِك ْن َر ُ
يدل على ّ
أن نبوة سيدنا محمد عليه الصالة والسالم خاتمة النبيين .
ي بعدي) :
( .5وأنا خاتم النبيين ال نب ّ
يدل على ّ
أن نبوة سيدنا محمد عليه الصالة والسالم خاتمة النبيين .
َّللا َوز َ ِمنُوا ِب ِه يَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ِم ْن ذُنُاو ِب ُك ْم َويُ ِج ْار ُك ْم ِم ْ
ايم) :
ي َّ ِ
ب أ َ ِل ٍ
ان عَا َذا ٍ
 ( .6يَا قَ ْو َمنَا أ َ ِجيبُوا دَا ِع َ
ّ
والجن .
يدل على عموم رسالة سيدنا محمد عليه الصالة والسالم لإلنس
س ْلنَا نُو ًحا إِلَى قَ ْو ِم ِه) :
 ( .7لَقَ ْد أ َ ْر َ
يدل على ارسال رسول خاص بقومه .
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( .8لك ِ ّل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا)
لكل رسالة شريعة تناسب حال األمة .
( .9وإلى مدين أخاهم شعيبا)
يدل على ارسال رسول خاص بقومه .
 .10قال تعالى ِ " :إنَّا نَحْ ُن نَ َّز ْلنَا ال ِذّ ْك َر َو ِإنَّا لَهُ لَ َحافِ ُ
ل َ
ون"
تكفل هللا بحفظ رسالة االسالم من الزيادة او النقص .
=================== نهاية الدرس ======================

الدرس التاسع

( دعاء األحياء لألموات وقبول الصدقات والعبادات عنهم )
س -1ما األمران اللذان ينتفع منهما األموال من المسلمين ؟
 .1مااا فعلااه المياال فااي حااال حياتااه ماان األعمااال الصااالحة واسااتمر بعااد وفاتااه كمااا ورد فااي
الحااديث الشااريف  ( :إذا مااال اإلنسااان انقطااع عنااه عملااه إال ماان ااالث  :صاادقة جاريااة ،
وعلم يُنتفع به  ،وولد صالل يدعو له ) .
 .2دعاء المسلمين واستغفارهم للميل وأداء بعض العبادال عنه كالصدقة والحج .
س -2على ماذا تدل اآلية الكريمة  ( :والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربناا ارفار لناا وإلخوانناا
الذين سبقونا باإليمان ) والحديث الشريف  ( :السالم عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين
 ) ...؟
تدل على انتفاع األموال باستغفار األحياء والدعاء لهم .
س -3على ماذا يدل الحديث أن رجال أتى النبي عليه الصاالة والساالم فقاال  ( :يارساول ع إن
أمي افتلتل نفسها ولم توص وألنهاا لاو تكلمال تصادقل  ،أفلهاا أجار إن تصادقل عنهاا ؟ قاال :
نعم ).
يدل الحديث على وصول واب الصدقة للميل .
س -4على ماذا يدل الحديث  ( :من مال وعليه صوم صام عنه وليه ) ؟
يدل الحديث على وصول واب الصوم للميل .
س -5على ماذا يدل الحديث الشريف  :أن امارأة جااءل النباي علياه الصاالة والساالم فقالال ( :
إن أمي نذرل أن تحج حتى ماتل أفحج عنها ؟ قال حجي عنها  ) ...؟
يدل الحديث على وصول واب الحج للميل .
س -5على ماذا تدل اآلية  ( :وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ) ؟
تدل اآلية على وصول واب الدعاء للوالدين بعد وفاتهما .
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س -6ما حكم استئجار من يقرأ القرزن للميل ؟ وما الدليل ؟
ال يجوز ذلك فهذا أمر لم يفعله أحد من السلف وهو من العادال والبدع التي ليس عليهاا دليال
من الشرع أما التطوع من رير أجرة فمشروع وجائز  ،ويصل إلى الميّل .
س -7علل  :ال يتنافى وصول واب الدعاء وعمل الطاعال للميل مع قولاه تعاالى  ( :وأن لايس
لإلنسان إال ما سعى ) .
ال يتنافى ذلك ألن ما يقوم به الناس من دعاء واستغفار هي من ز ار سعيه في حياته فقد ربّى
ولدا صالحا وأسدى خيرا إلخوانه المسلمين مما جعلهم يذكرونه بعد وفاته بالدعاء واالستغفار .
==================== نهاية الدرس =======================

الوحدة الثالثة علوم القرآن الكريم
الدرس الثاني ( ترجمة معاني القرآن الكريم )
س -1ما معنى الترجمة لغة ؟
لها معنيان األول  :نقل الكالم من لغة إلى أخارى  ،وال ااني  :تفساير الكاالم وبياان معنااا بلغاة
أخرى .
س -2الترجمة اصطالحا لها معنيان بينهما .
 .1الترجمة الحرفية  :وهاي نقال الكاالم مان لغاة إلاى أخارى ماع مراعااة الموافقاة فاي الانلم
والترتيب ،والمحافلة على جميع معاني األصل المترجم .
 .2الترجمة التفسيرية  :وهي شرح الكالم وبيان معناا بلغة أخرى دون مراعاة لنلم األصال
وترتيبه ودون المحافلة على جميع معانيه المرادة .
س -3علل :الترجمة الحرفية ال تصلل للقرزن الكريم .
ألنها تضيع خواص القرزن البالرية وتذهب إعجازا .
س -4علل  :الترجمة التفسيرية ممكنة وجائزة للقرزن الكريم .
ألنها مجرد ترجمة لمعاني القرزن بلغة رير لغته التي نزل بها  ،وحتى يتسنى لغير العارب
من المسلمين أن يفهموا أحكام دينهم  ،وفهم معاني القرزن .
س -5اذكر م اال للترجمة الحرفية والترجمة التفسيرية من القرزن الكريم .
قوله تعالى  ( :وال تجعال يادك مغلولاة إلاى عنقاك وال تبساطها كال البساط  ) ...فعلاى الترجماة
الحرفية نقول  ( :ال تربط يدك إلى عنقك وال تمدها راية المد ) وهذا المعنى بعيد وريار مقصاود
لآلية  ،أ ّما الترجمة التفسيرية  :فاآلية تفيد النهي عن التقتير والتبذير .
س -6بيّن حكم الترجمة التفسيرية .
جائزة بوصفها بيانا لمعاني القرزن وأحكامه مع التأكيد أن هاذا الترجماة ال تُعا ّد قرزناا ،وال تصال
الصالة بها  ،وال يُتعبد بتالوتها .
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س -7عدد شروط الترجمة التفسيرية .
 .1أن تكون موافقة ل صول الشرعية ومتفقة مع علوم اللغة العربية .
 .2أن يكون ال ُمترجم ُمسلما سليم العقيدة بعيدا عن البدع .
 .3أن يكون ال ُمترجم على معرفة تامة باللغة العربية واللغة الـ ُمترجم إليها .
================== نهاية الدرس ======================

الدرس الثالث ( أقسام التفسير )
س -1عدد أقسام التفسير .
التفسير بالمأ ور ،والتفسير بالرأي ( االجتهاد ) .
س -2بيّن معنى التفسير بالمأ ور .
هو ما جاء من البيان والتفصايل آلياال القارزن الكاريم فاي القارزن نفساه ،وماا نقال عان النباي
عليه الصالة والسالم والصحابة والتابعين .
س -3اذكر م الين على التفسير بالمأ ور .
 .1قال تعالى  ( :والسماء والطارق  0وما أدراك ما الطارق  0النجم ال اقب )
جاءل اآلية ( النجم ال اقب ) بيانا لكلمة الطارق .
بالرمي في قوله تعالى :
 .2ومن السنة النبوية تفسيرا صلى ع عليه وسلم القوة ّ
(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)
س -4علل ُ :جعل تفسير الصحابة من قبيل التفسير بالمأ ور .
ألنهم شهدوا الوحي والتنـزيل  ،وعرفوا أسباب النزول ،إضافة إلى صفاء النفوس والفصاحة
والبيان .
مر التفسير بالمأ ور بمرحلتين  ،بيّنهما .
سّ - 5
 .1مرحلة الرواية  :وفيها يبيّن النبي عليه الصالة والسالم ما أشكل على الصحابة من
معاني القرزن الكريم .
 .2مرحلة التدوين  :وفيها كان التفسير جزءا من الحديث الشريف م استقل تدوين
التفسير عن الحديث فجمعل األحاديث في التفسير كما فعل شيخ المفسرين ابن جرير
الطبري في كتابه ( جامع البيان )
س -6بيّن مكانة التفسير بالمأ ور .
تفسير القرزن بالقرزن أو السنة الصحيحة فهو مقبول دون خالف لعدم تطرق الضعف
والشك إليه  ،وأ ّما ما فيه سندا ضعف من الحديث فهو مردود .
س -7بيّن أسباب الضعف في التفسير بالمأ ور .
 .1ك رة الوضع في التفسير  :وذلك عند لهور الفرق واألحزاب الذين روجوا لبدعهم ،
وأخفوا إسالمهم  ،ووضعوا الروايال الباطلة للكيد لإلسالم .
 .2دخول اإلسرائيليال  :وهي األخبار والروايال المنقولة عن أهل الكتاب من اليهود
سميل بذلك العتمادها على ما ورد في كتب اليهود والنصارى .
والنصارى ،و ُ
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س -8بيّن حكم اإلسرائيليال في التفسير .
 .1ما يُعلم صحته بالنقل عن النبي عليه الصالة والسالم فهو صحيل .
 .2ما يُعلم كذبه فال يصل قبوله وال روايته .
 .3ما ال يُعرف صحته أو كذبه فال نصدقه وال نكذبه وال نأخذ به في التفسير .
س -9ما واجب المفسر إزاء اإلسرائيليال ؟
أن يكون يقلا فال ينقل عن أهل الكتاب  ،وال يعتمد أقوالهم في التفسير  ،ومن الخير له
اإلعراض عن اإلسرائيليال ؛ حتى ال يشغله التدبر في حكمة القرزن الكريم .
س -10ما معنى التفسير بالرأي ؟
هو قيام المفسر بالنلر العقلي في اآليال القرزنية؛ الستخراج معانيها ودالالتها مستندا إلى
معرفة اللغة العربية ،وأسباب النـزول وريرها  ،مالحلا لروف الحياة وواقع المجتمع .
س -11متى نشأ التفسير بالرأي ؟
في زمن الصحابة رضي ع عنهم .
س -12بيّن أنواع التفسير بالرأي .
 .1التفسير الفقهي .
 .2التفسير الموضوعي  :وهو منهج يتخذا المفسر للكشف عن مراد ع تعالى من خالل
الموضوعال والقضايا المطروحة في القرزن الكريم توضيحا لهدايته .
 .3التفسير العلمي  :وهو أن يفهم المفسر عبارال القرزن الكريم في ضوء ما أ بته العلم
ولم يكن معروفا وقل نزول القرزن الكريم .
================== نهاية الدرس =======================

الدرس الرابع ( نماذج من كتب التفسير )
عرف بابن ك ير .
سّ - 1
هو اإلمام الحافل إسماعيل بن ك ير ولاد سانة  701هاـ فاي إحادى قارى بصارى ام انتقال إلاى
دمشااق وأخااذ العلاام عاان اآلماادي والماازي واباان تيميااة ورياارهم  ،ولااه كتاااب البدايااة والنهايااة ،
وتوفي سنة  774هـ .
عرف بتفسير ابن ك ير ( تفسير القرزن العليم ) .
سّ - 2
يُع ّد من أشهر ما دُون في التفسير بالمأ ور .
س -3بم يتسم تفسير ابن ك ير ؟
 .1ذكر اآلية وفسرها بعبارة سهلة ووضحها بآية أخرى إن أمكن ذلك .
 .2ذكر األحاديث المتعلقة باآلية وأقوال الصحابة .
 .3الترجيل بين األقوال .
 .4تعديل بعض الرواة وتجريل بعضهم اآلخر لمعرفته بفنون الحديث والرجال .
 .5اإلفادة من التفاسير األخرى م ل تفسير الطبري .
 .6ذكر المسائل الفقهية وأقوال العلماء ور ّجل ما رزا مناسبا .
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عرف باإلمام القرطبي .
سّ - 4
هو اإلمام أبو عبد ع محماد بان أحماد القرطباي ولاه عادة مؤلفاال وكاان يعارض فاي تفسايرا
زراء العلماء ويناقشها ويرجل المناسب منها .
عرف بتفسير القرطبي ( الجامع ألحكام القرزن . ) ...
سّ - 5
يُعد من أوسع كتب التفسير التي عنيل ببيان أحكام القرزن  ،ويتضمن الكتاب اللغاة واإلعاراب
والقراءال واألحاديث المبينة ألسباب النزول وأقاوال السالف وفاي هاذا المعناى قاال القرطباي ( :
فلما كان كتاب ع هو الكفيل بجميع علوم الشرع  ...رأيل أن أشتغل به مدى عمري ) .
س -6بم يتسم تفسير القرطبي ؟
 .1إسناد األقوال إلى قائليها حتى يكون اإلنسان على دراية بأقوال العلمااء ،وهاذا دليال علاى
األمانة العلمية للقرطبي .
 .2تخريج األحاديث النبوية لمعرفة الصحيل من الضعيف .
 .3خلو التفسير من قصص المفسرين وأخبار المؤرخين .
عرف بسيّد قطب .
سّ - 7
هو سيّد إبراهيم حسين شاذلي المولود سنة  1906في إحدى قرى أسايوط  ،حفال القارزن ام
ي  ،وعمل في الصحافة واإلعالم  ،وتوفي سنة . 1966
رحل إلى القاهرة وأت ّم التعليم الجامع ّ
س -8بم يتسم تفسير سيّد قطب ( في لالل القرزن الكريم ) الذي يُعتبر نقلة موضوعية ؟
ي للقااارزن وهاااو إقاماااة الشخصاااية اإلساااالمية وبنااااء أماااة لهاااا
 .1مالحلاااة الغااارض األساسااا ّ
ي.
خصائصها وإنشاء جيل ربان ّ
 .2تجاوزا األساطير واإلسرائيليال الواردة في التفاسير م ل وقوفه عند األلاواح التاي نزلال
على سيدنا موساى علياه الصاالة والساالم فنناه اكتفاى باالوقوف عناد الانص القرزناي دون
تفصيل .
يعارف
 .3إبراز الوحدة الموضوعية للقرزن الكريم وتطبيقها على سور القارزن الكاريم فتاراا ّ
بالسورة ويقدم لها ويقسمها إلى دروس موضوعية متناسقة .
==================== نهاية الدرس =====================
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الدرس الخامس
( إعجاز القرآن الكريم )
اإلعجاز البياني
س -1ما معنى اإلعجاز لغة ؟
عجز عن األمر قصر وضعف .
س -2ما معنى اإلعجاز القرزني ؟
مصطلل ينبىء عن قصور اإلنس والجان عان أن ياأتوا بم ال القارزن الكاريم  ،أو بم ال ساورة
من سورا .
س -3تحدى ع اإلنس والجن باإلتيان بم ل القرزن الكريم أو بأجزاء منه  ،وضل ذلك .
تحداهم أوال بأن يأتوا بم ل القارزن  ،ام تحاداهم أن ياأتوا بعشار ساور  ،ام تحاداهم أن ياأتوا
بسورة من م له .
س -4ما أنواع اإلعجاز القرزني ؟
 .1اإلعجاز البياني .
 .2اإلعجاز التشريعي .
 .3اإلعجاز العلمي .
 .4اإلعجاز باإلخبار عن الغيب .
س -5من أشهر الذين اهتموا باإلعجاز البياني ؟
الجرجاني والكرماني والخطابي .
س -6من القائل  ( :وع ما مانكم رجال أعارف باألشاعار مناي  ...وع إن لاه لحاالوة وإن علياه
لطالوة ) ؟
الوليد بن المغيرة قال ذلك في القرزن الكريم .
س -7بيّن ملاهر اإلعجاز البياني ( .انلر الجدول التالي)
 .1تآلف الكلمال القرزنية مع معانيها المحددة لها م ل الفرق بين الحمد والشكر .
 .2التقديم والتاأخير م ال تقاديم رزق اآلبااء علاى رزق األوالد وتأخيرهاا تاارة أخارا كماا فاي
الجدول التالي .
 .3دقّة الفاصلة القرزنية  :وهي تلاك الكلماال التاي تخاتم بهاا اآلياال القرزنياة باختياار ربااني
ينسااجم مااع سااياق اآليااال الكريمااة ومضاامونها  ،كمااا خااتم ع تعااالى اآليااة ( والسااارق
والسااارقة  ) ...بقولااه  ... ( :وع عزيااز حكاايم ) ألن ع تعااالى أماار بااالقطع ماان موضااع
القدرة والعزة فهو عزيز وما كان لعقوبة أخرى أن تسد مسدها فهو حكيم .
 .4اإليجاز في مواطن واالطناب في أخرى  :م ل زيال الموارياث التاي ال تتجااوز بضاع زياال
إال أنها ف ّجرل بحورا من العلم وم ل الفرق بين القصااص وباين عباارة العارب  ( :القتال
أنفى للقتل ) كما في الجدول التالي .
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س -5اذكر بعض األم لة على اإلعجاز البياني في القرزن الكريم .

اإلعجاز البياني
اآليـــة
( الحمد هلل رب العالمين )
( لئن شكرتم ألزيدنكم )
( وال تقتلوا أوالدكام مان إماالق نحان
نرزقكم وإياهم )
( وال تقتلاااوا أوالدكااام خشاااية إماااالق
نحن نرزقهم وإياكم )
( والسااااااارق والسااااااارقة فاااااااقطعوا
أيديهما جزاء بما كسابا نكااال مان ع
وع عزيز حكيم )

( ولكاام فااي ال ِقصاااص حياااة يااا أولااي
األلباب )

( فبأي زالء ربكما تكذبان )

وجه اإلعجاز
نوع اإلعجاز
الحمد هلل يكون في الساراء والضاراء
بياني
ويكون في اللسان
الشكر يكون فاي معارض ذكار النعماة
بياني
حصااااااارا ويعااااااام اللساااااااان والقلاااااااب
والجوارح
قااادمل اآلياااة رزق اآلبااااء علاااى رزق
بياني
األوالد بسااااابب فقااااار واقاااااع باآلبااااااء
وتطمئااانهم اآلياااة أن الااارزق بياااد ع
فعالم يقتلون أوالدهم ؟
تشااير اآليااة إلااى فقاار متوقااع فناسااب
بياني
تقاااديم األوالد حتاااى ال يتخلصاااوا مااان
أوالدهم تحسبا من المستقبل .
الفاصلة القرزنيـة هنا ـ أواخار اآلياال
بياني
ـ حيث ُختمل اآلية بقولاه تعاالى ( ...
عزيز حكيم ) ألن ع أمر باالقطع مان
موضع القدرة والعزة فهو عزياز وماا
كااان لعقوبااة أخاارى أن تسااد مساادها
فهو حكيم .
تفوقاااال اآليااااة علااااى قااااول العاااارب :
بياني
( القتاال أنفااى للقتاال ) إذ نصاال اآليااة
على مبدأ العدل في لفل ( القصاص )
وهو ما لم يرد في تلاك العباارة ام إن
القتاال خاااص باالعتااداء علااى الاانفس
أماااااااا القصااااااااص فيشااااااامل الااااااانفس
واألطاراف وهااو أشاامل اام إن العبااارة
تفصاال عاان نفااي القتاال فحسااب بينمااا
التعبير القرزني يؤكد ّ
أن في القصاص
حياة .
تكاااررل هاااذا اآلياااة ( )31مااارة فاااي
بياني
سورة الرحمن ليسد هذا التكرار على
أولئااك الجاحاادين أبااواب الهاارب ماان
مواجهاااة الحقاااائق اإليمانياااة الدامغاااة
حتى ال يبقى أمامهم سوى االستساالم
لرب العالمين .

================= نهاية الدرس ====================
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الدرس السادس ( إعجاز القرآن الكريم )
اإلعجاز التشريعي
س -1ما المقصود بالتشريعال اإللهية والتشريعال الوضعية ؟
التشريعال اإللهية  :هي التشريعال التي مصدرها الخالق ّ
عز وجل .
التشريعال الوضعية  :هي التشريعال التي مصدرها اإلنسان .
س -2بم يت ّسم اإلعجازالتشريعي في القرزن الكريم ؟
 .1الشمول  :تشمل كل شؤون الحياة اإلنسانية فلم تدع جانبا إال ونلمتاه وبينتاه فاي العقيادة
والعبادال والمعامالل وريرها .
 .2العموم  :جاءل لعموم البشر ولم تأل لطائفة معينة وال ألمة من األمم .
 .3الكمااال والساامو  :فتشااريعال القاارزن الكااريم ال تناااقض فيهااا وال تعااارض وهااذا يوجااب
االفتخار واالعتزاز.
 .4التكاماال والتناسااق  :فالتشااريعال القرزنيااة يكماال بعضااها بعضااا وتتضااافر لبناااء الصاارح
التشريعي اإلسالمي كما في الجانب القانوني ونلام اإلرث والنفقال .
 .5التيسااير ورفااع الحاارج  :فقااد شا ّارع ع تعااالى هااذا األحكااام ماان أجاال خياار الناااس وجعلهااا
سرة على الجميع فتشمل الغني والفقير والمسافر والمقيم وريرهم .
ًمي ّ
 .6الجمع بين ال بال والتطور  :فأحكام القرزن الكاريم جااءل لتلباي مصاالل اإلنساان فاي كال
زماااان ومكاااان ولااام تاااأل لمرحلاااة زمنياااة وتنقضاااي ،وقاااد ورد التفصااايل فاااي المياااراث
والمحرمال من النساء  ،وحفل القرزن بقواعد الشورى والعادل والمسااواة التاي ال تتبادل
وال تتغير .
س -3من األم لة على اإلعجاز التشريعي في القرزن اإلرث وضل ذلك .
 .1في الجاهلية  :كان العرب يور ون األبناء دون البنال ويحرمون الزوجال من الميراث .
 .2في الشيوعية  :تنكر اإلرث وتعدا للما ألنهم ينادون بالقضاء على الملكية الفردية .
 .3في التشريع اإلنجليزي  :يجعلون التركة لالبن األكبر دون سواا .
 .4في اإلسالم  :يقرر للمرأة حقوقا أ ّما وبنتا وزوجة وأختا وجدة كما يقارر للكبيار والصاغير
ويجعل أسباب اإلرث القرابة أو الزوجية .
==================== نهاية الدرس =====================
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الدرس السابع ( إعجاز القرآن الكريم )
اإلعجاز العلمي
س -1ما المقصود بالحقيقة العلمية ؟ اذكر م اال .
هي التي توصل إليه العلم بصورة قاطعة ،وأصابحل حقيقاة ريار قابلاة للنقاا  ،وال يمكان
أن تبطل مهما تقدم علم اإلنسان وم الهاا  :الزوجياة وتقاوم علاى أن المخلوقاال وجادل علاى
أساس النلام الزوجي بدءا بالخليّة وانتها ًء باإلنسان .
س -2علل  :ال يجوز حمل زيال القرزن الكريم على النلريّال العلميّة .
ألنه ربما انهارل النلرية  ،فكيف يكاون موقاف هاؤالء المتعجلاين ،وهام يعلماون أن القارزن ال
يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه .
س -3علل  :ال تصادم بين حقائق الكون وما جاء في القرزن الكريم .
ألن القرزن كالم ع تعالى والكون صنعه تعالى وكالم ع وصنعه ال يتصادمان ألن مصادرهما
واحد .
س -4هناك سببان للتعارض اللاهري بين بعض الحقائق العلمية والقرزن  ،اذكرهما .
 .1ضعف االدراك حيث قدّم النلرية العلمية في وب الحقيقة القاطعة .
 .2التأويل رير السديد لآليال القرزنياة جعال التعااراض قائماا باين اآلياال القرزنياة والحقيقاة
العلمية .
س -5اذكر بعض األم لة على اإلعجاز العلمي في القرزن الكريم .

اإلعجاز العلمي
اآليـــة

نوع
اإلعجاز

وجه اإلعجاز

( ومن كل شايء خلقناا زوجاين لعلكام علمي وبياني تبااااين اآليااااة أن ع تعااااالى خلااااق
الكون علاى أسااس الزوجياة وهاو
تذكرون )
ِع ْلاا ٌم لاام يُو ّااق بحقااائق علميااة إال
بعد تقدم العلوم المعاصرة .
( يا أيها الناس إن كناتم فاي رياب مان علمي وبياني كاااان االعتقااااد الساااائد أن اإلنساااان
يُخلق دفعة واحدة في رحم أ ّمه ام
البعااث فننااا خلقناااكم ماان تااراب اام ماان
ينمااو شاايئا فشاايئا وقااد تغياار هااذا
نطفة م من علقة م من مضغة ) ...
االعتقااااد بعاااد التقااادم العلماااي وقاااد
نطق القرزن بهذا قبل أربعاة عشار
قرنا .
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علمي وبياني بينااال اآلياااة ماااا وصااال إلياااه العلااام
(وأرسلنا الرياح لواقل ..اآلية )
بشأن الرياح بأنهاا عامال مهام فاي
نقاال حبااوب اللقاااح للنبااال المؤنااث
ليتم عقاد ال ماار كاذلك فانن الريااح
تلقااال الساااحاب لينااازل المطااار ألن
الرياح تحمل النوياال التاي تتجماع
عليهااا جزيئااال الماااء إلااى مناااطق
إ ااارة السااحاب وكااذلك فاانن الرياااح
تسااوق السااحب الموجبااة والسااالبة
فيحدث البرق والرعد والمطر .
(فأنزلنا من السماء مااء فأساقيناكموا علمي وبياني باال علميااا أن للمطاار دورة مائيااة
تباااادأ بتبخاااار المياااااا ماااان سااااطل
وما أنتم له بخازنين )
األرض والبحر م تعود إلياه انياة
فعندما ينزل المطر يستقي منه كال
حاااي وتساااتقي األرض نفساااها ااام
يتسرب الماء من األحياء واألرض
إلااى البحاار اام تباادأ الاادورة ال انيااة
وهكذا .....
==================== نهاية الدرس========================
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الدرس الثامن ( إعجاز القرآن الكريم )
اإلعجاز باإلخبار عن الغيب
س -1ما معنى اإلعجاز باإلخبار عن الغيب ؟
هو إخبار القرزن عن أمور ريبيّة في الماضي أو الحاضر أو المستقبل أو فاي أماور اآلخارة ال
يعرفها أحد من الناس .
س -2ما وجه اإلعجاز الغيبي في القرزن الكريم ؟
ووجه اإلعجاز في ذلك أن الرسول – صلى ع عليه وسلم  -لم يكن يعرف ذلك وال قومه فاد ّل
ذلك أن مصدرا الوحي .
س -3اذكر بعض األم لة على اإلعجاز الغيبي في القرزن الكريم .
وجه اإلعجاز
نوع اإلعجاز
اآليـــة
( والااذين اتخااذوا مسااجدا ِضاارارا وكفاارا اإلخبار عن ريب اإلخبااااار عاااان مااااا كااااان يخفيااااه
المنااافقون ماان تااآمر علااى رسااول
الحاضر
وتفريقا بين المؤمنين  ......اآلية )
(ريبي وبياني ) – صاالى ع عليااه وساالم – وماان
ذلك إخبارا عن أهاداف المناافقين
مان قياامهم ببنااء مساجد الضاارار
زاعمااين أنااه للصااالة والمساااكين
والحقيقااة أنااه تااآمر علااى رسااول
ع واإلسالم والمسلمين .
( الاام  .رلباال الااروم  .فااي أدنااى األرض اإلخبار عن ريب إخبارا سبحانه بأن الروم ساتغلب
وهاام ماان بعااد َ
الفااارس فاااي بضاااع سااانين حياااث
المستقبل
رلَ ا ِبهم سااي ْغ ِلبون فااي بضااع
(ريبي وبياني ) كاناال الحاارب دائاارة بااين الفاارس
سنين )
الفرس الرو َم ففارح
والروم فغلب
ُ
المشاااركون ألن الفااارس و نياااون
مااااا لهم وحااااازن المسااااالمون ألن
الاااروم أهااال كتااااب فنزلااال اآلياااة
تخباار بانتصااار الااروم فااي بضااع
ساانين وقااد حصاال ذلااك بعااد تسااع
سنين .
اإلخبار عن ريب إخبار القارزن الكاريم عان النهاياة
( تبل يدا أبي لهب وتب )
البائسااة لعاادد ماان زعماااء قااري
المستقبل
(ريبي وبياني ) المشااركين بااأنهم ساايموتون علااى
الكفر ومنهم أبو لهب والولياد بان
المغيرة وقد تحقق ذلك .
==================== نهاية الدرس =======================
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الوحدة الرابعة
الدرس الثالث ( المذاهب الفقهية )
س -1اذكر أهم المذاهب الفقهية على الترتيب .
 .1المذهب الحنفي .
 .2المذهب المالكي .
 .3المذهب الشافعي .
 .4المذهب الحنبلي .
س -2من مؤسس المذهب الحنفي ؟
اإلمام أبو حنيفة النعمان بن ابل المولود في الكوفة سنة ( )80هاـ  ،نشاأ فاي الكوفاة وبغاداد
قال فيه الشافعي  ( :ما رأيل أحدا أفقه من أباي حنيفاة ) أخاذ العلام عان حمااد وعطااء وعكرماة
واشتغل بتجارة الحرير  ،رفض منصب القضاء خشية أن يحكم بما ال يرضي ع وتاوفي ()150
هـ رحمه ع تعالى .
س -3بين أصول مذهب أبي حنيفة .
اعتمد على القرزن والسنة واالجماع وأقوال الصحابة والقياس واالستحسان .
س -4ماالشروط الزائدة التي اشترطها أبوحنيفة لقبول الحديث ؟
 .1أن يكون الحديث مشهورا يك ر وقوعه بين الناس كأحاديث رفع اليدين عند الركاوع فاي
الصالة لم يأخذ بها ألنها لم تصل حد الشهرة .
 .2أن ال يعمل راوي الحاديث بخاالف ماا يروياه فلام يأخاذ بحاديث ( إذا ولاغ الكلاب فاي إنااء
أحدكم فليغسله سبع مرال إحداهن بالتراب ) ألن راوي الحديث أباا هريارة عمال بخاالف
الحديث فغسل اإلناء الذي ولغ فيه الكلب الث مرال .
س -5لماذا أك ر اإلمام أبوحنيفة من القياس واالجتهاد ؟
بسبب شروطه في قبول الحديث فأدّى إلى عدم عمله بك ير من أحاديث اآلحاد .
س -6أذكر أشهر تالميذ أبي حنيفة .
 .1أبويوسف القاضي .
 .2يعقوب األنصاري .
 .3محمد بن الحسن .
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المذهب المالكي :
س -1من مؤسس المذهب المالكي ؟
االمام مالك بن أنس ولد في المدينة المنورة عام ( )93هاـ عاا فيهاا وتلقاى العلام عان ناافع
والزهري وكان ال يجلس لرواية الحديث إال بعد أن يغتسل ويتطيب  ،لم يتقدم للفتاوى إال بعاد أن
شهد له سبعون عالما بأنه أهل لذلك وتوفي في ( )193هـ رحمه ع تعالى .
س -2ما األمور التي اختص بها اإلمام مالك في مذهبه ؟
 .1أن يكون حديث اآلحاد موافقا لعمل أهل المدينة لقرب عهادهم برساول ع صالى ع علياه
وساالم وألن أهاال المدينااة ال يخااالفون اإلسااالم ألن الرسااول عليااه الصااالة والسااالم عااا
بينهم ولهذا لم يأخذ بحديث ( البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا ) ألنه يخالف عمل أهل المديناة
.
 .2توسع في العمل بالمصالل المرسلة فقال في زوجة المفقاود إن لهاا أن تعتاد وتتازوج بعاد
أربع سنين من انقطاع أخبار زوجها مرجحا مصلحة الزوجة .
 .3توسع في العمل بمبدأ سد الذرائع فقال بتحريم بيع العنب لمن يعصرا خمرا .
س -3اذكر أشهر تالميذ اإلمام مالك .
 .1ابن القاسم راوي المدونة .
 .2سحنون راوي المدونة الكبرى .
المذهب الشافعي :
س -1من مؤسس المذهب الشافعي ؟
محمد بن ادريس الشافعي المولود في رزة عاام ( )150هاـ أقاام فاي البادياة فاتعلم الفصااحة
والشعر وتلقى العلم عن االمام مالك بن أنس م انتقل إلى العاراق ام إلاى مصار  .قاال فياه أحماد
بن حنبل  ( :كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن ) وتوفي في ( )204رحمه ع .
س -2بم تميز مذهب الشافعي عن المذاهب األخرى ؟
سر اللمس في قولاه تعاالى  ( :أو المساتم النسااء )
 .1كان يقف عند لواهر النصوص فقد ف ّ
بلمس اليد مباشرة وفسرها أبو حنيفة بالجماع .
 .2يأخااذ بحااديث اآلحاااد اذا كااان راويااه قااة عاادال مااا دام متصااال برسااول ع صاالى ع عليااه
وسلم .
 .3يأخذ بقول الصحابي ما لم يكن له مخالفا ومع وجود أقوال مختلفة للصحابة يأخذ األقارب
سنّة .
للقرزن وال ّ
 .4لم يأخذ باالستحسان بحجة أنه ال ضابط له .
س -3من أشهر تالميذ الشافعي ؟
 .1البويطي .
 .2المزني .
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المذهب الحنبلي :
س -1من مؤسس المذهب الحنبلي ؟
أحمد بن حنبل ولد ببغداد عام ( )164هاـ وتلقاى العلام فاي الكوفاة والبصارة والمديناة المناورة
والشام حفل عددا من االحاديث وتلقى العلم عن الشافعي .
س -2بيّن أصول مذهب االمام أحمد بن حنبل .
 .1اعتمد القرزن والسنة واالجماع والقياس واالستحسان والمصالل المرسلة .
 .2يقدم األحاديث وأقوال الصحابة على االجتهاد .
 .3يأخذ بالحديث إذا انتابه بعض الضعف بشرط أال يكون الضعف شديدا .
س -3من أشهر تالميذ االمام أحمد ؟
 .1ابناا صالل وعبدع  .2 .اسحق التيمي.

الدرس الخامس ( التأمين)
س -1ما معنى التأمين لغة واصطالحا ؟
لغة  :من األمان وهو زوال الخوف .
اصطالحا  :تفتيل ز ار المخاطر والمصائب  ،وتوزيعها علاى مجموعاة مان المشاتركين فاي
الـتأمين .
س -2بيّن أهمية – فوائد – التأمين .
 .1تخفيف ز ار المصائب والنكبال التي تصيب األفراد عن طريق معونة المصابين .
 .2طمأنة النفس وزوال الخوف من المخاطر المحتملة .
 .3ا ّدخار األموال وتوفيرها يستعين بها عند شيخوخته .
 .4التحابب والتواصل في المجتمع .
س -3بيّن أنواع التأمين .
 .1التأمين التعاوني  :وهو الذي تقوم به الحكومال والمؤسسال للمولفين ومن صورا :
أ -نلام تقاعد المولفين .
ب  -نلااام الضاامان االجتماااعي  :ويااتم بموجبااه تعااويض المولااف فااي حالااة االصااابة
بالعجز أو الشيخوخة مقابل اقتطاع جزء من راتبه .
ج  -التأمين الصحي .
 .2التااأمين التبااادلي  :وتقااوم بااه الجمعيااال الخيريااة لتااأمين حاجااال المنتساابين إليهااا ويقااوم
على أساس التبرع .
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س -4ما حكم التأمين التعاوني والتبادلي ؟
التأمين التعاوني  :جائز شرعا بجميع صاورا ؛ألناه ينساجم ماع مقاصاد الشاريعة التاي تادعو
إلى التكافل والتعاون .
التأمين التبادلي  :جائز شرعا ؛ألنه يقاوم علاى أسااس التكافال والتبارع ؛إذ لايس القصاد مناه
تحقيق األرباح .
س -5اذكر أنواع التأمين التجاري .
 .1التااأمين التجاااري التقلياادي  :وهااو عقااد بااين طاارفين همااا  :شااركة التااأمين والشااخص
ال ُمؤ ِ ّمن تقوم الشركة بدفع مبلغ من المال للمؤمن في حالة وقاوع حاادث مقابال قساطا
من المال يدفعه المؤمن شهريا ويُس ّمى هذا العقاد بو يقاة التاأمين أو بوليصاة التاأمين
وتشمل على :
ااري ماان الحريااق
أ) األمااوال  :وهااو التااأمين علااى األمااوال ماان األخطااار كالمحاال التجا ّ
والتأمين على وسائل النقل .
ب) األشااخاص  :ويشاامل التااأمين علااى الحياااة وماان االصااابال تُاادفع إلااى ور تااه بعااد
الوفاة .
ي.
 .2التأمين التجاري اإلسالم ّ
س -6بيّن حكم التأمين التجاري التقليدي مع بيان السبب .
رير جائز شرعا بسبب :
أ) أنه يتضمن الغرر – الجهل – الك ير  ،وقد نهى النبي علياه الصاالة والساالم عان بياع
الغرر .
ب) أنه يشتمل على الربا إذ ّ
إن هذا الشركال تست مر أموالها في الربا .
ي ؟ وما حكمه ؟
س -8ما المقصود بالتأمين التجاري اإلسالم ّ
هي شركة تجارياة اساالمية تتاولى إدارة التاأمين التعااوني باين حملاة و اائق التاأمين بموجاب
عقد وكالة بين حامل الو يقة والشركة وتتقاضى الشاركة أجارة معلوماة علاى قيامهاا بهاذا العمال
باعتبارها وكيلة في إدارة عملية التأمين .
وتقااوم الشااركة بالفصاال بااين حسااابال المساااهمين (المؤسسااين للشااركة ) وحسااابال ال ُم اؤَمنين
( حملااة الو ااائق ) فتاادفع ماان حسااابال المساااهمين أجااور المااولفين والمباااني وتساات مر وأمااا
حسابال حملة الو ائق المتعاونين فيماا بيانهم لادفع األخطاار فتادفع منهاا الشاركة قيماة األضارار
فنن بقي ش ْي فننه يُست مر لصالل ال ُمؤَمنين  .وهذا النوع من التأمين جائز شرعا .

الدرس السادس ( النذر )
س -1ما معنى النذر لغة واصطالحا ؟
لغة  :الوعد بخير أو شر .
اصطالحا  :أن يُلزم الشخص نفسه بأمر رير واجب من الطاعال تعليما هلل تعالى .
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س -2بين مع الم ال أنواع النذر وما حكم كل نوع ؟
ي أن أعتكااف فااي المسااجد عشاارة أيااام ماان رمضااان وهااذا
 .1نااذر مطلااق  :كااأن يقااول  :هلل عل ا ّ
َّللا
مندوب ويجب الوفاء به  .بدليل قوله تعالى َ ( :و َما أ َ ْنفَ ْقت ُ ْم ِم ْن نَفَقَ ٍة أ َ ْو نَ َذ ْرت ُ ْم ِم ْن نَ ْذ ٍر فَا ِن َّن َّ َ
يَ ْعلَ ُمهُ)
 .2النذر المعلق  :وهو أن يُلزم نفسه بطاعة معلقا إياها على حصول شايء محباوب لاه كاأن
ي أن أتصدق بألف دينار إن شافى ع مريضاي  .فهاذا الناوع مكاروا ويجاب
يقول  :هلل عل ّ
الوفاء به .
س -3ما الشروط الواجب توافرها في النذر ؟
 .1أن يكون الناذر ُمسلما فلو نذر الكافر م دخل اإلسالم ال يجب عليه الوفاء به .
 .2أن يكون الناذر عاقال بالغا فال يصل نذر الصغير والمجنون ألنهما رير مكلفين .
 .3أن يكون المنذور قربة هلل كالصالة والصيام فال يصل نذر المعصية كشرب الخمر.
 .4أن يكون المنذور مما يملكه الناذر وقل النذر أو بعدا .
 .5أن ال يكون المنذور واجبا على الناذر كمن ينذر صوم رمضان أو ينفق على زوجته .
س -4اذكر بعض أحكام النذر .
 .1يجب الوفاء بالنذر إذا استوفى شروطه .
 .2تجب كفارة يمين على من نذر نذرا لم يقدر على فعله كأن يصوم طوال حياته .
 .3تجب كفارة يمين كمن نذر نذرا ال قربة فيه أو لام يحادد ناوع القرباة (مابهم) كاأن يقاول :
ي نذر إن نجحل دون تحديد المنذور .
هلل عل ّ

الدرس السابع ( الكفارات )
س -1ما المقصود بالكفارة لغة واصطالحا ؟
ج -1لغة  :الستر
اصطالحا  :ما أوجبه االسالم على المذنب ذنبا معينا من تصرفال تقع منه لمحو الذنب .
س -2ما الحكمة من الكفّارال ؟
تمحو الذنب وتُسهم في حل مشكالل الفقراء والمحتاجين .
س -3بيّن أنواع الكفّارال .
 .1كفارة إفساد الصوم بنتيان الزوجة في نهار رمضان واللهار :على الترتيب تحرير رقباة
فمن لم يجد صام شهرين قمريين متتابعين فمن لم يستطع أطعم ستين مسكينا .
 .2كفارة القتل الخطأ  :على الترتيب تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شاهرين قماريين
متتابعين .
س -5بيّن أهم أحكام الكفارال .
 .1تجب كفارة الحنث في اليمين على التخيير والترتيب فهو ُمخيّر بين إطعام عشرة مساكين
أو تحرير رقبة أو كسوتهم فنن لم يجد صام ال ة أيام .
 .2جعل االسالم تحرير رقبة لجميع الذنوب السابقة .
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 .3مقدار إطعام المسكين هو طعام يوم واحد وجبتان مان أوساط ماا يطعماه أهلاه وهاو صااع
من القمل أو األرز ويعادل ( )2,176كغ ويمكن تقديرا بالنقود .
 .4يجب على من حلف يمينا على قطع رحمه أن يكفار عان يميناه ويازور رحماه ؛ ألن صالة
الرحم خير من التمسك باليمين .
س -6ما المقصود بتداخل الكفارال ؟
إذا ارتكااب الشااخص أك اار ماان ذنااب ننلاار إذا كاناال موجبااال الكفااارال مختلفااة كماان أفسااد
صومه في نهار رمضان ولاهر من زوجته فنن الكفارال تتعدد عن كل ذنب كفّارة .
وإن كانل موجبال الكفّارال مت ّحدة كمن أفسد صاومه بالمعاشارة فاي ياومين مان رمضاان فعلياه
كفّارة واحدة .

الدرس الثامن ( التسعير )
س -1ما المقصود بالتسعير لغة واصطالحا ؟
لغة  :من سعّر الشيء إذا جعل له منا معلوما .
اصااطالحا  :أن يااأمر الحاااكم أصااحاب الساالع والخاادمال أن ال يبيعااوا ساالعهم إال بسااعر مع ايّن
مراعيا مصلحة البائع والمشتري .
س -2ما حكم التسعير في األحوال العادية ؟
ال يجوز للحاكم التسعير في األحوال العادية التي ال دخل للتجاار فيهاا وإنماا بسابب خضاوعها
للعرض والطلب ويؤيد ذلك قوله تعالى :
 ( .1ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) فنلزام الناس بالبيع بأقل من ساعرها األصالي هاو مان
قبيل أكل أموال الناس بالباطل .
 .2وفااي الحااديث الشااريف ّ ( :
إن ع هااو المساعّر القااابض الباسااط الاارازق  ) ...فقااد امتنااع
النبي عليه الصالة والسالم عن التسعير عند رالء األساعار فاي األحاوال العادياة واعتبار
ذلك للما ؛ ّ
سلع دون تدخل الت ّجار .
ألن رالءها بسبب ش ّل ال ّ
 .3التسعير دون حاجة أو ضرورة يضر باقتصاد البلد فيمتنع التاجر عان االساتيراد إذا كاان
سعر السلعة في بلدها أرلى من سعر البلد التي تُجلب إلياه ويمتناع المازارع عان زراعاة
أرضه ألن التسعير ال يفي بنفقال الزراعة .
س -3متى يجب التسعير ؟
 .1عند احتكار السلعة بقصد رفع سعرها وقد نهى النبي عليه الصالة والسالم عن االحتكار.
 .2تواطؤ مجموعة من التجار على خفض سعر سلعة معينة لإلضرار بتجار صغار .
 .3إذا كان المتحكم في السلعة تاجرا واحدا أو وكيال واحدا .
س -4ما الحكمة من وجوب التسعير في األحوال رير العادية ؟
 .1معاقباااة المحتكااارين الاااذين يقصااادون رفاااع السااالعة بخفضاااها فاااالجزاء مااان جااانس العمااال
والمعاملة بخالف قصد المحتكر .
 .2تيسير العي ألفراد المجتمع .
 .3حماية صغار التجار من جشع كبارهم .
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الدرس العاشر ( التبرع باألعضاء )
س -1ما المقصود بنقل األعضاء ؟
عملية جراحيّة الستئصال عضو تالف من جسم إنسان ووضع عضو سليم مكانه .
س -2ما االجراءال الطبيّة لنقل األعضاء ؟
 .1استقطاع العضو السليم المراد نقله من اإلنسان .
 .2استئصال العضو المصاب من المريض .
 .3زرع العضو السليم في المريض .
س -3ما حكم نقل األعضاء ؟
جائز للضرورة ألن ذلك يحفل حياة اإلنسان وذلك من مقاصد الشريعة ويحقق مبدأ اإلي ار .
س -4ما شروط نقل األعضاء ؟
 .1أن ال يوجد عالج زخر .
 .2أن يغلب على لن الطبيب نجاح العملية .
 .3أن يأذن المتبرع أ ناء حياته أو بموافقة وليّه بعد وفاته كنقل قرنيّة .
 .4أن ال يؤدي نقل العضو إلى إلحاق الضرر بالمتبرع أو وفاته .
س -5ما أهم أحكام نقل األعضاء ؟
 .1يجااوز نقاال عضااو أو قطعااة ماان جساام إنسااان لغرسااه فااي موضااع زخاار ماان جساام
االنسان نفسه كنقل قطعة من فخذ المصاب لغرسها في رقبتة المصابة بالحرق .
 .2يجوز نقل عضو من جسم إنسان إلى زخر كنقل كلية بشرط عدم وجود ضرر .
 .3يجااوز نقاال عضااو ماان إنسااان مياال إلااى زخاار حااي قياسااا علااى جااواز أكاال الميتااة
للضرورة وألن المحافلة على الحياة أولى من انتهاك حرمة الميل .
س -6بيّن حكم بيع األعضاء مع بيان السبب .
ال يجااوز بيااع األعضاااء فااي الحياااة أو بعااد المااول ؛ألن االنسااان موضااع تكااريم إلهااي وبيااع
األعضاء ينافي هاذا التكاريم  .والقاول بجاواز بياع األعضااء ياؤدي إلاى انتشاار عصاابال لسارقة
الناس وبيع أعضائهم فيحرم ذلك سدا للذرائع .
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الدرس الحادي عشر ( طفل األنابيب )
س -1ما االجراءال الطبية لطفل األنابيب ؟
 .1إعطاء المرأة منشطا إلفراز البويضال .
 .2شفط البويضال ووضعها في سائل خاص للمحافلة عليها .
 .3الحصول على الحيوانال المنوية من الزوج ووضعها في سائل خاص بعد تنقيتها .
 .4جمع الحيوانال المنوية مع بويضال الزوجة في انبوب ليتم التلقيل .
 .5نقل البويضة الملقحة إلى داخل رحم الزوجة في مدة (  ) 96-48ساعة .
س -2متى يتم اللجوء لعملية طفل األنابيب ؟
 .1انسداد قناة فالوب عند الزوجة فال تصل البويضة إلى الرحم .
 .2قلة الحيوانال المنوية عند الزوج .
 .3مول الحيوانال المنوية بسبب نسبة الحموضة الزائدة عند الزوجة .
س -3ما شروط جواز إجراء عملية طفل األنابيب ؟
 .1أن تكون الزوجية قائمة بين الزوجين .
 .2أن تتم العملية برضا الزوجين .
 .3أن يُؤمن اختالط األنساب بعدم استعمال رير بويضة أو ماء الزوجين .
 .4أن يقوم بهذا العملية من يُو ق بدينه .

نهاية المستوى الثالث
إصدارال األستاذ عبدع أبوبكر :
.1اللغة العربية (مهارال) المستويان ال الث والرابع .
.2ال قافة اإلسالميّة المستوى ال الث .
.3ال قافة العامة المستويان األول وال اني .
.4العلوم اإلسالمية ل دبي والشرعي المستويان ال الث والرابع .
.5القضايا األدبية ل دبي المستويان ال الث والرابع .
.6البالرة والنقد ل دبي المستويان ال الث والرابع .
صرف ل دبي المستويان ال الث والرابع .
.7النحو وال ّ
.8الوجيز الكافي في قواعد مهارال اللغة العربيّة .
 .9الجغرافيا م4

أمساء الكتب واملؤلفني
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أسماء الكتب في المستوى ال الث للعلوم اإلسالمية
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القرطبي
ابن ك ير
ابن ك ير
الخطيب البغدادي
الخطيب البغدادي
علي الميرريناني
ع مان الزيلعي
الكاساني
أبو زيد القيرواني
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أبو بكر الخالل
ابن قدامة المقدسي
منصور البهوتي
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