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 للقرآن المسلم وتقديس تعظيم إلى تشير سلوكات أربعة عدد: س

 الكريم

 

 

 

 

 إليه اإلنصات و االستماع) الكريم القرآن نحو المسلم واجب من: س

 .ذلك وّضح(  تالوته عند

اليمكن فهم  ألنه )علل(عند تالوته الاستماع للقرآن يجب على املسلم  أ(

      لآليات الواعي ستماع ال من خالل إلا إآن القر  نيمعا وتدبر 

          و رحمته و فضله و ثوابه. يكسب املسلم رضا هللا  هذا ب(  

  َّ خس حس جس مخ جخ  مح جح مج ٹٱٹٱُّٱ
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 وتدبر  ترتيله و قراءته) الكريم القرآن نحو المسلم واجب من: س

 .ذلك وّضح( معانيه

ألن تالوته )علل(  الكريم تا لتالوة القرآناوقأن يخصص أعلى املسلم  أ(

 . يتقرب بها العبد إلى هللاعبادة 

  َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱبتدبر و فهم معانيه. هيللقرآن  التالوة املطلوبة ب(
 

 وّضح( تعليمه و تعلمه) الكريم القرآن نحو المسلم واجب من: س 

 ذلك

 محث على تعل ملسو هيلع هللا ىلصبي ألن الن ) علل (تقوم الوزارات و املدارس بتعليم القرآن

ْم ) م القرآن الكريميو تعل 
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 االحتكام و به العمل) الكريم القرآن نحو المسلم واجب من: س

 وّضح ذلك. (كلها الحياة أمور في إليه

 .وتوجيه القرآن الكريم كتاب هداية و تشريع و تربية أ(

  الناس. يجب أن يظهر أثر ذلك في عبادة املسلم و أخالقه و معامالته مع ب(

 نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٹٱٹٱُّٱ  
  َّ ىئ

 س: من أين تؤخذ الدروس والعبر الموجودة في القرآن الكريم؟

 
 
 
 
 

  َّ ىل مل يك ىك  مك لك اك ٹٱٹٱُّٱ

َّ مفخف حف جف مغ جغ مع جع ٹٱٹٱُّٱ   

  
( إعجازه مظاهر إبراز) الكريم القرآن نحو المسلم واجب من: س

 ذلك وّضح

 .علميال أوتشريعي الأو البياني نب اجواء في  السملسو هيلع هللا ىلص لرسول االقرآن الكريم هومعجزة أ(

 ببحوث علمية أشرف عليها أهل الخبرة من العلماء. :اكتشاف هذا إلاعجازتم  ب(

  )علل(الاعجاز هتمام بجوانب:الا جاز القرآني عواجب املسلمين تجاه إلا ج(

 حكام صلة الناس به.ل  (2         الكريمخدمة للقرآن  (1

 .ذلك وّضح( عنه الدفاع) الكريم القرآن نحو مالمسل واجب من: س

  يتعرض القرآن الكريم لهجمات تهدف إلى التشكيك فيهأ (

الحجة و الفهم ن يردوا على مزاعم املشككين بأيجب على العلماء  ب(

 تؤتمرات و الحوارات العلمية.الصحيح من خالل امل

 ذلك ّضحو( الناس بين نشره) الكريم القرآن نحو المسلم واجب من :س

 :هي لقرآن في زمن التطور التكنولوجي نشر اوسائل إن من  (1

 املواقع الالكترونية. –البرامج الحاسوبية  –وات الفضائية القن

 الكريم :في خدمة القرآن  الهاشمية ةدور اململكة ألاردني (7

 في جميع أنحاء اململكة نشر دور القرآن ب(طباعتة أكثر من مرة     أ(

 للقرآن  ل البيت بتصميم موقع الكتروني يقدم خدماتآسسة قيام متؤ  (ج

 ومعانيها  و تفسيرها  و أسباب نزولهاالبحث في آيات القرآن  (0

 وضع عدد كبير من كتب التفسير في املوقع (7

 الكريم . ءات العشر وإعراب آيات القرآناهتمام بالقر الا  (3

 

 

                                         .والترقيق بالتفخيم المقصود وّضح: س

 .والترقيق التفخيم بين فرقين اذكر: س( أو)

 هو تسمين صوت الحرف عند النطق به بحيث يمتلئ الفم بصداه التفخيم :

 هو تنحيف صوت الحرف عند النطق به بحيث ال يمتلئ الفم بصداه الترقيق :

 ؟ والترقيق التفخيم حيث من الحروف أقسام هي ما: س

 واجب األمة اإلسالمية نحو القرآن الكريم  -الدرس األول :
 

 األولى: القرآن الكريم و علومه  الوحدة
 

 قالثاني: أحكام التفخيم و الترقيالدرس 
 

 أن ال يضعه إال في مكان طاهر.  ب(أن ال يمسه إال طاهرا          أ(

 أن ال يضع فوقه كتابا أو شيئا آخر       ج( 

 زق أوراقه وال يكتب عليه واليعرضه للتلف.أن يحافظ عليه فال  يم د(

 

 أخبار ألامم السابقة. ب(               قصص ألانبياء أ(

   وصف مشاهد يوم القيامةج( 

 الخلق آلايات الدالة على عظمة هللا  فيد(  

 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D9%81%D8%AA%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20**/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%AE%D9%8E%D9%8A%D9%92%D8%B1%D9%8F%D9%83%D9%8F%D9%85%D9%92%20%D9%85%D9%8E%D9%86%D9%92%20%D8%AA%D9%8E%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%91%D9%8E%D9%85%D9%8E%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%82%D9%8F%D8%B1%D9%92%D8%A2%D9%86%D9%8E%20%D9%88%D9%8E%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%91%D9%8E%D9%85%D9%8E%D9%87%D9%8F/i9&d20263&c&p1
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 ف مفخمة دائما:وحر ال:أو

 مجموعة في عبارة: وهي  ( ف  التفخيم أوالاستعالء و تسمى )حر و 

 أشدها تفخيما )ص/ض/ط/ظ( )خص ضغط قظ(

 
 وهي : .حيانا أخرىأم أحيانا و ترقق ف تفخوحر ثانيا:

 ويفخم في أربعة حاالت وهي :وألاصل فيه الترقيق  حرف الراء:أ(

 .ونة   / يأمر  قوا / حفر  تفر  / مثل:  ةمومو مضأ إذا كانت الراء مفتوحة -0

 ، زقون ر  /مثل: ي   فتح أو ضمب ومسبوقةإذا كانت الراء ساكنة  -7
 
 ، ضر  ألا

يف نفس  حرف تفخيم مفتوح اكسر و بعدهب إذا كانت الراء ساكنة ومسبوقة -3

 ر  ف   : مثل  الكلمة
 
 ر  / ق   ةق

 
 ادص  ر  / لبامل   اسط

 تض ىار  تابوا ، ملن / مثل: أم ار  همزة وصلب وقةإذا كانت الراء ساكنة ومسب -4

 :و تفخم في حالتين  : في لفظ الجاللة المشددة الالم ب(

 هللا مثل :  إذا كانت يف بداية الكالم (0
 
 ال اله الا هو  هللا/رض نور السموات وألا

 هللا. ، يبين   هللاوأن   مثل: و ضمأإذا سبق لفظ اجلاللة فتح  (7

انما تتبع ما ترقيقو بفي أصلها ال توصف بتفخيم وال  :األلف المديةج(

مثل :  فإذا كانت مسبوقة بأحد حروف التفخيم فإنها تفخمرقيقا: تفخيما و تقبلها 

 / لصاحبه  الغار /  تقاته/ أصابهم

 مثل : السماء / عذاب  أما إذا كانت مسبوقة بأحد حروف الرتقيق فإنها ترقق

 في حاالت التفخيم الحروف عدا ما سبق باقيثالثا: أحرف مرققة دائما:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اآلتية التراكيب و المفردات معاني وّضح: س

 تمسكوا بدين هللا و عهده اعتصموا بحبل اهلل:

 حافة حفرة رة:فح شفا

 ما نهى عنه الشرع  لمنكر:ا    ما أمر به الشرع و استحسنه.  :المعروف

 المسلمين؟ قوة عوامل هي ما:س

 السالمالتمسك ب-ب              والثبات عليها   تقوى هللا  -أ

 خير.إلى ال دعوة ال -دوالتفرق      الوحدة و عدم الاختالف-ج

 وال تقاته حق اهلل اتقوا آمنوا الذين أيها يا"  تعالى قوله فسر: س

 " مسلمون وأنتم إال تموتن

ى وأن يذكر فال ينس ى وأن يأمرنا هللا بأن نتقيه والتقوى هي أن يطاع فال يعص 

يشكر فال يكفر وأن نقوم بالواجبات التي أمرنا هللا بها وأن نتجنب املعاص ي 

 .التي نهانا عنها حتى الوفاة 

 " تفرقوا وال جميعا اهلل بحبل واعتصموا"  تعالى قوله فسر: س

بهما وأن  يأمرنا هللا بأن نتمسك بالكتاب والسنة والرجوع إليهما والالتزام

 وأخالقه حتى الوفاة . إلاسالمي حياتنا وفق عقيدة تجر 

 مب زب رب يئ ىئُّٱقوله تعالى: وبّين سبب نزول رس : فّس

 َّٱىت نت مت  زت رت يب ىب نب
 الهداية لإلسالم نعمتبنعمه  علينا ومن أعظمها  ذكرنا هللا ي التفسير:

متعاونين بعد أن كانوا  إخوة متحابين  إلاسالمفي ظل  املتؤمنون حيث أصبح 

 متحاربين متقاتلين.أعداء 

روي أن يهوديا اسمه شاس بن قيس مر على مجموعة من ألاوس  سبب النزول:

و الخزرج فغاظه ما رأى من ألفتهم  وصالح أمرهم في إلاسالم فأمر شابا يهوديا أن 

و هو يوم اقتتل فيه األوس و اخلزرج و انتصر فيه األوس على يذكرهم بيوم بعاث 

و ذكرهم بنعمة ملسو هيلع هللا ىلصنادوا السالح السالح فجاءهم  النبي  فتكلم الفريقان و اخلزرج 

 إلاسالم عليهم بعد أن كانوا أعداء في الجاهلية فألقوا السالح.

 عما أجب المنكر عن والنهي بالمعروف لألمر دراستك خالل من:س

 : يلي

 .المنكر عن النهي و بالمعروف األمر حكم وّضح

 واجب على املسلمين كل حسب مستؤوليته

 ؟ المنكر عن النهي و بالمعروف األمر على المترتبة اآلثار ما: س

 يتؤدي الى وحدتها و تماسكها ب(       يحافظ على قوة ألامة أ(

 وفيه صالح الدنيا وآلاخرة  تهايسبب لخير  ج(

  يه ىه مه جه ين ىن منُّ س: ما داللة قوله تعالى:

 ؟َّ خي حي جي

 نكر سببا لخيريتهم  باألمر باملعروف والنهي عن املجعل هللا قيام املتؤمنين 

 السبب حيث من الكافرين جزاء و المؤمنين جزاء بين قارن: س

 .  والنتيجة

 

 

 )حفظ اآليات ( الدرس الثالث:  من عوامل قوة األمة .
 

 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ٹٱٹٱُّٱ

 نب مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب

 مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث  ىث نث

 ريٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي

 مخ جخمح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هبمب

 خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس

 جك مق حق مف خفحف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض

 ىل مل خل  مم خم حم جم هل مل خلحل جل مك لك  خك حك

 جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم ممخم حم جم يل

 ٰذ ييىي مي خي حي جي  يه ىه مه

 زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر

َّ مئ  
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 جزاء الكافرين جزاء املؤمنين وجه املقارنه

طاعتهم هلل و حرصهم  السبب

 على رضوانه 

الكفر واملعاص ي في 

 الدنيا

تبيض وتشرق وجوههم  النتيجة

 سرورا وفرحا

 وجوههمتسود 

   ويوبخهم هللا

 ويدخلهم جهنم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اآلتية التراكيب و المفردات معاني بين:س

 يكفينا هللا. حسبنا اهلل:يفرحون   ــ  يستبشرون:      ننال تظ :ال تحسبن

 غزوة أحد. الجراح و القتل الذي أصاب املسلمين فيالقرح:

 

 ؟ الفريقين أعداد كان وكم حصلت ومتى الغزوة اسم ما:س

 ( 3999ضد قريش و عددهم ) ( 059) عدداملسلمينهـ( و  3أحد عام ) غزوة

 

 أحد في المسلمين لقتال قريش خروج(  علل:)س

 استعادة لكرامتها و شرفها            ب(هم في بدر           ثأرا لقتال  أ(

 و املسلمين إلاسالمللقضاء على  ج(

 

 أحد؟ يوم ملسو هيلع هللا ىلص النبي خطة هي ما: س

 

          ة على الجبل ليحموا ظهور املسلمين في املعركة جعل خمسين من الرما

 ال يغادروا أماكنهم.أو طلب منهم 

 المشركين؟ لصالح أحد غزوة نتيجة انقالب سبب ما: س

 انتهت.قد ظانين بأن املعركةو نزلوا عن الجبل  ملسو هيلع هللا ىلصألن الرماة خالفوا أمر الرسول 

 

 أحد غزوة من المشركين انسحاب( علل: )س

 ات الرسول و أصحابه في أرض املعركةبسبب ثب أ(

 و املسلمين إلاسالمألنها شعرت باستحالة  القضاء على ب(

 

 اهلل عند الشهيد مكانة وّضح :س

 الدنيا االحياة حياء في الحقيقة  وإن ماتوا في أ(0

 يتنعمون بنعيم الجنة. (7

 يفرحون باملجاهدين الشهداء من بعدهم لعلمهم بالثواب والسعادة  (3

 في آلاخرةالذي ينتظرهم  من وألا 

  موالأمن  اليحزنوا على ما تركوه في الدنيا (4

 نهم أمنوا من  عذاب هللا وأيقنوا برضاه عنهم .ألال يخافون ( 5

 

 األحياء للمؤمنين الشهداء حال القرآن ذكر( علل:)س

 حث للمتؤمنين على زيادة الطاعة و التسابق للجهاد. أ(

 بالجنة. بشرى للمتؤمنين بالفوز  ج(  لشهداءبنيل منازل ا الترغيب ب(

 

 مع  جع مظ حط مض خض حض جض: )س:ما سبب نزول قوله تعالى

 ( ؟مق حق مف خف حف جف مغجغ

الرجوع للقاء كفار ملسو هيلع هللا ىلص من غزوة أحد طلب منهم النبي  عندما رجع املسلمون 

حتى وصلوا حمراء ألاسد وهي منطقة رغم جراحهم فخرجوا مرة ثانية قريش 

 ة باتجاه مكة وقد وعدهم هللا بالثواب العظيم.كم جنوب املدين 09تبعد 

 

 هل مل خل حل جل مك لك خك حك):س:ما سبب نزول قوله تعالى

 (؟من خن حن جن مم خم حم  جم

عندما سمع أبو سفيان بخروج املسلمين في حمراء ألاسد لقي ركبا من 

عزيمة املسلمين في حمراء ألاسد  ضعفوااملشركين فعرض عليهم املال لي

وإصرارا ثباتا  ما زاد املسلمين الا ذلك كين و لكن يحذروهم من جموع املشر و 

وهذا دعاء  قالوا: حسبنا هللا و نعم الوكيل القتال وثقة بنصر هللا و  على

 يقوله املسلم عند الكرب.

 األسد؟ حمراء نتائج هي ما: س

 أذلوا أعداء هللا و إيمانا و يقينا   ازدادوا -7حاز املسلمون ألاجر  -1

 المشركين و الكفار من يخاف ال المؤمن(علل:)س

يشعر  و إنما يخافهم املنافق الذي ال  ضعاف ال ناصر لهم من هللا ألن الكفار 

 .وعظم الشهادة بحالوة إلايمان

الدرس الرابع :  فضل الجهاد واالستشهاد في 
  سبيل اهلل . )حفظ اآليات (

 

 ىن نن منزن رن مم  ام يل ىل مل يك ٹٱٹٱُّٱ

 حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين

 جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ

 مخ جخ مح جح مج  مث هت مت خت حت

 خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس

 مف خف حف جف مغجغ مع  جع مظ حط مض

 هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق

  هن من خن حن جن مم خم حم  جم
 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن حنجن
  َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي
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 :اآلتية التراكيب و المفردات معاني بين:س

 لجهاد إعالء لكلمة هللا اخرجوا ل انفروا في سبيل اهلل:

 لجهاد.أتم في الخروج إلى اتباط ألرض :لى اإاثاقلتم 

 ضعفالقوة أو العسر أو اليسر أو ال كنتم منعلى أي حال  ثقاال:خفافا و 

وظيفتهم و ش يء في هذا الكون من جنود هللا  هللا فكلهم إال ال يعلم الجنود:

 خالل الهجرة. ملسو هيلع هللا ىلص  حماية النبي

 غار ثور. الغار:

  هذه كانت ومتى اآليات عنها تحدثت التي الغزوة اسم ما: س

 الغزوة؟

 ه وكانت ضد الروم.0غزوة تبوك ، كانت في السنة 

 غير على تبوك غزوة في وجهته عن ملسو هيلع هللا ىلص النبي أخبر(علل:)س

 عادته

 يستعدوا لذلك تمام العدة وال يتخلفوا عن الجهاد حتى 

 أنفسهم تحدثهم الصحابة بعض جعلت التي الظروف ما: س

 ؟الجهاد إلى الخروج بعدم

  اقترب قطف الثمار في املدينة  -3 البالد في جدب -7   الناس في عسرة - 0

  .العدد والعدة العدو كثير  - 9    املسافة طويلة -5      دالحر شدي -4

 

 .الغار في وهو الصديق بكر أبو خوف( علل: )س

 بسبب اقتراب املشركين من الغار إلاسالموعلى دعوة  ملسو هيلع هللا ىلص خاف على النبي 

 

  خلقه في اهلل ننس احدى اآليات من استخرج: س

 قادر على نصرة نبيه و دينه و إن تخلى عنه الناس ينصره وهوهللا ينصر من أن 

 التخاذل من للتنفير اآليات استخدمتها التي األساليب ما: س

 الجهاد؟ عن والتقاعس

 حذرهللا املتؤمنين من: استنكار التخلف عن الجهاد: -أ

               لراحةإلى اكون الر  (7     لجهادإلى التباطتؤ في الخروج  (0

 و قتال ألاعداء.كراهية مشاق السفر  (3 

من يتقاعس عن الجهاد كل  هللا حذر لتهديد بالعذاب األليم:ا -ب 

 تسليط ألاعداء عليهم. ومن صورالعذاب ألاليم  في الدنيا وآلاخرة  ألاليمبالعذاب 

بقوم باالستبدال حذر هللا املتكاسلين عن الجهاد باالستبدال:تهديد لا -ج

 إذا دعوا ويطيعون هللا ورسوله ( ) ينفرون إذا استنفروا ويجيبون آخرين

 ال يحصل إال بهم. إلاسالمعز  تحقيق عداء الدين و أ على غلبةالأن بال يتوهموا حتى 

 " :ثالثهما اهلل باثنين ظنك ما: " س

 ؟ السابق النص قائل من(أ

 الصديقألبي بكر ملسو هيلع هللا ىلص قالها النبي 

 ؟ السابقة العبارة قول سبب ما (ب

 ن النبي أراد أن يطمئن أبا بكر بأن هللا سيحميهما من كفار قريش أل 

  الغار في وهو الصديق بكر أبو خوف علل((ج(

 وعلى دعوة إلاسالم بسبب اقتراب املشركين من الغار ملسو هيلع هللا ىلص خاف على النبي

 

 

 

 ىن منخن حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
 ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين
 يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ
 اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت
 زي ري ٰىين ىن نن من زن  رنمم ام يل ىل مليك ىك مك لك

 هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي
 مص خص حص مس خس حس جسمخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت
 مق حق  مف خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض

 جه هن من خن حن جن مم خم حمجم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك
  َّ مت هب مب هئ مئ هيمي خي حي  جي ٰه مه

 : اآلتية التراكيب و المفردات معاني بين: س

 توبة و الب إلي رجع أناب إلي: /فطامه عن الرضاعة  فصاله:/ ضعفا  :وهنًا

وجهك عن الناس تكبرا       بالتعرض  التصعر خدك:/ ستغفار الا  الطاعة و 

لسمسم أصغر من بذور ا وزن بذرة خردل وهي: خردل مثقال حبة من

 في مشيته متكبر مختال: / بطرا و خيالء مرحا:/اخفضاغضض:

 ألاصوات أقبحأنكر األصوات: / اعتدل فيه توسط و  اقصد في مشيك:

 :حيث من لقمان بسورة عرف:س

 

 

  ظ اآليات (فح)الخامس: المؤمنون يثقون بنصر اهلل الدرس
 

 ) حفظ اآليات ( الدرس السادس: وصايا وتوجيهات قرآنية.
 

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ٹٱٹٱُّٱ
 زث رث يت ىت نتمت زت  رت يب ىب نب

 ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نثمث
 زن رن  مم ام يل ىل مل يك
 جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىننن من
  مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ
 مس خس حس  جس مخجخ مح جح مج حج مث هت
  جعمظ حط مض خض حض  جض مص خص حص

 ىل مل خل  مق حق مف خف حفجف مغ جغ مع
 ىن من خن حن جن يمىم مم خم  حم جم يل

َّ  ين  
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 آية 33مكية وهي  آياتها:

 الشتمالها على وصايا لقمان البنه  سميت بسورة لقمان سبب التسمية :

  الصالحين عباد هللا هو عبد من من هو لقمان؟

مر بمكارم ألا /ذم الشرك /العقيدة  الموضوعات التي تعالجها السورة:

 النهي عن القباح و املنكرات. /ألاخالق 

 لقمان؟ على اهلل أنعم بماذا :س

 بالحكمة و العقل السديد

 يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل"  :س: فسر قوله تعالى
 " يه ىه مه جه ين ىن منخن حن  جن

 يشكره على نعمه ومنها الحكمة والعقل السديدبأن  أمر هللا لقمان

 
 والديه؟ طاعة االنسان على يحرم متى: س

 ذا طلبنا منه ما فيه من كفر او شرك او معصيةإ

 كانا ولو حتى إليهما االحسان و الوالدين بر وجوب(علل:)س

 .مشركين

 جزاء ما تحماله من املشقة و العناء في رعايته 

 

 البنه لقمان وصايا بداية في  لشركا من التحذير جاء(علل: )س

 ظلم املرء لنفسهفيه  ج(فيه اعتداء على حق هللا  ب(الذنوب ألنه أقبح  أ(

 

 .بالذكر األم وجل عز اهلل خص( علل:)س

 ملا تعانيه من آثار الحمل و الوالدة و الرضاع  و الرعاية  و التربية

 

 فقط ليالشك بأدائها وليس الصالة بإقامة األمر جاء( علل: )س

 ن الاقامة فيها معنى زائد عن ألاداء فهي تشملأل 

 معانيها في النفس والسلوك تحقيق  -ج    الاتقان  -ب           الخشوع  -أ 

 ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث) س:قال تعالى:
 (  رنمم ام يل ىل مليك

 ؟ اآليه نزول سبب ما

ن أ همأحين حلفت رض ي هللا عنه  سعد بن أبي وقاصفي الصحابي :  نزلت

اك وقالت له بأن هللا وص  بدا حتى يكفر بدينه وال تأكل وال تشرب ،أال تكلمه 

يها من حتى غش ى عل مكثت ثالثة أيامقال ف نا آمرك بهذا أمك و أبوالديك وانا 

 التعب

 ؟ اآلية داللة ما

 ال طاعة ملخلوق في معصية الخالق

 شرعيا حكما اآلية من استخرج

وتحريم طاعتهما إذا طلبا منه ما معصية هللا غير في وجوب طاعة الوالدين 

 فيه كفر أو شرك أو معصية

 الصالة؟ اقامة تتحقق كيف:س

منزلة رفيعة من  لها ملا   لصالة تامة بأركانها و شروطهاداء اأحافظة على بامل

 العبد بربه.تصل  نهابين العبادات أل

 مشيته؟ في بالتوسط ابنه لقمان أمر كيف وّضح: س

الخطى بحيث فال يكون سريع  فيها بين الاسراع و البطءن يعتدل ذلك بأ أ(

 في مشية العجز و الكسل وال يظهر يضر باتزانه ووقاره 

 أن ال يمش بتكبر وتبخترب(

 هب مب هئ مئ هيمي خي حي فسر قوله تعالى:): س
 )أو( س: كيف امر لقمان بالتحدث مع الناس ؟(   مت

 غير ضرورة فيتؤذي غيرهفال يرفعه من  أمر لقمان ابنه بخفض صوته (0

 وهو مااليحسن بالعاقل التشبه به.بصوت الحمير في ارتفاعها وسوئها  وال يتشبه (7

 

 

 

 

 
 .ًاعرف السنة اصطالحس:

 من قول او فعل او تقرير او صفةملسو هيلع هللا ىلصهي كل ما روي عن الرسول  

 بم تثبت حجية السنة النبوية ؟س:

 بإجماع ألامة -3     بالسنة النبوية  -7    بالقرآن الكريم -0

 ذلك .  وّضحس: تثبت حجية السنة النبوية بالقرآن الكريم 

  َّ حئجئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ٹٱٹٱُّٱٱ(0

  َّ خمحم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱو    

 وترك سنته مخالفتهطاعة الرسول و تحذر من  تصرح بوجوب التي ياتآلا 

 ن طاعته طاعة هلل أتبين بو  

 حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ٹٱٹٱُّٱ (7
  َّ جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض

 جعلت صدق الايمان متوقفا على طاعة رسوله والرضا بحكمه التي ياتآلا  

  والتسليم ألمره ونهيه

  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن ٹٱٹٱُّٱٱ(3

 هللا  عند النبوية وحي من السنة بأن تشير لتي يات اآلا  

 ذلك . وّضحس: تثبت حجية السنة النبوية بالسنة نفسها 

 وأخذ الشعائر عنه التمسك بسنتهب ملسو هيلع هللا ىلصالنبي يأمر فيها التي  ث حاديألا  -0

 كذب عليه المن ويحذر  وتبليغهاستماع حديثه  وحفظه  -7 

 .ذلك  وّضحس: تثبت حجية السنة النبوية بإجماع األمة 

 أجمعت ألامة على وجوب ألاخذ بالسنة النبوية والعمل بها (0

 الحديث النبوي الشريف وعلومه  الوحدة الثانية:
 

 الدرس األول : حجية السنة  النبوية و عالقتها
 بالقرآن الكريم .
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      ملعرفة ألاحكام الشرعية لى السنة إيرجعون الكرام كان الصحابة  (7

  الكريم عندما ال يجدون الحكم في القرآن

 .او العمل به ارسول هللا  وحفظهأقوال وأفعال كانوا أحرص الخلق على معرفة  (3
س: كيف ترد على من يدعي االكتفاء بالقرآن الكريم واالستغناء 

 عن السنة النبوية ؟

كيفية اداء العبادات  من صالة  فإن عدم ألاخذ بالسنة يعني أن ال نعر  -0

 نتها السنةبل بي   لم يبين كيفيتها  لكنهوزكاة ألن القرآن فرضها و 

 ال من خالل السنة النبويه إو تطبيقه  إلاسالمفهم  ال يمكن  -7

 آلايات وألاحاديث التي توجب ألاخذ بالسنة -2

 

 القرآن الكريمب عالقة السنة النبوية وّضحس: 

كل أموال الناس أتحريم مثال : :قرآنتأكيد ما جاء في ال -1

 تعالى: )ال قوعدم أخذها إال بالتراض ي  بالباطل
 

وا ال ن  ين  آم  ذ 
 
ا ال ه  يُّ

 
ا أ ي 

م  
 
ك ن  ي  م  ب 

 
ك

 
ال و  م 

 
وا أ

 
ل
 
ك
 
أ
 
ل   ت اط  ب 

 
ال ال يحل مال امرئ مسلم ملسو هيلع هللا ىلص)وقوله ( ب 

 ( إال بطيب نفس منه

 

 بيان و تفصيل ما جاء في القرآن الكريم: -7
مثال : بيان كيفية أداء الصالة فالقرآن فرض  تفصيل مجمل القرآن: أ(

                          عملياالصالة دون بيان أوقاتها واركانها فجاءت السنة وبينت ذلك كله 

 . (صلوا كما رأيتموني أصلي):  ملسو هيلع هللا ىلص قال  .

بعد أن حرم  إباحة أكل ميتة السمك و الجرادمثال : :هتخصيص عام ب(

 .ن أكل امليتةالقرآ

 

و  الجمع بين املرأة تحريم-0  : تيان بأحكام لم تذكر في القرآناإل -3

 عمتها 

 الحمير ألاهلية تحريم أكل  -7  املرأة و خالتها  و 

 تحريم كل ذي ناب من السباع. -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 من حيث :(أبو هريرة)عرف براوي الحديث س:

 كان اسمه في الجاهلية عبد شمس   اسمه :

 عبد الرحمن بن صخر الدوس ي، ملسو هيلع هللا ىلص سماه النبي و 

 هــ 7 اسالمه : 
   سبب كثرة حفظه للحديث :

    ظدعا له بكثرة الحفملسو هيلع هللا ىلص النبيب(     ملسو هيلع هللا ىلصألنه الزم النبي( أ

  واله أمير املتؤمنين عمر بن الخطاب على البحرين اليته:و 

 هــ( في املدينة املنورة. 57توفى ) وفاته:

 

 :تية اآل ت و التراكيبمعاني المفردا وّضح س:

 أنهاليستصغره و يقلل من ش ال يحقره:  /  ال يترك معونة أخيه. ال يخذله: 

. ال تدابروا :
ً
 اليقاطع بعضكم بعضا

 

س: قارن بين الحسد والتناجش والبيع على البيع من حيث المفهوم  

 ، وسبب التحريم.

 سبب تحريمه تعريفه ألامر النهي عنه

نسان زوال النعمة هو تمني إلا الحسد

 عن غيره من الناس

 

  دنه يسبب الحقل 

 و البغضاء 

و إضعاف الروابط بين 

 الناس.

اليزد أحدكم في ثمن السلعة  ال تناجشوا

ها ولكن  ءوهو ال يريد شرا

 بشرائهاغيره  ليخدع 

 

نه غش ومكر و أكل ل 

 أموال الناس بالباطل

ويؤدي إلى العداوة بين 

 الناس

أن يتفق شخصان على أن يبيع  عالبيع على البي

أحدهما سلعة لآلخر فيأتي 

ثالث ليفسد البيع فيقول 

للمشتري: أنا أبيعك مثلها 

أبيعك أحسن  وأبثمن أقل /  

نفس الثمن./ أو يقول بمنها 

شتريها منك بأزيد أ:أنا  للبائع

 من هذا بثمن

نه يسبب العداوة بين ل 

الناس ويلحق الضرر 

 بهم.

 

 تجاه االخرين؟ا حسدإذا وجد في نفسه  مرءال ماذا يعملس: 

 ن يحب للناس ما يحب لنفسه.أ -7     إليهم الحسان ب يزيلهأن  -0

 : عدد صور و أنواع ظلم المسلم ألخيه المسلم؟س

 رضه / اخذ حقه او منعه منهباللسان / باليد / التعدي على ماله او ع

 لبغضاء ؟س: ما األمور المؤدية ل

 الغيبة والنميمة -3                الظلم والغش -7         السب والشتم -0

 

 

 

 

 

 

 

 () حفظ الحديثالدرس الثالث: كونوا عباد اهلل اخوانا
 

ال ملسو هيلع هللا ىلص)عن أبي هريرة رض ي هللا عنه قال، قال رسول هللا

تحاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا وال يبع بعضكم 

ى بيع بعض وكونوا عباد هللا إخوانا. املسلم أخو املسلم.ال عل

يظلمه وال يخذله واليحقره التقوى هاهنا  ويشير إلى صدره ثالث 

مرات  بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه املسلم كل املسلم 

 )على املسلم حرام، دمه وماله وعرضه

 

 : كل أفعال الخير صدقة . ) حفظ الحديث(الرابع الدرس 
 

 ملسو هيلع هللا ىلص:عنننننننن أبننننننني هرينننننننرة رضننننننن ي هللا عننننننننه قنننننننال، قنننننننال رسنننننننول هللا

) كننننننننل سننننننننالمص مننننننننن الننننننننناس عليننننننننه صنننننننندقة، كننننننننل يننننننننوم ت لننننننننع 

فينننننننه الشننننننننمس يعنننننننندل بننننننننين  ثننننننننين صنننننننندقة، ويعننننننننين الرجننننننننل 

علنننننننى دابتنننننننه فيحمنننننننل علعهنننننننا، أويرفنننننننع علعهنننننننا متاعنننننننه صننننننندقة، 

والكلمنننننننننننننة ال يبنننننننننننننة صننننننننننننندقة، وكنننننننننننننل خ نننننننننننننوة يخ وهنننننننننننننا إلنننننننننننننى 

  ريق صدقة(الصالة صدقة، ويميط ألاذى عن ال
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 : االتية س:ما معنى المفردات و التراكيب

 ما يستحق ألاجر و الثواب صدقة:

 ( مفصال.369نسان و عددها )مفاصل الا :سالمى

 يبعد عن الطريق ما يتؤذي املارة يميط األذى:

 

 إلنسانحدى نعم اهلل على اإس: ورد في الحديث 

 املفاصل اذكر هذه النعمة . 

 لإلنسان؟تها هميما أ

 د على هذه املفاصل.تمحركة الانسان تع أ(

 املنظر.مرونة الحركة و جمال نسان بخلق إلا الذي عظمتهتدل على قدرة هللا و  ب(

 

) في أحسن تقويم نسان ربه على نعمة خلقه كيف يشكر اإلس: 

 ؟نعمة المفاصل(

فعل الخير و مساعدة  ب(  في طاعة هللاا الجسم استخدام هذ ( أ

 الناس.

 )صدقة( في الحديث نكرة: جاءت  كلمة (علل)س: 

 دون تقييد كلها   البر و نواع الخير ألتشمل جميع 

 .في الحديث عامة ( الكلمة الطيبة): جاءت (علل)س:

              (لالتهلي –التسبيح ك)ة طيبة سواء كانت في حق هللا: تعني أي كلم  ألنها

و النهي عن   فو ر باملعر مألا  –قول كلمة الحق  –كرد السالم )حق الناس: م في أ

 .(املنكر

جتماعية التي اإل : العدل في اإلصالح بين الناس من القيم (علل)س:

 . اإلسالمحث عليها 

     الناسملا له من فضل عظيم في : إزالة الفرقة و البغضاء و الشحناء بين  

 تعد لآلخرين.وخيرة و نفعة م/ 

س:اشرح قول الرسول )ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو 

 يرفع عليها متاعه صدقة (

وال عليها  موحمل متاعهم هابو دركوب  ىـعل الناس ةإعان يدعو الحديث إلى 

كل عمل يعين املسلم على إنما يتؤجر إعانة الناس بهذا ألامر فقط و  ص تخص

 على أمور الدنيا  ه الناسفي

 : ما الغاية من قصد بيوت اهلل؟س

 صالة الجماعة ج(الاعتكاف      ب(       والوعظ ستماع دروس العلما أ(

 بالبيئة  اإلسالم يدل على اهتمام ج من الحديث ماس:استخر

 (مانأمر بإماطة ألاذى عن الطريق و عد ذلك من شعب إلاي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 :االتية المفردات و التراكيب ما معنى س:

 )وهو أسامة بن زيد(ملسو هيلع هللا ىلصحبيب رسول هللارسول اهلل :حب 

 : حبيب الرسول  حب رسول اهلليمين هللا.    ـ  قسم ويعنيوايم اهلل:

 الفئات املستضعفةالضعيف :  أهل الجاه و املال و السلطان. الشريف:

 من حيث :أم المؤمنين عائشة  عرف براوي الحديث  س:

 رض ي هللا عنهماالصديق بي بكر أمنين عائشة بنت أم املتؤ  :هااسم

 ولدت بعد البعثة بأربع سنوات :والدتها

 العلم و الفقه و معرفة ألانساب ومن أكثر الصحابة رواية للحديث على قدر من  علمها :

 (هـ ودفنت في البقيع.55توفيت ) وفاتها :

 

 ن مناسبة الحديث الشريف؟س:بّي

ملا و ملسو هيلع هللا ىلصلنبيألامر ل متاعا لجارتها فوصل مخزوم سرقتامرأة من بني أن  -0

 بإقامة الحد بقطع يدها. ملسو هيلع هللا ىلصأمرقامت البينة على سرقتها 

 يعيروا بها حتى ال -بيش ملكانتهم في قر  -أ )علل(ى بني مخزومعل ذلك فشق -7

هابوا أن يكلموا الرسول في العفو او الفداء لعلمهم أنه ال يتهاون في  -2

خزومية للمرأة امل فع بن زيد ليشسامة فأرسلوا أ إقامة الحدود

 يعند النب ملكانته 

 

 من خالل دراستك للحد أجب عما يلي : س:
هلل حفظا للمجتمع و صيانة  عقوبة مقدرة شرعا وجبت حقا :عرف الحد 

 .لحرماته

مبدأ هاما في نظام في هذا  الحديث  ملسو هيلع هللا ىلصن النبي بّيس:

 اذكره العقوبات

 شرب الخمر( –السرقة  -)الزنابالحد  إلاسالمأن الجرائم التي يعاقب عليها 

امتها ألن الحد عقوبة قذا بلغت الحاكم فال مجال للتراجع عنها بل يجب اإ

 .هلل حفظا للمجتمع و صيانة لحرماته مقدرة شرعا وجبت حقا

س: جاء في الحديث إحدى سنن اهلل في األمم، اذكر هذه 

 ـــــنة.السُّّ

 ن الناسإهالك ألامم السابقة بسبب ظلمهم في تطبيق العقوبات بي       

 س: استخرج من الحديث الشريف إحدى سنن اهلل في األمم

 إهالك ألامم السابقة بسبب ظلمهم وتمييزيهم بين الناس في تطبيق العقوبات

 ما هي مميزات عقوبة الحد ؟س:

 و الفداء  أال يجوز فيها العفو  -7  منهااو النقصان فيها  الزيادةال يجوز  -0

 الشفاعة.تجوز فيها ال  -3

 ذكر فاطمة في قسمه ملسو هيلع هللا ىلصتخصيص النبي (علل):س

 إلاسالم/ وهذا يتؤكد قيمة العدل في  أشرفهنألنها ابنته / ومن خير النساء و 

 يقحكم الشرع نافذ على الجميع دون تفر  أنو 

 من شفاعة أسامة  ملسو هيلع هللا ىلص غضب النبي  (علل)س: 

 دوالرسول ال يتهاون في اقامة الحدو  في حد من حدود هللا أراد أن يشفع ألنه

 

 

عن عائشة رض ي هللا عنها )أن قريشا أهمهم شأن املرأة املخزومية 

فقالوا ومن يجترئ ملسو هيلع هللا ىلص  التي سرقت فقالوا من يكلم فعها رسول هللا 

فكلمه أسامة فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  عليه إال أسامة حب رسول هللا 

حد من حدود هللا ثم قام فاخت ب فقال أيها الناس  أتشفع فيملسو هيلع هللا ىلص  

إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فعهم الشريف 

تركوه وإذا سرق فعهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم هللا لو أن 

 )فاطمة بنت محمد سرقت لق عت يدها

 

 (الحديثحفظ) الدرس الخامس : الناس أمام شرع اهلل سواء
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 :تيةاآل عاني المفردات و التراكيبمبين  س:

  صوت البقرة.الخوار:ـ                         صوت البعير.:الرغاءـ 

 بياض. عفرة:             صوت الشاة الشديد   اليعار: 

 س:عرف براوي الحديث الشريف:

 هـ(69عبد الرحمن بن سعد الساعدي من فقهاء الصحابة  توفي )هو 

 .بين مناسبة ورود الحديث الشريف س:

جمع أموال ل)عبد هللا بن اللتبية(  يقال لهرجال من ألازد  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أرسل

 ذلك النبي فأنكر هذا لكم ، وهذا أهدي إلي فلما عاد قال الزكاة من بني سليم.

 للوظيفة العامة . اإلسالمبين نظرة س: 

  جتمع و النهوض بمصالحه دمة املأنها أمانة وواجب يقوم به املوظف لخ

 وفيها تبعات ومستؤوليات 

 الجباة. –القضاة  –وظيفة كل من الوالة  وّضحس:

 شتؤون الناس. يديرون الوالة:

 والتنازع بين الناس عند الاختالف يقضون  القضاة:

 من ألاغنياء. جمع الزكاة الجباة:

الموظفين من استغالل وظائفهم في  اإلسالملماذا حذر  س:

 الرشوة ؟ اإلسالملماذا حرم  (أو)اء على أموال الناس االعتد

لطلب مراعاة مصالح  أو ا ملجاملتهم والخوف منهم يعطون الهدايا إم   ألنهم

 مقدمي الهدايا على حساب املصلحة العامة 

 

من الزكاة )سهم العاملين  للجباة ماال مقدرا اإلسالمجعل (علل)س:

 عليها(

 و يتفرغوا لعملهم. حتى تعف نفوسهم عن املال العام

 .ذلك  وّضح محاسبة الموظف  على اإلسالمحث  س:

يحاسب املوظف مهما كانت وظيفته عن كل مال  إلاسالمن إ -1

 اكتسبه أثناء الوظيفة 

ماال كان عنده قبل توليه  وأ إذا كان املال الذي أخذه أجرة له -0

 وظيفة فهو حق له ال

حرام و يجب رده الى فهو  )رشوة( إليهإذا كان هذا املال قد قدم   -3

 مهديه فإن تعذر فإلى بيت مال املسلمين.

 

 الرشوة: عرفس:

ب جهي أن يدفع إلانسان ماال ليأخذ حقا ليس له / أو يعفي نفسه من وا

 .ارتكبها مقدم الهدية يغض املوظف طرفه عن مخالفةل أوعليه /

األساليب التي تضمنها الحديث إلظهار التشديد على  وّضح س:

 فهمتغلون وظائسالذين ي الموظفين

 .امر خطير ألا  ال إذا كانإيقسم بهذه الصيغة  ال  " و النبيوالذي نفس ي بيده":القسم أ(

قال بأن الذي يأخذ الرشوة سوف  التنفير من استغالل الوظيفة: ب(

وتطلعهم  يحملها على رقبته يوم القيامة ولها صوت حتى تفضحه بين الخالئق

 على أفعاله املنكرة 

 ية هذا ألامر / أهماشعارا من الرسول ب شهاد الناس على البالغ:إ ج(

 الجهل. يدعيعذر ملن يبقى ال وجوب التبليغ / حتى 

 

 

 

 

 

 مقصود بعالمات الساعة .ال وّضح س:

 وتدل على قرب وقوعه.ل يوم القيامة تقع قب التي ظاهراملهي 

 ما المقصود بعالمات الساعة الصغرى؟ س:

 ام ثالثة : وهي أقستقع قبل عالمات الساعة الكبرى  هي العالمات التي

  املستقبلفي منها ما سيقع و     نمنها ما يقع آلا و   ما وقع باملاض ي منها

 . الحكمة من بيان عالمات الساعة وّضح س:

  تنبيههم من غفلتهم. (7       تمكين إلايمان في قلوب املتؤمنين (0

 توبة و العمل الصالح والرجوع إلى هللاقاء هللا بالحثهم على الاستعداد لل (3

 البقاء على حذر دائم من قيام الساعة كي ال يباغتوا بها. (4

 خمسة من عالمات الساعة الصغرى . وّضح س:

 .ملسو هيلع هللا ىلصبعثة النبي -0

 ملسو هيلع هللا ىلصللنبي وهو معجزة ملسو هيلع هللا ىلص  وقد حدث في زمن النبي انشقاق القمر: -7

 اختالل بعض السنن و القيم االجتماعية: -3
 ته )الجارية (د ألمسيمعاملة ال هبن أم  بأن يعامل الا  لوالدين:عقوق ا أ(

يتسابقون في  حيث تجد من كانوا يعانون الفقر  تغير أحوال الناس: ب(

 تشييد البنايات الشاهقة.

 الكفاءة ون لى من ال يملكإوذلك بإسناد ألامور العامة  إضاعة األمانة: -4

 صريف شتؤون الناس.القدرة على ت معلى القيام بها و ليست لديه

 .رفع العلم و ظهور الجهل بموت العلماء و كثرةالقتل -5

 .مع التوضيح  الساعة الكبرىعالمات  عدد س:

 املتؤمن كهيئة الزكام منه  يأخذ  الدخان: (0

 فيصيبهم منه ضيق شديد. يأخذ بأنفاسهم و أما الكافر

 ال هللاإنوعها تكلم الناس و تعرف املتؤمن من الكافر وال يعلم  الدابة: (7

 (تحريم الهدايا للموظفين)حفظ الحديث الدرس السادس:
) 
 

اِعِدّي رض ي هللا عنه ِ َعْن  ِبي ُحَمْيٍد السَّ
َ
ْعَمَل النبي  أ

َ
اَل : " اْست

َ
ملسو هيلع هللا ىلص  ، ق

رجال من ألازد يقال له ابن اللتبية على الصدقة ، فلما قدم قال 

قال فهال جلس في بيت أبيه أو بيت أمه  هذا لكم وهذا أهدي لي ،

فينظر يهدى له أم ال،والذي نفس ي بيده اليأخذ أحد منه شيئا إال 

جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة 

لها خوار أو شاة تيعر ، ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة اب يه اللهم هل 

 بلغت ؟اللهم هل بلغت؟ ثالثا

 

 الوحدة الثالثة:العقيدة اإلسالمية
 

 الدرس األول:عالمات الساعة 
 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4374
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ألالوهية  و يسعى  عيهو رجل يظهر في آخر الزمان يد   ظهور الدجال: (3

الناس عن دينهم بما أعطاه هللا من خوارق العادات وعجائب ألامور  لفتنة

 
        السالميحكم ب ملسو هيلع هللا ىلصصالح من أمة محمد رجل هو ظهور المهدي: (4

 ) علل (المات الساعة عده العلماء من عقد  و ناس و ينشر العدل  بين ال

  ملسو هيلع هللا ىلص  لكثرة ألاحاديث الواردة فيه عن رسول هللا

    السالميلتزم ب ب(  قرآن ليحكم با أ(  :عليه السالم  نزول عيسى (5  

  املسيح الدجال. يقتل ج(

 اسم ألمة كبيرة  تنشر الفساد و الدمارفي ظهور يأجوج و مأجوج: (9

 ألارض 

 جزيرة العرب. فياملغرب و  فيفي املشرق و ويقع الخسف: (2

 
  مغربها: تخلف بعض السنن الكونية كطلوع الشمس من (0
 ار من الطاعات إلاكث يدفع املتؤمنين إلى -ب      التوبة بعدهاال تنفع  -أ

 ى : املبادرة بالتوبةإليدفع العصاة  -ج

 ظهورا وهي آخر العالمات:محشرهم نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى (7

 

 

 

 . المقصود باإليمان باليوم اآلخر وّضح س:

في القرآن وأخبر به ما أخبر به هللا بكل  الكاملتصديق الو الجازم عتقاد الا  هو

هل الجنة وحتى دخول أمن النفخة ألاولى  ار يوم القيامةأخبرسوله من 

 النار وما يجري فيهما. الجنة و دخول أهل النار 

 يم باليوم اآلخر؟س:ما هي مظاهر اهتمام القرآن الكر

 يمان باهلل تعالى .ربط الايمان باليوم آلاخر باال  أ(

 كثار من ذكر اليوم آلاخر.إلا ب(

 (القارعة –الصاخة  –الطامة  –)الغاشية تسمية هذا اليوم بأسماء متعددة  ج(

 ذكر ألادلة التي تثبت وجود اليوم آلاخر. د(

 ذكير إلانسان بأصل خلقته تن 0   ن قدرة هللا تعالى.آلايات التي تبي  ن 1

 س: ما واجب المسلم تجاه وقت اليوم اآلخر ؟

أن ال يشغل وقته بالستؤال والبحث عن وقت اليوم آلاخر ألنه من علم  -0

 الغيب الذي اختص هللا بعلمه 

 أن يقبل على طاعته والاستعداد لهذا اليومعليه  -7

خر تحدث في اليوم اآل ذكر أهم األحداث العظيمة التيس: ا

 بالترتيب .

 ياة الدنيا( :حالنفخة األولى)نهاية ال (0

 امللك بالنفخ في الصور     يأمر هللا -أ

 ألارض إال من شاء هللا  من فيسماوات و يموت من في ال -ب 

 ألارض.تتناثر النجوم و الكواكب وتتفتت تنشق السماء و  -ج

 النفخة الثانية )البعث( : (7
 مرة أخرى  في الصور  يأمر هللا امللك فينفخ -أ 

 يعود إلانسان جسدا و روحا.موات فتعود الحياة إلى ألا  -ب

 .من هللا انتظارا لحسابهم(املحشر  مكان واحد) يجمع الناس في الحشر: (3

 العرض و الحساب: (4
ة حيفثم تتطاير الصحف فيطلع كل واحد على ص يعرض الناس على هللا  -أ

 ( ، إلايمان و   الخير نه وهم: )أهلكتابه بيمي فمنهم من يأخذ أعماله 

 (والنفاق ماله هم : )أهل الكفر ومنهم من يأخذ كتابه بش

و كبيرا أ كان راالدنيا صغي الحياة يحاسب هللا الناس على ما فعلوه في -ب

 فتوزن أعمالهم بميزان ال يعلم طبيعته إال هللا.

 .ملسو هيلع هللا ىلص  على حوض النبي ورودال (5

 جميع هنم تمر عليهسر منصوب فوق جج وهو  المرور فوق الصراط:( 9

مرور الناس  عليه بحسب أعمالهم فمنهم من يمر مسرعا  ئق و يكون الخال 

 ومنهم من يسقط في نار جهنم.

 النار:اودخول الجنة  (2
الذين أقبلوا على  ملتؤمنين لعباده ا أعدها هللا  التي هي دار القرار  :الجنة 

 وهي درجات تتناسب مع أعمالهم.فيها أنواع ال تحص ى من النعيم طاعته و 

دركات تتناسب املستكبرين عن طاعته وهي  باهللمثوى الكافرين هي :النار 

 وفيها انواع من العذاب مع ذنوبهم.

 يوم القيامة . ملسو هيلع هللا ىلصس:اذكر الحاالت التي يشفع فيها سيدنا محمد 

 لتخليصهم مما يعانونه فيلهم بتعجيل الحساب  لخالئقلجميع ا يشفع ـ0

 ر املحش 

 ئفة من أمته فيدخلهم الجنة بغير حساب.لطايشفع  ـ7

            ين من أمته في تخفيف العذاب عنهم يوم القيامة . لبعض املذنبيشفع  ـ3 

 . اذكرهاوم اآلخر آثار تعود على اإلنسان لإليمان باليس: 

 محاسب عن أعماله الصالح و تقوى هللا لعلمه أنهبالعمل  لتزام إلانسانإ ـ0

 . ام هللا يوم القيامةأم

 عدم التعلق بالدنيا و الحرص على ملذاتها.ـ 7

 نه بعدل هللا اليم ) علل (شعور من يتؤمن باليوم آلاخر بالطمأنينة ـ 3

 يوم القيامة بين الخالئق. تعالى 

 

 

 

 المقصود بالتكفير وّضح س:

 اعتقاد   ر بالشهادتين بناء على إطالق وصف الكفر على مسلم مق هو 

 أو فعل يصدر عنه. أو قول 

 الحكم الشرعي لتكفير المسلم . وّضح:س

  الدرس الثاني: اإليمان باليوم اآلخر
 

  الدرس الرابع : التحذير من تكفير المسلم
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   أظهر قوال أو فعال عن اطالق وصف الكفر على املسلم  إال إذا  إلاسالمنهى 

 و حكم به قاض مسلم.أو اعتقادا يعد صريحا في الكفر 

 س:كيف يدل كل نص فيما يلي على تحريم تكفير المسلم:

و )قال تعالى: ـ 0
ُ
ق

َ
 ت

َ
(َوال

ً
ِمنا

ْ
 ُمؤ

َ
ْست

َ
َم ل

َ
ال ْم السَّ

ُ
ْيك

َ
ص ِإل

َ
ق

ْ
ل
َ
ْن أ

َ
وا مِل

ُ
 ل

 .إلاسالموصف الكفر على أحد أظهر  واقلمتؤمنين بأن ال يطلتوجيه من  هللا ل

 تله".من رمص مؤمنا بكفر فهو كق" ملسو هيلع هللا ىلص:قال ـ7

 بين التكفير و بين القتل. ملسو هيلع هللا ىلص  ساوى الرسول 

 س: يظهر التكفير في المجتمعات ألسباب عدة اذكرها

بسبب الخطأ في ألحكام الشرعية:عدم الفهم الصحيح لجهل و ال -أ

التي  الفتاوى  وهي عاطفية الفتاوى اليتؤدي الى ظهور مما فهم ألادلة الشرعية 

 ال تستند إلى الضوابط الشرعية.

الذات نغالق على إلى الايتؤدي  مما :وضيق األفق  التعصب الفكري -ب 

 ة.يعالنصوص الشر رأيه منزلة و إنزال و عدم تقبل الرأي  آلاخر 

 
 .عليهم قبل اصدار الحكم عدم التثبت من أحوال الناس - جـ

جهل بعض ألافراد و ظروفهم  فهم يستغلون : اإلسالماستغالل  أعداء  -د

 ار التكفير املادية الصعبة لنشر أفك

 

 مخاطر التكفير على األفراد و المجتمعات . وّضحس: 

بين املسلمين مما يتؤدي إلى  والشحناء الفتنةب تمزيق المجتمع المسلم (0

 .بعضا إهدار املسلمين دماء بعضهم

خوفا من تهمة الكفر  العلماء عند فكرالرأي وال إضعاف حرية (7

 املجال للجهلة وأنصاف املتعلمين للتصدي للفتوى. مما يفسح

صرف جهود المسلمين عن توظيف طاقاتهم في نشر الدعوة  (3
 يةاإلسالم

 

 وسائل التغلب على التكفير؟ هيما  س:

 .وأقوال السلف سنةالقرآن و المن  املأخوذ شر العلم الصحيحـن (0

 ما دام في حدود الشرع بذ التعصب واستيعاب الرأي اآلخرـن (7

 حيث: سبة الكفر للمسلمـالتثبت قبل ن (3

ينبغي عدم التسرع في تكفير املسلم ويجب التحقق بالبيانات الشرعية  -أ   

 حيث صدوره وهل يقتض ي تكفيره أم ال  من

 وصدقه  أن يتأكد املنقول إليه من أمانة الناقل ودينه وورعه -ب

 الحكم بالظاهر و اإلعراض عن السرائر. (4
خالل                                                           من :لمن يقدم على التكفير صحـالن (5

 ومجادلته بالتي هي أحسن تقديم الادلة والحججو  محاورته بوسائل الاتصال -أ

 إنكار ما يقدم عليه باألسلوب الالئق -ب

 دور ولي ألامر في حماية املجتمع من هذه التصرفات والتي تسيئ للمجتمع -ج

 

 

 
 

ع المدينة عند هجرة مجتمالتي كانت تشكل فئات ما هي الس: 

 النبي إليها؟

 اليهود (7    ر(أنصاو )مهاجرين من  ن و املسلم (0

 سكان املدينة من العرب غير املسلمين. (3

في الوثيقة النبوية ألهل س:ما هي أبرز األمور التي جاءت 

 المدينة؟

 ية املستقلة و تميزها عن غيرها من الدول.إلاسالمقيام الدولة أـ 

 تنظيم حقوق أفراد املجتمع بما يحقق العدالة بينهم ب ـ

 بما يحقق العدالة بينهم ملجتمعتنظيم واجبات أفراد ا ج ـ

 التعاون على حماية الدولة من العدو الخارجي.دـ 

 س:ما هدف الوثيقة؟

 لى دولة واحدة إبلية ترتبط بروابط قة مع من جماعات مبعثر تحويل املجت

 تقوم على أساس الانتماءو   ملسو هيلع هللا ىلصبقيادة النبي محمد  إلاسالمدولة  هي

 ي.إلاسالمللمجتمع  

 

 . ألفراد المجتمع ةالتي أقرتها الوثيقة النبويالحقوق  وّضح س:

غير املسلمين اكتسبها ن بسبب إسالمهم و و ملسلماكتسبها احق المواطنة: ـ0

 لتزام بأحكام الوثيقة.بسبب إلاقامة في املدينة و إلا

 )يهود بني عوف أمة مع املؤمنين(

الكتاب و أهل  يةإلاسالماملسلمون لهم عقيدتهم  حق التدين و االعتقاد:ـ 7

وال يجبرون على دخول دين ال يريدونه   الدينية لهم حق ممارسة شعائرهم

 )للعهود دينهم وللمؤمنين دينهم (  ألنفسهم

 دون خوف على أنفسهم و أموالهم وذلك   حق األمن و التنقل: ـ3

 ()وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن .إذا التزموا بأحكام الوثيقة و أعراضهم

حيث املعاملة و عصمة أفراد املجتمع متساوون من   حق المساواة :ـ 4

 النصر وألاسوة غير مظلومين ()وأنه من تبعنا من يهود فإن له الدماء.

 

  على أفراد المجتمع المدينة الواجبات التي أقرتها وثيقة وّضح س:

و حكم يقع في املجتمع  الشرع يحكم في كل نزاع  : احترام سيادة الشرع ـ0

      )وأنه ما كان بين أهل هذه الوثيقة من حدث .لى الجميع ع الشرع نافذ 

 يخاف فساده فإن مرده إلى هللا و إلى محمد رسول هللا ( أو اشتجار

أقرت الوثيقة أشكال التكافل الاجتماعي التي كانت  التكافل االجتماعي:ـ 7

: فداء ألاسرى  / دفع الدية في القتل مثل سائدة قبل كتابة الوثيقة 

حيث يبدأ التكافل من العشيرة فإذا عجزت ينتقل إلى جميع أفراد أ.الخط

  .عانعهم (  املهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون )املجتمع

 الوحدة الرابعة : السيرة النبوية

 لتنظيم مجتمع المدينة   ملسو هيلع هللا ىلص الدرس األول:وثيقة النبي
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 )علل ( بإرادة الخير لكل أفراد املجتمع واألمر بالمعروف :التناصح  ـ3

 لالستفادة من خبرات الجميع  و تحقيق الثقة بينهم.

 ينهم النصح والنصيحة ()وأن ب

بأن يمنعوا الظالم عن  :الواقع من األفراد التعاون في منع الظلم ـ4

تحقيق أمن في تأكيدا ملبدأ التعاون  () عللوإن كان ولد أحدهمظلمه 

 )وأن املؤمنين املتقين أيديهم على كل من بغى منهم (املجتمعأفراد

 

ء في وثيقة للدولة كما جا المبادئ التي تحقق األمن وّضحس:

 المدينة 

إلانفاق مع املسلمين أثناء يجب على اليهود  -أ  :من اجملتمع مشرتكأـ 0

                                                                           ()وأن العهود ينفقون مع املسلمينالقتال 

    ن أي عدوالتعاون مع املسلمين في حماية املدينة ميجب على اليهود  -ب

 )وأن بينهم النصر على من حارب أهل الوثيقة (

ألنها حاربت دعوة هللا و أخرجت  منع تقديم أي محاية لقريش أو أمواهلا -7

 )وانه ال يجير مشرك ماال لقريش وال نفسا (املسلمين من ديارهم و أموالهم.

 

 

 

 ةيوسيرة النبالذكر اربعة مواقف تربوية من اس: 

 حكمته في معالجة ألاخطاء و حسن الخطاب -7                    .الشورى -0

 العناية بالشباب و تحميلهم املستؤولية. -3          رعاية الطفولة -3

 س:علل ما يلي:

 .ـ أمر اهلل نبيه بالشورى رغم أنه مؤيد بالوحي1

 و ليعلموا فضل الشورى وسائر املسلمين والة ألامور من بعده من ليقتدي به 

 . أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصـ شاور النبي2

 إلتزاما بأمر هللا و تربية لألمة على مبدأ الشورى.

من أشار عليه بالخروج و لم   ملسو هيلع هللا ىلص ـ يوم أحد لم يراجع النبي3

 يخطئ رأيهم.

            القائد الجميع  ألن الشورى تجعل املستؤولية جماعية يتحمل نتائجها 

 .ويرضون بالنتائج  و ألافراد

 .ألصحابه   ملسو هيلع هللا ىلصعلى شورى النبي  س: هات قصة تدل

خارج املدينه أم أصحابه في الخروج للقاء كفار قريش  ملسو هيلع هللا ىلص يوم أحد استشار النبي 

 البقاء داخل املدينه ومقاتلتهم فيها فأشاروا عليه بالخروج وهو كان يرى البقاء .

 

الناس و في  في معالجته ألخطاء ملسو هيلع هللا ىلص ز أسلوب النبيس:تمّي

 .مع التوضيح اذكرهامخاطبته لهم بميزات 

 و حسن الخطاب.الحكمة  -0

 يخاطبه بما يتناسب معه من أسلوب نسان بما يحب من أسماء و إكان ينادي كل -أ

 .ملسو هيلع هللا ىلص سالم كثير من الناس وحبهم للرسول إهذا سبب -ب

 . الوضوح و التحديد -7
 بس فيه وال غموضيخاطب الناس بكالم واضح ال ل ملسو هيلع هللا ىلصكان الرسول 

 و يلبي حاجاتهم مراعاة ما يناسب فهمهم -3
والذي كان ال يعلم بأن قصة معاوية بن الحكم السلمي الذي تكلم في الصالة 

بطل الصالة فنهاه الصحابة عن ذلك فلما أنهى النبي   ملسو هيلع هللا ىلصالكالم بالصالة ي 

 من خالل : خطأه  ملسو هيلع هللا ىلصوقد عالج النبي

 تحدث إليه برحمة وحكمة  -ب    لم ينهره النبي و لم يعاقبه -أ

  معرفته بحرمة الكالم في الصالةعدم راعى  -دلصالة و آدابها بلطف علمه فقه ا -ج

 .اتبع في تصحيح خطئه الاقناع العقلي -ـ ه

 ويستفيد املربون والدعاة من هذا املوقف 

  الذي يناسب املتعلم يستخدموا الخطاب التربوي  أنأ( 

 مع املخطئ برفق و لين. وايتعاملأن  ب(

 

نبوية يشير إلى اهتمام النبي س: هات مثااًل من السيرة ال

 وتعليمهم الثقة بالنفس  باألطفال

تي النبي ))
ُ
بقدح فشرب وكان على يمينه غالم وألاشياخ على يساره  ملسو هيلع هللا ىلص أ

فاستأذن النبي الغالم أن ُيسقي ألاشياخ قبله فقال الغالم ما كنت لوثر 

 .الغالم(( بنصيبي منك أحد يا رسول هللا فأع اه النبي القدح فشرب

 لتنمية شخصية الغالم؟ملسو هيلع هللا ىلص : ما األساليب التي استخدمها النبيس

 والى جواره غالم أن يجلس في مجلسهأذن لل ـ0

 تحدث معه بأدب النبوة  وخاطبه كما يخاطب الكبير . ـ7

 سنا.منه  كبر أملن هو   استأذانه في إعطاء إلاناءـ 3

نه يريد أل احترم رأيه في الاحتفاظ بحقه  بللم يغضب عندما لم يأذن  ـ4

 .تنمية شخصيته

يتعاملوا مع ألاطفال  -أ:   بأن ويستفيد املربون وآلاباء من هذه القصة

 أن يربوهم على مكارم ألاخالق .-ج         احترام رأيهم -ب    برفق 

بالشباب وتحميلهم ملسو هيلع هللا ىلص على اهتمام الرسولهات موقفا يدل س: 

إلى عظيم متوجها   حين ولى شابا هو أسامة بن زيد قيادة جيشالمسؤولية 

 . بالد الشام لحرب الروم

 ؟واجب األمة تجاه الشبابما  س:

من  لديهم الشباب  نأل  ) علل ( و تنميتهامنحهم الفرصة لظهار قدراتهم 

 لتولي أكبر املهام.ما يتؤهلهم الكفاءة 

 

 
 

 الصحابي ؟مصطلح المقصود بما  س : 

 . سالمإلا متؤمنا به و مات على ملسو هيلع هللا ىلصهو كل من لقي النبي  

 الكرام رضي اهلل عنهم  .فضائل و مناقب الصحابة س : بين 

                 و فوزهم برضوان هللا  لى كل بر و فضيلةوإ إلاسالمسبقهم إلى  ـ0

 وَ )لى : تعا قال
َ
ون

ُ
اِبق  السَّ

ون 
 
ل و 

  
ن   ألا ار   م  ص 

 
ن
  
ألا ر ين  و  اج  ه 

  
 ( امل

 . وتعلمهم منه وهجرتهم معه و تربيتهم على يديه ملسو هيلع هللا ىلصرؤيتهم للنبي  ـ7

ين   قال ذ 
 
ال ه  و 

 
ول  الل س  ٌد ر  م  ح  م  ( َمَعهُ  تعالى : )مُّ ه  ن  ي  اء ب  م  ح  ار  ر  ف 

 
ك

 
ى ال

 
ل اء ع  د  ش 

 
 أ

 من السيرة النبوية الدرس الثاني: مواقف تربوية 
 

 الدرس الثالث :فضائل الصحابة ومكانتهم 
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 عليهم  مما جعلهم يستحقون ثناء هللا اتصافهم بمكارم الاخالقـ 3

  قال
ون  د  ج 

 ي 
 

ال ي تعالى : )و  م   ف   م 
ً
ة اج  م  ح  ه  ور 

د  واص 
 
وت

 
  ا أ

َ
ِثُرون

ْ
م   َوُيؤ ه  س 

ف 
 
ن
 
ى أ

 
ل ع 

 
ٌ
ة اص  ص 

 
م  خ ه   ب 

ان 
 
و  ك

 
ل  (. و 

 منكم الغائب الشاهد ليبلغ الأ )بعد النبي : إلاسالمدعوة  حملهم أمانة تبليغ ـ4

) 

 و دقة نقلهم للسنة  السطور كتابته في  في الصدور و  حفظهم للقرانـ 5

 :ية إلاسالمة وصف الرسول لهم انهم خير جيل في الامـ 9

 :نهمأل (الناس قرني ثم الذين يلونهمخير  )

 صدقوه حين كذبه الناس   ب ـ   منو به حين كفر الناس    آ -أ   

  نفسهمأواسوه بأموالهم و  د ـ نصروه حين خذله الناس   -ـ ج  

 

 من واجبات المسلم تجاه الصحابة .س : بين ثالثة 

ملا شرفهم به هللا من  ) علل ( ناءالدعاء و الاستغفار لهم دون استث -0

  إلاسالمولهم فضل في نشر ملسو هيلع هللا ىلصصحبة الرسول 

وا اء  ين  ج  ذ 
 
ال ن   قال تعالى :)و    م 

ون 
 
ول ق  م  ي  ه  د 

ع  اب 
َ
ن
َ
ِفْر ل

ْ
ا اغ

َ
ن ا َربَّ

 
ون ق  ب  ين  س  ذ 

 
ا ال ن  ان 

و 
 
ل  خ  ( و 

او ذكرهم بسوء قال امهم أواته حبهم وتوقيرهم عدم بغض أحد منهم  -7

 (ال تسبو أصحابي:)ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

  ) علل ( وتبليغها الى الناس إلاسالمالاقتداء بهم في حمل رساله   -3

ملسو هيلع هللا ىلص هديه و كانوا معه و القرآن ينزل قال النبي  اواتبعو ملسو هيلع هللا ىلص النهم صحبوا النبي  
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 أبو بكر ( رضي اهلل عنه من حيث:س: عرف بالصحابي الجليل ) 

 عبد هللا بن عثمان التيمي القرش ي. اسمه :

 بثالث سنوات. ملسو هيلع هللا ىلص بعد  مولد النبي   مولده:

في كل موقف حين دعاه  ملسو هيلع هللا ىلص الصديق ، ألنه بادر إلى تصديق النبي  لقبه :

 لإلسالم ويوم إلاسراء.

 مرة بن كعب.في : ملسو هيلع هللا ىلص إلتقاء نسبه مع النبي

 وج النبي من ابنته عائشة رض ي هللا عنها .تز  :ملسو هيلع هللا ىلص مصاهرته للنبي

 :ملسو هيلع هللا ىلص  فضله ومنزلته من النبي

 قبل البعثة وبعدها . ملسو هيلع هللا ىلص كان صاحب النبي  (0

 أول من أسلم من الرجال أول الخلفاء الراشدين .( 7

   ملسو هيلع هللا ىلص من أحب الصحابة إلى الرسول  (3

والدليل على ذلك : أن النبي  بعث عمرو بن العاص على جيش ذات 

قال عمرو : يا رسول هللا أي الناس أحب إليك ؟ فقال : عائشة . السالسل ف

 فقلت ومن الرجال ؟ فقال : أبوها .

في الهجرة قال  ملسو هيلع هللا ىلص سجل له القرآن الكريم شرف الصحبة مع الرسول  (4

 تعالى: ) إذ يقول لصاحبه ال تحزن إن هللا معنا (

  مواقفه المشرقة قبل توليه الخالفة

 سالم .أول خطيب دعا إلى إلا  (0

أسرع الناس إسالما  قال عنه النبي : مادعوت أحدا إلى إلاسالم إال كان له (7

  تردد إال أبا بكر ما عتم عنه حين ذكرته له وما تردد فيه

أخذ يدعو لدين هللا فأسلم على يديه ستة من العشرة املبشرين بالجنة  (3

 منهم عثمان بن عفان رض ي هللا عنه .

  له كله لتجهيز الجيش .يوم تبوك تبرع بما(4

 إنجازاته بعد توليه الخالفة

حفظا له بعد استشهاد ) علل (  جمع القرآن الكريم في مصحف واحد (0

 عدد كبير من حفاظ القرآن الكريم في معركة اليمامة .

تأكيدا على أن  ) علل (  إصراره على حرب املرتدين الذين منعوا الزكاة (7

 إلاسالم كل ال يتجزأ

راره على تسيير جيش أسامه بن زيد لحرب الروم مما يدل على حزم اص (3

 .ملسو هيلع هللا ىلص أبي بكر وشدة إلتزامه بأمر النبي 

 الروم :  أثر خروج جيش أسامة بن زيد لحرب

 زيادة هيبة املسلمين  في نفوس أعدائهم . (0

  ثبات كثير من الناس على إلاسالم ملا رأوا قوة املسلمين (7

 عاما . 63هـ وعمره 13سنة  وفاته:

المبادئ التي تضمنتها وصية أبي بكر الصديق لجيش 

 أسامة بن زيد 

 الوفاء بالعهود واملواثيق وعدم الخيانة و الغدر .(0

 عدم إلاعتداء على املتعبدين .( 7

 محاربة املحاربين فقط وعدم التعرض للنساء وألاطفال والشيوخ . (3

 . عدم إلاعتداء على الحيوان النبات والبيئة (4

س: عرف بالصحابي الجليل ) عمر بن الخطاب ( رضي اهلل عنه من 

 حيث:

 عمر بن الخطاب العدوي القرش ي اسمه:

 الفاروق لقبه :              بعد عام الفيل بثالث عشرة سنة مولده :

 في الجد السابع : ملسو هيلع هللا ىلص  إلتقاء نسبه مع النبي

 عنهاتزوج النبي من ابنته حفصة رض ي هللا : ملسو هيلع هللا ىلص مصاهرته للنبي

 :ملسو هيلع هللا ىلص  فضله ومنزلته من النبي

 (1الدرس الرابع : مواقف مشرقة من حياة الصحابة )
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 ثاني الخلفاء الراشدين . من السابقين إلى إلاسالم و أحد العشرة املبشرين بالجنةو  (0

 في حقه : لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب .ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي ( 7

في حقه : إن هللا جعل الحق  ملسو هيلع هللا ىلص عرف بإصابة الرأي وسداده قال النبي  (3

  هعلى لسان عمر وقلب

 مواقفه المشرقة قبل توليه الخالفة 

 أن يجهر بإسالمه أمام قريش فأذن له وسماه الفاروق . ملسو هيلع هللا ىلص طلب عمر من النبي  (0

 جميع الغزوات . ملسو هيلع هللا ىلص شهد مع النبي ( 3 هاجر معلنا هجرته أمام قريش . (7

 يوم تبوك تبرع بنصف ماله . (4

 إنجازاته بعد توليه الخالفة

 حات في العراق والشام ومصر وأذربيجان .استكملت في عهده الفتو  (0

هـ وكتب ألهلها العهدة العمرية التي 15دخل مدينة القدس صلحا عام  (7

 أمنهم فيها على أنفسهم وأموالهم ومعابدهم .

 :اهتم بتنظيم شتؤون الدولة إلاسالمية فعمل على (3

 نظم الدواوين -أ

 ة الصحابة .فرض ضريبة الخراج على ألارض الزراعية بعد مشاور  -ب

استشهد غدرا على يد عبد مجوس ي اسمه فيروز ويكنى أبا لتؤلتؤة إذ  وفاته :

هـ ودفن إلى جانب صاحبيه الرسول وأبو بكر 03طعنه وهو يصلي الفجر سنة 

 .الصديق

 متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا

 عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه. قائل النص:

 العدل في إلاسالم وضمانه لحقوق إلانسان وكرامته أهمية  :داللة النص

عندما جاءه قبطي مصري يشتكي أن ابن عمرو بن  مناسبة قول النص:

العاص قد ضربه بغير حق فبعث عمر في طلب عمرو وابنه وجعل القبطي 

 يقتص من ابن عمرو بن العاص .

أثر إسالم عمر بن الخطاب في الجماعة المؤمنة في 

 مكة:       

ل عبدهللا بن مسعود ) ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى صلى عمر يقو 

 مارته رحمة (إسالمه فتحا وهجرته نصرا و إ، كان 

 المبادئ التي تضمنتها العهدة العمرية

 التسامح الديني وحرية إلاعتقاد لغير املسلمين( 0

 عدم التعرض لغير املسلمين بأي أذى ما لم يعتدوا على املسلمين( 7

 املساواة بين الرعية في الحقوق والواجبات (3

 ألامن حق للمواطنين جميعهم( 4

( رضي اهلل عنه من  عثمان بن عفانس: عرف بالصحابي الجليل ) 

 حيث

 عثمان بن عفان ألاموي القرش ي اسمه:

 ذو النورين لقبه :           بعد عام الفيل بستة أعوام مولده :

 بد مناففي ع : ملسو هيلع هللا ىلص  إلتقاء نسبه مع النبي

جه النبي : ملسو هيلع هللا ىلص  مصاهرته للنبي جه  ملسو هيلع هللا ىلص زو  من ابنته رقية وبعد وفاتها زو 

ب بذي النورين  النبي من ابنته أم كلثوم ولذلك لق 

  :ملسو هيلع هللا ىلص  فضله ومنزلته من النبي

 من السابقين إلى إلاسالم و أحد العشرة املبشرين بالجنة و ثالث الخلفاء الراشدين . (0

 يق رض ي هللا عنهأسلم على يد أبي بكر الصد (7

اب الوحي( 3  كان حليما رحيما شديد الحياء .  (3         أحد كت 

 

 مواقفه المشرقة قبل توليه الخالفة 

عندما أسلم أخذه عمه الحكم فأوثقه وقال له : أترغب عن دين آبائك ؟  (0

وهللا ال أدعك حتى تدع ما أنت عليه . فقال عثمان : وهللا ال أدعه أبدا فتركه 

  وهذا املوقف يدل على صالبة عثمان في دينه عمه

 كان يضرب به املثل في كثرة تالوة القرآن الكريم (7

 بالجنة  في أكثر من مرة ملسو هيلع هللا ىلص بشره الرسول ( 3

  : كان يبذل ماله في سبيل هللا تعالى ومن ذلك (4

 حفر بئر رومة -أ

 ملسو هيلع هللا ىلص جهز جيش العسرة وجاء بألف دينار ووضعها في حجر النبي -ب

الحديبية أرسله النبي سفيرا إلى قريش ليخبرهم بأنه لم يأت للحرب  يوم (5

اجالال  ) علل ( ورفض الطواف بالكعبة عندما عرضت عليه قريش ذلك 

 . ملسو هيلع هللا ىلص وتوقيرا للرسول 

الخطاب تبرع في عام الرمادة )املجاعة( والتي كانت في أثناء خالفة عمر بن  -9

  رغبة باألجر من هللا . () عللسلمينبقافلته التجارية وهي ألف بعير لفقراء امل

 إنجازاته بعد توليه الخالفة

 . في أيامه أرمينية والقوقاز وكرمان وسجستان وقبرص فتحت (0
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 أمر بنسخ القرآن الكريم سبعة نسخ . (7

أول من : أمر باألذان ألاول يوم الجمعة و اتخذ الشرطة وخصص دارا (3

 للقضاء ووسع املسجد النبوي الشريف

هـ بعد أن تمكن عدد من ألاشخاص من أن  35استشهد سنة   ته :وفا

 يتسوروا بيته وقتله وهو صائم ويقرأ القرآن الكريم .

  بن عفان بعثمان ملسو هيلع هللا ىلص أقوال النبي

  ) ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ( (0

 ) تبوك ( وجاء بألف لعثمان وذلك ألنه جهز جيش العسرة ملسو هيلع هللا ىلص  قالها النبي

 ملسو هيلع هللا ىلص  جر النبيدينار ووضعها في ح

 ) أال أستحيي من رجل تستحي منه املالئكة ( (7

رضي اهلل عنه ) علي بن أبي طالب ( عرف بالصحابي الجليل س:

 من حيث

 هو علي بن أبي طالب بن عبداملطلب . اسمه:

 ولد قبل البعثة بعشرة سنوات . مولده :

 حيدرة وهو من أسماء ألاسد لقبه :

 أبو تراب / أبو الحسن كنيته :

 ملسو هيلع هللا ىلص عم النبي  ابن : ملسو هيلع هللا ىلص  إلتقاء نسبه مع النبي

جه: ملسو هيلع هللا ىلص  مصاهرته للنبي من ابنته فاطمة والتي أنجبت له  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  زو 

 الحسن والحسين

  :ملسو هيلع هللا ىلص  فضله ومنزلته من النبي

أول من أسلم بعد خديجة وهو ابن عشر سنوات وأحد العشرة املبشرين  (0

 بالجنة و رابع الخلفاء الراشدين .

 لوحي .أحد كتاب ا (7

 . لكثرة عيال أبيه ملسو هيلع هللا ىلص تربى منذ صغره في بيت النبي ( 3

 . من أحب الرجال للنبي لذا زوجه من أحب بناته ) فاطمة (( 4

على املدينة فقال علي للنبي : أتخلفني في  ملسو هيلع هللا ىلص يوم تبوك استخلفه النبي ( 5

النساء والصبيان ؟ فقال له النبي : أال ترض ى أن تكون مني بمنزلة هارون من 

 . موس ى ؟ وكان هارون وزيرا ملوس ى

وال يأخذ من هذا   كان زاهدا يحرص أن يكون طعامه وشرابه حالال( 9

 .  ما يحتاج إليهال إالحالل 

 

 ليه الخالفة مواقفه المشرقة قبل تو

أن يهاجر أبقى عليا في فراشه حتى يرد ألامانات ملسو هيلع هللا ىلص عندما أراد النبي  (0

وتضحيته في سبيل  ملسو هيلع هللا ىلص إلى أصحابها وهذا املوقف يدل على شدة حبه للنبي 

 دينه ويدل على شجاعته .

 هاجر إلى املدينة املنورة ماشيا . (7

 دا تبوككان قائدا مغوارا ومحاربا شجاعا شهد جميع الغزوات ع( 3

 حمل الراية أكثر من مرة في الغزوات : (4

 ففي بدر كان من الثالثة الذين اختارهم النبي للمبارزة . (أ

أعطاه النبي الراية يوم خيبر وقال له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم  (ب

 ثم ادعهم لإلسالم

استشهد على يد رجل ضال اسمه عبدالرحمن بن ملجم حيث  وفاته :

هـ  39خارج إلى صالة الصبح على جبهته فاستشهد وكان ذلك سنة  ضربه وهو 

 وكانت خالفته قريبا من ست سنوات ودفن في الكوفة .

 الدليل على حب النبي لعلي بن أبي طالب

أن النبي وضع رداءه على علي وفاطمة والحسن والحسين وقال : إنما يريد  

 هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت .

 اشتهر بالفصاحة والبالغة .  اإلمام علي بن أبي طالب ؟بماذا اشتهر 

  أن تكون عالنية وفي املسجد .    س: ماذا اشترط علي لمبايعته؟

"أال إن الفقيه الذي ال يقنط الناس من رحمة اهلل وال يؤمنهم من 

 عذابه "

 إلى ماذا يدعو النص ؟

  أخذ العلم بفهم والدعوة إليه بحكمة (أ

 علماء أدوارهم على أحسن وجه .يتؤدي ال أن ب(

 

 

 
 

 

. 

 الوحدة الخامسه: الفقه اإلسالمي .
 

 الدرس األول : التفريق بين الزوجين باإلرادة )الطالق( 
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 ؟أشكال التفريق بين الزوجين ما هي س : 

 الطالق / الخلع  رادة المنفردة :باإل (0

 بحكم القاضي : (7

 بسبب عدم قدرة الزوج على الانفاق                            أ(     

 بسبب الضرر و الشقاق و النزاع     ب(     

 و الهجر و الحبسبسبب الغيبة  ج(    

 بسبب العيوب الجسمية والعقلية و التناسلية  د(    

 اللعان / فساد العقد  بحكم الشرع :(3

 
 المقصود بالطالق . وّضحس:

 هو حل رباط الزوجية بعبارة تفيد ذلك صراحة أو داللة .   

 س: عددأقسام الطالق من حيث اللفظ والعبارة: 

 جته أنت طالق أن يقول الزوج لزو الطالق صراحة :

 أن يقول الزوج لزوجته بقصد الطالق اذهبي لبيت أهلك . : الطالق داللة

 

 س:بين الحكمة من تشريع الطالق .

تخليص ألاسره من الشقاء الدائم والعذاب املستمر فلعل الزوج   -0

 يجد خيرا من زوجته ولعل الزوجة تجد خيرا من زوجها

ما فقد يعودان بروح جديدة إعطاء الزوجين فرصه الصالح العالقه بينه -7

 .فيتغاض ى كل واحد عن أخطاء آلاخر / وينظران لألمور بمنظار جديد/ 

حمايه الاطفال من العيش في أسره يسود بين افرادها النزاع   -3

 والشحناء فيتؤثر على نفسياتهم وشخصياتهم

 حكم الطالق في اإلسالم . وّضحس: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عويض لألسباب آلاتية :ويحق للم لقة تعسفيا أن ت الب بت

 ألن الزوج قد تعسف في استخدام حقه في الطالق -1

 هذا التعويض يدل على حرص إلاسالم على الزوجية -2 

 تعويض عن الضرر الذي لحق بها بسبب الطالق  -3 

 داللة االية على حكم الطالق: وّضحس: 

َوَيْجَعلُّ اهللُّ ِفيِه َخْيًرا  ) َفِإْن َكِرْهتُّمُّوهُّنَّ َفَعَسى َأْن َتْكَرهُّوا َشْيًئا 

 ( َكِثيرًا

 حسن  كل منهما اختيار آلاخر دعا إلاسالم الزوجين إلى أن  ي   (1

 أن يتحمل كل منهما ما يصدر من الاخر إبقاء على الحياه الزوجيه  (2

 أقسام الطالق باالعتبار االثر  المترتب عليه : وّضحس:  

 الزوج  بعده إعادة زوجته املطلقه وهو الطالق الذي  يستطيع الرجعي: (1

إلى عصمته  دون عقد ومهر جديدين ودون رضاها بعد الطلقه  واملدخول بها

 .الاولى أو الثانيه خالل فتره العده 

وهوالطالق  الذي ينهي العالقه الزوجيه وهو نوعان:  الطالق البائن : (2

 البائن بينونه صغرى / والبائن بينونه كبرى 

وهو الطالق الذي ال يستطيع  الرجل بعده اعادة زوجته  صغرى: البائن بينونه

 املطلقة إلى عصمته إال بعقد ومهر جديدين  وبرضاها وذلك في حاالت أربع هي :

 

 

 

 

 

 

هو الطالق الثالث الذي ال يستطيع الرجل بعده  البائن بينونه كبرى :

 : بعد ال إاعادة زوجته املطلقه إلى عصمته 

 ل  آخر زواجا صحيحا زواجها من رج -أ 

 دخوله بها دخوال حقيقيا   -ب

 خرحدهما مع آلا أو طالق  و انتهاء عدتها  دون اتفاق  أثم يفارقها بموت  -ج 

 

 
  

  المقصود بالخلع وّضحس: 
 هو اتفاق الزوجة مع زوجها على املفارقه مقابل عوض مالي تدفعه له 

  الشرعي  للخلع س: بين الحكم

 

 

 

 

 إلى الخلع .يلجأ الزوجان  بين متى :س

 إذا خافا من عدم قيامهما بالواجبات الزوجية بالصورة التي ترض ي هللا .

 هات قصة تدل على إباحة الخلع .:س

أعيبه  وقالت يا رسول هللا ثابت ال ملسو هيلع هللا ىلص أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي 

ردين عليه تأ ملسو هيلع هللا ىلص فقال لها النبي إلاسالمفي خلق وال دين  ولكني أكره الكفر في 

 قالت : نعم فقال النبي لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة . حديقته ؟

 إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها -أ

إذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول طلقة أو طلقتين ولم -ب

 يرجعها حتى انتهت عدتها 

 التفريق باملخالعة -د      التفريق من قبل القاض ي  -ج
 

 (الخلع )التفريق بين الزوجين باإلرادة  : لثانياالدرس 

أبغض الحالل ملسو هيلع هللا ىلص :" قال وهوألاصل في حكم الطالق  مكروه: -1

 الطالق " د هللاعن

 وهو طالق سيئة الخلق والعشره مع الزوج أو أقاربه أو الجيران :مباح -7

 إن تعذر استمرار الحياة الزوجية وتعذر إلاصالح بينهما  واجب : -3

 وأن ذلك بات يتؤدي إلى الوقوع  في الحرام                        

 حرام : -4
 لنفساء وهو طالق  الحائض واالطالق البدعي: أ( 

وهو الذي يكون بدون تقصير من املرأه  الطالق التعسفي:ب(

 .ويسبب الضرر لها 

 

 وذلك إذا كرهت الزوجة زوجها وأبغضت الحياة معه   مباح : (1

 إذا كان بدون سبب   أ( حرام : (2

إذا أساء الزوج  معامله زوجته  ليجبرها على   ب(                  

 طلب الخلع 
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 قضايا الخلع. في االصالح فيالمحكمه دور وّضحس:  

 الاصالح بين الزوجين  املحكمة تحاول  أ(

 شهر  كمين لالصالح خالل مدةفإن لم تستطع ارسلت ح ب(

 صغرى  ةقا بائنا بينونحكمت بتطليقها منه طال يحصل الصلحن لم فإ ج(

باحة الخلع " فإن خفتم أال يقيما إس: كيف تدل اآلية اآلتية على 

 حدود اهلل فال جناح عليهما فيما افتدت به "؟

هذه آلاية تفيد نفي الاثم عن الزوجين إذا أرادت الزوجة أن تفتدي نفسها 

 لع  باحة الخإليه ونفي الاثم يدل على إفيطلقها زوجها مقابل ما تقدمه 

 صور الخلع. وّضحس:

  الخلع الرضائي :أ(
 مام القاض ي  وباتفاق الطرفين أيكون  الذي  هو  تعريفه:
  صورته:

 لقاض ي بمعامله طالق مقابل إالبراء يتقدم الزوجان إلى ا -0 

 خرى حقوق أ اي  منو  املسجل لها مهرهاتبرئ الزوجه  زوجها من   -7

 بعد الدخول والخلوة فعلى الزوجة العدة يطلقها زوجها طلقة واحدة وإن كان  -3

 الشرعية

  ك الطلقةلن لم تكن تإته بعقد ومهر جديدين جوز للزوج ارجاع زوجيو  -4  

 مسبوقه بطلقتين 

 الخلع القضائي : -ب
 :صورته

 يصدر القاض ي قرارا بفسخ عقد الزواج (1 : ةخول والخلوه الصحيحدقبل ال

ما تكلف به الزوج من ته من مهرها للزوج  كل ما استلمالزوجة تعيد  (0 

  الزواجنفقات 

 و نقدا .أخذه عينا أبين  للزوج  الخيار و  (3 

لقاض ي بدعوى إلى االزوجة  تتوجه (1: ةالصحيحبعد الدخول والخلوه 

ا بعد رفض الداخل بها طلقة بائنه خلعا قضائي ن زوجهاتطلب فيها التفريق م

 الزوج الخلع الرضائي

 .وترد عليه املهرها الزوجيه عن حقوقتتنازل  (2

 
 
 

للقاضي ي اإلسالما الشرع الت التي يأذن  فيهاالحبين  س:

 بالتفريق بين الزوجين .

 
 

 يجب على الزوج الانفاق على زوجته  -0

/ طعام )سكنساسيه من إذا عجز الزوج عن تأمين متطلبات الحياه ألا -7

 فريق يباح للزوجة طلب الت  عندها /دواء/ كساء (/شراب

 اعتداء على حقها و  اضرار باملرأةاستمرار الحياة مع عدم إلانفاق  الن )علل(

 

 
 

ال  لزوجين وتعذر الاصالح وكان الضرر إذا استمرت النزاعات بين ا -0

        يشتمها / )يسيئ معاملتها / ستطاع معه دوام العشرة الزوجية كأني

 ( من القول أو الفعل  منكر يجبرها على 

وج بت الزوجة دعواها عند القاض ي إما بالشهود أو اعتراف الز تث -7

 باألعمال املتؤذية 

يرسل القاض ي حكمين من أهل الزوجين  -أ: دور املحكمة في الاصالح  -3

 بأحوالهما وأحرص على مصلحتهما وكتم أسرارهما لالصالح النهما أدرى 

تار الحكمين إن تعذر أن يكون أهل الاصالح من الزوجين فإن القاض ي يخ-ب 

من أهل الرأي والخبرة) رجلين قادرين على الاصالح يبحثان أسباب النزاع 

 (بينهما الاصالح ويحاوال

 

 
 الزوجة  تتضرر فيها  ج عن زوجته  غيبة )طويلةالزو غياب  وهو:ة بغيال

 ( بسبب غيابه

 حتى لو كان في مكان اقامتهازوجها  إذا هجرها  الهجر:

مدة ثالث سنوات  زوجها حبسحكم القاض ي بلتي للزوجة ايباح  الحبس :

أن ترفع دعوى التفريق بعد مرور سنة من تاريخ حبسه ولو كان عنده  فأكثر

ن الحكم بالتفريق سببه الضرر الذي أل ) علل (مال تستطيع الانفاق منه 

 عنها .لحق بالزوجة بسبب غياب زوجها املحبوس 

 

 

 

 .ين الزوجينب للتفريق اتعتبر العيوب سبب علل :س :

الرجل واملرأة ) حماية (حصانا أ(: داف الزواج وهي هأالنها تمنع تحقيق  

 بالتناسلحفظ النوع الانساني  ب(    املعصية  الوقوع في عن

للتفريق بين الزوجين بسبب العيوب شروطا  اإلسالماشترط س: 

 أربعة اذكرها 

 

 

 

 

 

 

 

 ضي الدرس الثالث :التفريق بين الزوجين بحكم القا
 

بسبب عدم قدره الزوج على اإلنفاق  -أ
:  
 

 بسبب الضرر والشقاق والنزاع –ب

 التفريق بسبب الغيبة والهجر  والحبس  -ج
 

التفريق بسبب العيوب الجسمية أو العقلية أو  -د
 التناسلية 

 

أن يكون العيب مستحكما ال يمكن الشفاء منه أو يمكن  ولكن بعد -0

 ن و الايدز   و الامراض املعدية واملنفرة (زمن طويل مثل )الجنو 

أن ال يعلم بعيب آلاخر حين العقد فإن علم فال يحق له طلب  -7

 التفريق

أن ال يرض ى بالعيب حال اطالعه عليه أو عند حدوثه بعد العقد -3

 فال يحق له طلب التفريق صراحة أو ضمنافإن رض ي به 

ألن لدى كليهما  علل ( )أن ال يكون العيب مشتركا بين الزوجين  -4

إذ هو  عيبا يمنعه من إقامة دعوى التفريق امام القاض ي لعلة في آلاخر 

 يعاني العيب نفسه 
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 س :عرف ما يلي :

رادة وال على حكم الذي اليتوقف على إلا  يقر التف هو : التفريق بحكم الشرع

 اللعان وفساد العقدصوره وهي احدى ة إذا وجدت يتلقائالقاض ي بل يتم بصورة 

  قد ن زوجتهأعلى يمان يتؤديها الزوج اربع شهادات متؤكدات باأل  اللعان :

  ن كان من الكاذبين إقترفت الزنا منتهية بخامسة بالدعاء على نفسه باللعن ا

 الزوج به  تكذب فيها الزوجة ما اتهمها باأليمان  شهادات متؤكدات  اربع و 

 ان كان من الصادقين .عليها منتهية بخامسة تدعو على نفسها بغضب هللا  

 ؟ متى يلجأ الزوج إلى لعان زوجتهس :

ذا أنكر نسب ولدها له أو إبالزنا اذا شاهد الرجل  زوجته تزني أو ادعى  عليها 

  .تثبت صحة ما يقول ة ذلك  ولم يكن لديه بينة وانكرت الزوج

 ؟ثار المترتبة على اللعان اآل: ما  س 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   . العدة اصطالحاب المقصود وّضحس: 

 

 

 

 

 .الخلوة الشرعية الصحيحة ب المقصود وّضحس:

 

 

 

 .تجب فيها العدة على المرأة الحاالت التي س: بين 

 

 

 

 

 

 

 .ةوجوب العد من حكمهال وّضحس : 

 

 

 

 

 

 

 

 . ةنوع العدأن ـبّيس : 

تكون عدتها   في حالة ال القوتنفس  للمرأة التي تحيض  بالحيض: ةالعد -0

وٍء ( ثالث حيضات ر 
 
 ق

 
ة

 
ث

 
ال

 
ن  ث ه  س 

ف 
 
ن
 
أ  ب 

ن  ص  ب  ر 
 
ت ات  ي  ق 

 
ل
 
ط

  
امل  والقرء هو الحيض) و 

 :: وتكون في حالتينشهرباأل العدة -7

أو الفسخ تكون  في حالة ال الق او كبرهاال تحيض  لصغرها  التي هأر املأ(

 عدتها ثالثه اشهر

 ربعه اشهر وعشره ايام عدتها أو  وهي غير حاملزوجها املتوفي عنها  ب(

 : بوضع الحمل ةالعد -3

 بوضع الحمل )طالت املده او قصرت ( والفسخ:أبسبب ال الق 

 .اشهر وعشرة ايام ةأربع وأحمل بوضع ال إ ما بعد الاجلينأب تعتدبسبب املوت :

 

 

 

 ما يلي : : عرف س 

بين فترات  ةنجاب  بقصد املباعدهو التحكم املتؤقت في إلا  تنظيم النسل:

 حاجة لذلك أو ايقافه ملدة معينة  إذا دعت  الحمل 
ً
  إلاباحةوحكمه معتبرة شرعا

 .وهو محرم شرعيسبب دون بهو منع إلانجاب  تحديد النسل:

 ؟مبررات تنظيم النسل ما هي س:

 حمل.لصحتها بسبب تتابع او الخشية على حياة ألام  أ(

 تربيتهم . و تتابع ألاحمال  من أن تسوء صحتهم  الخشية على ألاوالد عند  ب(

هذه الحالة يجب وفي  ن ينتقل لألطفال أيخش ى  و معدأ ضار وجود مرض  ج(

 )وعندها يصبح تحدي الشفاء حتى يتمنهائيا  منع الحمل 
ً
 .( د النسل واجبا

 شروط إباحة تنظيم النسل؟هي ما س:

       معا  فلو أراد أحدهما تنظيم النسل باتفاق الزوجين و تراضيهما أن يكون  أ(

 هما.ألنه حق مشترك بي )علل(ورفض آلاخر يصبح التنظيم محرما 

 محددا بفترة زمنية متؤقتة.أن يكون  ب(

 املرأة.أن ال يترتب على تنظيم النسل ضرر ب ج(

 أن تكون وسيلة تنظيم النسل مشروعة. د(

 عدم إلاجهاض لتنظيم النسل.  هـ(

 هو اسقاط الجنين قبل اكتمال مدة الحمل الشرعيو جهاض:

 : التفريق بحكم الشرع )اللعان( . الرابعالدرس 
 

 التفريق بين الزوجين  فال يعود أحدهما لآلخر أبدا فالحرمة متؤبدة  (0

  عد بائنا  بينونة صغرى إذا كذب املالعن نفسه فإن الطالق ي (7

 ويجوزللزوج ارجاع زوجته بعقد ومهر جديدين ويقام عليه حد القذف 

  يقع باللعان طالق بائن بينونة كبرى اذا كذب املالعن نفسه وكان  (3

 الطالق الذي سببه اللعان مكمال للثالث طلقات .

 سقوط حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة باملالعنة  (4

نتفاء نسب الحمل من الزوج إن كان اللعان منصبا على نفي نسب الحمل ا (5

 اما ان كان اللعان منصبا على الزنا فقط دون التعرض للحمل فان الطفل يتبع

 نسب ابيه الن مالعنته كانت على الزنا ولم تكن على نفي نسب الطفل 

 اذا املهر من حقوق املرأة فال يجوز للزوج املالعن أخذ ش يء منه الا  (9

 كان اللعان قبل الدخول فتأخذ الزوجة نصف املهر .
 

هي مدة مقدرة شرعا يمتنع على املرأة خاللها الزواج ومقدماته 

كالخطبة عندما تحصل الفرقة بينها وبين زوجها باملوت او الطالق 

 بعد الدخول 

 أو الخلوة الشرعية الصحيحة .

 

 فيه اطالع الناس عليهما هي اختالء الزوج والزوجة  في مكان يأمنان 

 وال يوجد مانع من دخول الزوج بزوجته

 

 إذا توفي الزوج  عن زوجته قبل الدخول او بعده فإنها تعتد عدة الوفاة (0

 التفريق بالطالق او الفسخ إذا كان  بعد الدخول (7 

التفريق بعد الخلوة الشرعية الصحيحة  بشرط أن يكون العقد (3

 صحيحا 

 

 الدخول وقبل الخلوه ال عده لها امل لقه قبل

حتى ال تخلتط  )علل( التاكد من براءة الرحم وخلوه من الحمل (0

 الانساب 

اعطاء الزوجين فرصه للندم على ما وقع من طالق وتمكينهما من (7

 الرجوع

 الحداد على الزوج املتوفى حزنا عليه واحترما ملكانته  ووفاء له (3

 

 سل وتحديدهالدرس الخامس : تنظيم الن
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التحريم إال لضرورة شرعية و طبية بشهادة أطباء مسلمين عدول )وحكمه( 

 ألنه اعتداء على آدمي له كرامته. )علل(ثقات 

 على حرمة تحديد النسل؟أدلة الفقهاء ما  س:

نه أل والزواج باملرأة كثيرة الانجاب على الزواج وتكثير النسل  إلاسالمحث  (0

 التي جاء إلاسالم لحفظها من الضرورات الخمسوهو 

 .في مجاالت الحياة لقوة  العددية ية إلى اإلاسالمحاجة ألامة  (7

نجاب مثل    عند منعها من إلا  ملرأة ثبوت  الضرر الصحي و النفس ي با (3

ألن  )علل( (القلق و الاضطراب النفسيين / و عدم انسجامها مع زوجها)

 الحياة الزوجية.ضمن استمرار تهي التي  الذرية 

_____________________________________________________________ 

 
 

 :المقصود بما يلي  وّضحس:  

وصل سن البلوغ لم يعد هو من فقد أباه وهو صغير فإذا  اليتيم: (0

 يتيما.

 الحقيقيين )ألاصليين( لى غير أبويهإهو أن ينسب الولد :التبني (7

 باليتيم. اإلسالمس: بين مظاهر اهتمام 

 أوص ى هللا باليتيم وذكره في أكثر من آية        (0

 .ولباستأمين حاجاته ألاساسية من طعام وشراب  (7

هو  أفضل البيوت جعلوكفالته و  حث النبي على الانفاق على اليتيم (3

 .البيت الذي يحسن فيه الى يتيم

 لعدم وجود من يرعى مصالحه. اليتيم حذر من الاعتداء على أموال (4

 .حقوق كثيرة اذكرها اإلسالمليتيم في لس: 

 

 

 

 

 

 

 

في وقتنا  باليتيمكيف تهتم المملكة األردنية الهاشمية  وّضح:س

 . الحاضر

موال باستثمار ا وهي متؤسسة تهتم اموال ألايتامية تنم انشئت متؤسسة  أ(

 ية.إلاسالمرباح لهم وفق أحكام الشريعة ألايتام و تنميتها و تأمين ألا 

 همتعليملهم وتوفر مدارس لهناك جمعيات تهتم باأليتام الذين المال  ب(

 لى أعلى  املراحل العلمية.إلى ان يصلوا إدهم منذ الطفولة هتتع تهناك جمعيا (ج

 

قول عمر بن الخطاب: )اتجروا في أموال اليتامى ال ما داللة  س: 

 ؟ تأكلها الزكاة(

 و تنميتها.واستثمارها  من حقوق اليتيم وجوب املحافظة على أمواله 

 . اإلسالمس:ببن حكم التبني في 

 وذلك لألسباب آلاتية : حرام

تتنافى مع  التبني عادة جاهلية ب(     ألن النسب يثبت بالزواج الصحيح. أ(

 بثبوت صلته بوالديه واجداده. واملتمثلة إلاسالمحق الطفل في 

                                   ()َوَما َجَعَل َأْدِعَياَءكُّْم َأْبَناَءكُّْمداللة: اآلية :  ماس:

عليه   : )من ادعى الى غير أبيه وهو يعلم فالجنةملسو هيلع هللا ىلص النبي وقول 

 حرام( :

 .لنسب بالزواج الصحيح وثبوت ا تحريم التبني 

 س: كيف يمكن ألسرة أن تكفل يتيما بطريق مشروع ؟ 

بضمه إلى أفرادها دون إلحاقه  -3بالعناية به  -7باالنفاق عليه  -1

 بها نسبا 

 

 
 

 
 

 وأهمية الصالة في حياة المسلم . منزلة وّضحس: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها .نبّيس: للصالة آثار كثيرة تتعلق بمختلف جوانب حياة المسلم ، 

 
 
طغي تليستمد منه القوة حتى ال  )علل( يحتاج الانسان إلى ما يربطه باهللأ(

بط بين إلانسان ار الصالة هي الو املصالح الشخصية و املادية  عليه الحاجات 

 خالقه  و تمده بالقوة إلايمانيةو 

 فيسأله ما يريدربه عبد قريبا من في الصالة يكون ال (ب

 تعالى طاعة أوامر هللا على هاليأس وتربيتبث فيه الامل وعدم  ج(

ملا فيها من  راحة للنفس و طمأنينة تريحه من التوتر و الضغط النفس ي  (د

 أقم الصالة أرحنا بها(. ) يا بالل:ل النبيل النفس بخالقها. قاللقلب التصا

 
 
قلبه في  باهلل يترسخ إلايمانساملسلم الذي يستشعر عظمة هللا في الصالة  أ(

 الشهوات املحرمةل نفسه على الطاعات وتبتعد عن فتقب

 الدرس السابع : اليتيم في اإلسالم
 الوحدة السادسة: األخالق و النظم اإلسالمية 

 

 تأمين حاجاته ألاساسية )طعام  وشراب ولباس ومسكن (. (0

 وجوب املحافظة على أمواله و استثمارها وعدم الاستيالء عليها. (7

وجوب تسليمه أمواله عند بلوغه سن الرشد  دون أن يكون محجورا  (3

 عليه.

 صالحة  دينيا وخلقيا حتى يبقى مواطنا صالحا.تربية اليتيم التربية ال (4
 

 الدرس األول: أهمية الصالة في حياة المسلم 
 

 أول ما سيحاسب عليه الانسان يوم القيامة   (0

الركن الثاني من أركان إلاسالم بعد الشهادتين والصالة هي أول  (7

 سلمين في مكة قبل الهجرة ليلة إلاسراء و املعراج.عبادة فرضت على امل

 سبب في تكفير الذنوب و الخطايا.  (3

 عمود الدين وركن اساس من أركانه  (4

 قبل وفاته ملسو هيلع هللا ىلص آخر ما آوص ى بها الرسول  (5

 

 الجانب الروحي  أواًل :
 

 خالقيالجانب السلوكي و األ ثانيًا :
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          كاالخوة واملساواة ق خال تغرس فيه القيم و ألا  تربيه على الصبر و  ب(

.) ر 
 
ك ن 

  
امل اء  و 

 
ش ح  ف 

 
ن  ال ى ع  ه  ن 

 
 ت

 
الة ن  الص   إ 

 
الة م  الص  ق 

 
أ  قال تعالى: )و 

ل التزامه بأداء تربي الانسان على الانضباط واحترام الوقت من خال ج(

 املحددة .تها اوقأفي  واتالصل

فتأتي الصالة لتحضه على إلانفاق د النفس على الثبات وقوة الارادة تعو   د(

 وعدم منع املال من عباد هللا ألن الرزق بيد هللا

 

 

 

 املكان  : ألن من شروطها طهارة الثوب و البدن و  طهارة و نظافة الصالة أ(

   طيب الرائحة  / املسلم : يكون  أن جدلى املسعند الذهاب ا يجب ب(

 املصلين. خوانهإ مجتنبا كل ما يتؤذي /حسن امللبس 

  يستيقظ مبكرا لصالة الفجر  : فاملسلم الذي وقوة صحة للبدنالصالة  (ج

و ينعكس أثره عليه / يستقبل يومه بحيوية و نشاط  :)ملسجدإلى او يذهب 

 .(قية الصلوات في أوقاتها املحددة ويبقى متيقظا ألداء ب/ طوال اليوم

 

 

هو استحضار الذهن في الخشوع و في الصالة  ع الخشو ب هلل عبادهأمر  أ(

 سواها عراض عماالا الصالة و

 .مما يتؤدي إلى نجاحه  الذهني عند الانسان التركيز زيادة الخشوع يتؤدي الى  (ب

 

 

 تحث على مساعدة الناس و إطعام الفقراء جاءت الصالة  أ(

 في تعامله مع الناس فال يكذب  إلاسالميلتزم ألاخالق املصلي ترى  ب(

      جاءت الصالة مقترنة بعدم الظلم فتنقطع الجريمة و يسود ألامن  ج(

)
 
ة

 
ال وا الص  يم  ق 

 
أ م  و 

 
ك ي  د 

ي 
 
وا أ فُّ

 
م  ك ه 

 
يل  ل ين  ق  ذ 

 
ى ال

 
ل  إ 

ر 
 
م  ت

 
ل
 
  قال تعالى : )أ

 

 

 

 . لجهاداالمقصود ب وّضحس : 

 بذل الوسع و الطاقة في الدعوة الى هللا لعالء كلمته.هو  

 .اإلسالمفي  ن حكم الجهادبّيس: 

سقط عن  ذا قام به بعض املسلمين و أدوهإ فرض كفاية :الجهاد في ألاصل 

الباقين ما دامت الكفاية قد حصلت بهم ، و اذا لم يقم بالجهاد أحد فإن 

 املسلمين جميعا يأثمون بتركه.

مع  اذكرها لجهاد فرض عين في أحوال خاصة س: يصبح ا

 : التوضيح 

    االعتداء على المسلمين: يصبح الجهاد فرض عين في حالة( 0

باقي  علىو  على أهل البلد قتالهمإذا نزل عدو ببلد من بالد املسلمين تعين 

ِذ )قال تعالى: يعينوهم  باملال و السالح  أن املسلمين
َّ
َها ال يُّ

َ
وا َيا أ

ُ
وا يَن آَمن

ُ
اِتل

َ
ق

ِذيَن 
َّ
 ۚ( ال

ً
ة

َ
ظ

ْ
ْم ِغل

ُ
َيِجُدوا ِفيك

ْ
اِر َول

َّ
ف

ُ
ك

ْ
َن ال م ِمّ

ُ
ك

َ
ون

ُ
 َيل

 النفير العام: يصبح الجهاد فرض عين في حالة ـ7
 وجبت طاعته أو استنفر مجموعة  العام النفير الحاكم املسلم  إذا أعلن

ا قِ 
َ
ْم ِإذ

ُ
ك

َ
 َما ل

ْ
وا

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
َها ال يُّ

َ
ُم )َيا أ

ُ
ك

َ
 يَل ل

ْ
ْرِض( انِفُروا

َ
ى ألا

َ
ْم ِإل

ُ
ت
ْ
ل
َ
اق

َّ
ِه اث

ّ
 ِفي َسِبيِل الل

 حضورالمعركة:يصبح الجهاد فرض عين في حالة  ـ3
قال القتال و يحرم عليه الهروب من املعركة  على من حضر املعركةيجب 

ا :تعالى
َ
وا ِإذ

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
َها ال يُّ

َ
ُم )َيا أ

ُ
ِقيت

َ
ْح  ل َ

ُروا ز
َ
ف

َ
ِذيَن ك

َّ
 ال

َ
ا ف

ً
وُهُم ف

ُّ
َول

ُ
 ت

َ
ْدَباَر( ال

َ ْ
 ألا

 

 . اإلسالمبين أنواع الجهاد في س: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 س: ما أهمية الجهاد في سبيل اهلل ؟

 والعدوان عن املسلمينرفع الظلم  -7       دفع باطل املشركين -0

 ية وحماية الدعوة من أي عدوانإلاسالمعوة دنشر ال -3

أن يعملوا على اقناع الناس بما )علل( أمر اهلل المؤمنين  س:

 يدعونهم إليه بالحكمة والموعظة الحسنة 

                   النفس يرض ى الو إلاقناع العقلي : قائم على  إلاسالمنشر  حتى يكون 

 بعيدا عن الاكراه قلبي النان طمئو الا 

 .اإلرهابب المقصود وّضحس:

و حق من أنسان إلاى أو دول  بغيا علهوعدوان يمارسه أفراد او جماعات 

 منين(.آلا ويشمل) التهديد ، والقتل بغير حق ، و ترويع حقوقه 

 ؟اإلرهابي من هوس:

دعما او أو تسببا أو تمويال مباشرة كل من شارك في ألاعمال إلارهابية  هو

 جماعة . كان امفردا 

 . األهدافبين الجهاد و اإلرهاب من حيث  ارنس: ق

ن ألاوطان / رد العدوان / حماية حرية نشر الدفاع ع : الجهاد يهدف الى

 حماية املستضعفين في ألارض ية / إلاسالمالدعوة 

 الاعتداء على ألانفس  هوعدوان عبثي يهدف الى  :يهدف إلى إلارهاب

 فئات الناس . جميع يستهدف وهو  و ألاعراض و ألاموال بغير وجه حق

 ثالثًا : الجانب البدني
 

 الجانب العقلي و النفسي رابعًا :
 

 الجانب اإلجتماعيخامسًا :
 

 الدرس الثاني: الجهاد في اإلسالم
 

هو الخروج للقاء العدو و مباشرة قتاله الجهاد بالنفس: أ(

 السالح وبذل النفس في سبيل هللا.  واستخدام 

هو  بذل املسلم املال في تجهيز الجيش الجهاد بالمال: ب(

ل و املتؤونة مثل : إقامة املصانع الحربية  و و النق بوسائل القتال

القالع و املطارات واملستشفيات وانفاق املال على املجاهدين 

  )منملسو هيلع هللا ىلصوأسرهم . قال 
ً
ز غازيا ا، في جه    سبيل هللا فقد غز 

ً
ف غازيا

 
ل
 
في  ومن خ

 بخير فقد غزا( أهله

هو الجهاد باللسان والقلم باقامة الحجة على الجهاد بالكلمة: ج(

و دعوتهم الى هللا مثل ) الخطابة / الكتابة / الشعر(       عداء ألا 

ج  ملسو هيلع هللا ىلص قال  يوم غزوة ألاحزاب لحسان بن ثابت رض ي هللا عنه: )اه 

ين   ر ك 
 

ش
  
( ، امل ك  ع  يل  م  ر 

ب   فإن ج 
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قرارات تزيل  ( بعمان11ي في دورته )اإلسالمس:أصدر مجلس الفقه 

 اللبس و الخلط بين الجهاد و اإلرهاب، اذكرهذه القرارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . اإلسالمحقوق اإلنسان في المقصود ب وّضح س:

 

 

 

 

 . حقوق االنسان اإلسالمعليها  قام أاألسس التي  ما س:

 

 

 

 :اذكرها من الحقوق ية لإلنسان مجموعةاإلسالمالشريعة س:أعطت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذلك وّضح( حق الحياةحقوق االنسان )من  س:

 ها أهم هو أول حقوق الانسان و  -0

 بمثابة الاعتداء على حياة  واحد انسانالاعتداء على حياة  إلاسالم اعتبر ـ7

 فساد في املجتمع.الفوض ى و الملا ينشأ عنه من  )علل(الناس جميعا 

 من املجتمعحفاظا لحياة إلانسان و صيانة أل )علل(القصاص  إلاسالمشرع ـ 3

 .ذلك وّضح (حرية التدين و االعتقادمن حقوق االنسان )  س:

لغير املسلمين حق اعتناق الدين الذي يريدون ونهى عن  إلاسالمأقر  -0

 النفسهم اجبارهم على دين ال يرضونه 

 العبادة الخاصة بهمبيوت واحترام  ةالديني همشعائر لهم الحق في ممارسة   -7

    )علل(رادعة عقوبةعلى ذلك ورتب  إلاسالمد عن حذر من الارتدا  -3

 وحفظا للنظام العام.حماية ألمن املجتمع و استقراره 

 . ذلك وّضح (حق التعليم) اإلسالممن حقوق االنسان في س: 

الذي يرغب في تعلمه  حق التعليم  و اختيار نوع العلم  اعطى للفرد -0

     )علل( إلاسالممع مبادئ  أن ال يتعارض بشرط

 ألنه وسيلة للكشف عن سنن الكون  أ(

 و تقدم ألامة والتيسير على الناسالاستخالف معنى  تحقيق  لدوره في ب(

 وّضح( حرية الرأي و الفكر)  اإلسالممن حقوق االنسان في  س: 

 . ذلك

ألنه يريد بناء )علل(    عن التقليد ألاعمىنهى و   التفكيرالى  سالم إلا دعا -0

 ما هو جديد. القادرة على استيعاب كلعة بداملشخصية ال

 عدم اتخاذ حرية الرأي وسيلة لنشر ألافكار الهدامة ونشر الباطل  -7

االعتقادية و  الحقوق اإلسالماالساس الذي أقام عليه ما س:

 ؟الفكرية

 يف و حرية الاختيار.لالتك 

 .ذلك وّضحس: من حقوق االنسان )حق العمل( 

 العمل الفرد إلى  إلاسالمدعا -0

 العمل عبادة إذا قصد بها مرضات هللا إلاسالماعتبر -7

 للفرد وأوجب على الدولة أن تيهئ العمل للقادرين عليه اجعله حق-3

  ذلك وّضحس: من حقوق االنسان )حق التملك( 

 .مراعيا طبيعته الفرد حق التملك إلاسالم أعطى-0

 .ألزم الجميع احترام امللكية وعدم الاعتداء عليها -7

 شرع عقوبات تمنع الاعتداء على أموال آلاخرين-3

 هكيفية انفاقو ال حدد وسائل امتالك امل-4

 ؟اإلسالممميزات حقوق اإلنسان في ما هي  س:

الناس  إلاسالميومية في املجتمع املسلم ربى هي واقع عملي وممارسة سلوكية  (0

 عليها، وأوجد الوازع الداخلي ملراقبتها.

 ية على صيانة هذه الحقوق عن طريقسالمإلا عملت الشريعة  (7

 تربية النفس تربية صالحة. أ(           

 تشريع نظام عقوبات رادع يعمل على صيانتها ويمنع الاعتداء عليها. ب(        

 

 

 

 . اإلسالملمرأة في  لحقوق الخاصة باس:بين خمسة من ا

      حاجات ألاساسية بتوفير ال نفاق على زوجتهيجب على الرجل إلا  النفقة:أ(

  و صيانة لها.حفظا للمرأة   )علل( ) طعام وشراب وكساء وسكن (

 ختيار الزوج:ا ب(
 للمرأة حق اختيار الخاطب أو رفضه  إلاسالمشرع  (0

تحريم  أعمال إلارهاب  وأشكاله وإعتبارها  أعماال اجرامية تدخل (0

 ضمن جريمة الحرابة

 جرائم الارهاب وبين املقاومة املشروعة لالحتالل التمييز بين(7

معالجة ألاسباب  املتؤدية لالرهاب: الغلو / التطرف / التعصب /   (3

 الجهل بالدين /  اهدار حقوق الانسان.

التأكيد على أن الجهاد للدفاع عن العقيدة إلاسالمية  وحماية   (4

 سالمية.ألاوطان مادام الجهاد ملتزما فيه بأحكام الشريعة إلا 
 

 الدرس الثالث: حقوق االنسان في اإلسالم 
 

هي ما أثبتته الشريعة إلاسالمية لإلنسان من   مصالح  و ميزات على 

سبيل الاختصاص و ألزمت الجميع باحترامها طبقا للضوابط 

 الشرعية.

 

الكرامة ج(املساواة بين الناس  ب(وحدة الاصل للجنس البشري  أ(

 إلانسانية

 

الحياة / الكرامة / العيش آلامن/ املواطنة  وق الشخصية:الحقأ(

 الجنسية  / إلاقامة و التنقل /  الانتفاع بالخدمات العامة. :على    تشمل و

 التدين / التعليم / الرأي و الفكر . الحقوق  عتقادية و الفكرية:ب(

 تولى املناصب العامة / الترشح و الانتخاب /  الحقوق السياسية : ج(

 مارسة الانشطة السياسية.م

 حق العمل / حق التملك الحقوق  قتصادية: د(

 

 الدرس الرابع : حقوق المرأة وواجباتها في اإلسالم 
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 ليتعرف كل منهما على آلاخر   )علل(الزواج عقدقبل  شرع الخطبة  (7

 .ضمن حدود الشرع

 
ملرأة تمر بتغيرات صحية ونفسية أثناء ن األ مراعاة أحوالها الخاصة: ج(

الة و الصوم( في تلك ألايام )الص عنها إلاسالم أسقطفقد  والنفاس فترة الحيض

 .ة يعباالحكام الشر  لتزامها يحقق إوضعها و فمن حقها أن تعامل بما يتناسب مع 

 ة عند ألام و طفلهاحاجة نفسيلتلبية الن فيه  (0 حضانة طفلها: د(

  عليه .وشفقة  ناحناهي ألاكثر  (7                          

 الميراث: هـ(
ألن   )علل(نصف نصيب الرجلفي امليراث  نصيب املرأة  إلاسالمجعل  -0

 ملهر ، فاقتض ى التوازن حمل الرجل واجبات أخرى كالنفقة و تقديم االشرع 

فيها بدليل أن هناك حاالت يكون  لذكر على الانثىل اهذا ليس تمييز  -7

  مثال : حاالت تأخذ أكثر منه  هناكو جل يراث الر نصيب املرأة مساويا مل

 .(بنأكثر من ألاخ عند عدم وجود الا ألام تأخذ  )

 على المرأة. اإلسالمضها فرالتي  واجباتالس:بين 

 : الواجبات الدينية أ(
 لفتاة مطالبة بتكاليف شرعية عند وصولها سن البلوغ منها:حيث تصبح ا

 عدم التبرج   ب(  م باللباس الشرعي الالتزا أ( 

 عدم الاختالط املحرم.د(       عدم الخضوع في القول ج(

و أداء حقوق أهلها كالوالدين مطالبة ب املرأة العائلية:الواجبات  ب(

 .حسان و صلة الرحم إلا بر والألاقارب من إلاخوة و

 واجبات البيت و األسرة: ج(

 على زوجته (حقوق الزوج )رعاية حقوق الزوج ـ0

 املحافظة على  ماله -ب    .هللا طاعة الزوج في غير معصية -أ

      إدخال السرور إلى قلبه-د                            حفظ أسرار بيته. ـج 

 ورحمة أن تكون العالقة بينهما كما أرادها هللا سكن ومودة -ـ ه

العبادة  تاوقأتنظيم و  يةإلاسالمعلى ألاخالق رعاية ألابناء و تربيتهم  ـ7

 والدراسة والترفيه

 

 .اذكرهما اء واجباتها أمران في أد للمرأة لكي تنجحس:يشترط 

 ية و الثقافة العامة إلاسالمتثقيف نفسها بالثقافة     أـ 

 تتذكر أنها قدوة ألبنائها في أقوالها و أفعالها.أن  ب ـ

 

 

 

 .القضاءعرف س: 

 رعي وتنفيذه عليهم.هو إلزام املتخاصمين بالحكم الش

 .الحكم الشرعي للقضاء وّضحس: 

 فرض كفاية.فرض على مجموع الامة وتنصيب من يقوم به  

 . اإلسالمفي  القضاء أهمية وّضح س:

 

 

 

 

 

 

 

 الى قسمين، بينهما . اإلسالمئي في س: يقسم النظام القضا

 

 

 

 

 

 

 

منصب  يجب أن تتوافر فيمن يتولىالتي  شروط ما هي ال س:

 لقضاء؟ا

  اإلسالم أواًل :
 سلم املكافر على الجوز والية تأن القضاء والية وال  -أ

 يحتاج إلى ايمان وعلم هذاالقاض ي يطبق أحكام الشريعة و  -ب

 أحكام الدينبما حمله كفره على تعمد مخالفة غير املسلم ر  -ج

 ون كبأن ي التكليف:ثانيًا : 

وهو غير غير مكلف ألنه  ) علل (ضاء وز للصغير أن يتولى القفال يج : بالغا أ(

 محاسب عن تصرفاته فمن باب أولى أن ال يحاسب غيره عن تصرفاتهم 

ألنه فاقد   ) علل (سفيه أو مجنون  القضاءأن يتولى فال يجوز   عاقال: ب(

 .بعيدا عن السهو والغفلةبل يجب أن يكون صحيح الفكر فطينا  العقل

 العدالة: ثالثًا :
  والترفع عما يقدح باملروءةوعدم  صرار على الصغائر  تناع عن الكبائر م هي -أ    

في الرضا و  امأمون، عن املحرمات عفيفا ظاهر ألامانة ،أن يكون  -ب   

 الغضب ليحكم بالعدل بعيدا عن الهوى.

 ية.إلاسالمعاملا بأحكام الشريعة  العلم: رابعًا :

 عن معاصيه. او مبتعدملتزما بأوامر هللا  حأن يكون معروفا بالصال  التقوى: خامسًا :

على مجموعة من القواعد  اإلسالمئي في يقوم النظام القضاس:

 اذكرها .

 

 

 

 

 الدرس السادس: النظام القضائي في اإلسالم  
 

لعدم خلو أي مجتمع من وجود    )علل(ضرورة ال غنى عنها  -0

 الخصومات بين الناس.

  باملعروف و النهي عن املنكر مما يتؤدي إلى تنقية إحدى صور ألامر  -7

 املجتمع من الجريمة و الفساد.

أساس العدل  بين الناس به ينصر املظلوم ويردع الظالم عن  -3

 ظلمه ويوصل الحق لصاحبه 

 

وهو الذي يتم فيه  الفصل بين  قضاء خصومات )عادي(: (أ

  ألافراد في عقودهم و معامالتهم املختلفة.
 

وهي أعلى هيئة قضائية في الدولة إلاسالمية يتم  والية املظالم: ب(

النظر  في القضايا التي تكون بين )أحد أفراد ألامة و أحد ألاجهزة  فيها 

  في الدولة بصفتهم الوظيفية( املستؤولة 

 

 ألاصل براءة الذمة إال إذا قام دليل على خالف ذلك.ـ 0

 من أنكر البينة على من ادعى و اليمين علىـ 7

 الناس أمام القضاء سواء. ـ3
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 المقصود باستقالل القضاء وّضح س:

هو أن ال يقع القضاء تحت تأثير شخص او سلطة يقوم بحرفه عن هدفه  

 ايصال الحقوق الصاحبهاوهو ألاسمى 

حد التدخل في عمل القاضي للتأثير فيما ال يجوز أل )علل( س:

  يصدره من أحكام

 

 

 

 قاللية القضاء و حق اإلشراف عليه ؟بين است اإلسالمس:كيف وفق 

و مراقبة النصح و إلارشاد  من توجيه  ال يمنعن استقالل القضاء إ -أ

 مبرر هناك  القاض ي و إلاشراف عليه و محاسبته و عزله إذا كان 

: زيادة كفاءة القضاء من يتؤدي الى  من قبل ولى ألامر مراقبة القاض ي  -ب

      و مدى التزامها بأحكام الشرع ابعة ملا يصدره القاض ي من أحكام   حيث: مت

 السرعة في حسم القضايا بين املتخاصمين.و 

 . ذلك وّضحبـ)االتساع و المرونة(  اإلسالمالقضاء في تميز يس:

  تقسيم القضاء حسب أنواع القضايا.-0

 تمثيل املحكمة بأكثر من قاض واحد.-7

في مراحل ألاحكام بحيث يمكن للخصوم الاعتراض  على الحكم  التدرج-3

 الصادر من جهة القضاء الادنى الى الجهة الاعلى اذا شعر بالظلم

 

 

 

 

 
 ية اإلسالماألمة المقصود ب وّضح س:

 يةإلاسالممان بالعقيدة يشترك أفرادها في: إلاي التي  جتمعاتامل هو تعبير يطلق على

  إلاسالمتي جاء بها لا وأنظمة الحياة ومفاهيم الحياة يةإلاسالمو القيم 

 ية ؟اإلسالمس : ما هي  خصائص  االمة 

             اهلل قيامها على توحيد (0 
  قيامها على التناصر و التكافل (7
 جمعها بين العلم و االيمان(3 

 الموعظة الحسنة  دعوتها  إلى اهلل بالحكمة(4  
 ومن مظاهر وسطية ألامة إلاسالمية وسطيتها:(5  

 املصالح العامة و الخاصة  -ب          هاتشريعاتها و في املناهج -أ

 تعاملها من غيرها من الامم  -د        حفظ الحقوق و الواجبات  -ج 

من علوم  الاخرينوذلك بأن  تستفيد مما عند خر:انفتاحها على اآل(9

 مع املحافظة على الثوابت الشرعيةارف ومع

 اذكرها .ية بروابط تجمع بينهم اإلسالمس:يشترك أفراد األمة 

 أقوى الروابط. وهي ية:اإلسالموحدة العقيدة (0

 القرآن والسنة مصدره  :وحدة التشريع (7

 .يم لغة القرآن الكر  تعد اللغة العربية رابطا قويا النها وحدة اللغة:(3

 . يخ والمصيراروحدة الت(4
 توحدهم الاخالق الكريمة : وحدة الثقافة و الفكر و القيم(5

 يحبون ما يحبه هللا ورسوله ويحبون بعضهم بعضا: المشاعر و اآلمال(9

 
 
 

 .العولمة المقصود بمصطلح  وّضح س : 

 

 

 

 اذكرها.س: وسائل العولمة متعددة و تجلت في صور عدة ،

 

 

 

 

 

 ها .وّضحية س: للعولمة آثار ايجاب

  :يتؤدي الى حركة السلع ممابعدم وضع قيودعلى   رير أسواق التجارةتح - 0

تحقيق املنافسة بما يضمن جودة السلع  ب(النمو الاقتصادي    أ(

 والخدمات ملصلحة املستهلك

  حل المشكالت االنسانية - 7
ألنها أصبحت ) البيئة والامراض والحد من انتشار الجريمة واملخدرات (

 مشكالت عاملية وليست على مستوى دولة واحدة .

 مثل )الانترنت ( تسهيل الحصول على المعلومات - 3

 س : للعولمة اثار سلبية بينها .

و على بقية  قوالب فكرية الكبرى  فرض الدول هي  العولمة الثقافية : – 0

 رى يش الثقافات الاخوتهم خطورتها في : هيمنة ثقافة واحدة تكمن شعوب العالم 

برى على اقتصاديات ستيالء الدول الكهي ا العولمة اإلقتصادية :  -7

دخالها في ثم ا ن طريق ايهامها بتطوير الانتاج القومي لها عالدول الاخرى 

 لة و الفقر و تدمير الاقتصاد يتؤدي الى : زيادة البطا امممنافسات غير متكافئة 

ملهيمنة بالقرار السياس ي  تحكم الدول الكبرى اهي  العولمة السياسية : -3

و بالتالي  تهم القومية حريات الشعوب و ثرواخرى على حساب في الدول ألا 

 .اضعاف دور الدولة  وسيطرتها على مقدراتها

لغاء النسيج إحاولة الدول الكبرى املهيمنة مهي  العولمة اإلجتماعية : -4

 . ةوتدمير ألاسر  الاجتماعي للشعوب وتدمير الهوية الاجتماعية

 . يمكننا التعامل مع العولمة من خالل مجالين اذكرهماس : 

 من خالل :  ء االمة في وجه تحديات العولمةتحصين ابنا –أ 

 وعي و بصيرة درة على مواجهة التحديات عن اية قإلاسالمشخصية البناء  -0

 الفهم العميق لالسالم بوسطية و اعتدال و توازن  -7

 يةإلاسالم التربية العناية بمنهاج -3

لن القضاء حكم الشرع على وجه  لزام وسيحاسب هللا القاض ي عليه يوم 

 القيامة فمن حقه رفض التدخل حتى ال يتعرض لسخط هللا يوم القيامة.

 

 العالم اإلسالمي لسابعة: حاضرالوحدة ا
 

 : االمة اإلسالمية األولالدرس 
 

 لعولمة : ا الثانيالدرس 
 

هي سهولة انتقال الاشخاص و الافكار و السلع برفع الحواجز بين 

 الشعوب  والامم  بحيث يصبح العالم كقرية كونية صغيرة 

 

                                       المؤسسات االقتصادية الدولية الكبرى –أ 
لتجارة ) مثل ( االبنك الدولي / و صندوق النقد الدولي / و منظمة ا

 الدولية / و الشركات املتعددة الجنسيات 

كالفضائيات و الانترنت ووسائل  المؤسسات االعالمية  –ب 

 الاتصال 
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 اعيةشمولية و عامل مع ادوات العولمة  ضمن خططلتا –ب 
لى العديد من اليات إ(  2003سنة ) ياإلسالمشار  مجمع الفقه أس: 

 : اذكرها التعامل مع العولمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السياسية على و الهيمنة العسكريةما هي مظاهر واشكال س :

 ؟ المسلمين  بالد

 

 

 

 

 

  ها .وّضحأهمية عند العرب  لفلسطينس : 

فقد روى عدد من  فيها إلاسالمونشر املسلمون على فتح فلسطين حرص  –أ 

 مائهم الزكية ثرى ارضها بد ملسو هيلع هللا ىلص الشهداء من صحابة رسول هللا 

اولى القبلتين / و الثاني   سجد الاقص ى املبارك في رحابها امل فهي تضم    -ب

 .خاتم الانبياء و هو مسرى و معراج  املسجدين / وثالث الحريمن الشريفين /

اشكال الهيمنة االقتصادية على ثروات البالد ما هي س : 

 ية ؟اإلسالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة و الفكرية ) الغزو الثقافي (.س : عدد اشكال الهيمنة الثقافي

 التغريب الثقافي  –ب          التبشير ) التنصير (  – أ

 ر ( ؟المقصود بالتبشير ) التنصي ماس :

تتستر تحت غطاء نشر املسيحية في  هو حركة  دينية  سياسية  استعمارية 

 ها استعمار لم الثالث وهي تهدف إلى ل العاو ودية إلاسالماملجتمعات 

 ؟ حركة التبشيرية ف الاهدأس : ما 

 في  نفوس املسلمين الروح إلاسالمية  و  ية إلاسالماضعاف العقيدة (0

 هم و تاريخهم تشكيك املسلمين في دين (7

  ية إلاسالميم تدمير الاخالق و الق(3 

 يةإلاسالمتمزيق وحدة الامة  (4

 زويمر؟ صموئيل التبشير عند كبير المبشرين هدف ماس :

  بالتاليا ال صله له باهلل  و قو ليصبح مخل  إلاسالمن اخراج املسلم م

 .  ال صله له باالخالق

 .افهم بينهاأهدتبع المبشرون وسائل عدة لتحقيق اس : 

 فتح املستشفيات / الارساليات الطبية  : التطبيب(0

 ورياض الاطفال جامعات الدارس و بإنشاء امل التعليم : (7

/ فتح  املطابع / إقامة / انشاء املكتبات واملجالت كالكتب االعالم :(3

 اد العقيدة سفال  فضائية القنوات ال

 ية عادات الغربالجمعيات لنشر لانوادي و البتأسيس  االعمال االجتماعية :(4

 .المقصود بالتغريب الثقافي  وّضح س : 

 

 

 التي يستهدفها التغريب الثقافي .س : بين المجاالت 

  مجال العقيدة:-أ

               شمولية إلاسالم ملناحي الحياة و في بتشكيكه في الغيبيات -0

 وية الادعاء بوجود تناقض بين العلوم الدينية و الدني -7

 بالدعوة الى العنصرية والقومية : الحياة االجتماعية -ب

  االقتصادي:المجال  –ج 
 اباحة املعامالت الربوية -7        ليتعظيم النظام الراسماب -0

 وتهميش  الاخالق و حب الذات  الايمان بالفردية المجال االخالقي: -د

 الكريمة

تناقض مبادئ  ارالتيفكال با لجياملء عقول ألا ب المجال الفكري: -هـ 

 يإلاسالمفكر الخاص الفكر الغربي  و محاربة شو تبني بعض الا إلاسالم

ينبغي على األمة تحمل مسؤوليات  مواجهة االخطار الخارجيةس :ل

 عدة اذكرها

  الاهتمام بالبحث العلمي  -7     هم الصحيح لالسالم الف -0

  بحقوق الانسانالاهتمام  -4الاهتمام بالقضية الفلسطينية  -3

 ة الدرسوامل ل بين متؤسسات املجتمع ) الاسرة و املسجد التكامتحقيق  -5

 ناء شخصية تتمكسك بثوابت الامةو الاعالم ( لب

 

 
 

التعريف بعاملية إلاسالم  وحله للمشكالت البشرية و التأكيد على قبوله   (0

 للحوار مع الحضارات الاخرى  وإلاستفادة من انجازاتها العلمية

قامة اسواق اقتصادية مشتركة وتشجيع الاستثمارات ال العمل الجاد(7

 الاقتصادية  بين الدول العربية و إلاسالمية .

الزكاة من خالل التعاون بين الدول إلاسالمية ملحاربة الفقر والتخلف (3 

 و التكافل اجتماعي 

 الرقي بالقدرات العلمية و التكنولوجية  (4

خاصة بالعمل تقوية املتؤسسات إلاسالمية الدولية ال (5

إلاسالمي:كمنظمة املتؤتمر إلاسالمي ومنظمات العمل العربي املشترك 

 كجامعة الدول العربية 

 

لدرس الثالث: أسباب تراجع الدور الحضاري ا

 ( 1لألمة اإلسالمية )
 

 احتالل بالد املسلمين وبث الفرقة بين املسلمين ليسهل التغلب عليهم   -0

 تعمل على نهضة الامة  قضوا على الامكانات التي -7

 إلغاءالتشريع إلاسالمي واحالل القوانين الوضعية  عملوا على –3

 

السيطرة على مصادر الثروة بمنح الشركات الاجنبية حق البحث عن النفط  -0

 و املعادن الاخرى و استخراجها و تصنيعها و تصديرها .

 محاربة الشركات الوطنية و محاولة افشالها   -7

 ام الديون و سيلة للتدخل في شتؤون بلدان العالم إلاسالمي استخد -3

 إلزام بلدان العالم إلاسالمي بالتبعية الاقصادية للدول الاجنبية  -4

 

: أسباب تراجع الدور الحضاري  الرابعالدرس 
 ( 2ة )لألمة اإلسالمي

 

هو صبغ حياة املسلمين بالثقافة الغربية بحيث تغدو صورة  مشابهة للحياة 

 . يةلغربا

 الدرس الخامس : اهتمام األردن بالقضايا اإلسالمية 
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لى اهتمام االردن بالقضايا إمظاهر تشير اذكر خمسة س : 

 ية .اإلسالم

 فلسطين  في قدساتاملالتصدي ملطامع اسرائيل وخططها لتهويد (0

 املبارك عمارات الهاشمية للمسجد الاقص ىالا (2

 يإلاسالم للفكر البيت  آلمتؤسسة  نشاءإ(3 

 رسالة عمان (4

 والتنمية لالغاثةالهيئة الخيرية الهاشمية (5

س : ما هي األمور التي تضمنتها المذكرة األردنية للرد على 

 المزاعم الصهيونية بيهودية القدس ؟

 من خالل : القدس  بيهودية بطلت مزاعم اليهود أ(0

ريخية همية تاأللقدس عند العرب و املسلمين أن و الحقائق تاريخية بينت  أ(

في منذ اكثر  ا فيها عاشو و  بنوهاهم الذين  العربفلقدسيتها ) علل (و دينية 

 عام ( 5999)من 

   هلها عطى أل أسنة و  1399مير املتؤمين عمر بن الخطاب قبل أدخلها  ب(

 دة العمرية .مان بموجب العهألا 

ولى أقص ى فيها د ألاوجود املسجد قدسية هذه املدينة لدى املسلم لتعو (7

 ث الحرمين الشريفين و مسرى الرسول لتين و ثاني املسجدين و ثالالقب

 ومعراجه إلى السماوات العلى

 ة للمسجد االقصى المبارك .الهاشمي اتاالعمار تتبع س :

 االول الهاشمي اإلعمار
في عهد م (  1928- 1924) 

رحمه  الشريف الحسين بن علي

 هللا

خصص قدم دعمه املادي واملعنوي ف 

سجد املا العمار يذهبجنعها الف 25

 قص ى و قبة الصخرة املشرفة ألا

 الثاني   الهاشمي اإلعمار
عهد بداية في م( 1964- 1954) 

 الحسين بن طاللامللك 

مرافقه  صيانةترميم املسجد ألاقص ى و 

 صخرة قبة ال اعمارو 

  الثالثالهاشمي  اإلعمار
الحسين امللك في عهد  م (1994)

 رحمه هللا بن طالل

باحراق املسجد  العهودقيام  جاء بسبب

منبر  حرق و          1969سنة  قص ى 

  يوبي صالح الدين

 

 الرابع الهاشمي اإلعمار 
اعادة صنع منبر صالح )

  (األيوبي الدين
 امللك عهد بدأ في ( 2007)

حسين بن طالل وانتهى في عهد ال

 امللك عبدهللا الثاني بن الحسين

 حفظه هللا

شرافه نقل الى مكانه في املسجد إو ب

ليكون تحفة فنية م  2007 قص ى 

بديعة الصنع  صنعها فنانون من 

 االردن ومصر وسوريا والمغرب
ق عة  16500واستخدم فعها  وتركيا

بدون استخدام  من الخشب املعشق

 واملواد الالصقة املسامير 

 :من حيث  ل البيتآمؤسسة بعرف س : 

الحسين بن امللك  سسهاأمستقلة  عاملية علمية اسالميةهيئة تعريفها :

 م 0997في عمان و اعاد تنظيمها امللك عبدهللا الثاني م 1051 عام طالل

 ي إلاسالمن في شتى بلدان العالم من كبار علماء املسلمي: هائاختيار اعضاكيفية

 :ل البيت آهداف مؤسسة أ  
  إلاسالمح الافكار غير السليمة عن يوتصحية إلاسالموالثقافة  التعريف بالدين  -0

 وفضائلهم           إلاسالمي ف راز مكانة آل البيت و انجازاتهمبإ -7

 لجمع كلمتها ية إلاسالمبين املذاهب  التعاون تعميق  - 3

 رف من منطلق اسالميتوضيح املنهج العلمي للعلوم واملعا -4

 املسلمين في العالم  حوالأتعريفهم بلسلمين و تعارفهم جمع علماء امل -5
 ل البيت آنجازات التي حققتها مؤسسة اإل

 ية العاملية إلاسالمسيس جامعة العلوم أت (1

تفسير   199) الانترنت ( شمل حواليالكريم على رآناء موقع تفسير القانش (2

 ر العربية لغة غي 15وترجم الى 

 

 س:عرف برسالة عمان من حيث :

رسالة عمان  اعدها صفوة من العلماء بتكليف من امللك السنة والعهد:

 ( 0993) عبدهللا الثاني
 : ف رسالة عمانهد

وقف التجني عليه ورد كما انزله هللا و  إلاسالمتقديم رؤيا شمولية لحقيقة 

 باسمه املمارسات الخاطئة التي ترتكب وكشف الهجمات عنه
 : رسالة عمان أفكار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .عرف بالهيئة الخيرية الهاشميةس: 

تحريك ل م( متؤسسة وطنية لعمل الخير تسعى1009)تأسست  هيئة

 الاهتمام بالعمل التطوعي.و يةفعاليات الخير ال

الهيئة الخيرية أنشطة الجوانب التي شملتها هي ماس : 

 ؟الهاشمية

 
 

 

 

 

 ؟ عالقات دولية متعددة اذكرها هاشميةللهيئة الخيرية ال س:

و برنامج ألامم املتحدة  مع مفوضية الالجئيناقامت الهيئة عالقات  أ(

 ي العالمي للدعوةإلاسالمتؤسسا في املجلس كانت عضوا م ب(إلانمائي

 إلاسالمي التابع ملنظمة املتؤتمر إلاسالمعضو في لجنة العمل  هي ج(

 وفقكم اهلل

 إن إلاسالم يكرم الانسان دون النظر الى لونه او جنسه أو دينه  -0

 بني آدم "كرمنا قال تعالى:" ولقد 

 ال قتال لغير املقاتلين الن حياة الانسان  هي اساس العمران البشري -7

 نفسا بغير نقس قتل قال تعالى:" من 
ً
أو فساد في ألارض فكأنما قتل الناس جميعا

" 

 الدين إلاسالمي قائم على  التوازن والتوسط والتيسير -3

 " وس اقال تعالى :" وكذلك جعلناكم أنة 

 إلاسالم يعامل غير املسلمين معاملة قائمة على التسامح والعدل -4

 

 توثيق العالقات  بين الشعب الاردني و الشعوب ألاخرى. ـ0

 شر الثقافة العربية وإلاسالمية على نطاق واسع.ن ـ7

 مكافحة  الفقر و الجهل و املرض.ـ 3

 تقديم املساعدات في أوقات الكوارث .4

 


