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 احرص الحصول على :  المكثف  عند حصولك علىأخي الطالب 
 في تسميع كل درس / مجموعة أوراق عمل لألستاذ حسين المسالمة .  اختبر نفسكملخص  -1

+  مع إجاباتها سئلة الوزارية السابقة مرتبة على الدروس لكل درس حسين المسالمة ، وتشمل : ال لألستاذ  زارية سئلة الو دوسية ال  -2
 ضع دائرة لكل الدورات الوزارية السابقة مع إجاباتها . لكل الدورات الوزارية السابقة مع إجاباتها + أسئلة نماذج االختتبارات الوزارية 

 . ة على كل درس لألستاذ حسين المسالمة مع إجاباتها النموذجية لكل المادة موزع ئرة داع دوسية أسئلة ض -3

 .  لألستاذ حسين المسالمة  قبل االمتحان السئلة المتوقعة والمراجعة النهائية -4

 )حسين المسالمة _مدارس سكاي(   (facebook )صفحة الـ لكل جديد تابع  -5
 

 مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد
 أ. حسين المسالمة 
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 : واجبنا نحو القرآن الكريم  :  (1)درس 
 

 رة نحو القرآن:  ثيك س:علل: يتطلب من المسلم واجبات
ع يعود  بالقرآن  التمسك  والسعادة  ألن  بالخير  الناس  لى 

 ) لمكانته ومنزلته (   :(لل)ع  ضوان هللاور 

 افة .للناس ك داية وإرشادألنه كتاب ه ✓

 وتشريعاته حكيمة تنظم أمور الفرد والمجتمع .  ✓

 
       المسلمين نحو القرآن الكريم؟    (  واجب )ما  س:
يحافظ عليه من التلف / ال يمسه  :  ه  تعظيمه والتأدب مع (1

 ليه. عتكىء وال يضع فوقه شيئًا، وال ي /إال طاهًرا 

 تلة(مجودة مر اءة ) قر ته وتعلُّم أحكام التجويد : اءقر (2

:ا  من ❖ القراءة  على  تعين  التي  أحكام    لوسائل  يتعلم 

 .  التجويد / ويتلقى قراءته مشافهة عن متقن

كل حرف بحسنة / والحسنة بعشر أمثالها    أجر قراءته : ❖

القراءة  اهلموا  / في  يقرأهيكون  ر  ومن   / المالئكة   مع 

 مشقة. ءة والللقرا جرانه أل ب عليهوهو شاق وصع

 ه : ت لوته واإلنصالتال االستماع (3

 رحمة هللا .لينال   )األثر:( بتدبر وخشوع ▪

حضور القلب / وعدم   ومن آداب االستماع واإلنصات: ▪

 عن سماعها.  االنشغال بما يلهي

 :  بهل تدبُّر آياته، والعم (4

منها / واال ❖ باآليات ومراد هللاِ  بما فيهالتفكر  ا من  تعاظ 

 .  وأمثال صصق

ي عند  تأنال  دبر اآليات :لى توسائل التي تعين عال  ومن ❖

التفسير   لكتب  والرجوع   / تالوته  وتكرار   / قراءته 

 والمتخصصين. 

: أن يعمل بما فيه من أحكام وقيم وتوجيهات في    وعليه ❖

الحياة مجاالت  في  (    : تدبره    رأث)    شتى  األمة  لتعيش 

 سعادة ورخاء .

لم يتجاوزوها حتى    عشر آياتحفظوا  كان الصحابة إذا   ❖

 عمل . ا فيها من العلم واليتعلموا م

بالتح (5 أخلي  من  فيه  جاء  وآدما  :  الق  المسلم جلاب  عل 

 .ي الخلق واآلداب مثاًل لغيره ف

الصالة  لتقوم به  يحفظ شيئًا من القرآن  حْفظُه وتعليُمه :  (6

كبرى    / نعمة  كاماًل  رفيعة  ألنه  وحفظه  منزلة  بها  ينال 

ينس كي  يداوم على مراجعته  عاهده وتيوة /  بالجن اه /  ال 

ل نقن المسلم يحرص على فعل الخير وألويعلمه لغيره  

 ره لغيره . أث

 

المس واجبات  من   : القرآن  حنأيًضا  لم  س  :  و  الكريم 

  والدفاع عنه ،    وبيان مظاهر إعجازه،    الناس  نشره بين

 :  بين وسائل ذلكأمام هجمات التشكيك به، 
 .  فضائيةوات ال استثمار القن ❖

 تعنى بالقرآن.  رونيةوإنشاء برامج / ومواقع إلكت ❖

لحكومية ؤسسات الم ا  بهما تقوم    ومن صور تحقيق ذلك : ❖

 من :  ية الهاشميةلكة األردنواألهلية في المم

القر  ✓ وتعليم   / / إنشاء  آن  المساجد  في  القرآن  دُور 

 ومراكز تعليمه . 

ة لمسابقوإنشاء مسابقات لحفظه وتقديم الجوائز ، كا ✓

برعا سنويًّا  القرآن  لحفظ  ملكية، الهاشمية  ية 

 . لمأنحاء العاها عشرات الحفاظ من ويستضاف ل

 
 

 

 

ِلَك َوَمْن } (1 ْم ذََٰ  ب معه والتأد تعظيمه  { ..ا   فَِإنَهَ َر ّللَاِ ائِ شَعَ يُعَظ ِ

 قراءته وتعلُّم أحكام التجويد  {  َما تَيَسََر ِمَن الْقُْرآِن   فَاقَْرءُوا }  (2

القُْرآنَ ال ذي  ُل  ثَ )مَ  (3 البَرَرِة،  فََرِة  َمَع الس  افِظٌ لَهُ  ، َوهَُو حَ يَقَْرأُ  الِكراِم 

 ( . انِ  أَجرَ يٌد فَلَهُ دِ هُُو عَلَيِْه شَهَُدهُ، وَ الذ ي يَقَْرأُ، َوهَُو يَتَعَا  لُ ثَ مَ و
 قراءته وتعلُّم أحكام التجويد 

 نصات  تماع لتالوته واإل ساال  { .  لَكُْم تُْرَحُمونَ تُوا لَعَ ِص أَنْ وَ  فَاْستَِمعُوا لَهُ َوإِذَا قُِرَئ الْقُْرآُن  }  (4

أْ عَلََي((، قُلُت:  : ))اقْرَ  النَبِيُّ وٍد ، قاَل: قاَل ليِ عُ سْ مَ  عَْن عَبِْد هللاِ بْنِ  (5

 ِمْن غَيِْري(( .   أسمعَهُ  َوعَليَْك أنِْزَل؟ قَاَل: ))إِن ي أُحُب أنيَْك أُ عَلَ أَقْرَ 

إلنصات  وته وااالستماع لتال

 له 

 والعمل به  آياته، رتدبُّ  {. و اأْلَلْبَاِب كََر أُولُ ذَ تَ يَ آيَاتِِه َولِ ِليََدبَُروا  إِلَيَْك ُمبَاَركٌ  ِكتَاٌب أَنَْزلْنَاهُ }    (6

 تدبُّر آياته، والعمل به  إذا َمَر بِآيٍَة فيها تَْسبيٌح سَبَح(.  ُمتََرِساًل،   القرآنَرأُ يَقْ رسول )الكان  (7

يَِضلُّ   فََمنِ   } (8 فاَل  هُداَي  عَْن  أَْعرَ   َوَمنْ   (123)   يَْشقى َوال    اتَبََع  َض 

 { . َمِعيشَةً َضنْكًا   هُ لَ  ِذْكِري فَِإنَ 
 مل به اته، والعيآتدبُّر 

(  خلقه القرآن)كان فقالت: لرسول خلق ا سئلت السيدة عائشة عن  (9

 . 

التحلي بما جاء فيه من  

 أخالق وآداب 

ال)يُقَاُل   (10 الَجنَة:    قُرآنِ ِلَصاحب  َدَخل  واصعدْ إذا  يَقَْرأ  فَ ،  اقْرأ 

 (. عَهُ َر شيٍء مَ خِ آ أ، حتى يَقْرَ ةبكل  آيٍة َدَرجَ  َويَْصعدُ 
 ه حفْظُه وتعليمُ 

 حفْظُه وتعليُمه  (. هُ عَلَمَ تَعَلَم القرآن و َمْن كُم ) َخيْرُ  (11
 

-------------------------------------------------------------------- 

 

       : مانورة لقس       /: توجيهات قرآنية   ( 2)درس 
ِ ْكمَ لْحِ قَْد آَتَيْنَا لُقَْماَن الَ }وَ  ي  َمْن كَ فِْسِه وَ كُُر ِلنَ فَِإنََما يَشْ  كُرْ  يَشْ َوَمنْ  ةَ أَِن اْشكُْر لِِلَ ِإَن ّللَاَ َغنـِ فََر فـَ

رْ ظُهُ يَا بُنََي اَل تُْشِرْك بِالَِلِ َو يَعِ ( َوإِذْ قَاَل لُقَْماُن اِلبْنِِه َوهُ 12َحِميٌد ) يمٌ  إَِن الش ِ ( 13) َك لَظُلٌْم َعظـِ

يْ َووَ  ِه حَ  نَاصـَ اَن بَِواِلَديــْ نْســَ هُ اإْلِ ى َوهْــ َملَتـْ ا َعلـَ هُ َوْهنــً الُهُ ٍن َوفِ أُمــُّ ي صــَ كُْر لــِ اَميِْن أَِن اشــْ ي عــَ فـِ

مٌ اَك َعلَى أَْن تُْشِرَك بِي َما لَيْ اهَدَ ( َوإِْن جَ 14َوِلَواِلَديَْك إِلََي الَْمِصيُر ) اَس لََك بِِه ِعلـْ اَل تُِطعُْهمـَ   فـَ

بِ ي الدُّنْيَا َمعُْروفًا َواتَ ا فِ ُهمَ َوَصاِحبْ  ْع سـَ َي بـِ اَب إِلـَ ْن أَنـَ َم إِ يَل مـَ َي مـَ ثـُ تُْم لـَ ا كُنـْ أُنَب ِئُكُْم بِمـَ ْرِجعُكُْم فـَ

خْ تَُك ِمثْقَاَل َحبٍَة ِمْن َخْرَدلٍ إِْن   ( يَا بُنََي إِنََها15تَعَْملُوَن ) ي السَـ  فَتَكُْن فِي صـَ ْو َماَواِت أَ َرٍة أَْو فـِ

قِِم الَصاَلةَ َوأُْمْر بِالَْمعُْروِف َوانْهَ َعِن نََي أَ ( يَا بُ 16 لَِطيٌف َخبِيٌر ) إَِن ّللَاَ اأْلَْرِض يَأِْت بَِها ّللَاُ فِي  

ْر َخَدكَ ( َوالَ 17اأْلُُموِر )أََصابََك إَِن ذَِلَك ِمْن َعْزِم ى َما الُْمنَْكِر َواْصبِْر َعلَ  تَْمِش اَل  وَ  ِللنَاِس  تَُصع ِ

َل ُمخْ إَِن ّللَاَ فِي اأْلَْرِض َمَرًحا   اٍل فَ  اَل يُِحبُّ كـُ وٍر )تـَ ْن 18خـُ ِْ مـِ يَِك َواْغضـُ ي َمشـْ ْد فـِ ( َواقْصـِ

 ({19ُت الَْحِميِر )لََصوْ َصْوتَِك إَِن أَنَْكَر اأْلَْصَواِت 
 

 سم : ذا االسورة لقمان به  س : علل : سميت
 ع.وافقة للشر فضيلة الحكمة المم التي تضمنت لحكيان االشتمالها على قصة لقم  
 

 .، قام بواجب التربية البنه كمة هللا الحلح آتاه هو رجل صاس : لقمان : 
 

ائهم وتوجيه سلوكهم  ية أبنأهمية حرص اآلباء على تربس : تؤكد سورة لقمان :  

 ة األبناء . متكاملة لبناء شخصي جيهات، وتضمنت تو
 

 الكريمة  : ي اآلياتنة فمتضمس : التوجيهات ال
التوجي اإليمأ(  :اهات  هللا   نية  شكر  ال   12  وجوب  من/    /    13الشرك  تحذير 

 . 17إقامة الصالة  /16مراقبة هللا 

: األخالقية  التوجيهات  ا  17الصبر   ب(  ذم  عن   81لتكبر /  اإلعراض  ذم   /

 .  19ل والتوسط/ االعتدا 18الناس

 15لحينالصااء ب/ االقتد 15+14للوالديناإلحسان  ات االجتماعية :توجيهج( ال

 . 19الناسحسن مخاطبة  /

 . 17ن المنكر والنهي عاألمر بالمعروف   الدعوية :د( التوجيهات 
 
 

 معاني المفردات والتراكيب: س: 
  :   أَنَاَب إِلَيَ   -3فطامه عن الرضاعة  /     :  فَِصالُهُ   -2/      ضعفًا:    َوْهنًا  -1

اخفض  :    ِْ ضُ غْ ا  -5نبات بذوره صغيرة جدًا /  :    َخْرَدلٍ   -4تاب ورجع  /   

ْر خَ تُصَ ال    -7سط  فيه  /   وتواعتدل  :    اْقِصْد فِي َمْشيِكَ   -6  / ال تُع رض   :  َدكَ ع ِ

 وجهك عن الناس احتقاًرا وتكبًرا عليهم. 
 

 :  يهات اإليمانية في سورة لقمانر التوج: آثا س
 . وأخالقه  سلوك اإلنسانان بخالقه / ضبط تنظم عالقة اإلنس 

 

 ة : يقخالت األس : آثار التوجيها
 يرضي ربه . تزكي النفس / وترتقي باإلنسان لما 

 

 في سورة لقمان :  جتماعيةجيهات االس : آثار التو 
 وابط األلفة والمحبة بين الناس.ز ر تعز و ، تنظم عالقة المسلم مع غيره وتوثقها 
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ِ ْر أَِن اْشكُ  الِْحْكَمةَ َماَن  َولَقَْد آَتَيْنَا لُقْ   :}  الىس : فسر : قوله تع   فَِإنََما يَْشكُرُ  يَْشكُرْ  َوَمْن  لِِلَ

 {. َغنِي  َحِميدٌ   ّللَاَ  فَِإنَ   َوَمْن َكفَرَ ِلنَفِْسِه  

 فقد :  وجوب شكر هللا قمان : في سورة ل التوجيهات اإليمانيةمن 

قوم  ي تالتوهي    : الحكمة  نعمة :   خاصة  نعمه  على    أن يشكره  أمر هللا لقمان -أ

 .بمناس ه الالشيء في مكان على وضع

 دة منها. االستزاالمحافظة عليها / وإدامة النعمة / و  من آثار شكر هللا : -ب
 ومن كفر نعمة هللا وجحدها فإنما : يحرم نفسه من النعم .  -ج

 

 : هاته البنه قمان توجيأ لبد س :
 ال وقبولها . صالح األعم الذي هو أصل : هللا لتوحيدبدعوته  ✓

 .وب نالذ أكبر  ألن الشرك الشرك : ره منوتحذي ✓
 

يُّ الذنِب  َي: ))أَ النَبِ   بن مسعود: سأَلْتُ بد هللا : عن عس : اكتب آية تؤكد معنى الحديث 

 . لِِلِ نِدًّا َوهَُو َخلَقََك...((  ْجعَلَ أَْعَظُم ِعنَْد هللا؟ قَاَل: )) أَْن تَ 
ِ بِا  هُ يَا بُنَيَّ اَل تُش ِرك  َوهَُو يَِعظُ  َماُن اِلب نِهِ َوإِذ  قَاَل لُق  } َك لَظُل ٌم َعِظيمٌ   ّللَّ ر   { .  إِنَّ الش ِ

 

 س : إقامة الصالة  : 
إقامةتتح ❖ المسلم    :الصالة    قق  يؤديها  أركانها، ب  (  تامة)    أوقاتهافي  بأن 

 وآدابها.  وسننها ، ،شروطهاو

اآليات ❖ أكدت  الصالة  وقد  بين    ()علل:  إقامة  عظيمة  منزلة  من  لها  لما 

 وسبب لتكفير الذنوب.  -ب / وربهعبد فهي صلة بين ال -العبادات : أ
 

ِمْن  بُ   يَا }    :  من قوله تعالىيه المستفاد  س : ما التوج َحبٍَة  تَُك ِمثْقَاَل  إِْن  إِنََها  نََي 

 {.  ّللَاَ لَِطيٌف َخبِيرٌ  إِنَ ْرِض يَأِْت بَِها ّللَاُ اِت أَْو فِي اأْلَ ْن فِي َصْخَرٍة أَْو فِي السََماوَ فَتَكُ َخْرَدلٍ 
أثرها ) في السر والعلن  ( مراقبة هللا)  أن يستشعر  اإليمانيةيهات التوجمن 

م سلوك الفرد /  علل:(    /   اد واالبتعحريًصا على طاعة هللا /  وتجعله  : لتقو 

 ته. معصيعن 
 

 {. ِم اأْلُُموِر  ذَِلَك ِمْن َعزْ  َصابََك إِنَ َعلَى َما أَ  رْ ْصبِ َوا}  س : فسر قوله تعالى :
االتوجيهمن   ✓ أن  ةقيالألخ ات  :  لقمان    :  ابنه  الصبرأرشد  قد    لوجوب  على ما 

 ومصائب.  يصيبه من أمراض

✓  : الصبر  على  المسلم  يعين  واست  ومما   / هللا  عند  األجر  حضار احتساُب 

 عليه. لفرج بعد الصبر / والتواصي به والحث ا
 

جَ   }  :قوله تعالى    س : ما داللة ِلَك  أُ َوَكذََٰ َوَسطًا عَلْنَاكُْم  النَاِس  نُ كُوِلتَ   َمةً  َعلَى  وا شَُهدَاَء 

 } واقصد في مشيك{.    {.ِهيًدا ۗسُوُل َعلَيْكُْم شَ الرَ  كُونَ َويَ 
 .  في كل شيء والتوسط تداللالعن دعا القرآ من التوجيهات األخالقية أن :  ❖

يكون مشيه   فقد دعا لقمان ابنه أن  إلنسان،مشية ا  :  واالعتدال  ومن التوسط ❖

 بطيئًا متثاقاًل.  نويك  والوقاره، فيخل ب فال يستعجلمعتداًل، 
 

 مشي : ال في الوالمفاخرة واالختي  لتكبر ا عنس : علل : نهت اآليات 
 الناس وأكبر منهم. ظم من ألن المتكب ر المتعالي يرى نفسه أع ✓

 ناس / ويصرفهم عن الحق . ال بينلعداوة والبغضاء  والكبر يول د : ا ✓
 

 }وال تصعر خدك للناس{  قية( هات األخال)من التوجي عن الناس : اإلعراضس : ذم  
ابنه ❖ لقمان  م  نهى  أثناء  الناس  وجهه عن  :  إمالة  صور   ألنهاخاطبتهم  من 

 عالي .  كبر والتال
 يشتغل عنه بشيء. غي لمن يكلمه / وال يقاطعه / وال يص أن  م :وواجب المسل ❖
 

 

 زيد من الرعاية واإلحسان :  : علل : ُخص ت اآليات األم بم س
 طام. ، وفاعة ووالدة، وحضانة ، ورض من : حمل، لما تعانيه

 

هما  لى تربيتتقديًرا لجهودهما ع  لدين :س : علل : دعت اآليات إلى شكر الوا

   طفولته .  قة وإنفاٍق عليه فيم اله من عناء ومش وما تحيتهما له / ورعا
 

 كر الوالدين :  اآليات شكر هللا على ش : قدمت س : علل 
 ظم من حق الوالدين.إشعاًرا بأن حق هللا أع

   

فما واجب    عِ اآلباء واألمهات ما يخالف شرع هللا ،بعن    يصدرس : ربما  

 األبناء :  
 بالمعروف .  ترام / ويصاحبوهما دب واحية والحق بأبل الهداوا لهم سيبين ✓

دع  ✓ أحدوإن  أو  اه  للشرك  يهما  فال   : ال طع هُ  معصية  معصية  عة  طا  ألنه  في  لمخلوق 

 الخالق. 

ْشِرَك بِي َما  أَْن تُ   لَى َك عَ َوإِْن َجاهََدا  }  ة :نزول اآلي  س : ما سبب

 {.   عُْروفًايَا مَ فِي الدُّنْ بُْهَما  َوَصاحِ  ِعلٌْم فَاَل تُِطعُْهَما   لَيَْس لََك بِهِ 
الصحابي   في  بن  نزلت  وقا سعد  َحلَفَ   صأبي  أال  حين  ه  أمُّ   ت 

حتَّ  أَبَدًا  تَ تكلمه  وال  تَأ كُل  َواَل  بدينه،  يَكفُر  فَمَكثَت  ش  ى  َرب، 

حتَّ  أيام  اب نٌهغُشِ ى  ثاَلث  فَقَام  ِد،  ال َجه  ِمن  َعلَيها  عَُمارةُ، َي  ا 

  هذِه اآليةَزل هللاع ٍد، فأن  سَ و َعلَى علت تدعفََسقاها، فَجَ 
 

داللة َربُّ َوقَضَ :}  س:ما  تَ ىَٰ  أاََل  إاِلَ َك  َوِب ْعُبُدوا  إَِياهُ  اْلَواِلَدْيِن   

  {:إِْحَساًنا
  .بطاعة الوالدين ل عبادته عز وجقرن هللا

 

َسبِيَل  اتَ وَ   }  : ما التوجيه المستفاد من قوله تعالى :  س بِْع 

 {.  ْم تَعَْملُونَ كُْم بَِما كُنْتُ عُكُْم فَأُنَب ِئُ َمْرجِ  إِلََي َي ثُمَ اَب إِلَ َمْن أَنَ 
االجتماعية  نم إلشار اإل  التوجيهات  ضرورة   ىة   :

بالصالحين وب  االقتداء  أل/  الصالحة  يان  الصحبة  همية 

ت)ألنه ربه  ين  عا(  طاعة  على  عن    وتبعدهالمسلم 

ا  النبي  ل  اقمعصيته،   الجليس  و))مثُل  الس وء  الْجليس  لص الح 

 ...(( . ك ونافخ الِكير: .ل المس كحام

 

 اس : خاطبة النس : حسن م
ا ▪ الحوار   لقرآنأكد  الت: ألنه إحد  أهمية  عايش بين  ى ركائز 

 .  بيعيةاالختالَف حقيقة إنسانية ط الناس / وألنه قرر 

إقرار  حو ▪ على  :(رص  )وهي  الحوار  يحاف   مبادئ  ظ أن 

هادىء غير  مه بصوت يكون كالعلى هدوئه / وأن  المسلم  

 ة عصبية. وأال  يكون بطريق رتفع /م

 
اآلياس:علل:شب  صهت  يرفع  من  غير  ت  من  حاجة وته 

 وت  للتنفير من رفع الص في البشاعة والقبح.بنهيق الحمير 
 

 

بدية ت اإليمانية والتعجيهاالتوس : ما أثر التزام المسلم  

 يات : اآل  ماعية التي جاءت في هذهواألخالقية واالجت
سلني على  إيجابًا  وععكس  النصح   : مله  وكه  فيقدم 

ويتعاهد  / بالتوجي  لآلخرين  يتوالهم  كما   همن  واإلرشاد 

 نه تعاهد لقمان اب
 

األمر    : عن    بالمعروفس  + :    كر المنوالنهي  )عرف 

 علل:( 
لك الناس  خيدعوة  وف ل  شر   / ضيلة  ر  كل  عن  وينهاهم 

هي روف والنألن األمر بالمع  )علل:(ين  ورذيلة بحكمة ول

مهمة من قواعد اإلصالح    وقاعدةم /  ظيع  مبدأمنكر  عن ال

من   وهو ثمرةبدينه /    المسلم   التزام   تدل علىجتمع  في الم

 إليمان.مار اث
 

 

نهي عن  بعد األمر بالمعروف والس : علل : ذْكُر الصبر  

    : منكر ال
م بالمعروف  : أن الناس قد يصدون من يأمره  إشارة إلى

 ن نصحه ه فال يقبلوعرضون عننكر / ويوينهاهم عن الم

يصبر    / أن  هدفعليه  على  ويحرص  وال  عليهم  ايتهم، 

 ذلك.ييأس من 
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 ات :: تنظيم األولوي( 3)درس 

 س : مفهوم : تنظيم األولويات :
وات  هي الحقوق  بتنفيذ  البدء  والملواجبارتيب  وفق  ت  هام 

 وقت. ة والجة والقدرة والنتيجعلق باألهمية والحااعتبارات تت
 

 لويات وما ال يقع :م األو ما يقع ضمن تنظيبين  س : 
المشروعة  األولو  األعمال  حسب  من  /    ياتترتب  تركه  يجب  ما  أما 

 ت فال يقع ضمن تنظيم األولويات . المحرما
 

 ولويات :اة األى مراعج من الشريعة اإلسالمية علنماذس : 
 ات : على مبدأ تنظيم األولوي س: أنموذجاً من القرآن والسنة

 :يها من فوائد،اذكرها؛ لما يترتب علة على تنظيم األولوياتج كثيرنا اإلسالم نماذم لس:قد  

فعندما  نتائجها :  ترتيب أعمالهم وفق أهميتها و( توجيه القرآن المسلمين ل 1

ة الحجاج وعمارة المسجد الحرام /  بسقاي  مسلمينخر مشركو مكة على التفا

القفرتبه : ا  بالل   رآن  ااإليمان  واليوم  ثم     / /  آلخر  سقاالجهاد  الحاج  ثم  ية 

 المسجد الحرام .  وعمارة 

التي   (  2 األحاديث  تساؤالت ع  كثرة  فيها  العملورد  أي  وأيها    ن  أفضل؟ 

 . ن اإلجابة واحدة ورسوله؟ ولم تك خير؟ وأيها أحب إلى هللا 
 

 

عـن أي  علل : كثَُرت األحاديـث التـي تتضـمن األسـئلة  :  س  

 كثيرة :  ة واحدة بل تكن اإلجابالعمل أفضل؟ ولم 
لى لهم. همأجابف ل السائلين وظروفهم :ف أحواالختال (1  بما أَو 

فقد جاء َرُجٌل إلى الن بي ،   ها،تالف األوقات وما يتناسب معالخأو  (2

 : ))ففيهما فجاهد(( . (، قال لداك؟( ذنه في الجهاد، فقال: ))أحي وافاستأ
 
 

ات ية واعتبـار ضوابط شـرعاألولويات ضمن س : يتم تحديد  

 يد األولويات(:   ) كيفية تحدمنها  اذكر خمسةكثيرة، 
 /  الوقت .  رة /  النتيجةلحاجة /  القدة /  ااألهمي

 

 ذلك :  ظم األولويات وفق ) األهمية ( ، وضحتن س :
على ▪ األهم  العمل  النافلة،   المهم  يقد م  على  يقدم  فالفرض   :

 لى المباح ... والنافلة تقدم ع

سائر األعمال؛    م علىيمان يقد  م أركان اإللتوحيد وفها   مثال : ▪

  ي مكة قبل الهجرة هو كان اهتمام النبي ف  ولهذاأساس لها،    ألنه

 يد / وتمكين العقيدة في نفوس المسلمين. نشر التوح
 

 

 ح ذلك : ( ، وضلحاجة  س : تنظم األولويات وفق ) ا

 به :   صالة، فإن السنة البدء إذا حضر الطعام عند أي مثال : •

 .  نبغي / فالسنة أن يبدأ بهي  ة كماال يؤدي الصال  لمالمس ألن  ✓

ه ✓ من  وليس  بالصالذا  :،  ةالتساهل  شأنها  تعظيم  ألنه    بل 

 . ه مقبل بخشوع وحضور ديها وقلبسيؤ
 

 

 مثلة : لك باألوضح ذ ولويات وفق ) القدرة ( ،ظم األس : تن
  لََق الَْمْوتَ ي خَ الَذِ :}لى وقال تعا   /ا تُطيقوَن " " عليكم من العمل م قال النبي:

 {. غَفُورُ هَُو الْعَِزيُز الْ ْحسَُن عََماًل   وَ ْم أَيُّكُْم أَ َحيَاةَ ِليَبْلَُوكَُوالْ 

 العمل المنقطع.  يقد م العمل الدائم وإن كان قلياًل على ❖

نفسه ❖ يلزم  عنيفبرياض  فال  مرتين    ةة  أو  يخصص  لمرة  بل   ،

 )ممارسة عادة يسيرة(.  الرياضةمعينًا يوميًا لممارسة  لنفسه وقتًا

لَى من قرا  قرآن بتدبر وخشوعجزء  اءة  ر ق ❖ ءة خمسة أجزاء أَو 

تد خشوع؛  دبر  ون  األعمال ألن  أو  نوعية  على  االختبار 

   .  كثرتهاوليس على ا وحسنه
 

 ك : تيجة ( ، وضح ذلويات وفق ) النس : تنظم األول
النبي :اق ات  "إذا م:  وقال  / أدناكم"    "فضل العالم على العابد كفضلي على  ل 

 لحٍ ". أو ولٍد صا ، أو علٍم ينتفع به،ه إال مْن ثالثٍة: صدقٍة جاريةٍ ع عملانقط  ناإلنسا

 ة الشخصية : على المصلح المصالح العامة تقد م  •

عه  ألن نف  )علل:(لعبادةمن نوافل اأعلى رتبة  العلم  :    فمثاًل  •

 / ويستفيد منه اآلخرون. يعم  
 
 

 ذلك : ، وضح  ات وفق ) الوقت (س : تنظم األولوي
 ". ".... اْحرْص على ما يَنْفعُك : لنبي قال ا  -

 على غيره من األعمال .  المستعجلهم  الم* يقدم العمل  

الظهر  ▪ وقتها    فأداء صالة  منقبل خروج  تعد   أولى  التي  المريض  زيارة 

 .  ة لكنها غير مستعجلةمهم
 

 يم األولويات : ت الالزمة لتنظس : ما المهارا
  ومعرفة القدرات   لذات،ارة اإد  -1

   .  كانات الخاصةواإلم

نسَاُن عَ}  {.َرةٌ يِسِه بَِص لَىَٰ نَفْ بَِل اإْلِ

األعمال  -2 طبيعة  /    فهم 

   وتصنيفها وفق أهميتها . 

دأ  قال النبي : )يَُد المعطــي العليــا، وابــْ

ــ  ك، بِم َك، وأبــاَك، وأُختــَ ول: أمــ  ن تَعــُ

 م  أْدناَك، أْدناَك(.اَك، ثُ وأخ
بتحديد  المستمر    تخطيطال  -3  :

 وغاياتها . دافها أه

ىَٰ أَفََمْن يَْمِشي ُمِكبًّ } ِه ا عَلــَ َد َٰ أَ َوْجهــِ هــْ

 {.أََمْن يَْمِشي سَِويًّا عَلَىَٰ ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ 
 

--------------------------------------------------------------- 

 

 : :  السنة النبوية ومكانتها (4)درس   
 

 اإلسالمي :  لتشريعانة السنة النبوية في امك س :
والتطبيق    / لماوحي من هللا  ا   العملي  للقواعد  لجاء في  قرآن / وتفصيل وبيان 

 واألسس العامة للتشريع واألحكام التي جاء بها القرآن . 
 

 

 ة النبوية : س :  مفهوم السن
 أو صفة. و فعل أو تقرير الرسول من قول أورد عن ما 

 

 

 : بحجية السنة النبوية : د صو المقس : 
 كامها. والعمل بأحاألخذ بها / يجب  عيةشر حجةوية النب السنة

 

 : كيف ثبتت حجية السنة النبوية :  س
 :حابة / واإلجماعبالقرآن / والسنة / وعمل الص: ة السنة ثبتت حجي  

  ُل فَُخذُوهُ ُم الَرسُو َوَما آتَاكُ  }،  الرسول / وتحذ ر من مخالفته    ةبطاع  تأمر   آيات  -1

 { .   فَانْتَُهوا   هُ نْ  عََهاكُمْ َوَما نَ 

تبليغه/ والتمسك بسنته، استماع حديثه والمناسك عنه/و  بأخذ  تأمر   أحاديث  -2
 بهما: كتاب هللا وسنة نبيه(. يكْم أمرين لْن تضل وا ما تمسكتم ُت ف) ترْك 
 يرجعون  بعدهم :  ؛ فقد كان الصحابة وَمن    وإجماع األمة  ةالصحابعمل    -3

األللسنة   المعرفة  /  ع  يةلشرعحكام  القرآن  في  حكم  يجدون  ال  رص  وأحندما 

 سول هللا وحفظها والعمل بها. أقوال ر معرفة  الناس على
 

 

 حكام : السنة النبوية بالقرآن من حيث األ القة س : ع
 آن :ما جاء في القرلمؤك دة  .1

وله  مثل ق  الثاني من السنة ،كون للحكم الواحد دليالن، األول من القرآن ويف

ال }إنَمتعالى:  إِخوةٌ منمؤا  / مع قول ون  و النبي   {   ..(( إخكونوا عب:  المساَد هللا  لُم أخو  وانًا، 

 المْسلم((. 

ل إليهم{ الذكر لتبين لل}وأنزلنا إليك .ما جاء في القرآن للة مبيَّنة ومفص   .2  ناس ما نز 

فجاءت مبينة  مجملة غير  أحكام  القرآن  في  :  ها  وبينت  السنة  وردت  مثل 

الصالة بأداء  غي  أمر هللا  وأركانها  ر من  الس   بيان ألوقاتها  ذلك   ةنفبينت 

 صل ي(( . رأيْتُُموني أُ   )) َصلُّوا كما ه ألصحابه كيفيتها ، وتعليمل رسول هللابفع

 ترد في القرآن.  مثل :  م وتوجيهات لممستِقلة بأحكا  .3

وعمتها    المرأةج بين  أحاديث تحِرم على الرجل أن يجمع في الزوا ✓

 أو خالتها. 

 حم الحمر األهلية.لم أكل وأحاديث تحر  ✓

 السباع. ذي ناب من يث تحرم كلوأحاد ✓
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 س : ما واجبنا تجاه السنة النبوية : 
 بها، والعمل بما جاء فيها. تمسك ال -1

 .  عليمها ونشرهامها وت تعل -2

 رد الشبهات، والدفاع عنها . -3

 ن ضعيفها. يحها مييز صححفظها من الضياع، وتم -4
 
 

 : ن من خالل النصوص اآلتيةآبالقر س : ما عالقة السنة
ِ عَ  عالى: }تقال  -1 ي  ول: ))ُخذوا عن  { / مع قول رس اعَ إِلَيِْه سَبِياًل   ِحجُّ الْبَيِْت َمِن اْستَطَ لَى النَاِس َولِِلَ

 مبيَّنة ومفص لة ما جاء في القرآن .      مناسككم(( : 
 

الَ   :}تعالى   قال   -2 آَمنُوا  الَِذيَن  أَيَُّها  تَأْ يَا  بَيْ كُ   أَْمَوالَكُْم  بِ لُوا  أَ   بَاِطلِ لْ انَكُْم  تَكُونَ إِاَل  تََراٍض    ْن  عَْن  تَِجاَرةً 

مؤك دة ما جاء في   مر ء مسلم إال بطيب نفس منه(( :{ / مع قول الرسول: )) ال يحل مال ا   ِمنْكُمْ 

 . القرآن 

------------------------------------------------------------------- 
 

 ساعة : :  عالمات ال(5)درس   

اد بالعبرحمة  تدل على قرب وقوعه:  يامة عالمات تسبقهجعل هللا ليوم الق:للس:ع

 ل الصالحة.لربهم / استعدادًا للقائه باألعماليتنبهوا من غفلتهم / ويتوبوا 
 

 الساعة(: عالماتيامة )س : مكانة ومنزلة عالمات يوم الق
 خر.ء من اإليمان باليوم اآلز وهي ج من األمور الغيبي ة /

 

 مات الساعة :عال  فر س : ع
 .   : من أسماء يوم القيامة ساعة هيلا ▪

قياَم ال  هيالساعة  عالمات   ▪ تسبق  قُرب : ظواهر أحداث  ساعة / وتدل على 

 .  باألشراطوسماها القرآن   /وقوعها 
 

 :لساعة س : أقسام عالمات ا
/   عدولم تظهر براب الساعة / تشدة اقعالمات يدل ظهورها على هي   الكبرى: -أ

عال متتاوهي  مترابطمات  إ  ةبعة  ظهرت  فإذا  بعًضا  بعضها  تبعها    داهنحمع 
العالم سا ويئر   / يؤمنات  أن  المؤمن  على  النظر   جب  بغض  جميعًا  عن   بها 

   ترتيبها .
 عالمات تسبق ظهور العالمات الكبرى. : الصغرى -ب

 

 

 :س : عالمات الساعة الصغر  / وأقسامها  
 

وقع   ما أ (

 النبي :  زمن

 (الساعة كهاتين()) بُعثت أنا و       بعثة النبي . .1

 عة وانشق القمر{ لسات ا}اقترب  انشقاق القمر .  .2

وقع  ب ( ما 

النبي   اةبعد وف

 :  سيقعأو 

 

 ية :ن االجتماعتغير في السن ❖

انتشار المعاصي : كالقتل / والزنى / وشرب الخمر /   (1

 وعقوق الوالدين .      

 لبنيان .        ل في االتطاو (2

 .        الشرعيالعلم وال سي ما في انتشار الجهل  (3

 ر إلى غير أهله . األمد انإس ب  :)عرف:(تضييع األمانة  (4
 

 :        ن الكونيةتغير في السن ❖

 مروًجا وأنهاًرا . أرض العرب .عودة2ل / . كثرة الزالز 1
 

 

و  رب تها  األمة  تلد  أن   ....(( هللا:  رسول  تر قال  الحفاة    أن 

 نيان((ِء يتطاولون في البُ العُراة العَالة ِرعاَء الشا

اصي  لمعر اتغير في السنن االجتماعية : انتشا

 .         البنيان  تطاول فيعقوق الوالدين  / وال: 

اعة أيَاًما يرفع فيها الِعلم، ن يدي الس  : )) إن بيقال رسول هللا

 هرج القتل((ج، والوينِزل فيها الجهل، ويكثر فيها الهر

االجتماعي السنن  في  الجهل  تغير  انتشار   : ة 

:    صةخا المعاصي  وانتشار   / الشرعي  العلم 

        .  قتلكال

 
 
 
 
 
 

 
 

 )لم تظهر بعد(  الكبر  : اعةعالمات السرتب  س : 
يد عي األلوهية / ويفتن الناس عن دينهم    دجال :ظهور ال  -1

لشدة   سم :هذا االوسمي ببما أعطاه هللا من خوارق العادات /  

تنته / وتبين من ف  تحذر   ث كثيرة :أحاديوردت  دجله وكذبه /  

فيُحدث  بعض صفاته / وما   فإذا خرج   /ألرض من فساد  ي اه 

 بعونه. ه، وال يت ، فال يفتنون بنونعرفه المؤم

:  زول  ن  -2 السالم  عليه  بَِها}  عيسى  تَْمتَُرَن  فَاَل  لِ لسَاعَِة  لَِعلٌْم    َوإِنَهُ 

ْستَقِ َواتَ  ذَا ِصَراطٌ مُّ  {  يمٌ بِعُوِن   َهَٰ
 ل / ثم والمهدي في وجه الدجااًل / يقف هو  ينزل حكًما عد

فينت  تلهيق  / بالقرآن  ويحكم   / عيسى  / األشر  سيدنا  من 

 م  الخير.ويفيض المال ويع

3-    : ومأجوج  يأجوج  كبيرةظهور  أمة  بعد   وهي  تخرج 

  / عيسى  سيدنا  والدم  تنشر نزول  في  الفساد  /  ار  ثم األرض 

 هللا .  يهلكهم

ف في المشرق  حاديث لخس أشارت األالثالثة :  الخسوف    -4

والمغرب ،   الشيء    الخسف هو : /    عربال  وجزيرة،  غياب 

تشار  رض بسبب انهو عذاب من هللا ألهل األو  /في األرض  

 . الفساد

5-    : المؤمن الدخان  فيصيب   / الناس  يعم  السماء  من  دخانًا 

 ما يصيب الكفار منه ضيق شديد. / بين  على شكل زكام

الشمطلو  -6 :ع  مغربها  من  العالمة    س  بهذه  يدفع  اإليمان 

وبة  التثار من الطاعات / والتقرب إلى هللا / وإلك : لين  المؤمن

إليه   التوب   )علل:(الدائمة  األن  هذه  بعد  تنفع  ة  ال  لعالمة 

ُِ آيَاِت َرب َِك اَل يَن .}صاحبها  ُع نَ يَْوَم يَأْتِي بَعْ  { ْت ِمن قَبْلُ فْسًا إِيَمانَُها لَْم تَكُْن آَمنَ فَ

ا ال شكلها ووعهيعلم ن من مخلوقات هللا ال  خروج الدابة :    -7

 تصف المؤمن والكافر .و /إال هللا / تُكل ِم الناس 

8-    : وهي    رجتخ النار   / لمحشرهم  الناس  تطرد  اليمن  من 

 عالمات ظهوًرا.الآخر 
 

 

ــة الحــديث :   ــان قبــل صــاحبتها،))... س : دالل ــا مــا ك  وأيهم

   :على أثرها قريًبا(( فاألخر  
 عالمتان متقاربتان جًدا.ة دابال وخروج عالمتا طلوع الشمس من مغربها /

 

 

 دي :  لمه س :  ا
دجال / / يحارب ال  ل بيت النبيهو رجل صالح من أه

: )) لو  النبي  قال  ويحكم بالقسط / وينشر العدل بين الناس،  

 مني أو  م حتى يبعث فيه رجالً ل هللا ذلك اليو لدنيا إال  يوٌم لطو   من الم يبقَ 

بيت أهل  اسمن  يُواِطىُء  اسم ي  ومه  أبي((   اسم ي  اسم  بالغ  /    أبيه  وقد 

ه الذي  على أنه وحدي، وإظهاره  في انتظار خروج المهد  ينسلمبعِ الم

ت  سينجيهم من الفتن والمصائب ، لكن الرسول بي ن أنه عالمة من عالما 

 عة تدل على اقتراب يوم القيامة. السا
 

 

 :   لم من فتنة الدجال ما الذي يعصم المس: س 
باهلل وااإليمان   / علحر  / ص  الصالحة  األعمال  لى 

/ والتعوذ من فتسوروقراءة فواتح    خاصةنته  ة الكهف 

 صالة قبل التسليم. ال في
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 :  أحداث اليوم اآلخر :(6)درس   

:  عالمات تسبقه تدل على قـرب وقوعـه لقيامةس : علل : جعل هللا ليوم ا

باألعمااال  ئـهقاللاًدا استعدتهم ويتوبوا لربهم / ا من غفلليتنبهو  حمة بالعبادر

 الصالحة.
 

 باليوم اآلخر :ان  س : مفهوم اإليم
االعت ❖ الجازمهو  الموت    قاد  بعد  أبدية  أخرى  حياة  بوجود 

 يحاسب هللا فيها اإلنسان على أعماله.  
المسلم  ❖ يؤ  وعلى  بكل ِ أن  ممن  والرسول  هللا  به  أَخبر  ما  أخبار    ن 

القيامة األولى،    يوم  النفخة  الجن  وحتمن  أو  ى دخول  وما  ار  النة 

 يجري فيهما.
 

 :  خر التي تقع في اليوم اآلمة األحداث العظيرتب  س : 

إلى )  :    األولى   ةالنفخ  -1 نفخة    إشارة   / الدنيا  الحياة  نهاية  نفخة 

ا  الصعق( هللا  يأمر  )البو  لَملَك :   الصور  في  من  النفخ  فيموت   / في  ق( 

تناثر تو  / لسماء  : فتنشق ا  ويرافقها أحداث كونية مذهلة  السماوات واألرض/

 .   النجوم والكواكب / وتتفتت األرض

النفخة  وهي    ة البعث ( :)نفخ  الثانية:  النفخة  -2 الَملَك فينفخ  أمر هللا 

 ات . الثانية في الصور / فتعود الحياة إلى األمو

ال  :  الكبرى  والشفاعة  الحشر  -3 اليُجَمع  في    )علل:( محشر ناس 

أ  من : طول الوقوف /  قف  لموهوال اانتظاًرا لحساب رب العالمين / وتشتد 

لعرق بحسب  ، ويصيبهم االشمس منهم   عراة، وتدنو  فاة ر الناس ححيث يحش

أن  وهي    )عرف:(  :  شفاعته الكبر  يلجأ الناس للنبي ليشفع لهم   ثم عمالهم،  أ
 عانونه في الحشر. ا يمم لتخليصهم (   حسابهم ) هللا للناس  ليعج

   : والحساب   العرض -4

القيامة بحوض عظيم،    نبيه  هللايكرم    الحوض:   على  الورود  -5 يوم 

معاناتهم من   بعدالناس    يرد عليه/    من العسل، أبيض من الثلج لى  ماؤه أح

المحشر  أبدًا،    فمنهم/    أهوال  يظمأ  فال  منه  يشرب  المن  مؤمنون  وهم 
وأحكام اإلسالم    ة النبي طهم بسننه بسبب تفريمن يُبعَد ع  ومنهم الصادقون /  

 . 

حوله  ج  هو   :  صراطال   فوق  المرور  -6  / جهنم  فوق  منصوب  سر 

 .   ليها بالمرور عيأمر هللا الخالئق جميعً /   ظلمة دائمة

             . النار أو  الجنة  دخول -7

   . الصغرى الشفاعة -8
 

 

 اليوم اآلخر : من إخفاء وقت الحكمةس : ما 
لع علي  لغيب من علم ا  ر :وم اآلخوقت الي  • ه  الذي استأثر هللا به / ولم يُط 

 لقه. ن خا مأحدً
اعة هللا  فيقبل على ط م،  يه مصيره في ذلك اليوعل  أن يهتم بما سيكون   وعلى المسلم •

 يه استعداًدا لهذا اليوم العظيم لتزام أوامره واجتناب نواهوا

 

 

 ر :اعتناء القرآن باليوم اآلخ  ل )مظاهر(الئد  س :
ل قو ي  ،ال به  اإليمان ال يصح إيمان المسلم إبه من أركان  ع د اإليمان    -1

ِكَن الْبَِر َمْن آَمَن بِالَِلِ َوالْيَْوِم ِرِق َوالْمَ َل الَْمشْ َولُّوا ُوُجوَهكُْم قِبَ تُ  لَيَْس الْبَِر أَنْ هللا تعالى: }
ِر  اآْلخِ غِْربِ َولََٰ

 { .  النَبِي ِينَ َوالَْماَلئِكَِة َوالِْكتَابِ وَ 
 

ألنه يضبط سلوك   :()علل  ربط اإليمان باليوم اآلخر باإليمان بالل  -2

ْن كَاَن يُْؤِمُن بِالَِلِ  ظُ بِِه مَ لِكُْم يُوعَ ﴿ذََٰ ، قال تعالى:  لصالحل ااإلنسان فيحرص على العم

واإليمان باليوم ن اإليمان بالل لك ربط الرسول بيوكذ،   يَْجعَْل لَهُ َمْخَرًجا ﴾ِق ّللَاَ َوالْيَْوِم اآْلِخِر   َوَمْن يَتَ 

اآلخر  لل واليوم  يُْؤمن باجاره، ومن كان  ذ  ن يؤمن بالل واليوم اآلخر، فال يُؤْ كا  من   ال: ))اآلخر، فق

 ت(( . يَْصمُ م ضيفه، ومن كان يؤمن بالل واليوم اآلخر فَلْيَقُل خيًرا أو لِ فليكر
 

 ن .في موضوعات القرآ ر،اإلكثار من ذكر اليوم اآلخ -3

كثيرة    -4 بأسماء  اليوم  هذا  ال  مثل:تسمية  ودينيوم  الحساب، ،  يوم 

ة، والقة، ويوم القيامة / والواقع  ارعة . والطامة، والصاخ 
 

         

 س :  العرض والحساب :  
ثم تتط  العرض :  ❖ الناس على هللا صفوفًا /  اليُعَرض  / اير    من   صحف 

يأخذ    ومن  /ح والسعادة  والعمل الصال  إليمان أهل ا هم يأخذ كتابه بيمينه  
 لكفر والنفاق. ل اأه  همهره كتابه بشماله وراء ظ

  ن وزفت كبيرها /  عمالهم صغيرها واس على أالنهللا يحاسب    الحساب : ❖

   والحساب نوعان:بميزان ال يعلم طبيعته إال هللا /  

اليسير ▪ عرضت من،  بالمؤ  خاص   :   الحساب  أقر    إذا  ذنوبه  عليه 

 عنه.   جاوز سترها هللا عليه ويتبها، في

▪ : العسير  الحساب  ا   خاص  أما  معاصيهم،    رونينكلنار،  بأهل 
 نو يعملون. كاوأرجلهم وجلودهم بما  يهم عليهم ألسنتهم وأيدفتشهد 

 

 س : الجنة و النار  :
نعيم  من ال  ال تحصى  وفيها أنواعللمؤمنين /  دار قرارهي  الجنة : ✓

المؤمن في  الصالحة التي قدمها تتناسب مع األعمال   وهي درجات   /

 الدنيا. 
✓ : الكافرين  النار  /    ع واأن   وفيها   /  مثو   العذاب  من  وهي  كثيرة 

  بها اإلنسان ي التي ارتكاسب مع الذنوب والمعاصتنت ت منازل ودركا

 في الدنيا. 
 

 س : الشفاعة الصغر  :
 ي من عباده. ويرتض : يأذن له / لمنيقبلها هللا  ▪

 :  والصالحين /والشهداء  /األنبياء   لقيامة :ومن أمثلة الشفعاء يوم ا ▪

 أهل بيته . من سبعين يشفع في  فالشهيد ✓

 .  و يحفظه ويعمل بهه ألمن كان يتلو  القرآنوشفاعة  ✓

 ائمين.  لصل الصيامعة وشفا ✓

 لم .صلى هللا عليه وس الذين يؤذن لهم بالشفاعة سيدنا محمد وأول الخلق ✓

 

 

 س : آثار اإليمان باليوم اآلخر :
والتزامهنضوااإلنسان  استقامة    -1 الصالح    باطه  ومراقبة العمل 

 .علن والسر في ال هللا

م  -2 وطلب  بالدنيا  التعلق  مشروعة   لذاعدم  غير  بطرائق  )  تها 

 بما أعده هللا للمؤمنين من نعيم الجنة.  مانهإلي علل:(

المؤمن  -3 قلب  في  عالطمأنينة  هللا     (لل:)  عدل  يستشعر  عندما 

 يوم القيامة. وحسابه للناس 
 

 ى ) الصعق( . ولاألنفخة لا ...{ .  فِي الصُّوِر فََصِعَق َمْن  فِخَ َونُ  }

تَثَ َرْت َوإِذَا الْكََواكِ فَطَ إِذَا السََماُء انْ } وإذا البحار فجرت وإذا  َرْت  ُب انْ

 ..{ . ت  القبور بعثر 
 النفخة األولى )الصعق( . 

 )البعث( .  الثانيةالنفخة  { .  ينظرون  فإذا هم قيامَخ فِيِه أُْخَر َٰ نُفِ  ثُمَ } 

لَِك َحْشٌر عَلَيْنَا يَ  }
 الحشر والشفاعة الكبر  .  {. ِسيرٌ يَْوَم تَشَقَُق اأْلَْرُض عَنُْهْم ِسَراعًا ذََٰ

 العرض .  { ..  فًّا  لَىَٰ َرب َِك صَ عَ َوعُِرُضوا }

 . والحساب العرض  {  ا يرً يَسِ اسَُب ِحسَابًا ( فَسَْوَف يُحَ 7)ابَهُ بِيَِمينِِه َي ِكتَ فَأََما َمْن أُوتِ  }

 اب . حسال .. .. { َونََضُع الَْمَواِزيَن الْقِْسطَ لِيَْوِم الْقِيَاَمِة } 

 الحوض .  علىالورود  إن ي فََرطُكُْم على الحوض..( )
 
 
 

 هما وقت كل من 

 شر . في وقت الح ر  : ة الكبالشفاع

، و الشفاعة الصغر  :  الحشر  دخفي  الجبعد  أو  ول  نة 
 . النار  
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 أفعال الخير صدقة  :          :(7)درس   

اس  مـنى مَ الَ سُـ عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسـول هللا: )) كـلُّ  النـَ

ل الرجـ ، ويُعـينُ ثنـين صـدقَةٌ يه الشمس يَعِْدل بين االع فعليِه صدقةٌ، كَل يوٍم تطل

كلمـة الطيبـة صـدقة، ها متاعـه صـدقةٌ، والى دابته فيحمل عليها أو يرفع عليعل

 ل خطوٍة يخطوها إلى الصالة صدقةٌ، ويميط األذ  عن الطريق صدقةٌ((.كو

 س : راوي الحديث : 
 عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني . رة :و هريبأ ▪

 في المدينة. ها (  57ا( / توفي ) ه7) لمأس  ▪

أح ▪ من  الصكان  افظ  لألحاديث  :حابة  ر   لنبوية  سول ألنه الزم 

 كثرة الحفظ . النبي بدعا له هللا / و
 

   معاني المفردات والتراكيب: س: 
  تبعد وتزيل تميط األذ : -2/   مفاصل اإلنسان سالمى: -1

 ما يستحق األجر والثواب.  :دقة ص -3
 

 صل ( المفا )أهمية:  أعظم نعم هللا ل اإلنسان مناص س: علل: مف

 إلنسان تعتمد عليها. ركة األن ح •

عل • تدل  هللا كما  قدرة  وعظمته، ى  خلق     النحو    الذي  هذا  على  :  اإلنسان  من 

نسَا} التناسق / ومرونة الحركة / وجمال المنظر  {. ِن تَقِْويمٍ سَ أَحْ  َن فِيلَقَْد َخلَقْنَا اإْلِ
 

  على نعمه :س : ما طرائق شكر هللا
كن أن يقوم  الخير التي يمأفعال  وهي كل    ل:عناها الشامبالصدقة بم ✓

 .  بها اإلنسان 
ال ✓ باستخدام  :وذلك  في  /    جسم  الخير  وأفعال   / هللا  طاعة 

 فكل مفصل يتحرك في طاعة هللا يكسب صاحبه ثوابًا.  ومساعدة الناس، 
 

 قة : دصال واعأن س :
يقوم  التي يمكن أن    عال الخير أفوهي كل    الصدقة بمعناها الشامل : ✓

 نسان . بها اإل
 التي تختص باألموال .  :المالية قات صدال ✓

ل الناس القيام بها من غير جهد كبير  يع كيستط:   المعنويةقات  الصد ✓

 وال يحتاجون إلنفاق المال فيها.  /
 

 فة : ُمعرَ ة غير س : علل : جاءت كلمة )صدقة( نكر
ع البر  على كل أنوا  فتشمل األجر:    بالمعنى العامعلى الصدقة    لتدل

 .  د يير دون تقيوالخ
 

 بينها الحديث:  س:أعمال الصدقة بمفهومها العام التي
كثرة الخطى إلى    -4الكلمة الطيبة /   -3إعانة اآلخرين /  -2بين المتخاصمين /  لعدلا -1

 . ريق عن الطإماطة األذ    -5الصالة  /  
 

اإلسالم عليها  اجتماعية حث  قيمة   : البين)  :  س  ذات  "يعدل  إصالح 

 بين اإلثنين صدقة( 
 ) فوائدها:(   )علل:(هما  اإلصالح بينين والمتخاصم بيندل الع

 امل الفرقة في المجتمع . زيل عوألنه ي ✓

 وبه تزول البغضاء والشحناء بين الناس.  ✓
 

 " ويعين الرجل على دابته.. "(س / تكافل بين الناس) تعاون بين النا:إعانة اآلخرين :س
اليز ه ينأل  )علل:(  هم وقضاء حوائجهممساعدة الناس في أمور دنيا حبة  مد 

 فل بينهم. بين المجتمع / ويؤكد التكا
 

 لطيبة  : مة االكل: س 
  )علل:( د جاءت )الكلمة( مقيدة بالطيبة اصي به / وقالخير والتوقول  ❖

   سواٌء كانت في :لتخرج الكلمة غير الطيبة / وتشمل كل كلمة طيبة 

 حق هللا : كالتسبيح والتهليل.  ✓

 ق.حلول اقويحة، كرد السالم، والنص : سالناوحق  ✓
 

 ةٌ " إلى الصالة صدقها  يخطو"وكل خطوةٍ ة: س :  كثرة الخطى إلى الصال
ال :    قصد بيوت هللا لصالةلمداومة على  رسول لدعا  الجماعة ألهميتها وفضلها 

 ألنها تؤلف بين المصلين / وتزيد المحبة والعالقات الطيبة بينهم.  
 

 

 

 :  ذ  عن الطريق س : إماطة األ
يؤإزالة كل   العامة، كالفي    ساالن  يذما  والمرافق  ساخ األشواك واألوطرق 

 لبيئة والمرافق العامة. مية نظافة الك تأكيد أهوفي ذ )علل:(يرها  وغ
 

 س : جزاء قيام المسلم بأعمال البر والتقو  : 
 زيادة النعمة /  ثواب هللا على أعماله الصالحة. 

 

------------------------------------------------------------ 

 

 ة :(:  صالة الجمع8درس )  
 

 ح ذلك:المسلم، وض ة عظيمة في حياةي  ة أهمس : للصال
 فهي صلة العبد وربه.  .1

 وسبب في استقامة سلوك المسلم.  .2
 خصوًصا حين يؤديها جماعة في المسجد. وشعوره بالراحة النفسية،   .3

 

أدخـل  وفيـه ،ق آدمفيـه ُخلـالشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه  )س:داللة:

 م الجمعة(( :في يوإال  ةعال تقوم الساالجنة، وفيه أخرج منها، و
 على ما سواه من األيام.  يوم الجمعةفض ل هللا 

 

يســأل هللا : ) فيه ساعة، ال يوافقها عبد مسلم، وهــو يصــلي، داللةس :  

 (:شيئًا، إال أعطاه إياه
 اء . ساعة يستجاب بها الدع خص هللا يوم الجمعة ب

 

 الجمعة:  سورة من سور القرآن بسورةهللا مىس :لس:عل
 . فضل يوم الجمعة ى عللة للدال
 

 الجمعة :ضل صالة س : ما ف
 له بكل خطوة أجر سنٍة صيامها وقيامها . ، نيل األجر العظيم  -1

 . تكفير الذنوب والخطايا  -2

 

  :س : حكم صالة الجمعة
 ينة.م بشروط مععلى كل مسل واجبة

 

 الُْجُمعَةِ ِمن يَْوِم لَصاَلِة ِدَي لِ ا نُو آَمنُوا إِذَ يَا أَيَُّها الَِذينَ }  : ى لاه تعلولة قس : ما دال

ِلكُْم َخيٌْر لَكُْم إِن كُنتُْم تَعْلَُمونَ 
 { : فَاْسعَْوا إِلَىَٰ ِذْكِر ّللَاِ َوذَُروا الْبَيَْع   ذََٰ

ألمر  ة ( واالصال ترك البيع وقتة الجمعة + و) السعي لصالأمر هللا با  

على   ودليل   / سالوجوب  أ عند  الجمعذان  ماع  السعي    يجب  ةصالة 

 يشغله عن أدائها. لشراء وكل ما بيع وا الت الللجمعة / وترك معام
 

ِعِهُم )تْركهم( الجمعات، أو ليخــتمن واٌم عن ودْ نْتَِهين أق)) لَيَ :  الحديث   داللة  س : ما

 ن(( .بهم، ثم ليكونن من الغافليهللا على قلو
 أو تركها بغير عذر.  في أداء صالة الجمعة التهاون  من حذر

 

 س :  شروط وجوب الجمعة :
ال  ت:وقال خول  د  -1 زوال  من  يبدأ  الذي  الظهر  صالة    شمس ووقتها 

 .   يصلي الجمعة حين تميل الشمس" "النبي كان 

والذك  -2  / / والتكالقدرة  بالغ عاقل  ليف ورة  المر )مسلم  أة  (، واستثنى 

 ض :  والمريوالصبي 

:إف ✓ الصبي  صلى  واح  ن  صالته،  تطوًعاصحت  له  /    تُسبت 

 ديه أجٌر على حثه وتعويده . لوالو
 ه. فصالته باطلة؛ لعدم إدراكأما المجنون :  ✓

ا وأم ✓ : ا  والمرأة  عن    لمريِ  وأجزأت هم  صالتهم  ِض  صحت  فر 

 الظهر. 

 خص وحده. فال تجب على الش : اسموعة من النوجود مج -3

 ظهر / فإن صلى سافر، بل يصلي اللى المع  تجب   فال  اإلقامة :   -4

 ظهر.الة اله عن صالجمعة أجزأت
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 س : كيفية أداء صالة الجمعة :
المنبر (1 اإلمام  صعود  الثاني أل ا  امقي و  ، بعد  اإلمام    يخطب  ذان 

 . بتقوى هللا  صي ويورسوله ، ، ويصلي على ، يحمد هللا خطبتين

الاإلطال  ويسن عدم  (2 من    أقصر   ثانيةلاخطبتين، وأن تكون  ة في 
 ن ةٌ من فقهه ((، َمئِ خطبته  ة الرجل، وقصر)) إن طول صال     األولى . 

الخطيب  (3 والقيم    يحرص  األخالق  التزام  الناس  دم  ع وتوجيه 

 ح الهيئات ومؤسسات الدولة. ريتج
يدعو    ويستحب (4 األأن  والسلولي  بالصالح  والتوفيمر  ق  داد 

 ألمة . خير ل ذلك من لما في     )علل:(د ية البال باد وحمالخدمة الع

 ركعتين يجهرلين يصلي اإلمام بالمص  ةوبعد االنتهاء من الخطب  (5

سورة  بعد    أن يقرأ في الركعة األولى   ويستحبفيهما بالقراءة /  
 . الغاشية سورة وفي الركعة الثانية،  األعلى   فاتحة سورةلا

 

 عة :ن صالة الجمس : آداب وسن
 . ن الثيابلتطيب ولبس أحساالغتسال وا -1

فيالتب  -2 للمسج  كير  له /    دالذهاب  رقاب طي  تخ  ُويكره 

 المصلين. 

)من مس      وعدم التحدث واإلنشغال بشيء  اإلنصات للخطيب /   -3

 الحصى فقد لغا(. 

 بعد صالة الجمعة.  ين أو أربع ركعاتي ركعتيصل -4

 .  المساجد ال يغلق طرق المرور أمام -5
 

------------------------------------------------------- 
 

 (:  مقاصد الشريعة : 9درس )  
 

 

 صد الشريعة :س :  مفهوم : مقا
الغايات  /    هي  لتحقيقها  اإلسالمية  الشريعة  جاءت  التي 

المفاسد عنهم في    ودرء المنافع للناس ،    بجل  في  وتتمثل 

  وهو األعلم  /  هو هللا  صدرهاألن م  )علل:( يا واآلخرة  الدن

 .ق مصالحهميحق بما 
    
اء )رتــب المصـالح الخمــس التـي جــنــاس:الح الواع مصــ س : أنــ 

 (اإلسالم لتحقيقها

/   العقلحفظ  -3/  النفسحفظ  -2/   الدينحفظ  -1

 .  المالظ حف -5 والعرض /  النسلحفظ  -4
 

لح الخمــس التــي س : علل : حفظ الدين مــن أهــم المصــا

 : يجب حفظها
 سان.ه حياة اإلنام تستقيم بل نظام عألنه يمث (1

  . التي تدفعه لعبادة هللافطرية اجة الويلبي الح (2

يشعر بالسعادة خير والفضيلة، في نفسه معاني الي فويقو   (3

 والطمأنينة.
 

 ك :وضح ذلدين ، س : من واجبات الدولة حفظ ال
وحري (1  / االختيار  حرية  لإلنسان  ممارسة تضمن  ة 

 ليها.االعتداء ع ومنع العبادة / 

 .إلسالمعلى اعتناق اغير المسلمين وتحريم إكراه  (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ا اإلسالم لحفظ  :س : الوسائل التي شرعه

 :  اذكر مثال على حكم شرعي يقصد منه حفظ : س
1-  

 الدين : 

و  تعاليمهام  والتز   /   العباداتأداُء   /    الجهاد/  عنه  وتحريم  دفاًعا 

 والخرافات . بدع ال

2-  

 فس : الن

ووجوب   إيذاء تحريم    / المرض   التداوي   النفس  وتشر   عند  يع  / 

 نفسا {ولكم في القصاص حياة{}من قتل }  .  صاصالق

3-  

 العقل : 

األعمى /    ونهى عن التقليد والبحث والتفكر /    طلب العلم حث على  

 "كل مسكر حرام" . والمخدرات كشرب الخمر وحرم كل ما يفسده  

4-  

 سل : الن

فيهرش ▪ ورغب  الزواج  ا  )علل:(  ع  بقاء  على  ل،  لنسللحفاظ 

 الط. اإلخت  واألنساب من

 . بصرِ  الغب وأمر  ▪

 }الزانية والزاني{ .ةعقوب ، وحدد لمرتكبهوما يؤدي إليه وحرم الزنى  ▪

5-  

 المال : 

 }والسارق والسارقة { .وأكل أموال الناس بالباطلحرم السرقة   (1

أحد طعاًما    وكسب المال بطرق مشروعة   حث على العمل  (2 أكل  "ما 

 قط  ، خيًرا من أن يأكل من عمل يده". 

 . خرين ال اآللى أموععتدي لمن يوفرض عقوبات  (3

 ية :سالمعة اإلن مقاصد الشري: ما الغاية م س
 حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال(.)ناس الخمس:تحقيق مصالح ال

 

س : علل : تحقيق المصالح الخمس على ثالث مراتب ، وليس على مرتبــة 

 س.ة النااألهمية وحاجمن درجة واحدة  ليست على ألن هذه المصالح  واحدة :
 

 :س ( الخمناس ) مراتب مصالح ال يةة اإلسالملشريعاصد اتب مق: مرا س

 منه لقيام حياة الناس، ويتوقف عليها وجودهم. ال بد هي ما  يات:الضرور -1

هي ما يحتاج إليه الناس للتوسعة عليهم / والتخفيف عنهم، مراعاة    الحاجيات:   -2

 ألحوالهم وظروفهم . 
مكارم  اسن العادات وح ممن نسان يق باإلما يلب ألخذهي ا التحسيني ات: -3

  من غيرها. قوم الحياة ليها الحاجة، وتمس إال ت، مما األخالق 
 

 س : ما األثر المترتب على عدم وجود :

انعدمت الحياة / واختل نظامها / وفسدت مصالح الناس   الضروريات:  -1
 وعم ت فيهم الفوضى.  /

تنعدم  الحاجيات:  -2 ال  لالحيا  وبدونها   / يقع ة  قة  المشفي    الناس  كن 

 رج. والح

يجعل  لكن وجودها  اإلنسان، و  دت ال تتأثر حياةفُقذا  إو التحسيني ات:  -3

 الحياة ذات بهجة وجمال. 
 

 س: اذكر مثال على حكم شرعي في مرتبة : )مثال على:(

 .   تحريم قتل النفس الضروريات:  -1

 . فر والمساض مريلل  ضانكإباحة اإلفطار في رمالرخص  الحاجيات:  -2

 . الثوبدن و الب  الشرع كطهارة به أمر ما  (1 ي ات: تحسينال  -3
 اإلنسان على أخيه . حريم بيع الشرع كت  نهما نهى ع (2

الشرع (3 إليه  ندب  كل    )مندوب(  ما  عند  الزينة  كأخذ 

والتقرب    / /  هللمسجد  وصدقة  صالة  من  بالنوافل   

 وآداب األكل والشرب . 
 
 

      

 تحسينيات لا جيات الحا الضروريات  

 ن الديظ حف
لوات  وجوب الص

 مس لخا

ن  إباحة الجمع بي 

 ر مسافت للالصلوا

بدن  وجوب طهارة ال

 صالة لصحة ال

حفظ  

 النفس 
 تحريم شتم اآلخرين  تحريم قتل النفس 

المالبس  لبس  وجوب

 للعورة الساترة 

 تحريم شرب الخمر  حفظ العقل 
إباحة التخدير لغايات  

 العالج 
 علم ندب السعي لطلب ال 

ظ  فح

 النسل 
 اج لزوة اوعيمشر

من  اج م زوتحري

ينجبون مصابين  

 يا لتالسيمبا

 وب غِ البصر جو

 تحريم االحتكار  السرقة تحريم  لمال حفظ ا 
وجوب التوسط في  

    االنفاق
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 (:  حقوق اإلنسان في اإلسالم : 10درس ) 
 

 

 يعااة / نية رفمبااادىء إنساااأكـد  م /1948 وضـع س : اإلعالن العالمي لحقـوق اإلنسـان :

 وق .ن حقم ممع ما جاء به اإلسال معظمها تتفق فيو / إلنسانحقوق ا تحفظ
 

بأنهااا م بمميـزات عـن غيرهـا :   ان في اإلسـالحقوق اإلنس  س : تميزت

 مبادىء ثابتة ال تتبدل ألنها : / مالئمة للفطرة / ومن عند هللا .
 
 

 س : مفهوم حقوق اإلنسان في اإلسالم :
أثب وميزات  مصالح  الشريعةهي  ولإلنس   تتها   / اآلألزمان  ين خر ت 

 ، أو ماله. نسله و عقله، أوه، أنفس  امها لحفظ دينه، أور باحت
 

 

 س : أسس حقوق اإلنسان في اإلسالم ومرتكزاتها :
الجنس أو اللون   وحدة األصل للجنس البشري :  -1 / واختالف  خلقوا من نفس واحدة 

أَيُّ   }   ق. وليس للنزاع والشقا  دافعًا للتعارف والتآلف  ذَكٍَر وَ لَقْنَ نَا خَ نَاُس إِ الَها  يَا  ن  نَاكُمْ ىَٰ  أُنثَ اكُم م ِ  َوَجعَلْ

 {.  لِتَعَاَرفُوا   إَِن أَْكَرَمكُْم ِعنَد ّللَاِ أَتْقَاكُْم   إَِن ّللَاَ عَلِيٌم َخبِيرٌ قَبَائَِل شُعُوبًا وَ 
الن  التكريم اإلنساني :  -2 م هللا  / ومن حقكر  اله ه وملى نفسيأمن عاإلنسان أن    اس جميعًا  

َن  َم َوَحَملْ ا بَنِي آدَ َولَقَْد كََرْمنَ   }  يب.لتعذيتعرض للظلم وا  فال   ضه،وعر نَاُهْم فِي الْبَر ِ َوالْبَْحِر َوَرَزقْنَاُهم م ِ

َمْن َخلَقْنَا تَفِْضياًل   {.  الطَي ِبَاِت َوفََضلْنَاُهْم عَلَىَٰ كَثِيٍر م ِ
الحق  اس :العدل بين الن  -3 والفي  }اجبات  ووق  بِالْعَدْ   ّللَاَ إَِن    .  وَ يَأُْمُر  َوإِياإْلِ ِل  تَاِء ِذي  ْحسَاِن 

 {.  َويَنَْهىَٰ عَِن الْفَْحشَاِء َوالُْمنكَِر َوالْبَغْيِ   يَِعظُكُْم لَعَلَكُْم تَذَكَُرونَ لْقُْربَىَٰ ا
 

 س: حقوق اإلنسان في اإلسالم :
 .   مساواةحق ال /حياة  حق ال قوق الشخصية : الح -أ

  تقاديةعقوق االالح -ب

 والفكرية :

حق حرية   / / حق التعلُّم   دين الت حق حرية

 .  لرأي والفكر ا

 حق العمل  / حق التملك والتصرف .  الحقوق االجتماعية  : -ج

حق تولي المناصب العامة / حق الترشح   الحقوق السياسية :  -د
 سي . ممارسة العمل السيا واالنتخاب / حق 

 

 ة :ايق الحس : ح
ا .1 الع   اءالعتد حرم  ،  لى  البشرية  اء على  نسان بمنزلة االعتدإقتل  وعد   نفس 

 .   االناس جميعً  حياة

 حفًظا لحياة اإلنسان / وألمن المجتمع واستقراره.  وشرع القصاص )علل:(  .2
 

 

 الحقوق والواجبات، من غير تمييز . فيس : حق المساواة  : 
 

رم االعتداء عليها وح /دة عبات البيو ونحترمنه  / حق اختيار دي: حق حرية التدين : س  

 بالذات اإللهية والرسل والدين وشعائره . الستهزاء: عدم ا لحقاهر احترام هذا امظ ومن /
 

 س : حق التعلم  :
العلم   المعرفة، واختيار نوع  أمته ونيل     )علل:( أ ( حق اكتساب  تقدم  لتحقيق 

 هللا .  مرضاة

 مة حياتهم. قاي استظيم فلعا  ألثرهعي م الشر لالعلوم الع  ب ( ومن أهم 
 

 رأي والفكر :ال  حريةس : حق 
قُ  ❖ إِنَمَ }  أَِعظُكُم ْل  {   ا  تَتَفَكَُروا    ثَُم  َوفَُراَد َٰ  َمثْنَىَٰ   ِ لِِلَ تَقُوُموا  أَن  اآلية    بَِواِحَدٍة ۖ  هذه  في 

 وال واآلراء. ه ويتفكر ليمحص األقفي أن يقف مع نفسدعوة صريحة لإلنسان  

  ار والمذاهبألفكشر اذ لنأن ال تُت خ  بقيد :   الفكر و   أية الر م حريإلسالضبط ا ❖
 . ، ونشر الباطل وإيذاء الناس  المنحرفة 

 

 س:تشتمل الحقوق االجتماعية على حقوق عدة ، فما هدفها:
 تجعل اإلنسان عنصًرا فاعاًل في المجتمع.  ✓

 ى نفسه . ادقة ليعيش آمنًا علويحقق بها المواطنة الص  ✓
 

 س : حق العمل :
 اب والسعي في طلب الرزق. سبألبالألخذ عا ود دة / اعتبره عبا -أ

 مال. كل حقوق الع ين / وحذر أ تهيئته للقادر لة لدو لى اوأوجب ع  -ب
 

 س : حق التملك والتصرف :
الناس بالباطل   ❖ ألن المال في نظر    )علل:(من غير استغالل لآلخرين أو أكل أموال 

 . أمته نفسه ودم يخ وبه  اة / ووسيلة للحياة الكريمة اآلمنة /الشريعة هو عصب الحي

 رين . اآلخ وال االعتداء على أم تمنع شرع عقوبات  ❖
 

 

 ن التي أقرها اإلسالم :حقوق اإلنسايمكن ضمان   س : كيف
يدركون   • الناس  تجعل  التي  الثقافة  ونشر   / تكفلها   التي  القوانين  بسن  

 ة ضوابطها. على رعايتها ومراعا  هذه الحقوق، وتحث
 

 
 

 

---------------------------------------------------------- 
 

 (1ة )سيرة النبويربوية في ال: القيم الت(11درس ) 
 

س : علل : تعد الســيرة النبويــة بأحــداثها وتفاصــيلها مدرســة 

 تربوية متكاملة :
ة منهًجا للتربية الصحيحة  يم عظيمة تضع للبشريلما تحمله بين ثناياها من ق

 مع المواقف الحياتية المختلفة.  امل لتع اوحسن  ان، نسك اإل تقويم سلو ل
 

 مفهوم القيم  :: س 
عليها   الشخص  يُصِدرايير  مع ،    بناًء  األشياء  على  أحكامه 

 في سلوكه وعالقاته مع اآلخرين.  وينطلق منها
 

 س : من أين يستمد اإلنسان قيمه :
 عية .وعالقاته االجتما  دينه / وأعرافه / من

 

 رد والمجتمع؛ اذكرها :فلء افي بنار  كب  هميةس : للقيم أ
 ح.الالص لجيلتكوين ا -1

 ة.ابية المؤثرشخصية اإليج ال تبني  -2

 تعديل السلوك .  -3
 

 س  : عرف : القاعدة الفقهية ) العادة الُمَحك َمة ( :
رض مــع مبادئــه وتشــريعاته، الحسنة التــي ال تتعــاأقر اإلسالم العادات والتقاليد  

 م .الحككم شرعي إذا لم يرد نص في ذلك ت حُ ثباًما إل َحكَبح ت تصوهذه العادا
 

 القيم ، اذكرهما :نموذجين من ة النبوية بس : عنيت السير 
 القيم اإليمانية / والقيم األخالقية والسلوكية. 

 

 س : عرف : القيم اإليمانية :
عالقة    تنظمحقائق اإليمان    ة من مستمدمعايير وأحكام  تتعلق ب  قيم

 . آلخركته وكتبه ورسله واليوم ا لل ومالئإليمان با اك ،ربهان باإلنس 
 

 قواعد ، اذكرها:ة على أسس و يم اإليمانيس:أقام النبي الق
 التقوى.   -4اإلحسان /  -3اإلخالص /  -2تعظيم هللا/ -1
 

 ) نماذج ( س : عدد القيم اإليمانية  : )أمثلة( 
 . ليهكل عالثقة باهلل تعالى والتو -ب  ان   /  اإلحس -أ

 

 ان :س : اإلحس
 اإليمان. ال بكم من اتصاف المؤمن  ينشأ اإلحسان ✓

حين سئل عنه فقال:  أن   إلحسانى امعنن النبي  وقد بي  ✓

 تعبد هللا كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك .

 
 

 الحياة  قح يعًا { . َل النَاَس َجمِ قَتَ َما  فِي اأْلَْرِض فَكَأَنَ  فَسَادٍ فٍْس أَوْ نَ  رِ يْ بِغَ  َمن قَتََل نَفْسًا } 

 ... (،ِ  حق المساواة  .   إال بالتقو ((.. وال أسود على أحمر،  ال فضل لِعَربي على عََجمي 

 التدين  يةحر { .   الدينراه في قال تعالى : } ال إك 

ْل أَبِالَِلِ    عَبُ كُنَا نَُخوُض َونَلْ  إِنََما َن ولُ لَيَقُ  مْ تَهُ أَلْ قال تعالى : } َولَئِن سَ     َوآيَاتِهِ قُ

 بَعَْد إِيَمانِكُْم   {. فَْرتُم ( اَل تَعْتَِذُروا قَْد ك65َ)  ِه كُنتُْم تَْستَْهِزئُونَ َوَرسُولِ 

حق حرية  

 التدين 

ِع   حق التعلم  { َم َدَرَجاتٍ الِْعلْ   أُوتُواَن  ِذيلَ َوا  آَمنُوا ِمنكُمْ  ّللَاُ الَِذينَ قال تعالى:}يَْرفَ

ِ أَن  ةٍ ۖ م بَِواِحدَ أَِعظُكُنََما ْل إِ } قُ   حرية الرأي   { ثَُم تَتَفَكَُروا   َمثْنَىَٰ َوفَُراَد َٰ  تَقُوُموا لِِلَ

 عمل حق ال { هِ ْزقِ ر ِ ِمن  بَِها َوكُلُوا اْمشُوا فِي َمنَاكِ أْلَْرَض ذَلُواًل فَ ا} ُهَو الَِذي َجعََل لَكُُم 

در، ورجل  عطى بي ثم غلقيامة : رجٌل أوم اهم ي) قال هللا : ثالثة أنا َخْصم

 (ورجل استأجر أجيًرا فاستوفى منه ولم يعط أجرهع حًرا فأكل ثمنه، با

 حق العمل 

 حق التملك  {   كُم بِالْبَاِطلِ أَْمَوالَكُم بَيْنَ تَأْكُلُوا يقول تعالى: } َواَل 
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   س : أثر اإلحسان على اإلنسان :
هللا  بمراقبة  شعر  أقوإذا  يضبط  فإنه  وأفعاله،      على   فيحرص اله 

حسن  في أ ياة  واجباته في الح   ويؤديعن المعاصي،    ويبتعد ،  اتاعطال

 ة.صور
 

 الذي يشعر بمراقبة هللا له:على الطالب  ثر اإلحسان  س: أ
ل  يحافظ على مرافق المدرسة، ويعامل معلميه وزمالءه باحترام، ويطيع والديه، ويفعل ك

 . ب كل سلوك مذموم  سلوك محمود، ويجتن

 

ــي  ــابس : اتصــف النب ــلثق ــل  اللة ب ــهوالتوك ــة  علي ــى تربي وحــرص عل

 لك :ضح ذ، و   الصحابة عليها
لخباب  قال  ون ضعافًا مضطهدين،  كان المسلم  الهجرة حين  قبل  في مكة ❖

ن  هذا األمر، حتى ي  بن األرت سير الراكب من  وقد شكا اليه حال المسلمين: )).....وهللا لَيُتم 

 ((. تعجلون م تسك ن.... ولك  نمهغ  ب علىوالذئ إلى حضرموت، ال يخاف إال هللا، صنعاء 
خاف  فيه  قريش من الغار الذي يختبىء  دنت  حين    الهجرة للمدينةفي   ❖

 } إِذْ يَقُوُل ِلَصاِحبِِه اَل تَْحَزْن إَِن ّللَاَ َمعَنَا { . أبو بكر فطمأنه النبي 

 

 خالقية والسلوكية :س : عرف : القيم األ
ن خريآلا حدد عالقته بنسان وتوهي قيم تتعلق بمعايير توجه سلوك اإل

 معهم. افق التون قادًرا على التفاعل وليكو
 

 ن من ِخياركم أحسنكم أخالقًا( :)إ: س : داللة قول النبي
المجتمع   الفاضلة والسلوكيات اإليجابية في     )علل:( كان حريًصا على غرس األخالق 

 المحبة والوئام. ن مجتمع فاضل تسوده لتكوي
 

ه قالـت: )كـان خلقـلنبـي ، فخلـق ا ة عـنشـئلت السـيدة عان  سُئيحس : ما الداللة :  

 خالقه من القرآن . مد أكان عليه السالم يست    ( :قرآنال
 

 في المجتمع:س:كيف اعتنى النبي بغرس القيم األخالقية والسلوكية 
 س. تأكيد األخوة والترابط بين النا  .1

 ات األسرية.والعناية بالعالق .2
 صحيحة.  تربية  وحرصه على تربية األبناء  .3

 

 م :لوكية التي حث عليها اإلسالالسيم قلاس: 
 إليجابي نحو البيئة . وك االسل   -األمانة .    /    ب   -أ

 
 

 { إَِن ّللَاَ َيأُْمُركُْم أَن تَُؤدُّوا اأْلََماَناِت إِلَىَٰ أَْهِلَها} س : األمانة : 
 يها اإلسالم. فاضلة التي دعا إلمن األخالق ال -أ 

لى  رة عص قبل الهجسولنا فقد حر بها ر   اتصف  ياالخالق الت  هر من أشو  -ب  

بالرغم من    عُرف بين قومه باألمينش حيث  لقريالتي كانت عنده  رد األمانات

منهم   وجده  الذي  واإليذاء  طالب العداوة  أبي  بن  علي  من  يرد    فطلب  أن 
 صحابها . األمانات أل

 
 

 بين ذلك :  ألمانة،أن يقتدي برسول هللا في خلق االمسلم س :على 
 . ه هللا ا وجعلى أتم وجه قاصدًا به لفرائض دي ا ؤي (1

 تعملها في غضب هللا .  يسويحافظ على جوارحه ، فال  (2
 ويحفظ الودائع ألصحابها .  (3

 ويتقن عمله ويؤديه على أكمل وجه.  (4

 ويحفظ سر أخيه .  (5

 

 بي للبيئة : ة نحو السلوك اإليجاس : توجيهات نبوي
ى زراعة  عل  وحث   ،ا طة األذى عنهوإما   ات أمر النبي بتنظيف الطرق -أ

 يغرسها(. . فللساعة وفي يد أحدكم فسيلة..مت ان قافقال: )إ، األشجار

فقال : )دخلت إمرأة ونهى عن إيذائه أو تعذيبه،   كما أمر الرفق بالحيوان،  -ب

 اش األرض(.  م تدعها تأكل من َخش النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ول 
الماء -ج في  لالقتصاد  م؛    ودعا  بسعفقد  النبي  هذا    فقال   يتوضأ   وهو   دٍ ر   ما   (  :

 نعم، وإن كنت على نهٍر جاٍر(. ال: أفي الوضوء سرف؟ قعد؟ قال: يا س رُف السَ 
 

 

 

 

 (2القيم التربوية في السيرة النبوية )(: 12درس )

 ) وأهميتها (س : مفهوم : القيم المهارية :   
الم  علقتت  قيمهي   وإمكاناته  اإلنسان  / بقدرات  له    فتسهل  كتسبة 

 إيجابية مع اآلخرين تٍ قاال ع وتكوين ي ف مع مجتمعه /للتكه / تحيا
 

 النبي بالقيم المهارية :  يةس : عنا
النبي وتعلمها على اكتشاف هذه المهارات لدى الصحابة ،    حرص 

 توظيفها . وإنمائها ، وضرورة إتقانها وحسن 

 
ابة ات الصـحرة النبوية على استثمار مهار من السي  س: أمثلة

لمهاريــة لمواهــب يم ابــالق) أمثلة على عنايــة النبــي   م :به واهف مواكتشا

 صحابة :(ال
األشعريسل  أر  .1 موسى  وأبا  جبل  بن  على    معاذ  قاضيين 

 بمهارتهما في القضاء.  لمعرفتهاليمن، 

منورة لنشر اإلسالم إلى المدينة ال  مصعب بن عميروأرسل   .2

 . ة والمنطق س بالحجبمهارته في إقناع النا لمعرفتهفيها؛ 

مهار ستثماو .3 ثابتة  ر  بن  الشع  حسان  خدمة   يفر،  في 

 اإلسالم والمسلمين. 

للنبي    كي يترجمأن يتعلم السريانية    زيد بن ثابتمن  ب  وطل .4

 ما يأتيه من كتب بهذه اللغة.  

 
 (الرسول:)نماذج/أمثلةس :  القيم المهارية التي حث عليها  

ا صـحابة عليهـربية الس : المهارات التي حرص النبي على ت

: 
 قتمهارة إدارة الو -3 /وار مهارة الح  -2القيادة  /  هارةم -1

 ة بناء العالقات اإليجابية مع اآلخرين ارمه -4

 
 س : عرف : )مهارة القيادة( :

التأثيرهي   ✓ هدف    محاولة  إلنجاز  وتوجيههم  الناس  في 

 لوب.مط

مهاري ✓ قيمة  عاليةوهي  إليها  )علل:(   ة  الوصول  يمكن  إال    ال 

امتلإذ اا  شخصية  ساإلنك  بالمسؤولية ن   : رفة  ومع  /  تتمتع 

 خدمتهم.و اآلخرين / والحرص على نفعهم
 

 

 س : داللة : ))كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيَته....((.
 يةوالمسؤول  مهارة القيادةاعتنى النبي بتربية الصحابة على 

 

 د الناجح :س : أخالق القائ

 ل هللا:سو ا ر به   تمتعح التي  س:عدد أخالق القائد الناج
كان    إذ)علل:(  لقيادة  بعده في فن المن  سنة  كان رسول هللا قدوة ح

الشجاعة / والعدل / والصبر   :وهي بأخالق القائد الناجح يتمتع  

حب    فكان ذلك سببًاوالحزم / والنزاهة / واللباقة / والشورى    / في 

 تدائهم به. الناس له واق

 

كثيــًرا  اآلخــرين معية جاباإليعالقات بناء الس : تتضمن مهارة  

 اثنين منها :ر غي أن يمتلكها المسلم ، اذكينب التي الكفايات من 

 س : ما أثر إتقان اإلنسان مهارة بناء العالقات :

 ( القدرة على فهم اآلخرين ومنطلقاتهم. 1

 م. ( وحسن التعامل معه 2
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 كــراذ ،نـاسل مع اللحسن التعامجيهات كثيرة ة النبوية تو س : في السير 

 :(مع اآلخرين  ابيةإيج  قاتلبناء عالها :)توجيهات ثلة عليأم
فقال: ))أوال أدلكم على شيٍء  ،  الناس على نشر السالم بينهم  بي حثُّ الن (1

 إذا فعلتموه تحاببتم؟، أفشوا السالم بينكم((. 
فقال: )) اإلستئذان ثالٌث،  ، يوت قبل الدخول إلى الب  ودعا إلى األستئذان (2

 .   ((رجعفا  وإال أذن لك فإن 

ك  فقال: )) تبسمك في وجه أخي، ناسه الكما حث على البشاشة في وجو (3

 لك صدقة ....((. 

 وكان يأمر بزيارة المريِ .  (4

قال تعالى: }    ،والمرونة في التعامل وتجاوز الزالت والرفق واللين (5

 ِب اَلنفَضُّوا ِمْن َحْوِلَك ۖ { . ظًّا غَِليظَ الْقَلْ َولَْو كُنَت فَ 
 

 (حولهلحوار مع من من اسان ال بد لإلن :علل) حوار:لا ارةمه رف :س : ع

كائن بيالحوار   • فاإلنسان  للتواصل،  األساسية  الوسيلة  هو  الناس  ن 
 اجتماعي ال يعيش إال مع غيره. 

 احتياجاته. يستطيع الحياة مع غيره / ويُعَب ِر عن   أثرها : •
 

 

ل  س:المت  حوار:الدم ستخمن يللسيرة يُدرُك أن  النبي أفضل  أم ِ

 ة اآلخرين :النبي في محاور مها  ستخدس : آداب الحوار التي ا
 (  ) وضح ؟ نه يتقن فنونه، وأساليبه، وآدابهأل

أو   (1 أو سب  شتم  غير  من  بتهذيب  ويكلمه  يحاوره،  من  يحترم  كان 

 "مهارة الحوار" فاحِش، وال البذيء(. وال اللعان، وال ال ) ليس المؤمن بالطَعانإيذاء، 

 م.  يقاطعهفالين خرمع جيدًا لآلان يستكو (2

 نطقية.عقلية المج الالحج وكان يدعم آراءه ب (3

 

فـي أمثلة ( من السيرة النبوية على حسـن أسـلوب النبـي   )  س : نماذج

 )مهارة الحوار (  مع الناس :  حواره
ك؟  ... قال: أتحبه ألم ائذن لي بالزنى، فقال: يا رسول هللا  ( أن فتًى شابًا أتى النبي ، 1

 م طهر قلبه . قال اللهو ليهه ع.. (( ثم وضع يدال وهللا، . قال:

وات  2 المسلمين سأبع  (  غير  مع  الحوار  مع  لل با   لوب  كحواره  واللين،  طف 

مشركي قريش / وحرصه الشديد على هدايتهم حتى أرهق نفسه في سبيل ذلك،  
ذَا الَْحِديلَْم يُ ىَٰ آثَاِرِهْم إِن ٌع نَفْسََك عَلَ فَلَعَلََك بَاخِ } فأنزل هللا   حوار" "مهارة ال {. افً أَسَ ِث ْؤِمنُوا بَِهَٰ

 

 الحوار :ارة ه مهس :  واجب المسلم تجا
 يلتزم بها مع الناس ، مع والديه، وأبنائه، وأقاربه...و يتعلم آداب الحوار

 

 ارها(دها/آث:)فوائ  إدارة الوقت  بمهارةس : علل : اهتمام النبي  
 ء. األخطاوتقليل إنجاز العمل /  زيادة سرعة /  لواجبات األهداف وا الموازنة بين

 

 :بتنظيم الوقتم إلسالتدل على اهتمام ا)أمور(  ظاهرس: م
 مواعيد محددة ال تصحُّ إال بها.  فيجعل العبادات  .1

 وعد  الوقت أمانة يسأل اإلنسان عنها يوم القيامة .  .2

تو .3 إلى  هللا  رسول  واستثمارهدعا  الوقت  وح  نظيم  يفيد،  ما  من في  ذر 

شبابك قبل هرمك، وصحتك    س: خم   قبل اغتنم خمسًا فقال: ))   ضييعه والتفريط فيه،ت

 ، وحياتك قبل موتك((. لكقبل شغاك قبل فقرك، وفراغك  وغن قمك، قبل س

-------------------------------------------------------------- 
 

 ألمة : سورة آل عمران:    وامل قوة ا(: من ع 13) درس  
 ج

اْعتَِصُموا ( وَ 102تُْم ُمْسِلُموَن )أَنْ  وَ إاِلَ ِه َواَل تَُموتَُن تُقَاتِ  قَ حَ  يَُّها الَِذيَن آََمنُوا اتَقُوا ّللَاَ يَا أَ 

يْكُْم إِذْ بَِحبِْل ّللَاِ َجِميعًا َواَل تَفََرقُوا َواذْكُُروا نِعَْمةَ ّللَاِ  يْ  َعلـَ أَلََف بـَ َداًء فـَ تُْم أَعـْ وبِكُْم َن قُلُـ  كُنـْ

ا َكذَِلَك يُبَي ُِن ّللَاُ لَكُْم هَ قَذَكُْم ِمنْ لنَاِر فَأَنْ َن ا مِ  َعلَى َشفَا ُحفَْرةٍ كُنْتُمْ وَ   اانً فَأَْصبَْحتُْم بِنِعَْمتِِه إِْخوَ 

نْكُْم أُمـَ ( َولْتَ 103آَيَاتِِه لَعَلَكُْم تَْهتَُدوَن ) أْ كُْن مـِ ِر َويـَ ى الَْخيـْ ْدعُوَن إِلـَ الَْمعُْروِف ُمُرونَ ةٌ يـَ  بـِ

ِذينَ َواَل تَكُونُ ( 104 )َك هُُم الُْمفِْلُحونَ أُولَئِ وَ   رِ كَ َويَنَْهْوَن َعِن الُْمنْ  وا  تَ وا َكالـَ وا َواْختَلَفـُ فََرقـُ

وهٌ َوتَ 105)ْم َعذَاٌب َعِظيٌم ِمْن بَعِْد َما َجاَءهُُم الْبَي ِنَاُت َوأُولَئَِك لَهُ  ُِّ ُوجـُ يَ ْوَم تَبـْ َودُّ ( يـَ  سـْ

ُروَن كُنْـ ذَاَب بَِما ذُوقُوا الْعَ ْم فَ نِكُْرتُْم بَعَْد إِيَما أََكفَ ُهمْ هُ وُوُجوهٌ فَأََما الَِذيَن اْسَوَدْت ُوجُ  تُْم تَْكفـُ

اُت 107َخاِلُدوَن ) ّللَاِ هُْم فِيَها( َوأََما الَِذيَن ابْيََضْت ُوُجوهُُهْم فَِفي َرْحَمِة 106) َك آَيـَ ( تِلـْ

ِ َوَما ّللَاُ  نَ ّللَاِ   (108ًما ِللْعَالَِميَن )ُد ظُلْ ِرييُ  تْلُوهَا َعلَيَْك بِالَْحق 

 س :  بين يدي سورة آل عمران: 
الثبات على اإلسالم /    منها :،   موضوعاتة مدنية / تناولت  ر سو

 المسلمين. آن / ورد  شبهات غير إثبات وحدانية هللا وصدق القر 
 

 اكيب: س: معاني المفردات والتر 
 حافة َشفَا : -2الم   /  س اإلوا بتمس ك َواْعتَِصُموا بَِحْبِل ّللَاِ : -1

 الدالئل الواضحة. اْلبَي ِنَاُت : -4 ال تختلفوا   /  تَفََرقُوا : الَ وَ  -3

 

 (: 108 - 102س : موضوعات آيات سورة آل عمران )
 ( 104 -102)عوامل قوة األمة  (1

 ( 108-105)ا في اآلخرة عاقبته ( التحذير من الفرقة وبيان2
 

 مة : س : عدد عوامل قوة األ
 { َحَق تُقَاتِِه اتَقُوا ّللَاَ  } هللا  تقوى -1

 { َواَل تَُموتَُن إِاَل َوأَنْتُْم ُمْسلُِموَن } الماالستقامة والثبات على اإلس  -2

 {بِْل ّللَاِ َجِميعًاُموا بِحَ َواْعتَِص } اإلسالم االعتصام ب -3

 { َواَل تَفََرقُوا } وعدم التفرق دة حالو -4

للخير   -5 ِمنْ وَ   }الدعوة  أَُمةٌ لْتَكُْن  الَْخيْ   كُْم  إِلَى  بِالْمَ يَْدعُوَن  َويَأُْمُروَن  عُْروِف  ِر 

 { َويَنَْهْوَن عَِن الُْمنْكَرِ 
 

 { هِ  َحَق تُقَاتِ اتَقُوا ّللَاَ }   س : تقو  هللا :
:يتقوه   التقوى  أل  حق  / واج  /وامره  باالمتثال  نواهيه  تناب 

 . والشعور بمراقبته 
 

والثب االستقامة   : على  س  اإلات  وأ  سالمدين  إال  تموتن  نتم  :}وال 

 مون{ مسل
 وأخالقه وتشريعاته حتى الممات. مااللتزام بأحكام اإلسال

 

 {   َجِميعًاِصُموا بَِحبِْل ّللَاِ َواْعتَ }  س : االعتصام باإلسالم :
 ة نبينا .  وسنأ ( بالتمسك بكتاب هللا

  : بكلمة  التعبير  وجاء   ) أل:    {  َجِميعًا}  ب  مية  هإشارة 

فيمسؤوليال يكلف  التي  المجتمعية  فة  كل  تجاهها    رد 

 خوة. أكونون بحق مجتمعه/وي
 

 

 س : الوحدة وعدم التفرق : 
: من  وحذرت   / والتآلف  للوحدة   : /  دعت  واالختالف  وبينت    الفرقة 

 موقفين :  
 ا في ضعفهم وصاروا فرقًا متناحرة. ا فكان سببً واختلفوموقف الذين تفرقوا  -أ

كانوا   بعد أن   الوحدة، عليهم بنعمة األخوة وأنعم هللا الذين    وموقف المؤمنين  -ب

الجا أع في  منها  هداء  فأنجاهم هللا  بكفرهم،  النار  دخول  على  مشرفين  لية، 

 باإلسالم . 
 

 

ْعَداًء  كُْم إِذْ كُنْتُْم أَ  َعلَيْ } َواذْكُُروا نِعَْمةَ ّللَاِ   ية :س : ما سبب نزول اآل

 {.  ا ....  بِنِعَْمتِِه إِْخَوانً بَْحتُمْ فَأَصْ   فَأَلََف بَيَْن قُلُوبِكُمْ 
( قيسمر   بن  اليهودشأس  من    ي(  األنصار  من  نفر  األوس  على 

هم  لفتهم وصالح ذات بينما رأى من أُ فغاظه  مجتمعين ،    والخزرج

فأرسل إليهم شاباً يذكرهم  اهلية،  الج  بعد ما كان بينهم من عداوة في 

فتنازع  جاهلية ،  م الأيا  عاثيوم ببانتصار األوس على الخزرج في  

....  ال وق  خرواوتفا  القوم  السالح  السالح  النبيلفب وا:  ذلك  فخرج    غ 

المهاجرين واألنصار   أإليهم مع  بدعوى الجاهلية،  فقال: ))هللا هللا، 

فعرف  ألف بين قلوبكم؟((،  الم.. و ين أظهركم بعد أن هداكم هللا لإلسا بوأن

وأنها األعداء،  من  مكيدة  أنها  م  القوم  الشيطنزغة  فألقوا  ن  ان، 
 ا. بعضً  بعضهم ق السالح، وعان

 

 ير : خس : الدعوة إلى ال
واجب كل     )حكمه:(وهو األمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  

 وسلطته وعلمه. سلمة بحسب مسؤوليته مسلم وم
 
 

 



 
 سالمة  إعداد : أ. حسين الم    م(2202لعام  مادة الفصل األول)  درس 18 أول التربية اإلسالميةادة لم مكثفةراجعة مدورة 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 
 

 )آثاره اإليجابية(   مجتمع :لخير في الة إلى اس : ما آثار الدعو 
 النحراف والتطرف. وا حاداإلللفساد وأمان للمجتمع من ا -أ

 الفاضلة.  اإلسالم فيه قيم تشر وتن -ب

 ر بيئة الخير، وينحصر فيها الشر.فوتتوا -ج

 وتزداد األخوة بين أفراد األمة.  -د
 

قُوا َواْختَلَفُوا ِمْن  تَفَرَ } َواَل تَكُونُوا َكالَِذيَن    ية :ا الذي حذرت منه اآلس : م

 ٌم {. َك لَُهْم َعذَاٌب َعِظيئِ أُولَ اُت وَ بَعِْد َما َجاَءهُُم الْبَي ِنَ 
منالتحذ :  ير  من  الفرقة  موقف   فحذرت  وذكرت   / واالختالف  التنازع 

من   متناحرة  جماعات  وصاروا  تفرقوا  الدالالذين  جاءتهم  ما  ئل بعد 
 أال  يكونو أمثالهم.  لمؤمنينالواضحة على صدق أنبيائهم، ودعت ا 

 

آَيَاتُ   س : أشارت اآلية :}  ّللَاِ تِلَْك  نَ   بِالْحَ تْ   َعلَيَْك  َوَما ّللَاُ لُوهَا   ِ يُرِ ق  ظُلًْما  ي  ُد 

 لْعَالَِميَن { إلى أمر بينه : لِ 
 لهم في الحياة الدنيا واآلخرة : د على مواقفهم وأعمافيجازي العبا كمال عدل هللا : أشارت إلى 

 نتيجة : ال : بب الس 

جزاء  

 المؤمنين :
اتحدوا   •

   وتآلفوا:

واعتصموا  

 سالم باإل

 ة . قوة وغلبة وعزة ورفع ا :دني ال  يف ✓

اآل ✓ :وفي  فرًحا  خرة  وجوههم    تشرق 

 وسعادة  / ويتنعمون بنعيم الجنة. 

جزاء  

 الكافرين :
اختلفوا   •

  وتفرقوا :

م يؤمنوا  ول

 باإلسالم  

 ضعف وهزيمة وتشتت.  في الدنيا : ✓

ا ✓ حزناً    :  آلخرة وفي  وجوههم  تسودُّ 

بعد   كفرهم  على  وتوبيخهم   / وكآبة 
 مانهم. إي

 

 

----------------------------------------------------------- 

 
 

 (:  وثيقة المدينة المنورة :14درس )  
 

 النبي إليها : س : فئات مجتمع المدينة بعد هجرة
 ود. اليه .1

 ر(. المسلمون من ) المهاجرين واألنصا .2

 ن المدينة من العرب غير المسلمين. سكا .3
 

 :نبوية ألهل المدينةقة الوثيا الجاءت به س:أبرز األمور التي  
 ة مستقلة . أمة واحد إعالن  -1

 توضيح الحقوق التي تنظم عالقات أفراد المجتمع .   -2

 المجتمع . تحديد واجبات أفراد   -3
 

ن والمسـلمين مـن المـؤمني" هذا كتـاب مـن محمـد النبـي ، بـين ة :  س : دالل

 الناس ". دونمن  ة واحدةيثرب، ومن تبعهم ....، أنهم أم قريش وأهل
 قاللها.  تقيام أمة إسالمية واس قةي هذه الوثيأعلن الرسول ف

 

 س : ما هدف وثيقة النبي ألهل المدينة :
المجتمع جماع  تحويل  مبعثرة،  من  برات  أو    وابطترتبط  قبلية 

  ، واحدة عصبية  أمة  أمة   إلى  /    هي  أساساإلسالم  على    تقوم 

 . رابطة اإلسالم  هيرابطة واحدة 
 

 

 

   

 : هل المدينةة النبوية ألحقوق التي ضمنتها الوثيقال س :

 لم تحصر المواطنة في المسلمين وحدهم، بل   :  اطنةوالم  حق  -1

: بسبب اإلقامة في    ولغير المسلمينهم /  : بسبب إسالم  للمسلمين:  

 الوثيقة  .  م أحكامالمدينة / والتزا

عق  المسلمون  :  والتدين  االعتقاد  حق  -2 لهم   :/ ل  وأه  يدتهم 

 نهم.: ممارسة شعائر دي  لكتابا

ب  :  والتنقل  األمن  حق  -3 :الالعيش  على  خوف  أنفسهم    

 اإلقامة وفي السفر . فيوأعراضهم وأموالهم / 

المعاملة   من حيثن سواء، ام القانوجميعهم أم :  لمساواةا  حق -4

النفس البشرية   ألنوذلك بمقتضى المواطنة ؛  )علل:(ماء صمة الدوع

 هم .ام الشرع، ال فرق بينأم سهاة نفا الحرمله

المسلمين    :  التملك   حق  -5 المستقلة /    :لغير  المالية  وفي ذمتهم 

 موالهم. : حرية العمل والتصرف في أ إشارة إلىهذا 

 

 

ــن ــال م ــيرة ا س:مث ــة الس ــاء المواطن ــى إعط ــة عل ــر لنبوي لغي

 مسلمين:ال
 يهود بني عوف أمة مع المؤمنين . 

 
 يقة على أفراد المجتمع :لوثها اتي أقرتس: الواجبات ال

والسنة     :  والقانون  ظامالن  سيادة  احترام   -1 في    يحكمالقرآن 

 في عالقات األفراد .   وحكمه نافذكل نزاع / 

أشكال   :  االجتماعي  التكافل  -2 قبل    أقرت  سائدة  كانت  تكافل 

 فداء األسرى / ودفع الدية في القتل الخطأ.  مثل:لوثيقة ا

لك   :  لخير با  اصيووالت  صحالتنا  -3 الخير  أفراد  بإرادة  ل 

 بينهم .   وتحقيق الثقةلخبرات / ا لإلفادة من)علل:( جتمع الم

  لم من ظلمه، وإن كان يمنعوا الظا   :   الظلم  منع  في  التعاون   -4

أحدهم مبد وفي    )علل:(  ابن  تأكيد  الت  أهذا  في  :  أمن  تحقيق  عاون 

 أفراد المجتمع 

   :   المجتمع   أمن  في  همجميع  لمجتمعا   أفراد  مشاركة  وجوب  -5

ح اعتإذا  ودث  علداء  جمجب  المجتمع  أفراد  : يى  التعاون   عهم 

واإلنفاق    / أهلها  على  أو  عليها  يعتدي  عدو  أي  من  مع  لحمايتها 

 لقتال.  المسلمين أثناء ا

   :   الخارج   من  لدولةا  يتهدد  لمن  مساعدة   أي  تقديم  منع  -6

دعوة حاربت   نهاأل ()علل: امنعت تقديم أي حماية لقريش أو أمواله

 حق. ر م وأموالهم بغيمن دياره المسلمين جتوأخر هللا /
 
 

 س : موقف الملك عبدهللا الثاني من وثيقة النبي ألهل المدينة :
التاي (  ةادسالس) النقاشية في ورقته    – الثاني  تَشَهد  الملك عبدهللااس

هها لألردنيين    (علل :)بهذه الوثيقة النبوية ،  –وج 

 والمواطنة.  ها في بناء دولة القانونميتأه  ىة عل اللللد -أ

ها أول دستور -ب  يؤكد أن : في تاريخ البشرية  مدني  وعد ِ

ق والواجبات مواطنون متساوون في الحقو  أفراد المجتمع ✓

 نظر عن جنسهم أو دينهم.  بغض  ال

✓  ً  ظلة القانون.تحت م وأنهم جميعا
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 .  واطنة حق الم مع المؤمنين ...(  أمة  )يهود بني عوف  -1

 . حق االعتقاد والتدين   (   دينهم سلمين ، وللمدينهم )لليهود   -2

 حق األمن والتنقل .  ، ومن قعد آمن بالمدينة( آمن) من خرج    -3

يه)  -4 من  تبعنا  واألسوة وإنه من  النصر  له  فإن    ود 

 ناصر عليهم( وال مت غير مظلومين 

 حق المساواة 

 حق التملك  ( قتهم لمين نف، وعلى المسنفقتهم)على اليهود   -5

بين   -6 كان  الوثيق  )ما  مأهل  او  ة  حدث    اشتجارن 

 ومحمد رسول هللا(      مرده إلى هللافساده، فإن  يخاف 

ة النظام  الواجب : احترام سياد

 والقانون 

على    -7 قريش  من    عاقلون ت ي،  ربعتهم)المهاجرون 

 (. عانيهمبينهم وهم يفدون 

 الواجب : التكافل االجتماعي  

التناصح والتواصي   جب : الوا إلثم(. والنصيحة والبر دون ا النصح ينهم )وإن ب  -8

 الخيرب

من    -9 كل  على  أيديهم  المتقين  المؤمنين    بغى )وأن 

 كان ولد أحدهم(   منهم، ... ولو 

 : التعاون في منع الظلم  اجب الو

د  الواجب : وجوب مشاركة أفرا أهل الوثيقة(  حارب على من  النصر  بينهم ن )وأ  -10

 لمجتمع  هم في أمن ايعمع جمالمجت

ما    نينفقو  اليهود )وأن    -11 المسلمين  داموا  مع 

 ( محاَربين 

الواجب: وجوب مشاركة أفراد  

 مجتمع المجتمع جميعهم في أمن ال

وال   جير مشرك ي   ال )وإنه    -12 نفساً  وال  لقريش    ماالً 

 دونه على مؤمن( يحول 

الواجب : منع تقديم أي مساعدة  

 ج الخارولة من لمن يتهدد الد

 

 

-------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 : البناء الحضاري اإلسالمي : (15)درس   
 

 ة :س : مفهوم الحضار 
األمة منجزات  والمعن  هي  الحياةالمادية  مجاالت  في  سياسياً   جميعها  وية 

 نياً ... وعسكرياً واقتصادياً واجتماعياً ودي 
 

 :   اننبجا  ارةللحضس : 
 . وآداب  ر وتراثيم وأفكاوانين وق: قمثل،  الجانب المعنوي -أ

 والصناعات. والبناء  مثل: االتصاالت والعمارة   ،الجانب المادي -ب
 

 اإلسالمية أسس بنائها :  أين استمدت الحضارة س : من
 السنة .القرآن و من (1

 الخبرات والعلوم المكتسبة.  واإلفادة من (2

3) : على  الخلقالفضائ  وقامت  وال  وعلالجتمية   / واإلنسانية  ى  اعية 

 .  وحي من هللانية مصدرها عقيدة ربا

 
 س : خصائص الحضارة اإلسالمية ومميزاتها :

ن  َخلَقْنَاكُم  إِنَا  سُ االنَ   أَيَُّها  يَا   }   اإلنسانية والعالمية.  -1   شُعُوبًا  َوَجعَلْنَاكُمْ   نثَىَٰ َوأُ   رٍ ذَكَ  م ِ

 . ِلتَعَاَرفُوا{  َوقَبَائِلَ 
  ِمنَ   نَِصيبَكَ   تَنْسَ   َوال   ةَ اآلِخرَ   الَدارَ   ّللَاُ   آتَاكَ   َمافِي   }َوابْتَغِ   .  لتوازنوا  طيةوس ال  -2

 {. الدُّنْيَا
 .  المرونة واالنفتاح -3

 

 ة (البشري ) وضح / كيف تنعكس خيراً على  :عالميةاإلنسانية والس : 

شطة نواأل  /ت هللا  قامت على أساس : أن اإلنسان أهم مخلوقا  أ ( اإلنسانية : 
 في سبيل هللا . غاية هو عمل يحقق هذه ال/ وكل عمل   البشرية تؤدي لسعادته

هم  سهم أو لونهم أو دينمن غير النظر لجنتفتخر بالناس جميعاً  ب ( العالمية : 

 وبعلمائها .  /

 

 وضح / كيف تنعكس خيراً على البشرية ()   :ازنالوسطية والتو س : 
 تفريط وال إفراط.  الب ادي حي والم وازنت بين الجانب الرو ❖
وأباحت    الملكية الفردية، فسمحت ب  :  والجماعةلفرد  جات ابين حاوازنت   ❖

 ين. داً أو ضرراً باآلخر ما لم يكن فسا  للمسلم أن يفعل بماله ما يريد 

 
 
 

 

 
 

 

وضــح مرونــة واالنفتــاح، مية بالس : تمتــاز الحضــارة اإلســال

 ذلك.
إلنسانية التي  اقافات  ات والثاستفادت وأفادت وأخذت من الحضار 

 .  ب العالم فتها شعوعر 
 

 رة اإلسالمية :س : أسباب ازدهار الحضا
 العلم .  -حقائق اإليمان / ب -أ

 

ــان ــائق اإليمـ ــد حقـ ــار المـــن أ س : تعـ ــباب ازدهـ ــارة سـ حضـ

 وضح:ة،اإلسالمي
من حقيقة اإليمان القائمة على أركان  إلنسان  وجود ا  أ ( يستمد تصور 

 يراً فاعالً . خنصراً ليصبح عاإليمان الستة  

 فهي :  ئق اإليمان، لحقا  العملي والسلوكير ظهالم لعبادة اب ( وتعد 
القلب الذي  يحس ويشعر،   ✓ الفكر لحيز  فتكون  تنقلها من حيز 

 ة للعمل والتطبيق.  بذلك قوة دافع

 مصاعب الحياة .  ة لمواجهةة وإرادوتمنح اإلنسان قو ✓
فيوظف   ✓ وقلبه،  اإلنسان  روح  البطاقاته  وتغذي  اء  نفي 

 يان. والطغي الشر وظفها فالحضاري، وال ي

 

أسباب ازدهار الحضـارة اإلسـالمية، وضـح   س : يعد العلم من

 ا{} وقل ربي زدني علمً  ذلك.
العلم  حض   (1 / ووليتمكنو  )علل:(هللا على طلب  ا  ليتعرفوا لخالقهم 

 ة. ارة الكون وبناء الحضار من عم
 عامة. ته للعلم ولم يفصل بين علوم الدين والدنيا؛ بل كانت دعو (2

، ومن هنا جاءت دعوته لتعلم  مل والحياةد ربط بين العلم والعقو (3

 التجريبية النافعة لألمة ولإلنسانية.  لوم الع

 :   سلم لبناء دور حضاري رائد هو يجب أن يتسلح به الموأهم ما  (4
 خصص في شعب المعرفة ،  توال - عنا المعاصر،بواقلم الع-

 . اد الفكريواالجته  -، تماعيةوالعلم بالسنن الكونية واالج -
 

 

 لمين :ري للمسر الحضاداخلية لتراجع الدو سباب الس : األ
الحياة    -أ   الفسيطرة  وغياب  الصحيالمادية  الهم  لبعض  مفاهيم ح 

الما  سالمية:اإل الحياة  أسرتهم  من  فتوفهناك  ادية  تاركين  للدنيا  /  جهوا  لدين 

 . ة المسجد  من يفهم أن الدين هو ترك الدنيا ومالزم وهناك 
تنوع  هللا و  من سنن   االختالف في اآلراء سن ة   :انتشار الفرقة والعصبية  -ب  

 . اع ضهم مجاالً للنزاألمة، جعله بع يفيد
 . جتهاد وانتشار التقليدالبحث واال علمي وتوقفلتراجع الا -ج 

 

 

 ألسباب الخارجية لتراجع الدور الحضاري للمسلمين :س : ا
و  -أ   العسكرية  :الهيمنة  بال  السياسية  احتالل  من  األجنبي  د  تمكن 

 ه مواجهتهم. سهل عليفرقة ليالمسلمين وبث الخالف وال 

 عن طريق :  االقتصادية :الهيمنة  -ب 

 صادر الثروة. لمية على مالقوى العايطرة بعض س  ▪

 عمالت األجنبية. ة بال الوطني وربط العمالت ▪

 عن طريق : الهيمنة الثقافية والفكرية : -ج

ال .1 الغتعظيم  بوصفها    ربيةحياة  أنماطها  واتباع  سببًا  ، 

 .للحضارة 

 مية لدى المسلمين. سالروح اإلوإضعاف ال .2

 إلسالمية. ع القيم اة التي تتعارض م كار الغربيوقبول األف .3

 وتشويه التاريخ والحضارة اإلسالمية.  .4
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ــه تجــاه حضــارته س : ع ــوط ب ــى المســلم أن يــؤدي دوره المن ل

ة دورها الريادي في بنــاء اإلنســانية، العربية واإلسالمية، وإعاد

 ذلك.كر ثالثة أمور تعينه على اذ

الــدور الحضــاري  بنــاءعلــى المســلم األســباب التــي تعــين : س 

 ن :للمسلمي

 االلتزام بأحكامه.م، وِجدي ة فهم اإلسال ُحسن (1

المعرفة  على اإلالحرص   (2 العلمي في صناعة  المنهج  فادة من 

 والتقدم. 

 س اليوم . لبيات التي يعيشها الناالمبادرة للتخلص من الس  (3
 

 كامه  :زام بأحة االلتفهم اإلسالم، وِجدي   ُحسنس : 
وت  (1 بتكامل  وال تطبيقه  بال تطرف  جعلناكم  }وك. جمودوازن  ذلك 

 أمة وسطًا{
 المسلمة .  خصيةالصالح إليجاد الش  مان والعملتقوية اإلي (2

 وقيامها بواجبها في عمارة األرض .  (3
 

ــي  ــي ف ــنهج العلم ــن الم ــادة م ــى اإلف صــناعة س : الحــرص عل

 المعرفة والتقدم :

العصر  ❖ تقنيات  من  المسل  اإلفادة  أوجدها  أو التي    مون، 

 غيرهم.

ى التي  ر افعة عند الحضارات األخنالاالستفادة من األشياء   ❖

 مبادئ اإلسالم. تتعارض مع ال 

 

 : إلعادة البناء الحضاري للمسـلمين، ينبغـي الـتخلص مـنس  

 هذه السلبيات. السلبيات التي يعيشها المسلمون اليوم، اذكر 
 .  التعصب المذهبي  -أ 

 .  التطرف الفكري السلوكي -ب 

 ة. رفِ ارتباط الدين بالحيا لىالتي تقوم ع  الالدينية لحاد أواإل -ج 

 ة الوقت .قيمإدراك  عدم -د 
 

------------------------------------------------------- 
 

 : : االنتماء(16)درس   
 

 

لإلنسان، وهــو يعبــر عــن الرغبــة   الحاجات االجتماعيةاالنتماء من  يعد   -

 .مله لى إسعادهم، وتقديم العونفي التعاون مع اآلخرين والعمل ع

 دينه وإيمانه باللل ئيساً في انتمائهمظهراً ريشك ل انتماء المسلم لوطنه وأمته  -
 

تمــاء المســلم إلــى إســالمه هــو س : علــل : أكثــر مــا يظهــر فيــه ان

 ألمته :االنتماء لوطنه و
 .  لم لدينه / وإيمانه باهللراً رئيسياً في انتماء المسل مظهيشك    نهأل

 

 وطن :هوم الس : مف
  حدود / يعيش عليها مجموعة من الناس / يحكمهم  لهاهو أرض 

 ي حكومة. نظام سياسي ممثل ف
 

 ام.األرض، والشعب، والنظ  س : مقومات الوطن:
 

 س : أهمية الوطن لإلنسان :
 بين أهله وذويه. يش فيه يه، ويعيعمل ف المستقرة، يمثل الحياة  ▪

 حاته. رى فيه تحقيق آماله وطمويو ▪
 

 :)صفات المواطن الصالح(للوطن  ماءيتحقق فيها االنتور  س:ص
 .  افته ، والدفاع عنهفهم تاريخه وثق (1

 اء. حبه، ورعاية مصالحه، واإلخالص له في الشدة والرخ (2

 اس. م حياة النااللتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظ (3

 طويرها. ظة على مؤسساته، والعمل على تحافالم (4

 . م والدفاع عنه ساعدتهمرعايتهم ومحب أبناء الوطن و (5
 

 

 س : مفهوم األمة اإلسالمية :
من مجموعة  إطار   هي  يجمعهم  واحد،  الناس  وثقافي  الدين   يشمل  فكري 

 .خ اإلسالمي، والمصالح المشتركةاإلسالمي، واللغة العربية، والتاري
 

 :سالمية األمة اإلس : أهمية 
أ شملت  إسالمية  حضارة  عنها  العربنتج  من  الناس  من  وغير   جناساً 

 ال آثار هذه الحضارة ماثلة إلى يومنا هذا . ز  تب / والالعر 
 

 لوحدة األمة اإلسالمية : س : اآلثار الطيبة
بالقرآن / ويصلون باتجاه واحد يجمعها رب واحد / ورسول واحد / ويؤمنون 

نــتج عنهــا و /ويلتزمااون بالعبااادات   /ن معاً ويحجو /ضان معاً ويصومون رم  /

 .يومنا هذا ماثلة إلى  هاعرب / وال تزال آثارعرب وغير  اس النحضارة إسالمية شملت أجناساً من 
 

 سالمية  :ء لألمة اإلها االنتمالصور التي يتحقق فيس : ا
س : االنتماء إلى األمة اإلســالمية يقتضــي مــن المســلم القيــام بــأمور عــدة، 

 اذكر ثالثة منها.

 تزاز بحضارتها.المحافظة على منجزاتها، واالع (1

 . ئهامن أعدا حذر الدفاع عنها، وال (2

حدة أوطاننا /  على و  ة، بالمحافظةاألمة اإلسالمي  وحدةعلى  رص  الح (3

األومحب أبناء  معهم    /مة  ة  والتعاون  التفرق  ونصرتهم  ومحاربة 

 والعودة لكتاب هللا وسنة رسوله.
 

 

---------------------------------------------------------- 

 :   ي مفت: آداب المستفتي وال(17)درس   

 مفهوم الفتو   : س :
 ختصاص.  علم واالأهل ال ي مسألة ِمن قِبَلِ هي بيان حكم شرعي ف

 

 تاء :س : عرف االستف
 معينة.حكم مسألة الشرعي عن هو سؤال أهل العلم  -

 وهو معرفة الحكم الشرعي من أهل العلم المتخصصين .  -
 

 : أهمية الفتو  :س 
 )علل:( الشرعية ام ( من أهم الطرائق لمعرفة األحك 1

 علم السائل أحكام الدين / وإزالة الجهل.يت ✓

تفق  م بما يواجباتهلشرعية / والقيام بإعانة المسلمين على أداء التكاليف ا ( 2

 مع أحكام الدين.

 زمان ومكان.حيتها لكل المية وصالتأكيد مرونة الشريعة اإلس (  3

 

 س : أطراف الفتو  :
 به .  فتى عنه  /  المفتىمست المستفتي  /   المفتي  / ال

 

 س : عرف : المستفتي : 
 في المسألة.  بيان الحكم الشرعي يطلبوهو الذي  

 

 : عرف : المفتي: س 
 شرعية، ذكراً أم أنثى. تخصص الذي يبين األحكام اللم المو العاهو
 

 ه : لمستفتى عن: عرف : ا س
 المسألة المراد بيان الحكم الشرعي فيها. ووه -

 في المسألة . بيان الحكم الشرعيفيه  طلب يُ ذي وهو ال -
 

 :  س : عرف : المفتى به
القرآن  من يستمد وهذا الحكممسألة معينة،  فييصدر عن المفتي    حكم خاص

 اإلجماع والقياس.ك اجتهادأو سنة أو 
 

 اإلفتاء : ت المملكة األردنية دائرة: أنشأ س : علل
اهتما على  باإلفتيدل  وللنظمها   / وا اء  أو  لبحر  العامة،  المجتمع  مسائل  في  واإلفتاء  ث 

 ة لبيان حكم الشرع فيها. فيها الحكوم المسائل التي تستفتيها 
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 الفتو  : س : أدلة مشروعية
 الْكَاَللَِة{ .   فِي يُفْتِيكُمْ  ّللَاُ  قُلِ  تَفْتُونَكَ أشار القرآن للفتو  } يَسْ  ❖

بهذا األم  ❖ النبي  قام  الءاً جز بوصفه  ر  كما  وتبي من مهمة  إليه،  الموكلة  أن  من  ين  أدلة ذلك 

  أَْجرُ   ْجَرانِ أَ   لََها  ،  زوجها وأوالدها، فقال: ))نَعَمْ   إنفاقها علىامرأتين سألتا النبي عن جواز  

 الَصَدقَِة(( .  َوأَْجرُ  الْقََرابَةِ 

 

 ستفتي  :اب المس : آد
 متخصصين .إال إلى أهل العلم ال الهيوجه سؤأال   -أ 

ال  -ب   سأل  يكون  مفتإذا  أن  فيجب   ، ً ي  وأمينا سؤاله   دقيقاً  في 

الذ  ألنه الحكم  به  يتحمل  يجيبه  يكون    /ي  إبهام  وأن  ال  واضحاً 

تكون  فيه يالف  كي  لغيره  الفتوى  نقل  وإذا   / نقلها  توى صحيحة 

 . و نقصانزيادة أبدقة من غير 

للمفتيظهر    -ج   واياحترامه  السؤال  آداب  ويلتزم  فال ،    لحوار: 

 لمفتي / وال يقاطعه في الكالم . م اأما يرفع صوته

من غير أن  ، يرت عن المفتيعمل بمقتضى الفتو  التي صد -د 

هواه تناسب  أخرى  فتاوى  عن  ارتضى    ألنه  )علل:(  يبحث 

 رعه. علمه ووكم الشرعي / ووثق بالمفتي لبيان الح
 

كــم عــين المســتفتي فــي بيــان الحس : مجــامع فقهيــة إســالمية ت

 : الشرعي 
اإلفت البحوث  اء  دائرة  مجمع   / اإلسالمي  الفقه  مجمع   / األردنية 

 . لألزهر التابع  اإلسالمية
 

 : شروط المفتي : س
 عامالً بمقتضى علمه . معروفاً بالتقوى والصالح،  -أ

و -ب العلم  أهل  األحكام من  يعرفون  الذين   : االختصاص 

 م. يرين بواقع الناس وأحواله/ الخب الشرعية
 

 المفتي.لم عند العبهما شرط    س : اذكر أمرين يتحقق
 المعرفة باألحكام الشرعية . .1

 وأحوالهم . الخبرة بواقع الناس  .2
 

 ب ، اذكرها :س : ينبغي على المفتي أن يلتزم بضوابط وآدا
بل أن  فال يتسرع في الفتوى ق   )فسر:(فتوىالتأني في إصدار ال   -أ  

 فكر.لتثبت والنظر والقها من اعطيها حي

ئل عما ال يعلم، يقول: ال  فإذا ُس /    م أنه الحقأن يفتي بما يعل  -ب  

 أدري.

بال  -ج   المستفتي  والرحممعاملة  بل  حسنى  يعنفه،  فال   : واللين  ة 

 له، ويرفق به، ويكتم سره.يراعي ظروفه وأحوا
 

 المسألة المستفتى عنها :س : شروط  
 تصل بحياة المستفتي . يون مما أن تك -أ

 نها. ة متي ال فائدواالفتراضات ال عن الجدل بعيداً  -ب
 

 

 س : االختالف في الفتو  :
وتخ(    1 النظر،  وجهات  تتعدد  القد  آراء  المسألة تلف  في  مفتين 

بفهم النصوص واألدلة /   ا ما يتعلق:ألسباب كثيرة منه،  الواحدة

 ستفتي.  اإلحاطة بالمسألة / وواقع حال المو

االختال(    2 يؤدي :    ف في الفتو ولكن موقف المسلم من  أال 

الفرقة إلى،  لنزاعوا  إلى  المفتين   بل  بين  الحوار  دائرة  توسيع 

أ على  الظوالمستفتين  حسن  وعدم  ساس  األعذار،  التماس  ن 

 التعنيف والقسوة. 
 

   :: مثال على اختالف الصحابة في الفتو  س
  أن  م بعضهمففه قَُريْظَةَ(،   بَنِى ىفِ  إِاَل  الْعَْصر أََحدٌ  يَنَ يَُصِل   يوم األحزاب قال النبي: )اَل 

على    رونووقف اآلخاد النبي اإلسراع في المسير، فصل وا العصر في الطريق،  مر

إال أنه صلى هللا عليه وسلم لم    ر النص، فلم يصل وا العصر إال في بني قريظة.ظاه

 رف تحتمل المعنيين. الظ في ذلك   ألن عبارته )علل:( ف واحداً منهم يُعن  
 

 : وعةاديث الموض: اآلثار السلبية لألح(18)درس   

 س : جهود علماء الحديث في حفظ السنة النبوية : 
نوا األحادي .1  .   ث باألسانيد دو 

 وصنفوا كتباً في أحوال الرواة.  .2

عل .3 اوحكموا  فميزوا  الرد،  أو  بالقبول  حديث  كل  المقبولة  ى  ألحاديث 
 ضعيفة. من المكذوبة وال 

 

 س : مفهوم الحديث الموضوع : 
ً ول الذي  القهو   .  ى رسول هللا إل ينسب كذبا

 

 س : حكم رواية الحديث الموضوع ، وما حكم العمل به :  
نبوياً،  حديث  ليس -أ يعداً  شرعية،    وال  حدحجة  هُ  و  َسم  العلماء  ً لكن   يثا

 بالنظر إلى زع م راويه.

  .ألن فيه كذباً على رسول هللا وايته ؛وتحرم ر  -ب

أنه موضوعذإ -ج ثبت  علم حديثاً  ال ألنه    لل:()ع عليه تركه وعدم نشره    ب فيج  ا 

 ن وضعه. وز العمل به وال تصديقه وال تعليمه إال بغرض التحذير منه وبيايج
 

 : أسباب الوضع في الحديث : س 
 سالم  . تشويه صورة اإلوغيرهم  المنافقون م :( العداء لإلسال 1

2  : المذهبي  التعصب  أحادال  لةالجه  عضب  (  وضعوا  للمذاهب  يث متعصبين 

 لنصرة مذاهبهم. 

تر   3 الناس  (  ففغيب  الطي  المعاصي عل  فعل  من  وترهيبهم  اعات 

األحاديث في فضائل بعض سور وضعوا بعض    الذين  كالواعظين،  والمحرمات

 القرآن.  
 

   ( : الترهيبالترغيب و ) ث المكذوبة في على األحادي س:مثال 
  تَْحتَ   َوالَِديْهِ   َواَريْتُ   الَِذي  الْيَتِيمَ   َهذَا  كَىأَبْ   َمنْ :    فَيَقُولُ   ،  ْحَمنِ الرَ   كَف ِ   فِي   دُُموعُهُ   تْ عَ َوقَ   يمُ الْيَتِ   بَكَى  ))إِذَا

 الَْجنَةُ((.  فَلَهُ   تَهُ أَْسكَ َمنْ  ؟   الثَرَ 
 

 لموضوعة والمنسوبة كذباً إلى الرسول: س : من النصوص ا
 د كفر(())علي  خيُر البشِر َمن أبى فق  •

، وليقل: ذَكَر هللا ))إذا طن ت أُذُن أحدكم فليُصل ِ  •  ذكرني((.  نمَ   بخير  علي 
 

 

 س : جهود علماء الحديث في محاربة الحديث الموضوع : 
 . في الحديث باب الكذبأس تتبع العلماء  -أ

بيان ل  )علل:(   كتب خاصةن هذه األحاديث في  وجمعوا أيضاً كثيراً م -ب

منها،   الناس  وتحذير  هذه  موكذبها  معرفة  )الكتب  ن  في  المصنوع 

 لعلي القاري. ( الموضوعالحديث  

 
 ( خطورة تداولها ) :النتشار األحاديث الموضوعة سلبيةلر ااآلثا :س

 وضوعة في عقيدة المسلم.شار األحاديث المس : أثر انت
 ن المسلمين. ( انتشار البدع بي 1

 ( الوقوع في الشرك.  2

فيه  3 الصحابة والطعن  المنحرفة المذاه  م، فبعض( تشويه صورة  ب 

" ال    وبة عنهم.ذلمكلقصص اة وتكفيرهم، وتنشر الصحابذم ا  تدعو إلى

ما أدرك بيده لو أن  أحدكتسبوا أصحابي ، ال تسبوا أصحابي ، فوالذي نفسي   م أنفق مثل أحد ذهباً 

 نصيفه".  مد  أحدهم وال
 

 يترتب على الحديثين الموضوعين: س : ما األثر السلبي الذي 
البدع   شارانت : ( )يس( غُفر له جمعة فقرأما يوم الوالديه أو أحده زار قبر )َمن  -1

 ن المسلمين؛ تدعو لعبادات ليس لها أصل في الدين . بي
 بادة األحجار.الوقوع في الشرك، فيدعو لع (:ظنه بحجر لنفعهلو أحسن أحدكم )  - 2 
 

 ( )كيف يحذر خطرها؟حاديث الموضوعة:س:موقف المسلم من األ

 . نشره  قبول فيه قبلط الحديث الم، وتوافر شرومن صحة الحديث لتثبت( ا 1

المعتمدة    2 الحديثية  للمصادر  الرجوع  صحي  :(  الصحيحة  الحديث  البخاري  ككتب  ح 

لل  /ومسلم   الرجوع  أو   / المتخصصين  العلم  أهل  تخريج  وسؤال  في  المعتمدة  الحديثية  موسوعات 

 وثوقة المتخصصة . الم كترونيةلمواقع اإلللاألحاديث / والرجوع 
ألنه ال   )علل:(شره ركه وعدم ن ت يه يجب علبت أنه موضوع فم حديثاً ث ( إذا عل  3

 غرض التحذير منه وبيان وضعه. ليمه للناس إال بيجوز العمل به وال تصديقه وال تع
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