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الدرس األول  :التمائم والطيرة ص01
 إن الشرك أعظم الظلم ،ألن هللا خلق الناس وأنعم عليهم وسخرلهم الكون ثم جعلوا له شريكا
 أرسل هللا الرسل لدعوة الناس إلى التوحيد وإفراد هللا بالعبادة
 اقتران اإليمان بحسن الخلق والعمل الصالح ،ألنهما دليل على قوة اإليمان باهلل
 دعا رسول هللا ﷺ إلى التوحيد ثالث عشرة سنة
َّ
علق أو ي َلبس أو ي َ
رسم بقصد دفع الضرأو جلب النفع
 التمائم :هي ما ي
 الغرض من التمائم هو دفع الضرأو جلب النفع
 حكم التمائم :محرمة بالكتاب والسنة
 التمائم من الكبائر التي توصل صاحبها إلى الشرك األكبر
 سبب تحريم التمائم :ألنها تصرف صفات هللا إلى مخلوقاته
 أنواع التمائم:
 -0الحجاب املكتوب الذي يشتمل على:
أ -االستعانة بغيرهللا أو طالسم
ب -آيات أو أدعية :مثل ما تعلقه بعض النساء التقاء العين أو لجلب محبة الزوج
 -2الخرز :مثل خيط أو سلسلة بها خرزة زرقاء
 -3ما يربط في املعصم :مثل ْ
أس ِو َرة وخيوط
 -4ما يعلق في األماكن :مثل األحذية الرسوم
 -5الوشوم :مثل وضع رسوم معينة على الجسم
 الطيرة والتطير :هي التشاؤم من الش يء املرئي أو املسموع أو املعلوم
 سبب تسمية الطيرة بهذا االسم :ألن العرب كانت ترسل الطيروتتشاءم أو تتفائل بأصواتها ومرورها
 حرم اإلسالم الطيرة ألن فيها إساءة الظن باهلل خوف من الخلق
 من األمثلة املعاصرة للتطير أو التشاؤم:
 -0التشاؤم من القطة السوداء أو الكلب األسود
 -8التشاؤم من رؤية الجنائز
 -3قراءة األبراج
 -4التشاؤم من رؤية حادث
 الفرق بين الطيرة والفأل :أن الفأل من طريق حسن الظن ،والطيرة من طريق االتكال على ش يء سواه
ً
 يكون التفاؤل تطيرا إذا اعتقد اإلنسان أن قضاء حوائجه بسبب سماع أو رؤية ش يء يتفائل به
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الدرس الثاني  :الكهانة والعرافة والتبرك ص88
 علم الغيب هلل تعالى وحده حتى ال يتحكم أحد في مصيرأحد
 الكهانة :هي ادعاء علم الغيب
 العرافة :هي ادعاء معرفة األمور الحاضرة
 الفرق بين الكاهن والعراف :الكاهن من يخبرعن املغيبات في املستقبل ،والعراف يخبرعن املغيبات الواقعة
ً
 قال هللا تعالى (عالم الغيب فال يظهرعلى غيبه أحدا ** إال من ارتض ى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا)،
قد جمع هللا في هذه اآليات حكمين:
 األول :ال يعلم الغيب إال هللا الثاني :هللا أعلم بعض األنبياء علم الغيب ،حتى يكون دليال على نبوته أحوال من يأتون العرافين:
َّ
 األولى :إذا أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفرعلى ما أنزل على محمد ،ألنه كذب القرآن الكريم الثانية :إذا أتى كاهنا أو عرافا فسأله ولم يصدقه فلن تقبل صالته أربعين يوماليكذبه فال ش يء عليه – فقد سأل النبي ﷺ
 الثالثة :إذا أتى كاهنا أو عرافا فسأله ِّ"ابن صياد" ليكشف كذبه
 إذا تحقق ما ذكره الكاهن أو العراف ذلك ألن الشيطان يسترق الكلمة من املالئكة ويقولها للكاهن
 أجمعت األمة على كفر مدعي علم الغيب ،وكفر من يعتقد ذلك ،وأجمعوا على أن الكسب من وراء ادعاء علم الغيب
حرام ٌ
وأكل ألموال الناس بالباطل
 من صور الكهانة أو العرافة -0 :قراءة األبراج  -8 /قراءة الفنجان  -3 /قراءة الكف َ -4 /
الودع
 األمور التي ال تعد من الكهانة:
 -1التوقعات املبنية على الحسابات الفلكية
 (الكسوف والخسوف – أحوال الطقس – بداية األشهر القمرية ونهايتها) -2التوقعات املبنية على فهم طبيعة األشخاص واملخلوقات:
 (توقع تصرف من شخص -توقع حدوث حريق – توقع نتائج معينة) التبرك :هو طلب الزيادة في الخيرواألجر ،وكل ما يحتاجه العبد في دينه ودنياه ،بسبب ذات مباركة أو مكان مبارك أو
زمن مبارك
 قواعد عامة في التبرك:
 -0البركة كلها من هللا  -8سبب البركة هو ما ورد شرعا  -3الدليل الشرعي هو الذي يدل على وجود البركة من عدمها
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 حكم التبرك :مشروع إذا وافق الكتاب والسنة ،ومحرم إذا خالفهما
 من صور التبرك املشروع:
 -1القرآن الكريم :من خالل تالوته والعمل بما فيه
 -8الرسول ﷺ :وهي نوعان (نوعية  +حسية)
أ -البركة النوعية :هي بركات رسالته في الدنيا واآلخرة
ب -البركة الحسية وهي نوعان( :في أفعاله  +في ذاته وآثاره الحسية)
 البركة في أفعاله :وهي معجزاته ﷺ البركة في ذاته وآثاره الحسية :وهي التبرك في ذاته في حياته ،وبما بقي من آثار جسده بعد وفاته -3التبرك باألفعال واألقوال والهيئات املشروعة ،مثل أذكار الطعام واالجتماع على الطعام
-4
-5
-6
-7
-2

التبرك بشرب ماء زمزم
التبرك باألمكنة مثل املسجد الحرام
التبرك باألزمنة مثل شهر رمضان وليلة القدر
التبرك باملطعومات مثل زيت الزيتون التمر
التبرك بماء املطر

 من صور التبرك املحرم شرعا:
 -1كل ما لم يرد فيه نص ،كالتبرك باألحجار واألشجار
 -2التبرك بذوات الصالحين ،ألن البركة الحقيقية في علمهم
 من آثار التبرك املشروع( :زيادة األجر– رفع املنزلة – البركة)
 من آثار التبرك غير املشروع( :الوقوع في الشرك – أكل أموال الناس بالباطل – التواكل – إضالل الناس)
 من وسائل مقاومة التبرك غير املشروع والقضاء عليه( :نشرالعلم  +األمرباملعروف والنهي عن املنكر)
 أعظم أسباب البركات هو اإليمان والتقوى
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الدرس الثالث  :السحر ص82
 السحر :عزائم ورقى وعقد وأدوية تؤثرفي القلوب واألبدان ،فمنها ما يمرض ،ومنها ما يقتل ،ومنها ما يفرق بين املرء
وزوجه
 ليس في السحر تأثيرا على املسحور إال بإذن هللا
 أنواع السحر:
 -1ما يقوم به الساحربنفسه :وهو مبني على أقوال وأعمال تصدر من الساحر
 -2ما يعتمد فيه الساحرعلى غيره :وهو ما يقوم به الساحر بمساعدة شيطان على الورق ونحوه ،بشكل ووقت
مخصوص
 حكم السحر :محرم بنص الكتاب والسنة واإلجماع
 سبب تحريم السحر :ألنه ال يتم إال بكفرالساحرواالستعانة بالشياطين
َ
ْ
َ
ْ َ ٌ َ َ َ ْ َ َ َّ َ
َ
َ َّ َ
َ
َ
َ
( َو َما ي َع ِّل َم ِّان ِّم ْن أ َح ٍد َح َّت ٰى َيقوال ِّإن َما ن ْحن ِّفتنة فال تكف ْرۖ ف َيت َعلمون ِّم ْنه َما َما يف ِّرقون ِّب ِّه َب ْين امل ْر ِّء َوز ْو ِّج ِّه ۚ َو َما هم
ََ
َ
ْ
ََ ْ َ
ْ َ َ َّ ْ َّ َ َّ َ
ََ
َ َ
َ َ
اَّلل ۚ َو َيت َعلمون َما َيض ُّره ْم َوال َينفعه ْم ۚ َولق ْد َع ِّلموا مل ِّن اشت َراه َما له ِّفي اْل ِّخ َر ِّة ِّم ْن خال ٍق)
ِّبضا ِّرين ِّب ِّه ِّمن أح ٍد ِّإال ِّب ِّإذ ِّن ِّ
تدل اْلية على ثالثة أمور:
 -3من اشترى السحر :ما له في اْلخرة من خالق
 -8السحرال نفع فيه
 -0تعلم السحركفر
 مما يدل على عظم جريمة السحر حديث ( اجتنبوا السبع املوبقات قالوا يا رسول هللا وماهن ؟ قال الشرك باهلل
والسحر  ،) ...ألنه ﷺ قرن السحربالشرك
 حد الساحر القتل في حالتين:
 -0أن يشتمل على أعمال أو أقوال كفرية  -8إذا سحره فيه ضرر أو إفساد ولو بغير كفر
 الحكم على الساحر بالكفر ومباشرة القتل ال يكون إال من ولي األمر
 حكم من يذهب إلى الساحر أنه كافر
 من طرق الوقاية من السحر:
 -0االعتقاد أن كل ش يء بإذن هللا -8االستعاذة من الشيطان

 -3تقوى هللا

 -4التوكل على هللا

 عالج السحر ( :الدعاء – الرقى الشرعية –استخراج السحروإبطاله – استعمال األدوية املباحة)
 تناول  7تمرات من العجوة كل يوم تقي من السحر قبل وقوعه
 الذي سحر رسول هللا ﷺ هو لبيد بن األعصم من بني ز َريق بالتحالف مع اليهود
 السحرحقيقة لكن ال يجوز اتخاذه تبريرا للقصور واإلهمال
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الدرس الرابع  :الظن باهلل تعالى وأنواعه ص33
 الظن :هو االعتقاد الراجح مع احتمال النقيض
 سوء الظن :هو اعتقاد الشروترجيحه على الخيرفيما يحتمل األمرين
 سوء الظن باهلل :هو اتهام هللا أو رسوله أو دينه بما ال يليق
 حسن الظن باهلل هو:
 -0عبادة قلبية ال يتم اإليمان إال به ،ألنه أساس التوحيد
 -8االعتقاد بما يليق باهلل ،وما تقتضيه أسماؤه الحسنى وصفاته العال
 حكم سوء الظن :من الكبائرالباطنة املؤدية للكفرباهلل
 سوء الظن أعظم إثما من الكثير من الجرائم ،لتجويزه على هللا أشياء ال تليق به
 أمثلة سوء الظن باهلل -1 :من يظن أن هللا لن ينصردينه  -8 /القنوط من رحمة هللا  -3 /الظن بعدم استحقاق البالء
 -4من يظن أن هللا لن يجمع عباده بعد موتهم
 أسباب سوء الظن باهلل -1 :سوء أفعال اإلنسان  -8 /الجهل باهلل  -3 /البعد عن الدين  -4 /الوقوع في الشبهات
 آثار سوء الظن -1 :الكفرباهلل  -8 /فساد النية  -3 /ضعف اإليمان  -4 /ارتكاب الفواحش
 آثار حسن الظن باهلل في الدنيا هي :االطمئنان ،والرضا ،ونيل العبد ما توقعه
 آثار حسن الظن في اآلخرة هي :من ظن عند موته أن هللا سيغفرله ويدخله الجنة فإن هللا لن يخيب ظنه
 نماذج من حسن الظن باهلل:
 -0موقف رسول هللا في الغارحين قال (إن هللا معنا)
 -8موقف موس ى حين لحقه فرعون وجنوده وقال (إن معي ربي سيهدين)
 ملاذا حسن الظن باهلل؟:
 -0امتثاال واستجابة هلل  -8 /رجاء رحمة هللا
 -3رجاء تيسيراألمور  -4 /العون على تدبرأسماء هللا وصفاته
 حسن الظن له ارتباط بنواحي عقدية متعددة مثل:
 -1التوكل على هللا

 -8االستعانة باهلل

 -3االعتصام باهلل

-4الخوف من هللا

ملحوظة  :درس ( التفسير :معناه  -مراتبه ) ملغي
6

الدرس الخامس  :الصحيحان ومكانتهما ص13
 السنة النبوية هي املصدرالثاني للتشريع بعد القرآن الكريم
 أجمع العلماء على صحة صحيحي البخاري ومسلم
 أصح كتاب بعد القرآن الكريم هو صحيح البخاري
 صحيح مسلم يأتي باملرتبة الثانية بالصحة بعد صحيح الخاري
 اإلمام البخاري:
 اسمه :أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري مولده :ولد في بخارى وهي جزء من أوزبكستان سنة 024هـ نشأته :تتلمذ والده على يد اإلمام مالك وابن املبارك أساتذته :من أشهر أساتذته (اإلمام أحمد بن حنبل) مقوالته :كان يقول (ما كتبت في كتاب الجامع حديثا إال اغتسلت وصليت ركعتين) مؤلفاته :أشهر مؤلفاته كتاب (الجامع الصحيح) ،وقد ألفه في  03عاما وعدد أحاديثه ( )7327بما فيه املكرر شروطه -0 :اللقاء  -8 /املعاصرة استجاب اإلمام البخاري لرغبة أستاذه (إسحق بن راهويه) وألف كتابه الجامع الصحيح وفاته :توفي سنة 813هـ اإلمام مسلم:
 اسمه :أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري مولده :ولد في نيسابور وهي في إيران سنة 814هـ نشأته :تربى في أسرة علمية ،ووالده كان من أعالم املحدثين أساتذته :من مشايخه اإلمام البخاري مقوالته( :دعني أقبل رجلك يا إمام املحدثين وطبيب الحديث وعلله) مؤلفاته :من أشهر مؤلفات اإلمام مسلم كتاب (املسند الصحيح) ,وقد ألفه في  01عاما وعدد أحاديثه ()7871بما فيه املكرر
 -شروطه :املعاصرة فقط

 -وفاته :توفي سنة 830هـ

 واجب املسلمين نحو الصحيحن:
 -0االقتداء بالبخاري ومسلم

 -8الدفاع عن الصحيحين
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 -3بيان منزلة الصحيحن

 -4تقديرأهل العلم

الدرس السادس  :أصحاب السنن األربعة (أبو داود ،النسائي ،الترمذي ،ابن ماجه) ص12
ً
 شهد القرن الثالث الهجري نشاطا في تدوين الحديث الشريف
 تختلف كتب السنن األربعة عن الصحيحين باشتمالها على أحاديث صحيحية وحسنة وبعض األحاديث الضعيفة
 اإلمام أبو داود:
 اسمه :سليمان بن األشعث بن إسحاق السجستاني
 مولده :ولد في سجستان في إيران عام ٢٠٢هـ
 مشايخه :من أشهر مشايخه (أحمد بن حنبل)
 مؤلفاته :أشهر كتبه (كتاب سنن أبي داود) وعدد أحاديثه  ٠٠٠٠وقد ركزعلى الجانب الفقهي
 مقوالته( :وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته)
 وتوفي سنة ٢٧٢هـ
 اإلمام النسائي:
 اسمه :أحمد بن علي بن شعيب النسائي
 موله :ولد في منطقة نسا في خراسان في إيران سنة ٢١٢هـ
 مؤلفاته( :كتاب سنن النسائي) ،وقد ألف كتابه (السنن الكبرى) ثم اختصره في كتاب (السنن الصغرى) وسماه
(املجتبى)
 مروياته :أحاديثه أصح أحاديث بعد صحيحي البخاري ومسلم ،ألنه كان شديد الدقة والتحري في نقد الرجال،
وعدد أحاديثه ٢٤٠١
 مشايخه :قتيبه بن سعيد
 وفاته :توفي سنة ٤٠٤هـ
 اإلمام الترمذي:
 اسمه :وهو محمد بن عيس ى بن سورة السلمي الترمذي
 ولد في ترمذ في أوزبكستان سنة ٢٠٢هـ
 مؤلفاته :أشهرمؤلفاته كتاب (سنن الترمذي) ،وتميزكتابه باملصطلحات الحديثة ،وعدد أحاديثه ٤٢٢٣
 قيل عن كتابه( :من كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم)
 وفاته :وتوفي سنة ٢٧٢هـ
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 اإلمام ابن ماجه:
 اسمه :محمد بن يزيد بن عبدهللا بن ماجه القزويني مولده :ولد في قزوين في إيران سنة ٢٠٢هـ مشايخه :ابن أبي شيبة أحاديثه :كان في كتابه األحاديث الصحيحة والضعيفة واملنكرة والقليل من املوضوعةً
ً
 مؤلفاته :أشهر مؤلفاته كتاب (سنن ابن ماجه) ،وقد ّبوب كتابه تبويبا فقهيا وعدد أحاديثه ٠٤٠١ وفاته :سنة ٢٧٤هـ الفوائد املستفادة من الحديث عن األئمة األربعة:
التقوى من أسباب الحصول على العلم
-0
اإلعاقة ال تمنع من تفوق املسلم
-8
مرحلة الشباب مهمة في العلم
-3
استثمارالذكاء في حفظ السنة
-4
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الدرس السابع  :من كبائرالذنوب ص31
 وعد هللا من اجتنب الكبائر بالعفو عن الصغائر
 يدعو حديث ( اجتنبوا السبع املوبقات  )...إلى الحفاظ على الفرد واملجتمع وتحقيق األمن واألمان
 أبو هريرة رض ي هللا عنه :هو عبدالرحمن بن صخرالدوس ي ،وكان أكثرالصحابة حفظا للحديث ،وقد أسلم عام خيبر،
وروى  ،٤٧٣٥وقد دفن بالبقيع
 مفردات الحديث:
اجتنبوا :ابتعدوا  /املوبقات :املهلكات  /قذف املحصنات :اتهام العفيفات بالفاحشة
الغافالت :سليمات الصدور  /التولي يوم الزحف :الفرارمن املعركة
 الكبائر :هي كل ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في اْلخرة
 املوبقات السبع هي :الشرك باهلل  -السحر -قتل النفس التي تحرم هللا إال بالحق  -أكل الربا  -أكل مال اليتيم  -التولي
يوم الزحف  -قذف املحصنات املؤمنات الغافالت
 أول ما دعا إليه الرسل توحيد هللا تعالى
 أعظم ما توعد هللا عليه هو الشرك
 الشرك باهلل :هو أن يجعل هلل تعالى ندا
 الشرك باهلل أعظم الكبائر بسبب:
 -0ال يغفره هللا إال ملن تاب
 -8محبط لجميع األعمال
 -3من مات عليه يخلد في النار
 ورد السحر بعد الشرك باهلل :بسبب ُّ
تقرب الساحرللشياطين بما يحبونه من دون هللا ،فيؤدي ذلك إلى فساد العقيدة
 من آثار السحر :االضراربالقلوب واألبدان ،والتفريق بين املرء وزوجه
 تأثير السحر ال يتم إال بإذن هللا
 من أسباب تحريم القتل:
 -0يدفع إلى الثأر  -8 /يشيع الذعر  -3 /يحرم املقتول من الحياة  -4 /يذل أهل القاتل
 الحاالت الثالث التي يكون القتل فيها حق:
 -0 -النفس بالنفس  -8 /الثيب الزاني  -3 /املارق من الدين التارك للجماعة
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 الربا :هو الزيادة املنهي عنها شرعا في أشياء مخصوصة
 نوعا الربا :ربا الفضل  +ربا النسيئة
 سبب تحريم الربا :ألن فيه ظلم للناس ،وأكل أموالهم للباطل ،ويسبب الكراهية بين الناس
 آثار التعامل بالربا على االقتصاد:
 -0سوء توزيع الثروة
 -8انتشارالبطالة
 -3التعرض لألزمات االقتصادية
 اليتيم :هو الذي مات أبوه وهو صغيرقبل البلوغ
 اعتنى اإلسالم باليتيم حفاظا عليه من التشرد وضياع ماله
 من صور رعاية اإلسالم لأليتام:
 -0أوجب على الحاكم أن يقيم على اليتيم وصيا يرعاه
 -8حبب إلى التعفف عن مال اليتيم
 -3توعد كل من يعتدي على مال اليتيم
 فرض هللا الجهاد ،حماية للدين صونا للعقيدة وردا للعدوان
 املؤمن ال يقاتل إال في سبيل هللا وال يبدأ بالعدوان
 أسباب تحريم التولي يوم الزحف:
 -0مخالفة ألمرهللا بالثبات
 -8ظلم للدين والوطن واملسلمين
 -3جبن عن مواجهة األخطار
 قذف املحصنات من الكبائروفاعله فاسق
 من آثار القذف على الفرد واملجتمع
 -0يشيع الفاحشة بين الناس
 -8يهتك األعراض
 -3يوقع العداوة بين الناس
 عقوبة القذف هي الجلد ثمانين جلدة
 بعض فوائد حديث (اجتنبوا السبع املوبقات )..
 -0إكرام اليتيم

 -8حفظ أرواح الناس

 -4االعتزازباإلسالم

 -3االبتعاد عن الفاحشة

 -1طاعة هللا ورسوله
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الدرس الثامن  :محمد ﷺ املثل األعلى للمعلم واملربي ص71
 قيل عن رسول هللا ﷺ( :ما رأيت معلما قبله وال بعده أحسن تعليما منه)
خلق عظيم)
 جمع هللا لنبيه ﷺ محاسن األخالق كلها في قوله (وإنك لعلى ٍ
 نماذج لحسن خلق ﷺ:
النبي ﷺ يقابل اإلساءة

النبي ﷺ أشجع الناس

النبي ﷺ سيد املتواضعين

باإلحسان
 قال علي بن أبي طال رض ي هللاعنه  :كنا إذا حمى البأس ولقي
القوم اتقينا برسول هللا فال يكون

 -كان يعفو ويحسن إلى من

بهذه الصفة ملك قلوب العباد

يس يء إليه

 -لم يكن يميز نفسه بش يء عن أصحابه

 -مثل ما فعله النبي ﷺ مع

 -قال  :آكل كما يأكل العبد

األعرابي الذي جذبه من ثوبه

 -لم يكن ينزع يده ممن يصافحه

أحد منا أدنى إلى القوم منه
ً
 -في غزوة حنين وقف ثابتا وقال

فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل

الصحابة أنا النبي ال كذب أنا ابن

القديد

عبد املطلب

وأثر فيه وقال يا محمد اعطني  -لم يتكبر على األرملة واملسكين
من مال هللا فضحك النبي وأمر  -قال ملن أصابته الهيبة منه هون عليك عليه الصالة والسالم بعد فرار
له بعطاء

 استطاع رسول هللا ﷺ من خالل املنهج الرباني القويم أن يعد جيال من العظماء
 األساليب التربوية للنبي ﷺ :
األسلوب التربوي للنبي ﷺ

الشرح

 -1التربية بالقصة

 ألنها أمر محبب إلى القلبمثل حديث( :بينما رجل يمش ي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف
هللا به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة)

 -2اإلقناع العقلي
 -3استخدام التوجيه غير
املباشر

 ألنه يأتي بالثمرة املرجوةمثل محاورة النبي للشاب في تحريمه للزنا
ً
لم يخص باألمر أو النهي أحدا بعينه مراعاة لنفوس الناس ومشاعرهم
مثل قوله ﷺ (ما بال أقوام يفعلون كذا)
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 ربى النبي ﷺ جيل الصحابة على األخالق اْلتية :
الخلق

الشرح

 -1الصبر واإلعداد والتخطيط
للوصول إلى الهدف

 أمر الصحابة بالهجرة إلى الحبشة لعلمه بأنه لن يصيبهم أذى في بالد الحبشة -أمر الصحابة بالهجرة إلى املدينة لعلمه بمناسبتها لقيام دولتهم

 -2إعالء رباط العقيدة والدين

 جعل رباط العقيدة أقوى من رباط القبليةً
جعل املؤاخاة بدال من العنصرية

 -3حب الرسول ﷺ لوطنه

 اعلى من شأن املواطنة رباط العقيدة أفضل من رباط املواطنةً
 أخذ النبي ﷺ برأي صحابته وإن كان مخالفا لرأيه كما حدث في : -1تغيير مكان نزول الجيش استجابة لرأي ُ
الحباب بن املنذر رض ي هللا عنه

 -4حرية الكلمة والرأي

 -2خرج ملالقاة املشركين خارج املدينة في غزوة أحد بناء على رأي األغلبية
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الدرس التاسع  :شخصية الرسول ﷺ االجتماعية ص24
 وصفت أم املؤمنين خديجة بنت خويلد رض ي هللا عنها عالقتة رسول هللا ﷺ االجتماعية بقولها( :وهللا ال يخزيك هللا
أبدا ،إنك لتصل الرحم ،وتحمل الكل ،وتكسب املعدوم ،وتقري الضيف ،وتعين على نوائب الحق)
 جعل اإلسالم الروابط االجتماعية من الواجبات ،وجعل التقصير فيها من كبائر الذنوب
 أمثلة لسمو عالقة النبي اإلنسانية واالجتماعية:
 -1اهتمامه ﷺ بالجار ،وتمثل بعضه في:
أ .جعل النبي ﷺ محبة الجيران من اإليمان
ب .نفى النبي ﷺ اإليمان عن الذين يؤذون جيرانهم
 -2صلة الرحم والقرابة ،واألمثلة عليه:
أ .حب رسول هللا ﷺ البن عمه جعفربن أبي طالب ( ،فقد فرح ﷺ بعد عودة جعفر من الحبشة يوم فتح خيبر،
وعندما استشهد جعفر رض ي هللا عنه حزن عليه رسول هللا ﷺ حزنا شديدا واستضاف أبناءه ثالثة أيام ال يتركهم وال
يتركونه)
ُ
ب .حب رسول هللا ﷺ لعمه العباس( ،عندما أ ِس َر العباس رض ي هللا عنه في غزوة بدر قبل إسالمه بات رسول هللا ﷺ
ً ً
ساهرا قلقا على عمه)
 -3أبوته الحانية بأبناء الصحابة ،ومن أمثلة ذلك:
أ .الصدق مع األطفال وعدم الكذب عليهم( ،عندما قالت أم الصحابي "عبدهللا بن عامر" تعال أعطيك فقال لها
ً
ً ُ
ﷺ وما أردت أن تعطيه قالت تمرا ،فقال لها رسول ﷺ أما إنك لو لم تعطه شيئا ك ِت َبت عليك كذبة)
ب .النهي عن الدعاء على األبناء
ج .يؤاكلهم ويعلمهم آداب الطعام ،عندما قال لعمربن أبي سلمة (يا غالم سم باهلل وكل بيمينك وكل مما يليك)
د .استئذان األطفال فيما هو من حقهم
 -4كرم النبي ﷺ وجوده ،ومن أمثلته:
َّ
أ .أعطى ﷺ رجال حلته بعدما سأله إياها
ب .أعطى رجال غنما بين جبلين
ج .عندما ذبح أهله شاة وقال (بقي كلها غيركتفها)
 -5حسن معاملته للضيف ،ومن أمثلته:
أ .الحث على لقعود مع الخادم وإطعامه
ب .الحث على كفالة اليتيم
ج .الحث على السعي على األرملة واملسكين
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الدرس العاشر :الرسول ﷺ القائد السياس ي والعسكري ص20
 املستشرق لومارتن هو القائل ( ...فمن ذا الذي يجرؤ أن يقارن أيا من عظماء التاريخ بالنبي ﷺ)
 املستشرق برنارد شو هو القائل ( إن رجال كمحمد ﷺ لو تسلم زمام الحكم املطلق اليوم لتم له النجاح بحكمه ولقاد
العالم )....
 السياسة :هي تدبيرشؤون الدولة بحكمة وذكاء وحنكة
 من األسس التي أقامها النبي ﷺ سياسيا وعسكريا( ،سياسته النبي ﷺ في إقامة الدولة):
 -0قيام الدولة على أركان فكرية سليمة
 -8قيام الدولة على قواعد شعبية مؤمنة
 -3اختياراملكان املناسب إلقامة الدولة اإلسالمية
 أقام رسول هللا ﷺ معاهدة مع اليهود
 املدينة املنورة هي مقر الدولة اإلسالمية في عهد رسول هللا ﷺ
 اختار الرسول إلقامة الدولة أرضا تتسم بمواصفات خاصة منها:
 -0وجود املوارد الطبيعية
 -8اتصاف أهلها بالفروسية والنجدة
 -3املوقع االستراتيجي
 تتلخص سياسة الرسول ﷺ الداخلية بالنقاط اآلتية:
 -0سيادة الدولة على أراضيها من خالل أمرين:
أ -رفع األذان في سماء املدينة (لإلذان مهمة غير الدعوة إلى الصالة وهو :إعالن رسمي صادرمن مقرالدولة (املسجد)
بقيام دولة اإلسالم على األرض وإعالن سيادتها بقيادة النبي ﷺ
ب -منع رسول هللا أن يتحاكم في أرض اإلسالم ألي نظام غيرالنظام العام للدولة اإلسالمية
 -2جمع الكفاءات املخلصة في الدولة
 -3امتصاص الحقد من النفوس ،ومن أمثلته:
 -0إعالنه ﷺ يوم الفتح أن (من دخل دارأبي سفيان فهو آمن)
 -8عفوه ﷺ عن من آذوه
 -3إصالحه ﷺ بين األوس والخزرج
 من سياسة رسول هللا ﷺ الخارجية اآلتي:
َ
 -0عفوه ﷺ ألقوام ومحاربته ْلخرين ،ومعاهداته وهدنه مع البعض
 -8إقراره ﷺ التبادل الدبلوماس ي بين الدولة اإلسالمية والدول األخرى
 -3إرساله رسال وكتبا إلى امللوك مثل (هرقل ملك الروم،وكسرى ملك فارس ،والنجاش ي ملك الحبشة ،واملقوقس في اإلسكندرية)
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 أمثلة لشخصية الرسول ﷺ العسكرية:
 -0تخطيطه ﷺ ومشاركته في التنفيذ
 -8تربيته الصحابة على االهتمام بالقوة الجسدية
 -3حثه للصحابة على اقتناء الخيل
 -4بين أن الجهاد في سبيل هللا هو أحب األعمال إلى هللا
 من بعض فنون القتال عند الرسول ﷺ:
 -1فنون تشكيل املسير( :قسم رسول هللا قواته في غزوة بدر إلى "حرس مقدمة ،وقوات رئيسية ،وحرس جوانب،
وحرس مؤخرة)( ،تم دفع دوريات استطالع أمام القوات وعلى جوانبها ،ومهمتها هي رصد أخبارالعدوواإلنذاراملبكر)
 -2الشؤون اإلدارية في املعركة( :أشار "الحباب بن املنذر" على رسول هللا ﷺ أن يجعل مصدر املياه خلف خطوط
املسلمين)
 -3هندسة امليدان( :غزوة الخندق من أنجح املعارك الدفاعية ،ويرجع ذلك إلى تطوير الرسول ﷺ للرسم الهندس ي
للخندق الذي أشار به "سلمان الفارس ي")
 -4أساليب القتال( :استخدم رسول هللا ﷺ أساليب القتال التعطيلي ،والتحرك الليلي ،كما فعل في غزوة الفتح
لتحقيق عامل املفاجأة ،واستخدم الحرب النفسية لزعزعة صفوف العدو)
 -5اختيار مكان السيطرة( :اختار رسول هللا ﷺ جبل "عينين" مكانا للرماة في غزوة أحد ،ألنه نقطة مسيطرة على
ميدان املعركة)
 بلغت العمليات الحربية في حياة رسول ﷺ أكثر من  31عملية قاد منها بنفسه  82غزوة
 أمثلة للعمليات العسكرية في حياة النبي مع أمثلة:
 -1عمليات الردع والتأثيراملعنوي( :بدر األولى – بدر اآلخرة – الحديبية – بواط)
 -2العمليات الدفاعية( :بدر الكبرى – أحد – الخندق)
 -3العمليات الهجومية( :فتح مكة – حنين – تبوك)
 -4عمليات املطاردة( :غزوة السويق – حمراء األسد – ذي قرد)
 -5عمليات الحصاروالقتال في القرى الحصينة( :بني قينقاع – بني النضير – بني قريظة –خيبر)
 -6مواجهة الجيوش املنظمة( :مواجهة الروم ،مؤتة وتبوك)
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الدرس الحادي عشر :أحكام الزواج في اإلسالم ص010
 شرع هللا الزواج تلبية لحاجة الذكرواألنثى الفطرية
ً
 الزواج لغة :االقتران واالزدواج
ً
 الزواج اصطالحا :عقد يحل العشرة بين الجنسين لتحقيق ما يقتضيه الطبع اإلنساني ،ويجعل لكل منهما حقوق
وواجبات عليه
 مشروعية الزواج:
 في الكتاب( :فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع) في السنة( :من استطاع منكم الباءة فاليتزوج) في اإلجماع :أجمع علماء األمة على مشروعية الزواج الحكمة من تشريع الزواج:
 -0للحفاظ على الساللة البشرية
 -8املودة والرحمة بين الزوجين
 -3إلشباع الحاجات الجسدية والنفسية
 نهى اإلسالم عن الرهبانية ملا فيه من تضييع للساللة البشرية ،وهروب من تحمل املسؤولية
 أحكام الزواج:
 الوجوب :ملن قدرعليه وتاقت نفسه إليه وخش ي على نفسه من الزنا االستحباب :ملن قدرعليه وتاقت نفسه إليه وأمن على نفسه من الزنا التحريم :ملن تاقت نفسه إليه مع علمه أنه سيخل بحقوق الزوجة الجنسية واملادية أو أحدهما الكراهة :ملن يخش ى اإلخالل بحقوق الزوجة الجنسية واملادية أو أحدهما اإلباحة :إذا كان معتدل الطبيعة ،فال يخاف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج ،وال يخاف ظلم الزوجة لو تزوج شرع هللا الخطبة :لتتوفرمقومات الزواج الناجح
 تعريف الخطبة :طلب الرجل التزوج بامرأة معينة خالية من املوانع الشرعية
 -8أال تكون مخطوبة
 شروط الخطبة -1 :أن تكون املرأة خالية من املوانع الشرعية
 مشروعية النظر إلى املخطوبة :أجمع العلماء على جوازالنظرللمخطوبة ،ألنه أحرى لدوام الزواج
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 أركان الزواج:
 -1صيغة عقد الزواج :وهي اإليجاب والقبول (كأن يقول ولي الفتاة زوجتك ابنتي فالنة ،ويقول الخاطب قبلت الزواج
منها)
 -2الولي للمرأة :كاألب أو من يقوم مقامه
 -3شاهد عدل :ال يصح الزواج من غيره
 -4الخلو من املوانع الشرعية :فليس كل رجل يصلح لكل امرأة وال كل امرأة تصلح لكل رجل
 شروط الزواج:
 -0أن يكون كال من املتعاقدين عاقال مميزا
 -8اتحاد مجلس اإليجاب والقبول
 -3سماع كال املتعاقدين اإليجاب والقبول
 -4عدم مخالفة اإليجاب القبول
 -1أن تكون صيغة العقد منجزة
 من ثمرات الزواج في حياة الفرد واملجتمع:
 .0الزواج أمثل وسيلة إلشباع الغريزة الجنسية
 .8املحافظة على األنساب
 .3ترابط األسر
 .4انتظام شأن البيت
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الدرس الثاني عشر :موانع الزواج ص017
 موانع الزواج نوعان :التحريم مؤبد والتحريم مؤقت
 أوال :املحرمات تحريما مؤبدا :ويقصد بالتحريم املؤبد هو تحريم بعض النساء والرجال على بعضهم البعض ألسباب
ثابتة ال تزول
ً
ً
 املحرمات تحريما مؤبدا :بسبب (قرابة النسب – املصاهرة – الرضاع – الزوجة املالعنة)
 -0املحرمات بسبب القرابة (النسب) :األمهات والبنات واألخوات والعمات والخاالت وبنات األخ وبنات األخت
 -2املحرمات بسبب املصاهرة( :العقد على البنت يحرم األمهات ،والدخول باألمهات يحرم البنات)
أ .أم الزوجة ،وتحرم بمجرد العقد على ابنتها
ب .بنت الزوجة ،وتحرم إذا دخل بأمها
ج .زوجة األب
د .زوجة االبن
 -3املحرمات بسبب الرضاع :وهن مثل املحرمات من النسب في النوع والعدد
َُ
 -4الزوجة املال َعنة
 املالعنة :هي قذف الرجل زوجته بالزنا وليس معه شهود إال نفسهَْ
 في حالة اللعان بين الزوجين يطلب القاض ي من الزوج أن يقسم أربعة أيمان على صحة قوله ويدعو على نفسهباللعن إن كان كاذبا ،وللزوجة ان تبرئ نفسها بأن تقسم أربعة أيمان أنها بريئة وأنه كاذب وتدعو على نفسها
بغضب هللا إن كانت كاذبة
ً
ً
ً
 ثانيا :املحرمات تحريما مؤقتا :ويقصد بالتحريم املؤقت هو تحريم بعض النساء والرجال على بعضهم البعض ألسباب
قد تزول

ً
ً
 املحرمات تحريما مؤقتا( :زوجة الغيرومعتدته – الجمع بين محرمين – من ال تدين بدين سماوي – الجمع بين أكثرمن أربع – املطلقة ثالثا)
 -0زوجة الغير ومعتدته :يحرم على املسلم أن يتزوج من تعلق حق الغيربها بزواج أو عدة من طالق أو وفاة
 -2الجمع بين ُم َّ
حرمين :يحرم الزواج بين امرأتين محرمتين
َّ
املحرمان :هو كل امرأتين بينهما قرابة محرمة ,كالجمع بين األختين أو املرأة وعمتها إلخ
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 -3املطلقة ثالثا :ال يحل لرجل الزواج من زوجته التي طلقها ثالثا ،إال إذا انقضت عة طالقها ثم تزوجها زوج آخر
زواجا صحيحا
 -4من ال تدين بدين سماوي :ال يحل للمسلم أن يتزوج بامرأة مشركة ال تدين بدين سماوي
 يجوز للمسلم ان يتزوج كتابية (يهودية أو نصرانية) والحكمة من إباحة الزواج منها (هو ما يرجى من ميلها إلى دينزوجها)
 ال يجوز للمرأة املسلمة أن تتزوج بغيراملسلم سواء كان كتابيا أو غير كتابي ،ألن الدين اإلسالمي ال يعلوه دين والوالية لغيرمسلم على املسلم وألن األبناء ينتسبون إلى آبائهم
 -1الجمع بين أكثر من أربع زوجات :ال يحل للرجل أن يتزوج بامرأة خامسة ما دامت في عصمته أربع نساء
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الدرس الثالث عشر :أسس اختيارالزوج والزوجة وحقوقهما ص003
 اهتم اإلسالم بحسن اختيار كل من الزوجين لآلخر ،وذلك (لضمان استقرارالحياة الزوجية ،ولتحقيق مقاصد الزواج
التي شرع من أجلها)
 أسس اختيار الزوجة:
أن تكون الزوجة ذات دين
-0
ُ
أن تكون ولودا (تعرف املرأة الولود بكونها أسرة ُي َ
عرف نساؤها بكثرة اإلنجاب)
-2
أن تكون بكرا (حتى يكون حبها لزوجها ألصق بقلبها)
-3
أن تكون من بيئة كريمة
-4
 أسس اختيار الزوج( :أن يكون ذا دين وخلق ،مع حفظ حقها باالختيار)
 اآلثار املترتبة على عقد الزواج( :إما ان تكون مشتركة بين الزوجين أو خاصة بكل منهما)
أوال :الحقوق املشتركة بين الزوجين:
 -0املعاشرة باملعروف:
 ومن صورها -0 :الصحبة الجميلة (وتتحقق بحسن الظن واالحترام املتبادل بينهما) -8أداء الحقوق الزوجية لكل منهما اْلخر
-2
-3
-4
-5
-6

 -3تجمل كل منهما لآلخروإظهارالزينة له
استمتاع كل من الزوجين باْلخر( :بمعنى حل العشرة الزوجية بينهما ،وال يمتنع أحدهما عن اآلخر إال لعذر شرعي،
كالحيض أو النفاس أو مرض  ..إلخ)
اإلرث( :يرث الزوج زوجته كما ترثه هي)
حرمة املصاهرة( :حرم الزوجة على أصول الزوج وفروعه)
ثبوت نسب الولد( :يثبت نسب الولد ألبيه بحل الوطء في فراش الزوجية بعقد نكاح صحيح)
رعاية األبناء( :من خالل غرس مبادئ الفضيلة في نفوسهم منذ الصغر)

ثانيا :حقوق الزوج:
 حقوق الزوج على زوجته أعظم من حقوقها عليه لقوله تعالى (  ..وللرجال عليهن درجة) ،ويقصد بالدرجة "القوامة"التي منحت للرجل نظيرالنفقة وإدارة األسرة
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 من حقوق الزوج على زوجته:
طاعة املرأة زوجها( :حكم طاعة املرأة لزوجها واجبة بشرط أال تكون بمعصية هللا)
-1
عدم إذن الزوجة في بيت زوجها ملن يكره دخوله
-8
عدم خروج الزوجة إال بإذن الزوج( :إذا خرجت بدون إذنه فقد ارتكبت معصية ،إال للضرورة القصوى مثل
-3
الحج الواجب)
تأديب الزوج امرأته( :عند نشوزها وتقصيرها بالحقوق الزوجية)
-4
الطالق( :الطالق مشروع بالكتاب والسنة واإلجماع ،وهو حق للزوج متى استحالت العشرة بين الزوجين
-5
واستنفدت جميع وسائل اإلصالح بينهما)
ثالثا :حقوق الزوجة( :تترتب على عقد النكاح الصحيح حقوق للزوجة)
ً
املهر :مهر الزوجة حكمه واجب على الزوج بالنكاح الصحيح ،وذلك تقديرا لها ،وإر ً
ضاء لها بقوامة الرجل عليها
-1
النفقة :تجنب النفقة للزوجة من زوجها ،وتشمل حاجة الزوجة من مسكن وطعام وكسوة ودواء
-2
َ
الق ْسم بين الزوجات :اتفق الفقهاء على وجوب عدل الزوج بين زوجاته ،وأن يسوي بينهن باملبيت وسائر األمور
-3
املادية ،ألن ذلك من املعاشرة باملعروف
ً
الخلع :وهو أن تبذل املرأة عوضا لزوجها ليفارقها
-4
 مما يزيد املحبة بين الزوجين:
التهادي بينهما
-0
إحسان كل منهما إلى أهل اْلخر
-8
قيام كل منهما بما يقربهما
-3
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الدرس الرابع عشر :القيم التربوية في اإلسالم ص083
 القيم في اإلسالم :هي األخالق الحسنة واملبادئ التي تحث على الفضيلة وتنظم سلوك اإلنسان وعالقته بمن حوله
 مصادر القيم التربوية للفرد هي( :األسرة  -البيئة  -املدرسة  -العادات والتقاليد)
 املصدر الصحيح الشامل للقيم هو (الدين اإلسالمي) ،ألن مصدره رباني يتصف بالثبات وفيه ما يصلح للفرد واملجتمع
 القيم اإلسالمية تتحقق باتباع الرسول عليه الصالة والسالم
 من أهداف العقيدة اإلسالمية تحقيق القيم التي تتحكم في األعمال واألقوال ،وذلك لحفظ كرامة اإلنسان وصيانته،
وتحقيق سعادة الدنيا واآلخرة.
 الوسائل التي استخدمها اإلسالم في الجمع بين القيم وضبط السلوك:
 -0االقتداء بالرسول ﷺ
 -8االلتزام بأداء العبادات التي تضبط سلوك املسلم
 -3مصاحبة ذوي األخالق الحسنة
 -4استخدام أسلوب ضرب األمثال
 أركان حسن الخلق هي:
 -1الصبر :وهو حبس اللسان عن الشكوى وحبس النفس عن الجزع وحبس الجوارح عن املعاص ي
 -3هدايتهم
 الصابرون لهم ثالث خصائص  -0 :الصالة عليهم  -8رحمتهم تطبيق قيمة الصبر يكون بااللتزام بالطاعة والبعد عن املعاص ي وتحمل املصائب. -2العفو :وهو أن يصفح اإلنسان عمن أساء إليه إذا تمكن من عقابه لوجه هللا
 من فضائل العفو :أنه دليل على سعة الصدر ،وحسن الظن ،وشرف النفس ،وسبب للعزة تطبيق قيمة العفو يكون بعفو املسلم عمن هو أضعف منه -3الشجاعة :هي الجرأة واإلقدام على املكاره عند الحاجة والثبات عند املخاوف واالستهانة باملوت
 من فضائل الشجاعة -0 :دليل على حسن الظن باهلل  -8 /مستمدة من اإليمان باهلل -3محبة الخلق  -4 /الشجاعة أصل كل فضيلة
 تطبيق قيمة الشجاعة يكون باألقوال واألفعال وبالثبات والجرأة في التعامل مع اْلخرينشروط تحقيق القيمة في نفس املسلم( :الفهم –مجاهدة النفس – االعتزازبالقيمة – مراقبة هللا – التطبيق العملي
الصحيح)
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 من اآلثار السلبية للعادات السيئة في حياة الفرد:
 -0غضب هللا  -8 /نفور الناس  -3 /قسوة القلب  -4 /القلق واالكتئاب
 بعض الفوائد التربوية لدرس (القيم التربوية في اإلسالم)
 -1القيم اإلسالمية ربانية املصدر وتتسم بالعدالة والثبات والشمول
 -2الصبر والعفو والشجاعة من أركان حسن الخلق
 -3العفو دليل سعة الصدر ،وحسن الظن وشرف النفس
 -4تجسدت في رسول هللا القيم اإلسالمية
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الدرس الخامس عشر :األخوة اإلسالمية والحب في هللا تعالى ص038
 األخوة اإلسالمية واجب ديني ينطلق من أسس عقدية وهي قرينة اإليمان
 األخوة اإلسالمية :هي رابطة بين املسلمين وإن لم يكن بينهم رابط نسب
 األخوة اإلسالمية هي أساس صالح املجتمع ألنها تحافظ على وحدة الصف املؤمن
 أقام الرسول ﷺ دولة اإلسالم على أساس األخوة اإلسالمية وذلك (ليجمع بين املسلمين برابطة أقوى من رابطة النسب)
 من حقوق املسلم على املسلم:
شرح الحق
الحق
 -1إفشاء السالم

يؤدي إلى املحبة

 -2النصح

ألن الدين النصيحة ،بشرط أن تكون النصيحة في السر وبحكمة وتواضع

 -3تشميت العاطس

يؤدي إلى تبادل الدعاء بين املسلمين

 -4عيادة املريض

سبب لدخول الجنة

 -5اتباع الجنائز

سبب لكسب الحسنات

 -6املواساة وقضاء الحوائج

ويكون بمساعدة الفقراء ورعاية اليتامى واملعاقين

 -7النصرة

برد الظالم عن ظلمه ،والوقوف معه وهو مظلوم

 -8عدم اإليذاء

بعدم إفشاء السر ،وعدم السخرية ،رد غيبته

 وسائل تنمية عالقة املسلم بأخيه املسلم:
وسيلة التنمية

الشرح

 -1سالمة الصدر

ألن املسلم سليم الصدر – طاهر النفس من الحسد والحقد

 -2العفو عن الزالت

يكون بمقابلة اإلساءة باإلحسان

 -3معرفة الفضل ألهله

ألنه من شكر هللا

 -4املجاملة في املناسبات

ويكون بالتهادي

 -5إصالح ذات البين

ألنه يحقق املودة واأللفة

 من آثار األخوة في هللا تعالى على الفرد واملجتمع:
 -8نشراملحبة بين املسلمين
 -0طريق لحالوة اإليمان

 -3صالح املجتمعات

 -4استحقاق نصرهللا

 األخوة اإلسالمية عاملية ألنها تمتازبالشمول وهي فوق أخوة النسب واملذهب والقبيلة
 بعض الفوائد التربوية املستفادة من درس األخوة اإلسالمية والحب في هللا تعالى:
 -8وجوب االبتعاد عن كل ما يؤذي املسلمين
 -0رابطة األخوة اإلسالمية أقوى من رابطة النسب
 -3مراعاة حقوق األخوة تحقق األمن للفرد واملجتمع اإلسالمي  -4الحب في هللا من وسائل تنمية األخوة اإلسالمية
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الدرس السادس عشر  :حسن اختيارالصديق الصالح ص032
ً
 اإلنسان اجتماعي بطبعه ال يستطيع العيش وحيدا
 أصدقاء السوء يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة
 الصداقة :هي عالقة مودة بين الناس وانسجام روحي ووجداني وترابط في األهداف
 حث اإلسالم على الصديق الصالح ،وذلك ليعين املسلم على طاعته ،ويبعده عن املعاص ي
 أسس اختيار الصديق:
 -0أن يكون صاحب عقيدة سليمة
 -8أن يكون حسن الخلق
 -3أن يكون مخلصا وغرضه املحبة في هللا
 آثار صحبة قرناء السوء والقرب منهم:
 -8االنحراف عن طاعة هللا
 -0الغفلة عن ذكر هللا
 -3التأخرالدراس ي
 حذر القرآن من الصديق الغافل ألنه يقوي صاحبه على املعصية
 من الوسائل التي تحافظ على دوام الصداقة:
 -0التواضع
 -8االلتقاء على ذكر هللا
 -3حفظ سرالصديق
 -4حسن الظن بالصديق
 مجالس الذكر تغشاها املالئكة وتتنزل عليها رحمة هللا
ً
ً
 عمربن الخطاب هو القائل (وال تظنن بكلمة خرجت من أخيك املسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محمال)
 الفوائد التربوية املستفادة من درس حسن اختيار الصديق الصالح
 -0االبتعاد عن أصحاب السوء
 -8الرسول ﷺ قدوة حسنة في اختيارالصديق
 -3الواقع يدل على أهمية وأثرالصحبة
 -4الصحبة الحسنة ترتقي بأخالق املسلم
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الدرس السابع عشر :األسرة املسلمة بين الثوابت واملتغيرات ص047

َّ
 رغب اإلسالم في اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين والخلق واملنبت الحسن ألنها دعامة األسرة املؤمنة
 حث اإلسالم على إنكاح من تتحقق فيه الكفاءة في دينه وخلقه وأمانته وذلك لتنشأ األسرة في حياة رغيدة وظل أسرة
صالحة
 األسرة لغة :أهل الرجل وعشيرته
ُ َ
 وتطلق األسرة على الرجل ومن يعولهم من زوجة وأصوله وفروعه
 تظهر أهمية األسرة ومكانتها من خالل:
مكانة األسرة

الشرح

 -1تحقيق النمو الجسدي والعاطفي

بإشباع امليول الفطرية ،وغريزة األمومة واألبوة

 -2تحقيق الطمأنينة والسكن النفس ي

وذلك بأنس كال من الزوجين باألخر

 -3سبيل لتحقيق العاطفة وحفظ األنساب

ألن الزواج الطريق الوحيد إلنجاب األوالد
ً
ببذل كال من الزوجين وسعه لتحقيق سعادة األسرة

 -4مؤسسة للتدريب على تحمل املسؤوليات

ً
ً
 التغيرات التي أثرت على األسرة إيجابا وسلبا:
ً
 أوال :من اْلثاراإليجابية: -0انتعاش بعض األسراقتصاديا أدى إلى رغد العيش والعطاء
 -8االنفتاح على العالم الخارجي أدى إلى وعي األسربأهمية الحوارفي اتخاذ القرارات األسرية
ً
 ثانيا :من اْلثارالسلبية: -0تمزق الروابط االجتماعية
 -8تقوية النزعة األنانية
 -3تأثرمفهوم القوامة الشرعية لرب األسرة
 -4سوء استخدام وسائل االتصال الحديثة
 لعالج اآلثار السلبية في األسرة ال بد من:
 -0الرقابة على ما يشاهده األبناء في اإلعالم
 -8حث األبناء على طلب العلم الشرعي
 -3زرع املراقبة الذاتية في نفوس األبناء
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 املبادئ التي تقوم عليها األسرة في اإلسالم
املبدأ

الشرح

 -1تربية األبناء على مبادئ اإلسالم وقيمه

من خالل االهتمام بثقافتهم االسالمية مع مراعاة اختالف مراحلهم

وتعاليمه

التعليمية وتفاوت تفكيرهم العقلي

 -2التفاهم األسري والتشاور والتراض ي

يكون التشاور حتى في رضاعة الطفل وفطامه

 -3رعاية واحترام الحقوق بين الزوجين

من خالل املعاشرة باملعروف ،وفتح آفاق واسعة املشاعر

 -4القوامة

والقوامة هي :والية يفوض بموجبها الزوج القيام على شؤون زوجته
وافراد أسرته بالتدبير والصيانة

الرجل هو رَّبان األسرة ّ
يوجه حركتها ويشرف على سالمتها وهذه القيادة يسميها اإلسالم (القوامة) وهي من نصيب الرجل وهي
ِ
رئاسة إشراف ورعاية ،وليست رئاسة استعباد وتسخير
 بعض الدروس التربوية املستفادة من درس األسرة املسلمة بين الثوابت واملتغيرات:
 -0تذليل معوقات تكوين األسرة أمام الشباب
 -8من مقومات نجاح األسرة قيام أفرادها بواجباتهم تجاه بعض
 -3التربية بالقدوة من عوامل التنشئة االجتماعية
 -4االحترام املتبادل بين أفراد األسرة يحقق السعادة لهم
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الدرس الثامن عشر  :الدعوة إلى هللا تعالى ص013
 مهمة الرسل واألنبياء وورثتهم من العلماء هي الدعوة إلى هللا
 ثمرة الدعوة إلى هللا هي هداية الناس إلى الحق

َّ
 الدعوة :هي قيام الداعية بإيصال اإلسالم إلى الناس كافة بمنهج صحيح وبما يناسب ظروف املخاطبين
 حكم الدعوة إلى هللا تعالى (فرض كفاية)
 فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين
ً
عموما واجبة على كل فرد من األمة ٌّ
كل بحسب قدرته
 الدعوة
 ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر يؤدي إلى تسليط عقاب هللا
 فضل الدعوة إلى هللا تعالى أنها (أشرف األعمال وأهم القربات وأفضل الطاعات)
 أهداف الدعوة إلى هللا تعالى:
 -0تعريف العباد بخالقهم وحقه عليهم وحقهم عليه
 فإذا عرف العبد حق هللا عليه والتزم بما أمر استقرت نفسه واطمأن قلبه واستقام -8نشرالخيروالصالح وقطع دابرالشروالفساد
 فكل ما أمر به اإلسالم خير وكل ما نهى عنه شر -3تحيكم شرع هللا في األرض
َّ
تكفل هللا ملن اتبع شرعه بالهداية وسعادة الدارين
 ضرورة الدعوة إلى هللا ودواعيها:
 -0حاجة الناس إلى الوحي اإللهي
 بعث هللا الرسل َّوحمل الدعاة األمانة لتنقطع املعاذيروتلزم الحجة
 -8عجزالعقول عن إدراك كثيرمن الحقائق
 ال بد أن يوجد قانون إلهي ودعاة يوضحون األمور لهداية الناس -3حاجة أعمال الخيرإلى رواد يقودون الناس إليها
 سبب فرض الدعوة علينا والحاجة لألنبياء والرسل والصالحين ألن الحق ال يقوم بذاته. الداعية الدكتور عبدالرحمن السميط حصل على (جائزة امللك فيصل العاملية لخدمة اإلسالم لعام  )8113لجهودهالخيرية في قارة إفريقيا.
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 خصائص الداعية ومقوماته:
 -0حسن الصلة باهلل واإلخالص له
 وهذا يؤدي إلى توفيق الداعية والسداد في جوارحه وأعماله -8الفهم الصحيح املبني على العلم قبل العمل
-3
-4
-

يجب على الداعية أن يتزود بالعلوم الشرعية األساسية مثل (التجويد – العقيدة – التفسير – الفقه)
القدوة الصالحة
بأن يوافق قول الداعية فعله ،وأن يتصف بأخالق ومن أهمها (الصدق – التواضع – الصبر – األمانة)
معايشة أحوال الناس وتقديرظروفهم
ويكون ذلك بمراعاة أحوال املدعوين وأعرافهم وأمكنتهم وأزمانهم

 اتبع النبي ﷺ هذا األسلوب حيث أنه أجاب على أكثر من إجابة لسؤال واحد حسب حال كل سائل وسائل الدعوة إلى هللا تعالى( :وسائل مقروءة – وسائل مسموعة – وسائل مرئية)
 يستمد الداعية إلى هللا منهجه وأسلوبه كما رسمه القرآن الكريم من:
 -1القرآن الكريم
 -2السنة النبوية
 -3اإلجماع والقياس
 األساليب املرنة التي تعين الداعية على أداء مهمته:
أوال :الحكمة ،ومنها:
 -1مخاطبة العقول بالبراهين
 -2مخاطبة الناس بما يفهمونه
 -3الرفق بالناس في املأمورات واملنهيات
 -4التدرج الحكيم مع الناس
ثانيا :املوعظة الحسنة( :التي تخاطب العقول والعواطف)
َ
 واملوعظة الحسنة تكون باختيار املوضوع املناسب للمخاطب وأسلوبها املؤثر فيهثالثا :املجادلة بالتي هي أحسن:
 -األصل في الجدال أن يكون مع املخالفين ،ومع ذلك يجب أن يتلطف بمجادلته املخالف
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الدرس التاسع عشر :وسطية اإلسالم ص038
 الوسطية :هي العدل والخيرية والتوسط بين اإلفراط والتفريط
 مالمح الوسطية في اإلسالم:
 -1الوسطية في العبادة( ،ألن األصل في التكليف هو طاقة النفس البشرية)
 -2الوسطية في الحياة االقتصادية( ،من خالل التوسط باإلنفاق فال إسراف وال تقتير)
 -3الوسطية في اللهو واللعب( ،من خالل الترويح عن النفس بوسطية واعتدال)
ّ
التطرف ليس فقط في الغلو واإلفراط ،بل أيضا التقصيروالتفريط تطرف .

 بعض مظاهرالتفريط والتقصير:
 -0تأخيرالصالة
 -8املجاهرة باملعاص ي
 -3عدم املحافظة على املال العام
 -4متابعة الصيحات املخالفة للشرع
 بعض مظاهر اإلفراط (الغلو)( :الغلو هو املبالغة في الش يء والتشدد فيه بتجاوز الحد)
 -0التساهل بتكفيروتفسيق املقصرين
 -8استخدام العنف في إنكاراملنكر
 -3انتقاص علماء الدين
 -4التعصب الطائفي والقبلي
 واجب الشباب في سبيل تحقيق الوسطية:
 -1الفهم الصحيح للدين :من مصادره األساسية القرآن والسنة على يد العلماء الثقات
ً
ً
 -2التمسك بالقيم األخالقية :سواء كانت أخالقا فردية كالصدق واألمانة والوفاء ،أو أخالقا اجتماعية كالعدل وبر
الوالدين وصلة الرحم
 -3حسن الظن بالناس :ألنه يؤدي إلى سالمة الصدر
َّ
 -4الحوارالحضاري البناء :مع املسلمين وغير املسلمين
 -5احترام التخصص :أقر النبي ﷺ التخصص مع أصحابه فصار ُّ
(أبي بن كعب سيد القراء ،وزيد بن ثابت للفرائض
وحسان بن ثابت للشعر وخالد بن الوليد للجهاد وأبو هريرة في نقل العلم وروايته)
انتهت األسئلة بحمد هللا من الكتاب الدراس ي (الجزء األول)
مع تمنياتنا لجميع طالبنا بالتوفيق والنجاح في الدنيا واآلخرة
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