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أحاديث الفصل الثاني 8102-
سو ُل ه ِ
ْ َ
صلهى ه
ي ِ ا ْب ِن َحا ِت ٍم  ،لَا َل  :لَا َل َر ُ
َّللاُ َ
ع ْن َ
َٔ -
سله َم َ " :ما ِم ْن ُك ْم ِم ْن أ َ َح ٍد ِإ هَّل َ
علَ ٌْ ِه َو َ
َّللا َ
سٌُ َك ِلّ ُمهُ َربُّهُ َلٌ َ
ع ِد ّ
ش ٌْبًا لَ هد َمهُ َ ،و ٌَ ْن ُ
ار َ ،و ٌَ ْن ُ
ان َ ،فٌَ ْن ُ
بَ ٌْنَهُ َوبَ ٌْنَهُ ت ُ ْر ُج َم ٌ
ظ ُر
ظ ُر َع ْن أ َ ٌْ َمنَ ِم ْنهُ فَ ََل ٌَ َرى ِإ هَّل َ
ظ ُر أ َ َما َمهُ  ،فَت َ ْست َ ْمبِلُهُ النه ُ
ش ٌْبًا لَ هد َمهُ  ،فَ َم ِن ا ْستَ َ
ك تَ ْم َرةٍ فَ ْلٌَ ْفعَ ْل ) ص ٔ1
ع ْن أ َ ْشأ َ َم ِم ْنهُ فَ ََل ٌَ َرى ِإ هَّل َ
طا َ
َ
ً النه َ
ار َولَ ْو بِ ِش ّ ِ
ع ِم ْن ُك ْم أ َ ْن ٌَت ه ِم َ
ٕ  -لَا َل النبً ه ِ
ان ِإلَى
علَى ِ
صلهى ه
ان َ
َّللاُ َ
اللّ َ
علَ ٌْ ِه َو َ
َّللا َ
ان َح ِبٌ َبت َ ِ
ان ِفً ْال ِمٌزَ ِ
ان ث َ ِمٌلَت َ ِ
س ِ
ان َخ ِفٌ َفت َ ِ
سله َمَ " :ك ِل َمت َ ِ
س ْب َحانَ ه ِ
س ْب َحانَ ه ِ
َّللا ْال َع ِظ ٌِم " .صٕ1
َّللا َو ِب َح ْم ِد ِه ُ
الر ْح َم ِنُ :
ه
سله َم  -لَا َل  " :ه
سو َل ه ِ
إن ِل ْل ُمؤْ ِم ِن
صلهى ه
ع ْنهُ  -أ َ هن َر ُ
ً َه
َّللاُ َ
َّللاُ َ
ي ِ َ -ر ِ
َٖ -
علَ ٌْ ِه َو َ
ع ْن أ َ ِبً ُمو َ
َّللا َ
سى ْاْل َ ْش َع ِر ّ
ض َ
ٌَل ِ ،ل ْل ُمؤْ ِم ِن فٌِ َها أ َ ْهلُونَ ٌَ ُ
اح َدةٍ ُم َج هوفَ ٍة ُ ،
طولُ َها ِستُّونَ ِم ً
علَ ٌْ ِه ْم ْال ُمؤْ ِم ُن فَ ََل
فًِ ْال َجنه ِة لَ َخ ٌْ َمةٌ ِم ْن لُؤْ لُ َؤةٍ َو ِ
ط ُ
وؾ َ
ضا) صٗٙ
ض ُه ْم َب ْع ً
ٌَ َرى َب ْع ُ
س ِبٌ ِل ه ِ
سله َم( :ا ْؼ ُزوا ِبس ِْم ه ِ
سو ُل ه ِ
َّللا َلاتِلُوا َم ْن َكفَ َر ا ْؼ ُزوا َو ََّل تَؽُلُّوا َو ََّل
صلهى ه
ٗ -لَا َل َر ُ
َّللاُ َ
َّللا َو ِفً َ
ع َل ٌْ ِه َو َ
َّللا َ
ت َ ْؽد ُِروا َو ََّل ت ُ َم ِث ّلُوا َو ََّل ت َ ْمتُلُوا َو ِلٌدًا)ص ٘5
سله َم َ " : -ما ِم ْن ٌَ ْو ٍم أ َ ْكث َ َر ِم ْن أ َ ْن
عا ِب َ
صلهى ه
ً ه
َّللاُ َ
شةَ َ -ر ِ
ع ْن َ
َ٘ -
علَ ٌْ ِه ِ َو َ
َّللاُ َع ْن َها  -لالت :لال :رسول َ -
ض َ
ار ِم ْن ٌَ ْو ِم َع َرفَةَ َ ،و ِإنههُ لٌََ ْدنُو  ،ث ُ هم ٌُبَا ِهً بهم ْال َم ََلبِ َكةَ " ص ٗٔٔ
ٌَ ْعتِكَ ه
َّللاُ فٌِ ِه َع ْبدًا ِمنَ النه ِ
سو ُل ه ِ
ب َك َما
صلهى ه
 -ٙلَا َل َر ُ
ان ْالفَ ْم َر َوالذُّنُو َ
َّللاُ َ
ع َل ٌْ ِه َو َ
َّللا َ -
سله َم  " :تَابِعُوا بٌَْنَ ْال َح ّجِ َو ْالعُ ْم َرةِ َ ،فإِنه ُه َما ٌَ ْن ِفٌَ ِ
ٌر َخ َب َ
ض ِة " صٖٕٔ
ب َو ْال ِف ه
ٌَ ْن ِفً ْال ِك ُ
ث ْال َحدٌِ ِد َوالذه َه ِ
سو َل ه ِ
سله َم ٌَ ،مُو ُل َ " :ما ِم ْن ُم ْس ِل ٍم ٌَعُو ُد ُم ْس ِل ًما
صلهى ه
س ِم ْعتُ َر ُ
ً ه
َّللاُ َ
َّللاُ َ
ً َر ِ
 - 1لَا َل َ
علَ ٌْ ِه َو َ
ع ْنهُ َ :
َّللا َ
ع ِل ٌّ
ض َ
ُ
ص ِب َح
ؾ َملَنٍ َحتهى ٌُ ْ
صلهى َ
عا َدهُ َ
ً  ،فَإ ِ َذا َ
صلهى َ
علَ ٌْ ِه َ
علَ ٌْ ِه َ
ع ِشٌهةً َ
ؼد َْوة ً ِإَّل َ
س ْبعُونَ أ َ ْل َ
س ْبعُونَ أ َ ْل َ
ؾ َملَنٍ َحتهى ٌ ُْم ِس َ
ٌؾ فًِ ْال َجنه ِة "  .صٖٓٔ
َو َكانَ لَهُ خ َِر ٌ
علَى َجنَازَ تِ ِه أ َ ْر َبعُونَ َر ُجَل َّل
صلهى ه
سو َل ه
 -5لال َر ُ
سله َم َ ":ما ِم ْن َر ُج ٍل ُم ْس ِل ٍم ٌَ ُموتُ َفٌَمُو ُم َ
َّللاُ َ
علَ ٌْ ِه َو َ
َّللاِ َ
ٌُ ْش ِر ُكونَ ِب ه ِ
َّللاُ فٌِ ِه " صٖٔٙ
ش ٌْبًا ِإَّل َ
اّلل َ
شفه َع ُه ُم ه

ٕ

الدر َ  :الخام َ أهوال الحساب وتسلٌم الكتب

المجال  :العمٌدة

الفصل الثانً

 اكتب المصطلح الشرعً الدال على المعانً اَّلتٌة :ٔ( -الحساب ) أن ٌولؾ هللا تعالى عباده وٌعرفهم بأعمالهم وما ٌستحمونه من ثواب أو أعماب.
ٕ – (الحساب الٌسٌر) إظهار اْلعمال وإبرازها بدون استمصاء وَّل معاسرة فٌمر صاحبها بما كان منه
ثم تدركه الرحمة فٌعفو هللا عنه.
ٖ (-الحساب العسً ( استمصاء جمٌع اْلعمال صؽٌرها وكبٌرها مما ٌنذر بالعذاب الشدٌد.
 أكمل الفراؼات التالٌة -:ٔ -أول من سٌحاسبهم هللا تعالى ٌوم المٌامة هم الرسل علٌهم السَلم ثم بمٌة النا َ.
ٕ -أول من سٌحاسب من اْلمم ٌوم المٌامة هم أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أسعد النا َ.
صا ِم ْن ِللبه أو نَ ْف ِس ِه.
3أحك النا َ بشفاعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هو من لال َّل إله إَّل هللا خَا ِل ًٗ -أول ما ٌحاسب علٌه العبد ٌوم المٌامة الصَلة .
٘ -المفل َ ٌوم المٌامة هو المفل َ من الحسنات
 -ٙسٌد النا َ ٌوم المٌامة وسٌدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
 أجب عما ٌأتً -:من اْلمور الخمسة التً سٌسأل بها العبد ٌوم المٌامة هً :
*وعن علمه .فٌم فعل .
*عن عمره فٌما أفناه.
وعن جسده فٌما أبَله
وفٌما انفمه.
*وعن ماله من أٌن اكتسبه
 أكمل الجدول التالً :وجه الممارنة
ٔ -استَلم الكتاب بالٌد
ٕ -شعوره
ٖ -جزاءه

المؤمن
بالٌمٌن
بالفرح والسرور
الجنة

الكافر
بالشمال
بالخوؾ والخزي والذل
النار

ما المواعد واْلس َ التً ٌُحاسب هللا تعالى علٌها العباد ؟
العدل التام الذي َّل ٌشوبه ظلم
َّل ٌؤخذ احد بجرٌرة ؼٌره
إطَلع العباد على ما لدموه من أعمال
مضاعفة الحسنات دون السٌبات
إلامة الشهود على الكفرة والمنافمٌن

ٖ

الدر َ :الساد َ

 -المٌزان والصراط والحوض

المجال :العمٌدة

الفصل الثانً

 ضع كل كلمة من الكلمات اآلتٌة فً مكانها المناسب :( المٌزان – الحوض – الصراط  -الكوثر )
(الصراط) الجسر الذي ٌنصب على نار جهنم ٌوم المٌامة.
(المٌزان) هو ما ٌضعه هللا تعالى ٌوم المٌامة لوزن أعمال العباد.
( 3-الحوض) مكرمة عظٌمة خص هللا تعالى بها نبٌه دمحم فً ٌوم المٌامة وهو الذي ٌرده أو ٌشرب منه
المؤمنون الذٌن لم ٌبدلوا فً دٌن هللا تعالى شٌبا.
 ضع عَلمة ( √ ) بعد العبارة الصحٌحة وعَلمة ( × ) بعد العبارة الخطأ فٌما ٌأتً:1إن أعمال الخلك تُخلك ٌوم المٌامة على شكل أجسام لها ثمل وأبعاد ثم توزن بالمٌزان( √ ).ٕ -العاص والمرتد ٌشربان من حوض سٌدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ( × ).
)√ (
ٖ -من حرص على التمسن بمنهج هللا اتسع أمامه الصراط الممتد على متن جهنم .
ٗ -من ٌدق تحت لدمٌه الصراط حتى ٌبدو له أنه أدق من السٌؾ ٌهوى إلى النار( √ ) .
)√ (
٘ -الرسول الكرٌم وأمته أول من ٌجتاز الصراط.
)√ (
 -ٙمن خصابص الحوض أن من شرب منه َّل ٌموت أبدا
 - 1اختص هللا تعالى نبٌه دمحما بالحوض دون بمٌة اْلنبٌاء ) √ (
 اكتب اْلعمال التً تثمل المٌزان ٌوم المٌامة .ٖ  -الشهادتان.
ٕ -حسن الخلك
ذكر هللا تعالى وحمده وتسبٌحه
 اختلؾ أهل التأوٌل فً معنى الكوثر إلى ألوال كثٌرة اكتب أصحها .ٕ  -أنه حوض النبً فً المولؾ
إن الكوثر نهر فً الجنة
 اذكر صفة حوض النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ؟ِٕ -رٌ ُحهُ أ َ ْ
ْن
ض ِمنَ اللهبَ ِن
ب ِمنَ ْال ِمس ِ
طٌَ ُ
ٔ -ماؤه أبٌض من .أ َ ْب ٌَ ُ
ب ِم ْنهَ َّل ٌَ ْ
ظ َمأ ُ أ َ َبدًا
اء
وم .ال ه
س َم ِ
َٗ -حافهتَاهُ لباب اللؤلؤَ -. 5م ْن ش َِر َ
ٖ -كٌزَ انُهُ َكنُ ُج ِ
ما وجه َّلستفادة من اآلٌات الكرٌمة التالٌة-:
ار ﴿﴾ٔٙا
َّللاِ ِم ْن ُه ْم َ
ش ًْ ٌء ِل َم ِن ْال ُم ْلنُ ْالٌَ ْو َم ِ هّللِ ْال َو ِ
علَى ه
ار ُزونَ َّل ٌَ ْخفَى َ
اح ِد ْالمَ هه ِ
لال تعالى ْ ٌَ :و َم ُه ْم بَ ِ
اَّلستفادة  :العرض على هللا
ط ِلٌَ ْو ِم ْال ِمٌَا َم ِة َفَل ت ُ ْ
ض ُع ْال َم َو ِازٌنَ ْال ِم ْس َ
ش ٌْبًا َوإِ ْن َكانَ ِمثْمَا َل َحبه ٍة ِم ْن خ َْر َد ٍل أَت َ ٌْنَا بِ َها
 َ َ
ظلَ ُم َن ْف ٌ
لال تعالى َ :ونَ َ
َو َك َفى ِبنَا َحا ِس ِبٌنَ ﴿﴾ٗ1
اَّلستفادة  :وضع المٌزان
لال تعالى :فَأ َ هما َم ْن ثَمُلَ ْ
اضٌَ ٍة ﴿﴾1
ت َم َو ِازٌنُهُ ﴿َ ﴾ٙف ُه َو فًِ ِعٌ َ
ش ٍة َر ِ
اَّلستفادة :مصٌر من ٌثمل مٌزانه ٌوم المٌامة
لال تعالى َ :وأَ هما َم ْن َخفه ْ
امٌَةٌ )
ت َم َو ِازٌنُهُ ﴿ ﴾5فَأ ُ ُّمهُ هَا ِوٌَةٌ ﴿َ ﴾٩و َما أَد َْر َ
َار َح ِ
ان َما ِهٌَ ْه ﴿ٓٔ﴾ ن ٌ
اَّلستفادة :مصٌر من ٌخؾ مٌزانه ٌوم المٌامة
ضًٌّا ﴿ٔ ﴾1ث ُ هم نُ َن ِ ّجً الهذٌِنَ ات ه َم ْوا َونَ َذ ُر ه
الظا ِل ِمٌنَ فٌِ َها
علَى َر ِبّ َن َحتْ ًما َم ْم ِ
لال تعالى َ :و ِإ ْن ِم ْن ُك ْم ِإ هَّل َو ِار ُدهَا َكانَ َ
ِج ِثًٌّا ﴿ٕ﴾1
اَّلستفادة  :المرور على الصراط
ٗ

الدر َ :السابع

جهنم دار البوار

المجال :العمٌدة

الفصل الثانً

 ضع عَلمة ( √ ) بعد العبارة الصحٌحة وعَلمة ) × ( بعد العبارة الخطأ فٌما ٌأتً:)×(
ٔ -رؤساء مَلبكة العذاب فً جهنم عددهم سعٌة عشر .
( √)
ٌٕ -تفاوت عذاب النا َ فً جهنم كل حسب عمله .
ٖ -تبرج المرأة وإظهار زٌنتها لؽٌر محارمها من أسباب دخول النار ( √ )
 اكتب المصطلح الشرعً الدال على المعانً اَّلتٌة :( الضرٌع ) من طعام أهل النار نوع من الشون المر النتن َّل ٌنفع آكله وَّل ٌدفع الجوع وَّل ٌجلب الصحة.
( الؽساق والؽسلٌن ) هو ما ٌسٌل من جلود أهل النار من المٌح والصدٌد بسبب ما ٌصٌبهم من نار جهنم .
( الزلوم ) شجرة ذات منظر لبٌح وذات طعم مر فتؽلى بطون أهل النار كؽلً الزٌت فتسبب لهم اآلَّلم
(جهنم ) هً الدار التً أعدها هللا تعالى للكافرٌن به المتمردٌن على شرعه المكذبٌن لرسله
ما هو أهل النار
ٕ -والؽساق الذي ٌخرج من أجساد المحرولٌن وٌسٌل.
 .1ماء الحمٌم :الساخن الذي ٌمطع اْلمعاء.
اكمل الجدول التالً بما هو مطلوب منن:

٘

م
1

نار جهنم
تعرٌفها

أوصافها
الدار التً أعدها هللا تعالى للكافرٌن به المتمردٌن على شرعه المكذبٌن لرسله

2

اسماؤها

جهنم -الجحٌم -الحطمة -السعٌر -السموم

3
4

عدد أبوابها سبعة أبواب
واسعة عظٌمة وكبٌرة
سعتها

5

مَلبكتها

خلمهم عظٌم وبأسهم شدٌد َّل ٌعصون هللا

6

عذابها

عذابها دابم َّل ٌنتهً

7

ولودها

النا َ والحجارة

8

طعامها

الضرٌع – الؽساق والؽسلٌن – الزلوم

9

شرابها

الماء الحمٌم الساخن

10

المسؤول
عنها

مالن علٌه السَلم

كٌؾ ننجً أنفسنا من عذاب جهنم ؟
التوحٌد وإخَلص العبادة هلل وحده وعدم الشرن به .
اَّلبتعاد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن .
اَّللتزام بطاعة هللا تعالى ورسوله وأداء التكالٌؾ الشرعٌة.
٘ -اَّلستشهاد فً سبٌل هللا تعالى .
التخلك باْلخَلق الحسنة .
ما أسباب دخول نار جهنم ؟
ٕ -ارتكاب الكبابر والفواحش
ٗ -الفاحش من المول
 .ٙعدم التزام النساء باللبا َ الشرعً

الكفر باهلل تعالى والشرن به .
ٖ .ترن أداء العبادات
٘ .اَّلنتحار
ما هو طعام أهل النار ؟
ٖ  -وطعامهم الزلوم
ٕ  -وطعامهم الؽساق والؽسلٌن
ٔ -طعامهم الضرٌع
هل عذاب النا َ واحد أم متفاوت ؟
بل متفاوت كَل على حسب ذنوبه وكلما زادت السٌبات واآلثام زاد العذاب
ما هً صفات مَلبكة جهنم
خلمهم عظٌم وبأسهم شدٌد َّل ٌعصون هللا الذي خلمهم وٌفعلون ما ٌؤمرون
لجهنم  ٔ٩ملكا ففتن الكفار بهذا العدد وظنوا أنه ٌمكن التؽلب على هذا العدد
وهؤَّلء المَلبكة هم الذٌن سماهم هللا تعالى بخزنة جهنم وهم رؤساء جهنم  .وزعٌمهم اسمه مالن
بعد مرور الصراط ماذا ٌحصل للنا َ ؟
ٌفترلون فرٌك فً الجنة وفرٌك فً السعٌر
من احسن العمل فً الدنٌا فمصٌره الجنة ومن أساء فمصٌره النار
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الدر َ :الثامن

الجنة دار النعٌم

المجال :العمٌدة

الفصل الثانً

ضع عَلمة ( √ ) بعد العبارة الصحٌحة وعَلمة ( × ) بعد العبارة الخطأ فٌما ٌأتً:)√ (
ٔ -الوسٌلة هً أعلى منزلة فً الجنة .
)×(
ٕ -أعد هللا تعالى للمجاهدٌن سبعون درجة فً الجنة .
ٖ -باب الرٌان ال ُمخصص للصابمٌن هو الذي ٌُفتح فً شهر رمضان ( √ ) .
 أكمل العبارات اآلتٌة بما ٌناسبها :ار لَبَ ٍن لَ ْم ٌَتَؽٌَ ْهر َ
صفًّى
ط ْع ُمهُ َوأ َ ْن َه ٌ
ار َماءٍ نمً َوأ َ ْن َه ٌ
ٔ -أنهار الجنة عدة أ َ ْن َه ٌ
ار خ َْم ٍر ؼٌر مسكر وأنهار َ
ع َ
س ٍل ُم َ
 من أطعمة الجنة الفاكهة الكثٌرة ولحم الطٌرومن أشربتها شراب أهل الجنة ببرد الكافور وطعم الزنجبٌل ورٌح المسن
ٖ -أحب نعمة ٌتفضل هللا تعالى بها على أهل الجنة هً النظر إلى ربهم عز وجل
علل ما ٌأتً :
ؼٌرت عمر ابن لخطاب
ٔ -عدم دخول الرسول – ملسو هيلع هللا ىلص – المصر الذي شاهده بالجنة
ٕ -دخول بعض أمة دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص – من الباب اْلٌمن للجنة.
الباب اْلٌمن للجنة خصه هللا تعالى للذٌن َّل حساب علٌهم من أمة دمحم صلوات هللا علٌه وسلم
ٖ -ما الدعاء الذي إذا دعا به المسلم حلت له شفاعة الرسول – ملسو هيلع هللا ىلص – ٌوم المٌامة ؟
ضٌلَةَ َ ،وا ْب َعثْهُ َممَا ًما َم ْح ُمودًا الهذِي
ص ََل ِة ْالمَا ِب َم ِة  ،آ ِ
الله ُه هم َربه َه ِذ ِه ال هدع َْو ِة التها هم ِة َ ،وال ه
ت ُم َح همدًا ْال َو ِسٌلَةَ َو ْالفَ ِ
ع ْدتَهُ َ ،حله ْ
عة ٌَ ْو َم
ت لَهُ ال َ
شفَا َ
َو َ
عرؾ الوسٌلة ؟
هً أعلى منزلة فً الجنة وألرب الدرجات إلى عرش الرحمن .
وَّل ٌنالها إَّل شخص واحد ونرجو أن تكون لرسولنا الكرٌم.
هل ٌصاب أهل الجنة بالمرض والموت والهرم؟
ٌتمتعون بالصحة والحٌوٌة دون مرض ٌكدرها .
وبالحٌاة دون شبح الموت ٌهددها .
والشباب والنضارة دون هجوم من الشٌخوخة ٌفسدها
والراحة والطمأنٌنة دون خوؾ من زوال هذه النعم.
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الدر َ  :الرابع

النهً عن اتخاذ المبور مساجد

المجال  :الحدٌث الشرٌؾ

الفصل الثانً

 الحدٌث الشرٌؾ-:سو ُل ه ِ
ُور
سله َم لال " :لَات َ َل ه
صلهى ه
عن أبً هرٌرة َ رضً هللا عنه أن َ َر ُ
َّللاُ َ
علَ ٌْ ِه َو َ
َّللاُ ْالٌَ ُهو َد ات ه َخذُوا لُب َ
َّللا َ
اج َد "
س ِ
أ َ ْنبٌَِا ِب ِه ْم َم َ
 اكتب معانً الكلمات اآلتٌة:معناها
الكلمة
لعنهم هللا
لاتل هللا
لوم سٌدنا موسى علٌه السَلم
الٌهود
اتخذوا لبور أنبٌابهم مساجد بنوا علً المبور مساجد
 بٌن المصطلحات الشرعٌة اآلتٌة:( 1.اَّلسَلم) هو دٌن التوحٌد هلل تعالى.
( 2.التوحٌد) هو إفراد هللا تعالى بالعبادة.
( 3.العبادة) هً اسم جامع لكل ما ٌحبه هللا وٌرضاه من اَّللوال واَّلفعال الظاهرة والباطنة.
 أكمل العبارات التالٌة -:1امتاز اإلسَلم عن بالً اْلدٌان بتحمٌك التوحٌد هلل رب العالمٌنٕ -اإلسَلم ٌستمد تعالٌمه من مصدرٌن هما المرآن الكرٌم والسنة النبوٌة.
ٌٖ -تم تحمٌك التوحٌد هلل وحده َّل شرٌن له بتحرٌم كل الوسابل المؤدٌة الشرن باهلل
ٗ -من امثلة الوسابل المؤدٌه للشرن بناء المساجد على المبور اَّلنبٌاء والصالحٌن .
٘ -من موالؾ الٌهود مع أنبٌابهم أنهم كانوا ٌكذبونهم و ٌسخرون منهم و ٌماتلونهم
ٌ -ٙحذرنا اَّلسَلم من الدعاء لؽٌر هللا سواء كان المدعو نبٌا ً أو ملكا صالحا شجرة
 عَلم تدل النصوص الشرعٌة اآلتٌة:ْ
َ
ُ
ارى ال َم ِسٌ ُح اب ُْن ه ِ
عزَ ٌ ٌْر اب ُْن ه ِ
َّللا َذ ِل َن لَ ْول ُه ْم ِبأ ْف َوا ِه ِه ْم
َّللا َولَالَ ِ
ٔ-لال تعالى َ " :ولَالَ ِ
ت ْال ٌَ ُهو ُد ُ
ص َ
ت النه َ
َّللاُ أَنهى ٌُؤْ فَ ُكونَ ﴿ٖٓ﴾ سورة التوبة ”
ضا ِهبُونَ َل ْو َل الهذٌِنَ َك َف ُروا ِم ْن لَ ْب ُل لَاتَلَ ُه ُم ه
ٌُ َ
الدَّللة :أن الٌهود مجدوا أنبٌاءهم ورفعوهم من ممام النبوة إلى ممام اْللوهٌة فكانوا من أهل الكفر .
عوا َم َع ه ِ
اج َد ِ ه ِ
َّللا أ َ َحدًا" ﴿﴾ٔ5سورة الجن
ّلل فََل ت َ ْد ُ
س ِ
"وأ َ هن ْال َم َ
ٕ -لال تعالى َ
الدَّللة ٌ :دل على أن الدعاء لؽٌر هللا ٌعد شرن أكبر
 علل لما ٌأتً:ٔ .تحرٌم بناء المساجد على المبور
 .خشٌة أن ٌعتمد النا َ :أن هذا المبر ٌلبً الحاجات وٌكشؾ الكربات فٌتجهون إلٌه بالدعاء
ٕ .حذرنا رسول هللا من التشبه بالٌهود والنصارى؟
 وجه نصٌحة إسَلمٌة لصاحب المولؾ التالً :زمٌل لن دابما ٌدعو مع هللا شخصا آخرا َ فَل ٌُفرد هللا وحده بالدعاء.
َّل ٌجوز ذلن ْلنه ٌعد شركا َ أكبر وعبادة لؽٌر هللا ْلن الدعاء هو أصل العبادة .
5

المجال  :الحدٌث الشرٌؾ الفصل الثانً
الدر َ  :الخام َ البعد عن الشبهات
ام
س ِم ْعتُ َر ُ
ٌر َ -ر ِ
َ
ً هللاُ َع ْن ُه َما -لَا َلَ :
ان ب ِْن بَ ِش ٍ
ع ِن النُّ ْع َم ِ
سو َل هللاِ ٌَمُولُ« :إِ هن ْال َحَلَ َل بَ ٌِّ ٌن َوإِ هن ْال َح َر َ
ض َ
ا َ ،فَ َم ِن اتهمَى ال ُّ
ض ِهَ ،و َم ْن َولَ َع ِفً
شبُ َها ِ
َب ٌِّ ٌنَ ،و َب ٌْ َن ُه َما ُم ْشت َ ِب َهاتٌ َّلَ ٌَ ْعلَ ُم ُه هن َك ِث ٌ
ٌر ِمنَ النه ِ
ت ا ْستَب َْرأ َ ِلدٌِ ِن ِه َو ِع ْر ِ
ال ُّ
الرا ِعً ٌَ ْر َعى َح ْو َل ْال ِح َمى ٌُو ِشنُ أ َ ْن ٌَ ْرت َ َع فٌِ ِه ،أََّلَ َو ِإ هن ِل ُك ِّل َملِنٍ ِح ًمى ،أََّلَ َو ِإ هن
شبُ َها ِ
ت َولَ َع فًِ ْال َح َر ِامَ ،ك ه
س ُد ُكلُّهُ ،أََّلَ
س َد ْ
صلَ َح ْ
س ِد ُم ْ
ِح َمى ه
س َد ْال َج َ
ت فَ َ
س ُد ُكلُّهَُ ،وإِ َذا فَ َ
صلَ َح ْال َج َ
ار ُمهُ ،أََّلَ َو ِإ هن فًِ ْال َج َ
ت َ
ضؽَةً إِ َذا َ
َّللاِ َم َح ِ
ْ
ب».
ً ْالمَل ُ
َو ِه َ
 اكتب معانً الكلمات اآلتٌة:معناها
الكلمة
معناها
الكلمة
الموضع الذي ترتع فٌه
ٌرتع
واضح
بٌن
الماشٌة
معاصٌه
محارمه
َّل ٌعلمها َّل ٌعلم حكمها
المطعة الصؽٌرة من اللحم
مضؽة
احترز عنها – حادر منها – ابتعد عنها
اتمى
الحمى

الموضع فٌه كأل ٌحمً من النا َ أن ٌرعً
أحدهم فٌه

استبرأ

طلب البراءة

 بٌن المصطلحات الشرعٌة اآلتٌة:( 1.الحَلل ).هو كل شًء َّل ٌوجد دلٌل على تحرٌمه فً الكتاب أو السنة.
( 2.الحرام) هو ما دل على تحرٌمه فً الكتاب أو فً السنة النبوٌة أو باْلجماع أو بالمٌا َ.
( 3.المشتبهات)هً اْلمور التً تكون ؼٌر واضحة الحكم من حٌث الحل والحرمة..
 اختار اَّلجابة الصحٌحة من بٌن الموسٌن فٌما ٌلً -:ٔ -فسرها اْلمام أحمد بن حنبل بأنها منزلة بٌن الحَلل والحرام المحض وهً:
[ الواجبات ـ المحرمات ـ المشتبهات  -المنهٌات]
ٕ -الذٌن ٌعرفون حكم المشتبهات هم [ :العامة  -العلماء -الحكام  -اْلطباء ]
ٖ -تجنب الشبهات مخافة الولوع فً الحرام ٌسمى [ -:الورع ـ التوكل ـ الرجاء  -المحبة ]
ٗ -مضؽة فً الجسم إذا صلحت صلح سابر الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله -:
[البصر  -السمع ـ العمل ـ الملب ]
 عدد الوسابل والطرق التً تعٌن على طهارة الملب وسَلمته؟حب هللا عز وجل والتعلك به .
اَّلستجابة ْلوامر هللا عز وجل واجتناب نواهٌه.
الحرص على لراءة المرآن الكرٌم .
تأدٌة الصَلة بخشوع  .كثرة الذكر .
المحافظة على الولت بعمل الطاعات .
اَّلبتعاد عن الشبهات والمحرمات.

٩

الدر َ  :الساد َ اْلخوة اإلٌمانٌة

المجال  :الحدٌث الشرٌؾ

الفصل الثانً

سو َل ه ِ
ع ْب ِد ه ِ
سله َم لَا َل:
َّللا ب ِْن ُ
صلهى ه
َّللاُ َع ْن ُه َما ،أ َ هن َر ُ
ً ه
َّللاُ َ
ع َم َر َر ِ
ع ْن َ
َ
علَ ٌْ ِه َو َ
َّللا َ
ض َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ع ْن ُم ْس ِل ٍم
"ال ُم ْس ِل ُم أ ُخو ال ُم ْس ِل ِم َّلَ ٌَظ ِل ُمهُ َوَّلَ ٌُ ْس ِل ُمهُ َو َم ْن َكانَ فًِ َحا َج ِة أ ِخٌ ِه َكانَ ه
َّللاُ فًِ َحا َجتِ ِه َو َم ْن فَ هر َج َ
َّللاُ ٌَ ْو َم ا ْل ِم ٌَا َم ِة"
َّللاُ َع ْنهُ ُك ْر َبةً ِم ْن ُك ُر َبا ِ
ست َ َرهُ ه
ُك ْر َبةً فَ هر َج ه
ست َ َر ُم ْس ِل ًما َ
ت ٌَ ْو ِم ْال ِم ٌَا َم ِة َو َم ْن َ
لألخوة فً هللا خم َ حموق اكتبها
ٔ .أن ٌكون عادَّل مع أخٌه فَل ٌظلم حموله المالٌة واْلدبٌة.
ٕ .أن َّل ٌسلمه ْلعدابه .
ٖ .أن ٌجتهد فً لضاء حوابج أخٌه المشروعة.
ٗ .الولوؾ بجانب أخٌه إذا نزلت به نازلة .
٘ .أن ٌستر على أخٌه المسلم و َّل ٌفضحه .
أكمل العبارات التالٌة -:
لامت العَللات بٌن اْلفراد فً اإلسَلم على أس َ اْلخوة والعدالة والرحمة.
المسلم ٌكون عادَّل مع أخٌه المسلم فَل ٌظلم حموله المالٌة أو اَّلدبٌة
من َذبه ْ
ْ
النار
رض أخٌ ِه بالمؽٌ ِ
عن ِع ِ
ب كان حما على هللا عز وجل أن ٌعتمه .من ِ
جزاء المتحابٌن فً هللا أن ٌظلهم هللا فً ظله ٌوم َّل ظل إَّل ظله
ضع)✓( ممابل المولؾ الذي ٌدل على اْلخوة وعَلمة )×(ممابل المولؾ الذي َّل ٌدل على اْلخوة:
()✓
دافع عن عرض أخٌه ولم ٌسمح بإساءته.
(×)
تخلى عن أخٌه عندما طلب منه المساعدة.
()✓
سدد دٌنا كان على عاتك أخٌه.
()✓
لم ٌفضح أخاه عندما رآه على معصٌة
()✓
لدم له نصٌحة عندما رآه فً معصٌة
()✓
 - ٙكتم سر أخٌه عندما أوتمن علٌه .
ما الفوابد التً تعود على المجتمع عندما ٌتحلى أفراده باَّلخوة اَّلسَلمٌة؟
ٔ -تحمك التماسن والترابط بٌن أفراد المجتمع  - ٕ .تزٌد من أواصر الصلة والمحبة
ٗ  -وتذٌب الفوارق بٌن المسلم وأخٌه المسلم .
ٖ -ومن التعاون على البر والتموى.
 -ٙوتحمٌك العدل فً المجتمع .
٘  -وتحمٌك التكافل اَّلجتماعً
ما الممصود باْلخوة اإلٌمانٌة؟
هً اْلخوة فً هللا المابمة على المحبة الخالصة المحضة التً َّل تشوبها مطامع الدنٌا
على أي اْلس َ لامت العَللات بٌن اْلفراد فً اإلسَلم؟
على أس َ اْلخوة والعدالة والرحمة .فأصبحت اْلخوة اإلٌمانٌة هً الرابط بٌن المسلم وأخٌه المسلم

ٓٔ

الدر َ  :الرابع ( أ )

 -ؼزوة حنٌن ( :شوال ) 5ۿ

المجال  :السٌرة النبوٌة الفصل الثانً

 أكمل العبارات التالٌة -:ٔ -ولعت ؼزوة حنٌن فً ٓٔ /شوال  5 /هـ
ٕ -لما فتح المسلمون مكة ظن زعماء هوزان و ثمٌؾ أن رسول هللا سٌتوجه إلٌهم فعزموا على أن
ٌبدؤوه بالمتال.
ٖ -حدثت ؼزوة حنٌن فً وادي حنٌن وهو واد لرٌب من الطابؾ.
ٗ -من نتٌجة معركة حنٌن دخول جمٌع العرب فً اَّلسَلم .
 أكمل ما التالً -:لسم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الؽنابم فً ٌوم حنٌن حٌث:
ٕ .وأعطى لرٌش و لم ٌعطً اْلنصار

ٔ .أعطى أشراؾ العرب
 علل ما ٌأتً :ٕ.فً ٌوم حنٌن أعطى رسول هللا لسما ً كبٌرا ً من الؽنابم لبعض أشراؾ العرب.
لٌؤلؾ للوبهم لإلسَلم.
 من لابل العبارات التالٌة وما مناسبتها؟ٔ(.اللهم ارحم اْلنصار وأبناء اْلنصار وأبناء أبناء اْلنصار).
المابل  :الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
المناسبة :عندما لسم رسول هللا الؽنابم فً ٌوم حنٌن ولم ٌعط لألنصار شٌبا جمع اْلنصار وخطب بهم
خطبة لطٌب بها نفوسهم ثم دعا لهم بالخٌر.
ٕ(.أنا النبً َّل كذب *** أنا ابن عبد المطلب)
المابل  :الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
المناسبة  :عندما فوجا المسلمون بخدعة المشركٌن لهم التً أولعت الخلل فً صفوفهم واضطرابهم
وتفرلهم عن رسول هللا ولم ٌثبت معه اَّل الملٌل .
ٖ( -لن نؽلب الٌوم من للة )
المابل :المسلمون
المناسبة  :عندما اؼتر المسلمون من عددهم حٌث بلػ ٕٓٓٓٔ0مماتل
 أكمل الجدول اآلتً:الؽزوة
حنٌن

ٔٔ

السنة والمكان
ٓٔ/شوال 5

السبب
ْلن الروم لد جمعت جموعا ً كثٌرة
بالشام وانضمت إلٌه لبابل نصارى
العرب للهجوم على المدٌنة للمضاء
على المسلمٌن.

المابد
الرسول
صلى هللا
علٌه وسلم

النتٌجة
نصر المسلمٌن

الدر َ  :الرابع ( ب )

– ؼزوة مؤتة 5هـــــ

المجال  :السٌرة النبوٌة الفصل الثانً

 أكمل العبارات التالٌة -:ٔ -ولعت ؼزوة مؤته فً شهر جمادي اَّلولى .من السنة الثامنة ( )5للهجرة.
ٕ -سمٌت معركة مؤته بالؽزوة لعظم شأنها و مكانتها .
ٖ -بعث النبً الكرٌم الحارث بن عمٌر بكتابه إلى عظٌم بُصرى فمتل على ٌد شرحبٌل وهو عامل من
لبل المٌصر على أرض الشام.
ٗ -حنكة خالد بن الولٌد وبراعته الحربٌة سببا فً إنماذ جٌش المسلمٌن فً ؼزوة مؤته .
 ضع عَلمة ( √ ) بعد العبارة الصحٌحة وعَلمة ( × ) بعد العبارة الخطأ فٌما ٌأتً:ا -انضم خالد بن الولٌد للجٌش فً ؼزوة مؤته مشاركا ْلول مرة بعد إسَلمه( √ ) .
ب -كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص موجودا فً ؼزوة مؤته( × ).
ج -تولى خالد بن الولٌد لٌادة الجٌش بتعٌٌن من الرسول الكرٌم( × ).
 أسند صاحب اْللماب التالٌة فً الجدول التالً-:ِحب رسول هللا
زٌد بن حارثة

الطٌار
جعفر بن ابً طالب

سٌؾ هللا المسلول
ُ
خالد بن الولٌد

 :من لابل العبارات التالٌة وما مناسبتها :
((اؼزوا بسم هللا فً سبٌل هللا من كفر باهلل ،وَّل تؽدروا ،وَّل تؽٌروا ،وَّل تمتلوا ولٌدًا.))..
المابل  :الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
المناسبة :عندما خرج الرسول الكرٌم وبعض اصحابه ٌودعون الجٌش الخارج لؽزو الروم
فأوصاهم بتلن الوصٌة
َّللا ِإ هن الهذِي ت َ ْك َر ُهونَ ِللهذي خ ََر ْجت ُ ْم َلهَ ت َ ْ
طلُبُونَ ال ه
ٌَا َل ْو ِم َو ه ِ
َا َ ِب َع َدة َ ،وَّل لُ هوةٍ َ ،وَّل َكثْ َرةٍ ،
ش َها َدة َ َ ،و َما نُمَا ِت ِل الن َ
ً ِإ ْح َدى ْال ُح ْس َنٌٌَ ِْن ِ ،إ هما ُ
َّللاُ بِ ِه  ،فَا ْن َ
ش َها َدةٌ.
ور َ ،و ِإ هما َ
ٌّن الهذِي أ َ ْك َر َمنَا ه
ظ ُه ٌ
َو َما نُمَاتِلُ ُه ْم ِإ هَّل بِ َه َذا ال ِد ِ
طلَمُوا فَإِنه َما ِه َ
المابل  :عبدهللا بن رواحة رضً هللا عنه
المناسبة :عندما أراد أن ٌشجع جٌشه لمتال الروم الذي بلػ عددهم ٕٓٓٓٓٓ0مماتل
بٌن عبمرٌة خالد بن الولٌد رضً هللا عنه الحربٌة فً ؼزوة مؤته.
المٌسرة بالمٌمنة .و جعل لسما ً من الجٌش ٌتمدمون من الخلؾ إلٌهام الروم أن
أعاد تنظٌم الجٌش :حٌث بدل
ِ
هنان مددا َ جاء للمسلمٌن.
اجٌب عما ٌأتً  :ما نتابج معركة مؤته؟
ٔ -المى هللا تعالى الرعب فً للوب الروم على الرؼم من كثرتهم .
ٕ  -انتصار المسلمٌن رؼم الفارق بالعدد والعدة .
دهش العرب كٌؾ استطاع المسلمون على الرؼم من للة عددهم أن ٌمفوا فً وجه أكبر لوة
فً ذلن العصر وهم الروم
ٕٔ

الدر َ  :الخام َ

ؼزوة تبون رجب ٩هـــ

المجال  :السٌرة النبوٌة الفصل الثانً

أكمل العبارات التالٌة -:
ثَلثة من أصحاب اَّلٌمان الصادق تخلفوا فً ؼزوة تبون وهم كعب ابن مالم و هَلل بن أمٌة و
مرارة بن الربٌع .
حدثت ؼزوة تبون فً شهر رجب من السنة  ٩هــ للهجرة .
سمٌت ؼزوة تبون بؽزوة العسرة
لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من جهز جٌش العسرة فله الجنة
فً ؼزوة تبون رد رسول هللا البكاؤون وعددهم تسعة .من فمراء المسلمٌن ْلنه َّل ٌجد ما ٌحماهم علٌه .
تخلؾ فً ؼزوة تبون بضعة وثمانون منافما بأعذار كاذبة .
لام بعض المنافمٌن بتثبٌط النا َ عن الخروج لؽزوة تبون فمالوا َّل تحاربوا بالحار .وسخروا من
المتصدلٌن على الجٌش.
مجاهدا
بلػ عدد جٌش المسلمٌن فً ؼزوة تبون 30,000
انتصر رسول هللا فً ؼزوة تبون دون أن ٌدخل حربا
من خَلل دراستن لؽزوة تبون سجل اسم الشخصٌة المعنٌة فً تجهٌز الجٌش:
أ – أنفك ٖٓٓ بعٌر بأحمالها و ٓٓٓٔدٌنار ذهبً فمال عنه رسول هللا ماضره ما عمل بعد الٌوم [ عثمان
بن عفان]
[عمر بن الخطاب]
ب– تصدق بنصؾ ماله فمال له رسول هللا ما أبمٌت ْلهلن لال :نصفه.
ج – تصدق بكل ماله فمال له رسول هللا ما أبمٌت ْلهلن لال  :هللا ورسوله [.أبوبكر الصدٌك]
ضع عَلمة (✓) أمام العبارة الصحٌحة وعَلمة ( × ) أمام العبارة الؽٌر صحٌحة فٌما ٌأتً :
ٔ -أمر رسول هللا بمماطعة الثَلثة الذٌن تخلفوا عن ؼزوة تبون لٌأخذوا درسا عن التخلؾ ()✓
ٕ -انتصر رسول هللا فً ؼزوة تبون دون أن ٌدخل حربا ْلن جٌش الروم تركوا موالعهم ()✓
(×)
ٖ -آخر ؼزوات رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هً ؼزوة مؤتة .
()✓
ٗ .كشؾ هللا تعالى وفضح أمر المنافمٌن فً اآلٌات الكرٌمة .
.
الجهاد بالمال والنف َ دلٌل على حب هللا ورسوله )✓(
علل لما ٌأتً سمٌت ؼزوة تبون بؽزوة العسرة ؟
ْلنها حدثت فً :عام لحط وفمر .وصٌؾ شدٌد الحرارة .والمسافة شاسعة وكبٌرة .وولت جنً الثمار.
والعدو الوى دولة فً ذلن الولت مجهز بكل الوسابل الحربٌة .لذلن سمٌت الؽزوة ؼزوة العسرة
ما الدرو َ والعبر المستفادة من ؼزوة تبون؟
الموالؾ الصعبة تظهر الصادق من الكاذب.
الجهاد بالمال والنف َ دلٌل على حب هللا ورسوله.
المؤمن الصادق َّل ٌتخلؾ عن عمل الواجب.
المٌام بالواجب الدٌنً من الجهاد بالنف َ والمال ممدم على شهوات النف َ
المسلم ٌتؽلب على المصاعب لنصرة دٌنه.

ٖٔ

الدر َ  :الساد َ

ؼزوة تبون رجب ٩هـــ

المجال  :السٌرة النبوٌة الفصل الثانً

 أكمل العبارات اآلتٌة بما هو مناسب :ٔ -سمٌت ال َحجة التً َح ّجها الرسول – ملسو هيلع هللا ىلص لُبٌل وفاته بحجة الوداع
ٕ -جهز الرسول – ملسو هيلع هللا ىلص – جٌشا ً إلى الشام بمٌاد أسامة بن زٌد .
ُمرض فً بٌت .أم المؤمنٌن (عابشة )
طلب الرسول – ملسو هيلع هللا ىلص – أن ٌ ه
توفً الرسول – ملسو هيلع هللا ىلص – سنة الحادٌة عشر .للهجرة .
 اذكر أهم المبادئ العامة التً تضمنتها خطبة الرسول  -ملسو هيلع هللا ىلص – فً حجة الوداع ؟تحرٌم الدماء و اموال المسلمٌن.
اوصى رسول هللا بالنساء خٌرا.
التمسن بكتاب هللا وسنة نبٌه
ضع عَلمة (✓) أمام العبارة الصحٌحة وعَلمة ( × ) أمام العبارة الؽٌر صحٌحة فٌما ٌأتً
()✓
ٔ -آخر عمل لام الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً مكة هو طواؾ الوداع.
(×)
ٕ -توفً الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وكان عمره ٘ ٙسنة .
()✓
ٖ -انمطع الوحً بوفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص .
ٗ .لما خرج رسول هللا للصَلة واشتد علٌه المرض أمر ابو بكر الصدٌك أن ٌصلً بالنا َ()✓
()✓
٘ .اكبر مصٌبة حلت بالمسلمٌن هً وفاة الرسول الكرٌم.
عَلم ٌدل لول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:
إن عبدا ً عرضت علٌه الدنٌا وزٌنتها فاختار اآلخرة
على لرب وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
لما علم الجٌش بمر ض رسول هللا هل تولفوا عن المسٌر ؟ولماذا ؟
ورؼبة فً تلمً تعالٌمه وهدٌه
انتظارا ً لشفاء الرسول الكرٌم
ولكن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص توفً بعد أٌام ،واختاره هللا إلى جواره بعد أن أدى اْلمانة وبلػ الرسالة ،وهٌأ جزٌرة
العرب كلها لحمل لواء اإلسَلم ،ونشر حضارته وتعالٌمه فً أنحاء اْلرض،
ما مولؾ الصحابة الكرام من وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ؟
انتشر الخبر بٌن النا َ وكان تأثٌره على النفو َ المؤمنة عظٌما ً وبالؽاً،
ولد أنكر بعض الصحابة فً أول اْلمر خبر الوفاة
َّللا عنه-
لشدة هول الفاجعة التً أصابتهم ومنهم عمر بن الخطاب -رضً ّ
ما مناسبة لول فاطمة رضً هللا عنها واكرب أباه؟ولد اشتد علٌه المرض
فً ٌوم اَّلثنٌن كشؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص ستر الحجرة ونظر إلى النا َ وهم صفوؾ فً صَلة الفجر فتبسم ،وكان هذا
َّللا عنها" :-واكرب أباه "،فمال لها:
اللماء اْلخٌر ،ولد اشتد علٌه المرض حتى لالت ابنته فاطمة -رضً ّ
َّللا إن
"لٌ َ على أبٌن كرب بعد الٌوم" .فجعل ٌدخل ٌدٌه فً الماء فٌمسح بهما وجهه وٌمولَّ" :ل إله إَّل ّ
للموت سكرات" .ثم نصب ٌده فجعل ٌمول" :فً الرفٌك اْلعلى "
فً بٌت من طلب رسول هللا من زوجاته أن ٌُمرض
َّللا عنها-وخرج ملسو هيلع هللا ىلص معصوب الرأ َ بٌن
فً بٌت أم المؤمنٌن (عابشة)  -رضً ّ
َّللا عنهما -تخط لدماه على اْلرض حتى انتهى إلى بٌته
(الفضل وعلً) -رضً ّ
ٗٔ

الدر َ  :الرابع  -الحج حكمه وشروط وجوبه

المجال  :الفمه

الفصل الثانً

 اكتب المصطلح الشرعً الدال على المعنى اَّلتٌة :( 1-الحج ).هو لصد موضع مخصوص ،فً ولت مخصوص ،بأعمال مخصوصة ،بشرابط مخصوصة
 أكمل العبارات التالٌة -:للعبادات اإلسَلمٌة أثر فً إٌجاد اْللفة بٌن أفراد المجتمع
ٌؤدي المسلم فرٌضة الحج مرة واحدة العمر وما زاد فهو تطوع
الحج ٌطهر الحاج من جمٌع الذنوب .التً ارتكبها فً حٌاته.
فرض الحج فً السنة التاسعة للهجرة.
الحج لٌ َ له جزاء إَّل الجنة .
 - ٙحذر هللا تعالى عباده من ترن الحج ما لم ٌكن لهم عذر واضح أو مرض حاب َ ومانع لاهر.
 بٌن الحكم الشرعً بوضع كلمة ( ٌجوز ) أو (َّل ٌجوز) أمام ما ٌلً :( ٌجوز )
و ًك َل رجل كبٌر فً السن شخصا َ آخرا َ ٌحج عنه.
مسلم مرٌض بمرض َّل ٌرجى شفاؤه وكل شخصا آخر ٌحج عنهٌ ( .جوز )
مسلم أراد أن ٌحج وهو َّل ٌملن النفمة الزابدة على أهله وأوَّلده َّ( .ل ٌجوز)
(َّل ٌجوز)
حجت امرأة بمفردها ولم ٌكن معها محرم
اكتب شروط وجوب الحج ؟
ٕ -العمل
ٔ -اَّلسَلم
ٗ -اَّلستطاعة.
ٖ -البلوغ
 بم تتحمك اَّلستطاعة .ٔ  -أن ٌكون المكلؾ صحٌح البدن سلٌم اْلعضاء فإن عجز لكبر سن أو مرض َّل ٌرجى شفاؤه وجب
علٌه أن ٌوكل شخصا آخر ٌحج عنه .
ٕ  -أن تكون الطرٌك آمنة بحٌث ٌأمن الحاج على نفسه وماله.
ٖ  -أن ٌكون مالكا للزاد والراحلة والنفمة التً تبلؽه الحج بحٌث تكون هذه النفمة زابدة عن حاجته
الضرورٌة وحاجة من ٌلزمه اَّلنفاق علٌهم كالزوجة واَّلوَّلد .
ٗ  -أن ٌرافك المرأة فً رحلة الحج زوجها أو أحد محارمها كاْلب أو اْلخ أو اَّلبن
 علل عما ٌأتً -:ٌٔ -ستحب للمسلم المادر المستطٌع تعجٌل الحج؟
ْلن اإلنسان َّل ٌدري ما ٌعرض له من أمور الدنٌا فٌمنعه من أداء واجباته الشرعٌة.
 .2الكافر َّل ٌجب علٌه الحج.
ْلن اَّلٌمان شرط فً صحة اَّلعمال ولبولها عند هللا تعالى
3.المجنون َّل ٌجب علٌه الحج.
ْلنه لٌ َ مكلفا باْلحكام الشرعٌة وَّل ٌتمكن من فهم الخطاب الشرعً
 .4الحج المبرور لٌ َ له جزاء إَّل الجنة.
لما فٌه من تعب وؼربة عن اْلهل وجهاد للبدن والنف َ
٘ٔ

الدر َ  :الخام َ

 -أركان الحج

المجال  :الفمه

الفصل الثانً

اكتب المصطلح الشرعً الدال على المعنى اَّلتٌة :
(1الركن) هو ما َّل ٌتحمك صحة الحج إَّل به .(2اَّلحرام) هو نٌة المسلم الدخول فً مناسن الحج .( 3-الولوؾ )هو الولوؾ أو الوجود فً أي جزء من عرفة .
( 4-الطواؾ ).هو ٌمصد به الدوران حول الكعبة المشرفة سبعة أشواط متوالٌة.
 (5السعً) هو التردد بٌن الصفا والمروة ذهابا وإٌابا سبعة أشواط تبدأ من الصفا وتنتهً بالمروة. أكمل العبارات التالٌة -:لو ترن الحاج ركنا من أركان الحج بطل حجه.
من ارتكب محظورا من محظورات اإلحرام ٌجب علٌه أن ٌذبح شاة
أو ٌطعم ستة مساكٌن أو ٌصوم ثَلث أٌام .
لو سعى الحاج لبل الطواؾ بطل سعٌه
ولو بدأ الحاج بالمروة لبل الصفا بطل سعٌه
ولو سعى الحاج فً ؼٌر المسعى بطل سعٌه
( أ ) أرتكب حاج محظورا من محظورات اإلحرام.
( ب ) سعى حاج بٌن الصفا والمروة لبل الطواؾ.
( ج ) دخل أحد الحجاج إلى عرفة بعد ؼروب الشم َ.
بٌن الحكم الشرعً فٌما ٌأتً :
الحكم الشرعً  :بطل سعٌه ْلن من شروط السعً أن ٌكون بعد الطواؾ
الحكم الشرعً  :حجه صحٌح ولكن علٌه أن ٌذبح شاة أو ٌطعم ستة مساكٌن أو ٌصوم ٖ أٌام
الحكم الشرعً بطل حجه ْلن الولوؾ بعرفة ركن من أركان الحج
وَّل بد أن ٌكون من ولت أذان الظهر ولٌ َ بعد الؽروب.

ٔٙ

 ضع الرلم المناسب من المجموعة ( أ ) أمام ما ٌناسبه من المجموعة ( ب ) فٌما ٌأتً :الرلم المجموعة ( أ )
أنواع اإلحرام
حج اإلفراد "
1

الرلم
المناسب
3

2

حج المران

1

3

حج التمتع

2

المجموعة ( ب ) ألفاظ اإلحرام
أن ٌحرم من المٌمات بالعمرة وحدها
وٌمول ( لبٌن اللهم بعمرة ) فإذا انتهى من العمرة تحلل إلى
أن ٌأتً ٌوم التروٌة ثم ٌحرم من مكة بالحج
وهو أن ٌحرم من المٌمات بالحج وحده.
وٌمول ( لبٌن اللهم بحج)
أن ٌحرم من المٌمات بالحج والعمرة معا
وٌمول ( :لبٌن اللهم بحج وعمرة )

أكمل الجدول اآلتً:
أنواع اإلحرام
اإلفراد
المران
التمتع

سنن اإلحرام
الطهارة
النظافة
التجرد من الثٌاب المخٌطة
التطٌب فً البدن
ٌصلً صَلة اإلحرام
التلبٌة

شروط الطواؾ

محظورات اإلحرام
التراؾ المعاصً وتؽطٌة الرأ َ
لب َ المخٌط
تملٌم اْلظافر وإزالة الشعر
التطٌب فً البدن والثوب
صٌد الحٌوان البري
عمد الزواج
شروط السعً

1أن ٌكون بعد الطواؾ.الطهارة2أن ٌكون سبعة أشواط.2ستر العورة4.أن ٌكون ٌبدأ بالصفا وٌنتهً بالمروة.
3أن ٌكون سبعة أشواط4.أن ٌكون الطواؾ خارج البٌت ولٌ َ داخله5. .أن ٌكون فً الطرٌك الممتد بٌن الصفا والمروة.
5.أن ٌكون البٌت عن ٌسار الطابؾ.

عدد شروط الطواؾ السعً بٌن الصفا والمروة؟
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الدر َ  :الساد َ

واجبات الحج وآدابه وكٌفٌة أدابه

المجال  :الفمه

الفصل الثانً

 :َٔ 1بٌن المصطلحات الشرعٌة اآلتٌة:
(.الواجب ) هو العمل الذي إذا لم ٌمم به الحاج ص هح ح ُّجه ولكن ٌجبر تركه بدم
(.المٌمات ) هو المٌعاد وهو تحدٌد زمن العبادة ومكانها
(الموالٌت المكانٌة ) هً اْلماكن التً ٌحرم منها الحاج وَّل ٌجوز لمن ٌرٌد الحج أو العمرة أن
ٌتجاوزها من دون أن ٌحرم بها
(.المبٌت بالمزدلفة ) وهً مكان بٌن منى وعرفات ٌبٌت فٌها الحجٌج
(المبٌت بمنً ) البماء فً منى إلى ما بعد منتصؾ اللٌل .
أكمل الفراؼات اآلتٌة بما ٌناسبها :
ٔ -أعمال الحج لها أشهر محددة هً شوال وذي المعدة وذي الحجة
ٕ -الولوؾ بعرفة ٌبدأ بعد زوال شم َ الٌوم التاسع من ذي الحجة .
ٖ -من آداب الحج ذكر هللا تعالى والدعاء وخشوع الملب والبعد عن الخصام
 المبٌت بمنً ٌكون ٌوم التروٌة .وهو الٌوم الثامن من ذي الحجة .من عجز عن ذبح شاة فً الحج علٌه أن ٌصوم ثَلث أٌام ثَلثة فً الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
علل ما ٌأتً :
تسمٌة طواؾ الوداع بهذا اَّلسم .
وسمً ذلن لتودٌع الكعبة المشرفة  .وٌموم به الحاج بعد أن ٌنتهً من جمٌع اْلعمال وٌرٌد السفر إلى
أهله لٌكون آخر عهده بالبٌت الطواؾ
أمر هللا تعالى – الحجٌج بالتجرد من ثٌابهم ولب َ مَلب َ اإلحرام.
لٌجتمعوا فً بٌت هللا إخوانا متحابٌن متساوٌن فاإلسَلم َّل ٌعرؾ نسبا وَّل ٌمٌز طبمة على أخرى
فالنا َ كلهم سواسٌة كأسنان المشط َّل فضل ْلحد على أحد إَّل بالتموى
حدد الركن من الواجب فً أعمال الحج اآلتٌة :
( ركن ) ٕ -طواؾ اإلفاضة ( ركن )
ٔ -اإلحرام
ٖ -المبٌت بمنً (واجب  -ٗ ) ...الولوؾ بعرفة ( ركن )
٘ -رمً الجمار واجب  -ٙ .الحلك والتمصٌر واجب .
 ضع أمام كل بلد مما ٌأتً المٌمات المكانً المناسب :ٕ -الكوٌت(السٌل الكبٌر )...
ٔ -المدٌنة (ذو الحلٌفة )
ٗ -الشام أبٌار علً )( الجحفة )
ٖ -الٌمن (ٌلملم ) ...
 -ٙمصر( أبٌار علً )( الجحفة )
٘ -العراق (ذات عرق).
كٌؾ ٌؤدي الحاج منسن الحج كامَل وبالترتٌب ؟
.اإلحرام  :إذا أراد الحاج أن ٌحرم فإنه ٌؽتسل وٌرتدي ثٌاب اإلحرام وٌستحب له أن ٌصلً ركعتٌن
سنة اإلحرام ثم ٌستمبل المبلة وٌمول (  :لبٌن اللهم حجا )
وٌبدأ بالتلبٌة لابَل (  :لبٌن اللهم لبٌن لبٌن َّل شرٌن لن لبٌن إن الحمد والنعمة لن والملن َّل شرٌن لن)

ٔ5

الدر َ  :السابع

العمرة حكمها وأركانها

المجال  :الفمه

الفصل الثانً

عدد واجبات العمرة
ٕ  -الحلك أو التمصٌر
ٔ  -اَّلحرام من المٌمات
اكتب آداب زٌارة المسجد النبوي الشرٌؾ ؟
ٔ . -وٌستحب أن ٌأتً الى الروضة النبوٌة الشرٌفة
ٕ  . -فإذا فرغ من الصَلة اتجه إلى لبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص مستمبَل له ومستدبرا المبلة:
ٖ  -وٌنبؽً للمسلم مدة إلامته فً المدٌنة أن ٌصلً الصلوات الخم َ فً المسجد:
ضع عَلمة ( √ ) بعد العبارة الصحٌحة وعَلمة ( × ) بعد العبارة الخطأ فٌما ٌأتً:)×(
ٔ -العمرة َّل ٌجوز أداؤها فً أشهر الحج
ٌُٕ -ستحب تكرار العمرة فً العام أكثر من مرة ) × (
)×(
ٖ -العمرة واجبة على جمٌع المسلمٌن .
)√ (
ٗ – العمرة سنة مؤكدة
لارن بٌن الحج والعمرة من حٌث اآلتً :
العمرة
وجه الممارنة الحج
التعرٌؾ
سنة مؤكدة
فرض
الحكم
المشروعٌة
لٌ َ لها ولت محدد
شوال وذو المعدة وعشرة من ذي الحجة
الولت
اْلركان

ٔ -اإلحرام
ٕ– الطواؾ
ٖ– السعً بٌن الصفا والمروة
ٗ– الولوؾ بعرفة

ٔ -اإلحرام
ٕ– الطواؾ
ٖ– السعً بٌن الصفا والمروة

ضع خطا تحت التكملة الصحٌحة:
ٌطوؾ المعتمر بالبٌت ( سبعة أشواط – خمسة أشواط – عشرة أشواط)
ٌبدأ الطواؾ بتمبٌل ( الركن الٌمانً – الحجر اْلسود -ممام إبراهٌم)ٌبدأ السعً من ( المروة  -الصفا – من منتصؾ المسعى )
التحلل من العمرة ٌكون ( بحلك الشعر – بشرب ماء زمزم – بتؽٌر المَلب َ)
لارن بٌن أركان العمرة وواجباتها
واجبات العمرة
أركان العمرة
اإلحرام
الطواؾ
ٖ -السعً بٌن الصفا والمروة

ٔ٩

اإلحرام من المٌمات
الحلك والتمصٌر.

الدر َ  :الرابع

آداب زٌارة لمرٌض

المجال  :التهذٌب

الفصل الثانً

اكتب المصطلح الشرعً الدال على المعنى اَّلتٌة :
( 1-عٌادة المرٌض )أن ٌزور المسلم أخاه وٌتفمده إذا أصابته ِعلهةٌ أو ضعؾ ٌخرج به جسمه عن حد
اَّلعتدال والصحة.
أكمل العبارات التالٌة -:أشد النا َ بَلء أحبهم إلى هللا تعالى وهم اْلنبٌاء
حكم عٌادة المرٌض سنة عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص
ٌستحب أن ٌمرأ على المرٌض سورة الفاتحة وهً أعظم سورة فً كتاب هللا تعالى.
من آداب عٌادة المرٌض اَّللتزام باآلداب العامة كاَّلستبذان و ؼض البصر
من اَّلدعٌة المستحبة للمرٌض أسأل هللا العظٌم رب العرش لعظٌم أن ٌشفٌن سبع مرات .
 اكتب أنواع اْلمراض التً تصٌب اإلنسان :( الضؽط – السكر )...
مثال
اْلمراض البدنٌة :
( الوسوا َ )
مثال
اْلمراض النفسٌة :
( الحسد – الكبر )
مثال
اْلمراض الملبٌة :
 عدد فوابد زٌارة المرٌض وعٌادته :ٔ  -إتباع سنة النبً ملسو هيلع هللا ىلص وَّللتداء بهدٌه :
ْلنه كان ٌزور المرٌض مرارا وتكرارا .
ٕ -الزابر تصلً علٌه المَلبكة وتستؽفر له وتبشره بالجنة وهو فً ُخرلة الجنة
عدد آداب زٌارة المرٌض ؟
اختٌار اْلولات المناسبة للزٌارة
اَّللتزام باآلداب العامة كاَّلستبذان وؼض البصر.
ٌستحسن عدم اإلطالة فً الزٌارة.
ٌتكلم الزابر أمام المرٌض بما ٌشجعه على الصبر وٌبشره بالشفاء العاجل
ٌدعو له بالعافٌة .
أن ٌرلً أخاه بما ورد فً السنة النبوٌة .
إدخال السرور على المرٌض بالكلمة الحسنة .
ٌستحب أن ٌمرأ علٌه الفاتحة أعظم سورة فً كتاب هللا تعالى
 وجه نصٌحة إسَلمٌة للشخص الذي ٌتصؾ بالصفة التالٌة -:أ -مسلم ٌزور صدٌمه المرٌض وٌطٌل الزٌادة لٌَلً .
َّل ٌصح ذلن ْلن من آداب زٌارة المرٌض عدم اإلطالة فً الزٌارة حتى َّل ٌشك على المرٌض
ب -طالب َّل ٌسأل عن زمٌله المرٌض.
َّل ٌصح ذلن ْلن زٌارة المرٌض من حك المسلم على أخٌة المسلم فهً مستحبة كما علمنا رسول هللا
لٌرضً هللا تعالى عنا فهو ٌعاتب عبده ٌوم المٌامة على تركه عٌادة أخٌه المرٌض.
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الدر َ  :الخام َ

-آداب زٌارة المبور

المجال  :التهذٌب

الفصل الثانً

 اكتب حموق المسلم على المسلم خم َ :ْ
اط َ
ٔ  -ر ُّد ال ه
ع ٌِا َدة ُ المرٌض - ٖ ،وا ِت ّ َباعُ ال َجنَا ِبزَ -ٗ ،و ِإ َجا َبةُ ال هدع َْوة - ٘ ،وت َ ْشمٌتُ ال َع ِ
سَلَ ِمَ - ٕ ،و َ
سنة
 ماحكم زٌارة المبور ؟تذكر اآلخرة
 ما الحكمة من زٌارة المبور ؟ ماذا تمول فً الموالؾ اآلتٌة :ادعو للمٌت وأطلب له المؽفرة والرحمة
 زرت لبر أحد ألاربن . رأٌت امرأة تنوح وتبكً وتشك ثٌابها على طفلها المٌت .ألول لها  :لٌ َ منا من لطم الخدود وعلٌن بالصبر والرضا بمضاء هللا ولدره
 مسلمة تُضًء الشموع عند لبر أمهاَّل ٌجوز ذلن ْلن هذا فٌه تشبه بؽٌر المسلمٌن
أكمل اآلتً :
حرم الصَلة على المٌت إذا كان :
 -1ت َ ُ
 -ٕ .المنافك .
ٔ -الكافر
من المحرمات عند زٌارة الممابر:
عدم الجلو َ على المبور :أي ٌتخذوها مجال َ للحدٌث
إٌماد اْلضواء والشموع تشبها بؽٌر المسلمٌن .
النٌاحة على المٌت ولطم الخدود وشك الجٌوب.
التبرن بمسح المبر ودعاء المٌت لمضاء الحاجات وتفرٌج الكربات ْلنها بٌد هللا وحده.
اكتب ثَلثة من محرمات زٌارة المبور ؟
 1عدم الجلو َ على المبورإٌماد اْلضواء والشموع تشبها بؽٌر المسلمٌن
النٌاحة على المٌت ولطم الخدود وشك الجٌوب.
التبرن بمسح المبر ودعاء المٌت لمضاء الحاجات

ٕٔ

الدر َ :الساد َ

-آداب البٌع والشراء

المجال  :التهذٌب

الفصل الثانً

أكمل الفراؼات اآلتٌة بما هو مناسب :
ٔ -عندما تُمرر شراء سلعة  ،تُعطً اْلولوٌة للمنتجات الوطنٌة اَّلسَلمٌة والعربٌة
َّٕ -ل ٌبٌع المسلم وَّل ٌشتري بعد النداء الثانً للصَلة فً ٌوم الجمعة .
ٖ -على المسلم أَّل ٌشؽله البٌع والشراء عن الصَلة وذكر هللا تعالى
ٗ -البابع المسلم َّل ٌروج لسلعته بالحلؾ الكاذب
٘ -التاجر اْلمٌن الصدوق المسلم مع الشهداء ٌوم المٌامة
 - ٙاَّلبتعاد عن الشبهات وبخاصة السحوبات بؽرض الفوز َّل بؽرض الحاجة إلى السلعة .
 - 1تحلً البابع بالسماحة فً استٌفاء الثمن والمطالبة بالدٌن
بٌن الحكم الشرعً مع التعلٌل فً الحاَّلت اآلتٌة :
ٔ -تاجر ٌُخفً عٌوب سلعته .
الحكم الشرعً َّ :ل ٌجوز التعلٌل ْ :لن ذلن ٌعد من الؽش لال رسولنا الكرٌم  :من ؼشنا فلٌ َ منا
ٕ -بابع ٌُعلن تنزٌَلت ؼٌر حمٌمٌة.
التعلٌل ْ :لن ذلن ٌعد من الؽش لال رسولنا الكرٌم  :من ؼشنا فلٌ َ منا .
الحكم الشرعًَّ :ل ٌجوز
ُٖ -مشتري ٌبخ َ النا َ أشٌاءهم .
َ
ا َ أ ْشٌَا َء ُه ْم
الحكم الشرعًَّ :ل ٌجوز
التعلٌل ْ :لن ذلن ٌؤذي البابع لموله تعالى َ ": :وَّل تَ ْب َخ ُ
سوا النه َ
 َٔ:عرؾ ما ٌأتً:
أ -الممصود بالبٌع والشراء -:وهو تبادل سلعة بمال لما فٌه من مصلحة للنا َ فً تبادل المنافع والسلع
ب  -اإللالة -:وهو أن ٌمبل البابع إرجاع السلعة بعد بٌعها
ج  -التطفٌؾ  :وهو إنماص المكٌال والمٌزان أثناء التعامل التجاري
اكتب ثَلث آداب مشتركة بٌن البابع والمشتري
َّل ٌبٌع المسلم وَّل ٌشتري بعد النداء الثانً للصَلة فً ٌوم الجمعة
اجتناب البٌع والشراء عن طرٌك الربا.
ٖ .على المسلم أَّل ٌبٌع وَّل ٌشتري مسرولا أو مؽتصبا
عدد آداب المشتري؟
ٕ .أن ٌكون المشتري جاد فً الشراء .
ٔ .أن َّل ٌسوم على سوم أخٌه .
ٖ .الحذر من بخ َ النا َ أشٌاءهم  ٗ .عدم اتهام البابع بالكذب أو أن ٌعٌب بضاعته .
٘ .أن تحذر المرأة المسلمة من التبرج والخضوع بالمول عند التعامل مع البابع.
 .ٙأن ٌحذر الشباب من كثرة التردد على اْلسواق .
 .1مراعاة آداب الطرٌك فَل تولؾ سٌارتن فً أماكن مرور النا َ أو تؽلك الطرٌك
 .5عندما تمرر شراء سلعة أعط اْلولوٌة للمنتجات الوطنٌة اإلسَلمٌة والعربٌة
 .٩البعد عن التبذٌر وعدم اَّلنخداع بالمظاهر والماركات .
ٓٔ .اَّلبتعاد عن الشبهات وبخاصة السحوبات التً ٌدخلها بعض النا َ بؽرض الفوز َّل بؽرض.

ٕٕ

كٌؾ لسم اإلسَلم آداب البٌع والشراء؟
لسم اإلسَلم اآلداب إلى ثَلثة ألسام:
لسم خاص بالبابع

ٕ -ولسم خاص بالمشتري

ٖ  -ولسم مشترن بٌنهما .

عدد آداب البابع؟
ٕ  -إظهار عٌوب السلعة وعدم إخفابها .
ٌروج للسعة بالكذب وبما لٌ َ فٌها .
أن َّل ّ
ٗ  -البعد عن بٌع النجش.
ٖ -البعد عن التَلعب فً الكٌل والمٌزان .
 - ٙاجتناب بٌع اْلشٌاء المحرمة .
٘  -الرضا بالربح الملٌل
 -5تحلً البابع بالسماحة والرفك فً استٌفاء الثمن أو المطالبة
 -1البعد عن اَّلحتكار .
 -٩إلالة النادم
عدد آداب المشتري؟
ٔ -أن َّل ٌسوم على سوم أخٌه .
ٕ .أن ٌكون المشتري جاد فً الشراء .
ٖ .الحذر من بخ َ النا َ أشٌاءهم .
ٗ .عدم اتهام البابع بالكذب أو أن ٌعٌب بضاعته .
٘ .أن تحذر المرأة المسلمة من التبرج والخضوع بالمول عند التعامل مع البابع.
 .ٙأن ٌحذر الشباب من كثرة التردد على اْلسواق .
 .1مراعاة آداب الطرٌك فَل تولؾ سٌارتن فً أماكن مرور النا َ أو تؽلك الطرٌك
 .5عندما تمرر شراء سلعة أعط اْلولوٌة للمنتجات الوطنٌة اإلسَلمٌة والعربٌة
 .٩البعد عن التبذٌر وعدم اَّلنخداع بالمظاهر والماركات .
ٓٔ .اَّلبتعاد عن الشبهات وبخاصة السحوبات التً ٌدخلها بعض النا َ بؽرض الفوز
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الدر َ  :الخام َ

معاٌٌر اتخاذ المرار

المجال  :الثمافة اإلسَلمٌة

الفصل الثانً

عرؾ المصطلح اآلتً :
 1.المرار :التعرؾ على البدابل المتاحة َّلختٌار اْلنسب بعد التأمل بمتطلبات المولؾ وفً حدود الولت
المتاح
ٕ .المرار السلٌم  :هو اَّلختٌار الواعً الذي استمر علٌه متخذ المرار من جملة الخٌارات المتاحة أمامه
باعتباره انسبها إلنجاز هدؾ معٌن ٌبتؽٌه أو لحل مشكلة ٌوجهها .
جـ .الشورى  -:تبادل اَّلفكار تجاه لرار معٌن
 ما هً عملٌة اتخاذ المرار السلٌم ؟ٗ  -التموٌم
ٖ -التنفٌذ
ٕ -اَّلستشارة
الدراسة
كٌؾ تتخذ لرارا ً سلٌما ً ؟حاول ان تعود نفسن على اتخاذ لرارات ٌومٌة حتى وإن كانت ؼٌر مهمة
َّل تحاول اَّلنفراد برأٌن .
إذا ما اتخذت لرارا واتضح لن إنه ٌحتاج إلى تبدٌل علٌن أن تكون مرنا
بٌن اسم كل مرحلة من مراحل اتخاذ الفرار فٌما ٌأتً :
ٔ -تحدٌد المشكلة ووصفها الدلٌك ومدى تأثٌرها ؟
ٕ -إدخال المرار حٌز التنفٌذ بعد الدراسة واَّلستشارة .
ٖ -تبادل اْلفكار حول المرار بؽٌة الوصول لألفضل .
ٗ -مَلحظة نتابجه ومعطٌاته.

المرحلة
الدراسة
التنفٌذ
اَّلستشارة
التموٌم

هات بعض اْلدلة على مكانة الشورى عند النبً الكرٌم ملسو هيلع هللا ىلص ؟
مشاورته لخدٌجة رضى هللا عنها منذ بعثته حتى وفاتها .
استشارته ْلبً بكر رضى هللا عنه فً مكة وخصوصا فً حادثة الهجرة
استشارته ْلصحابه فً معركة بدر فً عدة مواضع.
منها استشارتهم فً هذه المعركة على :
المواجهة مع لرٌش
وفً اسرى بدر
فاشار علٌه عدد من الصحابة بعدة اراء وهً تدور حول:
( إطَلق سراحهم أو الفداء أو المتل ).
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