الت برية الإسلامية
ل
ل
صف الثاني عشر
الفصل ا ألول
آمنه العازمي
إيمان العازمي

رئيسة القسم  :مشاعل الوسمي
الموجهة الفنية  :هدى بدو
مديرة المرسة  :صفاء السعيد

ثاني
عشر

ثاني
عشر
قال عبدهللا بن مسعود أنه سمع
الرسول ﷺ يقول ( :ما من مسلم
يموت فيقوم على جنازته أربعون
رجالَ ال يشركون باهلل شيئا إال
شفعوا فيه

عن عبدهللا بن مسعود قال ( :خط رسول هللا
ﷺ خطا وخط عن يمين ذلك الخط وعن
شماله خطا ثم قال هذا صراط ربك مستقيما
وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان
اطي
يدعو إليه ثم قرأ َ ( :وأَنَّ َٰ َهذَا ِص َر ِ
ق
سبُ َل فَتَفَ َّر َ
ُم ْ
ست َ ِقي ًما فَاتَّبِعُوهُ ۖ َو َل تَتَّبِعُوا ال ُّ
سبِي ِل ِه )
بِ ُك ْم عَن َ

عن أنس قال صعد النبي ﷺ أحدا
ومعه أبو بكر وعمر وعثمان
فرجف الجبل فقال ( :أثبت أحدا
نبي وصديق
فإنما عليك ُ
وشهيدان)

قال رسول هللا ﷺ  ( :من أحب
عليا فقد أحبي ومن أحبني فقد
أحب هللا ومن أبغض عليا فقد
أبغضني ومن أبغضني فقد
أبغض هللا )

قال الرسول ﷺ ( :لو كان إلبن
آدم واديان من مال البتغى واديا
ثالثا وال يمأل جوف ابن آدم إال
التراب)

عن عائشة رضي هللا عنها أن
الرسول ﷺ قال( :يا عائشة إن هللا
رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق
ما ال يعطي على العنف وما ال يعطي
على ما سواه

عن عائشة رضي هللا عنها ( :
من أتى إليه معروف فليكافئ به
فإن لم يستطع فليذكره فمن ذكره
فقد شكره)

قال الرسول ﷺ ( :من كان له
ابنتان أو أختان فأحسن إليهما ما
صحبتاه كنت أنا وهو في الجنة
كهاتين) يعني السبابة والوسطى

القضاء والقدر
القضاء:
حكم هللا تعالى
مقادير األشياء
على وفق
ما قدرها

أيهما أسبق
القضاء أم القدر؟

ثمرات اإليمان بالقضاء والقدر
القدر:
علم هللا مقادير
األشياء وأزمانها
قبل ايجادها

أركان اإليمان بالقضاء والقدر:

العلم

ثاني
عشر

السعاده القلبية
التوكل على هللا
التوبة

الكتابة المشيئة الخلق

الشجاعة
يعرف اإلنسان قدر نفسه

االنحراف في القضاء والقدر:
ألهل السنة
والجماعة

القدرية

الجبرية

يرون أن للعبد اختيارا وقدره
وكل ما كان في الكون من
حركة أو سكون أو عدم فإنه
كائن بنعم هللا تعالى ومشيئته

يرون أن العبد يفعل ما يشاء
ويختار وليس هلل تعالى في
ذلك مشيئة

يرون أن العبد ليس له اختيار
وال قدرة فيما يفعل أو يترك

هل قول العاصي :إنما عصيت
هللا بقضائه وقدره صحيح؟
الجواب ال حجه للعبد بالقدر
على معصية هللا بدليل
العقل
إعداد :أ .آمنه العازمي

(سيقول الذين أشركوا لو شاء هللا ما أشركنا
وال آباؤنا وال حرمنا من شي كذلك كذب
الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا)

أن اإلنسان في أمور دنياه يختار ما يظنه خير
وال يحيد عنه فلم ال يختار طريق الخير
في أمور دينه؟

هذا التلخيص ال يغني عن الكتاب

إعداد قسم اإلسالمية

رئيسة القسم /مشاعل الوسمي

الموجهة الفنية /هدى بدو

القرآن
الكريم

ثاني
عشر

ما الفرق بين
الشفاعة في
الدنيا والشفاعة
في اآلخرة

الشفاعة وأنواعها
التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة
شروط تحقق الشفاعة:

أقسام الشفاعة :

إذن الرب للشافع بالشفاعة
رضا هللا تعالى عن المشفوع له
رضا هللا تعالى عن الشافع

الشفاعة الخاصة

الشفاعة العامة

الشفاعة فيمن استحق النار أن اليدخلها
الشفاعة فيمن دخل النار أن
يخرج منها

الشفاعة العامة

شفاعة الشهداء
رفع درجات المؤمنين
شفاعة المالئكة والنبيين والصالحين

من أسباب حصول الشفاعة:
سؤال هللا تعالى الوسيلة للنبي

الشفاعة العظمى:
وهي المقام المحمود
الشفاعة
الخاصة

إخالص العبادة هلل تعالى
الموت في المدينة

الشفاعة في أهل
الجنة أن يدخلوها

إعداد :أ .آمنه العازمي
هذا التلخيص ال يغني عن الكتاب

إعداد قسم اإلسالمية

رئيسة القسم /مشاعل الوسمي

الموجهة الفنية /هدى بدو

ثاني
عشر

تعريف البدعة:

البدعة وخطرها على الدين

ما احدث في الدين على خالف ما كان
عليه النبي وأصحابه من عقيدة أو عمل

أي أن ما ليس من البدع:
ما أحدث في غير الدين ال يعد من البدع مثال :مكبرات الصوت
لو كان اإلحداث موافقا لما كان عليه الصحابة مثال :دعاء ختم القرآن
اذكري مثاال
على البدعة
القولية والفعلية

البدعة تكون في المعتقدات واألقوال واألفعال مثال :الدعاء عند قبور األولياء
خطورة البدعة وأثرها على األمة:
قلة العلم الشرعي

تؤدي إلى الفتنة بالدين

التلقي عن أهل البدع

اإلنحراف عن طريق هللا

اتباع األهواء

موت السنن من القلب
المصالح المرسلة :المسألة النافعة للناس
والضرورية لهم ولم يرد عن الشرع اعتبار
لها أو الغاء بعينه ولكن شهدت لها أصول
الدين عامة ومقاصد الشريعة

جمع المصحف الشريف في عهد
الخليفه عثمان
زيادة حد شرب الخمر إلى  80جلدة

أمثلتها:

جواز الحبس والضرب في تهم المالية

في المعامالت

قتل الجماعة بالواحد

وسيلة لتحقيق مقاصد
الشريعة
جائزة

أسباب الوقوع
في البدعة:

تكون في التعبدات
المصلحة
المرسلة

البدعة
المذمومه

تكون في مقاصد الشريعة

لجلب المنفعة ودرء
المفسدة

غير جائزه

إعداد :أ .آمنه العازمي

تعود على فاعليها
بالمفاسد العظيمة

هذا التلخيص ال يغني عن الكتاب

إعداد قسم اإلسالمية

رئيسة القسم /مشاعل الوسمي

الموجهة الفنية /هدى بدو

ثاني
عشر

أنواع الحديث الشريف

صحيح  -الحسن

الحديث :كل ما أضيف إلى النبي
من قول أو فعل أو تقرير أو صفة

أنواعه
من حيث القبول
أو الرد

مقبول
مردود
الضعيف

الحديث
الصحيح :هو
ما اتصل سنده
بنقل العدل
الضابط عن
مثله إلى منتهاه
من غير شذوذ
وال علة
حكم العمل به:
حجه من حجج
الشرع

اتصال السند
سلسلة الرواة الذين رووا الحديث السند:

عدالة الرواة
ضبط الرواة

نص الحديث المتن:

عدم الشذوذ

صحيح البخاري ,صحيح مسلم,
مستدرك الحاكم ,صحيح ابن خزيمة

عدم العلة

هو مالم يجمع صفة الحسن
بفقد شرط من شروطه

الحديث
الضعيف

حكم العمل به:
يجوز عند أهل روايتها
بشروط:
 -1أال تتعلق بالعقائد
 -2أال تكون في بيان
األحكام الشرعية كالحالل
والحرام
 -3يجوز روايتها من
فضائل األعمال والمواعظ
والترغيب والترهيب

ما اتصل سنده بنقل العدل
الذي خف ضبطه عن مثله
إلى منتهاه من غير شذوذ
وال عله

الحديث
الحسن

شروطه:
نفس شروط الحديث
الصحيح غير أن الراوي
خف ضبطه

حكم العمل به:
حجه لكنه أقل قوة من
الصحيح

إعداد :أ .آمنه العازمي
هذا التلخيص ال يغني عن الكتاب

إعداد قسم اإلسالمية

رئيسة القسم /مشاعل الوسمي

الموجهة الفنية /هدى بدو

كتب
الحديث
الصحيح

ثاني
عشر

الوضع في الحديث الشريف
• الخبر الذي يختلقه الكذابون وينسبونه إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم إفتراء
عليه
• أجمع العلماء على أنه التحل روايته إال مع بيان وضعه

الحديث الموضوع

حكم روايته

• اشتهار الواضع بالكذب
• إقرار الواضع بالوضع
• وجود اللحن والركاكة في المروي
• مخالفة المروي للعقل والحس
• تضمن المروي وعيدا على أمر صغير

داللة معرفته

• التقرب إلى هللا تعالى بوضع أحاديث ترغب الناس في فعل الخير
• االنتصار للمذهب أو الفرقة
• الطعن في اإلسالم
• التزلف إلى الحكام
• التكسب وطلب الرزق
• قصد الشهرة

أسباب وضعه

• سخر هللا لألمه علماء مخلصين ميزوا الخبيث من الطيب وعرفوا أسباب الوضع
وجرحوا الوضاعين وكشفوا معايبهم وألفوا الكتب في الموضوعات

دور العلماء في
معرفته

• عمر بن صبح بن عمران السمرقندي
• اعترف بأنه وضع خطبة للنبي كما وضع الكثير من األحاديث عن فضل يوم الجمعة

أشهر الوضاعين

• سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة لناصر الدين األلباني
• كتاب الموضوعات البن الجوزي
• الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة
• تنزيه الشريعة المرفوعة عن األحاديث الشنيعة الموضوعة البن عراق الكناني

أشهر مصنفات
األحاديث
الموضوعة

إعداد :أ .آمنه العازمي
هذا التلخيص ال يغني عن الكتاب

إعداد قسم اإلسالمية

رئيسة القسم /مشاعل الوسمي

الموجهة الفنية /هدى بدو

صفات األولياء الصالحين

اسمه :عبدالرحمن بن
صخر الدوسي

أبو
هريره

سر كنيته :كان يرعى
الغنم ومعه هرة صغيره

ثاني
عشر
صفات األولياء الصالحين

إخالصهم هلل

حرصهم على إتمام
الفرائض

يرضون بالرسول
ﷺ إماما

يأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر
يعودون إلى الكتاب
والسنة عند التنازل

يحبون في هللا
ويبغضون في هللا

أسلم في السنه السابعة من
الهجرة وكان عريف أهل
الصفة

سالمة صدورهم من
الحسد

توفي في المدينة ودفن في
البقيع سنة  57هجرة

الواجب نحو
األولياء الصالحين

عناية هللا بالولي
الصالح
محبة هللا تعالى
يكون مسددا في سمعه وبصره وفعله
استجابة الدعوة

يجب علينا االقتداء بهم ومحبتهم فال
نبغضهم لو وقعت بيننا خصومه

فوائد الحديث
صالة
القيام

إثبات الوالية هلل تعالى وحده
كرامة األولياء عن هللا تعالى

نوافل
ترفع العبد
عند ربه

صالة
التطوع

الحج
التطوع
والعمرة

معاداة أولياء هللا من كبائر الذنوب
الفريضة أحب إلى هللا من النافلة
أوامر هللا نوعان  -1فرائض  -2نوافل

الصدقات

محبة هللا تسديد العبد في سمعه وبصره وفعله
إعداد :أ .آمنه العازمي
هذا التلخيص ال يغني عن الكتاب

إعداد قسم اإلسالمية

كلما تقرب هلل فإن ذلك أقرب إلجابة الدعاء
رئيسة القسم /مشاعل الوسمي

الموجهة الفنية /هدى بدو

عثمان بن عفان
السبعة
األوائل الذين
أسلموا

ذو النورين

اسمه

رضي هللا عنه

صاحب
الهجرتين

نسبه

• عثمان بن
عفان بن أبي
العاص بن
أميه بن عبد
شمس بن عبد
مناف

ثاني
عشر

صاحب بيعة
الرضوان

مولده

• ولد في مكة
في السنة
السادسة بعد
عام الفيل أي
سنة  47قبل
الهجرة

• أمه هي:
أروى ابنة
كريز
• وأمها هي
البيضاء بنت
عبد المطلب
عمة
الرسولﷺ

ثالث الخلفاء
الراشدين

جامع القرآن

نشأته

• كان أبوه من
أثرياء مكة
فنشأء عثمان
تاجرا وكان
كريما ويحبه
قومه

وعده
الرسول
بالشهادة

من
المبشرين
بالجنة

اسالمه

ثالث الخلفاء الراشدين

• نزل الوحي
على
الرسولﷺ
وكان عمر
عثمان 34
عاما فدعاه أبو
بكر إلى
اإلسالم

• بايعه
المسلمون في
المسجد سنة
 23هـ
واستمرت
خالفته نحو
اثنى عشر
عاما

أبرز صفاته:
• عندما فتحت أرمينيه وأذربيجان
أفزع حذيفة بن اليمان اختالف
المسلمين في قراءة القرآن الكريم
• فجمع عثمان المصاحف وحرقها ثم
نسخ المصحف الموجود عند حفصه

كان عريض الجاه وافر الثراء
كان شديد الحياء

أجل
أعماله

كان كثير الصيام
كل جمعة كان
يعتق أحد الرقيق

اشترى بئر رومه

إمام من أئمة
العمل الخيري

اشترى األرض
المجاورة لمسجد
النبي لتوسعته

في عام الرمادة
تصدق بعيره
القادمة من الشام

بالد فارس ومناطق النفوذ
الرومية وتونس وليبيا والسودان
والحبشة واإلسكندرية وقبرص
وطبرستان وسجستان واألساور
وساحل األردن وأنشأ أول
اسطول إسالمي

الفتوحات
اإلسالمية في
عهده

جهز ثلث جيش
العسرة

استشهاده:
بعد أن تآمر المنافقون على عثمان بن عفان وكان على رأسهم عبدهللا بن سبأ فحاصروه في داره ومنعوه من الصالة في المسجد ومن
الماء فاقتحموا داره من الخلف وهجموا عليه فقتلوه وهو يقرأ القرآن فمات شهيدا في الثامن عشر من الحجة سنة  35هـ ودفن بالبقيع

إعداد :أ .آمنه العازمي
هذا التلخيص ال يغني عن الكتاب

إعداد قسم اإلسالمية

رئيسة القسم /مشاعل الوسمي

الموجهة الفنية /هدى بدو

علي بن أبي طالب

ربيب النبوة

زوج
البضعة
الطاهرة

ثاني
عشر

رضي هللا عنه

أبي السبطين

أول من أسلم
من الصبيان

الخليفة
الرابع

يكنى بأبي
تراب

تولى الخالفة
يوم استشهاد
عثان سنة
 35هـ

اسمه

نسبه

مولده

نشأته

اسالمه

زوجاته وأبناؤه

• علي بن أبي
طالب بن
عبدالمطلب بن
هشام ويكنى
بأبي الحسن
وأبي السبطين
(الحسن
والحسين)

• أمه هي:
فاطمة بنت
أسد بن هاشم
بن عبد مناف

• ولد في مكة
يوم الجمعة
الثالث عشر
من رجب بعد
ثالثين سنة من
عام الفيل

• كان أبوه فقيرا
فطلب الرسول
من أعمامه
مساعدة أبي
طالب فأخذ
الرسول عليا
ونشأ في بيته

• أسلم على يدي
الرسول وهو
ابن عشر
سنين فهو أول
من آمن من
الشباب

•تزوج السيدة فاطمة
بنت الرسولﷺ
وخولة بنت جعفر
وليلى بنت مسعود
ووأم البنين وأسماء
بنت عميس
•من أبناؤه :الحسن
والحسين وزينب
الكبرى وأم كلثوم
الكبرى

تفرد في علم
الحساب
والمواريث

أحبه النبي
حبا خالصا

قتل بطل اليهود
مرحب في يوم
خيبر

من كتاب
الوحي

شديد التواضع

مآثره

أبرز صفاته
في غزوة بدر
صاحب لواء
الرسول

أول عربي
وأعجمي صلى
مع النبي

من كبار علماء
الصحابة

جالئل أعماله في خالفته:
إرساء قواعد النحو

أقضى أهل
المدينة

مثاال رائعا في
الزهد

أحد المبشرين
بالجنة

نقل عاصمة الدولة
اإلسالمية إلى الكوفة

شجاعته ونومه
في فراش النبي
ليلة الهجرة

استشهاده:
إقرار العدل

في ليلة الجمعة الثامن
عشر من شهر رمضان
سنة أربعين للهجرة قدم
عبدالرحمن بن ملجم
للكوفة لقتله بسيف مسموم

إعداد :أ .آمنه العازمي
هذا التلخيص ال يغني عن الكتاب

إعداد قسم اإلسالمية

رئيسة القسم /مشاعل الوسمي

الموجهة الفنية /هدى بدو

ثاني
عشر

السيدة فاطمة بنت رسول هللاﷺ
سيدة نساء
أهل الجنة
فبشرها النبي
بالجنة

أصغر بنات
الرسول
وأحبهن إليه

من السابقات
في اإلسالم

أم أبيها
ولقبت
بالزهراء

بنت سيدة
الخلق

• ولدت قبل البعة بخمسة أعوام في عام تجديد الكعبة
• انقطع نسل النبي إال من فاطمة
• وروت عن أبيها وروى عنها ابناها الحسن والحسين

أم الريحانتين

صبرت صبر
المؤمنات
القانتات

شهد لها
الرسول
بالفضل في
الدنيا واآلخره

مولدها ونشأتها
في بيت النبوة

تزوجها علي بن أبي طالب في رجب سنة
مقدمهم المدينة فكان صداقها درع
الحطمية

كانت صابره حيث مرت بأحداث قاسيه.
شهدت وفاة أمها وجميع أخواتها وأبيها
الرسول صلى هللا عليه وسلم

كان النبي يحبها ويكرمها ويسر إليها
فغضب النبي عندما علم أن علي بن أبي
طالب خطب بنت أبي جهل

في ليلة زواجها دعا النبي بماء فتوضأ
منه ثم أفرغه عليها وداعا لها

أفضل نساء أهل الجنة
كانت أكثر الناس شبها للنبي صلى هللا
عليه وسلم

توفيت بعد النبي ب 6أشهر 3من رمضان
سنة  11هـ وهي في عمر 27

إعداد :أ .آمنه العازمي
هذا التلخيص ال يغني عن الكتاب

إعداد قسم اإلسالمية

رئيسة القسم /مشاعل الوسمي

الموجهة الفنية /هدى بدو

ثاني
عشر

الدرس األول

االقتصاد اإلسالمي

مجال الفقة

هو األحكام والقواعد الشرعية التي تنظم كسب المال

القرآن
الكريم

وإنفاقه وأوجه تنميته.

فقه
المعامالت

مصادره
السنة
النبوية

مراحل نشأة االقتصاد
اإلسالمي

المرحلة

المرحلة

المرحلة

األولى

الثانية

الثالثة

كانت حياة الرسول
 نموذجا حيا
لتطبيق نظام
االقتصاد االسالمي
هذا النظام لم يفرد
بالتدوين أو يحظى
بمزيد من االهتمام
في زمن النبي 
مع وجود اصوله
الثابتة الراسخة

بدأت في القرن الثاني
الهجري حيث بدأ التوسع
في المسائل االقتصادية
فدونوا  :أ /كتب فقهية
تضمنت مسائل االقتصاد
اإلسالمي مثل كتاب المدونة
الكبرى لإلمام مالك وكتاب
األم للشافعي ب /كتب
خاصة في المعامالت كتاب
الخراج ألبي يوسف وكتاب
األموال للقاسم بن سالم.

هي التي نعيشها في
زماننا الحاضر حيث
ظهرت مستجدات تبعتها
إشكاالت فقهية بذلت
الجهود الكبيرة لحلها من
خالل  /1 :دراسات
اقتصادية جزئية /2 -
دراسات اقتصادية
كلية /3دراسات
اقتصادية تاريخية /4
دراسات مهجية لمادة
االقتصاد اإلسالم.

مبادىء

خصائص

أهداف

االقتصاد

االقتصاد اإلسالمي

اإلقتصاد اإلسالمي

اإلسالمي
 /1مسايرة
الفطرة
 /2التكافل
االجتماعي
 /3الحرية
االقتصادية
المقيدة

 /1مصدره األساسي الوحي
 /2التوازن بين مصلحة الفرد
ومصلحة المجتمع
 /3اعتماده على القاعدة
الفقهية (( إن األصل في
المعامالت اإلباحة ما لم يرد
نص بتحريمه))
 /4إن المال في االقتصاد
االسالمي له وظيفة وهو
وسيلة وليس غاية
 /5االعتدال والتوسط في
االنفاق والنهي عن االسراف
والتبذير

إعداد قسم اإلسالمية المعلمة ايمان العازمي ال تغني عن الكتاب رئيسة القسم /مشاعل الوسمي

آراء العلماء
المسلمين

 /1تحقيق حد الكفاية
المعيشية وهو ما يعرف في
الفقه
اإلسالمي بتوفير حد
الكفاية ( ضرورات المعيشة )
 /2تخفيف التفاوت الكبير في
توزيع الثروة ينكر االسالم
التفاوت الكبير في توزيع
الدخل والثروة ،ال يقر الفقر
المعدوم
 /3تحقيق القوة المادية
والدفاعية لألمة اإلسالمية

الموجهة الفنية /هدى بدو

الدرس الثاني

ثاني
عشر

عقود المعاوضات

مجال الفقة

البيع

أركانه

أهلية
التصرف
التراضي

شروط
صحة
البيع
أن يكون
مباحا
أن يكون
مملوكا

مبادلة مال بمال على التأبيد على وجه التراضي

البيع والشراء بعد نداء

الجمعة.

الثمن
والسلعه
معلومين

الشروط
المبطلة
للبيع

بيع المباح لمن يستعين به على
المعصية أو يستخدمه فيما حرمه
هللا .

مقدور
على
تسليمه
بيع المسلم على أخيه
المسلم.

إعداد قسم اإلسالمية المعلمة ايمان العازمي ال تغني عن الكتاب رئيسة القسم /مشاعل الوسمي

الموجهة الفنية /هدى بدو

ثاني
عشر
الدرس الثالث

اإلجارة واالستصناع

اإلستصناع

أنواعها :

تعريفه

مشروعيته

أركانه

شروط صحته

جائزة في ..
الكتاب والسنة
واإلجماع .

هو أن يطلب من الصانع
عمل شيء مادته من عنده
على وجه معين .

لسد حاجات الناس
ومتطلباتهم

 /3اإليجاب والقبول  :بكل ما يدل على رضاهما
.

 /2محل العقد .

إعداد قسم اإلسالمية المعلمة ايمان العازمي ال تغني عن الكتاب رئيسة القسم /مشاعل الوسمي

 /1العاقدان .

 /2معرفة المنفعة واألجرة

الموجهة الفنية /هدى بدو

 /3أن يكون العمل والعين كالهما من الصانع

( الحر البالغ الرشيد)

 /4أن تكون المنفعة مباحة

 /2أن يكون مما جرى فيه التعامل بين الناس

 /1ان تكون من جائز
التصرف

 /3أن تكون العين المؤجرة
مما يمكن االنتفاع بها مع
بقاء أصلها

 /1أن يكون المستصنع فيه معلوما

شروط صحتها :

ثاني
عشر

الدرس األول
مجال التهذيب

آداب الحوارو اإلختالف

آداب
االختالف:

تعريفه

أهمية
الحوار

الحوار
نماذج من
الحوار:

آفات
الحوار:

صفات المحاور
الناجح:

من القرآن :قال تعالى ( :وإذ قال ربك للمالئكة إن جاعل في
األرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك).

من السنة :قصة الشاب الذي طلب من النبي صلى هللا
عليه وسلم أن يأذن له بالزنى.

إعداد قسم اإلسالمية المعلمة ايمان العازمي ال تغني عن الكتاب رئيسة القسم /مشاعل الوسمي

الموجهة الفنية /هدى بدو

الدرس الثاني

أخالق إسالمية  :الشكر

فضل الشكر

أنواع الشكر

الشكر هلل يعني ..صرف العبد النعم التي أنعم اهلل بها عليه يف طاعته أو فيما خلقت له

 /1إن اهلل تعاىل أثىن يف كتابه

على أهل الشكر قال تعالى ( إن
ابراهيم كان أمة قانتا ً هلل حنيفا ولم
يك من المشركين ) النحل 120

 /2انه جعله سببا للمزيد من

النعم قال تعالى ( وإذ تأذن ربكم
لئِن شكرتم ألزيدنكم ) سورة ابراهيم

-1الشكر هلل
تعالى على
نعمه التي أنعم
بها على العبد.

ثاني
عشر

 /3إن اهلل تعاىل قرن الشكر

بالصرب قال تعالى ( إن في ذلك آليات
لكل صبار شكور ) سورة ابراهيم 5

-2الشكر على
دفع النقم.

 -3الشكر عند
المكروهات
من البلوى
والمصائب.

أقسام
ما يتحقق به

الشكر

شكر هللا تعالى

 -1معرفة النعمة .

شكر
باللسان
-2معرفة أنها من هللا تعالى.

شكر
الجنان

شكر
األركان

 -4الثناء على المنعم بها.

شكر

 -3قبول النعمة بإظهار الفقر والحاجة إليها.
 -5ترك استعمالها فيما يكره
المنعم بها.

 -6فعل الطاعات شكرا على
النعم.

إعداد قسم اإلسالمية المعلمة ايمان العازمي ال تغني عن الكتاب رئيسة القسم /مشاعل الوسمي

عباد هللا
تعالى

شكر الناس على المعروف
والعطايا.

الموجهة الفنية /هدى بدو

الدرس

ثاني
عشر

الحذر من األخالق السيئة

الثالث

الظلم

تعريفه
أنواعه
أثره
تعريفه
أمثلة
عليه

العجب

مظاهره

عالجه
تعريفه
مظاهره

العجزوالكسل

نتائج
تفشيه
وسائل
رفع
الهمة

وضع الشيء في غير موضعه ومجاوزة الحد والميل عن القصد
 /2ظلم العبد نفسه  :وهو تعدي حدود هللا  /3ظلم العبد للعباد  :هو ظلم المسلمين بالقول أو الفعل
 /1الظلم األكبر  :وهو الشرك باهلل
 /1الظلم ظلمات على صاحبه يوم القيامة قال رسول هللا  (( : إن هللا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ))
 /2يحرم الظالم من شفاعة رسول هللا  يوم القيامة بجميع انواعها  /3يجلب غضب الرب  وتعجل في الدنيا
هو الزهو بالنفس واستعظام األعمال والركون إليها وإضافتها إلى النفس مع نسيان إضافتها إلى المنعم 
 /1صاحب الجنتين في سورة الكهف .
 /2هزيمة المسلمين في غزوة حنين حين قالوا (( لن نغلب اليوم من قلة ))
 /1في العلم  :يغتر بكثرة معارفه فال يستزيد ويترك االستفادة ويحتقر أهل العلم واستصغاره
 /2في المال  :يعجب بكثرة ماله ويغتر بكثرة عرضه فيبذر ويسرف
 /3في القوة  :يغتر بقوته فيتعدى ويسرف ويتعالى على الخلق
 /4في الشرف  :يعجب بشرفه ويغتر بنسبه وأصله
 /5في العبادة  :يحمله على االمتنان على منعمه فيحبط عمله ويهلك بعجبه ويشق باغتراره
 /1تذكر فضل هللا تعالى ونعمه عليه  /2الخوف من زوال النعمة وتحولها  /3التوبة وطلب المغفرة والرحمة والقبول من هللا تعالى
 /4التحلي بالتواضع واالنكسار هلل تعالى ولخلقه  /5االعتبار بنهايات المغترين من األمم السابقة
هو الضعف والتثاقل عن األمر وهو ضد النشاط والعمل قال  (( : اللهم اني أعوذ بك من العجز والكسل ))
 /1التشاغل عن اداء الصالة بالملهيات الدنيوية  /2قضاء أوقات الفراغ في المقاهي والمتنزهات والتجول في الشوارع واألسواق على حساب أداء العبادات
 /3االشتغال بالعلم الغير نافع على حساب العلم النافع  /4تأجيل أبواب الخير عاما بعد عام  /5التقاعس عن بر الوالدين وصلة الرحم واإلحسان إليهم
 /6نسيان تقديم الصدقات وإخراج الزكاة ومساعدة الفقراء والمساكين
 /1تعطيل نشر الدعوة إلى هللا تعالى بين الناس  /2تعطل مصالح العباد وتفشي البطالة وسوء العمل  /3فوات األجر والثواب في الطاعات واألعمال  /4شيوع
روح التقاعس واالتكالية واختفاء أهل الهمم العالية  /5تكالب األمم األخرى علينا وضياع الهوية اإلسالمية
 /1االعتبار بسلفنا الصالح واتخاذهم قدوة لنا في حب العمل والسعي في األرض  /2تذكر أن الحياة ممر لآلخرة
 /5إحياء خالفة هللا تعالى في األرض
 /4حب الوطن والعمل على رفعته
 /3استشعار قيمة الوقت

النظر في
عواقب سوء
الخلق

و

و وسائل محاربة األخالق السيئة

المحاسبة
مجاهدة
النفس
البحث في
السيرة
النبوية

إعداد قسم اإلسالمية المعلمة ايمان العازمي ال تغني عن الكتاب رئيسة القسم /مشاعل الوسمي

مصاحبة
األخيار

النظر في سيرة
آل البيت
والصحابة

قراءة
القرآن
بتدبر

الموجهة الفنية /هدى بدو

ميزان التفاضل في اإلسالم

الدرس األول
مجال الثقافة

مكانة
المرأة
عند
الشعو
ب قبل
اإلسالم

حقوق المرأة في اإلسالم

بين المرآة والرجل
التقوى والعمل الصالح

 /1عند اليونان قعيدة البيت حمرومة من الثقافة  ،عدوها رجسا من الشيطان  ،تباع وتشرتى ،
حرمها القانون من حق األهلية
 /2عند السومريني من حق الزوج ان يبيعها إذا فضلت حياة املتعة
 /3عند اهلنود قاصرة حمرومة من االستقالل
 /4عند اليهود هي لعنه ألنها أغوت آدم وأخرجته من اجلنة بزعمهم
 /5عند النصارى هي ملك للرجل وال تطلق إال بفاحشة
 /6عند العرب كانت شرعتهم تسمح لالبن األكرب بالزواج زوجة أبيه املتويف واالستيالء على كل ما متلك ،
كانت توأد من غري ذنب .

إعداد قسم اإلسالمية المعلمة ايمان العازمي ال تغني عن الكتاب رئيسة القسم /مشاعل الوسمي

الموجهة الفنية /هدى بدو

ثاني
عشر

الدرس
الثاني

/1السمع والطاعة

الحاكم في اإلسالم ليس منصبا من قبل اهلل  وإمنا خيتاره اهل احلل والعقد وأهل

الحاكم واجباته و حقوقه

البصرية والرأي دون إجبار أو إكراه

حراسة الدين وحفظه

/2المساندة و
المؤازرة والنصح

/3عدم منازعة

في المعروف

إقامة العدل بني الناس

والة األمر

استثمار خريات البالد مبا يعود باخلري على املسلمني

حقوق الحاكم في اإلسالم
توحيد كلمة أبناء األمة
توفري العيش واحلياة الكرمية وتوفري فرص العمل

قادر على

يختار بمبدأ
الشورى

تحقيق العدل

واألمن في البالد.

ذكي فطن عالم

يعرف عنه

بأحكام الدين

القدرة

و قواعدة العامة

على تحمل األمانة.

تولية أهل القوة واألمانة يف املناصب
حفظ املال العام
مسلم عاقل
بالغ سليم
األعضاء

إعداد قسم اإلسالمية المعلمة ايمان العازمي ال تغني عن الكتاب رئيسة القسم /مشاعل الوسمي

الموجهة الفنية /هدى بدو

ثاني
عشر

الدرس الثالث

الشورى
في الشريعة
اإلسالمية
قواعدها
في السياسة
الكويتية
تكون في

الديمقراطية
تتفق مع الشورى

ثاني
عشر

نظرة اإلسالم للشورى و الديمقراطية

النظر في األمور من أرباب االختصاص الستجالء المصلحة المفقودة شرعا أو إقرارها
أ  /قاعدة أساسية من قواعد التشريع اإلسالمي ب  /وردت في القرآن الكريم في اكثر من موضع
ج  /عرفت سورة بالقرآن باسم الشورى  هـ /الشورى من اهم صفات الرسول . 
أ /أنها حق مقرر للحاكم والمحكومين ب /عرض األمور للمناقشة بالشورى هي من واجبات الحاكم وإذا لم يعرضها فقد أخل بواجبه
ج /ليس من الضروري االجماع على رأي واحد وإنما ما اتفقت عليه أكثر المشيرين بعد تقليب الرأي
د /أن تقوم الشورى على اإلخالص هلل تعالى
 /1تم اختيار الشيخ صباح بن جابر ليصبح أول حاكم لهم  /2النظام السياسي الكويتي قائم على الشورى منذ نشأتها واستقاللها
 /3أنشئ مجلس األمة عام  62م بمرسوم أميري في عهد عبدهللا السالم  /4تتولى السلطة التشريعية في الكويت كل من األمير ومجلس األمة
ب /ورد فيه دليل ولكنه لم يبين كيفية تنفيذه ( اختيار الحاكم )
أ /األمر الذي ال نص فيه
ج /لم يرد فيه نص ولكنه ورد في نظيره الذي يلحق به عن طريق االجتهادى والتشاور ( ميراث الجد )
النظام الذي يكون فيه سلطة إصدار القوانين والتشريعات من حق الشعب أو األمة أو جمهور الناس
أ  /إذا لم تعارض الديمقراطية نصا شرعيا قاطع الداللة
ب  /إذا خلصت النوايا وقصد بها المشاورة والوصول إلى ما يرضي هللا  ويرضي رسوله 
ج  /إذا لم يقصد منها مكاسب شخصية على حساب عامة المسلمين ولم يقصد منها االعتزاز واالفتخار بالنفس مهما كانت النتيجة
د  /للمحكومين دور كبير في بحث األمور واختيار أصلحها عن طريق األكثرية في عدد األصوات إما بالطريق المباشر او عن طريق المجالس النيابية

الديمقراطية
الشورى

أبرز االختالفات بين
الشورى
والديمقراطية

 /1كلمه عربية قرآنية جاء ذكرها بالقرآن في أكثر من موضع
 /2ينبثق عنها مجلس استشاري وظيفته استخراج أقرب اآلراء إلى الحق وفق
ضوابط الشرع
 /3تقرر أن السيادة والحاكمية هلل تعالى وحده
 /4تكون في مواضع االجتهاد فيما ال نص فيه
 /5تخضع ألهل الحل والعقد وأهل االختصاص واالجتهاد

 /1كلمة غربية
 /2ينبثق عنها مجالس تشريعية لها صالحيات سن القوانين والتشريعات
 /3تقرر أن السيادة والحاكمية للشعب وما يختاره الشعب
 /4تخوض في كل شيء وتحكم على كل شيء
 /5تخضع لجميع طبقات وأصناف الناس الجاهل منهم والعالم

نماذج للشورى في اإلسالم
في حياة النبي 
 /1في غزوة بدر :
استشار أصحابه في ثالثة مواقف :
أ /قبل أن تبدا المعركة  :أصدر أمر الحرب بعد مشاورتهم
ب /أثناء المعركة  :أشار عليه المنذر بن الحباب  باختيار المكان المناسب
ج /بعد انتهائها  :استشار ابو بكر وعمر رضي هللا عنهم في شان األسرى
 /2غزوة أحد .
 /3في صلح الحديبية .

إعداد قسم اإلسالمية المعلمة ايمان العازمي ال تغني عن الكتاب رئيسة القسم /مشاعل الوسمي

في حياة الخلفاء الراشدين رضوان هللا عليهم
 /1أبو بكر الصديق : 
حين تولى الخالفة ظهرت بواعث وأسباب جمع من أجلها القرآن في
الصحف بعد مشاورة أصحابه
 /2عمر بن الخطاب : 
استشارهم في أمر الخراج  /3عثمان بن عفان : 
جمع القرآن الكريم في مصحف واحد بعد استشارة أصحابه
 /4بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان : مبايعة المسلمين لعلي بن
أبي طالب 

الموجهة الفنية /هدى بدو

