
 الملف األول:من هدي القرآن الكريم.
 الوحدة التعليمية: فضل تالوة القرآن الكريم و آدابه.

                            معرفة فضل تالوة القرآن الكريم وترغيب التالميذ وتحبيبهم في تالوته .الكفاءة المستهدفة :
  :تميز بفضائل كثيرة منها  : فضل تالوة القرآن الكريم

ُلوَن ِكَتاَب اللَِّه َوَأقَاُموا الصََّالَة َوأَنـَْفُقوا ِممَّا َرَزقْـَناُهْم ِسرًّا َوَعَالنَِيًة األجر:قال تعالى"طلب  /-1   29فاطر  "﴾٢٩﴿يـَْرُجوَن ِتَجارًَة َلْن تـَُبورَ ِإنَّ الَِّذيَن يـَتـْ
  57"يونسَورَْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنينَ ُهًدى لَِّما ِفي الصُُّدوِر وَ ِشَفاٌء ْد َجاَءْتُكم مَّْوِعَظٌة مِّن رَّبُِّكْم وَ يَا أَيـَُّها النَّاُس قَ  قال تعالى:" ألصحابه وهداية ؤمنينملشفاء لالقرآن /-2

َويـَُبشُِّر  ِيْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأقْـَومُ اْلُقْرآَن  َهـَذا ِإنَّ  وقال أيضا:" 82ء: ﴾اإلسرا٨٢لِْلُمْؤِمِنيَن َوَال َيزِيُد الظَّاِلِميَن ِإالَّ َخَسارًا ﴿ ِشَفاٌء َورَْحَمةٌ َونـُنَـزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو  وقال أيضا:"
  )9"اإلسراء(َلُهْم َأْجراً َكِبيراً  َأنَّ  الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن الصَّاِلَحاتِ  اْلُمْؤِمِنينَ 

  .2األنفال "َوَعَلى رَبِِّهْم يـَتَـوَكَُّلونَ  زَاَدتْـُهْم ِإيَمانًاُه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم َآيَاتُُه إنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَّ زيادة اإليمان قال تعالى:" /-3
  الزمر"الَِّذيَن َيْخَشْوَن رَبـَُّهْم ثُمَّ تَِليُن ُجُلوُدُهْم َوقـُُلوبـُُهْم ِإَلٰى ِذْكِر اللَِّه  ِكَتابًا ُمَتَشاِبًها َمثَاِنَي تـَْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلودُ   َأْحَسَن اْلَحِديثِ اللَُّه نـَزََّل "القرآن أحسن الكالم: قال تعالى/-4
ْؤِمِن الَِّذي يـَْقَرأُ اْلُقْرآَن كَمَثِل أَِبي ُموَسى اْألَْشَعِريِّ قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّهم َعَلْيِه َوَسلََّم َمَثُل اْلمُ  فعن :تالوة القرآن تشبه الريح الطيب و الطعام الطيب /-5

ِة رِيُحَها َطيٌِّب َوَطْعُمَها طَيٌِّب َوَمَثُل اْلُمْؤِمِن الَِّذي َال يـَْقَرأُ اْلُقْرآَن َمَثِل التَّْمَرِة َال  ُل الرَّْيَحانَِة رِيُحَها طَيٌِّب  رِيَح َلَها َوَطْعُمَها ُحْلٌو َوَمَثُل اْلُمَناِفِق الَِّذي يـَْقَرأُ اْلُقْرآَن َمثَ اْألُتْـُرجَّ
 )صحيح البخاري(                                                                 " ُمرٌّ  َوَطْعُمَها ُمرٌّ َوَمَثُل اْلُمَناِفِق الَِّذي َال يـَْقَرأُ اْلُقْرآَن َكَمَثِل اْلَحْنظََلِة َلْيَس َلَها رِيٌح َوَطْعُمَها

ُهَما، قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:"َال فعن ا:ة القرآن فضل يحسد صاحبه عليه مثل الصدقة لدى صاحب المالتالو /-5 ْبَن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـْ
َنتَـْيِن: رَُجٌل آتَاُه اللَُّه الِكَتاَب، َوقَاَم ِبِه آنَ    "رواه البخاري ومسلماَء اللَّْيِل، َورَُجٌل َأْعطَاُه اللَُّه َماًال، فـَُهَو يـََتَصدَُّق ِبِه آنَاَء اللَّْيِل َوالنـََّهارِ َحَسَد ِإالَّ َعَلى اثـْ

َها ـ قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اللَّهِ  :القارئ المتمرس مع الكرام البررة، و القارئ بالمشقة له أجران/-6 اْلَماِهُر بِاْلُقْرآِن َمَع " :صلى اهللا عليه وسلم َعْن َعاِئَشَة ـ َرِضَي اهللاُ َعنـْ
    البخاري ومسلم"السََّفَرِة اْلِكَراِم اْلبَـَررَِة، َوالَِّذي يـَْقَرأُ اْلُقْرآَن َويـََتتَـْعَتُع ِفيِه َوُهَو َعَلْيِه َشاقٌّ َلُه َأْجَرانِ 

  "اقْـَرُءوا اْلُقْرآَن فَِإنَُّه يَْأِتي يـَْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيًعا ِألَْصَحاِبهِ » :ّي قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم يـَُقولُ عن أَبي أَُماَمَة اْلَباِهلِ  :تالوة القرآن شفاعة يوم القيامة /-7
" ِإنَّ الَِّذي َلْيَس ِفي َجْوِفِه َشْيٌء  لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم :اَل َرُسوُل اللَِّه صَ ق :فعن ابن عباس رضي اهللا عنه قال: تالوة القرآن عمار النفس و وقاية من الخراب و الفراغ/-8

  رواه الترمذيِمَن اْلُقْرآِن ، َكاْلبَـْيِت اْلَخِرِب "
َكاَنْت َلُه نُورًا يـَْوَم   هاْت َلُه َحَسَنًة ُمَضاَعَفًة ، َومْن َتَال َمِن اْسَتَمَع ِإَلى آيٍَة ِمْن ِكَتاِب اللَِّه تـََعاَلى ُكِتبَ  :حسنة مضاعفة منه تالوة القرآن نور يوم القيامة، و سماع آية/-9

َلُه ِبِه َحَسَنٌة َواْلَحَسَنُة ِبَعْشِر َأْمثَاِلَها َرَأ َحْرفًا ِمْن ِكَتاِب اللَِّه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اهللا َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: "َمْن قَـ و "رواه أحمداْلِقَياَمةِ  فـَ
  ترمذيال رواهَال َأُقوُل الم َحْرٌف َوَلِكْن أَِلٌف َحْرٌف َوَالٌم َحْرٌف َوِميٌم َحْرٌف".
  آداب تالوة القرآن الكريم:من آداب قراءة القرآن ما يلي:

يَن ُحنَـَفاءَ  :"أي يخلص نيته هللا تعالى في قراءته.قال تعالى :اإلخالص/-1  ولقوله صلى اهللا عليه وسلم" 5" البينة َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ
  "رواه البخارياَألْعَماُل بِالنـِّيَّاِت، َوِإنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ نـََوى نََّماإ

 .آن أفضل األذكارألن القر  ووضوء يستحبُّ أن يقرأ وهو على طهارةٍ  الطهارة/-2
  . يستحب تنظيف الفم بالسواكستياك:اإل/-3
  .وحسن الهيئة استقبال القبلة عند الجلوس للقراءة/-4
  نظافة المكان يستحب أن يكون المكان نظيفا وأفضله المسجد./-5
  .98"النحل  ِه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ فَِإَذا قـََرْأَت اْلُقْرَآَن فَاْسَتِعْذ بِاللَّ االستعاذة عند بداية القراءة لقوله تعالى:" /-6
رضي اهللا عنه أّن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال له "ياأبا موسى  بي موسى األشعريأ فعن " َورَتِِّل اْلُقْرآَن تـَْرتِيالً  قال تعالى" تحسين الصوت بالقراءةترتيل القرآن و  /-7

  .ومسلم رواه البخاري "َداُوَد  َلَقْد ُأوتِيَت ِمْزَمارًا ِمْن َمَزاِميِر آلِ 
بـَُّروا ُمَباَركٌ  أَنَزْلَناُه ِإلَْيكَ  ِكَتابٌ التدبر في القرآن قال تعالى:"  /-8 َغْير  ِمْن ِعْند َأَفَال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآن َوَلْو َكانَ  وقال أيضا" 29 "صآيَاتِِه َولَِيَتذَكََّر ُأوُلو اْألَْلَبابِ  لَِّيدَّ
  .82لنساء "ا ُدوا ِفيِه ِاْخِتَالفًا َكِثيًراَلَوجَ  اللَّه
َلًة ، فَافْـَتَتَح اْلبَـَقَرَة ، فـَُقْلُت : يـَرَْكُع ِعْنَد اْلِماَئِة ، َفَمَضى ، فـَُقْلُت : يـَرَْكُع َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم لَ  " :، قَالَ  ُحَذيـَْفةَ  َعنْ  مراعاة حق اآليات:/-9 يـْ

اَء ، فـََقَرَأَها ، ِإَذا َمرَّ ِبآيٍَة ِفيَها َتْسِبيٌح َسبََّح ، َوِإَذا َمرَّ ، ثُمَّ افْـَتَتَح النِّسَ ِعْنَد اْلِمائـَتَـْيِن ، َفَمَضى ، فـَُقْلُت : ُيَصلِّي ِبَها ِفي رَْكَعٍة ، َفَمَضى ، فَافْـَتَتَح آَل ِعْمَراَن ، فـََقَرَأَها 
  " رواه مسلم.ِبُسَؤاٍل َسَأَل ، َوِإَذا َمرَّ بِتَـَعوٍُّذ تـََعوَّذَ 
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 الملف األول:من هدي القرآن الكريم.
  .مقدمة في علم التجويد الوحدة التعليمية:

                            .القدرة على تالوة القرآن تالوة صحيحة ومعرفة أحكام الترتيل:الكفاءة المستهدفة 
  التجويد:معنى 
   .هو التحسين و اإلتقان :لغة

  .هو إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه و مستحقه :اصطالحا  
ا أحيانا وتنفك عنه أحيانا أخرى كالتفخيم والرتقيق.حق احلرف صفاته الذاتية الالزمة اليت ال تفارقه كاجلهر والشدّ  مالحظة:     ة.ومستحق احلرف صفاته الَعَرضية اليت يوصف 
  " َورَتِِّل اْلُقْرآَن تـَْرتِيًال "على كل قارئ للقرآن في الصالة وغيرها بدليل قوله تعالى فرض عين، والعمل به فرض كفاية: فالعلم به حـكمه   
  "رواه البخاري.ِمنَّا فَلْيسَ  بِاْلُقْرآنِ  يـَتَـَغنَّ  َلمْ  َمنْ  م "ولقوله صلى اهللا عليه وسل  
  .عند تالوته اهللا تعالىالم في ك (الخطأ)صون اللسان عن الوقوع في اللحن :الغاية منه  
 :للتالوة ثالث مراتب وللقارئ أن يختار التالوة بإحدى هذه المراتب :(سراعات)مراتب القـراءة  

  وهو أفضلها.القـراءة بتوءدة واطمئنان مع إعطاء الحروف حقها ومستحقها من التالوة.: وهو  التـحـقيق/-أ
  -من إدغام وإظهار وإخفاء...إلخ –:وهو اإلسراع في القـراءة مع مراعاة أحكام التجويد رـــدْ الحَ /-ب
 ر والتحقيق.دْ : وهو القـراءة بحـالة متوسطة بين الحَ التـدويـر/-ج

  لبسملة:أحكام االستعاذة وا  
  : ولها صيغ عدة وأشهر هذه الصيغ هي أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، ومعناها ألتجئ وأعتصم باهللا من كيد الشيطان وشره. االستـعاذة/-1
على .98"النحل  بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ  َتِعذْ فَاسْ فَِإَذا قـََرْأَت اْلُقْرَآَن لقوله تعالى:"  : أنها مندوبة عند أكثر العلماء وُحِمل األمر المذكور في قوله تعالىحـكمها/-

 الندب، ال الوجوب.

 .:ولفظها بسم اهللا الرحمن الرحيم، ومعناها أبدأ تالوتي أوعملي باسم اهللا  البسمـلة/-2
  البسملة :مع أوجه قراءة االستعاذة /-
 لة عن أول السورة .حيث يقطع االستعاذة عن البسملة،ويقطع البسم قطع الجميع : -أ  

  حيث يوصل االستعاذة بالبسملة،ويوصل البسملة بأول السورة . وصل الجميع : -ب   
  البسملة بأول السورة. لوص، و  قطع االستعاذة -ج   
  عن أول السورة. البسملة بالبسملة وقطع االستعاذة وصل -د   

  :أوجه قراءة أواخر السورة مع البسملة مع أول السورة
 -  (براءة)سورة التوبة ما عداثابتة في جميع السور أنها.  
 -  فاألفضل قراءة البسملةإذا قرأت أول السورة.  
 -  أو تركهاوإذا قرأت من وسط السورة فتستحب قراءتها.  

  واخرها.ال جيوز وصل آخر السورة بالبسملة والوقف عليها ألن البسملة ألوائل السور ال أل مالحظة:
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 الملف األول:من هدي القرآن الكريم.
  .أحكام النون الساكنة والتنوين الوحدة التعليمية:

  بها نطقا صحيحا.   معرفة أحكام النون الساكنة و القدرة على النطق الكفاءة المستهدفة :
  : تعريف النون الساكنة والتنوين

: هي النون التي ال حركة لها،وتثبت لفظا وخطا وصال ووقفا وتكون في األسماء واألفعال والحروف وتكون متوسطة ومتطرفة ويتوقف النطق تعريف النون الساكنة -أ 
  بها حسب الحرب اآلتي بعدها.

   -أي ال ُتكَتُب وال تنطق عند الوقف عليها -لفظا ووصال، وتفارقه خطا ووقفا األسماء أواخرائدة تلحق : هو نون ساكنة ز  تعريف التنوين -ب
  فتحتان أو كسرتان أو ضّمتان.:وعالمة التنوين

  وللنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام : هي اإلظهار، واإلدغام، واإلخفاء، واإلقالب.
  أوال : اإلظهار

  .اإليضاح والبيانهو :لغةتعريف اإلظهار /-1 
  .في الحرف المظهر ُغّنةحرف من مخرجه من غير كل ا: هو إخراج  واصطالح 

  اإلظهار يكون يف كلمة أو كلمتني.مالحظة :
) ويسمى إظهار بره خمني هبيبي حّني عاب غن إأو  - اسرخير غازه حلما عاك هخي أمجموعة في أوائل هذه الكلمات ( )خ،غ،ح،ع،هـ،أ(هيستة  :حروفه

  حلقيا،لخروج حروفه من الحلق.
   على إظهار الّنون الساكنة والتنوين:أمثلة  

  مثاله مع التنوين  مثاله مع الّنون الساكنة  الحرف  الرقم
  ثِيمٍ أَ ُمْعَتٍد   -ِليمٌ أَ َعَذاٌب   ْونَ أَ نْ يَـ  -َمنَ آ نْ مَ   الهمزة  01
  ادٍ هَ قـَْوٍم  -يَ هِ َسالٌم   َذاهَ  نْ إِ  -ْوَن هَ نْـ يَـ   الهاء  02
   ِليمٌ عَ َحِكيٌم  - ِظيمٌ عَ َأْجٌر   مِ اعَ نْـ األَ  -ِملَ عَ  نْ مَ   العين  03
   ِكيًماحَ َعِليًما  - َغُفوٌر َحِليمٌ   ُتونَ حِ نْ تَـ  -ِكيمٌ حَ  نْ مِ   الحاء  04
   ْيرِهِ غَ َحِديٍث   - ُفورٌ غَ  َعُفوٌّ   ُضونَ غِ نْ َفَسيُـ   -لٍّ غِ  نْ مِ   الغين  05
  اِشَعةٌ خَ يـَْوَمِئٍذ  - ِبيرٌ خَ يٌف َلطِ   ِنَقةُ خَ نْ اْلمُ  -ْيرٍ خَ  نْ مِ   الخاء  06

  دغام: اإل ثانيا
  : هو اإلدخال . لغةتعريف اإلدغام /-2
  .هو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشدَّداً من جنس الثاني اصطالحا: 
  .يكون إال من كلمتني اإلدغام ال:مالحظة  

  ).يرملون(ستة هي  :حروفه
   ويسمى إدغام بغنة كاملة.)يومن أوينمو وحروفه أربعة مجموعة في كلمة( إدغام بغنة -أ سم إلى قسمينوهو ينق :أقسامه

   ويسمى إدغام بغنة ناقصة.  )ل،روله حرفان( إدغام بغير غنة -ب                                      
  :الّنون الساكنة والتنوين إدغامأمثلة على 

  مثاله مع التنوين  كنةمثاله مع الّنون السا   الحرف
    ْصُدرُ يَ يـَْوَمِئٍذ   قولي=مُقولُ يَـ  نمَّ   ي

  
  ناقصإدغام بغنة 

  ُدودوَ رَِحيم   ليو =مِليٍّ وَ  نْ مِ   و
  ْسَتِقيًمامُ ِصَراطًا   اءم= ماءٍ مَّ  نْ مِّ   م

  اِعَمةٌ نَّ يـَْوَمِئٍذ   ذيرن=مِذيرٍ نَ  نْ مِ   ن
  كاملير غنة  إدغام بغ  ِحيمٌ رَّ َرُؤوٌف   بهمرّ =م بّهمْ رَ  نْ مِ   ر
   كَ لَ َفَسالٌم    م ينتهلّ =لئْم يـَْنَتهِ لَ  َلِئنْ   ل
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  ثالثا : اإلقالب
  هو تحويل الشيء عن وجهه.  لغة: تعريف اإلقالب /-3
  عند الباء. مخفاة بغّنة : هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميمااصطالحا 

  ).الباء: واحد وهو (حرفه

  -:لتنوينالنون الساكنة وا قالبا لىأمثلة ع
  خفاء.: اإل رابعا

  : هو الستر.لغة تعريف اإلخفاء/-4
  بمرتبة متوسطة بين اإلظهار واإلدغام من غير تشديد مع بقاء الغنة في النون أو التنوين.  هو النطق بالحرف اصطالحا:

  الما .ظع ضقى تي فد ز يبا طم د ******ما ***سد قخص شاد جم ك  ناثا ذف صمجموعة في أوائل هذا البيت : : خمسة عشر حرفا حروفه
  الّنون الساكنة والتنوين: إخفاءأمثلة على 

  التنوين  النون الساكنة 
 ال يكون إال من كلمتين  من كلمة  من كلمتين  حرف اإلخفاء

  ْرَصًراصَ رِيًحا   ارِ صَ نْ اْألَ    دُّوُكمْ صَ ْن أَ   ص
  ِلكَ ذَٰ ِسَراًعا    ْرتـُُهمْ ذَ نْ أَ   كِّْرُتمذُ  نأَئِ   ذ
  ِقيًال ثَ  قـَْوًال    ورًاثُ نْ مَ   َمَرةٍ ثَ  نمِ   ث
   رِيمٌ كَ  تَابٌ   ُثونَ كُ نْ يَـ   انَ كَ  نْ أَ   ك
َناجَ نْ أَ    اَهدَ جَ  نْ مَ وَ   ج   ِميلٌ جَ  َفَصبـْرٌ    يـْ
   ِديدٍ شَ  بَْأسٍ   ورٍ شُ نْ مَ   اءَ شَ  نْ إِ   ش
   رِيبٌ قَ  َسِميعٌ   ذَُكمْ قَ نْـ فَأَ   ْبلُ قَـ  نْ مِ   ق
  َلًماسَ  َورَُجًال   أََتهُ سَ نْ مِ   يَِّئاِتُكمْ سَ  نْ مِ   س
  َهاقًادِ  َكْأًسا  اًدادَ نْ أَ   َعْوادَ  نْ أَ   د
  يَِّبةٍ طَ  َكَشَجَرةٍ   َلُقواطَ نافَ   ائَِفَتانِ طَ  نْ َوإِ   ط
  َلًقازَ  َصِعيًدا  يلُ زِ نْ تَـ   َوالٍ زَ  نْ مِ   ز
  يَهافِ  َخاِلًدا  ضُّوافَ نْـ َال   ْوقِ فَـ  نْ مِ   ف
  ْجِريتَ  َجنَّاتٍ   ُهونَ تَـ نْ مُ   ابَ تَ  نْ َومَ   ت
  الِّينَ ضَ  قـَْوًما  ودٍ ضُ نْ مَ   لَّ ضَ  نْ َومَ   ض
  َلُمواظَ  قـَْومٍ   ُرونَ ظَ نْ يُـ   ِلمَ ظُ  نْ مَ   ظ
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 الملف األول:من هدي القرآن الكريم.
  .أحكام الميم الساكنة الوحدة التعليمية:

  معرفة أحكام الميم الساكنة و القدرة على النطق بها نطقا صحيحا.   الكفاءة المستهدفة :
  مْ احلل-مْ يعتص-مْ .مثل:هاخلالية من احلركة يمامل هي :تعريف الميم الساكنة

  اإلظهار الشفوي.-اإلدغام الشفوي-اإلخفاء الشفوي :ثالثة هي أحكامها
  .بعد الميم الساكنة،وتصحب عند النطق بها بغنة بمقدارحركتين، وسمي إخفاء شفويا لخروج الميم والباء من الشفتين إذا وقعت الباء:ويكون عند اإلخفاء الشفوي/-1
  .04ِحَجاَرٍة مِّن ِسجِّيٍل"الفيل بِـ مْ قال تعاىل:"تـَْرِميهِ 14َأنَّ اللََّه يـََرى"العلق بِـ مْ .قال تعاىل:"َأَملْ يـَْعلَ 22لتكوير اَمْجُنوٍن"بِـ مْ قال تعاىل:" َوَما َصاِحُبكُ  أمثلة: -

 .يكون إال من كلمتني ال خفاء الشفوياإل:مالحظة 
  .التي تليها بحيث تصيران ميما واحدة مشددة مصحوبة بالغنة عند النطق بها، ويسمى إدغام مثلين الميم المتحركةالميم الساكنة في :وهو إدغام اإلدغام الشفوي/-2
  .08ْؤَصَدٌة"اهلمزة مُّ  مْ .قال تعاىل:" ِإنـََّها َعَلْيهِ 20ج يٌط"الربو حمُِّ  مْ .قال تعاىل:" َواللَُّه ِمن َورَاِئهِ 04ْن َخْوٍف"قريش مِّ  مْ ن ُجوٍع َوآَمنَـهُ مِّ  مْ قال تعاىل:"الَِّذي َأْطَعَمهُ أمثلة: -
) ويسمى إظهارا شفويا لخروج 26ب،م)=2(-28: وهو النطق بالميم الساكنة ظاهرة وجوبا من غير غنة مع بقية الحروف الستة والعشرين أي(  اإلظهار الشفوي/-3

  الميم من الشفتين ،واحترازا من اإلظهار الحلقي.

  .01لّلِه َربِّ اْلَعاَلِمَني"الفاحتة  دُ مْ .قال تعاىل:"احلَْ 06ِيلَ ِديِن"الكافرون وَ  مْ يُنكُ دِ ْم .قال تعاىل:"َلكُ 02ي َتْضِليٍل"الفيل ِفـ مْ ال تعاىل:"َأَملْ َجيَْعْل َكْيَدهُ قأمثلة: -
  )َال وَ  مْ َعَلْيهِ  )( َخاِلُدونَ  يَهافِ  مْ هُ  ( جيب احلذر من إخفاء امليم مع حريف الفاء والواو،إذ مها حرفا إظهار مثل::  مالحظة

يجب تشديد النون والميم المشددتين مع غنتهما بمقدار حركتين ، ومعنى الغنة لغة:هي الترنم، واصطالحا:هو صوت له رنين يخرج كم النون والميم المشددتين: ح
  ).مَّ ) (عمَّ ا) (ثمَّ (لـ //اس) نَّ ة) (النَّ ) (الجنَّ إ(من الخيشوم، ومقداره حركتان ، والحركة تقدر بقبض األصبع أو بسطه، مثاله 

  أحكام الميم الساكنة:
  اإلظهار الشفوي  اإلدغام الشفوي  اإلخفاء الشفوي  
  اإليضاح  اإلدخال  الستر  لغة

النطق بالحرف بمرتبة بين اإلظهار واإلدغام مع   ااصطالح
  بقاء الغنة.

إدخال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث 
  دا مشددا من جنس الثانييصيران حرفا واح

إخراج كّل حرف من مخرجه من غير غّنة في الحرف 
  المظهر

  )الميم( -) الباءعدا:  ( حروف الهجاء) كّل 26(  يممال) 01(  اءبال) 01(  الحروف
تخفى الميم  الميم الساكنةبعد  الباءإذا وقعت   القاعدة

(بمقدار حركتين)، و يسمى  الغنةو تصحبها 
اء شفويا لخروج الميم و الباء هذا اإلخفاء إخف

  من الشفتين.

الميم الساكنة بعد  متحركة ميمإذا وقعت 
وجب إدغام الميم الساكنة في الميم التي 
تليها، بحيث تصيران ميما واحدة مشددة. 

و هذا ما يسمى (إدغام مثلين صغير) و يلزم 
  . الغنةاإلتيان بكامل التشديد و إظهار 

حروف أي حرف من  ةالميم الساكنإذا وقع بعد 
(عدا الباء و الميم) وجب إظهار الميم  الهجاء

الساكنة عند القراءة و يسمى هذا اإلظهار شفويا 
  لخروج الميم من الشفتين .

نَـُهمْ  وَرىٰ شُ  مْ َوَأْمُرهُ  -  ْنِفُقونَ يُـ  مْ َرَزقْـَناهُ  ِممَّاوَ   04"القدرَأْمرٍ  ُكلِّ  نْ مِ  مْ رَبِّهِ  قال تعالى:"بِِإْذنِ  .04ِحَجارٍَة مِّن ِسجِّيٍل"الفيلبِـ مْ قال تعالى:"تـَْرِميهِ   المثال    بـَيـْ
ما حرفا إظهار . الفاءو  الواوجيب احلذر من إخفاء امليم مع حرف  مالحظة : ّ   فإ

  :حكم النون و الميم المشددتين
  مشددا . غنةف يجب تشديد و عن النون و الميم المشددتين بمقدار حركتين، و يسمى كّل منهما حر   القاعدة
    الغنة :
  .اصطالحا : صوت له رنين يخرج من الخيشوم -لغة : الترنم   التعريف
  .حركتان ، و الحركة بمقدار قبض األصبع أو بسطه  المقدار
  .ةوجوب إظهار الغنّ   الحكم

ثال
الم

  

  ـاسنَّ الـ -ـة نَّ الـجـ - نَّ إ النون المشددة
  مَّ عـ - مَّ ثـ -ا مَّ لـ الميم المشددة
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 الملف األول:من هدي القرآن الكريم.
  .المدأحكام  الوحدة التعليمية:

  .  المـد والقدرة على النطق به معرفة أحكام الكفاءة المستهدفة :
  ."  بَِأْمَواٍل َوبَِنينَ  َويُْمِددُْكمْ  "هو الزيادة ومنه قوله تعالى لغة : :تعريف المد
 (الهمز أو السكون).سبب من أسبابهجود هو إطالة زمن الصوت بحرف المد عند و  اصطالحا:

  .الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، واأللف الساكنة المفتوح ما قبلها ف المد ثالثة :و حر 
  ).اْ ـهَ ـيْ حِ وْ نُـل) وتجمع في كلمة(يل،قال، قو يق:( ’مثلأ

  لي والمد الفرعي.أقسام المد :ينقسم المد إلى قسمين رئيسين المد األص
  : )(الطبيعيالمد األصلي والأ

  المد (األصلي) الطبيعي  
  وهو المد الذي ال تقوم ذات الحرف إال به وليس سببه الهمز أو السكون.  التعريف 

ألنه أصل جميع المدود، وألن ويسمى المد الطبيعي ألن صاحب الطبيعة السليمة يمده مقدار حركتين ال تزيد وال تنقص. كما يسمى مدا أصليا   سبب التسمية
  حرف المد ال يتميز عن الحركة إال به. 

  حركتان  المقدار
  واجب و نقصه حرام  الحكم
   رٍ ْــ يَكثِ  – زٌ ـيْ َعزِ  -  رُ وْ اْلَغفُ  -ُل وْ يـَقُ  -ٍت اْ َجنَّ  -   نَ اْ كَ  -َل اْ قَ   المثال

   مدود هي: أربعةيلحق به : (الطبيعي)أقسام المد األصلي

  مد ألفات حي طهر  مد التمكين  مد العوض  الصغرىمد الصلة   
بين متحركين  هاء الضمير الغائبوقوع   التعريف

   :و ما بعدها غير الهمزة عندئذ
  إذا كانت مضمومة. بواونصلها  -
  إذا كانت مكسورة. بياءنصلها  -

مد األلف المعوض بها عن 
  التنوين المنصوب عند الوقف

ألّن األلف  سبب التسمية :
   .ن التنوينعوض ع

و هو ياءان أوالهما مشددة 
مكسورة و ثانيهما ساكنة و هي 

  التي تمد
ألّن الشدة  سبب التسمية :
  تخرجه متمكنا

و هي األلفات الواقعة في بداية 
   (فواتح السور)السور

  را -ها  - طا  -يا  -و هي : حا 

  واجب  واجب   واجب  واجب   الحكم
  نحركتا  حركتان  حركتان  حركتان  المقدار
  سي-عصهيك – رأل -ه ط -م ح  "الحواريـِّين""النبيِّـين""وإذا حيِّيتم "  افأصبحتم بنعمته إخوان   "الضَّالِّينَ  ِمنَ لَ  يه لِ قـَبْ  ِمنْ  ُكْنُتمْ "ِإن ْ   مثال

  ثانيا المد الفرعي :
  المد الفرعي  

  ونه.وهو المد الذي يتوقف على سبب خارجي إلطالته، وتقوم ذوات الحروف بد  التعريف 
  المد الزائد عن المد األصلي بسبب :  سبب التسمية

  الهمز -
  السكون -

  يمد ست حركات عند ورش  المقدار
  واجب  الحكم
  ئتيس -ء و س -ء اش - ئكة االملـ -ء ام -ء ابن -ء اسم  المثال
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  ينقسم إلى قسمين هما:أقسام المد الفرعي :
  مد الصلة الكبرى -مد البدل  -المد المنفصل  -  المد المتصل  سببه الهمز  المد الذي سببه الهمز

  المد الالزم -مد اللين  - المد العارض للسكون   سببه السكون  المد الذي سببه السكون
  أقسام المد الذي سببه الهمز : -أ 

  ة الكبرىمد الصل  لبدالمد ال  صلنفالمد الم  المد المتصل  
بعد حرف المد في   الهمزو هو وقوع   التعريف

  واحدة. كلمة
و سمي متصال  سبب التسمية :

التصال الهمزة و حرف المد في كلمة 
  واحدة

هو وقوع حرف المد في آخر الكلمة، 
  و الهمزة في الكلمة التي تليها.

سمي منفصال سبب التسمية : 
  النفصال الهمزة عن حرف المد

هو وقوع الهمزة قبل حرف 
  المد في كلمة واحدة

هو إبدال سبب التسمية : 
  مز حرف المداله

هو وقوع هاء الغائب بين متحركين 
  و بعدها هزة قطع.

  واجب  واجب   واجب  واجب   الحكم
  ست حركات  ستة - أربع  -حركتان   ست حركات  ست حركات   المقدار
  إال  همن علم  لىو األ -مان يـإ-دمآ  أنزلناه اإن -أيها  اي  ءاش -ء اسم  مثال
  أقسام المد الذي سببه السكون : -ب 
  المد الالزم  مد اللين  مد العارض للسكونال  

و هو وقوع حرف المد قبل الحرف   التعريف
  األخير من الكلمة غير الوقف.

و سمي عارضا ألّن  سبب التسمية :
الحرف األخير عرض له السكون 

  بسبب الوقف

هو مد الواو أو الياء  
الساكنتين المفتوح ما قبلهما 
إذا جاء بعدها سكون عارض 

  ف .ألجل الوق

هو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن سكونا أصليا أو حرف مشدد في  
كلمة واحدة (ألن الحرف المشدد أصله حرفان متماثالن أولهما ساكن واآلخر 

 متحرك).
 المد الالزم مد فرعي سببه سكون أصلي ثابت ال يتغير.

وال للزوم السكون في كّل األح -للزوم مده عند جميع القراء  سبب التسمية :
  للزوم مقدار مده حالة واحدة. -وقفا و وصال 

  واجب   جائز  جائز  الحكم
  ست حركات ست حركات -أربع -حركتان  ست حركات-أربع-حركتان  المقدار
  م لـأ -لين االض  فو خ -ت يب  ميبسم اهللا الرحمن الرح  مثال

  أقسام المد الالزم الفرعي الذي  سببه السكون :
  الالزم الحرفي المد  المد الالزم الكلمي  
  المد الالزم الحرفي المخفف  المد الالزم الحرفي المثقل  المد الالزم الكلمي المخفف  المد الالزم الكلمي المثقل  

و هو أن يأتي بعد حرف   التعريف
  المد حرف مشدد في كلمة

و هو أن يأتي بعد حرف المد 
حرف ساكن غير مشدد في  

  كلمة
  

وائل فواتح و يكون في الحروف الموجودة في أ
السور و التي هجاؤها ثالثة أحرف أوسطها 

  حرف مد وآخرها حرف ساكن مدغم فيما بعده
  " نقص عسلكمحروفه مجموعة في لفظ "  -

و هو أن يكون هجاء الحرف ثالثة 
أحرف أوسطها حرف ساكن غير 

  مدغم

  واجب  واجب   واجب  واجب   الحكم
  ست حركات  ست حركات  ست حركات  ست حركات  المقدار
  عسق - ص - ق  مر لـأ -م سط -م لـأ  آلَن َوَقْد ُكنُتم ِبِه َتْستَـْعِجُلونَ آ  بّةاد -لّين االض  مثال
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  الملف األول:من هدي القرآن الكريم.
  .الوحدة التعليمية: الفطرة اإلنسانية بين االستقامة واالنحراف

  باهللا والنتائج المترتبة على االنحراف عن عقيدة التوحيد. على معرفة البعد الفلسفي لإليمان  القدرة الكفاءة المستهدفة :
الفطرة هي ما جبل اهللا اإلنسان عليه، أي ما خلقه عليه من سلوك و اعتقادات، و لذلك فإن كل مولود يولد مقرا بالتوحيد ،  :الكريمالفطرة اإلنسانية في القرآن  -1

  هو أساس الفطرة. دفالتوحي يـَُهوَِّدانِِه َأْو يـَُنصَِّرانِِه َأْو يَُمجَِّسانِِه...)) رواه البخاري َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإالَّ يُوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة فَأَبـََواهُ َوَسلََّم: (( َصلَّى اللَُّه َعَلْيهِ  قَاَل َرُسوُل اللَِّه 

  األرض والسماوات الذي تستغيث به في شدائدها جميع المخلوقات.إذا مس اإلنسان الضر من مرض أو مصيبة صرخ بدعوة فاطر  انحراف الفطرة اإلنسانية: -2
مليكهم، وهذا من جهل أما عند كشف الضر نسوا ما كانوا يدعون إليه من قبل وأشركوا به، من ال ينفع وال يضر، وال يعطي وال يمنع وأعرضوا عن اإلخالص لربهم و 

  ة ضنكا إلتباعه سبيل الشياطين.اإلنسان وكفره إذ يلجأ إلى المعاصي واإلجرام فيعيش معيش
  : أسباب انحراف الفطرة اإلنسانية -3
قال تعالى" افرايت من اتخذ الهه هواه واضله  وأهوائها يصد اإلنسان عن الدين و هو يعلم أنه يسير في غير الطريق الصحيح. فإتباع شهوات النفس :ـ إتباع الهوى 1

  اهللا على علم..."
بل قالوا انا وجدنا  لها أثر في تحويل هذه الفطرة  من التمسك بالعادات التي تتنافى مع اإلسالم. االجتماعيةفالتقاليد و العادات ة :ـ التمسك بالعادات السيئ 2

  ءاباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون"
ن بني ءادم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قال تعالى" واذ اخذ ربك م .بتعاليم الدين اإلسالمي االهتمامومعناها التناسي و عدم  ـ الغفلة: 3

  قالوا بلى ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلون "
  بماذا تستيقظ الفطرة اإلنسانية ؟ -4
األنبياء يدعون إلى عبادته وتوحيده، وحتى ال تكون إن اهللا يعلم أن الخلق سيزيغون عن الفطرة التي خلقوا عليها لذا أرسل برحمته جملة كبيرة من الرسل و  :ـ بالرسل 1

َنا َرُسوًال فـََنتَِّبَع آيَاِتَك ِمن قـَْبِل َأن نَِّذلَّ َوَنْخَزىٰ  "للكافرين حجة  يوم القيامة كما قال تعالى:    .134طه  "َلَقاُلوْا رَبـََّنا َلْوۤال َأْرَسْلَت ِإَليـْ
  دالئل ما يجعل اإلنسان يعلن خضوعه لخالق هذا الكون العظيم.ن فيه من اآليات والإف :ـ التأمل في الكون 2
  .وكلها أسباب ليعيد اهللا اإلنسان إليه ويذكره به كالمرض و موت األقارب و كبر السن  :ـ االبتالءات 3

  الفوائــد :
 الفطرة اإلنسانية تتجه دائما إلى اهللا تعالى  
 نحرف .يولد اإلنسان موحدا مسلما و لكن تتأثر فطرته فت  
 . إتباع الهوى و التمسك بالعادات سبب النحراف الفطرة اإلنسانية  
 .طاعة الرسل و التأمل في الكون سبيل إلى إيقاظ الفطرة  
الفطرة اإلنسانية تتجه دائما إلى اهللا.  
نسان موحدا مسلما ولكن تتأثر فطرته فتنحرفيولد اإل.  
 الفطرة إتباع الهوى والتمسك بالعادات سبب النحراف.  
 طاعة الرسل والتأمل في الكون سبيل إليقاظ الفطرة.  
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  الملف األول:من هدي القرآن الكريم.
  .الترف وآثاره في فساد العالقات االجتماعيةالوحدة التعليمية: 

  . في عرقلة نجاح اإلصالح والتجديدالقدرة على معرفة خطورة الترف والمترفين على استقرار المجتمع وأمنه وآثاره  الكفاءة المستهدفة :
  مفهوم الترف و المترفين :

  : هو التنعم بالدنيا لدرجة نسيان اآلخرة .الترف 
  هم الذين أطغاهم و أفسدهم المال بحيث يحولون ما يملكون إلى أداة يتسلطون بها على الرقاب و ينشرون بها الفساد.           المترفين:

  :)مظاهر الترف (ف الطرق المؤدية إلى التر  -2
  لقوله تعالى ﴿ و ما أرسلنا في قرية من نذير إال قال مترفوها أنا بما أرسلتم به كافرون ﴾ الكفر و الطغيان : -أ 
  : لقوله تعالى﴿ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ﴾ البغي والعدوان -ب
  أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ﴾      لقوله تعالى ﴿ و إذا أردنا أن نهلك قرية  الفسوق والعصيان : -ج
إن الباحث في تاريخ الشعوب واألمم يجد أن السبب المباشر في زوال أغلب الحضارات الراقية والقوى العظمى وفناء عزائمها هو الترف سبب في زوال األمم: -3

انت لها درجة عالية من الحضارة والقوة اغترت بنفسها وأمنت من شر أعدائها فتفرخ لتقرب من الترف والنعيم الترف وانغماس حكامها في الملذات.فإن األّمة إذا ك
تأسد النفوس، وتتمرد العزائم فتخور عزائمها وتفد الصرامة في قوانينها وينتقل ذلك إلى شعوبها فتتميع، ويحقد الفقراء على األغنياء ويتمنون زوال سلطان دولتهم فتس

َرِفيَها ن الثورات وتصير حرب أهلية، ويعم ضررها إلى األّمة جمعاء ويطمع فيها عدوها من غيرها، لذلك قال اهللا تعالى: ( َوِإَذا َأَرْدنَا أَ وتكو  ْن نـُْهِلَك قـَْريًَة َأَمْرنَا ُمتـْ
َها الَقْوُل َفَدمَّْرنَاَها َتْدِميرًا ) سورة اإلسراء    .16اآلية فـََفَسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَليـْ

إن المترفين يصلون إلى السلطة بثرائهم ويسوسون القوانين للحفاظ على أموالهم وشهواتهم ونعيمهم، وبذلك ال يقبلون أي صعوبة نجاح اإلصالح في أّمة مترفة: -4
ق أنفسهم فقال اهللا تعالى: ( وََكَذِلَك َما َأْرَسْلَنا صوت من أي كان يدعو إلى اإلصالح والتجديد، ويهمشون عقولهم ويتحاكمون إلى هواهم، فقد أخبر القرآن عن حقائ

َرُفوَها ِإنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعَلى أُمٍَّة َوِإنَّا َعَلى آثَارِِهْم ُمْقتَ    .23ُدوَن ) سورة الزخرف اآلية ِمْن قـَْبِلَك ِمْن نَِّذيٍر ِإَال قَاَل ُمتـْ
  : واآلخرةعقوبة المترفين في الدنيا  -5
هم يركضون ال تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه  إذاباسنا  أحسواقال تعالى" وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشانا بعدها قوما آخرين فلما  ك في الدنيا:الهال -أ

  ومساكنكم لعلكم تسالون"
  ال بارد وال كريم انهم كانوا قبل ذلك مترفين"قال تعالى" واصحب الشمال ما اصحب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم  العذاب في اآلخرة: -ب

  الفوائــد :
. الترف سبب لفساد المجتمع و هالكه  
                                     .المترفون دائما ضعفاء اإلرادة و العقول فال يعرفون غير جمع األموال بكل الطرق  
 واآلخرة. المترفون أشد الناس عذابا في الدنيا  
 د اهللا تعالى المترفين بالعذاب الشديد في الدنيا و اآلخرة.توع  
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  الملف األول:من هدي القرآن الكريم.
  الوحدة التعليمية: جدلية الحقوق والحريات المدنية في القرآن الكريم

      .القران الكريمالقدرة على دراسة وتحليل العوامل الدافعة إلى رسم  الحقوق والحريات في الكفاءة المستهدفة :
  ستحقة شرعا.مصلحة م وه:  تعريف الحق -1
  .هو اهللا تعالى وهي مقررة في الكتاب والسنة وإنما الفقه فسرها وبينها : مصدر الحقوق اإلنسانية في اإلسالم: -2  
أفضل مخلوق على وجه األرض و قد سخر له ما في السموات  و هواإلنسان مكرم بغض النظر عن لونه وجنسه ومعتقده. تكريم اهللا تعالى لإلنسان ( الكرامة): -3  

  و ما في األرض كدليل على ذلك.
الناس له فيبتعد عن ظلمهم كما ال يرضى بالذل والمهانة: قال رسول اهللا  من استعباد هللا تجعله يتحرر اإلنسانعبودية :الكريم القرآن في اإلنسانية الحقوق بعض -4  
، َوَال ِألَْحَمَر َعَلى َأْسَوَد، َوَال َأْسَوَد  َأَال  َوِإنَّ أَبَاُكْم َواِحٌد، َأَال ِإنَّ رَبَُّكْم َواِحٌد، أَيـَُّها النَّاُس، يَالى اهللا عليه وسلم "ص ، َوَال ِلَعَجِميٍّ َعَلى َعَرِبيٍّ َال َفْضَل ِلَعَرِبيٍّ َعَلى َأْعَجِميٍّ

ن وجعله أفضل مخلوق على اسالم كرم اإلنسإلفا "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً رضي اهللا عنه:"قال عمر  و رواه أحمد  "بِالتـَّْقَوى ِإالَّ  َعَلى َأْحَمرَ 
 .درجة األرض و من صور هذا التكريم أن نجعل اهللا له حقوقا ومن بين هذه الحقوق

 33اإلسراء / "اللَُّه ِإالَّ بِاْلَحقِّ َوَال تـَْقتـُُلوا النـَّْفَس الَِّتي َحرََّم  "قال تعالى :حق الحياة ـ أ
 256البقرة / "الدِّينِ  ِفي ال ِإْكَراهَ  تعالى"قال   :حق االعتقاد ـ ب
ْحَساِن  "قال تعالى: حق المساواة ـ ج   90/" النحلِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْإلِ
ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنُتْم  يَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اْألَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تـََناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فـَُردُّوهُ أَيـَُّها الَّذِ  ﴿ يَا قال تعالى  :في الطاعة اآلمرحق ولي  ـ د

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًال(   .تكون الطاعة فيما ال معصية فيه ومستطاعةشرط أن ﴾)59تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر َذِلَك َخيـْ
إن محور العقيدة اإلسالمية هي العبودية هللا تعالى وهي الدليل على مالكية اهللا لإلنسان وتبعية اإلنسان هللا وحاجته إليه،فأمر اهللا : عبودية اإلنسان هللا تعالى: -5

الفوضى والعبودية والظلم.أما إذا استيقن اإلنسان بأنه عبد هللا ومملوك له  رلطه على أخيه فتنتشالتي قد ال يحترمها اإلنسان نتيجة لتس قبالمحافظة على هذه الحقو 
  وحل اإليمان في قلبه ابتعد عن كل أشكال االستكبار واالعتداء على حقوق الغير.

  الفوائــد :
 .مصدر حقوق اإلنسان في اإلسالم هو اهللا ضمانا لعدم االعتداء عليها  
 سالم متكاملة حق اهللا ثم حق العباد فحق اإلنسان نفسهالحقوق في اإل                                    .  
  كفل اإلسالم جميع الحقوق والحريات المدنية والدينية والسياسية.  
 الحقوق في اإلسالم مبنية على االختيار وليس اإلكراه.  
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  الملف األول:من هدي القرآن الكريم.
  مفهوم األمن في القران الكريم.الوحدة التعليمية: 

                                                            ن وأثاره على االستقرار العالمي والتنمية المستديمة.رآالقدرة على معرفة أهمية األمن في القالكفاءة المستهدفة :
فاألمن محله القلب أساسا، والصورة التي  .شعور اإلنسان بالسكينة والطمأنينة على حاجاته الدنيوية واألخروية دون تكلفة منه عند توفر أسبابههو مفهوم األمن:/-1

  "السالم""ينتجها خارجه هي 
  :القرآناع األمن التي تناولها أنو 

وجب يتعين على كل األفراد والجماعات تحقيقه من أجل أن تعيش اإلنسانية في كنف ااهللا تعالى األمن النفسي ضرورة و  اعتبرلقد  ‐ األمن على النفس األمن النفسي:
 208"البقرة/ْلِم َكافًَّة َوَال تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن السِّ  ِفي يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا قال تعالى: " واالستقراراألمن 

َواْجنُْبِني َوبَِنيَّ َأن  َهَذا اْلبَـَلَد آِمًنا َوِإْذ قَاَل ِإبـَْراِهيُم َربِّ اْجَعلْ  : "التي هي أعظم حقوقه على العباد في دعاء سيدنا إبراهيم قال تعالى  تهوقد قدمه اهللا على وحداني ‐
 35"إبراهيم نـَّْعُبَد اَألْصَناَم 

مثل حرمة قتل النفس والدماء كما حكام فرض اهللا جملة من األ هتحقيق وقد قدم األمن على عبادة ألنه يصعب تحقيق عبودية اهللا في جو يسوده الخوف ومن أجل‐
َلى ِفي اْلِقَصاصُ  َعَلْيُكمُ  آَمُنوْا ُكِتبَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن  "شرع لنا القصاص من قال تعالى   178 :البقرة" اْلَقتـْ

على قيد الحياة إلى الطعام ومن أجل الحصول على هذا الطعام أباح لنا الشرع التجارة وأمرنا بالسعي في  واستمرارهيحتاج اإلنسان ليضمان بقائه :األمن الغذائي -ب
  15الملك"ِرْزِقِه َوِإَلْيِه النُُّشوُر  ِمنْ  َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِفي ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكْم اَألْرَض َذُلوالً فَاْمُشوالى: " قال تعااألرض من أجل ضمان األمن الغذائي 

قي الزكاة  االجتماعيل ومن أجل تحقيق هذا األمن والقضاء على شبح الجوع الذي يهدد األمن أوجب اهللا علينا أحكما مثل:وجب النفقة والتكافل األسرة والتكاف‐
يِهْم ِبَها َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكٌن َلُهْم َواللَُّه َسِميٌع عَ  ِمنْ  ُخذْ  تعالى: "والصدقات قال اهللا    103التوبة  " ِليمٌ َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوتـُزَكِّ

وهذه النعمة ال تتحقق إال بتحقق النعمة األعظم اإلنسان وهي نعمة اإليمان باهللا  وازدهاره واستقرارهي الحياة ن نعمة عظيمة ماسة فانعمة اإليم عالقة األمن بالعقيدة:
ْليَـْعُبُدوا َربَّ  ":قال تعالى  4-3" قريش َخْوفٍ  ِمنْ  ُجوٍع َوآَمنَـُهمْ  ِمنْ  الَِّذي َأْطَعَمُهمْ   اْلبَـْيتِ  َهَذا فـَ

  اللَّهِ  بِأَنـُْعمِ  ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرتْ  ِمنْ  َرَغداً  يَْأتِيَها ِرْزقـَُها اللَُّه َمَثًال قَـْريًَة َكاَنْت َآِمَنًة ُمْطَمِئنَّةً  َوَضَربَ  "حرمهم قال تعالىيها فإنه حينما يكفر الناس بنعمة اهللا ويجحدونو 
  112"النحل /اللَُّه ِلَباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِبَما َكانُوا َيْصنَـُعونَ  فََأَذاقـََها 

 :المجتمع ازدهارفي  النفسي والغذائي أهمية األمن

  .واالقتصادلتقدم العلمي ا يؤدي إلى
  .وتحريك رؤوس األموال مما ينتج عنه تحقيق الثروة ووفرة الغذاء االستثماريؤدي إلى  

 .تحقيق مناصب الشغل فتتحقق الكرامة والوحدة ويرد كيد األعداء

  الفوائــد :
  رآن الكريم ، و آثاره على االستقرار العالمي و التنمية المستديمة .أهمية األمن في الق - 1
  نعمة األمن تتحقق بفضل نعمة اإليمان و تحقق لنا عبودية اإلنسان هللا تعالى . - 2
  أهمية األمن النفسي في تحقيق األمن الغذائي و تنمية و ازدهار المجتمع . - 3
  قراره .ضرورة المحافظة على وحدة المجتمع و است - 4
  مسؤولية المؤمن في صفاء النفوس من األحقاد و الضغائن و من حب االنتقام . - 5
  وجوب تأكيد المحبة و الرحمة و التعاون بين بني البشر . - 6
  الدعوة  إلى نشر ثقافة السلم و اجتناب التطرف و التخلق بأدب االختالف. - 7
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  .السّنة النبوية:من هدي ثانيةالملف ال
  .الشبهات في التشريع اإلسالمي و موقف المسلم منها :الوحدة التعليمية

                   القدرة على تحليل حديث  الحالل والحرام واستنباط األحكام  الواردة فيه.                                                          الكفاءة المستهدفة :
 على والياكان   بـ أربعة أشهراألنصاري الخزرجي، يكنى بأبي عبد اهللا، أول مولود لألنصار بعد الهجرة  بن ثعلبة النعمان بن بشير بن سعدهو  التعريف براوي الحديث:

  .حديثا 114بحمص. روى  هـ64سنة  توفي.خطيبا ار اعحمص. كان ش ثم و الكوفة
  شرح األلفاظ الصعبة:

  ظاهر وواضح.بّين: 
  من األمور التي لم يتضح حكمها حالل أو حرام.هي المشكل  مشتبهات:

  ال يعلم حكم المشتبهات.ال يعلمهن: 
    .ابتعد و تجنب اتقى:

  لنفسه ولدينه البراءة من كل طعن واتهام. بطل استبرأ:
  ها.يقوم الملك بحمايت مشتق من الحماية وهي الحدود التي الحمى:
  قطعة لحم بقدر ما يمضغ.مضغة:

  التحليل واإليضاح:
  .األمور المزخرفة ظاهرا الفاسدة باطنا وال يدحضها إال العلم ، والشهوة ال يدحضها إال التقوى هي :فهوم الشبهةم

الجلوس في أماكن  -مصاحبة األشرار -السكن في بالد الكفر-إرسال األوالد للدراسة إلى أوروبا وأمريكا بدون زواج -وضع األبناء في مدارس تبشيرية  أمثلة عنها:
  .....الخمر والمقامرة شرب 

يجب على المسلم اجتنابها،ألنها تؤدي إلى الوقوع في الحرام، فقد شبهها(صلى اهللا عليه وسلم) بالراعي الذي يرعى حول محمية  موقف المسلم من الشبهات:
  قع في الحرام فيعاقبه عليه اهللا إن لم يتب.الملك يمكن أتن تقع مواشيه في المحمية فيعاقبه الملك، فكذلك اإلنسان الذي ال يبتعد عن الشبهات قد ي

صالح حال اإلنسان و المجتمع نحو األحسن فاإلسالم يحرص على  ذلك أما المقدمة فصالح قلب اإلنسان ونتيجةقانون إصالح وتبديل المجتمعات نحو األحسن:
  ل.من األمراض ألن صالح ذلك صالح األمم و المجتمعات إلى األفضل و األمث بسالمة القل

  إرشادات الحديث:
  تحري الحالل والبعد عن الشبهات سمة من سمات المسلم./-1
  الوقوع في الشبهات يوصل إلى المحرمات./-2
  ينبغي اجتناب الصغائر فإنّها تجر إلى الكبائر./-3
  االهتمام بالقلب فعليه صالح العمل./-4
  سوء الظن.ضرورة االحتياط للدين والعرض وعدم التعرض لألمور الموجبة ل/-5
  على المسلم أن يتعلم أمور دينه من الحالل والحرام وال يعذر الجاهل في عدم معرفة حدود ما أنزل اهللا./-6 

فالحرام هو الضوء األحمر وهو بين واضح  يمكن أن تقرب المعنى ألذهان التالميذ عن طريق هذا الرسم التوضيحي الشبهات في التشريع اإلسالمي لشرح حديث
به ووقوفك أمامه نأما البرتقالي فهو الذي يجب الحذر أمامه والت الطيبات إلىالتوقف أمامه.واألخضر الحالل الواضح الجلي الذي يسمح فيه لك بالعبور جلي يجب 

 .. اوموقف المؤمن منه اإللهيمن عبورك التقاء الخطر الذي قد يحدق بك وهو الرأي الحكيم ...وهو ما دل على الشبهة في التشريع  أولى
  أرجو أن يكون المثال في محله
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  الملف الثانية:من هدي السّنة النبوية.
  .من مقومات الحضارة في اإلسالم لوحدة التعليمية:ا

   القدرة على فهم وتحليل حديث من رأى منكم منكر...واستنباط األحكام الواردة فيه. :الكفاءة المستهدفة
و دفن في البقيع ، روي له هـ،  74، اسمه سعد، توفي بالمدنية سنة -رضي اهللا عنه–أبو سعيد بن مالك بن سنان الخدري الخزرجي  التعريف براوي الحديث:

  .حديثا 1170
  شرح األلفاظ الصعبة:

  أي ما قبحه الشرعمنكرا :  .أي علم من رأى :
  نظر وعلم بالمنكر.من رأى:

  المسلمين المكلَّفين، فهو خطاب لجميع األمة. أي منمنكم:
  وهو ترك واجب, أو فعل حرام ولو كان صغيراً.منكرًا:

  فليزله ويذهبه.فليغيره:
  أي يكرهه ويمقته ويعزم على تغييره إذا قدر.بقلبه:

  التحليل واإليضاح:

لى اهللا عليه إن أساس التقدم واالزدهار وبناء الحضارات مبني على قاعدة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي هذا الحديث ينبهنا(صمن مقومات الحضارة:
،كل قدر استطاعته ومكانته،بيده وقوته،أو بلسانه،وأقل ما يمكن أن يقوم به المسلم نحو المنكر أن يبغضه )عن خطورة المنكر ويأمرنا بتغيره وإزالته من المجتمعوسلم

  وينكره بقلبه.
إذا ترك النهي عن المنكر انتشر الشر في األرض وشاعت المعصية والفجور وكثر أهل الفساد وتسلطوا على األخيار و قهروهم وعجز هؤالء عن أسباب زوال األمم:

  هم بعد أن كانوا قادرين عليهم فتطمس معالم الفضيلة وتعم الرذيلة وعندها يستحق الجميع غضب اهللا تعالى وانتقامه.ردع
  إرشادات الحديث:

  النهي عن المنكر فرض على كل مسلم وعلى حسب االستطاعة./-1
  إزالة المنكر ثمرة من ثمرات اإليمان./-2
  .الرضا بالخطيئة كبيرة من كبائر الذنوب/-3
  إذا لم ينكر قلب المؤمن دل على ذهاب اإليمان من قلبه./-4
  ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها. /-5
  اإلنكار بالقلب فرض على كل مسلم ألنه مقدور لكل مسلم./-6
 فرضية اإلنكار باليد واللسان على حسب القدرة.            /-7
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  الملف الثانية:من هدي السّنة النبوية.
  الغزو الثقافي وخطره على المجتمعات.  عليمية:الوحدة الت

  القدرة على فهم وتحليل حديث لتتتبعن سنن... واستنباط األحكام الواردة فيه ومعرفة عوامل الغزو الثقافي وعالجه.                     :الكفاءة المستهدفة
  من مقومات الحضارة في اإلسالم.  سبق التعريف به في درس -رضي اهللا عنه–أبو سعيد الخدري  التعريف براوي الحديث:

  شرح األلفاظ الصعبة:
  ستعملون. لتتبعن:
  .طريقة ومنهاجسنن: 
  بمقدار شبر والمعنى تتبعونهم في كل أحوالهم.شبرا:
  بمقدار الذراع وهو أطول من الشبر ذراع:

  .الزواحف يعيش في الصحراء منوهو حيوان  غار ضب جحر ضب:
  التحليل واإليضاح:

  .تها لتذويب هويتها وطمسها وسلبها مكوناتهاعهدف إلى اختراق ثقافة أمة ( من األمم) وزعز يعمل كل هو   :مفهومه
  عوامل الغزو الثقافي:

  محاربة الدين اإلسالمي وذلك بالدفع بأبنائه إلى نبذه بشتى الوسائل. -1
  احتفاظ الغرب بمكانته السامية واحتقاره لغيره . -2
  .تقدم الغرب وتأخر غيره وقابلية المجتمع لإلتباع -3

  مظاهر وأسباب الغزو الثقافي:
  .األعمىالتقليد  -1
  ستراد القوانين الغربية وتطبيقها في المجتمع اإلسالمي بدعوى عدم مسايرة اإلسالم للواقع.ا-2
.بالغير تأثروالاالنهزام النفسي  -3  
  الكالم بغير لغة القوم والتصرف والسلوك غير اإلسالمي. -4
   المفتوح .  اإلعالم -5
لألمةالضعف التربوي وغياب روح االنتماء  -6  
  عالج ظاهرة الغزو الثقافي: -
  إعطاء الدين مكانته الحقيقية وصورته الواضحة. -1
  كه.التمييز بين ما ينفعنا فنأخذ به وما يضرنا فنتر  -2
  التعريف بالحضارة الغربية المادية ومفاسدها. -4
  يجب أن نشبع الشباب المسلم بأن الثقافة اإلسالمية هي البديل لما يعيشه العالم من انحالل خلقي.  -5
  ترجمة الكتب العالمية الحديثة في جميع المجاالت العلمية. -6
  .مراقبة اإلعالم وتشجيع الفن الهادف -7
  انب االقتصادي واالجتماعي لألمة.االهتمام بالج-8

  إرشادات الحديث:
  االبتعاد عن تقليد غيرنا واالعتزاز بأنفسنا وقيمنا.وجوب -
  .في الحديث قيمة عقائدية تتمثل في إخبار النبي بالغيب -
  الضار منه.ترك و  النافع أخذ وجوب-
  .ر من الغزو الثقافي الذي يهدد هويتنا وقيمنا يحذلتا-
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  الملف الثانية:من هدي السّنة النبوية.
   .الحقوق الشخصية ومدى ارتباطها بحقوق اآلخرين الوحدة التعليمية:
باط األحكام الواردة فيه ومعرفة حدود الحرية الشخصية.                                 تحليل الحديث مثل القائم على حدود اهللا واستن :الكفاءة المستهدفة

  الشبهات في التشريع اإلسالمي وموقف المسلم منها. سبق التعريف به في درس-  عنهرضي اهللا-النعمان بن بشير :التعرف بالصحابي راوي الحديث 
  شرح األلفاظ الصعبة:

  .اآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر :القائم
  المحرمات.حدود اهللا:

  .العاصي :المرتكب للنواهي والمعاصي الواقع فيها:
  اقترعوا فيما بينهم. :ستهمواإ

  للشرب. أرادوا سقي الماءاستقوا:
  ثقبنا في السفينة ثقبا.خرقنا:
  جزءنا ونصيبنا.نصيبنا:
  .من الهالك وتعني الفناء هلكوا:

  أي منعوهم.أخذوا على أيديهم:
  التحليل واإليضاح:

  .مجموعة الحقوق األساسية المستمدة من شخصية اإلنسان الشرعية و القانونية. كالحق في الحياة، و االعتقاد :مفهوم الحقوق الشخصية 
الوقت يمنع هذه الحرية أن تتعدى حدودها فتمس بحرية الغير أو تخالف أخالقيات  يحافظ اإلسالم على حرية كل فرد من أفراده وفي نفسحدود حرية اإلنسان:

  ها.وآداب المجتمع فال يصح لفرد أن يدعي الحرية بفعل ما يشاء متى شاء وكيفما شاء دون مراعاة المصالح الجماعة واحترام خصوصيت

  أمثلة عن التعسف في استعمال الحقوق:
  .يتطلع على عورات جاره فتح نافذة في جدار بيته ، ل

  ن في األماكن العامة.     يدختال 
  .خرج متعّطرة ، مظهرة محاسنها ومفاتن جسدها لجميع الّناست فتاة

  ضرورة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
ه من شأنها أن تهدد استقراره وأمنه فيتوارى أهل الخير ويقل المعروف لهذا أوجب اإلسالم على الجماعة المسلمة أن تأمر تظهر في المجتمع منكرات من بعض أفراد

  بالمعروف إن ظهر تركه وتنهي عن المنكر إن ظهر فعله وبهذا يحفظ توازن المجتمع واستقراره.
  إرشادات الحديث:

  .وجوب مراعاة حدود اهللا وعدم الوقوع فيها
  .ة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفاظا على المجتمعضرور 

  .أولوية تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة
  .المسلم يكون مفيدا أينما كان وال يكون سلبيا

  .على المسلم أن يراعي حقوق وحرية الغير فال يعتدي عليها
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  الملف الثانية:من هدي السّنة النبوية.
   .                                      هدي السنة في بيان قيمة العلم والعلماء. الوحدة التعليمية:
                                    .      القدرة على تحليل حديث من سلك....واستنباط األحكام  الواردة فيه ومعرفة فضل طلب العلم :الكفاءة المستهدفة

، و قيل اسمه عامر ، أسلم عقب غزوة -رضي اهللا عنه–أبو الدرداء هو الصحابي عويمر بن زيد بن قيس األنصاري الخزرجي  : :ف بالصحابي راوي الحديث يالتعر 
  هـ. 32توفي سنة حديثا 179روى بدر 

  شرح األلفاظ الصعبة:
  .اتبع سلك:
  يريد.يبتغي:

  تخفض أجنحتها لتنزل الرحمة عليهم.لتضع أجنحتها:
  قبوال بما يفعلون.رضا:

  .نصيب عظيم حظ وافر:
  التحليل واإليضاح:
  و منزلة أهله في هدي السنة: والعلماء بيان قيمة العلم

  تحصيله و أن يجد في طلبه.إن طلب العلم سبب و طريق لدخول الجنة، و هذا دليل على عظم مكانته، و شرف طلبه، و علو قدره، فعلى المسلم أن يسعى في 
رضا بما يصنع، ثالثها  لطالب العلم ثواب و فضل من اهللا عظيم، أوله دخول الجنة، و ثانيه نزول المالئكة، و حضورها مجالس العلم بأن تضع أجنحتها لطالب العلم 

  أن يستغفر له جميع من في السموات و من في األرض.
بادة ذلك أن العبادة تعود بالنفع على صاحبها فقط أما العلم فيعم صاحبه و سائر الناس.العلماء ورثة األنبياء، فهم أهلهم، ورثوا كما أن منزلة العلم أعظم من منزلة الع

و معلوم أنهم ورثوا  ٢٨فاطر: "َلَماءُ ِإنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلعُ  قال تعالى" العلم عنهم، و ورثوا العمل أيضا و ورثوا هداية الخلق و داللتهم على الشريعة و الحق
  فمن سلك طريق العلماء و أخذ بهذا العلم أخذ بحظ وافر. هذه الصفة عن األنبياء فهم أشد الناس خشية هللا تعالى،

  إرشادات الحديث:
  .ـ الترغيب في طلب العلم 1
  .ـ فضائل طلب العلم2
  ـ العلماء ورثة األنبياء3
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  .القيم اإليمانية والتعبدية:لثالملف الثا
   .                                      .التوحيد وأثره في استقرار النفس اإلنسانية الوحدة التعليمية:
      .ستقرار النفسي واالجتماعيمعرفة اثر التوحيد في اال:الكفاءة المستهدفة

  .اإلفراد التوحيد: لغة:
  فات.الص ماء واهللا تعالى بالربوبية،وإخالص العبادة له، وإثبات ما له من األسإفراد  اصطالحا:

َأَال َلُه اْلَخْلُق َواْألَْمُر  كون قال تعالى" ومعناه اإليمان بان اهللا هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر لكل ما يحدث في هذا ال توحيد الربوبية: -أ أقسامه:
  " وهذا اإليمان وحده ال يكفي حتى يتبع بالعمل.  َربُّ اْلَعاَلِمينَ  تـََباَرَك اللَّهُ 

ِإنَّ َصالِتي َوُنُسكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ُقْل ومعناه إفراد اهللا بالعبادة وعدم إشراك غيره فكل أعمال اإلنسان ينبغي أن تكون خالصة هللا قال تعالى"  توحيد االلوهية: -ب   
  "ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمينَ 

: ويكون ذلك بإثبات األسماء والصفات التي وصف وسمى اهللا بها نفسه في القرآن أو نبيه في األحاديث الصحيحة من غير وصفاته أسمائهتوحيد اهللا في  -ج 
  "َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصيرُ   َكِمْثِلِه َشْيءٌ َلْيسَ  تحريف وال تعطيل وال تمثيل قال تعالى"

  أثر التوحيد على النفس اإلنسانية:
  ير." فالمؤمن ال ييأس وال ينهزم للشدائد بل يصبر ويرضى بأقدار اهللا لعلمه إن قدر اهللا كله خ ُقْل َلْن ُيِصيبَنا ِإالَّ َما َكَتَب اللَّه َلَناقال تعالى"  والصبر عليه: الرضا بالقدر

  " السََّماءِ  َمْن ِفي اَألْرِض يـَْرَحْمُكمْ  َمْن ِفي اْرَحُموا "-لى اهللا عليه وسلمص –المؤمن يرحم الناس ويتسامح معهم حتى يرحمه اهللا ويسامحه قال  التسامح والرحمة:
َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن  ِفي َواللَّهُ " -صلى اهللا عليه وسلم  -قال تعالى" وتعاونوا على البر والتقوى " فالمؤمن يعين غيره حتى يمده اهللا بعونه قال  التعاون:

  " َأِخيهِ  َعْونِ  ِفي اْلَعْبدُ 
الرازق هو اهللا  وهي كنز ال يفنى يملكه كل مؤمن فال يحسد غيره وال يحقد عليه فهو يعمل بالحالل وان كان قليال ويجتنب الحرام وان كان كثيرا لعلمه أن القناعة:

  " اْلَمِتينُ  اْلُقوَّةِ  ِإنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ُذو قال تعالى"
َخاَف  َمنْ  َوَأمَّا ن اهللا يأمره بذلك فهو يخاف معصية ربه ويرجو رحمته قال تعالى"يبتعد المؤمن عن كل القبائح والمحرمات ويلتزم بأحسن األخالق أل العفة عن الحرام:

  " فَِإنَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلَمْأَوى ْلَهَوىَمَقاَم رَبِِّه َونـََهى النـَّْفَس َعِن ا
                       " ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ  َأَال " وقال تعالى" احَفِظ اهللا َيْحَفْظكَ " -لى اهللا عليه وسلمص –وسببه هو الشعور بحفظ اهللا وحمايته قال  األمن النفسي:

  تنبيهات
إرادة اِالنتقام، وأنَّ معىن ِاْستوٰىل، وكقول بعض املبتدعة: أنَّ معىن الغضب يف حقِّ اهللا »: ِاْستوى«: معناه تغيري ألفاظ األمساء والصِّفات أو تغيري معانيها كقول اجلهميَّة يف التَّحريف

ِاْستوٰىل، ِمْن حتريف اللَّفظ، وقوهلم: الرَّمحة إرادة اإلنعام، والغضُب إرادة اِالنتقام ِمْن حتريف املعٰىن، والقول »: ِاْستوىٰ « فقوهلم يف كٰذلك إرادة اإلنعام وكّل ٰهذا حتريف» الرَّمحة«
، وكذا كما هو صريح لغة العرب، وجاء به القرآن ليُدلَّ علٰى أنَُّه معناه اِالرتفاع والُعّلّو على العرش علٰى وجه يليق جبالل اهللا وعظمته  احلّق أنَّ معىن اِالستواء اِالرتفاع والُعّلوّ 

  .الغضب والرَّمحة صفتان حقيقيتان تليقان جبالل اهللا وعظمته كسائر الصَّفات الواردة يف القرآن والسُّنَّة
اهللا َعْن صفاته فلٰذلك مسُّوا لصِّفات ونفيها َعِن اهللا تعاٰىل، وهو مأخوذ ِمْن قوهلم: ِجيٌد ُمَعطٌَّل، أْي: خال ِمَن احللّي، فاجلهميَّة وأشباههم قد عطَّلوا سلب ا :التَّعطيل معناه

 .ن علٰى إثبات ٰهذه الصِّفات علٰى وجه يليق جبالل اهللا وعظمتهباملعطِّلة، وقوهلم ٰهذا ِمْن أبطل الباطل؛ إْذ ال يعقل وجود ذات بدون صفات، والُقرآن والسُّنَّة متضافرا

الذَّات حيتذى حذوه ويُقاس  بيان اهليئة الَّيت تكون عليها الصِّفات فال يُقال: كيف ِاْستوى؟ كيف يده؟ كيف وجُهه؟ وحنو ٰذلك، إذ القوُل يف الصِّفات كالقول يف :التَّكييف معناه
  . نعلم كيفيَّتها، فكٰذلك له صفات وال نعلم كيفيَّتها، إذ ال يعلم ٰذلك إالَّ هو مع إمياننا حبقيقة معناهاعليه، فكما أنَّ له ذاتًا وال

ا مثل صفاتنا أو شبه صفاتنا، بل عأمَّا التَّمثيل فمعناه َّ ؤمن أْن يلتزم قوله تعاٰىل: لى امل: التَّشبيه، فال يُقال: ذات اهللا مثل ذواتنا، أو شبه ذواتنا، وٰهكذا، فال يُقال يف صفاته: إ
يًّا﴾ و﴿لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ ﴿ ه.َهْل تـَْعَلُم َلُه مسَِ  ﴾ واملعٰىن ال أحد يساميه، أْي: يشا

ا ذكرها َشْيُخ اإلْسالم اْبن تيميَّة َرِمحَُه اهللاُ، قاَل: إذا قاَل لك نُؤوِّل معىن الغضب إرادة اِالنتقام، والرَّمحة إرادة اإل»: فائدة« َّ نعام فقل: وهل ٰهذه اإلرادة تشبه إرادة املخلوق، أم أ
 لك ُحتجُّه وَختِْصُمُه.إرادة تليق جبالله وعظمته؟ فإْن قاَل األوَّل فقد شبَّه، وإْن قاَل الثَّاين فقل: ومل ال تقل رمحة وغضب يليقان جبالله وعظمته، وبذٰ 
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  .القيم اإليمانية والتعبدية:لثالملف الثا
  الكريم.  مقدمة في علوم القرآن التعليمية:الوحدة 

      .رة الوحيهن الكريم وتحليل ظاآقدرة على التعريف بالقر ال :الكفاءة المستهدفة
  تعريف القرآن الكريم  :

  القرآن مصدر فعل قرأ بمعنى تال، فالقرآن من القراءة بمعنى التالوة .  لغة :
باللفظ العربي، المتعبد بتالوته، المنقول إلينا بالتواتر، المعجز بلفظه  - صلى اهللا عليه وسلم -حمد هو كالم اهللا عز و جل المنزل على م اصطالحا:

  و معناه.
  الفرق بين القرآن الكريم و الحديث القدسي :
  الحديث القدسي  القرآن الكريم

  غير معجز.  .إعجاز القرآن الكريم
  . -صلى اهللا عليه وسلم–ي فقد يضاف إلى النبي الكريم الحديث القدس  القرآن الكريم ال يضاف إال هللا تعالى

  أكثرها أحاد و منها الصحيح و الضعيف.  القرآن الكريم كله متواتر
  . -صلى اهللا عليه وسلم–عناه من عند اهللا و لفظه من عند الرسول م  القرآن من عند اهللا لفظا و معنى

  ث القدسي .ال تصح بالحدي  القرآن الكريم ال تصح الصالة إال به
  ةسور  وأتسمى آية  ه الالقطعة من  القطعة من القرآن الكريم تسمى اآلية و مجموعها سور

  يجوز مسه وال حرج.  القرآن الكريم ال يمسه إال المطهرون
  الخفاء و السرعة .  لغة : معنى الوحي :

  . - صلى اهللا عليه وسلم -ثلة بجبريل استقبال من الرسول لحقيقة غيبية خارجة عن فكره و شعوره النفسي مم اصطالحا:
  ينقسم إلى قسمين و هما : ثانيا : أنواع الوحي بمعناه االصطالحي :

  . - صلى اهللا عليه وسلم -ليبلغه بالتالي إلى رسول اهللا  -عليه السالم–وحي اهللا تعالى بالقرآن الكريم إلى جبريل   وحي اهللا إلى المالئكة: -  1
  
  
  
سله من وحي اهللا إلى ر  -  2

  البشر: و هو على نوعين :
  

  و هو على حالتين: : الوحي بغير واسطة -  1
يرى في منامه الرؤيا الصالحة فتكون مثل فلق  - صلى اهللا عليه وسلم -كان الرسول   (أ)  الرؤيا الصالحة في النوم :

من الوحي الرؤيا  - وسلم صلى اهللا عليه -أول ما بدئ به رسول اهللا « :  -رضي اهللا عنها-الصبح. قالت عائشة 
  ».الصالحة  في النوم 

 - صلى اهللا عليه وسلم -و محمد  - عليه السالم -ثبت ذلك لسيدنا موسى  (ب) الكالم اإللهي من وراء حجاب :
  . 164النساء/»  وََكلََّم الّلُه ُموَسى َتْكِليًما«ليلة اإلسراء و المعراج. قال اهللا تعالى : 

  : و هو على حالتين: لكالوحي بواسطة الم -  2
مثل صلصلة الجرس و الصوت القوي يثير فيع  - صلى اهللا عليه وسلم - أن يأتي الملك إلى الرسول  صلصلة الجرس :

  عوامل االنتباه فتتهيأ النفس بكل قواها لتلقي أثره .
هذه الحالة أخف على النبي من و  - صلى اهللا عليه وسلم - أن يتمثل الملك بصورة رجل و يكلم النبي  (ب) صورة رجل :

أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس و هو أشده علي فيفصم عني و «:  - صلى اهللا عليه وسلم -سابقتها . قال رسول اهللا 
  ». قد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجال فيكلمني فأعي ما يقول

صلى  –.كما وصفوه بأنه نوع من الصرع يفقد فيه النبي لأن يكون هناك صورة مرافقة لتوصيل هذا الخيا هو عندهم نوع من الخيال دونموقف الفالسفة من الوحي: 
  حينما كان يأتيه الوحي يتهيأ له وكان في وعيه التام بعيدا عن حاالت الغيبوبة و اإلغماء. –صلى اهللا عليه وسلم  –وعيه. لكن النبي  –اهللا عليه وسلم 
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  د الفالسفة.الوحي عنلالستفادة 
دين صنعه أصحاب السلطان ليضمنوا انقياد دين أسطوري (ميثولوجي) اخترعه الشعراء والفنان لتسلية الناس ! . حدد أفالطون منابع الدين حين قّسمه إلى ثالثة أقسام

   ما يقررها العقلالشعب لهم انقياداً نابعاً من الضمير نتيجة الخوف من اآللهة .دين الفالسفة وهو الذي يصور الحقيقة ك
  نجد أن تفسير هؤالء الفالسفة لألديان اليونانية ومعتقداتها ال تربطها بأي أصل سماوي .

تحولت صنعة إنسانية ، ويرى بعض المعاصرين أن أصلها : وحي أسدل عليه ستار النسيان ثم اختلطت بها آراء البشر ، وامتدت إليها أيدي الفالسفة والفنانين حتى 
   يحفل بها الفالسفة ، فاعتبروها إنتاجا عقليا بل خرافياً لذا جاء فلسفتهم ساخرة متعالية غير حافلة بالمعتقدات الدينية .ومن ثم لم 

  خالصة ذلك :أن الفالسفة اليونان لم يكونوا يعرفون وحياً منزًال ، ومن ثم لم يبحثوا فيه قبوًال ورداً ومجاالت وقيمة وغير ذك .
  نظرة المسيحيين إلى الوحي من حيث مصدريته للمعرفة وعالقته بالمصادر األخرى . ة المسيحية في العصور الوسطى. الوحي عند فالسفب

أن باستطاعتنا قبول قضية ما نظرة الفالسفة في العالقة بين الفلسفة والدين وبين العقل والنقل انقسموا إلى قسميناألول : يرى أن الفلسفة والدين شيئان متغايران و 
يقيمون العالقة بين العقل والنقل على قاعدة ( أن الوحي والعقل من عند اهللا ، فمحال أن  –الثاني : وهم غالبية فالسفة العصر الوسيط  عقل واعتناق نقيضها اإليمانال

  يتعارضا ، وأن العقل يجد في الوحي هادياً ومعينا ) ولكنهم يختلفون في تصور هذه العالقة :
ن ما جاءت به األناجيل من تصور للوجود ، فوق قدرة العقل أن يصل إليه مستقال ، وأن يكشف عنه بنفسه ومن ثم فتبقى مهمته في تلقي هذا طائفة منهم ترى : أ

  التصور وتفهمه والعمل وفقه .وكان هذا رأي فالسفة المسيحية من القرن الثاني للميالد إلى القرن الثالث عشر .
ثالث عشر : فرقوا بين العلم واإليمان بحيث يكون العلم في مجال الفلسفة القائم على العقل الصرف ، بينما يكون اإليمان في مجال الطائفة الثانية: في القرن ال

    الالهوت الذي جاء به الوحي .
  حاجة اإلنسان .مواقف المسيحية تجاه الوحي :موقف يرى أن الوحي غنية عن مصادر المعرفة األخرى ، وأن ما جاء به من علم كاف في سد 

حي والعقل مصدران موقف يرى أن الوحي هو السلطان المتبع وأن الفلسفة والمنطق ينبغي أن تكيف لتكون مؤيدة لما جاء به الوحي وخادمة له .موقف يرى أن الو 
  للمعرفة وأن لكل ما قدماه من معرفة قيمة علمية .

يه السالم وإنما يقصد به تلك األناجيل التي كتبت بعده والمتبنى منها لدى الكنيسة منذ القرن الرابع المراد بالوحي عند المسيحية :ال يقصد به إنجيل عيسى عل
  الميالدي أربعة فقط هي المنسوبة إلى متى ومرقص ولوقا ويوحنا .

  اعتباره مصدر الحقيقة األكبر واألعظم ثقة من غيره . -1أبرز مواقف الفلسفة الغربية الحديثة من الوحي :
ساس، فما فهمه وقبله اإليمان بأصل الوحي المنزل من اهللا لإلنسان من أجل هدايته في نطاق فهمه وقدراته العقلية ، والنظر إلى العقائد الموجودة على هذا األ -2

فته أو اعتبار الدين كله وحياً وعقائد وهماً ، اعتبار ما جاءت به األديان إنتاجاُ بشرياً ، استمده اإلنسان من عقله أو عاط -3في دائرة اإلمكان فهو وحي وإال فال .
 ورفض ما يتجاوز المحسوس.
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  .ديةالقيم اإليمانية والتعب:لثالملف الثا
 الوحدة التعليمية: علم المكي و المدني.

      .التمييز بين القرآن المكي والمدنيقدرة على ال :الكفاءة المستهدفة
  نفرق بين أقسام القرآن الكريم على ثالثة اعتبارات و هي::كي والمدنيتعريف القرآن الم

  مدني ، و إن كان نزوله بغير المدينة.بعد اهلجرة و ما نزل  -ن نزوله بغير مكة.  مكي ، و إن كا قبل اهلجرةما نزل  - اعتبار زمن النـــــــزول : -  1
  مدني. املدينةمكي ، و ما نزل في  مكةما نزل في اعتبار مكان النزول:   -  2
  اعتبار المخاطـــــــــــــب:   -  3
  ».ا أَيـَُّها النَّاُس يَ «، فالغالب على أهل مكة الكفر، فخوطبوا بـ  ألهل مكةالمكي ما وقع خطابا  -
  ».يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ «، فالغالب على أهل المدينة اإليمان، فخوطبوا بـ ألهل املدينةالمدني ما وقع خطابا  -

  القرآن الكريم
  النزول الزماني              النزول المكاني 

  الهجرة                المكان
  بعد اهلجرة                   قبل اهلجرة               ملدينةا                مكة            

  القرآن املدين                القرآن املكي         القرآن املدين                     القرآن املكي
  فائدة معرفة القرآن المكي والمدني  

خصائص 
ومميزات 

  القرآن المكي

وم اآلخر وما فيه من البعث من اإليمان باهللا والي أصول اإلميانالدعوة إلى  -
والحشر والجزاء واإليمان بالرسالة وإقامة األدلة العقلية والكونية والنفسية 

  على ذلك.
 ومجادلتهم وإقامة الحجة عليهم في بطالن عبادتهم. املشركنيمحاجة  -
الثابتة التي ال تتغير   الفضائلو  اآلدابو  أصول التشريعات العامةالدعوة إلى  -

 ين والنفس والمال والعقل والنسل(الكليات الخمس).كحفظ الد
السابقين مع أممهم ليكون في ذلك عبرة وعظة ألولي  قصص األنبياءذكر  -

 األلباب ولبيان أن دعوة الرسل واحدة وأنهم جميعا جاءوا بالتوحيد.
 أكثر آياته وسوره. قصر -
وأد البنات وأكل عند العرب قبل البعثة كالقتل و  العادات القبيحةالنهي عن  -

  المال الحرام وغير ذلك.

: نستطيع معرفة اآليات التي نسخت  معرفة الناسخ و املنسوخ -  1
  اآليات التي قبلها.

: يساعد على معرفة الشريعة اإلسالمية  معرفة تاريخ التشريع -  2
 وتدرجها مما يترتب عنها زيادة اإليمان.

لمين بالقرآن من أنه :يزيد ثقة المسمعرفة صحة القرآن الكرمي -  3
 خال من التحريف وذلك ألن المسلمين قد اهتموا به منذ نزوله.

: معرفة القرآن المكي والمدني  معرفة تفسري القرآن الكرمي -  4
  يحتاج إليه كل مفسر لكتاب اهللا تعالى.

: الوقوف على السيرة النبوية من خالل  معرفة السرية النبوية -  5
 بع مراحل الدعوة و أساليبها.اآليات القرآنية ، و تت

  
خصائص 
 ومميزات

 القرآن المكي

و تفاصيل األحكام العملية في العبادات  دقائق التشريعالتحدث عن  -
  والمعامالت وغيرها.

إلى اإلسالم ومحاباتهم ومناقشتهم في تحريفهم لكتب  أهل الكتابدعوة  -
 ى الحق.اهللا المنزلة، وعقائدهم الباطلة، وفي بيان جنايتهم عل

وضاللهم والكشف عن خبيئة نفوسهم وإظهار ما  فضائح املنافقنيإظهار  -
 بهم من سوء الطباع من الجبن والهلع وغيرها.

 ، وحكمة تشريعه واألحكام المتعلقة به.باجلهادبيان قواعد التشريع الخاصة  -
  أكثر آياته وسوره، الشتمالها على األحكام . طول -
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  .قيم اإليمانية والتعبديةال:لثالملف الثا
 الوحدة التعليمية:علم التفسير نشأته وتطوره.

    .ن الكريمآالقدرة على معرفة علم التفسير ومدارسه واالستفادة منها في فهم القر :الكفاءة المستهدفة
  ماالفرق بينه  تعريف التأويل /-2   ر:تعريف التفسي /-1
  والكشف.التبيني واإلظهار لغة:/ أ

علم يُفهم به كتاب اهللا :حااصطالب/ 
ُنَـزَّل على نبيه حممد صلى اهللا عليه 

امل
وسلم وبيان معانيه، واستخراج أحكامه 

  .وحكمه

 .مأخوذ من األول وهو الرجوع لغة:/ أ
بيان ما يرجع إليه معىن   :اصطالحاب/ 

  .القرآن مبقتضى القواعد والنظر الدقيق

العصور األوىل من اإلسالم و لكن بعد مل يكن هناك فرق بني التفسري و التأويل يف 
الرجوع إىل ما ورد عن رسول ذلك اصطلح على أن التفسري ما كان باملأثور( الرواية أي 

  ).اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أو عن بعض أصحابه
الدراية فيكون باالجتهاد عن طريق معرفة مفردات أما التأويل فهو ما كان بالرأي( 

ا ىف  لغة العرب، واستعماهلا حبسب السياق، ومعرفة األساليب األلفاظ ومدلوال
  .)من كل ذلك املعاينالعربية، واستنباط 

   :مر علم التفسري يف نشأته مبراحل عّدة وهي نشأة علم التفسير: 
  : في عهد التدوين  التابعين هدفي ع  الصحابة هدفي ع  في عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم

 صلى رسول اهللا أول شارح للقرآن
اهللا عليه وسلم فقد كان الصحابة 
إذا التبس عليهم فهم آية سألوه 

هلم ما غمض عليهم فهمه  حضّ فيو 
َوأَنـَْزْلَنا ِإلَْيَك :"قال تعاىل وإدراكه

َ لِلنَّاِس َما نـُزَِّل ِإلَْيِهْم  الذِّْكَر لِتُبَـنيِّ
  "َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ 

مل يدون يف هذه الفرتة  مالحظة :
م مستقل وإمنا نقل مشافهة كعل

   ورواية.

اهتم ،  صلى اهللا عليه وسلم بعد وفاة النيب
 هكانوا يفهمون  فقد الصحابة بتفسري القرآن

من  هلو نز شهدوا نزل بلغتهم، و  ألنه
أشهرهم:اخللفاء األربعة ،وابن مسعود، وابن 

عباس،وأّيب بن كعب،وزيد بن ثابت،وأبو 
رضي اهللا  موسى األشعري،وعبد اهللا بن الزبري

  .عنهم مجيعا
مل يدون يف هذه الفرتة كعلم مالحظة : 

  مستقل وإمنا نقل مشافهة ورواية.

ـ انتشر اإلسالم يف بالد كثرية، ورحل الصحابة إليها حيملون 
هذه األمصار مدارس  يفالقرآن ويشرحونه للناس فقامت 

ا الصحابة، وتالميذها التابعون  .علمية، أساتذ
عبد اهللا  يد :تأسست على تفسير بمكةأوًال:مدرسة ال 

ابن عباس، ومن أشهر مفسريها:سعيد بن جبري،وجماهد بن 
 .جرب،وطاووس بن كيسان ،عطاء بن أىب رباح

ُأَىبّ بن   يد تأسست علىثانياً:مدرسة التفسير بالمدينة: 
كعب، ومن أشهر مفسريها:أبو العالية وحممد بن كعب 

 .القرظى،وزيد بن أسلم
ابن  يد تأسست علىرسة التفسير بالعراق:ثالثاً: مد 

مسعود، ومن أشهر مفسريها:علقمة بن قيس،ومسروق بن 
  .وقتادة بن دعامه البصريواحلسن  الشعيب األجدع وعامر

ظل التفسري يف هذه املرحلة حمتفظاً بطابع الرواية  مالحظة :
وعن   حيث اعتمد التابعون على املرويات عن رسول اهللا

نه ظهر فيها التفسري باإلسرائيليات، وبدأت الصحابة، غري أ
ق دائرة االختالف تتسع يف التفسري والسيما فيما يتعل

   ت.بالفقهيا

انتقل علم التفسري إىل ما 
بعد التابعني، فجمعوا 

أقوال من تقدمهم، وصنفوا 
التفاسري، ومن أوائل 

املؤلفني يف علم التفسري: 
شعبة بن احلجاج ، ووكيع 

يان بن بن اجلراح ، وسف
عيينة ، مث صنف بعد ذلك 

قوم برعوا يف علوم شىت ، 
فكان كل منهم يقتصر يف 

تفسريه على الفن الذي 
  .يغلب عليه
كان يف البداية مالحظة :

بابا من أبواب احلديث مث 
  .استقل كعلم خاص

   :(مدارسهمناهج التفسير
  ):قل واإلجتهادالع ب/ التفسير بالرأي (الدراية  : التفسير بالمأثور(الرواية)أ/ 

وهو أن يقتصر املفسر يف تفسريه عما ورد من القرآن أو السنة أو أقوال الصحابة دون 
وضبط  دزيادة وال نقصان وهو من أفضل مناهج التفسري وأسلمها بشرط صحة السن

تفسري القرآن العظيم البن كثري، جامع البيان يف تأويل القرآن البن جرير  الرواية.
  .الطربي
قسم إىل:تفسري القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة أو القرآن، بأقوال الصحابة وهو ين

  والقرآن بأقوال التابعني.

هو ما كان املفسر فيه يعتمد على االجتهاد واالستنباط املعتمد على األصول اللغوية 
   والشرعية ويشرتط فيه:

  عدم خمالفة القرآن والسنة. -
  ثر عن الصحابة.أعدم خمالفة ما  -
  عدم خمالفة اللغة العربية. -

  .التفسري بالرأي املذموم -ب  .التفسري بالرأي احملمود - أوهو ينقسم إىل:
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م ومقاصدهم يف التأليف فظهرت طرائق متعددة يف التفسري:  مناهج الكتابة في التفسير: اختلفت مناهج العلماء يف التأليف يف التفسري بطبيعة اختالف ختصصا
-التفسير الموضوعي : وهو تفسري يدرس القضايا حبسب دالالت اآليات القرآنية يف القرآن كله ، مثل ما ندرسه يف جمال من هدي القرآن الكرمي.ومما ألف فيه : دستور القران 

.الكرمي للشيخ حممد دراز، و"حنو تفسري موضوعي لسور القران الكرمي" للشيخ حممد الغزايل  
التفسير األدبي(البالغي) االجتماعي: يظهر فيه اإلعجاز البالغي للقرآن الكرمي و كذلك مبعاجلة النصوص القرآنية يف ضوء املشكالت الثقافية واالجتماعية واالقتصادية. اليت  

.يعايشها املفسر يف عصره ، ومن أشهر التفاسري فيه :يف ظالل القرآن لسيد قطب، وتفسري املنار للشيخ حممد رشيد رضا   
 التفسير العلمي: وهو الذي يتتبع املفسر فيه آيات اإلعجاز العلمي، فيفسرها من خالل ما وصل إليه العلم احلديث يف خمتلف اجملاالت مثل تفسري اجلواهر لطنطاوي جوهري،  

.وزغلول النجار  
 إشكالية:

ِذْكِر  مِّن فـََوْيٌل لِّْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهم"م أحدهم : أليس املقصود من قوله تعاىللتقى أمحد مبجموعة من شباب احلي و هم يتجادلون يف مسألة شرعية فنادوه ليتحاكموا إليه , تكلا
فرد عليه آخر : أليس املقصود منها الدعاء ,فأجاب أمحد : وقد يكون  هو الصالة , إذا أن الصالة هي الذكر , أجاب أمحد : نعم هذا هو املقصود"مُِّبينٍ  َضَاللٍ  ِفي ُأولَِٰئكَ  اللَّهِ 
  ما قولك يف تصرف أمحد مع العلم أنه إنسان متعلم ؟ املقصود ذا هوه

ابقراءة سورة الصمد بعد االنتهاء من  تلميذلف أكأو  هنا تبني شرح الكلمة وتطرح التعجب كيف انه  إجابةمعىن الصمد يلتف اجلميع ال جيد احد  مرات تطرح سؤال ما قرأ
  .علم التفسري أمهيةاها مث تبني يدر معن يقراها تقريبا دائما يف صالته وال

واهللا ال جوف له فسر مبعنيني عند العلماء، أحدمها أنه ال جوف له، املصمد الذي ال جوف له، ليس من جنس املخلوقني، املخلوق له جوف يأكل ويشرب ويطعم،  الصمد:
ا سبحانه، وهو الصمد ال جوف له، وهو مصمد كما قال تعاىل: (الصمد) وفسر الصمد مبعىن آخر، وهو أنه تصمُد إليه اخلالئق  ا، ترجوه وتسأله وتضرع إليه حاجا يف حاجا

 سبحانه هو الذي يقصد من مجيع اخلالئق لطلب الصمد ترفع إليه احلاجات جل وعال: (ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد * اللَُّه الصََّمُد) املقصودين صمد؛ ألنه يقصد يف طلب احلاجات، واهللا
طعم وال َيطعم سبحانه سبحانه صمد ال يطعم وال حيتاج إىل طعام وال إىل شراب وليس من جنس املخلوقني جيوع أو حيتاج إىل كذا، بل هو الغين عن كل ما سواه، يُ احلاجة، هو 

  وتعاىل. 
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  .القيم اإليمانية والتعبديةالملف األول:
  .وترتيبه ن الكريمآالقر  جمعالوحدة التعليمية: 

  .    القدرة على معرفة كيفية جمع القرآن الكريم ومراحله الكفاءة المستهدفة :
  .الكتابةو  احلفظقرآن آمران:يراد مجع ال

 مراحل جمع القرآن الكريم:/-1
  رضي اهللا عنه في عهد عثمان  رضي اهللا عنه في عهد أبي بكر  الرسول صلى اهللا عليه وسلمفي عهد 

 و حفظه يف اإلسراع على حرص صلى اهللا عليه وسلم
 ألصحابه يبلغه و فيحفظه النسيان خشية استظهاره

 احلفاظ مشاهري ظهرو  زمنه يف احلفاظ فكثر فيحفظونه،

 علي عفان، بن نعثما مسعود، بن اهللا عبد مثل القراء و

 موسى أبو ثابت، بن زيد كعب، بن ُأيب طالب، أيب بن

 اختذ رضي اهللا عنهم الدرداء أبو األشعري،  مجيعا

 بكتابة أمر و للوحي، كتاباصلى اهللا عليه وسلم   الرسول

 مواضعها، إىل واإلشارة اآليات نزول عند الكرمي القرآن

 كعب، بن ُأيب طالب، أيب بن علي :الكتاب أشهر ومن

 مصحف يف جيمعه مل ورضي اهللا عنهم  ثابت بن زيد و

 بعض نسخ وخشية القرآن نزول اكتمال لعدم واحد

   .املصحف يف للتغري فيضطر اآليات
  كثرة حفاظ القرءان من الصحابة   

 القرآن حفظة من صحايب )70( سبعني استشهاد ‐

 . اليمامة معركة يف الكرمي

 . القراء موت بسبب الكرمي القرآن ضياع من اخلوف ‐

 واحد، مصحف يف الكرمي القرآن مجع إىل اإلسراع ‐

 تكليف و رضي اهللا عنه اخلطاب بن عمر من باقرتاح

  بذلك اهللا عنه رضي ثابت بن زيد
 كتابته: و الكرمي القرآن مجع يف ثابت بن زيد منهج 

 الشريف املصحف كتابة يف ثابت بن زيد يعتمد مل ‐

 : وطشر  ثالثة لكلذ وضع بل ، حفظه على

   .غريه عند حمفوظة اآلية تكون أن/-
 زمن من الصحابة أحد عند مكتوبة اآلية تكون أن /-

 صلى اهللا عليه وسلم. النيب

 من اآلية أخذ الصحايب أن على شاهدان يشهد أن/-

  .الصحابة من صلى اهللا عليه وسلم. النيب

 األمة متيزترضي اهللا عنه  عفان بن عثمان زمن يف

 : يلي مبا الميةاإلس

  ).مصر الروم، فارس،(اإلسالمية األمة أراضي اتساع ‐
 اختالطهم و اإلسالم يف األعاجم من الكثري دخول ‐

 .املسلمني بالعرب

 ظهور و املسلم، ا اجملتمع يف) اخلطأ (اللحن انتشار ‐

 .الكرمي القرآن قراءة يف األخطاء

زوج حفصة  إىلرضي اهللا عنه  عفان بن عثمان سل أر ف
وكان عندها املصحف الذي  صلى اهللا عليه وسلمالبين 

مجعه أبو بكر وطلب من زيد بن ثابت ومعه ثالثة من 
كل بلد   إىلنسخة  وإرسالالصحابة بنسخ املصحف 

 سنةكان ذلك حىت يقضي على االختالف بني الناس .
  ه 25
  

 .واالجتهاد للرأي جمال ال وأنه تعاىل اهللا عن وسلم عليه اهللا صلى النيب من يبتوقيف هوسور  الكرمي القرآن آيات ترتيب :القرآنية والسور اآليات ترتيب/-2
    :هي أقسام أربعة إىل الكرمي القرآن يقسم:الكريم القرآن سور تقسيم/-3
 .بالبسملة بينهما صلالف لعدم مًعا وبراءة األنفال والسابعة، واألعراف، واألنعام، واملائدة، النساء، عمران،و وآل البقرة، الطوال/-أ

ا تزيد اليت :املئون /-ب ا أو مائة على آيا  .تقار

ا بذلك مسيت اآليات، عدد يف تليها اليت هي :املثاين /-ج  .واملئني الطوال من أكثر وُتكرَّر القراءة يف تُثىنَّ  أل

 من :وقصاره ،"البينة" إىل "الطارق" من :وأوساطه ،"الربوج" إىل "احلجرات" من :فطواله رهوقصا وأوساطه، طواله، ثالثة، وأقسامه الناس، إىل"احلجرات" أول من واملفصَّل /-د
  .بالبسملة سوره بني الفصل لكثرة باملفصَّل وتسميته ."الناس" إىل"الزلزلة"
لحرف هو اللغة ، فأُنزل القرآن الكرمي على سبع لغات مراعياً أن املراد باألحرف السبعة لغات من لغات قبائل العرب الفصيحة. وذلك ألن املعىن األصلي لاألحرف السبعة :ـ 4

كّل  القرآن من القراءات ما يسهل على ما بينها من الفوارق اليت مل يألفها بعض العرب،فأنزل اهللا القرآن الكرمي مبا يألف ويعرف هؤالء وهؤالء من أصحاب اللغات، حىت نزل يف
أقرأين جربيل على حرف «قال :   -صلى اهللا عليه وسلم–أّن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه–عن عبد اهللا بن عباس  .قريش والعرب العرب ، وبذلك كان القرآن نازًال بلسان

  رواه البخاري .» فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدين، حىت انتهى إىل سبعة أحرف
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  .القيم اإليمانية والتعبدية:لثالملف الثا
 الوحدة التعليمية: السّنة النبويّة ومكانتها في الشريعة.

  في التشريع. القدرة على معرفة مكانة السّنة النبوية:الكفاءة المستهدفة
   .السريةالطريقة و :أوال تعريف السّنة لغة

  .(تعريف احملدثني)ُلقية سواء أكان ذلك قبل البعثة أم بعدهاهي كل ما أثر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو سرية أو صفة خلقية أو خاصطالحاً:
   .هي كل ما أثر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير تعريف األصوليني:

  تدوين السنة النبوية:ثانيا:
  في عهد التابعين  في عهد الصحابة  في عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم

هذا العهد ألن الرسول صلى ية يف و مل تدون السنة النب
ى عن ذلك حىت ال يشغل املسلمني  اهللا عليه وسلم 

غل آخر ولكنه أذن لبعض الصحابة إذنا اعن القرآن ش
  خاصا يف كتابة احلديث.

 

بادر الصحابة إىل مجع  صلى اهللا عليه وسلم ملا تويف النيب
نقلت مشافهة القرآن يف مصحف واحد،أما السنة 

عمر بن اخلطاب مجعها إال أنه تراجع ) وأراد بالرواية(
ى عن ذلك  .ألن النيب 

مضى األمر على ذلك يف عهد بين أمية حىت جاء عمر 
فكتب إىل األمصار يطلب مجع  ه99بن عبد العزيز

  السنة وتدوينها وقام العلماء بذلك.
ن العلماء الضوابط العلمية للسنة ليميزوا بذلك ودوّ 

ومسوا العلم الذي الصحيح من الضعيف أو املوضوع 
 "علم مصطلح احلديث  "جيمع هذه القواعد 

  الكتب الستة :  :ا لثثا
  شّراحه  مميزات الكتاب  الزمان  المكان  المؤلفاسم   الكتاباسم 

  صحيح البخاري
  ح) 7562(

أبو عبد اهللا حممد بن 
إمساعيل إبراهيم بن 

  املغرية البخاري

  خبارى
  (أوزبكستان)

  صنف يف احلديث الصحيح .أول م  -  هـ) 256 - 194(
  جاء مبوبا على املوضوعات الفقهية. -
  هو أصح الكتب بعد القرآن الكرمي.  -

  فتح الباري
البن حجر 
  العسقالين

  صحيح مسلم
  ح) 3033(

أبو احلسني مسلم بن 
القشريي  احلجاج

  النيسابوري

  نيسابور
  (إيران)

  حيحة فقط.كتاب نفيس االقتصار على األحاديث الص  -  هـ) 261 - 204(
  أمجعت األمة على صحته و هو ثاين الصحيحني. -
  رتب على األبواب الفقهية. -
   .جامع لألحكام، و اآلداب، و األخالق و العقائد -

املنهاج شرح 
صحيح 
مسلم 
   النووي

  سنن أبي داود
  ح) 5232(

سليمان بن األشعت 
بن إسحاق بن بشري 

بن شداد بن عمر 
  األزدي السجستاين

  سجستان
  فغانستان)(أ

  يعد من مظان احلديث احلسن . -  هـ) 275 - 202(
فيه : الصحيح و احلسن و الضعيف و احملتمل، و قبلته  -

  األمة بالرضا. 

معامل السنن 
  للخطايب

  سنن الترمذي
  ح) 3965(

  

أبو عيسى حممد بن 
عيسى بن سورة بن 

  موسى الرتمذي

  َترمذ
  (أوزبكستان)

  و حديث . يعد كتاب فقه -  هـ) 279 - 209(
  فيه : الصحيح و غريه . -
  اشرتط التخريج مع العمل و الفقه و احلجة. -

عارضة 
األحوذي 

شرحالرتمذ 
  عريب لبن 

  سنن الَنسائي
  ح) 5769(

أبو عبد الرمحن أمحد 
بن علي بن شعيب بن 

  علي اخلراساين

  َنسا
  (تركمانستان)

  درجته بعد الصحيحني. -  هـ) 303 - 215(
  الضعيف، و احلسن. فيه : الصحيح و -
  خمتصره : اجملتىب من السنن. -
  رتب على املوضوعات و األبواب الفقهية. -

زهر الرُّىب  
 على اجملتىب

جالل 
  السيوطي

  سنن ابن ماجة
  ح) 4341(

أبو عبد اهللا حممد بن 
  يزيد بن ماجة القزويين

  قزوين
  (إيران)

  يعها.أصل من أصول السنة، و ينبوع من يناب -  هـ) 273 - 209(
رتب على الكتب و األبواب.و بدأ بإتباع سنة الرسول  -

  صلى اهللا عليه وسلم.
فيه: الصحيح، احلسن، الضعيف، املنكر و املوضوع على  -

  قلة.

مصباح 
الزجاجة 

فيشرح سنن 
  ابن ماجه
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  .القيم اإليمانية والتعبدية:لثالملف الثا
 الوحدة التعليمية: نشأة المدارس الفقهية و تطورها.

   .الشريعة أحكاموتوظيف ذلك في فهم  الفقهية المدارس معرفةالقدرة على :الكفاءة المستهدفة

  العلم بالشيء والفقه.: لغة:تعريف الفقه/-1

   . التفصيلية أدلتهاالعلم باألحكام الشرعية العملية املكتسبة من   هو :اصطالحا                    

، حيث اجتهد صحابته و أتباعه و -صلى اهللا عليه وسلم–تعود نشأة املذاهب الفقهية إىل بداية اإلسالم، و خاصة بعد وفاة رسول اهللا   نشأة المدارس الفقهية : /-2
التشريعية كانت هناك حاجة ملحة للخروج باجتهادات املسلمون عامة يف تطبيق أقواله وأفعاله، و مع انتشار اإلسالم و توسعه و تعرضه للكثري من القضايا اجلديدة الدينية و 

م و من هنا نشأت مجاعة من الفقهاء يف الدين تعلم الناس  يف إقليم شؤون دينهم و دنياهم، هلذه القضايا الفقهية املستجدة و تلبية حاجات الناس، و اإلجابة عن تساؤال
ا ، و أيضا قابلية الكثري من النصوص الشرعية اإلسالمية لالجتهاد فيها حسب الظروف و احلاالت أدى إىل نشوء مدارس فالتوسع اجلغرايف لإلسالم و تنوع البيئات اليت انتشر 

  . فتاوىفقهية منتشرة يف األمصار اإلسالمية، و أصبح لكّل عامل فقيه أتباع يعملون على نشر فتاواه و العمل ضمن القواعد اليت يضعها إلصدار ال

  ة و تطورها: / المدارس الفقهي 3
  مواقع االنتشار  الشخصيات  الخصائص  النشأة و التطور  عوامل الظھور  التعريف  المذھب

ي
حنف
ال

  

مذهب فقهي 
،ينسب إىل 

اإلمام أيب حنيفة 
النعمان، اعتمد 

على الرأي 
والقياس و عمل 

بآراء هذا 
املذهب يف 

أغلب البالد 
  اإلسالمية.

خرج أبو حنيفة على -
الناس مبذهب جديد 

حرية العقل و فيه 
استعمال الرأي و 

القياس، و متيز مبقدرة 
فائقة على االستنباط، 
فاستقطب الكثري من 

  الناس.

كان للمذهب احلنفي حظوة 
واسعة يف الشهرة و االنتشار، 

فبدأ على يد أيب حنيفة، مث قام 
أبو يوسف يف زمن املهدي و 

اهلادي و الرشيد عند توليه 
القضاء بشر املذهب، مث جاء 

ور حممد بن احلسن الشيباين د
الذي دون الفقه احلنفي و 

سجله، و كذا حممد بن شجاع 
  الثلجي.

األصول : الكتاب،  -
السنة، و إمجاع 

الصحابة، والقياس ، 
  االستحسان والعرف.

أهم املصادر:  -
األخذ بالقياس فعرفوا 

  بذلك .

أبو حنيفة النعمان بن  -
هـ) 150-80ثابت (

  مؤسس املذهب.
وسف يعقوب بن أبو ي -

  إبراهيم (قاضي القضاة)
حممد بن احلسن  -

  الشيباين.
حممد بن شجاع  -

  الثلجي.

العراق، تركية، وألبانيا، و 
سكان بالد البلقان و 

تركستان (خبارى)، 
، و الصني و هو نأفغانستا

  أوسع املذاهب انتشارا.

ي
لك
ما
ال

  

أوسع املذاهب 
اإلسالمية 
انتشارا يف 

القيم، ينسب 
مام مالك إىل اإل

بن أنس، تبلور 
  هـ. 2يف القرن 

انقسام مدرسة 
الصحابة إىل مدرسة 

الرأي و مدرسة 
احلديث، فكان من 
نتائج ذلك ظهور 
شخصية مالك يف 

احلجاز، الذي يعترب 
امتدادا ملدرسة 

احلديث، فمكث يف 
املدينة و أثرى مذهبه 
بالنصوص والروايات 

  الكثرية.

تأسس املذهب املالكي على يد 
ك بن أنس، يف أوائل القرن مال

الثاين اهلجري، و تطورت معامله 
على يد تالميذه من بعده يف 
املدينة املنورة الذين جاءوا من  

  كل األقطار.

االعتماد على األثر  -
، وكانت أكثر املدارس 
الفقهية مرونة ، التوسع 

يف األخذ باملصاحل 
املرسلة، عدم التقيد 

  بظاهر النصوص.

- 93مالك بن أنس ( -
هـ) مؤسس 179

  املذهب.
عبد الرمحن بن القاسم  -

 191-132العتقي (
  هـ).

عبد اهللا بن وهب  -
 197-125املصري (

  هـ).
أشهب بن عبد العزيز  -

بن داود املصري 
  هـ).145-204(

احلجاز ، بغداد، البصرة  -
، البحرين، قطر، الكويت، 

السودان، و بالد املغرب 
العريب (اجلزائر، ليبيا، 

املغرب، وموريتانيا)  تونس،
  واألندلس و صقلية .
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ي
فع
شا
ال

  

أسسه اإلمام 
حممد بن إدريس 
الشافعي الذي 

اعتمد على 
اجلمع بني 

مدرسيت الرأي و 
احلديث، يعد 

من األوائل 
الذين وضعوا 

  علم األصول. 

استطاع اإلمام 
الشافعي أن يرسم 

لنفسه منهجا وسطا 
بني مدرسيت الرأي 

  واحلديث. 

الشافعي تلميذ كان اإلمام 
اإلمام مالك، و عرف بنشاطه 

و علوم مهته وتفوقه ، اشتهر 
ا زاد مم --بانتسابه للنيب 

  تألق املسلمني مبذهبه.

ريقة االستنباط ط -
تقوم على االحتجاج 
  بظاهر القرآن الكرمي.

الستدالل بالسنة، ا -
مث باإلمجاع، مث 

  بالقياس. 
لعمل خبرب اآلحاد. ا -

  رفض االستحسان.

حممد بن إدريس  -
 -150الشافعي (

هـ) غزة. مؤسس 204
  املذهب. 

وسف بن حيىي ي -
  البويطي املصري.

مساعيل بن حيىي املزين إ -
  املصري.

مصر، فلسطني، عدن، و 
حضرموت، العراق، 

 باكستان، العربية السعودية،
  أندونيسية.

ي
نبل
لح
ا

  

أقل املذاهب 
الفقهية انتشارا، 
يرتكز على آراء 

د بن اإلمام أمح
حنبل ، تبلور يف 

  هـ. 3القرن 

رحالت امحد بن  -
  حنبل .

تويل ابنه صاحل  -
  القضاء يف أصبهان.

نشأ املذهب يف أيام املعتصم  -
العباسي، مث تطور املذهب على 

أيدي تالميذ الشافعي من 
بعده، و اتسع على يد ابن 
تيمية يف الشام و مصر ، و 

على يد حممد بن عبد الوهاب 
  جلزيرة العربية.يف جند و ا

طريقة االستنباط  -
تقوم على النص و 

اإلمجاع وفتوى 
الصحابة، و األخذ 
باألحاديث الضعيفة 
واملرسلة، و القياس 

  واالستحسان .

أمحد بن حنبل  -
الشيباين املروزي 

هـ) 164-241(
  مؤسس املذهب.

صاحل بن أمحد بن  -
  حنبل.

  ابن تيمية. -
  ابن قيم اجلوزية. -

 احلجاز، ينتشر اآلن يف
جند، و بالد الشام، إيران، 

  العراق، اخلليج، مصر.

ي
ھر
ظا
ال

  

املصدر الفقهي 
يف املذهب هو 

ظواهر النصوص 
من الكتاب و 

السنة، فال رأي 
يف حكم من 
  أحكام الشرع.

قام بإنشاء هذا  -
املذهب وبيان أحكامه 
و توضيح أدلته عاملان 
مها داود األصفهاين و 
ابن حزم ، وقد كان له 
الفضل الكبري يف بيان 
أصول املذهب وبسطه 

و إحيائه بعد أن 
  هجر.

نشأ املذهب يف بغداد يف 
هـ، و انتشر  3منتصف القرن 

املذهب الظاهري يف زمن 
مؤسسة، برغم املعارضة 

الشديدة هلذا املذهب ملنعه 
التقليد منعا مطلقا، و بعد نشر  
كتبه عن طريق التالميذ انتشر 

ابن حزم  يف بالد املشرق بظهور
الذي أحيا املذهب من جديد ، 

  ليندثر مرة أخرى.

األصول هي : نص  -
القرآن الكرمي، و نص 
السنة النبوية، و إمجاع 

مجيع علماء األمة، ترك 
  القياس .

أبو سليمان داود بن  -
علي بن خلف 

-202األصفهاين (
هـ)، مؤسس 270

  املذهب.

أبو حممد علي بن  -
أمحد بن سعيد بن حزم 

  هـ).384-456(

انتشار حمدود مث تالشى 
شيئا فشيا يف األندلس يف 

  زمن داود األصفهاين .

ي
ض
إلبا
ا

  
ترجع أصول 

املذهب 
اإلباضي إىل 

التابعي جابر بن 
زيد، و نسب 

املذهب إىل عبد 
  اهللا بن إباض.

مل يستعمل اإلباضية  -
يف تارخيهم املبكر هذه 

النسبة، بل كانوا 
يستعلمون عبارة مجاعة 

 أو أهل املسلمني
الدعوة أو أهل 

االستقامة وأول ما 
ظهر استعماهلم لكلمة 
اإلباضية كان يف أواخر 

  هـ. 3القرن 

يرجع النشأة و التأسيس إىل 
عصر التابعني ، مؤسسه هو 
التابعي الشهري جابر بن زيد 
األزدي إمام و حمدث، من 

أخص تالميذ ابن عباس، كان 
له مذهب خاص يف الفقه، و 

يف أواخر أيام  اكتمل املذهب
أيب عبيدة مسلم بن أيب كرمية، 
و انتقل عن طريق الطالب إىل 

  املغرب العريب و املشرق .

كان للعمل الفقهي 
عند اإلباضية حظ  

كبري من العناية منذ 
وقت مبكر ، رمبا يف 

فرتة متقدمة على 
  املذاهب الفقهية.

الشيخ إبراهيم بن  -
- 1899عمر بيوض (

  م) غرداية.1981

هيم بن حممد بن إبرا -
إبراهيم بن يوسف 

  م).1965أطفيش (ت 

اجلزائر، تونس، ليبيا، 
  عمان.
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  .تقويم:شطب على المصدر الذي لم يعتمد فيه الفقيه في بناء فقهه
اسم املذهب(املدرسة 

  الفقهية)
  اإلباضي  الظاهري  احلنبلي  الشافعي  املالكي  احلنفي

  الكتاب  املصادر األصلية
  السنة 
  اإلمجاع  
 القياس . 

  الكتاب
  السنة 
  اإلمجاع  
 القياس . 

  الكتاب
  السنة 
  اإلمجاع  
 القياس . 

  الكتاب
  السنة 
  اإلمجاع  
 القياس . 

  الكتاب
  السنة 
  اإلمجاع  
 القياس . 

  الكتاب
  السنة 
  اإلمجاع  
 القياس . 

  املصلحة املرسلة  املصادر التبعية
االستصحاب 
  االستحسان

  العرف 
  سد الذرائع

  من قبلناشرع 
  قول الصحايب

 عمل أهل املدينة.

  املصلحة املرسلة
  االستصحاب

  االستحسان 
  العرف 

  سد الذرائع
  شرع من قبلنا
  قول الصحايب

 عمل أهل املدينة.

  املصلحة املرسلة
  االستصحاب 
  االستحسان

  العرف 
  سد الذرائع

  شرع من قبلنا
  قول الصحايب

 عمل أهل املدينة.

  املصلحة املرسلة
  ب االستصحا
  االستحسان

  العرف 
  سد الذرائع

  شرع من قبلنا
  قول الصحايب

 عمل أهل املدينة.

  املصلحة املرسلة
  االستصحاب

  االستحسان 
  العرف 

  سد الذرائع
  شرع من قبلنا
  قول الصحايب

 عمل أهل املدينة.

  املصلحة املرسلة
  االستصحاب 
  االستحسان

  العرف 
  سد الذرائع

  شرع من قبلنا
  قول الصحايب

 ل املدينة.عمل أه

  

 

2as.ency-education.com



  

  

2as.ency-education.com



  

 

2as.ency-education.com



  .القيم اإليمانية والتعبدية:لثالملف الثا
  .مقاصد الشريعة اإلسالمية الوحدة التعليمية:
  معرفة الكليات اخلمس للشريعة اإلسالمية. :الكفاءة المستهدفة

  مبعىن الغاية واهلدف والتوسط واالستقامة. ج َمقَصد لغة:تعريف المقاصد 
  الشرعية. حكاماألاليت وضعها الشارع عند كل حكم من  واحلكم واألسرار تهي تلك الغايا اصطالحا:

   »اْألَْرِض بـَْعَد ِإْصَالِحَها ِيف  َوَال تـُْفِسُدوا «قال اهللا تعاىل:حتقيق مصاحل الناس يف هذه احلياة،جبلب املصاحل هلم ودفع املضار عنهم. لتشريع:العام ل مقصد ال
  أقسام المقاصد الشرعية :

  األمور التحسينية  األمور الحاجية  الضرورية األمور
املصاحل احلقيقية اليت جاء التشريع لتحقيقها هدفا و غاية، يتوقف هي 

م، اختالل واحدة منها مل يستقم أمر  عليها قيام مصاحل الناس يف حيا
  هذه احلياة .

تسمى املقاصد الكربى أو الكليات اخلمس (حفظ الدين، حفظ أقسامها:
  ظ العقل، حفظ العرض (النسل)، حفظ املال.النفس، حف

 اإلميان والعبادات،وشرع حلفظه من جانب الوجود :شرع إلجيادهالدين  -أ
ى عن البدع. اجلهاد وحد الردة من جانب العدم: و  

من  وشرع حلفظه الزواج ، من جانب الوجود :شرع إلجيادها النفس -ب
حلفظها وجوب القصاص.. جانب العدم  

من  حلفظهو  ،والتفكرالعلم  إلجياده من جانب الوجود رع: شالعقل -ج
السحر..  أو واملخدرات حرم كل ما يذهب إدراكه كاخلمر جانب العدم  

الشرعي، الزواج من جانب الوجود : شرع إلجياده (النسل)العرض –د   
حرم الزنا والقذف. من جانب العدم وحلفظهوالعدة    

  العمل وأباح املعامالت ودمن جانب الوج : شرع إلجيادهالمال -ه 
 حرم كل صور أكل أموال الناس بالباطل من جانب العدموحلفظه ، كالبيع

.السرقة والغش  

املصاحل املتممة للضروريات، ملا يقع هي 
ا  اإلنسان يف حرج أو ضيق فيستعني 

للتخفيف عن نفسه، و حىت ال تضيع األمور 
يف الضرورية، فوضعها اهللا تعاىل ملساعدة العباد 

  دينهم ودنياهم.
رخص للمريض واملسافر الفطر يف العبادات: 

رمضان وأجاز التيمم ملن عجز عن استعمال 
  املاء

البيوع كالسلم  رخص يف أنواع المعامالت:
  عستصنا واإل

جعل الدية على العاقلة ودرأ  العقوبات:
  احلدود بالشبهات

املصاحل املتممة للحاجيات و الضروريات هي 
 تتأثر احلياة بفعلها أو تركها، و ال تضيق و ال

م  بل هي مرتبطة بأحوال الناس و عادا
م و  وأسلوب عيشهم: و طبيعة ميوال

  ميزاجهم.
شرع الطهارة وسرت العورة  العبادات:

  والصالة يف مجاعة
حرم اإلسراف والتقتري والبيع  المعامالت:

  على البيع واخلطبة على اخلطبة
النساء حرم قتل الرهبان و العقوبات: 

  والصبيان وقطع الشجر يف احلرب 

  الكليات الخمس و عالقاتها بالحاجيات و التحسينات  :
    الضروريات  المراتب

  الحاجيات
  

  من حيث العدم  الوجود جانبمن   الكليات  التحسينيات
  اللباس اجلميل للصالة  التيمم للمريض  الشرك  الصالة  الدين
  االمتناع عن النجاسة  لطعامالتمتع بلذيذ ا  القتل  الصحة  النفس
  حترمي التبذير  التوسع يف العلوم  اخلمر  العلم  العقل
  الكفاءة يف اختيار الزوجني  اشرتاط الشهود يف الزواج  الزىن  الزواج  العرض
  الصدقات و التربعات  تنمية األموال  السرقة  التجارة  املال
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