العبلمة الكاملة فً الثقافة
اإلسبلمٌة
لمنهاج الثقافة اإلسبلمٌة
ال ُمستوى الثالث
إعداد األستاذ  :محمد األسود
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الصفحة 1

ُ
وحدات الكتاب
الوحدة األولى  :القرآنُ الكرٌم وعلومه.
ُ
الحدٌث النبوي الشرٌؾ وعلومه .
الوحدة الثانٌة :
الوحدة الثالثة  :العقٌدةُ اإلسبلمٌة .
الوحدة الرابعة  :السٌرةُ النبوٌة وسٌرة السلؾ الصالح.
الوحدة الخامسة :الفق ُه اإلسبلمً.
الوحدة السادسة  :ال ُنظم اإلسبلمٌة .
الوحدة السابعة :الحضارة اإلسبلمٌة وحاض ُر العالم اإلسبلمً .
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الصفحة 2

الوحدة األولى

القرآنُ الكرٌم وعلومه
واجب األمة اإلسبلمٌة نحو القرآن الكرٌم .
الدرس األول :
ُ

الدرس الثانً  :أحكا ُم الترقٌق والتفخٌم .

الدرس الثالث  :من عوامل قوة األمة  ,اآلٌات ( )110-102من سورة آل عمران.
الدرس الرابع  :فضل ُ الجهاد واالستشهاد والثبات فً وجه األعداء  ,اآلٌات ( )175-169من سورة آل عمران .

الدرس الخامس  :المإمنون ٌثقون بنصر هللا عزوجل  ,اآلٌات ( )41-38من سورة التوبة .

الدرس السادس :وصاٌا وتوجٌهات قُرآنٌة  ,اآلٌات (-12

.)19
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الصفحة 3

الدرس األول :واجب األمة اإلسبلمٌة نحو القرآن الكرٌم

الوحدة األولى  :القرآن الكرٌم وعلومه

الصفحة )3 -1( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

ُمحتوى المادة التعلٌمٌة
ٌ حظى القرآنُ الكرٌم بمكانة عظٌمة ومنزلة رفٌعة عند المسلمٌن ألنه (..علل)
 .1كبل ُم هللا تعالى ووحٌه ال ُمنزل على رسول هللا محمد صلى هللا علٌه وسلم.
 .2مص ُدر الدٌن والتشرٌع (.المصدر األول للتشرٌع) .
 .3منهج حٌاة األمة وسبٌل ُرشدها وعزتها.

 بٌن هللا  -عزوجل – أهمٌة القران ومكانته العظٌمة فً قوله تعلى ((وإ َّن ُه لذ ْكر لك ولق ْومك وس ْوؾ ُت ْسؤلُون)).
ُ
واجبات المسلمٌن نحو القرآن الكرٌم
أوالا :تعظٌمه و تقدٌسه:
ٌ نبؽً للمسلم أن ٌُقدم كل مظاهر التعظٌم واإلحترام واإلجبلل لكتاب هللا –عزوجل -ومن مظاهر ذلك:
 )1أن ال ٌمسه إال طاهر
 )3أن ال ٌضع فوقه كتابا ا أو شٌبا ا آخر

)2أن ال ٌضعه إال فً مكان طاهر.

)4أن ٌُحافظ علٌه فبل ٌُمزق أوراقه  ,وال ٌكتب علٌه ,وال ٌُعرضه للتلؾ.

االستماع واإلنصات إلٌه عند تبلوته:
ثانٌا ا:
ُ
ٌجب( -واجب)  -على ال ُمسلم اإلستماع للقرآن عند تبلوته (علل ) -1ألنه ال ٌُمكن فهم وتدبر القرآن إال من خبلل اإلستماع

ُ
استم ُعو ْا ل ُه وأنص ُتو ْا لعلَّ ُك ْم ُت ْرح ُمون)
لآلٌات )2هذا ٌُ
كسب المسلم رضا هللا ورحمته و فضله و ثوابه(.وإذا قُرئ ا ْلقُ ْرآنُ ف ْ
ُ

ثالثا ا  :قراءت ُه و ترتٌله و تدبر معانٌه:
ٌجب ( واجب )على ال ُمسلم أن ٌُخصص أوقاتا ا لتبلوة القرآن (علل )ألن تبلوته عبادة ٌ ,تقرب بها العبد إلى هللا تعالى ( .فا ْقر ُءوا
أ) حُ كمها -:
ُ
سر م ْن ُه).
ما تٌ َّ
ُ
ا
ا
ا
ُ
ب) آثر التبلوة رتب هللا -عزوجل – على تبلوته أجرا عظٌما  ,قال رسول هللا (( من قرأ حرفا من كتاب هللا فله به حسنة  ,والحسنة بعشر
أمثالها  ,ال أقول (آلم) حرؾ ,ولكن ألؾ حرؾ ,والم حرؾ ,ومٌم حرؾ).
ُ
ج) التبلوة المطلوبة هً بتدبر وفهم معانٌه .لقوله تعالى((كتاب أ ْنز ْلناهُ إل ٌْك ُمبارك لٌ َّد َّب ُروا آٌاته ولٌتذ َّكر أولُو ْاأل ْلباب)).

رابعا ا  -تعلمه و تعلٌمه:
أ) حث الرسول علٌه السبلم على تعلم القرآن الكرٌم وتعلٌمه ((0خ ٌْ ُر ُك ْم منْ تعلَّم ا ْلقُ ْرآن وعلَّمه) .

ب) لذا تقو ُم المإسسات المعنٌة ( الوزارات والمدارس) بتعلٌم القرآن الكرٌم للصؽار والكبار من خبلل المسابقات وتقدٌم الجوابز التشجٌعٌة
على تعلمه.

 -وضح مكانة القرآن الكرٌم عند ال ُمسلمٌن؟

شتوٌة +2012ص2009
 ما السلوكٌات أو األعمال أو المظاهر التًُتشٌر لتقدٌس ال ُمسلم وتعظٌمه للقرآن الكرٌم؟
 ما ُحكم اإلستماع إلى القرآن الكرٌم؟ واجبصٌفٌة 2010علل :
ٌجب على ال ُمسلم اإلستماع واإلنصات للقرآن؟
ُ
 -ما ُحكم تبلوة القرآن الكرٌم؟

 ما التبلوة المطلوبة حتى نفهم القرآن؟ تقوم مإسسات أردنٌة بخدمات جلٌلة للقرآن ,أذكراثنتٌن من تلك المإسسات؟

ا

خامسا -العمل ُ به واإلحتكام إلٌه فً أمور الحٌاة كلها:
صٌفٌة 2012
ا
 .1القرآن الكرٌم كتاب هداٌة و تشرٌع و تربٌة وتوجٌه .قال تعالى(( ونزلنا علٌك الكتاب تبٌانا لكل شًء))
 من واجبات األمة نحو القرآن الكرٌم العمل بهواألخبلقٌة
قتصادٌة
واإل
السٌاسٌة
ٌ .2جب أن ٌظهر ذلك فً عبادة المسلم وأخبلقه ومعامبلته مع الناس ,وفً أنظمة الحٌاة المختلفة
واإلحتكام إلٌه ,وضح ذلك؟
واإلجتماعٌة وؼٌرها.
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الصفحة 4

الدرس األول :واجب األمة اإلسبلمٌة نحو القرآن الكرٌم

الوحدة األولى  :القرآن الكرٌم وعلومه

الصفحة )) 3 - 2 (( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

محتوى المادة التعلٌمٌة
سادسا ا -:االتعا ُظ وأخذ الدروس والعبر مما جاء فٌه:

 فً القرآن الكرٌم دروس وعبر كثٌرة ُتإخذ من :

وصؾ مشاهد ٌوم القٌامة  .د) اآلٌاتُ الدالة على قدرة هللا فً الخلق
أ) قصص األنبٌاء الكرام .ب) أخبا ُر األمم السابقة .ج)
ُ
قال تعالى( :أفبل ٌتد َّب ُرون ا ْلقُ ْرآن أ ْم على قُلُوب أ ْقفالُها) ,وقوله تعالى ( لقدْ كان فً قصصه ْم ع ْبرة ألُولً ْاأل ْلباب )

ُ
إبراز مظاهر أعجازه:
سابعا ا-:

 القرآن الكرٌم هو المعجزة الخالدة الدابمة الدالة على صدق النبً صلى هللا علٌه وسلم سواء فً الجانب البٌانً – أو التشرٌعً .
شرؾ علٌها أهل الخبرة واالختصاص من العلماء.
 تم اكتشاؾ هذا اإلعجاز واستنباطه من خبلل بحوث علمٌة متخصصة ت
ُ
واجب المسلمٌن تجاهه -1:االهتمام بجوانب اإلعجاز  -2ابرازمظاهره خدمة للقرآن وإحكا ُم صلة الناس به .

ُ

الدفاع عنه:
ثامنا ا-:
ُ
ٌجب على علماء ال ُمسلمٌن وأهل
ٌتعرض القرآنُ الكرٌم لهجمات التشكٌك فٌه ,وهذه الهجمات ال تنتهً وال تتوقؾ .ب) لذا
أ)
ُ
ُ
االختصاص الدفاع عنه ورد مزاعم ال ُمشككٌن .
واجب ال ُمسلمٌن للدفاع عنه  -1بال ُحجة  -2والفهم الصحٌح (من خبلل المإتمرات و الحوارات العلمٌة) .

ُ

تاسعا ا -:نشره بٌن الناس -:

الدروس والعبر الموجودة فً
 من أٌن ُتإخ ُذُ
القرآن ؟
 كٌؾ ٌتم إكتشاؾ اإلعجاز القرآنً  ,ومن ٌقو ُمعلى ذلك؟؟
 ما واجب المسلمٌن تجاه اإلعجاز القرآنً؟ من ٌُدافع عن هجمات التشكٌك فً القرآن؟شتوٌة 2015أذكر عمبلا واحدا ٌقوم به المسلم
للدفاع عنه.



ما دور األمة نحو االستفادة من اإلمكانات
التكنولوجٌا فً خدمة القرآن؟

ٌجب على األمة اإلستفادة من اإلمكانات المتاحة جمٌعها فً نشر القرآن الكرٌم .وبخاصة فً زمن التطور التكنولوجً الذي ساعد على تقدٌم
ُ 
وسابل متعددة تساعد على نشر القرآن الكرٌم ومن هذه الوسابل :
الناطقٌن
ؼٌر
من
ولؽٌرهم
بالعربٌة
,وللناطقٌن
ولؽٌرهم
للمسلمٌن
ن
آ
القر
 -1القنوات الفضابٌة واسعة االنتشار  ,والتً تخصصت فً تعلٌم
 شتوٌة 2015أذكر عمبلا واحدا ٌقوم به المسلمبها .
لتحقٌق واجبا ا من واجبات المسلم تجاه القرآن
الحاسوبٌة.
البرامج
-2
لنشره بٌن الناس؟
 -3المواقع االلكترونٌة التً تخد ُم القرآن الكرٌم.
 بذل ال ُمسلمون جهوداا كبٌر اة للمحافظة على القرآن الكرٌم ,حٌث قاموا بطباعته وترجمة معانٌه للؽات أخرى.

دو ُراألردن فً نشر القران الكرٌم.

أ) طباعت ُه أكثر من مرة

شتوٌة 2011
ُ
أذكر عملٌن قامت بهما األردن لنشر القرآن بٌن
الناس؟

ب) نشر دور القرآن فً جمٌع أنحاء المملكة .

 قٌا ُم مإسسة آل البٌت بتصمٌم موقع الكترونً ٌُقدم خدمات للقرآن منها :

 )1البحث فً آٌات القرآن و أسباب نزولها ,و تفسٌرها ,ومفردات القرآن ,وترجمة تفسٌره .
 )2وض ُع عدد كبٌر من كتب التفسٌر فً الموقع .
وإعراب آٌات القرآن الكرٌم .
 )3اإلهتما ُم بالقراءات العشر,
ُ
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 -ما مٌزات هذا الموقع؟

الصفحة 5

الدرس األول :واجب األمة اإلسبلمٌة نحو القرآن الكرٌم

الوحدة األولى  :القرآن الكرٌم وعلومه

محتوى المادة التعلٌمٌة

الصفحة :

( ) 3-3

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

ُمهم جداا ( ُمعظم االسبلة ُتركز على داللة كل حدٌث أو آٌة على ما ٌشٌ ُر الٌه من الواجبات  ,واألعمال التً ٌقو ُم بها ال ُمسلم تجاه هذا الواجبات ,وؼٌره كما فً الجدول)
جدول ٌبٌنُ واجبات األمة تجاه القرآن الكرٌم والنصوص الشرعٌة التً تدل الى ذلك
شتوٌة  2016اكمل الجدول التالً

الواجب التً تشٌر الٌه

داللة اآلٌة او الحدٌث

تطبٌق على الواجب تجاه القرآن الكرٌم

اآلٌة القرآنٌة أو الحدٌث

استم ُعو ْا ل ُه وأنص ُتو ْا
((وإذا قُرئ ا ْل ُق ْرآنُ ف ْ
لعلَّ ُك ْم ُت ْرح ُمون ))

ٌجبُُ على المسلم االستماع للقرآن
عند تبلوته

االستماع واإلنصات إلٌه عند
تبلوته.

سر م ْن ُه).
((فا ْقر ُءوا ما تٌ َّ

ٌجب ( واجب )على المسلم أن
ُ
ٌخصص أوقاتا لتبلوة القرآن
رتب هللا -عز وجل – على تبلوته
أجراا عظٌما

قراءته وترتٌله وتدبر معانٌه

من قرأ حرفا ا من كتاب هللا فله به حسنة ,
والحسنة بعشر أمثالها ,
((كتاب أ ْنز ْلناهُ إل ٌْك ُمبارك لٌدَّ َّب ُروا آٌاته
ولٌتذ َّكر أُولُو ْاأل ْلباب)).
(خ ٌْ ُر ُك ْم منْ تعلَّم ا ْل ُق ْرآن وعلَّمه)


____________

التبلوة المطلوبة هً بتدبر و فهم
معانٌه.

حث الرسول صلى على تعلم
القرآن الكرٌم

(( ونزلنا علٌك الكتاب تبٌانا ا لكل القرآن الكرٌم كتاب هداٌة و تشرٌع و
تربٌة وتوجٌه.
شًء))
(أفبل ٌتد َّب ُرون ا ْلقُ ْرآن أ ْم على قُلُوب
أ ْقفالُها)

_______________

فً القرآن دروس وعبر كثٌرة تإخذ
منه.

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

تعلمه وتعلٌمه

تقوم المإسسات المعنٌة ( الوزارات والمدارس) ا بتعلٌم
القرآن الكرٌم للصؽار والكبار من خبلل المسابقات.

العمل به و االحتكام إلٌه فً
أمور الحٌاة كلها

ٌظهر ذلك فً عبادة المسلم وأخبلقه ومعامبلته مع الناس
 ,وفً أنظمة الحٌاة المختلفة

اإلتعا ُظ وأخذ الدروس و العبر
مما جاء فٌه
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الصفحة 6

الدرس الثانً :أحكام الترقٌق والتفخٌم

الوحدة األولى  :القرآن الكرٌم وعلومه

محتوى المادة التعلٌمٌة
 أحكام الترقٌق والتفخٌم ترتب ُط بمخارج الحروؾ وصفاتها.

الصفحة ) 4-1 ( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة
بما ترتب ُط أحكام الترقٌق والتفخٌم؟

تعرٌؾ التفخٌم والترقٌق:

صٌفٌة 2014
عرؾ التفخٌم والترقٌق ؟

ٌمتلا الف ُم بصداه.
التفخٌم  -:تسمٌنُ الحرؾ عند النطق به ,بحٌث
ُ
الترقٌق  -:تنحٌؾ الحرؾ عند النطق به  ,بحٌث ال ٌمتلا الف ُم بصداه .

ُ
حاالت التفخٌم والترقٌق

 -1أحرؾ ُمفخمة دابما ا  -2أحرؾ ُتفخم أحٌانا ا و ُترقق أحٌانا ا أخرى  - 3أحرؾ ُمرققة دابما ا

 ما أقسام الحروؾ العربٌة من حٌث التفخٌموالترقٌق؟

أوال ا :أحرؾ ُمفخمة دابما ا

(أحرؾ التفخٌم واالستعبلء ) وهً مجموعة فً عبارةُ ( :خص ضؽط قظ)
 بؽض النظر عن مكانها وحركتها ُتسمى
ُ
 أشد الحروؾ تفخٌما ا (ص /ض /ط  /ظ ) .

ثانٌا :أحرؾ ُتفخم أحٌانا ا و ُترقق أحٌانا ا أخرى:
 وهً  -1الراء  -2البلم فً لفظ الجبللة  -3األلؾ المدٌة .

أ)حرؾ الراء:
 واألصل فً الراء الترقٌق
 وتفخم الراء فً أربعة حاالت فقط وهً :
 -1إذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة  /مثل :ر ُبكم  .,الرحمن.
ُ
 -2إذا كانت الراء ساكنة ومسبوقة بفتح أو ضم /مثلٌُ :رزقون ٌُ ,رسل  .,النذر.
 -3إذا كانت الراء ساكنة ومسبوقة بكسر و بعدها حرؾ تفخٌم مفتوح فً نفس الكلمة مثل  :فرقة /قرطاس
 -4إذا كانت الراء ساكنة بعد كسر عارض( بهمزة وصل)/مثل :أم ارتابوا  ,لمن ارتضى.

 عدد حروؾ التفخٌم ُ ,مبٌنا ا الحروؾ أشدهاتفخٌماا؟
شتوٌة 2015
 ما األحرؾ التً ُتفخم أحٌانا ا و ُترقق أحٌاناا؟ُ
حٌث الترقٌق والتفخٌم؟
 ما األصل فً الراء منصٌفٌة ُ 2013تفخ ُم الراء فً أربع حاالت  ,أذكر
اثنٌن منها؟

ب) البلم المشددة فً لفظ الجبللة ::
 األصل ُ فً البلم الترقٌق .

 ولكن ُتفخم فً حالتٌن هما
سبق لفظ الجبللة بفتح أو ضم مثل  :سمع هللا  ,رسول ُ هللا.
 . .1إذا ُ
 .2عند البدء بلفظ الجبللة مثل  :هللا نور السموات واألرض  /هللاُ ال اله إال هو. .
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 ما األصل فً البلم فً لفظ الجبللة؟
حرؾ البلم فً لفظ
شتوٌة ٌُ 2014فخم
ُ
الجبللة فً حالتٌن  ,بٌنهما؟

الصفحة 7

الدرس الثانً :أحكام الترقٌق والتفخٌم

الوحدة األولى  :القرآن الكرٌم وعلومه

الصفحة )4 -2( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

محتوى المادة التعلٌمٌة
ج)األلؾ المدٌة:

توصؾ البتفخٌم وال بترقٌق وإنما تتب ُع ما قبلها تفخٌما ا أو ترقٌقا ا:
 فً أصلها ال
ُ

تفخٌم وترقٌق األلؾ المدٌة:

 -1فإذا كانت مسبوقة بؤحد حروؾ التفخٌم فإنها ُتفخم مثل  :الطآمة /القارعة  /الصاخة  /لصاحبه



ما األصل ُ فً األلؾ المدٌة :؟



متى تفخ ُم األلؾ المدٌة وما ُترقق؟

 -2أما إذا كانت مسبوقة بؤحد حروؾ الترقٌق فإنها ُترقق مثل  :السمآء  /عذاب

ثالثا :أحرؾ مرققة دابما:
الحروؾ العربٌة جمٌعها ماعدا
ُ
 -1أحرؾ التفخٌم المذكورة سابقا .خص ضؽط قظ
 -2البلم المشددة من لفظ الجبللة (فً حالة التفخٌم) .
 -3والراء واأللؾ المدٌة فً حاالت التفخٌم السابقة .

ص 2014قارن بٌن التفحٌم والترقٌق؟



عدد الحروؾ العربٌة الُمرققة دابما ا؟

ُملحق للدرس الثانً

التفخٌم
تسمٌنُ الحرؾ عند النطق به,

الترقٌق
ؾ الحرؾ عند النطق به ,
تنحٌ ُ

بحٌث ٌمتلا الفم بصداه

بحٌث ال ٌمتلا الفم بصداه

ش  2009ما حك ُم التجوٌد فً حرؾ الراء فً كلمة ؟
تفخٌم الن الراء ساكنة وما قبلها مضموم .
ج......
ا ْش ُك ْر

مبلحظة ُمهمة  -:عند االجابة على السإال أذكر ُحكم التجوٌد مع السبب وأن لم ٌُطلب منك ذلك
فٌطلب منك مثبلا _:
 وٌؤتً بعض االسبلة مثل :استخرج من اآلٌات التً ٌكون علٌها اسبلة
ُ
راء مرققة ( ,البلم فً لفظ الجبللة مفخم  ,او مرقق) ,أو حرؾ استعبلء ,او حرؾ تفخٌم وهكذا......

سر منْ القران ) استخرج من اآلٌة كلمتٌن كل حروفها مرققة؟
 ص  2015قال تعالى (فا ْقر ُءوا ما تٌ َّ
ج .............

ما

و

من
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الصفحة 8

الدرس الثالث  :من عوامل قوة األمة  ,اآلٌات ( )110-102من سورة آل عمران.
الوحدة األولى  :القرآن الكرٌم وعلومه
محتوى المادة التعلٌمٌة
(حفظ اآلٌات )
يا أَيُّها الَّ ِذين آَمنُوا اتَّ ُقوا اللَّوَ ح َّق تُ َقاتِِو وََل تَموتُ َّن إََِّل وأَنْ تُم مسلِمو َن ( )201وا ْعتَ ِ
ص ُموا بِ َح ْب ِل اللَّ ِو َج ِم ًيعا َوََل تَ َف َّرقُوا َواذْ ُك ُروا نِ ْع َمةَ اللَّ ِو َعلَْي ُك ْم إِ ْذ ُك ْنتُ ْم
َ َ
َ
َ َ
َ
َ ُْْ ُ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
ِ
ك يُبَ يِّ ُن اللوُ لَ ُك ْم آَيَاتو ل ََعل ُك ْم تَ ْهتَ ُدو َن (َ )201ولْتَ ُك ْن
اء فَأَل َ
َصبَ ْحتُ ْم بن ْع َمتو إ ْخ َوانًا َوُك ْنتُ ْم َعلَى َش َفا ُح ْف َرة م َن النَّا ِر فَأَنْ َق َذ ُك ْم م ْن َها َك َذل َ
ف بَ ْي َن قُلُوب ُك ْم فَأ ْ
أَ ْع َد ً
ِ
ِم ْن ُكم أ َُّمةٌ ي ْدعو َن إِلَى الْ َخي ِر ويأْمرو َن بِالْمعر ِ
ِ ِ
َّ ِ
اء ُى ُم
وف َويَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْم ْن َك ِر َوأُولَئِ َ
ْ َ ُ
ك ُى ُم ال ُْم ْفل ُحو َن (َ )201وََل تَ ُكونُوا َكالذ َ
ين تَ َف َّرقُوا َوا ْختَ لَ ُفوا م ْن بَ ْعد َما َج َ
َ ُْ
ْ ََ ُُ
ِ
َّ ِ
وىهم أَ َك َفرتُم ب ْع َد إِ ِ
اب بِ َما ُك ْنتُ ْم
يم ( )201يَ ْو َم تَ ْب يَ ُّ
اس َود ْ
ات َوأُولَئِ َ
الْبَ يِّ نَ ُ
ك ل َُه ْم َع َذ ٌ
ين ْ
يمان ُك ْم فَ ُذوقُوا ال َْع َذ َ
اب َعظ ٌ
َّت ُو ُج ُ ُ ْ ْ ْ َ َ
ض ُو ُجوهٌ َوتَ ْس َو ُّد ُو ُجوهٌ فَأ ََّما الذ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّ ِ
ْك آَي ُ ِ
ِ
ِ ِ
ين
ين ابْ يَض ْ
وىا َعلَْي َ
ات اللَّو نَ ْت لُ َ
َّت ُو ُج ُ
ك بِال َ
وى ُه ْم فَفي َر ْح َمة اللَّو ُى ْم ف َيها َخال ُدو َن ( )201تل َ َ
ْح ِّق َوَما اللَّوُ يُ ِري ُد ظُل ًْما لل َْعالَم َ
تَ ْك ُف ُرو َن (َ )201وأ ََّما الذ َ
َّاس تَأْمرو َن بِالْمعر ِ
ض وإِلَى اللَّ ِو تُرجع ْاْلُمور (ُ )201ك ْنتم َخي ر أ َُّم ٍة أُ ْخ ِرج ْ ِ
ِ
( )201ولِلَّ ِو ما فِي َّ ِ
وف َوتَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْم ْن َك ِر َوتُ ْؤِمنُو َن
َ
َ َ
َُْ ُ ُ
الس َم َاوات َوَما في ْاْل َْر ِ َ
َ ُْ
ت ل لن ِ ُ ُ
ُْ َْ
اب لَ َكا َن َخي را لَهم ِم ْن هم الْم ْؤِمنُو َن وأَ ْكثَرىم الْ َف ِ
بِاللَّ ِو ولَو آَمن أ َْىل ال ِ
ْكتَ ِ
اس ُقو َن ()220
ًْ ُ ْ ُ ُ ُ
َ ُُ ُ
َ ْ ََ ُ
معانً المفردات و التراكٌب:






واعتصموا بحبل هللا :تمسكوا بدٌن هللا وعهده .
شفا حفرة :حافة حفرة .
المعروؾ :ما أمر به الشرع و استحسنه.
ال ُمنكر :ما نهى عنه الشرع و استقبحه.
ٌوم ُبعاث  :وهوٌوم اقتتل فٌه األوس والخزرج قبل اإلسبلم وانتصرت فٌه األوس على الخزرج.

 -1عوامل قوة ال ُمسلمٌن -:وهً

أ -تقوى هللا والثبات علٌها .
ج -الوحدة وعدم اإلختبلؾ والتفرق .

ب -التمسك باإلسبلم .
د -الدعوة إلى الخٌر.

َّ ِ
ين آ ََمنُوا اتَّ ُقوا اللَّوَ َح َّق تُ َقاتِِو َوََل تَ ُموتُ َّن إََِّل َوأَنْ تُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن ()201
يَا أَيُّ َها الذ َ
أ -:تقوى هللا والثبات علٌها( ٌؤمرنا هللا بؤن نتقٌه والتقوى هً أن ٌُطاع فبل ٌُعصى وأن ٌُذكر فبل ٌُنسى وأن ٌُشكر فبل ٌُكفر  ,وأن نقوم بالواجبات
التً أمرنا هللا بها ,وأن نتجنب المعاصً التً نهانا عنها حتى الوفاة .
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ك يُبَ يِّ ُن
اء فَأَلَّ َ
َصبَ ْحتُ ْم بِنِ ْع َمتِ ِو إِ ْخ َوانًا َوُكنْتُ ْم َعلَى َش َفا ُح ْف َرةٍ ِم َن النَّا ِر فَأَنْ َق َذ ُك ْم ِم ْن َها َك َذلِ َ
ف بَ ْي َن قُلُوبِ ُك ْم فَأ ْ
َوا ْعتَص ُموا ب َح ْب ِل اللَّو َجم ًيعا َوََل تَ َف َّرقُوا َواذْ ُك ُروا ن ْع َمةَ اللَّو َعلَ ْي ُك ْم إِ ْذ ُك ْنتُ ْم أَ ْع َد ً
اللَّوُ لَ ُك ْم آَيَاتِِو ل ََعلَّ ُك ْم تَ ْهتَ ُدو َن ()201
ب -التمسك باإلسبلم ٌ -:ؤمرنا هللا بؤن -1نتمسك بالكتاب والسنة والرجوع إلٌهما وااللتزام بهما  -2وأن تجري حٌاتنا وفق عقٌدة اإلسبلم
وأخبلقه  -3االستمرار على اإلسبلم حتى الوفاة
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الصفحة )3 -1( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة
اكتب اآلٌة الكرٌمة التً تشٌر إلى كل معنى من
المعانً اآلتٌة؟
 -1تقوى هللا والثبات علٌها .آٌة ( )102
 -2التمسك واالعتصام بدٌن هللا103.
 -3األمة اإلسبلمٌة تدعو إلى الخٌر104
 -4عدم التفرق بعد مجًء البٌنات105
 -5وجه المإمن والكافر ٌوم القٌامة106
 -6حال المإمن ٌوم القٌامة107.
 -7عدالة هللا وعدم ظلم العباد 108.
 -8ملكٌة هللا للسموات واألرض109.
 -9األمة اإلسبلمٌة خٌ ُر أمة110.
وزاري متكرر
أكتب اآلٌات الكرٌمة من قوله تعالى " "" إلى قوله
تعالى
وزاري ُمتكرر
ما معنى المفردات اآلتٌة؟
شفا حفرة  ,المعروؾ  ,المنكر

شتوٌة 2012
تضمنت اآلٌات الكرٌمة دعوة المسلمٌن إلى األخذ
بعدد من عوامل القوة ,أذكر ثبلثة من هذه العوامل؟




كٌؾ نتقً هللا؟ أو ما مفهوم التقوى؟
أو -فسر قوله تعالى " ٌا أٌها الذٌن
آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال تموتن إال
وأنتم ُمسلمون"؟


فسر قوله تعالى " واعتصموا بحبل هللا
جمٌعا وال تفرقوا
الصفحة 9

الوحدة األولى  :القرآن الكرٌم وعلومه

الصفحة ))3-2

الدرس الثالث  :من عوامل قوة األمة  ,اآلٌات ( )110-102من سورة آل عمران.
محتوى المادة التعلٌمٌة

ج  -الوحدةُ وعدم االختبلؾ والتفرق -:
 أمرنا هللا تعالى  ,بالوحدة وعدم اإلختبلؾ وعدم التفرق ,وذكرنا بنعمة هللا علٌنا  ,ومن أعظم هذه النعم علٌنا :
ُ
ُ
حٌث أصبح المإمنون فً ظل اإلسبلم إخوة ُمتحابٌن ُمتعاونٌن بعد أن كانوا أعدا اء ُمتحاربٌن.
الهداٌة لئلسبلم -2
-1 

سبب نزول اآلٌة-:
ُ

 سبب الفتنة وصاحبها ُ -:روي أن ٌهودٌا ا اسمه شاس بن قٌس  ,قد مرعلى نفر من أصحاب رسول هللا من األوس والخزرج فً
مجلس جمعهم ٌتحدثون فٌه  ,فؽاظه ما رأى من الفتهم  ,وصبلح ذات بٌنهم فً اإلسبلم  ,بعد الذي كان بٌنهم من العداوة فً الجاهلٌة .
 التحرٌض على الفتنة  :فؤمر شابا ا من الٌهود  ,أن ٌُذكرهم بٌوم ُبعاث  -وهو ٌوم اقتتلت فٌه األوس والخزرج وانتصرت فٌه األوس
– ففعل ,فتكلم القوم عند ذلك  ,وتنازعوا وتفاخروا حتى هاج الفرٌقان  ,وقالوا السبلح السبلح.
 كٌفٌة القضاء على الفتنة  -:فبلػ ذلك رسول هللا  ,فخرج إلٌهم ومعه نفر من المهاجرٌن حتى جاءهم ,فقال رسول هللا(( ٌامعشر
المسلمٌن  ,هللا هللا أبدعوى الجاهلٌة وأنا بٌن أظهركم ؟ بعد إذ هداكم هللا إلى اإلسبلم ,وقطع به عنكم أمر الجاهلٌة ,واستنقذكم به من
الكفر  ,وألؾ بٌنكم  ,ترجعون إلى ما كنتم علٌه كفارا؟ )) ,
 فعرؾ القوم أنها نزؼة من نزؼات الشٌطان ؟ وكٌد من عدوهم لهم ,فؤلقوا السبلح من أٌدٌهم .
ولْت ُكن ِم ْن ُكم أ َُّمةٌ يد ُعو َن إِلَى الْ َخي ِر ويأْمرو َن بِالْمعر ِ
ك ُى ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن ()201
وف َويَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْم ْن َك ِر َوأُولَئِ َ
ْ َ
ََ ْ
َ ُْ
ْ ََ ُُ

االسئلة الوزارٌة والمقترحة
وزاري 2007
استنتج نعمتٌن أنعم هللا بهما على المسلمٌن من
خبلل اآلٌات؟
 من الذي حرض على الفتنة بٌن األوس
والخزرج؟ وما دٌنه؟ وما سبب ؼٌظه
وفتنته؟
شتوٌة 2010
 -1كٌؾ عمل الٌهودي شاس بن قٌس على أثارة
الفتنة بٌن األوس والخزرج؟
 -2كٌؾ فعل النبً علٌه السبلم للقضاء على
الفتنة؟



د – الدعوة إلى الخٌر-:
 وهو ُمتمثل فً الدعوة إلى اإلسبلم (علل)ألن فً صبلح الدنٌا واآلخرة.
 صور وأنواع الدعوة إلى الخٌر :األم ُر بالمعروؾ والنهً عن المنكر.
حك ُم األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر) وقد جعل هللا تعالى ذلك واجبا ا على المإمنٌن كل حسب مسإولٌته ,
ُ (
أثار وأهمٌة الدعوة إلى الخٌر(األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر)-:
 .1فهو سبٌلهم إلى الفوز بثواب هللا  ,وسببا ا لخٌرٌتهم .
 .2وٌحافظ على نقاء األمة .
 .3وٌحمٌها من أسباب الضعؾ .
أسباب الفرقة بٌن المسلمٌن.
ٌ .4إدي إلى وحدتها وتماسكها من خبلل التناصح والحرص على نشر الفضٌلة بٌنها .فتزول ُ بذلك
ُ

ما المقصود بالدعوة الى الخٌر؟

شتوٌة  2016ماحك ُم األمر بالمعروؾ
والنهً عن المنكر ؟)


ما أهمٌة الدعوة إلى الخٌر؟

َّ ِ
َّ ِ
وى ُه ْم أَ َك َف ْرتُ ْم بَ ْع َد إِيمانِ ُك ْم فَ ُذوقُوا ال َْع َذ َ ِ
وى ُه ْم فَِفي َر ْح َم ِة اللَّ ِو ُى ْم فِ َيها َخالِ ُدو َن
يَ ْوَم تَ بْ يَ ُّ
اس َود ْ
ين ابْ يَض ْ
َّت ُو ُج ُ
َّت ُو ُج ُ
ين ْ
اب ب َما ُكنْتُ ْم تَ ْك ُف ُرو َن (َ )201وأ ََّما الذ َ
َ
ض ُو ُجوهٌ َوتَ ْس َو ُّد ُو ُجوهٌ فَأ ََّما الذ َ
()201

 -2الحساب والنتٌجة المترتبة على األخذ بعوامل القوة أوعدم األخذ بها-:
ٌترتب على اخذ المإمنٌن بؤسباب القوة المذكورة سابقا
 بٌنت اآلٌات الكرٌمة أن
ُ
ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

الصفحة 10

الوحدة األولى  :القرآن الكرٌم وعلومه

الصفحة ()3-3

الدرس الثالث  :من عوامل قوة األمة  ,اآلٌات ( )110-102من سورة آل عمران.
محتوى المادة التعلٌمٌة

األسبلة الوزارٌة والمقترحة

تبٌض و ُتشرق وجوههم سروراا وفرحا ,عندما ٌرون ما أعده هللا تعالى لهم من النعٌم ال ُمقٌم فً الجنة (علل)
بٌاض الوجوه -:أن
أ-
ُ
ُ
 -1بسبب طاعتهم له فً الدنٌا  -2وحرصهم على رضوانه فً اآلخرة.
ب -سواد الوجوه  -:بٌنما تسو ُد و ُتظلم وجوه الكافرٌن  ,حزنا ا وخزٌا ا  ,فٌوبخهم هللا تعالى و ٌُعذبهم فً جهنم وٌخلدون فٌها – وهذا من عدل هللا
وهذا مصٌرهم بسبب ما كانوا علٌة من الكفر والمعاصً فً الدنٌا .فٌوبخهم هللا تعالى  ,و ٌُعذبهم فً جهنم وٌخلدون فٌها وٌسو ُد وجوههم.
هللا ُت ْرج ُع ْاأل ُ ُمو ُر (ُ )109ك ْن ُت ْم خ ٌْر أ ُ َّمة أ ُ ْخرجتْ لل َّناس تؤْ ُم ُرون با ْلم ْع ُروؾ وت ْنه ْون عن ا ْل ُم ْنكر و ُت ْإم ُنون ب َّ
السماوات وما فً ْاأل ْرض وإلى َّ
اّلِل
و َّّلِل ما فً َّ
ول ْو آمن أهْ ل ُ ا ْلكتاب لكان خ ٌْ ارا ل ُه ْم م ْن ُه ُم ا ْل ُم ْإم ُنون وأ ْكث ُر ُه ُم ا ْلفاسقُون ()110

وزاري 2007
بٌاض وجه المإمن ٌوم القٌامة؟
 -1ما سبب
ُ
 -2ما المقصود بقوله تعالى بما ُك ْن ُت ْم ت ْكفُ ُرون؟

 -2هللا تعالى مالك السموات واألرض



هللا ُ تعالى مال ُك السموات واألرض ال تخفى علٌه خافٌة ال فً السموات وال فً األرض وما فٌهن .
كان األجد ُر بؤهل الكتاب طاعة هللا واستجابة دعوته  ,لكن قلٌل منهم آمن وأكثرهم بقوا على فسقهم ومعصٌتهم ّلِل تعالى ولرسوله.

ما ترشد إلٌه اآلٌات الكرٌمة إلى أمور عدة منها -:مهم جدا



بٌن حال أهل الكتاب من اإلٌمان بالرسول
علٌه السبلم؟

وجوب الحرص على التزام أحكام اإلسبلم وتشرٌعاته .لآلٌة 2+1
.1
ُ
 .2ال ُمسلم عنصر إصبلح األمة  ,وداعٌة خٌر فٌها ٌُ ,حافظ على ُمكتسباتها  .لآلٌة 3
 .3ضرورة المحافظة على وحدة األمة اإلسبلمٌة  ,و ُمحاربة العنصرٌة والفُرقة .لآلٌة 5+4

ٌترتب على األخذ بؤسباب القوة وعدم األخذ بها؟
س -1ماذا
ُ

 -1ان تبٌض وتشرقُ وجوههم سروراا وفرحا ا عندما ٌرون ما أعده هللا تعالى لهم من النعٌم ال ُمقٌم فً الجنة .
 -2بٌنما تسو ُد و ُتظل ُم وجوه الكافرٌن ُ ,حزنا ا وخزٌا ا  ,فٌوبخهم هللا ُ تعالى وٌعذبهم فً جهنم  ,وٌخلدون فٌها –وهذا من عدل هللا – وهذا
مصٌرهم بسبب ما كانوا علٌة من الكفر والمعاصً فً الدنٌا.

س - 2قارن بٌن حال المإمن وحال الكافر من حٌث السبب والنتٌجة ولون الوجه؟
من حٌث
لون الوجه
السبب
النتٌجة

حال المإمن
بٌاض الوجه
بسبب طاعتهم ّلِل وحرصهم على رضوانه
النعٌم فً الجنة

حال الكافر
سواد الوجه
لما كانوا علٌه من الكفر والمعاصً فً الدنٌا
العذاب فً جهنم

ملحوظات خاصة باآلٌات واألحادٌث المطلوبة حفظا
 ال ٌُحاسب على ما ٌؤتً -:
 الرسم ال ُعثمانً  ,التشكٌل  ,األخطاء االمبلبٌة  ,األخطاء النحوٌة  ,حروؾ العطؾ  ,كالواو  ,والفاء .
الطالب على التقدٌم والتؤخٌر والزٌادة والنقصان (.تقدٌم وتؤخٌر كلمة أو جملة أو آٌة على ؼٌرها )
ٌُ حاسب
ُ

ٌُ حسم على كل خطؤ نصؾ عبلمة .
ٌُ عامل كل ( مقطع أو آٌة ) من اآلٌات وكل ( مقطع) من الحدٌث الشرٌؾ على حده حسب توزٌع عبلمات السإال .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

الصفحة 11

الوحدة األولى :القرآن الكرٌم وعلمه

الدرس الرابع  :فضل ُ الجهاد واالستشهاد والثبات فً وجه األعداء  ,اآلٌات ( )175-169آل عمران

الصفحة )3 -1( :

محتوى المادة التعلٌمٌة

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

تفسٌر وحفظ
ِ ِ َّ ِ
َّ ِ
يل اللَّ ِو أَمواتًا بل أَحياء ِعنْ َد ربِّ ِهم ي رَزقُو َن ( )211فَ ِرِحين بِما َآتَاىم اللَّوُ ِمن فَ ْ ِ ِ
ين قُتِلُوا فِي َسبِ ِ
ْح ُقوا بِ ِه ْم ِم ْن
َم يَل َ
ْ
َْ َ ْ َْ ٌ
ين ل ْ
َ ْ ُْ
ضلو َويَ ْستَْبش ُرو َن بالذ َ
سبَ َّن الذ َ
َ َ ُُ
َوََل تَ ْح َ
َّ ِ
ِِ
ِ
الر ُس ِ
ض ٍل َوأ َّ
ول
َخل ِْف ِه ْم أ َََّل َخ ْو ٌ
استَ َجابُوا لِلَّ ِو َو َّ
ف َعلَْي ِه ْم َوََل ُى ْم يَ ْح َزنُو َن ( )210يَ ْستَْب ِش ُرو َن بِنِ ْع َم ٍة ِم َن اللَّ ِو َوفَ ْ
يع أ ْ
ين ْ
َن اللَّوَ ََل يُض ُ
ين ( )212الذ َ
َج َر ال ُْم ْؤمن َ
ِ
ِ
َّ ِ
ِمن ب ع ِد ما أَصاب هم الْ َقر ِ ِ
ال ل َُهم الن ِ
يمانًا َوقَالُوا
َّاس قَ ْد َج َمعُوا لَ ُك ْم فَا ْخ َ
ش ْو ُى ْم فَ َز َ
سنُوا م ْن ُه ْم َواتَّ َق ْوا أ ْ
ين أ ْ
َج ٌر َعظ ٌ
ْ َْ َ َ َُ ُ ْ ُ
اد ُى ْم إِ َ
يم ( )211الذ َ
ح للَّذ َ
َّاس إ َّن الن َ
ين قَ َ ُ ُ
َح َ
ِ
َّ ِ
ض ٍل َع ِظ ٍ
يم ( )211إِنَّ َما ذَلِ ُك ُم َّ
الش ْيطَا ُن
ض َوا َن اللَّ ِو َواللَّوُ ذُو فَ ْ
يل ( )211فَانْ َقلَبُوا بِنِ ْع َم ٍة ِم َن اللَّ ِو َوفَ ْ
س ْس ُه ْم ُسوءٌ َواتَّبَ ُعوا ِر ْ
ض ٍل ل ْ
َم يَ ْم َ
َح ْسبُ نَا اللوُ َون ْع َم ال َْوك ُ
ي َخ ِّو ُ ِ
ِِ
ِ
ين ()211
ف أ َْوليَاءَهُ فَ ََل تَ َخافُ ُ
ُ
وى ْم َو َخافُون إِ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
معانً المفردات و التراكٌب اآلتٌة :ـ

اكتب اآلٌة الكرٌمة التً تشٌر إلى كل معنى من
المعانً اآلتٌة؟
 -1الشهداء أحٌاء وان ماتوا فً الدنٌا .اٌة169
 -2فرح الشهداء بما ٌنالهم من األجر من هللا تعالى.
170
 -3فرح الشهداء بالمإمنٌن الذٌن ٌستشهدون
بعدهم171 .
 -4طاعة هللا ورسوله فً الشدة والرخاء172.
 -5الثبات فً وجه األعداء ومخططاتهم 173
 -6أجر المإمنٌن الذٌن خرجوا فً ؼزوة حمراء
األسد174.
 -7المإمن ال ٌخاؾ اال من هللا وحده  ,وال ٌخاؾ من
الشٌطان والكفار 175.





ال تحسبن :ال تظنن
ٌستبشرونٌ :فرحون
حس ُبنا هللاٌ :كفٌنا هللا.




نزلت اآلٌات الكرٌمة بعد إنتهاء ؼزوة أحد .
فً العام الثالث للهجرة قدمت قُرٌش ومعها (ُ )3000مقاتل  .وعدد جٌش ال ُمسلمٌن (ُ )950مقاتل.

القرح :الجراح والقتل ُ الذي أصاب المسلمٌن فً ؼزوة أحد.

بٌن ٌدي اآلٌات (مناسبة نزول اآلٌات)-:


أسباب ؼزوة أحد (أهداؾ ال ُمشركٌن)

 .1لقتال ال ُمسلمٌن ثؤراا لقتبلهم فً ؼزوة بدر .
 .2استعادة قُرٌش لكرامتها وشرفها .
 .3للقضاء على اإلسبلم وال ُمسلمٌن.. .
 علم ال ُمسلمٌن بخبر خروج ُقرٌش  ,فاستشار رسول ُ هللا أصحابه .
 فؤشاروا علٌه بالخروج (خارج حدود المدٌنة المنورة) ,فنزل رسول هللا عند رأٌهم ,وتحرك بالجٌش حتى نزل جبل أحد.
 خطة المعركة -:جعل خمسٌن من الرماة على الجبل (علل) لٌحموا ظهور المسلمٌن فً المعركة و طلب منهم إال ٌُؽادروا أماكنهم.
 جرت األمور على ما خطط رسول هللا  ,وأقترب المسلمون من النصر  ,ولكن الرماة خالفوا أمر الرسول ﷺ و نزلوا عن الجبل (علل )
ظانٌن بؤن المعركة قد إنتهت.
 أستؽل المشركون ذلك وكروا على المسلمٌن  ,فانقلبت نتٌجة المعركة لصالحهم .
 لوال ثبات الرسول ﷺ ومن معه لحققت قرٌش ُمرادها فً القضاء على اإلسبلم وال ُمسلمٌن.
 عندما شعرت قُرٌش باستحالة ذلك ,أوقفت القتال وانطلقت هاربة إلى مكة .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

وزاري متكرر أكتب اآلٌات الكرٌمة من قوله تعالى "
"" إلى قوله تعالى"
وزاري ما معنى المفردات اآلتٌة؟
شتوٌة  2011بعد أي ؼزوة نزلت هذه اآلٌات ؟
 متى حصلت ؼزوة أحد وكم كانت أعداد
الفرٌقٌن ؟
 أذكر أهداؾ المشركٌن من ؼزوة أحد؟



ماذا فعل النبً الكرٌم عندما سمع بخبر
خروج قُرٌش لقتالهم؟
بما أشار الصحابة على النبً فً أحد؟
ما هً خطة النبً ٌوم أحد؟ وما دور
ال ُرماة؟
ما سبب انقبلب نتٌجة ؼزوة أحد لصالح
المشركٌن؟



علل انسحاب المشركٌن من ؼزوة أحد.





الصفحة 12

الوحدة األولى :القرآن الكرٌم وعلومه

الدرس الرابع  :فضل ُ الجهاد واالستشهاد والثبات فً وجه األعداء  ,اآلٌات ( )175-169آل عمران

الصفحة )3 -2( :

محتوى المادة التعلٌمٌة
َّللاِ أَ ِْ َٛاتًب بَ ًْ أَ ْحٍَب ٌء ِع ْٕ َذ َسبِّ ِْ ٌُ ُْ ٙش َصلُ )ٔٙ1( َْٛفَ ِش ِحٍَٓ بِ َّب آَتَب ُ٘ ُُ َّ
ًٍ َّ
ششُِ َْٚببٌَّ ِزٌَٓ ٌَ ُْ ٌَ ٍْ َحمُٛا بِ ِِِْٓ ُْ ٙ
ضٍِ ِٗ َْ ٌَٚ
َّللاُ ِِْٓ فَ ْ
سبََّٓ اٌَّ ِزٌَٓ لُتٍُِٛا فًِ َ
َََ ٚل ت َْح َ
ستَ ْب ِ
سبِ ِ
َخ ٍْفِ ِ ُْ ٙأَ ََّل َخ ْٛفٌ َعٍَ ٍْ ََِ َٚ ُْ ٙل ُ٘ ُْ ٌَ ْح َضُٔ)ٔ7ٓ( َْٛ

صٌفٌة 2015



مكانة الشهٌد عند هللا .
ُ
( فضابل ُ ال ُ
شهداء) :وهً خمسة فضابل
.1
.2
.3
.4
.5

أحٌاء فً الحقٌقة وإن ماتوا فً الدنٌا (علل) .بدلٌل بقاء ذكرهم فً الدنٌا وثناء الناس علٌهم.
ٌتنعمون بما أعد هللا لهم من ألوان النعٌم فً الجنة.
ٌفرحون بال ُمجاهدٌن الشهداء الذٌن ٌستشهدون بعدهم (علل) -1لعلمهم بالثواب العظٌم  -2والسعادة واألمن الذي ٌنتظرهم فً اآلخرة
أنهم ال ٌحزنون على ما تركوه فً الدنٌا من أموال وؼٌرها ( .علل) لما رأوا من عظم نعٌم الجنة .
أنهم ال ٌخافون (علل) .ألنهم أمنوا من عذاب هللا  ,وأٌقنوا برضاه عنهم .



وهذا الثواب العظٌم ٌتناسب مع ما قدمه الشهٌد فً سبٌل حماٌة دٌنه والدفاع عن أمته .
ض ًٍ َٚأََّْ َّ
ش ُش َْٚبِِٕ ْع َّ ٍة ِمنَ َّ
ضٍ ُع أَ ْج َش ا ٌْ ُّ ْؤ ٍَِِِٕٓ (ٔ)ٔ7
َّللاِ َٚفَ ْ
ٌَ ْ
َّللاَ ََل ٌُ ِ
ستَ ْب ِ

ذكر حال الشهداء وإستبشارهم بمن خلفهم
أهمٌة ُ
 -1حث للمإمنٌن على زٌادة الطاعة
الترؼٌب بنٌل منازل ال ُ
شهداء
-2
ُ

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

 -3والتسا بقُ إلى الجهاد.
ُ -4بشرى للمإمنٌن بالفوز بالجنة

اذكر ثبلثا ا مما وعد هللاُ به ال ُ
شهداء؟

شتوٌة 2011
 لماذا وصفت اآلٌات الشهداء بؤنهم ال
ٌخافون؟

علل :ذك ُر القرآن حال الشهداء للمإمنٌن
األحٌاء.؟

ِ
ِ
ول ِمن ب ع ِد ما أَصاب هم الْ َقر ِ ِ
َّ ِ
الر ُس ِ
يم ()211
استَ َجابُوا لِلَّ ِو َو َّ
سنُوا م ْن ُه ْم َواتَّ َق ْوا أ ْ
ين أ ْ
ين ْ
َج ٌر َعظ ٌ
ْ َْ َ َ َُ ُ ْ ُ
ح للَّذ َ
الذ َ
َح َ
طاعة هللا ورسوله فً الشدة والرخاء.
 عندما رجع ال ُمسلمون من ؼزوة أحد إلى المدٌنة طلب منهم النبًﷺ -وهم ُمتعبٌن ومجروحٌن -
 -1 -1الرجوع للقاء كفار قرٌش مرة ثانٌة قاببل ( من ٌذهب فً إثرهم).
 -2فاستجاب الصحابة لرسولهم  ,وأطاعوا أمر هللا عزوجل  .فخرجوا حتى وصلوا حمراء األسد –-وقد وعدهم هللا بالثواب العظٌم.

سبَُٕب َّ
بط لَ ْذ َج َّ ُعٛا ٌَ ُى ُْ فَ ْ
َّللاُ َْ ِٔٚع َُ ا ٌْ َِ ٛوٍ ًُ (ٖ)ٔ7
بخش َْ ُْ ُ٘ ٛفَضَا َد ُ٘ ُْ إٌِ َّبًٔب َٚلَبٌُٛا َح ْ
اٌَّ ِزٌَٓ لَب َي ٌَ ُ ُُ ٙإٌَّ ُ
بط إَِّْ إٌَّ َ
ُ
الثبات فً وجه األعداء ومخططاتهم.
سفٌان بخروج ال ُمسلمٌن فً حمراء األسد لقً ركبا ا من المشركٌن.
خطة ابو سفٌان  -1عندما سمع أبو ُ
سفٌان علٌهم المال على أن ٌذهبوا إلى ال ُمسلمٌن فً حمراء األسد وٌقوموا بتثبٌط عزٌمة ال ُمسلمٌن بان ٌُحذروهم من ُجموع ال امشركٌن.
 -2فعرض أبو ُ

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

استجا ُبوا
 ما سبب نزول قوله تعالى( :الَّذٌن ْ....أو صٌفٌة 2010
ما األمر الذي استجاب له الصحابة الكرام؟

 ورددت كلمة الناس مرتٌن  ,على
من تعود؟ الناس األولى  :الركب
الذي أرسله أبو سفٌان,
الناس الثانٌة :جٌش قرٌش .
 ص  -2010كٌؾ عمل أبو سفٌان على
تخوٌؾ ال ُمسلمٌن ؟

الصفحة 13

الوحدة األولى :القرآن الكرٌم وعلومه

الدرس الرابع  :فضل ُ الجهاد واالستشهاد والثبات فً وجه األعداء  ,اآلٌات ( )175-169آل عمران

الصفحة )3 -3( :

محتوى المادة التعلٌمٌة
سفٌان على ال ُمسلمٌن )
و لكن ما زاد ذلك ال ُمسلمٌن إال( -:نتابج مكٌدة أبو ُ




ثباتا ا وإصراراا على القتال .
ا
وثقة بنصرهللا وتؤٌٌده .

االسئلة الوزارٌة والمقترحة



وقالوا :حس ُبنا هللا و نعم الوكٌل (وهذا دعاء ٌقول ُه ال ُمسلم عند الكرب).

ما الدعاء الذي ٌقوله المسلم عند الكرب؟؟

(نتابج مكٌدة أبو سفٌان على قرٌش)

 فؤلقى هللا ال ُرعب فً قلوب ال ُمشركٌن بعد أن بلؽ ُتهم أنباء خروج ال ُمسلمٌن ورؼبتهم فً القتال  ,فؤسرعوا فارٌن الى مكة .

 -5نتابج حمراء األسد-:







.

حاز ال ُمسلمون على األجر و الثواب
ازدادوا إٌمانا و ٌقٌنا .
أذلوا أعداء هللا .
اتبعوا رضوان هللا بطاعتهم ّلِل ورسوله.

ما نتابج ؼزوة حمراء األسد؟

 ْٛإِْْ ُو ْٕتُ ُْ ُِ ْؤ ٍَِِِٕٓ (٘)ٔ7
إَِّٔ َّب َرٌِ ُى ُُ اٌ َّ
ش ٍْطَبُْ ٌُ َخ ِّٛفُ أَ ٌٍَِْٚب َءُٖ فَ ََل ت ََخبفَُ َٚ ُْ ُ٘ ٛخبفُ ِ
ٌخاؾ إال هللا وحده (,نتابج وآثار مخافة المإمن ّلِل)
 -5هكذا نرى بؤن المإمن ال
ُ

ٌُ قبل على طاعته .
ٌ تبع ُهدى رسوله ﷺ.
ُ
 ال ٌخاؾ من الكفار وال ُمشركٌن .ألن الكفار ضعاؾ ال ناصر لهم من هللا  ,وإنما ٌخافهم ال ُمنافق الذي ال ٌشعر بحبلوة اإلٌمان وعظم الشهادة.

ما ترشد إلٌه اآلٌات-:
-1
-2
-3
-4

ال ُ
شهداء منزلتهم عظٌمة عند هللا عزوجل .........لآلٌة .3+2+1
طاعة هللا واجبة فً كل الظروؾ..............لآلٌة 4
ال ُمسلم ٌثق بنصر هللا ما دام ُملتزما بطاعته .. .لآلٌة 5
ال ُمسلم ٌُحارب اإلشاعة الكاذبة  ,لما فٌها خطرعلى المجتمع اإلسبلمً .....لآلٌة 6

ص  2016بٌن فضل الشهداء المذكور فً قوله تعالى ((فَ ِش ِحٍَٓ بِ َّب آَتَب ُ٘ ُُ َّ
ششُ َْٚبِبٌَّ ِزٌَٓ ٌَ ُْ ٌَ ٍْ َحمُٛا بِ َِ ِِْٓ ُْ ٙخ ٍْفِ ِ ُْ ٙأَ ََّل َخ ْٛفٌ
ضٍِ ِٗ َْ ٌَٚ
َّللاُ ِِْٓ فَ ْ
ستَ ْب ِ
َعٍَ ٍْ ََِ َٚ ُْ ٙل ُ٘ ُْ ٌَ ْح َضُٔ)ٔ7ٓ( َْٛ
ٌ -1فرحون بالمجاهدٌن الشهداء الذٌن ٌستشهدون بعدهم .
 -2أنهم ال ٌحزنون ,على ما تركوه فً الدنٌا من أموال وؼٌرها .
 -3أنهم ال ٌخافون ,ألنهم أمنوا من عذاب هللا  ,وأٌقنوا برضاه عنهم .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

ش 2016
ما الدرس المستفا ُد من اآلٌة السابقة ؟
اإلجابة  ....رقم  3من مما ترشد الٌه اآلٌات .



ُتشٌ ُر اآلٌة الى سلوك وظاهرة
إجتماعٌة سلبٌة .أذكره؟

الصفحة 14

الوحدة األولى  :القرآن الكرٌم وعلومه

الدرس الخامس :المإمنون ٌثقون بنصر هللا عز وجل  ,اآلٌات ( )41-38من سورة التوبة .
محتوى المادة التعلٌمٌة

الصفحة )2 -1( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

تفسٌر وحفظ
ِ
ِ ِِ ِ
اُ ال ِ
ِ ِ
ضيتم بِال ِ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
يل اللَّ ِو اثَّاقَلْتُم إِلَى ْاْلَر ِ ِ
يل لَ ُك ُم انْ ِف ُروا فِي َسبِ ِ
يل ( )11إََِّل تَ نْ ِف ُروا
ْ
ْحيَاة الدُّنْيَا م َن ْاَْخ َرة فَ َما َمتَ ُ َ
ض أ ََر ُ ْ َ
ْ
يَا أَيُّ َها الذ َ
ْحيَاة الدُّنْيَا في ْاَْخ َرة إََّل قَل ٌ
ين آ ََمنُوا َما لَ ُك ْم إذَا ق َ
ِ
َّ ِ
ٍ ِ
ول
ين َك َف ُروا ثَانِ َي اثْ نَ يْ ِن إِ ْذ ُى َما فِي الْغَا ِر إِ ْذ يَ ُق ُ
يما َويَ ْستَبْ ِد ْل قَ ْوًما غَيْ َرُك ْم َوََل تَ ُ
ص ُروهُ فَ َق ْد نَ َ
ض ُّروهُ َشيْئًا َواللَّوُ َعلَى ُك ِّل َش ْيء قَدي ٌر ( )11إََِّل تَ نْ ُ
يُ َع ِّذبْ ُك ْم َع َذابًا أَل ً
ص َرهُ اللَّوُ إِ ْذ أَ ْخ َر َجوُ الذ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
لِ ِ ِ
ٍ
يم ( )10انْفِرُوا خِفَافًا
ين َك َف ُروا ُّ
َ
صاحبِو ََل تَ ْح َز ْن إِ َّن اللَّوَ َم َعنَا فَأَنْ َز َل اللَّوُ َسكينَتَوُ َعلَيْو َوأَيَّ َدهُ بِ ُجنُود ل ْ
الس ْفلَى َوَكل َمةُ اللَّو ى َي ال ُْعلْيَا َواللَّوُ َع ِز ٌيز َحك ٌ
َم تَ َرْو َىا َو َج َع َل َكل َمةَ الذ َ
َ
َاًل وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ()14
وَثِق ً

اكتب اآلٌة الكرٌمة التً تشٌر إلى كل معنى من
المعانً اآلتٌة؟
 -1استنكار التخلؾ عن الجهاد .اآلٌة38
 -2التهدٌد بالعذاب واالستبدال39.
 -3نصرة هللا لنبٌه فً الهجرة40.
 -4وجوب الجهاد بالمال والنفس وفً كل
الظروؾ 41 .

معانً المفردات و التراكٌب:






إعبلء لكلمة هللا .
انفروا فً سبٌل هللا :اخرجوا للجهاد
ا
اثاقلتم إلى األرض  :تباطؤتم فً الخروج إلى الجهاد.
خفافا ا و ثقاالا  :على أي حال كنتم من ال ٌُسر أو ال ُعسر أو القوة أو الضعؾ
الجنود  :ال ٌعلمهم إال هللا ,فكل شًء فً هذا الكون من جنود هللا وظٌفتهم حماٌة النبً علٌه السبلم خبلل الهجرة.

الؽار :ؼار ثور.

سبب النزول
 -1نزلت اآلٌات في غزوة تبوك ,حٌث أستنفر النبً علٌه السبلم أصحابه لقتال الروم ,فً ( )9هجرٌة.

صعوبات ( علل)
 -2فشق ذلك على ال ُمسلمٌن .ال ُ
الناس فً عسرة
ُ
 -الح ُر شدٌد

 -المسافة طوٌلة

 الببل ُد فً جدبكثٌرالعدد وال ُعدة
 العدوُ

قطؾ الثمار فً المدٌنة قد اقترب .
ُ

 -3فؤخبر النبً الكرٌم أصحاب ُه عن وجهته لقتال الروم فً هذه الؽزوة – على ؼٌر عادته  ( -علل) حتى ٌستعدوا لذلك تمام ال ُعدة وال
ٌتخلفوا عن الجهاد .
 -4لكن بعض ال ُمسلمٌن قد ترددوا وحدثتهم أنفُسهم بالتخلؾ عن الخروج (علل) نظراا للظروؾ المحٌطة السابقة الذكر  ,فجاءت هذه اآلٌات ُتعاتبهم
ٌجب إن ٌقوموا به.
وتوجههم إلى ما
ُ

شتوٌة 2010
 -1فً أي ؼزوة نزلت اآلٌات الكرٌمة؟
 فً أي سنة حدثت ؼزوة تبوك؟
 ما الظروؾ التً جعلت بعض الصحابة
ُتحدثهم أنفسهم بعدم الخروج للجهاد ؟

 علل  -أخبر النبً عن وجهته فً ؼزوة تبوكعلى ؼٌر عادته؟

تفسٌر اآلٌات الكرٌمة-:

سبٍِ ًِ َّ
ُ ا ٌْ َحٍَب ِِ اٌ ُّذ ٍَْٔب فًِ
ِضٍتُ ُْ ِبب ٌْ َحٍَب ِِ اٌ ُّذ ٍَْٔب َِِٓ ْاََ ِخ َش ِِ فَ َّب َِتَب ُ
ٌَب أٌَُّ َٙب اٌَّ ِزٌَٓ آَ َُِٕٛا َِب ٌَ ُى ُْ إِ َرا لٍِ ًَ ٌَ ُى ُُ ا ْٔفِ ُشٚا فًِ َ
ض أَ َس ِ
َّللاِ اثَّب َل ٍْتُ ُْ ِإٌَى ْاْلَ ْس ِ
ش ٍْئًب ََّ ٚ
ًَ ٍء لَ ِذٌ ٌش (َ )ٖ1
ض ُّشَ ُٖٚ
ْاََ ِخ َش ِِ إِ ََّل لٍٍَِ ًٌ ( )ٖ3إِ ََّل تَ ْٕفِ ُشٚا ٌُ َع ِّز ْب ُى ُْ َع َزابًب أٌٍَِ ًّب َْ ٌَٚ
ستَ ْب ِذ ْي لَ ًِْ ٛب َغ ٍْ َش ُو ُْ َََ ٚل تَ ُ
َّللاُ َعٍَى ُو ًِّ ش ْ

التنفٌر من التخاذل والتقاعس عن الجهاد
أسالٌب التنفٌرمن التخاذل والتقا ُعس عن الجهاد( مخاطر ترك الجهاد)
ُ
أ -استنكار التخلف عن الجهاد:-:حذر هللا المإمنٌن من:
 التباطإ فً الخروج للجهاد إذا استنفروا له ,والركون للراحة  ,ولنعٌم الدنٌا الزابل  ,وكراهٌة مشاق السفر و قتال األعداء.

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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شتوٌة 2009
تضمنت اآلٌات الكرٌمة التنفٌ ُر والتقاعس عن
الجهاد بؤسالٌب ثبلثة  ,أذكرها؟
اإلجابة أ  +ب  +ج
الصفحة 15

الوحدة األولى  :القرآن الكرٌم وعلومه

الدرس الخامس :المإمنون ٌثقون بنصر هللا عز وجل  ,اآلٌات ( )41-38من سورة التوبة .

الصفحة )2 -2( :

محتوى المادة التعلٌمٌة
ب  -التهديد بالعذاب األليم:
 حذر هللا عزوجل المإمنٌن من مخاطر القعود عن الجهاد.
 توعد هللا من ٌتقاعس عن الجهاد بالعذاب األلٌم فً الدنٌا واآلخرة .
 ومن صور العذاب األلٌم تسلٌط األعداء علٌهم.
ج  -التهديد باًلستبدال  :حذرهللا ال ُمتكاسلٌن عن الجهاد باالستبدال بقوم آخرٌن ومن صفاتهم ( ٌنفرون إذا استنفروا و ٌُجٌبون إذا دعوا وٌطٌعون هللا
ورسوله ) علل حتى ال ٌتوهم ال ُمتثاقلٌن بؤن ؼلبة أعداء الدٌن وتحقٌق عز اإلسبلم ال ٌحصل إال بهم .

االسئلة الوزارٌة والمقترحة



ما صورة العذاب األلٌم الذي توعد هللا
به من ٌتقاعس عن الجهاد؟

نصر هللا تعالى لنبٌه علٌه السبلم

َّللاَ َِ َعَٕب فَأَ ْٔ َض َي َّ
صب ِحبِ ِٗ ََل ت َْحضَْْ إَِّْ َّ
ص َشُٖ َّ
س ِىٍَٕتَُٗ َعٍَ ٍْ ِٗ َٚأٌََّ َذُٖ بِ ُجٍُٕ ٛد ٌَ ُْ
إِ ََّل تَ ْٕ ُ
َّللاُ َ
َّللاُ إِ ْر أَ ْخ َش َجُٗ اٌَّ ِزٌَٓ َوفَ ُشٚا ثَبِٔ ًَ ا ْثَٕ ٍْ ِٓ إِ ْر ُ٘ َّب فًِ ا ٌْ َغب ِس إِ ْر ٌَمُُ ٛي ٌِ َ
ص ُش ُٖٚفَمَ ْذ َٔ َ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
َّللاِ ِ٘ ًَ اٌ ُعٍٍَب ََّ ٚ
سفٍَى ََ ٚوٍِ َّة َّ
َّللاُ َع ِضٌ ٌض َح ِىٍ ٌُ (ٓٗ) َ
ت ََش َْ٘ٚب ََ ٚج َع ًَ َوٍِ َّة اٌَّ ِزٌَٓ َوفَ ُشٚا اٌ ُّ
ٌنصرمن ٌنصره ,وهو قادرعلى ُنصرة نبٌه ودٌنه بدون ُمساعدة أحد ..
سنن هللا – فً خلقه  -أن هللا
ُ
 -1فً ذلك إشارة إلى ُ

 -2الدلٌل على ذلك خروج النبً علٌه السبلم ُمهاجراا من مكة ومعه أبو بكر الصدٌق _ رضً هللا عنه -وذهابهما إلى ؼار ثور ,حٌث جد
المشركون فً طلبهما حتى وصلوا إلى الؽار.
 -3حال ُ أبوبكر -:كان خابفا ا رضً هللا عنه على أ -النبً علٌه السبلم  ,ب -وعلى دعوة اإلسبلم عندما تؤكد من اقتراب المشركٌن من الؽار.
صب ِحبِ ِٗ ََل ت َْحضَْْ إَِّْ ََّ
َّللا
 -4حال النبً علٌه السبلم  -:طمؤن النبً علٌه السبلم أبا بكر بؤن هللا سٌحمٌهما قاببلا ( ما ظنك باثنٌن هللا ثالثهما) (.إِ ْر ٌَمُُ ٛي ٌِ َ
َِ َعَٕب)
 -5كٌفٌة تؤٌٌد هللا لنبٌه ونصرته-:
 أنزل هللا تعالى الطمؤنٌنة على رسوله علٌه السبلم ( .فَأ َ ْٔضَ َي َّ
س ِىٍَٕتَُٗ)
َّللاُ َ
 سخر هللا لرسوله جنوداا لٌحفظوه خبلل الهجرة وصفتها ال ٌعلمها إال هوَٚ (.أٌََّ َذُٖ بِ ُجٍُٕ ٛد ٌَ ُْ تَ َش َْ٘ٚب)
 -6نصر هللا نبٌه علٌه السبلم على أعدابه  ,وأفشل ُخطة المشركٌن فً قتل رسوله  ,وهللا ؼالب على أمره رؼم مإامرة المشركٌن.

شتوٌة  +2015ص2016
-1أ أشارت اآلٌات الى سنة من سنن هللا فً
خلقه  .بٌنها؟
 -2ما المقصود بالضمٌر ( هما ) ؟
 --3ما اسم الؽار الذي أشارت إلٌه اآلٌة؟
 علل سبب خوؾ أبً بكر الصدٌق فً
الؽار .

سبٍِ ًِ َّ
َّللاِ َرٌِ ُى ُْ َخ ٍْ ٌش ٌَ ُى ُْ إِْْ ُو ْٕتُ ُْ تَ ْعٍَ ُّ)ٗٔ( َْٛ
س ُى ُْ فًِ َ
ا ْٔفِ ُشٚا ِخفَبفًب َٚثِمَ ًبَل ََ ٚجب ِ٘ذُٚا بِأ َ ِْ َٛاٌِ ُى ُْ َٚأَ ْٔفُ ِ
 -1أمر هللا تعالى المإمنٌن بالجهاد فً سبٌله وقتال األعداء حتى وإن بدا فٌه مشقة ظاهرة .
 -2إذا أعلن ولً األمر الحاكم المسلم النفٌر فعلى المسلمٌن أن ٌخرجوا للجهاد فً حاالتهم جمٌعا ( سواء كانوا حالة من ال ٌُسر وال ُعسر ,والؽنى والفقر
 ,والرخاء والشدة ,والقوة والضعؾ( .).علل) إعبل اءلكلمة هللا تعالى  ,وتحقٌقا ا ألهداؾ الجهاد ( النصر ,ودحراألعداء) ,فهذا طرٌقُ السعادة فً الدنٌا
واآلخرة.
 -3وذكرت اآلٌة نوعان من أنواع الجهاد وهما ( الجها ُد بالمال والجها ُد بالنفس)
ما ترشد إلٌه اآلٌات الكرٌمة -1ال ُمسلم ال ٌتثاقل عن الجهاد فً سبٌل هللا تعالى  ,وٌبذل ُ فً ذلك مال ُه ونفسه .لآلٌة4......
-2التحذٌر من ترك الجهاد لما فً ذلك من مخاطر وعواقب على األمة .لآلٌة 2..
 -3ال ُمسل ُم ٌثق بنصرهللا عزوجل وٌأخذ بأسباب النصر .لآلٌة 3......

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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علل ( إذا أعلن ولً األمر الحاكم
ال ُمسلم النفٌر فعلى ال ُمسلمٌن أن
ٌخرجوا للجهاد فً حاالتهم جمٌعا ا ).

الصفحة 16

الوحدة األولى  :القرآن الكرٌم وعلومه

الصفحة )4 -1( :

الدرس السادس  :وصاٌا وتوجٌهات قرآنٌة  ,اآلٌات ()19 -12

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

محتوى المادة التعلٌمٌة
تفسٌر وحفظ
ش ُك ُر لن ْفسه ومنْ كفر فإنَّ َّ
هللا ؼن ًٌّ حمٌد ( )12وإ ْذ قال ل ُ ْقمانُ ال ْبنه وهُو ٌع ُظ ُه ٌا ُبن ًَّ ال ُت ْ
ش ُك ْر فإ َّنما ٌ ْ
ش ُك ْر َّّلِل ومنْ ٌ ْ
لقدْ آت ٌْنا ل ُ ْقمان ا ْلح ْكمة أن ا ْ
شر ْك
ب َّ
ُ
ص ٌْنا ْاإل ْنسان بوالد ٌْه حمل ْت ُه أ ُّم ُه وهْ انا على وهْ ن وفصال ُ ُه فً عام ٌْن أن ا ْ
اّلِل إنَّ ال ِّ
ش ُك ْر لً ولوالد ٌْك إل ًَّ ا ْلمصٌ ُر ( )14وإنْ
ش ْرك ل ُظ ْلم عظٌم ( )13وو َّ
جاهداك على أنْ ُت ْ
شرك بً ما ل ٌْس لك به ع ْلم فبل ُتط ْع ُهما وصاح ْب ُهما فً ال ُّد ْنٌا م ْع ُرو افا وا َّتب ْع سبٌل منْ أناب إل ًَّ ُث َّم إل ًَّ م ْرج ُع ُك ْم فؤُن ِّب ُب ُك ْم بما ُك ْن ُت ْم ت ْعملُون
َّ
َّ
ْ
الصبلة
السماوات أ ْو فً ْاأل ْرض ٌؤت بها هللا ُ إنَّ هللا لطٌؾ خبٌر (ٌ )16ا ُبن ًَّ أقم َّ
(ٌ )15ا ُبن ًَّ إ َّنها إنْ ت ُك م ْثقال ح َّبة منْ خ ْردل فت ُكنْ فً ص ْخرة أ ْو فً َّ
َّ
ُ
ْ
ْ
َّ
ُ
ب
اصب ْر على ما أصابك إنَّ ذلك منْ ع ْزم األ ُمور ( )17وال تص ِّع ْر خدَّك للناس وال ت ْمش فً األ ْرض مر احا إنَّ هللا ال ٌُح ُّ
و ْأ ُم ْر با ْلم ْع ُروؾ وا ْنه عن ا ْل ُم ْنكر و ْ
شٌك و ْ
ُكل َّ ُم ْختال ف ُخور ( )18وا ْقصدْ فً م ْ
صوات لص ْوتُ ا ْلحمٌر ()19
ض منْ ص ْوتك إنَّ أ ْنكر ْاأل ْ
ض ْ
اؼ ُ
معانً ال ُمفردات والتراكٌب اآلتٌة
أناب إلً :رجع إلً بالتوبة والطاعة واالستؽفار .
فصاله :فطامه عن الرضاعة .
وهنا  :ضعفا /
ال ُتصعر خدك :ال ُتعرض بوجهك عن الناس تكبراا
مثقال حبة من خردل :وزن بذرة خردل وهً أصؽر من بذور السمسم .
اقصد فً مشٌك :توسط واعتدل فٌه  .أنكر األصوات :أقبح .
مرحا ا :بطراا وخٌبلءُ .مختالُ :متكبر فً مشٌته .
اؼضض :اخفض.

اكتب اآلية الكريمة التي تشير إلى كل معنى من المعاني

اآلتية؟

 -1وجوب شكر هللا تعالى على نعمه12 ,.
 -2التحذٌر من الشرك13 .
 -3اإلحسان إلى الوالدٌن14 .
 -4ال طاعة لمخلوق فً معصٌة الخالق15.
 -5مراقبة هللا تعالى والٌقٌن بعلمه الشامل15.
 -6إقامة الصبلة17 .
 -7األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر17.
 -8الصبر على المصابب17.
 -9التواضع وعدم التكبر18 .
 -10الوقار واالتزان18.
-11اإلعتدال فً الصوت عند الحدٌث19..

التعرٌؾ بسورة لقمان
سبب التسمٌة ُ :سمٌت بسورة لقمان الشتمالها على وصاٌا لُقمان البنه آٌاتها  :مكٌة وهً  34آٌة
ُ
ُ
من هو لقمان؟ هو عبد من عباد هللا الصالحٌن
الموضوعات التً تعالجها السورة :العقٌدة  /ذ ُم الشرك  /األم ُر بمكارم األخبلق  /النهً عن القبابح و ال ُمنكرات..
 تضمنت اآلٌات مجموعة من الوصاٌا والتوجٌهات من لقُمان البنه ومن هذه الوصاٌا-:

عرؾ بسورة لقمان من حٌث:

 -1سبب التسمٌة بهذا االسم.
 -2من هو لقمان.
 -3ما الموضوعات التً تناولتها السورة.
وجوب شكر هللا تعالى على نعمه -2 .التحذٌ ُر من الشرك -3 .اإلحسان إلى الوالدٌن -4 .ال طاعة لمخلوق فً معصٌة الخالقُ -5 .مراقبة
-1
ُ
 عدد وصاٌا لقُمان ألبنه؟
هللا تعالى والٌقٌن بعلمه الشامل -6 .إقامة الصبلة -7.األمر بالمعروؾ والنهً عن ال ُمنكر -8 .الصبر على المصابب -9 .التواضع وعدم
التكبر -10 .الوقار واالتزان  -11.االعتدال فً الصوت عند الحدٌث.

س ِٗ ََ َِْٓ ٚوفَ َش فَئ َِّْ َّ
َّللاَ َغًِٕ َح ٍِّ ٌذ (ٕٔ)
ش ُى ْش فَئَِّٔ َّب ٌَ ْ
ش ُى ْش ِ َّّلِلِ َْ ٌَ َِْٓ ٚ
ََ ٌَمَ ْذ آَتَ ٍَْٕب ٌُ ْم َّبَْ ا ٌْ ِح ْى َّةَ أَ ِْ ا ْ
ش ُى ُش ٌَِٕ ْف ِ
أوالا -:وجوب شكر هللا تعالى على نعمه.

َ

 -1أمر(أوجب) هللا لقُمان بان ٌشكره على ما أنعم علٌه من نعم عظٌمة كثٌرة ,ومنها :الحكمة والعقل السدٌد
 -2ثمرة الشكروعدم شكره على النعم وأثرها :إ) العبد أذا شكر هللا على النعمة فإن ثمرة الشكر تعو ُد علٌه بحفظ النعمة والزٌادة فٌها.

ب)ومن لم ٌقم بواجب ال ُ
ُ
ستحق للحمد.
شكرلل – عزوجل  -فإن هذا الٌضرُ هللا ُسبحانه (علل ) فهو الغنً عن خلقه ال ُم
ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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ما حك ُم ُ
شكر هللا على النعم؟ واجب
بماذا أنعم هللا على لُقمان؟
ما أثر شكر هللا على النعم أو عدم
ُ
شكره ؟
الصفحة 17

الوحدة األولى  :القرآن الكرٌم وعلومه

الصفحة )4 -2( :

الدرس السادس  :وصاٌا وتوجٌهات قرآنٌة  ,اآلٌات ()19 -12
محتوى المادة التعلٌمٌة

ش ِشنْ بِ َّ
بّلِلِ إَِّْ اٌش ِّْشنَ ٌَظُ ٍْ ٌُ ع َِظٍ ٌُ
َٚإِ ْر لَب َي ٌُ ْم َّبُْ َِل ْبِٕ ِٗ َِ ٌَ َُٛ ٘ٚعظُُٗ ٌَب بَُٕ ًَّ ََل تُ ْ
ثانٌا ا -:التحذٌر من الشرك.

االسئلة الوزارٌة والمقترحة
(ٖٔ) َ

 -1خاطب ل ُقمان ابن ُه ( ُمرشداا ومحذراا) له من أن ٌُشرك مع هللا أحداا ؼٌره.
 -2جاء التحذٌر من الشرك فً بداٌة الوصاٌا ( علل).
أ) ألنه أقبح الذنوب.
ب) ألن فٌه ظلم واعتداء على حقوق هللا ال ُمستحق للعبادة وحدهُ.
ج) الن فٌه ظلم المرء لنفسه أن ٌُشرك باّلِل تعالى .

صٌفٌة 2011
 -1جاء التحذٌر من الشرك فً بداٌة الوصاٌا ,
فسر سبب ذلك؟

ُ -3حكم الشرك والتوبة منه-:

 -2ما ُحكم الشرك باّلِل  ,وكٌفٌة التوبة منه؟

وٌتوب إلى ربه.
الشرك ذنب عظٌم ال ٌؽفره إال هللا تعالى أبداا ما لم ٌرجع عنه صاحبه
ُ

َي الْم ِ
اْلنْسا َن بِوالِ َدي ِو حملَْتوُ أ ُُّموُ و ْىنًا َعلَى و ْى ٍن وفِصالُوُ فِي َعامي ِن أ ِ
ص ُير ()21
َوَو َّ
َن ا ْش ُك ْر لِي َولَِوالِ َديْ َ
َْ
َ َ َ
ك إِل َّ َ
َ
ص ْي نَا ِْ َ َ ْ َ َ
ثالثا ا  -:اإلحسان إلى الوالدٌن

ُ
تحث على اإلحسان إلى الوالدٌن (علل) وذلك لفضلهما الكبٌرعلى اإلنسان فً تنشبته وتربٌته ووجوده.
 -1جاءت اآلٌات الكرٌمة

 - 2خص هللا – عزوجل  -األ ُم بالذكر :

 لِما تُعانيه األم من آثار الحمل .
 ما يتبعُ الحمل من وًلدة ورِضاعة وتربية.
ِ
ِ
ِ
ِ
ك)
 -3أمره سبحانه أن ٌشكره على نعمة اإلٌمان واإلحسان( علل) لقولو (أَن ا ْش ُك ْر لي َول َوال َديْ َ
(أ َِن ا ْش ُك ْر لِي َولَِوالِ َديْ َك) ُ
شك ُر ّلِل فهو ال ُمستحق للشكر أوالا .ألنه انشؤ اإلنسان من العدم  .اإلحسان للوالدٌن  ,ثانٌا ألنهما سببُ

 جاءت اآلٌات الكرٌمة تحث على
اإلحسان إلى الوالدٌن علل ذلك؟
صٌفٌة  +2011شتوٌة 2009
 -2جاءت اآلٌات الكرٌمة تحث على اإلحسان إلى
الوالدٌن ,ثم خص هللا عز وجل األم بالذكر  ,برر
سبب تخصصٌها بذلك؟


فسر قوله تعالى أن ا ْ
ش ُك ْر لً ولوالد ٌْك؟

وجوده.

َك بِ ِو ِعلْم فَ ََل تُ ِطعهما و ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َي َم ْرِج ُع ُك ْم فَأُنَبِّئُ ُك ْم بِ َما ُكنْتُ ْم تَ ْع َملُو َن
اى َد َ
سل َ
َي ثُ َّم إِل َّ
اب إِل َّ
َوإِ ْن َج َ
يل َم ْن أَنَ َ
ُْ َ َ َ
ٌ
صاح ْب ُه َما في الدُّنْ يَا َم ْع ُروفًا َواتَّب ْع َسب َ
اك َعلى أَ ْن تُ ْش ِر َك بي َما لَيْ َ

رابعا ا -:ال طاعة لمخلوق فً معصٌة الخالق
وجوب طاعة اإلنسان لوالدٌه إذا كان ما ٌطلبانه فً ؼٌر معصٌة هللا تعالى.
-1
ُ

ُ
طاعة اإلنسان لوالدٌه إذا كان ما ٌطلبانه فً معصٌة هللا تعالى ( إذا طلبا منه الكفر باّلِل ,أو الشرك باّلِل ,أو أمر فٌه معصٌة ,أو ترك
 -2ال تجب
ِ
فرٌضة) .لقوله تعالى( فَ ََل تُط ْع ُه َما) مع التؤكٌد على
 وجوب برهما واإلحسان إلٌهما حتى ولوكانا مشركٌن (علل) جزاء ما تحمبله من المشقة والعناء فً رعاٌته.ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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 ما ُحك ُم طاعة الوالدٌن فً ؼٌر معصٌة؟
 ما ُحك ُم طاعة الوالدٌن فً معصٌة؟

الصفحة 18

الوحدة األولى  :القرآن الكرٌم وعلومه

الصفحة )4 -3( :

الدرس السادس  :وصاٌا وتوجٌهات قرآنٌة  ,اآلٌات ()19 -12
محتوى المادة التعلٌمٌة

سبب نزول اآلٌة  -:نزلت اآليات في الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه ( حين حلفت أم سعد أن ًل
ُ
تكلّمهُ أبدا حتى يَكفرَ بدينهِ وًل تأكلَ وًل تشربَ حتى قالت  :زعمتَ أن هللا وصّاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمركَ بهذا  ,فمكثت ثالثَ
ليالي حتى غُشي عليها من التعب  ,فأنزل هللا عزّ وجل هذه اآلية ).

ك ِمثْ َق َ ٍ ِ
ْت بِها اللَّو إِ َّن اللَّو ل ِ
ٍ ِ
ِ
السماو ِ
ات أ َْو فِي ْاْل َْر ِ
يف َخبِ ٌير ()21
َط ٌ
يَا بُنَ َّي إِنَّ َها إِ ْن تَ ُ
َ
ض يَأ ِ َ ُ
ال َحبَّة م ْن َخ ْر َد ٍل فَ تَ ُك ْن في َ
ص ْخ َرة أ َْو في َّ َ َ
خامسا ا" -مراقبة هللا تعالى والٌقٌن بعلمه الشامل

ٌ -1وصً ل ُقمان ابنه أن ٌحرص على طاعة هللا تعالى  ,وأن ٌبتعد عن معصٌته.
ٌحاسب علٌه (علل)
س
ُ
 -2أن العمل مهما كان صؽٌراا من خٌر أو شر  ,فإن هللا تعالى ٌعلمه و ُ
 ألنه سبحانه ال تخفى علٌه خافٌة من أعمال عباده.
 فهو خبٌر ببواطن األمور .

االسئلة الوزارٌة والمقترحة
شتوٌة  +2009صٌفٌة 2012
 -1بٌن سبب نزول اآلٌة الكرٌمة ؟
نزلت اآلٌات الكرٌمة فً شؤن صحابً جلٌل
أمرته أمه بالكفر فلم ٌطعها ؟
ومن هذا الصحابً؟


ما أهمٌة إستشعار ُمراقبة هللا
فً كل عمل؟

ِ
ك ِم ْن َع ْزِم ْاْل ُُموِر ()21
يَا بُنَ َّي أَقِ ِم َّ
ك إِ َّن ذَلِ َ
َصابَ َ
الص ََلةَ َوأ ُْم ْر بِال َْم ْع ُروف َوانْوَ َع ِن ال ُْم ْن َك ِر َو ْ
اصبِ ْر َعلَى َما أ َ

الص ََل َة)
سادسا -:إقامة الصبلة (يَا بُنَ َّي أَقِ ِم َّ
 -1إقامة الصبلة وذلك بالمحافظة على أداء الصبلة تامة بؤركانها وواجباتها وأوقاتها(علل)-:

 لما للصبلة من فضل عظٌم ومنزلة رفٌعة بٌن العبادات التً كلؾ هللا تعالى بها اإلنسان.
 ألنها صلة العبد بربه.
 -2جاء األمر فً القرآن بإقامة الصبلة ولٌس بؤدابها الشكلً (علل)-:

 ألن اإلقامة فٌها معنى زابد عن األداء إذ تشمل الخشوع واإلتقان
 وااللتزام بتحقٌق أثارها ومعانٌها فً النفس والسلوك.
ِ
سابعا -:األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ( َوأ ُْم ْر بِال َْم ْع ُروف َوانْوَ َع ِن ال ُْم ْن َك ِر)

 -1وصى ل ُقمان ابنه أن ٌؤمر الناس بكل خٌر وفضٌلة  ,وٌنهاهم عن كل شر ورذٌلة.
 -2وهذا مبدأ عظٌم  ,وقاعدة إصبلحٌة من قواعد اإلصبلح فً المجتمع ( األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر) تدل على التزام المسلم بدٌنه وهو
ثمرة من ثمار اإلٌمان.


صٌفٌة 2010
جاء األمر بإقامة الصبلة ولٌس بؤدابها الشكلً
فقط ,فما الحكمة من ذلك؟

ما القاعدة اإلصبلحٌة التً ُتشٌر الٌها اآلٌة؟

ك ِم ْن َع ْزِم ْاْل ُُموِر)
ك إِ َّن ذَلِ َ
َصابَ َ
ثامنا  -:الصبرعلى المصابب ( َو ْ
اصبِ ْر عَلَى َما أ َ

وصى لقمان ابنه أن ٌوطن نفس ُه على المحن والمصابب ,والصب ُر من األخبلق الفاضلة التً دعا إلٌها اإلسبلم .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

الصفحة 19

الصفحة )4 -4( :

الدرس السادس  :وصاٌا وتوجٌهات قرآنٌة  ,اآلٌات ()19 -12

الوحدة األولى  :القرآن الكرٌم وعلومه

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

محتوى المادة التعلٌمٌة
ب ُك َّل ُم ْختَ ٍ
ش فِي ْاْل َْر ِ
َّاس َوََل تَ ْم ِ
َّك لِلن ِ
ال فَ ُخوٍر ()21
ص ِّع ْر َخد َ
ض َم َر ًحا إِ َّن اللَّوَ ََل يُ ِح ُّ
ََوََل تُ َ
َّك
ص ِّع ْر َخد َ
تاسعا ا -:التواضع وعدم التكبر ََ ((-:وََل تُ َ

لِلن ِ
َّاس )

 -1وصى لقمان ابنه بعدم إمالة الوجه على الناس تك ُبراا علٌهم  ,وإعجابا ا بنفسه ,وتحقٌراا لهم .
 -2وصى لقمان ابنه بعدم التبخ ُتر فً المشٌة تك ُبراا على الناس.
 -3ان هللا ٌكر ُه اإلنسان الذي ٌرى فً نفسه العظمة لنفسه  ,وٌتكب ُرعلى الناس.



ما أسباب إمالة الوجه؟

ض ِ
ك إِ َّن أَنْ َكر ْاْل ْ ِ
واق ِ
ْح ِمي ِر ()21
ص ْو ُ
ص ْوتِ َ
ْص ْد فِي َم ْشيِ َ
ك َوا ْغ ُ ْ
َص َوات لَ َ
ض م ْن َ
ت ال َ
َ
َ
عاشرا -:الوقار واإلتزان( -:واق ِ
ك)
ْص ْد فِي َم ْشيِ َ
َ

 -1أمر لقمان أبنه بالتوسط فً مشٌته ,وذلك بؤن ٌعتدل فٌها بٌن اإلسراع والبطء.

 -بٌن كٌفٌة القصد فً المشٌة؟

 -2صورة الوقار واالتزان فً المشٌة-:



ال ٌكونُ سرٌع ال ُخطى بحٌث ٌض ُر باتزانه ووقاره.
ال ٌظهر فً مشٌته العجز والكسل والخمول.

ض ِ
ك إِ َّن أَنْ َكر ْاْل ْ ِ
ْح ِمي ِر)
َص ْو ُ
ص ْوتِ َ
حادي عشر-:االعتدال فً الصوت عند الحدٌثَ ( -:وا ْغ ُ ْ
َص َوات ل َ
ض م ْن َ
ت ال َ
َ

 -1أمره أن ٌُخفض من صوته .

خفض الصوت؟
 بٌن كٌفٌة
ُ

 -2صورة وكٌفٌة خفض الصوت-:




ال ٌرفع صوته من ؼٌر ضرورة فٌإذي ؼٌره.
ٌتكلم بصوت ٌسمعه من ٌرٌد إسماعه  ,وال ٌزٌد على ذلك.

 - علل شبه هللا – عزوجل – من
ٌرف ُع صوته بصوت الحمٌر ؟

 -3شبه هللا – عزوجل – من ٌرفع صوته بصوت الحمٌر (علل)




الرتفاعها وؼرابتها وسوبها .
وهو ما ال ٌحسن بالعاقل أن ٌتشبه به

ما ترشد إلٌه اآلٌات
ٌ .1لتزم ال ُمسلم أمر هللا بوجوب الشكر وطاعته  .لآلٌة 1.............
ٌ .2بتعد ال ُمسلم عن الشرك ألنه أعظم الذنوب .لآلٌة 1...........
ٌ .3لتزم ال ُمسلم بفضابل األعمال ومحاسن األخبلق ........لجمٌع اآلٌات ٌُ -4ربً ال ُمسلم أوالده على طاعة هللا  ,وٌوجههم إلى الخٌر.

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

الصفحة 20

الوحدة الثانٌة
الحدٌث النبوي الشرٌؾ وعلومه
الدرس األول ُ :حجٌة السنة النبوٌة الشرٌفة وعبلقتها بالقرآن الكرٌم.
الدرس الثنً  :عل ُم الجرح والتعدٌل .

قراءة ذاتٌة(ؼٌر مطلوب فً إمتحان الوزارة)

الدرس الثالث  :كونوا عباد هللا إخوانا ا .

الدرس الرابع  :كل ُ أفعال الخٌر صدقة .

الناس أمام شرع هللا سواء .
الدرس الخامس :
ُ

الدرس السادس :تحرٌم الهداٌا للموظفٌن .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

الصفحة 21

الوحدة الثانٌة  :الحدٌث النبوي الشرٌؾ وعلومه

الدرس األول

الصفحة )3 -1( :

ُ :حجٌة السنة النبوٌة الشرٌفة وعبلقتها بالقرآن الكرٌم.

محتوى المادة التعلٌمٌة
 القرآن هو المصد ُر األول للتشرٌع ,أمرنا هللا بتبلوته وفهمه وتطبٌق أحكامه ,وقد جاءت فٌه أحكام مفصلة كالمٌراث  ,وأحكام ُمجملة تحتاج
الى تفصٌل مثل أحكام الصبلة فً بٌان كٌفٌتها ووقتها  ,فجاءت السنة بتفصٌبلت لما جاء فً القرآن.

سنة لؽة  :الطرٌق والعادة.
أوال  -:تعرٌفها ال ُ
فعً أ ٚتمشٌ ٍش أ ٚصفة. .
ال ُ
سنة إصطبلحا ً٘ -:وً ِب سٚي عٓ اٌشسٛي عٍٍٗ اٌسَلَ ِٓ ٍ
لٛي أٍ ٚ

ثانٌاُ :حجٌتها
ُ
سنة النبوٌة .

تثبت ُحجٌة ال ُ

سنة النبوٌة  -3بإجماع األمة .
 -1بالقرآن الكرٌم  -2بال ُ
ُ
تثبت ُحجٌة السنة النبوٌة بالقرآن الكرٌم وضح ذلك .
سنته و تبٌن بان طاعته هً طاعة ّلِل كقوله (وما آتا ُك ُم
 )1اآلٌات التً ُتصرح بوجوب طاعة الرسول و ُتحذر من مخالفته وترك ُ
سول ُ ف ُخ ُذوهُ وما نها ُك ْم ع ْن ُه فانت ُهوا ) و قوله (من ٌُطع الرسول فقد أطاع هللا).
الر ُ
َّ

 )2اآلٌات التً جعلت صدق اإلٌمان متوقفا ا على طاعة رسوله والرضا بحكمه والتسلٌم ألمره ونهٌه كقوله تعالى( :فبل ور ِّبك ال
ٌُ ْإم ُنون ح َّتى ٌُح ِّك ُموك فٌما شجر ب ٌْن ُه ْم ُث َّم ال ٌجدُوا فً أ ْنفُسه ْم حر اجا م َّما قض ٌْت و ٌُسلِّ ُموا ت ْسلٌ اما).

سنة النبوٌة وحً من هللا كقوله(:وما ٌنط ُق عن ْالهوى *إنْ هُو إ اال وحْ ًٌ ٌُوحى) .
 )3آٌات التً تدل بؤن ال ُ

االسئلة الوزارٌة والمقترحة


ما المصدر األول للتشرٌع؟



عرؾ السنة اصطبلحا ا ؟



بما تثبت ُحجٌة السنة النبوٌة ؟

 صٌفٌة 2010
بٌن داللة قوله تعالى (فبل ور ِّبك ال ٌُ ْإم ُنون ح َّتى
ٌُح ِّك ُموك فٌما شجر ب ٌْن ُه ْم ُث َّم ال ٌجدُوا فً أ ْنفُسه ْم
حر اجا م َّما قض ٌْت و ٌُسلِّ ُموا ت ْسلٌ اما) .على ُحجٌة
السنة ؟

تثبت حجٌة السنة النبوٌة بالسنة نفسها وضح ذلك .
ُ
األحادٌث التً ٌؤمر فٌها النبً بالتمسك بسنته ,وأخذ الشعابر عنه  ,واستماع حدٌثه وحفظه وتبلٌؽه إلى من لم ٌسمعه ,وٌنهى عن

الكذب علٌه .
 وٌحذ ُر من فعل ذلك بؤشد الوعٌد .كقوله علٌه السبلم( تركتُ فٌكم أمرٌن لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب هللا وسنة نبٌه.

تثبت ُحجٌة السنة النبوٌة بإجماع األمة.
 أجمعت األمة على وجوب األخذ بالسنة النبوٌة والعمل بها ,وظهر ذلك فً عمل الصحابة بؤمرٌن هما

ُ
سنة لمعرفة األحكام الشرعٌة عندما ال ٌجدون ال ُحكم فً القرآن .
 .1كان
الصحابة الكرام ٌرجعون إلى ال ُ
اٌعًّ بٙب.
 .2كانوا أحرص الخلق عٍى ِعشفة ألٛاي ٚأفعبي سسٛي َّللا ٚأفعبٌٗ ٚتمشٌشاتٗٚ ,حفظٙب ٚ,
ِ

 هناك من ٌدعً االكتفاء بالقرآن الكرٌم واالستؽناء عن السنة النبوٌة  ,والرد على هذا القول بما ٌلً-:

شتوٌة 2014

كٌؾ ترد على من ٌدعً اإلكتفاء بالقرآن الكرٌم
سنة؟
واالستؽناء عن ال ُ

 .1إن عدم األخذ بالسنة ٌعنً أن ال نعرؾ كٌفٌة أداء العبادات من صبلة وزكاة ألن القرآن فرضها ولكنه لم ٌُبٌن كٌفٌتها بل بٌنت
السنة كٌفٌتها.
سنة النبوٌة .
 .2ال ٌُمكن فه ُم اإلسبلم وتشرٌعاته وتطبٌقه إال من خبلل ال ُ

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

الصفحة 22

الوحدة الثانٌة

الحدٌث النبوي الشرٌؾ وعلومه

الدرس األول

الصفحة )3 -2( :

ُ :حجٌة السنة النبوٌة الشرٌفة وعبلقتها بالقرآن الكرٌم.

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

محتوى المادة التعلٌمٌة
منزلة وعبلقة السنة النبوٌة بالقرآن الكرٌم-:
تؤتً فً ثبلثة مظاهر وأنواع-:
النوع األول  -:تأكيدُ ما جاء في القرآن:
ا
موافقة لما جاء فً القران من أحكام مإكدة فٌكون للحكم دلٌبلن  .األول فً القران  ,والثانً من السنة النبوٌة  .مثال
 فتؤتً



اآلٌة القرآنٌة((ٌا أ ٌُّها الَّذٌن آم ُنوا ال تؤْ ُكلُوا أ ْموال ُك ْم ب ٌْن ُك ْم با ْلباطل )) جاءت اآلٌة ُتبٌن تحرٌم أكل أموال الناس بالباطل وعدم أخذها إال
بالتراضً .
ُ
الحدٌث الشرٌؾ قال رسول هللا ﷺ(ال ٌحل مال امرئ مسلم إال بطٌب نفس منه" فجاء الحدٌث ٌإك ُد تحرٌم أكل أموال الناس بالباطل
وعدم أخذها إال بالتراضً .

النوع الثاني  -:بيان و تفصيل ما جاء في القرآن الكريم:
ك ِّ
الذ ْك َر لِتُبَ يِّ َن لِلن ِ
َّاس َما نُ ِّز َل إِلَيْ ِه ْم َول ََعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن ))
 فتؤتً مبٌنة لكتاب هللا قال تعالى (( َوأَنْ َزلْنَا إِلَيْ َ
وبٌانُ السنة للقران ٌتمثل ُ فً عدة جوانب منها-:
أ)تفصٌل ُ ُمجمل القرآن:
مثال  :بٌان كٌفٌة أداء الصبلة فالقرآن فرض الصبلة دون بٌان أوقاتها وأركانها ( مجمل)  ,فجاءت السنة وبٌنت(تفصٌل ال ُمجمل) ذلك

ش 2015


سنة للقران ٌتمثل ُ فً عدة
بٌان ال ُ
جوانب منها .وضحها من خبلل األمثلة؟

كله عملٌا ا ,بفعل الرسول علٌه السبلم وتعلٌمه ألصحابه كٌفٌتها وأمره لهم بؤدابها كما أداها ,فقال صلى هللا علٌه وسلم ( :صلوا كما
رأٌتمونً أصلً) .

ب)تخصٌص عامه:
 فقد ورددت فً القران أحكام عامة وجاءت السنة بتخصٌصها.
مثال فً القران  :حرم هللاُ المٌتة ( أحكام عامة ) .و فً السنة  :إباحة أكل مٌتة السمك والجراد ( أحكام خاصة) و وبذلك  :إباحت
سنة أكل مٌتة السمك و الجراد بعد أن حرم القرآن أكل المٌتة ع ا
امة.
ال ُ

النوع الثالث  -:اإلتيان بأحكام لم تُذكر في القرآن:
فتوجب أمراا لم ٌرد وجوبه فً القران الكرٌم  ,أو ُتحرم أمراا لم ٌرد تحرٌمه  ,ومن األمثلة على ذلك -:
 -1تحرٌ ُم الجمع بٌن المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها .
 -2تحرٌ ُم أكل ال ُح ُمر األهلٌة .
 -2تحرٌ ُم كل ذي ناب من السباع .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

ش2009
 هات مثاالا واحداا على ما ٌلً
سنة ُمستقلة بؤحكام لم ترد فً القران الكرٌم ؟
ُ

الصفحة 23

الوحدة الثانٌة  :الحدٌث النبوي الشرٌؾ وعلومه

الدرس األول

ُ :حجٌة السنة النبوٌة الشرٌفة وعبلقتها بالقرآن الكرٌم.

الصفحة )3 -3( :

ملحق بالدرس االول
ص  2014+ 2016تظه ُر عبلقة السنة النبوٌة بالقران من حٌث األحكام فً ثبلثة أمور؟ أذكرها؟
 .1تأكٌد ما جاء فً القرآن:
 .2بٌان و تفصٌل ما جاء فً القرآن الكرٌم:
 .3اإلتٌان بؤحكام لم تذكر فً القرآن:

سنة النبوٌة من خبلل النصوص الشرعٌة اآلتٌة ( ما وجه الداللة لكل نص )؟
كٌؾ تستدل على ُحجٌة ال ُ
سول ُ ف ُخ ُذوهُ وما نها ُك ْم ع ْن ُه فانت ُهوا )و قوله ( من ٌطع الرسول فقد أطاع هللا).
الر ُ
 ( -1وما آتا ُك ُم َّ
ج  .....وجوب طاعة الرسول و تحذر من مخالفته وترك سنته و تبٌن بان طاعته هً طاعة ّلِل .
 -2قوله تعالى( :فبل ور ِّبك ال ٌُ ْإم ُنون ح َّتى ٌُح ِّك ُموك فٌما شجر ب ٌْن ُه ْم ُث َّم ال ٌجدُوا فً أ ْنفُسه ْم حر اجا م َّما قض ٌْت و ٌُسلِّ ُموا ت ْسلٌ اما).
ج  .....اآلٌات التً جعلت صدق اإلٌمان متوقفا ا على طاعة رسوله والرضا بحكمه والتسلٌم ألمره ونهٌه.
 -3كقوله(:وما ٌنطقُ عن ا ْلهوى *إنْ هُو إ َّال و ْحً ٌُوحى)
ج -آٌات التً تدل بؤن السنة النبوٌة وحً من هللا .


 -4كقوله علٌه السبلم( تركت فٌكم أمرٌن لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب هللا وسنة نبٌه)
ج -األحادٌث التً ٌؤمر فٌها النبً بالتمسك بسنته وأخذ الشعابر عنه وإستماع حدٌثه  ,وحفظه وتبلٌؽه إلى من لم ٌسمعه وٌنهى عن الكذب علٌه
 ,وٌحذر من فعل ذلك بؤشد الوعٌد.

ص  : 2014ما حك ُم األخذ بالسنة النبوٌة والعمل بها ؟

ج -واجب بإجماع األمة اإلسبلمٌة .

ش  2016وضح عبلقة السنة النبوٌة بالقران الكرٌم التً تدل علٌها كل حكم من األحكام الشرعٌة اآلتٌة ؟
ج...........تؤكٌد ما جاء فً القرآن:
 – 1تحرٌم أكل موال الناس بالباطل.

-2إباحة أكل لحم مٌتة السمك والجراد .

ج ..........تخصٌص عامه

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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الصفحة 24

الصفحة )4 -1( :

الدرس الثالث  :كونوا عبا ُد هللا إخوانا

الوحدة الثانٌة  :الحدٌث النبوي الشرٌؾ وعلومه

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

محتوى المادة التعلٌمٌة
حفظ الحدٌث
ضكم
عن أبً هرٌرة رضً هللا ُ عنه قال ,قال رسول هللاﷺ(ال تحاسدوا ,وال تناجشوا  ,وال تباغضوا ,وال تدابروا ,وال ٌبع بع ُ
على بٌع بعض ,وكونوا عباد هللا إخوانا .ال ُمسلم أخو ال ُمسلم .ال ٌظلمه ُوال ٌخذل ُه ,والٌحقره ,التقوى هاهنا  -و ٌُشٌرُ إلى صدره ثالث
مرات  -بحسب امرئ من الشر أن ٌحقر أخاهُ ال ُمسلم ,ك ُل ال ُمسلم على ال ُمسلم حرام ,دم ُه ومال ُه وعرضه( .
أوال  -:التعرٌؾ براوي الحدٌث أبو هرٌرة من حٌث :
 اسمه :عبد الرحمن بن صخر الدوسً ,كان اسمه فً الجاهلٌة عبد شمس .
 إسبلمه  7 :هــ
 سبب كثرة ُحفظه للحدٌث  :أ)ألنه الزم النبًﷺ.


ب)ألن النبًﷺ دعا له بكثرة الحفظ.

سؤال وزاري متكرر
 أكتب الحدٌث الشرٌف؟


-1

ص 2010عرؾ بؤبً هرٌرة من حٌث؟
اسمه

-2

دعاء النبً له.

 صفاته  :زاهد ُ /متواضع  /صبور على طلب العلم .
 والٌته :واله أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب على البحرٌن .
 وفاته :توفى ( 57هــ) فً المدٌنة المنورة.

معانً المفردات و التراكٌب :





ـ ال تناجشوا :ال ٌزد أحدكم فً ثمن السلعة وهو ال ٌرٌد شراءها ولكن لٌخدع ؼٌره بشرابها .
ـ ال تدابروا :ال ٌُقاطع بعضكم بعضا.
ـ ال ٌخذله :ال ٌترك معونة أخٌه.
ـ الحسد :هو تمنً اإلنسان زوال النعمة عن ؼٌره من الناس .
ـ ال ٌحقره :الٌستصؽره وٌقلل من شؤنه.

 وضح المفاهٌم التالٌة ؟
 ال تناجشواـ ال تدابروا

ال تحاسدوا وال تناجشوا وال تباؼضوا وال تدابروا وال ٌبع بعضكم على بٌع بعض
ٌ بٌن الحدٌث الشرٌؾ مجموعة من األوامر والنواهً التً من شؤنها تحقٌق األخوة بٌن المسلمٌن ومنها
 -1تحرٌ ُم الحسد ( :ال تحاسدوا )



مفهومه :هو تمنً اإلنسان زوال النعمة عن ؼٌره من الناس.
حكمه  :حرام .

 حكمة تحرٌم الحسد( أسباب ):
أ) لما فٌه من بث الحقد والبؽضاء بٌن الناس

إضعاؾ الروابط بٌن الناس.
ب)
ُ

واجب المسلم إذا وجد فً نفسه شٌبا ا من الحسد ( عبلج الحسد):

ُ

أ) أن ٌسعى إلى إزالته باإلحسان إلٌهم .

ب -أن ٌُعود نفسه أن ٌحب للناس كما ٌُحب لنفسه .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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وضح مفهوم الحسد وحكمه ؟

 أذكر أسباب وحكمة تحرٌم الحسد ؟
ش  + 2009ص2010
 ماذا ٌفعل المرء اذا وجد فً نفسه
حسدا تجاه االخرٌن ؟
الصفحة 25

الصفحة )4 -2( :

الدرس الثالث  :كونوا عباد هللا إخوانا

الوحدة الثانٌة  :الحدٌث النبوي الشرٌؾ وعلومه

محتوى المادة التعلٌمٌة
 -2تحرٌ ُم التناجش (:وال تناجشوا )
 مفهومه  :الزٌادة فً سعر السلعة المعروضة للبٌع أو اإلنقاص منه لٌس بقصد الشراء  ,وإنما بقصد نفع البابع بزٌادة الثمن له أو

االسئلة الوزارٌة والمقترحة
ش 2009



اإلضرار بالمشتري بزٌادة الثمن علٌه( .صورالتناجش)

ُ حكمه  :حرام.

 حكمة تحرٌم التناجش:
أ) لما فٌه من المكر والؽش والخدٌعة وأكل أموال الناس بالباطل.

وضح مفهوم التنا ُجش وحكمه ؟

ص 2010
التناجش؟
تحرٌم
وحكمة
أسباب
أذكر

ُ

ب) وهو بذلك ٌإدي إلى العداوة بٌن الناس (.آثر التناجش)

 -3تحرٌ ُم البؽضاء ( :وال تباؼضوا)
ُحكمه  :حرام  .وحرم كل ما ٌإدي إلى البؽضاء مثل السب والشتم والؽٌبة والنمٌمة والظلم .

ُ حكمة تحرٌم البؽضاء :
أ) ألنه ٌُعكرصفواألخوة .
ب) وٌنش ُر الكراهٌة بٌن الناس..

 -4تحرٌ ُم التدابر  ( :وال تدابروا)
 مفهومه  :هو أن ٌُقاطع ال ُمسلم أخاه ال ُمسلم وٌهجره.
ُ حكمه  :حرام .

 قال رسول هللا (( ال ٌحل لمسلم أن ٌهجر أخاه فوق ثبلث لٌال ٌ ,لتقٌان ف ٌُعرض هذا  ,وخٌرهما الذي ٌبدأ بالسبلم)).

 – 5تحرٌ ُم البٌع على البٌع( -:وال ٌبع بعضكم على بٌع بعض)
 مفهومه :هو أن ٌتفق شخصان على أن ٌبٌع أحدهما لآلخر سلعة معٌنة ,فٌؤتً شخص ثالث لٌفسد البٌع  ,فٌقول للمشتري :أنا أبٌعك
مثلها بؤنقص من هذا الثمن  ,أو أبٌعك خٌراا منها بهذا الثمن .

ُ حكمه  :حرام.
 حكمة تحرٌمه:
أ) ألنه ٌإدي الى نشر العداوة بٌن ال ُمسلمٌن .



أذكر أسباب حكمة تحرٌم البؽضاء؟

ص2010
 ما المقصود بالتدابر ؟ و ُحكمه ؟
 قال رسول هللا (( ال ٌحل لمسلم أن
ٌهجر أخاه فوق ثبلث لٌال ٌ ,لتقٌان ))
على ماذا ٌدل الحدٌث من ال ُمحرمات؟



وضح مفهوم البٌع على البٌع ؟
وحكمه ؟

ش  +2015ش2009
 اذكر اسباب وحكمة تحرٌم البٌع على
البٌع؟

ب) و ٌُلحقُ الضرر بال ُمسلمٌن.

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة



ما األمور التً تإدي الى البؽضاء ؟
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الصفحة 26

الصفحة )4 -3( :

الدرس الثالث  :كونوا عباد هللا إخوانا

الوحدة الثانٌة  :الحدٌث النبوي الشرٌؾ وعلومه

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

محتوى المادة التعلٌمٌة
وكونوا عباد هللا إخوانا .المسلم أخو المسلم.
ال ٌظلمه وال ٌخذله والٌحقره.

 -6تحرٌ ُم ظلم ال ُمسلم ألخٌه ال ُمسلم (:ال ٌظلمه ).
ُحكمه :حرام.



ٌحر ُم على ال ُمسلم ُظلم أخٌه ال ُمسلم بؤي نوع من الظلم سواء أكان ذلك بلسانه  ,أم بٌده  ,أم بالتعدي على ماله  ,أوعرضه  ,أو ؼٌر ذلك
 ,أو بؤخذ حقه أو منعه منه  (.صور ال ُ
ظلم)



عدد صور وأشكال الظلم؟

 -7تحرٌ ُم خذالن المسلم بالتخلً عن نصرته ومعونته ( :وال ٌخذله)


ٌجب على المسلم أن ٌنصر أخاه المسلم و ٌُعٌنه إذا استعان به  ,وٌقؾ الى جانبه لٌرفع عنه الظلم .
ُ
لكن ال ٌعنً ذلك أن ٌُعٌنه على الباطل وٌنصره دون وجه حق بسبب القرابة أو الصداقة أو لمصلحة.

 قال رسول هللا ( أنصر أخاك ظالما ا أو مظلوما ا  ,قالوا ٌ :ارسول هللا  ,هذا ننصرهُ مظلوما ا  ,فكٌؾ ننصرهُ ظالما ا ؟ قال
 :تؤخذ على ٌدٌه  ( .بمعنى ان تمنع ُه من أن ٌظلم الناس )
 -8تحرٌ ُم تحقٌر ال ُمسلم ( :ال ٌحقرهُ )
ٌ حر ُم على ال ُمسلم أن ٌحتقر أخاه ال ُمسلم .
 ان احتقار ال ُمسلمٌن هو من عبلمات التكبر المذموم عند هللا ورسوله  .قال رسول ُ هللا (( الكبر بطر الحق وؼمط الناس)).
ؼم ُط الناس  :احتقارهم.
بطر  :إنكار الحق
 صور ومظاهر التحقٌر" فٌقلل من شؤنه ,أو لفقره ,أو نسبه  ,أو لونه ,أو مهنته .

التقوى هاهنا و ٌُشٌر إلى صدره ثبلث مرات
أ -بٌن الحدٌث الشرٌؾ أن مٌزان التفاضل بٌن الناس هو التقوى والعمل الصالح لقوله تعالى( إن أكرمكم عند هللا اتقاكم ).
ب -محل التقوى :فً القلب كما بٌن النبً الكرٌم عندما أشار إلى صدره (( التقوى ها هنا))وال ٌطلع علٌها أحد إال هللا تعالى  ,وهً
المقٌاس الذي ٌُحاسب به عباده .

 -9تحرٌ ُم اإلعتداء على ال ُمسلم ( :كل ال ُمسلم على ال ُمسلم حرام ,دم ُه ومال ُه وعرض ُه(




جعل اإلسبلم لدماء ال ُمسلمٌن وأعراضهم وأموالهم ُحرمة عظٌمة .
لذا وضع ُج ا
ملة من التشرٌعات تضمنُ حماٌة هذه الحقوق.
آثر هذه التشرٌعات  :أ -قٌام مجتمع آمن ب -خلو المجتمع من الظلم والفساد .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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كٌؾ ٌنص ُر ال ُمسلم أخاه ظالما او
مظلوما ا؟



ما المقصود بالتحقٌر وعلى ما ٌدل ذلك



عدد صور ومظاهر تحقٌر األخرٌن؟

ش 2012
 استنتج داللة إشارة النبً علٌه السبلم
إلى صدره ثبلث مرات؟


كٌؾ حافظ اإلسبلم على صون دماء
وأعراض وأموال المسلمٌن ؟



ما األثر المترتب على صون هذه
الحقوق
الصفحة 27

الصفحة )4 -4( :

الدرس الثالث  :كونوا عباد هللا إخوانا

الوحدة الثانٌة  :الحدٌث النبوي الشرٌؾ وعلومه

محتوى المادة التعلٌمٌة
ا
حرمة ؟ قال الناس :
 أكد علٌه الصبلة والسبلم على هذه الحقوق فً حجة الوداع فقال ((اال تعلمون أي ٌوم أعظم
ا
حرمة ؟قالوا  :بلدنا هذا .قال  :فإن دماءكم
هذا ٌو ُم حرام .قال  :فؤي شهر ؟قال الناس  :هذا شهر حرام .قال  :وأي بلد أعظم
وأموالكم وأعراضكم علٌكم حرام  ,كحرمة ٌومكم هذا فً شهركم هذا فً بلدكم هذا  ,إلى ٌوم تلقون ربكم  ,فٌسؤلكم عن أعمالكم .
أال هل بلؽت أٌها الناس ؟ قالوا  :نعم قال  :اللهم اشهد .
ثم قال  :أال وكل مؤثرة أو بدعة كانت فً الجاهلٌة  ,أو دم أو مال  ,فهو تحت قدمً هاتٌن  ,لٌس أحد أكرم من أحد إال بالتقوى .أال
هل بلؽت ؟ قالوا  :نعم .قال  :اللهم اشهد .

االسئلة الوزارٌة والمقترحة
توضٌح :
ٌوم حرام ٌ :وم عرفة .
شهر حرام  :األشهر الحرم ( شهر ذي الحجة)
بلد حرام  :مكة المكرمة .

 ما ٌرش ُد إلٌه الحدٌث -:مهم جداا
-1
-2
-3
-4

ٌُطه ُر المسلم قلبه وسلوكه من الحسد والحقد .
ٌتمس ُك المسلم بالتقوى (,علل) التها المقٌاس الذي ٌُحاسب العبد بمقتضاه ٌوم القٌامة .
ٌحرص المسلم على نشر المحبة بٌن الناس .
ُ
ٌتجنب المسلم البؽضاء والشحناء (علل) حتى ٌحافظ على عبلقته مع المسلمٌن.
ُ

بالتقوى( علل)؟



ٌتمسك ال ُمسلم



(علل) ٌتجنب المسلم البؽضاء
والشحناء ؟

تابع للدرس الثالث
 ش  2015من خبلل دراستك للحدٌث ال تحاسدوا  .إستخرج منه العبارة التً تدل على ُحرمة كل ُ تصرؾ من التصرفات
اآلتٌة ؟
-1
-2
-3
-4

اإلجابة  (( ......وال تدابروا))
قاطع سمٌ ُر زمٌله
فً بٌع سٌارة بالمزاد العلنً  ,زاد خالد فً ثمن السٌارة  .وهو ال ٌرٌد شرابها  ,ولكن لٌخدع ال ُمشتري  ,وٌرفع ثمنها للبابع,
االجابة ((.......وال تناجشوا)).
اإلجابة (( ........وال تحاسدوا )) .
سمٌة زوال نعمة زمٌلتها فً العمل .
تمنت ُ
عرض مازن – بشكل جاد – على خالد ان ٌبٌعه سلعة ُمعٌنه بثمن أقل مما اتفق علٌه خالد مع بابع اخر ؼٌر مازن.
االجابة  (( .......وال ٌبٌع بعضكم على بٌع بعض )) .

 ما حكم ُنصرة ال ُمسلم ألخٌه ال ُمسلم؟
ج  -واجب

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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الصفحة 28

الدرس الرابع  :كل أفعال الخٌر صدقة .

الوحدة الثانٌة  :الحدٌث النبوي الشرٌؾ وعلومه

محتوى المادة التعلٌمٌة
( حفظ الحدٌث
الشمس ٌعدل ُ بٌن
تطلع فٌه
سبلمى من الناس علٌه صدقة ,كل ُ ٌوم
ُ
ُ
عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال ,قال رسول ُ هللاﷺ (:كل ُ ُ
ُ
ُ
االثنٌن صدقة ,و ٌُعٌنُ الرجل على دابته فٌحمل ُ علٌها ,أو ٌرف ُع علٌها متاع ُه صدقة ,والكلمة الطٌبة صدقة ,وكل خطوة ٌخطوها إلى
الصبلة صدقة ,و ٌُمٌ ُط األذى عن الطرٌق صدقة)
معانً ال ُمفردات والتراكٌب-:




الصفحة )3 -1( :

صدقة :ما ٌستحقُ األجر والثواب.
سبلمٌات وهً مفاصل اإلنسان وعددها ( )360مفصبل.ا
سبلمىُ :مفرد ُ
ُ
ٌُمٌ ُط األذىٌُ :بع ُد عن الطرٌق ما ٌإذي المارة.

االسئلة الوزارٌة والمقترحة
 أكتب الحدٌث الشرٌف؟

 وضح المفاهٌم اآلتٌة ؟
صدقة
سبلمى
ُ

راوي الحدٌث  :أبو هرٌرة رضً هللا عنه (( .راجع ترجمة راوي الحدٌث فً الحدٌث السابق))

شرح الحدٌث
سبلمى من الناس علٌه صدقة)
( كل ُ



أنعم هللا تعالى علٌنا بنعم كثٌرة ال ُتعد ((وإنْ ت ُعدُّوا ن ْعمة َّ
صوها)) .
هللا ال ُت ْح ُ
وقد ذكر الحدٌث الشرٌؾ إحدى هذه النعم وهً مفاصل اإلنسان لقولة علٌه السبلم (("إنو خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثَلثمائة

مفصل ( ).110فمن كبر اهلل ،وحمد اهلل ،وىلل اهلل ،وسبح اهلل ،واستغفر اهلل ،وعزل حجرا عن طريق الناس ،أو شوكة أو عظما من طريق الناس ،وأمر بمعروف ،أو
نهي عن منكر ،عدد تلك الستين والثَلثمائة السَلمى .فإنو يمشي يومئذ وقد زحزح نفسو عن النار")).

ُ
الدراسات الحدٌثة دقة صحة هذا العدد لمفاصل اإلنسان .
 وقد بٌنت
ُ
أهمٌة مفاصل االنسان -:

 .1حركة اإلنسان تعتمد على هذه المفاصل .
 .2وهً من أعظم نعم هللا علٌه.
ْ
 .3تدل ُ على قدرة هللا وعظمته الذي خلق اإلنسان على هذا النحو من التناسق ومرونة الحركة وجمال المنظر لقوله تعالى (( لقدْ خلقنا

ْاإل ْنسان فً أ ْحسن ت ْقوٌم ))
واجب ال ُمسلم تجاه نعمة المفاصل -:
ُ
ٌ جب علٌنا شكر هللا على نعمة من خبلل -:



 ما أهمٌة المفاصل لئلنسان ؟
أو ما داللة قوله (( لقدْ خل ْقنا ْاإل ْنسان فً أ ْحسن
ت ْقوٌم ))

ص  2016+ 2009ص

 -1إستخدام هذا الجسم فً طاعة هللا تعالى .
 -2إستخدام هذا الجسم فً كل ما ٌُحقق مصلحة اإلنسان بنٌة العبادة ّلِل بمعناها الشامل.

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة



أذكر النعمة التً أنعم هللا بها على
اإلنسان الواردة فً الحدٌث ؟
كم تبل ُػ عدد المفاصل فً جسم
االنسان؟


 -3أفعال الخٌر

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

كٌؾ ٌشك ُر ال ُمسل ُم رب ُه على ما أنعم
علٌه بؤن خلقه فً أحسن تقوٌم ؟

الصفحة 29

الصفحة )3 -2( :

الدرس الرابع  :كل أفعال الخٌر صدقة

الوحدة الثانٌة  :الحدٌث النبوي الشرٌؾ وعلومه

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

محتوى المادة التعلٌمٌة
ُ
الحدٌث الشرٌؾ أن ُ
شكر هللا على نعمة خلقه فً أحسن تقوٌم ٌكون بعدة أمور-:
 ذكر



عدد بعض الصور التً ٌشك ُر بها
المسلم على خلقه بؤحسن تقوٌم؟



الصدقات نوعان  .أذكرهما؟

كسب صاحبه الثواب.
 -1أفعال ُ الخٌر  -2مساعدة الناس  ,فكل ُ مفصل ٌتحر ُك فً طاعة هللا ٌُ
ُ

 جاءت كلمة (صدقة) فً الحدٌث نكرة (علل) لتشمل جمٌع أنواع الخٌر والبر دون تقٌٌد .
 وهً لٌست قاصرة الصدقات المالٌة  ,بل هناك الصدقات المعنوٌة التً فً أدابها شكر ّلِل على هذه النعم .

كل ٌوم تطل ُع فٌه الشمس ٌعدل بٌن االثنٌن صدقة .

الصدقات المعنوٌة التً ذكرها الحدٌث

أوالا  :العدل ُ فً اإلصبلح بٌن المتخاصمٌن
 العدل ُ فً اإلصبلح بٌن الناس من القٌم االجتماعٌة التً حث علٌها اإلسبلم (علل) (( فوابد االصبلح ))

 -1لما له من فضل عظٌم فً إزالة عوامل الفُرقة بٌن ال ُمسلمٌن .
 -2ألن خٌرة ونفعة ُمتعد لآلخرٌن.
 -3ألن به تزول البؽضاء والشحناء بٌن ال ُمسلمٌن .قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :أال أخبركم بؤفضل من درجة الصٌام ,والصبلة
ح ذات البٌن)).
والصدقة؟" قالوا :بلى ٌارسول هللا ,قال(( " :إصبل ُ

و ٌُعٌنُ الرجل على دابته فٌحمل ُ علٌها ,أو ٌرف ُع علٌها متاعه








فً الحدٌث قٌمة إجتماعٌة  .أذكرها ؟
مافوابد وآثار اإلصبلح بٌن
المتخاصمٌن؟

صدقة .

ثانٌا ا  :إعانة اآلخرٌن
دعا الحدٌث الشرٌؾ إلى إعانة ال ُمسلم على ركوب دابته  ,وإعانته على حمل متاع ُه علٌها .
ال ٌُقصد بذلك تخصٌص إعانة الناس فً هذا األمر فحسب  ,إنما ٌإج ُر ال ُمسلم على كل عمل ٌُعٌن فٌه الناس على أمور الدنٌا .
قد أمرنا هللا بالتعاون على البر فقال تعالى ((وتعاو ُنوا على ا ْلب ِّر وال َّت ْقوى )).
أثر التعاون ٌ :إدي إلى إنتشار المحبة بٌن ال ُمسلمٌن .

والكلمة الطٌبة صدقة .
ثالثا ا  :الكلمة الطٌبة
 جاءت (الكلمة الطٌبة) فً الحدٌث عامة .ألنها تعنً أي كلمة طٌبة سواء كانت -:
 -1فً حق هللا :مثل كالتسبٌح – التهلٌل
 -2فً حق الناس :مثل رد السبلم – قول كلمة الحق – األمر بالمعروؾ و النهً عن المنكر ,.والنصح واإلرشاد  ,والموعظة
الحسنة وؼٌره من طٌب الكبلم الذي ٌقو ُم اللسان وفق الحق والصواب .
صفات الكلمة الطٌبة  -1 :طٌبة فً أسلوبها  -2.طٌبة فً إلقابها  -3طٌبة فً إختٌار وقتها .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2



هل اإلعانة خاصة بالحمل على الدابة
فقط ؟



ص 2009

لماذا جاءت كلمة الصدقة عامة ؟
 أو ص 2013
اشرح ( والكلمة الطٌبة صدقة ))
االجابة نفس اجابة السإال السابق وتضٌؾ
صفات الكلمة الطٌبة .


ما هً صفات الكلمة الطٌبة
الصفحة 30

الصفحة )3 -3( :

الدرس الرابع  :كل أفعال الخٌر صدقة .

الوحدة الثانٌة  :الحدٌث النبوي الشرٌؾ وعلومه

محتوى المادة التعلٌمٌة
وكل ُ خطوة ٌخطوها إلى الصبلة صدقة .
رابعا ا  :كثرة الخطى إلى الصبلة
 حث رسول ُ هللا على قصد بٌوت هللا لصبلة الجماعة  ,واالستماع لدروس العلم والوعظ  ,واإلعتكاؾ .

ُ
الؽاٌة من قصد بٌوت هللا؟

أ) االستماع لدروس العلم والوعظ

ج) صبلة الجماعة .

ب) اإلعتكاؾ

 ش 2016
على ماذا ٌدل قوله علٌه السبلم(وكل خطوة
ٌخطوها إلى الصبلة صدقة)؟


أهمٌة صبلة الجماعة -:
تؤلٌؾ قلوب ال ُمسلمٌن .
-1
ُ
 -2تحقٌق وحدتهم وتعاونهم .

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

ما أهمٌة صبلة الجماعة ؟

قال رسول هللا (( من ؼدا الى المسجد وراح أعد هللا له ُنزله فً الجنة كلما ؼدا أو راح )) .

و ٌُمٌ ُ
ط األذى عن الطرٌق صدقة .
ُ
إماطة االذى عن الطرٌق .
خامسا ا -
 حث الرسول علٌه السبلم على إزالة كل ما ٌإذي الناس عن الطرٌق  ,كاألشواك واالوساخ .
النبً هذا األمر من ُ
بضع وسبعون شعبة ،أفضلها َل إلو إَل اهلل وأوضعها إماطة اْلذى عن الطريق ،والحياء شعبة من اْليمان
 اعتبر
ُ
شعب االٌمان .فقال((اْليمان ٌ
)) .وهذا ٌُبٌن حرص االسبلم على نظافة البٌبة وبخاصة الطرقات .

 فواب ُد قٌام ال ُمسلم بإعمال البر والتقوى -:



ص 2011

استخرج من الحدٌث ما ٌدل على
اهتمام اإلسبلم بالبٌبة ؟

اإلجابة

و ٌُمٌ ُط األذى عن الطرٌق صدقة

ٌ -1ستحقُ بذلك الثواب من هللا تعالى عن صدقاته .
 -2زٌادة النعمة  .لقوله تعالى (( لبن شكرتم ألزٌدنكم ))

ما ٌرشد الٌه الحدٌث -:مهم جداا
-1
-2
-3

ٌش ُكر ال ُمسلم هللا على هذه النعم.
تشمل ُ الصدقات أبواب الخٌر كلها.
للمسلم دور اٌجابً فً الحفاظ على المرافق العامة وبٌبته .
عدد خمسا ا من الصدقات المعنوٌة التً ذكرها الحدٌث؟
العدل فً اإلصبلح  -2.إعانة اآلخرٌن -3 .الكلمة الطٌبة  -4 .كثرة ُ
الخطى إلى الصبلة -5..إماطة االذى عن الطرٌق .

-1
ص  2011جاءت الكلمة الطٌبة عامة سواء أكانت فً حق هللا أو فً حق الناس  .أذكر مثاال واحداا لكل حق
 فً حق هللا :مثل كالتسبٌح – التهلٌل
 فً حق الناس :مثل رد السبلم – قول ُ كلمة الحق – األم ُر بالمعروؾ و النهً عن ال ُمنكر -.والنص ُح واإلرشاد .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

الصفحة 31

الصفحة )3 -1( :

الدرس الخامس  :الناس أمام شرع هللا سواء

الوحدة الثانٌة  :الحدٌث النبوي الشرٌؾ وعلومه

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

محتوى المادة التعلٌمٌة
حفظ الحدٌث
عن عابشة رضً هللا عنها أن قُرٌشا ا أهم ُهم شؤنُ المرأة المخزومٌة التً سرقت  ,فقالوا  :من ٌُكلم رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -؟ فقالوا  :ومن
ب رسول هللا  ,فكلم ُه أسامة  ,فقال رسول ُ هللا  ( :أتشف ُع فً حد من حدود هللا ؟! ُثم قام فاختطب فقال  :أٌها الناس  ,إنما أهلك
ٌجترئ علٌه إال أسامة ح ُ
ُ
الذٌن من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فٌهم الشرٌؾ تركوه  ,وإذا سرق فٌهم الضعٌؾ أقاموا علٌه الحد  ,و أٌ ُم هللا لو أن فاطمة بنتُ ُمحمد سرقت لقطعتُ
ٌدها ) .

وزاري متكرر
اكتب الحدٌث الشرٌؾ من قوله ......
الى قوله ........؟

أوالا  :راوي الحدٌث







اسمها :أم المإمنٌن عابشة بنت أبً بكر رضً هللا عنهما .
والدتها  :ولدت بعد البعثة النبوٌة بؤربع سنٌن  ,وهً إحدى زوجات النبً علٌه السبلم .
ا
صفاتها :كانت على قدر كبٌر من العلم والفقه ومعرفة األنساب  ,وهً من أكثر الصحابة رضً هللا عنهم رواٌة للحدٌث.
وفاتها :توفٌت سنة  58هـ  ,و ُدفنت فً البقٌع فً المدٌنة المنورة .

عرؾ براوي الحدٌث من حٌث
اسمها وصفانها ؟

ثانٌا ا  :معانً المفردات والتراكٌب



 وأٌ ُم هللا  :من ألفاظ القسم ومعناه ٌمٌن هللا .حبٌب رسول هللا .
ب رسول هللا :
ُ
ح ُّ
اٌح ّذ ُ :عقوبة ُمقدرة شرعا ا وجبت حقا ا ّلِل تعالى حفظا ا للمجتمع .

الشرٌؾ  -:أهل ُ الجاه والسلطان

ثالثا ا  :مناسبة الحدٌث
.1
.2
.3
.4

بٌن الحدٌث الشرٌؾ قصة امرأة من بنً مخزوم سرقت متاعا ا لجارتها  ,فوصل األمر إلً النبً علٌه السبلم.
فلما قامت الٌٌنةعلى سرقتها أمرعلٌه السبلم بإقامة الحد بقطع ٌدها ,
فعلم بنو مخزوم بهذا وشق علٌهم األمر ((علل)) لمكانتهم فً قرٌش  ,وخشٌتهم أن ٌُعٌروا بها ,
فهابوا أن ٌُكلموا رسول هللا فً العفو أو الفداء ((,علل)) لعلمهم انه ال ٌتهاونُ فً إقامة الحدود  ,وأرسلوا أسامة بن زٌد رضً
هللا عنهما لٌشفع لها((علل)) نظراا لمكانته عند الرسول علٌه السبلم ,فلما كلمه أسامة ؼضب النبً  ,وقال له  ( :أتشفع فً حد من حدود
هللا ؟) ,ثم قام وخطب خطبته المشهورة

ص  2014بٌن مناسبة ورود قوله ( 0أتشفع فً
حدود ...............لقطعت ٌدها ))
ص 2012
من الصحابً الذي خاطبه علٌه السبلم بقوله
((أتشفع فً حد من حدود هللا؟
ج ..أسامة بن زٌد رضً هللا عنه

رابعا ا  :شرح الحدٌث
ُ
حٌث -:
الناس فً نظر اإلسبلم ُمتساوون من

ُ
 -1كونهم بشراا أصلهم واحد وإن اختلفت أجناسهم وألوانهم وأموالهم  -2.وهم ُمتساوون فً الحقوق والواجبات أمام القضاء .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2



وضح نظرة اإلسبلم لئلنسان؟

الصفحة 32

الصفحة )3 -2( :

الدرس الخامس  :الناس أمام شرع هللا سواء

الوحدة الثانٌة  :الحدٌث النبوي الشرٌؾ وعلومه

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

محتوى المادة التعلٌمٌة
 فإن تجاوز أحد منهم وأعتدى على حق ؼٌره بالقتل  ,أو السرقة  ,الزنا أوؼٌرها من الجرابم وقامت علٌه البٌنة  ,فقد وضع اإلسبلم العقوبة
ال ُمناسبة لذلك .

ٌجب ُمراعاتها عند تطبٌق ال ُعقوبة-:
 األمور
ُ

 .1الحزم والعدل فً تطبٌق العقوبة بدون تساهل فٌها .
 .2أن ٌتساوى الناس جمٌعا ا فً ذلك  ,دون محاباة أو تفرٌق .
ُ
إقامة البٌنة .
.3



وجب الحد ؟
ما الجرابم التً ُت ُ



ٌجب ُمراعاتها عند تطبٌق
عدد األمور
ُ
العقوبة؟

ُ
الحدٌث النبوي الشرٌؾ أموراا  ,منها :
وقد تضمن
أتشفع فً حدود هللا ؟!
فقال رسول هللا ( :
ُ
 -1تحرٌم ُالشفاعة فً حدود هللا

 بٌن النبً  -صلى هللا علٌه وسلم – مبدأ مهما ا فً نظام العقوبات وهو

شتوٌة  +2010ص2016

 أن الجرابم التً قررت الشرٌعة عقوبة الحد كالزنا والسرقة وشرب الخمر  ,إذا بلؽت الحاكم فبل مجال للشفاعة فٌها أو التراجع عنها  ,بل
ٌجب إقامتها( .علل) وذلك ألن الحد فً اإلسبلم عقوبة مقدرة شرعا ا وجبت حقا ا ّلِل تعالى ,حفظا للمجتمع .
ُ

 مٌزات ُعقوبة الحد

 .1ال ٌجوز الزٌادة فٌها أو النقصان منها .
 .2وال ٌجوز العفو عنها أو الفداء فٌها .
 .3وال تجوز فٌها الشفاعة .

ُثم قام فاختطب ,فقال  :أٌها الناس  ,إنما أهلك الذٌن من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فٌهم الشرٌؾ تركوه  ,وإذا سرق فٌهم
الضعٌؾ أقاموا علٌه الحد .
 -2ال ُمحاباة فً تطبٌق العقوبات بٌن الناس سبب فً هبلك األمم ( حال األمم السابقة فً تطبٌق الحدود))
أ -كانت األمم السابقة ُتقٌ ُم العقوبات على الفبات ال ُمستضعفة من الناس .
ب -بٌنما تتهاون فً إقامتها على أهل الجاه والمال والسلطان .

سنة ؟ شتوٌة  +2010ش2016
سنن هللا فً األم ُم السابقة ما هً هذه ال ُ
سنة من ُ
 وقد بٌن الرسول ُ
أ-
ب-

وهً إهبلكهم .
بسب ظلمهم وتمٌٌزهم بٌن الناس فً تطبٌق العقوبات  (.إنما أهلك الذٌن من قبلكم).

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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الصفحة 33

الدرس الخامس  :الناس أمام شرع هللا سواء

الوحدة الثانٌة  :الحدٌث النبوي الشرٌؾ وعلومه

محتوى المادة التعلٌمٌة

الصفحة )3 -3( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

ُ
ُ
لقطعت ٌدها
فاطمة بنت محمد سرقت
و أٌ ُم هللا لو أن
ٖ -اٌعذ ُي بٍٓ إٌبط
ٌ ؤو ُذ إٌبً  -عٍٍٗ ٚسٍُ – عٍى -:
أِبَ ششُ َّللا سٛاء .
أ -أْ اإلسَلَ َل ٌُ ّ
فشق بٍَٓ إٌّبط  ,ف ُِ ُٙ
ةٌٚ -تحٍِّ َْٛسؤٌٍٚة أعّبٌ. ُٙ
ٌُٚ مس ُُ إٌبً ببّلِل تعبٌى أٗ ٌ ٛسشلت فبطّة – ٚحبشٙب أْ تفع ًَ رٌه – ٌٓ ٌّٕعُٗ رٌ َه ِٓ إلبِة اٌح ّذ ,

خص إٌبً عٍٍٗ اٌسَلَ اٌسٍذِ فبطّة ببٌ ِزو ِشفً اٌحذٌث ؟
ٌّ برا
ّ

شتٌٛة ٕٓٔٓ

ٚخٍش إٌّسبء ٚأششف., ٓٙ
أْ -لٔٙب ابٕتٗ
َ
ة٘ٚ -زا ٌؤو ُذ عٍى -لٍّة اٌعذي فً اإلسَلَ .
ششٌف ِٚضعٍف  ,أ ٚروش ٚأٔثى .
ق بٍٓ غًٕ ٚفمٍش  ,أٚ
ج ٚ -اْ ُحى َُ اٌششُ ٔبفز عٍى اٌجٍّع د َْٚتفش ٌّك  ,فَل فش َ
ٍ
اٌّجتّع .
 آثش تطبٍك اٌحذٚد  -:تُحفظُ بٙباٌحمٛق ٌٚسُ ٛد اْلُِٓ فً
ِ

خامسا ا  :ما ٌُرشد إلٌه الحدٌث الشرٌؾ ُمهم جداا
 .1العدل ُ بٌن الناس من القواعد الثابتة فً بناء المجتمع اإلسبلمً .
 .2الناس أمام شرع هللا سواء فً الحقوق والواجبات .
 .3ال ٌتهاون الحاك ُم ال ُمسلم فً إقامة حدود هللا تعالى وال ٌُحابً أحدا .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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الصفحة 34

الصفحة )3 -1( :

الدرس السادس  :تحرٌ ُم الهداٌا للموظفٌن .

الوحدة الثانٌة :الحدٌث النبوي الشرٌؾ وعلومه

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

محتوى المادة التعلٌمٌة
حفظ الحدٌث

بً رجبلا من األزد ٌُقال له ابن الُلتٌبة على الصدقة فلما قدم قال  :هذا لكم ,وهذا
عن ابً ُحمٌد الساعدي رضً هللا عنه قال :استعمل الن ُ
أ ُهدي لً ,قال  " :فهبل جلس فً بٌت أبٌه أو بٌت أمه فٌن ُظر ٌُهدى له أم ال ؟ والذي نفسً بٌده ال ٌؤخذ أحد منه شٌبا ا إال جاء به ٌوم
القٌامة ٌحمل ُه على رقبته إن كان بعٌراا له ُرؼاء  ,أو بقرة لها ُخوار ,أوشاة تٌعر ,ث َّم رفع بٌده حتى رأٌنا ُعفرة إبطٌه اللهم هل بلؽت ؟ اللهم
هل بلؽت؟ ثبلثا ا "



وزاري ُمتكرر اكتب الحدٌث الشرٌؾ
من قوله  .....الى قول ....؟

أوال  :راوي الحدٌث





اسمه :أبو حمٌد الساعدي  :عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضً هللا عنه .
جهاده  :صحابً جلٌلً شارك فً ؼزوة أحد وما بعدها من الؽزوات .
صفاته :كان من فقهاء الصحابة رضً هللا عنهم .
وفاته :توفً رضً هللا عنه سنة  60هـ .

ثانٌا  :معانً المفردات والتراكٌب





ال ُ ُرؼاء  :صوتُ البعٌر
الٌعار  :صوتُ الشاة الشدٌد
ال ُخوار  :صوتُ الخوار .
ُعفرة  :بٌاض .

ثالثا  :مناسبة الحدٌث
-1
-2
-3
-4

ورد هذا الحدٌث عن النبً علٌه السبلم حٌن ولى رسول هللا ر ُجبلا من االزد اسمه عبدهللا بن اللتٌبة من قبٌلة بنً لتب .
سلٌم .
على جمع أموال الزكاة من بنً ُ
فجاء بمال كثٌر وقال للنبً :هذا لكم – أي عن الزكاة التً جمعها – وهذا أهدي إلً.
فؤنكر النبً ذلك علٌه وقال هذا الحدٌث .

رابعا  :شرح الحدٌث


ٌتناول الحدٌث النبوي الشرٌؾ موضوع الهداٌا التً ُتعطى للموظفٌن والمسإولٌن استؽبلال لوظابفهم واعتدا اء على حقوق الناس
وأموالهم .



عرؾ براوي الحدٌث من حٌث اسمه
وصفاته؟

 وزاري متكرر وضح المفردات التالٌة
الرؼاء :
الٌعار :

شتوٌة 2014
 بٌن ُمناسبة ورود الحدٌث الشرٌؾ .؟



متى تكون الهدٌة ال ُمقدمة للموظؾ
حرام ؟

 و ٌُحذ ُر هذه الفبة من قبول الهداٌا ؛ ألنهم ٌُعطون الهدٌة (( أسباب إعطاء الهداٌا والرشوة )

 .1إما ل ُمجاملتهم
 .2أو الخوؾ منهم  -3 .أو لطلب ُمراعاة مصالح ُمقدمً الهداٌا على حساب المصلحة العامة ,وهذا ُمحرم شرعا ا .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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الصفحة 35

الصفحة )3 -2( :

الدرس السادس  :تحرٌم الهداٌا للموظفٌن .

الوحدة الثانٌة :الحدٌث النبوي الشرٌؾ وعلومه

محتوى المادة التعلٌمٌة
نظرة االسبلم للوظٌفة :
 أقام النبً علٌه السبلم دولة اإلسبلم وجعل لهذه الدولة

االسئلة الوزارٌة والمقترحة
 أقام النبً علٌه السبلم دولة االسبلم
وجعل لهذه الدولة والة وقضاة و ُجباة
 ,وضح وظٌفة كل منهم ؟

 oوالة ٌُ :دٌرون شإون الناس .
 oقُضاةٌ -:قضون بٌنهم عند االختبلؾ والتنازع. .
ُ oجباة  :لجمع الزكاة من االؼنٌاء .

الجباة ماال ُمقدرا من الزكاة ((علل):
 وقد جعل اإلسبلم لهإالء ُ
.1

.2



ؾ نفوسهم عن المال العام .
حتى تع ُ
وٌتفرؼوا لعملهم .
وذلك فً سهم العاملٌن علٌها من مصارؾ الزكاة قال تعالى ( انما الصدقات للفقراء والمساكٌن والعاملٌن علٌها).........
وقد عد االسبلم الوظٌفة العامة أمانة وواجبا ا ٌقو ُم به الموظؾ لخدمة ال ُمجتمع وللنهوض بمصالحه ومما ٌدل ُ -:على ذلك



من أي مصارؾ الزكاة ٌُعطى ال ُجباة
الذٌن ٌقومون بجمعها ؟

ٌطلب الوالٌة على أحد األقالٌم بقوله ٌ" :ا أبا ذر إنك ضعٌؾ وإنها أمانة وإنها ٌوم القٌامة خزي
إعتذار النبً ألبً ذر حٌن جاءه
ُ
وندامة إال من أداها بحقها " ....

 فالوالٌة وظٌفة عامة -:



 وهً أمانة وفٌها تبعات ومسإولٌات .
 فعلى الموظؾ ان ال ٌتوالها إال اذا كان أهبلا لها.

وضح نظرة اإلسبلم (الوظٌفة)للوالٌة

ُمحاسبة الموظؾ :

ٌ دعو الحدٌث النبوي الشرٌؾ الى ُمحاسبة الموظؾ أٌنما كان موقعه ومهما كانت مكانته .
 فٌسؤل ُ عن أداء عمله وعن كل مال اكتسبه أثناء الوظٌفة .
. وهذا الموظؾ ال بد ان ٌُسؤل عن مصادر أمواله  ,فما كان منها أجر تقاضاه ,أو مال كان عنده قبل تولٌه الوظٌفة فهو حق له .
 وما كان هدٌة قُدمت له استؽبلالا لصفته الوظٌفٌة فهو حرام علٌه وال حق له فٌه.
 كٌفٌة نتخلص من الهداٌا أو الرشوة وٌجب رده الى ُمهدٌها ,فان تعذر ذلك ُتعاد إلى بٌت مال ال ُمسلمٌن .



نصت الشرٌعة على محاسبة الموظؾ .
واإلستفسار عن مصادر أمواله .وضح
ذلك؟

 وفً رد النبً علٌه السبلم على ابن اللتبٌة فً قوله  " :فهبل جلس فً بٌت ابٌه  " ...داللة ذلك-:

وٌجب أن ٌتفرغ له للقٌام بواجباته .
على أن هذا العامل لم ٌكن فً عمله الخاص انما كان فً عمل عام  ,وٌؤخ ُذ األجر علٌه ,
ُ

ومن هنا جاء التحذٌر من تقدٌم الهداٌا للموظفٌن وأنها ُتعد نوعا من أنواع الرشوة .

 الرشوة  :وهً أن ٌدفع االنسان ماال من أجل ان ٌؤخذ حقا ا لٌس له ,أو أن ٌُعفً نفس ُه من واجب علٌه ,أو لٌ ُؽض الموظؾ طرفه
عن مخالفة ارتكبها ُمقدم الهدٌة .


وحكمها فً هذه الحالة التحرٌم عن عبدهللا بن عمرو – رضً هللا
فهذه الهدٌه تكون وسٌلة لئلخبلل بواجبات الوظٌفة العامة ُ
عنه – قال  " :لعن رسول ُ هللا الراشً والمرتشً " .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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 ش 2016
عرؾ الرشوة ؟


ش 2015
بٌن حكمة تحرٌم الهداٌا للموظفٌن ؟
الصفحة 36

الدرس السادس  :تحرٌم الهداٌا للموظفٌن .

الوحدة الثانٌة :الحدٌث النبوي الشرٌؾ وعلومه

محتوى المادة التعلٌمٌة
وقد تضمن الحدٌث الشرٌؾ اسالٌب ُمختلفة ؛ إلظهار التشدٌد على الموظفٌن الذٌن ٌستؽلون وظابفهم فً اإلعتداء على أموال الناس:

أوالا  -:القسم :

الصفحة )3 -3( :

أقسم النبً ﷺ فقال  " :والذي نفسً بٌده " والنبً علٌه السبلم ال ٌقسم بهذه الصٌؽة اال على أمر خطٌر .

ثانٌا  -:التنفٌ ُرمن إستؽبلل الوظٌفة  :ذكر النبً علٌه السبلم صوراا من الجزاء ُتنف ُر المإمن من هذه الخٌانة  .ومنها -:

االسئلة الوزارٌة والمقترحة
 ش 2011
قد تضمن الحدٌث الشرٌؾ أسالٌب مختلفة ؛
إلظهار التشدٌد على الموظفٌن الذٌن ٌستؽلون
وظابفهم فً االعتداء على أموال الناس :أذكرها؟

 .1فالذي ٌؤخذ الجمل أو البقرة او الشاة أو ؼٌرها هدٌة فً وظٌفةعامة فإنه ٌؤتً ٌوم القٌامة ٌحملها على عنقه.

 .2وال تكون هذه األشٌاء صامتة .
 بل ٌؤتً الجمل وله ُرؼاء  .والبقرة ولها ُخوار  .والشاة وهً تٌعر .
 -3وهذه األصوات تفضح الجانً بٌن الخبلبق و ُتطلع ُهم على أفعاله ال ُمنكرة وهو ٌحمل ُ ما أهدي الٌه على عنقه ٌوم القٌامة .

 والحمل ُ على العنق ٌُراد منه:

 -1تؤكٌد فضحٌته .
 -2ومعاقبته بؤن ٌحمل ما أهدي الٌه على مرأى الخبلبق كلها ٌ ,تقلدها كما ٌتقل ُد القبلدة التً فً ُعنقه .
ثالثا -:إشها ُد الناس على الببلغ :




ص 2014

وهذا إشعار منه علٌه السبلم بؤهمٌة األمر.
ووجوب التبلٌػ .
وإلشهاد الناس على قٌامه بالببلغ  ,حتى ال ٌبقى ُعذرا ُ لمن ٌدعً الجهل

لماذا أشهد الرسول علٌه السبلم الناس على
الببلغ بعد انكاره على ابن اللتبٌة ما أخذه من
هداٌا اثناء جمع أموال الزكاة ؟

ما ٌُرشد الحدٌث النبوي الشرٌؾ الى عدة امور منها  :مهم جدا

 .1الوظٌفة العامة أمانة ٌجب ان تإدى على وجهها كما أمر هللا تعالى .
 .2الموظؾ المسلم ٌبتعد عن الشبهات وٌبرأ منها  -3 .وجوب محاسبة الموظؾ على عمله .

تابع للدرس السادس
 ما الوظٌفة التً كلؾ بها الرسول علٌه السبلم ابن اللتبٌة ؟
سلٌم .
ج – جمع أموال الزكاة من بنً ُ
 ما أسباب إعطاء الرشوة ؟

من أجل ان ٌؤخذ حقا ا لٌس له  .او أن ٌُعفً نفسه من واجب علٌه  .أو لٌ ُؽض الموظؾ طرف ُه عن مخالفة ارتكبها ُمقدمها.
 متى ٌُقسم النبً علٌه السبلم بصٌؽة ( 0والذي نفسً بٌده)؟ ج ....إذا كان األمر خطٌراا .
ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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الصفحة 37

الوحدة الثالثة
العقٌدة اإلسبلمٌة
ُ
عبلمات الساعة .
الدرس األول :

الدرس الثانً  :اإلٌمانُ بالٌوم اآلخر .

الدرس الثالث  :اإلنسان فً التصور اإلنسانً.

محذوؾ (ؼٌر مطلوب فً امتحان الوزارة)

التحذٌر من تكفٌر ال ُمسلم.
الدرس الرابع :
ُ

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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الصفحة 38

الدرس األول  :عبلماتُ الساعة

الوحدة الثالثة  :العقٌدة اإلسبلمٌة

الصفحة )5 -1( :

محتوى المادة التعلٌمٌة


االسئلة الوزارٌة والمقترحة

ٌسبقُ الٌوم األخر عبلمات تدل على قُرب وقوعهٌ ,نبؽً على كل ُمسلم اإلٌمان بها  ,ألنها جزء ال ٌتجزأ من اإلٌمان بالٌوم اآلخر.

• أوالا  -:معنى عبلمات الساعة .
• هً المظاهر أو األمارات التً تق ُع قبل ٌوم القٌامة وتدل ُ على قُرب وقوعه.
(فهل ٌنتظرون إال الساعة أن تؤتٌهم بؽتة فقد جاء أشراطها فؤنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم) .

•
.1
.2
.3
.4



وضح مفهوم عبلمات الساعة ؟

ثانٌا ا  -:الحكمة من بٌان عبلمات الساعة .
تمكٌن اإلٌمان فً قلوب المإمنٌن.
تنبٌههم من ؼفلتهم.
حثهم على االستعداد للقاء هللا تعالى باألعمال الصالحة ,ومداومة التوبة .والرجوع الى هللا تعالى .
البقاء على حذر دابم من قٌام الساعة كً ال ٌباؼتوا بها .

 ص 2010
لبٌان عبلمات الساعة حكم عدٌدة  ,بٌن أربعة
منها

ثالثا ا  -:أقسام عبلمات الساعة

ُ
عبلمات الساعة الى قسمٌن  ,هما:
• قسم العلما ُء
•

صؽرى
القسم االول  :عبلمات الساعة ال ُ
 بٌن المقصود بعبلمات الساعة
صؽرى؟
ال ُ
ص 2015أذكر أقسام عبلمات الساعة
صؽرى؟
ال ُ

ُ
تسبق ظهور العبلمات ال ُكبرى .
هً عبلمات
أقسامها
 .1ما وقع بالماضً .
 .2ومن اها ما ٌق ُع األن .
 .3ومنها ما سٌق ُع فً المستقبل بإذن هللا .

أهم عبلمات الساعة الصؽرى
ُ
بعثة النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم .
.1
ُ
(( ُبعثت أنا والساعة كهاتٌن  ,وقال  :وضم السبابة والوسطى )) .
ُ
انشقاق القمر
.2

ُ
الساعة وأنشق القمر) .
ولقد وقع انشقاق القمر والؽاٌة من ذلك هو ُمعجزة للرسول صلى هللا علٌه وسلم (إقتربت
 .3اختبلل ُ بعض السنن والقٌم االجتماعٌة منها:

أ -عقوقُ الوالدٌن بحٌث ٌُعامل األبن أمه ُمعاملة السٌد ألمته .
ب -تؽ ٌُر أحوال الناس بحٌث تجد من كانوا ٌُعانون الفقر وقلة ذات الٌد ٌتسابقون فً تشٌٌد البناٌات الشاهقة .
 وهذا ماثبت بسإال جبرٌل علٌه السبلم للرسول صلى هللا علٌه وسلم (قال :فؤخبرنً عن الساعة  ,قال ما المسبول عنها بؤعلم من

الحفاة العراة العالة رعاء الشاة ٌتطاولون فً ال ُبنٌان)
السابل  ,قال  :فؤخبرنً عن أمارتها  ,قال أن تل ُد األمة ربتها  ,وأن ترى ُ
ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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فً أي زمن تم انشقاق القمر  ,وما
الؽاٌة من ذلك؟

ش  +2012ص2016


من عبلمات الساعة إختبلل بعض
سنن والقٌم االجتماعٌة .أذكر اثنتٌن
ال ُ
سنن والقٌم؟
ال
هذه
من
ُ

الصفحة 39

الدرس األول  :عبلمات الساعة

الوحدة الثالثة  :العقٌدة اإلسبلمٌة

الصفحة )5 -2( :

محتوى المادة التعلٌمٌة
ُ
إضاعة األمانة :
.4
أ -ذلك بإسناد األمور العامة إلى من ال ٌملكون الكفاءة على القٌام بها فً أي موقع من مواقع الحٌاة .
ب -أو بإسناد األمور العامة إلى من لٌست لدٌهم القدرة على تصرٌؾ شإون الناس .
ضٌعت األمانة فانتظر الساعة  ,قال  :كٌؾ إضاع ُتها ؟ قال  :إذا وسد األم ُر إلى ؼٌر أهله
• فقد قال صلى هللا علٌه وسلم ( فإذا ُ

•
•

فانتظر الساعة ).
 .5رف ُع العلم وظهور الجهل بموت ال ُعلماء وكثرةُ القتل

ٌكون ذلك بموت عالم فٌنقص العلم بفقد حامله ونتج عن ذلك الجهل بما أنفرد به هذا العالم من علوم .
وكثرة القتل ألسباب كثٌرة كما نشاهدها فً هذه اإلٌام .

االسئلة الوزارٌة والمقترحة




ص  +2011ش2016
من عبلمات الساعة الصؽرى إضاعة
األمانة ,وضح ذلك ؟

كٌؾ ٌُرف ُع العلم ؟

• حٌث قال صلى هللا علٌه وسلم ( :إن بٌن ٌدي الساعة أٌاما ٌُرفع فٌها العلم  ,وٌنزل ُ فٌها الجهل  ,وٌكث ُر فٌها الهرج ,
والهرج القتل ).
•

القسم الثانً  :عبلماتُ الساعة الكبرى
ُ
ٌبعث هللا دخانا ا من السماء ٌؽشى الناس.
 .1ال ُدخان :
ُ
اثر الدُخان)  :فٌؤخذ المإمن منه كهٌبة الزكام , .بٌنما ٌؤخذ بؤنفاس الكفار فٌصٌب ُهم بضٌق شدٌد.



ما أثر الدخان على كل من المإمن
والكافر ؟



عرؾ الدابة  ,أو ماهً صفاتها؟

 قال تعالى (فارتقب ٌوم تؤتً السما ُء بدخان ُمبٌن) .
.-2الدابة
•

وتعرؾ المإمن من الكافر.
وهذه الدابة ال ٌعل ُم نوعها وال شكلها إال هللا تعالىُ ,تكلم الناس
ُ

•

قال تعالى(:وإذا وقع القول ُ علٌهم أخرجنا لهم دابة من األرض ُتكلم ُهم أن الناس كانوا بآٌاتنا ال ٌوقنون).

 .3ظهور الدجال :




ٌظهر رجل فً آخر الزمن ٌدعً األلوهٌة  ,وٌسعى لفتنة الناس عن دٌنهم بما أعطاه هللا من خوارق العادات وعجابب األمور.
وقد جاء كثٌراا من األحادٌث النبوٌة الشرٌفة ُمحذرة من ُه و ُمبٌنة لبعض صفاته  ,وما ٌُحدث ُه فً األرض من فساد .



من هو الدجال ,أوماهً صفاته؟

•

وهو رجل صالح من أمة محمد :صلى هللا علٌه وآلة وسلمٌ :ظ ُهر آخر الزمان ٌحكم باإلسبلم وٌنش ُرالعدل بٌن الناس..
وقدعدا بعض العلماء ظهوره عبلمة من عبلمات الساعة الكبرى((علل)) لكثرة األحادٌث الواردة فٌه عن رسول هللا علٌه السبلم :ومنها .
قوله صلى هللا علٌه وآلة وسلم (:لو لم ٌبق من الدنٌا إال ٌوم لطول هللا ذلك الٌوم .حتى ٌبعث فٌه رجبلا منً اسمه اسمً واسم أبٌه اسم أبً) .



من هو المهدي ,أوماهً صفاته؟

 .4ظهور المهدي :
•
•

 -5نزول ُ عٌسى علٌه السبلم:
•
•

تش ٌُر االدلة الشرعٌة إلى ثبوت نزول عٌسى بن مرٌم علٌه السبلم فً آخر الزمان .وإلى كونه عبلمة من العبلمات.
وإلى أنه علٌه السبلم ٌحك ُم بالقرآن  ,وٌلتزم بشرٌعة اإلسبلم ,وعلى ٌدٌه تكون نهاٌة المسٌح الدجال بإذن هللا تعالى.

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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الصفحة 40

الدرس األول  :عبلمات الساعة

الوحدة الثالثة  :العقٌدة اإلسبلمٌة

الصفحة )5 - 3 ( :

محتوى المادة التعلٌمٌة


ج ومؤجوج :
 -6ظهو ُر ٌؤجو ُ
•
•
•
•

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

ج ومؤجوج اسم ألمة كبٌرة تخرج فً آخر الزمان
ٌؤجو ُ
تنش ُر الفساد والدمار فً األرض.وقدأخبر هللا تعالى عنهم..
قال تعالى(:حتى أذا فتحت ٌؤجوج ومؤجوج وهم من كل حدب ٌنسلون* وأقترب الوعد الحق فإذا هً شاخصة أبصار الذٌن كفرو ٌاوٌلنا قدكنا
فً ؼفلة من هذا بل كنا ظالمٌن)
أما أٌن هم ؟ وماذا كان من أمرهم؟ وماذا سٌكون؟ فهذا من علم الؽٌب الذي ال ٌعلمه إال هللا تعالى.

.7الخسؾ:
 فقد أشارت األحادٌث النبوٌة الشرٌفة إلى ثبلثة ُخسوؾ كبٌرة تقع قبل قٌام الساعة:
أ -خسؾ فً المشرق.
ب -وخسؾ فً المؽرب.
ج -وخسؾ فً الجزٌرة العربٌة .

من هم ٌؤجوج ومؤجوج أو ما صفاتهم

ش 2012
 أشار النبً علٌه السبلم إلى ثبلثة
ُخسوؾ كبٌرة تقع قبل قٌام الساعة
,أذكرها ؟

 -8تخلؾ بعض السنن الكونٌة عن مسارها كطلوع الشمس من مؽربها:
• وٌإشر ذلك إلى حدوث انقبلب عظٌم فً نظام الكون واختبلل فً سننه بإذن هللا تعالى ,فتطلع الشمس من جهة المؽرب.
 قال صلى هللا علٌه وآله وسلم(:ال تقوم الساعة حتى تطل ُع الشمس من مؽربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون ,فذلك حٌن ال ٌنفع نفسا ا
إٌمانها لم تكن ءامنت من قبل أو كسبت فً إٌمانها خٌراا) ,

 عبلقة هذه العبلمة بالتوبة :
 .1فبعد ظهور هذه العبلمة ال تنفع اإلنسان التوبة إذا لم ٌكن قد تاب قبل ذلك.
 .2وهذا ٌدفع المإمنٌن إلى اإلكثار من الطاعات والتوجه إلى هللا تعالى ,وٌدف ُع ال ُعصاة إلى ال ُمبادرة بالتوبة .

•

ج من الٌمن تطر ُد الناس إلى محشرهم
 -8نا ُرتخر ُ

وهذه آخر اآلٌات ظهوراا حٌث إنها تسوقُ الخبلبق إلى المكان الذي سٌتم فٌه الحشر والوقوؾ بٌن ٌدي هللا تعالى .

ص  2012وضح عبلقة عبلمة تخلؾ بعض
السنن الكونٌة عن مسارها  ,وضح عبلقة هذه
العبلمة بالتوبة ؟


من عبلمات الساعة نار تخرج من
الٌمن  ,وضح ذلك ؟

قال صلى هللا علٌه وسلم (وآخر ذلك نار تخرج من الٌمن تطر ُد الناس إلى محشرهم) .
• وقد ذكر الرسول صلى هللا علٌه وسلم عشراا من هذه العبلمات فً الحدٌث الشرٌؾ الذي رواه ُحذٌفة بن أسٌد الؽفاري,
حٌث قال :
(اطلع النبً صلى هللا علٌه وسلم علٌنا ونحن نتذاكر ,فقال  :ما تذاكرون ؟ قالوا :نذكر الساعة ,قال  :إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آٌات ,فذكر
الدخان ,والدجال ,والدابة ,وطلوع الشمس من مؽربها ,ونزول عٌسى ابن مرٌم ,وٌؤجوج ومؤجوج ,وثبلث خسوؾ; خسوؾ بالمشرق ,وخسؾ
بالمؽرب ,وخسؾ بجزٌرة العرب  ,وآخر ذلك نار تخرج من الٌمن تطرد الناس الى محشرهم)

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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الصفحة 41

الدرس األول  :عبلمات الساعة

الوحدة الثالثة  :العقٌدة اإلسبلمٌة

الصفحة )5 -4( :

جدول بعبلمات الساعة الصؽرى والكبرى
صؽرى وال ُكبرى وعدم الخلط بٌنهما وحفظها بالترتٌب
مبلحظة ٌُ :رجى التمٌز بٌن العبلمات ال ُ
عبلمات الساعة الصؽرى
الرقم
بعثة النبً علٌه السبلم .
-1
إنشقاق القمر .
-2
إختبلل بعض السنن والقٌم اإلجتماعٌة .
-3
إضاعة األمانة.
-4
رف ُع العلم وظهور الجهل بموت العلماء.
-5
-6
-7
-8
-9

عبلمات الساعة الكبرى
الدخان.
الدابة.
ظهور الدجال .
ظهور المهدي .
نزول عٌسى علٌه السبلم .
ظهور ٌؤجوج ومؤجوج .
الخسؾ .
تخلؾ بعض السنن الكونٌة عن مسارها كطلوع الشمس من مؽربها
نار تخرج من الٌمن تطرد الناس إلى محشرهم .

جدول ٌُبٌن عبلمات الساعة التً ٌدل ُ علٌها كل نص شرعً (أحادٌث وآٌات )

النصوص الشرعٌة
الرقم
 -1بعثت أنا والساعة كهاتٌن  ,وقال  :وضم السبابة والوسطى
 -2اقتربت الساعة وانشق القمر
أن تلد األمة ربتها  ,وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء
-3
ٌتطاولون
 -4فإذا ضٌعت األمانة فانتظر الساعة ,
إن بٌن ٌدي الساعة أٌاما ٌرفع فٌها العلم  ,وٌنزل فٌها الجهل  ,وٌكثر فٌها
-5
الهرج
فارتقب ٌوم تؤتً السماء بدخان مبٌن
6
وإذا وقع الوقع القول علٌهم أخرجنا لهم دابة من األرض تكلمهم
7
 -8لو لم ٌبق من الدنٌا إال ٌوم لطول ذلك الٌوم .حتى ٌبعث فٌه رجبل منً اسمه
اسمً واسم ابٌه اسم بً
 -9حتى أذا فتحت ٌؤجوج ومؤجوج وهم من كل حدب ٌنسلون
 -10ال تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مؽربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا
أجمعون
 -11وآخر ذلك نار تخرج من الٌمن تطرد الناس إلى محشرهم

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

عبلمات الساعة
بعثة النبً علٌه السبلم .
إنشقاق القمر .
إختبلل بعض السنن والقٌم اإلجتماعٌة .
إضاعة األمانة.
رفع العلم وظهور الجهل بموت العلماء.

الدخان.
الدابة.
ظهور المهدي
ظهور ٌؤجوج ومؤجوج
تخلؾ بعض السنن الكونٌة عن مسارها
كطلوع الشمس من مؽربها
نار تخرج من الٌمن تطرد الناس إلى محشرهم
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الصفحة 42

الدرس األول  :عبلمات الساعة

الوحدة الثالثة  :العقٌدة اإلسبلمٌة

الصفحة )5 -5( :

 ما أث ُر الدخان على كل من المإمن والكافر ؟

أثر الدخان على المإمن ٌ :ؤخذ منه كهٌبة الزكام .
أثر الدخان على الكافر ٌ :ؤخذ بؤنفاس الكفار فٌصٌبهم منه ضٌق شدٌد .

 ما العمل الذي سٌقوم به كل مما ٌلً ؟

 -1الدابة  :تكلم الناس وتعرؾ المإمن من الكافر. .
- 2الدجال ٌ :دعً األلوهٌة  ,وٌسعى لفتنة الناس عن دٌنهم بما أعطاه هللا من خوارق العادات وعجابب األمور. .
 -3المهدي ٌ :حكم باإلسبلم وٌنشر العدل بٌن الناس. ..

 -4عٌسى ٌ :حكم بالقرآن وٌلتزم بشرٌعة اإلسبلم .وعلى ٌدٌه تكون نهاٌة المسٌح الدجال بإذن هللا تعالى. .
ٌ -5ؤجوج  :تنشر الفساد والدمار فً األرض .

ُ
تسوق الناس الى محشرهم ؟
 ما العبلمة التً
ج  ..النار التً تخرج من الٌمن .

 ما هً آخر عبلمات الساعة ظهوراا ؟
ج  ....نار تخرج من الٌمن تطر ُد الناس إلى محشرهم

ش  + 2010ص 2013
صنؾ عبلمات الساعة اآلتٌة الى عبلمات صؽرى وعبلمات كبرى ؟
انشقاق القمر  ,الدابة ,ظهور الدجال ,بعثة النبً علٌه السبلم ,إضاعة األمانة ,الدخان.
عبلمات الساعة الصؽرى

عبلمات الساعة الكبرى

انشقاق القمر
بعثة النبً علٌه السبلم
إضاعة األمانة

الدابة
ظهور الدجال
الدخان.

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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الصفحة 43

الدرس الثانً  :اإلٌمان بالٌوم اآلخر .

الوحدة الثالثة  :العقٌدة اإلسبلمٌة

الصفحة )4 -1( :

محتوى المادة التعلٌمٌة
أوالا -:معنى األٌمانُ بالٌوم اآلخر:
االعتقاد الجازم والتصدٌق الكامل بكل ما أخبر به هللا عز وجل فً كتابه الكرٌم ,وأخبر به رسوله األمٌن "صلى هللا علٌه وسلم "من أخبار ٌوم
القٌامة مما ٌكون بعد النفخة األولى ,وحتى بعد دخول أهل الجنة الجنة ,ودخول أهل النار النار وما ٌجري فٌهما.
 واألدلة تدل على وجوب اإلٌمان بالٌوم اآلخر ومن األدلة على ذلك قوله تعالى{:لٌس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمؽرب
ولكن البر من أمن باّلِل والٌوم اآل خر}.....

ثانٌا ا -:مظاه ُر االهتمام بالٌوم اآلخر(:
 اهتم القرآن الكرٌم بالٌوم اآلخر ,من خبلل التؤكٌد على وجوب االٌمان بالٌوم االخر ومن مظاهر اهتمامه
 )1ربط اإلٌمان بالٌوم اآلخر باإلٌمان باّلِل تعالى ومثال ذلك قوله تعالى((:ذلكم ٌوع ُظ به من كان ٌإمن .باّلِل والٌوم االخر)
 )2اإلكثار من ذكر الٌوم اآلخر ,حتى ال تكاد تخلو صفحة من صفحات القرآن الكرٌم من الحدٌث عن الٌوم اآلخر ,وما سٌكون فٌه من األحداث
 )3تسمٌ ُة هذا الٌوم بؤسماء ُمتعددة منها ٌوم الدٌن ,وٌوم الفصل وٌوم الحساب والقٌامة ,الحاقة ,الواقعة .
 ومن هذه األسماء ما ٌُش ٌُرإلى األهوال التً تقع فً هذا الٌوم مثل :الؽاشٌة و القارعة ,الطآمة ,القارعة

 )4ذكر القرآن عدداا من األدلة التً ُتثبت وجود الٌوم اآلخر ,منها

سدى  ,الم ٌك ُنطفة من ٌمنى }.........
أ) اآلٌات التً تبٌن قدرة هللا عز وجل قوله{:أٌحسب اإلنسان أن ٌترك ُ
ب) تذكٌر اإلنسان بؤصل خلقته وكٌفٌة نشؤته قال هللا تعالىٌ{:ا أٌها الناس إن كنتم فً رٌب من البعث فانا خلقناكم من ُتراب ثم من نطفة ...

االسئلة الوزارٌة والمقترحة
ص  +2013ص  +2014ش2016
 بٌن المقصود باإلٌمان بالٌوم اآلخر؟


ما ُحك ُم االٌمان بالٌوم اآلخر ؟

ش 2011

إهتم القرآن بالتؤكٌد على وجوب اإلٌمان
بالٌوم اآلخر  ,أذكر مظهرٌن لهذا اإلهتمام ؟

 كٌؾ ُتثبت وجود اإلٌمان بالٌوم
اآلخر ؟

ثالثااُ :
وقت الٌوم اآلخر:
 وقت الٌوم اآلخر من علم الؽٌب الذي استؤثر هللا تعالى به ولم ٌطلع علٌه أحداا من خلقه ,قال تعالى{:وتبارك الذي له ملك السموات واالرض
وما بٌنهما وعنده عل ُم الساعة والٌه ُترجعون )  .وقد وردت بعض األحادٌث النبوٌة التً ُتشٌر إلى قرب وقوع هذا الٌوم .

 متى تقو ُم الساعة ؟

واجب المسلم تجاه وقت الٌوم االخر
.
ُ
 .1فعلى ال ُمسلم أن ال ٌُشؽل وقته فً السإال والبحث عن وقت ٌوم القٌامة(علل) ألنه من علم الؽٌب الذي اختص هللا به.
 .2وعلٌه أن ٌُقبل على طاعة هللا والتزام أوامره استعدادا ا لهذا الٌوم العظٌم ,عن مالك رضً هللا عنه قال :إن ا
رجبل سؤل النبً "صلى هللا علٌه
وسلم" .عن الساعة  ,قال ماذا اعددت لها  ,قال ال شًء إال أنً احب هللا ورسوله  ,فقال انت مع من أحببت .).

 ما واجب ال ُمسلم تجاه وقت الٌوم
اآلخر ؟

رابعا ا  -:من أحداث الٌوم اآلخر.
ُ
حٌث ٌؤم ُر هللا تعالى الملك بالنفخ فً الصور (البوق)فٌموتُ من فً السماء ومن فً األرض إال
 -1النفخة األولى (نفخة نهاٌة الحٌاة الدنٌا) -:
من شاء هللا ,وفً ذلك إشارة إلى نهاٌة الحٌاة الدنٌا وبداٌة الٌوم اآلخر{: .و ُنفخ فً الصور .فصعق من فً السموات ومن فً االرض اال ما شاء ).

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

 وضح المقصود بالنفخة األولى ؟

الصفحة 44

الدرس الثانً  :اإلٌمان بالٌوم اآلخر .

الوحدة الثالثة  :العقٌدة اإلسبلمٌة

الصفحة )4 -2( :

محتوى المادة التعلٌمٌة
ُ
تحدث للكون ,منها
و ٌُرافق النفخة األولى أحداث ُمذهلة



فتنشق السماء .
وتتناثر النجوم والكواكب .وتتفتت األرض قال تعالى{ :إذا السماء انفطرت  ,وإذا الكواكب انتثرت .}.....



ٌؤم ُر هللا تعالى الملك فٌنف ُخ النفخة الثانٌة فً الصور ,فتعو ُد الحٌاةُ إلى األموات ,وهذا ما ٌُطلقُ علٌه البعث ,فٌعو ُداإلنسان جس ادا
وروحا ا  ,قال تعالى{:ث َّم نفخ فٌه أخرى فاذا هم قٌام ٌنظرون }.

 )2الن ُ
فخة الثانٌة (البعث)
شر-:
 )3الح ُ

حٌث ٌُجم ُع الناس فً مكان واحد ٌُسمى المحشر(علل) انتظارا لحسابهم من قبل رب العالمٌن ,قال تعالىٌ{:وم تشقق االرض
سراعا ذلك حشرعلٌنا ٌسٌر )...

العرض والحساب-:
)4
ُ
عرض الناس ٌوم القٌامة على هللا عز وجل ,قال تعالى{ :و ُعرضوا على ربك .صفا ا}.....
رض ٌُ -:
ُ
أ) الع ُ
ا
ب) تتطاٌ ُر الصحؾ -:ثم تتطاٌر الصحؾ فٌطلع كل واحدا منهم على صحٌفة التً سجلتها علٌه المبلبكة فً الحٌاة الدنٌا أعمالهم.
 منهم من ٌؤخ ُذ كتابه بٌمٌنه  ,وهم أهل الخٌر واالٌمان .
 ومنهم من ٌؤخ ُذ كتابه بشماله  ,وهإالء اهل الكفر والنفاق قال تعالى (( فؤما من أوتً كتابه بٌمٌنه .......
سب هللا تعالى الناس على ما فعلوه فً الحٌاة الدنٌا صؽٌراا كان أم كبٌراا
ج) الحساب  --:وبعد ذلك ٌُحا ُ
د) المٌزان -:فتوزنُ أعمالهم بالمٌزان الذي ال ٌعلم طبٌعته إال هللا تعالى ,قال تعالى{ونض ُع الموازٌن القسط لٌوم القٌامة}.....

االسئلة الوزارٌة والمقترحة


ماذا ٌرافق النفخة األولى من
أحداث مذهلة ؟



وضح المقصود بالنفخة الثانٌة ؟أو
عرؾ البعث؟



وضح المقصود بالحشر؟

ص 2009
من أحداث الٌوم اآلخر العرض والحساب  .وضح
ذلك؟

 -5الورو ُد على حوض النبً "صلى هللا علٌه وسلم"

ُ
حٌث اخبر عنه الرسول "صلى هللا علٌه وسلم" ,فقال :إنً فر ُط ُكم على الحوض من مر علً شرب  ,ومن شرب لم ٌظما ابدا .).
 -6المرو ُرفوق الصراط
اس علٌه بحسب أعمالهم -:
الصرا ُط  -:هو جسر منصوب فوق جهنم ٌ ُّم ُر علٌه الخبلبق جمٌعهم  ,وٌكون مرو ُر الن ُ

 أحوال ُ الناس عند المرور فوق الصراط

سرعا ا .
أ -فمن ُهم من ٌمر علٌه ُم ا
ب -ومن ُهم من ٌسق ُط فً نار جهنم .
 قال رسول هللا "صلى هللا علٌه وسلم" ف ٌُضرب الصراط بٌن ظهرانً جهنم ,فؤكون أول من ٌجو ُز من الرسل بؤمته وال ٌتكلم ٌومبذ




وضح المقصود بالصراط؟
بٌن أحوال الناس عند المرور فوق
الصراط؟

احداا من إال الرسل  ,وكبلم ال ُرسل ٌومبذ ,اللهم سلم  ,سلم .)......

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

الصفحة 45

الدرس الثانً  :اإلٌمان بالٌوم اآلخر .

الوحدة الثالثة  :العقٌدة اإلسبلمٌة

الصفحة )4 -3( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

محتوى المادة التعلٌمٌة
 )7دخول الجنة أو النار
مفهوم وصفات الجنة


فالجنة هً دا ُر القرار التً أعدها هللا تعالى لعباده الموحدٌن الذٌن آمنوا به ,وأقبلوا على طاعته فً الحٌاة الدنٌا.



وضح المقصود بالجنة؟

 ما صفة الجنة ؟

صفاتها
 ففً الجنة أنواع ال ُتحصى من النعٌم .
 وهً درجات تتناسب مع األعمال التً اإلنسان فً الحٌاة الدنٌا.

مفهوم وصفات النار




النار فهً مثوى الكافرٌن باّلِل المستكبرٌن عن طاعته وعبادته .

 ما صفة النار ؟

 صفاتها



وضح المقصود بالنار ؟

وفٌها كذلك أنواع ُمتعددة من العذاب.
وهً منازل ودركات تتناسب مع ُمستوى الذنوب والمعاصً فً الحٌاة الدنٌا.

خامسا ا  -:الشفاعة
 الشفاعة من األمور التً ثبتتُ بالكتاب والسنة ,وأحادٌثها متواترة ,قال تعالى{:من ذا الذي ٌشفع عنده إال بإذنه}.
 فبٌن هللا تعالى أن الشفاعة ال تكون ال تكون ألحد إال بإذنه ولمن ٌرتضً من عباده.
 وأول الخلق الذٌن ٌإذن لهم بالشفاعة ٌوم القٌامة هو سٌدنا "محمد صلى هللا علٌه وسلم ".

صور شفاعة الرسول علٌه السبلم إلمته ٌوم القٌامة
ُ

 لمن تكونُ الشفاعة ؟
 بٌن الحاالت التً ٌُشفع فٌها نبٌنا
علٌه السبلم؟

ٌ -1شف ُع للخبلبق جمٌعها بتعجٌل الحساب لهم  ,لتخلٌصهم مما ٌعانوه فً المحشر,
 -2شفاعته لطابفة من أمته ,فٌدخله ُم الجنة من ؼٌر حساب,
 -3شفاعت ُه لبعض المذنبٌن من أمته فً تخفٌؾ العذاب عنهم ٌوم القٌامة.

سادسا ا  -:أثار اإلٌمان بالٌوم اآلخر:
 لئلٌمان بالٌوم اآلخر آثاراا عدة تعود على اإلنسان  ,منها :
 )1توجٌه اإلنسان وانضباطه والتزامه بالعمل الصالح وتقوى هللا تعالى ,وذلك لمعرفة أنه ُمحاسب على أعماله أمام هللا ٌوم القٌامة.
 )2عدم التعلق بالدنٌا والحرص على ملذاتها ,خصوصا ا عندما ٌعل ُم بالنعٌم الذي أعده هللا تعالى للمإمنٌن ُمقارنة مع نعٌم الدنٌا الزابل.
 )3شعور من ٌإمن بالٌوم اآلخر بالطمؤنٌنة إلٌمانه بعدل هللا تعالى ٌوم القٌامة بٌن الخبلبق.

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

 لئلٌمان بالٌوم اآلخر آثار تعود على
اإلنسان  .وضحها ؟

الصفحة 46

الدرس الثانً  :اإلٌمان بالٌوم اآلخر .

الوحدة الثالثة  :العقٌدة اإلسبلمٌة

الصفحة )4 -4( :

 أذكر خمسا ا من أحداث الٌوم اآلخر ؟ ش  + 2009ص  2015النفخة االولى  .النفخة الثانٌة .الحشر .العرض والحساب .الصراط

مبلحظة ٌُرجى اإلنتباه إلى التفرٌق بٌن أحداث الٌوم االخر وعبلمات الساعة عند اإلجابة وعدم الخلط بٌنهما .

من مظاهر اإلٌمان اإلهتمام اإلسبلم بالٌوم اآلخر تسمٌته بؤسماء متعددة .أذكر ثبلثة منها ؟

ش 2013

جٌ .........وم الدٌن ,الحساب  ,الفصل  ,القٌامة  ,الحاقة  ,الواقعة

 الى ما تشٌر النصوص اآلتٌة من أحداث الٌوم اآلخر ؟

ص2016

 .1ونفخ فً الصور .فصعق من فً السموات ومن فً االرض اال ما شاء هللا.......... }....النفخة األولى
 .2ث َّم نفخ فٌه أخرى فاذا هم قٌام ٌنظرون  ....................................................النفخة الثانٌة
 .3ث َّم نفخ فٌه أخرى فاذا هم قٌام ٌنظرون  .....................................................الحشر
 .4و ُعرضوا على ربك .صفا  .....................................................................العرض
 .5فؤما من اوتً كتابه بٌمٌنه  .................................................................العرض ( تطاٌر الصحؾ)
 .6ونضع الموازٌن القسط .لٌوم القٌامة  ....................................................المٌزان
 .7إنً فر ُط ُكم على الحوض من مر علً شرب  ,ومت شرب لم ٌظما ابدا................الورودعلى حوض النبً
 .8فٌضرب الصراط بٌن ظهرانً جهنم ,فؤكون اول من ٌجوز من الرسل بؤمته  ..................المرور فوق الصراط
 .9من ذا الذي ٌشفع عنده إال بإذنه  .....................................................................الشفاعة
 قارن بٌن النفخة األولى والثانٌة ص 2011
النفخة الثانٌة
النفخة االولى
ٌؤمر هللا تعالى الملك بالنفخ فً الصور (البوق) فٌموتُ من فً
السماء ومن فً األرض إال من شاء هللا

ٌؤمر هللا تعالى الملك فٌنفخ النفخة الثانٌة فً الصور ,فتعود الحٌاة
إلى األموات ,وهذا ما ٌطلق علٌه البعث

وفً ذلك إشارة إلى نهاٌة الحٌاة الدنٌا وبداٌة الٌوم اآلخر

فٌعود اإلنسان جس ادا وروح



قارن بٌن الجنة والنار ؟
الجنة
فالجنة هً دار القرار التً أعدها هللا تعالى لعباده
الموحدٌن الذٌن آمنوا به.


ففً الجنة أنواع ال تحصى من النعٌم

وهً درجات تتناسب مع األعمال التً عملها اإلنسان فً
الحٌاة الدنٌا

ما الحدث من أحداث الٌوم اآلخر الذي تدل علٌه كل
آٌة من اآلٌتٌن الكرٌمتٌن اآلٌتٌن؟
 .1ث َّم نفخ فٌه أخرى فاذا هم قٌام ٌنظرون
 .2ونضع الموازٌن القسط .لٌوم القٌامة

النار


مثوى الكافرٌن باّلِل المستكبرٌن عن طاعته وعبادته .



وفٌها كذلك أنواع متعددة من العذاب.

وهً منازل ودركات تتناسب مع مستوى الذنوب والمعاصً فً الدنٌا

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

الصفحة 47

الوحدة الثالثة  :العقٌدة اإلسبلمٌة

الصفحة )3 -1( :

الدرس الرابع :التحذٌر من تكفٌر المسلم

محتوى المادة التعلٌمٌة
أوال  :معنى التكفٌر
بناء على إعتقاد أو قول أو فعل ٌصد ُر عنه .
التكفٌر إطبلق وصؾ الكفر على مسلم مقر بالشهادتٌن,
ا

تكفٌر ال ُمسلم
ثانٌا ا  :حك ُم
ُ
 نهى اإلسبلم عن إطبلق كلمة كفر على ُمسلم . قواعد التكفٌر

االسئلة الوزارٌة والمقترحة
 ش 2010
ما معنى التكفٌر ؟
 ما حكم التكفٌر ؟

فبل ٌجوز( ٌحر ُم) تكفٌر شخص أوهٌبة إال
 .1إذا أظهر قوالا او فعبلا او إعتقاداا ٌُعد صرٌحا ا فً الكفر .
 .2وحكم به قاضً مسلم .

 ما قواعد ال ُحكم بالتكفٌر ؟

واألدلة على تحرٌم التكفٌر كثٌرة منها :
 : -1من القرآن  -:قال تعالى (ٌا اٌها الذٌن امنوا إذا ضربتم فً سبٌل هللا فتبٌنوا وال تقولوا لمن القى إلٌكم السبلم لست مإمنا ا تبتؽون
عرض الحٌاة الدنٌا)
ففً هذه اآلٌة الكرٌمة توجٌه من هللا تعالى للمإمنٌن بؤن ال ٌُطلقوا وصؾ الكفر على أحد أظهر االسبلم.
 :2من الحدٌث  -:قال (رسول هللا) ( :من رمى مإمنا بكفر فهو كقتله).
,ففً الحدٌث بٌان لعظم الذنب الذي ٌرتكبه من ٌُقد ُم على تكفٌر أخٌه المسلم حٌث ساوى رسول هللا بٌن التكفٌر وبٌن القتل.

 -3منهج الصحابة  -:فعن أبً سفٌان قال :قلتُ لجابر بن عبدهللا :هل كنتم تقولون ألحد من أهل القبلة  :كافر؟ قال" :ال" قلت :وكنتم تقولون :
ُمشرك؟ قال :معاذ هللا.
ُ
 وتمثبل لتعالٌم االسبلم واقتداء بهدي رسول هللا علٌه السبلم كان أصحاب النبً ٌمتنعون عن إطبلق الكفر أو الفسق على أهل القبلة .

سباب التكفٌر
ثالثا ا :أ
ُ
ٌظه ُر التكفٌر فً المجتمعات ألسباب عدة  ,منها :
 .1الجهل ُ وعد ُم الفهم السلٌم لؤلحكام الشرعٌة



بٌن منهج الصحابة فً التكفٌر؟

 ش 2010
ٌظهر التكفٌر فً المجتمعات بسبب الجهل .
وضح ذلك ؟

أ( -وأسبابه ) نتٌجة الخطؤ فً فهم األدلة الشرعٌة التً ُتبنى علٌها هذه األحكام .
ب( -وآثره ) مما ٌإدي الً ظهور بعض الفتاوى العاطفٌة التً ال تستند إلى الضوابط الشرعٌة.





صب الفكري وضٌق األفق
 .2التع ُ

وآثاره هً

مما ٌإدي الى إنؽبلق على الذات,
وعدم تقبل ُ الرأي اآلخر ,
النصوص الشرعٌة
وإنزال رأٌه منزلة
ُ
ا
وفً ذلك مخالفة صرٌحة لمنهج الدعوة الذي أمرنا هللا به والقابم على الحكمة والموعظة الحسنة وال ُمجادلة بالتً هً أحسن .


 قال تعالى (ادع الى سبٌل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتً هً أحسن ).......
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 من أسباب التكفٌر التعصب  .أذكر
آثاره السلبٌة ؟


هل ٌوجد تعارض بٌن التعصب
الفكري الذي هو من أسباب التكفٌر
وبٌن منهج الدعوة اإلسبلمٌة ؟
الصفحة 48

الوحدة الثالثة  :العقٌدة اإلسبلمٌة




الصفحة )3 -2( :

الدرس الرابع :التحذٌر من تكفٌر المسلم

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

محتوى المادة التعلٌمٌة
 .3عد ُم الثبت من أحوال الناس قبل اصدار الحكم الشرعً علٌهم.

وقد أمرنا هللا تعالى بضرورة التثبت من األخبار قبل تصدٌقها أو ال ُحكم علٌها ,قال تعالى (ٌااٌها الذٌن آمنو إن جاءكم فاسق بنبؤ فتبٌنوا أن
تصٌبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم نادمٌن) .
ومما ٌإكد ذلك موقؾ الرسول علٌه السبلم (من أسامة بن زٌد حٌن أقدم على قتل رجل نطق بالشهادتٌن  ,حٌث ٌقول رضً هللا
عنه (بعثنا رسول هللا (فً سرٌة فصبحنا الحارقات من ُجهٌنة فؤدركتُ رجبلا  ,فقال  :ال اله اال هللا ,فطعنته  ,فوقع فً نفسً من ذلك  ,فذكرته
للنبً فقال رسول هللا  :اقال ال اله اال هللا وقتلته :قال قلت ٌ:ا رسول هللا ,انه قالها خوفا ا من السبلح  ,قال  :أفبل شققت عن قلبه حتى تعلم
اقالها ام ال ؟فما زال ٌُكررها علً حتى تمنٌتُ انً اسلمت ٌومبذ).

 .4إستؽبلل أعداء االسبلم :


قد ٌستؽل اعداء اإلسبلم جهل بعض األفراد وظروفهم المادٌة الصعبة ؛لنشر أفكار التكفٌر التً ُتهدد وحدة األمة وال ُمجتمع.

رابعا ا  :خطورة التكفٌر(( سلبٌات التكفٌر ))
 -1تمزٌ ق المجتمع المسلم ؛ بإحداث الفتنة وتؽذٌة الفرقة والشحناء بٌن المسلمٌن بل ربما أدى ذلك الى إهدار المسلمٌن للدماء
 -2إفساح المجال للجهلة وأنصاؾ المتعلمٌن للتصدي للفتوى .
 -3صرؾ جهود المسلمٌن عن توظٌؾ طاقاتهم وإمكاناتهم فً نشر الدعوة السبلمٌة والعمل الصالح والنافع وفً تجمٌع الصفوؾ والبناء الشامل
للمجتمع المسلم فً المٌادٌن والمجاالت كلها

للتؽلب على تكفٌر المسلمٌن بعضهم بعضا وسابل متعددة ,منها ( :كٌفٌة عبلج التكفٌر والوقاٌة منه)
 .1نشر العلم الصحٌح


الثابت فً الكتاب والسنة وما نقل الٌنا من فقه السلؾ الصالح من الصحابة والتابعٌن رضً هللا عنهم  ,للقضاء على الجهل أو ُمحاصرته؛ ألنه
البٌبة المناسبة النتشار ظاهرة التكفٌر.

 .2نبذ التعصب من خبلل


 ص  +2009ش 2014
للتكفٌر اثاراا سلبٌة ومخاطر كثٌرة  .وضحها؟



نتؽلب على التكفٌر من خبلل نشر
كٌؾ
ُ
العلم الصحٌح؟



نتؽلب على التكفٌر من خبلل نبذ
كٌؾ
ُ
التعصب ؟

إستٌعاب الرأي اآلخر ما دام فً حدود الشرع .
ُ

 .3التثبت قبل نسبة ال ُكفر إلى المسلم حٌث -:

ٌ نبؽً عدم التسرع فً تكفٌر ال ُمسلم والتثبت والتحقق بالبٌنات الشرعٌة فً ما ٌلً-:
أ -ما ٌنقل عنه من قول أو فعل أو إعتقاد من حٌث صدوره عنه .
ب -وأنه ٌقتضً تكفٌره أم ال.
ج  -وٌنبؽً أن ٌتؤكد المنقول إلٌه من أمانة الناقل  ,ودٌنه ,وورعه ,وصدقه.
واالعراض عن السرابر .حٌث قال صلى هللا علٌه وسلم (من صلى صبلتنا ,وأستقبل قبلتنا ,وأكل ذبٌحتنا ,فذلك ال ُمسلم)
 -4الحك ُم بالظاهر
ُ
ح لمن ٌُقد ُم على تكفٌر المسلمٌن :ومحاورته من خبلل وسابل االتصال المختلفة وتقدٌم االدلة وال ُحجج ,و ُمجادلته بالتً هً احسن ,
 5النص ُ
وانكار ما ٌقدم علٌه باألسلوب المقنع  .هذا باإلضافة الى الدور الذي ٌقوم بها ولً األمر فً حماٌة المجتمع من هذه التصرفات ومحاسبة من ٌقومون
بها اذا صدر عنهم ما سٌا لؤلمة .
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نتؽلب على التكفٌر من خبلل
كٌؾ
ُ
التثبت قبل نسبة الكفر الى المسلم ؟



كٌؾ نتؽلب على التكفٌر من خبلل
النص ُح لمن ٌقدم على التكفٌر ؟
ما دور ولً األمر للتؽلب على التكفٌر؟



الصفحة 49

الدرس الرابع :التحذٌر من تكفٌر المسلم

الوحدة الثالثة  :العقٌدة اإلسبلمٌة

الصفحة )3 -3( :

 من ٌحك ُم بالتكفٌر؟
ٌحك ُم به قاضً ُمسلم .
ش  + 2009ص+ 2011ص  + 2012ش2016

 للتؽلب على تكفٌر المسلمٌن بعضهم بعضا ا وسابل متعددة  ,أذكرها ؟
اإلجابة -:

.1
.2
.3
.4
.5

نشر العلم الصحٌح .
نبذ التعصب .
التثبت قبل نسبة الكفر إلى المسلم .
الحكم بالظاهر واإلعراض عن السرابر .
النصح لمن ٌُقدم على تكفٌر المسلمٌن .

جدول ٌبٌن بعض النصوص الشرعٌة وبٌن ما ٌستدل بها على أسباب التكفٌر ووسابل عبلجه
الرقم
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ما ٌستدل بها
التعصب الفكري
عدم التثبت من احوال الناس
الحكم بالظاهر واإلعراض عن
السرابر

النصوص الشرعٌة

ادع الى سبٌل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتً هً احسن
ٌا اٌها الذٌن آمنو ان جاءكم فاسق بنبؤ فتبٌنوا ان تصٌبوا قوما بجهلة
من صلى صبلتنا ,واستقبل قبلتنا ,واكل ذبٌحتنا ,فذلك المسلم الذي له ذمة هللا

من رمى مإمنا بكفر فهو كقتله
ٌا اٌها الذٌن امنوا إذا ضربتم فً سبٌل هللا فتبٌنوا وال تقولوا لمن القى إلٌكم السبلم
لست مإمنا

تحرٌم التكفٌر

من رمى مإمنا ا بكفر فهو كقتله
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الصفحة 50

الوحدة الرابعة
السٌرة النبوٌة وسٌرة السلؾ الصالح
الدرس األول  :وثٌقة النبً -علٌه الصبلة والسبلم لتنظٌم مجتمع المدٌنة . -

الدرس الثنً  :مواقؾ تربوٌة من السٌرة النبوٌة .

الدرس الثالث  :فضابل الصحابة – رضً هللا عنهم -ومكانتهم.

الدرس الرابع  :مواقؾ ُمشرقة من حٌاة الخلفاء الراشدٌن رضً هللا عنهم(.)1

الدرس الخامس  :مواقؾ ُمشرقة من حٌاة الخلفاء الراشدٌن رضً هللا عنهم(. )2
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الصفحة 51

الوحدة الرابعة  :السٌرة النبوٌة وسٌرة السلؾ الصالح

الدرس األول  :وثٌقة النبً -علٌه الصبلة والسبلم .-لتنظٌم مجتمع المدٌنة .

محتوى المادة التعلٌمٌة
 أصبح مجتم ُع المدٌنة المنورة بعد هجرة الرسول علٌه السبلم ٌتكونُ من :
 -1ال ُمسلمٌن ( مهاجرٌن وأنصار ) .
 -2والٌهود .
 -3وسكان المدٌنة من العرب ؼٌر المسلمٌن .

 ولكً ٌتمكن النبً علٌه السبلم من بناء ُمجتمع قوي ُمنظم ((,علل)) كتب وثٌقة ألهل المدٌنة ركز فٌها
أ-

الصفحة )3 -1( :

على قٌام الدولة اإلسبلمٌة  .ب -وبناء المجتمع المتماسك .

ومن أبرز بنود وثٌقة النبً علٌه السبلم لتنظٌم مجتمع المدٌنة :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة


ما الفبات التً كانت ُتشكل مجتمع
المدٌنة بعد الهجرة النبوٌة ؟



ش ( 2012علل) كتب علٌه السبلم
وثٌقة عامة ألهل المدٌنة ؟
ركز النبً علٌه السبلم عند كتابة
الوثٌقة على أمرٌن  ,أذكرهما ؟



أوالا  :قٌام الدولة االسبلمٌة المستقلة وتمٌزها عن ؼٌرها من الدول -:
 أعلن الرسول ُ علٌه السبلم فً هذه الوثٌقة قٌام الدولة اإلسبلمٌة واستقبللها .
 فقد جاء فً الوثٌقة  (( :هذا كتاب من محمد النبً رسول هللا  ,بٌن المإمنٌن وال ُمسلمٌن من قُرٌش وأهل ٌثرب  ,ومن ٌتب ُعهم  ,....أنهم أمة
واحدة من دون الناس )) .
 فتهدؾ الوثٌقة إلى تحوٌل المجتمع من جماعات ُمبعثرة  ,ترتبط بروابط قبلٌة وعصبٌة أوؼٌرها ,إلى دولة واحدة هً دولة اإلسبلم بقٌادة
النبً علٌه السبلم .
 وتقوم على أساس رابطة واحدة  ,هً رابطة االنتماء للمجتمع اإلسبلمً ال ُمتماسك الذي ٌتكون من المسلمٌن وؼٌرهم
 فقد أعطت الوثٌقة ٌهود المدٌنة على إختبلؾ طوابفهم حق المواطنة .
جاء فٌهاٌ ((:هو ُد بنً عوؾ امة مع المإمنٌن)) ,وبهذا أصبح المهاجرون واألنصار ومن تبعهم من ؼٌر المسلمٌن دولة واحدة هً دولة اإلسبلم.



ما الهدؾ من كتابة الوثٌقة ؟



ما األساس الذي تقو ُم علٌه الوثٌقة ؟

ثانٌا ا  -:تنظٌ ُم حقوق أفراد المجتمع بما ٌُحق ُق العدالة بٌنهم
ُ .1
حق المواطنة:

 أثبتت الوثٌقة حق المواطنة لل ُمسلمٌن :ب ُمقتضى إسبلمهم .
 ولؽٌرهم أ -بمقتضى اإلقامة على المدٌنة ب -وااللتزام بؤحكام الوثٌقة .
 فلم ُتحصرالمواطنة فً المسلمٌن وحدهم بل نصت على أن ؼٌر ال ُمسلمٌن ال ُمقٌمٌن فً المدٌنة أمة مع المإمنٌن  ,لهم من الحقوق والواجبات
كما لل ُمسلمٌن بصفة عامة.

فجاء فٌها ٌ ((:هو ُد بنً عوؾ أمة مع المإمنٌن )) .
حق التدٌن واالعتقاد:
 فالمسلمون لهم عقٌدتهم اإلسبلمٌة .
 وأهل الكتاب لهم حق ممارسة شعابر دٌنهم  ,فهم أحرار فً البقاء على عقٌدتهم .





كٌؾ أثبتت الوثٌقة حق المواطنة لكل
من ال ُمسلمٌن وؼٌرهم ؟

كٌؾ أثبتت الوثٌقة حق التدٌن لكل من
المسلمٌن وؼٌرهم ؟

(( للٌهود دٌنهم  ,وللمسلمٌن دٌنهم ؛ موالٌهم وانفسهم )) ,قال تعالى ))ال إكراه فً الدٌن قد تبٌن الرشد من الؽً ))
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الصفحة 52

الوحدة الرابعة  :السٌرة النبوٌة وسٌرة السلؾ الصالح

الصفحة )3 -2( :

الدرس األول  :وثٌقة النبً -علٌه الصبلة والسبلم  -لتنظٌم مجتمع المدٌنة .

محتوى المادة التعلٌمٌة
ُ -3
حق األمن والتنقل:
 وذلك بالعٌش دون خوؾ على أنفسهم أو أعراضهم او أموالهم  ,فً اإلقامة والسفر فلهم الحق فٌه جمٌعا  ,اذا التزموا بؤحكام الوثٌقة .
جاء فً الوثٌقة  ((:وانه من خرج آمن  ,ومن قعد آمن بالمدٌنة إال من ظلم أو أثم....(,

ُ -4
حق ال ُمساواة:

ُ
صمة الدماء  ,بمقتضى المواطنة((.علل)) ألن النفس
تنص الوثٌقة على أن أفراد المجتمع جمٌعهم أمام الشرع سواء  ,من حٌث المعاملة وع

ُ
البشرٌة واحدة امام الشرع  ,لها الحرمة نفسها  ,ال فرق بٌن نفس ونفس فً ذلك ألي سبب.
جاء فً الوثٌقة  ((:وانه من تبعنا من ٌهود فإن له النصرواألسوة ؼٌر مظلومٌن وال ُمتناصر علٌهم )).

ثالثا ا  :تنظٌم واجبات أفراد المجتمع بما ٌحقق العدالة بٌنهم
 - 1إحترام سٌادة الشرع :أن الشرع هو الذي ٌُحكم فً كل نزاع ٌقع فً المجتمع  ,و ُحكم الشرع نافذ فً العبلقات بٌن أفراد المجتمع .

جاء فً الوثٌقة  ((:وانه ما كان بٌن أهل هذه الوثٌقة من حدث أو إشتجار ٌخاؾ فساده  ,فإن مرده الى هللا وإلى محمد رسول هللا ))
- -2التكافل االجتماعً :أقرت الوثٌقة أشكال التكافل اإلجتماعً التً كانت سابدة قبل كتابة الوثٌقة :.مثل  :فداء األسرى  ,ودف ُع الدٌة فً القتل
الخطؤ  ,أي أنهم ٌبقون على الحال التً جاء اإلسبلم وهم علٌها .,

 وٌبدأ التكافل من العشٌرة  ,فإذا عجزت العشٌرة ٌنتقل ُ واجب التكافل إلى المجتمع بكل أفراده .
فقد جاء فً الوثٌقة  ((:المهاجرون من قرٌش على ربعتهم ٌتعاقلون بٌنهم  ,وهم ٌفدون عانٌهم.)) ...

--3التناصح واألمر بالمعروؾ:
 وذلك بإرادة الخٌر ألفراد المجتمع كلهم  ,لبلستفادة من خبرات الجمٌع وتحقٌق الثقة المتبادلة بٌنهم .
جاء فً الوثٌقة  ((:وأن بٌنهم النص ُح والنصٌحة والبر دون األثم )).

 - 4التعاون فً منع الظلم الواقع من األفراد:
فٌجب علٌهم أن ٌمنعوا الظالم من ظلمه  ,وإن كان ولد أحدهم وفً هذا تؤكٌد لمبدأ التعاون فً تحقٌق األمن ألفراد المجتمع جمٌعهم.

ُ
جاء فً الوثٌقة  ((:وأن المإمنٌن المتقٌن إٌدٌهم على كل من بؽى منهم  ...,ولو كان ولد أحدهم )).

 قررت الوثٌقة مجموعة من المبادئ التً تحقق األمن للدولة  ,ومن أبرزها:
 -1أمنُ المجتمع ُمشترك .
فٌجب على الٌهود ما ٌلً
ُ

أ -االنفاق مع المسلمٌن أثناء القتال  .جاء فٌها (( :وأن الٌهود ٌنفقون مع المسلمٌن ما داموا محاربٌن )
ب -وٌجب على الٌهود اٌضا ا التعاون مع المسلمٌن فً حماٌة المدٌنة من أي عدو ٌعتدي علٌها أو على أهلها ,
جاء فً الوثٌقة  ((:وأن بٌنهم النصر على من حارب أهل الوثٌقة )).

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

االسئلة الوزارٌة والمقترحة


كٌؾ كفلت الوثٌقة حق األمن والتنقل
ألفرادها؟

ص 2014
تنص الوثٌقة على أن أفراد المجتمع جمٌعهم
ُ
أمام الشرع سواء  ,من حٌث المعاملة وعصمة
الدماء  ,بمقتضى المواطنة  .علل ذلك ؟
 إلى أي تشرٌع تستند الٌه الوثٌقة فً
حل النزاعات ؟
ش  2015أقرت الوثٌقة شكل من أشكال
التكافل اإلجتماعً التً كانت سابدة قبل اإلسبلم
.أذكر مثاالا ؟
 كٌؾ ٌكون التكافل االجتماعً فً
المجتمع ؟
ش 2014علل ذلك
 لتنظٌم مجتمع المدٌنة ,جعلت الوثٌقة
النبوٌة التناصح واألمر بالمعروؾ
بإرادة الخٌر ألفراد المجتمع كلهم ؟
ص 2012علل ذلك
إقرار وثٌقة المدٌنة بوجوب منع الظالم من ظلمه
 ,وإن كان ولد أحدهم ؟



ما واجب الٌهود فً حماٌة المدٌنة ؟

الصفحة 53

الوحدة الرابعة  :السٌرة النبوٌة وسٌرة السلؾ الصالح

الصفحة )3 -3( :

الدرس األول  :وثٌقة النبً -علٌه الصبلة والسبلم -لتنظٌم مجتمع المدٌنة .

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

محتوى المادة التعلٌمٌة
 -2من ُع تقدٌم أي حماٌة لقرٌش أو أموالها :
ا
(( وأنه ال ٌُجٌر مشرك ,والماالا لقُرٌش وال نفسا ,وال ٌحول دونه على مإمن ))(( ,علل)) ألنها حاربت دعوة هللا ,وأخرجت

المسلمٌن من دٌارهم وأموالهم.
 وهكذا ساوت الوثٌقة بٌن المسلمٌن وؼٌرهم فً الحقوق والواجبات العامة  ,وجعلتهم ُمتعاونٌن ُمتناصرٌن فً وجه عدوهم  ,وٌلزمهم جمٌعا ا
التعاون حتى تتحقق المصلحة للجمٌع.

 عدد أربعة من األمور التً جاءت بها الوثٌقة ؟

 ش 2012ركزت الوثٌقة على
مجموعة من الحقوق ,أذكرها ؟
اإلجابة

 .1قٌام الدولة اإلسبلمٌة المستقلة وتمٌزها عن ؼٌرها من الدول.
 .2تنظٌم حقوق أفراد المجتمع بما ٌحق العدالة بٌنهم .
 .3تنظٌم واجبات أفراد المجتمع بما ٌحقق العدالة بٌنهم.
 .4التعاون على حماٌة الدولة من العدو الخارجً .
ش 2010

ما الحق أو الواجب الذي ٌدل ُ علٌه كل نص من نصوص وثٌقة النبً ألهل المدٌنة ؟
الرقم

نصوص وثٌقة المدٌنة

-1
-2
-3
-4

ٌهود بنً عوؾ أمة مع المإمنٌن
للٌهود دٌنهم  ,وللمسلمٌن دٌنهم ؛ موالٌهم وانفسهم
وانه من خرج آمن  ,ومن قعد آمن بالمدٌنة اال من ظلم او اثم
وأنه من تبعنا من ٌهود فإن له النصر واألسوة ؼٌر مظلومٌن وال
متناصر
وأنه ما كان بٌن اهل هذه الوثٌقة من حدث او إشتجار ٌخاؾ فساده ,
فان مرده الى هللا والى محمد رسول هللا
المهاجرون من قرٌش على ربعتهم ٌتعاقلون بٌنهم  ,وهم ٌفدون
عانٌهم
وأن بٌنهم النصح والنصٌحة والبر دون األثم
وأن المإمنٌن المتقٌن اٌدٌهم على كل من بؽى منهم  ...,ولو كان ولد
احدهم
وأن بٌنهم النصر على من حارب أهل الوثٌقة
وأنه ال ٌجبر مشرك ماال لقرٌش وال نفسا وال ٌحول دونه على مإمن
وأن الٌهود ٌنفقون مع المسلمٌن ما داموا محاربٌن

-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة



ما أثر الوثٌقة على المجتمع فً
المساواة و التناصر بٌنهم ؟

ما أشارت الٌه

حق المواطنة
حق التدٌن واالعتقاد
حق األمن والتنقل
حق المساواة
واجب احترام سٌادة الشرع .
واجب التكافل االجتماعً
واجب التناصح باألمر بالمعروؾ.
واجب التعاون فً منع الظلم الواقع
من األفراد
أمن المجتمع مشترك
منع تقدٌم أي حماٌة لقرٌش.
أمن المجتمع مشترك

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

 .1حق المواطنة .
 .2حق التدٌن .
 .3حق األمن التنقل .
 -4حق المساواة

 ش 1013ركزت الوثٌقة على
مجموعة من الواجبات ,أذكرها ؟
اإلجابة
.1
.2
.3
.4

واجب احترام سٌادة الشرع .
واجب التكافل االجتماعً.
واجب التناصح باألمر بالمعروؾ.
واجب التعاون فً منع الظلم الواقع
من األفراد

ش 2015وضح موقفا ا من السٌرة
ٌدل على إعطاء حق المواطنة لؽٌر
المسلمٌن فً المدٌنة ؟
ج .........إعطاء ٌهود بنً عوؾ حق
المواطنة .

الصفحة 54

الوحدة الرابعة :السٌرة النبوٌة وسٌرة السلؾ الصالح

الصفحة )3 -1( :

الدرس الثانً  :مواقؾ تربوٌة من السٌرة النبوٌة .

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

محتوى المادة التعلٌمٌة

أوالا :الشورى
 ش  2011أمر هللا تعالى نبٌه (علٌه السبلم ) بالشورى مع أنه مإٌد بالوحً  ,وال ٌنطقُ عن الهوى ((.علل).
 .1وذلك لٌقتدي به من بعده من والة األمور وسابر المسلمٌن .
 .2ولٌعلموا فضل الشورى.

شاور أصحابه (علل) التزاما بؤمر هللا عزوجل  ,وتربٌة لؤلمة على مبدأ الشورى.
 وكان الرسول ُ علٌه السبلم ٌُ
ُ


.1
.2

النبً أصحابه فً البقاء فً المدٌنة او الخروج للقاء كفار قرٌش فؤشاروا علٌه الصحابة بالخروج وكان هو ٌرى
فً ٌوم ؼزوة أحد إستشار
ُ
البقاء ,فؤخذ برأٌهم مع أنه ُمخالؾ لرأٌه .
ش  2012+ 2014لم ٌُراجع النبً علٌه السبلم من أشاروا بالخروج ولم ٌُخطا رأٌهم ,ولم ٌُحملهم مسإولٌه ما حدث وخاصة أن
المسلمٌن أصٌبوا فً أحد بخسابر كبٌرة0( .علل) .
ألن الشورى تجعل ُ المسإولٌة جماعٌة ٌتحمل ُ نتابجها الجمٌع ,وٌرضون بهذه النتابج.
فبالرؼم مما حدث فً أحد تبقى الشورى مبدأ ال رجعة عنه (.أثر الشورى) .

ش 2015
 وضح موقفا ا من السٌرة ٌدل ُ على
الشورى ؟
أو ص2016
 وضح مشورة النبً علٌه السبلم ألصحابه
فً ؼزوة أحد؟

(فاعؾ عنهم وأستؽفر لهم وشاورهم فً األمر).
 وبعد أحد نزل قوله تعالى
ُ
ثانٌا ا  :حكمت ُه (علٌه السبلم) فً ُمعالجة األخطاء وحسن الخطاب النبوي
 تمٌز أسلوب النبً علٌه السبلم فً ُمعالجته ألخطاء الناس وفً مخاطبته لهم بمٌزات كثٌرة أهمها
وحسن الخطاب
 -1الحكمة ُ



فهو ٌُنادي كل إنسان بما ٌُحب من أسماء و ٌُخاطبه ما ٌتناسب معه من أسلوب علل فكان ذلك سببا ا فً إسبلم كثٌراا من الناس .
وقد أمر هللا تعالى نبٌه أن ٌُخاطب الناس بؤحسن أسلوب ,قال تعالى ( أد ُع الى سبٌل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة )

 -2الوضوح والتحدٌد

خاطب الناس بكبلم ُمحدد ال ل ُبس فٌه وال ُؼموض ,فعن عابشة رضً هللا عنها قالت ( :كان كبل ُم رسول هللا كبلما ا فصبل
 فقد كان (علٌه السبلم ) ٌُ
ُ
ٌفهمه كل من سمعه ).
ٌناسب فهمهم وٌلبً حاجتهم  :عن ُمعاوٌة بن الحكم السلمً (بٌنما أنا أصلً مع رسول هللا اذ عطس رجل من القوم ,فقلت
ُ -3مراعاة ما
ُ
ٌرحمك هللا ,فرمانً القوم بؤبصارهم ,فقلت واثكل أمٌاه ما شؤنكم تنظرون الً ؟ فجعلوا ٌضربون بؤٌدٌهم على أفخاذهم  ,فلما رأٌتهم ٌُصمتونً
لكنً سكت  ,فلما صلى رسول هللا  ,فبؤبً هو وامً ما رأٌت ُمعلما ا قبله والبعده أحسن تعلٌما ا منه ,فو هللا ما كهرنً ,وال ضربنً ,وال شتمنً.
قال إن هذه الصبلة ال ٌصل ُح فٌها شًء من كبلم الناس .انما هو التسبٌح والتكبٌر وقراءة القران ).

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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ُمبلحظة ٌُ :رجى فهم واستٌعاب األمثلة
وؼٌر مطلوب منك حفظها .

الصفحة 55

الوحدة الرابعة :السٌرة النبوٌة وسٌرة السلؾ الصالح

الدرس الثانً  :مواقؾ تربوٌة من السٌرة النبوٌة .

محتوى المادة التعلٌمٌة
كٌفٌة تعامل النبً علٌه السبلم مع هذا الموقؾ
.1
.2
.3
.4

الصفحة )3 -2( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة


فلم ٌنهرهُ النبً  ,ولم ٌُعاقب ُه  ,بل تحدث الٌه برحمة.
وخاطبه بحكمة ,وعلمه فقه الصبلة وآدابها برفق.
وراعى عدم معرفته ب ُحرمة الكبلم فً الصبلة.
واتبع فً تصحٌح خطبه اإلقناع العقلً  ,فبٌن له أن الصبلة عبادة والٌجوز فٌها التحد ُ
ث بكبلم الناس.

كٌؾ تعامل علٌه السبلم مع الذي تكلم
أثناء الصبلة ؟

أثر تعامل النبً علٌه السبلم مع الؽبلم  :فتعلم الرجل ُ وأحب أسلوب النبً علٌه السبلم .

ُ
] دور المعلمٌن والمربٌن والدعاة  :علٌهم أن ٌقتدوا برسولنا فً إستخدام الخطاب التربوي الذي ٌُناسب ال ُمتعلم وال ُمخاطب.
وأن ٌتعاملوا مع المخطا والجاهل برفق ولٌن كً ٌقلع عما هو فٌه .



ما دور المربٌن والدعاة بعد هذا
الموقؾ؟

ثالثا ا :تعامل ُ النبً علٌه السبلم مع االطفال
.1
.2
.3
.4
.5

اهتم النبً علٌه السبلم باألطفال ,فكانت له عناٌه خاصة بهم (علل ) ألنهم أمل ُ األمة.
فحنا علٌهم ,ورفق بهم ,ودعاهم الى اإلسبلم  ,ورباهم على حب هللا تعالى وحب اإلسبلم.
وكان الرسول علٌه السبلم ٌحب األطفال كثٌراا.
وكان ٌسمح لؤلطفال أن ٌجلسوا معه فً مجلسه.
ٌتناسب مع قُدراتهم.
وٌخاطبهم بؤسلوب سهل
ُ



كٌؾ تعامل النبً علٌه السبلم مع
األطفال؟

 ومنهم :علً بن أبً طالب ,و عبد هللا بن عباس ,وأنس بن مالك وؼٌرهم.
أمثلة على تعامل النبً علٌه السبلم مع األطفال
 .1كان ٌُقبل ُ الحسن والحسٌن و ٌُبلعبهما.
ُ
أحدث القوم واالشٌاخ عن ٌساره قال ٌاؼبلم أتؤذن لً ان أ ُعطً
 .2عن سهل بن سعد قال (اتً رسول هللا بقدح فشرب وعن ٌمٌنه ؼبلم وهو
األشٌاخ ,فقال ما ُكنت ألوثر بنصٌبً منك أحداا ٌا رسول هللا ,فؤعطاه إٌاه).

كٌؾ تعامل النبً علٌه السبلم مع هذا الموقؾ ؟
.1
.2
.3
.4



لقد أذن الرسول للؽبلم أن ٌجلس فً مجلسه مع الشٌوخ وبجواره مباشرة .فلم ٌنهاه ولم ٌُخرج ُه من المجلس ,أو ٌُجلس ُه فً نهاٌته .
خاطب الكبٌر.
بل تحدث معه بؤدب النبوة  ,وخاطبهم كما ٌُ
ُ
واستؤذنه فً إعطاء االناء لمن هو أكب ُر سنا ا .
وٌؽرس فٌهم الكرامة والثقة
ولم ٌؽضب عندما لم ٌؤذن له ,ولم ٌعتبرهُ ُمخطا  ,بل احترم رأٌه فً االحتفاظ بحقه  ,فهو ٌُعل ُم األطفال حقوقهم
ُ
وجدٌر بالمربٌٌن واآلباء ان ٌنهجوا نهج النبً علٌه السبلم بالتعامل مع األطفال ,واحترامه رأٌهم وتربٌتهم على مكارم األخبلق .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

 ص 2014علل
لم ٌؽضب النبً علٌه السبلم عندما لم ٌؤذن فً
إعطاء اإلناء لمن هو أكبر سنا ا ولم ٌعتبره
مخطبا ا؟
 ما دور المربٌن والدعاة بعد هذا
الموقؾ؟
الصفحة 56

الوحدة الرابعة :السٌرة النبوٌة وسٌرة السلؾ الصالح

الصفحة )3 -3( :

الدرس الثانً  :مواقؾ تربوٌة من السٌرة النبوٌة .

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

محتوى المادة التعلٌمٌة
رابعاا :العناٌة بالشباب وتحمٌلهم المسإولٌة.
 تعامل ُ النبً علٌه السبلم مع الشباب؟

 .1إعتنى اإلسبلم بالشباب عناٌة فابقة وحث على اإلهتمام بهم ورعاٌتهم .
 .2وقد رفع النبً من قدر الشباب فً األمة  ,حٌن ولى شابا ا ناشبا ا هو أسامة بن زٌد رضً هللا عنه بقٌادة جٌش عظٌم متوج اه إلى ببلد
االسبلم لحرب الروم ,وقد كان فً هذا الجٌش أبو بكر و ُعمر وكبار الصحابة .
 .3النبً علٌه السبلم ٌُربً األمة على إحترام دور الشباب فٌها  ,وإعطابهم المكانة التً ٌستحقونها وأن الشباب هم أمل األمة و ُعدتها ,
وعلٌهم أن ٌإدوا واجباتهم تجاهها .

ش 2015
 وضح موقفا من السٌرة ٌدل ُ على عناٌة
الرسول علٌه السبلم بالشباب ؟

واجب األمة تجاه الشباب.
 .1وأن على األمة تعد الشباب لتولً المسإولٌات المختلفة فً المجتمع.
 .2وان تمنحهم الفرصة إلظهار قدراتهم وتنمٌتها واالفادة منها(( علل)) إلن الشباب لدٌهم من الكفاءة ما ٌإهلهم لتولً المهام وأن كان فً
المسلمٌن من هم أكبر منهم سنا ا ,فكبار السن ٌجب إحترامهم وتقدٌرهم ولكن دون الؽاء لدور الشباب  ,فالشباب عماد المجتمع االسبلمً
وفٌهم من العطاء واإلستعداد ما لٌس عن ؼٌرهم من الصؽار والكبار.
 وتظل السٌرة النبوٌة معٌنا ا ال تنفذ ذخابره ونموذجا ا عملٌا تحٌى به األمة كل حسب ُعمره وإمكانٌته وطاقته فً الحٌاة.

وعلى المربٌٌن ان ٌنتبهوا إلى أن للسٌرة النبوٌة وظٌفة تربوٌة عظٌمة ٌمكن من خبللها:

 حل مشكبلت األمة .
 وتحقٌق الخٌر لها إذا اتخذناها نموذجا ا لحٌاتنا وربٌنا علٌها أبنابنا ودعونا الناس إلى دراستها واإلقتداء بما فٌها من مواقؾ تربوٌة
تشمل جوانب الحٌاة كلها ....

زأسلوب النبً فً معالجته ألخطاء الناس وفً مخاطبته لهم بمٌزات كثٌرة اذكرها ؟
 ش +2009ص 2010تمٌ
ُ

 .1الحكمة وحسن الخطاب  -2.الوضوح والتحدٌد  -3 .مراعاة ما ٌناسب فهمهم وٌلبً حاجتهم .



ش 2016بٌن المٌزة

من مٌزات أسلوب النبً فً معالجته ألخطاء الناس وفً مخاطبته

لهم التً ٌدل علٌها كل دلٌل شرعً مما ٌؤتً؟

ج ........الحكمة وحسن الخطاب
 .1قوله تعالى ((ادع الى سبٌل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتً هً احسن )).
 .2عن عابشة رضً هللا عنها قالت ((كان كبلم رسول هللا كبلما ا فصبلا ٌفهمه كل من سمعه )) ج .........الوضوح والتحدٌد
ص  2015علل ما ٌلً
 ولى النبً علٌه السبلم أسامة بن زٌد قٌادة جٌش لحرب الروم.
ج ......لرفع قدر الشباب و ٌربً األمة على احترام دور الشباب فٌها واعطابهم المكانة التً ٌستحقونها وان الشباب هم أمل االمة وعدتها
وعلٌم ان ٌإدوا واجباتهم تجاهها .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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هل ٌوجد تعارض بٌن إعطاء دوراا
للشباب ومكانة الكبار ؟



ما دور السٌرة النبوٌة فً التربٌة ؟

ص 2015كان ألسامة بن زٌد مواقؾ عدة
مع الرسول علٌه السبلم  .أذكرها
اإلجابة
 -1ولى النبً علٌه السبلم أسامة بن زٌد
قٌادة جٌش لحرب الروم.
 -2الشفاعة فً المرأة المخزومٌة التً
سرقت .
 -3إنكا ُر النبً علٌه السبلم علٌه عندما
قتل رجبلا نطق بالشهادتٌن .

الصفحة 57

الوحدة الرابعة  :السٌرة النبوٌة وسٌرة السلؾ الصالح

الصفحة )3 -1( :

الدرس الثالث  :فضابل الصحابة – رضً هللا عنهم -ومكانتهم.

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

محتوى المادة التعلٌمٌة
 بعث هللا تعالى سٌدنا محمد(علٌه السبلم ) برسالة االسبلم الى العالمٌن واختصه بصحابة كرام حملوا معه أمانة الدعوة ,وتكالٌؾ الرسالة
ومناقب كثٌرة.
وهٌؤه ُم هللا تعالى لنصرة دٌنه ,حتى صارت كلمة هللا هً العلٌا ,فكانوا نعم األصحاب ,وكان لهم فضابل عظٌمة,
ُ

اوالا :تعرٌؾ الصحابً:

الصحابً :من لقً النبً(علٌه السبلم ) مإمنا ا به .ومات على اإلسبلم ,.وٌدخل ُ فً هذا المعنى كل من لقً النبً(علٌه السبلم) وهو مإمن به  -سواء
صرت -ومات على االسبلم.
أطالت ُمجالسته له أم ق ُ

ثانٌا ا :فضابلهم ومناقبهم:
 -1سبقهم الى االسبلم والى كل بر وفضٌلة ,وفوزهم برضوان هللا.



فقد سبقوا الى اإلسبلم ,وتصدٌق النبً(علٌه السبلم ) ,والهجرة مع ُه و ُنصرته ,وتؤٌٌده فً المواقؾ كلها.
قال تعالى(:والسابقون األولون من المهاجرٌن واألنصار والذٌن أتبعوهم بإحسان رضً هللا عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها
األنهار خالدٌن فٌها أبداا).

ص 2010
 ما المقصود بالصحابً فً االصطبلح
الشرعً ؟



الصحابة الكرام سبقونا الى أمور كثٌرة
 .أذكرها؟

 -2رإٌتهم للنبً(علٌه السبلم),ولقابهم له وتعلمهم منه وتربٌتهم على ٌدٌه وهجرتهم معه.



فان ُصحبة الرسول(علٌه السبلم)لها فضل عظٌم .
فقد وصفهم هللا ُ تعالى بما وصؾ به الرسول(علٌه السبلم) من اإلٌمان والعبادة والجهاد والثبات على الدٌن.

قال تعالى(:محمد رسول هللا والذٌن معه أشداء على الكفار رحماء بٌنهم تراهم ركعا ُ سجدا ُ ٌبتؽون فضبل من هللا ورضونا ا سٌماهم فً وجوههم من أثر السجود).

 -3إتصافهم بمكارم األخبلق ,مما جعلهم ٌستحقون ثناء هللا تعالى علٌهم .قال تعالى(:والذٌن تبوءو الدار واألٌمان من قبلهم ٌُحبون من
هاجر الٌهم وال ٌجدون فً صدورهم حاجة مما أتوا وٌإثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن ٌوق ُ
شح نفسه فؤولبك هم ال ُمفلحون) .

 -4حملهم أمانة تبلٌػ دعوة اإلسبلم بعد النبً علٌه السبلم التزاما ا ألمر نبٌنا ).
 فبذلوا أنفسهم وأموالهم دفاعا ا عن الرسول هللا(علٌه السبلم) ونصرة الدٌن,لٌصل االسبلم أرجاء األرض  ,وأستشهد منهم اآلالؾ فً
األردن والشام وإفرٌقٌا وببلد فارس وؼٌرها .فقال علٌه السبلم (أال لٌبلػ الشاهد منكم الؽابب).

 -5حفظهم للقرآن الكرٌم من خبلل حفظه فً الصدور وكتابته فً السطور ,ودقة نقلهم للسنة المشرفة التزاما ألمر النبً
وصؾ الرسول(علٌه السبلم ) لهم أنهم خٌر جٌل فً األمة اإلسبلمٌة.
-6
ُ



عن ابن مسعود رضً هللا عنه عن النبً(علٌه السبلم ) قال (خٌر الناس قرنً ,ثم الذٌن ٌلونهم ,ثم الذٌن ٌلونهم).
فقران النبً(علٌه السبلم ) هم الصحابة الكرام رضً هللا عنهم ,وذلك ألنهم آمنوا به حٌن كفر به الناس ,وصدقوه حٌن كذبه الناس ,ونصروه
حٌن خذله الناس ,وواسوه بؤموالهم وأنفسهم

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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كٌؾ حمل الصحابة أمانة تبلٌػ الدعوة
اإلسبلمٌة ؟

ش  2014علل
وصؾ الرسول علٌه السبلم الصحابة
رضً هللا عنهم بؤنهم خٌر جٌل فً األمة
اإلسبلمٌة

الصفحة 58

الوحدة الرابعة  :السٌرة النبوٌة وسٌرة السلؾ الصالح

الدرس الثالث  :فضابل الصحابة – رضً هللا عنهم -ومكانتهم.

محتوى المادة التعلٌمٌة

الصفحة )3 -2( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

ثالثا ا :واجب األمة تجاه الصحابة رضً هللا عنهم
صحبة رسول هللا(علٌه السبلم ) ,ولما كان لهم من فضل فً نشر االسبلم.
 -1الدعا ُء واإل
ستؽفار لهم دون استثناء ,علل لما شرفه ُم هللا به من ُ
ُ
 قال تعالى(والذٌن جاءوا من بعدهم ٌقولون ربنا أؼفر لنا وإلخواننا الذٌن سبقونا باإلٌمان وال تجعل فً قلوبنا ؼبل للذٌن ءامنوا).

ُ -2ح ُبهم وتوقٌرهم وعدم ُبؽض أحد منهم وعدم اتهامهم أوذكرهم بسوء.



ولقد عرؾ المسلمون فً العصور كلها فضل الصحابة الكرام فردوا بكل قوة على من أراد أن ٌنتقصهم أو ٌسًء الٌهم.
قال رسول هللا(علٌه السبلم)(:ال تسبوا أصحابً فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ا ما بلػ ُمد أحدهم وال نصٌف ُه).

 -4االقتدا ُء بهم فً حمل رسالة اإلسبلم وتبلٌؽها إلى الناس ,والصبر على ذلك :وخاصة ُ
الخلفاء الراشدٌن ,وذلك.
أ -وذلك ألنهم صحبوا النبً (علٌه السبلم ).
ب -واتبعوا هدٌه وأخذوا عنه .وكإنو مع النبً(علٌه السبلم ) والقرآنُ ٌنزل.
 قال (علٌه السبلم ) (...فعلٌكم بسنتً وسنة الخلفاء المهدٌٌن الراشدٌن تمسكوا بها وعضوا علٌها بالنواجذ)...

ص 2014
علل أمر النبً علٌه الصبلة والسبلم باالقتداء
بالصحابة وخاصة الخلفاء الراشدٌن .؟

 أهمٌة النظر الى سٌرة الصحابة
ومن نظر فً سٌر الصحابة رضً هللا عنهم بفهم وبصٌرة ,أدرك حٌنها ما ٌلً-:
 .1ما من هللا به علٌهم من الفضابل.
 .2علم أنهم صفوة هذه األمة التً هً خٌ ُر األمم ,وأكر ُمها على هللا.
 .3فرضً هللا ُ عن ُهم بما قدموا.
ش + 2013ص+2009ش2016

أذكر ست من فضابل ومناقب الصحابة رضً هللا عنهم ؟
-1
-2
-3
-4
-5
-6

سبقهم الى االسبلم وإلى كل بر وفضٌلة وفوزهم برضوان هللا.
رإٌتهم للنبً(علٌه السبلم),ولقابهم له وتعلمهم منه وتربٌتهم على ٌدٌه.
إتصافهم بمكارم االخبلق مما جعلهم ٌستحقون ثناء هللا تعالى علٌهم.
حملهم أمانة تبلٌػ دعوة اإلسبلم بعد النبً علٌه السبلم التزاما ا ألمر نبٌنا.
ا
حفظهم للقران الكرٌم من خبلل حفظه فً الصدور وكتابته فً السطور ,ودقة نقلهم للسنة المشرقة التزاما ألمر النبً (علٌه السبلم ).
وصؾ الرسول(علٌه السبلم ) لهم أنهم خٌر جٌل فً األمة اإلسبلمٌة.
ُ
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الصفحة 59

الوحدة الرابعة  :السٌرة النبوٌة وسٌرة السلؾ الصالح

الدرس الثالث  :فضابل الصحابة – رضً هللا عنهم -ومكانتهم.

الصفحة )3 -3( :

ش  2009بٌن واجبٌن من واجبات األمة تجاه الصحابة رضً هللا عنهم ؟
 -1الدعاء واالستؽفار لهم دون استثناء ,لما شرفهم هللا به من صحبة رسول هللا(علٌه السبلم ),ولما كان لهم من فضل فً نشر االسبلم.
 -2ح ُبهم وتوقٌرهم وعدم بؽض أحد منهم وعدم إتهامهم أو ذكرهم بسوء.
 ولقد عرؾ المسلمون فً العصور كلها فضل الصحابة الكرام فردوا بكل قوة على من أراد أن ٌنتقصهم أو ٌسًء الٌهم.



جدول ٌبٌن بعضا ا من النصوص الشرعٌة وما أشارت إلٌه من فضابل الصحابة أو واجباتنا تجاههم رضً هللا عنهم

النصوص الشرعٌة
الرقم
 -1والسابقون األولون من المهاجرٌن واألنصار والذٌن أتبعوهم بإحسان
رضى هللا عنهم ورضوا عنه.
-2

-3

محمد رسول هللا والذٌن معه أشداء على الكفار رحماء بٌنهم تراهم
ركعا سجدا ٌبتؽون فضبل من هللا ورضونا سٌماهم فً وجوههم من أثر
السجود.

-4
-5

خٌر الناس قرنً ,ثم الذٌن ٌلونهم ,ثم الذٌن ٌلونهم

-6

والذٌن جاءوا من بعدهم ٌقولون ربنا أؼفر لنا وإلخواننا الذٌن سبقونا
باإلٌمان وال تجعل فً قلوبنا ؼبل للذٌن ءامنوا ربنا انك رءوؾ رحٌم
ال تسبوا أصحابً فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلػ مد أحدهم
وال نصٌفه .
خٌر الناس قرنً ,ثم الذٌن ٌلونهم ,ثم الذٌن ٌلونهم.

-8

رإٌتهم للنبً(علٌه السبلم),ولقابهم له وتعلمهم
منه وتربٌتهم على ٌدٌه.

والذٌن جاءوا من بعدهم ٌقولون ربنا أؼفر لنا وإلخواننا الذٌن اتصافهم بمكارم االخبلق مما جعلهم ٌستحقون
سبقونا باإلٌمان وال تجعل فً قلوبنا ؼبل للذٌن ءامنوا ربنا انك ثناء هللا تعالى علٌهم.
رءوؾ رحٌم).
أال لٌبلػ الشاهد منكم الؽابب

-7

ما أشارت إلٌه
سبقهم الى االسبلم والى كل بر وفضٌلة وفوزهم
برضوان هللا.

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

حملهم أمانة تبلٌػ دعوة االسبلم بعد
النبً علٌه السبلم التزاما ألمر نبٌنا.
وصؾ الرسول(علٌه السبلم ) لهم أنهم خٌر
جٌل فً األمة اإلسبلمٌة.
الدعاء واالستؽفار لهم دون استثناء
حبهم وتوقٌرهم وعدم ُبؽض أحد منهم وعدم
اتهامهم أو ذكرهم بسوء .
حبهم وتوقٌرهم وعدم ُبؽض أحد منهم وعدم
اتهامهم أو ذكرهم بسوء.
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الصفحة 60

الوحدة الرابعة  :السٌرة النبوٌة وسٌرة السلؾ الصالح

الدرس الرابع  :مواقؾ مشرقة من حٌاة الخلفاء الراشدٌن رضً هللا عنهم(.)1

محتوى المادة التعلٌمٌة

الصفحة )4 -1( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

 كان الخلفا ُء الراشدٌن دور بارز فً تارٌخ األمة منذ بدء الدعوة ,وقد أمر النبً صلى هللا علٌهم وسلم باتباعهم والسٌر على نهجهم فقال ((
فعلٌكم بسنتً وسنة الخلفاء المهدٌٌن الراشدٌن تمسكوا بها و عضوا علٌها بالنواجذ…))..

ونستعرض فً هذه الدرس بعضا ا من هذه المواقؾ المشرقة لٌقتدي بها المسلم فً حٌاته
اوال  ::::مواقؾ مشرقة من حٌاة أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه
نسبه ومولده ::::




هو عبد هللا بن عثمان التٌمً القرشً .
ٌلتقً نسبه مع رسول هللا فً ُمرة بن كعب .
ولد أبو بكر رضً هللا عنه فً مكة المكرمة بعد مولد الرسول بثبلث سنٌن.

فضل ُه ومنزلته من الرسول صلى هللا علٌه وسلم :::::::

 حظً أبو بكر الصدٌق بمنزلة خاصة عند الرسول علٌه السبلم ((علل)).
 فقد كان صاحب رسول ُهللا قبل البعثة وبعدها .
 وهو صه ُر الرسول إذ تزوج الرسول من عابشة بنت أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنهما .
 وهو أول ُ من أسلم من الرجال .
 وأول الخلفاء الراشدٌن وأول ال ُمبشرٌن بالجنة .
أحب الصحابة الى رسول هللا.
 وكان رضً هللا عنه
ُ
 عن عمرو بن العاص رضً هللا عنه ان النبً صلى هللا علً وسلم بعثه على جٌش ذات السبلسل (( قال فؤتٌته فقلت أي الناس أحب
الٌك ؟ فقال عابشة فقلت من الرجال فقال  :أبوها فقلت  :ثم من قال :عمر بن الخطاب ,فعد رجاال )).
سمً بالصدٌق ألنه بادر إلى التصدٌق فً كل موقؾ حٌن دعاه لئلسبلم  ,وٌوم اإلسراء وؼٌره .
 و ُ
صحبة مع الرسول فً الهجرة قال تعالى (( اذ أخرجه الذٌن كفروا ثانً اثنٌن اذ هما فً الؽار
 هجرته  :وقد سجل له القران الكرٌم شرؾ ال ُ
اذ ٌقول لصاحبه ال تحزن إن هللا معنا )).

ش  2015تسمٌة أبو بكر الصدٌق بهذا االسم ؟

مواقؾ ُمشرقة من حٌاته رضً هللا عنها







عندما جهر الرسول علٌه السبلم بالدعوة ,قام أبو بكر الصدٌق خطٌبا ,فكان أول خطٌب دعا الى هللا عز وجل فً اإلسبلم.
وكان رضً هللا عنه أسرع الناس إسبلما ُ  ,قال صلى هللا علٌه وسلم ((ما دعوت أحداا الى اإلسبلم إال كانت له عنه كبوة
وتردد ونظرإال أبا بكر ما عتم عنه حٌن ذكرته له وما تردد فٌه )).
ثم أخذ ٌدعو لدٌن هللا  ,فؤسلم على ٌده ستة من العشر المبشرٌن بالجنة  ,منهم ُعثمان بن عفان.
وٌوم تبوك إستجاب أبو بكر للنبً فتبرع بماله كله لتجهٌز الجٌش .
وبعد وفاة النبً باٌع الصحابة أبا بكر الصدٌق بالخبلفة .
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ص  2011بما تمٌز جها ُد أبو بكر الصدٌق ٌوم
تبوك ؟

الصفحة 61

الوحدة الرابعة  :السٌرة النبوٌة وسٌرة السلؾ الصالح

الدرس الرابع  :مواقؾ مشرقة من حٌاة الخلفاء الراشدٌن رضً هللا عنهم(.)1

محتوى المادة التعلٌمٌة
 األعمال التً قام أبو بكررضً هللا عنه أثناء خبلفته بؤعمال كثٌرة منها ::
 )1جمع القرآن الكرٌم فً ُمصحؾ واحد .

 فقد كان القرآن الكرٌم ُمتفرقا ا فً الصحؾ عند ُكتاب الوحً.
 فؤمر أبو بكر رضً هللا عنه بجمعه فً مصحؾ واحد (علل )حفظا ا له بعد ان إستشهد عدد كبٌر من ُحفاظ القرآن الكرٌم
وبخاصة فً معركة الٌمامة فً حرب المرتدٌن.
 )2إصراره على حرب ال ُمرتدٌن وبخاصة الذٌن منعوا الزكاة وفرقوا بٌنها وبٌن الصبلة (علل ) تؤكٌداا من أبً بكر الصدٌق على أن
االسبلم كل ال ٌتجزأ .

الصفحة )4 -2( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة
ش  2011قام سٌدنا أبو بكر الصدٌق بؤعمال
كثٌرة أثناء خبلفته  ,بٌن ثبلثة منها ؟

 )3إصراره على تسٌٌر جٌش أسامة بن زٌد حٌث .
عقد لواءه رسول هللا وأمر النبً علٌه السبلم بتسٌٌره الى الروم فمات قبل ذلك مما ٌدل ُ على -:
أ -حزم أبً بكر الصدٌق رضً هللا عته.
ب -وشدة إلتزامه بؤمر النبً علٌه السبلم فؤمر بإنفاذ الجٌش بؤسرع وقت .

 وكان إلنفاذ جٌش أسامة أثارا عظٌمة على المسلمٌن منها-:
أ-
ب-

زٌادة ُهٌبة المسلمٌن فً نفوس اإلعداء فقالوا لو لم ٌكن بال ُمسلمٌن قوة لما أرسلوا هذا الجٌش .
وثباتُ كثٌر من الناس على اإلسبلم لما رأوا من قوة ال ُمسلمٌن .

 وخرج أبو بكر رضً هللا عنه ٌودع جٌش أسامة بنفسه ,ثم أوصى أبو بكر رضً هللا عنه الجٌش فقال :

(( إٌها الناس قفوا أوصٌكم بعشر فؤحفظوها عنً ال تخونوا وال تؽدروا وال تمثلوا  ,وال تقتلوا طفبلا صؽٌراا او شٌخا ا وال امرأ اة ,
ا
نخلة وال تحرقوه وال تقطعوا شجرة ُمثمرة وال تذبحوا شاة وال بقرة وال بعٌراا اال لمؤكلة وسوؾ تمرون بؤقوام قد فرؼوا
وال تعقروا
انفسهم فً الصوامع ,فدعوهم وما فرؼوا انفسهم له )).

 وقد تضمنت وصٌة أبً بكر مبادئ إنسانٌة ُمهمة دعا اإلسبلم الى مراعاتها أثناء الحرب ومن هذه المبادئ
::
 )1الوفاء بالعهود والمواثٌق وعدم الخٌانة أو الؽدر .
 )2عدم االعتداء على ال ُمتعبدٌن من ؼٌر المسلمٌن ال ُمنقطعٌن لعبادتهم .
ُ )3محاربة ال ُمحاربٌن فقط وعدم التعرض لؽٌرهم من النساء والطفال والشٌوخ .
 )4عدم االعتداء على الحٌوانات أو النباتات أو البٌبة .

ش + 2011ش2012
تضمنت وصٌة أبو بكر الصدٌق لجٌش أسامة
مبادئ عظٌمة  .أذكرها ؟

وفاته ::::::::

ُتوفً أبو بكر الصدٌق رضً هللا عنه ٌوم االثنٌن  22جمادى اآلخرة سنة  13هجري وعمره  63سنة

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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الصفحة 62

الوحدة الرابعة  :السٌرة النبوٌة وسٌرة السلؾ الصالح

الدرس الرابع  :مواقؾ مشرقة من حٌاة الخلفاء الراشدٌن رضً هللا عنهم(.)1

محتوى المادة التعلٌمٌة

الصفحة )4 -3( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

ثانٌا ا  :::::مواقؾ مشرقة من حٌاة عمر بن الخطاب رضً هللا عنه
نسب ُه ومولده :::




هو ُعمر بن الخطاب العدوي ال ُقرشً من أشراؾ مكة.
وٌلتقً نسبه مع النبً علٌه السبلم عند الجد السابع .
ولد بعد حادثة الفٌل بثبلث عشرة سنة .

فضل ُه ومنزلت ُه من الرسول علٌه السبلم .
.1
.2
.3
.4
.5
.6

كان رضً هللا عنه من السابقٌن الى اإلسبلم.
وأحد العشرة ال ُمبشرٌن بالجنة.
وثانً الخلفاء الراشدٌن .
وصه ُر النبً علٌه السبلم فهو والد حفصة رضً هللا عنها.
وردت أحادٌث كثٌرة فً فضله ومكانته فعن عقبة بن عامر قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم (( لو كان بعدي نبٌا ا لكان عمر
بن الخطاب )) وهذه مكانة سامٌة بٌن الصحابة جمعٌا ا.
وكما ُعرؾ بإصابة الرأي وسداده عن أبً هرٌرة قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم (( إن هللا جعل الحق على لسان عمر وقلبه

مواقؾ مشرقة من حٌاته رضً هللا عنه:
 -1سماه النبً علٌه السبلم الفاروق.
-2
-3
-4
-5
-6

طلب ُعمر رضً هللا عنه من الرسول علٌه السبلم أن ٌؤذن له بالجهر بإسبلمه أمام قرٌش ,فؤذن له .
ا
هحرته  :فعن عبد هللا بن مسعود قال ما كنا نقدر ان نصلً عند الكعبة حتى صلى ُعمر عندها وصلٌنا معه ,كان إسبلمه فتحا وهجرته
نصراا وامارته رحمة ,وهاجر ُعمر ُمعلنا ا هجرته أمام قرٌش.
وشهد مع الرسول علٌه السبلم بدراا والؽزوات جمٌعها.
وٌوم تبوك  :استجاب ُعمر رضً هللا عنه للنبً علٌه السبلم ,فتبرع بنصؾ ماله.
اشتهر بالعدل فً خبلفته فنشر بعدله األمن و الطمؤنٌنة .



ٌقتص من
فقد جاءه قبطً مصري ٌشتكً ان ابن عمرو بن العاص ضربه بؽٌر حق ,فبعث ُعمر بن الخطاب فً طلب عمرو وابنه وجعل القطبً
ُ
ابن عمرو بن العاص ,وقال عمر بن الخطاب رضً هللا عنه لعمرو ابن العاص رضً هللا عنه  -والً مصر  -حٌن ذاك قوله المشهور ( متى
استعبدتم الناس وقد ولدتهم امها ُتهم احراراا ؟ ).

 وفً هذا تؤكٌداا على أهمٌة العدل فً اإلسبلم وضمانه لحقوق االنسان وكرامته .
 -7وبعد وفاة أبً بكر باٌع ال ُمسلمٌن ُعمر أمٌرا للمإمنٌن .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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على ماذا ٌدل موقؾ ُعمر رضً هللا عنه تجاه
القبطً الذي اشتكى من ابن عمر العاص والً
مصر؟

الصفحة 63

الوحدة الرابعة  :السٌرة النبوٌة وسٌرة السلؾ الصالح

الصفحة )4 -4( :

الدرس الرابع  :مواقؾ مشرقة من حٌاة الخلفاء الراشدٌن رضً هللا عنهم(.)1

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

محتوى المادة التعلٌمٌة
قام ُعمر رضً هللا عنه اثناء خبلفته بؤعمال كثٌرة منها-:
أوالا :استمرار الفتوحات حٌث -:
 .1فقد اس ُتكملت فً عهده الفتوحات فً العراق والشام ومصر واذربٌجان .
ودخل مدٌنة القدس صلحا عام  15هجري واستلم مفاتٌحها من حاكمها الرومانً وكتب ألهلها كتابا
.2

سمً بال ُعهدة ال ُعمرٌة أمنهم فٌه على أنفسهم وأموالهم ومعابدهم
ُ

ومما جاء فٌه

(( بسم هللا الرحمن الرحٌم هذا ما اعطى عبد هللا عمر أمٌر المإمنٌن اهل اٌلٌاء من االمان اعطاهم امانا ألنفسهم وأموالهم وكنابسهم  .....أنه
ال ُتسكن كنابسهم وال ُتهدم  ....وال ٌنتقص من شًء من اموالهم ,وال ٌُكرهون على دٌنهم ,وال ٌُضار احد منهم ,وال ٌسكن باٌلٌاء معهم
أحد من الٌهود ,وعلى اهل اٌلٌاء ٌعطوا الجزٌة كما ٌُعطً اهل المدابن  ,وعلٌهم ان ٌُخرجوا منها الروم واللصوت فمن خرج منهم فانه
آمن على نفسه وماله حتى ٌبلؽوا مؤمنهم ,ومن اقام منهم فهو آمن وعلٌه مثل ما على اهل اٌلٌاء من الجزٌة ,ومن احب من اهل اٌلٌاء
صلب ُهم فانهم آمنون على انفسهم حتى ٌبلؽوا مؤمنهم فانه ال ٌإخذ منهم شًء حتى ٌحصد
ان ٌسٌر بنفسه وماله مع الروم و ٌُخلً بٌعهم و ُ
حصادهم ,وعلى ما فً هذا الكتاب عهد هللا وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المإمنٌن اذ اعطوا الذٌن علٌهم من الجزٌة )) .

وتضمنت ال ُعهدة ال ُعمرٌة كثٌراا من المبادئ االنسانٌة العظٌمة منها :
.1
.2
.3
.4

التسامح الدٌنً وحرٌة اإلعتقاد لؽٌر المسلمٌن .
عدم التعرض لؽٌر المسلمٌن بؤي أذى فً أنفسهم وأموالهم ما لم ٌعتدوا على المسلمٌن .
المساواة بٌن الرعٌة فً الحقوق والواجبات على إختبلؾ أدٌانهم وأصولهم .
األمن حق للمواطنٌن جمٌعهم فً االقامة والسفر.

ثانٌا ا :وقد إعتنى ُعمر بن الخطاب رضً هللا عنه بتنظٌم شإون الدولة اإلسبلمٌة بعد اتساعها
 .1نظم الدواوٌن الخاصة بشإونها ال ُمتعددة وبخاصة الشإون المالٌة .
 .2وفرض ضرٌبة الخراج على االرض الزراعٌة التً ادخلها فً حوزة الدولة اإلسبلمٌة وذلك بعد مشاورة أصحابه
رضوان هللا تعالى علٌهم .

ش 2011



تضمنت العهدة العمرٌة كثٌرا من
المبادئ االنسانٌة العظٌمة ,أذكرها ؟

ص 2011

وقد اعتنى عمر بن الخطاب رضً هللا عنه
بتنظٌم شإون الدولة اإلسبلمٌة بعد اتساعها
,أذكر عملٌن ٌدالن على ذلك؟

وفاته ::::
استشهد ُعمر بن الخطاب رضً هللا عنه ؼدراا على ٌد عبد مجوسً اسمه فٌروز و ٌُكنى أبا لإلإة اذ طعنه وهو ٌُصلً الفجر فمات
ُمتؤثرا ابجراحه وكان ذلك بالسنة 23هجري و ُدفن إلى جانب الرسول صلى هللا علٌه وسلم وأبً بكر رضً هللا عنه

ص  2012كان إلنفاذ جٌش أسامة آثاراا عظٌمة  ,إستنتج ثبلثة منها ؟

 .1حزم أبً بكر الصدٌق رضً هللا عته .وشدة التزامه بؤمر النبً فامر بإنفاذ الجٌش بؤسرع وقت .
 .2زٌادة هٌبة المسلمٌن فً نفوس االعداء فقالوا لو لم ٌكن بالمسلمٌن قوة لما أرسلوا هذا الجٌش .
 .3وثبات كثٌر من الناس على االسبلم لما رأوا من قوة المسلمٌن.

 ما األمور التً ُعرؾ بها ُعمر رضً هللا عنه ؟

ج ُ .......عرؾ بإصابة الرأي ,واشتهر بالعدل أثناء خبلفته .
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الصفحة 64

الوحدة الرابعة  :السٌرة النبوٌة وسٌرة السلؾ الصالح

الصفحة )4 -1( :

الدرس الخامس  :مواقؾ مشرقة من حٌاة الخلفاء الراشدٌن رضً هللا عنهم(.)2

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

محتوى المادة التعلٌمٌة
أوالا  :مواقؾ مشرقة من حٌاة ُعثمان بن عفان رضً هللا عنه
نسب ُه ومولده :

 هو ُعثمان بن عفان األموي القرشً .
ٌُ كنى بؤبً عبد هللا .
 وٌلتقً نسبه مع الرسول (علٌه السبلم) فً عبد مناؾ .
 ولد بعد عام الفٌل بستة أعوام .
فضله ومنزلته من الرسول علٌه السبلم) :
ُ -1عثمان بن عفان ص ُهر النبً علٌه السبلم .
 زوجه الرسول ابنته رقٌة  ,ثم زوجه رسولنا بعد وفاتها بابنته أم كلثوم  ,ولذلك لقُب بذي النورٌن
 -2وثالث الخلفاء الراشدٌن .
 -3وأحد العشرة المبشرٌن بالجنة .
 -4وأحد ُك َّتاب الوحً.
 -5صفاته كان حلٌما ا رحٌما ا  ,شدٌد الحٌاء  ,قال عنه النبً (علٌه السبلم) ( :أال أستحً من رجل تستحً منه المبلبكة).
 -6وهو من السابقٌن الى اإلسبلم .
 -7أسلم على ٌد أبً بكر الصدٌق  ,فً بداٌة الدعوة .



ل ُقب عثمان رضً هللا عنه بذي
النورٌن

مواقؾ مشرقة من حٌاته رضً هللا عنه :
ترؼب عن ملة آبابك الى دٌن ُمحدث ؟ وّلِل ال اد ُعك حتى تدع ما انت علٌه ,
 .1إسبلمه  -:لما اسلم عثمان  ,اخذهُ عمه الحكم فؤوثقه  ,وقال  :أ
ُ
فقال عثمان  :وّلِل ال ادعه ابداا  ,وال افارقه  ,فلما رأى عمه صبلبته فً دٌنه تركه .

 .2كان ٌُضرب به المثل فً كثرة تبلوة القرآن الكرٌم .
 .3وبشره رسول هللا بالجنة فً أكثر من موقؾ
 -1أمثلة على بذله  :كان ٌبذل ُ مال ُه فً سبٌل هللا تعالى ,فلقد أنعم هللا على ُعثمان باألموال الكثٌرة  ,فؤدى حق هللا فٌها  ,وأنفقها
فً سبٌل هللا تعالى ونصرة دٌنه ,ومن األمثلة على ذلك-:
أ -قال (رسول هللا )  (( :من ٌحفر ببر رومة فله الجنة ))  ,فحفرها ُعثمان ,
ب -وقال (علٌه السبلم)  (( .من جهز جٌش العسرة فله الجنة ))  ,فجهزه عثمان  ,وجاء بؤلؾ دٌنار فوضعها فً حجر رسول هللا  ,فقال
(رسول هللا )  (( :ما ضر عثمان ما عمل بعد الٌوم )) .
ج -وقد تبرع عثمان فً عام الرمادة ( المجاعة ) فً خبلفة ُعمر بقافلته التجارٌة جمٌعها القادمة من الشام الى فقراء المسلمٌن ,
ا
رؼبة فً ما عند هللا من الثواب
وكان فً القافلة الؾ بعٌر ُمحملة بالطعام  ,ورفض أن ٌبٌعها للتجار الذٌن عرضوا علٌه ربحا ا كثٌراا  ,علل
والفضل ٌوم القٌامة .
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ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

الصفحة 65

الوحدة الرابعة  :السٌرة النبوٌة وسٌرة السلؾ الصالح

الدرس الخامس  :مواقؾ مشرقة من حٌاة الخلفاء الراشدٌن رضً هللا عنهم(.)2

محتوى المادة التعلٌمٌة
موقفه ٌوم الحدٌبٌة-:
 وٌوم الحدٌبٌة بعث رسول هللا ُعثمان بن عفان سفٌرا الى قرٌش ٌُخبرهم أنه لم ٌؤت للحرب  ,وإنما جاء زابراا للبٌت و ُمعظما لحرمته ,
فانطلق ُعثمان حتى أتى قرٌشا  ,فبلؽهم رسالة رسول هللا  ,فقالوا لعثمان  :ان شبت أن تطوؾ بالبٌت فطؾ  ,فقال  :ما كنت ألفعل
حتى ٌطوؾ به رسول هللا  ,وذلك اجبلال وتوقٌرا للرسول علٌه السبلم.
 وبعد وفاة عمر بن الخطاب  ,بوٌع عثمان بالخبلفة.

الصفحة )4 -2( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة
ش ( 2015علل )رفض عثمان رضً هللا عنه
الطواؾ بالكعبة عندما بعثه النبً علٌه السبلم سفٌراا
لقرٌش فً ٌوم الحدٌبٌة ؟

االنجازات التً تحققت فً خبلفته عثمان رضً هللا عنه-:
 -1فقد فتحت أرمٌنٌة والقوقاز وخراسان وكرمان وسجستان وقبرص وؼٌرها.
 -2وأمر بنسخ القرآن الكرٌم .
 فنسخ المصحؾ الذي جمعه أبو بكر الصدٌق  ,سبع ُنسخ  ,وزعها على األمصار وأبقً فً المدٌنة نسخة
 -3وهو أول من أمر باألذان األول ٌوم الجمعة.
 -4تنظٌم شإون الدولة من حٌث-:
وأتخذ الشرطة  ,وخصص دار للقضاء  ,وأمر بتوسعة المسجد النبوي الشرٌؾ .
وفاته :استشهد عثمان رضً هللا عنه سنة خمس وثبلثٌن (35هـ) وهو صابم  ,ودفن فً البقٌع  ,وذلك نتٌجة مإامرة تمكن فٌها عدد من االشخاص بعد
ان تسوروا علٌه بٌته من قتله وهو صابم وٌقرأ القرآن الكرٌم.

ثانٌا ا  :مواقؾ مشرقة من حٌاة علً بن ابً طالب رضً هللا عنه .
نسبه ومولده :
 علً بن أبً طالب بن عبد المطلب أبن عم الرسول (علٌه الصبلة والسبلم) .
 ولد قبل البعثة بعشر سنٌن.
 كان ٌلقب حٌدرة ( من أسماء االسد ) ,
ٌُ كنى أبا الحسن  .وكناه النبً أبا التراب .
فضله ومنزلته من الرسول (علٌه السبلم) :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

أول من أسلم بعد خدٌجة وهو أبن عشر سنٌن .
وهو صهر النبً  ,فقد اختاره النبً (علٌه السبلم) زوجا ألبنته فاطمة الزهراء رضً هللا عنها والتً أنجبت له الحسن الحسٌن.
وهو أحد العشرة المبشرٌن بالجنة.
وأح ُد ُكتاب الوحً .
ورابع الخلفاء الراشدٌن .
نشؤ علً رضً هللا عنه وتربى منذ صؽره فً بٌت الرسول علٌه السبلم (علل) لكثرة عٌال أبٌه .
كان من أحب الرجال إلى رسول هللا( علل) لذا زوجه ابنته فاطمة وهً أحب بناته الٌه .
وقد أخذ الرسول رداءه فوضعه على علً وفاطمة والحسن والحسٌن وقال  (( :إنما أرٌد هللا لٌذهب عنكم الرجس أهل البٌت ))

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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الصفحة 66

الوحدة الرابعة  :السٌرة النبوٌة وسٌرة السلؾ الصالح

الدرس الخامس  :مواقؾ مشرقة من حٌاة الخلفاء الراشدٌن رضً هللا عنهم(.)2

محتوى المادة التعلٌمٌة

الصفحة )4 -3( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

 -9وٌوم تبوك استخلؾ رسول هللا علٌا على المدٌنة  ,فقال على :أتخلفنً فً الصبٌان والنساء ؟ قال (علٌه السبلم)  (( :أال ترضى أن
تكون منً بمنزلة هارون من موسى ؟ إال أنه لٌس نبً بعدي )) .وكان هارون وزٌرا لموسى علٌهما السبلم ٌ ,ساعده فً حمل
الدعوة وتبلٌؽها للناس .
ص أن ٌكون طعامه وشرابه ولباسه حبلالا  ,وال ٌؤخذ من هذا الحبلل إال ما ٌحتاج الٌه وال
صفاته -:وكان علً رضً هللا عنه زاهداا فً الدنٌا ٌ ,حر ُ
ٌزٌد .

مواقؾ مشرقة من حٌاته رضً هللا عنه :
 -1موقفه ٌوم الهجرة .





لما أراد الرسول أن ٌهاجر الى المدٌنة أبقى علٌا فً فراشه (علل) حتى ٌرد األمانات الى أهلها.
وهذا ٌدل على شده حبه للنبً وتضحٌته فً سبٌل دٌنه وشجاعته .
وكان من المتوقع ان ٌقتل ُه المشركون لكن هذا لم ٌ ُفتُّ فً عضده .
وبعد أن ادى األمانات الى أهلها مكث فً مكة ثبلثة اٌام  ,ثم هاجر الى المدٌنة ماشٌا .

 -2شجاعته وجهاده وقد كان علً قابداا مؽواراا ومحاربا ا شجاعا ا ,ومن األمثلة على ذلك-:
 شهد الؽزوات كلها سوى تبوك  ,حٌث استخلفه الرسول على المدٌنة .
ببلء حسنا.
 وحمل الراٌة أكثر من مرة فً الؽزوات أبلى فٌها ا
 ففً بدر كان من الثبلثة الذٌن اختارهم الرسول (علٌه السبلم) للمبارزة .

 وٌوم خٌبر قال النبً  (( :ألعطٌن الراٌة ؼدا رجبلا ٌفتح هللا على ٌدٌه ٌ ,حب هللا ورسوله وٌحبه هللا ورسوله ))  .فبات الناس لٌلتهم
أٌ ُهم ٌُعطً فؽدوا كلهم ٌرجونه  ,فقال (علٌه السبلم)  (( :أٌن علً )) ؟ فؤعطاه الراٌة  ,وقال له  (( :انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم
 ,ثم اد ُعهم الى اإلسبلم  ,واخبرهم بما ٌجب علٌهم  ,فوهللا ألن ٌهدي هللا رجبل بك خٌراا لك من ان ٌكون لك ُحم ُر النعم ))  .فانطلق علً
حتى فتح هللا على ٌدٌه هذه الحصون .
ُ
 -3وقد اشتهر علً بالفصاحة والببلؼة وله أقوال جمٌلة ومواعظ كثٌرة  ,منها انه قال  ( :أال إن الفقٌه الذي ال ٌُقنط الناس من
رحمة هللا  ,وال ٌإمنهم من عذاب هللا  ,وال ٌرخص لهم فً معاصً هللا  ,وال ٌدع القرآن رؼبة عنه الى ؼٌره  ,وال خٌر فً عباده ال اعلم
فٌها  ,وال خٌر فً علم ال فهم فٌه  ,وال خٌر فً قراءة ال تدبر فٌها


وبعد استشهاد عثمان رضً هللا عنه لم ٌكن علً راؼبا فً الخبلفة  ,لكن الصحابة اصروا على مباٌعته  ,فاستجاب لهم  ,ولكنه اشترط ان
تكون البٌعة عبلنٌة  ,وفً المسجد .

وفاته :
 استشهد رضً هللا عنه على ٌدي رجل حاقد من أهل الضبلل ٌدعى عبد الرحمن بن ملجم  ,قام الى علً وقد خرج الى صبلة
الصبح فضربه بالسٌؾ فً جبهته فاستشهد رضً هللا عنه على أثرها ,
 وكان ذلك سنة أربعٌن من الهجرة ,
فكانت خبلفته قرٌبا ا من ست سنوات  ,ودفن رضً هللا عنه فً الكوفة .
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الصفحة 67

الوحدة الرابعة  :السٌرة النبوٌة وسٌرة السلؾ الصالح

الدرس الخامس  :مواقؾ مشرقة من حٌاة الخلفاء الراشدٌن رضً هللا عنهم(.)2

الصفحة )4 -4( :

ش 2016

أذكر موقفا ا واحداا قام به الخلفاء الراشدٌن على النحو االتً ؟
 -1أبو بكر الصدٌق عندما جهر الرسول علٌه السبلم بالدعوة.
ج ...........عندما جهر الرسول بالدعوة قام ابو بكر الصدٌق خطٌبا فكان اول خطٌب دعا الى هللا عز وجل فً االسبلم.
 -2عمر عندما دخل مدٌنة القدس صلحا.
ج ..........ودخل مدٌنة القدس صلحا عام  15هجري واستلم مفاتٌحها من حاكمها الرومانً وكتب

ألهلها كتابا سمً بالعهدة العمرٌة

امنهم فٌه على أنفسهم وأموالهم ومعابدهم
 -3عثمان فً عام الرمادة.
ج ............وقد

تبرع عثمان فً عام الرمادة ( المجاعة ) فً خبلفة ُعمر بقافلته التجارٌة القادمة من الشام جمٌعها الى فقراء
المسلمٌن  ,وكان فً القافلة الؾ بعٌر ُّمحملة بالطعام  ,ورفض ان ٌبٌعها للتجار الذٌن عرضوا علٌه ربحا ا كثٌراا  ,رؼبة فً ما عند هللا من
الثواب والفضل ٌوم القٌامة .

 -4علً فً الهجرة النبوٌة.
ج ...........لما اراد الرسول ان ٌهاجر الى المدٌنة أبقى علٌا فً فراشه حتى ٌرد األمانات الى اهلها.
 -5عثمان فً خدمة القرآن.
ج .........فنسخ المصحؾ الذي جمعه ابو بكر الصدٌق  ,سبع نسخ  ,وزعها على االمصار وأبقً فً المدٌنة المنورة واحدة منها


كان أبو بكر األول فً كل شًء بٌن الخلفاء الراشدٌن ,بٌن ذلك ؟

.1
.2
.3
.4
.5

وهو اول من اسلم من الرجال .
وأول الخلفاء الراشدٌن
وأول المبشرٌن بالجنة .
وكان رضً هللا عنه أحب الصحابة الى رسول هللا.
أول خطٌب فً االسبلم .

ص  2009قارن بٌن موقؾ كل من ابو بكر وعمر وعثمان فً تجهٌز جٌش العسرة فً ؼزوة تبوك؟ج .......راجع الجدول التالً
ص  2010أستشهد عمر وعلً رضً هللا عنهم ,فما اسم كل منهما ؟ ج.................................. .......راجع الجدول التالً
ص 2014قارن بٌن الخلٌفتٌن ابو بكر وعثمان من حٌث التقاء نسبهما مع رسول هللا  ,لقب كل منهما ,دورهما فً خدمة القرآن؟
ج.......................................................................................................... .......راجع الجدول التالً
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الصفحة 68

الوحدة الرابعة  :السٌرة النبوٌة وسٌرة السلؾ الصالح
من حٌث

ُمقارنة بٌن الخلفاء األربعة رضً هللا عنهم

أبو بكر الصدٌق رضً هللا عنه

أسمه

عبد هللا بن عثمان التٌمً القرشً

عمر بن الخطاب رضً هللا عنه

عثمان بن عفان رضً هللا عنه

عمر بن الخطاب العدوي القرشً عثمان بن عفان األموي القرشً

علً بن أبً طالب رضً هللا عنه
علً بن ابً طالب بن عبد المطلب

ٌلتق نسبه مع
رسول هللا

فً ُمرة بن كعب

عند الجد السابع

فً عبد مناؾ

أبن عم النبً علٌه السبلم

والدته

ولد بعد عام الفٌل بثبلث سنوات

ولد بعد عام الفٌل بثبلثة عشرة سنة

ولد بعد عام الفٌل بست سنوات

ولد قبل الهجرة النبوٌة بعشر سنوات

نسبهم بالرسول
علٌه السبلم

وهو صهر الرسول اذ تزوج الرسول من
عابشة بنت ابو بكر

وهو صهر الرسول اذ تزوج
الرسول من حفصة بنت عمر

زوج البنتٌن الرسول علٌه السبلم

زوج البنة الرسول علٌه السبلم فاطمة

اسبلمه

وهو اول من اسلم من الرجال

أسلم على ٌد سعٌد بن زٌد

اسلم على ٌد أبو بكر

وهو اول من اسلم من الفتٌان

ذي النورٌن

لقبه

الصدٌق

الفاروق

موقفه فً
الهجرة

عندما علٌه السبلم بالدعوة وقؾ ألبو بكر
خطٌبا فكان أول خطٌب فً االسبلم .

طلب عمر رضً هللا عنه من
الرسول علٌه السبلم ان ٌؤذن
له بالجهر بإسبلمه فؤذن له

_______________

لما اراد الرسول ان ٌهاجر الى المدٌنة أبقى
علٌا فً فراشه

البشارة بالجنة

أحد العشرة المبشرٌن بالجنة

أحد العشرة المبشرٌن بالجنة

أحد العشرة المبشرٌن بالجنة

أحد العشرة المبشرٌن بالجنة

كتابة الوحً

لٌس من كتاب الوحً

لٌس من كتاب الوحً

من كتاب الوحً

خدمتهم للقرآن

جمع القران فً مصحؾ واحد

ٌوم تبوك

تبرع بكل ماله

تبرع بنصؾ ماله

وفاته أو
استشهاد
إنجازاته أثناء
خبلفته

توفً وعمره  63سنة

أستشهد على ٌد أبً لإلإة
المجوسً
 فقد استكملت فً عهده
الفتوحات فً العراق.
 ودخل مدٌنة القدس
صلحا
 فنظم الدواوٌن الخاصة

 )1جمع القران الكرٌم فً مصحؾ واحد
 )2 ..إصراره على حرب المرتدٌن)3.
اصراره على تسٌٌر جٌش اسامه بن زٌد
حٌث .

ال ٌوجد

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

نسخ القرآن سبع نسخ
جهز جٌش العسرة  ,وجاء بؤلؾ دٌنار اعطاها
للنبً علٌه السبلم.
أستشهد على ٌد الخوارج

 .1فقد فتحت أرمٌنٌة والقوقاز.
-2 .2وامر بنسخ القرآن الكرٌم .
امر باألذان االول ٌوم الجمعة.
 .3تنظٌم شإون الدولة من حٌث-:
 واتخذ الشرطة  ,وخصص دار

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

حٌدرة

من كتاب الوحً
ال ٌوجد
لم ٌشارك فً الؽزوة لبقابه فً المدٌنة
أستشهد على ٌد عبد الرحمن بن ملجم

_________________

الصفحة 69

الوحدة الخامسة
الفقه اإلسبلمً
الدرس األول  :مسابل من األحوال الشخصٌة ( . )1التفرٌق بٌن الزوجٌن باإلرادة (الطبلق) .

الدرس الثنً  :مسابل من األحوال الشخصٌة ( . )2التفرٌق بٌن الزوجٌن باإلرادة (ال ُخلع) .
الدرس الثالث  :مسابل من األحوال الشخصٌة ( . )3التفرٌق بٌن الزوجٌن بحكم القاضً.

الدرس الرابع  :مسابل من األحوال الشخصٌة ( . )4التفرٌق بٌن الزوجٌن بحكم الشرع (اللعان) .

الدرس الخامس  :تنظٌم الن سل وتحدٌده .

الدرس السادس :أحكام الرضاع فً اإلسبلم.

محذوؾ ( ؼٌر مطلوب فً اإلمتحان الوزاري)

الدرس السابع :الٌتٌم فً اإلسبلم.

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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الصفحة 70

الوحدة الخامسة  :الفقه اإلسبلمً

الدرس األول  :مسابل من األحوال الشخصٌة ( . )1التفرٌق بٌن الزوجٌن باإلرادة (الطبلق) .

محتوى المادة التعلٌمٌة
 جعل هللا عزوجل الحٌاة الزوجٌة قابمة على المودة والرحمة(علل) ل ٌُحقق مقاصد الزواج وهً --:


الصفحة )6 -1( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة


سل  .وعمارة لؤلرض وفق منهج هللا تعالى .
من سكٌنة وتنا ُ

علل وضع اإلسبلم منهجا ا سدٌداا
لئلصبلح الخبلؾ بٌن الزوجٌن ؟

 -ؼٌر انه قد ٌطرأ علٌها ما ٌُعك ُر صفوها  ,لذلك وضع اإلسبلم منهجا ا سدٌداا إلصبلح الخبلؾ بٌن الزوجٌن ,فإذا تعذر اإلصبلح تمت الفُرقة .

أشكال التفرٌق بٌن الزوجٌن _:



ُ
والخلع..
 -1ما ٌكون باإلرادة المنفردة  :.كالطبلق .
 -2ما ٌكون بحكم القاضً  :كالتفرٌق بالشقاق والنزاع .
 -3ما ٌكون بحكم الشرع  :كاللعان  ,فسا ُد عقد الزواج .

أذكر أشكال التفرٌق بٌن الزوجٌن ؟.

التفرٌق بٌن الزوجٌن باإلرادة المنفردة (الطبلق)
أوالا )

**تعرٌؾ الطبلق**

ص 2013+2012
 بٌن المقصود بالطبلق ؟.

الطبلق لؽة ُ :مشتق من اإلطبلق  ,وهواإلرسال بعد اإلمساك.

اصطبلحا ا  :حل ُ رباط الزوجٌة  ,بعبارة تفٌد ذلك صراحة أو داللة ,

فً ضوء فهمك  ,صنؾ الطبلق من حٌث اللفظ؟

ومثال اللفظ الصرٌح  :قول ُ الرجل لزوجته  :أنت طالق ,
 :قوله لها (بقصد الطبلق )اذهبً إلى بٌت أهلك .
ومثال الداللة

ثانٌا ا )

** مشروعٌة الطبلق **

 شرع اإلسبلم الطبلق تخلٌصا ا للزوجٌن من حٌاة فقدت ُمقومات إستمرارها وأستحال إصبلحها وهو ثابت بالقرآن والسنة .قال تعالى { الطبلقُ
مرتان فإمساك بمعروؾ أو تسرٌح بإحسان }
 كذلك أشارت السنة النبوٌة إلى مشروعٌة الطبلق  ,فقد قال رسول هللا "صلى هللا علٌه وسلم " {أٌما امرأة سؤلت زوجها طبلقا ا فً ؼٌر بؤس
أبؽض الحبلل إلى هللا الطبلق }
فحرام علٌها رابحة الجنة, } .وقال رسول هللا " صلى هللا علٌه وسلم " {
ُ

ثالثا ا ) **الحكمة من تشرٌع الطبلق** لقد شرع اإلسبلم الطبلق لحكم ُمتعددة  ,منها :
1ـ تخلٌص األسرة من الشقاء الدابم والعذاب ال ُمستمر  ,الناشا عن الخبلؾ بٌن الزوجٌن وتعذر اإلصبلح بٌنهما .
أثر هذه الحالة  -:فكان ال ُبد من الطبلق فً هذه الحال ,فلعل الزوج ٌج ُد خٌراا من زوجته ,ولعل الزوجة تج ُد خٌراا من زوجها  ,قال تعالى :

ص+ 2009ش2013
شرع اإلسبلم الطبلق لحكم متعددة  ,بٌن ثبلثا
منها  ,ووضح آثر كل حالة على الحٌاة الزوجٌة؟

{ وإن ٌتفرقا ٌؽن هللا كبل من سعته . }...

2ـ إعطاء الزوجٌن الفرصة لئلصبلح العبلقة بٌنهما واستبناؾ العبلقة بٌنهما ,وإستبناؾ لحٌاة زوجٌة خالٌة من ال ُمعكرات .
أثر هذه الحالة  -:إذا عاش الزوجان مرارة ال ُفرقة ثم عادا لبعضهما  ,فقد ٌعودان بروح جدٌدة  ,وٌنظران لؤلمور بمنظار جدٌد  ,فٌتؽاضى كبلهما عن
أخطاء اآلخر وهفواته فتسٌر الحٌاة بسعادة ومودة ورحمة  ,قال تعالى { فإن طلقها فبل جناح علٌهما أن ٌتراجعا إن ظنا أن ٌقٌما حدود هللا } .

فٌإثر ذلك على نفسٌاتهم وشخصٌاتهم .
 3ـ حماٌة األطفال من العٌش فً أسرة ٌسو ُد بٌن أفرادها النزاع الشحناء
ُ
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الصفحة 71

الوحدة الخامسة  :الفقه اإلسبلمً

الدرس األول  :مسابل من األحوال الشخصٌة ( . )1التفرٌق بٌن الزوجٌن باإلرادة (الطبلق) .

محتوى المادة التعلٌمٌة

الصفحة )6 -2( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

رابعا ا ) ** ُحكم الطبلق **
 -1األصل ُ فً الطبلق الكراهة شرعا ا  ,إال إذا توافرت دواعٌه وأسبابه الشرعٌة الموجبة لذلك  ,قال " صلى هللا علٌه وسلم " ((أبؽض الحبلل إلى

 وضح بالتفصٌل متى ٌكون الطبلق ؟
واجب ,حرام  ,مكروه ,مباح .

هللا الطبلق )).
ُ
ا
 -2وٌكون الطبلق ُمباحا  ,كطبلق سٌبة الخلق  ,وسٌبة العشرة مع الزوج أو أقاربه أو مع الجٌران .
 -3وٌكون الطبلق واجبا ا فً حالة تعذر الحٌاة الزوجٌة نتٌجة لشدة الخبلفات الزوجٌة وتعذر اإلصبلح بٌنهما.
 وأن ذلك بات ٌإدي إلى الوقوع فً الحرام منهما أو من أحدهما  ,مع أن اإلسبلم قد دعا ابتدا اء إلى أن ٌُحسن كل منهما اختٌار اآلخر  ,وأن
ٌتحمل كل منهما ما ٌصدر عن اآلخر من تصرفات لئلبقاء على الحٌاة الزوجٌة قال تعالى { فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شٌبا ا وٌجعل هللا
فٌه خٌراا لكم }

ُ
سفً
 -4وٌكونُ
الطبلق حراما ا مثل الطبلق البدعً والتع ُ
أ -الطبلقُ البدعً :كطبلق الحابض والنفساء .
سبب الضرر لها .
ب -والطبلقُ التعسفً :الذي ٌكون بدون تقصٌر من المرآة و ٌُ ُ

 اذا اوقع الرجل الطبلق الذي ٌملكه دون ُمسوغ شرعً ,أوسبب موجب له ,فقد أساء إستعمال هذا الحق بحٌث ٌإديهذا التصرؾ إلى الضرر بالزوجة .
 لذلك أجاز قانون االحوال الشخصٌة للمرأة فً مثل هذه الحالة أن ُتطالب بتعوٌض عن طبلقها (علل) -1إلن الزوج قد تعسؾ فً إستخدام هذا الحق.
 -2إلن هذا التعوٌض من دواعً الحرص على الزوجٌة .
 -3ألنه تعوٌض عن الضرر الذي أوقعه الزوج بؽٌر حق.

ش 2010
سفً من صور الطبلق ,فؤجب عما
الطبلق التع ُ
ٌلً
 .1ما المقصود به ؟
 .2ما حكمه ؟ ج ..حرام

 -3لماذا أجاز قانون األحوال الشخصٌة
التعوٌض عن الطبلق التعسفً ؟

خامساا) ** أقسام الطبلق **
1ـ الطبلق الرجعً -:هو الطبلقُ الذي ٌملك الزوج بعده إعادة زوجته ال ُمطلقة المدخول بها إلى الزوجٌة  ,من ؼٌر حاجة إلى عقد جدٌد ,ما دامت فً
العدة ولو لم ترضى (ال ٌشترط رضا الزوجة إلرجاعها).
حاالته :وٌكون ذلك بعد الطلقة األولى خبلل فترة العدة.
وٌكون ذلك بعد الطلقة الثانٌة خبلل فترة العدة .
)2ـ الطبلق البابن -:

هوالطبلق الذي ٌُنهً العبلقة الزوجٌة بٌن الزوجٌن  ,وهو نوعان

:

أ ) بابن بٌنونة صؽرى  :وهو الذي ال ٌستطٌع الرجل ُ بعده إعادة زوجته ال ُمطلقة إلى عصمته إال بشرطٌن هما بعقد ومهر جدٌدٌن ورضا
الزوجة .
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الصفحة 72

الوحدة الخامسة  :الفقه اإلسبلمً

الدرس األول  :مسابل من األحوال الشخصٌة ( . )1التفرٌق بٌن الزوجٌن باإلرادة (الطبلق) .

محتوى المادة التعلٌمٌة

الصفحة )6 -3( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

حاالته -:
 -1إذا طلقها قبل الدخول.
 -2كما إذا طلقها بعد الدخول .فً الطلقة األولى  ,فانتهت عدتها  ,ولم ٌُراجعها اثناء العدة .
 -3كما إذا طلقها بعد الدخول .فً الطلقة الثانٌة فانتهت عدتها ,ولم ٌُراجعها  ,اثناء العدة .
 , -4أو فً حالة التفرٌق الذي ٌكون من قبل القاضً .
 -5أو فً حالة ال ُمخالعة .
ا
 -6اذا كذب ال ُمبلعن نفسه  ,ولم ٌكن مسبوقا بطلقتٌن .
 قال تعالى { :الطبلق مرتان فإمساك بمعروؾ أو تسرٌح بإحسان }

ب -البابن بٌنونة

كبرى :

وهو الطبلق الذي ال ٌستطٌ ُع الرجل ُ بعده إعادة ُمطلقته لعصمته وعقد نكاحه علٌها إال بعدأن تتزوج زوجا آخر ,و ٌُشترط إلرجاعها :
 -1زواجها من رجل آخر زواجا ا صحٌحا ا .
 , -2ودخوله بها دخوالا حقٌقٌا ا .
 , -3ثم ٌفارقها بموت أو طبلق .
 -4وإنتهاء عدتها .
 -5وٌكون ذلك دون إتفاق أحدهما مع اآلخر على ذلك .
 وٌكون بابنا ا بٌنونة كبرى إذا طلقها الطلقة ال ُمكملة للثبلث  ,قال تعالى  { :فإن طلقها فبل تحل لهمن بعد حتى تنكح زوجا ؼٌره فان
طلقها فبل جناح علٌهما ان ٌتراجعا ان ظنا ان ٌُقٌما حدود هللا }

 ما داللة النصوص الشرعٌة التالٌة ؟
 .1الط ُ
بلق مرتاْن فإمساك بمعروؾ أو تسرٌح بإحسان.

شرع اإلسبلم الطبلق تخلٌصا ا للزوجٌن من حٌاة فقدت ُمقومات إستمرارها واستحال إصبلحها .

 .2قال علٌه السبلم (أٌما امرأة سؤلت زوجها طبلقا فً ؼٌر باس فحرام علٌها رابحة الجنة)
ان المرأة ٌحر ُم علٌها أن تطلب الطبلق من ؼٌر أسباب حقٌقٌة ومقنعة .

 .3قال علٌه السبلم (أبؽض الحبلل إلى هللا الطبلق )
األصل فً الطبلق الكراهة .

 .4وإن ٌتفرقا ٌؽن هللا ُكبلا من سعته.

فلعل الزوج ٌج ُد خٌراا من زوجته  ,ولعل الزوجة تج ُد خٌراا من زوجها .
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الصفحة 73

الوحدة الخامسة  :الفقه اإلسبلمً

الدرس األول  :مسابل من األحوال الشخصٌة ( . )1التفرٌق بٌن الزوجٌن باإلرادة (الطبلق) .

محتوى المادة التعلٌمٌة
 -5فإن طلقها فبل جناح علٌهما أن ٌتراجعا إن ظنا أن ٌُقٌما حدود هللا

الصفحة )6 -4( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

إذا عاش الزوجان مرارة الفرقة ثم عادا لبعضهما  ,فقد ٌعودان بروح جدٌدة  ,وٌنظران لؤلمور بمنظار جدٌد  ,فٌتؽاضى كبلهما عن أخطاء
اآلخر وهفواته فتسٌر الحٌاة بسعادة ومودة ورحمة .

 -6فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شٌبا ا وٌجعل هللا فٌه خٌراا لكم
وٌكون الطبلق واجبا ا فً حالة تعذر الحٌاة الزوجٌة نتٌجة لشدة الخبلفات الزوجٌة وتعذر اإلصبلح بٌنهما.
مقارنة بٌن أنواع الطبلق الثبلثة
من حٌث
المفهوم

الطبلق الرجعً

الطبلق البابن بٌنونة صؽرى

هو الطبلق الذي ٌملك الزوج بعده إعادة
زوجته المطلقة المدخول بها إلى الزوجٌة
من ؼٌر حاجة إلى عقد جدٌد ما دامت فً
العدة ولو لم ترضى.

وهو ألذي ال ٌستطٌع الرجل بعده
إعادة زوجته المطلقة إلى عصمته إال
بشرطٌن هما بعقد ومهر جدٌدٌن
ورضا الزوجة ,

طلقة أولى أو ثانٌة

طلقة أولى أو ثانٌة

عدد
الطلقات
حاالته
وصوره




وٌكون ذلك بعد الطلقة األولى
خبلل فترة العدة.
وٌكون ذلك بعد الطلقة الثانٌة
خبلل فترة العدة .








كٌفٌة
االرجاع
وشروطه

ٌملك الزوج بعده إعادة زوجته المطلقة
المدخول بها إلى الزوجٌة من ؼٌر حاجة
إلى عقد جدٌد ما دامت فً العدة ولو لم
ترضى

بعد الطبلق الثالث

إذا طلقها قبل الدخول.
كما إذا طلقها بعد الدخول.
فً الطلقة االولى فانتهت
عدتها ولم ٌراجعها اثناء
كما إذا طلقها بعد الدخول.
فً الطلقة الثانٌة فانتهت
عدتها ولم ٌراجعها
أو فً حالة التفرٌق الذي
ٌكون من قبل القاضً .
أو فً حالة المخالعة .
اذا كذب المبلعن نفسه ولم
ٌكن مسبوقا بطلقتٌن

ال ٌرجعها إال بشرطٌن هما
بعقد ومهر جدٌدٌن
ورضا الزوجة ,

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

البابن بٌنونة كبرى

وهو الطبلق الذي ال ٌستطٌع الرجل بعده إعادة
مطلقته لعصمته وعقد نكاحه علٌها إال بعد
صحٌحا  ,ودخوله
زواجا
زواجها من رجل آخر
ا
ا
بها دخوالا حقٌقٌا ا  ,ثم ٌفارقها بموت أو طبلق
وانتهاء عدتها دون اتفاق ,
وٌكون بابنا ا بٌنونة كبرى إذا طلقها الطلقة
ال ُمكملة للثبلثة

وهو الطبلق الذي ال ٌستطٌع الرجل بعده إعادة
مطلقته لعصمته وعقد نكاحه علٌها إال بعد
صحٌحا
زواجا
 -1زواجها من رجل آخر
ا
ا
 , -2ودخوله بها دخوالا حقٌقٌاا ,ثم ٌفارقها
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الصفحة 74

الوحدة الخامسة  :الفقه اإلسبلمً

السإال
الوزاري
ش
2009
ش
2014

صٌؽة السإال

نص المسؤلة

ما نوع التفرٌق

( اساءت امرأة عشرة زوجها فقال
لها انت طالق )

ما الحكم الشرعً فً
رفض الزوجة العودة
الى زوجها مع توضٌح
نوع الطبلق

رفضت زوجة – طلقها زوجها
الطلقة الثانٌة – العودة الٌه بعد
مرور شهر على تطلٌقها ,علما أنها
مدخول بها وال تحٌض

ص 2014ما الحكم مع توضٌح
نوع الطبلق
ش2015

الدرس األول  :مسابل من األحوال الشخصٌة ( . )1التفرٌق بٌن الزوجٌن باإلرادة (الطبلق) .

ما الحكم الشرعً

شكل
التفرٌق
االرادة
المنفردة

حكم الطبلق
ونوعه
________

وجوب
العدة
______

االرادة
المنفردة

طبلق رجعً

واجبة
ومدتها 3
شهور
ألنها ال
تحٌض
واجبة

أعاد رجل زوجته التً طلقها طلقة
ثانٌة إلى عصمته قبل انتهاء عدتها
,دون رضاها والعقد أومهر جدٌدٌن
االرادة
طلق رجل زوجته المدخول بها
المنفردة
الطلقة األولى وانتهت عدتها  ,ثم
راجعها بعقد ومهر جدٌدٌن  ,ثم
طلقها الطلقة الثانٌة واراد ارجاعها
اثناء العدة دون رضاها  ,فرفضت

ارجع رجل زوجته ؼٌر مدخول بها
ص 2013بٌن صحة التصرفات
من حٌث الصحة وعدمها دون رضاها بعد أسبوع من
تطلٌقها الطلقة األولى.
,مع بٌان السبب

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

االرادة
المنفردة

االرادة
المنفردة

طبلق رجعً

واجبة

طلقة االولى
كانت بابن
بٌنونة صؽرى
اما الطبلق
الثانً فهو
طبلق رجعً
ألنها ما تزال
فً العدة
ال عدة
طبلق بابن
بٌنونة صؽرى علٌها الن
ألنه قبل الدخول التفرٌق
وقع قبل
الدخول

الصفحة )6 -5( :

الحكم الشرعً

حكم االرجاع
_________

___________

ٌصح ارجاعها
ألنها مادامت فً
العدة وان لم
ترضى

رفضها ؼٌر صحٌح فهً ما تزال فً
العدة فٌصح للزوج ارجاعها دون
الحاجة الى رضاها .

ٌصح ارجاعها قبل
انتهاء العدة

ٌصح ارجاعها ألنه طبلق رجعً وانها
مازالت العدة بدون عقد وال ومهر
وبدون رضاها .
ال ٌجوز ان تمتنع عن الرجوع لزوجها
ألنه طبلق رجعً والعدة لم تنتهً .

ٌصح له ارجاعها
بعقد ومهر
ورضاها

التصرؾ ؼٌر صحٌح الن الطبلق
بابن بٌنونة صؽرى وٌشترط إلرجاعها
رضاها وعقد ومهر جدٌدٌن

ٌصح ارجاعها
ألنها ما تزال فً
العدة
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الصفحة 75

صٌؽة السإال

السإال
الوزاري
ص 2013بٌن صحة التصرفات من
حٌث الصحة وعدمها
,مع بٌان السبب

ص
2015

ش2016

بٌن صحة ارجاع الزوج
زوجته الى عصمته ,
مبٌنا نوع الطبلق

نص المسؤلة
عادت زوجة طلقها زوجها ثبلثة
إلٌه  ,طاعة لوالدٌه .

طلق رجل زوجته المدخول الطلقة
الثالثة ,وأعادها إلى عصمته قبل
انقضاء عدتها  ,دون رضاها وببل
عقد ومهر جدٌدٌن

شكل
التفرٌق
االرادة
المنفردة

ُحكم الطبلق
ونوعه
طبلق بابن
بٌنونة كبرى

االرادة
المنفردة

طبلق بابن
بٌنونة كبرى

وجوب
العدة
واجبة
للتؤكد من
براءة الرحم
فقط .
ولٌس
االرجاع
واجبة
للتؤكد من
براءة الرحم
فقط .
ولٌس
االرجاع

االرادة
طلق رجل زوجته الطلقة الثانٌة
وهً حامل  ,وبعد أن انجبت مولودا المنفردة
ذكرا  ,أعادها إلى عصمته وبعقد
ومهر جدٌدٌن .

طبلق بابن
بٌنونة صؽرى

طلق رجل زوجته الطلقة االولى قبل االرادة
الدخول والخلوة الشرعٌة  ,وأعادها المنفردة
الى عصمته بعد ٌوم واحد من
تطلٌقها برضاه وعقد ومهر جدٌدٌن

طبلق بابن
بٌنونة صؽرى

ال عدة
علٌها ألنه
قبل الدخول

طبلق رجعً

العدة واجبة

رفضت زوجة العودة إلى زوجها
الذي طلقها الطلقة الثانٌة بعد
الدخول  ,ولم تنته عدتها .

االرادة
المنفردة

بٌن صحة التصرؾ  ,مع
بٌان نوع الطبلق إن
أرجع رجل زوجته التً طلقها ثبلثا االرادة
وجد
إلى عصمته – برضاها وبعقد ومهر المنفردة
جدٌدٌن – بعد انتهاء العدة

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

طبلق بابن
بٌنونة كبرى

____

ُحكم االرجاع
ال ٌصح اال ان
تتزوج زوجا ا اخر
وٌدخل بها ,ثم
ٌفارقها بموت او
تفرٌق وتنتهً
عدتها
ال ٌصح اال ان
تتزوج زوجا اخر
وٌدخل بها ثم
ٌفارقها بموت او
تفرٌق وتنتهً

الحكم الشرعً
ؼٌر صحٌح الن الطبلق بابن بٌنونة
كبرى ٌحتاج ان الزوجة تتزوج زوجا ا
اخر ,وٌدخل بها ثم ٌفارقها بموت او
تفرٌق ,وتنتهً عدتها ,دون اتفاق
عندها ٌُرجعها بعقد جدٌد وبرضاها
ؼٌر صحٌح الن الطبلق بابن بٌنونة
كبرى ٌحتاج ان الزوجة تتزوج زوجا
اخر وٌدخل بها ثم ٌفارقها بموت او
تفرٌق وتنتهً عدتها ودون اتفاق
عندها ٌرجعها بعقد جدٌد وبرضاها

ٌصح ارجاعها بعقد االعادة صحٌحة ألنه طبلق بابن بٌنونة
صؽرى ٌحتاج الى ارجاعها بعقد ومهر
ومهر ورضاها
ورضا الزوجة .
ألنه طبلق بابن
بٌنونة صؽرى
ٌصح ارجاعها بعقد االعادة صحٌحة ألنه طبلق بابن بٌنونة
صؽرى ٌحتاج الى ارجاعها بعقد ومهر
ومهر ورضاها
ورضا الزوجة .
ألنه طبلق بابن
بٌنونة صؽرى
ٌصح ارجاعها من
ؼٌر حاجة الى
رضاها .

ال ٌصح اال ان
واجبة
تتزوج زوجا اخر
للتؤكد من
براءة الرحم وٌدخل بها ثم
فقط و لٌس ٌفارقها بموت او
تفرٌق وتنتهً
االرجاع
عدتها ودون اتفاق

التصرؾ ؼٌر صحٌح  ,ألنه طبلق
رجعً  ,وال ٌحتاج الى رضاها .
التصرؾ ؼٌر صحٌح  ,ألنه طبلق بابن
بٌنونة كبرى ,ال ٌصح ارجاعها اال ان
تتزوج زوجا اخر وٌدخل بها ثم ٌفارقها
بموت او تفرٌق وتنتهً عدتها ودون
اتفاق عندها ٌرجعها بعقد جدٌد برضاها
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الوحدة الخامسة  :الفقه اإلسبلمً

الدرس الثنً  :مسابل من األحوال الشخصٌة ( . )2التفرٌق بٌن الزوجٌن باإلرادة (ال ُخلع) .

الصفحة )4 -1( :

محتوى المادة التعلٌمٌة
اوالا :تعرٌؾ ُ
الخلع ال ُخلع لؽة :بمعنى اإلزالة ,تقول :خلع الثوب بمعنى إزاله.

ُ
اتفاق الزوجة مع زوجها على ال ُمفارقة مقابل عوض مالً تدفع ُه له.
الخلع اصطبلحا :هو

االسئلة الوزارٌة والمقترحة
ص  +2012ش2014
 ما المقصود بالخلع ؟

 فتسطٌع المرأة باالتفاق مع زوجها على أن تدفع له مبلؽا ا من المال ُمقابل ان ٌفارقها ,إذا خافا من عدم قٌامهما بواجبات الزوجٌة بالصورة
التً ُترضً هللا تعالى.

ثانٌااُ :حكم ُ
الخلع

ش+2011ش2014
 متى ٌكون الخلع حراما ا ؟

ٌُ باح للزوجة أن تطلب ال ُخلع من زوجها إذا كرهته وأبؽضت الحٌاة معه,
 وٌحر ُم إذا كان هذا الطلب دون سبب (حقٌقً) .

والدلٌل على إباحته-:

 -1قول هللا تعالى {:وال ٌحل لكم ان تؤخذوا مما ءاتٌتموهن شٌبا ا أال أن ٌخافا أال ٌقٌما حدود هللا فإن خفتم أال ٌقٌما حدود هللا فبل ُجناح علٌهما فٌما
افتدت به}

 فهذه اآلٌة ُتفٌد نفً االثم عن الزوجٌن إذا أرادت الزوجة أن تفتدي نفسها فٌطلُقها زوجها ُمقابل ما تقدمه إلٌه ,إن وجدت منه سوء
ال ُعشرة المإدٌة الى تتجاوز بها حدودهللا تعالى ,من ُحسن المعاشرة بٌن الزوجٌن ,ونفً اإلثم الدلٌل على جواز الخلع.
أعتب
 -2ومن السنة النبوٌة وما ورد أن امرأة ثابت بن قٌس أتت الى النبً صلى هللا علٌه وسلم ,فقالت (ٌا رسول هللا ,ثابت بن قٌس ما
ُ
علٌه فً ال ُخلق وال دٌن  ,ولكنً اكره الكفر فً اإلسبلم فقال رسول هللا :أتردٌن علٌه حدٌقته؟ قالت نعم ,قال رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم :أقبل الحدٌقة وطلقها تطلٌقة).

 إستدل من خبلل اآلٌة(( وال ٌحل لكم
ان تؤخذوا مما ءاتٌتموهن شٌبا ا أال أن
ٌخافا أال ٌقٌما حدود هللا))...........
على إباحة الخلع .
ص 2011
لخص قصة من السنة تدل على جواز الخلع فً
اإلسبلم ؟

 هذا ٌدل ُ على أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم أجاز لها ال ُمخالعة وطلب الطبلق مقابل أن ترد على زوجها ما أخذته من مهر علل
ألنها هً التً كرهت زوجها دون تقصٌر منه فً حقوقها.
ُ
 وٌحر ُم ُ
الخلع إذا كان دون سبب ,قوله صلى هللا علٌه وسلم(:أ ٌُما امرأة سالت زوجها طبلقا ا من ؼٌر بؤس فحرام علٌها رابحة الجنة ).

 وٌحرم على الزوج أن ٌسًء معاملة زوجته لٌجبرها على طلب الخلع .
 والفُرقة الواقعة بسبب ُ
ُ
تسبق بطلقتٌن فٌصب ُح بذلك طبلقا بابن
الخلع هً الطبلق بابن بٌنونة صؽرى ( طلقة أولى) ,ما لم
بٌنونة كبرى.
 ماهٌة ُ
الخلع

 وقد أجاز قانون األحوال الشخصٌة االردنً للزوجٌن أن ٌتراضٌا فً ما بٌنهما على الخلع.
 فإن لم ٌتراضٌا وأقامت الزوجة دعوى تطلب فٌها الخلع ,وأقرت أنها تبؽض الحٌاة مع زوجها ,وأنه ال سبٌل لبلستمرار الحٌاة بٌنهما ,وافتدت
نفسها بالتنازل عن حقوقها جمٌعها وردت الصداق على زوجها.
فإن المحكمة -1 -:تحاول ُ االصبلح بٌن الزوجٌن.
-2فإن لم تستطع أرسلت حكمٌن لئلصبلح خبلل مدة شهر.
صلح بٌنهما ,حكمت المحكمة بتطلٌقها منه طبلقا ا بابنا ا بٌنونة صؽرى.
 -3فإن لم ٌحصل ال ُ
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ما نوع الطبلق الناتج عن الخلع ؟

ص2009
 بٌن دور المحكمة إذا أقامت الزوجة
دعوى تطلب فٌها الخلع وافتدت نفسها
من زوجها ؟

الصفحة 77

الوحدة الخامسة  :الفقه اإلسبلمً

الدرس الثنً  :مسابل من األحوال الشخصٌة ( . )2التفرٌق بٌن الزوجٌن باإلرادة (ال ُخلع) .

محتوى المادة التعلٌمٌة
لل ُخلع صورتان:
اوالا ُ
.الخلع الرضابً-:

الصفحة )4 -2( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

ثالثا ا :صور ال ُخلع
تحدث عن ال ُخلع الرضابً من حٌث مفهومه
وأقسامه  ,وصورة كل قسم ؟

مفهومه  -:وهو ما ٌكونُ أمام القاضً  ,باتفاق الطرفٌن.
أنواعه وأقسامه

أ ُ
)الخلع الرضابً قبل الدخول والخلوة.
وصورته :

 أن ٌتقدم الطرفان إلى القاضً الشرعً بمعاملة طبلق مقابل اإلبراء.
 بحٌث تبرئ الزوجة زوجها من مهرها ال ُمسجل لها فً القسٌمة عقد الزواج أو أي جزء منه ,وأٌة حقوق زوجٌة أخرى بٌن الطرفٌن
ال ُمتداعٌٌن,مقابل أن ٌطلقها زوجها طلقة واحدة تع ُد طبلقا ا بابنا ا بٌنونة صؽرى.

ب) ُ
الخلع الرضابً بعد الدخول والخلوة الصحٌحة .
 فإن على الزوجة العدة الشرعٌة إعتباراا من تارٌخ ذلك الطبلق البابن.
 وٌجوز للزوج إرجاع زوجته لعصمته بعقد ومهر جدٌدٌن إن لم تكن تلك الطلقة ُمسبوقة بطلقتٌن أخرتٌن.

ثانٌا ا ُ .:
الخلع القضابً وهو قسمان:
أ)قبل الدخول وقبل الخلوة الصحٌحة بٌن الزوجٌن:
 حٌث ٌُصدر القاضً قراراا بفسخ عقد الزواج .و ٌُعد ذلك طبلقا ا بابنا ا بٌنونة صؽرى.
 بعد أن ُتعٌد الزوجة للزوج كل ما استلمته من مهرها ,وما تكلؾ به من نفقات الزواج.
 وللزوج الخٌار بٌن أخذه عٌنا ا او نقداا.

ب)بعد الدخول والخلوة الصحٌحة بٌن الزوجٌن:
وصورته
 تتوجه الزوجة الى القاضً بدعوة تطلب فٌها الحكم بالتفرٌق بٌنها وبٌن زوجها الداخل بها بصحٌح العقد الشرعً بطلقة بابنة بٌنونة صؽرى
خلعا ا قضابٌاا.
 وذلك بعد رفض الزوج الخلع الرضابً.
 وتقوم بالتنازل عن حقوق الزوجٌة جمٌعها وتر ُد علٌه الصداق (( المهر)) الذي استلمته منه.

 متى ٌلجؤ الزوجان الى الخلع ؟

 ش  2014للخلع صورتان أذكرهما ؟
ج ......
 .1الخلع الرضابً .
 .2الخلع القضابً .
 متى ٌُلجؤ إلى الخلع القضابً ؟
ج.........وذلك بعد رفض الزوج ال ُخلع
الرضابً .

ج.......إذا خافا من عدم قٌامهما بواجبات الزوجٌة بالصورة التً ُترضً هللا تعالى .

 علل أجاز النبً علٌه السبلم المرأة ثابت بن قٌس ُ
الخلع ؟

ج........ألنها كرهته دون تقصٌرمن الزوج فً حقها .
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من حٌث
مفهومه

صورته




الدرس الثنً  :مسابل من األحوال الشخصٌة ( . )2التفرٌق بٌن الزوجٌن باإلرادة (ال ُخلع) .

ُمقارنة بٌن أنواع ال ُخلع

ُ
الخلع الرضابً قبل الدخول

ُ
الخلع الرضابً بعد الدخول

وهو ما ٌكون أمام القاضً ,
باتفاق الطرفٌن .قبل الدخول

وهو ما ٌكون أمام القاضً  ,باتفاق
الطرفٌن .بعد الدخول

أن ٌتقدم الطرفان إلى القاضً
الشرعً بمعاملة طبلق مقابل
اإلبراء.
بحٌث تبرئ الزوجة زوجها من
مهرها المسجل لها فً القسٌمة
عقد الزواج أو أي جزء منه ,وأٌة
حقوق زوجٌة اخرى بٌن الطرفٌن
المتداعٌٌن,مقابل أن ٌطلقها وجها
طلقة واحدة تعد طبلقا ا بابنا ا بٌنونة
صؽرى.

وجوب
العدة

ال عدة علٌها التها قبل الدخول

ارجاع
الزوجة

ٌصح ارجاعها بعقد ومهر جدٌدٌن ورضا
الزوجة .







أن ٌتقدم الطرفان إلى القاضً
الشرعً بمعاملة طبلق مقابل
اإلبراء.
بحٌث تبرئ الزوجة زوجها من
مهرها المسجل لها فً القسٌمة
عقد الزواج أو أي جزء منه,
وأٌة حقوق زوجٌة اخرى بٌن
الطرفٌن المتداعٌٌن,مقابل أن
ٌطلقها زوجها طلقة واحدة تعد
طبلقا ا بابنا ا بٌنونة صؽرى.

علٌها وجوب العدة
ٌصح ارجاعها بعقد ومهر
جدٌدٌن ورضا الزوجة ما لم
ٌكن الخلع مسبوق بطلقتٌن .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ُ
الخلع القضابً قبل الدخول
وهو ما ٌكون أمام القاضً ,
بدون اتفاق الطرفٌن .قبل الدخول





حٌث ٌصدر القاضً قراراا بفسخ
عقد الزواج .وٌعد ذلك طبلقا ا بابنا ا
بٌنونة صؽرى.
بعد أن تعٌد الزوجة للزوج كل ما
استلمته من مهرها ,وما تكلؾ به
من نفقات الزواج.
ا
وللزوج الخٌار بٌن اخذه عٌنااو
نقداا.

ال عدة علٌها الن الخلع قبل الدخول

ٌصح ارجاعها بعقد ومهر جدٌدٌن ورضا
الزوجة .
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الصفحة )4 -3( :

ُ
الخلع القضابً بعد الدخول
وهو ما ٌكون أمام القاضً  ,بدون
باتفاق الطرفٌن .بعد الدخول
 تتوجه الزوجة الى القاضً
بدعوة تطلب فٌها الحكم
بالتفرٌق بٌنها وبٌن زوجها
الداخل بها بصحٌح العقد
الشرعً بطلقة بابنة بٌنونة
صؽرى خلعا ا قضابٌاا.
 وذلك بعد رفض الزوج الخلع
الرضابً.
 وتقوم بالتنازل عن حقوق
الزوجٌة جمٌعها وترد علٌه
الصداق الذي استلمته منه.


علٌها وجوب العدة

ٌصح ارجاعها بعقد ومهر جدٌدٌن
ورضا الزوجة ما لم ٌكن الخلع
مسبوق بطلقتٌن .

الصفحة 79
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السإال
الوزاري
ش
2009

صٌؽة السإال
ما نوع التفرٌق فً
الحاالت االتٌة

بٌن حكم كل من
ص
التصرفات االتٌة من
2013
حٌث الصحة وعدمها مع
بٌان السبب
ص 2009بٌن الحكم الشرعً مع
التعلٌل
ص 2014بٌن الحكم الشرعً مع
بٌان نوع الطبلق

بٌن الحكم الشرعً
ش2015

ش
2016

الدرس الثنً  :مسابل من األحوال الشخصٌة ( . )2التفرٌق بٌن الزوجٌن باإلرادة (ال ُخلع) .

كرهت امرأة زوجها ,فاتفقت معه
على ان تدفع له مبلػ من المال
مقابل ان ٌفارقها  ,فوافق على ذلك
.

شكل
التفرٌق
االرادة
المنفردة
الخلع
الرضابً

حكم الطبلق
ونوعه
ٌعتبر الخلع
طبلقا بابن
بٌنونة صؽرى

وجوب
العدة
واجبة

نص المسؤلة

خالعت امرأة زوجها ألنها تكرهه ,
وتخشى عدم القٌام بواجباتها
الزوجٌة نحوه.

االرادة
المنفردة
الخلع

ٌعتبر الخلع
طبلقا بابن
بٌنونة صؽرى

واجبة

أراد رجل أرجاع زوجته التً
خالعته  ,وهً فً عدتها  ,دون
رضاها .

االرادة
المنفردة
الخلع

ٌعتبر الخلع
طبلقا بابن
بٌنونة صؽرى

أعاد رجل زوجته التً خالعها إلى
عصمته برضاها وبعقد ومهر
جدٌدٌن علما أنه طلقها طلقتٌن قبل
الخلع .

االرادة
المنفردة
الخلع

ٌعتبر الخلع
طبلقا بابن
بٌنونة كبرى

وجوب
العدة للتؤكد
من براءة
الرحم
وجوب
العدة للتؤكد
من براءة
الرحم

رفعت زوجة مدخول دعوى ُخلع
بٌنها وبٌن زوجها  ,بعد أن رفض
الزوج الخلع الرضابً .

االرادة
المنفردة
الخلع
القضابً
بعد الدخول

ٌعتبر الخلع
طبلقا بابن
بٌنونة صؽرى

وجوب
العدة للتؤكد
من براءة
الرحم

االرادة
المنفردة

ٌعتبر الخلع
طبلقا بابن
بٌنونة صؽرى

وجوب العدة
وعدتها ثبلث
حٌضات

بٌن صحة التصرؾ  ,مع خطب رجل امرأة بعد شهرٌن من
مخالعتها زوجها  ,علما أنها من
بٌان نوع الطبلق إن
ذوات الحٌض ومدخول بها
وجد

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

الصفحة )4 -4( :

الحكم الشرعً

حكم االرجاع

ٌصح ارجاعها بعقد ٌُباح لها ال ُخلع
ومهر جدٌدٌن
ورضاها ان لم
ٌكن مسبوق
بطلقتٌن
ٌصح ارجاعها بعقد ٌباح لها الخلع لوجود مبرر شرعً
ومهر جدٌدٌن
ورضاها ان لم ٌكن
مسبوق بطلقتٌن
ٌصح ارجاعها بعقد ال ٌحق له ارجاعها إال بعقد ومهر
جدٌدٌن ورضاها ان لم ٌكن مسبوق
ومهر جدٌدٌن
ورضاها ان لم ٌكن بطلقتٌن
مسبوق بطلقتٌن
ال ٌصح الن الخلع ٌعتبرطلقة والزوج
ال ٌصح اال ان
قد طلقها طلقتٌن سابقا فٌصبح عدد
تتزوج زوجا اخر
الطلقات ثبلث وهو طبلقا بابن بٌنونة
وٌدخل بها ثم
كبرى .وبالتالً ٌحتاج ان تتزوج
ٌفارقها بموت او
الزوجة زوجا أخر ..........
تفرٌق وتنتهً
عدتها ودون اتفاق
عندها ٌرجعها بعقد
جدٌد وبرضاها
ٌحكم لها بالخلع  ,وهو طبلق بابن
_________
بٌنونة صؽرى  ,وتقوم الزوجة بالتنازل
عن الحقوق الزوجٌة جمٌعها .

______

ؼٌر صحٌح  ,الن المرأة ما زالت فً
العدة والٌصح خطبتها
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الصفحة 80

الوحدة الخامسة  :الفقه اإلسبلمً

الدرس الثالث  :مسابل من األحوال الشخصٌة ( . )3التفرٌق بٌن الزوجٌن بحكم القاضً.

الصفحة )3 -1( :

محتوى المادة التعلٌمٌة
 األصل ُ فً الطبلق أن ٌكون بٌد الرجل وال ٌلجؤ إلٌه إال عند قٌام أسبابه ودواعٌه .
ج إٌقاع الطبلق بنفسه  -مع توافر أسبابه ودواعٌه الشرعٌة ,-فهنا ال ُبد من تدخل القضاء إلٌقاع الطبلق
 ومع ذلك قد
ٌرفض الزو ُ
ُ
بٌن زوجٌن تحقٌقا ا للمصلحة ,والتزاما ا بشرع هللا عز وجل  ,وبما ٌُحقق مصلحة األسرة.

الحاالت التً ٌؤذنُ فٌها الشرع للقاضً بالتفرٌق بٌن الزوجٌن
ُ
التفرٌق بسبب عدم قدرة الزوج على االنفاق-:
اوال:
ٌجب على الزوج اإلنفاق على زوجته  ,وتؤمٌن ما ٌلزمها من مسكن وطعام ولباس ودواء  ,حتى لو كانت الزوجة ؼنٌة ,
 مفهوم النفقة -:
ُ

االسئلة الوزارٌة والمقترحة


علل إذا رفض الزوج إٌقاع الطبلق
بنفسه مع توافر دواعٌه فبل ُبد من
تدخل القضاء إلٌقاعه ؟



وضح مفهوم النفقة ؟

قال تعالى (وعلى مولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروؾ) .
 متى ٌُلجؤ إلى التفرٌق -:فإذا عجز الزوج عن االلتزام بإداء الحقوق ال ُمترتبة علٌه تجاه زوجته من إنفاق بمعروؾ ولم ٌستطع تؤمٌن
ُمتطلبات الحٌاة األساسٌة لها من مؤكل ومشرب ومسكن .
 فقد أباح لها اإلسبلم أن ترفع دعوى للقاضً الذي ٌحك ُم لها بالطبلق إذا ثبت لدٌه عدم قدرة الزوج على اإلنفاق  ,ألن إستمرار الحٌاة
الزوجٌة مع عدم األنفاق إضرار بها وإعتداء على حقوقها  ,قال تعالى }:وال ُتمسكوهن ضراراا لتعتدوا ومن ٌفعل ذلك فقد ظلم نفسه{
ص 2009

ثانٌاا :التفرٌق بسبب الضرر والشقاق والنزاع-:
ح بٌنهما  ,فقد أباح اإلسبلم للزوجة
 إذا استمرت الخبلفاتُ بٌن الزوجٌن  ,وتمادى كل واحد منهما فً اإلساءة إلى اآلخر  ,وتعذر اإلصبل ُ
اللجوء إلى القاضً من أجل التفرٌق بسبب الضرر.
والضرر الذي ٌلحقُ بالزوجة بسبب أضرار الزوج بها ٌتعذر معه دوا ُم العشرة الزوجٌة بٌنهما - ,

ُ

صور الضرر

 .1كؤن ٌُسًء الزوج ُمعاملتها أو أن ٌشتمها .
 .2أو أن ٌُجبرها على منكر من القول أو الفعل.
 فإذا أثبتت الزوجة دعواها لدى القاضً  -بشهادة الشهود أو إعتراؾ الزوج  -بمثل هذه األفعال المإذٌة  ,وكان هذا اإلٌذاء مما ٌستحٌل معه
العشرة الزوجٌة  ,أرسل القاضً من ٌقوم بمحاولة اإلصبلح بٌن الزوجٌن .

 واألولى أن ٌكون أهل ُ االصبلح او الحكمان من أهل زوجٌن  ,ألنهما أدرى بؤحوالهما وأحرص على مصلحتهما وكتم أسرارهما .
 فإذا تعذر أن ٌكونا من أهل الزوجٌن فإن القاضً ٌختار الحكمٌن من أهل الرأي والخبرة .
 و ٌُشترط فً الحكمٌن  -:أن ٌكونا ر ُجلٌن قادرٌن على اإلصبلح .

 متى ٌحك ُم القاضً بالتفرٌق بٌن المرأة
وزوجها – بناء على دعوى منها – فً
الحاالت االتٌة ؟
 .1التفرٌق بسبب الضر والشقاق .
 ماصو ر الضرر الذي ٌلحقُ بالزوجة ٌتعذر
به دوام العشرة ؟

ص  2012علل األولى أن ٌكون أهل اإلصبلح
أو الحكمان عند النزاع والشقاق من أهل
الزوجٌن ؟

دورهما ٌ - 1 -:قومان ببحث أسباب النزاع والشقاق.
 -2فإن تمكنا من اإلصبلح فبفضل من هللا ,وإال اقترحا على القاضً التفرٌق ,وعندها ٌقو ُم القاضً بالتفرٌق.

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

الصفحة 81

الوحدة الخامسة  :الفقه اإلسبلمً

الدرس الثالث  :مسابل من األحوال الشخصٌة ( . )3التفرٌق بٌن الزوجٌن بحكم القاضً.

محتوى المادة التعلٌمٌة

الصفحة )3 -2( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

ص 2009
 متى ٌحك ُم القاضً بالتفرٌق بٌن المرأة
وزوجها – بناء على دعوى منها –
ثالثاا :التفرٌق بسبب الؽٌبة والهجر والحبس
فً الحاالت االتٌة ؟
 -1حالة الؽٌبة ٌجوز للزوجة التً ؼاب عنها زوجها ؼٌبة طوٌلة تتضرر فٌها بسبب ؼٌابه  ,أن تطلب التفرٌق إلى القاضً دفعا ا للضرر عنها .
 .1التفرٌق بسبب الؽٌبة .
ولو كان للزوج الؽابب ماالا كثٌراا تنفق منه على نفسها .
 -2حالة الهجر كما ٌجوز لها أن تطلب التفرٌق إذا هجرها زوجها  -ولو كان فً مكان إقامتها.
 .2التفرٌق بسبب الحبس.
 -3حالة الحبس وكذلك ٌجوز للزوجة التً حكم القاضً بحبس زوجها ثبلث سنوات فؤكثر أن ُتقٌم علٌه دعوى التفرٌق بعد مضً سنة من
تارٌخ حبسه.
 وٌحك ُم القاضً بالتفرٌق ولو كان للمحبوس ماالا ٌستطٌع اإلنفاق منه على زوجته علل ألن الحكم بالتفرٌق بٌنهما سببه الضرر الذي ٌلحقُ بها
من جراء الؽٌبة زوجها المحبوس عنها  ,قال تعالى }وال تمسكوهن ضراراا لتعتدوا ومن ٌفعل ذلك فقد ظلم نفسه .

الحكمة من التفرٌق فً الحاالت السابقة
وفً ؼٌبة الزوج أو حبسه أو هجرانه لها إضرار بها .فإذا ثبت ذلك وجب على القاضً بالتفرٌق ٌنهما.

رابعا :التفرٌق بسبب العٌوب الجسٌمة أو العقلٌة أو التناسلٌة فً احد الزوجٌن
 العٌوب الجسمٌة والعقلٌة سبب ٌثبت به لكل من الزوجٌن حق التفرٌق بٌنهما علل
ٌهدؾ من تشرٌع الزواج -:
 -1إلن اإلسبلم
ُ
 إلى إحصانُ الرجل والمرأة من الوقوع فً المعاصً والمحرمات .
 وإلى حفظ النوع اإلنسانً بالتناسل .
 -2فإذا ظهر فً أحد الزوجٌن عٌوب جسمٌة أو تناسلٌة أو عقلٌة تمنع أحدهما أو كلٌهما من تحقٌق هدؾ مشروعٌة الزواج .

ُ
ٌثبت لكل من الزوج والزوجة حق التفرٌق بالعٌوب إذا توافرت الشروط االتٌة
فإنه
)1
)2
)3
)4

:

العٌب مستحكما ا الٌمكنُ البر ُء منه ,أو ٌمكنُ البرء منه بعد زمن طوٌل ,وال ٌمكنها البقاء معه إال بضرر كالجنون واالٌدز  ,وؼٌرها
أن ٌكون
ُ
من األمراض ال ُمعدٌة أو ال ُمنفرة. .
اال ٌكون أحد زوجٌن عالما ا بعٌب االخر حٌن العقد  ,فؤن كان عالما ا فبل ٌجوز له طلب التفرٌق .
طلب التفرٌق .
أال ٌرضى بالعٌب حال إطبلعه علٌه أو عند حدوثه إذا حدث بعد العقد  ,فإن رضً به صراحة أو ضمنا ا  ,فبل ٌجوزه له
ُ
أال ٌكون العٌب مشتركا ا بٌنهما ألن لدى كلٌهما عٌبا ا ٌ ,منعه من إقامة دعوى التفرٌق أمام القاضً لعلة فً األخر  ,إذ هو ٌُعانً العٌب نفسه .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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ش 2012
 العٌوب الجسمٌة والعقلٌة سبب ٌثبت
به لكل من الزوجٌن حقُ التفرٌق
بٌنهما ,علل ذلك

ص 2012
ٌ ثبتُ حق التفرٌق بٌن
الزوجٌن بسبب العٌوب إذا
توافرت شروط عدٌدة  .بٌنها

الصفحة 82

الوحدة الخامسة  :الفقه اإلسبلمً
السإال
الوزاري

صٌؽة السإال

الدرس الثالث  :مسابل من األحوال الشخصٌة ( . )3التفرٌق بٌن الزوجٌن بحكم القاضً.
نص المسؤلة

ش2009

بٌن الحكم الشرعً ,
مع نوع الطبلق .

ش2014

بٌن الحكم الشرعً فً
رفض الزوجة العودة
الى زوجها  ,مع بٌان
نوع الطبلق .

ش2015

بٌن الحكم الشرعً  ,مع رفعت زوجة دعوى تفرٌق بٌنها وبٌن زوجها _____
 ,بسبب الحكم علٌه بالحبس خمس سنوات
بٌان السبب .
,وذلك بعد مضً شهر على حبسه .
التفرٌق
فرق القاضً بٌن رجل وزوجته بسبب
بٌن مدى صحة إعادة
بحكم
الحبس  ,وبعد خروجه من السجن أعاد
الرجل زوجته الى
القاضً
زوجته الى عصمته دون رضاها  ,وببل عقد
عصمته  ,مبٌنا نوع
ومهر جدٌدٌن .
الطبلق .

ص2015

ش 2009

ما نوع التفرٌق

ص2013

بٌن حكم التصرفات
االتٌة من حٌث الصحة
أو عدمها  ,مع بٌان
السبب

ش2016

بٌن صحة التصرؾ ,
مع بٌان نوع الطبلق إن
وجد

فرق القاضً بٌن زوج – محكوم علٌه
بالحبس أربع سنوات – وبٌن زوجته بناء
على دعوى منها بعد مضً سنتٌن على
حبسه .
رفضت زوجة – فرق القاضً بٌنها وبٌن
زوجها بسبب الحبس – العودة إلٌه بعد
صدور عفو عام عن المحبوسٌن .

شكل
التفرٌق

حكم الطبلق
ونوعه

التفرٌق
بحكم
القاضً

ٌعد طبلقا بابن
بٌنونة صؽرى .

______

ال ٌرجعها اال بعقد
ومهر ورضا الزوجة

التفرٌق
بحكم
القاضً

ٌعد طبلقا بابن
بٌنونة صؽرى

____

ال ٌرجعها اال بعقد
ومهر ورضا الزوجة

رفضها صحٌح الن التفرٌق بحكم القاضً
ٌعد طبلق بابن بٌنونة صؽرى وٌحتاج الى
اال بعقد ومهر ورضا الزوجة

____

______

____

ال ٌفرق القاضً  ,النه ٌشترط للتفرٌق
بسبب الحبس أن ٌمضً سنة على حبسه .

ٌعد طبلقا بابن
بٌنونة صؽرى

______

ال ٌرجعها اال بعقد
ومهر ورضا الزوجة

اإلعادة ؼٌر صحٌحة  ,الن التفرٌق بحكم
القاضً ٌُعد طبلقا بابن بٌنونة صؽرى ,و
ال ٌرجعها اال بعقد ومهر ورضا الزوجة .

ال ٌُرجعها اال بعقد
ومهر ورضا الزوجة

__________

_________

ؼٌر صحٌح  ,ألن التفرٌق فً هذه الحالة
ٌُشترط أال ٌكون العٌب مشتركا .

ٌصح بعقد ومهر
جدٌدٌن ورضا الزوجة

التصرؾ صحٌح  ,الن التفرٌق ٌعد طبلقا ا
بابن بٌنونة صؽرى ,وٌحتاج لئلرجاع الى
عقد ومهر جدٌدٌن ورضا الزوجة .

_____

ؼٌر صحٌح  ,النفقة المطلوبة من الزوج
تشمل االساسٌات فً المؤكل واللباس
والعبلج والسكن وال تشمل الكمالٌات مثل
التذكرة السٌاحٌة

هجر رجل زوجته  ,وكان فً مكان إقامتها ,
فطلبت إلى القاضً التفرٌق بٌنهما حفاظا ا
على شرفها .
فرق القاضً بٌن زوجٌن بناء على دعوى
من الزوجة بسبب عٌب مشترك بٌنهما .

التفرٌق
بحكم
القاضً
______

________

ارجع رجل زوجته – التً فرق القاضً
بٌنهما بسبب العٌوب الجسمٌة – الى عصمته
برضاها وبعقد ومهر جدٌدٌن .

التفرٌق
بحكم
القاضً

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

الحكم الشرعً
ُمباح  ,وٌعد طبلقا بابن بٌنونة صؽرى

ٌُعد طبلقا بابن
بٌنونة صؽرى

أقامت امرأة دعوى تفرٌق بٌنها وبٌن
زوجها بسبب عدم قدرته على دفع ثمن
تذكرة رحلتها السٌاحٌة .

وجوب العدة

حكم االرجاع

الصفحة )3 -3( :

التفرٌق
بحكم
القاضً

ٌعد طبلقا بابن
بٌنونة صؽرى
________

وجوب العدة
للتؤكد من
براءة الرحم .
______

____

___
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الصفحة 83

الوحدة الخامسة  :الفقه اإلسبلمً

الدرس الرابع  :مسابل من األحوال الشخصٌة ( . )4التفرٌق بٌن الزوجٌن بحكم الشرع( اللعان)

محتوى المادة التعلٌمٌة
ٌتوقؾ عل اإلرادة  ,وال على ُحكم القاضً ,بل ٌتم بصورة تلقابٌة اذا وجدت
التفرٌق بٌن الزوجٌن بحكم الشرع ٌ -:قص ُد به التفرٌق الذي ال
ُ
إحدى الصور الموجبة له  .كاللعان وفساد عقد الزواج .
 -1اللعان  -2 .وظهور فساد عقد الزواج .
صوره وحاالته

الصفحة )4 -1( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة
وضح المفهوم بالتفرٌق بٌن الزوجٌن بحكم
الشرع ؟

متى ٌُشرع اللعان-:

اذا شاهد الرجل زوجته وهً تزنً أو أدعى علٌها مثل هذا الفعل  ,أو نفى نسب ولدها له  ,وأنكرت الزوجة ذلك  ,ولم ٌكن هناك بٌنة تثبتُ صحة ما
أدعى  ,فان اإلسبلم قد شرع اللعان فً مثل هذه الحالة بٌن الزوجٌن  ,على أن ٌتم ذلك أمام القاضً.
معنى اللعان لؽة  :من فعل لعن واللعنُ بمعنى الطر ُد واإلبعا ُد والسب.
واصطبلحا :اربع شهادات ,مإكدات باألٌمان ٌإدٌها الزوج على ان زوجته اقترفت الزنا ُمنتهٌة بخامسة ٌدعو فٌها على نفسه باللعن ان كان من
الكاذبٌن  ,وأربع شهادات مإكدات تإدٌها الزوجة تكذب فٌها ما اتهمها الزوج بهُ ,منتهٌة بخامسة تدعو فٌها على نفسها بؽضب هللا تعالى ان كان
زوجها من الصادقٌن .

 فان فعبل ذلك فرق بٌنهما القاضً فُرقة مإبدة (دابمة).
مشروعٌة اللعان  -:شرع االسبلم اللعان بٌن الزوجٌن بالكتاب والسنة .

متى ٌُلجؤ الزوج الى اللعان ؟
ص 2011
عرؾ اللعان؟

 اما فً الكتاب فقوله تعالى (( والذٌن ٌرمون أزواجهم ولم ٌكن لهم شهداء اال انفسهم فشهادة أحدهم اربع شهادات باّلِل انه لمن الصادقٌن))
وأما فً السنة النبوٌة الشرٌفة ,فقد ورد عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال(( العن رسول هللا –– بٌن العجبلنً وأمراته وكانت ُحبلى )).

اآلثار المترتبة على اللعان ٌترتب على اللعان ما ٌلً :

ُ ٌُ .1
فرق بٌن الزوجٌن بسبب ال ُمبلعنة فبل ٌعو ُد أحدهما الى اآلخر أبداا ,فال ُحرمة مإبدة.
 .2اذا كذب ال ُمبلعنُ نفس ُه فإن الطبلق فً هذه الحالة ٌُعد طبلقا ا بابنا ا بٌنونة صؽرى ,وٌجوز له أن ٌُراجع زوجته بعقد ومهر جدٌدٌن  ,و ٌُقام
علٌه حد القذؾ.
ٌ .3قع باللعان طبلق بابن بٌنونة كبرى حتى لو كذب ال ُمبلعنُ نفسه ,اذا كان الطبلق الذي سببه اللعان ُمكمبلا للثبلث طلقات ,وٌكونُ ذلك
بحكم القاضً.

 .4سقو ُط حد القذؾ عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة بال ُمبلعنة.
نسب الحمل من الزوج أو إثباته-:
 .5انتفاء
ُ

سب الحمل.
 انتفاء نسب الحمل من الزوج بال ُمبلعنة ان كان اللعان ُمنصبا على نفً ن ُ
 اما اذا كان اللعان منصبا على الزنا فقط دون التعرض للحمل فان الطفل ٌتبع نسب أبٌه؛إلن ُمبلعنته كانت على الزنا ولم تكن على نفً نسب
الطفل .فعن ابن عمر رضً هللا عنهما  ((:أن رجبل العن امراته فً زمن النبً –علٌه السبلم  -وانتفى من ولدها ؛ففرق النبً –علٌه السبلم-
بٌنهما والحق الول ُد بالمرأة )).

هات مثاالا على انتفاء نسب الحمل بالمبلعنة إن كان
اللعان منصبا على نفً نسب الحمل ؟

ُ
ٌجوز للزوج ال ُمبلعن اخذ شًء منه إال إذا كان اللعان قبل الدخول فتؤخذ الزوجة نصؾ
المهر من حقوق المرأة ؛ فبل
.6
ُ
المهر.
ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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الصفحة 84

الوحدة الخامسة  :الفقه اإلسبلمً

الدرس الرابع  :مسابل من األحوال الشخصٌة ( . )4التفرٌق بٌن الزوجٌن بحكم الشرع( اللعان)

محتوى المادة التعلٌمٌة
العدة رتب االسبلم ُحكما ا شرعٌا ا خاصا ا بالتفرٌق بٌن الزوجٌن ان كان بتوافقهما ,أو بحكم القاضً  ,أو بحكم الشرع وهو العدة .
معنى العدة لغة  :من العد واالحصاء.

اصطبلحاُ :مدة مقدرة شرعا ٌمتن ُع على المرأة خبللها الزواج و ُمقدماته كالخطبة عندما تحصل الفُرقة بٌنها وبٌن زوجها بسبب الموت
أو الطبلق ,بعد الدخول أو الخلوة الشرعٌة الصحٌحة .

الصفحة )4 -2( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة
ص 2012
عرؾ مفهوم العدة ؟

والخلوة الشرعٌة الصحٌحة  --" ,هً إختبلء الزوج والزوجة فً مكان ٌؤمنان فٌه إطبلع الناس علٌهما  ,ولم ٌكن ثمة مانع من دخول الزوج
بزوجته.

تجب فٌها العدة
الحاالت التً
ُ

 .1اذا مات عنها الزوج فً الزواج الصحٌح سواء كان الموت قبل الدخول أو بعده فإنها تعتدعدة ال ُمتوفى عنها زوجها .
 .2اذا تمت الفُرقة بٌن الزوجٌن بسبب الطبلق او الفسخ بعد الدخول .
 .3اذا تمت الفُرقة بٌن الزوجٌن بعد الخلوة الصحٌحة فً حال كان العقد صحٌحا.

حكمة وجوب العدة
 .1التؤكد من براءة الرحم وخلوه من الحمل (,علل) كً ال تختلط األنساب وهذا ال ٌمكن الوقوؾ علٌه على الٌقٌن اال بمرور العدة.
 .2إعطاء الزوجٌن الفرصة للندم على ما وقع من طبلق وتمكٌنهما من الرجوع لبعضهما .
 .3الحداد على الزوج المتوفى حزنا ا علٌه ,وإحتراما ا وتقدٌرا لمكانته  ,وفٌها معنى الوفاء عند إنتهاء الزوجٌة.

ص 2014
 عرؾ مفهوم الخلوة الشرعٌة
الصحٌحة
ما الحاالت التً تجب فٌها العدة ؟

العدة على ثبلثة أنواع ,هً:
أنواع العدة
 .1العدة بالحٌض
تحسب العدة بعدد الحٌضات بالنسبة للنساء البلتً ٌحضن وٌنفسن  ,فتكون ثبلث حٌضات ,قال تعالى((والمطلقات ٌتربصن بؤنفسهن
ُ
ثبلثة قروء )) والقروء بمعنى الحٌض .
 -2العدة باألشهر وتكون فً حالتٌن :
أ -المرأة التً ال تحٌض لصؽرها أو كبرها ,فإنها تعتد لثبلثة أشهر قمرٌة  ,قال تعالى((والبلبً ٌبسن من المحٌض من نسابكم ان
ارتبتم فعدتهن ثبلثة اشهر))
ب -الزوجة ال ُمتوفى عنها زوجها وعدتها أربعة أشهر قمرٌة وعشرة أٌام ما لم تكن حامبلا قال تعالى ((والذٌن ٌتوفون منكم وٌذرون
ازواجا ا ٌتربصن بؤنفسهن اربعة اشهر وعشرا))

 -3العدة بوضع الحمل
وتكون هذه العدة للزوجة الحامل إذا افترقت عن زوجها بسبب الطبلق او الفسخ ,وتنتهً عدتها بوضع الحمل  ,طالت ال ُمدة ام
صرت ,قال تعالى(( :وأوالت االحمال اجلهن ان ٌضعن حمل ُهن)).
ق ُ
 اما ال ُمتوفى عنها زوجها فتعتد بؤبعد االجلٌن ؛بوضع الحمل أو أربعة اشهر وعشرة اٌام.
 والمطلقة قبل الدخول والخلوة ال عدة لها  ,قال تعالى ((ٌاأٌها الذٌن امنوا اذا نكحتم المإمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم
علٌهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا ا جمٌبل ))

مبلحظة المرأة الذي ُتوفً زوجها قبل الدخول ٌجب علٌها ان تعتد عدة ال ُمتوفى عنها زوجها وهً أربعة اشهر وعشرة اٌام
ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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الصفحة 85

الوحدة الخامسة  :الفقه اإلسبلمً

الدرس الرابع  :مسابل من األحوال الشخصٌة ( . )4التفرٌق بٌن الزوجٌن بحكم الشرع( اللعان)

محتوى المادة التعلٌمٌة

الصفحة )4 -3( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

ج .......واجب .
ما حكم ُالعدة ؟
ش  2011تشرٌع اإلسبلم للعدة على المرأة ال ُمتوفى عنها زوجها ؟
 .1التؤكد من براءة الرحم وخلوه من الحمل (,علل) كً ال تختلط االنساب ,وهذا ال ٌمكن الوقوؾ علٌه على الٌقٌن إال بمرور العدة.
 --2الحداد على الزوج المتوفى ُحزنا علٌه  ,واحتراما وتقدٌرا لمكانته  ,وفٌها معنى الوفاء عند انتهاء الزوجٌة .
ش  2010العدة فً االسبلم على ثبلثة أنواع ,أذكرها ؟
 -1العدة بالحٌض  -2العدة بوضع الحمل  -3 .العدة باألشهر .
ش2013هات مثاال على امرأة مطلقة عدتها ثبلثة اشهر
ج ......المرأة التً ال تحٌض لكبرها أو المرأة التً ال تحٌض لصؽرها .
ص  2014أجب عما ٌلً
 -1ما المقصود بالقروء فً قوله تعالى ((وال ُمطلقات ٌتربصن بؤنفسهن ثبلثة قروء )) ج  ......بمعنى الحٌض
-2هات حالة ال تجب فٌها العدة على المرأة المطلقة  .ج  ....المطلقة قبل الدخول والخلوة .
 -3ما مقدار العدة على المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها .
ج ......اما المتوفى عنها زوجها فتعتد بؤبعد االجلٌن ؛إما وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرة اٌام.

جدول ٌبٌن أنواع العدة
سبب العدة

نوع العدة

المرأة ال ُمعتدة

بالحٌض

النساء البلبً ٌحضن وٌنفسن

الطبلق أو الفسخ

باألشهر

المرأة التً ال تحٌض لصؽرها أو كبرها

الطبلق أو الفسخ

ثبلثة أشهر

الوفاة

أربعة أشهر وعشرة أٌام

الطبلق أو الفسخ

حتى تضع حملها طالت ال ُمدة أم قصرت

الوفاة

تعتد بؤبعد األجلٌن وضع الحمل أو أربعة أشهر
وعشرة اٌام

المتوفى عنها زوجها ما لم تكن حامبل

بوضع الحمل

المرأة الحامل

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

مدة العدة
ثبلث حٌضات
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الصفحة 86

الوحدة الخامسة  :الفقه اإلسبلمً

السإال
الوزاري
ش
2009
ش2014

صٌؽة السإال

الدرس الرابع  :مسابل من األحوال الشخصٌة ( . )4التفرٌق بٌن الزوجٌن بحكم الشرع( اللعان)

نص المسؤلة

شكل التفرٌق

ما نوع التفرٌق بٌن
الزوجٌن .

اتهم رجل زوجته بالزنا
فؤنكرت  ,ولم ٌكن لدٌه بٌنة ,
فتبلعنا .

التفرٌق بحكم
الشرع

بٌن الحكم الشرعً فً
رفض الزوجة العودة الى
زوجها  ,مع توضٌح نوع
الطبلق .

رفضت زوجة – العنها
زوجها ثم كذب نفسه – العودة
الٌه ,علما أنه لم ٌسبق له أن
طلقها .

التفرٌق بحكم
القاضً

طبلق بابن
بٌنونة صؽرى
ألنه كذب نفسه
ولم ٌسبق ان
طلقها

العن رجل زوجته  ,ثم كذب
نفسه  ,واعادها إلى عصمته
حفاظااعلى أوالدها برضاها
وبعقد ومهر جدٌدٌن  .علما
انه لم ٌسبق له أن طلقها .
تزوجت امرأة ؼٌر مدخول بها
بعد وفاة زوجها بثبلثة اشهر

التفرٌق بحكم
الشرع

طبلق بابن
بٌنونة صؽرى
ألنه كذب نفسه
ولم ٌسبق ان
طلقها

ص 2015ما مدى صحة اعادة الرجل
لزوجته  ,ونوع الطبلق .

ص 2009بٌن الحكم الشرعً مع بٌان
السبب

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

حكم الطبلق
ونوعه
ُحرمة مإبدة

وجوب
العدة
__

___

___

واجبة
_____

الصفحة )4 -4( :

حكم االرجاع

الحكم الشرعً

ال ٌصح ارجاعها الن
اللعان تصب ُح فٌه العبلقة
الزوجٌة وال ُحرمة مإبدة

ال ٌصح ارجاعها الن اللعان تصبح
فٌه العبلقة الزوجٌة وال ُحرمة
مإبدة

ٌصح ارجاعها ألنه طبلق
بابن بٌنونة صؽرى ألنه
كذب نفسه ولم ٌسبق ان
طلقها

رفضها صحٌح ,ألنه ٌعتبر طبلق
بابن بٌنونة صؽرى ٌحتاج الى
عقد ومهر جدٌدٌن ورضا الزوجة
وٌقام علٌه حد القذؾ.

ٌصح ارجاعها ألنه طبلق
بابن بٌنونة صؽرى ألنه
كذب نفسه ولم ٌسبق ان
طلقها

صحٌح ,ألنه ٌعتبر طبلق بابن
بٌنونة صؽرى ٌحتاج الى عقد
ومهر جدٌدٌن ورضا الزوجة .

________

حرام النها ماتزال فً العدة
ومدتها اربعة اشهر وعشرا

_____
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الصفحة 87

الدرس الخامس  :تنظٌم النسل وتحدٌده .

الوحدة الخامسة  :الفقه اإلسبلمً

محتوى المادة التعلٌمٌة
 من مقاصد الزواج اإلنجاب والحفا ُظ على النوع اإلنسانً  ,وال ٌجوز هدر هذا المقصد (علل)-:
 -1ألنه ٌتنافى مع نصوص الشرٌعة الداعٌة الى تكثٌر النسل والحفاظ علٌه.
 -2إلن حفظ النسل أحدى الضرورات الخمس المقررة شرعا ا.
اوالا:تنظٌم النسل -:.هو التحكم المإقت باإلنجاب بقصد ال ُمباعدة بٌن فترات الحمل ,أو اٌقافه ل ُمدة ُمعٌنة من الزمن ,إذا دعت إلٌه حاجة ُمعتبرة
شرعا ا .
مشروعٌته -:عرؾ ال ُمسلمون ُمصطلح تنظٌم النسل من خبلل ما ٌُعرؾ بالعزل .
فعن جابر رضً هللا عنه قال  ":كنا نعزل ُ على عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فبلػ ذلك نبٌنا  ,فلم ٌنهانا "

مبرراتــه

)-1الخشٌة على حٌاة األم أو صحتها بسبب تتــــابع الحمل أو الوضع إذا ُعرؾ ذلك بتجربة ,او إخبار طبٌب ثقة,قال تعالى (وال تقتلوا انفسكم ان هللا
كان بكم رحٌما)
 )-2الخشٌة على األوالد عند تتابع الحمل ان تسوء صحتهم او أن تضطرب تربٌتهم اذا كان هناك تتـــابع فً الموالٌــــد.
فٌجب منع الحمل ,حتى ٌتم التؤكد من الشفاء .
 )-3وجود مرض ضار أو ُمعد ٌخشى أن ٌنتقل لؤلطفال,
ُ

الصفحة )2 -1( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة
اإلسبلم ٌحافظ على بقاء التوع اإلنسانً ,
علل ذلك ؟
 -عرؾ مفهو ُم تنظٌم النسل ؟

ص  + 2012ش2016
ٌق ُع تنظٌم النسل للمبررات عدة  ,وضحها ؟

شـــروط اباحة تنظٌم النسل:

 )-1ان ٌكون باتفاق الزوجٌن وتراضٌهما معا ا ,فلو أراد احدهما تنظٌم النسل ورفض اآلخر ذلك ٌصبح التنظٌم ُمحرما ا (علل ) فالنسل ُ حق مشترك لكبل
الزوجٌن فبل ُبد من اتفاق ارادتهما معا ا ورضاهما بالتنظٌم.
 )-2أن ٌكون إتفاق الزوجٌن على تنظٌم محدد  ,بفترة زمنٌة مإقتة.
 )-3أن ال ٌترتب على تنظٌم النسل ضرراا بالمرأة.
 ) -4أن ال ٌكون فً تنظٌم النسل إعتداء على حمل قابم (االجهاض).
 )- 5أن تكون وسٌلة تنظٌم النسل مشروعة.

ثانٌــــا:تحدٌد النسل هو منع اإلنجاب أو تحدٌده دون مسوغ (سبب) شرعً.
*حك ُم تحدٌد النسل .ال ٌجوز (( ٌحر ُم )) إصدار قانون عام ٌح ُد من الحرٌة فً اإلنجاب تلز ُم به الدولة رعاٌاها.
 , ولذلك ٌحرم استبصال القدرة على اإلنجاب فً الرجل والمرأة ما لم تدع الى ذلك ضرورة شرعٌة .

 وهناك أدلة ُتبٌن تحرٌم تحدٌد النسل ومنها:ا
)-1االدلة الشرعٌة الدالة على حث االسبلم على الزواج والترؼٌب بالنسل.
 )-2حف ُظ النسل من مقاصد االسبلم العلٌا ,وهً إحدى الضرورات الخمس التً جاء بها االسبلم  ,وتحدٌ ُد النسل ٌتعارض مع هذا المقصد.
 -3حاجة األمة اإلسبلمٌة إلى القوة العددٌة,فً مجاالت الحٌاة المختلفة جمٌعها(العسكرٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والفكرٌة).
 -4ثبوت الضرر الصحً والنفسً بالمرأة عند منعها من اإلنجاب كإصابتها بالقلق واإلضطراب النفسً وعدم إنسجامها مع زوجها إلن الذرٌة هً ما
ٌضمن إستمرار الحٌاة الزوجٌة .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

ش +2016ص+2011ش2012
علل ٌشترط لتنظٌم النسل أن ٌكون باتفاق
الزوجٌن .

ص 2011
عرؾ تنظٌم النسل ؟
ش 2014
ٌحر ُم تحدٌد النسل ما لم تدع ضرورة لذلك  ,وقد
استدل الفقهاء على ذلك بؤدلة اربعة  ,وضحها ؟

الصفحة 88

الدرس الخامس  :تنظٌم النسل وتحدٌده .

الوحدة الخامسة  :الفقه اإلسبلمً

الصفحة )2 -2( :

ش 2011

ٌُشترط إلباحة تنظٌم النسل شروط خمسة  ,أذكرها

 )-1أن ٌكون باتفاق الزوجٌن وتراضٌهما معا  ,فلو أراد احدهما تنظٌم النسل ورفض اآلخر ذلك ٌصبح التنظٌم محرماا ,فالنسل ُ حق ُمشترك
لكبل الزوجٌن فبل ُبد من إتفاق إرادتهما معا ورضاهما بالتنظٌم.
 )-2أن ٌكون اتفاق الزوجٌن على تنظٌم ُمحددا بفترة زمنٌة مإقتة.
 )-3أن ال ٌترتب على تنظٌم النسل ضرر بالمرأة.
 ) -4أن ال ٌكون فً تنظٌم النسل إعتداء على حمل قابم (اإلجهاض).
 )- 5أن تكون وسٌلة تنظٌم النسل مشروعة.

فابدة:االجهاض؛اسقاط الجنٌن قبل اكتمال مدة
الحمل الشرعً وحكمه التحرٌ ُم اال لضرورة
شرعٌة وطبٌة بشهادة أطباء مسلمٌن عادلٌن
ثقات ألنه إعتداء على آدمً له كرامته

ٌتعارض مع مقاصد الشرٌعة االسبلمٌة  .إستنتج السبب فً ذلك ؟
ش  2012تحدٌ ُد النسل
ُ

حفظ النسل من مقاصد االسبلم العلٌا ,وهً إحدى الضرورات الخمس التً جاء بها االسبلم  ,وتحدٌ ُد النسل ٌتعارض مع هذا المقصد.

ص 2015

قارن بٌن تحدٌد النسل وتنظٌمه من حٌث
 -1مفهوم كل منهما .
 -2الحكم الشرعً لكل منهما .
تنظٌم النسل
من حٌث
هو التحكم المإقت باإلنجاب بقصد المباعدة بٌن فترات
المفهوم
الحمل ,أو اٌقافه لمدة معٌنة من الزمان اذا دعت الٌه
حاجة معتبرة شرعا
الحكم الشرعً

ُمباح

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

تحدٌد النسل
هو منع االنجاب او تحدٌده دون
مسوغ (سبب) شرعً.
حرام
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الصفحة 89

الدرس السابع  :الٌتٌم فً اإلسبلم .

الوحدة الخامسة :الفقه اإلسبلمً

محتوى المادة التعلٌمٌة
اوالا :تعرٌؾ الٌتٌم الٌتٌ ُم من فقد أباه وهو صؽٌر فاذا وصل سن البلوغ لم ٌ ُعد ٌتٌما ا  .قال الرسول(علٌه السبلم) ((ال ٌتم بعد احتبلم).

الصفحة )2 -1( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة
عرؾ مفهوم الٌتٌم ؟

ثانٌا ا :اهتمام اإلسبلم بالٌتٌم أولت الشرٌعة اإلسبلمٌة الٌتٌم عناٌة فابقة وحثت على رعاٌته والمحافظة على أمواله  ,وحذرت من التجاوز
على حقوقه  .من جهة أخرى فقد أهابت بمساعدته والعناٌة به ومراعاة أحواله بتهذٌبه وتؤدٌبه كما ٌرعى الوالد أبنابه

ومن مظاهر هذا االهتمام :
أ -الحث على اإلحسان الٌه ,فقد أوصى هللا سبحانه وتعالى بالٌتٌم .
 وذكره فً اكثر من آٌة قال تعالى )فؤما الٌتٌم فبل تقهر) ففً اآلٌة نهى عن اإلساءة الى الٌتٌم  ,ودعوة فً ال ُمقابل الى وجوب اكرامه,
 وقد أشارت اآلٌات الكرٌمة كذلك الى تؤمٌن ما ٌحتاج الٌه الٌتٌم من طعام وشراب وكساء إن كان فً حاجة الٌه لما فً ذلك من اجر وثواب من
هللا تعالى ,قال تعالى (:وٌطعمون الطعام على حبه>مسكٌنا وٌتٌما وأسٌرا .انما نطعمكم لوجه هللا ال نرٌد منكم جزاء وال شكورا.
 وقد حث النبً على اٌواء الٌتٌم واالنفاق علٌه  ,وكفالته قال (علٌه السبلم) (وقد بلؽت كفالة الٌتٌم منزلة رفٌعة حٌث عد الرسول (علٌه
السبلم) أفضل البٌوت هو البٌت الذي ٌحسن فٌه إلى الٌتٌم ,قال (علٌه السبلم) (( خٌر بٌت فً المسلمٌن بٌت فٌه ٌتٌم ٌُحسنُ الٌه  ,وشر بٌت
فً المسلمٌن فٌه ٌتٌم ٌساء الٌه)).

ب -التخذٌر من إستؽبلل ضعؾ الٌتٌم واالعتداء على

أمواله(علل)

لعدم وجود من ٌرعى مصالحه وٌحافظ علٌها  ,والن هللا تعالى بٌن بؤن الذٌن ٌُسٌبون للٌتٌم وٌؤكلون ماله انما ٌؤكلون فً بطونهم النار ٌوم القٌامة بما
صنعت أٌدٌهم  ,قال تعالى (ان الذٌن ٌؤكلون أموال الٌتامى ظلما ا انما ٌؤكلون فً بطونهم ناراا وسٌصلون سعٌراا) .

ُ
حقوق الٌتٌم  _1تؤمٌن ما ٌحتاج إلٌه الٌتٌم من الحاجات األساسٌة التً تقوم حٌاته إال بها من السكن والطعام والشراب واللباس والعبلج
ثالثا ا:
 ,لذلك تنوعت الدعوة اإلسبلمٌة الى مساعدة األٌتام واألخذ بؤٌدٌهم لتؤمٌن احتٌاجاتهم المعٌشٌة .
وجوب ال ُمحافظة على أموال الٌتٌم من خبلل -:عدم االستٌبلء علٌها .أو انفاقها فً ما ال مصلحة للٌتٌم به  (:,وآتو الٌتامى أموالهم وال تتبدلوا
_2
ُ
الخبٌث بالطٌب وال تؤكلوا أموالهم الى أموالكم)  .بل حث اإلسبلم على إستثمار أموال الٌتٌم  ,قال عمر (( إتجروا فً أموال الٌتامى ال تؤكلها الزكاة))3
وجوب تسلٌم الٌتٌم أمواله بشرطٌن هما  -:عند بلوؼه سن الرشد  .دون أن ٌكون محجوراا علٌه  ,قال تعالى  ( :وابتلوا الٌتامى حتى اذا
_-3
ُ
بلؽو النكاح فؤن ءانستم منهم رشدا فادفعوا الٌهم أموالهم وال تؤكلوها اسرافا وبدارا أن ٌكبروا كان ؼنٌا فلٌستعفؾ ومن كان فقٌرا فلٌؤكل بالمعروؾ فإذا
دفعتم الٌهم فؤشهدوا علٌهم وكفى باّلِل حسٌبا )

ُ
والخلقً حتى ٌبقى الٌتٌ ُم مواطنا ا صالحا ا وإنسانا ا صالحا ا فاعبلا فً أمته
_4تربٌة الٌتٌم التربٌة الصالحة ال ُمتمثلة بااللتزام الدٌنً
و ُمجتمعه .
ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

الصفحة 90

الدرس السابع  :الٌتٌم فً اإلسبلم .

الوحدة الخامسة :الفقه اإلسبلمً

محتوى المادة التعلٌمٌة

الصفحة )2 -1( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

رابعا ا :كفالة الٌتٌم فً وقتنا الحاضر

 -1أنشبت فً وقتنا الحاضر الكثٌر من الجمعٌات والمإسسات الحكومٌة والخاصة  ,التً ُتعنى بالٌتٌم وتهتم بؤمره و ُتساعده
على تخطً مرحلة ٌُتمه حتى ٌُصبح ُعنصراا فعاالا فً ُمجتمعه.
 -2وفً األردن انشبت مإسسة أموال الٌتٌم والتً ُتعنى باستثمار أموال االٌتام وتنمٌتها من أجل تؤمٌن األرباح لهم ,حٌث
ُتضاؾ هذه األرباح الى أموالهم  ,وكل ذلك ٌتم وفق احكام الشرٌعة االسبلمٌة
 -3كما أن هناك جمعٌات ُتعنى باألٌتام الذٌن ال مال لهم  ,وتوفرمدارس لتعلٌمهم.
 -4وهناك بعض المإسسات الخاصة التً تنفق على اإلٌتام وتتعهدهم منذ الطفولة إلى أن ٌصلوا إلى أعلى المراحل.
والمطلوب من الجمٌع ُمضاعفة جهودهم من خبلل-:
-5
ُ
أ -لتقدٌم الرعاٌة البلزمة لهذه الفبة .
ب -وال ُمساعدة فً تنشبتها التنشبة الصحٌحة  ,حتى ال تصبح ُعنصر تخرٌب ٌُسا الى المجتمع وٌهد ُد أمنه وإستقراره.

خامسا :التبنً فرق اإلسبلم بٌن رعاٌة الٌتٌم والتبنً.
 والتبنً  :هوان ٌُنسب الولد فٌه الى ؼٌر والدٌه الحقٌقٌٌن .
 حٌث أن هذه عادة من عادات الجاهلٌة  .وتتنافى مع حقوق الطفل فً االسبلم وال ُمتمثلة فً حقه بنسبه إلى والدٌه وأجداده .
 والتبنً أمر حرمه االسبلم فالنسب ٌثبت بالزواج الصحٌح المشروع ,قال تعالى (:وما جعل أدعٌاءكم أبناءكم ذلكم قولكم بؤفواهكم وهللا ٌقول
الحق وهو ٌهدي السبٌل *ادعوهم ألباءهم هو أقسط عند هللا) وقال (علٌه السبلم) ((من ادعى الً ؼٌر أبٌه وهو ٌعلم فالجنة علٌه حرام ))
 وٌمكن لؤلسرة المسلمة أن تكفل ٌتٌما ا باألنفاق علٌه أو بالعناٌة به أو بضمه الى أ فرادها دون الحاقه بها نسبا ا.

ش  2015أذكر حقٌن من حقوق الٌتٌم ال ُمتعلقة بماله فقط ؟

 -1تؤمٌن ما ٌحتاج الٌه الٌتٌم من الحاجات األساسٌة التً تقوم حٌاته اال بها من السكن و الطعام والشراب واللباس والعبلج  ,لذلك تنوعت الدعوة
االسبلمٌة الى مساعدة األٌتام واألخذ بؤٌدٌهم لتؤمٌن احتٌاجاتهم المعٌشٌة .
 _2وجوب المحافظة على أموال الٌتٌم من خبلل-:

ش  2016قارن بٌن كفالة الٌتٌم والتبنً من حٌث ؟
 -1مشروعٌة كل منهما
من حٌث
ُمشروعٌته
ثبوت النسب

ُ -2ثبوت النسب طفل فً كام منهما
كفالة الٌتٌم
جابز
ال ٌُثبتُ النسب

التبنً
حرام
ٌُثبتُ النسب لوالدٌه الؽٌر الحقٌقٌن

عرؾ كفالة الٌتٌم ؟ رعاٌة الٌتٌم واإلهتمام بؤمره ومساعدته على تخطً مرحلة ٌتمه حتى ٌصبح عنصراا فعاالا فً مجتمعه .
ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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الصفحة 91

الوحدة السادسة
النظم اإلسبلمٌة
الدرس األول  :أهمٌة الصبلة فً حٌاة المسلم .

الدرس الثنً  :الجها ُد فً اإلسبلم .

ُ
حقوق اإلنسان فً اإلسبلم.
الدرس الثالث :

ُ
حقوق المرأة وواجباتها فً اإلسبلم .
الدرس الرابع :

ُ
عاملة ؼٌر المسلمٌن فً المجتمع اإلسبلمً  .محذوؾ ( ؼٌر مطلوب فً امتحان الوزارة).
الدرس الخامس ُ :م

الدرس السادس :النظا ُم القضابً فً اإلسبلم .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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الصفحة 92

الوحدة السادسة  :النظم اإلسبلمٌة

الصفحة )4 -1( :

الدرس األول  :أهمٌة الصبلة فً حٌاة المسلم .

محتوى المادة التعلٌمٌة

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

ُ
منزلة الصبلة فً اإلســـــــــــــبلم للصبلة منزلة عظٌمة فً اإلسبلم  ,وقد تكرر األمر بذكرها فً أكثر من موضع فً القرآن الكرٌم.
أوالا :
وت ُظه ُر أهمٌة ومنزلة الصبلة من خبلل أنها  (( :مظاهر الصبلة ))
 -1الركنُ الثانً من أركان اإلسبلم بعد الشهادتٌن( علل) ولهذا كانت الصبلة أول عبادة فُرضت على ال ُمسلمٌن .


فقد ُفرضت الصبلة فً مكة قبل الهجرة فً لٌلة اإلسراء والمعراج .

ص 2012

الصبلة أول عبادة فُرضت على المسلمٌن  ,فمتى
كان ذلك ؟

 --2الصبلةُ سبب فً تكفٌر الذنوب والخطاٌا  :قال صلى هللا علٌه وسلم  (( :أرأٌتم لو أن نهراا بباب أحدكم ٌؽتسل منه كل ٌوم خمس مرات
 ,هل ٌبقى من درنه شًء؟ قالوا  :ال ٌبقى من درنه شًء  ,قال  :فذلك مثل الصلوات الخمس ٌمحو هللا بهن الخطاٌا )) .

 شدد اإلسبلم على ضرورة
المحافظة علٌها فً األحوال
كلها  ,فً السفر
والحضر(.علل)؟
ج ..إلنه أول ما سٌحاسب علٌه
اإلنسان ٌوم القٌامة

 -3عمو ُد الدٌن وركن اساس من أركانه  . :من حفظ الصبلة فقد حفظ دٌنه  ,ومن ضٌعها كان لما سواها مـــن العبادات أضٌع  ,ومن هنا
شدد الرسول على أدابها وحذر من تركها حٌث قال  (:من فاتته الصبلة فكؤنما وتر أهله وماله ) ,إي ضٌع أهله وماله .فعن معاذ بن جبل
رضً هللا عنه أن رسول هللا  -قال له ((:أال اخبرك برأس األمر كله وعموده وذروة سنامه ؟ قلت : :بلى ٌا رسول هللا  ,قال  :رأس االمر
اإلسبلم  ,وعموده الصبلة  ,وذروة سنامه الجهاد)) .
4

ٌحاسب علٌه اإلنسانُ ٌوم القٌامة
س
ُ
-أول ُ ما ُ

.

 قال علٌه السبلم (( :إن أول ما ٌُحاسب به العب ُد ٌوم القٌامة من عمله (صبلته )؛ فإن صل ُحت فقد أفلح ونجح  ,وإن فسدت فقد خاب )
 لذلك فقد شدد على ضرورة المحافظة علٌها فً األحوال كلها  ,فً السفر والحضر ,األمن والخوؾ ,والسلم والحرب  ,قال تعالى ( :
حافظو على الصلوات والصبلة الوسطى وقوموا ّلِل قانتٌن ) .
 -5آخر ما وصى بها الرسول صلى هللا علٌه وسلم قبل وفاته 
 فعن علً رضً هللا عنه قال " :كان آخر كبلم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الصبلة الصبلة  ,اتقوا هللا فٌما ملكت إٌمانكم "
 وفً ذلك إشارة منه صلى هللا علٌه وسلم إلى ضرورة المحافظة علٌها واإللتزام بؤدابها (,علل) ألهمٌتها للمسلم فً الدنٌا واآلخرة .

ثانٌا ا  -:أثر الصبلة فً حٌاة المسلم
ُ
تتعلق بمختلؾ جوانب حٌاة المسلم ,منها
 للصبلة آثار كثٌرة

الجانب الروحً
ٌ -1حتاج اإلنسان دابما ا الى ما ٌربط ُه باّلِل تعالى (علل)
لٌستمد منه القوة  - .وحتى ال تطؽى علٌه الحاجات المادٌة والمصالح الشخصٌة  ,مما ٌإدي إلى فساد المجتمع الذي ٌعٌش فٌه .
 -2والصبلة ُهً الرابط بٌن اإلنسان وخالقه وهً التً تمده بالقوة اإلٌمانٌة التً ال بد منها لصبلحه وصبلح ال ُمجتمع..
 -3فً الصبلة ٌكون العبد أقرب إلى ربه فٌسؤله ما ٌرٌد .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

ش2014

علل :شدد على ضرورة المحافظة
علٌها فً األحوال كلها  ,فً السفر
والحضر.؟
االجابة  :أ إلن ول ما ٌُحاسب به العبد
ٌوم القامة من عمله (صبلته )؛ فإن
صلحت فقد أفلح ونجح .
ُ

ٌترتب على اإلنسان من الناحٌة
ماذا
ُ
الشرعٌة لمعرفته بان الصبلة هً آخر
ما وصى به النبً علٌه السبلم قبل
وفاته؟
 ما المقصود بما ملكت إٌمانكم ) فً
الحدٌث الشرٌؾ ؟
ج .....المقصود بها الصبلة

الصفحة 93

الوحدة السادسة  :النظم اإلسبلمٌة

الصفحة )4 -2( :

الدرس األول  :أهمٌة الصبلة فً حٌاة المسلم .

محتوى المادة التعلٌمٌة
 -4والصبلة ُتربً فٌه عقٌدة طاعة أوامر هللا تعالى حتى لو تعارضت مع رؼباته.
ُّ
تبث فٌه األمل وعدم الٌؤس  ,وتدعوه الى التماس العونُ من هللا .
-5
 - 6والصبلة ُترٌح ال ُمسلم من التوتر والضؽط النفسً الذي قد ٌتول ُد نتٌجة ضؽوطات العمل وممارسته الٌومٌة  ,وكان صلى هللا علٌه وسلم ٌقول " :
ٌا ببلل ,اقم الصبلة أرحنا بها " ,لما فٌها راحة للنفس وطمؤنٌنة للقلب إلتصال النفس بخالقها سبحانه وتعالى

آثر الصبلة فً الجانب السلوكً واألخبلقً-:
 إن المسلم إذ ٌستشعر عظمة الوقوؾ بٌن ٌدي هللا تعالى خمس مرات فً الٌوم واللٌلة.
 -1ال بد أن ٌترسخ اإلٌمان باّلِل فً قلبه وفً نظرته إلى العالم المادي ((أث ُر ذلك على ال ُمسلم )).
 فٌجعله ُموضع تفكٌر للوقوؾ على عظمة الخالق .
 وٌجعل ُه موضع تسخٌر للوقوؾ على النعم التً أنعمها هللا تعالى على اإلنسان فً هذا العالم المادي.
 فٌصب ُح إلٌمانه آثر فاعل فً حٌاته .
 -2فتقبل ُ نفسه على الطاعات وترتدع عن الشهوات ال ُمحرمة التً تدفعه إلى اآلثام وال ُمنكرات ,لذلك قال هللا تعالى (:وأقم الصلوة إن الصلوة تنهى عن
الفحشاء والمنكر ) .
 -3كما إن الصبلة ُتربً فً ال ُمسلم اإلنضباط وإحترام الوقت من خبلل التزامه بؤداء الصبلة فً األوقات المحددة  ,قال تعالى ( :إن الصلوة كانت على
المإمنٌن كتابا ا موقوتا ا ).
 -4والصبلة توطن النفس اإلنسانٌة على الثبات وقوة الجؤش ,خصوصا ا(-:كٌؾ توطن الصبلة النفس على الثبات)
 إذا ما شعر اإلنسانُ أن هللا تعالى معه فً هذه الحٌاة ٌوفقه و ٌُسدد خطاه  ,مما ٌذكره بفضل هللا تعالى علٌه.
 فاإلنسان بطبعه ٌصاب بالجزع والخوؾ إن أصابته مصٌبة.
ُ
 وقد ٌدفعه ُحبه ُللمال إلى الحرص علٌه ومنعه من عبادة هللا تعالى  ,قال تعالى(:إن اإلنسان خلق هلوعاا ,اذا مسه الشر جزوعاا ,واذا مسه
الخٌر منوعاا ,إال المصلٌن ),
تؽرس فً نفس المسلم جوانب الخٌر فتحض ُه على اإلنفاق وعدم الخوؾ من الفقر(علل),إلن الرزق بٌد هللا تعالى فهو الرزاق للعباد جمٌعهم,
-5
ُ
 - 6كما أن للصبلة أثراا كبٌراا فً تربٌة المسلم على الصبر ,لدورها الكبٌر فً تخفٌؾ ال ُمصٌبة عنه.
 -8كما أن لها آثراا كبٌراا فً ما تؽرسه من قٌم وأخبلق,كاألخوة ,وال ُمساواة

االسئلة الوزارٌة والمقترحة
ش2015

الصبلة ُترٌ ُح ال ُمسلم من التوتر والضؽط
النفسً الذي قد ٌتولد نتٌجة ضؽوطات العمل
وممارسته الٌومٌة ,وضح ذلك ؟


ص +2010ش2013
إستنبط خمسة آثارأ سلوكٌة وأخبلقٌة
للصبلة فً حٌاة المسلم ؟

أثر الصبلة فً الجانب البدنً
 -1للصبلة أثر كبٌراا فً المحافظة على الجسم ,فهً طهارة ونظافة (علل)ألن من شروطها طهارةُ الثوب والبدن والمكان.
 قال تعالىٌ(:ؤٌها الذٌن آمنو إذا قمتم إلى الصلوة فؤؼسلوا وجوهكم وإٌدٌكم إلى المرافق وأمسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبٌن).
طٌب الرابحة حسنُ المظهر ُمتجنبا ا
أمر هللا تعالى لل ُمسلم أن ٌؤخذ زٌنته عند الذهاب إلى المسجد بحٌث ٌكون
ُ
 -6ومن هنا جاء ُ
كل ما ٌإذي إخوانه ال ُمصلٌن.قال تعالى (( بنً آدم خذوا زٌنتكم عند كل مسجد))).

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

ش2013
هات مثاالا واحداا عل أثر الصبلة فً الجانب
البدنً ؟

الصفحة 94

الدرس األول  :أهمٌة الصبلة فً حٌاة المسلم .

الوحدة السادسة  :النظم اإلسبلمٌة

محتوى المادة التعلٌمٌة

الصفحة )4 -3( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

وٌذهب للمسجد(( :آثار إستٌقاظ ال ُمسلم لصبلة الفجر))
 -7كما أن فً الصبلة صحة وقوة للبدن ,فال ُمسلم الذي ٌستٌقظ ُمبكراا لصبلة الفجر
ُ
أٌ -ستقبل ُ ٌومه بحٌوٌة ونشاط ٌنعكس أثره علٌه طوال ذلك الٌوم,
ب -وكذلك ٌظل ٌقظا ا ُمتنبها ا لبقٌة الصلوات وآدابها فً أوقاتها.

آثر الصبلة فً الجانب العقلً والنفسً
 -1أمر هللا تعالى عباده المإمنٌن بالخشوع فً الصبلة .قال تعالى(:قد أفلح المإمنون ,الذٌن هم فً صبلتهم خاشعون)
 والخشوع هو -:إستحضار الذهن فً الصبلة واإلعراض عما سواها .
 كٌؾ نحقق الخشوع فً الصبلة ؟ :وذلك من خبلل التدبر فً أقوال الصبلة وأفعالها.

أث ُر الخشوع فً الصبلة-:
 -1وهذا الخشوع ٌإدي إلى تنمٌة التركٌز الذهنً عند االنسان,
 -2فتنمو لدٌه بذلك ملكة التركٌز وتصب ُح أكبر ُمعٌن له فً سابر األعمال التً ٌُزاولها .
 -3مما ٌإدي إلى نجاح اإلنسان فً حٌاته كلها.

أثر الصبلة فً الجانب االجتماعً

ش +2009ص2014

 -1ال ٌقؾ أثر الصبلة ودورها فً حدود ال ُمصلً الفردٌة بل تتعداه إلى مجاالت ال ُمجتمع ال ُمختلفة (علل ) لتقوم الحٌاة اإلجتماعٌة كما
أرادها هللا تعالى.
ُ
 -2ولذلك جاءت الصبلة فً جانبها التربوي واإلجتماعً تحث على ُمساعدة الناس وإطعام الفقراء.,

تظهرأهمٌة الصبلة من خبلل مظاهر كثٌرة ,
أذكر أربعة منها ؟
 -1الركن الثانً من أركان
اإلسبلم بعد الشهادتٌن.
 -2سبب فً تكفٌر الذنوب
والخطاٌا .
 -3عمود الدٌن وركن أساس من
أركانه :
 -4أول ما سٌحاسب علٌه
اإلنسان ٌوم القٌامة .
 -5آخر ما وصى بها الرسول
صلى هللا علٌه وسلم قبل
وفاته



قال تعالى(:أرأٌت الذي ٌُكذب بالدٌن ,فذلك الذي ٌد ُع الٌتٌم ,وال ٌحض على طعام المسكٌن ,فوٌل للمصلٌن  ,الذٌن هم عن صبلتهم
ساهون ,الذٌن هم ٌراءون ,وٌمنعون الماعون).

 وترى المصلً ٌلتز ُم األخبلق اإلسبلمٌة فً تعامله مع ؼٌره من الناس ,وال تصد ُر عنه كلمة سوء فً تعامله مع إخوانه المصلٌن
ٌكذب ,وال ٌسب وال ٌلعن ,بل ٌنشر بلسانه الخٌر والفضٌلة بٌن الناس .
,فبل
ُ
 -3كما أن الصبلة جاءت مقترنة بكؾ اإلٌدي عن الظلم والعدوان على اآلخرٌن (:,ألم تر الى الذٌن قٌل لهم كفوا أٌدٌكم وأقٌموا الصلوة ),
 -4فهو بصبلته داب ُم الذكر ّلِل تعالى ُمتذكراا أوامره ونواهٌه قال تعالى (:وأقم الصلوة لذكرى),فتنقطع بذلك جذور الجرٌمة وٌسو ُد
األمن واإلستقرار فً المجتمع االسبلمً .
 -5ومن أجل المحافظة على الجانب اإلجتماعً جاء األمر بالحث على صبلة الجماعة وتسوٌة الصفوؾ فٌها .,
وٌؽرس فٌهم النظام واإلنضباط .
أهمٌة صبلة الجماعة :مما ٌُشٌ ُع روح األلفة والمودة بٌن المصلٌن .
ُ

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

الصفحة 95

الوحدة السادسة  :النظم اإلسبلمٌة

الرقم

الدرس األول  :أهمٌة الصبلة فً حٌاة المسلم .

النص الشرعً ( اآلٌة القرآنٌة  +األحادٌث)
قال صلى هللا علٌه وسلم  (( :أرأٌتم لو أن نهراا بباب أحدكم ٌؽتسل منه كل ٌوم خمس مرات )........ ,؟

-1
-2
-3

الصفحة )4 -4( :

وجه الداللة
الصبلة سبب فً تكفٌر الذنوب والخطاٌا.

عن معاذ بن جبل رضً هللا عنه أن رسول هللا  -قال له ((:أال اخبرك برأس األمر كله وعموده وذروة سنامه ؟ قلت :
بلى ٌا رسول هللا  ,قال  :رأس االمر اإلسبلم  ,وعموده الصبلة  ,وذروة سنامه الجهاد)),

عمود الدٌن وركن أساس من أركانه.

 (:من فاتته الصبلة فكؤنما وتر أهله وماله ),

شدد الرسول على آدابها وحذر من تركها

-4

صلحت فقد أفلح ونجح  ,وإن
قال علٌه السبلم (( :إن أول ما ٌُحاسب به العبد ٌوم القامة من عمله صبلته ؛ فإن ُ
فسدت فقد خاب وخسر ))

أول ما سٌحاسب علٌه اإلنسان ٌوم القٌامة

-5

قال تعالى  ( :حافظو على الصلوات والصبلة الوسطى وقوموا ّلِل قانتٌن ) .

أول ما سٌحاسب علٌه اإلنسان ٌوم القٌامة.

-6

فعن علً رضً هللا عنه قال " :كان آخر كبلم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الصبلة الصبلة ,

-7

ص 2012ما داللة قوله علٌه السبلم (( ٌاببلل أقم الصبلة  ,أرحنا بها )) على الجانب الروحً ؟

-8

قال هللا تعالى (:واقم الصلوة إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر )

-9

قال تعالى(:إن اإلنسان خلق هلوعاا ,اذا مسه الشر جزوعاا ,واذا مسه الخٌر منوعاا ,إال المصلٌن ),

-10

قال تعالىٌ(:ؤٌها الذٌن آمنو إذا قمتم إلى الصلوة فؤؼسلوا وجوهكم وأٌدٌكم إلى المرافق وأمسحوا برءوسكم وأرجلكم
إلى الكعبٌن).

-11

قال تعالى (( بنً ادم خذوا زٌنتكم عند كل مسجد))).

-12
-13
-14

أراٌت الذي ٌكذب بالدٌن ,فذلك الذي ٌدع الٌتٌم ,وال ٌحض على طعام المسكٌن ,فوٌل للمصلٌن
قال تعالى (:ألم تر الى الذٌن قٌل لهم كفوا أٌدٌكم وأقٌموا الصلوة ),
قد افلح المإمنون ,الذٌن هم فً صبلتهم خشعون),

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

آخر ما وصى بها الرسول صلى هللا علٌه وسلم قبل وفاته .
لما فٌها راحة للنفس وطمؤنٌنة للقلب التصال النفس بخالقها
سبحانه وتعالى .
فتقبل نفسه على الطاعات وترتدع عن الشهوات المحرمة
التً تدفعه إلى اآلثام والمنكرات
فاإلنسان بطبعه ٌصاب بالجزع والخوؾ إن أصابته
مصٌبة.
للصبلة اثر كبٌر فً المحافظة على الجسم ,فهً طهارة
ونظافة .
ومن هنا جاء أمر هللا تعالى للمسلم أن ٌؤخذ زٌنته عند
الذهاب الى المسجد بحٌث ٌكون طٌب الرابحة حسن المظهر
جاءت الصبلة فً جانبها التربوي واإلجتماعً تحث على
مساعدة الناس وإطعام الفقراء.,
أن الصبلة جاءت مقترنة بكؾ اإلٌدي عن الظلم والعدوان
عل األخرٌن ,
امر هللا تعالى عباده المإمنٌن بالخشوع فً الصبلة

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

الصفحة 96

الوحدة السادسة  :النظم اإلسبلمٌة

الصفحة )4 -1( :

الدرس الثانً  :الجها ُد فً اإلسبلم

محتوى المادة التعلٌمٌة




اإلسبل ُم دٌنُ هللا إلى الناس جمٌعا ا وقد أمرا ّلِل تعالى بتبلٌؽه والدعوة إلٌه بالحكمة والموعظة الحسنة وال ُمجادلة بالتً هً أحسن .
ؼٌر أنه قد تظهر بعض العقبات ,فٌقو ُم بعض الناس باالعتداء على ال ُمسلمٌن ,أو منع وصول دعوة هللا تعالى إلى الناس ,أو نشر الفساد فً
األرض واألعتداء على المستضعفٌن .فشرع هللا تعالى الجهاد إلزالة تلك العقبات ,ورد العدوان عن ال ُمسلمٌن ,

أوالا  :تعرٌفه ...

ثانٌا ُ :حكمه

الجهاد لؽة  :بذل الوسع والطاقة .

اصطبلحا ا  :بذل ُ الوسع والطاقة فً الدعوة الى هللا تعالى إلعبلء كلمته.

االسئلة الوزارٌة والمقترحة
 كٌؾ أمر هللا تعالى بتبلٌػ الدعوة
اإلسبلمٌة ؟
ص2013
بٌن المقصود بالجهاد إصطبلحا ا ؟

بعض ال ُمسلمٌن وأدوه سقط عن الباقٌن ما دامت الكفاٌة قد حصلت بهم  .فإذا لم ٌقم
فرض على الكفاٌة إذا قام به
...الجها ُد فً األصل
ُ
ُ

بالجهاد أحداا  ,فإن المسلمٌن جمٌعا ا ٌؤثمون بتركه  .إال أن الجهاد ٌُصبح فرض عٌن فً أحوال خاصة منها :
1


ُ
حالةُُ اإلعتداء على المسلمٌن  :إذا نزل العدو ببلد من ببلد المسلمٌن تعٌن على أهل ذلك البلد قتالهم ودفعهم,
–
وعلى باقً المسلمٌن إعانتهم بالمال والسبلح وبالنفس.
فاذا لم ٌستطٌعوا انتقل فرض العٌن إلى من ٌجاورهم حتى تتم هزٌمة العدو ودحره قال تعالى ٌ :ؤٌها الذٌن آمنوا قاتلوا
الذٌن ٌلونكم من الكفارولٌجدوا فٌكم ؼلظة )).....

ُ
حالة النفٌر العام : .إذا أعلن الحاكم ال ُمسلم النفٌر العام ,أو استنفر مجموعة ُمعٌنة وجبت طاعته قال تعالى ٌ ":ؤٌها الذٌن آمنوا ما لكم اذا
-2
قٌل لكم انفروا فً سبٌل هللا اثاقلتم الى االرض ."... .....

ش+2013ش2010
األصل فً الجهاد فرض كفاٌة ,إال أنه ٌصٌح
فرض عٌن فً أحوال ثبلثة  .وضحها؟


اذكر أنواع الجهاد ؟
ج ....الجهاد بالنفس والمال والكلمة

ُ
حالة حضور المعركة ٌ :تعٌنُ وٌجب على من حضر المعركة مواجهة األعداء والمشاركة فً القتال وٌحر ُم علٌه الهروب من المعركة لقوله
-3
تعالى ٌ( :ؤٌها الذٌن امنوا اذا لقٌتم الذٌن كفروا زحفا فبل تولوهم األدبار) .....
ثالثا  :أنواعه ٌُ ...قسم الجهاد من حٌث الوسٌلة التً تستخدم فٌه الى األنواع اآلتٌة ...
ج للقاء العدو ومباشرة قتاله واستخدام السبلح وال ُمشاركة فعلٌا ا فً المعركة وبذل ُ النفس فً سبٌل هللا تعالى
 -1الجهاد بالنفس  -:وهو الخرو ُ
وهو أقصى ما ٌمكن أن ٌطلب من المسلم .
 -2الجهاد بالمال -:هو بذل ُ ال ُمسلم المال فً تجهٌز الجٌش بوسابل القتال المختلفة وتزوٌده بالمإونة البلزمة ووسابل النقل وكل ُ ما ٌحتاج إلٌه
إلنجاز مهامه  .قال رسول هللا ( :من جهزؼازٌا ا فً سبٌل هللا ..ومن خلؾ ؼازٌا ا فً سبٌل هللا فقد ؼزا ). ..
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وضح المقصود بالجهاد بالتفس؟



وضح المقصود بالجهاد بالمال؟

الصفحة 97

الدرس الثانً  :الجهاد فً اإلسبلم

الوحدة السادسة  :النظم اإلسبلمٌة

محتوى المادة التعلٌمٌة

الصفحة )4 -2( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

وٌدخل ُ فً الجهاد بالمال :
 .1إقامة المصانع الحربٌة.
 .2وبناء القبلع والحصون والمطارات والموانا التً ٌحتاج الٌها فً قتال األعداء .
 .3انشاء المراكز الصحٌة والمستشفٌات العبلجٌة للمقاتلٌن وأسرهم .وانفاق المال علٌهم وعلى ذوٌهم .

 -3الجهاد بالكلمة  -:الجهاد باللسان والقلم بإقامة ال ُحجة على االعداء ودعوتهم الى هللا تعالى .

وضح المقصود بالجهاد بالكلمة؟

وٌشمل كذلك  :الخطابة والكتابة والشعر وما شابه ذلك مما ٌُر ُد به على األعداء وٌرفع معنوٌات المقاتلٌن قال رسول(( هللا ٌوم ؼزوة األحزاب لحسان
بن ثابت رضى هللا عنه  :اهج المشركٌن ))....
رابعا ا  :أهمٌة الجهاد  ....رؼب األسبلم فً الجهاد وحث علٌه ودعا الى بذل النفس والمال فً سبٌل هللا تعالى ورفع منزلة المجاهدٌن.



وضرب رسول هللا واصحابه المثل والقدوة فً الحرص على الجهاد لما له من أهمٌة فً حٌاة األمة عبر العصور .

وتتمثل هذه األهمٌة فً أمور كثٌرة منها :
دف ُع باطل المشركٌن.
ورف ُع الظلم الذي ٌوقعونه بالمإمنٌن .
ورد عدوانهم عن المسلمٌن ونشر الدعوة اإلسبلمٌة.
ُ
حماٌة الدٌن من أي عدوان .

.1
.2
.3
.4
 فالجهاد ضرورة من ضرورات الحٌاة االسبلمٌة (علل) ألنه ال تستطٌع األمة أن تحمً دٌنها وتصون كرامتها وتحافظ على أوطانها
دون أن تملك القوة التً تمكنها من ذلك.
 كما أن الجهاد ضروري لحماٌة حرٌة نشر الدعوة فقد أمر هللا تعالى المسلمٌن أن ٌعملوا على إقناع الناس بما ٌدعونهم الٌه بالحكمة
والموعظة الحسنة وأن ٌجادلوهم بالحسنى وٌناقشوهم بالحجة والبرهان حتى ٌكون نشر االسبلم قابما ا على اساس من اإلقناع العقلً والرضى
النفسً واالطمبنان القلبً بعٌداا عن اإلكراه قال تعالى  ( :ال إكراه فً الدٌن ) .....
 وتبلٌػ اإلسبلم للناس جمٌعا ا واجبا ا على المسلمٌن لقوله تعالى ٌ ( :ؤٌها الرسول بلػ ما انزل الٌك من ربك) .ولكن اذا وجدت حواجز

وعقبات تمنع ذلك وكان الجهاد هو الوسٌلة الوحٌدة لكسر هذه الحواجز وازالة العقبات فعندها ٌلجؤ الى الجهاد لمنع من ٌحول ُبٌن
حرٌة االختٌار للدٌن الذٌن ٌرٌدون بقرار من الحاكم ال ُمسلم اذا رأى فً ذلك مصلحة لئلسبلم والمسلمٌن .
الناس و ُ
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الصفحة 98

الدرس الثانً  :الجهاد فً اإلسبلم

الوحدة السادسة  :النظم اإلسبلمٌة

محتوى المادة التعلٌمٌة
خامسا ا  :الفرق بٌن الجهاد واإلرهاب بالمفهوم المعاصر

الصفحة )4 -3( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة



اإلرهاب  -:هو العدوان الذي ٌُمارس ُه أفراد أو جماعات أو دول بؽٌا ا على اإلنسان أو على حق من حقوقه .




صور االرهاب  :صنوؾ التخوٌؾ واالذى والتهدٌد والقتل بؽٌر حق وتروٌع اآلمنٌن واإلعتداء على المدنٌٌن .
واالرهاب من المصطلحات المعاصرة التً ُتعب ُر عن ظاهرة أصبحت تشؽل بال الرأي العام العالمً  ,وقد حاول كثٌر من الناس تشوٌه صورة
الجهاد واعتباره نوعا ا من اإلرهاب .

أما االرهاب -:



ٌهدؾ إلى اإلعتداء على األنفس واألعراض واألموال بؽٌر وجه حق .
فهو عدوان عبثً
ُ
ا
ا
ا
ا
نساء ام اطفاال ام شٌوخا .
وهو ٌستهدؾ الفبات جمٌعا دون إستثناء سواء أكانوا رجاال ام
ا

 فالجهاد ٌهدؾ الى -:

 -1الدفاع عن األوطان ورد العدوان -2 .وحماٌة حرٌة نشر الدعوة اإلسبلمٌة -3.وحماٌة المستضعفٌن فً األرض  -4 .وهو مشروع لقتال المحاربٌن

من حٌث

الجهاد

مفهومه

بذل الوسع والطاقة فً الدعوة الى هللا تعالى إلعبلء كلمته.

الهدؾ منه

الدفاع عن االوطان ورد العدوان -2 .وحماٌة حرٌة نشر
الدعوة االسبلمٌة -3.وحماٌة المستضعفٌن فً االرض -4 .
وهو مشروع لقتال المحاربٌن المعتدٌن.

حكمه فً
اإلسبلم
صوره واشكاله

األصل فٌه فرض كفاٌة وٌصبح فرض عٌن فً حاالت ثبلثة
 -1االعتداء على المسلمٌن  -2النفٌر العام  -3حضور المعركة
الجهاد بالنفس والمال والكلمة

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

اإلرهاب
العدوان الذي ٌمارسه افراد او جماعات
او دول بؽٌا ا على االنسان أو على حق
من حقوقه
فهو عدوان عبثً ٌهدؾ الى االعتداء
على االنفس واالعراض واالموال بؽٌر
وجه حق .
وهو ٌستهدؾ الفبات جمٌعا دون
استثناء سواء أكانوا رجاال ام نساء ام
اطفاال ام شٌوخا .
حرام بكل صوره

ش2009
قارن بٌن الجهاد واإلرهاب ؟

صنوؾ التخوٌؾ واالذى والتهدٌد والقتل
بؽٌر حق وتروٌع االمنٌن واالعتداء على
المدنٌٌن
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الصفحة 99

الوحدة السادسة  :النظم اإلسبلمٌة

الصفحة )4 -4( :

الدرس الثانً  :الجهاد فً اإلسبلم

محتوى المادة التعلٌمٌة
وقد أصدر مجلس مجمع الفقه االسبلمً الدولً ال ُم نبثق عن منظمة المإتمر االسبلمً فً دورته السابعة عشر بعمان مجموعة من القرارات التً تزٌل اللبس وتمنع الخلط بٌن الجهاد واالرهاب ومن أبرز
هذه القرارات ما ٌؤتً :





تحرٌم أعمال اإلرهاب واشكاله وممارساته جمٌعها واعتبارها اعماالا اجرامٌة تدخل ضمن جرٌمة الحرابة واٌنما وقعت وأٌا كان مرتكبوها وٌعد ارهابٌا اكل من شارك فً
االعمال االرهابٌة مباشرة او تسببا او تموٌبل او دعما سواء كان فردا ام جماعة ام دولة وقد ٌكون االرهاب من دولة او دول على دول اخرى .
التمٌٌز بٌن جرابم االرهاب وبٌن المقاومة المشروعة لبلحتبلل بالوسابل المقبولة شرعا ا ألن الهدؾ من المقاومة المشروعة ازالة الظلم واسترداد الحقوق المسلوبة وهو حق
ُمعترؾ به شرعا ا وعقبل اوأقرته المواثٌق الدولٌة .
وجوب معالجة االسباب المإدٌة لئلرهاب وفً مقدمتها الؽلو والتطرؾ  ,والجهل ُ بؤحكام الشرٌعة االسبلمٌة ,وإهدار حقوق االنسان وحرٌاته السٌاسٌة الفكرٌة والتً تإدي الى
اختبلل األحوال االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة .
التؤكٌد على أن الجهاد للدفاع عن العقٌدة االسبلمٌة وحماٌة األوطان وتحرٌرها من االحتبلل األجنبً لٌس من اإلرهاب فً شًء ما دام الجهاد ُملتزما افٌه بؤحكام الشرٌعة.

وٌجب على من حضر المعركة مواجهة األعداء والمشاركة فً القتال و ٌُحرم علٌه الهروب من المعركة .
ش 2014ماذا ٌترتب على ُحضور المعركة ضد األعداء؟ جٌ .....تعٌنُ
ُ

مقارنة بٌن انواع الجهاد

من حٌث
المفهوم

صوره
واشكاله

الجهاد بالنفس
هو الخروج للقاء العدو ومباشرة قتاله واستخدام السبلح والمشاركة
فعلٌا فً المعركة وبذل النفس فً سبٌل هللا تعالى وهو اقصى ما
ٌمكن ان ٌطلب من المسلم .
واستخدام السبلح والمشاركة فعلٌا فً المعركة وبذل النفس فً سبٌل
هللا.

الجهاد بالمال
هو بذل المسلم المال فً تجهٌز الجٌش بوسابل
القتال المختلفة وتزوٌده بالمإونة البلزمة
ووسابل النقل وكل ما ٌحتاج الٌه إلنجاز مهامه
تجهٌز الجٌش بوسابل القتال المختلفة وتزوٌده
بالمإونة البلزمة

الجهاد بالكلمة
الجهاد باللسان والقلم بإقامة الحجة على االعداء
ودعوتهم الى هللا تعالى

الخطابة والشعر والكتابة

بعض النصوص الشرعٌة واستداللتها
النص الشرعً
ٌؤٌها الذٌن امنوا فاتلوا الذٌن ٌلونكم من الكفار .....
ٌ ":ؤٌها الذٌن امنوا ما لكم اذا قٌل لكم انفروا فً سبٌل هللا اثاقلتم الى االرض "... .....
ٌؤٌها الذٌن امنوا اذا لقٌتم الذٌن كفروا زحفا فبل تولوهم االدبار.....
من جهزؼازٌا فً سبٌل هللا ..ومن خلؾ ؼازٌا فً سبٌل هللا فقد ؼزا

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

وجه االستدالل
اذا نزل العدو ببلد من ببلد المسلمٌن تعٌن على اهل ذلك البلد قتالهم ودفعهم وعلى باقً
المسلمٌن اعانتهم بالمال والسبلح وبالنفس (( حالة االعتداء على المسلمٌن))
اذا اعلن الحاكم المسلم النفٌر العام او استنفر مجموعة معٌنة وجبت طاعته
(( حالة النفٌر العام )))
ٌتعٌن وٌجب على من حضر المعركة مواجهة االعداء والمشاركة فً القتال وٌحرم علٌه
الهروب من المعركة ((حالة حضور المعركة))
الجهاد بالمال
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الصفحة 100

الصفحة )4 -1( :

الدرس الثالث  :حقوق االنسان فً االسبلم

الوحدة الدراسٌة  :النظم االخبلقٌة

محتوى المادة التعلٌمٌة



االسئلة الوزارٌة والمقترحة

سبقت الشرٌعة االسبلمٌة ؼٌرها من النظم الى تقرٌر حقوق االنسان قبل  1400سنة.
ؼٌر أنه نتٌجة ألنواع الظلم التً تعرض لها البشر أفراداا وشعوبا  ,فقد وجدت المنظمات التً تطالب بإزالة هذا الظلم  ,وهذا ما تعارؾ علٌه
ب (( حقوق االنسان العالمٌة )) والتً تتفق مع الحقوق التً أقرتها الشرٌعة .

أوالا -:تعرٌؾ حقوق االنسان
هً ما اثبتته الشرٌعة االسبلمٌة من مصالح ومٌزات على سبٌل اإلختصاص  ,والزمت الجمٌع باحترامها وفقا ا للضوابط الشرعٌة .

ُ
حقوق االنسان فً االسبلم
سس
ثانٌا ا  -:أ ُ
 -1وحدة األصل للجنس البشري حٌث :
 ان هللا خلق الناس جمٌعا ا من نفس واحدة .
 وإن وجود اإلختبلفات بٌنهم فً الجنس أو اللون((علل)) ٌنبؽً أن ٌكون دافعا ا الى التعارؾ والتآلؾ والتعاون بٌن الناس  ,ولٌس ُمنطلقا ا
ٱّلِل أ ْتق ٰى ُك ْم ُ إنَّ َّ
ش ُعو ابا وقبا ٓبل لتعارفُ ٓوا ُ إنَّ أ ْكرم ُك ْم عند َّ
ُ
ٱّلِل علٌم خب ًٌۭر ﴿﴾13
للنزاع والشقاق ٌ.ؤ ٌُّها ٱل َّن ُ
اس إ َّنا خل ْقن ٰـ ُكم ِّمن ذكر وأنث ٰى وجع ْلن ٰـ ُك ْم ُ ًۭ
 وقوله علٌه السبلم (( أنتم بنو آدم من تراب )).
 -2المساواة بٌن الناس  :فقد ساوت الشرٌعة بٌن الناس فً الحقوق والواجبات بؽض النظر الى الجنس ,أو اللون ,أو الفقر.
 -3الكرامة اإلنسانٌة  :فقد منح هللا الكرامة للناس جمٌعا ا ببل إستثناء  ,قال تعالى (( ولقد كرمنا بنً أدم )).



عرؾ حقوق اإلنسان ؟

ش2013
أقام اإلسبلم حقوق اإلنسان على مجموعة من
سس ,أذكر ثبلثة منها ؟
األ ُ

ثالثا  -:حقوق اإلنسان فً االسالم
وهناك مجموعة من الحقوق لئلنسان وهً :
-1
-2
-3
-4

الحقوق الشخصٌة .
الحقوق اإلعتقادٌة والفكرٌة .
الحقوق السٌاسٌة .
الحقوق اإلقتصادٌة .

الحقوق الشخصٌة
ُ -1 
حق الحٌاة  :حق اإلنسان فً الحٌاة أول حقوقه الشخصٌة وأهمها ولذلك (علل).
أ -حرم اإلسبلم اإلعتداء على حٌاة اآلخرٌن .
ب -واعتبر اإلعتداء على حٌاة إنسان بمثابة اإلعتداء على حٌاة الناس جمٌعا ا  ,لما ٌنشا عنه من وفساد فً المجتمع
سا بؽ ٌْر ن ْفس أ ْو فساد فى ْٱأل ْرض فكؤ َّنما قتل ٱل َّناس جمٌ اًۭعا ومنْ أ ْحٌاها فكؤنما أ ْحٌا ٱل َّناس جمٌ اًۭعا ))
 قال تعالى ((من قتل ن ْف ا

هات مثاال واحداا على كل من ؟
 حق الحٌاة ,

 شرع االسبلم القصاص ل (علل)((ص))2014

أ-

للحفاظ على حٌاة اإلنسان.

ب -صٌانة ألمن المجتمع واستقراره .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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الصفحة 101

الصفة )4 -2( :

الدرس الثالث  :حقوق االنسان فً االسبلم

الوحدة الدراسٌة  :النظم االخبلقٌة

محتوى المادة التعلٌمٌة

هات مثاال واحداا على كل من ؟

ُ -2
حق الكرامة :
 وٌتمثل ُ فً حق اإلنسان أن ٌكون ُمكرما ا فبل ٌتعرض للقهر والظلم  ,وال ٌُعامل باحتقار بسبب لونه  ,أوجنسه.
 نهى اإلسبلم عن تعذٌبه ,أو ممارسة أي صورة من صور اإلمتهان لكرامته من تسفٌه ,أوشتم  ,أوتحقٌر .
قال تعالى ((ولقدْ ك َّر ْمنا بن ٓى ءادم وحم ْلن ٰـ ُه ْم فى ٱ ْلب ِّر وٱ ْلب ْحر ورز ْقن ٰـ ُهم ِّمن َّ
ض ْلن ٰـ ُه ْم عل ٰى كثٌر ِّممَّنْ خل ْقنا ت ْفض ًۭ اٌبل )) .
ٱلط ٌِّب ٰـت وف َّ

ُ -3
حق العٌش اآلمن ال ُمستقر :



االسئلة الوزارٌة والمقترحة
-1

حق ُالكرامة ,

-2

حق ُالعٌش اآلمن ,

من حق الفرد ان ٌشعر باألمان على نفسه وماله وعرضه  ,فبل ٌجو ُز اإلعتدا ُء علٌه ,أو تعذٌبه  ,دون وجه حق .
قال رسول هللا((من روع مإمنا ا لم ٌإمن هللا روعت ُه ٌوم القٌامة )).

ُ -4
حق المواطنة :

وٌشتمل على حقه فً الجنسٌة واإلقامة والتنقل واإلنتفاع بالخدمات العامة التً ُتقدمها الدولة لرعاٌاها .

 -3حقُ المواطنة .

الحقوق اإلعتقادٌة والفكرٌة :
 أقرت الشرٌعة االسبلمٌة للفرد مجموعة من الحقوق االعتقادٌة والفكرٌة التً قامت على أساسٌن هما -:
-1التكلٌؾ ُ ُ -2ح ُ
رٌة اإلختٌار .
 اإلنسان ُحر فً تصرفاته  ,لكن هذه الحرٌة لٌست ُمطلقة  ,وإنما هً ُحرٌة مسبولة ُمنضبطة بؤمرٌن هما :
ُحرٌة تحقق المصالح الشرعٌة .
أ-
بُ -حرٌة ال تإدي الى اإلعتداء على المصالح الخاصة لؤلفراد  ,أو المصالح العامة للمجتمع .



ال ُحرٌة فً اإلسبلم لٌست ُمطلقة  ,وضح
هذا القول؟

من أهم الحقوق اإلعتقادٌة والفكرٌة :
 -1حق ُحرٌة التدٌن  :أقر االسبلم لؽٌر ال ُمسلمٌن بعض الحقوق ومنها:

أ -حقهم فً إعتناق الدٌن الذي ٌُرٌدونه  ,ونهى عن إجبارهم بدٌن ال ٌرضونه ( الإكراه فً الدٌن )
ب -حقهم فً ممارسة شعابرهم الدٌنٌة  ,وإحترا ُم دو ُر العبادة الخاصة بهم .
 مع إعطاء اإلسبلم لئلنسان ال ُحرٌة فً إعتناق الدٌن  ,إال أنه حذر فً الوقت نفسه من اإلرتداد عن اإلسبلم بعد إعتناقه  ,ورتب على ذلك



عقوبة رادعة من أجل :

كٌؾ وازن اإلسبلم بٌن ُحرٌة إعتناق الدٌن
 ,وبٌن الردة عنه بعد إعتناقه ؟

أ -حماٌة ألمن المجتمع واستقراره.
ب -حفاظااعلى النظام العام .

ُ -2
حق التعلم -:





ٌرؼب به ما دام ال ٌتعارض مع مبادئ اإلسبلم ((.علل))الن ( أهمٌة التعلم)
أعطى اإلسبل ُم للفرد حقُ التعلٌم  ,وإختٌار العلم الذي
ُ
سننه ونوامٌسه وأسراره التً تدل على عظمة هللا تعالى .
العلم وسٌلة للكشؾ عن ُ
للعلم دور فً تحقٌق معنى إستخبلؾ اإلنسان فً األرض .
العلم ٌإدي إلى تقدم األمة فً مجاالت الحٌاة المختلفة والتٌسٌر على الناس فً حٌاتهم .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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حقُ التعلٌم من الحقوق التً كفلها اإلسبلم
لئلنسان  ,بٌن أهمٌة التعلٌم لئلنسان ؟

الصفحة 102

الدرس الثالث  :حقوق االنسان فً االسبلم

الوحدة الدراسٌة  :النظم االخبلقٌة

الصفحة )4 -3( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

محتوى المادة التعلٌمٌة
ُ -4
حق حُ رٌة الرأي و الفكر :


أكد اإلسبلم على ُحرٌة الفكر من خبلل دعوته الى إستخدام العقل فً التفكر ,ونهى عن التقلٌد األعمى ( علل)ألنه ٌُرٌد بناء الشخصٌة القادرة
على اإلبداع .

 ضواب ُط ُحرٌة الرأي والفكر:

أ -ان ال تتخذ ال ُحرٌة وسٌلة لنشر األفكار الهدامة .
بٌ -جب ان ُتسخ ُر ُحرٌة الرأي فً تكوٌن الرأي العام القابم على العلم ,ومسإولٌة الكلمة ,وإحترام الرأي اآلخر .



عدد ضوابط ُحرٌة الفكر ؟

الحقوق السٌاسٌة :
أ -حق ُه فً تولً المناصب العامة فً الدولة .
ب -حق ُه فً الترشح واإلنتخاب .
ج -حق ُه فً ممارسة األنشطة السٌاسٌة كافة ضمن أنظمة اإلسبلم وتشرٌعاته .

الحقوق اإلقتصادٌة :
ُ -1
حق العمل :




حث اإلسبل ُم على العمل  ,ودعا الفرد الى السعً فً طلب الرزق  ,قال تعالى(( فامشوا فً مناكبها وكلوا من رزقه).
إعتبر اإلسبلم العمل عبادة إذا قُصد به رضا هللا تعالى .
إعتبر اإلسبلم العمل حق للفرد  ,وأوجب على الدولة أن ُتهٌا العمل للقادرٌن .

ُ -2
حق التملك :


أعطى اإلسبلم للفرد حق التملك ُمراعٌا ا بذلك فطرته بما ٌحقق مصلحته و ٌُحافظ على مصلحة المجتمع .




شرع االسبلم عقوبات رادعة تمن ُع اإلعتداء على أموال اآلخرٌن بالسرقة  .وخٌانة األمانة .



رتب اإلسبلم على حق الملكٌة التزاما ا عاما ا على الجمٌع بضرورة إحترام هذه الملكٌة بعدم اإلعتداء علٌها ( والتؤكلوا أموالكم بٌنكم بالباطل
ٌب ِّم َّما ٱ ْكتس ْبن ُ))
ٌب ِّم َّما ٱ ْكتس ُبوا ُ ولل ِّنسا ٓء نص ًۭ
لرجال نص ًۭ
لم ٌفرق اإلسبلم بٌن الرجل والمرأة فً التملك ((لِّ ِّ

 بٌن اإلسبلم كٌفٌة اإلنفاق للمال ,والتصرؾ به  ,ووضع للتصرؾ به ضوابط منها :



عدد ضوابط االسبلم فً كٌفٌة انفاق المال
والتصرؾ به؟

أ -ان ٌكون التصرؾ بالمال وفق قواعد الشرع وأحكامه .
ب -ان ٌكون بما ٌحافظ على مصالح الفرد والجماعة .
 حمل اإلسبلم األفراد واجبات ُمتعددة فً أموالهم لمصلحة المجتمع وخٌره من خبلل الزكاة .
مٌزات حقوق اإلنسان فً اإلسبلم-:
ٌ تبٌن أن هذه الحقوق لٌست نظرٌات ُمجردة بل هً واقع عملً .
 أوجد اإلسبلم الوازع الداخلً لمراقبة هذه الحقوق  ,وصٌانتها من خبلل :
من خبلل تربٌة النفس تربٌة صالحة  .وتشرٌعات نظام ُعقوبات رادعة ٌُحافظ علٌها وٌمنع من التعدي علٌها .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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الصفحة 103

الدرس الثالث  :حقوق االنسان فً االسبلم

الوحدة الدراسٌة  :النظم االخبلقٌة

مجموعة الحقوق

أمثلة على
مجموعة الحقوق
 -1حق الحٌاة

الحقوق الشخصٌة

 -2حق الكرامة
 -3حررررررق العررررررٌش
اآلمن
 -4حق المواطنة
حق حرٌة التدٌن

الحقوق اإلعتقادٌة
والفكرٌة
الحقوق السٌاسٌة :
الحقوق اإلقتصادٌة

حق التعلم
حق حرٌة الرأي و
الفكر
حقررررره فرررررً ترررررولً
المناصرررررب العامرررررة
فً الدولة .
حقه فً
الترشح
واإلنتخاب .
حقه فً ممارسة
األنشطة السٌاسٌة
كافة
حق العمل
حق التملك

امثلة على كل حق

بعض النصوص الشرعٌة الدالة على
هذه الحقوق
(مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن
سا بؽ ٌْر ن ْفس أ ْو فساد فى ْٱأل ْرض فكؤ َّنما قتل ٱل َّناس جمٌ اًۭعا ومنْ أ ْحٌاها فكؤ َّنما ٓ أ ْحٌا ٱل َّناس جمٌ اعا
قتل ن ْف ا

الصفحة )4 -4( :

وجه الداللة لهذه النصوص
اعتبر اإلعتداء على حٌاة إنسان بمثابة االعتداء
على حٌاة الناس جمٌعا ا

حرررم اإلسرربلم اإلعتررداء
على حٌاة االخرٌن
فبل ٌتعرض
للقهر والظلم
بسبب لونه ,
أوجنسه.
فبل ٌجوز االعتداء علٌه
,أو تعذٌبه  ,دون حق .
وٌشتمل على حقه فً
الجنسٌة واإلقامة
والتنقل
حقا الؽٌر المسلمٌن فً ممارسة
شعابرهم الدٌنٌة  ,واحترام دور
العبادة الخاصة بهم .
حق التعلٌم وإختٌار العلم الذي
ٌرؼب به
استخدام العقل فً التفكر ونهى
عن التقلٌد األعمى
_______________

____________________
____________________

____________________

_________________________

_____________________

_________________

______________________

___________________

_____________________________

__________________

وأوجرررررب علرررررى الدولرررررة أن تهٌرررررا
العمل للقادرٌن
لررررم ٌفرررررق اإلسرررربلم بررررٌن الرجررررل
والمرأة فً التملك

فامشوا فً مناكبها وكلوا من رزقه

دعا الفرد الى السعً فً طلب الرزق

ٌب ِّم َّما ٱ ْكتس ْبن ُ))
ٌب ِّم َّما ٱ ْكتس ُبوا ُ ولل ِّنسا ٓء نص ًۭ
لرجال نص ًۭ
لِّ ِّ

لم ٌفرق اإلسبلم بٌن الرجل والمرأة فً التملك

ولقدْ ك َّر ْمنا بن ٓى ءادم وحم ْلن ٰـ ُه ْم فى ٱ ْلب ِّر وٱ ْلب ْحر ورز ْقن ٰـ ُهم ِّمن ٱل َّط ٌِّب ٰـت

حق الكرامة

من روع مإمنا ا لم ٌإمن هللا روعته ٌوم القٌامة

مرررن حرررق الفررررد ان ٌشرررعر باالمررران علرررى نفسررره
وماله وعرضه

____________________________

_________________________

( الاكراه فً الدٌن

حقهم فً إعتناق الدٌن الذي ٌرٌدونه  ,ونهى
عن اجبارهم بدٌن ال ٌرضونه
___________________

_________________

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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الصفحة 104

الصفحة )3 -1( :

الدرس الرابع :حقوق المرأة وواجباتها فً االسبلم ..

الوحدة الدراسٌة  :النظم االخبلقٌة

محتوى المادة التعلٌمٌة
 اقتضت حكمة هللا سبحانه أن تقوم الحٌاه البشرٌة على وجود الذكر و األنثى ,وأن تبنى على التعارؾ والتراحم بٌنهما ,و جعل التقوى مقٌاس
التفاضل بٌن الناس ,قال تعالى(ٌا اٌها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبابل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم )
 و قد جعل اإلسبلم لكل من الذكر واالنثى حقوقا ا وواجبات  ,قال صلى هللا علٌه وسلم (:إنما النساء شقابق الرجال)  ,ورتبها بنا اء على الوظابؾ
واألدوار المتكاملة فً المجتمع بٌن الذكور واالناث .فالعبلقة بٌن الرجل والمرأة هً عبلقة تكامل ,ال عبلقة تصارع وتنافس.

االسئلة الوزارٌة والمقترحة



وضح عبلقة الرجل بالمرأة فً اإلسبلم؟

اوالا . -:حقوق المرأة فً اإلسبلم:
 أثبت االسبلم للمرأة من الحقوق العامة ما أثبته للرجل  ,كما أعطى المرأة حقوقا خاصة  ,منها :

ُ .1
حق النفقة:



ا
فقد أوجب اإلسبلم للمرأة أما ا وبنتا ا وأختا ا
وزوجة .
حقُ النفقة من المؤكل والملبس والسكن واالحتٌاجات الضرورٌة وفق ما هو مقرر شرعا ا (علل) وذلك حفظا ا للمرأة وصٌانة لها .

 .2حقُها فً اختٌار الزوج:



إذ ٌقر اإلسبلم حق المرأة فً قبول الخاطب أو رفضه.
و قد شرع اإلسبلم الخطبة قبل االرتباط بعقد الزواج ؛( علل) فٌتعرؾ من خبللها كل من الرجال والمرأة إلى اآلخر على أن ٌتم ذلك فً الحدود الشرعٌة.

ُ -3
حق ُمراعاة أحوالها الخاصة:

 أسقط اإلسبل ُم عن المرأة الصبلة والصوم فً إٌام الحٌض والنفاس (علل)
أ -ألنها تم ُر بتؽٌرات صحٌة ونفسٌة ُمعٌنة أثناء فترة الحٌض والنفاس تإث ُر علٌها .
ب -فمن حقها أن ُتعامل  ,بما ٌناسب وضعها فً هذه الفترة  ,و ٌُحقق التزامها باألحكام الشرعٌة بهذا الخصوص.

ُ .4
حق حضانة طفلها:
-

ش2010
أوجب اإلسبلم للمرأة حق النفقة ,علل ذلك؟

أعطى اإلسبلم المرأة حق حضانة طفلها (علل) ألن فٌه تلبٌة الحاجة نفسٌة عند األم وطفلها  ,وهً األكثر ُحنواا وشفقة علٌه.

ص2012
أفر اإلسبلم للمرأة حق إختٌار الزوج ,وضح ذلك؟
ش2014
ماذا ٌترتب على المرأة عند مرورها بتؽٌرات نفسٌة
أثناء الحٌض والنفاس ؟

ش2011
علل :أعطى اإلسبلم المرأة حق الحضانة ؟

ُ -5
حق المٌراث:

أعطى اإلسبلم المرأة حقُ المٌراث  ,قال تعالى ( :للرجل نصٌب مما ترك الوالدان و األقربون و للنساء نصٌب مما ترك الوالدٌن و األقربون مما قل
منه أو كثر نصٌبا مفروضاا) .



-1
-2
-3
-4

ُ
والحكمة فً ذلك
و قد جعل نصٌب المرأة نصؾ نصٌب الرجل فً درجة االستحقاق الواحدة وفق ما هو مقرر فً نظام المٌراث ,

ص2014
كٌؾ ترد على من ٌدعون أن اإلسبلم مٌز بٌن الذكر
عن األنثى فً المٌراث؟

أن الشرع اإلسبلمً قد حمل الرجل واجبات أخرى مثل النفقة وتقدٌم المهر
فاقتضى التوازن والتكامل بٌنهما أن تؤخذ نصؾ نصٌبه من المٌراث .
وهذا لٌس تمٌٌزا بٌن الذكر واالنثى بدلٌل أن هناك حاالت ٌكون فٌها نصٌب المرأة مساوٌا لنصٌب الرجل فً المٌراث
وفً حاالت أخرى ٌزٌد نصٌبها عن نصٌبه  ,فمثبل تؤخذ األم أكثر من األخ عند عدم وجود االبن.
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الصفحة 105

الصفحة )3 -2( :

الدرس الرابع :حقوق المرأة وواجباتها فً االسبلم ..

الوحدة الدراسٌة  :النظم االخبلقٌة

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

محتوى المادة التعلٌمٌة
ثانٌا ا
ُ
.:واجبات المرأة فً اإلسبلم:
ُ
الواجبات الدٌنٌة :
-1
 فعندما تبلػ الفتاة سن التكلٌؾ تصب ُح ُمطالبة بالتكالٌؾ التً فرضها الشرع  ,قال تعالى (:من عمل صالحا ا من ذكر أو انثى وهو مإمن فلنحٌٌنه حٌوة
طٌبة ولنجز ٌنهم أجرهم بؤحسن ما كانوا ٌعلمون) .

 ومن التكالٌؾ المفروضة على المرأة-:
.1
.2
.3



االلتزام باللباس الشرعً .
وعدم التبرج .
عدم تجنب الخضوع فً القول.
االختبلط ال ُمحرم .

.4

ُ
الواجبات العابلٌة :
.2 .2
 المرأة ُمطالبة بؤداء حقوق أهلها علٌها  ,كالوالدٌن واإلخوة واألقارب من البر واإلحسان إلٌهم  ,وصلة الرحم  ,وأداء حقوقهم العامة .



أذكر اربعة من التكالٌؾ التً فرضها
الشرع على المرأة ؟

ماهً واجبات المرأة العابلٌة ؟ ولمن
تإدٌها؟

ُ
واجبات البٌت واألسرة :
.3



فقد أكدت الشرٌعة اإلسبلمٌة على مسإولٌة الزوجة عن الزوج واألوالد .
 .قال صلى هللا علٌه وسلم (:كلكم راع فمسبول عن رعٌته.....والمرأة راعٌة على بٌت بعلها وولده وهً مسبولة عنهم)

واجبات المرأة تجاه بٌتها


أ -رعاٌة حقوق الزوج  :ومن ذلك
.1
.2
.3
.4

عدد واجبات المرأة تجاه الزوج ؟

طاعة الزوج فً ؼٌر معصٌة الخالق .
والمحافظة على ماله .
وحفظ أسرار بٌته .
وإدخال السرور إلى قلبه .

 والحرص على أن تكون العبلقة بٌنهما كما أرادها هللا تعالى عبلقة من سكن ومودة ورحمة  ,قال تعالى (:ومن ءاٌاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إلٌها وجعل بٌنكم مودة ورحمة ) .
 فرعاٌة كل منهما اآلخر مطلوب شرعا  ,قال صلى هللا علٌه وسلم (( :ما استفاد المإمن .بعد تقوى هللا خٌرا .له من زوجه صالحة ؛ إن أمرها أطاعته ,
وإن نظر إلٌها سرته  ,وإن أقسم علٌها أبرته  ,وإن ؼاب عنها نصحته فً نفسها وماله)) .
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الصفحة 106

الدرس الرابع :حقوق المرأة وواجباتها فً االسبلم ..

الوحدة الدراسٌة  :النظم االخبلقٌة

محتوى المادة التعلٌمٌة

الصفحة )3 -3( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

ب -رعاٌة األبناء وتربٌتهم :
تتحمل األم نصٌبا كبٌرا من مسإولٌة رعاٌة األبناء وتربٌتهم على -:
.1
.2
.3
.4

األخبلق واآلداب اإلسبلمٌة.
والعادات السلٌمة فً التعامل مع اآلخرٌن كالصدق والشجاعة والعفة .
والمحافظة على ممتلكات الوطن واألفراد وؼٌرها .
وفً حسن إدارة الوقت فً توزٌع الواجبات التعبدٌة واالجتماعٌة والتعلمٌة والترفٌهٌة .

ولكً تنجح األم فً أداء ما علٌها من واجبات علٌها-:
 .1أن تحرص على تثقٌؾ نفسها بالثقافة اإلسبلمٌة والثقافة العامة بشكل دابم ومستمر .
 .2وأن تتذكر أنها قدوة ألبنابها فً كل ما ٌصدر عنها من أقوال ,وافعال.

 أذكر حقٌن تشترك فٌها المرأة مع الرجل ؟
ج.......حق المٌراث  ,وحق اختٌار الزوج .
ُ تقسم واجبات المرأة فً اإلسبلم إلى ثبلث أقسام ,أذكرها ؟
ج ...الواجبات الدٌنٌة ,والواجبات العابلٌة ,والواجبات فً البٌت واالسرة .
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الصفحة 107

الدرس السادس  :النظام القضابً فً اإلسبلم

الوحدة الدراسٌة  :النظم االخبلقٌة

محتوى المادة التعلٌمٌة
أوالا  :تعرٌؾ القضاء


الصفحة )3 -1( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة


شرعاا :إلزام المتخاصمٌن بالحكم الشرعً وتنفٌذه علٌهم.

عرؾ القضاء ؟

وحكمه :
ثانٌاا :مشروعٌة القضاء ُ




ٲح ُكم ب ٌْن ُهم بما ٓ أنزل َّ
ٱّلِل ُ ُ وال ت َّتب ْع أهْ وآء ُه ْم ع َّما جا ٓءك من ٱ ْلحقِّ )).
القضاء فً األصل
فرض على مجموع األمة ((ف ْ
ُ
تنصٌب من ٌقوم بالقضاء فرض كفاٌة .
وقد زاول النبً علٌه السبلم مهمة القضاء,وعٌن بعض الصحابة فً القضاء .



ما ُحك ُم القضاء؟

ثالثاا :أهمٌة القضاء
 .1القضاء ضرورة ال ؼتى عنه للمجتمع ((.علل))
أ -إلن المجتمع ال ٌخلومن الخصومات بٌن الناس.
ب -لذلك ال بد من وجود نظام قضابً ٌحكم وٌفصل فً المنازعات بٌن الناس.
 .2القضاء إحدى صوراألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر(( علل)) إلنه وسٌلة للمحافظة على المجتمع من الجرٌمة .
أساس العدل ُ بٌن الناس ((علل)) فهو :
 .3القضاء
ُ
ٌُ نص ُر به المظلوم و ٌُرد ُع به الظالم عن ظلمه.
ٌ وصل ُ الحق إلى صاحبه.
َّ
ْ
ُ
ب ٱ ْل ُم ْقسطٌن).
ح
ٌ
ٱّلِل
إ
ُ
ط
س
ق
ل
ٲ
ب
م
ه
ن
ٌ
ب
م
ك
ٲح
ف
ت
م
ك
ح
إ
و
الخصومات((.
وإزالة
اس
 وهو أساس العدل بٌن الن
نَّ
نْ
ُ ُّ
ْ
ْ ُ
ْ
ْ

رابعا :شروط القاضً

ش2009
‘اشترط اإلسبلم فٌمن ٌتولى القضاء ,علل؟

 .1اإلسبلم  :ألن (( علل))




ش2010
عد اإلسبلم القضاء ضرورة ال ؼنى عنه  ,علل ذلك؟

القضاء والٌة وال تجوز والٌة الكافر على ال ُمسلم .
القاضً ٌطبق أحكام الشرٌعة  ,وتطبٌق أحكام الدٌن ٌحتاج إلى إٌمان ٌدفع صاحبه إلى تطبٌق سلٌم ألحكامه  ,وٌحتاج إلى علم .
الن ؼٌرالمسلم ربما حمله كفره الى تعمد ُمخالفة أحكام الدٌن .

 .2التكلٌؾ  :وماهٌته
ٌ شترط بالقاضً بؤن ٌكون بالؽا ا فبل ٌجوز للصؽٌر ان ٌتولى القضاء ( ,علل) ألنه ؼٌر ُمكلؾ ,وال تنعق ُد تصرفاته بحق نفسه ,


فمن باب أولى أن ال تنعقد بحق ؼٌره .
وٌشترط بؤن ٌكون عاقبلا ,إذا ال ٌجوز أن ٌتولى القضاء ,سفٌه أو مجنون (علل),ألنه فاق ُد العقل .


 -3العدالة  :وتعنً اإلمتناع عن الكبابر وعدم اإلصرار على الصؽابر .

فبل بد أن ٌكون القاضً صحٌح الفكر فطٌناا ,بعٌدااعن السهو والؽفلة .



ٌنبؽً أن ٌكون القاضً ظاهر األمانة عفٌفا ا عن المحرمات  ,مؤمونا ا فً والؽضب (علل) لكً ٌكون حكمه بالعدل بعٌدااعن الهوى .
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الصفحة 108

الدرس السادس

الوحدة الدراسٌة  :النظم االخبلقٌة

الصفحة )3 -2( :

النظام القضابً فً اإلسبلم

محتوى المادة التعلٌمٌة

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

ٱح ُكم ب ٌْن ُهم بما ٓ أنزل َّ
ٱّلِل ُ)).
 -4العلم  :بؤن ٌكون عالما ا بؤحكام الشرٌعة اإلسبلمٌة التً سٌحكم ُبها بٌن الخصوم ((وأن ْ

-5التقوى  :بؤن ٌكون القاضً ٌتصؾ ب-:




ممن ُعرؾ بالصبلح .
واأللتزام بؤوامر هللا تعالى .واإلبتعا ُد عن المعاصً والذنوب .

خامسا ا  :أنواع القضاء فً اإلسبلم
ٌ نقسم القضاء فً اإلسبلم إلى قسمٌن هما:
 -1قضاء الخصومات ((العادي ))





وهو الذي ٌتم فٌه الفصل ُ فً المنازعات والخصومات التً تنشا بٌن األفراد فً عقودهم ومعامبلتهم المختلفة .





وهً أعلى هٌبة قضابٌة فً الدولة اإلسبلمٌة .
وٌتم فٌها النظر فً القضاٌا التً ٌكون فٌها موضوع النزاع بٌن أفراد األمة واألجهزة المسإولة فٌها وموظٌفهم بصفتهم الوظٌفٌة .
وقد طبق الخلفا ُء الراشدون – رضً هللا عنهم – هذا النوع من القضاء  ,فكانوا ٌُخصصون وقتا ا للنظر فً المظالم التً ٌرفعها بعض
أفراد الرعٌة على الوالة.

عرؾ قضاء الخصومات  ,ووالٌة
المظالم ؟

 -2والٌة المظالم  :حٌث

سادسؤ  :القواعد العامة للقضاء فً اإلسبلم
ٌ قوم النظام القضابً فً اإلسبلم على مجموعة من القواعد  ,ومنها-:
 -1األصل براءة الذمة إال إذا قام دلٌل على خبلؾ ذلك :

 األصل فً اإلنسان أنه بريء حتى تثبتُ بالدلٌل أنه قد أرتكب فعبلا ٌستوجب ال ُعقوبة .
 -2البٌ ُ
نة على من أدعى  ,والٌمٌنُ على من أنكر((.علل)) وذلك:
 للمحافظة على حقوق األفراد.
 وحتى ال ُتلقى التهم على الناس ُجزافا ا دون ُحجة أو دلٌل قاطع .
صل ُح جابز بٌن
 جاء فً رسالة عمر بن الخطاب إلى أبو موسى األشعري (( البٌنة على من أدعى  ,والٌمٌن على من أنكر  ,وال ُ
صلحا ا أحل حراما ا أو حرم حبلالا  ,ومن أدعى حقا ا ؼابباا ,فؤضرب له امداا ٌنتهً إلٌه ,فؤن جاء ببٌنة أعطٌته بحقه  ,فإن
المسلمٌن إال ُ
أعجزه ذلك استحللت علٌه القضٌة .

ش2016
ٌقوم النظام القضابً فً اإلسبلم على مجموعة من
القواعد العامة ,أذكر اثنٌن منها؟

 -3الناس أمام القضاء سواء .



ال فرق فً ذلك بٌن والً أو فرد  ,أو بٌن فقٌر وؼنً  ,وبٌن قوي وضعٌؾ.
جاء فً رسالة عمر السابقة (( آمن بٌن الناس فً وجهك ومجلسك وقضابك حتى ال ٌطمع شرٌؾ فً حٌفك ,وال ٌٌؤس ضعٌؾ من
عدلك)).
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الصفحة 109

الدرس السادس  :النظام القضابً فً اإلسبلم

الوحدة الدراسٌة  :النظم االخبلقٌة

محتوى المادة التعلٌمٌة

الصفحة )3 -3( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

سابعاا :إستقبلل القضاء


وٌقصد به أن ال ٌقع القضاة تحت تؤثٌر سلطة  ,أو شخص من شؤنه أن ٌنحرؾ به عن الهدؾ األسمى للقضاء .

( أهداؾ القضاء)).

ُ
إقامة العدل بٌن الناس .
-1
 -2إٌصال ُ الحقوق إلى أصحابها.
 القضاء فً اإلسبلم ُمستقل بذاته  ,وال ٌجوز التدخل فً عمل القاضً للتؤثٌر فً ما ٌصدره من أحكام ((علل)).
 -1الن القضاء ُحكم الشرع على وجه اإللزام  ,وهذا العمل أنٌط بالقاضً وحده .
سٌحاسب هللا تعالى القاضً علٌه ٌوم القٌامة  ,فمن حقه أن ٌرفض القاضً التدخل فٌه
 -2الن القضاء إلتزام بشرع هللا  ,و ُ
 -3حتى الٌتعرض القاضً إلى سخط هللا تعالى ٌوم القٌامة .
ُ محاسبة القضاة :ؼٌرأن إستقبلل القضاء ال ٌمنع من توجٌه النصح واإلرشاد من قبل ولً األمر للقاضً ,ومراقبته واإلشراؾ علٌه
ومحاسبته وعزله إذا كان هناك مبرر للذلك.

 أثر ُمراقبة و ُمحاسبة القضاء  :لها أثر كبٌر فً زٌادة كفاءة القاضً من حٌث....
 .1متابعته لما ٌُصدره القاضً من أحكام .
 .2قٌاس مدى التزامه بؤحكام الشرع .
 .3للسرعة فً حسم القضاٌا بٌن ال ُمتخاصمٌن.

 سماتُ القضاء فً اإلسبلم وشمولٌته:

 مع ان االسبلم وضع القواعد العامة لتنظٌم القضاء إال أنه فٌه ُمتسعا ا ,وٌتصؾ بمرونته الستٌعاب حاجات المجتمع وتطوره من حٌث -:
 تقسٌم القضاء حسب أنواع القضاٌا.
 تمثٌل المحكمة بؤكثر من قاض واحد.
 التدرج فً مراحل األحكام الشرعٌة فً المجتمع اإلسبلمً (.علل)  ,وذلك حتى ٌُمكن الخصوم اإلعتراض على ال ُحكم
الصادر من جهة القضاء األدنى إلى الجهة األعلى إذا شعر بؤي ظلم .
ٌنقسم ُالقضاء الى نوعٌن قضاء خصومات والٌة المظالم  ,فما النوع الذي ٌختص بالنظر فً القضاٌا االتٌة ؟
ص 2014
 .1إذا إشتكى تاجر على موظؾ الضرابب بصفنه الوظٌفٌة .
ج ......نوع القضاء هو والٌة المظالم .
 .2إذا أراد مالك بٌت إخراج المستؤجر عنده لخبلؾ فً عقد اإلجارة بٌنهما .
ج ......نوع القضاء هو قضاء الخصومات .

ش+2014ص2015
 عدد شروط من ٌتولى القضاء ؟
االجابة
االسبلم ,التكلٌؾ  ,العدالة  ,العلم  ,التقوى .

صٌ 2013قوم النظام القضابً فً االسبلم على مجموعة من القواعد العامة ,فما القاعدة التً استند الٌها القاضً فً كل حالة من الحالتٌن االتٌتٌن ؟
 .1أخلى القاضً سبٌل متهم بالؽش لعدم وجود األدلة ,دون أن ٌطلب منه أن ٌثبت براءته.
ج .......القاعدة هً  ....األصل براءة الذمة إال إذا قام دلٌل على خبلؾ ذلك .
 .2طلب القاضً من شرٌك – أدعى أن شرٌكه ٌختلس من أموال الشركة – أن ٌقدم ما ٌثبت هذا االدعاء .ج ..القاعدة  -البٌنة على من أدعى الٌمٌن على
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الصفحة 110

الوحدة السابعة
الحضارة اإلسبلمٌة وحاضر العالم اإلسبلمً
الدرس األول  :األمة اإلسبلمٌة .

الدرس الثنً  :العولمة .

الدرس الثالث  :أسباب تراجع الدور الحضاري لؤلمة فً العصر الحاضر (.)1

الدرس الرابع  :أسباب تراجع الدور الحضاري لؤلمة فً العصر الحاضر (.)2

الدرس الخامس  :اهتمام األردن بالقضاٌا اإلسبلمٌة.
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الصفحة 111

الوحدة الدراسٌة  :الحضارة اإلسبلمٌة وحاضر العالم اإلسبلمً

الدرس األول  :األمة اإلسبلمٌة

محتوى المادة التعلٌمٌة
 وصؾ القرآن الكرٌم األمة اإلسبلمٌة بؤنها خٌرأمة أخرجت للناس (علل)



لما تحمل ُه األمة من فضابل تتصؾ بها وتدعو إلٌها  .لٌعم الخٌر على المجتمع اإلنسانً.

اوالا :تعرٌؾ األمة اإلسبلمٌة  -:األمة اإلسبلمٌة تعبٌر ٌُطلق على المجتمعات التً ٌشتر ُك أفرادها فً اإلٌمان بالعقٌدة اإلسبلمٌة ومفاهٌم
الحٌاة ,والقٌم اإلسبلمٌة ,وال ُمثل اإلنسانٌة ,وأنظمة الحٌاة ,التً جاء بها اإلسبلم.

الصفحة )2 -1( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة
ش2015
وضح المقصود باألمة اإلسبلمٌة ؟

ثانٌا ا :خصابص األمة اإلسبلمٌة
 تمٌزت األمة اإلسبلمٌة عن ؼٌرها من األمم بالعدٌد من الخصابص ,منها:
.1قٌامها على توحٌد هللا تعالى -:
 أهمٌته :فتوحٌ ُد هللا تعالى هو األساس الذي تقوم علٌه األمة اإلسبلمٌة  ,وهو الذي ٌوح ُد شعوبها  ,وٌحك ُم عبلقاتها .قال تعالى {:إن هذه


أمتكم أم اة واحدة وأنا ر ُبكم فاعبدون},
أثر التوحٌد " -وهذا التوحٌد ٌتجلى فً أركان اإلٌمان واإلسبلم.

.2جم ُعها بٌن العلم واإلٌمان  -:إن العلم والسعً الكتسابه من خصابص هذه األمة ,فالعلم دلٌل إلى حقابق اإلٌمان والدعوة إلٌه .

 إزدهرت الحضارة اإلسبلمٌة
 قال تعالىٌ{:رفع هللا الذٌن ءامنوا منكم والذٌن أوتوا العلم درجات }

بسببإحترام المسلمٌن للعلم .ووتشجٌعهم له امتثاالا للتوجٌهات القرآنٌة.

تتصؾ
 -3دعوتها الى هللا تعالى للحكمة والموعظة الحسنة  -:وتمثل ذلك فً تحكٌمها للعقل .واستخدامها للوسابل واألسالٌب التً
ُ
بالحكمة و ُحسن التصرؾ فً األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر إمتثاالا ألمر هللا (( اد ُع الى سبٌل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ))
 -4وسطٌتها  -:فهً أمة االعتدال والتوسط فً ما تتبنى وٌظه ُر ذلك من خبلل -:أو(مظاهر وصور وسطٌة األمة)
أ -المناهج والتشرٌعات.
ب -فً رعاٌة المصالح العامة والخاصة .
ج -فً المحافظة على حقوق والقٌام بالواجبات.
د -فً تعاملها مع ؼٌر ؼٌرها من األمم قال تعالى(( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ا )).

صر والتكافل .
 -5قٌامها على التنا ُ
 األمة اإلسبلمٌة امة واحدة ٌتناصر افرادها فٌما بٌنهم وٌتكافلون  ,فال تعالى (( والمإمنون والمإمنات بعضهم أولٌاء بعض)).
 -6إنفتاحها على التناصر والتكافل  .االمة االسبلمٌة تستفٌد مما عند االخرٌن من علوم ,مع المحافظة على الثوابت التً شرعها هللا .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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ص2010
من خصابص األمة اإلسبلمٌة وسطٌتها  ,وضح ذلك؟

ص2012
تمٌزت األمة اإلسبلمٌة عن ؼٌرها من األمم بانفتاحها
على اآلخر  ,علل ذلك ؟

الصفحة 112

الوحدة الدراسٌة  :الحضارة اإلسبلمٌة وحاضر العالم اإلسبلمً

الدرس األول  :األمة اإلسبلمٌة

محتوى المادة التعلٌمٌة
ثالثا ا  :روابط ُاالمة االسبلمٌة

الصفحة )2 -2( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

 -1وحدةُ العقٌدة االسبلمٌة حٌث-:

ٌ إمن المسلمون جمٌعا ا بعقٌدة واحدة تقوم على اإلٌمان باّلِل ومبلبكته وكتبه ورسله والٌوم اآلخر والقدر خٌره وشره.
 و ُتعد العقٌدة أقوى الروابط بٌن أفراد األمة اإلسبلمٌة .

 . -2.وحدةُ التشرٌع :إن مما ٌإكد ترابط األمة و وحدتها أنها تعتم ُد على تشرٌع واحد ,مصدره الربٌس القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة
الشرٌفة ,قال تعالى {:إن الحكم إال هللا أمر أال تعبدوا إال إٌاه ذلك الدٌن القٌم الدٌن القٌم ولكن أكثر الناس ال ٌعلمون }.
.3وحدةُ اللؽة ُ :تشكل ُ اللؽة العربٌة رابطا ا قوٌا ا بٌن أفراد األمة اإلسبلمٌة كونها لؽة القران الكرٌم الذي ٌحرص المسلمون على تبلوته وفهم معانٌه
.وهذا ال ٌعنً إلؽاء لؽات الشعوب األخرى  ,وإنما ٌجعل للؽة العربٌة أهمٌة كبرى بٌنهم.

.4وحدة التارٌخ و المصٌر :

ش2012
ا
ا
ُتشكل اللؽة العربٌة رابطا قوٌابٌن أفراد األمة
اإلسبلمٌة ,علل ذلك؟

 مما ٌربط هذه األمة وٌوحدها أنها ذات تارٌخ واحد  ,هو مصدر عزتها وفخرها .
 وأنها تشترك فً وحدة الهدؾ والؽاٌة والمصٌر ,مستلهمة ذلك من رسالة اإلسبلم الخالدة التً ٌحملها كل فرد من أفراد هذه األمة.
 -5وحدة الثقافة والفكر ومنظومة القٌم ُ :تشكل ُ الثقافة االسبلمٌة ال ُمنبثقة عن المصدرٌن األساسٌن (القرآن الكرٌم و السنة النبوٌة الشرٌفة).
 كذلك توحدهم القٌم واألخبلق الحمٌدة :مثل
 وصلة االرحام . مساعدة الفقراء آداب المعامبلت . -المشاركة فً المناسبات

 .6وحدة المشاعر واآلمال حٌث -:

ٌ جم ُع المسلمٌن الكثٌر من األحاسٌس والمشاعر فهم ٌُحبون ما ٌُحبه هللا ورسوله وٌكرهون ما ٌكرهه هللا ورسوله ,و ٌُحب بعضهم بعضاا ,و
ٌفرحون بنصر دٌن هللا و ٌؽضبون النتهاك ُحرمات هللا.
 وهم فً ذلك كما قال عنهم رسول هللا( :مثل المإمنٌن فً توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سابر
الجسد بالسهر والحمى) .

ص2015

 .1قٌامها على توحٌد هللا تعالى
 .2جمعها بٌن العلم واإلٌمان

ٌشترك أفراد األمة اإلسبلمٌة بمجموعة روابط تجمع بٌنهم  ,أذكر اثنٌن منها ؟
االجابة............

 .1وحدة العقٌدة االسبلمٌة
 . .2وحدة التشرٌع :

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ش+ 2013+2010ص2014
تمٌزت األمة اإلسبلمٌة بعدة خصابص ,أذكر ثبلثا
منها ؟ االجابة
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 .3وسطٌتها

الصفحة 113

الوحدة الدراسٌة  :الحضارة اإلسبلمٌة وحاضر العالم اإلسبلمً

الدرس الثانً :العولمة

محتوى المادة التعلٌمٌة

الصفحة )2 -1( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

أوالا :تعرٌؾ العولمة  :تعنً سهولة إنتقال األشخاص والسلع برفع الحواجز بٌن الشعوب بحبث ٌُصب ُح العالم كقرٌة صؽٌرة  ,وذلك نتٌجة التقدم
العلمً والتكنولوجً ال ُمعاصر مما حقق هذه السهولة فً اإلنتقال .
 اكثر ظهور للعولمة هو فً الجانب اإلقتصادي ,بإزالة الحواجز من أجل حرٌة انتقال السلع والخدمات .
 ثم توسع هذا المفهوم لٌشمل النواحً السٌاسٌة والثقافٌة والتربوٌة.

ش2015+2014ش
وضح المقصود بالعولمة؟

ثانٌاا :وسابل العولمة
 .1المؤسسات اإلقتصادٌة الدولٌة الكبرى ,مثل -:



 صندوق النقد الدولً  .منظمة التجارة الدولٌة  - .الشركات المتعددة الجنسٌات والعابرة للقارات.البنك الدولً .
المإسسات اإلعبلمٌة من (مثل) -:وسابل اإلتصال المعاصرة  .الفضابٌات  .شبكات اإلنترنت .

ش2013
هات مثاالا واحد ااعلى وسٌلة من وسابل العولمة ؟

 .2وسابل تسهٌل إنتقال السلع واألشخاص واألفكار.
ثالثا ا :آثار العولمة اإلٌجابٌة -:
 .1تحرٌ ُر أسواق التجارة بعدم وضع قٌود على حركة السلع التجارٌة بٌن الدول ,مما ٌإدي إلى -:
 النمو االقتصادي على المستوى العالمً .
 تحقٌقُ ال ُمنافسة الواسعة بما ٌضمن جودة السلع والخدمات .
 .2المساعدة فً حل المشكبلت اإلنسانٌة مثل مشكبلت البٌبة وال ُمخدرات النها اصبحت ُمشكلة عالمٌة .
 .3نشر التكنولوجٌا وتسهٌل الحصول على المعلومات  ,كما فً اإلنترنت .

رابعا ا :آثار العولمة السلبٌة :
 .1فرض الدول الكبرى الهٌمنة قوالب فكرٌة وثقافٌة على الدول األخرى حٌث(( العولمة الثقافٌة ))


تك ُمنُ خطورتها فً هٌمنة ثقافة واحدة  .وتهمٌش الثقافات األخرى فً العالم  .وهذا من سلبٌات العولمة الثقافٌة .

ص2010
أذكر أربعة من آثار العولمة السلبٌة ؟

 .2إستٌبلء الدول الكبرى على إقتصادٌات الدول األخرى عن طرٌق -:



إٌها ُمها بتطوٌر اإلنتاج القومً لها .
ومن ثم إدخالها فً منافسات ؼٌر متكافبة مما ٌإدي إلى زٌادة البطالة, ,وتدمٌر اإلقتصاد (( .

سلبٌات العولمة اإلقتصادٌة )).

 .3تحك ُم الدول الكبرى بالقرار السٌاسً على حساب ُحرٌات الشعوب وثرواتها (( العولمة السٌاسٌة )).


وبالتالً إضعاؾ دور الدولة وسٌطرتها على وقدراتها  ,وهذا من سلبٌات العولمة السٌاسٌة .

 .4محاولة الدول الكبرى الؽاء النسٌج اإلجتماعً للشعوب من خبلل -:تدمٌر الهوٌة اإلجتماعٌة .تدمٌر األسرة كنواة للنسٌج
اإلجتماعً  (( .سلبٌات العولمة اإلجتماعٌة )).

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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الصفحة 114

الوحدة الدراسٌة  :الحضارة اإلسبلمٌة وحاضر العالم اإلسبلمً

الدرس الثانً :العولمة

محتوى المادة التعلٌمٌة

الصفحة )2 -2( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

خامسؤ :كٌفٌة التعامل مع العولمة .
 فً ظل اآلثار السلبٌة للعولمة ,ال ُبد من الدفاع عن قٌمنا وأخبلقنا وإقتصادنا (,علل) لتحقٌق نهضة إسبلمٌة تدفع األمة إلى آفاق االزدهار
والتقدم.
كٌفٌة التعامل مع العولمة (( واجبات األمة للتصدي لسلبٌات العولمة ))-:

 .1تحصٌن أبناء األمة فً وجه التحدٌات التً تفرضها ممارسات العولمة المعاصرة وذلك من خبلل :




بناء الشخصٌة اإلسبلمٌة القادرة على مواجهة التحدٌات من خبلل الفهم العمٌق لئلسبلم بوسطٌة وتوازن .
العناٌة بمناهج التعلٌم وخاصة مناهج التربٌة اإلسبلمٌة .
بناء جٌل قادر على مواجهة سلبٌات العولمة .

 .2التعامل مع العولمة وفق خطة ُ
شمولٌة واعٌة وذلك :باالستفادة من العولمة اإلٌجابٌة  ,واالبتعاد عن آثارها السلبٌة .
األسالٌب التً وضعها مجمع الفقه اإلسبلمً للتعامل مع العولمة بطرٌقة إٌجابٌة :
 .1التعرٌؾ بعالمٌة اإلسبلم من خبلل :




ما ٌقدمه من حلول للمشكبلت البشرٌة وفق منهج علمً موضوعً ٌستخدم الوسابل المتاحة .
التؤكٌد على رحابة اإلسبلم  ,وانفتاحه على الحضارات .
االستفادة من إنجازات العولمة العلمٌة.

 .2تقوٌة المإسسات اإلسبلمٌة الدولٌة الخاصة بالعمل اإلسبلمً والعربً المشترك مثل :




.3
.4
.5
.6

منظمة المإتمر اإلسبلمً .
المنظمة اإلسبلمٌة للتربٌة والعلوم.
جامعة الدول العربٌة.

ضرورة العمل الجاد إلقامة األسواق العربٌة المشتركة  ,وتشجٌع المشروعات االقتصادٌة بٌن الدول العربٌة .
التعاون بٌن الدول اإلسبلمٌة لمحاربة الفقر من خبلل إنشاء مإسسات عالمٌة تعنى بالزكاة والتكافل االجتماعً
العمل على إعادة صٌاؼة العبلقة بٌن العالم اإلسبلمً والنظام الدولً ,بما ٌإكد إستقبللٌة الدول اإلسبلمٌة ,وإحترام سٌادتها
للمحافظة على الهوٌة اإلسبلمٌة .
العمل على الرقً بالقدرات العلمٌة فً الببلد اإلسبلمٌة ,وتوطٌن التكنولوجٌا المعاصرة فٌها .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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الصفحة 115

الوحدة الدراسٌة  :الحضارة اإلسبلمٌة

الدرس الثالث  :اسباب تراجع الدور الحضاري لؤلمة االسبلمٌة فً العصر الحاضر()1

محتوى المادة التعلٌمٌة

الصفحة )1 -1( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

 بلؽت الحضارة االسبلمٌة أوج ازدهارها عندما قدمت للبشرٌة عطاء متمٌزا فً مجاالت الحٌاة المعرفٌة والتطبٌقٌة واإلنسانٌة جمٌعها وأدت
دورها الحضاري بنجاح .ولكن هذا الدور تراجع بفعل عوامل داخلٌة .
اشكال هذه الهٌمنة على العالم اإلسبلمً-:

اوالا -:الهٌمنة العسكرٌة والسٌاسٌة.
ثانٌا ا-:الهٌمنة االقتصادٌة على ثروات الببلد اإلسبلمٌة.
ثالثا ا :الهٌمنة الثقافٌة والفكرٌة .

اوالا -:الهٌمنة العسكرٌة والسٌاسٌة.


لما ضعفت األمة االسبلمٌة وتراجعت حضارٌا ا واصابتها عوامل التخلؾ والضعؾ طمع فٌها المستعمرون.

مظاهرودو ُر ال ُمستعمرٌن على الببلد االسبلمٌة

أ-
ب-



 .1تمكنوا من إحتبلل ببلد ال ُمسلمٌن والسٌطرة على شعوبها لفترات طوٌلة اختلفت من بلد لآلخر.
والتؽلب علٌهم.
 .2وعملوا على بث الخبلؾ والفُرقة بٌن ال ُمسلمٌن لٌسهل علٌهم مواجهتهم
ُ
 .3كما سعوا الى القضاء على القوى واإلمكانات ال ُمتاحة التً تعمل على نهضة األمة والمحافظة على وحدتها وتمكنها من ُمقاومة األجنبً
والوقوؾ فً وجه مخططاته وعدوانه .
 .4وعملوا على إقصاء التشرٌع االسبلمً عن حٌاة االمة اإلسبلمٌة وإحبلل القوانٌن الوضعٌة مكانه.
 .5وتفتٌت العالم اإلسبلمً الى كٌانات ُمتعددة ومن األمثلة على ذلك الؽزو الٌهودي لفلسطٌن والذي أدى إلى احتبللها والعبث بمقدساتها
اإلسبلمٌة مع ما تمثله فلسطٌن من مكانه عظٌمه عند ال ُمسلمٌن تظه ُر فً ما ٌؤتً:
حرص ال ُمسلمٌن منذ بداٌة الدعوة اإلسبلمٌة على فتح فلسطٌن ونشر الدٌن االسبلمً فٌها,وقد روى عدد من الشهداء من صحابة رسول هللا
علٌه السبلم بدمابهم ارضها المباركة .
.احتواإها على مدٌنة القدس المشرفة التً لها ارتباط وثٌق بالمسلمٌن لقدسٌتها ومنزلتها فً عقٌدتهم وتارٌخهم ووجدانهم فهً تضم فً
رحابها المسجد االقصى المبارك اولى القبلتٌن وثالث الحرمٌن الشرٌفٌن .
ثانٌا-:الهٌمنة االقتصادٌة على ثروات الببلد اإلسبلمٌة.
تمكنت الدول األجنبٌة ولفتره طوٌلة من السٌطرة على المقدرات االقتصادٌة للببلد اإلسبلمٌة وذلك عن طرٌق اإلمتٌازات التً حصلت علٌها
عن طرٌق ممارسة أنواع الضؽوط وبخاصه وجود الهٌمنة العسكرٌة والسٌاسٌة .

ُ
الهٌمنة اإلقتصادٌة على ثروات الببلد اإلسبلمٌة أشكاالا عدة منها-:
 وقد أخذت

.1السٌطره على مصادر الثروة فً العالم االسبلمً .
ُ
محاربة الشركات الوطنٌة ومحاولة افشالها.
.2
 .3استخدام القروض المالٌة والدٌون وسٌلة للتدخل فً شإون بلدان العالم االسبلمً وفرض هٌمنتها علٌها.
 .4الزام بلدان العالم االسبلمً بالتبعٌة االقتصادٌة الى الدول األجنبٌة .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

ش2015
هات مثاألواحدااصحٌحااعلى مظهر من مظاهر الهٌمنة
العسكرٌة والسٌاسٌة للمستعمرٌن على الببلد
اإلسبلمٌة ؟

ص2009
تمثل فلسطٌن مكانة عظٌمة عند ال ُمسلمٌن تظهر فً
أمور عدٌدة ,وضح اثنتٌن منها ؟

ش+2009ش+2012ص2012
أخذت الهٌمنة االقتصادٌة على ثروات الببلد
اإلسبلمٌة أشكاال عدة ,أذكر ثبلثة منها ؟

الصفحة 116

الوحدة الدراسٌة  :الحضارة اإلسبلمٌة
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االسئلة الوزارٌة والمقترحة

ثالثا ا  :الهٌمنة الثقافٌة والفكرٌة (الؽزو الثقافً )
ٌُع ُد الؽزو الثقافً أش ُد خطورة من الؽزو العسكري ألنه ٌُهٌا األمة للؽزو العسكري .وقد أتخذ اشكاالا عدة منها-:

أشكال ُ الهٌمنة الثقافٌة والفكرٌة
 -1التبشٌر (التنصٌر)




هو حركة دٌنٌة سٌاسٌة استعمارٌة تتست ُر تحت ؼطاء نشر المسٌحٌة فً المجتمعات اإلسبلمٌة ودول العالم الثالث .
وهً تهدؾ فً الحقٌقٌة الى خدمة المطامع االستعمارٌة فً إحكام السٌطرة على هذه الشعوب (.الهدؾ الربٌسً للتبشٌر)
وقد أخذت أوروبا تؽزو العالم اإلسبلمً فً آواخر القرن السادس عشر المٌبلدي عن طرٌق التبشٌر حٌث  ( :دور أوروبا فً دعم التبشٌر)
 .1رصدت لذلك األموال ُ الضخمة.
 .2وأقامت له مراكز متعددة فً العالم االسبلمً.
 .3وعملت على تسهٌل ُمهماته.
 .4واستخدمت التنصٌر وسٌلة من وسابل الؽزو الفكري والحضاري باسم العلم ونشر الدٌن واالنسانٌة )

ش2015
وضح المقصود بالتبشٌر ؟

ُ
الحركة التبشٌرٌة باإلضافة الى ذلك:
وتهدؾ
ُ

اضعاؾ العقٌدة االسبلمٌة فً نفوس المسلمٌن.
-1
ُ
 -2وتشكٌ ُك ال ُمسلمٌن فً دٌنهم وتارٌخهم.
-3واضعاؾ الروح االسبلمٌة عند المسلمٌن.
 -4وتمزٌقُ وحدة األمة االسبلمٌة تمهٌداا الحتبلل ببلدهم وتثبٌت االستعمار فٌها.
 -5واثارة ُالطابفٌة والعصبٌة فً ببلد المسلمٌن.
 -6وتدمٌ ُر األخبلق والقٌم اإلسبلمٌة من أجل تفرٌػ المسلمٌن من القٌم واألخبلق اإلسبلمٌة كلها .
 -7ونش ُر االفكار العلمانٌة حتى تحل ُ محل الفكر االسبلمً فً عقول ال ُمسلمٌن.

أهداؾ الحركة التبشرٌة من جهة صموبٌل زوٌمر ( القول ُ للزوٌمر)

 .1ان ُمهمة التبشٌر التً ندبتكم الدول ُ المسٌحٌة للقٌام بها فً الببلد المحمدٌة لٌست هً إدخال ال ُمسلمٌن فً المسٌحٌة .
 .2وانما ُمهمتكم ان ُتخرجوا ال ُمسلم من اإلسبلم لٌصبح مخلوقا ال صلة له باّلِل وبالتالً ال صلة له باألخبلق .
 .3وبذلك تكونون انتم بعملكم هذا طبلبع الفتح االستعماري فً الممالك اإلسبلمٌة وهذا ما قُمتم به خٌر قٌام.

وقد اتبع ال ُمبشرون وسابل عدة لتحقٌق أهدافهم مثل:
أ-التطبٌب:

ش2011
اتبع ال ُمبشرون وسابل عدة لتحقٌق اهدافهم  ,أشرح
أربعا ا منها ؟

بفتح المستشفٌات .وبعث اإلرسالٌات الطبٌة ُمستؽلٌن بذلك حاجة المرضى وظروفهم.

ب -التعلٌم:

بإنشاء المدارس ورٌاض االطفال والكلٌات الجامعٌة والمعاهد الثقافٌة والعلمٌة فً البلدان السبلمٌة.

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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محتوى المادة التعلٌمٌة

الصفحة )3 -2( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

ج-االعبلم:



بنشر الكتب والمجبلت .وانشاء المكتبات ,ومراكز المعلومات والبحث والدراسات.وإقامة المطابع وتؤسٌس دور النشر.
ومن صوره فً هذه االٌام فتح القنوات الفضابٌة التً تسعى إلفساد العقٌدة والتشكٌك فً الثوابت اإلسبلمٌة

د -االعمال االجتماعٌة:
بتؤسٌس النوادي والجامعات وؼٌرها لنشر العادات االجتماعٌة الؽرٌبة ال ُمخالفة للقٌم والعادات االسبلمٌة.

 -2التؽرٌب الثقافً -:
وٌقصد به صبػ حٌاة المسلمٌن بالثقافة الؽربٌة بحٌث تؽدو صورة ُمشابهة للحٌاة فً الؽرب.

وتكمن خطورة التؽرٌب الثقافً فً استهدافه مجاالت حٌاة المسلم ومنها:
مجال العقٌدة :
أ-

 .1وذلك بتشكٌكه فً الؽٌبٌات وعدم اإلعتراؾ اال بما ٌقع ضمن االدراك الحسً
 .2وتشكٌك االجٌال فً شمولٌة االسبلم لمناحً الحٌاة العلمٌة و العملٌة كافة.
 .3واالدعاء بوجود تناقص بٌن العلوم الدٌنٌة والعلوم الدنٌوٌة.

ب -مجال الحٌاة االجتماعٌة-:

ش+2013ش2014
وضح المقصود بالتؽرٌب الثقافً ؟
ش 2010بٌن كٌؾ ٌتم التؽرٌب الثقافً فً
كل مجال من المجاالت اآلتٌة ؟
 .1العقٌدة

 .2الحٌاة االجتماعٌة.

 .1بتعزٌز دعوات القومٌة والعرقٌة واالقلٌمٌة والتفرقة ال ُعنصرٌة.
 .2والعمل على تفكٌك الروابط االسرٌة.

ج -المجال االقتصادي-:
 .1بتعظٌم النظام الرأسمالً وجعله المعٌار الوحٌد للنمو االقتصادي وتطوره .
 .2واباحة المعامبلت الربوٌة بل وجعلها األساس فً البناء االقتصادي .

د -المجال األخبلقً-:
باإلٌمان بمبادئ الفردٌة والنفعٌة وحب الذات وتهمٌش االخبلق الكرٌمة مثل بر الوالدٌن واالٌثار واإلحسان الى الجار .

 -3األخبلق .

ه  -المجال الفكري  -:من خبلل
العمل على ملا عقول االجٌال باألفكار الباطلة التً تناقض مبادئ االسبلم وحقابقه الثابتة وتهد ُم كٌان األمة مما أدى-:
أ -الى تبنً بعض االشخاص الفكر الؽربً والدعوة الٌه فً المجتمعات االسبلمٌة .
ب -ومحاربه الفكر االسبلمً ومبادبه.

 لمواجهة االخطار الخارجٌة ٌنبؽً على األمة تتحمل مسإولٌاتها تجاه ذلك ومن هذه المسإولٌات:
 -1الفه ُم الصحٌح لئلسبلم

وهو الفهم ال ُمستن ُد الى نصوص القران الكرٌم والسنة النبوٌة الشرٌفة واجتهادات العلماء الذٌن ٌُعتد بعلمهم واٌصال هذا الفهم لؤلجٌال ال ُمسلمة
بمختلؾ الوسابل .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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ش2013
ٌنبؽً على األمة تحمل مسإولٌاتها فً مواجهة
األخطار الخارجٌة ,أذكر ثبلثا ا من هذه المسإولٌات؟

الصفحة 118
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ُ
تحقٌق التكامل بٌن مإسسات ال ُمجتمع المختلفة كاألسرة والمسجد والمدرسة و االعبلم .
--2
أ -من اجل بناء الشخصٌة االسبلمٌة التً تتمسك بثوابت األمة وتعٌش العصر بإنجازه وتقدمه.
ب -وتكون قادرة على مواجهة التحدٌات بثبات وعزٌمة بعٌداا عن الحٌرة واالضطراب الذي ٌُمكن ان ٌنشاْ من تناقض مصادر التوجه والتربٌة.

كشؾ ُمخططات األعداء -:-3
ُ

بتوعٌة األجٌال المسلمة بؤهداؾ اعدابهم الرامٌة الى سلخهم عن هوٌتهم وثقافتهم اإلسبلمٌة .

 -4إعداد الدعاة إعدادا ا واعٌا ا  -:من خبلل




التؤكد من ادراكهم لروح االسبلم ومنهجه فً بناء الحٌاة االنسانٌة.
اطبلعهم على الثقافات المعاصرة لٌكون تعاملهم مع ُمجتمعاتهم عن وعً وبصٌرة امتثاالا لقوله تعالى (( قل هذه سبٌلً ادعوا الى هللا
على بصٌرة انا ومن اتبعنً ))

 -5اإلفادة من ثورة االتصاالت-:
وذلك لرد الشبهات التً ٌثٌرها اعداء االسبلم بطرٌقة علمٌة سلٌمة وبؤسلوب ٌجذب القارئ والمستمتع والمشاهد .

 -6اإلهتمام بالبحث العلمً -:
ٌجب على األمة توسٌع دابرة البحث العلمً وتشجٌعه والتعامل مع العلوم المعاصرة على أساس نظرة اإلسبلم المتمٌزة للكون والحٌاة واالنسان.

 -7اإلهتمام بحقوق االنسان-:

بالتوعٌة بالحقوق التً اقرتها الشرٌعة االسبلمٌة كحق ُه فً الحٌاة والكرامة واألمن و حماٌتها .

 -7االهتمام بكل ما ٌخدم القضٌة الفلسطٌنٌة -:
وذلك من خبلل تحقٌق تكاتؾ المسلمٌن وتعاونهم ( علل)
السترداد أراضٌهم المحتلة ,وتحرٌر مقدساتهم التً ٌقع فً طلٌعتها المسجد األقصى المبارك اولى القبلتٌن وثالث الحرمٌن الشرٌفٌن مسرى الرسول صلى هللا
علٌه وسلم ومعراجه للسموات العلى .
 واالن بحمد هللا تعالى تمكنت االمة من التخلص من كثٌر من مظاهر الهٌمنة بعد ان استعادت دولها استقبللها وأمجادها فً كل آفاق حٌاتها واخذت فً
بناء ذاتها وهً مسٌرة خٌر مباركة تحتاج الى مزٌد من العمل الدإوب على كل المستوٌات لتحقٌق نهضة حضارٌة شاملة .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ص2011
وتكمن خطورة التؽرٌب الثقافً فً استهدافه مجاالت حٌاة المسلم  ,أذكر ثبلثة منها:
ج ........مجال العقٌدة  ,الحٌاة االجتماعٌة  ,األخبلق

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة
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أوالا :التصدي للمطامع االسرابٌلٌة وخططها الرامٌة لتهوٌد المقدسات االسبلمٌة فً فلسطٌن.
 -1فقد سعت سلطاتُ االحتبلل الى وضع ٌدها على أرض فلسطٌن وبخاصة القدس فً تهوٌد المدٌنة المقدسة .وقامت بنشر االدعاءات حول ٌهودٌة
مدٌنة القدس.
ُ
 -2وعلى أثر ذلك قامت الحكومة االردنٌة بإصدار ُمذكرة عاجلة فندت فٌها المزاعم الٌهودٌة وبٌنت فٌها الحقابق التارٌخٌة والقانونٌة ومنها:
 إن مدٌنة القُدس من األهمٌة بمكان للعرب والمسلمٌن تارٌخٌا ا ودٌنٌا وقانونً.
 فالعرب هم الذٌن بنو هذه المدٌنة وأسسوها وعاشوا فٌها منذ اكثر من  5000عام.
 الى ان دخلها أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب قبل  1400سنة ,وأعطى ألهلها األمان بموجب ُعهدته ال ُعمرٌة التارٌخٌة المشهورة ,التً
آمن فٌها المسٌحٌٌن فً القدس على ُمقدساتهم وحقوقهم الدٌنٌة .
ا
ا
 وتعود قُدسٌة هذه المدٌنة لدى ال ُمسلم لوجود المسجد االقصى المبارك فٌها ,فهم ٌرتبطون بها إرتباطا عقابدٌا ,ففٌها أولى القبلتٌن
وثانً المسجدٌن ,وثالث الحرمٌن الشرٌفٌن وهً مسرى النبً علٌه السبلم ومعراج ُه الى السموات .

ثانٌاا:اإلعمارات الهاشمٌة للمسجد االقصى المبارك.
-1اإلعمار الهاشمً األول(سنة 1924م)


الذي تواله الشرٌؾ الحسٌن بن علً طٌب هللا ثراه.فقد قدم دعمه المادي والمعنوي ,فخصص رحمه هللا تعالى مبلػ()30000
دٌنار إلعمار المسجد االقصى المبارك وقبة الصخرة ال ُمشرفة ,وقد اكتمل هذا االعمار سنة 1928م

ش2010
من الذي تولى اإلعمار الهاشمً األول؟
ص2015
هات مثاالاعلى اإلعمارات الهاشمٌة للمسجد األقصى؟

-2اإلعمار الهاشمً الثانً (سنة1954ــــ1964م)
 الذي بدأ فً بداٌة عهد جبللة الملك الحسٌن بن طبلل رحمه هللا تعالى ,فقد قامت لجنة إعمار المسجد االقصى وقُبة الصخرة ال ُمشرفة ـــ
وبتوجٌه كرٌم من جبللته ــــ بترمٌم مبنى المسجد االقصى المبارك وصٌانة مرافقه جمٌعها ,واإلعمار الشامل لمبنى القبة .,

 -3 اإلعمار الهاشمً الثالث



وجاء على أثر قٌام االحتبلل الصهٌونً بإشعال النار بالمسجد فً عام 1969م.وقد امتدت اثار الحرٌق التخرٌبٌة الى اكثر من ثلث
المسجد .كما التهمت النٌرانُ منبر صبلح الدٌن االٌوبً ,رحمه هللا عن اخره .
وقد تم انجاز االعمار الثالث فً عام 1994م فً عهد الملك حسٌن بن طبلل رحمه هللا.

صنع منب ُر صبلح الدٌن
 -4اعادة ُ



كان جبللة الملك الحسٌن بن طبلل طٌب هللا ثراه قد أمر بإعادة صنع منبر صبلح الدٌن االٌوبً.
حٌث بدأت خطوات اعادة صنعه فً عهده رحمه هللا تعالى واستكمل فً عهد جبللة الملك عبد هللا الثانً حفظه هللا تعالى
وبإشرافه ,ونقل الى مكانه فً المسجد االقصى المبارك عام 2007م لٌكون ُت ا
صنع وزخرفة اسبلمٌة حضارٌة
حفة فنٌة بدٌعة ال ُ
متمٌزة .صنعها فنانون ومصممون من االردن وسورٌا وتركٌا ومصر ومالٌزٌا والمؽرب واندونٌسٌا .

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

الصفحة 120

الدرس الخامس  :اهتمام األردن بالقضاٌا اإلسبلمٌة.

الوحدة الدراسٌة  :الحضارة اإلسبلمٌة

محتوى المادة التعلٌمٌة
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االسئلة الوزارٌة والمقترحة

ثالثا ا :إنشاء مإسسة آل البٌت الملكٌة للفكر االسبلمً





مإسسة آل البٌت هً هٌبة علمٌة اسبلمٌة عالمٌة ُمستقلة  .مقرها عمان .
تؤسست بؤمر من الملك حسٌن رحمه هللا تعالى  .باشرت عملها فً عام  1981م
واعٌد تنظٌمها بؤمر من الملك عبدهللا الثانً عام 2007م
ٌتم اختٌار أعضابها من كبار علماء المسلمٌن فً شتى بلدان العالم االسبلمً,أوممن اشتهر بمإلفاتهم وآرابهم فً أحد مٌادٌن المعرفة مثل
العلوم الشرعٌة  ,والعلوم اإلنسانٌة

أهداؾ مإسسة آل البٌت الملكٌة للفكر االسبلمً لتحقٌق ما ٌلً:
التعرٌؾ بالدٌن والفكر والثقافة االسبلمٌة وتجلٌة جوانبها المضٌبة وال ُمساهمة فً تصحٌح المفاهٌم واالفكارؼٌر السلٌمة عن االسبلم.
-1
ُ
 -2تقدٌم التصور االسبلمً لقٌم المجتمع المعاصر ونظمه ,مع استشراؾ المستقبل والتعامل مع قضاٌا العصر ومشكبلته وتحدٌاته.
 -3ابراز مكانة ال البٌت فً االسبلم وفضابلهم وانجازاتهم فً التارٌخ االسبلمً وبناء الحضارة االسبلمٌة ,واظهار دورهم فً الدعوة الى
الوسطٌة واالعتدال والتسامح .
 -4اظها ُر االنجاز الحضاري االسبلمً وبٌان اثره فً التقدم العالمً والحضارة االنسانٌة.
 -5توضٌح المنهج العلمً للعلوم والمعارؾ من منطلق اسبلمً ,ودعوة الجامعات ومراكز البحوث االسبلمٌة والعربٌة الى االهتمام بذلك.
 -6تعمٌقُ الحوار وترسٌخ التعاون بٌن المذاهب االسبلمٌة تعزٌزاا لجمع كلمتها لتحقٌق اقصى مدى للتقرٌب بٌن اتباعها وفق قواعد الشرٌعة
االسبلمٌة ومبادبها االساسٌة.
 -7العمل ُ على جمع المسلمٌن والتقابهم وتعارفهم ,لتقوٌة الروابط الفكرٌة وتبادل االراء بٌنهم وتعرٌفهم بؤحوال المسلمٌن فً مختلؾ بقاع
العالم.
 -8التعاونُ مع مراكز البحوث والمجامع والمإسسات والهٌبات العلمٌة والجامعات بما ٌُحقق اهداؾ المإسسة.

ش2010
كٌؾ ٌتم إختٌار أعضاء مإسسة آل البٌت ؟
ص2013
عدد أهداؾ مإسسة آل البٌت ؟

انجازات المإسسة

 -1تؤسٌس جامعة العلوم االسبلمٌة العالمٌة .
 -2إنشاء موقع تفسٌر القران الكرٌم وترجمة معانٌه على االنترنت

رابعاا :رســــــالة عمان.
 جاءت رسالة عمان لتقدم رإٌة حضارٌة ُ
شمولٌة لحقٌقة االسبلم كما انزله هللا تعالى ,وقد اعدها صفوة من العلماء بتكلٌؾ و ُمتابعة
من جبللة الملك عبد هللا الثانً عام ( 2004م) ,حٌث قرأت الرسالة امام جبللته فً لٌلة القدر فً مسجد الهاشمٌة ,ثم شكلت لجنة
عالمٌة من عشرٌن عالما من ابرز علماء المسلمٌن هدفها الربٌس العمل على تعمٌم الرسالة وتداول مضامٌنها اسبلمٌا ا وعالمٌا ا,
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وقد ُعقد المإتمر خبلل الفترة من(2005/6/6-4م) ,وقد تم تبنً هذا المإتمر الرسالة ودعا الى نشرها على نطاق واسع ,وقد اعد
ال ُعلماء المشاركون فٌه الكثر من ستٌن بحثا فً موضوعات الرسالة ,واصدر المإتمر قرارات هامة وهً  -صحة اتباع المذاهب
الثمانٌة.وندد بالجرأة على التكفٌر والجرأة على الفتوى من ؼٌر المختصٌن بجهل وعدم معرفة لؤلحكام الشرعٌة.
 فخرجت اللجنة بتوصٌات منها :عقد مإتمر اسبلمً عالمً فً عمان ,وقد تم ذلك وحضر المإتمر ما ٌقارب 180عالما ا من اربعٌن
دولة من دول العالم ٌمثلون مذاهب االسبلم الثمانٌة وكان المإتمر تحت عنوان( :االسبلم والمجتمع المعاصر) لبلطبلع على الرسالة
واعداد البحوث والدراسات الموسعة فً موضوعاتها المتعددة وتم التداول فٌها:
 اجل ابراز صورة االسبلم الحقٌقٌة.
 ووقؾ التجنً علٌه ورد الهجمات عنه.
 وكشؾ الممارسات الخاطبة التً ترتكب باسمه.,
 وتعزٌزا لتضامن ملٌار ومبتً ملٌون مسلم ٌشكلون خمس المجتمع البشري.
 ودرءاا لتهمٌشهم وعزلهم عن حركة المجتمع االنسانً.
 وتاكٌداا لدورهم فً بناء الحضارة االنسانٌة.
 والمشاركة فً تقدمها فً عصرنا الحاضر.
 وقد عقد المإتمر خبلل الفترة من(2005/6/6-4م) ,وقد تم تبنً هذا المإتمر الرسالة ودعا الى نشرها على نطاق واسع ,وقد اعد
العلماء المشاركون فٌه الكثر من ستٌن بحثا ا فً موضوعات الرسالة ,واصدر المإتمر قرارات هامة وهً
 -1صحة اتباع المذاهب الثمانٌة.
 -2وندد بالجرأة على التكفٌر والجرأة على الفتوى من ؼٌر المختصٌن بجهل وعدم معرفة لؤلحكام الشرعٌة.

وقد تضمنت الرسالة أفكاراا عدة أهمها ان:
-1اإلسبلم ٌُ كرم االنسان دون النظر الى لونه او جنسه او دٌنه قال تعالى(ولقد كرمنا بنً ادم وحملناهم فً البر والبحر ورزنقناهم من الطٌبات
وفضلناهم على كثٌر ممن خلقنا تفضٌبل).
-2االسبلم اعطى للحٌاة منزلتها السامٌة ,فبل قتال لؽٌر المقاتلٌن ,وال اعتداء على المدنٌٌن المسالمٌن وممتلكاتهم ,الن الحٌاة االنسان هً
اساس العمران البشري ,قال تعالى(من قتل نفسا ا بؽٌر نفس او فساد فً االرض فكانما قتل الناس جمٌعا).
-3الدٌن االسبلمً الحنٌؾ قابم على التوازن واالعتدال والتوسط والتٌسٌر ,قال تعالى(وكذلك جعلناكم ا
امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس)
-4االسبلم ٌعامل ؼٌر المسلمٌن معاملة قابمة على التسامح والعدل والمحافظة على الحقوق ,وال ٌجوز مقاتلتهم اال اذا اعتدوا علىٌنا.

ص2009
تضمنت رسالة عمان أفكاراا,بٌن ثبلثا ا منها؟

 -5وبٌنت رسالة عمان التحدٌات التً تواجه االمة وما ٌجب علٌها الستكمال المشروع االسبلمً حٌث بٌنت
 الحاجة الى خطاب إسبلمً معاصر  .واهمٌة اعداد الدعاة  .ومسإولٌة العلماء ودور الشٌاب فً ذلك.

ا ل ع بل م ة ا ل ك ا م ل ة ف ً ا ل ث ق ا ف ة ا إل س بل م ٌ ة

ا أل س ت ا ذ  :م ح م د ا أل س و د 0 7 8 6 5 5 4 3 1 2

الصفحة 122

الوحدة الدراسٌة  :الحضارة اإلسبلمٌة

الدرس الخامس  :اهتمام األردن بالقضاٌا اإلسبلمٌة.

الصفحة )2 -1( :

االسئلة الوزارٌة والمقترحة

محتوى المادة التعلٌمٌة
خامساا :الهٌبة الخٌرٌة الهاشمٌة لئلؼاثة والتنمٌة والتعاون العربً واالسبلمً .
خامسا ا :الهٌبة الخٌرٌة الهاشمٌة لئلؼاثة والتنمٌة والتعاون العربً االسبلمً.
 تؤسست الهٌبة الخٌرٌة سنة 1990م (,علل ) لتكون مإسسة وطنٌة لعمل الخٌر ,ذات نشاط متعدد الجوانب تسعى لتحرٌك الفعالٌات
الخٌرٌة التطوعٌة والتعاون معها داخل االردن وخارجه

 انشطة الهٌبة الخٌرٌة .-:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

وتهتم بالعمل التطوعً والخدمة العامة فً اطار مفهوم تنموي شامل .وقد تؤكد دور الهٌبة بالعمل على اداء رسالة المملكة
بالمجتمعات العربٌة واالسبلمٌة والدولٌة.
وابراز دورها االصٌل فً خدمة قضاٌا هذه المجتمعات.
واظهار الوجه االنسانً المشرق لؤلردن بقٌادته  ,وذلك من خبلل توثٌق الصبلت والعبلقات القابمة بٌن الشعب االردنً والشعوب
ونشر الثقافة العربٌة االسبلمٌة على نطاق واسع.
والعمل على مكافحة صور الفقر والجهل والمرض.
وقد كان للهٌبة نشاطات واسعة ومتنوعة فً عدد كبٌر من البلدان وخاصة فً اوقات الكوارث والحاجة الى المساعدات االنسانٌة
وصلت اكثر من ثبلثٌن بلدا داخل العالمٌن العربً واالسبلمً وخارجهما ,وقد كان لها دعم متمٌز للشعب الفلسطٌنً الشقٌق
وللشعوب الشقٌقة فً العراق ولبنان والسودان وباكستان والبوسنة والهرسك فً اوقات الحروب والنكبات والكوارث.

 عبلقة الهٌبة الدولٌة -:



وقد اقامت الهٌبة عبلقات متٌنة مع ال ُمفوضٌة السامٌة لشإون البلجبٌن وبرنامج االمم المتحدة االنمابً .
كانت عضوا فً المجلس االسبلمً العالمً للدعوة واالؼاثة .وهً عضو فً لجنة العمل االسبلمً المشترك التابع لمنظمة المإتمر
االسبلمً .

2009
هات ثبلثة مظاهر تدل على إهتمام األردن بالقضاٌا
اإلسبلمٌة ؟
اإلجابة

.1
.2
.3
.4
.5
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التصدي للمطامع االسرابٌلٌة وخططها
الرامٌة لتهوٌد المقدسات االسبلمٌة فً
فلسطٌن.
اإلعمارات الهاشمٌة للمسجد االقصى
المبارك.
مإسسة آل البٌت.
رسالة عمان
الهٌبة الخٌرٌة الهاشمٌة .
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