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اىْ٘س فً اىثقافح اإلسالٍٍح

كاجب األمة

اإلسبلمية نحو القرآف
الكريم

ٔـ تعظيمو
وتقديسو

ٕ-االستماع

واإلنصات إليو
عند تالوتو

وجو الداللة

النص الشرعي

عمى المسمم أن يقدم كل مظاىر اإلجالل واالحترام لكتاب ا﵀ عز وجل ٔ.فال يمسو إال طاى ارً ٕ .
وال يضعو إال في مكان طاىر ٖ  .وأن ال يضع فوقو كتابأ أو شيئاً آخر .ٗ .وأن يحافظ عميو من
كل األذى ،فال يمزق أوراقو وال يعرضيا لمتمف ،وال يكتب عمييا.

يجب عمى المسمم أن يستمع إلى القرآن الكريم وينصت عند تالوتو (عمل) ألن فيم القرآن الكريم
وتدبره ال يتحقق إال من خالل االستماع الواعي آلياتو عند تالوتيا  ،وىذا من شانو أن يكسب
المسمم رضا ا﵀ تعالى و رحمتو وفضمو وثوابو

أ-قولة تعالى ﴿:فَاق َْرُءوا َما
س َر ِم َن ا ْلقُ ْر ِ
آن ﴾
تََي َّ

ٖ -قراءتو وترتيمو
وتدبر معانيو

ب-قولة َ (( :م ْن قَ َأرَ َح ْرفًا
ِ
ِم ْن ِكتَ ِ ِ
س َن ٌة،
اب المَّو َفمَ ُو ِبو َح َ
ش ِر أ َْمثَ ِال َياَ ،ال
س َن ُة ِب َع ْ
َوا ْل َح َ
ف
فَ ،ولَ ِك ْن أَلِ ٌ
أَقُو ُل الم َح ْر ٌ
ف))...
َح ْر ٌ
ِ
اب
ج -قولة تعالى ﴿ : :كتَ ٌ
َنزْل َناهُ إِلَ ْي َك ُم َب َار ٌك لِّ َيدَّب َُّروا
أَ
آي ِات ِو َولِ َيتَ َذ َّكر أ ُْولُوا ْاألَ ْل َب ِ
اب﴾.
َ
َ

أ -عمى المسمم أن يخصص أوقاتاً لقراءة القرآن وتالوتو

ب -تالوتو عبادة ،يتقرب بيا العبد إلى ا﵀ تعالى وقد رتّب ا﵀ عز
وجل عمى تالوتو أج ار عظيما
ج -القراءة المطموبة ىي قرأتو عمى بتدبر ،وتبين حروفو ،وفيم
معانيو

حــــث الرســــول عمــــى تعمــــم القــــرآن الكــــريم وتعميمــــو لــــذا تيــــتم

ٗ-تعممو وتعميمو

قولة َ (( :خ ْي ُرُك ْم َم ْن تَ َعمَّ َم
آن َو َعمَّ َم ُو))
ا ْلقُ ْر َ

٘ -العمل بو

(ٔ) القرآن الكريم ىو كتاب ىداية وتشريع وتربية وتوجيو )ٕ(.ويجب أن يظير أثر ذلك في عبادة

واالحتكام إليو في

أمور الحياة كميا

 -ٙاالتعاظ وأخذ

الدروس والعبر مما

جاء فيو

المؤسســات المعنيــة  -كــالو ازرات والمــدارس – بتعمــيم الق ـران

الكريم لمصغار والكبـار .وتقـام لـو المسـابقات و تقـدم الجـوائز
التشجيعية عمى تعممو.

المسمم وأخالقو ومعامالتو مع الناس ،وفي أنظمة الحياة المختمفة من سياسية واقتصادية
واجتماعية وغيرىا.

ان ِفي قَص ِ
ص ِي ْم
قال تعالى( :لَقَ ْد َك َ
َ
ِع ْب َرةٌ ِّأل ُْولِي األَ ْل َب ِ
اب)وقال تعالى(أفال
يتدبرون القران أم عمى قموب أقفاليا)
.

ففي القران الكريم دروس و عبر تؤخذ من قصص األنبياء الكرام.

وأخبار األمم السابقة ،ووصف مشاىد يوم القيامة واآليات الدالة
عمى قدرة ا﵀ تعالى وعظمتو في الخمق.
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القران الكريم ىو المعجزة الخالدة الدائمة الدالة عمى صدق النبـي  ،سـواء كـان ذلـك فـي الجانـب

 -ٚاالىتمام بإبراز
مظاىر إعجازه

البياني ،أم التشريعي ،أم العممي ،أم غيره

وقد تم اكتشـاف ىـذا اإلعجـاز و اسـتنباطو بحـوث عمميـة متخصصـة اشـرف عمييـا أىـل الخبـرة

واالختصاص من العمماء.

وكنوز القران الكريم ال تنتيي و دوره ال تنفذ فعمـى المسـممين االىتمـام بجوانـب اإلعجـاز ألقرانـي

جميعيا ،وابراز مظاىره خدمو لمقران الكريم ؛ (عمل) وييدف إحكام صمة الناس بو .
 -ٛالدفاع عنو

يتعرض القرآن الكريم ليجمات تيدف إلى التشكيك فيو ،وىي ال تنتيي وال تتوقف ،ويجب عمى

عمماء المسممين وأىل االختصاص الدفاع عن القرآن الكريم ورد مزاعم المشككينٔ -بالحجة ٕ-
والفيم الصحيح-ٖ ،ومن خالل المؤتمرات اإلسالميةٗ -و الحوارات العممية.

يجب عمى األمة االستفادة من اإلمكانات المتاحة جميعيا في نشر القرآن الكريم ،وبخاصـة فـي زمـن

التطور التكنولوجي

ٔ-القنوات الفضائية واسعة االنتشـار؛ والتـي تخصصـت فـي تعمـيم القـران الكـريم لممسـممين ولغيـرىم
ولمنــاطقين بالمغــة العربيــة وغيــر النــاطقين بيــا ٕ -وبوســاطة البــرامح الحاســوبية ٖ.ـــ المواقــع

االلكترونية التي تخدم القرآن الكريم ،وغيرىا.

 -ٜنشره بين الناس

سـم ثالثـاً منيـا ٔ-قيـام األردن
تقوم مؤسسات أردنية متعـددة بالمسـاعدة عمـى نشـر القـرآن الكـريمِّ ،
بطباعة المصحف الشريف أكثر من مرة.
ٔ .ونشر دور القرآن الكريم في أنحاء المممكة.

ٕ .قيام مؤسسة آل البيت في األردن بتصميم موقع إلكترونـي عنـوان ىـذا الموقـع عمـى شـبكة
اإلنترنت لخدمة القـرآن الكـريم  ،وقـد بـذل المسـممون اليـوم جيـوداً كبيـرة  ،لممحافظـة عمـى

القرآن الكريم

يــوفر الموقــع إلكترونــي خــدمات كثيــرة ،اذكرىــا ســتة منيــا-ٔ:البحــث فــي آيــات الق ـرآن الكــريم-ٕ ،

وأسباب نزوليا ومعانييـا -ٖ،ومفـردات القـرآن ومعانييـا وترجمتيـا -ٗ،ووضـع عـدد كبيـر مـن كتـب

التفسير -٘.كما يحتوي كذلك عمى خدمة خاصة بالقراءات العشر -ٙ،واعراب آيات وكممـات القـرآن

الكريم .وغير ذلك.
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اعتَ ِ
ين آم ُنواْ اتَّقُواْ المّ َو ح َّ ِ ِ
يا أَي َِّ
ص ُـمواْ ِب َح ْب ِـل المّ ِـو َج ِميعـاً َوالَ
سـمِ ُم َ
ون ٕٓٔ] ََو ْ
َ
ـق تُقَاتـو َوالَ تَ ُمـوتُ َّن إِالَّ َوأَنـتُم ُّم ْ
َ
ُّيا الذ َ َ
ِِ ِ ِ ِ
ـن
ـى َ
َع َـداء فَـأَلَّ َ
تَفََّرقُواْ َوا ْذ ُك ُرواْ ِن ْع َم َ
شـفَا ُح ْفـ َرٍة ِّم َ
ت المّ ِو َعمَ ْي ُك ْم إِ ْذ ُكنتُ ْم أ ْ
ف َب ْـي َن ُقمُـوِب ُك ْم فَأ ْ
َص َـب ْحتُم بن ْع َمتـو إ ْخ َوانـاً َو ُكنـتُ ْم َعمَ َ
ُمـ ٌة َيـ ْـد ُع َ ِ
َّ
النـ ِ
ون
ون ٖٓٔ] َوْلــتَ ُكن ِّمــن ُك ْم أ َّ
ـار فَأَنقَـ َذ ُكم ِّم ْن َيــا َكـ َذلِ َك ُي َبـ ِّـي ُن المّـ ُ
ْم ُر َ
آي ِاتـ ِـو لَ َعمَّ ُكـ ْـم تَ ْيتَـ ُـد َ
ـو لَ ُكـ ْـم َ
ون إلَــى ا ْل َخ ْيـ ِـر َوَيـأ ُ
ِبا ْلمعر ِ
ـاءى ُم
ين تَفََّرقُـواْ َو ْ
اختَمَفُـواْ ِمـن َب ْع ِـد َمـا َج ُ
ـون ٗٓٔ] ََالَ تَ ُكوُنـواْ َكالَّ ِـذ َ
وف َوَي ْن َي ْو َن َع ِـن ا ْل ُمن َك ِـر َوأ ُْولَ ِــئ َك ُى ُـم ا ْل ُم ْفمِ ُح َ
َ ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ٘ٓٔ] َي ْوَم تَ ْب َي ُّ
يمان ُك ْم
س َوُّد ُو ُجوهٌ فَأ َّ
اس َود ْ
َّت ُو ُج ُ
ا ْل َب ِّي َن ُ
َما الَّذ َ
ات َوأ ُْولَـئ َك لَ ُي ْم َع َذ ٌ
ين ْ
ض ُو ُجوهٌ َوتَ ْ
وى ُي ْم أَ ْكفَ ْرتُم َب ْع َد إ َ
اب َعظ ٌ
ِ
ِ ِ
ِ
ـك
ون َ ]ٔٓٙوأ َّ
ون ِ ]ٔٓٚت ْم َ
ين ْاب َيض ْ
َّـت ُو ُج ُ
ييـا َخالِ ُـد َ
َمـا الَّ ِـذ َ
اب ِب َما ُك ْنـتُ ْم تَ ْكفُ ُـر َ
فَ ُذوقُواْ ا ْل َع َذ َ
ـوى ُي ْم فَفـي َر ْح َمـة المّـو ُى ْـم ف َ
السـماو ِ
ِ
ِ
ات ِ
ات َو َمـا ِفـي األ َْر ِ
ض َوِالَـى المّ ِـو
وىا َعمَ ْي َك ِبا ْل َح ِّ
ا﵀ َن ْتمُ َ
ق َو َما المّ ُو ُي ِر ُ
آي ُ
يد ظُ ْممـاً لِّ ْم َعـالَ ِم َ
َ
ين َ ]ٔٓٛولِمّـو َمـا فـي َّ َ َ
ِ
ون ِبـا ْلمعر ِ
ُخ ِر َج ْت لِم َّن ِ
ـن
ور ُ ]ٜٔٓكنتُ ْم َخ ْي َر أ َّ
ُم ٍة أ ْ
آم َ
وف َوتَ ْن َي ْـو َن َع ِـن ا ْل ُمن َك ِـر َوتُ ْؤ ِم ُن َ
ْم ُر َ َ ْ ُ
ُم ُ
ـون ِبالمّـو َولَ ْـو َ
اس تَأ ُ
تُْر َجعُ األ ُ
ون وأَ ْكثَرُىم ا ْلفَ ِ
َّ
ِ
َى ُل ا ْل ِكتَ ِ
من عوامل قوة األمة
ون ٓٔٔ]
أْ
اسقُ َ
اب لَ َك َ
ان َخ ْي ارً ل ُيم ِّم ْن ُي ُم ا ْل ُم ْؤم ُن َ َ ُ ُ
حبل ا﵀ :عيد ا﵀ تعالى ودينو .المعروف :ىو ما شرع في الكتاب والسنة وما خالفيما فيو منكر .المنكر :ىو الذي لم
يشرع في الكتاب والسنة .واعتصموا بحبل ا﵀ :وتمسكوا بالدين .شفا حفرة :حافة حفرة.

عوامــل قــوة المســممين  -ٔ:تقــوى ا﵀ والثبــات عمييــا ٕ -التمســك باإلســالم -ٖ.الوحــدة وعــدم االخــتالف وعــدم
التفرق -ٗ.الدعوة إلى الخير

األمر بالمعروف والنيي عن المنكر قاعـدة سـموكية واجتماعيـة .اذكـر آثارىـا ؟ يحافظظعلمانعاءافألعة ا عويح يهافع
نعأسبفبعةلضعف،عك فعيؤديعإلنعوحدتهفعوت فسكهفعبفلتافعصحعوةلحرصعلمنعاشرعةلفضايم عباينعأظرةد،اف،عظتازولع
نعبياهمعأسبفبعةلفرق عوةالختالف.

والَ تَ ْحسب َّن الَّ ِذ َ ِ ِ
س ِب ِ
اى ُم المّ ُو ِمن
ين ِب َما آتَ ُ
َح َياء ِع َ
ون ( )ٜٔٙفَ ِر ِح َ
ند َرِّب ِي ْم ُي ْرَزقُ َ
يل المّ ِو أ َْم َواتًا َب ْل أ ْ
ََ
ين قُتمُواْ في َ
َ
فَ ْ ِ ِ
ون ِب ِن ْع َم ٍة
ين لَ ْم َي ْم َحقُواْ ِب ِيم ِّم ْن َخ ْم ِف ِي ْم أَالَّ َخ ْو ٌ
ستَ ْب ِشُر َ
ف َعمَ ْي ِي ْم َوالَ ُى ْم َي ْح َزُن َ
ون ِبالَّ ِذ َ
ستَ ْب ِشُر َ
ون (َٓ )ٔٚي ْ
ضمو َوَي ْ
ِ
الرس ِ ِ
ِِ
َن المّ َو الَ ي ِ
َص َاب ُي ُم ا ْلقَ ْر ُح
ض ٍل َوأ َّ
ِّم َن المّ ِو َوفَ ْ
ين (ٔ )ٔٚالَّ ِذ َ
َج َر ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ضيعُ أ ْ
ُ
ين ْ
ول من َب ْعد َمآ أ َ
استَ َج ُابواْ لمّو َو َّ ُ
ِ
اس إِ َّن َّ
ين قَا َل لَ ُيم َّ
اد ُى ْم
اس قَ ْد َج َم ُعواْ لَ ُك ْم فَ ْ
اخ َ
ش ْو ُى ْم فََز َ
يم (ٕ )ٔٚالَّ ِذ َ
لِمَّ ِذ َ
س ُنواْ ِم ْن ُي ْم َواتَّقَواْ أ ْ
ين أ ْ
الن َ
الن ُ
َح َ
ُ
َجٌر َعظ ٌ
ِ
ان
وء َواتََّب ُعواْ ِر ْ
س ُب َنا المّ ُو َوِن ْع َم ا ْل َو ِكي ُل (ٖ )ٔٚفَان َقمَ ُبواْ ِب ِن ْع َم ٍة ِّم َن المّ ِو َوفَ ْ
ض َو َ
سْ
يماناً َوقَالُواْ َح ْ
س ٌ
س ُي ْم ُ
ض ٍل لَّ ْم َي ْم َ
إ َ
ض ٍل َع ِظ ٍيم (ٗ )ٔٚإِ َّن َما َذلِ ُك ُم َّ
وى ْم َو َخافُ ِ
ين
الش ْي َ
ان ُي َخ ِّو ُ
ف أ َْولِ َياءهُ فَالَ تَ َخافُ ُ
المّ ِو َوالمّ ُو ُذو فَ ْ
ون إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِم ِن َ
ط ُ
(٘.)ٔٚ

فضل الجياد واالستشياد

ال تحسبن :ال تظنن يستبشرون :يفرحون .القرح :الجراح والقتـل ،والمـراد مـا أصـاب المسـممين فـي غـزوة أحـد.
حسبنا ا﵀ :يكفينا ا﵀.
ظااععلاافمعٖع،ااعقااد يعقاريشعو عهاافعٖٓٓٓع ءفتاالعلءتاافلعةل ساام ينع علمااللعتاام ةيرعلءااتال،معظااععباادرعوةسااتعفد علك ةر تهاافع
وشرظهفعولمءضفألعلمنعةإلسالمعوةل سم ين ع
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بينت اآليات الكريمة فضل الشيداء وذلك من خالل ما وعدىم ا﵀ عز وجل بو.




أاهمعأحيفألعظععةلحءيء عوةنع فتوةعظععةلحيف عةلدايف،عوسيبءنعذكر،معظععةلدايفعوتافألعةلافسعلميهم.
أاهمعيتاع ونعب فعألدعةهللعلهمع نعألوةنعةلاعيمعظععةلجا .

أاهاامعيفرحااونعباافل ؤ اينعةل جف،اادينعةلااذيعيستشااهدونعبعااد،معظااععساابيلعةهللعتعاافلن(.عمــل )ول اافعيعم ااونع اانع

لظيمعةلتوةبعوة نعوةلسعفد عةلذيعألدهعلهمعظععةآلخر .



أاهمعلنعيحزاوةعلمنع فعخمفوهعورةأل،مع نعحظوظعةلدايف.

أاهمعالعيخفظون (عمل) اهمعقدعة اوةع نعلذةبعةهللعلزعوجلعوأيءاوةعبرضفهعلاهم

لاااد فعس ا وعأبااوعساافيفنعبخاارو عةل ساام ينعظااععطماابهم،علءااععركب افيع اانعةل شااركينعظعاارضعلماايهمعةل اافلعلماانعأنعيااذ،بوةعإلاانع

ةل سم ينعظععح رةألعة سدعويتبطوةعلزي تهمعبمنعيحذرو،معج وععةل شركين ع

 ما المقصود (الذين قال ليم الناس)؟ ةلركبع نعةل شركينعةلذينعلءيهمعجيشعأبوعسفيفن
 ما المقصود (إن الناس)؟ جيشعةل شركينعبءيفد عأبوعسفيفنعظععغزو عأحد
 عمل :عرض أبو سفيان المال عمى ركب من المشركين ،وذلك بعد غزوة أحد ؟علكععيذ،بوةعإلنعةل سم ينع
ظععح رةألعة سدعويتبطوةعلزي تهمعبمنعيحذرو،معج وععةل شركين.

ما ىو موقف المسممين في حمراء األسد عندما جاءىم الناس يحذرىم من جموع المشركين؟ لمعيزدعذلكع

ةل سم ينعإالعتبفتفعوةص ةررةعلمنعةلءتفل،عوتءتهعباصرعةهللعوتمييدهعوقفلوةعحسبافعةهللعواعمعةلوكيل ع

ـن ِ
ضيتُم ِبٱ ْلحي ِ
يل ٱلمَّ ِو ٱثَّا َق ْمتُم إِلَى ٱألَر ِ ِ
ِ ِ
س ِب ِ
ـاة ُّ
ٱآلخ َـرِة
آم ُنواْ َما لَ ُك ْم إِ َذا ِق َ
ٱلـد ْن َيا ِم َ
ُّيا ٱلَِّذ َ
ض أ ََر ْ َ َ
قال تعالىٰ :يأَي َ
يل لَ ُك ُم ٱنف ُرواْ في َ
ْ
ْ
ين َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اة ُّ ِ
فَما متَاعُ ٱ ْلحي ِ
ِّ
ـو
ض ُّـروهُ َ
ش ْـيئاً َوٱلمَّ ُ
ستَ ْب ِد ْل قَ ْوماً َغ ْي َـرُك ْم َوالَ تَ ُ
ََ
ٱلد ْن َيا في ٱآلخ َرِة إِالَّ َقمي ٌل ( )ٖٛإِالَّ تَنف ُرواْ ُي َعذ ْب ُك ْم َع َذاباً أَليماً َوَي ْ
َ َ
ار إِ ْذ يقُو ُل لِص ِ
ِ
ِ
عمَ ٰى ُك ِّل َ ٍ ِ
َّ
ـاح ِب ِو
ص َرهُ ٱلمَّ ُو إِ ْذ أ ْ
َخ َر َج ُو ٱلَِّذ َ
ين َكفَُرواْ ثَان َي ٱثْ َن ْي ِن إِ ْذ ُى َما في ٱ ْل َغ ِ َ
َ
َ
نص ُروهُ فَقَ ْد َن َ
ير ( )ٖٜإِال تَ ُ
ش ْيء قَد ٌ
َّدهُ ِب ُج ُن ٍ
ٱلس ْفمَ ٰى َو َكمِ َم ُة ٱلمَّ ِو ِى َي ٱ ْل ُع ْم َيا
ين َكفَُرواْ ُّ
الَ تَ ْح َز ْن إِ َّن ٱلمَّ َو َم َع َنا فَأ َ
س ِكي َنتَ ُو َعمَ ْي ِو َوأَي َ
ود لَّ ْم تََر ْو َىا َو َج َع َل َكمِ َم َة ٱلَِّذ َ
َنز َل ٱلمَّ ُو َ
ٰ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سـ ِب ِ
ـون
َوٱلمَّـ ُ
يل ٱلمَّـ ِـو ذِل ُكـ ْـم َخ ْيـ ٌـر لَّ ُكـ ْـم إِن ُكنــتُ ْم تَ ْعمَ ُمـ َ
ـيم (ٓٗ) ٱ ْنفـ ُـرواْ خفَافـاً َوِثقَــاالً َو َجاىـ ُـدواْ ِبـأ َْم َوال ُك ْم َوأَ ْنفُسـ ُك ْم فــي َ
ـو َع ِزيـ ٌـز َحكـ ٌ
(ٔٗ).
المؤمنون يثقون بنصر ا﵀ عز وجل نزلت اآليات الكريمة في غزوة تبوك أو العسـرة ،حيـث اسـتنفر النبـي أصـحابة

لقتال الروم ،في العام التاسع لميجرة،

انفروا في سبيل ا﵀ :اخرجوا لمجياد إعالء لكممة ا﵀ تعالى.
اثَّاقمتم إلى األرض :تباطأتم في الخروج إلى الجياد.

خفافاً وثقاالً :عمى أي حال كنتم من اليسر أو العسر أو القوة أو الضعف.

في غزوة تبوك .عوكفن عةلافس عظع علسر  ،عوةلبالد عظع عجدب ،عوقطف عةلت فر عظع عةل ديا عقد عةقترب ،عوةلحر عشديد ع،ع
وةل سفظ عطويم ،عوةلعدوعكتير،عةلعددعوعةلعد ععفأخبر النبي  المؤمنين عن وجيتو في ىذه الغزوةعلمنعغيرعلفدتهع
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(عمل) حتنعيستعدوةعلذلكعت فمعةلعد عوالعيتخمفوةعلنعةلجهفد،عولكنعبعضعةل سم ينعقدعترددوةعوحدتتهمعأافسهمعبفلتخمفع
لن الخرو علمظروفعةل حيط عبهمعظجفأليع،ذهعةآليفيعتعفتبهمعوتوجههمعإلنع فعيجبعأنعيءو وةعبه ع

أساليب التنفير من التخاذل والتقاعس عن الجياد:استنكار تخمفيم عن الجياد .التيديد بالعذاب األليم(تسميطعة لدةألع

لميهم.ل التيديد باالستبدال

سبب نزول اآلية الكريمة(ٓٗ)؟خرو عةلابعع هفج ةيرع نع ك ع وعأبععبكرعةلصديق،عظذ،بفعإلنعغفرعتور،عوكفنعأبوعبكرع

خفئففيعلمنعةلرسولعولمنعدلو عةإلسالمعلاد فعوصلعةل شركونعإلنعةلغفر،علكنعةلابععط ماهعإلنعأنعةهللعسيح يهعقفئالي:ع
فعظاكعبفتاينعةهللعتفلته فلعلاد فعتمكدع نعةقترةبعةل شركينع نعةلغفر.



ما سبب قول الرسول ألبي بكر( :ما ظنك باثنين ا﵀ ثالثيما) ؟ ط ما عأبععبكرعةلصديقعلاد فعكفنعخفئففيع

لمن:ععٔع–عةلرسولععٕع-عولمنعكم عةإلسالمعالقترةبعةل شركينع نعةلغفر .ع

ما معنى :الغار،الجنود،سكينتو؟الغار:غفرعتور.الجنود لم تروىا:عالعيعممع نع،معإالعةهلل.عسكينتو:عط ماياته.

في ذلك إشارة إلى سنو من سنن ا﵀ عز وجل في خمقو اذكرىا ؟ عإنعةهللعياصرع نعياصرهعو،وعقفدرعلمنعاصر عابيهع

ودياهعبدونع سفلد عأحد .ع

ساور علء اافنع انعةلسااورعةل كيا ،عوسا ييعبساور علء اافن (عمــل تسـميت ســورة لقمــان بيــذا االســم ؟ ) الشات فلهفعلماانعوصاافيفع
لء اافنعالباااه–عو،ااوعلباادع اانعلباافدعةهللعةلصاافلحينع-عولااددعايفتهاافع ٖٗلعاي ا ،عوتعاافلضع وضااوععةلعءيااد ،عك اافع،ااوعةلحاافلعظااعع

ةلسورعةل كي .عأ،معةل وضولفنعةلتععتافولتهفعسور علء فنعةلعءيد ع،عوذمعةلشرك،عوة رعب كفرمعة خالق،عوةلاهععلنعةلءبفئحع
وةل اكرةي،عوغيرعذلكع نعةلوصفيفعةلعظي عةلتععأاطءهعةهللعتعفلنعبهفعلء فنع .ع
ان ٱ ْل ِح ْك َم َة أ ِ
يد * َوِا ْذ قَا َل
ش ُك ْر فَِإ َّن َما َي ْ
ش ُك ْر لمَّ ِو َو َمن َي ْ
َن ٱ ْ
ش ُك ُر لِ َن ْف ِس ِو َو َمن َكفَ َر فَِإ َّن ٱلمَّ َو َغ ِني َح ِم ٌ
{ َولَقَ ْد آتَ ْي َنا لُ ْق َم َ
ِ
ص ْي َنا ِ
ش ِر ْك ِبٱلمَّ ِو إِ َّن ِّ
ُم ُو َو ْىناً َعمَ ٰى َو ْى ٍن
يم* َو َو َّ
ان ِب َوالِ َد ْي ِو َح َممَتْ ُو أ ُّ
الب ِن ِو َو ُى َو َي ِعظُ ُو ٰي ُب َن َّي الَ تُ ْ
س َ
لُ ْق َم ُ
ان ْ
ٱإل ْن َ
ٱلش ْر َك َلظُ ْم ٌم َعظ ٌ
ِ
َن ٱ ْ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ام ْي ِن أ ِ
س لَ َك ِب ِو ِع ْم ٌم فَالَ
اك َعمَ ٰى أَن تُ ْ
اى َد َ
ير * َوِان َج َ
ش ِر َك ِبي َما لَ ْي َ
َوِف َ
ش ُك ْر لي َول َوال َد ْي َك إلَ َّي ٱ ْل َمص ُ
صالُ ُو في َع َ
تُ ِطعيما وص ِ
اح ْب ُي َما ِفي ُّ
ون * ٰي ُب َن َّي إِ َّن َيآ إِن
اب إِلَ َّي ثُ َّم إِلَ َّي َم ْر ِج ُع ُك ْم فَأَُن ِّب ُئ ُك ْم ِب َما ُكنتُ ْم تَ ْع َممُ َ
س ِبي َل َم ْن أََن َ
ٱلد ْن َيا َم ْع ُروفاً َوٱتَِّب ْع َ
ْ َُ َ َ
ض يأ ِ
ِ
َّة ِّم ْن َخرَد ٍل فَتَ ُك ْن ِفي ص ْخرٍة أَو ِفي َّ ِ
ال حب ٍ
ِ
ير * ٰي ُب َن َّي أ َِقِم
ْت ِب َيا ٱلمَّ ُو إِ َّن ٱلمَّ َو لَ ِط ٌ
ٱلس َٰم َٰوت أ َْو في ٱأل َْر ِ َ
تَ ُك مثْقَ َ َ
َ َ ْ
ْ
يف َخ ِب ٌ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َّك لِ َّمن ِ
ُم ِ
َّ
اس َوالَ
ص ِّع ْر َخد َ
ْم ْر ِبٱ ْل َم ْع ُروف َوٱ ْن َو َع ِن ٱ ْل ُم ْن َك ِر َو ْ
ور * َوالَ تُ َ
ٱص ِب ْر َعمَ ٰى َمآ أ َ
َص َاب َك إ َّن َذل َك م ْن َع ْزم ٱأل ُ
ٱلصالَةَ َوأ ُ
ض ِمن صوِت َك إِ َّن أَن َكر ٱألَصو ِ
ور * وٱق ِ
ب ُك َّل م ْختَ ٍ
ش ِفي ٱأل َْر ِ
تَ ْم ِ
ات
ض َم َرحاً إِ َّن ٱلمَّ َو الَ ُي ِح ُّ
ْص ْد ِفي َم ْ
ض ْ
ش ِي َك َوٱ ْغ ُ
َْ
َْ
ال فَ ُخ ٍ َ
َ
ُ
ت ٱ ْل َح ِم ِ
ير}
ص ْو ُ
لَ َ
وصايا وتوجييات لقمان البنو ٔ-وجوب شكر ا﵀ عز وجل عمى نعمو -ٕ .التحذير من الشرك  .جاء التحذير من

الشرك في بداية الوصايا(عمل) ؟ع اهعأقبحعةلذاوب،ع نعظععذلكعظم فيعوةلتدةألعلمنعحءوقعةهللعةل ستحقعلمعبفد عوحده،ع
وظيهعظممع نعةل رألعلافسهعأنعيشركعبفهللعلزعوجل  -3اإلحسان إلى الوالدين خص ا﵀ عز وجل األم بالذكر(عمل) ل فع

تعفايهع نعاتفرعةلح ل عٔلعو فعيتبعهع نعوالد عورضفععورلفي عوتربي
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 - 4ال طاعة لمخموق في معصية الخالق :عجفأليعةآليفيعةلكري عظععةلصحفبععةلجميلعسعدعبنعأبععوقفصعرضععةهللع
ِِ ِ ِ
يعأ ُُّم ٍ
َّ
ك َوأ ََافع
َّفكعبِ َو ِةل َد ْي َع
َن َ
عوص َ
لاه،ع عحينع َحمَفَ ْ
بعقَفلَيعَ ْ:زَل ْ َ
عس ْعدعأ ْ
عوَالعتَ ْش َر َ
ةعحتَّ َ
عالعتُ َكمِّ َ هُعأ ََب يد َ
َ
يعأَنَّع ةلمهَ َ
عوَالعتَْم ُك َل َ
نعي ْكفَُعر بدياه َ
يعتَ َالتيفعحتَّنعع ُغ ِشععلمَ ْيهفع ِ نعةْلجهِعدع،عظَمْعَا َز َلعةلمَّهعل َّزعوج َّل ِ
عظععةْلءُ ْر ِ
عِ،ذِعه ْةآل َي عَللع ع
عوأ ََافعا ُ ُر َكعبِهَ َذة قَ َع
فل:ع َ َكتَ ْ
ان َ
ُ َ ََ
َ
َ َ َ ْ َْ
أُ ُّ َك َ
 -5مراقبة ا﵀ تعالى واليقين بعممو الشامل  - ٙإقامة الصالة  :جاء األمر في القرآن الكريم بإقامة الصالة وليس
بأدائيا الشكمي فقط نعةإلقف عظيهفع عانعزةئدعلنعة دةألعإذعتش لعةلخشوععوةإلتءفنعوةاللتزةمعبتحءيقعاتفر،فعو عفايهفعظعع

ةلافسعوظععةلسموك

 -7األمر بالمعروف والنيي عن المنكر -8الصبر عمى المصائب  -9التواضع وعدم التكبر  -11الوقار واالتزان
 -11االعتدال في الصوت عند الحديث

وىناً

فصالو

ضعفعفي

ٍشحا

بطزاً وخيالء.

ظطف هعلنعةلرضفل .

ٍخراه

متكبز متبختز في مشيته

إلي
أناب ّ
مثقال حبة
من خردل

رجوعإلععبفلطفل عوةلتوب عوةالستغففر
ّ
وزنعبذر ع نعبذورعابفيعةلخردل،عو،عع

اقصذ فً ٍشٍل

وتىسظ واعتذل فيه

أصغرع نعبذورعةلس سم .ع

اغضض

اخفط.

ال ذصعش
خذك

ال تُعزض بىجهك عه الىاس تكبزاً ع

أّنش األص٘اخ

أقبح األصىاث وأشذها غزابت.

ما الدليل على حجيتو السنة النبوية

اىْص٘ص اىششعٍح
القزان
الكزيم

وؿ فى يخ يذكهي ىكىما نىػ ىها يك ٍم
الر يس ي
قولو تعالى ":ىكىما ىآتىا يك يم َّ
ىع ٍنوي فىانٍػتىػ يهوا ىكاتَّػ يقوا اللَّوى إً َّف اللَّوى ىش ًدي يد الٍعً ىق ً
اب"
اع اللَّوى ىكىم ٍن
الر يس ى
":م ٍن يي ًط ًع َّ
وؿ فىػ ىق ٍد أىطى ى
كقاؿ تعالى ى
اؾ ىعلىٍي ًه ٍم ىح ًفيظنا"
تىػ ىولَّى فى ىما أ ٍىر ىسلٍنى ى

القزان
الكزيم

ً
َّى
قولو تعالى  ( :فىبلى ىكىربِّ ى
ك الى ييػ ٍؤمنيو ىف ىحت ٰ
يح ِّكم ى ً
يما ىش ىج ىر بىػ ٍيػنىػ يه ٍم ثي َّم الى يى ًج يدكاٍ فً ۤي
وؾ ف ى
يى ي
سلِّ يمواٍ تى ٍسلًيمان)
أىنٍػ يف ًس ًه ٍم ىح ىرجان ِّم َّما قى ى
ض ٍي ى
ت ىكيي ى

القزان
الكزيم

قاؿ تعالى ":ىكىما يىػ ٍن ًط يق ىع ًن ال ىٍه ىول  ،إً ٍف يى ىو
وحى"
إًَّال ىك ٍح هي يي ى

السىت
الىبىيت
الشزيفت

ت فًي يكم أىمري ًن لىن تى ً
ضلُّوا ىما
قولو  ":تىػ ىرٍك ي
ٍ ٍ ىٍ ٍ
ً
اب اللَّ ًو ىك يسنَّةى نىبًيِّ ًو"
تى ىم َّ
س ٍكتي ٍم بً ًه ىما كتى ى

ٗجٔ اىذالىح
اآليات التي تصرح بوجوب طاعة الرسوؿ  - -كإتباعو  ،كتح ٌذر من
مخالفتو كترؾ سنتو ،كتبين أف طاعتو طاعة هلل.

اآليات التي جعلت صدؽ اإليماف متوقفا على طاعة رسولو - -
كالرضا بحكمو  ،كالتسليم ألمره

كنهيو.

اآليات الدالة على أف السنة النبوية كحي من عند اهلل

تعالى.

األحاديث التي يأمر فيها عليو الصبلة كالسبلـ بالتمسك بسنتو  ،كأخذ
الشعائر كالمناسك عنو  ،كاستماع حديثو كحفظو كتبليغو إلى من لم

يسمعو  ،كينهى عن الكذب عليو  ،كيحذر من فعل ذلك بأشد الوعيد.
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اىْ٘س فً اىثقافح اإلسالٍٍح

إجماع األمة اإلسبلمية على كجوب األخذ بالسنة النبوية كالعمل بها تجلى
ذلك في عمل الصحابة رضواف اهلل عليهم إذ كانوا يرجعوف إلى السنة

إجماع

النبوية لمعرفة األحكاـ الشرعية عندما ال يجدكف الحكم في القرآف

األمة

الكريم .كقد كانوا أحرص الخلق على معرفة أقواؿ رسوؿ اهلل :كأفعالو

اإلسبلمية

كتقريرا تو كحفظها كالعمل بها.

كفي ضوء ىذه األدلة يظهر فساد قوؿ مػن يػدعي االكتفػاء بػالقرآف الكػريم كاالسػتغناء بػو عػن السػنة النبويػة الشػريفة فػاف عػدـ
األخذ بالسنة يعني أف ال نعرؼ كيفية أداء العبادات من صبلة كزكاة كحج كغيرىا من التشريعات فالقرآف الكػريم فرضػها لكػن

لم يبين كيفيتها بل بينتها السنة النبوية  ،كما ال يمكن فهم اإلسبلـ كتشريعاتو كال تطبيقو إال من خبلؿ ىديو 

اىَثاه
قولو تعالى ":يا أىيػُّها الَّ ًذين آىمنوا ىال تىأٍ يكليوا أىموالى يكم بػيػن يكم بًالٍب ً
اط ًل إًَّال أى ٍف تى يكو ىف تً ىج ىارةن
ى ىي
ى ى
ٍ ى ٍ ىٍ ى ٍ ى
ىع ٍن تىػ ىر و
اض ًم ٍن يك ٍم" مع قولو  ":ال يحل ماؿ امرئ مسلم إال بطيب نفس منو".....

عبلقة السنة النبوية بالقرآف الكريم
تأكيد ما جاء في القرآف الكريم
تفصيل المجمل

كيفية أداء الصبلة

إباحة أكل لحم ميتة السمك كالجراد

تخصيص العاـ

ُ.الجمع بين المرأة كعمتها ِ -ك المرأة كخالتهاّ -كتحريم أكل لحم الحمر

اإلتياف بأحكاـ مستقلة لم تذكر في القرآف

األىليةْ-ككل ذم ناب من السباع

الكريم

ً
اؿ رس ي ً
ضوا ىكىال تى ىدابىػ يركا ىكىال يىبً ٍع
ىع ٍن أىبًي يى ىريٍػ ىرةى قى ى
اج ي
شوا  ،ىكىال تىػبىاغى ي
وؿ اللَّو ى
اس يدكا ،ىكىال تىػنى ى
صلَّى اللَّوي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم  " :ىال تى ىح ى
اؿ  :قى ى ى ي
ً
ً
ً
ً
ض يك ٍم ىعلىى بىػ ٍي ًع بىػ ٍع و
اىنىا  -ىكيي ًش يير
اد اللَّ ًو إً ٍخ ىوانا ،ال يٍم ٍسلً يم أ ي
بىػ ٍع ي
ض  ،ىكيكونيوا عبى ى
ىخو ال يٍم ٍسل ًم  ،ىال يىظٍل يموي ىكىال يى ٍخ يذليوي ىكىال يى ٍحق يرهي التَّػ ٍق ىول ىى ي
ً
ث م َّر و
ات  -بً ىح ٍس ً
ب ٍام ًر وئ ًم ٍن َّ
ضوي"
ىخاهي ال يٍم ٍسلً ىم  ،يك ُّل الٍ يم ٍسلً ًم ىعلىى ال يٍم ٍسلً ًم ىح ىر هاـ ؛ ىد يموي ىكىماليوي ىك ًع ٍر ي
الش ِّر أى ٍف يى ٍح ًق ىر أ ى
إًلىى ى
ص ٍد ًره ثىىبل ى ى
*ال تناجشوا  :ال يزد أحدكم في ثمن السلعة إذا كاف ال يريد شراءىا ليخدع غيره
* ال تدابركا  :ال يقاطع بعضكم بعضان .
ال يخذلو  :ال يترؾ معونة أخيو

* ال يحقره  :ال يستصغره كيقلل من شأنو .
االسم

أبو ىريرة ىو عبد الرحمن بن صخر الدكسي اليمني رضي اهلل عنو ككاف اسمو في الجاىلية عبد شمس فسماه رسوؿ اهلل
عبد الرحمن الزـ رسوؿ اهلل فحفظ عنو أحاديث كثيرة،كما دعا لو النبي بكثرة الحفظ

أسبلمة

أسلم في السنة السابعة للهجرة

صفاتو

بالزىد كالتواضع كالصبر على طلب العلم

أعمالة

كاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو على البحرين

كفاتو

كتوفي سنة ٕٓىػ في المدينة المنورة.
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اىْ٘س فً اىثقافح اإلسالٍٍح

المنهً عنه

المفهوم

الحكم

الحسد

عشف اىحسذ  :ذًَْ اإلّساُ صٗاه اىْعَح عِ
غٍشٓ ٍِ اىْاط.

التحرٌم

التناجش
البغضاء
التدابر

الزيادة في سعر السلعة المعركضة للبيع أك اإلنقاص

منو ليس بقصد الشراء ،كإنما بقصد نفع البائع بزيادة
الثمن لو أك اإلضرار بالمشترم بزيادة الثمن عليو

وهً الشحناء ك البغضاء بين المسلمين  ،التي يؤدم

إليها من السب كالشتم كالغيبة كالنميمة كالظلم كالغش
أف يقاطع المسلم أخاه كيهجره

التحريم

التحرٌم
التحرٌم

الحكمة من التحرٌم
لما ٌسببه من الحقد والبغضاء بٌن
الناس وإضعاف الروابط بٌنهم ولما
فٌه من اعتراض على قدر هللا عز
وجل فٌما أنعم على عباده من نعمه
لما فيو من المكر كالغش كخداع الناس

كأكل أموالهم بالباطل كىو بذلك يؤدم إلى
العداكة بين الناس

ألف ىذا يعكر صفو األخوة *كينشر
الكراىية بين الناس

ٌضعف روابط االخوة

أف يتفق شخصاف على أف يبيع أحدىما لآلخر سلعة

البيع على البيع

معينة فيأتي ثالث ليفسد ىذا البيع فيقوؿ للمشترل أنا
أبيعك مثلها بأنقص من ىذا الثمن ،أك أبيعك خيرا

التحرٌم

منها بهذا الثمن  ،أك يقوؿ للبائع أنا اشتريها منك بازيد

ألنو يؤدم إلى نشر العداكة بين المسلمين
كإلحاؽ الضرر بهم.

من ىذا الثمن  ،كنحو ذلك

ظلم المسلم

ألخيو المسلم
خذالف المسلم
بالتخلي عن

نصرتو كمعونتو
تحقير المسلم
االعتداء على
المسلم

وهو التعدي على مال المسلم أو عرضه سواء
أكان باللسان أم بالٌد أو منع المسلم من اخذ
حقه أو بأم نوع من الظلم

التحرٌم

وقوم المسلم إلى جانب المسلم و إعانته و رفع
الظلم عنه و عدم إعانته على الباطل و نصرته
دون وجه حق لقرابة أو صداقة أك مصلحة دنيوية

التحرٌم

وهو أف يحتقر أخاه فيقلل من شأنو لفقره أك نسبو أك
لونو أك مهنتو

التحرٌم

ألنه فٌه تعدي على حقوق اإلنسان

للمحافظة على اإلخوة
الن مقٌاس التفاضل هو التقوى و
العمل الصالح عند هللا تعالى والن
احتقار المسلمين عبلمة التكبر المذموـ
عند اهلل كرسولو

وهو االعتداء على مال المسلم بالسرقة أو
االعتداء على العرض بالزنا و القذف و
االعتداء على النفس بالقتل
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للشرح كالحفظ

وؿ اللَّ ًو صلَّى اللَّوي ىعلىي ًو كسلَّم  :يك ُّل س ىبلمى ًمن الن ً ً
ىعن أىبًي يىريٍػرةى ر ً
ػل يىػ ٍػووـ تىطٍلي يػع فًي ًػو
اؿ ىر يس ي
اؿ :قى ى
ض ىي اللَّوي ىع ٍنوي قى ى
صػ ىدقىةه ،يك َّ
َّاس ىعلىٍيو ى
ى
ي ى ٍ
ٍ
ىى ى
ٍ ىى ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
صػ ىدقىةه ،
ين َّ
الر يج ىل ىعلىى ىدابَّتو فىػيى ٍحم يل ىعلىٍيػ ىها أ ٍىك يىػ ٍرفى يع ىعلىٍيػ ىها ىمتى ى
صػ ىدقىةه ،ىكالٍ ىكل ىمػةي الطَّيِّبىػةي ى
اعوي ى
س يىػ ٍعد يؿ بىػ ٍي ىن االثٍػنىػ ٍي ًن ى
ص ىدقىةه  ،ىكييع ي
الش ٍم ي
كيك ُّل يخطٍوةو ي ٍخطيوىا إًلىى َّ ً
ص ىدقىةه.
ص ىدقىةه  ،ىكيي ًمي ي
ى ى ى
ط ٍاألىذىل ىع ٍن الطَّ ًر ًيق ى
الص ىبلة ى
ى

سبلمى  :مفرد سبلميات كىي مفاصل اإلنساف كعددىا َّٔ مفصبلن
* تميط األذل  :تبعد عن الطريق ما يؤذم المارة  * .صدقة :ما يستحق األجر كالثواب.

كٌف ٌشكر المسلم ربة كيظهر ذلك في استخداـ ىذا الجسم في طاعة اهلل تعالى كفي كل ما يحقق مصلحة اإلنساف
بنية العبادة هلل تعالى بمعناىا الشامل

األعمال التً تكسب صاحبها الثواب -1:العدل فً اإلصالح بٌن المتخاصمٌن أذكر فائدتٌن للعدل فً اإلصالح بٌن

المتخاصمٌن فً المجتمع المسلم لما لها من فضل عظيم في إزالة عوامل الفرقة بين المسلمين ،فخيرىا كنفعها و
متعد

لآلخرين كبها تزكؿ البغضاء كالشحناء بين الناسِ إعانة اآلخرٌن  3الكلمة الطٌبة :تعني أم كلمة طيبة سواء أكانت في حق

اهلل (عبلمة)  :مثال ُ -كالتسبيح ِ -كالتهليل أـ في حق الناس  :مثال ُ-كرد السبلـ ِ ،-كقوؿ كلمة الحق ّ ،-كاألمر

بالمعركؼ كالنهي عن المنكر -ْ ،كالنصح كاإلرشاد للناس بالحكمة كالموعظة الحسنة

كالمجادلة بالتي ىي أحسن كنحو

ذلك من طيب الكبلـ الذم يقوـ على استقامة اللساف كفق الحق كالصواب .كالكلمة الطيبة تكوف طيبة في أسلوبها كإلقائها

ككقتها -ْ.كثرة الخطى إلى الصالة  5-إماطة األذى عن الطرٌق

الناس أماـ شرع اهلل سواء
شا أىى َّمهم ىشأٍ يف الٍمرأىةً الٍم ٍخز ً
ً
ىعن ىعائً ى ً
ضي اللَّوي ىع ٍنػ ىها أ َّ
وؿ اللَّ ًو  ،فىػ ىقاليوا :
يها ىر يس ى
كميَّ ًة الَّتًي ىس ىرقى ٍ
ت ،فىػ ىقاليوا  :ىم ٍن يي ىكلِّ يم ف ى
ىٍ ى ي
ٍ
ىف قيػ ىريٍ ن ى ي ٍ
شةى ىر ى
ً
ً
ً ً
ً
اؿ رس ي ً
ب رس ً ً
كمن يجتى ًر ي ً
اـ
ىى ٍ ى ٍ
وؿ اللَّو " :أىتى ٍش ىف يع في ىحد م ٍن يح يدكد اللَّو؟! ثي َّم قى ى
يس ىامةي  ،فىػ ىق ى ى ي
وؿ اللَّو  ،فى ىكلَّ ىموي أ ى
يس ىامةي ح ُّ ى ي
ئ ىعلىٍيو إًَّال أ ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اؿ  :أىيُّػ ىها النَّاس إًنَّما أ ٍىىلى ى َّ
ين م ٍن قىػ ٍبل يك ٍم أىنَّػ يه ٍم ىكانيوا إً ىذا ىس ىر ىؽ في ًه ٍم َّ
يف أىقى ياموا
ب فىػ ىق ى
يف تىػ ىريكوهي ىكإً ىذا ىس ىر ىؽ في ًه ٍم الضَّع ي
الش ًر ي
ي ى
ك الذ ى
فىا ٍختىطى ى
ىف فى ً
ً
ٍح َّد  ،ىكايٍ يم اللَّ ًو لى ٍو أ َّ
ت يى ىد ىىا"
ت يم ىح َّم ود ىس ىرقى ٍ
ت لىىقطى ٍع ي
اط ىمةى بًٍن ى
ىعلىٍيو ال ى
حب رسوؿ اهلل  :حبيب رسوؿ اهلل 

كأيم اهلل  :من ألفاظ القسم كمعناه يمين اهلل.

مناسبة الحديث ؟ بين الحديث النبوم الشريف قصة امرأة من بني مخزكـ سرقت متاعػان لجارتهػا  ،فوصػل األمػر إلػى النبػي  ،فلمػا
قامػػت البينػػة علػػى سػػرقتها أمػػر ب قامػػة الحػػد بقطػػع يػػدىا  ،فعلػػم بنػػو مخػػزكـ بهػػذا كشػػق علػػيهم األمػػر (علػػل) لمكػػانتهم فػػي ق ػريش ،

كخشيتهم أف يعيَّركا بها  ،فهابوا أف يكلموا رسوؿ اهلل في العفو أك الفداء لعلمهم أنو ال يتهػاكف فػي إقامػة الحػدكد ،كأرسػلوا أسػامة
بن زيد ليشفع لها نظران لمكانتو عند الرسوؿ صلى اهلل علية ك سلم  ،فلما كلٌمو غضب كقاؿ لو ":أىتى ٍش ىفع فًي حػد ًمػن حػ يد ً
كد اللَّ ًػو"
ى ٍ ي
ي
ثم قاـ كخطب خطبتو المشهورة
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اىْ٘س فً اىثقافح اإلسالٍٍح

اسمها

أـ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي اهلل عنهما

كالدتها

كلدت بعد البعثة النبوية بأربع سنين

منزلتها

كىي إحدل زكجات النبي صلى اهلل عليو كسلم

علمها

كانت على قدر كبير من العلم كالفقو كمعرفة األنساب كىي من أكثر الصحابة ركاية للحديث
ذ٘فٍد سْح ٕ 75ـ ٗدفْد فً اىثقٍع فً اىَذٌْح اىَْ٘سج

كفاتها

تحريم الشفاعة في حدكد اهلل المبدأ المهم الذي بٌنه النبً فً نظام العقوبات؟ كىي أف الجرائم التي قررت الشريعة فيها
عقوبة الحد كالزنا كالسرقة كشرب الخمر ،إذا بلغت الحاكم فبل مجاؿ للشفاعة فيها أك التراجع عنها  ،بل يجب إقامتها(علل أك
عرؼ) ألف الحد في اإلسبلـ عقوبة مقدرة شرعا كجبت حقان هلل تعالى حفظان للمجتمع كصيانةن لحرماتو

اذكر ثالثة أمثمة لعقوبة الحد ؟ الزنا كالسرقة كشرب الخمر أذكر ثالثة من مميزات عقوبة الحد؟ (ُ)ال يجوز الزيادة

فيها أك النقصاف منها (ِ)كال يجوز العفو عنها أك الفداء (ّ)ك ال تجوز فيها الشفاعة
المحاباة فً تطبٌق العقوبات بٌن الناس سبب فً هالك األمم:
كانت األمم السابقة تقيم العقوبات على الفئات المستضعفة من الناس  ،بينما تتهاكف في إقامتها على أىل الجاه كالماؿ كالسلطاف
 .كىي إىبلكهم بسبب ظلمهم كتمييزىم بين الناس في تطبيق العقوبات
العدل بٌن الناس:من القواعد التً أكدها النبً  "العدل بٌن الناس " وضح ذلك ؟
يؤكد النبي أف اإلسبلـ ال يفرؽ بين الناس  ،فهم أماـ الشرع سواء  ،كيتحملوف مسؤكلية أعمالهم .
كيقسػػم النبػػي بػػاهلل تعػػالى أنػػو لػػو سػػرقت فاطمػػة – كحاشػػاىا أف تفعػػل  -لػػن يمنعػػو ذلػػك مػػن إقامػػة الحػػد عليهػػا ،خصههها النبههً
بالذكر( علل ) ألنها ابنتو كمن خير النساء كأشرفهن  ،يؤكد على قيمة العدؿ في اإلسبلـ كأف حكػم الشػرع نافػذ علػى الجميػع

دكف تفريق ،فبل فرؽ بين غني كفقير أك شريف كضعيف ،أك ذكر كأنثى  ،كبهذا تحفظ الحقوؽ كيسود األمن في المجتمع .

تحريم الهدايا للموظفين

للشرح كالحفظ

ىعن أىبًي حمي ود َّ ً ً
مرً
اؿ :ىى ىذا لى يك ٍم ىك ىى ىذا
الص ىدقى ًة ،فىػلى َّما قى ًد ىـ قى ى
استىػ ٍع ىم ىل النَّبً ُّي  ىر يج نبل ًم ٍن ٍاألى ٍزًد ييػ ىق ي
ض ىي اللَّوي ىع ٍنوي قى ى
اؿ لىوي ابٍ ين اللتبية ىعلىى َّ
ي ىٍ
اؿٍ :
ٍ
الساعد ِّ ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ت أىبً ًيو أىك بػ ٍي ً
اؿ ":فىػ ىه َّبل جلىس في بػ ٍي ً
ً
اء بً ًو يىػ ٍو ىـ
م لي قى ى
ت أ ِّيم ًو فىػيىػ ٍنظيىر ييػ ٍه ىدل لىوي أ ٍىـ ىال؟ ،ىكالَّذم نىػ ٍف ًسي بًيىده ىال يىأ ي
ٍخ يذ أ ى
ٍ ى
ى ى ى
ىح هد م ٍنوي ىش ٍيئنا إ َّال ىج ى
أ ٍيىد ى
ت اللَّ يه َّم
ال ًٍقيى ىام ًة يى ٍح ًمليوي ىعلىى ىرقىػبىتً ًو إً ٍف ىكا ىف بى ًع نيرا لىوي يرغىاءه ،أ ٍىك بىػ ىق ىرةن ل ىىها يخ ىو هار ،أ ٍىك ىشاةن تىػ ٍيػ ىع ير ،ثي َّم ىرفى ىع بًيى ًدهً ىحتَّى ىرأىيٍػنىا عي ٍف ىرةى إًبٍطىٍي ًو "،اللَّ يه َّم ىى ٍل بىػلَّغٍ ي
ت "ثىىبلثنا.
ىى ٍل بىػلَّ ٍغ ي
االسم

أبو حميد ألساعدم  :عبد الرحمن بن سعد ألساعدم رضي اهلل عنو صحابي جليل شتويةٕٔٔٓ

مواقفو

شارؾ في غزكة أحد كما بعدىا من الغزكات

عملو

كاف من فقهاء الصحابة

كفاتو

توفي رضي اهلل عنو سنة َٔ ىػ

*الرغاء :صوت البعير* .اليعار :صوت الشاة الشديد* .الخوار :صوت البقرة .
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مناسبة الحديث" تحريم الهدايا للموظفين " كرد ىذا الحديث عن النبي حين كلى رجل من األزد اسمو عبد اهلل بن اللتبية _من قبيلة بني

لتب_ ما الوظيفة التي أسندىا الرسوؿ البن اللتبية؟ على جمع أمواؿ الزكاة من بني سليم  ،فجاء بماؿ كثير ،كقاؿ للنبي عليو الصبلة
كالسبلـ  :ىذا لكم _ أم للزكاة التي جمعها _ كىذا أىدم إلي  ،فأنكر النبي  ذلك عليو ،كقاؿ ىذا الحديث.

نظرة اإلسالم للوظٌفة -1أقاـ النبي دكلة اإلسبلـ  ،كجعل لهذه الدكلة كالة يديركف شؤكف الناس كقضاةن يقضوف بينهم عند االختبلؼ

كالتنازع كجباةن لجمع الزكاة من األغنياء ِ -جعل اإلسبلـ لهؤالء الجباة ماالن مقدران من الزكاة ( علل ) حتى تعف نفوسهم عن الماؿ العاـ

كيتفرغوا لعملهم كذلك في سهم العاملين عليها من مصارؼ الزكاة ّ -ع ٌد اإلسبلـ الوظيفة العامة أمانة ككاجبان يقوـ بو الموظف( علل) ُ-

لخدمة المجتمع ِ -كللنهوض بمصالحو  ،كمما يدؿ على ذلك اعتذار النبي  ألبي ذر حين جاءه أبو ذر يطلب الوالية على أحد

أألقاليم بقولوْ -فالوالية كظيفة عامة كىي أمانة  ،كفيها تبعات كمسؤكليات ،فعلى الموظف أف ال يتوالىا إال إذا كاف أىبل لها كعليو عند
توليها أف يؤدم ىذه األمانة على خير كجو.

محاسبة الموظف :يدعو الحديث النبوم الشريف إلى محاسبة الموظف  .أينما كاف موقعو كمهما كانت مكانتو  ،فييسأؿ عن أداء
عملو كعن كل ماؿ اكتسبو أثناء الوظيفة.أسالٌب مختلفة إلظهار التشدٌد على الموظفٌن الذٌن ٌستغلون وظابفهم فً
االعتداء على أموال الناس)1القسم ِ ) التنفير من استغبلؿ الوظيفة ّ ) إشهاد الناس على الببلغ
النص الشرعي
الر ً
اشي ىكال يٍم ٍرتى ًشي
ل ىىع ىن ىر يس ي
وؿ اللَّ ًو َّ 
ً ً ً
م ىكنى ىد ىامةه إًَّال ىم ٍن
" إًنػَّ ىها أى ىمانىةي ىكإًنػَّ ىها يىػ ٍو ىـ الٍقيى ىامة خ ٍز ه
ىخ ىذ ىىا بً ىح ِّق ىها ىكأىدَّل الَّ ًذم ىعلىٍي ًو فً ىيها"
أى
ًً
ات لً ٍل يف ىقر ًاء كالٍم ً
ين
" إًنَّ ىما َّ
ساكي ًن ىكال ىٍعامل ى
الص ىدقى ي ى ى ى ى
ىعلىٍيػ ىها"...

المعنى المستفاد
التحذير من منع تقديم الهدايا للموظفين كأنها تعد نوعان من أنواع الرشوة

ع ٌد اإلسبلـ الوظيفة العامة أمانة ككاجبان يقوـ بو الموظف لخدمة المجتمع
كللنهوض بمصالحو

جعل اإلسبلـ لهؤالء الجباة ماالن مقدران من الزكاة حتى تعف نفوسهم عن الماؿ العاـ
كيتفرغوا لعملهم كذلك في سهم العاملين عليها من مصارؼ الزكاة

لبيان عالماث الساعت حكم عذيذة ()1تمكيه اإليمان في قلىب المؤمىيه )2( .وتىبيههم مه غفلتهم وحثهم
على االستعذاد للقاء هللا تعالى باألعمال الصالحت ()3وبمذاومت التىبت والزجىع إلى هللا تعالى )4( .والبقاء
مه الساعت على حذر دائم كي ال يباغتىا بها.
من خبلؿ النصوص الشرعية استنتج عبلمات الساعة ؟ ما عبلمة الساعة الكبرل التي يشير إليها كل من النصوص التالية ؟
النص الشرعي
اعةي ىك ىهاتىػ ٍي ًن
اؿ ىر يس ي
فعن أنس رضي اهلل عنو قاؿ  :قى ى
ت أىنىا ىك َّ
وؿ اللَّ ًو بيًعثٍ ي
الس ى
"....
قاؿ تعالى  " :اقٍػتىػرب ً
ش َّق الٍ ىق ىم ير"
ت َّ
اعةي ىكانٍ ى
الس ى
ىى

العبلمة

النوع

بعثة النبي 

صغرل

انشقاؽ القمر

صغرل

وؿ
اؿ ىما ال ىٍم ٍسئي ي
اع ًة قى ى
ما ثبت بسؤاؿ جبريل للرسوؿ قى ى
اؿ فىأى ٍخبً ٍرنًي ىع ٍن َّ
الس ى
اؿ أى ٍف تىلً ىد األمة ىربػَّتىػ ىها ىكأى ٍف
اؿ فىأى ٍخبً ٍرنًي ىع ٍن أ ىىم ىارتً ىها قى ى
السائً ًل قى ى
ىع ٍنػ ىها بًأى ٍعلى ىم ًم ٍن َّ
اختبلؿ بعض السنن كالقيم االجتماعية
اء َّ
صغرل
الش ًاء يىػتىطى ىاكليو ىف فًي الٍبيػ ٍنػيىاف
تىػ ىرل ال ي
ٍح ىفاةى ال يٍع ىراةى ال ىٍعالىةى ًر ىع ى
ُعقوؽ الوالدين بحيث يعامل االبن أمو معاملة السيد ألمتو ،

ِ-فضبلن عن تغير أحواؿ الناس بحيث تجد من كانوا يعانوف الفقر كقلة ذات
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الوقوع
كقع

بالماضي
كقع

بالماضي

يقع اآلف
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اليد يتسابقوف في تشييد البنايات الشاىقة
اؿ إًذىا
اعتيػ ىها قى ى
اعةى قى ى
ت ٍاأل ىىمانىةي فىانٍػتى ًظ ٍر َّ
اؿ ىك ٍي ى
ضيِّػ ىع ٍ
ف إً ى
قاؿ  "فىً ذىا ي
ضى
الس ى
اعةى"
يك ِّس ىد ٍاأل ٍىم ير إًلىى غىٍي ًر أ ٍىىلً ًو فىانٍػتى ًظ ٍر َّ
الس ى
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إضاعة األمانة

صغرل

يقع اآلف

صغرل

يقع اآلف

ً
الس ى ً
ً ً
ٍج ٍه يل " ...
قاؿ  ":إً َّف بىػ ٍي ىن يى ىد ٍم َّ
ٍم ىكيىػ ٍن ًز يؿ ف ىيها ال ى
اعة أىيَّ ناما ييػ ٍرفى يع ف ىيها الٍعل ي

رفع العلم كظهور الجهل بموت
العلماء ككثرة القتل

ً
السماء بً يد ىخ و
ً
اف يمبًي ون"
قاؿ تعالى  " :فى ٍارتىق ٍ
ب يىػ ٍو ىـ تىأٍتي َّ ى ي

الدخاف

قاؿ تعالى  " :ىكإًذىا ىكقى ىع الٍ ىق ٍو يؿ ىعلىٍي ًه ٍم أى ٍخ ىر ٍجنىا ل يىه ٍم ىدابَّةن ًم ىن ٍاأل ٍىر ً
ض تي ىكلِّ يم يه ٍم
."...

الدابة

كبرل

ظهور الدجاؿ

كبرل

نزكؿ عيسى عليو السبلـ

كبرل

ظهور المهدم

كبرل

ظهور يأجوج كمأجوج

كبرل

الخسف

كبرل

ىم يىػ ٍب ىق ًم ٍن ُّ
ث فً ًيو ىر يج نبل ًمنِّي أ ٍىك
الدنٍػيىا  ...ىحتَّى يىػ ٍبػ ىع ى
قولو عليو السبلـ " :ل ٍىو ل ٍ
ً
ً
ً
ً
اس يم أىبًي"
اس يم أىبًيو ٍ
اس ًمي ىك ٍ
اس يموي ٍ
م ٍن أ ٍىى ًل بىػ ٍيتي ييػ ىواط يئ ٍ
وج ىك يى ٍم ًم ٍن يك ِّل ىح ىد و
ب
قاؿ تعالى  " :ىحتَّى إًذىا فيتً ىح ٍ
وج ىكىمأ ي
ت يىأ ي
ٍج ي
ٍج ي
يىػ ٍن ًسليو ىف"...
ُ -خسف في المشرؽِ -كآخر في المغربّ -كخسف في جزيرة
العرب

اعةي ىحتَّى تىطٍلي ىع َّ
آىا
وـ َّ
س ًم ٍن ىم ٍغ ًربً ىها فىً ذىا طىلى ىع ٍ
الس ى
ت فىػ ىر ى
قاؿ  " :ىال تىػ يق ي
الش ٍم ي
النَّاس آمنوا أىجمعو ىف فى ىذلً ى ً
ت ًم ٍن
آمنى ٍ
ي ىي ٍ ى ي
ىم تى يك ٍن ى
يمانػي ىها ل ٍ
سا إً ى
كح ى
ين ( ىال يىػ ٍنػ ىف يع نىػ ٍف ن
قىػبل أىك ىكسب ٍ ً
ً
يمان ىها ىخ ٍيػ نرا) " ،ال تنفع اإلنساف التوبة إذا لم يكن قد
ٍ ي ٍ ىى
ت في إً ى
تاب قبل ذلك
ك نىار تى ٍخر ً
ً ً
ش ًرًى ٍم"
َّاس إًلىى ىم ٍح ى
قاؿ  " :ىكآخ ير ذىل ى ه ي ي
ج م ٍن الٍيى ىم ًن تىط يٍر يد الن ى

كبرل

تخلف بعض السنن الكونية عن

مسارىا كطلوع الشمس من مغربها
نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى
محشرىم.

كبرل

كبرل

ما سيقع

بالمستقبل
ما سيقع

بالمستقبل
ما سيقع

بالمستقبل
ما سيقع

بالمستقبل
ما سيقع

بالمستقبل
ما سيقع

بالمستقبل
ما سيقع

بالمستقبل

ما سيقع

بالمستقبل
ما سيقع

بالمستقبل

االسم

العمل يقوـ بو

الدابة

تكلم الناس كتعرؼ المؤمن من الكافر
رجل يظهر في آخر الزماف يدعي األلوىية كيسعى لفتنة
الناس عن دينهم بما أعطاه اهلل من خوارؽ العادات

الدجاؿ.

كعجائب األمور
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كىو رجل صالح من أمة محمد صلى اهلل عليو كسلم

يظهر في آخر الزماف  ،يحكم باإلسبلـ كينشر العدؿ بين

المهدم

الناس

يحكم بالقرآف كيلتزـ بشريعة اإلسبلـ كعلى يديو تكوف

عيسى عليو السبلـ

نهاية المسيح الدجاؿ ب ذف اهلل تعالى.

اسم ألمة كبيرة تخرج في آخر الزماف تنشر الفساد

يأجوج كمأجوج

كالدمار في األرض

عدد أساليب أك مظاىر اىتماـ القراف الكريم باليوـ األخر ؟
النصوص الشرعية
ً
ظ بً ًو ىم ٍن ىكا ىف ييػ ٍؤًم ين بًاللَّ ًو
وع ي
قولو تعالى  ":ىذل يك ٍم يي ى
كالٍيػوًـ ٍاآل ً
ىخ ًر ىكىم ٍن يىػت ًَّق اللَّوى يى ٍج ىع ٍل لىوي ىم ٍخ ىر نجا".
ى ىٍ

مظاىر اىتماـ القراف الكريم باليوـ األخر
ُ-ربط اإليماف باليوـ اآلخر باإليماف باهلل -عز كجل  -في كثير من آيات القرآف
الكريم.

ِ-اإلكثار من ذكر اليوـ اآلخر ( ،علل ) حتى أنو ال تكاد تخلو صفحة من

صفحات القرآف الكريم من الحديث عن اليوـ اآلخر ،كما سيكوف فيو من األحداث
كالوقائع .

ّ-عدد ؟تسمية ىذا اليوـ بأسماء متعددة منها :ا  -يوـ الدين ب  -كيوـ الفصل
ج -كيوـ الحساب ،د -كالقيامة ق -كالحاقة ،ك  -كالواقعة .عدد؟ من ىذه

األسماء ما يشير إلى األىواؿ التي تقع في ىذا اليوـ العظيم  :مثل ا-الغاشية ب-
كالطامة ج -كالصاخَّة د -كالقارعة .

ب ًٍ
سا يف أى ٍف ييػ ٍتػ ىر ىؾ يس ندل (ّٔ)
سي
اإلنٍ ى
قاؿ تعالى " :أىيى ٍح ى
ك نيطٍ ىفةن ًم ٍن ىمنًي يي ٍمنىى (ّٕ) ثي َّم ىكا ىف ىعلى ىقةن
ىم يى ي
أىل ٍ
ْ-ذكر القرآف الكريم لعدد من األدلة التي تثبت كجود اليوـ اآلخر كمنها :ا) اآليات
الزٍك ىج ٍي ًن َّ
الذ ىك ىر
س َّول (ّٖ) فى ىج ىع ىل ًمنٍوي َّ
فى ىخلى ىق فى ى
التي تبين قدرة اهلل عز كجل
ك بًىق ً
اد ور ىعلىى أى ٍف يي ٍحيً ىي
س ذىلً ى
ىك ٍاألينٍػثىى (ّٗ) أىل ٍىي ى
ال ىٍم ٍوتىى"
َّاس إً ٍف يك ٍنتي ٍم فًي ىريٍ و
ب ًم ىن
قاؿ تعالى  " :يىا أىيػُّ ىها الن ي
ذكر القرآف الكريم لعدد من األدلة التي تثبت كجود اليوـ اآلخر كمنها :ب ) تذكير
الٍبػ ٍع ً
ث فىً نَّا ىخلى ٍقنىا يك ٍم ًم ٍن تيػر و
اب ثي َّم ًم ٍن نيطٍ ىف وة ثي َّم ًم ٍن
ى
ى
اإلنساف بأصل خلقتو ككيفية نشأتو
ضغى وة يم ىخلَّ ىق وة ىكغىٍي ًر يم ىخلَّ ىق وة لًنيبىػيِّ ىن لى يك ٍم"
ىعلى ىق وة ثي َّم ًم ٍن يم ٍ

بين الحاالت التي يشفع فيها سيدنا محمد يوـ القيامة؟

ُ .يشفع للخبلئق جميعها بتعجيل الحساب لهم لتخليصهم مما يعانونو في المحشر
ِ .شفاعتو صلى اهلل عليو كسلم لطائفة من أمتو فيدخلهم الجنة بغير حساب
ّ .كشفاعتو لبعض المذنبين من أمتو في تخفيف العذاب عنهم يوـ القيامة
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آثار اإليماف باليوـ اآلخر ُ-توجيو اإلنساف كانضباطو كالتزامو بالعمل الصالح كتقول اهلل عز كجل كذلك لمعرفتو أنو محاسػب عػن
أعمالو أماـ اهلل تعالى يوـ القيامة ِ -عدـ التعلق بالدنيا ك الحرص على ملذاتها خصوصان عندما يعلم بالنعيم الذم أعده اهلل تعػالى
للمؤمنين مقارنة مع نعيم الدنيا الزائل  -ّ.شعور من يؤمن باليوـ اآلخر بالطمأنينة إليمانو بعدؿ اهلل تعالى يوـ ألقيامو بين الخبلئق
ضع في مقابل كل آية كريمة الحدث الذم يحدث يوـ القيامة:
النصوص الشرعية

شرح الحدث أك كجو الداللة

الحدث
النفخة األكلى ( نفخة

ص ًع ىق ىم ٍن فًي
قاؿ تعالى  " :ىكنيًف ىخ فًي ُّ
الصوًر فى ى
َّ (
السماك ً
ات ىكىم ٍن فًي ٍاأل ٍىر ً ً
اء اللوي"
َّ ى ى
ض إ َّال ىم ٍن ىش ى

نهاية الحياة الدنيا )

قارف بين النفختين من

حيث األثر على الحياة
.

ت (ُ) ىكإً ىذا
قاؿ تعالى " :إًذىا َّ
الس ىماءي انٍػ ىفطىىر ٍ
ً
ً
ت
ار في ِّج ىر ٍ
ب انٍػتىثىػ ىر ٍ
ت (ِ) ىكإً ىذا الٍب ىح ي
الٍ ىك ىواك ي
س ىما
ور بيػ ٍعثً ىر ٍ
ت (ْ) ىعلً ىم ٍ
(ّ) ىكإًذىا الٍ يقبي ي
ت نىػ ٍف ه
ت"
َّر ٍ
َّم ٍ
قىد ى
ت ىكأىخ ى

من في السموات كمن في األرض إال من شاء اهلل ،كفي ذلك
إشارة إلى نهاية الحياة الدنيا كبداية اليوـ األخر

كيرافقها أحداث مذىلة تحدث للكوف منها ُ -فتنشق

النفخة األكلى ( نفخة

السماء ِ -كتتناثر النجوـ كالكواكب  -ّ،كتتفتت األرض

نهاية الحياة الدنيا )

النفخة الثانية (البعث)

فيأمر اهلل تعالى الملك فينفخ النفخة الثانية في الصور  ،فتعود
اإلنساف جسدان كركحان
حيث يجمع الناس في مكاف كاحد يسمى

ً
ً ًً
اـ
قاؿ تعالى  ":ثي َّم نيف ىخ فيو أي ٍخ ىرل فىً ىذا يى ٍم قيى ه
يىػ ٍنظييرك ىف"

قارف بين النفختين من

حيث األثر على الحياة

قال تعالى ْ ٌَ " :و َم َت َش َّقق ْاألَرْ ض َع ْنه ْم
سِ َراعً ا َذل َِك َح ْشر َعلَ ٌْ َنا ٌَسِ ٌر"

الحشر :

ص ِّفا لى ىق ٍد
ضوا ىعلىى ىربِّ ى
قاؿ عز كجل  " :ىك يع ًر ي
ك ى
ًج ٍئتي يمونىا ىك ىما ىخلى ٍقنىا يك ٍم أ َّىك ىؿ ىم َّرةو بى ٍل ىز ىع ٍمتي ٍم أىلَّ ٍن
نى ٍج ىع ىل لى يك ٍم ىم ٍو ًع ندا"
قاؿ تعالى  " :فىأ َّىما ىم ٍن أيكتً ىي كًتىابىوي بًيى ًمينً ًو (ٕ)
ؼ يحاس ً
ً
ً
ب
سابنا يىس نيرا (ٖ) ىكيىػ ٍنػ ىقل ي
س ٍو ى ي ى ى ي
بحى
فى ى
ًً
كرا (ٗ) ىكأ َّىما ىم ٍن أيكتً ىي كًتىابىوي
إًلىى أ ٍىىلو ىم ٍس ير ن
ً
ورا (ُُ)
س ٍو ى
ؼ يى ٍدعيو ثػيبي ن
ىكىراءى ظى ٍه ًره (َُ) فى ى
صلىى ىس ًع نيرا "
ىكيى ٍ
ط لًيىػ ٍوًـ
ين ال ًٍق ٍس ى
قاؿ تعالى  ":ىكنى ى
ض يع ال ىٍم ىوا ًز ى
ً ً
اؿ
س ىش ٍيئنا ىكإً ٍف ىكا ىف ًمثٍػ ىق ى
الٍقيى ىامة فى ىبل تيظٍلى يم نىػ ٍف ه
حبَّ وة ًمن ىخر ىد وؿ أىتىػيػنىا بًها كىك ىفى بًنىا ح ً
اسبًي ىن "
ى
ى ٍ ٍ
ٍ ى ى

حيث يأمر اهلل تعالى الملك بالنفخ في الصور (البوؽ) فيموت

الحياة إلى األموات  ،كىذا ما يطلق عليو البعث  ،فيعود

المحشر(علل)انتظاران لحسابهم من قبل رب

العرض كالحساب
العرض :

يعرض الناس يوـ القيامة على اهلل تعالى
ثم تتطاير الصحف فيطلع كل كاحد على صحيفة أعمالو التي

العرض كالحساب
العرض :

سجلتها عليو المبلئكة في الحياة الدنيا

الناس يوـ القيامة صنفاف كضح ذلك ؟ ُ -فمنهم من يأخذ

كتابو بيمنو كىم أىل الخير كاإليماف كالسعادة  -ِ ،كمنهم من
يأخذ كتابو بشمالو كىؤالء ىم أىل الكفر كالنفاؽ

العرض كالحساب
الحساب

يحاسب اهلل تعالى الناس على ما فعلوه في الحياة الدنيا صغيران
كاف أـ كبيرا فتوزف أعمالهم بالميزاف الذم ال يعلم طبيعتو إال
اهلل تعالى
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ٍح ٍو ً
ض ىم ٍن ىم َّر
فقاؿ " :إًنِّي فىػ ىرطي يك ٍم ىعلىى ال ى
ىم يىظ ىٍمأٍ أىبى ندا"
ب ىكىم ٍن ىش ًر ى
ىعلى َّي ىش ًر ى
بلٍ

ط بىػ ٍي ىن ظى ٍه ىرانى ٍي
الص ىرا ي
ب ِّ
قاؿ  " :فىػيي ٍ
ض ىر ي
الر يس ًل بًأ َّيمتً ًو
وز ًم ٍن ُّ
َّم فىأى يكو يف أ َّىك ىؿ ىم ٍن يى يج ي
ىج ىهن ى
ًو
الر يس ًل
الر يس يل ىكىك ىبل يـ ُّ
ىح هد إًَّال ُّ
ىكىال يىػتى ىكلَّ يم يىػ ٍوىمئذ أ ى
يىػ ٍوىمئً وذ اللَّ يه َّم ىسلِّ ٍم ىسلِّ ٍم"

الوكد على حوض النبي


المركر فوؽ الصراط

دخوؿ الجنة أك النار
الجنة

حيث أخبر عنو الرسوؿ 

كمعنى فرطكم  :أم سابقكم.
كىو جسر منصوب فوؽ جهنم يمر عليو الخبلئق جميعهم* ،

كيكوف مركر الناس عليو بحسب أعمالهم فمنهم من يمر عليو
مسرعان كمنهم من يسقط في نار جهنم

الجنة  :ىي دار القرار التي أعدىا اهلل تعالى لعباده الموحدين

الذين آمنوا بو كأقبلوا على طاعتو في الحياة الدنيا  ،ففي الجنة
أنواع ال تحصى من النعيم  ،كىي درجات تتناسب مع األعماؿ
التي قدمها اإلنساف في الحياة الدنيا.

دخوؿ الجنة أك النار
النار

قاؿ تعالى  ":ىم ٍن ىذا الَّ ًذم يى ٍش ىف يع ًع ٍن ىدهي إًَّال
بًً ٍذنًًو"

إعذاد األسرار ٍ :اىل اىحٍاسي
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أما النار  :فهي مثول الكافرين باهلل المستكبرين عن طاعتو

كعبادتو  ،كفيها كذلك أنواع متعددة من العذاب  ،كىي منازؿ
كدركات تتناسب مع مستول الذنوب كالمعاصي في الحياة
الدنيا

الشفاعة من األمور التي ثبتت بالكتاب كالسنة  ،كأحاديثها

متواترة ؛فبين اهلل تعالى أف الشفاعة ال تكوف ألحد من الخلق

الشفاعة

إال ب ذنو  ،كلمن يرتضي من عباده  ،وأول الخلق الذٌن

ٌإذن لهم بالشفاعة ٌوم القٌامة :ىو سيدنا محمد 

التحذٌر من تكفٌر المسلم وضح الحكم الشرعً لتكفٌر المسلم؟ نهى اإلسبلـ عن إطبلؽ كلمػة الكفػر علػى المسػلم  ،فػبل

يجوز تكفير شخص أك ىيئة إال إذا أظهر قوالن أك فعبلن أك اعتقادان يعد صريحان في الكفر كحكم بو قاض مسلم
من خبلؿ النصوص الشرعية استنتج سبب التكفير ؟

النص الشرعي
ً
يل ربِّ ى ً
ٍحكٍم ًة كالٍمو ًعظى ًة الٍح ً ً
ً
ك
س ين إً َّف ىربَّ ى
قاؿ تعالى  :ا ٍد ي
سنىة ىك ىجادل يٍه ٍم بًالَّتًي ى ىي أ ٍ
ك بًال ى ى ى ٍ
ع إًلىى ىسب ً ى
ىح ى
ىى
(
ً ً
ً ًً
ين "
يى ىو أى ٍعلى يم بً ىم ٍن ى
ض َّل ىع ٍن ىسبيلو ىك يى ىو أى ٍعلى يم بال يٍم ٍهتىد ى

السبب
ُ-التعصب الفكرم كضيق
األفق

موقف الرسوؿ من أسامة بن زيد حين أقدـ على قتل رجل نطق بالشهادتين حيث يقوؿ رضي
وؿ اللَّ ًو فًي س ًريَّوة فىصبَّ ٍحنىا الٍحرقى ً
اؿ ىال ِ-عدـ التثبت من أحواؿ الناس
ت ىر يج نبل  ...أىقى ى
اهلل عنو  " :بىػ ىعثىػنىا ىر يس ي
ات ًم ٍن يج ىه ٍيػنىةى فىأى ٍد ىرٍك ي
ى
ى
يى
قبل إصدار الحكم عليهم
ت ىع ٍن قىػ ٍلبً ًو
الس ىبل ًح قى ى
ٍت يىا ىر يس ى
إًلىوى إًَّال اللَّوي ىكقىػتىػلٍتىوي قى ى
وؿ اللَّ ًو إًنَّ ىما قىالى ىها ىخ ٍوفنا ًم ٍن ِّ
اؿ أىفى ىبل ىش ىق ٍق ى
اؿ قيػل ي
ت يىػ ٍوىمئً وذ
ىحتَّى تىػ ٍعلى ىم أىقىالى ىها أ ٍىـ ىال فى ىما ىز ى
ىسلى ٍم ي
اؿ يي ىك ِّريرىىا ىعلى َّي ىحتَّى تى ىمنػ ٍَّي ي
ت أىنِّي أ ٍ
ّ-الجهل كعدـ الفهم السليم
ّ نتيجة الخطأ في فهم األدلة الشرعية التي تبنى عليها ىذه األحكاـ  ،مما يؤدم إلى ظهور
لؤلحكاـ الشرعية ْ -استغبلؿ
بعض الفتاكل العاطفية التي ال تستند إلى الضوابط الشرعية
أعداء اإلسبلـ
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حذر اإلسبلـ من تكفير المسلم لما لذلك من مخاطر عديدة ..ُ:تمزٌق المجتمع المسلم ب حداث الفتنة كتغذية الفرقة

كالشحناء بين المسلمين بل ربما أدل إلى إىدار المسلمين دماء بعضهم بعضان .
ِ.إضعاف حرٌة الفكر والرأي عند العلماء خوفا ً من تهمة الكفرمما يؤدم إلى إفساح المجاؿ للجهلة كأنصاؼ
المتعلمين للتصدم للفتول

ّ.صرف جهود المسلمٌن عن توظٌف طاقاتهم وإمكانٌاتهم فً نشر الدعوة اإلسالمٌة والعمل الصالح والنافع
وفً تجمٌع الصفوف و البناء الشامل للمجتمع المسلم فً كل المٌادٌن والمجاالت .
للتغلب على تكفير المسلمين كسائل متعددة ،اذكر أربعة منها (ُ)نشر العلم الصحيح :الثابت في الكتاب كالسنة كما

نقل إلينا من فقو السلف الصالح من الصحابة كالتابعين(ِ)نبذ التعصب :ا ك استيعاب الرأم اآلخر ما داـ في حدكد الشرع

)ّ(.التثبُّت قبل نسبة الكفر إلى المسلم (ْ)الحكم بالظاىر كاإلعراض عن السرائر (ٓ)النصح لمن يقدـ على تكفير المسلمين

ٔ) كمحاكرتهم من خبلؿ كسائل االتصاؿ المختلفة (ٕ)كتقديم األدلة كالحجج )ٖ(.كمجادلتهم بالتي ىي أحسن (ٗ) كإنكار

قولهم عليهم باألسلوب البلئق..باإلضافة إلى الدكر الذم يقوـ بو كلي األمر في حماية المجتمع من ىذه التصرفات ك محاسبتهم

عليها ك بخاصة
النص من الوثيقة

الداللة

" ىذا كتاب من محمد النبي

أعلن الرسوؿ  في ىذه الوثيقة قياـ الدكلة اإلسبلمية

رسوؿ اهلل ،بين المؤمنين

كاستقبللها لكي يتمكن النبي  من بناء مجتمع قوم منظم،

كالمسلمين من قريش كأىل يثرب،

فتهدف الوثٌقة إلى تحويل المجتمع من جماعات مبعثرة،

كمن تبعهم ،...أنهم أمة كاحدة من

ترتبط بركابط قبلية أك عصبية أك غيرىا ،إلى دكلة كاحدة ىي

دكف الناس".

دكلة اإلسبلـ،بقيادة محمد النبي 
فقد أعطت الوثيقة يهود المدينة بمختلف طوائفهم حق

" يهود بني عوؼ أمة مع

المواطنة ،فلم تحصر المواطنة في المسلمين كحدىم بل نصت

المؤمنين"...

على أف غير المسلمين المقيمين في المدينة أمة مع

" فهم أحرار في البقاء على
عقيدتهم ،قاؿ تعالى ":الى إً ٍك ىر ىاه فًي
الر ٍش يد ًم ىن الٍغى ِّي"
الدِّي ًن قىد تَّػبىػيَّ ىن ُّ
" كأنو من خرج آمن ،كمن قعد آمن
بالمدينة إال من ظلم كأثم" ... ،
"كإنو من تبعنا من يهود ف ف لو

حق،كاجب،مبدأ

حق المواطنة

المؤمنين،لهم من الحقوؽ كالواجبات كما للمسلمين بصفة عامة
المسلموف لهم عقيدتهم اإلسبلمية أىل الكتاب لهم حق
ممارسة شعائر دينهم:لليهود دينهم ،كللمسلمين دينهم مواليهم

حق التدين ك

كأنفسهم فهم أحرار في البقاء على عقيدتهم،

االعتقاد

بالعيش دكف خوؼ على أنفسهم أك أعراضهم أك أموالهم ،في

حق األمن كالتنقل

اإلقامة كالسفر فلهم الحق فيو جميعا ،إذا التزموا أحكاـ الوثيقة
تنص الوثيقة على أف أفراد المجتمع جميعهم أماـ الشرع سواء ،من
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النصر كاألسوة غير مظلومين كال
متناصر عليهم"
" كأنو ما كاف بين أىل ىذه الوثيقة من
حدث أك اشتجار يخاؼ فساده ،ف ف
مرده إلى اهلل كإلى محمد رسوؿ اهلل"
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حيث المعاملة كعصمة الدماء؛ كذلك بمقتضى المواطنة ،إذ النفس
البشرية كاحدة أماـ الشرع ،لها الحرمة نفسها ،ال فرؽ بينهم في
ذلك ألم سبب.

إف الشرع ىو الذم يحكم في كل نزاع يقع في

المجتمع كحكم الشرع نافذ في العبلقات بين أفراد

كاجب احتراـ
سيادة الشرع

المجتمع
أقرت الوثيقة أشكاؿ التكافل االجتماعي التي كانت سائدة قبل كتابة

" المهاجركف من قريش على ربعتهم
يتعاقلوف بينهم  ،كىم يفدكف عانيهم

الوثيقة مثل :فداء األسرل كدفع الدية في القتل الخطأ؛أم أنهم

يبقوف على الحاؿ التي جاء اإلسبلـ كىم عليها ،كيبدأ التكافل من

"

العشيرة ،ف ذا عجزت العشيرة ينتقل كاجب التكافل إلى المجتمع

كإف بينهم النصح ك النصيحة كالبر

كذلك ب رادة الخير لكل أفراد المجتمع لبلستفادة من خبرات

كاجب التكافل
االجتماعي

بكل أفراده

دكف اإلثم"

الجميع كتحقيق الثقة المتبادلة بينهم

"كأف المؤمنين المتقين أيديهم على فيجب عليهم أف يمنعوا الظالم من ظلمو ،كإف كاف كلد أحدىم،
كل من بغى منهم ... ،كلو كاف كلد
أحدىم"

" كاف اليهود ينفقوف مع المسلمين
ما داموا محاربين "

كفي ىذا تأكيد لمبدأ التعاكف في تحقيق األمن ألفراد المجتمع
جميعهم.

فيجب على اليهود اإلنفاؽ مع المسلمين أثناء القتاؿ

"كأف بينهم النصر على من حارب

كيجب على اليهود أيضا التعاكف مع المسلمين في حماية المدينة من

"كإنو ال يجير مشرؾ ماال لقريش كال

منع تقديم أم حماية لقريش أك أموالها ألنها حاربت دعوة اهلل

نفسا كال يحوؿ دكنو على مؤمن"

كأخرجت المسلمين من ديارىم كأموالهم.

أىل الوثيقة".

أم عدك يعتدم عليها أك على أىلها،

كاجب التناصح

كاألمر بالمعركؼ
كاجب التعاكف
في منع الظلم
الواقع من
األفراد
مبدأ أمن المجتمع
مشترؾ
مبدأ أمن

المجتمع مشترؾ
مبدأ منع تقديم أم

حماية لقريش أك أموالها

المواقف التربوٌة فً سٌرة الرسول  كثٌرة متنوعة اذكر أربعة منها ؟
 1الشورى  :أمر اهلل تعالى نبيو  بالشورل مع أنو مؤيد بالوحي كال ينطق عن الهول(،علل) كذلك ليقتدم بو ىمن بعده من كالة

األمور كسائر المسلمين(عالمت) .كليعلموا فضل الشورل
 2حكمته  فً معالجة األخطاء وحسن الخطاب النبوي تمٌز أسلوب النبً  فً معالجته ألخطاء الناس
وفً مخاطبته لهم بمٌزات عدة
أألسلوب
النص الشرعية
ً
يل ربِّ ى ً
ٍحكٍم ًة كالٍمو ًعظى ًة الٍح ً ً
قاؿ تعالى":ا ٍد ي ً ً
الحكمة كحسن الخطاب
س ين
سنىة ىك ىجادل يٍهم بًالَّتًي ى ىي أ ٍ
ك بًال ى ى ى ٍ
ع إًلى ىسب ً ى
ىح ى
ىى
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اىْ٘س فً اىثقافح اإلسالٍٍح

ً ً
يفهموي كل من سمعو"
فعن عائشة رضي اهلل عنها قالت":كا ىف ي
كبلـ رسوؿ اهلل كبلمان فصبلن ي
عن معاكية بن الحكم السلمي قاؿ " :بينما أنا أصلي مع رسوؿ اهلل  إذ عطس رجل من القوـ

مراعاة ما يناسب فهمهم

فقلت يرحمك اهلل فرماني القوـ بأبصارىم فقلت كاثكل أمياه ما شأنكم ؟ تنظركف إلي فجعلوا".

كيلبي حاجتهم

الوضوح كالتحديد

 3رعاٌة الطفولة موقفا ٌدل على اهتمام النبً  باألطفال وتعلٌمهم الثقة بالنفس؟ ُ -لقد أذف الرسوؿ 

للغبلـ أف يجلس في مجلسو مع الشيوخ كبجواره مباشرة ،فلم ينهو كلم يخرجو من المجلس أك يجلسو في نهايتو أك آخره -ِ ،بل

تحدث معو بأدب النبوة ،كخاطبو كما يخاطب الكبير كاستأذنو في إعطاء اإلناء لمن ىو اكبر سنا ،كلم يغضب عندما لم يأذف كلم

يعتبره مخطئا ،بل احترـ رأيو في االحتفاظ بحقو ،فهو يعلم األطفاؿ حقوقهم ،كينمي شخصياتهم كيغرس فيهم الكرامة كالثقة بالنفس.
ْ العناٌة بالشباب وتحمٌلهم المسإولٌة ىكلىى النبي  أسامةى بن زيد رضي اهلل عنو قيادة جيش عظيم

ألف الشباب

لديهم من الكفاءة ما يؤىلهم لتولي أكبر المهاـ ك حتى ال تغفل األمة عن االىتماـ بالشباب كالعناية بهم لكن النبي  يربي األمة

على احتراـ دكر الشباب فيها كإعطائهم المكانة التي يستحقوف ،كأف الشباب ىم أمل األمة كعدتها كعليهم أف يؤدكا كاجباتهم تجاه

األمة

النص الشرعي
ً
ً
قاؿ تعالى( :ك َّ ً
ىنصا ًر
ين ىكاأل ى
الساب يقو ىف األ َّىكليو ىف م ىن ال يٍم ىهاج ًر ى
ى
َّ ً
ً
و
ً
ً
ىع َّد
ساف َّرض ىي اللٌوي ىع ٍنػ يه ٍم ىكىر ي
ضواٍ ىع ٍنوي ىكأ ى
ين اتَّػبىػ يع ي
ىكالذ ى
وىم ب ٍح ى
ات تىج ًرم تىحتػها ٍاألىنٍػه ً ً
لىهم جنَّ و
ين فً ىيها أىبىدان)
ٍى ى
ٍ
يٍ ى
ار ىخالد ى
ىي
وؿ اللَّ ًو كالَّ ًذين معوي أ ً
ىشدَّاء ىعلىى الٍ يك َّفا ًر
قاؿ تعالى ":يم ىح َّم هد َّر يس ي
ى ى ىى
ضبلن ِّم ىن اللَّ ًو
اى ٍم يرَّكعان يس َّجدان يىػ ٍبتىػغيو ىف فى ٍ
ير ىح ىماء بىػ ٍيػنىػ يه ٍم تىػ ىر ي
ً
ضوانان ًسيم ً
السج ً
ود "...
ىي
اى ٍم في يك يجوى ًهم ِّم ٍن أىثى ًر ُّ ي
ىكًر ٍ ى
َّ ً
اى يدكاٍ فًي ىسبً ً
يل ٱللَّ ًو
اج يركاٍ ىك ىج ى
آمنيواٍ ىك ىى ى
ين ى
قاؿ تعالى (:ىكٱلذ ى
َّ ً
ك يى يم ٱل يٍم ٍؤًمنيو ىف ىح ٌقان لَّ يه ٍم َّم ٍغ ًف ىرةه
ص يرۤكاٍ أيكلىػٰئً ى
آككاٍ َّكنى ى
ين ى
ىكٱلذ ى
يم)
ىكًرٍز هؽ ىك ًر ه
قاؿ ": أال ليبلغ الشاىد منكم الغائب"

فضابل الصحابة و مناقبهم
ُ-سبقهم إلى اإلسبلـ كالى كل بر كفضيلة كفوزىم برضواف
اهلل

ِ -رؤيتهم للنبي  كلقاؤىم لو كتعلمهم منو كتربيتهم على يديو

كىجرتهم معو ،ف ف فضل صحبة الرسوؿ  ال يعدلو فضل فقد كصفهم

اهلل تعالى بما كصف بو الرسوؿ  من اإليماف كالعبادة كالجهاد كالثبات
على الدين.

ّ-اتصافهم بمكارـ األخبلؽ مما جعلهم يستحقوف ثناء هللا تعالى
عليهم

ْ-حملهم أمانة تبليغ دعوة اإلسبلـ بعد النبي  التزاما ألمره  ( علل
)ليصل اإلسبلـ أرجاء األرض ،كاستشهد منهم اآلالؼ في األردف كالشاـ

كإفريقيا كببلد فارس كغيرىا ،فلهم في ذلك الفضل الذم ال يدانيو فضل.
ٓ-حفظهم للقرآف الكريم من خبلؿ حفظو في الصدكر ككتابتو في
السطور ،كنقلهم للسنة المشرفة (علل) التزاما ألمر النبي .

عِ اتِ ٍسع٘د سضً هللا عْٔ عِ اىْثً  قاه:
(خٍش اىْاط قشًّ ثٌ اىزٌِ ٌيٌّٖ٘ ثٌ اىزٌِ ٌيٌّٖ٘
ثٌ ٌجًء أق٘اً ذسثق شٖادج أحذٌٕ ٌٍَْٔ ٌٍَْٗٔ
شٖادذٔ)

ٔ-كصف الرسوؿ  لهم أنهم خير جيل في األمة اإلسبلمية (علل)
كذلك ألنهم آمنوا بو حين كفر الناس ،كصدقوه حين كذبو الناس،
كنصركه حين خذلو الناس ،ككاسوه بأموالهم كأنفسهم.

استنتج كاجب األمة تجاه الصحابة رضي اهلل عنهم ؟
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اىْ٘س فً اىثقافح اإلسالٍٍح

النص الشرعي

كاجب األمة تجاه الصحابة رضي اهلل عنهم

َّ ً
ين ىجاءكا ًمن بىػ ٍع ًد ًى ٍم يىػ يقوليو ىف ىربَّػنىا
قاؿ تعالى ﴿ :ىكٱلذ ى
ً َّ ً
ً
ً
ٱإليمػٰ ًن ىكالى تى ٍج ىع ٍل فًى
ين ىسبىػ يقونىا ب ى
ٱ ٍغف ٍر لىنىا ىك ًإل ٍخ ٰوننىا ٱلذ ى
كر ه ً
ً ً ً
يم﴾
ين ى
ءكؼ َّرح ه
ءامنيواٍ ىربَّػنىا إًنَّ ى ى
قيػليوبنىا غبلِّ لٌلَّذ ى

الدعاء لهم كاالستغفار لهم دكف استثناء لما شرفهم اهلل بو من صحبة

قاؿ رسوؿ اهلل ( :ال تسبوا أصحابي فلو أف أحدكم
أنفق مثل أحد ذىبا ما بلغ مد أحدىم كال نصيفو)

رسوؿ اهلل كلما كاف لهم من فضل في نشر اإلسبلـ

حبهم كتوقيرىم كعدـ بغض أحد منهم كعدـ اتهامهم أك ذكرىم بسوء،

قاؿ  ... ( :فعليكم بسنتي ك سنة الخلفاء

االقتداء بهم في حمل رسالة اإلسبلـ كتبليغها إلى الناس ،كالصبر على

المهدين الراشدين تمسكوا بها ك عضوا عليها

ذلك .ك خاصة الخلفاء الراشدين  ،ك ذلك ألنهم صحبوا النبي ك اتبعوا

بالنواجد )...

ىديو ك اخذكا عنو  ،ك كانوا مع النبي كالقرآف ينزؿ

قاسُ تٍِ مو ٍِ أتً تنش اىصذٌق ٗ عَش تِ اىخطاب ٗ عثَاُ تِ عفاُ  ٗ عيً تِ أتً طاىة ٍِ حٍث .....؟
أبي بكر الصديق
اسمو
نسبو

عبد اهلل بن عثماف
التيمي القرشي

يلتقي نسبو مع رسوؿ
اهلل في مرة بن كعب

كلد أبو بكر في مكة
ميبلده

المكرمة،بعد مولد
الرسوؿ بثبلث
سنيػن.

صهر
النبي

سمي،
عرؼ

إذ تزكج النبي من

عائشة بنت أبي بكر
رضي اهلل عنهما
الصديق

عثماف بن عفاف

عمر بن الخطاب
عمر بن الخطاب ألعدكم القرشي
من أشراؼ مكة كيلتقي نسبو مع
النبي عند الجد السابع

كلد بعد حادثة الفيل بثبلث عشرة
سنة

صهر النبي،فهو كالد أـ المؤمنين
حفصة رضي اهلل عنهما

عثماف بن عفاف األموم

القرشي يكنى بأبي عبد اهلل
يلتقي مع الرسوؿ في عبد
مناؼ.

كلد بعد عاـ الفيل بستة أعواـ
صهر النبي زكجو رسوؿ اهلل

ابنتو رقية ،ثم زكجو الرسوؿ
بعد كفاتها بابنتو أـ كلثوـ
لقب بذم النورين

الفاركؽ

19

علي بن أبي طالب
علي بن أبي طالب بن عبد
المطلب يكنى أبا الحسن
النبي أبا تراب
ككنٌاه ٌ
عم الرسوؿ
ابن ٌ

كلد قبل البعثة بعشر سنين
صهر النبي  ،فقد اختاره

النبي ٌّزكجا البنتو فاطمة

الزىراء – رضي اهلل عنها -
كاف يلقب حيدرة(من أسماء
األسد)

اىْ٘س فً اىثقافح اإلسالٍٍح

استجاب أبو بكر

يوـ

تبوؾ

للنبي صلى اهلل عليو

كسلم فتبرع بمالو كلو
لتجهيز الجيش

توفي أبو بكر  يوـ
االثنين ِِ جمادل

كفاتو

اآلخرة سنة ُّىػ

(ّْٔـ) كعمره ّٔ
سنة.
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فجهز عثماف بمالو ثلث جيش
العسرة ،كجاء بألف دينار

استجاب عمر  للنبي  فتبرع

فوضعها في حجر رسوؿ اهلل

بنصف مالو

استشهد عثماف  سنة ّٓ

ستشهد عمر بن الخطاب  غدران
على يد عبد مجوسي اسمو فيركز

في البقيع ،رضي اهلل عنو

الفجر فمات  متأثرا بجراحو

سنة ّٓ من الهجرة كىو

كيكنٌى أبا لؤلؤة إذ طعنو كىو يصلي
ككاف ذلك في السنة ِّىػ
ّْٔميبلدية

المدينة

استشهد  على يدم رجل

من الهجرة كىو صائم  ،كدفن

حاقد من أىل الضبلؿ

كأرضاه .استشهد عثماف 

قاـ إلى علي كقد خرج إلى

صائم  ،كدفن في البقيع،

بالسيف في جبهتو فاستشهد

يدعى عبد الرحمن بن ملجم
صبلة الصبح فضربو

كأرضاه نتيجة مؤامرة تمكن

 على أثرىا ،ككاف ذلك

أف تسوركا عليو بيتو من قتلو ك

قريبا من ست سنوات،

.

الكوفة.

كدفن إلى جانب الرسوؿ  كأبي

فيها عدد من األشخاص بعد

كعمر.

ىو صائم ك يقرا القراف الكريم

بكر ،رضي اهلل عن أبي بكر

استخلفو الرسوؿ على

سنة َْىػ فكانت خبلفتو
كدفن رضي اهلل عنو في

اذكر ثبلث انجازات لكل من أبي بكر الصديق ك عمر بن الخطاب ك عثماف بن عفاف  ك علي بن أبي طالب ؟
أبي بكر الصديق

عمر بن الخطاب

عثماف بن عفاف

علي بن أبي طالب

جمع القرآف الكريم في

كبعد كفاة أبي بكر 

فقد فتحت في أيامو

اشتهر بالشجاعة كالبطولة،لما أراد الرسوؿ

حتى يرد األمانات إلى أىلها كىذا يدؿ على

مصحف كاحد ،فقد كاف القرآف

أصبح عمر  أميران
للمؤمنين ،كاشتهر بالعدؿ

كخراساف ككرماف

بجمعو في مصحف كاحد

األمن كالطمأنينة

كقبرص كغيرىا،

الكريم متفرقا في الصحف عند

أرمينية كالقوقاز

كتاب الوحي؛ فأمر أبو بكر 

أثناء خبلفتو فنشر بعدلو

إصراره على حرب المرتدين

استمرار الفتوحات ،فقد

كفرقوا بينها كبين الصبلة،

تأكيدا من أبي بكر  على أف

الفتوحات في العراؽ

كأمر بنسخ القرآف
الكريم ،فني ًس ىخ

كالشاـ كمصر كأذربيجاف

كدخل مدينة القدس صلحان

جمعو أبو بكر
الصديق

مبادرتو  إلى تسيير جيش

عنى عمر بن الخطاب ػ

كىو أكؿ من أمر

كبخاصة الذين أنكركا الزكاة

اإلسبلـ كل ال يتجزأ.

أسامة بن زيد الذم أمر النبي 

استكملت في عهده

كسجستاف كإفريقية

المصحف الذم

باألذاف األكؿ يوـ

رضي اهلل عنو ػ بتنظيم

الجمعة،

بتسييره إلى الركـ مما يدؿ على شؤكف الدكلة اإلسبلمية بعد
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أف يهاجر إلى المدينة أبقى عليان في فراشو،
شدة حبو للنبي كتضحيتو في سبيل دينو
كشجاعتو،

كقد كاف علي  قائدان مغوارا كمحاربا

شجاعا ،شهد الغزكات كلها سول تبوؾ ،حيث
استخلفو الرسوؿ على المدينة ،كحمل الراية
أكثر من مرة في الغزكات كابلى فيها ببلء

حسنان ففي بدر كاف من الثبلثة الذين اختارىم
الرسوؿ  للمبارزة

كيوـ خيبر قاؿ النبي (ألعطين الراية غدا
رجبل يفتح اهلل على يديو يحب اهلل كرسولو

كيحبو اهلل كرسولو ) .فبات الناس ليلتهم أيهم

اىْ٘س فً اىثقافح اإلسالٍٍح

حزـ أبي بكر  كشدة التزامو

بأمر النبي  ،فأمر ب نفاذ

الجيش بأسرع كقت.

اتساعها فنظم الدكاكين

الخاصة بشؤكنها المتعددة
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ييعطىى فغ ىدكا كلهم يرجونو فقاؿ ( :أين علي )؟

أحد كتاب الوحي

ك بخاصة الشؤكف المالية

فأعطاه الراية كقاؿ لو" :أنفذ على رسلك حتى

تنزؿ بساحتهم ثم ادعهم إلى اإلسبلـ كأخبرىم
بما يجب عليهم فو اهلل ألف يهدم اهلل رجبل
بك خير لك من أف يكوف لك حمر النعم"
فانطلق علي حتى فتح اهلل علي يديو ىذه
الحصوف

عز كجل
أكؿ خطيب دعا إلى اهلل ٌ
في اإلسبلـ ،أكؿ من اسلم من

الرجاؿ كأكؿ الخلفاء الراشدين
كأكؿ المبشرين بالجنة ككاف

كاتخذ الشرطة

فرض ضريبة الخراج على
األراضي الزراعية التي

ادخلها في حوزة الدكلة

أسرع الناس إسبلما

اإلسبلمية

النص الشرعي
قاؿ تعالى ":إذ أخرجو الذين كفركا ،ثاني اثنين إذ
ىما في الغار ،إذ يقوؿ لصاحبو ال تحزف إف اهلل
معنا"

قاؿ  (: ما دعوت أحدا إلى اإلسبلـ إال كانت

ظ ىّر إال أبا بكر ما ىعتىم عنو
كترد هد كنى ى
لو عنو ىك ٍبػ ىوةه ي
حين ذكرتو لو كما تردد فيو)

قاؿ رسوؿ اهلل ": لو كاف بعدم نبي
لكاف عمر بن الخطاب"

قاؿ رسوؿ اهلل ": إف اهلل جعل الحق على لساف
عمر كقلبو"

قاؿ عنو النبي  : أال أستحي من رجل تستحي
منو المبلئكة"

كخصص داران للقضاء

أحد كتاب الوحي

كأمر بتوسعة المسجد
النبوم الشريف.

اسم الخليفة
أبي بكر الصديق

أبي بكر الصديق
عمر بن الخطاب 

كجو الداللة
سجل لو القرآف الكريم شرؼ الصحبة مع
الرسوؿ  في الهجرة

كاف  أسرع الناس إسبلما
كردت أحاديث كثير في فضلو كمكانتو ىذه
مكانة سامية بين الصحابة جميعا

عمر بن الخطاب 

عرؼ ب صابة الرأم كسداده

عثماف بن عفاف 

شديد الحياء

قاؿ( :من يحفر بئر ركمة فلو الجنة).

عثماف بن عفاف 

قاؿ( :من جهز جيش العسرة فلو الجنة) "

عثماف بن عفاف 
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بألف دينار فوضعها في حجر رسوؿ اهلل
قاؿ  :ما ضر عثماف ما عمل بعد اليوـ )
قاؿ":أال ترضى أف تكوف مني بمنزلة ىاركف من
موسى؟ إال أنو ليس نبي بعدم"

قاؿ ( :ألعطين الراية غدا رجبل يفتح اهلل على
يديو يحب اهلل كرسولو كيحبو اهلل كرسولو ).

عثماف بن عفاف 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 

المبادئ اإلنسانية التي تضمنتها كصية أبي بكر لجيش السامة ؟

فجهز عثماف بمالو ثلث جيش العسرة ،كجاء
بألف دينار فوضعها في حجر رسوؿ اهلل

يوـ تبوؾ استخلف رسوؿ اهلل  عليا على
المدينة

حمل الراية أكثر من مرة في الغزكات كابلى فيها
ببلء حسنان

ُ.الوفاء بالعهود كالمواثيق كعدـ الخيانة أك الغدرِ.ػ عدـ االعتداء على المتعبدين من غير المتعبدين المنقطعين لعبادتهم ّ .محاربة
المحاربين فقط كعدـ التعرض لغيرىم من النساء كاألطفاؿ كالشيوخ

ذضَْد العهدة العمرية مثٍشا ٍِ اىَثادئ اإلّساٍّح اىعظٍَح ؟؟

ْ .عدـ االعتداء على الحيواف أك النبات أك البيئة.

ُ .التسامح الديني كحرية االعتقاد لغير المسلمين -ِ .عدـ التعرض لغير المسلمين بأم أذل في أنفسهم كأموالهم ما لم
يعتدكا على المسلمين -ّ .المساكاة بين الرعية في الحقوؽ كالواجبات على اختبلؼ أديانهم كأصولهم-ْ.األمن حق
للمواطنين جميعهم في اإلقامة كالسفر.

بين مشركعية الطبلؽ؟

ُ .شرع اإلسبلـ الطبلؽ تخليصان للزكجين من حياة فقدت مقومات استمرارىا كىو ثابت بالقرآف كالسنة  .قاؿ تعالى( :الطَّبلى يؽ م َّرتى ً
ػاف
ى
و
كؼ أىك تىس ًريح بًً حس و
فىً ٍمس ه ً
اف) .
اؾ ب ىم ٍع ير ٍ ٍ ه ٍ ى
ى

 .2كذلك أشارت السنة النبوية إلى مشركعية الطبلؽ ،فقد قاؿ رسوؿ اهلل  " أيما امرأة سالت زكجها طبلقا في غير ما باس فحراـ
عليها رائحة الجنة "كقاؿ  ابغض الحبلؿ إلى اهلل الطبلؽ ".

هات مثاال ٌكون فٌها الطالق :حراما ،واجبا ،مباحا؟
الحالة
الحكم
الكراىة
شرعا
مباحان
كاجبان
حرامان

إال إذا توافرت دكاعيو كأسبابو الشرعية الموجبة لذلك،

الدلٌل
ٍح ىبل ًؿ إًلىى اللَّ ًو تىػ ىعالىى
قاؿ  : أىبٍػغى ي
ض ال ى
الطَّىبل يؽ)

طبلؽ سيئة الخلق كسيئة العشرة مع الزكج أك أقاربو أك مع الجيراف،
في حالة تعذر استمرار الحياة الزكجية نتيجة لشدة الخبلفات الزكجية

ً
سى أىف
قاؿ تعالى ( فى ف ىك ًر ٍىتي يمو يى َّن فىػ ىع ى

تىك ىٍريىواٍ ىش ٍيئان ىكيى ٍج ىع ىل اللٌوي فً ًيو ىخ ٍيران ىكثًيران)

كتعذر اإلصبلح بينهما
ُ -كطبلؽ الحائض كالنفساء كىو ما يسمى بالطبلؽ ألبدعي-ِ ،
كالطبلؽ التعسفي الذم يكوف بدكف تقصير من المرأة كيسبب الضرر لها.
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حاالت ٌكون فٌها الطالق بابن بٌنونة صغرى -1كما إذا طلقها قبل الدخوؿِ -أك طلقها بعد الدخوؿ طلقة رجعية فانتهت
عدتها كلم يراجعها في الطلقة األكلى أك الثانية ّ-أك التفريق الذم يكوف من قبل القاضي -ْ،أك في حالة المخالعة

النص الشرعي
ٍخ يذكاٍ ًم َّمآ
قولو تعالى  ...( :ىكالى يى ًح ُّل لى يك ٍم أىف تىأ ي
ً
كد ٱللَّ ًو
يما يح يد ى
آتىػ ٍيتي يم ي
وى َّن ىش ٍيئان إًالَّ أىف يى ىخافىآ أىالَّ ييق ى
فىً ٍف ًخ ٍفتيم أىالَّ ي ًقيما ح يد ى ً
اح ىعلىٍي ًه ىما
ٍ ي ى ي
كد ٱللَّو فىبلى يجنى ى
ً
ت بو ......
يما ٱفٍػتى ىد ٍ
فى
ما كرد أف امرأة ثابت بن قيس أتت إلى النبي
ً
ت بٍ ين قىػ ٍي و
ب
فقالت :يىا ىر يس ى
وؿ اللَّ ًو ثىابً ي
س ىما أى ٍعت ي
ىعلىٍي ًو فًي يخلي وق ىكىال ًدي ون ىكلى ًكنِّي أى ٍك ىرهي الٍ يك ٍف ىر فًي
اؿ رس ي ً
ًٍ
ِّين ىعلىٍي ًو ىح ًدي ىقتىوي
اإل ٍس ىبلًـ فىػ ىق ى ى ي
وؿ اللَّو أىتىػ يرد ى
اؿ رس ي ً
ٍح ًدي ىقةى
قىالى ٍ
وؿ اللَّو اقػٍبى ٍل ال ى
ت نىػ ىع ٍم قى ى ى ي
ىكطىلِّ ٍق ىها تىطٍلًي ىقةن".
ت ىزٍك ىج ىها طى ىبلقنا ًم ٍن غىٍي ًر
قولو  (:أىيُّ ىما ٍام ىرأىةو ىسأىلى ٍ
ً
بىأ و
ٍجن ًَّة )
ٍس فى ىح ىر هاـ ىعلىٍيػ ىها ىرائ ىحةي ال ى

كجو الداللة

الحكم

اآلية تفيد نفي اإلثم عن الزكجين إذا أرادت الزكجة أف تفتدم
مباح

نفسها فيطلقها زكجها مقابل ما تقدمو إليو ،إف كجدت منو سوء

العشرة المؤدية إلى تجاكز ما حدده اهلل تعالى من حسن المعاشرة
بين الزكجين ،كنفي اإلثم دليل على جواز الخلع.
ىذا يدؿ على أف الرسوؿ أجاز لها المخالعة كطلب الطبلؽ

مباح

مقابل أف ترد على زكجها ما أخذتو من مهر ،ألنها ىي التي كرىت

حراـ

يحرـ الخلع إذا كاف دكف سبب

حراـ

زكجها دكف تقصير منو في حقوقها

ٌحرم على الزكج أف يسيء معاملة زكجتو ليجبرىا على طلب
الخلع

موقف قانوف األحواؿ الشخصية األردني في الخلع من حيث التراضي بين الزكجين ؟ أجاز قانوف األحواؿ الشخصية األردني للزكجين أف

يتراضيا في ما بينهما على الخلع فاف لم يتراضيا كأقامت الزكجة دعول تطلب فيها الخلع  ،كأقرت أنها تبغض الحياة مع زكجها  ،كانو ال

سبيل الستمرار الحياة بينهما  ،كافتدت نفسها بالتنازؿ عن حقوقها جميعها كردت الصداؽ على زكجها أذا أقامت الزكجة دعول تطلب فيها

الخلع كافتدت نفسها من زكجها ُ-ف ف المحكمة تحاكؿ اإلصبلح بين الزكجين ِ ػ فاف لم تستطع أرسلت حكمين لئلصبلح خبلؿ مدة

شهر ّػ فاف لم يحصل الصلح بينهما حكمت المحكمة بتطليقها منو طبلقا بائنان بينونة صغرل
التفريق بحكم القاضي

التفريق بسبب عدـ قدرة
الزكج على اإلنفاؽ

التفريق بسبب الضرر
كالشقاؽ كالنزاع

منى يحكم القاضي بالتفريق بين المرأة ك زكجها_بناء على دعول منها_في الحاالت ك األسباب االتية

إذا عجز الزكج عن االلتزاـ بأداء الحقوؽ المترتبة عليو تجاه زكجتو من إنفاؽ بمعركؼ كلم يستطع تامين متطلبات
الحياة األساسية لها من مأكل كمشرب كمسكن إذا ثبت لديو عدـ قدرة الزكج على اإلنفاؽ ذلك الف استمرار
الحياة الزكجية مع عدـ اإلنفاؽ إضرار بها كاعتداء على حقوقها
إذا كاف الضرر مما ال يستطاع معو دكاـ العشرة الزكجية بينهما

التفريق بسبب الغيبة

ىي الغيبة الطويلة التي تتضرر فيها بسبب غيابو

التفريق بسبب الهجر

كما يجوز لها أف تطلب الطبلؽ إذا ىجرىا زكجها كلو كاف في مكاف إقامتها
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يجوز للزكجة التي حكم القاضي بحبس زكجها ثبلث سنوات فأكثر أف تقيم عليو دعول الطبلؽ بعد مضي سنة
من تارٌخ حبسه  ،كيحكم القاضي بالطبلؽ كلو كاف للمحبوس ماؿ يستطيع اإلنفاؽ منو على زكجتو

الشروط التً من خاللها ٌثٌت لكل من الزوج والزوجة حق التفرٌق بالعٌوب؟
ُ .أف يكوف العيب مستحكما ال يمكن البرء منو ،أك يمكن بعد زمن طويل كال يمكنها المقاـ معو إال بضرر،
كالجنوف كاإليدز ،كغيرىا من األمراض المعدية أك المنفرة هات مثال كالجنوف كاإليدز

التفريق ألجل العيوب
الجسمية كالعقلية

كالتناسلية في أحد
الزكجين

ِ .أال يكوف احد الزكجين عالما بعيب اآلخر حين العقد  ،ف ف كاف عالما  ،فبل يجوز لو طلب التفريق

ّ .أال يرضى بالعيب حاؿ إطبلعو عليو أك عند حدكثو إذا حدث بعد العقد  ،ف ف رضي بو صراحة أك ضمنا  ،فبل
ْ.

يجوز لو طلب التفريق .

أال يكوف العيب مشتركا بين الزكجين؛الف لدل كليهما عيبا  ،يمنعو من إقامة دعول التفريق أماـ القاضي
لعلة في اآلخر  ،إذ ىو يعاني العيب نفسو .

اآلثار المترتبة على اللعان ؟ إذا تم اللعاف بين الزكجين ترتب عليو ما يأتي:

ُ .يفرؽ بين الزكجين بسبب المبلعنة فبل يعود احدىما إلى اآلخر أبداء فالحرمة مؤبدة

ِ .أ ذا كذب المبلعن نفسو فاف الطػبلؽ فػي ىػذه الحالػة يعػد طبلقػا بائنػا بينونػة صػغرل  ،ك يجػوز لػو أف يراجػع زكجتػو بعقػد ك مهػر جديػدين ،
كيقاـ عليو حد القذؼ

ّ .يقع باللعاف طبلؽ بائن بينونة كبرل حتى لو كذب المبلعن نفسو  ،إذا كاف الطبلؽ الذم سببو اللعاف مكمبلن للثبلث طلقات ك يكوف ذلك
بحكم القاضي .ْ.سقوط حد القذؼ عن الزكج كحد الزنا عن الزكجة بالمبلعنة.

ٓ.انتفاء نسب الحمل من الزكج إ ف كاف اللعاف منصبا على نفي نسب الحمل ،أما إذا كاف اللعاف منصبا على الزنا فقط دكف التعرض للحمل
ف ف الطفل يتبع نسب أبيو( علل ) الف مبلعنتو كانت على الزنا كلم تكن على نفي نسب الطفل.ٔ.المهر من حقوؽ المرأة فبل يجػوز للػزكج
المبلعن أخذ شيء منو إال إذا كاف اللعاف قبل الدخوؿ فتأخذ الزكجة نصف المهر /.أما بعد الدخوؿ فتستحق الزكجة المهر كامبلى

الحكمة من كجوب العدة؟ للعدة حكم متعددة منها:

بين الحاالت التي تجب فيها العدة على المرأة ؟

ُ .التأكد من براءة الرحم كخلوه من الحمل كي ال تختلط

ُ .إذا مات عنها الزكج في زكاج صحيح سواء كاف الموت قبل

األنساب كىذا ال يمكن الوقوؼ عليو على اليقين إال بمركر

الدخوؿ أك بعده ف نها تعتد عدة الوفاة .

فترة العدة ..

ِ .إذا تمت الفرقة بين الزكجين بسبب الطبلؽ أك الفسخ بعد

ِ .إعطاء الزكجين الفرصة للندـ على ما كقع من طبلؽ

الدخوؿ .

كتمكينهما من الرجوع لبعضهما.

ّ .إذا تمت الفرقة بين الزكجين بعد الخلوة الصحيحة في حاؿ

ّ .الحداد على الزكج المتوفى حزنا عليو كاحتراما كتقديران
لمكانتو ،كفيها معنى الوفاء عند انتهاء الزكجية

كوف العقد صحيحان.
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اذكر أنواع العدة:

الرقم

نوع العدة

ُ

العدة بالحيض

ِ

العدة باألشهر

السبب

المدة ك الدليل

للنساء البلتي يحضن

كالعدة تحسب بالقرء بالنسبة للنساء البلتي يحضن كينفسن فتكوف ثبلث حيضات.
ص ىن بًأىن يف ًس ًه َّن ثىبلىثىةى قيػ يرىكء)
(كال يٍمطىلَّ ىق ي
ات يىػتىػ ىربَّ ٍ
قاؿ تعالى :ى
(ك َّ
البلئًي يىئً ٍس ىن ًم ىن ال ىٍم ًح ً
يض ًمن نِّ ىسائً يك ٍم إً ًف ٍارتىػ ٍبتي ٍم فى ًع َّدتيػ يه َّن
تعتد ثبلثة أشهر لقولو تعالى :ى

تحيض لصغرىا أك كبرىا

ثىىبلثىةي أى ٍش يه ور)...

كينفسن

أ -للمرأة التي ال

أربعة أشهر كعشرة أياـ ما لم تكن حامبلن بدليل قولو تعالىً َّ :
ين ييػتىػ ىوفَّػ ٍو ىف ًمن يك ٍم ىكيى ىذ يرك ىف
(كالذ ى
ى

الزكجة المتوفى
عنها زكجها عدة

ب-كفاة الزكج

ص ىن بًأىن يف ًس ًه َّن أ ٍىربىػ ىعةى أى ٍش يه ور ىك ىع ٍشران)...اك كضع الحمل
أى ٍزىكاجان يىػتىػ ىربَّ ٍ

باألشهر

ّ

العدة بوضع

الطبلؽ أك الفسخ أك

الحمل

الموت

المطلقة قبل
الدخوؿ
كالخلوة

لم يحصل جماع بين
الزكجين

ىحم ً
ىجلي يه َّن
(...كأ ٍيكىال ي
اؿ أ ى
ت ٍاأل ٍ ى
كتنتهي عدتها بوضع الحمل طالت المدة أـ قصرت لقولو تعالى :ى

ض ٍع ىن ىح ٍملى يهن )...كتكوف للزكجة الحامل إذا افترقت عن زكجها بسبب الطبلؽ أك
أىف يى ى
الفسخ كتنتهي عدتها بوضع الحمل طالت المدة أـ قصرت
ال عدة لها ،لقولو تعالى ( :يا أىيُّػ ىها الَّ ًذين آمنيوا إًذىا نى ىك ٍحتيم الٍم ٍؤًمنى ً
وى َّن ًمن قىػ ٍب ًل أىف
ات ثي َّم طىلَّ ٍقتي يم ي
ى ى
ى
ي ي
ً ً و
وى َّن ىس ىراحان ىج ًميبلن)
تى ىم ُّ
وى َّن ىك ىس ِّر يح ي
ِّع ي
س ي
وى َّن فى ىما لى يك ٍم ىعلىٍي ًه َّن م ٍن عدَّة تىػ ٍعتىدُّكنىػ ىها فى ىمتػ ي

أما المتوفى عنها زكجها فتعتد بأبعد األجلين ؛ كضع الحمل اك أربعة أشهر ك عشرا
مبررات تنظٌم النسل ؟يقع تنظيم النسل بين الناس لمبررات عدة منها:
ُ .الخشية على حياة األـ أك صػحتها بسػبب تتػابع الحمػل أك الوضػع إذا عػرؼ ذلػك بتجربػة أك إخبػار طبيػب ثقػة قػاؿ تعػالى :
س يك ٍم إً َّف اللٌوى ىكا ىف بً يك ٍم ىرًحيمان)
( ى
...كالى تىػ ٍقتيػليواٍ أىن يف ى
ِ .الخشية على األكالد عند تتابع الحمل أف تسوء صحتهم أك أف تضطرب تربيتهم إذا كاف ىناؾ تتابع في المواليد
ّ .ما ٌترتب على ؟ كجود مرض ضار أك و
معد يخشى أف ينتقل لؤلطفػاؿ فٌجب منهع الحمهل نهابٌها  ،حتهى ٌهتم التؤكهد
من الشفاء.
شروط لتنظٌم النسل.؟ يشترط إلباحة تنظيم النسل الشركط اآلتية:
ُ-أف يكػوف باتفػاؽ الػزكجين كتراضػيهما معػان ،فلػو أراد أحػدىما تنظػيم النسػل كرفػػض اآلخػر ذلك،يصػبح التنظػيم محرمػان .فالنسػػل

حق مشترؾ لكبل الزكجين  ،فبل بد من اتفاؽ إرادتهما معان كرضاىما بالتنظيم.

ِ-أف يكوف اتفاؽ الزكجين على التنظيم محددان بفترة زمنية مؤقتة-ّ .أف ال يترتب على تنظيم النسل ضرر بالمرأة
ْ-أف ال يكوف في تنظيم النسل اعتداء على حمل قائم ( اإلجهاض ) -ٓ .أف تكوف كسيلة تنظيم النسل مشركعة .
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يحرـ استئصاؿ القدرة على اإلنجاب في الرجل كالمرأة ما لم تدع إلى ذلػك ضػركرة شػرعية ،كقػد اسػتدؿ
الفقهاء على ذلك بأدلة

منها-ُ :األدلة الشرعية الدالة على حث اإلسبلـ على الزكاج ك الترغيب بالنسل  ،كحث رسوؿ اهلل

من الزكاج بالمرأة كثيرة اإلنجاب-ِ ،تحديد النسل يتعارض مع مقاصد الشريعة اإلسبلمية ،إف حفظ النسػل مػن مقاصػد اإلسػبلـ
العليا ،كىو إحدل الضركريات الخمس التي جاء اإلسبلـ للمحافظة عليها .كبقاء النوع اإلنساني ال يكوف إال بػدكاـ التناسػل كالعمػل
على حفظو كتقويمو ،كتحديد النسل يتعارض مع ىذا المقصد العظيم.

ّ -احتي ػاج األمػػة اإلسػػبلمية إلػػى القػػوة العدديػػة فػػي مجػػاالت الحيػػاة المختلفػػة جميعهػػا (العسػػكرية  ،االقتصػػادية كاالجتماعيػػة
كالفكرية) -ْ.ثبوت الضرر الصحي ك النفسي بالمرأة عند منعها من اإلنجاب ؛ كاصايتها بالقلق كاالضطراب النفسيين ك عدـ
انسجامها مع زكجها ك كثير من اآلثار الجانبية األخرل ألف الذرية ىي ما يضمن استمرار الحياة الزكجية إلى كاستقرارىا
كجو الداللة

النصوص الشرعية

يث بًالطَّيِّ ً
ب ىكىال كجوب المحافظة على أمواؿ اليتيم كعدـ االستيبلء عليها أك
ٍخبً ى
قاؿ تعالى ":ىكىآتيوا الٍيىتى ىامى أ ٍىم ىوالى يه ٍم ىكىال تىػتىبى َّدليوا ال ى
إنفاقها في ما ال مصلحة لليتيم بو
تىأٍ يكليوا أ ٍىم ىوالى يه ٍم إًلىى أ ٍىم ىوالً يك ٍم إًنَّوي ىكا ىف يحوبنا ىكبً نيرا "
قاؿ عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو " :اتَّ ًج يركا فًي أ ٍىم ىو ًاؿ الٍيىتى ىامى ىال

حث اإلسبلـ على استثمار أمواؿ اليتيم كتنميتها

تىأٍ يكلي ىها َّ
الزىكاةي"

اح فىً ٍف ىآنى ٍستي ٍم ًم ٍنػ يه ٍم ير ٍش ندا فىا ٍدفىػعيوا
قاؿ تعالى  " :ىكابٍػتىػليوا الٍيىتى ىامى ىحتَّى إًذىا بىػلىغيوا النِّ ىك ى
ف ىكىم ٍن
وىا إً ٍس ىرافنا ىكبً ىد نارا أى ٍف يى ٍكبىػ يركا ىكىم ٍن ىكا ىف غىنًيِّا فىػلٍيى ٍستىػ ٍع ًف ٍ
إًلىيٍ ًه ٍم أ ٍىم ىوال يىه ٍم ىكىال تىأٍ يكلي ى
ىكا ىف فى ًقيرا فىػلٍيأٍ يكل بًالٍمعر ً
كؼ فىً ذىا ىدفىػ ٍعتي ٍم إًلىيٍ ًه ٍم أ ٍىم ىوال يىه ٍم "....
ن ى ٍ ى ٍي

كجوب تسليم اليتيم أموالو عند بلوغو سن الرشد دكف أف
يكوف محجوران عليو

اذكر أربعة حقوؽ لليتيم في اإلسبلـ ؟ ُ تأمين ما يحتاج إليو اليتيم من الحاجات األساسية التي ال تقوـ حياتو إال بها من السػكن ك
الطعػػاـ ك الشػراب ك البػأس كالعػػبلج ِ كجػػوب المحافظػػة علػػى أمػػواؿ اليتػػيم كعػػدـ االسػػتيبلء عليهػػا أك إنفاقهػػا فػػي مػػا ال مصػػلحة

لليتيم بوّ كجوب تسليم اليتيم أموالو عند بلوغو سن الرشد دكف أف يكوف محجػوران عليػوْ -تربيػة اليتػيم التربيػة الصػالحة ،المتمثلػة
بااللتزاـ الديني كالخلقي.

من خالل النصوص الشرعٌة استنتج أهمٌة الصالة ؟
النصوص الشرعية

أىمية الصبلة
ُ-الركن الثاني من أركاف اإلسبلـ بعد الشهادتين  ،كلهذا كانت الصبلة
أكؿ عبادة فرضت على المسلمين،الصبلة اكؿ عبادة فرضت على

المسلمين ،فمتى كاف ذلك ؟فقد فرضت في مكة قبل الهجرة في ليلة

اإلسراء كالمعراج .أكؿ عبادة فرضت على المسلمين ،فقد فرضت في
مكة قبل الهجرة في ليلة اإلسراء كالمعراج .
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ىف نىػ ٍهرا بًبى ً
ىح ًد يك ٍم يىػغٍتى ًس يل ًم ٍنوي يك َّل يىػ ٍووـ
اب أ ى
قاؿ  " :أ ىىرأىيٍػتي ٍم لى ٍو أ َّ ن
ىخمس م َّر و
ات ىى ٍل يىػ ٍبػ ىقى ًم ٍن ىد ىرنًًو ىش ٍيءه قىاليوا ىال يىػ ٍبػ ىقى ًم ٍن ىد ىرنًًو
ٍ ى ى
ً
الصلىو ً
ٍخ ٍم ً
س يى ٍم يحو اللَّوي بً ًه َّن
ىش ٍيءه قى ى
ات ال ى
اؿ فى ىذل ى
ك ىمثى يل َّ ى
ٍخطىايىا"
ال ى
فعن معاذ بن جبل رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل قاؿ لو " :
س ٍاألىم ًر يكلِّ ًو ك ىعم ً
ٍت بىػلىى يىا
ودهً ىك ًذ ٍرىكةً ىسنى ًام ًو قيػل ي
أ ىىال أي ٍخبً ير ىؾ بًىرأٍ ً ٍ
ى ي
س ٍاأل ٍىم ًر ًٍ
وؿ اللَّ ًو قى ى
ىر يس ى
ودهي َّ
الص ىبلةي ىك ًذ ٍرىكةي
اإل ٍس ىبل يـ ىك ىع يم ي
اؿ ىرأٍ ي
سنى ًام ًو ال ً
اد"
ٍج ىه ي
ى
قاؿ  ":من فاتتو الصبلة فكأنما كتر أىلو كمالو".
ب بً ًو ال ىٍع ٍب يد يىػ ٍوىـ ال ًٍقيى ىام ًة ًم ٍن ىع ىملً ًو
قاؿ  " :إً َّف أ َّىك ىؿ ىما يي ىح ى
اس ي
ً
ت فىػ ىق ٍد
س ىد ٍ
صلي ىح ٍ
ص ىبلتيوي فىً ٍف ى
ى
ت فىػ ىق ٍد أىفٍػلى ىح ىكأىنٍ ىج ىح ىكإ ٍف فى ى
اب ىك ىخ ًس ىر"
ىخ ى
ات ك َّ ً
قاؿ تعالى " :حافًظيوا ىعلىى َّ ً
وموا
الص ىبلة ال يٍو ٍسطىى ىكقي ي
ى
الصلى ىو ى
ً
ً
ً
ً
ين "
للَّو قىانت ى
ً
آخر ىك ىبلًـ ر يس ً
وؿ اللَّ ًو
ى
فعن علي رضي اهلل عنو قاؿ  " :ىكا ىف ي
ً
ت أىيٍ ىماني يك ٍم "
الص ىبل ىة َّ
َّ 
يما ىملى ىك ٍ
الص ىبل ىة اتَّػ يقوا اللَّوى ف ى
الجوانب
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ِ-أنها سبب في تكفير الذنوب كالخطايا
ّ-عمود الدين كركن أساس من أركانو

فمن حفظ الصبلة فقد حفظ دينو كمن ضيعها كاف لما سواىا من
العبادات أضيع كمن ىنا شدد الرسوؿ على أدائها كحذر من
تركها حيث

ما معنى  :كتر أىلو كمالو؟ أم ضيع أىلو كمالو
ْ-أنها أكؿ ما سيحاسب عليو اإلنساف يوـ القيامة

شدد اإلسبلـ على ضركرة المحافظة عليها في األحواؿ كلها؛ في
السفر كالحضر  ،كاألمن كالخوؼ كالسلم كالحرب
ٓ-أنها آخر ما كصى بها الرسوؿ قبل كفاتو،
إشارة منو إلى ضركرة المحافظة عليها كااللتزاـ بأدائها ألىميتها
بالنسبة للمسلم في الدنيا كاآلخرة .
أثر الصبلة في حياة المسلم

ُ يحتاج اإلنساف دائمان إلى ما يربطو باهلل تعالى (علل) ُ) ليستمد منو القوةِ) حتى ال تطغى عليو الحاجات المادية
كالمصالح الشخصية مما يؤدم إلى فساده كبالتالي فساد المجتمع الذم يعيش فيو.

الجانب

ِ كالصبلة ىي الرابط بين اإلنساف كخالقو كىي التي تمده بالقول اإليمانية التي البد منها (علل؟) لصبلحو كصبلح
ّ

الركحي

ٓ

المجتمع بشكل عاـ.

ففي الصبلة يكوف العبد أقرب ما يكوف إلى ربو فيسألو ما يريد

ْ

كىي تربي فيو عقيدة طاعة أكامر اهلل تعالى

ك تبث فيو األمل كعدـ اليأس كتدعوه إلى التماس العوف من اهلل تعالى.

ٔ كالصبلة تريح المسلم من التوتر كالضغط النفسي الذم قد يتولد لديو نتيجة ضغوطات العمل كممارساتو اليومية
الجانب

السلوكي

كاألخبلقي

ُ-إف المسلم إذ يستشعر عظمة الوقوؼ بين يدم اهلل تعالى خمس مرات في اليوـ كالليلة ،

ِ-يترسخ اإليماف باهلل في قلبو كفي نظرتو إلى العالم المادم فيجعلو موضع تفكير للوقوؼ على عظمة خالقو،
كيجعلو موضع تسخير للوقوؼ على النعم التي أنعمها اهلل تعالى على اإلنساف في ىذا العالم المادم.
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ّ -فيصبح إليمانو أثر فاعل في حياتو  ،فتقبل نفسو على الطاعات فترتدع عن الشهوات المحرمة التي تدفعو إلى
اآلثاـ كالمنكرات.

ْ-كما أف الصبلة تربي في المسلم االنضباط كاحتراـ الوقت من خبلؿ التزامو بأداء الصلوات في أكقاتها المحددة .
ٓ -فتأتي الصبلة لتغرس في نفس المسلم جوانب الخير فتحضة على اإلنفاؽ كعدـ الخوؼ من الفقر ألف الرزؽ بيد
اهلل تعالى فهو الرزاؽ لجميع العباد .

ٔ-كالصبلة توطن النفس اإلنسانية على الثبات كقوة الجأش ،خصوصان إذا ما شعر اإلنساف أف اهلل عز كجل خالق
البشر كرازقهم سبحانو كتعالى معو في ىذه الحياة يوفقو كيسد خطاه ،مما يذكره بفضل اهلل تعالى عليو ،فاإلنساف

بطبعو يصاب بالجزع كالخوؼ إف أصابتو مصيبة  ،كقد يدفعو حبو للماؿ قد يدفعو إلى الحرص عليو كمنعو عن عباد
اهلل تعالى

ٕ -فتأتي الصبلة لتغرس في نفس المسلم جوانب الخير فتحضة على اإلنفاؽ كعدـ الخوؼ من الفقر ألف الرزؽ بيد
اهلل تعالى فهو الرزاؽ لجميع العباد.

ٖ-كما أف للصبلة أثران كبيران في تربية المسلم على الصبر كالجلد لدكرىا الكبير في تخفيف المصيبة عنو .
ٗ-كما أف لها أثران كبيران في ما تغرسو من قيم كأخبلؽ كاألخوة كالمساكاة كاالنضباط عند الفرد المسلم.

ُ-للصبلة أثر كبير في المحافظة على جسم اإلنساف  ،فهي طهارة كنظافة(علل)ألف من شركطها طهارة الثوب كالبدف
الجانب
ألبدني

كالمكاف.كمن ىنا جاء أمر اهلل تعالى للمسلم أف يأخذ زينتو عند الذىاب إلى المسجد بحيث يكوف طيب الرائحة
حسن الملبس ،مجتنبان كل ما يؤذم إخوانو المصلين.

ِ -في الصبلة صحة للبدف كقوة ،فالمسلم الذم يستيقظ مبكران لصبلة الفجر كيذىب للمسجد يستقبل يومو بحيوية
كنشاط ينعكس أثره عليو طواؿ ذلك اليوـ.

ّ-ككذلك يظل يقظا متنبها ألداء بقية الصلوات في أكقاتها .
الجانب
العقلي

كالنفسي

ُ-أمر اهلل تعالى عباده المؤمنين بالخشوع في الصبلة

ِ -الخشوع  :ىو استحضار الذىن في الصبلة كاإلعراض عما سواىا كىذا الخشوع يؤدم إلى تنمية التركيز الذىني
عند اإلنساف كلذلك كانت الدعوة إلى التدبر في أقواؿ كأفعاؿ الصبلة فتنمو لديو بذلك ملكة التركيز
ّ-تصبح أكبر معين لو في سائر األعماؿ التي يزاكلها مما يؤدم إلى نجاح اإلنساف في حياتو كلها.

ُ-ال يقف أثر الصبلة كدكرىا في حدكد دائرة المصلي الفردية بل تتعداه إلى مجاالت المجتمع المختلفة لتقوـ
الحياة االجتماعية كما أرادىا اهلل تعالى .

الجانب

االجتماعي

ِ-بين أمرين يوضحاف دكر الصبلة في تربية المسلم اجتماعيان؟ كلذلك جاءت الصبلة في جانبها التربوم االجتماعي
ُ -تحث على مساعدة الناسِ -كإطعاـ الفقراء

ّ-ترل المصلي يلتزـ األخبلؽ اإلسبلمية في تعاملو مع غيره من الناس ،كال تصدر عنو كلمة سوء في تعاملو مع
إخوانو المصلين  ،فبل يكذب  ،كال يغتاب  ،كال يسب كال يلعن  ،بل ينشر بلسانو الخير كالفضيلة بين الناس
ْ.-كما أف الصبلة جاءت مقترنة بكف األيدم عن الظلم كالعدكاف عن اآلخرين.
ٓ-فهو بصبلتو دائم الذكر هلل تعالى متذكرا أكامره ك نواىيو
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ٔ-لتنقطع بذلك جذكر الجريمة كيسود األمن كاالستقرار في المجتمع اإلسبلمي.

ٖ(-علل) كمن أجل المحافظة على الجانب االجتماعي جاء األمر بالحث على صبلة الجماعة كتسوية الصفوؼ
فيها.؟حتى يشيع ركح األلفة كالمودة بين المصلين كيغرس فيهم النظاـ كاالنضباط

ما الجانب الذي ٌتناوله كل من النصوص الشرعٌة التالٌة فً حٌاة المسلم؟
النصوص الشرعٌة
كان صلى اهلل علية ك سلم ٌقولٌَ " :ا
الص َال َة أَ ِر ْح َنا ِب َها"
ِب َالل ُ أَقِ ْم َّ

داللة النصوص الشرعٌة

الجانب
الجانب الروحً.

الصالة تحدث تغٌٌرات فً نفس المإمن فترٌحه من
التوتر والضغط النفسً الذي قد ٌتولد لدٌه نتٌجة
ضغوطات العمل وممارساته الٌومٌة.

الص َال َة إِنَّ
قال هللا تعالى َ " :وأَق ِِم َّ
الص َال َة َت ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َ
شاءِ َوا ْل ُم ْن َك ِر "
َّ

الجانب السلوكً
واألخالقً.

ان نفس المصلً تقبل على الطاعات فترتدع عن
الشهوات المحرمة التً تدفعه إلى اآلثام والمنكرات

الص َال َة َكا َن ْت َعلَى
قال تعالى  " :إِنَّ
َّ
ُ
ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ ِك َتا ًبا َم ْوقو ًتا"

الجانب السلوكً
واألخالقً.

الصالة تربً فً المسلم االنضباط واحترام الوقت من
خالل التزامه بؤداء الصلوات فً أوقاتها المحددة.

وعا
سانَ ُخل َِق َهلُ ً
قال تعالى  " :إِنَّ ْاإلِ ْن َ
س ُه ال َّ
ش ُّر َج ُزو ًعا ()22
( )19إِ َذا َم َّ
وعا ( )21إِ َّال
س ُه ا ْل َخ ٌْ ُر َم ُن ً
َوإِ َذا َم َّ
صلٌِّنَ "
ا ْل ُم َ
قال تعالى ٌَ " :ا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آَ َم ُنوا إِ َذا
الص َال ِة َف ْ
اغسِ لُوا ُو ُجو َه ُك ْم
قُ ْم ُت ْم إِلَى َّ
َوأَ ٌْ ِد ٌَ ُك ْم إِلَى ا ْل َم َراف ِِق"....
قال تعالى َ " :قدْ أَ ْفلَ َح ا ْل ُم ْإ ِم ُنونَ ()1
ص َالتِ ِه ْم َخاشِ ُعونَ "
الَّذٌِنَ ُه ْم فًِ َ
قال تعالى  " :أَ َرأَ ٌْ َ
ب
ت الَّذِي ٌُ َك ِّذ ُ
ٌن (َ )1ف َذلِ َك الَّذِي ٌَد ُُّع ا ْل ٌَتٌِ َم ()2
ِبالدِّ ِ
ٌِن ()3
ض َعلَى َط َع ِام ا ْلم ْ
َو َال ٌَ ُح ُّ
ِسك ِ
صلٌِّنَ ( )4الَّذٌِنَ ُه ْم َعنْ
َف َو ٌْل ٌ لِ ْل ُم َ
ساهُونَ ( )5الَّ ِذٌنَ ُه ْم
ص َالتِ ِه ْم َ
َ
ٌُ َرا ُءونَ (َ )6و ٌَ ْم َن ُعونَ ا ْل َما ُعونَ "
قال تعالى " :أَلَ ْم َت َر إِلَى الَّذٌِنَ قٌِل َ
الص َال َة"
لَ ُه ْم ُك ُّفوا أَ ٌْ ِد ٌَ ُك ْم َوأَقٌِ ُموا َّ

الجانب السلوكً
واألخالقً.

الجانب ألبدنً.

تؤتً الصالة لتغرس فً نفس المسلم جوانب الخٌر
فتحضة على اإلنفاق وعدم الخوف من الفقر ألن
الرزق بٌد هللا تعالى فهو الرزاق لجمٌع العباد.
للصالة أثر كبٌر فً المحافظة على جسم اإلنسان ،
فهً طهارة ونظافة؛ ألن من شروطها طهارة الثوب
والبدن والمكان.

الجانب العقلً
والنفسً.

أمر هللا تعالى عباده المإمنٌن بالخشوع فً الصالة.

الجانب
االجتماعً

جاءت الصالة فً جانبها التربوي االجتماعً تحث
على مساعدة الناس وإطعام الفقراء.

الجانب االجتماعً

أن الصالة جاءت مقترنة بكف األٌدي عن الظلم
والعدوان عن اآلخرٌن.

استنتح الحكم الشرعي لمجياد من كل آية من اآليات التالية:أو ما حالة الجهاد من خالل النصوص الشرعٌة؟
النص الشرعً

وجه الداللة

الحالة

قال تعالىٌَ " :ا أَ ٌُّ َها ا َّلذٌِنَ آَ َم ُنوا َقا ِتلُوا ا َّلذٌِنَ حالة االعتداء على فإذا نزل عدو ببلد من بالد المسلمٌن ،تعٌن على أهل
المسلمٌن
ذلك البلد قتالهم ودفعهم ،وعلى باقً المسلمٌن إعانتهم
اع َل ُموا
ار َو ْل ٌَ ِجدُوا فٌِ ُك ْم غِ ْل َظ ًة َو ْ
ٌَلُو َن ُك ْم مِنَ ا ْل ُك َّف ِ
بالمال والسالح وبالنفس ،فإذا لم ٌستطٌعوا انتقل فرض
هللا َم َع ا ْل ُم َّتقٌِنَ "
أَنَّ َّ َ
الحكم فرض عين العٌن على من ٌجاورهم حتى تتم هزٌمة العدو ودحره.
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قال تعالىٌَ " :ا أَ ٌُّ َها ا َّلذٌِنَ آَ َم ُنوا َما َل ُك ْم إِ َذا قٌِلَ
ض
ٌل َّ ِ
هللا ا َّثا َق ْل ُت ْم إِ َلى ْاألَ ْر ِ
َل ُك ُم ا ْنفِ ُروا فًِ َ
س ِب ِ
أَ َرضِ ٌ ُت ْم ِبا ْل َح ٌَا ِة ال ُّد ْن ٌَا مِنَ ْاآلَخ َِر ِة ...
قول هللا تعالىٌَ " :ا أَ ٌُّ َها ا َّلذٌِنَ آَ َم ُنوا إِ َذا َلقٌِ ُت ُم
ار َ ،و َمنْ
ا َّلذٌِنَ َك َف ُروا َز ْح ًفا َف َال ُت َولُّو ُه ُم ْاألَدْ َب َ
ٌُ َو ِّل ِه ْم ٌَ ْو َمئِذ ُد ُب َر ُه إِ َّّل ُم َت َح ِّر ًفا لِقِ َتال أَ ْو ُم َت َح ٌِّ ًزا
هللا َو َمأْ َواهُ َج َه َّن ُم
ضب مِنَ َّ ِ
اء ِب َغ َ
إِ َلى فِ َئة َف َقدْ َب َ
س ا ْل َمصِ ٌ ُر"
َو ِب ْئ َ

حالة النفٌر العام
الحكم فرض عين
حالة حضور
المعركة
الحكم فرض عين
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تعٌن الجهاد إذا أعلن الحاكم المسلم النفٌر العام أو
استنفر مجموعة معٌنة ،وجبت طاعته.

فمن حضر المعركة تعٌن علٌه مواجهة األعداء
والمشاركة فً القتال وٌحرم علٌه الهروب من
المعركة.

اذكر أربعة من األمور تدخل في الجياد بالمال؟  )1وٌدخل فً الجهاد بالمال :إقامة المصانع الحربٌة  )2وبناء
القالع والحصون)3بناء والمطارات والموانا التً ٌحتاج إلٌها فً قتال األعداء  )4.وإنشاء المراكز الصحٌة
والمستشفٌات العالجٌة للمقاتلٌن وأسرهم  )5وإنفاق المال علٌهم وعلى ذوٌهم.
النصوص الشرعية

الوسيلة التي تستخدـ فيو أك كجو الداللة

أنواع الجهاد

الخروج للقاء العدو ،ومباشرة قتاله ،واستخدام السالح،
والمشاركة فعلٌا فً المعركة وبذل النفس فً سبٌل هللا
تعالى ،وهو أقصى ما ٌمكن أن ٌطلب من المسلم.
بذل المسلم المال فً تجهٌز الجٌش بوسائل القتال
المختلفة
وتزوٌدها بالمؤونة الالزمة ووسائل النقل
وكل ما تحتاج إلٌه الجٌوش إلنجاز مهامها

-1الجهاد بالنفس
از ًٌا
قال رسول هللا َ ":منْ َج َّه َز َغ ِ
ٌل َّ
ف
هللاِ َف َقدْ َغ َزا َو َمنْ َخلَ َ
فًِ َ
س ِب ِ
هللا ِب َخ ٌْر َف َقدْ
ٌل َّ ِ
از ًٌا فًِ َ
س ِب ِ
َغ ِ
قال رسول هللا ٌوم غزوة
األحزاب لحسان بن ثابت رضً
هللا عنه  ":اهْ ُج ا ْل ُم ْ
ش ِركٌِنَ َفإِنَّ
ِج ْب ِرٌل َ َم َع َك".فً غزوة :األحزاب

-2الجهاد بالمال:

 -3الجهاد بالكلمة:

المفهوـ
الجهاد

وٌشمل الجهاد بالرأي-1 :الخطابة-2والكتابة -3والشعر
وما شابه ذلك(علل) مما ٌرد به على األعداء  ،و ٌرفع
معنوٌات المقاتلٌن

فهو بذل الوسع والطاقة فً
الدعوة إلى هللا إلعالء كلمته

الهدؼ
ٌهدف إلى الدفاع عن األوطان ورد
العدوان وحماٌة حرٌة نشر الدعوة
اإلسالمٌة وحماٌة المستضعفٌن فً
األرض  ،وّل ٌجٌز إّل قتال المحاربٌن
المعتدٌن

الفئة المستهدفة
وّل ٌجٌز إّل قتال المحاربٌن
المعتدٌن فقط

عدوان عبثً ٌهدف إلى
اّلعتداء على األنفس
اإلرهاب
واألعراض واألموال بغٌر
وجه حق
عدد ابرز قرارات مجلس مجمع الفقه اإلسالمً الدولً التً تزٌل اللبس و تمنع الخلط بٌن الجهاد واإلرهاب؟
 .1تحرٌم أعمال اإلرهاب و أشكاله و ممارساته جمٌعها  ،و اعتبارها أعماال إجرامٌة تدخل ضمن جرٌمة الحرابة و
أٌنما وقعت وآٌا كان مرتكبوها  .و ٌعد إرهابٌا كل من شارك فً األعمال االرهابٌه مباشر َة أو تسببا َ أو تموٌالَ أو
دعماَ ،سواء كان فرداَ أم جماعة أم دولة وقد ٌكون اإلرهاب من دولة أو دول على دول أخرى .
عدوان عبثً ٌهدف إلى اّلعتداء على
األنفس واألعراض واألموال بغٌر وجه
حق
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 .2التمٌٌز بٌن جرابم اإلرهاب وبٌن المقاومة المشروعة لالحتالل بالوسابل المقبولة شرعا،ألنها إلزالة الظلم
واسترداد الحقوق المسلوبة  ،وهو حق معترف به شرعا وعقال وأقرته المواثٌق الدولٌة
 .3وجوب معالجة األسباب المإدٌة لإلرهاب  ،و فً مقدمتها الغلو و التطرف و التعصب و الجهل بؤحكام الشرٌعة
اإلسالمٌة  ،وإهدار حقوق اإلنسان و حرٌاته السٌاسٌة و الفكرٌة  ،و التً تإدي إلى اختالل األحوال االقتصادٌة و
االجتماعٌة و السٌاسٌة .
 .4التؤكٌد على أن الجهاد للدفاع عن العقٌدة اإلسالمٌة وحماٌة األوطان و تحرٌرها من االحتالل األجنبً لٌس من
اإلرهاب فً شًء ،ما دام الجهاد ملتزما فٌه بؤحكام الشرٌعة اإلسالمٌة.
النصوص الشرعٌة
اس
-1قال تعالىٌَ " :ا أَ ٌُّ َها ال َّن ُ
إِ َّنا َخلَ ْق َنا ُك ْم مِنْ َذ َك ٍر َوأ ُ ْن َثى
ُ
َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ
ارفوا
ش ُعو ًبا َو َق َبابِلَ لِ َت َع َ
هللاَّ
َّ
إِنَّ أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد ِ
هللا أَ ْت َقا ُك ْم إِنَّ َ
َعلٌِ ٌم َخبٌِ ٌر"
-2قال  " :أَ ْن ُت ْم َب ُنو آ َد َم َوآ َد ُم
مِنْ ُت َرابٍ"

أسس حقوق اإلنسان فً اإلسالم

وجه الداللة
-1إن هللا خلق الناس جمٌ ًعا من نفس واحدة .وإن وجود
دافعا إلى
االختالفات بٌنهم فً الجنس أو اللون ٌنبغً أن ٌكون ً
التعارف والتآلف والتعاون بٌن الناس ولٌس منطل ًقا للنزاع
والشقاق بٌنهم.
جمٌعا من نفس واحدة وإن
-2أكد الرسول إن هللا خلق الناس
ً
وجود االختالفات بٌنهم فً الجنس أو اللون ٌنبغً أن ٌكون
داف ًعا إلى التعارف والتآلف والتعاون بٌن الناس ولٌس منطل ًقا
للنزاع والشقاق بٌنهم
فقد ساوت الشرٌعة اإلسالمٌة بٌن الناس جمٌعا ً فً الحقوق
والواجبات دون النظر إلى عرق أو لون أو جنس أو غنى أو فقر

 -3الكرامة اإلنسانٌة

منح هللا هذه الكرامة للناس جمٌعا ً بال استثناء

-1وحدة األصل للجنس البشري

 -2المساواة بٌن الناس
قال تعالىَ ":و َل َقدْ َك َّر ْم َنا َبنًِ
آَ َد َم"

حقوق اإلنسان فً اإلسالم عطت الشرٌعة اإلسالمٌة لإلنسان مجموعة من الحقوق اذكرها ؟
الحقوق
الحقوق
الحقوق
الحقوق السٌاسٌة
الحقوق الفكرٌة
االقتصادٌة
االعتقادٌة
الشخصٌة
 -1حقه فً تولً المناصب العامة
-1حق الحٌاة
فً الدولة
 -2حق الكرامة
-1حق التعلٌم
-1حق العمل
 -2وحقه فً الترشح واالنتخاب
حرٌة التدٌن
 -3حقه فً
-2حق حرٌة
-2حق التملك
 -3وممارسة األنشطة السٌاسٌة
العٌش اآلمن
الرأي والفكر
كافة ضمن أنظمة اإلسالم
المستقر
وتشرٌعاته.
-4حق المواطنة
اذكر خمسة حقوق من حقوق المرأة فً اإلسالم ؟ - 1حق الىفقت أوجب اإلسالم حق النفقة (علل)
حفظا للمرأة وصٌانة لها
 -2حق اختيار الزوج شرع اإلسالم الخطبة لٌتعرف كل من الرجل والمرأة إلى اآلخر
 -3حق مزاعاة أحىالها الخاصت 4
حق حضاوت طفلها الن فٌه تلبٌة لحاجة نفسٌة عند األم وطفلها وهً األكثر حنوا وشفقة علٌه-5حق الميزاث الحكمة فً ذلك أن الشرع اإلسالمً قد حمل الرجل واجبات أخرى مثل النفقة و تقدٌم المهر ،
فاقتضى التوازن و التكامل بٌنهما على أن تؤخذ نصف نصٌبه من المٌراث
واجبات المرأة فً اإلسالم :
-1ألواجبات ألدٌنٌة ومن التكالٌف المفروضة على المرأة -1االلتزام باللباس الشرعً -2وعدم
التبرج -3وتجنب الخضوع فً القول -4و االختالط المحرم
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-2ألواجبات العابلٌة
- 3واجبات البٌت و األسرة
أ رعاٌة حقوق الزوج  :أهم حقوق الزوج علً الزوجة؟)1طاعته الزوج فً غٌر معصٌة الخالق )2
والمحافظة على ماله )3وحفظ أسرار بٌته )3وإدخال السرور إلى قلبه ) 4الحرص على أن تكون العالقة
بٌنهما كما أرادها هللا تعالى عالقة سكن و مودة و رحمة
ب  -رعاٌة األبناء وتربٌتهم
ٌشترط للمرأة كً تنجح فً أداء وواجباتها األسرٌة أمران  ،بٌنهما؟
 .1ولكً تنجح األم فً أداء ما علٌها من واجبات علٌها أن تحرص على تثقٌف نفسها بالثقافة
اإلسالمٌة والثقافة العامة بشكل دابم ومستمر،
 .2وان تتذكر أنها قدوة ألبنابها فً كل ما ٌصدر عنها من أقوال وأفعال.
قرر اإلسالم ألهل الذمة مجموعة من الحقوق وضمنها لهم ،اذكرها ؟ -1حرٌة االعتقاد والعبادة  -2حق
تنظٌم األحوال الشخصٌة -3حق المواطنة
أهمٌة القضاء :للقضاء فً المجتمع اإلسالمً أهمٌة كبٌرة وتبرز أهمٌته من حٌث :
1ـ القضاء ضرورة ال غنى لمجتمع عنها لعدم خلوه من وجود الخصومات بٌن الناس ،فكان البد من وجود
نظام قضابً ٌفصل وٌحكم فً المنازعات التً تقع فً هذا المجتمع .
2ـ القضاء إحدى صور األمر بالمعروف والنهً عن المنكر .فهو بذلك وسٌلة للمحافظة على نظافة المجتمع
من الجرٌمة وتنقٌته من مظاهر الفساد كلها.
3ـ القضاء ٌقام به العدل بٌن الناس وٌنصر المظلوم وٌردع الظالم عن ظلمه ،وٌوصل الحق إلى صاحبه ،كما
انه أساس اإلصالح بٌن الناس وإزالة الخصومات
اذكر أربعة من الشروط التً ٌجب أن تتوافر فٌمن ٌتولى منصب القضاء؟
 .1اإلسالم  :حٌث إن القضاء والٌة وال تجوز والٌة الكافر على المسلم ،ثم إن القاضً ٌطبق أحكام
الشرٌعة اإلسالمٌة وتطبٌق الدٌن ٌحتاج إلى إٌمان ٌدفع صاحبه إلى تطبٌق سلٌم ألحكامه كما انه ٌحتاج
إلى علم بها  ،بل إن غٌر المسلم ربما حمله كفره على تعمد مخالفة أحكام الدٌن أو العبث به
 .2التكلٌف :بؤن ٌكون بالغا ً فال ٌجوز للصغٌر أن ٌتولى القضاء ألنه غٌر مكلف وال تنعقد تصرفاته بحق
نفسه فمن باب أولى أن ال تنعقد بحق غٌره .إذ ال ٌجوز أن ٌتولى منصب القضاء سفٌه أو مجنون ألنه
فاقد العقل  ،بل ال بد أن ٌكون القاضً صحٌح الفكر فطٌنا ً  ،بعٌداً عن السهو والغفلة .
 .3العدالة  :وتعنً االمتناع عن الكبابر وعدم اإلصرار على الصغابر والترفع عما ٌقدح بالمروءة  ،فٌنبغً
أن ٌكون القاضً ظاهر األمانة عفٌفا ً عن المحرمات  ،مؤمونا ً فً الرضا والغضب لكً ٌكون حكمه
بالعدل بعٌداً عن الهوى والمحاباة-4 .العلم :بؤن ٌكون عالما ً بؤحكام الشرٌعة اإلسالمٌة التً سٌحكم بها
بٌن الخصوم -5التقوى  :بؤن ٌكون ممن عرف بالصالح وااللتزام بؤوامر هللا تعالى واالبتعاد عن
المعاصً والذنوب.
القواعد العامة للقضاء فً اإلسالم
 .1األصل براءة الذمة إال إذ قام دلٌل على خالف ذلك  ،فاألصل فً اإلنسان أنه برئ حتى ٌثبت بالدلٌل أنه قد
ارتكب فعالً ٌستوجب العقوبة.
 .2البٌنة على من ادعى والٌمٌن على من أنكر  ،وذلك من باب المحافظة على حقوق األفراد وحتى ال تلقى
التهم على الناس جزافا ً دون حجة واضحة أو دلٌل قاطع
وال أو فرد من أفراد الرعٌة أو بٌن غنً وفقٌر أو بٌن
 .3الناس أمام القضاء سواء  ،ال فرق فً ذلك بٌن ٍ
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قوي وضعٌف
استنتج من خبلؿ النصوص الشرعية ما تميزت بو األمة اإلسبلمية عن غيرىا من األمم؟
النص الشرعي
قاؿ تعالى ( :إً َّف ى ًذهً
ى
أ َّيمت يكم أ َّيمةن ك ً
اح ىدةن ىكأىنىا ىربُّ يك ٍم
ي ٍ ى
فىا ٍعب يد ً
كف)
ي
قاؿ تعالى ( :يىػ ٍرفى ًع اللَّوي
ً
َّ ً
َّ ً
ين
ين ى
آمنيوا من يك ٍم ىكالذ ى
الذ ى
أيكتيوا ال ًٍعلٍم ىدرج و
ات)
ى ىى

خصائص األمة اإلسبلمية

كجو الداللة  /شرح النقطة

ُ-قيامها على توحيد اهلل

ما يميز بو األمة اإلسبلمية عن غيرىا التوحيد فهو األساس الذم تقوـ

تعالى

عليو  ،ك ىو الذم يوحد شعوبها كيحكم عبلقاتها .ك ىو الذم يوحد
شعوبها كيحكم عبلقاتها

إذ إف العلم ك السعي الكتسابو من خصائص ىذه األمة فالعلم دليل إلى
حقائق اإليماف ك دعوة إليو كقد كاف من أسباب ازدىار الحضارة

ِ-جمعها بين العلم

اإلسبلمية ك من أسباب ازدىار الحضارة اإلسبلمية احتراـ المسلمين

كاإليماف:

للعلم كتشجيعهم لو امتثاال للتوجيهات القرآنية كاألحاديث النبوية
الشريفة الكثيرة في ىذا الشأف

قاؿ تعالى( :ا ٍدعي إًلًى ىسبً ً
يل
ّ-دعوتها إلى اهلل تعالى
ك بًال ً
ٍم ًة ىكال ىٍم ٍو ًعظى ًة
ٍحك
ىربِّ ى
ى
بالحكمة كالموعظة الحسنة
سنى ًة )
ال ى
ٍح ى

ك
قاؿ تعالى ( :ىكىك ىذلً ى
ىج ىعلٍنىا يك ٍم أ َّيمةن ىك ىسطان لِّتى يكونيواٍ
يش ىه ىداء ىعلىى الن ً
َّاس ىكيى يكو ىف
وؿ ىعلىٍي يك ٍم ىش ًهيدان).
الر يس ي
َّ
قاؿ تعالى  ( :ىكال يٍم ٍؤًمنيو ىف
ض يه ٍم أ ٍىكلًيىاء
ات بىػ ٍع ي
ىكال يٍم ٍؤًمنى ي
بىػ ٍع و
ض)

ْ-كسطيتها

بالحكمة ك حسن التصرؼ في األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر

تتبنى من المناىج كالتشريعات (ُ) كفي رعاية المصالح العامة

كالخاصة(ِ) ،كفي المحافظة على الحقوؽ ك القياـ بالواجبات(ّ) كفي
تعاملها مع غيرىا من األمم (ْ)

ٓ-قيامها على التناصر
كالتكافل

ما يميز بو األمة اإلسبلمية عن غيرىا من األمم .قيامها على التناصر
كالتكافل إذ أف األمة اإلسبلمية امة كاحدة يتناصر أفرادىا فيما بينهم ك
يتكافلوف

فاألمة اإلسبلمية تستفيد مما عند اآلخرين من علوـ ك معارؼ مع
المحافظة على الثوابت التي شرعها اهلل عز ك جل كالتمسك بها.

ركابط األمة اإلسبلمية
ُ-كحدة العقيدة
اإلسبلمية

قاؿ تعالى  ....(:إً ًف
ٍح ٍك يم إًالَّ للَّ ًو أ ىىم ىر أىالَّ
ٱل ي

الحسنة كتمثل ذلك في تحكيمها للعقل  ،ك استخدامها للوسائل التي تتصف

ما يميز بو األمة اإلسبلمية .كسطيتها فهي امة االعتداؿ كالتوسط في ما

ٔ-انفتاحها على اآلخر
النصوص الشرعية

ما يميز بو األمة اإلسبلمية عن غيرىا دعوتها إلى اهلل تعالى بالحكمة كالموعظة

ِ-كحدة التشريع

كجو الداللة /أك شرح النقطة
يؤمن المسلموف جميعان بعقيدة كاحدة تقوـ على اإليماف باهلل كمبلئكتو ككتبو

كرسلو كاليوـ اآلخر كالقدر خيره كشره .كتعد العقيدة أقول الركابط بين أفراد
األمة اإلسبلمية

إف مما يشترؾ بو أفراد األمة اإلسبلمية كحدة التشريع إف مما يؤكد ترابط
األمة ك كحدتها أنها تعتمد على تشريع كاحد مصدره الرئيس القراف الكريم
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كالسنة النبويو الشريفة

تشكل اللغة العربية رابطا قويا بين أفراد األمة اإلسبلمية (علل( كونها لغة
ّ -كحدة اللغة
ْ -كحدة التاريخ
كالمصير

القراف الكريم الذم يحرص المسلموف على تبلكتو كفهم معانيو كىذا ال يعني
إلغاء لغات الشعوب األخرل ك إنما يجعل للغة العربية أىمية كبرل بينهم .
مما يربط ىذه األمة ك يوحدىا أنها ذات تاريخ كاحد ىو مصدر عزتها ك

فخرىا ك أنها تشترؾ في كحدة الهدؼ كالغاية كالمصير مستلهمة ذلك من
رسالة اإلسبلـ الخالدة التي يحملها كل فرد من أفراد ىذه األمة .
تشكل الثقافة اإلسبلمية المنبثقة عن المصدرين األساسيين (القراف الكريم

ٓ -كحدة الثقافة كالفكر
كمنظومة القيم

كالسنة النبوية الشريفة)عامل التقاء بين أفراد األمة جميعهم كذلك توحدىم
القيم كاألخبلؽ الحميدة (،ىات مثاؿ ) ُ  -مساعدة الضعفاءِ -كصلة
األرحاـ -ّ ،كمشاركة بعضهم بعضا في المناسبات المختلفة ْ -كمشاركة
بعضهم بعضا في آداب المعامبلت على اختبلفها

قاؿ رسوؿ اهلل 
ًً
ين فًي
( ىمثى يل ال يٍم ٍؤمن ى
ً
اح ًم ًه ٍم
تىػ ىوادِّى ٍم ىكتىػ ىر ي
ً
س ًد
ىكتىػ ىعاطيف ًه ٍم ىمثى يل ال ى
ٍج ى
ض هو
إً ىذا ا ٍشتى ىكى ًم ٍنوي يع ٍ
ً
س ًد
تى ىد ى
اعى لىوي ىسائ ير ال ى
ٍج ى
ٍح َّمى)
بً َّ
الس ىه ًر ىكال ي
قاؿ تعالى  (:يىا أىيُّػ ىها
َّاس إًنَّا ىخلى ٍقنىا يكم ِّمن
الن ي
ذى ىك ور ىكأينثىى ىك ىج ىعلٍنىا يك ٍم
ً ً
ارفيوا
يش يعوبان ىكقىػبىائ ىل لتىػ ىع ى
إً َّف أى ٍك ىرىم يك ٍم ًعن ىد اللَّ ًو

يجمع المسلمين الكثير من األحاسيس كالمشاعر ،فهم يحبوف ما يحب اهلل

ٔ -كحدة المشاعر

كرسولو كيكرىوف ما يكرىو اهلل كرسولو ك بحب بعضهم بعضا ،ك يفرحوف

كاآلماؿ

لدين اهلل  ،كيغضبوف النتهاؾ حرمات اهلل كىم في ذلك كما قاؿ عنهم
رسوؿ اهلل 

دعا اإلسبلـ إلى التعارؼ في ما بينهم ك جعل أساس التفاضل بينهم تقول اهلل
تعالى ك اإلقباؿ عليو ك التقول أمر قلبي ال يطلع عليو إال ىو سبحانو ك
تعالى.

أىتٍػ ىقا يك ٍم)

كسائل العولمة :المؤسسات االقتصادية الدكلية الكبرل مثل
ُ -البنك الدكليِ -كصندكؽ النقد الدكلي ّ -كمنظمة التجارة الدكلية

 كالشركات المتعددة الجنسيات كالعابرة للقارات،
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 ك المؤسسات االعبلمية من كسائل االتصاؿ المعاصرة مثاؿ ُ -الفضائيات ِ -كشبكة االنترنت كانتشارىا
الواسع في العالم ،كغير ذلك من كسائل تسهيل انتقاؿ السلع كاالشخاص ك االفكار .

آثار العولمة االيجابية  :للعولمة آثار ايجابية منها :ىات مثاال على األثر االيجابي للعولمة في المجاالت اآلتية ؟
بعدـ كضع قيود على حركة السلع التجارية بين الدكؿ مما يؤدم إلى النمو االقتصادم على
ُ -تحرير أسواؽ التجارة
ِ -المساعدة حل المشكبلت
اإلنسانية

المستول العالمي،ك تحقيق المنافسة الواسعة بما يضمن جودة السلع كالخدمات كاعتداؿ
أسعارىا لمصلحة المستهلك في كل مكاف

مثل مشكبلت البيئة كاألمراض كالحد من انتشار الجريمة كالمخدرات كالتهديدات النوكية،
ألنها أصبحت مشكبلت عالمية كليست على مستول دكلة كاحدة فقط فكاف ال بد من
اشتراؾ العالم جميعو في حلها
نشر التكنولوجيا كتسهيل الحصوؿ على المعلومات كما ىو حاؿ االنترنت الذم بات

ّ-نشر التكنولوجيا

يختصر لنا الوقت في مجاؿ العلم كالمعرفة.

آثار العولمة السلبية :
في مجاؿ الثقافة:
في مجاؿ االقتصاد

في مجاؿ

تهدؼ إلى كضع شعوب العالم في قوالب فكرية تنبع أساسان من الثقافة الدكؿ الكبرل المهيمنة األجنبية كىنا تكمن
خطورتها في ىيمنة ثقافة كاحدة ،كقيامها بتهميش الثقافات األخرل الحية في العالم.

تهدؼ إلى االستيبلء على اقتصاد العالم من قبل الدكؿ الكبرل عن طريق ُ -تطويق اإلنتاج القومي للدكؿ الفقيرة
كالضعيفة -ِ،كإدخالها في منافسات غير متكافئة مما يؤدم إلىُ -زيادة البطالة ِ -كتدمير االقتصاد.

تحكم الدكؿ الكبرل المهيمنة بالقرار السياسي ك مراكزه للدكؿ األخرل على حساب الشعوب كثركتها القومية،
كبالتالي إضعاؼ الدكؿ كسيطرتها على مقدراتها.

السياسية

في مجاؿ

محاكلة الدكؿ الكبرل المهيمنة  :إلغاء النسيج االجتماعي للشعوب كتدمير الهوية االجتماعية الخاصة كتدمير

االجتماعية

األسرة كنواة لنسيج اجتماعي نابع من ثقافتها ك فكرىا

كيفية التعامل مع العولمة :في ظل ىذه اآلثار السلبية للعولمة ك التي تهدد ثقافتنا اإلسبلمية ال بد لنا من الدفاع عن قيمنا كأخبلقنا
ك اقتصادنا لتحقيق نهضة إسبلمية شاملة تدفع األمة إلى آفاؽ االزدىار كالتقدـ،في إطار المحافظة على الهوية ك االستفادة من

التقدـ المعاصر كيتجلى ذلك في مجالين:

ُ .تحصين أبناء األمة اإلسبلمية في كجو التحديات التي تفرضها ممارسات العولمة المعاصرة الواقعة تحت التأثير الغربي
فمن خبلؿ :كيف ﳝكن لنا ﺃﻥ نحصن ﺃبناﺀ ﺍألمة ﺍإلسبلمية ﰲ ﺍلتصدﻱ لسلبياﺕ ﺍلعوﳌة ﺍﳌعاصرﺓ ؟
ُ) بناء الشخصية اإلسبلمية المعاصرة القادرة على مواجهة التحديات عن كعي كبصيرة،
ِ) كالفهم العميق لئلسبلـ بوسطية ك اعتداؿ ك توازف ،

ّ) ك العناية بمناىج التعليم عامة ك مناىج التربية اإلسبلمية خاصة في المدارس كالجامعات ،نستطيع بناء جيل مسلم
قادر على الوقوؼ أماـ تحديات العولمة ك أثارىا السلبية

ِ .التعامل مع أدكات العولمة كآلياتها كفق خطط شمولية كاعية
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بحيث يستفاد من جوانبها االيجابية ،كتستبعد سلبياتها كآثارىا الضارة في إطار الرؤية اإلسبلمية الراشدة  .آليات التعامل مع العولمة ك

استثمارىا استثمارا ايجابيا كما أشار إليو مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسبلمي سنة ََِّ؟

ا-التعريف بعالمية اإلسبلـ كما يقدمو من حلوؿ للمشكبلت البشرية كفق منهج علمي موضوعي يستخدـ الوسائل المتاحة كلها ،
كالتأكيد على رحابة اإلسبلـ كقبولو للحوار مع الحضارات األخرل كاالستفادة من إنجازاتها العلمية كقدرتو على االنفتاح كالتفاعل
مع النافع فيها.ب تقوية المؤسسات اإلسبلمية الدكلية الخاصة بالعمل اإلسبلمي ُ ػ منظمة المؤتمر اإلسبلمي ِ ،ػوالمنظمة

اإلسبلمية للتربية كالثقافة كالعلوـ،ك كذلك منظمات العمل العربي المشترؾ مثل ُ-جامعة الدكؿ العربية ِ-ك المنظمة العربية
للتربية ك الثقافة ك العلوـ كتفعل دكرىا بهدؼ تعميق التكتل الدكلي اإلسبلمي .ج  -ضركرة العمل الجاد إلقامة األسواؽ

االقتصادية العربية ك اإلسبلمية المشتركة ،كتشجيع المشركعات كاالستثمارات االقتصادية بين الدكؿ العربية كاإلسبلمية .د  -تعميق
التعاكف بين الدكؿ اإلسبلمية جميعها لمحاربة التخلف كالفقر ،كذلك من خبلؿ إنشاء مؤسسات إسبلمية عالمية تعنى بالزكاة
كالتكافل االجتماعي ىػ  -العمل على إعادة صياغة العبلقة بين العالم اإلسبلمي كالنظاـ الدكلي الجديد ،بما يؤكد استقبللية الدكؿ
اإلسبلمية كاحتراـ سيادتها كخصوصياتها ،بهدؼ المحافظة على الهوية اإلسبلمية لشعوبها.

ك  -العمل على الرقي بالقدرات العلمية كالتكنولوجية في الببلد اإلسبلمية ،كالسعي الجاد لتوطين التكنولوجيا المعاصرة فيها.

ما العوامل الخارجية التي كانت سبب في تراجع الدكر الحضارم لؤلمة اإلسبلمية؟
ُ .الهيمنة العسكرية كالسياسية

ِ .الهيمنة االقتصادية على ثركات الببلد اإلسبلمية

أخذت الهيمنة االقتصادية على ثركات الببلد اإلسبلمية أشكاال عدة كضح ثبلثة منها ؟

ُ .السيطرة على مصادر الثركة فػي العػالم اإلسػبلمي كذلػك مػن خػبلؿ مػنح الشػركات األجنبيػة حػق التنقيػب كالبحػث عػن الػنفط
كالمعادف األخرل كاستخراجها كتصنيعها كتصديرىا .

ِ .محاربة الشركات الوطنية كمحاكلة إفشالها.

ّ .استخداـ القركض المالية كالديوف كسيلة للتدخل في شؤكف بلداف العالم اإلسبلمي كفرض ىيمنتها.
إلزاـ بلداف العالم اإلسبلمي بالتبعية االقتصادية إلى الدكؿ األجنبية.

ّ .الهيمنة الثقافية ك الفكرية ( الغزك الثقافي)  :التبشير ( التنصير ) ،التغريب الثقافي

اذكر ثبلثة من أىداؼ المبشرين في العالم اإلسبلمي ؟

ُ.

إضعاؼ العقيدة اإلسبلمية في نفوس المسلمين ،
ِ .كتشكيك المسلمين في دينهم ك تاريخهم

ّ .ك إضعاؼ الركح اإلسبلمية عند المسلمين
ْ .تمزيق كحدة األمة اإلسبلمية  ،تمهيدا الحتبلؿ ببلدىا كتثبيت االستعمار فيها ك إثارة الطائفية كالعصبية في ببلد المسلمين .
ٓ .ك تدمير األخبلؽ كالقيم اإلسبلمية من اجل تفريغ المسلمين من القيم كاألخبلؽ اإلسبلمية كلها،
ٔ .كنشر األفكار العلمانية حتى تحل محل الفكر اإلسبلمي في عقوؿ المسلمين .
ما الوسائل التي اتبعها المبشركف لتحقيق أىدافهم ،مع ذكر مثاؿ على ذلك ؟
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ُ .التطبيب -ُ ،بفتح المستشفيات  -ِ،كبعث اإلرساليات الطبية مستغلين بذلك حاجة المرضى كظركفهم .

ِ .التعليم  -ُ،ب نشاء المدارس كرياض األطفاؿ  -ِ،كالكليات الجامعية-ّ ،كالمعاىد الثقافية كالعلمية في البلداف اإلسبلمية.
ّ .اإلعػػبلـ  -ُ :بنشػػر الكتػػب كالمجػػبلت -ِ،كإنشػػاء المكتبػػات كمراكػػز المعلومػػات كالبحػػث كالدراسػػات ّ-كإقامػػة المطػػابع
كتأسػػيس دكر النشػػر،كمن صػػورة فػػي ىػػذة األيػػاـ فػػتح القنػػوات الفضػػائية س :مػػا الهػػدؼ؟ ُ-التػػي تسػػعى إلفسػػاد العقيػػدةِ-
كالتشكيك في الثوابت اإلسبلمية.

ْ.

األعمػػاؿ االجتماعيػػة  :بتأسػػيس النػػوادم ك الجمعيػػات كغيرىػػا(س علػػل؟ ) ج  :لنشػػر العػػادات االجتماعيػػة الغربيػػة المخالفػػة
للقيم ك العادات اإلسبلمية

كيف يحدث التغريب في كل مجاؿ ؟تكمن خطورة التغريب الثقافي في استهدافو مجاالت حياة المسلم
الخطورة

المجاؿ
مجاؿ العقيدة

كذلك بتشكيكو في الغيبيات كعدـ االعتراؼ إال بما يقع ضمن اإلدراؾ الحسي .كتشكيك األجياؿ في شمولية اإلسبلـ
لمناحي الحياة العلمية كالعملية كافة ك االدعاء بوجود تناقض بين العلوـ الدينية كالعلوـ الدنيوية .

مجاؿ الحياة

بتعزيز دعوات القومية كالعرقية كاإلقليمية كالتفرقة العنصرية ك العمل على تفكيك الركابط األسرية .

االجتماعية
المجاؿ

االقتصادم

بتعظيم النظاـ الرأسمالي كجعلو المعيار الوحيد للنمو االقتصادم كتطوره كإباحة المعامبلت الركبية بل كجعلها األساس

المجاؿ األخبلقي
المجاؿ الفكرم

في البناء االقتصادم

باإليماف بمبادئ الفردية كالنفعية كحب ألذات كتهميش األخبلؽ الكريمة مثل ُ -بر الوالدين ِ -ك اإليثار ّ-
كاإلحساف إلى الجارْ -كالعفة .

بالعمل على ملئ عقوؿ األجياؿ باألفكار كالنظريات الباطلة التي تناقض مبادئ ك حقائق اإلسبلـ الثابتة كتهدـ كياف
األمة .ك تؤدم إلى قياـ أشخاص يتبنوف الفكر الغربي ك يدعوف إليو في المجتمعات اإلسبلمية ك يحاربوف الفكر
اإلسبلمي ك مبادئو

اذكر أربعا من المسؤكليات التي ينبغي على األمة تحملها لمواجهة األخطار الخارجية ؟
كاجبات األمة في مواجهة األخطار

توضيح أك شرح المجاالت

الخارجية

ُ-الفهم الصحيح لئلسبلـ
ِ-تحقيق التكامل بين مؤسسات
المجتمع المختلفة

كىو الفهم الصحيح المستند إلى نصوص القراف الكريم ك السنة النبوية الشريفة  ،ك اجتهادات
العلماء الذين يعتد بعلمهم  ،ك إيصاؿ ىذا الفهم لؤلجياؿ المسلمة بمختلف الوسائل .

كاألسرة كالمسجد ك المدرسة كاإلعبلـ( علل ) من اجل بناء الشخصية اإلسبلمية التي تتمسك
بثوابت األمة ك تعيش العصر ب نجازاتو ك تقدمو  ،ك تكوف قادر على مواجهة التحديات بثبات ك
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عزيمة بعيد عن الحيرة ك االضطراب كالتردد الذم يمكن أف ينشا من تناقص مصادر التوجيو ك التربية
.

ّ-كشف مخططات األعداء
ْ-إعداد الدعاة إعدادان كاعيان

بتوعية األجياؿ المسلمة بأىداؼ أعدائهم الرامية إلى سلخهم عن ىويتهم ك ثقافتهم اإلسبلمية
بهدؼ التأكد من إدراكهم لركح اإلسبلـ كمنهجو في بناء الحياة اإلنسانية ،فضبلن عن إطبلعهم على

الثقافات المعاصرة ( علل ) ليكوف تعاملهم مع مجتمعاتهم عن كعي كبصيرة  ،امتثاال لقولو تعالى ):
قيل ىى ًػذهً سبًيلًي أى ٍدعيو إًلىى الل ًٌو ىعلىى ب ً
ص ىيرةو أىنىاٍ ىكىم ًن اتَّػبىػ ىعنًي)
ى
ى
ٍ
كذلك لرد الشبهات التي يثيرىا أعداء اإلسبلـ بطريقة علمية سليمة كبأسلوب يجذب القارئ

ٓ-اإلفادة من ثورة االتصاالت
ٔ-االىتماـ بالبحث العلمي
ٕ-االىتماـ بحقوؽ اإلنساف
ٖ-االىتماـ بكل ما يخدـ القضية
الفلسطينية

كالمستمع كالمشاىد .

يجب على األمة توسيع دائرة البحث العلمي ك التعامل مع العلوـ المعاصرة على أساس نظرة اإلسبلـ
المتميزة للكوف ك الحياة ك اإلنساف..

كىي بالتوعية بالحقوؽ التي أقرتها الشريعة اإلسبلمية كحقو في الحياة كالكرامة كاألمن كحمايتها .
كذلك من خبلؿ تحقيق تكاتف المسلمين ك تعاكنهم السترداد أراضيهم المحتلة  ،ك تحرير

مقدساتهم التي يقع في طليعتها المسجد التقصي المبارؾ أكلى القبلتين  ،كثالث الحرمين الشريفين،
مسرل الرسوؿ األعظم  ك معراجو للسموات العلى

مظاىر تدؿ على اىتماـ األردف بالقضايا اإلسبلمية ؟
ُ-التصدم للمطامع اإلسرائيلية كخططها الرامية لتهويد المقدسات اإلسبلمية في فلسطين ِ-اإلعمارات الهاشمية للمسجد
ْ .رسالة عماف ٓ-تأسيس الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية

األقصى المبارؾ ّ-إنشاء مؤسسة آؿ البيت للفكر اإلسبلمي
لئلغاثة كالتنمية كالتعاكف العربي كاإلسبلمي

تتبع اىتماـ قيادة المملكة األردنية الهاشمية في األعمار الثاني للمسجد األقصى؟

األعَاس
الهاشمي

فً عٖذ
الذم تواله الشريف

األكؿ

الثاني

الثالث

الحسين بن علي طيب اهلل
ثراه

اىفرشج
اىضٍٍْح
ُِْٗ-

ُِٖٗ

بداية عهد جبللة الملك

ُْٓٗ-

الحسين المعظم رحمو اهلل

ُْٔٗ

عهد جبللة الملك الحسين

ُٗٔٗ-

المعظم رحمو اهلل

ُْٗٗ

االّجاصاخ
فقد قدـ دعمو المادم كالمعنوم  ،فخصص رحمو اهلل مبلغ
(ََََّ) ثبلثين ألف دينار ذىبا ألعمار المسجد األقصى
المبارؾ كقبة الصخرة المشرفة

فقد قامت لجنة إعمار المسجد األقصى كقبة الصخرة المشرفة
كبتوجيو كريم من جبللتو بترميم مبنى المسجد األقصى المبارؾ
كصيانة مرافقو جميعها،ك اإلعمار الشامل لمبنى قبة الصخرة المشرفة
كجاء على اثر قياـ االحتبلؿ الصهيوني ب شعاؿ النار في المسجد
في عاـ ُٗٔٗ كقد امتدت آثار الحريق التخريبية إلى أكثر من

ثلث المسجد  ،كما التهمت النيراف منبر صبلح الدين األيوبي رحمو
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اهلل عن أخره
كاف جبللة الملك الحسين بن طبلؿ طيب اهلل ثراه قد أمر ب عادة
ُ-
الرابع إعادة
صنع منبر

صبلح الدين

صنع منبر صبلح الدين األيوبي حيث بدأت خطوات إعادة صنعو في

جبللة الملك

الحسين بن طبلؿ طيب

عهده رحمو اهلل ك استكمل في عهد جبللة الملك عبد اهلل الثاني

صنع منبر صبلح الدين

ََِٕ ليكوف تحفة فنية بديعة الصنع كزخرفيو إسبلمية حضارية

اهلل ثراه قد أمر ب عادة
األيوبي

ِ-

حفظة اهلل ك بأشرافو نقل إلى مكانة في المسجد االقصي المبارؾ عاـ
ََِٕ

متميزة صنعها فنانوف كمصمموف من األردف كسورية كتركيا كمصر

ك استكمل في

كماليزيا كالمغرب كاندكنيسيا كقد استخدـ فيو (ََُٓٔ)ستة عشر

عهد جبللة الملك عبد

الفاى ك خمسمائة قطعة من الخشب المعشق بدكف استخداـ المسامير
أك أية مادة الصقة ككصل ارتفاع المنبر إلى ستة أمتار بعرض سفلي بلغ

اهلل الثاني حفظة اهلل

أربعة أمتار في ما بلغ عرض الدرج مترا كاحدا.
إنشاء مإسسة آل البٌت الملكٌة للفكر اإلسالمً  :من المإسسات العلمٌة الموجودة فً العالم اإلسالمً
المجمع لبحوث الحضارة اإلسالمٌة(مإسسة آل البٌت الملكٌة للفكر اإلسالمً)  .وضح ما ٌلً -1 :المقصود به
 -4مباشرة عمله
-3من الذي أمر بتؤسٌسه
 -2مقره
 -5كٌفٌة اختٌار أعضاءه  -6إنجازاته  -7عقد للمإتمر العلمً الدوري  -8أهم أهداف المإسسة ؟
ُ .المقصود به:عمؤسسة آؿ البيت ىيئة علمية إسبلمية عالمية مستقلة
ِ .مقرىا مدينة عماف

ّ .كقد تأسست بأمر من الملك الحسين بن طبلؿ طيب اهلل ثراه
ْ .كباشػػرت عملهػػا فػػي عػػاـ ُُٖٗ ك اعبػػد تنظيمهػػا بػػأمر مػػن جبللػػة الملػػك عبػػد اهلل الثػػاني ب ػن الحسػػين حفظػػة اهلل تعػػالى
بموجب قانوف صدر عاـ ََِٕـ

ٓ .يػػتم اختيػػار أعضػػائها مػػن كبػػار علمػػاء المسػػلمين فػػي شػػتى بلػػداف العػػالم اإلسػػبلمي  ،ممػػن اشػػتهركا بمؤلفػػاتهم كبحػػوثهم
كأرائهم العلمية في احد ميػادين المعرفػة التػي نشػأت كازدىػرت فػي ظػل الحضػارة اإلسػبلمية  ،كػالعلوـ الشػرعية  ،كآداب
اللغة العربية كالتاريخ اإلسبلمي  ،كالعلوـ اإلنسانية كالتطبيقية .

ٔ .كقد حققت ىذه المؤسسة إنجازات كبيرة في خدمة اإلسبلـ ك القضايا اإلسبلمية ك كاف ذلك في مجاالت البحوث ك
الدراسات ك عقد المؤتمرات ك الندكات
ٕ .كتعقد المؤسسة مؤتمرا علميا دكريا مرة كل سنتين
ٖ .كمن أىم أىداؼ المؤسسة :
ُ .التعريف بالدين ك الفكر ك الثقافة اإلسبلمية كتجلية جوانبها المضيئة ك المساىمة في كتصحيح المفاىيم كاألفكار
غير السليمة عن اإلسبلـ .

ِ .تقديم التصور اإلسبلمي لقيم المجتمع المعاصر ك نظمو مع استشراؼ المستقبل ك التعامل مع قضايا العصر ك مشكبلتو
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ك تحدياتو

ّ .إبراز مكانة آؿ البيت في اإلسبلـ ك فضائلهم ك انجازاتهم في التاريخ اإلسبلمي ك بنا الحضارة اإلسبلمية ك أظهار
دكرىم في الدعوة إلى الوسطية ك االعتداؿ ك التسامح .
ْ .اضهار االنجاز الحضارم اإلسبلمي ك بياف أثره في التقدـ العالمي ك الحضارة اإلنسانة ك النهوض بالدراسات ك البحوث
اإلسبلمية في مختلف فركع المعرفة اإلنسانية ك أحياء التراث العربي ك اإلسبلمي ك نشره .

ٓ .توضيح المنهج العلمي للعلوـ ك المعارؼ من منطلق إسبلمي ك دعوة الجامعات ك مراكز البحوث اإلسبلمية ك العربية
إلى االىتماـ بذلك .

ٔ .تعميق الحوار ك ترسيخ التعاكف بين المذاىب اإلسبلمية تعزيزا لجمع كلمتها لتحقيق أقصى مدل للتقرب بين اتباعها كفق
قواعد الشريعة اإلسبلمية ك مبادئها األساسية .

ٕ .العمل على جمع علماء المسلمين ك التقائهم ك تعارفهم ( علل ) لتقوية الركابط الفكرية كتبادؿ اآلراء بينهم ك كتعريفهم
بأحواؿ المسلمين في مختلف بقاع العالم

ٖ .التعاكف مع مراكز البحوث ك المجامع ك المؤسسات ك الهيئات العلمية ك الجامعات بما يحقق أىداؼ المؤسسة
.تأسيس جامعة العلوـ اإلسبلمية العالمية ك إنشاء موقع تفسير القراف الكريم ك ترجمة معانيو على ( االنترنت ) شمل

حوالي مائة تفسير ك ترجم إلى (ُٖ) لغة غبر عربية
رسالة عماف :

الهدؼ األساس الذم صيغت من اجلو الرسالة ؟جاءت رسالة عماف لتقدـ ركيا شمولية حضارية حقيقة اإلسبلـ كما انزؿ اهلل تعالى

ك قد أعدىا صفوة من العلماء بتكليف ك متابعة من جبللة الملك عبد اهلل الثاني ،في عاـ ( ََِْ ) حيث قرأت الرسالة أماـ
جبللتو في ليلة القدر في مسجد الهاشمية ثم شكلت لجنة علمية عالمية من عشرين عالمان من ابرز علماء المسلمين ىدفها
الرئيس العمل على تعميم الرسالة كتداكؿ مضامينها إسبلميا كعالميان فخرجت اللجنة بتوصيات منها :

ُ .عقد مؤتمر إسبلمي عالمي في عماف كقد تم ذلك كحضر المؤتمر ما يقرب من مائة كثمانين عالما من أربعين دكلة من
دكؿ العالم يمثلوف مذاىب اإلسبلـ الثمانية ككاف المؤتمر تحت عنواف( اإلسبلـ كالمجتمع المعاصر ) لبلطبلع على

الرسالة كإعداد البحوث كالدراسات الموسعة في موضوعاتها المتعددة التي جاءت من اجل إبراز صورة اإلسبلـ الحقيقية
ككقف التجني عليو كرد الهجمات عنو ككشف الممارسات الخاطئة التي ترتكب باسمو كتعزيزان لتضامن مليار كمائتي

مليوف مسلم يشكلوف خمس المجتمع البشرم كدرءان لتهميشهم كعزلهم عن حركة المجتمع اإلنساني كتأكيدان لدكرىم
في بناء الحضارة اإلنسانية كالمشاركة في تقدمها في عصرنا الحاضر كقد عقد المؤتمر خبلؿ الفترة من(ْ-

ََِٔٓ/ٔ/ـ) كقد تبنى ىذا المؤتمر الرسالة كدعا إلى نشرىا على نطاؽ كاسع كقد أعد العلماء المشاركوف فيو أكثر

من ستين بحثان في موضوعات الرسالة كأصدر المؤتمر قرارات ىامة في صحة إسبلـ إتباع المذاىب الثمانية كندد بالجرأة
على التكفير كالجرأة على الفتول من غير المختصين بجهل كعدـ معرفة لؤلحكاـ الشرعية

كقد تضمنت الرسالة أفكاران عدة أىمها:

اى ٍم فًي الٍبىػ ِّر ىكالٍبى ٍح ًر
ُ .اإلسبلـ يكرـ اإلنساف دكف النظر إلى لونو أك جنسو أك دينو قاؿ تعالى  ( :ىكلىىق ٍد ىك َّرٍمنىا بىنًي ى
آد ىـ ىك ىح ىملٍنى ي
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اىم ىعلىى ىكثًي ور ِّم َّمن ىخلى ٍقنىا تىػ ٍف ً
اىم ِّمن الطَّيِّب ً
ات ىكفى َّ
ضيبلن)
ٍ
ىكىرىزقػٍنى ي ى ى
ضلٍنى ي ٍ
ِ .إف اإلسبلـ أعطى للحياة منزلتها السامية فبل قتاؿ لغير المقاتلين  ،كال اعتداء على المدنيين المسالمين كممتلكاتهم الف
س أىك فىس و
ً
اد فًي األ ٍىر ً
َّاس
ض فى ىكأىنَّ ىما قىػتى ىل الن ى
حياة اإلنساف ىي أساس العمراف البشرم قاؿ تعالى  ):ىمن قىػتى ىل نىػ ٍفسان بغىٍي ًر نىػ ٍف و ٍ ى
ىج ًميعان)
ك ىج ىعلٍنىا يك ٍم أ َّيمةن ىك ىسطان لِّتى يكونيواٍ
ّ .الدين اإلسبلمي الحنيف قاـ على التوازف كاالعتداؿ كالتوسط كالتيسير  ،قاؿ تعالى ( ىكىك ىذلً ى
يش ىه ىداء ىعلىى الن ً
وؿ ىعلىٍي يك ٍم ىش ًهيدان)
الر يس ي
َّاس ىكيى يكو ىف َّ

ْ -اإلسبلـ يعامل غير المسلمين معاملة قائمة على التسامح كالعدؿ كالمحافظة على الحقوؽ كال يجوز مقاتلتهم إال إذا اعتدكا
على المسلمين
كبينت الرسالة التحديات التي تواجو األمة  ،كما يجب عليها الستكماؿ المشركع النهضوم اإلسبلمي حيث بينت الحاجة إلى

خطاب إسبلمي معاصر ،قادر على مواجهة العصر ك مشكبلتو ك أىمية اعدد الدعاة  ،ك مسؤكلية العلماء كدكر الشباب كغير ذلك
مما يعرؼ بالرجوع إلى نص الرسالة التي تمثل بحق إطبللة شاملة على اإلسبلـ ككاجب األمة نحوه
الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية لئلغاثة كالتنمية كالتعاكف العربي كاإلسبلمي :

 تأسست الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية لئلغاثة كالتنمية كالتعاكف العربي كاإلسبلمي سنة
َُٗٗلتكوف مؤسسة كطنية لعمل الخير

أ -الجوانب التي شملتها أنشطة الهيئة .
 ذات نشاط متعدد الجوانب تسعى لتحريك الفعاليات الخيريػة التطوعيػة كالتعػاكف معهػا داخػل األردف كخارجػو  ،كتهػتم
بالعمل التطوعي كالخدمة العامة في إطار مفهوـ تنموم شامل

 كقد تأكد دكر الهيئة في العمل على أداء رسالة المملكة في المجتمعات العربية كاإلسبلمية كالدكلية

 كإبراز دكرىا األصػيل فػي خدمػة قضػايا ىػذه المجتمعػات كإظهػار الوجػو اإلنسػاني المشػرؽ لػؤلردف بقيادتػو الهاشػمية ،
كذلك من خبلؿ:
ُ -توثيق الصبلت كالعبلقات القائمة بين الشعب األردني كالشعوب األخرل
ِ -كنشر الثقافة العربية اإلسبلمية على نطاؽ كاسع

ّ -كالعمل على مكافحة صور الفقر كالجهل كالمرض.

 كقػػد كػػاف للهيئػػة نشػػاطات كاسػػعة كمتنوعػػة فػػي عػػدد كبيػػر مػػن البلػػداف كخاصػػة فػػي أكقػػات الكػػوارث كالحاجػػة إلػػى
المساعدات اإلنسانية .كصلت إلى أكثر من ثبلثػين بلػدا داخػل العلمػين العربػي ك اإلسػبلمي ك خارجهػا ك قػد كػاف لهػا
دعػم متميػز للشػعب الفلسػطيني الشػقيق ك للشػعوب الشػقيقة فػي العػراؽ ك لبنػاف ك السػوداف ك باكسػتاف ك البوسػػنة ك

الهرسك في أكقات الحركب ك النكبات ك الكوارث
ب  -عبلقات الهيئة الدكلية .

 كقػػد أقامػػت الهيئػػة عبلقػػات متينػػة مػػع المفوضػػية السػػامية لشػػؤكف البلجئػػين كبرنػػامج األمػػم المتحػػدة اإلنمػػائي ،
ككانت عضوا مؤسسا فػي المجلػس اإلسػبلمي العػالمي للػدعوة كاإلغاثػة  ،كىػي عضػو فػي لجنػة العمػل اإلسػبلمي
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المشترؾ التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي.
التفخيم

تسمين صوت الحرف عند النطق بو .بحيث يمتمئ الفم بصداه

الترقيق

تنحيف صوت الحرف عند النطق بو .بحيث ال يمتمئ الفم بصداه

حمراء األسد

عمى بعد عشرين كيمو متر من المدينة المنورة إلى الجنوب باتجاه مكة المكرمة

الغار

غار ثور.

الجنـــــــود لـــــــم ال يعمم من ىم إال ا﵀
تروىا

سكينتو:

طمأنينتو.

التناجش

الزيػػادة فػػي سػػعر السػػلعة المعركضػػة للبيػػع أك اإلنقػػاص منػػو لػػيس بقصػػد الشػػراء ،كإنمػػا بقصػػد نفػػع البػػائع بزيػػادة الػػثمن لػػو أك

اىحسذ
التدابر

ذًَْ اإلّساُ صٗاه اىْعَح عِ غٍشٓ ٍِ اىْاط.
أف يقاطع المسلم أخاه كيهجره

البيع على البيع

أف يتفػق شخصػاف علػى أف يبيػع أحػدىما لآلخػر سػلعة معينػة فيػأتي ثالػث ليفسػد ىػذا البيػع فيقػوؿ للمشػترل أنػا أبيعػك مثلهػا

بطر الحق

إنكاره

غمط الناس

احتقارىم

اىحذ

ٕ٘ عق٘تح ٍقذسج ششعا ٗجثد حقا هللٗ .قذ عثش عِ حق اىَجرَع تحقق هللا عيقو رىقل حفظػان للمجتمػع كصػيانةن
لحرماتو

الرشوة

ليغض الموظف طرفو عػن
كىي أف يدفع اإلنساف ماالن من أجل أف يأخذ حقان ليس لو ،أك أف يعفي نفسو من كاجب عليو ،أك ٌ

اإلضرار بالمشترم بزيادة الثمن عليو

بأنقص من ىذا الثمن ،أك أبيعك خيرا منها بهذا الثمن  ،اك يقوؿ للبائع أنا اشتريها منك بازيد من ىذا الثمن

مخالفة ارتكبها مقدـ الهدية

عالٍققققققققققققققققاخ ًٕ اىَظإش أٗ األٍاساخ اىرً ذقع قثو ًٌ٘ اىقٍاٍح ٗذذه عيى قشب ٗق٘عٔ
اىساعح
كىذه الدابة ال يعلم نوعها كال شكلها إال اهلل تعالى  ،تكلم الناس كتعرؼ المؤمن من الكافر
الدابة
ظهور الدجاؿ

كىو رجل يظهر في آخر الزماف يدعي األلوىيػة كيسػعى لفتنػة النػاس عػن ديػنهم بمػا أعطػاه اهلل مػن خػوارؽ العػادات كعجائػب

المهدم

كىػػو رجػػل صػػالح مػػن أمػػة محمػػد يظهػػر فػػي آخػػر الزمػػاف  ،يحكػػم باإلسػػبلـ كينشػػر العػػدؿ بػػين النػػاس  ،كقػػد عػػد كثيػػر مػػن

يأجوج كمأجوج

كىو اسم ألمة كبيرة تخرج في آخر الزماف تنشر الفساد كالدمار في األرض

األمور

العلماء ظهوره عبلمة من عبلمات الساعة الكبرل

عز كجل -في كتابو الكػريم  ،كأىخبػر بػو رسػولو األىمػين  -  -مػن
بكل ما أىخبر بو اهللَّ -
اإليمػ ػ ػػاف بػ ػ ػػاليوـ االعتقاد الجازـ كالتصديق الكامل ِّ

اآلخر

أخبار يوـ القيامة مما يكوف بعد النفخة األكلى ،كحتى دخوؿ أىىل الجنَّة الجنة  ،كدخوؿ أىىل النار النَّار كما يجرم فيها

العرض

يعرض الناس يوـ القيامة على اهلل تعالى ثم تتطاير الصحف فيطلع كل كاحد على صحيفة أعمالو التي سجلتها عليو المبلئكػة

في الحياة الدنيا
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الحساب

يحاسب اهلل تعالى الناس على ما فعلوه في الحياة الدنيا صغيران كاف أـ كبيرا فتوزف أعمالهم بالميزاف الذم ال يعلػم طبيعتػو إال

الصراط

كىو جسر منصوب فوؽ جهنم يمػر عليػو الخبلئػق جميعهم،كيكػوف مػركر النػاس عليػو بحسػب أعمػالهم فمػنهم مػن يمػر عليػو

الجنة

ىي دار القرار التي أعدىا اهلل تعالى لعباده الموحدين الذين آمنوا بو كأقبلوا على طاعتو في الحياة الدنيا  ،ففي الجنة أنواع ال

النار

فهػػي مثػػول الكػػافرين بػػاهلل المسػػتكبرين عػػن طاعتػػو كعبادتػػو  ،كفيهػػا كػػذلك أنػػواع متعػػددة مػػن العػػذاب  ،كىػػي منػػازؿ كدركػػات

التكفير

إطبلؽ كصف الكفر على مسلم مقر بالشهادتين بناء على اعتقاد أك قوؿ أك فعل يصدر عنو

الصحابي

من لقي النبي صلى اهلل علية ك سلم مؤمنان بو كمات على اإلسبلـ

اهلل تعالى

مسرعان كمنهم من يسقط في نار جهنم

تحصى من النعيم،كىي درجات تتناسب مع األعماؿ التي قدمها اإلنساف في الحياة الدنيا.
تتناسب مع مستول الذنوب كالمعاصي في الحياة الدنيا

الطبلؽ

لغة :مشتق من اإلطبلؽ ،كىو اإلرساؿ كالترؾ بعد اإلمساؾ.اصطبلحان :فهو حل رباط الزكجية  ،بعبػارة تفيػد ذلػك صػراحة أك

التعسفً
الخلع

لغة :بمعنى اإلزالة  ،تقوؿ خلع الثوب بمعنى إزالة اصػطبلحا :ىػو اتفػاؽ الزكجػة مػع زكجهػا علػى المفارقػة مقابػل عػوض مػالي

داللة ،كمثاؿ الطبلؽ الصريح قوؿ الرجل لزكجتو أنت طالق  ،كمثاؿ الداللة قولو لها  :اذىبي لبيت اىلك قاصدا الطبلؽ
الطبلؽ ألبدعً الذي ٌقع فً الحٌض أو النفاس
الط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلؽ الذي ٌقصد به الرجل اإلضرار بزوجته وإٌذابها

تدفعو لو

الطههههههههههههههههههالق كىو الطبلؽ الذم يملك الزكج بعده إعادة المطلقة إلى الزكجية مػن غيػر حاجػة إلػى عقػد جديػد مػا دامػت فػي العػدة كلػو لػم
الرجعً
ترض ،كيكوف ذلك بعد الطلقة األكلى أك الثانية خبلؿ فترة العدة
البابن

كىو الطبلؽ الذم ينهي العبلقة الزكجية بين الزكجين

بٌنونههههههههههههههههههههة كىو الذم ال يستطيع الرجل بعده إعادة زكجتو المطلقة إلى عصمتو إال بعقد كمهر جديدين كرضا الزكجة
صغرى
البٌنونههههههههههههههههة كىػػو الػػذم ال يسػػتطيع الرجػػل بعػػده إعػػادة مطلقتػػو لعصػػمتو كعقػػد نكاح ػو عليهػػا إال بزكاجهػػا مػػن رجػػل آخػػر زكاج ػان صػػحيحان،
الكبرى
كبدخولو بها دخوالن حقيقيان ،ثم يفارقها بموت أك طبلؽ كانتهاء عدتها دكف اتفاؽ احػدىم مػع اآلخػر علػى ذلػك ،كيكػوف بائنػان
بينونة كبرل إذا طلقها الطلقة المكملة للثبلث.

التفريػ ػ ػػق بحكػ ػ ػػم يقصػػد بػػو التفريػػق الػػذم ال يتوقػػف عل ػى اإلرادة  ،كال علػػى حكػػم القاضػػي بػػل يػػتم بصػػورة تلقائيػػة إذا كجػػدت إحػػدل الصػػور

الشرع

الموجبة لو  ،كاللعاف ك ظهور فساد العقد

اللعاف

لغة :من فعل لعن كاللعن بمعنى الطرد كاإلبعاد كالسب.كاصطبلحا :أربع شهادات ،مؤكػدات باأليمػاف يؤديهػا الػزكج علػى أف

زكجتو اقترفت الزنا منتهية بخامسة يدعو فيو على نفسو باللعن أف كاف من الكاذبين ،كأربع شهادات مؤكدات تؤديها الزكجة
ِّ
تكذب فيها ما اتهمها الزكج بو ،منتهية بخامسة تدعو على نفسها بغضب اهلل عليها إف كػاف زكجهػا مػن الصػادقين .فػاف فعػبل
ذلك فرؽ بينهما القاضي دكف فرقة مؤبدة ( دائمة)

العدة

لغة  :من العد كىو اإلحصاء .اصطبلحان :مدة مقدرة شرعا يمتنع على المرأة خبللها الزكاج عنػدما تحصػل الفرقػة بينهػا كبػين
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زكجها بسبب الموت أك الطبلؽ بعد الدخوؿ اك الخلوة الشرعية الصحيحة  .ك الخلوة الشرعية الصحيحة  :اختبلء الزكج ك
الزكجة في مكاف يامناف فيو اطبلع الناس عليهما ك لم يكن ثمة مانع من دخوؿ الزكج بالزكجة ..

بتنظيم النسل

ىو التحكم المؤقت في اإلنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل  ،أك إيقافو لمدة معينة مػن الزمػاف إذا دعػت إليػو حاجػة

بتحديد النسل

منع اإلنجاب اك تحديده دكف مسوغ شرعي.

اليتيم

اليتيم من فقد أباه كىو صغير ف ذا كصل سن البلوغ لم يعد يتيما

التبني

ىو أف ينسب الولد إلى غيػر كالديػو الحقيقيػين ( األصػليين ) حيػث إف ىػذه عػادة مػن عػادات الجاىليػة  ،تتنػافى مػع حقػوؽ

معتبرة شرعا

الطفل في اإلسبلـ كالمتمثل بحقو بثبوت صػلتو بوالديػو كأجػداده كىػذا أمػر حرمػة اإلسػبلـ ،فالنسػب يثبػت بػالزكاج الصػحيح

المشركع في اإلسبلـ
وتهههههههر أهلهههههههه أي ضٌع أهله وماله
وماله
لغة  :بذل الوسع والطاقة.اصطالحا  :فهو بذل الوسع والطاقة فً الدعوة إلى هللا إلعالء كلمته.
الجهاد
الجههههههههههههههههههههاد الخروج للقاء العدو ،ومباشرة قتاله ،واستخدام السالح ،والمشاركة فعلٌا فً المعركة وبذل النفس فً
سبٌل هللا تعالى ،وهو أقصى ما ٌمكن أن ٌطلب من المسلم.
بالنفس
الجهاد بالمال بذل المسلم المال فً تجهٌز الجٌش بوسابل القتال المختلفة وتزوٌدها بالمإونة الالزمة ووسابل النقل
وكل ما تحتاج إلٌه الجٌوش إلنجاز مهامها
اىجٖاد تاىنيَح الجهاد باللسان والقلم بإقامة الحجة على األعداء ودعوتهم إلى هللا تعالى،
وٌشمل الجهاد بالرأي :الخطابة-2والكتابة والشعر وما شابه ذلك مما ٌرد به على األعداء  ،و ٌرفع
معنوٌات المقاتلٌن
حقههههههههههههههههههههوق ما أثبتته الشرٌعة اإلسالمٌة لإلنسان من مصالح ومٌزات على سبٌل االختصاص وألزمت الجمٌع
اإلنسههههان فههههً باحترامها طبقا ً للضوابط الشرعٌة
اإلسالم
ىغحٌ :عًْ اىحنٌ ٗاىفصو ٗاىقطع ششعا :إىضاً اىَرخاصٍَِ تاىحنٌ اىششعً ٗذْفٍزٓ عيٌٍٖ.
القضاء
قضهههههههههههههههههههههاء وهو الذي ٌتم فٌهه الفصهل فهً المنازعهات والخصهومات التهً تنشهؤ بهٌن األفهراد فهً عقهودهم ومعهامالتهم
الخصههههههههومات المختلفة.
العادي
والٌة المظالم وهً أعلى هٌبة قضابٌة فً الدولة اإلسالمٌة ،وٌتم فٌهها النظهر فهً القضهاٌا التهً ٌكهون موضهوع النهزاع
فٌها بٌن أفراد األمة واألجهزة المسإولة فً الدولة وموظفٌها بصفتهم الوظٌفٌة
األمة اإلسبلمية تعبير يطلق على المجتمعات التي يشترؾ أفرادىا فػي اإليمػاف بالعقيػدة اإلسػبلمية كمفػاىيم الحيػاة ،كالقػيم اإلسػبلمية كالمثػل
اإلنسانية كأنظمة الحياة التي جاء بها اإلسبلـ

التبشير(التنصير) حركة دينية سياسية استعمارية تتستر تحت غطاء نشر المسيحية في المجتمعات اإلسبلمية كدكؿ العالم الثالث ،كىي تهدؼ
في الحقيقة إلى خدمة المطامع االستعمارية في إحكاـ السيطرة على ىذه الشعوب .

كيقصد بو صبغ حياة المسلمين بالثقافة الغربية  ،بحيث تغدك صورة مشابهو للحياة في الغرب

التغريب الثقافي
مإسسههههههههة آل مؤسسة آؿ البيت ىيئة علمية إسبلمية عالمية مستقلة
البٌههت الملكٌههة
للفكهههههههههههههههههههههههر
اإلسالمً
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الهيئػ ػ ػػة الخيريػ ػ ػػة مؤسسة كطنية لعمل الخير

األردنيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
الهاش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمية
لئلغاث ػػة كالتنمي ػػة

كالتع ػػاكف العرب ػػي

كاإلسبلمي

تم بحمد اهلل

مع تمنياتي لكم بالنجاح ك التوفيق
إعداد األستاذ  :مالك الحيارم
َُُِِٕٓٓٔٗ
َِّْْٕٕٓٓٗ
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