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كاجب األمة اإلسالمية نحو القرآف الكريم
عدد كاجب المسلمين تجاه كتاب اهلل عز كجل
اذكرأربعة

منها ؟ ُ -تعظيمو كتقديسو ِ -االستماع إليو عند

تبلكتو ّ  -قراءتو كترتيلو ْ --تعلمو كتعليمو ٓ -العمل بو ٔ-
الدفاع عنو ٕ  -نشره بٌن الناس ٖ -اإلىتماـ مبظاىر إعجازه ٗ-
أخذ الدركس كالعرب منو
اذكر مظاىر اإلجالؿ كاالحتراـ لكتاب اهلل عز كجل.
ُ.فبل ديسو إال طاىران ِ  .كال يضعو إال ُب مكاف طاىر ّ  .كأف ال يضع
فوقو كتابأ أك شيئان آخر .ْ .كأف حيافظ عليو من كل األذل ،فبل ديزؽ أكراقو
كال يعرضها للتلف ،كال يكتب عليها .يجب على املسلم الاستماع للقزآن

عىد ثالوثه (علل) ألهه اليمكً فهم وثدبز معاوي القزآن إال مً
خالل لاستماع الىاعي لآليات ،هذا يكسب املسلم رضا هللا و رحمته
و فضله و ثىابه.
من واجب املسلم هحى القرآن الكريم قراءته وترتيله وتدبر
معاهيه

(وضح ذلك )؟(ُ)على ادلسلم أف خيصص أكقاتان لقراءة القرآف

الكرمي كتبلكتو (ِ)فتبلكتو عبادة ،يتقرب هبا العبد إىل ا﵁ تعاىل كقد
رتٌب ا﵁ عز كجل على تبلكتو أجرا عظيما (ّ) كالقراءة ادلطلوبة ىي
قرأتو بتدبر ،كفهم معانيو

من واجب املسلم هحى القرآن الكريم تعلمو كتعليمو:كضح ذلك؟

ُػ حث الرسوؿ على تعلم القرآف الكرمي كتعليمو
ِ -لذا هتتم ادلؤسسا ادلعنية  -كالوزارات كادلدارس – بتعليم القراف
الكرمي للصغار كالكبار . ّ .كتقاـ لو ادلسابقات ك تقدـ اجلوائز
التشجيعية على تعلمو.

من واجب املسلم هحى القرآن الكريم العمل بو ك االحتكاـ إليو

في أمور الحياة كلها .كضح ذلك؟ القرآف الكرمي ىو كتاب ىداية

كتشريع كتربية كتوجيو.كجيب أف يظهر أثر ذلك ُب عبادة ادلسلم
كأخبلقو كمعامبلتو مع الناس ،كُب أنظمة احلياة ادلختلفة من سياسية
كاقتصادية كاجتماعية كغًنىا.

من واجب املسلم هحى القرآن الكريم االتعاظ كأخذ الدركس
كالعبر مما جاء فيو اذكر أربعة أمثلة علي ذلك ؟(ُ)ففي

القراف الكرمي دركس ك عرب تؤخذ من قصص األنبياء الكراـ)ِ(.كأخبار

األمم السابقة )ّ(،ككصف مشاىد يوـ القيامة (ْ)كاآليات الدالة على
قدرة ا﵁ تعاىل كعظمتو ُب اخللق.
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من ننً والن ننب املسن ننلم ه ن ننى الق ن نزآن الك ن نزيم االىتم ػ ػػاـ بػ ػ ػ براز مظ ػ ػػاىر
إعجػػازه الق ػراف الكػػرمي ىػػو ادلعجػػزة اخلالػػدة الدائمػػة الدالػػة علػػى صػػدؽ
النيب  ،سواء كاف ذلػك ُب اجلانػب البيػاأ ،أـ التشػريعي ،أـ العلمػي،
أـ غػ ػػًنه كقػ ػػد ًب اكتشػ ػػاؼ ىػ ػػذا اإلعجػ ػػاز ك اسػ ػػتنباطو ػ ػػوث علميػ ػػة
متخصصػػة اشػػرؼ عليهػػا أىػػل اخلػػربة كاالختصػػاص مػػن العلمػػاء .ككنػػوز
القراف الكرمي ال تنتهي ك دكره ال تنفػذ فعلػى ادلسػلمٌن االىتمػاـ بوانػب
اإلعج ػػاز ألق ػراأ يعه ػػا ،كإب ػراز مظ ػػاىره خدم ػػو للق ػراف الك ػػرمي (عل ػػل)
يهدؼ إحكاـ صلة الناس بو .
كضح كيف يرد المسلموف على التشكيك الذم يثيره المغرضوف

حوؿ القرآف الكريم .؟ يتعزض القزآن الكزيم لهجمات تهدف إلى
التشكيك فيه ،وهي ال ثيتهي وال ثتىقف ،ويجب على علماء
املسلمين وأهل الاختصاص الدفاع عً القزآن الكزيم ورد
مزاعم املشككين -1بالحجة  -2والفهم الصحيح-3 ،ومً خالل
املؤثمزات لاسالمية -4و الحىارات العلمية.
عػػدد ػػور نشػػر القػػراف الكػػريم باسػػت داـ تكنولوجيػػا االتتػػاالت
الحديثػػة؟ُ -القن ػوات الفضػػائية كاسػػعة االنتشػػارص كال ػ

صص ػ ُب

تعلػػيم الق ػراف الكػػرمي للمسػػلمٌن كلغػػًنىم كللنػػاطقٌن باللغػػة العربيػػة كغػػًن
النػػاطقٌن هبػػا ِ-كبوس ػػاطة ال ػربامو احلاس ػػوبية ّ -ادلواقػػع االلكيكني ػػة
ال دـ القرآف الكرمي ،كغًنىا.
تقوـ مؤسسات أردنية متعددة بالمساعدة على نشر القرآف الكريم،

سػ ػ ثم ًالًػ ػان منه ػػا ؟ُ -قامػ ػ هبم ػػا ادلملك ػػة األردني ػػة اذلا ي ػػة ُب ى ػػذا

اجملالقيػػاـ األردف بطباعػػة ادلصػػيف الش ػريف أك ػػر مػػن مػػرة-ِ .كنشػػر
دكر القػ ػػرآف الك ػ ػػرمي ُب أضلػ ػػاء ادلملك ػ ػػة ّ-قيػ ػػاـ مؤسس ػ ػػة آؿ البي ػ ػ ُب
األردف بتصػػميم موقػػع إلكػػيكأ عنػواف ىػػذا ادلوقػػع علػػى شػػبكة اإلنينػ
خلدمة القرآف الكػرمي .يػوفر الموقػ إلكتركنػي خػدمات كثيػرة ،اذكرىػا

س ػ ػػتة منه ػ ػػا-ُ:البي ػ ػػث ُب آيػ ػػات الق ػ ػػرآف الكػ ػػرميِ -كأس ػ ػػباب نزكذل ػ ػػا
كمعانيهػػا ّ -كمفػػردات القػػرآف كمعانيهػػا كتر تهػػا ْ-ككضػػع عػػدد كبػػًن
من كتب التفسػًنٓ -كمػا حيتػوم كػذلك علػى خدمػة خاصػة بػالقراءات
العشر ٔ-كإعراب آيات ككلمات القرآف الكرمي .كغًن ذلك.
النص الشرعي
ئ الٍ يق ٍرآ يف
قولو تعاىل ﴿ :ىكإ ىذا قي ًر ى
فىاستى ًمعوا لىو كأ ً
ىنصتيوا لى ىعلَّ يك ٍم تيػ ٍر ىَحيو ىف ﴾
ٍ ي يى

كاجب األمة
االستماع كاإلنصات إليو عند
تبلكتو
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قولة تعاىل ﴿:فىاقٍػىرءيكا ىما تىػيى َّسىر ًم ىن
الٍ يقر ً
آف ﴾
ٍ

قراءتو كترتيلو كتدبر معانيو

قولة  (( :من قىػرأى حرفنا ًمن كًتى ً
اب اللَّ ًو
ى ٍ ى ىٍ ٍ
احلى ىسنىةي بً ىع ٍش ًر أ ٍىم ى ًاذلىا ،ىال
فىػلىوي بًًو ىح ىسنىةه ،ىك ٍ
ً
ؼ))...
أىقي ي
ف ىح ٍر ه
وؿ امل ىح ٍر ه
ؼ ،ىكلى ًك ٍن أىل ه

قراءتو كترتيلو كتدبر معانيو

ً
ك
ىنزلٍنىاهي إًلىٍي ى
قولة تعاىل ﴿ : :كتى ه
اب أ ى
قراءتو كترتيلو كتدبر معانيو
يمبى ىارهؾ لِّيى َّدبػَّيركا آيىاتًًو ىكلًيىتى ىذ َّكىر أ ٍيكليوا
ٍاألىلٍب ً
اب﴾.
ى
َّ
قولة  (( :ىخٍيػيريك ٍم ىم ٍن تىػ ىعل ىم الٍ يق ٍرآ ىف
تعلمو كتعليمو
ىك ىعلَّ ىموي))
قولة تعاىل( :كنػىَّزلٍنىا علىي ى ً
اب تًٍبػيىانان
ى ىٍ
ك الٍكتى ى
العمل بو كاالحتكاـ إليو ُب
لِّ يك ِّل ىش ٍي وء ىكيى ندل ىكىر ٍَحىةن ىكبي ٍشىرل
أمور احلياة كلها
ً ًً
ٌن)
ل ٍل يم ٍسلم ى
قولة تعاىل( :لىىق ٍد ىكا ىف ًُب قىص ً
ص ًه ٍم ًعٍبػىرةه
ى
االتعاظ كأخذ الدركس كالعرب شلا
ِّأليكًِل األىلٍب ً
اب) كقاؿ تعاىل(أفبل يتدبركف
ى
ٍ
جاء فيو
القراف أـ على قلوب أقفاذلا)

الدرس الثاني  :أحكام الترقيق والتفخيم

استنتج فرقين اًنين بين التف يم ك الترقيق ؟ التف يم :تسمٌن
صوت احلرؼ عند النطق بو .يث ديتلئ الفم بصداه .الترقيق:
تنييف صوت احلرؼ عند النطق بو .يث ال ديتلئ اؿ فم بصداه

)

(
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تقسم أحرؼ اللغة العربية إلى التف يم كالترقيق إلى ًالًة
أقساـ ،اذكرىا
القسػػم األكؿ :أحػػرؼ مف مػػة دا(مػان :كضػػح ذلػػك ؟ ىنػػاؾ

أح ػػرؼ تفخ ػػم دائمػ ػان مهم ػػا ك ػػاف موض ػػوعها ُب الكلم ػػة كمهم ػػا كانػ ػ
حركته ػػا،كىي أح ػػرؼ االس ػػتعبلء الس ػػبعة كرلموع ػػة ُب عب ػػارة

خػ ػص

ضغط قظ
القسم الثاني :أحرؼ تفخم أحيانان كترقق أحيانان( كضح ذلك

ىناؾ أحرؼ تفخم أحيانان كترقق أحيانان أخرل العتبارات متعددة

ا ذكرىا ُ ..حرؼ الراء :األ ػل فيػو الترقيػق ،كلكنػو يفخػم

ُب حاالت أربع

 أف يكوف مفتوحان أك مضمومان ،سواء أكاف مشددان أـ سلففان ،م ل:
يتذكر.
الرَحن ،يردكا ،ال ىراد ،ى
صرب ،ي
ىربكم ،ى

 أف يكػػوف سػػاكنان كقبلػػو فػػت :أك ضػػم ،م ػػل :تىػ ٍرمػػي ،يػيٍرسػػل ،ىمػ ٍػرمي،
تنه ٍر ،الن يذ ٍر.
ادليٍرسلٌن ،ى
 إذا كقػػع سػػاكنان بعػػد كسػػر كبعػػده ُب نف ػ الكلمػػة حػػرؼ تفخػػيم
ً
ً
صاد ،قًٍرطىاس
مفتوح ،م ل :ف ٍرقة ،لبادل ٍر ى
 إذا كق ػػع س ػػاكنان بع ػػد كس ػػر عػ ػارض ( بع ػػد و ػػزة كص ػػل) ،م ػػل :أـ
ارتابوا ،دلن ارتضى
.ِ حػػرؼ الػػالـ مػػن لفػػظ الجاللػػة :كاألصػػل ُب حػػرؼ الػػبلـ
أف يرقق ،كال يىع ًرض لو التفخيم إال ُب البلـ ادلشددة من لفظ اجلبللة
(ا﵁)ُ ،ب احلالتٌن اآلتيتٌن
شهد ا﵁ ،ال
مسع ا﵁ ،ى
 إذا يسبق لفظ اجلبللة بضم أك فت :م ل :قد ى
عبد ا﵁.
إلو إال ا﵁ ،ي
رسوؿ ا﵁ ،ي
 عند البدء بلفظ اجلبللة ،م ل:ا﵁ ال إلو إال ىو.
ّ.األلف المدية :متى تف م اآللف المدية؟األلف حرؼ ال

يوصف بتفخيم أك بيقيق ،كلكنو حرؼ يتبع ما قبلو تفخيمان كترقيقان،
ف ف كاف احلرؼ الذم قبلو من أحرؼ التفخيم ،م ل :الصابرين،
اخلالدين ،الطاغوت ،الظادلٌن ،الغافلٌن ،القارعة.ف ف حرؼ األلف
يفخم
كإذا كاف احلرؼ الذم قبلو من أحرؼ اليقيق ،م ل :السماء ،كجاء،
ف ف حرؼ األلف يرقق.

 القسم الثالث :أحرؼ ترقق دا(مان كضح ذلك ؟كىي

باقي أحرؼ اللغة العربية ما عدا أحرؼ التفخيم ادلذكورة سابقان،
2
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الدرس الثالث من عوامل قوة أمة

َّ ً
آمنيواٍ اتَّػ يقواٍ اللٌوى ىح َّق تيػ ىقاتًًو ىكالى تى يموتي َّن إًالَّ ىكأىنتيم
ين ى
يىا أىيػُّ ىها الذ ى
ُّمسلًمو ىف [ َُِ]ى كا ٍعتى ً
ت يمواٍ بً ىح ٍب ًل الل ًٌو ىج ًميعان ىكالى تىػ ىف َّرقيواٍ ىكاذٍ يك يركاٍ
ٍ ي
ً
ً
َّ
ً
ف بىػ ٍي ىن قيػليوب يك ٍم فىأى ٍ بى ٍحتيم
ت اللٌو ىعلىٍي يك ٍم إ ٍذ يكنتي ٍم أى ٍع ىداء فىأىل ى
نً ٍع ىم ى
ك
بًنً ٍع ىمتً ًو إً ٍخ ىوانان ىكيكنتي ٍم ىعلى ىى ىش ىفا يح ٍف ىرةو ثم ىن النَّا ًر فىأىن ىق ىذ يكم ثم ٍنػ ىها ىك ىذلً ى
ييػبىػيث ين اللٌوي لى يك ٍم آيىاتًًو لىعىلَّ يك ٍم تىػ ٍهتى يدك ىف [َُّ] ىكلٍتى يكن ثمن يك ٍم أ َّيمةه
ي ٍدعو ىف إًلىى الٍ ى ي ًر كيأٍمرك ىف بًالٍمعر ً
ك
كؼ ىكيىػ ٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن ال يٍمن ىك ًر ىكأ ٍيكلىػئً ى
ى ي
ى ٍي
ٍ ىى يي
ىم الٍم ٍفلًحو ىف [َُْ]ى كالى تى يكونيواٍ ىكالَّ ًذين تىػ ىف َّرقيواٍ كا ٍختػلى يفواٍ ًمن بػعدً
ىٍ
ى ى
يي ي ي
ى
ً
ض
يم [َُٓ] يىػ ٍو ىـ تىػ ٍبػيى ُّ
ات ىكأ ٍيكلىػئً ى
اءى يم الٍبىػيثػنى ي
ىما ىج ي
ك ل يىه ٍم ىع ىذ ه
اب ىعظ ه
َّ ً
وى يه ٍم أى ٍك ىف ٍرتيم بىػ ٍع ىد
اس ىود ٍ
َّت يك يج ي
ين ٍ
يك يجوه ىكتى ٍس ىو ُّد يك يجوه فىأ َّىما الذ ى
َّ ً
إًيمانً يكم فى يذكقيواٍ ال ىٍع ىذ ى ً
ين
ى ٍ
اب ب ىما يك ٍنتي ٍم تى ٍك يف يرك ىف [َُٔ] ىكأ َّىما الذ ى
ٍك
ابٍػيىض ٍ
وى يه ٍم فى ًفي ىر ٍح ىم ًة الل ًٌو يى ٍم فً ىيها ىخالً يدك ىف [َُٕ] تًل ى
َّت يك يج ي
ات ً
ً
ين [
وىا ىعلىٍي ى
آيى ي
اهلل نىػ ٍتػلي ى
ك بًال ى
ٍح ثق ىكىما اللٌوي يي ًري يد ظيلٍمان لثل ىٍعالىم ى
ًً ً
ً
السماك ً
ات ىكىما فًي األ ٍىر ً
ض ىكإًلىى اللٌو تيػ ٍر ىج ي
َُٖ] ىكللٌو ىما في َّ ى ى
َّاس تىأٍمرك ىف بًالٍمعر ً
األيمور [َُٗ] يكنتم ىخيػر أ َّيم وة أي ٍخ ًرج ٍ ً
كؼ
ى
ي ي
ى ٍي
ت ل لن ً ي ي
يٍ ٍى
ً
ً
ً
آم ىن أ ٍىىل الٍكتى ً
اب لى ىكا ىف ىخ ٍيران
ىكتىػ ٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن ال يٍمن ىك ًر ىكتيػ ٍؤمنيو ىف بًاللٌو ىكل ٍىو ى
ي
لَّهم ثم ٍنػهم الٍم ٍؤًمنيو ىف كأى ٍكثىػرىم الٍ ىف ً
اس يقو ىف [َُُ]
ي يي ي
ى يي ي
حبل اهلل :عهد ا﵁ تعاىل كدينو .المعركؼ :ىو ما أمر بو الشرع
كاستيسنو .المنكر :ىو ما هنى عنو الشرع كاستقبيو كاعتتموا

بحبل اهلل :متسكوا بالدين ا﵁ ك عهده .شفا حفرة :حافة حفرة.
عدد عىامل قىة املسلمين؟
ِ-التمسك باإلسبلـ
ُ -تقول ا﵁ كال بات عليها
ّ-الوحدة ك عدـ االختبلؼ كالتفرؽ ْ -الدعوة إىل اخلًن.
فسر قىله تعالى" اي ٔأهيا اذلين أٓمنوا اثلوا هللا حق ثلاثو وال متوحن ٕاال و ٔأهمت
مسلمون "يأمرنا ا﵁ بأف نتقيو كالتقول ىي أف يطاع فبل يعصى كأف
يذكر فبل ينسى كأف يشكر فبل يكفر كأف نقوـ بالواجبات ال أمرنا ا﵁
هبا كأف نتجنب ادلعاصي ال هنانا عنها حىت الوفاة .
فسر قىله تعالى " واعخصموا حببل هللا مجيعا وال ثفركوا "يأمرنا ا﵁ بأف
نتمسك بالكتاب كالسنة كالرجوع إليهما كااللتزاـ هبما كأف جترم حياتنا
كفق عقيدة اإلسبلـ كأخبلقو حىت الوفاة .
فسر قىله تعالىََ ":والَ حَ ُكوهُو ْا ََك ذ ِذل َين ثَف ذَركُو ْا َوا ْختَلَ ُفو ْا" يذكرنا ا﵁ بنعمو
علينا كمن أعظمها نعم اذلداية لئلسبلـ حيث أصب :ادلؤمنوف ُب
ظل اإلسبلـ إخوة متيابٌن متعاكنٌن بعد أف كانوا أعداء متياربٌن
متقاتلٌن.
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كيف عمل اليهودم شاس بن قيس على إًارة فتنة العداكة بين

األكس ك ال زرج؟ركم أف يهوديا امسو شاس بن قي مر على رلموعة
من األكس ك اخلزرج فغاظو ما رأل من ألفتهم كصبلح أمرىم ُب

اإلسبلـ فأمر شابا يهوديا أف يذكرىم بيوـ بعاث  :ك ىو يوـ اقتتل فيو
األكس ك اخلزرج ك انتصر فيو األكس على اخلزرج فتكلم الفريقاف ك
نادكا السبلح السبلح فجاءىم النيب كذكرىم بنعمة اإلسبلـ عليهم
بعد أف كانوا أعداء ُب اجلاىلية فألقوا السبلح.
ماذا فعل النبي للقضاء على ىذه الفتنة ؟فبلغ ذلك رسوؿ ا﵁

 ،،فخرج إليهم كمعو من ادلهاجرين حىت جاءىم ،فقاؿ " :يا معشر
ادلسلمٌن ا﵁ ا﵁ أبدعول اجلاىلية ،كأنا بٌن أظهركم؟ بعد إذ ىداكم ا﵁
إىل اإلسبلـ ،كأكرمكم بو ،كقطع بو عنكم أمر اجلاىلية ،كاستنقذكم بو
من الكفر ،كألف بو بينكم ،ترجعوف إىل ما كنتم عليو كفاران؟ " فعرؼ
القوـ أهنا نزغة من الشيطاف ،ككيد من عدكىم ذلم ،فألقوا السبلح من
أيديهم.
فسر قىله تعالىَ ":ومْ َخ ُكن ِ ّم ُ ْ
ُون "...الدعوة إلى ال ير:
نُك ُأ ذم ٌة يَدْ ع َ
تتمثل في:كىو متم ل ُب الدعوة إىل اإلسبلـ ألف فيو صبلح الدنيا

كاآلخرة ،كمن الدعوة إىل اخلًن األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر.اذكر

حكم األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر؟ كاجبان على ادلؤمنٌن كل

حسب مسؤكليتو علل ألنو سبيلهم إىل الفوز ب واب ا﵁ تعاىل يوـ

القيامة .كجعل قياـ ادلؤمنٌن باآلمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر سببان
خلًن يتهم األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر قاعدة سلوكية

كاجتماعية .اذكر آًارىا ؟ حيافظ على قوة األمة كحيميها من أسباب
الضعف ،كما يؤدم إىل كحدهتا كمتاسكها بالتنا ص :كاحلرص على
نشر الفضيلة بٌن أفرادىا ،فتزكؿ من بينهم أسباب الفرقة كاالختبلؼ.

قارف بين جزاء المؤمنين كجزاء الكافرين من حيث السبب

كالنتيجة.

جزاء الكافرين

جزاء ادلؤمنٌن

السبب

تس ػ ػ ػ ػ ػػود كتظل ػ ػ ػ ػ ػػم كج ػ ػ ػ ػ ػػوه بسػػبب مػػا كػػانوا عليػػو ُب الػػدنيا
الك ػػافرين حزن ػ ػان كخزي ػ ػان دل ػػا كحرصػ ػ ػ ػ ػػهم علػ ػ ػ ػ ػػى رض ػ ػ ػ ػ ػوانو ُب
ك ػ ػػانوا عليػ ػ ػػو م ػ ػػن الكفػ ػ ػػر اآلخرة كىذا من عدؿ ا﵁ تعاىل
كادلعاصي ُب الدنيا

النتيجة

في ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو هم ا﵁ تع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىل تبػػيو كتشػػرؽ كجػػوىهم سػػركران
كيعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذهبم ُب جهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنم كفرحان .عندما يركف مػا أعػده ا﵁
تع ػػاىل ذل ػػم م ػػن النع ػػيم ادلق ػػيم ُب
كخيلدكف فيها.
اجلنة
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الدرس الراب فضل الجهاد كاالستشهاد ك الثبات في كجو
األعداء

كالى تىحسب َّن الَّ ًذين قيتًليواٍ فًي سبً ً ً
ىحيىاء ًعن ىد
يل اللٌو أ ٍىم ىواتنا بى ٍل أ ٍ
ى ٍ ىى
ى
ى
ً
ً
ضلًوً
اى يم اللٌوي من فى ٍ
ين بً ىما آتى ي
ىربث ًه ٍم ييػ ٍرىزقيو ىف ُٗٔ فى ًرح ى
ً ً َّ ً
ؼ ىعلىٍي ًه ٍم
ٍح يقواٍ بً ًهم ثم ٍن ىخل ًٍف ًه ٍم أىالَّ ىخ ٍو ه
ين لى ٍم يىػل ى
ىكيى ٍستىٍبش يرك ىف بالذ ى
ض ول ىكأ َّ
ىف
ىكالى يى ٍم يى ٍح ىزنيو ىف َُٕ يى ٍستىٍب ًش يرك ىف بًنً ٍع ىم وة ثم ىن الل ًٌو ىكفى ٍ
َّ ً
ًً
اللٌوى الى ي ً
استى ىجابيواٍ لًل ًٌو
ين ٍ
ضي ي أ ٍ
ي
ين ُُٕ الذ ى
ىج ىر ال يٍم ٍؤمن ى
ً
ً
ً
ً
ً
ك َّ ً
سنيواٍ م ٍنػ يه ٍم ىكاتَّػ ىقواٍ
ين أ ٍ
الر يسوؿ من بىػ ٍعد ىمآ أى ى ابىػ يه يم الٍ ىق ٍر ي
ى
ح للَّذ ى
ىح ى
ً
ً
َّ
ً
ين قى ى
َّاس قى ٍد ىج ىم يعواٍ
أٍ
ىج هر ىعظ ه
يم ُِٕ الذ ى
َّاس إ َّف الن ى
اؿ لى يه يم الن ي
ً
ً
يل
لى يك ٍم فىا ٍخ ى
ش ٍو يى ٍم فىػ ىز ى
اد يى ٍم إً ى
يمانان ىكقىاليواٍ ىح ٍسبيػنىا اللٌوي ىكن ٍع ىم ال ىٍوك ي
ُّٕ فىان ىقلىبيواٍ بًنً ٍعم وة ثمن الل ًٌو كفى ٍ َّ
س ٍس يه ٍم يسوءه
ى
ى ى
ض ول ل ٍم يى ٍم ى
ً
ً
ض ول ىعظ و
يم ُْٕ إًنَّ ىما ىذل يك يم
ض ىوا ىف الل ًٌو ىكاللٌوي ذيك فى ٍ
ىكاتَّػبىػ يعواٍ ًر ٍ
الشيطىا يف ي ى ثو ي ً
ً
ًً
ين
ؼ أ ٍىكليىاءهي فىالى تى ى افي ي
َّ ٍ ي
وى ٍم ىك ىخافيوف إًف يكنتيم ُّم ٍؤمن ى
ُٕٓ .

ال تحس ػػبن :ال تظ ػػنن يستبش ػػركف :يفرح ػػوف الق ػػرح :اجلػ ػراح كالقت ػػل،
كادلراد ما أصاب ادلسلمٌن ُب غزكة أحد .حسبنا اهلل :يكفينا ا﵁.

"حمػػراء األسػػد"  :علػػى بعػػد عش ػرين كيلػػو مػػي مػػن ادلدينػػة ادلنػػورة إىل

اجلنوب باجتاه مكة ادلكرمة

سػػبب نػػزكؿ

اآليػػاتُب عػػاـ ّ ىػ ػ قػػدم ق ػري كمعهػػا َََّ

مقاتػل لقتػػاؿ ادلسػلمٌن علػػل ثػػأران لقتبلىػػا ُب بػدر كاسػػتعادة لكرامتهػػا
كش ػػرفها كللقض ػػاء عل ػػى اإلس ػػبلـ كادلس ػػلمٌن.كقد عل ػػم ادلس ػػلموف ػػرب
خركج قري فاستشار الرسوؿ أصيابو فأشاركا عليو أك رىم باخلركج
فنػػزؿ عنػػد رأيهػػم كخػػرج بأصػػيابو الػػذين يقػػدر عػػددىم ب ػ َٓٗ مقػػاتبلن
حىت نزؿ جبل أحد ،ككضع خطة ادلعركة كضػح خطػة المعركػة فجعػل

مخس ػ ػػٌن م ػ ػػن الرم ػ ػػاة عل ػ ػػى اجلب ػ ػػل عل ػ ػػل لييم ػ ػوا ظه ػ ػػور ادلس ػ ػػلمٌن ُب
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اذكر ًالًة مما كعد اهلل بو الشهداء ُ)أهنم أحياء ُب احلقيقة

كإف ماتوا ُب احلياة الدنيا،كمن آثار ذلك بقاء ذكرىم ُب الدنيا كثناء
الناس عليهم)ِ.أهنم يتنعموف مبا أعد ا﵁ ذلم من ألواف النعيم ُب

اجلنة)ّ.أهنم يفرحوف بادلؤمنٌن اجملاىدين الذم يستشهدكف بعدىم ُب
سبيل ا﵁ تعاىل(.علل )دلا يعلموف من عظيم ال واب كاألمن كالسعادة

الذم أعده ذلم ُب اآلخرة)ْ.أهنم لن حيزنوا على ما خلفوه كراءىم من

حظوظ الدنيا)ٓ.أهنم ال خيافوف علل ألهنم قد امنوا من عذاب ا﵁

عز كجل كأيقنوا برضاه عنهم.

َّ ً
الر يس ً
ػوؿ ًمػن بىػ ٍع ًػد
اسػتى ىجابيواٍ لًلٌ ًػو ىك َّ
ين ٍ
ما سبب نزكؿ قولػو تعػالى :الػذ ى

ح " دلا رجع ادلسلموف من غزكة أحد إىل ادلدينة ادلنورة،
ىمآ أى ى ابىػ يه يم الٍ ىق ٍر ي
كمت ػ ػػأدلوف
ح ػ ػػث الن ػ ػػيب  ،أص ػ ػػيابو رض ػ ػػي ا﵁ ع ػ ػػنهم كى ػ ػػم يمرىق ػ ػػوف ي
ب ًُب إًثٍ ًرًى ٍم)  ،فاستجاب الصيابة
كم خنوف باجلراح ،قائبلن ( :ىم ٍن يى ٍذ ىى ي
رضػ ػواف ا﵁ عل ػػيهم ل ػػذلك ،كأط ػػاعوا أم ػػر ا﵁ تع ػػاىل .كأم ػػر رس ػػولو ،
فخرجوا حىت بلغػوا "حمراء األسد"  -علػى بعػد عشػرين كيلػو مػي مػن
ادلدين ػػة ادلن ػػورة إىل اجلن ػػوب باجت ػػاه مك ػػة ادلكرم ػػة  -كق ػػد كع ػػد ا﵁ تع ػػاىل
ىؤالء ادلؤمنٌن الصادقٌن ال واب العظيم يوـ القيامة.

َّ ً
اؿ ل يىه يم
ين قى ى
الثبات في كجو األعداء كم ططاتهم :قاؿ تعالى :الذ ى
الن ً
َّاس قىػ ٍد ىج ىمعيػواٍ لى يك ٍػم. ..مػن خػالؿ اآليػة السػابقة أجػب
َّاس إ َّف الن ى
ي

عمػػا يلػػي :كيػػف عمػػل أبػػو سػػفياف علػػى ت ويػػف المسػػلمين؟ عنػػدما
مس ػػع أب ػػو س ػػفياف ػػركج ادلس ػػلمٌن ُب طل ػػبهم ،لق ػػي ركبػ ػان م ػػن ادلش ػػركٌن
فعرض عليهم ادلاؿ على أف يذىبوا إىل ادلسلمٌن ُب َحراء األسد كي بطوا
عزديتهم بأف حيذركىم وع ادلشركٌن.
ما المقتود الذين قاؿ لهم الناس ؟ ركبان من ادلشركٌن فعرض عليهم

ادلاؿ على أف يذىبوا إىل ادلسػلمٌن ُب َحػراء األسػد كي بطػوا عػزديتهم بػأف
حيذركىم وع ادلشركٌن.
ما المقتود إف الناس)؟ جي

ادلشركٌن بقيادة أبو سفياف ُب غزكة

أحد.

ادلعركػة،كطلب مػنهم أال يغػادرا أمػاكنهم كجػرت األمػور علػى مػا خطػ
ل ػػو رس ػػوؿ ا﵁  ،كاق ػػيب ادلس ػػلموف م ػػن لقي ػػق النص ػػر كلك ػػن الرم ػػاة

علل :عرض أبو سفياف الماؿ على ركب من المشركين ،كذلك

انتهػ  ،فاسػتغل ادلشػػركوف ذلػك ككػػركا علػى ادلسػػلمٌن ،فانقلبػ نتيجػػة

عزديتهم بأف حيذركىم وع ادلشركٌن.

خػػالفوا أمػػر الرسػػوؿ  ,كترك ػوا أمػػاكنهم(علػػل ظػػانٌن أف ادلعركػػة قػػد
ادلعركة لصػاحلهم.كلوال ًبات الرسػوؿ كمػن معػو مػن أ ػحابو رضػي

اهلل ع ػ ػػنهم لحقق ػ ػػت ق ػ ػػري مرادى ػ ػػا ُب القض ػ ػػاء عل ػ ػػى اإلس ػ ػػبلـ
كادلسلمٌن ،كعندما شعرت قػري باسػتيالة ذلػك انسػيب كانطلقػ
راجعة إىل مكة.

بعد غزكة أحد ؟ لكي يذىبوا إىل ادلسلمٌن ُب َحراء األسد كي بطوا
ما ىو موقف المسلمين في حمراء األسد عندما جاءىم الناس

يحذرىم عن جموع المشركين؟ مل يزد ذلك ادلسلمٌن إال ثباتا كإصرارا

على القتاؿ ،كثقتو بنصر ا﵁ كتأييده كقالوا حسبنا ا﵁ كنعم الوكيل.كىذا
دعاء يقولو ادلسلم عند الكرب
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الدرس ال امس  :المؤمنوف يثقوف بنتر اهلل عز كجل

قاؿ تعالى :يٰأىيُّػها ٱلَّ ًذين آمنيػواٍ مػا لى يكػم إًذىا قًيػل لى يكػم ً
ٱنف يػركاٍ فًػي ىسػبً ً
يل ٱللَّ ًػو
ى
ى ى ى ٍ
ى ي
ضػػيتم بًَلٍحيػػاةً ٱلػ ُّػدنٍػيا ًمػػن ً
ٱآلخػػرةً فىمػػا متػػاع ٱلٍحيػػاةً
ٱًَّػػاقىػلٍتيم إًلىػػى ٱألىر ً ً
ى ى ىى ي ى ى
ض أ ىىر ي ٍ ى ى
ٍ
ٍ
ى ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ث
َّ
َّ
ُّ
يل ّٖ إال تىنف يركاٍ ييػ ىعذبٍ يك ٍم ىع ىذابان أىليمان ىكيى ٍسػتىٍبد ٍؿ
ٱلدنٍػيىا في ٱآلخ ىرة إال قىل ه
و ً
قىػ ٍومان غىٍيػ ىريك ٍم ىكالى تى ي
نت يػركهي
ض ُّركهي ىش ٍيئان ىكٱللَّوي ىعلى ٰى يك ثل ىش ٍيء قىد هير ّٗ إًالَّ تى ي
َّ ً
ين ىك ىفػ يػركاٍ ًىػػانً ىي ٱًٍػنى ػ ٍػي ًن إً ٍذ يى ىمػػا فًػػي ٱلٍغىػػا ًر إً ٍذ
فىػ ىق ػ ٍد نى ى
تػ ىػرهي ٱللَّػػوي إً ٍذ أى ٍخ ىر ىجػػوي ٱلػػذ ى
يػ يقو يؿ لًت ً
احبً ًو الى تىحز ٍف إً َّف ٱللَّوى معنىا فىأىنز ىؿ ٱللَّوي س ًكينىتىوي ىعلىي ًو كأىيَّػ ىدهي بًجني و
ػود
ىى ى
ٍى
ى
ي
ى
ى
ٍ ى
ً
ً
لَّػػم تىػركىػػا كجعػ ً َّ ً
ين ىك ىفػ يػركاٍ ُّ
ٱلسػ ٍفلى ٰى ىكىكل ىم ػةي ٱللَّػ ًػو ىػ ىػي ٱل يٍعلٍيىػػا ىكٱللَّػػوي
ػل ىكل ىم ػةى ٱلػػذ ى
ٍ ىٍ ى ى ى ى ى
ً
ع ًزيز ح ًكيم َْ ٱنٍ ًفػركاٍ خ ىفافػان كًًىقػاالن كج ً
اىػ يدكاٍ بًػأ ٍىم ىوالً يك ٍم ىكأىنٍػ يف ًسػ يك ٍم فًػي
ىى
ى ه ى ه
ى
ي
ىسبً ً
يل ٱللَّ ًو ٰذلً يك ٍم ىخ ٍيػ هر لَّ يك ٍم إًف يكنتي ٍم تىػ ٍعلى يمو ىف ُْ .

انفركا في سبيل اهلل :اخرجوا للجهاد إعبلء لكلمة ا﵁ تعاىل.

اًَّاقلتم إلى األرض :تباطأًب ُب اخلركج إىل اجلهاد .خفافان كًقاالن :على
أم حاؿ كنتم من اليسر أك العسر أك القوة أك الضعف.جنود لم

تركىا  :ال يعلم من ىم إال ا﵁ .الغار :غار ثور.سكينتو :طمأنينتو.
على من يعود الضمير في "معنا  /ىما"؟ على الرسوؿ كأيب بكر

الصديق.ما سبب النزكؿ اآليات:قاؿ تعالى :يا أيها الذين آمنوا ما
لكم نزل اآليات الكردية ُب غزكة تبوؾ ،حيث استنفر النيب

أصيابة لقتاؿ الركـُ ،ب العاـ التاس للهجرة ،فشق ذلك على

ادلسلمٌن.بين الظركؼ التي أحاطت بالمسلمين في غزكة تبوؾ؟
ككاف الناس ُب عسرة ،كالببلد ُب جدب ،كقطف ال مار ُب ادلدينة قد
اقيب ،كاحلر شديد  ،كادلسافة طويلة ،كالعدك ك ًن ،العدد كالعدة.
فأخبر النبي  المؤمنين عن كجهتو في ىذه الغزكة على غير

عادتو علل حىت يستعدكا لذلك متاـ العدة كال يتخلفوا عن اجلهاد،
كلكن بعو ادلسلمٌن قد ترددكا كحدثتهم أنفسهم بالتخلف عن
اخلركج نظران للظركؼ ا﵀يطة هبم فجاءت ىذه اآليات تعاتبهم

كتوجههم إىل ما جيب أف يقوموا بو .أساليب التنفير من الت اذؿ

كالتقاعس عن الجهاد ُ استنكار ت لفهم عن الجهاد علل
حذر اهلل عز كجل من التباطؤ عن ال ركج للجهاد إذا ما استنفركا

لو ؟ ألهنم يركنوا إىل الراحة كنعيم الدنيا الزائل ،ككراىية مشاؽ السفر،
كقتاؿ األعداء ِ .التهديد بالعذاب األليم :حذر ا﵁ تعاىل ادلؤمنٌن
من سلاطر القعود عن اجلهاد ُب سبيلو ،كتوعد من يفعل ذلك بالعقاب

الشديد ُب الدنيا كاآلخرة .ىات وره من ور العذاب األليم؟

تسلي األعداء عليهم )ّ.التهديد باالستبداؿ :بين المقتود
باالستبداؿ كقد نبو ا﵁ عز كجل ادلؤمنٌن بأهنم إذا تباطأكا عن اجلهاد
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ف نو سبيانو كتعاىل قادر على أف يستبدذلم بقوـ أحرين ال يكونوا
م لهم بل ينفركف إذا استنفركا ،كجييبونو إذا دعوا ،كيطيعوف ا﵁
كرسولو .كذلك لئبل يتوووا أف غلبة أعداء الدين كعز اإلسبلـ ال
حيصل إال هبم،

نتر اهلل تعالى لنبيو  :قاؿ تعالى :إال تنتركه فقد نتره اهلل

بين سبب نزكؿ اآلية الكريمة؟خركج النيب مهاجران من مكة مع أيب
بكر الصديق ،فذىبا إىل غار ثور،حيث جد ادلشركوف ُب طلبهما حىت
كصلوا اىل الغار ككاف أبو بكر خائفان على الرسوؿ كعلى دعوة اإلسبلـ
عندما تأكد ادلشركوف من الغار الغار ،لكن النيب طمأنو إىل أف ا﵁
سييميو قائبلن( :ما ظنك باثنٌن ا﵁ ثال هما).
إشارة إلى سنو من سنن اهلل عز كجل في خلقو اذكرىا ؟ إف ا﵁
ينصر من ينصره كىو قادر على نصرة نبيو كدينو كاف لى عنو الناس

الدرس السادس  :ك ايا كتوجيهات قرآنية

ً
ٍح ٍكمةى أ ً
ىف ٱ ٍش يك ٍر للَّ ًو ىكىمن يى ٍش يك ٍر
قاؿ تعاىل { :ىكلى ىق ٍد آتىػ ٍيػنىا لي ٍق ىما ىف ٱل ى
اؿ لي ٍق ىما يف
فىًإنَّ ىما يى ٍش يك ير لًنىػ ٍف ًس ًو ىكىمن ىك ىف ىر فىًإ َّف ٱللَّوى غىنً ٌّي ىح ًمي هد * ىكإً ٍذ قى ى
البنً ًو كىو ي ًعظيو يٰػبػن َّي الى تي ٍش ًر ٍؾ بًَللَّ ًو إً َّف ٱلشثر ىؾ لىظيل ً
يم*
ٍ ى ي ى ى ي يى
ٍم ىعظ ه
ه
ٍ
ً
ً
ً
ً
تاليوي في
سا ىف بًىوال ىديٍو ىح ىملىٍتوي أ ُّيموي ىك ٍىنان ىعلى ٰى ىك ٍى ون ىكف ى
ىكىك َّ ٍيػنىا ٱ ًإلنٍ ى
ىي ٱلٍم ً
ىعامي ًن أ ً
اؾ ىعلى ٰى أىف
اى ىد ى
ىف ٱ ٍش يك ٍر لًي ىكلً ىوالً ىديٍ ى
ت يير * ىكإًف ىج ى
ىٍ
ك إًل َّ ى
ىك بً ًو ًعلٍم فىالى تي ًطعهما ك ً
ً
اح ٍبػ يه ىما فًي ُّ
ٱلدنٍػيىا
سل ى
ٍي ى ى ى
ه
تي ٍش ًر ىؾ بي ىما ل ٍىي ى
ً ً
ىي ىم ٍرًج يع يك ٍم فىأينىػبثئي يك ٍم بً ىما يكنتي ٍم
ىي ًي َّم إًل َّ
اب إًل َّ
يل ىم ٍن أىنى ى
ىم ٍع يركفان ىكٱتَّب ٍ ىسب ى
تىػعمليو ىف * ٰيػبػني إًنػَّهآ إًف تى ي ً
اؿ حبَّ وة ثمن ىخرد وؿ فىػت يكن فًي ٍ رةو
ي ى َّ ى
ك مثٍػ ىق ى ى ٍ ٍ ى ى ٍ
ٍى
ى ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
َّ
ٱلس ٰىم ٰىوت أ ٍىك في ٱألى ٍر ً
يف ىخب هير *
ض يىأٍت ب ىها ٱللوي إ َّف ٱللوى لىط ه
أ ٍىك في َّ
ٱلتالىةى كأٍمر بًَلٍمعر ً
ً
كؼ ىكٱنٍوى ىع ًن ٱل يٍم ٍن ىك ًر ىكٱ ٍ بً ٍر ىعلى ٰى ىمآ
ٰيػبيػنى َّي أىق ًم َّ ى ي ٍ ى ٍ ي
أى ابك إً َّف ذىلً ً ً
َّاس ىكالى تى ٍم ً
َّؾ لًلن ً
ت ثع ٍر ىخد ى
ى
ىىى
ك م ٍن ىع ٍزـ ٱأل ييموًر * ىكالى تي ى
اؿ فى ي وور * كٱق ً
ب يك َّل يم ٍ تى و
فًي ٱأل ٍىر ً
ٍت ٍد فًي
ض ىم ىرحان إً َّف ٱللَّوى الى يي ًح ُّ
ى
ً
ٍح ًمي ًر}
ىت ٍو ي
ض ًمن ى ٍوتً ى
ك ىكٱ ٍغ ي
ىم ٍشيً ى
ض ٍ
ك إً َّف أىن ىك ىر ٱألى ٍ ىوات ل ى
ت ٱل ى

إِل
كىنػ ػان :ض ػػعفان فت ػػالو :فطام ػػو ع ػػن الرض ػػاعة .انػ ػاب إل ػ ٌػي :رج ػػع ٌ
بالطاعة كالتوبة كاالستغفارمثقػاؿ حبػة مػن خػردؿ :كزف بػذرة مػن بػذكر
نبػػات اخلػػردؿ ،كىػػي أصػػغر مػػن بػػذكر السمسػػم..ال تتػػعر خ ػػدؾ :ال

تيعرض بوجهك عن الناس تكربان مرحان  :بطػران كخػيبلء .م تػاؿ :متكػرب
متبخي ُب مشيتو اقصد فً مشٌك :كتوس كاعتدؿ فيػو اغضض

 :اخفػ ػ ػػو .أنك ػ ػ ػػر األ ػ ػ ػػوات :أقػ ػ ػػب :األص ػ ػ ػوات كأشػ ػ ػػدىا غرابػ ػ ػػة.

التواضع عدـ إمالة الوجو عن الناس تكربان عليهم كلقػًنان ذلػمالتكبر:
إمالة الوجو عن الناس تكربان عليهم كلقًنان ذلم
5

النور في الثقافة اإلسالمية

إعداد األستاذ  :مالك الحياري

سػػورة لقمػػاف مػػن السػػور ادلكيػػة ،تسػػميت سػػورة لقمػػاف بهػػذا االسػػم
الشتماذلا على كصايا لقماف البنو– كىو عبد من عباد ا﵁ الصاحلٌن -

كع ػػدد آياهت ػػا (ّْ) آي ػػة ،كتع ػػاِب موض ػػوعات ع ػػدة منه ػػا :اذك ػػر أى ػػم
الموضوعاف التي تناكلتها سورة لقماف ؟العقيػدة  ،كذـ الشػرؾ ،كاألمػر
مبكارـ األخبلؽ ،كالنهي عن القبائ :كادلنكرات ،كغًن ذلك من الوصايا

العظيمة ال أنطقو ا﵁ تعاىل هبا لقماف .

ُ كجوب شكر اهلل عز كجل على نعمو:فقد أمػر ا﵁ عػز كجػل لقمػاف بػأف

يش ػػكره عل ػػى م ػػا أنع ػػم علي ػػو م ػػن نع ػػم عظيم ػػة ك ػػًنة ،احلكم ػػة كالعق ػػل
السديد.

كمعانيها ُب النف
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كُب السلوؾ ٕ األمر بالمعركؼ كالنهي عن

المنكر بأف يأمر الناس بكل خًن كفضيلة كينهاىم عن كل شر كرذيلة،
كىذا مبدأ عظيم ،كقاعدة مهمة من قواعد اإلصبلح ُب اجملتمع تدؿ

على التزاـ ادلسلم بدينو كىو مثرة من مثار اإلدياف )ٖ.التبر على

المتا(ب :كصى لقماف ابنو أف يوطن نفسو على الصرب

كا﵀نٗ)

التواض كعدـ التكبر :ف ف ا﵁ تعاىل يكره من يتكرب على الناس ك
يتعاىل عليهم )01الوقار كاالتزاف :ػ أمر لقماف ابنو بالتوس ُب

مشيتو .ػأف يعتدؿ فيها بٌن اإلسراع كالب ء)ُُ،االعتدال في

الصوت عند الحديث :كأمره بأف خيفو من صوتو ،فبل يرفعو

ِ التحذير من الشرؾ :جاء التحذير من الشرؾ في بداية

عاليان من غًن ضركرة ،فيؤذم غًنه.بل يتكلم بصوت يسمعو من يريد
إمساعو كال يزيد على ذلك.كال يتشبو بصوت احلمًنُ ،ب ارتفاعها
حيس ين بالعاقل أف يتشبو بو.
كغرابتها كسوئها ،كىو ما ال ي

بالذكر علل دلا تعانيو من آثار احلملوما يتبعو من كالدة كرضاع كرعاية

الوحدة الثانية :الحديث النبوم الشريف كعلومو

الو ايا علل ؟ ألنو أقب :الذنوب ،كألف ُب ذلك ظلمان كاعتداء على

حقوؽ ا﵁ ادلستيق للعبادة كحده ،كفيو ظلم من ادلرء لنفسو أف يشرؾ

با﵁ عز كجل ّ)اإلحساف إلى الوالدين :خص اهلل عز كجل األـ

كتربية ْ ال طاعة لم لوؽ في معتية ال الق  :قاؿ تعالى{ :

ْس لَ َك ِب ِه عِ ْل ٌم َفالَ
اك َعلَ ٰى أَن ُت ْش ِر َك ِبً َما لٌَ َ
َوإِن َجا َهدَ َ
ُتطِ عْ ُه َما }

*****************************
الدرس األكؿ  :حجية السنة النبوية ك عالقتها بالقرآف
الكريم .

جاءت اآليات الكردية ُب الصيايب اجلليل سعد بن أبي كقاص رضي

اذكر أنواع األحكاـ الواردة في القراف الكريم م ذكر مثاؿ علي ذلك ؟

ا﵁ عنو( عبلمة كاحدة إذا كتب الطالب االسم سعد أك ابن أيب
كقاص) ((،حٌن ىحلى ىف ٍ أ ُّيـ ىس ٍع ود أى ٍف ىال تي ىكلِّ ىموي أىبى ندا ىح َّىت يى ٍك يفىر بً ًدينً ًو ىكىال
تىأٍ يكل كىال تى ٍشرب  ..فىأىنٍػزىؿ اللَّو عَّز كجلَّ ًُب الٍ يقر ً
آف ىى ًذهً ٍاآليىةى)) ما
ىى
ى ي ى ىى
ٍ
ى ى

السنة النبوية لغة  :الطريقة كالعادة .اصطبلحان:

الحكم الشرعً الذي تدل علٌه هذه اآلٌة الكرٌمةُ-

كجوب طاعة اإلنساف لوالديو إذا كاف ما يطلبانو ُب غًن معصية ا﵁
تعاىلِ -كلكن إذا طلبا منو ما فيو كفر ،أك إشراؾ با﵁ تعاىل ،أك أمر
فيو معصية ،فبل جتب ذلما الطاعة عند ذلك ّ-مع ضركرة التأكيد
على كجوب بروا كاإلحساف إليهما حىت كلو كانا مشركٌن)ٓ ،مراقبة
اهلل تعالى كاليقين بعلمو الشامل :يوصي لقماف ابنو بأف حيرص على

طاعة ا﵁ تعاىل ،كأف يبتعد عن معصيتو.كيبٌن لو أف العمل مهما كاف
صغًنان من خًن أك شر ،ف ف ا﵁ تعاىل يعلمو كسيياسب صاحبو عليو

(علل) ألنو سبيانو ال فى عليو خافية من أعماؿ عباده ،فهو خبًن
ببواطن األمور يعها )ٔ .إقامة التالة :جاء األمر في القرآف
الكريم بإقامة التالة كليس بأدا(ها الشكلي فقطألف اإلقامة فيها

معىن زائد عن األداء إذ تشمل اخلشوع كاإلتقاف كااللتزاـ بتيقيق آثارىا

ُ -أحكاـ مفصلة كادلًناث .
ِ -رلمبلن حيتاج إىل تفصيل كأحكاـ الصبلة

فهي كل ما ركم

عن الرسوؿ من قوؿ أك فعل أك تقرير أك صفة.

بين فساد قوؿ من يدعي االكتفاء
النتوص الشرعية

بالقراف الكريم كاالستغناء بو عن
السنة النبوية الشريفة

قولو تعالى ":ىكىما ىآتىا يك يم
كه ىكىما نىػ ىها يك ٍم
الر يس ي
َّ
وؿ فى ي يذ ي
ىع ٍنوي فىانٍػتىػ يهوا "
كقاؿ
تعالى":م ٍن يي ًط ً
ى
اع اللَّوى ىكىم ٍن
الر يس ى
َّ
وؿ فىػ ىق ٍد أىطى ى
َّ
اؾ ىعلىٍي ًه ٍم
تىػ ىولى فى ىما أ ٍىر ىسلٍنى ى
ىح ًفيظنا"

اآليات ال تصرح بوجوب طاعة
الرسوؿ  - -كإتباعو  ،كل ٌذر من
سلالفتو كترؾ سنتو،
كتبٌن أف طاعتو طاعة ﵁.
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ك الى
قولو تعالى  :فىالى ىكىربث ى
ً
َّى يح ثكم ى ً
يما
وؾ ف ى
ييػ ٍؤمنيو ىف ىحت ٰ ي ى ي
ىش ىج ىر بىػ ٍيػنىػ يه ٍم ًي َّم الى يى ًج يدكاٍ ًف ۤي
ت
أىنٍػ يف ًس ًه ٍم ىح ىرجان ثم َّما قى ى
ض ٍي ى
سلث يمواٍ تى ٍسلًيمان
ىكيي ى
قاؿ تعالى ":ىكىما يىػنٍ ًط يق
ىع ًن ال ىٍه ىول  ،إً ٍف يى ىو إًَّال
وحى"
ىك ٍح هي يي ى

ت فًي يك ٍم
قولو  ":تىػ ىرٍك ي
أىمري ًن لىن تى ً
ضلُّوا ىما
ٍ ىٍ ٍ
ً
اب اللَّ ًو
تى ىم َّ
سكٍتي ٍم بً ًه ىما كتى ى
ىك يسنَّةى نىبًيث ًو"

إعداد األستاذ  :مالك الحياري
ِ-اآليات ال جعل صدؽ اإلدياف
متوقفا على طاعة رسولو  - -كالرضا

ما األًر المترتب /اك كيف ترد على من يدعو إلى االكتفاء بالقرآف الكريم

كترؾ السنة النبوية ؟ اآليات الكردية لث على األخذ بالسنة النبوية
فاف عدـ األخذ بالسنة يعين أف ال نعرؼ كيفية أداء العبادات من
صبلة كزكاة كحو كغًنىا  ،كما ال ديكن فهم اإلسبلـ كتشريعاتو كال
تطبيقو إال من خبلؿ ىديو .
ما مظاىر عالقة السنة النبوية

القرآف الكريم

فقد جاء ك ًن من األحكاـ ُب القراف

ّ-اآليات الدالة على أف السنة النبوية
كحي من عند ا﵁ تعاىل.
األحاديث ال يأمر فيها عليو الصبلة
كالسبلـ بالتمسك بسنتو  ،كأخذ الشعائر
كادلناسك عنو  ،كاستماع حدي و كحفظو
كتبليغو إىل من مل يسمعو ،كينهى عن
الكذب عليو  ،كحيذر من فعل ذلك بأشد

ىات م اؿ
تأٌب موافقة دلا جاء ُب القراف الكرمي من
األم لة على ذلك:
َّ ً
ين آى ىمنيوا ىال تىأٍ يكليوا
قولو تعاىل ":يىا أىيػُّ ىها الذ ى
أىموالى يكم بػيػنى يكم بًالٍب ً
اط ًل إًَّال أى ٍف تى يكو ىف ًجتى ىارنة
ٍ ى ٍ ىٍ ٍ ى
ىع ٍن تىػىر و
اض ًمنٍ يك ٍم" كقد تضمن اآلية
الكردية النهي عن أكل أمواؿ الناس بالباطل
كأخذ أمواذلم إال بالياضي ،كجاءت السنة
تؤكد على ىذا احلكم ُب قولو  ":ال حيل
ماؿ امرئ مسلم إال بطيب نف منو"

فتاٌب مبينو لكتاب ا﵁

في القرآف الكريم:

أ -تفصيل رلملو

إ اع األمة اإلسبلمية على كجوب األخذ
بالسنة النبوية كالعمل هبا كقد جتلى ذلك ُب
عمل الصيابة رضواف ا﵁ عليهم إذ كانوا
يرجعوف إىل السنة النبوية دلعرفة األحكاـ
الشرعية عندما ال جيدكف احلكم ُب القرآف
الكرمي .كقد كانوا أحرص اخللق على
معرفة أقواؿ رسوؿ ا﵁ :كأفعالو كتقريراتو
كحفظها كالعمل هبا.

تأكيد ما جاء في

ِ-بياف كتفتيل ما جاء

كمو  ،كالتسليم ألمره كهنيو.

الوعيد.

من القرآف الكريم ؟
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ب ػ ت تيص عامو

ّ-اإلتياف بأحكاـ لم

تذكر في القرآف الكريم:

الكرمي رلمبلن ففصل ألسنو إ اذلا
،كمن ذلك أف ا﵁ أمر بأداء التالة
من غًن بياف ألكقاهتا كأركاهنا كركعاهتا
كغًن ذلك فبين السنة ذلك كلو

م ل إباحة أكل حلم ميتة السمك
كاجلراد خاصة بعدما حرـ القرآف
الكرمي ادليتة بصورة عامة .
األم لة ُ -لرـ اجلمع بٌن ادلرأة
كعمتها ِ -ك ادلرأة كخالتهاّ-
كلرمي أكل حلم احلمر األىليةْ-ككل
ذم ناب من السباع،كغًن ذلك

الدرس الثالث :كونوا عباد اهلل اخوانا
"ال
اؿ ىر يس ي
اؿ  :قى ى
ىع ٍن أىبًي يى ىريٍػ ىرةى قى ى
وؿ اللَّ ًو ى لَّى اللَّوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم  :ى
ض يك ٍم
اج ي
ضوا ىكىال تى ىدابىػ يركا ىكىال يىبً ٍ بىػ ٍع ي
شوا  ،ىكىال تىػبىاغى ي
كا،كىال تىػنى ى
تى ىح ى
اس يد ى
ً
ىعلىى بىػ ٍي ً بىػ ٍع و
،ال
ىخو ال يٍم ٍسلً ًم ى
اد اللَّ ًو إً ٍخ ىوا نا ،ال يٍم ٍسلً يم أ ي
ض  ،ىكيكونيوا عبى ى
يظٍلًمو كىال ي ٍ يذليو كىال يح ًقره التَّػ ٍقول ىاىنا  -كي ًشير إًلىى ٍد ًرهً
ى
ى ي ي ى ى ي ى ى ٍ يي ى ى يى ىي ي
ث م َّر و
ات  -بً ىح ٍس ً
ب ٍام ًر وئ ًم ٍن َّ
ىخاهي ال يٍم ٍسلً ىم
الش ثر أى ٍف يى ٍح ًق ىر أ ى
ًىىال ى ى
ضوي"
 ،يك ُّل ال يٍم ٍسلً ًم ىعلىى ال يٍم ٍسلً ًم ىح ىر هاـ ؛ ىد يموي ىكىماليوي ىك ًع ٍر ي
ركل الحديث الشريف أبو ىريرة ىو عبد الرَحن بن صخر الدكسي
فسماه رسوؿ ا﵁

اليمين رضي ا﵁ عنو ككاف امسو ُب اجلاىلية عبد

عبد الرَحن الزـ رسوؿ ا﵁ فيفظ عنو أحاديث ك ًنة،كما دعا
لو النيب بك رة احلفظ أسالمة ٕق فاتو بالزىد كالتواضع كالصرب

على طلب العلم أعمالة كاله أمًن ادلؤمنٌن عمر بن اخلطاب رضي ا﵁
عنو على البيرين كتوفي سنة ٕٓىػ ُب ادلدينة ادلنورة.
المنهي عنة

المفهوـ

تحريم

متين اإلنساف زكاؿ

دلا يسببو من احلقد

النعمة عن غًنه من
الناس.

كالبغضاء بٌن الناس
كإضعاؼ الركاب بينهم

الحسد
تحريم

التناج

الحكمة من التحريم

الزيادة ُب سعر السلعة دلا فيو من ادلكر كالغ
كخداع الناس كأكل
ادلعركضة للبيع أك
أمواذلم بالباطل كىو
اإلنقاص منو لي
بذلك يؤدم إىل
بقصد الشراء ،كإمنا
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تحريم

البغضاء

إعداد األستاذ  :مالك الحياري

بقصد نفع البائع
بزيادة ال من لو أك
اإلضرار بادلشيم
بزيادة ال من عليو

العداكة بٌن الناس

أف يقاطع ادلسلم
أخاه كيهجره

يضعف ركاب األخوة

أف يتفق شخصاف على ألنو يؤدم إىل نشر
أف يبيع أحدوا لآلخر العداكة بٌن ادلسلمٌن
سلعة معينة فيأٌب ثالث
كإحلاؽ الضرر هبم.
تحريم البي
على البي

تحريم ظلم
المسلم ألخيو
المسلم

تحريم خذالف
المسلم

بالت لي عن
نترتو

كمعونتو
تحريم تحقير
المسلم

ليفسد ىذا البيع فيقوؿ
للمشيل أنا أبيعك
م لها بأنقص من ىذا

عبلمة التكرب ادلذموـ
عند ا﵁ كرسولو

ىعن أىبًي يىريػرىة ر ً
وؿ اللَّ ًو  :يك ُّل يس ىال ىمى ًم ٍن
اؿ ىر يس ي
اؿ :قى ى
ض ىي اللَّوي ىع ٍنوي قى ى
ٍ
ىٍ ى ى
و
ً
ً
ً
ً
ً
الن ً
َّاس ىعلىٍيو ى ىدقىةه ،يك َّل يىػ ٍوـ تىطٍلي ي فيو َّ
س يىػ ٍعد يؿ بىػ ٍي ىن االًٍػنىػ ٍي ًن ى ىدقىةه ،
الش ٍم ي
ً
اعوي ى ىدقىةه،
ين َّ
الر يج ىل ىعلىى ىدابَّتً ًو فىػيى ٍح ًم يل ىعلىٍيػ ىها أ ٍىك يىػ ٍرفى ي ىعلىٍيػ ىها ىمتى ى
ىكييع ي
و
ً
ط
الت ىالةً ى ىدقىةه  ،ىكيي ًمي ي
وىا إًلىى َّ
ىكالٍ ىكل ىمةي الطَّيثبىةي ى ىدقىةه  ،ىكيك ُّل يخط ىٍوة يى ٍ طي ى
ٍاألىذىل ىع ٍن الطَّ ًر ًيق ى ىدقىةه.
سالمى  :مفرد سبلميات كىي مفاصل اإلنساف كعددىا َّٔ مفصبلن

* تميط األذل  :تبعد عن الطريق ما يؤذم ادلارة *.

دقة :ما يستيق

األجر كال واب.

أنعم ا﵁ تعاىل علينا بنعم ك ًنة ال تعد كال لصى كيف يشكرالمسلم ربة
مصلية اإلنساف بنية العبادة ﵁ تعاىل مبعناىا الشامل كجاءت كلمة
التدقة في الحديث نكرة علل لتشمل األجر على كل أنواع الرب كاخلًن
دكف تقييد ،كىي ليس قاصرة على الصدقات ادلالية  ،بل ىناؾ من
الصدقات ادلعنوية ال ُب أدائها دليل شكر ﵁ عز كجل.

بين األعماؿ التي تكسب احبها الثواب ؟ُ -العدؿ في

ألنو فيو تعدم على
حقوؽ اإلنساف

اإل الح بين المت ا مين :العدؿ ُب اإلصبلح بٌن الناس من القيم

االجتماعية ال حث عليها اإلسبلـ علل دلا ذلا من فضل عظيم
ُب إزالة عوامل الفرقة بٌن ادلسلمٌن ،فخًنىا كنفعها مت و
عد لآلخرين كبو

تزكؿ البغضاء كالشيناء بٌن الناس -ِ ،إعانة اآلخرين  :دعا احلديث

جيب على ادلسلم أف ينصر
أخاه ادلسلم ك يعنو إذا
استعاف بو كيقف إىل جانبو
لًنفع عنو الظلم ك لكن ال
يعين ذلك أف يعينو على
الباطل ك ينصره دكف كجو
حق لقرابة أك صداقة أك
مصلية دنيوية

كىو أف حيتقر أخاه
فيقلل من شأنو لفقره
أك نسبو أك لونو أك
مهنتو كاحتقار ادلسلمٌن

الدرس الثالث :كل أفعاؿ ال ير دقة

؟كيظهر ذلك ُب استخداـ ىذا اجلسم ُب طاعة ا﵁ تعاىل،كُب كل ما حيقق

ال من ،أك أبيعك خًنا
منها هبذا ال من أك
يقوؿ للبائع أنا اشييها
منك بازيد من ىذا
ال من ،كضلو ذلك
حيرـ على ادلسلم ظلم
اخية ادلسلم بأم نوع
من الظلم
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الشريف إىل إعانة ادلسلم على ركوب دابتو.كإعانتو على َحل متاعو
عليها  ،كال يقصد بذلك صيص إعانة الناس ُب ىذا األمر فيسب،
إمنا يؤجر ادلسلم على كل عمل يعٌن فيو الناس على أمور الدنيا .كقد
أمرنا ا﵁ عز كجل بالتعاكف على الرب األًر المترتب على التعاكف بين

الناس ؟ كالتعاكف بٌن الناس يؤدم إىل انتشار ا﵀بة بٌن ادلسلمٌن -ِ.
كالتقول زللها القلب كما بٌن
النيبعندما أشار إىل صدره
كقاؿ" :التَّػ ٍق ىول ىىا يىنىا" كال
يطلع عليها أحد إال ا﵁ تعاىل
 ،كىي ادلقياس الذم حياسب
ا﵁ بو عباده كحيكم عليهم
مبقتضاه.

كيف يسعى المرء لتطهير نفسو من الحسد ؟ كعلى ادلرء إذا كجد ُب نفسو شيئان
يعود نفسو
من احلسد لآلخرين أف يسعى إىل إزالتو باإلحساف إليهم  ،كاف ٍ
على أف حيب للناس كما حيب لنفسو .بطر الحق  :إنكاره ///غمط الناس:

الكلمة الطيبة :تعين أم كلمة طيبة سواء أكان ُب حق اهلل:م اؿ

ُ -كالتسبي -ِ :كالتهليل أـ في حق الناس :م اؿ-ُ:كرد

السبلـ ِ -كقوؿ كلمة احلق ّ -كاألمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر
ْ -كالنص :كاإلرشاد للناس باحلكمة كادلوعظة احلسنة كاجملادلة بال
ىي أحسن كضلو ذلك من طيب الكبلـ الذم يقوـ على استقامة
اللساف كفق احلق كالصواب كالكلمة الطيبة تكوف طيبة ُب أسلوهبا
كإلقائها ككقتها-ْ.كثرة ال طى إلى التالة:كىذا يدؿ على أوية

صبلة اجلماعة ُب تأليف قلوب ادلسلمٌن ك لقق كحدهتم ك تعاكهنم .

احتقارىم
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ٓ -إماطة األذل عن الطريق :حث الرسوؿ على إزالة كل ما
يؤذم الناس عن الطريق  ،كاألشواؾ كاألكساخ كغًنىا  ،كقد عد النيب
ىذا األمرمن شعب اإلدياف

الدرس الراب  :الناس أماـ شرع اهلل سواء
شا أىى َّمهم ىشأٍ يف الٍمرأىةً الٍم ٍ ز ً
ىعن ىعا(ً ى ً
ضي اللَّوي ىع ٍنػ ىها أ َّ
كميَّ ًة
ىٍ ى ي
ٍ
ىف قيػ ىريٍ ن ى ي ٍ
شةى ىر ى
وؿ اللَّ ًو  ،فىػ ىقاليوا  :ىكىم ٍن
ت ،فىػ ىقاليوا  :ىم ٍن يي ىكلث يم فً ىيها ىر يس ى
الَّتًي ىس ىرقى ٍ
ً
ب رس ً ً
يجت ًر ي ً
اؿ
يس ىامةي  ،فىػ ىق ى
ى ٍى
وؿ اللَّو  ،فى ىكلَّ ىموي أ ى
يس ىامةي ح ُّ ى ي
ئ ىعلىٍيو إًَّال أ ى
ً
ً
ً
ً
ً
ب
ىر يس ي
وؿ اللَّو " :أىتى ٍش ىف ي في ىح ٍّد م ٍن يح يدكد اللَّو؟! ًي َّم قى ى
اـ فىا ٍختىطى ى
اؿ  :أىيػُّها النَّاس إًنَّما أ ٍىىلى ى َّ ً
ين ًم ٍن قىػ ٍبلً يك ٍم أىنػَّ يه ٍم ىكانيوا إًذىا ىس ىر ىؽ
فىػ ىق ى ى
ك الذ ى
ي ى
ً
يف تىػريكوهي كإًذىا سر ىؽ فًي ًهم الض ً
فًي ًه ٍم َّ
ٍح َّد ،
َّع ي
يف أىقى ياموا ىعلىٍيو ال ى
ٍ
الش ًر ي ى ى ى ى
ىف فى ً
ىكايٍ يم اللَّ ًو ل ٍىو أ َّ
ت يى ىد ىىا"
ت يم ىح َّم ود ىس ىرقى ٍ
ت لىىقطى ٍع ي
اط ىمةى بًٍن ى
ع ػػرؼ براكي ػػة الحػػػديث الش ػػريف :اسػ ػػمها أـ ادل ػػؤمنٌن عائش ػػة بنػ ػ
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ألف احلد ُب اإلسبلـ عقوبة مقدرة شرعا كجب حقان ﵁ تعاىل حفظان
للمجتمع كصيانةن حلرماتو اذكر ًالًة أمثلة لعقوبة الحد ؟ الزنا

كالسرقة كشرب اخلمر.

أذكر ًالًة من مميزات عقوبة الحد؟ ُ)ال جيوز الزيادة فيها أك

النقصاف منها )ِ.كال جيوز العفو عنها أك الفداء)ّ .كال جتوز فيها
الشفاعة.
ِ-المحاباة في تطبيق العقوبات بين الناس سبب في ىالؾ األمم

كان األمم السابقة تقيم العقوبات على الفئات ادلستضعفة من الناس
 ،بينما تتهاكف ُب إقامتها على أىل اجلاه كادلاؿ كالسلطاف  .بٌن

الرسوؿ سنة من سنن اهلل في األمم اذكرىا كىي إىبلكهم
بسبب ظلمهم كمتييزىم بٌن الناس ُب تطبيق العقوبات .

ّ-العدؿ بين الناس " :كضح ذلك ؟ يؤكد النيب أف اإلسبلـ ال

أيب بكػ ػ ػػر الصػ ػ ػػديق رضػ ػ ػػي ا﵁ عنهمػ ػ ػػا .كالدتهػ ػ ػػا كلػ ػ ػػدت بعػ ػ ػػد البع ػ ػ ػػة

يفرؽ بٌن الناس  ،فهم أماـ الشرع سواء  ،كيتيملوف مسؤكلية أعماذلم
 .كيقسم النيب با﵁ تعاىل أنو لو سرق فاطمة – كحاشاىا أف تفعل

عليػ ػ ػػو كسػ ػ ػػلم .علمه ػ ػ ػػا كان ػ ػ ػ علػ ػ ػػى قػ ػ ػػدر كبػ ػ ػػًن مػ ػ ػػن العلػ ػ ػػم كالفقػ ػ ػػو

علل ُ ألهنا ابنتو كمن خًن النساء كأشرفهن  ِ.يؤكد على قيمة

النبويػ ػػة بػ ػػأربع سػ ػػنٌن .منزلتهػ ػػا كىػ ػػي إحػ ػػدل زكجػ ػػات النػ ػػيب صػ ػػلى ا﵁
كمعرف ػػة األنس ػػاب كى ػػي م ػػن أك ػػر الص ػػيابة ركاي ػػة للي ػػديث .كفاتهػ ػػا

توفي سنة ٖٓ ىػ كدفن ُب البقيع ُب ادلدينة ادلنورة.

حب رسوؿ اهلل  :حبيب رسوؿ ا﵁ . كأيم اهلل  :من ألفاظ

القسم كمعناه ديٌن ا﵁ .الشريف  :أىل اجلاه كادلاؿ كالسلطاف الحد

في اإلسالـ :عقوبة مقدرة شرعا كجب حقان ﵁ تعاىل حفظان
للمجتمع كصيانةن حلرماتو بين مناسبة الحديث ؟بين احلديث النبوم
الشريف قصة امرأة من بين سلزكـ سرق متاعان جلارهتا  ،فوصل األمر
إىل النيب  ،فلما قام البينة على سرقتها أمر ب قامة احلد بقطع
يدىا  ،فعلم بنو سلزكـ هبذا كشق عليهم األمر علل دلكانتهم ُب

يعًنكا هبا  ،فهابوا أف يكلموا رسوؿ ا﵁ ُب
قري  ،كخشيتهم أف َّ

العفو أك الفداء (علل).لعلمهم أنو ال يتهاكف ُب إقامة احلدكد،كأرسلوا

أسامة بن زيد علل ليشفع ذلا نظران دلكانتو عند الرسوؿ  ،فلما
كلٌمو غضب  ،كقاؿ لو ":أىتى ٍش ىفع ًُب ح ٍّد ًمن حد ً
كد اللَّ ًو" ٍب قاـ
ي ى ٍ يي
كخطب خطبتو ادلشهورة ُ -تحريم الشفاعة في حدكد اهلل :ما
المبدأ المهم الذم بينو النبي في نظاـ العقوبات؟ كىي أف

اجلرائم ال قررت الشريعة فيها عقوبة احلد كالزنا كالسرقة كشرب
اخلمر ،إذا بلغ احلاكم فبل رلاؿ للشفاعة فيها أك الياجع عنها  ،بل

جيب إقامتهابين الحكمة من تحريم الشفاعة في حدكد اهلل تعالى

ذلك -لن دينعو ذلك من إقامة احلد عليها،ختها النبي بالذكر

العدؿ ُب اإلسبلـ  ّ.كأف حكم الشرع نافذ على اجلميع دكف تفريق،
فبل فرؽ بٌن غين كفقًن أك شريف كضعيف ،أك ذكر كأن ى  ،كهبذا
لفظ احلقوؽ كيسود األمن ُب اجملتمع .

الدرس ال امس  :تحريم الهدايا للموظفين

ىعن أىبًي حمي ود َّ ً ً
مرً
استىػ ٍع ىم ىل النَّبً ُّي ىلَّى
ض ىي اللَّوي ىعنٍوي قى ى
ي ىٍ
اؿٍ :
ٍ
الساعد ث ى
ً
الت ىدقىةً،
ً
ً
اللَّوي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم ىر يج نال م ٍن ٍاألى ٍزد ييػ ىق ي
اؿ لىوي ابٍ ين اللتبية ىعلىى َّ
ً
َّ
س فًي
م لًي قى ى
فىػلى َّما قى ًد ىـ قى ى
اؿ :ىى ىذا لى يك ٍم ىك ىى ىذا أ ٍيىد ى
اؿ ":فىػ ىهال ىجلى ى
ت أيثم ًو فىػيػ ٍنظير يػه ىدل لىو أىـ ىال؟ ،كالَّ ًذم نىػ ٍف ًسي بًي ًدهً
ت أىبً ًيو أىك بػ ٍي ً
بػ ٍي ً
ى ى يٍ
ي ٍ
ى
ٍ ى
ى
ى
ٍخ يذ أىح هد ًم ٍنوي ىشيئنا إًَّال جاء بً ًو يػوـ ال ًٍقيام ًة يح ًمليوي ىعلىى رقىػبتًوً
ى ى ىٍ ى ى ى ى ٍ
ٍ
ىى
ىال يىأ ي ى
ً
إً ٍف ىكا ىف بىع نيرا لىوي يرغىاءه ،أ ٍىك بىػ ىق ىرةن ل ىىها يخ ىو هار ،أ ٍىك ىشاةن تىػ ٍيػ ىع يرً ،ي َّم ىرفى ى
ت
ت اللَّ يه َّم ىى ٍل بىػلَّ ٍغ ي
بًيى ًدهً ىحتَّى ىرأىيٍػنىا يع ٍف ىرةى إًبٍطىٍي ًو "،اللَّ يه َّم ىى ٍل بىػلَّ ٍغ ي
"ًىىالًنا.
الرغاء:صوت البعًن .ال وار:صوت البقرة .اليعار:صوت الشاة
الشديد

عفرة :بياض .الرشوة  :كىي أف يدفع اإلنساف ماالن من

أجل أف يأخذ حقان لي لو ،أك أف يعفي نفسو من كاجب عليو ،أك
ليغو ادلوظف طرفو عن سلالفة ارتكبها مقدـ اذلدية .عرؼ براكم
ٌ

الحديث؟ أبو َحيد ألساعدم  :عبد الرَحن بن سعد ألساعدم رضي
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ا﵁ عنو صيايب جليل شارؾ ُب غزكة أحد كما بعدىا من الغزكات .من
فقهاء الصيابة توُب (َٔىػ)بين مناسبة كركد قولة  (:فىػ ىه َّال
ت أىبً ًيو أىك بػ ٍي ً
جلىس فًي بػ ٍي ً
ت أيثم ًو فىػيىػ ٍنظيىر ييػ ٍه ىدل لىوي أ ٍىـ ىال كرد ىذا
ٍ ى
ى ى ى
احلديث عن النيب حٌن كىل رجل من األزد امسو عبد ا﵁ بن اللتبية
_من قبيلة بين لتب_ على ع أمواؿ الزكاة من بين سليم  ،فجاء مباؿ
ك ًن ،كقاؿ للنيب عليو الصبلة كالسبلـ  :ىذا لكم _ أم عن لزكاة ال
عها _ كىذا أىدم إِل  ،فأنكر النيب  ذلك عليو ،كقاؿ ىذا
احلديث.
يتناكؿ احلديث النبوم الشريف موضوع اذلدايا ال تعطى للموظفٌن
كادلسؤكلٌن استغبلالن لوظائفهم كاعتداءن على حقوؽ الناس كأمواذلم
كحيذر ىذه الفئة من قبوؿ اذلدايا علل ألهنم ييعطىوف اذلدية إما
جملاملتهم كاخلوؼ منهم  ،أك لطلب مراعاة مصاّب مقدمي اذلدايا على
حساب ادلصلية العامة  ،كىذا زلرـ شرعان .
بين نظرة اإلسالـ للوظيفة :أقاـ النيب دكلة اإلسبلـ  ،كجعل

ذلذه الدكلة كالة يديركف شؤكف الناس كقضاةن يقضوف بينهم عند

االختبلؼ كالتنازع كجباةن جلمع الزكاة من األغنياء .جعل اإلسالـ

لهؤالء الجباة ماالن مقدران من الزكاة علل حىت تعف نفوسهم عن
ادلاؿ العاـ كيتفرغوا لعملهم كذلك ُب سهم العاملٌن عليها من
مصارؼ الزكاة.

ع ٌد اإلسالـ الوظيفة العامة أمانة ككاجبان يقوـ بو

الموظف(علل)خلدمة اجملتمع كللنهوض مبصاحلو ،ىات مثاؿ يدؿ

على ذلك ؟كشلا يدؿ على ذلك اعتذار النيب  أليب ذر حٌن جاءه
أبو ذر يطلب الوالية على أحد أألقاليم  ،فالوالية كظيفة عامة كىي
أمانة  ،كفيها تبعات كمسؤكليات ،فعلى ادلوظف أف ال يتوالىا إال إذا
كاف أىبل ذلا كعليو عند توليها أف يؤدم ىذه األمانة على خًن كجو.
محاسبة الموظف:يدعو الحديث النبوم الشريف إلى محاسبة

الموظف  .أينما كاف موقعو كمهما كان مكانتو  ،فييسأؿ عن أداء

رد النبي  على ابن
عملو كعن كل ماؿ اكتسبو أثناء الوظيفة.كفي ٌ
اللتبية في قولو  ":فهال جلس في بيت أبيو "...داللة االستفهاـ

داللة على أف ىذا العامل مل يكن ُب عملو اخلاص  ،إمنا كاف ُب عمل
عاـ  ،كيأخذ األجر عليو كجيب أف يتفرغ لو للقياـ بواجباتو الحكمة
من تحريم تقديم الهدايا للموظفين  :اذلدية تكوف كسيلة لئلخبلؿ

بواجبات الوظيفة العامة
تضمن الحديث الشريف أساليب م تلفة إلظهار التشديد على
الموظفين الذين يستغلوف كظا(فهم في االعتداء على أمواؿ الناس
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اذكرىا؟ القسم:أقسم النيب فقاؿ(:كالذم نفسي بيده)  ،كالنيب ال
يقسم هبذه الصيغة إال على أمر خطًن ِ .التنفير من استغالؿ

الوظيفة ذكر النيب صورا من اجلزاء تنفر ادلؤمن من ىذه اخليانة،

كالحمل على العنق يراد بو تأكيد فضييتو ك معاقبة باف حيمل ما
اىدم إليو على مرأل من اخلبلئق كلها يتقلدىا كما يتقلد القبلدة
األمانة ال يتقلدىا ال ُب عنقو)ّ.إشهاد الناس على البالغ:كىذا

إشعار منو بأوية ىذا األمر ككجوب التبليغ كألشهاد الناس على
قيامو  بالببلغ حىت ال يبقى عذر دلن يدعي اجلهل.

الوحدة الثالثة العقيدة اإلسالمية
الدرس األكؿ :عالمات الساعة.

ما معنى عالمات الساعة ىي ادلظاىر أك األمارات ال تقع قبل يوـ
القيامة كتدؿ على قرب

ما الحكمة من بياف عالمات الساعة؟ متكٌن اإلدياف ُب قلوب
ادلؤمنٌن  .كتنبيههم من غفلتهم كح هم على االستعداد للقاء ا﵁ تعاىل
باألعماؿ الصاحلة .كمداكمة التوبة كالرجوع إىل ا﵁ تعاىل  .كالبقاء على
حذر دائم من قياـ الساعة كي ال يباغتوا هبا.
تقسم عالمات الساعة التغرل من حيث زمن كقوعها إلى ًالًة

أقساـ اذكرىا ؟ُ -ما كقع ُب ادلاضيِ -كمنها ما كقع اآلف-ّ ،
كمنها ما سيقع ُب ادلستقبل – ب ذف ا﵁ تعاىل –

اذكر خمسا من عالمات الساعة التغرل ؟ُ -بعثة النبي  عن

اعةي ىك ىهاتىػ ٍ ً
ٌن قى ى
اؿ ىر يس ي
قى ى
ض َّم َّ
وؿ اللَّ ًو بيعًٍ ي أىنىا ىك َّ
السبَّابىةى
اؿ ىك ى
الس ى
ىكالٍ يو ٍسطىى"
ِ -انشقاؽ القمر كقد كقع انشقاؽ القمر معجزة للرسوؿ كقد بٌن
القرآف الكرمي أف ىذا االنشقاؽ كقع مع قرب كقوع الساعة قاؿ تعاىل :
ش َّق الٍ ىق ىم ير"ّ -اختالؿ بعض السنن كالقيم
" اقٍػتىػىربى ً َّ
اعةي ىكانٍ ى
الس ى

االجتماعية

اؿ ىما
اع ًة قى ى
ما ثب بسؤاؿ جربيل للرسوؿ  "قى ى
ىخً ٍربًأ ىع ٍن َّ
اؿ فىأ ٍ
الس ى
السائً ًل  ،مطاىر اختالؿ بعض السنن كالقيم
الٍ ىم ٍسئي ي
وؿ ىعٍنػ ىها بًأ ٍىعلى ىم ًم ٍن َّ

االجتماعية ُ -عقوؽ الوالدين يث يعامل االبن أمو معاملة السيد
ألمتو -ِ،فضبلن عن تغًن أحواؿ الناس يث جتد من كانوا يعانوف
الفقر كقلة ذات اليد يتسابقوف ُب تشييد البنايات الشاىقة.

ْ -إضاعة األمانة  :كذلك ب سناد األمور العامة إىل من ال ديلكوف
الكفاءة على القياـ هبا ُب أم موقع من مواقع احلياة كليس لديهم
القدرة على تصريف شؤكف الناس
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ٓ -رف العلم كظهور الجهل بموت العلماء ككثرة القتل :فكلما
مات عامل نقص العلم بفقد حاملو كنتو عن ذلك اجلهل مبا انفرد بو
ىذا العامل من علوـ.

عدد خمسان من عالمات الساعة الكبرل؟ ُ -الدخاف فيبعث ا﵁
دخانان من السماء يغشى الناس فيأخذ ادلؤمن منو كهيئة الزكاـ،بينما
يأخذ بأنفاس الكفار فيصيبهم منو ضيق شديدِ -الدابة :كىذه

الدابة ال يعلم نوعها كال شكلها إال ا﵁ تعاىل  ،تكلم الناس كتعرؼ

ادلؤمن من الكافر ّ -ظهور الدجاؿ :كىو رجل يظهر ُب آخر الزماف
يدعي األلوىية كيسعى لفتنة الناس عن دينهم مبا أعطاه ا﵁ من خوارؽ

العادات كعجائب األمور العادات كعجائب األمور ْ -ظهور

المهدم :كىو رجل صاّب من أمة زلمد يظهر ُب آخر الزماف ،
(عدد أعمالة ُ -حيكم باإلسبلـ ِ -كينشر العدؿ بٌن الناس
ٓ-نزكؿ عيسى عليو السالـ  :تشًن األدلة الشرعية إىل ثبوت
نزكؿ عيسى بن مرمي عليو السبلـ ُب آخر الزماف كإىل كونو عبلمة
من عبلمات الساعة كإىل أنو عليو السبلـ حيكم بالقرآف كيلتزـ
بشريعة اإلسبلـ كعلى يديو تكوف هناية ادلسي :الدجاؿ ب ذف ا﵁
تعاىل -6.ظهور يأجوج ك مأجوج :كىو اسم ألمة كبًنة رج ُب آخر

الزماف تنشر الفساد كالدمار ُب األرض كقد أخرب ا﵁ تعاىل عنهم أما
أين ىم اآلف كماذا كاف من أمرىم كماذا سيكوف فهذا من علم الغيب

الذم ال يعلمو إال ا﵁ تعاىل -ٕ .ال سف :أشارت األحاديث
النبوية الشريفة إلى ًالًة خسوؼ كبيرة تق قبل قياـ الساعة

اذكرىا ؟ ُ -خسف ُب ادلشرؽِ -كآخر ُب ادلغربّ -كخسف ُب

جزيرة العرب ٖ -ت لف بعض السنن الكونية عن مسارىا كطلوع

الشمس من مغربها :كضح عالقة ىذه العالمة بالتوبة ؟ فبعد ظهور

ىذه العبلمة ال تنفع اإلنساف التوبة إذا مل يكن قد تاب قبل ذلك.كىذا
يدفع ادلؤمنٌن إىل اإلك ار من الطاعات كالتوجو إىل ا﵁ تعاىل ك يدفع

العصاة إىل ادلبادرة بالتوبة -ٗ.نار ت رج من اليمن تطرد الناس إلى
محشرىم حيث إهنا تسوؽ اخلبلئق إىل ادلكاف الذم سيتم فيو احلشر
كالوقوؼ بٌن يدم ا﵁ تعاىل.

الدرس الثاني :اإليماف باليوـ اآلخر

ما معنى اإليماف باليوـ اآلخر االعتقاد اجلازـ كالتصديق الكامػل بك ِّػل
ما أىخرب بو ا﵁ -ع َّػز كجػلُ -ب كتابػو الكػرمي  ،كأىخػرب بػو رسػولو األىمػٌن
  - مػػن أخبػػار يػػوـ القيامػػة شلػػا يكػػوف بعػػد النفخػػة األكىل ،كحػػىتدخوؿ أىىل اجلنَّة اجلنة  ،كدخوؿ أىىل النار النَّار كما جيرم فيهما .
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بين ًالًة من مظاىر اىتماـ القرآف الكريم في تقرير كقوع اليوـ اآلخر ؟

ُ-رب اإلدياف باليوـ اآلخر باإلدياف با﵁ -عز كجل ُ -ب ك ًن من

آيات القرآف الكرمي -ِ.اإلك ار من ذكر اليوـ اآلخر ( ،علل ) حىت
أنو ال تكاد لو صفية من صفيات القرآف الكرمي من احلديث عن
اليوـ اآلخر ،كما سيكوف فيو من األحداث كالوقائع  - ّ.تسمية ىذا
اليوـ بأمساء متعددة اذكر ًالًة منها؟ ا  -يوـ الدين ب  -كيوـ

الفصل ج -كيوـ احلساب د -كالقيامة ق -كاحلاقة ،ك  -كالواقعة .من
ىذه األمساء ما يشًن إىل األىواؿ ال تقع ُب ىذا اليوـ العظيم  :م ل
الصاخة د -كالقارعة  -ْ.ذكر القرآف
ا-الغاشية ب -كالطامة ج -ك َّ
الكرمي لعدد من األدلة ال ت ب كجود اليوـ اآلخر كمنها :ا) اآليات
ال تبٌن قدرة ا﵁ عز كجلٓ -ذكر القرآف الكرمي لعدد من األدلة ال
ت ب كجود اليوـ اآلخر كمنها :ب ) تذكًن اإلنساف بأصل خلقتو
ككيفية نشأتو كقت اليوـ اآلخر كضح ذلك ؟ كق اليوـ اآلخر من
علم الغيب الذم استأثر ا﵁ تعاىل بو كمل يطلع عليو أحدان من خلقو

اذكر أىم األحداث العظيمة التي تحدث في اليوـ اآلخر بالترتيب

ُ -النف ة األكلى نهاية الحياة الدنيا  :حيث يأمر ا﵁ تعاىل ادللك
بالنفخ ُب الصور (البوؽ) فيموت من ُب السموات كمن ُب األرض إال
من شاء ا﵁ ،كُب ذلك إشارة إىل هناية احلياة الدنيا كبداية اليوـ األخر
كيرافقها أحداث مذىلة تحدث للكوف منها ُ -فتنشق السماء

ِ -كتتناثر النجوـ كالكواكبِ -كتتفت األرضِ -النف ة الثانية

البعث فيأمر ا﵁ تعاىل ادللك فينفخ النفخة ال انية ُب الصور  ،فتعود

احلياة إىل األموات  ،كىذا ما يطلق عليو البعث  ،فيعود اإلنساف جسدان
كركحان -3الحشر :حيث جيمع الناس ُب مكاف كاحد يسمى
ا﵀شر(علل)انتظاران حلساهبم من قبل رب العادلٌنْ-العرض ك
الحساب:يعرض الناس يوـ القيامة على ا﵁ تعاىل ٍب تتطاير الصيف

فيطلع كل كاحد على صييفة أعمالو ال سجلتها عليو ادلبلئكة ُب
احلياة الدنيا حياسب ا﵁ تعاىل الناس على ما فعلوه ُب احلياة الدنيا
صغًنانكاف أـ كبًنا فتوزف أعماذلم بادليزاف الذم ال يعلم طبيعتو إال ا﵁
تعاىل ٓ -الوركد على حوض النبي  -ٔ المركر فوؽ التراط :كىو
جسر منصوب فوؽ جهنم دير عليو اخلبلئق يعهم ،كيكوف مركر
الناس عليو سب أعماذلم فمنهم من دير عليو مسرعان كمنهم من

يسق ُب نار جهنم ٕ  -دخوؿ الجنة اكالنار :الجنة  :ىي دار القرار
ال أعدىا ا﵁ تعاىل لعباده ادلوحدين الذين آمنوا بو كأقبلوا على طاعتو
ُب احلياة الدنيا  ،ففي اجلنة أنواع ال لصى من النعيم  ،كىي درجات
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تتناسب مع األعماؿ ال قدمها اإلنساف ُب احلياة الدنيا .أما النار :

فهي م ول الكافرين با﵁ ادلستكربين عن طاعتو كعبادتو  ،كفيها كذلك
أنواع متعددة من العذاب  ،كىي منازؿ كدركات تتناسب مع مستول
الذنوب كادلعاصي ُب احلياة الدنيا
الشفاعة  :بين الحاالت التي يشف فيها سيدنا محمد يوـ القيامة؟

ُ -يشفع للخبلئق يعها بتعجيل احلساب ذلم لتخليصهم شلا يعانونو
ُب ا﵀شر ِ -شفا عتو لطائفة من أمتو فيدخلهم اجلنة بغًن حساب
ّ -كشفا عتو لبعو ادلذنبٌن من أمتو ُب فيف العذاب عنهم يوـ
القيامة
لإليماف باليوـ اآلخر آًار عدة تعود على اإلنساف ،كضح اًنين
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ال ال تستند إىل الضواب الشرعية -ِ.التعتب الفكرم كضيق

األفق االنغبلؽ على ألذات كعدـ تقبل الرأم اآلخر  ،ك إنزاؿ رأيو
منزلة النصوص الشرعية ّ -عدـ التثبت من أحواؿ الناس قبل

إ دار الحكم عليهم كقد أمرنا ا﵁ تعاىل بضركرة الت ب من األخبار

قبل تصديقها أك احلكم عليها شلا يؤكد ذلك موقف الرسوؿ من
أسامة بن زيد حٌن أقدـ على قتل رجل نطق بالشهادتٌن ْ-
استغالؿ أعداء اإلسالـ :قد يستغل أعداء اإلسبلـ جهل بعو

األفراد كظركفهم ادلادية الصعبة علل لنشر أفكار التكفًن ال هتدد

كحدة األمة كاجملتمع .

حذر اإلسالـ من تكفير المسلم لما لذلك من م اطر عديدة

منها ؟ ُ-توجيو اإلنساف كانضباطو كالتزامو بالعمل الصاّب كتقول

ُ.تمزيق المجتم المسلم بإحداث الفتنة كتغذية الفرقة كالشحناء

تعاىل يوـ القيامة -ِ.عدـ التعلق بالدنيا كاحلرص على ملذاهتا
خصوصان عندما يعلم بالنعيم الذم أعده ا﵁ تعاىل للمؤمنٌن مقارنة مع

تهمة الكفرمما يؤدم إىل إفساح اجملاؿ للجهلة كأنصاؼ ادلتعلمٌن

للتصدم للفتول ّ .رؼ جهود المسلمين عن توظيف طاقاتهم

إلديانو بعدؿ ا﵁ تعاىل يوـ القيامة بٌن اخلبلئق

تجمي التفوؼ ك البناء الشامل للمجتم المسلم في الميادين

ا﵁ عز كجل علل كذلك دلعرفتو أنو زلاسب عن أعمالو أماـ ا﵁

نعيم الدنيا الزائل-ّ .شعور من يؤمن باليوـ اآلخر بالطمأنينة علل

الدرس الثالث :التحذير من تكفير المسلم
ما معنى التكفير  :إطبلؽ كصف الكفر على مسلم مقر بالشهادتٌن
بناء على اعتقاد أك قوؿ أك فعل يصدر عنو.

كضح الحكم الشرعي لتكفير المسلم؟ هنى اإلسبلـ عن إطبلؽ
كلمة الكفر على ادلسلم  ،فبل جيوز تكفًن شخص أك ىيئة إال إذا
أظهر قوالن أك فعبلن أك اعتقادان يعد صرحيان ُب الكفر كحكم بو قاض
َّ ً
ين آ ىىمنيوا
مسلم .كاألدلة على ذلك ك ًنة منها :قاؿ تعاىل  ":يأىيُّػ ىها الذ ى
ض ىربٍػتي ٍم فًي ىسبً ً
الس ىال ىـ
يل اللَّ ًو فىػتىبىػيَّػنيوا ىكىال تىػ يقوليوا لً ىم ٍن أىلٍ ىقى إًل ٍىي يك يم َّ
إًذىا ى
لىس ى ً
ٍحيىاةً ُّ
الدنٍػيىا " ففي ىذه اآلية الكردية
ت يم ٍؤمننا تىػ ٍبتىػغيو ىف ىع ىر ى
ض ال ى
ٍ
توجيو من ا﵁ تعاىل للمؤمنٌن بأف ال يطلقوا كصف الكفر على أحد
اظهر اإلسبلـ .قاؿ  "ىكىم ٍن ىرىمى يم ٍؤًمننا بً يك ٍف ور فىػ يه ىو ىك ىق ٍتلً ًو "ففي
احلديث بياف لعظم الذنب الذم يرتكبو من يقدـ على تكفًن أخيو
ادلسلم حيث ساكل رسوؿ ا﵁ بينو كبٌن القتل.كتمثالن لتعاليم
اإلسالـ كإقتداء بهدم رسوؿ اهلل كاف أ حاب النبي يمتنعوف
عن إطالؽ الكفر أك الفسق على أىل القبلة "

أسباب ظهور التكفير في المجتمعات  -ُ:الجهل كعدـ الفهم
السليم لألحكاـ الشرعية نتيجة اخلطأ ُب فهم األدلة الشرعية ال

تبىن عليها ىذه األحكاـ  ،شلا يؤدم إىل ظهور بعو الفتاكل العاطفية

بين المسلمينِ.إضعاؼ حرية الفكر كالرأم عند العلماء خوفان من

كإمكانياتهم في نشر الدعوة اإلسالمية كالعمل التالح كالناف كفي

كالمجاالت كلها.

للتغلب على تكفير المسلمين كسا(ل متعددة ،اذكرىا ؟

 -1نشر العلم التحيح ال اب ُب الكتاب كالسنة كما نقل إلينا من

فقو السلف الصاّب -ِ.نبذ التعتب :كاستيعاب الرأم اآلخر ما

داـ ُب حدكد الشرع ّ -التثبُّت قبل نسبة الكفر إلى المسلم حيث
ينبغي عدـ التسرع ُب تكفًن ادلسلم كالت بُّ كالتيقق بالبيتاف الشرعية
ُب ما يينقل عنو من قوؿ أك فعل أك اعتقاد ْ -الحكم بالظاىر

كاإلعراض عن السرا(ر ٓ -النتح لمن يقدـ على تكفير
المسلمين

اذكر ًالًة من األساليب التي يمكن للعلماء إتباعها في تعاملهم

م أ حاب الفكر التكفيرم؟ ٔ-كمحاكرتهم من خالؿ كسا(ل
االتتاؿ الم تلفة  -ٕ .كتقديم األدلة كالحجج- ٖ.

كمجادلتهم بالتي ىي أحسن ٗ-كإنكار قولهم عليهم باألسلوب

المقن .

بين دكر كلي األمر في حماية المجتم من التكفير ك آًاره ؟ ىذا
باإلضافة إىل الدكر الذم يقوـ بو كِل األمر ُب َحاية اجملتمع من ىذه
التصرفات كزلاسبتهم عليها ك اصة إذا صدر عنهم ما يسيء للوطن ك
األمة .
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الوثيقة أشكاؿ التكافل االجتماعي التي كانت سا(دة قبل كتابة

الوحدة الرابعة
السيرة النبوية كسيرة السلف التالح
الدرس األكؿ :كًيقة النبي  لتنظيم مجتم المدينة

ما الفئات التي كانت تشكل مجتم المدينة بعد ىجرة النبي 

إليها ؟ أصب :رلتمع ادلدينة ادلنورة بعد ىجرة الرسوؿ  يتكوف من:
* ادلسلمٌن (مهاجرين كأنصار) * كاليهود *

كسكاف ادلدينة من

العرب غًن ادلسلمٌن فتهدؼ الوًيقة إىل لويل اجملتمع من اعات
مبع رة ،ترتب بركاب قبلية أك عصبية أك غًنىا ،إىل دكلة كاحدة ىي
دكلة اإلسبلـ،بقيادة زلمد النيب  //. لكي يتمكن النيب  من
بناء رلتمع قوم منظم
أعط

الوثيقة يهود ادلدينة على اختبلؼ طوائفهم حق ادلواطنة ،جاء

في الوًيقة ":يهود بني عوؼ أمة م المؤمنين"...

ِ .اذكر أىم الحقوؽ التي أقرتها الوًيقة لتنظيم عالقات أفراد المجتم

لهم ُ -حق المواطنة  :أثبت الوثيقة حق ادلواطنة للمسلمٌن مبقتضى
إسبلمهم.كلغًنىم مبقتضى اإلقامة ُب ادلدينة كااللتزاـ بأحكاـ الوثيقة
،فجاء فيها ":يهود بني عوؼ أمة م المؤمنين -ِ "...حق التدين

كاالعتقاد :فادلسلموف ذلم عقيدهتم اإلسبلمية ،كأىل الكتاب ذلم حق
شلارسة شعائر دينهم " :لليهود دينهم ،كللمسلمين دينهم مواليهم
كأنفسهم فهم أحرار في البقاء على عقيدتهم ّ -حق األمن

كالتنقل :كذلك بالعي
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دكف خوؼ على أنفسهم أك أعراضهم أك

أمواذلمُ ،ب اإلقامة كالسفر فلهم احلق فيو يعا ،بشرط إذا التزموا

أحكاـ الوثيقة " ،كأنو من خرج آمن ،كمن قعد آمن بالمدينة إال من
ظلم كأًم -ْ " ،حق المساكاة :تنص الوثيقة على أف أفراد اجملتمع
يعهم أماـ الشرع سواء ،من حيث ادلعاملة كعصمة الدماء علل

كذلك مبقتضى ادلواطنة" /كإنو من تبعنا من يهود فإف لو النتر
كاألسوة غير مظلومين كال متنا ر عليهم" إذ النف

البشرية كاحدة

أماـ الشرع ،ذلا احلرمة نفسها ،ال فرؽ بينهم ُب ذلك ألم سبب.

كمقابل الحقوؽ قررت الوًيقة مجموعة من الواجبات على أفراد

المجتم  ،اذكر ًالًة من ىذه الواجبات ؟ ُ -احتراـ سيادة
الشرع:إف الشرع ىو الذم حيكم ُب كل نزاع يقع ُب اجملتمع(علل)

كحكم الشرع نافذ ُب العبلقات بٌن أفراد اجملتمع " ،كأنو ما كاف بين
أىل ىذه الوًيقة من حدث أك اشتجار ي اؼ فساده ،فإف مرده

إلى اهلل كإلى محمد رسوؿ اهلل" ِ -التكافل االجتماعي :أقرت

الوًيقة م ل :فداء األسرل كدفع الدية ُب القتل اخلطأصكيبدأ التكافل من
العشًنة ،ف ذا عجزت العشًنة(إىل من ينتقل) ينتقل كاجب التكافل إىل

اجملتمع بكل أفراده " المهاجركف من قري

على ربعتهم يتعاقلوف

بينهم  ،كىم يفدكف عانيهم -ّ.".التنا ح كاألمر بالمعركؼ:

كذلك ب رادة اخلًن لكل أفراد اجملتمع (علل)لبلستفادة من خربات
اجلميع كلقيق ال قة ادلتبادلة بينهم " ،كإف بينهم النتح كالنتيحة

كالبر دكف اإلًم" ْ -التعاكف في من الظلم الواق من األفراد

"كأف المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم  .كلو كاف

كلد أحدىم" فيجب عليهم أف دينعوا الظامل من ظلمو ،كإف كاف كلد
أحدىم(علل) .كُب ىذا تأكيد دلبدأ التعاكف ُب لقيق األمن ألفراد

اجملتمع يعهم.

التعاكف على حماية الدكلة من العدك ال ارجي من المبادئ التي

تحقق األمن للدكلة  -ُ :أمن المجتم مشترؾ فيجب على اليهود

اإلنفاؽ مع ادلسلمٌن أثناء القتاؿ ،كاف اليهود ينفقوف م المسلمين

ما داموا محاربين " .كجيب على اليهود أيضا التعاكف مع ادلسلمٌن ُب
َحاية ادلدينة من أم عدك يعتدم عليها أك على أىلها ،جاء ُب الوثيقة

"كأف بينهم النتر على من حارب أىل الوًيقة" -ِ.من تقديم أم

حماية لقري

أك أموالها "كإنو ال يجير مشرؾ ماال لقري

كال نفسا

كال يحوؿ دكنو على مؤمن" علل ألهنا حارب دعوة ا﵁ كأخرج
ادلسلمٌن من ديارىم كأمواذلم.

الدرس الثاني مواقف تربوية من السيرة النبوية
اذكر اربعة مواقف تربوية من السيرة النبوم -9الشورل -ِ .حكمتو في
معالجة األخطاء ك حسن ال طاب ّ -رعاية الطفولةْ -العناية
بالشباب ك تحميلهم المسؤكلية.
أمر اهلل تعالى نبيو  بالشورل م أنو مؤيد بالوحي كال ينطق عن
الهول ،علل كذلك ليقتدم بو ىمن بعده من كالة األمور كسائر ادلسلمٌن

كليعلموا فضل الشورل.ىات مثاؿ للرسوؿ  علي الشورل ؟ فيوـ أحد
استشار النيب  أصيابو ُب البقاء ُب ادلدينة أك اخلركج للقاء كفار قري ،
فأشاركا عليو باخلركج ،ككاف ىو يرل البقاء ،فأخذ برأيهم مع أنو سلالف

لرأيو.كبعد أحد لم يراج النبي  من أشاركا بال ركج كلم ي طئ
رأيهم ،كلم يحملهم مسؤكلية ما حدث ،كخا ة أف المسلمين أ يبوا
في أحد ب سا(ر كبيرة علل ألف الشورل جتعل ادلسؤكلية اعية ،يتيمل
نتائجها اجلميع القائد كاألفراد كيرضوف هبذه النتائو.
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تميز أسلوب النبي في معالجتو ألخطاء الناس كفي م اطبتو لهم

( علل)فبذلوا أنفسهم ك أمواذلم دفاعا عن رسوؿ ا﵁ ليصل اإلسبلـ

بميزات عدة  ،اذكر ًالًاى منها ؟ ُ -الحكمة كحسن ال طاب فهو
ينادم كل إنساف مبا حيب من أمساء ،كخياطبو مبا يتناسب معو من أسلوب

أرجاء األرض قاؿ ": أال ليبلغ الشاىد منكم الغا(ب"ٓ -حفظهم
للقرآف الكرمي من خبلؿ حفظو ُب الصدكر ككتابتو ُب السطور ،دقة نقلهم

ِ -الوضوح كالتحديد فقد كاف  خياطب الناس بكبلـ كاض :زلدد ال

للسنة ادلشرفة (علل) التزاما ألمر النيب .
ٔ -كصف الرسوؿ  ذلم أهنم خًن جيل ُب األمة اإلسبلمية فقرف النيب 

لب فيو كال غموض -ّ.مراعاة ما يناسب فهمهم كيلبي حاجتهم قصة
معاكية بن احلكم السلمي الذم تكلم ُب الصبلة :فلم ينهره النيب  كمل
يعاقبو ،بل لدث إليو برَحة كخاطبو كمة كعلمو فقو الصبلة كآداهبا برفق،
كراعى عدـ معرفتو رمة الكبلـ ُب الصبلة ،كاتبع ُب تصيي :خطئو اإلقناع
العقليص فبٌن لو إف الصبلة عبادة كال جيوز فيها التيدث بكبلـ الناسما
األساليب التي است دمها النبي لتنمية ش تية الغالـ؟ُ -لقد أذف
الرسوؿ  للغبلـ أف جيل ُب رللسو مع الشيوخ كبواره مباشرة ،فلم ينهو
كمل خيرجو من اجملل أك جيلسو ُب هنايتو أك آخره -ِ ،بل لدث معو بأدب
النبوة ،كخاطبو كما خياطب الكبًن كاستأذنو ُب إعطاء اإلناء دلن ىو اكرب
سنا ،كمل يغضب عندما مل يأذف كمل يعتربه سلطئا ،بل احيـ رأيو ُب االحتفاظ
قو ،علل حىت يعلم األطفاؿ حقوقهم ،كينمي شخصياهتم كيغرس فيهم

الكرامة كال قة بالنف .
ىكىىل النيب  أسامةى بن زيد رضي ا﵁ عنو قيادة جي عظيم حلرب الركـ دكف
غًنة من الصيابة علل رفع النيب  من قدر الشباب ُب األمة حٌن ىكلىى

شابا ناشئا ىو أسامة بن زيد قيادة جي ألف الشباب لديهم من الكفاءة
ما يؤىلهم لتوِل أكرب ادلهاـ كحىت ال تغفل األمة عن االىتماـ بالشباب
كالعناية هبم لكن النيب  يريب األمة على احياـ دكر الشباب فيها
كإعطائهم ادلكانة ال يستيقوف ،كأف الشباب ىم أمل األمة كعدهتا
كعليهم أف يؤدكا كاجباهتم جتاه األمة .

الدرس الثالث فضا(ل التحابة  -رضي اهلل عنهم –
كمكانتهم
عرؼ التحابي :من لقي النيب  مؤمنان بو كمات على اإلسبلـ.

فضا(ل التحابة كمناقبهم أذكرىا شتوية اذكر ًالًة منها ؟
ُ-سبقهم إىل اإلسبلـ كاىل كل بر كفضيلة كفوزىم برضواف ا﵁  ،فقد سبقوا
إىل اإلسبلـ ك تصديق النيب  ك اذلجرة معو كنصرتو ك تأييده ُب ادلواقف
ً
ً
كلها( :ك َّ ً
ىنصا ًر -ِ).رؤيتهم للنيب 
ين ىكاأل ى
ى
الساب يقو ىف األ َّىكليو ىف م ىن الٍ يم ىهاج ًر ى
كلقاؤىم لو كتعلمهم منو كتربيتهم على يديو كىجرهتم معو ،ف ف فضل صيبة
الرسوؿ  ال يعدلو فضل فقد كصفهم ا﵁ تعاىل مبا كصف بو الرسوؿ 
وؿ اللَّ ًو
من اإلدياف كالعبادة كاجلهاد كال بات على الدين " .يم ىح َّم هد َّر يس ي
كالَّ ًذين معوي أ ً
ىشدَّاء ىعلىى الٍ يك َّفا ًر ير ىح ىماء بىػ ٍيػنىػ يه ٍم "ّ-اتصافهم مبكارـ
ى ى ىى
ً
َّ
آمنيواٍ
ين ى
األخبلؽ شلا جعلهم يستيقوف ثناء ا﵁ تعاىل عليهم  :ىكٱلذ ى
كىاجركاٍ كجاى يدكاٍ فًي سبً ً ً َّ ً
ك يى يم
ت يرۤكاٍ أيكلىػٰئً ى
ى ى ىي ى ى ى
آككاٍ َّكنى ى
ى
ين ى
يل ٱللَّو ىكٱلذ ى
ٱل يٍم ٍؤًمنيو ىف "ْ َ -حلهم أمانة تبليغ دعوة اإلسبلـ بعد النيب  التزاما ألمره

ىم الصيابة الكراـ رضي ا﵁ عنهم علل كذلك ألهنم آمنوا بو حٌن كفر
الناس ،كصدقوه حٌن كذبو الناس ،كنصركه حٌن خذلو الناس ،ككاسوه
بأمواذلم كأنفسهم .عن النبي  قاؿ :خير الناس قرني ًم الذين يلونهم
ًم الذين يلونهم"..كاجب األمة تجاه التحابة رضي اهلل عنهم-ُ :
الدعاء ذلم كاالستغفار ذلم دكف است ناء علل دلا شرفهم ا﵁ بو من صيبة
َّ ً
ين ىجاءكا
رسوؿ ا﵁  كدلا كاف ذلم من فضل ُب نشر اإلسبلـ ﴿ : .ىكٱلذ ى
ً َّ ً
ً
ً ًً
ين ىسبىػ يقونىا بًٱإلديػىٰ ًن ىكالى ىٍجت ىع ٍل ًَب
من بىػ ٍعدى ٍم يىػ يقوليو ىف ىربػَّنىا ٱ ٍغف ٍر لىنىا ىك ًإل ٍخ ٰوننىا ٱلذ ى
ً ً
ءامنيواٍ
ين ى
قيػليوبًنىا غبلِّ لٌلَّذ ى

ِ -حبهم كتوقًنىم كعدـ بغو أحد منهم كعدـ اهتامهم أك ذكرىم بسوء،
كلقد عرؼ ادلسلموف ُب العصور كلها فضل الصيابة الكراـ فردكا بكل قوة
على من أراد أف ينتقصهم أك يسيء إليهم .قاؿ رسوؿ اهلل  :ال تسبوا
أ حابي فلو أف أحدكم أنفق مثل أحد ذىبا ما بلغ مد أحدىم كال
نتيفو ّ-اإلقتداء هبم ُب َحل رسالة اإلسبلـ كتبليغها إىل الناس ،كالصرب
على ذلك .ك خاصة اخللفاء الراشدين ك ذلك علل ألهنم صيبوا النيب  ك

اتبعوا ىديو ك اخذكا عنو ك كانوا مع النيب  كالقرآف ينزؿ قاؿ ... :
فعليكم بسنتي ك سنة ال لفاء)..
النص الشرعي
كال ثعاىل ":إذ أٔخرجو اذلين
كفروا ،اثين اجنني إذ ى ا  ي اماار،
إذ يلول مصاحبو ال حتزن "

كجو الداللة
اسم ال ليفة
جسل هل املرأٓن امكرمي
رشف امصحبة مع
أٔيب بكر امصديق
امرسول   ي
اميجرة

كال  (: ما دعوت أٔحدا إىل
االٕسالم إال َكهت هل عنو كَ ْب َو ٌة
وحر ُد ٌد وه َظ َََر إال أٔاب بكر)

أٔيب بكر امصديق

َكن  أٔرسع امناس
ٕاسالما

كال رسول هللا ": مو َكن
بعدي هيب ماكن معر بن اخلطاب"

معر بن اخلطاب 

وردت أٔحاديث كثري
 ي فضهل وماكهخو ىذه
ماكهة سامية بني
امصحابة مجيعا

كال رسول هللا ": إن هللا جعل
معر بن اخلطاب 
احلق عىل مسان معر وكلبو"

عرف ابٕصابة امرأٔي
وسداده

كال عنو امنيب  : أٔال أٔس خحي
من رجل جس خحي منو املالئكة"

عامثن بن عفان 

صديد احلياء
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كال( :من حيفر برئ رومة فهل
اجلنة).

عامثن بن عفان 

كال( :من هجز جيش امعرسة
فهل اجلنة) "

عامثن بن عفان 

كال  :ما رض عامثن ما معل بعد
اميوم )

عامثن بن عفان 

كال":أٔال حرىض أٔن حكون مين
مبزنةل ىارون من موىس؟ إال أٔهو
ميس هيب بعدي"
كالٔ ( :لعطني امراية غدا رجال
يفتح هللا عىل يديو حيب هللا
ورسوهل وحيبو هللا ورسوهل ).

عيل بن أٔيب طامب

عيل بن أٔيب طامب


المبادئ اإلنسانية التي تضمنتها ك ية أبي بكر لجي

اصرتى برئ رومة من
هيودي بعرشين أٔمف
درمه وجعليا سبي ًال
نلمسلمني
جفيز عامثن مباهل جلث
جيش امعرسة ،وجاء
بأٔمف دينار فوضعيا  ي
جحر رسول هللا
جفيز عامثن مباهل جلث
جيش امعرسة ،وجاء
بأٔمف دينار فوضعيا  ي
جحر رسول هللا
يوم ثبوك اس خخلف
رسول هللا  عليا عىل
املدينة
محل امراية أٔكرث من مرة
 ي امازوات وابىل فهيا
بالء حس ن ًا
السامة ؟

ُ.الوفاء بالعهود كادلواثيق كعدـ اخليانة أك الغدرِ.ػ عدـ االعتداء على
ادلتعبدين من غًن ادلتعبدين ادلنقطعٌن لعبادهتم ّ .زلاربة ا﵀اربٌن فق كعدـ
التعرض لغًنىم من النساء كاألطفاؿ كالشيوخ ْ .عدـ االعتداء على احليواف
أك النبات أك البيئة.
تضمنت العهدة العمرية كثيرا من المبادئ اإلنسانية العظيمة ؟ُ-
التسام :الديين كحرية االعتقاد لغًن ادلسلمٌن -ِ .عدـ التعرض لغًن
ادلسلمٌن بأم أذل ُب أنفسهم كأمواذلم ما مل يعتدكا على ادلسلمٌن-ّ .
ادلساكاة بٌن الرعية ُب احلقوؽ كالواجبات على اختبلؼ أدياهنم كأصوذلم-ْ.
األمن حق للمواطنٌن يعهم ُب اإلقامة كالسفر.
******************************************************

ىات ًالًان من حكم لمشركعية الطالؽ ؟ُ -ليص األسرة مػن الشػقاء
الػدائم كالعػػذاب ادلسػتمر ،الناشػػئ عػن اخلػػبلؼ بػٌن الػػزكجٌن كتعػذر اإلصػػبلح
بينهمػػا ،فكػػاف البػػد مػػن الطػػبلؽ ُب ىػػذه احلػػاؿ ،فلعػػل الرجػػل جيػػد خ ػًنا مػػن
زكجتػػو  ،كلعػػل الزكجػػة إف جتػػد خ ػًنا مػػن زكجهػػا -ِ.إعطػػاء الػػزكجٌن الفرصػػة
إلصػػبلح العبلقػػة بينهمػػا كاسػػتئناؼ حيػػاة زكجيػػة خاليػػة مػػن ادلعك ػرات ،ف ػ ذا
عػػاش الزكجػػاف م ػرارة الفرقػػة ٍب عػػادا لبعضػػهما  ،فقػػد يعػػوداف بػػركح جديػػدة ،
كينظراف لؤلمػور مبنظػار جديػد  ،فيتغاضػى كبلوػا عػن أخطػاء األخػر كىفواتػو،
فتسػػًن احليػػاة بسػػعادة كمػػودة كرَحػػة َ -ّ.حايػػة األطفػػاؿ مػػن العػػي ُب أسػػرة
يس ػػود ب ػػٌن أفرادى ػػا الن ػ ػزاع ك الشػ ػػيناء في ػػؤثر عل ػػى نفس ػػياهتم ك شخصػ ػػياهتم

.اذكر أحكاـ الطالؽ؟
الحكم
األصل ُب

التفريق بين الزكجين باالرادة الطالؽ

يأخذ التفريق بين الزكجين أشكاال متعددة اذكر ًالًة منها ؟ُ -فمنو ما
يكوف باإلرادة ادلنفردة م اؿ كالطبلؽِ -كمنو ما يكوف كم القاضي م اؿ
كالتفريق للشقاؽ كالنزاع ّ-كمنو ما يكوف كم الشرع م اؿ كاللعاف
ع ػ ػػرؼ الط ػ ػػالؽ لغ ػ ػػة :مش ػ ػػتق م ػ ػػن اإلط ػ ػػبلؽ ،كى ػ ػػو اإلرس ػ ػػاؿ كال ػ ػػيؾ بع ػ ػػد
اإلمسػػاؾ.ا ػػطالحان :فهػػو حػػل ربػػاط الزكجيػػة  ،بعبػػارة تفيػػد ذلػػك صػراحة أك
داللة ،كم اؿ الطبلؽ الصػري :قػوؿ الرجػل لزكجتػو أنػ طػالق  ،كم ػاؿ الداللػة
قولػو ذلػػا قاصػػدا الطػػبلؽ  :اذىػػيب لبيػ اىلػػك.شػػرع اإلسػػالـ الطػػالؽ ت ليتػان
للزكجين من حياة فقدت مقومات استمرارىا كىو ًابت بالقرآف كالسنة.

الحالة
إال إذا توافرت دكاعيو كأسبابو

الطبلؽ الكراىة
شرعا

الشرعية ادلوجبة لذلك

مباحان

طبلؽ سيئة اخللق كسيئة العشرة
مع الزكج أك أقاربو أك مع اجلًناف.

كاجبان

حالة تعذر استمرار احلياة الزكجية
نتيجة لشدة اخلبلفات الزكجية
كتعذر اإلصبلح بينهما ،كاف
ذلك بات يؤدم إِل الوقوع ُب
احلراـ منهما أك من احدوا مع
أف اإلسبلـ قد دعا ابتداءىُ-

إىل إف حيسن كل منهما اختيار
األخر  -ِ،كاف يتيمل كل
منهما ما يصدر عن األخر من
تصرفات إبقاء على احلياة الزكجية

الوحدة ال امسة الفقو اإلسالمي

الدرس األكؿ مسائل من األحواؿ الشخصية (ُ)

4545397973 / 4554320770

حرامان
حكم الطبلؽ
التعسفي

النتوص الشرعية
و
قاؿ  : أىبٍػغى ي
احلى ىبل ًؿ إً ىىل اللَّ ًو
ٍ
اىل الطَّىبل يؽ)
تىػ ىع ى

قاؿ تعاىل ( فىًف
وى َّن فىػ ىع ىسى
ىك ًرٍىتي يم ي
أىف تىكىٍريىواٍ ىشٍيئان
ىكىٍجي ىع ىل اللٌوي فً ًيو ىخ ًٍنان
ىكًًنان)

ُ -كطبلؽ احلائو كالنفساء
كىو ما يسمى بالطبلؽ ألبدعي،
ِ -كالطبلؽ التعسفي الذم
يكوف بدكف تقصًن من ادلرأة
كيسبب الضرر ذلا.

أج ػػاز ق ػػانوف األح ػػواؿ الش ت ػػية األردن ػػي ف ػػي المػػادة ُّْ للم ػػرأة أف
تطال ػػب بتع ػػويض ع ػػن طالقه ػػا التعس ػػفي ألف ال ػػزكج ق ػػد تعس ػػف ف ػػي
است داـ ىذا الحق كىذا التعويض مػن دكاعػي كبواعػث الحػرص علػى
الزكجية ك تعويض عن الضرر الذم أكقعو الزكج بغير حق متعسفان.

الطالؽ الرجعي :كىو الطبلؽ الذم ديلك الزكج بعده إعادة ادلطلقة إىل
الزكجية من غًن حاجة إىل عقد جديد ما دام ُب العدة كلو مل ترض،
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حالة الطالؽ الرجعي؟ كيكوف ذلك بعد الطلقة األكىل أك ال انية خبلؿ
فية العدة.
الطالؽ البا(ن بينونة غرل :كىو الذم ال يستطيع الرجل بعػده إعػادة زكجتػو
ادلطلقػ ػػة إىل عصػ ػػمتو إال بعقػ ػػد كمهػ ػػر جديػ ػػدين كرضػ ػػا الزكجػ ػػة اذكػ ػػر أرب ػ ػ
حاالت يكػوف فيهػا الطػالؽ بػا(ن بينونػة ػغرل؟ ُ-كمػا إذا طلقهػا قبػل
الدخوؿ -ِ.أك طلقها بعد الدخوؿ طلقة رجعيػة فانتهػ عػدهتا كمل يراجعهػا
ُب الطلق ػػة األكىل أك ال اني ػػة -ّ.أك ُب حال ػػة التفري ػػق ال ػػذم يك ػػوف م ػػن قب ػػل
القاضي -ْ.أك ُب حالة ادلخالعة.
البا(ن بينونة كبرل  :كىو الذم ال يستطيع الرجل بعده إعادة مطلقتو
لعصمتو كعقد نكاحو عليها إال بزكاجها من رجل آخر زكاجان صيييان،
كبدخولو هبا دخوالن حقيقيانٍ ،ب يفارقها مبوت أك طبلؽ كانتهاء عدهتا دكف
اتفاؽ احدىم مع اآلخر على ذلك ،كيكوف بائنان بينونة كربل إذا طلقها
الطلقة ادلكملة لل بلث

الدرس الثاني مسا(ل من األحواؿ الش تية ِ
التفريق بين الزكجين باإلرادة ال ل

ال ل لغة :مبعىن اإلزالة  ،تقوؿ خلع ال وب مبعىن إزالة.ا طالحا :ىو
اتفاؽ الزكجة مع زكجها على ادلفارقة مقابل عوض ماِل تدفعو لو .

بػػين حكػػم الم العػػة ؟ يبػػاح للزكجػػة أف تطلػػب اخللػػع مػػن زكجهػػا إذا
كرىتو كأبغض احلياة معو  .كحيرـ إذا كاف ىذا الطلب دكف سبب .
(...كالى ىًحي ُّػل لى يك ٍػم أىف تىأٍ يخػ يذكاٍ ًشلػَّ
كالدليل على إباحتو :ا-قولو تعػاىل  :ى
ً
ً
ً ً ً
ً
يمػػا
يمػػا يحػ يػد ى
آتىػٍيتي يمػ ي
كد ٱللَّػػو فىػ ٍف خ ٍفػػتي ٍم أىالَّ ييق ى
ػوى َّن ىشػ ٍػيئان إالَّ أىف ىخيىافىػ أىالَّ ييق ى
ً ً
ً
ت بػػو )فهػػذه اآليػػة تفيػػد نفػػي
يمػػا ٱفٍػتىػ ىػد ٍ
يحػ يػد ى
كد ٱللَّػػو فىػبلى يجنىػ ى
ػاح ىعلىٍيه ىمػػا ف ى
اإلٍب عػػن الػػزكجٌن إذا أرادت الزكجػػة أف تفتػػدم نفسػها فيطلقهػػا زكجهػػا
مقابل ما تقدمػو إليػو ،إف كجػدت منػو سػوء العشػرة ادلؤديػة إىل جتػاكز مػا
حدده ا﵁ تعاىل من حسن ادلعاشرة بٌن الزكجٌن ،كنفي اإلٍب دليػل علػى
جواز اخللع.ب  -ل ص قتة من السنة تدؿ على جواز ال ل في

اإلسالـ ؟ ما كرد أف امرأة ثاب بػن قػي أتػ إىل النػيب فقالػ  :يىػا
ً
ً
ً
ً
رس ى َّ ً ً
ب ىعلىٍيػو ًُب يخلي وػق ىكىال ديػ ون ىكلىك ِّػين أى ٍك ىػرهي
ىي
وؿ اللو ثىاب ي بٍ ين قىػٍي و ىما أ ٍىعت ي
ً
ػاؿ رس ي ً
الٍ يك ٍفػر ًُب ًٍ ً
ين ىعلىٍي ًػو ىحدي ىقتىػوي قىالىػ ٍ نػى ىع ٍػم
اإل ٍس ىػبلـ فىػ ىق ى ى ي
ػوؿ اللَّػو أىتىػ يػرِّد ى
ى
ً
ً
ً
َّ
ِّ
احلىدي ىقةى ىكطىل ٍق ىها تىطٍلي ىقةن".
وؿ اللو اقٍػبى ٍل ٍ
اؿ ىر يس ي
قى ى
يحرـ على الزكج أف يسيء معاملة زكجتو ليجبرىا على طلب ال ل

اذك ػػر ن ػػوع الفرق ػػة الواقع ػػة بس ػػبب ال لػ ػ ؟ ىػػي طػػبلؽ بػػائن بينون ػػة

صغرل كضػح موقػف قػانوف األحػواؿ الش تػية األردنػي فػي ال لػ

م ػػن حي ػػث التراض ػػي ب ػػين ال ػػزكجين ؟ ُ-كق ػػد أج ػػاز ق ػػانوف األح ػواؿ

الشخصية األردأ للزكجٌن أف يياضيا ُب ما بينهما على اخللع ِ -فاف

4545397973 / 4554320770

احلي ػػاة م ػػع زكجه ػػا  ،كان ػػو ال س ػػبيل الس ػػتمرار احلي ػػاة بينهم ػػا  ،كافت ػػدت

نفسػػها بالتنػػازؿ عػػن حقوقهػػا يعهػػا كردت الصػػداؽ علػػى زكجهػػا بػػين

دكر المحكمػػة قبػػل ال ل ػ ؟ أذا أقام ػ الزكجػػة دعػػول تطلػػب فيهػػا
اخللع كافتدت نفسها من زكجهػا؟ ُ ػ فػ ف ا﵀كمػة لػاكؿ اإلصػبلح بػٌن
الػػزكجٌن  ِ ،ػ فػػاف مل تسػػتطع أرسػػل حكمػػٌن لئلصػػبلح خػػبلؿ مػػدة
شػػهر ّ ػ فػػاف مل حيصػػل الصػػل :بينهمػػا حكم ػ ا﵀كمػػة بتطليقهػػا منػػو
طبلقا بائنان بينونػة صػغرل .

ػور ال لػ لل لػ

ػورتاف اذكرىمػا ؟

ُ-ال ل ػ ػ ػ ألرض ػ ػ ػػا(ي ؟ كىػ ػ ػػو مػ ػ ػػا يكػ ػ ػػوف أمػ ػ ػػاـ القاضػ ػ ػػي كباتف ػ ػ ػػاؽ
الطػرفٌن.ك ػػورة أف يتقػػدـ الطرفػػاف إىل القاضػػي الشػػرعي مبعاملػػة طػػبلؽ
مقابػػل اإلب ػراء ،ي ػػث ت ػػربئ الزكج ػػة زكجه ػػا م ػػن مهرى ػػا ادلس ػػجل ذل ػػا ُب
قسػػيمة عقػػد الػػزكاج  ،أك أم جػػزء منػػو  ،كأيػػة حقػػوؽ زكجيػػة أخػػرل بػػٌن
الطرفٌن ادلتداعيٌن مقابل أف يطلقها زكجها طلقة كاحدة تعد طبلقا بائنا
بينونة صغرل  .فاف كاف ال ل بعد الدخوؿ كال لوة التحيحة بين

الػ ػػزكجين ف ػػاف عل ػػى الزكج ػػة الع ػػدة الش ػػرعية اعتب ػػارا م ػػن ت ػػاريخ ذل ػػك
الطبلؽ البائن  ،ك جيوز للزكج إرجاع زكجتو لعصمتو (بشرط ) ا -بعقد
ب -كمه ػػر جدي ػػدين ج -إف مل تك ػػن تل ػػك الطلق ػػة مس ػػبوقة بطلقت ػػٌن
أخريٌن .
ِ-ال لػ ػ القض ػػا(ي  :ى ػػو قس ػػماف كض ػػحهما ؟  -قب ػػل ال ػػدخوؿ
كال لوة التحيحة بين الػزكجين .حيػث يصػدر القاضػي قػراراى بفسػخ

عقد الزكاج ك يعد طبلقا بائنا بينونة صغرل بعد أف تعيد الزكجة للزكج،
كػػل مػػا اس ػػتلمتو مػػن مهرى ػا كم ػػا تكلػػف بػػو ال ػػزكج مػػن نفقػػات ال ػػزكاج
،كللػػزكج اخليػػار بػػٌن أخػػذه عينػػا أك نقػػدا  ،كىػػذا مػػا نص ػ عليػػو قػػانوف

األح ػواؿ الشخصػػية األردأ ب  -بعػػد الػػدخوؿ كال لػػوة التػػحيحة
بػػين الػػزكجين .تتوجػػو الزكجػػة إىل القاضػػي بػػدعول تطلػػب فيهػػا احلكػػم
بػػالتفريق بينهػػا كبػػٌن زكجهػػا الػػداخل هبػػا بصػػيي :العقػػد الشػػرعي بطلقػػة
بائن ػػو خلع ػ ػاى قض ػػائياى ،كذل ػػك بع ػػد رف ػػو ال ػػزكج اخلل ػػع ألرض ػػائي كتق ػػوـ
بالتنػػازؿ عػػن احلقػػوؽ الزكجيػػة يعهػػا كتػػرد عليػػو الصػػداؽ الػػذم اسػػتلمتو
منو
الدرس الثالث مسا(ل من األحواؿ الش تية ّ
التفريق بين الزكجين بحكم القاضي

أكال  :التفريػػق بسػػبب عػػدـ قػػدرة الػػزكج علػػى اإلنفػػاؽ .كضػػح ذلػػك

؟جيػػب علػػى الػػزكج اإلنفػػاؽ علػػى زكجتػػو كتػػأمٌن مػػا يلزمهػػا مػػن مسػػكن

كطعػػاـ كلبػػاس كدكاء حػػىت لػػو كان ػ الزكجػػة غنيػػة ف ػ ذا عجػػز الػػزكج عػػن
االلتزاـ بأداء احلقوؽ ادليتبة عليو جتاه زكجتو من إنفاؽ مبعركؼ

مل يياضيا كأقام الزكجة دعول تطلب فيها اخللع  ،كأقرت أهنا تػبغو
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اذا عجز الزكج كلم يسػتط تػامين متطلبػات الحيػاة األساسػية لهػا

رابعا  :التفريق ألجل العيوب الجسمية كالعقلية كالتناسلية فػي أحػد

للقاضػي الػػذم حيكػػم ذلػا بػػالطبلؽ إذا ثبػ لديػػو عػدـ قػػدرة الػػزكج علػػى

ُ)إىل إحصػػاف الرجػػل كادلػرأة  ،عػػن الوقػػوع ُب ادلعاصػػي كا﵀رمػػات ِ) ك
إىل حفػػظ النػػوع اإلنسػػاأ بالتناسػػل فػ ذا ظهػػر ُب احػػد الػػزكجٌن عيػػوب
جسمية أك تناسلية أك عقلية متنع احديهما أك كليهما من لقيػق ىػدؼ
مش ػػركعية ال ػػزكاج ،ف ن ػػو ي بػ ػ لك ػػل م ػػن ال ػػزكج كالزكج ػػة ح ػػق التفري ػػق

مػػن مأكػػل كمشػػرب كمسػػكن فقػػد أبػػاح ذلػػا اإلسػػبلـ أف ترفػػع دعػػول
اإلنف ػػاؽ (عل ػػل) ذل ػػك الف اس ػػتمرار احلي ػػاة الزكجي ػػة م ػػع ع ػػدـ اإلنف ػػاؽ
إضرار هبا كاعتداء على حقوقها

ًانيا  :التفريق بسبب الضرر كالشقاؽ كالنزاع  .كضح ذلك ؟إذا
استمرت ال الفات بين الزكجين ،كتمادل كل كاحد منهما في

اإلساءة إلى اآلخر ،كتعذر اإل الح بينهما فقد أباح اإلسبلـ اللجوء
إىل القاضي من أجل التفريق بسبب الضرر الذم يليق بالزكجة
بسبب إضرار الزكج هبا إضراران ال يستطاع معو دكاـ العشرة الزكجية

بينهما عدد األفعاؿ المؤذية ؟ ُ)كأف يسئ الزكج معاملتهاِ) أك أف
يشتمها ّ) أك أف جيربىا على منكر من القوؿ أك الفعل.ف ذا أثبت

الزكجة دعواىا لدل القاضي عدد كسا(ل اإلًبات ؟ ُ -بشهادة
الشهود أك ِ -اعياؼ الزكج مب ل ىذه األفعاؿ ادلؤذية  ،ككاف ىذا
اإليذاء شلا تستييل معو العشرة الزكجية.أرسل القاضي من يقوـ مبياكلة
اإلصبلح بٌن الزكجٌن ،كاألكىل أف يكوف أىل اإلصبلح أك احلكماف

من أىل الزكجٌن(علل ألهنما أدرل بأحواذلا كاحرص على
مصليتهما ككتم أسراوا
ف ذا تعػذر أف يكونػا مػن أىػل الػزكجٌن فػاف القاضػي خيتػار احلكمػٌن مػن
أىل الرأم كاخلػربة .عدد يشػترط فػي الحكمػين؟ ُ -أف يكونػا رجلػٌن

قػػادرين علػػى اإلصػػبلح ِ -كيقومػػاف ببيػػث أسػػباب الن ػزاع كالشػػقاؽ
فػ ػ ف متكن ػػا م ػػن اإلص ػػبلح فبفض ػػل م ػػن ا﵁ ،كأال اقيح ػػا عل ػػى القاض ػػي
التفريق كعندىا يقوـ القاضي بالتفريق.
ًالثا  :التفريق بسبب الغيبة ك الهجر كالحبس  .كضح ذلك ؟

الغيبة  :يجوز للزكجة التي غاب عنها زكجها غيبة طويلة تتضرر فيها
بسبب غيابو  ،أف تطلب الطبلؽ إىل القاضػي(علل) دفعػا للضػرر عنهػا
 ،كلو كاف للزكج الغائب ماؿ ك ػًن تنفػق منػو علػى نفسػها  .الهجػر إذا

ىجرىا زكجها كلو كاف في مكاف إقامتها.

كك ػػذلك يج ػػوز للزكج ػػة الت ػػي حك ػػم القاضػ ػي بح ػػبس زكجه ػػا ً ػػالث
سنوات فأكثر أف تقيم عليو دعول التفريق بعد مضي سنة من تاريخ

حبسػػو ، .كحيكػػم القاضػػي بػػالطبلؽ كلػػو كػػاف للميبػػوس مػػاؿ يسػػتطيع
اإلنفاؽ منو على زكجتو لماذا يحكم القاضي بالتفريق بين الزكجين ،

كلػػو كػػاف للمحبػػوس مػػاؿ يس ػػتطي االنفػػاؽ منػػو علػػى زكجت ػػو؟ ألف

احلك ػػم ب ػػالتفريق بينهم ػػا س ػػببو الض ػػرر ال ػػذم يلي ػػق هب ػػا م ػػن ج ػراء غيب ػػة
زكجها ا﵀بوس عنها

الػػزكجين  .يهػػدؼ اإلسػػبلـ مػػن تش ػريع الػػزكاج عػػدد أىػػداؼ الػػزكاج؟

بػػالعيوب إذا تػوافرت الشػػركط اآلتيػػة :اذكػػر الشػػركط التػػي مػػن خاللهػػا

يثبت لكل مػن الػزكج كالزكجػة حػق التفريػق بػالعيوب؟ ُ -أف يكػوف
العي ػػب مس ػػتيكما ال ديك ػػن ال ػػربء من ػػو ،أك ديك ػػن بع ػػد زم ػػن طوي ػػل كال
ديكنه ػػا ادلق ػػاـ مع ػػو إال بض ػػرر ،ك ػػاجلنوف كاإلي ػػدز ،كغًنى ػػا م ػػن األم ػراض
ادلعديػػة أك ادلنفػػرة ِ -أال يكػػوف احػػد الػػزكجٌن عادلػػا بعيػػب اآلخػػر حػػٌن
العق ػػد  ،فػ ػ ف ك ػػاف عادل ػػا  ،ف ػػبل جي ػػوز ل ػػو طل ػػب التفري ػػق ّ-أال يرض ػػى
بالعيب حاؿ إطبلعو عليػو أك عنػد حدكثػو إذا حػدث بعػد العقػد  ،فػ ف
رضػػي بػػو صػراحة أك ضػػمنا  ،فػػبل جيػػوز لػػو طلػػب التفريػػق -ْ.أال يكػػوف
العيب مشػيكا بػٌن الػزكجٌنص( علػل) الف لػدل كليهمػا عيبػا  ،دينعػو مػن
إقامة دعول التفريق أمػاـ القاضػي لعلػة ُب اآلخػر  ،إذ ىػو يعػاأ العيػب
نفسو .
الدرس الراب مسا(ل من األحواؿ الش تية ْ التفريق بين
الزكجين بحكم الشرع

عػرؼ التفريػػق بحكػػم الشػػرع :ىػو التفريػػق الػذم ال يتوقػػف علػػى إرادة
الزكج ،كال على حكم القاضي بل يتم بصورة تلقائية إذا كجدت إحدل

الصور ادلوجبة لو كاللعاف كظهور فساد العقد .أسباب أك ور التفريق

بحكم الشرع ؟ ُ -كاللعاف ِ -كظهور فساد العقد.

اللعاف :ىػات مثػاؿ علػى اللعػاف  /اك متػى يشػرع ؟ إذا شػاىد الرجػل
زكجتػػو تػػزأ أك ٌادعػػى عليهػػا م ػػل ىػػذا الفعػػل اك نفػػى نسػػب كلػػدىا لػػو
كأنكػرت الزكجػة ذلػك كمل يكػػن لديػو بينػو ت بػ مػػا ادعػى فػ ف اإلسػػبلـ
قد شرع اللعاف ُب م ل ىذه احلالة بٌن الزكجٌن .على أف يتم ذلك أماـ

القاضػػي عػػرؼ اللعػػاف اللعػػاف لغػػة :مػػن فعػػل لعػػن كاللعػػن مبعػػىن الطػػرد
كاإلبعاد كالسػب.كا ػطالحا :أربػع شػهادات ،مؤكػدات باألديػاف يؤديهػا
الزكج على أف زكجتو اقيف الزنا منتهية امسة يدعو فيو على نفسو
بػػاللعن أف كػػاف مػػن الكػػاذبٌن ،كأربػػع شػػهادات مؤكػػدات تؤديهػػا الزكجػػة
تكػ ِّػذب فيهػػا مػػا اهتمهػػا الػػزكج بػػو ،منتهيػػة امسػػة تػػدعو علػػى نفسػػها
بغضػػب ا﵁ عليهػػا إف كػػاف زكجهػػا مػػن الصػػادقٌن .فػػاف فعػػبل ذلػػك فػػرؽ
بينهما القاضي دكف فرقة مؤبدة ( دائمة) .
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اذكر ًالًة من اآلًار المترتبة على اللعاف ؟ إذا ًب اللعاف بٌن الزكجٌن
ترتػػب عليػػو مػػا يػػأٌب-ُ :يفػػرؽ بػػٌن الػػزكجٌن بسػػبب ادلبلعنػػة فػػبل يعػػود
احدوا إىل اآلخر أبداء فاحلرمة مؤبدة ِ-أذا كذب ادلبلعن نفسو فاف
الطػػبلؽ ُب ىػػذه احلالػػة يعػػد طبلقػػا بائنػػا بينونػػة صػػغرل  ،ك جيػػوز لػػو أف
يراج ػػع زكجت ػػو بعق ػػد كمه ػػر جدي ػػدين كيق ػػاـ علي ػػو ح ػػد الق ػػذؼ ّ-يق ػػع
باللعاف طبلؽ بائن بينونة كربل حىت لو كذب ادلبلعن نفسػو  ،إذا كػاف
الط ػػبلؽ ال ػػذم س ػػببو اللع ػػاف مكمػ ػبلن للػ ػ بلث طلق ػػات ك يك ػػوف ذل ػػك
كم القاضي -ْ.سقوط حد القذؼ عن الزكج كحد الزنا عن الزكجػة
بادلبلعنة.
ٓ-انتفػاء نسػب احلمػل مػػن الػزكج بادلبلعنػة إف كػاف اللعػاف منصػبا علػػى
نف ػػي نس ػػب احلم ػػل ،أم ػػا إذا ك ػػاف اللع ػػاف منص ػػبا عل ػػى الزن ػػا فقػ ػ دكف
التعرض لليمل ف ف الطفل يتبع نسب أبيو( علل ) الف مبلعنتو كان
على الزنا كمل تكػن علػى نفػي نسػب الطفػل-ٔ .بػٌن حكػم مهػر الزكجػة
ادلبلعنو ؟ ادلهر من حقوؽ ادلرأة فبل جيوز للزكج ادلبلعػن أخػذ شػيء منػو

إال إذا كاف اللعاف متى تستحق الزكجة نتػف المهػر ؟ قبػل الػدخوؿ
فتأخذ الزكجة نصف ادلهر.

عرؼ العدة ؟ لغة  :من العد كىػو اإلحصػاء  .ا ػطالحان :مػدة مقػدرة
شػػرعا ديتنػػع علػػى ادلػرأة خبلذلػػا الػػزكاج كمقػػدماهتا كاخلطبػػة عنػػدما لصػػل
الفرقة بينها كبٌن زكجها بسبب ادلوت أك الطبلؽ بعد الدخوؿ اك اخللوة
الشرعية الصييية
ال لوة الشرعية التحيحة  :اختبلء الزكج ك الزكجػة ُب مكػاف يامنػاف
فيو اطبلع الناس عليهما ك مل يكن مثة مانع من دخوؿ الزكج بالزكجة .

بين الحاالت التي تجب فيها العدة على المرأة ؟ ُ -إذا مات

عنها الزكج ُب زكاج صيي :سواء كاف ادلوت قبل الدخوؿ أك بعده ف هنا
تعتد عدة الوفاة -ِ.إذا مت الفرقة بٌن الزكجٌن بسبب الطبلؽ أك
الفسخ بعد الدخوؿ  -ّ.إذا مت الفرقة بٌن الزكجٌن بعد اخللوة
الصييية ُب حاؿ كوف العقد صيييان.
علل :تشري اإلسالـ للعدة على المرأة المتوفى عنها زكجها ُ.

)التأكد من براءة الرحم كخلوه من احلمل كي ال تل األنساب كىذا
ال ديكن الوقوؼ عليو على اليقٌن إال مبركر فية العدة  )ِ.إعطاء
الزكجٌن الفرصة (علل) للندـ على ما كقع من طبلؽ كمتكينهما من

الرجوع لبعضهما )ّ .احلداد على الزكج ادلتوَب حزنا عليو كاحياما

كتقديران دلكانتو ،كفيها معىن الوفاء عند انتهاء الزكجية.مالحظة :
الجواب نقطو ُ ك ّ فقط
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اذكر أنوع العدة  -ُ.العدة بالحيض :للمرأة ال ليو كتنف

ُب

حالة الطبلؽ تكوف عدهتا ثبلث حيضات كالقرء ىو الحيِ -العدة

باألشهر :أ)ادلرأه ال ال تحيض لصغرىا اك كربىا ُب حالة الطبلؽ أك

الفسخ تكوف عدتها ًالًو اشهر قمرية ب) ادلتوُب عنها زكجها كىي
غًن حامل كعدهتا أربعو اشهر كعشره اياـ قمرية

ّ -العدة بوض الحمل :بسبب الطالؽ أكالفسخ :بوضع احلمل
(طال ادلده اك قصرت ) بسبب الموت :تعتد بأبعد االجلين إ ما

بوضع احلمل أك أربعة اشهر كعشرة اياـ .المطلقة قبل الدخوؿ

كال لوة ال عدة لها،

الدرس ال امس تنظيم النسل كتحديده

ما المقتود بتنظيم النسل؟ىو التيكم ادلؤق ُب اإلصلاب بقصد
ادلباعدة بٌن فيات احلمل  ،أك إيقافو دلدة معينة من الزماف إذا دع

إليو حاجة معتربة شرعا  .اذكر ورة تنظيم النسل أك تنظيم األسرة

في عهد الرسوؿ ؟ العزؿ يق تنظيم النسل بين األزكاج

لمبررات عدة  ،كضح اًنين منها  ُ.اخلشية على حياة األـ أك

صيتها بسبب تتابع احلمل أك الوضع إذا عرؼ ذلك بتجربة أك إخبار
طبيب ثقة ِ)اخلشية على األكالد عند تتابع احلمل أف تسوء صيتهم

أك أف تضطرب تربيتهم إذا كاف ىناؾ تتابع ُب ادلواليد ّ)ما يترتب
على ؟ كجود مرض ضار أك و
معد خيشى أف ينتقل لؤلطفاؿ فيجب من
الحمل  ،حىت يتم التأكد من الشفاء .تشترط إلباحة تنظيم النسل

شركط خمسة  ،اذكرىا-ُ.أف يكوف باتفاؽ الزكجٌن كتراضيهما

معان(،علل) فلو أراد أحدوا تنظيم النسل كرفو اآلخر ذلك ،يتبح

التنظيم محرمان .فالنسل حق مشيؾ لكبل الزكجٌن  ،فبل بد من اتفاؽ

إرادهتما معان كرضاوا بالتنظيم-ِ.أف يكوف اتفاؽ الزكجٌن على التنظيم
زلددان بفية زمنية مؤقتة-ّ .أف ال ييتب على تنظيم النسل ضرر بادلرأة
ْ-أف ال يكوف ُب تنظيم النسل اعتداء على َحل قائم ( اإلجهاض )
ٓ -أف تكوف كسيلة تنظيم النسل مشركعة .
تحديد النسل :منع اإلصلاب أك لديده دكف مسوغ شرعي .ما حكم
تحديد النسل؟ ال جيوز إصدار قانوف عاـ حيد من احلرية ُب اإلصلاب
تلزـ بو الدكلة رعايها ،يحرـ استئتاؿ القدرة على اإلنجاب في

الرجل كالمرأة ما لم تدع إلى ذلك ضركرة شرعية .كقد استدؿ

الفقهاء على ذلك بأدلة منها :األدلة الشرعية الدالة على حث

اإلسبلـ على الزكاج ك اليغيب بالنسل  ،كحث رسوؿ ا﵁ من الزكاج

بادلرأة ك ًنة اإلصلابَِ ،لديد النسل يتعارض مع مقاصد الشريعة
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اإلسبلمية،استنتج السبب من ذلك التعارض إف حفظ النسل من
مقاصد اإلسبلـ العليا ،كىو إحدل الضركريات اخلم ال جاء
اإلسبلـ للميافظة عليها .كبقاء النوع اإلنساأ ال يكوف إال بدكاـ
التناسل كالعمل على حفظو كتقوديو ،كلديد النسل يتعارض مع ىذا

ادلقصد العظيم -ّ.حاجة األمة اإلسبلمية إىل القوة العددية ُب

رلاالت احلياة ادلختلفة يعها ْ-ثبوت الضرر الصيي ك النفسي
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ا﵀افظػػة علػػى أم ػواؿ اليتػػيم كعػػدـ االسػػتيبلء عليهػػا أك إنفاقهػػا ُب مػػا ال
مصػ ػػلية لليتػ ػػيم بػ ػػو ب ) حػ ػػث اإلسػ ػػبلـ علػ ػػى اسػ ػػت مار أم ػ ػواؿ اليتػ ػػيم
كتنميتهاّ -كجوب تسليم اليتػيم أموالػو عنػد بلوغػو سػن الرشػد دكف أف
يكػػوف زلجػػوران عليػػو ْ--تربيػػة اليتػػيم اليبيػػة الصػػاحلة ،ادلتم لػػة بػػااللتزاـ
الػديين كاخللقػي حػىت يبقػى اليتػيم مواطنػا صػاحلا فػاعبل ُب أمتػو كرلتمعػو
تقوـ مؤسسات أردنية متعددة تعنى باأليتاـ س ثمي ًالًان منها؟ُ-كُب

بادلرأة عند منعها من اإلصلاب ص ك صابتها بالقلق كاالضطراب النفسيٌن
كعدـ انسجامها مع زكجها كك ًن من اآلثار اجلانبية األخرل( علل )

األردف أنشػػئ مؤسسػػة تنميػػة أمػواؿ األيتػػاـ كالػ تعػػىن باسػػت مار أمػواؿ
األيتاـ كتنميها من اجل تأمٌن األرباح ذلػم ،حيػث تضػاؼ ىػذه األربػاح
إىل أمواذلم ككل ذلك كفق أحكاـ الشريعة اإلسبلميةِ -كما أف ىنالك
عيػػات تعػػىن باأليتػػاـ الػػذين ال مػػاؿ ذلػػمّ -كمػػدارس لتعلػػيمهم ْ-
كىنػاؾ بعػو ادلؤسسػات اخلاصػة الػ تنفػق علػى األيتػاـ كتتعهػدىم منػػذ

الدرس السادس  :اليتيػم فػي اإلسػالـ

الجميػ ػ مض ػػاعفة جه ػػودىم(عل ػػل) لتق ػػدمي الرعاي ػػة البلزم ػػة ذل ػػذه الفئ ػػة

ألف الذرية ىي ما يضمن استمرار احلياة الزكجية كاستقرارىا عرؼ

اإلجهاض كبين حكمو م التعليل ؟ إسقاط اجلنٌن قبل اكتماؿ مدة
احلمل الشرعي  ،كحكمو التيرمي إال لضركرة شرعية كطبية بشهادة
أطباء مسلمٌن عدكؿ ثقات ص ألنو اعتداء على ادمي لو كرامتو.

المقتود باليتيم ؟ اليتيم من فقد أباه كىو صغًن ف ذا كصل سن البلوغ

مل يعػ ػػد يتيمػ ػػا ،ب ػ ػػين اىتم ػ ػػاـ اإلسػ ػػالـ ب ػ ػػاليتيم ؟ ُ) أكل ػ ػ الش ػ ػريعة
اإلسبلمية اليتيم عناية فائقة ِ)كح على رعايتو كا﵀افظة علػى أموالػو
ّ)كحذرت من التجاكز علػى حقوقػو ْ) كمػن جهػة أخػرل فقػد أىابػ
مبسػػاعدتو كالعنايػػة بػػو كمراعػػاة أحوالػػو بتهذيبػػو كتأديبػػو كمػػا يرعػػى الوالػػد
أبن ػ ػػاءه .اذكرمظػ ػ ػػاىر اىتمػ ػ ػػاـ اإلسػ ػ ػػالـ بػ ػ ػػاليتيم ؟ ُ -احل ػ ػػث عل ػ ػػى

اإلحساف إليو فقد أكصى ا﵁ -سبيانو كتعاىل -باليتيم كذكره ُب أك ر
ً
ػيم فى ىػبل تىػ ٍق ىهػ ٍػر " كجػو الداللػػة:ففػي اآليػػة
مػن آيػة ،قػػاؿ تعػاىل  ":فىأ َّىمػا الٍيىتػ ى
هنػػي عػػن اإلسػػاءة إىل اليتػػيم كدعػػوة ُب ادلقابػػل إىل كجػػوب إكرامػػو كقػػد
أش ػػارت اآلي ػػات الكردي ػػة ك ػػذلك إىل ت ػػامٌن م ػػا حيت ػػاج إلي ػػو م ػػن طع ػػاـ
كشػراب ككسػػاء -إف كػػاف ُب حاجػػة إليػػو دلػػا ُب ذلػػك مػػن اجػػر كث ػواب
من ا﵁ تعػاىل.بين كيف حر ت السنة النبوية على االىتماـ بػاليتيم؟

ا) أمػػا ُب السػػنة الشػريفة فقػػد حػػث النػػيب علػػى إيػواء اليتػػيم كاإلنفػػاؽ عليػػو،
ككفالت ػػو ب )كق ػػد بلغػ ػ كفال ػػة اليت ػػيم منزل ػػة رفيع ػػة حي ػػث ع ػػدىا رس ػػوؿ ا﵁
أفض ػػل البي ػػوت ى ػػو البي ػ ػ ال ػػذين حيس ػػن في ػػو إىل يت ػػيم ج )التي ػػذير م ػػن
اسػػتغبلؿ ضػػعف اليتػػيم كاالعتػػداء علػػى أموالػػو( علػػل )لعػػدـ كجػػود مػػن يرعػػى
مصاحلو كحيافظ عليها ،كقد بػٌن ا﵁ تعػاىل بػأف الػذين يسػيئوف لليتػيم كيػأكلوف
مال ػػو إمن ػػا ي ػػأكلوف ُب بط ػػوهنم الن ػػار ي ػػوـ القيام ػػة مب ػػا ص ػػنع أي ػػديهم .لليت ػػيم

حقوؽ كثيرة عدد اذكر أربعػة منهػا؟ ُ-تػأمٌن مػا حيتػاج إليػو اليتػيم مػن
احلاج ػػات األساس ػػية الػ ػ ال تق ػػوـ حيات ػػو إال هب ػػا م ػػن الس ػػكن كالطع ػػاـ
كالشػراب كالبػػأس كالعػػبلج  ،لػػذلك تنوعػ الػػدعوة إىل مسػػاعدة األيتػػاـ

كاألخػػذ بأي ػػديهم(عل ػػل ) لتػػأمٌن احتياج ػػاهتم ادلعيش ػػية -ِ .ا) كج ػػوب

الطفول ػ ػػة إِل أف يص ػ ػػلوا إىل أعل ػ ػػى ادلراح ػ ػػل العلمي ػ ػػة كالمطل ػ ػػوب م ػ ػػن
ادلسػػاعدة ُب تنشػػئتها الصػػييية علػػل كحػػىت ال تصػػب :عنصػػر ريػػب
يسػػيء إىل ىػػذا اجملتمػػع كيهػػدد أمنػػو كاسػػتقراره .بػػين المقتػػود بػػالتبني؟

ىػػو أف ينسػػب الولػػد إىل غػػًن كالديػػو احلقيقيػػٌن ( األصػػليٌن ) حيػػث إف
ىػػذه عػػادة مػػن عػػادات اجلاىليػػة  ،تتنػػاَب مػػع حقػػوؽ الطفػػل ُب اإلسػػبلـ
كادلتم ل قو ب بوت صلتو بوالديو كأجػداده كىػذا أمػر حرمػة اإلسػالـ،

بما يثبت نسب الطفل ؟ فالنسب ي ب بالزكاج الصيي :ادلشركع

***************************************
الوحدة السادسة النظم اإلسالمية
الدرس األكؿ  :أىمية التالة في حياة المسلم
أىمية التالة ُ -الركن الثاني من أركاف اإلسالـ بعد الشهادتين
 ،كلهذا كانت التالة أكؿ عبادة فرضت على المسلمين ،فقد

فرضت في مكة قبل الهجرة في ليلة اإلسراء كالمعراج  -ِ .سبب
ىف نػى ٍهرا بًب ً
اب
في تكفير الذنوب كال طايا قاؿ  " :أ ىىرأىيٍػتي ٍم لى ٍو أ َّ ن ى
أىح ًد يكم يػغٍت ًسل ًمنٍو يك َّل يػووـ مخىٍ مَّر و
ات ىى ٍل يػىٍبػ ىقى ًم ٍن ىد ىرنًًو ىش ٍيءهّ-
ىى
ى ٍ ى ى ي ي ىٍ
عمود الدين كركن أساس من أركانو فمن حفظ الصبلة فقد حفظ
دينو كمن ضيعها كاف دلا سواىا من العبادات أضيع كمن ىنا شدد
الرسوؿ على أدائها كحذر من تركها عنو أف رسوؿ ا﵁ قاؿ لو " :
ٍس ٍاألىم ًر يكلِّ ًو كعم ً
وؿ اللَّ ًو
ودهً ىكًذ ٍرىكةً ىسنى ًام ًو قيػ ٍل ي بػىلىى يىا ىر يس ى
أىىال أ ٍ
يخً يرب ىؾ بًىرأ ً ٍ
ى ىي
الص ىبلةي كًذركةي سنى ًام ًو ًٍ
اؿ ىرأٍس ٍاأل ٍىم ًر ًٍ
اد"ْ -أكؿ
اجل ىه ي
اإل ٍس ىبل يـ ىك ىع يم ي
ودهي َّ ى ٍ ى ى
قى ى ي
ما سيحاسب عليو اإلنساف يوـ القيامة شدد اإلسبلـ على ضركرة
ا﵀افظة عليها ُب األحواؿ كلها
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ٓ -آخر ما ك ى بها الرسوؿ قبل كفاتو ،إشارة منو معرفة
اإلنساف بأوية الصبلة كأهنا آخر ما كصى هبا الرسوؿ قبل كفاتو إىل
ضركرة ا﵀افظة عليها كااللتزاـ بأدائها ألويتها بالنسبة للمسلم ُب الدنيا

كاآلخرة  .للتالة آًار كثيرة تتعلق بم تلف جوانب حياة

المسلم عدد أربعة منها؟ الجانب الركحيُ-حيتاج اإلنساف دائمان
إىل ما يربطو با﵁ تعاىل علل )ُ:ليستمد منو القوةِ) حىت ال تطغى عليو
احلاجات ادلادية كادلصاّب الشخصية شلا يؤدم إىل فساده كبالتاِل فساد
اجملتمع الذم يعي فيو -ِ .كالصبلة ىي الراب بٌن اإلنساف كخالقو كىي
ال متده بالقول اإلديانية ال البد منها علل؟ لصبلحو كصبلح اجملتمع
بشكل عاـ -ّ.ففي الصبلة يكوف العبد أقرب ما يكوف إىل ربو فيسألو ما
يريد ْ-كىي تريب فيو عقيدة طاعة أكامر ا﵁ تعاىل ٓ -ك تبث فيو األمل
كعدـ اليأس كتدعوه إىل التماس العوف من ا﵁ تعاىل-ٔ .كالصبلة تري:

ادلسلم من التوتر كالضغ النفسي الذم قد يتولد لديو نتيجة ضغوطات

العمل كشلارساتو اليومية الجانب السلوكي كاألخالقيُ-إف ادلسلم إذ

يستشعر عظمة الوقوؼ بٌن يدم ا﵁ تعاىل مخ مرات ُب اليوـ كالليلة .
ِ-ييسخ اإلدياف با﵁ ُب قلبو كُب نظرتو إىل العامل ادلادم فيجعلو موضع
تفكًن للوقوؼ على عظمة خالقو ،كجيعلو موضع تسخًن للوقوؼ على النعم
ال أنعمها ا﵁ تعاىل على اإلنساف ُب ىذا العامل ادلادم -ّ.فيصب :إلديانو
أثر فاعل ُب حياتو  ،فتقبل نفسو على الطاعات فيتدع عن الشهوات ا﵀رمة
ال تدفعو إىل اآلثاـ كادلنكرات-ْ.كما أف الصبلة تريب ُب ادلسلم االنضباط
كاحياـ الوق من خبلؿ التزامو بأداء الصلوات ُب أكقاهتا ا﵀ددة
ٓ-كالصبلة توطن النف اإلنسانية على ال بات كقوة اجلأش ،خصوصان إذا ما
شعر اإلنساف أف ا﵁ عز كجل خالق البشر كرازقهم سبيانو كتعاىل معو ُب
ىذه احلياة يوفقو كيسدد خطاه ،شلا يذكره بفضل ا﵁ تعاىل عليو ،فاإلنساف
بطبعو يصاب باجلزع كاخلوؼ إف أصابتو مصيبة  ،كقد يدفعو حبو للماؿ قد
يدفعو إىل الحرص عليو كمنعو عن عباد ا﵁ تعاىل ٔ -فتأٌب الصبلة لتغرس
ُب نف ادلسلم جوانب اخلًن فتيضة على اإلنفاؽ كعدـ اخلوؼ من الفقر
ألف الرزؽ بيد ا﵁ تعاىل فهو الرزاؽ جلميع العباد-ٕ.كما أف للصبلة أثران
كبًنان ُب تربية ادلسلم على الصرب كاجللد لدكرىا الكبًن ُب فيف ادلصيبة عنو

- ٖ.كما أف ذلا أثران كبًنان ُب ما تغرسو من قيم كأخبلؽ كاألخوة كادلساكاة
كاالنضباط عند الفرد ادلسلم .الجانب ألبدني ُ-للصبلة أثر كبًن ُب

ا﵀افظة على جسم اإلنساف  ،فهي طهارة كنظافة(علل)ألف من شركطها
طهارة ال وب كالبدف كادلكاف.كمن ىنا جاء أمر ا﵁ تعاىل للمسلم أف يأخذ
زينتو عند الذىاب إىل ادلسجد يث يكوف طيب الرائية حسن ادللب ،
رلتنبان كل ما يؤذم إخوانو ادلصلٌنُ -ّ.ب الصبلة صية للبدف كقوة،
فادلسلم الذم يستيقظ مبكران لصبلة الفجر كيذىب للمسجد يستقبل يومو
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يوية كنشاط ينعك أثره عليو طواؿ ذلك اليوـ-ْ.ككذلك يظل يقظا
متنبها ألداء بقية الصلوات ُب أكقاهتا

الجانب العقلي كالنفسيُ-أمر ا﵁ تعاىل عباده ادلؤمنٌن باخلشوع ُب

الصبلة ِ -ال شوع  :ىو استيضار الذىن ُب الصبلة كاإلعراض عما
سواىا كىذا اخلشوع يؤدم إىل تنمية اليكيز الذىين عند اإلنساف كلذلك
كان الدعوة إىل التدبر ُب أقواؿ كأفعاؿ الصبلة فتنمو لديو بذلك ملكة
اليكيز ّ-تصب :أكرب معٌن لو ُب سائر األعماؿ ال يزاكذلا شلا يؤدم إىل
صلاح اإلنساف ُب حياتو كلها.
الجانب االجتماعيُ-ال يقف أثر الصبلة كدكرىا ُب حدكد دائرة ادلصلي

الفردية بل تتعداه إىل رلاالت اجملتمع ادلختلفة لتقوـ احلياة االجتماعية كما
أرادىا ا﵁ تعاىل -ِ.بٌن أمرين يوضياف دكر الصبلة ُب تربية ادلسلم
اجتماعيان؟ كلذلك جاءت الصبلة ُب جانبها اليبوم االجتماعي ُ -لث
على مساعدة الناسِ -كإطعاـ الفقراء ّ-ترل ادلصلي يلتزـ األخبلؽ
اإلسبلمية ُب تعاملو مع غًنه من الناس ،كال تصدر عنو كلمة سوء ُب تعاملو
مع إخوانو ادلصلٌن  ،فبل يكذب  ،كال يغتاب  ،كال يسب كال يلعن  ،بل
ينشر بلسانو اخلًن كالفضيلة بٌن الناس ْ-كما أف الصبلة جاءت مقينة
بكف األيدم عن الظلم كالعدكاف عن اآلخرين-ٓ.فهو بصبلتو دائم الذكر
﵁ تعاىل متذكرا أكامره ك نواىيو ٔ-لتنقطع بذلك جذكر اجلردية كيسود
األمن كاالستقرار ُب اجملتمع اإلسبلمي(-ٖ.علل) كمن أجل ا﵀افظة على
اجلانب االجتماعي جاء األمر باحلث على صبلة اجلماعة كتسوية الصفوؼ
فيها.؟شلا يشيع ركح األلفة كادلودة بٌن ادلصلٌن كيغرس فيهم النظاـ كاالنضباط

الدرس الثاني  :الجهاد في اإلسالـ

الجهاد لغة  :بذؿ الوسع كالطاقة.ا طالحا  :فهو بذؿ الوسع كالطاقة

ُب الدعوة إىل ا﵁ إلعبلء كلمتو .بين حكم الجهاد في سبيل اهلل؟ أ-
اجلهاد ُب األصل فرض كفاية :إذا قاـ بو بعو ادلسلمٌن كأدكه سق
عن الباقٌن ما دام الكفاية حصل هبم ب -فرض عٌن :ف ذا مل يقم

باجلهاد أحد ف ف ادلسلمٌن يعان يأمثوف بيكو يتبح الجهاد فرض

عين في أحواؿ خا ة :اذكرىا؟ُ  -حالة االعتداء على

ادلسلمٌن  :إذا نزؿ عدك ببلد من ببلد ادلسلمٌن ،تعٌن على أىل ذلك

البلد قتاذلم كدفعهم ،كعلى باقي ادلسلمٌن إعانتهم بادلاؿ كالسبلح
كبالنف  ،ف ذا مل يستطيعوا انتقل فرض العٌن على من جياكرىم حىت
ً َّ ً
َّ ً
ين
ين آى ىمنيوا قىاتليوا الذ ى
تتم ىزدية العدك كدحره .قاؿ تعاىل " :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
يػىليونى يك ٍم ًم ىن الٍ يكفَّا ًر ِ-حالة النفًن العاـ  :إذا أعلن احلاكم ادلسلم
النفًن العاـ أك استنفر رلموعة معينة ،كجب طاعتو ّ.قاؿ تعاىل" :يىا
ً ً
َّ ً
يل لى يك يم انٍ ًفيركا ًُب ىسبً ًيل اللَّ ًو اثَّاقىػ ٍلتي ٍم إً ىىل
أىيػُّ ىها الذ ى
ين آى ىمنيوا ىما لى يك ٍم إذىا ق ى
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ٍاأل ٍىر ً
ض"  -حالة حضور ادلعركة  :يتعٌن علي من حضر ادلعركة

مواجهة األعداء كادلشاركة ُب القتاؿ كحيرـ عليو اذلركب من ادلعركة .قوؿ
ً ً َّ ً
َّ ً
وى يم
ين ىك ىفيركا ىز ٍح نفا فى ىبل تيػ ىولُّ ي
ين آى ىمنيوا إ ىذا لىقيتي يم الذ ى
ا﵁ تعاىل" :يىا أىيػُّ ىها الذ ى

ٍاأل ٍىدبى ىار" عدد أنواع

الجهاد؟ُ-الجهاد بالنفس :اخلركج للقاء

العدك ،كمباشرة قتالو ،كاستخداـ السبلح ،كادلشاركة فعليا ُب ادلعركة كبذؿ

النف ُب سبيل ا﵁ تعاىل ،كىو أقصى ما ديكن أف يطلب من ادلسلم-ِ .
الجهاد بالماؿ :بذؿ ادلسلم ادلاؿ ُب جتهيز اجلي بوسائل القتاؿ ادلختلفة
كتزكيدىا بادلؤكنة البلزمة ككسائل النقل ككل ما لتاج إليو اجليوش إلصلاز

مهامهاّ-الجهاد بالكلمة :اجلهاد بالساف /ك القلم باقامة احلجة على
االعداء ك دعوهتم اىل ا﵁ تعاىل كيشمل كذلك ُ-اخلطابة- ِ/كالكتابةّ-
كالشعر كما شابو ذلك علل شلا يرد بو على األعداء  ،ك يرفع معنويات

ادلقاتلٌن اذكر أربعة من األمور تدخل في الجهاد بالماؿ؟ ُ) كيدخل
ُب اجلهاد بادلاؿ :إقامة ادلصانع احلربية ِ) كبناء القبلع كاحلصوفّ)بناء
كادلطارات كادلوانئ ال حيتاج إليها ُب قتاؿ األعداء  )ْ.كإنشاء ادلراكز
الصيية كادلستشفيات العبلجية للمقاتلٌن كأسرىم ٓ) كإنفاؽ ادلاؿ
عليهم كعلى ذكيهم.

بين أىمية الجهاد ؟ دفع باطل ادلشركٌن  .كرفع الظلم الذم يوقعونو

بادلؤمنٌن .كرد للعدكاف الذم يشهركنو ُب كجو ادلسلمٌن ك الدعوة
اإلسبلمية  .كمنها كذلك َحاية الدين من أم عدكاف .

اإلرىاب ىو العدكاف الذم ديارسو أفراد أك اعات أك دكؿ بغيان على
اإلنساف أك على حق من حقوقو
قارف

الهدؼ

الفئة المستهدفة

اجلهاد

يهدؼ إىل الدفاع عن األكطاف
كرد العدكاف كَحاية حرية نشر
الدعوة اإلسبلمية كَحاية
ادلستضعفٌن ُب األرض  ،كال
جييز إال قتاؿ ا﵀اربٌن ادلعتدين

كال جييز إال قتاؿ ا﵀اربٌن
ادلعتدين فق

عدكاف عب ي يهدؼ إىل
االعتداء على األنف
كاألعراض كاألمواؿ بغًن كجو

يستهدؼ الفئات يعها دكف
است ناء سواء أكاف رجبل أـ

اإلرىاب

حق

امرأة أـ طفبلن أـ شيخان مسنان.

بعمػػاف
ا ػػدر مجم ػ الفقػػو اإلسػػالمي الػػدكلي فػػي دكرتػػو السػػابعة عشػػر ٌ
مجموع ػػة م ػػن الق ػػرارات الت ػػي تزي ػػل الل ػػبس كتمنػ ػ ال ل ػػط ب ػػين الجه ػػاد

كاإلرىػ ػػاب اذك ػ ػػر أربع ػ ػػة منه ػ ػػا ؟ ُ-لػ ػػرمي أعمػ ػػاؿ اإلرىػ ػػاب ك أشػ ػػكالو ك
شلارسػػاتو يعهػػا  ،ك اعتبارىػػا أعمػػاال إجراميػػة تػػدخل ضػػمن جرديػػة احلرابػػة ك
أينما كقع كآيا كاف مرتكبوىا ِ -التمييز بٌن جػرائم اإلرىػاب كبػٌن ادلقاكمػة
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ادلشػػركعة لبلحػػتبلؿ بالوسػػائل ادلقبولػػة شػػرعا علػػل الف اذلػػدؼ مػػن ادلقاكمػػة

ادلشركعة إلزالة الظلػم كاسػيداد احلقػوؽ ادلسػلوبة  ،كىػو حػق معػيؼ بػو شػرعا
كعقبل كأقرتو ادلواثيق الدكلية ّ -كجوب معاجلة األسباب ادلؤدية لئلرىاب
ْ-التأكيػػد علػػى أف اجلهػػاد للػػدفاع عػػن العقيػػدة اإلسػػبلمية كَحايػػة األكطػػاف
كلريرىػػا مػػن االحػػتبلؿ األجنػػيب لػػي مػػن اإلرىػػاب ُب شػػيء ،مػػا داـ اجلهػػاد
ملتزما فيو بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية.

الدرس الثالث  :حقوؽ اإلنساف في اإلسالـ

ما المقتود بحقوؽ اإلنساف في اإلسالـ  :ما أثبتتو الشريعة اإلسبلمية
لئلنساف من مصاّب كميزات على سبيل االختصاص كألزم

اجلميع

الشرعية .أقاـ اإلسالـ حقوؽ اإلنساف على

باحيامها طبقان للضواب
مجموعة من األسس اذكر ًالًة منها ؟ُ-كحدة األ ل للجنس

البشرم :حيث إف ا﵁ خلق الناس نيعا من نف
دافعا إىل التعارؼ
االختبلفات بينهم ُب اجلن أك اللوف ينبغي أف يكوف ن
كالت لفِ -المساكاة بين الناس :ساكت الشريعة اإلسبلمية بٌن الناس
كاحدة .كإف كجود

يعان ُب احلقوؽ كالواجبات

ّ -الكرامة اإلنسانية  :من :ا﵁ ىذه الكرامة للناس يعان ببل است ناء

حقوؽ اإلنساف في اإلسالـ ىات مثاؿ كاحدان حيحان على كل مما ياتي

ُ -الحقوؽ الش تية :أ-حق

الحياة شرع اإلسبلـ القصاص( علل)

حفظان حلياة اإلنساف كصيانة ألمن اجملتمع كاستقراره.ب -حق الكرامة حق
اإلنساف أف يكوف مكرمان ال يتعرض للقهر كالظلم كال يعامل باحتقارج-
حقو في العي

اآلمن المستقر حق الفرد أف يشعر باألماف على نفسو

كمالو كعرضو كال جيوز االعتداء عليو أك تعذيبو أك سجنو أك تركيعو دكف كجو
حق د-حق المواطنة حق اإلنساف ُب ادلواطنة :كيشتمل على حقو ُب ُ-
اجلنسية ِ -كاإلقامة ّ -كالتنقل ْ -كاالنتفاع باخلدمات العامة ال تقدمها

الدكلة لرعاياىا  -ِ .الحقوؽ االعتقادية كالفكرية اذكر أساس

الحقوؽ االعتقادية كالفكرية؟ ُ -التكليف ِ -حرية االختيار

أبرز الحقوؽ االعتقادية :أ -حرية التدين

أقر اإلسبلـ لغًن ادلسلمٌن

حق اعتناؽ الدين الذم يريدكف كهنى عن إجبارىم على التزاـ دين ال يرضونو
ألنفسهم حذر ُب الوق نفسو من االرتداد ادلسلمٌن عن اإلسبلـ بعد
اعتناقو كرتب على ذلك عقوبة رادعة علل َحاية ألمن اجملتمع كاستقراره

كحفظان للنظاـ العاـ.

أبرز الحقوؽ الفكرية -ُ :حق التعليم أعطى اإلسبلـ للفرد حق التعلم

كاختيار نوع العلم الذم يرغب ُب تعلمو ما داـ ال يتعارض مع مبادئ
اإلسبلـ علل ألف العلم كسيلة للكشف عن سنن الكوف كنواميسو كأسراره

ال تدؿ على عظمة ا﵁ تعاىل.ب -حرية الرأم كالفكر

هنيو عن

التقليد األعمى علل ألف اإلسبلـ يريد بناء الشخصية ادلبدعة القادرة على
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استيعاب كل ما ىو جديد

ّ-الحقوؽ السياسية

بين الواجبات التي فرضها اإلسالـ على المرأة .أ الواجبات الدينية :
أقرت الشريعة اإلسبلمية رلموعة من احلقوؽ

السياسية لئلنساف منهاُ -حقو ُب توِل ادلناصب العامة ُب الدكلةِ -كحقو

ُب اليش :كاالنتخابّ -كشلارسة األنشطة السياسية كافة ضمن أنظمة
اإلسبلـ كتشريعاتو.
ْ -الحقوؽ االقتتادية :أ حق العمل :ما مسؤكلية الدكلة في ما
يتعلق بحق اإلنساف في العمل ؟ كأكجب على الدكلة أف هتيئ العمل

للقادرين عليو .ب) حق التملك :أعطى اإلسبلـ للفرد ادلسلم حق التملك
مراعيان بذلك طبيعتو كفطرتو مبا حيقق مصليتو كحيافظ على مصلية اجملتمع

اذكر مميزتين من مميزات حقوؽ اإلنساف في اإلسالـ؟ كىكذا يتبٌن أف
ىذه احلقوؽ ليس نظريات رلردة بل ىي كاقع عملي كشلارسة سلوكية يومية
ُب اجملتمع ادلسلم .رىب اإلسبلـ الناس عليها .كأكجد الوازع الداخلي دلراقبتها
كقد عمل الشريعة اإلسبلمية على صيانة ىذه احلقوؽ عن طريق تربية
النف تربية صاحلة كعن طريق تشريع نظاـ عقوبات رادع يعمل على صيانتها

كدينع من االعتداء عليها .

الدرس الراب  :حقوؽ المرأة ككاجباتها في اإلسالـ

ىات مثاؿ على حق من الحقوؽ ال ا ة بالمرأة في اإلسالـ -ُ:حق

النفقة :أكجب اإلسبلـ للمرأة حق النفقة(علل) كذلك حفظا للمرأة كصيانة

ذلا-ِ.

يقر اإلسبلـ حق ادلرأة ُب قبوؿ اخلاطب أك
حق اختيار الزكج إذ ٌ

رفضو كقد شرع اإلسبلـ اخلطبة قبل االرتباط بعقد الزكاج(علل) ليتعرؼ كل

من الرجل كادلرأة إىل اآلخر ،على أف يتم ذلك ُب احلدكد الشرعية -ّ.حق

مراعاة أحوالها ال ا ة :ماذا يترتب على كل مما يأتي من الناحية

الشرعية أ)فاسق عنها الصبلة كالصوـ ُب أياـ احليو كالنفاس .ب) فمن
حقها أف تعامل مبا يناسب كضعها ُب ىذه الفية .كحيقق التزامها باإلحكاـ

الشرعية هبذا اخلصوص ْ-
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حق حضانة طفلها  :أعطى اإلسبلـ ادلرأة

حق حضانة طفلها(علل) الف فيو تلبية حلاجة نفسية عند األـ كطفلها كىي
األك ر حنوا كشفقة عليو ٓ -حق الميراث :كيف ترد على من يدعوف أف
اإلسالـ ميز بين الذكر ك األنثى في الميراث ؟جعل نصيب ادلرأة نصف
نصيب الرجل ُب درجة االستيقاؽ الواحدة كفق ما ىو مقرر ُب نظاـ
ادلًناث ما الحكمة من ذلك ؟ كاحلكمة ُب ذلك أف الشرع اإلسبلمي قد

َحل الرجل كاجبات أخرل م ل النفقة ك تقدمي ادلهر فاقتضى التوازف ك
التكامل بينهما على أف تأخذ نصف نصيبو من ادلًناث كىذا لي متيزا بٌن
الذكر ك األن ى بدليل أف ىناؾ حاالت يكوف فيها نصيب ادلرأة مساكيان

لنصيب الرجل ُب ادلًناث ك ُب حاالت أخرل يزيد نصيبها عن نصيبو ىات

مثاؿ األـ تأخذ أكثر من األخ عند عدـ كجود االبن.

عندما تبلغ الفتاة سن التكليف تصب :مطالبة بالتكاليف ال فرضها الشرع،

كمن التكاليف المفركضة على المرأة اذكرىا ُ -االلتزاـ باللباس الشرعي
ِ -كعدـ التربجّ -كجتنب اخلضوع ُب القوؿْ -ك االختبلط ا﵀رـ .ب
الواجبات العا(لية :ادلرأة مطالبة بأداء حقوؽ أىلها عليها :كالوالدين
كاإلخوة كاألقارب من الرب ك اإلحساف أليهم أك صلة الرحم أك أداء
حقوقهم العامة ج كاجبات البيت ك األسرة-ُ :رعاية حقوؽ الزكج
اذكر أىم حقوؽ الزكج علي الزكجة؟ُ)طاعتو الزكج ُب غًن معصية اخلالق
ِ) كا﵀افظة على مالوّ) كحفظ أسرار بيتو ْ) كإدخاؿ السركر إىل قلبو
ٓ )احلرص على أف تكوف العبلقة بينهما كما أرادىا ا﵁ تعاىل عبلقة سكن ك
مودة ك رَحة ِ -رعاية األبناء كتربيتهم تتيمل األـ نصيبا كبًنان من
مسؤكلية رعاية األبناء كتربيتهم يشترط للمرأة كي تنجح في أداء ككاجباتها

األسرية أمراف  ،بينهما؟ أف لرص على ت قيف نفسها بال قافة اإلسبلمية
كال قافة العامة بشكل دائم كمستمر .كاف تتذكر أهنا قدكة ألبنائها ُب كل ما
يصدر عنها من أقواؿ كأفعاؿ.

الدرس السادس  :النظاـ القضا(ي في اإلسالـ
القضاء لغة  :يعين احلكم كالفصل كالقطع.شرعان :إلزاـ ادلتخاصمٌن باحلكم
الشرعي كتنفيذه عليهم .مشركعية القضاء كحكمو :القضاء ُب األصل

فرض على رلموع األمة اإلسبلمية كتنتيب من يقوـ بو فرض كفاية  ،كقد
زاكؿ الرسوؿ مهمة القضاء  ،كعٌن بعو القضاة من الصيابة رضي ا﵁
عنهم.
اذكر أمرين يدالف على أىمية القضاء؟ُ -للقضاء ُب اجملتمع اإلسبلمي
أوية كبًنة كتربز أويتو من حيث ُ:ػ القضاء ضركرة ال غنى لمجتم
عنهاعلل لعدـ خلوه من كجود اخلصومات بٌن الناس -ِ .القضاء إحدل
ور األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر :فهو بذلك كسيلة للميافظة
على نظافة اجملتمع من اجلردية كتنقيتو من مظاىر الفساد كلهاّ.ػ القضاء
يقاـ بو العدؿ بين الناس فينصر بو ادلظلوـ كيردع الظامل عن ظلمو ،كيوصل
احلق إىل صاحبو ،كما انو أساس اإلصبلح بٌن الناس كإزالة اخلصومات
ينقسم القضاء في اإلسالـ إلى قسمين اذكرىما /قارف بينهما ؟ُ-
قضاء ال تومات العادم كىو الذم يتم فيو الفصل ُب ادلنازعات
كاخلصومات ال تنشأ بٌن األفراد ُب عقودىم كمعامبلهتم ادلختلفة -ِ.كالية
المظالم  :كىي أعلى ىيئة قضائية ُب الدكلة اإلسبلمية ،كيتم فيها النظر ُب
القضايا ال يكوف موضوع النزاع فيها بٌن أفراد األمة كاألجهزة ادلسؤكلة ُب
الدكلة كموظفيها بصفتهم الوظيفية اشترط العلماء فيمن يتولى ىذا
المنتب عدة شركط منها -ُ :اإلسالـ علل  :حيث إف القضاء كالية
كال جتوز كالية الكافر على ادلسلم (علل)  ،إف القاضي يطبق أحكاـ الشريعة
اإلسبلمية كتطبيق الدين حيتاج إىل إدياف يدفع صاحبو إىل تطبيق سليم
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ألحكامو كما انو حيتاج إىل علم هبا  ،بل إف غًن ادلسلم رمبا َحلو كفره على

األمػر للقاضػػي  ،كمراقبتػػو كاإلشػراؼ عليػػو كزلاسػػبتو كعزلػو إذا كػػاف ىنػػاؾ مػػربر
يسػػتدعي ذلك.بػػل إف ادلراقبػػة مػػن قبػػل كِل األمػػر ذلػػا أثػػر كبػػًن ُب زيػػادة كفػػاءة
القض ػػاء م ػػن حي ػػث متابعت ػػو دل ػػا يص ػػدره القاض ػػي م ػػن أحك ػػاـ كم ػػدل التزامه ػػا

ق نفسو فمن باب أكىل أف ال تنعقد ق غًنه .كما يشيط فيو أف يكوف

بأحكاـ الشرع كالسرعة ُب حسم القضايا بٌن ادلتخاصمٌن.
*********************************************************

تعمد سلالفة أحكاـ الدين أك العبث بو -ِ.التكليف :بأف يكوف بالغان فال

يجوز للتغير أف يتولى القضاء علل ألنو غًن مكلف كال تنعقد تصرفاتو

عاقالن علل إذ ال جيوز أف يتوىل منصب القضاء سفيو أك رلنوف ألنو فاقد
العقل  ،بل ال بد أف يكوف القاضي صيي :الفكر فطينان  ،بعيدان عن السهو

الوحدة السابعة

الحضارة اإلسالمية كحاضر العالم اإلسالمي

كالغفلة -ّ.العدالة  :كتعين االمتناع عن الكبائر كعدـ اإلصرار على
الصغائر كاليفع عما يقدح بادلركءة  ،فينبغي أف يكوف القاضي ظاىر األمانة
عفيفان عن ا﵀رمات  ،مأمونان ُب الرضا كالغضب علل لكي يكوف حكمو
بالعدؿ بعيدان عن اذلول كا﵀اباة.

ْ-العلم :بأف يكوف عادلان بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية ال سييكم هبا بٌن

اخلصوـ ٓ-التقول  :بأف يكوف شلن عرؼ بالصبلح كااللتزاـ بأكامر ا﵁
تعاىل كاالبتعاد عن ادلعاصي كالذنوب.

يقوـ النظاـ القضا(ي في اإلسالـ على مجموعة من القواعد العامة
اذكرىا ؟ ُ-األ ل براءة الذمة إال إذ قاـ دليل على خالؼ ذلك ،

فاألصل ُب اإلنساف أنو برئ حىت ي ب بالدليل أنو قد ارتكب فعبلن
يستوجب العقوبة -ِ.البينة على من ادعى كاليمين على من أنكر ،
كذلك من باب ا﵀افظة على حقوؽ األفراد كحىت ال تلقى التهم على الناس
جزافان دكف حجة كاضية أك دليل قاطع
من قا(ل العبارة ؟ ":البينة على من ادعى كاليمين على من أنكر "...عمر

بن اخلطاب  إلى من أرسل عمر بن ال طاب رضي اهلل عنو ىذه
الرسالة ؟ إىل أيب موسى األشعرم  ما مدلوؿ العبارة ؟ ا﵀افظة على

حقوؽ األفراد كحىت ال تلقى التهم على الناس جزافان دكف حجة كاضية أك
دليل قاطع
ّ-الناس أماـ القضاء سواء  ،ال فرؽ ُب ذلك بٌن ك واؿ أك فرد من أفراد
الرعية أك بٌن غين كفقًن أك بٌن قوم كضعيف من قا(ل العبارة ؟ " آس بين
الناس في كجهك كمجلسك "..عمر بن ال طاب 
استقالؿ القضاء  :كيقصد بو أف ال يقع القضاة ل تأثًن سلطة أك
شخص من شأنو أف ينيرؼ بو عن اذلدؼ األمسى كىو إقامة العدؿ بٌن

الناس كإيصاؿ احلقوؽ إىل أصياهبا .فالقضاء ُب اإلسبلـ مستقل بذاتو كال
يجوز ألحد التدخل في عمل القاضي للتأًير في ما يتدره من
أحكاـ علل ألف القضاء حكم الشرع على كجو اإللزاـ كىذا العمل قد
أني بالقاضي كحده كما أف القضاء التزاـ بشرع ا﵁ كسيياسب ا﵁ تعاىل
القاضي عليو يوـ القيامة فمن حقو أف يرفو التدخل من قبل اآلخرين ُب
قراراتو حىت ال يتعرض لسخ ا﵁ تعاىل يوـ القيامة.

الدرس األكؿ  :األمة اإلسالمية

ضح المقتود باألمة اإلسالمية ىو تعبًن يطلق على اجملتمعات ال
كٌ
يشيؾ أفرادىا ُب :اإلدياف بالعقيدة اإلسبلمية ك القيم اإلسبلمية كمفاىيم
احلياة كأنظمة احلياة ال جاء هبا اإلسبلـ
ختا(ص االمة اإلسالمية ؟ُ)قيامها على توحيد اهلل الذم يوحد شعوهبا
كحيكم عبلقاهتا.كىذا التوحيد يتجلى ُب أركاف اإلسبلـ ك اإلدياف ِ جمعها

بين العلم ك االيماف ّ دعوتها إلى اهلل باحلكمة كادلوعظة احلسنة
ْ  -كسطيتها فهي امة االعتداؿ كالتوس ُب ما تتبىن من ادلناىو
كالتشريعات (ُ) كُب رعاية ادلصاّب العامة كاخلاصة(ِ) ،كُب ا﵀افظة على

احلقوؽ ك القياـ بالواجبات(ّ) كُب تعاملها مع غًنىا من األمم ٓ-قيامها
على التنا ر ك التكافل امة كاحدة يتناصر أفرادىا فيما بينهم كيتكافلوف ٔ
انفتاحها على اآلخر :فاألمة اإلسبلمية تستفيد شلا عند اآلخرين من علوـ
ك معارؼ مع ا﵀افظة على ال واب ال شرعها ا﵁ عز كجل كالتمسك هبا.
عدد ًالًا من القيم اإلسالمية التي تشكل رابطا يجتم

عليو

المسلموف؟
ُ)كحدة العقيدة اإلسالمية :تقوـ على اإلدياف با﵁ كمبلئكتو ككتبو كرسلو
كاليوـ اآلخر كالقدر خًنه كشره .كتعد العقيدة أقول الركاب بٌن أفراد األمة
ِ) كحدة التشري  :تعتمد على تشريع كاحد مصدره الرئي

القراف الكرمي

كالسنة النبويةّ كحدة اللغة :تعد اللغة العربية رابطا قوياكوهنا لغة القراف
الكرمي الذم حيرص ادلسلموف على تبلكتو كفهم معانيوْ كحدة التاريخ
كالمتير  .يوحدىا أهنا ذات تاريخ كاحد ىو مصدر عزهتا ك فخرىا ك أهنا
تشيؾ ُب كحدة اذلدؼ كالغاية كادلصًنٓ كحدة الثقافة ك الفكر ك القيم :
تشكل ال قافة اإلسبلمية عامل التقاء بٌن أفراد األمة يعهم كذلك
توحدىم القيم كاألخبلؽ احلميدةٔ المشاعر ك اآلماؿ :جيمع ادلسلمٌن
الك ًن من األحاسي كادلشاعر

كيػف كفػػق النظػػاـ اإلسػػالمي بػػين اسػتقاللية القضػػاء كحػػق اإلشػػراؼ عليػػو
؟غػػًن أف اسػػتقبلؿ القضػػاء ال دينػػع مػػن توجيػػو النصػػ :كاإلرشػػاد مػػن قبػػل كِل
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الدرس الثاني  :العولمة
المقتود بالعولمة  :سهولة انتقاؿ األشخاص كاألفكار كالسلع برفع
احلواجز بٌن الشعوب كاألمم يث يصب :العامل أشبو ما يكوف بقرية كونية
صغًنة
كذلك نتيجة التقدـ العلمي كالتكنولوجي ادلعاصر ىات مثاؿ على كسيلة
من كسا(ل العولمة أ) ادلؤسسات االقتصادية الدكلية الكربل م لُ -البنك
الدكِلِ -كصندكؽ النقد الدكِل ّ -كمنظمة التجارة الدكلية ب)
كالشركات ادلتعددة اجلنسيات كالعابرة للقارات.ج) ك ادلؤسسات االعبلمية
من كسائل االتصاؿ ادلعاصرة م اؿ ُ -الفضائيات ِ -كشبكة االنين
كانتشارىا الواسع ُب العامل ،كغًن ذلك من كسائل تسهيل انتقاؿ السلع
كاالشخاص كاالفكار
ىات مثاال على األًر االيجابي للعولمة في المجاالت اآلتية ؟

لرير أسواؽ التجارة كض :ذلك ؟(بٌن ما ييتب )بعدـ كضع قيود على
حركة السلع التجارية بٌن الدكؿ شلا يؤدم إىل النمو االقتصادم على ادلستول
العادلي،كلقيق ادلنافسة الواسعة مبا يضمن جودة السلع كاخلدمات كاعتداؿ
أسعارىا دلصلية ادلستهلك ُب كل مكاف
ادلساعدة ُب حل ادلشكبلت اإلنسانية م ل مشكبلت البيئة كاألمراض كاحلد
من انتشار اجلردية كادلخدرات كالتهديدات النوكية علل ألهنا أصبي
مشكبلت عادلية كليس على مستول دكلة كاحدة فق فكاف ال بد من
اشياؾ العامل يعو ُب حلها
نشر التكنولوجيا نشر التكنولوجيا كتسهيل احلصوؿ على ادلعلومات كما ىو
حاؿ االنين الذم بات خيتصر لنا الوق ُب رلاؿ العلم كادلعرفة.
اذكر اآلًار السلبية للعولمة في مجاؿ :في مجاؿ الثقافة فرض الدكؿ
الكربل ادلهيمنة قوالب فكرية ك ثقافية على بقية شعوب العامل تكمن
خطورهتا ُب ىيمنة ثقافة كاحدة /اك كقيامها بتهمي ال قافات األخرل احلية
ُب العامل -ِ .في مجاؿ االقتتاد :االستيبلء الدكؿ الكربل ادلهيمنة على
اقتصاديات الدكؿ اآلخر عن طريق أ-إيهامها بتطور اإلنتاج القومي ذلا
ب -كإدخاذلا ُب منافسات غًن متكافئة شلا يؤدم إىل زيادة البطالة كتفشي
الفقر ك تدمًن االقتصاد .ّ.في مجاؿ السياسية :لكم الدكؿ الكربل
ادلهيمنة بالقرار السياسي كمراكزه للدكؿ األخرل على حساب حريات
الشعوب كثركهتا القومية ،كبالتاِل إضعاؼ الدكؿ كسيطرهتا على مقدراهتاْ.ػ
في مجاؿ االجتماعية:زلاكلة الدكؿ الكربل ادلهيمنة إلغاء النسيو
االجتماعي للشعوب كتدمًن اذلوية االجتماعية ال ا ة كتدمير األسرة
كنواة لنسيو اجتماعي نابع من ثقافتها ك فكرىا
بين كيفية التعامل م العولمة؟ كيتجلى ذلك في مجالين:
ُ .تحتين أبناء األمة اإلسالمية في كجو التحديات التي تفرضها
ممارسات العولمة المعا رة الواقعة تحت التأًير الغربي
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كيف ﳝكن لنا ﺃﻥ نحتن ﺃبناﺀ ﺍألمة ﺍإلسالمية ﰲ ﺍلتتدﻱ لسلبياﺕ
ﺍلعوﳌة ﺍﳌعا رﺓ ؟ُ بناء الشخصية اإلسبلمية ادلعاصرة القادرة على
مواجهة التيديات عن كعي كبصًنة ِ.كالفهم العميق لئلسبلـ بوسطية
كاعتداؿ كتوازف ّ .ك العناية مبناىو التعليم عامة كمناىو اليبية
اإلسبلمية خاصة ُب ادلدارس كاجلامعات ،نستطيع بناء جيل مسلم قادر
على الوقوؼ أماـ لديات العودلة كأثارىا السلبية .
ِ-التعامل م أدكات العولمة كآلياتها كفق خطط شمولية كاعية بحيث
يستفاد من جوانبها االيجابية،
آليات التعامل م العولمة ك استثمارىا استثمارا ايجابيا كما أشار إليو
مجم الفقو اإلسالمي الدكلي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي سنة
ََِّ؟
أ)التعريف بعادلية اإلسبلـ كما يقدمو من حلوؿ للمشكبلت البشرية كفق

منهو علمي موضوعي يستخدـ الوسائل ادلتاحة كلها  ،كالتأكيد على رحابة

اإلسبلـ كقبولو لليوار مع احلضارات األخرل ب)تقوية ادلؤسسات اإلسبلمية
الدكلية اخلاصة بالعمل اإلسبلمي ُ ػ منظمة ادلؤمتر اإلسبلمي ِ ،ػ كادلنظمة
اإلسبلمية لليبية كال قافة كالعلوـ،
ك كذلك منظمات العمل العريب ادلشيؾ م ل جامعة الدكؿ العربية كادلنظمة
العربية لليبية كال قافة كالعلوـ كتفعل دكرىا هبدؼ تعميق التكتل الدكِل
العريب ك اإلسبلمي .ج -ضركرة العمل اجلاد إلقامة األسواؽ االقتصادية
العربية كاإلسبلمية ادلشيكة ،كتشجيع ادلشركعات كاالست مارات االقتصادية
بٌن الدكؿ العربية كاإلسبلمية .د -تعميق التعاكف بٌن الدكؿ اإلسبلمية
يعها ﵀اربة التخلف كالفقر ،كذلك من خبلؿ إنشاء مؤسسات إسبلمية
عادلية تعىن بالزكاة كالتكافل االجتماعي ق -العمل على إعادة صياغة العبلقة
بٌن العامل اإلسبلمي كالنظاـ الدكِل اجلديد ،مبا يؤكد استقبللية الدكؿ
اإلسبلمية كاحياـ سيادهتا كخصوصياهتا ،هبدؼ ا﵀افظة على اذلوية
اإلسبلمية لشعوهبا.ك -العمل على الرقي بالقدرات العلمية كالتكنولوجية ُب
الببلد اإلسبلمية ،كالسعي اجلاد لتوطٌن التكنولوجيا ادلعاصرة فيها.

الدرس الثالث  :أسباب تراج الدكر الحضارم لألمة
اإلسالمية في العتر الحاضر ُ

ما العوامل ال ارجية التي كانػت سػبب فػي تراجػ الػدكر الحضػارم لألمػة
اإلس ػػالمية؟ ُ-اذليمن ػػة العس ػػكرية كالسياس ػػية ِ-اذليمن ػػة االقتص ػػادية عل ػػى
ثػػركات الػػببلد اإلسػػبلمية ّ -اذليمنػػة ال قافيػػة كالفكريػػة ( الغػػزك ال قػػاُب) :
التبشًن ( التنصًن ) ،التغريب ال قاُب
الهيمنػػة العسػػكرية كالسياسػػية  :اكتػػب ًالًػػة مظػػاىر للهيمنػػة العسػػكرية
السياسػػية علػػى العػػالم اإلسػػالمي؟ دلػػا ضػػعف األمػػة اإلسػػبلمية كتراجع ػ
حضػػاريا كأصػػابتها عوامػػل التخلػػف كالضػػعف طمػػع فيهػػا ادلسػػتعمركف كمتكن ػوا
من احتبلؿ ببلد ادلسلمٌن كالسيطرة علػى شػعوهبا لفػيات طويلػة اختلفػ مػن
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بلػػد ألخػػر كعملػوا علػػى بػػث اخلػػبلؼ كالفرقػػة بػػٌن ادلسػػلمٌن ( علػػل ) ليسػػهل
علي ػ ػػو م ػ ػ ػواجهتهم كالتغل ػ ػػب عل ػ ػػيهم كم ػ ػػا س ػ ػػعوا إىل القض ػ ػػاء عل ػ ػػى الق ػ ػػول
كاإلمكانػ ػ ػ ػػات ادلتاحػ ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػ ػ تعمػ ػ ػ ػػل علػ ػ ػ ػػى هنضػ ػ ػ ػػة األم ػ ػ ػ ػة كا﵀افظػ ػ ػ ػػة علػ ػ ػ ػػى

كح ػػدهتا.كمتكنها م ػػن مقاكم ػػة األجنػ ػػيب كالوق ػػوؼ ُب كج ػػو سلططات ػػو كعدكانػ ػػو
.كعملػوا علػػى إقصػػاء التش ػريع اإلسػػبلمي عػػن حيػػاة األمػػة اإلسػػبلمية كإحػػبلؿ
القوانٌن الوضعية مكانو كتفتي العامل اإلسبلمي إىل كيانات متعددة .
ىػػات مثػػاؿ علػػي الهيمنػػة العسػػكرية كالسياسػػية علػػى األمػػة اإلسػػالمية ؟
كم ػػن األم ل ػػة عل ػػى ذل ػػك الغ ػػزك اليه ػػودم لفلس ػػطٌن ال ػػذم أدل إىل احتبلذل ػػا
كمقدسػاهتا اإلسػػبلمية.تمثػػل فلسػػطين مكانػػة عظيمػػة عنػػد المسػػلمين تظهػػر
عند في أمور عديدة ،كضح أًنتين منها؟
ح ػػرص ادلس ػػلمٌن من ػػذ بداي ػػة ال ػػدعوة اإلس ػػبلمية عل ػػى ف ػػت :فلس ػػطٌن كنش ػػرالدين اإلسبلمي فيها ،
ِ-احتواؤىا على مدينة القدس ادلشرفة ال ذلا ارتباط كثيق بادلسلمٌن
لقدسيتها كمنزلتها ُب عقيدهتم كتارخيهم ككجداهنم  ،فهي تضم ُب رحاهبا
ادلسجد األقصى ادلبارؾ  ،أكىل القبلتٌن كثالث احلرمٌن الشريفٌن  ،كىو مسرل
خاًب األنبياء كادلرسلٌن كمعراجو إىل السموات العلى
أخػػذت الهيمنػػة االقتتػػادية علػػى ًػػركات الػػبالد اإلسػػالمية أشػػكاال عػػدة
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اذكػػر ًالًػػة مػػن أىػػداؼ المبشػػرين فػػي العػػالم اإلسػػالمي ؟ ُ-إضػػعاؼ
العقي ػػدة اإلس ػػبلمية ُب نف ػػوس ادلس ػػلمٌن -ِ.كتش ػػكيك ادلس ػػلمٌن ُب دي ػػنهم
كت ػػارخيهم-ّ.إض ػػعاؼ ال ػػركح اإلس ػػبلمية عن ػػد ادلس ػػلمٌن -ْ.متزي ػػق كح ػػدة
األمػة اإلسػبلمية  ،متهيػػدا الحػتبلؿ ببلدىػػا كت بيػ االسػػتعمار فيهػا-ٓ .إثػػارة
الطائفيػػة كالعصػػبية ُب بػػبلد ادلسػػلمٌن -ٔ.تػػدمًن األخػػبلؽ كالقػػيم اإلسػػبلمية
(علػػل) مػػن اجػػل تفريػػغ ادلسػػلمٌن مػػن القػػيم كاألخػػبلؽ اإلسػػبلمية كلهػػا-ٕ.
كنشر األفكار العلمانية حىت لل زلل الفكر اإلسبلمي ُب عقوؿ ادلسلمٌن .
( إف مهمػ ػػة التبشػ ػػًن ال ػ ػ نػ ػػدبتكم الػ ػػدكؿ ادلسػ ػػييية للقيػ ػػاـ هبػ ػػا ُب الػ ػػببلد
ا﵀مدي ػػة  ،ليسػ ػ ى ػػي إدخ ػػاؿ ادلس ػػلمٌن ُب ادلس ػػييية  ،كإمن ػػا مهم ػػتكم أف
رجوا ادلسلم من اإلسبلـ ليصػب :سللوقػا ال صػلة لػو بػا﵁ كبالتػاِل ال صػلة لػو
باألخبلؽ) قا(ل ىذه العبارة ؟ كبًن ادلبشػرين ( صػموئيل زكديػر) مػن خياطػب
:؟ سلاطبا ادلبشرين داللة ىذه العبارة ؟تدمًن األخبلؽ كالقػيم اإلسػبلمية مػن
اجػػل تفريػػغ ادلسػػلمٌن مػػن القػػيم كاألخػػبلؽ اإلسػػبلمية كلهػػا ،كنشػػر األفكػػار
العلمانية حىت لل زلل الفكر اإلسبلمي ُب عقوؿ ادلسلمٌن .

اتب ػ المبشػػرين المنتػػركف كسػػا(ل عػػدة لتحقيػػق أىػػدافهم  ،اشػػرح
أربع ػ ػػا م ػ ػػن تل ػ ػػك الوس ػ ػػا(ل-ُ.التطبي ػ ػػب  :بف ػ ػػت :ادلستش ػ ػػفيات  ،كبع ػ ػػث
اإلرسػػاليات الطبيػػة مسػػتغلٌن بػػذلك حاجػػة ادلرضػػى كظػػركفهم ِ-التعلػػيم :
ب نشػ ػػاء ادلػ ػػدارس كريػ ػػاض األطفػ ػػاؿ ،كالكليػ ػػات اجلامعيػ ػػة ،كادلعاىػ ػػد ال قافيػ ػػة

كضػػح ًالًػػة منهػػا ؟ ُ -السػػيطرة علػػى مصػػادر ال ػػركة ُب العػػامل اإلسػػبلمي
كذلػػك مػػن خػػبلؿ مػػن :الشػػركات األجنبيػػة حػػق التنقيػػب كالبيػػث عػػن الػػنف
كادلع ػػادف األخ ػػرل كاس ػػتخراجها كتص ػػنيعها كتص ػػديرىا  -ِ.زلارب ػػة الش ػػركات
الوطنية كزلاكلة إفشاذلا -ّ .استخداـ القركض ادلاليػة كالػديوف كسػيلة للتػدخل
ُب ش ػػؤكف بل ػػداف الع ػػامل اإلس ػػبلمي كف ػػرض ىيمنته ػػا عليه ػػا  -ْ.إلػ ػزاـ بل ػػداف

تسػػعى إلفسػػاد العقيػػدةِ -كالتشػػكيك ُب ال واب ػ اإلسػػبلمية-ْ .األعمػػاؿ

الدرس الراب  :أسباب تراج الدكر الحضارم لألمة

االجتماعية  :بتأسي النوادم كاجلمعيات كغًنىػا لنشػر العػادات االجتماعيػة
الغربية ادلخالفة للقيم كالعادات اإلسبلمية

العامل اإلسبلمي بالتبعية االقتصادية إىل الدكؿ األجنبية.

اإلسالمية في العتر الحاضر ِ
أكالى الهيمنػػة الثقافيػػة ك الفكريػػة الغػػزك الثقػػافي) يعػػد الغػػزك ال قػػاُب اشػػد
خطورة من الغزك العسكرم (علل) ألنو يهيئ األمة للغزك العسكرم

ع ػػرؼ التبش ػػير التنت ػػير حرك ػػة ديني ػػة سياس ػػية اس ػػتعمارية تتس ػػي لػ ػ
غط ػػاء نش ػػر ادلس ػػييية ُب اجملتمع ػػات اإلس ػػبلمية كدكؿ الع ػػامل ال ال ػػث ،كى ػػي
هتػػدؼ ُب احلقيقػػة إىل خدمػػة ادلطػػامع االسػػتعمارية ُب إحكػػاـ السػػيطرة علػػى
ىذه الشعوب
كقد أخذت أكركبا تغزك العالم اإلسالمي في أكاخر القرف السادس عشػر
المػ ػػيالدم عػ ػػن طريػ ػػق التبشػ ػػير كضػ ػػح ذلػ ػػك ؟ فرص ػػدت ل ػػذلك األم ػ ػواؿ
الضخمة
كأقام ػ ػ لػ ػػو مراكػ ػػز متعػ ػػددة ُب العػ ػػامل اإلسػ ػػبلمي  .كعمل ػ ػ علػ ػػى تسػ ػػهيل
مهماتو ،كاسػتخدمتو كسػيلة مػن كسػائل الغػزك الفكػرم كاحلضػارم باسػم العلػم
كنشر الدين كاإلنسانية .

كالعلميػ ػػة ُب البلػ ػػداف اإلسػ ػػبلمية -ّ.اإلع ػ ػػالـ  :بنشػ ػػر الكتػ ػػب كاجملػ ػػبلت،
كإنشػ ػػاء ادلكتبػ ػػات كمراكػ ػػز ادلعلومػ ػػات كالبيػ ػػث كالدراسػ ػػات كإقامػ ػػة ادلطػ ػػابع
كتأسي دكر النشر،كمن صورة ُب ىػذه األيػاـ فػت :القنػوات الفضػائية ُ-الػ

التغريػب الثقػػافي  :كيقصػػد بػػو صػبغ حيػػاة ادلسػػلمٌن بال قافػة الغربيػػة  ،يػػث
تغدك صورة مشاهبو لليياة ُب الغرب
كيف يحدث التغريب في كل مجاؿ من المجاالت االتية -9مجاؿ العقيدة:
بتشكيكو ُب الغيبيات كعدـ االعياؼ إال مبا يقع ضمن اإلدراؾ احلسي.
كتشكيك األجياؿ ُب ولية اإلسبلـ دلناحي احلياة العلمية كالعملية كافة
كاالدعاء بوجود تناقو بٌن العلوـ الدينية كالعلوـ الدنيوية  -ِ.الحياة
االجتماعية  :بتعزيز دعوات القومية كالعرقية كاإلقليمية كالتفرقة العنصرية

كالعمل على تفكيك الركاب األسرية  –ّ.المجاؿ االقتتادم :بتعظيم

النظاـ الرأمساِل كجعلو ادلعيار الوحيد للنمو االقتصادم كتطوره كإباحة
ادلعامبلت الركبية بل كجعلها األساس ُب البناء االقتصادم
ْ  -المجاؿاألخبلقي :باإلدياف مببادئ الفردية كالنفعية كحب ألذات
كهتمي األخبلؽ الكردية م ل بر الوالدين كاإلي ار كاإلحساف إىل اجلار
كالعفة
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ٓ -المجاؿ الفكرم :بالعمل على ملئ عقوؿ األجياؿ باألفكار
كالنظريات الباطلة ال تناقو مبادئ كحقائق اإلسبلـ ال ابتة كهتدـ كياف
األمة .كتؤدم إىل قياـ أشخاص يتبنوف الفكر الغريب كيدعوف إليو ُب
اجملتمعات اإلسبلمية كحياربوف الفكر اإلسبلمي كمبادئو

بين كاجبات األمة في مواجهة األخطار ال ارجية ؟ُ-الفهم التحيح
لإلسالـ  :الفهم الصيي :ادلستند إىل القراف كالسنة  ،كاجتهادات العلماء

كإيصاؿ ىذا الفهم لؤلجياؿ ادلسلمة مبختلف الوسائل ِ-تحقيق التكامل
بين مؤسسات المجتم الم تلفة  :كاألسرة كادلسجد ك ادلدرسة كاإلعبلـ
علل من اجل بناء الشخصية اإلسبلمية ال تتمسك ب واب األمة كتعي

العصر ب صلازاتو كتقدمو ّ-كشف م ططات األعداء بتوعية األجياؿ

4545397973 / 4554320770

االعمار الثاني بداية
عهد جبللة ادللك
احلسٌن ادلعظم رَحو ا﵁
ُُْْٓٗٗٔ -

كجاء على اثر قياـ االحتبلؿ الصهيوأ ب شعاؿ
االعمار الثالث عهد
النار ُب ادلسجد ُب عاـ ُٗٔٗ كقد امتدت
جبللة ادللك احلسٌن
ادلعظم رَحو ا﵁ ُٗٔٗ -آثار احلريق التخريبية إىل أك ر من ثلث ادلسجد
 ،كما التهم النًناف منرب صبلح الدين
ُْٗٗ
األيويب رَحو ا﵁ عن أخره

ادلسلمة ْ-إعداد الدعاة إعدادان كاعيان هبدؼ التأكد من إدراكهم لركح

االعمار الراب إعادة
صنع منرب صبلح الدين

من ًورة االتتاالت لرد الشبهات ال ي ًنىا أعداء اإلسبلـ بطريقة علمية

جبللة ادللك احلسٌن بن
طبلؿ طيب ا﵁ ثراه قد

اإلسبلـ علل ليكوف تعاملهم مع رلتمعاهتم عن كعي كبصًنة ٓ-اإلفادة
سليمةٔ-االىتماـ بالبحث العلمي جيب على األمة توسيع دائرة البيث
العلمي على أساس نظرة اإلسبلـ ادلتميزة للكوف كاحلياة كاإلنساف

ٕ-االىتماـ بحقوؽ اإلنساف كىي بالتوعية باحلقوؽ ال أقرهتا الشريعة
ٖ-االىتماـ بكل ما ي دـ القضية الفلسطينية من خبلؿ لقيق تكاتف
ادلسلمٌن ك تعاكهنم السيداد أراضيهم ا﵀تلة  ،كلرير مقدساهتم

الدرس الراب  :اىتماـ األردف بالقضايا اإلسالمية

ىات ًالًة مظاىر تدؿ على اىتماـ األردف بالقضايا اإلسالمية ؟

ُ-التتدم لمطام اسرا(يل كخططها لتهويد المقدسات في فلسطين ؟
قام احلكومة األردنية ب صدار مذكرة عاجلة فندت فيها ادلزاعم اليهودية
ببياف احلقائق كادلسلمات التارخيية كالقانونية منها :تعترب مدينة القدس من
األوية مبكاف للعرب كادلسلمٌن تارخييا كدينيا كقانونيا  ،فالعرب ىم الذين بنوا
ىذه ادلدينة كأسسوىا كعاشوا فيها منذ أك ر من َََٓ مخسة آالؼ عاـ ،
...........إىل أف دخلها أمًن ادلؤمنٌن عمر بن اخلطاب قبل (ََُْ) سنة
 ،كأعطى ألىلها األماف مبوجب عهدتو العمرية التارخيية ادلشهورة  ،كال أمن
فيها ادلسيييٌن ُب القدس على مقدساهتم كشلتلكاهتم كحقوقهم الدينية .
كتعود قدسية ىذه ادلدينة لدل ادلسلم لوجود ادلسجد األقصى ادلبارؾ فيها ،
فهم يرتبطوف هبا ارتباطا عقائديا  ،ففيها أكىل القبلتٌن كثاأ ادلسجدين ،
كثالث احلرمٌن الشريفٌن  ،كىي مسرل النيب كمعراجو إىل السموات العلى

ِ-االعمارات الهاشمية للمسجد االقتى المبارؾ

االعمار االكؿ الذم
تواله الشريف احلسٌن
بن علي طيب ا﵁ ثراه
ُُِِْٖٗٗ-

فقد قدـ دعمو ادلادم كادلعنوم  ،فخصص
رَحو ا﵁ مبلغ (ََََّ) ثبلثٌن ألف
دينار ذىبا ألعمار ادلسجد األقصى ادلبارؾ
كقبة الصخرة ادلشرفة

فقد قام جلنة إعمار ادلسجد األقصى كقبة
الصخرة ادلشرفة كبتوجيو كرمي من جبللتو
بيميم مبىن ادلسجد األقصى ادلبارؾ كصيانة
مرافقو يعها،ك اإلعمار الشامل دلبىن قبة
الصخرة ادلشرفة

أمر ب عادة صنع منرب
صبلح الدين األيويب
ك استكمل ُب عهد
جبللة ادللك عبد ا﵁
ال اأ حفظة ا﵁ ََِٕ

كاف جبللة ادللك احلسٌن بن طبلؿ طيب ا﵁
ثراه قد أمر ب عادة صنع منرب صبلح الدين
األيويب حيث بدأت خطوات إعادة صنعو ُب
عهده رَحو ا﵁ كاستكمل ُب عهد جبللة ادللك
عبد ا﵁ ال اأ حفظة ا﵁ كبأشرافو كنقل إىل
مكانة ُب ادلسجد االقصي ادلبارؾ عاـ ََِٕ
ليكوف لفة فنية بديعة الصنع كزخرفيو إسبلمية
حضارية متميزة صنعها فنانوف كمصمموف من
األردف كسورية كتركيا كمصر كماليزيا كادلغرب
كاندكنيسيا كقد استخدـ فيو (ََُٓٔ)ستة
عشر الفاى ك مخسمائة قطعة من اخلشب
ادلعشق بدكف استخداـ ادلسامًن أك أية مادة
الصقة ككصل ارتفاع ادلنرب إىل ستة أمتار بعرض
سفلي بلغ أربعة أمتار ُب ما بلغ عرض الدرج
ميا كاحدا.

ّ-إنشاء مؤسسة آؿ البيت للفكر اإلسالمي : :من ادلؤسسات العلمية
ادلوجودة ُب العامل اإلسبلمي اجملمع لبيوث احلضارة اإلسبلمية(مؤسسة آؿ
البي ادللكية للفكر اإلسبلمي)  .كضح ما يلي :المقتود بو :مؤسسة آؿ
البي ىيئة علمية إسبلمية عادلية مستقلة مقرىا مدينة عمافكقد تأسست
بأمر من ادللك احلسٌن بن طبلؿ طيب ا﵁ ثراه مباشرت عملها ُب عاـ
ُُٖٗ ك اعبد تنظيمها بأمر من جبللة ادللك عبد ا﵁ ال اأ بن احلسٌن
حفظة ا﵁ تعاىل مبوجب قانوف صدر عاـ ََِٕـ يتم اختيار أعضا(ها من
كبار علماء ادلسلمٌن ُب شىت بلداف العامل اإلسبلمي  ،شلن اشتهركا مبؤلفاهتم
ك وثهم كأرائهم العلمية ُب احد ميادين ادلعرفة ال نشأت كازدىرت ُب ظل
احلضارة اإلسبلمية  ،كالعلوـ الشرعية  ،كقد حققت ىذه المؤسسة
إنجازات كبًنة ُب خدمة اإلسبلـ كالقضايا اإلسبلمية ككاف ذلك ُب رلاالت
البيوث كالدراسات كعقد ادلؤمترات ك الندكات كتعقد المؤسسة مؤتمرا
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علميا دكريا مرة كل سنتٌن كمن أىم أىداؼ المؤسسة-ُ :التعريف بالدين
كالفكر كال قافة اإلسبلمية كجتلية جوانبها ادلضيئة كادلساوة ُب كتصيي:
ادلفاىيم كاألفكار غًن السليمة عن اإلسبلـ ِ-تقدمي التصور اإلسبلمي لقيم

اجملتمع ادلعاصر ك نظمو مع استشراؼ ادلستقبل كالتعامل مع قضايا العصر ك
مشكبلتو كلدياتو ّ-إبراز مكانة آؿ البي ُب اإلسبلـ كفضائلهم
كاصلازاهتم ُب التاريخ اإلسبلمي كبنا احلضارة اإلسبلمية كأظهار دكرىم ُب
الدعوة إىل الوسطية كاالعتداؿ كالتسام -ْ.:اضهار االصلاز احلضارم
اإلسبلمي كبياف أثره ُب التقدـ العادلي كاحلضارة اإلنسانة كالنهوض
بالدراسات كالبيوث اإلسبلمية ُب سلتلف فركع ادلعرفة اإلنسانية كأحياء
الياث العريب كاإلسبلمي كنشره  -ٓ .توضي :ادلنهو العلمي للعلوـ كادلعارؼ
من منطلق إسبلمي كدعوة اجلامعات كمراكز البيوث اإلسبلمية كالعربية إىل
االىتماـ بذلك ٔ -تعميق احلوار كترسيخ التعاكف بٌن ادلذاىب اإلسبلمية
تعزيزا جلمع كلمتها لتيقيق أقصى مدل للتقرب بٌن اتباعها كفق قواعد
الشريعة اإلسبلمية كمبادئها األساسية -ٕ.العمل على ع علماء ادلسلمٌن
ك التقائهم كتعارفهم (علل) لتقوية الركاب الفكرية كتبادؿ اآلراء بينهم
كتعريفهم بأحواؿ ادلسلمٌن ُب سلتلف بقاع العامل
التعاكف مع مراكز البيوث كاجملامع كادلؤسسات كاذليئات العلمية كاجلامعات
مبا حيقق أىداؼ ادلؤسسة  .تأسي جامعة العلوـ اإلسبلمية العادلية كإنشاء
موقع تفسًن القراف الكرمي كتر ة معانيو على
ْ-رسالة عماف  :جاءت رسالة عماف لتقدـ ركيا ولية حضارية حقيقة
اإلسبلـ كما انزؿ ا﵁ تعاىل كقد أعدىا صفوة من العلماء بتكليف كمتابعة
من جبللة ادللك عبد ا﵁ ال اأُ ،ب عاـ ( ََِْ ) أفكار الرسالة ُ-

اإلسبلـ يكرـ اإلنساف دكف النظر إىل لونو أك جنسو أك دينو ِ-إف اإلسبلـ
أعطى لليياة منزلتها السامية فبل قتاؿ لغًن ادلقاتلٌن  ،كال اعتداء على
ادلدنيٌن ادلسادلٌن كشلتلكاهتم الف حياة اإلنساف ىي أساس العمراف البشرم
ّ-الدين اإلسبلمي احلنيف قاـ على التوازف كاالعتداؿ كالتوس كالتيسًن
ْ-اإلسبلـ يعامل غًن ادلسلمٌن معاملة قائمة على التسام :كالعدؿ
كا﵀افظة على احلقوؽ كال جيوز مقاتلتهم إال إذا اعتدكا على ادلسلمٌن
ٓ-الهيئة ال يرية الهاشمية لالغاًة كالتنمية :تأسس اذليئة اخلًنية
األردنية اذلا ية لئلغاثة كالتنمية كالتعاكف العريب كاإلسبلمي
سنةَُٗٗ(علل)لتكوف مؤسسة كطنية لعمل اخلًن
الجوانب التي شملتها أنشطة الهيئة .ذات نشاط متعدد اجلوانب
تسعى لتيريك الفعاليات اخلًنية التطوعية كالتعاكف معها داخل األردف
كخارجو  ،كهتتم بالعمل التطوعي كاخلدمة العامة ُب إطار مفهوـ تنموم
شامل كقد تأكد دكر اذليئة ُب العمل على أداء رسالة ادلملكة ُب
اجملتمعات العربية كاإلسبلمية كالدكلية
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كإبػراز دكرىػػا األ ػػيل فػػي خدمػػة قضػػايا ىػػذه المجتمعػػات كإظهػػار الوجػػو
اإلنساني المشرؽ لألردف بقيادتو الهاشمية كذلك من خالؿ:
ُ -توثي ػ ػػق الص ػ ػػبلت كالعبلق ػ ػػات القائم ػ ػػة ب ػ ػػٌن الش ػ ػػعب األردأ كالش ػ ػػعوب
األخرل
ِ -كنش ػػر ال قاف ػػة العربي ػػة اإلس ػػبلمية عل ػػى نط ػػاؽ كاس ػػع ّ -كالعم ػػل عل ػػى
مكافية صور الفقر كاجلهل كادلرض.
كقد كاف للهيئة نشاطات كاسعة كمتنوعة ُب عدد كبًن مػن البلػداف كخاصػة ُب
أكق ػػات الكػ ػوارث كاحلاج ػػة إىل ادلس ػػاعدات اإلنس ػػانية .كص ػػل إىل أك ػػر م ػػن
ثبلثػػٌن بلػػدا داخػػل العلمػػٌن العػػريب كاإلسػػبلمي كخارجهػػا كقػػد كػػاف ذلػػا دعػػم
متميػ ػػز للشػ ػػعب الفلسػ ػػطيين الشػ ػػقيق كللشػ ػػعوب الشػ ػػقيقة ُب الع ػ ػراؽ كلبنػ ػػاف
كالسػ ػ ػػوداف كباكسػ ػ ػػتاف كالبوسػ ػ ػػنة كاذلرسػ ػ ػػك ُب أكقػ ػ ػػات احل ػ ػ ػركب كالنكبػ ػ ػػات
كالكوارث
عالقات الهيئة الدكلية  .كقد أقام اذليئة عبلقات متينة مع ادلفوضية
السامية لشؤكف البلجئٌن كبرنامو األمم ادلتيدة اإلمنائي  ،ككان عضوا
مؤسسا ُب اجملل اإلسبلمي العادلي للدعوة كاإلغاثة  ،كىي عضو ُب جلنة
العمل اإلسبلمي ادلشيؾ التابع دلنظمة ادلؤمتر اإلسبلمي.

تم بحمد اهلل

م تمنياتي لكم
بالنجاح ك التوفيق

مالك الحياري
4554330770
4545397973
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قارن بين كل من أبي بكر الصديق و عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان  و علي بن أبي طالب من حيث ؟
علي بن أبي طالب
عثمان بن عفان
عمر بن الخطاب
أبي بكر الصديق
اسمه
نسبه

عبد اهلل بن عثمان
التيمي القرشي

يلتقي نسبه مع رسول
اهلل في مرة بن كعب

ولد أبو بكر في مكة
ميالده

المكرمة،بعد مولد
الرسول بثالث
سنيـن.

صهر
النبي

سمي،
عرف
يوم

تبوك

إذ تزوج النبي من

عائشة بنت أبي بكر
رضي اهلل عنهما
الصديق
استجاب أبو بكر

للنبي صلى اهلل عليه

وسلم فتبرع بماله كله
لتجهيز الجيش

توفي أبو بكر  يوم
االثنين  22جمادى

وفاته

اآلخرة سنة 31هـ

(416م) وعمره 41
سنة.

عمر بن الخطاب ألعدوي القرشي
من أشراف مكة ويلتقي نسبه مع
النبي عند الجد السابع

ولد بعد حادثة الفيل بثالث عشرة
سنة

صهر النبي،فهو والد أم المؤمنين
حفصة رضي اهلل عنهما
الفاروق

استجاب عمر  للنبي  فتبرع
بنصف ماله

عثمان بن عفان األموي

القرشي يكنى بأبي عبد اهلل
يلتقي مع الرسول في عبد
مناف.

ولد بعد عام الفيل بستة أعوام
صهر النبي زوجه رسول اهلل

ابنته رقية ،ثم زوجه الرسول
بعد وفاتها بابنته أم كلثوم
لقب بذي النورين

فجهز عثمان بماله ثلث جيش
العسرة ،وجاء بألف دينار

فوضعها في حجر رسول اهلل
استشهد عثمان  سنة 13

استشهد عمر بن الخطاب  غدراً
على يد عبد مجوسي اسمه فيروز

في البقيع ،رضي اهلل عنه

الفجر فمات  متأثرا بجراحه

سنة  13من الهجرة وهو

ويكنّى أبا لؤلؤة إذ طعنه وهو يصلي
وكان ذلك في السنة 21هـ
461ميالدية

المطلب يكنى أبا الحسن

النبي أبا تراب
وكنّاه ّ

عم الرسول
ابن ّ

ولد قبل البعثة بعشر سنين
صهر النبي  ،فقد اختاره
النبي زوجا البنته فاطمة

الزهراء – رضي اهلل عنها -
كان يلقب حيدرة(من أسماء
األسد)

استخلفه الرسول على
المدينة

استشهد  على يدي رجل

من الهجرة وهو صائم  ،ودفن

حاقد من أهل الضالل

وأرضاه .استشهد عثمان 

قام إلى علي وقد خرج إلى

صائم  ،ودفن في البقيع،

بالسيف في جبهته فاستشهد

يدعى عبد الرحمن بن ملجم
صالة الصبح فضربه

وأرضاه نتيجة مؤامرة تمكن

 على أثرها ،وكان ذلك

أن تسوروا عليه بيته من قتله و

قريبا من ست سنوات،

.

الكوفة.

ودفن إلى جانب الرسول  وأبي

فيها عدد من األشخاص بعد

وعمر.

هو صائم و يقرا القران الكريم

بكر ،رضي اهلل عن أبي بكر

علي بن أبي طالب بن عبد

سنة 64هـ فكانت خالفته
ودفن رضي اهلل عنه في
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اذكر ثالث انجازات لكل من أبي بكر الصديق و عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان  و علي بن أبي طالب ؟
أبي بكر الصديق

عمر بن الخطاب

عثمان بن عفان

علي بن أبي طالب

جمع القرآن الكريم في مصحف

وبعد وفاة أبي بكر 

أصبح عمر  أميراً
للمؤمنين ،واشتهر بالعدل

فقد فتحت في أيامه

اشتهر بالشجاعة والبطولة،لما أراد الرسول

وخراسان وكرمان

حتى يرد األمانات إلى أهلها وهذا يدل على

األمن والطمأنينة

وقبرص وغيرها،

واحد ،فقد كان القرآن الكريم

متفرقا في الصحف عند كتاب

الوحي؛ فأمر أبو بكر  بجمعه
في مصحف واحد

إصراره على حرب المرتدين وبخاصة
الذين أنكروا الزكاة وفرقوا بينها وبين
الصالة ،تأكيدا من أبي بكر 
على أن اإلسالم كل ال يتجزأ.

أثناء خالفته فنشر بعدله

أرمينية والقوقاز

وسجستان وإفريقية

استمرار الفتوحات ،فقد

وأمر بنسخ القرآن

الفتوحات في العراق

المصحف الذي

استكملت في عهده

والشام ومصر وأذربيجان

ودخل مدينة القدس صلحاً

الكريم ،فنسخ
جمعه أبو بكر
الصديق

مبادرته  إلى تسيير جيش أسامة
إلى الروم

بكر  وشدة التزامه بأمر النبي ،

وكان إلنفاذ جيش أسامه اثأر عظيمة

على المسلمين منها

زيادة هيبة المسلمين في نفوس
األعداء فقالوا :لو لم يكن

بالمسلمين قوة لما أرسلوا هذا

عنى عمر بن الخطاب ـ
رضي اهلل عنه ـ بتنظيم

شؤون الدولة اإلسالمية بعد
اتساعها فنظم الدواوين

الخاصة بشؤونها المتعددة
و بخاصة الشؤون المالية

وهو أول من أمر

باألذان األول يوم
الجمعة،

أحد كتاب الوحي

وأول الخلفاء الراشدين وأول

المبشرين بالجنة وكان أسرع الناس
إسالما

وقد كان علي  قائداً مغوارا ومحاربا

شجاعا ،شهد الغزوات كلها سوى تبوك ،حيث
استخلفه الرسول على المدينة ،وحمل الراية
أكثر من مرة في الغزوات وابلى فيها بالء

حسناً ففي بدر كان من الثالثة الذين اختارهم
الرسول  للمبارزة

ويحبه اهلل ورسوله ) .فبات الناس ليلتهم أيهم

يعطى فغدوا كلهم يرجونه فقال ( :أين علي )؟
فأعطاه الراية وقال له" :أنفذ على رسلك حتى

تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى اإلسالم وأخبرهم
بما يجب عليهم فو اهلل ألن يهدي اهلل رجال
بك خير لك من أن يكون لك حمر النعم"
فانطلق علي حتى فتح اهلل علي يديه هذه
الحصون

اإلسالم لما رأوا من قوة المسلمين.

اإلسالم ،أول من اسلم من الرجال

وشجاعته،

رجال يفتح اهلل على يديه يحب اهلل ورسوله

الجيش.وثبات كثير من الناس على

عز وجل في
أول خطيب دعا إلى اهلل ّ

شدة حبه للنبي وتضحيته في سبيل دينه

ويوم خيبر قال النبي (ألعطين الراية غدا

بن زيد الذي أمر النبي  بتسييره
مما يدل على حزم أبي

أن يهاجر إلى المدينة أبقى علياً في فراشه،

فرض ضريبة الخراج على
األراضي الزراعية التي

ادخلها في حوزة الدولة
اإلسالمية

واتخذ الشرطة
وخصص داراً للقضاء

أحد كتاب الوحي

وأمر بتوسعة المسجد
النبوي الشريف.
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